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smarmÖkfa 

 ខ្ញុំសូមប្រតិវេទថាវសៀេវៅវ េះជាប្រវេទកងធម៌ ដែលឧរបតតិ
វោយម ស្កា រន ខ្ញុំ អស់អវោរាប្តជាវប្រើ ឆ្ន ុំក លងមកវ ើយ ។ 
វែើមបីតប្មូេតាមសុំណូមពរចុំបារ់ន សប្ព មចរ ី ិងពញទធររស័ិទមួយ
រុំ ួ ដែលដតងទ ទឹងរង់ចុំរង់បា   ិងទទូរវសនើឲ្យខ្ញុំវបាេះពញមពវ ើង
េញិជាវរឿយៗ ខ្ញុំក៏សវប្មររិតតវធឲើឲ្យវកើតរ រ តាមមវថរែដែល ិត
ទញកអស់ជាយូរមកវ ើយ វប្រេះយល់វ ើញថាវាជារារ់ែ៏មា ស្ករៈ
កនញងវពលររចញរប ន ក៏ែូរជាវៅនែៃអថ តែ៏ដេងឆ្ៃ យ ងាយស្សួល
ែល់រ រសិការរស់សិរ ា រ មកញលរញតតទុំងប្  សថ  ិងរពឲជិត ជាក់
ដសែងរ រេសិសជជថប្ពេះធម៌តាមរញសែិ៍េទិយញ កនញងកមមេធីិ ឱវាទបំភ្លខឺេមរ-
បរស័ិទ តាមវិស័យព្រះរុទ ធសាសនា (Advice to clarify Khmer disciples 

by scope of the Bhudda ) ក លងវៅវ េះ មយ៉ាងេញិវទៀត ជាវសកាូ-
រករណ៍ជុំ ួយែល់ស្កលាធមមេ ័ិយប្ រ់កប្មិត  ិង អងគធមមកែិក
ប្ រ់ររូផងដែរ ។ 

វាមា រ រលុំបាកខ្ល ុំងណាស់ កនញងរ រស្ស្កេប្ជាេពី មពីរថថ 
វ ើយ មពីរចុំបារ់មួយរុំ ួ មា មិ ប្ រ់ប្ា ់កនញងរ រែកស្សង់ ជា
វ តញថុំឲ្យអូសរថល យវពលមួយរយៈ ទប្មាុំប្រមូលឯកស្ករទុំង
វថេះបា មក វ ើយមួយដផនកវទៀត ឺរញ្ហា រវរចកវទសដតមែង វប្រេះ
ដតមិ មា ស រ រជួីយចត់រ រ ូេកិរចែ៏លុំបាកមួយវ េះ វាវសទើរដត
 ួសពីសមតថភាពខលួ វៅវ ើយ ដតវទេះជាយ៉ាងណា សញរិ ក៏រ ល យ
វៅជារ រពិត ។ 

វែើមវ ើយ ខ្ញុំបា ែកស្សង់ ិងលិខិតទញកជាសុំវណរនែកនញង
Notebook ជាវប្រើ កាល ឺតាុំងពី ង់វៅេតត  ិវប្ាធេ ័ ឆ្ន ុំ២០០៥



-គ- 
មកវមល៉ាេះ ។ វប្រេះដតសុំវណរទុំងវថេះវៅរាត់រាយ វប្រើ អវ លើ វប្រ យ
មកខ្ញុំក៏យកវាមកសរវសររញ្ចូ លកនញងរារ់ដតមួយវ ើងេញិមែងវទៀត 
វោយសមញរច័យតាមលុំោរ់ពួកធម៌ រ លវថេះ ខ្ញុំវរៀរលុំោរ់ពីពួក១ 
ែល់ប្តឹមពួក១២រ៉ាញវណាណ េះ ឯពួកែ៏វសសឲ្យវ ម្ េះថា ពួករកិណណកៈ 
វែើមបីឲ្យរ  ់ដតងាយស្សួលែល់អនកសិកា ។ 
 វោយពិចរណាវ ើញថា វពលរស់សប្មារ់ជីេតិររស់ខ្ញុំមា 
ប្រមាណតិរ ែូវរនេះប្តូេដតរញ្ច រ់វាឲ្យវ ើយ វប្រេះធមម ញញ្ញវ េះជាធម៌
ែ៏សញេ័ ដែលសញទធដតេេិប្ទសតយរកវទសមិ មា  ដែលអាចរយអនក
មា ប្រីជាទុំងឡាយជា ់មញ  បា រ សល់ទញកជាអ ញស្ករតាុំងពីពញទធ-
សម័យ ែ៏មា  ញណអវ កអ ័ ឃ ជ មា ប្បាជ្ាតិរយល់បា វោយ
ប្ក ។ ខ្ញុំមា វមាទ ភាពណាស់ ប្រសិ វរើរ រងារមួយវ េះបា 
សវប្មរតាមកែីប្បាថាន     វប្រេះមញ  ឹងខ្ញុំលាចកវលាកវ េះវៅ ក៏បា 
រ សល់ទញក ូេធមមមរតកវ េះ រូជារុំវរេះប្ពេះពញទធស្កសថ   ិងទញកឲ្យ 
រចា ជ ទុំងឡាយរ តអេិរកស ិងអេិេឌ្ឍ វៅយញ សម័យមួយដែល 
ប្ពេះពញទធស្កសថកុំពញងប្តូេបា អ តរធា ជារវណែើ រៗ ។ 
 វលាកវ េះដតងដប្រប្រួលវៅមញខឥតឈរ់ឈរ ប្រវទសមា 
សមបោរ សមបូណ៌វៅវោយម ញសសអ ម័យ រ រវស្សកឃ្លល   ភាព
ប្កលុំបាក ជុំងឺែងាា ត់ វប្ាេះទញរ ភកិស រ រជិេះជា ់ រ រប្រេញ័្ច  ៍ ពញករលួយ 
 ិងរ ររ ុំវលាេសិទធិម ញសសជាវែើម ក៏វកើតមា វ ើង ។ ពិជិតរែឋមួយ
ដែលជារាជាណារប្កអរារយិៈរ លពីអតីត ក៏ទទួល ូេអាវប្រ ស -
វាទវពញទិស្ក ញទិស បា រ ល យវៅជាអវញ្ហញ រតថមភិតរបវទស  វប្រ ម
េ ័ិយររស់អពយតតរញរស ជាអ ធរញែញជជ  ប្រជារស់វៅែូរអស្កឲ មិក-
របវទស ម ញវជន្រ ទឥតអាណា មោប្រជាវធឲើប្រតិេត៌ណ ទមទរឲ្យ
មា សមបរេិតត ៍ វែើមបីយញតតិធម៌  ិង លទធិប្រជាធិរវតយយតាមសញរិម័តិ



-ឃ- 
 ិទ ញរបេតតិបា វកើតវ ើងជាវរៀងរាល់នែៃ ដែលងពីអេយ ម អេិវប្ទេះ 
 ិង អាវរ ែិរាស្រសែប្រជា... ។ ទុំងវ េះ ិទសស ៍ឲ្យវ ើញថា វាជា
អាទី ពដែលសវប្មរបា ពីឧរចិ កមមែ៏អេជិាជ   ិង អវយ ិវស្កម -
សិរ រៈររស់វយើងទុំងអស់ាន  ។ 
 រ លរបេតតិន េរិតតិប្រជាជាតិវប្រើ សម័យរ ល  ឺតាុំងពីរញង
សម័យអងគរ   រ ូតមកែល់សម័យ  កមពញជាប្រជាធិរវតយយ  ដែលជា 
មោវស្កកថែកមមែ៏យ៉ាងវខ្ល រផាជាទីរុំផញតន កវមាព ជិកប្ រ់ររូ ។ 
កនញងវថេះ េតតអារាម  ិង កបួ រារ់ ប្រ ុំងស្កស្រស្កែ   មពីរ មា ប្ពេះនប្ត-
រិែកជាវែើមដែលរញពឲរញរសវយើងរ សល់ទញកមក ប្តូេបា ទមិ ឥត
ស្កសថរុំផ្លល ញវចលវសទើរដតាម  សល់ ។ សមិទធផលទុំងរ៉ាញថម  ក៏
រលាយែល់កប្មិតសូ យកនញងនសបន រាប្តីែ៏ម  ធរ រ ។ ដតជាេ័ពឲ 
សុំណាង ស្កសថន ប្ពេះេជិិតមារ ជាស្កមីរិស្កស ៍  ដែលជិត ឹង
អសែងគតវៅវ ើយវថេះ ក៏ចរ់រែិស ធិវ ើងជាែមី រេះរុំេលឺពួកជ វៅ
វលើទឹកែីែ៏កមសត់មួយវ េះ វប្រ យពីមញញ្ចថរ រពី ឹមន អងគរ រអាេ
វមម  រិតតវមម  ។ សមបតតិទុំងវ េះជារ រផញសវរញពីឧរវយ ែ៏សឲរា ទ
ន សរបញរសវខមរស្កស ិកទូទុំង  រ ដែលធាល រ់វារពប្រណិរ័ត ៍
 ិងប្ររ  ់ខ្ជ រ់ជាយូរមកវ ើយ ។ 
 ោយ ធម៌ទុំងវ េះវ ើយ ជាឧរស គែ៏ធុំរមបងរាុំងសទេះែល់
រ រលូតលាស់ ូេេស័ិយប្ពេះពញទធស្កសថជាវែើម ដែលវាផទញយវៅ ឹង
អញ្ញរបវទសអនករ  ់ប្ពេះពញទធស្កសថ ដែលវ មា ដតេេិឌ្ឍ ៍វៅមញខ 
ជា ិរច  ិងមួយដផនកវទៀត វោយស្ករពញទធិកជ ភា វប្រើ មា 
 ិថន រ រដររេទិយស្កស្រសែ ិយមខ្ល ុំងវពក វធឲើឲ្យស្កសថ(រិែក)វៅ
ជាស្កមញ្ញ  ិងរ  ់ដតឃ្លល តឆ្ៃ យវៅៗពីម សិរ រ ។ 



-ង- 
 វ តញវ េះវ ើយ រញងវប្រ យរុំផញត ខ្ញុំខិតខុំវរៀររុំវាជាែមីវ ើង
េញិមែងវទៀត ូេអតថរទវ េះវ ម្ េះ មហាធមមសង្គហៈ (ធម៌ដែល
ររួរមួជាពួកៗ ) ឲ្យរ  ់ដតមា រវរៀរស្សួលងាយ  ិងសមបូណ៌ដររ
ជាងមញ វប្រេះវាយអតថរទជាអកសរពញមព  ិងែកស្សង់រដ ថមពីវលើធម៌
ដែលមា ស្ស្ករ់ ។     វលើកពួកធម៌ណា ដែលមា  ័យ ឬលកាណៈ
ែូរាន  ស្សវែៀងាន ឲ្យសថិតជារ់រ ែាន  វ ើយមា រវងាើតមាតិរ  ឺ
រញ្ជ ីរាយវ ម្ េះធម៌តាមលុំោរ់តាុំងពីពួក១ ែល់ពួក២០ វ ើយពួក
ធម៌វប្ៅវ េះឲ្យវ ម្ េះថា អតិវរកេសីតិកៈ  ិង ពួករកិណណកៈ ។ 
 វាលធម៌ទុំងវ េះ ខ្ញុំបា ែកស្សង់វរញពីអា តោឋ  វផសងៗ 
មា ប្ពេះនប្តរិែក អែឋកថា  មពីរេសិញទធិម គ អេិធមម៩ររវិរាទ ឃ្លល ុំង-
ររយិតតិ អែឋកថាសតតរបករណ៍ ជាវែើម ។ ធម៌ពួកខលេះមា វ ម្ េះដត
មួយែូរាន ែដែលៗ អារមា កនញងបាលី  បាលីមញតតកៈ  ិង អែឋកថា-
មញតតកៈ ឯវទៀត ែូរជាសិរ ា ៣ េជិាជ ៣ សរចៈ៤ រែិរទ៤ ឥន្រ ទិយ៥ 
រញញ្ញកិរយិេតថញ១០  ិង ទិែឋិ១០ ជាវែើម ។ រុំដណករកយដប្រមិ ដម 
ជាអតតវថមតយធិរាយររស់ខ្ញុំវទ វោយមា បាលីជាស្កធកៈស្ស្ករ់ 
វ ើយបាលីខលេះជារ់ទក់ទង់វោយរទស ធិ  ិបាត  ិង សមាសផង
វថេះ វលាកអនកអារដប្រយ៉ាងណាឲ្យដតស្កែ រ់បា   ិងពីវរាេះ, មា 
វប្រើេេិតតិខលេះ ឥតេេិតតិខលេះ វែើមបីសប្មួលវៅតាមរកយដែលធាល រ់វរល
មកវ ើយ រ៉ាញដ ែភា វប្រើ មា វប្រើេេិតតិ វែើមបីស្សួលរុំណាុំវៅនែៃ
វប្រ យវទៀត ។ ឯអការាេរិញទធយកតាមេរថ ញប្កមដខមរ ជួ ណាត ។ 
 លញេះវរៀររុំសវប្មរវ ើយ ខ្ញុំបា ពិ ិតយវ ើងេញិយ៉ាងប្រុង-
ប្រយ័តន  ូេអការៈទុំងបាលីទុំងសប្មាយ ិងរវរចកវទសវផសងៗវទៀត
ដប្កងមា ភាល ុំងភាល ត់វោយប្ររ រណាមួយ ។ មិ ដតរ៉ាញវណាណ េះខ្ញុំក៏យក
សុំវៅវ េះវៅប្រវ  ប្ពេះេចិរកៈ ជាធមមវរ េទិវប្រើ ប្ពេះអងគ វែើមបី
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សូមឲ្យវលាកជួយពិ ិតយ ដកសប្មលួឲ្យបា រ  ់ដតសញប្កឹតដែមវទៀត 
វលាកក៏ប្ពមជួយ ូេទញការកិរចវ េះ វោយវពញប្ពេះទ័យ  ិងវោយ
សមា ភាព ។ ដតវទេះជាយ៉ាងណាក៏វោយរ រខញសភាល ុំងភាល ត់វោយ
វរតថកែី អវរតថកែី ង់ ឹងមា  វរៀសមិ ផញតវទ វប្រេះវ េះវាជា 
First experience ររស់ខ្ញុំ វ ើយមា ដតខ្ញុំមាន ក់ឯងរ៉ាញវណាណ េះជា
អនកទទួលខញសប្តូេរុំវរេះមញខកិរចសឲយ័តមួយវ េះ ។  
 វប្រេះវ តញែូវរនេះវ ើយ ពញទធជិវថរស ធីរជ  ជាទី ទសសី
ទុំងឡាយ វរើបា ប្រសពឲវ ើយ សូមជួយដកតប្មូេវោយសញទធរិតត
ផងរញេះ វែើមបីកញុំឲ្យេណណកមមមួយវ េះរ ល យវៅជាសទធមមរបែិររូ ដប្កង 
វលាមា ជ ឱរ ស ិយមរង់ស្កងស្កន នែតាមរយៈវសៀេវៅវ េះ ។ 
 ឥែឋផលដែលវកើតពីវសៀេវៅវ េះ សូមជូ ែល់អនកមា  ញណ
ទុំងពីរដែលបា លាចកវលាកវ េះវៅ ប្រវ   ិងជូ រុំវរេះប្ពេះ
វែរា ញវតថរ:ប្ រ់ប្ពេះអងគ ប្ពេះមោេរីកសប្តប្ រ់ជុំថ ់ រញពឲរញរស  ិង
រញពឲរ រជី ទុំងឡាយ ដែលបា បាត់រង់ជ មជីពវៅកនញងរញពឲវ តញ
ស្កសថ  ិងសងគមជាតិ មួយដផនកវទៀតជូ ែល់សពឲសតឲទុំងអស់
ដែលចញ់អុំណារប្មឹតយូេ ។ 

សូមជថ ញជ ទុំងឡាយ កនញងកមពញជរែឋបា រវប្មើ លូតលាស់ 
វ ើយររួរមួាន  វលើកតវមាើងអកសរស្កស្រសែ កស្កងប្រវទសជាតិ  ិង
ប្ពេះពញទធស្កសថ ឲ្យបា រវប្មើ ជាេិវយយភាពតវរៀងវៅ !  

vtþte)asµsan (éRBsµac;) extþkMBg;qñaMg 
ថ្ងៃ ពុធ ១២ រោច  ខែអាសាឍ  ព.ស. ២៥៥៨  

ត្រូវនឹងថ្ងៃ ទី ២៣ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

GKÁTetþa> Kl;-suPaB



-ឆ- 

mhaFmµsgÁh³ 

6 
នមត្ថ ុ  រត្នត្តយស្ស 

 

បណាមគាថា 
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វន្ ទតិាា   សិរសា ខសដ្ឋំ  រុទ ធបបបដ្ិបគុ្ គលំ 
ខេយយសាគ្រមតុ្ តណិ្ណំ  ត្ណិ្ណ សំសារសាគ្រ ំ។ 

ខ្ញុំប្ពេះអងគសូមថាឲ យរងគុំ វោយសិរស្ក ឺតបូង រុំវរេះប្ពេះសពឲ-
ញ្ញញពញទធ ប្ទង់ប្រវសើរផញតឥតរញ គលវប្រៀរបា  ប្ទង់បា ឆ្លងផញតសងារ
ស្ក រ វ ើងវៅរ  ់ស្ក រ ឺវញយយធម៌វ ើយ ។ 

ត្ខេវ   បរមំ   សន្ តំ  គ្មភរី ំ ទទុ ទសំ  អណំុ្ 
ភ្វាភ្វករ ំ   សុទ ធំ  ធមមំ   សទធមមបជូតំិ្ ។ 

មួយវទៀត សូមថាឲ យរងគុំ រុំវរេះប្ពេះធម៌នែល ជាធម៌រមាៃ រ់រង់
 ូេរាាទិកាិវលស  ជាធម៌លអិតប្ជាលវប្ៅ កប្មសតឲវ ើញបា វោយ
ងាយ ជាធម៌វធឲើ ូេេពតូរ  ិងេពធុំឲ្យប្ជេះស្ស េះ  ជាប្ពេះសទធមម
ដែលវទេតា  ិងម ញសសទុំងឡាយដតងរូជា ។ 

ត្ខេវ  បន្  សង្ឃញ្ច  អសង្គំ   សង្ឃមតុ្ តមំ  
ឧត្តមំ  ទកខខិណ្យានំ្ សន្តនិ្រន្ ទយំិ  អនាសវំ ។ 

មួយេញិវទៀត សូមថាឲ យរងគុំ រុំវរេះប្ពេះសងឃដែលមិ មា 
រ រជារ់រុំរក់វោយរាាទិកាិវលស ជាប្ពេះសងឃខពង់ខពស់ ប្រវសើរ
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ជាងទកាិវណយយរញ គលទុំងឡាយ ជាប្ពេះសងឃមា ឥន្រ ទិយសៃរ់
វរៀររយ ជាប្ពេះសងឃមិ មា អាសេកាិវលស ។ 

ឯខត្នាទិមហាធមមសង្គហញ្ច   ភាសិសសំ  យាវ  ន្រិ ាទា 
ត្សាម   សិកខន្ ត ុ សកកច្ ចំ តំ្   សិក្ខខ ក្ខមសាធខវា ។ 

វោយអុំណារដែលបា  មស្កា ររុំវរេះប្ពេះនប្តរត ៍ ជាវែើម
វថេះ  ឹងពណ៌ថ ូេ មហាធមមសង្គហៈ តាុំងពីពួក១ ែរារែល់ទីរុំផញត 
វប្រេះវ តញវថេះឯង ស្កធញជ ជាសិរ ា រ មទុំងឡាយ រូរសិកា ូេ
ប្ពេះធម៌វថេះ វោយវសរកែីវារពរញេះ ។ 

រត្ន្ត្តយខត្ខជន្ កខពោ ជរដ្ ឋវាសិខនា   
វុឌ្ឍឹ  វិរឡុ្ហឹ   បខបោន្ ត ុ សន្តភិាវញ្ច   នាញ្ញ ថា ។ 

វោយវតជេះន ប្ពេះរត ប្ត័យ សូមជថ ញជ ទុំងឡាយ អនក
វៅកនញងកមពញជរែឋ ែល់ ូេរ រលូតលាស់ រវប្មើ   ិង ស តិភាព កញុំរី
ឃ្លល តរ ល យវៅជាប្ររ រែនទវ ើយ ។  
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១- ព្រះវនិយធរោ eTB-FWn ត្ពះបាឡារ់គណរែរតកាំពង់ឆ្ន ាំង 
២- ព្រះវន័ិយធរ  nYn-sav:at ត្ពះអនុគណត្សុករលារ អ្ៀរ 
៣- រោតិរក្ខិរោ  Til-sar:an; ត្ពះសមុហ៍អនុគណត្សុករលារ អ្ៀរ 
៤- ភិក្ខ ុខនតិសារោ  Eb:n-esdæa វរតភ្ន ាំសនទចួ 
៥- ភិក្ខ ុសុធរមោ   esg-da វរតរែមវនដ រៅ វរតែាម 
៦- ភិក្ខ ុក្រណុារក្ខិរោ   kan;-kruNa វរតធមមវន 
៦- ចិតតរក្ខិរោ      esA-can;Na វរតររបាសម សាន 
៧- អគ្គបណ្ឌ ិ រោ  b‘un-can;suexn  វរតររបាសម សាន 
៨- រោក្ព្គូ្      sUr-can;suIm (ឧបាសក) 
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ធម១៌មានឧបការៈច្រើន គឺ : 
 ១- អប្បមាចោ  កុសចេសុ  ធចមេសុ 
 សេចក្ដីមិនសវេេប្រហែេក្នុងវម៌ទាំងឡាយជាកុ្េល ។ 

ធម៌១គួរកំណត់ដឹង គឺ : 
 ១- ផចស្ោ  សាសចោ  ឧបាោនិចោ 
 ផេសៈប្រក្រសោយអាេវៈ ជាទីតាំងននឧបាទន ។ 

ធម៌១ជារំណណកននចសរកដីវិនាស គឺ : 
 ១- អចោនិចសា  មនសិកាចោ 
 ការមិនសវេើទុក្ក្នុងចិត្ត សោយឧបាយប្បាជាា  ។ 
 (វម៌សនេះសៅថា “ វម៌ហែលជាចាំហែក្វសិេេ ” ក៏្បាន) 

ធម៌១្ាស់ដឹងបានចោយ្ក គឺ : 
 ១- អននតិចកា  ចរចាសមាធិ 
 សចសតេមាវិមិនមានចស ល្ េះ ។ 

ធម៌១ណដេគួរឲ្យចកើតច ើង គឺ : 
 ១- អកុប្បំ  ញាណំ 
 ញាែហែលមិនក្សប្មើក្ គឺរចចសវក្ខែញ្ញា ែ ។ 

ធម១៌ណដេគួរដឹងរ្ាស់ គឺ : 
 ១- សចវេ  សាា  អាហារដឋិតិកា 
 ពួក្េត្េទាំងពួងតាំងសៅបាន សប្រេះអាហារ ។ 
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ធម៌១ណដេគួរច ើញរ្ាស់ គឺ : 
 ១- សចវេ  សាា  សង្ខារដឋិតិកា 
 េត្េទាំងអេ់ឋិត្សៅបាន សប្រេះអាស្េ័យេង្ខខ រ ។ 

ធម៌១ណដេគួររច្មើន គឺ : 
 ១- កាយគាសតិ  សាតសហគា  
 កាយគតេតិ្ហែលប្រក្រសោយសេចក្ដីសប្ត្ក្អរ      (សេចក្ដី
េុខ) ។ 

ធម១៌ណដេគួរេះបង់ គឺ : 
 ១- អសេិមាចនា 
 អេមិមានេះ គឺសេចក្ដីប្រកាន់ខលួន ។ 

ធម៌១ណដេគួរចធេើឲ្យជាក់រ្ាស់ គឺ : 
 ១- អកុប្ា  ចរចាវិមុតតិ 
 ការរចួចាក្កិ្សលេ សោយអាំណាចចិត្តមិនក្សប្មើក្ ។ 

 

(ចប់ធមពួ៌ក១) 
 

r(0)s 
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ទុកៈ ពួក២ 

{rYs| 
 

ចោកបាេធម៌២ោ៉ាង 
 ១- ហិរិ   សេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ២- ឱតតប្ប ំ  សេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 

ធម៌ទមាាយចោក២ោ៉ាង 
 ១- អហិរិកំ   សេចក្ដីមិនខ្មម េបារ ។ 
 ២- អចនាតតប្បំ  សេចក្ដីមិនខ្មល ចបារ ។ 

កមាាំង២ោ៉ាង 
 ១- បដិសង្ខានវេំ ក្មាល ាំងគឺការពិចារណា ។ 
 ២- ភាវនាវេំ ក្មាល ាំងគឺការចសប្មើន ។ 

ធមេចទសនានន្វះតថាគត២ោ៉ាង 
 ១- សងខចិតន  គឺេហមដងសោយេសងខរ ។ 
 ២- វិាាចរន  គឺេហមដងសោយពិស្ដដ រ ។ 

ធម២៌្បការនាំឲ្យសាបសូន្យ្វះសទធមេ 
 ១- ទុននិកខិតតំ  បទវ្យញ្ជនំ    រទ និងពយញ្ជ នៈ ហែលអាចារយ
ត្មកល់ទុក្មក្ខុេ ។ 
 ២- អចាា  ទុននីចា សេចក្ដីហែលអាចារយ ា្ំមក្ខុេ ។ 
    * ចាំហែក្វម៌ហែល ា្ំឲ្យប្ពេះេទ្មមមិនស្ដរេ្នយ  គរបីប្ជារ 
សេចក្ដីផទុយគ្នន  ។ 

បុគគេពាេ២វួក 
 ១- ជារុគគលមិនស ើញសទេតមសទេ ។ 
 ២- កាលសរើសគប្បារ់សទេ ក៏្មិនទទួលសទេតមវម៌ ។ 
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   * ចាំហែក្រែឌិ ត្មាន២ពួក្ គរបីប្ជារសេចក្ដីផទុយគ្នន  ។ 
ជនពាេ២វួក 

 ១- អកប្បិចយ  កប្បិយសញ្ញី  រុគគលមានសេចក្ដីេមាគ ល់ថាគួរ 
ក្នុងររេ់មិនគួរ ។ 
 ២- កប្បិចយ  អកប្បិយសញ្ញី  រុគគលមានសេចក្ដីេមាគ ល់ថា
មិនគួរ ក្នុងររេ់ហែលគួរ ។ 

ជនពាេ២វួកចទៀត 
 ១- អធចមេ  ធមេសញ្ញី  រុគគល មានសេចក្ដីេមាគ ល់ថា ជាវម៌ 
ក្នុងអវម៌ ។ 
 ២- ធចមេ  អធមេសញ្ញី  រុគគល មានសេចក្ដីេមាគ ល់ថា ជាអវម៌ 
ក្នុងវម៌ ។ 

ជនពាេ២វួកចទៀត 
 ១- អវិនចយ  វិនយសញ្ញី   រុគគលមានសេចក្ដីេមាគ ល់ថា ជា 
វន័ិយ ក្នុងអវន័ិយ ។ 
 ២- វិនចយ  អវិនយសញ្ញី  រុគគលមានសេចក្ដីេមាគ ល់ថា ជា
អវន័ិយ ក្នុងវន័ិយ ។ 

បុគគេពាេ២វួកចទៀត 
១- អប្បសាទនីយឋាចន  បសាទំ  ឧបទំចសតិ  រែដុ េះន្វ

សេចក្ដីប្រេះថាល  ក្នុងសែតុ្ហែលមិនគួរប្រេះថាល  ។ 
២- បសាទនីយឋាចន  អប្បសាទំ  ឧបទំចសតិ  រែដុ េះន្វ

សេចក្ដីមិនប្រេះថាល  ក្នុងសែតុ្ហែលគួរប្រេះថាល  ។ 
បុគគេពាេ២វួកចទៀត 

១- អវណ្ណារហស្ស  វណណំ  ភាសតិ  រុគគលសរលេរសេើរ
គុែែល់រុគគលមិនគួរេរសេើរ ។ 
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២- វណ្ណារហស្ស  អវណណំ  ភាសតិ    រុគគលសរលសទេែល់
រុគគលហែលគួរេរសេើរ ។ 

រុគគលទាំង២ពួក្សនេះ ស ម្ េះថារីក្គ្នេ់រសមលើងខលួនឯង ក្មាច ត់្
គុែសចាលសចញ ជាអនក្ប្រក្រសោយសទេផង អនក្ប្បារាទាំងឡាយ
តិ្េះសែៀលផង ហត្ងបានន្វបារផង នឹងធ្លល ក់្នរក្ែ្ចសគប្ចានទមាល ក់្
ផង ។ 

*  រែឌិ ត្ក៏្មាន២ពួក្ហែរ គឺមានសេចក្ដីផទុយគ្នន  ។ 
េកខណៈបុគគេពាេ២ោ៉ាង 

 ១- អរចយំ  អរចយចា  ន  បស្សតិ   មិនស ើញសទេ ថាជា
សទេ។ 
 ២- អរចយំ  ចទចសនតស្ស  យថាធមេំ ន បដិគគណ្ណាតិ  កាលមាន
រុគគលប្បារ់សទេ ក៏្មិនទទួលប្ពមតមវម៌  ។ 

បុគគេ២វួកណតងចពាេបង្ខារ់្វះតថាគត 
 ១- ទុចោោ  ោ  ចោសនតចោ រុគគលជាអនក្សប្កាវ មានសទេៈ
សៅខ្មងក្នុង ។ 
 ២- សចោោ  ោ  ទុគគហិចតន     រុគគលជាអនក្សរឿ សោយប្រកាន់
ខុេ ។ 

បុគគេ២វួកចទៀត 
 ១- រុគគលេហមដងន្វរក្យហែលត្ថាគត្ មិនបានេហមដង មិន
បានសរល ថាជារក្យហែលត្ថាគត្បានេហមដង បានសរល ។ 
 ២- រុគគលេហមដងន្វរក្យ ហែលត្ថាគត្បានេហមដង បាន
សរល ថាជារក្យហែលត្ថាគត្ មិនបានេហមដង មិនបានសរល ។ 
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បុគគេ២វួកចទៀត 
 ១- គឺរុគគលហែលេហមដងេ្ប្ត្ មានសេចក្ដីជារុគគលាវិោា ន 
ថាជាេ្ប្ត្មានសេចក្ដីជាវមាម វិោា ន ។ 

២- រុគគលេហមដងេ្ប្ត្ មានសេចក្ដីជាវមាម វិោា ន ថាជាេ្ប្ត្
មានសេចក្ដីជារុគគលាវិោា នសៅវញិ ។ 

គតិ២របស់មិច្ឆាទិដឋិកបុគគេ 
 ១- និរចោ ក្ាំសែើ ត្នរក្ ។ 
 ២- តិរច្ឆានចោន ិ ក្ាំសែើ ត្េត្េតិ្រចាា ន ។ 

ឋានៈ២របស់បុគគេមានសីេ 
 ១- ចទចោ បានឋានៈជាសទវត ។ 
 ២- មនុចស្ោ បានឋានៈជាមនុេស ។ 

ធម២៌្បការជារំណណកននវិជាា 
 ១- សមចថា   ការអរ់រ ាំចសប្មើនេមថក្មមោា ន ។ 
 ២- វិបស្សនា   ការអរ់រ ាំចសប្មើនវរិេស្ក្មមោា ន ។ 

ភូមិ២ោ៉ាង 
 ១- អសប្បុរិសភូមិ ភ្មិររេ់ពួក្អេរបុរេ ។ 
 ២- សប្បុរិសភូមិ ភ្មិររេ់ពួក្េរបុរេ ។ 

បរិស័ទមាន២វួក 
 ១- បរិសកសចោ ររេ័ិទស្េសក្ក្ស្េកាក្ ។ 
 ២- បរិសមចណ្ណោ ររេ័ិទផ្រផង់ ។ 

បុគគេ២វួក 
 ១- តថាគចា  អរហំ  សមាាសមពុចោោ      ប្ពេះត្ថាគត្ អរែនត
េមាម េមពុទ្ ។ 
 ២- ោជា  រកកវតត ី   សេដចចប្ក្ពត្តិ ។ 
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*  រុគគលទាំង២ពួក្សនេះ កាលសក្ើត្ស ើង ហត្ងសក្ើត្ស ើងសែើមបី
ជាប្រសោរន៍ សែើមបីសេចក្ដីចសប្មើន សែើមបីសេចក្ដីេុខ ែល់រនសប្ចើន 
ែល់សទវតនិងមនុេសទាំងឡាយ ។ មយ៉ាងសទៀត្ស ម្ េះថា ជាមនុេស
អស្ដច រយ ជាថ្បារែរុគគល សវេើកាលកិ្រោិសៅ ពួក្រនសប្ចើនហត្ង
សស្ដក្ស្ដដ យ ។ 

មាតុ្ាមមិនណអែតនឹងធម៌២ោ៉ាង 
 ១- ចមថុនធមេសមាបតតិ  ការសវេើសេវនកិ្ចចនឹងរុរេ ។ 
 ២- វិជាយនស្ស   ការប្រេ្តិ្រុប្ត្ ។ 

ចសរកដីសុខ២ោ៉ាង 
 ១- គិហិសុខំ    សេចក្ដីេុខររេ់ប្គែេថ ។ 
 ២- បវេជាាសុខំ   សេចក្ដីេុខក្នុងផនួេ ។ 

សុខ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កាមសុខំ  សេចក្ដីេុខក្នុងកាម ។ 
 ២- ចនកខមេសុខំ សេចក្ដីេុខក្នុងការសចញរួេ ។ 

សុខ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ឧបធិសុខំ  សេចក្ដីេុខប្រក្រសោយឧរវិ ។ 
 ២- និរុបធិសុខំ សេចក្ដីេុខមិនមានឧរវិក្កិសលេ ។ 

សុខ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សាសវសុខំ សេចក្ដីេុខប្រក្រសោយអាេវៈ ។ 
 ២- អនាសវសុខំ  សេចក្ដីេុខមិនប្រក្រសោយអាេវៈ ។ 

សុខ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សាមិសសុខំ   សេចក្ដីេុខប្រក្រសោយអាមិេៈ ។ 
 ២- និោមិសសុខំ  សេចក្ដីេុខមិនប្រក្រសោយអាមិេៈ ។ 
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សុខ២ោ៉ាងចទៀត 
១- អរិយសុខំ   សេចក្ដីេុខររេ់ប្ពេះអរយិៈ ។ 
២- អនរិយសុខំ សេចក្ដីេុខររេ់រុថុរជន ។ 

សុខ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កាយិកសុខំ   សេចក្ដីេុខប្រប្ពឹត្តសៅក្នុងកាយ ។ 
 ២- ចរតសិកសុខំ   សេចក្ដីេុខប្រប្ពឹត្តក្នុងចិត្ត ។ 

សុខ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សាតសុខំ     សេចក្ដីេុខប្រក្រសោយសេចក្ដីសប្ត្ក្អរ ។ 
 ២- ឧចបកាាសុខំ  សេចក្ដីេុខប្រក្រសោយឧសរកាខ  ។ 

សុខ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- រូបារមេណសុខំ សេចក្ដីេុខហែលមានររ្ជាអារមមែ៍ ។ 
 ២- អរូបារមេណសុខំ សេចក្ដីេុខហែលគ្នម នររ្ជាអារមមែ៍ ។ 

វិមុតតមិាន២ោ៉ាង 
 ១- ចរចាវិមុតតិ  ការរចួចាក្អាេវៈ សោយអរែត្តផល
េមាវិ ។ 
 
 ២- បញ្ញាវិមុតត ិ     ការរចួចាក្អាេវៈ  សោយអរែត្តផល
រញ្ញា  ។ 

ធម៌២ោ៉ាង 
 ១- នាម ំ វម៌ជា្ម បានែល់ ចិត្ត និង សចត្េិក្ ។ 
 ២- រូបំ  វម៌ជាររ្ បានែល់ ររ្ទាំង ២៨ ។ 

អាសវៈណតងរច្មើនដេ់បុគគេ២វួក 
 ១- ន  កុកកុច្ឆាយិតវេំ  កុកកុច្ឆាយតិ  រុគគលេងស័យក្នុងររេ់
ហែលមិនគួរេងស័យ ។ 
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 ២- កុកកុច្ឆាយិតវេំ  ន  កុកកុច្ឆាយតិ  រុគគលមិនេងស័យក្នុង
ររេ់ហែលគួរេងស័យ ។ 

អាសវៈរច្មើនដេ់បុគគេ២វួកចទៀត 
 ១- អធចមេន  ធមេសញ្ញី  រុគគលមានសេចក្ដីេមាគ ល់ថា ជាវម៌ 
ក្នុងអវម៌ ។ 
 ២- ធចមេន  អធមេសញ្ញី  រុគគលមានសេចក្ដីេមាគ ល់ថា ជា
អវម៌ ក្នុងវម៌ ។ 

ចសរកដី្បាថាា២ោ៉ាង 
 ១- ោភាសា  សេចក្ដីប្បាថាន លាភ ។ 
 ២- ជីវិាសា  សេចក្ដីប្បាថាន រីវតិ្ ។ 
 *  សេចក្ដីប្បាថាន ២ោ៉ាងសនេះ រុគគលលេះបានសោយក្ប្ម ។ 

បុគគេ២វួករកបានចោយ្ក 
១- បុវេការី    រុគគលហែលសវេើឧរការៈទុក្មុន ។ 

 ២- កតញ្ញូ  កតចវទី  រុគគលែឹងឧរការៈ  ហែលសគសវេើសែើយ    
សវេើត្រវញិ ។ 

បុគគេ២វួករកបានចោយ្ក 
 ១- តិចាា   រុគគលអនក្ហអែតត្ (ប្ពេះពុទ្ រសចចក្ពុទ្ ខីណាស្េព)។ 
 ២- តចប្បា  រុគគលអនក្ឲ្យសគហអែតត្ (ប្ពេះេមាម េមពុទ្) ។ 
  ធម២៌នាំឲ្យចកើតោគៈ 
 ១- សុភនិមិតតំ    សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងអារមមែ៍ថាលត ។ 
 ២- អចោនិចសា  មនសិកាចោ  ការសវេើទុក្ក្នុងចិត្ត សោយ
ឧបាយខុេទាំនង ។ 

ធម៌២នាំឲ្យចកើតចោសៈ 
 ១- បដិ និមិតតំ     េមាគ ល់ក្នុងអារមមែ៍ហែលថាន ាំងថាន ក់្ ។ 
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 ២-អចោនិចសា  មនសិកាចោ  ការសវេើទុក្ក្នុងចិត្ត សោយ
ឧបាយខុេទាំនង ។ 

ធម៌២នាំឲ្យចកើតសមាាទិដឋិ 
 ១- បរចា  ចោចសា     ការស្ដដ រ់ពីអនក្ែនទ ។ 
 ២- ចោនិចសា  មនសិកាចោ  ការសវេើទុក្ក្នុងចិត្ត សោយឧបាយ
ប្បាជាា  ។ 

អាបតតិ២ោ៉ាង 
 ១- គរុកាបតតិ     អារត្តិវងន់ (បារារិក្ និង េងាទិសេេ) ។ 
 ២- េហុកាបតតិ  អារត្តិស្ស្ដល (អារត្តិ៥ក្ងែ៏សេេ) ។ 

អាបតតិ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ទុដឋុោាបតតិ  អារត្តិសថាល េ ។ 
 ២- អទុដឋុោាបតតិ   អារត្តិមិនសថាល េ ។ 

អាបតតិ២ោ៉ាងចទៀត 
១- សាវចសសាបតតិ    អារត្តិហែលេហមដងោច់ ។ 

 ២- អនវចសសាបតតិ   អារត្តិហែលេហមដងមិនោច់ ។  
ណផនដីមាន២ោ៉ាង 

 ១- ជាតបឋវី  ហផនែីមានែីសប្ចើនជាងវត្ថុឯសទៀត្ ។ 
 ២- អជាតបឋវី ហផនែីមានែីតិ្ចជាងវត្ថុឯសទៀត្ ។ 
 * ក្នុងផែនដី២យ៉ាងននេះ ភិក្ខុជីក្ ជាតបឋវ ី ប៉ាុន ណ្ េះ ន ើបជា
អាបតតិ ។ ជាអាបតតិ២គឺត្តូវ ុក្កដក្នុងត្បនយគផដលែគងន ើង និងជីក្
ត្តូវបាចិតតិយៈ ត្គប់ៗវារៈផដលែគងន ើងជីក្ ។ 

ធម៌េែ២ោ៉ាង 
១- សរិតតចោោនំ  ការរប្មេះចិត្តររេ់ខលួនឲ្យផ្រផង់ ។ 
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 ២- ន  កិញ្ចិ  ចោចក  ឧបាទិយតិ  មិនប្រកាន់ន្វអេីរនតិចរនតួច
ក្នុងសលាក្ (អារមមែ៍៦ មានររ្ជាសែើម) ។ 

ធម៌េែ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ខនត ិ សេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
 ២- ចសាររចំ សេចក្ដីេងរ់ស្ដង ត់្ ។ 

ធម៌ចធេើឲ្យេែ២ោ៉ាង 
 ១- អសនដុដឋិា  កុសចេសុ   ធចមេសុ         សេចក្ដីមិនេស ត្ េ
ក្នុងពួក្កុ្េលវម៌ ។ 
 ២- អប្បដិោណិា  បធានសេឹ  មិនវុញប្ទន់ក្នុងការ
ពយោម ។ 

ការបូជាមាន២ោ៉ាង 
 ១- អាមិសបូជា ការរ្ជាសោយអាមិេៈ ។ 
 ២- ធមេបូជា  ការរ្ជាសោយវម៌ ។ 

បូជា២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អាមិសបូជា រ្ជាសោយអាមិេៈ ។ 
 ២- បដិបតតិបជូា រ្ជាសោយសេចក្ដីប្រតិ្រត្តិ ។   

បូជា២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អាមិសោចា ការរ្ជាសោយអាមិេៈ ។ 
 ២- ធមេោចា ការរ្ជាសោយវម៌ ។ 
 *  រណាដ ការរ្ជាទាំង២ោ៉ាងសនេះ វមមរ្ជាប្រសេើរជាង ។ 

ោន២ោ៉ាង 
 ១- អាមិសោនំ ការឲ្យអាមិេៈជាទន ។ 
 ២- ធមេោន ំ  ការឲ្យវម៌ជាទន ។ 

*  រណាដ ទនទាំង២ោ៉ាងសនេះ វមមទនប្រសេើរជាង ។ 
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ោន២ោ៉ាងចទៀត 
១- បាដិបុគគេិកោនំ  ការឲ្យសចាេះចាំសរេះរុគគល ។ 
២- សង្ឃោនំ   ការឲ្យចាំសរេះេងឃ ។ 

ច្ឆគៈមាន២ោ៉ាង 
 ១- អាមិសច្ឆាចា ការលេះរង់អាមិេៈ ។ 
 ២- ធមេច្ឆាចា  ការលេះរង់វម៌ ។ 

សងគហៈ២ោ៉ាង 
 ១- អាមិសសងគចហា ការេសគង្ខគ េះសោយអាមិេៈ ។ 
 ២- ធមេសងគចហា ការេសគង្ខគ េះសោយវម៌ ។ 

បដិសនាារៈមាន២ោ៉ាង 
 ១- អាមិសប្បដិសនាាចោ  ការទទួលរាក់្ទក់្សោយអាមិេៈ ។ 
 ២- ធមេប្បដិសនាាចោ      ការទទួលរាក់្ទក់្សោយវម៌ ។ 
  ការណសេងរក២ោ៉ាង 
 ១- អាមិចសសនា ការហេេងរក្អាមិេៈ ។ 
 ២- ធចមេសនា  ការហេេងរក្វម៌ ។ 

ការណសេងរក២ោ៉ាងចទៀត 
១- អរិយបរិចយសនា     ការហេេងរក្ប្រសេើរ ។ 
២- អនរិយបរិចយសនា  ការហេេងរក្មិនប្រសេើរ ។ 

ការសន្សំ២ោ៉ាង 
 ១- អាមិសសននិរចោ   ការេនសាំអាមិេៈ ។ 
 ២- ធមេសននិរចោ   ការេនសាំវម៌ ។ 

ការសន្សំ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កមេសននិរចោ   ការេនសាំក្មម ។ 
 ២- បរចយសននិរចោ   ការេនសាំរចច័យ ។ 
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កមេោោន២ោ៉ាង 
 ១- សមថកមេោោន  ការអរ់រ ាំក្នុងអារមមែ៍ក្មមោា ន សែើមបីឲ្យ
ចិត្តេងរ់ចាក្នីវរែវម៌  (អារមមែ៍ក្មមោា ន មាន៤០ គឺ ក្េិែ១០  
អេុភ១០ អនុេសតិ្១០  អាហាររបែិក្្លេញ្ញា ១  ចតុ្ទ្តុ្វវោា ន១   
ប្ពែមវហិារ៤ និង អររុបៈ៤) ។  
 ២- វិបស្សនាកមេោោន ការអរ់រ ាំចសប្មើនក្នុងអារមមែ៍វរិេស្ 
សែើមបីឲ្យសក្ើត្រញ្ញា (បានែល់ េតិ្របោា ន៤ េចចៈ៤ ខន្៥ អាយត្នៈ
១២  ធ្លតុ្១៨  ឥគនទិយ២២ និង រែិចចេមុរាទ១២) ។ 

កមេោោន២ោ៉ាងចទៀត 
១- សវេតថកកមេោោន   ក្មមោា ន ហែលមានប្រសោរន៍ែល់ប្ពេះ 

សោគីប្គរ់ចរតិ្ទាំងអេ់ (េាំសៅយក្ក្មមោា ន៣គឺ សមតត ១ មរែ-
េសតិ្១  អេុភេញ្ញា ១) ។ 
 ២- បារិហារិយកមេោោន  ក្មមោា នទាំង៤០ ណាមួយហែលេម
គួរែល់ចរតិ្ ជារទោា នននភាវ្ក្មមជាន់សលើ ។ 

វិបតតិ២ោ៉ាង 
១- សីេវិបតតិ  ការវ ិ្ េចាក្េីល ។ 
២- ទិដឋិវបិតត ិ  ការវ ិ្ េចាក្េមាម ទិែាិ ។ 

សម្បោ២ោ៉ាង 
១- សីេសម្បោ ការរររ្ិរែ៍ននេីល ។ 
២- ទិដឋិសម្បោ ការរររ្ិរែ៍ននទិែាិ ។ 

វិសុទធិ២ោ៉ាង 
 ១- សីេវិសុទធិ   សេចក្ដីររេុិទ្ិននេីល ។ 
 ២- ទិដឋិវសិុទធិ  សេចក្ដីររេុិទ្ិននទិែាិ ។ 
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ធម៌២មានឧបការៈច្រើន 
 ១- សតិ  សេចក្ដីរឭក្បាន ។ 
 ២- សម្បជញ្ញ  សេចក្ដីែឹងខលួន ភាា ក់្ខលួន ។ 

ធម៌ចមា២ោ៉ាង 
 ១- អហិរិកំ    ការមិនខ្មម េសខពើមបារ ។ 
 ២- អចនាតតប្បំ   ការមិនខ្មល ចបារ ។ 

នថៃរូេវស្ោមាន២ 
 ១- បុរិមិកាវស្ោ  នថងច្លវេាមុន (ចារ់ពីនថង ១សរាច ហខ
អាស្ដឍែល់ នថង១៥សក្ើត្ ហខអេសុរ) ។ 
 ២- បរឆិមិកាវស្ោ  នថងច្លវេាសប្កាយ (ចារ់ពីនថង ១សរាច ហខ
ស្ស្ដពែ៍ ែល់នថង១៥សក្ើត្ ហខក្ត្តិក្) ។ 

ទិដឋិ២ោ៉ាង 
 ១- សមាាទិដឋិ ការយល់ស ើញប្ត្ូវ ។ 
 ២- មិច្ឆាទិដឋ ិ ការយល់ស ើញខុេ ។ 

ទិដឋ២ិោ៉ាងចទៀត 
 ១- ភវទិដឋ ិ   បានែល់េេសត្ទិែាិ សេចក្ដីយល់ថាសលាក្
សទៀង ។ 
 ២- វិភវទិដឋ ិ  បានែល់ឧសចាទទិែាិ សេចក្ដីយល់ស ើញថា 
េត្េស្ដល រ់សៅេ្នយ មិនសក្ើត្សទៀត្ស ើយ ។ 

ទិដឋ២ិោ៉ាងចទៀត 
 ១- សាមញ្ញទិដឋិ  ទិែាិមានទ្សៅក្នុងពួក្រុថុរជន (េកាក យទិែាិ)។ 
 ២- វិចសសទិដឋិ  ទិែាិ៦២ សវៀរេកាក យទិែាិ ហែលមានក្នុង
រុថុរជនពួក្ខលេះ ។ 
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ទិដឋ២ិោ៉ាងចទៀត 
១- សស្សតទិដឋិ        សេចក្ដីយល់ស ើញថាសលាក្សទៀង ។ 
២- ឧចរឆទទិដឋិ          សេចក្ដីយល់ស ើញថាេត្េសលាក្សប្កាយ 

ពីស្ដល រ់ គឺេ្នយ មិនសក្ើត្សទៀត្សទ ។ 
ទិដឋិវបិតតិ២ោ៉ាង 

១- មិច្ឆាទិដឋិ ការយល់ខុេក្នុងវត្ថុ១០ មាន នត្ថិទិននាំ ជាសែើម។ 
២- អនតាាហិកាទិដឋិ ទិែាិកាន់យក្ទីរាំផុត្ បានែល់េេសត្-

ទិែាិ និងឧសចាទទិែាិ ។ (រិ.៧/១៣១+ស្ដរត្ថ៣/៣៥០)  
និមិតត២ោ៉ាង 

 ១- សមថនិមិតតំ  សែតុ្ននសេចក្ដីេងរ់ចិត្ត (បានែល់េមាម -
េមាវិ) ។ 
 ២- បគគហនិមិតតំ     សែតុ្ននសេចក្ដីពយោម (បានែល់េមាម - 
វាោមៈ) ។ 

ធម២៌ោ៉ាងគួរចធេើឲ្យជាក់រ្ាស់ 
 ១- វិជាា      សេចក្ដីសចេះែឹង (បានែល់វជិាជ ៣) ។ 
 ២- វិមុតត ិ  ការរចួផុត្ (គឺចិត្តេសអវិមុត្តិ បានែល់េមារត្តិ៨ 
និងប្ពេះនិរេ ន) ។ 

បដិបោ២ោ៉ាង 
 ១- ោភូបនិសា សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិសែើមបីលាភេកាក រៈ ។ 
 ២- និពាានាមិន ី សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិ ជាែាំសែើ រសែើមបីប្ពេះ
និរេ ន ។ 

ផលូវឆ្ងាយ២ោ៉ាង 
 ១- កនាារោោ ផល្វឆ្ងង យោច់ស្េោល ។ 
 ២- វដដោោ ផល្វឆ្ងង យគឺវែដេងារ ។ 
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ចសរកដី្សោញ់ចកើតចោយចហតុ២ 
 ១-បុចវេវ  សននិោចសន  ធ្លល រ់បានសៅរមួគ្នន ក្នុងកាលមុន ។ 
 ២- បរចុប្បននហិចតន   សោយការទាំនុក្រប្មុងគ្នន ក្នុងរចចុរបនន ។ 

អនតោយ២ោ៉ាង 
១- បាកដបរិស្សចោ  អនតរាយចាេ់លាេ់ ។ 
២- បដិរឆននបរិសស្ចោ អនតរាយក្ាំបាាំង ។ 

ចដៅ២ោ៉ាង 
 ១- កាយិកបរិឡាចហា   សដដ ប្ក្ហាយក្នុងកាយ ។ 
 ២- ចរតសិកបរិឡាចហា សដដ ប្ក្ហាយក្នុងចិត្ត ។ 

សោោ២ោ៉ាង 
 ១- ចោកិយសោោ េទ្ររេ់សលាកិ្យរុថុរជន ។ 
 ២- ចោកុតតរសោោ េទ្ររេ់ប្ពេះអរយិរន ។ 

សោោ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- រេសោោ  េទ្សៅញារ់ញ័រ សៅក្សប្មើក្ ។ 
 ២- អរេសោោ េទ្តាំងមាាំ មិនក្សប្មើក្ញារ់ញ័រ ។   

ជោ២ោ៉ាង 
 ១- អប្បដិរឆននជោ ររាហែលមិនក្ាំបាាំងមុខ ។ 
 ២- បដិរឆននជោ ររាហែលក្ាំបាាំងមុខ ។ 

ជោ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អវីរិជោ   ររាមិនមានការញ័រ     (ែឹងបានលាំបាក្ ែ្ចជា
ហក្វមែី  មាេ ប្បាក់្ ប្ពេះចនទ ប្ពេះអាទិត្យ ផ្កក រកី្....) ។ 
 ២- សវីរិជោ  ររាសប្ដពីសនេះ ហែលសគអាចែឹងបានង្ខយ ។ 

មរណៈ២ោ៉ាង 
 ១- កាេមរណំ ស្ដល រ់ក្នុងេម័យកាល ។ 
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 ២- អកាេមរណំ ស្ដល រ់ក្នុងសពលមិនហមនជាកាល ។ 
បទោោនរបស់សីេ២ោ៉ាង 

 ១- ហិរិ  សេចក្ដីខ្មម េសខពើមបារ ។ 
 ២- ឱតតប្ប ំ សេចក្ដីត្ក់្េលុត្ក្នុងអាំសពើបារ ។ 

ចទសនា២ោ៉ាង 
 ១- បុគគោធិោោនា  ចទសនា  ការេហមដងសោយមានរុគគលជា
ទីតាំង ជាតួ្ោ៉ាង ។ 
 ២- ធមាាធិោោនា  ចទសនា  ការេហមដងសោយររមត្ថវម៌េុទ្  
ឥត្មានរញ្ាត្តិ ។ 

រូប២ោ៉ាង 
រុប្បតីតិ  រូបំ  ស ម្ េះថា ររ្ សប្រេះអត្ថថា ជាេភាវៈហែលហត្ង

ហរក្ធ្លល យសប្រេះរចច័យមាន សដដ  ប្ត្ជាក់្ ជាសែើម ររ្ទាំងអេ់មាន២៨ 
សរើហចក្វាំៗមាន២ោ៉ាងគឺ :  
 ១- មហាភូតរូប  ររ្មានលក្ខែៈវាំ អាចែឹងបានសោយង្ខយ 
មាន៤គឺ រឋវ ី អាសបា  សត្សជា  វាសោ ។ 

២- ឧបាោយរូប  គឺររ្ហែលអាស្េ័យមហាភ្ត្ររ្, មាន២៤គឺ  
រស្ដទររ្៥  សគ្នចរររ្៤  ភាវររ្២  ែទយររ្១  រីវតិ្ររ្១  អាហារ
ររ្១  ររសិចាទររ្១  វញិ្ាត្តិររ្២  វកិារររ្៣  លក្ខែររ្៤ ។ 

-  (សេចក្ដីពិស្ដដ រ សមើលពួក្រកិ្ែណក្ៈទាំព័រ៨៤៧+៨៦៣) 
សង្ខារ២ោ៉ាង 

 ១- ឧបាទិននកសង្ខារ  េង្ខខ រហែលមានចិត្តអាស្េ័យសៅ ។ 
 ២- អនុបាទិននកសង្ខារ  េង្ខខ រហែលមិនមានចិត្តអាស្េ័យ ។ 

ឈាន២ោ៉ាង 
 ១- ឧបច្ឆរជ្ាន    ្នជារុពេភាគននអរប្ ។ 
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 ២- អប្បនាឈាន  ្នប្រប្ពឹត្តសៅសោយអាំណាចអរប្។ 
ឈាន២ោ៉ាងចទៀត 

 ១- អារមេណូបនិជ្ាន       ្នមានការេមលឹង   ន្វអារមមែ៍ 
ក្មមោា ន មានរឋវកី្េិែ ជាសែើម (បានែល់េមារត្តិ៨) ។ 
 ២- េកខណូបនិជ្ាន       ្នមានការេមលឹង       ពិនិត្យន្វ 
លក្ខែៈ មានអនិចចលក្ខែៈជាសែើម  (បានែល់វរិេស្ ហែល
េមបយុត្តសោយ មគគចិត្ត ផលចិត្ត) ។ 

អរិយបុគគេ២វួក 
 ១- ចសកខបុគគេ រុគគលហែលសៅមានកិ្ចចក្ាំពុងេិក្ា ។ 
 ២- អចសកខបុគគេ រុគគលហែលអេ់កិ្ចចប្ត្ូវេិក្ា ។ 

្វះនិពាាន២ោ៉ាង 
 ១- សឧបាទិចសសនិពាាន  កិ្រោិរលត់្ប្តឹ្មហត្កិ្សលេ រ៉ាុហនត
សៅេល់ខន្ ។ 
 ២- អនុបាទិចសសនិពាាន  កិ្រោិរលត់្អេ់ទាំងកិ្សលេរលត់្
ទាំងខន្ ។ 

បរមតថធម៌២ោ៉ាង 
 ១- សងខតធម៌     វម៌ហែលមានរចច័យប្ររុាំតក់្ហត្ង (បានែល់ 
ចិត្ត  សចត្េិក្ ររ្) ។ 
 ២- អសងខតធម៌   វម៌ហែលមិនមានរចច័យប្ររុាំតក់្ហត្ង(បាន
ែល់ប្ពេះនិរេ ន) ។ 

សរចៈ២ោ៉ាង 
 ១- បរមតថសរចៈ វម៌ពិត្សោយររមត្ថ ។ 
 ២- សមេតិសរចៈ វម៌ពិត្សោយេនមត្ ។ 
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កាម២ោ៉ាង 
 ១- វតថុកាម  បានែល់អារមមែ៍ជាទីសប្ត្ក្អរ ជាទីប្បាថាន  
(មានរប្ារមមែ៍ ជាសែើម) ។ 
 ២- កិចេសកាម  បានែល់ចិត្តហែលប្បាថាន  សប្ត្ក្អរ ជារ់
ចាំរក់្ក្នុងអារមមែ៍ស្េះៗ ។ 

កណនលង២របស់ទុស្សីេបុគគេ 
 ១- និរយចោនិ ក្ាំសែើ ត្ជានរក្ ។ 
 ២- តិរច្ឆានចោន ិ  ក្ាំសែើ ត្ជាេត្េតិ្រចាា ន ។ 

ចវេជួបាា្តូវចធេើកិរច២ោ៉ាង 
 ១- ធមេីកថំ សរលរក្យជាវម៌ ។ 
 ២- អរិចោ  តុណាីភាចោ  សៅសោយភាវៈសេងៀមស្ដង ត់្ ។ 

ចសរកដី្សោញ់២ោ៉ាង 
 ១- បិយសាា  ស្េលាញ់ពួក្េត្េ ។ 
 ២- បិយសង្ខាោ   ស្េលាញ់ក្នុងេង្ខខ រ ។ 

មិតត២វួក 
 ១- កេ្ាណមិតត មិប្ត្លត 
 ២- បាបមិតត  មិប្ត្អាប្ក្ក់្ ។ 

មិតត២វួកចទៀត 
 ១- អាារកិមិតត        មិប្ត្អនុសប្គ្នេះប្រសោរន៍សលាកិ្យ កាល 
សៅជាប្គែេថ ។ 
 ២- អនាារិកមិតត  មិប្ត្អនុសប្គ្នេះប្រសោរន៍   ក្នុងវម៌ហែល
សៅជាេមែៈ ។ 

ការជាប់រំពាក២់ោ៉ាង 
 ១- ទស្សនសំសចាា ការជារ់ចាំរក់្សោយការស ើញ ។ 
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 ២- សវនសំសចាា ការជារ់ចាំរក់្សោយការស្ដដ រ់ឮ ។ 
ចសរកដីចសនហា២ោ៉ាង 

 ១- តណ្ណាចសនហា ត្ណាា សេនហា ។ 
 ២- ទិដឋិចសនហា ទិែាិសេនហា ។ 

អារមេណ៍ជាទី្សោញ់២ោ៉ាង 
 ១- សតតបិោ  ពួក្េត្េជាទីស្េលាញ់ (មានមាត រិត រង 
រត្ន រុត្តវីត មិត្ត អាមាត្យ ញាតិ្ ជាសែើម) ។ 
 ២-សង្ខារបិោ   ពួក្េង្ខខ រជាទីស្េលាញ់(បានែល់អារមមែ៍
កាមគុែ៥ មានររ្ជាសែើម) ។ 

វិោគៈ២ោ៉ាង 
 ១- និពាានវិោចា វរិាគៈ គឺប្ពេះនិរេ ន ។ 
 ២- និពាានារមេណា  ជាតធមាា  វរិាគៈ គឺពួក្វម៌ណាសក្ើត្
សប្រេះមាននិរេ នជាអារមមែ៍ ។ 

វិមុតត២ិោ៉ាង 
 ១- និពាានវិមុតតិ   វមុិត្តិ គឺប្ពេះនិរេ ន ។ 
 ២- និពាានារមេណា  ជាតធមាា  វមុិត្តិ គឺពួក្វម៌ណាសក្ើត្
សែើយសប្រេះមាននិរេ នជាអារមមែ៍ ។ 

បុគគេ២វួកចគឲ្យណអែតបានចោយ្ក 
 ១- េទធំ  េទធំ  និកខិបតិ  រុគគលសចេះហត្លាក់្ទុក្ររេ់ហែល
បានមក្ ។ 
 ២- េទធំ  េទធំ  វិស្សចជជតិ  រុគគលហែលក្ញ្ជ េះក្ញ្ញជ យររេ់
ហែលរក្បានមក្ ។ 
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បុគគេ២វួកចគឲ្យណអែតបានចោយង្ខយ 
 ១- េទធំ  េទធំ  ន  និកខិបតិ  រុគគលមិនលាក់្ទុក្ ររេ់ហែលរក្
បានមក្ ។ 
 ២- េទធំ  េទធំ  ន  វិស្សចជជតិ  រុគគលមិនក្ញ្ជ េះក្ញ្ញជ យររេ់
ហែលរក្បានមក្ ។ 

រកខុ២ោ៉ាង 
 ១- មំសរកខុ ហភនក្ស្ដច់ គឺហភនក្វមមត ។ 
 ២- បញ្ញារកខ ុ   ហភនក្គឺរញ្ញា  (មាន៥គឺ ពុទ្ចក្ខុ េមនតចក្ខុ 
ញាែចក្ខុ  ទិពេចក្ខុ  វមមចក្ខុ) ។ 

មំសរកខុមាន២ោ៉ាង 
 ១- សសមាាររកខុ  មហាភ្ត្ររ្ហែលអាស្េ័យនឹងប្គ្នរ់ហភនក្ ។ 
 ២- បសាទរកខុ  ចក្ខុប្រស្ដទគឺប្រស្េីហភនក្ មានទាំែាំរ៉ាុនក្ាល
នច ជារចច័យននចក្ខុវញិ្ញា ែ ។ 

វិន័យ២ោ៉ាង 
 ១- សំវរវិនចោ   វន័ិយគឺការេប្ងួម (េាំវរៈ៥ោ៉ាង) ។ 
 ២- បហានវិនចោ   វន័ិយគឺការលេះរង់ (រហានៈ៥ោ៉ាង) ។ 

វិន័យ២ោ៉ាងចទៀត 
១- អារិយវិនចោ     វន័ិយេប្មារ់អនក្ប្គរ់ប្គងផទេះ ។ 
២- អនាារិយវិនចោ  វន័ិយេប្មារ់អនក្រួេ ។  

បស្សទធិ២ោ៉ាង 
 ១- កាយបស្សទធិ សេចក្ដីេងរ់កាយ ។ 
 ២- រិតតបស្សទធិ សេចក្ដីេងរ់ចិត្ត ។ 
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អនតធម៌២ោ៉ាង 
 ១- កាមសុខេលិកានុចោចា  ការប្រក្រសរឿយៗ ន្វសេចក្ដី
េុខសោយកាម ។ 
 ២- អតតកិេមថានុចោចា  ការប្រក្រសរឿយៗ ន្វសេចក្ដី
ពយោម សវេើខលួនឯងឲ្យលាំបាក្ ។ 

សរចញ្ញាណមាន២ោ៉ាង 
 ១- អនុចពាធិញ្ញាណំ ញាែប្តេ់ែឹងសោយលាំោរ់  (ជា  
សលាកិ្យៈ) ។ 
 ២- បដិចវធញ្ញាណំ ញាែហែលចាក់្វលុេះ (សលាកុ្ត្តរៈ) ។ 

តថាគតញ្ញាណ២ោ៉ាង 
 ១- បដិចវធញ្ញាណំ ញាែក្នុងការចាក់្វលុេះ ។ 
 ២- ចទសនាញាណំ   ញាែក្នុងការេហមដង ។ 

ចោគមាន២ោ៉ាង 
 ១- កាយិកចោចា   សរាគផល្វកាយ ។ 
 ២- ចរតសិកចោចា   សរាគផល្វចិត្ត ។ 

សីេ២ោ៉ាង 
 ១- ច្ឆរិតសីេ  េីលគឺការប្រប្ពឹត្តិតមេិកាខ រទ ជាពុទ្រញ្ាត្តិ  
 ២- ោរិតសីេ  េីលគឺការមិនប្រប្ពឹត្តិក្នលង ន្វរទហែលប្ទង់
ហាម ។ 

សីេ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កាេបរិយនតសីេ  េីលហែលេមាទនមានកាលក្ាំែត់្ 
 ២- អាបាណចកាដិកសីេ  េីលហែលរុគគល េមាទនរែ្ត្
ែល់អេ់រីវតិ្ ។ 
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សីេ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អភិសមាច្ឆរិកសីេ     េីលគឺការប្រប្ពឹត្តិ អរ់រ ាំមារោទែ៏ 
ខពេ់ហែលជារ់សោយខន្ក្វត្ត ។ 
 ២- អាទិ្វហេររិយកសីេ េីលជាខ្មងសែើមននប្ពែមចរយិ- 
វម៌ គឺការរែិរត្តិឲ្យលតក្នុងឧភសតវភិងគ ។ 

* អាទិប្ពែមចរយិក្េីល រហមងែល់ប្ពមបានសោយអភិេមា-
ចារកិ្េីល ។ 

សីេ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- តណ្ណានិស្សិតសីេ  េីលហែលរុគគលរក្ា ប្បាថាន េមបត្តិ
ក្នុងភពឬ ជាសទវនិកាយណាមួយ ។ 
 ២- ទិដឋិនសិ្សិតសីេ     េីលហែលប្រប្ពឹត្ត  សោយេុទ្ិទិែាិ គឺ
សេចក្ដីររេុិទ្ិនឹងមានបានសោយេីល។ 

* សលាកុ្ត្តរេីលឬសលាកិ្យេីល ហត្ងឧរត្ថមភែល់សលាកុ្ត្តរ
េីល ស ម្ េះថា អនិេសិត្េីល ។ 

សីេ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សបរិយនតសីេ េីលហែលមានទីរាំផុត្សោយ លាភ 
យេ ញាតិ្ អវយវៈ និង រីវតិ្ ។ 
 ២- អបរិយនតសីេ េីលហែលមិនមានទីរាំផុត្ ។ 

សីេ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ចោកិយសីេ  េីលហែលប្រក្រសោយអាេវៈទាំងអេ់។ 
 ២- ចោកុតតរសីេ  េីលហែលមិនមានអាេវៈ ។ 

សីេ២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ចរតនាសីេ េីលសក្ើត្ស ើងសោយសចត្្ ។ 
 ២- បញ្ញតតិសីេ   េីលសក្ើត្ស ើងតមវនិយរបញ្ាត្តិ ។ 
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សមាធិ២ោ៉ាង 
 ១- ចោកិយសមាធិ េមាវិររេ់រុថុរជន ។ 
 ២- ចោកុតតរសមាធិ េមាវិររេ់ប្ពេះអរយិៈ ។ 

សមាធ២ិោ៉ាងចទៀត 
 ១- ឧបច្ឆរសមាធិ  េមាវិរិត្នឹងបានេសប្មច្ន (គឺជា
កាមាវចរកុ្េលចិត្តជាន់ខពេ់) ។ 
 ២- អប្បនាសមាធិ  េមាវិបានេសប្មចែល់្ន ( មាន
រឋមរានជាសែើម) ។  

បញ្ញា២ោ៉ាង 
 ១- ចោកិយប្បញ្ញា រញ្ញា ររេ់ពួក្រុថុរជន ។  
 ២- ចោកុតតរប្បញ្ញា រញ្ញា ររេ់ប្ពេះអរយិៈ ។ 

ហានភាគិយធម៌២ោ៉ាង 
 ១- ចោវរស្សា  ភាវៈជាអនក្ហែលសគប្រសៅបានសោយប្ក្ ។ 
 ២- បាបមិតតា     ភាវៈជាអនក្គរ់រក្មិប្ត្អាប្ក្ក់្ ។ 

វិចសសភាគិយធម៌២ោ៉ាង 
 ១- ចសាវរស្សា ភាវៈជាអនក្ហែលសគប្រសៅ    បានសោយ 
ង្ខយ ។ 
 ២- កេ្ាណមិតតា ភាវៈជាអនក្គរ់មិប្ត្លត ។ 

ធម២៌ណដេគួរចធេើឲ្យចកើតច ើង 
 ១- ខយញ្ញាណំ ការែឹងក្នុងររេ់ហែលអេ់សៅ ។ 
 ២- ឧប្ាទញ្ញាណំ ការែឹងក្នុងររេ់មិនទន់សក្ើត្ស ើង ។ 

អារមេណ៍មាន២ោ៉ាង 
 ១- ឥោោរមេណំ  អារមមែ៍ហែលជាទីសពញចិត្ត ។ 
 ២- អនិោោរមេណំ អារមមែ៍ហែលមិនជាទីសពញចិត្ត ។ 
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ឥោោរមេណ៍មាន២ោ៉ាង 
 ១- សភាវឥោោរមេណំ  អារមមែ៍ហែលលត គួរសប្ត្ក្អរ គួប្បាថាន  
សោយេភាវៈែល់រនទ្សៅ ។ 
 ២- បរិកប្បិោោរមេណំ  អារមមែ៍ហែលគួរសប្ត្ក្អរ គួសពញចិត្ត 
គួរប្បាថាន សោយចាំសរេះេត្េឬរុគគល មិនទ្សៅែល់េត្េែនទ ។ 

បរិកប្បិោោរមេណ៍មាន២ោ៉ាង 
១- បរិកប្បឥោោរមេណំ  ជាអនិោា រមមែ៍សោយេភាវៈ ហត្ជាទី

សពញចិត្តែល់េត្េពួក្ខលេះ (ែ្ចជាស្ដក្េព ឬលាមក្ ជាទីសពញចិត្ត 
ែល់តម ត្ ហក្តក្ និងហអែត ជាសែើម) ។ 
 ២- បរិកប្បអនិោោរមេណំ  ជាឥោា រមមែ៍សោយេភាវៈ ហត្មិន
ជាទីសពញចិត្តេត្េពួក្ខលេះ (ែ្ចជាេត្េប្ក្រី មិនសពញចិត្តនឹងសែក្សលើ
ព្ក្ េត្េសគ្នមិនសពញចិត្តសមើលកុ្ន ឬេត្េខ្មល មិនសពញចិត្តស្ដដ រ់
ចសប្មៀង ជាសែើម) ។ 

កប្បមាន២ោ៉ាង 
 ១- សុញ្ញកប្ប      ក្របេ្នយ  គឺហផនែីក្នុងេម័យមិនមានប្ពេះ 
ពុទ្ ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ និងសេដចចប្ក្ពត្តិ សក្ើត្ស ើង ។ (សមើលពួក្៤) 
 ២- អសុញ្ញកប្ប  ក្របមិនេ្នយ គឺហផនែីក្នុងេម័យហែលមាន
ប្ពេះពុទ្ ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ និងសេដចចប្ក្ពត្តិ សក្ើត្ស ើង ។ (សមើលពួក្៥) 

បញ្ញតតិមាន២ោ៉ាង 
១- បញ្ញាបីយសាាបញ្ញតតិ  ការហត្ងតាំងសែើមបីឲ្យែឹងសេចក្ដី 

(មាន៦) ។ 
 ២- បញ្ញាបនចាបញ្ញតតិ     ការហត្ងតាំងសែើមបីឲ្យែឹងអត្ថតម
េាំស ង(មាន៦) ។ 
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ឬម្យ៉ា ងទ ៀត 

 ១- បញ្ញាបីយសាាបញ្ញតតិ   សៅថា អត្ថរបញ្ាត្តិក៏្បាន ។ 
 ២- បញ្ញាបនចាបញ្ញតតិ   សៅថា េទទរបញ្ាត្តិក៏្បាន ។ 

បរិចភាគរួម២ោ៉ាង 
 ១- អាមិសសចមាាចា ការររសិភាគរមួសោយអាមិេៈ ។ 
 ២- ធមេសចមាាចា ការររសិភាគរមួសោយវម៌ ។ 

្វះធម៌២ោ៉ាង 
 ១- បរិយតតិធម៌  ប្ពេះវម៌េប្មារ់េិក្ាគឺប្ពេះនប្ត្រិែក្...។  
 ២- នវេចោកុតតរធម៌  វម៌ែ៏ប្រសេើរផុត្ចាក្សលាក្ មាន៩
ប្រការ (គឺមគគ៤ ផល៤ និរេ ន១) ។ 

្វះសង្ឃ២វួក 
 ១- សមេតិសង្ឃ ប្ពេះេងឃសោយេនមត្ ។ 
 ២- អរិយសង្ឃ ប្ពេះេងឃហែលបានរនលុេះន្វអរយិវម៌។  

ធម៌២ោ៉ាង 
 ១- រូបធម៌  េភាវៈហែលជាររ្ ។ 
 ២- អរូបធម៌  េភាវៈហែលមិនហមនជាររ្ ។ 

ធម២៌ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ចោកិយធម៌ វម៌ជាវេ័ិយររេ់សលាក្ ។ 
 ២- ចោកុតតរធម៌ វម៌ហែលផុត្វេ័ិយររេ់សលាក្ ។ 

ទុកខ២ោ៉ាង 
១- សាមិសទុកខ សេចក្ដីទុក្ខសប្រេះសែតុ្ននកាមគុែ ។ 
២- និោមិសទុកខ សេចក្ដីទុក្ខសប្រេះប្បាេចាក្កាមគុែ។ 

ទុកខ២ោ៉ាងចទៀត 
១- ឥន្ទនរិយវទធទុកខ ទុក្ខសប្រេះវត្ថុ    ហែលជារ់សោយឥគនទិយ. 
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(ទុក្ខសនេះជាទុក្ខអរយិេចចៈ សប្រេះសក្ើត្អាំពីក្មម និងកិ្សលេ) ។ 
២- អនិន្ទនរិយវទធទុកខ  ទុក្ខន្វវត្ថុ   ហែលមិនជារ់សោយឥគនទិយ  

(ហែលមក្សែើយក្នុងរក្យ “ វត្ថុណាមិនទទៀង វត្ថុ ទ ោះជាទុក្ខ ” ទុក្ខសនេះ
មិនហមនជាអរយិេចចៈសទ  សប្រេះមិនសក្ើត្អាំពីត្ណាា េមុទយៈ  សែើយ
ការរលត់្សៅននទុក្ខសនេះ ក៏មនិមមនជាទកុខនិរោធមែរ  ) ។ 

សុទធិ២ោ៉ាង 
១- បរិោយសុទធិ ររេុិទ្ិហែលសៅប្រក្រសោយសែតុ្ ។ 
២- និប្បរិោយសុទធិ ររេុិទ្ិសោយអេ់សែតុ្ ។ 

បាវរនៈ២ោ៉ាង 
 ១- ធមេៈ ពុទ្នុញ្ញា ត្ជាស្ដធ្លរែៈ ។ 
 ២- វិនយៈ ចារ់ហែលមានរញ្ាត្តិ និងអនុញ្ញា ត្ ។ 

ធុរៈ២ោ៉ាង 
 ១- គនថធុរៈ  ក្ងេល់ក្នុងការេិក្ាររយិត្តិវម៌ ។ 
 ២- វិបស្សនាធុរៈ  ក្ងេល់ក្នុងការចសប្មើនក្មមោា នវរិេស្ ។ 

សម្បោ២ោ៉ាង 
 ១- ចភាគសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយសភាគៈ ។ 
 ២- បរិោរសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយររវិារ ។ 
   *  អនក្សវេើទនហត្ងបានសភាគៈ អនក្ររួលសគឲ្យសវេើរុែយហត្ង
បានររវិារ ។ 

ចសរកដី្បាថាាសច្មរចោយអងគ២ 
 ១- អធិកាចោ ការសវេើទនែ៏នប្ក្ហលង ។ 
 ២- អនរា សេចក្ដីប្បាថាន ែ៏ខ្មល ាំងកាល  ។ 

* រុគគលកាលប្បាថាន  ជាអគគស្ដវក័្ក្ដី អេីតិ្មហាស្ដវក័្ក្ដី ពុទ្ 
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មាតក្ដី ពុទរិ្តក្ដី ពុទ្រុត្តក្ដី ប្ត្ូវប្រក្រសោយអងគ២សនេះ សទើរផល
េសប្មចបាន ។ 

សរណគមន៍ោរ់ចោយចហតុ២ 
 ១- ប្រកាន់សរឿលទ្ិសប្ដប្ពេះពុទ្ស្ដេ្ ។ 
 ២- សវេើកាលកិ្រោិ គឺស្ដល រ់ ។ 

ផេននការោរ់ន្តសរណគមន៍.២ 
 ១- សាវចជាា    ោច់ប្រក្រសោយសទេ(សប្រេះច្លលទ្ិែនទ) 
 ២- អនាវចជាា  ោច់មិនប្រក្រសោយសទេ (គឺោច់សប្រេះសវេើ
កាលកិ្រោិ ។ 

និចោធ២ោ៉ាង 
១- អប្បដិសង្ខារនិចោធ  ការរលត់្ សោយមិនសប្រើរញ្ញា ជា

សប្គឿងពិចារណា ។ 
២- បដិសង្ខារនិចោធ   ការរលត់្      សោយសប្រើរញ្ញា ជាសប្គឿង

ពិចារណា។ (ររមត្ថ៨/១៧) 
ភាវសូន្យ២ោ៉ាង 

១- សតតសុញ្ញា ភាពេ្នយចាក្េត្េ ។   
២- សង្ខារសុញ្ញា ភាពេ្នយចាក្េង្ខខ រ ។  

ភិកខុ្តវូចគោស់ចតឿនាំងកនុងធម៌២ោ៉ាង 
១- សចរច  បតិោោតវេំ  ប្តូ្វតាំងក្នុងេចចៈ ។ 
២- អកុចប្ប  បតិោោតវេំ  ប្ត្ូវតាំងក្នុងសេចក្ដីមិនខឹងសប្កាវ ។ 

វិធីសមាោន២ោ៉ាង 
១- បចរចកសមាោន  េមាទនហចក្សោយអងគនីមួយៗ ។ 
២- ឯកជ្ឈសមាោន េមាទនរមួអងគហត្មួយ ។ 

 



-29- 

 

ចហតុឲ្យចកើតសាមគគី២ោ៉ាង 
១- ទិដឋិសាមញ្ញា មានការយល់ស ើញប្ត្ូវគ្នន  ។ 
២- សីេសាមញ្ញា មានេីលសេមើគ្នន  ។ 

កាយ២ោ៉ាង 
១- នាមកាយ    បានែល់គាំនរ្មក្នុងរញ្ច ក្ខន្ ។ 
២- ករជកាយ   កាយសក្ើត្ពីវ្លីក្នុងទឹក្(ររ្) ។ 

បុគគេឲ្យោនមិនចកើតច្ពាះចហតុ២ 
១- មចរឆោ សប្រេះមានសេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
២- បមាោ សប្រេះសេចក្ដីប្រមាទ ។ 
បុញ្ញំ   អាកងខមាចនន   ចទយ្យំ  ចហាតិ   វិជានា :  អនក្ប្បារា

ហែលែឹងប្រចក្ស កាលប្បាថាន ន្វរុែយ គួរហត្ឲ្យទន ។ 
បុថុជជន២វួក 

១- អនធបុថុជជចនា  រុថុរជនងងឹត្ ប្រប្ពឹត្តហត្អាំសពើអាប្ក្ក់្ ។ 
២- កេ្ាណបុថុជជចនា   រុថុរជនអនក្ប្រប្ពឹត្តអាំសពើលត ។ 

េកខណៈបុគគេច ើញខុស២ោ៉ាង 
១- អេជជិាចយ  េជជនតិ រហមងខ្មម េក្នុងវត្ថុហែលមិនគួរខ្មម េ។  

 ២- េជជិាចយ  ន  េជជចរ  រហមងមិនខ្មម េ ក្នុងវត្ថុហែលគួរ
ខ្មម េ ។ 

េកខណៈច ើញខុស២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អភចយ  ភយទស្សិចនា  ស ើញក្នុងវត្ថុ ហែលមិនគួរខ្មល ច ថា
ជាវត្ថុហែលគួរខ្មល ច ។ 
 ២- ភចយ  រ  អភយទស្សិចនា   ស ើញក្នុងវត្ថុ ហែលគួរខ្មល ចថា
ជាវត្ថុហែលមិនគួរខ្មល ច ។ 
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េកខណៈច ើញខុស២ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អវចជជ  វជជទស្សិចនា  ស ើញក្នុងវត្ថុហែលមិនមានសទេ 
ថាជាវត្ថុមានសទេ ។ 
 ២- វចជជ  អវជជទស្សិចនា     ស ើញក្នុងវត្ថុហែលមានសទេ ថា
ជាវត្ថុមិនមានសទេ ។  

* េត្េទាំងឡាយ  ែល់ប្ពមសោយវម៌២សនេះ  ស ម្ េះថាជាអនក្
ប្រកាន់មាាំន្វមិចាា ទិែាិ រហមងសៅកាន់ទុគគតិ្ ។ 

មហាសន្ទង្ខាមចោក.២ 
១- សន្ទង្ខាមចោកចេើកទី១ ពីឆ្ងន ាំ១៩១៤ ែល់ ឆ្ងន ាំ១៩១៨ ។ 
២- សន្ទង្ខាមចោកចេើកទី២  ពីឆ្ងន ាំ១៩៣៩ ែល់ ឆ្ងន ាំ១៩៤៥ ។ 

បេចិពាធរបស់កឋិន២ោ៉ាង 
១- អាោសបេិចពាធ   ក្ងេល់ក្នុងអាវាេ ។ 
២- រីវរបេិចពាធ  ក្ងេល់ក្នុងចីវរ ។ 
*  ភិក្ខុសប្កាយពីបានប្កាលក្ថិនសែើយ  សរើសៅមានរលិសរវ

ទាំងពីរសនេះ ណាមួយ ក្ថិន ស ម្ េះថាសៅមិនទន់សោេះសទ, ហត្សរើោច់
រលិសរវទាំងពីរសនេះសែើយ  ក្ថិនស ម្ េះថាសោេះ   (គឺអេ់អានិេងស
ក្ថិន) ។  

កមាាំង្វះតថាគត២ោ៉ាង 
១- កាយវេំ  ក្មាល ាំងប្ពេះកាយ ។ 
២- ញាណវេំ ក្មាល ាំងប្ពេះញាែ ។ 
*  ក្មាល ាំងប្ពេះកាយ  គរបីប្ជារតមប្ត្ក្្លននែាំរ១ី០ប្ត្ក្្ល ។ 

ឯក្មាល ាំងប្ពេះញាែ គឺទេពលញ្ញា ែ ១០ ។ 
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ចហតុនាំឲ្យនាគ្តេប់ខលួន២ោ៉ាង 
១- សជាតិោ  ចមថុនធមេំ  បដិចសវតិ  ក្នុងកាលសេពសមថុន

វមមសោយ្ង្គមានជាតិ្សេមើគ្នន  ។ 
២- វិស្សដឋនិចោោកកមតិ  ក្នុងកាលសែក្លក់្េនិទ្ ។ 
* ក្នុងខ.ររ ិ២០៩+េមនត៣/៩០ ថាមានែល់៥ោ៉ាង ។ 

សីមាមាន២ោ៉ាង 
១- វទធសីមា   េីមាហែលេងឃបានេ្ប្ត្ចង។  
២- អវទធសីមា  េីមាហែលេងឃមិនបានេ្ប្ត្ចង ។ 
* េីមាហែលេងឃេនមត្  ចងនិមិត្តសោយនិមិត្ត    ក្នលងេីមា

វរិត្តិ១១ោ៉ាង ឲ្យេមប្រក្រសោយេមបត្តិ៣ោ៉ាងសៅថាពទ្េីមា។  
បាដិចមាកខមាន២ោ៉ាង 

១- ឱោទបាដិចមាកខ ឱវាទហែលប្ពេះពុទ្   ប្តេ់សោយគ្នថា
ទាំងឡាយ៣ឃ្លល  សោយន័យជាសែើមថា : 

- ខនតិ  បរមំ  តចបា  តីតិកាា ............ 
- សវេបាបស្ស  អករណំ    ............. 
- អនូបោចោ  អនូបោចា ......... 
២- អាណ្ណបាតិចមាកខ        រក្យហែលប្ពេះមានប្ពេះភាគប្តេ់

សែើយជាចារ់ ជាវន័ិយ   សែើមបឲី្យភិក្ខុេងឃរែិរត្តិ    និងសលើក្ស ើង
មក្េហមដងជាសរៀងរាល់ក្នលេះហខ ។  

ហតថបាស២ោ៉ាង 
រក្យថា ែត្ថបាេ  ហប្រថា  អ ទ្ ក់្នែ  ទីរិត្នននែ   ទីឱកាេ

នននែ    ែ្ចមានវគិគែៈ ក្នុងគមពីរអនុវែណ្ ថា     ហតថស្ស     បាចសា   
សមីចបា  ឱកាចសា >  ហតថបាចសា ។   មាន២គឺ : 
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១- ទិយឌ្ឍហតថបាចសា   ែត្ថបាេ(េងឃក្មម)  ចមាង យ ១
ែត្ថ  ១ចាំអាម ។ 

២- អឌ្ឍចតយ្យហតថបាចសា  ែត្ថបាេ(ប្រសគន) ចមាង យ២
ែត្ថ  ១ចាំអាម។ 

សុទធនតបរិោសណរកជា២ 
១- រូ សុទធនត   ររវិាេេប្មារ់រារ់រាប្តី្ និងអារត្តិហែលលមម

ចាាំបាន ។ 
២- មហាសុទធនត    ររវិាេេប្មារ់អារត្តិ  និង រាប្តី្ហែលចាាំ

មិនបាន ។      
នានាសំោសមាន២ោ៉ាង 

១- អតតនា   អាានំ   នានាសំោសកំ   កចោតិ     ភិក្ខុសវេើខលួនឲ្យ
មានេាំវាេសផសងគ្នន  សោយខលួនឯង ។ 

២- សមចាា  នំ  សចង្ោ  ឧកខិបតិ េងឃប្ពមសប្ពៀងគ្នន សលើក្ 
វត្តភិក្ខុស្េះ  (សប្រេះមិនស ើញអារត្តិ  មិនេហមដងអារត្តិ   មិនលេះរង់ 
ទិែាិលាមក្ ) ។   

បរិចភាគ២ោ៉ាង 
១- អវភនតរបរិចភាគ ររសិភាគសោយការសលរច្លសៅ ។ 
២- ពាហិរបរិចភាគ ររសិភាគ គឺការសប្រើប្បាេ់ខ្មងសប្ដ(មាន

លារេីេៈជាសែើម)   ។  
សញ្ញា២ោ៉ាង 

១- សញ្ញាវិចមាកខ    រចួចាក្អារត្តិសប្រេះការេមាគ ល់ ។ 
២- ចនាសញ្ញាវិចមាកខ    មិនរចួចាក្អារត្តិសប្រេះការេមាគ ល់។ 
- អារត្តិណាជាេចិត្តក្ៈ អារត្តិស្េះជាេញ្ញា វសិមាក្ខ ។ 
- អារត្តិណាជាអចិត្តក្ៈ អារត្តិស្េះជាស្េញ្ញា វសិមាក្ខ ។ 
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ចោសមាន២ 
១- ចោកវជជៈ  សទេក្នុងសលាក្ ។ 
២- បណណតតិវជជៈ សទេក្នុងរញ្ាត្តិ ។ 
* រណាដ សទេទាំង២ោ៉ាងស្េះ    ចិត្តននអារត្តិណាហផនក្ខ្មង

េចិត្តក្ៈ  ជាអកុ្េលហត្មយ៉ាង   អារត្តិស្េះស ម្ េះថាសលាក្វរជៈ    
អារត្តិែ៏សេេ ស ម្ េះថា រែណត្តិវរជៈ ។  

កថា២ោ៉ាង 
១- សមេតិកថា  ការសរលសោយការេនមតិ្ ។ 
២- បរមតថកថា ការសរលសោយររមត្ថ ។ 
*  ក្ថាទាំងពីរសនេះ េុទហ្ត្អាចឲ្យេត្េ ែឹងចាេ់ ចាក់្វលុេះ ជា

ក្ថាសែើមបី ា្ំេត្េសចញចាក្ទុក្ខ  កាន់យក្ន្វទង់   គឺប្ពេះអរែត្តបាន
ទាំងអេ់ ។  

ធម២៌ោ៉ាងគួរេះ 
១- អវិជាា   សេចក្ដីលងង់ ។ 
២- ភវតណ្ណា  សេចក្ដីប្បាថាន ក្នុងភព ។ 

ធម៌នាំឲ្យសាបសូនយ្២ោ៉ាង 
១- ចោវរស្សា ភាពជាអនក្ប្រសៅប្ក្ ។ 
២- បាបមិតតា ភាពជាអនក្មានមិប្ត្អាប្ក្ក់្ ។ 

ធម៌នាំឲ្យរច្មើន២ោ៉ាង 
១- ចសាវរស្សា ភាពជាអនក្ប្រសៅង្ខយ ។ 
២- កេ្ាណមិតតា ភាពជាអនក្មានមិប្ត្លត ។ 

វុឌ្ឍ២ិោ៉ាង 
១- អាមិសវុឌ្ឍិ ការចសប្មើនសោយអាមិេ ។ 
២- ធមេវុឌ្ឍ ិ  ការចសប្មើនសោយវម៌ ។ 
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វហុស្សូត២វួក 
១- បរិយតតិពាហុសរចំ    ពែុេស្ត្ហផនក្ខ្មងររយិត្តិ ។ 
២- បដិចវធពាហុសរចំ  ពែុេស្ត្ហផនក្ខ្មងប្តេ់ែឹងវម៌ ។ 

វតថុណដេាំងចៅយូរ.២ 
 ១- សេចក្ដីស្ដល រ់ររេ់េត្េទាំងឡាយ ។ 
 ២- ពុទ្វចនៈររេ់ប្ពេះេមាម េមពុទ្ជាមាច េ់ ។ 

ការច្ជើសចរីស២ោ៉ាង 
 ១- ទកខិណ្ណវិរិននំ  ការសប្រើេសរ ើេវត្ថុេប្មារ់សវេើរុែយ ។ 
 ២- ទកខចិណយ្យវិរិននំ  ការសប្រើេសរ ើេរែិគ្នគ ែក្ៈ ។ 

ជាតិមាន២ោ៉ាង 
 ១- ហីនជាតិ ជាតិ្សថាក្ទរ, មាន : 
  - ចណាឌ លជាតិ្ ជាតិ្មនុេសចណាឌ ល 
  - សវែជាតិ្  ជាតិ្ជាងត្ាញហផង 
  - សនស្ដទជាតិ្  ជាតិ្អនក្សនស្ដទ, ប្រនប្មឹគ 
  - រថការជាតិ្  ជាតិ្អនក្សវេើរសទេះ 
  - រុក្កុេជាតិ្  ជាតិ្អនក្សចាលេាំរាម ។ 
 ២- ឧកកដឋជាត ិ ជាតិ្ខពង់ខពេ់,  មាន : 
  - ខត្តិយជាតិ្  ជាតិ្ក្សប្ត្ 
  - ប្រែមែជាតិ្ ជាតិ្ប្រែមែ៍ ។ 

្ទវ្យ២ោ៉ាង 
 ១- សវិញ្ញាណក្ទវ្យ ប្ទពយមានវញិ្ញា ែ ។ 
 ២- អវិញ្ញាណក្ទវ្យ ប្ទពយមិនមានវញិ្ញា ែ ។ 

ចមាា២ោ៉ាង 
 ១- ឱទិសូផរណ្ណចមាា សមតត សរ ើេមុខ ។ 
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 ២- អណូទិសូផរណ្ណចមាា សមតត មិនសរ ើេមុខ ។ 
ការង្ខរមាន២ោ៉ាង 

 ១- ហីនកមេំ  ការង្ខរសថាក្ទរ ។ 
 ២- ឧកកដឋកមេ ំ  ការង្ខរខពង់ខពេ់ ។ 

សិេ្បសាន្ទសដមាន២ោ៉ាង 
 ១- ហីនសប្បំ  េិលបស្ដស្រេដែ៏សថាក្ទរ ។ 
 ២- ឧកកដឋសិប្បំ េិលបស្ដស្រេដែ៏ខពង់ខពេ់  

ចភទមាន២ោ៉ាង 
 ១- ហីនេិងគំ  សភទែ៏សថាក្ទរ ។ 
 ២- ឧកកដឋេិងគំ  សភទែ៏ខពង់ខពេ់ ។ 

ពាក្យចជរ២ោ៉ាង 
 ១- ហីនចកាាចសា សររោ៉ាងសថាក្ទរ ។ 
 ២- ឧកកដឋចកាាចសា សររោ៉ាងខពង់ខពេ់ ។ 

ភាវសូន្យមាន២ 
 ១- សតតសុញ្ញា ភាពេ្នយទសទចាក្េត្េ ។ 
 ២- សង្ខារសុញ្ញា ភាពេ្នយទសទចាក្េង្ខខ រ ។ 

និោមធម៌២ោ៉ាង 
 ១- មិរឆតតនិោម វម៌ពិត្ប្បាក្ែក្នុងផល្វខុេ ។ 

 ២- សមេតតនិោម វម៌ពិត្ប្បាក្ែក្នុងផល្វប្តូ្វ ។ 
បួស២ោ៉ាង 

 ១- ពាហិរបវេជាា រួេសប្ដប្ពេះពុទ្ស្ដេ្ ។ 
 ២- ធមេវិនយបវេជាា រួេក្នុងវម៌វន័ិយ ។ 

វតថវនធន៍២ោ៉ាង 
 ១- កាយវនធន ររកិាខ រចងកាយ គឺវត្ថពន្ន៍ចសងកេះ ។  
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 ២- ឧរវនធន  វត្ថពន្ន៍េប្មារ់ប្ក្វាត់្ប្ត្ង់ប្ទូង ។ 
កាយវនធន៍មាន២ណបប 

 ១- សូករនតក វត្ថពន្ន៍ចសងកេះសវេើសោយេាំពត់្ត្្ចហវង មាន
េណាា នែ្ចសរេះសវៀនប្រូក្ ។ 
 ២- បដិក វត្ថពន្ន៍ចសងកេះសវេើសោយអាំសបាេះចាក់្សស្េេះ ។ 

វិជាា២ោ៉ាង 
 ១- ទុវិជាា វជិាជ អាប្ក្ក់្ ។ 
 ២- សុវិជាា វជិាជ លត ។ 
 

(ចប់ធមព៌ួក២) 

r(0)s 
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តិកៈ ពួក៣ 

{rYs| 
 

ធម៌៣មានឧបការៈច្រើន 
 ១- សប្បុរិសសំចសចោ   ការសេពគរ់នឹងេរបុរេ ។ 
 ២- សទធមេស្សវនំ     ការស្ដដ រ់វម៌ររេ់េរបុរេ ។ 
 ៣- ធមាានុធមេបប្ដិបតតិ  ការប្រតិ្រត្តិវម៌េមគួរែល់វម៌។ 

ញាណ៣ោ៉ាង 
 ១- អតីតំសញ្ញាណ   ញាែហែលជាចាំហែក្អតី្ត្ ។ 
 ២- អនាគតំសញ្ញាណ  ញាែហែលជាចាំហែក្អ្គត្។ 
 ៣- បរចុប្បននំសញ្ញាណ  ញាែហែលជាចាំហែក្រចចុរបនន ។ 

ញាណ៣ោ៉ាងចទៀត 
១- សរចញ្ញាណ  ប្បាជាា ែឹងក្នុងអរយិេចចៈ ។ 

 ២- កិរចញ្ញាណ  ប្បាជាា ែឹងក្នុងកិ្ចចហែលគួរសវេើ ។ 
 ៣- កតញ្ញាណ  ប្បាជាា ក្ាំែត់្ែឹងកិ្ចចហែលសវេើរចួសែើយ។  

* ញាែ៣ ប្រប្ពឹត្តសៅក្នុងអរយិេចចៈ៤ សៅថាមានររវិែដៈ៣ 
មានអាការៈ១២ ។ 

បរិញ្ញា៣ោ៉ាង 
 ១- ញាតបរិញ្ញា  រញ្ញា ក្ាំែត់្ែឹងន្វខន្៥ទាំងលក្ខណាទិច-
តុ្ក្កៈ ថាែ្សចនេះៗ ។ 
 ២- តីរណបរិញ្ញា  រញ្ញា ពិចារណានប្ត្លក្ខែ៍ក្នុងខន្៥ ។ 
 ៣- បហានបរិញ្ញា  រញ្ញា ពិចារណាោ៉ាងសនេះសែើយរហមងលេះ
កាមចានទៈក្នុងខន្៥សោយអរយិមគគ។ 
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វិជាា៣ 
 ១- បុចវេនិោសានុស្សតិវិជាា   វជិាជ អាចរឭក្បាន ន្វខន្ធ្លល រ់
អាស្េ័យសៅក្នុងកាលមុន ។ 
 ២- រុតូបបាតវិជាា       វជិាជ ហែលែឹងន្វការចុតិ្   និង រែិេន្ិ 
ររេ់េត្េទាំងឡាយ ។ 
 ៣- អាសវកខយវិជាា  វជិាជ ែឹងន្វកិ្រោិអេ់សៅ ន្វអាេវៈ
ទាំងឡាយ ។ 

បុគគេពាេ្បកបចោយធម៌៣ 
 ១- កាយទុរចរិចតន សោយកាយទុចចរតិ្ ។ 
 ២- វរីទុរចរិចតន សោយវចីទុចចរតិ្ ។ 
 ៣- មចនាទុរចរិចតន សោយមស្ទុចចរតិ្ ។ 

បណោិត្បកបចោយធម៌៣ 
 ១- កាយសុររិចតន សោយកាយេុចរតិ្ ។ 
 ២- វរីសុររិចតន សោយវចីេុចរតិ្ ។ 
 ៣- មចនាសុររិចតន សោយមស្េុចរតិ្ ។ 

បុគគេពាេមានេកខណៈ៣ 
 ១- ទុរចិនតិតរិនត ី អនក្គិត្គាំនិត្អាប្ក្ក់្ ។ 
 ២- ទុពាាសិតភាសី អនក្និោយេមដីអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៣- ទុកកតកមេការី អនក្សវេើអាំសពើអាប្ក្ក់្ ។ 

បណោិតមានេកខណៈ៣ 
 ១- សុរិនតិតរិនតី ជាអនក្គិត្គាំនិត្លត ។ 
 ២- សុភាសិតភាសី ជាអនក្និោយេមដីលត ។ 
 ៣- សុកតកមេការី ជាអនក្សវេើអាំសពើលត ។ 
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បុគគេពាេ៣វួក 
 ១- អចោនិចសា  បញ្ហំ  កាា  ចហាតិ  

រុគគលតក់្ហត្ងន្វប្រស្ដន សោយមិនប្ត្ូវទាំនង ។ 
 ២- អចោនិចសា  បញ្ហំ  វិស្សចជជា  ចហាតិ  

រុគគលសោេះស្ស្ដយប្រស្ដន សោយមិនប្ត្ូវទាំនង ។ 
 ៣- បរស្ស  បន  ចោនិចសា  បញ្ហំ  វិស្សចជជតំ  នាញ្ភនុចមាទិ-
ា   ចហាតិ សរើអនក្ែនទសោេះស្ស្ដយប្រស្ដន  សោយប្ត្ូវទាំនងសែើយ
ក៏្មិនេរសេើរ ។ 

 បុគគេពាេ្បកបចោយធម៌៣ធាាក់នរក 
១- ទុស្សីចោ ជាអនក្ប្ទុេដេីល ។ 
២- ឥស្សុកី ជាអនក្ប្ចហែន ។ 
៣- មរឆរ ី ជាអនក្ក្ាំណាញ់ ។ 

បុគគេ៣វួកមានកនុងចោក 
១- និោចសា   រុគគលមិនមានសេចក្ដីប្បាថាន  ។ 
២- អាសំចសា   រុគគលមានសេចក្ដីប្បាថាន  ។ 
៣- វិគាចសា   រុគគលប្បាេចាក្សេចក្ដីប្បាថាន  ។ 

ភិកខុ្បតបិតតិមិនខសុ៣ោ៉ាង 
១- ឥន្ទនរិចយសុ  គុតតោាចោ       ជាអនក្ប្គរ់ប្គងទេ រ ក្នុងឥគនទិយ 

ទាំងឡាយ។ 
២-ចភាជចន  មតតញ្ញូ ជាអនក្ែឹងប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
៣- ជាគរិយំ  អនុយុចាា  ជាអនក្ប្រក្រសរឿយៗ ន្វការភាា ក់្

រឭក្ ។ 
ទុរចរិត៣ោ៉ាង 

១- កាយទុរចរិតំ ការប្រប្ពឹត្តិអាប្ក្ក់្សោយកាយ ។ 
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២- វរីទុរចរិតំ  ការប្រប្ពឹត្តិអាប្ក្ក់្សោយវាចា ។ 
៣- មចនាទុរចរិតំ ការប្រប្ពឹត្តិអាប្ក្ក់្សោយចិត្ត ។ 
- មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ វម៌៣ោ៉ាងសនេះ ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី

សរៀត្សរៀនខលួនឯងផង ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសរៀត្សរៀនរុគគលែនទផង 
ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសរៀត្សរៀនរុគគលទាំង២ផង ។ 

សុររិត៣ោ៉ាង 
 ១- កាយសុររិតំ ការប្រប្ពឹត្តិលតសោយកាយ ។ 
 ២- វរីសុររិតំ ការប្រប្ពឹត្តិលតសោយវាចា ។ 
 ៣- មចនាសុររិតំ ការប្រប្ពឹត្តិលតសោយចិត្ត ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ វម៌៣ោ៉ាងសនេះឯង មិនប្រប្ពឹត្តសៅ
សែើមបីសរៀត្សរៀនខលួនឯងផង មិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសរៀត្សរៀនរុគគល
ែនទផង មិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសរៀត្សរៀនរុគគលទាំង២ផង ។ 

អនកផ្ោរ្បកបចោយធម៌៣ោ៉ាងមិនគួរបានចភាគៈ 
 ១- មិនចាត់្ហចងការង្ខរ សោយយក្ចិត្តទុក្ោក់្   ក្នុងរុពេែា - 
េម័យ។ 
 ២- មិនចាត់្ហចងការង្ខរ  សោយយក្ចិត្តទុក្ោក់្ក្នុងមរឈិនតិក្-
េម័យ។ 
 ៣-មិនចាត់្ហចងការង្ខរ សោយយក្ចិត្តទុក្ោក់្     ក្នុងស្ដយ- 
ែា េម័យ ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ អនក្ផារប្រក្រសោយអងគ៣សនេះ ជាអនក្ 
មិនគួរបានសភាគៈ ហែលមិនទន់បានផង មិនគួរសវេើសភាគៈហែលរក្
បានសែើយឲ្យចសប្មើនស ើងផង ។ 

អនកផ្ោរ្តូវ្បកបចោយធម៌៣ 
 ១- រកខុមា ជាអនក្មានរញ្ញា ចក្ខុ ។ 



-41- 

 

 ២- វិធូចោ មានពយោមែ៏ប្រសេើរ ។ 
 ៣- និស្សយសម្បចនាា  េមប្ែ៌សោយទីពឹង ។ 
 *  អនក្ផារហែលប្រក្រសោយអងគ៣សនេះ មិនយ្ររ៉ាុ ម្ នរហមង
ែល់ន្វការចសប្មើន រររ្ិែ៌ក្នុងសភាគៈ ។ 

បុគគេ៣វួកមានកនុងចោក 
 ១- កាយសកខី  រុគគលមានកាយជារនទល់ ។ 
 ២-ទិដឋិបប្ចាា  រុគគលែល់សោយទិែាិ គឺរញ្ញា  ។ 
 ៣- សោោវិមុចាា រុគគលរចួចាក្កិ្សលេសោយេទ្ ។ 

បុគគេ៣វួកចទៀត 
 ១- អរុកូបមរិចាា រុគគលមានចិត្តសប្រៀរែ្ចែាំសៅចាេ់ ។ 
 ២- វិជជូបមរចិាា រុគគលមានចិត្តសប្រៀរែ្ចសផលក្រស ទ្ រ ។ 
 ៣- វជីរូបមរិចាា រុគគលមានចិត្តសប្រៀរែ្ចសពប្រ ។ 

បុគគេ៣វួកចទៀត 
 ១- គូថភាណី  រុគគលមានេមដីេតុយែ្ចលាមក្ ។ 
 ២- បុបផភាណី  រុគគលមានេមដីប្ក្អ្រែ្ចផ្កក  ។ 
 ៣- មធុភាណី  រុគគលមានេមដីហផតមែ្ចទឹក្ មុាំ ។  

បុគគេ៣វួកចទៀត 
 ១- អវកុជជប្បចញ្ញា រុគគលមានប្បាជាា ែ្ចក្តមផ្កក រ់ ។ 
 ២- ឧរឆងគប្បចញ្ញា រុគគលមានប្បាជាា ែ្ចថនក់្សលច ។ 
 ៣- បុថុប្បចញ្ញា រុគគលមានប្បាជាា ែ៏ទ្លាយ ។ 

អាធិបចតយ្យ៣ោ៉ាង 
 ១- អាាធិបចតយ្យំ   យក្ខលួនជាវាំ ។ 
 ២- ចោកាធិបចតយ្យំ   យក្សលាក្ជាវាំ ។ 
 ៣- ធមាាធិបចតយ្យំ   យក្វម៌ជាវាំ ។ 
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របស់៣ោ៉ាងននកុេបុតតមានសោោ 
 កុ្លរុប្ត្មានេទ្  ហត្ងបានរុែយសប្ចើនសប្រេះមានវត្ថុ៣ក្នុង
ទីចាំសរេះមុខ គឺ : 
 ១- សោោយ  សមេុខីភាោ  មានេទ្ក្នុងទីចាំសរេះមុខ ។ 
 ២- ចទយ្យធមេស្ស  សមេុខីភាោ  មានសទយយវម៌ចាំសរេះមុខ។  
 ៣- ទកខិចណយ្ានំ  សមេុខីភាោ  មានទក្ខិសែយយរុគគលក្នុងទី
ចាំសរេះមុខ ។ 

េកខណៈបុគគេមានសោោ៣ោ៉ាង 
 ១- សីេវនាានំ  ទស្សនកាចមា  ចង់ស ើញរុគគលមានេីល ។ 
 ២- សទធមេំ  ចសាតុកាចមា  ចង់ស្ដដ រ់ប្ពេះេទ្មម ។ 
 ៣- វិចនយ្យ  មចរឆរមេំ   ចិត្តប្បាេចាក្សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 

សោោ៣ោ៉ាង 
 ១- បសាទសោោ     រាំសនឿហែលសក្ើត្សោយសេចក្ដីប្រេះថាល  ។ 
 ២- ឧកប្បនសោោ  រាំសនឿហែលតាំងសៅមាាំក្នុងវត្ថុហែលគួរសរឿ។  
 ៣- អរេសោោ     រាំសនឿតាំងមាាំ មិនក្សប្មើក្ញារ់ញ័រ ។ 

សប្បុរិសប្បញ្ញតតិ៣ោ៉ាង 
 ១- ោន ំ ការឲ្យទន ។ 
 ២- បវេជាា ការសចញរួេ ។ 
 ៣- មាាបិតុបោោនំ ការរសប្មើមាតរិត ។ 

សងខតេកខណៈ៣ោ៉ាង 
 ១- ឧប្ាចោ  បញ្ញាយតិ  ការសក្ើត្រហមងប្បាក្ែ ។ 
 ២- វចោ  បញ្ញាយតិ      ការហរក្ធ្លល យរហមងប្បាក្ែ ។ 
 ៣- ឋិតអញ្ញថតតំ  បញ្ញាយតិ  ការហប្រប្រលួ ននេភាវៈហែល
តាំងសៅរហមងប្បាក្ែ ។ 
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អសងខតេកខណៈ៣ោ៉ាង 
 ១- ន  ឧបាចោ  បញ្ញាយតិ ការសក្ើត្មិនប្បាក្ែ ។ 
 ២- ន  វចោ  បញ្ញាយតិ ការហរក្ធ្លល យមិនប្បាក្ែ ។ 
 ៣- ន  ឋិតស្ស  អញ្ញថតតំ  បញ្ញាយតិ  ការហប្រប្រួលននេភាវៈ
ហែលតាំងសៅ មិនប្បាក្ែ ។ 

ភិកខុមារោទអា្កក់ចោយធម៌៣ 
 ១- វិសមនិស្សិចា អាស្េ័យអាំសពើមិនសេមើ ។ 
 ២- គហននិស្សិចា អាស្េ័យសេចក្ដីយល់ែ៏ស្ដាំញុាាំ ។ 
 ៣- វេវនិស្សិចា អាស្េ័យអនក្មានក្មាល ាំង ។ 

អកុសេមូេ៣ 
 ១- ចោចភា សេចក្ដីប្បាថាន ចង់បាន ។ 
 ២- ចោចសា សេចក្ដីខឹងសប្កាវ ។ 
 ៣- ចមាចហា សេចក្ដីលងង់វសងេង ។ 

កុសេមូេ៣ 
 ១- អចោចភា  សេចក្ដីមិនជារ់ចាំរក់្ ។ 
 ៣- អចោចសា  សេចក្ដីមិនខឹងសប្កាវ ។ 
 ៣- អចមាចហា  សេចក្ដីមិនលងង់វសងេង ។ 

ឧចបាសថ៣ោ៉ាង 
១- ចាបាេកុចបាសថ  ឧសបាេថររេ់គង្ខេ លសគ្ន ។ 

 ២- និគណោុចបាសថ    ឧសបាេថររេ់និប្គែា  ។ 
 ៣- អរិយុចបាសថ    ឧសបាេថររេ់ប្ពេះអរយិៈ ។ 

ឧចបាសថ៣្បចភទ 
 ១- បកតិឧចបាសថ មានកាលក្ាំែត់្ក្នុង១ហខ ៨នថង គឺក្នុង
រុែា រក្ខ៤នថង, ក្នុងកា រក្ខ៤នថង, គឺនថង៥សក្ើត្ ៥សរាច ៨សក្ើត្ ៨សរាច 
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១៤សក្ើត្ ១៤សរាច ១៥សក្ើត្ ១៥សរាច ។ េប្មារ់ហខណាហែលខេេះ ប្ត្ង់
នថង១៤សរាច ថយចុេះមក្១៣សរាចវញិ, ១៥សរាច ថយចុេះមក្១៤សរាច
វញិ ។ 
 ២- បដិជាគរឧចបាសថ  មានកាលក្ាំែត់្១១នថង ក្នុង១ហខ 
ខ្មងសខនើត្មាន៥នថង គឺនថង៤សក្ើត្ ៦សក្ើត្ ៧សក្ើត្ ៩សក្ើត្ ១៣សក្ើត្, ខ្មង
រស្ចមាន៦នថង គឺនថង១សរាច ៤សរាច ៦សរាច ៧សរាច ៩សរាច និងនថង១២
សរាច ឬ ១៣សរាច ។ 
រញ្ញជ ក់្ៈ  កាលននរែិជាគរឧសបាេថ   ក្នុងហខមិនសពញ   មាន១០នថង  
ក្នុងហខសពញមាន១១ ែនទអាំពីស្េះមិនហមនជាកាលននឧសបាេថសនេះ
សទ ។ 
 ៣- បាដិហារិយឧចបាសថ  

(បដិបចកខ  ហរតីតិ > បាដិហារិយំ =  (វមមជាតិ្)  ា្ំសៅន្វ
វម៌ជាេប្ត្ូវ ) កាលននឧសបាេថសនេះមាននិោយសផសងៗគ្នន  គឺ : 
  -  ឧសបាេថ រុគគលរក្ាជារ់មិនោច់គឺជានិចច អេ់ប្ររុាំននហខ៣ ក្នុង
វេានរែ្វ កាលមិនអាច នឹងរក្ាប្តឹ្ម១ហខ ក្នុងរវាងនថងរវារណា
ទាំង២គឺ នថង១៥សក្ើត្ ហខក្ត្តិក្, កាលមិនអាច នឹងរក្ាអេ់ក្នលេះហខ 
ចារ់ពីនថងរវារណាែាំរ្ង ។ 
  - អែាក្ថាវមមិក្េ្ប្ត្សរលថា បាែិហារយិរក្ខ មាន៥ហខ គឺហខ
អាស្ដឍ  ស្ស្ដពែ៍  ភប្ទរទ  អេសុរ និង ហខក្ត្តិក្ ។ 
  -  អាចារយពួក្ែនទសរលថា មាន៣ហខគឺ អាស្ដឍ ក្ត្តិក្ និង ហខ
ផលគុន ។ 
  - អាចារយពួក្ែនទសទៀត្សរលថា ៥ៗនថង ននរក្ខុសបាេថ សោយ
អាំណាចខ្មងសែើម និងខ្មងចុង សរលគឺនថង១៣សរាច ១សរាច ៧សរាច 
និង៩សរាច រាល់ៗរក្ខ ។ 
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េសងកត្ៈ សរើគិត្សមើលសៅ ឧសបាេថសនេះ ែ្ចជាមិនមានកាលក្ាំែត់្
ពិត្ប្បាក្ែសទ ស ើញប្រនពោ៉ាងណា កាន់យក្ោ៉ាងស្េះចុេះ ។ 

ឧចបាសថមានអងគ៣ 
 ១-កាេ កាលគឺនថងហែលប្ត្ូវរក្ា ។ 
 ២- ចរតនា ការតាំងចិត្តសវៀរចាក្ប្គរ់េិកាខ រទ ។ 
 ៣- វរីចភទ ការរសញ្ចញវាចាឲ្យឮចាេ់លាេ់ ។ 

សមណកិរច៣ោ៉ាង 
 ១- អធិសីេសិកាាសមាោនំ  ការេមាទនន្វអវិេីលេិកាខ . 
 ២- អធិរិតតសិកាាសមាោនំ   ការេមាទនន្វអវិចិត្តេិកាខ  ។ 
 ៣- អធិប្បញ្ញាសិកាាសមាោន ំ  ការេមាទន ន្វអវិរបញ្ញា -
េិកាខ  ។ 

*  កិ្ចចទាំង៣សនេះ ជារុពេកិ្ចចររេ់ភិក្ខុហែលប្តូ្វសវេើមុន ។ 
សិកាា៣ោ៉ាង 

 ១- អធិសីេសិកាា េិក្ាក្នុងេីលែ៏នប្ក្ហលង ។ 
 ២- អធិរិតតសិកាា េិក្ាក្នុងចិត្តែ៏នប្ក្ហលង ។ 
 ៣- អធិប្បញ្ញាសិកាា េិក្ាក្នុងរញ្ញា ែ៏នប្ក្ហលង ។ 
 *  េមនតភាគ៣/១២២ ពនយល់ថា : 

- អវិេីល    បានែល់ បាតិ្សមាក្ខេាំវរេីល ។ 
- អវិចិត្ត   បានែល់ ្នជាបាទននវរិេស្ ។ 
- អវិរបញ្ញា    បានែល់ េតិ្របោា នវរិេស្ ។ 

សចញ្ញាជនៈ៣ោ៉ាង 
 ១- សកាាយទិដឋិ  សេចក្ដីស ើញថាខន្ជាររេ់ខលួន ។ 
 ២- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៣- សីេវេតបោមាស  ការស្ដទ រអហងតលន្វេីលនឹងវត្ ។ 
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បរិស័ទមាន៣វួក 
 ១- អគគវតីបរិសា ររេ័ិទមានគុែប្រសេើររាំផុត្ ។ 
 ២- វគគបរិសា  ររេ័ិទជាពួក្ ។ 
 ៣- សមគគបរិសា ររេ័ិទមានសេចក្ដីប្ពមសប្ពៀងគ្នន  ។ 

ភិកខជុាបុញ្ញចកខតត្បកបចោយធម៌៣ 
 ១- វណណសម្បចនាា ជាអនក្រររ្ិែ៌សោយេមបុរ ។ 
 ២- វេសម្បចនាា រររ្ិែ៌សោយក្មាល ាំង ។ 
 ៣- ជវសម្បចនាា រររ្ិែ៌សោយេនទុេះ ។ 

ធមេជាតិមិនណអែត៣ោ៉ាង 
 ១- សុបិនំ  ការសែក្លក់្ ។ 
 ២- សុោចមរយបានំ  ការផឹក្ស្ស្ដ និងសមរយ័ ។ 
 ៣- ចមថុនធមេសមាបតតិ  ការប្រក្រសោយសមថុនវមម ។ 

* មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ   ការសេពចាំសរេះវម៌៣ោ៉ាងសនេះ មិន
សចេះហអែតត្ស ើយ ។ 

ធម៣៌នាំឲ្យចកើតកមេ 
 ១- ចោចភា សេចក្ដីជារ់ចាំរក់្ ។ 
 ២- ចោចសា សេចក្ដីប្រទ្េដ ។ 
 ៣- ចមាចហា សេចក្ដីវសងេង ។ 

* វម៌៣សនេះជាសែតុ្ ា្ំឲ្យសក្ើត្ក្មម ជាអកុ្េល, ចាំហែក្វម៌
ា្ំឲ្យសក្ើត្ក្មមជាកុ្េល មាន៣ហែរគឺ : 

 ១- អចោចភា  សេចក្ដីមិនជារ់ចាំរក់្ ។ 
 ២- អចោចសា  សេចក្ដីមិនប្រទ្េដ ។ 
 ៣- អចមាចហា  សេចក្ដីមិនវសងេង ។ 
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បុគគេ៣វួកណតងចៅកាន់អបាយ 
 ១- រុគគលមិនហមនជាប្ពែមចារយ ហត្សរដជាា ខលួនជាប្ពែមចារយ ។ 
 ២- រុគគលអនក្សចាទរុគគល ហែលមានប្ពែមចារយររេុិទ្ សោយ
អប្ពែមចរយិៈ មិនមានម្ល ។ 
 ៣- រុគគលអនក្មានវាទៈ និងទិែាិោ៉ាងសនេះថា សទេក្នុងកាម
ទាំងឡាយមិនមាន  ក៏្ែល់ន្វការសស្េក្ឃ្លល នក្នុងកាមទាំងឡាយ ។ 

បុគគេ៣វួកក្មមានកនុងចោក 
 ១- សមាាសមពុចោោ  ប្ពេះត្ថាគត្ជាអរែនតេមាម េមពុទ្ ។ 
 ២- ធមេវិនយស្ស  ចទចសា  រុគគលអនក្េហមដងវមមវន័ិយ 
ហែលប្ពេះត្ថាគត្េហមដងសែើយ ។ 
 ៣- កតញ្ញូ  កតចវទី  រុគគលអនក្ែឹងគុែសែើយសវេើត្រ ។ 

បុគគេ៣វួក 
 ១- សុប្បចមចយ្ា រុគគលហែលសគប្រមាែសោយង្ខយ ។ 
 ២- ទុប្បចមចយ្ា រុគគលហែលសគប្រមាែសោយប្ក្ ។ 
 ៣- អប្បចមចយ្ា រុគគលហែលសគប្រមាែមិនបាន ។ 

បុគគេ៣វួក 
 ១- បាសាណចេខូបមា  រុគគលសប្រៀរែ្ចគាំន្េថម ។ 
 ២- បឋវីចេខូបមា    រុគគលសប្រៀរែ្ចគាំន្េហផនែី ។ 
 ៣- ឧទកចេខូបមា     រុគគលសប្រៀរែ្ចគាំន្េទឹក្ ។ 

បុគគេ៣វួក 
 ១- ចសចកាា រុគគលក្ាំពុងសៅេិក្ា ។ 
 ២- អចសចកាា រុគគលអេ់កិ្ចចប្ត្ូវេិក្ា ។ 
 ៣- ចនវចសចកាា  នាចសចកាា  រុគគលមិនហមនក្ាំពុងេិក្ា, មិន
ហមនចរ់កិ្ចចេិក្ា ។ 
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វិបតតិ៣ោ៉ាង 
 ១- សីេវិបតតិ  វ ិ្ េចាក្េីល ។ 
 ២- រិតតវិបតត ិ  វ ិ្ េចាក្កុ្េលចិត្ត(ក្នុងក្មមរថ) ។ 
 ៣- ទិដឋិវបិតត ិ  វ ិ្ េចាក្េមាម ទិែាិ ។ 

* សប្រេះសែតុ្ហត្វរិត្តិ៣   សទើរេត្េទាំងឡាយ  សប្កាយពីស្ដល រ់
សៅសក្ើត្ក្នុងអបាយ ទុគគតិ្ វនិិបាត្ នរក្ ។ 

សម្បោ៣ោ៉ាង 
 ១- សីេសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយេីល ។ 
 ២- រិតតសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយចិត្ត ។ 
 ៣- ទិដឋិសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយទិែាិ ។ 

* សប្រេះសែតុ្ហត្េមបទ៣ោ៉ាង សទើរេត្េទាំងឡាយសប្កាយ
ពីស្ដល រ់ បានសៅសក្ើត្ក្នុងសលាក្គឺ េុគតិ្ និងស្ដថ នេួគ៌ ។ 

វិបតត៣ិោ៉ាងចទៀត 
 ១- កមេនតវិបតតិ វ ិ្ េចាក្ការង្ខរប្តូ្វ ។ 
 ២- អាជីវវិបតតិ វ ិ្ េចាក្ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ ។ 
 ៣- ទិដឋិវបិតត ិ  វ ិ្ េចាក្ទិែាិ ។ 

សម្បោ៣ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កមេនតសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយការង្ខរ ។ 
 ២- អាជីវសម្បោ ការរររ្ិរែ៍ក្នុងការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ ។ 

៣- ទិដឋិសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយទិែាិ ។ 
សម្បោ៣ោ៉ាងចទៀត 

 ១- សោោសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយេទ្ ។ 
 ២- សីេសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយេីល ។ 
 ៣- បញ្ញាសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយរញ្ញា  ។ 
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ចសកដីរច្មើន៣ោ៉ាង 
 ១- សោោវុឌ្ឃិ  សេចក្ដីចសប្មើនសោយេទ្ ។ 
 ២- សីេវុឌ្ឍិ  សេចក្ដីចសប្មើនសោយេីល ។ 
 ៣- បញ្ញាវុឌ្ឍ ិ សេចក្ដីចសប្មើនសោយរញ្ញា  ។   

ការសាាត៣ោ៉ាង 
 ១- កាយចសាចរយ្យំ ការស្ដត ត្កាយ ។ 
 ២- វរីចសាចរយ្យំ ការស្ដត ត្វាចា ។ 
 ៣- មចនាចសាចរយ្យំ ការស្ដត ត្ចិត្ត ។ 

ភាវជាអនក្បាជញ៣ោ៉ាង 
 ១- កាយចមាចនយ្យំ ភាពជាអនក្ប្បារាផល្វកាយ ។ 
 ២- វរីចមាចនយ្យំ ភាពជាអនក្ប្បារាផល្វវាចា ។ 
 ៣- មចនាចមាចនយ្យំ ភាពជាអនក្ប្បារាផល្វចិត្ត ។ 

មាតុ្ាម្បកបចោយធម៌៣ណតងធាាក់អបាយ 
 ១- បវុេណាសមយ ំ  មចរឆរមេបរយិដុឋចិតន  មានសេចក្ដី
ក្ាំណាញ់ជាមនទិល ក្នុងរុពេែា េម័យ ។ 
 ២- មជ្ឈនតិកសមយំ  ឥស្ោបរិយុដឋិចតន  មានសេចក្ដី
ប្ចហែនររួរតឹ្ ក្នុងមរឈនតិក្េម័យ ។ 
 ៣- សាយណាសមយំ  កាមោគបរិយុដឋិចតន  មានចិត្តប្ត្ូវកាម
រាគៈររួរតឹ្ ក្នុងស្ដយែា េម័យ ។ 

វតថ៣ុ្តូវបិទបាំង 
 ១- មាតុាាចមា   មាតុ្ប្គ្នម គឺស្រេដី ។ 
 ២- ្ពាហេណ្ណនំ  មនាា  មនតររេ់ពួក្ប្រែមែ៍ ។ 
 ៣- មិច្ឆាទិដឋ ិ  ការយល់ខុេ ។ 

- មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ វត្ថុ៣ោ៉ាងសនេះឯងរិទបាាំងសទើរប្រសេើរ 
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សរើសរើក្ផាយមិនប្រសេើរស ើយ ។ 
វតថ៣ុចបើកចទើបរុងចរឿង 

 ១- រនរមណោេំ មែឌ លប្ពេះចនទ ។ 
 ២- សុរិយមណោេំ មែឌ លប្ពេះអាទិត្យ ។ 
 ៣- តថាគតប្បដិចវទិចា   ធមេវិនចោ       វមមវន័ិយ ហែល 
ត្ថាគេហមដងសែើយ ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ វត្ថុ៣ោ៉ាងសនេះឯង សរើក្ផាយសទើរ
ប្រសេើរ រិទបាាំងមិនប្រសេើរស ើយ ។ 

ភិកខុជាបុញ្ញចកខតតចោយអងគ៣ 
 ១- ទូចរបាតី  ជាអនក្បាញ់បានឆ្ងង យ ។ 
 ២- អកខណចវធី  ជាអនក្បាញ់មិនខុេ ។ 
 ៣- មហាកាយស្ស  បោចេា  ជាអនក្ទមាល យគាំនរវាំៗបាន។ 

បរិស័ទ៣វួក 
 ១- ឧកាារិតវិនីា   ររេ័ិទហែលេិក្ាសផដេផ្កដ េ ។ 
 ២- បដិបុច្ឆាវិនាី   ររេ័ិទហែលស្ដក្េួរសទើរេិក្ា ។ 
 ៣- ោវតជ្ាវិនីា  ររេ័ិទហែលេិក្ាតមក្ាំែត់្ ។ 

មិតត្ បកបចោយអងគ៣គួរចសវគប់ 
 ១- ទុទរទំ  ទោត ិ មិប្ត្ឲ្យវត្ថុហែលសគឲ្យបានសោយប្ក្ ។ 
 ២- ទុកករំ  កចោតិ មិប្ត្សវេើន្វអាំសពើហែលសគសវេើបានសោយប្ក្  
 ៣- ទុកខមំ  ខមត ិ មិប្ត្អត់្វន់ន្វសែតុ្ ហែលសគអត់្វន់
បានសោយប្ក្ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៌៣ 
 ១- សមាាទិដឋិ  ការយល់ប្រនព ។ 
 ២- សមាាញាណ ការែឹងប្រនព ។ 
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 ៣- សមាាវិមុតតិ  ការរចួចាក្កិ្សលេសោយប្រនព ។ 
-  មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ  ភិក្ខុប្រក្រសោយវម៌៣ោ៉ាងសនេះឯង 

ស ម្ េះថា មានសេចក្ដីច្លចិត្ត ោច់សស្េច   មានសេចក្ដីសក្សមចាក្
សោគៈ ោច់សស្េច មានប្ពែមចរយិៈោច់សស្េច មានទីរាំផុត្ោច់
សស្េច ជាអនក្ប្រសេើររាំផុត្ ជាងសទវត និងមនុេសទាំងឡាយ ។ 

បុគគេធាាក់នរកចោយធម៌៣ 
 ១- អកុសេកាយកចមេន  ប្រក្រសោយកាយក្មមជាអកុ្េល។  
 ២- អកុសេវរីកចមេន    ប្រក្រសោយវចីក្មមជាអកុ្េល ។ 
 ៣- អកុសេមចនាកចមេន ប្រក្រសោយមស្ក្មមជាអកុ្េល។  
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ រុគគលប្រក្រសោយវម៌៣ោ៉ាងសនេះឯង 
រហមងសៅសក្ើត្ក្នុងនរក្ ែ្ចជាសគ ា្ំយក្សៅទមាល ក់្។ ចាំហែក្ឯរុគគល
ប្រក្រសោយវម៌៣ោ៉ាងែនទសទៀត្ រហមងសៅសក្ើត្ក្នុងស្ដថ នេួគ៌ ែ្ច
ជាសគ ា្ំយក្សៅត្មកល់ទុក្ គឺ : 
 ១- កុសេកាយកចមេន  ប្រក្រសោយកាយក្មមជាកុ្េល ។ 
 ២- កុសេវរីកចមេន     ប្រក្រសោយវចីក្មមជាកុ្េល ។ 
 ៣- កុសេមចនាកចមេន  ប្រក្រសោយមស្ក្មមជាកុ្េល ។ 

បុគគេពាេ្បកបចោយធម៌៣ 
 ១- សាវជជកាយកចមេន កាយក្មមប្រក្រសោយសទេ ។ 
 ២- សាវជជវរីកចមេន  វចីក្មមប្រក្រសោយសទេ ។ 
 ៣- សាវជជមចនាកចមេន មស្ក្មមប្រក្រសោយសទេ ។ 

ចោយធម៌៣ោ៉ាងចទៀត 
 ១- វិសមកាយកចមេន គឺកាយក្មមមិនរារស្ដ ។ 
 ២- វិសមវរីកចមេន  វចីក្មមមិនរារស្ដ ។ 
 ៣- វិសមមចនាកចមេន មស្ក្មមមិនរារស្ដ ។ 
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ថាាយបងគំមានអងគ៣ 
 ១- កាចយន  វនរនា ការថាេ យរងគាំសោយកាយ ។ 
 ២- ោច្ឆយ  វនរនា ការថាេ យរងគាំសោយវាចា ។ 
 ៣- មនសា  វនរនា ការថាេ យរងគាំសោយចិត្ត ។ 

បដិបោ៣ោ៉ាង 
 ១- អាា ហប្បដិបោ  ប្រតិ្រ័ទសប្គ្នត្ប្គ្នត្ ។ 
 ២- និជ្ាមប្បដិបោ  ប្រតិ្រ័ទែុត្ក្សដដ ខលួនែួេសែតុ្ ។ 
 ៣- មជ្ឈិមប្បដិបោ  ប្រតិ្រ័ទោ៉ាងក្ណាដ ល ។ 

រច្មើនធម៌៣ចដើម្បីដឹងរ្ាស់នូវោគៈ 
 ១- សុញ្ញតសមាធិ ត្មកល់ចិត្តថាេ្នយក្នុងអត្តលក្ខែៈ ។ 
 ២- អនិមិតតសមាធិ ត្មកល់ចិត្តថាគ្នម ននិមិត្តក្នុងនិចចលក្ខែៈ  
 ៣- អប្បណិហិតសមាធិ  ត្មកល់ចិត្តថា  មិនគួរប្បាថាន ក្នុងទុក្ខ
លក្ខែៈ ។ 

អកុសេវិតកកៈ៣ោ៉ាង 
 ១- កាមវិតចកាា សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះប្រក្រសោយកាម ។ 
 ២- វ្ាបាទវិតចកាា សេចក្ដីតប្តិ្េះរេិះសោយពយបាទ ។  
 ៣- វិហឹសាវិតចកាា  សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះគិត្សរៀត្សរៀន ។ 

កុសេវិតកកៈ៣ោ៉ាង 
 ១- ចនកខមេវិតចកាា   សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះក្នុងការសចញចាក្កាម ។ 
 ២- អវ្ាបាទវិតចកាា  សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះសោយការមិនពយបាទ ។ 
 ៣- អវិហឹសាវិតចកាា  សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះសោយការមិនសរៀត្សរៀន 

ធាតុ៣ោ៉ាង 
 ១- កាមធាតុ ធ្លតុ្ប្រក្រសោយកាម ។ 
 ២- រូបធាតុ ធ្លតុ្ប្រក្រសោយររ្ ។ 
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 ៣- អរូបធាតុ ធ្លតុ្ប្រក្រសោយអររ្ ។  
* ( ធ្លតុ្ក្នុងទីសនេះគឺ គឺេាំសៅយក្ភព)។ 

ធាត៣ុោ៉ាងចទៀត 
១- រូបធាតុ    ធ្លតុ្ប្រក្រសោយររ្ ។ 
២- អរូបធាតុ    ធ្លតុ្ប្រក្រសោយអររ្ ។ 
៣- និចោធធាតុ  ធ្លតុ្ប្រក្រសោយសេចក្ដីរលត់្ (ប្ពេះនិរេ ន)។ 

តណ្ណា៣ោ៉ាង 
១- កាមតណ្ណា       ត្សប្មក្ប្រក្រសោយកាមគុែទាំង៥ ។ 
២- ភវតណ្ណា  ត្សប្មក្ក្នុងររ្ភព និងអររ្ភព ឬសេចក្ដី

អាល័យក្នុង្ន ហែលេែគត្ៈសោយេេសត្ទិែាិ ។ 
៣- វិភវតណ្ណា  ត្សប្មក្ក្នុងភពេ្នយ គឺត្សប្មក្ហែលប្រក្រ 

សោយឧសចាទទិែាិ ។ 
*  ត្ណាា ១០៨ គឺយក្ ត្ណាា ៣ x អារមមែ៍៦ = ១៨,  ខ្មងក្នុង

១៨ + ខ្មងសប្ដ១៨ = ៣៦, ៣៦ x កាល៣ = ១០៨ ។  
តណ្ណា៣ោ៉ាងចទៀត 

 ១- កាមតណ្ណា  ត្សប្មក្ប្រក្រសោយកាម ។ 
 ២- រូបតណ្ណា  អែនទរាគៈក្នុងររ្ ។ 
 ៣- អរូបតណ្ណា អែនទរាគៈក្នុងអររ្ ។ 

តណ្ណា៣ោ៉ាងចទៀត 
 ១- រូបតណ្ណា  អែនទរាគៈក្នុងររ្ ។ 
 ២- អរូបតណ្ណា អែនទរាគៈក្នុងអររ្ ។ 
 ៣- និចោធតណ្ណា ត្សប្មក្ប្រក្រសោយឧសចាទទិែាិ ។ 

អាសវៈ៣ោ៉ាង 
 ១- កាមាសចោ វម៌ជាសប្គឿងប្តាំគឺកាម ។ 
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 ២- ភោសចោ វម៌ជាសប្គឿងប្តាំគឺភព ។ 
 ៣- អវិជាាសចោ វម៌ជាសប្គឿងប្តាំគឺអវជិាជ  ។ 

ភវ៣ោ៉ាង 
 ១- កាមភវ ប្រសទេជាទីសក្ើត្ននេត្េជារ់សោយកាម ។ 
 ២- រូបភវ   ប្រសទេជាទីសក្ើត្ននេត្េ ហែលជារ់សោយររ្-
រាន ។ 
 ៣- អរូបភវ ប្រសទេជាទីសក្ើត្ននេត្េហែលបានអររ្រាន។ 

ការណសេងរក៣ោ៉ាង 
 ១- កាចមសនា   ការហេេងរក្កាម ។ 
 ២- ភចវសនា  ការហេេងរក្ភព ។ 
 ៣- ្វហេររិចយសនា  ការហេេងរក្ប្ពែមចរយិវម៌ ។ 

មានះ៣ោ៉ាង 
 ១- ចសចយ្ាហមសេិ មានេះថាអញប្រសេើរជាងសគ ។ 
 ២- សទិចសាហមសេិ មានេះថាអញសេមើនឹងសគ ។ 

៣- ហីចនាហមសេិ មានេះថាអញអន់ជាងសគ ។ 
អនតៈ(រំណណក)៣ោ៉ាង 

 ១-សកាាចោ េកាក យ គឺឧបាទនក្ខន្៥ ។ 
 ២- សកាាយសមុទចោ  វម៌ជាសប្គឿងសក្ើត្ននេកាក យ។(១) 
 ៣- សកាាយនិចោចធា    វម៌ជាសប្គឿងរលត់្ននេកាក យ ។(២) 

ចវទនា៣ោ៉ាង 
១- សុខចវទនា  ការសស្ដយអារមមែ៍ជាេុខ ។ 

 ២- ទុកខចវទនា  ការសស្ដយអារមមែ៍ជាទុក្ខ ។ 
                                                            

១-  បានែល់រុរមិត្ណាា  ។ 
២- បានែល់ប្ពេះនិរេ ន ។ 
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 ៣- អទុកខមសុខចវទនា  ការសស្ដយអារមមែ៍ មិនជាទុក្ខ  មិន
ជាេុខ ។ 

េំបាក៣ោ៉ាង 
 ១- ទុកខទុកខា  លាំបាក្សប្រេះសេចក្ដីទុក្ខ ។ 
 ២- សង្ខារទុកខា លាំបាក្សប្រេះេង្ខខ រ ។ 
 ៣- វិបរិណ្ណមទុកខា  លាំបាក្សប្រេះសេចក្ដីហប្រប្រួល ។ 
  ោសី៣ោ៉ាង 
 ១- មិរឆតតនិយចា គាំនរគឺេភាវៈខុេែ៏សទៀងទត់្ ។ 
 ២- សមេតតនិយចា គាំនរគឺេភាវៈប្ត្ូវែ៏សទៀងទត់្ ។ 
 ៣- អនិយចា  គាំនរគឺេភាវៈមិនសទៀងទត់្ ។ 

កងេេ់៣ោ៉ាង 
 ១- ោចា  កិញ្ចនំ រាគៈ ជាក្ងេល់ ។ 
 ២- ចោចសា  កិញ្ចនំ សទេៈ ជាក្ងេល់ ។ 
 ៣- ចមាចហា  កិញ្ចនំ សមាែៈ ជាក្ងេល់ ។ 

ចភលើង៣ោ៉ាង 
 ១- ោគគគ ិ សភលើងគឺរាគៈ ។ 
 ២- ចោសគគិ សភលើងគឺសទេៈ ។ 
 ៣- ចមាហគគិ សភលើងគឺសមាែៈ ។ 

ចភលើង៣ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អាហុចនយ្យគគិ សភលើងគឺអាែុសនយយរុគគល ។ 
 ២- ទកខចិណយ្យគគិ សភលើងគឺទក្ខិសែយយរុគគល ។ 
 ៣- គហបតគគ ិ សភលើងគឺរុគគលជាមាច េ់ផទេះ ។ 

សង្ខារ៣ោ៉ាង 
 ១- បុញ្ញាភិសង្ខារ េង្ខខ រជាកុ្េល  (បានែល់សចត្្១៣ 
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គឺកាមាវចរកុ្េលសចត្្៨ និង រប្ាវចរកុ្េលសចត្្៥ ប្រប្ពឹត្តសៅ
សោយអាំណាចភាវ្ ។ 
 ២- អបុញ្ញាភិសង្ខារ   េង្ខខ រជាអកុ្េល (បានែល់អកុ្េល
សចត្្១២) ។ 
 ៣- អចនញ្ញាភិសង្ខារ   េង្ខខ រហែលមិនញារ់ញ័រ(បានែល់អ-
រប្ាវចរកុ្េលសចត្្៤) ។ 

សង្ខារ៣ោ៉ាងចទៀត 
 ១-កាយសង្ខារ េភាវៈតក់្ហត្ងកាយ (ខយល់អេាេៈ 
រេាេៈ) ។ 
 ២- វរីសង្ខារ  េភាវៈតក់្ហត្ងវាចា (វតិ្ក្ក+វចិារ) ។ 
 ៣- រិតតសង្ខារ  េភាវៈតក់្ហត្ងចិត្ត (េញ្ញា +សវទ្) ។ 

ភិកខុច្ឆស់៣វួក 
 ១- ជាតិចតថចោ  ចាេ់សោយជាតិ្ ។ 
 ២- ធមេចតថចោ  ចាេ់សោយវម៌ ។ 
 ៣- សមេតិចតថចោ ចាេ់សោយេនមតិ្ ។ 

បុញ្ញកិរិោវតថុ៣ោ៉ាង 
 ១- ោនមយបុញ្ញំ រុែយេសប្មចពីការឲ្យទន ។ 
 ២- សីេមយបុញ្ញំ រុែយេសប្មចពីការរក្ាេីល ។ 
 ៣- ភាវនាមយបុញ្ញំ រុែយេសប្មចពីការចសប្មើនភាវ្ ។ 

បញ្ញា៣ោ៉ាង 
 ១- ចសកខប្បញ្ញា រញ្ញា ររេ់សេក្ខរុគគល ។ 
 ២- អចសកខប្បញ្ញា រញ្ញា ររេ់អសេក្ខរុគគល ។ 
 ៣- ចនវចសកាានាចសកខប្បញ្ញា   រញ្ញា ររេ់ សនវសេកាខ ្-
សេក្ខរុគគល ។ 
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បញ្ញា៣ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សជាតិបញ្ញា រញ្ញា មានប្ពមតាំងពីក្ាំសែើ ត្ ។ 
 ២- វិបស្សនាបញ្ញា រញ្ញា ស ើញចាេ់ ។ 
 ៣- បារិហារិកប្បញ្ញា រញ្ញា ជាសប្គឿង ា្ំសៅក្នុងកិ្ចចទាំងពួង ។ 

ចហតុឲ្យចកើតបញ្ញា៣ោ៉ាង 
 ១-សុតមយបញ្ញា   រញ្ញា េសប្មចពីការស្ដដ រ់ ។ 
 ២- រិនាៅមយបញ្ញា   រញ្ញា េសប្មចពីការគិត្ ។ 
 ៣- ភាវនាមយបញ្ញា   រញ្ញា េសប្មចពីការចសប្មើន ។ 

អាវុធ៣ោ៉ាង 
 ១- សុាវុធំ  អាវវុគឺេុត្ៈ ។ 
 ២- បវិចវកាវុធំ អាវវុគឺសេចក្ដីស្ដង ត់្(វសិវក្ទាំង៣) ។ 
 ៣- បញ្ញាវុធ ំ  អាវវុគឺរញ្ញា  ។ 

រកខុ៣ោ៉ាង 
 ១- មំសរកខុ ហភនក្ស្ដច់វមមត គឺចក្ខុរស្ដទ ។ 
 ២- ទិវេរកខ ុ ហភនក្ទិពេ (ញាែអាស្េ័យន្វពនលឺ) ។ 
 ៣- បញ្ញារកខ ុ ហភនក្គឺរញ្ញា  (ជាសលាកិ្យៈ និងសលាកុ្ត្តរៈ) ។ 

ភាវនា៣ោ៉ាង 
១- កាយភាវនា កាយប្ពេះខីណាស្េព  ហែលប្រប្ពឹត្តសៅ

ក្នុងទេ រទាំង៥ ។ 
 ២- រិតតភាវនា បានែល់េមារត្តិទាំង៨ ។ 
 ៣- បញ្ញាភាវនា បានែល់អរែត្តផលរញ្ញា  ។ 

ភាវនា៣ោ៉ាងចទៀត 
 ១- បរិកមេភាវនា ការចសប្មើនក្នុងក្មម ។ 

២- ឧបច្ឆរភាវនា ការចសប្មើនក្នុងឧរចាររាន ។ 
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៣- អប្បនាភាវនា ការចសប្មើនក្នុងអរប្្ន ។ 
អនុតតរិយៈ៣ោ៉ាង 

១- ទស្សនានុតតរិយំ ការស ើញែ៏ប្រសេើរ (វរិេស្) ។ 
២- បដិបោនុតតរិយំ សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិែ៏ប្រសេើរ (មគគ) ។ 

៣- វិមុាានុតតរយំិ ការរចួចាក្កិ្សលេែ៏ប្រសេើរ (ផល) ។ 
 * ន័យមួយសទៀត្ថាៈ ទេស្នុត្តរយិៈបានែល់ ផល, រែិរទ
នុត្តរយិៈបានែល់ មគគ, វមុិតត នុត្តរយិៈ បានែល់ ប្ពេះនិរេ ន ។ 

សមាធិ៣ោ៉ាង 
 ១- សុញ្ញតសមាធិ ត្មកល់ចិត្តថា េ្នយក្នុងអត្តលក្ខែៈ ។ 
 ២- អនិមិតតសមាធិ ត្មកល់ចិត្តថាគ្នម ននិមិត្តក្នុងនិចចលក្ខែៈ 
 ៣- អប្បណិហិតសមាធិ  ត្មកល់ចិត្តថាមិនគួរប្បាថាន ក្នុងទុក្ខ-
លក្ខែៈ។ 

សមាធិ៣ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ខណិកសមាធិ េមាវិបានប្តឹ្មមួយខែៈៗ ។ 
 ២- ឧបច្ឆរសមាធិ េមាវិរិត្នឹងបាន្ន ។ 
 ៣- អប្បនាសមាធិ េមាវិបានតាំងសៅក្នុង្ន ។ 

ចកាសេល៣ោ៉ាង 
 ១- អាយចកាសេលំ សេចក្ដី ល្ េក្នុងការចសប្មើន ។ 
 ២- អបាយចកាសេលំ សេចក្ដី ល្ េក្នុងការវ ិ្ េ ។ 
 ៣- ឧបាយចកាសេលំ សេចក្ដី ល្ េក្នុងឧបាយ (សែតុ្ររេ់
ផលស្េះៗ) ។ 

្សវឹង៣ោ៉ាង 
 ១- អាចោគ្យមចោ ស្េវងឹសោយការមិនមានសរាគ ។ 
 ២- ចោវេនមចោ ស្េវងឹសោយវយ័ ។ 
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 ៣- ជាតិមចោ  ស្េវងឹសោយជាតិ្ប្ត្ក្្ល ។ 
វិហារធម៌៣ោ៉ាង 

 ១- ទិវ្យវិហាចោ វម៌ជាសប្គឿងសៅគឺេមារត្តិ៨ ។ 
 ២- ្វហេវិហាចោ វម៌ជាសប្គឿងសៅគឺអរបមញ្ញា ៤ ។ 
 ៣- អរិយវិហាចោ វម៌ជាសប្គឿងសៅគឺផលេមារត្តិ ។ 

អមាាបុតតិកភ័យ៣ោ៉ាង 
 ១- ជោភយំ  ភ័យអាំពីការចាេ់ប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
 ២- វ្ាធិភយំ  ភ័យអាំពីរាំងឺសរាគ្ន ។ 
 ៣- មរណភយំ  ភ័យអាំពីសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 

បុតត៣វួក 
 ១- អតិជាតបុតត ក្្នប្រសេើជាងមាតរិត ។ 
 ២- អនុជាតបុតត ក្្នប្រប្ពឹត្តតមមាតរិត ។ 
 ៣- អវជាតបុតត ក្្នអន់ជាងមាតរិត ។ 
  បុតត៣វួកចទៀត 
 ១- អតតជ  រុប្ត្សក្ើត្អាំពីខលួន (ក្្នរសងកើត្) ។ 
 ២- ទិននក  រុប្ត្បានមក្សោយសគឲ្យ (ក្្នចិញ្ច ឹម) ។ 
 ៣- អចនតោសី  រុប្ត្អាស្េ័យសៅខ្មងក្នុង (ក្្នេិេស) ។ 

បាដិហារ្យ៣ោ៉ាង 
 ១- ឥទធិបាដិហារ្យ  សេចក្ដីអស្ដច រយសោយការេហមដងឫទ្ិ ។ 
 ២- អាចទសនាបាដិហារ្យ  សេចក្ដីអស្ដច រយសោយការទយចិត្ត
េត្េែនទ ។ 
 ៣- អនុសាសនីបាដិហារ្យ  សេចក្ដីអស្ដច រយ សោយការសប្រៀន
ប្រសៅ សោយ េីល េមាវិ រញ្ញា  ។ 
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រតនៈ៣ោ៉ាង 
 ១- វុទធរតនំ ហក្វគឺប្ពេះពុទ្ ។ 
 ២- ធមេរតនំ ហក្វគឺប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សង្ឃរតនំ ហក្វគឺប្ពេះេងឃ ។ 

ពាក្យថា រតនៈ 
  រិតតី  គត ំ មហគ្ឃញ្ច អតុេំ  ទុេលភទស្សំ 
  អចនាមសតតបរិចភាគំ រតនំ  ចតន  វុរចតិ ។ 
 វត្ថុហែលសវេើឲ្យសគរកី្រាយ មានត្នមលសប្ចើន ថលឹងមិនបាន ស ើញ
បានសោយលាំបាក្ មិនជាការររសិភាគររេ់េត្េអនក្សថាក្ទរ សោយ
សែតុ្ស្េះ សទើរសៅថា រត្នៈ ។ 

្វះវុទធ៣វួក 
 ១- សវេញ្ញុវុទធ   រុគគលហែលបានប្តេ់ែឹងន្វសែតុ្ប្គរ់ោ៉ាង
សោយប្ពេះអងគឯង និងញុាាំងអនក្ែនទឲ្យប្តេ់ែឹងផង ។ 
 ២- បចរចកវុទធ   រុគគលហែលបានប្តេ់ែឹងចាំសរេះខលួនឯង ។ 
 ៣- អនុវុទធ  រុគគលហែលបានប្តេ់ែឹងតមឱវាទររេ់ប្ពេះ
េពេញ្ាុពុទ្ (ពុទ្ស្ដវក័្) ។ 
  ្វះវុទធ៣វួកចទៀត 
 ១- បញ្ញាធិក   ប្ពេះេមាម េមពុទ្ហែលសប្ចើនសោយរញ្ញា  គឺប្ត្ូវ
រាំសពញបារមីរមួទាំងអេ់២០អេសងខយយនិង១ហេនក្រប, គឺអវិោា ន
ក្នុងចិត្ត៧អេសងខយយ  រសញ្ចញវាចាអេ់៩អេសងខយយ តាំងពីបាន
ទទួលពុទ្ពយក្រែ៍រែ្ត្ទល់បានប្តេ់ែឹង អេ់៤អេសងខយយ និង
១ហេនក្រប ។ 
 ២- សោោធិក     ប្ពេះេមាម េមពុទ្ហែលសប្ចើនសោយេទ្ ប្ត្ូវ
រាំសពញបារមីរមួទាំងអេ់៤០អេសងខយយ និង១ហេនក្របគឺ អវិោា ន
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ក្នុងចិត្ត១៤អេសងខយយ រសញ្ចញវាចា១៨អេសងខយយ តាំងពីបានទទួល
ពុទ្ពយក្រែ៍ រែ្ត្ទល់បានប្តេ់ែឹង ៨អេសងខយយ និង១ហេន
ក្រប ។ 
 ៣- វីរិោធិក      ប្ពេះេមាម េមពុទ្ហែលសប្ចើនសោយវរីយិៈ ប្តូ្វ
រាំសពញបារមីរមួទាំងអេ់៨០អេសងខយយ និង១ហេនក្រប គឺអវិោា ន
ក្នុងចិត្តអេ់២៨អេសងខយយ រសញ្ចញវាចា៣៦អេសងខយយ តាំងពីបាន
ទទួលពុទ្ពយក្រែ៍រែ្ត្ទល់នឹងប្តេ់ែឹងអេ់១៦អេសងខយយ និង
១ហេនក្រប ។ 

វុទធគុណ៣ោ៉ាង 
 ១- បញ្ញាគុណ  គុែគឺរញ្ញា  ។ 
 ២- វិសុទធិគុណ គុែគឺសេចក្ដីររេុិទ្ិ ។ 
 ៣- ករុណ្ណគុណ គុែគឺសេចក្ដីក្រណុាចាំសរេះេពេេត្េ។  

ឱោទ្វះវុទធ៣ោ៉ាង 
 ១- សវេបាបស្ស  អករណំ ការមិនសវេើបារទាំងពួង ។ 
 ២- កុសេស្សូបសម្បោ ការែល់ប្ពម សោយការរាំសពញ
ន្វកុ្េលវម៌ ។ 
 ៣- សរិតតបរិចោទបនំ ការរប្មេះចិត្តររេ់ខលួន ឲ្យស្ដត ត្
ផ្រផង់ ។ 

ភ័យ ៣ោ៉ាង 
 ១- ជាតិភយំ  ភ័យអាំពីការសក្ើត្ ។ 
 ២- ជោភយំ  ភ័យអាំពីការចាេ់ ។ 
 ៣- មរណភយំ  ភ័យអាំពីសេចក្ដីស្ដល រ់ ។  

ោនមានអងគ៣ 
 ១- វតថុសម្បោ ែល់ប្ពមសោយសទយយវត្ថុ ។ 
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 ២- ចរតនាសម្បោ ែល់ប្ពមសោយសចត្្ទាំង៣ ។ 
 ៣- បូជនីយសម្បោ ែល់ប្ពមសោយទក្ខិសែយយរុគគល ។ 

ឫម្យ៉ា ងទ ៀត 

ោនសម្បតតិ៣ោ៉ាង 
 ១- ចខតតសម្បតតិ   ែល់ប្ពមសោយរុញ្ាសក្ខត្ត ។ 
 ២- ចទយ្យធមេសម្បតតិ   ែល់ប្ពមសោយសទយយវម៌ ។ 
 ៣- ចរតនាសម្បតតិ   ែល់ប្ពមសោយសចត្្ ។ 

ោនមាន៣ោ៉ាង 
 ១- អាមិសោន ការឲ្យន្វវត្ថុសផសងៗ ។ 
 ២- អភយោន ការឲ្យន្វការមិនមានភ័យ ។  
 ៣- ធមេោន  ការឲ្យន្វវម៌ ឬឲ្យចាំសែេះែឹង ។ 

ោន៣ោ៉ាងចទៀត 
១-  សាមីោន  ឲ្យររេ់ប្រសេើរជាងខលួនររសិភាគ សប្រើប្បាេ់ ។ 
២-  សហាយោន  ឲ្យររេ់សេមើនឹងខលួនររសិភាគ សប្រើប្បាេ់ ។ 
៣- ោសោន  ឲ្យររេ់អន់ជាងខលួនររសិភាគ សប្រើប្បាេ់ ឬឲ្យ

ររេ់េាំែល់ ។ 
ោនប្បចភទ៣ោ៉ាង 

 ១- ច្ឆគចរតនា ចាគសចត្្ស ម្ េះថាទន ។ 
 ២- វិរតិចរតនា សចត្្ក្នុងការសវៀរស ម្ េះថាទន ។ 
 ៣- ចទយ្យធមេោន សទយយវម៌ស ម្ េះថាទន ។ 

សចនាាស៣ោ៉ាង 
 ១- យថាោភសចនាៅស េស ដ្ េតមមានតមបាន ។ 
 ២- យថាវេសចនាៅស េស ដ្ េតមក្មាល ាំង ។ 
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 ៣- យថាសារូបសចនាៅស េស ដ្ េតមេមគួរែល់ឋានៈ
ររេ់ខលួន ។ 

ការសាាេ់្បមាណ៣ោ៉ាង 
 ១- បរិចយសនមាា ស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុងការហេេងរក្ ។ 
 ២- បដិគគហណមាា ស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុងការទទួល ។ 
 ៣- បរិចភាគមាា ស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុងការររសិភាគ ។ 

ចសរកដីសៃប់៣ោ៉ាង 
 ១- អរចនតសនតិ  េងរ់សោយោច់ខ្មត្ (ប្ពេះនិរេ ន) ។ 
 ២- តទងគសនតិ  េងរ់សោយអងគ្នស្េះ ។ 
 ៣- សមេតិសនតិ  េងរ់សោយសេចក្ដីេនមតិ្ ។ 

បុច្ឆា៣ោ៉ាង 
 ១- អទិដឋចជាតនា  បុច្ឆា  េួរសែើមបីចង់ែឹង ន្វសែតុ្ហែលខលួន
មិនទន់បានែឹង ។ 
 ២- ទិដឋសំសនរនា  បុច្ឆា  េួរសែើមបីជាសប្គឿង សប្រៀរសវៀរន្វ
សែតុ្ហែលបានែឹងសែើយ ។ 
 ៣- វិមតិចរឆទនា  បុច្ឆា  េួរសែើមបីកាត់្សេចក្ដីេងស័យ ។ 

វិចមាកខ៣ោ៉ាង 
 ១- សុញ្ញតវិចមាកខ វម៌ជាសប្គឿងរចួផុត្ សោយអាំណាចនន
វរិេស្ ស ើញថាេ្នយក្នុងអត្តលក្ខែៈ ។ 
 ២- អនិមិតតវចិមាកខ វម៌ជាសប្គឿងរចួផុត្ សោយអាំណាចនន
វរិេស្ ស ើញថាមិនមាននិមិត្តក្នុងនិចចលក្ខែៈ ។ 
 ៣- អប្បណិហិតវិចមាកខ  វម៌ជាសប្គឿងរចួផុត្ សោយអាំណាច
ននវរិេស្ ស ើញថាមិនគួរប្បាថាន ក្នុងទុក្ខលក្ខែៈ ។ 
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ចទវា៣វួក 
 ១- សមេតិចទវា សទវតសោយការេនមតិ្ ។ 
 ២- ឧបបតតិចទវា សទវតសក្ើត្សោយផលរុែយ ។ 
 ៣- វិសុទធិចទវា សទវតហែលររេុិទ្ គឺប្ពេះអរែនត ។ 

្វះសទធមេ៣ោ៉ាង 
 ១- បរិយតតិសទធមេ  វម៌ជាចារ់េប្មារ់េិក្ាគឺប្ពេះនប្ត្រិែក្, 
 ២- បដិបតតិសទធមេ វម៌េប្មារ់ អនុវត្ត  អរ់រ ាំ  ចសប្មើន 
ប្រតិ្រត្តិ បានែល់ វុត្ងគគុែ១៣ ខន្ក្វត្ត១៤ មហាវត្ត៨២ េីល 
េមាវិ និង វរិេស្ ។ 
 ៣- អធិគមសទធមេ  វម៌ែ៏នប្ក្ហលងជាសប្គឿងប្តេ់ែឹងគឺអរយិ-
មគគ៤ ស្ដមញ្ាផល៤ និរេ ន១ ។ 

បរិយតតិ៣ោ៉ាង 
 ១- អាេគទរូបមាបរិយតតិ  ការេិក្ាមិនលត សប្រៀរែ្ចចារ់
ពេ់ប្ត្ង់ក្នទុយ គឺេិក្ាសែើមបីសរៀត្សរៀនេងកត់្េងកិន ផ្កច ញ់ផ្កច ល
អនក្ែនទ ឬេិក្ាសែើមបីលាភេកាក រៈ ។ 
 ២- និស្សរណបរិយតតិ   ការេិក្ាសែើមបីរលាេ់ខលួន សចញចាក្
វែដេងារ ។ 
 ៣- ភណ្ណោារិយបរិយតតិ  ការេិក្ាររេ់ប្ពេះអរែនត សែើមបីជា 
ឃ្លល ាំងរក្ាទុក្ន្វវម៌វន័ិយ ។ 

បុគគេរច្មើន៣វួក 
 ១- ជាតិវុឌ្ឍិ  រុគគលចសប្មើនសោយជាតិ្ ។ 
 ២- វយវុឌ្ឍិ  រុគគលចសប្មើនសោយវយ័ ។ 
 ៣- គុណវុឌ្ឍិ  រុគគលចសប្មើនសោយគុែ ។ 

* រុគគលទាំង៣ពួក្សនេះ គួរសវេើសេចក្ដីសគ្នរព រ្ជា សកាត្ហប្ក្ង។ 
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អភិោទនសីេិស្ស   និរច ំ វុឌ្ាបច្ឆយិចនា 
រាាចោ  ធមាា  វឌ្ឍនតិ  អាយុ  វណ្ណោ   សុខំ  វេំ ។ 

វម៌៤ប្រការគឺ អាយុ ពែ៌េមបុរ សេចក្ដីេុខ និង ក្មាល ាំង 
ហត្ងចសប្មើនជានិចចែល់រនហែលសចេះឱនលាំសទន ថាេ យរងគាំប្ពេះរត្ន-
ប្ត័្យជាប្រប្ក្តី្ និងរនហែលមានការសគ្នរពែល់រុគគលចសប្មើនសោយ
េីលាទិគុែ ឬចសប្មើនសោយវយ័ ។ 

បុគគេគួរចារវ៣វួក 
១- អាយុវុចឌ្ា រនហែលចសប្មើនសោយអាយុ ។ 
២- គុណវុចឌ្ា រនហែលចសប្មើនសោយគុែវម៌ ។ 
៣- បុញ្ញវុចឌ្ា រនហែលចសប្មើនសោយរុែយ ។  

វិចវក៣ោ៉ាង 
 ១- កាយវិចវក ស្ដង ត់្កាយ គឺសចញចាក្ពួក្គែៈ ។ 
 ២- រិតតវិចវក  ស្ដង ត់្ចិត្ត (ចាក្នីវរែវម៌) ។ 
 ៣- ឧបធិវិចវក ស្ដង ត់្ចាក្ឧរក្កិសលេទាំងពួង។(១) 

ន្តេកខណ៍៣ោ៉ាង 
 ១- អនិរច ំ វម៌ទាំងឡាយមានេភាពមិនសទៀង ។ 
 ២- ទុកខ ំ វម៌ទាំងឡាយមានេភាពជាទុក្ខ ។ 
 ៣- អនាា វម៌ទាំងឡាយមានេភាពេ្នយចាក្េត្េ
រុគគល ។ 

បិដកោំង៣ 
 ១- វិនយបិដក គមពីរររួរមួចារ់អរ់រ ាំ ។ 
 ២- សុតតនតបិដក គមពីរររួរមួប្ពេះេ្ប្ត្សផសងៗ ។ 

                                                            

១ - កិ្សលេ ខន្  អភិេង្ខខ រ សៅថា ឧរវិ, អមត្និរេ ន សៅថា ឧរវិវសិវក្ ។ 
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 ៣- អភិធមេបិដក គមពីរររួរមួររមត្ថវម៌ ។ 
អត្ថនៃបដិកទាំង ៣ 
វនិយ័មានអត ថ ៣ 

 វិវិធវិចសសនយាា  វិនយនចា  ចរវ  កាយោច្ឆនំ 
 វិនយតថវិទូហិ  អយំ  វិនចោ  វិនចោតិ  អកាាចា ។ 

ព្រះវន័ិយរនះ     មែលបណ្ឌ ិ តែងឹអតថននព្រះវន័ិយទាំងឡាយ 

រោលថា   វន័ិយ  រព្ោះមានន័យរសេងៗ    រព្ោះ  មានន័យរិរេេ 

និងរព្ោះទនូ្មា នកាយ វាចា ែរូ្នះ ។ 

ព្រះសពូ្តមានអត ថ ៦ 
 អាានំ  សុរនចា  សុវុតតចា  សវនចាថ  សូទនចា 
 សុាាណ្ណ  សុតតសភាគចា   រ   សុតតនតិ  អកាាតំ ។ 
 ព្រះេូព្តរោករោលថា  េូព្ត  រព្ោះសដល់ព្បរោជន៍ 

រព្ោះមានអតថ មែលព្រះមានព្រះភាគព្ាេ់លអរ ើយ រព្ោះ

បរចេញព្បរោជន៍  រព្ោះបងហូរព្បរោជន៍  រព្ោះការោររោយលអ 

និងរព្ោះមាន្ាំមណ្ករេាើរោយេរនេអាំរ ះ ែរូ្នះ ។ 

ព្រះអភធិម្ មមានអត ថ ៥ 
 យំ  ឯតថ  វុឌ្ឍិមចនាា សេកខណ្ណ  បូជិា  បរិរឆិនាា 
 វុាាធិកា  រ  ធមាា អភិធចមាា  ចតន  អកាាចា ។ 
 ព្រះអភធិមា បណ្ឌ ិ តរោលថា  រព្ោះរ តមុែលអភធិមារនះ 

ព្រះមានព្រះភាគព្ាេ់ែល់ ធមម៌ែល្រព្មើន ១  ធមម៌ែលគរួ
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កាំណ្ត់ ១  ធមម៌ែលគរួបូជា ១  ធមម៌ែលកាត់ម្កទកុ១  និង ធមែ៌៏

នព្កមលង ១ ។   (អែឋសា.១/៥០-៥៤+េ.ខ.១/២៩-៣១) 
* វនិយបដិក្ចែក្ជា៥គមពរី គ ឺ: 
 - មហាវិភងគ ភាគ១  ែល់ ៤     = ៤ 
 - ភិកខុនវីិភងគ ភាគ៥        = ១ 
 - មហាវគគ ភាគ៦   ែល់ ៨    = ៣ 
 - រុេលវគគ ភាគ៩   ែល់ ១១  = ៣ 
 - បរិោរៈ ភាគ១២ ែល់ ១៣ = ២ 

េររុមាន ១៣ភាគ = ២១០០០ វមមក្ខន្ ។ 
* សុត្តនតបដិក្ចែក្ជា៥គមពរី គ ឺ: 
 - ទី និកាយ  ភាគ១៤ ែល់ ១៩ = ៦ 
 - មជ្ឈិមនិកាយ ភាគ២០ ែល់ ២៨ = ៨ 
 - សំយុតតនិកាយ ភាគ២៩ ែល់ ៣៩ = ១១ 
 - អងគុតតរនិកាយ ភាគ៤០ ែល់ ៥១ = ១២ 
 - ខុទរកនិកាយ ភាគ៥២ ែល់ ៧៧ = ២៦ 
 េររុមាន ៦៤ភាគ = ២១០០០ វមមក្ខន្ ។ 
* អភធិមមបដិក្ចែក្ជា៧គមពរី គ ឺ: 
 - ធមេសងគណី ភាគ៧៨ ែល់ ៧៩ = ២ 
 - វិភងគ  ភាគ៨០ ែល់ ៨២   = ៣ 
 - ធាតុកថា      
 - បុគគេប្បញ្ញតតិ  

- កថាវតថ ុ ភាគ៨៤ ែល់ ៨៦    = ៣ 
 - យមកៈ ភាគ៨៧ ែល់ ៩៣ = ៧ 

ភាគ ៨៣      = ១ 
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 - មហាបោោន ភាគ៩៤ ែល់ ១១០ = ១៧ 
 េររុមាន ៣៣ភាគ = ៤២០០០ វមមក្ខន្ ។ 
 + េររុទាំងអេ់មាន ១៣ + ៦៤ + ៣៣ = ១១០ ភាគ 
 ២១០០០ + ២១០០០ + ៤២០០០ = ៨៤០០០ វមមក្ខន្ ។ 

ជច្ៅបិដកោំង៣ 
 ១- វិនចោ  កិរចគមភីចោ វន័ិយសប្ៅសោយកិ្ចច ។ 
 ២- សុចាា  អតថគមភីចោ ប្ពេះេ្ប្ត្សប្ៅសោយអត្ថ ។ 
 ៣- អភិធចមាា  សភាវគមភីចោ  ប្ពេះអភិវមមសប្ៅសោយេភាវៈ។ 

វុទធររិោ៣ោ៉ាង 
 ១- ចោកតថររិោ  ប្រប្ពឹត្តជាប្រសោរន៍សែើមបីេត្េសលាក្ ។ 
 ២- ញាតតថររិោ  ប្រប្ពឹត្តជាប្រសោរន៍សែើមបីពួក្ញាតិ្ ។ 
 ៣- វុទធររិោ        ប្រប្ពឹត្តសែើមបីប្តេ់ែឹងជាប្ពេះពុទ្ ។ 

វុទធសម្បោ៣ោ៉ាង 
 ១- ចហតុសម្បោ  ែល់ប្ពមសោយសែតុ្ ។ 
 ២- ផេសម្បោ  ែល់ប្ពមសោយផល ។ 
 ៣- សតតូបការសម្បោ  ែល់ប្ពមសោយឧរការៈែល់េត្េ ។ 

ចសាាបននបុគគេ៣វួក 
 ១- ឯកវីជី រុគគលមានព្រក្ាំសែើ ត្ប្តឹ្ម១ជាតិ្សទៀត្ ។ 
 ២- ចកាេំចកាចោ រុគគលសចញពីប្ត្ក្្លសៅកាន់ប្ត្ក្្ល(គឺ
រុគគលសៅសក្ើត្សទៀត្២ជាតិ្ខលេះ ៣  ៤  ៥  ៦  ជាតិ្ខលេះ) ។ 
 ៣- សតតកខតតុំបរចមា   រុគគលមានជាតិ្៧ជាោ៉ាងនប្ក្ហលង(គឺ
រុគគលសក្ើត្៧ជាតិ្ោ៉ាងយ្រ) ។ 

វដដៈ ៣ោ៉ាង 
 ១- កិចេសវដដ វែដៈ គឺកិ្សលេ ។ 
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 ២- កមេវដដ  វែដៈ គឺក្មម ។ 
 ៣- វិបាកវដដ  វែដៈ គឺវបិាក្ររេ់ក្មម ។ 

សម្បតតិ៣ោ៉ាង 
 ១- មនុស្សសម្បតតិ េមបត្តិជាររេ់មនុេស ។ 
 ២- សគគសម្បតតិ េមបត្តិជាររេ់សទវតក្នុងឋានេួគ៌ ។ 
 ៣- និពាានសម្បតតិ េមបត្តិ គឺប្ពេះនិរេ ន ។ 

ធម៌៣ោ៉ាង 
 ១- មិរឆតតនិយា  ធមាា  វម៌ទាំងឡាយ មានេភាពខុេ និង
សទៀង (បានែល់និយត្មិចាា ទិែាិ និងអននតរយិក្មម៥) ។ 

 ២- សមេតតនិយា  ធមាា  វម៌ទាំងឡាយ មានេភាពប្ត្ូវ និង
សទៀង (បានែល់អរយិមគគ៤) ។ 

៣- អនិយា  ធមាា  វម៌ទាំងឡាយមានេភាពមិនសទៀង
(បានែល់ពួក្វម៌ែនទសប្ដចាក្ និយត្មិចាា ទិែាិ រញ្ញច ននតរយិក្មម និង  
អរយិមគគ៤) ។ 

ឧទរិសបុណ្យ្បកបចោយអងគ៣ 
 ១- អតតនា  អនុចមាទចនន  គឺពួក្សប្រត្អនុសមាទ្ សោយខលួន
ឯង ។ 
 ២- ោយិកានំ  ឧទរិចសន  សោយការឧទទិេរុែយខលួនឯងនន
ទយក្។ 
 ៣- ទកខិចណយ្យ  សម្បោយ  ទក្ខិសែយយរុគគល ជាអនក្មាន
េីល ។ 

ោនប្បចភទ៣ោ៉ាង 
 ១- ោនបារមី  ការលេះប្ទពយររេ់ខ្មងសប្ដខលួនឲ្យជាទន ។ 
 ២- ោនឧបបារមី លេះរង់អវយវៈឲ្យជាទន ។ 
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 ៣- ោនបរមតថបារមី លេះរង់រីវតិ្ឲ្យជាទន ។ 
ធមេោន៣ោ៉ាង 

 ១- កថន ំ    សរលនិោយពនយល់ ។ 
 ២- ោមន ំ    រសប្ងៀន ។ 
 ៣- ធមេចទសនា  េហមដងវម៌ប្បារ់ ។ 

សារ់បរិសុទធ៣ោ៉ាង 
 ១- អទិដឋ ំ   ស្ដច់ហែលខលួនមិនបានស ើញ ។ 
 ២- អស្សុតំ   ស្ដច់ហែលខលួនមិនបានឮ ។ 
 ៣- អបរិសងកិតំ  ស្ដច់ហែលខលួនមិនបានរសងកៀេ ។ 
 * ស្ដច់ជាក្របិយៈទាំងអេ់លុេះហត្ររេុិទ្សោយសែតុ្៣ោ៉ាង
សនេះសទើរភិក្ខុឆ្ងន់បាន   សរើផទុយពីសែតុ្៣ោ៉ាងសនេះ សទេះរីជាក្របិយ- 
មាំេៈក៏្សោយ ក៏្ភិក្ខុមិនអាចឆ្ងន់បានហែរ ភិក្ខុណាឆ្ងន់ ប្តូ្វអារត្តិ
ទុក្កែ ។  

ភារៈ៣ោ៉ាង 
 ១- ខនធភាចោ  សប្គឿងវងន់គឺខន្៥ ។ 
 ២- កិចេសភាចោ សប្គឿងវងន់គឺកិ្សលេ ។ 
 ៣- អភិសង្ខារភាចោ សប្គឿងវងន់គឺអភិេង្ខខ រ ។ 

ច្គឿងផូរផង់ននសីេ៣ោ៉ាង 
 ១- អប្បិចច្ឆា សេចក្ដីប្បាថាន តិ្ច ។ 
 ២-សចនាាចសា សេចក្ដីេស ត្ េ ។ 
 ៣- សេលចកាា ការែុេះខ្មត់្ន្វកិ្សលេ ។ 

ចហតុឲ្យចកើតបុណ្យ៣ោ៉ាង 
 ១- បសាចោ    សេចក្ដីប្រេះថាល  ។ 
 ២- សំចវចា  សេចក្ដីត្ក់្េលុត្ ។ 
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 ៣- ចតសុររិា   ការប្រប្ពឹត្តិលតសោយទេ រទាំង៣ ។ 
រំណង៣ោ៉ាង 

 ១- បុតតគីចវ  រុប្ត្ ជាចាំែង ក្ ។ 
 ២- ភរិោហចតថ ប្រពន្ ជាចាំែងនែ ។ 
 ៣- ធនបាចទ  ប្ទពយ ជាចាំែងសរើង ។ 

មនុស្សខជិេមានេកខណៈ៣ោ៉ាង 
 ១- នកខិតតធរុា លេះរង់សចាលកិ្ចចហែលប្ត្ូវសវេើ ។ 
 ២- និវេិនរា  សនឿយណាយនឹងការង្ខរចាំសរេះមុខ ។ 
 ៣- សតតំសងគរា រហងតរងតង់ឲ្យសពលសវលាក្នលងសៅ ។ 

សាាប់៣ោ៉ាង 
 ១- សតិមរណំ  ស្ដល រ់េតិ្ (គឺប្រមាទ) ។ 
 ២- ខណិកមរណំ ស្ដល រ់ប្គរ់ខែៈចិត្ត ។ 
 ៣- សមុចរឆទមរណំ ស្ដល រ់សោយោច់េ្នយ ។ 

សាាប់៣ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ខណិកមរណំ ស្ដល រ់ប្គរ់ខែៈ គឺការហរក្ធ្លល យននររ្
វម៌និងអររ្វម៌ក្នុងរវត្តិកាល ។ 
 ២- សមេតិមរណំ ស្ដល រ់សោយេនមតិ្(អនក្សនេះស្ដល រ់...) ។ 
 ៣- សមុចរឆទមរណំ ស្ដល រ់ោច់ស្េ េះ (កាលកិ្រោិររេ់
ប្ពេះខីណាស្េព មិនមានរែិេន្ិសទៀត្) ។ 

វតថុមិនចរះណអែត៣ោ៉ាង 
 ១- អគគិ  ឧបាោចនន  សភលើងមិនសចេះហអែតត្សោយឧេ ។ 
 ២- សមុចោោ  ឧទចកន េមុប្ទមិនសចេះហអែតត្សោយទឹក្ ។ 
 ៣- មហិចច្ឆា  បរចចយហិ អនក្ប្បាថាន វាំមិនសចេះហអែតត្ សោយ
រចច័យទាំងឡាយ ។  
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អនុស័យ៣ោ៉ាង 
 ១- កាមោានុស័យ សប្គឿងសែក្សរឿយៗគឺកាម ។ 
 ២- បដិោនុស័យ សប្គឿងសែក្សរឿយៗគឺសេចក្ដីថាន ាំងថាន ក់្ ។ 
 ៣- អវិជាានុស័យ សប្គឿងសែក្សរឿយៗគឺការមិនែឹង ។ 

ទិដឋិ៣ោ៉ាង 
 ១- អកិរិយទិដឋិ យល់ថាមិនហមនជាការសវេើ ។ 
 ២- អចហតុកទិដឋិ យល់ថាវម៌ទាំងពួងមិនមានសែតុ្ ។ 
 ៣- នតថិកទិដឋ ិ      យល់ថាវម៌ទាំងពួងគ្នម នសែតុ្ផល (គឺ
(យល់ថាសទេះសវេើរុែយក្ដី បារក្ដី ក៏្គ្នម នបានផលអេី គឺេ្នយទសទ) ។ 
 * ទិែាិទាំង៣សនេះសៅថា និយត្មិចាា ទិែាិ គឺរុគគលណាមានទិែាិ
សនេះសែើយ សទៀងហត្នឹងធ្លល ក់្ក្នុងសលាក្នតរនរក្មិនខ្មន គ្នម នអនក្ណា
អាចហក្បានស ើយ ែ្ចទិែាិររេ់ពួក្ប្គូទាំង៦ ។ 

ទិដឋ៣ិោ៉ាងចទៀត 
 ១- អស្ោទទិដឋិ  ការយល់ស ើញថាេត្េសទៀង ។ 
 ២- អាានុទិដឋ ិ  ការយល់ស ើញថាមានតួ្ខលួន(េកាក យទិែាិ) ។  
 ៣- មិច្ឆាទិដឋ ិ    ការយល់ស ើញខុេ ។ 

វិបោាស៣ោ៉ាង 
 ១- សញ្ញាវិបោាស សេចក្ដីេមាគ ល់ខុេ ។ 
 ២- រិតតវិបោាស ការគិត្ខុេ ។ 
 ៣- ទិដឋិវបិោាស ការយល់ស ើញខុេ ។ 

បហាន៣ោ៉ាង 
 ១- តទងគប្បហាន លេះសោយអងគស្េះៗ(គឺសោយខែៈៗ)  
 ២- វិកខមភនបប្ហាន លេះប្គរេងកត់្សោយ្ន ។ 
 ៣- សមុចរឆទប្បហាន  លេះរង់កាត់្ផ្កដ ច់សោយអរយិមគគ ។ 
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សមាបតតិ៣ោ៉ាង 
១- ឈានសមាបតតិ ការច្លកាន់្ន ។ 
២- ផេសមាបតតិ ការច្លកាន់ផល ។(១) 

 ៣- និចោធសមាបតតិ ការច្លកាន់និសរាវ។(២)  
រដូវ៣កនុង១ឆ្ងាំ 

 ១- គិមហរដូវ :  រែ្វសដដ , ពីនថង១សរាច ហខផលគុន ែល់ នថង១៥សក្ើត្
ហខអាស្ដឍ ។ 
 ២- វស្ោនរដូវ : រែ្វសភលៀង, ពីនថង១សរាច ហខអាស្ដឍ ែល់នថង 
១៥សក្ើត្ ហខក្ត្តិក្ ។ 
 ៣- ចហមនតរដូវ : រែ្វមានទឹក្េសនសើម-រង្ខ ពីនថង១សរាច ហខ
ក្ត្តិក្ ែល់ នថង១៥សក្ើត្ ហខផលគុន ។ 
 ទាំង៣រែ្វសនេះរារ់តមចនទគតិ្ សរើរារ់តមេុរយិគតិ្ ក្នុង១ឆ្ងន ាំ 
មាន៤រែ្វ គឺ : 
 1- និទី ៈ រែ្វសដដ , ពីនថងទី២១ហខមិ្ ែល់ នថងទី២១ ហខមិថុ្ 
ប្ត្ូវជា៩៣នថង ។ 
 2- វេានៈ រែ្វសភលៀង, ពីនថងទី២២ហខមិថុ្ ែល់ នថងទី២២ហខ
ក្ញ្ញា  ប្ត្ូវជា៩៣នថង ។ 
 3- េរទៈ រែ្វចុេះអ័ពទ, មានសភលៀង, ខយល់, ទឹក្េសនសើមខលេះ, រែ្វ 
លាំសែើយ  ពីនថងទី២៣ហខក្ញ្ញា  ែល់ នថងទី២១ហខវន្ ប្តូ្វជា៩០នថង ។ 
 4- េិេិរៈ រែ្វរង្ខ, ពីនថងទី២២ហខវន្ ែល់ នថងទី២០ហខមិ្ ប្ត្ូវ
ជា៨៩ឬ៩០នថង ។ 
  
                                                            

១ េមារត្តិសនេះមានែល់ប្ពេះអរយិរុគគល៤ពួក្ ។ 
២ - មានចាំសរេះហត្ប្ពេះអ្គ្នមីនិងប្ពេះអរែនតបានេមារត្តិ៨ ស្ដទ ត់្រាំ្ញក្នុងវេី៥ ។ 
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តាម្ព្រទេសខ្ លះនយិម្ទព្រ ើរដវូ ៦ គ ឺ: 
 1- សែមនតរែ្វ   ពីនថង១សរាច  ហខក្ត្តិក្  ែល់   នថង១៥សក្ើត្ 
ហខរុេស ប្ត្ូវជា៥៩នថង ។ 
 2- េិេិររែ្វ   ពីនថង១សរាច  ហខរុេស   ែល់   នថង១៥សក្ើត្ 
ហខផលគុន ប្តូ្វជា៥៩នថង ។ 
 3- វេនតរែ្វ   (រែ្វេលឹក្ស ើប្រុេះ-លាេ់េលឹក្)   ពីនថង១សរាច  
ហខផលគុន ែល់ នថង១៥សក្ើត្ ហខពិស្ដខ ប្ត្ូវជា៥៩នថង ។ 
 4- គិមារែ្វ   ពីនថង១សរាច ហខពិស្ដខ ែល់ នថង១៥សក្ើត្ ហខ
អាស្ដឍ ប្ត្ូវជា៥៩នថង ។ 

(សរើឆ្ងន ាំហែលមានអវិក្វារៈ មាន៦០នថង, ឆ្ងន ាំហែលមានអវិក្
មាេ៣ហខ មាននថង ៨៩(?)   សប្រេះសប្រើហខសចញស ម្ េះតមចនទគតិ្ែ្ច 
ហររសប្រើរែ្វ៣ហែរ) ។  

5- វេានរែ្វ   ពីនថង១សរាច  ហខអាស្ដឍ  ែល់   នថង១៥សក្ើត្ 
ហខភប្ទរទ ប្ត្ូវជា៥៩នថង ។ 
 6- េរទរែ្វ    ពីនថង១សរាច  ហខភប្ទរទ   ែល់  នថង១៥សក្ើត្ 
ហខក្ត្តិក្ ប្ត្ូវជា៥៩នថង ។ 
 - រមួទាំង៦រែ្វមាន១២ហខ (ឬចួនកាលមាន១៣ហខ?) មាន
៣៥៤(ឬ ៣៥៥នថង ឬក៏្ចួនកាល ៣៨៤នថង?) ប្ត្ូវជា១ឆ្ងន ាំ ។ 

ចខតតមាន៣ោ៉ាង 
 ១- ជាតិចខតត  សខត្តហែលជារ់ទក់្ទងនឹងការសក្ើត្ស ើងននប្ពេះ
សរវិេត្េសពលចារ់រែិេន្ិ សពលប្រេ្ត្ សពលប្តេ់ែឹង ឬសពល
ប្ពេះពុទ្ររនិិរេ ន រណាដ លឲ្យចប្ក្វា ទាំង១មឺុន រញ្ជួ យញារ់ញ័រ ។ 
 ២- អាណ្ណចខតត  សខត្តជាទីផាយសៅន្វអាំណាចននប្ពេះររតិ្ត    
មានខន្ររតិ្ត អាោ្ែិយររតិ្ត វរគររតិ្ត សមារររតិ្ត និង រត្នេ្ប្ត្ 
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ជាសែើម កាលស្ដេ វយយសែើយរហមងផាយអានុភាពសៅែល់ហេន
សកាែិចប្ក្វា  ។ 
 ៣- វសយចខតត  សខត្តននប្ពេះរញ្ញា ញាែ ររេ់ប្ពេះេមាម -
េមពុទ្ហែលគ្នម នទីរាំផុត្ ហែលក្ាំែត់្សោយអននតសលាក្ធ្លតុ្ ។ 

ចកាោហេ៣ោ៉ាង(១) 
 ១- កប្បចកាោហេ េាំស ងហស្េក្គឹក្ក្ងថា ចារ់ពីសពល
សនេះសៅសៅេល់១ហេនឆ្ងន ាំសទៀត្ ហផនែីនឹងប្តូ្វវ ិ្ េគឺសអែេះ ។ 
 ២- វុទធចកាោហេ េាំស ងហស្េក្ប្រកាេថា សៅេល់១
រន់ឆ្ងន ាំសទៀត្ នឹងមានប្ពេះពុទ្ប្តេ់ែឹងក្នុងសលាក្ ។ 
 ៣- រកកវតតិចកាោហេ  េាំស ងហស្េក្ប្រកាេថា សៅេល់
១រយឆ្ងន ាំសទៀត្ នឹងមានសេដចចប្ក្ពត្តិសក្ើត្ស ើងក្នុងសលាក្ ។ 
រញ្ញជ ក់្ : េាំស ងហស្េក្ប្រកាេស្េះ គឺររេ់សទវត ហែលជាវមមត 
សទវតហត្ងហត្ែឹង ឬសប្រេះអកុ្េលនិមិត្តសក្ើត្ស ើង មយ៉ាងសទៀត្ថា 
ពួក្ប្រែមែ៍ហែលមាន្ន អភិញ្ញា  បានែឹងសែតុ្ក្នុងសពលជា
អ្គត្  សទើរឲ្យសទវតមក្ហស្េក្ប្រកាេែល់ពួក្មនុេស ។ 

បុគគេពាេ្បកបចោយធម៌៣ 
 ១- ទុស្សីចោ ជាអនក្ប្ទុេដេីល ។ 
 ២- ឥស្សុកី ជាអនក្ប្ចហែន ។ 
 ៣- មរឆរ ី ជាអនក្ក្ាំណាញ់ ។ 
 * រុគគលរលហែលប្រក្រសោយវម៌៣សនេះ សប្កាយពីង្ខរ់នឹង
ធ្លល ក់្នរក្ ែ្ចសគ ា្ំយក្សៅទមាល ក់្ ។ ឯរែឌិ ត្ហែលប្រក្រសោយវម៌
៣ រហមងសៅកាន់ស្ដថ នេួគ៌ែ្ចសគ ា្ំយក្សៅត្មកល់, វម៌៣គឺ :  

                                                            

១ - អាចមានរែ្ត្ែល់៥ សមើលពួក្៥/៣៨២ 
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 ១- សីេោ ជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- អនិស្សុកី ជាអនក្មិនប្ចហែន ។ 
 ៣- អមរឆរី ជាអនក្មិនក្ាំណាញ់ ។ 

អាច្ឆរ្យ៣វួកមានឧបការៈច្រើនដេ់សិស្ស 
 ១- រុគគលអាស្េ័យខលួនសែើយ  បានែល់ប្ពេះរត្នប្ត័្យជាទី
ពឹង ទីរឭក្ ។ 
 ២- រុគគលអាស្េ័យខលួនសែើយបានែឹងតមពិត្ក្នុងអរយិេចចៈ 
ទាំង៤ ។ 
 ៣- រុគគលអាស្េ័យខលួនសែើយ បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វសចសត-
វមុិត្តិ និងរញ្ញា វមុិត្តិ ។ 

បុគគេ៣វួកមានកនុងចោក 
 ១- អចនាោ រុគគលខ្មេ ក់្ ។ 
 ២- ឯករកខ ុ រុគគលមានហភនក្មាខ ង ។ 
 ៣- ទេិរកខ ុ រុគគលមានហភនក្ទាំងពីរ ។ 

ធម៌៣ោ៉ាងឲ្យចកើតអកុសេមូេ 
 ១- សុភនិមិតតំ      សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងអារមមែ៍ថាលត ស្ដត ត្ ។ 
 ២- បដិ និមិតតំ  សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងអារមមែ៍គួរឲ្យថាន ាំងថាន ក់្ 
 ៣- អចោនិចសា  មនសិកាចោ  ការមិនសវេើទុក្ក្នុងចិត្តសោយ
ឧបាយននប្បាជាា  ។ 

ភិកខុជាបុញ្ញចកខតត្បកបចោយអងគ៣ 
 ១- បាតិចមាកខសំវរសំវុចា អនក្េប្ងួមក្នុងេីលបាតិ្សមាក្ខ។  
 ២- អារទធវីរិចោ  ជាអនក្ប្បារព្សេចក្ដីពយោម ។ 
 ៣- អរិយសរចំ  យថាភូតំ  បជានាតិ  ជាអនក្ែឹងចាេ់តម
សេចក្ដីពិត្ន្វអរយិេចចៈ៤ ។ 
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អាមិសៈ៣ោ៉ាង 
 ១- កាមាមិចសា នុយគឺកាម ។ 
 ២- វោៅមិចសា នុយគឺវែដៈ ។ 
 ៣- ចោកាមិចសា នុយគឺសលាក្ ។ 

ចរតនា៣ោ៉ាង 
 ១- បុវេចរតនា សចត្្មុនសវេើ ។ 
 ២- មុញ្ចនចរតនា សចត្្សពលក្ាំពុងសវេើ ។ 
 ៣- អបរចរតនា សចត្្ក្នុងកាលសវេើរចួសែើយ ។ 

អសុរកាយមាន៣វួក 
 ១- ចទវអសុចោ អេុរកាយហែលជាសទវត ។ 
 ២- ចបតតិអសុចោ អេុរកាយហែលជាសប្រត្ ។ 
 ៣- និរយអសុចោ អេុរកាយ   ហែលជាេត្េក្នុងសលាក្នតរ- 
នរក្ ។ 

ចទវអសុរកាយមាន៦គឺ : 
 1- សវរចិត្តអេុរកាយ   
 2- រាែុអេុរកាយ 
 3- េុពលិអេុរកាយ 
 4- រហារអេុរកាយ 
 5- េមពរតី្អេុរកាយ 
 6- វនិិបាតិ្ក្អេុរកាយ ។ 

ចសដរអសុរមាន៣រូបគឺ : 
 ១- ចសដរចវបរិតត 
 ២- ចសដរោហូអសុរិនរ 
 ៣- ចសដរបហាោទ ។ 
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 ហែលសៅថា“ អេុរកាយ ” គឺេត្េមិនហមនជាសទវត ឬសប្រេះ
ជារែិរក្ខចាំសរេះសទវតជាន់តវត្តិងស ។ សទវអេុរកាយទាំង៥(ខ្មង
សលើ)សនេះរេ់សៅសប្កាមភនាំេិសនរ ុ ហត្េសគង្ខគ េះច្លក្នុងចាំពួក្សទវតជាន់
តវតិ្ងស ។ ចាំហែក្ វនិិបាតិ្ក្អេុរកាយ មានររ្រាងត្្ច អាំណាចក៏្
ត្្ចជាងតវត្តិងសសទវត អាស្េ័យទីសៅក្នុងមនុេសសលាក្ ែ្ចតមនប្ព
ភនាំ តមសែើមស ើ និងតមស្ដលា  ជាររវិារររេ់កុ្មភែឌ សទវត      
េសគង្ខគ េះច្លក្នុងចាំពួក្សទវតជាន់ចាតុ្មមហារារិកា ។ 

ចបតតិអសុរកាយមាន៣វួក 
 ១- កាេកញ្ចិកចបតអសុរកាយ  សប្រត្មានរាងកាយវាំ ហត្
េគមក្ាំប្រឹង ហភនក្សលៀនែ្ចកាដ ម មានមាត់្រ៉ាុនមជុលសៅចាំក្ណាដ ល
ក្ាល ។ 
 ២- ចវមានិកចបតអសុរកាយ  សប្រត្ហែលសស្ដយទុក្ខក្នុង
សពលនថង សែើយសស្ដយេុខែ្ចតវត្តិងសសទវត ក្នុងសពលយរ់ ។ 
 ៣- អាវុធិកចបតអសុរកាយ   សប្រត្ហែលប្រហារគ្នន    សោយ
អាវវុសផសងៗ ។ 

និមិតត៣ោ៉ាង 
 ១- បរិកមេនិមិតត និមិត្តហែលមានសប្រេះការសវេើសរឿយៗ ។
 ២- ឧគគហនិមិតត និមិត្តហែលរុគគលកាន់យក្សោយចិត្ត ។ 
 ៣- បដិភាគនិមិតត និមិត្តហែលចិត្តកាន់យក្ សោយការតាំង
សៅមាាំ  ។ 

នាសនា៣ោ៉ាង 
 ១- សំោសនាសនា  វ ិ្ េខ្មនបានសៅរមួជាមួយនឹងេងឃ។  
 ២- េិងគនាសនា      វ ិ្ េចាក្សភទគឺប្តូ្វផសឹក្សចញ ។ 
 ៣- ទណោកមេនាសនា  វ ិ្ េសោយប្តូ្វទែឌ ក្មម ។ 
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ចាររ៣ោ៉ាង 
 ១- ឧបនិស្សយចារចោ ការច្លសៅសេពគរ់ក្លយែមិត្ត។ 
 ២- អារកខចារចោ     ការរក្ាឥគនទិយសោយេតិ្ ។ 
 ៣- ឧបនិវនធចារចោ    វម៌ជាទី ា្ំចិត្តសៅចងទុក្  បានែល់
េតិ្របោា នទាំង៤ ។ 

អំវីសីេ៣វួក 
 ១- ហីនសីេ  េីលសថាក្ទរ ។ 
 ២- មជ្ឈិមសីេ េីលថាន ក់្ក្ណាដ ល ។ 
 ៣- បណីតសីេ េីលប្រសេើរថាន ក់្ខពេ់ ។ 

អវិរាយរហនថម 
 េីលហែលរុគគលប្រប្ពឹត្តសោយឥទិ្បាទ៤, ោ៉ាងទន់សខាយ 
សៅថា ែីនេីល, ោ៉ាងក្ណាដ ល សៅថា មរឈិមេីល, ោ៉ាងខពេ់ 
សៅថា រែីត្េីល ។ 

េីលហែលរុគគលរក្ាប្បាថាន លាភ យេ   សៅថា ែីនេីល, 
េីលហែលេមាទន សោយប្ត្វូការរុែយ សៅថា មរឈិមេីល, 
េីលហែលេមាទនសោយអាស្េ័យអរយិភាវៈ សៅថា រែីត្េីល  
 េីលហែលសៅែមងសោយសទេ មានការសលើក្ត្សមកើងខលួន 
រនតុេះរង្ខត រ់អនក្ែនទជាសែើម សៅថា ែីនេីល, សលាកិ្យេីលហែល
មិនសៅែមង សៅថា មរឈិមេីល, សលាកុ្ត្តរេីល សៅថា រែីត្-
េីល ។ 
 េីលសែើមបីប្តូ្វការេមបត្តិក្នុងភព សៅថា ែីនេីល, េីល
សែើមបីរ ាំសោេះខលួនសចញចាក្ភព សៅថា មរឈិមេីល, េីលបារមី សែើមបី
រ ាំសោេះេត្េសចញចាក្ទុក្ខ សៅថា រែីត្េីល ។ 
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សីេ៣វួកចទៀត 
 ១- អាាធិបចតយ្យសីេ េីលហែលមានខលួនជាវាំ ។ 
 ២- ចោកាធិបចតយ្យសីេ  េីលមានសលាក្ជាវាំ ។ 
 ៣- ធមាាធិបចតយ្យសីេ េីលមានវម៌ជាវាំ ។ 

សីេ៣វួកចទៀត 
 ១- បោមដឋសីេ េីលហែលត្ណាា និងទិែាិចារ់យក្។(១)  
 ២- អបោមដឋសីេ េីលហែលត្ណាា និងទិែាិមិនចារ់យក្។ 
 ៣- បដិបស្សទធិសីេ េីលហែលេងរ់រមាង រ់សែើយ(េីលហែល
េមបយុត្តសោយផលររេ់ប្ពេះសេក្ខៈ និងអសេក្ខៈ ។ 

សីេ៣វួកចទៀត 
 ១- វិសុទធិសីេ េីលហែលមិនសៅែមងសោយអារត្តិ ។ 
 ២- អវិសុទធិសីេ េីលហែលប្ត្ូវអារត្តិសែើយ មិនេហមដង
អារត្តិសចញ ។ 
 ៣- ចវមតិកសីេ េីលររេ់ភិក្ខុអនក្េងស័យ(ក្នុង វត្ថុ និង
អារត្តិ ឬ អរាចារក្ដី) ។ 

សីេ៣វួកចទៀត 
 ១- ចសកខសីេ      េីលររេ់សេក្ខរុគគល ។ 
 ២- អចសកខសីេ  េីលររេ់ប្ពេះអរែនត ។ 
 ៣- ចនវចសកាានាចសកខសីេ េីលររេ់រុគគលមិនហមនសេក្ខៈ
មិនហមនអសេក្ខៈ (រុថុរជន) ។ 

គហដឋសីេ៣ោ៉ាង 
 ១- និរចសីេ  េីលប្ត្ូវរក្ាជានិចច គឺេីល៥ ។ 

                                                            

១- បានែល់និេសិត្េីល ក្នុងពួក្២/២៣ ។ 
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 ២- ឧចបាសថសីេ េីលឧសបាេថ គឺេីល៨ ។ 
 ៣- អតិចរកសីេ េីលែ៏នប្ក្ហលង គឺេីល១០ ។ 

វិរតិ៣ោ៉ាង 
 ១- សម្បតតវិរតិ សវៀរចាក្សោយការែល់ចាំសរេះ ។ 
 ២- សមាោនវិរតិ សវៀរចាក្សោយការេមាទន ។ 
 ៣- សមុចរឆទវិរតិ សវៀរចាក្ោច់ស្េ េះ សោយអរយិមគគ ។ 

ចវទនា៣ោ៉ាង 
 ១- សុខចវទនា ការសស្ដយអារមមែ៍ជាេុខ ។ 
 ២- ទុកខចវទនា ការសស្ដយអារមមែ៍ជាទុក្ខ ។  

៣- ឧចបកាាចវទនា ការសស្ដយអារមមែ៍ជាក្ណាដ ល ។ 
 * សវទ្មាន២ក៏្មាន, ៣ក៏្មាន, ៤ក៏្មាន, ៥ក៏្មាន, ៦ក៏្មាន, 
១៨ក៏្មាន, ៣៦ក៏្មាន, ១០៨ក៏្មាន, (អែាក្ថា) ។ 

កមេ៣ោ៉ាង 
 ១- កាយកមេ  អាំសពើប្រក្រសោយកាយ ។ 
 ២- វរីកមេ  អាំសពើប្រក្រសោយវាចា ។ 
 ៣- មចនាកមេ  អាំសពើប្រក្រសោយចិត្ត ។ 

ោារ៣ោ៉ាង 
 ១- កាយោារ  ក្មមសក្ើត្តមផល្វកាយ ។ 
 ២- វរីោារ  ក្មមសក្ើត្តមផល្វវាចា ។ 

៣- មចនាោារ  ក្មមសក្ើត្តមផល្វចិត្ត ។ 
្បចោជន៍៣ោ៉ាង 

 ១- ទិដឋធមេិកតថ ប្រសោរន៍ក្នុងសលាក្សនេះ ។ 
 ២- សម្បោយិកតថ ប្រសោរន៍ក្នុងភពខ្មងមុខ ។ 
 ៣- បរមតថ  ប្រសោរន៍ែ៏ខពង់ខពេ់ គឺប្ពេះនិរេ ន ។ 
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ចោក៣ោ៉ាង 
 ១- សង្ខារចោក សលាក្គឺេង្ខខ រ បានែល់ពួក្វម៌មាន
សលាក្១, ២,  ៣,  ៤,  ៥, ៦,  ៧,  ៨,  ៩,  ១០ ,  ១២ និង សលាក្១៨។  
 ២- សតេចោក  សលាក្គឺពួក្េត្េ ។ 
 ៣- ឱកាសចោក សលាក្គឺប្ររុាំននធ្លតុ្     (មានចប្ក្វា  
ជាសែើម) ។ 

ចោក៣ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កាមចោក      សលាក្ជាទីអាស្េ័យសៅននកាមេត្េ ( មាន
អបាយភ្មិ៤  មនុេស១  សទវត៦ជាន់) ។ 
 ២- រូបចោក     សលាក្ជាទីអាស្េ័យសៅននររ្ប្ពែម ។ 

៣- អរូបចោក     សលាក្ជាទីអាស្េ័យសៅននអររ្ប្ពែម ។ 
សមថៈ៣ោ៉ាង 

 ១- រិតតសមចថា   សេចក្ដីេងរ់ចិត្ត (បានែល់ឯក្គគតចិត្តក្នុង
េមារត្តិ៨) ។ 
 ២- អធិករណសមចថា    សេចក្ដីេងរ់អវិក្រែ៍  ( បានែល់
េមថៈទាំង៧) ។  
 ៣- សវេសង្ខារសមចថា  សេចក្ដីេងរ់ក្នុងេង្ខខ រទាំងពួង (ប្ពេះ
និរេ ន) ។ 

សរីរៈមានកាយ៣កំណ្ណត់ 
 ១- ចហដឋិមកាចោ    កាយក្ាំណាត់្ខ្មងសប្កាម(ពីផចិត្ចុេះសៅ)។  
 ២- មជ្ឈិមកាចោ  កាយក្ាំណាត់្ប្ត្ង់ក្ណាដ ល (ពីផចិត្ែល់
រាំពង់ក្) ។ 
 ៣- ឧបរិមកាចោ  កាយក្ាំណាត់្ខ្មងសលើ ( តាំងពីរាំពង់ក្
ស ើងសៅ) ។ 
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សមសីសីបុគគេមាន៣វួក 
ពាក្យ សមសសី ីគរឺគុ គលមានក្ាលដាច់ទសមើ  
១- ឥរិោបថសមសីសី រុគគលណាចសប្មើនវរិេស្ក្នុង

ឥរោិរថក្ាំពុងហត្ សែើរ  រ អងគុយ ឬសែក្ សែើយបានេសប្មចប្ពេះ
អរែត្តរចួក៏្ររនិិរេ នសៅ ។ 
 ២- ចោគសមសីសី រុគគលណាសក្ើត្សរាគអេីមួយ សផដើមតាំង
វរិេស្ក្នុងសពលមានសរាគស្េះ សែើយបានេសប្មចប្ពេះអរែត្ត រចួ
ក៏្ររនិិរេ នសៅ ។ 
 ៣- ជីវិតសមសីសី អរែត្តមគគរហមងលេះកាត់្ន្វអវជិាជ ,ចុតិ្ចិត្ត
រហមងកាត់្ផ្កដ ច់ន្វរីវតិិ្គនទិយគឺរវត្តេីេៈ វម៌ទាំងពីរសនេះែល់ន្វការ
អេ់សៅប្ពមគ្នន  ។ 

អនតោយ៣ោ៉ាង 
  រុគគលហាមឃ្លត់្អនក្ក្ាំពុងឲ្យទន រុគគលស្េះស ម្ េះថា សវេើ
អនតរាយែល់រន៣្ក់្គឺ : 
 ១- ោយកស្ស    បុញ្ញនតោយកចោ    ជាអនក្សវេើឲ្យអនតរាយន្វ
រុែយររេ់ទយក្ ។ 
 ២- បដិាាហកានំ ោភនតោយកចោ  សវេើឲ្យអនតរាយែល់ 
លាភររេ់រែិគ្នគ ែក្ៈ ។ 
 ៣- បុចវេវ  ចោ  បនស្ស  អាា  ខចា  រ  ឧបហចា  ស ម្ េះ
ថាគ្នេ់រសមលើងគុែររេ់ខលួនផង ក្មាច ត់្គុែររេ់ខលួនផង ហែលមាន
ក្នុងកាលមុន ។ 

ចពាធិកាេ ៣ 
  រក្យថា សរវិកាល គឺសពលរារ់ចារ់តាំងពីប្ពេះេពេញ្ាុពុទ្
ប្ទង់បានប្តេ់ែឹង ែរារែល់ររនិិរេ ន មាន៣គឺ :  
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 ១- បឋមចពាធិកាេ កាលជាែាំរ្ង (រារ់ប្តឹ្មពីឆ្ងន ាំប្តេ់ែឹង
ែល់ឆ្ងន ាំទី១៥) ។ 
 ២- មជ្ឈិមចពាធិកាេ   កាលជាក្ណាដ ល (រារ់ប្តឹ្មពីឆ្ងន ាំទី១៦ 
ែល់ឆ្ងន ាំទី៣០) ។ 
 ៣- បរឆិមចពាធិកាេ  កាលជាខ្មងចុង (រារ់ប្តឹ្មពីឆ្ងន ាំទី៣១ 
ែល់ច្លររនិិរេ ន) ។ 
 * រ្ក្រមួតាំងពីមិនទន់បានប្តេ់ែឹងចាំនួន៣៥ឆ្ងន ាំផសាំមក្ផង 
ប្ត្ូវជា៨០ឆ្ងន ាំគត់្ ។ 

អារមេណ៣៍របស់បដិសនធិរិតត 
 ១- កមាារមេណំ  អារមមែ៍ររេ់ក្មមហែលជាអតី្ត្ ។ 
 ២- កមេនិមិាារមេណំ អារមមែ៍គឺនិមិត្តររេ់ក្មម ។ 
 ៣- គតិនិមិាារមេណំ អារមមែ៍គឺនិមិត្តររេ់គតិ្គឺភព ។ 

អធិប្បាយ : 

 - កមម ជាអតី្តរមមែ៍ និងសក្ើត្តមមស្ទេ រមយ៉ាង បានែល់ 
សចត្្ជាកុ្េលនិងអកុ្េល មានសវេើទន រក្ាេីល េមាល រ់េត្េ 
ជាសែើម ណាមួយ ហត្ងមក្ប្បាក្ែសៅសពលរិត្ស្ដល រ់ ។ 
 - កមមនិមិត្ត  ក្មមសនេះជាអារមមែ៍អតី្ត្ និងរចចុរបនន សក្ើត្តមទេ រ
ទាំង៦ គឺជាសប្គឿងេមាគ ល់ហែលសវេើក្មម មានររ្ េាំស ង ជាសែើម 
ប្រប្ពឹត្តសៅតមទេ រទាំង៣ សរើជាកុ្េលមានស ើញប្ពេះពុទ្ររ្ ឮ
េាំស ងវម៌...,សរើជាអកុ្េលមានស ើញសប្គឿងេស្រស្ដត  និងេត្េស្ដល រ់
ជាសែើម ។ 
 - គតិ្និមិត្ត  ជារចចុរប ន្ រមមែ៍ សក្ើត្តមទេ រ៦ និមិត្តគឺជាសប្គឿង
េមាគ ល់ទីហែលប្តូ្វសៅសក្ើត្ក្នុងភពខ្មងមុខសទៀត្ សរើជាេុគតិ្ ស ើញ
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មានប្បាស្ដទ វមិាន េួនចារ អារាម មនុេស គភ៌មាត..., សរើជា
ទុគគតិ្  ស ើញេត្េ សប្រត្  សប្ជាេះ  នប្ពេដុក្   សប្គឿងប្រហារ  ឬ្យ 
និរយបាលជាសែើម ។ 
 ចិត្តសនេះសៅថា វិថីមុតតរិតត ជាចិត្តហែលទទួលអារមមែ៍ក្នុង
សពលរិត្ស្ដល រ់ចាក្ភពមុន ក្នុងអាមមែ៍ណាមួយ សទេះរីជាស្ដល រ់
ប្រសភទណាក៏្វម៌ទាំងសនេះរហមងប្បាក្ែ, បានែល់រែិេន្ិចិត្ត១៩គឺ 
ឧសរកាខ េនតីរែៈ២ មហាវបិាក្៨ មែគគត្វបិាក្៩ ។ ក្នុងវថីិសនេះមាន
ចិត្តហត្៥ខែៈរ៉ាុសណាណ េះ សប្រេះមានក្មាល ាំងសខាយរិត្អេ់អាំណាច 
ឥគនទិយទាំងឡាយក្ាំពុងប្ត្ូវស្ដរេ្នយជាលាំោរ់ ែ្ចប្រទីររិត្អេ់
សប្រងឬអេ់ប្រសអែេះ ។ 
 អារមមែ៍ទាំង៣សនេះ សក្ើត្សោយសែតុ្៤ោ៉ាងគឺ គរកុ្មម   
អាេននក្មម អាចិែណក្មម និងក្ែតត ក្មម(ណាមួយ) មានចាំសរេះហត្េត្េ
ហែលប្តូ្វសក្ើត្សទៀត្ក្នុងភព៣ ក្ាំសែើ ត្៤  គតិ្៥  វញិ្ញា ែែាិតិ្៧  និង
េតត វាេ៩ រ៉ាុសណាណ េះ មិនប្បាក្ែែល់ប្ពេះខីណាស្េពរិត្ររនិិរេ ន
ស ើយ សប្រេះមិនមានរែិេន្ិសទៀត្ ។ 

សតេតិរច្ឆានមានសញ្ញា៣ 
 ១- កាមសញ្ញា  ែឹងការសស្ដយកាមគុែ ។ 
 ២- ចាររសញ្ញា ែឹងក្នុងការហេេងរក្ចាំែី ។ 
 ៣- មរណសញ្ញា ែឹងខលួនក្នុងការខ្មល ចស្ដល រ់ ។ 

* េត្េតិ្រចាា នភាគសប្ចើនមានេញ្ញា ៣សនេះ ឯ វមមេញ្ញា    មាន
ចាំសរេះហត្មនុេស និងេត្េតិ្រចាា នពួក្ខលេះ  ែ្ចជាប្ពេះមហាសរវិេត្េ
ជាសែើម ។ 

្វះចពាធិសតេ្បសូតភាាមចរះនិោយ៣ជាតិ 
 ១- សស្ដយជាតិ្ជាប្ពេះមសហាេថ និោយថា :    
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ឱសថំ  អមេ ។ 
 ២- សស្ដយជាតិ្ជាប្ពេះសវេសនតរ និោយថា :  

អតថិ  នុចោ  អមេ  កិញ្ច ិ ធនំ  ចគហសេ ឹ ោនំ  ទស្ោមិ ។ 
 ៣- ក្នុងរចាិមជាតិ្សនេះ និោយថា :  

អចាាហមសេិ  ចោកស្ស  ចជចោោហមសេិ  ចោកស្ស  ចសចោោ
ហមសេិ  ចោកស្ស  អយមនតិមា  ជាតិ  នតថិោនិ  បុនវភចោ ។ 

និពាាន៣្បការ 
 ១- កិចេសនិពាាន រលត់្កិ្សលេ ។ 
 ២- ខនធនិពាាន  រលត់្រញ្ច ក្ខន្ ។ 
 ៣- ធាតុនិពាាន រលត់្ប្ពេះស្ដររីកិ្ធ្លតុ្ ។ 

មិតតណបកាាច្ពាះចហតុ៣ 
 ១- អច្ឆាភិកខណសំសាា   សោយសៅប្ច ្ប្ច ាំគ្នន ញឹក្សពក្ ។ 
 ២- អស្សចមា  សរចណន   សោយការមិនរួរគ្នន សស្ដេះ ។ 
 ៣- អកាចេ  ោរនាយ  សោយការេ្មក្នុងកាលមិនគួរ។ 

ព្រះររម្ទពាធសិត តទពាលថា : 
 វីតសទធំ  ន  ចសចវយ្យ ឧទបានំវ  ចនាទកំ 
 សចរបិ  នំ  អនុខចណ ោរិកទរមគនធិកំ ។ 
 រុគគលមិនប្ត្ូវសេពគរ់រុគគលប្បាេចាក្េទ្  ហែលទុក្ែ្ច
អែដ្ ងមិនមានទឹក្ ប្រេិនសរើរុគគលក្កាយអែដ្ ងស្េះ (ទឹក្ហែល
សចញអាំពីអែដ្ ងស្េះ) មុខជាប្រក្រសោយក្លិនភក់្ពុាំខ្មន ។ 
 បសននចមវ  ចសចវយ្យ អប្បសននំ  វិវជជចយ 
 បសននំ  បយិរុបាចសយ្យ រហទំ  វុទកតថិចកា ។ 
 រុគគលប្ត្ូវសេពគរ់ចាំសរេះហត្រនហែលប្រេះថាល  ប្ត្ូវសវៀរចាក្រន 
ហែលមិនប្រេះថាល   ប្ត្ូវច្លសៅអងគុយរិត្រនហែលប្រេះថាល ែ្ចជារុគគល 
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ប្ត្ូវការសោយទឹក្(ច្លសៅរក្) អនលង់ទឹក្ែ្សចាន េះ ។ 
 ភចជ  ភជនតំ  បុរិសំ  អភជនតំ  ន  ភជជចយ 
 អសប្បុរិសធចមាា  ចសា ចោ  ភជជនតំ  ន  ភជជតិ ។ 
 រុគគលគួរគរ់រក្រុរេហែលគរ់រក្(ខលួន)  មិនគួរគរ់រក្រុរេ
ហែលមិនគរ់រក្(ខលួន)សទ  រុគគលណា មិនគរ់រក្រុគគលហែលគរ់រក្
(ខលួន) រុគគលស្េះស ម្ េះថា កាន់វម៌ររេ់អេរបុរេ ។ 
 ចោ  ភជនតំ  ន  ភជតិ ចសវមានំ  ន  ចសវតិ 
 សចវ  មនុស្សបាបិចោោ មិចាសាខស្សិចាយថា ។ 
 រុគគលណាមិនគរ់រក្រុគគលហែលគរ់រក្(ខលួន)  មិនសេពគរ់
ចាំសរេះរុគគលហែលសេពគរ់(នឹងខលួន)  រុគគលស្េះឯង ជាមនុេស
អាប្ក្ក់្ផុត្  ែ្ចជាប្មឹគហែលអាស្េ័យសៅសលើហមក្ស ើ(ស្ដេ ) ។ 

មិតតោប់អានាាយូរចោយចហតុ៣ 
 ១- នាភិកខណំ  គចរឆ មិនសៅមក្រក្គ្នន ញឹក្ញារ់សពក្ ។ 
 ២- ន  គចរឆ  រិោរិរំ មិនឃ្លល ត្គ្នន យ្រសពក្ ។ 
 ៣- កាចេន  ោរំ  ោចរយ្យ  គរបីេ្មន្វររេ់ហែលគួរ
េ្មតមកាល ។ 

ឧបនិស្ស័យ៣ោ៉ាង 
 ១- ោនូបនិស្សចោ  ឧរនិេស័យននទន ។ 
 ២- សីេូបនិស្សចោ  ឧរនិេស័យននេីល ។ 
 ៣- ភាវនូបនិស្សចោ ឧរនិេស័យននភាវ្ ។ 

គមពីរន្តចវទរបស់្ពាហេណ៍ 
 ១- ឫគចវទ(ឬ ឫចគេទ) ឫគៈ ហប្រថា រួងេួង េរសេើរ, គឺសវទ
េប្មារ់េ្ប្ត្រួងេួង េរសេើរប្ពេះអាទិសទព ែ្ចជាប្ពេះឥនទ ប្ពេះរបុ្ទៈ 
ប្ពេះវាយុ  ប្ពេះអគនិ  ប្ពេះអាទិត្យ  ប្ពេះវរែី  ប្ពេះចនទ  ប្ពេះវរែុៈ 
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។ល។ ជាគមពីរេប្មារ់េ្ប្ត្ េរសេើរគុែប្ពេះអាទិសទពឲ្យរួយរក្ា 
សែើយឲ្យបានេសប្មចរាំែងសផសងៗ ។ ពុាំហមនមានហត្រទេ្ប្ត្គ្នថា 
រួងេួង េរសេើររ៉ាុសែណេះសទ គឺមានរទគ្នថាសផសងៗសទៀត្ ែ្ចជា រទ
េប្មារ់េ្ប្ត្សវេើរតី្ិ៍ (េ្ប្ត្ក្នុងពិវិរុែយននស្ដេ្ប្រែមែ៍), ក្នុង
ពិវីរ្ជាយញ្ា, អវិរាយពីទេសនវជិាជ  ។ ជាគមពីរហែលររមរុរាែ
រាំផុត្គឺជាង១៥០០ឆ្ងន ាំមុន គ.េ. សែើយេាំខ្មន់ជាងគមពីរែនទសទៀត្ ។ 
 ២- សាមចវទ   (ស្ដមៈ ហប្រថា េាំស ងពីសរាេះ គឺក្ប្មងរទ
គ្នថា ជាអត្ថរទចសប្មៀងគមពីរេប្មារ់េ្ប្ត្អងេរ រួងេួងប្ពេះជាមាច េ់
ក្នុងពិវីរ្ជាយញ្ា សប្ដពីស្េះមានវវីិឲ្យសចេះសវេើរទហរលក្ៗ មានខលេះ
សទៀត្និោយពីសែតុ្អស្ដច រយសផសងៗ និោយពីសរឿងសប្ពង ររេ់
អចារយិរុគគល...។ មានអាយុ៦០០ឆ្ងន ាំមុនគ.េ. ។ 
 ៣- យជុចវ៌ទ   (មក្ពី យរុេៈ ហប្រថា ការរ្ជា, ជាក្ប្មង
គ្នថា ឬមគនដៈ គមពីរេប្មារ់េ្ប្ត្ ក្នុងសវលារាំសពញពលីក្មមសផសងៗ
មានរ្ជាយញ្ា,  ពិវីរាជាភិសេក្,  ពិវីសទវរារ រ្ជាសេដច សលើក្
កិ្ត្យនុភាព ឲ្យសៅជាមហាក្សប្ត្ចប្ក្ពត្តិ  ជាសែើម មានអាយុ៦០០
ឆ្ងន ាំមុនគ.េ. ។(១) 

 សៅមានគមពីរ១ប្រសភទសទៀត្    ជាគមពីរទី៤ គឺ អថវ៌ចវទ    ឬ 

អាថ៌ណ (បាលីថា អថពេ , អថពេន៍ ឬ អាថពេន៍)ជាស ម្ េះប្រែមែ៍
មាន ក់្ជាអនក្រសងកើត្ លទ្ិរ្ជាសភលើង និងអថពេសវទ ហខមររុរាែសៅថា 
អថ័ន ។ គមពីរសនេះពុាំហមនជាសវទអវិរាយ ពីរការរ្ជា រួងេួងឬេ្ប្ត្
េរសេើរ ែ្ចគមពីរសវទ៣ខ្មងសែើមស្េះសទ ផទុយសៅវញិសវទសនេះនិោយ

                                                            

១ - សមើលពួក្៥/៣៤៦ផង ។ 
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អាំពីៈ មគនដៈ  អាគម  អាគមគ្នថា  មគនដគ្នថា។ មគនដ  អាគម  គ្នថា គឺ
ជារក្យេ័ក្ដិេិទ្ិ ចងប្ក្ងជាវគគឃ្លល  េប្មារ់េ្ប្ត្   ហេក្ សស្ដដ េះផលុាំ ។ 
មនត អាគម គ្នថា ក្នុងអថវស៌វទសនេះមាន : 
 - មនតេប្មារ់េ្ប្ត្សោេះវមរ់ អាំសពើ ឲ្យជាេេះសេបើយពីរាំងឺ  
 - មនតេប្មារ់េ្ប្ត្ឲ្យមានអាយុហវង  
 - មនដសេនែ៍ េប្មារ់េ្ប្ត្ឲ្យស្េីស្េលាញ់ឬឲ្យសេដចច្លចិត្ត 
 - មនតេប្មារ់េ្ប្ត្រ ាំសោេះសប្គ្នេះ ឲ្យផុត្ឧរប្ទពចនប្ង  
 - មនដេប្មារ់េ្ប្ត្រសែដ ញសខ្មម ច រីស្ដច  
 - មនតេប្មារ់េ្ប្ត្ឲ្យបានេុខចសប្មើន មានេិរេួីេដី  
 - មនតេប្មារ់េ្ប្ត្ ោក់្វមរ់ អាំសពើ ឲ្យ ឺចុក្ចារ់ ឲ្យវសងេងអែកួត្ 
ឬឲ្យស្ដល រ់ ។ល។  សវទទី៤សនេះជាសវទសរៀរសរៀងសប្កាយសគរងតេ់ ។
 សៅមានវជិាជ សផសងៗជាសប្ចើនសទៀត្ ហែលពួក្ប្រែមែ៍បាន
សរៀរចាំ សែើយរញ្ច្ លសៅក្នុងគមពីរសវទ ែ្ចជា : 
 - វវីិយុទ្ស្ដស្រេដ  
 - វជិាជ េង់ផទេះ ប្បាស្ដទ  
 - វជិាជ  សភលង  របាាំ  
 - វជិាជ  សវេើសប្គឿងស ើ 
 - វជិាជ  គាំន្រ វចិិប្ត្ក្មម ។ល។  

្វះអាទិចទវកនុងសាសនា្ពាហេណ៍ 
 ១- ្វះ្វហេ មានស ម្ េះមួយសទៀត្ថា ហិរណ្យគភ៌ ជាប្ពេះ
រសងកើត្សលាក្ មានកាយពែ៌ប្ក្ែម មានមុខ៤ មាននែ៤ នែកាន់
ស្ដល រប្រ អង្ខក ាំ វន្ ឆ្ងន ាំងទឹក្ និងគមពីរសវទទាំង៤ ។ មានមសែេីមួយ
ស ម្ េះរេវតី្ (ខលេះថា ស ម្ េះេសេេវិ) មានក្្ន៣្ក់្គឺ ទក្ស១ ភគុ៌១ 
េាំវយ ឬេនិ្ោ១ មានេត្េែងសជារែនៈ។ សគស្ដងប្ពែម ចួន
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កាលជាររ្ រ ចួនកាលជាររ្អងគុយសលើផ្កក  ្ក្ ហែលែុេះសចញពី
ផចិត្ប្ពេះវេិណុមក្ ។ 
 ២- ្វះវិសណុ    វេិណុមានស ម្ េះសប្ចើន ែ្ចជា  នាោយណ៍    ហរ ិ  
ភគវនដ  អននត មាន្ទីរក្ាសលាក្ រួយេសគង្ខគ េះសលាក្ ប្គរ់ប្គង
សលាក្ឲ្យមានរសរៀរសរៀររយ គឺរួយរ ាំលត់្បារក្មម ររេ់េត្េសលាក្
ឲ្យវ ិ្ េ នឹងបានេុខប្ត្ជាក់្ប្ត្រាំ, មាននែកាន់េ័ងខ ប្ត ផ្កក  ្ក្ វន្ 
សមាង ហផនែី ថាេ ឬប្ពេះខ័ន , សពលខលេះប្រថារ់សលើផ្កក  ្ក្ សពលខលេះ
ប្រថារ់សលើសេដច្គ ។ មានមសែេីពីរគឺ លក្សម១ី ស្េីុ១ មានក្្ន
មាន ក់្ស ម្ េះកាមៈ ។ សគស្ដងររ្ ចួនកាលមាននែ២ ចួនកាលមាននែ 
៤ ឬ នែ៨ មានេសមលៀក្រាំរក់្ពែ៌សលឿង រក់្មួក្ម្ល មានេត្េ
ប្គុឌជារែនៈ ។ 
 ៣- ្វះសិវៈ មាន្ទីស្ដងសលាក្ផង រាំផ្កល ញសលាក្ឲ្យ
វ ិ្ េផង,េិវៈត្ាំណាងេភាវៈកាច សឃ្លរសៅច្លចិត្តការ់ចាក់្ េីុ
ស្ដច់ែុត្្ម  េិវៈមានស ម្ េះសប្ចើន គឺមហាសទវៈ  ែរៈ មសែេេរៈ 
របុ្ទៈ  ឥេ្រ  ឧប្គៈ អសឃ្លរៈ នភរវៈ ។ រក់្អង្ខក ាំសៅក្ មាននែសប្ចើន នែ
កាន់ ប្តី្េ្លខលេះ វន្ខលេះ រែឌ វៈខលេះ ែាំរងខលេះ ហខសប្ចវាក់្ខលេះ េគរខលេះ 
សមាងខលេះ ។ ស្ដថ នទីសៅសលើភនាំនក្លាេ មានសគ្នឧេភរារ ស ម្ េះ ននទិ 
ជារែនៈ ។ មានមសែេី៩្ក់្ គឺស ម្ េះ  ទុគ៌្ន  ឧមា សគ្នរ ីកាលី 
សទវ ី កុ្មារ ី ចនទី រវតី៌្ មហាសទវ ី   ។ ្ងឧមា មានក្្ន២អងគ គឺប្ពេះ
គសែេ១ ប្ពេះ េកនទកុ្មារ១ ។ ែាំរ្ង សគស្ដងជាររ្លិងគឥេ្រ ត្មកល់
សៅសលើសោនី្ងឧមា ជានិមិត្តររ្ននការរសងកើត្សលាក្ សគហត្ងយក្
ទឹក្ចាក់្សស្ស្ដចសលើលិងគឥេ្រ រងា្រសៅសោនី សែើមបីេុាំសេចក្ដីេុខ 
េិរេួីេដី ហែលសៅថា ទឹក្អងគរាំពង់ខចី ។ សប្កាយមក្សគស្ដងររ្ឥេ្
ហរលក្ៗ ជាតួ្មនុេសមានក្ាល៥ នែ១០, ចួនកាលជាឫេីមានេក់្
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រួង មានពុក្មាត់្ស្េួច មានផ្កគ ាំកាន់សៅនែ ចួនកាលមានររ្ជា
មនុេសសក្មងរក់្មួក្រាងម្ល លមតសោយររ្ចាំែិត្សលាក្ហខ ែ្ចហផល
ក្សែដ ៀវសៅពីមុខ  មានហភនក្ទីរីសៅសលើថាង េ ចួនកាលសគស្ដង ជា
ក្សប្ត្ប្គងសលើរលល័ងក ខលេះសទៀត្មានភាពជាអនក្រាាំ ។  
ចាំណាាំ មានររ្ខលេះក្នុងររ្ហត្មួយរ៉ាុហនតត្ាំណាងប្ពេះេិវៈផង ប្ពេះវេិណុផង 
ហែលមានស ម្ េះថា ហរិហរៈ ចាំសែៀងខ្មងស្ដដ ាំជា ប្ពេះេិវៈ ខ្មងសអែេង
ជាប្ពេះវេិណុ ។ 

សរណគមន៍ចៅហេងចោយចហតុ៣ 
 ១- អវិជាា ការមិនែឹងក្នុងគុែប្ពេះរត្នប្ត័្យ ។ 
 ២- វិរិកិច្ឆា មានការេងស័យក្នុងប្ពេះរត្នប្ត័្យ ។ 
 ៣- មិច្ឆាទិដឋ ិ មានការយល់ខុេ ។ 

ឈានសាបសូន្យចោយចហតុ៣ 
 ១- កិចេសសមោច្ឆចរន សប្រេះកិ្សលេចសប្មើនស ើង ។ 
 ២- អសប្ាយកិរិោយ សប្រេះសវេើសេចក្ដីមិនេរាយ ។ 
 ៣- អននុចោចគន  សប្រេះមិនប្រក្រសរឿយៗ ។ 

វតថ៣ុបិទបាំងន្តេកខណ៍ 
 ១- សនតតិ   ការជារ់ត្គ្នន នន្មររ្ បាាំង អនិចចាំ ។ 
 ២- ឥរិោបថ  ការផ្កល រ់រដ្រឥរោិរថ បាាំង ទុក្ខាំ ។ 
 ៣-  នសញ្ញា   េមាគ ល់ថាជាែុាំសោយកាន់យក្និមិត្តជាសយើង 
ជាសគ បាាំង អនតត  ។ 

ឧបសម្បោ៣ោ៉ាង 
 ១- ឯហិភិកខុឧបសម្បោ  រួេសោយពុទ្នុញ្ញា ត្ហែលប្ទង់
ប្រទនឲ្យ ។ 

២-តិសរណគមនូបសម្បោ  រួេសោយេុាំនប្ត្េរែគមន៍។ 
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 ៣-ញតតិរតុតថកមេឧបសម្បោ  រួេសោយក្មមវាចាជាគប្មរ់៤  
* កាលពីប្ពេះអងគប្តេ់ែឹងមុនែាំរ្ង ប្ទង់អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិក្ខុរួេ 

គឺឧរេមបទ សោយេ្មនប្ត្េរែគមន៍បាន  ហត្សប្កាយមក្ក៏្ប្ទង់ 
ហាម សទើរអនុញ្ញា ត្ឲ្យែល់ហត្ស្ដមសែររ៉ាុសណាណ េះ ។(១) 

បវេជាាមានអងគ៣ 
១- ចកសចរឆទនំ ការសការេក់្ ។ 
២- កាសាយច្ឆាទនំ ការសេលៀក្េាំពត់្កាស្ដយៈ ។ 
៣- សរណោនំ ការឲ្យនប្ត្េរែគមន៍ ។ 

ចថយ្យសំោស៣ោ៉ាង 
 ១- េិងគចតថនចកា មនុេសលួចសភទ ។ 
 ២- សំោសចតថនចកា មនុេសលួចេង្ខេ េ ។ 
 ៣- ឧភយចតថនចកា មនុេសលួចទាំងពីរ (សភទ + េង្ខេ េ)។  
     - លួចសភទ គឺរួេជាស្ដមសែរសោយខលួនឯង ។ 
     - លួចេង្ខេ េ គឺរួេជាស្ដមសែរប្តឹ្មប្ត្ូវ  ហត្តាំងខលួនជាភិក្ខុ 
រនលាំច្លសវេើេងឃក្មមជាមួយភិក្ខុេងឃជាសែើម ។ 
    - លួចទាំងពីរ គឺលួចរួេខលួនឯង សែើយតាំងខលួនជាភិក្ខុសទៀត្ ។  
   * ទាំង៣ពួក្សនេះជាអភពេរុគគល មិនអាចឲ្យរពេជាជ  ឬឧរេមបទ
ក្នុងស្ដេ្សនេះសទៀត្បានស ើយ ។ 

ចហតុឲ្យន្ទសដីាំងគភ៌៣ោ៉ាង 
 ១- មាាបិតចោ  សននិបតិា មាតរិតសៅរមួគ្នន  ។ 
 ២- មាា  ឧតុនី  ចហាតិ មាតមានរែ្វ ។ 
 ៣- គនធចពាា  បរចុប្បដឋិចា មានេត្េមក្ចារ់រែិេន្ិ ។ 

                                                            

១- ឧរេមបទទាំងអេ់មាន៨ សមើលពួក្៨/៥៦០ផង ។ 
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សង្ឃចេើកវតតចោយចហតុ ៣ 
 ១- អាបតតិោ  អទស្សចន សប្រេះមិនស ើញអារត្តិ ។ 
 ២- អាបតតិោ  អប្បដិកចមេ សប្រេះមិនសវេើត្រអារត្តិ ។ 
 ៣- បាបិកាយ  ទិដឋិោ  អប្បដិនិស្សចគគ  សប្រេះមិនលេះរង់ទិែាិ
អាប្ក្ក់្សចញ ។ 

បបញ្ចធម៌៣ោ៉ាង 
 ១- តណ្ណា សេចក្ដីជារ់ចាំរក់្ ។ 
 ២- ទិដឋ ិ ការយល់ស ើញខុេ ។ 
 ៣- មាចនា សេចក្ដីប្រកាន់ ។ 

មានះ៣ោ៉ាង 
 ១- មាចនា សេចក្ដីប្រកាន់ ។  
 ២- ឱមាចនា សេចក្ដីប្រកាន់សថាក្ទរ ។  
 ៣- អតិមាចនា សេចក្ដីសមើលង្ខយសគ ។ 

វតថ៣ុោ៉ាងាានផេ 
 ១- សែើមស ើែុេះសៅមាត់្ប្ចាាំងេទឹង ។ 
 ២- ប្ទពយសៅក្នុងែណាដ រ់នែអនក្ែនទ ។ 
 ៣- កិ្ចចការធ្លល ក់្សៅក្នុងវេ័ិយននស្រេដី ។ 

រច្មើនធម៌៣េះធម៌៣ 
 ១- ចសប្មើន  អសុភ សែើមបីលេះ កាមោគៈ ។ 
 ២- ចសប្មើន  ចមាា  សែើមបីលេះ ចោសៈ ។ 
 ៣- ចសប្មើន  បញ្ញា  សែើមបីលេះ  ចមាហៈ ។ 

ន័យម្យ៉ា ងទ ៀត 

 ១- ចសប្មើន  អនិរចសញ្ញា   សែើមបីលេះ  អស្ោទទិដឋិ ។ 
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 ២- ចសប្មើន  អនតតសញ្ញា  សែើមបីលេះ អាានុទិដឋ ិ។ 
 ៣- ចសប្មើន  សមាាទិដឋិ       សែើមបីលេះ មិច្ឆាទិដឋ ិ។  
 (មាន៨សលើក្សទៀត្, ច្រសមើល រិ. ៤៦/៣២៦ -៣៣១) 

េកខណៈ៣ននបុគគេឧស្ោហ៍ 
 ១- អនិកខិតតធុរា   មិនលេះរង់សចាលវុរៈ គឺតាំងចិត្តសវេើឲ្យបាន 
េសប្មច។ 
 ២- អនិវេិនរា   ប្រញារ់សវេើវុរៈចាំសរេះមុខសោយមិនរងតង់ ។ 

៣- អសងគរា  សវេើការង្ខរយក្ចិត្តទុក្ោក់្ មិនឲ្យសពលសវលា
ក្នលងសៅទសទ ។ 

បុគគេចដកេក់មិនសនិទធ៣វួក 
 ១- ្មឹគកនុងន្វ  សែក្លក់្មិនេនិទ្ សប្រេះខ្មល ចប្រននប្ពនិង
េត្េជាេប្ត្ូវមក្ប្រហារ ។ 
 ២- ្វះោជា ផទាំលក់្មិនេនិទ្ សប្រេះខ្មល ចសេដចជាេប្ត្ូវហែល
មានអាំណាចជាងខលួន មក្ោយី ។ 
 ៣- បណោិត មិនសប្ត្ក្អរក្នុងការសែក្សប្ចើន សប្រេះស ើញភ័យ
ក្នុងវែដៈ ។ 

សរចៈ៣ោ៉ាង 
 ១- ោច្ឆសរចៈ  ការសរលរក្យពិត្ ។ 
 ២- ញាណសរចៈ រញ្ញា ស ើញតមសេចក្ដីពិត្ ។ 
 ៣- មគគសរចៈ  ផល្វពិត្សៅកាន់ទីរលត់្ទុក្ខ ។ 

បុគគេទន់ចខ្ោយ៣វួក 
 ១- ជោតុចោ  ទន់សខាយសប្រេះចាេ់ររា ។ 
 ២- ចោាតុចោ  ទន់សខាយសប្រេះរាំងឺ ។ 
 ៣- កិចេសាតុចោ ទន់សខាយសប្រេះកិ្សលេ ។ 
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កប្បមាន៣ោ៉ាង 
 ១- មហាកប្ប  ក្របវាំ គឺអាយុកាលននហផនែី ។ 
 ២- ឯកចទសកប្ប ក្របហែលជាប្រមាែ ននអាយុសទវត
ជាន់ប្ពែមទាំងឡាយ ។ 
 ៣- អាយុកប្ប  ជាេម័យកាលននអាយុររេ់េត្េ ។ 

(រក្យថារហមងសអែេះក្នុងនរក្រែ្ត្ក្រប ឬរហមងរកី្រាយក្នុងឋាន
េួគ៌រែ្ត្ក្រប គឺេាំសៅយក្អាយុក្រប) ។ 

ទុកខា៣ោ៉ាង 
 ១- ទុកខទុកខា   ទុក្ខសប្រេះសវទ្សស្ដយអារមមែ៍ ។ 
 ២- សង្ខារទុកខា  ទុក្ខសប្រេះេង្ខខ រក្ខន្សស្ដយអារមមែ៍ ។ 
 ៣- វិបរិណ្ណមទុកខា  ទុក្ខសប្រេះេុខហប្រប្រួលសៅ ។ 

េមែចទសនា៣ោ៉ាង 
 ១- អាទិកេ្ាណំ លមតខ្មងសែើម ។ 
 ២- មចជ្ឈកេ្ាណំ លមតប្ត្ង់ក្ណាដ ល ។ 
 ៣- បរិចោសានកេ្ាណំ លមតខ្មងចុង។ 

ន័យម្ា៉ាងចទៀត 
 - មានេីលេមាវិ  ជាខ្មងសែើម  
 - មានវរិេស្និងមគគ ជាក្ណាដ ល 
 - មានផលនិងប្ពេះនិរេ ន ជាទីរាំផុត្ ។ 

ន័យម្ា៉ាងចទៀត 
 - មានេីល េមាវិ វរិេស្ ជាខ្មងសែើម 
 - មានមគគ ជាក្ណាដ ល 
 - មានផលនិងប្ពេះនិរេ ន ជាទីរាំផុត្ ។ 

ន័យម្ា៉ាងចទៀត 
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 ទបើគាថាចដលមាន ៤ បាទ 
 - បាទទី១  ជាខ្មងសែើម 
 - បាទទី២និងទី៣ ជាក្ណាដ ល  
 - បាទទី៤  ជាខ្មងចុង ។ 

ន័យម្ា៉ាងចទៀត 
 ទបើគាថាចដលមាន ៥ ឬ ៦ បាទ 

 - បាទទី១  ជាខ្មងសែើម 
 - បាទខ្មងចុង  ជាទីរាំផុត្ 
 - បាទែ៏សេេ    ជាក្ណាដ ល ។ 

ន័យម្ា៉ាងចទៀត 
 ទបើព្រោះសូព្ត្ចដលមានអនុសនធិ ១ 
 - មានរក្យនិទន ជាខ្មងសែើម 
 - មានរក្យសរលចុងសប្កាយថា ឥទមចោរ  ជាទីរាំផុត្ 
 - មានរក្យែ៏សេេ ជាក្ណាដ ល ។ 

ន័យម្ា៉ាងចទៀត 
 ទបើសូព្ត្ចដលមានអនុសនធិទព្ែើន 
 - មានអនុេន្ិប្ត្ង់ក្ណាដ ល  ជាក្ណាដ ល 
 - មានរក្យនិទន ជាខ្មងសែើម 
 - មានរក្យចុងសប្កាយថា ឥទមចោរ  ជាទីរាំផុត្ ។ 

អតតភាវ៣ោ៉ាង 
១- ឱឡារិកអតតភាវ    អត្តភាពសប្គ្នត្ប្គ្នត្ ។ 
២- មចនាមយអតតភាវ  អត្តភាពេសប្មចអាំពីចិត្ត ។ 
៣- អរូបអតតភាវ     អត្តភាពហែលមិនមានររ្ ។ 
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សម្បោ៣ោ៉ាង 
១- សីេសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយេីល ។ 
២- រិតតសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយចិត្ត ។ 
៣- បញ្ញាសម្បោ ការរររ្ិរែ៍សោយរញ្ញា  ។  

ចទសនា៣ោ៉ាង 
១-  អាណ្ណចទសនា េហមដងអាំពីចារ់រទរញ្ាត្តិ ។ 
២-  ចោហារចទសនា េហមដងអាំពីប្ពេះេ្ប្ត្ ។ 
៣-  បរមតថចទសនា េហមដងអាំពីអភិវមម ។ 

សាសនាមាន៣ោ៉ាង 
១- យថាបោធសាសនា    រក្យសប្រៀនប្រសៅតមេមគួរែល់

ក្ាំែុេររេ់េត្េ (វន័ិយ) ។ 
២-  យថានុចោមសាសនា   រក្យសប្រៀនប្រសៅ  អនុសលាម

តមេមគួរែល់អវយស្េ័យ អនុេ័យ ចរតិ្ ររេ់េត្េ (េុត្តនត) ។ 
៣-  យថាធមេសាសនា      រក្យសប្រៀនប្រសៅ េមគួរែល់វម៌

ជាន់ខពេ់ (អភិវមម)។ 
កថាមាន៣ោ៉ាង 

១-  សំវោសំវរកថា   េហមដងអាំពីការេប្ងួមនិងមិនេប្ងួម  
ហែលជារែិរក្សែល់អរាចារ (វន័ិយ) ។ 

២-  ទិដឋិវនិិចវឋនកថា  េហមដងអាំពីការលេះរង់ទិែាិ(េុត្តនត)។ 
៣-  នាមរូបបរិចរឆទកថា    េហមដងអាំពីការក្ាំែត់្  ន្វ្មររ្

(អភិវមម) ។ 
្វះវុទធ្ទង់្បចៅសតេចោយអាការៈ៣ោ៉ាង 

១-  អភិញ្ញា   ប្ទង់ប្រសៅឲ្យេត្េែឹងជាក់្ហេដង ន្វគុែនិង
សទេជាសែើម ។ 
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២-  សនិោន   ប្ទង់ប្រសៅតមែាំសែើ រសែតុ្ ។ 
៣-  សប្ាដិហារិយ  ប្ទង់ប្រសៅប្រក្រសោយបាែិហារយ ។ 

ោាតបា្ត៣ោ៉ាង 
១- បា្តោាតធំ  ចាំែុេះបាយននអងករ១/២អា ាក្ៈ(២្ ិ) ។ 
២- បា្តោាតកណ្ណាេ  ចាំែុេះបាយននអងករ ១្ ិ ។ 
៣- បា្តោាតតូរ  ចាំែុេះបាយននអងករ ១រត្ថៈ(ក្មបង់) ។ 

អ្ត៣ោ៉ាង 
១- ចសតរឆតតំ អែប្ត្ហែលសគរេសោយេាំពត់្មានពែ៌េ។ 
២- កេញ្ជរឆតតំ អែប្ត្ហែលសគសវេើសោយហផង ។ 
៣- បណណរឆតតំ  អែប្ត្ហែលសគសវេើសោយេលឹក្ស ើ ។ 

វតត៣ោ៉ាង 
១- កិ្ចចវត្តកិ្ចចហែលប្ត្ូវសវេើប្រចាាំនថង(ខន្ក្វត្តទាំងឡាយ) ។ 
២- ចរោិវត្តមារោទហែលគួរប្រប្ពឹត្ត ។ 
៣- វវីិវត្តកិ្ចចរែិរត្តិ ។   រមួមាន ៖ 
- វវីិរត់្ចីវរ   - វវីិទុក្ោក់្បាប្ត្ ។ 
- វវីិរ្ត្ហេបក្សរើង - វវីិរក់្ប្រសគនប្ពេះសថរៈ ។ 
-  វវីិសែើរ  - វវីិសរើក្រិទរងតួចតមរែ្វ  ។ 

ឧប្បថកិរិោ៣ោ៉ាង 
១- អនាច្ឆរ  ការប្រប្ពឹត្តិមិនលត ឬសលងន្វហលបងមានប្រការ

សផសងៗ ។ 
២- បាបសមាច្ឆរ  សេចក្ដីប្រប្ពឹត្តិសថាក្ទរ ។ 
៣- អចនសនា  ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្សោយការហេេងរក្មិនគួរ ។ 

សតេចោកមិនដូរាាច្ពាះធម៌៣ 
១- ខនធ មានររ្ក្ខន្ជាសែើម  សទើរមានេត្េក្នុងអបាយ  មនុេស 
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សទវត ររ្ប្ពែម អររ្ប្ពែម ។ 
២- កិចេស    មានរាគៈ  សទេៈ  សមាែៈ  ជាសែើម   សទើរមាន 

រុថុរជន ប្ពេះសេក្ខរុគគល ប្ពេះអសេក្ខរុគគល  ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ ប្ពេះ
េមាម េមពុទ្ ។ 

៣- អភិសង្ខារ  មានរុញ្ញា ភិេង្ខខ រជាសែើម (សប្រេះអាំសពើក្មម) 
សទើរមានេរបុរេ អេរបុរេ រល រែឌិ ត្ ។ 

* សរើវម៌ទាំង៣សនេះមិនមានសទ រុគគលរបញ្ាត្តិហែលប្ពេះែ៏មាន-
ប្ពេះភាគប្ទង់ប្តេ់េហមដងសែើយ រហមងមិនមានសោយពិត្ ។ 

កិចេស៣ោ៉ាង 
១- វិតិកកមកិចេស  កិ្សលេជាសប្គឿងប្រប្ពឹត្តក្នលង

ជារែិរក្សចាំសរេះេីល ។  
២- បរិយុោោនកិចេស កិ្សលេជាសប្គឿងប្រក្រខ្មងក្នុង 

ជារែិរក្សចាំសរេះេមាវិ ។ 
៣- អនុសយកកិចេស  កិ្សលេោ៉ាងលតិត្ ហែលប្តាំក្នុង

េ ត្ ន ជារែិរក្សនឹងរញ្ញា  ។ 
សមថៈ៣ោ៉ាង 

១- អធិករណសមចថា  ការរមាង រ់ន្វអវិក្រែ៍ទាំង៤ ។ 
២- សង្ខារសមចថា ការរមាង រ់ន្វេង្ខខ រ ។ 
៣- សមថសមចថា  ការរមាង រ់(កិ្សលេ)សោយេមថក្មមោា ន

ប្រមាែ៤០ ។ 
វិបតតិរបស់កឋិន៣ោ៉ាង 

១- វតថុវិបននំ វរិត្តិន្វវត្ថុ (េាំពត់្ជាអក្របិយៈ) ។ 
២- កាេវិបននំ  វរិត្តិកាល (េាំពត់្ទយក្ឲ្យក្នុងនថងសនេះហត្

េងឃប្រគល់ឲ្យភិក្ខុអនក្ប្កាលក្នុងនថងហេតក្) ។ 
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៣- ករណវិបននំ វរិត្តិសប្រេះការសវេើ (េាំពត់្ហែលមិនបានសវេើឲ្យ
សស្េចក្នុងនថងស្េះ) ។ 

សម្បតតិរបស់កឋិនមាន៣ោ៉ាង 
១- វតថុសម្បតតិ  ែល់ប្ពមសោយវត្ថុ ។ 
២- កាេសម្បតតិ ែល់ប្ពមសោយកាល ។ 
៣- ករណសម្បតតិ ែល់ប្ពមសោយការសវេើ ។ 

វទធសីមាមាន៣ោ៉ាង 
១- ខណោសីមា  េីមាត្្ច ហែលរែឌិ ត្ក្ាំែត់្សោយរុាំវញិមិន

ឲ្យប្ច ្ក្ប្ច ាំនឹងពទ្េីមាែនទ ។ 
២- សមានសំោសកសីមា  េីមាហែលេងឃេនមត្សែើមបីជា

ប្រសោរន៍ែល់កិ្រោិសៅរមួគ្នន  ។ 
៣- អវិប្បោសសីមា េីមាហែលេងឃេនមត្សែើមបីប្រសោរន៍

ែល់ការសៅប្បាេចាក្នប្ត្ចីវរ ។  
អវទធសីមាមាន៣ោ៉ាង 

១- ាមសីមា  េីមាស្េុក្ ។ 
២- សតតវភនតរសីមា    េីមាក្ាំែត់្សោយទីប្រមាែ៧អពភនតរៈ

គឺ៧អពភនតរៈសោយរុាំវញិ, (១អពភនតរ=២៨ែត្ថ)។ 
៣- ឧទកុចកខបសីមា េីមាក្ាំែត់្សោយការស្ដចទឹក្។  

សីមាសម្បតតិ៣ោ៉ាង 
១- និមិតតសម្បតតិ រររ្ិែ៌សោយនិមិត្ត ។ 
២- បរិសសម្បតតិ រររ្ិែ៌សោយររេ័ិទ ។ 
៣- កមេោច្ឆសម្បតតិ រររ្ិែ៌សោយក្មមវាចា ។ 

ឧចបាសថ៣ោ៉ាង 
ហែលជារ់ទក់្ទងភិក្ខុអនក្សវេើ 
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១- សង្ឃុចបាសថ ឧសបាេថហែលសវេើសោយេងឃ ។ 
២- គណុចបាសថ ឧសបាេថហែលសវេើសោយគែៈ ។ 
៣- បុគគេុចបាសថ ឧសបាេថហែលសវេើសោយរុគគល ។ 

ឧចបាសថ៣ោ៉ាងចទៀត 
ហែលជារ់ទក់្ទងនឹងនថង 

១- ច្ឆតុទរសិកុចបាសថ ឧសបាេថប្តូ្វសវេើក្នុងតិ្ថីទី១៤ ។ 
២- បណណរសិកុចបាសថ ឧសបាេថប្តូ្វសវេើក្នុងតិ្ថីទី១៥ ។ 
៣- សាមគគីឧចបាសថ  ឧសបាេថប្ត្ូវសវេើ ក្នុងនថងហែល

េងឃចុេះប្ពមសប្ពៀងគ្នន  ។  
ឧចបាសថ៣ោ៉ាងចទៀត 

ហែលជារ់ទក់្ទងសោយអាការៈហែលគរបសីវេើ 
១- សុតតុចទរសុចបាសថ     ឧសបាេថេសប្មចសោយការេហមដង

េុត្តៈគឺបាតិ្សមាក្ខ ។ 
២- បារិសុទធិឧចបាសថ        ឧសបាេថេសប្មចសោយការប្បារ់ 

បារេុិទ្ិ (មាន២ប្រការគឺ ប្បារ់ក្នុងេមាន ក់្ភិក្ខុែនទ១ ប្បារ់ែល់គ្នន
នឹងគ្នន ១) ។ 

៣- អធិោោនុចបាសថ ឧសបាេថេសប្មចសោយការអវិោា ន ។ 
     អេជជីចោយចហតុ៣ោ៉ាង 

១- សញ្ចិរច  អាបតតឹ  អាបជជតិ ភិក្ខុហក្លងឲ្យប្ត្ូវអារត្តិ ។ 
២-អាបតតឹ  បរិគូហតិ  ភិក្ខុរិទបាាំងអារត្តិ។  
៣- អគតគិមនំ  គរឆត ិ    ភិក្ខុលុេះអាំណាចអគតិ្ ។  

េជជីចោយធម៌៣ 
 ១- សញ្ចិរច  អាបតតឹ  នាបជជតិ  ភិក្ខុមិនហក្លងឲ្យប្ត្ូវអារត្តិ ។ 
 ២- អាបតតឹ  ន  បរិគូហតិ ភិក្ខុមិនបានរិទបាាំងអារត្តិ។  
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៣- អគតិគមនំ  ន  គរឆត ិ ភិក្ខុមិនលុេះអាំណាចអគតិ្ ។ 
អងគននការសណមដងអាបតតិ៣ោ៉ាង 

១- អរចយំ  អរចយចា  ទស្សនំ  ភិក្ខុស ើញសទេតមសទេ។ 
២- យថា  ធមេំ  បដិករណំ     បានរសញ្ចញវាចាឲ្យឮចាេ់ ។ 
៣- អាយតឹ  សំវរមាបជជនំ    បានតាំងចិត្ត ថាអញនឹងេប្ងួម

ត្សៅ ។   

-សៅរិែក្៦/៤០៤ ប្ពេះអងគប្ទង់ហាមមិនឲ្យភិក្ខុ េហមដងអារត្តិ
ឬទទួលអារត្តិសេមើភាគគ្នន    (អារត្តិែ្ចគ្នន )សទ   សរើភិក្ខុណាេហមដង ឬ 
ទទួល ភិក្ខុស្េះប្តូ្វអារត្តិទុក្កែ  ។ 

ការ្បាប់អាបតតិចោយអាការ៣ 

១- វតថុំ  អាចោចរតិ  ប្បារ់វត្ថុ ។ 
២- អាបតតឹ  អាចោចរតិ ប្បារ់អារត្តិ ។ 
៣- ឧភយំ  អាចោចរតិ ប្បារ់ទាំងពីរ(វត្ថុ+អារត្តិ) ។ 

សាានទីគួររូេវស្ោ៣សាាន 
១- វចជ ក្នុងលាំសៅររេ់អនក្គង្ខេ លសគ្ន ។ 
២- សចតថ ក្នុងរសទេះពួក្ មួញ ។ 
៣- នាោយ ក្នុងទ្ក្ ។(១)    

បោរណ្ណចោយសាាន៣ 
១- ទិចដឋន  ោ  សោយស ើញក្ដី ។ 
២- សុចតន  ោ សោយឮក្ដី ។ 
៣- បរិសង្ខាយ  ោ សោយរសងកៀេក្ដី ។  

ដណំាក់្កាលននការរវារណា   (រិ.៧/៨៤-៩០) 

                                                            

១ - ឯស្ដថ នទីមិនគួរច្លវេាមាន៧, សមើលពួក្៧/៥១៦ផង ។ 
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- ភិក្ខុ៥ររ្ រវារណាសោយេងឃរវារណា ។ 
- ភិក្ខុ៤ . ៣ . ២.ររ្ រវារណាែល់គ្នន នឹងគ្នន  ។ 
- ភិក្ខុសៅមាន ក់្ឯង១ររ្ រវារណាសោយអវិោា ន ។ 
 សរើមិនរវារណាោ៉ាងសនេះសទ ប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ ។ 

វិបតតិ៣ោ៉ាង 
១- សីេវិបតតិ  វ ិ្ េខ្ចេីល(បានែល់អារត្តិបារារិក្៤

េងាទិសេេ១៣) ។ 
២- អាច្ឆរវិបតតិ   វ ិ្ េខ្ចអាចារៈ   (បានែល់អារត្តិ៥ក្ង 

ែ៏សេេ) ។ 
៣- ទិដឋិវបិតត ិ   វ ិ្ េខ្ចទិែាិ  (បានែល់មិចាា ទិែាិ និងអនតគ្នគ - 

ែិកាទិែាិ ។ (រិ.៧/១៣១) 

- មិចាា ទិែាិមានវត្ថុ១០ មាន នត្ថិ  ទិននាំ ជាសែើម ។   
- អនតគ្នគ ែិកាទិែាិ បានែល់េេសត្ទិែាិ និង ឧសចាទទិែាិ) ។ 

ន្តរីវរមាន៣គឺ : 
១- សង្ោដិ  េាំពត់្េងាែី ។ 
២- ឧតតោសចង្ខា ចីវរ ។ 
៣- អនតរោសចកា េបង់ ។ 

ោាតន្តរីវរ 
 ខ្មន ត្េងាែី និង ឧត្តរាេងគៈ ប្ត្ូវឲ្យត្្ចជាងចីវរប្ពេះេុគត្ គឺ
ោ៉ាងត្្ចរាំផុត្រសណាដ យ៥ែត្ថកាត រ់នែ គឺ ៥គក់្ ឬ៤ែត្ថ ១គក់្, ហផនក្
ទទឹង ៣ែត្ថកាដ រ់នែ គឺ៣គក់្ ឬ២ែត្ថ ១គក់្ ។ 
 ខ្មន ត្អនតរវាេក្ៈ គឺរសណាដ យ៥ែត្ថកាដ រ់នែ,    ទទឹង២ែត្ថ ក៏្
គួរ ។ សរើនប្ត្ចីវរវាំឬត្្ចជាងខ្មន ត្ហែលបានសរលសែើយ, ភិក្ខុប្តូ្វ
អវិោា នជាររកិាខ រសចា ៈ(សែើយសប្រើប្បាេ់ចុេះ)កុ្ាំអវិោា នសចញស ម្ េះ
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េងាែី ឧត្តរាេងគៈ អនតរវាេក្ៈ ស ើយ ។    ចាំហែក្ចីវរហែលត្្ច
រាំផុត្លមមអវិោា ន   (ឬវកិ្រប)  បានស្េះ  គឺរសណាដ យ      ៨ធ្លន រ់ប្ពេះ 
េុគត្ = ៥០Cm ,និងទទឹង៤ធ្លន រ់ប្ពេះេុគត្ = ២៥Cm ។ 

(េមនតហខមរ៣/២៥៣+ក្ង្ខខ ហខមរ១/១៧៤+វនិយេងគែៈហខមរ៣២)។ 
្ទនាប់ចជើង៣ោ៉ាង 

អេ់សលាក្បានែឹងសែើយថា ប្ទ្រ់សរើងទាំងអេ់ហែលអាច
ក្សប្មើក្សៅបាន  ប្ពេះអងគប្ទង់ហាមសែើយ     រ៉ាុហនដប្ទង់អនុញ្ញា ត្
ប្ទ្រ់សរើង៣ោ៉ាងហែលសគត្មកល់សៅជានិចច ហែលសគឲ្យក្សប្មើក្សៅ
មិនបានគឺ : 

១- វរចបាទុកា ប្ទ្រ់សរើងេប្មារ់រស ទ្ រង់ន្វវចចៈ ។  
២- បស្ោវបាទុកា   ប្ទ្រ់សរើងេប្មារ់រស ទ្ រង់រេាវៈ។ 
៣- អារមនបាទុកា ប្ទ្រ់សរើងេប្មារ់លាងរប្មេះអាចម៍។ 

រតតិចរឆទរបស់បារិោសិកភិកខុ៣ោ៉ាង 
១- សហោចសា ការសៅរមួគ្នន  ។ 
២- វិប្បោចសា ការមិនសៅរមួគ្នន  ។ 
៣- អនាចោរនា ការមិនប្បារ់។(១) 

សចមាធានបរិោសណរកជា៣ 
១- ឱធានសចមាធាន    េ្មររវិាេ ប្រម្លអារត្តិ    និងរាប្តី្ 

ច្លគ្នន េប្មារ់ អារត្តិហែលប្ត្ូវសប្ចើនែង ហត្មាននថងរិទសេមើគ្នន  ។ 
២- អគ្ឃសចមាធាន េ្មររវិាេប្រម្លអារត្តិនិងនថងច្លគ្នន  

សែើយច្លររវិាេសៅតមចាំនួននថងហែលសប្ចើនជាង (េប្មារ់អារត្តិ
ហែលមាននថងរិទមិនសេមើគ្នន ) ។ 

                                                            

១ - សមើលការោច់រាប្តី្ររេ់មានត្តចារកិ្ភិក្ខុ ក្នុងពួក្៤/២០៣ផង ។ 
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៣- មិស្សកសចមាធាន     េ្មររវិាេេប្មារ់អារត្តិមានវត្ថុ
សផសងគ្នន  ហែលមាននថងរិទសេមើគ្នន ក្ដីឬមិនសេមើគ្នន ក្ដី ។ 

អំវីអាសនៈ 
េម័យស្េះឯង   ភិក្ខុសប្ចើនររ្ រសរៀនបាលី ក៏្លាំបាក្ សពល

ស្េះប្ពេះអងគអនុញ្ញា ត្ឲ្យភិក្ខុហែលមានអាេនៈសេមើគ្នន  អងគុយជាមួយ
គ្នន បាន ។ សប្កាយមក្ពួក្ភិក្ខុសប្ចើនររ្អងគុយសលើហប្គ១ តាំង១ រែ្ត្
ទល់ហត្បាក់្, ប្ពេះអងគក៏្ប្ទង់អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិក្ខុហែលមានអាេនៈសេមើ
គ្នន  (មានវេារវាង៣) ហត្២្ក់្អងគុយសលើហប្គ១ ឬតាំង១បាន ។ 
សប្កាយមក្ប្ពេះអងគប្ទង់អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិក្ខុហែលមានអាេនៈមិនសេមើគ្នន
អងគុយជាមួយគ្នន សលើអាេនៈហវងបាន គឺអាេនៈមានទីរាំផុត្លមមភិក្ខុ
៣ររ្អងគុយបាន សទេះរីជាក្សប្មើក្បាន ឬមិនក្សប្មើក្បានក៏្សោយ ។ 
សវៀរហលងហត្រុគគ៣ពួក្គឺ : 

១- បណោចកា   មនុេសសខទើយ ។ 
២- មាតុាាចមា  មាតុ្ប្គ្នម ។ 
៣- ឧភចាវ្យញ្ជនចកា  មនុេសមានសភទពីរ ។ 

សាាន៣ោ៉ាង 
 រួក្មនុសស  ទៅក្នុងឧត្តរកុ្រុទវីប      ខ្ពង់ខ្ពស់ទលើសរួក្ទទវតាជាន់ 

តាវត្តិងសនិងរួក្មនុសសទៅក្នុងជមពូទវីបទោយស្ថថ ន៣យ៉ា ងគឺ : 
១- អបមា  មិនមានសេចក្ដីអនទេះស្ដ ។  
២- អបរិគគហា   មិនមានសេចក្ដីែួងហែង ។ 
៣-និយាយុកា  វិចសសកុចនា  មានអាយុសទៀងមានក្ាំសែើ ត្

ែ៏វសិេេ ។ 
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រួក្ទទវតាជាន់តាវត្តិងស ខ្ពង់ខ្ពស់ទលើសរួក្មនុសសក្នុងឧត្តរកុ្រុទវីប 
និងក្នុងជមពូទវីបទោយស្ថថ ន៣យ៉ា ងគឺ : 

១- ទិពាាយុ  អាយុជាទិពេ ។ 
២- ទិវេវណ្ណោ  េមបុរជាទិពេ ។ 

៣- ទិវេសុខំ  សេចក្ដីេុខជាទិពេ ។ 
រួក្មនុសសទៅក្នុងជមពូទវីប ខ្ពង់ខ្ពស់ទលើសរួក្មនុសសទៅក្នុងឧត្តរ-

កុ្រុទវីប និងរួក្ទទវតាជាន់តាវត្តិងសទោយស្ថថ ន៣យ៉ា ងគឺ : 
១- សុោ  មានសេចក្ដីសក្លៀវកាល  ។ 
២- សតិមចនាា  មានស្ដម រតី្ខ្មជ រ់ខជួន ។ 
៣- អធិ្វហេររិយោសា  មានការរាំសពញប្ពែមចរយិវម៌ែ៏

វសិេេ ។  
ោសនាបារមី៣ោ៉ាង 

 មនុេសសយើងស្ដងរាំសពញន្វវាេ្បារមីស្េះបាន  គឺសវេើឲ្យ 
សក្ើត្មានក្នុងខលួន សោយរែិរត្តិចសប្មើនគុែវម៌៣ប្រការ គឺ : 
 ១- បុចវេកតបុញ្ញា ភាពជាអនក្មានរុែយសវេើទុក្សែើយក្នុង
កាលមុន ។ 
 ២- សប្បុរិសូបសំចសវ  ការបានច្លសៅសេពគរ់េរបុរេ ។ 
 ៣- អតតសមាាបណិធិ ការត្មកល់ខលួនសោយប្រនព ។ 

ធមេារបស់ន្ទសដី 
 ១- បុវេណាសមយំ  មចរឆរមេបរិយុដឋិចតន  ប្រក្រសោយ
សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ក្នុងរុពេែា េម័យ ។ 
 ២-  មជ្ឈនតិកសមយំ  ឥស្ោបរិយុដឋិចតន  ប្រក្រសោយ
សេចក្ដីប្ចហែន ក្នុងមរឈនតិក្េម័យ ។ 
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 ៣- សាយណាសមយំ  កាមោគបរិយុដឋិចតន  ប្រក្រសោយ
សេចក្ដីសប្ត្ក្ប្ត្អាលក្នុងកាម ក្នុងស្ដយែា េម័យ ។ 

អរុណ៣្បចភទ 
 ១- ឱោារុណ អរែុពែ៌េ ។ 
 ២- កាឡារុណ  អរែុពែ៌សមម  ។ 
 ៣- តមាារុណ  អរែុពែ៌ប្ក្ែម ។ 

* អនក្រក្ាឧសបាេថ ប្ត្ូវប្រកាន់យក្អរែុទី៣ ។ 
បរិវដដៈ ៣ 

១- សរចញ្ញាណ ប្បាជាា ក្ាំែត់្ែឹងន្វសេចក្ដីពិត្ ។ 
២- កិរចញ្ញាណ ប្បាជាា ក្ាំែត់្ែឹងន្វកិ្ចចហែលគួរសវេើ ។ 
៣- កតញ្ញាណ  ប្បាជាា ក្ាំែត់្ែឹងន្វកិ្ចច    ហែលបានសវេើ 

សស្េចសែើយ ។ 
កុហនាមាន៣ោ៉ាង 

ការកុហកដោយឫកពា 
១- បរចយប្បដិចសវន   សវេើឫក្កុ្ែក្ក្នុងការសេពន្វរចច័យ ។ 

២- សាមនតជប្បន   សវេើឫក្កុ្ែក្ខសឹរសខសៀវ  រសងាើរការែ៍
ឲ្យសគែឹងថា ខលួនជាអនក្ប្តេ់ែឹងឧត្តរមិនុេសវមម ។ 

៣- ឥរិោបថសននិស្សិត   សវេើឫក្កុ្ែក្អាស្េ័យឥរោិរថ ។ 
ខនតីមាន៣្បចភទ 

១- តីតិកាាខនតិ អត់្វន់សោយអាំណាចេីល េងកត់្ចិត្តទុក្ មិន
លុេះអាំណាចក្នុងសេចក្ដីសលាភ  សប្កាវ  និង វសងេង ក្នុងអារមមែ៍មិន
ឲ្យកិ្សលេសប្គ្នត្ប្គ្នត្សក្ើត្ស ើង ។ 
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២- តបខនត ិ អត់្វន់សោយអាំណាចេមាវិសក្ើត្ពីការចសប្មើន
ក្មមោា ន ក្មាច ត់្ររយុិោា នកិ្សលេ ។ 

៣- អធិោសនខនតិ  អត់្វន់រែ្ត្ញុាាំងអនុេយក្កិសលេឲ្យ
ោច់ជាេមុសចាទ សោយអាំណាចវរិេស្រញ្ញា  ។ 

រកខុ៣ោ៉ាង 
 ១- មំសរកខុ ចក្ខុរបស្ដទ ។ 
 ២- ទិវេរកខ ុ ចក្ខុែ្ចជាទិពេ ។ 
 ៣- បញ្ញារកខ ុ អាេវក្ខយញ្ញា ែ ។  

ចសាតៈ៣ោ៉ាង 
 ១- មំសចសាត  សស្ដត្របស្ដទ ។ 
 ២- ទិវេចសាត  សស្ដត្ែ្ចជាទិពេ ។ 
 ៣- តណ្ណាចសាត សលាភសចត្េិក្ ។  

បដិភាណមាន៣ោ៉ាង 
 ១- បរិយតតិប្បដិភាណ ប្បាជាា វាងនវក្នុងការសរៀនេ្ប្ត្ ។ 
 ២- បរិបុច្ឆាបដិភាណ  ប្បាជាា វាងនវក្នុងការស្ដក្េួរ ។ 
 ៣- អធិគមប្បដិភាណ ប្បាជាា វាងនវក្នុងការប្តេ់ែឹង ។ 

ទកខិចណ្ណទកមាន៣ 
 ១- ឧទរិចសាទក ប្ចូចទឹក្  រសញ្ចញវាចាឧទទិេភាគផល 
ែល់សរត្រុគគល ។ 
 ២- បតថចនាទក ប្ចូចទឹក្ោក់្សលើនែរែិគ្នគ ែក្ៈ សោយ
រសញ្ចញវាចាប្បាថាន ចាំសរេះទនហែលខលួនបានសវេើ ។ 
 ៣- សក្ខ្យោទក  ប្ចូចទឹក្ គឺយក្ទឹក្ជាស្ដក្សីសពលផសាំផគុាំ
សមប្តី្ជារតី-ប្រពន្នឹងគ្នន ជាសែើម ។ 
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កមេ៣ោ៉ាង 
 ១- អាយុវឌ្ឍនកមេ ក្មមអែលងន្វអាយុចសប្មើន ។ 
 ២- ជីវិតមហកមេ ក្មមចមលងន្វរីវតិ្ ។ 
 ៣- ទកខិណ្ណនុប្បោនកមេ ក្មមសវេើន្វទក្ខិណានុរបទន ។ 

ន្តកូដធម៌៣ោ៉ាង 
 ១- សរចំ រក្យពិត្ ។ 
 ២- ខនត ិ សេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
 ៣- កតញ្ញ ូ ការែឹងគុែ ។ 

ធម៣៌របស់វិបស្សនាកមេោោន 
 វរិេស្ភាវ្សនេះ ប្ពេះសោគ្នវចរមុននឹងចសប្មើនគរបីេិក្ា
ឲ្យែឹងចាេ់ន្វវម៌៣ប្រការជាមុនេិនគឺ : 
 ១- ធម៌ជាភូមិ   ជាអារមមែ៍ររេ់វរិេស្ ។ បានែល់ខន្៥ 
អាយត្នៈ១២  ធ្លតុ្១៨  ឥគនទិយ២២ ជាសែើម ។ 
 ២- ធម៌ជាឫសគេ់ ជាសែតុ្ឲ្យសក្ើត្ស ើង សែើយតាំងសៅ
ររេ់វរិេស្ ។ បានែល់ េីលវេុិទិ្ និង ចិត្តវេុិទិ្(ឧរចារេមាវិ 
និង អរប្េមាវិ ) ។ 
 ៣- ជាតួវិបស្សនា ។  បានែល់វេុិទិ្៥ោ៉ាង  គឺ ទិែាិវេុិទិ្ 

ក្ង្ខខ វតិ្រែវេុិទិ្ មគ្នគ មគគញ្ញា ែទេសនវេុិទិ្ រែិរទញាែ-
ទេសនវេុិទិ្ ញាែទេសនវេុិទិ្ មយ៉ាងសទៀត្រញ្ញា ស ើញពិត្ក្នុង
េភាវៈសក្ើត្រលត់្ គឺអនិចចាំ  ទុក្ខាំ  អនតត  ។ 

(ចប់ធមព៌ួក៣) 
r(0)s 
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ចតុកកៈ ពួក៤ 

{rYs| 
 

រកកធម៌៤ោ៉ាង(១) 

ធម្៤៌យ៉ាងទនះទៅថាធម្ម៌ានឧរការៈទព្ច ើន 
 ១- បដិរូបចទសោចសា  ការសៅក្នុងប្រសទេែ៏េមគួរ ។ 
 ២- សប្បុរិសូបស្សចោ  ការសេពគរ់េរបុរេ ។ 
 ៣- អតតសមាាបណិធិ ការត្មកល់ខលួនទុក្ប្រនព ។ 
 ៤- បុចវេកតបុញ្ញា ភាពជាអនក្សវេើរុែយទុក្ក្នុងកាលមុន ។ 

សតិប្បោោន៤ 
ធម្៤៌យ៉ាងទនះជាធម្គ៌រួចទព្ម្ ើន 

 ១- កាោនុបស្សនា   េតិ្រឭក្ស ើញកាយក្នុងកាយ ។ 
 ២- ចវទនានុបស្សនា   េតិ្រឭក្ស ើញសវទ្ក្នុងសវទ្ ។ 
 ៣- រិាានុបស្សនា   េតិ្រឭក្ស ើញចិត្តក្នុងចិត្ត ។ 
 ៤- ធមាានុបស្សនា   េតិ្រឭក្ស ើញវម៌ក្នុងវម៌ ។ 

អាហារ៤ោ៉ាង 
ធម្៤៌យ៉ាងទនះជាធម្គ៌រួក្ណំត់ដងឹ 

 ១- កវ ីកាោហារ អាហារជាែុាំជាពាំន្ត្ ។ 
( ា្ំមក្ន្វឱរែាមក្ររ្) ។ 

 ២- ផស្ោហារ  អាហារគឺផេសៈ ( ា្ំមក្ន្វសវទ្៣) ។ 
 ៣- មចនាសចញ្ចតនាហារ អាហារគឺចាំែង់ននចិត្ត ។ 

                                                            

១- វមមជាតិ្ជាសប្គឿងវលិសៅសៅថា ចក្ក, មាន៥ោ៉ាងគឺ  ទរចុក្ក  រត្នចក្ក  វមមចក្ក 
ឥរោិរថចក្ក  និង េមបត្តិចក្ក,  ទីសនេះេាំសៅយក្  េមបត្តិចក្ក ។ 
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(កុ្េលាកុ្េលសចត្្ ឬេង្ខខ រទាំង៣  ា្ំមក្ន្វរែិេន្ិ
ក្នុងភព៣) ។ 
 ៤- វិញ្ញាណ្ណហារ អាហារគឺរែិេនិ្វញិ្ញា ែ ។  

( ា្ំមក្ន្វ្មររ្ក្នុងរែិេនិ្ក្ខែៈ) ។ 
អនលង់៤ 

ធម្៤៌យ៉ាងទនះជាធម្គ៌រួលះរង់ 
 ១- កាចមាចោ  អនលង់គឺកាម ។ 
 ២- ភចោចោ  អនលង់គឺភព ។ 
 ៣- ទិចោោចោ  អនលង់គឺទិែាិ ។ 
 ៤- អវិចជាាចោ អនលង់គឺអវជិាជ  ។ 

ចោគៈ៤ោ៉ាង 
ធម្៤៌យ៉ាងទនះគធឺម្ជ៌ាចណំណក្ននទសចក្ ដវីនិាស 

 ១- កាមចោចា សប្គឿងប្រក្រគឺកាម ។ 
 ២- ភវចោចា សប្គឿងប្រក្រគឺភព ។ 
 ៣- ទិដឋិចោចា សប្គឿងប្រក្រគឺទិែាិ ។ 
 ៤- អវិជាាចោចា សប្គឿងប្រក្រគឺអវជិាជ  ។ 

វិចសសភាគិយធម៌៤ោ៉ាង 
ធម្៤៌យ៉ាងទនះជាចណំណក្វទិសស 

 ១- កាមចោគវិសំចោចា  
ការប្បាេចាក្សប្គឿងប្រក្រគឺ កាម ។ 

 ២- ភវចោគវិសំចោចា  
ការប្បាេចាក្សប្គឿងប្រក្រគឺ ភព ។ 

 ៣- ទិដឋិចោគវិសំចោចា  
ការប្បាេចាក្សប្គឿងប្រក្រគឺ ទិែាិ ។ 



-112- 

 

 ៤- អវិជាាចោគវិសំចោចា  
ការប្បាេចាក្សប្គឿងប្រក្រគឺ អវជិាជ  ។ 

សមាធិ៤ោ៉ាង 
ធម្៤៌យ៉ាងទនះជាធម្ព៌្តាស់ដងឹបានទដាយព្ក្ 

 ១- ហានភាគិយសមាធិ េមាវិជាចាំហែក្វ ិ្ េ ។ 
 ២- ឋិតិភាគិយសមាធិ   េមាវិហែលជាចាំហែក្ឋិត្សថរ.  
 ៣- វិចសសភាគិយសមាធិ េមាវិជាចាំហែក្វសិេេ ។ 
 ៤- និចវេធភាគិយសមាធិ េមាវិជាចាំហែក្ ទមាល យន្វ
កិ្សលេ ។ 

ញាណ៤ោ៉ាង 
ធម្៤៌យ៉ាងទនះគរួទធ វើឲ្យទក្ ើតទ ើង 

 ១- ធមេញ្ញាណ  វមមជាត្ជាសប្គឿងែឹងក្នុងវម៌ ។ 
 ២- អនេយញ្ញាណ វមមជាត្ជាសប្គឿងែឹងក្នុងការយល់ ។ 
 ៣- បរចិរឆទញ្ញាណ វមមជាត្ជាសប្គឿងែឹងក្នុងការក្ាំែត់្ ។ 
 ៤- សមេតិញ្ញាណ វមមជាត្ជាសប្គឿងែឹងក្នុងការេនមតិ្ ។ 

សរចៈ៤ោ៉ាង 
ធម្៤៌យ៉ាងទនះជាធម្គ៌រួដងឹចាស់ 

 ១- ទុកខសរចំ  វម៌ពិត្គឺសេចក្ដីទុក្ខ ។ 
 ២- សមុទយសរចំ  វម៌ពិត្គឺសែតុ្ ា្ំឲ្យសក្ើត្ទុក្ខ ។ 
 ៣- និចោធសរច ំ វម៌ពិត្គឺសេចក្ដីរលត់្ទុក្ខ ។ 
 ៤- មគគសរចំ   វម៌ពិត្គឺផល្វប្រតិ្រត្តិ សែើមបីែល់ទីរ ាំលត់្ទុក្ខ ។ 

ទសចក្ ដទីសេងគ្នា ក្ ាងុចតរុារយិសច ច 
 - ទុក្ខេចចៈ ជាកុ្េលខលេះ    អកុ្េលខលេះ   អពយប្កឹ្ត្ខលេះ ។ 
 - េមុទយេចចៈ  ជាអកុ្េលេុទ្ ។ 
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 - និសរាវេចចៈ  ជាអពយប្កឹ្ត្ ។ 
 - មគគេចចៈ ជាកុ្េល ។ 

សាមញ្ញផេ៤ 
ធម្៤៌យ៉ាងទនះគរួទធ វើឲ្យជាក់្ចាស់ 

 ១- ចសាាបតតិផេ ។ 
 ២- សកោាមិផេ ។ 
 ៣- អនាាមិផេ ។ 
 ៤- អរហតតផេ ។                         
 * វម៌ទាំង៤០(ខ្មងសលើសនេះ) ជាវម៌ពិត្ វម៌ហមន ជាវម៌សទៀង
ទត់្ មិនហប្រប្រួលជាោ៉ាងែនទស ើយ ហែលប្ពេះត្ថាគត្ប្តេ់ែឹង
សែើយសោយប្រនព សោយប្រការែ្សចនេះ ។ 

ញាណ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ទុចកខ  ញាណំ សេចក្ដីែឹងក្នុងទុក្ខ ។ 
 ២- ទុកខសមុទចយ  ញាណំ សេចក្ដីែឹងក្នុងសែតុ្ននទុក្ខ ។ 
 ៣- ទុកខនិចោចធ  ញាណំ សេចក្ដីែឹងក្នុងការរលត់្ទុក្ខ ។ 
 ៤- ទុកខនិចោធាមិនីបដិបោយ  ញាណំ  សេចក្ដីែឹងក្នុង
រែិរទហែលអាចែល់ន្វការរ ាំលត់្ទុក្ខ ។  

អរិយធម៌៤ោ៉ាង 
 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ  កាលហែលត្ថាគត្ក្ដី  អនក្ទាំងឡាយក្ដី  
អស ទ្ លសៅ ប្តច់រង្ខគ ត់្សៅ(ក្នុងេងារ) អេ់កាលែ៏ហវងោ៉ាងសនេះ 
សប្រេះមិនបានប្តេ់ែឹង មិនបានចាក់្វលុេះន្វវម៌៤ោ៉ាង គឺ : 
 ១- អរិយសីេ  េីលែ៏ប្រសេើរ ។ 
 ២- អរិយសមាធិ េមាវិែ៏ប្រសេើរ ។ 
 ៣- អរិយបញ្ញា រញ្ញា ែ៏ប្រសេើរ ។ 
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 ៤- អរិយវិមុតតិ វមុិត្តិែ៏ប្រសេើរ ។ 
បុគគេោាតច្ឆកធមេវិន័យចោយធម៌៤ 

 ១- អរិយសីចេន (មិន)ប្រក្រសោយអរយិេីល ។ 
 ២- អរិយសមាធិនា (មិន)ប្រក្រសោយអរយិេមាវិ ។ 
 ៣- អរិយបញ្ញាយ (មិន)ប្រក្រសោយអរយិរញ្ញា  ។ 
 ៤- អរិយវិមុតតិោ (មិន)ប្រក្រសោយអរយិវមុិត្តិ ។ 
 * មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ រុគគលមិនបានប្រក្រសោយវម៌៤ោ៉ាង
សនេះត្ថាគត្សៅថា   ឃ្លល ត្ចាក្វមមវន័ិយ ។       ឯរុគគលហែលប្រក្រ 
សោយវម៌៤ោ៉ាងខ្មងសប្កាមសនេះ សទើរត្ថាគត្សៅថា មិនឃ្លល ត្ចាក្
វមមវន័ិយគឺ : 
 ១- បុគគេ្បកបចោយអរិយសីេ ។ 
 ២- បុគគេ្បកបចោយអរិយសមាធិ ។ 
 ៣- បុគគេ្បកបចោយអរិយបញ្ញា ។ 
 ៤- បុគគេ្បកបចោយអរិយវិមុតតិ ។ 

បុគគេពាេ្បកបចោយធម៌៤ 
 ១- អវណ្ណារហស្ស វណណំ  ភាសតិ អនក្សរលេរសេើររុគគល
ហែលគួរតិ្េះសែៀល ។ 

 ២- វណ្ណារហស្ស  អវណណំ  ភាសតិ សរលតិ្េះសែៀល រុគគល
ហែលគួរេរសេើរ ។ 

 ៣- អប្បសាទនីយឋាចន  បសាទំ  ឧបទំចសតិ  សក្ើត្សេចក្ដី
ប្រេះថាល ក្នុងសែតុ្ហែលមិនគួរប្រេះថាល  ។ 
 ៤- បសាទនីយឋាចន  អប្បសាទំ  ឧបទំចសតិ  សក្ើត្សេចក្ដី
មិនប្រេះថាល  ក្នុងសែតុ្ហែលគួរប្រេះថាល  ។ 
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* មាន លភិក្ខុទាំងឡាយរុគគលរលមិន ល្ េនវ ជាអេរបុរេ
ប្រក្រសោយវម៌៤ោ៉ាងសនេះឯង រហមងរីក្គ្នេ់ន្វគុែហែលខលួន
រក្ាសចាលសែើយ ជាអនក្ប្រក្រសោយសទេផង ប្រក្រសោយសេចក្ដី
តិ្េះសែៀលររេ់អនក្ប្បារាទាំងឡាយផងរហមងបានន្វបារែ៏សប្ចើនផង។ 

បុគគេពាេ៤វួកចទៀត 
 ១- មាតរិ  មិច្ឆាបដិបជជមាចនា   រុគគលប្រប្ពឹត្តខុេក្នុងមាត។ 

 ២- បិតរិ  មិច្ឆាបដិបជជមាចនា    ប្រប្ពឹត្តខុេក្នុងរិត ។ 

 ៣- តថាគចត  មិច្ឆាបដិបជជមាចនា  ប្រប្ពឹត្តខុេក្នុងត្ថាគត្ ។  
 ៤- តថាគតស្ោវចក   មិច្ឆាបដិបជជមាចនា     ប្រប្ពឹត្តខុេក្នុង 

ស្ដវក័្ររេ់ត្ថាគត្ ។ 
 * វម៌៤ោ៉ាងសនេះមានន័យែ្ចវម៌ខ្មងសលើហែរ ។ 

សប្បុរស្បកបចោយធម៌៤ 
 ១- មាតរិ  សមាាបដិបជជមាចនា  រុគគលប្រប្ពឹត្តប្តូ្វក្នុងមាត។  
 ២- បិតរិ  សមាាបដិបជជមាចនា  ប្រប្ពឹត្តប្តូ្វក្នុងរិត ។ 

 ៣- តថាគចត  សមាាបដិបជជមាចនា  ប្រប្ពឹត្តប្តូ្វក្នុងត្ថាគត្ ។ 
 ៤- តថាគតស្ោវចក   សមាាបដិបជជមាចនា      ប្រប្ពឹត្តប្តូ្វក្នុង 
ស្ដវក័្ររេ់ត្ថាគត្ ។ 

 * វម៌៤ោ៉ាងសនេះមានន័យផទុយនឹងវម៌ខ្មងសលើ ។ 
បុគគេ៤វួក 

 ១- អនុចស្ោតាមី រុគគលមានែាំសែើ រ សៅរសណាដ យតម
ហខសទឹក្ ។ 
 ២- បដិចស្ោតាមី រុគគលមានែាំសែើ រសៅប្ចាេហខសទឹក្ ។ 

 ៣- ឋិតចាា រុគគលមានេភាពជាអនក្ រសៅ ។ 
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 ៤- តិណ្ណោ   បារគចា  ថចេ  តិដឋតិ  រុគគលបានអែលងសៅែល់
សប្ត្ើយ្យសែើយ ឋិត្សៅសលើសគ្នក្ ។ 

បុគគេ៤វួកចទៀត 
 ១- អប្បស្សុចា  សុានុបបចនាា រុគគលសចេះែឹងតិ្ច មិន
បានប្រក្រសោយការសចេះែឹង ។ 
 ២- អប្បស្សុចា  សុតុបបចនាា         រុគគលមានសេចក្ដីសចេះែឹង 
តិ្ច បានប្រក្រសោយការសចេះែឹង ។ 
 ៣- វហុស្សុចា  សុានុបបចនាា     រុគគលមានសេចក្ដីសចេះែឹង
សប្ចើន មិនបានប្រក្រសោយការសចេះែឹង ។ 
 ៤- វហុស្សុចា  សុតុបបចនាា  រុគគលមានសេចក្ដីសចេះែឹង
សប្ចើន សែើយបានប្រក្រសោយការសចេះែឹង ។ 

សូមពនយល់ 

  - រុគគលទី១ បានែល់រុថុរជនមានសេចក្ដីសចេះែឹងតិ្ច សែើយជាអនក្
ប្ទុេដេីល ។ 
  - ទី២ បានែល់ ប្ពេះខីណាស្េពមានការសចេះែឹងតិ្ច ។ 
  - ទី៣ បានែល់រុថុរជនប្ទុេដេីល ហត្មានការសចេះែឹងសប្ចើន ។ 
  - ទី៤ បានែល់ប្ពេះខីណាស្េព ហែលមានការសចេះែឹងសប្ចើន។ 

បុគគេ៤វួកចទៀត 
 ១- ចកាធគរុ   នសទធមេគរុ រុគគលវងន់ក្នុងសេចក្ដីសប្កាវ មិន
វងន់ក្នុងប្ពេះេទ្មម ។ 
 ២- មកខគរុ   នសទធមេគរ ុ រុគគលវងន់ ក្នុងសេចក្ដីលុរគុែ 
មិនវងន់ក្នុងប្ពេះេទ្មម ។ 
 ៣- ោភគរុ   នសទធមេគរុ រុគគលវងន់ក្នុងលាភ មិនវងន់ក្នុង
ប្ពេះេទ្មម ។ 
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 ៤- សកាារគរុ  នសទធមេគរុ រុគគលវងន់ក្នុងេកាក រៈ មិនវងន់
ក្នុងប្ពេះេទ្មម ។ 

 * ភិក្ខុណាជាអនក្វងន់ក្នុងសេចក្ដីសប្កាវ និងសេចក្ដីលុរគុែ 
ជាអនក្វងន់ក្នុងលាភេកាក រៈ ភិក្ខុទាំងស្េះ រហមងមិនចសប្មើនក្នុងប្ពេះ
េទ្មមហែលប្ពេះេមាម េមពុទ្ប្ទង់ប្តេ់េហមដងសែើយ ។ 

បុគគេ៤វួកចទៀត 
 ១- ឧគ្ឃដិតញ្ញូ  រុគគលហែលប្តេ់ែឹងវម៌ឆ្ងរ់រែ័េ។ 

 ២- វិបរិតញ្ញ ូ  រុគគលហែលប្តេ់ែឹងវម៌ ក្នុងកាលវមមក្ថិក្
បំផបក្នសចក្ដីឲ្យពិស្តត រ ។ 

 ៣- ចនចយ្ា រុគគលហែលប្តេ់ែឹងវម៌លាំបាក្  (លុេះហត្សរៀន
ស្ដក្េួរ សវេើទុក្ក្នុងចិត្តសោយឧបាយប្បាជាា  សេពគរ់អងគុយរិត្
ក្លយែមិប្ត្ សទើរប្តេ់ែឹងវម៌បាន) ។ 

 ៤- បទបរចមា  រុគគលមានរទវម៌ែ៏នប្ក្ហលង(ជាសមា រុគគល 

សទេះស្ដដ រ់សប្ចើន សរៀនសប្ចើន ចងចាាំសប្ចើនោ៉ាងណា ក៏្មិនអាចប្តេ់
ែឹងបានក្នុងជាតិ្សនេះ) ។ 

បុគគេ៤វួកចទៀត 
 ១- អសប្បុរិចសា  រុគគលជាអេរបុរេ ។ 

 ២- អសប្បុរចសន  អសប្បុរិសតចោ អេរបុរេនប្ក្ហលងជាង
អេរបុរេ ។ 

 ៣- សប្បុរិចសា  រុគគលជាេរបុរេ ។ 

 ៤- សប្បុរិចសន  សប្បុរិសតចោ  េរបុរេ នប្ក្ហលងជាង
េរបុរេ ។ 

 - រក្យថា អសរបុរស   េាំសៅយក្រុគគលមិនមានវម៌ទាំងសនេះ 
គឺគ្នម នេីល គ្នម នេទ្មម៧ គ្នម នកាយេុចរតិ្៣  និងវចីេុចរតិ្៤ គ្នម ន
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ក្មមរថ១០ គ្នម នមគគអងគ៨ គ្នម នេមមត្តវម៌១០។ (សមើលរិែក្.ទាំព័រ
១៩៨—២១០) ។ 

 - រក្យថា នព្ក្ណលងជាង គឺរុគគលររួលអនក្ែនទឲ្យតាំងសៅក្នុង
វម៌ស្េះៗ  

បុគគេ៤វួកកនុងចោក 
 ១- រូបប្បមាចណ្ណ រុគគលមានររ្ជាប្រមាែ ។ 

 ២- ចោសប្បមាចណ្ណ   រុគគលមានេាំស ងជាប្រមាែ ។ 
 ៣- េូខប្បមាចណ្ណ រុគគលមានវត្ថុសៅែមងជាប្រមាែ ។ 

 ៤- ធមេប្បមាចណ្ណ រុគគលមានវម៌ជាប្រមាែ ។ 

បុគគេ៤វួកកនុងចោក 
 ១- សោចា  រុគគលប្រក្រសោយរាគៈ ។ 
 ២- សចោចសា  រុគគលប្រក្រសោយសទេៈ ។ 

 ៣- សចមាចហា  រុគគលប្រក្រសោយសមាែៈ ។ 

 ៤- សមាចនា  រុគគលប្រក្រសោយមានេះ ។ 

បុគគេ៤វួកកនុងចោក 
 ១- តចមា  តមបោយចនា   រុគគលងងឹត្ មានងងឹត្សៅខ្មងមុខ 

 ២- តចមា  ចជាតិបោយចនា  រុគគលងងឹត្ មានពនលឺសៅខ្មងមុខ 
៣- ចជាតិ  តមបោយចនា     រុគគលភលឺ មានងងឹត្សៅខ្មងមុខ។ 

 ៤- ចជាតិ  ចជាតិបោយចនា  រុគគលភលឺ មានពនលឺសៅខ្មងមុខ។ 

បុគគេ៤វួកកនុងចោក 
 ១- ឱណចាណចា  រុគគលទរកាន់ហត្ទរសៅ ។ 

 ២- ឱណចាតុណណចា រុគគលទរ ប្ត្លរ់ជាខពេ់វញិ។ 
 ៣- ឧណណចាណចា  រុគគលខពេ់ ប្ត្លរ់ជាទរវញិ។ 
 ៤- ឧណណតុណណចា  រុគគលខពេ់កាន់ហត្ខពេ់ស ើង ។ 
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បុគគេ៤វួកកនុងចោក 
 ១- សមណមរចោ  េមែៈមិនរ ាំសភើរ(សេក្ខរុគគល) ។ 

 ២- សមណបុណោរីចកា  េមែៈ ្ក្េ(េុក្ខវរិេសក្ៈ) ។ 

 ៣- សមណបទុចមា  េមែៈ ្ក្ប្ក្ែម ។ 

 ៤- សមចណសុ  សមណសុខុមាចោ    េមែៈចសប្មើនសោយ
េុខក្នុងពួក្េមែៈ (ប្ពេះេមាម េមពុទ្)។(១) 

បុគគេ៤វួកកនុងចោក 
 ១- អសចុោ  អសុរបរិោចោ អេុរមានអេុរជាររវិារ ។ 

 ២- អសុចោ  ចទវបរិោចោ អេុរមានសទវតជាររវិារ ។ 

 ៣- ចទចោ  អសុរបរិោចោ សទវតមានអេុរជាររវិារ ។ 
 ៤- ចទចោ  ចទវបរិោចោ សទវតមានសទវតជាររវិារ ។ 
 - រក្យថា អេុរ គឺរុគគលប្ទុេដេីល មានបារវម៌ ។ 
 - រក្យថា សទវត គឺរុគគលអនក្មានេីល មានក្លយែវម៌។ 

បុគគេ៤វួកកនុងចោក 
 ១- និកកដឋកាចោ  អនិកកដឋរិចាា      រុគគលមានកាយសចញសៅ 
មានចិត្តមិនសចញសៅ ។ 
 ២- អនិកកដឋកាចោ  និកកដឋរិចាា     រុគគលមានកាយមិនសចញ 
សៅ មានចិត្តសចញសៅ ។ 
 ៣- អនិកកដឋកាចោ  រ   អនិកកដឋរចិាា   រ     រុគគលមានកាយ
មិនសចញសៅផង មានចិត្តមិនសចញសៅផង ។ 

 ៤- និកកដឋកាចោ   រ  និកកដឋរិចាា   រ   រុគគលមានកាយសចញ
សៅផង មានចិត្តសចញសៅផង ។ 

                                                            

១-មានពនយល់សផសងគ្នន សទៀត្ េ្មសមើល រិ.៤២/២២០,២២២,២២៤ + ១៩/១៧៣ ។ 



-120- 

 

បុគគេ៤វួកកនុងចោក 
 ១- អតតនតចបា រុគគលែុត្ក្សដដ ខលួនឯង ។ 

 ២- បរនតចបា រុគគលែុត្ក្សដដ អនក្ែនទ ។ 

៣- អតតនតចបា  រ  បរនតចបា  រ  រុគគលែុត្ក្សដដ ខលួនផង ែុត្ 
ក្សដដ អនក្ែនទផង ។ 
 ៤- ចនវ  អតតនតចបា  ន  បរនតចបា  រុគគលមិនែុត្ក្សដដ ខលួន 
ទាំងមិនែុត្ក្សដដ អនក្ែនទ ។ 

បុគគេ៤វួកកនុងចោក 
 ១- រុគគលមិនប្រតិ្រត្តិសែើមបីប្រសោរន៍ខលួន ទាំងមិនប្រតិ្រត្តិ
សែើមបីប្រសោរន៍អនក្ែនទ ។ 
 ២- រុគគលប្រតិ្រត្តិសែើមបីប្រសោរន៍អនក្ែនទ ហត្មិនប្រតិ្រត្តិ
សែើមបីប្រសោរន៍ខលួន ។ 
 ៣- រុគគលប្រតិ្រត្តិសែើមបីប្រសោរន៍ខលួន ហត្មិនប្រតិ្រត្តិសែើមបី
ប្រសោរន៍អនក្ែនទ ។ 
 ៤- រុគគលប្រតិ្រត្តិសែើមបីប្រសោរន៍ខលួនផង ប្រតិ្រត្តិសែើមបី
ប្រសោរន៍អនក្ែនទផង ។ 

បុគគេ៤វួកកនុងចោក 
 ១- រុគគលចិញ្ច ឹមរីវតិ្សោយផលននការប្រឹងហប្រង មិនចិញ្ច ឹម
រីវតិ្សោយផលននរុញ្ាក្មម ។ 
 ២- រុគគលចិញ្ច ឹមរីវតិ្សោយផលននរុញ្ាក្មម មិនចិញ្ច ឹមរីវតិ្
សោយផលននការប្រឹងហប្រង (បានែល់ពួក្សទវតទាំងអេ់) ។ 
 ៣- រុគគលចិញ្ច ឹមរីវតិ្សោយផលននការប្រឹងហប្រងផង សោយ
ផលននរុញ្ាក្មមផង (បានែល់សេដច និងអាមាត្យជាសែើម) ។ 
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 ៤- រុគគលមិនចិញ្ច ឹមរីវតិ្  សោយផលននការប្រឹងហប្រងផង 
សោយផលននរុញ្ាក្មមផង (បានែល់េត្េនរក្) ។ 

ចម មាន៤ោ៉ាង 
 ១- គជជិា  ចនា  វស្សិា សម ប្គែឹមឥត្សភលៀង ។ 

 ២- វស្សិា  ចនា  គជជិា សម សភលៀងឥត្ប្គែឹម ។ 
 ៣- ចនវ   គជជិា   ចនា   វស្សិា    សម ទាំងមិនប្គែឹម 
ទាំងមិនសភលៀង ។ 
 ៤- គជជិា  រ  វស្សិា  រ សម ប្គែឹមផង សភលៀងផង ។ 

* (រុគគលពួក្ខលេះក្នុងសលាក្សនេះក៏្សប្រៀរែ្ចជាសម ហែរ) ។ 
កែមមាន៤ោ៉ាង 

១- តុចច្ឆា  បិហិចា ក្តមទសទប្គរមាត់្ ។ 

២- បូចោ  វិវចោ ក្តមសពញ(សោយទឹក្)សរើក្ចាំែមាត់្ ។ 

៣- តុចច្ឆា  វិវចោ ក្តមទសទសរើក្ចាំែមាត់្ ។ 
៤- បូចោ  បិហិចា  ក្តមសពញ(សោយទឹក្)ប្គរមាត់្ ។ 
* (រុគគលពួក្ខលេះក្នុងសលាក្សនេះ ក៏្សប្រៀរែ្ចក្តម៤សនេះហែរ) ។ 

អនលង់ទឹកមាន៤ោ៉ាង 
១- ឧាាចនា  គមភីចោភាចសា  អនលង់ទឹក្រាក់្មានឱភាេសប្ៅ។ 
២- គមភីចោ  ឧាាចនាភាចសា  អនលង់ទឹក្សប្ៅមានឱភាេរាក់្។ 
៣- ឧាាចនា  ឧាាចនាភាចសា  អនលង់ទឹក្រាក់្មានឱភាេរាក់្។ 
៤- គមភីចោ  គមភីចោភាចសា      អនលង់ទឹក្សប្ៅមានឱភាេសប្ៅ។ 
*(រុគគលពួក្ខលេះក្នុងសលាក្សនេះក៏្មានឧរមាែ្ចអនលង់ទឹក្សនេះ)។ 

បុគគេ៤វួកដូរណផលសាាយ 
 ១- អាចមា បកកវណណី  រុគគលខចីមានេមបុរទុាំ ។ 
 ២- បចកាា  អាមវណណី  រុគគលទុាំមានេមបុរខចី ។ 
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 ៣- អាចមា  អាមវណណី  រុគគលខចីមានេមបុរខចី ។ 
 ៤- បចកាា  បកកវណណី  រុគគលទុាំមានេមបុរទុាំ ។ 
 *(រុគគលពួក្ខលេះក្នុងសលាក្សនេះ ក៏្សប្រៀរែ្ចហផលស្ដេ យសនេះហែរ)។ 

បុគគេ៤វួកច្បៀបដូរកណដុរ 
 ១- ាធកាា  ចនា  វសិា រុគគលក្កាយរន្ហត្មិនសៅ ។ 
 ២- វសិា  ចនា  ាធកាា សៅ ហត្មិនក្កាយរន្ ។ 
 ៣- ចនវ  ាធកាា  ចនា  វសិា ទាំងមិនក្កាយរន្ ទាំង
មិនសៅ ។ 
 ៤- ាធកាា  រ  វសិា  រ  ក្កាយរន្ផង សៅផង ។ 
 *(រុគគលពួក្ខលេះក្នុងសលាក្សនេះ ក៏្សប្រៀរែ្ចក្ែដុ រសនេះហែរ) ។ 

បុគគេ៤វួកច្បៀបដូរចា 
 ១- សគវរចណ្ណោ  ចនា  បរគវរចណ្ណោ  ជាេត្េកាចក្នុងែេ្ង
សគ្នររេ់ខលួន មិនកាចក្នុងែេ្ងសគ្នែនទ ។ 
 ២- បរគវរចណ្ណោ  ចនា  សគវរចណ្ណោ  ជាេត្េកាចក្នុងែេ្ង
សគ្នែនទ មិនកាចក្នុងែេ្ងសគ្នររេ់ខលួន ។ 

៣- សគវរចណ្ណោ  រ  បរគវរចណ្ណោ  រ  ជាេត្េកាចក្នុងែេ្ង
សគ្នរររេ់ខលួនផង កាចក្នុងែេ្ងសគ្នែនទផង ។ 
 ៤- ចនវ  សគវរចណ្ណោ  ចនា  បរគវរចណ្ណោ  ជាេត្េមិនកាច
ក្នុងែេ្ងសគ្នររេ់ខលួន ទាំងមិនកាចក្នុងែេ្ងសគ្នែនទ ។ 
 *(រុគគលពួក្ខលេះក្នុងសលាក្សនេះ ក៏្សប្រៀរែ្ចសគ្នសនេះហែរ) ។ 

បុគគេ៤វួកច្បៀបដូរអសិរវិស 
 ១- អាគតវិចសា  ន  ចោរវិចសា  រុគគលមានពិេប្រួត្ប្ជារ 
ឆ្ងរ់ ហត្មិនមានពិេែ៏ពនលឹក្ ។ 
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 ២- ចោរវិចសា  ន  អាគតវិចសា    រុគគលមានពិេែ៏ពនលឹក្ 
ហត្មិនមានពិេប្រួត្ប្ជារឆ្ងរ់ ។ 
 ៣- អាគតវិចសា  រ  ចោរវិចសា  រ  រុគគលមានពិេប្រួត្
ប្ជារឆ្ងរ់ផង មានពិេែ៏ពនលឹក្ផង ។ 
 ៤- ចនវ  អាគតវិចសា   ន   ចោរវិចសា    រុគគលមិនមាន
ពិេប្រួត្ប្ជារឆ្ងរ់ ទាំងមិនមានពិេែ៏ពនលឹក្ ។  

្តូវរក្ោសតិកនុងធម៌៤ោ៉ាង 
 ១- មា  រជនីយធចមេសុ  រជជីតិ  កុ្ាំសប្ត្ក្ប្ត្អាលក្នុងវម៌
ទាំងឡាយ ហែលគួរសប្ត្ក្ប្ត្អាល ។ 
 ២- មា     ចោសនីយធចមេសុ   ទុស្សីតិ    កុ្ាំប្រទ្េដក្នុងវម៌ទាំង 
ឡាយ ហែលគួរប្រទ្េដ ។ 
 ៣- មា  ចមាហនីយធចមេសុ  មុយហីតិ  កុ្ាំភាន់ប្ច ាំក្នុងវម៌
ទាំងឡាយ ហែលគួរភាន់ប្ច ាំ ។ 
 ៤- មា  មទនីយធចមេសុ  មជជីតិ  កុ្ាំស្េវងឹក្នុងវម៌ទាំងឡាយ 
ហែលគួរស្េវងឹ ។ 

ភ័យ៤ោ៉ាង 
 ១- ជាតិភយំ  ភ័យអាំពីការសក្ើត្ ។ 
 ២- ជោភយំ  ភ័យអាំពីការចាេ់ប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
 ៣- វ្ាធិភយំ  ភ័យអាំពីរាំងឺសរាគ្ន ។ 
 ៤- មរណភយំ  ភ័យអាំពីសេចក្ដីស្ដល រ់។ 

ភ័យ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អគគិភយំ  ភ័យអាំពីសភលើង ។ 
 ២- ឧទកភយំ  ភ័យអាំពីទឹក្ ។ 
 ៣- ោជភយំ  ភ័យអាំពីសេដច ។ 
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 ៤- ចច្ឆរភយំ  ភ័យអាំពីសចារ ។ 
ភ័យ៤ោ៉ាងចទៀត 

 ១- អាានុោទភយំ ភ័យអាំពីការតិ្េះសែៀលខលួនឯង ។ 
 ២- បោនុោទភយំ ភ័យអាំពីការតិ្េះសែៀលររេ់អនក្ែនទ ។ 
 ៣- ទណោភយំ  ភ័យអាំពីអាជាា  ។ 
 ៤- ទុគគតិភយំ  ភ័យអាំពីទុគគតិ្ គឺអបាយភ្មិ ។ 

ភ័យ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ឩមិភយំ  ភ័យអាំពីរលក្ទឹក្ ។ 
 ២- កុមភីេភយំ ភ័យអាំពីប្ក្សពើ ។ 
 ៣- អាវដភយំ ភ័យអាំពីទឹក្កួ្ចវលិវល់ ។ 
 ៤- សុសុកាភយំ ភ័យអាំពីប្តី្កាច ។ 
     - រក្យថា  រលក្ទឹក្ ជាស ម្ េះននសេចក្ដីសប្កាវនិងឧបាោេៈ ។ 
     - រក្យថា ប្ក្សពើ ជាស ម្ េះននសេចក្ដីប្បាថាន អាហារចហមតត្នផទ ។ 
    - រក្យថា ទឹក្កួ្ចវលិ ជាស ម្ េះននកាមគុែ៥ ។ 
     - រក្យថា ប្តី្កាច ជាស ម្ េះននមាតុ្ប្គ្នម ។ 

ភ័យ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កិចេសភយំ ភ័យអាំពីកិ្សលេ ។ 
 ២- ទណោភយំ  ភ័យអាំពីអាជាា  ។ 
 ៣- ទុគគតិភយំ  ភ័យអាំពីទុគគតិ្ភព ។ 
 ៤- វដដភយំ  ភ័យប្រប្ពឹត្តសៅក្នុងវែដៈ ។ 

ភ័យ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កិចេសភយំ ភ័យអាំពីកិ្សលេ ។ 
 ២- វដដភយំ  ភ័យប្រប្ពឹត្តសៅក្នុងវែដៈ ។ 
 ៣- ទុគគតិភយំ  ភ័យខ្មល ចធ្លល ក់្អបាយភ្មិ ។ 
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 ៤- ឧបោទភយំ ភ័យអាំពីការតិ្េះសែៀលពីអនក្ែនទ ។ 
 * រុថុរជនហត្ងមានភ័យទាំង៤ោ៉ាងសនេះ, ប្ពេះសេក្ខៈមានហត្
ភ័យ៣ (សវៀរទុគគតិ្ភ័យ)  ចាំហែក្ប្ពេះខីណាស្េព ឥត្មានភ័យទាំង-
អេ់ ។ 

ចវសារជជញ្ញាណ៤ 
 ១- ប្ពេះអងគសរដជាា ខលួនជាប្ពេះេមាម េមពុទ្ វម៌ទាំងឡាយក៏្ប្ពេះ
អងគបានប្តេ់ែឹងឯងសែើយ ។ 
 ២- ប្ពេះអងគសរដជាា ខលួនថាជាប្ពេះខីណាស្េព អាេវៈទាំងឡាយ
ររេ់ប្ពេះអងគក៏្អេ់សែើយ ។ 
 ៣- ប្ពេះអងគសរលថា វម៌ហែលសវេើអនតរាយ វម៌ទាំងឡាយ
ស្េះ រហមងសវេើអនតរាយែល់រុគគលអនក្សេពហមន ។ 
 ៤- ប្ពេះអងគេហមដងវម៌សែើមបីប្រសោរន៍ណា ប្រសោរន៍ស្េះ
រហមងអេ់សៅននទុក្ខែល់អនក្រែិរត្តិតមពិត្ហមន ។ 
 * ប្ពេះអងគមានប្បាជាា សក្លៀវកាល ក្នុងវម៌ទាំង៤សនេះចាំសរេះេមែៈ
ក្ដី ប្រែមែ៍ក្ដី សទវតក្ដី មារក្ដី ប្ពែមក្ដី ឬរុគគលណាមួយក្នុងសលាក្ក្ដី 
សោយមិនខ្មល ចអនក្ណាសចាទក្នុងវម៌ស្េះថាមិនមានសទ ។ 

បរច័យនាំឲ្យចកើតតណ្ណា.៤ 
 ១- រីវរចហតុ  ឧបជជតិ  សក្ើត្សប្រេះចីវរជាសែតុ្ ។ 
 ២- បិណោបាតចហតុ  ឧបជជតិ   សក្ើត្សប្រេះរិែឌ បាត្ជាសែតុ្។ 

 ៣- ចសនាសនចហតុ  ឧបជជតិ  សក្ើត្សប្រេះសេ្េនៈ ជា
សែតុ្ ។ 

៤- ឥតិភោភវចហតុ  ឧបជជតិ  សក្ើត្សប្រេះសភេរជៈឧត្តមនិង
ថ្លៃថ្លៃ ដូនចនេះៗ ។ 
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បធាន៤ោ៉ាង 
 ១- សំវរប្បធានំ ពយោមេប្ងួមមិនឲ្យបារសក្ើត្ស ើង។ 

 ២- បហានប្បធានំ ពយោមលេះរង់បារ ហែលសក្ើត្ស ើង
សែើយ ។ 
 ៣- ភាវនាបធាន ំ ពយោមញុាាំងកុ្េលឲ្យសក្ើត្ស ើង ។ 

 ៤- អនុរកខនាបធានំ ពយោមរក្ាកុ្េល ហែលសក្ើត្សែើយ
មិនឲ្យស្ដរេ្នយ ។ 

អគគប្បញ្ញតតិ៤ោ៉ាង 
 ១- អតតភាវីនំ   យទិទំ   ោហុ  អសុរិចនាោ    រាែុអេុរនិទវាំជាង 
ពួក្េត្េមានអត្តភាព ។ 
 ២- កាមចភាគីនំ   យទិទំ   ោជា   មនាោា    ប្ពេះបាទម្្តុ្
ប្រសេើរជាងរុគគលអនក្ររសិភាគកាម ។ 
 ៣- អាធិបចតយ្ានំ   យទិទំ   មាចោ   បាបិមា   មារមានចិត្ត
បារសនេះប្រសេើរជាងពួក្េត្េហែលមានត្ាំហែងវាំ ។ 
 ៤- សចទវចក  ចោចក  សមារចក  ស្វហេចក សស្សមណ្ពា-
ហេណិោ   តថាគចា   អគគមកាាយតិ    ប្ពេះត្ថាគត្ប្បាក្ែជា
ប្រសេើរក្នុងមនុេសសលាក្ ប្ពមទាំងសទវសលាក្ មារសលាក្  ប្ពែម
សលាក្ ក្នុងពួក្េត្េនិងេមែប្រែមែ៍ ។ 

អគតិ៤ោ៉ាង 
 ១- អនាោគតិ  លសមតៀងសប្រេះសេចក្ដីស្េលាញ់ ។ 
 ២- ចោសាគតិ លសមតៀងសប្រេះសេចក្ដីេតរ់ ។ 
 ៣- ចមាហាគតិ លសមតៀងសប្រេះសេចក្ដីលងង់ ។ 
 ៤- ភោគតិ  លសមតៀងសប្រេះសេចក្ដីខ្មល ច ។  
 អនាោ  ចោសា  ភោ  ចមាហា  ចោ  ធមេំ  អតិវតតតិ   
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និហីយតិ  តស្ស  យចសា  កា បចកខវ  រនរិមា  ។ 
រុគគលណា     ក្នលងន្វេុចរតិ្វម៌      សប្រេះសេចក្ដីស្េលាញ់ 

 សេចក្ដីេតរ់ សេចក្ដីខ្មល ច សេចក្ដីលងង់ យេររេ់រុគគលស្េះ រហមង
ស្ដរេ្នយសៅ ែ្ចប្ពេះចនទខ្មងកា រក្ស គឺខ្មងរស្ច ។ 

នាគតិ៤ោ៉ាង 
 ១- ន  អនាោគត ិ មិនលសមតៀងសប្រេះសេចក្ដីស្េលាញ់ ។ 
 ២- ន  ចោសាគតិ មិនលសមតៀងសប្រេះសេចក្ដីេតរ់ ។ 
 ៣- ន  ចមាហាគតិ មិនលសមតៀងសប្រេះសេចក្ដីលងង់ ។ 
 ៤- ន  ភោគតិ មិនលសមតៀងសប្រេះសេចក្ដីខ្មល ច ។ 
 អនាោ  ចោសា  ភោ  ចមាហា  ចោ  ធមេំ  នាតិវតតតិ   
 អាបូរតិ  តស្ស  យចសា  សុកកបចកខវ  រនរិមា ។ 
 រុគគលណា មិនបានក្នលងន្វេុចរតិ្វម៌ សប្រេះសេចក្ដី
ស្េលាញ់ សេចក្ដីេតរ់ សេចក្ដីខ្មល ច សេចក្ដីលងង់ យេររេ់រុគគល
ស្េះ រហមងសពញរររ្ិែ៌ ែ្ចជាប្ពេះចនទក្នុងេុក្ករក្ស គឺខ្មងសខនើត្ ។ 

ធម៌ចធេើឲ្យជាចថរៈ៤ោ៉ាង 
 ១- បាតិចមាកខសំវរសំវុចា េប្ងួមក្នុងេីលបាតិ្សមាក្ខ ។ 

 ២- វហុស្សុចា  ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- រតុននំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី   ជាអនក្បានន្វ្នទាំង៤
សោយមិនលាំបាក្ ។ 
 ៤- វិមុតត ឹ   សរឆិកាា    សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ ន្វសចសតវមុិត្តិ និង
រញ្ញា វមុិត្តិ ។ 

អរិយវង្ស៤ោ៉ាង 
 ១- រីវរសចនាៅស  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរចាំសរេះចីវរ ។ 
 ២- បិណោបាតសចនាាស  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរចាំសរេះរិែឌ បាត្ ។ 
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 ៣- ចសនាសនសចនាាស  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរចាំសរេះសេ្េនៈ។ 

 ៤- បហានាោម  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងការលេះ ។ 
 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ អរយិវងស៤ោ៉ាងសនេះជាចារ់ទមាល រ់ ែឹង
អេ់រាប្តី្ែ៏ហវង ជារសវែី  ជាចារ់ចាេ់ មិនប្ច ្ក្ប្ច ាំ មិនរតត់្
រតយ មិនរាត់្រាយ ហែលេមែប្រែមែ៍ទាំងឡាយ ជាអនក្ប្បារា
មិនអាចតិ្េះសែៀលបាន ។ 

ធមេបទ៤ោ៉ាង 
 ១- អនភិជ្ា  សេចក្ដីមិនេមលឹងរ ាំនពចង់បាន ។ 
 ២- អវ្ាបាចោ សេចក្ដីមិនចងគាំនុាំគុាំកួ្ន ។ 
 ៣- សមាាសតិ  សេចក្ដីរឭក្ប្ត្ូវ ។ 
 ៤- សមាាសមាធិ ការត្មកល់ចិត្តឲ្យនឹងប្ត្ូវ ។ 
 * វម៌៤ោ៉ាងសនេះមានន័យែ្ចអរយិវងស៤ហែរ ។ 

សងគហវតថុ៤ោ៉ាង 
 ១- ោន ំ  ការឲ្យទន ។ 
 ២- ចបយ្យវជជំ  ការសរលរក្យគួរស្េលាញ់ ។ 
 ៣- អតថររិោ  ការប្រប្ពឹត្តិជាប្រសោរន៍ ។ 

 ៤- សមានតតា ភាពននរុគគលអនក្មានខលួនសេមើ ។ 
អគគប្បសាទ៤ោ៉ាង 

 ១- វុចទធ  បសនាា  ប្រេះថាល ក្នុងប្ពេះពុទ្ ។ 
 ២- អរិយអដឋងគិកមចគគ  បសនាា  ប្រេះថាល ក្នុងមគគប្រក្រសោយ
អងគ៨ែ៏ប្រសេើរ ។ 
 ៣- វិោគធចមេ  បសនាា  ប្រេះថាល ក្នុងវរិាគវម៌ ។ 
 ៤- សចង្ឃ  បសនាា  ប្រេះថាល ក្នុងប្ពេះេងឃជាពុទ្ស្ដវក័្ ។ 

 



-129- 

 

ភិកខុ្បកបចោយធម៤៌ចៅជិត្វះនិពាាន 
 ១- សីេសម្បចនាា  ជាអនក្មានេីលរររ្ិែ៌ ។ 
 ២- ឥន្ទនរចិយសុ   គុតតោាចោ អនក្មានទេ រ ប្គរ់ប្គងសែើយក្នុង
ឥគនទិយទាំងឡាយ ។ 
 ៣- ចភាជចន  មតតញ្ញូ  អនក្ែឹងប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
 ៤- ជាគរិោនុយុចាា   ជាអនក្ប្រក្រសរឿយៗន្វការភាា ក់្រឭក្។ 

បញ្ញាវ្ាករណ៍៤ោ៉ាង 
 ១- ឯកំសវ្ាករណីចោ    រញ្ញា ហែលគួរសអែលើយសៅហត្មដង ។ 
 ២- វិភជជវ្ាករណីចោ  រញ្ញា ហែលគួរសអែលើយ ហចក្រ ាំហលក្ឲ្យ 
ពិស្តដ រ ។ 

 ៣- បដិបុច្ឆាវ្ាករណីចោ រញ្ញា ហែលគួរេួរ ត្រសៅវញិ
សែើយសទើរសអែលើយ  ។ 
 ៤- ឋបនីចោ  រញ្ញា ហែលគួររញ្ឈរ់ទុក្ ។ 

របស៤់ោ៉ាងឆ្ងាយវីាាន្កណេង 
 ១- នភបឋវំ សម និងហផនែី ។ 
 ២- ឱរិមតីរំ   សមុទរស្ស   បារិមតីរំ សប្ត្ើយេមុប្ទ ខ្មង្យ 
និងសប្ត្ើយេមុប្ទខ្មងអាយ ។ 
 ៣- យចា  អវភចទតិ  យតថ  អតថងគចមតិ  ទិេហែលប្ពេះអាទិត្យ
រេះស ើង និងទិេហែលអេដងគត្សៅ ។ 
 ៤- សតញ្ច  ធចមាា  អសតញ្ច   ធចមាា     វម៌ររេ់ពួក្េរបុរេ 
និងវម៌ររេ់ពួក្អេរបុរេ ។ 

វិបោាស៤ោ៉ាង 

១- អនិចរច  និរចនត ិ ស ើញថាសទៀងក្នុងររេ់មិនសទៀង ។ 

 ២- ទុចកខ  សុខនតិ ស ើញថាេុខក្នុងររេ់ជាទុក្ខ ។ 
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៣- អនតតនិ  អាាត ិ ស ើញថាខលួនក្នុងររេ់មិនហមនខលួន ។ 
៤- អសុចភ  សុភនតិ ស ើញថាស្ដត ត្ក្នុងររេ់េតុយ ។ 

 រយថា  វរិលាល េ  េាំសៅយក្វរិលាល េ៣គឺ េញ្ញា វរិលាល េ 
ចិត្តវរិលាល េ  និងទិែាិវរិលាល េ ។ 

ឧបកកិចេស៤របស់្វះរនរ-្វះអាទិត្យ 
 ១- អពាា ពពក្ ។ 

 ២- មហិោ ទឹក្េសនសើម ។ 
 ៣- ធូមរចជា ហផសង ឬ វ្លី ។ 
 ៤- ោហុ  អសុរិចនាោ រាែុអេុរនិទ ។  
 * ប្ពេះចនទនិងប្ពេះអាទិត្យ កាលសរើសៅែមងសប្រេះឧរក្កិសលេ
ទាំង៤សនេះសែើយ រហមងមិនសដដ  មិនភលឺ មិនរងុសរឿង ។ 

ឧបកកិចេស៤របស់សមណ្ពាហេណ៍ 
 ១- សុរំ  បិវនតិ  ផឹក្ន្វេុរានិងសមរយ័ ។ 
 ២- ចមថុនំ  ធមេំ  បដិចសវនតិ   សេពន្វសមថុនវមម ។ 
 ៣- ជាតរូបរជតំ  សាទិយនតិ   សប្ត្ក្អរន្វមាេនិងប្បាក់្ ។  
 ៤- មិច្ឆាជីចវន  ជីវិតំ  កចប្បនតិ  ចិញ្ច ឹមរីវតិ្សោយមិចាា រីវៈ ។ 
 * ពួក្េមែប្រែមែ៍ កាលសរើសៅែមងសោយឧរក្កិសលេ
ទាំង៤សនេះសែើយ ក៏្រហមងមិនសដដ  មិនភលឺ មិនរងុសរឿង ក្នុងស្ដេ្សនេះ
បានស ើយ ។  

ការហូរមកននបុណ្យ៤ោ៉ាង 
 ១- វុចទធ  អចវរចប្បសាចទន សោយសេចក្ដីប្រេះថាល  មិនក្សប្មើក្
ក្នុងប្ពេះពុទ្ ។ 
 ២- ធចមេ  អចវរចប្បសាចទន សោយសេចក្ដីប្រេះថាល  មិនក្សប្មើក្
ក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
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 ៣- សចង្ឃ  អចវរចប្បសាចទន   សោយសេចក្ដីប្រេះថាល មិនក្សប្មើ- 
ក្ក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- អរិយកចនតហិ  សីចេហិ  សោយេីលទាំងឡាយជាទីសប្ត្ក្
អរននប្ពេះអរយិៈ ។ 

សង្ខាស៤ោ៉ាង(១) 

 ១- អចោ  អោយ  សទធឹ  សំវសតិ សខ្មម ចប្រុេសៅរមួជាមួយ
គ្នន នឹងសខ្មម ចស្េី ។ 
 ២- អចោ  ចទវិោ  សទធឹ  សំវសតិ សខ្មម ចប្រុេសៅរមួជាមួយ
គ្នន នឹងសទវតស្េី ។ 
 ៣- ចទចោ  អោយ  សទធឹ  សំវសតិ  សទវតប្រេុសៅរមួគ្នន ជា 
មួយគ្នន នឹងសខ្មម ចស្េី ។ 
 ៤- ចទចោ   ចទវិោ  សទធឹ  សំវសតិ  សទវតប្រុេសៅរមួគ្នន
ជាមួយនឹងសទវតស្េី ។ 
 - រក្យថា សខ្មម ច  ក្នុងទីសនេះេាំសៅយក្រុគគលប្ទុេដេីល មាន
វម៌ែ៏លាមក្ មានចិត្តប្ត្ូវមនទិលគឺមចារយិៈររួរតឹ្... ។ 
 - រក្យថា     សទវត   គឺរុគគលមានេីល មានវម៌លត មានចិត្ត 
ប្បាេចាក្មនទិល មិនសររប្រសទចពួក្េមែប្រែមែ៍... ។ 

ធម៌៤ោ៉ាងនាំឲ្យបានជួបាា 
 ១- សមស្សោោ  មានេទ្សេមើគ្នន  ។
 ២- សមសីោ  មានេីលសេមើគ្នន  ។ 
 ៣- សមច្ឆាា  មានចាគៈសេមើគ្នន  ។ 
 ៤- សមប្បញ្ញា  មានរញ្ញា សេមើគ្នន  ។ 

                                                            

១ - ការសៅរមួគ្នន ជាមួយភរោិ និង ស្ដេ មី ។ 
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 * សរើរនទាំងពីរ្ក់្(រដី ប្រពន្) ប្បាថាន ឲ្យរួរគ្នន ក្នុងរចចុរបនន
សនេះផង (សរើមានចាំែង់ក្នុងកាម) ចង់ឲ្យបានរួរគ្នន ក្នុងររសលាក្ផង 
លុេះហត្រនទាំងពីរ្ក់្ស្េះមានវម៌ទាំង៤សនេះសេមើគ្នន  ។ 

ឋានៈ៤ោ៉ាង 
អ ាក្ឲ្យទោជនាហារទ ម្ ះថាឲ្យនវូឋានៈ៤យ៉ាងគ ឺ: 

 ១- អាយុំ  ចទតិ គឺឲ្យន្វអាយុ ។ 
 ២- វណណំ  ចទតិ ឲ្យន្វពែ៌េមបុរ ។
 ៣- សុខំ  ចទតិ  ឲ្យន្វសេចក្ដីេុខ ។ 
 ៤- វេំ  ចទតិ ឲ្យន្វក្មាល ាំង ។
 * រុគគលអនក្ឲ្យសភារ្ហារ ស ម្ េះថាឲ្យន្វឋានៈ៤ោ៉ាងែល់
រែិគ្នគ ែក្ៈ សែើយរហមងបានទទួលយក្ន្វឋានៈ៤ោ៉ាងសនេះវញិែល់
ខលួន ហែលជាររេ់ទិពេ ឬជាររេ់មនុេស ។ 

ធម៌្ក៤ោ៉ាង 
 ១- ចភាា  ចម  ឧបជជនតុ   សភាគៈទាំងឡាយច្រសក្ើត្ែល់អញ។ 
 ២- យចសា   មំ   អវភុគគរឆតុ េ្មឲ្យយេររេ់អាតម អញលបី
ខចរខ្មច យ ។ 
 ៣- ទី មាយុំ  បាចេមិ រក្ាអាយុអញឲ្យបានហវង ។ 
 ៤- បរមេរណ្ណ   សុគតឹ   សគគំ   ចោកំ   ឧបបជាាម ិ សប្កាយពី
ស្ដល រ់សៅ េ្មឲ្យអញបានសក្ើត្ក្នុងេុគតិ្ េួគ៌ សទវសលាក្ ។ 

ធម៌្ក៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សោោសម្បោ ការែល់ប្ពមសោយេទ្ ។ 
 ២- សីេសម្បោ ការដល់ត្ពមនោយសីល ។
 ៣- ច្ឆគសម្បោ ការែល់ប្ពមសោយចាគៈ ។ 
 ៤- បញ្ញាសម្បោ ការែល់ប្ពមសោយរញ្ញា  ។ 
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ការណបងណរក្ទវ្យ៤្បការ 
 ១- ញុាាំងខលួន  មាតរិត  ក្្នប្រពន្  ទេក្មមក្រ  មិប្ត្
អាមាត្យ ឲ្យបានហអែតត្ ឲ្យេុខ សោយសភាគៈទាំងឡាយ ។ 
 ២- ទុក្េប្មារ់ការររអនតរាយ សក្ើត្ពីសភលើងក្ដី ទឹក្ក្ដី សេដចក្ដី 
សចារក្ដី ពីរុគគលមិនជាទីស្េលាញ់ក្ដី ។ 
 ៣- ចាំណាយសវេើន្វពលី៥ោ៉ាង គឺញាតិ្ពលី អតិ្ថិពលី រុសពេ-
ត្ពលី រារពលី សទវតពលី ។ 
 ៤- សវេើទន រ្ជា ែល់ពួក្េមែប្រែមែ៍ ហែលប្ទប្ទង់
សោយគុែ មានេីលាទិគុែ ។ 

គិហិសុខ៤ោ៉ាង 
 ១- អតថិសុខំ េុខសប្រេះសចេះហត្មាន(ប្ទពយ) ។ 
 ២- ចភាគសុខំ  េុខសប្រេះសចេះសប្រើប្បាេ់(ប្ទពយ) ។ 
 ៣- អនណសុខំ េុខសប្រេះមិនជារ់ចាំរក់្រាំែុលសគ ។ 
 ៤- អនវជជសុខំ េុខសប្រេះ(ក្មម)មិនមានសទេ ។ 
 - អនវជជសុខចស្សតំ  កាេំ  នាគ្ឃតិ  ចសា សឹ  ។
 េុខ (ទាំង៣)នុ េះ មិនែល់ន្វចាំហែក្មួយ ក្នុងចាំហែក្ទី១៦ 
ររេ់ អនវរជេុខ ស ើយ ។ 

មាាបិាមានចឈាាះ៤ោ៉ាង 
 ១- ្វហាា    មាតរិតជាប្ពេះប្ពែមររេ់ក្្ន ។
 ២- បុពាាររិចោ មាតរិតជាប្គូសែើមររេ់ក្្ន ។ 
 ៣- បុវេចទោ     មាតរិតជាសទវតសែើមររេ់ក្្ន ។ 
 ៤- អាហុចនចយ្ា  មាតរិតជាអាែុសនយយរុគគលររេ់ក្្ន។ 
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វិបត្តកិ នងុសម័យកាលព្រះរាជាមៃិព្បកបដោយធម ៌
 យសេឹ  ភិកខចវ  សមចយ  ោជាចនា  អធមេិចកា  ចហានតិ... 
 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ    េម័យណាពួក្ប្ពេះរាជា     មិនប្រក្រ 
សោយវម៌    េម័យស្េះ       ពួក្ខាុាំរារការក៏្មិនប្រក្រសោយវម៌ហែរ   
កាលសរើពួក្ខាុាំរារការមិនប្រក្រសោយវម៌ េម័យស្េះពួក្ប្រែមែ៍
និងគែរតី្ ក៏្មិនប្រក្រសោយវម៌ហែរ កាលពួក្ប្រែមែ៍ និង
គែរតី្មិនប្រក្រសោយវម៌សែើយ េម័យស្េះពួក្អនក្និគមនិងអនក្
រនរទ ក៏្មិនប្រក្រសោយវម៌ហែរ កាលសរើអនក្និគមនិងអនក្រនរទ
មិនប្រក្រសោយសែើយ ប្ពេះចនទនិងប្ពេះអាទិត្យ    ក៏្សគ្នចរសៅមិនសេមើ
ហែរ  កាលប្ពេះចនទ និងប្ពេះអាទិត្យសគ្នចរសៅមិនសេមើ  ពួក្ផ្កក យនក្ខត្ត- 
ឫក្សក៏្សគ្នចរសៅមិនសេមើហែរ កាលពួក្ផ្កក យនក្ខត្តឫក្សសគ្នចរសៅមិន
សេមើ យរ់និងនថង ក៏្ប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើហែរ កាលយរ់និងនថងប្រប្ពឹត្តសៅ
មិនសេមើ ហខនិងក្នលេះហខក៏្ប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើហែរ កាលហខនិងក្នលេះហខ
ប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើ រែ្វនិងឆ្ងន ាំ ក៏្ប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើហែរ កាលរែ្វនិង
ឆ្ងន ាំប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើ ខយល់ក៏្រក់្មិនសេមើហែរ  កាលខយល់រក់្មិនសេមើ 
ខយល់រក់្ខុេផល្វទាំងឡាយ ក៏្ប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើហែរ កាលខយល់រក់្
ខុេផល្វទាំងឡាយប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើ សទវតទាំងឡាយខឹងេមា 
កាលសទវតទាំងឡាយខឹងេមា សភលៀងក៏្មិនរងតុរទឹក្សភលៀងចុេះមក្
សោយប្រនព កាលសភលៀងមិនរងតុរទឹក្សភលៀងចុេះមក្សោយប្រនព ស្េូវ
ទាំងឡាយក៏្ឲ្យផលមិនសេមើលត ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ពួក្មនុេស
កាលររសិភាគស្េូវឲ្យផលមិនសេមើ រហមងមានអាយុខលី មានេមបុរ
អាប្ក្ក់្ មានក្មាល ាំងតិ្ច មានរាំងឺ  ឺសប្ចើន ។ 
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 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ េម័យណាពួក្ប្ពេះរាជា ប្រក្រសោយ
វម៌ េម័យស្េះពួក្ខាុាំរារការ ក៏្ប្រក្រសោយវម៌ ។ល។ 

ពួក្ប្រែមែ៍និងគែរតី្ ក៏្ប្រក្រសោយវម៌ ។ល។ 
ពួក្អនក្និគម និងអនក្រនរទ ក៏្ប្រក្រសោយវម៌ ។ល។ 
ប្ពេះចនទ និងប្ពេះអាទិត្យ ក៏្សគ្នចរសៅសេមើហែរ ។ល។ 
ពួក្ផ្កក យនក្ខត្តឫក្ស ក៏្សគ្នចរសៅសេមើហែរ ។ល។  
យរ់និងនថង ក៏្ប្រប្ពឹត្តសៅសេមើហែរ ។ល។ 
ហខនិងក្នលេះហខ ក៏្ប្រប្ពឹត្តសៅសេមើហែរ ។ល។ 
រែ្វនិងឆ្ងន ាំ ក៏្ប្រប្ពឹត្តសៅសេមើហែរ ។ល។  
ខយល់ ក៏្រក់្សេមើហែរ ។ល។ 
ផល្វខយល់ទាំងឡាយ ក៏្ប្រប្ពឹត្តសៅបានសេមើ ។ល។ 
ពួក្សទវត ក៏្មិនខឹងេមា ។ល។ 
សភលៀងក៏្រងតុរចុេះមក្សោយប្រនព ។ល។ 
ស្េូវក៏្ឲ្យផលសេមើលត ។  
មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ មនុេសទាំងឡាយកាលររសិភាគស្េូវ

ហែលមានផលសេមើលត រហមងមានអាយុហវង មានេមបុរលត មានក្មាល ាំង 
ប្ពមទាំងមានអារវតិ្ច ។ 
 សរើសគ្នសមែេ្ង ា្ំសៅកាន់ផល្វខុេក្ាំពង់ ពួក្សគ្នជាររវិារ ក៏្ ា្ំ
គ្នន សៅកាន់ផល្វខុេក្ាំពង់ហែរ ោ៉ាងណាសរើសេដច ឬ្យក្រែាមគនដីប្រ-
ប្ពឹត្តមិនប្តូ្វតមចារ់ តមវម៌ មិនសគ្នរពចារ់ យក្ក្ដិត្អងគុយសលើ
ចារ់ ប្រប្ពឹត្តអាំសពើពុក្រលួយ រិេះជាន់សវេើទុក្ខសទេែល់ប្រជារាស្រេដ 
សស្េក្ឃ្លល នហត្អាំណាច  លក់្នឹងលាភយេ និយមរក្សពួក្ រាំផ្កល ញ
ប្រសោរន៍ជាតិ្ និង េមបត្តិវមមជាតិ្ ែ្ចេពេនថងសនេះ នឹងបាច់
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និោយសៅថេីែល់ប្រជារាស្រេដែនទស ើយ  ហែលមិនរងទុក្ខសវទ្ស្េះ
ែ្ចសលាក្បានសរលថាៈ   សវេំ   រដឋំ   ទុកខំ  ចសតិ   ោជា  ចរ   ចហាតិ   
អធមេិចកា : ទបើទសេែ (ឬ យក្រដឋមន្រនតី) មិនព្បក្បទោយធម៌ រាន្រសេទ ាំង-
អស់រចមងទដក្ទក្ើត្ទុក្ខ ។ 
 កាលសរើសគ្នសមែេ្ង ា្ំសៅកាន់ផល្វប្ត្ង់ ពួក្សគ្នជាររវិារក៏្រហមង
សៅកាន់ផល្វប្ត្ង់ហែរ មានឧរមាោ៉ាងណាមិញ សរើសេដច ឬ្យក្រែា-
មគនតី ប្រប្ពឹត្តប្ត្ូវតមវម៌ សចេះសគ្នរពចារ់សែើយ នឹងបាច់និោយសៅ
ថេីែល់ប្រជារាស្រេដែនទស ើយ ។    សវេំ   រដឋ ំ  សុខំ   ចសតិ  ោជា    ចរ  
ចហាតិ  ធមេិចកា  ទបើទសេែ ឬ យក្រដឋមន្រនេី ព្បក្បទោយធម៌ រាន្រសេទ ាំង-
អស់រចមងទដក្ជាសុខ្ ។ 
 * ទាំងអេ់សនេះ រែឌិ ត្ទាំងឡាយច្រពិចារណាប្គរ់ៗេម័យ
កាល តាំងពីអតី្ត្ រែ្ត្មក្ែល់រចចុរបននសនេះ ។ 

អបណណកប្បដិបោ(១)៤ោ៉ាង 
 ១- សីេោ      ជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- វហុស្សុចា   ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- អារទធវីរិចោ  ជាអនក្មានពយោមប្បារព្ ។
 ៤- បញ្ញោ      ជាអនក្មានប្បាជាា  ។ 

មាន៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ចនកខមេវិតចកាា   សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះក្នុងការសចញរួេ ។ 

២- អវ្ាបាទវិតចកាា  សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះក្នុងការមិនពយបាទ ។ 
 ៣- អវិហឹសាវិតចកាា   សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះក្នុងការមិនសរៀត្សរៀន ។
 ៤- សមាាទិដឋិ     សេចក្ដីស ើញប្ត្ូវ ។ 
                                                            

១ - ការប្រតិ្រត្តិមិនខុេ ។ 
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អសប្បុរស្បកបចោយធម៌៤ 
 ១- សរឿងណាជាសទេររេ់រុគគលែនទ ទុក្ជាសគមិនស្ដក្េួរ 
ក៏្ប្បារ់សរឿងស្េះឲ្យប្បាក្ែស ើង នឹងបាច់សរលសៅថេីែល់សរឿងហែល
សគស្ដក្េួរ ។ 
 ២- សទេះជាមានសគស្ដក្េួរ ក៏្មិនសរលេរសេើរគុែររេ់
អនក្ែនទឲ្យប្បាក្ែស ើង នឹងបាច់សរលសៅថេីែល់សរឿងហែលសគមិន
ស្ដក្េួរ ។ 
 ៣- សរឿងណាជាសទេររេ់ខលួន ទុក្ជាមានសគស្ដក្េួរ ក៏្មិន
ប្បារ់សរឿងស្េះឲ្យប្បាក្ែស ើង នឹងបាច់សរលសៅថេី ែល់សគមិន
ស្ដក្េួរ ។ 

៤- សរឿងណាជាគុែររេ់ខលួន សទេះជាសគមិនស្ដក្េួរក៏្ប្បារ់
សរឿងស្េះឲ្យប្បាក្ែស ើង នឹងបាច់សរលសៅថេី ែល់សគស្ដក្េួរ ។ 

* េរបុរេក៏្ប្រក្រសោយវម៌៤ហែរ មានសេចក្ដីផទុយគ្នន  ។ 
អគគធម៌៤ោ៉ាង 

១- សីេគគំ េីលប្រសេើរ ។ 
២- សមាធគគំ េមាវិប្រសេើរ ។ 
៣- បញ្ញគគ ំ រញ្ញា ប្រសេើរ ។ 
៤- វិមុតតគគំ វមុិត្តិប្រសេើរ ។ 

មាន៤ោ៉ាងចទៀត 
១- រូបគគំ ររ្ប្រសេើរ ។ 
២- ចវទនគគំ សវទ្ប្រសេើរ ។ 
៣- សញ្ញគគំ េញ្ញា ប្រសេើរ ។ 
៤- ភវគគ ំ ភពប្រសេើរ ។ 
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អរិចនតយ្យ៤ោ៉ាង 
 ១- វុទធវិសចោ វេ័ិយររេ់ប្ពេះពុទ្ ។ 
 ២- ឈានវិសចោ វេ័ិយររេ់្ន ។ 
 ៣- កមេវិបាចកា ផលររេ់ក្មម ។ 
 ៤- ចោករិនាៅ  ការគិត្អាំពីសលាក្      (គឺគិត្ថា ប្ពេះចនទ
ប្ពេះអាទិត្យ ហផនែី មហាេមុប្ទ េត្េ នប្ពភនាំ សែើមស ើ ជាសែើម អនក្
ណារសងកើត្មុនែាំរ្ង) ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ អចិនគនតយ៍មាន៤ប្រការសនេះហែលមិនគួរ
គិត្ ហត្អនក្ណាគិត្ អនក្ស្េះគរបីបានន្វចាំហែក្ននសេចក្ដីអែកួត្ និង
សេចក្ដីលាំបាក្ទសទៗ ។ 

ទកខិណ្ណវិសុទធិ៤្បការ 
 ១- ោយកចា  វិសុជ្ឈតិ  ចនា  បដិាាហកចា  ទក្ខិណា
ររេុិទ្អាំពីទយក្ មិនររេុិទ្អាំពីរែិគ្នគ ែក្ៈ ។ 
 ២- បដិាាហកចា  វិសុជ្ឈតិ  ចនា ោយកចា  ទក្ខិណា
ររេុិទ្អាំពីរែិគ្នគ ែក្ៈ មិនររេុិទ្អាំពីទយក្ ។ 
 ៣- ចនវ    ោយកចា    វិសុជ្ឈតិ    ចនា      បដិាាហកចា   
ទក្ខិណា មិនររេុិទ្អាំពីទយក្ ទាំងមិនររេុិទ្អាំពីរែិគ្នគ ែក្ៈ ។ 
 ៤- ោយកចា  ចរវ  វិសុជ្ឈតិ  បដិាាហកចា រ  ទក្ខិណា 
ររេុិទ្អាំពីទយក្ផង ររេុិទ្អាំពីរែិគ្នគ ែក្ៈផង ។ 
 - រក្យថា ររេុិទ ្េាំសៅរុគគលមានេីល មានក្លយែវម៌ 
រក្យថា មិនររេុិទ ្េាំសៅយក្រុគគលប្ទុេដេីល មានបារវម៌ ។ 

ជំនួញ៤្បចភទ 
 ១- ចអទាមិនី        រាំនួញោច់ចាំែង(ខ្មត្ទុនជាប្រប្ក្តី្)។ 
 ២- ន  យថាធិប្ាោ  រាំនួញមិនមានចាំសែញែ្ចរាំែង ។ 
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 ៣- យថាធិប្ាោ  រាំនួញមានចាំសែញែ្ចរាំែង ។ 
 ៤- បោធិប្ាោ     រាំនួញមានចាំសែញសលើេរាំែង ។ 

អឋានៈ៤ោ៉ាង 
របស់មាតុ្គ្រាមមិនបានចូលអង្គុយកនុង្សភា 

 ១- ចកាធចនា ជាអនក្សប្ចើនសោយសប្កាវ ។ 
 ២- ឥស្សុកី ជាអនក្សប្ចើនសោយឫេយ ។ 
 ៣- មរឆរ ី ជាអនក្សប្ចើនសោយសេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។
 ៤- ទុប្បចញ្ញា ជាអនក្អរបប្បាជាា  ។ 
 -មាន លអាននទ សនេះជាសែតុ្ សនេះជារចច័យហែល ា្ំឲ្យមាតុ្ប្គ្នម
មិនបានច្លសៅអងគុយក្នុងេភា មិនបានប្រក្រការង្ខរ(វាំៗ) មិន
បានេសប្មចន្វសភាគេមបត្តិ ហែលសក្ើត្អាំពីការង្ខរបាន ។ 

បុគគេ្បកបចោយធម៌៤ធាាក់នរក 
 ១- មុសាោទី  ជាអនក្និោយកុ្ែក្ ។ 
 ២- បិសុណ្ណោចច្ឆ ជាអនក្និោយរក្យញុេះញង់ ។ 
 ៣- ផរុសោចច្ឆ ជាអនក្និោយរក្យអាប្ក្ក់្ ។
 ៤- សមផប្បោបី ជាអ្នក្នោលោក្យឥតត្បនយជន៍ ។

បុគគេ្បកបចោយធម៌៤ធាាក់នរក 
 ១- បាណ្ណតិបាតី  រុគគលជាអនក្េមាល រ់េត្េ ។
 ២- អទិនាាោយ ី  រុគគលអនក្លួចប្ទពយសគ ។ 

៣- កាចមសុ   មិច្ឆាច្ឆរ ី  រុគគលអនក្ប្រប្ពឹត្តខុេក្នុងកាម 
ទាំងឡាយ ។ 
 ៤- មុសាោទី  រុគគលសរលរក្យកុ្ែក្ ។ 
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បុគគេ្បកបចោយធម៌៤ធាាក់នរក 
 ១- អវណ្ណារហស្ស   វណណំ   ភាសតិ      ជាអនក្សរលេរសេើរ
ែល់រុគគលហែលគួរតិ្េះសែៀល ។ 
 ២- វណ្ណារហស្ស  អវណណំ  ភាសតិ    ជាអនក្សរលតិ្េះសែៀល 
ែល់រុគគលហែលគួរេរសេើរ ។ 
 ៣- អប្បសាទនីយឋាចន  បសាទំ  ឧបទំចសតិ      សក្ើត្សេចក្ដី 
ប្រេះថាល  ក្នុងសែតុ្ហែលមិនគួរប្រេះថាល  ។ 
 ៣- បសាទនីយឋាចន  អប្បសាទំ  ឧបទំចសតិ   សក្ើត្សេក្ដីមិន 
ប្រេះថាល  ក្នុងសែតុ្ហែលគួរប្រេះថាល  ។ 

បុគគេ្បកបចោយធម៌៤ធាាក់នរក 
 ១- កាយទុរចរិចតន គឺការប្រប្ពឹត្តិអាប្ក្ក់្សោយកាយ ។
 ២- វរីទុរចរិចតន គឺការប្រប្ពឹត្តិអាប្ក្ក់្សោយវាចា ។
 ៣- មចនាទុរចរិចតន គឺការប្រប្ពឹត្តិអាប្ក្ក់្សោយចិត្ត ។
 ៤- មច្ឆាទិដឋិោ គឺការយល់ស ើញខុេ ។ 

បុគគេ្បកបចោយធម៌៤ធាាក់នរក 
 ១- កាយទុរចរិចតន គឺការប្រប្ពឹត្តិអាប្ក្ក់្សោយកាយ ។ 
 ២- វរីទុរចរិចតន គឺការប្រប្ពឹត្តិអាប្ក្ក់្សោយវាចា ។ 
 ៣- មចនាទុរចរិចតន គឺការប្រប្ពឹត្តិអាប្ក្ក់្សោយចិត្ត ។ 
 ៤- អកតញ្ញុអកតចវទិា ភាពននរុគគលមិនែឹងគុែ មិន
សវេើត្រគុែ ។ 

បុគគេ្បកបចោយធម៌៤ធាាក់នរក 
 ១- អស្សចោោ  រុគគលមិនមានេទ្ ។ 
 ២- ទុស្សីចោ  រុគគលប្ទុេដេីល ។ 
 ៣- អហិរិចកា  រុគគលគ្នម នការខ្មម េបារ ។ 
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 ៤- អចនាតតប្បី  រុគគលគ្នម នការខ្មល ចបារ ។ 
បុគគេ្បកបចោយធម៌៤ធាាក់នរក 

 ១- អស្សចោោ រុគគលគ្នម នេទ្ ។ 
 ២- ទុស្សីចោ រុគគលប្ទុេដេីល ។ 
 ៣- កុសីចា រុគគលខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៤- ទុប្បចញ្ញា រុគគលគ្នម នរញ្ញា  ។ 
 * រុគគលហែលសៅកាន់ស្ដថ នេួគ៌ ក៏្ប្រក្រសោយវម៌៤ហែរ
ប្គ្នន់ហត្មានសេចក្ដីផទុយគ្នន រ៉ាុសណាណ េះ ។ 

វនលឺមាន៤ោ៉ាង 
 ១- រនាោភា ពនលឺប្ពេះចនទ ។ 
 ២- សុរិោភា ពនលឺប្ពេះអាទិត្យ ។ 
 ៣- អាាភា ពនលឺសភលើង ។ 
 ៤- បញ្ញាភា ពនលឺប្បាជាា  ។ 
 - ឯតទគគំ    ភិកខចវ    ឥមាសំ    រតស្សននំ    អាភានំ    យទិទំ   
បញ្ញាភាតិ ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ រណាដ ពនលឺទាំង៤សនេះ ពនលឺហែល
ប្រសេើរនុ េះគឺ ពនលឺប្បាជាា  ។ 

រសេីមាន៤ោ៉ាង 
 ១- រនរប្បភា  រេមីប្ពេះចគនទ ។ 
 ២- សុរិយប្បភា រេមីប្ពេះអាទិត្យ ។ 
 ៣- អគគិប្បភា  រេមីសភលើង ។ 
 ៤- បញ្ញាបភា  រេមីប្បាជាា  ។ 
 * រេមីហែលប្រសេើរជាងសគ គឺរេមីប្បាជាា  ។  

កាេននកុសេមាន៤ោ៉ាង 
 ១- កាេធមេស្សវនំ ការស្ដដ រ់វម៌តមកាល ។ 
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 ២- កាេធមេសាកច្ឆា  េនទ្វម៌តមកាល ។ 
 ៣- កាេសមចថា ការចសប្មើនេមថៈតមកាល ។
 ៤- កាេវិបស្សនា ការចសប្មើនវរិេស្តមកាល ។ 
 * មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ កាល៤ោ៉ាងសនេះឯង កាលសរើរុគគល
ចសប្មើនសោយប្រនព ឲ្យប្រប្ពឹត្តសៅសោយប្រនព រហមងែល់ន្វការអេ់
សៅននអាេវៈសោយលាំោរ់ ។ 

វរីទុរចរិត៤ោ៉ាង 
 ១- មុសាោចោ ការនិោយកុ្ែក្ ។ 
 ២- បិសុណោច្ឆ ការនិោយញុេះញង់ ។ 
 ៣- ផរុសោច្ឆ ការនិោយរក្យប្ទសគ្នេះ ។
 ៤- សមផប្បោចបា ការនិោយរក្យសរាយរាយ ។ 

វរីសុររិត៤ោ៉ាង 
 ១- សរចោច្ឆ  និោយរក្យេត្យ ។ 
 ២- អបិសុណោច្ឆ មិននិោយរក្យញុេះញង់ ។ 
 ៣- សណាោច្ឆ   និោយរក្យពីសរាេះពិស្ដ ។ 
 ៤- មនតភាសា  និោយហត្រក្យប្រក្រសោយប្បាជាា  ។

សារៈ៤ោ៉ាង 
 ១- សីេសាចោ  ខលឹម គឺេីល ។ 
 ២- សមាធិសាចោ ខលឹម គឺេមាវិ ។ 
 ៣- បញ្ញាសាចោ ខលឹម គឺរញ្ញា  ។ 
 ៤- វិមុតតសិាចោ ខលឹម គឺវមុិត្តិ ។

ឥន្ទនរិយ៤ោ៉ាង 
 ១- សទធិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយ គឺេទ្ ។ 
 ២- វីរិយិន្ទនរិយំ ឥគនទិយ គឺវរីយិៈ ។ 
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 ៣- សមាធិន្ទនរិយំ ឥគនទិយ គឺេមាវិ ។ 
 ៤- បញ្ញិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយ គឺរញ្ញា  ។ 

វេៈ៤ោ៉ាង 
 ១- សោោវេំ  ក្មាល ាំង គឺេទ្ ។ 
 ២- វីរិយវេំ  ក្មាល ាំង គឺវរីយិៈ ។ 
 ៣- សមាធិវេំ ក្មាល ាំង គឺេមាវិ ។ 
 ៤- បញ្ញាវេំ  ក្មាល ាំង គឺរញ្ញា  ។ 

វេៈ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- បញ្ញាវេំ  ក្មាល ាំង គឺរញ្ញា  ។ 
 ២- វីរិយវេំ  ក្មាល ាំង គឺវរីយិៈ ។ 
 ៣- អនវជជវេំ ក្មាល ាំង គឺក្មមហែលមិនមានសទេ ។ 
 ៤- សង្ខាហកវេំ ក្មាល ាំង គឺការេសគង្ខគ េះ ។ 

វេៈ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សតិវេំ  ក្មាល ាំង គឺេតិ្ ។ 
 ២- សមាធិវេំ ក្មាល ាំង គឺេមាវិ ។ 
 ៣- អនវជជវេំ ក្មាល ាំង គឺក្មមហែលមិនមានសទេ ។ 
 ៤- សង្ខាហកវេំ ក្មាល ាំង គឺការេសគង្ខគ េះ ។ 

វេៈ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- បដិសង្ខានវេំ ក្មាល ាំងគឺការពិចារណាមុនសែើយសទើរសវេើ 
 ២- ភាវនាវេំ ក្មាល ាំង គឺការចសប្មើនកុ្េល ហែលមិន
ទន់មាន ឲ្យមានស ើង ។
 ៣- អនវជជវេំ ក្មាល ាំងគឺក្មមហែលមិនមានសទេ ។ 
 ៤- សង្ខាហកវេំ ក្មាល ាំងគឺការេសគង្ខគ េះ ។ 
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វេៈ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- វីរិយវេំ  ក្មាល ាំងគឺវរីយិៈ ។ 
 ២- សតិវេំ  ក្មាល ាំងគឺេតិ្ ។ 
 ៣- សមាធិវេំ ក្មាល ាំងគឺេមាវិ ។ 
 ៤- បញ្ញាវេំ  ក្មាល ាំងគឺប្បាជាា  ។ 

ចោគរបស់បវេជិត៤ោ៉ាង 
 ១- ភិក្ខុក្នុងស្ដេ្សនេះ មានសេចក្ដីប្បាថាន សប្ចើន មិនេស ត្ -
េក្នុងរចច័យ៤ តមមានតមបាន ។ 
 ២- តាំងសេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ សែើមបីបានន្វសេចក្ដីថកុាំសថកើង 
លាភេកាក រៈ និងសេចក្ដីេរសេើរ ។ 
 ៣- ច្លសៅកាន់ប្ត្ក្្ល អងគុយក្ដី សរលវម៌ក្ដី សែើមបីឲ្យសគ
រារ់អាន ។
 ៤- ភិក្ខុស្េះ ហត្ងប្រឹងហប្រង ខាំខនេះហខនង ពយោម សែើមបីបានន្វ
រុែយេក្ដិ បានន្វលាភេកាក រៈ និងសេចក្ដីេរសេើរ ។ 

បរិហានធម៌៤ោ៉ាង 
 ១- ោគចវបុេលតំ ការែុេះោលរាគៈ ។ 
 ២- ចោសចវបុេលតំ ការែុេះោលសទេៈ ។ 
 ៣- ចមាហចវបុេលតំ ការែុេះោលសមាែៈ ។ 
 ៤- គមភីចរសុ   ឋានាឋាចនសុ   បញ្ញារកខុំ   នកកមត ិ    មិនមាន
រញ្ញា ចក្ខុ ប្រប្ពឹត្តសៅក្នុងឋានៈ និងអោា នៈ ែ៏ប្ជាលសប្ៅ ។ 
 * រុគគលកាលពិចារណាស ើញវម៌៤ប្រការសនេះ មានសៅក្នុង
ខលួន គរបីែឹងថា អាតម អញស្ដរេ្នយចាក្កុ្េលវម៌សែើយ ។ 

ធម៌៤ោ៉ាងនាំឲ្យសាបសូន្យ្វះសទធមេ 
 ១- ពួក្ភិក្ខុសរៀនប្ពេះេ្ប្ត្ ហែលសរៀរសរៀងមក្ខុេ សោយ រទ 
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និងពយញ្ជ នៈ ។
 ២- ជារុគគលហែលសគប្រសៅបានសោយប្ក្ មិនសចេះអត់្វន់ 
មិនទទួលយក្ឱវាទខ្មងស្ដដ ាំ ។
 ៣- ភិក្ខុណាជាពែុេស្ត្ មិនញុាាំងរុគគលែនទឲ្យសរៀនន្វប្ពេះ
េ្ប្ត្សោយសគ្នរព ។
 ៤- ភិក្ខុទាំងឡាយជាសថរៈ ប្រតិ្រត្តិសែើមបីបានប្តឹ្មហត្រចច័យ 
ជាអនក្ប្រប្ពឹត្តរន្្ររនថយ ោក់្ចុេះន្វវុរៈក្នុងវសិវក្ មិនពយោមសែើមបី
បានន្វគុែវសិេេហែលខលួនមិនទន់បាន និងជាទិោា នុគតិ្ែល់ពួក្
រនរាំ្ន់សប្កាយ ។ 

បដិបោ៤ោ៉ាង 
 ១- ទុកាា  បដិបោ  ទនាោភញិ្ញា      ប្រតិ្រ័ទលាំបាក្ ទាំងប្តេ់ 
ែឹងក៏្យឺត្យ្រ ។ 
 ២- ទុកាា  បដិបោ  ខិប្ាភិញ្ញា   ប្រតិ្រ័ទលាំបាក្ ហត្ប្តេ់
ែឹងឆ្ងរ់ ។ 
 ៣- សុោ  បដិបោ  ទនាោភិញ្ញា ប្រតិ្រ័ទស្េួល ហត្ប្តេ់
ែឹងយឺត្យ្រ ។ 
 ៤- សុោ  បដិបោ  ខិប្ាភិញ្ញា      ប្រតិ្រ័ទស្េួលទាំងប្តេ់
ែឹងក៏្ឆ្ងរ់ ។

បដិបោ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អកខមា  បដិបោ ប្រតិ្រ័ទមិនអត់្វន់ ។
 ២- ខមា  បដិបោ ប្រតិ្រ័ទអត់្វន់ ។ 
 ៣- ទមា  បដិបោ ប្រតិ្រ័ទទ្ ម្ ន(ឥគនទិយ) ។
 ៤- សមា  បដិបោ ប្រតិ្រ័ទេងរ់រមាង រ់(វតិ្ក្កៈ) ។ 
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ចោធាជីវៈ្បកបចោយអងគ៤ 
 ១- ឋានកុសចោ ជាអនក្ ល្ េនវក្នុងរ័យភ្មិ ។ 
 ២- ទូចរបាតី  ជាអនក្បាញ់បានឆ្ងង យ ។ 
 ៣- អកខណចវធី ជាអនក្បាញ់ប្ត្ង់ ។ 
 ៤- មហចា  កាយស្ស  បោចេា ជាអនក្អាចទមាល យន្វក្ង
ទ័ពែ៏វាំបាន ។ 

ធម៌៤ោ៉ាងាាននរណ្ណធានាបាន 
 ១- ជោធមេំ   មា   ជិរីត ិ       ររេ់ហែលមានសេចក្ដីប្គ្នាំប្គ្នជា 
វមមត កុ្ាំប្គ្នាំប្គ្នស ើយ ។ 
 ២- វ្ាធិធមេំ   មា   វ្ាធិយីតិ    ររេ់ហែលមានសេចក្ដី ឺ 
ចារ់ជាវមមត កុ្ាំ ឺចារ់ស ើយ ។ 
 ៣- មរណធមេំ  មា  មិយ្យីតិ  ររេ់ហែលមានសេចក្ដីស្ដល រ់ជា
វមមត កុ្ាំស្ដល រ់ស ើយ ។ 
 ៤- ចតសំ   វិបាចកា   មា   និវេតត ិ   វបិាក្ររេ់ក្មមទាំងស្េះកុ្ាំ 
សក្ើត្ស ើយ ។ 
 -   មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ   មិនមានេមែៈក្ដី   ប្រែមែ៍ក្ដី  
សទវតក្ដី មារក្ដី ប្ពែមក្ដី ឬអនក្ឯណាមួយក្នុងសលាក្ជាអនក្ធ្ល្ន្វវម៌
ទាំង៤ោ៉ាងសនេះឯងបានស ើយ ។ 

ធម៤៌ោ៉ាងបុគគេ្តូវដឹង 
១- សំោចសន   សីេំ   ចវទិតវេំ     េីល រុគគលគរបីែឹងបាន

សោយការសៅរមួគ្នន  ។ 
 ២- សំចោហាចរន  ចសាចរយ្យំ   ចវទិតវេំ សេចក្ដីស្ដត ត្ ែឹង
បានសោយការនិោយគ្នន  ។ 
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 ៣- អាបោសុ  ថាចមា  ចវទិតចពាា ក្មាល ាំង ែឹងបានក្នុងកាល
ហែលមានអនតរាយ ។
 ៤- សាកច្ឆាយ  បញ្ញា  ចវទិតពាា  ប្បាជាា  ែឹងបានសោយការ
ស្ដក្េួរ ។ 

ធមេជាត៤ោ៉ាង 
 ១- ចបមា  ចបមំ  ជាយតិ សេចក្ដីស្េលាញ់ សក្ើត្សប្រេះ
សេចក្ដីស្េលាញ់ ។ 
 ២- ចបមា  ចោចសា  ជាយតិ  សេចក្ដីេតរ់ សក្ើត្សប្រេះសេចក្ដី
ស្េលាញ់ ។ 
 ៣- ចោសា  ចបមំ  ជាយតិ  សេចក្ដីស្េលាញ់ សក្ើត្សប្រេះ
សេចក្ដីេតរ់ ។ 
 ៤- ចោចសា   ចោចសា   ជាយត ិ   សេចក្ដីេតរ់  សក្ើត្សប្រេះ
សេចក្ដីេតរ់ ។ 

អនក្បាជញ៤វួក 
 ១- រិនាាកវិ អនក្ប្បារាសប្រេះគិត្ ។ 
 ២- សុតកវិ អនក្ប្បារាសប្រេះស្ដដ រ់ ។ 
 ៣- អតថកវ ិ អនក្ប្បារាសប្រេះអាស្េ័យសេចក្ដី ។ 
 ៤- បដភិាណកវិ  អនក្ប្បារាសប្រេះប្បាជាា វាងនវ ។ 

កមេ៤ោ៉ាង 
 ១- កមេចមា  មាន វបិាក្ ចមា ។ 
 ២- កមេស  មាន  វបិាក្ ស  ។ 
 ៣- កមេោំងចមា ោំងស មានវបិាក្ ោំងចមា ោំងស ។
 ៤- កមេមិនចមា   មិនស   មានវបិាក្ មិនចមា  មិនស ។

(រក្យថាក្មមសមម =អកុ្េលក្មមរថ១០, ក្មមេ=កុ្េលក្មមរថ១០) ។ 
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ដំចណក៤ោ៉ាង 
 ១- ចបតចសយ្ា ែាំសែក្ែ្ចសប្រត្(សែក្ផ្កង រសរេះ) ។ 
 ២- កាមចភាគិចសយ្ា  ែាំសែក្អនក្ររសិភាគកាម ។
 ៣- សីហចសយ្ា ែាំសែក្េីែៈ ។ 
 ៤- តថាគតចសយ្ា ែាំសែក្ប្ពេះត្ថាគត្ ។ 

ថូបារហបុគគេមាន៤វួក 
 ១- តថាគចា  អរហំ  សមាាសមពុចោោ  ប្ពេះត្ថាគត្ ជាអរែនត 
េមាម េមពុទ្ ។ 
 ២- បចរចកវុចោោ  ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ ។ 
 ៣- តថាគតស្ោវចកា  ស្ដវក័្ររេ់ប្ពេះត្ថាគត្ ។ 
 ៤- ោជា  រកកវតត ី សេដចចប្ក្ពត្តិ ។ 

បញ្ញាវុឌ្ឍ៤ិោ៉ាង 
 ១- សប្បុរិសសំចសចោ ការសេពគរ់េរបុរេ ។ 
 ២- សទធមេស្សវនំ  ការស្ដដ រ់វម៌េរបុរេ ។ 
 ៣- ចោនិចសាមនសិកាចោ យក្ចិត្តទុក្ោក់្សោយឧបាយ។ 
 ៤- ធមាានុធមេប្បដិបតតិ ប្រតិ្រត្តិវម៌ែ៏េមគួរតមវម៌ ។ 

អចនសនា៤ោ៉ាង 
 ១- ជោធមេំ  បរិចយសតិ ហេេងរក្ន្វររាវម៌ ។ 
 ២- វ្ាធិធមេំ  បរិចយសតិ ហេេងរក្ន្វពយវិវម៌ ។ 
 ៣- មរណធមេំ  បរិចយសតិ ហេេងរក្ន្វមរែវម៌ ។ 
 ៤- សងកិចេសិកធមេំ  បរចិយសតិ   ហេេងរក្សេចក្ដីសៅែមង ។ 

្តកូេសាបសូន្យចោយចហតុ៤ 
 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ  ប្ត្ក្្លទាំងឡាយណាមួយែល់ន្វភាព 
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េដុក្េដមភក្នុងសភាគៈទាំងឡាយសែើយ មិនឋិត្សថរសៅបានយ្រ ប្ត្ក្្ល
ទាំងអេ់ស្េះ ស្ដរេ្នយសប្រេះសែតុ្៤ប្រការ សែតុ្ណាមួយ គឺៈ 
 ១- នដឋំ  ន  គចវសនតិ         មិនហេេងរក្ររេ់ហែលបាត់្សៅ ។ 
 ២- ជិណណំ  ន  បដិសងខចោនតិ មិនរួេរុល  ររេ់ហែលចាេ់
ប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
 ៣- អបរិមិតបានចភាជនា    មានការផឹក្េីុមិនែឹងប្រមាែ។ 
 ៤- ទុស្សីេំ  ឥតថឹ  ោ  បុរិសំ  ោ  អាធិបចរច  ឋចបនតិ  តាំងស្រេដី
ឬរុរេប្ទុេដេីលឲ្យជាអវិរតី្ ។ 

្តកូេាំងចៅចោយធម៌៤ 
 ១- នដឋំ  គចវសនត ិ ហេេងរក្ររេ់ហែលបាត់្សៅ ។ 
 ២- ជិណណំ  បដិសងខចោនតិ  រួេរុលររេ់ហែលចាេ់ប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
 ៣- បរិមិតបានចភាជនា  មានការេីុផឹក្ែឹងប្រមាែ ។  

៤- សីេវនតំ  ឥតថឹ  ោ  បុរិសំ  ោ  អាធិបចរច  ឋចបនតិ  តាំងស្រេដី
ឬរុរេមានេីល ឲ្យជាអវិរតី្ ។ 

ភិកខុជាបុញ្ញចកខតតចោយធម៌៤ 
 ១- សីេោ  ចហាតិ ជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- អារទធវីរិចោ ជាអនក្ប្បារព្ពយោម ។ 
 ៣- អរិយសរចំ  យថាភូតំ  បជានាតិ  ភិក្ខុែឹងចាេ់តមពិត្ន្វ
អរយិេចចវម៌ ។ 
 ៤- ោភី  ចហាតិ  ជាអនក្ស្ដេ ក់្លាភ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៤៌មិនគួរចៅន្វសាាត់ 
 ១- កាមវិតចកកន ប្រក្រសោយកាមវតិ្ក្កៈ ។ 
 ២- វ្ាបាទវិតចកកន ប្រក្រសោយពយបាទវតិ្ក្កៈ ។ 
 ៣- វិហឹសាវិតចកកន ប្រក្រសោយវែឹិស្ដវតិ្ក្កៈ ។ 
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 ៤- ទុប្បចញ្ញា  ចហាតិ  ជចឡា  ឯ មូចា  ជាអនក្អរបឥត្
ប្បាជាា  លលា  អែកួត្ទឹក្មាត់្ ។ 
 * ភិក្ខុប្រក្រសោយ៤ផទុយពីសនេះ គួរសៅនប្ពបាន ។ 

រូបជ្ាន៤ោ៉ាង 
 ១- បឋមជ្ាន ្នទី១ ។ 
 ២- ទុតិយជ្ាន ្នទី២ ។ 
 ៣- តតិយជ្ាន ្នទី៣ ។ 
 ៤- រតុតថជ្ាន ្នទី៤ ។ 

អរូបជ្ាន៤ោ៉ាង 
 ១- អាកាសានញ្ញាយតនជ្ាន ្នគឺការពិចារណាថា
អាកាេគ្នម នទីរាំផុត្ ។ 
 ២- វិញ្ញាណញ្ញាយតនជ្ាន  ្នគឺការពិចារណាថា
វញិ្ញា ែគ្នម នទីរាំផុត្ ។ 
 ៣- អាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ាន  ្នមានការពិចារណាស ើញ
ថាវត្ថុតិ្ចតួ្ចមិនមាន ។ 

៤- ចនវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ាន      ្នមានការពិចារ- 
ណាស ើញថាមានេញ្ញា ក៏្មិនហមន  មិនមានេញ្ញា ក៏្មិនហមន ។ 

អប្បមញ្ញា៤ 
 ១- ចមាា ការរារ់អានចាំសរេះេពេេត្េទាំងអេ់ ។  
 ២- ករុណ្ណ សេចក្ដីអាែិត្ចាំសរេះេត្េហែលមានទុក្ខ ។ 
 ៣- មុទិា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរចាំសរេះេត្េហែលបានេុខ ។ 
 ៤- ឧចបកាា ការតាំងចិត្តជាក្ណាដ លចាំសរេះេពេេត្េ ។ 

អបចស្សនធម៌៤ោ៉ាង 
 ១- សង្ខាចយកំ  បដិចសវតិ ពិចារណាសែើយសទើរសេព ។ 
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 ២- សង្ខាចយកំ  អធិោចសតិ ពិចារណាសែើយអត់្វន់ ។ 
 ៣- សង្ខាចយកំ  បរិវចជជតិ ពិចារណាសែើយសវៀររង់ ។ 
 ៤- សង្ខាចយកំ  វិចនាចទតិ ពិចារណាសែើយរស ទ្ រង់ ។ 

ចសាាបតតិយងគ៤ោ៉ាង 
 ១- សប្បុរិសសំចសចោ ការសេពគរ់ន្វេរបុរេ ។ 
 ២- សទធមេស្សវនំ  ការស្ដដ រ់វម៌ររេ់េរបុរេ ។ 
 ៣- ចោនិចសាមនសិកាចោ ការសវេើទុក្ក្នុងចិត្តសោយប្បាជាា ។ 
  ៤- ធមាានុធមេប្បដិបតតិ សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិវម៌ េមគួរែល់
សលាកុ្ត្តរវម៌ ។ 

ចសាាបននងគ៤ោ៉ាង 
 ១- វុចទធ  អចវរចប្បសាចទន សោយសេចក្ដីប្រេះថាល  មិនក្សប្មើក្
ក្នុងប្ពេះពុទ្ ។ 
 ២- ធចមេ  អចវរចប្បសាចទន សោយសេចក្ដីប្រេះថាល  មិនក្សប្មើក្
ក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ  អចវរចប្បសាចទន  សោយសេចក្ដីប្រេះថាល មិនក្សប្មើក្
ក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- អរិយកនតសីចេហិ  សោយេីលជាទីសប្ត្ក្អរ ននប្ពេះ
អរយិៈ ។ 

ធាតុ៤ោ៉ាង 
 ១- បឋវីធាតុ  ធ្លតុ្ែី (មាន២០) ។ 
 ២- អាចបាធាតុ ធ្លតុ្ទឹក្ (មាន១២) ។ 
 ៣- ចតចជាធាតុ ធ្លតុ្សភលើង (មាន៤) ។ 
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៤- ោចោធាតុ ធ្លតុ្ខយល់ (មាន៦) ។(១) 
វិញ្ញាណដឋិតិ៤ោ៉ាង 

 ១- រូបូបាយំ  វិញ្ញាណំ វញិ្ញា ែអាស្េ័យនឹងររ្ ។ 
 ២- ចវទនូបាយំ  វិញ្ញាណំ វញិ្ញា ែអាស្េ័យសវទ្ ។ 
 ៣- សញ្ញូបាយំ  វិញ្ញាណំ វញិ្ញា ែអាស្េ័យេញ្ញា  ។ 
 ៤- សង្ខារូបាយំ  វិញ្ញាណំ វញិ្ញា ែអាស្េ័យេង្ខខ រ ។ 

ធមេសមាោន៤ោ៉ាង 
 ១- រែិរត្តិ ជាទុក្ខ ក្នុងរចចុរបននផង  មានផល ជាទុក្ខ សៅខ្មង
មុខផង ។ 
 ២-រែិរត្តិជាទុក្ខក្នុងរចចុរបនន ហត្មានផលជាេុខសៅខ្មងមុខ.  
 ៣-រែិរត្តិជាេុខក្នុងរចចុរបនន ហត្មានផលជាទុក្ខសៅខ្មងមុខ.  
 ៤- រែិរត្តិ ជាេុខក្នុងរចចុរបននផង  មានផលជាេុខសៅខ្មង
មុខផង ។ 

ធមេកខនធ៤ោ៉ាង 
ខន្ធក្នុងទីនន្េះឲ្យប្រែថា គណុ 

 ១- សីេកខចនាោ  គុែគឺ េីល ។ 
 ២- សមាធិកខចនាោ គុែគឺ េមាវិ ។ 
 ៣- បញ្ញាខចនាោ គុែគឺ រញ្ញា  ។ 
 ៤- វិមុតតកិខចនាោ គុែគឺ វមុិត្តិ ។  

អធិោោន៤ោ៉ាង 
 ១- បញ្ញាធិោោនំ អវិោា នគឺមគគផលរញ្ញា  ។ 
 ២- សច្ឆាធិោោនំ អវិោា នគឺវចីេចចៈ ។ 

                                                            

១ - សមើលសេចក្ដីអវិរាយក្នុង េសមាម ែវសិ្ទនី.៤/១៤៤ ។ 
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 ៣- ច្ឆាធិោោនំ អវិោា នគឺការលេះរង់ន្វអាមិេៈ ។ 
 ៤- ឧបសមាធិោោនំ អវិោា នគឺការរមាង រ់ន្វកិ្សលេ ។ 

គនថៈ៤ោ៉ាង 
 ១- អភិជ្ាកាយគនថ     អភិរា ជាសប្គឿងចងព័ទ្កាយ។(១) 
 ២- វ្ាបាទកាយគនថ    ពយបាទ ជាសប្គឿងចងព័ទ្កាយ ។ 
 ៣- សីេវេតបោមាសកាយគនថ សេចក្ដីប្រកាន់ខុេសោយ
េីលនិងវត័្ ជាសប្គឿងចងព័ទ្កាយគឺ 

៤- ឥទសំច្ឆាភនិចិវសកាយគនថ  សេចក្ដបី្រកាន់មាាំថា រក្យ
សនេះជារក្យពិត្ រក្យែនទជារក្យទសទ ជាសប្គឿងចងព័ទ្កាយ ។ 

កំចណើត៤ោ៉ាង 
 ១- អណោជចោនិ ក្ាំសែើ ត្ហែលសក្ើត្ក្នុងេ ុត្ ។ 
 ២- ជោវុជចោនិ ក្ាំសែើ ត្ហែលសក្ើត្ក្នុងទឹក្(គភ៌) ។ 
 ៣- សំចសទជចោនិ ក្ាំសែើ ត្ហែលសក្ើត្ក្នុងទីសស្ដម ក្សប្គ្នក្ ។ 
 ៤- ឱបបាតិកចោនិ ក្ាំសែើ ត្ហែលអហែដ ត្សៅសក្ើត្ភាល ម ។ 

អធិប្បាយកំទ ើត៤យ៉ា ង 

   - អែឌ រ  ក្ាំសែើ ត្ររេ់េត្េហែលសក្ើត្ក្នុងេ ុត្ គឺសៅប្រសភទេត្េ
សនេះថា ទេិរសោនិ (សក្ើត្២ែង) គឺសក្ើត្ក្នុងគភ៌មាដ យមដង សែើយសក្ើត្
សចញពីេ ុត្មដងសទៀត្ បានែល់េត្េតិ្រចាា នពួក្ខលេះ អេុរកាយពួក្ខលេះ 
សប្រត្ពួក្ខលេះ សទវតជាន់ទរពួក្ខលេះ េ្មបីមនុេសក៏្មានខលេះហែរ ។ 
    - រលាពុរ ក្ាំសែើ ត្េត្េហែលសក្ើត្ក្នុងេប្នគឺសក្ើត្សៅត្្ចៗសែើយ 
វាំស ើងតមលាំោរ់ បានែល់មនុេស េត្េ សទវតពួក្ខលេះ សប្រត្ពួក្ខលេះ 
(សវៀរនិរាមត្ែាិ ក្សប្រត្) និងអេុរកាយពួក្ខលេះ ។ 

                                                            

១ - េាំសៅយក្ ្មកាយ និង ររ្កាយ ។ 
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   - េាំសេទរ ក្ាំសែើ ត្េត្េហែលសក្ើត្អាំពីសញើេ ហក្តល ពីប្តី្េតុយ និង
ទីសស្ស្ដក្សប្គ្នក្សផសងៗ, េត្េពួក្សនេះមិនសក្ើត្អាស្េ័យមាតរិតសទ 
គឺសក្ើត្ពីសែើមស ើខលេះ ពីផ្កក ស ើខលេះ ពីហផលស ើខលេះ  ពី្ម និងពីររេ់ 
ក្ខេក់្សផសងៗ, េត្េពួក្សនេះមិនមានររ្រាងវាំភាល មៗសទ គឺសក្ើត្មក្ជា
ទរក្ត្្ចេិន សែើយវាំតមលាំោរ់ ែ្ចរលាពុរៈក្ាំសែើ ត្ហែរ ។ 
េត្េពួក្សនេះមានតិ្រចាា នពួក្ខលេះ មនុេសខលេះ (្ងចិញ្ញច មាែវកិា 
សក្ើត្ពីសែើមអមពិល ្ងសវ ុវតី្ សក្ើត្ពីសែើមឫេសី ្ងរុទុមវតី្ សក្ើត្ពី
ផ្កក  ្ក្ ឱរេររេ់្ងរុទុមវតី្ទាំង៥០០ មាន៤៩៩្ក់្ សក្ើត្ពី
សញើេ  មាន ក់្សក្ើត្ក្នុងគភ៌...)   ភុមមសទវតពួក្ខលេះ  សប្រត្ពួក្ខលេះ   (សវៀរ 
និរាមត្ែាិ ក្សប្រត្) និងអេុរកាយពួក្ខលេះ ។ 
   - ឱរបាតិ្ក្ ក្ាំសែើ ត្សក្ើត្ផុេស ើងគឺសក្ើត្មានររ្រាងវាំភាល មៗសពញ
វយ័ហត្មដង ហាក់្ែ្ចជាសហាេះមក្សក្ើត្អាំពីភពែនទ ឬធ្លល ក់្ពីទីខពេ់, 
ក្ាំសែើ ត្សនេះមានេត្េ៥ពួក្ គឺមនុេស(េម័យសែើមក្រប) សទវត៦ជាន់
(សវៀរជាន់ទរខលេះ) ពួក្ប្ពែមទាំងអេ់ ពួក្និរាមត្ែាិ ក្សប្រត្ ពួក្
អេុរកាយ និងេត្េនរក្ទាំងអេ់ ។ 

ការរុះកាន់គភ៌៤ោ៉ាង 
 ១- ក្ខោ្ិយមនុស្សប្រប្្តី ចុេះកាន់នផទមាតមិនែឹងខលួន, ឋិត្
សៅក្នុងនផទមាតមិនែឹងខលួន, េប្មាលចាក្នផទ ក៏្មិនែឹង ។ 
 ២- អសី្តិមហាសាវ័្ ចុេះកាន់នផទមាតែឹងខលួន ហត្ឋិត្សៅក្នុនផទ
មិនែឹង េប្មាលចាក្នផទ ក៏្មិនែឹង ។ 
 ៣- ប្រះអគ្គសាវ័្ទាំងរីរ និងប្ពេះរសចចក្សរវិេត្េ ចុេះកាន់នផទ
មាតក៏្ែឹង សៅក្នុងនផទក៏្ែឹង ហត្េប្មាលចាក្នផទ គឺមិនែឹង ។ 
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 ៤- ប្រះស្រវញ្ញុក្ខោធិស្តវ ចុេះកាន់នផទក៏្ែឹង ឋិត្សៅក្នុងនផទក៏្ែឹង 
េប្មាលចាក្នផទមាត ក៏្ែឹង ។ 

អនរិយចោហារ៤ោ៉ាង 
 ១- មុសាោចោ រក្យកុ្ែក្ ។ 
 ២- បិសុណ្ណោច្ឆ េមដីញុេះញង់ ។ 
 ៣- ផរុសោច្ឆ េមដីប្ទសគ្នេះ ។ 
 ៤- សមផប្បោចបា េមដីសរាយរាយឥត្ប្រសោរន៍ ។ 

អរិយចោហារ៤ោ៉ាង 
 ១- មុសាោោ  ចវរមណី ការសវៀរចាក្រក្យកុ្ែក្ ។ 
 ២- បិសុណ្ណោច្ឆ  ចវរមណី   ការសវៀរចាក្េមដីញុេះញង់ ។ 
 ៣- ផរុសោច្ឆ  ចវរមណី ការសវៀរចាក្េមដីប្ទសគ្នេះ ។ 
 ៤- សមផប្បោបា  ចវរមណី ការសវៀរចាក្េមដីសរាយរាយ ឥត្
ប្រសោរន៍ ។ 

សីេមានចឈាាះ៤ោ៉ាង 
 ១- ចរតនាសីេំ សចត្្ជាតួ្េីល ។ 
 ២- ចរតសិកសីេំ សចត្េិក្ជាតួ្េីល ។ 
 ៣- សំវរសីេំ  សេចក្ដីេប្ងួមជាតួ្េីល ។ 
 ៤- អវតិកកមសីេំ ការមិនប្រប្ពឹត្តិក្នលងជាតួ្េីល ។ 

សីេ៤ោ៉ាង 
 ១- បាតិចមាកខសំវរសីេ    េីលគឺការេប្ងួមក្នុងបាតិ្សមាក្ខ។ 
 ២- ឥន្ទនរយិសំវរសីេ        េីលគឺការេប្ងួមឥគនទិយទាំង៦។ 
 ៣- អាជីវបារិសុទធិសីេ     េីលគឺការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ស្ដត ត្ ។ 
 ៤- បរចយសននិស្សិតសីេ   េីលគឺកាពិចារណាន្វរចច័យ៤ ។ 
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សីេ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ហានភាគិយសីេ   េីលជាចាំហែក្ននសេចក្ដីស្ដរេ្នយ   
 ២- ឋិតិភាគិយសីេ    េីលជាចាំហែក្ររេ់ខលួន ។ 
 ៣- វិចសសភាគិយសីេ  េីលជាចាំហែក្វសិេេស ើង ។  

៤- និចវេធភាគិយសីេ    េីលជាចាំហែក្ននកិ្រោិទមាល យន្វ
កិ្សលេ ។ 

សីេ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- បកតិសីេ  េីល៥ររេ់មនុេសក្នុងឧត្តរកុ្រទុេីរ ។ 
 ២- អាច្ឆរសីេ មារោទនិងចរតិ្ននលទ្ិបាេែឌ ៈ។
 ៣- ធមេាសីេ េីលររេ់ប្ពេះពុទ្មាត ។ 
 ៤- បុវេចហតុកសីេ េីលមានសែតុ្     េសប្មចមក្ក្នុងជាតិ្ 
មុនៗ ។ 

សុទធិ៤ោ៉ាង 
 ១- ចទសនាសុទធិ ររេុិទ្សោយការេហមដង ។ 
 ២- សំវរសុទធិ  ររេុិទ្សោយការេប្ងួម ។ 
 ៣- បរិចយដឋិសុទធិ ររេុិទ្សោយការហេេងរក្ ។ 
 ៤- បរចចវកខណសុទធិ ររេុិទ្សោយការពិចារណា ។ 

សុខ៤ោ៉ាង 
 ១- ចនកខមេសុខំ  េុខក្នុងផនួេ ។ 
 ២- បវិចវកសុខំ េុខក្នុងសេចក្ដីេងរ់ស្ដង ត់្ ។ 
 ៣- ឧបសមសុខំ េុខក្នុងសេចក្ដីេងរ់រមាង រ់ ។ 
 ៤- សចមាាធសុខំ េុខក្នុងការប្តេ់ែឹង ។ 

្ក៤ោ៉ាង 
 ១- កិចច្ឆា  មនុស្សបដិោចភា   ប្ក្នឹងបានសក្ើត្ជាមនុេស ។ 
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 ២- កិរឆំ  មច្ឆានជីវិតំ    ប្ក្នឹងចិញ្ច ឹមរីវតិ្បានរេ់ស្េួល ។ 
 ៣- កិរឆំ  សទធមេស្សវនំ   ប្ក្នឹងបានស្ដដ រ់ប្ពេះេទ្មម ។ 
 ៤- កិចច្ឆា  វុោោនមុប្ាចោ  ប្ក្នឹងបានប្តេ់ជាប្ពេះពុទ្ ។ 

ឧបាោន៤ោ៉ាង 
 ១- កាមុបាោនំ កាមជាសប្គឿងប្រកាន់មាាំ ។ 
 ២- ទិដឋុបាោន ំ មិចាា ទិែាិជាសប្គឿងប្រកាន់មាាំ ។ 
 ៣- សីេវេតុបាោនំ ការប្រកាន់មាាំសោយេីលនិងវត័្ ។ 
 ៤- អតតោទុបាោនំ ការប្រកាន់មាាំសោយវាទៈថាខលួន ។ 

ឥទធិបាទ៤ 
 ១- អចនាោ សេចក្ដីសពញចិត្តក្នុងការង្ខរ ។ 
 ២- វីរិយំ សេចក្ដីពយោម ។ 
 ៣- រិតត ំ ការយក្ចិត្តទុក្ោក់្ក្នុងការង្ខរ ។ 
 ៤- វិមំសា រញ្ញា ពិចារណារក្សែតុ្ផល ។ 

អាសវៈ៤ោ៉ាង 
 ១- កាមាសចោ កិ្សលេជាសប្គឿងប្តាំគឺកាម ។ 
 ២- ភោសចោ កិ្សលេជាសប្គឿងប្តាំគឺភព ។ 
 ៣- ទិោោសចោ កិ្សលេជាសប្គឿងប្តាំគឺមិចាា ទិែាិ ។ 
 ៤- អវិជាាសចោ កិ្សលេជាសប្គឿងប្តាំគឺអវជិាជ  ។ 

អរិយបុគគេ៤វួក 
 ១- ចសាាបចនាា  រុគគលមានប្ក្ហេែ្រសៅកាន់ប្ពេះនិរេ ន ។  

២- សកោាមី  រុគគលមក្កាន់សលាក្សនេះមដងសទៀត្ ។  
 ៣- អនាាមី     រុគគលមិនមក្កាន់កាមធ្លតុ្សទៀត្ ។ 
 ៤- អរហា     រុគគលហែលឆ្ងង យចាក្កិ្សលេទាំងអេ់ ។ 
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្វះអរហនត៤វួក 
 ១- សុកខវិបស្សចកា សលាក្អនក្េងួត្ចាក្កិ្សលេ សោយការ
ចសប្មើនវរិេស្ ។ 
 ២- ចតវិចជាា   សលាក្អនក្បានវជិាជ ៣ ។ 
 ៣- អ ភិចញ្ញា  សលាក្អនក្បានអភិញ្ញា ៦ ។ 
 ៤- បដិសមភិទប្បចាា សលាក្អនក្បានរែិេមភិទ៤ ។ 

មគគរិតត៤េះអកុសេកមេបថ១០ 
 ១- ចសាាបតតិមគគរិតត លេះ បាណា  អទិ ន្ ទន  កាសម 
(េុរា)  មុស្ដ  និង មិចាា ទិែាិ ។ 
 ២- សកោាមិមគគរិតត  លេះអកុ្េលហែលសប្គ្នត្ប្គ្នត្ 
េល់ពីរឋមមគគសោយត្នុក្របហាន ។ 
 ៣- អនាាមិមគគរិតត       លេះ រិេុណាវាចា  ផរេុវាចា  និង
ពយបាទ ។ 
 ៤- អរហតតមគគរិតត   លេះេមផរបលារៈ  និង អភិរា ។ 

មគគរិតត៤េះសំចោជនៈ១០ 
 ១- មគគទ១ី   លេះេាំសោរនៈ៣ខ្មងសប្កាមោច់ជាេមុសចាទ។ 
 ២- មគគទ២ី     លេះែ្ចរឋមមគគ      ហត្សវេើកិ្សលេែ៏សេេឲ្យ 
សេដើងស្ស្ដល សោយត្នុក្របហាន ។ 
 ៣- មគគទ៣ី  លេះ កាមរាគៈ និង ពយបាទ ជាេមុសចាទ ។ 
 ៤- មគគទ៤ី      លេះេាំសោរនៈខ្មងសលើ៥  មិនឲ្យមានេល់ គឺ  
ររ្រាគៈ អររ្រាគៈ មានេះ ឧទ្ចចៈ និង អវជិាជ  ជាេមុសចាទរបហាន ។ 

ធម៌៤បដិបកខនឹងាា 
 ១- ចមាា រែិរក្ខនឹង  វ្ាបាទ ។ 
 ២- ករុណ្ណ រែិរក្ខនឹង  វិហឹសា ។ 
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 ៣- មុទិា រែិរក្ខនឹង  អរត ិឬ ឥស្ោ ។ 
 ៤- ឧចបកាា រែិរក្ខនឹង  បដិ ៈ ។ 

អញ្ញាណ៤ោ៉ាង 
 ១- ទុចកខ  អញ្ញាណំ សេចក្ដីមិនែឹងក្នុងទុក្ខ ។ 
 ២- ទុកខសមុទចយ អញ្ញាណំ មិនែឹងក្នុងសែតុ្ ា្ំឲ្យសក្ើត្ទុក្ខ។ 
 ៣- ទុកខនិចោចធ  អញ្ញាណំ មិនែឹងក្នុងការរលត់្ទុក្ខ ។ 
 ៤- ទុកខនិចោធាមិនីបដិបោយ  អញ្ញាណំ  មិនែឹងវម៌
រែិរត្តិសែើមបីែល់ទីរ ាំលត់្ទុក្ខ ។ 

កិរច៤កនុងសរចៈ៤ 
 ១- បរិញ្ញាកិរច  កិ្ចចក្ាំែត់្ែឹងក្នុងទុក្ខេចចៈ ។ 
 ២- បហានកិរច កិ្ចចលេះរង់ន្វេមុទយេចចៈ ។ 
 ៣- សរឆិកិរិោកិរច កិ្ចចសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វនិសរាវេចចៈ ។ 

៤- ភាវនាកិរច កិ្ចចគឺការចសប្មើនន្វមគគេចចៈ ។ 
 * កិ្ចច៤ោ៉ាងសនេះ រហមងប្រប្ពឹត្តសៅក្នុងអរយិមគគទាំង៤, ក្នុង
អរយិមគគនីមួយៗ មានកិ្ចច៤ៗ, ទាំងអេ់ សៅជាកិ្ចច១៦ សៅថា 
សស្ដ េកិ្ចច ។ 

បដិសមភិោ៤ោ៉ាង 
 ១- អតថប្បដិសមភិោ    ប្បាជាា ហរក្ធ្លល យក្នុងអត្ថ ។ 
 ២- ធមេប្បដិសមភិោ   ប្បាជាា ហរក្ធ្លល យក្នុងវម៌ ។ 
 ៣- និរុតតិប្បដិសមភិោ   ប្បាជាា ហរក្ធ្លល យក្នុងភាស្ដ ។ 
 ៤- បដិភាណប្បដិសមភិោ    ប្បាជាា ហរក្ធ្លល យក្នុងរែិភាែ ។ 

បដិភាណមាន៣ោ៉ាង 
 1- បរិយតតិប្បដិភាណ  ប្បាជាា វាងនវក្នុងការសរៀនេ្ប្ត្ ។ 
 2- បរិបុច្ឆាបដិភាណ  ប្បាជាា វាងនវក្នុងការស្ដក្េួរ ។ 
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 3- អធិគមប្បដិភាណ  ប្បាជាា វាងនវក្នុងការប្តេ់ែឹង ។ 
រិតត៤្បចភទ 

 ១- កាមាវរររិតត ចិត្តប្តច់សៅក្នុងកាម(មាន៥៤ែួង) ។ 
 ២- រូបាវរររិតត ចិត្តប្តច់សៅក្នុងររ្(មាន១៥ែួង) ។ 
 ៣- អរូបាវរររិតត ចិត្តប្តច់សៅក្នុងអររ្(មាន១២ែួង) ។ 
 ៤- ចោកុតតររិតត ចិត្តអែលងផុត្ចាក្សលាក្(មាន៨/៤០ែួង)។ 

- េររុចិត្តសោយេសងខរមាន៨៩,  ពិស្ដដ រមាន១២១ែួង ។ 
វិបតតិ៤ោ៉ាង 

១- សីេវិបតតិ  វ ិ្ េចាក្េីល ។ 
២- អាច្ឆរវិបតតិ វ ិ្ េចាក្មារោទ ។ 
៣- ទិដឋិវបិតត ិ  វ ិ្ េចាក្េមាម ទិែាិ ។ 
៤- អាជីវវិបតតិ វ ិ្ េចាក្ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្រនព ។ 

វិបតត៤ិោ៉ាងចទៀត 
 ១- គតិវិបតតិ     វ ិ្ េចាក្េុគតិ្ភព ។ 
 ២- កាេវិបតតិ  មានវរិត្តិវកឹ្វរ ក្នុងេម័យកាលសេដចែឹក្ ា្ំ
មិនប្រក្រសោយវម៌ ។ 
 ៣- ឧបធិវិបតត ិ   វ ិ្ េចាក្ររ្េមបត្តិ គឺវកិ្លអង្ខគ វយវៈ ។ 
 ៤- បចោគវិបតតិ  វ ិ្ េចាក្ការប្រប្ពឹត្តិលតក្នុងរចចុរបននជាតិ្.  

សម្បតតិ៤ោ៉ាង 
 ១- គតិសម្បតតិ  បានសក្ើត្ក្នុងេុគតិ្ភព ។ 
 ២- កាេសម្បតតិ េម័យប្ពេះបាទវមមិក្មានឯក្រារយ ។ 
 ៣- ឧបធិសម្បតតិ មានេររីង្ខគ វយវៈប្គរ់លក្ខែៈ ។ 
 ៤- បចោគសម្បតតិ ប្រប្ពឹត្តប្តឹ្មប្ត្ូវ ល្ េនវ ។ 
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ខណៈេែ៤ោ៉ាង 
 ១- វុទធប្ាទកខចណ្ណ    សពលហែលប្ពេះពុទ្បានប្តេ់ែឹង ។ 
 ២- មជ្ឈិមប្បចទចស  ឧប្បតតិកខចណ្ណ  សពលហែលសក្ើត្ក្នុង
មរឈិមរបសទេ ។ 
 ៤- សមាាទិដឋិោ    បដិេទធកខចណ្ណ     សពលហែលប្ត្ូវបាន 
េមាម ទិែាិ ។ 

៤- អននមាយតនានំ  អចវកេលកខចណ្ណ  សពលហែលមិនមាន
វកិ្ល វកិារននអាយត្នៈ៦ ។ 

ធម៤៌ោ៉ាងចធេើឲ្យជាអនក្បាជញ 
 ១- សុត យក្ចិត្តទុក្ោក់្ស្ដដ រ់  េិក្ា ។ 
 ២- រិនត សចេះគិត្ពិចារណា ។ 
 ៣- បុច្ឆា   សចេះស្ដក្េួរ ។ 
 ៤- េិខិត ក្ត់្ប្តទុក្ ។ 

អាំរីមនុស្ស 

សរឿងមនុេសសនេះេាំសៅយក្មនុេសហែលសៅក្នុងរមព្ទេីរសោយ 
មុខន័យ ហត្សោយេទិេ្រចារន័យ    បានែល់មនុេសក្នុងទេីរទាំង
៣សទៀត្ផង ។ គុែេមបត្តិររេ់មនុេសក្នុងរមព្ទេីរ មានវចនត្ថ
េហមដងជាសប្ចើនន័យគឺ : 
 មចនា  ឧស្សនតំ  ឯចតសនតិ = មនុស្ោ េត្េទាំងឡាយស ម្ េះ
ថា មនុេស សប្រេះមានចិត្តខពេ់ និង កាល ហាន ។ 
 ការណ្ណករណំ  មនតិ  ជានាតីតិ = មនុចស្ោ  ស ម្ េះថា
មនុេស សប្រេះមានសេចក្ដីយល់ែឹងក្នុងសែតុ្ហែលគួរនិងមិនគួរ ។ 
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 អាានតថំ  មនតិ  ជានាតីតិ = មនុចស្ោ  ស ម្ េះថា មនុេស 
សប្រេះរុគគលែឹងន្វអាំសពើមានប្រសោរន៍ និងអាំសពើឥត្ប្រសោរន៍ ។ 
 កុសោកុសេំ  មនតិ  ជានាតីតិ = មនុចស្ោ  ស ម្ េះថា
មនុេស គឺរុគគលហែលស្ដគ ល់ន្វអាំសពើជាកុ្េលនិងអាំសពើជាអកុ្េល ។ 
 មនុចនា  អបច្ឆាតី = មនុស្ោ  េត្េទាំងឡាយស ម្ េះថា
មនុេស សប្រេះជាក្្នសៅររេ់ប្ពេះបាទ មនុ ។ 

ទេីបោំង៤របស់មនុស្ស 
 ១- ឧតតរកុរុទេីប  េថិត្សៅខ្មងសរើងភនាំេិសនរមុានសែើមក្របប្ពឹក្ស
ប្រចាាំទេីរ មាននផទ៨.០០០សោរន៍, មនុេសក្នុងទេីរសនេះមានគុែ
េមបត្តិពិសេេ៣គឺ : 

១- មិនប្រកាន់យក្ប្ទពយ មាេ ប្បាក់្ ថាជាររេ់ខលួន ។ 

២- មិនមានការប្រកាន់ ែួងហែងក្នុងរុប្ត្ ភរោិ ស្ដេ មី ថាជា
ររេ់ខលួន ។ 

៣- មានអាយុែល់ ១.០០០ឆ្ងន ាំជានិចច ។ 
 មនុេសពួក្សនេះសប្កាយពីស្ដល រ់ហត្ងសៅកាន់សទវសលាក្ សប្រេះ
មានេីល៥ជានិចច, សពលចុតិ្ចាក្សទវសលាក្វញិ អាចសក្ើត្ក្នុងអបាយ
ភ្មិ ឬក្នុងទេីរែនទបាន តមអាំណាចររេ់ក្មម ។ 
 ២- បុវេវិចទហទេីប  េថិត្សៅខ្មងសក្ើត្ភនាំេិសនរ ុ មានសែើម
សប្ចេប្រចាាំទេីរ មាននផទ១០.០០០សោរន៍, មានអាយុ៧០០ឆ្ងន ាំ ។ 
 ៣- អបរចាោនទេីប  េថិត្សៅខ្មងលិចភនាំេិសនរ ុ មានសែើម
ក្ទមពប្រចាាំទេីរ មាននផទ៧.០០០សោរន៍, មានអាយុ៥០០ឆ្ងន ាំ ។ 
 ៤- ជមពូទេបី  េថិត្សៅខ្មងត្ប្ងភនាំេិសនរ ុ មានសែើមប្ពីងប្រចាាំ
ទេីរ មាននផទ១០.០០០សោរន៍, មនុេសក្នុងទេីរសនេះមានអាយុមិន
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ប្បាក្ែសទ សរើេម័យណាមនុេសមានគុែវម៌ខពេ់ មានអាយុក៏្ហវង
ហែររែ្ត្ែល់អេសងខយយឆ្ងន ាំ សរើេម័យណាគុែវម៌ប្ត្ូវធ្លល ក់្ចុេះ 
អាយុក៏្ប្ត្ូវថយចុេះហែរ គឺ១០០ឆ្ងន ាំ ចុេះ១ឆ្ងន ាំ រែ្ត្ែល់១០ឆ្ងន ាំគឺប្ត្ូវ
ស្ដល រ់ ។ មនុេសក្នុងទេីរសនេះមានលក្ខែេមបត្តិពិសេេជាងមនុេស
ក្នុងទេីរែនទនិងឋានតវត្ដិងស ៣ោ៉ាងគឺ :  
  ១- សូរភាវៈ  មានចិត្តកាល ហានសមាេះមុត្ មាន២ហផនក្គឺៈ  
  - ហផនក្លត  អាចសវេើឲ្យេសប្មចជាប្ពេះពុទ្ ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ អគគស្ដវក័្ 
អរយិរុគគល  ជាសេដចចប្ក្ពត្តិ  ជា្នលាភី ឬអភិញ្ញា លាភីបាន ។ 
  - ហផនក្អាប្ក្ក់្ អាចហា នសវេើរញ្ច សវរា រែ្ត្ហា នសវេើន្វអននតរយិក្មម៥ 
មានេមាល រ់មាតរិតជាសែើម ។ 
 ចាំសរេះេត្េក្នុងទេីរ៣ែនទសទៀត្ មិនអាចសវេើអាំសពើទាំងពីរហផនក្
សនេះបានសទ ។ 
  ២- សត្មិៃ ត  មានស្ដម រតី្ខ្មជ រ់ខជួនតាំងក្នុងប្ពេះរត្នប្ត័្យ ។ 

  ៣- ព្រហ្មចរយិវាស  ប្រប្ពឹត្តប្ពែមចរយិវម៌ គឺអាចរួេជាភិក្ខុ 
ស្ដមសែរ តរេ  ឫេីបាន ។ 
រញ្ញជ ក់្  ទីសៅររេ់មនុេសមិនហមនមានហត្៤ទេីរសនេះសទ គឺរណាដ ទេីរ
វាំ១ មានទេីរ៥០០ព័ទ្រុាំវញិជាររវិារ ែ្សចនេះទេីរត្្ចៗទាំងអេ់មាន
២.០០០ទេីរ ហែលមនុេសរេ់សៅហែរ។(១) 

ោនឲ្យផេជាបរចុប្បនន.៤ 
 ១- វតថុសម្បោ ែល់ប្ពមសោយវត្ថុគឺរែិគ្នគ ែក្ៈជាប្ពេះ
អរែនត ឬប្ពេះអ្គ្នមី ។ 

                                                            

១ - សមើលអភិ.៥ + េមនត.១/២០៦ + វ.ិម.៣៥៨ ផង ។ 
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 ២- បរចយសម្បោ ែល់ប្ពមសោយរចច័យ គឺសទយយវត្ថុបាន
មក្សោយវម៌ ។ 
 ៣- ចរតនាសម្បោ ែល់ប្ពមសោយសចត្្ទាំង៣ខ្មល ាំងកាល ។ 
 ៤- គុណ្ណតិចរកសម្បោ       ែល់ប្ពមសោយគុែនប្ក្ហលង គឺ 
រែិគ្នគ ែក្ៈសទើរសចញពីនិសរាវ ។ 

ន័យម្យ៉ា ងទ ៀតថា : 

ទកខិណ្ណវិសុទធិ៤ោ៉ាង 
 ១- ធមេិក  វត្ថុទនទាំងឡាយបានមក្សោយវម៌ ។ 
 ២- ចរតនាមហតត មានសចត្្ខ្មល ាំងកាល ក្នុងកាលទាំង៣ ។ 
 ៣- វតថុសម្បតតិ រែិគ្នគ ែក្ៈជាប្ពេះអរែនត ។ 
 ៤- គុណ្ណតិចរកា   ភាពជាអនក្សប្ចើនសលើេសោយគុែ(ប្ពេះ 
អរែនតសទើរសចញពីនិសរាវេមារត្តិ) ។ 
 - រុគគលណាសវេើទនប្រក្រសោយអងគទាំង៤ោ៉ាងសនេះ រហមងឲ្យ 
វបិាក្ក្នុងអត្តភាពសនេះហត្មដង  ែ្ចជារុែណក្សេែាី  ្យកាលវលិយៈ  
្យមាលាការស ម្ េះេុមនៈ និង ទុគគត្រុរេ ជាសែើម ។ 

សោោមាន៤ោ៉ាង 
 ១- កមេសោោ ការសរឿក្មម ។ 
 ២- វិបាកសោោ  ការសរឿផលររេ់ក្មម ។ 
 ៣- កមេស្សកាសោោ    ការសរឿថាេត្េមានក្មមជាររេ់ខលួន ។ 
 ៤- តថាគតចពាធិសោោ ការសរឿន្វការប្តេ់ែឹងររេ់ប្ពេះ
ត្ថាគត្ ។ 

សោោ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អាគមនីយសោោ   បានែល់េទ្ប្ពេះសរវិេត្េ ។ 
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 ២- អធិគមសោោ បានែល់េទ្ររេ់ពួក្ប្ពេះអរយិៈ ។ 
៣- បសាទសោោ បានែល់ការសរឿប្តឹ្មហត្ឮសគនិោយថា 

ពុសទ្  វសមាម   េសងា ក៏្ប្រេះថាល  ។ 
 ៤- ឱកប្បនសោោ បានែល់ការប្តឹ្មហត្ោក់្ចិត្តសរឿ ។ 

ឧបធិ៤ោ៉ាង 
 ១- ខនធូបធិ  សប្គឿងប្ទទុក្គឺខន្ ។ 
 ២- កិចេសូបធិ សប្គឿងប្ទទុក្គឺកិ្សលេ ។ 
 ៣- អភិសង្ខារូបធិ សប្គឿងប្ទទុក្គឺអភិេង្ខខ រ ។ 
 ៤- កាមគុណូបធិ សប្គឿងប្ទទុក្គឺកាមគុែ ។ 

ជច្ៅ្វះវុទធសាសនា.៤ 
 ១- ធមេគមភីចោ  សប្ៅសោយវមមៈ(បាលី) ។ 
 ២- អតថគមភីចោ  សប្ៅសោយសេចក្ដី ។ 

 ៣- ចទសនាគមភីចោ សប្ៅសោយការេហមដង ។ 
 ៤- បដិចវធគមភីចោ សប្ៅសោយការប្តេ់ែឹង ។ 

អារកខកមេោោន៤ 
 ១- វុោោនុស្សតិ     រឭក្ែល់គុែប្ពេះពុទ្ ។ 
 ២- ចមាា ផាយសមតត ែល់េពេេត្េ ។ 
 ៣- អសុភ ពិចារណាន្វររ្កាយររេ់ខលួន និងអនក្ែនទឲ្យ
ស ើញជាររេ់រែិក្្ល ។ 
 ៤- មរណស្សតិ  រឭក្ែល់សេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 

ផេសាៅប់ធម៌៤ោ៉ាង 
 ១- វុទធសាសនំ  វិចោចរតិ   រហមងញុាាំងប្ពេះពុទ្ស្ដេ្ឲ្យ 
រងុសរឿង ។ 
 ២- វហុសុចា   បានជាពែុេស្ត្  ជាអនក្ប្បារា ។ 
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 ៣- សុគតិបោយចនា សប្កាយពីស្ដល រ់សៅសក្ើត្ក្នុងេុគតិ្ ។ 
 ៤- បដិចវចធា   នឹងបានប្តេ់ែឹងមគគ ផល ។ 

អានិសង្សកតញ្ញូ៤ 
 ១- កុសេមូេា ជាឫេគល់ននកុ្េលវម៌ ។ 
 ២- បធានា  ជាប្រធ្លនននបារមីវម៌ ។ 
 ៣- បុញ្ញាភិវឌ្ឍចនា ជាទីចសប្មើនរុែយកុ្េល ។ 
 ៤- សម្បតតិ  សមិរឆនាា  ហត្ងបានេសប្មចន្វេមបត្តិទាំង៣ ។ 

ភាសិត៤ោ៉ាង 
 ១- វុទធភាសិត  វម៌ហែលប្ពេះពុទ្ប្ទង់េហមដង ។ 
 ២- សាវកភាសិត វម៌ហែលស្ដវក័្េហមដង ។ 
 ៣- ឥសិភាសិត វម៌ហែលឥេីេហមដង ។ 
 ៤- ចទវាភាសិត វម៌ហែលសទវតេហមដង ។ 
 * រណាដ ភាេិត្ទាំង៤សនេះស ម្ េះថា ធម៌ ទាំងអេ់ ឲ្យហត្
ប្រក្រសោយអត្ថ(អែាក្ថា) ប្រក្រសោយវមមៈ(បាលី) ភិក្ខុមិនប្តូ្វ
េហមដងែល់មនុេសគ្នម នរាំងឺមានអែប្ត្សៅក្នុងនែជាសែើមសទ ។ 

អបាយមុខ៤ 
 ១- ឥតថីធុចាា  អនក្សលងស្េី ។ 
 ២- សុោធុចាា  អនក្សលងស្ស្ដ ។ 
 ៣- អកខធុចាា  អនក្សលងហលបងភាន ល់ ហលបងេីុេង ។ 
 ៤- បាបមិតតា អនក្យក្មនុេសរលជាមិប្ត្ ។ 

អាយមុខ៤ 
 ១- ន  ឥតថីធុចាា ជាអនក្មិនសលងស្េី ។ 
 ២- ន  សុោធុចាា ជាអនក្មិនសលងេុរា ។ 
 ៣- ន  អកខធុចាា ជាអនក្មិនសលងហលបងភាន ល់ ។ 
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 ៤- កេ្ាណមិចាា ជាអនក្មានមិប្ត្លត ។ 
 ោោសធម៌៤ 

 ១- សរចៈ សចេះសស្ដម េះប្ត្ង់ែល់គ្នន នឹងគ្នន  ។ 
 ២- ទមៈ សចេះអរ់រ ាំទ្ ម្ នចិត្ត ។ 
 ៣- ច្ឆគៈ ប្តូ្វសចេះលេះវត្ថុសវេើទន ។ 
 ៤- ខនត ិ មានសេចក្ដីអត់្វន់ ។ 

កមេកកិចេស៤ 
 ១- បាណ្ណតិបាចា ការសវេើរីវតិ្េត្េឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ ។ 
 ២- អទិនាាោន ំ ការកាន់យក្ប្ទពយហែលសគមិនឲ្យ ។ 
 ៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆចោ ការប្រប្ពឹត្តិខុេក្នុងកាមទាំងឡាយ។ 
 ៤- មុសាោចោ ការនិោយរក្យកុ្ែក្ ។ 

ទិដឋធមេកិតថមាន៤ 
 ១- ឧោោនសម្បោ ែល់ប្ពមសោយការពយោម ។ 
 ២- អារកខសម្បោ ែល់ប្ពមសោយការហថរក្ា ។ 
 ៣- កេ្ាណមិតតា ភាពជាអនក្មានមិប្ត្លត ។ 
 ៤- សមជីវិា  ភាពជាអនក្ចិញ្ច ឹមរីវតិ្សេមើ ។ 

សម្បោយិកតថមាន៤ 
 ១- សោោសម្បោ ែល់ប្ពមសោយេទ្ ។ 
 ២- សីេសម្បោ ែល់ប្ពមសោយេីល ។ 
 ៣- ច្ឆគសម្បោ ែល់ប្ពមសោយការររចិាច គ ។ 
 ៤- បញ្ញាសម្បោ ែល់ប្ពមសោយរញ្ញា  ។ 

ចទវារ្យុតចោយចហតុ៤ 
 ១- អាយុកខចយន សោយអេ់អាយុ ។ 
 ២- បុញ្ញកខចយន សោយអេ់រុែយ ។ 
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 ៣- អាហារកខចយន សោយអត់្អាហារ ។ 
 ៤- ចកាចធន  សោយការខឹងសប្កាវ ។ 

អចោនិចសាមនសិការ៤ 
 ១- អនិចរច  និរចនតិ   េមាគ ល់ថាសទៀងក្នុងររេ់មិនសទៀង ។ 
 ២- ទុចកខ  សុខនតិ េមាគ ល់ថាេុខក្នុងររេ់ហែលជាទុក្ខ ។ 
 ៣- អនតតនិ  អាាត ិ េមាគ ល់ថាជាតួ្ខលួនក្នុងររេ់អនតត  ។ 
 ៤- អសុចភ  សុភនតិ េមាគ ល់ថាស្ដត ត្ក្នុងររេ់េតុយ ។ 

ធម៌ផ្ចាញ់ស្តូវ៤ោ៉ាង 
 ១- សរចៈ សរលរក្យពិត្ ។ 
 ២- ធមេៈ ប្បាជាា សចេះពិចារណា ។ 
 ៣- ធិត ិ មានពយោមមាាំមួន ។ 
 ៤- ច្ឆគៈ ត្េ ្ ហា នលេះរង់ ។ 

ឈ្នះ៤ោ៉ាង 
 ១- អចកាាចធន  ជិចន  ចកាធំ  

 នេះមនុេសសប្កាវ សោយការមិនសប្កាវ ។ 
 ២- អសាធុំ  សាធុនា  ជិចន  

 នេះមនុេុសអេរបុរេ សោយសេចក្ដីលត ។ 
 ៣- ជិចន  កទរិយំ  ោចនន  

 នេះមនុេសក្ាំណាញ់ សោយការឲ្យ ។ 
 ៤- សចរចនាេិកោទិនំ         

 នេះមនុេសនិោយកុ្ែក្សោយនិោយរក្យពិត្ ។ 
ឈ្នះ៤ោ៉ាងចទៀត 

 ១- សវេោនំ  ធមេោនំ  ជិនាតិ  
វមមទន  នេះអេ់ទនទាំងពួង ។ 
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 ២- សវេរសំ  ធមេរចសា  ជិនាតិ  
វមមរេ  នេះអេ់រេទាំងពួង ។ 

 ៣- សវេរតឹ  ធមេរតិ  ជិនាតិ      
សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងវម៌ នេះសេចក្ដីសប្ត្ក្អរទាំងពួង។  

 ៤- តណាកខចោ  សវេទុកខំ  ជិនាតិ       
 ការអេ់សៅននត្ណាា  នេះអេ់ទុក្ខទាំងពួង ។ 

ធម៌ជាទីវឹង៤ោ៉ាង 
 ១- ឧោោន សេចក្ដីឧេាែ៍ពយោម ។ 
 ២- អប្បមាទ ការមិនសវេេប្រហែេ ។ 
 ៣- សញ្ញម សេចក្ដីេប្ងួម ។ 
 ៤- ទម  ការអរ់រ ាំទ្ ម្ នចិត្ត ។ 

កាេិក៤ោ៉ាង 
 ១- ោវកាេិក ររេ់ហែលភិក្ខុទុក្ឆ្ងន់បានតាំងពីសពល 
អរែុរេះ ែរារែល់នថងប្ត្ង់ ។ 
 ២- ោមកាេិក ររេ់ហែលទុក្ឆ្ងន់បានប្តឹ្ម១ោម ។ 
 ៣- សាាហកាេិក ររេ់ហែលទុក្ឆ្ងន់បានប្តឹ្ម៧នថង ។ 
 ៤- ោវជីវិក         ររេ់ហែលទុក្ឆ្ងន់បានែរារអេ់រីវតិ្។ 

បរិចភាគ៤ោ៉ាង 
 ១- ចថយ្យបរិចភាគ ររសិភាគសោយការលួច ។ 
 ២- ឥណបរិចភាគ ររសិភាគសោយចាំរក់្រាំែុល ។ 
 ៣- ោយជជបរិចភាគ ររសិភាគសោយភាពជាទោទ ។ 
 ៤- សាមិបរិចភាគ ររសិភាគសោយភាពជាមាច េ់ ។ 

បរច័យមាន៤ 
 ១- រីវរប្បរច័យ      សប្គឿងសេលៀក្ែែដ រ់ ។ 
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 ២- បិណោបាតប្បរច័យ       អាហារេប្មារ់ររសិភាគ ។ 
 ៣- ចសនាសនប្បរច័យ      ទីលាំសៅេប្មារ់ស្ដន ក់្អាស្េ័យ ។ 
 ៤- គិោនចភសជជប្បរច័យ  ថាន ាំេប្មារ់ពយបាលសរាគ ។ 

សាាប់៤ោ៉ាង 
 ១- អាយុកខយមរណំ    ស្ដល រ់សោយអេ់អាយុ ។ 
 ២- កមេកខយមរណំ    ស្ដល រ់សោយអេ់ក្មម(រុែយ) ។ 
 ៣- ឧភយកខយមរណំ    ស្ដល រ់សោយអេ់អាយុនិងក្មម ។ 
 ៤- ឧបចរឆទមរណំ    ស្ដល រ់សោយក្មមកាត់្ផ្កដ ច់ ។ 

អបាយភូមិ៤ 
 អប + អយ = អបាយ  ហប្រថា ភពមានសេចក្ដីចសប្មើនសៅ
ប្បាេសែើយ ។ មាន៤គឺៈ  
 ១- និរយ  ក្ាំសែើ ត្នរក្ ។ 
 ២- តិរច្ឆានចោនិ ក្ាំសែើ ត្េត្េតិ្រចាា ន ។ 
 ៣- បិតតិវសិយ ក្ាំសែើ ត្សប្រត្វេ័ិយ ។ 
 ៤- អសុរកាយ  ក្ាំសែើ ត្អេុរកាយ ។ 

ម្យ៉ា ងទ ៀតថា : 

ហែលមានមក្សែើយែ្ចមានក្នុងរក្យថា    កាយស្ស     ចភោ  
បរមេរណ្ណ    ទុគគតឹ   អបាយំ   វិនិបាតំ   និរយំ   ឧបបជជតិ ។   
 ១- អបាយ បានែល់  េត្េតិ្រចាា ន ។ 
 ២- ទុគគត ិ បានែល់  សប្រត្ ។ 
 ៣- វិនិបាត បានែល់  អេុរកាយ ។ 
 ៤- និរយ បានែល់  េត្េនរក្ ។ 
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ច្បត៤វួក 
១- បរទតតុបជីវិក សប្រត្ហែលចិញ្ច ឹមរីវតិ្ សោយអាស្េ័យ

អាហារហែលអនក្ែនទឧទទិេរុែយឲ្យ ។ 
 ២- ខុប្បីបាសិក សប្រត្ហែលទុក្ខលាំបាក្ សប្រេះសស្េក្
ឃ្លល នជានិចច ។ 
 ៣- និជ្ាមតណាិក  សប្រត្ហែលសស្ដយទុក្ខសវទ្ប្ត្ូវសភលើងែុត្
ឲ្យសដដ ជានិចច ។ 
 ៤- កាេកញ្ជិក ជាសប្រត្ក្នុងពួក្អេុរកាយ ឬជាស ម្ េះ
ររេ់អេុរា ហែលជាសប្រត្ ។ 
 * ប្ពេះររមសរវិេត្េ រារ់តាំងពីបានទទួលពុទ្ពយក្រែ៍មក្
មិនហែលសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្សប្រត្៣ពួក្ខ្មងសប្កាមសទ, មយ៉ាងសទៀត្
សប្រត្ហែលអាចទទួលយក្ន្វចាំហែក្រុែយហែលញាតិ្ឧទទិេបានគឺ
មានហត្ ររទត្តុររីវកិ្សប្រត្ រ៉ាុសណាណ េះ ។ សប្រត្ែនទសទៀត្មាន១២ពួក្ក៏្
មាន, ២១ពួក្ ក៏្មាន  ច្រសមើលក្នុងពួក្ស្េះៗ ។ 

អរូប្វហេ៤ 
 ១- អាកាសានញ្ញាយតន្វហេ  មានអាយុ២០០០០មហាក្រប 
 ២- វិញ្ញាណញ្ញាយតន្វហេ    មានអាយុ៤០០០០ មហាក្រប 
 ៣- អាកិញ្ចញ្ញាយតន្វហេ    មានអាយុ៦០០០០ មហាក្រប 
 ៤- ចនវសញ្ញានាសញ្ញាយតន្វហេ      មានអាយុ   ៨៤០០០ 
មហាក្រប ។ 

អសចងខយ្យមាន៤ 
 ១- សតតកាចោ ពួក្េត្េ(មិនមានទីរាំផុត្) ។ 
 ២- អាកាចសា  លាំែអាកាេ(មិនមានទីរាំផុត្) ។ 
 ៣- រកកោឡា  ចប្ក្វា ទាំងឡាយ(មិនមានទីរាំផុត្)។ 
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 ៤- វុទធញ្ញណំ  ញាែររេ់ប្ពេះពុទ្(មិនមានទីរាំផុត្)។ 
អងគរបស់បណោិត៤ោ៉ាង 

 ១- កតញ្ញូ អនក្ែឹងគុែហែលសគសវេើែល់ខលួន ។ 
 ២- អតតសុទធិ សវេើខលួនឲ្យររេុិទ្ ។ 
 ៣- បរសុទធិ ញុាាំងអនក្ែនទឲ្យររេុិទ្ ។ 
 ៤- សងគចហា សវេើន្វសេចក្ដីេសគង្ខគ េះ ។ 

សម្បោយសុខធម៌.៤ 
 ១- សោោសម្បោ រររ្ិែ៌សោយេទ្ ។ 
 ២- សីេសម្បោ រររ្ិែ៌សោយេីល ។ 
 ៣- ច្ឆគសម្បោ រររ្ិែ៌សោយចាគៈ ។ 
 ៤- បញ្ញាសម្បោ រររ្ិែ៌សោយរញ្ញា  ។  

កំណប់្ទវ្យ៤ោ៉ាង 
 ១- ថាវរនិធិ       ក្ាំែរ់ប្ទពយមាាំមួន ។ 
 ២- ជងគមនិធ ិ       ក្ាំែរ់ប្ទពយក្សប្មើក្បាន ។ 
 ៣- អងគសមនិធិ     ក្ាំែរ់ប្ទពយសេមើសោយអងគ(ចាំសែេះវជិាជ ) ។ 
 ៤- អនុាមិកនិធិ  ក្ាំែរ់ប្ទពយជារ់តមខលួន(រុែយ) ។ 

សម្បជញ្ញៈ៤ោ៉ាង 
 ១- សាតថកសម្បជញ្ញៈ          កិ្រោិែឹងចាេ់ន្វក្មមហែលមាន
ប្រសោរន៍ និងឥត្ប្រសោរន៍ ។ 
 ២- សប្ាយសម្បជញ្ញៈ  កិ្រោិែឹងចាេ់ន្វអារមមែ៍ហែល
ជាទីេរាយ ។ 
 ៣- ចាររសម្បជញ្ញៈ  កិ្រោិែឹងចាេ់ន្វក្មមោា នហែលប្ត្ូវ
តមចរតិ្ ។ 
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 ៤- អសចមាាហសម្បជញ្ញៈ  កិ្រោិែឹងចាេ់ន្វសែតុ្ហែលមិន
វសងេង សភលច ។ 

វិមុតត៤ិោ៉ាង 
 ១- អប្បមាណ្ណចរចាវិមុតតិ ការរចួផុត្សោយការផាយសមតត
សៅរក្េពេេត្េ មិនមានប្រមាែ ជាមែគគត្រប្ាវចរភ្មិ មានេត្េ
ជាអាមមែ៍ ។ 
 ២- អាកិញ្ចញ្ញាចរចាវិមុតតិ   ការរចួផុត្ហែលមិនមានក្ងេល់
ក្នុងអារមមែ៍ ជាអរប្ាវចរភ្មិ គ្នម នអារមមែ៍សទ ។ 
 ៣- សុញ្ញាចរចាវិមុតតិ ការរចួផុត្សោយវរិេស្ជា 
កាមាវចរភ្មិ មានេង្ខខ រជាអារមមែ៍ ។ 
 ៤- អនិមិាាចរចាវិមុតតិ      ការរចួផុត្ហែលមិនមានរាគនិមិត្ត 
ជាសែើម, ជាសលាកុ្ត្តរភ្មិ មាននិរេ នជាអារមមែ៍ ។  

វេវិបស្សនា៤ 
 ១- ភយតុបោោនញ្ញាណ  រញ្ញា ស ើញភ័យក្នុងេង្ខខ រ ។ 
 ២-អាទីនោនុបស្សនាញាណ រញ្ញា ស ើញសទេក្នុងេង្ខខ រ។ 
 ៣- មុញ្ជិតុកមយ្ាញាណ  រញ្ញា ពិចារណារក្ឧបាយសចញ 
ចាក្េង្ខខ រ ។ 
 ៤- សង្ខារូចបកាាញាណ  រញ្ញា ពិចារណាស ើញគុែ និង
សទេននេង្ខខ រសែើយ តាំងចិត្តជាក្ណាដ ល ។ 

តរុណវិបស្សនា៤ 
 ១- សង្ខារបរិចរឆទញ្ញាណ ។  
 ២- កង្ខាវិតរណញ្ញាណ ។ 
 ៣- សមេសនញ្ញាណ ។ 
 ៤- មាាមគគញ្ញាណ ។ 
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គុណជាតិនាំមកនូវសុខ៤ោ៉ាង 
១- សុខំ  ោវជោសីេំ េីល ា្ំសេចក្ដីេុខ ែរារែល់

ចាេ់ររា ។ 
២- សុោ  សោោបតិដឋិា េទ្ហែលត្មកល់មាាំសែើយ ា្ំ

សេចក្ដីមក្ឲ្យ ។ 
៣- សុចោ  បញ្ញាបដិោចភា ការបានចាំសរេះន្វរញ្ញា  ា្ំមក្

ន្វសេចក្ដីេុខ ។ 
៤- បាបានំ  អករណំ  សុខំ ការមិនសវេើបារទាំងពួង ា្ំមក្

ន្វសេចក្ដីេុខ ។ 
អនិរចំចោយចហតុ៤ 

 ១- ឧប្ាទវយវនតាយ  មានការសក្ើត្ និងការេ្នយសៅជាទី
រាំផុត្ ។ 
 ២- ាវកាេិកាយ      ជាររេ់រសណាដ េះអាេនន ។ 
 ៣- វិបរិណ្ណមចកាដិោ  មានការហប្រប្រួលជាទីរាំផុត្ ។ 
 ៤- និរចប្បដិចកខបចា   ចាំទេ់ចាំសរេះសេចក្ដីសទៀងទត់្ ។ 

ទុកខំចោយចហតុ៤ 
១- សនាាបចដឋន ជាររេ់សដដ អនទេះអហនទង ។ 

 ២- ទុកខមចដឋន  ប្ទាំសៅបានសោយលាំបាក្ ។ 
 ៣- ទុកខវតថកុចដឋន ជាទីតាំងននទុក្ខ ។ 
 ៤- សុខបដិចកខបចដឋន  ជាការរែិសេវនឹងសេចក្ដីេុខ ។ 

អនាាចោយចហតុ៤ 
 ១- អវសវតតនចដឋន ជាវម៌មិនប្រប្ពឹត្តសៅក្នុងអាំណាច ។ 
 ២- អសាមិកចដឋន ជាវម៌មិនមានមាច េ់ប្គរ់ប្គង ។ 
 ៣- សុញ្ញតចដឋន ជាវម៌សស្ដេះេ្នយសៅទសទ ។ 
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 ៤- អតតបដិចកខបចដឋន ជាវម៌រែិសេវនឹងមានតួ្ខលួន ។ 

អត្ថរបស់អរយិសច្ចៈទាំង ៤ 

ទុកខសរចៈមានអតថ៤ោ៉ាង 
 ១- បី នចោោ  មានអត្ថថា  សរៀត្សរៀន ។ 
 ២- សងខតចោោ  មានអត្ថថា  ហែលរចច័យតក់្ហត្ង ។ 
 ៣- សនាាបចោោ មានអត្ថថា  សដដ ប្ក្ហាយ ។ 
 ៤- វិបរិណ្ណមចោោ មានអត្ថថា  ហប្រប្រួល ។ 

សមុទយសរចៈមានអតថ៤ោ៉ាង 
 ១- អាយូហនចោោ មានអត្ថថា ប្រម្លមក្ ។ 
 ២- និោនចោោ  មានអត្ថថា សែតុ្ប្រគល់ឲ្យន្វផល ។ 

៣- សំចោគចោោ មានអត្ថថា ប្រក្រទុក្ ។ 
៤- បេិចពាធនចោោ មានអត្ថថា ជាសប្គឿងក្ងេល់ ។ 

និចោធសរចៈមានអតថ៤ោ៉ាង 
 ១- និស្សរណចោោ មានអត្ថថា  រលាេ់សចញ ។ 
 ២- វិចវកចោោ  មានអត្ថថា  ស្ដង ត់្ ។ 
 ៣- អសងខតចោោ មានអត្ថថា រចច័យតក់្ហត្ងមិនបាន ។ 
 ៤- អមតចោោ  មានអត្ថថា មិនស្ដល រ់ ។ 

មគគសរចៈមានអតថ៤ោ៉ាង 
 ១- និយ្ានចោោ មានអត្ថថា ា្ំសចញ ។ 
 ២- ចហតុចោោ  មានអត្ថថា ជាសែតុ្ ។ 
 ៣- ទស្សនចោោ មានអត្ថថា ស ើញ ។ 
 ៤-អធិបចតយ្យចោោ មានអត្ថថា ជាវាំ ។ 
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ចហត៤ុឲ្យចកើតសតិសចមាាជង្ឈងគ 
 ១- សតិសម្បជញ្ញំ  ការភាង ក់្រឭក្និងសេចក្ដីែឹងខលួន ។ 
 ២- មុដឋស្សតិ  បុគគេបរិវជជនា  សវៀរចាក្រុគគលសភលចេតិ្។ 
 ៣- ឧបដឋតិស្សតិ  បុគគេចសវនា សេពគរ់រុគគលអនក្មាន
េតិ្តាំងមាាំ ។ 
 ៤- តទធិមុតតា  រសង្ខត នចិត្តសៅក្នុងេតិ្េសមាព រឈងគស្េះ ។ 

យេ់សបតិចោយចហតុ៤ 
១- ធាតុចកាាភចា សោយធ្លតុ្ក្សប្មើក្ ។ 
២- អនុភូតបុវេចា សោយធ្លល រ់បានប្រេពេក្នុងកាលមុន ។ 

 ៣- ចទវចា  បសំហារចា សោយសទវតរណាដ លចិត្ត ។ 
 ៤- បុវេនិមិតតចា សោយរុពេនិមិត្ត ។ 
 ចាំណាាំ  ការយល់េរតិទី១ ទី២ មិនហមនជាការពិត្, ទី៣ពិត្ខលេះ 
មិនពិត្ខលេះ, ទី៤ ពិត្ប្បាក្ែ ែ្ចជាការេុរិនររេ់ប្ពេះមាតប្ពេះ
សរវិេត្េ ឬប្ពេះបាទរសេនទិសកាេល ជាសែើម ។ 

ភិកខុចៅន្វ្តូវមានធម៌៤ោ៉ាង 
 ១- ប្ត្ូវមានេីលររេុិទ្ ។ 
 ២- ប្ត្ូវេប្ងួមឥគនទិយទាំងឡាយ ។ 
 ៣- ប្ត្ូវមានេតិ្ និងេមបរញ្ាៈ ។ 
 ៤- ប្តូ្វជាអនក្សចេះេស ត្ េក្នុងរចច័យទាំងឡាយ ។ 
 * សរើភិក្ខុសៅក្នុងនប្ពសែើយ មិនមានន្វវម៌៤ប្រការសនេះសទ 
ប្រសោរន៍ក៏្មិនេសប្មចែល់ភិក្ខុស្េះ ភិក្ខុស្េះនឹងែល់ន្វការតិ្េះ-
សែៀលររេ់រុគគលណាមួយថា សប្រៀរនឹងេត្េតិ្រចាា ន ឬប្រននប្ព 
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មយ៉ាងសទៀត្សទវតទាំងឡាយ នឹងប្រកាេគួរឲ្យភ័យខ្មល ចថា“ នឹងមាន
ព្បទយជន៍អវីទោយការទៅព្ព្ររបស់បុគគលលាមក្ចបបទនោះ ” ។ 

ការយេ់ខុស៤ោ៉ាង 
 ១- េត្េស្ដល រ់សៅសក្ើត្សទៀត្ ។ 
 ២- េត្េស្ដល រ់សៅមិនសក្ើត្សទៀត្ ។ 
 ៣- េត្េស្ដល រ់សៅសក្ើត្សទៀត្ក៏្មាន មិនសក្ើត្សទៀត្ក៏្មាន ។ 
 ៤- េត្េស្ដល រ់សៅសក្ើត្សទៀត្ក៏្មិនហមន  មិនសក្ើត្សទៀត្ក៏្មិន
ហមន ។ 

ទិដឋិ៤ោ៉ាង 
 ១- សយំកតំ  សុខទុកខំ     េុខនិងទុក្ខគឺខលួនឯងសវេើ ។ 
 ២- បរកតំ  សុខទុកខំ      េុខនិងទុក្ខគឺអនក្ែនទសវេើ ។ 
 ៣- សយកតញ្ច  បរកតញ្ច  សុខទុកខំ      េុខនិងទុក្ខគឺខលួនឯង 
សវេើផង អនក្ែនទសវេើផង ។ 

៤- អសយំកតំ  អបរកតំ  អធិរចសមុប្បននំ  សុខទុកខំ  េុខនិង 
ទុក្ខមិនហមនខលួនឯងសវេើ មិនហមនអនក្ែនទសវេើ គឺសក្ើត្ស ើងសោយ
អាស្េ័យសែតុ្ ។ 

វិន័យ៤ោ៉ាង 
 ១- សំវរវិន័យ វន័ិយជាកិ្ចចេប្ងួម (េាំវរៈ៥) ។ 
 ២- បហានវិន័យ វន័ិយជាសប្គឿងប្រហារ (រហានៈ៥) ។ 
 ៣- សមថវិន័យ វន័ិយជាសប្គឿងេងរ់ (េមថៈ៧) ។ 
 ៤- បញ្ញតតវិិន័យ វនិយរបញ្ាត្តិ ។ 

វិន័យ៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សុតត បានែល់បាលីក្នុងវនិយរិែក្ទាំងម្ល ។ 
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 ២- សុាានុចោម បានែល់មហារសទេ៤ ។ 
 ៣- អាររិយោទ បានែល់គមពីរហែលអែាក្ថាចារយ ៥០០
អងគតាំងទុក្សែើយ ។ 
 ៤- អតតចនាមតិ បានែល់រក្យហែលផុត្ចាក្ វន័ិយ៣
ខ្មងសែើម, សរលតមការប្បាក្ែសោយអនុមាន គឺតមការយល់
ស ើញសោយខលួនឯង មយ៉ាងសទៀត្សថរវាទទាំងអេ់ ហែលមក្ក្នុង
អែាក្ថាននរិែក្ទាំង៣ ស ម្ េះថា អត្តស្ម័តិ្ ។ 
 * ប្ពេះវន័ិយវរកាលវនិិចា័យវន័ិយ ប្តូ្វពិនិត្យសមើលក្នុងវន័ិយ
ទាំង៤សនេះ ឲ្យែមត់្ចត់្ លតិត្លតន់ជាមុន ។ 

បុវេករណៈននឧចបាសថ.៤ 
 ១- សមេជជនី ការសបាេប្ចាេ ។ 
 ២- បទីចបា ឧរប្រទីរ ។ 

៣- ឧទក ំ ត្មកល់ទឹក្ ។ 
៤- អាសនំ ប្កាលអាេនៈ ។ 

បុវេកិរចននឧចបាសថ.៤ 
១- អនរបារិសុទធិ ា្ំអែនទៈ និងបារេុិទ្ិ ។ 
២- ឧតុកាាន ំ  ប្បារ់រែ្វ ។ 
៣- ភិកខុគណនា រារ់ចាំនួនភិក្ខុ ។ 
៤- ឱោចោ  ឲ្យឱវាទភិក្ខុនី ។ 

មាតុ្ាម្បកបចោយធម៌៤ឈ្នះចោកចនះ 
 ១- សុសំវិហិតកមេចនាា ជាស្េីសចេះចាត់្ហចងការង្ខរសោយលត។ 
 ២- សងគហិតបរិជចនា      សចេះេសគង្ខគ េះពួក្រនជាររេ័ិទ ។ 
 ៣- ភតតុ  មនាបំ  ររតិ    សចេះប្រប្ពឹត្តន្វអាំសពើ ជាទីគ្នរ់ចិត្ត
ររេ់ស្ដេ មី ។ 
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 ៤- សមភតំ  អនុរកខតិ  សចេះហថទាំប្ទពយេមបត្តិ ហែលស្ដេ មីរក្
បានមក្ ។ 

មាតុ្ាម្បកបចោយធម៌៤ឈ្នះចោកោងមុខ 
 ១- សោោសម្បោ ជាស្េីរររ្ិែ៌សោយេទ្។ 
 ២- សីេសម្បោ រររ្ិែ៌សោយេីល ។ 
 ៣-ច្ឆគសម្បោ រររ្ិែ៌សោយចាគៈ ។ 
 ៤- បញ្ញាសម្បោ រររ្ិែ៌សោយរញ្ញា  ។ 

ធម៌៤គួររច្មើន 
 ១- ចសប្មើន  អសុភ សែើមបីលេះ ោគៈ ។ 
 ២- ចសប្មើន  ចមាា សែើមបីលេះ វា្បាទ ។ 
 ៣- ចសប្មើន  អានាបាណស្សតិ  សែើមបីផ្កដ ច់រង់ន្វ  វិតកកៈ ។ 
 ៤- ចសប្មើន  អនិរចសញ្ញា  សែើមបីែក្សចាលន្វ  អសេិមានះ ។ 

នាម៤ោ៉ាង 
 ១- អាវតថិកនាម    ្មហែលរញ្ាត្តិអាស្េ័យសេចក្ដីក្ាំែត់្។ 

២- េិងគិកនាម      ្មហែលសៅតមសែតុ្ ឬលក្ខែៈ ។ 
 ៣- ចនមិតតកនាម   ្មហែលសក្ើត្ស ើងសោយគុែនិមិត្ត ។ 
 ៤- អធិរចសមុប្បនននាម      ្មហែលតាំងស ើង   តមសេចក្ដី 
សពញចិត្ត ។ 

នាម៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សាមញ្ញនាម ្មទ្សៅ ។ 
 ២- គុណនាម  ្មសោយគុែ ។ 
 ៣- កិតតិនាម  ្មសោយសលើក្ត្សមកើង ។ 
 ៤- ឧប្បបាតិកនាម ្មហែលសក្ើត្ស ើងឯង ។ 
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វតថ៤ុោ៉ាងមិនណដេណអែត 
 ១- សមុចោោ  េមុប្ទមិនហែលសពញសោយទឹក្ ។ 
 ២- ្ពាហេចណ្ណ ប្រែមែ៍មិនហែលហអែតត្សោយសវទ។ 
 ៣- ោជា   សេដចមិនហែលហអែតត្ក្នុងសខត្ត ហែន ។ 
 ៤- ឥតថ ី  ស្រេដីមិនសចេះហអែតត្នឹងប្រុេ ។ 

បុគគេ៤វួកមិនអារទទួេផេននោនបាន 
 ១- និរយំ  ឧបបជជតិ    េត្េសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្នរក្ ។ 
 ២- តិរច្ឆានចោនី  ឧបបជជតិ    េត្េសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្តិ្រចាា ន។ 
 ៣- មនុស្ោនំ  សហវ្យតំ  ឧបបជជតិ     េត្េហែលសក្ើត្ក្នុងពួក្
មនុេស ។ 
 ៤- ចទោនំ  សហវ្យតំ  ឧបបជជតិ    េត្េសក្ើត្ក្នុងពួក្សទវត ។ 

បុ្ត៤វួក 
 ១- អតតជបុចាា រុប្ត្សក្ើត្អាំពីខលួន ។ 
 ២- ចខតតជបុចាា រុប្ត្សក្ើត្ក្នុងសខត្ត ។ 
 ៣- ទិននកបុចាា រុប្ត្ហែលសគឲ្យ ។ 
 ៤- អចនតោសិកបុចាា  រុប្ត្គឺក្្នេិេស ។ 

អាកាសមាន៤ 
 ១- អជោកាស អាកាេធ្លតុ្, លាំែអាកាេ ។ 
 ២- បរិរឆនាាកាស អាកាេហែលក្ាំែត់្ (មានប្រសលាេះ
រងតួច  រន្ប្ចមុេះ  ប្រសហាងមាត់្  រន្ប្ត្សចៀក្...) ។ 
 ៣- កសិណុគ្ោដិមាកាស អាកាេ ហែលសរើក្ររ្ក្េិែ
សចញ ។ 
 ៤- បរិចរឆោកាស អាកាេទសទ  ហែលឃ្លាំងររ្ក្លារៈ
និង ររ្ក្លារៈ ។ 



-181- 

 

សតេសីហៈមាន៤្បចភទ 
 ១- តិណសីហៈ     មានេមបុរប្រសផេះេីុតិ្ែជាតិ្ជាអាហារ ។ 
 ២- កា សីហៈ    មានេមបុរសមម  េីុតិ្ែជាតិ្ជាអាហារ ។ 
 ៣- បណោុសីហៈ    មានេមបុរសលឿងចាេ់ េីុស្ដច់ជាអាហារ។ 
 ៤- ចកសរសីហៈ  មានេមបុរប្ក្ែមខលេះ េខលេះ ជាេីែៈ មាន
េាំែុាំ សក្េរលតស្ដត ត្ និងមានអាំណាចជាងេីែៈែនទនិងេត្េែនទ 
សៅថា សេដចេត្េ េីុស្ដច់ជាអាហារ ។ សក្េររារេីែ៍សនេះមាន
ចាំសរេះហត្សៅក្នុងនប្ពសែមរនតរ៉ាុសណាណ េះ, អាយុេីែៈមានចារ់ពី
២០០ សៅ ៣០០ ឆ្ងន ាំ ។ 

សមុ្ទ៤ោ៉ាង 
 ១- សំសារសាគរ េមុប្ទគឺេងារវែដ ។ 
 ២- ជេសាគរ  េមុប្ទហែលមានទឹក្នប្រ ។ 
 ៣- នយសាគរ  េមុប្ទគឺន័យក្នុងពុទ្វចនៈ ។ 
 ៤- ញាណសាគរ េមុប្ទគឺប្ពេះេពេញ្ាុត្ញ្ញា ែររេ់ប្ពេះ
េមាម េមពុទ្ ។ 

យុគមាន៤ 
 ១- ្កឹតយុគ     យុគមាេ  អាយុមាេ  មានក្ាំែត់្ប្តឹ្ម 
១.៧២៨.០០០ ឆ្ងន ាំមនុេស  ប្ត្ូវជា ៤.៨០០ឆ្ងន ាំទិពយ ។ 
 ២- ច្តតយុគ  យុគប្បាក់្  ក្ាំែត់្ប្តឹ្ម ១.២៩៦.០០០ ឆ្ងន ាំ
មនុេស  ប្ត្ូវជា ៣.៦០០ឆ្ងន ាំទិពយ ។ 
 ៣- ោាបរយុគ  យុគមានចាំនួនសលខពីរៗ គឺសលខគត់្គ្ មាន
ក្ាំែត់្ប្តឹ្ម ៨៦៤.០០០ឆ្ងន ាំមនុេស ប្ត្ូវជា២.៤០០ឆ្ងន ាំទិពយ ។ 
 ៤- កេិយុគ  យុគប្រក្រសោយសទេ សោយរសមាល េះ គឺយុគ
សយើងេពេនថងសនេះឯង, ពួក្មនុេសមានអាយុ និងសេចក្ដីេុខតិ្ច
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ណាេ់ មានក្ាំែត់្ប្តឹ្ម ៤៣២.០០០ឆ្ងន ាំមនុេស  ប្ត្ូវជា១.២០០ឆ្ងន ាំ
ទិពយ ។ 

( រ្ក្រមួក្ាំែត់្ឆ្ងន ាំររេ់យុគទាំង៤ ជា ៤.៣២០.០០០ ឆ្ងន ាំ
មនុេស ប្ត្ូវជា១២.០០០ឆ្ងន ាំទិពយ  សៅថា មហាយុគមួយ ) ។ 

រតុរងគចសនាអងគ៤ 
 ១- ហាានីក  ក្ងទ័ពែាំរ ី។ 
 ២- អស្ោនីក  ក្ងទ័ពសេេះ ។ 
 ៣- រថានីក  ក្ងទ័ពរថ ។ 
 ៤- បាានីក  ក្ងទ័ពសថមើរសរើង ។ 
 (ក្ងទ័ពអងគទាំង៤សនេះមានហត្ក្នុងេម័យរុរាែ) ។ 

រតុរងគសននិបាត 
ព្គរ់ទរលននសាវក្សន ាបិាត សេុ ធណតព្រក្រទដាយអង គ៤គៈឺ 

១- មា នកខចតត  បុណណរចនាោ     ជានថងសពញរ្ែ៌មីហខមា  ។ 
 ២- សចវេ  អនិមនតិា   ប្ពេះេងឃចាំនួន១២៥០ររ្ មក្ប្ររុាំគ្នន
សោយមិនបាននិមនតឬណាត់្គ្នន ទុក្ ។ 
 ៣- សចវេ  ឯហិភិកខុកា  ប្ពេះេងឃទាំងស្េះេុទ្ហត្ជាឯែិភិក្ខុ 
ឧរេមបទ ។ 
 ៤- សចវេ  ខីណ្ណសោ  ប្ពេះេងឃទាំងស្េះេុទ្ហត្ជាប្ពេះ
អរែនតទាំងអេ់ ។ 

នថៃមា បូជា្បារវធចហតុ៤ោ៉ាង 
១- នថងប្ពេះស្ដររុីប្ត្បានេសប្មចប្ពេះអរែត្ត ។ 

 ២- ប្ពេះអងគប្ទង់ហត្ងតាំង ស្ដថ រ្ ប្ពេះអគគស្ដវក័្ទាំងពីរ ។ 
 ៣- ប្ពេះអងគប្ទង់េហមដងឱវាទបាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ៤- ប្ពេះអងគប្ទង់ោក់្ប្ពេះរ ម្ យុេង្ខខ រ ។ 
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ចរតិយ៤ោ៉ាង 
 សចតិ្យ ហប្រថា វត្ថុ គឺរុគគលគរបីរ្ជា មាន៤គឺៈ  
 ១- ឧចទរសកចរតិយ   សចតិ្យហែលស្ដងស ើងត្ាំណាងតួ្អងគ
ប្ពេះពុទ្ (ប្ពេះពុទ្រែិមា  ពុទ្ររ្ ) ។ 
 ២- ធមេចរតិយ   សចតិ្យហែលរញ្ចុ េះប្ពេះវម៌(ប្ពេះនប្ត្រិែក្) ។ 
 ៣- បរិចភាគចរតិយ  សចតិ្យហែលប្ពេះអងគប្ទង់ររសិភាគគឺសប្រើ
ប្បាេ់ បានែល់សែើមសរវិប្ពឹក្ស េាំសវរនីយោា ន និងសប្គឿងររកិាខ រ
សផសងៗហែលប្ពេះអងគប្ទង់សប្រើប្បាេ់ ។ 
 ៤- ធាតុចរតិយ    គឺប្ពេះររមស្ដររីកិ្ធ្លតុ្ ។ 

អរិយៈមាន៤ 
 ១- អាច្ឆោរិយ         អនក្ហែលមានមារោទប្តឹ្មប្ត្ូវ ។ 
 ២- ទស្សនារិយ       អនក្ហែលមានររ្សឆ្ងមលត គួរចង់សមើល ។  
 ៣- េិង្ខារិយ         រពេរិត្ហែលលតហត្សភទ រ៉ាុហនតប្ទុេដេីល។  
 ៤- បដិចវធារិយ     សលាក្អនក្បានេសប្មចសលាកុ្ត្តរវម៌ ។ 

ហិរិចកើតចោយចហតុ៤ 
 ១- ជាតឹ  បរចចវកខិាា        ពិចារណាែល់ជាតិ្ ។ 
 ២- វយំ  បរចចវកខិាា        ពិចារណាែល់វយ័ ។ 
 ៣- សូរភាវំ  បរចចវកខិាា   ពិចារណាែល់ភាពជាអនក្កាល ហាន,  
 ៤- វហុស្សរចំ  បរចចវកខិាា  ពិចារណាែល់ភាពជាពែុេស្ត្។ 

ឬម្យ៉ា ងទ ៀត 

 ១- ជាតិមហតតបរចចវកខណ្ណ     ពិចារណាែល់ជាតិ្ជាវាំ ។ 
 ២- សតថុមហតតបរចចវកខណ្ណ     ពិចារណាែល់ស្ដស្ដដ ជាវាំ ។ 
 ៣- ោយជជមហតតបរចចវកខណ្ណ ពិចារណាែល់ទោទជាវាំ។ 
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 ៤- ស្វហេច្ឆរិមហតតបរចចវកខណ្ណ   ពិចារណាែល់េប្ពែម -
ចារជីាវាំ ។ 

ឱតតប្បៈចកើតចោយចហតុ៤ 
 ១- អាានុោទភយំ ភ័យពីការតិ្េះសែៀលខលួនឯង ។ 
 ២- បោនុោទភយំ ភ័យពីអនក្ែនទតិ្េះសែៀល ។ 
 ៣- ទណោភយំ  ភ័យខ្មល ចពីការោក់្ទែឌ ក្មម ។ 
 ៤- ទុគគតិភយំ  ភ័យខ្មល ចធ្លល ក់្អបាយភ្មិ ។ 

ចោហៈមាន៤្បចភទ 
 ១- ជាតិចោហៈ បានែល់សលាែៈ៧ោ៉ាងគឺ ហែក្  ប្បាក់្ 
មាេ  េាំែសមម   េាំែេ  សលាែៈប្ក្ែម  សលាែៈសលឿង ។ 
 ២- វិជាតិចោហៈ សលាែៈមានលក្ខែៈែ្ចភលុក្ែាំរ ី។ 
 ៣- កតិតិចោហៈ បានែល់សលាែៈ៣ោ៉ាងគឺក្ងសសលាែ  
វែដសលាែៈ  និង អារក្្ែ ។ 
 ៤- បិសារចោហៈ បានែល់សលាែៈ៨ោ៉ាង    គឺ សមារក្ខត្ៈ 
រុថុក្ៈ   មនីលក្ៈ   រចលក្ៈ    សេលក្ៈ    អាែក្ៈ    ត្លលក្ៈ    និង 
ទុេិសលាែៈ ។ 

ចហត៤ុនាំឲ្យចកើតចោសរិតត 
 ១- ចោសជ្ាសយា     មានអវយស្េ័យជាអនក្សប្កាវសប្ចើន។  
 ២- អគមភីរបកតិា     មានការពិចារណាមិនសប្ៅជាប្រប្ក្តី្។ 
 ៣- អប្បសុតា មានការស្ដដ រ់ប្ពេះេទ្មមតិ្ចតួ្ច ។ 
 ៤- អនិោោរមេណសមាចោចា        ប្រក្រជាមួយហត្អារមមែ៍ 
ហែលមិនលត ។ 

ចហត៤ុនាំឲ្យចកើតអកុសេរិតត១២ 
 ១- បុចវេ អកតបុញ្ញា មិនបានសវេើរុែយទុក្កាលមុន។ 
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 ២- អប្បដិរូបចទសោស សៅក្នុងប្រសទេមិនេមគួរ ។ 
 ៣- អសប្បុរិសូបនិស្សយ មិនសេពគរ់នឹងេរបុរេ ។ 
 ៤- អតតមិច្ឆាបណិធិ  ត្មកល់ខលួនទុក្ខុេ ។ 

អាំ ពីកបប 

កប្បមាន៤ោ៉ាង 
 ១- អាយុកប្ប  ការក្ាំែត់្អាយុមនុេសមានប្រមាែរ៉ាុសណាណ េះ
(១អេសងខយយ ែល់ ១០ឆ្ងន ាំ) ។ 
 ២- អនតរកប្ប    គឺរារ់អាយុចារ់ពី ១អេសងខយយ  ែល់ ១០ឆ្ងន ាំ 
សែើយរារ់ពី១០ឆ្ងន ាំ ែល់១អេសងខយយវញិ(១អនតរក្រប=២អាយុក្រប)។ 
 ៣- អសចងខយ្យកប្ប ឬសៅថា ចុលលក្របក៏្បាន  រារ់៦៤អនតរ-
ក្រប = ១អេសងខយយក្រប ។ 
 ៤- មហាកប្ប      រារ់៤អេសងខយយក្រប =១មហាក្រប ។ 

អសចងខយ្យកប្បមាន៤ 
 ១- សំវដដកប្ប       ក្របក្ាំពុងវ ិ្ េ   (គិត្តាំងពីនថងវ ិ្ េសៅ
ទល់នឹងសភលើងសអែេះអេ់រលីង ។ 
 ២- វិវិដដកបប្       ក្របក្ាំពុងចសប្មើន   (តាំងពីសក្ើត្ស ើងថមីសៅ
ទល់នឹងមាន ប្ពេះចនទ   ប្ពេះអាទិត្យ  ភនាំ  េទឹង  ទសនល   នប្ព   េត្េ...ែ្ច 
សែើមវញិ) ។ 
 ៣- សំវដដោោយីកប្ប  ក្របតាំងសៅក្នុងសេចក្ដីវ ិ្ េ  (តាំងពី
នថងសអែេះអេ់សៅទល់អាកាេេ្នយទសទ) ។ 
 ៤- វិវដដោោយីកប្ប      ក្របតាំងសៅក្នុងសេចក្ដីចសប្មើន ជា
ប្រប្ក្តី្ស ើងវញិ (តាំងពីសក្ើត្មាន  ប្ពេះចនទ  ប្ពេះអាទិត្យ  ជាសែើម សៅ
ទល់នថងវ ិ្ េវញិ) ។ 
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* អេសងខយយក្របទាំង៤សនេះ រុគគលមិនអាចនឹងរារ់ថា 
រ៉ាុសែណេះឆ្ងន ាំ រ៉ាុសណាណ េះរយឆ្ងន ាំ  រ៉ាុសែណេះរន់ឆ្ងន ាំ ឬ រ៉ាុសែណេះហេនឆ្ងន ាំបាន
ស ើយ ។ 

សំវដដកប្បមាន៣ 
 1- ចតចជាសំវដដកប្ប  ក្របវ ិ្ េសោយសភលើង ។ 
 2- អាចបាសំវដដកប្ប  ក្របវ ិ្ េសោយទឹក្ ។ 
 3-  ោចោសំវដដកប្ប ក្របវ ិ្ េសោយខយល់ ។ 
 ចប្ក្វា ហែលប្ត្ូវទមាល យ  សោយសភលើង   សោយទឹក្  និង
សោយខយល់ ប្គរ់ទាំង៣ប្រសភទសនេះ ប្ត្ូវសប្រើសពលសវលាយ្រអេ់ែល់
សៅ៦៤មហាក្រប ។ 
 ក្នុងចាំនួន៦៤មហាក្របសនេះ    ប្ត្ូវបានទមាល យសោយសភលើង ៥៦
មហាក្រប, ប្ត្ូវទមាល យសោយទឹក្៧មហាក្របនិងទមាល យសោយខយល់
១មហាក្រប, កាលប្គរ់៦៤មហាក្របសៅថាមហាក្រប១រុាំវាំ។មហា
ក្របរុាំវាំហចក្ជាមហាក្របរុាំត្្ចបាន៨រុាំ សែើយមួយរុាំៗ មានចាំនួន៨
មហាក្រប ។ 
 ក្នុងមហាក្របត្្ច  រុាំទី២  ប្ត្ូវទមាល យសោយសភលើង ៧មហាក្រប  
សែើយមហាក្របទី៨ប្ត្ូវទមាល យសោយទឹក្ ។ រុាំទី២ ែល់រុាំទី៧ែ្ចគ្នន
នឹងមហាក្របត្្ចរុាំទី១, រុាំទី៨តាំងពីមហាក្របទី១ ែល់ទី៧ក៏្ប្ត្ូវ
ទមាល យសោយសភលើង និង មហាក្របទី៨ ក៏្ប្ត្ូវទមាល យខយល់ ។ 

កប្បប ២ យ៉ា ងទាក់ ងនឹងព្រះរុ ធសាសនា 

 1- សុញ្ញកប្ប  ក្របេ្នយគឺក្របហែលគ្នម នប្ពេះពុទ្ ប្ពេះ
រសចចក្ពុទ្ និងសេដចចប្ក្ពត្តិសក្ើត្ស ើង ។ 
 2- អសុញ្ញកប្ប  ក្របមិនស្ដរេ្នយ  គឺក្របមានប្ពេះពុទ្  
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ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ និងសេដចចប្ក្ពត្តិសក្ើត្ស ើង ។ 
សុញ្ញកប្បមាន៤ 

 ១- សុញ្ញមហាកប្ប  ២- សុញ្ញរុេលកប្ប 
 ៣- សុញ្ញអនតរកប្ប  ៤- សុញ្ញអាយុកប្ប ។ 

អសុញ្ញកប្បមាន៥ 
 1- សារកប្ប  ក្របមានប្ពេះពុទ្ហត្១អងគ 
 2- មណោកប្ប  ក្របមានប្ពេះពុទ្២អងគ 
 3- វរកប្ប  ក្របមានប្ពេះពុទ្៣អងគ 
 4- សារមណោកប្ប  ក្របមានប្ពេះពុទ្៤អងគ 
 5- ភទរកប្ប  ក្របមានប្ពេះពុទ្៥អងគ ។ 

*(ក្របមានប្ពេះពុទ្សក្ើត្ស ើងសប្ចើនជាង៥អងគគឺមិនមានសទ) ។ 
ចសរកដីឧបមារបស់កប្ប 

រេ្កដឧីបមារ ើញមានខុេគ្នន រព្្ើនកមនែង គ ឺ : 

 - ក្នុងរិែក្សលខ៣២/៨៦,៨៧ (គ្នម ននរណាមាន ក់្អាចគែ្
បានន្វក្របថា  មានអាយុរ៉ាុណាណ ស្េះសទ)      រ៉ាុហនត ប្ពេះអងគប្ទង់សវេើន្វ 
សេចក្ដីឧរមាន្វក្របសប្រៀរែ្ចភនាំថមតន់ និងសប្រៀរែ្ចប្គ្នរ់នេពមាន
ទាំែាំ១សោរន៍គ្រ ។ ក្នុង១០០ឆ្ងន ាំមានរុរេមាន ក់្យក្េាំពត់្កាេិក្
មក្ខ្មត់្ថមស្េះមដង រែ្ត្ែល់អេ់, ១០០ឆ្ងន ាំមានរុរេសរ ើេយក្ប្គ្នរ់
នេព១ប្គ្នរ់រែ្ត្ែល់អេ់ សទេះរីោ៉ាងសនេះក៏្សោយក៏្អាយុររេ់ក្រប
សៅហត្ហវងជាងស្េះ ។ 
 -ររសិចាទហខមរ  ៥/៥៩៣  ឧរមាន្វអេសងខយយក្របសៅនឹងប្គ្នរ់
នេពទាំែាំរសណាដ យ-ទទឹង១សោរន៍ ។ 
 - ក្នុងររសិចាទនថ ៥/១១២ ឧរមាន្វមហាក្របសៅនឹងប្គ្នរ់នេព
ទាំែាំ១០សោរន៍ ក្មពេ់១០០សោរន៍។ 
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(សេចក្ដីឧរមានទាំងសនេះច្រពិចារណាសមើលចុេះ) ។ 
គនធៈ៤ោ៉ាង 

 ១- សីេគចនាោ  ក្លិនេីល (េមាម វាចា េមាម ក្មមនតៈ  
េមាម អារីវៈ) ។ 
 ២- សមាធិគចនាោ ក្លិនេមាវិ (េមាម វាោមៈ  េមាម េតិ្  
េមាម េមាវិ) ។ 
 ៣- បញ្ញាគចនាោ ក្លិនរញ្ញា  (េមាម ទិែាិ  េមាម េងករបៈ) ។ 
 ៤- អាយតនគចនាោ ក្លិនគឺ គ្្រមមែ៍ ។ 

រសមាន៤ោ៉ាង 
 ១- ធមេរស       រេវម៌ គឺមគគចិត្តុរាទ៤ ។ 
 ២- អតថរស       រេអត្ថ គឺផលចិត្តុរាទ៤ ។ 
 ៣- វិមុតតរិស       រេវមុិត្តិ គឺប្ពេះនិរេ ន ។ 
 ៤- អាយតនរស រេគឺ រស្ដរមមែ៍ ។ 

សមុោោនរបស់រូបមាន៤ 
 ១- កមេជជរូប  ររ្សក្ើត្អាំពីក្មម(សចត្្ចិត្ត២៥ែួង)។(១)  
 ២- រិតតជជរូប     ររ្សក្ើត្អាំពីចិត្ត(ចិត្តុរាទ៧៥ែួង)។(២) 
 ៣- ឧតុជជរូប     ររ្សក្ើត្អាំពីរែ្វ ។ 
 ៤- អាហារជជរូប ររ្សក្ើត្អាំពីអាហារ ។ 

បុវេកិរច៤ោ៉ាង 
រគុ គលម្នុចលូនទិរាធសមារត ត ិព្តវូអធដិាា ននវូររុ វក្ចិ ច៤យ៉ាងសនិគៈឺ 

 ១- នានាវនធអវិចកាបនំ      មិនឲ្យវត្ថុសផសងៗហែលជារ់គ្នន ខ្ច
ខ្មត្បាត់្រង់ ។ 
                                                            

១ - អកុ្េល១២, មហាកុ្េល៨, រប្ាវចរកុ្េល៥ ។ 
២ - សវៀរទេិរញ្ច វញិ្ញា ែ១០ និង អររ្វបិាក្៤ សចញ ។ 
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 ២- សង្ឃបដិមាននំ ការរង់ចាាំររេ់េងឃ ។ 
 ៣- សតថុបចកាសនំ ការទទួលប្ពេះត្ប្មាេ់ប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ៤- អោោនបរិចរឆទនំ ការក្ាំែត់្កាលននអាយុ ។ 

ណ្គ៤ោ៉ាង 
 ១- មសារចកា      ហប្គហែលសគរញ្ច្ លសមក្នុងែាំណារ់សរើង ។ 
 ២- វុនរិកាវចោោ ហប្គហែលមានសមរង្ខខ ាំជារ់នឹងសរើង ។ 
 ៣- កុេិរបាទចកា ហប្គហែលមានសរើងែ្ចសរើងកាដ ម ។ 
 ៤- អាហរចបាទចកា ហប្គហែលរញ្ច្ លសរើងសៅក្នុងែាំណារ់សម  
 * ចាំហែក្ឯ តាំង ក៏្មាន៤ោ៉ាងែ្ច ហប្គ ហែរ   (ប្គ្នន់ហត្ផ្កល េ់
ពីរុាំលិងគសៅនរុាំេក្លិងគវញិ)។ ហប្គ  តាំង ទាំង៤ប្រសភទសនេះប្ពេះអងគ
ប្ទង់អនុញ្ញា ត្ែល់ភិក្ខុទាំងឡាយ ។ 

្តកូេ៤ោ៉ាង 
 ១- ខតតិយកុេំ  ប្ត្ក្្លសេដច ។ 
 ២- ្ពាហេណកុេំ ប្ត្ក្្លប្រែមែ៍ ។ 
 ៣- ចវស្សកុេំ  ប្ត្ក្្លអនក្រាំនួញ ។ 
 ៤- សុទរកុេំ  ប្ត្ក្្លអនក្ប្គួ, អនក្សវេើការេីុ នួល (ឬ
សៅថា វែណៈអនក្ង្ខរ  ឬវែណៈអនក្រសប្មើសគ, ជាវែណៈទី៤ក្នុងប្រសទេ
ឥណាឌ  ចាំហែក្ក្នុងក្មពុររែា មិនប្តូ្វឲ្យមានវែណៈសនេះតាំងពីគ.
េ១៨៩២ មក្) ។ 

េកខណៈបុគគេមិន្បមាទ.៤ 
 ១- អវ្ាបចនាា  ជាអនក្មិនពយបាទ ។ 
 ២- សោ  សចា ជាអនក្មានេតិ្ប្គរ់កាល ។ 
 ៣- អជ្ឈតតំ  សុសមាហិចា ជាអនក្មានចិត្តតាំងមាាំខ្មងក្នុង។ 
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៤- អភិជ្ាវិនចយ  សិកខំ ជាអនក្េិក្ាក្នុងការក្មាច ត់្រង់
ន្វអភិរា ។ 

វតថ៤ុោ៉ាងាានអេីចសេើ 
 ១- នតថ ិ ោគសចមា  អគគិ សភលើងសេមើសោយរាគៈមិនមាន ។ 
 ២- នតថិ  ចោសសចមា  កេិ សទេសេមើសោយសទេៈមិនមាន  
 ៣- នតថ ិ ខនធសមា  ទុកាា ទុក្ខទាំងឡាយ សេមើសោយខន្
មិនមាន ។ 
 ៤- នតថិ  សនតិ  បរំ  សុខំ  េុខែនទនប្ក្ហលងជាងសេចក្ដីេងរ់
មិនមាន ។ 

មាន៤ោ៉ាងចទៀត 
 ១- នតថិ  ោគសចមា  អគគ ិ សភលើងសេមើសោយរាគៈមិនមាន ។ 
 ២- នតថិ  ចោសសចមា   គចហា   អនក្ចារ់  សេមើសោយសទេៈ
មិនមាន ។ 
 ៣- នតថិ   ចមាហសមំ   ជេំ    េាំណាញ់  សេមើសោយសមាែៈ
មិនមាន ។ 
 ៤- នតថិ  តណ្ណាសមា  នទី    េទឹងសេមើសោយត្ណាា មិនមាន ។ 

វតថុ្បចសើរ៤ោ៉ាង 
 ១- អាចោគ្យបរមា  ោភា  ការមិនមានសរាគជាលាភែ៏ប្រសេើរ, 

២- សនតុដឋិ  ធនំ  ចសដឋំ    សេចក្ដីេស ដ្ េជាប្ទពយែ៏ប្រសេើរ ។ 
៣- វិសស្ោសាបរមា  ញាតី  សេចក្ដីេនិទ្ស្ដន លជាញាតិ្ែ៏

ប្រសេើរ ។ 
៤- និពាានំ  បរមំ  សុខ ំ      ប្ពេះនិរេ នជាេុខោ៉ាងនប្ក្ហលង ។ 

ចសរកដី្តូវការ៤ោ៉ាង 
១- សពលស្េុក្សក្ើត្េគង្ខគ ម ហត្ងប្ត្ូវការមនុេសកាល ហាន ។ 
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២- សពលប្រឹក្ាសោរល់ ហត្ងប្ត្ូវការមនុេសមិនស េះសឡាេះ។ 
៣- កាលបានបាយទឹក្ ហត្ងប្ត្ូវការរុគគលជាទីស្េលាញ់ ។ 
៤- កាលរញ្ញា សក្ើត្ស ើង ហត្ងប្ត្ូវការរែឌិ ត្ ។ 

វិមុតតញិ្ញាណមាន៤ 
១- វិបស្សនាញាណ =  ត្ទងគវមុិត្តិ ។ 
២- មគគញ្ញាណ =  េមុសចាទវមុិត្តិ ។ 
៣- ផេញ្ញាណ =  រែិរេសទិ្វមុិត្តិ ។ 
៤- បរចចវកខញ្ញាណ =  វមុិត្តិញ្ញា ែទេសនៈ ។ 

របស៤់ោ៉ាងមិន្តូវឲ្យចៅកនុង្តកូេញាតិ 
 ១- ចាចណ្ណ េត្េសគ្នស ម្ ល ។ 
 ២- ចថនុ សមសគ្នញី ។ 
 ៣- ោនំ ោនវាែនៈ ។ 
 ៤- ភរិោ ប្រពន្ ។ 

្ទវ្យរបស់បុគគេ៤វួក 
 ១- ឥតថីនញ្ច  ធនំ  រូបំ  ស្រេដីមានររ្ជាប្ទពយ ។ 
 ២- បុរិសានំ  វិជាា  ធនំ រុរេមានវជិាជ ជាប្ទពយ ។ 
 ៣- ភិកខុនញ្ច  ធនំ  សីេ ំ  ភិក្ខុមានេីលជាប្ទពយ ។ 
 ៤- ោជូនញ្ច  ធនំ  វេំ    ប្ពេះរាជាមានពលនិកាយជាប្ទពយ ។  

ផេណដេ្បាប់ឲ្យដឹងចហតុ.៤ 
 ១- អាច្ឆចោ  កុេមកាាតិ ការប្រប្ពឹត្តិប្បារ់ឲ្យែឹងប្ត្ក្្ល។  
 ២- ចទសមកាាតិ  ភាសនំ  ភាស្ដប្បារ់ឲ្យែឹងប្រសទេជាតិ្ ។ 
 ៣- សចមាាចា  សិចនហមកាាតិ  ការសៅរមួប្បារ់ឲ្យែឹងសេចក្ដី
ស្េលាញ់ ។ 
 ៤- វបុមកាាតិ  ចភាជនំ    រាងកាយប្បារ់ឲ្យែឹងអាហារ ។ 
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នយ័ម្យ៉ាងទេៀត 
 សម្ដី  ស ជាតិ្        មារយាទ ស ត្ត្កូល  

 សម្បូណ៌ ស សហាយ  រាងកាយ ស អាហារ ។ 
បុគគេមិនេែ៤វួក 

 ១- អេចសា  គិហី  កាមចភាគី  ន  សាធុ   
ប្គែេថអនក្ររសិភាគកាម ខជិលប្ចអ្េ មិនលត ។ 
២- អសញ្ញចា  បវេជិចា  ន  សាធុ  
រពេរិត្ មិនេប្ងួម មិនលត ។ 

 ៣- ោជា  ន  សាធ ុ អនិសមេការី 
ប្ពេះរាជាមិនប្ទង់ពិចារណាមុនសែើយេសប្មចរារកិ្ចចមិនលត។ 

  ៤- បណោិចា  ចកាធចនា  ន  សាធុ   
រែឌិ ត្ មានសេចក្ដីសប្កាវ មិនលត ។ 

វុទធភូមធិម៌៤្បការ 
 ១- ឧស្ោចហា    ប្រក្រសោយសេចក្ដីពយោម ។ 
 ២- ឧមេចាា    ប្រក្រសោយរញ្ញា ចាេ់កាល  ។ 
 ៣- អវាាន ំ    តាំងចិត្តអវិោា នមាាំ មិនញារ់ញ័រ ។ 
 ៤- ហិតររិោ    ប្រក្រសោយចិត្តសមតត  សវេើន្វប្រសោរន៍ែល់
េត្េទាំងពួង ជាខ្មងសែើម ។ 
 * ប្ពេះនិយត្សរវិេត្េប្គរ់ៗប្ពេះអងគ រហមងប្រក្រសោយពុទ្
ភ្មិវម៌៤ប្រការសនេះ ។ 

អានិសង្ស៤របស់សីេ 
 ១- សីេំ  វេំ  អប្បដិមំ  េីលជាក្មាល ាំងរក្អេីសប្រៀរមិនបាន។ 
 ២- សីេំ  អាវុធមុតតមំ    េីលជាអាវវុែ៏ឧត្តម ។ 
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 ៣- សីេំ  អាភរណំ  ចសដឋំ  េីលជាសប្គឿងអាភរែៈែ៏ប្រសេើរ  
 ៤- សីេំ  កវរមវភុតំ      េីលជាសប្គឿងសប្កាេះោ៉ាងអស្ដច រយ ។ 

ចសដររតុចោកបាេ៤អងគ 
 ១- សេដច ធតរដឋៈ សៅខ្មងសក្ើត្ភនាំេិសនរ ុ ជាអនក្ប្គរ់ប្គងពួក្
គន្ពេសទវត ។ 
 ២- សេដច វរិុ ហកៈ សៅខ្មងត្ប្ង ភនាំេិសនរ ុជាអនក្ប្គរ់ប្គងពួក្
កុ្មភែឌ សទវត។(១) 
 ៣- សេដច វិរូបកខៈ សៅខ្មងលិចភនាំេិសនរ ុជាអនក្ប្គរ់ប្គងពួក្
្គសទវត ។ 
 ៤- សេដច កុចវរៈ ឬ សេដច ចវស្សវ័ណ សៅខ្មងសរើងភនាំេិសនរ ុ
ជាអនក្ប្គរ់ប្គងពួក្យក្ខសទវត ។ 
 * ឋានចាតុ្មមហារារិកា សៅប្ត្ង់រក់្ក្ណាដ លភនាំេិសនរ ុ សរើ
វាេ់ពីហផនែីសៅចមាង យ ៤២.០០០ សោរន៍ ។ 

ចោកិយសរណគមន៍៤ 
 ១- អតតសននិោតសរណគមនំ   
 ែល់ប្ពេះរត្នប្ត័្យសោយប្រគល់កាយថាេ យរីវតិ្ ។ 
 ២- តប្បោយនាសរណគមនំ 
 ែល់ប្ពេះរត្នប្ត័្យសោយសលើក្គុែនប្ត្រត្ន៍ទុក្ខ្មងមុខ ។ 
 ៣- សិស្សភាវូបគមនសរណគមនំ 
 ែល់ប្ពេះរត្នប្ត័្យសោយថាេ យខលួនជាេិេស ។ 
 ៤- បាណិបាតសរណគមនំ 
 ែល់ប្ពេះរត្នប្ត័្យសោយសគ្នរពប្ការេាំពេះ ។ 

                                                            

១ - ប្ត្ង់សនេះក្នុង .ររ.ិ១/២១១ ថា ពួក្អេុរៈ សៅវញិ ។ 
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ចហតុននការ្កាបសំវះ៤ 
 ១- ញាតិបាណិបាត ថាេ យរងគាំសោយគិត្ថាជាញាតិ្ ។ 
 ២- ភយបាណិបាត   ថាេ យរងគាំសគ្នរពសប្រេះខ្មល ច ។ 
 ៣- អាររិយបាណិបាត      ថាេ យរងគាំសគ្នរព សោយេមាគ ល់ជា 
ប្គូអាចារយ ។ 
 ៤- ទកខិចណយ្យបាណិបាត   ថាេ យរងគាំសគ្នរពសោយេមាគ ល់
ថាជាទក្ខិសែយយរុគគល ។ 
 * ការថាេ យរងគាំ៣ខ្មងសែើម មិនចាត់្ជាេរែគមន៍សទ ជា
េរែគមន៍បាន គឺទី៤ ។ 

អាច្ឆរ្យ៤វួក 
 ១- បវេជាាច្ឆរ្យ អាចារយអនក្ឲ្យរពេជាជ ជាស្ដមសែរ ។ 
 ២- ឧបសម្បោច្ឆរ្យ អាចារយអនក្ឲ្យឧរេមបទជាភិក្ខុ ។ 
 ៣- និស្សោច្ឆរ្យ អាចារយអនក្ឲ្យនិេស័យ ។ 
 ៤- ឧចទរសាច្ឆរ្យ ឬ ធមាាច្ឆរ្យ អាចារយអនក្រសប្ងៀនវម៌ ។ 
 * អាចារយទី១  ២  ៤ សទេះរីជាផុត្និេស័យសែើយក៏្អសនតវាេិក្
ប្តូ្វហត្សវេើវត្ត ែល់អាចារយររេ់ខលួន ។ 

បុគគេអា្កក់បួសច្ពាះចហតុ៤ 
 ១- រួេសប្រេះខលួនចាេ់ររា ។ 
 ២- រួេសប្រេះ ឺសប្ចើន ចិញ្ច ឹមរីវតិ្មិនបាន ។ 
 ៣- រួេសប្រេះអេ់ប្ទពយ ។ 
 ៤- រួេសប្រេះអេ់ញាតិ្រារ់រក្ ។ 

ផេសម្បោ៤របស់្វះវុទធ 
 ១- ញាណសម្បោ ែល់ប្ពមសោយប្ពេះប្រីជាញាែ ។ 
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 ២- បហានសម្បោ ែល់ប្ពមសោយ ការលេះកិ្សលេ និង
វាេ្ បានសោយោច់ស្េ េះ ។ 
 ៣- អានុភាវសម្បោ ែល់ប្ពមសោយអានុភាពននឫទ្ិ ។ 
 ៤- រូបកាយសម្បោ ែល់ប្ពមសោយ ររ្េមបត្តិលតស្ដត ត្ គឺ
ប្រក្រសោយមហារុរេិលក្ខែៈ៣២ប្រការ  និងអនុពយញ្ជ នៈ៨០ ជា
នយ្ភិសេក្ររេ់េត្េសលាក្ ។ 

វីធីច្បើ្បាស់្ទវ្យ៤ោ៉ាង 
 ១- ឥណំ  មុញ្ញាមិ     សោេះរាំែុលចាេ់(ចិញ្ច ឹមមាតរិត) ។ 
 ២- ឥណំ  ទមេិ  េងរាំែុលថមី (ចិញ្ច ឹមរុប្ត្ ភរោិ) ។ 
 ៣- បបាចត  អចឌេមិ សបាេះសចាលក្នុងសប្ជាេះសប្ៅ  (ទុក្ររសិភាគ
សប្រើប្បាេ់ក្នុងផទេះ) ។ 
 ៤- និធិម្ប ិ  តតថ  និទហាមិ  ក្រ់ទុក្ក្នុងែី (សវេើរុែយក្នុងប្ពេះ
ពុទ្ស្ដេ្) ។ 

អាវុធបុគគេ៤វួក 
 ១- ្វះោជា មានវាចាជាអាវវុ ។ 
 ២- សមណៈ មានេចចៈជាអាវវុ ។ 
 ៣- ចសដឋី មានប្ទពយជាអាវវុ ។ 
 ៤- មនុស្ស្ក មានក្មាល ាំងជាអាវវុ ។ 

សប្ាយ៤ោ៉ាង 
 ១- ធមេសប្ាយ គឺសប្រើេសរ ើេវម៌ហែលជាក្មមោា នេម
គួរែល់ចរតិ្និងអារមមែ៍ ។ 
 ២- បុគគេសប្ាយ គរ់រក្រុគគលមានេីលាចារវត្ត េងរ់
ស្ដង ត់្ ា្ំឲ្យេរាយែល់ការរែិរត្តិ ។ 
 ៣- អាោសសប្ាយ ទីសៅេងរ់ស្ដង ត់្ មិនមានវត្ថុរ ាំខ្មន ។ 
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 ៤- អាហារសប្ាយ អាហារហែលររសិភាគសៅស្េួលែល់
េុខភាព មិនមានសទេ ។ 

សរចៈ៤្បការ 
 ១- វរីសរចៈ  រក្យពិត្ ។ 
 ២- សមេតិសរចៈ ពិត្សោយេនមតិ្ ។ 
 ៣- ទិដឋិសរចៈ  ពិត្សោយការស ើញ ។ 
 ៤- បរមតថសរចៈ ពិត្សោយមិនហប្រប្រួល ។ 

្បចទសជាតិវិនាសចោយចហតុ៤ 
 ១- ប្រសទេគ្នម នអនក្ែឹក្ ា្ំ ។ 
 ២- ប្រសទេមានអនក្ែឹក្ ា្ំសប្ចើនសពក្ ។ 
 ៣- មានស្រេដីអាប្ក្ក់្ជាប្រមុខ ។ 
 ៤- យក្មនុេសសក្មងសពក្ឲ្យែឹក្ ា្ំ ។ 

កុំសនិទធសាាេនឹងបុគគេ៤វួក 
 ១- សចារហែលធ្លល រ់ជាេមាល ញ់នឹងសយើងពីមុន ។ 
 ២- េមាល ញ់ហែលធ្លល រ់រារ់អាននឹងសយើងពីមុន ។ 
 ៣- ប្ពេះរាជាហែលសយើងរ្ជា ។ 
 ៤- ស្រេដីហែលមក្កាន់អាំណាចររេ់សយើង ។ 

បុគគេ៤វួកចទៀត 
 ១- នាសេចស  កតបាបមហិ  មិនគួរេនិទ្ស្ដន លរុគគលហែលសវេើ
អាំសពើបារ ។ 
 ២- នាសេចស  អេិកោទិចន  មិនគួរេនិទ្ស្ដន លក្នុងរុគគល
ហែលនិោយស េះសឡាេះ សផដេផ្កដ េ ។ 
 ៣- នាសេចស  អតតតថ  បញ្ញមហិ  មិនគួរេនិទ្ស្ដន លក្នុងរុគគល
ហែលគិត្ហត្ប្រសោរន៍ខលួន ។ 
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 ៤- អតិសចនតបិ  នាសេចស  មិនគួររារ់អានក្នុងរុគគលមាន
មាោ ហក្លងសវេើជាេងរ់ស្ដង ត់្ េប្ងួម (ឥេីរលម) ។ 

.................... 

អាំរីមិតត 

អំពីមិត្តអាក្ររ ់

មិតត៤វួកមិនគួរចសវគប់ 
 ១- អញ្ញទតថុហចោ  មិប្ត្គិត្ហត្ពីបានអាំពីសគ ។ 
 ២- វរីបរចមា   មិប្ត្លតហត្េមដី ។ 
 ៣- អនុប្បិយភាណី  មិប្ត្និោយចាក់្រសណាដ យតម ។ 
 ៤- អបាយសហាចោ  មិប្ត្ែឹក្ ា្ំក្នុងផល្វវ ិ្ េ ។ 

មិតតគិតណត្បចោជន៍ខលួនមានេកខណៈ៤ 
 ១- អញ្ញទតថុហចោ មិប្ត្គិត្យក្ហត្ប្រសោរន៍ខលួន ។ 
 ២- អចប្បន  វហុមិរឆតិ  មិប្ត្ប្បាថាន យក្ររេ់សប្ចើនសោយឲ្យ
ររេ់តិ្ចតួ្ច ។ 
 ៣- ភយស្ស  កិរចំ  កចោតិ  ទល់ហត្(ខលួន)មានភ័យសទើររួយសវេើ
កិ្ចចររេ់មិប្ត្ ។ 
 ៤- ចសវតិ  អតថការចណ្ណ   សេពគរ់មិប្ត្សប្រេះសែតុ្ហត្ស ើញ
ប្រសោរន៍ ។ 

មិតតេែណតសមដីមានេកខណៈ៤ 
 ១- អតីចតន  បដិសនថរតិ  មិប្ត្ទទួលរាក់្ទក់្សោយររេ់
ហែលក្នលង(អេ់)សែើយ ។ 
 ២- អនាគចតន  បដិសនថរតិ  ទទួលរាក់្ទក់្សោយររេ់មិន
ទន់មានមក្ ។ 
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 ៣- និរតថចកន  សងគណ្ណាតិ  េសគង្ខគ េះសោយអាំសពើឥត្ប្រសោរន៍  
 ៤- បរចុប្បចននស ុ  កិចរចសុ  វ្យសនំ  ទចស្សតិ  កាលកិ្ចច
ទាំងឡាយសក្ើត្ស ើងភាល មៗ ក៏្េហមដងអាងររេ់ខ្ចខ្មត្ ។ 

មិតតនិោយច្ឆក់បចណ្ណាយាមមានេកខណៈ៤ 
 ១- បាបកម្បិស្ស  អនុជានាតិ   

សរើមិប្ត្សវេើអាំសពើអាប្ក្ក់្ក៏្យល់ប្ពមតម ។ 
 ២- កេ្ាណម្បិស្ស  អនុជានាតិ   

មិប្ត្សវេើអាំសពើលតក៏្យល់ប្ពមតម ។ 
 ៣- សមេុខស្ស  វណណំ  ភាសតិ   

េរសេើរមិប្ត្ហត្ក្នុងទីចាំសរេះមុខ ។ 
 ៤- បរមេុខស្ស  អវណណំ  ភាសតិ   

សរលសទេមិប្ត្ហត្ក្នុងទីក្ាំបាាំងមុខ ។  
មិតតដឹកនាំកនុងផលូវវិនាសមានេកខណៈ៤ 

 ១- សុោចមរយមជជប្បមាទោោនានុចោចគ  មិប្ត្ែឹក្ ា្ំឲ្យ
ប្រក្រក្នុងការផឹក្េុរា និងសមរយ័ ។ 
 ២- វិកាេវិសិោររិោនុចោចគ  មិប្ត្ែឹក្ ា្ំឲ្យប្រក្រក្នុង
ការសែើរតមប្ចក្លាក្ខុេកាល ។ 
 ៣- មជាាភិររចណ ែឹក្ ា្ំក្នុងការសមើលហលបងមសហាស្េព។  
 ៤- ជូតប្បមាទោោនានុចោចគ  មិប្ត្ែឹក្ ា្ំឲ្យប្រក្រន្វការ
សលងហលបងភាន ល់ ហែលជាសែតុ្ននសេចក្ដីប្រមាទ ។ 
 * មិប្ត្ែ្ចហែលបានពែ៌្មក្ខ្មងសលើសនេះ ជាមិប្ត្រលម មិន
ហមនជាមិប្ត្គួរសេពគរ់ពិត្ប្បាក្ែសទ រុគគលគរបីសចៀេវាងឲ្យឆ្ងង យ 
ែ្ចជាអនក្ែាំសែើ រ សចៀេវាងផល្វហែលប្រក្រសោយភ័យែ្សចាន េះ ។ 

................ 
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អំពីមិត្តល្អ 

មិតត៤វួកគួរចសវគប់ 
 ១- ឧបការចកា មិប្ត្មានឧរការៈ ។ 
 ២- សមានសុខទុចកាា  មិប្ត្រមួេុខទុក្ខ ។ 
 ៣- អតថកាាយី  មិប្ត្ប្បារ់ប្រសោរន៍ ។ 
 ៤- អនុកម្បចកា មិប្ត្មានសេចក្ដី ឺឆ្ងត ល ។ 

មិតតមានឧបការៈមានេកខណៈ៤ 
 ១- បមតតំ  រកខតិ រួយរក្ាមិប្ត្ហែលសវេេប្រហែេ ។ 
 ២- បមតតស្ស  សាបចតយ្យំ  រកខតិ  រួយរក្ាេមបត្តិររេ់មិប្ត្
ហែលសវេេប្រហែេ ។ 
 ៣- ភីតស្ស  បដិសរណំ  ចហាតិ  ជាទីពឹងពាំ្ក់្ននមិប្ត្ហែល
មានសេចក្ដីភិត្ភ័យ ។ 
 ៤- ឧបចននសុ     កិចរចសុ    ករណីចយសុ   តទរិគុណំ     ចភាគំ  
អនុប្បចទតិ  កាលសរើកិ្ចចប្ត្ូវសវេើសក្ើត្ស ើងសែើយហត្ងរួយផដល់សភាគៈ 
ជាទេិគុែជាងប្ទពយហែលមិប្ត្ប្ត្ូវការស្េះ ។ 

មិតតរួមសុខទុកខមានេកខណៈ៤ 
 ១- គុយហមស្ស  អារិកខតិ ប្បារ់ន្វអាថ៌ក្ាំបាាំងររេ់ខលួន
ែល់មិប្ត្ ។ 
 ២- គុយហមស្ស  បរិគុយហតិ  រួយរិទបាាំងន្វអាថ៌ក្ាំបាាំងររេ់
មិប្ត្ ។ 
 ៣- អាបោសុ  ន វិជហតិ  មិនសបាេះរង់គ្នន ក្នុងប្គ្នមានវរិត្តិ ។ 
 ៤- ជីវិតំបសិ្ស  អាាយ  បររិចតតំ  ចហាតិ  េ្មបីរីវតិ្ក៏្ហា ន
លេះរង់សែើមបីប្រសោរន៍មិប្ត្ ។ 
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មិតត្ បាប់្បចោជន៍មានេកខណៈ៤ 
 ១- បាបា  និោចរតិ ហាមឃ្លត់្មិប្ត្មិនឲ្យសវេើបារ ។ 
 ២- កេ្ាចណ  និចវចសតិ  ែឹក្ ា្ំមិប្ត្ឲ្យសវេើហត្អាំសពើលត ។ 
 ៣- អស្សតុំ  សាចវតិ  ហែ ា្ំឲ្យសចេះស្ដដ រ់វម៌ហែលមិនធ្លល រ់
បានស្ដដ រ់ ។ 
 ៤- សគគមគគំ  អារិកខតិ      ប្បារ់ផល្វស្ដថ នេួគ៌ ។ 

មិតតចរះជួយឈ្ឺឆ្ងាេមានេកខណៈ៤ 
 ១- អភចវនស្ស   ន   ននរតិ រួយប្ពួយចិត្ត សពលមិប្ត្បាន 
សេចក្ដីវ ិ្ េ ។ 
 ២- ភចវនស្ស  ននរតិ  រួយសប្ត្ក្អរមិប្ត្សពលបានសេចក្ដី
ចសប្មើន ។ 
 ៣- អវណណំ  ភណមានំ  និោចរតិ  ទទឹងទេ់នឹងមនុេសហែល
សរលសទេមិប្ត្ ។ 
 ៤- វណណំ  ភណមានំ  បសំសតិ  េរសេើរហត្មនុេសហែល
ពែ៌្គុែមិប្ត្ ។ 
 * រែឌិ ត្គរបីស្ដគ ល់ជាក់្ន្វមិប្ត្ខ្មងសលើសនេះ ថាជាក្លយែ
មិប្ត្ សែើយគរបីច្លសៅអងគុយរិត្េនិទ្ស្ដន ល ែ្ចជាមាតនិងរុប្ត្
ហែលសក្ើត្ពីប្ទូង ។ 

វតថុគួរកាន់យក៤ោ៉ាង 
 ១- ទឹក្អប្មឹត្ េ្មបីសៅក្នុងថាន ាំពិេ ។ 
 ២- ហក្វមែី េ្មបីសៅក្នុងទីសស្ដម ក្សប្គ្នក្ ។ 
 ៣- វជិាជ ឧត្តម េ្មបីសៅក្នុងរុគគលលាមក្ ។ 
 ៤- ស្េីហក្វ   េ្មបីសៅក្នុងប្ត្ក្្លសថាក្ទរ(ក៏្គួរយក្មក្...)។ 
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អធិករណ៍៤ោ៉ាង 
 ១- វិោោធិករណ៍ ការរងករសមាល េះក្នុងរក្យថា សនេះវម៌ សនេះ
វន័ិយ សនេះមិនហមនវម៌ សនេះមិនហមនវន័ិយ ជាសែើម ។ 
 ២- អនុោោធិករណ៍     ការរងករសមាល េះសោយការសចាទភិក្ខុផង
គ្នន ក្នុងវរិត្តិទាំង៤ ។ 
 ៣- អាបាាធិករណ៍ ការរងករសមាល េះក្នុងអារត្តិទាំង៥ឬ៧ក្ង។ 
 ៤- កិច្ឆាធិករណ ៍    ការរងករសមាល េះក្នុងក្មមហែលេងឃប្តូ្វសវេើ ។ 

ធម៤៌ោ៉ាងក្មមានកនុងចោក 
 ១- បវេជាា   ធមេវិនចយ   ទុកកោត ិ  រពេជាជ ក្នុងវម៌វន័ិយ រុគគល 
សវេើបានសោយប្ក្ ។ 
 ២- បវេជិចតន  អភិរតិ  ទុកកោតិ  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងផនួេ 
រុគគលសវេើបានសោយប្ក្ ។ 
 ៣- ធមាានុធមេប្បដិបតតិ  ទុកកោតិ  ការរែិរត្តិឲ្យបានេមគួរ
តមវម៌ រុគគលសវេើបានសោយប្ក្ ។ 
 ៤- អហរំ  អស្ោតិ  ការបានេសប្មចជាប្ពេះអរែនត(ជាការប្ក្
នប្ក្ហលង) ។ 

ោសៈមាន៤វួក 
 ១- អចនាាជាចា ទេៈហែលសក្ើត្ខ្មងក្នុង ។ 
 ២- ធនកកីចា  ទេៈហែលសលាេះមក្សោយប្ទពយ ។ 
 ៣- ករមោនីចា ទេៈហែលសគ ា្ំមក្ជាស លើយ ។ 
 ៤- សាមំ  ោសវ្យំ  ឧបគចា  រុគគលហែលប្ពមសវេើជាទេៈ
សោយខលួនឯង ។ 
 * ទេៈទាំង៤ពួក្សនេះ មិនគួរឲ្យរួេសទ ភិក្ខុណារាំរួេប្តូ្វ
អារត្តិទុក្កែ ។ 
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ថាាំមហាវិក័ដ៤ោ៉ាង 
 ១- គូថ ំ អាចម៍ ។ 
 ២- មុតត ំ ទឹក្ស្ម ។ 
 ៣- ឆ្ងរិកា សផេះ ។ 
 ៤- មតតិកា ែី ។ 
 * ថាន ាំសនេះសរើមានក្របិយការក្ៈ ប្តូ្វឲ្យទទួលរាំនួេបាន សរើ
គ្នម នសទ គរបីកាន់យក្ខលួនឯងសែើយឆ្ងន់ចុេះ ។ 

កប្បិយកុដិ៤ោ៉ាង 
 ១- ឧស្ោវននតិកា កុ្ែិហែលេងឃប្ពមសប្ពៀងគ្នន សវេើស ើង ។ 
 ២- ចានិសាទិកា ខទមត្្ចឬសរាងត្្ចហែលែ្ចជាសរាងសគ្ន។ 
 ៣- គហបតិកា កុ្ែិហែលប្គែេថសវេើប្រសគនឲ្យជាក្របិយកុ្ែិ។  
 ៤- សមេតិកា    កុ្ែិហែលេងឃេនមត្   សោយញត្តិទុតិ្យក្មម 
វាចា ។  

ចហតុននការសណមដង្វះសូ្ត៤ោ៉ាង 
 ១- អតតជ្ាសយ តមអវយស្េ័យននប្ពេះពុទ្អងគ ។ 
 ២- បរជ្ាសយ តមអវយស្េ័យននអនក្ស្ដដ រ់ ។ 
 ៣- បុច្ឆាវសិក   តមអាំណាចននការេួរ ។ 
 ៤- អតថុប្បតតិក  តមសែតុ្ហែលសក្ើត្ស ើង ។ 

ចសវ្បវនធអនកដនទមានចោស៤ោ៉ាង 
១- អបុញ្ញោភំ    បានររេ់មិនហមនជារុែយ ។ 
២- ន  និកាមចសយ្យ ំ សែក្មិនបានតមប្បាថាន  ។ 
៣- និនរ ំ (អនក្ែនទមាន) ការតិ្េះសែៀល ។ 
៤- និរយំ (សប្កាយពីស្ដល រ់) ធ្លល ក់្នរក្ ។ 
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ភិកខ៤ុវួកមិន្តូវបចណដញច្ឆកទីកណនលង 
១- វុឌ្ឍតចោ  ភិក្ខុចាេ់ជាង ។ 
២- ភណ្ណោារិចកា ភិក្ខុជាអនក្រក្ាឃ្លល ាំង ។ 
៣- គិោចនា  ភិក្ខុមានរាំងឺ ។  
៤- សង្ឃចា  េទធចសនាសចនា       ភិក្ខុហែលបានសេ្េនៈ 

អាំពីេងឃ ។  
វុោោនវិធី៤ោ៉ាង  

១- បរិោស ការសៅប្រប្ពឹត្តវត្ត  តមចាំនួននថងហែលភិក្ខុរិទ
បាាំងអារត្តិទុក្ ។ 

២- មានតត កិ្ចចហែលប្ត្ូវសវេើ៦រាប្តី្   រ ទ្ រ់ពីសៅររវិាេរចួ 
សែើយ ។ 

៣- អពាាន     ការសៅភិក្ខុហែលប្តូ្វអារត្តិឲ្យប្ត្លរ់ច្លមក្។
៤- បដិកស្សនា        កិ្ចចហែលប្តូ្វទញភិក្ខុមក្កាន់ររវិាេ  ឬ 

មានត្តជាថមី ។ 
-េងឃចតុ្វគគ ប្ត្ូវឲ្យ ររវិាេ មានត្ត និង រែិក្េស្ ។ 
-េងឃវេីតិ្វគគ ប្តូ្វឲ្យអរភ ន ។ ហត្ប្តូ្វហាមមិនឲ្យភិក្ខុហែល

ក្ាំពុងសៅវោុា នវវីិែ្ចគ្នន  ច្លរមួជាគែរ្រក្ៈសទ ។  (េាំ. ៦៨) 
បរិោស៤ោ៉ាង 

១- អប្បដិរឆននបរិោស  បានែល់តិ្ត្ថិយររវិាេ ។ 
២- បដិរឆននបរិោស    ររវិាេហែលេងឃគរបីឲ្យសោយអារត្តិ 

ហែលភិក្ខុរិទបាាំងទុក្ ។ 
៣- សុទធនតបរិោស   ររវិាេហែលេងឃគរបីឲ្យតមក្ាំែត់្

កាលហែលមានររេុិទ្ជាទីរាំផុត្ មាន២ោ៉ាង។  (សមើលពួក្២)  
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៤- សចមាធានបរិោស    ររវិាេហែលេងឃគរបីឲ្យសោយការ
ប្ររុាំអារត្តិមាន៣ោ៉ាង។   (សមើលពួក្៣)  

* ររវិាេ៣ោ៉ាងខ្មងសប្កាម េងឃគរបីឲ្យែល់ភិក្ខុហែលប្តូ្វ
អារត្តិេងាទិសេេសែើយរិទបាាំងទុក្   ។         សគសៅភិក្ខុស្េះថា     
បារវិាេិក្ភិក្ខុ ។ 

រតតិចរឆទ៤ោ៉ាងរបស់មានតតច្ឆរិកភិកខុ 
១- សហោចសា ការសៅរមួគ្នន  ។ 
២- វិប្បោចសា ការមិនសៅរមួគ្នន  ។ 
៣- អនាចោរនា ការមិនប្បារ់ ។ 
៤- ឩនគចណ  ររតិ ការប្រប្ពឹត្តិមានត្ត ក្នុងរក្ត្ត្តភិក្ខុមិន

ប្គរ់ចាំនួន ។ 
* ភិក្ខុអនក្ប្រប្ពឹត្តមានត្ត ប្តូ្វប្បារ់វត្តរាល់ៗនថង,ឯបារវិាេិក្ភិក្ខុ 

ប្បារ់មដងសែើយជាការសស្េច ។  
មានតត៤ោ៉ាង 

១- អប្បដិរឆននមានតត         មានត្តហែលេងឃឲ្យែល់ភិក្ខុ សែើមបី
អារត្តិហែលមិនរិទបាាំងទុក្ ។ 

២- បដិរឆននមានតត   មានត្តហែលេងឃឲ្យែល់ភិក្ខុហែលរិទ
បាាំងអារត្តិទុក្ សប្កាយពីសៅររវិាេរចួសែើយ ។ 

៣- បកខមានតត     មានត្តហែលេងឃឲ្យែល់្ងភិក្ខុនី េប្មារ់
អារត្តិហែលរិទបាាំងទុក្ ឬមិនរិទបាាំងទុក្។ 

៤- សចមាធានមានតត     មានត្តហែលេងឃរមួ គឺរមួផសាំគ្នន ឲ្យ ។ 
សង្ឃកមេ៤ោ៉ាង 

១- អបចោកនកមេ ការប្រកាេេងឃតមការគ្នរ់ចិត្ត ។ 
២- ញតតិកមេ  ក្មមហែលសវេើសោយញត្តិហត្មយ៉ាង ។ 
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៣- ញតតិទុតិយកមេ ក្មមហែលសវេើសោយអនុេាវ្១ មាន
ញត្តិជាគប្មរ់២ ។ 

៤- ញតតិរតុតថកមេ ក្មមហែលសវេើសោយអនុេាវ្៣   មាន 
ញត្តិជាគប្មរ់៤ ។  

វតថុនិស្សគគិយមាន៤ 
១- សុវណណំ  មាេ ។ 
២- រជតំ  ប្បាក់្ ។ 
៣- កហាបចណ្ណ ក្ហារែៈ ។ 
៤- មាសចកា  មាេក្ៈ ។ 
* ឯវត្ថុននអារត្តិទុក្កែមាន១៥  , សមើលពួក្ស្េះផង ។ 

កមេ៤ោ៉ាង 
១- អធចមេន  វគគកមេំ  ក្មមជាពួក្ ទាំងមិនប្រក្រសោយវម៌ ។ 
២- អធចមេន  សមគគកមេំ  ក្មមប្ពមសប្ពៀងគ្នន  ហត្មិនប្រក្រ 

សោយវម៌ ។ 

៣- ធចមេន  វគគកមេំ  ក្មមជាពួក្ ហត្ប្រក្រសោយវម៌ ។ 
៤- ធចមេន  សមគគកមេំ  ក្មមប្ពមសប្ពៀងគ្នន  ទាំងប្រក្រសោយ

វម៌ ។ 

* ក្មម៣ខ្មងសែើម ជាក្មមក្សប្មើក្(ខ្ច) មិនគួរែល់សែតុ្ ភិក្ខុ
មិនប្ត្ូវសវេើសទ ប្ពេះត្ថាគត្មិនបានអនុញ្ញា ត្សទ ។ ចាំហែក្ក្មមទី៤គួរ
ែល់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុប្តូ្វសវេើចុេះ ប្ពេះត្ថាគត្ក៏្អនុញ្ញា ត្ ។  

ការបោរណ្ណមាន៤ោ៉ាង 
 ១- វស្សំ  វុតថបោរណ្ណ រវារណាការសចញវេា  ។ 
 ២- បរចយបោរណ្ណ  រវារណាសោយរចច័យ ។ 
 ៣- បដិចកខបបោរណ្ណ រវារណាគឺការហាមឃ្លត់្ ។ 
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 ៤- ោវទតថបោរណ្ណ  រវារណាឆ្ងន់ទល់ហត្ហអែតត្ ។ 
អានិសង្សបញ្ញា៤ោ៉ាង 

១- នានាកិចេសវិទធំសនំ  ក្មាច ត់្រង់ន្វកិ្សលេសផសងៗ ។ 
២- អរិយផេរសានុភរ ំ     សស្ដយរេអរយិផល ។ 
៣- និចោធសមាបតតិ  សមាបជជនសមតថា  ឲ្យេសប្មច

េមារត្តិ៣ ។ 
៤- អាហុចណយ្យភាោវិសុទធិ   បានែល់ភាពជាអាែុសែយយ

រុគគលែ៏ររេុិទ្ ។ 
ឧបបត្តិនៃអហេតុ្កចិ្ត្ត១៨ 

ចហតុឲ្យចកើតរកខុវិញ្ញាណ.៤ 
 ១- អសមភិននាា  រកខុស្ស  សប្រេះចក្ខុប្រស្ដទមិនទន់ហរក្ធ្លល យ.  
 ២- អាបាថគតាា  រូបានំ  សប្រេះររ្មក្កាន់គនលង ននចក្ខុ
ប្រស្ដទ ។ 
 ៣- អាចោកសននិស្សិតំ  អាស្េ័យពនលឺ ។ 
 ៤- មនសិការចហតុកំ   មានមនេិការៈជាសែតុ្រិត្ ។ 

ចហតុឲ្យចកើតចសាតវិញ្ញាណ.៤ 
 ១- អសមភិននាា  ចសាតស្ស  សប្រេះសស្ដត្ប្រស្ដទមិនទន់ហរក្
ធ្លល យ ។ 
 ២- អាបាថគតាា  សោោនំ  សប្រេះេាំស ងមក្កាន់គនលងនន
សស្ដត្ប្រស្ដទ ។ 
 ៣- អាកាសសននិស្សិត ំ អាស្េ័យអាកាេ ។ 
 ៤- មនសិការចហតុកំ  មានមនេិការៈជាសែតុ្រិត្ ។ 
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ចហតុឲ្យចកើតោនវិញ្ញាណ.៤ 
 ១- អសមភិននាា  ោនស្ស  សប្រេះឃ្លនប្រស្ដទមិនទន់ហរក្
ធ្លល យ ។ 
 ២- អាបាថគតាា  គនាោនំ  សប្រេះក្លិនមក្កាន់គនលងននឃ្ល-
នប្រស្ដទ ។ 
 ៣- ោចោសននិស្សិតំ   អាស្េ័យវាសោ ។ 
 ៤- មនសិការចហតុកំ  មានមនេិការៈជាសែតុ្រិត្ ។ 

ចហតុឲ្យចកើតជិោាវិញ្ញាណ.៤ 
 ១- អសមភិននាា  ជិោាយ  សប្រេះរិវាា ប្រស្ដទមិនទន់ហរក្ធ្លល យ 
 ២- អាបាថគតាា  រសានំ  សប្រេះរេមក្កាន់គនលងននរិវាា
ប្រស្ដទ ។ 
 ៣- អាចបាសននិស្សិតំ   អាស្េ័យអាសបា ។ 
 ៤- មនសិការចហតុកំ  មានមនេិការៈជាសែតុ្រិត្ ។ 

ចហតុឲ្យចកើតកាយវិញ្ញាណ.៤ 
 ១- អសមភិននាា  កាយស្ស  សប្រេះកាយប្រស្ដទមិនទន់ហរក្
ធ្លល យ ។ 
 ២- អាបាថគតាា  ចផ្ចដឋពាានំ  សប្រេះសផ្កែាពេៈមក្កាន់គនលង
ននកាយប្រស្ដទ ។ 
 ៣- បឋវីសននិស្សិតំ  អាស្េ័យរឋវ ី។ 
 ៤- មនសិការចហតុកំ  មានមនេិការៈជាសែតុ្រិត្ ។ 

ចហតុឲ្យចកើតមចនាធាតុបី.៤ 
 ១- អសមភិននាា  បសាទស្ស  សប្រេះប្រស្ដទររ្មិនទន់ហរក្
ធ្លល យ ។ 
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 ២- អាបាថគតាា  បញ្ញារមេណ្ណនំ  មានអារមមែ៍៥មក្កាន់
គនលង ។ 
 ៣- ហទយសននិស្សិតំ   អាស្េ័យែទយវត្ថុ ។ 
 ៤- មនសិការចហតុកំ  មានមនេិការៈជាសែតុ្រិត្ ។ 

ចហតុឲ្យចកើតមចនាវិញ្ញាណធាតុ.៤ 
 ១- អសមភិននាា  មនស្ស  សប្រេះមស្មិនទន់ហរក្ធ្លល យ ។ 
 ២- អាបាថគតាា  ធមាារមេណ្ណនំ  សប្រេះមានវមាម រមមែ៍មក្
កាន់គនលង ។ 
 ៣- ហទយសននសិ្សិត ំ អាស្េ័យែទយវត្ថុ ។ 
 ៤- មនសិការចហតុកំ  មានមនេិការៈជាសែតុ្រិត្ ។ 

* រក្យថា ម្ទនា ក្នុងទីសនេះបានែល់ ភវងគចិត្តស្េះរលត់្សែើយ
ក្ដី មានក្មាល ាំងសខាយក្ដី មិនអាចជារចច័យែល់អាវរជនចិត្ត ស ម្ េះថា
ហរក្ធ្លល យ ។ សរើជារចច័យែល់អាវរជនចិត្តបាន ស ម្ េះថាមិនទន់ហរក្
ធ្លល យ ។ រក្យថា អាស្សយ័ហេយវត ថ ុ គឺេាំសៅយក្ភពហែលមានខន្៥ ។  
រក្យថា មានម្នសកិារៈ ជាទហតជុតិ  គឺកិ្រោិមស្ធ្លតុ្ញុាាំងភវងគឲ្យផ្កល េ់
រត្រសៅជាមុនេិន សទើរមស្វញិ្ញា ែសក្ើត្ស ើង ។ ក្នុងអសែតុ្ក្ចិត្ត 
ម្ទនាវញិ្ញាណធាត ុមាន៥គឺ មស្ទេ រាវរជនចិត្ត១ េនតីរែចិត្ត៣ ែេិតុ្-
រាទចិត្ត១ ហត្ទីសនេះ ចិត្ត៨៩ឬ១២១ សវៀរហត្ទេិរញ្ច វញិ្ញា ែ១០និង
មស្ធ្លតុ្៣ ចិត្តែ៏សេេ៧៦ឬ១០៨ជាមស្វញិ្ញា ែធ្លតុ្ ។ 

ចសនាសនៈ៤ោ៉ាង 
១- វិហារចសនាសនំ  សេ្េនៈគឺវហិារ ។ 
២- មញ្ចបីឋចសនាសនំ សេ្េនៈគឺហប្គនិងតាំង ។ 
៣- សនថតចសនាសនំ  សេ្េនៈគឺសប្គឿងប្កាល ។ 
៤- ឱកាសចសនាសនំ  សេ្េនៈគឺឱកាេ ។ 
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អធិោោនធម៌៤ោ៉ាង 
 ធមម៌ែលបុគគលគរួតមកល់ាាំងទកុកនុង្តិត  

 ១- បញ្ញា សេចក្ដីែឹងចាេ់  ល្ េនវ ។ 
 ២- សរចៈ សេចក្ដីពិត្ប្ត្ង់ក្នុងចិត្ត ។ 
 ៣- ច្ឆគៈ ការលេះរង់ ។ 
 ៤- ឧបសមៈ សេចក្ដីេងរ់រមាង រ់ ។ 

គតិ៤ោ៉ាង 
១- គតិគតិ ភពជាទីសៅសក្ើត្ននពួក្េត្េ(គតិ្៥ោ៉ាង) ។ 
២- និវេតតគិត ិែាំសែើ រននការសក្ើត្ររេ់េត្េ ។ 
៣- អជ្ាសយគតិ អវយស្េ័យររេ់េត្េហែលក្ាំពុង

ប្រប្ពឹត្តសៅ ។ 
៤- វិភវគតិ សេចក្ដីសក្ើត្ស ើងននេមបត្តិ ។ 

ធមេុចទរស៤ោ៉ាង 
រដ ាបាលក្លុរតុ តសទព្ម្ចចតិ តទចញរសួ ទព្ពាះបានទ ើញធម្៤៌ព្រការទនះគ ឺ
១- ឧបនីយតិ  ចោចកា  អទធុចោ  េត្េសលាក្មិនសទៀង ហត្ង

ប្ត្ូវររា ា្ំច្លសៅរក្មរែៈ ។ 
២- អាចណ្ណ  ចោចកា  អនភិស្សចោ  េត្េសលាក្មិនមាន

សប្គឿងការររ មិនមានទីពឹងស ើយ ។ 
៣- អស្សចកា  ចោចកា  សវេំ  បហាយ  គមនីយ ំ  េត្េសលាក្

េុទ្ហត្មិនមានអេីជាររេ់ខលួន ប្តូ្វហត្លេះរង់ន្វររេ់ទាំងពួង ។ 
៤- ឩចនា  ចោចកា  អតិចាា  តណ្ណាោចសា  េត្េសលាក្មាន

ហត្សេចក្ដីខេេះខ្មត្ មិនសចេះហអែតត្ េុទ្ហត្ជាខាុាំររេ់ត្ណាា  ។ 
ារវកមេ៤ោ៉ាង 

 ១- ឧោោនកមេ  ការសប្កាក្ រទទួល ។ 
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 ២- អញ្ជេិកមេ ការសលើក្នែេាំពេះ ។ 
 ៣- អភិោទនកមេ ការលាំឱនប្ការថាេ យរងគាំ ។ 
 ៤- សាមីរិកមេ  េហមដងការគួរេម ។ 
បូជា  ច្  បូជៃីយាៃាំ  ឯត្ម្មងគលមុ្ត្តម្ាំ  ការបូជាែល់

បុគគលមែលគរួបូជា ជាមងគលែឧ៏តតម ។ 

ចរតសិកមានេកខណៈ៤ 
លកខណៈ៤នៃដេតសិកដៃេះគឺប្រករជាមួយៃឹងេិតត 
១- ឯកុប្ាទ  សក្ើត្ប្ពមជាមួយនឹងចិត្ត ។ 
២- ឯកនិចោធ  រលត់្ជាមួយនឹងចិត្ត ។ 
៣- ឯកាេមពន ទទួលអារមមែ៍ជាមួយនឹងចិត្ត ។ 
៤- ឯកវតថុក  មានវត្ថុជាទីសក្ើត្ជាមួយនឹងចិត្ត ។ 

ចកាងចោយណភនកជញ្ជីង៤ោ៉ាង 
 ១- រូបកូដំ  សកាងសោយររ្ ។ 
 ២- អងគកូដ ំ  សកាងសោយអវយវៈ ។ 
 ៣- គហណកូដំ សកាងសោយការកាន់យក្ ។ 
 ៤- បដិរឆននកូដំ សកាងសោយវត្ថុហែលរិទបាាំងទុក្ ។ 

បុគគេ៤វួក 
 ១- សាវចជាា  រុគគលមានសទេ ។ 
 ២- វជជវហុចោ រុគគលមានសទេសប្ចើន ។ 
 ៣- អប្បសាវចជាា រុគគលមានសទេតិ្ច ។ 
 ៤- អនវចជាា  រុគគលមិនមានសទេ ។ 

វិមតុតិញ្ញាណមាន៤ 
 ១- វិបស្សនាញាណ    បានែល់ត្ទងគវមុិត្តិ ។ 
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 ២- មគគញ្ញាណ    បានែល់េមុសចាទវមុិត្តិ ។ 
 ៣- ផេញ្ញាណ    បានែល់រេសទិ្វមុិត្តិ ។ 
 ៤- បរចចវកខណញ្ញាណ  រញ្ញា ពិចារណាន្វវមុិត្តិ ។  

សមភាវ៤ោ៉ាង 
 ១- កិរចសមភាវ  ភាពសេមើគ្នន សោយកិ្ចច  ការង្ខរ ឬមុខរររ ។ 

 ២- អានុភាវសមភាវ      ភាពសេមើគ្នន សោយ អាំណាច   រុែយ 
េក្ដិ ។ 

 ៣- សីេសមភាវ  ភាពសេមើគ្នន សោយេីល ឬ អត្តចរតិ្ 
មារោទ ។ 
 ៤- ទិដឋិសមភាវ   ភាពសេមើគ្នន សោយ ទិែាិ ។ 

សំចវជនីយោោន៤កណនលង 
 ១- ស្ដថ នទីហែលប្ពេះរចាិមសរវិេត្តប្ទង់ប្រេ្ត្  សៅឧទយន 
លុមពិនី (េពេនថងប្រសទេសនបា៉ា ល់) ។ 
 ២- ស្ដថ នទីហែលប្ពេះេមាម េមពុទ្ប្ទង់ប្តេ់ែឹង សប្កាមសែើម
សរវិប្ពឹក្ស   ក្នុងត្ាំរន់ឧរសុវលាសេ្និគម   សៅថា  រុទ្ធគ្យា ហែន 
មគវៈ ប្ក្ុងរារប្គឹេះ ។ 
 ៣- ស្ដថ នទីហែលប្ពេះេមាម េមពុទ្ ប្ទង់េហមដង រឋមសទេ្, 
វមមក្ករបវត្តនេ្ប្ត្ សៅនប្ពឥេិរត្នមិគទយវន័ រិត្ប្ក្ុងររាែេី
(េពេនថងសៅ ស្ដ្៌ថ) ។ 
 ៤- ស្ដថ នទីហែលប្ពេះេមាម េមពុទ្ ប្ទង់ច្លររនិិរេ ន ្នប្ព
ស្ដលវន័ រិត្ប្កុ្ងកុ្េិ្រា ។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់អវិជាា 
 ១- អញ្ញាណេកខណ្ណ  មានការមិនែឹងជាលក្ខែៈ ។ 

 ២- សចមាាហនរសា  មានការវសងេងជាកិ្ចច ។ 
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 ៣- ឆ្ងទនបរចុប្បោោនា មានការរិទបាាំង  េភាវារមមែ៍
ជាផល ។ 
 ៤- អាសវបទោោនា  មានអាេវៈ ជាសែតុ្រិត្ ។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់សង្ខារ 
 ១- អភិសងខរណេកខណ្ណ មានការតក់្ហត្ងជាលក្ខែៈ ។ 
 ២- អាយូហនរសា  មានសេចក្ដីខេល់ខ្មេ យជាកិ្ចច ។ 
 ៣- ចរតនាបរចុប្បោោនា មានសចត្្ជាផល ។ 
 ៤- អវិជាាបទោោនា  មានអវជិាជ ជាសែតុ្រិត្ ។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់វិញ្ញាណ 
 ១- វិជាននេកខណំ  មានការែឹងចាេ់ន្វអារមមែ៍ជា 
លក្ខែៈ ។ 
 ២- បុវេងគមរសំ មានភាពជាប្រធ្លនជាកិ្ចច ។ 
 ៣- បដិសនធិបរចុប្បោោនំ  មានការសក្ើត្រនតជាផល ។ 
 ៤- សង្ខារបទោោនំ  វាារមេណបទោោនំ  ោ  មានេង្ខខ រ
ជាសែតុ្រិត្    ឬមានវត្ថុ និងអារមមែ៍ ជាសែតុ្រិត្ ។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់នាម 
 ១- នមនេកខណំ មានការរសង្ខត នសៅជាលក្ខែៈ ។ 
 ២- សម្បចោគរសំ មានការប្រក្រប្ពមជាកិ្ចច ។ 
 ៣- អវិនិចពាាគបរចុប្បោោនំ មានការមិនហញក្សចញពីចិត្តជា
ផល ។ 
 ៤- វិញ្ញាណបទោោនំ មានវញិ្ញា ែជាសែតុ្រិត្ ។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់រូប 
 ១- រុប្បនេកខណំ មានការហប្រប្រួលជាលក្ខែៈ ។ 
 ២- វិកិរណរសំ មានការខ្មច ត់្ខ្មច យសៅជាកិ្ចច ។ 
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 ៣- អវ្ាកតបរចបុ្បោោនំ  មានអពយក្ត្វម៌ជាផល ។ 
 ៤- វិញ្ញាណបទោោនំ   មានវញិ្ញា ែជាសែតុ្រិត្ ។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់សឡាយតនៈ 
 ១- អាយតនេកខណំ មានការសវេើវែដៈឲ្យយឺត្យ្រជាលក្ខែៈ។ 
 ២- ទស្សនាទិរសំ មានការសវេើសេចក្ដីស ើញជាសែើមជា
កិ្ចច។ 
 ៣- វតថុោារភាវបរចុប្បោោនំ មានភាពជាវត្ថុនិងទេ រជាផល ។ 
 ៤- នាមរូបបទោោនំ មាន្មររ្ជាសែតុ្រិត្ ។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់ផស្សៈ 
 ១- ផុស្សនេកខចណ្ណ មានការរ៉ាេះខទរ់ជាលក្ខែៈ។ 
 ២- សំ ដដនរចសា មានការប្រេពេអារមមែ៍ជាមួយចិត្តជា
កិ្ចច ។ 
 ៣- សងគតិបរចុប្បោោចនា មានការប្ររុាំ( វត្ថុ  អារមមែ៍ និង  
ចិត្ត) ជាផល ។ 
 ៤- សឡាយតនបទោោចនា មានេឡាយត្នៈជាសែតុ្រិត្។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់ចវទនា 
 ១- អនុភវនេកខណ្ណ  មានការសស្ដយអារមមែ៍ជាលក្ខែៈ។ 
 ២- វិសយរសសចមាាគរសា មានការររសិភាគរមួគ្នន  ន្វរេនន
អារមមែ៍ជាកិ្ចច ។ 
 ៣- សុខទុកខបរចុប្បោោនា  មានេុខ និង ទុក្ខជាផល ។ 
 ៤- ផស្សបទោោនា  មានផេសៈសែតុ្រិត្ ។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់តណ្ណា 
 ១- ចហតុេកខណ្ណ មានសែតុ្ជាលក្ខែៈ ។ 
 ២- អភិននរនរសា មានសេចក្ដីរកី្រាយនប្ក្ហលងជាកិ្ចច ។ 
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 ៣- អតិតតិភាវបរចបុ្បោោនា មានសេចក្ដីមិនហអែតត្ក្នុង
អារមមែ៍ជាផល ។ 
 ៤- ចវទនាបទោោនា មានសវទ្ជាសែតុ្រិត្ ។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់ឧបាោន 
 ១- គហណេកខណំ មានការចារ់ប្រកាន់ទុក្ជាលក្ខែៈ ។ 
 ២- អមុញ្ចនរសំ មានការមិនប្រហលងជាកិ្ចច ។ 
 ៣- តណាទ ហតតទិដឋិបរចុប្បោោនំ  មានការប្រកាន់មាាំសោយ
ត្ណាា  និងទិែាិ ក្នុងអតត ជាផល ។ 
 ៤- តណ្ណាបទោោនំ មានត្ណាា ជាសែតុ្រិត្ ។ 

េកខណ្ណទិរតុកកៈរបស់ភវ 
 ១- កមេកមេផេេកខចណ្ណ       មានក្មម និងផលររេ់ក្មម  ជា
លក្ខែៈ ។ 
 ២- ភាវនភវនរចសា     មានការសវេើឲ្យសក្ើត្ស ើង និងការសក្ើត្
ស ើងជាកិ្ចច ។ 
 ៣- កុសោកុសោវ្យកតបរចុប្បទោោចនា      មានកុ្េល 
អកុ្េល និង អពយក្ត្ៈជាផល ។ 

៤- ឧបាោនបទោោចនា មានឧបាទនជាសែតុ្រិត្ 
 

(ចប់ធមព៌ួក៤) 
r(0)s 
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បញ្ចកៈ ពួក៥ 

{rYs| 
 

ខនធ៥ 
១- រូបកខចនាោ  គាំនរននររ្ ។ 
២- ចវទនាខចនាោ គាំនរននសវទ្  ។ 
៣- សញ្ញាខចនាោ គាំនរននេញ្ញា  ។ 
៤- សង្ខារកខចនាោ គាំនរននេង្ខខ រ ។ 
៥- វិញ្ញាណកខចនាោ គាំនរននវញិ្ញា ែ ។ 
- ររ្២៨ ជាររ្ក្ខន្ 
- សវទ្សចត្េិក្ ជាសវទ្ខន្  
- េញ្ញា សចត្េិក្ ជាេញ្ញា ខន្ 
- សចត្េិ៥០ែ៏សេេ ជាេង្ខខ រក្ខន្ 
- ចិត្ត ជាវញិ្ញា ែក្ខន្ ។ 

ឧបាោនកខនធ៥ 
១- រូបូបាោនកខចនាោ  សេចក្ដីចារ់ប្រកាន់ក្នុងររ្ ។ 
២- ចវទនូបាោនកខចនាោ សេចក្ដីចារ់ប្រកាន់ក្នុងសវទ្ ។ 
៣- សញ្ញូបាោនកខចនាោ សេចក្ដីចារ់ប្រកាន់ក្នុងេញ្ញា  ។ 
៤- សង្ខារូបាោនកខចនាោ សេចក្ដីចារ់ប្រកាន់ក្នុងេង្ខខ រ ។ 
៥- វិញ្ញាណូបាោនកខចនាោ សេចក្ដីចារ់ប្រកាន់ក្នុងវញិ្ញា ែ.  

កាមគុណ៥ 
១- រូបា  ររ្ទាំងឡាយជាទីសពញចិត្តតមផល្វហភនក្ ។ 
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២- សោោ េាំស ងទាំងឡាយ ជាទីសពញចិត្តតមផល្វ
ប្ត្សចៀក្ ។ 

៣- គនាោ ក្លិនទាំងឡាយជាទីសពញចិត្តតមផល្វប្ចមុេះ ។ 
៤- រសា រេទាំងឡាយជាទីសពញចិត្តតមផល្វអណាដ ត្ ។ 
៥- ចផ្ចដឋពាា ផសពេទាំងឡាយជាទីសពញចិត្តតមផល្វកាយ ។ 
ក្នុងកាមគុែទាំង៥សនេះ ហត្ងជាទីជារ់ចាំរក់្ននមនុេសេត្េ

ប្គរ់ររ្ហែលសៅមានកិ្សលេ, ចាំហែក្វត្ថុកាមហែល ា្ំឲ្យរុរេ
ទាំងឡាយ ជារ់ចាំរក់្ជាងសគ ប្ពេះអងគប្ទង់េហមដងថា “ ត្ថាគត្រក្
មិនទ ើញនូវ រូប សាំទេង ក្លិន រស សមផសស សូមបចីត្មួយចដលព្គបសងកត្់
ែិត្តបុរសទ ើយសថិត្ទៅ ឲ្យដូែ រូប សាំទេង ក្លិន រស សមផសស របស់ន្រសេី
ទនោះទស្ថោះទេើយ  ” ។   (ប.ិ៤០/១) 

គតិ៥ោ៉ាង 
១- និរចោ  គឺនរក្ ។ 
២- តិរច្ឆានចោនិ ក្ាំសែើ ត្តិ្រចាា ន ។ 
៣- ចបតវិសចោ សប្រត្វេ័ិយ ។ 
៤- មនុស្ោ  ពួក្មនុេស ។ 
៥- ចទោ  ពួក្សទវត ។ 

មរឆរិយៈ៥ោ៉ាង 
១- អាោសមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់អាវាេ ។ 
២- កុេមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់ប្ត្ក្្ល ។ 
៣- ោភមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់លាភ ។ 
៤- វណណមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់សេចក្ដីេរសេើរ ។ 
៥- ធមេមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់វម៌ ។ 
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*  ឥហម្សាំ    បច្ចៃនាំ     ម្ច្ឆរយិាៃាំ     ឯត្ាំ     បតិ្កកិដ្ ឋ ំ   យទិទាំ    

ធម្មម្ច្ឆរយិាំ  . ទសែក្េីក្ាំណាញ់ធម៌ទនោះ ជាទសែក្េីក្ាំណាញ់ ចដលអនក្
ព្បាជញត្ិោះទដៀល ។ 

នីវរណៈ៥ោ៉ាង 
១- កាមរឆចនាោ  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងកាម ។ 
២- វ្ាបាចោ  ការចងគាំនុាំគុាំកួ្ន ។  
៣- ថីនមិទធ ំ  សេចក្ដីសង្ខក្ងក់្ រញួរា េពឹក្ ។ 
៤- ឧទធរចកុកកុរចំ សេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយ រាយមាយ ។ 
៥- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 

ធម៌៥នាំឲ្យចកើតនីវរណៈ 
១- សុភនិមិតត  ជាសែតុ្ឲ្យសក្ើត្កាមចានទៈ ។ 
២- បដិ និមិតត ជាសែតុ្ឲ្យសក្ើត្ពយបាទៈ ។ 
៣- អរតិ,  តនរិ  ជាសែតុ្ឲ្យសក្ើត្ថីនមិទ្ៈ ។ 
៤- អវូបសម  ជាសែតុ្ឲ្យសក្ើត្ឧទ្ចចកុ្ក្កុចចៈ ។ 
៥- អចោនិចសាមនសិការ  ជាសែតុ្ឲ្យសក្ើត្ វចិិកិ្ចាា  ។ 

ឱរមាាគិយសំចោជនៈ៥ 
១- សកាាយទិដឋិ សេចក្ដីស ើញកាយជាខលួន ។ 
២- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 
៣- សីេវេតបោមាចសា  ការស្ដទ រអហងតលន្វេីលនិងវត័្ ។ 
៤- កាមរឆចនាោ  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងកាម ។ 
៥- វ្ាបាចោ  សេចក្ដីខឹងសប្កាវ ។ 

ឧទធមាាគិយសចំោជនៈ៥ 
១- រូបោចា  សេចក្ដីសពញចិត្តក្នុងររ្ ។ 
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២- អរូបោចា  សេចក្ដីសពញចិត្តក្នុងអររ្ ។ 
៣- មាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់រងឹត្តឹង ។ 
៤- ឧទធរច ំ  សេចក្ដីរាយមាយ។ 
៥- អវិជាា  សេចក្ដីមិនែឹង លងង់សមល  ។ 

        * រមួវម៌ទាំង២ពួក្សនេះសៅស ម្ េះថា  េាំសោរនៈ១០ ក្នុងស្េះ  
េកាក យទិែាិ  វចិិកិ្ចាា   េីលពេត្ររាមាេ ទាំង៣សនេះលេះសោយ
សស្ដតរត្តិមគគ ។ កាមចានទៈ និងពយបាទៈ  លេះសោយអ្គ្នមិមគគ ។ 
េាំសោរនៈ៥ែ៏សេេ ប្ត្ូវលេះសោយអរែត្តមគគជាេមុសចាទ ។ 

សិកាាបទ៥ 
១- បាណ្ណតិបាា  ចវរមណី    ការសវៀរចាក្ការេមាល រ់េត្េ ។ 
២- អទិនាាោនា  ចវរមណី    សវៀរចាក្ការលួចប្ទពយសគ ។ 
៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆោ  ចវរមណី  សវៀរចាក្ការប្រប្ពឹត្តិខុេ

ក្នុងកាមទាំងឡាយ ។ 
៤- មុសាោោ  ចវរមណី សវៀរចាក្ការនិោយកុ្ែក្ ។ 
៥- សុោចមរយមជជប្បមាទោោនា  ចវរមណី    សវៀរចាក្ការផឹក្ 

ន្វេុរានិងសមរយ័ ហែលជាសែតុ្ជាទីតាំងននសេចក្ដីប្រមាទ ។ 
កេ្ាណធម៌៥ោ៉ាង 

 ១- ចមាា  ការរារ់អាន ។ 
 ២- សមាាអាជីចោ ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្ត្ូវ ។ 
 ៣- សោរសចនាៅចសា ការសប្ត្ក្អរចាំសរេះហត្ភរោិខលួន ។ 
 ៤- សរចំ  ភាពសទៀងប្ត្ង់ ។ 
 ៥- អប្បមាចោ  សេចក្ដីមិនប្រមាទ ។ 
 * េិកាខ រទ៥ ជាគ្នឹង ក្លយែវម៌៥ ។ 
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ចសរកដីវិនាស៥ោ៉ាង 
 ១- ញាតិវ្យសនំ សេចក្ដីវ ិ្ េញាតិ្ ។ 
 ២- ចភាគវ្យសនំ សេចក្ដីវ ិ្ េសភាគេមបត្តិ ។ 
 ៣- ចោគវ្យសនំ សេចក្ដីវ ិ្ េសប្រេះសរាគ ។ 
 ៤- សីេវ្យសនំ សេចក្ដីវ ិ្ េេីល ។ 
 ៥- ទិដឋិវយ្សនំ  សេចក្ដីវ ិ្ េទិែាិ ។ 
 * ពួក្េត្េរ ទ្ រ់ពីស្ដល រ់ សៅសក្ើត្ក្នុងអបាយ មិនហមនសប្រេះ
សែតុ្ហត្វ ិ្ េញាតិ្ វ ិ្ េសភាគៈ និងវ ិ្ េសប្រេះសរាគសទ គឺសប្រេះ
ហត្វ ិ្ េ េីល និង ទិែាិ ។ 

សម្បោ៥ោ៉ាង 
 ១- ញាតិសម្បោ រររ្ិែ៌សោយញាតិ្ ។ 
 ២- ចភាគសម្បោ រររ្ិែ៌សោយសភាគៈ ។ 
 ៣- អាចោគ្យសម្បោ រររ្ិែ៌សោយភាពមិនមានសរាគ ។ 
 ៤- សីេសម្បោ រររ្ិែ៌សោយេីល ។ 
 ៥- ទិដឋិសម្បោ រររ្ិែ៌សោយទិែាិ ។  
 * ពួក្េត្េរ ទ្ រ់អាំពីសេចក្ដីស្ដល រ់សៅ បានសៅសក្ើត្ក្នុងេុគតិ្ 
េួគ៌ សទវសលាក្ មិនហមនសប្រេះហត្រររ្ិែ៌សោយ ញាតិ្ សោយសភាគៈ 
ឬសោយភាពមិនមានសរាគស្េះសទ គឺសប្រេះហត្រររ្ិែ៌សោយេីលនិង
រររ្ិែ៌សោយទិែាិ ។ 

សម្បោ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សោោសម្បោ រររ្ិែ៌សោយេទ្ ។ 
 ២- សីេសម្បោ រររ្ិែ៌សោយេីល ។ 
 ៣- សុតសម្បោ រររ្ិែ៌សោយេុត្ៈ ។ 
 ៤- ច្ឆគសម្បោ រររ្ិែ៌សោយចាគៈ ។ 
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 ៥- បញ្ញាសម្បោ រររ្ិែ៌សោយរញ្ញា  ។ 
សម្បោ៥ោ៉ាងចទៀត 

 ១- សីេសម្បោ ការែល់ប្ពមសោយេីល ។ 
 ២- សមាធិសម្បោ ការែល់ប្ពមសោយេមាវិ ។ 
 ៣- បញ្ញាសម្បោ ការែល់ប្ពមសោយរញ្ញា  ។ 
 ៤- វិមុតតសិម្បោ ការែល់ប្ពមសោយវមុិត្តិ ។ 
 ៥- វិមុតតញិ្ញាណទស្សនសម្បោ  ការែល់ប្ពមសោយវមុិត្តិ-
ញ្ញា ែទេសនៈ ។ 

ចោសននសីេវិបតតិ៥ោ៉ាង 
 ១- មហតឹ  ចភាគជានឹ  និគរឆតិ  ហត្ងែល់ន្វសេក្ដីវ ិ្ េ
េមបត្តិោ៉ាងវាំ ។ 
 ២- បាបចកា  កិតតិសចោោ  អវភុគគរឆតិ  សក្រ ដិ៍ស ម្ េះអាប្ក្ក់្ហត្ង
ផសពេផាយសៅេពេទិេ ។ 
 ៣- អវិសារចោ  ឧបសងកមតិ  មងកុភូចា  ច្លកាន់រាំនុាំររេ័ិទ 
រហមងមិនសក្លៀវកាល  មានមុខឱនចុេះ ។ 

៤- សមេណូ្ហោ   កាេំ  កចោតិ    សពលរិត្ស្ដល រ់វសងេងស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  អបាយំ  ទុគគតឹ  វិនិបាតំ  និរយំ  ឧបបជជតិ  
សប្កាយពីស្ដល រ់ ហត្ងសៅសក្ើត្ក្នុងតិ្រចាា ន សប្រត្ អេុរកាយ នរក្ ។ 

អានិសង្សននសីេសម្បោ៥ោ៉ាង 
១- មហនតំ  ចភាគកខនធំ  អធិគរឆតិ រហមងបានន្វគាំនរប្ទពយែ៏ 

សប្ចើន ។ 
 ២- កេ្ាចណ្ណ  កិតតិសចោោ  អវភុគគរឆតិ    សក្រ តិ៍ស ម្ េះែ៏ពីសរាេះ
ហត្ងខចរខ្មច យសៅេពេទិេ ។ 
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៣- វិសារចោ  ឧបសងកមតិ  អមងកុភូចា    សពលច្លសៅកាន់
រាំនុាំររេ័ិទរហមងកាល ហាន មិនមានមុខឱនចុេះ ។ 
 ៤- អសមេូណ្ហោ   កាេំ  កចោតិ      មិនវសងេងស្ដម រតី្សៅសពលរិត្
ស្ដល រ់ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  សុគតឹ  សគគំ  ចោកំ  ឧបបជជតិ    រ ទ្ រ់ពី
ស្ដល រ់សៅ ហត្ងបានសៅសក្ើត្ក្នុងេុគតិ្  េួគ៌ សទវសលាក្្យ ។ 
 សាសចន  កុេបុាានំ    បតិោោ   នតថ ិ យំ  វិនា  
 អានិសំសបរិចរឆទំ  តស្ស  សីេស្ស  ចកា  វចទ ។ 
 ទីពឹងររេ់កុ្លរុប្ត្ទាំងឡាយក្នុងស្ដេ្សនេះ សរើសវៀរេីល
សចញសែើយ នឹងមានមក្អាំពីណា អនក្ណាសៅអាចនឹងពែ៌្
ក្ាំែត់្អានិេងសររេ់េីលស្េះបានសស្ដត្ ។  

ភិកខុ្បាថាាចច្ឆទអនកដនទ្តូវតមកេ់ទកុកនុងធម៌៥ោ៉ាងសិន 
 ១- កាចេន  វកាាមិ អាតម អញនិោយក្នុងកាលគួរ ។ 
 ២- ភូចតន  វកាាមិ អាតម អញនិោយរក្យពិត្ ។ 
 ៣- សចណាន  វកាាមិ អាតម អញនិោយរក្យហផតមហលាម ។ 
 ៤- អតថសញ្ហិចតន  វកាាមិ អាតម អញនិោយរក្យ  ប្រក្រ 
សោយប្រសោរន៍ ។     
 ៥- ចមតតរិចតតន  វកាាមិ  អាតម អញនិោយសោយសមតត ចិត្ត ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ការុញ្ញា  ជាអនក្មានចិត្តក្រណុា ។ 
 ២- ហិចតសិា អនក្ហេេងរក្ប្រសោរន៍ ។ 
 ៣- អនុកម្បិា     អនក្ទាំនុក្រប្មុង(ប្រសោរន៍ស្េះៗ) ។ 
 ៤- អាបតតិវុោោនា   អនក្រ៉ាងឲ្យភិក្ខុែនទរចួចាក្អារត្តិ ។ 
 ៥- វិនយបុចរកាារា   យក្វន័ិយជាប្រធ្លន ។  
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មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អាតម អញមានកាយេមាចារ ររេុិទ្ឬែន  ។ 
 ២- អាតម អញមានវចីេមាចារ ររេុិទ្ឬែន  ។ 
 ៣- ចិត្តររេ់អាតម អញមានសមតត តាំងមាាំ ទាំងមិនចសងតៀត្
ចងតល់ក្នុងេប្ពែមចាររុីគគលសទឬែន  ។ 
 ៤- អាតម អញសពញជាពែុេស្ត្ ប្ទប្ទង់ េនសាំ ប្ពេះេ្ប្ត្ឬែន  
ទាំងវម៌លមតសោយរទទាំង៣ ប្ពមទាំងអត្ថនិងពយញ្ជ នៈ សពញសលញ 
រររ្ិែ៌ ររេុិទ្ វម៌ស្េះមានប្គរ់ប្គ្នន់ឬមិនទន់មានសទក្នុងអញ ។
 ៥- បាតិ្សមាក្ខទាំង២ សត្ើអញសចេះចាាំសេចក្ដីសោយពិស្ដដ រ ហចក្
សចញបានសោយប្រនព ចាាំស្ដទ ត់្រត់្មាត់្ កាត់្សេចក្ដីបានសោយលត
តមេ្ប្ត្ គឺខន្ក្ៈ និងររវិារៈ, តមអនុពយញ្ជ នៈហែរឬ  វម៌ស្េះមាន
ប្គរ់ប្គ្នន់ែល់អាតម អញ ឬមិនមានសទ ។ 

ភកិ្ ខណុដលទគទោេព្តវូតាងំទៅក្ ាងុធម្២៌យ៉ាងគៈឺ 
 1- សចរច សេចក្ដីពិត្ប្ត្ង់ ។ 

 2- អកុចប្ប សេចក្ដីមិនសប្កាវ ។ 
អងគវ្ាោមរបស់ភិកខុ៥ោ៉ាង 

 ១- សចោោ  ចហាតិ ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- អប្ាពាចធា  ចហាតិ  ជាអនក្មិនមានអារវ ។ 
 ៣- អសចឋា  ចហាតិ ជាអនក្មិនសចេះសលងសបាក្ប្បាេ់ ។ 
 ៤- អារទធវីរិចោ  វិហរតិ ជារុគគលប្បារព្ពយោម ។ 
 ៥- បញ្ញោ  ចហាតិ ជាអនក្មានប្បាជាា  ។ 

្បាប់ចសរកដីយេ់ច ើញមិន្បកបចោយធម៌.៥ 
 ១- អនាបតតិោ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ភិក្ខុប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញ(គឺេហមដងអារត្តិ)សោយមិនមានអារត្តិ ។ 
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 ២- អចទសនាាមិនិោ  អាបតតិោ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ភិក្ខុ
ប្បារ់សេចក្ដីយល់ស ើញ សោយអារត្តិមិនហមនជាសទេ្គ្នមិនី ។ 
 ៣- ចទសិាយ  អាបតតិោ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ភិក្ខុប្បារ់
សេចក្ដីយល់ស ើញ សោយអារត្តិហែលេហមដងសែើយ ។ 
 ៤- រតូហិ  បញ្ចហិ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ភិក្ខុប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញជាមួយភិក្ខុ៤ររ្ ឬ៥ររ្(ភិក្ខុ៤. ៥ររ្េហមដងអារត្តិជាមួយគ្នន ) ។ 
 ៥- មចនាមានចសន  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ភិក្ខុប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញសោយគិត្ហត្ក្នុងចិត្ត(េហមដងអារត្តិមិនរសញ្ចញវាចា) ។ 

មាន ៣ ដទ ទ ៀត 

 1- នានាសំោសកស្ស  សនតិចក  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ភិក្ខុប្បារ់
សេចក្ដីយល់ស ើញ ក្នុងេមាន ក់្ភិក្ខុមានេង្ខេ េសផសងគ្នន  ។ 
 2- នានាសីមាយ  ឋិតស្ស  សនតិចក  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ភិក្ខុ
ប្បារ់សេចក្ដីយល់ស ើញ ក្នុងេមាន ក់្ភិក្ខុហែលឋិត្សៅក្នុងេីមាសផសង
គ្នន  ។ 
 3- អបកតតតស្ស  សនតិចក  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ភិក្ខុប្បារ់សេចក្ដី
យល់ស ើញ ក្នុងេមាន ក់្ភិក្ខុមិនហមនជារក្ត្ត្ត ។  

សុោោោសភូមិ៥ជាន់ 
 េុទ្វាេ គឺភ្មិហែលជាទីសៅររេ់រុគគល អនក្ររេុិទ្ចាក្
កាមរាគៈជាសែើមសៅ បានែល់ប្ពេះអ្គ្នមិរុគគល និងប្ពេះអរែនត
ទាំងឡាយហែលបានរញ្ច មរាន  ចាំហែក្រុគគលែនទសប្ដសនេះ េ្
មបីបាន 
រញ្ច មរាន ក៏្មិនអាចសៅសក្ើត្ក្នុងភ្មិសនេះបានស ើយ ។ 
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 ១- អវិហា ប្ពែមហែលមិនលេះទីសៅ ប្តឹ្មហត្រនតិច, មាន
អាយុ១.០០០ ក្រប ។  
 ២- អតប្ា ប្ពែមហែលគ្នម នសេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយ,មានអាយុ
២.០០០ ក្រប ។ 
 ៣- សុទស្ោ ប្ពែមហែលអនក្ែនទ ស ើញសោយសេចក្ដីេុខ 
មានអាយុ៤.០០០ ក្រប ។ 
 ៤- សុទស្សី ប្ពែមហែលប្ក្ស ក្ស ើញ វត្ថុសផសងៗសោយ
សេចក្ដីេុខ, មានអាយុ៨.០០០ ក្រប ។ 
 ៥- អកនិោោ ប្ពែមហែលមិនមានេមបត្តិ និងសេចក្ដីេុខតិ្ច
តួ្ច, មានអាយុ១៦.០០០ ក្រប ។ 
 េុទ្វាេភ្មិទាំង៥សនេះមិនមានរែ្ត្សទ ក្នុងសវលាហែលមិន
មានប្ពេះពុទ្ រែ្ត្១ហេនក្របខលេះ ១អេសងខយយក្របខលេះ រហមងមិន
មានក្នុងសលាក្ កាលប្ពេះពុទ្ប្ទង់ឧរបត្តិស ើងសែើយស្េះឯង េុទ្-
វាេភ្មិទាំង៥សនេះ សទើរសក្ើត្ស ើងក្នុងរវាងសវលា១៦.០០០ ក្រប (ឬ
៣១.០០០ក្រប ក្នុងកាលហែលមានឧទ្ាំសស្ដសតអក្និែាគ្នមី) ។ 

អវហិាភ្មិ   ហែលទរជាងសគ    មានចមាង យពីសវែរផលា  និង 
អេញ្ាេតត ភ្មិ ៥លាន ៥ហេន ៨រន់សោរន៍ ។ សែើយក្នុងេុទ្-
វាេជាន់នីមួយៗឆ្ងង យពីគ្នន  ៥លាន ៥ហេន ៨រន់សោរន៍ តម
លាំោរ់ ។ ប្ពែមសនេះមានជាន់ថាន ក់្តមលាំោរ់ មិនែ្ចររ្ប្ពែមជាន់
សប្កាមែនទសទៀត្សទ, ឯររ្ប្ពែមថាន ក់្សប្កាមស្េះគឺប្ក្ុមរឋមរាន សៅ
សេមើគ្នន នឹងប្ក្ុមទុតិ្យរាន, ត្តិ្យរាននិងចតុ្ត្ថរាន មួយប្ក្ុមៗ
សៅសេមើគ្នន  ប្គ្នន់ហត្ហចក្តមឋានៈ ។    ពីេុទ្វាេថាន ក់្សប្កាម  មក្
ែល់ចតុ្ត្ថរានភ្មិ ចមាង យ៥លាន ៥ហេន ៨រន់សោរន៍, ពីចតុ្ត្ថ-
រានភ្មិមក្ែល់ត្តិ្យរានភ្មិ ៥លាន ៥ហេន ៨រន់សោរន៍, ពី
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ត្តិ្យរានភ្មិមក្ទុតិ្យរានភ្មិ ៥លាន ៥ហេន ៨រន់សោរន៍, 
ពីទុតិ្យរានភ្មិមក្រឋមរានភ្មិ ៥លាន ៥ហេន ៨រន់សោរន៍, 
ពីរឋមរានភ្មិមក្ឋានររនិមមិត្វេវត្តី(សទវសលាក្ជាន់ទី៦) ៥លាន 
៥ហេន ៨រន់សោរន៍, ចារ់ពីសទវសលាក្ជាន់ទី៦ែល់ទី១ ក្នុងចស ល្ េះ
មួយជាន់ៗឆ្ងង យពីគ្នន ៤២.០០០សោរន៍, ពីជាន់ទី១ មក្ែល់ឋាន
មនុេសសលាក្ក៏្៤២.០០០សោរន៍ហែរ ។ 
 សរើសគទមាល ក់្ែាំថមវាំរ៉ាុនផទេះក្ាំព្ល តាំងពីប្ពែមហែលខពេ់ជាងសគ 
មក្ែល់ហផនែី ប្ត្ូវសប្រើសពល៣ឆ្ងន ាំ ២ហខ ៨នថង ១៤្ទី, សៅេល់ថម
រ៉ាុនហផលប្ក្ូចសេើច ។(ក្របក្ថា) 

អនាាមិបុគគេ៥វួក 
 ១- អនតោបរិនិពាាយី    សលាក្ហែលររនិិរេ ន រក់្ក្ណាដ ល
អាយុ ។ 
 ២- ឧបហរចបរិនិពាាយី       សលាក្ហែលររនិិរេ នសោយក្នលង
ែួេរក់្ក្ណាដ លអាយុ ។ 
 ៣- អសង្ខារបរិនិពាាយី    សលាក្ហែលររនិិរេ នសោយមិនមាន
សេចក្ដីពយោម ។ 
 ៤- សសង្ខារបរិនិពាាយី     សលាក្ហែលររនិិរេ នសោយសេចក្ដី
ពយោមោ៉ាងខ្មល ាំង ។ 
 ៥- ឧទធចំសាចា  អកនិដឋាមី     សលាក្ហែលមានហខសខ្មងសលើ
សែើយសៅកាន់អក្និែាភព ។ 

ចរចាខីេៈ៥ោ៉ាង 
 ១- សតថរ ិ កងខតិ េងស័យក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធចមេ  កងខតិ េងស័យក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ  កងខតិ េងស័យក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
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 ៤- សិកាាយ  កងខតិ េងស័យក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- ស្វហេច្ឆរីសុ  កុបិចា  ចហាតិ    មានចិត្តសប្ក្វសប្កាវសៅ
រក្េប្ពែមចារទីាំងឡាយ ។ 

ឥន្ទនរិយ៥ោ៉ាង 
១- រកខុន្ទនរិយ  ឥគនទិយគឺហភនក្ 
២- ចសាតិន្ទនរិយ ឥគនទិយគឺប្ត្សចៀក្   

 ៣- ោនិន្ទនរិយ ឥគនទិយគឺប្ចមុេះ    
៤- ជិវហិន្ទនរិយ  ឥគនទិយគឺអណាដ ត្   
៥- កាយិន្ទនរិយ  ឥគនទិយគឺកាយ ។ 

ឥន្ទនរិយ៥ចទៀត 
១- សុខិន្ទនរិយ  ឥគនទិយគឺសេចក្ដីេុខ 
២- ទុកខិន្ទនរិយ  ឥគនទិយគឺសេចក្ដីទុក្ខ 
៣- ចសាមនស្សិន្ទនរិយ ឥគនទិយគឺសេចក្ដីរកី្រាយ 

៤- ចោមនស្សិន្ទនរិយ ឥគនទិយគឺសេចក្ដីត្្ចចិត្ត 
៥- ឧចបកខិន្ទនរិយ ឥគនទិយគឺឧសរកាខ  ។ 

ឥន្ទនរិយ៥ចទៀត 
១- សទធិន្ទនរិយ  ឥគនទិយគឺេទ្ 
២- វីរិយិន្ទនរិយ ឥគនទិយគឺវរីយិៈ 
៣- សតិន្ទនរិយ  ឥគនទិយគឺេតិ្ 
៤- សមាធិន្ទនរិយ ឥគនទិយគឺេមាវិ 

៥- បញ្ញិន្ទនរិយ  ឥគនទិយគឺរញ្ញា  ។ 
សញ្ញា៥ោ៉ាងចធេើវិមុតតិឲ្យច្ឆស់កាា 

 ១- អនិរចសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនសទៀង ។ 
 ២- ទុកខសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ថាជាទុក្ខ ។ 
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 ៣- អនតតសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនហមនខលួន ។ 
 ៤- បហានសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងវម៌ជាសប្គឿងលេះ ។ 
 ៥- វិោគសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងវម៌ជាសប្គឿងសនឿយ- 
ណាយ ។ 

ចសកខវេៈ៥ោ៉ាង 
 ១- សោោវេំ  ក្មាល ាំងេទ្ ។ 
 ២- ហិរិវេំ  ក្មាល ាំងែិរ ិ។ 
 ៣- ឱតតប្បវេំ ក្មាល ាំងឱត្តរបៈ ។ 
 ៤- វីរិយវេំ  ក្មាល ាំងពយោម ។ 
 ៥- បញ្ញាវេំ  ក្មាល ាំងប្បាជាា  ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៌៥ណតងចៅជាទុកខ 
 ១- អស្សចោោ  ចហាតិ  ជាអនក្មិនមានេទ្ ។ 
 ២- អហិរិចកា  ចហាតិ  មិនមានសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ៣- អចនាតតប្បី  ចហាតិ មិនមានសេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- កុសីចា  ចហាតិ  ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៥- ទុប្បចញ្ញា  ចហាតិ  ជាអនក្អរបឥត្ប្បាជាា  ។ 
- មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងសនេះឯង ហត្ងសៅ
ជាទុក្ខ ប្រក្រសោយសេចក្ដីតនតឹ្ង ចសងតៀត្ចងតល់ ប្ក្វល់ប្ក្វាយក្នុង
រចចុរបនន លុេះហរក្ធ្លល យរាងកាយស្ដល រ់សៅ ទុគគតិ្នឹងមានប្បាក្ែ ។ 

ភិកខុ្ បកបចោយធម៌៥នឹងចៅចកើតកនុងសាានសួគ៌ 
 ១- សចោោ  ចហាតិ ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- ហិរិមា  ចហាតិ ជាអនក្មានែិរ ិ។ 
 ៣- ឱតតប្បី  ចហាតិ ជាអនក្មានឱត្តរបៈ ។ 
 ៤- អារទធវីរិចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មានពយោមប្បារព្ ។ 
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 ៥- បញ្ញោ  ចហាតិ ជាអនក្មានប្បាជាា  ។  
បុគគេ្បកបចោយធម៌៥ធាាក់នរកដូរចគ្ច្ឆនទមាាក់ 

 ១- អស្សចោោ  ចហាតិ  ជាអនក្មិនមានេទ្ ។ 
 ២- អហិរិចកា  ចហាតិ  ជាអនក្មិនមានែិរ ិ។ 
 ៣- អចនាតតប្បី  ចហាតិ ជាអនក្មិនមានឱត្តរបៈ ។ 
 ៤- កុសចីា  ចហាតិ   ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៥- ទុប្បចញ្ញា  ចហាតិ   ជាអនក្អរបឥត្ប្បាជាា  ។ 

វេៈ៥ោ៉ាង 
 ១- សោោវេំ  ក្មាល ាំងេទ្ ។ 
 ២- វីរិយវេំ  ក្មាល ាំងវរីយិៈ ។ 
 ៣- សតិវេំ  ក្មាល ាំងេតិ្ ។ 
 ៤- សមាធិវេំ ក្មាល ាំងេមាវិ ។ 
 ៥- បញ្ញាវេំ  ក្មាល ាំងរញ្ញា  ។ 

- ក្មាល ាំងេទ្ គួរស ើញក្នុង អងគននសស្ដតរត្តិ៤ ។ 
- ក្មាល ាំងវរីយិៈ គួរស ើញក្នុង េមមរបធ្លន៤ ។ 
- ក្មាល ាំងេតិ្ គួរស ើញក្នុង េតិ្របោា ន៤ ។ 
- ក្មាល ាំងេមាវិ គួរស ើញក្នុង ្ន៤ ។ 
- ក្មាល ាំងរញ្ញា  គួរស ើញក្នុង អរយិេចចៈ៤ ។ 

 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ រណាដ ក្មាល ាំង៥ោ៉ាងសនេះ ក្មាល ាំងរញ្ញា  ជា
គុែជាត្ខពង់ខពេ់ ជាទីប្ររុាំប្ពម ជាទីអរេទរ(ននក្មាល ាំងទាំងពួង) ។ 

វេៈ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សោោវេំ  ក្មាល ាំងេទ្ ។ 
 ២- ហិរិវេំ  ក្មាល ាំងែិរ ិ។ 
 ៣- ឱតតប្បវេំ ក្មាល ាំងឱត្តរបៈ ។ 
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 ៤- វីរិយវេំ  ក្មាល ាំងវរីយិៈ ។ 
 ៥- បញ្ញាវេំ  ក្មាល ាំងរញ្ញា  ។ 

ឧបកកិចេសរបស់មាស៥ោ៉ាង 
 ១- អចោ  ហែក្ ។ 
 ២- ចោហំ ស្ដព ន់ ។ 
 ៣- តិប ុ េាំែភក់្ ។ 
 ៤- សីសំ េាំែបា៉ាហាាំង ។ 
 ៥- សជ្ឈំ ប្បាក់្ ។ 

ឧបកកិចេសរបស់រិតត៥ោ៉ាង 
 ១- កាមរឆចនាោ  សេចក្ដីរកី្រាយក្នុងកាម ។ 
 ២- វ្ាបាចោ  សេចក្ដីខឹងសប្កាវ ។ 
 ៣- ថីនមិទធ ំ  សេចក្ដីសង្ខក្ងក់្ រញួរា ។ 
 ៤- ឧទធរចកុកកុរចំ សេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយ រាយមាយ ។ 
 ៥- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 

អានិសង្សចដើររន្ទងកម៥ោ៉ាង 
 ១- អោោនកខចមា ជាអនក្អត់្វន់ក្នុងែាំសែើ រផល្វឆ្ងល យ ។ 
 ២- បធានកខចមា អត់្វន់ក្នុងការពយោម ។ 
 ៣- អប្ាពាចធា មិនមានរាំងឺ ។ 
 ៤- សមាាបរិណ្ណមំ  គរឆតិ  សវេើឲ្យអាហាររលាយសោយស្េួល។ 
 ៥- សមាធិ  រិរដឋិតិចកា  េមាវិរហមងតាំងសៅអេ់កាលយ្រ ។ 

ចោសននទីរន្ទងកម៥ោ៉ាង 
 ១- ថទធវិសមា ជាក្ហនលងរងឹ រែិររែុរ ។ 
 ២- អចនាារុកខា មានសែើមស ើសៅខ្មងក្នុង ។ 
 ៣- គហនរឆននា ជាទីររួរតឹ្សោយនប្ពេដុក្ ។ 
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 ៤- អតិសចមាាធនា ជាទីចសងតៀត្សពក្ ។ 
 ៥- អតិសាេា ជាទីវាំទ្លាយសពក្ ។ 

ទចីង្រង្កមដែលសមគួរ គឺ : 

 - ទទឹង ៣ែត្ថ ១ចាំអាម 
 - រសណាដ យ ៦០ែត្ថ 
 - ជាែីទន់ មាននផទរារសេមើលត 
 - មិនររួរតឹ្សោយវលលិ នប្ព... ។ 

ចោស៥ោ៉ាងច្ពាះមិនទំពាចឈ្ើសរន់ 
 ១- អរកខុស្សំ   ា្ំឲ្យថយក្មាល ាំងហភនក្ ។ 
 ២- មុខំ ទុគគនធ ំ ចហាតិ   មាត់្មានក្លិនេតុយ ។ 
 ៣- រសហរណិចោ   ន  វិសុជ្ឈនតិ   េរនេេប្មារ់ ា្ំរេមិន
ររេុិទ្ ។ 
 ៤- បិតតំប ិ  ចសមហំបិ  ភតតំ  បរចិោនទធតិ  ប្រមាត់្និងសេលេម
ររួរតឹ្បាយ ។ 
 ៥- ភតតស្ស  ន  ឆ្ងចទតិ   ភិក្ខុស្េះឆ្ងន់ចង្ខា ន់មិនឆ្ងង ញ់ ។ 

អានិសង្សទំពាចឈ្ើស្ទន់៥ោ៉ាង 
 ១- រកខុស្សំ   ា្ំឲ្យមានក្មាល ាំងហភនក្ ។ 
 ២- មុខំ  ន  ទុគគនធំ  ចហាតិ   មាត់្មិនមានក្លិនេតុយ ។ 

៣-រសហរណិចោ  វិសុជ្ឈនតិ  េរនេេប្មារ់ ា្ំរេររេុិទ្។ 
៤- បតតំបិ  ចសមហំបិ  ភតតំ  ន  បរិចោនទធតិ    ប្រមាត់្និងសេលេម

មិនររួរតឹ្បាយ ។ 
 ៥- ភតតស្ស  ឆ្ងចទតិ    ភិក្ខុស្េះឆ្ងង ញ់បាយ ។ 
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ឋានៈ៥ោ៉ាង 
ស្ដវក័្ណាជាទយក្ លុេះែល់សក្ើត្ជាសទវតរហមងប្គរេងកត់្ 

សទវត ហែលមិនហមនជាទយក្សោយឋានៈ៥ោ៉ាងគឺ :  
 ១- ទិវេអាយុនា សោយអាយុទិពេ ។ 
 ២- ទវេវចណណន សោយពែ៌េមបុរជាទិពេ ។ 
 ៣- ទិវេសុចខន សោយសេចក្ដីេុខជាទិពេ ។ 
 ៤- ទិវេយចសន សោយយេជាទិពេ ។ 
 ៥- ទិពាាធិបចតចយ្យន    សោយអវិរតី្ជាទិពេ ។ 
 សរើបានសក្ើត្ជាមនុេស   ក៏្រហមងប្គរេងកត់្  ពួក្មនុេសសោយ
ឋានៈ៥ោ៉ាងហែរគឺ : 
 ១- មានុសកាយុនា សោយអាយុជាររេ់មនុេស ។ 
 ២- មានុសកវចណណន សោយពែ៌េមបុរជាររេ់មនុេស ។ 
 ៣- មានុសកសុចខន សោយសេចក្ដីេុខជាររេ់មនុេស ។ 
 ៤- មានុសកយចសន សោយយេេក្តិជាររេ់មនុេស ។ 
 ៥- មានុសកាធិបចតចយ្យន សោយអវិរតី្ជាររេ់មនុេស ។ 

អានិសង្សោន៥ោ៉ាង 
 ១- វហុជនស្ស  បិចោ  មនាចបា    ជាទីស្េលាញ់គ្នរ់ចិត្តនន
រនសប្ចើន ។ 
 ២- សចនាា  សប្បុរិសា  ភជនតិ     ពួក្េរបុរេអនក្មានចិត្តេងរ់
រហមងរារ់រក្ ។ 
 ៣- កេ្ាចណ្ណ  កិតតិសចោោ  អវភុគគរឆតិ   កិ្ត្តិេពទែ៏ពីសរាេះរហមង
ខចរខ្មច យសៅ ។ 
 ៤- វិសារចោ  ឧបសងកមតិ  អមងកុភូចា       ច្លសៅកាន់រាំនុាំ
ររេ័ិទរហមងសក្លៀវកាល  មិនសអៀនខ្មម េ ។ 
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 ៥- បរមេរណ្ណ   សុគតឹ   ឧបបជជតិ     សប្កាយពីស្ដល រ់រហមងសៅ
កាន់េុគតិ្ភព ។ 

អានិសង្សោន៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- វហុជនស្ស  បិចោ  មនាចបា       ជាទីស្េលាញ់សពញចិត្ត
ននរនសប្ចើន ។ 
 ២- សចនាា  សប្បុរិសា  ភជនតិ     ពួក្េរបុរេអនក្មានចិត្តេងរ់
រហមងគរ់រក្ ។ 
 ៣- កេ្ាចណ្ណ  កិតតិសទ្ទទ   ភវភុគគរឆតិ     មានកិ្ត្តិេពទែ៏ពីសរាេះ 
ខចរខ្មច យសៅ ។ 
 ៤- គិហិធមាា  អនបគចា     មិនបានប្បាេចាក្វម៌ររេ់
ប្គែេថ ។ 
 ៥- បរមេណ្ណ  សុគតឹ  ឧបបជជតិ   សប្កាយពីស្ដល រ់រហមងសៅសក្ើត្
ក្នុងេុគតិ្ភព ។ 

កាេោន៥ោ៉ាង 
 ១- អាគនតុកោនំ  ចទតិ ឲ្យទនែល់អនក្មក្ែល់ថមី ។ 
 ២- គមិកោនំ  ចទតិ  ឲ្យទនែល់អនក្មានែាំសែើ រ ។ 
 ៣- គិោនោនំ  ចទតិ  ឲ្យទនែល់អនក្មានរាំងឺ ។ 
 ៤- ទុវភិកខោនំ  ចទតិ    ឲ្យទនក្នុងសពលអត់្បាយ ។ 

៥- នវសស្ោនិ  នវផោនិ  បឋមំ  សីេវចនតសុ  បតិោោ-
ចបតិ(១)  បានត្មកល់ស្េូវថមីសថាម ង  ហផលស ើែាំរ្ងែល់រុគគល មានេីល 
ទាំងឡាយជាែាំរ្ង ។ 

 

                                                            

១- ថាប្តឹ្មហត្ នវទន ក៏្បាន ។ 
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អសប្បុរិសោន៥ោ៉ាង 
 ១- អសកករចំ  ចទតិ     ឲ្យទនសោយមិនសគ្នរព ។ 
 ២- អរិតឹ  កាា  ចទត ិ  ឲ្យទនសោយមិនសវេើសេចក្ដីសគ្នរព ។ 
 ៣- អសហាា  ចទតិ     មិនឲ្យសោយនែខលួនឯង ។ 
 ៤- អបវិដឋំ  ចទតិ     ឲ្យទនែ្ចជាសបាេះសចាល ។ 
 ៥- អនាគមនទិដឋិចកា  ចទតិ  ឲ្យទនសោយស ើញថាមិន
ឲ្យផល ។ 

សប្បុរិសោន៥ោ៉ាង 
 ១- សកករចំ  ចទតិ ឲ្យទនសោយសគ្នរព ។ 
 ២- រិតឹ  កាា  ចទតិ ឲ្យទនសោយសវេើសេចក្ដីសគ្នរព ។ 
 ៣- សហាា  ចទតិ ឲ្យទនសោយនែខលួនឯង ។ 
 ៤- អនបវិដឋំ  ចទតិ ឲ្យទនមិនែ្ចជាសបាេះសចាល ។ 
 ៥- អាគមនទិដឋិចកា  ចទតិ   ឲ្យទនសោយស ើញថាឲ្យផល ។ 

សប្បុរិសោន៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សោោយ  ោនំ  ចទតិ ឲ្យទនសោយេទ្ ។ 
 ២- សកករចំ  ោនំ  ចទតិ ឲ្យទនសោយសគ្នរព ។ 
 ៣- កាចេន  ោនំ  ចទតិ ឲ្យទនតមកាលគួរ ។ 

៤- អនុគគហិតរិចាា  ោនំ  ចទតិ ឲ្យទនសោយចិត្តអនុសប្គ្នេះ។ 
៥- អាានញ្ច  បរញ្ច  អនុបហរច  ោនំ  ចទតិ     ឲ្យទនសោយ 

មិនបានសរៀត្សរៀនខលួនឯងនិងអនក្ែនទ ។ 
ឲ្យចភាជនាហារចឈាាះថាឲ្យសាាន៥ោ៉ាង 

 ១- អាយុំ  ចទតិ គឺឲ្យអាយុ ។ 
 ២- វណណំ  ចទតិ ឲ្យពែ៌េមបុរ ។ 
 ៣- សុខំ  ចទតិ  ឲ្យសេចក្ដីេុខ ។ 
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 ៤- វេំ  ចទតិ  ឲ្យក្មាល ាំង ។ 
 ៥- បដិភាណំ  ចទតិ ឲ្យប្បាជាា វាងនវ ។ 

រុគគលហែលបានឲ្យន្វសភារ្ហារែល់រែិគ្នគ ែក្ៈស ម្ េះថា
ឲ្យន្វស្ដថ ន៥ោ៉ាងសនេះ សែើយរុគគលស្េះរហមងបានន្វស្ដថ នសនេះែល់
ខលួនវញិ ក្នុងភាពជាមនុេស ឬសទវត ។(១) 

អាយុចោ  វេចោ  ធីចោ វណណចោ  បដិភាណចោ 
សុខស្ស  ោា  ចមធាវី សុខំ  ចសា  អធិគរឆតិ ។ 
អាយុំ  ទាា  វេំ  វណណំ សុខញ្ច  បដិភាណចោ 
ទីោយុ  យសោ  ចហាតិ យតថ  យតថូបបជជតិ ។ 
វីររនអនក្មានប្បាជាា  ជាអនក្ឲ្យអាយុ ឲ្យក្មាល ាំង ឲ្យពែ៌

េមបុរ ឲ្យរែិភាែ ឲ្យេុខ (ែល់សគ) សែើយ វីររនស្េះ រហមងបាន
េុខ ។ អនក្ប្បារា ឲ្យអាយុ ពែ៌េមបុរ សេចក្ដីេុខ ទាំងរែិភាែ 
សៅសក្ើត្ក្នុងទីណាៗ រហមងមានអាយុហវង មានយេររវិារ ។ 

អានិសង្សបុគគេមានសោោ៥ោ៉ាង 
១- បឋមំ  អនុកម្បនតិ     ពួក្េរបុរេ អនក្មានចិត្តេងរ់ហត្ង

អនុសប្គ្នេះមុនសគ ។ 
២- បឋមំ  ឧបសងកមនតិ ពួក្េរបុរេហត្ងច្លសៅអងគុយ

រិត្មុនសគ ។ 
៣- បឋមំ  បដិគគណានតិ  ពួក្េរបុរេហត្ងទទួលមុនសគ។  
៤- បឋមំ  ធមេចទសនំ  ពួក្េរបុរេ ហត្ងេហមដងវម៌ឲ្យ

ស្ដដ រ់មុនសគ ។ 

                                                            

១ - សមើលពួក្៤/១៣២ ផង ។ 
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៥- សគគចោកំ  ឧបបជជតិ   សប្កាយពីស្ដល រ់ហត្ងសៅកាន់េុគតិ្
េួគ៌ សទវសលាក្ ។ 

ការណបងណរកចភាគៈ៥ោ៉ាង 
 ១- ចិញ្ច ឹមខលួនឯង មាតរិត រុត្តភរោិ  ទេក្មមក្រ ឲ្យបាន
េុខប្រនព ។ 
 ២- េសគង្ខគ េះែល់ពួក្មិប្ត្អាមាត្យ ឲ្យបានេុខស្េួលសោយ
ប្រនព ។ 
 ៣- ទុក្រប្មុងការររ ន្វអនតរាយពី សភលើង ទឹក្ សេដច សចារ  រន
មិនជាទីស្េលាញ់ និងអនក្ទមទរមត៌្ក្ ។ 
 ៤- សវេើន្វពលី៥ោ៉ាង ។ 
 ៥- សវេើទនែល់េមែប្រែមែ៍ ហែលេងរ់ស្ដង ត់្ ជាអនក្មិន
ប្រមាទ ។(១) 

ធម៥៌ោ៉ាងរកបានចោយ្ក 
 ១- អាយុ  ឥចោោ អាយុជាទីប្បាថាន  ។ 
 ២- វណ្ណោ   ឥចោោ ពែ៌េមបុរជាទីប្បាថាន  ។ 
 ៣- សុខំ  ឥដឋំ  សេចក្ដីេុខជាទីប្បាថាន  ។ 
 ៤- យចសា  ឥចោោ យេជាទីប្បាថាន  ។ 
 ៥- សាា  ឥោោ ស្ដថ នេួគ៌ជាទីប្បាថាន  ។ 
 ប្ពេះត្ថាគត្ មិនបានសរលន្វការបានចាំសរេះវម៌៥ប្រការសនេះ
សប្រេះការរន់ស្េន់ ឬសប្រេះការប្បាថាន សទ ។ តមសោយពិត្រុគគលប្ត្ូវ
រែិរត្តិយក្សោយខលួនឯង ។ 

 

                                                            

១ - សមើលពួក្៤/១៣៣ និង ពួក្៥/២៨៤ ផង ។ 
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្ទវ្យ៥ោ៉ាង 
 ១- សោោធនំ ប្ទពយគឺ េទ្ ។ 
 ២- សីេធនំ ប្ទពយគឺ េីល ។ 
 ៣- សុតធនំ ប្ទពយគឺ េុត្ៈ ។ 
 ៤- ច្ឆគធនំ ប្ទពយគឺ ចាគៈ ។ 
 ៥- បញ្ញាធនំ ប្ទពយគឺ រញ្ញា  ។ 

មហាោន៥ោ៉ាង 
 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ទន៥ោ៉ាងសនេះ ចាត់្ជាមហាទន ហែល
អនក្ប្បារាែឹងថាជាររេ់ប្រសេើរ ែឹងថាជាររេ់ប្រប្ពឹត្តសៅអេ់រាប្តី្
យ្រ ែឹងថាជាវងសនន(ក្លយែរន) ជាររេ់មានមក្ក្នុងកាលមុន 
ជាររេ់មិនសរាយរាយ ជាររេ់មិនធ្លល រ់សរាយរាយសែើយ រហមងមិន
ខ្មច ត់្ខ្មច យ(ក្នុងកាលឥ ្វសនេះ) នឹងមិនខ្មច ត់្ខ្មច យ(ក្នុងអ្គត្) ពួក្
េមែប្រែមែ៍ ជាវញិ្ា្រន ក៏្មិនហែលតិ្េះសែៀលស ើយ ។ គឺ : 
 ១- បាណ្ណតិបាា  បដិវិរចា  ជាអនក្សវៀរចាក្ការេមាល រ់
េត្េ ។ 
 ២- អទិនាាោនា  បដិវិរចា ជាអនក្សវៀរចាក្លួចប្ទពយសគ ។ 
 ៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆោ  បដិវិរចា  ជាអនក្សវៀរចាក្ការ
ប្រប្ពឹត្តិខុេក្នុងកាមទាំងឡាយ ។ 
 ៤- មុសាោោ  បដិវិរចា  ជាអនក្សវៀរចាក្និោយកុ្ែក្ ។ 
 ៥- សុោចមរយមជជប្បមាទោោនា  បដិវិរចា  ជាអនក្សវៀរចាក្
ការផឹក្ន្វេុរានិងសប្គឿងស្េវងឹ ហែលជាសែតុ្ ា្ំឲ្យប្រមាទ ។ 
 * រុគគលសវៀរចាក្វម៌ទាំង៥សនេះ ស ម្ េះថាឲ្យន្វអភ័យ ឲ្យន្វ
អាំសពើមិនមានសពៀរ ឲ្យន្វអាំសពើមិនមានទុក្ខ ែល់េត្េទាំងឡាយមាន
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ប្រមាែមិនបាន, រហមងជាអនក្មានចាំហែក្ននសេចក្ដីមិនមានភ័យ 
មិនមានសពៀរ មិនមានទុក្ខ មានប្រមាែមិនបានវញិ ។ 

អំបិេ៥ោ៉ាង 
 ១- សាមុទរ ំ  អាំរិលសក្ើត្ហក្បរសអែនរេមុប្ទមានហររែ្ចែីខាច់។
 ២- កា ចោណ ំ អាំរិលមានពែ៌សមម (អាំរិលប្រប្ក្តី្) ។ 
 ៣- សិនធវំ អាំរិលមានពែ៌េសក្ើត្សលើភនាំ ។ 
 ៤- ឧវភិទ ំ អាំរិលហែលមានពនលក្ែុេះអាំពីហផនែី ( អាំរិល
ហែលសក្ើត្អាំពីអាចម៍ែីមានរេនប្រ) ។ 
 ៥- វិេំ អាំរិលមានពែ៌ប្ក្ែម ហែលសគចមតិនជាមួយ
នឹងសប្គឿងេមាភ រៈទាំងពួង ។  

អេវភនីយោោន៥ោ៉ាង 
 ១- ជោធមេំ  មា  ជិរីតិ    ររាវម៌កុ្ាំប្គ្នាំប្គ្នស ើយ ។ 
 ២- វ្ាធិធមេំ  មា  វ្ាធិយីតិ   ពយវិវម៌កុ្ាំ ឺចារ់ស ើយ ។ 
 ៣- មរណធមេំ  មា  មិយ្យីតិ   មរែវម៌កុ្ាំស្ដល រ់ស ើយ ។ 
 ៤- ខយធមេំ  មា  ខិយីតិ ខយវម៌កុ្ាំអេ់សៅស ើយ ។ 
 ៥- នស្សនធមេំ  មា  នស្សតិ នេសនវម៌កុ្ាំវ ិ្ េសៅស ើយ ។ 

អងគននចសរកដីវ្ាោម៥ោ៉ាង 
 ១- សចោោ  ចហាតិ ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- អប្ាពាចធា  ចហាតិ    ជាអនក្មិនមានអារវ ។ 
 ៣- អសចឋា  ចហាតិ ជាអនក្មិនអួត្អាង មិនមាោ ។ 
 ៤- អារទធវីរិចោ ជាអនក្ប្បារព្ពយោម ។ 
 ៥- បញ្ញោ  ចហាតិ   ជាអនក្មានរញ្ញា  ។ 

សម័យមិនគួរវ្ាោម៥ោ៉ាង 
 ១- ជិណ្ណោ   ចហាតិ ជារុគគលចាេ់ប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
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 ២- វ្ាធិចា  ចហាតិ  ជារុគគលមានរាំងឺ ។ 
 ៣- ទុវភិកខំ  ចហាតិ ស្េុក្សក្ើត្សប្គ្នេះទុរ ភកិ្សអត់្បាយ ។ 
 ៤- ភយំ  ចហាតិ ប្រសទេជាតិ្មានភ័យ(សក្ើត្ចមាាំង) ។ 
 ៥- សចង្ោ  ភិចនាា  ចហាតិ  េងឃហរក្បាក់្គ្នន  ។ 

សម័យចដើម្បីវ្ាោម៥ោ៉ាង 
 ១- ទហចោ  ចហាតិ ជារុគគលសៅសក្មងក្ាំសលាេះ ។ 
 ២- អប្ាពាចធា  ចហាតិ  ជាអនក្មិនមានអារវ ។ 
 ៣- សុភិកខំ  ចហាតិ ស្េុក្សទេេមប្ែ៌ភិកាខ  ។ 
 ៤- មនុស្ោ  សមាា ពួក្មនុេសប្ពមសប្ពៀងគ្នន  ។ 
 ៥- សចង្ោ  សមចាា េងឃប្ពមសប្ពៀងគ្នន  ។ 

អភិណាប្បរចចវកខណធម៌៥ 
 ១- ជោធចមាាមហិ   ជរំ   អនតីចា    អាតម អញមានររាជាវមមត 
មិនក្នលងររាសៅបានស ើយ ។ 
 ២- វ្ាធិធចមាាមហិ   វ្ាធឹ   អនតីចា   អាតម អញមានពយវិជា
វមមត មិនក្នលងពយវិសៅបានស ើយ ។ 
 ៣- រមណធចមាាមហិ   មរណំ   អនតីចា   អាតម អញមានសេចក្ដី
ស្ដល រ់ជាវមមត មិនក្នលងសេចក្ដីស្ដល រ់សៅបានស ើយ ។ 
 ៤-  សចវេហិ     ចម       បិចយហិ      មនាចបហិ     នានាភាចោ   
វិនាភាចោ   អាតម អញហត្ងមានសេចក្ដីប្រត់្ប្បាេវ ិ្ េចាក្េត្េ
និងេង្ខខ រ ជាទីស្េលាញ់ ជាទីគ្នរ់ចិត្តទាំងពួង ។ 
 ៥-  កមេស្សចកាមហិ      កមេោោចោ     កមេចោនិ       កមេវនធុ   
កមេប្បដិសរចណ្ណ   យំ   កមេំ   ករិស្ោមិ   កេ្ាណំ   ោ  បាបកំ   ោ   
តស្ស  ោោចោ  ភវិស្ោមិ  អាតម អញមានក្មមជាររេ់ខលួន មាន
ក្មមជាមត៌្ក្ មានក្មមជាក្ាំសែើ ត្ មានក្មមជាសៅពងស  មានក្មមជាទី
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រឭក្ អាតម អញនឹងសវេើន្វក្មមណា សទេះលតក្ដី អាប្ក្ក់្ក្ដី នឹងជាអនក្
ទទួលន្វផលននក្មមស្េះ ។ 
 -មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ស្ដថ ន៥ោ៉ាងសនេះស្រេដីក្ដី រុរេក្ដី ប្គែេថ
ក្ដី រពេរិត្ក្ដី គួរពិចារណាឲ្យសរឿយៗ ។   

ធម៌្ក៥ោ៉ាងមានដេ់អនកបួសច្ឆស់ 
 ១- និបុចណ្ណ  ជាអនក្មានរញ្ញា លតិត្លត ។ 
 ២- អាកប្បសម្បចនាា ជាអនក្រររ្ិែ៌សោយមារោទលត ។ 
 ៣- វហុស្សុចា ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៤- ធមេកថិចកា ជាអនក្សចេះេហមដងវម៌ ។ 
 ៥- វិនយធចោ ជាអនក្ប្ទប្ទង់វន័ិយ ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សុវចច្ឆ  ជាអនក្ហែលសគប្រសៅង្ខយ ។ 
 ២- សុគគហិតាាហី ជាអនក្ប្រកាន់លត ។ 
 ៣- បទកខិណាាហី ជាអនក្ទទួលយក្ឱវាទខ្មងស្ដដ ាំ ។ 
 ៤- ធមេកថិចកា ជាអនក្សចេះេហមដងវម៌ ។ 
 ៥- វិនយធចោ ជាអនក្ប្ទប្ទង់វន័ិយ ។ 

សញ្ញា៥ោ៉ាង 
 ១- អសុភសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនលត ។ 
 ២- មរណសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៣- អាទីនវសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាជាសទេ ។ 
 ៤- អាហាចរ  បដិកូេសញ្ញា    សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងអាហារជា
ររេ់គួរសខពើម ។ 
 ៥- សវេចោចក  អនភិរតសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនគួរ
សប្ត្ក្ប្ត្អាលក្នុងសលាក្ទាំងពួង ។ 



-240- 

 

 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ េញ្ញា ៥ោ៉ាងសនេះឯងហែលរុគគលបាន
ចសប្មើន បានសវេើឲ្យសរឿយៗសែើយ មានផលសប្ចើន មានអានិេងសសប្ចើន 
មានប្ពេះនិរេ នជាទីតាំង មានប្ពេះនិរេ នជាទីរាំផុត្ ។  

សញ្ញា៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អនិរចសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនសទៀង ។ 
 ២- អនតតសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនហមនខលួន ។ 
 ៣- មរណសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៤- អាហាចរ   បដិកូេសញ្ញា     សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងអាហារថា 
ជាររេ់គួរសខពើម ។ 
 ៥- សវេចោចក  អនភិរតសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនគួរ
សប្ត្ក្ប្ត្អាលក្នុងសលាក្ទាំងពួង ។ 
 -មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ េញ្ញា ៥ោ៉ាងសនេះឯងហែលរុគគលបាន
ចសប្មើន បានសវេើឲ្យសរឿយៗសែើយ មានផលសប្ចើន មានអានិេងសសប្ចើន 
មានប្ពេះនិរេ នជាទីតាំង មានប្ពេះនិរេ នជាទីរាំផុត្ ។ 

សញ្ញា៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អនិរចសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនសទៀង ។ 
 ២- ទុកខសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ថាជាទុក្ខ ។ 
 ៣- អនតតសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនហមនខលួន ។ 
 ៤- បហានសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងការលេះរង់ ។ 
 ៥- វិោគសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងការប្បាេចាក្រាគៈ 
 * េញ្ញា ៥ោ៉ាងសនេះ រុគគលបានចសប្មើនសរឿយៗសែើយ រហមង
មានវមុិត្តិទាំងពីរជាផល ជាអានិេងស ។ 

ចសរកដីរច្មើន៥ោ៉ាង 
 ១- សោោយ  វឌ្ឍតិ ចសប្មើនសោយេទ្ ។ 
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 ២- សីចេន  វឌ្ឍតិ ចសប្មើនសោយេីល ។ 
 ៣- សុចតន  វឌ្ឍតិ ចសប្មើនសោយេុត្ៈ ។ 
 ៤- ច្ឆចគន  វឌ្ឍតិ ចសប្មើនសោយចាគៈ ។ 
 ៥- បញ្ញាយ  វឌ្ឍតិ ចសប្មើនសោយរញ្ញា  ។ 

ភ័យ៥ោ៉ាងមានដេ់ភិកខុចៅន្វមាាក់ឯង 
 ១- ភ័យអាំពីេត្េលតិត្គឺ ពេ់ ខទួយ ហក្តរ ចឹក្ ខ្មាំ ឬ ទិច ។ 
 ២- ភ័យអាំពីសប្គ្នេះថាន ក់្ ឧរទទវៈ ឬ រណាដ លមក្ពីធ្លតុ្ខ្មងក្នុង
ក្សប្មើក្ ។ 
 ៣- ភ័យអាំពីពួក្សចារ សរៀត្សរៀន ។ 
 ៤- ភ័យអាំពីេត្េស្ដហាវ មានរារេីែ៍ ខ្មល វាំ សគ្ននប្ព...។ 
 ៥- ភ័យអាំពី អមនុេស សខ្មម ច ប្រយរីស្ដចក្ាំណាច ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុអនក្សៅនប្ព កាលពិចារណាស ើញ
ន្វអ្គត្ភ័យ៥ោ៉ាងសនេះសែើយ សទើរជាអនក្មិនប្រមាទ ។ 

អនាគតភ័យ៥ោ៉ាង 
 ១- រនតិចសទៀត្ ររាវម៌ នឹងប្គរេងកត់្អាតម អញ ។ 
 ២- សៅខ្មងមុខ ពយវិ នឹងប្គរេងកត់្អាតម អញ ។ 
 ៣- េម័យណាមួយ ស្េុក្នឹងសក្ើត្ទុរ ភកិ្ស អត់្បាយ ។ 
 ៤- េម័យណាមួយប្រសទេជាតិ្ នឹងសក្ើត្េគង្ខគ ម ។ 
 ៥- សៅអ្គត្ពួក្េងឃ នឹងហរក្បាក់្ស្ដមគគីវម៌ ។ 
 * រុគគលកាលពិចារណាស ើញសែតុ្៥ោ៉ាងសនេះសែើយ គរបីជា
អនក្មិនប្រមាទ ប្ត្ូវពយោមញុាាំងកិ្ចចឲ្យបានមុន ទន់ឱកាេលតសៅ
រង់ចាាំ ។ 
  - ធម្មសហទោ សា  វិៃយសហទោ ហសា  ការខ្ចវន័ិយសប្រេះខ្ចវម៌ ។ 
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  - វិៃយសហទោ សា  ធម្មសហទោ ហសា  ការខ្ចវម៌សប្រេះខ្ចវន័ិយ ។ 
  * អ្គត្ភ័យមាន៥ោ៉ាង២សលើក្សទៀត្(សមើល រិ.៤៤/២២១+២២៧)  

ធម៌មិនជាទី្សោញ់៥ោ៉ាង 
ភកិ្ ខជុាទេរៈព្រក្រទដាយធម្ខ៌្៥យ៉ាងទនះ ម្និជាេទីគ្នររ ម្និជាេសី្សលាញ់ទរញ 

ចតិ តននរកួ្សព្រហមោរ ីគ ឺ: 
 ១- រជនីចយ  រជជតិ     ភិក្ខុសប្ត្ក្អរក្នុងអារមមែ៍ជាទីសប្ត្ក្អរ ។ 

២- ទុសនីចយ  ទុស្សតិ   ប្រទ្េដក្នុងអារមមែ៍ជាទីប្រទ្េដ ។ 
៣- ចមាហនីចយ  មុយហតិ     ភាន់វសងេង   ក្នុងអារមមែ៍ជាទីភាន់ 

ភាាំង ។ 
៤- កុបនីចយ  កុប្បតិ   ញារ់ញ័រក្នុងអារមមែ៍ជាទីញារ់ញ័រ ។ 

 ៥- មទនីចយ  មជជតិ   ស្េវងឹក្នុងអារមមែ៍ជាទីស្េវងឹ ។ 
ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 

 ១- អវីតោចា ជាអនក្មិនទន់ប្បាេចាក្រាគៈ ។ 
 ២- អវីតចោចសា ជាអនក្មិនទន់ប្បាេចាក្សទេៈ ។ 
 ៣- អវីតចមាចហា ជាអនក្មិនទន់ប្បាេចាក្សមាែៈ ។ 
 ៤- មកខ ី ជាអនក្លុរគុែសគ ។ 
 ៥- បឡាសី ជាអនក្ប្រណាាំងប្រហរង ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កុហចកា ជាអនក្សប្រើកិ្រោិរាំភាន់ ។ 
 ២- េបចកា ជាអនក្រេួរា៉ា វ ។ 
 ៣- និមិតតចកា ជាអនក្និោយឲ្យទាំនង ។ 
 ៤- និចប្បសិចកា  ជាអនក្មានក្លលបិច ។ 
 ៥- ោចភន  ោភំ  និជជិគឹសិា  ជាអនក្ហេេងរក្លាភសោយ
លាភ ។ 
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ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អស្សចោោ  ជាអនក្មិនសរឿន្វក្មមនិងផល ។ 
 ២- អហិរិចកា  ជាអនក្មិនខ្មម េបារ ។ 
 ៣- អចនាតតប្បី  ជាអនក្មិនខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- កុសីចា  ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៥- ទុប្បចញ្ញា  ជាអនក្អរបឥត្ប្បាជាា  ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អកខចមា  រូបានំ ជាអនក្មិនអត់្វន់នឹងររ្ ។ 
 ២- អកខចមា  សោោនំ ជាអនក្មិនអត់្វន់នឹងេាំស ង ។ 
 ៣- អកខចមា  គនាោនំ ជាអនក្មិនអត់្វន់នឹងក្លិន ។ 
 ៤- អកខចមា  រសានំ ជាអនក្មិនអត់្វន់នឹងរេ ។ 
 ៥- អកខចមា  ចផ្ចដឋពាានំ    ជាអនក្មិនអត់្វន់នឹងសផ្កែាពេៈ ។ 

ធម៌ជាទី្សោញ់៥ោ៉ាង 
ភកិ្ ខជុាទេរៈ ព្រក្រទដាយធម្ ៌៥ យ៉ាងទនះ  ជាេទីគ្នររ   ជាេសី្សលាញ់ទរញចតិ ត

ននសព្រហមោរទីងំឡាយ គៈឺ 
 ១- រជនីចយ  ន  រជជតិ       ភិក្ខុមិនសប្ត្ក្អរ   ក្នុងអារមមែ៍ជាទី
សប្ត្ក្អរ ។ 
 ២- ទុសនីចយ  ន  ទុស្សតិ     មិនប្រទ្េដ ក្នុងអារមមែ៍ជាទី
ប្រទ្េដ ។ 
 ៣- ចមាហនីចយ  ន  មុយហតិ     មិនភាន់វសងេង ក្នុងអារមមែ៍
ជាទីភាន់វសងេង ។ 
 ៤- កុបនីចយ  ន  កុប្បតិ មិនញារ់ញ័រ ក្នុងអារមមែ៍ជាទី
ញារ់ញ័រ ។ 

៥- មទនីចយ  ន  មជជតិ   មិនស្េវងឹក្នុងអារមមែ៍ជាទីស្េវងឹ។ 
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ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- វីតោចា  ជាអនក្ប្បាេចាក្រាគៈ ។ 
 ២- វីតចោចសា ជាអនក្ប្បាេចាក្សទេៈ ។ 
 ៣- វីតចមាចហា ជាអនក្ប្បាេចាក្សមាែៈ ។ 
 ៤- អមកខ ី  ជាអនក្មិនលុរគុែសគ ។ 
 ៥- អបឡាសី  ជាអនក្មិនប្រណាាំងប្រហរងវាេ្ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ន  កុហចកា ជាអនក្មិនសប្រើកិ្រោិរាំភាន់ ។ 
 ២- ន  េបចកា ជាអនក្មិនរេួរា៉ា វ ។ 
 ៣- ន  និមិតតចកា ជាអនក្មិននិោយឲ្យទាំនង ។ 
 ៤- ន  និចប្បសចិកា ជាអនក្មិនមានក្លលបិច ។ 
 ៥- ន  ោចភន  ោភំ  និជជិគឹសិា  ជាអនក្មិនហេេងរក្លាភ
សោយលាភ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សចោោ ជាអនក្សរឿក្មមផល ។ 
 ២- ហិរិមា ជាអនក្ខ្មម េបារ ។ 
 ៣- ឱតតប្ប ី ជាអនក្ខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- អារទធវីរិចោ   ជាអនក្ប្រុងពយោម ។ 
 ៥- បញ្ញោ  ជាអនក្មានប្បាជាា  ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ខចមា  រូបានំ ជាអនក្អត់្វន់នឹងររ្ ។ 
 ២- ខចមា  សោោនំ ជាអនក្អត់្វន់នឹងេាំស ង ។ 
 ៣- ខចមា  គនាោនំ ជាអនក្អត់្វន់នឹងក្លិន ។ 
 ៤- ខចមា  រសានំ ជាអនក្អត់្វន់នឹងរេ ។ 
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 ៥- ខចមា  ចផ្ចដឋពាានំ ជាអនក្អត់្វន់នឹងសផ្កែាពេៈ ។ 
ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 

 ១- អតថប្បដិសមភិោបចាា ជាអនក្បានអត្ថរបែិេមភិទ ។ 
 ២- ធមេប្បដិសមភិោបចាា ជាអនក្បានវមមរបែិេមភិទ ។ 
 ៣- និរុតតិប្បដិសមភិោបចាា ជាអនក្បាននិរតុ្តិរបែិេមភិទ ។ 
 ៤-បដិភាណប្បដិសមភិោបចាា ជាអនក្បានរែិភាែ-
របែិេមភិទ ។  
 ៥- អនេចសា   ជាអនក្មិនខជិលប្ចអ្េ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- បាតិចមាកខសំវរសំវុចា     ជាអនក្មានេីល េប្ងួមក្នុង
បាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ២- វហុស្សុចា ជាអនក្សចេះចាាំសប្ចើន ។ 
 ៣- កេ្ាណោចច្ឆ ជាអនក្មានេមដីពីសរាេះ ។ 
 ៤- រតុនន ំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី   ជាអនក្បានមិនលាំបាក្ន្វ
្នទាំង៤ ។ 
 ៥- វិមុតត ឹ សរឆិកាា   បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំង២ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងសាបសូន្យដេ់ចសកខភិកខុ 
 ១- កមាាោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងការង្ខរ ។ 
 ២- ភស្ោោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរនឹងតិ្រចាា នក្ថា ។ 
 ៣- និោោោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរនឹងការសែក្លក់្ ។ 
 ៤- សងគណិកាោមា     សេចក្ដីសប្ត្ក្អរ នឹងការប្ច ្ក្ប្ច ាំ
សោយពួក្ ប្ក្ុម ។ 
 ៥- យថាវិមុតតំ  រិតតំ  ន  បរចចវកខតិ     មិនពិចារណាចិត្តហែល
រចួផុត្(ចាក្កិ្សលេ)ោ៉ាងណា ។ 
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ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- វហុកិចច្ឆា  ចហាតិ  ជាអនក្មានកិ្ចចសប្ចើន ។ 
 ២- អប្បមតតកកចមេន  ទិវស ំ អតិនាចមត ិ   ញុាាំងនថងឲ្យក្នលង
សៅសោយការង្ខររនតិចរនតួច ។ 
 ៣- សំសចោោ  វិហរតិ  សគគហដឋប្បវេជិចតហិ    សៅប្ច ្ក្
ប្ច ាំសោយប្គែេថនិងរពេរិត្ ។ 
 ៤- អតិកាចេន  ាមំ  បវិសតិ  អតិទិោ  បដិកកមតិ  ច្ល
សៅកាន់ស្េុក្ពីប្ពឹក្សពក្ សចញមក្វញិនថងសពក្ ។ 
 ៥- កថា  អភិសចេលខិកា  កិរឆោភី      បានសោយប្ក្ន្វវាចា
ហែលជាសប្គឿងែុេខ្មត់្កិ្សលេ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងរច្មើនដេ់ចសកខភិកខុ 
 ១- ន  កមាាោមា សេចក្ដីមិនសប្ត្ក្អរនឹងការង្ខរ ។ 
 ២- ន  ភស្ោោមា សេចក្ដីមិនសប្ត្ក្អរនឹងតិ្រចាា នក្ថា ។ 
 ៣- ន  និោោោមា សេចក្ដីមិនសប្ត្ក្អរនឹងការសែក្លក់្ ។ 

៤- ន  សងគណិកាោមា   សេចក្ដីមិនសប្ត្ក្អរនឹងពួក្គែៈ។
៥- យថា  វិមុតតំ  រិតតំ  បរចចវកខតិ   ពិចារណាចិត្តហែលរចួផុត្ 

សែើយោ៉ាងណា ។ 
ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 

 ១- ន  វហុកិចច្ឆា  ចហាតិ    ជាអនក្មិនមានកិ្ចចសប្ចើន ។ 
 ២- ន  អប្បមតតកកចមេន  ទិវសំ  អតិនាចមតិ  មិនញុាាំងនថងឲ្យ
ក្នលងសៅសោយការង្ខររនតិចរនតួច ។  
 ៣- អសំសចោោ  វិហរតិ  សគគហដឋប្បវេជិចតហិ  មិនសៅ
ប្ច ្ក្ប្ច ាំសោយប្គែេថនិងរពេរិត្ ។ 
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 ៤- ន  អតិកាចេ  ាមំ  បវិសតិ  នាតិទិោ  បដិកកមតិ      
មិនច្លសៅកាន់ស្េុក្ប្ពឹក្សពក្ មិនសចញមក្វញិនថងសពក្ ។   
 ៥- កថា  អភិសចេលខិកា  អកិរឆោភី   ជាអនក្បានសោយង្ខយ
ន្វវាចាហែលជាសប្គឿងែុេខ្មត់្កិ្សលេ ។ 

ការវ្ាករណ៍អរហតតផេមាន៥ 
 ១- មនរាា  ចមាមូហាា   សប្រេះហត្ខលួនលងង់  វសងេង ។ 
 ២- បាបិចច្ឆា  ឥច្ឆាបកចា  មានសេចក្ដីប្បាថាន អាប្ក្ក់្ លុេះ
ក្នុងអាំណាចសេចក្ដីប្បាថាន  ។ 
 ៣- ឧមេោ  រិតតចកខបា     សប្រេះហត្អែកួត្ ឬមានចិត្តរសវ ើរវាយ ។ 
 ៤- អធិមាចនន     សោយេមាគ ល់ថាខលួនបាន ។ 
 ៥- សមេចទវ បានតមប្តឹ្មប្ត្ូវហមន ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៥៌្ាស់ដឹងធម៌ឆ្ងប់ 
 ១- អប្បចោោ  ចហាតិ  ជាអនក្ខេល់ខ្មេ យតិ្ច ។ 
 ២- អប្ាហាចោ  ចហាតិ ជាអនក្មានអាហារតិ្ច ។ 
 ៣- អប្បមិចោោ  ចហាតិ ជាអនក្សែក្លក់្តិ្ច ភាា ក់្សប្ចើន។ 
 ៤- វហុស្សុចា  ចហាតិ ជាអនក្សចេះចាាំសប្ចើន ។ 
 ៥- យថាវិមុតតំ  រិតតំ  បរចចវកខតិ   បានពិចារណាចិត្តហែលផុត្
ស្េ េះសែើយោ៉ាងណា ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចធេើឲ្យចកលៀវកាា 
 ១- សចោោ  ចហាតិ  ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- សីេោ  ចហាតិ  ជាអនក្មានេីល ។ 
 ៣- វហុស្សុចា  ចហាតិ ជាអនក្បានស្ដដ រ់សប្ចើន ។ 
 ៤- អារទធវីរិចោ  ចហាតិ ជាអនក្ប្បារព្ពយោម ។ 
 ៥- បញ្ញាោ  ចហាតិ  ជាអនក្មានប្បាជាា  ។ 
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ភិកខុ្បកបចោយធម៥៌គួរឲ្យសង្ស័យ 
១- ចវសិយចារចោ ជាអនក្ប្តច់សៅកាន់េមាន ក់្ស្េីសពេយ។
២- វិធោចារចោ ប្តច់សៅកាន់េមាន ក់្ស្េីសមមា៉ាយ ។ 

 ៣- ថុេលកុមារីចារចោ  ប្តច់សៅកាន់េមាន ក់្ស្េីប្ក្មុាំចាេ់ ។ 
 ៤- បណោកចារចោ ប្តច់សៅកាន់េមាន ក់្មនុេសសខទើយ ។ 
 ៥- ភិកខុនចីារចោ ប្តច់សៅកាន់េមាន ក់្ភិក្ខុនី ។ 
 * ភិក្ខុប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងសនេះឯង េ្មបីហត្សលាក្អនក្មាន
វម៌មិនក្សប្មើក្(ប្ពេះខីណាស្េព) ក៏្រហមងប្ត្ូវសគរសងកៀេេងស័យថា ជា
ភិក្ខុអាប្ក្ក់្ហែរ ។ 

ភិកខុបាប្បកបចោយធម៌៥ 
 ១- វិសមនិស្សិចា អាស្េ័យកិ្រោិមិនសេមើ ។ 
 ២- គហននិស្សិចា អាស្េ័យយល់ស្ដាំញុាាំ ។ 
 ៣- វេវនិស្សិចា អាស្េ័យរនមានក្មាល ាំង ។ 
 ៤- ចភាគច្ឆគី  េ្ក្សោយប្ទពយ ។ 
 ៥- ឯកច្ឆរី  ប្តច់សៅហត្មាន ក់្ឯង ។ 

ផ្ចសុវិហារធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- តាំងទុក្ន្វសមតត កាយក្មម ក្នុងទីចាំសរេះមុខនិងទីក្ាំបាាំងមុខ 
 ២- តាំងទុក្ន្វសមតត វចីក្មម ក្នុងទីចាំសរេះមុខនិងទីក្ាំបាាំងមុខ។  
 ៣- តាំងទុក្ន្វសមតត មស្ក្មម ក្នុងទីចាំសរេះមុខនិងទីក្ាំបាាំងមុខ  
 ៤- ប្រក្រសោយេីលសេមើគ្នន  ។ 
 ៥- ប្រក្រសោយសេចក្ដីយល់ស ើញសេមើគ្នន  ។ 

ភិកខុជាបុញ្ញចកខតត្បកបចោយធម៌៥ 
 ១- សីេសម្បចនាា ជាអនក្រររ្ិែ៌សោយេីល ។ 
 ២- សមាធិសម្បចនាា រររ្ិែ៌សោយេមាវិ ។ 
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 ៣- បញ្ញាសម្បចនាា រររ្ិែ៌សោយរញ្ញា  ។ 
 ៤- វិមុតតសិម្បចនាា រររ្ិែ៌សោយវមុិត្តិ ។ 
 ៥- វិមុតតញិ្ញាណទស្សនសម្បចនាា  រររ្ិែ៌សោយវមុិត្តិ-
ញ្ញា ែទេសនៈ ។ 

ចោយធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អចសចកខន  សីេកខចនធន  សមនាាគចា  ចហាតិ 
ជាអនក្ប្រក្រសោយេីលក្ខន្ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ២- អចសចកខន  សមាធិកខចនធន  សមនាាគចា  ចហាតិ  
ជាអនក្ប្រក្រសោយេមាវិក្ខន្ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ៣- អចសចកខន  បញ្ញាខចនធន  សមនាាគចា  ចហាតិ 
ជាអនក្ប្រក្រសោយរញ្ញា ខន្ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ៤- អចសចកខន  វិមុតតិកខចនធន  សមនាាគចា  ចហាតិ  
ជាអនក្ប្រក្រសោយវមុិត្តិក្ខន្ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ៥- អចសចកខន  វិមុតតិញ្ញាណទស្សនកខចនធន  សមនាាគចា  
ចហាតិ  ជាអនក្ប្រក្រសោយវមុិត្តិញ្ញា ែទេសនក្ខន្ជាអសេក្ខៈ ។ 

ចោយធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
ែាំរែ៏ីប្រសេើរររេ់សេដច ប្រក្រសោយអងគ៥ោ៉ាង សទើរគួរជា

រារោន គួរជារាររសប្មើ ែល់ន្វការរារ់ថា ជាអងគររេ់សេដចបាន, 
ោ៉ាងណាភិក្ខុប្រក្រសោយអងគ៥សនេះ សទើរគួរទទួលន្វវត្ថុហែលសគ ា្ំ
មក្រ្ជា គឺ : 
 ១- ខចមា  រូបានំ ជាអនក្អត់្វន់នឹងររ្ ។ 
 ២- ខចមា  សោោនំ ជាអនក្អត់្វន់នឹងេាំស ង ។ 
 ៣- ខចមា  គនាោនំ ជាអនក្អត់្វន់នឹងក្លិន ។ 
 ៤- ខចមា  រសានំ ជាអនក្អត់្វន់នឹងរេ ។ 
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 ៥- ខចមា  ចផ្ចដឋពាានំ ជាអនក្អត់្វន់នឹងសផ្កែាពេៈ ។ 
ចោយធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 

 ១- ចសាា (ជាអនក្ប្រេរ់)ខ្មងស្ដដ រ់ ។ 
 ២- ហនាា (ប្រេរ់)ខ្មងេមាល រ់ ។ 
 ៣- រកខា (ប្រេរ់)ខ្មងរក្ា ។ 
 ៤- ខនាា (ប្រេរ់)អត់្វន់ ។ 
 ៥- គនាា (ប្រេរ់)ខ្មងសែើរ ។ 

ចោយធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
ទព្បៀបទោយទសោះអាជាទនយយ ដព៏្បទសើររបស់ទសេែ 

 ១- អាជជចវន  គឺមានចិត្តប្ត្ង់ ។ 
 ២- ជចវន  មានេនទុេះសលឿន ។ 
 ៣- មទរចវន  មានចិត្តទន់ ។ 
 ៤- ខនតិោ  មានចិត្តអាំែត់្ ។ 
 ៥- ចសារចរចន  មានចិត្តេងរ់សេងៀម ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៥៌ចៅកាន់ទិសបាន 
 ១- សីេោ  ចហាតិ ជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- វហុស្សុចា  ចហាតិ  ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- សនតុចោោ  ចហាត ិ ជាអនក្េស ដ្ េក្នុងរចច័យ៤ ។ 
 ៤- រតុនន ំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី  បានមិនលាំបាក្ន្វ្ន
ទាំង៤ ។ 
 ៥- វិមុតត ឹ សរឆិកាា សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំង២ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៥៌គួរចៅកនុងន្វសាាត់ 
 ១- សីេោ  ចហាតិ ជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- វហុស្សុចា  ចហាតិ  ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
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 ៣- អារទធវីរិចោ  វិហរតិ  ជាអនក្ប្បារព្ពយោម ។ 
 ៤- រតុននំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី  ជាអនក្បានមិនលាំបាក្ន្វ
្នទាំង៤ ។ 
 ៥- វិមុតត ឹ សរឆិកាា សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំងពីរ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៥៌្តកូេោំងឡាយមិនរូេរិតត 
 ព្តក្លូទងំឡាយម្និទរញចតិ ត ម្និស្សលាញ់ ម្និទគ្នររ ម្និសរទសើរ ភកិ្ ខណុដល
ចលូទៅទព្ពាះព្រក្រទដាយធម្៥៌យ៉ាង គ ឺ: 
 ១- អសនថវវិស្ោសី   ជាអនក្េនិទ្ស្ដន លនឹងប្ត្ក្្លហែលមិន
មានសេចក្ដីរារ់អានខលួន ។ 
 ២- អនិស្សរវិកប្បី ខលួនមិនហមនជាឥេសរៈ ហត្សលើក្ខលួនជា
ឥេសរៈ ។ 
 ៣- វ្យតតុបចសវ ី  ជាអនក្ច្លសៅផសេះផាប្ត្ក្្ល ហែលហរក្
បាក់្គ្នន  ។ 
 ៤- ឧបកណណកជប្បី ជាអនក្សប្ចើនខសឹររិត្ប្ត្សចៀក្អនក្ឯសទៀត្។ 
 ៥- អតិោរនចកា ជាអនក្េ្មសគហចៗ ។ 

* ចាំហែក្ភិក្ខុ ហែលប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងផទុយពីសនេះរហមង
ជាទីស្េលាញ់ សពញចិត្ត ជាទីសគ្នរពននប្ត្ក្្លទាំងឡាយ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងរបស់បច្ឆាសមណៈ 
 ១- នាតិទូចរ  គរឆតិ  នាច្ឆាសចនន  មិនសែើរឆ្ងល យសពក្រិត្សពក្ ។ 
 ២- បតតបរិោបននំ   គណ្ណាតិ      ទទួលយក្បាប្ត្ ឬវត្ថុសៅក្នុង
បាប្ត្ ។ 
 ៣- អាបតតិសាមនាា   ភណមានំ  និោចរត ិ  សចេះហាមឃ្លត់្ប្ពេះ 
សថរៈហែលនិោយរិត្ប្ត្ូវអារត្តិ ។ 
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 ៤- ភណមានស្ស  ន  អនតរនតោ  កថំ  ឧបាចតតិ     មិននិោយ
កាត់្រក្យប្ពេះសថរៈប្ត្ង់ចស ល្ េះៗ ។ 
 ៥- បញ្ញាោ  អជចឡា  អចន មូចា     ជាអនក្មានប្បាជាា  
មិនលងង់  មិនសមល  ។ 
 * ភិក្ខុប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងផទុយពីសនេះ មិនគួរសវេើជារចាា -
េមែៈស ើយ ។ 

្តូវឲ្យភិកខុបួសថេីាំងកនុងធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- សីេោ  ចហាថ ច្រជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- ឥន្ទនរិចយសុ  គុតតោាោ  វិហរថ   ច្រេប្ងួមទេ រក្នុងឥគនទិយ 
ទាំងឡាយ ។ 
 ៣- អប្បភស្ោ  ចហាថ   ច្រជាអនក្មានេមដីតិ្ច ។ 
 ៤- អារញ្ញកា  ចហាថ     ច្រជាអនក្សៅក្នុងនប្ពឬទីស្ដង ត់្ ។ 
 ៥- សមាាទិដឋិកា  ចហាថ  ច្រជាអនក្យល់ប្ត្ូវ ។ 

ភិកខុនី្ បកបចោយធម៌៥ធាាក់នរក 
 ភិក្ខុ នីព្បក្បទោយធម៥៌យ៉ា ងទនោះ នឹងធ្លល ក្់ទៅក្នុងនរក្ ដូែជាទគ
 ាំយក្ទៅទមាល ក្់ គឺ : 
 ១- អាោសមរឆរិនី ភិក្ខុនីក្ាំណាញ់អាវាេ ។ 
 ២- កុេមរឆរិនី ក្ាំណាញ់ប្ត្ក្្ល ។ 
 ៣- ោភមរឆរិនី ក្ាំណាញ់លាភ ។ 
 ៤- វណណមរឆរិនី ក្ាំណាញ់គុែ ។ 
 ៥- ធមេមរឆរិនី  ក្ាំណាញ់វម៌ ។ 
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មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
១- អវណ្ណារហស្ស  វណណំ  ភាសតិ  េរសេើររុគគលហែលគួរ

តិ្េះសែៀល ។ 
 ២- វណ្ណារហស្ស  អវណណំ  ភាសតិ  តិ្េះសែៀលរុគគលហែលគួរ
េរសេើរ ។ 

៣- អប្បសាទនីយោោចន  បសាទំ  ឧបទំចសតិ  េហមដងន្វ
សេចក្ដីប្រេះថាល  ក្នុងទីមិនគួរប្រេះថាល  ។ 
 ៤- បសាទនីយោោចន  អប្បសាទំ  ឧបទំចសតិ  េហមដងន្វ
សេចក្ដីមិនប្រេះថាល  ក្នុងទីហែលគួរប្រេះថាល  ។ 
 ៥- សោោចទយ្យំ  វិនិបាចតតិ  សវេើេទ្សទយយវត្ថុឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
១- អវណ្ណារហស្ស  វណណំ  ភាសតិ  េរសេើររុគគលហែលគួរ

តិ្េះសែៀល ។ 
 ២- វណ្ណារហស្ស  អវណណំ  ភាសតិ  តិ្េះសែៀលរុគគលហែលគួរ
េរសេើរ ។ 

៣- ឥស្សុកិនី ជាអនក្ប្ចហែន ។ 
 ៤- មរឆរិនី ជាអនក្ក្ាំណាញ់ ។ 
 ៥- សោោចទយ្យំ  វិនិបាចតតិ  សវេើេទ្សទយយវត្ថុឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
១- អវណ្ណារហស្ស  វណណំ  ភាសតិ  េរសេើររុគគលហែលគួរ

តិ្េះសែៀល ។ 
 ២- វណ្ណារហស្ស  អវណណំ  ភាសតិ  តិ្េះសែៀលរុគគលហែលគួរ
េរសេើរ ។ 
 ៣- មិច្ឆាទិដឋកិា ជាអនក្មានសេចក្ដីយល់ខុេ ។ 
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 ៤- មិច្ឆាសងកប្ា ជាអនក្មានសេចក្ដីប្តិ្េះរេិះខុេ ។ 
 ៥- សោោចទយ្យំ  វិនិបាចតតិ  សវេើេទ្សទយយវត្ថុឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
១- អវណ្ណារហស្ស  វណណំ  ភាសតិ  េរសេើររុគគលហែលគួរ

តិ្េះសែៀល ។ 
 ២- វណ្ណារហស្ស  អវណណំ  ភាសតិ  តិ្េះសែៀលរុគគលហែលគួរ
េរសេើរ ។ 
 ៣- មិច្ឆាោច្ឆ    ជាអនក្មានវាចាខុេ ។ 
 ៤- មិច្ឆាកមេនាា   ជាអនក្មានការង្ខរខុេ ។ 
 ៥- សោោចទយ្យំ  វិនិបាចតតិ  សវេើេទ្សទយយវត្ថុឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
១- អវណ្ណារហស្ស  វណណំ  ភាសតិ  េរសេើររុគគលហែលគួរ

តិ្េះសែៀល ។ 
 ២- វណ្ណារហស្ស  អវណណំ  ភាសតិ  តិ្េះសែៀលរុគគលហែលគួរ
េរសេើរ ។ 
 ៣- មចិ្ឆាោោមា   មានពយោមខុេ ។ 
 ៤- មិច្ឆាសតិ   មានេតិ្ខុេ ។ 
 ៥- សោោចទយ្យំ  វិនិបាចតតិ  សវេើេទ្សទយយវត្ថុឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ ។ 

* ឯភិក្ខុនីហែលប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងផទុយពីសនេះ សទើរនឹងសៅ
សក្ើត្ក្នុងស្ដថ នេួគ៌ ែ្ចជាសគ ា្ំយក្សៅត្មកល់ទុក្ ។ 

ទិដឋធមេកិតថធម៌៥ោ៉ាង 
សរើរុគគលណាមួយសទេះភិក្ខុក្ដី ភិក្ខុនីក្ដី ចសប្មើន  សវេើឲ្យសប្ចើនន្វ 
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វម៌៥ោ៉ាង រណាដ ផលទាំងពីរប្រការ ផលណាមួយនឹងសក្ើត្ប្បាក្ែ
ែល់រុគគលស្េះ គឺថានឹងបានអរែត្តផល ឬកាលសរើ ឧបាទនសៅ
មានេល់ ក៏្គង់នឹងបានន្វភាពជាអ្គ្នមិរុគគល ក្នុងរចចុរបនន គឺ : 

១- អជ្ឈតតចញ្ញវ  សតិ  ឧបដឋិា  ចហាតិ  បានត្មកល់ស្ដម រតី្
ក្នុងេ ត្ ន ។ 

២- ធមាានំ    ឧទយតថាមិនិោ    បញ្ញាយ    អសុភានុបស្សី   
កាចយ  វិហរតិ  ជាអនក្ពិចារណាស ើញសរឿយៗក្នុងកាយថាមិនស្ដត ត្ 
សោយរញ្ញា ជាសប្គឿងក្ាំែត់្ែឹងន្វការសក្ើត្ និងការរលត់្ ននវម៌
ទាំងឡាយ ។ 

៣- អាហាចរ  បដិកូេសញ្ញី  ជាអនក្េមាគ ល់ក្នុងអាហារថាជា
ររេ់រែិក្្ល ។ 

៤- សវេចោចក  អនភិរតសញ្ញី  ជាអនក្េមាគ ល់ក្នុងសលាក្ទាំង
អេ់ថា មិនគួរសប្ត្ក្អរ ។ 

៥- សវេសង្ខាចរសុ  អនិច្ឆានុបស្សី  ជាអនក្េមាគ ល់ក្នុងេង្ខខ រ
ទាំងពួងថា មិនសទៀង ។     

ធម៌នាំឲ្យរួរផុត៥ោ៉ាង 
 ១- អសុភានុបស្សី     ជាអនក្ពិចារណាស ើញមិនស្ដត ត្ក្នុងរាង
កាយ ។ 
 ២- អាហាចរ    បដិកូេសញ្ញី       អនក្េមាគ ល់ក្នុងអាហារថាជា
ររេ់រែិក្្ល ។ 
 ៣- សវេចោចក    អនភរតសញ្ញ ី   អនក្េមាគ ល់ក្នុងសលាក្ទាំង
អេ់ថាជាេភាពមិនគួរសប្ត្ក្អរ ។ 
 ៤- សវេសង្ខាចរសុ   អនិច្ឆានុបស្សី    អនក្ពិចារណាស ើញ 
សរឿយៗក្នុងេង្ខខ រទាំងពួងថាមិនសទៀង ។ 
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 ៥- មរណសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
អនកជំងឺ្បកបចោយធម៌៥េំបាកចគបច្មើ 

 ១- អសប្ាយការី  មិនសចេះសវេើខលួនឲ្យេរាយ ។ 
 ២- សប្ាចយ   មតតំ   ន   ជានាត ិ    មិនែឹងប្រមាែក្នុងការ
េរាយ ។ 
 ៣- ចភសជជំ  ន  បដិចសវិា  មិនរានថាន ាំ ។ 
 ៤- គិោនុបោោកស្ស  ន  យថាភូតំ  អាពាធំ  អាវិកាា     មិន
ប្បារ់រាំងឺតមពិត្ែល់ប្គូសពទយ ។ 

៥- អនធិោសកចជាតិចកា  មិនសចេះអត់្វន់ចាំសរេះទុក្ខសវទ្។
អនកជំងឺ្បកបចោយធម៌៥ង្ខយចគបច្មើ 

 ១- សប្ាយការី  សចេះសវេើខលួនឲ្យេរាយ ។ 
២- សប្ាចយ  មតតំ  ជានាតិ   ែឹងប្រមាែក្នុងការេរាយ។
៣- ចភសជជំ  បដិចសវិា   រានថាន ាំ ។ 

 ៤- គិោនុបោោកស្ស  យថាភូតំ  អាពាធំ  អាវិកាា   ប្បារ់ន្វ
រាំងឺតមពិត្ែល់ប្គូសពទយ ។ 
 ៥- អធិោសកចជាតិចកា សចេះអត់្វន់ចាំសរេះទុក្ខសវទ្ក្នុង 
េររីៈ ។ 

បុគគេ្បកបចោយធម៌៥មិនគួរចធេើ្គូចវទ្យ 
 ១- មិនប្រេរ់ចាត់្ហចងថាន ាំ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់ន្វការេរាយនិងមិនេរាយ ។ 
 ៣- សវេើអនក្រាំងឺឲ្យ មសៅរក្ការមិនេរាយ  ទាំងមិន ា្ំន្វ
សេចក្ដីេរាយច្លមក្ ។ 
 ៤- រសប្មើចង់បានហត្អាមិេ  គ្នម នចិត្តសមតត  ជាអនក្សខពើមចាំសរេះ
ការ ា្ំយក្ឧចាច រៈ រេាវៈ ក្មតួត្ ឬទឹក្មាត់្សៅសចាល ។ 
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 ៥-មិនប្រេរ់សវេើអនក្រាំងឺ ឲ្យយល់ស ើញ ឲ្យកាន់យក្ ឲ្យ
សក្លៀវកាល  ឲ្យរកី្រាយ សោយវមមីក្ថាតមេមគួរ ។ 

អនាយុស្សធម៌៥ោ៉ាង 
១- អសប្ាយការី ជាអនក្មិនសចេះសវេើខលួនឲ្យេរាយ ។ 
២- សប្ាចយ   មតតំ   ន   ជានាត ិ    មិនែឹងប្រមាែក្នុងការ 

េរាយ ។ 
 ៣- អបរិណតចភាជី ជាអនក្ររសិភាគអាហារមិនរលួយ ។ 
 ៤- អកាេច្ឆរី   ជាអនក្ប្តច់សៅខុេកាល ។ 
 ៥- អ្វហេច្ឆរី  ជាអនក្ប្រប្ពឹត្តវម៌មិនប្រសេើរ(សលាម ភកាម) ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អសប្ាយការី  មិនសចេះសវេើខលួនឲ្យេរាយ ។ 
 ២- សប្ាចយ  មតតំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងប្រមាែក្នុងការ
េរាយ ។ 
 ៣- អបរិណតចភាជី  ជាអនក្ររសិភាគអាហារមិនរលួយ ។ 
 ៤- ទុស្សីចោ   ជាអនក្ប្ទុេដេីល ។ 
 ៥- បាបមិចាា   ជាអនក្មានមិប្ត្អាប្ក្ក់្ ។ 

អាយុវឌ្ឃនធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- សប្ាយការី ជាអនក្សចេះសវេើខលួនឲ្យេរាយ ។ 

២- សប្ាចយ  មតតំ  ជានាតិ   ែឹងប្រមាែក្នុងការេរាយ។
៣- បរិណតចភាជី ជាអនក្ររសិភាគអាហាររលួយ ។ 

 ៤- កាេច្ឆរី    ជាអនក្ប្តច់សៅប្ត្ូវតមកាល ។ 
 ៥- ្វហេច្ឆរ ី   ជាអនក្ប្រប្ពឹត្តវម៌ែ៏ប្រសេើរ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សប្ាយការី ជាអនក្សចេះសវេើខលួនឲ្យេរាយ ។ 
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២- សប្ាចយ  មតតំ  ជានាតិ   ែឹងប្រមាែក្នុងការេរាយ។
៣- បរិណតចភាជី   ជាអនក្ររសិភាគអាហាររលួយ ។ 

 ៤- សីេោ    ជាអនក្មានេីល ។ 
 ៥- កេ្ាណមិចាា   ជាអនក្មានក្លយែមិប្ត្ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៥៌មិនគួរចៅមាាក់ឯង 
ភកិខុព្បកបរោយធម៥៌ោ៉ា ងរនះ មនិគរួរ្ញចាកេងឃ រៅ

រៅមតមាន ក់ឯងរទ គ ឺ: 

 ១- អសនតុចោោ  រីវចរន  ជាអនក្មិនេស ត្ េសោយចីវរ ។ 
២- អសនតុចោោ  បិណោបាចតន  មិនេស ត្ េសោយរិែឌ បាត្។
៣- អសនតុចោោ  ចសនាសចនន  មិនេស ដ្ េសោយសេ្េនៈ  

 ៤- អសនដុចោោ  គិោនប្បរចយចភសជជបរិកាាចរន  មិនេស ត្ េ
សោយថាន ាំជារចច័យែល់អនក្រាំងឺ ។ 
 ៥- កាមសងកប្បវហុចោ  ជាអនក្ប្កាេ់សោយសេចក្ដីប្តិ្េះរេិះ
ក្នុងកាម ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៥៌ចទើបគួរចៅមាាក់ឯង 
ភកិខុព្បកបរោយធម៥៌ោ៉ា ងរនះ រទើបគរួរ្ញចាកេងឃរៅ 

រៅមតមាន ក់ឯង នគ ឺ: 

 ១- សនដុចោោ  រីវចរន  ជាអនក្េស ដ្ េសោយចីវរ ។ 
 ២- សនដុចោោ  បិណោបាចតន េស ដ្ េសោយរិែឌ បាត្ ។ 
 ៣- សនដុចោោ  ចសនាសចនន េស ដ្ េសោយសេ្េនៈ ។ 
 ៤- សនដុចោោ  គិោនប្បរចយចភសជជបរិកាាចរន  េស ដ្ េ
សោយសភេរជៈ ជារចច័យែល់អនក្រាំងឺ ។ 
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 ៥- ចនកខមេសងកប្បវហុចោ  ជាអនក្សប្ចើនសោយសេចក្ដីប្តិ្េះរេិះ
ក្នុងការសចញចាក្កាម ។ 

សមណទុកខ៥ោ៉ាង 
 ១- ជាអនក្មិនេស ដ្ េសោយចីវរ ។ 
 ២- ជាអនក្មិនេស ដ្ េសោយរិែឌ បាត្ ។ 
 ៣- ជាអនក្មិនេស ដ្ េសោយសេ្េនៈ ។ 
 ៤- ជាអនក្មិនេស ដ្ េសោយគិលានសភេរជៈ ។ 
 ៥- អនភិរចា  ្វហេររិយំ  ររតិ  ប្រប្ពឹត្តប្ពែមចរយិៈទាំង
អផសុក្ ។ 
 (ចាំហែក្េមែេុខមាន៥ោ៉ាងហែរ គឺផទុយគ្នន ។(១) 

បុគគេ៥វួកណកណ្បមិនបាន 
 ១- មាតុោតចកា រុគគលផ្កដ ច់រីវតិ្មាត ។ 
 ២- បិតុោតចកា រុគគលផ្កដ ច់រីវតិ្រិត ។ 
 ៣- អរហនតោតចកា រុគគលផ្កដ ច់រីវតិ្ប្ពេះអរែនត ។ 
 ៤- វុទធចោហិតុប្ាទចកា  រុគគលសវេើសលាែិត្ននប្ពេះត្ថាគត្
ឲ្យពុរពងសោយចិត្តប្រទ្េដ។ 
 ៥- សង្ឃចភទចកា រុគគលរាំហរក្េងឃ ។ 

បុតតគួរឲ្យចសាយោជ្យ្បកបចោយធម៌៥ 
 ១- មានប្ពេះជាតិ្ែ៏លតទាំងពីរចាំហែក្ ប្រេ្ត្ចាក្ប្ពេះគភ៌ែ៏
ររេុិទ្អាំពីត្ាំែននអយយសកា និង អយយកាជាគប្មរ់៧ មិនមានអនក្
ណាតិ្េះសែៀលែល់ប្ពេះជាតិ្បាន ។ 

                                                            

១ - េមែេុខមាន៨សទៀត្ សមើលពួក្៨/៥៦៤ផង ។ 
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 ២- ប្ពេះអងគមានប្ពេះររ្លត គួររមិលសមើល គួរប្រេះថាល  ប្រក្រ 
សោយអែវវីែណលតនប្ក្ហលង ។ 
 ៣- ប្ពេះអងគជាទីស្េលាញ់ េពេប្ពេះរារែឫទ័យននប្ពេះមាត
និងប្ពេះរិត ។ 
 ៤- ប្ពេះអងគជាទីស្េលាញ់ ជាទីគ្នរ់ចិត្តររេ់អនក្និគមនិងអនក្
រនរទ ។ 
 ៥- ប្ពេះអងគជាអនក្េិក្ា ឥត្មានសទើេទល់ក្នុងេិលបស្ដស្រេដ 
ទាំងឡាយ ។ 

ចសដររ្កវតតិ្បកបចោយអងគ៥ 
 ១- អតថញ្ញូ ប្ទង់ស េងយល់ន្វប្រសោរន៍(ននរារការ) ។ 
 ២- ធមេញ្ញ ូ ប្ទង់ចាាំន្វរសវែីវម៌ ។ 
 ៣- មតតញ្ញ ូ ប្ទង់ស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុងអាជាា ឬសប្គឿងរ្ជា ។ 
 ៤- កាេញ្ញូ ប្ទង់ស្ដគ ល់កាល ។ 
 ៥- បរិសញ្ញូ ប្ទង់ស្ដគ ល់ររេ័ិទ ។ 
 * ប្ពេះរាជាចប្ក្ពត្តិប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងសនេះ រហមងញុាាំង
អាណាចប្ក្ឲ្យប្រប្ពឹត្តសៅសោយកុ្េលវម៌ ហែលេត្េជាេប្ត្ូវមាន
ជាតិ្ជាមនុេសណាមួយមិនអាចឲ្យប្រប្ពឹត្តសៅបានស ើយ ។ (េ្មបី
រាររុប្ត្ចបងររេ់សេដចចប្ក្ក៏្ប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងសនេះហែរ) ។ 

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយប្ពេះត្ថាគត្ជាអរែនតេមាម េមពុទ្ប្រក្រ 
សោយវម៌៥ប្រការែ្សចាន េះហែរ សទើរញុាាំងវមមចប្ក្ែ៏ប្រសេើរឲ្យប្រប្ពឹត្ត
សៅសោយវម៌បាន វមមចប្ក្ស្េះឯងសទេះរីេមែៈក្ដី ប្រែមែ៍ក្ដី 
សទវតក្ដី មារក្ដី ប្ពែមក្ដី ឬ រុគគលណាមួយក្នុងសលាក្ មិនអាចឲ្យ
ប្រប្ពឹត្តសៅបានស ើយ ។ វម៌៥ោ៉ាងស្េះគឺ :  
 ១- អតថញ្ញូ ប្ទង់ែឹងអត្ថ ។ 
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 ២- ធមេញ្ញ ូ ប្ទង់ែឹងវម៌ ។ 
 ៣- មតតញ្ញ ូ ប្ទង់ែឹងប្រមាែ ។ 
 ៤- កាេញ្ញូ ប្ទង់ែឹងកាល ។ 
 ៥- បរិសញ្ញូ ប្ទង់ែឹងររេ័ិទ ។ 

ជន៥វួកចដកេក់តិរភាាក់ច្រើនកនុងចវេោ្តី 
 ១- ឥតថី  បុរិសាធិប្ាោ  ស្េីហែលមានប្បាថាន ចាំសរេះរុរេ
(សោយអេទ្មម) ។ 
 ២- បុរិចសា  ឥាាធិប្ាចោ រុរេមានប្បាថាន ចាំសរេះស្េី ។ 
 ៣- ចច្ឆចោ  អាោនាធិប្ាចោ  សចារប្បាថាន លួចប្ទពយសគ ។ 
 ៤- ោជា   ោជករណីចយសុ   យុចាា     ប្ពេះរាជា ខេល់ខ្មេ យក្នុង 
រារកិ្ចច ។ 

៥- ភិកខុ   វិសចញ្ញាាធិប្ាចោ        ភិក្ខុប្បាថាន ឲ្យអេ់សៅន្វ
េសញ្ញា រនៈ ។ 

រតនៈ៥ោ៉ាងរកបានចោយ្ក 
 ១- អរហចា  សមាាសមពុចោោ   ប្ពេះត្ថាគត្ ជាអរែនត 
េមាម េមពុទ្ ។ 
 ២- ធមេវិនយស្ស  ចទសិា រុគគលសចេះេហមដងន្វវម៌វន័ិយ ។ 
 ៣- ធមេវិនយស្ស  វិញ្ញាា រុគគលអនក្ែឹងន្វវម៌វន័ិយ ។ 
 ៤- ធមាានុធមេប្បដិបចនាា រុគគលប្រតិ្រត្តិវម៌តមគួរែល់វម៌។ 

៥- កតញ្ញូកតចវទី   រុគគលអនក្ែឹងន្វគុែសែើយសវេើត្រវញិ។ 
សាររូគ្នថារងិ គយិនពិ្ពាហមណ៍ 

បទុមំ   យថា     ចកាកនុទំ  សុគនធំ 
បាចា     សិោ   ផុេលមវីតគនធំ 
អងគីរស ំ   បស្ស     វិចោរមានំ 
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តបនតមាទិរចមិវនតេិចកខតិ ។ 
ផ្កក  ្ក្ស ម្ េះសកាក្នុទៈ មានក្លិនប្ក្អ្រ រកី្អាំពីប្ពឹក្ មានក្លិន

មិនបានសៅប្បាេ ោ៉ាងណាមិញ អនក្ច្រសមើលប្ពេះែ៏មានប្ពេះភាគ 
មានរេមីផាយសចញពីប្ពេះអងគ ែ៏រងុសរឿងែ្ចប្ពេះអាទិត្យ ហែលរងុសរឿង 
ក្នុងក្ណាដ លពពក្ ក៏្ោ៉ាងស្េះឯង ។    

បុគគេ្បកបចោយធម៌៥ធាាក់នរក 
 ១- បាណ្ណតិបាតី  រុគគលអនក្េមាល រ់េត្េ ។ 
 ២- អទិនាាោយ ី  រុគគលលួចប្ទពយសគ ។ 

៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆរ ី រុគគលប្រប្ពឹត្តខុេក្នុងកាមទាំងឡាយ 
៤- មុសាោទី   រុគគលសរលរក្យកុ្ែក្ ។ 

 ៥- សុោចមរយមជជប្បមាទោោយី  រុគគលផឹក្ស្ស្ដ និងសមរយ័
ហែលជាទីតាំងននសេចក្ដីប្រមាទ ។ 
 * រុគគលណាប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងសនេះរហមងធ្លល ក់្សៅនរក្
ែ្ចជាសគ ា្ំយក្សៅទមាល ក់្ ចាំហែក្រុគគលណាហែលសវៀរចាក្វម៌៥
ោ៉ាងសនេះ សប្កាយពីស្ដល រ់រហមងសៅកាន់ស្ដថ នេួគ៌ ែ្ចជាសគ ា្ំយក្
សៅត្មកល់ទុក្ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងសាបសូន្យដេ់សមយវិមុតតភិកខុ(១) 
 ១- កមាាោមា សប្ត្ក្អរក្នុងការង្ខរ ។ 
 ២- ភស្ោោមា សប្ត្ក្អរក្នុងការសរលតិ្រចាា នក្ថា ។ 
 ៣- និោោោមា សប្ត្ក្អរក្នុងការសែក្លក់្ ។ 
 ៤- សងគណិកាោមា សប្ត្ក្អរក្នុងពួក្គែៈ ។ 

                                                            

១- បានែល់វមុិត្តជាសលាកិ្យៈ ។ 
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៥- យថាវិមុតតំ  រិតតំ  ន  បរចចវកខតិ  មិនពិចារណាចិត្តតម
វមុិត្ត ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កមាាោមា សប្ត្ក្អរក្នុងការង្ខរ ។ 
 ២- ភស្ោោមា   សប្ត្ក្អរក្នុងការសរលតិ្រចាា នក្ថា ។ 
 ៣- និោោោមា សប្ត្ក្អរក្នុងការសែក្លក់្ ។ 
 ៤- ឥន្ទនរិចយសុ   អគុតតោារា    មិនប្គរ់ប្គងទេ រក្នុងឥគនទិយ 
ទាំងឡាយ ។ 
 ៥- ចភាជចន  អមតតញ្ញុា មិនែឹងប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
 * គរបីប្ជារវម៌ផទុយអាំពីសនេះ គឺមិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសេចក្ដី
ស្ដរេ្នយែល់ភិក្ខុជាេមយវមុិត្តសទ ។ 

សាៅប់ធម៌មិនចារវ៥ោ៉ាង 
 ១- កថំ  បរិចភាតិ សមើលង្ខយរក្យសរល ។ 
 ២- កថិកំ  បរិចភាតិ សមើលង្ខយរុគគលអនក្េហមដង ។ 
 ៣- អាានំ  បរិចភាតិ សមើលង្ខយខលួនឯង ។ 
 ៤- វិកខិតតរិចាា  ធមេំ  សុណ្ណតិ   ស្ដដ រ់សោយមានចិត្តរសវ ើរវាយ, 

៥- អចនកគគរិចាា  អចោនិចសា  មនសិកចោតិ  មានចិត្តមិន
នឹងនួនក្នុងអារមមែ៍ហត្មួយ មិនយក្ចិត្តទុក្ោក់្សោយប្បាជាា  ។ 

មិនចារវ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កថំ  បរិចភាតិ សមើលង្ខយរក្យសរល ។ 
 ២- កថិកំ  បរិចភាតិ សមើលង្ខយអនក្េហមដង ។ 
 ៣- អាានំ  បរិចភាតិ សមើលង្ខយខលួនឯង ។ 

៤- ទុប្បចញ្ញា  ជចឡា  ឯ មូចា  អរបប្បាជាា លងង់សមល លលា។ 
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៥- អនញ្ញាចត  អញ្ញាតមានី  េមាគ ល់ថាបានសចេះែឹងក្នុងសែតុ្
ហែលខលួនមិនបានសចេះែឹង ។ 

មិនចារវ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- មកខបរិយុដឋិចា   ធមេំ   សុណ្ណតិ      មានសេចក្ដីលុរគុែ
ប្គរេងកត់្ សែើយស្ដដ រ់វម៌ ។ 
 ២- រនធគចវសី  ធមេំ  សុណ្ណតិ   មានចិត្តហេេងរក្សទេ សែើយ
ស្ដដ រ់វម៌ ។ 
 ៣- ធមេចទសចក  អាហតរិចាា  ខីេជាចា      ជាអនក្មានចិត្ត
ត្ក់្ម៉ាក់្ រងឹរេ្ ក្នុងរុគគលអនក្េហមដង ។ 
 ៤- ទុប្បចញ្ញា  ជចឡា  ឯ មូចា    ជាអនក្អរបឥត្ប្បាជាា  លងង់ 
លងីសលងើ ។ 
 ៥- អនញ្ញាចត  អញ្ញាតមានី       ជាអនក្េមាគ ល់ថាខលួនបានែឹង 
ក្នុងសែតុ្ហែលខលួនមិនបានែឹង ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ រុគគលប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាង (ខ្មង
សលើៗ)សនេះឯង េ្មបីស្ដដ រ់ប្ពេះេទ្មម ក៏្មិនគួរសែើមបី្នចុេះកាន់
និោមជាេភាពែ៏ប្រនពក្នុងកុ្េលវម៌ទាំងឡាយបានស ើយ ។ 

សាៅប់ធម៌ចារវមាន៥ោ៉ាង 
 ចាំហែក្រុគគលកាលស្ដដ រ់ប្ពេះេទ្មម សទើរចុេះកាន់និោមក្នុង
កុ្េលវម៌ទាំងឡាយបាន ប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងគឺ : 
 ១- ន  កថំ  បរិចភាតិ       មិនសមើលង្ខយរក្យសរល ។ 
 ២- ន  កថិកំ  បរិចភាតិ    មិនសមើលង្ខយរុគគលអនក្េហមដង ។ 
 ៣- ន  អាានំ  បរិចភាតិ   មិនសមើលង្ខយខលួនឯង ។ 
 ៤- អវិកខិតតរិចាា  ធមេំ  សុណ្ណតិ     មានចិត្តមិនរសវ ើរវាយ 
ស្ដដ រ់វម៌ ។ 
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 ៥- ឯកគគរិចាា  ចោនិចសា  មនសិកចោតិ  មានចិត្តម្លហត្
មួយ គឺ(ស្ដដ រ់)យក្ចិត្តទុក្ោក់្សោយឧបាយប្បាជាា  ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ន  កថំ  បរិចភាតិ  មិនសមើលង្ខយរក្យសរល ។ 
 ២- ន  កថិកំ  បរិចភាតិ   មិនសមើលង្ខយអនក្េហមដង ។ 
 ៣- ន  អាានំ  បរិចភាតិ   មិនសមើលង្ខយខលួនឯង ។ 
 ៤- បញ្ញោ  អជចឡា  អចន មូចា      ជាអនក្មានប្បាជាា  មិន
លងង់សមល  មិនលលា ។ 
 ៥- ន  អនញ្ញាចត  អញ្ញាតមានី      មិនេមាគ ល់ថាបានែឹងក្នុង
សែតុ្ហែលខលួនមិនបានែឹង ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ន  មកខបរិយុដឋិចា   ធមេំ   សុណ្ណតិ        ស្ដដ រ់វម៌មិនមាន 
សេចក្ដីលុរគុែប្គរេងកត់្ ។ 
 ២- ន  រនធគចវសី  ធមេំ  សុណ្ណតិ    ស្ដដ រ់វម៌មិនមានចិត្តប្រុង
សលើក្សទេ េងកត់្េងកិន ។ 
 ៣- ធមេចទសចក  អនាហិតរិចាា  អខីេជាចា     ជាអនក្មាន
ចិត្តមិនត្ក់្ម៉ាក់្ មិនរងឹរេ្ក្នុងរុគគលអនក្េហមដង ។ 
 ៤- បញ្ញោ   អជចឡា   អចន មូចា    ជាអនក្មានប្បាជាា  មិន
លងង់សមល  ។ 
 ៥- ន   អនញ្ញាចត   អញ្ញាតមានី    មិនេមាគ ល់ថាបានែឹងក្នុង
សែតុ្ហែលខលួនមិនបានែឹង ។ 

សាសនាសាបសូន្យចោយចហតុ៥ោ៉ាង 
 ១- ន   សកករចំ   ធមេំ   សុណនតិ  ពួក្ភិក្ខុ មិនស្ដដ រ់វម៌សោយ
សគ្នរព ។ 
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 ២-  ន  សកករចំ  ធមេ ំ បរិោបុណនតិ   មិនសរៀនវម៌សោយសគ្នរព  
 ៣- ន  សកករចំ  ធមេ ំ ធាចរនតិ មិនប្ទប្ទង់វម៌សោយសគ្នរព ។ 
 ៤- ន  សកករចំ  ធានំ  ធមាានំ  អតថំ  ឧបបរិកខនតិ  មិនពិចារណា
អត្ថននវម៌ហែលខលួនប្ទប្ទង់សែើយសោយសគ្នរព ។ 
 ៥- ន  សកករចំ  ធមាានុធមេំ  បដិបជជនតិ     មិនរែិរត្តិវម៌េមគួរ
តមវម៌សោយសគ្នរព ។ 

ចហត៥ុោ៉ាងចទៀត 
 ១- ពួក្ភិក្ខុមិន(ប្រឹងហប្រង)សរៀនវម៌គឺនវងគេត្ថុស្ដេន៍ ។ 
 ២- មិនេហមដងវម៌ តមហែលខលួនបានស្ដដ រ់ បានសរៀន ែល់ 
រុគគលែនទសោយពិស្ដដ រ ។ 

៣- មិនរសប្ងៀនឬរង្ខា ញវម៌តមហែលខលួនបានស្ដដ រ់បានសរៀន
ែល់រុគគលែនទសោយពិស្ដដ រ ។ 
 ៤- មិនសវេើការស្ដេ វយយវម៌តមហែលខលួនបានស្ដដ រ់ បានសរៀន
មក្ឲ្យញឹក្ញយ ។ 
 ៥- មិនប្តិ្េះរេិះ ពិចារណាសរឿយៗក្នុងចិត្តន្វវម៌ តមហែលបាន
ស្ដដ រ់ បានសរៀនមក្ ។ 

ចហត៥ុោ៉ាងចទៀត 
 ១- ពួក្ភិក្ខុក្នុងស្ដេ្សនេះ សរៀនន្វប្ពេះេ្ប្ត្ តមគមពីរហែល
អាចារយសរៀរសរៀងមក្ខុេ ។ 
 ២- ពួក្ភិក្ខុជាអនក្ប្រក្រខលួនក្នុងវម៌ហែលសគប្រសៅប្ក្ ។ 
 ៣- ពួក្ភិក្ខុណាជាពែុេស្ត្  សចេះចាាំក្នុងគមពីរនិកាយសប្ចើន ហត្
មិនញុាាំងភិក្ខុែនទឲ្យសរៀនសោយសគ្នរព ។ 
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 ៤-ពួក្ភិក្ខុជាសថរៈមិនប្បារព្ពយោម ប្រតិ្រត្តិរន្្ររនថយោក់្
ចុេះន្វវុរៈ ប្រក្រខលួនជាអនក្សលាម ភលាភេកាក រៈ ជាទិោា នុគតិ្ែល់រន
រាំ្ន់សប្កាយ ។ 
 ៥- រាំនុាំេងឃហរក្បាក់្គ្នន  សវេើឲ្យររេ័ិទមិនប្រេះថាល  ។ 

សាសនារុងចរឿងចោយចហតុ៥ោ៉ាង 
 ១- សកករចំ  ធមេំ  សុណនតិ ពួក្ភិក្ខុស្ដដ រ់វម៌សោយសគ្នរព ។ 
 ២- សកករចំ  ធមេំ  បរិោបុណនតិ   សរៀនវម៌សោយសគ្នរព ។ 
 ៣- សកករចំ  ធមេ ំ ធាចរនតិ   ប្ទប្ទង់វម៌សោយសគ្នរព ។ 
 ៤- សកករចំ  ធានំ  ធមាានំ  អតថំ  ឧបបរិកខនត ិ ពិចារណាអត្ថនន
វម៌ហែលខលួនប្ទប្ទង់សែើយសោយសគ្នរព ។ 
 ៥- សកករចំ  ធមាានុធមេំ  បដិបជជនតិ   រែិរត្តិវម៌េមគួរតមវម៌
សោយសគ្នរព ។ 

* (មានសែតុ្៥ោ៉ាង ២សលើក្សទៀត្ គរបីប្ជារសេចក្ដីផទុយគ្នន
នឹងសែតុ្ខ្មងសែើមចុេះ)។  

កថាអា្កក់៥ោ៉ាង 
១- អស្សទធស្ស  សោោកថា សរលអាំពីេទ្ ររេ់រុគគលមិន

មានេទ្ ។ 
២- ទុស្សីេស្ស  សីេកថា សរលអាំពីេីល ររេ់រុគគល

ប្ទុេដេីល ។ 
៣- អប្បស្សុតស្ស  ពាហុសរចកថា  សរលអាំពីការសចេះែឹង

សប្ចើនររេ់រុគគលសចេះែឹងតិ្ច ។ 
៤- មរឆរិស្ស   ច្ឆគកថា សរលអាំពីការលេះ ររេ់រុគគល

ក្ាំណាញ់ ។ 
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៥- ទុប្បញ្ញស្ស  បញ្ញាកថា សរលអាំពីប្បាជាា ររេ់រុគគលឥត្
ប្បាជាា  ។ 

កថាេែ៥ោ៉ាង 
 ១- សទធស្ស  សោោកថា       សរលអាំពីេទ្ ររេ់រុគគលមាន
េទ្ ។  
 ២- សីេវចា  សីេកថា   សរលអាំពីេីលររេ់រុគគលមាន
េីល ។  
 ៣- វហុស្សុតស្ស  ពាហុសរចកថា  សរលអាំពីការសចេះែឹងសប្ចើន
ររេ់រុគគលសចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៤- ច្ឆគវចា  ច្ឆគកថា សរលអាំពីការលេះ ររេ់រុគគល
ររចិាច គ ។ 
 ៥- បញ្ញវចា  បញ្ញាកថា សរលអាំពីរញ្ញា ររេ់រុគគលមាន
រញ្ញា  ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៥៌រណមងអឹមចអៀម 
 ១- អស្សចោោ  ជាអនក្គ្នម នេទ្ ។ 
 ២- ទុស្សចីោ  ជាអនក្ប្ទុេដេីល ។ 
 ៣- អប្បស្សុចា ជាអនក្សចេះែឹងតិ្ចតួ្ច ។ 
 ៤- កុសីចា  ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៥- ទុប្បចញ្ញា  ជាអនក្អរបឥត្ប្បាជាា  ។ 

អងគធមេកថិក៥ោ៉ាង 
 ១- អនុបុវេីកថំ   កចថស្ោមិ  េហមដងវម៌តមលាំោរ់លាំសោយ 
 ២- បរិោយទស្ោវី  កថំ  កចថស្ោមិ     េហមដងសោយសលើក្
អាងសែតុ្ផល ។ 
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 ៣- អនុទយតំ  បដិរច  កថំ  កចថស្ោមិ  េហមដងសោយ
អាស្េ័យសេចក្ដីអាែិត្ ។ 
 ៤- ន  អាមិសនតចោ  កថំ  កចថស្ោមិ    មិនេហមដងសប្រេះសែតុ្
ហត្អាមិេ ។ 
 ៥- អាានញ្ច  បរញ្ច  អនុបហរច  កថំ  កចថស្ោមិ        
េហមដងសោយមិនសរៀត្សរៀនខលួនឯងនិងអនក្ែនទ ។ 
 * មាន លអាននទ ការេហមដងវម៌ែល់អនែនទ មិនអាចសវេើបាន
សោយង្ខយសទ មាន លអាននទ កាលភិក្ខុេហមដងវម៌ែល់រនែនទ ប្តូ្វ
ត្មកល់វម៌៥ោ៉ាងសនេះឲ្យមានក្នុងខលួនេិន សទើរគួរេហមដងវម៌ែល់រន
ែនទ ។ 

ធម៥៌ោ៉ាងចកើតច ើងចហើយបចនាោបង់បានចោយ្ក 
 ១- ឧប្បចនាា  ោចា    រាគៈសក្ើត្ស ើងសែើយ ។ 
 ២- ឧប្បចនាា  ចោចសា    សទេៈសក្ើត្ស ើងសែើយ ។ 
 ៣- ឧប្បចនាា  ចមាចហា    សមាែៈសក្ើត្ស ើងសែើយ ។ 
 ៤- ឧប្បននំ  បដិភាណំ    ការសលាម ភនិោយសក្ើត្ស ើងសែើយ ។ 
 ៥- ឧប្បននំ  គមិករិតតំ    ចិត្តប្បាថាន នឹងសៅ សក្ើត្ស ើងសែើយ ។ 

អាោតប្បដិវិន័យ៥ 
 ១- ចមាា  ភាចវតពាា  ប្ត្ូវចសប្មើនសមតត ចិត្ត ។ 
 ២- ករុណ្ណ  ភាចវតពាា ប្ត្ូវចសប្មើនក្រណុាចិត្ត ។ 
 ៣- ឧចបកាា  ភាចវតពាា ប្ត្ូវចសប្មើនឧសរកាខ ចិត្ត ។ 
 ៤- អសតិមនសិកាចោ  អាបជជិតចពាា  ប្ត្ូវប្រតិ្រត្តិន្វការមិន
សវេើទុក្ក្នុងចិត្តសោយស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- កមេស្សកា  អធិោោតពាា  ប្តូ្វតាំងទុក្ន្វភាពននខលួនជា
អនក្មានក្មម ។ 
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ពាក្យោស់ចតឿន៥ោ៉ាង 
ព្រះសារបីុតតរោលថា ភកិខុ្ងោ់េ់រតឿនអនកែនទ   គរួតមកល់

ធម៥៌ោ៉ា ងទកុកនុងខែួនជាមនុេិន គ ឺ: 

 ១- កាចេន វកាាមិ និោយោេ់សត្ឿនក្នុងកាលគួរ ។ 
 ២- ភូចតន  វកាាមិ និោយោេ់សត្ឿនសោយរក្យពិត្ ។ 
 ៣- សចណាន  វកាាមិ និោយោេ់សត្ឿនសោយរក្យពីសរាេះ ។ 
 ៤- អតថសញ្ហិចតន  វកាាមិ  និោយោេ់សត្ឿនសោយរក្យ
ប្រក្រសោយប្រសោរន៍ ។ 
 ៥- ចមតតរិចតតន  វកាាមិ  និោយោេ់សត្ឿនសោយចិត្តសមតត ។ 

សួរ្បសាាចោយចហតុ៥ 
 ១- មនរាា  ចមាមូហាា  េួរសប្រេះខលួនឯងជាអនក្លងង់សមល  ។ 
 ២- បាបិចច្ឆា   ឥច្ឆាបកចា     េួរសោយលុេះក្នុងអាំណាចនន
សេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ ។ 
 ៣- បរិភវំ  េួរសែើមបីេងកត់្េងកិន ។ 
 ៤- អញ្ញាតុកាចមា  េួរសោយគ្នម នរាំែងនឹងចង់ែឹង ។ 
 ៥- អថោ  បចនវំរិចាា  េួរសែើមបីសអែលើយខលួនឯងវញិ (សរើសគ
សអែលើយមិនរចួ) ។ (ប្ត្ង់សនេះសមើលរិែក្.១៣/២៨៦សទៀត្ផង) 

បុច្ឆា៥ោ៉ាង 
១- អទិដឋចជាតនា  បុច្ឆា  េួរចង់ែឹងន្វអេីហែលខលួនមិនយល់។
២- ទិដឋសំសនរនា  បុច្ឆា   េួរសែើមបីជាសប្គឿងសប្រៀរសវៀរ ។ 

 ៣- វិមតិចរឆទនា  បុច្ឆា    េួរសែើមបីក្មាច ត់្សេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៤- អនុមតិ  បុច្ឆា             េួរសែើមបយីល់ស ើញប្រនព ។ 
 ៥- កចថតុកម្យា  បុច្ឆា  េួរសែើមបីសអែលើយខលួនឯង ។  
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ធម៌៥ោ៉ាងជាទីចារវ 
 ភិក្ខុជាសថរៈប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងសនេះ ហត្ងជាទីសគ្នរព ជាទី
ស្េលាញ់ននពួក្េប្ពែមចារ ីគឺ : 
 ១- សីេោ ជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- វហុស្សុចា ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- កេ្ាណោចច្ឆ  ជាអនក្មានវាចាែ៏ពីសរាេះ ។ 
 ៤- រតុនន ំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី   ជាអនក្បានន្វ្នទាំង៤
សោយមិនលាំបាក្ ។ 
 ៥- វិមុតត ឹ សរឆិកាា បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំងពីរ ។ 
 * មាន លឧរវានៈ សរើវម៌៥ោ៉ាងសនេះមិនមានែល់ភិក្ខុជាសថរៈសទ 
សត្ើពួក្េប្ពែមចារ ី គួរសវេើេកាក រៈ សគ្នរព រារ់អាន រ្ជា ភិក្ខុជាសថរៈ
ស្េះប្ត្ង់សវមញបាក់្ េក់្េក្វ និងហេបក្ប្រួញប្រីវឬែ្ចសមដច? 

្វះអានន្ទ្បកបចោយធម៌៥ 
 ១- អតថកុសចោ ជាអនក្ ល្ េក្នុងអត្ថ ។ 
 ២- ធមេកុសចោ ជាអនក្ ល្ េក្នុងវម៌ ។ 
 ៣- វ្យញ្ជនកុសចោ ជាអនក្ ល្ េក្នុងអក្ខររបសភទ ។ 
 ៤- និរុតតិកុសចោ ជាអនក្ ល្ េក្នុងភាស្ដ ។ 
 ៥- បុពាាបរកុសចោ ជាអនក្ ល្ េទាំងខ្មងសែើម ខ្មងចុង 
(បានែល់ ល្ េ៥ោ៉ាងគឺ អែាក្ថា បាលី រទ អក្សរៈ អនុេន្ិ) ។ 

ឧបាសកោារចគចោយធម៌៥ 
 ១- បាណ្ណតិបាតី  ឧបាេក្ជាអនក្េមាល រ់េត្េ ។ 
 ២- អទិនាាោយ ី  ជាអនក្លួចប្ទពយសគ ។ 
 ៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆរី   ជាអនក្ប្រប្ពឹត្តខុេក្នុងកាមទាំងឡាយ 
 ៤- មុសាោទី  ជាអនក្និោយរក្យកុ្ែក្ ។ 
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 ៥- សុោចមរយមជជប្បមាទោោយី  ជាអនក្ផឹក្េុរានិងសមរយ័ជា
ទីតាំងននសេចក្ដីសវេេប្រហែេ ។ 

ឧបាសកចកលៀវកាាចោយធម៌៥ 
 ១- បាណ្ណតិបាា   បដវិិរចា       ជាអនក្សវៀរចាក្ការេមាល រ់
េត្េ ។ 
 ២- អទិនាាោនា   បដិវិរចា   ជាអនក្សវៀរចាក្ការលួចប្ទពយ
ហែលសគមិនបានឲ្យ ។ 
 ៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆោ  បដិវិរចា  ជាអនក្សវៀរចាក្ការ
ប្រប្ពឹត្តិខុេក្នុងកាមទាំងឡាយ ។ 
 ៤- មុសាោោ  បដិវិរចា  ជាអនក្សវៀរចាក្ការនិោយកុ្ែក្,  
 ៥- សុោចមរយមជជប្បមាទោោនា  បដិវិរចា  ជាអនក្សវៀរចាក្
ការផឹក្ស្ស្ដនិងសមរយ័ជាទីតាំងននសេចក្ដីប្រមាទ ។ 

......................... 
 ចោ  បាណមតិបាចតតិ មុសាោទញ្ច  ភាសតិ 
 ចោចក  អទិននំ  អាទិយតិ បរោរញ្ច  គរឆតិ  
 សុោចមរយបានញ្ច  ចោ  នចោ  អនុយុញ្ជតិ  
 អប្បហាយ  បញ្ច  ចវោនិ ទុស្សីចោ  ឥតិ  វុរចតិ 
 កាយស្ស ចភោ  ទុប្បចញ្ញា និរយំ  ចសាបបជជតិ ។ 
 នរៈណាេមាល រ់េត្េផង និោយរក្យកុ្ែក្ផង កាន់យក្
ប្ទពយហែលសគមិនបានឲ្យក្នុងសលាក្ផង ក្បត់្នឹងប្រពន្រនែនទផង 
ប្រក្រន្វការផឹក្េុរានិងសមរយ័ផង  នរៈ អនក្មិនបានលេះន្វសពៀរ៥
ោ៉ាងស្េះ សៅថាជាអនក្ប្ទុេដេីល ជាអនក្អរបឥត្រញ្ញា  លុេះហរក្
ធ្លល យរាងកាយ រហមងសៅសក្ើត្ក្នុងនរក្ ។ 
 ចោ  បាណំ  នាតិបាចតតិ មុសាោទំ  ន  ភាសតិ 
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 ចោចក  អទិននំ  នាទិយតិ បរោរំ  ន  គរឆតិ 
 សុោចមរយបានញ្ច  ចោ  នចោ  នានុយុញ្ជតិ 
 បហាយ   បញ្ច   ចវោនិ សីេោ  ឥតិ  វុរចតិ ។  
 នរៈណាមិនេមាល រ់េត្េ មិននិោយកុ្ែក្ មិនកាន់យក្
ប្ទពយហែលសគមិនបានឲ្យក្នុងសលាក្ មិនក្បត់្នឹងប្រពន្រនែនទ និង
មិនប្រក្រន្វការផឹក្េុរានិងសមរយ័  នរៈអនក្លេះបានន្វសពៀរ៥ោ៉ាង
សនេះ សៅថាជាអនក្មានេីល ជាអនក្ប្រក្រសោយរញ្ញា  លុេះហរក្
ធ្លល យរាងកាយ រហមងសៅសក្ើត្ក្នុងេុគតិ្ ។ 

រណ្ណោេឧបាសកចោយធម៌៥ 
 ១- អស្សចោោ  ចហាតិ   ជាអនក្គ្នម នេទ្ ។ 
 ២- ទុស្សីចោ  ចហាតិ  ជាអនក្ប្ទុេដេីល ។ 
 ៣- ចកាតុហមងគេិចកា  ចហាតិ  ជាអនក្ប្រកាន់មងគលភាា ក់្
សផតើល ។ 
 ៤- មងគេំ  បចរចតិ  ចនា  កមេំ   ជាអនក្សរឿហត្មងគល មិនសរឿក្មម 
 ៥- វហិោោ   ទកខិចណយ្យំ   គចវសតិ    តតថ   បុវេការំ    កចោតិ   
ហេេងរក្ទក្ខិសែយយរុគគល  ខ្មងសប្ដស្ដេ្   សែើយសវេើរុែយនឹង 
រុគគលស្េះ ។ 
 * ឧបាេក្ហែលប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងសនេះ ស ម្ េះថា 
ចណាឌ លឧបាេក្ផង មលឧបាេក្ផង រែិកិ្ែាឧបាេក្ផង សរើ
និោយសោយចាំ គឺមិនអាចស ម្ េះថា ឧបាេក្ បានសទ ។ 

សម្បតតិឧបាសក៥ោ៉ាង 
 ១- សចោោ  ចហាតិ ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- សីេោ  ចហាតិ ជាអនក្មានេីល ។ 
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 ៣- អកុចាហមងគេិចកា  ចហាតិ  ជាអនក្មិនប្រកាន់មងគល
ភាា ក់្សផតើល ។ 

៤- កមេំ  បចរចតិ  ចនា  មងគេំ ជាអនក្សរឿហត្ក្មមមិនសរឿមងគល។
៥- ន   វហិោោ  ទកខចិណយ្យំ  គចវសតិ  ឥធ  បុវេការំ  កចោតិ 

មិនហេេងរក្ទក្ខិសែយយរុគគល ខ្មងសប្ដស្ដេ្ សវេើរុែយហត្ក្នុង
ស្តសនាននេះ ។ 

 * ឧបាេក្ប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងសនេះឯង ស ម្ េះថារត្ន-
ឧបាេក្ផង រទុមឧបាេក្ផង រុែឌ រកី្ឧបាេក្ផង ។ 

មិច្ឆាជីវៈ៥ោ៉ាង 
 ១- សតថវណិជាា ការរួញសប្គឿងេស្រស្ដដ វវុ ។ 
 ២- សតតវណិជាា ការរួញមនុេស ។ 
 ៣- មំសវណិជាា ការរួញ(េត្េសគេមាល រ់យក្)ស្ដច់ ។ 
 ៤- មជជវណិជាា ការរួញសប្គឿងស្េវងឹ ។ 
 ៥- វិសវណិជាា ការរួញថាន ាំពិេ  ថាន ាំពុល ។ 
 * ឥមា   ចោ   បញ្ច   វណិជាា   ឧបាសចកន   អករណីោ : 
រាំនួញ៥ោ៉ាងសនេះឯង ឧបាេក្មិនប្ត្ូវសវេើស ើយ ។ 

អនតោយចភលៀង៥ោ៉ាង 
 ១- ឧបរិ  អាកាចស  ចតចជាធាតុ  ឧប្បនាា  សត្សជាធ្លតុ្សក្ើត្
ស ើងក្នុងអាកាេខ្មងសលើ ។ 
 ២- ឧបរិ  អាកាចស  ោចោធាតុ  ឧប្បនាា  វាសោធ្លតុ្សក្ើត្
ស ើងក្នុងអាកាេខ្មងសលើ ។ 
 ៣- ោហុអសុរិចនាោ  បាណិនា   ឧទកំ   បដិរឆិាា   មហាសមុចទរ   
អចឌេតិ        រាែុអេុរនិទប្ត្ងទឹក្សោយនែ       សែើយរេះសៅក្នុងមហា
េមុប្ទ ។ 
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 ៤- វស្សវោហកចទវបុាា  បមាា  ចហានតិ  ពួក្វេសវលា-
ែក្សទវរុប្ត្សវេេប្រហែេ ។ 
 ៥- មនុស្ោ  អធមេិកា  ចហានតិ  ពួក្មនុេសជាអនក្មិន
ប្រក្រសោយវម៌ ។ 
 * អនតរាយសភលៀងទាំង៥សនេះ ពួក្អនក្ឧតុ្និយមក្ដី ពួក្អនក្វទិយ-
ស្ដស្រេដក្ដី ពួក្ប្គូទយន្វនិមិត្តក្ដី មិនអាចែឹងបានស ើយ ទាំងចក្ខុ
ររេ់ពួក្រនទយនិមិត្ត ក៏្មិនមុត្អែលុេះ ។ 

ោច្ឆសុភាសិត្បកបចោយអងគ៥ 
១- កាចេន  ភាសិា  ចហាតិ     វាចាហែលសរលតមកាល។
២- សច្ឆា  ភាសិា  ចហាតិ          វាចាហែលសរលពិត្ ។ 

 ៣- សណ្ណា  ភាសិា  ចហាតិ        វាចាហែលសរលទន់ភលន់ ។ 
 ៤- អតថសញ្ហិា  ភាសិា  ចហាតិ  វាចាហែលសរល
ប្រក្រសោយប្រសោរន៍ ។ 
 ៥- ចមតតរិចតតន   ភាសិា   ចហាតិ       វាចាហែលសរលប្រក្រ 
សោយចិត្តសមតត  ។ 
 * វាចាប្រក្រសោយអងគ៥សនេះឯង   ស ម្ េះថា  េុភាេិត្   មិន 
ហមនជាទុរភ េិត្សទ ជាវាចាមិនប្រក្រសោយសទេផង ហែលពួក្អនក្ 
ប្បារាមិនគរបីតិ្េះសែៀលផង ។ 

ចោសនិោយច្រើន៥ោ៉ាង 
 ១- មុសា  ភណតិ និោយកុ្ែក្ ។ 
 ២- បិសុណំ  ភណតិ  និោយញុេះញង់ ។ 
 ៣- ផរុសំ  ភណតិ   និោយរក្យអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៤- សមផប្បោបំ  ភណតិ និោយរក្យឥត្ប្រសោរន៍ ។ 
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 ៥- បរមេរណ្ណ  អបាយំ  ឧបបជជតិ   សប្កាយពីស្ដល រ់ សៅកាន់
អបាយភ្មិ ។  

អានិសង្សនិោយតិរ៥ោ៉ាង 
 ១- ន  មុសា  ភណតិ  មិននិោយកុ្ែក្ ។ 
 ២- ន  បិសុណំ  ភណតិ   មិននិោយញុេះញង់ ។ 
 ៣- ន  ផរុសំ  ភណតិ   មិននិោយរក្យអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៤- ន  សមផប្បោបំ  ភណតិ  មិននិោយឥត្ប្រសោរន៍ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  សុគតឹ  ឧបបជជតិ  សប្កាយពីស្ដល រ់សៅសក្ើត្ក្នុង
េុគតិ្ភព ។ 

ភិកខុចៅន្វ៥វួក 
 ១- មនរាា  ចមាមូហាា សប្រេះមិនែឹង  សប្រេះលងង់សមល  ។ 
 ២- បាបិចច្ឆា  ឥច្ឆាបកចា សប្រេះប្បាថាន លាមក្ លុេះក្នុង
សេចក្ដីប្បាថាន  ។ 
 ៣- ឧមាាោ  រិតតចកខបា សប្រេះអែកួត្រាយមាយចិត្ត ។ 
 ៤- វណណិតំ  វុចទធហិ  វុទធស្ោវចកហីតិ  សប្រេះគិត្ថាការសៅ
នប្ព ប្ពេះពុទ្និងពួក្ពុទ្ស្ដវក័្េរសេើរ ។ 
 ៥- សចេលខចញ្ញវ  និស្ោយ សប្រេះអាស្េ័យសេចក្ដីែុេខ្មត់្
កិ្សលេ ។  

្វះសទធមេមិនាំងចៅយូរច្ពាះចហតុ៥ 
 ១- សតថរិ  អារោ ពួក្ររេ័ិទមិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធចមេ  អារោ ពួក្ររេ័ិទមិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ  អារោ ពួក្ររេ័ិទមិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាយ  អារោ    ពួក្ររេ័ិទមិនសគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- អញ្ញមញ្ញំ  អារោ  ពួក្ររេ័ិទមិនសគ្នរពន្វគ្នន នឹងគ្នន  ។ 
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្វះសទធមេាំងចៅយូរច្ពាះចហតុ៥ 
 ១- សតថរិ  សារោ ពួក្ររេ័ិទសគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធចមេ  សារោ ពួក្ររេ័ិទសគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ  សារោ ពួក្ររេ័ិទសគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាយ  សារោ    ពួក្ររេ័ិទសគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- អញ្ញមញ្ញំ សារោ   ពួក្ររេ័ិទសគ្នរពន្វគ្នន នឹងគ្នន  ។ 

អានិសង្សសាៅប់ធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- អស្សុតំ  សុណ្ណតិ   បានស្ដដ រ់វម៌ហែលមិនធ្លល រ់ស្ដដ រ់ ។ 
 ២- សុត ំ  បរិចោទចបតិ   វម៌ណាហែលធ្លល រ់ស្ដដ រ់សែើយកាន់ 
ហត្ច្លចិត្តចាេ់ស ើង ។ 
 ៣- កងខំ  វិហនត ិ ក្មាច ត់្រង់សេចក្ដីេងស័យសចញបាន ។ 
 ៤- ទិដឋឹ  ឧជុំ  កចោតិ  សវេើសេចក្ដីស ើញឲ្យប្ត្ង់ ។ 
 ៥- រិតតមស្ស  បសីទតិ  អនក្ស្ដដ រ់រហមងមានចិត្តប្រេះថាល  ។ 

អានិសង្សបបរ៥ោ៉ាង 
 ១- ខុទរំ   បដិហនតិ  ក្មាច ត់្រង់សេចក្ដីឃ្លល ន ។ 
 ២- បិបាសំ  បដិវិចនតិ ក្មាច ត់្រង់សេចក្ដីសស្េក្ ។ 
 ៣- ោតំ  អនុចោចមតិ ញុាាំងខយល់ឲ្យប្រប្ពឹត្តសៅេពេ ។ 
 ៤- វតថ ឹ  ចសាចធតិ  ញុាាំងេរនេឲ្យស្ដត ត្ ។ 
 ៥- អវចសសំ  បាចរតិ ញុាាំងអាហារថមីហែលសៅេល់ឲ្យ 
អែតិន គឺរលួយ ។ 

ចោស៥ោ៉ាងចពាេធម៌ចោយសំច ងច្រៀង 
 ១- អាាបិ  តសេឹ  សចរ  សារជជតិ  ខលួនឯងក៏្សប្ត្ក្អរនឹងេាំស ង 
ស្េះ ។ 
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 ២- បចរបិ  តសេឹ  សចរ  សារជជនតិ  រនទាំងឡាយែនទក៏្សប្ត្ក្អរ
នឹងេាំស ងស្េះ ។ 
 ៣- គហបតិកាបិ  ឧជ្ាយនតិ  ពួក្គែរតី្សរលសទេ
តិ្េះសែៀល ។ 
 ៤- សមាធិស្ស  ភចង្ខា  ចហាតិ  រហមងខ្ចេមាវិ ។ 
 ៥- បរឆមិា  ជនា  ទិោោនុគតឹ  អាបជជតិ  ពួក្រនខ្មងសប្កាយ
យក្ត្ប្មារ់តម ។ 

ចដកាានសាារតីមានចោស៥ោ៉ាង 
 ១- ទុកខំ  សុបតិ សែក្លក់្ជាទុក្ខ ។ 
 ២- ទុកខំ  បដវិុជ្ឈតិ ភាា ក់្ស ើងជាទុក្ខ ។ 
 ៣- បាបកំ  សុបិនំ  បស្សតិ យល់េរដិអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៤- ចទវា  ន  រកខនតិ សទវតមិនរក្ា ។ 
 ៥- អសុរិ  មុរចតិ ទឹក្អេុចិែ្រសចញ ។ 

ចដកមានសាារតីបានអានិសង្ស៥ 
 ១- សុខំ  សុបតិ សែក្លក់្ជាេុខ ។ 
 ២- សុខំ  បដិវុជ្ឈតិ ភាា ក់្ស ើងជាេុខ ។ 
 ៣- ន  បាបកំ  សុបិនំ  បស្សតិ  មិនយល់េរដិអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៤- ចទវា  រកខនតិ សទវតហត្ងរក្ា ។ 
 ៥- អសុរិ  ន  មុរចតិ ទឹក្អេុចិមិនែ្រសចញ ។ 

ចជរ្វះអរិយៈមានចោស៥ 
១- បាោជិចកា  អិននបរិបចនាា ជាអនក្ប្តូ្វបារារិក្អេ់ផល្វហក្នខ។
២- សងកិេិដឋំ  អាបតតឹ អាបជជតិ  ប្ត្ូវអារត្តិណាមួយែ៏សៅែមង 

សៅែមង ។ 
៣- ពា ហំ  ចោាតងកំ  ផុសតិ   ជាអនក្រ៉ាេះរល់ន្វសរាគោ៉ាងវងន់ 
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៤- សមេណូ្ហោ   កាេំ  កចោតិ  ជាអនក្ស្ដល រ់វសងេងស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  អបាយំ  ទុគគតឹ  វិនិបាតំ  និរយំ  ឧបបជជតិ  
សប្កាយពីស្ដល រ់សៅសក្ើត្ជា តិ្រចាា ន សប្រត្ អេុរកាយ នរក្ ។ 

ភិកខុបងកជចមាាះកនុងសង្ឃមានចោស៥ 
 ១- អនធិគតំ  នាធិគរឆតិ  មិនបានគុែវសិេេហែលខលួនមិន
ទន់បាន ។ 
 ២- អធិគតំ  បរិហាយតិ  គុែវសិេេហែលខលួនបានសែើយ 
ហត្ងស្ដរេ្នយសៅវញិ ។ 
 ៣- បាបចកា  កិតតិសចោោ  អវភុគគរឆតិ  កិ្ត្តិេពទអាប្ក្ក់្រហមង
ខចរខ្មច យសៅ ។ 
 ៤- សមេណូ្ហោ   កាេំ  កចោតិ  ស្ដល រ់វសងេងស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  អបាយំ  ទុគគតឹ  វិនិបាតំ  និរយំ  ឧបបជជតិ  
សប្កាយពីស្ដល រ់សៅសក្ើត្ជា តិ្រចាា ន សប្រត្ អេុរកាយ នរក្ ។ 

មិនអត់ធន់មានចោស៥ោ៉ាង 
 ១- វហុជនស្ស  អប្បិចោ  អមនាចបា  មិនជាទីស្េលាញ់
សពញចិត្តននរនសប្ចើន ។ 
 ២- ចវរវហុចោ  ជាអនក្សប្ចើនសោយសពៀរ ។ 
 ៣- វជជវហុចោ  ជាអនក្សប្ចើនសោយសទេ ។ 
 ៤- សមេណូ្ហោ   កាេំ  កចោតិ  ហត្ងស្ដល រ់វសងេងស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  អបាយំ  ទុគគតឹ  វិនិបាតំ  និរយំ  ឧបបជជតិ  
សប្កាយពីស្ដល រ់សៅសក្ើត្ជា តិ្រចាា ន សប្រត្ អេុរកាយ នរក្ ។ 

ចោស៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- វហុជនស្ស  អប្បិចោ  អមនាចបា  មិនជាទីស្េលាញ់
សពញចិត្តននរនសប្ចើន ។ 
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 ២- េុចោោ  ជាមនុេសអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៣- វិប្បដិសារី   ជាមនុេសមានសេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយ ។ 
 ៤- សមេណូ្ហោ   កាេំ  កចោតិ  ស្ដល រ់ហត្ងវសងេងស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  អបាយំ  ទុគគតឹ  វិនិបាតំ  និរយំ  ឧបបជជតិ  
សប្កាយពីស្ដល រ់សៅសក្ើត្ជា តិ្រចាា ន សប្រត្ អេុរកាយ នរក្ ។ 

អានិសង្សអត់ធន់៥ោ៉ាង 
 ១- វហុជនស្ស  បិចោ  មនាចបា  ជាទីស្េលាញ់សពញចិត្តនន
រនសប្ចើន ។ 
 ២- ន  ចវរវហុចោ មិនសប្ចើនសោយសពៀរ ។ 
 ៣- ន  វជជវហុចោ   មិនសប្ចើនសោយសទេ ។ 
 ៤- អសមេូណ្ហោ   កាេំ  កចោតិ  ហត្ងស្ដល រ់មិនវសងេងស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  សុគតឹ  សគគំ  ចោកំ  ឧបបជជតិ  សប្កាយពីស្ដល រ់
ហត្ងសៅសក្ើត្ក្នុងេុគតិ្ េួគ៌ សទវសលាក្ ។ 

អានិសង្ស៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- វហុជនស្ស  បិចោ  មនាចបា  ជាទីស្េលាញ់សពញចិត្តនន
រនសប្ចើន ។ 
 ២- អេុចោោ  មិនជាមនុេសអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៣- អវិប្បដិសារ ី ជាមនុេសមិនមានសេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយ ។ 
 ៤- អសមេូណ្ហោ   កាេំ  កចោតិ  ហត្ងស្ដល រ់មិនវសងេងស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  សុគតឹ  សគគំ  ចោកំ  ឧបបជជតិ   សប្កាយពី
ស្ដល រ់ហត្ងសៅសក្ើត្ក្នុងេុគតិ្ េួគ៌ សទវសលាក្ ។ 

ចោសកនុងចភលើង៥ោ៉ាង 
 ១- អរកខុចស្ោ  គឺសវេើឲ្យងងឹត្ ។ 
 ២- ទុវេណាករចណ្ណ សវេើេមបុរឲ្យអាប្ក្ក់្ ។ 
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 ៣- ទុវេេករចណ្ណ សវេើក្មាល ាំងឲ្យសខាយ ។ 
 ៤- សងគណិកាបវឌ្ឍចនា  កុ្េះក្រសោយពួក្គែៈ ។ 
 ៥- តិរច្ឆានកថាបវតតនិចកា  ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីតិ្រចាា នក្ថា ។ 

ចោសកនុងណដនមធុោ៥ោ៉ាង 
 ១- វិសមា  គឺទីមិនសេមើ ។ 
 ២- វហុរជា  មានវ្លីសប្ចើន ។ 
 ៣- រណោសុនោ មានហអែកស្ដហាវ ។ 
 ៤- ោេយកាា   មានយក្សកាច ។ 
 ៥- ទុេលភបិណ្ណោ   រក្បាយបានប្ក្ ។ 

ចដើរផលូវឆ្ងាយចរឿយៗមានចោស៥ោ៉ាង 
 ១- អស្សុតំ  ន  សុណ្ណតិ  ខ្មនស្ដដ រ់វម៌ហែលខលួនមិនធ្លល រ់បាន 
ស្ដដ រ់ ។ 
 ២- សុតំ  ន  បរិចោទចបតិ  វម៌ហែលធ្លល រ់ស្ដដ រ់សែើយមិន
ច្លចិត្តចាេ់ ។ 
 ៣- សុចតចនកចរចន  អវិសារចោ  មិនសក្លៀវកាល សោយវម៌ខលេះ
ហែលបានស្ដដ រ់សែើយ ។ 
 ៤- ពា ហំ  ចោាតងកំ  ផុសតិ   មានសរាគវងន់រ៉ាេះរល់ ។ 
 ៥- ន  មិតតោ  ចហាតិ    ឥត្មានមិប្ត្េមាល ញ់ ។ 

ចោស៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អនធិគតំ  នាធិគរឆតិ  មិនបានគុែវសិេេហែលខលួនមិន
ទន់បាន ។ 
 ២- អធិគតំ  បរិហាយតិ  គុែវសិេេហែលបានសែើយក៏្
ស្ដរេ្នយសៅវញិ ។ 



-282- 

 

 ៣- អធិគចតចនកចរចន  អវិសារចោ   មិនសក្លៀវកាល សោយគុែ
វសិេេរនដិចរនដួចហែលខលួនបាន ។ 
 ៤- ពា ហំ  ចោគតងកំ  ផុសតិ   មានសរាគោ៉ាងវងន់មក្រ៉ាេះរល់។ 
 ៥- ន  មិតតោ  ចហាត ិ  ឥត្មានមិប្ត្េមាល ញ់ ។ 

* រុគគលសែើរលមមៗ មានអានិេងស៥ោ៉ាង ផទុយពីសនេះ ។ 
បុគគេចៅជាប់មិនោរ់មានចោស៥ 

 ១- វហុភណោសននិរចោ      ជាអនក្េនសាំប្ទពយេមបត្តិសប្ចើន ។ 
 ២- វហុចភសជជសននិរចោ  ជាអនក្េនសាំសភេរជៈសប្ចើន ។ 
 ៣- វហុកិចច្ឆា  ចហាតិ   ជាអនក្មានកិ្ចចការសប្ចើន ។ 
 ៤- សំសចោោ  វិហរតិ  គហដឋបវេជិចតហិ  ជាអនក្សៅប្ច ាំ
សោយពួក្ប្គែេថ និងរពេរិត្ ។ 
 ៥- បកកមចនាា  សាចបចកាា  បកកមតិ  កាលសចញក៏្សចញសៅទាំង
អាសឡាេះអាល័យ ។ 

ចោស៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អាោសមរឆរី ជាអនក្ក្ាំណាញ់អាវាេ ។ 
 ២- កុេមរឆរី  ជាអនក្ក្ាំណាញ់ប្ត្ក្្ល ។ 
 ៣- ោភមរឆរី  ជាអនក្ក្ាំណាញ់លាភ ។ 
 ៤- វណណមរឆរី  ជាអនក្ក្ាំណាញ់គុែ ។  
 ៥- ធមេមរឆរី  ជាអនក្ក្ាំណាញ់វម៌ ។ 
 * រុគគលសៅហត្លមមៗ មានអានិេងស៥ោ៉ាង ផទុយពីសនេះ ។ 

រូេចៅកាន់្តកូេមានចោស៥ោ៉ាង 
 ១- អនាមនតច្ឆចរ  អាបជជតិ  ប្ត្ូវអារត្តិសប្រេះប្តច់សៅមិនលា
ភិក្ខុផងគ្នន  ។ 
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 ២- រចហានសជាាយ  អាបជជតិ   ប្តូ្វអារត្តិសប្រេះអងគុយក្នុងទី
ស្ដង ត់្ ។ 
 ៣- បដិរឆចនន  អាសចន  អាបជជតិ    ប្តូ្វអារត្តិសប្រេះអងគុយក្នុង
ទីក្ាំបាាំង ។ 
 ៤-   មាតុាាមស្ស    ឧតតរិអប្បញ្ចោច្ឆហិ    ធមេំ     ចទចសចនាា   
អាបជជតិ  ប្តូ្វអារត្តិសប្រេះេហមដងវម៌ែល់មាតុ្ប្គ្នម សលើេជាង៥ឬ   
៦មា៉ា ត់្ ។ 
 ៥- កាមសងកប្បវហុចោ  វិហរតិ  សប្ចើនសោយសេចក្ដីប្តិ្េះរេិះ
ក្នុងផល្វកាម ។   

ចោស៥ោ៉ាង 
មានែល់ភកិខរុៅព្្ឡូកព្្ឡាំកនងុព្តកលូ ួេររលរវោ 

១- មាតុាាមស្ស  អភិណាទស្សនំ  គឺស ើញមាតុ្ប្គ្នមសរឿយៗ។ 
២- ទស្សចន  សតិ  សំសចាា   កាលស ើញសែើយរហមងជារ់

ចិត្តប្រតិ្ព័ទ្ ។  
 ៣- សំសចគគ  សតិ  វិស្ោចសា  កាលជារ់ចិត្តសែើយរហមងមាន
ការេនិទ្ស្ដន ល ។ 
 ៤- វិស្ោចស  សតិ  ឱាចោ  កាលសរើេនិទ្ស្ដន លសែើយរហមង
ោក់្ចិត្តស្េលាញ់ ។ 
 ៥- ឱតិណណរិតតចស្សតំ  អនភិរចា  ្វហេររិយំ  ររិស្សតិ  
កាលោក់្ចិត្តស្េលាញ់សែើយ    រហមងមិនសប្ត្ក្អរនឹងការប្រប្ពឹត្តិន្វ 
ប្ពែមចរយិៈ ។ 

ចោស៥ោ៉ាងមានកនុងចភាគៈ 
 ១- អគគិសាធារណ្ណ  ចភាា សភាគៈស្ដធ្លរែៈែល់សភលើង ។ 
 ២- ឧទកសាធារណ្ណ  ចភាា   សភាគៈស្ដធ្លរែៈែល់ទឹក្ ។ 
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 ៣- ោជសាធារណ្ណ  ចភាា សភាគៈស្ដធ្លរែៈែល់សេដច ។ 
 ៤- ចច្ឆរសាធារណ្ណ  ចភាា សភាគៈស្ដធ្លរែៈែល់សចារ ។ 
 ៥- អប្បិចយហិ    ោោចទហិ   សាធារណ្ណ   ចភាា     សភាគៈ 
ស្ដធ្លរែៈែល់អនក្ទទួលមត៌្ក្ហែលមិនជាទីស្េលាញ់ ។ 

អានិសង្សចភាគៈ៥ោ៉ាង 
 ១- អាានំ សុចខតិ  បីចណតិ   ញុាាំងខលួនឲ្យេុខ ឲ្យហអែតត្ ។ 
 ២- មាាបិតចោ  សុចខតិ  បីចណតិ  ញុាាំងមាតរិតឲ្យេុខ 
ឲ្យហអែតត្ ។ 
 ៣- បុតតោរោសកមេករចបារិចស  សុចខតិ  បីចណតិ  ញុាាំងក្្ន
ប្រពន្ ទេក្មមក្រ ឲ្យេុខ ឲ្យហអែតត្ ។ 
 ៤- មិាាមចរច  សុចខតិ  បីចណតិ  ញុាាំងមិប្ត្និងអាមាត្យ
ឲ្យេុខ ឲ្យហអែតត្ ។ 
 ៥- សមណ្ពាហេចណសុ  ទកខិណំ  បតិោោចបតិ  ត្មកល់ន្វទន
ក្នុងពួក្េមែប្រែមែ៍ ។ 

ចោស៥ោ៉ាង 
រទេ៥ោ៉ា ងរនះរមមងមានកនងុព្តកលូ អនកបររិភាគអាហារ

កនងុរវោនងៃររកគ ឺ: 

 ១- សភាៀវជាអាគនតុក្ៈណាមក្កាន់ផទេះ រនក្នុងប្ត្ក្្លមិនបាន
រ្ជាសភាៀវស្េះតមកាល ។ 
 ២- ពួក្សទវតណាជាអនក្ទទួលពលិក្មម រនក្នុងប្ត្ក្្លមិន
បានរ្ជាពួក្សទវតស្េះតមកាល ។ 
 ៣- ពួក្េមែប្រែមែ៍ណា សវៀរចាក្វកិាលសភារន រនក្នុង
ប្ត្ក្្លមិនបានរ្ជាេមែប្រែមែ៍ស្េះតមកាល ។ 
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 ៤- ខាុាំនិងរុរេជាក្មមក្រ មុខសប្ក្ៀម ប្រឹងសវេើការង្ខរ ។ 
 ៥- ភត្តហែលររសិភាគខុេកាលសែើយ ក៏្ឥត្ឱជារេ ។ 

អំពីមាតុគ្រាម 
ចោស៥ោ៉ាងមានកនុងមាតុ្ាម 

រទេ៥ោ៉ា ង មានកនុងរេ់មវកោ៉ា ងណា មាតពុ្គ្នម  ក៏មាន

រទេ៥ោ៉ា ង ោ៉ា ងរន្មះមែរគ ឺ: 

 ១- អសុរិ  មាតុ្ប្គ្នមមិនស្ដត ត្ ។ 
 ២- ទុគគចនាោ  មានក្លិនេតុយ ។ 
 ៣- សភីរុ  គួរត្ក់្េលុត្ ។ 
 ៤- សប្បដិភចោ   គួរឲ្យខ្មល ច ។ 
 ៥- មិតតទុវភី  ប្ទុេដមិប្ត្ ។ 

ចោស៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ចកាធចនា  មាតុ្ប្គ្នមសប្ចើនសប្កាវ ។ 
 ២- ឧបនាហ ី  ចងគាំនុាំ ។ 
 ៣- ចោរវិចសា មានពិេពនលឹក្ ។ 
 ៤- ទុជជិចោា  មានអណាដ ត្អាប្ក្ក់្ ។ 
 ៥- មិតតទុវភី  ប្ទុេដមិប្ត្ ។ 
 - រក្យថា មាៃរសិរៃ លកឹ គឺមាតុ្ប្គ្នមមានរាគៈខ្មល ាំងកាល  ។ 
 - រក្យថា មាៃអណ្ដា ត្អាព្កក់ គឺមានវាចាញុេះញង់ ។ 
 - រក្យថា ព្រសុាមពិ្ត្ គឺប្រប្ពឹត្តក្បត់្ចិត្តស្ដេ មី ។ 

មាតុ្ាម្បកបចោយធម៌៥មិនជាទីចវញរិតតននបុរស 
 ១- ន  រូបោ  ចហាតិ  មាតុ្ប្គ្នមមិនបានររ្ ។ 
 ២- ន  ចភាគោ  ចហាតិ មិនមានប្ទពយេមបត្តិ ។ 
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 ៣- ន  សីេោ  ចហាតិ មិនមានេីលាចារ ។ 
 ៤- អេចសា  ចហាតិ  ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៥- បជញ្ចស្ស  ន  េភតិ      មិនមានក្្នជាទីញុាាំងវងសប្ត្ក្្ល
ននរុរេស្េះឲ្យត្មកល់សៅ ។ 

្បកបចោយធម៌៥ជាទីចវញរិតតននបុរស 
 ១- រូបោ  ចហាតិ មាតុ្ប្គ្នមបានររ្ ។ 
 ២- ចភាគោ  ចហាតិ មានប្ទពយេមបត្តិ ។ 
 ៣- សីេោ  ចហាតិ មានេីលាចារ ។ 

៤- ទចកាា  ចហាតិ  អនេចសា   ជាអនក្វាងនវ មិនខជិលប្ចអ្េ។
៥- បជញ្ចស្ស  េភតិ    មានក្្នជាទីញុាាំងវងសប្ត្ក្្លននរុរេ 

ស្េះឲ្យត្មកល់សៅ ។ 
 * ចាំហែក្ខ្មងរុរេវញិ សរើប្រក្រសោយវម៌៥ខ្មងសលើសនេះ ក៏្
មិនជាទីស្េលាញ់សពញចិត្តននមាតុ្ប្គ្នមែ្ចគ្នន  ។ 

ទុកខ៥ោ៉ាងរបស់មាតុ្ាម 
 មាន លភកិខុទាំងឡាយ    រេ្កដទីកុខរោយមឡករបេ់មាតពុ្គ្នម 

រនះមាន៥ោ៉ា ង មែលមាតពុ្គ្នមមតងទទលួរងរសេងអាំរីបុរេ គ ឺ: 

 ១- ទហចោ  សមាចនា  បតិកុេំ  គរឆតិ  ញាតចកហិ  វិនា  
ចហាតិ    ខលួនសៅសក្មងសៅកាន់ប្ត្ក្្លរដីប្បាេចាក្ពួក្ញាតិ្ ។ 
 ២- ឧតុនី  ចហាតិ (ទុក្ខសពល)មានរែ្វ ។ 
 ៣- គវភិនី  ចហាតិ (ទុក្ខសពល)មានគភ៌ ។ 
 ៤- វិជាយតិ  (ទុក្ខសពល)េប្មាលក្្ន ។ 
 ៥- បុរិសស្ស  បារិររិយំ  ឧចបតិ  (ទុក្ខសពល) ច្លសៅរសប្មើ
រុរេ ។ 
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កមាាំងមាតុ្ ាម៥ោ៉ាង 
 ១- រូបវេំ  ក្មាល ាំងររ្ ។ 
 ២- ចភាគវេំ  ក្មាល ាំងប្ទពយ ។ 
 ៣- ញាតិវេំ  ក្មាល ាំងញាតិ្ ។ 
 ៤- បុតតវេំ  ក្មាល ាំងក្្ន ។ 
 ៥- សីេវេំ  ក្មាល ាំងេីល ។ 

* មាតពុ្គ្នម្ព្រក្រទដាយធម្៥៌យ៉ាងទនះឯងទ ម្ ះថា : 
 - សពញសលញសោយអងគស្េះបាន  
 - ជាអនក្កាល ហានសៅប្គរ់ប្គងផទេះ  
 - ហត្ងរគងគររដីសៅប្គរ់ប្គងផទេះ 
 - ហត្ងប្គរេងកត់្រដី ។ 
 មាតុ្ប្គ្នមហែលប្រក្រសោយក្មាល ាំង ររ្ផង សភាគៈផង ញាតិ្
ផង ក្្នផង រ៉ាុហនតមិនប្រក្រសោយក្មាល ាំងេីល ញាតិ្ទាំងឡាយរហមង
ឲ្យមាតុ្ប្គ្នមស្េះវ ិ្ េសចញ មិនឲ្យសៅក្នុងប្ត្ក្្លស ើយ។ ចាំហែក្
មាតុ្ប្គ្នមមិនប្រក្រសោយក្មាល ាំង ររ្ សភាគៈ ញាតិ្ ក្្ន សទ រ៉ាុហនត
ប្រក្រសោយក្មាល ាំង េីល ពួក្ញាតិ្ក៏្រហមងឲ្យមាតុ្ប្គ្នមស្េះសៅក្នុង
ប្ត្ក្្ល មិនឲ្យវ ិ្ េស ើយ ។ 
 មយ៉ាងសទៀត្ មាតុ្ប្គ្នមសប្កាយពីស្ដល រ់សៅ បានសៅសក្ើត្ក្នុង
េុគតិ្េួគ៌ សទវសលាក្ មិនហមនសប្រេះសែតុ្ហត្ ក្មាល ាំងររ្សទ សភាគៈសទ 
ញាតិ្សទ ក្្នសទ គឺសប្រេះសែតុ្ក្មាល ាំង េីល រ៉ាុសណាណ េះ ។ 

ចាំហែក្ខ្មងរុរេវញិ ប្រក្រសោយក្មាល ាំងហត្១រ៉ាុសណាណ េះ អាច
ប្គរេងកត់្មាតុ្ប្គ្នមបានគឺក្មាល ាំង ឥេសរយិៈ មិនចាាំបាច់ពឹងក្មាល ាំង
ររ្ ក្មាល ាំងញាតិ្ ក្មាល ាំងក្្ន ក្មាល ាំងេីល ស ើយ ។ 
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្ស៥ីវួកបុរសមិន្តូវចសវគប់ 
 ១- នារចនតវណ្ណា ស្េីមានពែ៌េមបុរលតសអែើត្សពក្ ។ 

២- វហូន  កនាៅ     ស្េីជាទីស្េលាញ់សពញចិត្តននរនសប្ចើន។
៣- ទកខិណ្ណ  បមុោ  ស្េីសអែលៀវឆ្ងល ត្ក្នុងការរាាំសប្ចៀង ។ 

 ៤- បរស្ស  ភរិោ ស្េីជាប្រពន្អនក្ែនទ ។ 
 ៥- ធនស្ស  ចហតុ   ស្េីសេពគរ់សប្រេះសែតុ្ហត្ប្ទពយ ។ 
 េទឹងទាំងឡាយមានែាំសែើ រសវៀច នប្ពទាំងអេ់េសប្មចអាំពី
ស ើ(ោ៉ាងណាមិញ) ពួក្ស្េីទាំងអេ់(សវៀរហត្ស្េីមានកិ្សលេសេដើង) 
កាលសរើមានរុគគលអនក្ខសឹរសខសៀវ ក៏្ហត្ងសវេើន្វអាំសពើលាមក្បាន(ោ៉ាង
ស្េះហែរ) ។ 
 ពួក្ស្េីបានន្វឱកាេឬទីក្ាំបាាំង ឬក៏្បានន្វរុគគលខសឹរសខសៀវ
ប្បាក្ែែ្សចាន េះ ពួក្ស្េីទាំងអេ់មិនបានន្វរុគគលែនទ ក៏្គរបីសវេើន្វ
អាំសពើលាមក្ជាមួយរុរេខេិនបាន ។ 
 ពួក្រុរេសទេះរីសវេើន្វអាំែរចាំសរេះ្រទីាំងឡាយ ជាអនក្សវេើ
ន្វសេចក្ដីសប្ត្ក្អរែល់ពួក្រុរេ ជាស្េីមានចិត្តសប្ចើន ហែលសគផ្កច ញ់
ផ្កច លមិនបាន សោយប្រការទាំងពួង រុគគលមិនប្ត្ូវេនិទ្ស្ដន លសទ 
សប្រេះថាស្េីទាំងឡាយសេមើសោយក្ាំពង់ទឹក្ ។  
 រុរេហែលមិនហមនសខ្មម ចច្ល មិនគួរសរឿពួក្ស្េីហែលអាប្ក្ក់្ 
មានចិត្តរែ័េ ជាស្េីមិនែឹងគុែហែលសគសវេើែល់ខលួន ជាស្េីប្រទ្េដ
(រដី)សទ ។ 
 ពួក្ស្េីទាំងស្េះមិនែឹងន្វឧរការៈ ហែលសគសវេើសែើយ (ែល់
ខលួន) មិនែឹងន្វកិ្ចចហែលគួរសវេើ មិនស្ដគ ល់មាដ យ មិនស្ដគ ល់ឪពុក្ មិន
ស្ដគ ល់រងរត្ន មិនស្ដគ ល់អរយិវម៌ មានការប្រប្ពឹត្តិក្នលងជាវមមត 
ហត្ងលុេះអាំណាចចិត្តររេ់ខលួន ។ 
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 ពួក្ស្េីហត្ងលេះរង់រដីជាទីស្េលាញ់ ជាទីសពញចិត្ត ជាអនក្
អនុសប្គ្នេះសេមើសោយរីវតិ្ ហែលភរ់ប្រេពេអេ់កាលែ៏យ្រ ឬលេះរង់
ន្វរដីក្នុងកិ្ចចមានអនតរាយ សប្រេះសែតុ្ស្េះ មិនគួរទុក្ចិត្តចាំសរេះស្េី
ទាំងឡាយសទ ។ សប្រេះថាចិត្តររេ់ស្េីែ្ចគ្នន នឹងស្ដេ  ែឫទ័យររេ់
ពួក្ស្េីចុេះស ើងញារ់ញ័រ ែ្ចជាមលរ់ស ើ ហត្ងវលិសៅែ្ចក្ង់រសទេះ ។ 
 ពួក្ស្េីទាំងស្េះ កាលប្ក្ស ក្សមើលស ើញប្ទពយ ររេ់ប្រុេ
ហែលគួរកាន់យក្ក្នុងកាលណា ក៏្សក្ៀរគរប្រុេស្េះសោយេមដីែ៏
ហផតមហលាមក្នុងកាលសណាេះ ែ្ចពួក្រនអនក្ក្សមាព ររសញ្ញា ត្ចារ់សេេះ
សោយស្ដរាយ ។ 

ពួក្ស្េីកាលសរើប្ក្ស ក្សមើលមិនស ើញប្ទពយ ររេ់ប្រុេ
ហែលគួរកាន់យក្ក្នុងកាលណា ក៏្សវៀរប្រុេស្េះសោយរុាំវញិក្នុង
កាលសណាេះ ែ្ចសគអែលងសៅែល់សប្ត្ើយេទឹងសែើយលេះរង់ន្វក្ប្ន ។ 
 ពួក្ស្េីឧរមាែ្ចរ័រកាវ(ជាទីជារ់េតិត្ននរុរេ)ែ្ចសភលើងេីុន្វ
វត្ថុប្គរ់ោ៉ាង មានមាោែ៏រែ័េែ្ចេទឹងមានហខសទឹក្ែ៏សលឿន ពួក្
ស្េីទាំងសនេះ ហត្ងសេពគរ់ន្វរុរេទាំងជាទីស្េលាញ់ ទាំងមិនជាទី
ស្េលាញ់ ែ្ចទ្ក្ហត្ងរួរប្រទេះទាំងប្ចាាំងខ្មងអាយ និងប្ចាាំងខ្មង
្យ ។ 
 ពួក្ស្េីទាំងស្េះ មិនហមនជាររេ់ប្រុេមាន ក់្ឬពីរ្ក់្សទ (គឺ)
ែ្ចជារានផារហែលសរើក្លក់្សែើយ រុគគលណាេមាគ ល់ន្វពួក្ស្េី
ទាំងស្េះថាជាររេ់អញ រុគគលស្េះែ្ចសគយក្េាំណាញ់(រង់)ចារ់
ខយល់ ។ 
 េទឹង  ផល្វ  សត្ៀមស្ស្ដ  ស្ដលាប្ររុាំ  និង អែដ្ ងទឹក្  (ជាររេ់
ស្ដធ្លរែៈ) ោ៉ាងណា វមមតពួក្ស្េីក្នុងសលាក្ ក៏្ោ៉ាងស្េះហែរ, 
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សវលា(ននសេចក្ដីសស្េើរក្នុងកាម)ររេ់ពួក្ស្េីទាំងស្េះ មិនមាន រ់
 រសទ ។ 
 រុគគលមិនប្ត្ូវទុក្ចិត្ត ស្េីជាមាតររេ់រុត្ត១០្ក់្ (ោយ
ចាេ់)សទ មិនប្ត្ូវទុក្ចិត្តចាំសរេះ្រទីាំងឡាយអនក្សវេើសេចក្ដីសប្ត្ក្អរ 
អនក្ក្នលងេីលវម៌ មិនេប្ងួមសទ មិនប្ត្ូវទុក្ចិត្តភរោិ ហែលមាន
សេចក្ដីស្េលាញ់នប្ក្សពក្ សប្រេះថា្រទីាំងឡាយ ទុក្សេមើនឹងក្ាំពង់
ទឹក្ ។ 
 ពួក្ស្េីរហមងេមាល រ់(ប្រុេ) ខលេះ កាត់្(ក្ប្រុេ)ខលួនឯងខលេះ សប្រើ
សគឲ្យកាត់្ខលេះ កាត់្ក្សែើយផឹក្្មខលេះ រុគគលកុ្ាំសវេើសេចក្ដីសេនហា
ចាំសរេះពួក្ស្េីហែលមានសេចក្ដីប្បាថាន សថាក្ទរ ជាអនក្មិនេប្ងួម 
មានចិត្តែ្ចក្ាំពង់ទឹក្ ។ 
 រក្យកុ្ែក្ររេ់ពួក្ស្េីទាំងស្េះ ក៏្ែ្ចជារក្យពិត្ ឯរក្យ
ពិត្ក៏្ែ្ចជារក្យកុ្ែក្ (ពួក្ស្េី) ែ្ចេត្េសគ្នេីុចបិចហត្សៅម លតៗ
ខ្មងសប្ដ ។ 
 ពួក្ស្េីទាំងស្េះហត្ងប្រសលាមប្រុេសោយែាំសែើ រផង សោយ
អាការហែលប្ក្ស ក្សមើលផង សោយេាំសែើ ចផង ឬសោយេាំពត់្
ហែលសេលៀក្អាប្ក្ក់្(សេលៀក្សខើចសលើ សខើចសប្កាម េិចេីុ)ផង សោយ
រក្យពីសរាេះផង ។ 
 ពិត្ណាេ់ស្េីទាំងសនេះែ្ចសចារ មានចិត្តរងឹត្តឹង ខ្ចកាច ហត្
មានេមដីហផតមែ្ចេករ, វមមតពួក្ស្េីក្នុងសលាក្សប្ចើនហត្លាមក្ ពួក្
ស្េីជាអនក្សស្េើរស្ស្ដលផង ស នើេ នងផង សេមើសោយអណាដ ត្សភលើង 
មានឧរមាែ្ចក្ាលពេ់ហវក្ ឬែ្ចសភលើងេីុន្វវត្ថុប្គរ់ោ៉ាង ។ 
 ពួក្ស្េីហត្ងររួព័ទ្ប្រុេ សែើមបីប្ទពយេមបត្តិ ែ្ចវលលិសតងសែើម
ស ើ ។ ស្េីទាំងឡាយហត្ងរត់្តមប្រុេ ឃ្លេ លែាំរ ី ឃ្លេ លសេេះ 
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ឃ្លេ លសគ្ន ប្រុេចណាឌ ល អនក្ែុត្សខ្មម ច និងអនក្សចាលេាំរាម ហែល
មានប្ទពយ ។ 
 ស្េីទាំងឡាយហត្ងលេះរង់ន្វអនក្មានប្ត្ក្្ល ហែលមាន
ប្ទពយេមបត្តិតិ្ច ទុក្សគសេមើសោយស្ដក្េព សែើយសប្ចើនហត្គរ់រក្
ប្រុេណាហែលមានប្ទពយេមបត្តិសប្ចើន ។ 
 ពួក្ស្េីមានពុត្ត្បុត្សប្ចើនែ្ចសចារ ក្ប្មមានរក្យេចចៈ មាន
មាោមាុិក្មា៉ាក់្ មានេមដីទន់ ហត្ងញុាាំងចិត្តប្រុេឲ្យប្ត្លរ់ប្ត្លិន 
មានមាោសប្ចើន រាំសពញចាំែង់បានសោយប្ក្ ហត្ងញុាាំងប្ពែមចរយិ-
វម៌ររេ់អនក្រួេឲ្យក្សប្មើក្។ 
 ពួក្េត្េណា ជារ់ចាំរក់្ក្នុង ររ្  េាំស ង  ក្លិន  រេ  េមផេស
ររេ់ស្េីសែើយ ពួក្េត្េស្េះរហមងសស្ដក្ស្ដត យ អេ់កាលជាយ្រ
អហងេង ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ស្េីសទេះក្ាំពុងសែើរក្ដី សទេះ រក្ដី 
អងគុយក្ដី សែក្ក្ដី ប្ការចុេះក្ដី និោយក្ដី សប្ចៀងក្ដី យាំក្ដី សែើមសបា៉ាងក្ដី 
ស្ដល រ់ក្ដី ក៏្រហមងប្គរេងកត់្ន្វចិត្តរុរេបាន ។ 
 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ តមពិត្សៅរុគគលកាលសរើសៅមាតុ្-
ប្គ្នមស្េះឲ្យប្ត្ូវ គួរសៅថាជា អ ទ្ ក់្ សោយរុាំវញិររេ់មារ ។ 
 រុគគលចរចាជាមួយ េប្តូ្វមានោវក្នុងនែក្ដី ចរចាជាមួយរី-
ស្ដចក្ដី ច្លសៅរ៉ាេះរល់ពេ់ហវក្មានពិេែ៏ពនលឹក្ក្ដី សែើយប្ត្ូវវាចឹក្
ស្ដល រ់ក្ដី ប្រសេើរជាង មិនគួរចរចាជាមួយនឹងមាតុ្ប្គ្នមហត្មួយនឹង
មួយស ើយ ។ 
 តសាា ហិ   ចត   សុខិចនា   វីតចសាកា  ចយ   

មាតុាាចមហិ ររនតិ    និស្សោ    ឯតំ    សិវំ    
  ឧតតមមាភិបតថយំ  ន  មាតុាាចមហិ  កចរយ្យ  សនថវំ ។ 
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សប្រេះសែតុ្ស្េះឯងសែើយ ពួក្ភិក្ខុណា ជាអនក្ប្រប្ពឹត្តរលាេ់
ខលួនសចញចាក្ែេ្ងមាតុ្ប្គ្នម ភិក្ខុពួក្ស្េះហត្ងបានសេចក្ដីេុខ
ប្បាេចាក្សេចក្ដីសស្ដក្  រុគគលកាលសរើប្បាថាន សេចក្ដីសក្សមែ៏ឧត្តម
ស្េះ មិនគួរសវេើន្វសេចក្ដីេនិទ្ស្ដន លនឹងពួក្មាតុ្ប្គ្នមស ើយ ។ 

ចសរកដី្បាថាា៥ោ៉ាងរបស់មាតុ្ាម 
ទសចក្ ដពី្បាថាា ៥យ៉ាងទនះមាតពុ្គ្នម្ណដលខ្ វះរណុយ ណតងបានទដាយក្ព្ម្ 

 ១- បដិរូចប  កុចេ  ជាចយយ្យនតិ  អាតម អញគរបីសក្ើត្ក្នុង
ប្ត្ក្្លែ៏េមគួរ ។ 

២- បដិរូបំ  កុេំ  គចរឆយ្យនតិ  េ្មសៅកាន់ប្ត្ក្្លែ៏េមគួរ។ 
៣- អសបតតិ  អារំ  អជ្ាវចសយ្យនតិ   េ្មកុ្ាំឲ្យមានស្េីរមួរដី 

សៅប្គរ់ប្គងផទេះស ើយ ។ 
៤- បុតតវតី  អស្សនតិ េ្មឲ្យមានក្្ន ។ 
៥- សាមិកំ  អភិភុយ្យ  វចតតយ្យនតិ  េ្មឲ្យប្គរេងកត់្រដីបាន។ 

 * មាតុ្ប្គ្នមហែលបានសវេើរុែយទុក្សែើយ ប្បាថាន ន្វសែតុ្ទាំង
សនេះបានសោយង្ខយ ។ 

មាតុ្ាម្បកបចោយធម៌៥ធាាក់អបាយ 
 ១- អស្សចោោ   ចហាតិ  ជាអនក្គ្នម នេទ្ ។ 
 ២- អហិរិចកា   ចហាតិ  ជាអនក្មិនខ្មម េបារ ។ 
 ៣- អចនាតតប្បី  ចហាតិ ជាអនក្មិនខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- ចកាធចនា   ចហាតិ  ជាអនក្សប្ចើនសោយសប្កាវ ។ 
 ៥- ទុប្បចញ្ញា   ចហាតិ  ជាអនក្អរបរញ្ញា  ។ 
 * ខ្មងសប្កាមសនេះក៏្មានវម៌៥ោ៉ាងហែរ ប្គ្នន់ហត្រញ្ច្ លប្ត្ង់
សលខសរៀងទី៤ សែើយផ្កល េ់វម៌ប្ត្ង់សលខទី៤តមលាំោរ់ៗសចញ គឺ : 
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ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ៤- ឧបនាហី  ចហាតិ  ជាអនក្មានគាំនុាំគុាំកួ្ន ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ៤- ឥស្សុកី  ចហាតិ ជាអនក្មានសេចក្ដីប្ចហែន ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ៤- មរឆរី  ចហាតិ ជាអនក្មានសេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ៤- អតិច្ឆរី  ចហាតិ ជាអនក្ប្រប្ពឹត្តក្បត់្ចិត្តរដី ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ៤- ទុស្សីចោ  ចហាតិ  ជាអនក្ប្ទុេដេីល ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ៤- អប្បស្សុចា  ចហាតិ  ជាអនក្មិនសចេះែឹង ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ៤- កុសីចា  ចហាតិ ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ៤- មុដឋស្សតិ  ចហាតិ ជាអនក្សភលចស្ដម រតី្ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- បាណ្ណតិបាតី  ចហាតិ  ជាអនក្េមាល រ់េត្េ ។ 
 ២- អទិនាាោយី  ចហាតិ   ជាអនក្លួចប្ទពយសគ ។ 
 ៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆរី  ចហាតិ  ជាអនក្ប្រប្ពឹត្តខុេក្នុងកាម ។ 
 ៤- មុសាោទី  ចហាតិ  ជាអនក្សរលរក្យកុ្ែក្ ។ 
 ៥- សុោចមរយមជជប្បមាទោោយី  ចហាតិ  ជាអនក្ផឹក្ស្ស្ដនិង
សមរយ័ជាសែតុ្ ា្ំឲ្យប្រមាទ ។ 
 ចាំហែក្មាតុ្ប្គ្នមសប្កាយពីស្ដល រ់សៅកាន់ស្ដថ នេួគ៌ សទវសលា- 
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ក្  ស្េះក៏្ប្រក្រសោយវម៌៥ោ៉ាងៗ ែ្ចគ្នន  ប្គ្នន់ហត្មានសេចក្ដីផទុយ
គ្នន រ៉ាុសណាណ េះ ។ 

្សីសាាតមានេមែ៥ោ៉ាង 
 ១- អវិកេ្ាណ លមតពែ៌េមបុរ ។ 
 ២- មំសកេ្ាណ លមតស្ដច់ ។ 
 ៣- ចកសកេ្ាណ លមតេក់្ ។ 
 ៤- អដឋិកេ្ាណ លមតអែតឹង (គឺសវមញ) ។ 
 ៥- វយកេ្ាណ លមតវយ័ ។ 
 * ្រណីាមានររ្ប្រក្រសោយលមតទាំង៥ោ៉ាងសនេះ សៅថា 
រញ្ច ពិវក្លយែី ស្េីប្គរ់លក្ខែ៍ ។ 
 ក្នុងគមពីរ .ររ.ិ២៤៩ សលាក្េហមដងន្វវត្ថុគួរកាន់យក្៤ោ៉ាង
គឺ ១. ទឹក្អប្មឹត្ េ្មបីសៅក្នុងថាន ាំពិេ, ២. រត្នវត្ថុ េ្មបីសៅក្នុងទី
សស្ដម ក្សប្គ្នក្, ៣. វជិាជ ឧត្តម េ្មបីសៅក្នុងរុគគលសថាក្ទរ, ៤. ស្េី
ហក្វ េ្មបីសៅក្នុងប្ត្ក្្លសថាក្ទរ ក៏្គួរយក្មក្សវេើជាប្រពន្ហែរ ។ 

នាទីន្ទសដី៥ោ៉ាងចវេចៅកាន់្តកូេសាាមី 
 ១- ប្ត្ូវសែក្សប្កាយ សប្កាក្មុនស្ដេ មី រង់ចាាំស្ដដ រ់រង្ខគ រ់ ប្រប្ពឹត្ត
ឲ្យប្ត្ូវចិត្ត សប្រើរក្យេមដីគួរឲ្យស្េលាញ់ ។ 
 ២- រនពួក្ណា   ជាទីសគ្នរពររេ់ស្ដេ មី      ែ្ចជាមាត រិត 
េមែប្រែមែ៍ ជាសែើម ប្ត្ូវសវេើេកាក រៈ សគ្នរព រ្ជា ែល់រុគគល
ពួក្ស្េះ ។ 
 ៣- ការង្ខរណាក្នុងផទេះររេ់ស្ដេ មី ែ្ចជាត្ាញ ឬសែរេាំពត់្
សខ្មអាវ សយើងប្ត្ូវឧេាែ៍     មិនខជិល ប្រក្រសោយការយល់ែឹងក្នុង
ឧបាយ ។ 



-295- 

 

 ៤- អស ត្ រន ររេ់ស្ដេ មីែ្ចជាទេៈ ខាុាំរសប្មើ ក្្ន នួលសយើង
ប្ត្ូវែឹងន្វអេីហែលសគសវេើសែើយឬសៅមិនបានសវេើ ប្ត្ូវែឹងពីេុខភាពនិង
ប្ត្ូវហចក្រ ាំហលក្ររេ់ររសិភាគែល់សគ តមហែលសគប្ត្ូវបាន ។ 

៥- ប្ទពយេមបត្តិ មានមាេ ប្បាក់្ ជាសែើមហែលស្ដេ មីរក្បាន
មក្ ប្ត្ូវសចេះ ុាំប្គង រក្ាការររ មិនជាអនក្សលងហលបង ផឹក្ស្ស្ដ ជា
មនុេសលមួច និងមិនប្តូ្វរាំផ្កល ញប្ទពយេមបត្តិ សោយឧបាយសផសងៗ
ស ើយ ។ 

ធម៌របស់នារី៥ោ៉ាង 
 ១- ភតតុបិយំ  ប្ត្ូវសចេះស្េលាញ់ស្ដេ មី ។ 
 ២- ភតតុវរឆេំ  ប្ត្ូវសចេះប្រែិរ័ត្ន៍ស្ដេ មី ។ 

៣- ភតតុច្ឆរិនឹ ប្រប្ពឹត្តសស្ដម េះប្ត្ង់ចាំសរេះស្ដេ មី(េ្មបីសពលមាន
ទុក្ខ) ។ 
 ៤- ភតតុសុស្សដឋឹ   សរឿស្ដដ រ់រក្យជាប្រសោរន៍ររេ់ស្ដេ មី មិន
ចាំទេ់ ។ 

៥- ភតតុគុណគហិយ ំ សរលេរសេើរគុែេមបត្តិររេ់ស្ដេ មី។  
្តូវ្បយ័តនវតថុ៥ោ៉ាង 

 ១-  ាសនំ  សភលើង ។ 
 ២- កុញ្ជចោ  ែាំរ ី។ 
 ៣- កណាសប្បំ  ពេ់ហវក្ ។ 
 ៤- មោោភិសិតតំ  ប្ពេះរាជាហែលសគអភិសេក្សែើយ ។ 
 ៥- បមុោ  សពាា ពួក្ស្េីទាំងអេ់ ។ 
 * នររនគរបីគរ់រក្សោយការប្រុងប្រយ័ត្ន ន្វវត្ថុទាំង៥សនេះ
សប្រេះភាពសទៀងទត់្ននវត្ថុទាំងស្េះរុគគលែឹងបានសោយប្ក្ណាេ់។  
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ចៅអាោស្បកបចោយធម៌៥មិនគួរសរចសើរ 
 ១- ន  អាកប្បសម្បចនាា មិនរររ្ិែ៌សោយមារោទ ។ 
 ២- ន  វហុស្សុចា    មិនមានការសចេះែឹង ។ 
 ៣- ន  បដិសោានាោចមា  ន  កេ្ាណ្ណោចមា  មិនសប្ត្ក្អរ
ក្នុងទីស្ដង ត់្  មិនសប្ត្ក្អរក្នុងកុ្េលវម៌ ។ 
 ៤- ន  កេ្ាណោចច្ឆ  មានវាចាមិនពីសរាេះ ។ 
 ៥- ទុប្បចញ្ញា  ជចឡា  ឯ មូចា  ឥត្ប្បាជាា  លងង់សមល  ។ 

ចៅអាោស្បកបចោយធម៌៥គួរសរចសើរ 
 ១- អាកប្បសម្បចនាា រររ្ិែ៌សោយមារោទ ។ 
 ២- វហុស្សុចា  ជាអនក្សចេះែឹសប្ចើន ។ 
 ៣- បដិសចេលខិា  បដិសោានាោចមា  កេ្ាណ្ណោចមា  ជា
អនក្ែុេខ្មត់្ចិត្ត សប្ត្ក្អរក្នុងទីស្ដង ត់្ សប្ត្ក្អរក្នុងកុ្េលវម៌ ។ 
 ៤- កេ្ាណោចច្ឆ  ជាអនក្មានវាចាពីសរាេះ ។ 
 ៥- បញ្ញោ  អជចឡា  អចន មូចា  ជាអនក្មានប្បាជាា  មិន
លងង់សមល  ។ 

ចៅអាោសជាទីចារវចោយធម៌៥ 
១- បាតិចមាកខសំវរសំវុចា  ជាអនក្មានេីល េប្ងួមក្នុង

បាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ២- វហុស្សុចា  ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- កេ្ាណោចច្ឆ ជាអនក្មានវាចាពីសរាេះ ។ 
 ៤- រតុនន ំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី  ជាអនក្បានមិនលាំបាក្ន្វ
្នទាំង៤ ។ 

៥- វិមុតត ឹ សរឆិកាា  ជាអនក្សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមិត្តិទាំងពីរ ។ 
- មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ   ភិក្ខុជាសៅអាវាេ ប្រក្រសោយវម៌៥ 
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ោ៉ាងសនេះឯង ជាទីស្េលាញ់ ជាទីសពញចិត្ត ជាទីសគ្នរព គួរេរសេើរ
ររេ់េប្ពែមចារទីាំងឡាយ ។ 

ចៅអាោសធាាក់នរកចោយធម៌៥ 
 ១- អវណ្ណារហស្ស  វណណំ  ភាសតិ  មិនពិចារណាមុនសែើយ 
េរសេើរ រុគគលហែលគួរតិ្េះសែៀល ។ 
 ២- វណ្ណារហស្ស  អវណណំ  ភាសតិ   មិនពិចារណាមុនសែើយ 
តិ្េះសែៀលរុគគលហែលគួរេរសេើរ ។ 
 ៣- អប្បសាទនីយឋាចន  បសាទំ  ឧបទំចសតិ   មិនពិចារណា
មុនសែើយ ប្រេះថាល ក្នុងសែតុ្មិនគួរប្រេះថាល  ។ 
 ៤- បសាទនីយឋាចន  អប្បសាទ ំ ឧបទំចសតិ   មិនពិចារណា
មុនសែើយ មិនប្រេះថាល ក្នុងសែតុ្ហែលគួរប្រេះថាល  ។ 
 ៥- សោោចទយ្យំ  វិនិបាចតតិ  ញុាាំងេទ្សទយយ ររេ់ទយក្
ឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អវណ្ណារហស្ស  វណណំ  ភាសតិ  មិនពិចារណាមុនសែើយ 
េរសេើរ រុគគលហែលគួរតិ្េះសែៀល ។ 
 ២- វណ្ណារហស្ស  អវណណំ  ភាសតិ   មិនពិចារណាមុនសែើយ 
តិ្េះសែៀលរុគគលហែលគួរេរសេើរ ។ 
 ៣- អាោសមរឆរី  អាោសបេិចគធី  ជាអនក្ក្ាំណាញ់អាវាេ 
ជារ់ក្នុងអាវាេ ។ 
 ៤- កុេមរឆរី  កុេបេិចគធី  ជាអនក្ក្ាំណាញ់ប្ត្ក្្ល ជារ់ក្នុង
ប្ត្ក្្ល ។ 
 ៥- សោោចទយ្យំ  វិនិបាចតតិ  ញុាាំងេទ្សទយយររេ់ទយក្ 
ឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ ។ 
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ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អាោសមរឆរី ជាអនក្ក្ាំណាញ់អាវាេ ។ 
 ២- កុេមរឆរ ី   ជាអនក្ក្ាំណាញ់ប្ត្ក្្ល ។ 
 ៣- ោភមរឆរី   ជាអនក្ក្ាំណាញ់លាភ ។ 
 ៤- វណណមរឆរ ី  ជាអនក្ក្ាំណាញ់គុែ ។ 
 ៥- ធមេមរឆរី  ជាអនក្ក្ាំណាញ់វម៌ ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុជាសៅអាវាេ ប្រក្រសោយវម៌៥
ោ៉ាងសនេះ រហមងសៅសក្ើត្ក្នុងនរក្ ែ្ចសគ ា្ំយក្សៅទមាល ក់្ , ចាំហែក្
សៅអាវាេហែលប្រក្រ សោយវម៌៥ោ៉ាងផទុយពីសនេះ រហមងសៅសក្ើត្
ក្នុងស្ដថ នេួគ៌ ែ្ចសគ ា្ំយក្សៅោក់្ ។ 

ចៅអាោសចធេើអាោសឲ្យេែចោយធម៌៥ 
 ១- បាតិចមាកខសំវរសំវុចា    ជាអនក្េប្ងួមក្នុង បាតិ្សមាក្ខ- 
េាំវរេីល ។ 
 ២- វហុស្សុចា  ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- កេ្ាណោចច្ឆ ជាអនក្មានវាចាពីសរាេះ ។ 
 ៤- បដវិចោ  ធមេិកថាយ  សម្បហំចសតុំ  ជាអនក្អង់អាច
សែើមបីពនយល់ររេ័ិទឲ្យរកី្រាយសោយវមមីក្ថា ។ 
 ៥- រតុនន ំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី  ជាអនក្បានមិនលាំបាក្ន្វ
្នទាំងរួន ។ 

ចៅអាោសមានឧបការៈច្រើនដេ់អាោសចោយធម៌៥ 
១- បាតិចមាកខសំវរសំវុចា  ជាអនក្េប្ងួមក្នុងបាតិ្សមាក្ខ-

េាំវរេីល ។ 
 ២- វហុស្សុចា  ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- ខណោផុេលំ    បដិសងខចោតិ        រួេរុលសេ្េនៈហែល 
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ហរក្បាក់្ ។ 
 ៤- ភិកខុសចង្ោ  អភិកចនាា  គិហីនំ  អាចោចរតិ  កចោថ  បុញ្ញា-
និ   សមចោ   បុញ្ញានិ   កាតុំ     សរើមានភិក្ខុេងឃសប្ចើននិមនតច្លមក្ 
សៅអាវាេ ប្ត្ូវប្បារ់ែល់ពួក្ប្គែេថថា “ សពលសនេះជាសពលប្ត្ូវសវេើ
រុែយ ” ។  
 ៥- រតុនន ំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី   ជាអនក្បានមិនលាំបាក្ន្វ
្នទាំង៤ ។ 

ចៅអាោសជាអនកអនុច្ាះដេ់វួក្គហសថចោយធម៌៥ 
 ១- អធិសីចេសុ  សមាទចបតិ    ហែ ា្ំប្គែេថឲ្យតាំងសៅ
ក្នុងអវិេីល ។ 
 ២- ធមេទស្សចន  និចវចសតិ  ហែ ា្ំឲ្យស ើញវម៌ ។ 
 ៣- គិោនចក  ឧបសងកមិាា  អរហគគតំ  សតឹ  ឧបោោចបថាតិ  
ច្លសៅញុាាំងមនុេសមានរាំងឺឲ្យត្មកល់ទុក្ន្វស្ដម រតី្ ឲ្យតាំងសៅក្នុង
អរែត្តគុែ ។ 
 ៤- ភិកខុសចង្ោ  អភិកចនាា  គិហីនំ  អាចោចរតិ  កចោថ  បុញ្ញា-
និ  សមចោ   បុញ្ញាន ិ  កាតុំ      សរើមានភិក្ខុេងឃសប្ចើននិមនតច្លមក្
សៅអាវាេ ប្ត្ូវប្បារ់ែល់ពួក្ប្គែេថថា “ សពលសនេះជាសពលប្ត្ូវសវេើ
រុែយ ” ។ 
  ៥- សោោចទយ្យ ំ  ន  វិបាចតតិ  មិនញុាាំងេទ្សទយយររេ់
ទយក្ឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ ។ 

្ប្វឹតតទុរចរិតមានចោស៥ 
 ១- អាាបិ  អាានំ  ឧបវទតិ  ខលួនឯងតិ្េះសែៀលខលួនឯង ។ 
 ២- អនុវិរច  វិញ្ញួ  គរហនតិ  ពួក្អនក្ប្បារាពិចារណាសែើយ 
តិ្េះសែៀលបាន ។ 
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 ៣- បាបចកា  កិតតិសចោោ  អវភុគគរឆតិ  កិ្ត្តិេពទែ៏អាប្ក្ក់្
ខចរខ្មច យសៅ ។ 
 ៤- សមេណូ្ហោ   កាេំ  កចោតិ  សពលស្ដល រ់វសងេងស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  អបាយំ  ទុគគតឹ  វិនិបាតំ  និរយំ  ឧបបជជតិ 
សប្កាយពីស្ដល រ់សៅសក្ើត្ជាតិ្រចាា ន សប្រត្ អេុរកាយ នរក្ ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
១- អាាបិ  អាានំ  ឧបវទតិ    ខលួនឯងតិ្េះសែៀលខលួនឯង ។ 

 ២- អនុវិរច  វិញ្ញួ  គរហនតិ  ពួក្អនក្ប្បារាពិចារណាសែើយ 
តិ្េះសែៀលបាន ។ 
 ៣- បាបចកា  កិតតិសចោោ  អវភុគគរឆតិ  កិ្ត្តិេពទែ៏អាប្ក្ក់្
ខចរខ្មច យសៅ ។ 
 ៤- សទធមាា  វុោោតិ ស លៀងឃ្លល ត្ចាក្ប្ពេះេទ្មម ។ 
 ៥- អសទធចមេ  បតិោោតិ  តាំងសៅក្នុងអេទ្មម ។ 

្ប្វឹតតសុររិតមានអានិសង្ស៥ 
 ១- អាាបិ   អាានំ   ន   ឧបវទតិ    ខលួនឯងមិនតិ្េះសែៀលខលួន
ឯង ។ 
 ២- អនុវិរច   វិញ្ញូ   បសំសនតិ   ពួក្អនក្ប្បារា ពិចារណាសែើយ
ហត្ងេរសេើរ ។ 
 ៣- កេ្ាចណ្ណ  កិតតិសចោោ  អវភុគគរឆតិ  កិ្ត្តិេពទែ៏ពីសរាេះ
ខចរខ្មច យសៅ ។ 
 ៤- អសមេូណ្ហោ   កាេំ  កចោតិ    សពលស្ដល រ់មិនវសងេងស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ  សុគតឹ  សគគំ  ចោកំ  ឧបបជជតិ  សប្កាយពីស្ដល រ់
សៅសក្ើត្ក្នុងេុគតិ្ េួគ៌ សទវសលាក្ ។ 
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មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
១- អាាបិ   អាានំ   ន   ឧបវទតិ    ខលួនឯងមិនតិ្េះសែៀលខលួន 

ឯង ។ 
 ២- អនុវិរច   វិញ្ញូ   បសំសនតិ   ពួក្អនក្ប្បារា ពិចារណាសែើយ
ហត្ងេរសេើរ ។ 
 ៣- កេ្ាចណ្ណ  កិតតិសចោោ  អវភុគគរឆតិ  កិ្ត្តិេពទែ៏ពីសរាេះ
ខចរខ្មច យសៅ ។ 
 ៤- អសទធមាា  វុោោតិ  ស លៀងឃ្លល ត្ចាក្អេទ្មម ។ 
 ៥- សទធចមេ  បតិោោតិ   តាំងសៅក្នុងប្ពេះេទ្មម ។ 

អប្បសាទិកាទីនវៈ៥ 
 ១-អប្បសនាា  នប្បសីទនតិ  ពួក្រនហែលមិនទន់ប្រេះថាល  រហមង
មិនប្រេះថាល  ។ 
 ២- បសនាានំ   ឯកច្ឆានំ   អញ្ញថតតំ   ចហាតិ     ពួក្រនហែល 
ប្រេះថាល សែើយ ក៏្ប្ត្លរ់ជាង្ខក្ចិត្តសចញ ។ 
 ៣- សតថុ  សាសនំ  ន  កតំ  ចហាតិ  ស ម្ េះថាមិនសវេើតមរក្យ
សប្រៀនប្រសៅររេ់ប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ៤- បរឆិមា  ជនា  ទិោោនុគតឹ  អាបជជតិ  ប្ររុាំរនខ្មងសប្កាយ
នឹងយក្ត្ប្មារ់តម ។ 
 ៥- រិតតមស្ស  នប្បសីទតិ  ចិត្តររេ់រុគគលស្េះមិនប្រេះថាល  ។ 

* (អានិេងសមាន៥ោ៉ាង ផទុយពីសនេះ) ។ 
ចោស៥ោ៉ាងកនុងន្វសេសាន 

 ១- អសុរិ ជាទីមិនស្ដត ត្ ។ 
 ២- ទុគគនាោ មានក្លិនេតុយ ។ 
 ៣- សប្បដិភោ  ប្រក្រសោយភ័យ ។ 
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 ៤- ោោនំ  អមនុស្ោនំ  អាោចសា  ជាទីសៅររេ់ពួក្
អមនុេសកាចៗ ។ 
 ៥- វហុជនស្ស  អាចោទនា   ជាទីប្ទសហាយាំររេ់រនសប្ចើន ។ 
 * នប្ពេមស្ដនមានសទេ៥ប្រការសនេះោ៉ាងណា រុគគលពួក្ខលេះ
ក្នុងសលាក្សនេះ ក៏្មានសទេោ៉ាងស្េះហែរ ។ 

្ជះថាានឹងបុគគេមានចោស៥ោ៉ាង 
 ១- ភិក្ខុស្េះប្តូ្វេងឃសលើក្វត្ត សប្រេះប្តូ្វអារត្តិ ។ 
 ២- ភិក្ខុស្េះប្តូ្វអារត្តិ េងឃឲ្យអងគុយក្នុងទីរាំផុត្ ។ 
 ៣- ភិក្ខុស្េះសចៀេសចញសៅកាន់ទិេ ។ 
 ៤- ភិក្ខុស្េះេឹក្សចញសៅ ។ 
 ៥- ភិក្ខុស្េះស្ដល រ់សៅ ។ 
 * ពួក្រនណាហែលប្រេះថាល  ក្នុងភិក្ខុណា កាលពិចារណាស ើញ
សែតុ្៥ោ៉ាងសនេះររេ់រុគគលស្េះសែើយ ក៏្មិនប្រេះថាល ក្នុងេងឃ មិន
សេពគរ់នឹងពួក្ភិក្ខុែនទ (ប្រេះថាល ហត្នឹងសលាក្មាច េ់អញ) មិនស្ដដ រ់
ប្ពេះេទ្មមពួក្ភិក្ខុែនទ ជាអនក្ស្ដរេ្នយចាក្ប្ពេះេទ្មម ( េម័យ
រចចុរបននសនេះេមប្ែ៌ររេ័ិទប្រេះថាល ក្នុងរុគគលសទេះជាភិក្ខុ ស្ដមសែរ
ស្េះោ៉ាងណាក៏្សោយ ជាពិសេេឲ្យហត្សលាក្សចេះេហមដងវម៌ មាន
េមដីហផតមរលួយ សចេះរសញ្ញជ រសលើក្សរើង សចេះយល់ទុក្ខវុរៈខលួន សចេះយក្
អាស្ដ  ហអរអរ...   ។    ចាំហែក្ឯពួក្ភិក្ខុមានេីល ជាអនក្េប្ងួម 
មានែិរ ិ ឱត្តរបៈ ពយោមជាសប្គឿងែុេខ្មត់្កិ្សលេ  ប្ទប្ទង់ន្វ
វុត្ងគគុែជាសែើម មិនេ្វសអើសពើ ក្នុងការសគ្នរព ប្រេះថាល នឹងពួក្ភិក្ខុ
ទាំងស្េះស ើយ...) ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៥៌ 
 - គួរញុាាំងកុ្លរុប្ត្ឲ្យឧរេមបទបាន 
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 - គួរឲ្យនិេស័យបាន 
 - គួរឲ្យស្ដមសែររសប្មើបាន, គឺ : 
 ១- អចសចកខន         សីេកខចនធន    សមនាាគចា       ចហាតិ   
ភិក្ខុប្រក្រសោយេីលក្ខន្ ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ២- អចសចកខន  សមាធិកខចនធន  សមនាាគចា  ចហាតិ  
ប្រក្រសោយេមាវិក្ខន្ ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ៣- អចសចកខន  បញ្ញាខចនធន  សមនាាគចា  ចហាតិ  
ប្រក្រសោយរញ្ញា ខន្ ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ៤- អចសចកខន  វិមុតតកិខចនធន  សមនាាគចា  ចហាតិ  
ប្រក្រសោយវមុិត្តិក្ខន្ ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ៥- វិមុតតញិ្ញាណទស្សនកខចនធន  សមនាាគចា  ចហាតិ  
ប្រក្រសោយវមុិត្តិញ្ញា ែទេសនៈ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៥៌ឆ្ងាយវី្វះសទធមេ 
 ១- អស្សចោោ  ភិក្ខុមិនមានេទ្ ។ 
 ២- អហិរិចកា  ភិក្ខុមិនខ្មម េសខពើមបារ ។ 
 ៣- អចនាតតប្បី  ភិក្ខុមិនខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- កុសីចា  ភិក្ខុខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៥- ទុប្បចញ្ញា  ភិក្ខុអរបឥត្ប្បាជាា  ។ 

* ភិក្ខុប្រក្រសោយវម៌៥សនេះ រហមងឃ្លល ត្ មិនតាំងសៅេ រ់ក្នុង
ប្ពេះេទ្មម មិនគួរនឹងែល់ន្វសេចក្ដីចសប្មើនល្ត្លាេ់វាំទ្លាយក្នុង
វមមវន័ិយសនេះបានស ើយ ។ 

មិនេះធម៌៥មិនគួរបានគុណវិចសស 
 ១- អាោសមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់អាវាេ ។ 
 ២- កុេមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់ប្ត្ក្្ល ។ 
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 ៣- ោភមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់លាភ ។ 
 ៤- វណណមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់គុែ ។ 
 ៥- ធមេមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់វម៌ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អាោសមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់អាវាេ ។ 
 ២- កុេមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់ប្ត្ក្្ល ។ 
 ៣- ោភមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់លាភ ។ 
 ៤- វណណមរឆរិយំ ក្ាំណាញ់គុែ ។ 
 ៥- អកតញ្ញុតំ  អកតចវទិតំ    ជាមនុេសអក្ត្ញ្ា្ អក្ត្សវទី ។ 
 * រុគគលហែលមិនលេះន្វវម៌៥ោ៉ាងែ្ចសរលមក្សនេះ មិនគួរ
បានន្វរឋមរាន ទុតិ្យរាន ត្តិ្យរាន ចតុ្ត្ថរាន និងមិនគួរ
សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វសស្ដត េក្ទ អ្គ្ន និងអរែត្តសទ ។ ឯរុគគល
ហែលគួរបានវញិស្េះ គឺមានសេចក្ដីផទុយគ្នន សនេះ ។ 

រច្មើនធម៌៥ចដើម្បីដឹងរ្ាស់នូវោគៈ 
 ១- អសុភសញ្ញា េមាគ ល់ស ើញថាមិនស្ដត ត្ ។ 
 ២- មរណសញ្ញា េមាគ ល់ស ើញក្នុងសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៣- អាទីនវសញ្ញា េមាគ ល់ស ើញថាជាសទេ ។ 
 ៤- អាហាចរ  បដិកូេសញ្ញា  េមាគ ល់ស ើញ គួរឲ្យសខពើមក្នុង
អាហារ ។ 
 ៥- សវេចោចក    អនភិរតសញ្ញា  េមាគ ល់ស ើញថាមិនគួរ
សប្ត្ក្អរក្នុងសលាក្ទាំងពួង ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អនិរចសញ្ញា េមាគ ល់ស ើញថាមិនសទៀង ។ 
 ២- ទុកខសញ្ញា  េមាគ ល់ស ើញថាជាទុក្ខ ។ 
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 ៣- អនតតសញ្ញា េមាគ ល់ស ើញថាមិនហមនខលួន ។ 
 ៤- បហានសញ្ញា េមាគ ល់ស ើញក្នុងវម៌ជាសប្គឿងលេះ ។ 
 ៥- វិោគសញ្ញា េមាគ ល់ស ើញក្នុងវម៌ជាសប្គឿងសនឿយ- 
ណាយ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សទធិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺេទ្ ។ 
 ២- វីរិយិន្ទនរិយំ ឥគនទិយគឺវរីយិៈ ។ 
 ៣- សតិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺេតិ្ ។ 
 ៤- សមាធិន្ទនរិយំ ឥគនទិយគឺេមាវិ ។ 
 ៥- បញ្ញិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺរញ្ញា  ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សោោវេំ  ក្មាល ាំងេទ្ ។ 
 ២- វីរិយវេំ  ក្មាល ាំងពយោម ។ 
 ៣- សតិវេំ  េមាល ាំងេតិ្ ។ 
 ៤- សមាធិវេំ ក្មាល ាំងេមាវិ ។ 
 ៥- បញ្ញាវេំ  ក្មាល ាំងរញ្ញា  ។ 

អនតោយិកធម៌៥ 
 ១- កមេនតោយ   អនតរាយសប្រេះក្មម  (អននតរយិក្មម៥ និងភិក្ខុនី 
ទ្េក្ក្មម) ។ 
 ២- កិចេសនតោយ  អនតរាយសប្រេះកិ្សលេ(និយត្មិចាា ទិែាិ)។ 
 ៣- វិបាកនតោយ   អនតរាយសប្រេះវបិាក្ ខែៈរែិេនិ្ (ររេ់
ទុសែតុ្ក្រុគគល រែឌ ក្ៈ តិ្រចាា ន និង ឧភសតពយញ្ជ នក្ៈ) ។ 
 ៤- ឧបោទនតោយ  អនតរាយសប្រេះតិ្េះសែៀលប្ពេះអរយិៈ ។ 
 ៥- អាណ្ណវិតកកមនតោយ   អនតរាយសប្រេះប្រប្ពឹត្តក្នលងេិកាខ  -  
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រទសោយចិត្តហក្លង មិនបានេហមដងសទេសចញ ។ 
 * វម៌អនតរាយទាំង៥សនេះហត្ងរារាាំងន្វឧត្តរមិនុេសវម៌មិនឲ្យ
សក្ើត្ែល់រុគគលណាមួយស ើយ ។ 

ឧបមាននខនធ៥ 
 ១- ចផណុបិចណ្ណោបមំ  រូបំ ររ្សប្រៀរែ្ចពពុេះទឹក្ ។ 
 ២- ចវទនា  បុវេុ ូបមា សវទ្សប្រៀរែ្ចប្ក្សពញទឹក្ ។ 
 ៣- មរីរិកូបមា  សញ្ញា េញ្ញា សប្រៀរែ្ចនថងរសែដើ រក្្ន។ 
 ៤- សង្ខាោ  កទេូបមា េង្ខខ រទាំងឡាយ សប្រៀរែ្ច
សែើមសចក្ ។ 
 ៥- មាយូបមំ  វិញ្ញាណំ វញិ្ញា ែសប្រៀរែ្ចក្លមាោ។ 

សេលធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- ោចា សេចក្ដីសប្ត្ក្ប្ត្អាល ។ 
 ២- ចោចសា សេចក្ដីប្រទ្េរា៉ាយ ។ 
 ៣- ចមាចហា សេចក្ដីលងង់វសងេង ។ 
 ៤- មាចនា សេចក្ដីរងឹត្តឹង ។ 
 ៥- ទិដឋ ិ សេចក្ដីយល់ខុេ ។ 

សប្ាយ៥ោ៉ាង 
 ១- អាោសសប្ាយ ទីសៅជាទីេរាយ ។ 
 ២- ឧតុសប្ាយ រែ្វជាទីេរាយ ។ 
 ៣- អាហារសប្ាយ អាហារជាទីេរាយ ។ 
 ៤- បុគគេសប្ាយ រុគគលជាទីេរាយ ។ 
 ៥- ធមេស្សវនសប្ាយ   េរាយសោយការស្ដដ រ់វម៌ ។ 

អនិមិតតកធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- ជីវិតអនិមិតតក ការរេ់សៅក្ាំែត់្ឆ្ងន ាំមិនបាន ។ 
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 ២- វ្ាធិអនិមិតតក ការ ឺថាក ត់្ក្ាំែត់្មិនបាន ។ 
 ៣- កាេអនិមិតតក សពលសវលាប្តូ្វស្ដល រ់ក្ាំែត់្មិនបាន ។ 
 ៤- ចទហនិចកខបនអនិមិតតក    ស្ដថ នទីប្ត្ូវោក់្ចុេះន្វរាងកាយ 
ក្ាំែត់្មិនបាន ។ 

៥- គតិអនិមិតតក   ែាំសែើ រសៅកាន់ររសលាក្ក្ាំែត់្មិនបាន។ 
មារ៥ោ៉ាង 

 ១- ខនធមារ  មារគឺខន្៥ ។ 
 ២- កិចេសមារ មារគឺកិ្សលេ ។ 
 ៣- អភិសង្ខារមារ មារគឺអកុ្េលក្មម ។ 
 ៤- ចទវបុតតមារ មារគឺសទវតមានចិត្តបារ ។ 
 ៥- មរចុមារ  មារគឺសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 

មហាបរិច្ឆាគ ៥ 
 ១- អងគបរិច្ឆាចា ការលេះរង់ន្វអវយវៈ ។ 
 ២- ធនបរិច្ឆាចា ការលេះរង់ប្ទពយេមបត្តិ ។ 
 ៣- បតុតបរិច្ឆាចា ការលេះរង់ក្្ន ។ 
 ៤- ោរបរិច្ឆាចា ការលេះរង់ប្រពន្ ។ 
 ៥- ជីវិតបរិច្ឆាចា ការលេះរង់រីវតិ្ ។ 

ចទវទូត៥ោ៉ាង 
 ១- ក្្នហង៉ាត្ហែលសទើរនឹងសក្ើត្ ។ 
 ២- មនុេសចាេ់ររា ប្ទុឌសប្ទមប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
 ៣- មនុេសជារ់សទេ គួរែល់ទែឌ ក្មម ។ 
 ៤- មនុេសមានរាំងឺ ទុក្ខលាំបាក្ ។ 
 ៥- មនុេសស្ដល រ់ ក្ាំពុងសែើមសបា៉ាង ។ 
 * េត្េណាហែលមានបារក្មមតិ្ច   កាលធ្លល ក់្នរក្  ពួក្និរយ- 
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បាលហត្ងចារ់េត្េស្េះប្ត្ង់សែើមនែ ា្ំយក្សៅថាេ យសេដចយមរារ 
រចួប្ការទ្លថា រពិប្ត្ប្ពេះឧររត្តិសទព រុរេសនេះជាអនក្មិនសគ្នរព
មាត រិត មិនសគ្នរពេមែប្រែមែ៍ មិនសកាត្ហប្ក្ងក្នុងប្ត្ក្្ល
សរៀមចបងសទ េ្មប្ទង់ោក់្អាជាា នឹងរុរេសនេះចុេះ ។ រ ទ្ រ់មក្សទើរ
សេដចយមរារស្ដក្េួរសែញសោល េួរស លច លីន្វសទវទ្ត្ទាំង៥
សនេះប្ពមទាំងេួររមលឹក្ន្វរុែយកុ្េលខលេះ ហប្ក្ងធ្លល រ់បានសវេើ េត្េ
ណារឭក្ស ើញ េត្េស្េះរចួពីនរក្បាន េត្េណារឭក្មិនស ើញ 
សេដចយមរារប្រគល់ឲ្យ្យនិរយបាលចាត់្ការតមយថាក្មម ។ 
 សេដចយមរារហែលបានរួយរមលឹក្ ន្វរុែយររេ់េត្េនរក្
ស្េះ លុេះប្តហត្ េត្េស្េះកាលសៅជាមនុេស ធ្លល រ់បានឧទទិេរ្ន
រុែយែល់សេដចយមរារ សរើមិនឧទទិេឲ្យសទ សេដចយមរារក៏្រក្នឹក្
មិនស ើញហែរ ។ 
 ចាំហែក្េត្េពួក្ណាហែលមានបារក្មមវងន់ គឺប្ត្ូវសក្ើត្សស្ដយ
ទុក្ខក្នុងនរក្ហត្មដង សេដចយមរារមិនបាច់ប្តូ្វេួរ ា្ំសទ ែ្ចជារារ
រុរេចារ់សចារបាន ប្ពមទាំងប្ទពយជាភេដុតង គឺប្តូ្វយក្សៅោក់្
សទេហត្មដង មិនចាាំបាច់ប្ត្ូវរាំនុាំរប្មេះអេីសទ ។ 
 សេដចយមរារស្េះ គឺសេដចសវមានិក្សប្រត្ សប្រេះសវមានិក្សប្រត្
សនេះ រួនកាលសស្ដយទិពេេមបត្តិ គឺមានសែើមក្របប្ពឹក្សជាទិពេ ឧទយន
ជាទិពេ ស្េីរបាាំជាទិពេ ក្នុងទិពេវមិាន រួនកាលកាល យសៅជាសេដច
យមរារសោយក្មមវបិាក្ ។ 

* (សេចក្ដីទុក្ខសប្ចើនប្រសភទក្នុងនរក្ ច្រសមើលក្នុងសទវទ្ត្េ្ប្ត្ សនមិរារ-
ជាត្ក្ និងររមត្ថសជាតិ្ក្...) ។ 

............ 
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ធម៌្៥យា៉ា ងរបស់បុគ្គល៦ពកួ 

ធមេា៥របស់វួកក្ស្ត 
 ១- ចភាាធិប្ាោ ពួក្ក្សប្ត្មានសភាគៈជាទីប្បាថាន  ។ 
 ២- បញ្ញូបវិច្ឆោ មានរញ្ញា ជាទីពិចារណា ។ 
 ៣- វោធិោោនា មានពួក្ពលជាទីតាំងមាាំ ។ 
 ៤- បឋវីអភិនិចវសា មានហផនែីជាទីប្រកាន់ ។ 
 ៥- ឥស្សរិយបរិចោសានា   មានឥេសរយិៈជាទីរាំផុត្ ។ 

ធមេា៥របស់វួក្ពាហេណ៍ 
 ១- ចភាាធិប្ាោ មានសភាគៈជាទីប្បាថាន  ។ 
 ២- បញ្ញូបវិច្ឆោ មានរញ្ញា ជាទីពិចារណា ។ 
 ៣- មនាាធិោោនា មានមនតជាទីតាំងមាាំ ។ 
 ៤- យញ្ញាភិនិចវសា មានការរ្ជាជាទីប្រកាន់ ។ 
 ៥- ្វហេចោកបរិចោសានា   មានប្ពែមសលាក្ជាទីរាំផុត្ ។ 

ធមេា៥របស់វួកគហបតី 
 ១- ចភាាធិប្ាោ មានសភាគៈជាទីប្បាថាន  ។ 
 ២- បញ្ញូបវិច្ឆោ មានរញ្ញា ជាទីពិចារណា ។ 
 ៣- សិប្ាធិោោនា មានេិលបៈជាទីតាំងមាាំ ។ 
 ៤- កមេនាាភិនិចវសា មានការង្ខរជាទីប្រកាន់ ។ 
 ៥- និដឋិតកមេនតបរិចោសានា   មានការង្ខរេសប្មចសែើយជា
ទីរាំផុត្ ។ 

ធមេា៥របស់វួក្សី 
 ១- បុរិសាធិប្ាោ មានប្រុេជាទីប្បាថាន  ។ 
 ២- អេង្ខារូបវិច្ឆោ មានសប្គឿងអលង្ខក រជាទីពិចារណា ។ 
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 ៣- បុាាធិោោនា មានរុប្ត្ជាទីតាំងមាាំ ។ 
 ៤- អសបតិអភិនិចវសា មិនមានស្េីរមួរដីជាទីប្រកាន់ ។ 
 ៥- ឥស្សរិយបរិចោសានា មានឥេសរយិៈជាទីរាំផុត្ ។ 

ធមេា៥របស់វួកចច្ឆរ 
 ១- អាោនាធិប្ាោ មានការលួចជាទីប្បាថាន  ។ 
 ២- គហណូបវិច្ឆោ មាននប្ពសញៀត្េាត្ជាទីពិចារណា ។ 
 ៣- សាាធិោោនា មានសប្គឿងេស្រស្ដដ វវុជាទីតាំងមាាំ ។ 
 ៤- អនធកាោភិនិចវសា មានទីងងឹត្ជាទីប្រកាន់ ។ 
 ៥- អទស្សនបរិចោសានា មានកិ្រោិមិនស ើញ គឺការសគច 
សវេះជាទីរាំផុត្ ។ 

ធមេា៥របស់វួកសមណៈ 
១- ខនតិចសារច្ឆាធិប្ាោ មានខនដីនិងភាវៈសេងៀមជាទីប្បាថាន ។
២- បញ្ញូបវិច្ឆោ      មានរញ្ញា ជាទីពិចារណា ។ 

 ៣- សីោធិោោនា      មានេីលជាទីតាំងមាាំ ។ 
៤- អកិញ្ចនាភិនិចវសា   មានសេចក្ដីមិនក្ងេល់ជាទីប្រកាន់។
៥- និពាានបរិចោសានា  មាននិរេ នជាទីរាំផុត្ ។  

អានិសង្សកថិន៥ោ៉ាង 
(ជាររស់ភកិ្ ខសុងឃ) 

 ១- អនាមនតច្ឆចោ ប្តច់សៅណាមិនបាច់លាភិក្ខុផងគ្នន  ។ 
 ២- អសមាោនច្ឆចោ ប្តច់សៅណាមិនបាច់យក្នប្ត្ចីវរតម, 
 ៣- គណចភាជនំ (អាចឆ្ងន់)គែសភារនបាន ។ 
 ៤- ោវទតថរីវរំ ទុក្ោក់្អតិ្សរក្ចីវរតមប្ត្ូវការ ។ 
 ៥- ចោ  រ  តតថ  រីវរុប្ាចោ  ចសា  ចនសំ  ភវិស្សតិ  ចីវរ
ណាសក្ើត្ក្នុងអាវាេស្េះ ចីវរស្េះនឹងបានែល់ភិក្ខុររ្ស្េះ ។ 
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 * ភិក្ខុហែលអាចទទួលអានិេងស៥ោ៉ាងសនេះបាន លុេះប្តហត្
ភិក្ខុស្េះសៅចាាំរុរមិិកាវេាមិនោច់ សរើភិក្ខុណាសវេើឲ្យោច់វេាសែើម
ក្ដីចាាំរចាិមិកាវេាក្ដីភិក្ខុស្េះមិនបានអានិេងសក្ថិន៥ោ៉ាងសនេះសទ។ 

អានិសង្សកថិន៥ោ៉ាង 
(ជាររស់ទយក្) 

 ១- សុរូបា     មានររ្េមបត្តិលត ។ 
 ២- សុសណ្ណានា  មានេណាា នប្ទង់ប្ទយលត ។ 
 ៣- សុសរា     មានេាំស ងពីសរាេះ ។ 
 ៤- រកកវតតិ  ោជា  ចហាតិ  នឹងបានជាសេដចចប្ក្ពត្តិ ។ 
 ៥- ឯហិភិកខុឧបសម្បោ    បានរួេជាឯែិភិក្ខុ ។ 

្វះសទធមេសាបសូន្យចោយចហតុ៥ោ៉ាង 
 េម័យមួយប្ពេះមហាក្េសរ ទ្លេួរប្ពេះមានប្ពេះភាគថាចុេះ 
សែតុ្ែ្ចសមដចបានជាកាលពីសែើម មានេិកាខ រទតិ្ច ហត្មានភិក្ខុបាន
េសប្មចប្ពេះអរែត្តសប្ចើន ? ចុេះសែតុ្ែ្ចសមដច បានជាឥ ្វសនេះ មាន
េិកាខ រទសប្ចើន ហត្មានភិក្ខុបានេសប្មចប្ពេះអរែត្តតិ្ច ? 
 ប្ពេះអងគប្តេ់ថា កាលសរើពួក្េត្េស្ដរេ្នយសៅ ប្ពេះេទ្មម
ក៏្អនតរធ្លនសៅហែរ បានជាមានេិកាខ រទសប្ចើន មានភិក្ខុបានេសប្មច
ប្ពេះអរែត្តតិ្ច (មួយសទៀត្) េទ្មមរបែិររ្ មិនបានសក្ើត្ស ើងក្នុង
សលាក្ែរារណា ការអនតរធ្លនននប្ពេះេទ្មម ក៏្មិនមានែរារស្េះ សរើ
េទ្មមរបែិររ្ សក្ើត្ស ើងក្នុងសលាក្កាលណា ការអនតរធ្លនននប្ពេះ
េទម្ម ក៏្មានកាលស្េះ ។ សប្រៀរែ្ច ជាត្ររ្របែិររ្ មិនទន់សក្ើត្
ស ើងក្នុងសលាក្ែរារណា ការអនតរធ្លនននមាេក៏្មិនមាន ែរារស្េះ 
សរើជាត្ររ្របែិររ្ សក្ើត្ស ើងក្នុងសលាក្កាលណា ការអនតរធ្លននន
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មាេ ក៏្មានក្នុងកាលស្េះ មានឧរសមយយែ្ចសចនេះឯង ។ សែើយ
ប្តេ់ែល់ររេ័ិទ៤ពួក្ហែលមិនសគ្នរពក្នុងវម៌៥ោ៉ាងគឺ : 
 ១- សតថរិ   អារោ  មិនសគ្នរពចាំសរេះប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធចមេ   អារោ  មិនសគ្នរពចាំសរេះប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ  អារោ  មិនសគ្នរពចាំសរេះប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាយ  អារោ  មិនសគ្នរពចាំសរេះេិកាខ  ។ 
 ៥- សមាធិសេ ឹ អារោ មិនសគ្នរពចាំសរេះេមាវិ ។ 
 * រឋវធី្លតុ្ អសបាធ្លតុ្ សត្សជាធ្លតុ្ វាសោធ្លតុ្ សវេើឲ្យប្ពេះ
េទ្មមអនតរធ្លនសៅក៏្សទ មានហត្ពួក្សមា រុរេ ហែលសក្ើត្ស ើងក្នុង
សលាក្សនេះ សទើរសវេើប្ពេះេទ្មមសនេះឲ្យអនតរធ្លនសៅបាន ។ 

្វះសទធមេាំងចៅចោយចហតុ៥ោ៉ាង 
 ១- សតថរិ  សារោ  សគ្នរពចាំសរេះប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធចមេ  សារោ  សគ្នរពចាំសរេះប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ  សារោ  សគ្នរពចាំសរេះប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាយ  សារោ  សគ្នរពចាំសរេះេិកាខ  ។ 
 ៥- សមាធិសេឹ  សារោ សគ្នរពចាំសរេះេមាវិ ។ 

ធម៌៥ោ៉ាងចធេើឲ្យវិមុតតិច្ឆស់កាា 
 ១- កេ្ាណសហាចោ  ជាអនក្មានេមាល ញ់លត ។ 
 ២- បាតិចមាកខសំវរសំវុចា ជាអនក្េប្ងួមក្នុងបាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ៣- ចរចាវិវរណសប្ាយកថា  សរលរក្យជាទីេរាយ 
ទ្លាយចិត្ត ។ 
 ៤- អារទធវីរិចោ  ជាអនក្ប្បារព្ពយោម ។ 
 ៥- បញ្ញោ  ជាអនក្មានប្បាជាា  ។ 
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ភ័យ៥ោ៉ាង 
 ១- អាជីវិតភយំ ភ័យអាំពីការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ ។ 
 ២- អសិចោកភយំ ភ័យអាំពីការមិនេរសេើរ ។ 
 ៣- បរិសំសារជជភយំ ភ័យអាំពីការសកាត្ញសញើត្ក្នុងររេ័ិទ ។ 
 ៤- មរណភយំ  ភ័យអាំពីសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៥- ទុគគតិភយំ  ភ័យអាំពីទុគគតិ្ ។ 
 * អរយិស្ដវក័្ប្រក្រសោយពលៈ៤ោ៉ាង(១)រហមងជាអនក្អែលងផុត្
ភ័យទាំង៥ោ៉ាងសនេះបាន ។ 

បាបធម៌៥ 
 ១- កុហនា ការកុ្ែក្សោយឫក្រ ។ 
 ២- េបនា ការនិោយរាក់្ទក់្សោយវាចា ។ 
 ៣- ចនមិតតិកា  ការសវេើន្វនិមិត្តគឺសប្រើឧបាយក្លសោយកាយ
ខលេះ សោយវាចាខលេះ ។ 
 ៤- និចប្បសិកា  ការសរលរក្យគាំរាម េងកត់្ សប្រើេមដីជា
សខ្មន េ េប្មារ់សកាេកាវយក្លាភ ។ 
 ៥- ោចភន  ោភំ  និជជិគឹសនា  ការយក្លាភសៅទក់្លាភ  

បរច័យនាំឲ្យចធេើអា្កក់៥ោ៉ាង 
 ១- ចោភប្បរចចោ សប្រេះសលាភៈជារចច័យ ។ 
 ២- ចោសប្បរចចោ សប្រេះសទេៈជារចច័យ ។ 
 ៣- ចមាហប្បរចចោ សប្រេះសមាែៈជារចច័យ ។ 
 ៤- អចោនិចសា  មនសិការប្បរចចោ  សប្រេះការសវេើទុក្ក្នុងចិត្ត
មិនប្ត្ូវទាំនងជារចច័យ ។ 

                                                            

១ - សមើលពលៈ៤/១៤៣ ឬ រិ.៤៩/២៧ ។ 
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 ៥- មិច្ឆាបណិហិតំ  រិតតប្បរចចោ  សប្រេះការត្មកល់ចិត្តខុេជា
រចច័យ ។ 

បរច័យនាំឲ្យចធេើេែ៥ោ៉ាង 
 ១- អចោភប្បរចចោ  សប្រេះអសលាភៈជារចច័យ ។ 
 ២- អចោសប្បរចចោ  សប្រេះអសទេៈជារចច័យ ។ 
 ៣- អចមាហប្បរចចោ  សប្រេះអសមាែៈជារចច័យ ។ 
 ៤- ចោនិចសា  មនសិការប្បរចចោ   សប្រេះការសវេើទុក្ក្នុងចិត្ត
មិនប្ត្ូវទាំនងជារចច័យ ។ 
 ៥- សមាាបណិហិតំ  រិតតប្បរចចោ  សប្រេះត្មកល់ចិត្តប្ត្ូវជា
រចច័យ ។ 
 - មាន លមហាលិ សរើវម៌១០ោ៉ាងសនេះមិនគរបីមានក្នុងសលាក្សទ  
រក្យថា អវមមចរយិវេិមចរោិក្ដី រក្យថា វមមចរយិេមចរោិក្ដី ក៏្
មិនគរបីប្បាក្ែក្នុងសលាក្ហែរ ។ 

អានិសង្សបុណ្យ៥ោ៉ាង 
 ១- សុវណណា  ភាពជាអនក្មានេមបុរផ្រផង់ ។ 
 ២- សុសរា  ភាពជាអនក្មានេាំស ងពីសរាេះ ។ 
 ៣- សុសណ្ណានា មានប្ទង់ប្ទយលត ។ 
 ៤- សុរូបា  មានររ្លត ។ 
 ៥- អាធិបរចំ  បរិោចោ    ជាអវិរតី្ មានយេររវិារ ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- បដិសមភិោ  ប្បាជាា ហរក្ធ្លល យក្នុងអត្ថក្នុងវម៌ ។ 
 ២- វិចមាកាា  វម៌ជាសប្គឿងរចួផុត្ ។ 
 ៣- សាវកបារមី ា្ំឲ្យមានបារមីេសប្មចជាប្ពេះស្ដវក័្ ។ 
 ៤- បចរចកចពាធិ ការបានរនលុេះវម៌ជាប្ពេះរសចចក្ពុទ្ ។ 
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 ៥- វុទធភូមិ  ា្ំឲ្យេសប្មចជាប្ពេះេមាម េមពុទ្ ។ 
(អានិេងសរុែយែនទសទៀត្ េ្មសមើលក្នុងនិវិក្ែឌ េ្ប្ត្) 

ផលូវកនាៅរៈ៥ោ៉ាង 
 ១- ចច្ឆរកនាៅរ  ជាផល្វមានសចារសរៀត្សរៀន ឬេមាល រ់ ។ 
 ២- ពាេកនាៅរ ជាផល្វមានេត្េស្ដហាវសរៀត្សរៀន ។ 
 ៣- និរុទកកនាៅរ ជាផល្វគ្នម នទឹក្ផឹក្ ។ 
 ៤- អមនុស្សកនាៅរ ជាផល្វមានអមនុេសកាចសរៀត្សរៀន ។ 
 ៥- ទុវភិកខកនាារ ជាផល្វលាំបាក្សប្រេះគ្នម នបាយ ។ 
 * ផល្វទាំង៥សនេះលាំបាក្    ទាំងប្រក្រសោយសប្គ្នេះថាន ក់្ពិត្ហមន  
រ៉ាុហនដផល្វគឺ វែដៈ ជាផល្វមានទីរាំផុត្សគមិនអាចែឹងបាន សែើយប្រក្រ 
សោយសប្គ្នេះថាន ក់្នប្ក្ហលង ។ 

ចភាជន៥ោ៉ាង 
 ១- ឱទចនា បាយ ។ 
 ២- កុមាាចសា នាំស្េេ់ ។ 
 ៣- សតត ុ នាំសប្ក្ៀម ឬ េែ្វ ។ 
 ៤- មចច្ឆា ប្តី្ ។ 
 ៥- មំសំ ស្ដច់ ។ 

បញ្ចចារស៥ោ៉ាង 
 ១- ខីរំ  ទឹក្សោេះស្េេ់  
 ២- ទធិ ទឹក្សោេះរ្រ  
 ៣- តចកាា ខ្មល ញ់(ទឹក្សោេះ)  
 ៤- នវនីតំ ទឹក្សោេះខ្មរ់  
 ៥- សប្បិ ទឹក្សោេះថាល   

 

ជាយវកាលិក្ 

ជាសត្តត ហកាលិក្ 
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ចភសជជៈ៥ោ៉ាង 
ទភសជ ជៈ៥យ៉ាងទនះជាសតាតហកាលកិ្ 

 ១- សប្បិ ទឹក្សោេះថាល  ។ 
 ២- នវនីត ំ ទឹក្សោេះខ្មរ់ ។ 
 ៣- ចតេំ សប្រង ។ 
 ៤- មធ ុ ទឹក្ មុាំ ។ 
 ៥- ផ្ចណិតំ េករអាំសៅ ។ 

ច្បងមាន៥ោ៉ាង 
 ១- តិេចតេំ  សប្រងលង ។ 
 ២- សាសបចតេំ សប្រងនេព ។ 
 ៣- មធុកចតេំ សប្រងស្េគាំ ។ 
 ៤- ឯរណោកចតេំ សប្រងលាុងហខារ ។ 
 ៥- វសាចតេំ  សប្រងខ្មល ញ់ ។ 

ោាញ់៥ោ៉ាង 
 ១- អរឆវសំ  ខ្មល ញ់ខ្មល  មុាំ ។ 
 ២- មរឆវសំ  ខ្មល ញ់ប្តី្ ។ 
 ៣- សុសុកាវសំ ខ្មល ញ់ឆ្ងល ម ។ 

៤- សូករវសំ  ខ្មល ញ់ប្រូក្ ។ 
 ៥- គ្ទភវសំ  ខ្មល ញ់លា ។ 
 * ខ្មល ញ់ររេ់េត្េែនទសទៀត្ ជាក្របិយៈក្ដី  ជាអក្របិយៈក្ដី 
សវៀរហត្ខ្មល ញ់មនុេសសចញ គួរទាំងអេ់ ។ 

សមណកប្ប៥ោ៉ាង 
 ហផលស ើឬរកុ្ខជាតិ្ ជាពីរគ្នម ឬភ្ត្គ្នមហែលអាចែុេះបាន មុន
នឹងឆ្ងន់ ភិក្ខុប្ត្ូវឲ្យសវេើកិ្ចច៥ោ៉ាងជាមុនគឺ : 
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 ១- អគគិបរិរិតំ  ហផលស ើហែលសគេសប្មចសោយសភលើង ។ 
 ២- សតថបរិរិតំ ហែលសគេសប្មចសោយេស្រស្ដដ  ។ 
 ៣- នខបរិរិតំ  ហែលសគេសប្មចសោយប្ក្ចក្ ។ 
 ៤- អវីជ ំ  ហផលស ើហែលគ្នម នប្គ្នរ់ ។ 
 ៥- និវេដដវីជំ  ហផលស ើហែលសគយក្ប្គ្នរ់សចញ ។ 

វូជ៥ោ៉ាង 
 ១- មូេវីជំ ព្រសក្ើត្ពីសមើម ឬ ឫេ ។ 
 ២- ខនធវីជ ំ ព្រសក្ើត្ពីសែើម ។ 
 ៣- ផ វីជ ំ ព្រសក្ើត្ពីថាន ាំង ។ 
 ៤- អគគវីជំ ព្រសក្ើត្ពីចុងឬគល់ ។ 
 ៥- វីជវីជំ ព្រសក្ើត្ពីហផល ។ 
 - ភូតាចមា  នាម  បញ្ច  វីជជាានិ    ព្រទាំង៥សនេះសៅថា 
ភ្ត្គ្នម ។ ភិក្ខុសវេើភ្ត្គ្នមឲ្យវ ិ្ េ ឬឃ្លល ត្ចាក្ទី ប្តូ្វអារត្តិ២  គឺជា
ទុក្កែក្នុងប្រសោគហែលផគង ជាបាចិត្តិយៈ ប្គរ់ៗវារៈហែលសវេើ ។   ភិក្ខុ
ប្រហារពីរគ្នម ប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ ។ 

អាច្ឆរ្យមាន៥វួក 
អា + ររ + ណ + ឥ-អា ឬ អាររ  + យ  + ឥ-អា  =  អាររិចោ  

     វ.ិ សិស្ោនំ  ហិតមាររតីតិ > អាររិចោ អនក្ប្រប្ពឹត្តន្វអាំសពើជា
ប្រសោរន៍ែល់េិេស សៅថា អាចារយ ។ 
     វ.ិ អាទចរន  ររិតចពាាតិ > អាររិចោ  អនក្ហែលេិេសប្ត្ូវប្រប្ពឹត្ត
សោយសអើសពើ ឬសោយសេចក្ដីសគ្នរព សៅថា អាចារយ ។ 
 ១-  បវេជាាច្ឆរ្យ ភិក្ខុអនក្រាំរួេកុ្លរុប្ត្ជាស្ដមសែរ ។ 
 ២- ឧបសម្បោច្ឆរ្យ ភិក្ខុអនក្េ្ប្ត្ ញត្តិចតុ្ត្ថក្មមវាចា ែល់
កុ្លរុប្ត្ឲ្យស ើងជាភិក្ខុ(ប្គូេ្ប្ត្) ។ 
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 ៣- ឧចទរសាច្ឆរ្យ សលាក្ប្គូអនក្រសប្ងៀនបាលី ។ 
 ៤- និស្សោច្ឆរ្យ ភិក្ខុអនក្ឲ្យនិេស័យ ែល់េិេសហែល 
អាស្េ័យសៅនឹងខលួន ។ 
 ៥- ធមាាច្ឆរ្យ សលាក្ប្គូអនក្រសប្ងៀនវម៌អាថ៌ មានអភិវមម និង
ក្មមោា ន ឬ វជិាជ េិលបស្ដស្រេដសផសងៗ ។ 
 * ក្នុងក្ហនលងខលេះរមួ ឧសទទស្ដចារយ និង វមាម ចារយ ហត្មួយ ។ 

ច្គឿងកកុធៈ៥ោ៉ាង 
 ១- ោ វីជន ី ផលិត្សរាមេត្េ ។ 
 ២- មុណាីសំ   មកុ្ែ ។ 
 ៣- ខគគ ំ   ប្ពេះខ័ន ។ 
 ៤- អតត ំ   អែប្ត្ ។ 
 ៥- ឧបាហនំ   េុពែ៌បាទុកា ។ 

បុវេនិមតិត៥ោ៉ាង 
ររស់រកួ្ទេវតាម្នុទរលចតុ ិ

 ១- វាានិ  កិេិសស្នត ិ េាំពត់្ទាំងឡាយសៅែមង ។ 
 ២- មាោ  មិោយនត ិ ផ្កក ក្ប្មងទាំងឡាយស្េសរន ។ 
 ៣- កចរឆហិ  ចសោ  មុញ្ជនតិ  សញើញែ្រសចញអាំពីសក្លៀក្ ។ 
 ៤- កាចយ  ចវវណណិយំ  ឱកកមតិ  ប្ពេះវរែីក្នុងេររីៈប្បាេ
សចញសៅ ។ 
 ៥- ចទោ   ចទចោសចន   ន   សណោហតិ     ប្ទង់សនឿយណាយ 
នឹងទិរេ េនៈ ។ 

បញ្ញារកខុ ៥ 
 ១- វុទធរកខុ   ប្បាជាា ញាែស ើញចរតិ្ និេស័យេត្េ ។ 
 ២- សមនតរកខុ   ចក្ខុស ើញសោយរុាំវញិ(េពេញ្ាុត្ញ្ញា ែ) ។ 
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 ៣- ញាណរកខុ  រញ្ញា ក្នុងអរែត្តមគគចិត្ត ។ 
 ៤- ទិវេរកខុ   ហភនក្ទិពេ ។ 
 ៥- ធមេរកខុ   ហភនក្ស ើញវម៌(រញ្ញា ក្នុងមគគ៣ខ្មងសប្កាម) ។ 

(អភិ.រទី៦/៦៩២+ អែាស្ដ៣/២៥+ រិ.៦៦/៣០) 
រកខ៥ុោ៉ាងចទៀត 

 ១- មំសរកខុ  ចក្ខុគឺហក្វហភនក្វមមត ។ 
 ២- ទិវេរកខ ុ  ចក្ខុជាទិពេ ។ 
 ៣- បញ្ញារកខ ុ  ចក្ខុគឺរញ្ញា  ។ 
 ៤- វុទធរកខុ  ចក្ខុននប្ពេះពុទ្ ។ 
 ៥- សមនតរកខុ  ចក្ខុសោយរុាំវញិ ។ 

វុទធមំសរកខុមាន៥វណ៌ 
 ១- នីចោ  ពែ៌សខៀវ ។ 
 ២- បីតចកា  ពែ៌សលឿង ។ 
 ៣- ចោហិតចកា ពែ៌ប្ក្ែម ។ 
 ៤- កចណ្ណា  ពែ៌សមម  ។ 
 ៥- ឱោចា  ពែ៌េ ។ 

សុោមាន៥ោ៉ាង 
 ១- បិដឋសុោ       េុរាសវេើសោយសមៅ ។ 
 ២- បូវសុោ       េុរាសវេើសោយនាំ ។ 
 ៣- ឱទនសុោ       េុរាសវេើសោយបាយ ។ 
 ៤- កិណណប្បកខិាា    េុរាហែលោក់្ព្រេុរា ។ 
 ៥- សមាារសំយុាា  េុរាហែលសគប្រក្រសោយសប្គឿងផសាំសផសងៗ  

ចមរ័យមាន៥ោ៉ាង 
 ១- បុបាាសចោ  ទឹក្ប្តាំហែលសគសវេើសោយផ្កក ស ើ ។ 
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 ២- ផោសចោ ទឹក្ប្តាំហែលសគសវេើសោយហផលស ើ ។ 
 ៣- មធាាសចោ ទឹក្ប្តាំហែលសវេើសោយហផលចាន់ឬទឹក្ មុាំ។    
 ៤- គុឡាសចោ ទឹក្ប្តាំហែលសគសវេើសោយទឹក្អាំសៅ ។ 
 ៥- សមាារសំយុាា ទឹក្ប្តាំហែលសគប្រក្រ សោយសប្គឿងផសាំ
សផសងៗ ។ 

បរិសុទធិ៥ោ៉ាង 
ព្រះតថាគត អរហន តសមាមសម្ ពេុ ធ ររសិេុ ធទដាយធម្៥៌យ៉ាងគៈឺ 

 ១- បរិសុទធសីចោ មានេីលររេុិទ្ ។ 
 ២- បរិសុោោជីចោ មានអារីវៈររេុិទ្ ។ 
 ៣- បរិសុទធធមេចទសចនា មានវមមសទេ្ររេុិទ្ ។ 
 ៤- បរិសុទធចវយ្ាករចណ្ណ មានសវយយក្រែ៍ររេុិទ្ ។ 
 ៥- បរិសុទធញ្ញាណទស្សចនា មានញាែទេសនររេុិទ្ ។ 
 * ប្ពេះពុទ្អងគប្ទង់ជាអនក្ររេុិទ្ សោយវម៌៥ោ៉ាងសនេះ សទើរ
សរដជាា ខលួនជាអនក្ររេុិទ្ហមន រ៉ាុហនតប្គូពួក្ខលេះក្នុងសលាក្សនេះ មិនបាន
ររេុិទ្សោយវម៌៥ោ៉ាងសនេះសទ ហត្សរដជាា ខលួនថាជាអនក្ររេុិទ្ ។ 

ធម៌ជាប់រំពាក់៥ោ៉ាង 
 ១- សវនសំសចាា ជារ់ចាំរក់្សោយការឮេាំស ង ។ 
 ២- ទស្សនសំសចាា ជារ់ចាំរក់្សោយការស ើញររ្ ។ 
 ៣- សមុោាបសំសចាា  ជារ់ចាំរក់្សោយរក្យេមដី ។ 
 ៤- សចមាាគសំសចាា  ជារ់ចាំរក់្សោយការសប្រើររេ់ភិក្ខុភិក្ខុនី  
 ៥- កាយសំសចាា ជារ់ចាំរក់្សោយកាយេមផេស ។ 

ធាតុណដេគួររោស់ចរញ៥ 
 ១- កាមានំ  និស្សរណំ  រលាេ់សចញន្វកាមទាំងឡាយ  
 ២- វ្ាបាទស្ស  និស្សរណំ រលាេ់សចញន្វពយបាទ ។ 

។ 
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 ៣- វិចហសាយ  និស្សរណំ រលាេ់សចញន្វការសរៀត្សរៀន។ 
 ៤- រូបានំ  និស្សរណំ  រលាេ់សចញន្វររ្ទាំងឡាយ ។ 
 ៥- សកាាយស្ស  និស្សរណំ រលាេ់សចញន្វេកាក យៈ ។ 

រំណងរបស់រិតត៥ោ៉ាង 
 ១- កាចមសុ   អវីតោចា   ចិត្តមិនទន់ប្បាេចាក្ត្សប្មក្ក្នុង 
កាមទាំងឡាយ ។ 
 ២- កាចយ  អវីតោចា មិនទន់ប្បាេចាក្ត្សប្មក្ក្នុងកាយ។ 

៣- រូចប  អវីតោចា  មិនទន់ប្បាេចាក្ត្សប្មក្ក្នុងររ្ ។ 
 ៤- ចសយ្យសុខំ  អនុយុចាា  ប្រក្រការសែក្ជាេុខសរឿយៗ ។ 
 ៥- ចទវនិកាយំ  ្វហេររិយំ  ររតិ    ប្រប្ពឹត្តប្ពែមចរយិៈ 
សែើមបីបានជាសទវនិកាយណាមួយ ។ 

អងគរបស់ឈានោំង៥ 
 ១- បឋមជ្ាន   មានអងគ៥=វតិ្ក្ក  វចិារ  រីតិ្  េុខ  ឯក្គគត។ 
 ២- ទុតិយជ្ាន មានអងគ៤= វចិារ  រីតិ្  េុខ  ឯក្គគត ។ 
 ៣- តតិយជ្ាន  មានអងគ៣= រីតិ្  េុខ  ឯក្គគត  ។ 
 ៤- រតុតថជ្ាន   មានអងគ ២= េុខ  ឯក្គគត ។ 

៥- បញ្ចមជ្ាន  មានអងគ ២= ឧសរកាខ   ឯក្គគត ។ 
វសី៥ោ៉ាង 

 ១- អាវជជនវសី សេចក្ដីស្ដទ ត់្ក្នុងការនឹក្រក្ ។ 
 ២- សមាបជជនវសី   សេចក្ដីស្ដទ ត់្ក្នុងការច្ល ។ 
 ៣- អធិោោនវសី   សេចក្ដីស្ដទ ត់្ក្នុងការអវិោា ន ។ 
 ៤- វុោោនវស ី  សេចក្ដីស្ដទ ត់្ក្នុងការសចញចាក្ ។ 
 ៥- បរចចវកខណវសី សេចក្ដីស្ដទ ត់្ក្នុងការពិចារណា ។ 
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ចោកិយអភិញ្ញា៥ 
 ១- ឥទធិវិធ  ការេហមដងឫទិ្សផសងៗបាន ។ 
 ២- ទិវេចសាត  ប្ត្សចៀក្ទិពេ ។ 
 ៣- បររិតតវិជាា វជិាជ ែឹងចិត្តអនក្ែនទ ។ 

៤- ទិវេរកខុ  ហភនក្ទិពេ ។ 
៥- បុចវេនិោសានុស្សតិញ្ញាណ      ញាែហែលអាចរឭក្ជាតិ្ 

ក្នុងកាលជាអតី្ត្បាន ។ 
មហាវិចោកនៈ៥ 

 ប្ពេះររមសរវិេត្េ មុននឹងប្ទង់មក្សក្ើត្ក្នុងឋានមនុេស ហត្ង
ពិចារណាន្វសែតុ្៥ោ៉ាងសនេះេិន កាលស ើញថាប្គរ់រររ្ិែ៌ទាំង
៥សែើយ សទើរប្ទង់ចុតិ្ចាក្តុ្េិត្សទវសលាក្ មក្រែិេនិ្ក្នុងឋាន
មនុេស ។ 
 ១- កាេំ  បរចចវកខតិ  ប្ទង់ពិចារណាសមើលកាល ។ 
 ២- ទីបំ  បរចចវកខតិ  ប្ទង់ពិចារណាសមើលទេីរ ។ 
 ៣- បចទសំ  បរចចវកខតិ ប្ទង់ពិចារណាសមើលប្រសទេ ។ 
 ៤- កុេំ  បរចចវកខតិ  ប្ទង់ពិចារណាសមើលប្ត្ក្្ល ។ 
 ៥- មាតរំ  បរចចវកខតិ  ប្ទង់ពិចារណាសមើលមាត ។ 

ហាមចភាជនចោយអងគ៥ 
 ១- អសនំ  បញ្ញាយតិ  ភិក្ខុក្ាំពុងឆ្ងន់ ។ 

២- ចភាជនំ  បញ្ញាយតិ សគយក្សភារនមក្ប្រសគនសទៀត្ 
៣- ហតថបាចស  ឋិចា   ទយក្សៅក្នុងែត្ថបាេ ។ 

 ៤- អភិហរតិ    សគរសង្ខត នសភារនមក្ចាំសរេះ ។ 
 ៥- បដិចកខចបា  បញ្ញាយតិ   ភិក្ខុហាមសភារន ។ 

 

។ 
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វុទធកិរច៥ោ៉ាង 
 ១- បុវេចណា  បិណោបាតំ សពលប្ពឹក្សេដចប្ទង់រិែឌ បាត្។ 
 ២- សាយចណា  ធមេចទសនំ សពលលាង ចប្ទង់េហមដងវម៌ ។ 
 ៣- បចោចស  ភិកខុឱោទំ សពលប្ពលរ់ ប្ទង់ប្រទនឱវាទ
ែល់ពួក្ភិក្ខុ ។ 
 ៤- អឌ្ឍរចតត  ចទវបញ្ញានំ សពលអប្ធ្លប្ត្ ប្ទង់សោេះប្រស្ដន
សទវត ។ 
 ៥- បរចូចស្សវ  គចត  កាចេ  ភវេភចវេ  វិចោកនំ  សពលរិត្ភលឺ 
ប្ទង់ប្រសមើលន្វេត្េសលាក្ ហែលគួរប្តេ់ែឹង និងមិនគួរប្តេ់ែឹង។ 
 * ក្នុងអែាក្ថាប្ពែមជាលេ្ប្ត្ និងអែាក្ថាវមមរទ សរលថា 
ប្គរ់ប្ពេះេមាម េមពុទ្ ហត្ងប្ទង់ប្រសមើលសមើលឧរនិេស័យេត្េ ក្នុង១
នថង២ែង គឺក្នុងសពលរិត្ភលឺ និងក្នុងសពលលាង ច ។ សពលរិត្ភលឺ ប្រសមើល
សមើលពីក្ណាដ រ់ចប្ក្វា  រែ្ត្ែល់គន្កុ្ែិ សពលលាង ចពីគន្កុ្ែិ សៅ
ក្ណាដ រ់ចប្ក្វា  ។ 

វុទធកិរច៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- បុចរភតតកិរច     កិ្ចចហែលប្ពេះពុទ្ប្តូ្វរាំសពញក្នុងសពលមុន
ភត្ត (តាំងពីអរែុរេះទល់នថងប្ត្ង់) ។ 
 ២- បច្ឆាភតតកិរច     កិ្ចចសប្កាយភត្ត(ពីនថងប្ត្ង់សៅទល់លាង ច) ។ 
 ៣- បុរមិោមកិរច  កិ្ចចក្នុងោមខ្មងសែើម (ពីប្ពលរ់ សៅទល់
ក្ណាដ លអប្ធ្លប្ត្) ។ 
 ៤- មជ្ឈិមោមកិរច  កិ្ចចក្នុងក្ណាដ លរាប្តី្ ។ 
 ៥- បរឆមិោមកិរច  កិ្ចចក្នុងខ្មងចុងននរាប្តី្ទល់នឹងអរែុរេះ។ 

រកកមាន ៥ 
 ១- ោរុរកក  ក្ង់ស ើ ។ 
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 ២- រតនរកក  ក្ង់ហក្វ ។ 
 ៣- ធមេរកក  ក្ង់គឺវម៌ ។ 
 ៤- ឥរិោបថរកក ក្ង់គឺឥរោិរថ ។ 
 ៥- សម្បតតិរកក  ក្ង់គឺេមបត្តិ ។ 

ធមេកខនធ៥ោ៉ាង 
 ១- សីេកខនធ  ក្ងននេីល ។ 
 ២- សមាធិកខនធ ក្ងននេមាវិ ។ 
 ៣- បញ្ញាខនធ  ក្ងននរញ្ញា  ។ 
 ៤- វិមុតតកិខនធ  ក្ងននវមុិត្តិ ។ 
 ៥- វិមុតតញិ្ញាណទស្សនកខនធ    ក្ងននវមុិត្តិញ្ញា ែទេសនៈ ។ 

អនុវេីកថា៥ោ៉ាង 
 ១- ោនកថា  ការសរលអាំពីទន ។ 
 ២- សីេកថា  ការសរលអាំពីេីល ។ 
 ៣- សគគកថា  ការសរលអាំពីស្ដថ នេួគ៌ ។ 
 ៤- កាមាទីនវកថា ការសរលអាំពីសទេររេ់កាម ។ 
 ៥- ចនកខមាានិសង្សកថា    ការសរលអាំពីអានិេងសសនក្ខមម ។ 

បីតិ៥ោ៉ាង 
 ១- ខុទរកាបីតិ  រីតិ្រនតិចរនតួច(ប្តឹ្មប្ពឺសរាមប្ពឺហេបក្)។ 
 ២- ខណិកាបីតិ រីតិ្សក្ើត្មួយខែៈៗ(ែ្ចសផលក្រស ទ្ រ)។ 
 ៣- ឱកនតិកាបីត ិ រីតិ្ចុេះកាន់មួយស្េរក់្ (ែ្ចទឹក្រលក្
សបាក្ខទរ់ប្ចាាំង) ។ 
 ៤- ឧចវេង្ខាបីតិ រីតិ្ខ្មល ាំងអាចញុាាំងកាយឲ្យអហែដ ត្ ។ 
 ៥- ផរណ្ណបីតិ  រីតិ្ផសពេផាយទ្ទាំងកាយចិត្ត ។ 
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 * រីតិ្ទី៥ ជារីតិ្ក្នុង្ន សប្រេះអាចប្រហារពយបាទៈសោយ 
វកិ្ខមភនរបហានៈបាន រីតិ្សប្ដសនេះមិនអាច សប្រេះសៅមានក្មាល ាំង
សខាយ ។ 

ចវទនា៥ោ៉ាង 
 ១- សុខចវទនា ការសស្ដយអារមមែ៍ជាេុខ ។ 
 ២- ទុកខចវទនា ការសស្ដយអារមមែ៍ជាទុក្ខ ។ 
 ៣- ចសាមនស្សចវទនា  ការសស្ដយអារមមែ៍រកី្រាយ ។ 
 ៤- ចោមនស្សចវទនា   ការសស្ដយអារមមែ៍ត្្ចចិត្ត ។ 
 ៥- ឧចបកាាចវទនា ការសស្ដយអារមមែ៍ជាក្ណាដ លៗ ។ 

វិញ្ញាណ៥ោ៉ាង 
 ១- រកខុវិញ្ញាណ ការស ើញររ្តមផល្វហភនក្ ។ 
 ២- ចសាតវិញ្ញាណ ការឮេាំស ងតមផល្វប្ត្សចៀក្ ។ 
 ៣- ោនវិញ្ញាណ ការវុាំក្លិនតមផល្វប្ចមុេះ ។ 
 ៤- ជិោាវិញ្ញាណ ការែឹងរេតមផល្វអណាដ ត្ ។ 
 ៥- កាយវិញ្ញាណ ការែឹងេមផេសតមផល្វកាយ ។ 

វិមុតត៥ិោ៉ាង 
 ១- តទងគវិមុតតិ ការរចួផុត្សោយអងគស្េះៗ ។ 
 ២- វិកខមភនវមិុតត ិ ការរចួផុត្សោយប្គរេងកត់្ ។ 
 ៣- សមុចរឆទវិមុតតិ ការរចួផុត្សោយកាត់្ផ្កត ច់ ។ 
 ៤- បដិប្បស្សទធិវិមុតតិ ការរចួផុត្សោយសេចក្ដីេងរ់ ។ 
 ៥- និស្សរណវិមុតតិ ការរចួផុត្សោយកិ្រោិរលាេ់សចញ ។ 

- តទងគវិមុតតិ  បានែល់ អនុរេស្៧ ។ 
- វិកខមភនវិមុតតិ បានែល់ េមារត្តិ៨ ។ 
- សមុចរឆទវិមុតតិ បានែល់ មគគ៤ ។ 



-326- 

 

- បដិបស្សទធិវិមុតតិ បាែល់ ផល៤ ។ 
- និស្សរណវិមុតតិ បានែល់ អនុបាទិសេេនិរេ ន ។ 

អងគ៥របស់ឈាន 
 ១- វិតចកាា សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះអារមមែ៍ ។ 
 ២- វិច្ឆចោ សេចក្ដីពិចារណាអារមមែ៍ ។ 
 ៣- បីត ិ សេចក្ដីហអែតត្កាយហអែតត្ចិត្ត ។ 
 ៤- សុខំ សេចក្ដីេុខកាយេុខចិត្ត ។ 
 ៥- ឯកគគា ភាពននចិត្តមានអារមមែ៍ហត្មួយ ។ 

ធម៥៌ជាស្តូវនឹងអងគឈាន៥ 
 ១- កាមរឆនរ  ជាេប្ត្ូវនឹង ឯកគគា ។ 
 ២- វ្ាបាទ  ជាេប្ត្ូវនឹង បីត ិ។ 
 ៣- ថីនមិទធ  ជាេប្ត្ូវនឹង វិតកក ។ 
 ៤- ឧទធរចកុកកុរច   ជាេប្ត្ូវនឹង សុខ ។ 

៥- វិរិកិច្ឆា  ជាេប្ត្ូវនឹង វិច្ឆរៈ ។ 
ធម៌៥នាំឲ្យចកើតជាចទវា 

១- សោោ សេចក្ដីសរឿប្ត្ូវ ។ 
២- សីេ ការេប្ងួមក្នុងេីល ។ 
៣- សុត ការស្ដដ រ់វម៌េរបុរេ ។ 
៤- ច្ឆគ ការលេះរង់ប្ទពយសវេើជាទន ។ 
៥- បញ្ញា ការយល់ែឹងក្នុងសែតុ្ផល ។ 

វេី៥ោ៉ាង 
 ១- ញាតិវេី  ការេសប្ង្ខេះញាតិ្ ។ 
 ២- អតិថិវេី  ការទទួលសភាៀវ ។ 
 ៣- បុចវេតវេី ការសវេើរុែយឧទទិេែល់អនក្ស្ដល រ់ ។ 
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 ៤- ោជវេី  ការរង់ពន្រ្នរែា ។ 
៥- ចទវាវេី       ការផាយចាំហែក្រុែយែល់ពួក្សទវត។ 

អននតរិយកមេ៥ 
 ១- មាតុោត  ការេមាល រ់មាត ។ 
 ២- បិតុោត  ការេមាល រ់រិត ។ 
 ៣- អរហនតោត ការេមាល រ់ប្ពេះអរែនត ។ 
 ៤- ចោហិតុប្ាទ ការញុាាំងសលាែិត្ប្ពេះពុទ្ឲ្យពុរពង ។ 
 ៥- សង្ឃចភទ  ការរាំហរក្េងឃ ។ 
 * រណាដ គរកុ្មមទាំង៥សនេះ   េងឃសភទ   មានសទេវងន់ជាងសគ 
រ ទ្ រ់មក្  សលាែិតុ្រាទ  អរែនតឃ្លត្  ចាំហែក្ មាតុ្ឃ្លត្ និង 
រិតុ្ឃ្លត្ អាស្េ័យសៅសលើក្មាល ាំងេីល  សរើមានេីល  ឬ អត់្េីល
ែ្ចគ្នន  មាតុ្ឃ្លត្ មានសទេវងន់ជាង ។ 

សង្ឃចភទចោយចហតុ៥ោ៉ាង 
 ១- កចមេន     សោយក្មម ។ 
 ២- ឧចទរចសន     សោយឧសទទេ ។ 
 ៣- ចោហរចនតន  សោយរក្យសរល(សភទក្រវត្ថុ១៨) ។ 
 ៤- អនុស្ោចវន  សោយការែឹក្ ា្ំភិក្ខុែនទឲ្យសរឿតមខលួន ។ 
 ៥- សោកាាចហន  សោយការឲ្យចារ់ស្ដល ក្ ។ 

* រុគគលហែលអាចរាំហរក្េងឃបាន ទល់ហត្ជាភិក្ខុសពញលក្ខ-
ែៈ សៅក្នុងេីមាជាមួយគ្នន     មានេាំវាេសេមើគ្នន ,  រុគគលសប្ដពីសនេះ
មិនអាចសវេើេងឃសភទបានសទ ហត្ស ម្ េះថាសវេើេងឃឲ្យហរក្បាក់្គ្នន  ។ 

ចោ  ចោ  សមគគំ  សង្ឃំ  ភិនរតិ  កប្បដឋិតិកំ  កិវេិសំ  បសវតិ  
កប្បំ  និរយមហិ  បរចតិ ។ ប្រេិនសរើអនក្ណាមួយរាំហរក្េងឃហែល
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ក្ាំពុងប្ពមសប្ពៀងគ្នន  (អនក្ស្េះ) រហមងទទួលសទេលាមក្អាប្ក្ក់្តាំង
សៅអេ់១ក្រប សអែេះសៅក្នុងនរក្អេ់១ក្រប ។ 

ចោ រ ចោ  ភិននំ  សង្ឃំ  សមគគំ  កចោតិ  ្វហេបុញ្ញំ  បសវតិ  
កប្បំ  សគគមហិ  ចមាទតិ ។ សរើអនក្ណាមួយសវេើេងឃហែលហរក្គ្នន សែើយ
ឲ្យប្ពមសប្ពៀងគ្នន សៅវញិ (អនក្ស្េះ) ហត្ងទទួលន្វរុែយែ៏ប្រសេើរ 
សែើយនឹងរកី្រាយក្នុងឋានេួគ៌អេ់១ក្រប ។ (រិ. ១១/៧៨+១៣/៣៣៦) ។ 

ចសកខបុគគេវិច្ឆរណ្ណធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- មគគំ  បរចចវកខតិ ពិចារណាន្វមគគ ។ 
 ២- ផេំ  បរចចវកខតិ ពិចារណាន្វផល ។ 
 ៣- បហីនកកិចេចស   បរចចវកខតិ   ពិចារណាន្វកិ្សលេហែល 
លេះសែើយ ។ 
 ៤- អវសិដឋកកិចេសុ   បរចចវកខតិ     ពិចារណាន្វកិ្សលេទាំង 
ឡាយហែលមិនទន់បានលេះ ។ 
 ៥- និពាានំ  បរចចវកខត ិ ពិចារណាប្ពេះនិរេ ន ។ 

កុសេមានអតថ៥ោ៉ាង 
 ១- អចោគ្យចាា មានអត្ថថា មិនមានសរាគ ។ 
 ២- សុនររចាា  មានអត្ថថា លតស្ដត ត្ ។ 
 ៣- ចអកចាា  មានអត្ថថា ឆ្ងល ត្ ។ 
 ៤- អនវជជចាា មានអត្ថថា មិនមានសទេ ។ 
 ៥- សុខវិបាកចាា មានអត្ថថា មានេុខជាផល ។ 

ោនឥតផេ៥ោ៉ាង 
 ១- ឥតថីោនំ ការឲ្យស្េីែល់ប្រុេឬឲ្យប្រុេែល់ស្េី ។ 
 ២- ឧសភោនំ  ការឲ្យសគ្នស ម្ លែល់សគ្នញីឬឲ្យសគ្នញីែល់
សគ្នស ម្ ល ។ 
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 ៣- មជជោន ំ ការឲ្យទឹក្ស្េវងឹ ឬសប្គឿងសញៀន ។ 
 ៤- សមជជោនំ  ការឲ្យសប្គឿងត្គនតី ហលបងរាាំហរក្ ។ 
 ៥- រិតតកមេោន ំ  ការឲ្យររ្ចមាល ក់្ ឬគាំន្រែល់ស្រេដី ឬប្រុេ 
ហែល ា្ំឲ្យសក្ើត្ត្សប្មក្ ។ 

សំវរៈ៥ោ៉ាង 
 ១- សីេសំវរៈ  េប្ងួមក្នុងេីល ។ 
 ២- សតិសំវរៈ  េប្ងួមសោយេតិ្(ក្នុងឥគនទិយ៦) ។ 
 ៣- ញាណសំវរៈ េប្ងួមសោយប្បាជាា  ។ 
 ៤- ខនតិសំវរៈ  េប្ងួមក្នុងសេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
 ៥- វីរិយសំវរៈ េប្ងួមក្នុងសេចក្ដីពយោម ។ 
 * េាំវរៈទាំង៥ោ៉ាងសនេះក្ដី     ការសវៀរចាក្វត្ថុ   ហែលមក្ចាំសរេះ
ររេ់ពួក្កុ្លរុប្ត្អនក្ខ្មល ចបារក្ដី  េ្មបីទាំងអេ់សនេះគរបីប្ជារថាជា
ជាេាំវរេីល សោយប្រការែ្សចនេះ ។   

អសំវរៈដឹងចោយចហតុ៥ោ៉ាង 
 ១- ទុស្សីេ្យំ ជាអនក្ប្ទុេដេីល ។ 
 ២- មុដឋស្សរចំ ជាអនក្សភលចស្ដម រតី្ ។ 
 ៣- អញ្ញាណំ សេចក្ដីមិនែឹង ។ 
 ៤- អកខនត ិ សេចក្ដីមិនអត់្វន់ ។ 
 ៥- ចកាសជជំ សេចក្ដីខជិលប្ចអ្េ ។ 

មនុស្ស៥្បចភទ 
 ១- មនុស្សចនរយិចកា មនុេសែ្ចជាេត្េនរក្ ។ 
 ២- មនុស្សចបចា មនុេសែ្ចជាសប្រត្ ។ 
 ៣- មនុស្សតិរច្ឆាចនា មនុេសែ្ចជាេត្េតិ្រចាា ន ។ 
 ៤- មនុស្សមនុចស្ោ មនុេសជាមនុេសពិត្ ។ 
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 ៥- មនុស្សចទចោ មនុេសែ្ចជាសទវត ។ 
បហានធម៌៥ោ៉ាង 

 ១- តទងគប្បហាន លេះកិ្សលេសោយខែៈៗ ។ 
 ២- វិកខមភនបប្ហាន  លេះសោយប្គរេងកត់្ ។ 
 ៣- សមុចរឆទប្បហាន  លេះសោយកាត់្ផ្កដ ច់ ។ 
 ៤- បដិប្បស្សទធិប្បហាន  លេះសោយសេចក្ដីេងរ់រមាង រ់ ។ 
 ៥- និស្សរណប្បហាន  លេះសោយកិ្រោិរលាេ់សចញ ។ 

សងគធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- ោគសចង្ខា  កិ្សលេជាសប្គឿងចាំរក់្គឺរាគៈ ។ 
 ២- ចោសសចង្ខា   កិ្សលេជាសប្គឿងចាំរក់្គឺសទេៈ ។ 
 ៣- ចមាហសចង្ខា   កិ្សលេជាសប្គឿងចាំរក់្គឺសមាែៈ ។ 
 ៤- មានសចង្ខា  កិ្សលេជាសប្គឿងចាំរក់្គឺមានេះ ។ 
 ៥- ទិដឋិសចង្ខា  កិ្សលេជាសប្គឿងចាំរក់្គឺទិែាិ ។ 

ចហតុនាំឲ្យចកើតកិចេស៥ោ៉ាង 
 ១- អស្សចោោ មិនមានេទ្ ។ 
 ២- អកខនត ិ មិនមានសេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
 ៣- ចកាសជជំ សេចក្ដីខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៤- មុដឋស្សរចំ សេចក្ដីសភលចស្ដម រតី្ ។ 
 ៥- អញ្ញាណំ សេចក្ដីលងង់សមល  ។ 
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តួនាទី្ររស្់មនុស្ស 

rkkks 

មនុេសប្គរ់ររ្ក្នុងសលាក្សនេះ ប្តូ្វប្រប្ពឹត្តឲ្យលតក្នុងតួ្្ទី តម 
ឋានៈររេ់ខលួនៗ ។    ក្នុងទីសនេះសលើក្យក្តួ្្ទី  រុគគល៦ពួក្  ហែល
សប្រៀរសៅនឹងទិេទាំង៦ គឺ : 
 - បុរតថិមា  ទិសា  មាាបិតចោ  ចវទិតពាា   

មាតរិត ប្ត្ូវែឹងថាទិេខ្មងសក្ើត្ ។ 
 - ទិកខិណ្ណ  ទិសា  អាររិចោ  ចវទិតពាា   

អាចារយ ប្តូ្វែឹងថាទិេខ្មងត្ប្ង ។ 
- បរឆិមា  ទិសា  បុតតោោ  ចវទិតពាា   

 ក្្ននិងប្រពន្ ប្ត្ូវែឹងថាទិេខ្មងលិច ។ 
- ឧតតោ  ទិសា  មិាាមច្ឆា  ចវទិតពាា   

 មិប្ត្អាមាត្យ ប្ត្ូវែឹងថាទិេខ្មងសរើង ។ 
- ចហោោ  ទិសា  ោសកមេកោ  ចវទិតពាា   

 ទេៈ និងក្មមក្រ ប្ត្ូវែឹងថាទិេខ្មងសប្កាម ។ 
- ឧបរិមា  ទិសា  សមណ្ពាហេណ្ណ  ចវទិតពាា   

 េមែប្រែមែ៍ ប្ត្ូវែឹងថាទិេខ្មងសរើង ។ 
តួនាទីមាាបិា៥ោ៉ាង 

 ១- បាបា  និោចរនត ិ ហាមឃ្លត់្ក្្នចាក្អាំសពើបារ ។ 
 ២- កេ្ាចណ  និចវចសនតិ  ឲ្យក្្នត្មកល់សៅក្នុងហត្អាំសពើលត ។ 
 ៣- សិប្បំ  សិកាាចបនតិ  ឲ្យក្្នសរៀនេ្ប្ត្េិលបស្ដស្រេដ ។ 
 ៤- បដិរូចបន   ោចរន   សចញ្ញាចជនតិ   ែែដឹ ងភរោិ ឬ  ស្ដេ មី 
ហែលេមគួរឲ្យ ។ 
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 ៥- សមចយ  ោយជជ ំ  និយ្ាចទនតិ  ហចក្ប្ទពយឲ្យែល់ក្្នក្នុង
េម័យគួរ ។ 

តួនាទីកូន៥ោ៉ាង 
 ១- ភចា  ចនសំ  ភរិស្ោមិ  អាតម អញនឹងចិញ្ច ឹមមាតរិតវញិ  
 ២- កិរចំ  ចនសំ  ករិស្ោមិ   នឹងរួយសវេើការង្ខរររេ់មាតរិត 
 ៣- កុេវំសំ  ឋចបស្ោមិ   នឹងត្មកល់វងសប្ត្ក្្ល ។ 
 ៤- ោយជជំ  បដិបជាាមិ   ប្រតិ្រត្តិឲ្យេមគួរជាអនក្ទទួលមត៌្ក្  
 ៥- ទកខិណំ  អនុប្បទស្ោមិ (សវេើរុែយ)ឧទទិេន្វទក្ខិណាទន
ែល់មាតរិតហែលស្ដល រ់សៅសែើយ ។ 

តួនាទី្គូអាច្ឆរ្យ៥ោ៉ាង 
 ១- សុវិនីតំ  វិចននតិ  ែឹក្ ា្ំឲ្យលត ។ 
 ២- សុគគហិតំ  ាហាចបនតិ  ឲ្យសរៀនលត ។ 
 ៣- សវេសិចប្បសុ  តំ  សមកាាយិចនា  ភវនតិ  រសប្ងៀនេិេសឲ្យ 
សចេះប្តឹ្មប្តូ្វក្នុងេិលបស្ដស្រេដេពេប្គរ់ ។ 
 ៤- មិាាមចរចសុ  បដិចវចទនតិ     សលើក្ត្សមកើង(េិេស) ក្នុទីប្ររុាំ
មិប្ត្អាមាត្យ ។ 
 ៥- ទិសាសុ  បរិាាណំ  កចោនតិ  សវេើសេចក្ដីការររក្នុងទិេ
ទាំងឡាយ ។ 

តួនាទីសិស្ស៥ោ៉ាង 
 ១- ឧោោចនន    សោយការសប្កាក្ស ើងទទួល ។ 
 ២- ឧបោោចនន  សោយការគ្នល់រសប្មើ ។ 
 ៣- សុស្សុសាយ  សោយការសរឿស្ដដ រ់ឱវាទ ។ 
 ៤- បារិររិោយ  សោយការរសប្មើត្្ចៗ   (មានឲ្យទឹក្លុរមុខ 
និងស ើេទន់ជាសែើម) ។ 
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 ៥- សកករចំ  សិប្បំ  បដិគគហចណន   សោយការសរៀនយក្េិលប-
ស្ដស្រេដសោយសគ្នរព ។ 

តួោទីសាាមី៥ោ៉ាង 
 ១- សមាាននាយ សោយការរារ់អានជាភរោិសពញមុខ ។ 
 ២- អវិមាននាយ សោយមិនសមើលង្ខយ ។ 
 ៣- អនតិររិោយ សោយមិនប្រប្ពឹត្តក្បត់្ចិត្ត ។ 
 ៤- ឥស្សរិយចោស្សចគគន    សោយប្រគល់ការង្ខរផទេះជាវាំឲ្យ ។ 
 ៥- អេង្ខាោនុប្បោចនន   សោយការឲ្យសប្គឿងហត្ងខលួន ។ 

តួនាទីភរិោ៥ោ៉ាង 
 ១- សុសំវិហិតកមេនាា  ចាត់្ហចងការង្ខរសោយលត ។ 
 ២- សុសងគហិតបរិជនា  េសគង្ខគ េះញាតិ្ទាំង២ខ្មងសោយលត។  
 ៣- អនតិច្ឆរិនី   មិនប្រប្ពឹត្តក្បត់្ចិត្ត ។ 
 ៤- សមភតំ  អនុរកខតិ ហថរក្ាប្ទពយហែលស្ដេ មីរក្បានមក្ ។ 
 ៥- ទកាា  រ  អនេសា  សវេកិចរចសុ  ល្ េ  មិនខជិលប្ចអ្េ
ក្នុងកិ្ចចការទាំងពួង ។ 

តួនាទីកុេបុតត៥ោ៉ាងរំចពាះមិតតអាមាត្យ 
 ១- ោចនន  សោយការឲ្យររេ់ ។ 
 ២- បិយវចជជន សោយការនិោយហត្រក្យគ្នរ់ចិត្ត ។ 
 ៣- អតថររិោយ សោយការប្រប្ពឹត្តិឲ្យជាប្រសោរន៍ ។ 
 ៤- សមានតតាយ សោយការប្រប្ពឹត្តិខលួនសេមើ ។ 
 ៥- អវិសំោទនាយ  សោយការមិនកុ្ែក្រសញ្ញា ត្ ។ 

តួនាទីមិតតអាមាត្យ៥ោ៉ាង 
 ១- បមតតំ  រកខនត ិ រក្ាមិប្ត្ហែលសវេេប្រហែេ ។ 
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 ២- បមតតស្ស  សាបចតយ្យំ  រកខនតិ  រួយហថទាំប្ទពយេមបត្តិមិប្ត្
ហែលសវេេប្រហែេ ។ 
 ៣- ភីតស្ស   សរណំ   ចហានត ិ     ជាទីពឹងររេ់មិប្ត្  សៅសពល
មានភ័យ ។ 
 ៤- អាបោសុ  ន  វិជជហនតិ  មិនសបាេះរង់គ្នន ក្នុងប្គ្នមានវរិត្តិ។  

៥- អបរបជំបិស្ស   បដិបូចជនតិ      រារ់អានរែ្ត្ែល់សៅពងស
ររេ់មិប្ត្ ។ 

តួនាទីចៅហាាយនាយ៥ោ៉ាង 
 ១- យថា  វេំ  កមេនតសំវិធាចនន សោយការចាត់្ហចងការង្ខរ
េមគួរតមក្មាល ាំង ។ 
 ២- ភតតចវតតនានុប្បោចនន        សោយការឲ្យន្វអាហារ  និង
នថល លួល ។ 
 ៣- គិោនុប្បោោចនន    សោយការពយបាលសពលមានរាំងឺ ។ 
 ៤- អរឆរិោនំ   រសានំ   សំវិភាចគន     សោយការហចក្រ ាំហលក្
ន្វររេ់មានរេជាតិ្ប្ត្កាលឲ្យ ។ 
 ៥- សមចយ  ចោស្សចគគន  សោយការសរើក្ឲ្យ រ់េប្មាក្ក្នុង
កាលគួរ ។ 

តួនាទីោសៈកមេករ៥ោ៉ាង 
 ១- បុវេោុោយិចនា សប្កាក្ស ើងសវេើការមុនសៅហាេ យ្យ។ 
 ២- បច្ឆានិបាតិចនា េប្មាក្សវេើការសប្កាយសៅហាេ យ្យ។
 ៣- ទិនាាោយិចនា កាន់យក្ហត្ររេ់ ហែលសៅហាេ យ្យ
បានឲ្យ ។  
 ៤- សុកតកមេកោ សវេើការង្ខរសោយយក្ចិត្តទុក្ោក់្ ។ 
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 ៥- កិតតិវណណហោ      ា្ំកិ្ត្តិគុែររេ់សៅហាេ យសៅហថលងក្នុង
ទីស្េះៗ ។ 

តួនាទីវុទធបរិសទ័៥ោ៉ាង 
 ១- ចមចតតន  កាយកចមេន សោយកាយក្មមប្រក្រសោយសមតត ។ 
 ២- ចមចតតន  វរីកចមេន  សោយវចីក្មមប្រក្រសោយសមតត  ។ 
 ៣- ចមចតតន  មចនាកចមេន  សោយមស្ក្មមប្រក្រសោយសមតត  
 ៤- អនាវដោារាយ      ជាអនក្មិនរិទទេ រផទេះ ។ 
 ៥- អាមិសានុប្បោចនន  សោយការថាេ យអាមិេទន ។ 

តួនាទីសមណ្ពាហេណ៍៦ោ៉ាង 
 1- បាបា  និោចរនត ិ ហាមឃ្លត់្ររេ័ិទមិនឲ្យសវេើបារ ។ 
 2- កេ្ាចណ  និចវចសនតិ  ែឹក្ ា្ំឲ្យតាំងក្នុងអាំសពើលត ។ 
 3- កេ្ាណមនសា  អនុកម្បនតិ  អនុសប្គ្នេះសោយចិត្តែ៏លត ។ 
 4- អស្សតុំ  សាចវនតិ  ឲ្យស្ដដ រ់វម៌ហែលមិនធ្លល រ់បានស្ដដ រ់ ។ 
 5- សុតំ  បរិចោទចបនតិ  រាំភលឺវម៌ហែលធ្លល រ់ស្ដដ រ់សែើយ ។ 
 6- សគគស្ស  មគគំ  អារិកខនតិ  ប្បារ់ផល្វេួគ៌ ។ 
 * ធម ៌ ៦ យ៉ា ងន េះ មិ ត្រូវន ើកយកមក ិយយ  កនងុទីន េះនទ ប៉ា៉ុន្ ែ
ន ើមបីឲ្យន ៀងតាម ំដាប់គ្នន ន ត្កុមធម៌ ក៏ខា មិ បា  ។ 

អានិសង្សចបាសសមាាត៥ោ៉ាង(១) 

 ១- សករិតតំ  បសីទតិ  ចិត្តររេ់ខលួនក៏្ប្រេះថាល  ។ 
 ២- បររិតតំ  បសីទតិ  ចិត្តររេ់អនក្ែនទក៏្ប្រេះថាល  ។ 
 ៣- ចទវា  អតតមនា  ចហានតិ  ពួក្សទវតហត្ងសពញចិត្ត ។ 

                                                            

១- សមើលពួក្៧/៥១៣ខ្មងមុខផង ។ 

។ 
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 ៤- បសាទិកសំវតតនិយំ   កមេំ   ឧបរិនតិ    អនក្សបាេេមាត ត្
រហមងេនសាំន្វការប្រប្ពឹត្តិសៅសែើមបីសេចក្ដីប្រេះថាល  ។ 
 ៥- បរមេរណ្ណ   សុគតឹ   ឧបបជជតិ     សប្កាយពីស្ដល រ់ សៅកាន់
េុគតិ្ភព ។ 

អានិសង្ស៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សករិតតំ  បសីទតិ  ចិត្តររេ់ខលួនក៏្ប្រេះថាល  ។ 
 ២- បររិតតំ  បសីទតិ   ចិត្តររេ់អនក្ែនទក៏្ប្រេះថាល  ។ 
 ៣- ចទវា  អតតមនា  ចហានតិ    ពួក្សទវតហត្សពញចិត្ត ។ 
 ៤- សតថុសាសនំ  កតំ  ចហាតិ  ស ម្ េះថាសវេើតមស្ដេ្ររេ់
ប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ៥- បរឆមិា  ជនា  ទិោោនុគតឹ  អាបជជតិ  ប្ររុាំរនខ្មងសប្កាយ
នឹងយក្ត្ប្មារ់តម ។ 

វិន័យធរពាេចោយអងគ៥ 
 ១- មិនសរៀនទីក្ាំែត់្ភាស្ដររេ់ខលួន ។ 
 ២- មិនសរៀនទីក្ាំែត់្ភាស្ដររេ់ជាតិ្ែនទ ។ 
 ៣- មិនសរៀនទីក្ាំែត់្ភាស្ដររេ់ខលួនសែើយ    កាត់្សេចក្ដីមិន
ប្ត្ូវតមវម៌ ។ 
 ៤- មិនសរៀនក្ាំែត់្ភាស្ដររេ់ជាតិ្ែនទសែើយ ក៏្កាត់្សេចក្ដី
មិនប្ត្ូវតមវម៌ ។ 
 ៥- កាត់្សេចក្ដីមិនប្ត្ូវតមរក្យសរដជាា  ។ 

អងគ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- វន័ិយវរ មិនស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់ម្លររេ់អារត្តិ ។ 
 ៣- មិនស្ដគ ល់សែតុ្ហែលសក្ើត្អារត្តិ ។ 
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 ៤- មិនស្ដគ ល់សេចក្ដីរលត់្អារត្តិ ។ 
 ៥- មិនស្ដគ ល់រែិរទឲ្យែល់សេចក្ដីរលត់្អារត្តិ ។ 

អងគ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- មិនស្ដគ ល់អវិក្រែ៍ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់ម្លររេ់អវិក្រែ៍ ។ 
 ៣- មិនស្ដគ ល់សែតុ្ ា្ំឲ្យសក្ើត្អវិក្រែ៍ ។ 
 ៤- មិនស្ដគ ល់សេចក្ដីរលត់្អវិក្រែ៍ ។ 
 ៥- មិនស្ដគ ល់រែិរទ ឲ្យែល់សេចក្ដីរលត់្អវិក្រែ៍ ។ 

អងគ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- មិនស្ដគ ល់វត្ថុ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់និទន ។ 
 ៣- មិនស្ដគ ល់រញ្ាត្តិ ។ 
 ៤- មិនស្ដគ ល់អនុរបញ្ាត្តិ ។ 
 ៥- មិនស្ដគ ល់គនលងននរក្យហែលត្គ្នន  ។ 

អងគ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- មិនស្ដគ ល់ញត្តិ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់កិ្រោិសវេើញត្តិ ។ 
 ៣- មិន ល្ េក្នុងកិ្ចចខ្មងសែើម ។ 
 ៤- មិន ល្ េក្នុងកិ្ចចខ្មងចុង ។ 
 ៥- មិនស្ដគ ល់កាលគួរ ។ 

អងគ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- មិនស្ដគ ល់អារត្តិ និង អ្រត្តិ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់ លែុការត្តិ និង គរកុារត្តិ ។ 
 ៣- មិនស្ដគ ល់ស្ដវសេស្ដរត្តិ និង អនវសេស្ដរត្តិ ។ 
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 ៤- មិនស្ដគ ល់ទុែាុលាល រត្តិ និង អទុែាុលាល រត្តិ ។ 
 ៥- វន័ិយវរស្េះ មិនសរៀនត្ាំែអាចារយ សែើយនឹងមិនយក្ចិត្ត
ទុក្ោក់្ មិនពិចារណាសោយលត ។ 

អងគ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- មិនស្ដគ ល់អារត្តិ និង អ្រត្តិ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់លែុការត្តិ និង គរកុារត្តិ ។ 
 ៣- មិនស្ដគ ល់ ស្ដវសេស្ដរត្តិ និង អនវសេស្ដរត្តិ ។ 
 ៤- មិនស្ដគ ល់ទុែាុលាល រត្តិ និង អទុែាុលាល រត្តិ ។ 
 ៥- វន័ិយវរស្េះ    មិនបានសចេះចាាំ    បាតិ្សមាក្ខទាំងពីរសោយ
ពិស្ដដ រ   មិនសចេះហចក្រទភារនៈសោយលត  មិនសចេះកាត់្សេចក្ដីសោយ
ប្រនពតមេុត្ៈ គឺខន្ក្ៈនិងររវិារៈតមអនុពយញ្ជ នៈគឺអក្ខរៈនិងរទ។ 

អងគ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- មិនស្ដគ ល់អារត្តិ និង អ្រត្តិ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់លែុការត្តិ និង គរកុារត្តិ ។ 
 ៣- មិនស្ដគ ល់ស្ដវសេស្ដរត្តិ និង អនវសេស្ដរត្តិ ។ 
 ៤- មិនស្ដគ ល់ទុែាុលាល រត្តិ និង អទុែាុលាល រត្តិ ។ 

 ៥- ជាអនក្មិន ល្ េក្នុងការកាត់្សេចក្ដីក្នុងអវិក្រែ៍ ។ 

 * វន័ិយវរប្រក្រសោយអងគ  ែ្ចសរលខ្មងសលើសនេះ  ស ម្ េះថា
ជារុគគលរល ជាមនុេសលងង់សមល    មិនេមសវេើជាវន័ិយវរសទ   សប្រេះ
រក្យថា   វន័ិយវរ   ហប្រថា ភិក្ខុអនក្ប្ទប្ទង់វន័ិយ     ចុេះសរើវន័ិយវរខលេះ
េម័យរចចុរបននសនេះ មិនទាំងប្រេះថាល នឹងវន័ិយ ឬ អនក្រែិរត្តិប្ពេះវន័ិយ
ផងសទ រវល់ហត្ស្េវងឹក្នុងលាភ េកាក រៈ ក្នុងរុែយេក្ដិ សត្ើនឹងបាន
ស ម្ េះថា វន័ិយវរ ែ្ចសមដចសក្ើត្ តមពិត្គឺមានហត្ស ម្ េះ ហត្អងគ
ររេ់ខលួនមិនមានទល់ហត្សស្ដេះ ។  
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 * វន័ិយវរហែលផទុយពីសនេះ ស ម្ េះថារុគគលជារែឌិ ត្ ។ 
ភិកខុ្បកបចោយអងគ៥មិន្តូវចៅចោយឥតនិសស្័យ 

 ១- ភិក្ខុមិនស្ដគ ល់ឧសបាេថ (នថងឧសបាេថ) ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់ឧសបាេថក្មម ។ 
 ៣- មិនសចេះបាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ៤- មិនសចេះឧសទទេររេ់បាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ៥- មានវេាមិនទន់ប្គរ់៥ ។ 

អងគ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ភិក្ខុមិនស្ដគ ល់រវារណា (នថងរវារណា) ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់រវារណាក្មម ។ 
 ៣- មិនសចេះបាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ៤- មិនសចេះឧសទទេររេ់បាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ៥- មានវេាមិនទន់ប្គរ់៥ ។ 

អងគ៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ភិក្ខុមិនស្ដគ ល់អារត្តិ និង អ្រត្តិ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់លែុការត្តិ និង គរកុារត្តិ ។ 
 ៣- មិនស្ដគ ល់ស្ដវសេស្ដរត្តិ និង អនវសេស្ដរត្តិ ។ 
 ៤- មិនស្ដគ ល់ទុែាុលាល រត្តិ និង អទុែាុលាល រត្តិ ។ 
 ៥- មានវេាមិនទន់ប្គរ់៥ ។ 
 * ភិក្ខុ ឬស្ដមសែរអងគណា ហែលបានរួេសែើយ ប្តូ្វសៅ
េ្មនិេស័យក្នុងេមាន ក់្អាចារយ៥វេា,  សនេះេប្មារ់ភិក្ខុ ស្ដមសែរ 
អនក្សអែលៀវឆ្ងល ត្ក្នុងវម៌វន័ិយ   សរើភិក្ខុ ស្ដមសែរណា  ជាអនក្លងង់សមល  
មិន ល្ េក្នុងវម៌វន័ិយសទ   ស្េះប្ត្ូវសៅសោយនិេស័យ  ក្នុងេមាន ក់្ 
អាចារយរែ្ត្អេ់រីវតិ្ ។ 
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ភិកខុ្ ទ្ទង់វិន័យបានអានិសង្ស៥ 
១- អតតចនា  សីេកខចនាោ  សុគុចាា  សុរកខិចា     េីលក្ខន្ររេ់

ខលួន ស ម្ េះថាភិក្ខុស្េះបានប្គរ់ប្គងរក្ាសោយលត ។ 
២- កុកកុរចប្បកានំ  បដិសរណំ  ចហាតិ       ភិក្ខុស្េះហត្ងជាទី

ពឹងននពួក្ភិក្ខុហែលមានសេចក្ដីេងស័យជាប្រប្ក្តី្ ។ 
៣- វិសារចោ  សង្ឃមចជ្ឈ  ចោហរតិ   ភិក្ខុស្េះជាអនក្សក្លៀវកាល  

និោយក្នុងក្ណាដ លរាំនុាំេងឃ ។ 
៤- បរចតថិចក  សហធចមេន  សុនិគគហិតំ  និគគណ្ណាតិ      ភិក្ខុ

ស្េះរហមងេងកត់្េងកិនសោយលតន្វពួក្េប្ត្ូវ   សោយេែវម៌គឺ
េិកាខ រទហែលប្ទង់រញ្ាត្តទុក្ ។ 

៥- សទធមេដឋិតិោ  បដិបចនាា  ចហាតិ     ភិក្ខុស្េះស ម្ េះថាជា
អនក្ប្រតិ្រត្តិសែើមបីញុាាំងប្ពេះេទ្មមឲ្យតាំងសៅមាាំ។(១) 

េកខណៈបុគគេចធេើវួកឲ្យេែ៥ 
 ១- វ្យចាា    ជាអនក្ឆ្ងល ត្ ។ 
 ២- វិសារចោ    ជាអនក្កាល ហាន ។ 
 ៣- វហុស្សុចា  ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៤- ធមេធចោ    ជាអនក្ប្ទប្ទង់ចាាំវម៌ទុក្បាន ។ 
 ៥- ធមាានុធមេប្បដិបតតិ  ជាអនក្ប្រប្ពឹត្តវម៌េមគួរែល់វម៌ ។  
 * រុគគលណាមានលក្ខែៈ៥ោ៉ាង  ែ្ចសរលមក្សនេះ រុគគល 
ស្េះសៅថា អនក្ញុាាំងពួក្ឲ្យលត ។ 

 
 

                                                            

១ - សមើលប្រសោរ្និេងសប្ពេះវន័ិយ១០និង១៣ក្នុងពួក្ស្េះផង ។ 
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វតថ៥ុោ៉ាងណដេភិកខុចទវទតតទូេសូម 
 សោយមែិចាតវម៌គ្នម នប្ពាំហែន ររេ់ភិក្ខុសទវទត្តហែលប្បាថាន
ប្គរ់ប្គងភិក្ខុេងឃរាំនួេប្ពេះ, ក្នុងសពលហែលពួក្ររេ័ិទ ប្ពមទាំង
សេដចអងគុយសប្ត្ៀរប្តរុាំវញិ សពលស្េះភិក្ខុសទវទត្តក៏្បានច្លសៅ
ប្ការទ្លថា “ បរិព្តព្រះអងគែ៏្ រព្មើន ឥឡូវរនះព្រះអងគព្ទងជ់ោ 

មានព្រះជនា្ រព្មើនរ ើយ ព្ទងច់ាេ់ព្ជលុ្លូប្ឆមិវយ័រ ើយ 

េូមព្រះអងគកុាំខវល់ខ្វវ យររក េូមេព្មាកព្រះអងគឲ្យជាេុខកនុង

ប្េុបបននរនះ េូមព្រះអងគព្បគល់ភកិខុេងឃឲ្យមកខ ុាំព្រះអងគ ខ ុាំព្រះអងគ

នឹងទទលួព្គប់ព្គងភកិខុេងឃ ” ។ 

 ប្ពេះអងគប្តេ់រែិសេវកុ្ាំឲ្យភិក្ខុសទវទត្ត ច្លចិត្តក្នុងអាំសពើស្េះ
សែើយប្ទង់ប្តេ់ថា “ មាន លរទវទតត អមាលោ៉ា ង សារបីុតត និង

រមាគគោែ ន រមដ្ តថាគតមនិព្បគល់ភកិខុេងឃឲ្យ ្ាំណ្ងរ់បើអនកជា

មនេុេជជួាត ិអាព្កក់   ជាមនេុេបររិភាគប្េយ័៤   មែលរកើតអាំរី

អរនេនៈ ែូ្ ជាែុុំទឹកមាត់ តថាគតនឹងព្បគល់ឲ្យែូ្ រមដ្ ន ” ។ 

 កាលស្េះឯង សទវទត្ត មានក្ាំែឹង  និងអាក់្អន់ចិត្តជាខ្មល ាំងថា 
ប្ពេះអងគសវេើឲ្យខលួនអាមាេមុខ ក្នុងក្ណាដ លររេ័ិទនិងសេដច សែើយក៏្
ចារ់សផដើមចងគាំនុាំ    ជាមួយប្ពេះមានប្ពេះភាគ តាំងពីសពលស្េះមក្  ។ 
រ ទ្ រ់មក្ប្ពេះអងគឲ្យភិក្ខុេងឃេនមត្ប្ពេះស្ដររុីប្ត្    សែើមបីសវេើរកាេ- 
នីយក្មម (ប្រកាេសទេ) ភិក្ខុសទវទត្ត ក្នុងប្កុ្ងរារប្គឹេះ ។ 
 អររភាសគ  ក្នុងកាលជាខ្មងសប្កាយមក្    ភិក្ខុសទវទត្តបានសៅ
ញុេះញង់សេដចអជាត្េត្តុ ឲ្យេមាល រ់រិតខលួនសែើមបីរារេមបត្តិ សែើយ
បានរញ្ជ្ នសពរឈឃ្លត្ តាំងពី១្ក់្រែ្ត្ែល់១៦្ក់្ ឲ្យសៅេមាល រ់
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ប្ពេះមានប្ពេះភាគ ហត្កិ្ចចមិនែ្ចរាំែងសទ សប្រេះរនទាំងស្េះបាន
ស្ដដ រ់វម៌ កាល យជាឧបាេក្អេ់សៅសែើយ ។ សប្កាយមក្សទវទត្ត សៅ
កាន់ប្ក្ុងរារប្គឹេះ  ុរ ឹត្ជាមួយទម័ក្ែាំរ ីឲ្យហលងែាំរ(ី្ឡាគិរ)ីសៅ
េមាល រ់ប្ពេះអងគ ហត្គ្នម នបានផលអេីសទ សពលស្េះមហារនក៏្បាន
ស ើញអាំសពើលាមក្ររេ់សទវទត្តចាេ់ស ើងៗ រែ្ត្ធ្លល ក់្ខលួនសែើរេុាំនរ
អង្ខគ េពីប្ត្ក្្ល្្ សែើមបីចិញ្ច ឹមអាតម  ។ 
 សោយឧរ្ែវម៌  ស្ដរមភវម៌  សអែេះសៅក្នុងចិត្ត សវេើឲ្យសទវទត្ត
កាន់ហត្អនទេះស្ដ សេទើរហត្រក្ផល្វសចញមិនរចួ ។ អថ សខ្ម  សទវទសតត  ប្គ្ន
ស្េះសទវទត្តសែើរច្លសៅរក្ភិក្ខុ៤ររ្ ជារក្សពួក្ររេ់ខលួន ក្នុងសគ្នល
រាំែងរាំហរក្េងឃ សែើយ ា្ំគ្នន ច្លសៅគ្នល់ប្ពេះមានប្ពេះភាគ ទ្ល
េ្មវត្ថុ៥ប្រការ គឺ : 
 ១- ោវជីវំ  អារញ្ញកា  អស្សុ   េ្មឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយសៅក្នុង
នប្ពជាវត្តអេ់មួយរីវតិ្ ។ 
 ២- ោវជីវំ  បិណោបាតិកា  អស្សុ  េ្មឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយ
កាន់រិែឌ បាត្អេ់មួយរីវតិ្ ។ 
 ៣- ោវជីវំ   បំសុកូេិកា   អស្ស ុ    េ្មឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយ 
ប្ទប្ទង់េាំពត់្រងសុក្្លអេ់មួយរីវតិ្ ។ 
 ៤- ោវជីវំ  រុកខមូេិកា  អស្សុ       េ្មឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយសៅ
សទៀរគល់ស ើជាវត្តអេ់មួយរីវតិ្ ។ 
 ៥- ោវជីវំ  មរឆមំសំ  ន ោចទយ្យំ  េ្មកុ្ាំឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយ 
ឆ្ងន់ប្តី្និងស្ដច់អេ់មួយរីវតិ្ ។ 
 ក្នុងរញ្ញា ទាំង៥ខសនេះ   ភិក្ខុសទវទត្តសេនើឲ្យប្ពេះអងគ អនុវត្តតម
គាំនិត្ររេ់ខលួន សោយោក់្ល័ក្ខខ័ែឌ ថា ‟ ភិក្ខណុាមិនប្រប្រឹត្តតាមមេ  ភិក្ខុ
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េ ោះប្ត្ូវេោស ” ។ េាំសែើ ទាំង៥ខសនេះ ប្ត្ូវបានប្ពេះមានប្ពេះភាគ
រែិសេវសចាល សោយប្ទង់យល់ស ើញថា   សនេះមិនហមនជាលក្ខែៈ
វម៌វន័ិយសទ សែើយប្ទង់ប្តេ់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយ ឲ្យប្រប្ពឹត្តតម
អវយស្េ័យ ររេ់ខលួនៗ សរើអងគណាចង់សៅនប្ពក៏្សៅចុេះ ចង់សៅស្េុក្
ក៏្សៅចុេះ គ្នម នសទេអេីសទ ោ៉ាងសនេះជាសែើម ។ 
 សោយអាំសពើអាប្ក្ក់្ររេ់ខលួន សទវទត្តប្តូ្វស្ដរេ្នយលាភយេ 
កាន់ហត្នប្ក្ហលងស ើង ែ្ចប្ពេះចនទខ្មងរស្ច ែ្ចប្ក្មួនប្ត្ូវនថង ឬែ្ច
អាំរិលប្តូ្វទឹក្ អេីៗហែលខលួនខាំពយោមទាំងរ៉ាុ ម្ នេងឃឹមថាបានែ្ច
ប្បាថាន ស្េះ សៅជាអស្ដររង់ទសទ សប្រៀរែ្ចរុគគលសែក្យល់េរតិ
ែ្សចាន េះ ។ សោយចិត្តមានេះ រងឹរេ្ និងសោយការររារ័យក្នលងមក្
សនេះ បានរប្មុញឲ្យភិក្ខុសទវទត្ត សប្រើេសរ ើេនសោបាយថមីមួយសទៀត្ 
សែើមបីយក្ នេះប្ពេះអងគគឺ ការរាំហរក្េងឃ ។ 
 បានឮមក្ថា សទវទត្តបានពនយល់ពួក្នវក្ភិក្ខុវរជីរុប្ត្ អនក្ប្ក្ុង 
សវស្ដលី៥០០ររ្ ឲ្យយល់តមគាំនិត្ររេ់ខលួន សែើយឲ្យចារ់ស្ដល ក្គ្នាំ-
ប្ទភាគីខលួន ។ពួក្ភិក្ខុខចីទាំងស្េះ ហែលមិនទន់បានេិក្ាយល់ែឹង 
ក៏្បានគ្នាំប្ទសទវទត្តទាំងស្េុង រ ទ្ រ់មក្ សទវទត្តក៏្ ា្ំពួក្ភិក្ខុទាំង
ស្េះសៅកាន់គោេីេប្រសទេ       ហត្សប្កាយមក្  ប្ត្ូវបានប្ពេះអគគ
ស្ដវក័្ទាំងពីរ ា្ំយក្ភិក្ខុទាំង៥០០ររ្ស្េះមក្វញិតមផល្វអាកាេ ។ 

ចទំពាះគរកុ្ម្ មររស់ទេវេត តទធ វើទនះ ព្រះអង គព្តាស់ថា : 
 សង្ឃំ  សាមគគំ  ភិនរិាា  កប្បំ  និរយមហិ  បរចតីត ិ    ភិក្ខុរាំហរក្
េងឃហែលក្ាំពុងប្ពមសប្ពៀងគ្នន  រហមងសអែេះសៅក្នុងនរក្អេ់១ក្រប ។ 
 សែើមបីសអែលើយត្រនឹងការររារ័យររេ់ខលួន នថងមួយ ភិក្ខុសទវទត្ត
បានស ើងសៅសលើភនាំគិរឈក្្ែ សៅសពលហែលប្ពេះអងគប្ទង់ោងចគងកម
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ភាគខ្មងសប្កាម សែើយក៏្ប្ចានទមាល ក់្ែុាំថម េាំសៅប្ពេះមានប្ពេះភាគ 
ប្បាថាន ឲ្យប្ពេះអងគររនិិរេ ន ហត្សពលស្េះរាំហែក្ថម១ែុាំបានខ្មទ ត្មក្
ប្ត្ូវចាំប្ពេះបាទររេ់ប្ពេះអងគ រណាដ លឲ្យប្ពេះសលាែិត្ពុរពងស ើង ។ 
 រុគគលណាពយោមេមាល រ់ប្ពេះមានប្ពេះភាគ ហែលជាមហា
ឧត្តមរុរេ ប្រសេើរសលើេេត្េក្នុងនប្ត្ភព ប្រក្រសោយរុញ្ាឫទ្ិសប្ចើន
ោ៉ាងសនេះ សប្រៀររីែ្ចយក្ពងមាន់សៅរល់នឹងភនាំថមតន់ ឬែ្ចរុគគល
យក្ថាន ាំពិេ១ក្តមសៅរង់ក្នុងមហាស្ដគរ ពុាំស្េះសស្ដត្ ែ្ចរុគគល
បាចវ្លីរគញ្ញច េខយល់ សទេទាំងអមាលស្េះប្តូ្វបានមក្ខលួនវញិ
ទាំងអេ់, ែ្ចពុទែី្កាេហមដងថា :  

ចោ  អប្បទុដឋស្ស  នរស្ស ទុស្សតិ 
សុទធស្ស   ចបាសស្ស  អនងគណស្ស  
តចមវ    ពាេំ     បចរចតិ     បាប ំ
សុខុចមា  រចជា   បដិោតំវ  ខិចាា ។ 

បុគគលណា ព្បទេូដ្ាំរោះអនកមនិព្បទេូដតប ជាេតវសាអ ត 

មនិមានករិលេជាទីទលួ  បរមមងព្តលប់មករកបុគគលរន្មះវញិ 

ែូ្ បុគគល ្ធលីូលអិត រៅកាន់ទីព្ចាេខយល់ ។ 

 អវស្ដនននរីវតិ្ ក៏្កាន់ហត្ខិត្រិត្ែល់ទីរញ្ច រ់ ភិក្ខុសទវទត្ត
ហែលធ្លល ក់្ខលួន ឺអេ់សប្ចើនហខមក្ ក៏្រឭក្ស ើញពីសទេក្ាំែុេររេ់
ខលួន ហែលបានពយោមប្រទ្េដនឹងប្ពេះមានប្ពេះភាគ មានរាំែងរួរ
ប្ពេះអងគជាសលើក្ចុងសប្កាយ ហត្ជាអកុ្េល ពួក្ភិក្ខុហែលហេងសទវទត្ត
សៅស្េះ បានោក់្សទវទត្តសៅរិត្ស្េេះសបាក្ខរែី ហក្បរវត្តសរត្ពន 
សពលស្េះសភលើងក្នុងអវចីនរក្ បានសលៀនអណាដ ត្មក្ រហែក្វរែី 
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សែើយ ា្ំយក្ភិក្ខុសទវទត្តសៅ ប្តូ្វរែិេនិ្ និងសស្ដយទុក្ខែ៏ោ៉ាង
សខ្មល ចផាសៅក្នុងមហានរក្ ។ 
 ស្ដវុរនទាំងឡាយច្រពិចារណាសមើលចុេះ សេចក្ដីសលាភលន់ 
មិនសចេះហអែតត្ គ្នម នប្ពាំហែន ក្នុងលាភ យេ ឋានៈ រុែយេក្ដិ បាន
ទញរុគគលរលលងង់សមល  ឲ្យធ្លល ក់្ក្នុងអាំសពើបារ ហលងស្ដគ ល់ខុេ ប្ត្ូវ 
សែើរក្នុងផល្វវ ិ្ េ និងប្តូ្វសស្ដយទុក្ខទរែុក្នុងអបាយអេ់កាលែ៏
យ្រ សប្រៀរែ្ចសែើមសចក្ ឬសែើមឫេសី កាលណាហផលរចួសែើយ ហត្ង
េមាល រ់សែើមខលួនឯងែ្សចាន េះ ោ៉ាងណាមិញ លាភេកាក រៈក្នុងសលាក្
សនេះ រហមងេមាល រ់ពួក្រនរលអរបឥត្ប្បាជាា ឲ្យក្ស័យ គឺវ ិ្ េសៅ
ែ្សចាន េះហែរ , ែ្ចពុទ្ែីកាថា : 

   ផេំ    ចវ    កទេឹ   ហនត ិ
   ផេំ   ចវ ុំ    ផេំ   ន ំ 
   សកាាចោ   កាបុរិសំ    ហនត ិ
   គចពាា    អស្សតរឹ      យថា  ។ 

មសែរ្កមតងេមាែ ប់រែើមរ្ក មសែឫេេីមតងេមាែ ប់រែើម

ឫេេី មសែបបុេមតងេមាែ ប់រែើមបបុេ េកាក រៈមតងេមាែ ប់បុរេ

អាព្កក់ ែូ្ ជាគភម៌តងេមាែ ប់រមរេះអេេតរ ។ 

េកខណៈបុគគេណដេគួរសរចសើរ៥ 
 ១- ឱោទការី  ជាអនក្តាំងសៅក្នុងឱវាទ ។ 
 ២- ភតចបាសី  ជាអនក្ចិញ្ច ឹមសលាក្វញិ ។ 
 ៣- កុេវំសំ   អហាបយំ  ជាអនក្មិនសវេើវងសប្ត្ក្្លឲ្យវ ិ្ េ។ 
 ៤- សចោោ       ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ៥- សីេសម្បចនាា  ជាអនក្ែល់ប្ពមសោយេីល ។ 
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គមពីរ្ពាហេណ៍៥គមពីរ 
 ១- គមពីរបទកៈ  សរលអាំពីរទេ្ប្ត្ក្នុងពិវីសផសងៗ ។ 
 ២- គមពីរវ្ាករណៈ  សរលអាំពីការទេសន៍ទយ ឫក្សររ 
សវលា នថង ហខ ឆ្ងន ាំ... ។ 
 ៣- គមពីរចោកាយតៈ សរលអាំពីប្ពេះឥេេរៈ ជាសេដចមហា
ប្ពែមបានរសងកើត្សលាក្ ។ 
 ៤- គមពីរមហាសុបិនេកខណៈ  សរលអាំពីការទយេុរិន ។ 
 ៥- គមពីរឥតិហាសៈ  សរលអាំពីការលុរលាងមុខ ការង្ត្ទឹក្ 
ររសិភាគអាហារ រស ទ្ រង់ឧចាច រៈ រេាវៈ គឺឲ្យអងគុយទិេស្េះៗលត។ 

បុគគេ៥វួកចពាេ នក្ខោ... 

 ១- នចមា   ស្ដតគិរយីក្ស សរលនមស្ដក រ ។ 
 ២- តស្ស   អេុរនិទរាែ្ សរលនមស្ដក រ ។ 
 ៣- ភគវចា សេដចចាតុ្មមហារារ សរលនមស្ដក រ ។ 
 ៤- អរហចា សេដចេក្កសទវរារ សរលនមស្ដក រ ។ 
 ៥- សមាាសមពុទធស្ស  សេដចមហាប្ពែម សរលនមស្ដក រ ។ 

បោរាណាចារ្យចងជាគាថាទុកថា : 

នចមា   សាាគិរីយចកាា  តស្ស  អសុរិចនាោ  បវុរចតិ   
ភគវចា   ច្ឆតុមេហាោជិកា   អរហចា    សចកាា   
តថា  សមាាសមពុទធស្ោតិ  មហា្វចហេហិ  បវុរចតិ   
ឥតិ   ឯវំ   បញ្ច   ចទោហិ   បទិដឋិាតិ ។ 

សីេវួកទី៥ 
 ១- បរិយនតបារិសុទធិសីេ េីលររេុិទ្មានទីរាំផុត្ ។ 
 ២- អបរិយនតបារិសុទធិសីេ េីលររេុិទ្គ្នម នទីរាំផុត្ ។ 
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 ៣- បរិបុណណបារិសុទធិសីេ េីលររេុិទ្រររ្ិែ៌ ។ 
 ៤- អបោមដឋបារិសុទធិសីេ   េីលររេុិទ្ហែលត្ណាា  និងទិែាិ 
មិនរល់ប្ត្ូវ ។ 
 ៥- បដិប្បស្សទធិបារិសុទធិសីេ   េីលររេុិទ្ហែលេងរ់រមាង រ់។ 

អធិប្បាយ 

 េីលររេ់អនុរេមបននទាំងឡាយ (ប្គែេថ និងស្ដមសែរ) 
ស ម្ េះថា    ររយិនតបារេុិទ្ិេីល     សប្រេះមានទីរាំផុត្សោយការរារ់ 
បាន ។ េីលររេ់ឧរេមបននទាំងឡាយស ម្ េះថា អររយិនដបារ-ិ
េុទ្ិេីល សប្រេះមិនមានទីរាំផុត្ សោយការរារ់(េិកាខ រទ)បាន ។ 
េីលររេ់ក្លយែរុថុរជនទាំងឡាយ អនក្ប្រក្រក្នុងកុ្េលវម៌សវេើ
ឲ្យររ-ិរ្ែ៌ក្នុងវម៌ហែលជាហែនននប្ពេះសេក្ខៈ ជាអនក្មិនមាន
អាល័យក្នុងរាងកាយនិងរីវតិ្ សនេះស ម្ េះថា រររុិែណបារេុិទ្ិេីល ។ 
េីលររេ់ក្លយែរុថុរជន ហែលមិនរល់ប្ត្ូវសោយត្ណាា និងទិែាិ 
ឬេីលររេ់ប្ពេះសេក្ខៈ៧ពួក្ ស ម្ េះថា អររាមែាបារេុិទ្ិេីល។  
េីលររេ់ប្ពេះខីណាស្េព ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ និង ប្ពេះេមាម េមពុទ្ 
ស ម្ េះថា រែិរេសទ្ិបារេុិទ្ិេីល សប្រេះមានសែតុ្ររេុិទ្សោយ
កិ្រោិេងរ់រមាង រ់ចាក្សប្គឿងក្ងេល់មានរាគៈជាសែើម ។ 
 ក្នុងរណាដ េីលពួក្ស្េះ េីលររេ់អនុរេមបននទាំងឡាយ 
គរបីប្ជារថា ររយិនតបារេុិទ្ិេីល សប្រេះជាេីលមានទីរាំផុត្សោយ
ការរារ់ េីលររេ់ឧរេមបននទាំងឡាយ ែល់េ្មបីនឹងមានទីរាំផុត្
សោយការរារ់ោ៉ាងសនេះថា ‟ េាំវរវន័ិយហែលប្ពេះេមាម េមពុទ្ ប្ទង់
ប្រកាេទុក្សែើយ គឺ ១៧០០០៥០០០០៣៦ (មួយមឺុន ប្បាាំពីររន់
សកាែិ ប្បាាំលាន ស្ដមេិរប្បាាំមួយ)េិកាខ រទ ” ។ សទេះរីជារារ់បាន
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ោ៉ាងសនេះក៏្សោយ គរបីប្ជារថាគង់ជា អររយិនតបារេុិទ្ិេីល សប្រេះ
េាំសៅយក្ភាវៈេមាទនសោយមិនមានចាំហែក្េល់ និង ភាវៈ
ហែលមិនេហមដងទីរាំផុត្សោយអាំណាច លាភ  យេ  ញាតិ្   អវយវៈ 
និង រីវតិ្ ។ 

សីេ៥វួកចទៀត 
 ១- បហានសីេ េីលគឺការលេះ ។ 
 ២- ចវរមណីសីេ េីលគឺការសវៀរចាក្ ។ 
 ៣- ចរតនាសីេ េីលគឺការតាំងចិត្ត ។ 
 ៤- សំវរសីេ  េីលគឺការេប្ងួម ។ 
 ៥- អវីតកកមសីេ េីលគឺការមិនប្រប្ពឹត្តក្នលង ។ 

បុគគេ៥វួកណផនដី្សូបសម័យវុទធកាេ 
១- ្វះបាទសុប្បវុទធ សប្រេះសទេរិទផល្វប្ពេះពុទ្ប្ទង់សគ្នចរ។ 
២- ភិកខុចទវទតត       សប្រេះសទេសវេើេងឃសភទ និង សប្រេះសវេើ 

ពុទ្សលាែិតុ្រាទ ។ 
 ៣- នាងរិញ្ញាមាណវិកា  សប្រេះសទេមួលរង្ខក ច់ប្ពេះពុទ្ជា
មាច េ់សោយអេទ្មមហែលមិនពិត្ ។ 
 ៤- ននរមាណវ  សប្រេះសទេប្រទ្េដ ្ងឧរបលវណាណ សថរ ី
ខីណាស្េព ។ 
 ៥- ននរយក្ស  សប្រេះសទេប្រហារប្ពេះស្ដររុីត្តសត្ថរ ។ 

វហុស្សូតមានអងគ៥ 
 ១- វហុស្សុា  ជាអនក្បានសរៀនបានស្ដដ រ់សប្ចើន ។ 
 ២- ធា  ប្ទប្ទង់ចាាំទុក្ ។ 
 ៣- វរសា  បរិរិា សរលរក្យរាំ្ញ ។ 
 ៤- មនសានុចបកខិា ពិចារណាសោយចិត្ត ។ 
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 ៥- ទិដឋិោ  សុបដិវិោោ  យល់ប្ត្ូវប្រនពតមពិត្ ។ 
កុេុបកភិកខុ(១)មានអងគ៥ 

 ១- ន  អសនថវវិស្ោសី   មិនេហមដងការេនិទ្ស្ដន លនឹងរុគគល
មិនធ្លល រ់ស្ដគ ល់គ្នន  ។ 
 ២- ន  អនិស្សរវិកប្បី  មិនសវេើខលួនជាវាំ (សវេើអេីតមចិត្ត) ។ 
 ៣- ន  វ្យតថបុចវសី  កុ្ាំនិយម(រារ់អាន)ហត្អនក្ឆ្ងល ត្ ។ 
 ៤- ន  ឧបកណណកជប្បី   កុ្ាំសពញចិត្តនិោយខសឹរោក់្អនក្សនេះ
អនក្ស្េះ ។ 
 ៥- ន  អតិោនរចកា   កុ្ាំេ្មសគែួេសែតុ្សពក្ ។ 

បិដកមាន៥និកាយ 
 ១- ទី និកាយ គមពីរហែលមានប្ពេះេ្ប្ត្ហវងៗ ។ 
 ២- មជ្ឈិមនិកាយ គមពីរហែលមានប្ពេះេ្ប្ត្ក្ណាដ លៗ ។ 
 ៣- សំយុតតនិកាយ គមពីរហែលមានប្ពេះេ្ប្ត្ខលីៗ ។ 
 ៤- អងគុតតរនិកាយ គមពីរររួរមួប្ពេះេ្ប្ត្ជាវគគៗ (ពួក្និបាត្ 
មានឯក្និបាត្ ជាសែើម) ។ 
 ៥- ខុទរកនិកាយ គមពីរហែលររួរមួ ន្វពួក្វម៌ត្្ចៗ ១៥
ប្រសភទ ។ 
 * សរើសយើងនិោយអាំពីគមពីរប្ពេះនប្ត្រិែក្ មានស ម្ េះវាំៗ៣គឺ
ប្ពេះវន័ិយ១  ប្ពេះេ្ប្ត្១  ប្ពេះអភិវមម១ ។ ក្នុងស្េះប្ពេះវន័ិយ មាន៥
គមពីរ, ប្ពេះេ្ប្ត្មាន៥គមពីរ, និងប្ពេះអភិវមមមាន៧គមពីរ ។ ហត្ក្នុងទី
សនេះ រក្យថានិកាយ៥ គឺរារ់ស ម្ េះរិែក្ទាំងអេ់(១១០ភាគ) មិន
ហមនជាស ម្ េះនិកាយ៥ររេ់គមពីរេុត្តនដរិែក្ស្េះសទ ។ 

                                                            

១ - វម៌ររេ់ភិក្ខុច្លសៅកាន់ប្ត្ក្្ល ។ 
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 ក្នុងទីសនេះេ្មសរលពីរិែក្ទាំង៣េិន      ការប្រម្លមក្ន្វ 
ពុទ្វចនៈ ទាំងអេ់គឺបាតិ្សមាក្ខ២ វភិងគ២ ខន្ក្ៈ២២ ររវិារៈ១៦ ហែល
បានចងប្ក្ងតាំងពីរឋមេង្ខគ យ្សរៀងមក្ ស ម្ េះថា វនិយរិែក្ ។ 
ពុទ្វចនៈគឺ ទី និកាយ មាន៣៤ប្ពេះេ្ប្ត្ មរឈិមនិកាយ មាន១៥២
ប្ពេះេ្ប្ត្, េាំយុត្តនិកាយ មាន៧៧៦២ប្ពេះេ្ប្ត្, អងគុត្តរនិកាយ 
មាន៩៥៥៧ប្ពេះេ្ប្ត្, ខុទទក្និកាយ មានពួក្វម៌១៥ប្រសភទគឺ ខុទទក្-
បាឋៈ  វមមរទ  ឧទន  ឥតិ្វតុ្តក្ៈ  េុត្តនិបាត្  វមិានវត្ថុ  សរត្វត្ថុ  
សថរគ្នថា  សថរគី្នថា  ជាត្ក្  និសទទេ  រែិេមភិទ  អរទន  ពុទ្វងស  
ចរោិរិែក្  ទាំងសនេះស ម្ េះថា េុត្តនតរិែក្ ។ ពុទ្វចនៈមានគមពីរ៧ 
គឺវមមេងគែី ជាសែើម ស ម្ េះថា អភិវមមរិែក្ ។ 
 គមពីរខុទទក្និកាយ សត្ើែ្ចសមដច? គឺរណាដ និកាយទាំង៥សនេះ 
សវៀរហត្៤និកាយខ្មងសែើមសចញ ពុទ្វចនៈែ៏សេេមាន វនិយរិែក្ 
អភិវមមរិែក្ និងបាលី១៥ប្រសភទ មានខុទទក្បាឋៈជាសែើម ស ម្ េះថា 
ខុទទក្និកាយ ែ្សចនេះឯង ។ 

្វះចថរបណោិតមានេកខណៈ៥ 
 ១- កាេោទី   ជាអនក្និោយប្ត្ូវកាល ។ 
 ២- ភូតោទ ី   និោយរក្យពិត្ ។ 
 ៣- អតថោទ ី   និោយរក្យមានប្រសោរន៍ ។ 
 ៤- ធមេោទី   និោយរក្យជាវម៌ ។ 
 ៥- វិនយោទី  និោយរក្យជាវន័ិយ ។ 
 * ចាំហែក្ប្ពេះសថរៈរលវញិ មានលក្ខែៈ៥ ផទុយគ្នន សនេះ ។ 

រយៈកាេននបដិសនធិ៥ោ៉ាង 
 ១- កេេៈ ជាត្ាំែក់្ទឹក្រមតិល ។ 
 ២- អវេុទៈ ជាត្ាំែក់្ទឹក្ខ្មរ់ ។ 
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 ៣- ចបសិ ជារនទេះស្ដច់ ។ 
 ៤-  នៈ ជាែុាំស្ដច់ ។ 
 ៥- បញ្ចសាោ    ជាទីប្ររុាំ អវយវៈ៥ ។ 
 េររីៈមនុេសសយើងសនេះ រ ទ្ រ់ពីការផសាំធ្លតុ្រវាងមាតនិងរិត
សែើយ មុនែាំរ្ងជាក្លលៈ រែ្ត្ែល់រញ្ចស្ដខ្ម សទើរសក្ើត្មានេក់្ 
សរាម ប្ក្ចក្, មយ៉ាងសទៀត្មាត ររេ់ទរក្ស្េះ ររសិភាគរេជាតិ្
សភារ្ហារណា ទរក្ក្នុងនផទស្េះក៏្ចិញ្ច ឹមរីវតិ្ សោយរេជាតិ្
សភារនស្េះហែរ ។ ក្លលៈ ជាទឹក្រមតិលថាល ស្ដត ត្រ៉ាុនត្ាំែក់្សប្រងលង
ថាល ហែលជារ់នឹងចុងសរាមប្ទយ សក្ើត្ក្នុងេបាដ ែ៍ែាំរ្ង តាំងសៅអេ់
៧នថង , ក្នុងេបាដ ែ៍ទី២សក្ើត្ជា អពេុទៈ មានពែ៌ែ្ចទឹក្លាងស្ដច់, 
ក្នុងេបាដ ែ៍ទី៣     សក្ើត្ជា  សរេិ   មានេណាា នជារនទេះស្ដច់,  ក្នុង 
េបាដ ែ៍ទី៤ កាល យជា  នៈ ក្នុងេបាដ ែ៍ទី៥ កាល យជា រញ្ចស្ដខ្ម គឺ
មានក្ាល១ នែ២ សរើង២, ៧នថងសប្កាយមក្សទើរសក្ើត្េក់្ សរាម 
ប្ក្ចក្, ៧នថងរ ទ្ រ់សក្ើត្ចក្ខុ, ៧នថងរ ទ្ រ់សក្ើត្សស្ដត្ៈ, ៧នថងរ ទ្ រ់
សក្ើត្ឃ្លនៈ, ៧នថងរ ទ្ រ់សទៀត្សក្ើត្រិវាា  សោយលាំោរ់ែ្សចនេះ, ទរក្
ស្េះតាំងសៅក្នុងនផទប្គរ់ហខ(៩ហខ ១០នថង)សែើយសទើរសក្ើត្សចញមក្ ។ 

អសុញ្ញកប្ប៥ 
 ១- សារកប្ប ក្របមានប្ពេះពុទ១្ប្ពេះអងគ ។ 
 ២- មណោកប្ប ក្របមានប្ពេះពុទ្២ប្ពេះអងគ ។ 
 ៣- វរកប្ប ក្របមានប្ពេះពុទ្៣ប្ពេះអងគ ។ 
 ៤- សារមណោកប្ប  ក្របមានប្ពេះពុទ្៤ប្ពេះអងគ ។ 
 ៥- ភទរកប្ប ក្របមានប្ពេះពុទ្៥ប្ពេះអងគ ។ 
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 * ក្របមានប្ពេះពុទ្សប្ចើនជាង៥អងគរហមងមិនមាន ។ ក្របហែល
គ្នម នប្ពេះពុទ្ ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ សេដចចប្ក្ពត្តិ សក្ើត្ស ើង សៅថាេុញ្ា-
ក្រប(ក្របេ្នយ) ក្របហែលផទុយពីសនេះសៅថា អេុញ្ាក្រប ។ 

អនតរធាន៥ោ៉ាង 
 ១- បរិយតតិអនតរធាន   ស្ដរេ្នយប្ពេះនប្ត្រិែក្ ។ 
 ២- បដិបតតិអនតរធាន   ស្ដរេ្នយអនក្រែិរត្តិ ។ 
 ៣- បដិចវធអនដរធាន  ស្ដរេ្នយចាក្មគគផល ។ 
 ៤- េិងគអនតរធាន   ស្ដរេ្នយសភទអនក្រួេ ។ 
 ៥- ធាតុអនតរធាន   ស្ដរេ្នយប្ពេះស្ដររីកិ្ធ្លតុ្ ។ 
 * អនតរធ្លនទាំង៥សនេះ      ជាការស្ដរេ្នយ  ប្ពេះពុទ្ស្ដេ្
ប្គរ់ៗពុទ្េម័យ ហែលជាវមមតននេភាវៈក្នុងសលាក្ សក្ើត្ស ើង
សែើយ ហត្ងរលត់្សៅវញិ ។ ការស្ដរេ្នយសនេះមានក្នុងរចចុរបនន
េម័យខលេះ និងសោយសប្ចើនមានក្នុងអ្គត្កាល យ្រអហងេងសទៀត្ ។ 
ប្ត្ូវស្ដរេ្នយជារនតរ ទ្ រ់ចារ់តាំងពីមគគផល, អនក្រែិរត្តិេមថៈ 
វរិេស្, វុត្ងគគុែ, អវិេីល រែ្ត្ប្តូ្វវ ិ្ េប្ពេះនប្ត្រិែក្ តាំង
ពីគមពីរមហារោា នមក្ ឯសភទអនក្រួេក៏្គ្នម នេល់មាន ក់្ សែើយទី
រញ្ច រ់ប្ពេះររមធ្លតុ្ទាំងអេ់បានសហាេះមក្េសមាធ្លន ប្ត្ង់មែឌ ល
សរវិប្ពឹក្ស៧នថង ក៏្ប្ត្ូវរលាយេ្នយរង់ ។ 

ឫសគេ់របស់សីេ៥ោ៉ាង 
 ១- ហិរិ  សេចក្ដីខ្មម េបារទុចចរតិ្ ។ 
 ២- ឱតតប្ប សេចក្ដីខ្មល រផលររេ់បារ ។ 
 ៣- អនុទយ សេចក្ដីអាែិត្ ។ 
 ៤- ខនត ិ សេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
 ៥- សតិ សេចក្ដីភាា ក់្រឭក្ ។ 
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កមេសនងកមេ៥ោ៉ាង 
 ១- ្វះចវស្សនដរ ប្ត្ូវបានរសែដ ញសចញពីស្េុក្ សប្រេះសទេ
ហែលធ្លល រ់រសែដ ញេមែប្រែមែ៍អនក្មានេីល ។ 
 ២- នាងអមិតតា  បានរដីក្ញ្ញច េ់ សប្រេះយក្ផ្កក  ្ក្សប្ក្ៀម
េេិត្ រ្ជាប្ពេះ ។ 
 ៣- ាជជូក  បានប្រពន្ប្ក្មុាំ សប្រេះផលហែលយក្ផ្កក  ្ក្
ប្ក្ពុាំ រកី្ថមី រ្ជាប្ពេះ ។ 
 ៤- ជាេ ីនិង កណ្ណា ប្ត្ូវតររ្ក្វាយសវេើបារ សប្រេះធ្លល រ់វាយ
តររ្ក្ក្នុងអតី្ត្ជាតិ្ ហែលសក្ើត្ជាសគ្នចាេ់ លួចវត្ថុ ររេ់ននកុ្មារ
ទាំងពីរ ។ 
 ៥- ្វះនាងម្ទី  ប្ត្ូវេដីរស ទ្ េថា គរ់រក្នឹងេហាយេមន់
ក៏្សប្រេះសទេ ហែលសរលរង្ខក ច់ប្ពេះសវេសនដរថាមានស្េីែនទ កាល
សៅក្ាំសែើ ត្ជាេត្េតសៅ ។ 

សមាាទិដឋិ៥ោ៉ាង 
 ១- វិបស្សនាសមាាទិដឋិ  សេចក្ដីស ើញប្តូ្វក្នុងវរិេស្ ។ 
 ២- កមេស្សកាសមាាទិដឋិ  សេចក្ដីស ើញប្តូ្វក្នុងការហែលេត្េ
មានក្មមជាររេ់ខលួន ។ 
 ៣- មគគសមាាទិដឋិ  សេចក្ដីស ើញប្តូ្វក្នុងមគគ ។ 
 ៤- ផេសមាាទិដឋិ  សេចក្ដីស ើញប្តូ្វក្នុងផល ។ 
 ៥- បរចចវកខណសមាាទិដឋិ  សេចក្ដីស ើញប្ត្ូវប្រនព ក្នុងការ
ពិចារណាស ើញចាំសរេះ ។ 

េំោប់ននវិបស្សនា៥ោ៉ាង 
 ១- ឧប្បតតិកមេ     ពិចារណាតាំងពីរែិេន្ិ     រែ្ត្ែឹងក្ដីែល់ 
រចចុរបននសនេះថា មានេុខ ទុក្ខ  រុែយ  បារ វជិាជ  និងសេចក្ដីឆ្ងល ត្សក្ើត្ 
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ស ើងោ៉ាងណាខលេះ ។ 
 ២- បហានកមេ  ពិចារណាែល់ការលេះរង់ថា តាំងហត្ែឹងក្ដី
មក្ែល់រចចុរបននសនេះបានលេះទុចចរតិ្៣សែើយោ៉ាងណាខលេះ ។ 
 ៣- បដិបតតិកមេ  ពិចារណាការរែិរត្តិថា តាំងពីយុវវយ័មក្
ែល់ឥ ្វសនេះ បានរាំសពញសេចក្ដីលតោ៉ាងណាខលេះ ។ 
 ៤- ភូមិកមេ  ពិចារណាវរិេស្ភ្មិ គឺស្ដគ ល់ខន្៥ អាយត្នៈ
១២  ធ្លតុ្១៨  ឥគនទិយ២២  អរយិេចច៤ និង រែិចចេមុរាទ១២ ។ 
 ៥- ចទសនាកមេ  េិក្ាក្នុងសរវិរក្ខិយវម៌៣៧ប្រការគឺ េតិ្-
របោា ន៤ េមមរបធ្លន៤ ឥទិ្បាទ៤ ឥគនទិយ៥ ពលៈ៥ សររឈងគ៧ 
អរយិមគគអងគ៨ ។ 

ធម៌្តូវសិក្ោ៥ោ៉ាង 
 េម័យស្េះ ពួក្ភិក្ខុរួេថមី ា្ំគ្នន េិងស្េមុក្លង់លក់្ក្នុង
ឧរោា នស្ដលា រែ្ត្ែល់ប្ពេះអាទិត្យរេះស ើង ប្ពេះមានប្ពេះភាគប្ទង់
ស ើញសោយទិពេចក្ខុសែើយ ប្ទង់ោងសៅទ្ ម្ ន សោយររោិយជា
សប្ចើន ចុងរញ្ច រ់ប្ពេះអងគប្ទង់ប្តេ់ថា មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សប្រេះ
សែតុ្ស្េះ អនក្ទាំងឡាយគរបីេិក្ាោ៉ាងសនេះថា : 
 ១- ឥន្ទនរិចយសុ  គុតតោាោ  ប្គរ់ប្គង់ទេ រក្នុងឥគនទិយទាំងឡាយ 
 ២- ចភាជចន  មតតញ្ញុចនា  ស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
 ៣- ជាគរិយំ  អនុយុាា  ប្រក្រសរឿយៗន្វការភាា ក់្រឭក្ ។ 
 ៤- វិបស្សកា  កុសោនំ  ជាអនក្ពិចារណា ន្វកុ្េលវម៌
ទាំងឡាយ ។ 
 ៥- ចពាធិបកខិោនំ  ភាវនានុចោគមនុយុាា  គួរខេល់ខ្មេ យ
ន្វការពយោមចសប្មើនសរវិរក្ខិយវម៌ទាំងឡាយ ។ 
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បចទសប្បញ្ញតតិ៥សិកាាបទ 
 សែតុ្ ា្ំឲ្យប្ពេះអងគប្ទង់អនុញ្ញា ត្ សប្រេះប្ពេះមហាក្ចាច នៈជា
ឧររាយ៍ររេ់ប្ពេះសស្ដែៈ គង់សៅហែន អវនដិទក្ខិណារថរនរទ 
បានផ្កត ាំសផាើន្វសែតុ្ទាំង៥ តមប្ពេះសស្ដែៈប្ការទ្លប្ពេះមានប្ពេះ
ភាគឲ្យប្ទង់ប្ជារ ប្ពេះអងគក៏្ប្ទង់អនុញ្ញា ត្តមការទ្លេ្ម ែល់ភិក្ខុ
ណាហែលសៅក្នុងរចចនតិមរនរទ គឺ : 
 ១- អនុជានាមិ  ភិកខចវ  វិនយធរបញ្ចចមន  គចណន  
ឧបសម្បទំ  ត្ថាគត្អនុញ្ញា ត្ ឧរេមបទសោយមានវន័ិយវរជា
គប្មរ់៥ ។ 
 ២- គណងគណុបាហនំ  អនុញ្ញា ត្ហេបក្សរើង៤ជាន់ស ើងសៅ។ 
 ៣- ធុវនហានំ  អនុញ្ញា ត្ការង្ត្ទឹក្បានជានិចច ។ 
 ៤- រមេអតថរណ្ណនិ  ឯ ករមេំ  អជរមេំ  មិគរមេំ  អនុញ្ញា ត្
ក្ប្មាលហេបក្ទាំងឡាយគឺហេបក្ សចៀម ពហព ប្មឹគ ។ (អែាក្ថា ថា 
សវៀរហត្ហេបក្មនុេសសចញ គួរទាំងអេ់) ។ 
 ៥- សាទិតុំ  នាវ  តំ  គណនុបគំ  ោវ  ន  ហតថំ  គរឆតិ  
អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិក្ខុសប្ត្ក្អរបានន្វចីវរមិនទន់មក្ែល់នែែរារណា ចីវរ
ស្េះភិក្ខុមិនប្តូ្វរារ់ក្ាំែត់្នថងែរារស្េះ ។ 

បញ្ចវគគិយភិកខុ៥រូប 
 ១- អញ្ញាចកាណោញ្ញៈ បានេសប្មចវមមចក្ខុ(១) និងទ្លេ្ម
ឧរេមបទក្នុងនថង១៥សក្ើត្ ហខអាស្ដឍ ។ 
 ២- វប្បៈ បានេសប្មចវម៌ក្នុងនថង១សរាច ហខអាស្ដឍ ។ 
 ៣- ភទរិយៈ បានេសប្មចវម៌ក្នុងនថង២សរាច ហខអាស្ដឍ ។ 

                                                            

១ - សស្ដតរត្តិផល ។ 
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 ៤- មហានាម បានេសប្មចវម៌ក្នុងនថង៣សរាច ហខអាស្ដឍ ។ 
 ៥- អស្សជិ បានេសប្មចវម៌ក្នុងនថង៤សរាច ហខអាស្ដឍ ។ 
 * សៅក្នុងនថង៥សរាច ហខ ឆ្ងន ាំ ែហែល ប្ពេះអងគប្ទង់េហមដងន្វ
អនត្តលក្ខែេ្ប្ត្ សៅទីរញ្ច រ់ននប្ពេះេ្ប្ត្ ភិក្ខុទាំង៥ររ្ក៏្អេ់
អាេវក្កិសលេទាំងអេ់អងគ ។ 

សទធវិិហារិក្បកបចោយអងគ៥  
ឧរជាយព៍្តវូណតរទណដញទចញ 

 ១- នាធិមតតំ  ចបមំ េទិ្វហិារកិ្មិនស្េលាញ់ឧររាយ៍សោយ
ពិត្ ។ 
 ២- នាធិមចាា  បសាចោ  មិនមានសេចក្ដីប្រេះថាល សោយពិត្ ។ 
 ៣- នាធិមាា  ហិរី   មិនមានសេចក្ដីសអៀនខ្មម េសោយពិត្ ។ 
 ៤- នាធិមចាា  ារចោ   មិនមានសេចក្ដីសគ្នរពសោយពិត្ ។ 
 ៥- នាធិមាា  ភាវនា  មិនមានការចសប្មើនភាវ្សោយពិត្។
 * េទិ្វហិារកិ្ហែលប្រក្រសោយអងគ៥ផទុយពីសនេះ ឧររាយ៍ 
មិនប្ត្ូវរសែដ ញសចញសទ ។ 
 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ េទិ្វហិារកិ្ហែលប្រប្ពឹត្តលត ឧររាយ៍
មិនប្ត្ូវរសែដ ញសចញសទ សរើរសែដ ញសចញប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ។ចាំហែក្
េទិ្វហិារកិ្ណាប្រប្ពឹត្តអាប្ក្ក់្ ឧររាយ៍ប្តូ្វហត្រសែដ ញសចញ សរើ
មិនរសែដ ញសចញ ប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ ។ 

(ចាំហែក្អសនដវាេិក្ និងអាចារយ ក៏្មានន័យែ្ចគ្នន  ) 
ការោរ់និស្ស័យច្ពាះឧបជ្ាយ៍៥ោ៉ាង 

 ១- បកកចនាា    ឧររាយ៍សចៀេសចញសៅ ។ 
 ២- វិវភចនាា    ឧររាយ៍េឹក្សចញសៅ ។ 
 ៣- កាេកចា   ឧររាយ៍សវេើមរែកាលសៅ ។ 
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 ៤- បកខសងកចនាា  ឧររាយ៍សៅកាន់តិ្រ ថយិ ។ 
 ៥- អាណតតិ    ឧររាយ៍រសែដ ញសចញ ។ 

(ចាំហែក្អសនដវាេិក្ និងអាចារយ ក៏្មានន័យែ្ចគ្នន )(១) 
ចោគ៥ោ៉ាង 

 ១- កុដឋ ំ សរាគ លង់ ។ 
 ២- គចណ្ណោ សរាគពក្ ។ 
 ៣- កិោចសា សរាគហស្េង ។ 
 ៤- ចសាចសា សរាគរងីនរ ។ 
 ៥- អបមាចោ សរាគអែកួត្ប្រូក្ ។ 
 * មនុេសមានសរាគទាំង៥សនេះ ភិក្ខុមិនគរបីរាំរួេស ើយ ភិក្ខុ
ណារាំរួេ ប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ ។ 

បណោកៈ៥វួក 
 ១- អាសិតតបណោចកា  សខទើយឯណាយក្មាត់្សរៀមអងគជាត្រុរេ
ែនទប្ត្ូវទឹក្អេុចិសស្ស្ដច សេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយក៏្រមាង រ់សៅ ។ 
 ២- ឧសូយបណោចកា    សខទើយឯណាស ើញអរាចារ ររេ់រន
ែនទ កាលសេចក្ដីប្ចហែនសក្ើត្ស ើង សេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយសទើរេងរ់
រមាង រ់សៅ ។ 

៣- ឱបកកមិកបណោចកា  សខទើយហែលប្ត្ូវសគសប្គៀវយក្ព្រសចញ. 
 ៤- បកខបណោចកា   សខទើយសោយអកុ្េលក្មម ក្នុងរក្ខខ្មងសខនើត្
ឬខ្មងរស្ច ។ 
 ៥- នបុំសកបណោចកា    សខទើយមិនមានសភទប្បាក្ែថា ជាប្រុេ 
ឬជាស្េី តាំងពីរែិេន្ិមក្ ។ 

                                                            

១ - សមើលពួក្៦/៤៤២ផង ។ 
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 * សខទើយ២ប្រសភទខ្មងសលើ មិនហាមរពេជាជ , សខទើយ៣ប្រសភទ
សប្ដសនេះហាម ។ ស្ដរត្ថ៣/៣១១+៤/១៧៥ សរលថា រក្ខរែឌ ក្ៈ ឲ្យ
រពេជាជ បានហត្ក្នុងរក្ខ ហែលមិនហមនជាសខទើយ, ចាំហែក្ក្នុងរក្ខហែល
ជាសខទើយ ប្តូ្វឲ្យវ ិ្ េសចញ ។ 

សុបដិបចនាាមាន៥ោ៉ាង 
១-សមាាបដិបោ សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិប្ត្ូវតមគនលងប្ពេះនពេសលាកុ្- 

ត្តរវម៌ និង អែាងគិក្មគគ ។ 
២- អនិវតតិបប្ដិបោ  សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិមិនវលិប្ត្លរ់ ។ 
៣- អនុចោមប្បដិបោ     សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិ  ជាអនុសលាមែល់

ប្ពេះនិរេ ន ។ 
៤- អបរចនីកប្បដិបោ  សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិមិនជាេប្ត្ូវ ។ 
៥- ធមាានុធមេប្បដិបោ  សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិតមវម៌  េមគួែល់

វម៌ (និរេ ន) ។ 
ឧបសម្បោ្បកបចោយអងគ៥ 

 ១- វតថុសម្បោ   រររ្ិែ៌សោយវត្ថុ ។ 
 ២- អនតោយិចកហិ  ធចមេហិ  រស្ស  បរិសុទធា     ភាពនន
ឧរេមបទសរក្ខៈស្េះររេុិទ្ផុត្ចាក្អនតរាយិក្វម៌ទាំងឡាយ ។ 
 ៣- សីមាសម្បោ រររ្ិែ៌សោយេីមា ។ 
 ៤- បរិសសម្បោ   រររ្ិែ៌សោយររេ័ិទ ។ 
 ៥- បុវេកិរចនិោោនំ   ញុាាំងកិ្ចចជាខ្មងសែើមឲ្យេសប្មច ។ 

វិបតត៥ិោ៉ាងននឧបសម្បោ 
 ១- វតថុវិបតត ិ  គឺ អភពេរុគគល១១ពួក្ និង២ពួក្សទៀត្គឺមាន
អាយុមិនប្គរ់ និងធ្លល រ់ប្តូ្វអនតិមវត្ថុ ។ 
 ២- ញតតិវិបតតិ    េ្ប្ត្ញត្តិខុេ ។ 
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 ៣- អនុស្ោវនវិបតតិ   េ្ប្ត្អនុេាវ្ខុេ ។ 
 ៤- សីមាវិបតតិ  ចងេីមាខុេ(េីមាវរិត្តិ១១ោ៉ាង) ។ 
 ៥- បរិសវិបតតិ  ខ្ចររេ័ិទ ។     

វិ បត្ត្តិ្ក្ោះអអររ ៈព្ពល្ តូ្ក្ត្តត្តិ 

ការសូ្ត្តឹម្តូវចោយអាការៈ៤្បចភទ  
 1- សិថិេ ពយញ្ជ នៈ១០តួ្ ហែលមានវ្រ  សខាយ ។ 
 2- ធនិត ពយញ្ជ នៈ១០តួ្ ហែលមានេាំស ងតឹ្ងខ្មល ាំង ។ 
 3- និគគហិត ពយញ្ជ នៈេថិត្សៅ អាស្េ័យនឹង ស្េៈរេសៈ៣តួ្
(រសញ្ចញេាំស ងបាន២ គឺអនុ្េិក្នត១ មការនត១) ។ 
 4- វិមុតត ិ អក្ខរៈសពលេ្ប្ត្រសងាើរមាត់្ ឲ្យសលើេប្រប្ក្តី្
រនតិច ។ 
 * សពលេ្ប្ត្ញត្តិ សរើេ្ប្ត្ឲ្យខុេលក្ខែរបសភទ៤ោ៉ាងសនេះ
សែើយគឺមិនស ើងសទ ។   ចាំហែក្អក្ខររបសភទ៦  ែនទសទៀត្គឺ ទី ៈ១
រេសៈ១  គរ១ុ  លែុ១  េមពន្១  វវត្ថិត្ៈ១  សរើសទេះជាេ្ប្ត្ឲ្យខុេ
គ្ៗគ្នន  ក៏្មិនញុាាំងក្មមឲ្យខ្ចហែរ ។  

វិបតតិច្ពាះញតតិចោយអាការៈ៥ 
 ១- វតថុំ   ន   បោមសតិ ភិក្ខុមិនេ្ប្ត្សចញស ម្ េះវត្ថុ គឺ
ឧរេមបទសរក្ខៈ ។ 
 ២- សង្ឃំ  ន  បោមសតិ មិនសចញស ម្ េះេងឃ ។ 
 ៣- បុគគេំ  ន  បោមសតិ មិនសចញស ម្ េះរុគគល គឺប្ពេះ
ឧររាយ៍ ។ 
 ៤- ញតតឹ  ន  បោមសតិ មិនតាំងញត្តិ ។ 
 ៥- បច្ឆា  ោ  ញតតឹ  ឋចបតិ ឬតាំងញត្តិខ្មងសប្កាយក្មមវាចា ។ 
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វិបតតិច្ពាះអនុស្ោវនាចោយអាការៈ៥ 
 ១- វតថុំ  ន  បោមសតិ  េ្ប្ត្មិនសចញស ម្ េះវត្ថុ ។ 
 ២- សង្ឃំ  ន  បោមសតិ មិនសចញស ម្ េះេងឃ ។ 
 ៣- បុគគេំ  ន  បោមសតិ មិនសចញស ម្ េះរុគគល ។ 
 ៤- សាវនំ  ហាចបតិ  សវេើអនុេាវនវវីិឲ្យខ្ច ។ 
 ៥- អកាចេ  ោ  សាចវតិ េ្ប្ត្ក្នុងកាលមិនគួរ ។ 

បុគគេ៥វួកមិនគួរឲ្យឧបសម្បោ 
 ១- អោោនហីចនា រុគគលខេេះខ្មត្កាល ។ 
 ២- អងគហីចនា  រុគគលខេេះខ្មត្អវយវៈ ។ 
 ៣- វតថុវិបចនាា រុគគលជាវត្ថុវរិត្តិ ។ 
 ៤- ករណទុកកដចកា រុគគលសវេើអាំសពើអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៥- អបរិបូចោ  រុគគលមានបាប្ត្និងចីវរមិនប្គរ់ ។ 

ចសនាសនៈ៥ោ៉ាង 
 ១- វិហាចោ  លាំសៅសប្ដពីសេ្េនៈ មានអឌឍសោគជាសែើម  
 ២- អឌ្ឍចោចា  ផទេះមានេណាា ន ែ្ចស្ដល រប្គុឌ ឬផទេះហែល
មានែាំរ្លហត្មាខ ងគឺរង្ខា រ ។ 
 ៣- បាសាចោ  ប្បាស្ដទហវង ។ 
 ៤- ហមេិយំ ផទេះឬប្បាស្ដទមានក្ាំព្ល ។ 
 ៥- គុហា លាត ង  រង្ភនាំ (ឬគុហាហែលសវេើសោយឥែា ថម ស ើ 
ឬសោយអាចម៍ែី) ។ 

វូក៥ោ៉ាង 
 ១- ឧណណភិសិ  ព្ក្ហែលញាត់្សោយសរាមេត្េ។(១)  

                                                            

១- អែាក្ថាថាៈ សវៀរហត្សរាមមនុេសសចញគួរទាំងអេ់ ។ 
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 ២- ោកភិសិ  ព្ក្ហែលញាត់្េមបក្ស ើ ។ 
 ៣- ចច្ឆេភិស ិ ព្ក្ហែលញាត់្ក្ាំណាត់្េាំពត់្ ។ 
 ៤- តិណភិសិ  ព្ក្ហែលញាត់្សៅម  ។ 
 ៥- បណណភិសិ  ព្ក្ហែលញាត់្េលឹក្ស ើ ។ 
 * ព្ក្ទាំង៥ប្រសភទសនេះ ប្ពេះអងគប្ទង់អនុញ្ញា ត្សែើយ ។ 

ណ្គ៥ោ៉ាង 
 ១- មសារចកា  ហប្គហែលសគរញ្ច្ លសមសៅក្នុងែាំណារ់ ។ 
 ២- វុនរិកាវចោោ  ហប្គហែលសគរង្ខខ ាំសរើងសោយសមហប្គ ។ 
 ៣- គុ ិរបាទចកា  ហប្គមានសរើងែ្ចសរើងកាដ ម ។ 
 ៤- អាហរចបាទចកា ហប្គមានសរើងទល់នឹងសម ឬហប្គហែលសគ
រញ្ច្ លសរើងសៅក្នុងែាំណារ់សម ។ 
 ៥- ឧរចចកាបិ  សតតចង្ខា ហប្គមានអងគ៧េ្មបីមានសរើងខពេ់។(២) 
 * អែាក្ថាប្បារ់ថា េត្តងគ សនេះេ្មបីសលើេប្រមាែក៏្គួរ រ៉ាុហនត
ក្នុងវមិតិ្២/៣០៨ ប្បារ់ថា រក្យថា គួរ េាំសៅយក្ហប្គរាងជាកាសរ ៉ាសេមើ 
សរើរាងជាចតុ្សកាែ រហមងមិនគួរ ។  

បាតិចមាកខុចទរសមាន៥ោ៉ាង 
 ១- និោនុចទរស ភិក្ខុប្តូ្វេហមដងន្វនិទនសែើយ េ្ប្ត្ន្វ
ឧសទទេែ៏សេេេល់សោយេុត្រទ ។ 
 ២- បាោជិកុចទរស  ភិក្ខុប្តូ្វេហមដងនិទនសែើយ េហមដងន្វ
បារារិក្ទាំង៤ សែើយេ្ប្ត្ឧសទទេែ៏សេេេល់ សោយេុត្រទ ។ 

                                                            

២- អងគ៧ មានរហងតក្១ ភាន ក់្នែ២ និង សរើង៤ ។ 
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 ៣- សង្ោទិចសសុចទរស  ភិក្ខុប្តូ្វេហមដង ន្វនិទនសែើយ 
េហមដងន្វបារារិក្ទាំង៤ េហមដងន្វេងាទិសេេ១៣ សែើយេ្ប្ត្
ន្វឧសទទេែ៏សេេេល់សោយេុត្រទ ។ 

៤- អនិយតុចទរស  ភិក្ខុប្តូ្វេហមដងនិទន សែើយេហមដងន្វ
បារារិក្ទាំង៤ េហមដងន្វេងាទិសេេ១៣ េហមដងន្វអនិយត្ៈ២ 
សែើយេ្ប្ត្ន្វឧសទទេែ៏សេេេល់សោយេុត្រទ ។ 
 ៥- វិាារុចទរស    ឧសទទេគឺេហមដងសោយពិស្ដដ រ ។ 
 * ប្ពេះអងគប្ទង់ហាមមិនឲ្យភិក្ខុេហមដងបាតិ្សមាក្ខសោយេសងខរ
សទ សវៀរហលងហត្មានអនដរាយ(១) សទើរប្ពេះអងគអនុញ្ញា ត្ ។ 

វិស្ោសៈ្បកបចោយអងគ៥ 
 ១- សនរិចោោ មិប្ត្ហែលប្គ្នន់ហត្បានស ើញគ្នន មដងមួយប្គ្ន ។ 
 ២- សមភចាា មិប្ត្ហែលេនិទ្ស្ដន លនឹងគ្នន មាាំមួន ។ 
 ៣- អាេបិចា       មិប្ត្ហែលបាននិោយ សរើក្ឱកាេឲ្យគ្នន
តមប្ត្ូវការ ។ 
 ៤- ជីវត ិ មិប្ត្ស្េះមានរីវតិ្រេ់សៅ ។ 
 ៥- ជានាតិ  រ  គហិចត  ចម  អតតមចនា  ភវិស្សតិ   ភិក្ខុែឹងថា
សរើអញកាន់យក្វត្ថុណាមួយសែើយ មិប្ត្ស្េះមានសេចក្ដីសប្ត្ក្អរ ។ 
 * អដ ាក្ថាព្បារ់ថា វសិាសៈទ ើងទដាយអង គ ៣ (ក្ប៏ានណដរ) គៈឺ 
 1- ជីវត ិ មានរីវតិ្រេ់សៅ ។ 
 2- គហិចត   អតតមចនា   ចហាតិ     កាលកាន់យក្សែើយ មាច េ់ 
ររេ់មានសេចក្ដីសប្ត្ក្អរ ។ 

                                                            

១ - អនតរាយមាន១០ោ៉ាង សមើលក្នុងពួក្១០/៦៧៧។ 
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 3- ឯចតសុ  តីសុ  អញ្ញតចរន  សទធឹ    ជាមួយនឹងអងគ៣  (ខ្មង
សែើម) អងគណាមួយ ។ 

ចហតុ៥ោ៉ាង 
ទហត៥ុយ៉ាងទនះគរួេកុ្ដាក់្ សងាដ ីឧត តរាសង គៈ នងិ អន តរវាសក្ៈ បាន 

 ១- គិោចនា ភិក្ខុមានរាំងឺ ។ 
 ២- វស្សិកសចងកតំ  មានក្ាំែត់្សោយរែ្វសភលៀង៤ហខ ។ 
 ៣- នទីបារំ  គនតុំ  ភិក្ខុសៅកាន់សប្ត្ើយេទឹងខ្មង្យ ។ 
 ៤- អគគ គុតតិវិហាចោ   វហិារមានការរក្ាទេ រមាាំមួន ។ 
 ៥- អតថតកឋិនំ  ភិក្ខុបានប្កាលក្ឋិនសែើយ ។ 

កមេ៥ោ៉ាង 
 ១- តជជនីយកមេ  ក្មមហែលេងឃប្ត្ូវសវេើែល់ភិក្ខុហែលគួរគាំរាម  
 ២- និយស្សកមេ  ក្មមហែលេងឃប្ត្ូវសវេើឲ្យថយយេ ។ 
 ៣- បពាាជនីយកមេ ក្មមហែលេងឃប្ត្ូវរសែដ ញ ឬនិរសទេ
ភិក្ខុហែលមានសទេ ឲ្យសចញពីអាវាេ ។ 
 ៤- បដិសារណីយកមេ    ក្មមហែលេងឃប្តូ្វសវេើែល់ភិក្ខុហែលគួរ
រឭក្ត្រ ។ 
 ៥- ឧចកខបនីយកមេ      ក្មមហែលេងឃប្ត្ូវសវេើែល់ភិក្ខុហែលគួរ
សលើក្វត្ត ។ 

ភិកខុ្បកបចោយអងគ៥មិន្តូវនិោយកនុងកណ្ណាេជំនុំសង្ឃ 
 ១- អាបតតឹ  ន  ជានាតិ  ភិក្ខុមិនស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 
 ២- អាបតតិសមុោោនំ  ន  ជានាតិ  មិនស្ដគ ល់េមុោា ននន
អារត្តិ ។ 
 ៣- អាបតតិោ  បចោគំ  ន  ជានាតិ     មិនស្ដគ ល់ប្រសោគ
ររេ់អារត្តិ ។ 
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 ៤- អាបតតិោ  វូបសមំ  ន  ជានាតិ     មិនស្ដគ ល់ការរមាង រ់
អារត្តិ ។ 
 ៥- ន  អាបតតិោ  វិនិរឆយកុសចោ  ចហាតិ     មិន ល្ េក្នុង
ការវនិិចា័យអារត្តិ ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- អធិករណំ  ន  ជានាតិ  ភិក្ខុមិនស្ដគ ល់អវិក្រែ៍ ។ 
 ២- អធិករណសមុោោនំ  ន  ជានាតិ     មិនស្ដគ ល់េមុោា ននន
អវិក្រែ៍ ។ 
 ៣- អធិករណស្ស  បចោគំ  ន  ជានាតិ    មិនស្ដគ ល់ប្រសោគ
ររេ់អវិក្រែ៍ ។ 
 ៤- អធិករណស្ស  វូបសមំ  ន  ជានាតិ     មិនស្ដគ ល់ការរមាង រ់
អវិក្រែ៍ ។ 
 ៥- ន  អធិករណស្ស   វិនិរឆយកុសចោ   ចហាតិ   មិន ល្ េ
ក្នុងការវនិិចា័យអវិក្រែ៍ ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- បសយហ  វាា  ចហាតិ  ភិក្ខុជាអនក្និោយេងកត់្េងកិនសគ។ 
 ២- អចនាកាសកមេំ  កាោចបាា  វាា  ចហាតិ មិនេ្មឱកាេ
ជាមុនស្ស្ដរ់ហត្និោយ ។ 
 ៣- ន    យថាធចមេ   យថាវិនចយ    យថាបតតិោ   ចច្ឆចទា  
ចហាតិ        មិនសចាទភិក្ខុផងគ្នន   ឲ្យេមគួរតមវម៌  តមវន័ិយ តម
អារត្តិ ។ 
 ៤- ន    យថាធចមេ    យថាវិនចយ    យថាបតតិោ     កាចរា  
 ចហាតិ   មិនកាត់្សេចក្ដីឲ្យេមគួរតមវម៌ តមវន័ិយ តមអារត្តិ ។ 
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 ៥- ន  យថា  ទិដឋិោ  វ្ាកចា  ចហាតិ     មិនពយក្រតម
សេចក្ដីយល់ររេ់ខលួន ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- អាបាានាបតតឹ  ន  ជានាតិ ភិក្ខុមិនស្ដគ ល់អារត្តិ និង 
អ្រត្តិ ។ 
 ២- េហុគរុកំ  អាបតតឹ  ន  ជានាតិ     មិនស្ដគ ល់លែុការត្តិ 
និង គរកុារត្តិ ។ 
 ៣- សាវចសសានវចសសំ  អាបតតឹ  ន  ជានាតិ      មិនស្ដគ ល់
ស្ដវសេស្ដរត្តិ និង អនវសេស្ដរត្តិ ។ 
 ៤- ទុដឋោាទុដឋុេលំ  អាបតតឹ  ន  ជានាតិ     មិនស្ដគ ល់ទុែាលាល រត្តិ 
និង អទុែាុលាល រត្តិ ។ 
 ៥- សប្បដិកមេអប្បដិកមេំ  អាបតតឹ  ន  ជានាតិ      មិនស្ដគ ល់
េរបែិក្មាម រត្តិ និង អរបែិក្មាម រត្តិ ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- កមេំ  ន  ជានាតិ ភិក្ខុមិនស្ដគ ល់ក្មម(៧ប្រការ) ។ 
 ២- កមេស្ស  ករណំ  ន  ជានាតិ  មិនស្ដគ ល់ការសវេើក្មម ។ 
 ៣- កមេស្ស  វតថុំ  ន  ជានាតិ  មិនស្ដគ ល់វត្ថុររេ់ក្មម ។ 
 ៤- កមេស្ស  វតតំ  ន  ជានាតិ  មិនស្ដគ ល់វត្តររេ់ក្មម ។ 
 ៥- កមេស្ស   វូបសមំ  ន   ជានាត ិ   មិនស្ដគ ល់ការរមាង រ់ររេ់
ក្មម ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- វតថុំ  ន  ជានាតិ ភិក្ខុមិនស្ដគ ល់វត្ថុ(ននអារត្តិទាំង៧) ។ 
 ២- និោនំ  ន  ជានាតិ     មិនស្ដគ ល់និទន (សរឿងរា៉ា វហែលប្ទង់
រញ្ាត្តេិកាខ រទ) ។ 
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 ៣- បញ្ញតតឹ  ន  ជានាត ិ មិនស្ដគ ល់រញ្ាត្តិ ។ 
 ៤- បទបច្ឆាភដឋំ  ន  ជានាតិ មិនស្ដគ ល់សេចក្ដីខ្មងចុងនិង
ខ្មងសែើមរទ។(១) 
 ៥- អនុសនធិវរនបថំ  ន  ជានាតិ  មិនស្ដគ ល់គនលងរក្យហែល
ជារ់ត្គ្នន  ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- អនាោគតឹ  គរឆត ិ  ភិក្ខុលសមតៀងសប្រេះស្េលាញ់ ។ 
 ២- ចោសាគតឹ  គរឆតិ   លសមតៀងសប្រេះេតរ់ ។ 
 ៣- ចមាហាគតឹ  គរឆតិ   លសមតៀងសប្រេះលងង់សមល  ។ 
 ៤- ភោគតឹ  គរឆតិ    លសមតៀងសប្រេះខ្មល ច ។ 
 ៥- អេជជី  ចហាតិ    ជារុគគលមិនខ្មម េបារ ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- អនាោគតឹ  គរឆតិ   ភិក្ខុលសមតៀងសប្រេះស្េលាញ់ ។ 
 ២- ចោសគតឹ  គរឆតិ   លសមតៀងសប្រេះេតរ់ ។ 
 ៣- ចមាហាគតឹ  គរឆតិ  លសមតៀងសប្រេះលងង់សមល  ។ 
 ៤- ភោគតឹ  គរឆតិ   លសមតៀងសប្រេះភ័យខ្មល ច ។ 
 ៥- អកុសចោ  ចហាតិ  វិនចយ  មិន ល្ េក្នុងវន័ិយ ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- ញតតឹ  ន  ជានាតិ ភិក្ខុមិនស្ដគ ល់ញត្តិ ។ 
 ២- ញតតិោ  ករណំ  ន  ជានាតិ  មិនស្ដគ ល់ការសវេើសោយញត្តិ  
 ៣- ញតតិោ  អនុស្ោវនំ  ន  ជានាតិ  មិនស្ដគ ល់វវីិេ្ប្ត្
សោយញត្តិ ។ 
                                                            

១- មិនស្ដគ ល់គឺ ែ្ចជាសគធ្លល រ់េ្ប្ត្ថា ពុសទ្  ភគវា ប្ត្លរ់ជាេ្ប្ត្ថា ភគវា  ពុសទ្  ែ្សចនេះ
សៅវញិ ។ 
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 ៤- ញតតិោ  សមថំ  ន  ជានាតិ      មិនស្ដគ ល់េមថៈសោយ
ញត្តិ ។ 
 ៥- ញតតិោ  វូបសមំ  ន  ជានាតិ   មិនស្ដគ ល់ការរមាង រ់សោយ
ញត្តិ ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- សុតតំ  ន  ជានាតិ  ភិក្ខុមិនសចេះេុត្តៈគឺឧភសតវភិងគ ។ 
 ២- សាានុចោមំ  ន  ជានាតិ    មិនសចេះេុតត នុសលាម(មហា
រសទេទាំង៤) ។ 
 ៣- វិនយំ  ន  ជានាតិ    មិនសចេះវន័ិយ ។ 
 ៤- វិនោនុចោមំ  ន  ជានាតិ  មិនសចេះវនិោនុសលាម 
(មហារសទេទាំង៤) ។ 
 ៥- ន  ឋានាឋានកុសចោ   ចហាតិ     មិន ល្ េក្នុងសែតុ្
ហែលគួរនិងមិនគួរ ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- ធមេំ  ន  ជានាតិ ភិក្ខុមិនសចេះវម៌ ។ 
 ២- ធមាានុចោមំ  ន  ជានាតិ    មិនសចេះវមាម នុសលាម (មហា
រសទេ៤ហរ៉ាក្ខ្មងប្ពេះេ្ប្ត្) ។ 
 ៣- វិនយំ  ន  ជានាតិ  មិនសចេះវន័ិយ ។ 
 ៤- វិនោនុចោមំ  ន  ជានាតិ  មិនសចេះវនិោនុសលាម ។ 
 ៥- ន  បុពាាបរកុសចោ  ចហាតិ   មិន ល្ េក្នុងរក្យខ្មង
សែើម និងរក្យខ្មងចុង ។ 
 * ចាំហែក្ភិក្ខុហែលប្តូ្វនិោយ ក្នុងក្ណាដ លរាំនុាំេងឃបានគឺ
ប្រក្រសោយអងគ៥ (មាន១១សលើក្) ហែលមានសេចក្ដីផទុយពីគ្នន សនេះ ។ 

 



-368- 

 

ការ្បាប់ចសរកដីយេ់ច ើញមិន្បកបចោយធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- អនាបតតិោ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ    ភិក្ខុប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញសោយមិនមានអារត្តិ (េហមដងអ្រត្តិ ថាជាអារត្តិ) ។ 
 ២- អចទសនាាមនីោ  អាបតតិោ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ប្បារ់
សេចក្ដីយល់ស ើញ សោយអារត្តិមិនហមនជាសទេ្គ្នមិនី (េហមដង
អារត្តិេងាទិសេេ និងបារារិក្) ។ 
 ៣- ចទសិាយ  អាបតតិោ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ប្បារ់សេចក្ដី
យល់ស ើញ សោយអារត្តិហែលេហមដងសែើយ (េហមដងលែុការត្តិ 
ហែលេហមដងសែើយ េហមដងែហែលសទៀត្) ។ 
 ៤- រតូហិ  បញ្ចហិ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញជាមួយភិក្ខុ៤ ឬ៥ររ្ (ភិក្ខុ៤ឬ៥ររ្េហមដងអារត្តិក្នុងសវលាមួយ
ជាមួយគ្នន មិនបានសទ) ។ 
 ៥- មចនាមានចសន  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញសោយគិត្ហត្ក្នុងចិត្ត (េហមដងសោយមិនរសញ្ចញវចីសភទ) ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- នានាសំោសកស្ស  សនដិចក  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ    ភិក្ខុប្បារ់
សេចក្ដីយល់ស ើញក្នុងេមាន ក់្ភិក្ខុមានេាំវាេសផសងគ្នន  ។ 
 ២- នានាសីមាយ  ឋិតស្ស  សនដិចក ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ប្បារ់
សេចក្ដីយល់ស ើញ ក្នុងេមាន ក់្ភិក្ខុឋិត្សៅក្នុងេីមាសផសងគ្នន  ។ 
 ៣- អបកតតតស្ស  សនដិចក ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ប្បារ់សេចក្ដី
យល់ស ើញក្នុងេមាន ក់្ភិក្ខុមិនហមនជារក្ត្ត្ត ។  
 ៤- រតូហិ  បញ្ចហិ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ    ប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញជាមួយនឹងភិក្ខុ៤ររ្ឬ៥ររ្ ។ 
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 ៥- មចនាមានចសន  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញសោយគិត្ហត្ក្នុងចិត្ត ។ 

្បាប់ចសរកដីយេ់ច ើញ្បកបចោយធម៌មាន៥ 
 ១- អាបតតិោ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ    ភិក្ខុប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញសោយមានអារត្តិ ។ 
 ២- ចទសនាាមិនីោ  អាបតតិោ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ    ប្បារ់
សេចក្ដីយល់ស ើញសោយអារត្តិជាសទេ្គ្នមិនី ។ 
 ៣- អចទសិាយ  អាបតតិោ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ប្បារ់សេចក្ដី
យល់ស ើញសោយអារត្តិហែលមិនទន់េហមដង ។ 
 ៤- ន  រតូហិ  បញ្ចហិ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ    ប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញមិនហមនជាមួយភិក្ខុ៤ររ្ឬ៥ររ្ ។ 
 ៥- ន  មចនាមានចសន  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញសោយមិនបានគិត្ហត្ក្នុងចិត្ត ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- សមានសំោសកស្ស  សនដិចក  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ  ប្បារ់
សេចក្ដីយល់ស ើញក្នុងេមាន ក់្ភិក្ខុមានេាំវាេសេមើគ្នន  ។ 
 ២- សមានសីមាយ  ឋិតស្ស  សនតិចក  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ   
ប្បារ់សេចក្ដីយល់ស ើញ ក្នុងេមាន ក់្ភិក្ខុហែលឋិត្សៅក្នុងេីមាជា 
មួយគ្នន  ។ 
 ៣- បកតតតស្ស  សនដិចក  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ    ប្បារ់សេចក្ដី
យល់ស ើញក្នុងេមាន ក់្ភិក្ខុជារក្ត្ត្ត ។ 
 ៤- ន  រតូហិ  បញ្ចហិ  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ    ប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញមិនហមនជាមួយនឹងភិក្ខុ៤ឬ៥ររ្ ។ 
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 ៥- ន  មចនាមានចសន  ទិដឋឹ  អាវិកចោតិ    ប្បារ់សេចក្ដីយល់
ស ើញសោយមិនគិត្ហត្ក្នុងចិត្ត ។ 

ការទទួេ្បចគនមិន្បកបចោយធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- សគប្រសគនវត្ថុសោយកាយ ភិក្ខុមិនបានទទួលសោយកាយ។ 
 ២- សគប្រសគនវត្ថុសោយកាយ ភិក្ខុមិនបានទទួលសោយវត្ថុជារ់
នឹងកាយ ។ 
 ៣-សគប្រសគនសោយវត្ថុជារ់នឹងកាយ ភិក្ខុមិនបានទទួលសោយ
កាយ ។ 
 ៤- សគប្រសគនវត្ថុសោយវត្ថុជារ់នឹងកាយ ភិក្ខុមិនបានទទួល
សោយវត្ថុជារ់នឹងកាយ ។ 
 ៥- សគប្រសគនវត្ថុសោយសបាេះមក្ឲ្យ ភិក្ខុមិនបានទទួលសោយ
កាយឬសោយវត្ថុជារ់នឹងកាយ ។ 

ការទទួេ្បចគនចោយធម៌៥ោ៉ាង 
 ១- សគប្រសគនវត្ថុសោយកាយ ភិក្ខុបានទទួលសោយកាយ ។ 
 ២- សគប្រសគនវត្ថុសោយកាយ ភិក្ខុបានទទួលសោយវត្ថុជារ់នឹង
កាយ ។ 
 ៣- សគប្រសគនវត្ថុសោយវត្ថុជារ់នឹងកាយ ភិក្ខុបានទទួលសោយ
កាយ ។ 
 ៤- សគប្រសគនវត្ថុសោយវត្ថុជារ់នឹងកាយ ភិក្ខុបានទទួលសោយ
វត្ថុជារ់នឹងកាយ ។ 
 ៥- សគប្រសគនវត្ថុសោយសបាេះឲ្យមក្ ភិក្ខុបានទទួលសោយកាយ
ឬសោយវត្ថុជារ់នឹងកាយ ។  
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សង្ឃ៥វួកចោយអំណ្ណរកមេ 
 ១- សង្ឃរតុវគគ  គួរក្នុងេងឃក្មមទាំងអេ់ សវៀរហត្ឧរេមប-
ទក្មម, រវារណាក្មម និងអរភ នក្មម ។ 
 ២- សង្ឃបញ្ចវគគ  គួរក្នុងេងឃក្មមទាំងអេ់សវៀរហត្ឧរេមប-
ទក្មមក្នុងមរឈិមរបសទេ និងអរភ នក្មម ។ 
 ៣- សង្ឃទសវគគ  គួរក្នុងេងឃក្មមទាំងអេ់ សវៀរហត្អរភ នក្មម  
 ៤- សង្ឃវីសតិវគគ  គួរក្នុងេងឃក្មមប្គរ់ោ៉ាង ។ 
 ៥- សង្ឃអតិចរកវីសតិវគគ  គួរក្នុងេងឃក្មមប្គរ់ោ៉ាង ។ 

មិនគួរចបើកឱកាសឲ្យភិកខុ្បកបចោយអងគ៥ 
 ១- អេជជី ភិក្ខុមិនមានសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ២- ពាចោ ជាភិក្ខុលងង់ ។ 
 ៣- អបកតចាា   មិនហមនជាភិក្ខុរក្ត្ត្ត ។ 
 ៤- ច្ឆវនាធិប្ាចោ  វាា  ចហាតិ  ជាភិក្ខុនិោយសោយ
ប្បាថាន សែើមបីឲ្យភិក្ខុែនទឃ្លល ត្(ចាក្ស្ដេ្) ។ 
 ៥- ចនា  វុោោនាធិប្ាចោ   មិនប្បាថាន នឹងសចញចាក្អារត្តិ ។ 

(គរបីប្ជារសេចក្ដីផទុយគ្នន ផង) ។ 
ភិកខុ្បកបចោយអងគ៥មិនគួរសាកច្ឆាវិន័យជាមួយ 

 ១- វតថុ ំ ន  ជានាតិ  ភិក្ខុមិនែឹងវត្ថុ ។ 
 ២- និោនំ  ន  ជានាត ិ  មិនែឹងនិទន ។ 
 ៣- បញ្ញតតឹ  ន  ជានាត ិ  មិនែឹងរញ្ាត្តិ ។ 
 ៤- បទបច្ឆាភដឋំ  ន  ជានាតិ   មិនែឹងរទបាលីសប្កាយមុន ។ 
 ៥- អនុសនធិវរនបថំ  ន  ជានាតិ   មិនែឹងគនលងរក្យហែល
ជារ់ត្គ្នន  ។ 

(គរបីប្ជារសេចក្ដីផទុយគ្នន ផង) ។ 
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មិន្តូវសាកសួរភិកខុ្បកបចោយអងគ៥ 
ស្ដក្េួរគឺេាំសៅយក្ការពិនិត្យសែញសោល  ពិនិត្យរក្សរឿង

ឲ្យស ើញពិត្ឬសទ, មយ៉ាងសទៀត្ភិក្ខុប្រក្រសោយអងគ៥ (៥សលើក្ខ្មង
សប្កាម)សនេះស ម្ េះថាភិក្ខុរលពិត្ គឺ : 
 ១- សុតតំ  ន  ជានាតិ   ភិក្ខុមិនែឹងន្វេុត្តៈ(ឧភសតវភិងគ) ។ 
 ២- សុាានុចោមំ  ន  ជានាតិ    មិនែឹងេុតត នុសលាម ។ 
 ៣- វិនយំ  ន  ជានាត ិ   មិនែឹងវន័ិយ(ខន្ក្ៈនិងររវិារៈ) ។ 
 ៤- វិនោនុចោមំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងវនិោនុសលាម ។ 
 ៥- ន  ឋានាឋានកុសចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មិន ល្ េក្នុងសែតុ្
និងមិនហមនសែតុ្ ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- ធមេំ  ន  ជានាត ិ  ភិក្ខុមិនែឹងវម៌(េុត្តនដ និង អភិវមមរិែក្)។ 
 ២- ធមាានុចោមំ  ន  ជានាតិ   មិនែឹងវមាម នុសលាម ។ 
 ៣- វិនយំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងវន័ិយ ។ 
 ៤- វិនោនុចោមំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងវនិោនុសលាម ។ 
 ៥- ន  បុពាាបរកុសចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មិន ល្ េក្នុងរក្យ
ខ្មងសែើមនិងរក្យខ្មងចុង ។ 

អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- វតថុំ  ន  ជានាតិ    ភិក្ខុមិនែឹងវត្ថុ ។ 
 ២- និោនំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងនិទន ។ 
 ៣- បញ្ញតតឹ  ន  ជានាត ិ មិនែឹងរញ្ញា ត្តិ ។ 
 ៤- បទបច្ឆាភដឋំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងរទបាលីសប្កាយមុន ។ 
 ៥- អនុសនធិវរនបថំ  ន  ជានាតិ    មិនែឹងគនលងរក្យហែល
ជារ់ត្គ្នន  ។ 
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អងគ៥ដនទចទៀត 
 ១- អាបតតឹ  ន  ជានាតិ   មិនែឹងអារត្តិ ។ 
 ២- អាបតតិសមុោោនំ ន  ជានាតិ   មិនែឹងេមុោា នននអារត្តិ ។ 
 ៣- អាបតតិោ  បចោគំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងប្រសោគនន
អារត្តិ ។ 
 ៤- អាបតតិោ  វូបសមំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងសេចក្ដីរមាង រ់នន
អារត្តិ ។ 
 ៥- ន  អាបតតិោ  វិនិរឆយកុសចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មិន

ល្ េក្នុងការវនិិចា័យអារត្តិ ។ 
អងគ៥ដនទចទៀត 

 ១- អធិករណំ  ន  ជានាតិ   ភិក្ខុមិនែឹងអវិក្រែ៍ ។ 
 ២- អធិករណសមុោោនំ  ន  ជានាតិ    មិនែឹងេមុោា ននន 
អវិក្រែ៍ ។ 
 ៣- អធិករណស្ស  បចោគំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងប្រសោគនន
អវិក្រែ៍ ។ 
 ៤- អធិករណស្ស  វូបសមំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងសេចក្ដីរមាង រ់
ននអវិក្រែ៍ ។ 

៥- ន  អធកិរណស្ស  វិនិរឆយកុសចោ  ចហាតិ    មិន ល្ េ
ក្នុងការវនិិចា័យអវិក្រែ៍ ។ (រិ.១៣/៣០០ឬ១៣/៣២៦-៣២៩) 

មុសាោទមាន៥ោ៉ាង 
 ១- មុស្ដវាទែល់ន្វបារារិក្ ក៏្មាន ។ 
 ២- មុស្ដវាទែល់ន្វេងាទិសេេ ក៏្មាន ។ 
 ៣- មុស្ដវាទែល់ន្វថុលលចច័យ ក៏្មាន ។ 
 ៤- មុស្ដវាទែល់ន្វបាចិត្តិយៈ ក៏្មាន ។ 
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 ៥- មុស្ដវាទែល់ន្វទុក្កែ ក៏្មាន ។ 
្តូវអាបតតិចោយអាការៈ៥ោ៉ាង(១) 

 ១- អេជជិា  ប្ត្ូវសោយគ្នម នសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ២- អញ្ញាណា  ប្ត្ូវសោយមិនស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 
 ៣- កុកកុរចបកតាា  ប្ត្ូវសោយេងស័យសែើយសចេះហត្សវេើ ។ 
 ៤- អកប្បិចយ  កប្បិយសញ្ញិា    ប្តូ្វសោយេមាគ ល់ថាគួរក្នុង
ររេ់ហែលមិនគួរ ។ 
 ៥- កប្បិចយ  អកប្បិយសញ្ញិា    ប្តូ្វសោយេមាគ ល់ថាមិនគួរ
ក្នុងររេ់ហែលគួរ ។ 

មាន៥ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អទស្សចនន   ប្ត្ូវសោយអាការៈមិនស ើញ ។ 
 ២- អស្សវចនន   ប្ត្ូវសោយអាការៈមិនឮ ។ 
 ៣- បសុតតា  ប្ត្ូវសោយសែក្លក់្ ។ 
 ៤- តថាសញ្ញី   ប្តូ្វសោយខលួនេមាគ ល់ពិត្ ។ 
 ៥- សតិសចមាាសា   ប្ត្ូវសោយសភលចស្ដម រតី្ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយអងគ៥  មិនគួររមាាប់អធិករណ៍ 
(មាន៨សលើក្សមើល រិ.១៣/៣៣០-៣៣៥ផង) ។ 

ភិកខុពាេវិត្បកបចោយអងគ៥ 
១- សុតតំ   ន   ជានាត ិ   ភិក្ខុមិនសចេះេុត្តៈ ។ 
២- សុាានុចោមំ  ន  ជានាតិ  មិនសចេះេុតត នុសលាម ។ 
៣- វិនយំ  ន  ជានាតិ   មិនសចេះវន័ិយ ។ 
៤- វិនោនុចោមំ  ន  ជានាតិ  មិនសចេះវនិោនុសលាម ។ 

                                                            

១- សមើលពួក្៦/៤០៥ផង ។ 
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៥- ន  ឋានាឋានកុសចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មិន ល្ េក្នុង
សែតុ្ហែលគួរ និងសែតុ្មិនគួរ ។ 

ចោយអងគ៥ចទៀត 
១- ធមេំ  ន  ជានាតិ មិនសចេះវម៌ ។ 
២- ធមាានុចោមំ  ន  ជានាតិ   មិនសចេះវមាម នុសលាម ។ 
៣- វិនយំ  ន  ជានាត ិ  មិនសចេះវន័ិយ ។ 
៤- វិនោនុចោមំ  ន   ជានាតិ មិនសចេះវនិោនុសលាម ។ 
៥- ន   បុពាាបរកុសចោ   ចហាតិ ជាអនក្មិន ល្ េ ក្នុង

រក្យខ្មងសែើម និងរក្យខ្មងចុង ។ 
ចោយអងគ៥ចទៀត 

១- វតថុំ  ន  ជានាតិ    មិនែឹងវត្ថុ ។ 
២- និោនំ  ន  ជានាត ិ មិនែឹងនិទន ។ 
៣- បញ្ញតតឹ  ន  ជានាត ិ មិនែឹងរញ្ាត្តិ ។ 
៤- បទបច្ឆាភដឋំ  ន  ជានាតិ មិនែឹងរទបាលីសប្កាយមុន ។ 
៥- អនុសនធិវរនបថំ  ន  ជានាតិ មិនែឹងគនលងរក្យហែល

ជារ់ត្គ្នន  ។ 
ចោយអងគ៥ចទៀត 

១- អាបតតឹ  ន  ជានាតិ   មិនែឹងអារត្តិ ។ 
២- អាបតតិសមុោោនំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងេមុោា នននអារត្តិ។  
៣- អាបតតិប្បចោគំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងប្រសោគននអារត្តិ ។ 
៤- អាបតតិវូបសមំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងសេចក្ដីរមាង រ់ននអារត្តិ  
៥- ន  អាបតតិវិនិរឆយកុសចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មិន ល្ េក្នុង

ការវនិិចា័យអារត្តិ ។ 
 

។ 
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ចោយអងគ៥ចទៀត 
១-អធិករណំ  ន  ជានាតិ មិនែឹងអវិក្រែ៍ ។ 
២- អធិករណសមុោោនំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងេមុោា ននន

អវិក្រែ៍ ។ 
៣- អធិករណប្បចោគំ  ន  ជានាតិ   មិនែឹងប្រសោគនន 

អវិក្រែ៍ ។ 
៤- អធិករណវូបសមំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងសេចក្ដីរមាង រ់នន

អវិក្រែ៍ ។ 
៥- ន  អធិករណវិនិរឆយកុសចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មិន ល្ េ

ក្នុងការវនិិចា័យអវិក្រែ៍ ។ 
* ភិក្ខុប្រក្រសោយអងគ៥ផទុយពីសនេះ ស ម្ េះថារែឌិ ត្ពិត្ ។ 

ចោះ្សាយវិន័យមិន្បកបចោយធម៌.៥ 
 ១- ភិក្ខុរសង្ខត នន្វេភាវៈមិនហមនវម៌ ថាជាវម៌ ។ 
 ២- ភិក្ខុរសង្ខត នន្វវម៌ ថាមិនហមនជាវម៌ ។ 
 ៣- ភិក្ខុរសង្ខត នន្វេភាវៈមិនហមនវន័ិយ ថាជាវន័ិយ ។ 
 ៤- ភិក្ខុរសង្ខត នន្វវន័ិយ ថាមិនហមនជាវន័ិយ ។ 
 ៥- ភិក្ខុរញ្ាត្តន្វេិកាខ រទ ហែលត្ថាគត្មិនបានរញ្ាត្ត ទាំង
ែក្េិកាខ រទ ហែលត្ថាគត្បានរញ្ាត្តសែើយ ។ 

(គរបីប្ជារសេចក្ដីផទុយគ្នន ) 
ភតតុចទរសក៍ធាាក់នរកចោយធម៌៥ោ៉ាង 

 ១- អនាោគតឹ  គរឆតិ   ភិក្ខុលសមតៀងសប្រេះស្េលាញ់ ។ 
 ២- ចោសាគតឹ  គរឆតិ  លសមតៀងសប្រេះេតរ់ ។ 
 ៣- ចមាហាគតឹ  គរឆតិ  លសមតៀងសប្រេះលងង់ ។ 
 ៤- ភោគតឹ  គរឆតិ   លសមតៀងសប្រេះខ្មល ច ។ 



-377- 

 

 ៥- ឧទរិោោនុទិដឋំ  ន  ជានាតិ  មិនែឹងន្វភត្តហែលខលួនបាន
េហមដងសែើយ ទាំងមិនទន់បានេហមដង ។ 

* េ្មបីេមមតិ្ ១២សទៀត្ក៏្មានន័យែ្ចគ្នន សនេះ (ច្រសមើល រិែក្
សលខ.១៣/៣៥៣) ។ 

វនរិយបុគគេមាន៥វួក 
 ១- បុចរ  ឧបសម្បចនាា   ភិក្ខុហែលបានឧរេមបទមុន ។ 
 ២- នានា  សំោសចកា  វុឌ្ឍតចោ  ធមេោទី  ភិក្ខុហែលមាន
េាំវាេសផសងគ្នន  ហែលចាេ់ជាងសែើយជាវមមវាទី ។ 
 ៣- អាររិចោ    ភិក្ខុជាអាចារយ ។ 
 ៤- ឧបជ្ាចោ  ភិក្ខុជាឧររាយ៍ ។ 
 ៥- តថាគចា  អរហំ  សមាាសមពុចោោ  ប្ពេះត្ថាគត្អរែនត
េមាម េមពុទ្ ។ 

អវនរិយបុគគេមាន៥វួក 
អវនទិយរុគគលទាំងអេ់មាន៥ពួក្(៥សលើក្) ែ្សចនេះច្រសមើលប្ត្ង់

ពួក្២៥ហត្មដង, មាន១០ពួក្ក៏្មាន សមើលពួក្១០ផង ។ 
អាច្ឆរ្យ៥វួកចទៀត 

 ១- បវេជាាច្ឆរ្យ អាចារយអនក្ឲ្យរពេជាជ  ។ 
 ២- ឧបសម្បោច្ឆរ្យ អាចារយអនក្ឲ្យឧរេមបទ ។ 
 ៣- និស្សោច្ឆរ្យ អាចារយអនក្ឲ្យនិេស័យ ។ 
 ៤- ឧចទរសាច្ឆរ្យ អាចារយអនក្រសប្ងៀនបាលី ។ 
 ៥- ឱោោច្ឆរ្យ អាចារយអនក្ឲ្យឱវាទ ។ 

អាបតតិោំងអស់មាន៥ចោយអំណ្ណរកិរិោ 
 ១- អាាបតតិ  កិរិយចា  សមុោោតិ    អារត្តិសក្ើត្ស ើងសប្រេះ
ការសវេើ ។ 
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 ២- អតថិ  អកិរិយចា  អារត្តិសក្ើត្ស ើងសប្រេះការមិនសវេើ ។ 
 ៣- អតថិ  កិរិោកិរិយចា  អារត្តិសក្ើត្ស ើងសប្រេះការសវេើនិង
មិនសវេើ ។ 
 ៤- អតថិ  សិោ  កិរិយចា  សិោ  អកិរិយចា  អារត្តិសក្ើត្
ស ើងសប្រេះការសវេើក្នុងកាលខលេះ សប្រេះការមិនសវេើក្នុងកាលខលេះ ។ 
 ៥- អតថិ  សិោ  កិរិយចា  សិោ  កិរិោកិរិយចា  អារត្តិ
សក្ើត្ស ើងសប្រេះការសវេើក្នុងកាលខលេះ សប្រេះការសវេើនិងមិនសវេើក្នុងកាល
ខលេះ ។ (ក្ង្ខខ ១/៧០) 

សកោាមិបុគគេ៥វួក 
១- ឥធ  បាា ឥធ បរិនិពាាយី       សលាក្ហែលបានេសប្មចក្នុង

មនុេសសនេះ សែើយររនិិរេ នក្នុង(មនុេស)សលាក្សនេះ ។ 
 ២- តតថ  បាា  តតថ  បរិនិពាាយី   សលាក្ហែលបានេសប្មចក្នុង 
សទវសលាក្ស្េះសែើយ ររនិិរេ នក្នុងសទវសលាក្ស្េះ ។ 
 ៣- ឥធ  បាា  តតថ  បរិនិពាាយី  សលាក្ហែលបានេសប្មចក្នុង
មនុេសសលាក្សនេះ សែើយររនិិរេ នក្នុងសទវសលាក្ស្េះ ។ 
 ៤- តតថ  បាា  ឥធ  បរិនិពាាយី    សលាក្ហែលបានេសប្មចក្នុង 
សទវសលាក្ស្េះ សែើយមក្ររនិិរេ នក្នុងមនុេសសលាក្សនេះ ។ 
 ៥- ឥធ  បាា  តតថ  នវិេតតិាា  ឥធ  បរិនិពាាយី  សលាក្ហែល
បានេសប្មចក្នុងមនុេសសលាក្សនេះ សៅសក្ើត្ក្នុងសទវសលាក្ស្េះ ចុតិ្
សែើយមក្សក្ើត្ និងររនិិរេ នក្នុងមនុេសសលាក្សនេះ ។ 

បញ្ចកៈននការេួរ៥ោ៉ាង 
 ១- នានាភណោបញ្ចក  ពួក្៥ននការលួចមានភែឌ ៈសផសងគ្នន  ។ 
 ២- ឯកភណោបញ្ចក ពួក្៥ននការលួចមានភែឌ ៈហត្មួយ ។ 
 ៣- សាហតថិកបញ្ចក ពួក្៥ននការលួចផ្កទ ល់នែខលួន ។ 
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 ៤- បុវេប្បចោគបញ្ចក  ពួក្៥ននការលួច ប្ត្ូវអារត្តិមុនសពល
លួច ។ 
 ៥- ចថយ្យវហារបញ្ចក  ពួក្៥ននការលួច លរលាក់្ រិទបាាំង
សោយសថយយចិត្ត ។ 

នានា + ឯកបញ្ចកៈមាន៥ 
 ១- អាទិចយយ្យ   ភិក្ខុគរបីកាន់យក្ ។ 
 ២- ហចរយ្យ     គរបី ា្ំសៅ ។ 
 ៣- អវហចរយ្យ  គរបីលួចយក្ ។ 
 ៤- ឥរិោបថំ  វិចកាចបយ្យ   គរបីឲ្យក្សប្មើក្ឥរោិរថ ។ 
 ៥- ឋានា  ច្ឆចវយ្យ គរបីឲ្យឃ្លល ត្ចាក្ទី ។ 

សាហតថិកបញ្ចកៈមាន៥ 
 ១- សាហតថិក  លួចសោយផ្កទ ល់នែខលួនឯង ។ 
 ២- អាណតតិក  លួចសោយសប្រើអនក្ែនទ ។ 
 ៣- និស្សគគិយ  លួចសោយសបាេះឬប្គហវង ។ 
 ៤- អតថសាធក  លួចក្ាំែត់្សោយញុាាំងប្រសោរន៍ឲ្យេសប្មច  
 ៥- ធុរនិចកខប  លួចក្ាំែត់្សោយការោក់្វុរៈ ។ 

បុវេប្បចោគបញ្ចកៈមាន៥ 
 ១- បុវេប្បចោគ ប្រសោគខ្មងសែើម ។ 
 ២- សហប្បចោគ ប្រសោគប្រក្រប្ពមគ្នន  ។ 
 ៣- សំវិធាវហារ ការររួលសៅលួច ។ 
 ៤- សចងកតកមេ  ការណាត់្គ្នន លួច ។ 
 ៥- និមិតតកមេ  ការសវេើនិមិត្ត ។ 
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ចថយ្យវហារបញ្ចកៈមាន៥ 
 ១- ចថយ្យវហារ លួចសោយភាពជាសចារ ។(១) 
 ២- បសោាវហារ លួចសោយការេងកត់្េងកិន(រលន់) ។ 
 ៣- បរិកប្ាវហារ លួចតមការក្ាំែត់្ទុក្ ។ 
 ៤- បដិរឆនាាវហារ លួចសោយការរិទបាាំង ។ 
 ៥- កុសាវហារ លួចសោយផ្កល េ់រដ្រស្ដល ក្ ។ 
 * រណាដ រញ្ច ក្ៈទាំង៥ស្េះ ្្ភែឌ រញ្ច ក្ៈគរបីស ើញ
សោយអាំណាចប្ទពយមានវញិ្ញា ែ និងប្ទពយឥត្វញិ្ញា ែ ។ រញ្ច ក្ៈ
សប្ដសនេះ គរបីស ើញសោយអាំណាចប្ទពយមានវញិ្ញា ែហត្មយ៉ាង ។ 

អងគ្បចគន៥ោ៉ាង 
១- ថាមមជ្ឈិមស្ស  បុរិសស្ស  ឧច្ឆារណមតតំ  ចហាតិ  ររេ់

ហែលរុរេមានក្មាល ាំងោ៉ាងក្ណាដ លសលើក្រចួ ។ 
២- ហតថបាចសា  បញ្ញាយតិ   ទយក្ច្លសៅក្នុងែត្ថបាេ ។ 
៣- អភិហាចោ  បញ្ញាយតិ     រសង្ខត នខលួនប្រសគន ។ 
៤- ចទចោ    ោ   មនុចស្ោ    ោ   តិរច្ឆានគចា   ោ    ចទតិ   

សទវតក្ដី មនុេសក្ដី េត្េតិ្រចាា នក្ដី ប្រសគន ។ 
៥- កាចយន  ោ   កាយប្បដិវចទធន  ោ   បដិគគណ្ណាតិ    ភិក្ខុ 

ទទួលសោយកាយក្ដី សោយររេ់ជារ់នឹងកាយក្ដី ។ 
ធម៌ស្មាប់ជាប់រំពាក.់៥ 

 ១- សវនសំសគគ ជារ់ចាំរក់្សោយការឮេាំស ង ។ 
 ២- ទស្សនសំសគគ ជារ់ចាំរក់្សោយការស ើញររ្ ។ 
 ៣- សមុោាបសំសគគ ជារ់ចាំរក់្សោយរក្យេមដី ។ 

                                                            

១- លួចសោយសបាក្រសញ្ញា ត្ន្វររេ់ហក្លងកាល យ,   សោយរង្ខេ េ់រង្ខេ ល់,  ហក្លងរនលាំ ។ 
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 ៤- សចមាាគសំសគគ ជារ់ចាំរក់្សោយការសប្រើររេ់ភិក្ខុភិក្ខុនី.  
 ៥- កាយសំសគគ ជារ់ចាំរក់្សោយកាយេមផេស ។ 

អានិសង្សសមាធិ៥ោ៉ាង 
១- ទិដឋធមេសុខវិហាោនិសំសា  មានកិ្រោិសៅជាេុខក្នុង 

រចចុរបនន ជាអានិេងស ។ 
២- វិបស្សនានិសំសា   មានវរិេស្ ជាអានិេងស ។ 
៣- អភិញ្ញានិសំសា  មានអភិញ្ញា  ជាអានិេងស ។ 
៤- ភវវិចសសានិសំសា  មានេមបត្តិោ៉ាងវសិេេក្នុងភព ជា

អានិេងស ។ 
៥- និចោធានិសំសា  មាននិសរាវ ជាអានិេងស ។ 

រុងចរឿង៥ោ៉ាង 
 ១- ទិោ  តបតិ  អទិចច្ឆា  ប្ពេះអាទិត្យរងុសរឿងសពលនថង ។ 
 ២- រតតិមាភាតិ  រនរិមា     ប្ពេះចនទរងុសរឿងសពលយរ់ ។ 
 ៣- សននចោោ  ខតតិចោ  តបតិ  ក្សប្ត្រងុសរឿងសៅសពលប្រោរ់។ 
 ៤- ឈាយី  តបតិ  ្ពាហេចណ្ណ   េមែប្រែមែ៍ជាអនក្
មាន្ន រហមងរងុសរឿង ។ 
 ៥- សវេមចហារតតឹ  វុចោោ  តបតិ  ចតជសា  ប្ពេះពុទ្រហមង
រងុសរឿងសោយសត្រេះ ទាំងយរ់ទាំងនថង ។ 

្វះវុទធរុងចរឿងចោយចតជះ៥ោ៉ាង 
 ១- គុណចតចជា សត្រេះសោយគុែ ។ 
 ២- សីេចតចជា សត្រេះសោយេីល ។ 
 ៣- បញ្ញាចតចជា សត្រេះសោយរញ្ញា  ។ 
 ៤- បុញ្ញចតចជា សត្រេះសោយរុែយ ។ 
 ៥- ធមេចតចជា  សត្រេះសោយវម៌ ។ 
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ព្រះសុរយិារងុររឿងររលថ្ងៃ ចន្ទររញបូណ៌មីរងុររឿងររលយប់  

អងគក្សតព្រទព្រងងគរព្ឿឿងរងុររឿងន្របដ ិ៍   អនក្សចូលឈាន្ព្ឿប់រងុររឿងសាសនា ។ 

ព្រះរុរងធរងុររឿងរោយររទជះបុណយ  ររទជះថ្ន្ឿុណ ររទជះសីលា 

ររទជះព្រះធម៌  ររទជះបញ្ញា  រងុររឿងអសាា រយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ។ 

បញ្ញាមាន៥ោ៉ាង 
 ១- បុថុប្បញ្ញា  រញ្ញា ប្កាេ់ែ្ចហផនែី ។ 
 ២- តិកខណប្បញ្ញា រញ្ញា សមាេះមុត្ ។ 
 ៣- ជវនប្បញ្ញា រញ្ញា វាងនវ ។ 
 ៤- ហស្សនប្បញ្ញា រញ្ញា ឆ្ងរ់រែ័េ ។ 
 ៥- និចវេធិកប្បញ្ញា រញ្ញា ជាសប្គឿងសនឿយណាយ ។ 

កាមរឆនរៈមាន៥ 
 ១- បរិចយសនរឆនរ ការប្បាថាន ហេេងរក្កាម ។ 

 ២- បដិោភរឆនរ ការបានចាំសរេះន្វកាម ។ 
 ៣- បរិចភាគរឆនរ ការររសិភាគន្វកាម ។ 
 ៤- សននិធិរឆនរ  ការេនសាំន្វកាម ។ 

 ៥- វិស្សជជនរឆនរ ការលេះរង់ន្វវត្ថុសផសងៗសែើមបីកាម ។ 
ចកាោហេមាន៥ 

 ១- កប្បចកាោហេ ការភាា ក់្សផតើលសោយែឹងថា  សៅ១ហេន
ឆ្ងន ាំសទៀត្ សលាក្នឹងវ ិ្ េ ។ 
 ២- វុទធចកាោហេ  ការភាា ក់្សផតើលសោយែឹងថា   សៅ១រន់
ឆ្ងន ាំសទៀត្ ប្ពេះពុទ្នឹងឧរបត្តិស ើងក្នុងសលាក្ ។ 
 ៣- រកកវតតិចកាោហេ ការភាា ក់្សផតើលសោយែឹងថា សៅ១០០
ឆ្ងន ាំសទៀត្ សេដចចប្ក្ពត្តិនឹងសក្ើត្ស ើងក្នុងសលាក្ ។ 
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 ៤- មងគេចកាោហេ  ការភាា ក់្សផតើលសោយែឹងថា សៅ១២ឆ្ងន ាំ
សទៀត្ មងគល៣៨ប្រការប្ពេះពុទ្នឹងេហមដងស ើង ។ 
 ៥- ចមាចនយ្យចកាោហេ  ការភាា ក់្សផតើលសោយែឹងថា សៅ៧
ឆ្ងន ាំសទៀត្ នឹងមានសលាក្អនក្រែិរត្តិសមាសនយយៈមក្សក្ើត្ក្នុងសលាក្ ។ 

ចហតុឲ្យចកើតអកុសេរិតតមាន៥ 
អកេុល្តិតទាំង១២ រមមងរកើតរោយរ ត៥ុោ៉ា ងគ ឺ: 

 ១- បុចវេអកតបុញ្ញា      មិនបានសវេើរុែយទុក្ក្នុងកាលមុន។ 
 ២- អប្បដិរូបចទសោស  សៅក្នុងប្រសទេមិនេមគួរ ។ 
 ៣- អសប្បុរិសូបនិស្សយ  មិនបានសេពគរ់េរបុរេ ។ 
 ៤- អសទធមេស្សវន      មិនបានស្ដដ រ់វម៌េរបុរេ ។ 
 ៥- អតតមិច្ឆាបណិធិ      ត្មកល់ខលួនទុក្ខុេ ។ 

ចវសារជជករណធម៌៥ 
ធមម៌ែលរធវើឲ្យរកើតរេ្កដកីាែ ហាន 

 ១- សោោ   រាំសនឿហែលសរឿប្ត្ូវ ។ 
 ២- សីេ   ការរែិរត្តិឲ្យស្ដត ត្ផល្វកាយ វាចា ។ 
 ៣- ពាហុសរចៈ   មានចាំសែេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៤- វីរិោរមភៈ   សេចក្ដីពយោម ។ 
 ៥- បញ្ញា    ការយល់ែឹងេពេប្គរ់ ។ 

ចោកវិទ្ា៥្បចភទ 
 ១- នីតិវិទ្ា ចាំសែេះែឹងខ្មងចារ់លទ្ិស្ដេ្ ទាំសនៀម
ទមាល រ់ប្រនពែី  អក្សរេិលប៍...។ 
 ២- រដឋវិទ្ា ចាំសែេះែឹងខ្មងចារ់រែាបាល នសោបាយ 
េប្មារ់ប្គរ់ប្គងប្រសទេ ។ 
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 ៣- ចវជជវិទ្ា ចាំសែេះែឹងខ្មងសវរជស្ដស្រេដ ។ 
 ៤- យនតវិទ្ា ចាំសែេះែឹងហផនក្រសចចក្សទេ ខ្មងវទិយស្ដស្រេដ។ 
 ៥- យុទធវិទ្ា ចាំសែេះែឹងខ្មងយុទ្ស្ដស្រេដេគង្ខគ ម ការររ 

ប្រសទេ ។ 
នថៃវិសាខបូជា្បារវធចហតុ៥ោ៉ាង 

 ១- នថងេុសមវតរេបានទទួលពុទ្ពយក្រែ៍ ។ 
 ២- នថងប្ពេះសរវិេត្េប្រេ្ត្ ។ 
 ៣- នថងប្ពេះពុទ្ប្ទង់ប្តេ់ែឹង ។ 
 ៤- នថងប្ពេះពុទអ្ងគប្ទង់ច្លររនិិរេ ន ។ 
 ៥- នថងអនតរធ្លនប្ពេះររមស្ដររីកិ្ធ្លតុ្ ។ 

(ចប់ធមព៌ួក៥) 

r(0)s 
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ឆកកៈ ពួក៦ 

{rYs| 

 
អាយតនៈោងកនុង ៦ 

អាយតនៈ មព្បថា ទីជាទីត  ជាទីរៅ  ជាទីរកើត  អណ្ដ ូង 

 ១- រកខវាយតនំ អាយត្នៈគឺហភនក្ ។ 
 ២- ចសាាយតនំ អាយត្នៈគឺប្ត្សចៀក្ ។ 
 ៣- ោនាយតនំ អាយត្នៈគឺប្ចមុេះ ។ 
 ៤- ជិោាយតនំ អាយត្នៈគឺអណាដ ត្ ។ 
 ៥- កាោយតនំ អាយត្នៈគឺកាយ ។ 
 ៦- មនាយតនំ អាយត្នៈគឺចិត្ត ។ 

អាយតនៈោងច្ដ ៦ 
 ១- រូបាយតនំ  អាយត្នៈគឺររ្ ។ 
 ២- សោោយតនំ អាយត្នៈគឺេាំស ង ។ 
 ៣- គនាោយតនំ អាយត្នៈគឺក្លិន ។ 
 ៤- រសាយតនំ  អាយត្នៈគឺរេ ។ 
 ៥- ចផ្ចដឋពាាយតនំ អាយត្នៈគឺេមផេស ។ 
 ៦- ធមាាយតនំ  អាយត្នៈគឺវម៌   (បានែល់  សវទ្ខន្ 
េញ្ញា ខន្  េង្ខខ រក្ខន្ អនិទេសនររ្  អរែិ ររ្ និង និរេ ន) ។ 

វិញ្ញាណកាយ ៦ 
 ១- រកខុវិញ្ញាណំ ការែឹងចាេ់តមផល្វហភនក្ ។ 
 ២- ចសាតវិញ្ញាណំ ការែឹងចាេ់តមផល្វប្ត្សចៀក្ ។ 
 ៣- ោនវិញ្ញាណំ ការែឹងចាេ់តមផល្វប្ចមុេះ ។ 
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 ៤- ជិោាវិញ្ញាណំ ការែឹងចាេ់តមផល្វអណាដ ត្ ។ 
 ៥- កាយវិញ្ញាណំ ការែឹងចាេ់តមផល្វកាយ ។ 
 ៦- មចនាវិញ្ញាណំ ការែឹងចាេ់តមផល្វចិត្ត ។ 

- ប្ររុាំននផេសៈ៦ោ៉ាង 
 - ប្ររុាំននសវទ្៦ោ៉ាង 
 - ប្ររុាំននេញ្ញា ៦ោ៉ាង ហចក្តមអាយត្នៈ៦ ។ 
 - ប្ររុាំននេសញ្ច ត្្៦ោ៉ាង 
 - ប្ររុាំននត្ណាា ៦ោ៉ាង 

អារវៈ៦ោ៉ាង 
១- សតថរិ  អារចោ  មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
២- ធចមេ  អារចោ  មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
៣- សចង្ឃ  អារចោ  មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
៤- សិកាាយ  អារចោ មិនសគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
៥- អប្បមាចទ  អារចោ មិនសគ្នរពក្នុងអរបមាទវម៌ ។ 
៦- បដិសនាាចរ  អារចោ មិនសគ្នរពក្នុងរែិេ ថ្ រៈ ។ 
* អគ្នរវវម៌ទាំង៦សនេះ    ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីស្ដរេ្នយែល់ភិក្ខុ, 

ឯវម៌ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីមិនស្ដរេ្នយែល់ភិក្ខុមាន៦ោ៉ាងគឺ : 
សារវៈ៦ោ៉ាង 

១- សតថរិ  សារចោ  សគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
២- ធចមេ  សារចោ  សគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
៣- សចង្ឃ  សារចោ  សគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
៤- សិកាាយ  សារចោ សគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
៥- អប្បមាចទ  សារចោ សគ្នរពក្នុងអរបមាទវម៌ ។ 
៦- បដិសនាាចរ  សារចោ សគ្នរពក្នុងរែិេ ថ្ រៈ ។ 
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សាោណីយធម៌៦ោ៉ាង 
 ១- ចមាាកាយកមេំ  បរចុបដឋិតំ  ចហាតិ  ត្មកល់កាយក្មម
ប្រក្រសោយសមតត (ទាំងទីចាំសរេះមុខ ទាំងទីក្ាំបាាំងមុខ) ។ 
 ២- ចមាាវរីកមេំ   បរចុបដឋិតំ   ចហាតិ  ត្មកល់វចីក្មមប្រក្រ 
សោយសមតត (ទាំងទីចាំសរេះមុខ ទាំងទីក្ាំបាាំងមុខ) ។ 
 ៣- ចមាាមចនាកមេំ  បរចុបដឋិតំ  ចហាតិ  ត្មកល់មស្ក្មម
ប្រក្រសោយសមតត (ទាំងទីចាំសរេះមុខ ទាំងទីក្ាំបាាំងមុខ) ។ 
 ៤- សាធារណចភាគី   ជាអនក្ហចក្គ្នន ររសិភាគ សប្រើប្បាេ់ ។ 
 ៥- សីេសាមញ្ញគចា  ជាអនក្មានេីលសេមើគ្នន  ។ 
 ៦- ទិដឋិសាមញ្ញគចា    មានសេចក្ដីយល់ស ើញសេមើគ្នន  ។ 
 * ភិក្ខុក្នុងស្ដេ្សនេះ កាលមានវម៌៦ោ៉ាងសនេះែ្ចគ្នន សែើយ 
ហត្ងសវេើឲ្យរឭក្ន្វគ្នន នឹងគ្នន  សវេើឲ្យស្េលាញ់ សវេើសេចក្ដីសគ្នរព ប្រប្ពឹត្ត
សៅសែើមបីសេចក្ដីេសគង្ខគ េះ សែើមបីមិនទេ់ហទងគ្នន  សែើមបីស្ដមគគី សែើមបី
ឯកី្ភាព (ភាពហត្ពួក្១) ។ 

មូេននវិោទ៦ោ៉ាង 
 ១- រុគគលមានសេចក្ដីសប្កាវ  ចងសេចក្ដីសប្កាវទុក្ ។ 
 ២- រុគគលលុរគុែសគ  និងវាយឫក្សេមើ ។ 
 ៣- ជាអនក្មានសេចក្ដីឫេយ  និងក្ាំណាញ់ ។ 
 ៤- ជាអនក្អួត្អាង  មានពុត្ត្បុត្ ។ 
 ៥- ជាអនក្ប្បាថាន លាមក្  មានទិែាិខុេ ។ 
 ៦- ជាអនក្ស្ដទ រអហងតលហត្ទិែាិររេ់ខលួន ប្រកាន់មាាំ លេះបាន
សោយក្ប្ម ។ 

ធាតុ៦ោ៉ាង 
 ១- បឋវីធាតុ  ធ្លតុ្ែី ។ 
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 ២- អាចបាធាតុ ធ្លតុ្ទឹក្ ។ 
 ៣- ចតចជាធាតុ ធ្លតុ្សភលើង ។ 
 ៤- ោចោធាតុ ធ្លតុ្ខយល់ ។ 
 ៥- អាកាសធាតុ ធ្លតុ្អាកាេ ។ 
 ៦- វិញ្ញាណធាតុ ធ្លតុ្វញិ្ញា ែ ។ 

និស្ោរណីយធាតុ៦ោ៉ាង 
 ១- ចសប្មើនសមតត សចសតវមុិត្តិ  សែើមបីរលាេ់សចញន្វពយបាទ ។ 
 ២- ចសប្មើនក្រណុាសចសតវមុិត្តិ សែើមបីរលាេ់សចញន្វវសិែស្ដ។ 
 ៣- ចសប្មើនមុទិតសចសតវមុិត្តិ សែើមបីរលាេ់សចញន្វអរតិ្ ។ 
 ៤- ចសប្មើនឧសរកាខ សចសតវមុិត្តិ សែើមបីរលាេ់សចញន្វរាគៈ ។ 
 ៥- ចសប្មើនអនិមិតត សចសតវមុិត្តិ សែើមបីរលាេ់សចញន្វនិមិត្ត
ទាំងអេ់ ។ 
 ៦- ការគ្នេ់រសមលើង ន្វសេចក្ដីប្រកាន់សចញបាន ជាសប្គឿង
រលាេ់សចញន្វប្ពួញគឺសេចក្ដីេងស័យ សងឿងអែងល់បាន ។ 

អនុតតរិយៈ៦ោ៉ាង 
 ១- ទស្សនានុតតរិយំ ប្រសេើររាំផុត្សោយការស ើញ ។ 
 ២- សវនានុតតរិយំ ប្រសេើររាំផុត្សោយការស្ដដ រ់ ។ 
 ៣- ោភានុតតរិយំ ប្រសេើររាំផុត្សោយការបាន ។ 
 ៤- សិកាានុតតរិយំ ប្រសេើររាំផុត្សោយការេិក្ា ។ 
 ៥- បារិររិោនុតតរិយំ ប្រសេើររាំផុត្សោយការរសប្មើ ។ 
 ៦- អនុស្សានុតតរិយំ ប្រសេើររាំផុត្សោយការរឭក្សរឿយៗ ។ 

អនុស្សតិោោន ៦ 
 ១- វុោោនុស្សតិ ការរឭក្សរឿយៗក្នុងគុែប្ពេះពុទ្ ។ 
 ២- ធមាានុស្សតិ ការរឭក្សរឿយៗក្នុងគុែប្ពេះវម៌ ។ 
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 ៣- សង្ោនុស្សតិ ការរឭក្សរឿយៗក្នុងគុែប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សីោនុស្សតិ ការរឭក្សរឿយៗែល់គុែររេ់េីល ។ 
 ៥- ច្ឆានុស្សតិ ការរឭក្សរឿយៗែល់ការឲ្យទន ។ 
 ៦- ចទវានុស្សតិ ការរឭក្សរឿយៗែល់គុែវម៌ ា្ំឲ្យសក្ើត្
ជាសទវត។(១)  

អភិជាតិ(កំចណើត)៦ោ៉ាង 
 ១- រុគគលសក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្្លសមម  សែើយប្រប្ពឹត្តវម៌សមម  ។ 
 ២- រុគគលសក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្្លសមម  សែើយប្រប្ពឹត្តវម៌េ ។ 
 ៣- រុគគលសក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្្លសមម  សែើយប្រប្ពឹត្តវម៌មិនសមម មិនេ  
 ៤- រុគគលសក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្្លេ សែើយប្រប្ពឹត្តវម៌េ ។ 
 ៥- រុគគលសក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្្លេ សែើយប្រប្ពឹត្តវម៌សមម  ។ 
 ៦- រុគគលសក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្្លេ សែើយប្រប្ពឹត្តវម៌មិនសមម មិនេ។  

រក្យថា : 
 - ប្ត្ក្្លសមម   គឺ ប្ត្ក្្លសថាក្ទរ ។ 
 - ប្ត្ក្្លេ គឺ ប្ត្ក្្លខពេ់ ។ 
 - វម៌សមម  គឺ ទុចចរតិ្ ។ 
 - វម៌េ គឺ េុចរតិ្ ។ 
 - វម៌មិនសមម មិនេ  គឺ ប្ពេះនិរេ ន ។ 

និចវេធភាគិយសញ្ញា ៦ 

 ១- អនិរចសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនសទៀង ។ 
 ២- ទុកខសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ថាជាទុក្ខ ។ 
 ៣- អនតតសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនហមនជាតួ្ខលួន ។ 
                                                            

១- អរយិស្ដវក័្ណា បានេសប្មចអរយិផល ែឹងចាេ់ន្វស្ដេ្សែើយ សប្ចើនហត្សៅ
សោយវហិារវម៌សនេះ ។ 
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 ៤- បហានសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងររេ់គួរលេះរង់ ។ 
 ៥- វិោគសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងវម៌គួរសនឿយណាយ  
 ៦- និចោធសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ ក្នុងវម៌ជាសប្គឿងរលត់្
ទុក្ខ ។ 

ភិកខុជាបុញ្ញចកខតតចោយធម៌ ៦ 
 ១- ជាអនក្មិនសប្ត្ក្អរ ប្ពសងើយក្សនតើយនឹងររ្ ។ 
 ២- ជាអនក្មិនសប្ត្ក្អរ ប្ពសងើយក្សនតើយនឹងេាំស ង ។ 
 ៣- ជាអនក្មិនសប្ត្ក្អរ ប្ពសងើយក្សនតើយនឹងក្លិន ។ 
 ៤- ជាអនក្មិនសប្ត្ក្អរ ប្ពសងើយក្សនតើយនឹងរេ ។ 
 ៥- ជាអនក្មិនសប្ត្ក្អរ ប្ពសងើយក្សនតើយនឹងសផ្កែាពេៈ ។ 
 ៦- ជាអនក្មិនសប្ត្ក្អរ ប្ពសងើយក្សនតើយនឹងវមាម រមមែ៍ ។ 

ធម៌៦ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ភិក្ខុបានេសប្មច ឥទិ្វវិិវជិាជ  ។ 
 ២- ភិក្ខុបានេសប្មច ទិពេសស្ដត្ ។ 
 ៣- ភិក្ខុបានេសប្មច ររចិត្តវជិាជ  ។ 
 ៤- ភិក្ខុបានេសប្មច រុសពេនិវាស្ដនុេសតិ្វជិាជ  ។ 
 ៥- ភិក្ខុបានេសប្មច ទិពេចក្ខុ ។ 
 ៦- ភិក្ខុបានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំង២ក្នុងរចចុរបននសនេះ ។ 

ធម៌៦ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ភិក្ខុប្រក្រសោយ េទិ្គនទិយ ។ 
 ២- ភិក្ខុប្រក្រសោយ វរីយិិគនទិយ ។ 
 ៣- ភិក្ខុប្រក្រសោយ េតិ្គនទិយ ។ 
 ៤- ភិក្ខុប្រក្រសោយ េមាវិគនទិយ ។ 
 ៥- ភិក្ខុប្រក្រសោយ រញ្ាិគនទិយ ។ 
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 ៦- ភិក្ខុបានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំង២ក្នុងរចចុរបនន ។ 
ធម៌៦ោ៉ាងចទៀត 

 ១- ភិក្ខុជាអនក្សចេះអត់្វន់នឹង ររ្ ។ 
 ២- ជាអនក្សចេះអត់្វន់នឹង េាំស ង ។ 
 ៣- ជាអនក្សចេះអត់្វន់នឹង ក្លិន ។ 
 ៤- ជាអនក្សចេះអត់្វន់នឹង រេ ។ 
 ៥- ជាអនក្សចេះអត់្វន់នឹង ការរល់ប្ត្ូវ ។ 

៦- ជាអនក្សចេះអត់្វន់នឹង វមាម រមមែ៍ ។ 
* ភិក្ខុប្រក្រសោយវម៌៦ោ៉ាង ខ្មងសលើសនេះ ជាអនក្គួរទទួលន្វ

ចតុ្របចច័យហែលសគ ា្ំមក្រ្ជា គួរទទួលវត្ថុហែលសគសរៀរចាំសែើមបីសភាៀវ 
គួរទទួលទក្ខិណាទន គួរែល់អញ្ជ លិក្មម ជារុញ្ាសក្ខត្តែ៏ប្រសេើរររេ់
េត្េសលាក្ ។ 

ធម៌មិនសាបសូន្យ៦ោ៉ាង 
ធម៦៌ោ៉ា ងរនះព្បព្រឹតតរៅ រែើមបីរេ្កដមីនិសាបេូនយែល់ភកិខុ 

 ១- សតថុារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធមេារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សង្ឃារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងការេិក្ា ។ 
 ៥- ហិរិារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងការខ្មម េបារ ។ 
 ៦- ឱតតប្បារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងការខ្មល ចបារ ។ 

មាន៦ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សតថុារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធមេារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
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 ៣- សង្ឃារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- ចសាវរស្សា ភាពជាអនក្ប្រសៅង្ខយ ។ 
 ៦- កេ្ាណមិតតា ភាពជាអនក្មានមិត្តលត ។ 

ោន្បកបចោយអងគ ៦ 
- អងគរប្បស់ទាយកមាន ៣ គ ឺ: 
១- បុចវេវ  ោនា  សមុនា  ចហាតិ  ជាអនក្មានចិត្តសប្ត្ក្អរមុន

អាំពីកាលឲ្យ ។ 
២- ទទំ  រិតត ំ បសាចទតិ    ក្ាំពុងហត្ឲ្យ សវេើចិត្តឲ្យប្រេះថាល  ។ 
៣- ទាា  អតតមចនា  ចហាតិ  លុេះឲ្យសែើយ មានចិត្តរកី្រាយ ។ 
- អងគរប្បស់ប្បដគិ្គគ ហកៈ មាន ៣ គ ឺ: 
៤- វីតោចា ោ  ោគវិនោយ   បដិបចនាា    ជាអនក្ប្បាេ-

ចាក្រាគៈ ឬប្រតិ្រត្តិសែើមបីរស ទ្ រង់រាគៈ ។ 
៥- វីតចោចសា  ោ  ចោសវិនោយ  បដិបចនាា  ជាអនក្

ប្បាេចាក្សទេៈ ឬប្រតិ្រត្តិសែើមបីរស ទ្ រង់សទេៈ ។ 
៦- វីតចមាចហា  ោ  ចមាហវិនោយ  បដិបចនាា  ជាអនក្

ប្បាេចាក្សមាែៈ ឬប្រតិ្រត្តិសែើមបីរស ទ្ រង់សមាែៈ ។ 
- មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ រុគគលមិនង្ខយក្ាំែត់្ន្វប្រមាែនន

រុែយ ររេ់ទនហែលប្រក្រសោយអងគ៦ោ៉ាងសនេះថា គាំនររុែយ 
គាំនរកុ្េល ជាសប្គឿង ា្ំមក្ន្វសេចក្ដីេុខ ឲ្យន្វអារមមែ៍ែ៏លត មាន
េុខជាវបិាក្ ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីស្ដថ នេួគ៌ រ៉ាុសែណេះ  ប្រប្ពឹត្តសែើមបី
សេចក្ដីប្បាថាន  សប្ត្ក្អរ គ្នរ់ចិត្ត ជាប្រសោរន៍ ជាេុខបានស ើយ ។ 
សោយពិត្ស្េះថា រារ់មិនបាន ប្រមាែមិនសក្ើត្ ប្គ្នន់ហត្រារ់ថា ជា
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គាំនររុែយសប្ចើនរ៉ាុសែណេះបាន, សប្រៀរែ្ចមិនអាចក្ាំែត់្ន្វទឹក្ក្នុង
មហាេមុប្ទថាមានរ៉ាុសែណេះឬរ៉ាុសណាណ េះ រយ រន់ ហេន អា ាក្ៈបាន
ស ើយ ។ 

ព្រះគាថា : 

បុចវេវ  ោនា  សុមចនា ទទំ  រិតត ំ បសាទចយ 
ទាា  អតតមចនា  ចហាតិ ឯសា  យញ្ញស្ស  សម្បោ ។ 
ទយកមាន្តិតរកីោយ កនុងរវោមុនអាំរីកាលឲ្យ កាំរុងឲ្យរធវើ

្តិតឲ្យព្ជះថាែ  លុះឲ្យរ ើយក៏មាន្តិតរព្តកអរ(ាមរព្កាយ) រនះជា

រេ្កដបីរបិូរណ៍្របេ់ទន ។ 

វីតោចា  វីតចោចសា វីតចមាចហា  អនាសចោ 
ចខតតំ  យញ្ញស្ស  សម្បនន ំ សញ្ញា  ្វហេច្ឆរិចនា ។ 
បុគគលអនកព្ េចាកោគៈ   ព្ េចាករទេៈ   ព្ េចាក 

រមា ៈ មនិមានអាេវៈជាព្រ ាចារ ី មានរេ្កដេីព្ងួម 

រ ា្ ះថាជារខតតននទនែប៏របិូណ៌្ (រោយគណុ្) ។ 

សយំ    អាររយិាាន  ទាា   សចកហិ   បាណិភិ 
អតតចនា  បរចា  ចរចសា យចញ្ញា  ចហាតិ  មហបផចោ ។ 
បុគគលខវល់ខ្វវ យរោយខែួនឯង ឲ្យទនរោយនែរបេ់ខែួន 

ទននុ ះ ជាទនមានសលរព្្ើន រព្ោះខែួនសង រព្ោះបុគគលែនទសង ។ 

ឯវំ   ជយិាា   ចមធាវី សចោោ  មុចតតន  ចរតសា 
អវ្ាបជ្ឈ ំ សុខ ំ ចោកំ បណោិចា   ឧបបជជតិ ។ 
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អនកព្ ជ ជាបណ្ឌ ិ តអនកមានេទធា  មាន្តិតសតុព្េឡះ(ចាក

រេ្កដកីាំណាញ់) លុះឲ្យទនោ៉ា ងរនះរ ើយ ក៏រមមងរៅរកើត កនុង

រទវរោកជាេុខ  ឥតមានទកុខ ។ 

ចហត៦ុនាំឲ្យចកើតកមេ 
- ទហត ុ៣ នាឲំ្យទកើតអកុសលកម្ម 

 ១- ចោចភា សេចក្ដីប្បាថាន  ជារ់ចាំរក់្ ។ 
 ២- ចោចសា សេចក្ដីខឹង ប្រទ្េដ ។ 
 ៣- ចមាចហា សេចក្ដីលងង់ វសងេង ។ 

- ទហត ុ៣ នាឲំ្យទកើតកុសលកម្ម 
 ៤- អចោចភា សេចក្ដីមិនសលាភលន់ ។ 
 ៥- អចោចសា សេចក្ដីមិនប្រទ្េដ ។ 
 ៦- អចមាចហា សេចក្ដីមិនលងង់ វសងេង ។ 

្បជុំននតណ្ណា៦ោ៉ាង 
 ១- រូបតណ្ណា  សេចក្ដីប្បាថាន ក្នុង ររ្ ។ 
 ២- សទរតណ្ណា  សេចក្ដីប្បាថាន ក្នុង េាំស ង ។ 
 ៣- គនធតណ្ណា  សេចក្ដីប្បាថាន ក្នុង ក្លិន ។ 
 ៤- រសតណ្ណា  សេចក្ដីប្បាថាន ក្នុង រេ ។ 
 ៥- ចផ្ចដឋវេតណ្ណា សេចក្ដីប្បាថាន ក្នុង េមផេស ។ 
 ៦- ធមេតណ្ណា  សេចក្ដីប្បាថាន ក្នុង វមាម រមមែ៍ ។ 

ការេះអាសវៈ៦ោ៉ាង 
 ១- សំវចរន  បហីនា  លេះរង់សោយការេប្ងួម ។ 
 ២- បដិចសវនាយ  បហីនា លេះរង់សោយការសេព ។ 
 ៣- អធិោសនាយ  បហីនា លេះរង់សោយការអត់្វន់ ។ 
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 ៤- បរិវជជនាយ  បហីនា   លេះរង់សោយការសវៀរ ។ 
 ៥- វិចនាទនាយ  បហីនា   លេះរង់សោយការរស ទ្ រង់ ។ 
 ៦- ភាវនាយ  បហីនា   លេះរង់សោយការចសប្មើន ។ 
 * ភិក្ខុហែលប្រក្រសោយវម៌៦ោ៉ាងសនេះ ជារុញ្ាសក្ខត្តែ៏ប្រសេើរ
ររេ់េត្េសលាក្ផងហែរ ។  

បុគគេមិនេះបង់ធម៌៦ោ៉ាង 
ភិក្ខុហែលមិនលេះរង់វម៌៦ោ៉ាងសនេះ  មិនគួរសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់

ន្វអ្គ្នមិផលស ើយ សរើលេះសទើរគួរសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់បាន គឺ : 
 ១- អស្សទធិយំ  សេចក្ដីមិនសរឿ ។ 
 ២- អហិរិកំ  សេចក្ដីមិនខ្មម េបារ ។ 
 ៣- អចនាតតប្បំ  សេចក្ដីមិនខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- ចកាសជជំ  សេចក្ដីខជិលប្ចអ្េ ។  
 ៥- មុដឋស្សរចំ  សេចក្ដីសភលចស្ដម រតី្ ។ 
 ៦- ទុប្បញ្ញតត ំ  សេចក្ដីអរបឥត្ប្បាជាា  ។ 

មិនេះបង់ធម៌៦ោ៉ាងមិនគួរបានអរហតត 
 ១- ថីន ំ សេចក្ដីប្ចអ្េចិត្ត ។ 
 ២- មិទធ ំ សេចក្ដីប្ចអ្េកាយ ។ 
 ៣- ឧទធរច ំ សេចក្ដីរាយមាយចិត្ត ។ 
 ៤- កុកកុរច ំ សេចក្ដីរស្ដរ់រេល់ចិត្ត ។ 
 ៥- អស្សទធិយំ សេចក្ដីមិនសរឿ ។ 
 ៦- បមាទំ សេចក្ដីសវេេប្រហែេ ។ 
 * រុគគលទល់ហត្លេះរង់វម៌៦ោ៉ាងសនេះសចញ សទើរគួរសវេើឲ្យ
ជាក់្ចាេ់ន្វអរែត្តបាន ។ 
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ធម៌៦ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អសចោោ  ជាអនក្គ្នម នេទ្ ។ 
 ២- អហិរិចកា  ជាអនក្មិនខ្មម េបារ ។ 
 ៣- អចនាតតប្បី  ជាអនក្មិនសដដ ប្ក្ហាយនឹងបារ ។ 
 ៤- កុសីចា  ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៥- ទុប្បចញ្ញា  ជាអនក្គ្នម នរញ្ញា  ។ 
 ៦- កាយជីវិចត   សាចបចកាា   ជាអនក្អាល័យក្នុងរាងកាយ 
និងរីវតិ្ ។ 

្បកបចោយធម៌៦គួរបានអរហតត 
 ១- សចោោ ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- ហិរិមា ជាអនក្មានសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ៣- ឱតតប្ប ី ជាអនក្មានសេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- អារទធវីរិចោ  ជាអនក្ប្បារព្ពយោម ។ 
 ៥- បញ្ញោ ជាអនក្មានរញ្ញា  ។ 
 ៦- កាយជីវិចត  អនចបចកាា  ជាអនក្មិនអាសឡាេះអាល័យក្នុង
រាងកាយនិងរីវតិ្ ។  

្បកបចោយធម៌៦មិនបានគុណវិចសស 
 ១- មិនែឹងចាេ់តមពិត្ន្វពួក្ហានភាគិយវម៌ ។ 
 ២- មិនែឹងចាេ់តមពិត្ន្វពួក្ឋិតិ្ភាគិយវម៌ ។ 
 ៣- មិនែឹងចាេ់តមពិត្ន្វពួក្វសិេេភាគិយវម៌ ។ 
 ៤- មិនែឹងចាេ់តមពិត្ន្វពួក្និសពេវភាគិយវម៌ ។ 
 ៥- ជាអនក្មិនសវេើសោយសេចក្ដីសគ្នរព ។ 
 ៦- ជាអនក្មិនសវេើសេចក្ដីេរាយ ។ 



-397- 

 

 * ភិក្ខុប្រក្រសោយវម៌៦ផទុយពីសនេះ សទើរគួរសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វ
គុែវសិេេស្េះៗបាន ។ 

បុគគេមិនេះធម៌៦មិនគួរបានគុណវិចសស 
 ១- មុដឋស្សរចំ ការសភលចស្ដម រតី្ ។ 
 ២- អសម្បជញ្ញំ  សេចក្ដីមិនែឹងខលួន ។ 
 ៣- ឥន្ទនរិចយសុ   អគុតតោារា    មិនប្គរ់ប្គងទេ រក្នុង 
ឥគនទិយទាំងឡាយ ។ 
 ៤- ចភាជចន  អមតតញ្ញុា   មិនែឹងប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
 ៥- កុហនា និោយកុ្ែក្ ។ 
 ៦- េបនា និោយសលើក្ោក់្ ។ 
 * រុគគលលេះវម៌៦ោ៉ាងសនេះ សទើរគួរបានន្វគុែវសិេេ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៦៌ណតងចៅជាទុកខ 
 ១- កាមវិតកក  សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះក្នុងកាម ។ 
 ២- វ្ាបាទវិតកក សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះក្នុងការចងគាំនុាំ ។ 
 ៣- វិហឹសាវិតកក សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះក្នុងការសរៀត្សរៀន ។ 
 ៤- កាមសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងកាម ។ 
 ៥- វ្ាបាទសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងការចងគាំនុាំ ។ 
 ៦- វិហឹសាសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងការសរៀត្សរៀន ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុប្រក្រសោយវម៌៦ោ៉ាងសនេះឯង
ហត្ងសៅជាទុក្ខ    ប្រក្រសោយសេចក្ដីលាំបាក្    ប្រក្រសោយសេចក្ដី
ចសងកៀត្ចងតល់ ប្រក្រសោយសេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយ ក្នុងរចចុរបនន លុេះ
ហរក្ធ្លល យរាងកាយស្ដល រ់សៅ សៅសក្ើត្ក្នុងទុគគតិ្ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៦៌ណតងចៅជាសុខ 
 ១- ចនកខមេវិតកក សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះក្នុងការសចញចាក្កាម ។ 
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 ២- អវ្ាបាទវិតកក សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះក្នុងការមិនចងគាំនុាំ ។ 
 ៣- អវិហឹសាវិតកក សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះក្នុងការមិនសរៀត្សរៀន ។ 
 ៤- ចនកខមេសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងការសចញចាក្កាម។ 
 ៥- អវ្ាបាទសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងការមិនចងគាំនុាំ ។ 
 ៦- អវិហឹសាសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងការមិនសរៀត្សរៀន។ 
 * ភិក្ខុប្រក្រសោយវម៌៦ោ៉ាងសនេះហត្ងសៅជាេុខ មិនមាន
សេចក្ដីលាំបាក្ មិនចសងតៀត្ចងតល់ មិនសដដ ប្ក្ហាយក្នុងរចចុរបននសនេះ 
លុេះហរក្ធ្លល យរាងកាយស្ដល រ់សែើយ ហត្ងមានេុគតិ្ជាទីេងឃឹម ។ 

បុគគេ្បកបចោយធម៌៦ណតងធាាក់នរក 
 ១- បាណ្ណតិបាតី ជាអនក្េមាល រ់េត្េ ។ 
 ២- អទិនាាោយី ជាអនក្លួចប្ទពយសគ ។ 
 ៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆរ ី ជាអនក្ប្រប្ពឹត្តខុេក្នុងកាម ។  
 ៤- មុសាោទី  ជាអនក្សរលរក្យកុ្ែក្ ។ 
 ៥- បាបិចច្ឆា  ជាអនក្មានសេចក្ដីប្បាថាន អាប្ក្ក់្ ។ 
 ៦- មិច្ឆាទិដឋិ  ជាអនក្មានទិែាិខុេ ។ 

ធម៌៦ោ៉ាងចទៀត 
 ១- មុសាោទី  ជាអនក្និោយកុ្ែក្ ។ 
 ២- បិសុណ្ណោចច្ឆ ជាអនក្និោយញុេះញង់ ។ 
 ៣- ផរុសោចច្ឆ ជាអនក្និោយអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៤- សមផប្បោបី ជាអនក្និោយឥត្ប្រសោរន៍ ។ 
 ៥- េុចោោ  ជារុគគលកាចអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៦- បគចពាា  ជាអនក្ស នើេ នង ។ 
 * រុគគលលេះវម៌៦ោ៉ាងសនេះ រហមងសៅកាន់ស្ដថ នេួគ៌ ។ 
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ធម៌៦ោ៉ាងនាំឲ្យសាបសូន្យ 
 ១- អសនដុចោោ  ជាអនក្មិនេស ដ្ េក្នុងរចច័យរួន ។ 
 ២- អសចោោ  ជាអនក្គ្នម នេទ្ ។ 
 ៣- ទុស្សីចោ  ជាអនក្ប្ទុេដេីល ។ 
 ៤- កុសីចា  ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៥- មុដឋស្សតិ  ជាអនក្សភលចស្ដម រតី្ ។ 
 ៦- ទុប្បចញ្ញា  ជាអនក្ឥត្រញ្ញា  ។ 

ធម៦៌ោ៉ាងនាំឲ្យរច្មើន 
 ១- សចោោ  ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- សនដុចោោ  មានសេចក្ដីេស ដ្ េ ។ 
 ៣- សីេោ  មានេីល ។ 
 ៤- អារទធវីរិចោ   មានសេចក្ដីពយោម ។ 
 ៥- សតិមា  មានេតិ្ ។ 
 ៦- បញ្ញោ  មានរញ្ញា  ។ 

ធម៌៦ោ៉ាងនាំឲ្យ្តជាក់រិតត 
 ១- សមចយ  រិតតំ  និគគចហតវេំ  គរបីេងកត់្េងកិនចិត្តក្នុង
េម័យ ។ 
 ២- សមចយ      រិតតំ    បគគចហតវេំ     គរបីផគងចិត្តស ើង ក្នុង
េម័យ។ 
 ៣- សមចយ  រិតតំ  សម្បហំសិតវេំ    គរបីសវេើចិត្តឲ្យរកី្រាយក្នុង
េម័យ ។ 
 ៤- សមចយ  រិតតំ  អជ្ឈុចបកខិតវេំ    គរបីសវេើចិត្តឲ្យប្ពសងើយក្នុង
េម័យ ។ 
 ៥- បណីាធិមុតតិចកា  ជាអនក្េលុងចុេះក្នុងវម៌នថលថាល  ។ 
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 ៦- និពាានាភិរចា  សប្ត្ក្អរក្នុងប្ពេះនិរេ ន ។ 
ធម៌ោោំង៦ោ៉ាង 

 ១- កមាាវរណំ  សប្គឿងរារាាំងគឺក្មម(រញ្ញច ននតរយិក្មម) ។ 
 ២- កិចេសាវរណំ សប្គឿងរារាាំងគឺកិ្សលេ(និយត្មិចាា ទិែាិ) 
 ៣- វិបាកាវរណំ សប្គឿងរារាាំងគឺវបិាក្(រែិេនិ្ក្ខែៈ) ។  
 ៤- អស្សចោោ  មិនមានេទ្ ។ 
 ៥- អរឆនរិចកា  មិនសពញចិត្តនឹងវម៌ ។ 
 ៦- ទុប្បចញ្ញា  អរបឥត្ប្បាជាា  ។ 
 * រុគគលប្រក្រសោយវម៌៦ោ៉ាងសនេះ សរើទុក្ជាក្ាំពុងស្ដដ រ់ប្ពេះ
េទ្មម ក៏្មិនគួរសែើមបីចុេះកាន់វមមនិោមគឺមគគែ៏ប្រនព ក្នុងកុ្េលវម៌
ទាំងឡាយបានស ើយ ។ 

ធម៌ោោំង៦ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ន  សុស្សូសតិ  មិនស្ដដ រ់សោយសគ្នរព ។ 
 ២- ន  ចសាតំ  ឱទហតិ  មិនប្រុងប្ត្សចៀក្ស្ដដ រ់ ។ 
 ៣- ន  អញ្ញារិតតំ  ឧបដឋចបតិ  មិនតាំងចិត្តស្ដដ រ់ឲ្យបានែឹង ។ 
 ៤- អនតថំ  គណ្ណាត ិ កាន់យក្ហត្អាំសពើឥត្ប្រសោរន៍ ។ 
 ៥- អតថំ  រិញ្ចតិ   លេះរង់ប្រសោរន៍សចាល ។ 
 ៦- អននុចោមិកាយ  ខនដិោ  សមនាាគចា  ប្រក្រសោយ
ខនដីែ៏មិនេមគួរ ។ 

ចសាាេះធម៌៦ោ៉ាង 
 ១- សកាាយទិដឋិ   សេចក្ដីយល់ស ើញខន្ថាជាតួ្ខលួន ។ 
 ២- វិរិកិច្ឆា សេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៣- សីេវេតបោមាចសា  ការស្ដទ រអហងតលន្វេីលនិងវត័្ ។ 
 ៤- អបាយគមនិយោចា   រាគៈជាសែតុ្ ា្ំឲ្យសៅកាន់អបាយ  
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 ៥- អបាយគមនិយចោចសា  សទេៈ ជាសែតុ្ ា្ំឲ្យសៅកាន់
អបាយ ។ 
 ៦- អបាយគមនិយចមាចហា   សមាែៈ ជាសែតុ្ ា្ំឲ្យសៅកាន់
អបាយ ។ 

អភវេោោន៦ោ៉ាង 
 អភពេោា ន(សែតុ្ហែលមិនគួរ)៦ោ៉ាងសនេះ   រហមងមិនមានែល់ 
រុគគលរររ្ិែ៌សោយទិែាិសទ គឺ : 
 ១- សតថរិ  អារចោ  មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធចមេ  អារចោ  មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ  អារចោ  មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាយ  អារចោ  មិនសគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- អនាគមនិយវតថុំ  បច្ឆាគនដុ ំ  មិនគួរសែើមបីប្ត្លរ់មក្កាន់
សែតុ្ហែលខលួនមិនគួរប្រកាន់(ទិែាិ៦២) ។ 
 ៦- អដឋមភវំ  និវេចតតតុំ  មិនគួរញុាាំងភពជាគប្មរ់៨ឲ្យសក្ើត្ ។ 

មាន៦ោ៉ាងចទៀត 
 ១- កិញ្ចិ  សង្ខារំ  និរចចា  ឧបគនតុំ  ប្រកាន់េង្ខខ រណាមួយថា
សទៀង ។ 
 ២- កិញ្ចិ  សង្ខារំ  សុខចា  ឧបគនតុំ  ប្រកាន់េង្ខខ រណាមួយ
ថាជាេុខ ។ 
 ៣- កិញ្ចិ  ធមេំ  អតតចា  ឧបគនតុំ  ប្រកាន់វម៌ណាមួយថាខលួន។ 
 ៤- អននតរិយកមេំ  កាតុំ  សវេើន្វអននតរយិក្មម ។ 
 ៥- ចកាតុហេមងគចេន  បច្ឆាគនតុំ  ប្ត្លរ់សៅប្រកាន់សោយ
មងគលភាា ក់្សផតើល ។ 
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 ៦- ឥចា  វហិោោ  ទកខិចណយ្យំ  គចវសិតុំ  ហេេងរក្
ទក្ខិសែយយរុគគលខ្មងសប្ដប្ពេះពុទ្ស្ដេ្សនេះ ។ 

មាន៦ោ៉ាងចទៀត 
 ១- មាតរំ  ជីវិតំ  ចោចោចបតុំ  ផ្កត ច់ផដិលរីវតិ្មាត ។ 
 ២- បិតរំ  ជីវិតំ  ចោចោចបតុំ  ផ្កត ច់ផតិលរីវតិ្រិត ។ 
 ៣- អរហនតំ   ជីវិតំ  ចោចោចបតុំ   ផ្កត ច់ផតិលរីវតិ្ប្ពេះអរែនត។ 
 ៤- ចោហិតំ  ឧប្ាចទតុំ    ញុាាំងសលាែិត្ប្ពេះពុទ្ឲ្យពុរពង ។ 
 ៥- សង្ឃំ  ភិនរិតុំ    រាំហរក្េងឃ ។ 
 ៦- អញ្ញសាារំ  ឧទរិសិតុំ    ប្រគល់ខលួនសៅប្គូែនទ ។ 

សភាវៈ៦ោ៉ាងក្មចកើតច ើងកនុងចោក 
 ១- សមាាសមពុទធស្ស     បាតុភាចោ        ការសក្ើត្ស ើងននប្ពេះ
េមាម េមពុទ្។ 
 ២- ធមេវិនយស្ស  ចទចសា  រុគគលអនក្េហមដងន្វវមមវន័ិយ។ 
 ៣- អរិោយតចន  បច្ឆាជាចា  េត្េប្ត្លរ់មក្សក្ើត្ក្នុង
ប្រសទេជាទីសៅននអរយិរន ។ 
 ៤-  ឥន្ទនរិោនំ   អចវកេលា     ការមិនខ្ចខ្មត្ន្វឥគនទិយ 
ទាំងឡាយ ។ 
 ៥- អជ ា    អចន មូគា    ភាពននរុគគលមិនលលា  មិន 
អែកួត្ ។ 
 ៦- កុសេធមេរឆចនាោ     សេចក្ដីសពញចិត្តក្នុងកុ្េលវម៌ ។ 

អានិសង្ស៦ោ៉ាង 
ននក្រិយិទធ វើឲ្យជាក់្ចាស់នវូទសាតារត តសិល 

 ១- សទធមេនិយចា ជារុគគលសទៀងប្ត្ង់ក្នុងប្ពេះេទ្មម ។ 
 ២- អបរិហានធចមាា ជាអនក្មានវម៌មិនស្ដរេ្នយ ។ 
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 ៣- បរិយនតកតស្ស  ទុកខំ  ន  ចហាតិ  សេចក្ដីទុក្ខមិនមានែល់
រុគគលអនក្សវេើន្វប្ពេះនិរេ នជាទីរាំផុត្ទុក្ខ ។ 
 ៤- អសាធារណញ្ញាចណន  សមនាាគចា  ប្រក្រសោយ
ញាែមិនទ្សៅ(ែល់រុថុរជនទាំងឡាយ) ។ 
 ៥- ចហតុ  អស្ស  សុទិចោោ  សែតុ្ រុគគលស្េះស ើញសោយ
ប្រនព ។ 
 ៦- ចហតុសម្បនាា  ធមាា  វម៌ទាំងឡាយសក្ើត្អាំពីសែតុ្ ។ 

្វះសទធមេមិនឋិតចថរចោយចហតុ ៦ 
 ១- សតថរិ  អារោ      មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធចមេ  អារោ      មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ  អារោ      មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាយ  អារោ      មិនសគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- អប្បមាចទ  អារចោ  មិនសគ្នរពក្នុងសេចក្ដីមិនប្រមាទ ។ 
 ៦- បដិសនាាចរ  អារោ  មិនសគ្នរពក្នុងរែិេ ថ្ រៈ ។ 
 - មាន លកិ្មិលៈ សនេះជាសែតុ្ សនេះជារចច័យ កាលសរើប្ពេះ
ត្ថាគត្ ររនិិរេ នសែើយ ប្ពេះេទ្មមមិនឋិត្សថរសៅអេ់កាលយ្របាន 
។ ឯសែតុ្រចច័យហែល ា្ំឲ្យប្ពេះេទ្មមឋិត្សថរសៅអេ់កាលយ្របាន 
សប្រេះររេ័ិទទាំង៤ពួក្ សគ្នរពសកាត្ហប្ក្ងក្នុងវម៌៦ោ៉ាងគឺ : 
 ១- សតថរិ  សារោ  សគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធចមេ  សារោ  សគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ  សារោ  សគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាយ  សារោ  សគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- អប្បមាចទ  សារោ សគ្នរពក្នុងវម៌មិនប្រមាទ ។ 
 ៦- បដិសនាាចរ  សារោ សគ្នរពក្នុងរែិេ ថ្ រៈ ។ 
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ធម៌៦ោ៉ាងសាបសូន្យដេ់ចសកខភិកខុ 
 ១- កមាាោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងការង្ខរ ។ 
 ២- ភស្ោោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងការចរចា ។ 
 ៣- និោោោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងការសែក្ ។ 
 ៤- សងគណិកាោមា  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងពួក្គែៈ ។ 
 ៥- ឥន្ទនរិចយសុ  អគុតតោារា   មិនប្គរ់ប្គងទេ រក្នុងឥគនទិយ 
ទាំងឡាយ ។ 
 ៦- ចភាជចន  អមតតញ្ញុា  មិនែឹងប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
 * វម៌៦ោ៉ាងផទុយពីសនេះ ា្ំឲ្យចសប្មើនែល់ភិក្ខុជាសេក្ខៈ ។ 

េកខណៈភិកខុមិនេែកនុងធមេវិន័យ.៦ 
 ១- កុហា ជាអនក្សបាក្រសញ្ញា ត្ ។ 
 ២- ថោោ ជាអនក្រងឹរេ្ ។ 
 ៣- េបា ជាអនក្និោយលួងសលាម ។ 
 ៤- សិងគី ជាអនក្ប្រកាន់ខលួន ។ 
 ៥- ឧននឡា ជាអនក្ប្ក្អឺត្ប្ក្សអាង ។ 
 ៦- អសមាហិា    ជាអនក្មិនមាាំមួន ។ 

ទីអចាររ៦ោ៉ាង 
 ១- ចវសិោចារចោ  មិនគួរសៅកាន់េមាន ក់្ស្េីសពេយ ។  
 ២- វិធោចារចោ  មិនគួរសៅកាន់េមាន ក់្ស្េីសមមា៉ាយ ។ 
 ៣- ថូោចារចោ  មិនគួរសៅកាន់េមាន ក់្ស្េីប្ក្មុាំចាេ់ ។ 
 ៤- ភិកខុនោិចារចោ  មិនគួរសៅកាន់េមាន ក់្ភិក្ខុនី ។ 
 ៥- បណោកាចារចោ  មិនគួរសៅកាន់េមាន ក់្មនុេសសខទើយ ។ 
 ៦- បានាាោចារចោ  មិនគួរសៅកាន់សត្ៀមស្ស្ដ ។ 
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ចហតុឲ្យ្តូវអាបតតិ៦ោ៉ាង 
 ១- អេជជិា ប្ត្ូវសោយមិនមានខ្មម េ ។ 
 ២- អញ្ញាណា  ប្ត្ូវសោយមិនស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 
 ៣- កុកកុរចប្បកតាា  ប្ត្ូវសោយេងស័យសែើយសចេះហត្សវេើ ។ 
 ៤- អកប្បិចយ  កប្បិយសញ្ញិា  ប្តូ្វសោយេមាគ ល់ថាគួរក្នុង
ររេ់ហែលមិនគួរ ។ 
 ៥- កប្បិចយ  អកប្បិយសញ្ញិា  ប្តូ្វសោយេមាគ ល់ថាមិនគួរ
ក្នុងររេ់ហែលគួរ ។ 
 ៦- សតិសចមាាសា  ប្ត្ូវសោយសភលចស្ដម រតី្ ។ 

អភិញ្ញា ៦ 
 ១- ឥទធិវិធ ិ       េហមដងឫទ្ិសផសងៗបាន ។ 
 ២- ទិវេចសាត    ប្ត្សចៀក្ទិពេ ។ 
 ៣- ចរចាបរិយញ្ញាណ   ប្បាជាា ក្ាំែត់្ែឹងចិត្តអនក្ែនទបាន។ 
 ៤- បុចវេនិោសានុស្សតិ   រឭក្ស ើញអតី្ត្ជាតិ្បាន ។ 
 ៥- ទិវេរកខុ   ហភនក្ទិពេ ។ 
 ៦- អាសវកខយញ្ញាណ  រញ្ញា ែឹងក្នុងការអេ់អាេវៈ ។ 

ររិត៦ោ៉ាង 
 ចរតិ្ ហប្រថា ការប្រប្ពឹត្តិ ការេនសាំសរឿយៗ ទមាល រ់ 
ឬអវយស្េ័យ អាំពីជាតិ្មុន អនក្ណាេនសាំចរតិ្អេី ហត្ងហេដងសចញ
សោយចរតិ្ស្េះ ។ 
 ១- ោគររិត  សប្ចើនសោយការស្េលាញ់ ។ 
 ២- ចោសររិត សប្ចើនសោយការខឹងសប្កាវ ។ 
 ៣- ចមាហររិត សប្ចើនសោយការវសងេងមិនែឹងមិនយល់។ 
 ៤- សោោររិត  សប្ចើនសោយការសរឿ ។ 
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 ៥- វិតកកររិត  សប្ចើនសោយការប្តិ្េះរេិះ ។ 
 ៦- វុទធរិរិត  សប្ចើសោយរញ្ញា ពិចារណា ច្លចិត្តខ្មង 
េិក្ា ហេេងយល់...។ 
 * ការចសប្មើនក្មមោា ន ប្ត្ូវេមលឹងសមើលឲ្យប្ត្ូវគ្នន នឹងចរតិ្សទើរ
ក្មមោា នស្េះង្ខយសក្ើត្ ង្ខយេសប្មច ែល់ទីរាំផុត្ ែ្ចប្គសូពទយផសាំថាន ាំ
ប្ត្ូវនឹងរាំងឺ ។ 
 - ក្មមោា ន១១ ប្ត្ូវនឹងរុគគលរាគចរតិ្គឺ  
អសុភ១០ + កាយគតាសត១ិ ។ 

 - ក្មមោា ន៨ប្ត្ូវនឹងរុគគលសទេចរតិ្គឺ  
អែបមញ្ញា ៤ + វណណ ក្សិណ៤ ។ 

 - ក្មមោា ន១ប្ត្ូវនឹងរុគគលសមាែចរតិ្ និង វតិ្ក្កចរតិ្គឺ  
អានាបាណសសត១ិ ។ 

 - ក្មមោា ន៦ប្ត្ូវនឹងរុគគលេទ្ចរតិ្គឺ 
អន្សុសត៦ិ ខាងន ើម ។ 

 - ក្មមោា ន៤ ប្ត្ូវនឹងរុគគលពុទ្ិចរតិ្គឺ 
មរណាន្សុសត១ិ   +  ឧែសមាន្សុសត១ិ  +  អាហានរ ែ កិ្លូសញ្ញា ១  + 

ចតទុ្ធធ តវុវដ្ឋា ន្១ ។ 

 - ក្មមោា ន១០ែ៏សេេប្ត្ូវប្គរ់ចរតិ្ទាំងអេ់គឺ 
ភូតក្សិណ៤ + អាកាសក្សិណ១ + អានោក្ក្សិណ១ + អរែុប៤ ។ 

្បចភទសមុោោនននររិត ៦ 
 ១- ោគរតតំ រាគចរតិ្ ទឹក្សរេះែ្ងពែ៌ប្ក្ែម ។ 
 ២- ចោសកា ំ  សទេចរតិ្ ទឹក្សរេះែ្ងពែ៌សមម  ។ 
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 ៣- ចមាហមំសចធាវនំ  សមាែចរតិ្  ទឹក្សរេះែ្ងពែ៌ប្ក្ែម
សប្ពឿងៗ ែ្ចទឹក្លាងស្ដច់ ។ 
 ៤- វិតកកយូសវណណំ  វតិ្ក្កចរតិ្ ទឹក្សរេះែ្ងលតក់្ ស្េអារ់ 
មានពែ៌ែ្ចរមតិលេហែដ ក្ប្រុង(១) ។ 
 ៥- សោោកណិការំ េទ្ចរតិ្ ទឹក្សរេះែ្ងថាល  ររេុិទ្ែ្ច
ពែ៌ផ្កក ក្ែិការ ។ 
 ៦- វុទធិបណោរំ   ពុទ្ិចរតិ្ ទឹក្សរេះែ្ងររេុិទ្ស្ដត ត្ ែ្ចហក្វ
មែីសជាតិ្ ហែលនចនសែើយសោយលត ។ 
 - ែទយមាំេ  បានែល់ស្ដច់សរេះែ្ង សោយពែ៌មានពែ៌
ែ្ចប្ត្រក្ផ្កក រទុម សោយ េណាា ន មានេណាា នែ្ចផ្កក រទុមសកាដ រ 
ហែលសគរក្េមបក្សខៀវខ្មងសប្ដសចញសែើយោក់្ផ្កក រ់ចុេះទុក្ មាខ ង
ជារន្ែ្ចក្្នរុ ន្ គហែលកាត់្ចុងសែើយ ខ្មងសប្ដសេមើរសលាង ខ្មង
ក្នុងែ្ចហផនក្ខ្មងក្នុងនននស្ងលេីង ។   េប្មារ់រុគគលមានរញ្ញា  រកី្ 
រនដិច សរើរុគគលមានរញ្ញា តិ្ច ឬគ្នម ន សរេះែ្ងស្េះសកាដ រែ្ចផ្កក  ្ក្
ហែលសកាដ រ, ខ្មងក្នុងសរេះែ្ងស្េះមានទឹក្សលាែិត្ប្រមាែក្នលេះទ្ក្
នែ ជាទឹក្ចិញ្ច ឹមសរេះែ្ង ជាទីអាស្េ័យននមស្ធ្លតុ្ មស្វញិ្ញា ែ
ធ្លតុ្ ទឹក្ស្េះមានពែ៌សផសងគ្នន តមអាការររេ់ចរតិ្ ែ្ចហែល
សរលសែើយស្េះឯង ។ 

េកខណៈននបុគគេច្រើនចោយោគររិត.៦ 
  ១- មាោ  ឫក្រ រិទបាាំង ពុត្ត្បុត្ ។ 
 ២- សាចថយ្យំ  អួត្អាង ។ 
 ៣- មាចនា  ប្រកាន់ខលួន ។ 

                                                            

 ១- ក្ហនលងខលេះថា ែ្ចទឹក្េហែដ ក្សស្ដង រ,  ខលេះថា ែ្ចទឹក្អងករ ។ 
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 ៤- បាបិរឆា  មានសេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ ។ 
 ៥- មហិរឆា  មានសេចក្ដីប្បាថាន វាំ ។ 
 ៦- អសនដុដឋិា  មានសេចក្ដីមិនេស ដ្ េ ។ 

េកខណៈននបុគគេច្រើនចោយចោសររិត.៦ 
 ១- ចកាចធា  សប្ចើនសោយការខឹងសប្កាវ ។ 
 ២- ឧបនាចហា ចងគាំនុាំទុក្ ។ 
 ៣- មចកាា  រមិលគុែអនក្ែនទ ។ 
 ៤- បោចសា  វាយឫក្សេមើ ។ 
 ៥- ឥស្ោ  មានសេចក្ដីប្ចហែន ។ 
 ៦- មរឆរិយំ  មានសេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 

េកខណៈននបុគគេច្រើនចោយចមាហររិត.៦ 
 ១- ថីន ំ មានចិត្តរញួរាក្នុងកុ្េល ។ 
 ២- មិទធ ំ មានចិត្តរាយមាយក្នុងកុ្េល ។ 
 ៣- កុកកុរច ំ សដដ ប្ក្ហាយក្នុងក្មមហែលសវេើសែើយ ។ 
 ៤- វិរិកិច្ឆា មានសេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៥- អាធាវរណ្ណគហិា   មានរញ្ញា ក្នុងមិចាា ទិែាិ ។ 
 ៦- ទុប្បដិនិស្សគគាិ លេះទិែាិស្េះបានសោយប្ក្ ។ 

េកខណៈននបុគគេច្រើនចោយវិតកកររិត.៦ 
 ១- ោភយសវហុេា      គិត្ប្បាថាន បានលាភយេសប្ចើន។ 
 ២- គណ្ណោមា សប្ត្ក្អរក្នុងពួក្គែៈ ។ 
 ៣- កុសោនុចោចគ  អនភិរតិ   មិនសប្ត្ក្អរក្នុងរុែយ
កុ្េល ។ 
 ៤- អនវដឋិតរិតតា មានចិត្តតាំងមាាំមិនមាន ។ 
 ៥- ទិោជេនា ច្លចិត្តនិោយសវេើឲ្យរងុសរឿង?  
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 ៦- ហុោហុរំធាវនា មានចិត្តរសេមរស្ដម ។ 
េកខណៈននបុគគេច្រើនចោយសោោររិត.៧ 

 1- មុតតច្ឆគា   មានការររចិាច គសរឿយៗ ។ 
 2- អរិោនំ  ទស្សនកាមា  ប្បាថាន ចង់ស ើញប្ពេះអរយិៈ ។ 
 3- សទធមេំ  ចសាកាមា  ប្បាថាន ចង់ស្ដដ រ់ប្ពេះេទ្មម ។ 
 4- បាចមាជជវហុេា  ជាអនក្សប្ចើនសោយការរកី្រាយ ។ 
 5- អសឋា   ជាអនក្មិនអួត្អាង ។ 
 6- អមាោវិា  ជាអនក្មិនមានមាោ ។ 
 7- បសាទនីចយសុ  ឋាចនសុ  បសាចោ  ប្រេះថាល ក្នុងសែតុ្ហែល
គួរប្រេះថាល  ។ 

(មិ គួ ន ើកពួក៧ដាក់ទីន េះនទ ប៉ា៉ុន្ ែន ើមបីឲ្យន ៀងជាប់នេចកែីគ្នន  នដាយ

ខា មិ បា  )។ 

េកខណៈននបុគគេច្រើនចោយវុទធិររិត.៦ 

១- ចសាវរស្សា  ជាអនក្ប្រសៅង្ខយ ។ 

២- កេ្ាណមិតតចសវិា សេពគរ់មិត្តហែលលត ។ 

៣- ចភាជចន  មតតញ្ញុា ស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុងសភារន ។ 

៤- សតិសម្បជញ្ញា  មានេតិ្និងសេចក្ដីែឹងខលួន ។ 

៥- ជាគរិោនុចោគា ប្រក្រសរឿយៗន្វការភាា ក់្រឭក្។ 

៦- សំចវគោោចនសុសំចវគា    េសងេគក្នុងសែតុ្គួរេសងេគ ។ 

េកខណៈននររិត ៦ 

 លក្ខែៈ៦ោ៉ាងជាសប្គឿងេមាគ ល់ន្វចរតិ្ទាំង៦ សែើមបីឲ្យែឹង
ថា រុគគលស្េះៗមានចរតិ្អេី ប្ត្ូវេសងកត្តមវម៌៦ោ៉ាងគឺ : 

 ១- ឥរិោបថ មានសែក្ សែើរ  រ អងគុយ ជាសែើម ។ 
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 ២- កិរច ការសវេើន្វការង្ខរ ។ 

 ៣- ចភាជន ការររសិភាគអាហារ ។ 

 ៤- ទស្សន ការេមលឹងស ើញន្វអារមមែ៍ ។ 

 ៥- ធមេប្បវតតិ ការប្រប្ពឹត្តិជាប្រប្ក្តី្ ។ 

 ៦- កមេោោន ក្មមោា នហែលេមគួរែល់ចរតិ្ ។ 

ោគររិតមានេកខណៈ ៦ 

 ១- ឥរិយបថ មានការសរៀររយ រមយទមគួរឲ្យស្េលាញ់ មិន
ប្រញារ់ប្រញាល់ ។ 

 ២- កិរច សវេើការង្ខរសប្ចើនស្ដត ត្ លត មានហររហផន ។ 

 ៣- ចភាជន ច្លចិត្តររសិភាគអាហាររេហផតម ឆ្ងង ញ់ អាហារ
េនិទ្ មានវត្ថុលតក៏្ឆ្ងរ់សប្ត្ក្អរ ។ 

 ៤- ទស្សន ច្លចិត្តររេ់លត ស្ដត ត្ សរើសមើលស ើញខាំេមលឹង
សមើលោ៉ាងយ្រ សក្ើត្ក្ដីប្ពឺប្ពួច ឆ្ងរ់ជារ់ចិត្ត កាលសចញសៅ សៅទាំង
អាល័យ ។ 

 ៥- ធមេប្បវតតិ   សប្ចើនសោយមាោ អួត្អាង ប្រកាន់ខលួន កាច់
ឫក្ េីុសជារ ប្បាថាន លាមក្ ប្បាថាន វាំ មិនេស ដ្ េ ប្ក្អឺត្ប្ក្ទម ឫក្
សអែមើងនអែម ។ 

 ៦- កមេោោន អេុភ១០ កាយគតេតិ្១ ។ 

ចោសររិតមានេកខណៈ ៦ 

 ១- ឥរិោបថ   រែ័េរែួន ប្រញារ់ប្រញាល់ ប្ចសងងប្ចង្ខង  

 ២- កិរច សវេើការវងន់នែ សវេើបានស្ដត ត្ ហត្មិនសរៀររយ ។ 

 ៣- ចភាជន ច្លចិត្តររេ់រ្រ នប្រ លេីង ចត់្ សវេើពាំព្ត្បាយ
ឲ្យវាំ ររសិភាគរែ័េ បានររេ់រនដិចរនដួចមិនលត ឆ្ងរ់ខឹង ។ 
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 ៤- ទស្សន ច្លចិត្តសមើលររ្សប្គ្នត្ប្គ្នត្(ប្រោល់...) កាល
ស ើញអារមមែ៍មិនសពញចិត្ត ហាក់្ែ្ចលាំបាក្ចិត្តណាេ់ កាលសចញ
សៅមិនអាល័យទីក្ហនលង ។ 

 ៥- ធមេប្បវតតិ    សប្ចើនសោយសប្កាវ ចងសប្កាវទុក្ លុរគុែ 
វាយឫក្សេមើ ក្ាំណាញ់ ប្ចហែន ។ 

 ៦- កមេោោន វែណក្េិែ៤  ប្ពែមវហិារ៤ ។ 

ចមាហររិតមានេកខណៈ ៦ 

 ១- ឥរិោបថ    សែើរែាំសែើ ររស មរឡាម ោក់្សរើងសលើក្សរើង
ែ្ចជាភ័យ រយីក្រោក្ ខជីខ្មជ  សប្ចើនសែក្ផ្កក រ់មុខ សរើសគោេ់ថង្រែ ុេះៗ 
សប្កាក្ស ើងយឺត្ ។ 

 ២- កិរច សវេើការង្ខរប្គវេីប្គវាេ ចុងនែចុងសរើង មិន
ែមត់្ចត់្ ខជីខ្មជ  មិនប្បាក្ែប្រជា... ។ 

 ៣- ចភាជន ររសិភាគអាហារមិនសទៀងទត់្ សវេើពាំន្ត្ឲ្យត្្ច 
សរាយរាយប្គ្នរ់បាយ  េីុប្រឡាក់្មាត់្ មានចិត្តរាយមាយគិត្ពីសនេះពី
ស្េះរសែដើ រ...។ 

 ៤- ទស្សន ស ើញររ្ជាសែើមសែើយ សរើសគនិ ទ្  ឬេរសេើរក៏្
រសណាដ យតមសគ  សរើសៅមាន ក់្ឯងសប្ចើនប្ពសងើយៗ សប្រេះឧសរកាខ ក្នុង
សមាែៈ ។ 

 ៥- ធមេប្បវតតិ    មានចិត្តរញួរា រាយមាយ មមីមសមើ អហែដ ត្
អែដ្ ង សដដ ប្ក្ហាយ សប្ចើនេងស័យ ប្រកាន់ប្ត្ង់ណា មាាំប្ត្ង់ស្េះ 
លេះរង់បានប្ក្ ។ 

 ៦- កមេោោន អា្បាែេសតិ្ ។ 

 ក៏្ោនសរើងររេ់រុគគលជារាគចរតិ្ ផត្ប្ត្ង់ក្ណាដ ល, ោន
សរើងររេ់រុគគលជាសទេចរតិ្ វងន់សប្ៅសៅខ្មងមុខ, ោនសរើងររេ់



-412- 

 

រុគគលជាសមាែចរតិ្ វងន់សៅខ្មងសប្កាយ, ហត្ោនសរើងែ្សចនេះសនេះ(ោន
សរើងប្ពេះពុទ្) ជាោនសរើងររេ់រុគគលហែលមានែាំរ្ល សរលគឺ
កិ្សលេសរើក្សែើយ ។ 

សោោររិតមានេកខណៈ៦ 

 ១- ឥរិោបថ  

 ២- កិរច  

 ៣- ចភាជន 

 ៤- ទស្សន  

 ៥- ធមេប្បវតតិ មានការររចិាច គជាប្រប្ក្តី្ចង់ស ើញប្ពេះអរយិៈ 
ចង់ស្ដដ រ់វម៌ រកី្រាយក្នុងការសវេើរុែយ មិនអួត្អាង មិនមាោ ។ 

 ៦- កមេោោន អនុេសតិ្៦ ខ្មងសែើម ។ 

វុទធរិរិតមានេកខណៈ៦ 

១- ឥរិោបថ  រែ័េរែួន ហត្សរៀររយ ។ 

 ២- កិរច សវេើការមានរសរៀរ មានប្រសោរន៍ ។ 

 ៣- ចភាជន ែ្ចសទេចរតិ្ ។ 

 ៤- ទស្សន ស ើញក្ដី ឮក្ដី សោយការគិត្ពិចារណា  ។ 

 ៥- ធមេប្បវតតិ   ប្រសៅង្ខយ មិនរងឹត្តឹង មានេតិ្េមបរញ្ាៈ 
មានសេចក្ដីពយោម រែ័េរែួន សអែលៀវឆ្ងល ត្ ។ 

 ៦- កមេោោន មរែេសតិ្ ឧរេមានុេសតិ្ អាហាសរ 
រែិក្្លេញ្ញា   ចតុ្ទ្តុ្វវោា ន ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដូចរាគចរតិ 
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វិតកកររិតមានេកខណៈ៦ 

 ១- ឥរិោបថ 

 ២- កិរច  

 ៣- ចភាជន  

៤- ទស្សន  

 ៥- ធមេប្បវតតិ មានចិត្តរាយមាយ ស្ដទ ក់្សេទើរ ឆ្ងរ់េតរ់ ឆ្ងរ់
ស្េលាញ់ ច្លចិត្តនិោយសប្ចើនជាងសវេើ មិនេ្វសប្ត្ក្អរក្នុងកុ្េល 
សប្ចើនហត្ប្តិ្េះរេិះ សប្ត្ក្អរក្នុងពួក្គែៈ...។ 

 ៦- កមេោោន អា្បាែេសតិ្ ។ 

* សលាក្សរលទុក្សែើយថា‟ អាចារយអនក្ហែលបានន្វសចសត-
ររយិញ្ញា ែ ស្ដគ ល់ន្វចរតិ្សែើយ សទើរប្បារ់ក្មមោា ន អាចារយហែល
មិនបានន្វសចសតររយិញ្ញា ែសប្ដសនេះ គរបីស្ដក្េួរអសនដវាេិក្” 
ែ្សចនេះ  សែតុ្ស្េះនឹងេមាគ ល់ែឹងបានថា រុគគលសនេះជាអនក្មានចរតិ្
ណាមួយ រណាដ ចរតិ្ទាំងឡាយមានរាគចរតិ្ជាសែើម  ក៏្សប្រេះសចសត-
ររយិញ្ញា ែឬក៏្សប្រេះស្ដក្េួរ ឬក៏្តមេសងកត្ ន្វរុគគលស្េះ
សែើយសទើរែឹងបានែ្សចនេះឯង ។  

េកខណររិត៦ចោយសរុបដឹងង្ខយ 

 ១- ោគររិត ស្េលាញ់ហត្ស្ដត ត្ ហត្លត សប្ចើនសៅសោយ
សេចក្ដីត្សប្មក្ សប្ត្ក្អរក្នុងររ្ េាំស ង ក្លិន រេ និងេមផេស ។ 

 ២- ចោសររិត     សប្ចើនហត្មួសដ៉ា  សប្ក្វសប្កាវ ឆ្ងរ់អាក់្អន់
ចិត្ត ចិត្តវង់នសៅសោយសទេៈ សប្ចើនហត្រងកទុក្ខសទមនេសឲ្យែល់អនក្
ែនទ ។ 

 ៣- ចមាហររិត  សប្ចើនលងង់ សភលចភាល ាំង វសងេង មានេតិ្មិនតាំង
មាាំ និោយចរចាសប្ចើនសភលចភាល ាំង មានខុេខលេះប្ត្ូវខលេះ ។ 

ដូចនោហចរតិ 
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 ៤- សោោររិត  សប្ចើនសរឿសគង្ខយ តមខយល់មាត់្អនក្ែនទ ។ 

 ៥- វុទធិររិត មានរញ្ញា រែ័េរែួន ឆ្ងល ត្វាងនវ បានឮ បាន
ស្ដដ រ់វត្ថុណា ក៏្សប្ចើនចងចាាំបានឆ្ងរ់ ។ 

 ៦- វិតកកររិត     ច្លចិត្តហត្ប្តិ្េះរេិះ នឹក្គិត្សៅសផសងៗ ពីសនេះ
ពីស្េះ យក្ពិត្ប្បាក្ែអេីមិនបាន ។ 

 - សបាយៈ   (វម៌ប្ត្ូវចរតិ្) ននរុគគលមានរាគចរតិ្ជាសែើម 
ែនទសទៀត្េ្មសមើលក្នុង វ.ិម.១៧៨ ផង ។  

អភិោោន៦ោ៉ាង 

 ១- មាតុោត  ការេមាល រ់មាត ។ 
 ២- បិតុោត  ការេមាល រ់រិត ។ 
 ៣- អរហនតោត ការេមាល រ់ប្ពេះអរែនត ។ 
 ៤- ចោហិតុប្ាទ ការញុាាំងពុទ្សលាែិត្ឲ្យពុរពង ។ 
 ៥- សង្ឃចភទ  ការញុាាំងេងឃឲ្យហរក្ចាក្គ្នន  ។ 
 ៦- អញ្ញសតថុចទរស ការប្រកាេខលួនចាំសរេះស្ដេ្ែនទ ។ 
 * វម៌ទាំង៦ោ៉ាងសនេះ មិនមានក្នុងអរយិរុគគលសទ ។ 

អជ្ាសយធម៌៦នន្វះចពាធិសតេ 
 ១- អចោភជ្ាសយ       មានអវយស្េ័យមិនសលាភ   ស ើញ
សទេក្នុងសេចក្ដីសលាភ ។ 
 ២- អចោសជ្ាសយ  មានអវយស្េ័យមិនប្រទ្េដ ស ើញ
សទេក្នុងការប្រទ្េដ ។ 
 ៣- អចមាហជ្ាសយ        មានអវយស្េ័យមិនវសងេង    ស ើញ 
សទេក្នុងការវសងេង ។ 
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 ៤- ចនកខមេជ្ាសយ  មានអវយស្េ័យសចញចាក្កាម ស ើញ
សទេក្នុងការប្គរ់ប្គងផទេះ ។ 
 ៥- បវិចវកជ្ាសយ   មានអវយស្េ័យសៅក្នុងទីស្ដង ត់្ ស ើញ
សទេក្នុងពួក្គែៈ ។ 
 ៦- និស្សរណជ្ាសយ   មានអវយស្េ័យក្នុងការសចញចាក្
ភព ស ើញសទេក្នុងែាំសែើ រសៅកាន់ភព ។ ( .ររ.ិ៥០៧) 

ភិកខុគរួច្តកអរកនុងធម៌៦ោ៉ាង 
 ១- ធមាាោចមា  សប្ត្ក្អរក្នុងវម៌ ។  
 ២- ភាវនាោចមា សប្ត្ក្អរក្នុងភាវ្ ។ 
 ៣- បហានាោចមា សប្ត្ក្អរក្នុងការលេះរង់ ។ 
 ៤- បវិចវកាោចមា សប្ត្ក្អរក្នុងភាពេងរ់ស្ដង ត់្ ។ 
 ៥- អវ្ាបជ្ាោចមា សប្ត្ក្អរក្នុងការមិនសរៀត្សរៀនគ្នន  ។ 
 ៦- និប្បបញ្ញាោចមា សប្ត្ក្អរក្នុងវម៌មិនយឺត្យ្រ ។ 

បួស៦ោ៉ាង 
 ១- ឧបកី ិកា រួេសលង ។ 
 ២- ឧបទុស្សិកា រួេប្រទ្េដស្ដេ្ ។ 
 ៣- ឧបមុយហិកា រួេលងង់សមល (ខជិលសរៀនេ្ប្ត្) ។ 
 ៤- ឧបជីវិកា  រួេសែើមបីចិញ្ច ឹមរីវតិ្ ។ 
 ៥- ឧបរិណណកា រួេេនសាំប្ទពយ ។ 
 ៦- ឧបនិស្សរណ្ណ រួេសែើមបីរលាេ់ខលួនសចញចាក្ភព ។ 

ទិស ៦ 
 ១- បុរតថិមា  ទិសា  មាាបិតចោ  មាតរិតជាទិេខ្មងសក្ើត្។ 
 ២- ទកខិណ្ណ  ទិសា  អាររិចោ    អាចារយជាទិេខ្មងត្ប្ង ។ 
 ៣- បរឆិមា  ទិសា  បុតតោោ   ក្្ននិងប្រពន្ជាទិេខ្មងលិច ។ 
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 ៤- ឧតតោ  ទិសា  មិាាមច្ឆា   មិប្ត្អាមាត្យជាទិេខ្មងសរើង ។ 
 ៥- ចហោោ  ទិសា  ោសកមេកោ   ទេៈនិងក្មមក្រជាទិេខ្មង
សប្កាម ។ 
 ៦- ឧបរិមា  ទិសា   សមណ្ពាហេណ្ណ  េមែប្រែមែ៍ជា
ទិេខ្មងសលើ ។ 

វិបតតិ៦ោ៉ាង 
 ១- គតិវិបតតិ  សក្ើត្ក្នុងអបាយភ្មិ ។ 
 ២- កាេវិបតតិ សក្ើត្ក្នុងេម័យគ្នម នប្ពេះពុទ្ស្ដេ្ ។ 
 ៣- ចទសវិបតតិ សក្ើត្ក្នុងប្រសទេ ហែលអនក្ែឹក្ ា្ំគ្នម ន
វម៌ មិនសគ្នរពចារ់ ។ 
 ៤- កុេវិបតតិ  សក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្្លមិចាា ទិែាិ ។ 
 ៥- ឧបធិវិបតតិ សក្ើត្មក្មានអវយវៈវកិ្លវកិារ ។ 
 ៦- ទិដឋវិិបតតិ  មានទិែាិយល់ខុេ ។ 

សម្បតតិ៦ោ៉ាង 
 ១- គតិសម្បតត ិ បានសក្ើត្ជាមនុេស សទវត ។ 
 ២- កាេសម្បតតិ  សក្ើត្ក្នុងេម័យមានប្ពេះពុទ្ស្ដេ្ ។ 
 ៣- ចទសសម្បតតិ សក្ើត្ក្នុងប្រសទេមានអនក្ែឹក្ ា្ំ  សគ្នរព
វម៌ សគ្នរពចារ់ ។ 
 ៤- កុេសម្បតតិ   សក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្្លមានេមាម ទិែាិ ។ 
 ៥- ឧបធិសម្បតតិ   សក្ើត្មក្មានអវយវៈរររ្ិែ៌ ។ 
 ៦- ទិដឋិសម្បតតិ   មានទិែាិយល់ប្ត្ូវ ។ 

មុនី៦វួក 
 ១- អាារិយមុនី ប្គែេថអនក្យល់វម៌ក្នុងស្ដេ្  ។ 
 ២- អនាារិយមុនី រពេរិត្យល់វម៌ក្នុងស្ដេ្ ។ 
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 ៣- ចសកខមុនី  ប្ពេះសេក្ខរុគគល៧ពួក្ ។ 
 ៤- អចសកខមុនី  ប្ពេះខីណាស្េព ។ 
 ៥- បចរចកមុនី  ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ ។ 
 ៦- មុនិមុនី  ប្ពេះេមាម េមពុទ្ ។ 

អវេគគិយភិកខុ៦អងគ 
 ១- បណោុកៈ  
 ២- ចោហិតកៈ   
 ៣- ចមតតិយៈ  
 ៤- ភុមេជកៈ  
 ៥- អស្សជិ  
 ៦- បុនវេសុកៈ 

អវេណណរង្សី៦វណ៌ 
 ១- នីេំ  ពែ៌សខៀវ ។ 
 ២- បីតក ំ  ពែ៌សលឿង ។ 
 ៣- ចោហិតកំ  ពែ៌ប្ក្ែម ។ 
 ៤- ឱោតំ  ពែ៌េ ។ 
 ៥- មចញ្ជដឋំ  ពែ៌ែងសបាទ ។ 
 ៦- បភស្សរំ  ពែ៌សផលក្ ។ 
 ពែ៌ទាំង៦ោ៉ាងសនេះ សក្ើត្ស ើងចាំសរេះប្ពេះេមាម េមពុទ្ សប្រេះ
ប្ទង់បានរាំសពញបារមី កាលពីរុពេជាតិ្ គឺ : 
  - ពែ៌សខៀវ     កាលប្ពេះអងគសអែកៀលសនប្តឲ្យែល់ឥនទប្រែមែ៍។ 
  - ពែ៌សលឿង   កាលប្ពេះអងគអារស្ដច់រិទពុទ្ររ្ ។ 
  - ពែ៌ប្ក្ែម  កាលប្ពេះអងគកាត់្សរេះែ្ងសវេើថាន ាំឲ្យែល់មាត។ 
  - ពែ៌េ        កាលប្ពេះអងគសក្ើត្ជាប្ពេះសវេសនដរ ឲ្យទនែាំរ ី។ 

នៅត្ក្ុងស្តវតថី 

នៅត្ក្ុងរាជត្គរេះ 

នៅកិ្ោគិរជីនប  
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  - ពែ៌ែងសបាទ  កាលប្ពេះអងគអារស្ដច់ឲ្យែល់យក្សស្ដមានយ រដ្រ
យក្មាត ។ 
  - ពែ៌សផលក្  កាលសក្ើត្ជាទនាយ ឲ្យទនរីវតិ្ែល់ឥនទប្រែមែ៍។  

វិធេីះកាមរឆនរៈ៦ោ៉ាង 
 ១- អសុភនិមិតតស្ស  ឧគគចហា  សរៀនន្វនិមិត្តក្នុងអេុភក្មមោា ន  
 ២- អសុភភាវនានុចោចា  ពយោមចសប្មើនអេុភក្មមោា ន  
 ៣- ឥន្ទនរិចយសុ  គុតតោារា  េប្ងួមទេ រ ក្នុងឥគនទិយទាំងឡាយ  
 ៤- ចភាជចន  មតតញ្ញុា  ស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
 ៥- កេ្ាណមិតតា សេពគរ់មិត្តលត ។ 
 ៦- សប្បយកថា សរលរក្យជាទីេរាយ ។ 

វិធេីះវ្ាបាទ៦ោ៉ាង 
 ១- ចមាានិមិតតស្ស  ឧគគចហា   សរៀនន្វនិមិត្តក្នុងសមតត ភាវ្ ។ 
 ២- ចមាាភាវនានុចោចា  ពយោមចសប្មើនសមតត ភាវ្ ។ 
 ៣- កមេស្សកា  បរចចវកខណ្ណ  ពិចារណាែល់េត្េមានក្មម
ជាររេ់ខលួន ។ 
 ៤- បដិសង្ខានវហុេា  សប្ចើនសោយការពិចារណា ។ 
 ៥- កេ្ាណមិតតា  សេពគរ់មិត្តលត ។ 
 ៦- សប្ាយកថា   សរលរក្យជាទីេរាយ ។ 

វិធីេះថីនមិទធៈ៦ោ៉ាង 
 ១- អតិចភាជចន  និមិតតាាចហា  ចាាំេសងកត្ក្នុងការររសិភាគ
សប្ចើន ។ 
 ២- ឥរិោបថសម្បរិវតតនា   ផ្កល េ់រដ្រឥរោិរថឲ្យសេមើលត ។ 
 ៣-  អាចោកសញ្ញា    មនសិកាចោ     សវេើទុក្ក្នុងចិត្តចាំសរេះ 
អាសលាក្េញ្ញា  (សវេើចិត្តឲ្យស្ដេ ង) ។ 
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 ៤- អចពាាកាសោចសា   សៅក្នុងទីវាលស្េ េះ ។ 
 ៥- កេ្ាណមិតតា    សេពគរ់មិត្តលត ។ 
 ៦- សប្ាយកថា        សរលរក្យជាទីេរាយ ។ 

វិធេីះឧទធរចកុកកុរចៈ៦ោ៉ាង 
 ១- វហុស្សុតា ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ២- បរិបុរឆកថា ឧេាែ៍ស្ដក្េួរ ។ 
 ៣- វិនចយ  បកតញ្ញុា   សចេះស្ដទ ត់្ក្នុងប្ពេះវន័ិយ ។ 
 ៤- វុឌ្ឍចសវិា  សេពគរ់សលាក្ជាសថរៈ ។ 
 ៥- កេ្ាណមិតតា សេពគរ់មិត្តលត ។ 
 ៦- សប្ាយកថា សរលរក្យជាទីេរាយ ។ 

វិធីេះវិរិកិច្ឆា៦ោ៉ាង 
 ១- វហុស្សុតា ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ២- បរិបុរឆកថា ឧេាែ៍ស្ដក្េួរ ។ 
 ៣- វិនចយ  បកតញ្ញុា  សចេះស្ដទ ត់្ក្នុងប្ពេះវន័ិយ ។ 
 ៤- អធិចមាកខវហុេា   សប្ចើនសោយការរសង្ខត នចិត្តសរឿ ។ 
 ៥- កេ្ាណមិតតា សេពគរ់មិត្តលត ។ 
 ៦- សប្ាយកថា សរលរក្យជាទីេរាយ ។ 

នាទីរបស់កមេ៦ោ៉ាង 
 ១- កមេស្ស  កាមាណវសាា   ក្មមជាប្ទពយេមបត្តិររេ់ខលួន ។ 
 ២- កមេោោោ ក្មមជាមរត្ក្ររេ់ពួក្េត្េ ។ 
 ៣- កមេចោនិ  ក្មមជាទីសក្ើត្ររេ់ពួក្េត្េ ។ 
 ៤- កមេវនធូ  ក្មមជាសៅពងស ។ 
 ៥- កមេបដិស្សរណ្ណ ក្មមជាទីពឹង ជាទីអាស្េ័យ ។ 
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 ៦- កមេំ  សចតត  វិភជតិ  យទិទំ  ហីនប្បណីតាយ  ក្មមរហមង
ហចក្េត្េឲ្យសថាក្ទរនិងខពង់ខពេ់ ។ 

អារមេណ៍របស់វិបស្សនា ៦ 
 ១- ខនធ   បានែល់ខន្៥  មានររ្ក្ខន្ជាសែើម ។ 
 ២- អាយតនៈ  បានែល់អាយត្នៈទាំង១២  មានចកាខេ យត្នៈ 
ជាសែើម ។ 
 ៣- ធាត ុ បានែល់ធ្លតុ្១៨ មានចក្ខុធ្លតុ្ជាសែើម ។ 
 ៤- ឥន្ទនរិយ  បានែល់ឥគនទិយ២២ មានចក្ខុគនទិយជាសែើម ។ 
 ៥- អរិយសរចៈ  បានែល់េចចៈ៤ មានទុក្ខេចចៈជាសែើម ។ 
 ៦- បដិរចសមុប្ាទ  បានែល់វម៌ជារចច័យ  ែល់គ្នន នឹងគ្នន  
ហែលមានអវជិាជ ជាសែើម ។ 

ខុទរកផេជាទឹកបានៈ៦ោ៉ាង 
 ១- ចវតតបានំ  ទឹក្ហផលសៅដ  ។ 
 ២- តិនតិណិកបានំ ទឹក្ហផលអមពិល ។ 
 ៣- មាតុេុងគបានំ ទឹក្ហផលប្ក្ូចហអម ។ 
 ៤- កបិដឋបានំ  ទឹក្ហផលខេិត្ ។ 
 ៥- ចកាសមពបានំ ទឹក្ហផលេងឃ័រ ។ 
 ៦- ករមទរបានំ ទឹក្ហផលប្ក្ចក្ហខលង ។ (ក្ង្ខខ ២/៦៥) 

ចភលើង៦កង 
 ១- ោគគគ ិ សភលើងគឺរាគៈ ។ 
 ២- ចោសគគិ សភលើងគឺសទេៈ ។ 
 ៣- ចមាហគគិ សភលើងគឺសមាែៈ ។ 
 ៤- អាហុចនយ្យគគិ  សភលើងគឺរុគគលគួររ្ជា(មាតរិត) ។ 
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 ៥- គហបតគគិ   សភលើងគឺគែរតី្ (សមផទេះ គឺស្ដេ មី ហែលភរោិ
គរបីសគ្នរពសកាងហប្ក្ង) ។ 
 ៦- ទកខិចណយ្យគគិ  សភលើងគឺទក្ខិសែយយរុគគល  (បានែល់ប្ពេះ
អរយិៈហែលេមគួរទទួលទក្ខិណាទនររេ់ទយក្) ។ 

ចោសនន ោគៈ ចោសៈ ចមាហៈ 
 ក្នងុនមួីយៗមានេោស ៦ យ៉ា ងគឺ :  
 ១- អនធករចណ្ណ សវេើឲ្យជាអនក្ងងឹត្ ។ 
 ២- អរកខុករចណ្ណ សវេើឲ្យជាអនក្មិនមានចក្ខុស ើញវម៌ពិត្។ 
 ៣- អញ្ញាណករចណ្ណ  សវេើឲ្យជាអនក្គ្នម នរញ្ញា ស ើញវម៌ពិត្ ។ 
 ៤- វិោដបកខិចកា ប្រប្ពឹត្តសៅ ក្នុងពួក្ននសេចក្ដីចសងតៀត្-
ចងតល់ចិត្ត ។ 
 ៥- បញ្ញានិចោធិចកា សវេើឲ្យរលត់្រញ្ញា  ។ 
 ៦- អនិពាានសំវតតនិចកា  មិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីប្ពេះនិរេ ន ។ 

ោចោធាតុ ៦ 
 ១- ឧទធងគមាោចា ខយល់រក់្ស ើងសលើ ។ 
 ២- អចធាគមាោចា ខយល់រក់្ចុេះសប្កាម ។ 
 ៣- កុរឆិសោោចា ខយល់រក់្ក្នុងនផទសរេះ(សប្ដសរេះសវៀន)។ 
 ៤- ចកាោោសោោចា  ខយល់រក់្ក្នុងសរេះសវៀន ។ 
 ៥- អងគមង្ខានុសារិោចា  ខយល់រក់្ផាយេពេេរ៌ងគកាយ
(ខយល់ផ្កត់្ប្រួត្ប្ជារសៅតមេរនេ   ទ្ទាំងអងគពយញ្ជ នៈ ត្្ច  វាំ ឲ្យ 
េសប្មចកិ្ចច រត់្កាយ េែដ្ ក្កាយ សប្កាក្ អងគុយ  រ សែើរ ...) ។ 
 ៦- អស្ោសប្បស្ោសោចា   ខយល់ែក្ែសងាើមសចញ-ច្ល ។ 

សីេ៦របស់នាងសិកខមានា 
 ១- បាណ្ណតិបាា  ចវរមណី  សវៀរចាក្េមាល រ់េត្េ ។ 
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 ២- អទិនាាោនា  ចវរមណី  សរៀរចាក្លួចប្ទពយសគ ។ 
 ៣- អ្វហេររិោ  ចវរមណី  សរៀរចាក្សមថុនវមម ។ 
 ៤- មុសាោោ  ចវរមណី សវៀរចាក្សរលរក្យកុ្ែក្ ។ 
 ៥- សុោចមរយមជជប្បមាទោោនា  ចវរមណី   សវៀរចាក្ផឹក្ស្ស្ដ
និងសមរយ័ ជាទីតាំងននសេចក្ដីប្រមាទ ។ 
 ៦- វិកាេចភាជនា  ចវរមណី  សវៀរចាក្ររសិភាគអាហារក្នុង
កាលខុេ ។ 
 * ្ងេិក្ខមា្សនេះ បានែល់ស្ដមសែរ ីអនក្មានអាយុ២ឆ្ងន ាំ
សទៀត្នឹងប្គរ់ឧរេមបទជា្ងភិក្ខុនី, ក្នុងរវាង២ឆ្ងន ាំសនេះ ប្ត្ូវេិក្ា
េីល៦េិកាខ រទសនេះឲ្យររេុិទ្ រររ្ិែ៌ ក្នុងរយៈននការរក្ាេីល៦
េិកាខ រទសនេះ សៅថា ្ងេិកាខ មា្  កាលប្គរ់២ឆ្ងន ាំ  ែល់អាយុ
២០ឆ្ងន ាំរររ្ិែ៌សែើយ សទើរឧរេមបទបាន ។ ហត្សរើេីលោច់សៅ
ក្នុងចស ល្ េះ ក៏្ប្ត្ូវរក្ារារ់តាំងពីសែើមជាថមីមដងសទៀត្ រែ្ត្ប្គរ់២ឆ្ងន ាំ, 
េ្មបីសៅប្តឹ្ម១នថងសទៀត្នឹងប្គរ់២ឆ្ងន ាំ ហត្េីលប្ត្ូវោច់ខណាមួយ ក៏្
ប្ត្ូវចារ់សផដើមរារ់ស្ដថមីមដងសទៀត្ ។ 

្បចោគបាណ្ណតិបាត ៦ 
 ១- សាហតថិកប្បចោគ េមាល រ់សោយនែខលួនឯង ។ 
 ២- និស្សគគិយប្បចោគ េមាល រ់សោយសបាេះឬប្គហវង ។ 
 ៣- អាណតតិកប្បចោគ េមាល រ់សោយសប្រើសគ ។ 

៤- ថាវរប្បចោគ េមាល រ់សោយោក់្ ឬក្រ់សប្គឿង
ប្រហារសៅនឹងក្ហនលង  ។ 

 ៥- វិជាាមយប្បចោគ េមាល រ់សោយមនដវជិាជ សផសងៗ ។ 
 ៦- ឥទធិមយប្បចោគ  េមាល រ់សោយអាំណាចឫទិ្ ។ 
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 * ការេមាល រ់េត្េប្រក្រសោយប្រសោគទាំង៦ ណាមួយខ្មង
សលើសនេះ ស ម្ េះថាសវេើបាណាតិ្បាត្សោយពិត្ សទេះរីជាភិក្ខុក្ដី 
ស្ដមសែរក្ដី ប្គែេថក្ដី រហមងប្ត្ូវអារត្តិ ឬោច់េីល ។ 

កនុងអាណតតិកប្បចោគមានច្គឿងកំណត់ ៦ 
 ១- វតថ ុ បានែល់េត្េហែលប្ត្ូវេមាល រ់ ។ 
 ២- កាចោ បានែល់សពលហែលប្ត្ូវេមាល រ់ ។ 
 ៣- ឱកាចសា បានែល់ទីក្ហនលងហែលេត្េអាស្េ័យសៅ ។ 
 ៤- អាវុធំ បានែល់អាវវុជាសប្គឿងេមាល រ់ ។ 
 ៥- ឥរិោបចថា  បានែល់ឥរោិរថទាំងឡាយមាន សែើរ  រ 
អងគុយជាសែើម ររេ់េត្េប្តូ្វេមាល រ់ ។ 
 ៦- កិរិោវិចសចសា បានែល់ការេមាល រ់សោយចាក់្ ការ់ 
បាញ់ ទត់្ធ្លក់្ ជាសែើម ។ 
 * ការសប្រើអនក្ែនទឲ្យេមាល រ់េត្េ សរើសប្រើសោយសែតុ្៦ោ៉ាង 
ណាមួយខ្មងសលើសនេះ សែើយអនក្សៅេមាល រ់ស្េះសវេើតមរង្ខគ រ់ស្េះ
ហមន អនក្សប្រើនិងអនក្េមាល រ់ប្ត្ូវសទេទាំងពីរ្ក់្ ។ សរើអនក្ទទួល
រង្ខគ រ់សៅេមាល រ់សោយខុេទិេសៅ ពីអនក្សប្រើ រហមងប្ត្ូវសទេហត្
អនក្េមាល រ់រ៉ាុសណាណ េះ អនក្សប្រើមិនប្ត្ូវ  ។ 

កមេ៦មិន្តូវចធេើចោយអបចោក 
 ១- សីមាសមេតិ ការេនមតិ្េីមា ។ 
 ២- សីមាសមូហន ការែក្េីមា ។ 
 ៣- កថិនោន  ការឲ្យេាំពត់្ក្ថិន ។ 
 ៤- កថិនុោោរ  ការែក្ក្ថិន ។ 
 ៥- កុដិវតថចុទសនា ការេហមដងទីែីេង់កុ្ែិ ។ 
 ៦- វិហារវតថុចទសនា  ការេហមដងទីែីេង់វហិារ ។ 
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អរិយធម៌ ៦ 
 ១- អចកាាធចនា ជាអនក្មិនសប្កាវ ។ 
 ២- អនុបនាហ ី មិនចងសប្កាវទុក្ ។ 
 ៣- អមកខ ី  មិនរមិលគុែ ។ 
 ៤- សុទធតំ  គចា ែល់ន្វសេចក្ដីររេុិទ្ិ ។ 
 ៥- សម្បននទិដឋិ  មានទិែាិរររ្ិែ៌ ។ 
 ៦- ចមធាវី  មានរញ្ញា  ។ 
 *  រុគគលណាមិនសប្កាវ មិនចងសប្កាវ មិនលុរគុែ ែល់ន្វ 
សេចក្ដីររេុិទ្ិ មានទិែាិរររ្ិែ៌ មានរញ្ញា  គរបីប្ជារថា រុគគលស្េះ
ជាអរយិៈ (តំ  ជញ្ញា  អរិចោ  ឥតិ) ។ 

ោនកនុងបរមតថ ៦ 
 ១- រូបោនំ  ឲ្យររ្ ។ 
 ២- សទរោនំ  ឲ្យេាំស ង ។ 
 ៣- គនធោន ំ  ឲ្យក្លិន ។ 
 ៤- រសោនំ  ឲ្យរេ ។ 
 ៥- ចផ្ចដឋវេោនំ ឲ្យសប្គឿងេមផេស ។ 
 ៦- ធមេោនំ  ឲ្យវម៌ ។ 

បុញ្ញឫទធ៦ិោ៉ាង 
 ១- សុវណណា  មានពែ៌េមបុរលត ។ 
 ២- សុសរា  មានេាំស ងពីសរាេះ ។ 
 ៣- សុសណ្ណានំ មានេណាា នប្ទង់ប្ទយលត ។ 
 ៤- សុរូបា  មានររ្លត ។ 
 ៥- អាធិបរចំ  មានយេេក្ដិវាំ ខពង់ខពេ់ ។ 
 ៦- បរិោចោ  មានររវិារសប្ចើន ។ 
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ឋាន្សួ្គ៌៦ជាន់្ 

ឋានសួគ ៌៦ ជាន់ជា ីទៅរប្បស់ទ វតា៦រួក 

 វ.ិ  ទិវេនត ិ  កាមគុណ្ណទីហិ  កី នតីតិ  > ចទោ (ទិវ+ែ) អនក្ 
សលងសោយអារមមែ៍ មានកាមគុែ៥ជាសែើម ស ម្ េះថា សទវត ។ 

ម្យ៉ា ងទ ៀតថា : 

 វ.ិ បញ្ញាហ ិ កាមគុចណហិ  ទិវេនដ ិ កី នតីត ិ>  ចទោ ។ 
អនក្សលងសភលើត្សភលើន ក្នុងកាមគុែទាំង៥ ស ម្ េះថា សទវត ។ 

សទវតមាន៣ពួក្ គឺឧររត្តិសទព េមមតិ្សទព និង វេុិទិ្សទព  ហត្ក្នុងទី
សនេះ េាំសៅយក្ឧររត្តិសទពរ៉ាុសណាណ េះ ។ 
 ១- ច្ឆតុមេហាោជិកា   ឋានសទវត ហែលមានសេដចមហារារ៤  
អងគជាអនក្ប្គរ់ប្គងគឺ : 
 - ទសេែធត្រដឋៈ  សៅទិេខ្មងសក្ើត្ភនាំេិសនរ ុ ជាអនក្ប្គរ់ប្គង
ពួក្គន្ពេសទវត ។ 
 - ទសេែវរុិេហក្ៈ  សៅទិេខ្មងត្ប្ងភនាំេិសនរ ុ ជាអនក្ប្គរ់ប្គង
ពួក្កុ្មភែឌ សទវត ។ 
 - ទសេែវរូិបក្ខៈ    សៅទិេខ្មងលិចភនាំេិសនរ ុ    ជាអនប្គរ់ប្គង
ពួក្្គសទវត ។ 
 - ទសេែកុ្ទវរៈ ឬ ទសេែទវសសវណ័  សៅទិេខ្មងសរើងភនាំេិសនរ ុ
ជាអនក្ប្គរ់ប្គង់ពួក្យក្ខសទវត ។ 

* សទវតជាន់ចាតុ្មមហារារិកាសនេះ មានទីសៅតាំងសៅពីរក់្ 
ក្ណាដ លភនាំេិសនរ ុ រែ្ត្ចុេះមក្ែល់ហផនែីននមនុេសសលាក្ ែ្សចនេះសគ
សៅសទវតជាន់សនេះជា៣ោ៉ាងគឺ : 
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- ភុមមដ្ឋេ វតាម  សទវតអាស្េ័យសៅសលើហផនែី គឺសៅតមស្ដថ ន
ទីសផសងៗមាន ភនាំ េទឹង មហាេមុប្ទ សប្កាមហផនែី តមភ្មិស្េុក្ ផទេះ 
េ ុមទេ រ សចតិ្យ និងស្ដលាជាសែើម ។ 

- រុក្ខេ វតាម  សទវតអាស្េ័យសៅសលើសែើមស ើ  មាន២ចាំពួក្គឺ  
មួយពួក្មានវមិានសៅសលើសែើមស ើ មួយពួក្សទៀត្សៅសលើសែើមស ើហត្
មិនមានវមិាន ។ 

- អាកាសដ្ឋេ វតាម  សទវតសៅក្នុងអាកាេ  បានែល់ចាំពួក្
សទវតហែលមានវមិានជាទីសៅររេ់ខលួន សោយចាំសរេះក្នុងអាកាេ 
ខ្មងក្នុងនិងខ្មងសប្ដននវមិានស្េះ ប្រក្រសោយរត្នៈ៧ោ៉ាង មាន
ហក្វមរក្ត្ ហក្វមុកាដ  ហក្វមែី ហក្វវរិរ ហក្វប្ររ  ប្បាក់្ និងមាេ,   
ក្នុងវមិាននីមួយៗ មិនេុទ្ហត្ប្រក្រសោយរត្នៈទាំង៧ប្រការស្េះសទ 
វមិានខលេះប្រក្រសោយ២ោ៉ាង, ខលេះ៣  ខលេះ៤  ខលេះ៥  ខលេះ៦ ខលេះក៏្៧ោ៉ាង
សៅតមក្មាល ាំងរុែយកុ្េលហែលខលួនបានស្ដងមក្ ។ វមិានទាំង
ស្េះអហែដ ត្វលិវល់សៅក្នុងអាកាេ រុាំវញិៗភនាំេិសនរ ុ។ 

សទវតជាន់ទី១សនេះ សរើរារ់ពីហផនែីមនុេសសៅ មានក្មពេ់
៤២.០០០សោរន៍ មានអាយុ៥០០ឆ្ងន ាំទិពេ, ក្នុង១យរ់១នថង = ៥០ឆ្ងន ាំ
មនុេស, ែ្សចនេះ៥០០ឆ្ងន ាំទិពេប្ត្ូវជា៩.០០០.០០០(៩លាន)ឆ្ងន ាំមនុេស ។ 

សទវតពួក្សនេះមិនហមនេុទ្ហត្រែិេន្ិ ជាឱរបាតិ្ក្ៈក្ាំសែើ ត្
ទាំងអេ់សទ មានខលេះជាអែឌ រៈក្ាំសែើ ត្ ខលេះជារលាពុរៈក្ាំសែើ ត្ ខលេះ
ជាេាំសេទរៈក្ាំសែើ ត្ រ៉ាុហនដសប្កាយពីស្ដល រ់មិនមានសៅេល់ស្ដក្ 
េពែ្ចមនុេសសទ ។ 

២- ាវតតិង្ោ       ជាសទវភ្មិជាន់ទី២,  រក្យថា តវត្តិងស ឬ 
តវត្តិងាភ្មិ មានសេចក្ដី២ន័យគឺ : 
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វ.ិ ចតតតឹសជនា  និវេតតនតិ  ឯាាតិ  > ចតតតសឹា ។     ភ្មិហែលជា 

ទីសក្ើត្ននរន ៣៣្ក់្  សែតុ្ស្េះសទើរបានស ម្ េះថា   សត្ត្តឹស្ដ ឬក៏្ 

ស ម្ េះ តវត្តិងា ។ 

វ.ិ ាវ  បឋមំ  តឹសតិ  បាតុភវតីតិ  >  ាវតតឹចសា ។ នផទហផន
ែីណាប្បាក្ែស ើងក្នុងសលាក្ប្គ្នមុនែាំរ្ង មុនហផនែីែនទ សែតុ្ស្េះ
នផទហផនែីស្េះស ម្ េះថា តវត្តឹេៈ ។ 

អធិប្បាយ 

- ន័យទី១ អនក្េិក្ាមិនលាំបានយល់ មានសរឿងែាំណាលថា
ក្នុងអតី្ត្ែ៏យ្រលង់មក្សែើយ មានរុរេមាន ក់្ស ម្ េះម មាែព 
ប្ពមទាំងមិប្ត្េមាល ញ់រមួទាំងអេ់៣៣្ក់្ បានសវេើរុែយជាសប្ចើន 
មានក្ស្ដងស្ដលាេមាន ក់្ ោាំសែើមស ើ សវេើផល្វថនល់ជាសែើម សប្កាយពី
ស្ដល រ់ ម មាែពបានសក្ើត្ជាប្ពេះឥគនទ រនែ៏សេេក៏្បានសក្ើត្ក្នុង
ភ្មិស្េះៗជាមួយគ្នន  សប្រេះែ្សចាន េះសទើរស ម្ េះថា តវត្តិងា ។ 

- ន័យទី២ មានអវិរាយថា កាលសលាក្វ ិ្ េេ្នយអេ់
រលីងសែើយ យ្រសប្កាយមក្ ចារ់សផដើមសក្ើត្សលាក្ជាថមីស ើងសទៀត្ 
សោយមានសភលៀងធ្លល ក់្ោ៉ាងសប្ចើនក្នុងររសិវែមួយ ហែលមានខយល់ប្ទ
ខ្មងសប្កាម រនដិចមដងៗ ទឹក្សភលៀងស្េះក៏្ខេះក្ក្ េងួត្ កាល យជាែុាំរែ្ត្
ប្បាក្ែសលចស ើងជាហផនែី ហផនែីហែលសក្ើត្មុនសគស្េះ គឺក្ាំព្លភនាំ
េិសនរ ុ ហែលជាទីសៅននសទវតជាន់ទី២សនេះឯង សប្រេះសែតុ្ស្េះ ទី
ស្េះសទើរស ម្ េះថា តវត្តិងស ។ 

ក្នុងសទវសលាក្ជាន់តវត្តិងស មានលក្ខែៈពិសេេ អស្ដច រយ 
សប្ចើនោ៉ាង ហែលសក្ើត្ស ើងសោយរុញ្ាឫទិ្ ហត្ខាុាំមិនបានសលើក្មក្ឲ្យ
អេ់សរើងស្េះសទ ទុក្ឲ្យអនក្េិក្ាហេេងយល់រហនថមចុេះ ក្នុងស្េះមាន 
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េុទេសននគរ  សវរយនដប្បាស្ដទ ក្មពេ់៧០០សោរន៍ េថិត្សៅចាំ
ក្ណាដ លនគរ ជាទីសៅររេ់ប្ពេះឥគនទ, ខ្មងសក្ើត្នគរមានេួនផ្កក
ស ម្ េះននទវន័ ក្នុងេួនមានស្េេះសបាក្ខរែី២ ស ម្ េះមហាន ទ្  និង
ច្ ន ទ្  , ហផនក្ខ្មងលិចនគរ មានេួន១ស ម្ េះចិត្តលត មានស្េេះ
សបាក្ខរែី២ ស ម្ េះវចិិប្ត និង ច្ វចិិប្ត, ហផនក្ខ្មងសរើងនគរមាន
េួន១ស ម្ េះមិេសក្វន័ មានស្េេះសបាក្ខរែី២ ស ម្ េះវមាម  និង 
េុវមាម , ទិេខ្មងត្ប្ងនននគរ មានេួន១ស ម្ េះផ្ករេុក្វន័ មាន
ស្េេះសបាក្ខរែី២ ស ម្ េះ ភទទ  និង េុភទទ  ។ 

រណាដ េួនទាំង៤ក្ហនលងសនេះ ជារមែីយោា នេប្មារ់លាំហែ
ក្មានដ ហែលគួរជាទីរកី្រាយររេ់ពួក្សទវតក្នុងជាន់តវត្តិងស ។ ទិេ
ខ្មងឦស្ដនេុទេសននគរ មានេួន២សទៀត្ គឺស ម្ េះរុែឌ រកិ្១ និង
មហាវន័១ ។ ក្នុងេួនរុែឌ រកិ្ មានសែើមបារចិាប្ត្ប្ពឹក្ស ក្មពេ់១០០
សោរន៍ ហរក្ហមក្ស្ដខ្ម៥០សោរន៍, ែល់រែ្វសចញផ្កក  មានក្លិន
ផាយសៅចមាង យ១០០សោរន៍(១ឆ្ងន ាំផ្កក មដង) ខ្មងសប្កាមសែើមបារចិាប្ត្
ប្ពឹក្ស  មានរលល័ងក រែឌុ ក្មពលេិលាអាេន៍   ទទឹង៥០សោរន៍ និង
រសណាដ យ៦០សោរន៍ ក្មពេ់១៥សោរន៍ មានពែ៌ប្ក្ែមែ្ចផ្កក
ចមា៉ា  ខ្មងមុខរលល័ងក មានស្ដលាប្ររុាំវម៌មួយស ម្ េះ ស្ដលាេុវមាម  
និងប្ពេះសចតិ្យក្មពេ់១០០សោរន៍ស ម្ េះ ច្ឡាមែីសចតិ្យ ខ្មង
ក្នុងរញ្ចុ េះប្ពេះចងក្មហក្វស្ដដ ាំ និងប្ពេះសក្ស្ដននប្ពេះេមាម េមពុទ្ ។ េួន
មហាវន័ជាទីប្រថារ់េប្មាក្ឥរោិរថររេ់សេដចេក្ក និងមានស្េេះ
មួយស ម្ េះេុន ទ្  សែើយមានវមិានសៅរាយព័ទ្រុាំវញិ១០០០វមិាន ។ 

 ការរេ់សៅររេ់សទវតក្នុងជាន់តវត្តិងសសនេះ េុទ្ហត្សស្ដយ
ទិពេេមបត្តិហែលសក្ើត្ពីកុ្េលក្មមក្នុងអតី្ត្ជាតិ្ អារមមែ៍ហែលបាន
ទទួលេុទ្ហត្ជាឥោា រមមែ៍ ។ សទវតប្រុេសក្ើត្មក្សពញក្ាំសលាេះ 
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សពញវយ័២០ឆ្ងន ាំ ចាំហែក្ខ្មងសទពវីតវញិ មានវយ័សពញប្ក្មុាំ១៦ឆ្ងន ាំ
ជានិចចប្គរ់ៗអងគ មិនចាេ់ររា មិនមានរាំងឺ មិនងងឹត្ មិនថលង់ េក់្
មិនេក្វ សវមញមិនបាក់្ ហេបក្មិនប្រួញ គឺសៅហត្រសលើររសលាង លត
ស្ដត ត្ សស្ដភាក្នុងវយ័ក្ាំសលាេះ ប្ក្មុាំ រែ្ត្ែល់នថងស្ដល រ់ ។ មិនប្ត្ូវ
រស ទ្ រង់ឧចាច រៈ ឬរេាវៈសទ ។ សទវតស្េីៗមិនធ្លល ក់្រែ្វ ឬតាំងគភ៌
ែ្ចមនុេសសទ សប្រេះសទវតជាន់សនេះ េុទ្ហត្ជាឱរបាតិ្ក្ៈក្ាំសែើ ត្
ទាំងអេ់ ។ 

 សទវតណាហែលសក្ើត្ប្ត្ង់សលល  គឺបានជារុប្ត្ ឬវីត សរើសក្ើត្
ប្ត្ង់ទីែាំសែក្ បានជាបាទររចិារកិា(ប្រពន្) សរើសក្ើត្ខ្មងក្នុងវមិាន
បានជាររវិារ (អនក្រសប្មើ) សរើសក្ើត្សលើអាកាេចាំក្នុងសខត្តហែនសទវត
ណា គឺជាររេ់សទវតស្េះ សរើសក្ើត្ប្ត្ង់ប្ពាំប្រទល់ សែើយហចក្គ្នន មិន
ោច់ ប្ត្ូវ ា្ំគ្នន សៅរដឹងប្ពេះឥគ ទ្  ។ សប្រេះែ្សចនេះសែើយសទវរុប្ត្សទើរ
មានសទពអរសរ ហែលជាក្មមេិទិ្សរៀងៗខលួន មិនប្តូ្វែសែដើ មគ្នន សទ, ខលេះ
មាន៥០០្ក់្ ខលេះមាន១០០០្ក់្ ជាសែើម ឯប្ពេះឥគនទមាន២សកាែិ
ក្នលេះ្ក់្ ។ មានសពលខលេះសទវតក៏្ស ល្ េះទេ់ហទងគ្នន ែ្ចមនុេសហែរ 
រ៉ាុហនដប្តូ្វបានសមធ្លវអីនក្ចារ់វនិិចា័យក្ដីឲ្យ ។ 

សាលាសុធមាម  
 ស្ដលាសនេះេសប្មចសោយរត្នៈ៧ប្រការ មានក្មពេ់៥០០
សោរន៍និងទាំែាំ៣០០សោរន៍ មានទីតាំងសៅក្នុងឧទយនរុែឌ រកិ្ៈ។ 
ក្នុងនថងទី៨ននហខ មានការប្ររុាំពួក្សទវត សែើមបីស្ដដ រ់វម៌ក្នុងស្ដលា
សនេះ មុនសពលប្ររុាំសេដចអមរគិ ទ្ វិរារ បានផលុាំេ័ងខស ម្ េះវរិយុត្តរៈ 
មានប្រហវង១២០ែត្ថ ឲ្យលាន់ឮក្ងរ ាំពងទាំងក្នុង និងសប្ដប្ពេះនគរ 
សែើមបីជាែាំែឹងឲ្យពួក្សទវតប្ជារ ។ េាំស ងេ័ងខហែលផលុាំមួយប្គ្ន ឮ



-430- 

 

អេ់៤ហខមនុេស សពលរួររុាំគ្នន សែើយេនងកុមារប្ពែមជាវមមក្ថិក្ចុេះ
ពីប្ពែមសលាក្មក្េហមដងវម៌ សពលខលេះប្ពេះឥគនទប្ទង់េហមដង រួនកាល
ក៏្សទវរុប្ត្អងគណា ល្ េក្នុងវម៌ េហមដងក៏្បាន ។ 

 មិនហមនហត្ក្នុងភពតវត្តិងសសទ ហែលមានស្ដលាេុវមាម ស្េះ 
េ្មបីក្នុងសទវសលាក្៤ជាន់ខ្មងសលើសទៀត្ ក៏្មានែ្ចគ្នន ហែរ ។ 

រ ឿងព្ពះឥន្រ្ទ 

 សប្កាយពីស្ដដ រ់វមមសទេ្ប្ពេះមានប្ពេះភាគ   ក្នុងប្ពែមជាល-
េ្ប្ត្សែើយក៏្បានេសប្មចសស្ដត កាលចុតិ្ចាក្តវត្តិងសពិភពសែើយ 
ប្ទង់មក្សក្ើត្ជាមនុេស  បានជាសេដចចប្ក្ពត្តិ     សែើយបានេសប្មច
េក្ទគ្នមី, ចុតិ្ពីមនុេសសៅ ក៏្សៅសក្ើត្ក្នុងភពតវត្តិងសមដងសទៀត្ 
សែើយេសប្មចអ្គ្នមី កាលអេ់ប្ពេះរនមសែើយសៅសក្ើត្ក្នុងេុទ្-
វាេប្ពែម   តាំងពីជាន់អវហិាភ្មិ     រែ្ត្ែល់អក្និោា ភ្មិ  សែើយក៏្ 

ររនិិរេ នសៅទីស្េះសហាង ។ 

 សទវសលាក្ភពតវត្តិងសសនេះ សរើរារ់ពីឋានចាតុ្មមហារារិកាសៅ
ក្មពេ់៤២.០០០សោរន៍ ។ មានអាយុ១.០០០ឆ្ងន ាំទិពេ, ក្នុង១យរ់១នថង 
= ១០០ឆ្ងន ាំមនុេស  ែ្សចនេះ១.០០០ឆ្ងន ាំទិពេ   ប្តូ្វជា ៣៦.០០០.០០០ 
(៣សកាែិ ៦លាន)ឆ្ងន ាំមនុេស ។ ក្នុងភពសនេះមានភាពជាអចារយិៈសប្ចើន
អសនក្ ហត្ខាុាំសរលសោយេសងខរប្តឹ្មសនេះចុេះ ។ 

 ៣- ោមា មានសេដចេុោមសទវរុប្ត្ ជាអនក្ប្គរ់ប្គង ជា 

ភ្មិហែលលតស្ដត ត្ប្រែីត្ជាងជាន់តវត្តិងស ហែលប្បាេចាក្សេចក្ដី
លាំបាក្ និងមានសេចក្ដីេុខលតជាង ែ្ចវចនត្ថថាៈ  
 ទុកខចា  ោា  អបគាតិ > ោមា ។ សទវតទាំងឡាយ
ស ម្ េះថា ោម សប្រេះប្បាេចាក្សេចក្ដីលាំបាក្ ។  
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ន័យម្យ៉ា ងទ ៀតថា : 

 ទិវេសុខំ  ោា  បោា  សម្បាាតិ > ោមា ។ ពួក្សទវត
ណា ែល់សែើយន្វសេចក្ដីេុខសោយលត សទវតពួក្ស្េះស ម្ េះថា 
ោម ។  
 ោមានំ  និោសា  ោមា ។ ភ្មិជាទីសៅររេ់ពួក្សទវតក្នុង
ជាន់ោមា ស ម្ េះថា ោមាភ្មិ ។ ោមាភ្មិេថិត្សៅក្នុងអាកាេ 
មានហត្អាកាេែាសទវតហត្មយ៉ាង, វមិាន ទិពេេមបត្តិ និងរាងកាយ
ររេ់សទវតជាន់សនេះលត ស្ដត ត្ ប្រែីត្ជាង ទាំងអាយុក្ខ័យក៏្យឺនយ្រ
ជាងសទវតជាន់តវត្តិងស ។ ោមាភ្មិសនេះសៅក្នុងអាកាេ ក្មពេ់
៤២.០០០សោរន៍ពីភពតវត្តិងស មានររសិវែផាយសៅសេមើសោយ
ក្ាំហផងចប្ក្វា   មានវមិានហែលជាទីសៅររេ់ពួក្សទវតប្បាក្ែសៅ
ទ្ទាំងររសិវែ ។  មានអាយុ២.០០០ឆ្ងន ាំទិពេ, ១យរ់១នថង = ២០០ឆ្ងន ាំ
មនុេស ែ្សចនេះ២.០០០ឆ្ងន ាំទិពេ ប្ត្ូវជា១៤.៤០០.០០០ (១៤សកាែិ ៤
លាន) ឆ្ងន ាំមនុេស ។ 

 ៤- តុសិា  មានសេដចេនដុេិត្សទវរារជាអនក្ប្គរ់ប្គង ។ ជា
ភ្មិហែលប្បាេចាក្សេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយចិត្ត មានហត្សេចក្ដីសប្ត្ក្អរ 
រកី្រាយចិត្តក្នុងទិពេេមបត្តិររេ់ខលួនសៅជានិចច ែ្ចវចនត្ថថាៈ 

 និរចំ   តុសនដិ   ឯតថ   និវេាា   ចទោតិ  >  តុសិា   ។   សទវត
ទាំងឡាយរហមងសក្ើត្សេចក្ដីសប្ត្ក្អររកី្រាយជានិចចក្នុងភ្មិណា ភ្មិ
ស្េះស ម្ េះថា តុ្េិត ។ 

ម្យ៉ា ងទ ៀតថា : 

 អតតចនា  សិរីសម្បតតិោ  តុសំ   បីតឹ  ឥា  គាតិ > តុសិា ។ 



-432- 

 

សទវតពួក្ណាែល់ប្ពមសោយសេចក្ដីសប្ត្ក្អរ រកី្រាយចិត្តក្នុងេមបត្តិ
ហែលជាមងគលររេ់ខលួន សទវតពួក្ស្េះស ម្ េះថា តុ្េិត ។ រក្យថា
តុ្េិត ក្នុងទីសនេះ េាំសៅយក្ស ម្ េះររេ់សទវតជាវាំ, សរើេាំសៅយក្
ទីសៅឬភ្មិជាវាំ មានវចនត្ថថាៈ 

 តុសិានំ  និោសា >  តុសិា ។ ស្ដថ នជាទីសៅននសទវតក្នុង
ជាន់តុ្េិត្ពួក្ណា ស្ដថ នទីស្េះស ម្ េះថា តុ្េិតភ្មិ ។ 

 សលាក្េហមដងទុក្ថា ស្ដថ នជាន់ទី៤សនេះ ជាទីសក្ើត្ននប្ពេះ
សរវិេត្េប្គរ់ៗប្ពេះអងគមុនបានប្តេ់ែឹង  ជាទីសក្ើត្ននពុទ្មាត 
ពុទ្រិត ប្ពេះអគគស្ដវក័្ និងអនក្មានរុែយវសិេេែនទៗសទៀត្ ែ្សចនេះ
សែើយសទវសលាក្ជាន់តុ្េិត្សនេះ សទើររារ់ថាប្រសេើរវសិេេជាងសទវ-
ភ្មិជាន់ែនទៗ ។ ភ្មិជាន់សនេះ េថិត្សៅក្ណាដ លអាកាេ មាន
ររសិវែលាត្េនឹ្ងសៅសេមើក្ណាដ រ់ចប្ក្វា  មានហត្ពួក្អាកាេែា-
សទវតហត្មយ៉ាង, រារ់ពីជាន់ោមាសៅ ក្មពេ់៤២.០០០សោរន៍ មាន
វមិាន ទិពេេមបត្តិ និងររ្រាងកាយស្ដត ត្ ប្រែីត្ជាង ទាំងអាយុក៏្
យឺនយ្រជាងសទវតជាន់ោមា ។ មានអាយុ៤.០០០ឆ្ងន ាំទិពេ, ១យរ់១
នថង =៤០០ឆ្ងន ាំមនុេស, ែ្សចនេះ៤.០០០ឆ្ងន ាំទិពេ ប្ត្ូវជា ៥៧៦.០០០.០០០
(៥៧សកាែិ ៦លាន) ឆ្ងន ាំមនុេស ។ 

 ៥- និមាានរតី មានសេដចេុនិមមិត្សទវរារជាអនក្ប្គរ់ប្គងពួក្
សទវតហែលសក្ើត្ក្នុងភ្មិទី៥សនេះ រហមងមានសេចក្ដីេរាយសភលើត្សភលើន
ក្នុងកាមគុែទាំង៥ ហែលខលួនប្បាថាន សែើយ ក៏្និមមិត្ឲ្យសក្ើត្តម
សេចក្ដីសពញចិត្តររេ់ខលួន ែ្ចវចនត្ថថាៈ 

 យថា  រុរិចត  ចភាចគ  សយចមវ  និមេិនិាា  រមនដិ  ឯាាតិ >
និមាានរតី ។   សទវតទាំងឡាយ ហែលសក្ើត្សៅក្នុងភ្មិហែលនិមមិត្
កាមគុែទាំង៥ស ើង តមសេចក្ដីប្បាថាន ររេ់ខលួន សែើយសក្ើត្



-433- 

 

សេចក្ដីសភលើត្សភលើន សប្ត្ក្ប្ត្អាល ក្នុងអារមមែ៍ហែលនិមមិត្ស្េះ ែ្សចាន េះ
ភ្មិស្េះស ម្ េះថា និមាម នរតី្ ។ វចនត្ថៈសនេះេាំសៅយក្ស្ដថ នទីសៅគឺ 
ភ្មិររេ់សទវត សរើេាំសៅយក្ស ម្ េះររេ់សទវត មានវចនត្ថថាៈ  
 និមាានរតិ  ឯចតសនដិ  > និមាានរតិចនា ។ សទវតហែលស ម្ េះថា 
និមាម នរតី្ ស្េះ សប្រេះមានសេចក្ដីសប្ត្ក្អរ   សភលើត្សភលើនក្នុងកាមគុណា-
រមមែ៍ទាំង៥ហែលខលួននិមមិត្ស ើងមក្ ។ អវិរាយថា ក្នុងសទវភ្មិ៤
ជាន់ខ្មងសប្កាម ពួក្សទវតហត្ងមានគ្ប្គងប្រចាាំសរេះែ្ងជាររេ់ខលួន 
ប្គ្នន់ហត្តិ្ច និងសប្ចើនសៅតមរុញ្ញា វិការននអាតម  រ៉ាុហនដក្នុងជាន់
និមាម នរតី្ និងររនិមមិត្វេវត្តី (ជាន់ទី៦) ពួក្សទវតមិនមានគ្ប្គង
ររេ់ខលួនជាប្រចាាំសទ សទវរុប្ត្ឬសទពវីត សៅក្នុងជាន់ទី៥សនេះ សពល
ណាហែលមានត្សប្មក្ ប្បាថាន សេពកាមគុែ សពលស្េះក៏្និមមិត្សទវ-
រុប្ត្ ឬសទពវីត ស ើងមក្តមសេចក្ដីប្បាថាន  កាលបានសប្ត្ក្
ប្ត្អាលនឹងកាមគុណារមមែ៍ស្េះអេ់ចិត្តសែើយ កាមគុែហែល
និមមិត្ស្េះក៏្អនដរធ្លនសៅ ។ 

 សទវភ្មិសនេះេថិត្សៅក្នុងអាកាេ មានហត្អាកាេែាសទវតហត្
មយ៉ាង ក្មពេ់៤២.០០០សោរន៍ ពីពិភពតុ្េិត្ ។ វមិាន ទិពេេមបត្តិ 
និងេររីៈរាងកាយ មានសេចក្ដីវចិិប្ត្ ប្រែីត្ជាង ទាំងអាយុក្ខ័យក៏្
យឺនយ្រជាងសទវតជាន់តុ្េិត្ ។   មានអាយុ ៨.០០០ ឆ្ងន ាំទិពេ, ១យរ់ 

១នថង = ៨០០ ឆ្ងន ាំមនុេស, ែ្សចនេះ ៨.០០០ ឆ្ងន ាំទិពេ គឺប្ត្ូវជា
២.៣០៤.០០០.០០០ (២៣០សកាែិ ៤លាន) ឆ្ងន ាំមនុេស ។ 

 ៦- បរនិមេិតវសវតតី  មានសេដចស ម្ េះនិមមិត្វេវត្តី ជាអនក្
ប្គរ់ប្គង ។ ក្នុងជាន់ទី៦សនេះសទវតណាប្បាថាន សស្ដយកាមគុែកាល
ណា សទវតអងគែនទែឹងចិត្ត ចាាំរសប្មើសោយនិមមិត្ឲ្យតមប្ត្ូវការ ។ 
មានវចនត្ថថាៈ 
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 អតតចនា   រុរិាា   បចរហិ   និមេិចតសុ   ចភាចគសុ   វសំ   វតតនដិ  
 ឯាាតិ >   បរនិមេិតវសវតតិ ។ សទវតទាំងឡាយហែលសក្ើត្ក្នុងភ្មិ
ស្េះ រហមងសស្ដយកាមគុែទាំង៥ហែលសទវតអងគែនទែឹងសេចក្ដី
ប្តូ្វការររេ់ខលួនសែើយនិមមិត្ឲ្យ សប្រេះសែតុ្ស្េះភ្មិស្េះសទើរស ម្ េះ
ថា ររនិមមិត្វេវត្តី ។ 

ន័យម្យ៉ា ងទ ៀតថា : 

 បរនិមេិចតសុ ចភាចគសុ វសំ  វចតតនដីតិ > បរនិមេិតវសវតតិចនា  
សទវតទាំាំងឡាយហែលស ម្ េះថា ររនិមមិត្វេវត្តី សប្រេះបានសស្ដយ
កាមគុែ ហែលសទវតអងគែនទនិមមិត្ឲ្យ។ សទវតក្នុងភ្មិសនេះគ្នម នគ្
សេនែ៍ប្រចាាំសរេះែ្ងចាំសរេះជាររេ់ខលួនសទ សស្េចសែើយហត្ខលួនប្តូ្វការ 
មានអនក្ែនទនិមមិត្ឲ្យ ។ សទវភ្មិសនេះេថិត្សៅក្នុងអាកាេ មានហត្
អាកាេែាសទវតហត្មយ៉ាង ។ក្មពេ់៤២.០០០សោរន៍ពីភពនិមាម នរតី្។ 
វមិាន ទិពេេមបត្តិ និង ររ្រាងកាយលត ប្រែីត្ជាង ទាំងអាយុក្ខ័យក៏្
ហវងជាងសទវតជាន់ែនទៗ សប្រេះជាក្ាំព្លននសទវតក្នុងស្ដថ នេួគ៌ ។ 
មានអាយុ១៦.០០០ឆ្ងន ាំទិពេ, ១យរ់១នថង = ១.៦០០ឆ្ងន ាំមនុេស ែ្សចនេះ
១៦.០០០ឆ្ងន ាំទិពេ ប្ត្ូវជា ៩.២១៦.០០០.០០០ (៩២១សកាែិ ៦លាន) 
ឆ្ងន ាំមនុេស ។ 

ការចសាយកាមគុណរបស់ចទវា 

 សក្ចិអាចារយសរលថា សទវតជាន់ទី១ និងទី២ សេពកាមគុែ
ែ្ចគ្នន នឹងមនុេស ។ ជាន់តុ្េិតប្គ្នន់ហត្ឲ្យេមផេសនែរ៉ាេះប្ត្ូវគ្នន  ក៏្
េសប្មចកិ្ចច ។ ជាន់ទី៥ ប្គ្នន់ហត្េមលឹងសមើលសែើយញញឹមោក់្គ្នន  ក៏្
េសប្មចកិ្ចច ។ ជាន់ទី៦ ប្តឹ្មហត្សប្រើប្ក្ហេហភនក្េមលក់្េមលឹងសមើលគ្នន
សៅវញិសៅមក្ ក៏្េសប្មចកិ្ចច ។ 
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 ចាំហែក្អែាក្ថាទាំងឡាយ     បានសរលចាំទេ់ន្វមតិ្សក្ចិ- 

អាចារយថា “‟ ការសេពកាម សរើមិនឲ្យេមផេសផល្វកាយរល់ប្តូ្វគ្នន
រវាងសទវរុប្ត្ និងសទវវីតសទ ការសេពស្េះរហមងមិនេសប្មចកិ្ចច
ស ើយ ”សលាក្សលើក្វាទៈថា“‟  ការសេពកាមររេ់សទវតទាំង៦ជាន់
សនេះ គឺែ្ចគ្នន នឹងមនុេសហែរ ” ។ សពលប្ត្ូវការគឺសេពសមថុនវមម ជា
គ្ៗៗៗៗ ។ 

(ឋានសគួជ៌ាន៦់ចប)់ ។ 

.................... 
ចហតុឲ្យយេ់សបដិ៦្បការ 

 ១- ោតិចកា     រុគគលមានវាសោធ្លតុ្ក្សប្មើក្ ។ 

 ២- បិតតិចកា     រុគគលមានប្រមាត់្ក្សប្មើក្ ។ 

 ៣- ចសមហិចកា     រុគគលមានសេលេមក្សប្មើក្ ។ 

 ៤- សននិបាតិចកា  រុគគលសក្ើត្សរាគេននិបាត្ ។ 

 ៥- ចទវតូបសងហរចកា    រុគគលប្ត្ូវសទវតរណាដ លចិត្ត ។ 

 ៦- បុពាារិណណចនមិតតចកា    រុគគលហែលក្មមអតី្ត្  មក្ជានិមមិត្ 

ឲ្យយល់េរដិ ។(១) 

អតថនន្វះសូ្ត៦្បការ 

 ១- សុរនចា   សប្រេះអត្ថថា ប្ពេះពុទអ្ងគប្ទង់េហមដងផលឲ្យ
ជាប្រសោរន៍ែល់អនែនទសោយលត ។ 

 ២- សុវុតតចា    សប្រេះអត្ថថា ប្ពេះអងគប្ទង់ប្តេ់សទេ្
អនុសលាមតមអវយស្េ័យររេ់េត្េអនក្ែឹងន្វអត្ថ ។ 

                                                            

១- សមើលពួក្៤/១៧៥ផង ។ 
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 ៣- សវនចា    សប្រេះអត្ថថា ឲ្យេសប្មចន្វប្រសោរន៍ ែ្ច
េមទ្ងឲ្យេសប្មចន្វផល ។ 

 ៤- សុទនចា   សប្រេះអត្ថថា ប្ពេះេ្ប្ត្ស្េះជាទីែ្រសចញន្វ
ផលែ្ចសមសគ្នជាទីែ្រសចញន្វទឹក្សោេះ ។ 

 ៥- សុាណ្ណ   សប្រេះអត្ថថា ប្ពេះេ្ប្ត្ស្េះរក្ាន្វអារមមែ៍
ររេ់េត្េទុក្ក្នុងវត្តរែិរត្តិែ៏លត ។ 

 ៦- សុតតសភាវចា សប្រេះអត្ថថា ប្ពេះេ្ប្ត្ស្េះនិងញុាាំង
េត្េឲ្យរែិរត្តិតមអែាងគិក្មគគ ជាផល្វប្ត្ង់សៅកាន់ប្ពេះនិរេ ន ។ 

វតថ៦ុោ៉ាងមានដូរជាមិនមាន 

 ១- អគុណំ  ធនុ វន្គ្នម នរស ល្ េះ ។ 

 ២- ញាតិកុចេ  ភរិោ  ភរោិសៅក្នុងប្ត្ក្្លញាតិ្ ។ 

 ៣- បារំ  នាោ  ទ្ក្សៅឯសប្ត្ើយមាខ ង ។  

 ៤- អកខភគគំ  ោនំ រសទេះបាក់្សលល  ។ 

 ៥- ទូចរ  មិចាា  មិត្តសៅក្នុងទីឆ្ងង យ ។ 

 ៦- បាបសហាយចកា េមាល ញ់ែ៏លាមក្ ។ 

 * កិចរច  ជាចត  អនតថច្ឆរិនី  ភវនដិ  (វត្ថុទាំង៦ោ៉ាងសនេះ) គ្នម ន
ប្រសោរន៍ចាំសរេះកិ្ចចហែលសក្ើត្ស ើងសទ ។ 

ធម៦៌ោ៉ាងបំផ្ចាញបុរសឲ្យវនិាស 

 ១- ឧស្សូរចសយ្ា កិ្រោិសែក្ែល់នថង ។ 

 ២- បរោរចសវនា ការសវេើសេវនកិ្ចចនឹងប្រពន្អនក្ែនទ ។ 

 ៣- ចវរប្បសចង្ខា ភាវៈជាអនក្មានសពៀរសប្ចើន ។ 

 ៤- អនតថា  ភាវៈជាអនក្សវេើអាំសពើឥត្ប្រសោរន៍ ។ 

 ៥- បាបា  មិាា (សេពគរ់)បារមិត្ត ។ 

 ៦- សុកទរិយា ភាវៈជាអនក្ក្ាំណាញ់េេិត្ស្ដេ ញ ។ 
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ចហត៦ុោ៉ាងចទៀត 

 ១- អកខិតថចិោ  ោរណុី  (សលង) ហលបងភាន ល់ ស្េី ស្ស្ដ ។ 

 ២- នរចគីត ំ    (ច្លចិត្ត) របាាំ និងចសប្មៀង ។ 

 ៣- ទិោចសាប្ប ំ ការសែក្នថង ។ 

 ៤- បារិររិោ  អកាចេ  ការឲ្យសគរសប្មើខលួនក្នុងកាលមិនគួរ។ 

 ៥- បាបា  មិាា   (សេពគរ់)ពួក្មិត្តអាប្ក្ក់្ ។ 

 ៦- សុកទរិយា  ភាពជាអនក្ក្ាំណាញ់េេិត្ ។ 

 * ឯចត  អ  ឋានា  បុរិសំ  ធំសយនដិ ។ សែតុ្ទាំង៦សនេះរហមង
រាំផ្កល ញរុរេឲ្យវ ិ្ េ ។ 

ចហត៦ុោ៉ាងចទៀត 

 ១- សែក្យ្រ ។ 

 ២- ខជិលប្ចអ្េ ។ 

 ៣- មានចិត្តកាចស្ដហាវ ។ 

 ៤- រហែដ ត្រសណាដ យសពលសវលា ។ 

 ៥- សែើរផល្វឆ្ងង យមាន ក់្ឯង ។ 

 ៦- សេពភរោិ( ឬស្ដេ មី) អនក្ែនទ ។ 

 * រុគគលសេពកិ្ចច៦ោ៉ាងសនេះ នឹងប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសេចក្ដី
វ ិ្ េ ។ 

បុគគេមិនដកដចងហើម៦វួក(១) 

 ១- ទរក្ហែលសៅក្នុងគភ៌មាត ។ 

 ២- រុគគលហែលមុរចុេះក្នុងទឹក្ ។ 

 ៣- េត្េហែលសក្ើត្ក្នុងអេញ្ាីភព ។ 

                                                            

១- ក្នុងគមពីរ វ.ិម. ៤៦១ ថាមាន៧ពួក្, សមើលពួក្ស្េះផង ។ 
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 ៤- រុគគលហែលច្លចតុ្ត្ថរាន ។ 

 ៥- សទវតហែលសៅក្នុងររ្ភព និង អររ្ភព ។ 

 ៦- ប្ពេះអរយិៈច្លកាន់និសរាវេមារត្តិ។ 

បុគគេមានកមាាំងច្រើន៦នាក់ 
 ១- សេដច វាេុសទព ។ 

 ២- សេដច ពលសទព ។ 

 ៣- សេដច ភិមសេន ។ 

 ៤- សេដច យុវិែាិល ។ 

 ៥- សេដច ែនរ ។ 

 ៦- ប្ពេះមហាមល ។ 

រដូវ ៦ 

 ១- ចហមនដរដូវ    ពី១សរាចហខក្ត្តិក្ ែល់ ១៥សក្ើត្ហខរុេស ។ 

 ២- សិសិរដូវ      ពី១សរាចហខរុេស ែល់  ១៥សក្ើត្ហខផលគុន ។ 

 ៣- វសនដរដូវ    ពី១សរាចហខផលគុន ែល់ ១៥សក្ើត្ហខពិស្ដខ។ 

 ៤- គិមហរដូវ        ពី១សរាចហខពិស្ដខ ែល់១៥សក្ើត្ហខអាស្ដឍ  
 ៥- វស្ោនរដូវ  ពី១សរាច ហខអាស្ដឍ   ែល់     នថង ១៥សក្ើត្
ហខភប្ទរទ ។ 

 ៦- សរទរដូវ   ពី១សរាចហខភប្ទរទ ែល់ ១៥សក្ើត្ហខក្ត្តិក្ ។ 

 - ក្នុង១ឆ្ងន ាំមាន៣រែ្វក៏្មាន (សរើរារ់តមចនទគតិ្), មាន៤រែ្វក៏្
មាន(សរើរារ់តមេុរយិគតិ្), ប្រសទេខលេះនិយមសប្រើរែ្វ៦ ែ្ចខ្មងសលើ
សនេះ។ (សមើលពួក្៣ផង) 
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ចហតុមិនេែ៦ោ៉ាង 

 ១- ឥតថីមិចស្ោ  កុចា  សីតំ(១)  រុគគលសៅប្ច ្ក្ប្ច ាំជាមួយ 

ស្រេដីនឹងមានសេចក្ដីេងរ់មក្ពីណា ។ 

 ២- មំសភចកាា  កុចា  ទោ  រុគគលសលាម ភេីុស្ដច់ នឹងមាន
សេចក្ដីអាែិត្មក្ពីណា ។ 

៣- សុោបាចនា  កុចា  សរចំ  រុគគលស្េវងឹស្ស្ដ នឹងមានរក្យ
េត្យមក្ពីណា ។ 

 ៤- មហាចោចភា  កុចា  េជជំ  រុគគលសលាភៈសប្ចើន នឹងមាន
សេចក្ដីខ្មម េមក្ពីណា ។ 

 ៥- មហាតចនាោ  កុចា  សិប្បំ  រុគគលខជិលប្ចអ្េសពក្ នឹង
មានចាំសែេះវជិាជ មក្ពីណា ។ 

 ៦- មហាចកាចធា  កុចា  ធនំ  រុគគលខឹងសប្ចើន នឹងមានប្ទពយ
មក្ពីណា ។ 

ចហត៦ុោ៉ាងចទៀត 

 ១- អេសស្ស  កុចា  សិប្បំ    រុគគលខជិល នឹងមានេិលបៈមក្ 

ពីណា ។ 

 ២- អសិប្បស្ស  កុចា  ធនំ  រុគគលគ្នម នេិលបៈ នឹងមានប្ទពយ
មក្ពីណា ។ 

 ៣- អធនស្ស  កុចា  មិតតំ  រុគគលគ្នម នប្ទពយ នឹងមានមិត្តភក្ដិ
មក្ពីណា ។ 

 ៤- អមិតតស្ស  កុចា  សុខំ  រុគគលគ្នម នមិត្ត នឹងបានសេចក្ដី
េុខមក្ពីណា ។ 

                                                            

១ - ក្ហនលងខលេះថា កុចា  សីេ ំសៅវញិ ។ 
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 ៥- អសុខស្ស  កុចា  បុញ្ញំ  រុគគលគ្នម នសេចក្ដីេុខ នឹងមាន
រុែយមក្ពីណា ។ 

 ៦- អបុញ្ញស្ស  កុចា  និពាានំ  រុគគលគ្នម នរុែយ នឹងបាន
និរេ នមក្ពីណា ។ 

  សិប្បសមធនំ  នតថិ សិប្បំ   ចច្ឆោ   ន   គណានដិ   
  ឥធ  ចោចក  សិប្បំ មិតតំ  បរចោចក  សុោវហំ ។ 

 ប្ទពយសេមើសោយេិលបស្ដស្រេដមិនមាន ែបិត្េិលបស្ដស្រេដពួក្
សចារលួចយក្មិនបាន ក្នុងសលាក្សនេះ (រុគគល)បានេិលបស្ដស្រេដជា
មិត្ត ែល់សៅររសលាក្នឹង ា្ំសេចក្ដីេុខមក្ឲ្យ ។ 

វតថុគួរចគរឲ្យឆ្ងាយ.៦ 

 ១- កុចទសញ្ច  ស្ដថ នទីអាប្ក្ក់្ ។ 

 ២- កុមិតតញ្ច  មិត្តអាប្ក្ក់្ ។ 

 ៣- កុកុេញ្ច  ប្គួស្ដរអាប្ក្ក់្ ។ 

 ៤- កុវនធវំ  ញាតិ្អាប្ក្ក់្ ។ 

 ៥- កុោរញ្ច  ភរោិអាប្ក្ក់្ ។ 

 ៦- កុោសញ្ច  ទេៈអាប្ក្ក់្ ។ 

មាន៦ោ៉ាងចទៀត 

 ១- ប្រសទេអាប្ក្ក់្ ។ 

 ២- មិត្តអាប្ក្ក់្ ។ 

 ៣- ញាតិ្អាប្ក្ក់្ ។ 

 ៤- សៅពងសអាប្ក្ក់្ ។ 

 ៥- ប្រពន្អាប្ក្ក់្ ។ 

 ៦- ខាុាំរារការអាប្ក្ក់្ ។ 
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មាន៦ោ៉ាងចទៀត 

 ១- សភលើង  ២- ទឹក្   

 ៣- ស្រេដី   ៤- រុគគលលងង់សមល   
៥- ពេ់ហវក្   ៦- ប្ត្ក្្ល ។ 

 *  វត្ថុទាំងសនេះ  រុគគលគួរសគចសចញផុត្ឲ្យឆ្ងង យ  សប្រេះកាច
ស្ដហាវ អាចយក្រីវតិ្សយើងបានក្នុងសពលមួយរ ាំសពច ។ 

ន្ទសដីមានេកខណៈ៦គួរចគរចរញ 

 ១- វិោទសីេី ច្លចិត្តរក្សរឿងរងករសមាល េះ ។ 

 ២- ឧស្សុយ្យភាណិនី   មានវាចាអាប្ក្ក់្សប្គ្នត្ប្គ្នត្ ។ 

 ៣- បស្សនដិតណាី ស ើញហត្ពីខ្មងបាន ។ 

 ៤- វហុបាកតកកិនី បានហត្ខ្មងេីុចុក្រុក្ទាំរ ។ 

 ៥- អគគនដភតតី  េីុមុនស្ដេ មី(មិនេីុប្ពមគ្នន ) ។ 

 ៦- បរចគហោសិនី ច្លចិត្តសែើរផទេះសគ ។ 

 * ស្រេដីម៉ា្ែសនេះ េ្មបីមានរុប្ត្ទាំងរយ ក៏្គួរសគចសចញឲ្យឆ្ងង យ  
ចាំហែក្ប្រុេវញិ ក៏្ែ្ចគ្នន  ។ 

មាន៦ោ៉ាងចទៀត 

 ១- ស្រេដីណាច្លចិត្តស ល្ េះទេ់នឹងអនក្ែនទ ។ 

 ២- សប្ចើនគិត្ឫេយ ។ 

 ៣- ស ើញអេីក៏្ចង់បាន(សលាភសប្ចើន) ។ 

 ៤- សពញចិត្តខ្មងសែើរ ប្គរ់ប្ចក្លាក្ ។ 

 ៥- សលាម ភហត្ខ្មងេីុ មិនែឹងប្រមាែ ។ 

 ៦- សលាម ភហត្ខ្មងសែក្ មិនស្ដគ ល់ប្រមាែ ។ 

 * េ្មបីស្រេដីហែលមានក្្នសែើយទាំងរយ ក៏្គរបីហលងសចាល
(លេះរង់សចាល) ។ 
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េកខណៈ្សីមិនេែ៦្បការ 

 ១- ស្រេដីណាសៅក្នុងប្គួស្ដរននមាតរិត ហត្មិនស្ដដ រ់រង្ខគ រ់ ។ 

 ២- មិនអរ់រ ាំខលួន រវល់ហត្េរាយនឹងប្តច់ចរ ។ 

 ៣- ស្ស្ដយសចញន្វេាំពត់្ប្គរក្ាលចាំសរេះមុខប្រុេៗ (សនេះ
េហមដងឲ្យស ើញថាជាប្រនពែីជាតិ្ឥណាឌ សោយពិត្ សប្រេះថាស្េី
ឥណាឌ មានក្ាំណាត់្ប្គរក្ាល សរើនឹងអនុសលាមតមប្រសទេសយើង ក៏្
គួរផ្កល េ់ថា  េប្មូត្  រន្្រ  ឬេាំសយេះេាំពត់្សេលៀក្ែែដ រ់  ចាំសរេះមុខ 

ប្រុេៗ សែើមបីជាការទក់្ទញ, េពេនថងសៅថា េិចេីុ ។ 

 ៤- សែក្ែ្ចស្ដល រ់ ទាំងមិនងងុយ ។ 

 ៥- ផឹក្ស្ស្ដ ស្េវងឹខួរ ។ 

 ៦- សពញចិត្តសៅឆ្ងង យពីស្ដេ មី ។ 

សិរីមងគេស្មាប់ចោក៦្បការ 

 ១- មានប្ទពយែ្រសែៀរ ។ 

 ២- ប្បាេចាក្សរាគភ័យសរៀត្សរៀនជានិចច ។ 

 ៣- មានភរោិគួរឲ្យស្េលាញ់ ។ 

 ៤- មានភរោិហែលមានវាចាេុភាពសរៀររយ ។ 

 ៥- មានរុប្ត្ហែលសៅក្នុងឱវាទ ។ 

 ៦- មានចាំសែេះែឹង សវេើប្រសោរន៍ែល់មនុេស ។  
ការោរ់និស្ស័យច្ពាះអាច្ឆរ្យ.៦ោ៉ាង 

 ១- បកកចនាៅ  អាចារយសចៀេសចញសៅ ។ 

 ២- វិវភចនាៅ  អាចារយេឹក្សចញសៅ ។ 

 ៣- កាេកចា អាចារយសវេើមរែកាលសៅ ។ 

 ៤- បកខសងកចនាា អាចារយសៅកាន់តិ្រ ថយិ ។ 

 ៥- អាណតតិ  អាចារយរសែដ ញសចញ ។ 
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 ៦- ឧបជ្ាចយន  សចមាធានគចា  អាចារយបានសៅសៅរមួ
ជាមួយនឹងឧររាយ៍ ។ 

ោន៦ោ៉ាង 

សៅេម័យពុទ្កាល    ប្ពេះអងគប្ទង់អនុញ្ញា ត្ោន៦ោ៉ាងសនេះ 

ែល់ភិក្ខុ ឺទាំងឡាយ គឺ : 
 ១- វយហំ វែ៍ ។ 

 ២- រចថា រថ ។ 

 ៣- សកដំ រសទេះ ។ 

 ៤- សនរមានិកា  រថប្ទង់សប្គឿង ។ 

 ៥- សិវិកា ហប្គហេនង ។ 

 ៦- បាដងគី អប្ងឹងហេនង ។ 

 - សៅក្នុងរិែក្.១/១៥៩  ស ើញនិោយហត្ោន៤ខ្មងសែើម ។ 

សៅក្នុងគមពីរេុមងគលវលិាេិនី អែាក្ថាប្ពែមជាលេ្ប្ត្ និងគមពីរ
េទ្មមរបសជាតិ្កា   អែាក្ថាតុ្វែតក្េ្ប្ត្  អវិរាយថា   ោនំ   នាម   
វយហំ  រចថា  សកដំ  សនរមានិកា  សិវិកា  បាដងគិតិ  ចនតំ  បវេជិត-
ស្ស  ោនំ ។ ឧបាហនា  បន  បវេជិតស្ស  ោនំចយវ ។ ហប្រថា វែ៍ 
រថ រសទេះ រថប្ទង់សប្គឿង ហប្គហេនង អប្ងឹងហេនង ោនទាំងសនេះឯងមិន
គួរែល់រពេរិត្សទ ។ មានហត្ោនគឺ ហេបក្សរើង មយ៉ាងរ៉ាុសណាណ េះ សទើរ
គួរែល់រពេរិត្ ។ 

 ចាំហែក្សៅក្នុងគមពីរអែាក្ថា េគ្នថវគគ ស ម្ េះស្ដរត្ថរបកា-
េិនី សលាក្បានចងជាគ្នថា ហែលមានសេចក្ដីែ្ចគមពីរខ្មងសលើសនេះ 
សរើសយើងពិចារណាសមើលសៅ ហាក់្ែ្ចជាសលាក្សរលរែិសេវ ែល់
ពុទ្នុញ្ញា ត្ក្នុងវនិយរិែក្ទាំងស្េុង ។ ហត្សរើសយើងប្ក្ស ក្សមើលក្នុង
គមពីរ២ចារ់វញិស្េះ គឺមានលក្ខែៈេមរមយ សែើយអាចយក្ជាការ
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បានហត្មដង គឺគមពីរវមិតិ្វសិ្ទនីែីកា ភាគ២/២៤០ និងគមពីរវនិោ-
លង្ខក រែីកា ភាគ២/៣២៨ សលាក្សរលថា សវេម្បិ  ោនំ  ឧបាហ-
ចននបិ  គនដុំ  អសមតថស្ស  គិោនស្ស  អនុញ្ញាតំ ។ ោនេ្មបីទាំង
អេ់ប្ពេះមានប្ពេះភាគប្ទង់អនុញ្ញា ត្ែល់ភិក្ខុមានរាំងឺ ហែលមិនអាច
សែើមបីសៅ េ្មបីសោយហេបក្សរើងបាន ។ 

(រែឌិ ត្ទាំងឡាយេ្មពិចារណាផងចុេះ) 
 រក្យអវិរាយពនយល់  ន្វោននីមួយៗ     ច្រសមើលក្នុងគមពីរ
អភិធ្លនរបទីរិកា    គមពីរវនិយត្ថស្ដរេនទីរនី    គមពីរវនិយត្ថមញ្ជ្ស្ដ 
គមពីរេមនដរាស្ដទិកា  គមពីរអែាសោរ្ គមពីរមវុរត្ថរបកាេិនី 
គមពីរស្ដវុវលិាេិនី   គមពីរវមិតិ្វសិ្ទនីែីកា ។ 

ធមេគុណ៦បទ 

 ១- សាាកាាចា  ភគវា  ធចមាា  ប្ពេះវម៌ហែលប្ពេះមានប្ពេះ-
ភាគេហមដងទុក្លតសែើយ ។ 

 ២- សនរិដឋិចកា    វម៌ហែលរុគគលស ើញចាេ់សោយខលួនឯង ។ 

 ៣- អកាេិចកា   វម៌ហែលឲ្យផលមិនរង់ចាាំកាល ។ 

 ៤- ឯហិបស្សិចកា  វម៌ហែលគួរសៅរនឲ្យមក្សមើលបាន ។ 

 ៥- ឱបនយិចកា    វម៌គួររសង្ខត នច្លមក្ ។ 

 ៦- បរចតតំ  ចវទិតចពាា  វិញ្ញូហិ  វម៌ហែលវញិ្ា្រនគរបីែឹង
ចាំសរេះខលួន ។ 

បុគគេ៦វួកមិនគួរកាន់ធុតងគ 
 ១- បាបិចច្ឆា  ជាអនក្ប្បាថាន លាមក្ ។ 

 ២- ឥស្ោបគចា មានចិត្តប្ចហែន ន្ នីេ ។ 

 ៣- កុហចកា  ជាអនសបាក្រសញ្ញា ត្ ។ 

 ៤- ឱទរិចកា  ស ើញហត្ពីខ្មងចហមតត្នផទ ។ 
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 ៥- ោភកាចមា ប្បាថាន លាភ ។ 

 ៦- ចហតុកាចមា មានរាំែងរក្សែតុ្ ។ 

នាយកធម៌៦ោ៉ាង 

 រុគគលជារពេរិត្ក្ដី ប្គែេថក្ដី ហែលសវេើជាប្រធ្លនប្ត្ួត្ប្តសលើ
អនក្ែនទ គរបីមាន្យក្វម៌៦ោ៉ាងប្រចាាំសៅក្នុងេ ត្ នជានិចចគឺ : 
 ១- ខមា សេចក្ដីអត់្វន់ ។ 

 ២- ជាគរិយ សេចក្ដីភាា ក់្រឭក្សរឿយៗ ។ 

 ៣- ឧោោន សេចក្ដីឧេាែ៍ ខនេះហខនង ។ 

 ៤- សំវិភាគ ការហចក្រ ាំហលក្ន្វវត្ថុសផសងៗ ។ 

 ៥- ទោ សេចក្ដីអាែិត្អាេ្រ ។ 

 ៦- ឥកខណ្ណ ការរ ាំនពសមើលខុេប្ត្ូវ ។ 

អបាយមុខ៦ោ៉ាង 

 ១- មជជបាន ផឹក្ទឹក្ស្េវងឹគឺេុរា និងសមរយ័ ។ 

 ២- វិកាេររណ ប្តច់សៅតមប្ចក្លាក្ខុេកាល ។ 

 ៣- សមជាាភិររណ សែើរសមើលហលបងមសហាស្េព ។ 

 ៤- ជូានុចោគ សលងហលបងភាន ល់ឬហលបងេីុេង ។ 

 ៥- បាបមិាានុចោគ  សេពគរ់មិត្តអាប្ក្ក់្ ។ 

 ៦- អាេស្ោនុចោគ   ខជិលប្ចអ្េ ។ 

ផឹក្សាមានចោស៦ោ៉ាង 

 ១- សនរិដឋិកា  ធនជានិ  វ ិ្ េប្ទពយស ើញជាក់្ហេដង ។ 

 ២- កេហប្បវឌ្ឍនី    ការរងកឲ្យសក្ើត្រសមាល េះ។ 

 ៣- ចោានំ  អាយតន ំ  ជាសែតុ្ឲ្យសក្ើត្សរាគទាំងឡាយ ។ 

 ៤- អកិតតិសញ្ជននី    ា្ំឲ្យខ្ចសក្រ ដិ៍ស ម្ េះ ។ 

 ៥- ហិរិចកាបិននិទរំសនី  រង្ខា ញសក្រ ដិ៍ខ្មម េ ។ 



-446- 

 

 ៦- បញ្ញាយ  ទុវេេីករណី  សវេើឲ្យប្បាជាា អន់ថយ ។ 

ចដើរ្រកេហកខុសកាេមានចោស៦ោ៉ាង 

 ១- អាាបិស្ស  អគុចាា  អរកខិចា  មិនប្គរ់ប្គង មិនរក្ាខលួន។ 

 ២- បុតតោចោបិស្ស  អគុចាា  អរកខិចា  មិនប្គរ់ប្គង មិនរក្ា
ក្្នប្រពន្ ។ 

 ៣- សាបចតយ្យំបិស្ស  អគុតតំ  អរកខិតំ  មិនប្គរ់ប្គង មិនរក្ា
ប្ទពយេមបត្តិ ។ 

 ៤- សងកិចោ  ចតសុ  ចតសុ  ឋាចនសុ  សេចក្ដីរសងកៀេហត្ងសក្ើត្
មានក្នុងក្ហនលងស្េះៗ ។ 

 ៥- អភូតវរនំ  តសេឹ  រូហតិ  រក្យមិនពិត្ហត្ងធ្លល ក់្មក្ប្ត្ូវ
រុគគលស្េះ(សគសចាទមួលរង្ខក ច់) ។ 

 ៦- វហូនំ  ទុកខធមាានំ  បុរកខិចា  (រុគគលស្េះ)សពញសោយន្វ
ទុក្ខសប្ចើនោ៉ាង ។ 

ចដើរចមើេណេ្បងមចហា្សវមានចោស៦ោ៉ាង 

 ១- កេ  នរច ំ មានរបាាំក្នុងទីណា ក៏្សៅក្នុងទីស្េះ ។ 

 ២- កេ  គីត ំ មានចសប្មៀងក្នុងទីណា ក៏្សៅក្នុងទីស្េះ ។ 

 ៣- កេ  ោទិត ំមានការប្រគាំក្នុងទីណា ក៏្សៅក្នុងទីស្េះ ។ 

 ៤- កេ  អកាាត ំ សគប្ររុាំនិោយក្នុងទីណា ក៏្សៅក្នុងទីស្េះ ។ 

 ៥- កេ  បាណិស្សរំ  មានហលបងវាយគងក្នុងទីណា ក៏្សៅក្នុងទី
ស្េះ ។ 

 ៦- កេ  កុមភថូន ំ  មានហលបងវាយរ្ត្ក្នុងទីណា ក៏្សៅក្នុងទី
ស្េះ ។ 

ចេងណេ្បងភាាេ់មានចោស៦ោ៉ាង 

 ១- ជយំ  ចវរំ  បសវតិ  រុគគលហែល នេះសគ ហត្ងបានសពៀរ ។ 
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 ២- វិតតមនុចសារតិ    អនក្ហែលចាញ់សគ ហត្ងស្ដដ យប្ទពយ ។ 

 ៣- សនរិដឋិកា  ធនជានិ  វ ិ្ េប្ទពយេមបត្តិស ើញទន់ែន់។ 

 ៤- សភាគតស្ស  វរនំ  ន  រូហតិ  សរើសៅកាន់ស្ដលាវនិិចា័យ 
សគមិនសរឿស្ដដ រ់រក្យ ។ 

 ៥- មិាាមច្ឆានំ  បរិភូចា  ពួក្មិត្តអាមាត្យហត្ងសបាេះរង់ ។ 

 ៦- អាោហវិោហកានំ  អប្បតថិចា  សគមិនប្ត្ូវការែែដឹ ងឬ
ឲ្យក្្នស្េីសវេើជាប្រពន្សទ ។ 

ចសវគប់បាបមិតតមានចោស៦ោ៉ាង 

 ១- ចយ  ធុាា  ពួក្រនហែលជាអនក្សលងហលបងភាន ល់ ។ 

 ២- ចយ  ចសាណ្ណោ រនហែលជាអនក្សលងស្េី ។ 

 ៣- ចយ  បិបាសា រនហែលជាអនក្សលងេុរា ។ 

 ៤- ចយ  ចនកតិកា រនហែលជាអនក្សបាក្ប្បាេ់រសញ្ញា ត្អនក្ 

ែនទសោយររេ់ហក្លង ។ 

 ៥- ចយ  វញ្ចនិកា រនជាអនក្សក្ងប្រវញ្ច ន៍អនក្ែនទក្នុងទី 

ចាំសរេះមុខ ។ 

 ៦- ចយ  សាហសិកា រនជាអនក្អែក់្ែសែដើ មប្ទពយអនក្ែនទ ។ 

ខជិេ្រអូសមានចោស៦ោ៉ាង 

 ១- អតិសីតំ   មិនសវេើការង្ខរសោយអាងថាប្ត្ជាក់្ណាេ់ ។ 

 ២- អតិឧណាំ   មិនសវេើការង្ខរសោយអាងថាសដដ ណាេ់ ។ 

 ៣- អតិសាយំ   មិនសវេើការង្ខរសោយអាងថាលាង ចណាេ់ ។ 

 ៤- អតិបាចា   មិនសវេើការង្ខរសោយអាងថាប្ពឹក្ណាេ់ ។ 

 ៥- អតិច្ឆាចា   មិនសវេើកាង្ខរសោយអាងថាឃ្លល នណាេ់ ។ 

 ៦- អតិបិបាសិចា  មិនសវេើការង្ខរ សោយអាងថាសស្េក្
ណាេ់ ។ 
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បុគគេចឈាាះថា្ពាហេណ៍មានធម៌៦ 

 ១- ពាហិតបាបធចមាា  មានបារវម៌រនាត់្សចាលសែើយ ។ 

 ២- និហុំ  ហុចកា មិនេដីអនក្ែនទថាែឹែឹ ។ 

 ៣- និកកសាចោ  មិនមានកិ្សលេែ្ចទឹក្ចត់្ ។ 

 ៤- យតចាា  មានខលួនេប្ងួមសែើយ ។ 

 ៥- ចវទនដគូ  ែល់ទីរាំផុត្ននសវទ ។ 

 ៦- សិត្វហេររិចោ  សៅចរ់ប្ពែមចរយិៈសែើយ ។ 

ចហតុននចសរកដីទ័េ្ក.៦ 

 ១- អសោោ  ជាអនក្សរឿខុេ ។ 

 ២- អហិរិក  មិនខ្មម េបារ ។ 

 ៣- អចនាតតប្ប    មិនខ្មល ចបារ ។ 

 ៤- ចកាសជជ  ខជិលប្ចអ្េ ។ 

 ៥- ចមាហ  លងង់វសងេង ។ 

 ៦- ទុរចរិត  ប្រប្ពឹត្តអាំសពើអាប្ក្ក់្ ។ 

ចហតុហាយនៈរបស់នារី៦្បការ 

 ១- ការសេពេុរានិងសមរយ័ ។ 

 ២- សៅប្ច ្ក្ប្ច ាំជាមួយរុគគលអាប្ក្ក់្ ។ 

 ៣- មិនសៅផទេះស្ដេ មី ។ 

 ៤- ប្តច់ចរសែើរប្គរ់ប្ចក្លាក្ ។ 

 ៥- សពញចិត្តក្នុងការសែក្ ។ 

 ៦- អាស្េ័យផទេះអនក្ែនទ ។ 

ចហត៦ុោ៉ាងទមាាយចសរកដីរច្មើន 

 ១- សេចក្ដីខជិលប្ចអ្េ ។ 

 ២- ច្លចិត្តក្នុងស្រេដី ។ 
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 ៣- រាងកាយសពញសៅសោយសរាគ ។ 

 ៤- ជារ់ចាំរក់្នឹងភ្មិក្ាំសែើ ត្ ។ 

 ៥- មាននិេស័យចសងតៀត្ចងតល់ ។ 

 ៦- ខ្មល ចសគ  ជាមនុេសក្ាំស្ដក្ ។ 

និស្ោរណីយធាតុ ៦ 

 ១- ចមាាចរចាវិមុតតិ       សមតត ហែលចសប្មើន រែ្ត្ចិត្តរចួផុត្
សែើយរហមងក្មាច ត់្សេចក្ដីសប្កាវពយបាទសចញបាន ។ 

 ២- ករុណ្ណចរចាវិមុតតិ   ក្រណុាហែលចសប្មើន រែ្ត្ចិត្តរចួ
ផុត្សែើយរហមងក្មាច ត់្វែិិងាសចញបាន ។ 

 ៣- មុទិាចរចាវិមុតតិ    មុទិតហែលចសប្មើន រែ្ត្ចិត្តរចួផុត្
សែើយរហមងក្មាច ត់្ឥេាសចញបាន ។ 

 ៤- ឧចបកាាចរចាវិមុតតិ  ឧសរកាខ ហែលចសប្មើនរែ្ត្ចិត្តរចួផុត្
សែើយរហមងក្មាច ត់្រាគៈសចញបាន ។ 

 ៥- អនិមិតតចរចាវិមុតតិ  និមិត្តហែលចសប្មើនរែ្ត្ចិត្តរចួផុត្ 
រហមងក្មាច ត់្សេចក្ដីនឹក្គិត្ក្នុងនិមិត្តមានរាគនិមិត្តជាសែើមសចញបាន។ 

 ៦- អសេិមានចរចាវិមុតតិ  អេមិមានេះ (ការប្រកាន់ សគ-សយើង)
កាលចសប្មើនឲ្យសប្ចើន អរ់រ ាំឲ្យសប្ចើន រែ្ត្ចិត្តរចួផុត្សែើយរហមង
ក្មាច ត់្ក្្នេរគឺសេចក្ដីេងស័យសចញបាន ។ 

 * វម៌៦ប្រការសនេះ ហែលសយើងអរ់រ ាំសែើយ សវេើឲ្យសប្ចើនសែើយ 
សវេើឲ្យជាោនសែើយ សវេើឲ្យជាទីតាំងសែើយ រាំ្ញសែើយ េនសាំលត
សែើយ ប្បារព្លតសែើយ ន្វសចសតវមុិត្តិ អានិេងសរហមងបានែ្ចសរល
មក្សនេះឯង ។ 

ផលូវមកនូវ្បចោជន៍៦ោ៉ាង 

 ១- អាចោគ្យំ  សេចក្ដីមិនមានសរាគ ។ 
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 ២- សីេំ  ការប្រប្ពឹត្តិកាយវាចាឲ្យប្រនព ។ 

 ៣- វុោោនុមត ំ សវេើែាំសែើ រតមផល្វអនក្សចេះែឹង ។ 

 ៤- សុតំ  ការស្ដដ រ់ ា្ំឲ្យសក្ើត្រញ្ញា  ។ 

 ៥- ធមាានុវតតិ  ការប្រប្ពឹត្តិតមវម៌ ។ 

 ៦- អេីនា  សេចក្ដីមិនខជិលប្ចអ្េ ។ 

្សីណកវ្បាសច្ឆកចោស៦ោ៉ាង 

 ១- មិនខពេ់សពក្ ៣- មិនធ្លត់្សពក្ ៥- មិនេសពក្ 

 ២- មិនទរសពក្ ៤- មិនេតមសពក្ ៦- មិនសមម សពក្។ 

្សីណកវមានគុណ៦្បការ 

 ១- បុវេោយិនី សពលស្ដេ មីមក្ សប្កាក្ទទួលរេួរាន់ ។ 

 ២- បច្ឆានិបាតិន ី សពលស្ដេ មីអងគុយក៏្អងគុយរក់្ផលិត្ ។ 

 ៣- កឹការបដិសាវិនី សវេើការង្ខរអេីប្ត្ូវេ្មអនុញ្ញា ត្មុន ។ 

 ៤- មចនាបច្ឆរិនី ប្រប្ពឹត្តឲ្យសពញចិត្តស្ដេ មី ។ 

 ៥- បិយោទិនី សរលរក្យឲ្យគួរជាទីស្េលាញ់ ។ 

 ៦- ចនាអតិច្ឆរិនី មិនបានគិត្សប្ដចិត្តស្ដេ មី ។ 

េកខណៈភិកខុពាេ៦្បការ 

 ១- ប្បាថាន ការេរសេើរហែលមិនមានក្នុងខលួន ។ 

 ២- ប្តូ្វការជាប្រមុខក្នុងពួក្ភិក្ខុផងគ្នន  ។ 

 ៣- ប្បាថាន ជាអនក្វាំក្នុងអាវាេ ។ 

 ៤- ប្ត្ូវការឲ្យប្ត្ក្្លែនទសគ្នរព រ្ជា ។ 

 ៥- ចង់ឲ្យរុគគលពីរពួក្(រពេរិត្ ប្គែេថ)យល់កិ្ចចហែលអនក្
ែនទសវេើថាជាររេ់ខលួន ។ 

 ៦- ប្តូ្វការឲ្យនរណាៗតាំងសៅក្នុងអាំណាចខលួនហត្មាន ក់្ក្នុងកិ្ចច
ត្្ច វាំ ប្គរ់ប្រសភទ ។ 
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បុគគេរឭកជាតិបាន៦វួក 

១- តិ្រ ថយិ រឭក្ជាតិ្បាន៤០ក្រប ។ 

 ២- រក្តិ្ស្ដវក័្ រឭក្បាន១០០ែល់ ១០០០ក្រប ។ 

 ៣- អេីតិ្មហាស្ដវក័្ (៨០អងគ) រឭក្បាន១ហេនក្រប ។ 

 ៤- ប្ពេះអគគស្ដវក័្ សអែេង-ស្ដដ ាំ រឭក្បាន១អេសងខយយ ១ហេន
ក្រប ។ 

 ៥- ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ រឭក្បាន២អេសងខយយ ១ហេនក្រប ។ 

 ៦- ប្ពេះេមាម េមពុទ្ ប្ទង់រឭក្បានមិនមានក្ាំែត់្ ។ 

ហាមរច្មើនចមាាកនុងបុគគេ៦វួក 

 ១- អប្បិយបុគគចេ ក្នុងរុគគលហែលមិនជាទីស្េលាញ់ ។ 

 ២- អតិប្បិយសហាយចក  ក្នុងរុគគលហែលជាទីស្េលាញ់ខ្មល ាំង  
 ៣- មជ្ឈចតត  ក្នុងរុគគលហែលជាក្ណាដ លៗ ។ 

 ៤- ចវរបិុគគចេ  ក្នុងរុគគលហែលមានសពៀរនឹងគ្នន  ។ 

 ៥- េិងគវិសភាចគ ក្នុងរុគគលមានសភទផទុយគ្នន  ។ 

 ៦- កាេកចត  ក្នុងរុគគលហែលស្ដល រ់សៅសែើយ ។ 

ចោសននការអងគុយ៦ោ៉ាង 

 ១- អតិទូចរ  និសិចនាា  អងគុយឆ្ងង យសពក្ ។ 

 ២- អច្ឆាសចនន  និសិចនាា អងគុយរិត្សពក្ ។ 

 ៣- ឧបរិោចត  និសិចនាា អងគុយសលើខយល់ ។ 

 ៤- ឧននតប្បចទចស  និសិចនាា អងគុយសលើទីខពេ់ជាង ។ 

 ៥- អតិសមេុោ  និសិចនាា អងគុយប្ត្ង់ចាំសរេះមុខសពក្ ។ 

 ៦- អតិបច្ឆា  និសិចនាា  អងគុយខ្មងសប្កាយ ។ 

នីវរណធម៌៦ោ៉ាង 

 ១- កាមរឆចនាោ  សេចក្ដីប្បាថាន ចាំសរេះកាម ។ 
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 ២- វ្ាបាចោ  សេចក្ដីគាំនុាំ ខឹងសប្កាវ ។ 

 ៣- ឧទធរចកុកកុរច ំ  សេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយ អហែដ ត្អែដ្ ង ។ 

 ៤- ថីនមិទធំ  សេចក្ដីរញួរា សង្ខក្ងក់្ ។ 

 ៥- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 

 ៦- អវិជាា  សេចក្ដីមិនែឹងេចចវម៌ ។ 

ចៅរមមាន៦ថាាក់ 
 ១- ្វះបិចោ  ង្ខរជាប្ពេះររម ។ 

 ២- ្វះសនំ  ង្ខរជាប្ពេះមាន ង ។ 

 ៣- ្វះសិង្ខារ  ង្ខរជាប្ពេះហម៉ា្ង ។ 

 ៤- ្វះ្កមការ ង្ខរជាប្ពេះ្ង ។ 

 ៥- ្វះ្សីការ  ង្ខរជាអនក្មាន ង ។ 

 ៦- ្វះកំណ្ណន់ ង្ខរជាអនក្្ង ។ 

បញ្ញតតិ៦ោ៉ាង 
ទោលទោយន័យរបស់អដឋក្ថា ក្នុងបាលីមុត្តក្ៈ 

 ១- វិជជមានប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិចាំសរេះវម៌ជាកុ្េលនិង
អកុ្េល ហែលហត្ងមានជាវមមត ។ 
 ២- អវិជជមានប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិន្វវម៌ ហែលមិនមានតម
េភាវៈពិត្សទ ែ្ចរក្យថា ស្រេដី  រុរេ ជាសែើម ។ 
 ៣- វិជជមាចនន   អវិជជមានប្បញ្ញតតិ     រញ្ាត្តិន្វេភាវៈហែល
មិនមានប្បាក្ែ សោយេភាវៈហែលមានប្បាក្ែ ។ 
 ៤- អវិជជមាចនន   វិជជមានប្បញ្ញតតិ     រញ្ាត្តិន្វេភាវៈហែល
មានប្បាក្ែ សោយេភាវៈហែលមិនមានប្បាក្ែ ។ 
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 ៥- វិជជមាចនន   វិជជមានប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិន្វេភាវៈមានពិត្
សោយេភាវៈហែលមានពិត្ ។ 
 ៦- អវិជជមាចនន   អវិជជមានប្បញ្ញតតិ  រញ្ាត្តិន្វេភាវៈ
ហែលមិនមានពិត្  សោយេភាវៈហែលមិនមានពិត្ ។ (អែាស្ដ១/៦៥) 

បញ្ញតត៦ិោ៉ាងចទៀត 
រោលរោយន័យរបេ់អាចារយ កនុងអែឋកថាមតុតកៈ 

 ១- ឧបាោបញ្ញតតិ រញ្ាត្តិ សប្រេះអាស្េ័យ េភាវៈ ។ 
២- ឧបនិធាបញ្ញតត ិ រញ្ាត្តិគឺការសប្រៀរសវៀរ ។(១) 

 ៣- សចមាធានប្បញ្ញតតិ  រញ្ាត្តិ គឺការប្រម្ល ។ 
 ៤- ឧបនិកខិតតប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិ គឺការសលើក្ស ើង ។ 
 ៥- តជាាបញ្ញតតិ រញ្ាត្តិ ហែលសលើក្ពីការសលើក្ស ើងស្េះ 
 ៦- សនតតិប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិ គឺការត្គ្នន  ។ 

បញ្ញតត៦ិោ៉ាងចទៀត 
ាមន័យរបេ់អាចារយ កនុងអែឋកថាមតុតកៈ 

 ១- កិរចប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិសោយអាំណាចកិ្ចច (មានរក្យថា
ជាវមមក្ថិក្  ជាវមាម ចារយ ជាប្គូ ជាទហាន ជាសពទយ ជាសែើម) ។ 

 ២- សណ្ណានប្បញ្ញតតិ  រញ្ាត្តិសោយអាំណាចប្ទង់ប្ទយ (មាន
េគម ធ្លត់្ ម្ល ប្រុង េ សមម  ខពេ់ ទរ ជាសែើម) ។ 

 ៣- េិងគប្បញ្ញតតិ  រញ្ាត្តិសោយអាំណាចសភទ (មានស្េី  ប្រុេ 
សខទើយ ជាសែើម) ។ 

 ៤- ភូមិប្បញ្ញតតិ     រញ្ាត្តិសោយអាំណាចភ្មិ      (មានអនក្ហែន 

សកាេល អនក្ហែនមវុរៈ  កាមាវចរ  រប្ាវចរ ជាសែើម) ។ 

                                                            

១- ឧរនិធ្លរញ្ាត្តិ មាន៨ោ៉ាងសទៀត្ ។ 
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 ៥- បរចតតប្បញ្ញតត ិ  រញ្ាត្តិសោយអាំណាចការតាំងស ម្ េះចាំសរេះ 
(មានព្េុខ មីងសៅ  សលាក្តិ្េសៈ េុមនៈ អនុរទុ្ ជាសែើម) ។ 

 ៦- អសងខតប្បញ្ញតតិ    រញ្ាត្តិចាំសរេះអេងខត្វម៌ (មាន  និសរាវ  
វរិាគៈ គឺប្ពេះនិរេ ន ជាសែើម) ។ 

* រណាដ រញ្ាត្តិទាំងស្េះ ភមូ្រិបញ្ាត តរិកួ្ខ្ លះ និង អសងខតរបញ្ាត ត ិ ក៏្គឺ 
វជិ ជមានរបញ្ាត ត ិ ស្េះឯង, ក្ចិ ចរបញ្ាត ត ិចាត់្ជាពួក្ វជិ ជមាទនន  អវជិ ជមានរបញ្ាត ត ិ , 
រញ្ាត្តិែ៏សេេ ស ម្ េះថា អវជិ ជមានរបញ្ាត ិ។ 

ធមាារមេណ៍មាន៦ោ៉ាង 
១-    រស្ដទររ្ ៥ 
២-   េុខុមររ្ ១៦ 
៣-   ចិត្ត ៨៩ 
៤-    សចត្េិក្ ៥២ 
៥-    និរេ ន 
៦-    រញ្ាត្តិ ។ 

អារមេណ៍៦ោ៉ាង 

 ១- រូបារមេណំ  សប្គឿងសតងររេ់ចិត្តគឺររ្ ។ 

 ២- សោោរមេណំ សប្គឿងសតងររេ់ចិត្តគឺេាំស ង ។ 

 ៣- គនាោរមេណំ សប្គឿងសតងររេ់ចិត្តគឺក្លិន ។ 

 ៤- រសារមេណំ  សប្គឿងសតងររេ់ចិត្តគឺរេ ។ 

 ៥- ចផ្ចដឋពាារមេណំ សប្គឿងសតងររេ់ចិត្តគឺផសពេ ។ 

 ៦- ធមាារមេណំ  សប្គឿងសតងររេ់ចិត្តគឺវម៌ ។ 

វតថុមាន ៦ 

វស + ថុ = វតថ ុ(េ>ត្) វត្ថុ ហប្រថាវមមជាតិ្ជាទីសក្ើត្ស ើងនន 

ចិត្តនិងសចត្េិក្ មាន៦គឺ :  
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 ១- រកខុវតថុ  វត្ថុេប្មារ់ស ើញររ្ (ហភនក្) ។ 

 ២- ចសាតវតថុ  វត្ថុេប្មារ់ឮេាំស ង (ប្ត្សចៀក្) ។ 

 ៣- ោនវតថុ  វត្ថុេប្មារ់វុាំក្លិន(ប្ចមុេះ) ។ 

 ៤- ជិោាវតថុ  វត្ថុេប្មារ់ែឹងរេ(អណាដ ត្) ។ 

 ៥- កាយវតថុ  វត្ថុេប្មារ់រ៉ាេះខទរ់េមផេស(កាយ) ។ 

 ៦- ហទយវតថុ  វត្ថុជាទីអាស្េ័យននមស្ធ្លតុ្ និង 

មស្វញិ្ញា ែធ្លតុ្(សរេះែ្ង) ។ 

សំវត់៦ោ៉ាងភិកខុគួរច្បើ 
 ១- ចោមំ  េាំពត់្េមបក្ស ើ ។ 

 ២- កប្ាសិកំ  េាំពត់្អាំសបាេះ ។ 

 ៣- ចកាចសយ្យ ំ  េាំពត់្េ្ប្ត្ ។ 

 ៤- កមពេំ  េាំពត់្សរាមេត្េ ។ 

 ៥- សាណំ  េាំពត់្េមបក្នវម ។ 

 ៦- ភងគ ំ  េាំពត់្លាយវត្ថុ៥ខ្មងសែើម ។ 

(េាំពត់្ចីវរមិនគួរសប្រើ៩ និងមិនគួរប្ទប្ទង់១៤ សមើលពួក្ស្េះៗ ឬរិែក្
សលខ៨/១៦៦+១៦៩ ផង) ។ 

អនុចោមរីវរ៦្បចភទ 

 ១- ទុកូេំ      េាំពត់្ទុក្្លៈ ។ 

 ២- បតតុណណំ    េាំពត់្ហែនរត្តុែណៈ (េាំពត់្ហែលសក្ើត្សោយ 

   េ្ប្ត្ក្នុងរត្តុែណរបសទេ ) ។ 

 ៣- រីនបដដ ំ     េាំពត់្ហែនចីនរែដៈ ។ 

 ៤- ចសាមារបដដំ   េាំពត់្ហែនសស្ដមាររែដៈ ។ 

 ៥- ឥទធិមយិកំ     េាំពត់្េសប្មចសោយឫទ្ិ ។ 

 ៦- ចទវទតតិយ ំ  េាំពត់្ហែលសទវតឲ្យ ។ 
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ទឹក្ជេក់៦ោ៉ាង 

 ១- មូេរជនំ ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្អាំពីសមើម ។ 

 ២- ខនធរជនំ ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្អាំពីសែើម ។ 

 ៣- តររជនំ ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្អាំពីេមបក្ ។ 

 ៤- បតតរជនំ ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្អាំពីេលឹក្ ។ 

 ៥- បុបផរជនំ ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្អាំពីផ្កក  ។ 

 ៦- ផេរជនំ ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្អាំពីហផល ។ 

 - ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្អាំពីសមើម សរៀរហត្សមើមរសមៀត្សចញ ។ 

 -  ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្អាំពីសែើម សវៀរហត្សែើមហេបង និងសែើមស លសចញ។ 

 - ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្អាំពីេមបក្ សវៀរហត្ េមបក្សលាទទៈ និង េមបក្
ប្ពែ្ត្សចញ ។ 

 - ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្អាំពីេលឹក្ សវៀរហត្េលឹក្មសក្លឿ និងេលឹក្ប្ត្ុាំសចញ (សរើ
េាំពត់្ប្គែេថសប្រើសែើយ េមគួរប្រលក់្សោយទឹក្មសក្លឿមដង ក៏្គួរ) ។ 

 - ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្ពីផ្កក  សរៀរហត្ផ្កក ចារ និងផ្កក ែក្គ្នាំសចញ ។ ចាំហែក្
ទឹក្ប្រលក់្សក្ើត្ពីហផលស ើ េមគួរទាំងអេ់ ។ 

 ចីវរររេ់រពេរិត្ មិនហមនសចេះហត្សប្រើតមម៉ា្ែឬតមពែ៌ហររ
ណាក៏្បានែ្ចប្គែេថស្េះសទ គឺសប្រើឲ្យប្ត្ូវតមខ្មន ត្ និងតមពែ៌
សទៀត្ផង ។  (ខ្មន ត្ចីវរសមើល អែាក្ថាចីវរក្ខន្ក្ៈ) ។ 

សរចៈ៦ោ៉ាង 

 ១- វរីសរចៈ ការសរលរក្យពិត្ មិនភ្ត្កុ្ែក្ ។ 

 ២- សមេតិសរចៈ  ពិត្សោយេនមតិ្ថាជាេត្េ-រុគគល ។ 

 ៣- សភាវសរចៈ  ពិត្តមេភាវៈគឺ មិនសទៀង ជាទុក្ខ និងជា
អនតត  ។ 
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 ៤- បរមតថសរចៈ  ពិត្សោយររមត្ថ គឺមិនហមនេត្េរុគគល មិន
ហមនសគ មិនហមនសយើង ។ 

 ៥- អរិយសរចៈ    ពិត្សោយទុក្ខ េមុទយ និសរាវ និងមគគ ។  
 ៦- និពាានសរចៈ    ពិត្សោយសេចក្ដីេងរ់   គឺប្ពេះនិរេ ន រ ាំលត់្ 

សភលើងកិ្សលេ សភលើងទុក្ខ ។ 

ចសរកដីសាបសូន្យ៦្បការណដេបុរសេង់កនុងន្ទសដី 
 ១- វេវចនាៅ ទុវេោ  ចហានដិ  មានក្មាល ាំងក៏្ែ្ចជាគ្នម ន ។ 

 ២- ថាមវចនាៅ  ហាយចរ  មានភាពរងឹមាាំក៏្ែ្ចជាទន់ប្ជាយ ។ 

 ៣- រកខុចនា  អនធកា  ចហានដិ  មានហភនក្លតក៏្ែ្ចជាហភនក្ខ្មេ ក់្ ។ 

 ៤- គុណវចនាៅ   នគិគុណ្ណ   ចហានដិ     មានសេចក្ដីលត  ក៏្ែ្ចជា 

គ្នម ន។ 

 ៥- បញ្ញវចនាៅ  ហាយចរ  មានរញ្ញា ក៏្ែ្ចជាលងង់ ។ 

 ៦- បមុាាបាចស  វនធនដិ  សទេះរចួផុត្អ ទ្ ក់្សែើយក៏្ជារ់សទៀត្  
 * ចាំហែក្ឯស្រេដីហែលលង់វសងេងក្នុងរុរេវញិ ក៏្មានន័យែ្ច
គ្នន សនេះហែរ ។ 

្ទវ្យននបុគគេ៦វួក 

 ១- ឥតថីនញ្ច  ធនំ  រូបំ  ស្រេដីមានររ្ជាប្ទពយ ។ 

 ២- បុរិសានំ  ធនំ  កុេំ រុរេមានប្ត្ក្្លជាប្ទពយ។(១)  
 ៣- ឧរានំ  ធនំ  វីសំ ពេ់មានពិេជាប្ទពយ ។ 

 ៤- ភូបាោនំ  ធនំ  វេំ   សេដចហផនែីមានក្ងទ័ពជាប្ទពយ ។ 

 ៥- ភិកខូនញ្ច  ធនំ  សីេំ ភិក្ខុមានេីលជាប្ទពយ ។ 

 ៦- ្ពាហេណ្ណនំ  ធនំ  វិជាា  ប្រែមែ៍មានវជិាជ ជាប្ទពយ ។ 

                                                            

១ - ក្ហនលងខលេះថា បុរិសានំ  វជិាា  ធនំ = រុរេមានវជិាជ ជាប្ទពយ សៅវញិ ។ 
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ផលូវននចសរកដីអា្កក់.៦ 

 ១- អាេស្សយ  សេចក្ដីខជិលប្ចអ្េ ។ 

 ២- មទ   សេចក្ដីស្េវងឹ ។ 

 ៣- អនុោោន   មិនមានសេចក្ដីឧេាែ៍  ខមីឃ្លម ត្ ។ 

 ៤- អសញ្ញម   សេចក្ដីមិនេប្ងួម ។ 

 ៥- និោោ   សេចក្ដីសង្ខក្ងុយ ។ 

 ៦- អនភិរតិ   សេចក្ដីមិនសប្ត្ក្អរក្នុងវម៌វន័ិយ ។ 

អសាធារណញ្ញាណ៦ 

 ១- ឥន្ទនរិយបចោបរិយតតញ្ញាណ  ញាែហែលែឹងន្វឥគនទិយ
ហែលចាេ់កាល  ឬទន់ខចីររេ់ពួក្េត្េ ។ 

 ២-សាាសោនុសយញ្ញាណ ញាែហែលែឹងន្វអវយស្េ័យ 
ឬអនុេ័យក្នុងេ ដ្ នររេ់ពួក្េត្េ ។ 

 ៣- យមកប្ាដិហារិយញ្ញាណ(១)  ញាែហែលេហមដងឫទ្ិ 
បាែិហារយជាគ្ៗបាន ។ 

 ៤- មហាករុណ្ណសមាបតតិញ្ញាណ  ញាែក្នុងការច្ល
េមារត្តិ  មានមហាក្រណុាជាអារមមែ៍ ។ 

 ៥- សវេញ្ញុតញ្ញាណ ញាែហែលែឹងន្វវត្ថុទាំងពួង ។ 

 ៦- អនាវរណញ្ញាណ ញាែហែលមិនមានអេីរារាាំងបាន ។ 

បុគគេខ្សត់វិជាា៦វួក 

 ១- អេចសា  រុគគលខជិលប្ចអ្េ ។ 

 ២- មនរវុទធ ិ  រុគគលមានរញ្ញា តិ្ច ។ 

 ៣- សុខិចា  រុគគលសផដក្ផដួលចង់ហត្េុខស្េួល ។ 

                                                            

១ - ក្នុងរិែក្៦៩/២៨០ថា យមក្រាែិែិរញ្ញា ែ ។ 
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 ៤- វ្ាធិបិឌិត    រុគគលហែលពយវិសរៀត្សរៀន ។ 

 ៥- និ្ោ ុ  រុគគលសប្ចើនសង្ខក្ងុយក្នុងការសែក្ ។ 

 ៦- កាមុទសចរតិ   រុគគលសប្ចើនសពញចិត្តក្នុងកាមគុែ ។ 

គុណសម្បតតិ៦របស់្វះឧបជ្ាយ៍ 
 ១- ភិក្ខុហែលប្រក្រសោយក្ងេីល ជាអសេក្ខៈ ។ 

២- ប្រក្រសោយក្ងេមាវិ ជាអសេក្ខៈ ។ 

៣- ប្រក្រសោយក្ងរញ្ញា  ជាអសេក្ខៈ ។ 

៤- ប្រក្រសោយក្ងវមុិត្តិ ជាអសេក្ខៈ ។ 

៥- ប្រក្រសោយក្ងវមុិត្តិញ្ញា ែទេសនៈ ជាអសេក្ខៈ ។ 

៦- មានវេា១០ ឬសលើេពី១០ស ើងសៅ ។ 

អងគ៦ោ៉ាងចទៀត 

 ១- គឺជាភិក្ខុមានេទ្ ។ 

 ២- មានសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 

 ៣- មានសេចក្ដីហប្ក្ងខ្មល ចបារ ។ 

 ៤- ប្បារព្សេចក្ដីពយោម ។ 

 ៥- មានេតិ្ខ្មជ រ់ខជួន ។ 

 ៦- មានវេា១០ ឬសលើេពី១០ស ើងសៅ ។ 

អងគ៦ោ៉ាងចទៀត 

 ១- ភិក្ខុមិនវរិត្តិចាក្េីលក្នុងអវិេីល ។ 

 ២- មិនវរិត្តិចាក្មារោទក្នុងអរាចារ ។ 

 ៣- មិនវរិត្តិចាក្ទិែាិ ក្នុងអតិ្ទិែាិ ។ 

 ៤- ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 

 ៥- ជាអនក្មានប្បាជាា  ។ 

 ៦- មានវេា១០ ឬសលើេពី១០ស ើងសៅ ។ 
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អងគ៦ោ៉ាងចទៀត 

 ១- គឺភិក្ខុជាអនក្អាចនឹងសប្រើសគ ឬរសប្មើន្វអសនដវាេិក្ក្ដី 
េទិ្វហិារកិ្ក្ដី ហែលមានរាំងឺ ។ 

 ២- អាចនឹងរាំបាត់្ ឬសប្រើសគឲ្យរាំបាត់្ន្វសេចក្ដីអផសុក្ហែល
សក្ើត្ស ើង ។ 

 ៣- អាចនឹងរស ទ្ រង់ ឬសប្រើសគឲ្យរស ទ្ រង់តមវម៌ន្វសេចក្ដី
េងស័យហែលសក្ើត្ស ើង ។ 

 ៤- ស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 

 ៥- ស្ដគ ល់ការសចញចាក្អារត្តិ ។ 

 ៦- មានវេា១០ ឬសលើេពី១០ស ើងសៅ ។ 

អងគ៦ោ៉ាងចទៀត 

 ១- ភិក្ខុជាអនក្អាចឲ្យអសនដវាេិក្        ឬេទិ្វហិារកិ្េិក្ាក្នុង 

អភិេមាចារកិាេិកាខ បាន ។ 

 ២- អាចទ្ ម្ នក្នុងអាទិប្ពែមចរយិកាេិកាខ បាន ។ 

 ៣- អាចទ្ ម្ នក្នុងអភិវម៌ ។ 

 ៤- អាចទ្ ម្ នក្នុងអភិវន័ិយ ។ 

 ៥- អាចសោេះតមវម៌ន្វទិែាិខុេហែលសក្ើត្ស ើង ។ 

 ៦- មានវេា១០ ឬសលើេពី១០ស ើងសៅ ។ 

អងគ៦ោ៉ាងចទៀត 

 ១- ភិក្ខុស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 

 ២- ស្ដគ ល់អ្រត្តិ ។ 

 ៣- ស្ដគ ល់លែុការត្តិ ។ 

 ៤- ស្ដគ ល់គរកុារត្តិ ។ 
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 ៥- ភិក្ខុស្េះសចេះបាតិ្សមាក្ខទាំង២សោយពិស្ដដ រ សចេះហចក្រទ 
ភារនៈ សោយប្រនព ចាាំស្ដទ ត់្រត់្មាត់្សោយប្រនព កាត់្សេចក្ដីសោយ
ប្រនពតមេុត្ៈ (ខន្ក្ៈ+ររវិារៈ) តមអនុពយញ្ជ នៈ(អក្ខរៈ+រទ) ។ 

 ៦- មានវេា១០ ឬសលើេពី១០ស ើងសៅ ។ 

 * គុែេមបត្តិររេ់ភិក្ខុប្រក្រសោយអងគ៦ោ៉ាងែ្ចសរៀររារ់
ខ្មងសលើសនេះ គឺគួរឲ្យឧរេមបទ គួរឲ្យនិេស័យ គួរឲ្យស្ដមសែរ 
រសប្មើខលួនបាន ។ 

ឋាន៦ោ៉ាង 

 ព្រះវន័ិយធរ មនុនឹងវនិិ្ឆយ័អធកិរណ៍្ ព្តូវព្តួតរមើលឋាន៦

ោ៉ា ងរនះជាមនុេិន គ ឺ: 

 ១- វតថុ  ឱចោចកតវេំ  ប្ត្ួត្សមើលសរឿងរា៉ា វ ។ 

 ២- មាតិកា  ឱចោចកតពាា   ប្ត្ួត្សមើលមាតិ្កា ។ 

 ៣- បទភាជនីយំ  ឱចោចកតវេំ     ប្តួ្ត្សមើលរទភារនីយ៍ ។ 

 ៤- តិកបរិចរឆចោ  ឱចោចកតចពាា  ប្ត្ួត្សមើលតិ្ក្ររសិចាទ ។ 

 ៥- អនដោបតតិ  ឱចោចកតពាា  ប្ត្ួត្សមើលអនដរារត្តិ ។ 

 ៦- អនាបតតិ  ឱចោចកតពាា   ប្ត្ួត្សមើលអ្រត្តិ ។ 

សិកាាបទ ៦ 

ណដលព្េង់រញ្ាត តទព្ពាះអាជវីៈជាទហតគុ ឺ: 
 ១- ភិក្ខុប្បាថាន លាមក្  សរលអួត្ឧត្តរមិនុេសវមមហែលមិន
មានពិត្ សប្រេះអារីវៈជាសែតុ្ ប្ត្ូវអារត្តិបារារិក្ ។ 

 ២- ភិក្ខុសវេើការររួលឲ្យប្រុេ - ស្េីបានគ្នន  សប្រេះអារីវៈជា
សែតុ្ប្ត្ូវអារត្តិេងាទិសេេ ។ 
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 ៣- ភិក្ខុសរលរញ្ា ិត្រសញ្ា ៀងថា ភិក្ខុណាសៅក្នុងវហិារររេ់
អនក្ ភិក្ខុស្េះជាប្ពេះអរែនត សប្រេះអារីវៈជាសែតុ្ កាលសរើសគែឹង
ចាេ់ប្ត្ូវអារត្តិថុលលចច័យ ។ 

 ៤- ភិក្ខុមិនមានរាំងឺ េ្មរែីត្សភារន សែើមបីប្រសោរន៍ខលួន
ឯងសែើយឆ្ងន់ សប្រេះអារីវៈជាសែតុ្ ប្ត្ូវអារត្តិបាចិត្តិយ ។ 

 ៥- ភិក្ខុនីមិនមានរាំងឺ េ្មរែីត្សភារន សែើមបីប្រសោរន៍
ខលួនសែើយឆ្ងន់ សប្រេះអារីវៈជាសែតុ្ ប្តូ្វអារត្តិបាែិសទេនីយ ។ 

 ៦- ភិក្ខុមិនមានរាំងឺ េ្មេមលឬបាយសែើមបីប្រសោរន៍ខលួនឯង
សែើយឆ្ងន់ សប្រេះអារីវៈជាសែតុ្ ប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ ។ 

បុបផវិកត៦ិោ៉ាង 
បបុផវកិត ិគរឺធវើផ្កក ឲ្យមបែកៗ មែលព្រះអងគព្ទងហ់ាមគ ឺ: 

១- គនថិម ំ ប្ក្ងសោត្ ។  
២- ចាបផិមំ   ប្ក្ងរមួច្លកួ្ច ឬប្ក្ងផគុាំ  ។ 
៣- ចវធិមំ    ប្ក្ងសោត្  ឬប្ក្ងសេៀត្ ែ្ចផ្កក ស ើហែលប្ក្ង  

សស្ស្ដរផ្កក  បានែល់ភួងផ្កក ម ទ្ រុេសជាសែើម ។ 
៤- ចវថិមំ    ប្ក្ងព័ន្ឬប្ក្ងចង បានែល់ប្ត្ួយផ្កក ស ើហែល

យក្អាំសបាេះចងព័ន្គ្នន ស ើង ។  
៥- បូរិមំ       ប្ក្ងវង់  បានែល់ផ្កក ស ើ  ហែលប្ក្ងសស្ស្ដរផ្កក  

ឬចាក់្ជាហមក្ ជាហខសសែើយចងជាវង់ គឺភួងមាល័យ ។ 
៦- ោយិម ំ    ប្ក្ងរច្ បានែល់ផ្កក ស ើ ហែលប្ក្ងចាក់្ជា

ហភនក្ជានផទ សៅថា ប្ក្ឡាេាំណាញ់។ 
ញញឹម៦ោ៉ាង 

១- សិត       ញញឹមមិនឲ្យស ើញអញ្ញច ញសវមញ (ប្ពេះពុទ្) ។ 
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២- ហសិត     ញញឹមលមមស ើញអញ្ញច ញសវមញ    (ប្ពេះអរែនត   
អ្គ្នមី  េក្ទគ្នមី សស្ដតរនន រុថុរជន ការញញឹមសនេះសប្ដពីប្ពេះ
អរែនត ប្បាក្ែជារុែយឬបារ) ។ 

៣- វិហសិត    សេើចមានេាំស ងស្ស្ដលៗ (អរយិៈ៣ពួក្ និង
រុថុរជន) ។ 

៤- អតិហសិត  សេើចេាំស ងខ្មល ាំង  (េក្ទគ្នមី   សស្ដតរនន  
និងរុថុរជន) ។ 

៥- ឧបហសិត  សេើចែរារញ័រកាយ (រុថុរជន) ។ 
៦- អវហសិត  សេើចែរារែ្រទឹក្ហភនក្ (រុថុរជន) ។ 

និគគហកមេមាន៦ 
 រ ា្ ះេងឃកមាមយួព្បរភទ  េព្មាប់ោក់រទេែល់ភកិខុអនក

ព្បព្រឹតតខុេវនិយបបចញតត ិ 

 ១- តជជនីយកមេ ក្មមហែលគួរសរលេដីរស ទ្ េ ។ 
 ២- និយស្សកមេ ក្មមហែលសវេើឲ្យថយយេ ។ 
 ៣- បពាាជនីយកមេ ក្មមហែលប្ត្ូវរសែដ ញសចញ ។ 
 ៤- បដិសារណីយកមេ   ក្មមសវេើឲ្យរឭក្ស ើញសទេ សែើយេ្ម 

ខមាសទេវញិ ។ 
 ៥- ឧចកខបនីយកមេ ក្មមហែលេងឃគរបីសលើក្ស ើង ។ 
 ៦- តស្សបាបិយសិកាកមេ  ក្មមហែលប្ត្ូវោក់្សទេរហនថម ។ 

3 
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ការស្ង្គគ យនា 

ការសង្គគយនាទរើរារ់តាម្លដំារ់ននកាលរបវត តមិាន ៦ ទល ើក្គ ឺ: 

 សង្គា យនារ ើកទី១  (រិ.១១/៣៥៦) 
-ពុទេ្ក្រារៈ  ក្នលងសៅបាន៣ហខ 
-ទីតាំងៈ       សៅេត្តរែណគុហា ប្ក្ុងរារប្គឹេះ 
-គែៈេងឃៈ  ចាំនួន៥០០អងគ, មានប្ពេះមហាក្េសរៈ ជាប្រធ្លន 
-ប្ពេះរាជាៈ       ប្ពេះបាទអជាត្េត្តុ 
-រយៈសពលៈ   ៧ ហខ 
-ម្លសែតុ្ៈ  េុភទទភិក្ខុរងកលក្ខែៈ ចប្មូងចប្មាេ់សៅក្នុងប្ពេះ

ពុទ្ស្ដេ្ ។ 

 សង្គា យនារ ើកទី២  (រិ.១១/៣៨៤) 
-ពុទេ្ក្រារៈ  ក្នលងសៅបាន១០០ឆ្ងន ាំ 
-ទីតាំងៈ        សៅវាលិការាម ប្ក្ុងសវស្ដលី 
-គែៈេងឃៈ  ចាំនួន៧០០អងគ, មានប្ពេះេពេកាមី ជាប្រធ្លន 
-ប្ពេះរាជាៈ        ប្ពេះបាទកាឡាសស្ដក្ 
-រយៈសពលៈ     ៨ ហខ 
-ម្លសែតុ្ៈ     ពួក្វរជីភិក្ខុប្រប្ពឹត្តសលមើេក្នុងវត្ថុ១០ប្រការ ។ 

 សង្គា យនារ ើកទី៣  (េ.ខ.១/១០៨-១២៥) 
-ពុទេ្ក្រារៈ  ក្នលងសៅរវាង២១៨ឆ្ងន ាំ 
-ទីតាំងៈ        សៅអសស្ដការាម  ប្ក្ុងបាែលិរុប្ត្ 
-គែៈេងឃៈ  ចាំនួន១.០០០អងគ,  មានប្ពេះសមាគគលីរុត្តតិ្េសសត្ថរ 

ជាប្រធ្លន។ 
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-ប្ពេះរាជាៈ        ប្ពេះបាទវមាម សស្ដក្ 
-រយៈសពលៈ    ៩ ហខ 
-ម្លសែតុ្ៈ   មានពួក្និប្គនថចាំនួន៦មឺុនររ្ មក្រនលាំខលួនច្លរួេ

ក្នុងប្ពេះពុទ្ស្ដេ្ រងកអវិក្រែ៍ក្នុងេងឃ (េម័យស្េះភិក្ខុេងឃ
មាន៦០ហេនររ្) ។ 
   *សប្កាយពីសវេើត្តិ្យេង្ខគ យ្រចួសែើយ ប្ពេះសមាគគលីរុត្តតិ្េសសត្ថរ 
សោយមានការឧរត្ថមភពីប្ពេះមហាក្សប្ត្ បានចាត់្រញ្ជ្ នេមែទ្ត្ 
សែើមបីឲ្យសៅប្រកាេស្ដេ្ ក្នុងរចចនតិមរនរទទាំងឡាយ ៩ត្ាំរន់ 
ក្នុងរវាងពុទ្េក្រារ២៣៤ (សមើលពួក្១០) ។ 
(េង្ខគ យ្ទាំង៣សលើក្ខ្មងសលើសនេះ សវេើសៅប្រសទេឥណាឌ ទាំងអេ់) 

 សង្គា យនារ ើកទី៤  (េមនត. ភាគ១) 

-ពុទេ្ក្រារៈ  ក្នលងសៅបាន២៣៦? 
-ទីតាំងៈ        សៅថ្បារាម ប្ក្ុងអនុរាវរុរ ី(ប្រសទេស្េីលង្ខក ) 
-គែៈេងឃៈ   ចាំនួន៦៨.០០០អងគ  មានប្ពេះមែិនទសត្ថរជាប្រធ្លន 
-ប្ពេះរាជាៈ       ប្ពេះបាទសទវានមបិយតិ្េសៈ 
-រយៈសពលៈ    ១ ឆ្ងន ាំ 
-ម្លសែតុ្ៈ   ការេង្ខគ យ្សលើក្សនេះមិនមានសែតុ្ឬអវិក្រែ៍

អេីសក្ើត្ស ើងសទ គឺសវេើសែើមបីប្គ្នន់ហត្រប្មេះប្ពេះពុទ្ស្ដេ្ឲ្យរងុសរឿង
ហត្រ៉ាុសណាណ េះ ។ 

 សង្គា យនារ ើកទី៥ 

-ពុទេ្ក្រារៈ  ក្នលងសៅបាន៤៣៣ឆ្ងន ាំ 
-ទីតាំងៈ        សៅតិ្េសមហាវហិារ ប្កុ្ងអនុរាវរុរ ី(ស្េីលង្ខក ) 
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-គែៈេងឃ  ចាំនួន ១.០០០អងគ,    មានប្ពេះមហាតិ្េសសត្ថរជា
ប្រធ្លន , 

-ប្ពេះរាជាៈ       ប្ពេះបាទវែដគ្នមិែីអភ័យ 
-រយៈសពលៈ   ១ ឆ្ងន ាំ 
-ម្លសែតុ្ៈ   សក្ើត្វវិាទ រវាងពួក្ភិក្ខុមហាវហិារ និងពួក្ភិក្ខុខ្មង

អភយគិរវីហិារ ។ 

 សង្គា យនារ ើកទី៦  
-ពុទេ្ក្រារៈ  ក្នលងសៅបាន៩៥៦ឆ្ងន ាំ 
-ទីតាំងៈ        ប្រសទេស្េីលង្ខក  
-គែៈេងឃៈ  ចាំនួន១អងគ គឺប្ពេះពុទ្សឃ្លស្ដចារយ(ជាតិ្ឥណាឌ ) 
-ប្ពេះរាជាៈ        ប្ពេះបាទមហា្ម 
-រយៈសពលៈ    ១ ឆ្ងន ាំ 
-ម្លសែតុ្ៈ     ប្ពេះឧររាយ៍ប្ពេះ្មសរវត្ៈ រញ្ជ្ នសៅ ។ 

 សង្គា យនារៅព្បរទសកមពជុា 

ការហប្រពុទ្វចនៈមក្ជាភាស្ដររេ់ខលួន សក្ើត្មានជាប្រស្ដន មួយវាំ
អនក្ខលេះយល់ថាមិនគួរហប្រសទ អនក្ខលេះយល់ថា គួរហត្ហប្រមក្ជាភាស្ដ
ររេ់ខលួន សមា៉ាល េះសែើយបានជារណាដ ប្រសទេ កាន់ប្ពេះពុទ្ស្ដេ្
រហែដ ត្រសណាដ យមិនបានយក្ចិត្តទុក្ោក់្សៅសលើសរឿងសនេះ ។ សោយ
ហ ក្ ប្រសទេក្មពុជាសយើង កាលបានរសងកើត្ពុទ្ស្ដេនរែឌិ ត្យសនេះ
ស ើង សទើរសផដើមចាត់្ការហប្រប្ពេះនប្ត្រិែក្ហែលជាភាស្ដបាលី មក្ជា
ភាស្ដហខមរមុនសគរងតេ់ ។ 
 ការហប្រសនេះ ក្នុងអារមភក្ថាសយើងឲ្យស ម្ េះថា ឧត្តមសង្គា យនា 
សោយមានលក្ខែៈហរលក្  និងពិសេេជាងេង្ខគ យ្សលើក្មុនៗ
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ទាំងអេ់ សប្រេះសយើងបានហប្រមក្ជាភាស្ដជាតិ្ររេ់ខលួន សែើយបាន
សបាេះពុមពជាសេៀវសល មានបាលីសៅទាំព័រខ្មងសអែេង និងេប្មាយសៅ
ទាំព័រខ្មងស្ដដ ាំ ចុេះសលខទាំព័រប្ត្ូវគ្នន  ហត្សយើងមិនបានោក់្ថាជាការ
េង្ខគ យ្សលើក្ទីរ៉ាុ ម្ នសទ ។ េ្មពុទ្ររេ័ិទ េរបុរេរន
ទាំងឡាយ ប្ជាររសរៀរចាត់្ការសបាេះពុមពប្ពេះនប្ត្រិែក្សៅប្រសទេ
សយើងសោយលតិត្លតន់ែ្ចត្សៅ : 
 ប្ពេះរាររោា ភិបាលររេ់សយើង បានសវេើប្កិ្ត្យមួយ សលខ១០៦ 
ចុេះនថងទី១៤ ហខវន្ ព.េ.២៤៧២, គ.េ.១៩២៩ តាំងអវិរតី្មួយររ្ 
អវិរតី្រងពីរររ្ និងប្ក្ុមរាំនុាំសប្ចើនររ្ ហែលហចក្ជា៦ប្ក្ុមគឺៈ 

១- សលាក្អនក្េរសេរចមលង មួយប្ក្ុម 
២- សលាក្អនក្ហប្រពីបាលីមក្ជាភាស្ដហខមរ មួយប្ក្ុម 
៣- សលាក្អនក្សផទៀងបាលី មួយប្ក្ុម 
៤-សលាក្អនក្ពិនិត្យសេចក្ដីហប្រជាភាស្ដហខមរ មួយប្ក្ុម 
៥- សលាក្អនក្ពិនិត្យសេចក្ដីហប្រជាភាស្ដហខមរេសប្មចមួយប្ក្ុម 
៦- សលាក្អនក្ពិនិត្យវញិ្ញា ស្ដសបាេះពុមពមួយប្កុ្មសទៀត្ សទើរបាន

េសប្មចជាសេៀវសលស ើង ។ 
 ប្ក្មុេងគីតិ្កាចារយទាំង៦ប្កុ្មសនេះ បានសវេើការសៅវទិយស្ដថ ន
ពុទ្ស្ដេនរែឌិ ត្យ សោយមានការោិល័យពិសេេមួយសៅថា 
ប្កុ្មរាំនុាំប្ពេះនប្ត្រិែក្ ។ កាលប្ររុាំសលើក្ែាំរ្ងប្ក្ុមរាំនុាំបានេសប្មច
ថា ក្នុងការសផទៀងផ្កទ ត់្ហប្រសនេះ ប្តូ្វយក្ប្ពេះនប្ត្រិែក្េលឹក្រតឹ្ហខមរសយើង
ជាសគ្នល ។ លុេះបានរាំនុាំប្ពមសប្ពៀងគ្នន សែើយ ប្ក្ុមរាំនុាំអនក្ចមលងបាន
ចមលងពីគមពីរេលឹក្រតឹ្ហខមរ ចមលងសែើយរញ្ជ្ នសៅប្កុ្មរាំនុាំសផទៀងបាលី, 
ប្ក្ុមសផទៀបាលីបានយក្ប្ពេះនប្ត្រិែក្សេៀម ភ្មា លង្ខក  ឱរ ៉ារ្ មក្
សផទៀងគ្នន សមើល សរើស ើញមានការហរលក្គ្នន ខលេះសោយអសនលើៗ មិនហា នហក្
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ហប្រលុរសចាលសទ បានសវេើជាសលខសោងសៅថា នយលក្ខែៈ មក្
ោក់្សៅខ្មងសប្កាមទាំព័រ សោយែឹក្រ ទ្ ត់្ខែឌ ោក់្អក្ខរអាទិេសងកត្
ថា ម. រិែក្ភ្មា, េី. េីែ , ឱ. ឱរ ៉ារុ ។ ប្ក្ុមរាំនុាំសផទៀងបាលីពិនិត្យ
សមើលសែើយ រញ្ជ្ នសៅប្កុ្មរាំនុាំពិនិត្យសេចក្ដីហប្រ ។ ប្កុ្មពិនិត្យ
សេចក្ដីហប្រសនេះ កាលពិនិត្យសេចក្ដីហប្រនីមួយៗ បានយក្អែាក្ថា 
ែីកា សោរ្ មក្សវេើជាសគ្នល លុេះពិនិត្យសេចក្ដីហប្រសែើយ រញ្ជ្ ន
សៅប្ក្ុមេរសេរចមលង ឲ្យេរសេរេមាត ត្ ចមលងេមាត ត្សែើយ រញ្ជ្ ន
សៅប្កុ្មរាំនុាំពិនិត្យសេចក្ដីហប្រវញិ ។ ប្កុ្មរាំនុាំពិនិត្យសមើលមដងសទៀត្ 
ស ើញថាប្តឹ្មប្តូ្វសែើយ សទើររញ្ជ្ នសៅប្កុ្មរាំនុាំពិនិត្យសេចក្ដីហប្រ
េសប្មច ។ ប្ក្ុមរាំនុាំសនេះពិនិត្យសផទៀងផ្កទ ត់្សមើលតម អែាក្ថា ែីកា 
សោរ្ ែហែល  សែើមបីរញ្ញជ ក់្ឲ្យស ើញថាប្តឹ្មប្ត្ូវពិត្ប្បាក្ែ ។ 
លុេះពិនិត្យែមត់្ចត់្សែើយសទើររញ្ជ្ នសៅេុាំសេចក្ដីយល់ប្ពមពីេងឃ-
្យក្ទាំងពីរគែៈ រ ទ្ រ់មក្រញ្ជ្ នេាំសែរសនេះសៅកាន់ការរាំនុាំ
រែាមគនតីជាទីរាំផុត្។ កាលសចញពីរាំនុាំរែាមគនតីសែើយ សទើរេាំសៅសនេះ
អាចសផាើសៅសរាងពុមពចាត់្ការសបាេះពុមពបាន ។  
 តមសេចក្ដីពែ៌្មក្រ៉ាុសែណេះ ស ើញថាប្ពេះនប្ត្រិែក្ហខមរ
សយើង ឧត្តមប្រសេើរជាងប្ពេះនប្ត្រិែក្ប្រសទេណាៗទាំងអេ់ សោយ
សែតុ្ហត្សយើងបានហប្រមក្េប្មាយជាសខមរភាស្ដ សពញមួយចរ់ឥត្
សេេេល់ ។ ការសវេើែ្សចនេះមានហត្ប្រសទេហខមរសយើងមួយសទ ហែល
អាចសវេើបានមុនសគរងតេ់ ទុក្ជាការប្រសេើររាំផុត្ រាំសពញសេចក្ដីប្ត្ូវ
ការររេ់ពុទ្ស្ដេនិក្ជាទ្សៅ សប្រេះសមើលតមប្រវត្តិស ើញថា 
េង្ខគ យ្៤សលើក្ប្គ្នន់ហត្ចាាំទុក្សោយមុខបាឋៈ និងទី៥ប្គ្នន់ហត្
ចារកឹ្ទុក្ក្នុងេលឹក្រតឹ្ជាភាស្ដបាលីរ៉ាុសណាណ េះ ពុាំហែលបានហប្រមក្ជា
ភាស្ដេប្មាយជាតិ្ខលួនឲ្យចរ់េពេប្គរ់សទ ។ 
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 សោយការង្ខរររេ់សយើង ប្រសេើរែ្ចបានសរលមក្សនេះ ប្ពេះ
នប្ត្រិែក្សយើង ក៏្ប្ត្ូវបានទទួលរក្យេរសេើរពីេមាន ក់្ប្រសទេអនក្
កាន់ពុទ្ស្ដេ្ និងពី្្ប្រសទេែនទខលេះសទៀត្ ។ រចចុរបននកាល
សនេះប្ពេះនប្ត្រិែក្ហខមរសយើង មានសក្រ តិ៍ស ម្ េះសបាេះេាំស ងសលចឮេុេ
ស្ដយសពញេក្លសលាក្ ទាំងអាេីុ ទាំងឱរ ៉ារុ ។ 

………………… 
រំ្ ើត្ក្រុមជំន កំ្ពអត្ក្ត្តិ្ដរ 

 ប្ពេះរារប្រកាេសលខ១០៦ ចុេះនថង៣សក្ើត្ ហខមិគេិរ ឆ្ងន ាំមាញ់ 
ឯក្េ័ក្ ព.េ. ២៤៧៣ ប្ត្ូវនឹងនថងទី១៤ ហខវន្ គ.េ.១៩២៩ បាន
តាំងរសងកើត្ឲ្យមានប្ក្ុមរាំនុាំប្ពេះនប្ត្រិែក្ មានអវិរតី្១ររ្ និងអនក្រាំនុាំ
សប្ចើនររ្។ ប្ក្ុមរាំនុាំសនេះ បានរួររុាំជានិចចក្នុងមនទីរប្ពេះរាររណាណ ល័យ 
សែើយបានហប្រប្ពេះនប្ត្រិែក្ ជាមុនរ្នរសែដើ រៗ រ្នសៅសលាក្
កុ្ងសីយ៍សេ្រតី្េសប្មច ជាមួយនឹងសលាក្ ឺសរ ៉ាេីុែង់េ ុសរ៉ារសីយើរ ៍
ជាអវិរតី្ ។  
 លុេះសក្ើត្មានប្ក្ុមពុទ្ស្ដេនរែឌិ ត្យ  សោយប្រកាេអាសរ ៉ាសត្ 
សលាក្គ្ហវរសែើ រស៍ែសសែរា៉ាល់ែឺឡាាំងែ្េីុន  ចុេះនថងទី២៥ ហខមក្រា 
ឆ្ងន ាំ១៩៣០, ប្ក្ុមរាំនុាំសនេះក៏្កាន់ហត្មានក្មាល ាំង និងបានចសប្មើនហថម
សទៀត្ជារសែដើ រៗ ។ 
 សលាក្អនក្សផដើមគាំនិត្ឲ្យហប្រ និងសបាេះពុមពតមប្ពេះរារប្រកាេ
ខ្មងសលើសនេះរមួមាន៖ 
 - សលាក្   ហែេរែង់ត៍្ ឡាវតិ្       សរ ៉ាេីុែង់ត៍្ េ ុរសរ៉ារសីយើរ ៍ 
ែឺឡាសរ ៉ាពុយពលិក្ បារាាំងហេេ ក្នុងក្មពុជាវិរតី្ ។ 
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- េសមដច សៅហា េ វាាំងវរៈសវៀងរ័យ អវិរតី្ រួន សេ្រតី្ទី១     
សេ្រតី្ប្ក្េួងប្ពេះររមរារវាាំង ប្ពេះឃ្លល ាំងនិងរច្ ជាអនក្ពនយល់
ផ្កទ ល់ សែើយប្រងប្ពេះរារប្រកាេរ្នពិនិត្យេសប្មច ។ 

- េសមដច  ចប្កី្កុ្ញ្ញជ រាវិរតី្  រ៉ាុន    សេ្រតី្ប្ក្េួងយុទ្្-
វិការ សោធ្លវិការ និងេិក្ាវិការ ។ 

- ប្កុ្មែលួង េីុេុវត្ថិ េុភានុវងស ទីអគគមហាសេ្ សេ្រតី្
ប្ក្េួងមហានផទ និងវមមការ ។ 

- ឧក្ញា៉ា សោមរារ ជាភ្  េសប្មចរារការ  ប្ក្មុប្ពេះនគរបាល 
 សេ្រតី្ប្ក្េួងយុត្តិវម៌ ។ 

- ប្កុ្ម ុនវេុិទិ្ ខត្តិយវងស នសរាត្តម េុរាប្មឹត្ ទីប្ក្ឡាសហាម  
សេ្រតី្ប្ក្េួងសរើងទឹក្ សក្សប្តវិការ េិរបិយការ និងរែិរជការ  

ឯព្កុមរុទធសាសនបណ្ឌ ិត្យព្កុងកមពជុាធិបត្ីសម័យប ះមាន៖ 

- េសមដចប្ក្ុមប្ពេះវរចប្ក្រែឫទ្ិ នសរាត្តម េុធ្លរេ អវិរតី្
ប្ក្ុមរាំនុាំេងគែៈ ប្ពេះរារវងានុវងស ។ 

- អនក្ស្េីប្ក្មុាំ  េ យុ ស្ដន   ការរឺុហ េ    ជាអគគសលខ្មវិការ 
សែើយជាអនក្រក្ាប្ពេះរាររណាណ ល័យក្មពុជា ។ 
 សៅសពលហែលប្ក្ុមពុទ្ស្ដេនរែឌិ ត្យ   បានសផទរមក្ឲ្យប្ពេះ
រាររោា ភិបាលកាន់ការ់តាំងពីគ.េ.១៩៥០ មក្ ប្ក្េួងសនេះក៏្មាន
្មថា វិទ្ាសាានវុទធសាសនបណោិត្យ ( Institut  Bouddhique )   
ឋិត្សៅសប្កាមឱវាទននប្ក្េួងវមមការ ។ ជាសប្គ្នេះអាប្ក្ក់្ វទិយស្ដថ ន
រុរាែមួយសនេះប្ត្ូវបានពួក្ទមិ  ប្កុ្មែ ុនកាេីុែ្ ណាហាគ សវ ើល 
ផសាំគាំនិត្ជាមួយមគនដីពុក្រលួយក្នុងរួររោា ភិបាល បានឲ្យសគវាយក្ាំសទ-
ចររងនិងសខ្មល ងទេ រ សែើមបីកាន់ការ់រសប្មើផលប្រសោរន៍អបាយមុខ
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ររេ់ខលួន ។ េក្មមភាពសនេះប្តូ្វបានប្ពេះេងឃប្រមាែ៥០អងគហែល
មក្ពីរណាដ ញប្ពេះេងឃឯក្រារយ និងប្រជាពលរែាជាសប្ចើនសវេើវមម-
ោប្តប្រឆ្ងាំងត្វា៉ាសៅរារធ្លនីភនាំសពញកាលពីចុងហខឧេភា ២០១៤។ 
សទេះជាោ៉ាងសនេះក៏្សោយ ក៏្រោា ភិបាលនិងប្ក្េួងវមមការសៅហត្មិន
 ឺក្ាលនឹងការរ ាំសលាភរាំរនសនេះហែរ សែើយហថមទាំងពប្ង្ខយក្ង
ក្មាល ាំងប្រោរ់អាវវុឲ្យមក្រារាាំងប្កុ្មអនក្ត្វា៉ាសៅវញិ ។ ហត្ជាេាំណាង 
សប្កាយមក្ការចរចាែ៏ប្តូ្វវលុងគ្នន មួយ រវាងគែរក្សនសោបាយទាំង
ពីរគឺ(CNRPនិង CPP) ក៏្ឲ្យរញ្ឈរ់ការរ ាំសលាភរាំរនសនេះជាស្ដថ ពរ ។ 

បោកអ្នកទទួលខុសព្ត្ូវកាន់កាប់វិទាសាា នរុទធសាសនបណ្ឌ ិត្យ : 

  -សលាក្ សយឿន ចឺរ ជាអគគសលខ្មវិការ  សវេើការមក្ែល់ឆ្ងន ាំ១៩៦៤ ។ 
 -សលាក្ រា៉ាយ រ ុក្ ជាអគគសលខ្មវិការ សវេើការតាំងពីឆ្ងន ាំ១៩៦៤-១៩៦៥ 
 - សលាក្ លាង ែ័រអាន   ជា្យក្វទិយស្ដថ ន តាំងពីឆ្ងន ាំ១៩៦៥មក្
ត្មក្ខ្មងសប្កាយ មានប្ពេះរារប្រកាេសផសងៗ ហថមចាំនួនអវិរតី្រង
២ររ្ និងប្ក្ុមរាំនុាំថមីជាសប្ចើនររ្តមប្ត្ូវការ ។ 

្កុមសងគីតិកាច្ឆរ្យ 
r-0, s 

 

ប្ក្ុមរាំនុាំមានប្ពេះេងឃជាអវិរតី្១ររ្, អវិរតី្រង២ររ្, ប្ក្ុម
រាំនុាំជាប្ពេះេងឃ២៣ររ្, ជាឧបាេក្១១ររ្, ទាំងអេ់មានចាំនួន៣៧
ររ្គឺ៖ 

១-ប្ពេះេិរេីមមតិ្វងស ល្វី - ឯម (វរិររបសញ្ញា ) ចាងហាេ ងស្ដលា 
បាលីជាន់ខពេ់ អវិរតី្ , 

២- ប្ពេះឧត្តមមុនី     អ មុ - ស្ ៊ូ  (វមមវនិយរក្ខិសត) អវិរតី្រង, 
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៣- ប្ពេះមហាប្ពែមមុនី ក្ខទ្រ - អ ៊ូ  (ឋិត្វរីសិោ) អវិរតី្រង, 

ក្រុមជំន ំ 

៤- ប្ពេះស្ដេនសស្ដភ័ែ   ជួន - ណ្ណត     (សជាត្ញ្ញា សណា)  
ចាងហាេ ងរងស្ដលាបាលីជាន់ខពេ់ , 

៥- ប្ពេះវេុិទិ្វងស  ហ ួត - ាត  (វរិររបសញ្ញា )   អាចារយរសប្ងៀន 
េាំស្រេកឹត្ សៅស្ដលាបាលីជាន់ខពេ់, 

៦- ប្ពេះបាឡាត់្េងឃវជិាជ  ចមឿង (មុនិសត្ថសរា) 
៧- ប្ពេះមហា ចសាម - ឈ្ុន    (វមិលរបសញ្ញា ) 
៨- ប្ពេះមហា  ចសាម -  ុរ  (េុវមមលិខិសត) 
៩- ប្ពេះមហា  មុឹង - ណសស  (ចនទវសមាម ) 
១០- ប្ពេះប្គញូាែេាំវរៈ ញាណ - ឈ្ឺន (សជាត្របសញ្ញា ) 
១១- ប្ពេះអាចារយ ច្ឆប - វិន  (េុវែណសជាសត) 
១២- ប្ពេះមហា    ទិន - ហួត  (្គរែឌិ សត) 
១៣- ប្ពេះអាចារយ ណប៉ែន - សុខ  (ញាែស្ដសរា) អាចារយ 

រសប្ងៀន សៅស្ដលាបាលីជាន់ខពេ់, 
១៤- ប្ពេះអាចារយ   ណហម - ចរៀវ       (សជាត្ញ្ញា សណា)  អាចារយ 

រសប្ងៀនសៅស្ដលាបាលីជាន់ខពេ់, 
១៥- ប្ពេះអាចារយ  ឈ្ឹម - ស ុម (េទ្មមរបសញ្ញា ) 
១៦- ប្ពេះអាចារយ  ា ំ- ឌុ ំ  (សស្ដភែរែឌិ សត) 
១៧- ប្ពេះអាចារយ  សូរ - ហាយ (េុវឌឍញ្ញា សណា) 
១៨- ប្ពេះអាចារយ  យូរ - អ ុន  (ឧត្តរញ្ញា សណា) 
១៩- ប្ពេះអាចារយ   អ ុក - ជា  (វរិរញ្ញា សណា) 
២០- ប្ពេះបាឡាត់្ អ ុយ - បា៉ាង (សខមសកា) 
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២១- ប្ពេះប្គមុូនីេុសមធ្ល  ុង - ជា (សរវសកា) 
២២- ប្ពេះបាឡាត់្  ចកត - ចា (ឋិត្េីសលា) 
២៣- ប្ពេះអាចារយ  មា៉ាង - នាង (វមមសកាេសលា) 
២៤- ប្ពេះអាចារយ  ណម - បា៉ាន់  (រែឌិ ត្វសរា) 
២៥- ប្ពេះអាចារយ  ណអន - ប៉ែង  (វនិយេតថ ) 
២៦- ប្ពេះបាឡាត់្ ណហម - ញុឹម (េុនទសរា) 
២៧- ប្ពេះមហា    ញ៉ែុក - ណថម (ឧបាេក្) 
២៨- អនក្អាចារយ   ហុង - ឈា (ឧបាេក្) 
២៩- អនក្អាចារយ   ណង៉ែត - ហុឹម (ឧបាេក្) 
៣០- អនក្អាចារយ  ប  ូ- ប៉ែ ូ  (ឧបាេក្) 
៣១- អនក្អាចារយ  យូរ  (ឧបាេក្) 
៣២- អនក្អាចារយ  អ ុក - ចសន (ឧបាេក្) 
៣៣- អនក្អាចារយ ហុ ឺ- ចហង  (ឧបាេក្) 
៣៤- អនក្អាចារយ  គឹម - អាន  (ឧបាេក្) 
៣៥- អនក្អាចារយ  នួន - ដួង  (ឧបាេក្) 
៣៦- អនក្អាចារយ ចសក - ឈ្ុន (ឧបាេក្) 
៣៧- អនក្អាចារយ អ ុរ - រស់         (ឧបាេក្) អាចារយ

ររសប្ងៀន សៅស្ដលាបាលីជាន់ខពេ់ ។ 
 ប្ក្ុមរាំនុាំបានសវេើការហប្រសោយយក្ចិត្តទុក្ោក់្ ការហប្រមិន
ទន់ចរ់សស្េចផង ក៏្មានប្ពេះសថរៈអងគខលេះទទួលអនិចចវមមសៅសោយ
សរាគធ្លល ក់្្មែ៏វងន់វងរ សែើយក៏្ប្តូ្វរញ្ច្ លេមារិក្ជាសប្ចើនររ្
រហនថមសទៀត្ សែើមបីសវេើការង្ខរសនេះ ហត្សទេះជាមានឧរេគគោ៉ាងណាក៏្
សោយ ក៏្ប្ក្មុរាំនុាំសយើងបានខិត្ខាំត្េ ្ពយោម ហប្រគមពីរប្ពេះនប្ត្រិែក្
តាំងពីនថង៣សក្ើត្  ហខរុេស  ឆ្ងន ាំមហម ព.េ.២៤៧២  ប្ត្ូវនឹង នថងទី២  
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ហខមក្រា គ.េ.១៩៣០ រែ្ត្ែល់បានេសប្មចជាស្ដថ ពរ សែើយបាន
ប្បារព្សវេើរុែយេសមាព វអែលង  សៅនថងអង្ខគ រ  ១៤សក្ើត្  ហខសចប្ត្  ឆ្ងន ាំវក្ 
ព.េ. ២៥១២ ប្ត្ូវនឹងនថងទី១ ហខសមស្ដ គ.េ.១៩៦៩ ។ 
 តមរយៈអត្ថរទែ៏ខលីសនេះ សលាក្អនក្នឹងបានប្ជារអាំពីែាំសែើ រ
ែ៏ហវងឆ្ងង យមួយ ហែលប្កុ្មរាំនុាំប្ពេះនប្ត្រិែក្បានពុេះររ ត្េ ្ រដ្រផ្កដ ច់ 
ក្នុងការរាំសពញភារកិ្ចចែ៏វងន់វងរររេ់ខលួន អេ់រយៈសពល៣៩ឆ្ងន ាំ គិត្
តាំងពីឆ្ងន ាំ១៩៣០ែល់ឆ្ងន ាំ១៩៦៩ សទើរេសប្មចសគ្នលរាំែងែ៏ពិេិែា
ររេ់ខលួន ស្េះគឺការរញ្ច រ់ជាស្ដថ ពរន្វការរក្ហប្រនិងការសបាេះពុមព
គមពីរប្ពេះនប្ត្រិែក្ហខមរ ហែលរាំ្ន់ស្េះ ពុាំទន់មានប្រសទេអនក្កាន់
ប្ពេះពុទ្ស្ដេ្ណាមួយ សៅអាេីុអាសគនយ៍   សវេើបានែ្ចប្រសទេ
ក្មពុជាសយើងស ើយ ។ 

រ៉ាុហនតប្រការហែលគួរឲ្យស្ដដ យស្េះគឺ គមពីរប្ពេះនប្ត្រិែក្ហែល
សទើរហត្ប្ត្ូវបានសបាេះពុមពចរ់ថមីៗស្េះ   ក៏្ប្ត្ូវចារ់សផដើមទទួលរងសប្គ្នេះ 
ជារសែដើ រៗ សោយស្ដរេគង្ខគ មតាំងពីសប្កាយសវេើរែាប្រហារផដួលរ ាំលាំ
េសមដចប្ពេះប្រមុខរែាក្មពុជា នសរាត្តម េីែនុ សៅនថងទី១៨ មិ្ ឆ្ងន ាំ
១៩៧០ សប្កាមការែឹក្ ា្ំររេ់សលាក្ឧត្តមសេនីយ៍ លន់ ែុល និង
រក្សពួក្ រែ្ត្ែល់ឆ្ងន ាំ១៩៧៥, សែើយសៅចុងរាំផុត្ប្ត្ូវបានសគរាំផ្កល ញ
សចាលសេទើរគ្នម នេល់  ក្នុងរយៈសពល ពីឆ្ងន ាំ១៩៧៥  ែល់ឆ្ងន ាំ១៩៧៩  
ននរររប្រល័យព្រស្ដេន៍ែ៏សមម ងងឹត្ររេ់រង រ៉ាុល ពត្ ទមិ ឥត្
ស្ដេ្  ហែលប្រជាជាតិ្ហខមរមិនធ្លល រ់រួរប្រទេះ ។ 
 សៅសប្កាយឆ្ងន ាំ១៩៧៩ សគបានប្រម្លគមពីរប្ពេះនប្ត្រិែក្ហែល
សៅសេេេល់ពីការរាំផលិចរាំផ្កល ញ បានហត្ពីរ-រី ចរ់រ៉ាុសណាណ េះ  ក្នុង
ចាំសណាមសេៀវសលទាំង១១០ភាគស្េះ សេៀវសលហែលសៅមានគុែ
ភាពលត សេទើរហត្រក្មិនបានមួយចរ់ផង ។ 
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 សោយមានរាំែងសអែលើយត្រសៅនឹងេាំែ្មពរចាាំបាច់ និង
រ ទ្ ន់ររេ់ពុទ្ស្ដេនិក្ក្មពុជា ពុទ្ស្ដេនិក្ររ៉ាុនមួយប្កុ្ម បាន
រសងកើត្គែៈក្មមការមួយស ើងសោយមានប្ពេះសត្រប្ពេះគុែ Seikyo 
Muchaku  ជាប្រធ្លន   សែើមបីសបាេះពុមពផាយស ើងវញិន្វគមពីរប្ពេះ
នប្ត្រិែក្ហខមរចាំនួន ១.០០០ចរ់ រ្នចាំសរេះពុទ្ស្ដេនិក្ក្មពុជាសប្រើ
ប្បាេ់តមសេចក្ដីប្ត្ូវការចាាំបាច់ ។   ក្នុងការសបាេះពុមពស ើងវញិសនេះ 
គែៈក្មមការសបាេះពុមពរិែក្ររ៉ាុន បានស្ស្ដវប្ជាវរក្សេៀវសលគាំរស្ែើម 
បានចាំនួនរក់្ក្ណាដ លសៅឯប្រសទេររ៉ាុន និងរក់្ក្ណាដ លសទៀត្ 
យក្ពីប្រសទេក្មពុជា  សែើយបានចារ់សផដើមសបាេះពុមពសោយថត្ចមលង 
ចារ់ពីសែើមឆ្ងន ាំ១៩៩៤ រែ្ត្ែល់ហខសមស្ដ ឆ្ងន ាំ១៩៩៥ សទើរចរ់េពេ
ប្គរ់ ។ គមពីរទាំង១.០០០ចរ់សនេះ ប្តូ្វរញ្ជ្ នមក្តមក្បា៉ា ល់ទឹក្ ពី
ប្រសទេររ៉ាុន មក្កាន់ក្ាំពង់ហផប្កុ្ងប្ពេះេីែនុ ននប្រសទេក្មពុជា
សោយកាត់្តមក្ាំពង់ហផេិងារ្រ ីសៅសែើមហខមិថុ្ ឆ្ងន ាំ១៩៩៥ ។ 
 ពិវីរុែយប្រគល់គមពីរប្ពេះនប្ត្រិែក្ បានប្រប្ពឹត្តសៅសៅនថងទី
២០ ហខមិថុ្ ឆ្ងន ាំ១៩៩៥ សៅស្ដលេននិេីទ ចតុ្មមុខ រារធ្លនី
ភនាំសពញ សោយមានទយក្អនក្េរបុរេររ៉ាុន ហែលបានឧរត្ថមភការ
សបាេះពុមពគមពីរទាំង១.០០០ចរ់ ចាំនួន៨០្ក់្ច្លរមួផង ។ 

(ចប់ធមព៌ួក៦) 

r(0)s 
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សតតកៈ ពួក៧ 

{rYs| 
 

អរិយ្ទវ្យ៧ោ៉ាង 
 ១- សោោធនំ  ប្ទពយគឺេទ្ ។ 
 ២- សីេធនំ  ប្ទពយគឺេីល ។ 
 ៣- ហិរិធនំ  ប្ទពយគឺែិរ ិ។ 
 ៤- ឱតតប្បធនំ  ប្ទពយគឺឱត្តរបៈ ។ 
 ៥- សុតធនំ  ប្ទពយគឺេុត្ៈ ។ 
 ៦- ច្ឆគធនំ  ប្ទពយគឺចាគៈ ។ 
 ៧- បញ្ញាធន ំ  ប្ទពយគឺរញ្ញា  ។ 
 យស្ស  ឯា  ធនា  អតថ ិ ឥតថិោ  បុរិសស្ស  ោ  
 អទ ហិចនាោតិ  តំ  អាហុ អចមា ំ  តស្ស  ជីវិតំ ។ 
 បុគគលណា រទះស្រេដីកដ ី បុរេកដ ី មានព្ទរយទាំងរនះ អនកព្ ជ 

ទាំងឡាយរៅបុគគលរន្មះថា ជាអនកមនិទ័លព្ករឡើយ ការរេ់រៅ

របេ់បុគគលរន្មះ មនិរសាះេូនយរឡើយ ។ 

ចពាជ្ឈងគ៧ោ៉ាង 
 ១- សតិ  សេចក្ដីរឭក្បាន ។ 
 ២- ធមេវិរចោ សេចក្ដីពិចារណាសប្រើេរក្វម៌ ។ 
 ៣- វីរិយំ  សេចក្ដីពយោម ។ 
 ៤- បីត ិ  សេចក្ដីហអែតត្ចិត្ត ។ 
 ៥- បស្សទធិ  សេចក្ដីេងរ់ចិត្ត ។ 
 ៦- សមាធិ  សេចក្ដីត្មកល់ចិត្តមាាំ ។ 
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 ៧- ឧចបកាា  សេចក្ដីតាំងចិត្តប្ពសងើយ ។ 
អសប្បុរិសធម៌៧ោ៉ាង 

 ១- អស្សចោោ  ជាអនក្គ្នម នេទ្ ។ 
 ២- អហិរិចកា  ជាអនក្មិនខ្មម េបារ ។ 
 ៣- អចនាតតប្បី  ជាអនក្មិនខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- អប្បស្សុចា ជាអនក្សចេះែឹងតិ្ចតួ្ច ។ 
 ៥- កុសីចា  ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៦- មុដឋស្សតិ  ជាអនក្សវេេប្រហែេ ។ 
 ៧- ទុប្បចញ្ញា  ជាអនក្អរបឥត្ប្បាជាា  ។ 

សប្បុរិសធម៌៧ោ៉ាង 
 ១- សចោោ  ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- ហិរិមា  មានសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ៣- ឱតតប្ប ី  មានសេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- វហុស្សុចា មានការសចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៥- អារទធវីរិចោ ប្បារព្សេចក្ដីពយោម ។ 
 ៦- ឧបដឋិតស្សតិ ប្រុងស្ដម រតី្ ។ 
 ៧- បញ្ញោ  មានប្បាជាា  ។ 

មាន៧ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ធមេញ្ញូ  ជាអនក្ស្ដគ ល់សែតុ្ ។ 
 ២- អតថញ្ញ ូ  ជាអនក្ស្ដគ ល់ផល(ររេ់សែតុ្) ។ 
 ៣- អតតញ្ញ ូ  ជាអនក្ស្ដគ ល់ខលួន ។ 
 ៤- មតតញ្ញូ  ជាអនក្ស្ដគ ល់ប្រមាែ ។ 
 ៥- កាេញ្ញូ  ជាអនក្ស្ដគ ល់កាល ។ 
 ៦- បរិសញ្ញូ  ជាអនក្ស្ដគ ល់ររេ័ិទ ។ 
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 ៧- បុគគេញ្ញូ  ជាអនក្ស្ដគ ល់រុគគលគួរគរ់រក្ ។ 
សមាធិបរិកាារ៧ោ៉ាង 

 ១- សមាាទិដឋិ  ការយល់ស ើញប្ត្ូវ ។ 
 ២- សមាាសងកចប្ា ការប្តិ្េះរេិះប្តូ្វ ។ 
 ៣- សមាាោច្ឆ  សរលរក្យប្ត្ូវ ។ 
 ៤- សមាាកមេចនាៅ សវេើការង្ខរប្តូ្វ ។ 
 ៥- សមាាអាជីចោ ចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្តូ្វ ។ 
 ៦- សមាាោោចមា ពយោមប្ត្ូវ ។ 
 ៧- សមាាសតិ  រឭក្ប្ត្ូវ ។ 

និទរសវតថុ៧ោ៉ាង 
 ១- សិកាាសមាោចន  តិវេរឆចនាោ  មានរាំែងែ៏សក្លៀវកាល ក្នុងការ
េមាទនេិកាខ  ។ 
 ២- ធមេនិសនតិោ  តិវេរឆចនាោ  មានរាំែងែ៏សក្លៀវកាល ក្នុងការ
ពិចារណាវម៌ ។ 
 ៣- ឥច្ឆាវិនចយ  តិវេរឆចនាោ  មានរាំែងែ៏សក្លៀវកាល ក្នុងការ
ក្មាច ត់្រង់ន្វឥចាា គឺត្ណាា  ។ 
 ៤- បដិសោាចន  តិវេរឆចនាោ   មានរាំែងែ៏សក្លៀវកាល ក្នុងការ
េងរ់ស្ដង ត់្ ។ 
 ៥- វីរិោរចមភ  តិវេរឆចនាោ   មានរាំែងែ៏សក្លៀវកាល ក្នុងការ
ប្បារព្ពយោម ។ 
 ៦- សតិចនបចកក  តិវេរឆចនាោ   មានរាំែងែ៏សក្លៀវកាល ក្នុងការ
រឭក្នឹងភាវៈននខលួនមានប្បាជាា ចាេ់ ។ 
 ៧- ទិដឋិបប្ដិចវចធ  តិវេរឆចនាោ   មានរាំែងក្នុងការប្តេ់ែឹង
សោយទិែាិ គឺស ើញន្វមគគ ។   
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សញ្ញា៧ោ៉ាង 
 ១- អនិរចសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនសទៀង ។ 
 ២- អនតតសញ្ញា េមាគ ល់ថាមិនហមនតួ្ខលួន ។ 
 ៣- អសុភសញ្ញា េមាគ ល់ថាមិនស្ដត ត្ ។ 
 ៤- អាទីនវសញ្ញា េមាគ ល់ថាជាសទេ ។ 
 ៥- បហានសញ្ញា េមាគ ល់ក្នុងការលេះរង់ ។ 
 ៦- វិោគសញ្ញា េមាគ ល់ក្នុងវម៌ប្បាេចាក្រាគៈ ។ 
 ៧- និចោធសញ្ញា េមាគ ល់ក្នុងវម៌ជាទីរលត់្ ។ 

វេៈ៧ោ៉ាង 
 ១- សោោវេំ  ក្មាល ាំងេទ្ ។ 
 ២- វីរិយវេំ  ក្មាល ាំងពយោម ។ 
 ៣- ហិរិវេំ  ក្មាល ាំងែិរ ិ។ 
 ៤- ឱតតប្បវេំ  ក្មាល ាំងឱត្តរបៈ ។ 
 ៥- សតិវេំ  ក្មាល ាំងេតិ្ ។ 
 ៦- សមាធិវេំ ក្មាល ាំងេមាវិ ។ 
 ៧- បញ្ញាវេំ  ក្មាល ាំងរញ្ញា  ។ 

វិញ្ញាណដឋិតិ ៧ 
 ១- នានតតកាយនានតតសញ្ញី ពួក្េត្េមានកាយសផសងគ្នន  មាន 
េញ្ញា សផសងគ្នន  ។ 
 ២- នានតតកាយឯកតតសញ្ញី ពួក្េត្េមានកាយសផសងគ្នន  មាន
េញ្ញា ែ្ចគ្នន  ។ 
 ៣- ឯកតតកាយនានតតសញ្ញី ពួក្េត្េមានកាយែ្ចគ្នន  មាន
េញ្ញា សផសងគ្នន  ។ 
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 ៤- ឯកតតកាយឯកតតសញ្ញី ពួក្េត្េមានកាយែ្ចគ្នន  មាន
េញ្ញា ែ្ចគ្នន  ។ 
 ៥- អាកាសានញ្ញាយតនូបា   ពួក្េត្េអនក្ចសប្មើនអាកាស្ដ- 
នញ្ញច យត្នៈ ។ 
 ៦- វិញ្ញាណញ្ញាយតនូបា   ពួក្េត្េអនក្ចសប្មើនវញិ្ញា ែ-
ញ្ញច យត្នៈ ។ 
 ៧- អាកិញ្ចញ្ញាយតនូបា  ពួក្េត្េអនក្ចសប្មើនអាកិ្ញ្ចញ្ញា -
យត្នៈ ។ 

អនុស័យ ៧ 
 អនុេ័យ ហប្រថា កិ្សលេជាសប្គឿងសែក្ប្តាំក្នុងេ ដ្ ន . 
 ១- កាមោចា ត្សប្មក្ក្នុងកាម ។ 
 ២- បដិចោ សេចក្ដីថាន ាំងថាន ក់្ចិត្ត ។ 
 ៣- ទិដឋ ិ សេចក្ដីយល់ស ើញខុេ ។ 
 ៤- វិរិកិច្ឆា សេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៥- មាចនា សេចក្ដីប្រកាន់រងឹត្តឹង ។ 
 ៦- ភវោចា ត្សប្មក្ក្នុងភព ។ 
 ៧- អវិជាា សេចក្ដីលងង់ វសងេង ។ 

អធិករណសមថៈ៧ោ៉ាង 
 ១- សមេុោវិន័យ  ក្មមហែលេងឃប្ត្ូវសវេើចាំសរេះមុខ ។ 
 ២- សតិវិន័យ   ក្មមហែលេងឃប្ត្ូវសវេើចាំសរេះប្ពេះខីណាស្េព 
ហែលរររ្ិែ៌សោយេតិ្ (សរើមានភិក្ខុែនទសចាទ) ។ 
 ៣- អមូ ហវិនយ័ ក្មមហែលេងឃគរបីឲ្យែល់ភិក្ខុមិនវសងេង
(ជាពីអែកួត្វញិសែើយ) ។ 
 ៤- បដិញ្ញាតករណ ក្មមហែលេងឃសវេើតមរក្យសរដជាា  ។ 
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 ៥- ចយភុយ្យសិកា ក្មមហែលសវេើសោយក្ាំែត់្ យក្ពួក្វមម-
វាទីសប្ចើនជាង ។ 
 ៦- តស្សបាបិយសិកា  ក្មមហែលេងឃគរបីសវេើែល់ភិក្ខុហែល
អាប្ក្ក់្រួជាតិ្ ។ 
 ៧- តិណវាារក  ក្មមជាសប្គឿងរមាង រ់ែ្ចប្គរទុក្សោយសៅម ។ 

សម្ថៈទាងំទនះសព្មាប្ប់រមាា ប្បអ់ធិករ ៍៤គឺ : 

 1- វិោោធិករណ ៍ រមាង រ់សោយេមថៈ២គឺ េមមុខ្មវន័ិយ និង
សយភុយយេិកា ។ 
 2- អនុោោធិករណ៍  រមាង រ់សោយេមថៈ៤គឺ េមមុខ្មវន័ិយ 
េតិ្វន័ិយ  អម្ ាវន័ិយ និង ត្េសបារិយេិកា ។ 
 3- អាបាាធិករណ៍  រមាង រ់សោយេមថៈ៣គឺ េមមុខ្មវន័ិយ 
រែិញ្ញា ត្ក្រែៈ  និង តិ្ែវតថ រក្ៈ ។ 
 4- កិច្ឆាធិករណ៍  រមាង រ់សោយេមថៈហត្១គឺ េមមុខ្មវន័ិយ ។ 

សចញ្ញាជនៈ៧ោ៉ាង 
 ១- កាមសចញ្ញាជនំ កិ្សលេជាសប្គឿងចងេត្េទុក្គឺកាម ។ 
 ២- បដិ សចញ្ញាជនំ     កិ្សលេ ជាសប្គឿងចងេត្េទុក្ គឺការ
ថាន ាំងថាន ក់្ ។ 
 ៣- ទិដិឋសចញ្ញាជនំ  កិ្សលេ ជាសប្គឿងចងេត្េទុក្គឺការយល់
ស ើញខុេ ។ 
 ៤- វិរិកិច្ឆាសចញ្ញាជនំ       កិ្សលេ  ជាសប្គឿងចងេត្េទុក្ គឺ 
សេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៥- មានសចញ្ញាជនំ  កិ្សលេជាសប្គឿងចងេត្េទុក្គឺមានេះ ។ 



-482- 

 

 ៦- ភវោគសចញ្ញាជនំ  កិ្សលេជាសប្គឿងចងេត្េទុក្គឺសេច-
ក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងភព ។ 
 ៧- អវិជាាសចញ្ញាជនំ  កិ្សលេ ជាសប្គឿងចងេត្េទុក្ គឺ
សេចក្ដីលងង់សមល  ។ 

សចញ្ញាជនៈ៧ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អនុនយសចញ្ញាជនំ  កិ្សលេ ជាសប្គឿងចងេត្េទុក្គឺ
សេចក្ដីរកី្រាយ ។ 
 ២- បដិ សចញ្ញាជនំ  កិ្សលេជាសប្គឿងចងេត្េទុក្គឺសេចក្ដី
ថាន ាំងថាន ក់្ ។ 
 ៣- ទិដឋិសចញ្ញាជនំ កិ្សលេ ជាសប្គឿងចងេត្េទុក្ គឺការ
យល់ខុេ ។ 
 ៤- វិរិកិច្ឆាសចញ្ញាជនំ  កិ្សលេ ជាសប្គឿងចងេត្េទុក្គឺ
សេចក្ដីេងស័យ ។ 

៥- មានសចញ្ញាជនំ  កិ្សលេជាសប្គឿងចងេត្េទុក្គឺមានេះ ។ 
 ៦- ឥស្ោសចញ្ញាជនំ  កិ្សលេជាសប្គឿងចងេត្េទុក្គឺសេចក្ដី
ប្ចហែន ។ 
 ៧- មរឆរិយសចញ្ញាជនំ       កិ្សលេជាសប្គឿងចងេត្េទុក្ គឺ 
សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 

ទកខិចណយ្យបុគគេ៧វួក 
 ១- ឧភចាភាគវិមុចាា  រុគគលហែលបានរចួចាក្អាេវៈ
សោយចាំហែក្ទាំង២ ។ 
 ២- បញ្ញាវិមុចាា  រុគគលហែលរចួចាក្អាេវៈសោយរញ្ញា  ។ 
 ៣- កាយសកខី  រុគគលហែលសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វ្នផេសៈ
ហែលខលួនរល់ប្តូ្វ ។ 
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 ៤- ទិដឋិបប្ចាា  រុគគលហែលែល់ន្វសេចក្ដីស ើញចាេ់ ។ 
 ៥- សោោវិមុចាា  រុគគលរចួចាក្អាេវៈសោយេទ្ ។ 
 ៦- ធមាានុសារី  រុគគលហែលរឭក្សរឿយៗន្វមគគហែលមានរញ្ញា
ជាប្រធ្លន ។ 
 ៧- សោោនុសារី  រុគគលហែលរឭក្សរឿយៗន្វវម៌គឺរញ្ញា សោយ
េទ្។(១) 

ភិកខុ្បកបចោយធម៌៧ោ៉ាង 
មិន្ជារីងព្សលាញ់ររញចិរទតថ្ន្រួក្សសព្រហ្មចារ ី. 

 ១- ោភកាចមា ជាអនក្ប្បាថាន លាភ ។ 
 ២- សកាារកាចមា ប្បាថាន េកាក រៈ ។ 
 ៣- អនវញ្ញតតិកាចមា មិនចង់ឲ្យសគសមើលង្ខយខលួន ។ 
 ៤- អហិរិចកា  មិនខ្មម េបារ ។ 
 ៥- អចនាតតប្បី  មិនខ្មល ចបារ ។ 
 ៦- បាបិចច្ឆា  ប្បាថាន អាប្ក្ក់្ ។ 
 ៧- មិច្ឆាទិដឋ ិ  យល់ស ើញខុេ ។ 

ចោយធម៌៧ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ោភកាចមា ជាអនក្ប្បាថាន លាភ ។ 
 ២- សកាារកាចមា ប្បាថាន េកាក រៈ ។ 
 ៣- អនវញ្ញតតិកាចមា មិនចង់ឲ្យសគសមើលង្ខយខលួន ។ 
 ៤- អហិរិចកា  មិនខ្មម េបារ ។ 
 ៥- អចនាតតប្បី  មិនខ្មល ចបារ ។ 
 ៦- ឥស្សុកី  មានសេចក្ដីប្ចហែន ។ 

                                                            

១- រុគគលនីមួយៗ សមើលសេចក្ដីអវិរាយក្នុង រិ.១៨/២១៣ ។ 



-484- 

 

 ៧- មរឆរ ី  មានសេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៧ោ៉ាង 

តរទងជារីងព្សលាញ់ររញចិរទតថ្ន្រួក្សសព្រហ្មចារ ី. 

 ១- ន  ោភកាចមា ជាអនក្មិនប្បាថាន លាភ ។ 
 ២- ន  សកាារកាចមា មិនប្បាថាន េកាក រៈ ។ 
 ៣- ន  អនវញ្ញតតិកាចមា  មិនប្បាថាន មិនចង់ឲ្យសគសមើលង្ខយ
ខលួន ។ 
 ៤- ហិរិមា ខ្មម េបារ ។ 
 ៥- ឱតតប្បី ខ្មល ចបារ ។ 
 ៦- អប្បិចច្ឆា ប្បាថាន តិ្ច ។ 
 ៧- សមាាទិដឋិ យល់ស ើញប្ត្ូវ ។ 

ចោយធម៌៧ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ន  ោភកាចមា ជាអនក្មិនប្បាថាន លាភ ។ 
 ២- ន  សកាារកាចមា មិនប្បាថាន េកាក រៈ ។ 
 ៣- ន  អនវញ្ញតតិកាចមា  មិនប្បាថាន មិនចង់ឲ្យសគសមើលង្ខយ
ខលួន ។ 
 ៤- ហិរិមា ខ្មម េបារ ។ 
 ៥- ឱតតប្បី ខ្មល ចបារ ។ 
 ៦- អនិស្សុកី មិនមានសេចក្ដីប្ចហែន ។ 
 ៧- អមរឆរី មិនមានសេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 

្តកូេ្បកបចោយធម៌៧ភិកខុមនិគួររូេចៅជិត 
 ១- ន  មនាចបន  បរចុចដឋនដិ មិនសប្កាក្ទទួលសោយសពញចិត្ត 
 ២- ន  មនាចបន  អភិោចទនដិ  មិនថាេ យរងគាំសោយសពញចិត្ត។ 
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 ៣- ន  មនាចបន  អាសនំ  ចទនដិ     មិនប្រសគនអាេនៈសោយ
សពញចិត្ត ។ 
 ៤- សនដមស្ស  បរិគូហនដិ លាក់្ទុក្ន្វសទយយវម៌ររេ់សគ។ 
 ៥- វហុកមហិ  ចថាកំ  ចទនដិ កាលសរើសទយយវម៌មានសប្ចើន ក៏្
ឲ្យតិ្ច ។ 
 ៦- បណីតមហិ  េូខំ  ចទនដិ   កាលសរើមានសទយយវម៌លត ឲ្យររេ់ 
សៅែមង ។ 
 ៧- អសកករចំ  ចទនដិ  ឲ្យសោយសេចក្ដីមិនសគ្នរព ។ 

្តកូេ្បកបចោយធម៌៧ភិកខុគួររូេចៅរក 
 ១- មនាចបន  បរចុចដឋនតិ      សគសប្កាក្ទទួលសោយសពញចិត្ត ។ 
 ២- មនាចបន  អភិោចទនដិ    ថាេ យរងគាំសោយសពញចិត្ត ។ 
 ៣- មនាចបន  អាសនំ  ចទនដិ  ឲ្យអាេនៈសោយសពញចិត្ត ។ 
 ៤- សនដមស្ស  ន  បរិគូហនតិ  មិនលាក់្ទុក្ន្វសទយយវម៌ររេ់
សគ ។ 
 ៥- វហុកមហិ  វហុកំ  ចទនតិ  កាលសរើមានសទយយវម៌សប្ចើន
ឲ្យសប្ចើន ។ 
 ៦- បណីតមហិ  បណីតំ  ចទនតិ  កាលសរើសគមានសទយយវម៌ឧត្តម
សគប្រសគនសទយយវម៌ឧត្តម ។ 
 ៧- សកករចំ  ចទនតិ  ហត្ងប្រសគនសោយសគ្នរព ។(១) 

បុគគេ៧វួកច្បៀបដូរអនករុះមុជទឹក 
 ១- សកឹ  និមុចាា  និមុចាា  វ  ជាអនក្មុរសៅសែើយក៏្មុរបាត់្
សៅហត្មដង ។ 

                                                            

១- សមើលពួក្៩/៦០៣ ផង ។ 
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 ២- ឧមេជុជិាា  នមិុជជត ិ សងើរសធ្លង លសែើយមុរចុេះសៅវញិ ។ 
 ៣- ឧមេជុជិាា  ឋចិា  សងើរសធ្លង លសែើយ រ ។ 
 ៤- ឧមេជុជិាា  វិចោចកតិ  សងើរសធ្លង លសែើយប្ក្ស ក្រមិល
សមើល ។ 
 ៥- ឧមេជុជិាា  បតរតិ  សងើរសធ្លង លសែើយ ហែលអែងងសៅ ។ 
 ៦- ឧមេជុជិាា  បតិាធប្បចាា  សងើរសធ្លង លសែើយបានែល់ន្វទី
ពឹងសែើយ រសៅ ។ 
 ៧- ឧមេជុជិាា  តិណ្ណោ   បារគចា  ឋចេ  តិដឋតិ  ជាប្រែមែ៍
សងើរសធ្លង លសែើយ អែងងសៅែល់សប្ត្ើយ សែើយ រសៅសលើសគ្នក្ ។ 

អបរិហានិយធម៌៧ោ៉ាង 
 ១- អភិណាសននិបាា  ឧេាែ៍ប្ររុាំគ្នន សរឿយៗ ។ 
 ២- សមាា  ប្ពមសប្ពៀងគ្នន ប្ររុាំនិង រ់ ប្ពមសប្ពៀងគ្នន សវេើកិ្ចច
ររេ់េងឃ ។ 
 ៣- ន  សមុរឆិនរិស្សនតិ  មិនែក្សចញឬរញ្ាត្តហថមន្វេិកាខ រទ
ហែលប្ពេះអងគប្ទង់រញ្ាត្តរចួសែើយ ។ 
 ៤- សង្ឃបិតចោ  បូចជស្សនតិ  សវេើការសគ្នរពរ្ជាភិក្ខុជាសថរៈ ជា
រិតេងឃ ។ 
 ៥- ចនា  វសំ  គរឆិស្សនតិ  មិនលុេះក្នុងអាំណាចត្ណាា ហែល ា្ំ
សៅកាន់ភពថមី ។ 
 ៦-សាចបកាា មានសេចក្ដីប្បាថាន សេ្េនៈហែលសៅក្នុងនប្ព។ 
 ៧- ឧបដឋចបស្សនតិ  ប្រុងស្ដម រតី្ក្នុងខលួន (ថាសវេើសមដចែន  ពួក្
េប្ពែមចាររុីគគលមានេីលជាទីស្េលាញ់ ហែលមិនទន់មក្ែល់ក៏្
េ្មឲ្យមក្ សរើមក្ែល់សែើយ េ្មសៅជាេុខអេ់កាលយ្រ) ។ 
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មាន៧ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ន  កមាាោមា ជាអនក្មិនសប្ត្ក្អរនឹងការង្ខរ ។ 
 ២- ន  ភស្ោោមា មិនសប្ត្ក្អរនឹងនិោយតិ្រចាា នក្ថា ។ 
 ៣- ន  និោោោមា មិនសប្ត្ក្អរក្នុងការសែក្សប្ចើន ។ 
 ៤- ន  សងគណិកាោមា  មិនសប្ត្ក្អរក្នុងពួក្គែៈ ។ 
 ៥- ន  បាបិច្ឆា  មិនមានសេចក្ដីប្បាថាន អាប្ក្ក់្ ។ 
 ៦- ន  បាបមិាា មិនសេពគរ់មិត្តអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៧- ន   ឱរមតតចកន    វិចសសាធិគចមន     អនតោ    ចោសានំ   
អាបជជិស្សនតិ មិនែល់ន្វសេចក្ដីរន្្ររនថយ ពយោមក្នុងក្នុងចស ល្ េះ 
សោយការប្តេ់ែឹងគុែវសិេេប្តឹ្មហត្ជាន់សប្កាម ។ 

មាន៧ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សចោោ  ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- ហិរិមចនាា  មានសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ៣- ឱតតប្បិចនា  មានសេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- វហុស្សុា  មានការសចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៥- អារទធវីរិោ មានសេចក្ដីពយោម ។ 
 ៦- សតិមចនាា  មានស្ដម រតី្ ។ 
 ៧- បញ្ញវចនាា  មានប្បាជាា  ។ 

មាន៧ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សតិ សេចក្ដីរឭក្បាន ។ 
 ២- ធមេវិរចោ  សេចក្ដីពិចារណាសប្រើេរក្វម៌ ។ 
 ៣- វីរិយំ សេចក្ដីពយោម ។ 
 ៤- បីត ិ សេចក្ដីហអែតត្ចិត្ត ។ 
 ៥- បស្សទធិ សេចក្ដីេងរ់ចិត្ត ។ 
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 ៦- សមាធិ ការត្មកល់ចិត្តមាាំ ។ 
 ៧- ឧចបកាា ភាពននចិត្តជាក្ណាដ ល ។ 

មាន៧ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អនិរចសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនសទៀង ។ 
 ២- អនតតសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនហមនខលួន ។ 
 ៣- អសុភសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនស្ដត ត្ ។ 
 ៤- អាទីនវសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាជាសទេ ។ 
 ៥- បហានសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងការលេះរង់ ។ 
 ៦- វិោគសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងវម៌ប្បាេចាក្រាគៈ 
 ៧- និចោធសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងវម៌ជាទីរលត់្ ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សរើអររហិានិយវម៌ទាំងសនេះឋិត្សៅក្នុង
ភិក្ខុទាំងឡាយ ឬថាភិក្ខុទាំងឡាយនឹងប្រតិ្រត្តិក្នុងអររហិានិយវម៌
ទាំង៧សនេះ អេ់កាលប្តឹ្មណា សេចក្ដីចសប្មើនហត្ងមានប្បាក្ែែល់
ពួក្ភិក្ខុ សេចក្ដីស្ដរេ្នយមិនមានស ើយ(អេ់កាលប្តឹ្មសណាេះ) ។ 

ធម៌៧ោ៉ាងសាបសូន្យដេ់ចសកខភិកខុ 
 ១- កមាាោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងការង្ខរ ។ 
 ២- ភស្ោោមា   សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងតិ្រចាា នក្ថា ។ 
 ៣- និោោោមា  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងការសែក្លក់្ ។ 
 ៤- សងគណិកាោមា  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងពួក្គែៈ ។ 
 ៥- ឥន្ទនរិចយសុ  អគុតតោារា    មិនប្គរ់ប្គងទេ រ ក្នុងឥគនទិយ 
ទាំងឡាយ ។ 
 ៦- ចភាជចន  អមតតញ្ញុា   ការមិនែឹងប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
 ៧- សង្ឃករណីោនិ  ន  បដិសញ្ចិកខតិ  មិនពិចារណាកិ្ចចការ
ររេ់េងឃ(ហែលប្ត្ូវសវេើ) ។ 
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ធម៌៧ោ៉ាងមិនសាបសូន្យដេ់ចសកខភិកខុ 
 ១- ន  កមាាោមា មិនសប្ត្ក្អរក្នុងការង្ខរ ។ 
 ២- ន  ភស្ោោមា   មិនសប្ត្ក្អរក្នុងការនិោយតិ្រចាា នក្ថា  
 ៣- ន  និោោោមា   មិនសប្ត្ក្អរក្នុងការសែក្លក់្ ។ 
 ៤- ន  សងគណិកាោមា  មិនសប្ត្ក្អរក្នុងពួក្គែៈ ។ 
 ៥- ឥន្ទនរិចយសុ គុតតោារា  ប្គរ់ប្គងទេ រ ក្នុងឥគនទិយទាំង- 
ឡាយ ។ 
 ៦- ចភាជចន  មតតញ្ញុា   ែឹងប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
 ៧- សង្ឃករណីោនិ  បដិសញ្ចិកខតិ  ហត្ងពិចារណាកិ្ចចររេ់
េងឃហែលប្ត្ូវសវេើ ។ 

ារវៈ៧ោ៉ាង 
ធម្៧៌យ៉ាងទនះព្រព្រតឹ តទៅទដ ើម្បទីសចក្ ដមី្និសារសនូយដលភ់កិ្ ខ ុ 

 ១- សតថុារវា សេចក្ដីសគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធមេារវា សគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សង្ឃារវា សគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាារវា សគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- សមាធិារវា សគ្នរពក្នុងេមាវិ ។ 
 ៦- អប្បមាទារវា   សគ្នរពក្នុងសេចក្ដីមិនប្រមាទ ។ 
 ៧- បដិសនាារារវា  សគ្នរពក្នុងការសវេើរែិេណាា រៈ ។ 

ធម៧៌ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សតថុារវា សគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធមេារវា សគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សង្ឃារវា សគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាារវា សគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
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 ៥- សមាធិារវា សគ្នរពក្នុងេមាវិ ។ 
 ៦- ហិរិារវា សគ្នរពក្នុងសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ៧- ឱតតប្បារវា សគ្នរពក្នុងសេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 

ធម៧៌ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សតថុារវា សគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធមេារវា សគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សង្ឃារវា សគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាារវា សគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- សមាធិារវា សគ្នរពក្នុងេមាវិ ។ 
 ៦- ចសាវរស្សា ភាពជាអនក្ប្រសៅង្ខយ ។ 
 ៧- កេ្ាណមិតតា ភាពជាអនក្មានមិត្តលត ។ 

មិតត្បកបចោយអងគ៧គួរចសវគប់ 
 ១- ទុទរទំ  ទោត ិ មិត្តឲ្យររេ់ហែលសគឲ្យបានសោយប្ក្ ។ 
 ២- ទុកករំ  កចោតិ សវេើន្វអាំសពើហែលសគសវេើបានសោយប្ក្ ។ 
 ៣- ទុកខមំ  ខមត ិ អត់្វន់ចាំសរេះសែតុ្ ហែលសគអត់្វន់
បានសោយប្ក្ ។ 
 ៤- គុយហមស្ស  អាវិកកចោតិ សរើក្រង្ខា ញសេចក្ដីក្ាំបាាំងររេ់
ខលួនែល់គ្នន  ។ 
 ៥- គុយហមស្ស  បរិគូហតិ រិទសេចក្ដីក្ាំបាាំររេ់គ្នន  ។ 
 ៦- អាបោសុ  ន  ជហតិ មិនលេះរង់សចាលគ្នន ក្នុងប្គ្ន
មានអនដរាយ ។ 
 ៧- ខីចណន  នាតិមញ្ញតិ មិនសមើលង្ខយគ្នន  សប្រេះហត្អេ់
សភាគៈ ។ 
 យសេឹ  ឯានិ  ឋានានិ សំវិជជនដីធ  បុគគចេ  ចសា   
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មិចាា    មិតតកាចមន   ភជិតចពាា  តថាវិចធាតិ  ។ 
សែតុ្ទាំង(៧)សនេះ មានក្នុងរុគគលណា ក្នុងសលាក្សនេះរុគគល

មានេភាពែ្សចាន េះស្េះ សៅថា មិត្ត រនអនក្មានប្បាថាន ន្វមិត្ត គរបី
សេពគរ់ ។ 

ភិកខុជាមិតតចោយធម៌៧្បការ 
  មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុជាមិត្តប្រក្រសោយវម៌៧ប្រការ 
រុគគលអនក្ហេេងរក្មិត្ត សទេះរីសលាក្រសែដ ញ រាំរររង់សចញក៏្គួរហត្
គរ់រក្ រារ់រក្ ច្លសៅអងគុយរិត្, សោយសហាចសៅេ្មបីសរើទុក្ជា
សលាក្ោក់្ទែឌ ក្មមឲ្យលីស ើ១០០បាច់ក្ដី ឲ្យែងទឹក្១០០ក្តមក្ដី ឲ្យ
រញ្ជ្ នខាច់១០០េន្ក្ក្ដី ឬរសែដ ញមិនឲ្យសៅជាមួយក្ដី ក៏្ប្តូ្វេ្ម
ខមាសទេនឹងសលាក្ សែើយសៅជាមួយែរារែល់អេ់រីវតិ្ គឺ : 
 ១- បិចោ  មនាចបា  ភិក្ខុជាអនក្(សវេើខលួន)ឲ្យជាទីស្េលាញ់ ជា
ទីគ្នរ់ចិត្ត ។ 
 ២- គរុ   គួរសគ្នរព ។ 
 ៣- ភាវនីចោ  គួរេរសេើរ ។ 
 ៤- វាា  ឧេាែ៍សប្រៀនប្រសៅ ។ 
 ៥- វរនកខចមា  អត់្វន់ចាំសរេះរក្យ ។ 
 ៦- គមភីរំ  កថំ  កាា  ជាអនក្និោយរក្យសប្ៅ ។ 
 ៧- ចនា  អោោចន  និចោចជតិ  មិនែឹក្ ា្ំក្នុងសែតុ្ហែលមិនគួរ  

ររចញ្ច  នាធិគចរឆយ្យ  ចសយ្យំ  សទិសមតតចនា 
ឯកររិយំ  ទ ហំ  កយិោ នតថិ  ពាចេ  សហាយា ។ 
រុគគលកាលេេេះហេេងរក្ក្លយែមិប្ត្ សរើមិនបានមិប្ត្ហែល

ប្រសេើរជាងខលួន ឬមិប្ត្ហែលសេមើនឹងខលួនសទ គរបីប្រប្ពឹត្តសៅហត្មាន ក់្
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ឯងឲ្យខ្មជ រ់ខជួនវញិ សប្រេះថាេហាយតគុែ មិនមានក្នុងរុគគល
រលស ើយ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៌៧្បការ 
រណម្ងញុងំចតិ តឲ្យលះុក្ ាងុអណំាចររស់ខ្ លននបានគ ឺ: 

 ១- សមាធិកុសចោ  ភិក្ខុជាអនក្ ល្ េក្នុងេមាវិ ។ 
 ២- សមាធិស្ស  សមាបតតិកុសចោ  ល្ េក្នុងវវីិច្លេមាវិ  
 ៣- សមាធិស្ស  ឋិតកុសចោ  ល្ េក្នុងវវីិត្មកល់ទុក្ក្នុង
េមាវិ ។ 
 ៤- សមាធិស្ស  វុោោនកុសចោ  ល្ េក្នុងវវីិសចញចាក្
េមាវិ ។ 
 ៥- សមាធិស្ស  កេលិតកុសចោ  ល្ េក្នុងវវីិហចក្រ ាំហលក្ន្វ
េមាវិ ។ 
 ៦- សមាធិស្ស  ចាររកុសចោ  ល្ េក្នុងទីសគ្នចរននេមាវិ  

៧- សមាធិស្ស  អភិនីហារកុសចោ  ល្ េក្នុងវវីិ ា្ំមក្ន្វ
េមាវិ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៌៧បានបដិសមភិោឆ្ងប់  (រិ.៤៧/៦១) 
ចភលើង៧្បការ 

 ១- ោគគគ ិ  សភលើងគឺរាគៈ ។ 
 ២- ចោសគគិ  សភលើងគឺសទេៈ ។ 
 ៣- ចមាហគគិ  សភលើងគឺសមាែៈ ។ 
 ៤- អាហុចនយ្យគគិ សភលើងគឺអាែុសនយយរុគគល(មាតរិត) ។  
 ៥- គហបតគគិ  សភលើងគឺរុគគលជាមាច េ់ផទេះ(ស្ដេ មី) ។  
 ៦- ទកខិចណយ្យគគិ សភលើងគឺទក្ខិសែយយរុគគល(ភិក្ខុេងឃ) ។ 
 ៧- កដឋគគ ិ  សភលើងឧេ ។ 
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សញ្ញា៧ោ៉ាង 
 ១- អសុភសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនស្ដត ត្ ។ 
 ២- មរណសញ្ញ សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងការស្ដល រ់ ។ 
 ៣- អាហាចរ  បដិកូេសញ្ញា     សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងអាហារថា 
ជាររេ់គួរសខពើម ។ 
 ៤- សវេចោចក  អនភិរតសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងសលាក្
ទាំងពួងថាមិនគួរសប្ត្ក្អរ ។ 
 ៥- អនិរចសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនសទៀង ។ 
 ៦- ទុកខសញ្ញា     សេចក្ដីេមាគ ល់ថាជាទុក្ខ ។ 
 ៧- អនតតសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនហមនររេ់ខលួន ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សេចក្ដីេមាគ ល់(េញ្ញា )៧ប្រការសនេះ
ឯង ហែលរុគគលចសប្មើនសែើយ សវេើឲ្យសប្ចើនសែើយ រហមងមានផល
សប្ចើន មានអានិេងសសប្ចើន ជាគុែ មសៅរក្ប្ពេះនិរេ ន មានប្ពេះ
និរេ នជាទីរាំផុត្ ។ 

ធម៌េែ៧ោ៉ាង 
 ១- សីេោ  ជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- សចោោ  ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ៣- វហុស្សុចា   ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៤- បដិសេលីចនា ជាអនក្េាំងាំសៅក្នុងទីស្ដង ត់្ ។ 
 ៥- អារទធវីរិចោ   ជាអនក្ប្បារព្សេចក្ដីពយោម ។ 
 ៦- សតិមា   ជាអនក្មានេតិ្ ។ 
 ៧- បញ្ញោ  ជាអនក្មានប្បាជាា  ។ 

រតនៈ៧របស់ចសដររ្ក 
 ១- រកករតនំ  ចក្ករត័្ន ។ 
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 ២- ហតថិរតនំ  ែាំររីត័្ន ។ 
 ៣- អស្សរតនំ  សេេះរត័្ន ។ 
 ៤- មណិរតនំ  មែីរត័្ន ។ 
 ៥- ឥតថីរតនំ  ស្េីរត័្ន ។ 
 ៦- គហបតិរតនំ គែរតី្រត័្ន ។ 

៧- បរិនាយករតនំ ររ ិ្ យក្រត័្ន ។ 
រតនៈ៧្បការ 

 ១- សុវណណំ  មាេ ។ 
 ២- រជតំ  ប្បាក់្ ។ 
 ៣- មណ ិ  ហក្វមែី ។ 
 ៤- មុាា  ហក្វមុកាដ  ។ 
 ៥- ចវ ុរិចោ  ហក្វនពទ្រយ ។ 
 ៦- វជិរំ  សពប្រ ។ 
 ៧- បោ ំ  ហក្វប្រវា  ។   

្វះសទធមេសាបសូន្យចោយធម៌៧ 
 កាលប្ពេះមានប្ពេះភាគររនិិរេ នសៅសែើយ ប្ពេះេទ្មមមិនតាំង 
សៅអេ់កាលយ្របាន សប្រេះពួក្ភិក្ខុ ភិក្ខុនី ឧបាេក្ ឧបាេិកា មិន
មានសេចក្ដីសគ្នរពសកាត្ហប្ក្ងក្នុងវម៌៧ោ៉ាងគឺ : 
 ១- សតថរិ  អារោ  មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធចមេ  អារោ  មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ អារោ  មិនសគ្នរពក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាយ  អារោ  មិនសគ្នរពក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- សមាធិសេឹ  អារោ   មិនសគ្នរពក្នុងេមាវិ ។ 
 ៦- អប្បមាចទ  អារោ   មិនសគ្នរពក្នុងអរបមាទៈ ។ 
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 ៧- បដិសនាាចរ  អារោ   មិនសគ្នរពក្នុងរែិេ ថ្ រៈ ។ 
 * ឯសែតុ្ហែល ា្ំប្ពេះេទ្មមតាំងសៅអេ់កាលយ្របាន មាន
៧ោ៉ាង ផទុយពីសនេះ ។     

ភរិោ៧វួក 
 ១- វធសមាភរិោ  ភរោិសេមើសោយអនក្េមាល រ់ ។ 
 ២- ចច្ឆរសមាភរិោ  ភរោិសេមើសោយសចារ ។ 
 ៣- អយ្យសមាភរិោ  ភរោិសេមើសោយមាច េ់ ។ 
 ៤- មាតុសមាភរិោ  ភរោិសេមើសោយមាត ។ 
 ៥- ភគិនិសមាភរិោ  ភរោិសេមើសោយរត្នស្េី ។ 
 ៦- សខីសមាភរិោ  ភរោិសេមើសោយេមាល ញ់។ 
 ៧- ោសីសមាភរិោ  ភរោិសេមើសោយខាុាំស្េី ។ 

ធម៌៧្បការ 
ជាេពី្បាថាា ននសព្តវូណដលមានទសចក្ ដទីព្កាធ 

 ១- ទុវេណ្ណោ   អស្ោតិ  េ្មឲ្យរុគគលសនេះមានវែណៈអាប្ក្ក់្។  
 ២- ទុកខំ  សចយយ្ាតិ    េ្មឲ្យរុគគលសនេះសែក្ជាទុក្ខ ។ 
 ៣- ន  បរចុរចាា  អស្ោតិ  េ្មឲ្យរុគគលសនេះកុ្ាំមានប្រសោរន៍
ស ើយ ។ 
 ៤- ន  ចភាគោ  អស្ោតិ  េ្មឲ្យរុគគលសនេះកុ្ាំមានសភាគៈ
ស ើយ ។ 
 ៥- ន  យសោ  អស្ោតិ  េ្មឲ្យរុគគលសនេះកុ្ាំមានយេស ើយ  
 ៦- ន  មិតតោ  អស្ោតិ  េ្មឲ្យរុគគលសនេះកុ្ាំមានមិត្តស ើយ ។ 
 ៧- បរមេរណ្ណ  អបាយំ  ឧបបចជជយ្យ  េ្មឲ្យរុគគលសនេះ
សប្កាយពីស្ដល រ់ សៅកាន់អបាយ ។ 
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ធម៌ជាបរច័យនឹងាា៧ោ៉ាង 
 ១- ហិរិឱតតប្បៈ   ជារចច័យែល់ ឥគនទិយេាំវរៈ ។ 
 ២- ឥន្ទនរិយសំវរៈ  ជារចច័យែល់ េីល ។ 
 ៣- សីេ   ជារចច័យែល់ េមាម េមាវិ ។ 
 ៤- សមាាសមាធិ   ជារចច័យែល់ យថាភ្ត្ញ្ញា ែទេសនៈ ។ 
 ៥- យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ  ជារចច័យែល់ និពេិទវរិាគៈ ។ 
 ៦- និវេិោវិោគៈ  ជារចច័យែល់ វមុិត្តិញ្ញា ែទេសនៈ ។ 
 ៧- វិមុតតញិ្ញាណទស្សនៈ  គឺរចចសវក្ខែញ្ញា ែ ។ 

ភិកខុជាបុញ្ញចកខតតចោយអងគ៧ 
 ១- ធមេញ្ញូ ជាអនក្ែឹងន្វវម៌ ។ 
 ២- អតថញ្ញ ូ ជាអនក្ែឹងន្វអត្ថ ។ 
 ៣- អតតញ្ញ ូ ជាអនក្ែឹងន្វខលួន ។ 
 ៤- មតតញ្ញូ ជាអនក្ែឹងប្រមាែ ។ 
 ៥- កាេញ្ញូ ជាអនក្ែឹងកាល ។ 
 ៦- បរសិញ្ញូ ជាអនក្ែឹងររេ័ិទ ។ 
 ៧- បុគគេបចោបរញ្ញូ  ជាអនក្ែឹងរុគគលែនទហែលគួរគរ់រក្ ។ 

ការវិនាសចៅននសង្ខារ 
 ១- សម័យណដេមាន្វះអាទិត្យ១ ហត្រាាំងសភលៀងជាសប្ចើនឆ្ងន ាំ 
សប្ចើនរយឆ្ងន ាំ សប្ចើនរន់ឆ្ងន ាំ សប្ចើនហេនឆ្ងន ាំ សវេើឲ្យពីរគ្នម និងភ្ត្គ្នម 
សៅម  ស ើជានប្ពវាំណាមួយ េេិត្ េងួត្ មិនសក្ើត្ស ើង ។ 
 ២- សម័យណដេមាន្វះអាទិត្យ២ សវេើឲ្យេទឹង និងបារាយែ៍
ត្្ចទាំងឡាយ សគ្នក្ រងីេងួត្ ។ 
 ៣- សម័យណដេមាន្វះអាទិត្យ៣ សវេើឲ្យទសនលវាំៗទាំងឡាយ 
មានគង្ខគ   យមុ្ អចិរវតី្ េរភ្ មែី ជាសែើម រងីេងួត្ ែួត្ហែង ។ 
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 ៤- សម័យណដេមាន្វះអាទិត្យ៤  សវេើឲ្យស្េេះវាំៗ និងទសនល
វាំៗទាំងឡាយ ហែលសក្ើត្អាំពីស្េេះណាក្ដី សគ្នក្ រងីេងួត្ ។ 
 ៥- សម័យណដេមាន្វះអាទិត្យ៥  សវេើឲ្យទឹក្ក្នុងមហាេមុប្ទ
ស្េក្អេ់១រយសោរន៍ខលេះ ។សរ។ ៧រយសោរន៍ខលេះ ។សរ។ ទឹក្ែក់្
សៅប្តឹ្ម៧រាំែរសែើមសតន ត្ខលេះ។សរ។ ប្តឹ្មហភនក្សគ្នរខលេះ ។ 
 ៦- សម័យណដេមាន្វះអាទិត្យ៦  សវេើឲ្យមហាប្រឹថពីសនេះផង 
សេដចភនាំេិសនរផុង ែុយហផសងស ើងេពេប្ទសលាម ។ 
 ៧- សម័យណដេមាន្វះអាទិត្យ៧  សវេើឲ្យមហាប្រឹថពីសនេះផង 
សេដចភនាំេិសនរផុង សអែេះេពេ រងុសរឿង មានអណាដ ត្ហត្មួយ ។ 

ឯវំ  អនិច្ឆា  ភិកខចវ  សង្ខាោ  មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ េង្ខខ រ
ទាំងឡាយ មិនសទៀងោ៉ាងសនេះ, 

ឯវំ  អទធុោ  សង្ខាោ  េង្ខខ រទាំងឡាយ មិនខ្មជ រ់ខជួនោ៉ាងសនេះ 
ឯវំ  អនស្ោសិកា  សង្ខាោ  េង្ខខ រទាំងឡាយ មិនឋិត្សថរ

ោ៉ាងសនេះ, 
ោវញ្ចិទំ  ភិកខចវ  អេចមវ  សវេសង្ខាចរសុ  និវេិនរិតុំ  អេំ  វិរជជិតុំ  
អេំ  វិមុរចតិុ ំ ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សែតុ្សនេះរុគគលគួរ
សនឿយណាយ គួរទុញប្ទន់ គួររចួស្េ េះ ចាក្េង្ខខ រទាំងពួង ។ 

* ទត្ើនរណារៅែងឹ នរណារៅរជឿថាេង្ខខ ររន្មះមែលមាន

មសនែ ីឬរេដ្ភនាំេិរនរ ុ គងនឹ់ងរ ះរោយ គងនឹ់ងវនិ្មេោ៉ា ងរនះ, 

មានមតអរយិសាវក័ទាំងឡាយ អនកមានបទធម៌រ ើញរ ើយ ។ 

អងគ៧របស់វិន័យធរ 
 ១- អាបតតឹ  ជានាតិ        ស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 
 ២- អនាបតតឹ  ជានាត ិ      ស្ដគ ល់អ្រត្តិ ។ 

, 
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 ៣- េហុកាបតតឹ  ជានាតិ  ស្ដគ ល់លែុការត្តិ ។ 
 ៤- គរុកាបតតឹ  ជានាត ិ     ស្ដគ ល់គរកុារត្តិ ។ 
 ៥- បាតិចមាកខសំវរសំវុចា ជាអនក្មានេីល េប្ងួមក្នុង
បាតិ្សមាក្ខេាំវរៈ ។ 
 ៦- រតុនន ំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី  ជាអនក្បានែ្ចប្បាថាន ន្វ
្នទាំង៤ ។ 
 ៧- វិមុតត ឹ សរឆិកាា  បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំាំងពីរ ។ 

អងគ៧ដនទចទៀត 
 ១- អាបតតឹ  ជានាតិ ស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 
 ២- អនាបតតឹ  ជានាតិ  ស្ដគ ល់អ្រត្តិ ។ 
 ៣- េហុកាបតតឹ  ជានាតិ  ស្ដគ ល់លែុការត្តិ ។ 
 ៤- គរុកាបតតឹ  ជានាតិ  ស្ដគ ល់គរកុារត្តិ ។ 
 ៥- វហុស្សុចា  ជាពែុេស្ត្ ប្ទប្ទង់ន្វពុទ្វចនៈ ។ 
 ៦- រតុនន ំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី  ជាអនក្បានែ្ចប្បាថាន ន្វ
្នទាំង៤ ។ 
 ៧- វិមុតត ឹ សរឆិកាា  បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំងពីរ ។ 

អងគ៧ដនទចទៀត 
 ១- អាបតតឹ  ជានាតិ       ស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 
 ២- អនាបតតឹ  ជានាតិ       ស្ដគ ល់អ្រត្តិ ។ 
 ៣- េហកុាបតតឹ  ជានាតិ  ស្ដគ ល់លែុការត្តិ ។ 
 ៤- គរុកាបតតឹ  ជានាតិ      ស្ដគ ល់គរកុារត្តិ ។ 
 ៥- បាតិចមាកាានិ  វិាាចរន  សាាគានិ  ចហានត ិ    សចេះចាាំន្វ
បាតិ្សមាក្ខទាំងពីរសោយពិស្ដដ រ ។ 
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 ៦- រតុនន ំ  ឈានានំ   អកិរឆោភី  ជាអនក្បានែ្ចប្បាថាន ន្វ
្នទាំង៤ ។ 
 ៧- វិមុតត ឹ សរឆិកាា  បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំងពីរ ។ 

អងគ៧ដនទចទៀត 
 ១- អាបតតឹ ជានាតិ       ស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 
 ២- អនាបតតឹ  ជានាតិ       ស្ដគ ល់អ្រត្តិ ។ 
 ៣- េហុកាបតតឹ  ជានាតិ  ស្ដគ ល់លែុការត្តិ ។ 
 ៤- គរុកាបតតឹ  ជានាតិ      ស្ដគ ល់គរកុារត្តិ ។ 
 ៥- បុចវេនិោសំ  អនុស្សរតិ  ជាអនក្អាចរឭក្ស ើញន្វខន្ជា
អតី្ត្ជាតិ្បាន ។ 
 ៦- ទិវេរកខនុា   បស្សតិ    ជាអនក្បានន្វទិពេចក្ខុ ។ 
 ៧- វិមុតត ឹ  សរឆិកាា   បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំងពីរ ។ 

វិសុទធិ៧ោ៉ាង 
 ១- សីេវិសុទធិ  សេចក្ដីររេុិទ្ិននេីល ។ 
 ២-រិតតវិសុទធិ   ររេុិទ្សោយននចិត្ត ។ 
 ៣- ទិដឋិវសិុទធិ   ររេុិទ្សោយការស ើញប្ត្ូវ ។ 
 ៤- កង្ខាវិតរណវិសុទធិ  ររេុិទ្សោយការអែលងសេចក្ដីេងស័យ  
 ៥- មាាមគគញ្ញាណទស្សនវិសុទធិ  ររេុិទ្សោយការែឹងនិង
ស ើញថាមគគ និងមិនហមនមគគ ។ 
 ៦- បដិបោញាណទស្សនវិសុទធិ  ររេុិទ្សោយការែឹងការ
ស ើញចាំសរេះផល្វប្រតិ្រត្តិ ។ 
 ៧- ញាណទស្សនវិសុទធិ  ររេុិទ្សោយញាែនិងទេសនៈ 
ចាំសរេះអរយិមគគ -ផល សោយជាក់្ចាេ់ ។ 
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ផេអា្កក់របស់កមេ៧ោ៉ាង 
 ១- មានអាយុខលី សប្រេះេមាល រ់េត្េ ។ 
 ២- មានចោគច្រើន សប្រេះសរៀត្សរៀនេត្េ ។ 
 ៣- មានរូបអា្កក់ សប្រេះសប្ចើនសោយការខឹងសប្កាវ ។ 
 ៤- មានសកដិតូរោប សប្រេះប្ចហែនសគ ។ 
 ៥- មាន្ទវ្យតិរ សប្រេះក្ាំណាញ់ មិនឲ្យទន ។ 
 ៦- ចកើតកនុង្តកូេចថាកោប  សប្រេះមិនសវេើសេចក្ដីសគ្នរព
(ក្នុងមាត  រិត  េមែប្រែមែ៍ ចាេ់ប្ពឹទ្ចារយ...) ។ 
 ៧- អប្បឥត្បាជាា សប្រេះមិនស្ដក្េួរ មិនខាំេិក្ា ។ 

ផេេែរបស់កមេ៧ោ៉ាង 
 ១- មានអាយុណវង សប្រេះមិនេមាល រ់េត្េ ។ 
 ២- មានចោគតិរ សប្រេះមិនសរៀត្សរៀនេត្េ ។ 
 ៣- មានរូបសម្បតតិេែ សប្រេះមិនេ្វខឹង ។ 
 ៤- មានយសសកដិធំ សប្រេះមិនប្ចហែនសគ ។ 
 ៥- មាន្ទវ្យច្រើន សប្រេះមិនក្ាំណាញ់, ហត្ងឲ្យទន ។ 
 ៦- ចកើតកនុង្តកូេខពង់ខពស់   សប្រេះសចេះសវេើន្វសេចក្ដីសគ្នរព 
ទន់ភលន់ រារស្ដ ។ 
 ៧- មានបញ្ញាច្រើន សប្រេះសចេះស្ដក្េួរ  ខាំប្រឹងេិក្ា ។ 

ធម៌នាំឲ្យចកើតជា្វះឥន្ទនរ.៧ោ៉ាង 
 ១- មាាចបតិភរំ  ជនតុំ  ជាអនក្ចិញ្ច ឹមមាតរិត ។ 
 ២- កុចេ  ចជោោបច្ឆយិនំ  ប្រប្ពឹត្តសគ្នរពសកាត្ហប្ក្ងសរៀម- 
ចបងក្នុងប្ត្ក្្ល ។ 
 ៣- សណាំ  សខិេសមាាសំ  សរលវាចាពីសរាេះ ទន់ភលន់ ។ 
 ៤- ចបសុចណយ្យប្បហាយិនំ  មិនសរលរក្យញុេះញង់ ។ 
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 ៥- មចរឆរវិនចយ  យុតតំ  ប្រក្រឧបាយរស ទ្ រង់សេចក្ដី
ក្ាំណាញ់ (គឺឲ្យទនសរឿយៗ) ។ 
 ៦- សរចំ សរលរក្យពិត្ សទៀងប្ត្ង់ ។ 
 ៧- ចកាធាភិតុំ  ប្គរេងកត់្ន្វសេចក្ដីសប្កាវ ។ 
 * ម មាែពបានរាំសពញសោយរររ្ិែ៌ ន្វវត្តរទទាំង៧
ប្រការសនេះ សប្កាយពីស្ដល រ់បានសៅសក្ើត្ជាប្ពេះឥនទ ជាវាំជាងពួក្សទវ-
តក្នុងឋានតវត្តិងស ។ 

្វះឥន្ទនរមានចឈាាះ៧ោ៉ាង 
 ១- ម វ កាលសក្ើត្ជាមនុេសជាមាែពស ម្ េះម ៈ ។ 
 ២- បុរិនរទ កាលសក្ើត្ជាមនុេសបានឲ្យទនមុនសគ ។ 
 ៣- សកក កាលសក្ើត្ជាមនុេសបានឲ្យទនសោយសគ្នរព។ 
 ៤- ោសវ កាលសក្ើត្ជាមនុេសបានឲ្យទីស្ដន ក់្អាស្េ័យ ។ 
 ៥- សហស្សកខ  សប្រេះសលាក្គិត្ស ើញ េ្មបីសែតុ្ទាំងរន់ 
មួយរ ាំសពច ។ 
 ៦- សុជម្បតិ សប្រេះសលាក្មាន្ងេុជាតជាមសែេី ជារ់
តមជាមួយ ។ 
 ៧- ចទោនមិនរ  សប្រេះសលាក្ជាឥេសរាវិរតី្ សលើពួក្សទវត
ជាន់តវត្តិងស ។ 

គុណធម៌ជាច្គឿងរច្មើនយស.៧ 
១- ឧោោនំ  សេចក្ដីឧេាែៈ ។ 

 ២- សតិ  សេចក្ដីរឭក្បាន ។ 
 ៣- សុរិកមេ ំ  ការង្ខរស្ដត ត្ មានរសរៀរ ។ 
 ៤- និសមេកាចោ ពិចារណាមុនសែើយសទើរសវេើ ។ 
 ៥- សញ្ញចា  សេចក្ដីេប្ងួម ។ 
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 ៦- ធមេជីចោ  សេចក្ដីជាអនក្សៅសោយវម៌ ។ 
 ៧- អប្បមចាា  សេចក្ដីមិនប្រមាទ ។ 

េកខណៈន្ទសដីេែ៧្បការ 
 ១- សពលញុាាំអាហារ និងសពលហត្ងខលួន មានភាពេរាយ 
ប្រិមប្រិយ ែ្ចមាត ។ 
 ២- វត្ថុណាហែលគួររិទបាាំង ក៏្សអៀនខ្មម េែ្ចរត្នស្េី ។ 
 ៣- សពលសវេើកិ្ចច ឬសពលប្ពឹក្ច្លសៅរក្ស្ដេ មី ក៏្មានការ
សគ្នរពែ្ចទេី ។ 
 ៤- សពលសក្ើត្ភ័យក៏្មានសេចក្ដីគិត្ ។ 
 ៥- សពលសែក្ក៏្គួរជាទីមស្រមយ ។ 
 ៦- សពលស្ដេ មីស ើញមុខ ក៏្ខ្មម េសអៀន ។ 
 ៧- សពលស្ដេ មីសប្កាវ ក៏្អត់្វន់ ។ 
  ចសា  នារី  ចសដឋីតិ វទនដិ    បណោិា 
  កាយស្ស     ចភោ   តិទិចវ  ភចវយ្យ  សា ។ 
 ស្រេដីព្បរភទរនះ អនកព្ ជ ទាំងឡាយរោលថា ព្បរេើរបាំសតុ 

ន្មររីន្មះកាលមបកធ្លែ យោងកាយរ ើយ មតងរៅកាន់រទវរោក ។ 

សហជាតវតថុ៧្បការ 
 ១- ោហុេមាា  ចទវី ប្ពេះ្ងពិមាព  រាែុលមាត ។ 
 ២- អានចនាោ  ោជកុមាចោ ប្ពេះអាននទ រារកុ្មារ ។ 
 ៣- អចនាា  អមចច្ឆា  អែននអាមាត្យ ។ 
 ៤- កា ុោយិ  អមចច្ឆា កា ុទយីអាមាត្យ ។ 
 ៥- កណោចកា  អស្សោជា សេេះក្ែា ក្អេសរារ ។ 
 ៦- មហាចពាធិរុចកាា  ប្ពេះស្េីមហាសរវិប្ពឹក្ស ។ 
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 ៧- រតចស្ោ  និធិកុមភចោ ក្ាំែរ់ប្ទពយទាំង៤ទិេ ។ 
សតតមហាឋាន៧កណនលង 

 ១- ចពាធិបេល័ងក ស្ដថ នទីហែលប្ពេះសរវិេត្េ គង់ប្រថារ់
សែើយ បានប្តេ់ែឹងន្វអនុត្តរេសមាព វិញ្ញា ែ ។ 
 ២- អនិមិសចរតិយ ស្ដថ នទីហែលប្ពេះពុទ្ ប្ទង់ រេមលឹង
សមើលមហាសរវិប្ពឹក្ស សោយមិនរ៉ាប្រិចប្ពេះសនប្ត្អេ់៧នថង និងប្ទង់
កាត់្សេចក្ដីេងស័យពួក្សទវត ។ 
 ៣- រតនរងកមចរតិយ    ស្ដថ នទីហែលពួក្សទវតនិមមិត្ស ើង(១) 
សៅចស ល្ េះមហាសរវិប្ពឹក្ស និងអនិមិេសចតិ្យ សែើយសេដចប្ទង់
ចគងកមស្ដថ នទីស្េះអេ់៧នថង ។ 
 ៤- រតន រចរតិយ ផទេះហក្វហែលសទវតនិមមិត្ថាេ យ េថិត្ក្នុង
ទិេរេចិម (ឬហរ៉ាក្រយពយននមហាសរវិប្ពឹក្ស) ជាស្ដថ នទីហែលប្ពេះ
អងគប្ទង់ពិចារណាប្ពេះអភិវមមអេ់៧នថង ។ 
 ៥- អជបាេនិច្ាធចរតិយ  ជាស្ដថ នទីហែលប្ពេះអងគប្ទង់
គង់សស្ដយវមុិត្តិេុខអេ់៧នថង សប្កាមសែើមស ើសនេះហែលេថិត្សៅទិេ
រ្រ៌ននមហាសរវិប្ពឹក្ស ។ 

៦-មុរេិនរចរតិយ  ស្ដថ នទីសប្កាមសែើមរាាំងហែលប្ពេះអងគប្ទង់
សស្ដយវមុិត្តិេុខអេ់៧នថង, រយៈសពលស្េះ មានសភលៀងវាំរងតុរមក្ 
សេដច្គស ម្ េះមុចលិនទបានមក្ព័ទ្៧រុាំ និងសរើក្ពររសែើមបីការររ
សភលៀង រ ទ្ រ់ពីស្េះប្ពេះអងគប្ទង់រនលឺឧទនគ្នថា។(២)  

                                                            

១- ក្ហនលខលេះថា ប្ពេះអងគប្ទង់និមមិត្សចតិ្យ ។ 
២- េ្មសមើលរិែក្សលខ៦/១០ ។ 
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៧- ោជាយតនចរតិយ    ស្ដថ នទីហែលប្ទង់គង់ប្រថារ់សស្ដយ
វមុិត្តិេុខ៧នថងសប្កាមសែើមហក្េ ហែលេថិត្សៅទិេទក្សិែននមហា
សរវិប្ពឹក្ស សែើយជាទីហែលប្ទង់រួរេក្កសទវរារ មហារារទាំង៤អងគ 
និងរែិរ២្ក់្ គឺត្រុេសៈ និង ភលលិក្ៈ ។  

ពាកយនម្សាា រប្បូជាសតតម្ហាឋាន 

បឋមំ   ចពាធិបេលងកំ    ទុតិយំ  អនិមេិស្សកំ 
តតិយំ  រងកមំ  ចសដឋំ    រតុតថំ   រតន រំ   
បញ្ចមំ  អជបាេញ្ច   មុរចេិចនរន អដឋមំ 
សតតមំ   ោជាយតនំ    សាាហំ  មុនិចសវិតំ 
បតិដឋិា   ជមពូទីចប    នរចទចវហិ  បូជិា 
ឯចត  សតតមហាឋាចន អហំ  វនាោមិ  ទូរចា ។  

សប្ាយៈ៧ោ៉ាង 
 ១- អាោចសា អាវាេជាទីេរាយ ។ 
 ២- ចារចោ ទីសគ្នចរជាទីេរាយ ។ 
 ៣- ភស្ស ំ សរលរក្យជាទីេរាយ ។ 
 ៤- បុគគចោ រុគគលជាទីេរាយ ។ 
 ៥- ចភាជនំ អាហារជាទីេរាយ ។ 
 ៦- ឧត ុ រែ្វជាទីេរាយ ។ 
 ៧- ឥរិោបថំ ឥរោិរថជាទីេរាយ ។ 

* ប្ពេះសោគ្នវចរ អនក្ចសប្មើនេមថក្មមោា ន កាលនឹងរក្ាន្វ 
រែិភាគនិមិត្ត គរបីសវៀរន្វសែតុ្មិនជាទីេរាយ ( ៧ ោ៉ាង មាន
សេចក្ដីផទុយគ្នន )សចញ សែើយគរបីសេពន្វសែតុ្ជាទីេរាយ៧
ប្រការសនេះចុេះ ។ 
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សាៅប់ធម៌មិនចារវមានចោស៧ោ៉ាង 
 ១- ស្ដដ រ់េែដ្ ក្សរើង   សក្ើត្ជាមនុេសខេិន ។ 
 ២- និោយគ្នន  សក្ើត្ជាមនុេសថលង់ ។ 
 ៣- និោយសែើមសគ សក្ើត្ជាមនុេសមានមាត់្េតុយ ។ 
 ៤- សែក្ស្ដដ រ់  សក្ើត្ជាពេ់ថាល ន់ ។ 
 ៥- គិត្អេីសផសងៗ សក្ើត្ជាេត្េស្ដល រ ។ 
 ៦- ររសិភាគ  សក្ើត្ជាអនក្មានក្លិនខលួនេតុយ ។ 
 ៧- គ្េវាេសលង សក្ើត្ជាប្ក្រី ។ 

អនុបស្សនា ៧ 
 ១- អនិច្ឆានុបស្សនា ពិចារណាស ើញេង្ខខ រថាមិនសទៀង ។ 
 ២- ទុកាានុបស្សនា ពិចារណាស ើញេង្ខខ រជាទុក្ខ ។ 
 ៣- អនាានុបស្សនា ពិចារណាស ើញេង្ខខ រជាអនតត  ។ 
 ៤- និវេិោនុបស្សនា ពិចារណាស ើញេង្ខខ រគួរសនឿយណាយ 
 ៥- វិោានុបស្សនា ពិចារណាក្នុងការប្បាេចាក្រាគៈ ។ 
 ៦- និចោធានុបស្សនា  ពិចារណាក្នុងការរលត់្ត្ណាា  ។ 
 ៧- បដិនិស្សាានុបស្សនា  ពិចារណាសោយការរលាេ់សចញ
ពីការប្រកាន់មាាំ ។ 

សារធម៌៧ោ៉ាង 
 ១- សីេសារ  ខលឹមវម៌គឺ េីល ។ 
 ២- សមាធិសារ ខលឹមវម៌គឺ េមាវិ ។ 
 ៣- បញ្ញាសារ  ខលឹមវម៌គឺ រញ្ញា  ។ 
 ៤- វិមុតតសិារ  ខលឹមវម៌គឺ វមុិត្តិ (អរែត្ត) ។ 
 ៥- វិមុតតញិ្ញាណទស្សនសារ  ខលឹមវម៌គឺ រចចសវក្ខែញ្ញា ែ ។ 
 ៦- បរមតថសារ  ខលឹមវម៌គឺ ររមតថ ភិវមម ។ 
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 ៧- និពាានសារ  ខលឹមវម៌គឺ ប្ពេះនិរេ ន ។ 
សង្ឃោន៧្បចភទ 

 ១- វុទធប្បមុខឧភចា  សង្ឃោនំ  ថាេ យទនែល់េងឃទាំង
ពីរពួក្ មានប្ពេះពុទ្ជាប្រធ្លន ។ 
 ២- ឧភចាសង្ឃោនំ  ថាេ យទនែល់េងឃទាំងពីរពួក្ ។ 
 ៣- ភិកខុសង្ឃោនំ ថាេ យទនែល់ភិក្ខុេងឃ ។ 
 ៤- ភិកខុនសីង្ឃោនំ ថាេ យទនែល់ភិក្ខុនីេងឃ ។ 
 ៥- ឧភចាសង្ឃឧទរិសោនំ  ថាេ យទនែល់រុគគលហែលខលួន
សចាេះចាំសរេះអាំពីេងឃទាំងពីរពួក្ ។ 
 ៦- ភិកខុសង្ឃឧទរិសោនំ  ថាេ យទនែល់រុគគលហែលខលួនសចាេះ
ចាំសរេះអាំពីភិក្ខុេងឃ ។ 
 ៧- ភិកខុនសីង្ឃឧទរិសោនំ  ថាេ យទនែល់រុគគលហែលខលួន
សចាេះចាំសរេះអាំពីភិក្ខុនីេងឃ ។ 
រញ្ញជ ក់្ ក្នុងខទី៥-៦-៧ហែលខាុាំសប្រើរក្យថា រុគគល ស្េះ គរបីយល់ថា
រុគគលក្នុងេងឃទាំងពីរហផនក្ ឬហត្មួយហផនក្ឲ្យសៅទទួលសទយយទន 
សទេះជាអងគណាក៏្សោយ សោយសហាចសៅេ្មបីជាស្ដមសែរក៏្សប្រើ
បាន ។ សេចក្ដីសនេះរង្ខា ញឲ្យស ើញថា សរើទយក្នឹងថាេ យេងឃទន 
ហែលហប្រថា ថាេ យចាំសរេះេងឃ គឺមិនបានសៅចាំសរេះអងគណាមួយ
សទ។ ហត្េងឃស្េះេាំសៅយក្ភិក្ខុ៤ររ្ស ើងសៅ កាលទយក្តាំងចិត្ត
នឹងថាេ យេងឃទន សរើគ្នម នេមត្ថភាពនឹងថាេ យសប្ចើនអងគ អាចថាេ យ
ប្តឹ្មហត្១អងគរ៉ាុសណាណ េះ ក៏្អាចស ើងជាេងឃទនបាន គឺសពលសៅនិមនត
េងឃ ប្ត្ូវសប្រើសវាហារនិមនតឲ្យប្តឹ្មប្ត្ូវ កុ្ាំសៅនិមនតសចាេះចាំសរេះអងគ
ណាមួយស ើយ សរើសៅែល់វត្តសែើយប្ត្ូវេួរែល់ភត្តុសទទេក៍្(ឬប្ពេះ
សៅអវិការ) សរើក្នុងវត្តហែលសលាក្បានចាត់្ទុក្ ក៏្សៅរក្េមាភ រៈហត្
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មដង និមនតសលាក្សោយសប្រើសវាហារថា ខាុាំនិមនតប្ពេះេងឃទទួលេងឃ
ទនប្តឹ្ម១អងគក្នុងនថងហេតក្ ក្នុងស្ដថ នទី... ែ្សចនេះ សលាក្នឹងសប្រើឲ្យអងគ
ណាសៅទទួលក៏្បាន ទយក្ហែលថាេ យែល់សលាក្អងគស្េះ ចាត់្ជា
េងឃទនពិត្ ។ សរើសប្រើសចាេះចាំសរេះ អងគសនេះ អងគស្េះ សែើយក៏្មក្សវេើ 
ពិវីថាេ យតមហររេងឃទន ហែលបានរែិរត្តិមក្ោ៉ាងសនេះ មិនចាត់្
ជាេងឃទន គឺកាល យជាបាែិរុគគលិក្ទនសៅវញិ ។ 

ភនំធំោំង ៧ 
 ១- កាញ្ចនបវេចា ភនាំមាេ  
 ២- រជដបវេចា ភនាំប្បាក់្  
 ៣- មណិបវេចា ភនាំហក្វមែី  
 ៤- ហិងគុេបវេចា ភនាំែិងគុលៈ  
 ៥- អញ្ជនបវេចា ភនាំអញ្ជ នៈ  
 ៦- សានុបវេចា ភនាំស្ដនុ  
 ៧- ផេិកបវេចា ភនាំហក្វផលិក្ ។ 

ភនំសតតបរិភណោ ៧ 
 ១- យុគនធចោ  ភនាំយុគន្រ  
 ២- ឥសិនធចោ  ភនាំឥេិន្រ  
 ៣- ករវីចកា  ភនាំក្រវកី្  
 ៤- សុទស្សចនា ភនាំេុទេសនៈ  
 ៥- ចនមិនធចោ  ភនាំសនមិន្រ  
 ៦- វិនតចកា  ភនាំវនិត្ក្ៈ  
 ៧- អស្សកណ្ណោ  ភនាំអេសក្ែណៈ ។ 
 * សៅក្នុងចប្ក្វា សយើងសនេះមានសេដចភនាំ១ស ម្ េះ េិសនរ ុហែល 
លិចចុេះសៅក្នុងមហាេមុប្ទ   ៨៤.០០០សោរន៍   មានក្មពេ់សៅសលើ 
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៨៤.០០០សោរន៍ ែ្ចគ្នន  ។ 
 ភនាំទាំង៧សនេះវចិិប្ត្សៅសោយរត្នៈសប្ចើនប្រសភទ ហាក់្ែ្ចជាភនាំ
ទិពេ ហែលលិចក្រ់ចុេះសៅសប្កាម   និងក្មពេ់សៅសលើ ប្រមាែជារក់្
ក្ណាដ លៗ អាំពីភនាំេិសនរតុមលាំោរ់ ភនាំវាំទាំង៧ស្េះសៅព័ទ្រុាំវញិ
សេដចភនាំេិសនរ ុ ជាទីសៅររេ់សេដចមហារារទាំង៤ សទវតនិងយក្ស
អាស្េ័យសៅ ។ 
 មានភនាំមួយសទៀត្ស ម្ េះ ែិមរនដ    ក្មពេ់៥០០សោរន៍ មាន  
រសណាដ យ និងទទឹង៣.០០០សោរន៍ ប្រោរ់សោយក្ាំព្ល ៨៤.០០០
ក្ាំព្ល ។ 

្សះធំ ៧ 
 ១- អចនាតតតទចហា ស្េេះអស្ត្ត្ត ។ 
 ២- កណណមុណោទចហា ស្េេះក្ែណមុែឌ  ។ 
 ៣- រថការទចហា ស្េេះរថការ ។ 
 ៤- អទរនតទចហា ស្េេះអែទទនត ។ 
 ៥- កុណ្ណេទចហា ស្េេះកុ្ណាល ។ 
 ៦- ហំសប្បបាតទចហា  ស្េេះែងសរបបាត្ ។ 
 ៧- មណ្ណោកិនិសីហប្បបាតទចហា      

ស្េេះមណាឌ កិ្និេីែរបបាត្។(១) 
អកុប្បធម៌៧ោ៉ាង 

 ១- អប្បចោោ  ចហាតិ     ជាអនក្មានសេចក្ដីប្បាថាន តិ្ច ។ 
 ២- អប្ាហាចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មានអាហារតិ្ច ។ 
 ៣- អប្បមិចោោ  ចហាតិ    ជាអនក្មានការសែក្លក់្តិ្ច ។ 

                                                            

១- ក្ហនលងខលេះហញក្ស ម្ េះស្េេះជា២គឺ មណាឌ កិ្នី១ និង េីែរបបាត្១ ។ 
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 ៤- វហុស្សុចា  ចហាតិ  ជាអនក្មានចាំសែេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៥- យថា  វិមុតតំ  បរចចវកខតិ   ពិចារណាចិត្តហែលរចួផុត្
សែើយោ៉ាងណា ។ 
 ៦- ោយំ  កថាអភិសចេលកខិកា     ចរចាន្វរក្យជាសប្គឿងែុេ
ខ្មត់្កិ្សលេ(ក្ថាវត្ថុ១០) ។ 
 ៧- អារញ្ញចកា  ចហាតិ  ជាអនក្សប្ត្ក្អរសេ្េនៈស្ដង ត់្ ។ 

ជាតិទុកខ ៧ 
 ១- គចពាាកកនតិមូេកទុកខ   ទុក្ខមានការចុេះកាន់គភ៌ជាម្ល ។ 
 ២- គវភបរិហរណមូេកទុកខ  ទុក្ខមានការររហិារគភ៌ជាម្ល។ 
 ៣- គវភវិបតតមិូេកទកុខ   ទុក្ខមានគភ៌វរិត្តិជាម្ល ។ 
 ៤- គវភវិនាយនមូេកទុកខ  ទុក្ខមានការសចញចាក្គភ៌ជាម្ល  
 ៥- គវភនិកខមនមូេកទុកខ  ទុក្ខមានការសចញចាក្សប្ដគភ៌ជា
ម្ល ។ 
 ៦- អតតូបកកមមេូកទុកខ  ទុក្ខមានការពយោមររេ់ខលួនជា
ម្ល ។ 
 ៧- បរូបកកមមូេកទុកខ  ទុក្ខមានការពយោមររេ់អនក្ែនទជា
ម្ល ។ 

ជោទុកខ ៧ 
 ១- ទុវេណ្ណោ   មានេមបុរអាប្ក្ក់្ ។ 
 ២- ទុវេចោ  មានក្មាល ាំងថមថយ ។ 
 ៣- ជិណណកាចោ មានរាងកាយចាេ់ប្ទុឌសប្ទម ។ 
 ៤- កប្បិតសរីចោ មានេររីាវយវៈញញីញញ័រ ។ 
 ៥- អិននទចនាា  មានសវមញបាក់្ ។ 
 ៦- ជររកខុ  មានហភនក្ស្េវាាំងឬ ងងឹត្ ។ 
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 ៧- ជរចសាចា  មានប្ត្សចៀក្ថលង់ ។ 
សេល(្វួញ)៧ោ៉ាង 

 ១- ោគសចោា  ប្ពួញគឺរាគៈ ។ 
 ២- ចោសសចោា   ប្ពួញគឺសទេៈ ។ 
 ៣- ចមាហសចោា   ប្ពួញគឺសមាែៈ ។ 
 ៤- មានសចោា ប្ពួញគឺមានេះ ។ 
 ៥- ចសាកសចោា ប្ពួញគឺសេចក្ដីសស្ដក្ ។ 
 ៦- កថំកចថាសចោា ប្ពួញគឺសេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៧- ទិដឋិសចោា  ប្ពួញគឺសេចក្ដីយល់ខុេ ។ 

បុគគេឆ្ងាយវីត្មា៧រំវួក 
 ១- និោោេុចកា  មនុេសសែក្សប្ចើន ។ 
 ២- បមាចោ  ប្រមាទ  សវេេប្រហែេ ។ 
 ៣- សុខិចា  ច្លចិត្តហត្េរាយៗ ។ 
 ៤- ចោគោ  មានសរាគសប្ចើន ។ 
 ៥- អេចសា  ខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៦- អចនាោ  មនុេសអេ់សេចក្ដីប្បាថាន  ។ 
 ៧- កមាាោចមា  ចាំរក់្នឹងការង្ខរ ។ 

ធម៌ជាអាហារនឹងាា៧ 
១- អវិជាា  ជាសែើមែតុ្នន ៃវីរណៈ៥ ។ 
២- ៃវីរណៈ៥ ជាអាហារនន  រចុ ចរតិ្៣ ។  
៣- រចុ ចរតិ្៣ ជាអាហារនន   អសាំ វរៈ ។ 
៤- អសាំ វរៈ ជាអាហារនន   អសត្ ិ។ 
៥- អសត្ ិ  ជាអាហារនន   អដោៃដិសាមៃសិការ ។ 
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៦- អដោៃដិសាមៃសិការ ជាអាហារនន អសសទា  ។ 
៧- អសសទា  ជាអាហារនន   ការមៃិដសរគប់សបបុរស ។ 

គុណសម្បតតិ៧របស់ឧតតមបុរស 
 ១- អនេចសា  ជាមនុេសមិនខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ២- អរណោិចកា ជាមនុេសមិនខឹងសប្កាវ ។ 
 ៣- អសចឋា  ជាមនុេសមិនអួត្អាង ។ 
 ៤- សុរិ  ជាមនុេសស្ដត ត្េតាំ ។ 
 ៥- សរចោ  ជាមនុេសមានរក្យេត្យ ។ 
 ៦- អេុចោោ  ជាមនុេសមិនសលាម ភសប្ចើន ។ 
 ៧- អតថកាចមា  ជាមនុេសប្បាថាន ប្រសោរន៍ ។ 

ច្គឿងវិនិរឆ័យថាមិនណមនធម៌វិន័យ.៧ 
 ១- វម៌ហែលមិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី  និវេិោ ។ 
 ២- វម៌ហែលមិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី  វិោគៈ ។ 

៣- វម៌ហែលមិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី  និចោធៈ ។ 
៤- វម៌ហែលមិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី  ឧបសមៈ ។ 
៥- វម៌ហែលមិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី  អភិញ្ញា ។ 
៦- វម៌ហែលមិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី  សចមាាធៈ ។ 
៧- វម៌ហែលមិនប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី  និពាាន ។ 
ចាំហែក្សប្គឿងវនិិចា័យថា ជាវម៌វន័ិយក៏្មាន៧ោ៉ាង មាន

សេចក្ដីផទុយគ្នន  គឺវម៌ហែលប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី និវេិោ ។ល។ វម៌ហែល
ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី និពាាន ។ 

អាយុវឌ្ឍនធម៌៧ោ៉ាង 
១- សប្ាយការី សចេះសវេើខលួនឲ្យេរាយ ។ 
២- សប្ាចយ  មតតញ្ញូ  ស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុងការេរាយ ។ 
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៣- បរិណតចភាជី ររសិភាគអាហារមានគុែភាពលត ។ 
៤- កាេច្ឆរី  ប្តច់សៅតមកាលគួរ ។ 
៥- ្វហេច្ឆរី  ប្រប្ពឹត្តវម៌ប្រសេើរ ។ 
៦- សីេោ  ជាអនក្មានេីល ។ 
៧- កេ្ាណមិតតា សេពគរ់មិត្តលត ។ 

មិនអារសច្មរមគគផេច្ពាះធម៌៧ 
 ១- កមេនដោចោ អនតរាយសប្រេះអននតរយិក្មម ។ 
 ២- កិចេសនតោចោ អនតរាយសប្រេះកិ្សលេ(និយត្មិចាា ទិែាិ)  
 ៣- វិបាកនតោចោ អនតរាយសប្រេះរែិេន្ិសោយអសែតុ្ក្ៈ 
ឬ ទេិសែតុ្ក្ៈ ។ 
 ៤- អស្សចោោ ជាអនក្មិនសរឿគុែប្ពេះរត្នប្ត័្យ ។ 
 ៥- អរឆនរិចា ជាអនក្មិនសពញចិត្ត ក្នុងក្ត្តុក្មយតកុ្េល ឬ
សៅសក្ើត្ក្នុងទេីរ៣ សប្ដពីរមព្ទេីរ ។ 
 ៦- ទុប្បចញ្ញា   ជាអនក្មានរញ្ញា អារ់អន់ ប្បាេចាក្ភវងគ-
របញ្ញា  ។ 
 ៧- អភពាា គ្នម នឧរនិេស័យនឹងបានេសប្មចមគគផល ។ 

វិបតតិឧបាសក៧ោ៉ាង 
 ១- ភិកខុទស្សនំ  ហាចបតិ  សបាេះរង់ ហលងសៅរួរភិក្ខុេងឃ ។ 
 ២- សទធមេស្សវនំ  បមជជតិ  ប្រហែេនឹងការស្ដដ រ់វម៌ ។ 
 ៣- អធិសីចេ  ន  សិកខតិ  មិនេិក្ាក្នុងអវិេីល ។ 
 ៤- អប្បសាទវហុចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មិនមានសេចក្ដីប្រេះថាល
សប្ចើនក្នុង (ពួក្ភិក្ខុចាេ់ ថមី ក្ណាដ ល) ។ 
 ៥- ឧបារមភរិចាា  ធមេំ  សុណ្ណតិ  រនធគចវសី  ជាអនក្មានចិត្ត
រេិះគន់ ហេេងរក្សទេក្ាំពុងស្ដដ រ់វម៌ ។ 
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 ៦- ឥចា  វហិោោ  ទកខិចណយ្យំ  គចវសតិ  ហេេងរក្
ទក្ខិសែយយរុគគលខ្មងសប្ដស្ដេ្សនេះ ។ 
 ៧- តតថ  បវុេការំ  កចោតិ  សវេើរុពេការៈក្នុងទក្ខិសែយយរុគគល
ខ្មងសប្ដស្ដេ្ស្េះ ។ 

សម្បតតិឧបាសក៧ោ៉ាង 
 ១- ភិកខុទស្សនំ  ន  ហាចបតិ  មិនញុាាំងការស ើញភិក្ខុេងឃឲ្យ
ស្ដរេ្នយ ។ 
 ២- សទធមេស្សវនំ  នប្បមជជតិ  មិនប្រហែេនឹងការស្ដដ រ់ប្ពេះ
េទ្មម ។ 
 ៣- អធិសីចេ  សិកខតិ  េិក្ាក្នុងអវិេីល ។ 
 ៤- បសាទវហុចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មានសេចក្ដីប្រេះថាល សប្ចើន
(ក្នុងពួក្ភិក្ខុ ចាេ់ ថមី ក្ណាដ ល) ។ 
 ៥- អនុបារមភរិចាា  ធមេំ  សុណ្ណតិ  ន  រនធគចវសី  ជាអនក្មិន
ហេេងរក្សទេក្ាំពុងស្ដដ រ់វម៌ ។ 
 ៦- ន  ឥចា  វហិោោ  ទកខិចណយ្យំ  គចវសតិ  មិនហេេងរក្
ទក្ខិសែយយរុគគលសប្ដស្ដេ្សនេះ ។ 
 ៧- ឥធ  បវុេការំ  កចោតិ  សវេើរុពេការៈនឹងទក្ខិសែយយរុគគល
ក្នុងស្ដេ្សនេះ ។ 

អានិសង្សចបាសសមាាត៧ោ៉ាង(១) 
 ១- សករិតតំ  បសីទតិ  ញុាាំងចិត្តររេ់ខលួនឲ្យប្រេះថាល  ។ 
 ២- បររិតតំ  បសីទតិ   ញុាាំងចិត្តអនក្ែនទឲ្យប្រេះថាល  ។ 
 ៣- ចទវា  អតតមចនា  ចហានត ិ  ពួក្សទវត   ហត្ងស្េលាញ់ 

                                                            

១- សមើលពួក្៥/៣៣៥ ផង ។ 
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ច្លចិត្ត ។ 
 ៤- កមេំ  ឧបរិនត ិ  ស ម្ េះថាជាអនក្េនសាំន្វអាំសពើស្ដត ត្ទុក្ ។ 
 ៥- សតថុសាសនំ  កតំ  ចហាតិ  ស ម្ េះថាសវេើតមរក្យទ្ ម្ ន
ររេ់ប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ៦- ទិោោនុគតឹ  អាបជជតិ  រនរាំ្ន់សប្កាយយក្ត្ប្មារ់តម។  
 ៧- សុគតឹ  សគគំ  ឧបបជជតិ  សប្កាយពីស្ដល រ់ រហមងសៅកាន់
េុគតិ្ េួគ៌ ។ 

ចហតុឲ្យន្ទសដីាំងគភ៌៧ោ៉ាង 
 ១- កាយសំសចគគន សោយការស្ដទ រអហងតលកាយ ។ 
 ២- ចច្ឆេគគហចណន សោយការចារ់យក្ន្វេាំពត់្ ។ 
 ៣- អសុរិបាចនន សោយការផឹក្ទឹក្អេុចិ ។ 
 ៤- នាភិបោមសចនន សោយការស្ដទ រអហងតលផចិត្ ។ 
 ៥- រូបទស្សចនន សោយការេមលឹងសមើលររ្ ។ 
 ៦- សចទរន  សោយការឮេាំស ង ។ 
 ៧- គចនធន  សោយការែិត្ក្លិន ។ 
 * ចាំហែក្សៅក្នុងស្ដរត្ថ២/១៧ សរលថា ការតាំងគភ៌មាន
ែល់៨ោ៉ាង គឺហថម ចមថុនំ : សោយការសេពសមថុនវមម ។  

ោរ់្បចគន៧ោ៉ាង 
 ១- េិងគបរិវចតតន សប្រេះសភទប្ត្លរ់ ។ 
 ២- កាេកិរិោយ សប្រេះសវេើមរែកាល ។ 
 ៣- សិកាាបរចកាាចនន សប្រេះសរលលាេិកាខ  ។ 
 ៤- ហីនាោវតតចនន  សប្រេះប្ត្លរ់សៅជាមនុេសអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៥- អនុបសម្បននស្ស  ោចនន  សប្រេះឲ្យែល់អនុរេមបនន ។ 
 ៦- អរឆិនរាិា  គហចនន  សប្រេះសចារែសែដើ មយក្សៅ ។ 
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 ៧- អនចបកខវិស្សជជចនន  សប្រេះលេះរង់មិនមានស្ដត យ ។ 
្សូវ៧្បការ 

 ១- សាេិ ស្េូវស្ដលី ។ 
 ២- វិហ ី ស្េូវខាយ ។ 
 ៣- យចោ ស្េូវែាំសែើ រ ។ 

 ៤- ចាធុចមា ស្េហង ។ 

 ៥- កងគ ុ សពព  ។ 

 ៦- វរចកា េកួយ ឬ សរត្ ។ 

 ៧- កុ្ទូចសា សៅម ហក្លលក្ ។ 
សាាហករណីយ៍.៧ 

រុគគល៧ពួក្សនេះ   សទេះជាសគមិនបាននិមនត   ឬមិនបានរញ្ជ្ ន 
រសប្មើមក្ ក៏្ភិក្ខុហែលក្ាំពុងសៅចាាំវេា      អាចសៅបានសោយកិ្ចចគឺ
េតត ែក្រែីយ៍ គឺ : 
 ១- ភិកខ ុ  ភិក្ខុ ។ 
 ២- ភិកខុន ី  ្ងភិក្ខុនី ។ 
 ៣- សិកខមានា  ្ងេិក្ខមា្ ។ 
 ៤- សាមចណចោ   ស្ដមសែរ ។ 
 ៥- សាមចណរី      ្ងស្ដមសែរ ី។ 
 ៦- មាា  សញាមស្េី ។ 
 ៧- បិា  សញាមប្រុេ ។ 
 * ចាំហែក្ឯរុគគលសប្ដពី៧ពួក្សនេះ ទល់ហត្សគនិមនត ឬសគ 
រញ្ជ្ នរសប្មើមក្ សទើរភិក្ខុអាចសៅបាន សោយេតត ែក្រែីយ៍  សរើ
មិនែ្សចាន េះសទ ភិក្ខុមិនអាចសចញពីអាវាេសៅបានស ើយ សទេះជា
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សលាក្សលើក្េតត ែៈក៏្សោយ, សលាក្ស ម្ េះថាប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែផង 
និងោច់វេាផង ។ 

មិនគួររូេវស្ោកនុងសាាន៧ 
 ១- រុកខសុសិចរ  ក្នុងរង្ស ើ ។ 
 ២- រុកខវិដភិោ សលើប្រគ្នរស ើ ។ 
 ៣- អចជ្ាកាចស ក្នុងទីវាល ។ 
 ៤- អចសនាសនិចកន ទីហែលគ្នម នសេ្េនៈ ។ 
 ៥- អវកុដិកាយ ក្នុងខទមសខ្មម ច ។ 
 ៦- អចតត  ក្នុងអែប្ត្ ។ 
 ៧- ច្ឆដិោ  ក្នុងរងទឹក្ ។ 
 * ស្ដថ នទីទាំង៧សនេះ ប្ពេះអងគហាមមិនឲ្យភិក្ខុច្លចាាំវេាសទ 
ភិក្ខុណាច្លប្តូ្វអារត្តិទុក្កែ ។ 

វណ៌ណស្បកចជើងមិនគួរច្បើ៧ោ៉ាង 
 ១- សវេនីេកា  ហេបក្សរើងពែ៌សខៀវេុទ្(ែ្ចផ្កក ប្ត្សក្ៀត្) ។ 
 ២-សវេបីតិកា  ហេបក្សរើងពែ៌សលឿងេុទ្(ែ្ចផ្កក ក្ែិការ), 
 ៣- សវេចោហិតិកា  ហេបក្សរើងពែ៌ប្ក្ែមេុទ្ ( ែ្ច
ផ្កក ចារ) ។ 
 ៤- សវេមចញ្ជដឋិកា  ហេបក្សរើងពែ៌ែងសបាទេុទ្(ែ្ចពែ៌
ហេបង) ។ 
 ៥- សវេកណ្ណា  ហេបក្សរើងពែ៌សមម េុទ្ ។ 
 ៦- សវេមហារងគរាា  ហេបក្សរើងពែ៌ប្ក្ែមប្ក្សដេុទ្(ែ្ច
ខនងហក្តរ) ។ 
 ៧- សវេមហានាមរាា  ហេបក្សរើងពែ៌សលឿងទុាំេុទ្ (ែ្ច
េលឹក្ស ើទុាំ ឬ ែ្ចផ្កក  ្ក្) ។ 
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 - ហយា  ធាហរយយ  អាបត្តិ   ទកុកដ្សស  ភកិខណុាោក់ព្តូវ

អាបតតទិកុកែ ។ 

ណខ្សណស្បកចជើងមិនគួរច្បើ៧ោ៉ាង 
 ១- នីេកវទធិកា  ហេបក្សរើងមានហខសសខៀវ ។ 
 ២- បីតកវទធិកា  ហេបក្សរើងមានហខសសលឿង ។ 
 ៣- ចោហិតកវទធិកា  ហេបក្សរើងមានហខសប្ក្ែម ។ 
 ៤- មចញ្ជដឋិកវទធិកា  ហេបក្សរើងមានហខសពែ៌ែងសបាទ ។ 
 ៥- កណាវទធិកា  ហេបក្សរើងមានហខសសមម  ។ 
 ៦- មហារងគរតតវទធិកា  ហេបក្សរើងមានហខសប្ក្ែមប្ក្សដ ។ 
 ៧- មហានាមរតតវទធិកា  ហេបក្សរើងមានហខសសលឿងទុាំ។(១)  

បុគគេមិនដកដចងហើម៧វួក 
 ១- ទរក្ក្នុងនផទមាត ។ 
 ២- រុគគលមុរចុេះក្នុងទឹក្ ។ 
 ៣- រុគគលេនលរ់បាត់្ស្ដម រតី្ ។ 
 ៤- រុគគលស្ដល រ់ ។ 
 ៥- េត្េក្នុងររ្ភព និង អររ្ភព ។ 
 ៦- រុគគលច្លចតុ្ត្ថរាន ។ 
 ៧- រុគគលច្លកាន់និសរាវេមារត្តិ ។ 

ច្គឿងរំពាក់៧ោ៉ាង 
 ១- ោគសចង្ខា  សប្គឿងចាំរក់្គឺ រាគៈ ។ 
 ២- ចោសសចង្ខា សប្គឿងចាំរក់្គឺ សទេៈ ។ 
 ៣- ចមាហសចង្ខា សប្គឿងចាំរក់្គឺ សមាែៈ ។ 
                                                            

១- េ្មសមើលហេបក្សរើងអក្របិយៈ១៨ោ៉ាង ក្នុងពួក្ស្េះផង ។ 
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 ៤- មានសចង្ខា  សប្គឿងចាំរក់្គឺ មានេះ ។ 
 ៥- ទិដឋិសចង្ខា  សប្គឿងចាំរក់្គឺ ទិែាិ ។ 
 ៦- កិចេសសចង្ខា សប្គឿងចាំរក់្គឺ កិ្សលេ ។ 
 ៧- ទុរចរិតសចង្ខា សប្គឿងចាំរក់្គឺ ទុចចរតិ្ ។ 

មានះ៧្បចភទ 
 ១- មាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់ ។ 
 ២- អតិមាចនា  សេចក្ដីសមើលង្ខយសគ ។ 
 ៣- មានាតិមាចនា សេចក្ដីប្រកាន់នប្ក្ហលង ។ 
 ៤- ឱមាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់សថាក្ថយ ។ 
 ៥- អធិមាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់សលើេលរ់ ។ 
 ៦- អសេិមាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់ថាអញមាន ។ 
 ៧- មិច្ឆាមាចនា សេចក្ដីប្រកាន់ខុេ។ 

្បចភទននទុកខ៧ោ៉ាង 
 ១- ទុកខទុកខ ទុក្ខសប្រេះអត់្វន់បានសោយលាំបាក្ ប្រប្ពឹត្តសៅ
ផល្វកាយ និងផល្វចិត្ត ។ 
 ២- បរិណ្ណមទុកខ  ទុក្ខសប្រេះហប្រប្រលួននេុខសវទ្ ។ 
 ៣- សង្ខារទុកខ  ទុក្ខររេ់េង្ខខ រ គឺឧសរកាខ សវទ្ និងេង្ខខ រ
ទាំងឡាយ ។ 
 ៤- បដិរឆននទុកខ  ទុក្ខសោយក្ាំបាាំង គឺទុក្ខហែលសគេួរសទើរែឹង
បាន ។ 
 ៥- អប្បដិរឆននទុកខ  ទុក្ខប្បាក្ែចាេ់ អាចែឹងបានសោយ
ង្ខយ ។ 
 ៦- បរិោយទុកខ  ទុក្ខសោយអម (មានជាតិ្ ជាសែើម សវៀរទុក្ខែ៏
សេេ) ។ 
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 ៧- និប្បរិោយទុកខ  ទុក្ខសោយប្ត្ង់ (គឺទុក្ខទុក្ខ) ។ 
ចហតុឲ្យចកើតធមេវិរយសចមាាជ្ឈងគ.៧(១) 

 ១- បរិបុរឆកថា  ការសចេះស្ដក្េួរ ។ 
 ២- វតថុវិសទកិរិោ  សវេើវត្ថុខ្មងក្នុងខ្មងសប្ដឲ្យស្ដត ត្ ។ 
 ៣- ឥន្ទនរិយសម្បតតបដិបាទនា  សវេើឥគនទិយទាំង៥ឲ្យសេមើគ្នន  ។ 
 ៤- ទុប្បញ្ញាបុគគេបរវិជជនា  សវៀរចាក្រុគគលមានប្បាជាា អន់ ។ 
 ៥- បញ្ញវនតបុគគេចសវនា  សេពគរ់រុគគល សប្ចើនសោយ
ប្បាជាា  ។  
 ៦- គមពីរញ្ញាណររិយបរចចវកខណ្ណ  ពិចារណាសោយញាែែ៏
ប្ជាលសប្ៅ ។ 
 ៧- តទធិមុតតា  រសង្ខត នចិត្តសៅក្នុងវមមវចិយស្េះ ។ 

ចហតុឲ្យចកើតបស្សទធិសចមាាជ្ឈងគ.៧ 
 ១- បណីតចភាជនចសវនា  សេពន្វសភារនហែលប្រែីត្ ។ 
 ២- ឧតុសុខចសវនា  សេពន្វឧតុ្ហែលេរាយ ។ 
 ៣- ឥរិោបថសុខចសវនា  សេពន្វឥរោិរថហែលេរាយ  
 ៤- មជ្ឈតតបចោគា  ប្រក្រពយោមោ៉ាងក្ណាដ ល ។ 
 ៥- សារទធកាយបុគគេបរិវជជនា  សវៀរចាក្រុគគលហែលមាន
កាយរស្ដរ់រេល់ ។ 
 ៦- បស្សទធិកាយបុគគេចសវនា  សេពគរ់រុគគលមានកាយ
េងរ់សេងៀម ។ 
 ៧- តទធិមុតតា  រសង្ខត នចិត្តសៅក្នុងរេសទិ្ស្េះ ។ 

 

                                                            

១-សែតុ្ឲ្យសក្ើត្សររឈងគទាំង៧ េ្មសមើល េសមាម ែវសិ្ទនីភាគ៥/៣២១-៣៤១ ។  
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រំណង៧ោ៉ាង 
 ១- ោគវនធនំ  ចាំែងគឺ រាគៈ ។ 
 ២- ចោសវនធនំ   ចាំែងគឺ សទេៈ ។ 
 ៣- ចមាហវនធនំ ចាំែងគឺ សមាែៈ ។ 
 ៤- មានវនធនំ  ចាំែងគឺ មានេះ ។ 
 ៥- ទិដឋិវនធនំ  ចាំែងគឺ ទិែាិ ។ 
 ៦- កិចេសវនធនំ ចាំែងគឺ កិ្សលេ ។ 
 ៧- ទុរចរិតវនធនំ ចាំែងគឺ ទុចចរតិ្ ។ 

នគរោំង៧ 
 េិកាខ រទទាំងឡាយណា       ហែលប្ពេះត្ថាគត្រញ្ាត្តទុក្ក្នុង 
វន័ិយទាំងពីរ ហត្ងមក្កាន់ឧសទទេរាល់ៗនថងឧសបាេថ េិកាខ រទស្េះ
មាន ៣៥០េិកាខ រទ ត្ថាគត្រញ្ាត្តក្នុងនគរទាំង៧គឺ : 
 ១- នគរចវសាេី មាន ១០ េិកាខ រទ ។ 
 ២- នគរោជ្គឹះ មាន ២១ េិកាខ រទ ។ 
 ៣- នគរសាវតថី មាន ២៩៤ េិកាខ រទ ។ 
 ៤- ណដនអា វី មាន ៦ េិកាខ រទ ។ 
 ៥- ្កុងចកាសមពី មាន ៨ េិកាខ រទ ។ 
 ៦- ណដនសកកៈ  មាន ៨ េិកាខ រទ ។ 
 ៧- ណដនភគគៈ  មាន ៣ េិកាខ រទ។(១) 
 * េិកាខ បទរបេ់ភកិខុមាន ២២០ មតងមកកាន់ឧរទេេោល់នងៃ

ឧរ េង គ ឺ:  

បារារិក្ ៤,  េងាទិសេេ ១៣, អនិយត្ៈ ២,   
                                                            

១- ស ម្ េះេិកាខ រទនីមួយៗ េ្មសមើលរិែក្.១៣/១២០ ។ 
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និេសគគិយ ៣០, ខុទទក្ៈ(បាចិត្តិយៈ) ៩២,   
បាែិសទេនីយ ៤, សេក្ខិយវត្ត ៧៥។(២) 

 * េិកាខ បទរបេ់ភកិខុនីមាន ៣០៤ មតងមកកាន់ឧរទេេោល់

នងៃឧរ េង គ ឺ: 

បារារិក្ ៨  េងាទិសេេ ១៧ 
និេសគគិយ ៣០ ខុទទក្ៈ(បាចិត្តិយៈ) ១៦៦ 
បាែិសទេនីយ ៨ សេក្ខិយវត្ត ៧៥។ 
* េិកាខ បទ ៤៦ របេ់ភកិខុ មនិ នទរូៅែល់រួកភកិខុនី គ ឺ:  

េងាទិសេេ ៦   អនិយត្ៈ ២   និេសគគិយ ១២   ខុទទក្ៈ ២២ 
និង បាែិសទេនីយ ៤ ។ 
 * េិកាខ បទ ១៣០ របេ់ភកិខុនី មិន នទរូៅែល់រួកភកិខុ គ ឺ: 

 បារារិក្ ៤    េងាទិសេេ ១០  និេសគគិយ ១២  ខុទទក្ៈ ៩៦ 
និង បាែិសទេនីយ ៨ ។ 

*េរបុរៅ េិកាខ បទ ១៧៦ មនិ នទរូៅែល់បុគគលទាំង២

រួករទ គ ឺ: 

បារារិក្ ៤   េងាទិសេេ ១៦ អនិយត្ៈ ២  
និេសគគិយ ២៤  ខុទទក្ៈ ១១៨   និង បាែិសទេនីយ ១២ ។ 
* េិកាខ បទមែលបុគគលទាំង២រួក ព្តូវេិការេាើភាគគ្នន មាន 

១៧៤ េិកាខ បទ គ ឺ: 

បារារិក្ ៤ េងាទិសេេ ៧ និេសគគិយ ១៨  

                                                            

២- ៣ .ច្រសមើលរិែក្.១៣/១២៩ ។ 
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ខុទទក្ៈ ៧០ សេក្ខិយៈ ៧៥ ។ 
សិកាាបទមានចឈាាះ៧ 

 ១- បារារិក្េិកាខ រទ ។ 
 ២- េងាទិសេេេិកាខ រទ ។ 
 ៣- អនិយត្េិកាខ រទ ។ 
 ៤- និេសគគិយបាចិត្តិយេិកាខ រទ ។ 
 ៥- េុទ្ិក្បាចិត្តិយេិកាខ រទ ។ 
 ៦- បាែិសទេនីយេិកាខ រទ ។ 
 ៧- សេក្ខិយវត្តេិកាខ រទ ។ 

អាបតតិមានចឈាាះ៧កង 
 ១- អារត្តិបារារិក្ ។ 
 ២- អារត្តិេងាទិសេេ ។ 
 ៣- អារត្តិថុលលចច័យ ។ 
 ៤- អារត្តិចិត្តិយៈ ។ 
 ៥- អារត្តិបាែិសទេនីយៈ ។ 
 ៦- អារត្តិទុក្កែ ។ 
 ៧- អារត្តិទុរភ េិត្ ។ 

អាបតតិោំង៧ណរកជាគូៗ 
គរកុារត្តិ  លែុការត្តិ  
ទុែាុលាល រត្តិ  អទុែាុលាល រត្តិ 
ស្ដវសេស្ដរត្តិ អនវសេស្ដរត្តិ 
េសត្កិ្ចាា រត្តិ  អសត្កិ្ចាា រត្តិ 
េរបែិក្មាម រត្តិ អរបែិក្មាម រត្តិ 
សទេ្គ្នមិនីោរត្តិ  អសទេ្គ្នមិនីោរត្តិ ។  
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ណផលចឈ្ើជាចភសជជៈ៧ោ៉ាង 
 ១- វិេងគំ ហផលពិលងគ ។ 
 ២- បិបផេិ ហផលែីរលី ។ 
 ៣- មរិរ ំ ហផលសប្មច ។ 
 ៤- ហរីតកំ ហផលេម៉ា ។ 
 ៥- វិភីតកំ ហផលេម៉ាពិសភក្ ។ 
 ៦- អាមេកំ ហផលក្នទួត្នប្ព ។ 
 ៧- ចាឋផេំ ហផលប្ក្វាញ ។  

្វះសារីរិកធាតុ៧អងគមិនណបកជាបំណណក 
 ១- ្វះឧណាិសធាតុ ប្រតិ្ស្ដា នសៅេីែ ទេីរ ។ 
 ២- ្វះអកខកធាតុសាៅំ   ប្រតិ្ស្ដា នសៅេីែ ទេីរ ។ 
 ៣- ្វះអកខកធាតុចអេង  ប្រតិ្ស្ដា នសៅប្ពែមសលាក្ ។ 
 ៤- ្វះោឋធាតុសាៅំោងចេើ  ប្រតិ្ស្ដា នសៅឋាននប្ត្ប្តិ្ងស ។ 
 ៥- ្វះោឋធាតុចអេងោងចេើ  ប្រតិ្ស្ដា នសៅហែនគ្្រៈ ។ 
 ៦- ្វះោឋធាតុសាៅំោងច្កាម  ប្រតិ្ស្ដា នសៅេីែ ទេីរ ។ 
 ៧- ្វះោឋធាតុចអេងោងចេើ  ប្រតិ្ស្ដា នសៅ្គពិភព ។ 

អនាមាសវតថុ៧្បចភទ 
 ១- រាងកាយស្រេដី ឬេត្េតិ្រចាា នញី ។ 
 ២- សប្គឿងប្រោរ់តក់្ហត្ងកាយររេ់ស្រេដី ។ 
 ៣- សប្គឿងប្រគាំត្្រយត្គនតីប្គរ់ប្រសភទ ។ 
 ៤- ស្េូវ៧ប្រការ ។ 
 ៥- រត្នៈ១០ោ៉ាង ។ 
 ៦- សប្គឿងេស្រស្ដដ វវុប្គរ់ប្រសភទ, សប្គឿងចារ់េត្េ មានអ ទ្ ក់្ 
េាំណាញ់ ជាសែើមប្គរ់ប្រសភទ ។ 
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 ៧- អររែណជាតិ្ មានេហែដ ក្បាយ និងេហែដ ក្រារមាេ
ជាសែើម ឬហផលស ើហែលជារ់សៅនឹងសែើម ឬសគសវេើជាគាំនរទុក្ ។ 

វតថុនិស្សគគិយកនុងខណៈអរុណរះច ើង.៧ 
 ១- អតិ្សរក្ចីវរ ហែលភិក្ខុទុក្ែួេ១០នថង(ក្ថិនសោេះសែើយ) ។ 
 ២-នប្ត្ចីវរភិក្ខុសៅប្បាេចាក្េ្មបី១យរ់(ក្ថិនសោេះសែើយ)។ 
 ៣- អកាលចីវរ ហែលភិក្ខុទុក្ឲ្យែួេពី១ហខ ។ 
 ៤- អតិ្សរក្បាប្ត្ ហែលភិក្ខុទុក្ឲ្យែួេ១០នថងសៅ ។ 
 ៥- ទុក្សភេរជៈ ជាេតត ែកាលិក្ឲ្យែួេ៧នថងសៅ ។ 
 ៦- អសចចក្ចីវរ ហែលភិក្ខុទុក្ឲ្យែួេចីវរកាលសៅ ។ 
 ៧- នប្ត្ចីវរ ររេ់ភិក្ខុសៅចាាំវេាក្នុងនប្ព  ហែលជាទីប្រក្រ 
សោយភ័យ សចញវេាសែើយសរើចង់ទុក្ចីវរណាមួយក្នុងប្តូ្វទុក្បាន
១ហខ ហត្សរើមានសែតុ្ប្ត្ូវសចញសៅចាក្ទីស្េះ ប្ត្ូវទុក្បានប្តឹ្ម៦រាប្តី្ 
សរើទុក្ឲ្យែួេក្ាំែត់្សនេះមិនបាន ។ 

ធម៌បដិបកខនឹងាា ៧ 
១-  និរចសញ្ញា  ជារែិរក្ខនឹង អនិចាច នុរេស្ ។  
២- សុខសញ្ញា  ជារែិរក្ខនឹង  ទុកាខ នុរេស្ ។ 
៣- អតតសញ្ញា  ជារែិរក្ខនឹង  អនតត នុរេស្ ។ 
៤- ននរ ិ  ជារែិរក្ខនឹង  និពេិទនុរេស្ ។ 
៥- ោគៈ  ជារែិរក្ខនឹង  វរិាគ្ននុរេស្ ។ 
៦- សមុទយៈ    ជារែិរក្ខនឹង  និសរាធ្លនុរេស្ ។ 
៧-  អាោនៈ    ជារែិរក្ខនឹង  រែិនិេសគ្នគ នុរេស្ ។ 

អតិរិតតចភាជន៧ោ៉ាង 
វត ថណុដលបានទធ វើវនិយ័ក្ម្ មទដាយអាការៈ៧យ៉ាងទៅថា អតរិតិ តទោជន 

 ១- កប្បិយកតំ  ចហាតិ   ររេ់ហែលសគសវេើឲ្យជាវត្ថុគួរ ។ 
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 ២- បដិគគហិតកតំ  ចហាតិ  ររេ់ហែលភិក្ខុបានទទួលសែើយ
សវេើឲ្យជាររេ់គួរ ។ 
 ៣- ឧច្ឆារិតកតំ  ចហាតិ  ររេ់ហែលភិក្ខុបានសលើក្ស ើង ។ 
 ៤- ហតថបាចស  កតំ  ចហាតិ  ភិក្ខុសៅក្នុងែត្ថបាេសែើយសវេើ។ 
 ៥- ភុាាវិនា  កតំ  ចហាតិ  ភិក្ខុឆ្ងន់រចួសែើយសទើរសវេើ ។ 
 ៦- ភុាាវិនា  បោរិចតន  អាសនា  អវុដឋិចតន  កតំ  ចហាតិ  
ររេ់ហែលភិក្ខុឆ្ងន់សែើយ មានសភារនសែើយ មិនទន់សប្កាក្ចាក្
អាេនៈសែើយសវេើ ។ 
 ៧- អេចមតំ  សវេនតិ  វុតតំ  ចហាតិ  ររេ់ហែលភិក្ខុសរលថា 
ររេ់ទាំងអេ់សនេះគួរសែើយ ។  

អានិសង្សបួស៧ោ៉ាង 
១- រាំរួេទស្ដទេី ឲ្យជាស្ដមសែរ បានអានិេងស៤ក្រប, 
២- ឲ្យរុប្ត្ខលួនរួេជាស្ដមសែរ បានអានិេងស៨ក្រប, 
៣- សរើរួេជាភិក្ខុ បានអានិេងស១៦ក្រប, 
៤- សរើរដី ឬ  ប្រពន្ណា    បានអនុញ្ញា ត្ឲ្យគ្នន នឹងគ្នន  រួេជា

ស្ដមសែរ   បានអានិេងស១៦ក្រប, 
៥- សរើអនុញ្ញា ត្ឲ្យរួេជាភិក្ខុ បានអានិេងស៣២ក្រប, 
៦- សរើសចញរួេសោយខលួនឯង ជាស្ដមសែរ  បានអានិេងស

៣២ក្រប, 
៧- សរើរួេជាភិក្ខុ បានអានិេងស៦៤ក្រប ។ 

វោៅភិរតចសាាបនន៧វួក 
១- អនាថបិណោិកចសដឋី ៥- អចនកវណណចទវបុ្ត 
២- ឧបាសិកា វិសាោ ៦- សកកចទវោជ 
៣- រ ូរថចទវបុ្ត  ៧- នាគទតតចទវបុ្ត ។ 
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៤- មហារថចទវបុ្ត 
ឧគគហចកាសេ៧ោ៉ាង 

កាលសរើប្ពេះសោគ្នវចរ   ប្បាថាន ការចសប្មើន ន្វកាយគតេតិ្ 
ក្មមោា ន គរបីសរៀនយក្ន្វឧគគែសកាេល៧ និង មនេិការសកាេល
១០ោ៉ាង    ក្នុងេមាន ក់្ននអាចារយជាមុនេិន ។ 

១- វរសា ឆ្ងល េសោយការស្ដេ វយយក្នុងអាការៈទាំង៣២, 
២- មនសា ក្ាំែត់្ចិត្តស្ដេ វយយតម ។ 
៣- វណណចា ក្ាំែត់្ពែ៌ររេ់អាការៈស្េះៗ ។ 
៤- សណ្ណានចា    ក្ាំែត់្េណាា នររេ់អាការៈស្េះៗ ។ 
៥- ទិសចា ក្ាំែត់្ទិេហែលអាការៈស្េះៗត្មកល់សៅ ។ 
៦-ឱកាសចា   ក្ាំែត់្ឱកាេហែលអាការៈស្េះៗត្មកល់សៅ,  
៧- បរិចរឆទចា     ក្ាំែត់្ន្វទីរុាំវញិននអាការៈស្េះៗនិងភាព

ហែលអាការៈស្េះៗមិនប្ច ាំគ្នន  ។ 
អនុបុវេបដិបោ.៧ 

១- មានេីលេប្ងួមក្នុងបាតិ្សមាក្ខ ។ 
២- េប្ងួមឥគនទិយទាំង៦ ។ 
៣- ស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុងអាហារ ។ 
៤- ប្រក្រសរឿយៗន្វការភាា ក់្រឭក្ ។ 
៥- មានេតិ្ េមបរញ្ាៈ ។ 
៦- រាំសពញេមាវិ រប្មេះចិត្តចាក្នីវរែវម៌ ។ 
៧- េងរ់ចាក្កាម ចាក្អកុ្េលវម៌ ( រាំសពញ្នទី១ែល់

្នទី៤ ) ។   
បហាតវេធម៌៧ោ៉ាង 

 ១- ទស្សនា  បហាតពាា លេះសោយការស ើញ ។ 
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 ២- សំវោ  បហាតពាា  លេះសោយការេប្ងួម ។ 
 ៣- បដិចសវនា  បហាតពាា លេះសោយការសេព ។ 
 ៤- អធិោសនា  បហាតពាា លេះសោយការអត់្វន់ ។ 
 ៥- បរិវជជនា  បហាតពាា លេះសោយការសវៀរ ។ 
 ៦- វិចនាទនា  បហាតពាា លេះសោយការរស ទ្ រង់ ។ 
 ៧- ភាវនា  បហាតពាា លេះសោយការចសប្មើន ។ 

វិបោាសមាន៧ 
  វបរោស ស្ = ែាំសែើ រហប្រប្រួល  វរិរតិ្ ការរាំហរលង ការផ្កល េ់រត្រ 
ក្នុងសវយយក្រែ៍បាលីមាន៧ោ៉ាងគឺ : 
 ១- អកខរវិបោាស ការរាំហរលងអក្ខរៈ ។ 
 ២- េិងគវិបោាស ការរាំហរលងលិងគ ។ 
 ៣- វិភតតិវបិោាស ការរាំហរលងវភិត្តិ ។ 
 ៤- វរនវិបោាស ការរាំហរលងវចនៈ ។ 
 ៥- បុរិសវិបោាស ការរាំហរលងរុរេិៈ ។ 
 ៦- កាេវិបោាស ការរាំហរលងកាល ។ 
 ៧- ោរកវិបោាស ការរាំហរលងវាចក្ៈ ។ 

ចមថុនសំចោគ៧ 

 ១- សពញចិត្តការស្ដទ រអហងតល ការគក់្ប្ចបាច់ររេ់ស្រេដី ។ 
 ២- សពញចិត្តការប្រហលងសលងក្មានតជាមួយស្រេដី ។ 
 ៣- សពញចិត្តេមលក់្េមលឹង សមើលហភនក្គ្នន សៅវញិសៅមក្ជាមួយ
នឹងស្រេដី ។ 
 ៤- រកី្រាយនឹងេាំស ងសេើច-យាំ ររេ់ស្រេដី ។ 
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 ៥- សប្ត្ក្អរសោយនឹក្ស ើញសរឿងអតី្ត្កាល ហែលធ្លល រ់សលង
សេើចជាមួយស្រេដី ។ 
 ៦- ស ើញប្គែេថសគរសប្មើ ហនរនិត្យសោយរញ្ចកាមគុែ
សែើយ ក៏្សប្ត្ក្ប្ត្អាលតម ។ 

៧- ប្រប្ពឹត្តប្ពែមចរយិៈ ប្បាថាន ឲ្យសក្ើត្ជាសទវត ។ 

 

(ចប់ធម៌ពួក៧) 

r(0)s 
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អដ្ឋកៈ ពកួ៨ 

{rYs| 
 

មិរឆតតៈ ៨ 
 ១- មិច្ឆាទិដឋិ  ការយល់ខុេ ។ 
 ២- មិច្ឆាសងកចប្ា ការប្តិ្េះរេិះខុេ ។ 
 ៣- មិច្ឆាោច្ឆ  ការសរលរក្យខុេ ។ 
 ៤- មិច្ឆាកមេចនាៅ សវេើការង្ខរខុេ ។ 
 ៥- មិច្ឆាអាជីចោ ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ខុេ ។ 
 ៦- មិច្ឆាោោចមា ការពយោមខុេ ។ 
 ៧- មិច្ឆាសតិ  ការរឭក្ខុេ ។ 
 ៨- មិច្ឆាសមាធិ ការត្មកល់ចិត្តខុេ ។ 

សមេតតៈ ៨ 
 ១- សមាាទិដឋិ  ការយល់ប្ត្ូវ ។ 
 ២- សមាាសងកចប្ា ការប្តិ្េះរេិះប្តូ្វ ។ 
 ៣- សមាាោច្ឆ  ការសរលរក្យប្ត្ូវ ។ 
 ៤- សមាាកមេចនាា សវេើការង្ខរប្តូ្វ ។ 
 ៥- សមាាអាជីចោ ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្តូ្វ ។ 
 ៦- សមាាោោចមា ការពយោមប្ត្ូវ ។ 
 ៧- សមាាសតិ  ការរឭក្ប្ត្ូវ ។ 
 ៨- សមាាសមាធិ ការត្មកល់ចិត្តប្ត្ូវ ។ 

ទកខិចណយ្យបុគគេមាន៨វួក 
 ១- ចសាាបចនាា  សលាក្អនក្ែល់ន្វសស្ដត្ៈសែើយ ។ 
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 ២- ចសាាបតតិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  អនក្ប្រតិ្រត្តិ
សែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វសស្ដតរត្តិផល ។ 
 ៣- សកោាមី  សលាក្ជាេក្ទគ្នមិរុគគល ។ 
 ៤- សកោាមិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  អនក្ប្រតិ្រត្តិ
សែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វេក្ទគ្នមិផល ។ 
 ៥- អនាាមី  សលាក្ជាអ្គ្នមិរុគគល ។ 
 ៦- អនាាមិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  អនក្ប្រតិ្រត្តិសែើមបី
សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វអ្គ្នមិផល ។ 
 ៧- អរហា  សលាក្ជាប្ពេះអរែនត ។ 
 ៨- អរហាាយ  បដិបចនាា  អនក្ប្រតិ្រត្តិសែើមបីអរែត្ត ។ 
សហងេ  ទិៃនាំ  ម្េបផលាំ   ទនមែលបុគគលឲ្យរ ើយ្ាំរោះ

េងឃ រមមងមានសលរព្្ើន ។ 

កុសីតវតថុ៨ោ៉ាង 
 ១- ខជិលសោយអាងថា រនតិចសទៀត្អញនឹងសវេើការង្ខរ ។ 
 ២- ខជិលសោយអាងថា អញបានសវេើការរចួសែើយ ។ 
 ៣- ខជិលសោយអាងថា អញនឹងប្តូ្វសែើរផល្វឆ្ងង យ ។ 
 ៤- ខជិលសោយអាងថា អញបានសែើរផល្វឆ្ងង យរចួសែើយ ។ 
 ៥- ខជិលសោយអាងថា ឃ្លល ន(សពក្) ររសិភាគមិនហអែតត្ ។ 
 ៦- ខជិលសោយអាងថា បានររសិភាគហអែតត្(សពក្)សែើយ ។ 
 ៧- ខជិលសោយអាងសៅសលើ សក្ើត្អារវរនតិចរនតួច ។ 
 ៨- ខជិលសោយអាងថា អញសទើរនឹងជាសេបើយពីរាំងឺថមីៗ ។ 
 * ភិក្ខុក្នុងស្ដេ្សនេះ អាងសែតុ្៨ោ៉ាងសនេះក៏្គិត្ថាអញ
សែក្េិន ភិក្ខុស្េះក៏្សែក្ មិនប្រុងសប្រៀរពយោមសែើមបីែល់ន្វគុែ
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វសិេេហែលខលួនមិនទន់ែល់ សែើមបីបានន្វគុែវសិេេហែលខលួនមិន
ទន់បាន ឬមិនសែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ន្វគុែវសិេេហែលខលួនមិនទន់បាន
សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ ស្េះសទ ។ 

* ចាំហែក្អារពភវត្ថុមាន៨ោ៉ាង ផទុយពីសនេះ ។ 
ោនមាន៨ោ៉ាង 

 ១- រុគគលឲ្យទនសប្រេះបានចាត់្ហចងទុក្សស្េច ។ 
 ២- ឲ្យទនសប្រេះខ្មល ច(សគតិ្េះសែៀល ឬខ្មល ចអបាយភ្មិ) ។ 
 ៣- ឲ្យទនសោយគិត្ថា សគធ្លល រ់បានឲ្យែល់អាតម អញ ។ 
 ៤- ឲ្យទនសោយគិត្ថា សគនឹងឲ្យែល់អាតម អញវញិ ។ 
 ៥- ឲ្យទនសោយគិត្ថា ទនជាការប្រនព ។ 
 ៦- ឲ្យទនប្គ្នន់ហត្យក្ជាការគួរេម ។ 
 ៧- ឲ្យទនសោយគិត្សែើមបីចង់ឲ្យសក្រ តិ៍ស ម្ េះលបខីចរខ្មច យសៅ ។ 
 ៨- ឲ្យទនសែើមបីជាសប្គឿងប្រោរ់ចិត្ត ទាំងជាររវិារររេ់ចិត្ត។ 

ោនវតថុ៨ោ៉ាង 
 ១- អនរោនំ  ចទតិ ឲ្យទនសប្រេះសេចក្ដីស្េលាញ់ ។ 
 ២- ចោសោនំ  ចទតិ ឲ្យទនសប្រេះសេចក្ដីខឹង ។ 
 ៣- ចមាហោនំ  ចទតិ ឲ្យទនសប្រេះសេចក្ដីលងង់ ។ 
 ៤- ភយោនំ  ចទតិ ឲ្យទនសប្រេះសេចក្ដីភ័យ ។ 
 ៥- ទិននបុវេោនំ  ចទតិ  ឲ្យទនសប្រេះគិត្ថា រុពេរុរេពី
រុរាែររេ់អញធ្លល រ់ឲ្យ ។ 
 ៦- សុគតឹ  ឧប្បជជនោនំ  ចទតិ  ឲ្យទនសប្រេះប្បាថាន សៅសក្ើត្ 
េុគតិ្ េួគ៌ សទវសលាក្ ។ 
 ៧- រិតតប្បសាទនោនំ  ចទតិ    ឲ្យទនសប្រេះគិត្សែើមបីចង់ឲ្យ
ចិត្តសស្ដមនេស ប្រេះថាល  ។ 
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 ៨- រិាាេង្ខាររិតតបរិកាារតថោន ំ ចទត ិ ឲ្យទនសែើមបីជាសប្គឿង
ប្រោរ់ចិត្ត និង ជាររកិាខ រននចិត្ត ។ 

ចោសរបស់ណ្ស៨ោ៉ាង 
 រូជមែលបុគគលសាបរព្ោះ កនុងមព្េព្បកបរោយអងគ៨ រនះ
ជារូជមែលមនិមានសលរព្្ើន មនិមានរេ្កដរីព្តកអររព្្ើន មនិ

្រព្មើន គ ឺ: 

 ១- ឧននមិនិនាាមិ  ចហាតិ  ជាហស្េមានទីទួលខលេះ ទីទរខលេះ ។ 
 ២- បាសាណសកខរិេលំ  ចហាតិ  ជាហស្េមានថមនិងប្ក្ួេ ។ 
 ៣- ឧសរំ  ចហាតិ    មានទឹក្នប្រ ។ 
 ៤- ន  គមភីរសិតំ  ចហាតិ  គនលងនងគ័លមិនសប្ៅ ។ 
 ៥- ន  អាយសម្បននំ  ចហាតិ  មិនរររ្ិែ៌សោយផល្វទឹក្េប្មារ់
រញ្ច្ ល ។ 
 ៦- ន  អបាយសម្បននំ  ចហាតិ  មិនរររ្ិែ៌សោយផល្វទឹក្
េប្មារ់រសញ្ចញ ។ 
 ៧- ន  មាតិកាសម្បននំ  ចហាតិ  មិនរររ្ិែ៌សោយប្រឡាយ
ទឹក្ ។ 
 ៨- ន  មរិោទសម្បននំ  ចហាតិ  មិនរររ្ិែ៌សោយភលឺ ។ 

ណ្សេែ៨ោ៉ាង 
 រូជមែលបុគគលសាបរព្ោះ កនុងមព្េព្បកបរោយអងគ៨រនះ 

រទើបជារូជមានសលរព្្ើន មានរេ្កដរីព្តកអររព្្ើន មានរេ្កដី

្រព្មើន គ ឺ: 

 ១- អនុននមិនិនាាមិ  ចហាតិ  មិនមានទីទួលខលេះ ទីទរខលេះ ។ 
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 ២- អបាសាណសកខរិេលំ  ចហាតិ  មិនមានថមនិងប្ក្ួេ ។ 
 ៣- អនូសរំ  ចហាតិ     មិនមានទឹក្នប្រ ។ 
 ៤- គមភីរសិតំ  ចហាតិ  មានគនលងនងគ័លសប្ៅ ។ 
 ៥- អាយសម្បននំ  ចហាតិ  រររ្ិែ៌សោយផល្វទឹក្េប្មារ់
រញ្ច្ ល ។ 

៦- អបាយសម្បននំ    ចហាតិ       រររ្ិែ៌សោយផល្វទឹក្េប្មារ់ 
រសញ្ចញ ។ 

៧- មាតិកាសម្បននំ   ចហាតិ   រររ្ិែ៌សោយប្រឡាយទឹក្ ។ 
 ៧- មរិោទសម្បននំ  ចហាតិ  រររ្ិែ៌សោយភលឺ ។ 

ោនាានផេច្រើនចោយអងគ៨ 
េមណ្ព្ោ ាណ៍្ព្បកបរោយអងគ ៨      មែលបុគគលឲ្យទន 

រ ើយ ជាទនមនិមានសលរព្្ើនរទ គ ឺ: 

 ១- មិច្ឆាទិដឋិកា ជាអនក្យល់ស ើញខុេ ។ 
 ២- មិច្ឆាសងកប្ា ប្តិ្េះរេិះខុេ ។ 
 ៣- មិច្ឆាោច្ឆ  និោយខុេ ។ 
 ៤- មិច្ឆាកមេនាា សវេើការង្ខរខុេ ។ 
 ៥- មិច្ឆាអាជីោ ចិញ្ច ឹមរីវតិ្ខុេ ។ 
 ៦- មិច្ឆាោោមា ពយោមខុេ ។ 
 ៧- មិច្ឆាសតិចនា នឹក្រឭក្ខុេ ។ 
 ៨- មិច្ឆាសមាធិចនា តាំងចិត្តខុេ ។ 

បុញ្ញចកខតត្បកបចោយអងគ៨ 
ទនមែលបុគគលឲ្យរ ើយ ែល់េមណ្ព្ោ ាណ៍្មែល

ព្បកបរោយអងគ៨ មតងមានសលរព្្ើន មានអានិេងេរព្្ើន គ ឺ: 
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 ១- សមាាទិដឋិកា ជាអនក្យល់ស ើញប្ត្ូវ ។ 
 ២- សមាាសងកប្ា ប្តិ្េះរេិះប្ត្ូវ ។ 
 ៣- សមាាោច្ឆ  និោយប្ត្ូវ ។ 
 ៤- សមាាកមេនាា សវេើការង្ខរប្តូ្វ ។ 
 ៥- សមាាអាជីោ ចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្តូ្វ ។ 
 ៦- សមាាោោមា ពយោមប្ត្ូវ ។ 
 ៧- សមាាសតិចនា នឹក្រឭក្ប្ត្ូវ ។ 
 ៨- សមាាសមាធិចនា តាំងចិត្តប្ត្ូវ ។ 

មាន៨ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សីេោ  ចហាតិ  ជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- វហុស្សុចា  ចហាតិ ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- កេ្ាណមិចាា  ចហាតិ   ជាអនក្មានមិត្តលត ។ 
 ៤- សមាាទិដឋិចកា  ចហាតិ   ជាអនក្យល់ប្ត្ូវ ។ 
 ៥- រតុនន ំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី  ជាអនក្បានន្វ្នទាំង៤
មិនលាំបាក្ ។ 
 ៦- បុចវេនិោសំ  អនុស្សរតិ   រឭក្ន្វអត្តភាពក្នុងភពមុន ។ 
 ៧- ទិវេរកខនុា  សចតត  បជានាតិ  ែឹងន្វេត្េទាំងឡាយសោយ
ទិពេចក្ខុ ។ 
 ៨- សរឆិកាា  ឧបសម្បជជ  វិហរតិ  បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ែល់
ន្វទីរាំផុត្ទុក្ខ ។ 

មាន៨ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សីេោ  ចហាតិ ជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- វហុស្សុចា  ចហាតិ  ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- អារទធវីរិចោ  ចហាតិ  ជាអនក្ប្បារព្សេចក្ដីពយោម ។ 
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 ៤- អារញ្ញចកា  ចហាតិ   ជាអនក្សៅក្នុងនប្ព ។ 
 ៥- អរតិរតិសចហា  ចហាតិ  ជាអនក្អត់្ប្ទាំន្វសេចក្ដីអផសុក្និង
សេចក្ដីសប្ត្ក្អរ ។ 

៦- ភយចភរវសចហា  ចហាតិ  ជាអនក្អត់្ប្ទាំន្វភ័យ គួរេារ់
ហេាង ។ 

៧- រតុនន ំ  ឈានានំ  អកិរឆោភី  ជាអនក្បានន្វ្នទាំង៤ 
សោយមិនលាំបាក្ ។ 
 ៨- សរឆិកាា  ឧបសម្បជជ  វិហរតិ  បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ែល់
ន្វទីរាំផុត្ទុក្ខ ។ 

ការចកើតននោន៨ោ៉ាង 
 រព្ោះព្តូវការរៅរកើតជា : 

 ១- ខត្តិយមហាស្ដល  ប្រែមែមហាស្ដល    និង គែរតិ្-
មហាស្ដល ។ 
 ២- សទវតជាន់ចាតុ្មមហារារិកា ។ 
 ៣- សទវតជាន់តវត្តិងស ។ 
 ៤- សទវតជាន់ោមា ។ 
 ៥- សទវតជាន់តុ្េិត្ ។ 
 ៦- សទវតជាន់និមាម នរតី្ ។ 
 ៧- សទវតជាន់ររនិមមិត្វេវត្តី ។ 
 ៨- សទវតជាន់ប្ពែមកាយិក្ៈ ។ 

សប្បុរិសោន៨ោ៉ាង 

 ១- សុរឹ  ចទតិ  រុគគលឲ្យវត្ថុស្ដត ត្ ។ 
 ២- បណីតំ  ចទតិ ឲ្យវត្ថុនថលថាល  ។ 
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 ៣- កាចេន  ចទតិ ឲ្យតមកាល ។ 
 ៤- កប្បិយំ  ចទតិ ឲ្យវត្ថុគួរ ។ 
 ៥- វិចរយ្យំ  ចទតិ សប្រើេសរ ើេសែើយសទើរឲ្យ ។ 
 ៦- អភិណាំ  ចទតិ ឲ្យទនសរឿយៗ ។ 
 ៧- ទទំ  រិតត ំ បសាចទតិ  ក្ាំពុងឲ្យ ញុាាំងចិត្តប្រេះថាល  ។ 
 ៨- ទាា  អតតមចនា  ចហាតិ  លុេះឲ្យផុត្សែើយ មានសេចក្ដី
សពញចិត្ត ។  

អានិសង្សថាាយសំវត់៨្បការ 
១- មានពែ៌េមបុរែ្ចមាេ ។ 
២- ប្បាេចាក្វ្លី (គ្នម នហក្តល) ។ 
៣- មានពនលឺសចញពីកាយ ។ 
៤- មានសត្រេះ ។ 
៥- ខលួនរិត្េនិទ្លត ។ 
៦- ប្តច់អស ទ្ ល ភពត្្ចភពវាំ  េាំពត់្ទាំងមួយហេន  ពែ៌  

ប្ក្ែម   េ សលឿង រហមងបាាំងសលើក្ាល ។ 
៧- រហមងបានន្វេាំពត់្សកាសេយយព័ស្រេដ និងេាំពត់្ក្មពល ។ 
៨- បានន្វេាំពត់្   ហែលសវេើសោយេមបក្ស ើ    និងេាំពត់្សវេើ 

សោយក្រាេក្នុងទីទាំងពួង ។ 
ឧភយតថសុខធម៌.៨ 

១- ឧោោា  កមេចធចយ្យសុ  មានសេចក្ដីពយោមក្នុងទីនន
ការង្ខរទាំងឡាយ ។ 
 ២- អប្បមចាា  វិធានោ  មិនប្រហែេសវេេ  មានការ
ចាត់្ហចង ។ 
 ៣- សមំ  កចប្បតិ  ជីវិតំ  ចិញ្ច ឹមរីវតិ្សេមើ ។ 
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 ៤- សមភតំ  អនុរកខតិ  សចេះហថរក្ាប្ទពយហែលរក្បានមក្ ។ 
 ៥- សចោោ   មានេទ្ ។ 
 ៦- សីចេន  សម្បចនាា  រររ្ិែ៌សោយេីល ។ 
 ៧- វទញ្ញ ូ ែឹងន្វរក្យសពចន៍ ។ 
 ៨- វីតមរឆចោ  ប្បាេចាក្សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 

ចោកធម៌៨ោ៉ាង 
 ១- ោចភា (មាន)លាភ ។ 
 ២- អោចភា (អត់្)លាភ ។ 
 ៣- យចសា (មាន)យេ ។ 
 ៤- អយចសា (អត់្)យេ ។ 
 ៥- និនាោ និ ទ្  េដីរនតុេះ ។ 
 ៦- បសំសា េរសេើរ ។ 
 ៧- សុខ ំ សេចក្ដីេុខ ។ 
 ៨- ទុកខ ំ សេចក្ដីទុក្ខ ។ 

អានិសង្ស៨ននចមាាចរចាវិមុតតិ 
 ១- សុខំ  សុបតិ សែក្លក់្ជាេុខ ។ 
 ២- សុខំ  បដិវុជ្ឈតិ ភាា ក់្ស ើងជាេុខ ។ 
 ៣- ន  បាបកំ  សុបិនំ  បស្សតិ  មិនស ើញន្វេុរិនអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៤- មនុស្ោនំ  បិចោ  ចហាតិ  ជាទីស្េលាញ់ននពួក្មនុេស។ 
 ៥- អមនុស្ោនំ  បិចោ  ចហាតិ  ជាទីស្េលាញ់ ននពួក្
អមនុេស ។ 
 ៦- ចទវា  រកខនតិ  ពួក្សទវតហត្ងរក្ា ។ 
 ៧- នាស្ស  អគគិ  ោ  វិសំ  ោ  សតថំ  ោ  កមត ិ  សភលើងក្ដី ថាន ាំ
ពិេក្តី េស្រស្ដដ វវុក្ដី មិនរ៉ាេះរល់ន្វរុគគលស្េះ ។ 
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 ៨- ឧតតរឹ  អប្បដិវិជ្ឈចនាា  ្វហេចោកូបចា  ចហាតិ  កាលសរើ
មិនទន់បានគុែវសិេេែ៏ខពង់ខពេ់សទ រហមងសៅសក្ើត្ក្នុងប្ពែមសលាក្  
 * ការឲ្យទនទាំងឡាយក៏្មិនែល់ន្វចាំែិត្ក្នុងចាំហែក្ទី១៦
ននសមតត ចិត្តហែលបានអរ់រ ាំសែើយ ។(១) 

េកខណៈ៨មិនណមនជាធម៌វិន័យ 
 ១- សោាយ  សំវតតនតិ  (វម៌ទាំងឡាយណា) ប្រប្ពឹត្តសៅ
សែើមបីការប្រក្រសោយត្សប្មក្ ។ 
 ២- សំចោាយ  សំវតតនតិ   (វម៌ទាំងឡាយណា) ប្រប្ពឹត្តសៅ 
សែើមបីការប្រក្រក្នុងវែដៈ ។ 
 ៣- អារោយ  សំវតតនតិ   (វម៌ទាំងឡាយណា) ប្រប្ពឹត្តសៅ 
សែើមបីការេនសាំកិ្សលេវែដៈ ។ 
 ៤- មហិរឆាយ  សំវតតនតិ (វម៌ទាំងឡាយណា)  ប្រប្ពឹត្តសៅ 
សែើមបីសេចក្ដីប្បាថាន សប្ចើន ។ 
 ៥- អសនតុដឋិោ  សំវតតនតិ  (វម៌ទាំងឡាយណា) ប្រប្ពឹត្តសៅ 
សែើមបីសេចក្ដីមិនេស ដ្ េ ។ 
 ៦- សងគណិកាយ  សំវតតនតិ  (វម៌ទាំងឡាយណា) ប្រប្ពឹត្តសៅ
សែើមបីការប្ច ្ក្ប្ច ាំសោយពួក្គែៈ ។ 
 ៧- ចកាសជាាយ  សំវតតនតិ  (វម៌ទាំងឡាយណា) ប្រប្ពឹត្តសៅ 
សែើមបីសេចក្ដីខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៨- ទុវភរាយ  សំវតតនតិ  (វម៌ទាំងឡាយណា) ប្រប្ពឹត្តសៅ 
សែើមបីសគចិញ្ច ឹមបានសោយប្ក្ ។ 
  ឯ្ាំក្ខស្ន  ក្ខោតមិ     ធាក្ខរយាសិ្  ក្ខនក្ខសា   

                                                            

១-  សមើលអានិេងសសមតត ១១/៧១៦ ផង ។ 
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ធក្ខោោ  ក្ខនក្ខសា  វបនក្ខយា  ក្ខនតាំ  ស្តថុសាស្ននតិ ។ 

- មាន លប្ពេះ្ងសគ្នត្មី គរបីចាាំទុក្សោយចាំហែក្មួយថាសនេះ
មិនហមនជាវម៌ សនេះមិនហមនជាវន័ិយ សនេះមិនហមនជារក្យសប្រៀន
ប្រសៅររេ់ប្ពេះស្ដស្ដដ សទ ។ 

េកខណៈ៨ជាធម៌វិន័យ 
១- វិោាយ  សំវតតនតិ  (វម៌ទាំងឡាយណា)ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី

ការប្បាេចាក្ត្សប្មក្ ។ 
២- វិសចំោាយ  សំវតតនតិ  ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីការប្បាេចាក្

ការប្រក្រក្នុងវែដៈ ។ 
៣- អបរោយ  សំវតតនតិ  ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីការមិនេនសាំ

កិ្សលេវែដៈ ។ 
៤- អប្បិរឆាយ  សំវតតនតិ   ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសេចក្ដីប្បាថាន តិ្ច  
៥- សនតដុឋិោ  សំវតតនតិ    ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសេចក្ដីេស ដ្ េ ។ 
៦- បវិចវកាយ  សំវតតនតិ  ប្រប្ពឹត្តសៅ សែើមបីការេងរ់ស្ដង ត់្

ចាក្ពួក្គែៈ ។ 
៧- វីរិោរមាាយ  សំវតតនតិ  ប្រប្ពឹត្តសៅ សែើមបីការប្បារព្ន្វ

សេចក្ដីពយោម ។ 
៨- សុភរាយ  សំវតតនតិ  ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសគចិញ្ច ឹមបាន

សោយង្ខយ ។ 
ឯ្ាំក្ខស្ន  ក្ខោតមិ  ធាក្ខរយាសិ្  ឯក្ខសា  ធក្ខោោ  

ឯក្ខសា  វបនក្ខយា  ឯតាំ  ស្តថុសាស្ននតិ  ។ 
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- មាន លប្ពេះ្ងសគ្នត្មី ប្ពេះ្ងគរបីចាាំទុក្សោយចាំហែក្
មួយថាសនេះជាវម៌ សនេះជាវន័ិយ សនេះជារក្យសប្រៀនប្រសៅ ររេ់ប្ពេះ
ស្ដស្ដដ  ។ 

ចហត៨ុោ៉ាងចដើម្បីបានបញ្ញា 
១- ភិក្ខុច្លសៅអាស្េ័យនឹងប្គូ ឬេប្ពែមចារជីាគរោុា នីយ-

រុគគល ។ 
២- ច្លសៅស្ដក្េួររញ្ញា តមកាលគួរ ។ 
៣- លុេះបានស្ដដ រ់សែើយញុាាំងសេចក្ដីេងរ់២ប្រការឲ្យេសប្មច  
៤- ភិក្ខុជាអនក្មានេីលេប្ងួមក្នុងបាតិ្សមាក្ខ ។ 
៥- ជាអនក្បានសរៀនសប្ចើន ប្ទប្ទង់ចាាំទុក្ ន្វពុទ្វចនៈបាន

សោយលត ។ 
៦- ប្បារព្សេចក្ដីពយោម សែើមបីលេះអកុ្េលវម៌ទាំងឡាយ  
៧- មិននិោយសផដេផ្កដ េ ឬតិ្រចាា នក្ថាក្នុងេមាន ក់្េងឃ ។ 
៨- ពិចារណាស ើញសរឿយៗន្វការសក្ើត្ស ើងនិងការរលត់្សៅ

(ននឧបាទនក្ខន្៥) ។  
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៨ 

ម្និជាេទីគ្នររស្សលាញ់ននរកួ្សព្រហមោរ ី
 ១- អប្បិយបសំស ី     ជាអនក្េរសេើរចាំសរេះ  រុគគលមិនជាទី 
ស្េលាញ់ ។ 
 ២- បិយគរហី  តិ្េះសែៀលន្វរនជាទីស្េលាញ់ ។ 
 ៣- ោភកាចមា ប្បាថាន លាភ ។ 
 ៤- សកាារកាចមា ប្បាថាន េកាក រៈ ។ 
 ៥- អហិរិចកា    មិនខ្មម េបារ ។ 
 ៦- អចនាតតប្បី   មិនខ្មល ចបារ ។ 
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 ៧- បាបិចច្ឆា  ប្បាថាន លាមក្ ។ 
 ៨- មិច្ឆាទិដឋិ  យល់ខុេ ។ 

មាន៨ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ោភកាចមា ជាអនក្ប្បាថាន លាភ ។ 
 ២- សកាារកាចមា ប្បាថាន េកាក រៈ ។ 
 ៣- អនវញ្ញតតិកាចមា ប្បាថាន មិនឲ្យសគសមើលង្ខយ ។ 
 ៤- អកាេញ្ញូ     មិនស្ដគ ល់កាល ។ 
 ៥- អមតតញ្ញូ    មិនស្ដគ ល់ប្រមាែ ។ 
 ៦- អសុរិ      មានការង្ខរមិនស្ដត ត្ ។ 
 ៧- វហុភាណី   និោយសប្ចើន ។ 
 ៨- ស្វហេច្ឆរីនំ  អចកាាសកបរិភាសចកា សររប្រសទចផ្កដ ស្ដ
ន្វេប្ពែមចាររុីគគលទាំងឡាយ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៨៌ 
ណតងជាេទីគ្នររស្សលាញ់ននរកួ្សព្រហមោរ ី

 ១- ន  អប្បិយបសំសី ជាអនក្មិនេរសេើរ ន្វរុគគលមិនជាទី
ស្េលាញ់ ។ 
 ២- ន  បិយគរហី មិនតិ្េះសែៀលន្វរនជាទីស្េលាញ់ ។ 
 ៣- ន  ោភកាចមា   មិនប្បាថាន លាភ ។ 
 ៤- ន  សកាារកាចមា   មិនប្បាថាន េកាក រៈ ។ 
 ៥- ហិរិមា  មានសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ៦- ឱតតប្ប ី   មានសេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 
 ៧- អប្បិចច្ឆា    ប្បាថាន តិ្ច ។ 
 ៨- សមាាទិដឋិ    មានសេចក្ដីយល់ប្ត្ូវ ។ 
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មាន៨ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ន  ោភកាចមា ជាអនក្មិនប្បាថាន លាភ ។ 
 ២- ន  សកាារកាចមា មិនប្បាថាន េកាក រៈ ។ 
 ៣- ន  អនវញ្ញតតិកាចមា  មិនហមនជាអនក្ ប្បាថាន មិនឲ្យសគ
សមើលង្ខយ ។ 
 ៤- កាេញ្ញូ ស្ដគ ល់កាល ។ 
 ៥- មតតញ្ញ ូ  ស្ដគ ល់ប្រមាែ ។ 
 ៦- សុរ ិ  មានការង្ខរស្ដត ត្ ។ 
 ៧- ន  វហុភាណ ី មិននិោយសប្ចើន ។ 
 ៨- ស្វហេច្ឆរីនំ  អនចកាាសកបរិភាសចកា  មិនសររប្រសទច
ផ្កដ ស្ដន្វេប្ពែមចារទីាំងឡាយ ។ 

ចទវទតត្តូវអសទធមេ៨ោ៉ាង្គបសងកត់ 
 ១- ោចភន  អភិភូចា ប្ត្ូវលាភប្គរេងកត់្ ។ 
 ២- អោចភន  អភិភូចា ប្ត្ូវអត់្លាភប្គរេងកត់្ ។ 
 ៣- យចសន  អភិភូចា ប្ត្ូវយេប្គរេងកត់្ ។ 
 ៤- អយចសន  អភិភូចា ប្ត្ូវអត់្យេប្គរេងកត់្ ។ 
 ៥- សកាាចរន  អភិភូចា ប្ត្ូវេកាក រៈប្គរេងកត់្ ។ 
 ៦- អសកាាចរន  អភិភូចា ប្ត្ូវអេកាក រៈប្គរេងកត់្ ។ 
 ៧- បាបិរឆាយ  អភិភូចា ប្ត្ូវសេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ប្គរ
េងកត់្ ។ 
 ៨- បាបមិតតាយ  អភិភូចា   ប្ត្ូវបារមិត្តប្គរេងកត់្ ។ 

- មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សទវទត្តប្តូ្វអេទ្មមទាំងឡាយ៨ប្រការ
ប្គរេងកត់្សែើយ មានចិត្តប្តូ្វអេទ្មមររួរតឹ្សែើយ សៅសក្ើត្ក្នុង
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អបាយ សៅកាន់នរក្ តាំងសៅអេ់១ក្រប មិនអាចអនក្ណាសស្ស្ដច
ស្េង់បាន ។ 

មនរិេ៨ោ៉ាង 
 ១- អសជ្ាយមោ    មនាា      មនតទាំងឡាយ   មានការមិន 
ស្ដេ វយយជាមនទិល ។ 
 ២- អនុោោនមោ    ោ   ផទេះទាំងឡាយ  មានការមិនហថទាំ
ជាមនទិល ។ 
 ៣- មេំ  វណណស្ស  ចកាសជជំ  ការខជិលប្ចអ្េជាមនទិលនន
េមបុរេររីៈ ។ 
 ៤- បមាចោ  រកខចា  មេំ  ការសវេេប្រហែេជាមនទិលននអនក្
ហថរក្ា ។ 
 ៥- មេំ  ឥតថិោ  ទុរចរិតំ  ការប្រប្ពឹត្តិអាប្ក្ក់្(១)(ចាំសរេះរដី)ជា
មនទិលររេ់ស្រេដី ។ 
 ៦- មចរឆរំ  ទទចា  មេំ  សេចក្ដីក្ាំណាញ់ជាមនទិលររេ់អនក្
ឲ្យ ។ 
 ៧- មោ  បាបកា  អកុសោ  ធមាា  អសេឹ  ចោចក  បរមហិ  រ  
អកុ្េលវម៌ែ៏លាមក្ ជាមនទិលក្នុងសលាក្សនេះនឹងសលាក្ខ្មងមុខ ។ 
 ៨- អវិជាា  បរមំ  មេំ  អវជិាជ ជាមនទិលោ៉ាងនប្ក្ហលង ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៨៌ចទើបគួរជាទូតកមេ 
 ១- ចសាា   ជាអនក្ស្ដត រ់បានសោយខលួនឯង ។ 
 ២- សាចវា   ញុាាំងរុគគលែនទឲ្យស្ដត រ់បាន ។ 
 ៣- ឧគគចហា   បានសរៀនយក្ ។ 

                                                            

១- េាំសៅយក្ការប្រប្ពឹត្តិក្បត់្ចិត្ត ។ 
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 ៤- ធាចរា   សចេះចាាំទុក្ស្ដទ ត់្ ។ 
 ៥- វិញ្ញាា   ែឹងសេចក្ដីសោយខលួនឯង ។ 
 ៦- វិញ្ញាចបា  ញុាាំងរុគគលែនទឲ្យែឹងសេចក្ដី ។ 
 ៧- កុសចោ  សហិាសហិតស្ស  ល្ េវាងនវក្នុងសែតុ្ហែល
គួរនិងមិនគួរ ។ 
 ៨- ចនា  កេហការចកា  ជាអនក្មិនសវេើន្វរសមាល េះ ។ 

ន្ទសដីរងបុរសចោយអាការៈ៨ោ៉ាង 
 ១- រូចបន  វនធតិ   ចងសោយររ្ ។ 
 ២- ហសិចតន  វនធតិ   ចងសោយេាំសែើ ច ។ 
 ៣- ភណិចតន  វនធតិ   ចងសោយការនិោយ ។ 
 ៤- គីចតន  វនធតិ   ចងសោយចសប្មៀង ។ 
 ៥- ចោចណណន  វនធតិ   ចងសោយយាំ ។ 
 ៦- អាកចប្បន  វនធតិ   ចងសោយការេតិត្ស្ដត ង ។ 
 ៧- វនភចងគន  វនធតិ   ចងសោយសប្គឿងរណាណ ការមានផ្កក និង
ហផលស ើហែលខលួនកាច់មក្អាំពីនប្ព ។ 
 ៨- ផចស្សន   វនធត ិ  ចងសោយផេសៈ ។ 
 - ចតហិ   ភិកខចវ   សាា   សុវនាោចយវ   បាចសន   វនាោតិ   

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយពួក្េត្េហែលស្រេដីចងសក្ៀក្សោយអាការៈ
៨ោ៉ាងសនេះឯង ស ម្ េះថា ជារ់អ ទ្ ក់្ ។ 

ន្ទសដីចមើេង្ខយបដីចោយចហតុ៨ 
 ១- ទេិទរា ភាវៈរដីជាមនុេសទ័លប្ក្ ។ 
 ២- អាតុរា រដីមានរាំងឺជានិចច ។ 
 ៣- ជិណណកា រដីចាេ់ប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
 ៤- សុោចសាណោា  រដីជាអនក្ប្រមឹក្ ។ 
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 ៥- មុទធា រដីលងង់សមល  ។ 
៦- បមតតា រដីសវេេប្រហែេ ។ 

 ៧- សវេកិរចសុ  អនុវតតនា  រដី(ខជិល)មិនប្រប្ពឹត្តសវេើសរឿយៗ
ក្នុងកិ្ចចការទាំងពួង ។ 
 ៨- សវេធនមនុប្ាទនា  រដីមិនញុាាំងប្ទពយេមបត្តិប្គរ់ោ៉ាង
ឲ្យសក្ើត្ស ើង ។ 

ចហត៨ុោ៉ាងរបស់មហាសមុ្ទ 
 ១- មានរប្មាលសទរសៅជាលាំោរ់ មិនសចាត្សប្ៅែ្ចជា
អែដ្ ងសទ ។ 
 ២- មានទឹក្តាំងសៅនឹងជាវមមត មិនហែលសជារស ើងែួេ
ប្ចាាំង ។ 
 ៣- គ្នម នស្ដក្េពសៅរមួ សរើមានរលក្ហត្ងរនាត់្សៅរក្
ប្ចាាំង ។ 
 ៤- ទសនលវាំៗទាំងឡាយ កាលែ្រសៅកាន់មហាេមុប្ទសែើយ
ហត្ងលេះរង់្ម និងសគ្នប្ត្សែើមររេ់ខលួន សែើយែល់ន្វការរារ់ថា 
ជាមហាេមុប្ទហត្មយ៉ាង ។ 
 ៥- មហាេមុប្ទមិនហែលស្េក្ ឬសពញសោយទឹក្ទសនលនិងធ្លរ
ទឹក្សភលៀងស្េះស ើយ ។  
 ៦- មហាេមុប្ទមានរេហត្មួយគឺរេនប្រ ។ 
 ៧- មហាេមុប្ទមានរត្នៈសប្ចើនោ៉ាង ។ 
 ៨- មហាេមុប្ទមានេត្េវាំៗគឺមានប្តី្ ពួក្អេុរ ្គ គន្ពេ 
មានអត្តភាព១០០សោរន៍ខលេះ រែ្ត្ែល់៥០០សោរន៍ ។ 
 * សែតុ្អស្ដច រយទាំង៨ោ៉ាងររេ់មហាេមុប្ទសនេះ ហែលពួក្
អេុរ ស ើញសែើយហត្ងរកី្រាយ ោ៉ាងណាមិញក្នុងវមមវន័ិយសនេះក៏្
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មានសែតុ្អស្ដច រយចហមលក្៨ោ៉ាងហែរ ហែលពួក្ភិក្ខុស ើញសែើយហត្ង
រកី្រាយ គឺ : 

ចហតុអសាារ្យ៨ោ៉ាងកនុងធមេវិន័យ 
 ១- ក្នុងវមមវន័ិយសនេះមានការេិក្ា   និងមានសេចក្ដីប្រតិ្រត្តិ 
សោយលាំោរ់ មិនហមនបានប្តេ់ែឹងអរែត្តផលហត្ងមដងសទ ។ 
 ២- េិកាខ រទណា   ហែលប្ពេះត្ថាគត្បានរញ្ាត្តសែើយ    ពួក្ 
ស្ដវក័្េ្មបីមានសែតុ្ែល់រីវតិ្ ក៏្មិនហា នប្រប្ពឹត្តក្នលងេិកាខ រទ
ស្េះស ើយ ។ 
 ៣- រុគគលណាប្ទុេដេីល មានវម៌លាមក្ មានមារោទមិន
ស្ដត ត្ គួរឲ្យរសងកៀេ េតុយក្នុង ក្ខេក់្ែ្ចេាំរាម េងឃមិនអាចសៅរមួ
នឹងរុគគលស្េះសទ េងឃហត្ងប្ររុាំគ្នន  ា្ំយក្រុគគលស្េះសចញមួយ
រ ាំសពច ។ 
 ៤- វែណៈទាំង៤ សរើសចញចាក្ផទេះ រួេក្នុងវមមវន័ិយសនេះសែើយ
ហត្ងលេះរង់ន្វ្មនិងសគ្នប្ត្សែើមររេ់ខលួន សែើយែល់ន្វការរារ់ថា 
ជាេមែេក្យរុប្ត្ហត្មយ៉ាង ។ 
 ៥- សរើសទេះរីពួក្ភិក្ខុសប្ចើនររ្ ររនិិរេ នសោយអនុបាទិសេេ-
និរេ នធ្លតុ្ក៏្មិនប្បាក្ែជាសពញឬខេេះសោយពួក្ភិក្ខុទាំងស្េះស ើយ។  
 ៦- ក្នុងវមមវន័ិយសនេះ មានរេហត្មួយគឺ វមុិត្តិរេ ។ 
 ៧- ក្នុងវមមវន័ិយសនេះ   មានរត្នៈសប្ចើនោ៉ាងគឺ   េតិ្របោា ន៤  
េមមរបធ្លន៤ ឥទិ្បាទ៤ ឥគនទិយ៥ ពលៈ៥ សររឈងគ៧ អែាងគិក្មគគ៨ 
ែ៏ប្រសេើរ ។ 
 ៨- ក្នុងវមមវន័ិយសនេះ ជាទីអាស្េ័យសៅននពួក្រុគគលវាំៗ គឺ
សស្ដតរត្តិផលេចាិកិ្រយិរុគគល សស្ដតរនន រែ្ត្ែល់ប្ពេះអរែនត ។ 
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កមាាំង៨ោ៉ាង 
 ១- ចោណណវោ  ោរកា  ពួក្សក្មងមានការយាំជាក្មាល ាំង ។ 
 ២- ចកាធវោ  មាតុាាមា ពួក្មាតុ្ប្គ្នមមានសេចក្ដីសប្កាវ
ជាក្មាល ាំង ។ 
 ៣- អាវុធវោ  ចច្ឆោ   ពួក្សចារមានសប្គឿងអាវវុជាក្មាល ាំង ។ 
 ៤- ឥស្សរិយវោ  ោជាចនា  ពួក្ប្ពេះរាជាមានឥេសរយិៈជា
ក្មាល ាំង ។ 
 ៥- ឧជ្ឈតតិវោ  ពាោ  ពួក្រនរលមានការសលើក្សទេជា
ក្មាល ាំង ។ 
 ៦- និជ្ឈតតវិោ  បណោាិ  ពួក្រែឌិ ត្មានការរ ាំពឹងគិត្ជា
ក្មាល ាំង ។ 
 ៧- បដិសង្ខានវោ  វហុស្សុា  ពួក្ពែុេស្ត្មានការ
ពិចារណាជាក្មាល ាំង ។ 
 ៨- ខនតិវោ  សមណ្ពាហេណ្ណ  ពួក្េមែប្រែមែ៍មាន
ការអត់្វន់ជាក្មាល ាំង ។ 

អកខណៈអសម័យ៨ 
 កាលរបើព្រះតថាគតព្ទងព់្ាេ់ែងឹរ ើយកនុងរោក ទេ់មត

បុគគលរន្មះរៅរកើត : 

 ១- និរយំ  ឧបបចនាា  សៅសក្ើត្ក្នុងនរក្ ។ 
 ២- តិរច្ឆានចោនឹ  ឧបបចនាា  សៅសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្តិ្រចាា ន ។ 
 ៣- បិតតវិិសយំ  ឧបបចនាា  សៅសក្ើត្ក្នុងរិត្តិវេ័ិយ ។ 
 ៤- អញ្ញតរំ  ទីោយុកចទវនិកាយំ  ឧបបចនាា  សៅសក្ើត្ក្នុង
ពួក្សទវតណាមួយមានអាយុហវង ។ 
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 ៥- បរចនតិមជនបចទសុ  រ  មិេកខូសុ  បច្ឆាជាចា  ជាអនក្មក្
សក្ើត្ក្នុងរចចនតិមរនរទ ទាំងជាអនក្សក្ើត្ក្នុងពួក្មិលក្ខរន ។ 
 ៦- មិច្ឆាទិដឋចិកា  វិបរីតទស្សចនា  (រុគគលស្េះបានមក្សក្ើត្
ក្នុងមរឈិមរនរទសែើយហត្ជា)  មនុេសមិចាា ទិែាិ មានការយល់ស ើញ
វរិរតិ្ ។ 
 ៧- ទុប្បចញ្ញា  ជចឡា  ឯ មូចា  (សក្ើត្ក្នុងមរឈិមរនរទ
សែើយហត្)ជាមនុេស អរបឥត្ប្បាជាា  លងង់សមល  ជាមនុេសគ ។ 
 ៨- តថាគចា  ចោចក  អនុប្បចនាា  (សក្ើត្ជាមនុេសសែើយហត្)
ប្ពេះត្ថាគត្មិនបានសក្ើត្ស ើងក្នុងសលាក្ ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ អក្ខែៈ អេម័យ ននការសៅប្រប្ពឹត្ត
ប្ពែមចារយ មាន៨ោ៉ាងសនេះឯង ។(១) 

អវិជាា  និវេុចា  ចបាចសា សទធមេំ  អបោធិចកា 
 ជាតិមរណសំសារំ រិរំ  បច្ឆានុចភាស្សតិ ។ 
 េតវមែលអវជិាា របួរតឹរ ើយ មនិញុាំងព្រះេទធា មាឲ្យេរព្ម្

 ន គងនឹ់ងព្តលប់មកកាន់េងារ  គរឺកើត និង សាែ ប់អេ់កាលែ៏

យូរ ។ 

មហាបុរិសវិតកក:៨ោ៉ាង 
 ធម៌េនោះជាធម៌ររស ់ : 
 ១- អនក្ប្បាថាន តិ្ច  មិនហមនជាវម៌ររេ់អនក្ប្បាថាន សប្ចើនសទ ។ 
 ២- អនក្េស ដ្ េ  មិនហមនជាវម៌ររេ់អនក្មិនេស ដ្ េ ។ 
 ៣- អនក្េងរ់ស្ដង ត់្     មិនហមនជាវម៌ររេ់អនក្សៅប្ច ាំនឹងពួក្ 

                                                            

១- សមើលពួក្៩/៥៩៨ផង ។ 



-549- 

 

គែៈ ។ 
 ៤- អនក្ប្បារព្ពយោម មិនហមនជាវម៌ររេ់អនក្ខជិលប្ចអ្េ។ 
 ៥-អនក្មានស្ដម រតី្ខ្មជ រ់ខជួន មិនហមនជាវម៌ររេ់អនក្សភលចស្ដម រតី្  
 ៦- អនក្មានចិត្តតាំងមាាំ  មិនហមនជាវម៌ររេ់អនក្មានចិត្តមិន
តាំងមាាំ ។ 
 ៧- អនក្មានប្បាជាា  មិនហមនជាវម៌ររេ់អនក្ឥត្ប្បាជាា  ។ 
 ៨- អនក្មាននិរបរញ្ច វម៌    មិនហមនជាវម៌ររេ់អនក្មាន 
ររញ្ច វម៌ ។  

ចោសអំចវើបាប៨ោ៉ាង 
បុគគលណាព្បព្រឹតត នវូអាំររើអាព្កក់៨ោ៉ា ងរនះ  រធវើឲ្យរព្្ើន

រ ើយ រេរងនកឹរ ើយ ្រព្មើនរ ើយ រមមងព្បព្រឹតតរៅរែើមបីរៅ

រកើតកនុងនរក តរិចាឆ ន បិតតវិេ័ិយ ្ាំមណ្កសលមែលព្សាល របើែល់

រកើតជាមនេុេ គ ឺ: 

 ១- សទេបាណាតិ្បាត្  មានអាយុខលី ។ 
 ២- សទេអទិ ន្ ទន  វ ិ្ េសភាគៈ ។ 
 ៣- សទេកាសមេុមិចាា ចារា  មានេប្ត្ូវនិងសពៀរសប្ចើន ។ 
 ៤- សទេមុស្ដវាទ  សគសរលមួលរង្ខក ច់ ។ 
 ៥- សទេរិេុណាវាចា  ហរក្បាក់្ចាក្មិប្ត្ ។ 
 ៦- សទេផរេុវាចា  មានេាំស ងមិនជាទីគ្នរ់ចិត្ត ។ 
 ៧- សទេេមផរបលារៈ មានរក្យហែលមិនគួរឲ្យសគកាន់យក្ 
 ៨- សទេផឹក្េុរា  សក្ើត្ជាមនុេសអែកួត្ ។ 

ឧចបាសថអងគ៨ 
 ១- បាណ្ណតិបាា  បដិវិរា  សវៀរចាក្េមាល រ់េត្េ ។ 
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 ២- អទិនាាោនា  បដិវិរា   សរៀរចាក្លួចប្ទពយសគ ។ 
 ៣- អ្វហេររិោ  បដិវិរា   សវៀរចាក្ការប្រប្ពឹត្តិវម៌មិន
ប្រសេើរ ។ 
 ៤- មុសាោោ  បដិវិរា សរៀរចាក្និោយកុ្ែក្ ។ 
 ៥- សុោចមរយមជជប្បមាទោោនា  បដិវិរា  សរៀរចាក្ផឹក្ស្ស្ដ
និងសមរយ័ ជាទីតាំងននសេចក្ដីប្រមាទ ។ 
 ៦- វិកាេចភាជនា  បដិវិរា សវៀរចាក្ ររសិភាគអាហារ
សពលវកិាល ។ 
 ៧- នរចគីតោទិតវិសូកទស្សនមាោគនធវិចេបនធារណម-
ណោនវិភូសនោោនា  បដិវិរា  សវៀរចាក្ការរាាំ សប្ចៀង ប្រគាំ សមើលន្វ
ហលបង និងប្រោរ់តក់្ហត្ង ប្ទប្ទង់ េតិត្ស្ដត ង រាងកាយសោយ
ផ្កក ក្ប្មង សប្គឿងប្ក្អ្រ សប្គឿងលារសផសងៗ ។ 
 ៨- ឧច្ឆាសយនមហាសយនា  បដិវិរា  សវៀរចាក្ន្វសេ្-
េនៈែ៏ខពេ់ែួេប្រមាែ និងសេ្េនៈែ៏ប្រសេើរ ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ឧសបាេថប្រក្រសោយអងគ៨ប្រការ
ហែលរុគគលចាាំរក្ាសែើយ រហមងមានផលសប្ចើន មានអានិេងសសប្ចើន 
មានសេចក្ដីរងុសរឿងសប្ចើន មានសេចក្ដីផាយសៅសប្ចើន ។ 

មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សប្រៀរែ្ចរុគគលសស្ដយរារយជាឥេសរា-
វិរតី្ននមហារនរទទាំង១៦សនេះ ហែលជារនរទេមប្ែ៌សោយ
ហក្វ៧ប្រការ រារេមបត្តិននមហារនរទទាំងស្េះ មិនែល់ន្វចាំែិត្
១ ក្នុងចាំែិត្ទី១៦ៗសលើក្ ននឧសបាេថប្រក្រសោយអងគ៨ប្រការ
ស ើយ ។ 
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គរុធម៌៨របស់ភិកខុនី 
ព្រះន្មងមហាបជាបតរិគ្នតម ីមានព្ ថាន នឹងបួេរ ើយទលូ 

េូមអនញុ្ញញ តរីព្រះសាសាដ  មតព្តូវ នព្រះអងគព្ទងប់ែរិេធជា

រព្្ើនរលើករព្្ើនសា ប៉ាុមនតរព្កាយមកព្រះអងគព្ទងព់្ាេ់នឹងព្រះ

អាននេថា របើព្រះន្មងទទលួព្បតបិតតាិមគរធុមទ៌ាំង៨ ន រទើបព្រះ

អងគព្ទងអ់នញុ្ញញ តឲ្យបរវជាា ឧបេមបទ គ ឺ: 

 ១- ភិក្ខុនី េ្មបីឧរេមបទបាន ១០០ វេាសែើយ    ក៏្ប្ត្ូវសវេើ 
អភិវាទនក្មម រចចុោា នក្មម  អញ្ជ លិក្មម ស្ដមីចិក្មម ចាំសរេះភិក្ខុេ្មបី
ឧរេមបទក្នុងនថងស្េះ ។ 
 ២-ភិក្ខុនីមិនប្តូ្វសៅចាាំវេាក្នុងអាវាេហែលគ្នម នភិក្ខុស ើយ។ 
 ៣- ភិក្ខុនីប្តូ្វប្បាថាន វម៌២ប្រការ គឺេួរឧសបាេថ និងច្លសៅ
ស្ដដ រ់ឱវាទ អាំពីេមាន ក់្ភិក្ខុេងឃសរៀងរាល់ក្នលេះហខ ។ 
 ៤- ភិក្ខុនីចាាំវេារចួសែើយ ប្តូ្វរវារណាក្នុងេមាន ក់្េងឃទាំង
ពីរពួក្ ។ 
 ៥- ភិក្ខុនីប្តូ្វគរកុារត្តិ គរបីប្រប្ពឹត្តរក្ខមានត្តក្នុងេមាន ក់្េងឃ
ទាំងពីរពួក្ ។ 
 ៦- ភិក្ខុនីប្តូ្វរួយហេេងរក្ឧរេមបទក្នុងេមាន ក់្េងឃទាំងពីរ
ពួក្ែល់េិក្ខមា្ហែលបានេិក្ាក្នុងវម៌៦ប្រការ ប្គរ់ពីរឆ្ងន ាំសែើយ, 
 ៧- ភិក្ខុនីមិនប្តូ្វសររប្រសទចភិក្ខុ សោយររោិយណាមួយ
ស ើយ ។ 
 ៨- តាំងពីនថង (ហែលបានឧរេមបទសនេះសៅ) ភិក្ខុនីប្តូ្វហត្
ស្ដដ រ់រង្ខគ រ់ភិក្ខុ ឯភិក្ខុមិនប្តូ្វស្ដដ រ់រង្ខគ រ់ភិក្ខុនីវញិសទ ។ 
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 * វម៌ទាំង៨ប្រការសនេះ ភិក្ខុនីប្តូ្វសវេើេកាក រៈសគ្នរព រារ់អាន 
រ្ជា កុ្ាំប្រប្ពឹត្តក្នលងែរារអេ់រីវតិ្ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម៨៌គួរឲ្យឱោទភិកខុនី 
 ១- ជាអនក្មានេីល េមាទនេិក្ាក្នុងេិកាខ រទទាំងឡាយ 
 ២- ជាពែុេស្ត្  ប្ទប្ទង់វម៌ ចាាំទុក្រត់្មាត់្សោយប្រនព ។ 
 ៣- សចេះចាាំបាតិ្សមាក្ខទាំងពីរសោយពិស្ដដ រ ។ 
 ៤- អាចញុាាំងភិក្ខុនីឲ្យយល់ ឲ្យប្រតិ្រត្តិតម ឲ្យកាល ហាន ។ 
 ៥- ជាទីស្េលាញ់ គ្នរ់ចិត្ត នន្ងភិក្ខុនីទាំងឡាយសោយ
សប្ចើន ។ 
 ៦- ជាអនក្មិនធ្លល រ់ប្តូ្វគរកុារត្តិ (ចារ់រល់កាយភិក្ខុនី) ។ 
 ៧-ជាអនក្មានវាចាពីសរាេះ អាចញុាាំងអនក្ផងឲ្យែឹងចាេ់ន្វ
សេចក្ដី ។ 
 ៨- ជាអនក្មានវេា២០ ឬសលើេ២០ស ើងសៅ ។ 

អនរិយចោហារ៨ 
 ១- អទិដឋំ  ទដិឋ ំ ចមត ិ   មិនស ើញនិោយថាអញស ើញ ។ 
 ២- អសុតំ  សុតំ  ចមតិ  មិនឮនិោយថាអញឮ ។ 
 ៣- អមុតំ  មុតំ  ចមតិ  មិនបានរល់ប្ត្ូវនិោយថាអញបាន
រល់ប្ត្ូវ ។ 
 ៤- អវិញ្ញាតំ  វិញ្ញាតំ  ចមតិ  មិនែឹងចាេ់និោយថាអញ
ែឹងចាេ់ ។ 
 ៥- ទិដឋំ  អទដិឋំ  ចមត ិ  ស ើញនិោយថាអញមិនស ើញ ។ 
 ៦- សុតំ  អសុតំ  ចមតិ  ឮនិោយថាអញមិនឮ ។ 
 ៧- មុតំ  អមុតំ  ចមតិ  បានរល់ប្ត្ូវនិោយថាអញមិនរល់
ប្ត្ូវ ។ 
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 ៨- វិញ្ញាតំ  អវិញ្ញាតំ  ចមតិ  ែឹងចាេ់និោយថាអញមិន
ែឹងចាេ់ ។ 

អរិយចោហារ៨ោ៉ាង 
 ១- អទិដឋ ំ អទិដឋ ំ ចមត ិ មិនស ើញនិោយថាមិនស ើញ ។ 
 ២- អស្សុតំ  អស្សុតំ  ចមតិ  មិនឮនិោយថាមិនឮ ។ 
 ៣- អមុត ំ អមុត ំ ចមតិ   មិនបានែិត្ភលក្សនិោយថាមិនបាន
ែិត្ភលក្ស ។  
 ៤- អវិញ្ញាតំ  អវិញ្ញាតំ  ចមតិ  មិនែឹងនិោយថាមិនែឹង។  
 ៥- ទិដឋ ំ ទិដឋ ំ ចមតិ    ស ើញនិោយថាស ើញ ។ 
 ៦- សុត ំ សុតំ  ចមតិ   ឮនិោយថាឮ ។ 
 ៧- មុត ំ មុត ំ ចមតិ    បានែិត្ភលក្សនិោយបានែិត្ភលក្ស ។ 
 ៨- វិញ្ញាត ំ វិញ្ញាត ំ ចមតិ   ែឹងនិោយថាែឹង ។ 

បរិស័ទ៨វួក 
 ១- ខតតិយបរិសទ្យ  ៥- ច្ឆតុមេហាោជិកបរិសទ្យ ។ 
 ២- ្ពាហេណបរិសទ្យ ៦- ាវតតិង្សបរិសទ្យ ។ 
 ៣- គហបតិបរិសទ្យ  ៧- មារបរិសទ្យ ។ 
 ៤- សមណបរិសទ្យ  ៨- ្វហេបរិសទ្យ ។ 

ណផនដីកច្មើកចោយចហតុ៨ោ៉ាង 
 ១- រណាដ លមក្ពីខយល់វាំរក់្ផ្កត់្ ។ 
 ២- រណាដ លមក្ពីសទវត ឬេមែប្រែមែ៍ហែលមានឫទ្ិ
សប្ចើន ។ 
 ៣- សពលប្ពេះររមសរវិេត្េចុេះចារ់រែិេន្ិ ។ 
 ៤- សពលប្ពេះររមសរវិេត្េប្ទង់ប្រេ្ត្ចាក្គភ៌ប្ពេះមាត ។ 
 ៥- សពលប្ពេះត្ថាគត្ប្ទង់ប្តេ់ែឹងអនុត្តរសមាព វិញ្ញា ែ ។ 
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 ៦- សពលប្ពេះេមពុទ្ប្ទង់ប្រកាេវមមចក្ក ។ 
 ៧- សពលប្ពេះេមពុទ្ប្ទង់ោក់្អាយុេង្ខខ រ ។ 
 ៨- សពលប្ពេះេមពុទ្ប្ទង់ច្លអនុបាទិសេេនិរេ ន ។ 

សម្បោ៨ោ៉ាង 
 ១- ឧោោនសម្បោ ែល់ប្ពមសោយឧេាែៈ ។ 
 ២- អារកខសម្បោ ែល់ប្ពមសោយការហថរក្ា ។ 
 ៣- កេ្ាណមិតតា ជាអនក្មានមិត្តលត ។ 
 ៤- សមជីវិា  ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្សេមើ ។ 
 ៥- សោោសម្បោ ែល់ប្ពមសោយេទ្ ។ 
 ៦- សីេសម្បោ ែល់ប្ពមសោយេីល ។ 
 ៧- ច្ឆគសម្បោ ែល់ប្ពមសោយចាគៈ ។ 
 ៨- បញ្ញាសម្បោ ែល់ប្ពមសោយប្បាជាា  ។ 

ធម៨៌សាបសូន្យដេ់ចសកខភិកខុ 
 ១- កមាាោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរនឹងការង្ខរ ។ 
 ២- ភស្ោោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរនឹងតិ្រចាា នក្ថា ។ 
 ៣- និោោោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងការសែក្ ។ 
 ៤- សងគណិកាោមា សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងពួក្គែៈ ។ 
 ៥- ឥន្ទនរិចយសុ  អគុតតោារា  សេចក្ដីមិនប្គរ់ប្គងទេ រក្នុង
ឥគនទិយទាំងឡាយ ។ 
 ៦- ចភាជចន  អមតតញ្ញុា  សេចក្ដីមិនស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុង
សភារន ។ 
 ៧- សំសាាោមា  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងការជារ់ចាំរក់្ ។ 

៨- បបញ្ញាោមា  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងវម៌ជាសប្គឿងយឺត្យ្រ។ 
(គរបីប្ជារសេចក្ដីផទុយគ្នន ផង) ។ 
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ធម៌ជាបរច័យនឹងាា៨ 
 ១- ដបើសត្សិមបជញ្ញ ៈ មិនមាន  ហិ្រឱិត្តបបៈ ក៏្មិនមាន ។ 
 ២- ហិ្រឱិត្តបបៈ មិនមាន  ឥន្រៃ ទយិសាំ វរៈ ក៏្មិនមាន ។ 
 ៣- ឥន្រៃ ទយិសាំ វរៈ មិនមាន  សីល ក៏្មិនមាន ។ 
 ៤- សីល មិនមាន  សមាម សមាធ ិក៏្មិនមាន ។ 
 ៥- សមាម សមាធ ិមិនមាន យថាភតូ្ញ្ញញ ណរសសៃៈ  ក៏្មិនមាន ។ 
  ៦- យថាភតូ្ញ្ញញ ណរសសៃៈ មិនមាន  ៃរិវទិវិរាគៈ មិនមាន ។ 
 ៧- ៃរិ វទិវិរាគៈ មិនមាន  វិមតុ្ តញិ្ញញ ណរសសៃៈ ក៏្មិនមាន ។ 
 ៨- វិមតុ្ តញិ្ញញ ណរសសៃៈ មិនមាន អៃុបាទបរៃិពិ្វវ ៃ ក៏្មិនមាន។ 

ម្ា៉ាងចទៀត 
 ១- សត្សិមបជញ្ញ ៈ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ ហិ្រឱិត្តបបៈ ។ 
 ២- ហិ្រឱិត្តបបៈ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ ឥន្រៃ ទយិសាំ វរៈ ។ 
 ៣- ឥន្រៃ ទយិសាំ វរៈ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ សីល ។ 
 ៤- សីល  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ សមាម សមាធ ិ។ 
 ៥- សមាម សមាធ ិជារចច័យឲ្យសក្ើត្ យថាភតូ្ញ្ញញ ណរសសៃៈ ។ 
 ៦- យថាភតូ្ញ្ញញ ណរសសៃៈ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ ៃរិវទិវិរាគៈ ។ 
 ៧- ៃរិ វទិវិរាគៈ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ វិមតុ្ តញិ្ញញ ណរសសៃៈ ។ 
 ៨- វិមតុ្ តញិ្ញញ ណរសសៃៈ ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ អៃុបាទបរៃិពិ្វវ ៃ ។ 

ធម៌ជាអាហារ៨ 
 ១- អវិជាា មាន នីវរណៈ៥ ជាអាហារ ។ 
 ២- នីវរណៈ៥ មាន ទុរចរិត៣ ជាអាហារ ។ 
 ៣- ទុរចរិត៣ មាន ឥន្ទនរិោសំវរៈ ជាអាហារ ។ 
 ៤- ឥន្ទនរិោសំវរៈ មាន អសាសម្បជញ្ញៈ ជាអាហារ ។ 
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 ៥-អសាសម្បជញ្ញៈ មាន អចោនិចសាមនសិការៈជាអាហារ 
 ៦- អចោនិចសាមនសិការៈ មាន អស្សទធិយៈ ជាអាហារ ។ 
 ៧- អស្សទធិយៈ មាន អស្សទធមេស្សវនៈ ជាអាហារ ។ 
 ៨- អស្សទធមេស្សវនៈ មាន អសប្បុរិសសំចសវៈ ជាអាហារ ។ 

មហាចច្ឆរ្បកបចោយអងគ៨ 
រតមងវនិាសឆាប់ មិន្តាំងរៅយូររ ើយ 

 ១- អប្បហរនតស្ស  បហរតិ  ប្រហារន្វរុគគលហែលមិនប្រហារ
ត្រ ។ 
 ២- អនវចសស ំ  អាទិយតិ  កាន់យក្ប្ទពយររេ់សគមិនឲ្យ
មានសេេេល់ ។ 
 ៣- ឥតថឹ  ហរតិ   ា្ំយក្ស្រេដី ។ 
 ៤- កុមារឹ  ទូចសតិ  ប្រទ្េដនឹងសក្មងស្េី ។ 
 ៥- បវេជិតំ  វេិុមប្ត ិ រលន់រពេរិត្ ។ 
 ៦- ោជចកាសំ  វិេុម្បតិ  រលន់ប្ពេះរារឃ្លល ាំង ។ 
 ៧- អច្ឆាសចនន  កមេំ  កចោតិ  សវេើសចារក្មមក្នុងទីរិត្ ។ 
 ៨- ន  និធានកុសចោ  ចហាតិ  ជាអនក្មិន ល្ េនវក្នុងការក្រ់
ប្ទពយទុក្ ។ 
 * មហាសចារប្រក្រសោយអងគ៨ផទុយពីសនេះ រហមងមិនវ ិ្ េឆ្ងរ់ 
ជាអនក្តាំងសៅយ្របាន ។ 

ការផ្ចាប់បា្តចោយអងគ៨ 
 ឧបាសក្ព្រក្រទដាយអង គ៨ កាលទរើសងឃព្បាថាា  គរបីផ្កា រ់បាព្តបាន  
 ១- អោភាយ   បរិសកកតិ   ឧបាេក្ពយោមសែើមបីមិនឲ្យពួក្ 
ភិក្ខុបានលាភ ។ 
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 ២- អនាាយ  បរិសកកតិ  ពយោមសែើមបីមិនឲ្យពួក្ភិក្ខុបានន្វ
ប្រសោរន៍ ។ 
 ៣- អនាោសាយ  បរិសកកតិ  ពយោមសែើមបីមិនឲ្យពួក្ភិក្ខុ
បានទីលាំសៅ ។ 
 ៤- អចកាាសតិ  បរិភាសតិ   សររប្រសទចភិក្ខុទាំងឡាយ ។ 
 ៥- ភិកខូ  ភិកខូហិ  វិចភចទតិ    រាំហរក្ពួក្ភិក្ខុឲ្យហរក្ចាក្ភិក្ខុ
ទាំងឡាយ ។ 
 ៦- វុទធស្ស  អវណណំ  ភាសតិ   តិ្េះសែៀលប្ពេះពុទ្ ។ 
 ៧- ធមេស្ស  អវណណំ  ភាសតិ   តិ្េះសែៀលប្ពេះវម៌ ។ 
 ៨- សង្ឃស្ស  អវណណំ  ភាសតិ  តិ្េះសែៀលប្ពេះេងឃ ។ 

អវិជាា៨ោ៉ាង 
 ១- ទុចកខ  អញ្ញាណំ  ការមិនែឹងក្នុងក្ងទុក្ ។ 
 ២- ទុកខសមុទចយ អញ្ញាណំ  មិនែឹងក្នុងសែតុ្ ា្ំឲ្យសក្ើត្ទុក្ខ។ 
 ៣- ទុកខនិចោចធ   អញ្ញាណំ   មិនែឹងក្នុងវម៌ជាសប្គឿងរលត់្ទុក្ខ  
 ៤- ទុកខនិចោធាមិនីបដិបោយ  អញ្ញាណំ  មិនែឹងផល្វរែិរត្តិ
សែើមបីែល់ទីរ ាំលត់្ទុក្ខ ។ 
 ៥- បុវេចនត  អញ្ញាណំ  មិនែឹងក្នុងខន្ជាអតី្ត្ ។ 
 ៦- អបរចនត  អញ្ញាណំ  មិនែឹងក្នុងខន្ជាអ្គត្ ។ 
 ៧- បុវេនាាបរចនត  អញ្ញាណំ  មិនែឹងក្នុងខន្ជាអតី្ត្និង
អ្គត្ ។ 
 ៨- ឥទប្បរចយា  បដិរចសមុប្បចននសុ  ធចមេសុ  អញ្ញាណំ  
មិនែឹងវម៌ហែលអាស្េ័យគ្នន សក្ើត្ស ើង(រែិចចេមុរាទវម៌) ។ 

វិជាា៨ោ៉ាង 
 ១- វិបស្សនាវិជាា វជិាជ ស ើញចាេ់ន្វ្មររ្សោយរញ្ញា  
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 ២- មចនាមយិទធិវិជាា  វជិាជ េហមដងឫទិ្េសប្មចសោយចិត្ត ។ 
 ៣- ឥទធិវិធវិិជាា វជិាជ អាចេហមដងឫទិ្សផសងៗបាន ។ 
 ៤- ទិវេចសាតវិជាា វជិាជ អាចស្ដដ រ់េាំស ងសោយសស្ដត្ទិពេ 
 ៥- ចរចាបរិយវិជាា វជិាជ អាចក្ាំែត់្ែឹងចិត្តអនក្ែនទ ។ 
 ៦- បុចវេនិោសានុស្សតិវិជាា  វជិាជ អាចរឭក្ជាតិ្បាន ។ 
 ៧- រតុូបបាតវិជាា វជិាជ ស ើញការចុតិ្រែិេនិ្ររេ់េត្េ ។ 
 ៨- អាសវកខយវិជាា វជិាជ សវេើឲ្យអេ់អាេវក្កិសលេ ។ 

សង្ស័យ៨ោ៉ាង 
 ១- សតថរ ិ កងខតិ េងស័យក្នុងប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 
 ២- ធចមេ  កងខតិ េងស័យក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សចង្ឃ  កងខតិ េងស័យក្នុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ៤- សិកាាយ  កងខតិ េងស័យក្នុងេិកាខ  ។ 
 ៥- បុវេចនត  កងខតិ េងស័យក្នុងខន្ខ្មងសែើម ។ 
 ៦- អបរចនត  កងខតិ េងស័យក្នុងខន្ខ្មងចុង ។ 
 ៧- បុវេនាាបរចនត  កងខតិ  េងស័យក្នុងខន្ខ្មងសែើម និងខន្
ខ្មងចុង ។ 
 ៨-ឥទប្បរចយាបដិរចសមុប្បចននសុ  ធចមេស ុ កងខត ិ េងស័យ
ក្នុងពួក្វម៌ហែលសក្ើត្ស ើង សប្រេះអាស្េ័យរចច័យស្េះៗ ។  

អដឋងគិកមគគ ៨ 
 ១- សមាាទិដឋិ  រញ្ញា ស ើញប្ត្ូវ ។ 
 ២- សមាាសងកចប្ា ប្តិ្េះរេិះប្ត្ូវ ។ 
 ៣- សមាាោច្ឆ  និោយប្ត្ូវ ។ 
 ៤- សមាាកមេចនាា ការង្ខរប្ត្ូវ ។ 
 ៥- សមាាអាជីចោ ចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្តូ្វ ។ 
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 ៦- សមាាោោចមា ពយោមប្ត្ូវ ។ 
 ៧- សមាាសតិ  រឭក្ប្ត្ូវ ។ 
 ៨- សមាាសមាធិ ត្មកល់ចិត្តប្ត្ូវ ។ 

ម្គគ ៨ សទរ គ្ ះកនងុសិក្ខា  ៣ 

 - សមាាោច្ឆ 
 - សមាាកមេចនាា 
 - សមាាអាជីចោ 
 - សមាាោោចមា 

- សមាាសតិ 
 - សមាាសមាធិ 
 - សមាាទិដឋិ 
 - សមាាសងកចប្ា 
 

អរិយបុគគេ៨វួក 
 ១- សលាក្អនក្តាំងសៅក្នុងសស្ដតរត្តិមគគ ។ 
 ២- សលាក្អនក្តាំងសៅក្នុងសស្ដតរត្តិផល ។ 
 ៣- សលាក្អនក្តាំងសៅក្នុងេក្ទគ្នមិមគគ ។ 
 ៤- សលាក្អនក្តាំងសៅក្នុងេក្ទគ្នមិផល ។ 
 ៥- សលាក្អនក្តាំងសៅក្នុងអ្គ្នមិមគគ ។ 
 ៦- សលាក្អនក្តាំងសៅក្នុងអ្គ្នមិផល ។ 
 ៧- សលាក្អនក្តាំងសៅក្នុងអរែត្តមគគ ។ 
 ៨- សលាក្អនក្តាំងសៅក្នុងអរែត្តផល ។ 

 
 

េីលេិកាខ  

េមាវិេិកាខ  

រញ្ញា េិកាខ  
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សំច ង្វះមាន្វះភាគមានអងគ៨ 
 ១- វិស្សចាា  សក្ាេះក្ាយ ។ 
 ២- សុវិចញ្ញចយ្ា   គរបីែឹងបានសោយង្ខយ ។ 
 ៣- មញ្ជ ុ  ទន់ពីសរាេះ ។ 
 ៤- សវនីចោ    ស្េួលស្ដដ រ់ ។ 
 ៥- វិនធ ុ  ម្លលត ។ 
 ៦- អវសិារី  មិនហរក្ហប្ពក្ ។ 
 ៧- គមភីចោ  សប្ៅ ឬប្ក្អួន ។ 
 ៨- និនាាទិ  លាន់ក្ងរ ាំពង ។ 

ឧបសម្បោ៨ោ៉ាង 
 ១- ឯហិភិកខូបសម្បោ  រួេសោយឫទ្ិ ។ 
 ២- តិសរណគមនូបសម្បោ  រួេសោយការែល់នប្ត្េរែៈ  
 ៣- ឱោទបដិគគហណូបសម្បោ  រួេសោយការទទួលឱវាទ, 
 ៤- បញ្ញាវ្ាករណូបសម្បោ  រួេសោយសអែលើយត្ររញ្ញា  ។ 
 ៥- គរុធមេបដិគគហណូបសម្បោ  រួេសោយទទួលន្វគរវុម៌
៨ប្រការ ។ 
 ៦- ទូចតនូបសម្បោ  រួេសោយសវេើទ្ត្ក្មម ។ 
 ៧- អដឋោរិកូបសម្បោ  រួេសោយញត្តិចតុ្ត្ថក្មមវាចាអាំពី
េងឃទាំងពីរហផនក្ ។ 
 ៨- ញតតិរតុតថកមេូបសម្បោ  រួេសោយញត្តិជាគប្មរ់៤ ។ 

អាបតតិទុកកដ៨ោ៉ាង 
 ១- បុវេប្បចោគទុកកដ ំ   ប្ត្ូវទុក្កែសប្រេះប្រសោគខ្មងសែើម ។ 
 ២- សហប្បចោគទុកកដំ  ប្ត្ូវទុក្កែសប្រេះប្រក្រប្ពម ។ 
 ៣- អនាមាសទុកកដំ ប្ត្ូវទុក្កែសប្រេះការរ៉ាេះរល់ររេ់មិនគួរ 
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 ៤- ទុរុបរិណណទុកកដំ ប្ត្ូវទុក្កែសប្រេះការេនសាំអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៥- វិនយទុកកដំ ប្តូ្វទុក្កែសប្រេះប្ពេះវន័ិយ ។ 
 ៦- ញាតទុកកដំ ប្ត្ូវទុក្កែសប្រេះការែឹង ។ 
 ៧- ញតតិទុកកដំ  ប្ត្ូវទុក្កែសប្រេះេ្ប្ត្ញត្តិ ។ 
 ៨- បដិស្សវទុកកដំ ប្ត្ូវទុក្កែសប្រេះសរដជាា មិនប្បាក្ែ ។ 

ធមេសចមាធាន៨្បការ 
 ព្រះរោធិសរទវព្ឿប់របូ     តែលព្រូទវបាន្រងរួងលរុរងធរាក្សរណ៍រនាះលុះព្ត 

តរទព្បក្សបរោយធមមសរោធាន្ ៨ ព្បការ ឿ ឺៈ  

 ១- មនុស្សតតំ    មានជាតិ្ជាមនុេស ។ 
 ២- េិងគសម្បតតិ  មានសភទជាប្រុេ ។ 
 ៣- ចហតុសម្បោ  ែល់ប្ពមសោយសែតុ្(មានបារមីលមមប្គ្នន់
នឹងេសប្មចប្ពេះអរែត្ត) ។ 
 ៤- សាារទស្សនំ  បានរួរនឹងប្ពេះពុទ្ ។ 
 ៥- បវេជាា បានសចញរួេជាភិក្ខុ ឬជាតរេ ។ 
 ៦- គុណសម្បតតិ  បានន្វគុែគឺបានេសប្មច្ន អភិញ្ញា  
េមារត្តិ ។ 
 ៧- អធិកាចោ ឲ្យទនែ៏នប្ក្ហលង (េ្មបីហត្រីវតិ្) ។ 
 ៨- អនរា សពញចិត្តប្បាថាន សរវិញ្ញា ែ ។  

ទឹកបានៈ៨ោ៉ាង 
 ១- អមពបានំ  ទឹក្ហផលស្ដេ យ ។ 
 ២- ជមពុបាន ំ  ទឹក្ហផលប្ពីង ។ 
 ៣- ចច្ឆរបានំ  ទឹក្ហផលសចក្មានប្គ្នរ់ ។ 
 ៤- ចមារបានំ  ទឹក្ហផលសចក្ឥត្ប្គ្នរ់ ។ 
 ៥- មធកុបានំ  ទឹក្ហផលស្េគាំ ។ 
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 ៦- មុទរកិបានំ  ទឹក្ហផលចាន់ ។ 
 ៧- សាេុកបានំ ទឹក្ហផលប្ក្ឳ ្ក្ ។ 
 ៨- ផ្ចរុសកបានំ ទឹក្ហផលមាក់្ប្បាង ។ 

ទឹកបានៈ៨ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ចកាសមពបានំ ទឹក្ហផលេងឃ័រ ។ 
 ២- ចកាេបានំ ទឹក្ហផលពុប្ទត្្ច ។ 
 ៣- វទរបានំ  ទឹក្ហផលពុប្ទវាំ ។ 
 ៤-  តបានំ  ទឹក្សោេះរាវ ឬទឹក្សោេះថាល  ។ 
 ៥- ចតេបានំ  ទឹក្សវេើពីសប្រង(លងជាសែើម) ។ 
 ៦- បចោបានំ  ទឹក្សោេះស្េេ់ ។ 
 ៧- ោគុបានំ  ទឹក្រររ ។ 
 ៨- រសបានំ  ទឹក្សវេើពីរេរកុ្ខជាតិ្សផសងៗមានេលឹក្និង
ផ្កក ជាសែើម ។ 
 * េររុសេចក្ដីមក្ ហផលស ើទាំងអេ់ហែលប្ពេះអងគប្ទង់បាន
អនុញ្ញា ត្សែើយក្ដី មិនបានអនុញ្ញា ត្ក្ដី គឺសវៀរហត្រុពេែណជាតិ្ 
អររែណជាតិ្ និងមហាផល៩សចញ ហផលស ើែ៏សេេអាចយក្សៅសវេើ
ជាទឹក្សភេរជៈបាន, ហត្ហផលស ើណាហែលជាោវកាលិក្ ប្ត្ូវសវេើ
សោយទឹក្ប្ត្ជាក់្ មិនប្ត្ូវចមតិនសោយក្សដដ សភលើងសទ ហត្អាចចមតិន
សោយក្សដដ ប្ពេះអាទិត្យបាន ។ 
 ប្ទង់អនុញ្ញា ត្សភេរជៈែនទសទៀត្មាន ទឹក្សោេះ  សប្រង  ខ្មល ញ់   
ទឹក្ មុាំ  ទឹក្អាំសៅ  ឫេ ឬសែើមស ើ ទឹក្ចត់្  េលឹក្ស ើ  រ័រស ើ  
អាំរិល និងសប្គឿងលមតិត្សផសងៗ ។ 
 សវេំ  ផេរសំ  ឋចបាា  ធញ្ញផេរសំ  (ប្ទង់អនុញ្ញា ត្) ទឹក្ហផល
ស ើប្គរ់ោ៉ាង សលើក្ហលងហត្ហផលស្េូវ ។ 
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 សវេំ  បតតរសំ  ឋចបាា  បកកឌាករសំ  (ប្ទង់អនុញ្ញា ត្) ទឹក្េលឹក្
ស ើប្គរ់ោ៉ាង សលើក្ហលងហត្ទឹក្រហនលហែលអែតិនសចញ ។ 

អកួត៨ោ៉ាង 
 ១- កាមុមេតតចកា អែកួត្សប្រេះកាម ។ 
 ២- ចោសុមេតតចកា(១) អែកួត្សប្រេះសទេៈ ។ 
 ៣- ចមាហុមេតតចកា អែកួត្សប្រេះសមាែៈ ។ 
 ៤- សុរុមេតតចកា  អែកួត្សប្រេះផឹក្ស្ស្ដស្េវងឹ ។ 
 ៥- ទិដឋុមេតតចកា អែកួត្សប្រេះការយល់ខុេ ។ 
 ៦- បិតតុមេតតចកា អែកួត្សប្រេះប្រមាត់្ក្សប្មើក្ ។ 
 ៧- យកខុមេតតចកា អែកួត្សប្រេះសខ្មម ចច្ល ។ 
 ៨- វ្យសនុមេតតចកា អែកួត្សប្រេះស្ដដ យវត្ថុវ ិ្ េអនតរាយ ។ 

អបាយមុខ៨្បការ 
 ១- ឥតថីចសាចណ្ណោ ការសលងស្េី ។ 
 ២- សុោចសាចណ្ណោ ការសលងស្ស្ដ ។ 
 ៣- បូវចសាចណ្ណោ ការរកី្រាយេរាយក្នុងការេីុចាយ ។ 
 ៤- អកខធុចាា  ការសលងហលបងភាន ល់ ។ 
 ៥- រតតិោវិររណំ ការប្តច់ចរប្គរ់ប្ចក្លាក្ខុេកាល ។ 
 ៦- សមជាាភិររណំ ការសែើរសមើលហលបងមសហាស្េព ។ 
 ៧- អាេស្សំ  សេចក្ដីខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៨- បាបមិតតា ការសេពគរ់មិប្ត្អាប្ក្ក់្ ។ 

 
 

                                                            

១- ក្ហនលងខលេះថា ចកាធុមេតតចកា ។ 
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សមណសុខ៨ោ៉ាង 
 ១- ធនធញ្ញបរិគគហាភាចោ មិនមានការទុក្ោក់្ែួងហែង
ប្ទពយវន មានស្េូវជាសែើម ។ 
 ២- អនវជជបិណោបាតបរចិយសនភាចោ  ហេេងរក្ហត្
រិែឌ បាត្ហែលឥត្សទេ(គឺបានមក្សោយវម៌) ។ 
 ៣- និវេតុបិណោបាតភុញ្ជនភាចោ  ររសិភាគហត្អាហារហែល
អែតិនស្ស្ដរ់ ។ 
 ៤- រដឋបី នភាចោ  មិនមានការសរៀត្សរៀនពីរោា ភិបាល ។ 
 ៥- ឧបករចណសុ  និរឆនរោគភាចោ  មិនមានការេរាយ
រកី្រាយក្នុងសប្គឿងឧរក្រែ៍ ។ 
 ៦- ចច្ឆរវិចោចប  និវភយភាចោ  មិនមានការភ័យខ្មល ចសប្រេះ
សចាររលន់ ។ 
 ៧- ោជោជមហាមចតតហិ  អសំសជជភាចោ  មិនមានការជារ់
ចាំរក់្ជាមួយសេដច ឬរារអាមាត្យ ។ 
 ៨- រតូសុ  ទិសាសុ  អប្បដិហតភាចោ  ឥត្មានអនក្ណារារាាំង 
ឃ្លត់្ឃ្លាំងក្នុងទិេទាំង៤(គឺមានសេរភីាព) ។ 

សំចវគវតថុ៨ោ៉ាង 
 ១- ជាតិទុកខ  នឹក្ែល់ទុក្ខសប្រេះការសក្ើត្ ។ 
 ២- ជោទុកខ  នឹក្ែល់ទុក្ខសប្រេះការចាេ់ប្គ្នាំប្គ្ន ។  
 ៣- វ្ាធិទកុខ  នឹក្ែល់ទុក្ខសប្រេះការ ឺថាក ត់្ ។ 
 ៤- មរណទុកខ  នឹក្ែល់ទុក្ខសប្រេះសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៥- អបាយទុកខ នឹក្ែល់ទុក្ខក្នុងអបាយភ្មិ៤ ។ 
 ៦- អតីតទុកខ  នឹក្ែល់ទុក្ខក្នុងអតី្ត្ជាតិ្ ។ 
 ៧- អនាគតទុកខ នឹក្ែល់ទុក្ខក្នុងអ្គត្ជាតិ្ ។ 
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 ៨- អាហារបរិចយដឋិតទុកខ  នឹក្ែល់ទុក្ខសប្រេះការហេេងរក្
អាហារ ។ 

កិចេសវតថុ ៨ 
 ១- ចោចភា សេចក្ដីចង់បាន ។ 
 ២- ចោចសា សេចក្ដីខឹងសប្កាវ ។ 
 ៣- ចមាចហា សេចក្ដីវសងេង ។ 
 ៤- មាចនា សេចក្ដីប្រកាន់ខលួន ។ 
 ៥- ទិដឋ ិ សេចក្ដីយល់ខុេ ។ 
 ៦- វិរិកិច្ឆា សេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៧- ថីន ំ សេចក្ដីរញួរា ។ 
 ៨- ឧទធរច ំ សេចក្ដីរាយមាយ ។ 

ចហតុឲ្យចកើតទិដឋិ៨ោ៉ាង 
 ១- ខនាោ ក្ងននខន្៥ ។ 
 ២- អវិជាា សេចក្ដីលងង់មិនែឹង ។ 
 ៣- ផចស្ោ ការរ៉ាេះខទរ់ ។ 
 ៤- សញ្ញា ការចងចាាំ ។ 
 ៥- វិតចកាា សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះ ។ 
 ៦- អចោនិចសាមនសិកាចោ  ការសវេើទុក្ក្នុងចិត្តខុេទាំនង ។ 
 ៧- បាបមិចាា   មានមិប្ត្អាប្ក្ក់្ ។ 
 ៨- បរចាចោចសា ការស្ដដ រ់ពីអនក្ែនទ ។ 

ររិោ៨ោ៉ាង 
 ១- ឥរិោបថររិោ ការប្រប្ពឹត្តិររេ់រុគគល ហែលរររ្ិែ៌
សោយឥរោិរថស្េគត់្ស្េគាំ ។ 
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 ២-អាយតនររិោ ការប្រប្ពឹត្តិររេ់រុគគលមានទេ រប្គរ់ប្គង  
ក្នុងឥគនទិយទាំងឡាយ ។ 
 ៣- សតិររិោ   ការប្រប្ពឹត្តិររេ់រុគគលហែលសៅសោយេតិ្។ 
 ៤- សមាធិររិោ   ការប្រប្ពឹត្តិររេ់រុគគលហែលប្រក្រសរឿយៗ
ន្វអវិចិត្ត(្ន៤) ។ 
 ៥- ញាណររិោ ការប្រប្ពឹត្តិររេ់រុគគលហែលរររ្ិែ៌សោយ
ប្បាជាា (េចចៈ៤) ។ 
 ៦- មគគររិោ   ការប្រប្ពឹត្តិររេ់រុគគល ហែលប្រប្ពឹត្តសោយ
ប្រនព (ក្នុងអរយិមគគ៤) ។ 
 ៧- បតតិររិោ  ការប្រប្ពឹត្តិររេ់រុគគលហែលមានផលេសប្មច
សែើយ ។ 
 ៨- ចោកតថររិោ    ការប្រប្ពឹត្តិររេ់ប្ពេះេមាម េមពុទ្, ប្ពេះ
រសចចក្ពុទ្សោយចាំហែក្ខលេះ, ស្ដវក័្ទាំងឡាយសោយចាំហែក្ខលេះ ។ 

ររិោ៨ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សោោយ  ររតិ ប្រប្ពឹត្តសោយេទ្ ។ 
 ២- វីរិចយន  ររតិ ប្រប្ពឹត្តសោយវរីយិៈ ។ 
 ៣- សតិោ  ររតិ ប្រប្ពឹត្តសោយេតិ្ ។ 
 ៤- សមាធិនា ររតិ ប្រប្ពឹត្តសោយេមាវិ ។ 
 ៥- បញ្ញាយ  ររតិ ប្រប្ពឹត្តសោយប្បាជាា  ។ 
 ៦- វិញ្ញាចណន  ររតិ  ប្រប្ពឹត្តសោយវញិ្ញា ែ ។ 
 ៧- វិចសសររិោយ  ររតិ   ប្រប្ពឹត្តសោយវសិេេចរោិ ។ 
 ៨- អាយតនររិោយ  ររតិ  ប្រប្ពឹត្តសោយអាយត្នចរោិ ។ 

ររិោ៨ោ៉ាងចទៀត 
 ១- ទស្សនររិោ ររេ់េមាម ទិែាិ ។ 
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 ២- អភិចោបនររិោ ររេ់េមាម េងករបៈ ។ 
 ៣- បរិគគហររិោ ររេ់េមាម វាចា ។ 
 ៤- សមុោោនររិោ ររេ់េមាម ក្មមនតៈ ។ 
 ៥- ចោោនររិោ ររេ់េមាម អារីវៈ ។ 
 ៦- បគគហររិោ ររេ់េមាម វាោមៈ ។ 
 ៧- ឧបោោនររិោ ររេ់េមាម េតិ្ ។ 
 ៨- អវិចកខបររិោ ររេ់េមាម េមាវិ ។ 

ភិកខុចរះធម៌៨គួរ្កាេកថិន 
 ១- បុវេករណំ  ជានាតិ ភិក្ខុសចេះរុពេក្រែៈ ។ 
 ២- បរចុោោរំ  ជានាតិ  សចេះរចចុទ្រៈ(ែក្ចីវរចាេ់) ។ 
 ៣- អធិោោនំ  ជានាត ិ សចេះអវិោា ន ។ 
 ៤- អាារំ  ជានាតិ  សចេះប្កាល ។ 
 ៥- មាតិកំ  ជានាតិ  សចេះមាតិ្កា ។ 
 ៦- បេិចពាធំ  ជានាតិ   សចេះរលិសរវ ។ 
 ៧- ឧោោរំ  ជានាតិ  សចេះវវីិែក្ក្ថិន ។ 
 ៨- អានិសំសំ  ជានាតិ  សចេះអានិេងស ។ 
 * សរើភិក្ខុមាច េ់អាវាេប្រេរ់វាងនវ ក្នុងវម៌៨ប្រការសនេះ គរបី
ប្កាលក្ថិនខលួនឯងចុេះ សរើមិនប្រេរ់សទ ប្តូ្វហេេងរក្ភិក្ខុក្នុងវត្តឯ
សទៀត្ហែលសចេះ ឲ្យមក្រួយចាត់្ការសទើរបាន សរើមិនសវេើោ៉ាងសនេះសទ 
មិនគួរប្កាលក្ថិនស ើយ ។ 

មាតិកា៨នាំឲ្យចោះកថិន 
 ១- បកកមននតិកា មានការសចៀេសចញសៅជាក្ាំែត់្ ។ 
 ២- និោោននតិកា មានការសវេើចីវរសស្េចជាក្ាំែត់្ ។ 
 ៣- សននិោោននតិកា មានសេចក្ដីេននិោា នជាក្ាំែត់្ ។ 
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 ៤- នាសននតិកា មានចីវរវ ិ្ េជាក្ាំែត់្ ។ 
 ៥- សវននតិកា  មានការឮែាំែឹងជាក្ាំែត់្ ។ 
 ៦- អាសាវចរឆទិកា អេ់សេចក្ដីេងឃឹម ។ 
 ៧- សីមាតិកកនតិកា មានការក្នលងសខត្តក្ថិនជាក្ាំែត់្ ។ 
 ៨- សហុពាាោ  េងឃប្ពមសប្ពៀងគ្នន សោេះក្ថិន ។ 

និមិតតសីមា៨ 
 ១- បវេតនិមិតតំ ក្ាំែត់្យក្ភនាំជានិមិត្ត ។ 
 ២- បាសាណនិមិតតំ ក្ាំែត់្យក្ថមជានិមិត្ត ។ 
 ៣- វននិមិតត ំ  ក្ាំែត់្យក្នប្ពជានិមិត្ត ។ 
 ៤- រុកខនិមិតតំ  ក្ាំែត់្យក្សែើមស ើជានិមិត្ត ។ 
 ៥- មគគនិមិតតំ  ក្ាំែត់្យក្ផល្វជានិមិត្ត ។ 
 ៦- វមេិកនិមិតតំ ក្ាំែត់្យក្ែាំរ្ក្ជានិមិត្ត ។ 
 ៧- នទីនិមិតត ំ  ក្ាំែត់្យក្េទឹងជានិមិត្ត ។ 
 ៨- ឧទកនិមិតតំ ក្ាំែត់្យក្ទឹក្ជានិមិត្ត ។ 

អដឋបរិកាារ ៨ 
 ១- អនតរោសចកា   េបង់  
 ២- រីវរំ  ចីវរ  
 ៣- សង្ោដិ  េងាែី  
 ៤- បចាា  បាប្ត្  
 ៥- ោសិ  កាាំរិត្សការ  
 ៦- សូរិ  មជុល  
 ៧- កាយវនធនំ   វត្ថពន្ចសងកេះ  
 ៨- បរិស្ោវនំ     េាំពត់្ត្ប្មងទឹក្ ។ 
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្វះបរមធាតុណរកជា៨នគរ 
 ១- ប្ពេះបាទអជាត្េត្តុ បាន ា្ំប្ពេះធ្លតុ្សៅកាន់ប្ក្ុងរារប្គឹេះ 
េពេនថងសៅ រារៈសគៀ ។ 
 ២- សេដចលិចាវ ីបាន ា្ំប្ពេះធ្លតុ្សៅកាន់ប្ក្ុងសវស្ដលី េពេនថង
សៅសខត្ត សពស្ដរែ៍ ។ 
 ៣- ពួក្េក្យៈ បាន ា្ំប្ពេះធ្លតុ្សៅកាន់ប្កុ្ងក្រិលពេដុ េពេ
នថងសៅសខត្ត ភ្ឥលៈ ប្រសទេសនបា៉ា ល់, ប្ពេះធ្លតុ្ចាំហែក្សនេះក្នុង
ររជកាលទី៥បាន ា្ំមក្កាន់ប្រសទេនថ សែើយរញ្ចុ េះប្រតិ្ស្ដា នទុក្
ក្នុងប្ពេះេដ្រសលើររមរព៌ត្វត្តស្េេះសក្ត្ ។ 
 ៤- ពួក្ក្សប្ត្ ថ្លិ បាន ា្ំប្ពេះធ្លតុ្សៅកាន់ប្ក្ុងអលលក្របៈ ។ 
 ៥- ពួក្ក្សប្ត្ សកា ិយៈ បាន ា្ំប្ពេះធ្លតុ្សៅកាន់ប្ក្ុងរាម-
ប្គ្នម េពេនថងសៅក្នុងប្រសទេសនបា៉ា ល់ ។ 
 ៦- ពួក្ប្រែមែ៍ បាន ា្ំប្ពេះធ្លតុ្សៅកាន់រែាទីរៈ ។ 

៧- ពួក្មលលក្សប្ត្ បាន ា្ំប្ពេះធ្លតុ្សៅកាន់ប្ក្ុងបាវា ។ 
៨- ពួក្មលលក្សប្ត្ បានត្មកល់ទុក្ក្នុងប្កុ្ងកុ្េិ្រា  ។ 
* ពួក្ក្សប្ត្សមារយិៈ បានមក្សប្កាយសគ មិនទន់សពលក៏្យក្

ប្ពេះអង្ខគ រ សៅសគ្នរពរ្ជាក្នុងប្កុ្ងរិរផលិវន័ ។ 
* ឯសទែប្រែមែ៍ ហែលជាសមចាំហែក្បានទទួលយក្ប្ពេះ

តុ្មពៈ សៅសគ្នរពរ្ជា ។ 
ពួក្ក្សប្ត្សមារយិៈ អនក្ប្កុ្ងរិរផលិវន័ ក៏្បានសវេើប្ពេះេដ្រផង 

ការរ្ជាផង ចាំសរេះប្ពេះអង្ខគ រ ក្នុងប្កុ្ងរិរផលិវន័ ។ រមួប្ពេះេដ្រត្មកល់
ប្ពេះស្ដររីកិ្ធ្លតុ្ទាំងអេ់មាន៨ ជាគប្មរ់៩នឹងប្ពេះេដ្រហែលត្មកល់
ប្ពេះតុ្មព ជាគប្មរ់១០នឹងប្ពេះេដ្រហែលត្មកល់ប្ពេះអង្ខគ រ ឯធ្លតុ្និធ្លន 
(ទីរញ្ចុ េះប្ពេះធ្លតុ្)សនេះធ្លល រ់មានមក្សែើយោ៉ាងសនេះ ។ 



-570- 

 

ប្ពេះររមស្ដររីកិ្ធ្លតុ្ ររេ់ប្ពេះេមពុទ្ែ៏មានចក្ខុ   មានចាំនួន៨ 
សទែៈ ប្ពេះស្ដររីកិ្ធ្លតុ្៧សទែៈ រនទាំងឡាយសវេើេកាក រៈរ្ជា
ក្នុងរមព្ទេីរ   ប្ពេះស្ដររីកិ្ធ្លតុ្ររេ់ប្ពេះេមពុទ្ ជារុរេែ៏ប្រសេើរខពង់- 
ខពេ់១សទែៈសទៀត្ ពួក្្គរារសវេើេកាក រៈរ្ជាក្នុងរាមប្គ្នម ។ ប្ពេះ
ទឋា(ចងក្ម)១   ពួក្សទវត ា្ំយក្សៅរ្ជា,   ប្ពេះទឋា១សទៀត្   ពួក្
រនសវេើេកាក រៈរ្ជាក្នុងគ្្ររុរ,ី ប្ពេះទឋា១សទៀត្ ពួក្រនសវេើេកាក រៈ
រ្ជាក្នុងហែនររេ់សេដចកាលិងគ, ប្ពេះទឋា១សទៀត្ ពួក្្គរារ ា្ំ
យក្សៅសវេើេកាក រៈរ្ជា ។ 

សែតុ្ហត្សត្រេះននប្ពេះស្ដររីកិ្ធ្លតុ្ ររេ់ប្ពេះែ៏មានប្ពេះភាគ
ស្េះឯង មហាប្រឹឋពីសនេះក៏្បានប្រោរ់សោយសប្គឿងរ្ជាវសិេេ ឯ
ប្ពេះស្ដររីកិ្ធ្លតុ្ររេ់ប្ពេះេមពុទ្មានចក្ខុសនេះ គឺពួក្េត្េហែលធ្លល រ់សវេើ
ន្វសប្គឿងេកាក រៈែ៏សលើេលរ់ទាំងឡាយ បានសវេើេកាក រៈសោយលត
សែើយោ៉ាងសនេះ ។ សេដចសទវត សេដច្គ និងសេដចមនុេសបានរ្ជា
សែើយចាំសរេះប្ពេះេមពុទ្ជាមាច េ់ ទាំងពួក្មនុេសប្រសេើរ ក៏្បានរ្ជា
ប្ពេះអងគសែើយ ែ្សចាន េះហែរ សប្រេះសែតុ្ស្េះឯង  អនក្ទាំងឡាយច្រផគង
អញ្ជ លីស ើង ថាេ យរងគាំ ប្ពេះពុទ្ជាមាច េ់ស្េះចុេះ សប្រេះថាប្ពេះពុទ្ជា
មាច េ់ទាំងឡាយ ជារុគគលរក្បានប្ក្ សោយរយននក្របទាំងឡាយ ។ 
ប្ពេះទនតធ្លតុ្ទាំង៤០គត់្ក្ដី  ប្ពេះសក្ស្ដក្ដី  ប្ពេះសលាមាក្ដី  ទាំងអេ់ពួក្ 
សទវតហែលសៅក្នុងចប្ក្វា ត្ៗគ្នន  ា្ំយក្សៅមួយៗមាន ក់្ ។ 

បូជរចហ    បូជយចា  វុចទធ  យទិ  រ  សាវចក 
បបញ្ចសមតិកកចនត  តិណណចសាកបរិទរចវ 
ចត  ាទិចស  បូជយចា និវេុចត  អកុចា  ភចយ 
ន  សកាា  បុញ្ញំ  សង្ខាតុំ ឥចមតតមបិ  ចកនរិ ។ 



-571- 

 

 កាលរុគគលរ្ជា ែល់រ្ជារែរុគគលគឺប្ពេះពុទ្ ឬពុទ្ស្ដវក័្ 
ហែលសលាក្ក្នលងផុត្ររញ្ច វម៌ ហែលក្នលងផុត្សេចក្ដីសស្ដក្ និង
ខសឹក្ខសួល ឬកាលរ្ជាែល់រ្ជារែរុគគលទាំងស្េះ ហែលប្រក្រ 
សោយតទិគុែ សលាក្មិនមានភ័យអាំពីទីណា េ្មបីនិរេ នសៅ
សែើយ រុគគលណាមួយ មិនអាចរារ់រុែយថា រុែយសនេះមាន
ប្រមាែរ៉ាុសែណេះបានស ើយ ។ 

រក្យថា តថាគត មានអត្ថ៨ 
អដឋហិ   ការចណហិ   ភគោ   តថាគចា     ប្ពេះមានប្ពេះភាគ 

ប្ទង់ប្ពេះ្មថា ត្ថាគត្ សោយសែតុ្៨ប្រការ គឺ : 
 ១- តថា  អាគចាតិ  តថាគចា  ប្ពេះមានប្ពេះភាគសេដចមក្
តមប្រនពែីននប្ពេះេមាម េមពុទ្អាំពីកាលមុន សទើរប្ទង់ប្ពេះ្មថា 
ត្ថាគត្ ។ 
 ២- តថា  គចាតិ  តថាគចា  សេដចប្ទង់សៅសប្បាេសវសនយយ
និក្រតមប្រនពែី  ននប្ពេះពុទ្ជាន់មុនស្េះៗ    សទើរប្ទង់ប្ពេះ្មថា 
ត្ថាគត្ ។ 
 ៣- តថាេកខណំ  អាគចាតិ  តថាគចា    សេដចប្ទង់មក្កាន់ 
លក្ខែៈននសេចក្ដីចសប្មើន សទើរប្ទង់ប្ពេះ្មថា ត្ថាគត្ ។ 
 ៤- តថាធចមេ  យថាភាវចា  អភិសមពុចោោតិ  តថាគចា  
សេដចប្តេ់ែឹងវម៌តមសេចក្ដីពិត្ សទើរប្ទង់ប្ពេះ្មថា ត្ថាគត្ ។ 
 ៥- តថាទស្សិាយ  តថាគចា  សប្រេះប្ទង់ស ើញសេចក្ដីពិត្ 
សទើរប្ទង់ប្ពេះ្មថា ត្ថាគត្ ។ 
 ៦- តថាោទិាយ  តថាគចា  សប្រេះប្ទង់មានប្ពេះពុទ្
ត្ប្មាេ់ពិត្ សទើរប្ទង់ប្ពេះ្មថា ត្ថាគត្ ។ 
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 ៧- តថាការិាយ  តថាគចា  សប្រេះប្ទង់សវេើែ្ចហែលប្ទង់
ស ើញ ឬប្ទង់ប្តេ់ស្េះ សទើរប្ទង់ប្ពេះ្មថា ត្ថាគត្ ។ 
 ៨- អភិភវនចដឋន  តថាគចា  សប្រេះប្ទង់េងកត់្កិ្សលេទុក្
ក្នុងអាំណាចបាន សទើរប្ទង់ប្ពេះ្មថា ត្ថាគត្ ។ 

រក្យថា ភគោ មានអត្ថ៨ 
 ១- ភគោ ហប្រថា សេដចប្ទង់មានប្ពេះឥេសរយិយេ ។ 
 ២- ភគោ ហប្រថា សេដចប្ទង់សេពន្វអរយិគុែហែលប្រសេើរ 
សលើេក្នុងសលាក្ ។ 
 ៣- ភគោ ហប្រថា សេដចប្ទង់ហចក្ន្វប្ពេះេទ្មម ។ 
 ៤- ភគោ ហប្រថា សេដចគួរទទួលន្វចតុ្របចច័យ ។ 
 ៥- ភគោ ហប្រថា សេដចមានប្ពេះបារមីហែលស្ដងេនសាំមក្យ្រ 
 ៦- ភគោ ហប្រថា សេដចប្ទង់កាច់រាំបាក់្ន្វវម៌ហែលជាបារ
មានរាគៈជាសែើម ។ 
 ៧- ភគោ ហប្រថា សេដចប្ទង់មានប្ពេះវរកាយ និងចិត្តហែល
ចសប្មើនសោយភាវ្វម៌ែ៏សប្ចើន ។ 
 ៨- ភគោ ហប្រថា សេដចប្ទង់ែល់ន្វទីរាំផុត្ននភពគឺប្ពេះអមត្
មហានិរេ ន ។ 
 - ភគោ េពទសនេះ សរើហប្រតមររមត្ថន័យបាន៥ន័យគឺ : 

1- ភគោ ហប្រថា មានប្ពេះភាគ គឺប្ពេះបារមី ។ 
 2- ភគោ ហប្រថា កាច់រាំបាក់្ន្វក្ងកិ្សលេមានរាគៈជាសែើម, 
 3- ភគោ ហប្រថា ប្រក្រសោយរុញ្ាេិរ ី។ 
 4- ភគោ ហប្រថា សេពន្វទិពយប្ពែមវហិារ ។ 
 5- ភគោ ហប្រថា រលាេ់សចញន្វកិ្រោិហែលអស ទ្ លសៅក្នុង
នប្ត្ភព ។ 
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 ហែលហប្រតមររមត្ថសនេះ េមគួរនឹងោក់្ក្នុងពួក្៥ រ៉ាុហនតនឹងឲ្យ
បានប្ជារសេចក្ដីជារ់គ្នន  សទើរសលើក្យក្មក្រញ្ច្ លក្នុងពួក្៨សនេះ ។ 

េកខណៈបុគគេច្រើនចោយោគររិត.៨ 
 ១- មាោ ជារុគគលមានមាោ លាក់្ពុត្ ។ 
 ២- សាចថយ្យំ ជារុគគលអួត្សក្តងកាត ង ។ 
 ៣- មាចនា ជារុគគលប្រកាន់ខលួន ។ 
 ៤- បាបិរឆា ជាអនក្មានសេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ ។ 
 ៥- មហិរឆា ជាអនក្មានសេចក្ដីប្បាថាន សប្ចើន ។ 
 ៦- អសនដុដឋិា  ជាអនក្មិនមានសេចក្ដីេស ដ្ េ ។ 
 ៧- សិងគ ំ ជារុគគលកាច់ឫក្ កាច់រាង ។ 
 ៨- ច្ឆបេ្យំ ជារុគគល... ។ 

សាានទ៨ីោ៉ាងមិនគួរសនរនាចសរកដីអាថ៌កំបាំង 
 ១- វិសមំ  ឋានំ ទីហែលមិនរារសេមើ ។ 
 ២- សវេភយំ  ទីហែលប្រក្រសោយភ័យ ។ 
 ៣- អតិោចា  ទីហែលខយល់រក់្ខ្មល ាំងសពក្ ។ 
 ៤- បដិរឆននំ  ទីក្ាំបាាំង មិនស្េ េះ អាកាេមិនលត ។ 
 ៥- ចទវោោនំ  ទីហែលសទវតអាស្េ័យសៅ ។ 
 ៦- បចនាា  ទីហែលជាផល្វ មនុេសសែើរសៅមក្ ។ 
 ៧- សងកចមា  ទី្នស ើង ្នចុេះ ។ 
 ៨- តិចាា  ទីហែលជាក្ាំពង់ទឹក្ ។ 
 * ស្ដថ នទី៨ប្រការសនេះ សៅថាររវិរជនីយោា ន ហែលរុគគលអនក្
ប្តិ្េះរេិះគិត្អត្ថហែលក្ាំបាាំង ឬនឹងេនទ្គ្នន ន្វអត្ថសេចក្ដីហែលេមាង ត់្
គួរសវៀរសចញ សប្រេះនឹងមិនបានប្រសោរន៍ស ើយ ។ 
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ចហតុឲ្យចកើតបញ្ញា៨្បការ 
 ១- វយបរិណ្ណចមន មានវយ័ហែលចសប្មើន ។ 
 ២- យសបរិណ្ណចមន   មានយេហែលចសប្មើន ។ 
 ៣- បរិបុច្ឆាយ  ឧេាែ៍ស្ដក្េួរ ។ 
 ៤- តិាាោចសន  មិនគរ់េមាគមជាមួយអនក្យល់ខុេ ។ 
 ៥- ចោនិចសាមនសិកាចរន  សោយការសវេើទុក្ក្នុងចិត្តប្តូ្វ ។ 
 ៦- ធមេសាកច្ឆាយ ប្រក្រសោយការេនទ្វម៌ ។ 
 ៧- ចសនហូបោចសន មានការសពញចិត្តក្នុងអត្ថវម៌ ។ 
 ៨- បដិរូបចទសោចសន  សៅក្នុងប្រសទេហែលេមគួរ ។ 

មាន៨ោ៉ាងចទៀត 
 ១- សគ្នរពក្នុងអាចារយ ។ 
 ២- ឧេាែ៍ស្ដក្េួរសរឿយៗ ។ 
 ៣- សវេើចិត្តឲ្យេងរ់ (េមាវិ) ។ 
 ៤- េប្ងួមក្នុងេីល ។ 
 ៥- ឧេាែ៍ស្ដដ រ់ ។ 
 ៦- ប្បារព្សេចក្ដីពយោម ។ 
 ៧- មានេតិ្តាំងមាាំ ។ 
 ៨- ពិចារណាសេចក្ដីសក្ើត្-រលត់្ននររ្វម៌ ្មវម៌ ។ 

ចវទនាចកើតច្ពាះចហតុ៨ 
 ១- ោតសមុោោនំ សក្ើត្សប្រេះខយល់ ។ 
 ២- បិតតសមុោោនំ សក្ើត្សប្រេះប្រមាត់្ ។ 
 ៣- ចសមហសមុោោនំ សក្ើត្សប្រេះសេលេម ។ 
 ៤- សននិបាតិកា សក្ើត្សប្រេះរាំងឺេននិបាត្ ។ 
 ៥- ឧតុបរិណ្ណមជា សក្ើត្សប្រេះរែ្វហប្រប្រួល ។ 



-575- 

 

 ៦- វិសមបរិហារជា សក្ើត្សប្រេះររហិារ(រាងកាយ)មិនសេមើគ្នន ,  
 ៧- ឱបកកមិកា  សក្ើត្សប្រេះការសវេើសេចក្ដីពយោម ។ 
 ៨- កមេវិបាកជា សក្ើត្សប្រេះផលររេ់ក្មម ។ 

* ខយល់ក្សប្មើក្សោយសែតុ្១០ ប្រមាត់្ក្សប្មើក្សោយសែតុ្៤
សេលេមក្សប្មើក្សោយសែតុ្៣ ។ 

្ពាហេណ៍៨នាក ់
ប្ពេះេិទ្ត្ថសរវិេត្េកុ្មារ  ប្ត្ូវបានទយប្ពេះលក្ខែៈសោយ

ប្រែមែ៍៨្ក់្គឺ :  
១- ោម្ពាហេណ៍  ៥- ចភាជ្ពាហេណ៍ ។ 

 ២- េកខណ្ពាហេណ៍  ៦-សុទតត្ពាហេណ៍។ 
 ៣- យញ្ញ្ពាហេណ៍  ៧- សុោម្ពាហេណ៍ ។ 
 ៤- ធុជ្ពាហេណ៍  ៨- ចកាណោញ្ញ្ពាហេណ៍ ។ 

េកខណៈបុគគេមិនគួរកាន់ធុតងគ.៨ 
 ១- បាបិចច្ឆា  ជារុគគលប្បាថាន លាមក្ ។ 
 ២- ឥច្ឆាបកចា ជារុគគលមានចិត្តឫេយ ។ 
 ៣- កុហចកា  ជារុគគលសបាក្រសញ្ញា ត្ ។ 
 ៤- កុថុចោោ  ជារុគគលសលាភអាប្ក្ក់្រួជាតិ្ ។ 
 ៥- ឱទរិចកា  ជារុគគលគិត្ហត្េីុចហមតត្នផទ ។ 
 ៦- ោភកាចមា ជារុគគលប្បាថាន លាភ ។ 
 ៧- យសចហតុ  ជារុគគលប្បាថាន យេ ។ 
 ៨- កិតតិកាចមា      ជារុគគលប្បាថាន សក្រ តិ៍ស ម្ េះ ។ 

គតិោស់ចតឿនរិតត៨ខ 
 ១- េតិ្ ជាមិប្ត្ ។ 
 ២- ខនតី ជាសប្គឿងការររខលួន ។ 
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 ៣- សេចក្ដីពយោម ជារែនៈ ។ 
 ៤- រញ្ញា  ជាអាវវុ ។ 
 ៥- វជិាជ  ជាប្ទពយ ។ 
 ៦- សេចក្ដីប្រប្ពឹត្តិ ជាសប្គឿងប្រោរ់ ។ 
 ៧- េប្ត្ូវ ជាប្គូ ។ 
 ៨- ការ នេះខលួនឯង ជាការ នេះមនុេសក្នុងសលាក្ ។ 

នាទីចមទ័វ៨្បការ 
 ១- សចេះយក្ចិត្តក្្នទហាន ។ 
 ២- មិនប្ត្ូវខ្មល ចញសញើត្ គឺប្ត្ូវកាល ហាន ។ 
 ៣- ប្ត្ូវជាអនក្ឆ្ងល ត្គិត្សប្ៅ ។ 
 ៤- ស្ដគ ល់ក្បួនេឹក្ ។ 
 ៥- ស្ដគ ល់ត្ប្មារ់ពិរ័យេគង្ខគ ម ។ 
 ៦- ស្ដគ ល់ពិវីតាំងរាំរ ាំឲ្យេម ។ 
 ៧- ស្ដគ ល់ប្បាក់្សរៀវត្សជារង្ខេ ន់ ។ 
 ៨- ប្ត្ូវមានសេចក្ដីពយោម ។ 
 * ប្ពេះត្ប្មាេ់ររេ់ ប្ពេះសៅែងសវតី្ ប្តេ់រសប្ងៀនមហា-
ឧររាររនជាតិ្មន ។ ្ទីររេ់ទ័ពសនេះេហមដងថាជាររេ់រុរាែ
ពិត្ េ្មបីក្នុងេម័យសនេះក៏្សៅសប្រើខលេះ ឬសេទើរហត្ទាំងអេ់ សរើប្តូ្វការ
ប្ជារសោយលតិត្លតន់ គួរស្ដក្េួរអនក្ចមាាំងេម័យសនេះនឹងបាន
ប្ជារសេចក្ដីចាេ់ ។  

បដិសមភិោច្ឆស់កាាចោយចហតុ៨ 
 ១- បុវេចោចា  ធ្លល រ់បានរាំសពញ វរិេស្ក្មមោា នក្នុង
េមាន ក់្ប្ពេះពុទ្ជាមាច េ់ជាន់មុន ។ 
 ២- ពាហុសរចំ  ស្ដដ រ់សប្ចើន សរៀនសប្ចើនក្នុងគមពីរសផសងៗ ។ 
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 ៣- ចទសភាសា  េភាវៈឆ្ងល ត្ក្នុងភាស្ដ១០១ ឬឆ្ងល ត្ហត្ភាស្ដ
មគវៈ ហត្មយ៉ាងក៏្ចាត់្ថាឆ្ងល ត្ក្នុងភាស្ដបាន ។ 
 ៤- អាគចមា  សរៀនយក្ន្វពុទ្វចនៈ សរើមិនសប្ចើនប្តឹ្មហត្សរៀន
យមក្វគគក្នុងគមពីរប្ពេះវមមរទ ។ 
 ៥- បរិបុច្ឆា  ឧេាែ៍ស្ដក្េួរ ។ 
 ៦- អធិគចមា  បានេសប្មចន្វមគគនិងផល ។ 
 ៧- គរុសននិស្សចោ  សៅក្នុងេមាន ក់្ប្គូហែលសប្ចើនសៅសោយ
រញ្ញា ប្រីជា ។ 
 ៨- តថា  មិតតសម្បតតិ  គរ់រក្ក្លយែមិប្ត្ហែលជាពែុេស្ត្ 
ប្រក្រសោយេតិ្គ្នរវរញ្ញា ជាចាំហែក្សប្ចើន ។ 

អានិសង្សភង្ខានុបស្សនាញាណ.៨ 
 ១- ភវទិដឋិបហានំ  គឺនឹងលេះបានន្វេេសត្ទិែាិ ។ 
 ២- ជីវិតនិកនតិ  បរិច្ឆាចា  គឺនឹងលេះបានន្វសេចក្ដីសប្ត្ក្អរ
ក្នុងរីវតិ្ ។ 
 ៣- សោ  បយុាា  គឺនឹងមានពយោមរាំសពញប្ពេះក្មមោា ន
អេ់កាលជានិចច ។ 
 ៤- វិសុោោ  ជីវិា  គឺនឹងប្រប្ពឹត្តចិញ្ច ឹមរីវតិ្ររេុិទ្ប្បាេ
ចាក្សទេ ។ 
 ៥- ឧស្សុកប្បហានំ  គឺនឹងលេះន្វសេចក្ដីខេល់ខ្មេ យក្នុងកិ្រោិ
ហេេងរក្សប្គឿងឧរសភាគររសិភាគ និងតាំងសៅក្នុងសេចក្ដីប្បាថាន តិ្ច ។ 
 ៦- វិគតភយា   គឺប្បាេចាក្សេចក្ដីខ្មល ច  មិនត្ក់្េលុត្ែល់
ភយនតរាយសផសងៗ ។ 
 ៧- ខនត ិ មានចិត្តអត់្វន់ប្រក្រសោយអវិវាេនខនដី ។ 
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 ៨-អរតិរតិសហនចា  គឺនឹងអត់្វន់បានសេចក្ដីសប្ត្ក្ប្ត្អាល
រកី្រាយគឺថាមិនលុេះក្នុងអាំណាចននសេចក្ដីសប្ត្ក្ប្ត្អាល រកី្រាយ ។  
 * អានិេងស៨ប្រការសនេះនឹងសក្ើត្ជាររវិារននភងគញ្ញា ែនឹង
េសប្មចែល់ប្ពេះសោគ្នវចរ ហែលមានេ ដ្ នប្រក្រសោយភងគ-
ញ្ញា ែហែលកាល ហានមានក្មាល ាំង សែតុ្ែ្សចាន េះ សបារាណាចារយសទើរ
សរលន្វបាទ ប្ពេះគ្នថា ស្ដវក្ៈ សេចក្ដីហែលសរលស្េះថា : 

ឥមិនា  អដឋ  គុណមតុតមានិ 
ទិសាា  តហឹ  សមេសតិ  បុនប្បុនំ 
អាទិតតចរេស្សិរសូបចមា  មុនិ 
ភង្ខានុបស្សី  អមតស្ស  បតតិោ ។ 

វរ៨្បការ 
 ្ងវសិ្ដខ្ម មហាឧបាេិកា ប្បាថាន ន្វសេចក្ដីេុខស្េួលែល់
ភិក្ខុេងឃ សទើរប្ការទ្លេ្មពរ៨ប្រការ សែើមបីថាេ យវត្ថុសផសងៗែល់
ពួក្ភិក្ខុសោយអាងសែតុ្សផសងៗ ហែលធ្លល រ់មានមក្ ប្ពេះមានប្ពេះភាគ
ក៏្ប្ទង់អនុញ្ញា ត្តមហែលទ្លេ្មស្េះ គឺ : 
 ១- វស្សិកសាដក  េាំពត់្ង្ត្ទឹក្សភលៀង ។ 
 ២- អាគនតុកភតត  អាហារេប្មារ់ភិក្ខុអនក្មក្ថមី ។ 
 ៣- គមិកភតត   អាហារេប្មារ់ភិក្ខុសវេើែាំសែើ រសៅ ។ 
 ៤- គិោនភតត   អាហារេប្មារ់ភិក្ខុ ឺ ។ 
 ៥- គិោនុបោោកភតត  អាហារេប្មារ់ភិក្ខុរសប្មើភិក្ខុ ឺ ។ 
 ៦- ចភសជជៈ   ថាន ាំេប្មារ់ពយបាលភិក្ខុ ឺ ។ 
 ៧- ធុវោគូ   រររជាប្រចាាំនថង ។ 
 ៨- ឧទកសាដក  េាំពត់្ង្ត្ទឹក្ររេ់ភិក្ខុនីេងឃ ។ 
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ាបស៨រំវួក 
 ១- សបុតតកភរិោ តរេមានក្្នប្រពន្ ។ 
 ២- ឧញ្ញាច្ឆរិកា តរេរ្ជាសភលើង ។ 
 ៣- សម្បតតកាេិកា តរេរិែឌ បាត្ប្ត្ូវតមកាល ។ 
 ៤- អនគគិបកកិកា តរេររសិភាគររេ់អែតិនសោយសភលើង ។ 
 ៥- អស្សមុដឋិកា តរេសប្រើប្បាេ់ែុាំថម ។ 
 ៦- ទនតេុយ្យកា តរេខ្មាំេីុេមបក្ស ើ ។ 
 ៧- បវតតផេិកា តរេេីុហផលស ើតមហែលបាន ។ 
 ៨- វណោមុតតកា តរេេីុេលឹក្ស ើ ប្រុេះចាក្ទង ។ 

អរិយកនតសីេ.៨ 
 ១- អកខណោំ  េីលមិនោច់ ។ 
 ២- អរឆិនរ ំ  មិនវលុេះ ។ 
 ៣- អសវេំ  មិនពរល ។ 
 ៤- អកមាាសំ  មិនពប្ពុេ ។ 
 ៥- ភុជិស្សំ  ជាឥេសរៈ ។ 
 ៦- វិញ្ញូបសដឋំ  អនក្ប្បារាេរសេើរ ។ 
 ៧- អបោមដឋ ំ  មិនមានមានេះនិងទិែាិរល់ប្ត្ូវ ។ 
 ៨- សមាធិសំវតតនិកំ ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីេមាវិ ។ 

អាជីវដឋមកសីេ.៨ 
 ១- សវៀរចាក្ការេមាល រ់េត្េ ។ 
 ២- សវៀរចាក្ការលួចប្ទពយសគ ។ 
 ៣- សវៀរចាក្ការប្រប្ពឹត្តិខុេក្នុងកាម ។ 
 ៤- សវៀរចាក្ការនិោយកុ្ែក្ ។ 
 ៥- សវៀរចាក្ការនិោយេ ក្សេៀត្ អុរអាល ។ 
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 ៦- សវៀរចាក្ការនិោយប្ទសគ្នេះ អេុសរាេះ សប្គ្នត្ប្គ្នត្ ។ 
 ៧- សវៀរចាក្ការនិោយសរាយរាយឥត្ប្រសោរន៍ ។ 
 ៨- មានការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្តូ្វ ។ 

េកខណៈរបស់ធម៌៨្បការ 
 ១- គមភីរ  ប្ជាលសប្ៅ ។ 
 ២- ទុទរស  ស ើញបានលាំបាក្ ។ 
 ៣- ទុរនុចពាធ  ប្តេ់ែឹងបានលាំបាក្ ។ 
 ៤- សនត  េងរ់រមាង រ់ ។ 
 ៥- បណីត  ប្រែីត្ ។ 
 ៦- អតកាាវររ   បា៉ា ន់ប្រមាែខលួនឯងមិនបាន ។ 
 ៧- និបុណ  លតិត្េុខុម ។ 
 ៨- បណោិតចវទនីយ រុគគលជារែឌិ ត្សទើរែឹងបាន (រុគគល
លងង់សមល ែឹងមិនបាន) ។ 

វតថុណដេរកមិនបាន.៨ោ៉ាង 
 ១- នឹងរក្ភាពសស្ដម េះប្ត្ង់អាំពីរចាច មិប្ត្មក្ពីណា ។ 
 ២- នឹងរក្សេចក្ដីអត់្វន់អាំពីទុរ៌នមក្ពីណា ។ 
 ៣- នឹងរក្សេចក្ដីសេនហាក្នុងស្េីសពេយមក្ពីណា ។ 
 ៤- នឹងរក្រក្យេត្យក្នុងរុគគល ហែលលិចលង់ក្នុងកាមគុែ
មក្ពីណា ។ 
 ៥- អនរសប្មើសគនឹងមានមានេះបានោ៉ាងណា ។ 

៦- រុគគលសអែវឆ្ងវ(សប្កាវសប្ចើន)នឹងរក្សេចក្ដីេុខមក្ពីណា។ 
 ៧- ស្រេដីនឹងមានចិត្តតាំងមាាំនឹងគ្នន បានោ៉ាងណា ។ 
 ៨- រុគគលលងង់សមល នឹងរក្សមប្តី្ជាមួយនរណាបាន ។ 
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សមាបតតិ៨ 
 ១- បឋមជ្ាន 
 ២- ទុតិយជ្ាន 
 ៣- តតិយជ្ាន 
 ៤- រតតុថជ្ាន 
 ៥- អាកាសានញ្ញាយតនជ្ាន 
 ៦- វិញ្ញាណញ្ញាយតនជ្ាន 
 ៧- អាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ាន 
 ៨- ចនវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ាន 

រិតតគួរដេ់អភិនីហារមានអងគ៨ 
 ១- បរិសុទធំ  ចិត្តស្ដត ត្ ។ 
 ២- បរិចោោនំ  ចិត្តផ្រផង់ ។ 
 ៣- អនងគណំ  ចិត្ត(សេមើ)មិនមានទីទួល ។ 
 ៤- មុទុភូតំ  ចិត្តទន់ ។ 
 ៥- កមេនីយំ  ចិត្តគួរែល់ការង្ខរ ។ 
 ៦- វិគតុបកិចេសំ   ចិត្តប្បាេចាក្កិ្សលេ ។ 
 ៧- ឋិត ំ  ចិត្តតាំងមាាំ ។ 
 ៨- អចនញ្ជំ  ចិត្តមិនញារ់ញ័រ ។ 

ធម៌របស់្វះអរិយសាវ័ក.៨ 
 ១- ទិដឋធចមាា  មានវម៌ហែលស ើញសែើយ ។ 
 ២- បតតធចមាា    មានវម៌ហែលរនលុេះសែើយ ។ 
 ៣- វិទិតធចមាា មានវម៌ហែលែឹងចាេ់សែើយ ។ 
 ៤- បរិចោា ហធចមាា  មានវម៌ហែល្នចុេះសែើយ ។ 
 ៥- តិណណវិរិកិចច្ឆា អែលងសេចក្ដីេងស័យបាន ។ 

ររ្េមារត្តិ៤ 

អររ្េមារត្តិ៤ 
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 ៦- វិគតកងកចថា ប្បាេចាក្សេចក្ដីសងឿងអែងល់ ។ 
 ៧- ចវសារជជបចាា ប្បាេចាក្សេចក្ដីញារ់ញ័រ ភាា ក់្សផតើល  
 ៨- អបរបរចចោ  សតថុសាសចន  មិនប្ត្ូវសរឿស្ដដ រ់រក្យអនក្
ែនទក្នុងស្ដេ្ននប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 

វិចមាកខ៨ 
 វសិមាក្ខ ក្នុងទីសនេះបានែល់វម៌ជាសប្គឿងរចួផុត្ចាក្វម៌ហែល
ជាេប្ត្ូវររេ់អនក្ចសប្មើនប្ពេះក្មមោា ន រែ្ត្ែល់ររ្រាន អររ្រាន 
 ១- ពិចារណាររ្ រហមងស ើញររ្ គឺបានររ្រាន ។ 
 ២- មិនពិចារណាររ្ខ្មងក្នុង រហមងស ើញររ្គឺបានររ្រាន ។ 
 ៣- រសង្ខត នសៅថា លតស្ដត ត្រ៉ាុសណាណ េះ គឺចសប្មើនសមតត  ។ 
 ៤- ែក្ររ្សចញ បានអាកាស្ដនញ្ញច យត្នៈ ។ 
 ៥- ក្នលងអាកាេ បានវញិ្ញា ែញ្ញច យត្នៈ ។ 
 ៦- ក្នលងវញិ្ញា ែ បានអាកិ្ញ្ចញ្ញា យត្នៈ ។ 
 ៧- ក្នលងអាកិ្ញ្ចញ្ញា យត្នៈបានសនវេញ្ញា ្េញ្ញា យត្នៈ។ 
 ៨- បានេញ្ញា សវទយិត្និសរាវ ។ 

រីវរោរ់អធិោោនចោយចហតុ៨ 
 ១- អញ្ញស្ស  ោចនន សោយឲ្យែល់រនែនទ ។ 
 ២- អរឆិនរាិា  គហចណន  សោយពួក្សចារែសែដើ មយក្ ។ 
 ៣- វិស្ោសគគហចណន  សោយកាន់យក្ជាររេ់េនិទ្ស្ដន ល។ 
 ៤- ហីនាោវតតចនន  សោយប្ត្លរ់សៅរក្សភទសថាក្ទរ ។ 
 ៥- សិកាាបរចកាាចនន  សោយតាំងសៅក្នុងភាវៈ ជាភិក្ខុសែើយ
សរលលាេិកាខ  ។ 
 ៦- កាេកិរិោយ  សោយសវេើមរែកាល ។ 
 ៧- េិងគបរិវតតចនន  សោយប្ត្លរ់សភទ ។ 

។ 
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 ៨- បរចុទធរចណន  សោយែក្ពិនទុ ។ 
មាតិកា៨នាំឲ្យចកើតរីវរ 

 ១- សីមាយ  ចទតិ សគឲ្យចីវរក្នុងេីមា ។ 
 ២- កតិកាយ  ចទតិ សគឲ្យចីវរសោយសេចក្ដីសរដជាា  ។ 
 ៣- ភិកាាបញ្ញតតោិ  ចទតិ  សគឲ្យចីវរសោយសេចក្ដីរញ្ាត្តិនន
ភិកាខ  (ទីររចិាច គទនររេ់ខលួន) ។ 
 ៤- សង្ឃស្ស  ចទតិ សគឲ្យចីវរចាំសរេះេងឃ ។ 
 ៥- ឧភចា  សង្ឃស្ស  ចទតិ  សគឲ្យចីវរចាំសរេះឧភសតេងឃ ។ 
 ៦- វស្សំ  វុដឋសង្ឃស្ស  ចទតិ  សគឲ្យចីវរចាំសរេះេងឃហែលសៅ
ចាាំប្ពេះវេា ។ 
 ៧- អាទិស្ស  ចទតិ  សគឲ្យចាំសរេះវត្ថុ ឬក្ាំែត់្វត្ថុសែើយសទើរ
ឲ្យចីវរ ។ 
 ៨- បុគគេស្ស  ចទតិ  សគឲ្យចីវរចាំសរេះរុគគល ។ 

ភិកខុ្ទ្ទង់វិន័យបានអានិសង្ស៨ 
 ១- អតតចនា   សីេកខចនាោ   សុគុចាា  ចហាតិ   សុរកខិចា    េីល 
ខន្ររេ់ខលួន ស ម្ េះថាភិក្ខុស្េះបានប្គរ់ប្គងរក្ាសោយលត ។ 
 ២- កុកករុចប្បកានំ  បដិសរណំ  ចហាតិ  ភិក្ខុស្េះហត្ងជាទី
ពឹងននពួក្ភិក្ខុហែលមានសេចក្ដីេងស័យជាប្រប្ក្តី្ ។ 
 ៣- វិសារចោ  សង្ឃមចជ្ឈ  ចោហរតិ  ភិក្ខុស្េះជាអនក្សក្លៀវកាល  
និោយក្នុងក្ណាដ លរាំនុាំេងឃ ។ 
 ៤- បរចតថិចក  សហធចមេន  សុនិគគហិតំ  និគគណ្ណាតិ  ភិក្ខុស្េះ
រហមងេងកត់្េងកិនសោយលត ន្វពួក្េប្ត្ូវសោយេែវម៌ គឺេិកាខ រទ
ហែលប្ពេះមានប្ពេះភាគប្ទង់រញ្ាត្តទុក្ ។ 
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 ៥- សទធមេដឋិតិោ  បដិបចនាា  ចហាតិ  ភិក្ខុស្េះស ម្ េះថាជា
អនក្ប្រតិ្រត្តិសែើមបីញុាាំងប្ពេះេទ្មមឲ្យតាំងសៅមាាំ ។ 
 ៦- តស្ោចធចយ្ា  ឧចបាសចថា  ឧសបាេថនឹងេសប្មចសលើ
ភិក្ខុស្េះ ។ 
 ៧- តស្ោចធចយ្ា   បោរណ្ណ     រវារណានឹងេសប្មចសលើ
ភិក្ខុស្េះ ។ 
 ៨- តស្ោចធចយ្ា     សង្ឃកមេំ     េងឃក្មមនឹងេសប្មចសលើ
ភិក្ខុស្េះ ។  

អាំរីនរ្ 

 នរក ជារក្យ បា.េាំ, មក្ពី  និ + អយ > និរយ (នរក្) ។ 
និ  ជារែិសេវ ហប្រថា មិនមាន  ពុាំ  អត់្ ។ 
អយ  ហប្រថា សេចក្ដីចសប្មើន សេចក្ដីេុខ ឬកុ្េល ។ 
កាលរមួសេចក្ដីសែើយ  និរយ េាំសៅែល់ មិនមានសេចក្ដី

ចសប្មើន មិនមានសេចក្ដីេុខ ឬមិនមានកុ្េល ។ 
េត្េនរក្ េាំសៅែល់េត្េហែលប្ត្ូវទទួលទរែុក្មមសប្រេះ

អកុ្េលវបិាក្អេ់កាលជានិចច សរលគឺពុាំមានសេចក្ដីេុខេរាយ 
សេចក្ដីចសប្មើន សេចក្ដីរកី្រាយស ើយ  ។ គឺមានហត្សេចក្ដីទុក្ខសដដ
ប្ក្ហាយ អនទេះអហនទង ទុក្ខសស្ដក្ វសិោគ ត្ក់្េលុត្ រន្ត់្ ត្ក់្ប្រមា 
សខ្មល ចផា សប្ក្ៀមប្ក្ាំ យាំសស្ដក្សបាក្ប្បាែ សស្េក្ឃ្លល នគ្នម នប្គ្ន
សេបើយស ើយ  ។ 

និរយភ្មិ េាំសៅែល់ទីសៅររេ់េត្េហែលប្ត្ូវទុក្ខទរែុក្មម
អេ់កាលជានិចចហែលរក្សេចក្ដីេុខមិនបាន  ែ្ចវចនត្ថថា : 
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នតថ ិ  អចោ  ឯាាតិ >  នរិចោ ។ សេចក្ដីេុខេរាយ មិន
មានក្នុងភ្មិណា សែតុ្ស្េះភ្មិស្េះ ស ម្ េះថា និរយភ្មិ ។ 

នរកមាន ២ យ៉ាងគឺ : 
1- មហានរក       បានែល់នរក្រសៅដ វាំ ៨រសៅដ  ។ 
2- ឧស្សទនរក  បានែល់នរក្រសៅដ ត្្ច ជាររវិារមហានរក្ 

អាចសៅថា ច្ នរក្ក៏្បាន មាន២៥៦រសៅដ  ។ 
មហានរក៨រចដា 

 ១- សញ្ជីវនរក  មានវចនត្ថថា :  
សំ  បុនប្បុនំ  ជីវនតិ  ឯាាតិ > សញ្ញីចោ ។ េត្េនរក្

ទាំងឡាយរហមងរេ់សៅក្នុងនរក្ស្េះសរឿយៗ សែតុ្ស្េះ នរក្ស្េះ
ស ម្ េះថា េញ្ជ វីៈ ។ 
 ជេាិវុធហចតថហិ ខណោិាបិ  ចនរយិកា 
 ជីវនាា  យមហិបុចនាបិ សញ្ជីចោតិ  បវុរចចត ។ 
 ្យនិរយបាលអនក្កាន់អាវវុ ហែលមានសភលើងរ ទ្ ល ប្ចាល
សអត  វាយេាំពង ប្រហារន្វេត្េនរក្ទាំងឡាយ េត្េនរក្ពួក្ស្េះ សរើ
សទេះរីប្ត្ូវប្រហារឲ្យស្ដល រ់សែើយ ក៏្ប្ត្លរ់ជាសក្ើត្ស ើងវញិសទៀត្ក្នុង
នរក្ណា នរក្ស្េះស ម្ េះថា េញ្ជ ីវៈ ។ 
 សទេ ា្ំឲ្យសៅកាន់នរក្សនេះ គឺកាលសក្ើត្ជាមនុេស ជាអនក្
មានប្ទពយេដុក្េដមភ មានយេ មានអាំណាចវាំ សែើយសរៀត្សរៀន 
គ្នរេងកត់្ រិេះជាន់ែល់រុគគលត្្ចតច ប្កី្ប្ក្ ហែលមានឋានៈទរ
ជាងខលួន សោយអាំសពើមិនជាវម៌ មិនយុត្តិវម៌តមចារ់ (ែ្ចជាេម័យ
រចចុរបននសនេះ) មយ៉ាងសទៀត្ពួក្មហាសចារហែលលួចរលន់ប្ទពយេមបត្តិ 
ែុត្រាំផ្កល ញផទេះេាំហរងអនក្ស្េុក្ រុគគលពួក្សនេះកាលស្ដល រ់សៅរហមង
សស្ដយទុក្ខក្នុងេញ្ជ ីវនរក្ សោយចាំហែក្សប្ចើន ។  
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 នរក្សនេះមានអាយុ៥០០ឆ្ងន ាំទិពេ, ១យរ់ ១នថង សេមើ៩០០០០០០
(៩លាន)ឆ្ងន ាំមនុេស ែ្សចនេះអាយុេររុ៥០០ឆ្ងន ាំទិពេ =១៦២០០០០០០ 
០០០០(១ហេន ៦មឺុន ២រន់សកាែិ) ឆ្ងន ាំមនុេស ។ 
 ២- កា សុតតនរក  មានវចនត្ថថា : 
 កា សុតតំ   ឋចបតេ   តរឆនតិ   ឯាាតិ  >  កា សុចាា ។   ្យ 
និរយបាលទាំងឡាយវាយសោយហខសអងកត់្សមម  សែើយក៏្ចាាំង ឬកាត់្
ន្វេត្េហែលសក្ើត្ក្នុងនរក្ស្េះ  សែតុ្ស្េះនរក្ស្េះ  សទើរស ម្ េះថា
កា េុត្ត ។ ន័យមយ៉ាងសទៀត្ថា : 
 កា សុាានិ  បាចតាា  ោសិបរសុកុោរីអាទីហិ  តរឆនតិ  ឯតថ  
និវេចតត  សចតតតិ > កា សុចាា ។ ្យនិរយបាលទាំាំងឡាយ វាយ
សោយហខសអងកត់្សមម  សែើយចាាំងឬកាត់្ន្វេត្េហែលសក្ើត្ក្នុងនរក្ស្េះ 
សោយសប្គឿងប្រហារមាន ព្សព ចរ កាាំរិត្ រណារ ជាសែើម សែតុ្
ស្េះនរក្ស្េះស ម្ េះថា កា េុត្ត ។ 
 សទេ ា្ំសៅកាន់នរក្សនេះគឺ កាលសៅជាមនុេសបានសរៀត្- 
សរៀន ឬេមាល រ់រពេរិត្ មានភិក្ខុ ស្ដមសែរ តរេ ឬជាសពរឈឃ្លត្
ហែលមានតួ្្ទីប្រហារឬេមាល រ់ពិរទ្ុរន, ឬក៏្ភិក្ខុស្ដមសែរ ជាអនក្
ប្ទុេដេីល ជាអលរជី មិនសគ្នរពតមវម៌វន័ិយ ប្រប្ពឹត្តរាំរនសលមើេ
ក្នុងេិកាខ រទទាំងឡាយ ជាអនក្មិនខ្មល ចបារ មិនសខពើមបារ រុគគលពួក្
សនេះកាលស្ដល រ់សៅសែើយ ហត្ងបានសៅសស្ដយទុក្ខក្នុងកា េុត្តនរក្ 
សោយចាំហែក្សប្ចើន ។ នរក្សនេះមានអាយុ ១០០០ឆ្ងន ាំទិពេ, ១យរ់ ១
នថង សេមើ ៣៩០០០០០០ឆ្ងន ាំមនុេស  ែ្សចនេះអាយុេររុ១០០០ឆ្ងន ាំទិពេ=
១៤០៤០០០០០០០០០០ (១លាន ៤ហេន ០មឺុន ៤រន់សកាែិ) ឆ្ងន ាំ
មនុេស ។ 
 ៣- សង្ោតនរក  មានវចនត្ថថា : 
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សង្ោចដនតិ  ឯាាតិ  > សង្ោចា ។ ភនាំហែក្រហមងរសមៀលកិ្នន្វ
េត្េហែលសក្ើត្ក្នុងនរក្ស្េះោ៉ាងខ្មល ាំងកាល   សែតុ្ស្េះ នរក្ស្េះសទើរ  
ស ម្ េះថា េងាត្ ។ ន័យមយ៉ាងសទៀត្ថា : 
 មហនាា   ជេិា   អចោបវេា   សង្ោចដនតិ   រុណណំ   កចោនតិ  
ឯតថ  និវេចតត  សចតតតិ > សង្ោចា ។ ភនាំហែក្ែ៏ខពេ់ោ៉ាងវាំ មានសភលើងែ៏
ប្ចាលរ ទ្ ល រហមងរសមៀលកិ្នន្វេត្េហែលសក្ើត្ក្នុងនរក្ស្េះឲ្យលតិត្
ជាក្សមទច សែតុ្ស្េះនរក្ស្េះស ម្ េះថា េងាត្ ។ 
 សទេ ា្ំសៅកាន់នរក្សនេះគឺ កាលសៅជាមនុេស ជារុគគល
មាន្ទីរងេឹក្ទ្ ម្ នេត្េែ្ច ែាំរ ីសេេះ សគ្ន ប្ក្រី...។ និងរុគគលហែល
សរៀត្សរៀន សវេើទុក្ខសទេន្វេត្េហែលខលួនក្ាំពុងសប្រើសវេើជាប្រសោរន៍
សោយមិនមានសេចក្ដីអាែិត្ សមតត ប្តប្រែីេត្េ, និងពួក្្យ
ប្រនរក្សី ប្រនប្មឹគ េមាល រ់េត្េសែើមបីចិញ្ច ឹមរីវតិ្ រុគគលពួក្សនេះ
កាលស្ដល រ់សៅសែើយ រហមងសស្ដយទុក្ខក្នុងេងាត្នរក្ សោយ
ចាំហែក្សប្ចើន ។ នរក្សនេះមានអាយុ ២០០០ឆ្ងន ាំទិពេ, ១យរ់ ១នថងសេមើ
១៤៤០០០០០០ឆ្ងន ាំមនុេស ែ្សចនេះអាយុេររុ២០០០ឆ្ងន ាំទិពេ=១៣៦៨ 
០០០០០០០០០០(១០លាន ៣ហេន ៦មឺុន ៨រន់សកាែិ)ឆ្ងន ាំមនុេស។ 
 ៤- ចោរុវនរក (វ្មសរារវុៈ ឬ ច្ សរារវុៈ)ជាទីសៅររេ់េត្េ
ហែលប្ត្ូវទរែុក្មមសោយហផសងសភលើង ឲ្យច្លសៅកាន់ទេ រទាំង៩ បាន
សវេើឲ្យហស្េក្សោយេាំស ងែ៏ខ្មល ាំង ែ្ចមានវចនត្ថថា : 
 មហារវំ  រវនតិ  ឯាាតិ > ចោរុចោ ។ េត្េនរក្ទាំងឡាយ
ហស្េក្យាំសោយេាំស ងែ៏ខ្មល ាំងក្នុងនរក្ស្េះ សែតុ្ស្េះ នរក្ស្េះ
ស ម្ េះថា សរារវុៈ ។ ន័យមយ៉ាងសទៀត្ថា : 
  មហចនតតិ  សចទរហិ  និរចកាេំ  រុវនតិ  ឯតថ  និវេាា  សាាតិ  > 
ចោរុចោ ។ េត្េទាំងឡាយហែលសៅក្នុងនរក្ស្េះរហមង ា្ំគ្នន ហស្េក្
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យាំសោយេាំស ងែ៏ខ្មល ាំងអេ់កាលជានិចច សែតុ្ស្េះនរក្ស្េះស ម្ េះ
ថា សរារវុៈ ។ 
 ធូចមហិ  បវិសិាាន ចសទមានា  ទោវហំ 
 មហារវំ  រវចនតតថ វុរចចត  ធូមចោរុចោ ។ 
 េត្េនរក្ទាំងឡាយរ៉ាេះប្ត្ូវហផសងសភលើងអារ់អួ រហមងប្ទសហាយាំ
សោយេាំស ងែ៏ខ្មល ាំងសៅក្នុងនរក្ស្េះ សៅថា វ្មសរារវុៈ ។ 
 សទេ ា្ំសៅកាន់នរក្សនេះគឺ កាលសៅជាមនុេសហត្ងែុត្នប្ព
ជាទីអាស្េ័យសៅននេត្េទាំងឡាយសែើមបីចារ់េត្េស្េះ ឬប្រន
ប្រមង់ សនស្ដទ េមាល រ់ប្តី្សោយសប្រើឧរក្រែ៍អ្េអ ួន ហែក្អែក់្ ថាន ាំ
ពិេ ថាន ាំពុល ឬរុគគលហែលឃ្លាំងេត្េទុក្(ោក់្ប្ទុងេត្េ) រែ្ត្ែល់
ស្ដល រ់ ឬរុគគលប្រមឹក្ផឹក្ស្ស្ដ ស្េវងឹ ្ឡា រក្សរឿងប្រទ្េរា៉ាយអនក្
ែនទហែលមិនគួរ រុគគលពួក្សនេះកាលស្ដល រ់សៅសែើយ រហមងសស្ដយ
ទុក្ខក្នុងច្ សរារវុនរក្ សោយចាំហែក្សប្ចើន ។ នរក្សនេះមានអាយុ 
៤០០០ឆ្ងន ាំទិពេ ១យរ់១នថងសេមើ ៥៧០០០៦០០០ឆ្ងន ាំមនុេស ែ្សចនេះ
អាយុេររុ ៤០០០ឆ្ងន ាំទិពេ = ៨៣១០៤០០០០០០០០០០ (៨៣លាន  
១ហេន ០មឺុន ៤រន់សកាែិ) ឆ្ងន ាំមនុេស ។ 
 ៥- មហាចោរុវនរក (ជាលសរារវុៈ) ជាទីសៅររេ់េត្េហែលប្ត្ូវ
សភលើងែុត្តមទេ រទាំង៩ សវេើឲ្យហស្េក្ទួញថង្រ សោយេាំស ងែ៏ខ្មល ាំង, 
ែ្ចវចនត្ថថា  :  

មហចនាា    ចោរុចោ  >  មហាចោរុចោ ។      នរក្ហែលមានការ 
ហស្េក្យាំសោយេាំស ងហែលខ្មល ាំងជាងច្ សរារវុនរក្,  នរក្ស្េះ
ស ម្ េះថា មហាសរារវុៈ ។   

ជាោហិ  បវិសិាាន    ឌយហមានា  ទោវហំ 
មហារវំ    រវចនតតថ    វុរចចត    ជាេចោរុចោ ។ 
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េត្េនរក្ទាំងឡាយប្ត្ូវសភលើងសអែេះ សៅហស្េក្យាំសោយេាំស ង
ែ៏ខ្មល ាំងគួរឲ្យអាែិត្ សៅក្នុងនរក្ស្េះ សប្រេះអណាដ ត្សភលើងច្លសៅ
កាន់ទេ រទាំង៩ នរក្ស្េះស ម្ េះថា ជាលសរារវុៈ ឬ មហាសរារវុៈ ។ 

សទេ ា្ំសៅកាន់នរក្សនេះគឺ កាលសៅជាមនុេសសវេើសចារលួច
េមបត្តិេងឃ លួចសប្គឿងេកាក ររ្ជា លួចប្ទពយឪពុក្មាដ យ ប្គូអាចារយ 
ឬលួចររេ់ភិក្ខុ ស្ដមសែរ តរេ ែ្នរី ឲ្យបានសេចក្ដីលាំបាក្ 
រុគគលពួក្សនេះកាលសរើស្ដល រ់សៅសែើយ    រហមងសៅសស្ដយទុក្ខក្នុង  
មហាសរារវុនរក្ សោយចាំហែក្សប្ចើន ។ 

នរក្សនេះមានអាយុ ៨០០០ឆ្ងន ាំទិពេ ១យរ់ ១នថង សេមើ
២៣០៤០០០០០០ឆ្ងន ាំមនុេស ែ្សចនេះអាយុេររុ ៨០០០ឆ្ងន ាំទិពេ =
៦៦៣៥៥២០០០០០០០០០០(៦៦សកាែិ ៣លាន ៥ហេន ៥មឺុន ២
រន់សកាែិ) ឆ្ងន ាំមនុេស ។ 

៦- ាបននរក (ច្ តរនៈ) ជាទីសៅររេ់េត្េហែលប្ត្ូវ
ចាក់្សោយលាំហពងហែក្ែ៏ហេនសដដ  ែ្ចវចនត្ថថា :  

ាចបតីតិ > ាបចនា ។ នរក្ហែលញុាាំងេត្េទាំងឡាយឲ្យ
សដដ អនទេះស្ដ នរក្ស្េះស ម្ េះថា តរនៈ ។  

មយ៉ាងសទៀត្ថា : និរចចេ  សចតត  ាចបតិ  ឯាាតិ  >  ាបចនា  
សភលើងនរក្រហមងសអែេះន្វេត្េទាំងឡាយហែលប្តូ្វចាក់្សៅក្នុងនរក្ស្េះ 
សែតុ្ស្េះនរក្ស្េះសទើរស ម្ េះថា តរនៈ ។ ឬ 

ជេិចត  អយសូេមហិ  និរចេំ    និសាោបិចត 
ាចបតិ    បាបចក  បាចណ  ាបចនាតិ  បវុរចចត ។ 
នរក្ហែលញុាាំងេត្េទាំងឡាយ ហែលលាមក្ឲ្យអងគុយប្ទឹង

សោយជារ់សៅនឹងលាំហពងហែក្ែ៏សដដ ប្ក្ែមសអត សែើយឲ្យសភលើងសអែេះសៅ 
នរក្ស្េះស ម្ េះថា តរននរក្ ។ 
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សទេ ា្ំសៅកាន់នរក្សនេះគឺ រុគគលហែលែុត្រាំផ្កល ញន្វផទេះ
េាំហរង កុ្ែិ សរាងឧបាេថ វហិារ ស្ដលាសរៀន ប្រទ្េរា៉ាយមាតរិត 
ឬេមែប្រែមែ៍ជាអនក្មានេីល, មិនសវេើសេចក្ដីសគ្នរពក្នុងប្ពេះ
ពុទ្ ប្ពេះវម៌ ប្ពេះេងឃ ។ រុគគលពួក្សនេះកាលស្ដល រ់សៅសែើយ ហត្ង
បានសៅសស្ដយទុក្ខក្នុងច្ តរននរក្ សោយចាំហែក្សប្ចើន ។ 

នរក្សនេះមានអាយុ ១៦០០០ឆ្ងន ាំទិពេ, ១យរ់ ១នថង សេមើ
៩២១៦០០០០០០ឆ្ងន ាំមនុេស, ែ្សចនេះអាយុេររុ១៦០០០ឆ្ងន ាំទិពេ = 
៥៣០៨៤១៦០០០០០០០០០០(៥៣០សកាែិ ៨លាន ៤ហេន ១មឺុន 
៦សកាែិ) ឆ្ងន ាំមនុេស ។ 

៧- មហាាបននរក (រតរនៈ) ជាទីសៅររេ់េត្េហែលប្ត្ូវ
វារស ើងសៅសលើភនាំហែក្ប្រែមសដដ  សែើយធ្លល ក់្ចុេះសៅកាន់លាំហពង
ហែលសោត្ជារ់សៅខ្មងសប្កាម ទាំងប្ត្ូវសភលើងែុត្សរាលសទៀត្ផង, ែ្ច
វចនត្ថថា : 

 អតិវិយ  ាចបតីតិ > មហាាបចនា ។ នរក្ហែលញុាាំងេត្េ
ទាំងឡាយឲ្យសដដ សលើេប្រមាែសែតុ្ស្េះស ម្ េះថា មហាតរនៈ។ 

មហចនាា  ាបចនាតិ > មហាាបចនា ។ នរក្ហែលញុាាំងេត្េ
ទាំងឡាយឲ្យសដដ នប្ក្ហលងជាងច្ តរននរក្ សែតុ្ស្េះនរក្ស្េះ
ស ម្ េះថា មហាតរនៈ ។ 

អយចសសំ   អាចោចបាា ចហោោ  សូេំ  បាបិយ 
បាបចក  ចោ  បាចបតិ បាបចនាតិ   វុរចចត ។ 
នរក្ណាញុាាំងេត្េទាំងឡាយហែលលាមក្ ឲ្យស ើងកាន់ភនាំ

ហែក្ហែលក្ាំពុងហត្សដដ  សែើយធ្លល ក់្ចុេះសៅកាន់លាំហពងហែលសៅខ្មង
សប្កាមសោយអាំណាចននខយល់និងសភលើងក្ាំពុងសអែេះ សែតុ្ស្េះនរក្ស្េះ 
ស ម្ េះថា តរនៈ ឬ មហាតរននរក្ ។ 
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សទេហែល ា្ំសៅកាន់នរក្សនេះ គឺរុគគលហែលមានមិចាា ទិែាិ 
យល់ថា វម៌ ជាររេ់មិនលត គ្នម នស្ដរប្រសោរន៍ ចាំហែក្អវម៌វញិ
ជាររេ់លត មានស្ដរប្រសោរន៍ សរលគឺរុគគលហែលមាននត្ថិក្ទិែាិ
(មាន១០គឺនត្ថិ  ទិននាំ ជាសែើម) ឧសចាទទិែាិ(យល់ថាេ្នយ) េេសត្ទិែាិ
(យល់ថាសទៀត្ទត់្) ហែលសវេើទុចចរតិ្ក្មមរហមង ា្ំន្វរុគគលស្េះសៅ
សស្ដយទុក្ខក្នុងមហាតរននរក្ ឬសវត្តរែីឧេសទនរក្ សស្េចសែើយ
ហត្ក្មមមានក្មាល ាំងសប្ចើនឬតិ្ច ។ មយ៉ាងសទៀត្សទេគឺសវេើជាសេដច
េមាល រ់មនុេសេល្ត្ប្ត្ង់សោយអាំសពើអវម៌, សវេើជាសៅប្ក្មរប្មេះក្ដីមិន
យុត្តិវម៌តមចារ់ េីុេាំែ្ក្ លសមតៀងសោយអគតិ្៤ ពុក្រលួយ
េតុយក្នុង និយមរក្សពួក្ , រនអនក្តិ្េះសែៀលពុទ្វចនៈ, ពួក្រនសនេះ
ហត្ងសៅកាន់នរក្ទី៧សនេះ សោយចាំហែក្សប្ចើន ។ 

នរក្សនេះមាន មានអាយុ 
2

1   មហាក្រប ។   

៨- អវីរិនរក (ហត្ងសៅថា អវចីនរក្)ជាទីសៅននេត្េហែល
ប្ត្ូវចាក់្សោយលាំហពងហែក្ែ៏សដដ ទាំង៤ទិេ និងប្ត្ូវសភលើងែុត្សរាល
អេ់កាលែ៏យ្រ ែ្ចវចនត្ថថា :  

នតថិ  វីរិ  ឯាាតិ > អចវរី ។ ចស ល្ េះននអណាដ ត្សភលើង េត្េ
នរក្ និង សេចក្ដីទុក្ខមិនមានទាំសនរស ើយក្នុងនរក្ស្េះ សែតុ្ស្េះ 
នរក្ស្េះស ម្ េះថា អវចិី ឬ អសវចី ។  មយ៉ាងសទៀត្ថា : 

សាានំ  ោ  អគគិជាោនំ  ោ  ទុកខចវទនានំ  ោ  នតថិ  វរីិ  
អនតរំ  ឯាាតិ > អវីរិ ។ ចស ល្ េះននេត្េទាំងឡាយនិងអណាដ ត្សភលើង
និងការសស្ដយទុក្ខ មិនមានទាំសនរស ើយក្នុងនរក្ស្េះ សែតុ្ស្េះនរក្
ស្េះសទើរស ម្ េះថា អវចិី ។ 

ជោនំ  សាានំ  យតថ នតថិ  ទុកខស្ស  អនតរំ 
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ពាោនំ  និោចសា  ចហាតិ អវីរិតិ  បវុរចចត ។ 
ចស ល្ េះននអណាដ ត្សភលើង េត្េនរក្ទាំងឡាយ និង សេចក្ដទុីក្ខ

ក្នុងនរក្ណា មិនទាំសនរស ើយ សែតុ្ស្េះនរក្ស្េះជាទីសៅសេមើនន
េត្េរលទាំងឡាយ សទើរសៅថា អវចិី ។ 

សទេហែល ា្ំសៅកាន់នរក្សនេះ គឺរុគគលសវេើអននតរយិក្មមមាន
េមាល រ់មាតរិត ប្ពេះអរែនត សវេើពុទ្សលាែិត្ឲ្យពុរពង សវេើេងឃសភទ 
គឺញុាាំងេងឃឲ្យហរក្បាក់្គ្នន , ភិក្ខុប្តូ្វអារត្តិបារារិក្សែើយរិទបាាំង
ទុក្, រនប្រទ្េដនឹងប្ពេះអរែនតី រុគគលទមាល យពុទ្សចតិ្យ ប្ពេះពុទ្ររ្ 
រាំផ្កល ញសែើមសរវិប្ពឹក្សសោយចិត្តប្រទ្េរា៉ាយ រុគគលហែលតិ្េះសែៀល
ប្ពេះអរយិៈនិងរុគគលហែលសវេើហត្អាំសពើបារ(មានបាណាតិ្បាត្ជាសែើម)
អេ់កាលជានិចចែរារែល់អេ់រីវតិ្ រុគគលហែលសរលមក្សនេះ កាល
ស្ដល រ់សែើយ រហមងសៅសស្ដយទុក្ខក្នុងអសវចីមហានរក្ ឬសលាែកុ្មភី-
ឧេសទនរក្ សស្េចសែើយសៅសលើក្មមវងន់ឬស្ស្ដល ។ 

ស្រេដីខ្ចខលួនជាមួយប្រុេស ម្ ល សោយអាំសពើលួចលាក់្ សពញ
ចិត្តទមាល យក្្នក្នុងគភ៌ររេ់ខលួន កាលស្ដល រ់សែើយ រហមងសៅសស្ដយ
ទុក្ខក្នុងសវត្តរែីឧេសទនរក្ ។ 

ស្រេដីហែលប្រប្ពឹត្តផិត្ក្បត់្រដីឯង សៅគរ់រក្ប្រុេសេនែ៍ែនទ ឬ
ែសែដើ មស្ដេ មីអនក្ែនទ, រុរេហែលត្ណាា ប្គរេងកត់្ សៅប្រប្ពឹត្តអាំសពើ
អេទ្មមជាមួយភរោិអនក្ែនទ   ឬក្្នស្េីអនក្ែនទ    ហែលមាតរិត 
ជាសែើមសៅរក្ាែួងហែង រុគគលទាំងអមាលសនេះ សប្កាយពីស្ដល រ់
រហមងសៅសស្ដយទុក្ខក្នុង េិមពលិវនឧេសទនរក្    (នរក្សែើមរកាហែក្)  
ឬសលាែកុ្មភីនរក្ (នរក្ទឹក្ទង់ហែង) សស្េចសែើយសៅសលើក្មមវងន់ ឬ 
ស្ស្ដល ។ 
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ឧស្សទនរក៨រចដា 
១- អង្ខារកាសុនិរយ នរក្ហែលសពញសៅសោយរសងើក្សភលើង ។ 
២- ចោហរសនិរយ នរក្ហែលសពញសៅសោយទឹក្ហែក្ ។ 
៣- កុកកុេនិរយ នរក្ហែលសពញសៅសោយសផេះសដដ  ។ 
៤- អគគិសចមាហកនិរយ  នរក្ហែលសពញសៅសោយទឹក្សដដ  ។ 
៥- ចោហកុមភីនិរយ នរក្ជាឆ្ងន ាំងទឹក្ទង់ហែង ។ 
៦- គូថនិរយ  នរក្ហែលសពញសៅសោយលាមក្េតុយ  
៧- សិមពេិវននិរយ នរក្ហែលជានប្ពរកា ។ 
៨- ចវតតរណីនិរយ នរក្ហែលមានទឹក្នប្រ សពញសៅសោយ

រ ល្ សៅដ  ។ 
មហានរក្ទាំង៨រសៅដ  រសៅដ នីមួយៗ ឆ្ងល យពីគ្នន ១៥០០០

សោរន៍ ក្នុង១រសៅដ មានទេ រ៤ ទាំង៤ទិេ, មហានរក្៨រសៅដ មាន
៣២ទេ រ, ១ទេ រមានសេដចយមរារ១អងគ សេដចយមរារទាំងអេ់មាន
៣២អងគ ។  កាលេត្េនរក្សស្ដយទុក្ខក្នុងមហានរក្ តមេមគួរែល់
ក្មមសែើយ សៅប្តូ្វមក្សស្ដយទុក្ខក្នុងឧេសទនរក្ ឬច្ នរក្ គឺនរក្
រសៅដ ត្្ចត្សៅសទៀត្ សរៀងតមលាំោរ់ពីវងន់មក្ស្ស្ដល ែរារក្មម
អកុ្េលស្េះអេ់សៅ ។ 

ក្ហនលងខលេះសរលថា មហានរក្១ មានទេ រ៤ និងមានឧេសទ-
នរក្៤រសៅដ ត្្ច ទេ រមហានរក្មាន៣២ ែ្សចនេះឧេសទនរក្ទាំងអេ់
១២៨រសៅដ ត្្ច សនេះសរើរារ់យក្ឧេសទនរក្មាន៤គឺ កុ្ក្កុលនរក្១ 
គ្ថនរក្១ េិមពលិវននរក្១ សវត្តរែីនរក្១ ។ 

សរើេហមដងតមន័យននសលាក្រញ្ាត្តិរបក្រែ៍ថាក្នុងមហានរក្
១ មាន៤ទិេ ក្នុង១ទិេ មានឧេសទនរក្៨រសៅដ ត្្ច សៅព័ទ្រុាំវញិ 
ែ្សចនេះមហានរក្រសៅដ នីមួយៗ សទើរមានឧេសទនរក្ែល់សៅ៣២
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រសៅដ ត្្ច, មហានរក្ទាំង៨សៅដ វាំ មានឧេសទនរក្ទាំងអេ់២៥៦
រសៅដ ត្្ច ។ 

អាំពី នរ្ ចរ់ 

3 
 

មនសិការ៨កនុងអានាបាណស្សតិ 
១- គណនា កិ្រោិរារ់ន្វខយល់ ។ 
២- អនុវនធនា   កិ្រោិតមខយល់ ។ 
៣- ផុសនា ទីហែលខយល់រ៉ាេះរល់ប្ត្ូវ ។ 
៤- ថបនា ការត្មកល់ចិត្តទុក្ក្នុងអារមមែ៍   សោយប្រនព 

(អរប្) ។ 
៥- សេលកខណ្ណ   ការត្មកល់ន្វ អនិចាច ទិលក្ខែៈ    (វរិេស្-

រញ្ញា ) ។ 
៦- វិវដដនា   ការវលិប្ត្លរ់ចាក្រវត្តវម៌និងនិមិត្តវម៌(មគគ៤)  
៧- បារិសុទធិ ភាវៈស្ដត ត្សោយរុាំវញិចាក្កិ្សលេ(ផល៤) ។ 
៨- បដិបស្សនា   ប្បាជាា ពិចារណាស ើញលក្ខែៈតមលាំោរ់

ននវរិេស្ (រចចសវក្ខែញ្ញា ែ១៩ គឺមគគ៤, ផល៤, និរេ ន១, និង
កិ្សលេ១០ ហែលលេះរង់បាន ) ។ 

រច្មើនមរណស្សតិចោយអាការៈ៨ោ៉ាង 
១- វធកបរចុប្បោោនចា     សេចក្ដីស្ដល រ់ សប្រៀរែ្ចេប្ត្ូវង្ខ

ោវផគងសលើ- ក្ ។ 
២- សម្បតតិវិបតតិចា    េមបត្តិក្នុងសលាក្ក្នលងវរិត្តិពុាំបាន ។ 
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៣- ឧបសំហរណចា    ការស្ដល រ់ររេ់ខលួនសប្រៀរនឹងការស្ដល រ់
ននអនក្ែនទ ។ 

៤- កាយវហុសាធារណចា     កាយសនេះទ្សៅ   ែល់អនតរាយ 
សប្ចើនប្រការ ។ 

៥- អាយុទុវេេចា      អាយុមានប្រមាែតិ្ច ជារ់ប្តឹ្មខយល់ 
សចញច្ល ។ 

៦- អនិមិតតចា  សេចក្ដីស្ដល រ់មិនអាចក្ាំែត់្បាន។ 
៧- អោោនបរិចរឆទចា  រីវតិ្ក្ាំែត់្ោ៉ាងយ្រប្តឹ្ម១០០ឆ្ងន ាំ ។ 
៨- ខណបរិតតចា       រីវតិ្ក្ខែៈសនេះត្្ចសពក្ណាេ់   ប្តឹ្ម១ 

ខែៈចិត្ត ។ 
        - ព្តង់ ី ៣ ទព្ប្បៀប្បទោយប្បុគគល ៧ រួក គ ឺ: 

1- យសមហតតចា សេចក្ដីស្ដល រ់ររេ់អនក្ហែលមានយេ
ររវិារសប្ចើន ។ 

2- បុញ្ញមហតតចា អនក្មានរុែយសប្ចើន ។ 
3- ថាមមហតតចា រុគគលមានក្មាល ាំងសប្ចើន ។ 
4- ឥទធិមហតតចា អនក្មាន ឫទិ្សប្ចើន ។ 
5- បញ្ញាមហតតចា អនក្មានរញ្ញា សប្ចើន ។ 
6- បចរចកវុទធចា ការររនិិរេ នននប្ពេះរសចចក្ពុទ ្។ 
7- សមាាសមពុទធចា ការររនិិរេ នននប្ពេះេមាម េមពុទ្ ។ 

ចហតុបណ្ណាេឲ្យចភលៀងធាាក់៨ោ៉ាង 
 ១- នាានុភាចវន សោយអានុភាព្គរណាដ ល ។ 
 ២- សុបណ្ណានុភាចវន  សោយអានុភាពប្គុឌរណាដ ល ។ 
 ៣- ចទវានុភាចវន សោយអានុភាពសទវតរណាដ ល ។ 
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 ៤- សរចកិរិោយ សោយេចចកិ្រោិ(អវិោា ន រួងេួង) ។ 
 ៥- ឧតុសមុោោចនន សោយការតាំងស ើងននរែ្វ ។ 
 ៦- មារវដដចនន សោយមាររណាដ ល ។ 
 ៧- ឥទធិវចេន សោយក្មាល ាំងឫទ្ិ ។ 
 ៨- វិនាសចមច ន សោយសម សភលៀងប្រល័យសលាក្ ។(១) 

 

(ចប់ធមព៌ួក៨) 

 
r(0)s 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                            

១- ចាំហែក្អនតរាយររេ់សភលៀងមាន៥ោ៉ាង សមើលពួក្៥/២៧៤ខ្មងសែើមផង ។ 
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្វកៈ ពួក៩ 

{rYs| 
 

អាោតវតថុ៩ោ៉ាង 
 រុគគលចងអាឃ្លត្សគសោយគិត្ថា រនឯសណាេះ 
១- អនតថំ  ចម  អររិ       បានសវេើ   
២- អនតថំ  ចម  ររត ិ        ក្ាំពុងសវេើ   
៣- អនតថំ  ចម  ររិស្សត ិ   នឹងសវេើ       
៤- បិយស្ស  ចម  អនតថំ  អររិ     បានសវេើ 
៥- បិយស្ស  ចម  អនតថំ  ររតិ      ក្ាំពុងសវេើ ន្វអាំសពើមិនជាប្រសោរន៍ 
៦- បិយស្ស  ចម  អនតថំ  ររិស្សតិ  នឹងសវេើ 
ែល់រុគគលជាទីស្េលាញ់ររេ់អាតម អញ ។ 
៧- អប្បិយស្ស  ចម  អតថំ  អររិ        បានសវេើ 
៨- អប្បិយស្ស  ចម  អតថំ  ររតិ        ក្ាំពុងសវេើ     ន្វអាំសពើជាប្រសោរន៍ 
៩- អប្បិយស្ស  ចម អតថំ  ររិស្សតិ    នឹងសវេើ 
ែល់រុគគលមិនជាទីស្េលាញ់ររេ់អាតម អញ ។ 

សាាោស៩ោ៉ាង 
 ១- នានតតកាោ  នានតតសញ្ញិចនា  ពួក្េត្េមានកាយសផសង 
គ្នន មានេញ្ញា សផសងគ្នន  ។ 
 ២- នានតតកាោ  ឯកតតសញ្ញិចនា  ពួក្េត្េមានកាយសផសងគ្នន  
មានេញ្ញា ែ្ចគ្នន  ។ 
 ៣- ឯកតតកាោ  នានតតសញ្ញិចនា  ពួក្េត្េមានកាយែ្ចគ្នន  
មានេញ្ញា សផសងគ្នន  ។ 

នូវអំ្នពើមិនជាត្បនយជន៍ដល់
អាត្តា អ្ញ ។ 
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 ៤- ឯកតតកាោ  ឯកតតសញ្ញិចនា  ពួក្េត្េមានកាយែ្ចគ្នន  
មានេញ្ញា ែ្ចគ្នន  ។ 
 ៥- អសញ្ញិសាា  ពួក្េត្េហែលឥត្េញ្ញា  ។ 
 ៦- អាកាសានញ្ញាយតនូបា       ពួក្េត្េច្លកាន់អាកាស្ដ- 
នញ្ញច យត្នរាន ។ 
 ៧- វិញ្ញាណញ្ញាយតនូបា     ពួក្េត្េច្លកាន់វញិ្ញា ែញ្ញច - 
យត្នរាន ។ 
 ៨- អាកិញ្ចញ្ញាយតនូបា   ពួក្េត្េច្លកាន់អាកិ្ញ្ចញ្ញា -
យត្នរាន ។ 
 ៩- ចនវសញ្ញានាសញ្ញាយតនូបា  ពួក្េត្េច្លកាន់សនវ-
េញ្ញា ្េញ្ញា យត្នរាន ។ 

អកខណៈអសម័យ៩ 
 កាលសរើប្ពេះត្ថាគត្អរែនតេមាម េមពុទ្ប្ទង់ប្តេ់ែឹងសែើយ 
ក្នុងសលាក្ ទេ់ហត្រុគគលស្េះសៅសក្ើត្ជា : 
 ១- និរយំ  ឧបបចនាា  សៅសក្ើត្ក្នុងនរក្ ។ 
 ២- តិរច្ឆានចោនឹ  ឧបបចនាា  សៅសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្តិ្រចាា ន ។ 
 ៣- បិតតិវសិយំ  ឧបបចនាា  សៅសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្សប្រត្ ។ 
 ៤- អសុរកាយំ  ឧបបចនាា  សៅសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្អេុរកាយ ។ 
 ៥- អញ្ញតរំ  ទីោយុកចទវនិកាយំ  ឧបបចនាា  សៅសក្ើត្ក្នុង
ពួក្សទវតណាមួយមានអាយុហវង ។ 
 ៦- បរចនតមិជនបចទសុ  រ  មិេកខូសុ  បច្ឆាជាចា  សៅសក្ើត្
ក្នុងរចចនតិមរនរទ ទាំងជាអនក្សក្ើត្ក្នុងពួក្មិលក្ខរន ។ 
 ៧- មិច្ឆាទិដឋចិកា  វិបរីតទសស្ចនា  (បានមក្សក្ើត្ក្នុងមរឈិម
ប្រសទេសែើយ ហត្)ជាមនុេសមិចាា ទិែាិ មានការយល់ស ើញវរិរតិ្ ។ 
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 ៨- ទុប្បចញ្ញា  ជចឡា  ឯ មូចា  (សក្ើត្ក្នុងមរឈិមប្រសទេ
សែើយហត្)ជាមនុេសអរបឥត្ប្បាជាា  លងង់សមល  ជាមនុេសគ ។ 
 ៩- តថាគចា  ចោចក  អនុបចនាា (សក្ើត្មក្ជាមនុេសមាន
ប្បាជាា  មិនលងង់សមល  មិនគ មិនថលង់) ហត្ប្ពេះត្ថាគត្មិនប្ទង់បានសក្ើត្
ស ើងក្នុងសលាក្ ។ 

អនុបុវេវិហារធម៌៩ 
ធម្ជ៌ាទព្គឿងទៅណដលរគុ គលព្តវូចលូតាម្លដំារ់្ន 

- រូបជ្ាន ៤ ។ 
 - អរូបជ្ាន ៤ ។ 
 - សញ្ញាចវទយិតនិចោធ ១ ។  

អនុបុវេនចិោធ៩ 
ធម្ជ៌ាទព្គឿងរលត់ទដាយលដំារ់្ន 

 ១- ច្លរឋមរាន  រលត់្ កាមេញ្ញា  ។ 
 ២- ច្លទុតិ្យរាន រលត់្ វតិ្ក្កវចិារៈ ។ 
 ៣- ច្លត្តិ្យរាន រលត់្ រីតិ្ ។ 
 ៤- ច្លចតុ្ត្ថរាន រលត់្ អេាេរេាេៈ ។ 
 ៥- ច្លអាកាស្ដនញ្ញច យត្នរាន រលត់្ ររ្េញ្ញា  ។ 
 ៦- ច្លវញិ្ញា ែញ្ញច យត្នរាន រលត់្ អាកាស្ដនញ្ញា យត្ន- 
េញ្ញា  ។ 
 ៧- ច្លអាកិ្ញ្ចញ្ញា យត្នរាន រលត់្ វញិ្ញា ែញ្ញច យត្ន- 
េញ្ញា  ។ 
 ៨- ច្លសនវេញ្ញា ្េញ្ញា យត្នរាន  រលត់្  អាកិ្ញ្ចញ្ញា -
យត្នេញ្ញា  ។ 
 ៩- ច្លេញ្ញា សវទយិត្និសរាវ រលត់្ េញ្ញា  និងសវទ្ ។ 
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ធម៌៩ជារំណណកននការ្ាស់ដឹង 
 ១- កេ្ាណមិចាា  ជាអនក្មានមិត្តលត ។ 
 ២- បាតិចមាកខសំវរសំវុចា  ជាអនក្េប្ងួមក្នុងបាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ៣- អភិសចេលកខិកកថា ការសរលរក្យជាទីែុេខ្មត់្ចិត្ត។(១) 
 ៤- អារទធវីរិចោ  ប្បារព្ន្វសេចក្ដីពយោម ។ 
 ៥- បញ្ញាយ  សមនាាគចា  ជាអនក្ែល់ប្ពមសោយប្បាជាា  ។ 
 ៦- អសុភា  ភាចវតពាា  គរបីចសប្មើនអេុភ ។ 
 ៧- ចមាា  ភាចវតពាា  គរបីចសប្មើនសមតត  ។ 
 ៨- អានាបាណស្សតិ  ភាចវតពាា  គរបីចសប្មើនខយល់ែសងាើម
សចញ ខយល់ែសងាើមច្ល ។ 
 ៩- អនិរចសញ្ញា  ភាចវតពាា  គរបីចសប្មើនអនិចចេញ្ញា  ។ 

្វះខីណ្ណ្សវមិន្ប្វឹតតធម៌៩ោ៉ាង 
 ១- មិនហក្លងផ្កដ ច់រង់រីវតិ្េត្េ ។ 
 ២- មិនកាន់យក្ន្វវត្ថុហែលសគមិនបានឲ្យ ។ 
 ៣- មិនសេពន្វសមថុនវមមជាវម៌សថាក្ទរ ។ 
 ៤- មិនសរលរក្យកុ្ែក្ទាំងែឹងខលួន ។ 
 ៥- មិនសវេើន្វការេនសាំ សែើយររសិភាគន្វកាមទាំាំងឡាយែ្ច
សៅជាប្គែេថក្នុងកាលមុន ។ 
 ៦- មិនលុេះអគតិ្សប្រេះស្េលាញ់ ។ 
 ៧- មិនលុេះអគតិ្សប្រេះេតរ់ ។ 
 ៨- មិនលុេះអគតិ្សប្រេះលងង់ ។ 
 ៩- មិនលុេះអគតិ្សប្រេះខ្មល ច ។ 

                                                            

១- ក្ថាវត្ថុ ១០ ។ 
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បុគគេេះធម៌៩ចទើបបានអរហតត 
 ១- ោចា សេចក្ដីសប្ត្ក្ប្ត្អាល ។ 
 ២- ចោចសា សេចក្ដីប្រទ្េដ ។ 
 ៣- ចមាចហា សេចក្ដីវសងេង ។ 
 ៤- ចកាចធា សេចក្ដីសប្កាវ ។ 
 ៥- ឧបនាចហា សេចក្ដីចងសប្កាវទុក្ ។ 
 ៦- មចកាា សេចក្ដីលុរគុែ ។ 
 ៧- បោចសា សេចក្ដីវាយឫក្សេមើ ។ 
 ៨- ឥស្ោ សេចក្ដីប្ចហែន ។ 
 ៩- មរឆរិយំ សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
 * រុគគលកាលសរើមិនលេះវម៌៩ោ៉ាងសនេះសចញសទ មិនគួរសែើមបី
សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វប្ពេះអរែត្តបានស ើយ ។ 

បុគគេ៩វួកកនុងចោក 
 ១- អរហា  ប្ពេះអរែនត ។ 
 ២- អរហាាយ  បដិបចនាា  រុគគលប្រតិ្រត្តិសែើមបីអរែនត ។ 
 ៣- អនាាមី  អ្គ្នមិរុគគល ។ 
 ៤- អនាាមិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  រុគគលប្រតិ្រត្តិ
សែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វអ្គ្នមិផល ។ 
 ៥- សកោាមី  េក្ទគ្នមិរុគគល ។ 
 ៦- សកោាមិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  រុគគលប្រតិ្រត្តិ
សែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វេក្ទគ្នមិផល ។ 
 ៧- ចសាាបចនាា  សស្ដតរននរុគគល ។ 
 ៨- ចសាាបតតិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  រុគគលប្រតិ្រត្តិ
សែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វសស្ដតរត្តិផល ។ 
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 ៩- បុថុជជចនា  រុថុរជន ។ 
សឧបាទិចសសបុគគេ៩វួក 

 ១- រុគគលជា អនតរាររនិិរេ យី ។ 
 ២- រុគគលជា ឧរែចចររនិិរេ យី ។ 
 ៣- រុគគលជា អេង្ខខ រររនិិរេ យី ។ 
 ៤- រុគគលជា េេង្ខខ រររនិិរេ យី ។ 
 ៥- រុគគលជា ឧទ្ាំសស្ដសត អក្និែាគ្នមី ។ 
 ៦- រុគគលជា េក្ទគ្នមី ។ 
 ៧- រុគគលជា ឯក្ពីរី ។ 
 ៨- រុគគលជា សកាលាំសកាលៈ ។ 
 ៩- រុគគលជា េត្តក្ខត្តុាំររមៈ ។ 
 * រុគគលទាំង៩ពួក្សនេះ កាលសវេើមរែកាលសៅសែើយផុត្ពី
នរក្ ក្ាំសែើ ត្តិ្រចាា ន រិត្តិវេ័ិយ អបាយ ទុគគតិ្ និង វនិិបាត្ ។ 

សញ្ញា៩ោ៉ាង 
 ១- អសុភសញ្ញា    សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនស្ដត ត្ ។ 
 ២- មរណសញ្ញា   េមាគ ល់ក្នុងសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៣- អាហាចរ    បដិកូេសញ្ញា      េមាគ ល់អាហារថាគួរសខពើម ។ 
 ៤- សវេចោចក  អនភិរតសញ្ញា  េមាគ ល់ថាមិនគួរឲ្យសប្ត្ក្អរ
ក្នុងសលាក្ទាំងពួង ។ 
 ៥- អនិរចសញ្ញា េមាគ ល់ថាមិនសទៀង ។ 
 ៦- ទុកខសញ្ញា      េមាគ ល់ថាជាទុក្ខ ។ 
 ៧- អនតតសញ្ញា េមាគ ល់ថាមិនហមនខលួន ។ 
 ៨- បហានសញ្ញា   េមាគ ល់ក្នុងការលេះរង់ ។ 
 ៩- វិោគសញ្ញា   េមាគ ល់ក្នុងការប្បាេចាក្ត្សប្មក្ ។ 
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 * េញ្ញា ៩ោ៉ាងសនេះឯងហែលរុគគលចសប្មើនសែើយ សវេើឲ្យសប្ចើន
សែើយ រហមងមានផលសប្ចើន មានអានិេងសសប្ចើន មានអមត្ៈជាទី
តាំងសៅេ រ់ មានអមត្ៈជាររសិោស្ដន ។ 

្តកូេភិកខុមិនគួររូេចៅរក.៩ 
 ១- ន  មនាចបន  បរចុចដឋនតិ  មិនសប្កាក្ទទួលសោយសពញចិត្ត។  
 ២- ន  មនាចបន  អភិោចទនតិ  មិនថាេ យរងគាំសោយសពញចិត្ត។  
 ៣- ន  មនាចបន  អាសនំ  ចទនតិ  មិនឲ្យអាេនៈសោយសពញ
ចិត្ត ។ 
 ៤- សនតមស្ស  បរិគុយហនតិ    លាក់្ររេ់ហែលមាន ។ 
 ៥- វហុកម្បិ  ចថាកំ  ចទនតិ  ររេ់មានសប្ចើនឲ្យតិ្ច ។ 
 ៦- បណីតម្បិ  េូខំ  ចទនតិ មានររេ់នថលថាល ឲ្យររេ់សៅែមង។ 
 ៧- អសកករចំ  ចទនតិ  ឲ្យសោយមិនសគ្នរព ។ 
 ៨- ធមេស្សវនាយ  ន  ឧបនិសីទនតិ  មិនច្លសៅអងគុយរិត្
សែើមបីស្ដដ រ់វម៌សោយសគ្នរព ។ 
 ៩- ភាសិតមស្ស  ន  រមិស្សនតិ  មិនសប្ត្ក្អរនឹងភាេិត្ររេ់
ភិក្ខុស្េះ ។ 

្តកូេភិកខុគួររូេចៅរក.៩ 
 ១- មនាចបន  បរចុចដឋនតិ   សគសប្កាក្ទទួលសោយសពញចិត្ត  
 ២- មនាចបន  អភិោចទនតិ ថាេ យរងគាំសោយសពញចិត្ត ។ 
 ៣- មនាចបន  អាសនំ  ចទនតិ ឲ្យអាេនៈសោយសពញចិត្ត ។ 
 ៤- សនតមស្ស  ន  បរិគុយហនតិ មិនលាក់្ររេ់ហែលមាន ។ 
 ៥- វហុកម្បិ  វហុកំ  ចទនតិ ររេ់មានសប្ចើនឲ្យសប្ចើន ។ 
 ៦- បណីតម្បិ  បណីតំ  ចទនតិ មានររេ់នថលថាល ឲ្យររេ់នថលថាល ។ 
 ៧- សកករចំ  ចទនតិ  ឲ្យសោយសគ្នរព ។ 
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 ៨- ធមេស្សវនាយ  ឧបនិសីទនតិ  ច្លសៅអងគុយរិត្សែើមបី
ស្ដដ រ់វម៌ ។ 
 ៩- ភាសិតមស្ស  រមិស្សនតិ   សប្ត្ក្អរនឹងភាេិត្ររេ់ភិក្ខុស្េះ.  

ធម៩៌មានតណ្ណាជាឫសគេ់ 
 ១- តណាំ  បដិរច  បរិចយសនា  ការអាស្េ័យត្ណាា សទើរមាន
ការហេេងរក្ ។ 
 ២- បរិចយសនំ  បដិរច  ោចភា  អាស្េ័យការហេេងរក្សទើរ
សក្ើត្លាភ ។ 
 ៣- ោភំ  បដិរច  វិនិរឆចោ  អាស្េ័យលាភសទើរសក្ើត្សេចក្ដី
ប្តិ្េះរេិះ ។ 
 ៤- វិនិរឆយំ  បដិរច  អនរោចា  អាស្េ័យសេចក្ដីប្តិ្េះរេិះសទើរ
សក្ើត្សេចក្ដីប្បាថាន  សេចក្ដីសប្ត្ក្អរ ។ 
 ៥- អនរោគំ  បដិរច  អចជ្ាសានំ  អាស្េ័យសេចក្ដីប្បាថាន  
សេចក្ដីសប្ត្ក្អរ សទើរសក្ើត្សេចក្ដីសរឿេ រ់ ។ 
 ៦- អចជ្ាសានំ  បដិរច  បរិគគចហា  អាស្េ័យសេចក្ដីសរឿេ រ់ 
សទើរសក្ើត្ការែួងហែងទុក្ ។ 
 ៧- បរិគគហំ  បដិរច  មរឆរិយំ  អាស្េ័យការែួងហែងសទើរសក្ើត្
សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
 ៨- មរឆរិយំ  បដិរច  អារចកាា  អាស្េ័យសេចក្ដីក្ាំណាញ់សទើរ
សក្ើត្ការរក្ាទុក្ ។ 
 ៩- អារកាាធិករណំ  អកុសោ  ធមាា  សមភវនតិ  អាស្េ័យការ
រក្ាជាសែតុ្សែើយ សទើរអកុ្េលវម៌ទាំងឡាយសក្ើត្ស ើង ។ 
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បុគគេចទៀង្បកបចោយធម៌៩ 
 ១- បាណ្ណតិបាា  បដិវិរចា  រុគគលសវៀរចាក្ការេមាល រ់
េត្េ ។ 
 ២- អទិនាាោនា  បដិវិរចា  រុគគលសវៀរចាក្ការលួចប្ទពយសគ  
 ៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆោ  បដិវិរចា  សវៀរចាក្ការប្រប្ពឹត្តិខុេ
ក្នុងកាមទាំងឡាយ ។ 
 ៤- មុសាោោ  បដិវិរចា  សវៀរចាក្ការនិោយកុ្ែក្ ។ 
 ៥- សុោចមរយមជជប្បមាទោោនា  បដិវិរចា  សវៀរចាក្ការផឹក្
ស្ស្ដនិងសមរយ័ហែលជាសែតុ្ ា្ំឲ្យប្រមាទ ។ 
 ៦- វុចទធ  អចវរចប្បសាចោ ប្រេះថាល មិនក្សប្មើក្ក្នុងប្ពេះពុទ្ ។ 

៧- ធចមេ  អចវរចប្បសាចោ ប្រេះថាល មិនក្សប្មើក្ក្នុងប្ពេះវម៌ ។ 
៨- សចង្ឃ  អចវរចប្បសាចោ ប្រេះថាល មិនក្សប្មើក្ក្នុងប្ពេះេងឃ, 
៩- អរិយកនតសីេំ  (មាន)េីលជាទីសប្ត្ក្អរននប្ពេះអរយិៈ ។ 
- មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សវលាណាអរយិស្ដវក័្បានរមាង រ់ន្វ

ភ័យនិងសពៀរទាំង៥ ទាំងប្រក្រសោយអងគននសស្ដតរត្តិទាំង៤ោ៉ាង
សែើយ កាលសរើប្បាថាន គរបីពយក្រន្វខលួនថា អាតម អញមាននរក្អេ់
សែើយ មានក្ាំសែើ ត្តិ្រចាា នអេ់សែើយ មានរិត្តិវេ័ិយអេ់សែើយ 
មានអបាយ ទុគគតិ្ និង វនិិបាត្អេ់សែើយ អាតម អញជាអនក្ែល់ន្វ
សស្ដត្ៈជាអនក្មានេភាពមិនធ្លល ក់្ចុេះ ជាអនក្សទៀងមានសេចក្ដីប្តេ់
ែឹង ប្រប្ពឹត្តសៅខ្មងមុខ ។ 

សង្ឃគុណមាន៩ 
 ១- សុបដិបចនាា ប្ពេះេងឃសលាក្ប្រតិ្រត្តិលតសែើយ ។ 
 ២- ឧជុបដិបចនាា សលាក្ប្រតិ្រត្តិប្ត្ង់សែើយ ។ 
 ៣- ញាយបដិបចនាា សលាក្ប្រតិ្រត្តិសែើមបីប្ពេះនិរេ ន ។ 



-606- 

 

 ៤- សាមីរិបដិបចនាា សលាក្ប្រតិ្រត្តិសែើយែ៏េមគួរ ។ 
 ៥- អាហុចនចយ្ា សលាក្ជាអនក្គួរែល់េកាក ររ្ជា ។ 
 ៦- បាហុចនចយ្ា សលាក្ជាអនក្គួរែល់សទយយវត្ថុហែលសគ
ឧទទិេសែើមបីសភាៀវ ។ 
 ៧- ទកខិចណចយ្ា សលាក្ជាអនក្គួរែល់ការសវេើរុែយ ។ 
 ៨- អញ្ជេិករណីចោ  សលាក្ជាអនក្គួរែល់អញ្ជ លិក្មម ។ 
 ៩- អនុតតរំ  បុញ្ញចកខតតំ  ចោកស្ស  សលាក្ជារុញ្ាសក្ខត្តររេ់
េត្េសលាក្ មិនមានរុញ្ាសក្ខត្តែនទនប្ក្ហលងជាង ។ 

អសេិមានះ៩ោ៉ាង 
 ១- ចសយ្យស្ស  ចសចយ្ាហមសេីតិ  មាចនា  អនក្ប្រសេើរជាងសគ 
ប្រកាន់ថា អញប្រសេើរជាងសគ ។ 
 ២- ចសយ្យស្ស  សទិចសាហមសេីតិ  មាចនា  អនក្ប្រសេើរជាងសគ 
ប្រកាន់ថា អញសេមើនឹងសគ ។ 
 ៣- ចសយ្យស្ស  ហីចនាហមសេីតិ  មាចនា  អនក្ប្រសេើរជាងសគ 
ប្រកាន់ថា អញសថាក្ទរជាងសគ ។ 
 ៤- សទិសស្ស  ចសចយ្ាហមសេីតិ  មាចនា  អនក្សេមើនឹងសគ 
ប្រកាន់ថា អញប្រសេើរជាងសគ ។ 
 ៥- សទិសស្ស  សទិចសាហមសេីតិ  មាចនា  អនក្សេមើនឹងសគ 
ប្រកាន់ថា អញសេមើនឹងសគ ។ 
 ៦- សទិសស្ស  ហីចនាហមសេីតិ  មាចនា  អនក្សេមើនឹងសគ 
ប្រកាន់ថា អញសថាក្ទរជាងសគ ។ 
 ៧- ហីនស្ស  ចសចយ្ាហមសេីតិ  មាចនា  អនក្សថាក្ទរជាងសគ 
ប្រកាន់ថា អញប្រសេើរជាងសគ ។ 
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 ៨- ហីនស្ស  សទិចសាហមសេីតិ  មាចនា  អនក្សថាក្ទរជាងសគ 
ប្រកាន់ថា អញសេមើនឹងសគ ។ 
 ៩- ហីនស្ស  ហីចនាហមសេីតិ  មាចនា  អនក្សថាក្ទរជាងសគ 
ប្រកាន់ថា អញសថាក្ទរជាងសគ ។ (សមើលពួក្៧/៥១៨ផង) 

វិបស្សនាញាណ៩ោ៉ាង 
 ១- ឧទយវេោនុបស្សនាញាណ  រញ្ញា ពិចារណាស ើញការ
សក្ើត្និងការរលត់្សៅននេង្ខខ រ ។ 
 ២- ភង្ខានុបស្សនាញាណ  រញ្ញា ពិចារណាស ើញចាំសរេះការ
ហរក្ធ្លល យសៅននេង្ខខ រ ។ 
 ៣- ភយតុបោោនញ្ញាណ  រញ្ញា ពិចារណាស ើញចាំសរេះេង្ខខ រ
ហែលគួរភ័យខ្មល ច ។ 
 ៤- អាទីនោនុបស្សនាញាណ  រញ្ញា ពិចារណាស ើញសទេ
ននេង្ខខ រ ។ 
 ៥- និវេោិនុបស្សនាញាណ  រញ្ញា ពិចារណាស ើញចាំសរេះ
េង្ខខ រហែលគួរសនឿយណាយ ។ 
 ៦- មុញ្ជិតុកម្យាញាណ  រញ្ញា ពិចារណាស ើញេង្ខខ រសែើយ
ប្បាថាន សែើមបីសោេះខលួនសចញចាក្េង្ខខ រ ។ 
 ៧- បដិសង្ខានុបស្សនាញាណ  រញ្ញា ពិចារណាស ើញចាំសរេះ
េង្ខខ រសោយប្បាជាា ជាសប្គឿងែឹងចាេ់ ។ 
 ៨- សង្ខារុចបកាាញាណ  រញ្ញា ពិចារណាស ើញសោយតាំងជា
ឧសរកាខ ចាំសរេះេង្ខខ រ ។ 
 ៩- អនុចោមញ្ញាណ  រញ្ញា ពិចារណាស ើញសោយអនុសលាម 
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គឺតមប្ក្ហេននវម៌មានសរវិរក្ខិយវម៌ជាសែើម ។(១) 
   (ប្ត្ង់ទី៩សនេះក្ហនលងខលេះហប្រថា“អនុសលាមតមអរយិមគគទាំងពួង”) ។ 

អកុសេធម៌៩កង 
 ១- អាសវៈ វម៌ជាសប្គឿងសែក្ប្តាំក្នុងេ ត្ ន  

(សមើលពួក្៤/១៥៧) ។ 
២- ឱ ៈ វម៌សប្រៀរែ្ចអនលង់ហែលញុាាំងេត្េឲ្យលិចលង់

ក្នុងវែដៈ (សមើលពួក្៤/១១១) ។ 
 ៣- ចោគៈ វម៌ហែលប្រក្រេត្េទុក្ក្នុងភព 

(សមើលពួក្៤/១១១) ។ 
 ៤- គនថៈ វម៌ជាសប្គឿងចងេត្េទុក្ក្នុងវែដៈ 

(សមើលពួក្៤/១៥៣) ។ 
 ៥- ឧបាោន វម៌ជាសប្គឿងប្រកាន់មាាំ (សមើលពួក្៤/១៥៦) ។ 
 ៦- នីវរណៈ វម៌ជាសប្គឿងរារាាំង៦ោ៉ាង(សមើលពួក្៦/៤៥១)។ 
 ៧- អនុសយៈ វម៌ហែលសែក្ប្តាំក្នុងេ ត្ ន 

(សមើលពួក្៧/៤៨០) ។ 
 ៨- សចញ្ញាជនៈ  វម៌ជាសប្គឿងររួរតឹ្េត្េទុក្ក្នុងវែដៈ 

(សមើលពួក្១០/៦២៨) ។ 
 ៩- កិចេស វម៌ជាសប្គឿងសៅែមង (សមើលពួក្១០/៦២៩) ។ 

មគគរិតតទមាាយអកុសេធម៌៩កង 
 ចសាាបតតិមគគរិតត  ទមាល យន្វ : ទិោា េវៈ  ទិសោា  ៈ  ទិែាិ-
សោគៈ េីលពេត្ររាមាេកាយគនថៈ  ឥទាំេចាច ភិនិសវេកាយគនថៈ  
ទិែាុបាទន  េីលពេតុ្បាទន  និង អត្តវាទុបាទន  វចិិកិ្ចាា នីវរែៈ  

                                                            

១- េ្មសមើល វរិេស្ញាែ១០/៦៤៣ផង ។ 
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ទិោា នុេ័យ  ទិែាិេសញ្ញា រនៈ  វចិិកិ្ចាា េសញ្ញា រនៈ  េីលពេត្ររា-
មាេេសញ្ញា រនៈ  ឥេាេសញ្ញា រនៈ    មចារយិេសញ្ញា រនៈ  មិចាា -
ទិែាិកិ្សលេ  វចិិកិ្ចាា កិ្សលេ ។ 
 សកោាមិមគគរិតត ទមាល យន្វអកុ្េលវម៌ោ៉ាងសប្គ្នត្ប្គ្នត្ 
ហែលសៅេល់អាំពីរឋមមគគទមាល យសែើយស្េះ ឲ្យស្ស្ដលសេដើងចុេះ
(សោយត្នុក្របហាន) ។ 
 អនាាមិមគគរិតត  ទមាល យន្វ : កាមាេវៈ  កាសមា ៈ  កាម-
សោគៈ      ពយបាទកាយគនថៈ    កាមចានទនីវរែៈ   កាមរាគ្ននុេ័យ   
រែិឃ្លនុេ័យ  កាមរាគេសញ្ញា រនៈ  រែិ េសញ្ញា រនៈ  សទេ-
កិ្សលេ ។ 
 អរហតតមគគរិតត  ទមាល យន្វអកុ្េលវម៌ហែលសៅេល់ទាំង
រ៉ាុ ម្ នឲ្យអេ់សៅ មិនសៅសេេេល់ស ើយ ។ 

មនរិេ៩ោ៉ាង 
 ១- ចកាចធា សេចក្ដីខឹងសប្កាវ ។ 
 ២- មចកាា សេចក្ដីរមិលគុែ ។ 
 ៣- ឥស្ោ សេចក្ដីប្ចហែន ។ 
 ៤- មរឆរិយំ សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
 ៥- មាោ សេចក្ដីលាក់្ពុត្ ។ 

៦- សាចថយ្យំ សេចក្ដីអួត្អាង ។ 
៧- មុសា សរលកុ្ែក្ ។ 
៨- បាបិច្ឆា សេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ ។ 
៩- មិច្ឆាទិដឋិ សេចក្ដីយល់ខុេ ។ 

ភវមាន៩ 
 ១- កាមភវ បានែល់កាមាវចរភ្មិ១១ ។ 
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 ២- រូបភវ   បានែល់ភពននររ្ប្ពែម១៦ជាន់ ។ 
 ៣- អរូបភវ   បានែល់ភពននអររ្ប្ពែម៤ជាន់ ។ 
 ៤- សញ្ញីភវ ភពននេត្េហែលមានេញ្ញា   (កាមភព ១១ +  
ររ្ភព ១៥ + អររ្ភព ៣) ។ 
 ៥- អសញ្ញីភវ   ភពននេត្េហែលគ្នម នេញ្ញា (អេញ្ាីប្ពែម) ។ 
 ៦- ចនវសញ្ញានាសញ្ញាភវ  ភពហែលមានេញ្ញា  ក៏្មិនហមន 
មិនមានេញ្ញា  ក៏្មិនហមន(អររ្ភពជាន់ទី៤) ។ 
 ៧- ឯកចោការភវ ភពហែលមានខន្១(អេញ្ាីភព) ។ 
 ៨- រតុចោការភវ ភពហែលមានខន្៤(អររ្ភពទាំង៤) ។ 
 ៩- បញ្ចចោការភវ ភពហែលមានខន្៥    (កាមភព ១១ +  
ររ្ភព ១៥ ) ។ 

្សី្ប្វឹតតខូរចោយចហតុ៩ 
 ស្េីណាហែលប្រក្រសរឿយៗ ន្វអាំសពើទាំង៩ខ្មងសប្កាមសនេះឲ្យ
េញ្ញា ថា ប្រុងនឹងក្បត់្រដី គឺ : 
 ១- អាោមគមនសីោ       ស្េីសៅកាន់េួនចារសរឿយៗ ។ 
 ២- ឧយ្ានគមនសីោ   សៅកាន់ឧទយនសរឿយៗ ។ 
 ៣- នទីតិតថគមនសីោ    សៅកាន់ក្ាំពង់េទឹងសរឿយៗ ។ 
 ៤- ញាតិកុេគមនសីោ សៅកាន់ប្ត្ក្្លញាតិ្សរឿយៗ ។ 
 ៥- បរកុេគមនសីោ     សៅកាន់ប្ត្ក្្លអនក្ែនទសរឿយៗ ។ 
 ៦- អាោសទុស្សមណោនានុចោគមនុយុតតសីោ(១)      ប្រក្រ 
សរឿយៗក្នុងការនលលក្ហត្ខ្មងក្ញ្ច ក់្ េាំពត់្ និងសប្គឿងេតិត្ស្ដត ងជា
ប្រប្ក្តី្ ។ 

                                                            

១- ប្ត្ង់សនេះបាលីក្នុង .ររ.ិថា អាភរណ្ណយគមនសីោ ។ 
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 ៧- មជជបាយិនី  ផឹក្ន្វទឹក្ស្េវងឹជាប្រប្ក្តី្ ។ 
 ៨- និចោាកនសីោ មានការលរសមើលប្រុេ មិនោច់ជា
ប្រប្ក្តី្ ។ 
 ៩- បោារោោយិន ី   ររង្ខា ញខលួនសទៀរមាត់្ទេ រជាប្រប្ក្តី្ ។  

បារិសុទធិបធានិយងគៈ៩ 
 ១- សីេវិសុទធិ  សេចក្ដីររេុិទ្ិននេីល ។ 
 ២- រិតតវិសុទធិ   ររេុិទ្ិននចិត្ត(ឧរចារ+អរប្េមាវិ) ។ 
 ៣- ទិដឋិវសិុទធិ   ររេុិទ្ិននទិែាិ(វរិេស្ញាែ) ។ 
 ៤- កង្ខាវិតរណវិសុទធិ  ររេុិទ្ិសោយការអេ់េងស័យ ។ 
 ៥- មាាមគគញ្ញាណទស្សនវិសុទធិ  ររេុិទ្ិននប្បាជាា ជាសប្គឿង
ែឹងថាសនេះផល្វ សនេះមិនហមនផល្វ ។ 
 ៦- បដិបោញាណទស្សនវិសុទធិ  ររេុិទ្ិននប្បាជាា ស ើញ
ចាំសរេះផល្វប្រតិ្រត្តិ ។ 
 ៧- ញាណទស្សនវិសុទធិ  ររេុិទ្ិននញាែ និងទេសនៈ(វោុា -
គ្នមិនីវរិេស្) ។ 
 ៨- បញ្ញាវិសុទធិ  ររេុិទ្ិននប្បាជាា (អរែត្តមគគ) ។ 
 ៩- វិមុតតវិិសុទធិ  ររេុិទ្ិននវមុិត្តិ(អរែត្តផល) ។ 

និពាានមានចឈាាះ៩ 
 ១- ោគវិោចា  ជាវម៌ប្បាេចាក្ត្សប្មក្ ។ 
 ២- មទនិមេទចនា  ជាវម៌ញាាំញីន្វសេចក្ដីស្េវងឹ ។ 
 ៣- បិបាសវិនចោ  ជាវម៌ក្មាច ត់្រង់ន្វសេចក្ដីសស្េក្ឃ្លល ន
ក្នុងកាម ។ 
 ៤- អាេយសមុគ្ោចា  ជាវម៌ែក្សចញន្វសេចក្ដីអាល័យ
ក្នុងកាម ។ 
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 ៥- វដដូបចរឆចោ  ជាវម៌ផ្កដ ច់រង់ន្វវែដៈ ។ 
 ៦- តណាកខចោ   ជាវម៌អេ់សៅននត្ណាា  ។ 
 ៧- វិោចា     ជាវម៌ប្បាេចាក្រាគៈ ។ 
 ៨- និចោចធា       ជាវម៌រលត់្រង់ន្វទុក្ខ ។ 
 ៩- និពាាន ំ      គឺប្ពេះនិរេ ន (ជាវម៌មិនមានកិ្សលេ ជា
សប្គឿងចាក់្សោត្) ។ 

បញ្ញតតិ៩្បការ 
 ១- បឋមប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិទី១មុនែាំរ្ង ។ 
 ២- អនុប្បញ្ញតត ិ រញ្ាត្តិរហនថមជាលាំោរ់ ។ 
 ៣- អនុប្បននបប្ញ្ញតតិ រញ្ាត្តិមុនសែតុ្សក្ើត្ស ើង(គរវុម៌៨) ។ 
 ៤- សវេតថប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិប្គរ់ប្រសទេ ។ 
 ៥- បចទសប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិហត្ក្នុងមរឈិមរបសទេ។(១) 
 ៦- សាធារណប្បញ្ញតតិ  រញ្ាត្តិទ្សៅទាំងភិក្ខុទាំងភិក្ខុនី ។ 
 ៧- អសាធារណប្បញ្ញតតិ  រញ្ាត្តិមិនទ្សៅ ។ 
 ៨- ឯកចាបញ្ញតតិ រញ្ាត្តិហត្មួយហផនក្ (ែ្ចអស្ដធ្លរែ-
របញ្ាត្តិ) ។ 
 ៩- ឧភចាបញ្ញតតិ  រញ្ាត្តិទាំងពីរហផនក្(ែ្ចស្ដធ្លរែរបញ្ាត្តិ)  
 * រទរញ្ាត្តិទាំងអេ់ក្នុងេិកាខ រទទាំងពួង មានហត្ប្ពេះពុទ្សទ
សទើរប្ទង់អាចរញ្ាត្ត ស្ដវក័្ែ៏សេេមិនជាវេ័ិយក្នុងការរញ្ាត្តិ ឬ
អនុញ្ញា ត្ស ើយ ។ 

ទកខិចណយ្យបុគគេ៩វួក 
 ១- អរហា  រុគគលជាប្ពេះអរែនត ។ 

                                                            

១- សមើលមហាវគគ.ទុតិ្យភាគទាំព័រ២១៤ ឬ ក្ង្ខខ ១/៦៦ ។ 

។ 



-613- 

 

 ២- អរហាាយ  បដិបចនាា  រុគគលប្រតិ្រត្តិសែើមបីអរែត្ត ។ 
 ៣- អនាាមី  អ្គ្នមិរុគគល ។ 
 ៤- អនាាមិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  រុគគលប្រតិ្រត្តិ
សែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វអ្គ្នមិផល ។ 
 ៥- សកោាមី  េក្ទគ្នមិរុគគល ។ 
 ៦- សកោាមិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  រុគគលប្រតិ្រត្តិ
សែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វេក្ទគ្នមិផល ។ 
 ៧- ចសាាបចនាា  សស្ដតរននរុគគល ។ 
 ៨- ចសាាបតតិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  រុគគលប្រតិ្រត្តិ
សែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វសស្ដតរត្តិផល ។ 
 ៩- ចា្តភូ  រុគគលហែលអែលងចាក្សគ្នប្ត្ ។ 

ធម៌ជាអាហារនឹងាា៩ 
 ១- ភវត្ណ្ដា  មាន អវិជាា  ជាអាហារ ។ 
 ២- អវិជាា  មាន ៃវីរណៈ៥ ជាអាហារ ។ 
 ៣- ៃវីរណៈ៥  មាន រចុ ចរតិ្៣ ជាអាហារ ។ 
 ៤- រចុ ចរតិ្៣ មាន ឥន្រៃ ទោិសាំ វរៈ ជាអាហារ ។ 
 ៥- ឥន្រៃ ទោិសាំ វរៈ  មាន អសតាសមបជញ្ញ ៈ ជាអាហារ ។ 
 ៦-អសតាសមបជញ្ញ ៈ មាន  អដោៃដិសាមៃសិការជាអាហារ។ 
 ៧- អដោៃដិសាមៃសិការៈ មាន អសសរាិយៈ ជាអាហារ ។ 
 ៨- អសសរាិយៈ  មាន អសសរាមមសសវៃៈ ជាអាហារ ។ 
 ៩- អសសរាមមសសវៃៈ មាន អសបបុរសិសាំ ដសវៈ ជាអាហារ ។ 

មាន៩ោ៉ាងចទៀត 
 ១- វិជាាៃងិវិមតុ្ ត ិ មាន ដព្វជឈងា៧ ជាអាហារ ។ 
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 ២- ដព្វជឈងា ៧   មាន សត្បិបោាៃ៤ ជាអាហារ ។ 
 ៣- សត្បិបោាៃ ៤   មាន សុចរតិ្៣ ជាអាហារ ។  
 ៤- សុចរតិ្ ៣  មាន ឥន្រៃ ទយិសាំ វរៈ ជាអាហារ ។ 
 ៥- ឥន្រៃ ទយិសាំ វរៈ   មាន សត្សិមបជញ្ញ ៈ ជាអាហារ ។ 
 ៦- សត្សិមបជញ្ញ ៈ   មាន ដោៃដិសាមៃសិការៈ ជាអាហារ។ 
 ៧- ដោៃដិសាមៃសិការៈ  មាន សទា  ជាអាហារ ។ 
 ៨- សទា  មាន សរាមមសសវៃៈ ជាអាហារ ។ 
 ៩- សរាមមសសវៃៈ  មាន សបបុរសិសាំ ដសវៈ ជាអាហារ ។ 

្បចោជនានិសង្ស៩ 
 ១- សីលទាំងឡាយ មាន អវិបបដិសារៈ  ជាអានិេងស ។ 
 ២- អវិបបដិសារៈ មាន បាមជុ ាៈ ជាអានិេងស ។ 
 ៣- បាមជុ ាៈ មាន បតី្ ិ ជាអានិេងស ។ 
 ៤- បតី្ ិ មាន  បសសរា ិជាអានិេងស ។ 
 ៥- បសសរាិ  មាន  សុខៈ  ជាអានិេងស ។ 
 ៦- សុខៈ  មាន  សមាធ ិជាអានិេងស ។ 
 ៧- សមាធ ិ មាន  យថាភតូ្ញ្ញញ ណរសសៃៈ ជាអានិេងស ។ 
 ៨- យថាភតូ្ញ្ញញ ណរសសៃៈ មាន ៃរិវទិវិរាគៈ ជាអានិេងស ។ 
 ៩- ៃរិ វទិវិរាគៈ  មាន វិមតុ្ តញិ្ញញ ណរសសៃៈ ជាអានិេងស ។ 

នវងគសតថុសាសន៍៩ 
 ១- សុតត  គឺប្ពេះេ្ប្ត្ទាំងឡាយ មានមងគលេ្ប្ត្ជាសែើមរមួ
ទាំងវន័ិយរិែក្និងនិសទទេ ។ 
 ២- ចគយ្យ  គឺប្ពេះេ្ប្ត្ហែលប្រក្រសោយគ្នថាទាំងអេ់ ។ 
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 ៣- ចវយ្ាករណៈ ប្ពេះអភិវមមរិែក្ទាំងអេ់ ប្ពេះេ្ប្ត្ ហែល
មិនមានគ្នថាលាយ និងពុទ្វចនៈែនទហែលមិនបានេសគង្ខគ េះច្ល
សោយអងគ៨ ។ 
 ៤- ាថា វមមរទគ្នថា  សថរគ្នថា  សថរគី្នថា និងគ្នថាេុទ្ៗ
ហែលមិនមានស ម្ េះថា េ្ប្ត្ក្នុងេុត្តនិបាត្ ។ 
 ៥- ឧោន ប្ពេះេ្ប្ត្៨២ ែ៏រែិេាំយុត្តសោយគ្នថាហែល
េសប្មចសោយសស្ដមនេសញ្ញា ែ ។ 
 ៦- ឥតិវុតតកៈ ប្ពេះេ្ប្ត្១១០េ្ប្ត្ ហែលប្រប្ពឹត្តសៅសោយ
ន័យជាសែើមថា វុតតំ  ចហតំ  ភគវា  សេចក្ដីសនេះេមែ្ចហែលប្ពេះ
មានប្ពេះភាគប្តេ់សែើយ។(១)  
 ៧- ជាតក  ជាត្ក្៥៥០ មានអរែណក្ជាត្ក្ជាសែើម ។ 
 ៨- អវភូតធមេៈ  ប្ពេះេ្ប្ត្ហែលរែិេាំយុត្ត សោយអចារយិពភ្ត្-
វម៌ទាំងអេ់។(២)  
 ៩- ចវទេលៈ  ប្ពេះេ្ប្ត្ហែលមនុេសជាសែើម េួរសែើយបាន
ប្តេ់ែឹងនិងសេចក្ដីសប្ត្ក្អរទាំងអេ់មានច្ សវទលលេ្ប្ត្ជាសែើម។ 

្បាថាាោមកចោយចហតុ៩ 
  រុគគលពួក្ខលេះក្នុងសលាក្សនេះ មិនមានវម៌ទាំងសនេះក្នុងខលួនសទ 
ហត្ប្បាថាន ឲ្យរនែនទែឹងថា : 
 ១- អញជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- អញជាអនក្មានេីល ។ 
 ៣- អញជាពែុេស្ត្ ។ 

                                                            

១- ខុទទក្ៈ ភាគ៥៣ ខ្មងសែើមេ្ប្ត្ទាំងអេ់ ។ 
២- សមើលរិែក្១៦/៣០៣ ។ 
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 ៤- អញជាអនក្េងរ់ស្ដង ត់្ ។ 
 ៥- អញជាអនក្មានពយោម ។ 
 ៦- អញជាអនក្មានស្ដម រតី្ត្មកល់ខ្មជ រ់ ។ 
 ៧- អញជាអនក្មានចិត្តត្មកល់មាាំ ។ 
 ៨- អញជាអនក្មានប្បាជាា សប្ចើន ។ 
 ៩- អញជាអនក្អេ់អាេវៈ ។ 

មហាផេ៩ោ៉ាង 
 ១- ាេផេំ  ហផលសតន ត្ ។ 
 ២- នា ិចករផេំ ហផលែ្ង ។ 
 ៣- បនសផេំ  ហផលខនុរណាាំង ។ 
 ៤- េវុជផេំ  ហផលខនុរេមល ។ 
 ៥- អោវុផេំ ហផលសឃ្លល ក្ ។ 

៦- កុមភណោផេំ ហផលសពព  ។ 
៧- បុសផេំ  ហផលតេក់្ ។ 

 ៨- តិបុសផេំ  ហផលឪ ឹក្ ។ 

 ៩- ឯឡាេុកផេំ ហផលប្ត្ឡាច ។ 
* ហផលស ើទាំង៩សនេះ មិនអាចយក្មក្សវេើជាសភេរជៈសោយ

ឧបាយណាមួយបានស ើយ ។ 
អងគននសង្ោដីនិងរីវរ.៩ 

 ១- កុសិ ជាស ម្ េះននេាំពត់្ហវង  ហែលមានអនុវាត្ហផនក្
រសណាដ យនិងហផនក្ទទឹងជាសែើម ។ 
 ២- អឌ្ឍកុសិ ជាស ម្ េះននេាំពត់្ខលីក្នុងចស ល្ េះៗ ។ 
 ៣- មណោេ ខទង់វាំក្នុងខែឌ មួយៗននចីវរមាន៥ខែឌ  ។ 
 ៤- អឌ្ឍមណោេ  ខទង់ត្្ចៗ ។ 
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 ៥- វិវិដដៈ ខែឌ ប្ត្ង់ក្ណាដ លហែលសែរមែឌ ល និងអឌឍ-
មែឌ លជារ់គ្នន  ។ 
 ៦- អនុវិវដដៈ ពីរខែឌ ក្នុងខ្មងទាំងពីរននវវិែដៈស្េះ ។ 
 ៧- គីចវយ្យកៈ  េាំពត់្ផតរែនទហែលសែរសោយអាំសបាេះ សែើមបី
សវេើឲ្យរងឹមាាំក្នុងទីហែលរុ ាំ-ក្ ។ 
 ៨- ជចង្ឃយ្យកៈ  េាំពត់្ហែលសែរោ៉ាងស្េះែ្ចគ្នន ក្នុងទីហែល
ប្គរេមង ។ 
 ៩- ពាហនតៈ ខែឌ មួយៗសប្ដអនុវវិែដៈ ។ 

សំវត់៩្បការភិកខុគួរអធិោោន 
 ១- សង្ោដិ  េងាែី ។ 
 ២- ឧតតោសងគៈ ចីវរ ។ 
 ៣- អនតរោសកៈ េបង់ ។ 
 ៤- វស្សិកសាដិកៈ េាំពត់្ង្ត្ទឹក្សភលៀង ។ 
 ៥- និសីទនៈ  េាំពត់្ប្ទរ់អងគុយ ។ 
 ៦- បរចតថរណៈ   េាំពត់្ក្ប្មាល ។ 
 ៧- កណោុបដិច្ឆាទិ   េាំពត់្ប្គរក្ម ។ 
 ៨- មុខបុញ្ជនចច្ឆេ េាំពត់្រ្ត្មុខ ។ 
 ៩- បរិកាារចច្ឆេ   េាំពត់្ររកិាខ រ ។ 
 * េាំពត់្ទាំង៩សនេះ ចារ់តាំងពីអវិោា នសែើយមិនគួរវកិ្រប 
កាលនឹងវកិ្រប គរបីវកិ្របមុនឬសប្កាយពីោច់អវិោា នសែើយ ។ 

- អនុជានាមិ  ភិកខចវ  អាោចមន  អដឋងគុេំ  សុគតងគុចេន  
រតុរងគុេវិតថតំ  បរឆិមំ  វិកចប្បតុំ ។  មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ត្ថាគត្
អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិក្ខុវកិ្របចីវរោ៉ាងត្្ចរាំផុត្ រសណាដ យ៨ធ្លន រ់ ទទឹង៤
ធ្លន រ់ សោយធ្លន រ់ប្ពេះេុគត្ ។ 
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អាំពីអវិោា ន និង វកិ្រប េ្មសមើលសេចក្ដីអវិរាយលមតិត្ក្នុង
រិែក្ស្េះផង ។ 

សំវត់មិនគួរច្បើ៩ោ៉ាង 
 ១- កុសរីរំ  េាំពត់្ហែលសគសវេើពីេប្វភាល ាំង ។ 
 ២- ោករីរំ  េាំពត់្ហែលសគសវេើពីេមបក្ស ើ ។ 
 ៣- ផេករីរំ  េាំពត់្ហែលសគសវេើពីហផនកាដ រ ។ 
 ៤- ចកសកមពេំ   េាំពត់្ហែលសគសវេើពីេក់្ ។ 
 ៥- ោេកមពេំ េាំពត់្ហែលសគសវេើពីសរាមក្នទុយេត្េ ។ 
 ៦- ឧេូកបកខំ  េាំពត់្ហែលសគសវេើពីស្ដល រសមៀម ។ 
 ៧- អជិនកខិប ំ  េាំពត់្ហែលសគសវេើពីហេបក្ខ្មល  ។ 
 ៨- អកកនាេំ  េាំពត់្ហែលសគសវេើពីសែើមរាក់្ ។ 
 ៩- ចបាតថកំ  េាំពត់្ហែលសគសវេើពីេមបក្ប្ក្សៅ ។ 
 * ក្នុងរណាដ េាំពត់្ទាំងសនេះ េាំពត់្េមបក្ស ើពិន័យជាទុក្កែ 
ចាំហែក្េាំពត់្ែ៏សេេ ជាថុលលចច័យ ។(១) 

ឧចបាសថ៩ោ៉ាង 
 ១- ច្ឆតុទរសីឧចបាសថ ២- បណណរសីឧចបាសថ 

៣- សាមគគីឧចបាសថ  ៤- សង្ឃឧចបាសថ 
៥- គណឧចបាសថ  ៦- បុគគេឧចបាសថ 
៧- សុតតចុទរសឧចបាសថ  ៨- បារិសុទធិឧចបាសថ  
៩- អធិោោនឧចបាសថ ។ 

បោរណ្ណ៩ោ៉ាង 
 ១- ច្ឆតុទរសីបោរណ្ណ ២- បណណរសីបោរណ្ណ  

                                                            

១- សមើល ចីវរមិនគួរប្ទប្ទង់ក្នុងពួក្១៤/៧៦៣ផង ។ 
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 ៣- សាមគគីបោរណ្ណ  ៤- សង្ឃបោរណ្ណ 
៥- គណបោរណ្ណ  ៦- បុគគេបោរណ្ណ  
៧- ចតោរិកាបោរណ្ណ ៨- ចទេោរិកាបោរណ្ណ   
៩- សមានវស្សិកាបោរណ្ណ ។ 

អភិធមេ៩បរិចរឆទ 
 ១- ររសិចាទទី១  ស ម្ េះ រិតតសងគហវិភាគ  
 ២- ររសិចាទទី២  ស ម្ េះ ចរតសិកសងគហវិភាគ  
 ៣- ររសិចាទទី៣ ស ម្ េះ បកិណណកសងគហៈ  
 ៤- ររសិចាទទី៤  ស ម្ េះ វិថីសងគហវិភាគ  
 ៥- ររសិចាទទី៥  ស ម្ េះ វិថីមុតតសងគហវិភាគ  
 ៦- ររសិចាទទី៦  ស ម្ េះ រូបសងគហវិភាគ-និពាានបរមតថ  
 ៧- ររសិចាទទី៧ ស ម្ េះ សមុរចយសងគហវិភាគ  
 ៨- ររសិចាទទី៨  ស ម្ េះ បរចយសងគហវិភាគ  
 ៩- ររសិចាទទី៩  ស ម្ េះ កមេោោនវិភាគ ។ 

វិធសីរចសើរ៩ោ៉ាង 
 ១- េរសេើរមនុេសកាល ហាន  ឲ្យេរសេើរ សពលប្ត្លរ់មក្ពី
េមរភ្មិ ។ 
 ២- េរសេើរស្េូវ ឲ្យេរសេើរសពលរញ្ជ្ នោក់្រប្ងុក្សែើយ ។ 
 ៣- េរសេើរស្រេដី ឲ្យេរសេើរសពលសៅរិត្អនក្វាំ ។ 
 ៤- េរសេើរទហាន ឲ្យេរសេើរកាលេប្ត្ូវមក្រិត្ស្េុក្ ។ 
 ៥- េរសេើរបាយ ឲ្យេរសេើរសពលសភលើងធ្លតុ្ែុត្រមាល យ ។ 
 ៦- េរសេើរប្រពន្ចុង ឲ្យេរសេើរសពលចាេ់ររាសែើយ ។ 
 ៧- េរសេើរមាច េ់(សៅហាេ យ)ឲ្យេរសេើរកាលមានសរឿងរា៉ា វ ។ 
 ៨- េរសេើរេមែប្រែមែ៍ ឲ្យេរសេើរវត្តរែិរត្តិ ។ 
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 ៩- េរសេើរក្្នេិេសវត្ត ឲ្យេរសេើរសពលសៅឆ្ងង យពីអាចារយ។ 
(ចាក្វនញ្ជយរែឌិ ត្) ។ 

សម្បតតិ៩្បការ 
 ១- ជាតិសម្បតតិ េមបត្តិគឺ  ជាតិ្ ។ 
 ២- ចភាគសម្បតតិ េមបត្តិគឺ  សភាគៈ ។ 
 ៣- អាយុសម្បតតិ េមបត្តិគឺ  អាយុ ។ 
 ៤- អាចោគ្យសម្បតតិ េមបត្តិគឺ  ការមិនមានសរាគ ។ 
 ៥- វណណសម្បតតិ េមបត្តិគឺ  ពែ៌េមបុរ ។ 
 ៦- បញ្ញាសម្បតតិ េមបត្តិគឺ  រញ្ញា  ។ 
 ៧- មានុសិកាសម្បតតិ េមបត្តិជា មនុេស ។ 
 ៨- ទិវេសម្បតតិ  េមបត្តិហែលជាទិពេ ។ 
 ៩- និពាានសម្បតតិ េមបត្តិគឺ  ប្ពេះនិរេ ន ។ 

្បកាសសាសនា៩តំបន់ 
 សប្កាយពីការសវេើត្តិ្យេង្ខគ យ្រចួ ប្ពេះសមាគគលលីរុត្តតិ្េស-
សត្ថរ បានពិចារណាសមើលថា ពុទ្ស្ដេ្តាំងសៅក្នុងទីណាែ ន ក៏្
ស ើញថាតាំងសៅក្នុងរចចនតប្រសទេ សែើយក៏្ចាត់្រញ្ជ្ នេមែទ្ត្
សៅកាន់ត្ាំរន់ទាំង៩សែើមបីផសពេផាយស្ដេ្សៅទីស្េះៗគឺ : 
 ១- ្វះមជ្ឈនតិកចតថរ សៅកាន់រែាក្េមីរគ្្រៈ(េពេនថងប្រសទេ
អាហាកេ និស្ដថ ន) ។ 
 ២- ្វះមហាចទវចតថរ សៅកាន់មែិេសមែឌ ល ខ្មងត្ប្ង
េទឹងសគ្នធ្លវរ(ីេពេនថងហែននម៉ាេរ) ។ 
 ៣- ្វះរកខិតចតថរ       សៅកាន់វនវាេីប្រសទេ (សខត្តរុាំសរយ៍) ។ 
 ៤- ្វះចោនកធមេរកខិតចតថរ  សៅកាន់អររនតក្រនរទ (ជាយ
ទសនលខ្មងសរើងប្ក្ុងរុាំសរយ៍) ។ 
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 ៥- ្វះមហាធមេរកខិតចតថរ   សៅមហារែា  (ខ្មងសែើមននេទឹង
សគ្នធ្លវរ)ី ។ 
 ៦- ្វះមហារកខិតចតថរ    សៅកាន់ប្រសទេ ជាទីសៅននរន
សោនក្ៈ (ហែនននប្រសទេសរ ើរស៍េៀរ) ។ 
 ៧- ្វះមជ្ឈិមចតថរ   សៅកាន់ែិមវនតប្រសទេ(គឺមែឌ លហែល
តាំងសរើងភនាំែិមាល័យ មានប្រសទេសនបា៉ា ល់ជាសែើម) ។ 
 ៨- ្វះចសាណចតថរ+្វះឧតតរចតថរ  សៅកាន់ហែនេុវែណភ្មិ ។ 
 ៩- ្វះមហិនរចតថរ សៅកាន់សកាេះត្មពរែណិ ទេីរ(ស្េីលង្ខក ) ។ 

គុណ្បចោជន៍បវេជាា.៩ 
១- អប្បិចច្ឆា   មានសេចក្ដីប្បាថាន តិ្ច ។ 
២- សនតុចោោ   មានសេចក្ដីេស ត្ េ ។ 
៣- វិវិចាា   មានសេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងទីស្ដង ត់្ ។ 
៤- អសំសចោោ   មិនប្ច ្ប្ច ាំសោយពួក្គែៈ ។ 
៥- នីោេចោ   គ្នម នសេចក្ដីអាល័យ ។ 
៦- អនិចកកចា   មិនមានទីសៅ ។ 
៧- បរិបុណណសីចោ  មានេីលែ៏រររ្ិែ៌ ។ 
៨- សចេលកខិាច្ឆចោ  មានមារោទប្រក្រសោយសេចក្ដីែុេ

ខ្មត់្កិ្សលេ ។ 
៩- ធុតងគបដិបតតិកុសចោ  ឆ្ងល ត្ក្នុងការរែិរត្តិវុត្ងគ ។ 

បដិកូេចោយចហតុ៩ 
 រពេរិត្អនក្ររសិភាគន្វរចច័យ៤ ហែលទយក្ឲ្យសោយេទ្គឺ
មិនគួរឲ្យសប្ត្ក្អរ មិនគួរឲ្យរកី្រាយ មិនគួរឲ្យជារ់ចាំរក់្សទ តមពិត្
ប្ត្ូវពិចារណាសោយឧបាយថា ជាររេ់រែិក្្ល គួរសខពើមសអែតើម អាតម
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អញររសិភាគសប្រើប្បាេ់ គឺសែើមបីហត្ញុាាំងអត្តភាពឲ្យប្រប្ពឹត្តសៅ សែើមបី
អនុសប្គ្នេះែល់ប្ពែមចរយិៈហត្រ៉ាុសណាណ េះ ែ្ចេីុស្ដច់ក្្នឯងែ្សចាន េះគឺ : 
 ១- ជាតិមំសាយ  សោយសេចក្ដីជាស្ដច់ហែលប្រប្ពឹត្តសោយ
ជាតិ្គឺការសក្ើត្ ។ 
 ២- ញាតិមំសាយ សោយសេចក្ដីជាស្ដច់ននញាតិ្ ។ 
 ៣- បុតតមំសាយ សោយសេចក្ដីជាស្ដច់ននរុត្ត ។ 
 ៤- បិយបុតតមំសាយ     សោយសេចក្ដី ជាស្ដច់ននរុត្តែ៏ទីជា 
ស្េលាញ់ ។ 
 ៥- តរុណមំសាយ សោយសេចក្ដីជាស្ដច់ក្្នសក្មងខចី ។ 
 ៦- អាមមំសាយ សោយសេចក្ដីជាស្ដច់ហែលសអ ។ 
 ៧- អចភាគមំសាយ សោយសេចក្ដីជាស្ដច់មិនគួរររសិភាគ ។ 
 ៨- អចោណាយ សោយសេចក្ដីជាស្ដច់មិននប្រ ។ 
 ៩- អធូបគិាយ សោយសេចក្ដីជាររេ់មិនបានចមតិន ។ 

បុគគេ៩វួកបិទអាថ៌កំបាំងមិនបាន 
 ១- រុគគលប្បាថាន សប្ចើនក្នុងកាម ។ 
 ២- រុគគលសប្ចើនសោយសទេៈ ។ 
 ៣- រុគគលលងង់សមល  ។ 
 ៤- រុគគលក្ាំស្ដក្ញី ។ 
 ៥- រុគគលស ើញហត្ពីបាន ។ 
 ៦- ស្រេដី ។ 
 ៧- អនក្ផឹក្ស្ស្ដ ។ 
 ៨- មនុេសសខទើយ ។ 

៩- សក្មងមិនទន់ែឹងក្ដី ។ 
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អានិសង្សចោនិចសាមនសិការ.៩ 
 ១- ឲ្យសក្ើត្ប្បាសមាទយ ។ 
 ២- ឲ្យសក្ើត្រីតិ្ ។ 
 ៣- ឲ្យសក្ើត្រេសទ្ិ ។ 
 ៤- ឲ្យសក្ើត្េុខៈ ។ 
 ៥- ឲ្យសក្ើត្េមាវិ ។ 
 ៦- ឲ្យសក្ើត្យថាភ្ត្ញ្ញា ែទេសនៈ ។ 
 ៧- ឲ្យសក្ើត្និពេិទ ។ 
 ៨- ឲ្យសក្ើត្វរិាគៈ ។ 
 ៩- ឲ្យសក្ើត្វមុិត្តិ ។ 

ចោកុតតរធម៌៩ 
 ១- ចសាាបតតិមគគ  ២- ចសាាបតតិផេ   

៣- សកោាមិមគគ  ៤- សកោាមិផេ   
៥- អនាាមិមគគ  ៦- អនាាមិផេ  
៧- អរហតតមគគ   ៨- អរហតតផេ  
៩- និពាាន (អនុបាទិសេេនិរេ ន) ។ 

ោនមិន្បកបចោយធម៌៩ោ៉ាង 
១- ទនហែលរសង្ខត នលាភសែើមបីេងឃ ហត្រសង្ខត នសៅេងឃ

ែនទវញិ ។  
 ២- ទនហែល ា្ំមក្សែើមបីេងឃ ហត្រសង្ខត នសៅសចតិ្យវញិ ។ 
 ៣- ទនហែល ា្ំមក្សែើមបីេងឃ ហត្រសង្ខត នសៅរុគគលវញិ ។ 
 ៤- ទនហែល ា្ំមក្សែើមបីសចតិ្យ ហត្រសង្ខត នសៅសចតិ្យែនទ។ 
 ៥- ទនហែល ា្ំមក្សែើមបីសចតិ្យ ហត្រសង្ខត នសៅេងឃវញិ ។ 
 ៦- ទនហែល ា្ំមក្សែើមបីសចតិ្យ ហត្រសង្ខត នសៅរុគគលវញិ ។ 
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 ៧- ទនហែល ា្ំមក្សែើមបីរុគគល ហត្រសង្ខត នសៅរុគគលែនទ ។ 
 ៨- ទនហែល ា្ំមក្សែើមបីរុគគល ហត្រសង្ខត នសៅេងឃវញិ ។ 
 ៩- ទនហែល ា្ំមក្សែើមបីរុគគល ហត្រសង្ខត នសៅសចតិ្យវញិ ។ 
ការទទួលមិនប្រក្រសោយវម៌មាន៩ោ៉ាង គឺទទួលទនស្េះឯង ។ 
ការររសិភាគមិនប្រក្រសោយវម៌មាន៩ោ៉ាង បានែល់ការររសិភាគ
ទនស្េះឯង ។ 

ពាក្យថា ចោកវិទូ េប្ពាោះប្ជារច្បាស់នវូធម៌៩ 
១- អាសយ អវយស្េ័យ ។ 
២- អនុសយ វម៌សែក្ប្តាំក្នុងេ ដ្ ន ។ 
៣- ររិត ការេនសាំប្រប្ពឹត្តជាប្រប្ក្តី្ ។ 
៤- អធិមុតតិ ចាំែង់ចាំែ្លចិត្ត ។ 
៥- រជជកខ វ្លីតិ្ចឬសប្ចើនក្នុងហភនក្ ។ 
៦- ឥន្ទនរិយ ឥគនទិយចាេ់កាល ឬទន់សខាយ ។ 
៧- អាការ អាការៈលត ឬអាប្ក្ក់្ ។ 
៨- បញ្ញា រញ្ញា ប្កាេ់ ឬសេដើង ។ 
៩- ភវេ  េត្េហែលមានភពេ ឬឥត្ភពេ 

ចោសបុគគេមានចសរកដីច្កាធ.៩ 
១- ទុប្បុវក្ខណោ  ជាអនក្មានេមបុរអាប្ក្ក់្ ។ 

 ២- ទុកខំ   ចសតិ រហមងសែក្ជាទុក្ខ ។ 
 ៣- ធនជានឹ  និគរឆត ិ   រហមងែល់ន្វការស្ដរេ្នយប្ទពយ ។ 
 ៤- អាយសកខី  និគរឆតិ   រហមងែល់ន្វសេចក្ដីអារ់យេ ។ 
 ៥- ញាតិមិតតា  សុហជាា  រ  បរិវជជនតិ   រហមងឃ្លល ត្ចាក្
ញាតិ្មិប្ត្ ។ 
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 ៦- អនតថ  ជនចនា ជាអនក្មិនែឹងន្វសេចក្ដីចសប្មើន ។ 
 ៧- អតថំ  ន  ជានាតិ រហមងមិនែឹងន្វអត្ថ ។ 
 ៨- ធមេំ  ន  ជានាតិ រហមងមិនែឹងន្វវម៌ ។ 
 ៩- រិតតប្បចកាបចនា រហមងសវេើចិត្តឲ្យក្សប្មើក្ ។ 

ោជ្យងគសម័យបុោណមាន៩ោ៉ាង 
 ១- មានប្ពេះរាជាជាប្រធ្លនររេ់ប្រសទេ ។ 
 ២-មានមហាមាត្យអនក្ ល្ េនវជាប្រធ្លនេសប្មចកិ្ចចរារការ 
 ៣- មានប្រសទេែនទជាមិប្ត្េនិទ្រិត្ ។ 
 ៤- មានប្ទពយរររ្ិែ៌លមមែល់ការប្គរ់ប្គងប្រសទេ ។ 
 ៥- មានអនក្ប្បារាសប្ចើន ។ 
 ៦- មានរ ទ្ យមាាំមួន ។ 
 ៧- មានសេ្ទហានេប្មារ់ការរររក្ាប្រសទេ ។ 
 ៨- មានប្រជាពលរែាេល្ត្ប្ត្ង់ ។ 
 ៩- មានរាររុសរាែិត្ និងអនក្ប្រវត្តិស្ដស្រេដហែលមានចាំសែេះ
វជិាជ ស្ដទ ត់្ប្បាក្ែ ។   (វច្. ១០៤៤) 

រនរះមាន៩ោ៉ាង 
 ១- អសញ្ញា រនទេះសវេើេត្េហែលប្ត្ូវេាំស ងរនទេះស្េះប្គរ
េងកត់្ឲ្យបាត់្េញ្ញា  ។ 
 ២- វិរកាា រនទេះហែលមានេណាា នម្លែ្ចជាក្ង់រសទេះ ។ 
 ៣- សចតោ រនទេះហែលមានេណាា នែ្ចជាស្ដល រសកាដ ងទ្ក្។ 
 ៤- គគគោ រនទេះហែលសវេើេាំស ងប្គឹក្សប្គង ។ 
 ៥- កបិសីោ រនទេះហែលមានអាការែ្ចជាស្ដេ ញាក់្ចសញ្ច ើម។ 
 ៦- មរឆវិចោេិកា រនទេះហែលមានអាការែ្ចប្តី្សភលៀក្ ។ 
 ៧- កុកកុដកា រនទេះហែលមានអាការែ្ចមាន់ទទេះស្ដល រ ។ 
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 ៨- ទណោមណិកំ  រនទេះហែលមានអាការែ្ចសផនៀងនងគ័ល ។ 
 ៩- សុកាាសនី រនទេះេងួត្សវេើក្ហនលងហែលធ្លល ក់្ចុេះឲ្យរសរើក្សចញ។ 

(ចប់ធម៌ពួក៩) 
r(0)s 

.................. 

ទសកៈ ពួក១០ 
{rYs| 

 
បារមី១០ោ៉ាង 

បារមី=គុែវម៌ែ៏ឧត្តមហែលញុាាំងេត្េឲ្យបានប្តេ់ែឹង និង
បានែល់សប្ត្ើយគឺប្ពេះនិរេ ន ។ 
 ១- ោនបារមី  បារមីគឺ ការឲ្យទន ។ 
 ២- សីេបារមី  បារមីគឺ ការរក្ាេីល ។ 
 ៣- ចនកខមេបារមី   បារមីគឺ ការសចញចាក្កាម ។ 
 ៤- បញ្ញាបារម ី  បារមីគឺ ប្បាជាា ស្ដគ ល់សែតុ្ផល ។ 
 ៥- វីរិយបារមី   បារមីគឺ សេចក្ដីពយោម ។ 
 ៦- ខនតិបារមី  បារមីគឺ សេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
 ៧- សរចបារមី   បារមីគឺ សេចក្ដីសទៀងប្ត្ង់ ។ 
 ៨- អធិោោនបារមី   បារមីគឺ ការតាំងចិត្តមាាំ ។ 
 ៩- ចមាាបារម ី  បារមីគឺ ការរារ់អាន ។ 
 ១០- ឧចបកាាបារមី   បារមីគឺ ការតាំងចិត្តជាក្ណាដ ល ។ 
 * បារមីទាំង១០សនេះ ហចក្សចញជា៣គឺ បារមី១០  ឧរបារមី១០ 
ររមត្ថបារមី១០ សៅថា បារមី៣០ក៏្បាន ។   
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អក្សរេសងខរ គឺ  ោ  សី  ចន  ប  វី  ខ  ស  អ  ចម  ឧ ។ 
ទសជាតិ 

 ១- ្វះចតមិយៈ ប្ទង់រាំសពញសនក្ខមមបារមី ។ 
 ២- ្វះមហាជនក ប្ទង់រាំសពញវរីយិបារមី ។ 
 ៣- ្វះសុវណណសាម ប្ទង់រាំសពញសមតត បារមី ។ 
 ៤- ្វះចនមិោជ ប្ទង់រាំសពញអវិោា នបារមី ។ 
 ៥- ្វះមចហាសថ ប្ទង់រាំសពញរញ្ញា បារមី ។ 
 ៦- ្វះភូរិទតត  ប្ទង់រាំសពញេីលបារមី ។ 
 ៧- ្វះរនរកុមារ ប្ទង់រាំសពញខនតិបារមី ។ 
 ៨- ្វះនារទៈ  ប្ទង់រាំសពញឧសរកាខ បារមី ។ 
 ៩- ្វះវិធូរៈ  ប្ទង់រាំសពញេចចបារមី ។ 
 ១០- ្វះចវស្សនតរ ប្ទង់រាំសពញទនបារមី ។ 

សមេតតៈ ១០ 
 ១- សមាាទិដឋិ  សេចក្ដីយល់ប្ត្ូវ ។ 
 ២- សមាាសងកចប្ា សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះប្ត្ូវ ។ 
 ៣- សមាាោច្ឆ  ការសរលប្ត្ូវ ។ 
 ៤- សមាាកមេចនាា សវេើការង្ខរប្តូ្វ ។ 
 ៥- សមាាអាជីចោ ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្តូ្វ ។ 
 ៦- សមាាោោចមា ការពយោមប្ត្ូវ ។ 
 ៧- សមាាសតិ  ការរឭក្ប្ត្ូវ ។ 
 ៨- សមាាសមាធិ ការត្មកល់ចិត្តប្ត្ូវ ។ 
 ៩- សមាាញាណំ ការែឹងប្ត្ូវ ។ 
 ១០- សមាាវិមុតតិ ការរចួផុត្ប្ត្ូវ ។ 
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មិរឆតតៈ ១០ 
 ១- មិច្ឆាទិដឋិ  សេចក្ដីស ើញខុេ ។ 
 ២- មិច្ឆាសងកចប្ា សេចក្ដីប្តិ្េះរេិះខុេ ។ 
 ៣- មិច្ឆាោច្ឆ  ការសរលខុេ ។ 
 ៤- មិច្ឆាកមេចនាា សវេើការង្ខរខុេ ។ 
 ៥- មិច្ឆាអាជីចោ ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ខុេ ។ 
 ៦- មិច្ឆាោោចមា ការពយោមខុេ ។ 
 ៧- មិច្ឆាសតិ  ការរឭក្ខុេ ។ 
 ៨- មិច្ឆាសមាធិ ការត្មកល់ចិត្តខុេ ។ 
 ៩- មិច្ឆាញាណំ ការែឹងខុេ ។ 
        ១០- មិច្ឆាវិមុតតិ  ការរចួផុត្ខុេ ។ 

សំចោជនៈ១០ោ៉ាង 

 ១- សកាាយទិដឋិ សេចក្ដីស ើញថាកាយជាររេ់ខលួន ។ 
 ២- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៣- សីេវេតបោមាចសា  ការស្ដទ រអហងតលន្វេីលនិងវត័្ ។ 
 ៤- កាមរឆចនាោ  សេចក្ដីសពញចិត្តក្នុងកាម ។ 
 ៥- វ្ាបាចោ  សេចក្ដីចងគាំនុាំ ។ 
 ៦- រូបោចា  ត្សប្មក្ក្នុងររ្ ។ 
 ៧- អរូបោចា  ត្សប្មក្ក្នុងអររ្ ។ 
 ៨- មាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់ ។ 
 ៩- ឧទធរច ំ  សេចក្ដីរស្ដរ់រេល់ចិត្ត ។ 
        ១០- អវិជាា  សេចក្ដីលងង់ ។ 

សំចោជនៈ១០ចទៀត 
 ១- កាមោចា  ត្សប្មក្ក្នុងកាម ។ 
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 ២- បដិចោ  សេចក្ដីថាន ាំងថាន ក់្ ។ 
 ៣- មិច្ឆាទិដឋ ិ  ការយល់ខុេ ។ 
 ៤- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៥- សីេវេតបោមាចសា  ការស្ដទ រអហងតលន្វេីលនិងវត័្ ។ 
 ៦- ភវោចា  ត្សប្មក្ក្នុងភព ។ 
 ៧- ឥស្ោ  សេចក្ដីប្ចហែន ។ 
 ៨- មរឆរិយំ  សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
 ៩- មាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់ ។ 
 ១០- អវិជាា  សេចក្ដីលងង់ ។ 

កិចេស១០ោ៉ាង 
 ១- ចោចភា  សេចក្ដីប្បាថាន ចង់បាន ។ 
 ២- ចោចសា  សេចក្ដីប្រទ្េរា៉ាយ ។ 
 ៣- ចមាចហា  សេចក្ដីលងង់វសងេង ។ 
 ៤- មាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់ ។ 
 ៥- ទិដឋ ិ  សេចក្ដីយល់ស ើញខុេ ។ 
 ៦- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៧- ឧទធរច ំ  សេចក្ដីរាយមាយ ។ 
 ៨- ថីន ំ  សេចក្ដីសង្ខក្ងុយ ។ 
 ៩- អហិរិកំ  សេចក្ដីមិនខ្មម េបារ ។ 
 ១០- អចនាតតប្បំ សេចក្ដីមិនខ្មល ចបារ ។ 
 * ចិត្ត១ + សចត្េិក្៥២ + និរផននររ្១៨ + លក្ខែររ្៤=៧៥ ។ 
៧៥ + ៧៥ = ១៥០ X  កិ្សលេ១០ = ១៥០០។(១) 

                                                            

១- សមើលអភិវមម ររសិចាទទី៧/៨១២ផង ។ 
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កិចេស១០ចទៀត 
 ១- សកាាយទិដឋិ សេចក្ដីស ើញថាកាយជាររេ់ខលួន ។ 
 ២- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៣- សីេវេតបោមាចសា  ការស្ដទ រអហងតលន្វេីលនិងវត័្ ។ 
 ៤- កាមរឆចនាោ  សេចក្ដីសពញចិត្តក្នុងកាម ។ 
 ៥- បដិចោ  សេចក្ដីថាន ាំងថាន ក់្ ។ 
 ៦- រូបោចា  ត្សប្មក្ក្នុងររ្ ។ 
 ៧- អរូបោចា  ត្សប្មក្ក្នុងអររ្ ។ 
 ៨- មាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់ ។ 
 ៩- ឧទធរច ំ  សេចក្ដីរស្ដរ់រេល់ចិត្ត ។ 
 ១០- អវិជាា  សេចក្ដីលងង់ ។ 

សញ្ញា១០ោ៉ាង 
 ១- អសុភសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនស្ដត ត្ ។ 
 ២- មរណសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៣- អាហាចរ  បដិកូេសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងអាហារថាជា
ររេ់គួរឲ្យសខពើម ។ 
 ៤- សវេចោចក  អនភិរតសញ្ញា  សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនគួរ
សប្ត្ក្អរក្នុងសលាក្ទាំងពួង ។ 
 ៥- អនិរចសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនសទៀង ។ 
 ៦- ទុកខសញ្ញា   សេចក្ដីេមាគ ល់ថាជាទុក្ខ ។ 
 ៧- អនតតសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនហមនខលួន ។ 
 ៨- បហានសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់សែើមបីលេះរង់ ។ 
 ៩- វិោគសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់គួរឲ្យសនឿយណាយ ។ 
 ១០- និចោធសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងវម៌រលត់្ទុក្ខ ។ 
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សញ្ញា១០ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អនិរចសញ្ញា     សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនសទៀង(ក្នុងខន្៥) ។ 
 ២- អនតតសញ្ញា    េមាគ ល់ថាមិនហមនខលួន(ក្នុងអាយត្នៈ១២)  
 ៣- អសុភសញ្ញា    េមាគ ល់ថាមិនស្ដត ត្(ក្នុងអាការៈ៣២) ។ 
 ៤- អាទីនវសញ្ញា េមាគ ល់ថាជាសទេ(សរាគក្នុងកាយ) ។ 
 ៥- បហានសញ្ញា  េមាគ ល់ថាគួរលេះរង់ (អកុ្េលវតិ្ក្កៈ និង
បារវម៌) ។ 
 ៦- វិោគសញ្ញា    េមាគ ល់ក្នុងវម៌ប្បាេចាក្ត្សប្មក្(និរេ ន) 
 ៧- និចោធសញ្ញា   េមាគ ល់ក្នុងវម៌រ ាំលត់្កិ្សលេ(និរេ ន) ។ 
 ៨- សវេចោចក  អនភិរតសញ្ញា  េមាគ ល់ថាមិនគួរឲ្យរកី្រាយ
ក្នុងសលាក្ទាំងពួង (លេះសោយត្ទងគរបហាន ន្វបារវម៌គឺ ត្ណាា  
ឧបាទន  អភិនិសវេ និងអនុេ័យក្នុងេ ដ្ ន) ។ 
 ៩- សវេសង្ខាចរសុ  អនិរចសញ្ញា  េមាគ ល់ក្នុងកិ្រោិមិនប្បាថាន
ឬមិនលុេះលង់សៅក្នុងេង្ខខ រទាំងពួង ។ 
 ១០- អានាបាណស្សតិ  តមរឭក្ខយល់ែសងាើមសចញ-ច្ល ។ 

សញ្ញា១០ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អនិរចសញ្ញា សេចក្ដីេមាគ ល់ថាមិនសទៀង ។ 
 ២- អនតតសញ្ញា េមាគ ល់ថាមិនហមនតួ្ខលួន ។ 
 ៣- មរណសញ្ញា េមាគ ល់ក្នុងសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៤- អាហាចរ  បដិកូេសញ្ញា  េមាគ ល់ថាគួរសខពើមក្នុងអាហារ ។ 
 ៥- សវេចោចក  អនភិរតសញ្ញា  េមាគ ល់ថាមិនគួរសប្ត្ក្អរ
ក្នុងសលាក្ទាំងអេ់ ។ 
 ៦- អដឋិកសញ្ញា េមាគ ល់អេុភហែលមានហត្រាងអែតឹង ។ 
 ៧- បុ ុវកសញ្ញា េមាគ ល់អេុភហែលមានែងក្វចុេះ ។ 
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 ៨- វិនីេកសញ្ញា េមាគ ល់អេុភហែលមានពែ៌សខៀវ ។ 
 ៩- វិរឆិទរកសញ្ញា េមាគ ល់អេុភហែលោច់ជាក្ាំណាត់្ ។ 
 ១០-ឧទធុមាតកសញ្ញា  េមាគ ល់អេុភហែលសែើមសបា៉ាង ។ 

អនុស្សតិ១០ 
 ១- វុោោនុស្សតិ រឭក្ែល់គុែប្ពេះពុទ្ ។ 
 ២- ធមាានុស្សតិ រឭក្ែល់គុែប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សង្ោនុស្សតិ រឭក្ែល់គុែប្ពេះេងឃ ។ 

៤- សីោនុស្សតិ រឭក្ែល់េីលររេ់ខលួន ។ 
 ៥- ច្ឆានុស្សតិ រឭក្ែល់ទនហែលខលួនបានសវេើ ។ 
 ៦- ចទោនុស្សតិ រឭក្ែល់វម៌ ា្ំឲ្យសក្ើត្ជាសទវត ។ 
 ៧- មរណ្ណនុស្សតិ រឭក្ែល់សេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៨- កាយគានុស្សតិ រឭក្ែល់រាងកាយជាររេ់គួរសខពើម ។ 
 ៩- អានាបាណស្សតិ រឭក្ែល់ខយល់ែសងាើមសចញ-ច្ល ។ 
 ១០-ឧបសមានុស្សតិ រឭក្ែល់ប្ពេះនិរេ នជាទីេុខេងរ់ ។ 

កសិណ១០ 
 ១- បឋវីកសិណ យក្ែីជាក្េិែ ។ 
 ២- អាចបាកសិណ យក្ទឹក្ជាក្េិែ ។ 
 ៣- ចតចជាកសិណ យក្សភលើងជាក្េិែ ។ 
 ៤- ោចោកសិណ យក្ខយល់ជាក្េិែ ។ 
 ៥- នីេកសិណ យក្វត្ថុពែ៌សខៀវជាក្េិែ ។ 
 ៦- បីតកសិណ យក្វត្ថុពែ៌សលឿងជាក្េិែ ។ 
 ៧- ចោហិតកសិណ យក្វត្ថុពែ៌ប្ក្ែមជាក្េិែ ។ 
 ៨- ឱោតកសិណ យក្វត្ថុពែ៌េជាក្េិែ ។ 
 ៩- អាចោកកសិណ យក្ពនលឺជាក្េិែ ។ 
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 ១០-អាកាសកសិណ យក្អាកាេទសទជាក្េិែ ។  
អសុភ១០ 

 ១- ឧទធមុាតកអសុភ អេុភហែលសែើមសបា៉ាងស ើង ។ 
 ២- នីេកអសុភ អេុភហែលមានេមបុរសខៀវ ។  
 ៣- វិបុវេកអសុភ អេុភហែលមានខទុេះែ្រសចញ ។ 
 ៤- វិរឆិទរកអសុភ អេុភហែលោច់សចញពីគ្នន  ។ 
 ៥- វិកាាយិតកអសុភ អេុភហែលមានេត្េេីុ ។  
 ៦- វិកខិតកអសុភ អេុភហែលកាត់្ោច់ជាក្ាំណាត់្ៗ ។ 
 ៧- បាតវិកខិតអសុភ អេុភហែលសគការ់មានស្ដន មរវាម ។ 
 ៨- ចោហិតកអសុភ អេុភហែលមាន្មែ្រសចញ ។ 
 ៩- បុ ុវកអសុភ អេុភហែលមានែងក្វ ។ 
 ១០- អដឋិកអសុភ អេុភហែលជារាងអែតឹង ។ 

បេិចពាធ១០ 
 ១- អាោសបេិចពាធ ក្ងេល់សោយទីសៅ ។ 
 ២- កុេបេិចពាធ ក្ងេល់សោយប្ត្ក្្ល ។ 
 ៣- ោភបេិចពាធ ក្ងេល់សោយលាភេកាក រៈ ។ 
 ៤- គណបេិចពាធ ក្ងេល់សោយពួក្ប្ក្ុម ។ 
 ៥- កមេបេិចពាធ ក្ងេល់សោយការង្ខរ ។ 
 ៦- អោោនបេិចពាធ ក្ងេល់សោយសែើរផល្វឆ្ងង យ ។ 
 ៧- ញាតិបេិចពាវ ក្ងេល់សោយពួក្ញាតិ្ ។ 
 ៨- អាពាធបេិចពាធ ក្ងេល់សោយរាំងឺ ។ 
 ៩- គនថបេិចពាធ ក្ងេល់សោយការសរៀន ។ 
 ១០- ឥទធិបេិចពាធ ក្ងេល់សោយឫទ្ិ ។ 
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អប្បនាចកាសេ១០ 
 ១- វតថុវិសទកិរិោ សវេើវត្ថុខ្មងក្នុងខ្មងសប្ដឲ្យស្ដត ត្ ។ 
 ២- ឥន្ទនរិយសមតតបាទនំ  សវេើឥគនទិយឲ្យមានក្មាល ាំងសេមើគ្នន  ។ 
 ៣- និមិតតចកាសេំ ល្ េក្នុងនិមិត្ត ។ 
 ៤- សមចយ  រិតតំ  បគគណ្ណាតិ  ផគងចិត្តស ើងក្នុងេម័យែ៏គួរ ។ 
 ៥- សមចយ  រិតតំ  និគគណ្ណាតិ  េងកត់្ចិត្តក្នុងេម័យែ៏គួរ ។ 
 ៦- សមចយ  រិតតំ  សម្បហំចសតិ  សវេើចិត្តឲ្យរកី្រាយក្នុងេម័យ
ែ៏គួរ ។ 

៧- សមចយ  រិតតំ  អជ្ឈុចបកខតិ  េមលឹងសមើលន្វនិមិត្តក្នុង
េម័យែ៏គួរ ។ 

៨- អសមាហិតបុគគេបរិវជជនា  សវៀរចាក្រុគគលមានចិត្តមិន
ត្មកល់សៅមាាំ ។ 

៩- សមាហិតបុគគេចសវនា  សេពគរ់រុគគលមានចិត្តត្មកល់
សៅមាាំ ។ 

១០- តទធិមុតតា មានចិត្តចុេះេ រ់ក្នុងអរប្េមាវិ ។ 
វិបស្សនូបកកិចេស១០ 

 ១- ឱភាស ពនលឺភលឺស្ដេ ង ។ 
 ២- ញាណ សេចក្ដីែឹង ។ 
 ៣- បីត ិ សេចក្ដីរកី្រាយខ្មល ាំង ។ 
 ៤- បស្សទធិ សេចក្ដីេងរ់កាយេងរ់ចិត្ត ។ 
 ៥- សុខ សេចក្ដីេុខ ។ 
 ៦- អធិចមាកខ សេចក្ដីចុេះចិត្តេ រ់(េទ្ែ៏មានក្មាល ាំង) ។ 
 ៧- បាាហ សេចក្ដីពយោមមាាំ ។ 
 ៨- ឧបោោន ស្ដម រតី្ត្មកល់សៅមាាំ ។ 
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 ៩- ឧចបកាា សេចក្ដីប្ពសងើយ (ត្ប្ត្មរឈត្តុសរកាខ  និងអាវរជនុ-
សរកាខ ) ។ 
 ១០- និកនតិ សេចក្ដីសប្ត្ក្អរ(ត្ណាា ោ៉ាងលតិត្) ។ 

ឧតតរិមនុស្សធមេ១០ 
 ១- ឈាន គុែជាតិ្ែុត្រង់ន្វកិ្សលេ ។ 
 ២- វិចមាកខ វម៌ហែលរចួផុត្ចាក្រាគៈជាសែើម ។ 
 ៣- សមាធិ េភាពហែលត្មកល់ចិត្តមាាំក្នុងអារមមែ៍ ។ 
 ៤- សមាបតតិ គុែជាតិ្ហែលែល់ប្ពម ។ 
 ៥- ញាណទស្សន  កិ្រោិស ើញសោយរញ្ញា (នប្ត្វជិាជ ) ។ 
 ៦- មគគភាវនា  កិ្រោិចសប្មើនន្វមគគ(សរវិរក្ខិយវម៌៣៧) ។  
 ៧- ផេសរឆិកិរិោ  ែាំសែើ រសវេើឲ្យចាេ់លាេ់ន្វផល (អរយិ-
ផល ៤) ។ 
 ៨- កិចេសប្បហាន កិ្រោិលេះរង់កិ្សលេ ។ 
 ៩- វិនីវរណា  រិតតស្ស  ចិត្តមាននីវរែៈប្បាេសែើយ ។ 
 ១០- សុញ្ញាាចរ  អភិរតិ   សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងផទេះែ៏ស្ដង ត់្ ។ 

្បចោជន៍វិន័យ១០ោ៉ាង 
ទស   អតថវចស   បដិរច    តថាគចតន   សាវកានំ   សិកាាបទំ   

បញ្ញតតំ  ។    ប្ពេះត្ថាគត្  ប្ទង់រញ្ាត្តេិកាខ រទែល់ស្ដវក័្ទាំងឡាយ 
ប្ពេះអាស្េ័យអាំណាចប្រសោរន៍១០ោ៉ាងគឺ : 
 ១- សង្ឃសុដឋុាយ សែើមបីសេចក្ដីលតែល់េងឃ ។ 
 ២- សង្ឃផ្ចសុាយ សែើមបីការសៅេរាយែល់េងឃ ។ 
 ៣- ទុមេងកនូំ  បុគគោនំ  និគគហាយ  សែើមបីេងកត់្េងកិនន្វ
រុគគលទាំងឡាយហែលមិនសអៀនខ្មម េ ។ 
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 ៤- ចបសោនំ  ភិកខូនំ  ផ្ចសុវិហាោយ  សែើមបីសៅជាេុខ
ស្េួលែល់ភិក្ខុទាំងឡាយហែលមានេីលជាទីស្េលាញ់ ។ 
 ៥- ទិដឋធមេិកានំ  អាសោនំ  សំវោយ  សែើមបីរារាាំងអាេវវម៌
ទាំងឡាយក្នុងរចចុរបនន ។ 
 ៦- សម្បោយិកានំ  អាសោនំ  បដិោាយ  សែើមបីក្មាច ត់្រង់
ន្វអាេវវម៌ទាំងឡាយក្នុងររសលាក្ ។ 
 ៧- អប្បសនាានំ  បសាោយ  សែើមបីញុាាំងរុគគលទាំងឡាយ
ហែលមិនទន់ប្រេះថាល  ឲ្យប្រេះថាល ស ើង ។ 

៨- បសនាានំ  ភិចយ្ាភាោយ  សែើមបីញុាាំងរុគគលទាំងឡាយ
ហែលប្រេះថាល សែើយ ឲ្យរងឹរតឹ្ហត្ប្រេះថាល ស ើង ។ 

៩- សទធមេដឋិតិោ   សែើមបីឲ្យត្មកល់សៅមាាំននប្ពេះេទ្មម ។ 
១០- វិនោនុគគហាយ  សែើមបីអនុសប្គ្នេះែល់ប្ពេះវន័ិយ ។ 

ចោសរបស់កាម១០ោ៉ាង 
១- អដឋិកងខេូបមា កាមទាំងឡាយឧរមាែ្ចរាងអែតឹង ។ 
២- មំសចបសូបមា ឧរមាែ្ចែុាំស្ដច់ ។ 
៣- តិណុកកូបមា ឧរមាែ្ចគរ់សភលើងកាន់ប្ចាេខយល់ ។ 
៤- អង្ខារកាសូបមា ឧរមាែ្ចរសៅដ រសងើក្សភលើង ។ 
៥- សុបិនកូបមា ឧរមាែ្ចយល់េរតិ ។ 
៦- ោរិតកូបមា ឧរមាែ្ចជាររេ់ខចីសគ ។ 
៧- រុកខផេូបមា ឧរមាែ្ចសែើមស ើមានហផល ។ 
៨- អសិសូនូបមា ឧរមាែ្ចកាាំរិត្និងប្រុញ ។ 
៩- សតតិសូេូបមា ឧរមាែ្ចមុខលាំហពងឬហែក្ស្េួច ។ 
១០- សប្បសិរូបមា ឧរមាែ្ចក្ាលពេ់ ។ 

       អប្បស្ោោ  កាមា  វុាា  ភគវា  វហុទុកាា  វហុបាោសា ។ 
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ប្ពេះមានប្ពេះភាគប្តេ់សែើយថា កាមទាំងឡាយ មានសេចក្ដីេុខ
តិ្ច មានទុក្ខសប្ចើន មានសេចក្ដីចសងតៀត្ចងតល់សប្ចើន ។ 

នាថករណធម៌១០ 
១- សីេោ  ជាអនក្មានេីល ។ 
២- វហុស្សុចា  ជាអនក្បានស្ដដ រ់សប្ចើន សរៀនសប្ចើន ។ 
៣- កេ្ាណមិចាា  ជាអនក្មានមិត្តលត ។ 
៤- សុវចច្ឆ ជាអនក្ប្រសៅង្ខយ ។ 
៥- កឹ  ករណីចយសុ  ទចកាា  ជាអនក្រិុនប្រេរ់រួយសវេើកិ្ចចររេ់

ភិក្ខុ-ស្ដមសែរផងគ្នន  ។ 
៦- ធមេកាចមា ជាអនក្ស្េលាញ់វម៌ ។ 
៧- អារទធវីរិចោ  ប្បារព្សេចក្ដីពយោម ។ 
៨- សនដុចោោ   ជាអនក្េស ដ្ េន្វរចច័យតមមានតមបាន ។ 
៩- សតិមា ជាអនក្មានស្ដម រតី្ ។  
១០- បញ្ញាយ  សមនាាគចា  ជាអនក្ប្រក្រសោយប្បាជាា  ។  

អកុសេកមេបថ១០ 
១- បាណ្ណតិបាចា ការេមាល រ់េត្េ ។ 
២- អទិនាាោន ំ ការលួចប្ទពយសគ 
៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆចោ ការប្រប្ពឹត្តិខុេក្នុងកាមទាំងឡាយ។ 
៤- មុសាោចោ ការសរលរក្យកុ្ែក្ ។ 
៥- បិសុណោច្ឆ ការសរលរក្យញុេះញង់ ។ 
៦- ផរុសោច្ឆ  ការសរលរក្យប្ទសគ្នេះ ។ 
៧- សមផប្បោចបា ការសរលរក្យសរាយរាយ ។ 
៨- អភិជ្ា  ការេមលឹងរ ាំនព ។ 
៩- វ្ាបាចោ  ការចងគាំនុាំ ។ 
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១០- មិច្ឆាទិដឋិ  ការយល់ខុេ ។ 
មគគរិតតេះអកុសេកមេបថ១០ 

សស្ដតរត្តិមគគចិត្ត  លេះបាណាតិ្បាត្  អទិ ន្ ទន  កាសមេុ 
មិចាា ចារ,  មុស្ដវាទ  មិចាា ទិែាិ ។ 

េក្ទគ្នមិមគគចិត្ត  លេះអកុ្េលក្មមរថសប្គ្នត្ប្គ្នត្ហែល
សៅេល់អាំពីរឋមមគគលេះសែើយ សោយត្នុក្របហាន ។ 

អ្គ្នមិមគគចិត្ត  លេះរិេុណាវាទ  ផរេុវាទ និង ពយបាទ ។ 
អរែត្តមគគចិត្ត  លេះេមផរបលារៈ និង អភិរា ។ 

អារមេណ៍និងមូេរបស់កមេបថ១០ 
១- បាណ្ណតិបាត  មានរីវតិិ្គនទិយ និង េង្ខខ រជាអារមមែ៍, 

មានសទេៈ និង សមាែៈ ជាម្ល ។ 
២- អទិនាាោន មានេត្េ និង េង្ខខ រជាអារមមែ៍,មានសលាភៈ  

សទេៈ និង សមាែៈ ជាម្ល ។ 
៣- កាចមសុមិច្ឆាច្ឆរ  មានេង្ខខ រជាអារមមែ៍, មាន សលាភៈ

និង សមាែៈ ជាម្ល ។ 
៤- មុសាោទ មានេត្េ និង េង្ខខ រជាអារមមែ៍, មានសលាភៈ  

សទេៈ និង សមាែៈ ជាម្ល ។ 
៥-  បិសុណ្ណោច្ឆ មានេត្េជាអារមមែ៍,មានសលាភៈ សទេៈ 

និង សមាែៈ ជាម្ល ។ 
៦- ផរុសោច្ឆ  មានេត្េជាអារមមែ៍,មានសទេៈ និងសមាែៈ

ជាម្ល ។ 
៧- សមផប្បោបៈ    មានេត្េ  និង េង្ខខ រជាអារមមែ៍,    មាន

សលាភៈ  សទេៈ និង សមាែៈ ជាម្ល ។ 
៨- អភិជ្ា   មានេត្េជាអារមមែ៍,   មានសលាភៈ និង សមាែៈ 
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ជាម្ល ។ 
៩- វ្ាបាទ    មានេត្េជាអារមមែ៍, មានសទេៈ និង សមាែៈ

ជាម្ល ។ 
១០- មិច្ឆាទិដឋិ     មានេង្ខខ រជាអារមមែ៍,    មានសលាភៈ   និង 

សមាែៈ ជាម្ល ។  
កុសេកមេបថ១០ 

១- បាណ្ណតិបាា  ចវរមណី  សចត្្សវៀរចាក្ការេមាល រ់េត្េ 
២- អទិនាាោនា   ចវរមណី   សចត្្សវៀរចាក្ការលួចប្ទពយសគ  
៣- កាចមសុ  មិច្ឆាច្ឆោ  ចវរមណី  សចត្្សវៀរចាក្ការប្រប្ពឹត្តិ

ខុេក្នុងកាមទាំងឡាយ ។ 
៤- មុសាោោ  ចវរមណី  សចត្្សវៀរចាក្និោយកុ្ែក្ ។ 
៥- បិសុណ្ណយ  ោច្ឆយ  ចវរមណី  សចត្្សវៀរចាក្ការ

សរលរក្យញុេះញង់ ។ 
៦- ផរុសាយ  ោច្ឆយ  ចវរមណី  សចត្្សវៀរចាក្ការសរល

រក្យប្ទសគ្នេះ ។ 
៧- សមផប្បោបា  ចវរមណី  សចត្្សវៀរចាក្ការសរលរក្យ

សរាយរាយឥត្ប្រសោរន៍ ។ 
៨- អនភិជ្ា    ការមិនេមលឹងរ ាំនពចង់បានប្ទពយសគ ។ 
៩- អវ្ាបាចោ  ការមិនចងគាំនុាំ ។ 
១០- សមាាទិដឋិ    ការយល់ស ើញប្ត្ូវ ។ 
* ក្មមរថេររុទាំអេ់មាន៨០ គឺខ្មងកុ្េល៤០ ខ្មង

អកុ្េល៤០, ក្នុងខនីមួយៗហចក្សចញជា៤គឺ សវេើសោយខលួនឯង១ សប្រើ
សគឲ្យសវេើ១ សប្ត្ក្អរនឹងសគសវេើ១ សរលេរសេើរន្វអាំសពើហែលសគសវេើ១ ។ 

 



-640- 

 

ភិកខុ្បកបចោយធម១៌០ជាឧតតមបុរស 
 ១- កាមរឆចនាោ  បហីចនា ភិក្ខុបានលេះកាមចានទៈ ។ 
 ២- វ្ាបាចោ  បហីចនា ភិក្ខុលេះពយបាទៈ ។ 
 ៣- ថីនមិទធ ំ បហីនំ  ភិក្ខុលេះថីនមិទ្ៈ ។ 
 ៤- ឧទធរចកុកកុរចំ  បហីនំ លេះឧទ្ចចកុ្ក្កុចចៈ ។ 
 ៥- វិរិកិច្ឆា  បហីនា  លេះវចិិកិ្ចាា  ។ 
 ៦- អចសចកខន   សីេកខចនធន      សមនាាគចា  ប្រក្រសោយ 
េីលក្ខន្ ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ៧- អចសចកខន  សមាធិកខចនធន  សមនាាគចា  ប្រក្រសោយ
េមាវិក្ខន្ ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ៨- អចសចកខន  បញ្ញាខចនធន   សមនាាគចា  ប្រក្រសោយ
រញ្ញា ខន្ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ៩- អចសចកខន   វិមុតតិកខចនធន   សមនាាគចា  ប្រក្រសោយ
វមុិត្តិក្ខន្ ជាអសេក្ខៈ ។ 
 ១០- អចសចកខន  វិមុតតិញ្ញាណទស្សនកខចនធន  សមនាាគចា  
ប្រក្រសោយវមុិត្តិញ្ញា ែទេសនក្ខន្ ជាអសេក្ខៈ ។   

វុទធគុណ១០ោ៉ាង 
១- អរហ ំ ប្ពេះអងគឆ្ងង យចាក្េប្ត្ូវគឺកិ្សលេ ។ 
២- សមាាសមពុចោោ  ប្ពេះអងគប្តេ់ែឹងឯងសោយប្រនព ។ 
៣- វិជាាររណសម្បចនាា     ប្ពេះអងគរររ្ិែ៌ សោយវជិាជ      និង 

ចរែៈ ។ 
៤- សុគចា  ប្ពេះអងគមានែាំសែើ រលត ។ 
៥- ចោកវិទូ  ប្ពេះអងគប្ជារចាេ់ន្វនប្ត្សលាក្ ។ 
៦- អនុតតចោ  ប្ពេះអងគគ្នម នរុគគលណាសេមើសោយគុែ ។ 
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៧- បុរិសទមេសារថិ  ប្ពេះអងគជាស្ដរថីទ្ ម្ នន្វរុរេ ។ 
៨- សាាចទវមនុស្ោនំ  ប្ពេះអងគជាប្គូននសទវតនិងមនុេស

ទាំងឡាយ ។ 
៩- វុចោោ  ប្ពេះអងគប្តេ់ែឹងសែើយ ។ 
១០- ភគោ  ប្ពេះអងគមានចាំហែក្ននវម៌ ។ 

ចែកទោយគ ុ ៣ 

- ទី ២  ៣  ៥  ជាបញ្ញញ គណុ្ ។ 
- ទី ១  ៤  ៦  ជាវេុិទធា ិគណុ្ ។ 
- ទី ៧  ៨  ៩  ១០ ជាករណុាគណុ្ ។ 

គុ  ៣ យ៉ា ងទ ៀត 

- ទី ១  ២  ៣  ៤  ៥ ជាអតត ិតគណុ្ ។ 

- ទី ៦  ៧  ៨  ជាបរ ិតគណុ្ ។ 

- ទី ៩  ១០  ជាអតត ិត+បរ ិតគណុ្ ។ 
អរិយោស១០ោ៉ាង(១) 

១- បញ្ចងគវិប្បហីចនា    ជាអនក្មានអងគ៥លេះរង់សែើយ ។ 
២- អ ងគសមនាាគចា  ប្រក្រសោយអែ ងគុសរកាខ  ។ 
៣- ឯការចកាា  មានកិ្រោិរក្ាវម៌ហត្មួយ ។ 
៤- រតុោបចស្សចនា  មានវម៌ជាសប្គឿងពឹងហផតក្៤ោ៉ាង ។  
៥- បនុណណប្បចរចកសចច្ឆា  លេះរង់េចចៈហែលរុគគលប្រកាន់

សផសងៗគ្នន  ។ 

                                                            

១- វម៌ជាសប្គឿងសៅររេ់ប្ពេះអរយិៈ ។ 
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៦- សមវយសចដឋសចនា    បានលេះរង់ន្វការហេេងរក្ ប្រេះ
ស្េ េះសែើយ ។ 

៧- អនាវិេសងកចប្ា  មានសេចក្ដីប្តិ្េះរេិះមិនសៅែមង ។ 
៨- បស្សទធកាយសង្ខាចោ  មានកាយេង្ខខ រេងរ់រមាង រ់សែើយ ។ 
៩- សវិមុតតរិចាា  មានចិត្តរចួស្េ េះសែើយសោយលត ។ 
១០- សុវិមុតតប្បចញ្ញា  មានប្បាជាា រចួស្េ េះសែើយសោយលត។  

ទកខិចណយ្យបុគគេ១០វួក 
១- អរហំ  សមាាសមពុចោោ  ប្ពេះអរែនតេមាម េមពុទ្ ។ 
២- បចរចកវុចោោ   ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ ។ 
៣- ឧភចាភាគវិមុចាា  រុគគលហែលរចួផុត្ទាំងពីរចាំហែក្។  
៤- បញ្ញាវិមុចាា រុគគលរចួផុត្សោយរញ្ញា  ។ 
៥- កាយសកខី  រុគគលមានកាយជារនទល់ ។ 
៦- ទិដឋប្បចាា   រុគគលែល់ន្វទិែាិ ។ 
៧- សោោវិមុចាា   រុគគលរចួផុត្សោយេទ្ ។ 
៨- ធមាានុសារី   រុគគលតមរឭក្សោយរញ្ញា  ។ 
៩- សោោនុសារី   រុគគលតមរឭក្សោយេទ្ ។ 
១០- ចា្តភូ   រុគគលមានរញ្ញា ខពេ់ រិត្នឹងបានលុេះ

សស្ដតរត្តិមគគ ។ 
ទសវេញ្ញាណ១០ 

១- ឋានាឋានញ្ញាណ  ប្បាជាា ែឹងចាេ់ន្វឋានៈ និងអោា នៈ។ 
២- វិបាកញ្ញាណ  ប្បាជាា ែឹងវបិាក្ររេ់ក្មម ។ 
៣- សវេតថ  ាមនីបដិបោញាណ  ប្បាជាា ែឹងចាេ់ន្វ

សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិជាសប្គឿងែល់ក្នុងទីទាំងពួង ។ 
៤- នានាធាតុញ្ញាណ  ប្បាជាា ែឹងចាេ់ន្វធ្លតុ្សផសងៗ ។ 



-643- 

 

៥- នានាធិមុតតិញ្ញាណ  ប្បាជាា ែឹងចាេ់ ន្វអវយស្េ័យនន
េត្េសផសងៗ ។ 

៦- ឥន្ទនរិយបចោបរិយតតញ្ញាណ  ប្បាជាា ែឹងចាេ់ន្វសែតុ្ទន់
ថយនិងសែតុ្ចាេ់កាល ននឥគនទិយររេ់េត្េ ។ 

៧- ឈានាទិសងកិចេសាទិញ្ញាណ  ប្បាជាា ែឹងចាេ់ន្វសែតុ្
មិនមានកិ្សលេជាសែើមននវម៌មាន្នជាសែើម ។ 

៨- បុចវេនិោសានុស្សតិញ្ញាណ  ប្បាជាា រឭក្ស ើញន្វជាតិ្ក្នុង
អ្តីត ។ 

៩- រុតូបបាតញ្ញាណ  ប្បាជាា ែឹងចាេ់ន្វចុតិ្ និងរែិេន្ិ ។ 

១០- អាសវកខយញ្ញាណ  ប្បាជាា ែឹងចាេ់ន្វការអេ់សៅនន
អាសវៈ ។ 

វិបស្សនាញាណ១០ 
 ១- សមេសនញ្ញាណ ប្បាជាា ពិចារណាស ើញេង្ខខ រមិនសទៀង  
 ២- ឧទយវេយញ្ញាណ     ប្បាជាា ពិចារណាស ើញការសក្ើត្ និង 
ការរលត់្ននេង្ខខ រ ។ 
 ៣- ភងគញ្ញាណ  ប្បាជាា ពិចារណា ស ើញការហរក្ធ្លល យនន
េង្ខខ រ(គឺស ើញ ឧបាទៈ  ឋិតិ្  ភងគៈ) ។ 
 ៤- ភយតុបោោនញ្ញាណ  ប្បាជាា ពិចារណាស ើញសទេនន
េង្ខខ រ ។ 
 ៥- អាទីនវញ្ញាណ  ប្បាជាា ពិចារណាស ើញសទេននេង្ខខ រ
មានទុក្ខសប្ចើន មានសរាគសប្ចើន ។ 
 ៦- និវេិោញាណ  ប្បាជាា ពិចារណា ស ើញេង្ខខ រគួរឲ្យ 
សនឿយណាយ រិនអែតន់ ។ 
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 ៧- មុញ្ចិតុកមយ្ាញាណ  ប្បាជាា ពិចារណារក្ឧបាយសែើមបីរចួ
ចាក្ពីេង្ខខ រ ។ 
 ៨- បដិសង្ខាញាណ  ប្បាជាា ពិចារណា េង្ខខ រសោយនប្ត្
លក្ខែ៍ ។ 
 ៩- សង្ខារូចបកាាញាណ  ប្បាជាា ពិចារណាតាំងចិត្តប្ពសងើយក្នុង
េង្ខខ រ ។ 
 ១០- អនុចោមិកញ្ញាណ  ប្បាជាា ពិចារណាន្វេង្ខខ រអនុសលាម
តមប្ពេះអរយិៈ តាំងពីេមមេនញ្ញា ែប្ត្លរ់មក្ ។ 

ទ ើញកចនែងខ្ែះថា : 
១- សមេសនញ្ញាណ 
២- ឧទយវេយញ្ញាណ  
៣- ភងគញ្ញាណ 
៤- ភយតុបោោនញ្ញាណ  
៥- អាទីនវញ្ញាណ  
៦- និវេិោញាណ 
៧- មុញ្ចតិុកម្យាញាណ  
៨- សង្ខារូចបកាាញាណ  
៩- អនុចោមិកញ្ញាណ 
១០- ចា្តភូញាណ  រញ្ញា ពិចារណា សលើក្ចិត្តស ើងកាន់

អរយិមគគតមឧរនិេស័យររេ់ខលួន ។ 
* វរិេស្រញ្ញា  ឬវរិេស្ញាែទាំង១០ប្រការសនេះ ជាវម៌

េប្មារ់សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វប្ពេះនិរេ ន ។ 
បញ្ញា១០ោ៉ាង 

១- វម៌១គឺ សតេោំងវួងរស់ចៅចោយសារអាហារ  
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២- វម៌២គឺ នាម ១  រូប ១  
៣- វម៌៣គឺ ចវទនា ៣  
៤- វម៌៤គឺ សតិប្បោោន ៤  
៥- វម៌៥គឺ ឥន្ទនរិយ ៥  
៦- វម៌៦គឺ និស្សរណីយធាតុ ៦  
៧- វម៌៧គឺ ចពាជ្ឈងគ ៧  
៨- វម៌៨គឺ អដឋងគិកមគគ ៨  
៩- វម៌៩គឺ សាាោស ៩  
១០-វម៌១០គឺ កុសេកមេបថ ១០ ។ 

ការបញ្្ឈប់បាតិចមាកខមាន១០ 
១- ភិក្ខុប្តូ្វបារារិក្ អងគុយក្នុងររេ័ិទស្េះ ។ 
២- រក្យពែ៌្អាំពីភិក្ខុប្តូ្វបារារិក្  ហែលេងឃសវេើមិនទន់

សស្េច ។ 
៣- អនុរេមបនន អងគុយក្នុងររេ័ិទស្េះ ។ 
៤- រក្យពែ៌្អាំពីអនុរេមបនន ហែលេងឃសវេើសៅមិនទន់

សស្េច ។  
៥- ភិក្ខុសរលលាេិកាខ  អងគុយក្នុងររេ័ិទស្េះ ។ 
៦- រក្យពែ៌្អាំពីភិក្ខុសរលលាេិកាខ   ហែលេងឃសវេើមិន

ទន់សស្េច ។ 
៧- រែឌ ក្ៈ អងគុយក្នុងររេ័ិទស្េះ ។ 
៨- រក្យពែ៌្អាំពីរែឌ ក្ៈ ហែលេងឃសវេើមិនទន់សស្េច ។ 
៩- ភិក្ខុអនក្ប្រទ្េដភិក្ខុនី អងគុយក្នុងររេ័ិទស្េះ ។ 
១០- រក្យពែ៌្អាំពីភិក្ខុអនក្ប្រទ្េដភិក្ខុនី ហែលេងឃសវេើមិន

ទន់សស្េច ។ 
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ភិកខុ្បកបធម៌១០ញ ៉ាំងកុេបុតតឧបសម្បោបាន 
១- បាតិចមាកខសំវរសំវុចា  ភិក្ខុេប្ងួមក្នុងេីលបាតិ្សមាក្ខ។  
២- វហុស្សុចា  ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
៣- បាតិចមាកខំ  វិាាចរន  សាាគតំ  សចេះចាាំបាតិ្សមាក្ខសោយ

ពិស្ដដ រ ។ 
៤- បដិវចោ  គិោនំ  ឧបោោតុំ  ោ  ឧបោោចបតុំ  ោ  ជាអនក្

អង់អាចសែើមបីរសប្មើ ឬឲ្យសគរសប្មើន្វអនក្រាំងឺ ។ 
៥- បដិវចោ  អនភិរតឹ  វូបកាចសតុំ  ោ  វូបកាសាចបតុំ  ោ  

ជាអនក្អង់អាចសែើមបីរមាង រ់ ឬឲ្យសគរមាង រ់សេចក្ដីអផសុក្ ។ 
៦- បដិវចោ  ឧប្បននំ  កុកកុរចំ  ធមេចា  វិចនាចទតុំ  ជាអនក្

អង់អាចសែើមបីរស ទ្ រង់សេចក្ដីេងស័យហែលសក្ើត្សែើយសោយវម៌ ។ 
៧- បដិវចោ  ឧប្បននំ  ទិដឋិគតំ  ធមេចា  វិចវចរតុំ  ជាអនក្

អង់អាចសែើមបីក្មាច ត់្រង់ទិែាិហែលសក្ើត្សែើយសោយវម៌ ។ 
៨- បដិវចោ  អធិសីចេ  សមាចបតុំ  ជាអនក្អង់អាចសែើមបី

ញុាាំងរុគគលឲ្យេមាទនក្នុងអវិេីល ។ 
៩- បដិវចោ  អធិរិចតត  សមាចបតុំ  ជាអនក្អង់អាចសែើមបី

ញុាាំងរុគគលឲ្យេមាទនក្នុងអវិចិត្ត ។ 
១០- បដិវចោ  អធិបញ្ញាយ  សមាចបតុំ  ជាអនក្អង់អាច

សែើមបីញុាាំងរុគគលឲ្យេមាទនក្នុងអវិរបញ្ញា  ។ 
សង្ឃណបកាាចោយចហតុ១០ 

១- អធមេំ  ធចមាាតិ  ទីចបនតិ  ពួក្ភិក្ខុេហមដងន្វេភាពមិនហមន
វម៌ ថាជាវម៌ ។ 

២- ធមេំ  អធចមាាតិ  ទីចបនតិ  េហមដងន្វវម៌ ថាមិនហមនវម៌ ។ 
៣- អវិនយំ   វិនចោតិ   ទីចបនតិ   េហមដងន្វេភាពមិនហមន 
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វន័ិយ ថាជាវន័ិយ ។ 
៤- វិនយំ   អវិនចោតិ   ទីចបនតិ   េហមដន្វវន័ិយ ថាមិនហមន 

វន័ិយ ។ 
៥- អភាសិតំ  តថាគចតន  ភាសិតំ  តថាគចតនាតិ  ទីចបនតិ  

េហមដងន្វវមមវន័ិយហែលត្ថាគត្មិនបានេហមដង ថាត្ថាគត្បាន
េហមដង ។ 

៦- ភាសិតំ  តថាគចតន  អភាសិតំ  តថាគចតនាតិ  ទីចបនតិ
េហមដងន្វវមមវន័ិយហែលត្ថាគត្បានេហមដង ថាត្ថាគត្មិនបាន
េហមដង ។ 

៧- អនារិណណំ  តថាគចតន  អារិណណំ  តថាគចតនាតិ  ទីចបនតិ
េហមដងន្វវត្តហែលត្ថាគត្មិនបានេនសាំ ថាត្ថាគត្បានេនសាំ ។ 

៨- អារិណណំ  តថាគចតន  អនារិណណំ  តថាគចតនាតិ  ទីចបនតិ 
េហមដងន្វវត្តហែលត្ថាគត្បានេនសាំ ថាត្ថាគត្មិនបានេនសាំ ។  

៩-  អប្បញ្ញតត ំ  តថាគចតន  បញ្ញតតំ  តថាគចតនាតិ  ទីចបនតិ 
េហមដងន្វេិកាខ រទ     ហែលត្ថាគត្មិនបានរញ្ាត្ត  ថាត្ថាគត្បាន
រញ្ាត្ត ។ 

១០- បញ្ញតតំ  តថាគចតន  អប្បញ្ញតតំ  តថាគចតនាតិ  ទីចបនតិ
េហមដងន្វេិកាខ រទ ហែលត្ថាគត្បានរញ្ាត្ត ថាត្ថាគត្មិនបាន
រញ្ាត្ត ។ 

ចត  ឥចមហិ  ទសហិ  វតថូហិ  អវកស្សនតិ  បវកស្សនតិ  អាចវ-
និកកមាានិ  កចោនតិ  អាចវនិកបាតិចមាកខំ  ឧទរិស្សនតិ ។ ភិក្ខុទាំងស្េះ 
ែឹក្ ា្ំរងខាំ សវេើន្វេងឃក្មមសផសងគ្នន  េហមដងន្វបាតិ្សមាក្ខសផសងគ្នន  
សោយវត្ថុ១០ោ៉ាងសនេះឯង ។ 
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* ចាំហែក្សែតុ្ហែល ា្ំឲ្យេងឃប្ពមសប្ពៀងគ្នន មាន១០ោ៉ាង 
ហែលមានសេចក្ដីផទុយគ្នន  ។ 

មូេចហតុននវិោទមាន១០ 
១- អនាបតតឹ  អាបតតីតិ  ទីចបនតិ  ពួក្ភិក្ខុេហមដងន្វអ្រត្តិ ថា

ជាអារត្តិ ។ 
២- អាបតតឹ  អនាបតតីតិ  ទីចបនតិ  េហមដន្វអារត្តិ ថាជាអ្រត្តិ  
៣- េហុកាបតតឹ  គរុកាបតតីតិ  ទីចបនតិ  េហមដន្វលែុការត្តិ 

ថាជាគរកុារត្តិ ។ 
៤- គរុកាបតតឹ   េហុកាបតតីតិ   ទីចបនតិ  េហមដងន្វគរកុារត្តិ 

ថាជាលែុការត្តិ ។ 
៥- ទុដឋុោាបតតឹ  អទុដឋុោាបតតីតិ  ទីចបនតិ  េហមដងន្វទុែាុលាល រត្តិ 

ថាជាអទុែាុលាល រត្តិ ។ 
៦- អទុដឋុោាបតតឹ  ទុដឋុោាបតតីតិ   ទីចបនតិ  េហមដងន្វអទុែាុលាល -

រត្តិ ថាជាទុែាុលាល រត្តិ ។ 
៧- សាវចសសាបតតឹ  អនវចសសាបតតីតិ  ទីចបនតិ  េហមដងន្វ

ស្ដវសេស្ដរត្តិ ថាជាអនវសេស្ដរត្តិ ។ 
៨- អនវចសសាបតតឹ  សាវចសសាបតតីតិ  ទីចបនតិ  េហមដងន្វ

អនវសេស្ដរត្តិ ថាជាស្ដវសេស្ដរត្តិ ។ 
៩- សប្បដិកមាាបតតឹ  អប្បដិកមាាបតតីតិ  ទីចបនតិ   េហមដងន្វ

េរបែិក្មាម រត្តិ ថាជាអរបែិក្មាម រត្តិ ។ 
១០- អប្បដិកមាាបតតឹ  សប្បដិកមាាបតតីតិ  ទីចបនតិ  េហមដងន្វ

អរបែិក្មាម រត្តិ ថាជាេរបែិក្មាម រត្តិ ។ 
ស្ដវសេស្ដរត្តិ 
េរបែិក្មាម រត្តិ 

អារត្តិសៅហក្បាន(អារត្តិ៦ក្ង) 
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អនវសេស្ដរត្តិ 
អរបែិក្មាម រត្តិ 

អភិណាប្បរចចវកខណៈ១០ 
 ១- ចវវណណិយមហិ  អជ្ឈុបគចា (រពេរិត្គរបីពិចារណាសរឿយៗ
ថា) អាតម អញមានសភទសផសងពីប្គែេថសែើយ ។ 
 ២- បរប្បដិវោោ  ចម  ជីវិកា  ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ររេ់អាតម អញ
ជារ់សោយរុគគលែនទ ។ 
 ៣- អចញ្ញា  ចម  អាកចប្ា   ករណីចោ  អាតម អញគួរសវេើន្វ
អាក្របកិ្រោិសផសងពីប្គែេថ ។ 
 ៤- ករចិ  នុ  ចោ  ចម  អាា  សីេចា  ន  ឧបវទតិ  អាតម អញ
មិនតិ្េះសែៀលខលួនឯង សោយេីលវម៌បានសទឬ ។ 
 ៥- ករចិ  នុ  ចោ  ចម  អនុវិរច  វញ្ញូ   ស្វហេច្ឆរី  សីេចា  
ន ឧបវទនតិ  ពួក្េប្ពែមចារជីាវញិ្ា្រន គយគន់សមើលសែើយមិន
តិ្េះសែៀលអាតម អញសោយេីលបានសទឬ ។ 
 ៦- សចវេហិ  ចម  បិចយហិ   មនាចបហិ   នានាភាចោ  វិនា-
ភាចោ  ការប្រត់្ប្បាេនិរាេចាក្េត្េ និងេង្ខខ រទាំងអេ់ហែលជា
ទីស្េលាញ់ ជាទីគ្នរ់ចិត្តននអាតម អញហត្ងមានជាវមមត ។ 
 ៧- កមេស្សចកាមហិ  កមេោោចោ  កមេចោនិ  កមេវទធុ  កមេ-
ប្បដិសរចណ្ណ  យំ  កមេំ  ករិស្ោមិ  កេ្ាណំ  ោ  បាបកំ  ោ  តស្ស  
ោោចោ  ភវិស្ោមិ  អាតម អញមានក្មមជាររេ់ខលួន មានក្មមជា
ទោទ មានក្មមជាក្ាំសែើ ត្ មានក្មមជាសៅពងស មានក្មមជាសប្គឿង
រឭក្ស ើញ អាតម អញនឹងសវេើន្វក្មមណា លតក្ដី អាប្ក្ក់្ក្ដី អាតម អញ
គង់នឹងបានទទួលន្វផលក្មមស្េះពុាំខ្មន ។ 

អារត្តិហក្មិនបាន(បារារិការត្តិ) 
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 ៨- កថមភូតស្ស  ចម  រតតិនរិ  ោ  វីតិបតនតិ  យរ់នឹងនថង
ទាំងឡាយសចេះហត្ក្នលងសៅៗ សត្ើអាតម អញបានសវេើអេីខលេះសែើយ ។ 
 ៩- ករចិ  ន ុ ចោហំ  សុញ្ញាាចរ  អភិរមាមិ  េពេនថងសនេះអាតម
អញមានសេចក្ដីអភិរមយ សប្ត្ក្អរក្នុងផទេះស្ដង ត់្ខលេះហែរឬសទ ។ 
 ១០- អតថិ  នុ  ចោ  ចម  ឧតតរិមនុស្សធមាា  អេមរិយញ្ញាណ-
ទស្សនវិចសចសា  អធិគចា  ចសាហំ  បរឆិចម  កាចេ  ស្វហេច្ឆរីហិ  
បុចោោ  ន  មងកុ  ភវិស្ោមិ  ឧត្តរមិនុេសវម៌មានែល់អាតម អញហែរ
ឬសទ វម៌ែ៏វសិេេហែលគួរនឹងស ើញ សោយប្បាជាា ែ៏ប្រសេើរ អាតម
អញបានប្តេ់ែឹងសែើយឬ អាតម អញស្េះេប្ពែមចារទីាំងឡាយ
េួរក្នុងកាលជាទីរាំផុត្(មរែេម័យ)នឹងមិនអឹមសអៀមសទឬ ។ 

ធម៌១០ោ៉ាងឋិតកនុងសរីរៈ 
 ១- សីតំ  ប្ត្ជាក់្ ។ 
 ២- ឧណាំ  សដដ  ។ 
 ៣- ជិ ច្ឆា  សេចក្ដីឃ្លល ន ។ 
 ៤- បិបាសា  សេចក្ដីសស្េក្ ។ 
 ៥- ឧច្ឆាចោ  (រស ទ្ រង់)ឧចាច រៈ ។ 
 ៦- បស្ោចោ  (រស ទ្ រង់)រេាវៈ ។ 
 ៧- កាយសំវចោ េប្ងួមកាយ ។ 
 ៨- វរីសំវចោ       េប្ងួមវាចា ។ 
 ៩- អាជីវសំវចោ   េប្ងួមក្នុងការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ ។ 
 ១០- ចបាចនាវភវិកា  ភវសង្ខាចោ  ភវេង្ខខ រហែល ា្ំេត្េសក្ើត្
ក្នុងភពសទៀត្ ។ 

សាោណីយធម៌១០ 
 ១- សីេោ  ជាអនក្មានេីល ។ 
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 ២- វហុស្សុចា ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- កេ្ាណមិចាា ជាអនក្មានមិប្ត្លត ។ 
 ៤- សុវចច្ឆ  ជាអនក្ប្រសៅង្ខយ ។ 
 ៥- កឹ  ករណីចយសុ  ទចកាា  ជាអនក្រិុនប្រេរ់ក្នុងកិ្ចចការណា
នីមួយររេ់ភិក្ខុ-ស្ដមសែរផងគ្នន  ។ 
 ៦- ធមេកាចមា  ជាអនក្ស្េលាញ់វម៌ ។ 
 ៧- អារទធវីរិចោ   ជាអនក្ប្បារព្ពយោម ។ 
 ៨- សនតចុោោ  ជាអនក្េស ត្ េ ។ 
 ៩- សតិមា  ជាអនក្មានស្ដម រតី្ ។ 
 ១០- បញ្ញោ  ជាអនក្មានរញ្ញា  ។ 

កថាវតថុ១០ 
 ១- អប្បិរឆកថា និោយអាំពីសេចក្ដីប្បាថាន តិ្ច ។ 
 ២- សនតុដឋិកថា   និោយអាំពីសេចក្ដីេស ត្ េ ។ 
 ៣- បវិចវកកថា   និោយអាំពីសេចក្ដីស្ដង ត់្ ។ 
 ៤- អសំសគគកថា និោយពីការមិនសៅប្ច ាំសោយពួក្ ។  
 ៥- វីរិោរមភកថា និោយអាំពីការប្បារព្ពយោម ។ 
 ៦- សីេកថា  និោយអាំពីេីល ។ 
 ៧- សមាធិកថា និោយអាំពីេមាវិ ។ 
 ៨- បញ្ញាកថា  និោយអាំពីរញ្ញា  ។ 
 ៩- វិមុតតកិថា  និោយអាំពីវមុិត្តិ ។ 
 ១០- វិមុតតិញ្ញាណទស្សនកថា   

និោយអាំពីវមុិត្តិញ្ញា ែទេសនៈ ។  
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បនាា១០ោ៉ាង 
 ១- ការសប្ត្ក្អរក្នុងពួក្គែៈ ជារ ល្ ររេ់រុគគលមានសេចក្ដី
េងរ់ស្ដង ត់្ជាទីសប្ត្ក្អរ ។ 
 ២- ការប្រក្រសរឿយៗន្វេុភនិមិត្ត ជារ ល្ ររេ់រុគគលហែល
ប្រក្រសរឿយៗន្វអេុភនិមិត្ត ។ 
 ៣- ការស ើញន្វេប្ត្ូវគឺហលបងសផសងៗ ជារ ល្ ររេ់រុគគល
មានទេ រប្គរ់ប្គងសែើយក្នុងឥគនទិយទាំងឡាយ ។ 
 ៤- ការប្តច់សៅរិត្មាតុ្ប្គ្នម ជារ ល្ ររេ់ប្ពែមចរយិៈ ។ 
 ៥- េាំស ង ជារ ល្ ររេ់រឋមរាន ។ 
 ៦- វតិ្ក្កៈ និង វចិារៈ ជារ ល្ ររេ់ទុតិ្យរាន ។ 
 ៧- រីតិ្ ជារ ល្ ររេ់ត្តិ្យរាន ។ 
 ៨- អេាេរបេាេៈ ជារ ល្ ររេ់ចតុ្ត្ថរាន ។ 
 ៩- េញ្ញា  និង សវទ្ ជារ ល្ ររេ់េញ្ញា សវទយិត្និសរាវ-
េមារត្តិ ។ 
 ១០- រាគៈ ជារ ល្  សទេៈជារ ល្   សមាែៈជារ ល្  ។ 

ធម៌្ក១០ោ៉ាងកនុងចោក 
 ១- ចភាា  ឥោោ សភាគៈជាទីប្បាថាន  ។ 
 ២- វណ្ណោ   ឥចោោ ពែ៌េមបុរជាទីប្បាថាន  ។ 
 ៣- អាចោគ្យំ  ឥដឋំ េភាពមិនមានសរាគជាទីប្បាថាន  ។ 
 ៤- សីោនិ  ឥោោនិ េីលជាទីប្បាថាន  ។ 
 ៥- ្វហេររិយំ  ឥដឋំ ប្ពែមចរយិៈជាទីប្បាថាន  ។ 
 ៦- មិាា  ឥោោ  មិត្តជាទីប្បាថាន  ។ 
 ៧- ពាហុសរចំ  ឥដឋំ ភាពជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ជាទីប្បាថាន  ។ 
 ៨- បញ្ញា  ឥោោ ប្បាជាា ជាទីប្បាថាន  ។ 
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 ៩- ធចមាា  ឥចោោ វម៌ជាទីប្បាថាន  ។ 
 ១០- សាា  ឥោោ ឋានេួគ៌ជាទីប្បាថាន  ។ 

ធម១៌០អនតោយដេ់ធម៌១០ 
 ១- អេស្សំ  ចភាានំ  បរិបចនាា  ការខជិលប្ចអ្េ ា្ំឲ្យ
អនតរាយែល់សភាគៈ ។ 
 ២- អមណោនា  អវិភូសនា  វណណស្ស  បរិបចនាា  ការមិន
ប្រោរ់ មិនតក់្ហត្ង ា្ំឲ្យអនតរាយែល់ពែ៌េមបុរ ។ 
 ៣- អសប្ាយកិរិោ  អាចោគ្យស្ស  បរិបចនាា  ការសវេើន្វ
សេចក្ដីមិនេរាយ ា្ំឲ្យអនតរាយែល់ភាពមិនមានសរាគ ។ 
 ៤- បាបមិតតា  សីោនំ  បរិបចនាា  មិត្តលាមក្ ា្ំឲ្យអនតរាយ
ែល់េីល ។ 
 ៥- ឥន្ទនរិោសំវចោ  ្វហេររិយស្ស  បរិបចនាា  ការមិនេប្ងួម
ឥគនទិយ ា្ំឲ្យអនតរាយែល់ប្ពែមចរយិៈ ។ 
 ៦- វិសំោទនា  មិាានំ  បរិបចនាា  ការសរលរក្យខុេ ា្ំឲ្យ
អនតរាយែល់ពួក្មិត្ត ។ 
 ៧- អសជ្ាយកិរិោ  ពាហុសរចស្ស  បរិបចនាា  ការសវេើន្វ
សេចក្ដីមិនស្ដេ វយយ ា្ំឲ្យអនតរាយែល់ភាពសចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៨- អស្សុស្សុសា  អបរិបុច្ឆា  បញ្ញាយ  បរិបចនាា  ការមិនប្រុង
ស្ដត រ់ មិនស្ដក្េួរ ា្ំឲ្យអនតរាយែល់រញ្ញា  ។ 
 ៩- អប្បរចចវកខណ្ណ  ធមាានំ  បរិបចនាា  ការមិនពិចារណា ា្ំឲ្យ
អនតរាយែល់វម៌ទាំងឡាយ ។ 
 ១០- មិច្ឆាបដិបតតិ  សាានំ  បរិបចនាា  សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិខុេ ា្ំ
ឲ្យអនតរាយែល់ឋានេួគ៌ ។ 
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ធម៌១០ជាអាហារដេ់ធម៌១០ 
 ១- ឧោោនំ  ចភាានំ  អាហាចោ  សេចក្ដីពយោមជាអាហារ
ររេ់សភាគៈ ។ 
 ២- មណោនវិភូសនា  វណណស្ស  អាហាចោ  ការប្រោរ់
តក់្ហត្ងជាអាហារររេ់ពែ៌េមបុរ ។ 
 ៣- សប្ាយកិរិោ  អាចោគ្យស្ស  អាហាចោ  ការសវេើន្វសេចក្ដី
េរាយជាអាហារននការមិនមានសរាគ ។ 
 ៤- កេ្ាណមិតតា  សីោនំ  អាហាចោ  េភាពមិត្តលតជា
អាហារររេ់េីល ។ 
 ៥- ឥន្ទនរិយសំវចោ  ្វហេររិយស្ស  អាហាចោ  ការេប្ងួម
ឥគនទិយជាអាហារននប្ពែមចរយិៈ ។ 
 ៦- អវិសំោទនា  មិាានំ  អាហាចោ  ការមិនសរលរក្យខុេ
ជាអាហារររេ់មិត្តទាំងឡាយ ។ 
 ៧- សជ្ាយកិរិោ  ពាហុសរចស្ស  អាហាចោ  ការសវេើន្វកិ្រោិ
ស្ដេ វយយជាអាហារននភាពជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៨- សុស្សុសា  បរិបុច្ឆា  បញ្ញាយ  អាហាចោ  ការស្ដត រ់ ការ
ស្ដក្េួរ ជាអាហារររេ់រញ្ញា  ។ 
 ៩- បរចចវកខណ្ណ  ធមាានំ  អាហាចោ  ការពិចារណាជាអាហារ
ររេ់វម៌ទាំងឡាយ ។ 
 ១០- សមាាបដិបតតិ  សាានំ  អាហាចោ  សេចក្ដីប្រតិ្រត្តិលត ជា
អាហារររេ់ឋានេួគ៌ ។ 
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ចសរកដីរច្មើន១០ោ៉ាង 
 អរយិស្ដវក័្កាលចសប្មើនសោយសេចក្ដីចសប្មើន១០ោ៉ាង រហមង 
ចសប្មើនសោយសេចក្ដីចសប្មើនែ៏ប្រសេើរ ស ម្ េះថាអនក្កាន់យក្ន្វខលឹម
ររេ់កាយផង ជាអនក្កាន់យក្ន្វវត្ថុែ៏ប្រសេើរររេ់កាយផង គឺ : 
 ១- ចខតតវតថូហិ  វឌ្ឍតិ    ចសប្មើនសោយហស្េចមាក រ ។ 
 ២- ធនធចញ្ញន  វឌ្ឍតិ   ចសប្មើនសោយប្ទពយនិងស្េូវ ។ 

៣- បុតតោចរហិ  វឌ្ឍតិ    ចសប្មើនសោយក្្ននិងប្រពន្ ។ 
៤- ោសកមេករចបារិចសហិ   វឌ្ឍត ិ     ចសប្មើនសោយរុរេជា 

ទេៈ និងក្មមក្រ ។ 
៥- រតុប្បចទហិ  វឌ្ឍតិ  ចសប្មើនសោយេត្េសរើង៤ទាំងឡាយ 
៦- សោោយ  វឌ្ឍតិ ចសប្មើនសោយេទ្ ។ 
៧- សីចេន  វឌ្ឍតិ ចសប្មើនសោយេីល ។ 
៨- សុចតន  វឌ្ឍតិ ចសប្មើនសោយេុត្ៈ ។ 
៩- ច្ឆចគន  វឌ្ឍតិ ចសប្មើនសោយចាគៈ ។ 

         ១០- បញ្ញាយ  វឌ្ឍតិ ចសប្មើនសោយរញ្ញា  ។ 
ភិកខុបាប្បកបចោយអសទធមេ១០ោ៉ាង 

េត្េហក្តក្ប្រក្រសោយអេទ្មម១០ោ៉ាង ោ៉ាងណាភិក្ខុបារក៏្
ប្រក្រសោយអេទ្មម១០ក៏្ោ៉ាងស្េះហែរ ។ 

១- ធំសី  ជាអនក្ក្មាច ត់្រង់(ន្វគុែ) ។ 
 ២- បគចពាា  ជាអនក្ប្ក្អឺត្ប្ក្សអាង ។ 
 ៣- តិនតិចណ្ណ  មានសេចក្ដីរវេះរវាម ។ 
 ៤- មហគ្ឃចសា   ជាអនក្េីុសប្ចើន ។ 
 ៥- េុចោោ  ជាមនុេសអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៦- អការុណិចកា   ជាអនក្មិនមានសេចក្ដីក្រណុា ។ 
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 ៧- ទុវេចោ  ជាអនក្មានក្មាល ាំងថយ ។ 
៨- ឱរវី  ជាអនក្មានេាំស ងអាប្ក្ក់្ ។ 

 ៩- មុដឋស្សតិ  ជាអនក្មានស្ដម រតី្វសងេង ។ 
        ១០- ចនរយិចកា   ជាអនក្សវេើន្វការេនសាំ ។ 

វួកនិ្គនថ្បកបចោយអសទធមេ១០ោ៉ាង 
 ១- អស្សោោ ពួក្និប្គនថមិនមានេទ្ ។ 
 ២- ទុស្សីោ ជាអនក្ប្ទុេដេីល ។ 
 ៣- អហិរិកា មិនមានការខ្មម េបារ ។ 
 ៤- អចនាតតប្បិចនា  មិនមានការខ្មល ចបារ ។ 
 ៥- អសប្បុរិសភតតិចនា  មានអេរបុរេជាមិត្ត ។ 
 ៦- អតតុកកំសកបរវមភកា ជាអនក្សលើក្ត្សមកើងខលួនឯង សែើយ
រង្ខត រ់រុគគលែនទ ។ 
 ៧- ទុប្បដិនសិ្សគគិចនា  ជាអនក្លេះរង់ន្វអាំសពើហែលខលួនប្រកាន់
បានសោយក្ប្ម ។ 
 ៨- កុហកា ជាអនក្កុ្ែក្ ។ 
 ៩- បាបិច្ឆា   ជាអនក្ប្បាថាន លាមក្ ។ 
        ១០- មិច្ឆាទិដឋកិា  ជាអនក្មានទិែាិខុេ ។ 

អាោតវតថុ១០ោ៉ាង 
 រគុ គលចងអាឃាតទគទដាយគតិថា ជនឯទណាះ 
១- អនតថំ  ចម  អររិ      បានសវេើ   
២- អនតថំ  ចម  ររត ិ       ក្ាំពុងសវេើ   
៣- អនតថ ំ ចម  ររិស្សត ិ   នឹងសវេើ       
៤- បិយស្ស  ចម  អនតថំ  អររិ         បានសវេើ 
៥- បិយស្ស  ចម  អនតថំ  ររតិ         ក្ាំពុងសវេើ     ន្វអាំសពើមិនជាប្រសោ- 

ន្វអាំសពើមិនជាប្រសោរន៍
ែល់អាតម អញ ។ 
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៦- បិយស្ស  ចម  អនតថំ  ររិស្សតិ    នឹងសវេើ 
រន៍ែល់រុគគលជាទីស្េលាញ់ររេ់អាតម អញ ។ 
៧- អប្បិយស្ស  ចម  អតថំ  អររិ       បានសវេើ 
៨- អប្បិយស្ស  ចម  អតថំ  ររតិ        ក្ាំពុងសវេើ     ន្វអាំសពើជាប្រសោរន៍ 
៩- អប្បិយស្ស  ចម អតថំ  ររិស្សតិ    នឹងសវេើ 
ែល់រុគគលមិនជាទីស្េលាញ់ររេ់អាតម អញ ។ 
១០- អោោចន  កុប្បតិ  សប្កាវក្នុងទីហែលមិនគួរ ។ 

តិះចដៀេ្វះអរិយៈមានចោស១០ 
 ១- អនធិគតំ  នាធិគរឆតិ  (រុគគលស្េះ)មិនបានន្វគុែវម៌
ហែលខលួនមិនទន់បាន ។ 
 ២- អធិគតំ  បរិហាយតិ  ស្ដរេ្នយចាក្គុែវម៌ហែលខលួន
បានសែើយ ។ 
 ៣- សទធមេស្ស  ន  ចោោយតិ  ប្ពេះេទ្មមររេ់រុគគលស្េះមិន
ផ្រផង់ ។ 
 ៤- សទធចមេសុ  អធិមានិចកា  ជាអនក្ស្ដម នែួេសែតុ្ក្នុងប្ពេះ
េទ្មម ។ 
 ៥- អភិរចា  ្វហេររិយំ  ររតិ  ប្រប្ពឹត្តប្ពែមចារយទាំងមិន
មានសេចក្ដីសប្ត្ក្អរ ។ 
 ៦- អញ្ញតរំ  សងកិេិទធំ  អាបតតឹ  អាបជជតិ  ប្ត្ូវអារត្តិណាមួយ
ហែលសៅែមង ។ 
 ៧- ា ហំ  ចោាតកំ  ផុសតិ  ប្រទេះសេចក្ដីទុក្ខសប្រេះសរាគែ៏
វងន់ ។ 
 ៨- ឧមាាទំ  បាបុណ្ណតិ  រិតតចកខបំ  ែល់ន្វការអែកួត្រាយមាយ
ចិត្ត ។ 
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 ៩- សមេណូ្ហោ   កាេំ  កចោតិ  សវេើមរែកាលទាំងវសងេង ។ 
 ១០- បរមេរណ្ណ  ទុគគតឹ  ឧបបជជតិ  សប្កាយពីស្ដល រ់ សៅកាន់
ទុគគតិ្ ។(១) 

ទុកខ១០ោ៉ាង 
រុគគលប្រទ្េដនឹងរនហែលមិនប្រទ្េដត្រ រហមងបានទុក្ខ១០

ោ៉ាងក្នុងរចចុរបនន គឺ : 
 ១- ចវទនំ  ផរុសំ  ប្ត្ូវរួរទុក្ខសវទ្ោ៉ាងខ្មល ាំង ។ 
 ២- ជាន ឹ   វ ិ្ េប្ទពយេមបត្តិ ។ 
 ៣- សរីរចស្សវ  ចភទនំ ប្ត្ូវខ្ចខ្មត្េររីៈរាងកាយ ។ 
 ៤- គរុកំោបិ  អាពាធំ  ប្ត្ូវមានអារវជាទមងន់ ។ 
 ៥- រិតតចកខបំវ  បាបុចណ   ប្តូ្វប្ក្ ក្ចិត្ត(អែកួត្ចិត្ត) ។ 
 ៦- ោជចាវ  ឧបសគគំ   ប្ត្ូវររឹជាន់អាំពីប្ពេះរាជា ។ 
 ៧- អវភកាានំវ  ោរុណ ំ  ប្ត្ូវសគសរលមួលរង្ខក ច់ ។ 
 ៨- បរិកខយំវ  ញាតីនំ   ប្តូ្វវ ិ្ េពួក្ញាតិ្ ។ 
 ៩- ចភាានំ  វ  បភងគុណំ   ប្ត្ូវខ្ចខ្មត្សភាគេមប័ទ ។ 
 ១០- អថវស្ស  អាោនិ  អគគិ  ហតិ  បាវចកា    ពុាំស្េះសទប្ត្ូវ 
សភលើងសអែេះផទេះ ។ 

ទកខិចណយ្យបុគគេ្បកបចោយធម៌១០ 
 ១- សីេោ ជាអនក្មានេីល ។ 
 ២- វហុស្សុចា   ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៣- កេ្ាណមិចាា   ជាអនក្មានមិត្តលត ។ 
 ៤- សមាាទិដឋិចកា   ជាអនក្ស ើញប្ត្ូវ ។ 

                                                            

១- សមើលពួក្១១/៧១៨ ផង ។ 
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 ៥- ឥទធិវិធ ំ បរចនុចភាត ិ បានន្វឫទ្ិសផសងៗ ។ 
 ៦- ទិវេចសាតធាតុ   ប្ត្សចៀក្ទិពេ ។ 
 ៧- បរសាានំ  ចរតសា  ចរចា  បរិរច  ជានាតិ  ក្ាំែត់្ែឹង
ចិត្តននេត្េែនទ សោយចិត្តររេ់ខលួន ។ 
 ៨- បុចវេនិោសំ  អនុស្សរតិ  រឭក្ែឹងន្វខន្ក្នុងកាលមុន ។ 
 ៩- ទិវេរកខ ុ  មានចក្ខុជាទិពេ ។ 
 ១០- វិមុតត ឹ សរឆកិាា  សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំងពីរ ។ 

ភិកខុជាចថរៈ្បកបចោយធម៌១០ 
រៅក្សនងុរិងសណាៗ រតមងរៅជាសុខសបាយ 

 ១- ភិក្ខុជាសថរៈជាអនក្ែឹងរាប្តី្ រួេយ្រ ។ 
 ២- ជាអនក្មានេីល េមាទនក្នុងេិកាខ រទទាំងឡាយ ។ 
 ៣- ជាពែុេស្ត្ ប្ទប្ទង់ចាាំស្ដទ ត់្ន្វវម៌ទាំងឡាយ ។ 
 ៤- សចេះចាាំបាតិ្សមាក្ខទាំងពីរសោយពិស្ដដ រ ។ 
 ៥- ជាអនក្ ល្ េក្នុងការរមាង រ់អវិក្រែ៍ហែលសក្ើត្ស ើង ។ 
 ៦- ជាអនក្ប្បាថាន វម៌ មានេណាដ រ់ធ្លន រ់គួរឲ្យស្េលាញ់ ។ 
 ៧- ជាអនក្េស ដ្ េន្វរចច័យ៤តមមានតមបាន ។ 
 ៨- ជាអនក្េប្ងួមសោយលតក្នុងឥរោិរថ៤គួរឲ្យប្រេះថាល  ។ 
 ៩- ជាអនក្បានតមប្បាថាន  បានមិនលាំបាក្ន្វ្នទាំង៤ ។ 
 ១០-ជាអនក្បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វវមុិត្តិទាំងពីរ ហែលមិនមាន
អាេវៈ ។ 

បុគគេមិនេះធម៌១០មិនគួរចធេើឲ្យជាក់រ្ាស់នូវអរហតត 
 ១- ោចា សេចក្ដីសប្ត្ក្ប្ត្អាល ។ 
 ២- ចោចសា សេចក្ដីប្រទ្េដ ។ 
 ៣- ចមាចហា សេចក្ដីវសងេង ។ 
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 ៤- ចកាចធា សេចក្ដីសប្កាវ ។ 
 ៥- ឧបនាចហា  ការចងគាំនុាំ ។ 
 ៦- មចកាា ការរមិលគុែ ។ 
 ៧- បោចសា ការវាយឫក្សេមើ ។ 
 ៨- ឥស្ោ សេចក្ដីប្ចហែន ។ 
 ៩- មរឆរិយំ សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
 ១០- មាចនា សេចក្ដីប្រកាន់រងឹត្តឹង ។ 
 * រុគគលលុេះហត្បានលេះរង់ន្វវម៌១០ប្រការសនេះសទើរគួរសែើមបី
បានសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វអរែត្តបាន ។ 

មិច្ឆាទិដឋ១ិ០ោ៉ាង 
 ១- នតថិ  ទនិន ំ យល់ថាការឲ្យទនមិនមានផល ។ 
 ២- នតថិ  យិដឋំ ការរ្ជាវាំមិនមានផល ។ 
 ៣- នតថិ  ហុត ំ ការរ្ជាត្្ចមិនមានផល ។ 
 ៤- នតថិ  សុកតទុកកានំ  កមាានំ  ផេវិបាចកា  ផលវបិាក្នន
ក្មមហែលេត្េសវេើលតនិងអាប្ក្ក់្មិនមាន ។ 
 ៥- នតថិ  អយំ  ចោចកា  សលាក្សនេះមិនមាន ។ 
 ៦- នតថិ  បចោ  ចោចកា  សលាក្ែនទមិនមាន ។ 
 ៧- នតថិ  មាា  មាតមិនមានគុែ ។ 
 ៨- នតថិ  បិា    រិតមិនមានគុែ ។ 
 ៩- នតថិ  សាា  ឱបបាតិកា  េត្េជាឱរបាតិ្ក្ៈក្ាំសែើ ត្មិន
មាន ។ 
 ១០- នតថិ   ចោចក   សមណ្ពាហេណ្ណ   សមេគគា  សមាាបដិ- 
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បចនាា  េមែប្រែមែ៍ទាំងឡាយក្នុងសលាក្ប្រតិ្រត្តិលត(បានសវេើឲ្យ
ជាក់្ចាេ់សលាក្សនេះ និងសលាក្ខ្មងមុខ សោយប្បាជាា ែ៏ឧត្តមខលួនឯង 
សែើយប្រកាេេហមដង) មិនមាន ។ 

សមាាទិដឋិ១០(១) 
 ១- អតថិ  ទិនន ំ  យល់ថាការឲ្យទនមានផល ។ 
 ២- អតថិ  យិដឋំ  ការរ្ជាវាំមានផល ។ 
 ៣- អតថ ិ ហុត ំ  ការរ្ជាត្្ចមានផល ។ 
 ៤- អតថិ  សុកតទុកកានំ  កមាានំ  ផេវិបាចកា  ផលវបិាក្នន
ក្មមហែលេត្េសវេើលត សវេើអាប្ក្ក់្មាន ។ 
 ៥- អតថិ  អយំ  ចោចកា  សលាក្សនេះមាន ។ 

 ៦- អតថិ  បចោ  ចោចកា  សលាក្ែនទមាន ។ 

 ៧- អតថិ  មាា  មាតមានគុែ ។ 

 ៨- អតថិ  បិា   រិតមានគុែ ។ 
 ៩- អតថិ  សាា  ឱបបាតិកា  េត្េជាឱរបាតិ្ក្ៈក្ាំសែើ ត្មាន។ 

១០- អតថិ   ចោចក   សមណ្ពាហេណ្ណ   សមេគគា  សមាាបដិ- 
បចនាា  េមែប្រែមែ៍ទាំងឡាយក្នុងសលាក្ អនក្ប្រតិ្រត្តិលត(បាន
សវេើឲ្យជាក់្ចាេ់សលាក្សនេះ និងសលាក្ខ្មងមុខសោយប្បាជាា ែ៏ឧត្តម
ខលួនឯងសែើយប្រកាេេហមដង) មាន ។ 

អនតាហិកទិដឋិ១០ 
 ១- សស្សចា  ចោចកា     សលាក្សទៀង ។ 
 ២- អសស្សចា  ចោចកា  សលាក្មិនសទៀង ។ 
 ៣- អនតោ  ចោចកា សលាក្មានទីរាំផុត្ ។ 

                                                            

១- សៅថា ក្មមេសក្តរញ្ញា  ក៏្បាន ។ 
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 ៤- អននតោ  ចោចកា សលាក្មិនមានទីរាំផុត្ ។ 
 ៥- តំ  ជីវំ  ត ំ សរីរំ រីវតិ្ក៏្គឺេររីៈ ។ 
 ៦- អញ្ញំ  ជីវ ំ អញ្ញំ  សរីរំ រីវតិ្ែនទេររីៈែនទ ។ 
 ៧- ចហាតិ  តថាគចា  បរមេរណ្ណ  េត្េខ្មងមុខអាំពីសេចក្ដី
ស្ដល រ់សក្ើត្សទៀត្ ។ 
 ៨- ន  ចហាតិ  តថាគចា  បរមេរណ្ណ  េត្េខ្មងមុខអាំពីសេចក្ដី
ស្ដល រ់មិនសក្ើត្សទៀត្ ។ 
 ៩- ចហាតិ  រ  ន  រ  ចហាតិ  តថាគចា  បរមេរណ្ណ  េត្េខ្មង
មុខអាំពីសេចក្ដីស្ដល រ់ សក្ើត្សទៀត្ក៏្មាន មិនសក្ើត្សទៀត្ក៏្មាន ។ 
 ១០- ចនវ  ចហាតិ  រ  ន  ចហាតិ  តថាគចា  បរមេរណ្ណ  េត្េ
ខ្មងមុខអាំពីសេចក្ដីស្ដល រ់ សក្ើត្សទៀត្ក៏្មិនហមន មិនសក្ើត្សទៀត្ក៏្មិន
ហមន ។ 

ទឹកសុកកៈមានវណ៌១០ 
 ១- នីេំ  ទឹក្េុក្កៈពែ៌សខៀវ ។ 
 ២- បីតក ំ  ពែ៌សលឿង ។ 
 ៣- ចោហិតកំ   ពែ៌ប្ក្ែម ។ 
 ៤- ឱោតំ  ពែ៌េ ។ 
 ៥- តកកវណណំ  ពែ៌ែ្ចទឹក្សោេះរ្រស ើងពពុេះ ។ 
 ៦- ទកកវណណំ  ពែ៌ែ្ចទឹក្ ។ 
 ៧- ចតេវណណំ    ពែ៌ែ្ចសប្រង ។ 
 ៨- ខីរវណណំ  ពែ៌ែ្ចទឹក្សោេះស្េេ់ ។ 
 ៩- ទធិវណណំ  ពែ៌ែ្ចទឹក្សោេះរ្រ ។ 
 ១០- សប្បិវណណ ំ  ពែ៌ែ្ចទឹក្សោេះថាល  ។ 
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ទសវិធោជធម៌១០្បការ 
 ១- ោន ការឲ្យទន ។ 
 ២- សីេ ការរក្ាេីល ។ 
 ៣- បរិច្ឆាគ ការលេះរង់ ។ 
 ៤- អាជជវ ភាពសស្ដម េះប្ត្ង់ ។ 
 ៥- មទរវ ភាពននចិត្តទន់ ។ 
 ៦- តប  ត្រៈគឺឧសបាេថេីល ។ 
 ៧- អចកាាធ ការមិនខឹងសប្កាវ ។ 
 ៨- អវិហឹស ការមិនសរៀត្សរៀន ។ 
 ៩- ខនត ិ សេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
 ១០- អវិចោធន  កិ្រោិមិនភាល ត់្ ។ 

បុញ្ញកិរិោវតថុ១០ 
 ១- ោនមយ  រុែយេសប្មចពីការឲ្យទន ។ 
 ២- សីេមយ  រុែយេសប្មចពីការរក្ាេីល ។ 
 ៣- ភាវនាមយ រុែយេសប្មចពីការចសប្មើនភាវ្ ។ 
 ៤- អបច្ឆយនមយ រុែយេសប្មចពីការឱនលាំសទន ។ 
 ៥- ចវយ្ាវរចមយ រុែយេសប្មចពីការខេល់ខ្មេ យ ។ 
 ៦- បតតិោនមយ រុែយេសប្មចពីការហចក្រុែយ ។ 
 ៧- បាានុចមាទនាមយ  រុែយេសប្មចពីការអនុសមាទ្ ។ 
 ៨- ធមេស្សវនមយ រុែយេសប្មចពីការស្ដដ រ់វម៌ ។ 
 ៩- ធមេចទសនាមយ រុែយេសប្មចពីការេហមតងវម៌ ។ 
 ១០- ទិដឋុជុកមេមយ រុែយេសប្មចពីការសវេើទិែាិឲ្យប្ត្ង់ ។ 

ម្យ៉ាងទ ៀតថា : 
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 ១- ោនំ  ចទតិ    ឲ្យទន ។ 
 ២- សីេំ  រកខតិ   រក្ាេីល ។ 
 ៣- ភាវនំ  ភាចវតិ     ចសប្មើនក្មមោា ន ។ 
 ៤- អបច្ឆយនំ  កចោតិ   សវេើន្វសេចក្ដីសគ្នរពឱនលាំសទន ។ 
 ៥- ចវយ្ាវរចំ  កចោតិ   សវេើការខេល់ខ្មេ យ ។ 
 ៦- បតតិោនំ  ចទតិ      ហចក្រ ាំហលក្ផលរុែយឲ្យអនក្ែនទ ។ 
 ៧- អនុចមាទនំ  កចោតិ   សវេើការសប្ត្ក្អររុែយអនក្ែនទ ។ 
 ៨- ធមេស្សវនំ  សុណ្ណតិ  ស្ដដ រ់វម៌ ។ 
 ៩- ធមេចទសនំ  ចទចសតិ  េហមដងវម៌ ។ 
 ១០- ទិដឋុជុកមេំ  កចោតិ    សវេើសេចក្ដីយល់ស ើញឲ្យប្ត្ូវប្ត្ង់ ។ 

សទរង្គគ ះចលូក្ ាងុធម្ ៌៣ 
 - ទី ១  ៦  ៧ ៩ េសគង្ខគ េះច្លក្នុង ទាន ។ 

 - ទី ២  ៤  ៥    េសគង្ខគ េះច្លក្នុង សីល ។ 

 - ទី ៣  ៨    េសគង្ខគ េះច្លក្នុង ភាវនា ។ 

 - ទី ១០    េសគង្ខគ េះច្លក្នុង ទាន សីល ភាវនា ។(១) 
រិតតមានចឈាាះ១០ 

 ១- រិតត ំ វមមជាតិ្រហមងគិត្ ។ 
 ២- មចនា វមមជាតិ្រហមងរសង្ខត នសៅ ។ 
 ៣- ហទយំ វមមជាតិ្ហែលររួរមួអារមមែ៍ទុក្ខ្មងក្នុង ។ 
 ៤- មានសំ ចិត្តស្េះឯងមានអែនទៈគឺសេចក្ដីសពញចិត្ត ។ 
 ៥- បណោរំ វមមជាតិ្ថាល ផ្រផង់ ។ 

                                                            

១- ក្នុងអភិវមម សលាក្ប្គូហក្វវមុិត្ត ថាទី៣-៨-៩ េសគង្ខគ េះច្លក្នុង ភាវ្ ។ 
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 ៦- មនាយតនំ  ជាអាយត្នៈខ្មងក្នុង ។ 
 ៧- មនិន្ទនរិយំ ជាឥគនទិយ ។ 
 ៨- វិញ្ញាណំ វមមជាតិ្ែឹងចាេ់ន្វអារមមែ៍ ។ 
 ៩- វិញ្ញាណកខនធំ  គាំនរននវញិ្ញា ែ ។ 
 ១០- មចនាវិញ្ញាណធាតុ  ធ្លតុ្ែឹងចាេ់ន្វអារមមែ៍ ។ 

ោនវតថុ១០ោ៉ាង 
 ១- អនន ំ បាយ ។ 
 ២- បាន ំ ទឹក្ ។ 
 ៣- វតថ ំ េាំពត់្ ។ 
 ៤- ោនំ ោនរាំនិេះ ។ 
 ៥- មាោ ផ្កក ក្ប្មង ។ 
 ៦- គនធ ំ សប្គឿងប្ក្អ្រ ។ 
 ៧- វិចេបនំ សប្គឿងលារ ។ 
 ៨- ចសយ្ា ទីសែក្ ។ 
 ៩- អាវសថំ ទីស្ដន ក់្អាស្េ័យ ។ 
 ១០- បទីចបយ្យ ំ សប្គឿងប្រទីរ ។ 

្វហេររិយធម៌១០ោ៉ាង 
 ១- ោន    ររចិាច គសវេើទន ។ 
 ២- ចវយ្ាវរច ការខេល់ខ្មេ យរសប្មើ ។ 
 ៣- បញ្ចសីេ  េីល៥ ។ 
 ៤- អប្បមញ្ញា  ប្ពែមវហិារវម៌៤ ។ 
 ៥- ចមថុនវិរតិ សវៀរចាក្សមថុនវមម ។ 
 ៦- សោរសចនាាស   សប្ត្ក្អរចាំសរេះប្រពន្ខលួន ។ 
 ៧- វីរិយ  សេចក្ដីពយោម ។ 
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 ៨- ឧចបាសថ  ឧសបាេថេីលអងគ៨ ។ 
 ៩- អរិយមគគ  មគគែ៏ប្រសេើរប្រក្រសោយអងគ៨ ។ 
 ១០- សាសន  គឺនប្ត្េិកាខ  ឬ នវងគេត្ថុស្ដេន៍ ។ 

បុគគេ១០វួកគួរសមាោនធុតងគ 
 ១- សចោោ  ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- ហិរិមា  មានសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ៣- ធិតិមា  មានប្បាជាា  ។ 
 ៤- អកហុចកា  មិនកុ្ែក្ ។ 
 ៥- អតថរចស       លុេះក្នុងអាំណាចប្រសោរន៍ ។ 
 ៦- អចោចណ    មិនស េះសឡាេះ ។ 
 ៧- សិកាាកាចមា   ស្េលាញ់ការសរៀនេ្ប្ត្ ។ 
 ៨- ទ ហសមាចនា កាន់ការអេីឲ្យប្បាក្ែ ។ 
 ៩- អនុជ្ានវហុចោ  មិនសប្ចើនសោយសរលសទេសគ ។ 
 ១០- ចមាាវិហារី មានវហិារវម៌គឺសមតត  ។ 
  បុគគេដំច ើងមានះ ច្ពាះចហតុ១០ោ៉ាង 
 ១- ជាតិោ  សប្រេះជាតិ្ ។ 
 ២- ចាចតតន  សប្រេះសគ្នប្ត្ ។ 
 ៣- ចកាេបុតតិចយន សប្រេះខលួនជាក្្នននប្ត្ក្្លខពេ់ ។ 
 ៤- វណណចបាកខរាយ សប្រេះខលួនមានររ្េមបត្តិស្ដត ត្ ។ 
 ៥- ធចនន  សប្រេះមានប្ទពយសប្ចើន ។ 
 ៦- អចជ្ឈចនន   សប្រេះការសរៀនទសនទញ ។ 
 ៧- កមាាយតចនន   សប្រេះការង្ខរ ។ 
 ៨- សិប្ាយតចនន   សប្រេះេិលបស្ដស្រេត ។ 
 ៩- វិជជោោចនន   សប្រេះឋានននវជិាជ  ។ 
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 ១០- សុចតន  សប្រេះជាពែុេស្ត្ ។ 
ឱោទធនញ្ជយចសដឋី១០ោ៉ាង 

 ១- កុ្ាំ ា្ំសភលើងក្នុង សចញសៅសប្ដ ។    
 ២- កុ្ាំ ា្ំសភលើងសប្ដ ច្លមក្ក្នុង ។ 
 ៣- ប្ត្ូវឲ្យែល់រុគគលហែលឲ្យ ។ 
 ៤- មិនប្ត្ូវឲ្យែល់រុគគលហែលមិនឲ្យ ។   
 ៥-  ប្ត្ូវឲ្យែល់រុគគលហែលឲ្យក្ដី មិនឲ្យក្ដី ។ 
 ៦- ប្តូ្វអងគុយសោយស្េួលរួល ។ 
 ៧- ប្ត្ូវររសិភាគសោយស្េួលរួល ។ 
 ៨- ប្ត្ូវសែក្សោយស្េលួរួល ។ 
 ៩- ប្ត្ូវរ្ជាសភលើង ឬរសប្មើសភលើង ។ 

១០- ប្ត្ូវថាេ យរងគាំសទវតក្នុងផទេះ ។ 
គុណសម្បតតិឧបាសក.១០ 

 ១- សចង្ឃន  សទធឹ  សមានសុខទុចកាា  ចហាតិ ឧបាេក្រមួ 
េុខទុក្ខជាមួយនឹងភិក្ខុេងឃ ។ 
 ២- កាយិកោរសិក ំ សុរកខិតំ  ចហាតិ  ឧបាេក្មានកាយក្មម
និងវចីក្មមរក្ាសោយប្រនព ។ 
 ៣- ធចមាា  អធិបចតចយ្ា  ចហាតិ  ឧបាេក្យក្វម៌ជាវាំ ។ 
 ៤- យថា  ថាចមន  សំវិភាគរចាវ  ចហាតិ   ជាអនក្សប្ត្ក្អរ
ក្នុងការររចិាច គទន តមេមគួរែល់ក្មាល ាំងប្ទពយ ។ 

៥- ជិនសាសនំ ជានិតុំ ោយមតិ    ជាអនក្ពយោមសែើមបីឲ្យ
ែឹងចាេ់ន្វស្ដេ្ប្ពេះរិនស្េី ។ 
 ៦- សមាាទិដឋិចកាវ  ចហាតិ  ជាអនក្មានការស ើញប្ត្ូវ ។ 
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៧- អបគចា  ចកាតុហេមងគេិចកាវ ចហាតិ   ជាអនក្លេះរង់
សៅក្នុងមងគលភាា ក់្សផតើល ។ 
 ៨- ជីវិតចហតុបិ  អញ្ញំ  សាារ ំ ន  ឧទរិសតិ     សរើទុក្ជាមាន
សែតុ្វ ិ្ េែល់រីវតិ្ក៏្មិនយក្ស្ដេ្ែនទជាទីពឹងស ើយ ។ 
 ៩- សមាាោចមាវ  ចហាតិ  ជាអនក្សប្ត្ក្អរក្នុងស្ដមគគីវម៌ ។ 
 ១០- សាសចន ររតិ  ជាអនក្ប្រប្ពឹត្តហត្ក្នុងប្ពេះពុទ្ស្ដេ្ ។ 

បុគគេមិនេះធម៌១០មិនគួរបានអរហតត 
 ១- ោគ  ត្សប្មក្ក្នុងកាមគុែ ។ 
 ២- ចោស សេចក្ដីប្រទ្េដ ។ 
 ៣- ចមាហ សេចក្ដីវសងេង ។ 
 ៤- ចកាធ សេចក្ដីសប្ក្វសប្កាវ ។ 
 ៥- ឧបនាហ ការចងគាំនុាំ ។ 
 ៦- មកខ  សេចក្ដីលុរគុែសគ ។ 
 ៧- បឡាស ការវាយឫក្សេមើ ។ 
 ៨- ឥស្ោ សេចក្ដីប្ចហែន ។ 
 ៩- មរឆរិយ សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 

១០- មាន សេចក្ដីប្រកាន់មាាំ ។ 
បណ្ណាការរបស់បុណ្យ១០ោ៉ាង 

 ១- ទិពាាយុ  អាយុជាទិពយ ។ 
 ២- ទិវេវណ្ណោ  ពែ៌េមបុរជាទិពេ ។ 
 ៣- ទិវេសុខំ  សេចក្ដីេុខជាទិពេ ។ 

៤- ទិវេយចសា   យេជាទិពេ ។ 
 ៥- ទិពាាធិបចតចយ្ា អវិរតី្ជាទិពេ ។ 
 ៦- ទិវេរូបំ  ររ្ជាទិពេ ។ 
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 ៧- ទិវេសចោោ  េាំស ងជាទិពេ ។ 
 ៨- ទិវេគចនាោ  ក្លិនជាទិពេ ។ 
 ៩- ទិវេរចសា  រេជាទិពេ ។ 

១០- ទិវេចផ្ចដឋចពាា េមផេសជាទិពេ ។ 
ធម៌១០ោ៉ាងចធេើឲ្យជាសមណ្ពាហេណ៍ 

១- ហិចោតតចប្បនសមនាាគចា    ជាអនក្ប្រក្រសោយែិរ ិ  និង
ឱត្តរបៈ ។ 

២- កាយសមាច្ឆចោ  មានកាយេមាចារររេុិទ្ ខពង់ខពេ់ 
េប្ងួមលត មិនរយីក្រោក្ ។ 

៣- វរីសមាច្ឆចោ    មានវចីេមាចារ ររេុិទ្ ខពង់ខពេ់ ។ 
៤- មចនាសមាច្ឆចោ  មានមស្េមាចារររេុិទ្ ខពង់ខពេ់ ។ 
៥- សមាាជីចោ  មានការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ស្ដត ត្ ។ 
៦- ឥន្ទនរិចយសុ    គុតតោាចោ     មានទេ រប្គរ់ប្គងសែើយសៅក្នុង 

ឥគនទិយទាំងឡាយ ។ 
៧- ចភាជចន  មតតញ្ញូ  មានការែឹងប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
៨- ជាគរិយមនុយុចាា     ជាអនក្ប្រក្រសរឿយៗ    ក្នុងការភាា ក់្ 

រឭក្ ។ 
៩- សតិសម្បជចញ្ញន  សមនាាគចា   ជាអនក្ប្រក្រសោយេតិ្

និងេមបរញ្ាៈ ។ 
១០- វិវតិតំ    ចសនាសនំ    ភជត ិ        ជាអនក្អាស្េ័យសៅក្នុង 

សេ្េនៈស្ដង ត់្ ។ 
អកប្បិយមំសៈ១០ោ៉ាង 

 ១- ហតថិមំសំ  ស្ដច់ែាំរ ី។ 
 ២- អស្សមំសំ  ស្ដច់សេេះ ។ 
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 ៣- សុនខមំស ំ ស្ដច់ហអែក ។(១) 
 ៤- អហិមំសំ  ស្ដច់ពេ់ ។(២) 
 ៥- សីហមំសំ  ស្ដច់េីែៈ ។ 

៦- វ្យគ្ឃមំសំ  ស្ដច់ខ្មល វាំ ។ 
 ៧- ទីបិមំសំ  ស្ដច់ខ្មល ែាំរង ។ 
 ៨- អរឆមំសំ  ស្ដច់ខ្មល  មុាំ ។ 
 ៩- តររឆមំសំ  ស្ដច់ខ្មល រខិន ។ 
 ១០- មនុស្សមំសំ ស្ដច់មនុេស ។ 
 * អក្របិយមាំេៈគឺស្ដច់ហែលភិក្ខុមិនគួរឆ្ងន់ ។ ចាំសរេះស្ដច់
មនុេសគួរបានហត្ទឹក្សោេះរ៉ាុសណាណ េះ សប្ដពីសនេះសរើភិក្ខុឆ្ងន់ ប្ត្ូវអារត្តិ 
ថុលលចច័យ ។ ចាំហែក្ស្ដច់ននេត្េែ៏សេេ ប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ ឯខ្មល ញ់
គួរទាំងអេ់ ។ 
 ន    រ   ភកិខចវ   អប្បដិចវកខិាា    មំសំ    បរិភុញ្ជិតវេំ    ចោ  
បរិភុចញ្ជយ្យ  អាបតតិ  ទុកកដស្ស ។ មយ៉ាងសទៀត្ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ 
ភិក្ខុមិនបានពិចារណាមុនសែើយ មិនប្តូ្វឆ្ងន់ស្ដច់សទ ភិក្ខុណាឆ្ងន់
ប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ ។ 

រតនៈ១០ោ៉ាង 
 ១- មុាា  ហក្វមុកាត  ។ 
 ២- មណី  ហក្វមែី ។ 
 ៣- ចវ ុរិចោ   ហក្វពិទ្រយ ។ 
 ៤- សចង្ខា  េ័ងខ ។ 
                                                            

១- េុនខមាំេាំ : េាំសៅយក្ហត្ហអែកស្េុក្មយ៉ាង ឯហអែកនប្ពគួរ, ចាំហែក្ហអែកណាសក្ើត្សចញពីហអែកនប្ព
និងហអែកស្េុក្រមួគ្នន  មាំេៈ ស្េះមិនគួរ ។ 
២- អែិមាំេាំ : មាំេៈននទី ជាតិ្ហែលមានសរើងប្រសភទណាមួយមិនគួរ ។ 
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 ៥- សិោ  ហក្វេិលា ។ 
 ៦- បោ ំ  ហក្វប្ររល ។ 
 ៧- រជត ំ  ប្បាក់្ ។ 
 ៨- ចហមំ  មាេ ។ 
 ៩- ចោហិតចង្ខា ត្ប្ងទទឹម ។ 
 ១០- មសារគេលំ   សពប្រហភនក្ឆ្ងម  ។ 
 * ជាទុក្កែែល់ភិក្ខុហែលរ៉ាេះរល់រត្នៈទាំង១០សនេះ ។ 

ឧចបកាា១០ោ៉ាង 
 ១- អ ងគុចបកាា ឧសរកាខ ក្នុងអងគ(គឺអារមមែ៍)៦ ។ 
 ២- ្វហេវិហារុចបកាា   ឧសរកាខ ក្នុងប្ពែមវហិារ ។ 
 ៣- ចពាជ្ឈងគុចបកាា ឧសរកាខ ក្នុងសររឈងគ ។ 
 ៤- វីរិយុចបកាា ឧសរកាខ ក្នុងវរីយិៈ ។ 
 ៥- សង្ខារុចបកាា ឧសរកាខ ក្នុងេង្ខខ រ ។ 
 ៦- ចវទនុចបកាា ឧសរកាខ ក្នុងសវទ្ ។ 
 ៧- វិបស្សនុចបកាា ឧសរកាខ ក្នុងវរិេស្ ។ 
 ៨- ត្តមជ្ឈតតុចបកាា ឧសរកាខ ក្នុងការត្មកល់ខលួន ជាក្ណាដ លៗ
ក្នុងវម៌ស្េះៗ ។ 
 ៩- ឈានុចបកាា ឧសរកាខ ក្នុង្ន ។ 
 ១០- បារិសុទធុចបកាា ឧសរកាខ ក្នុងសេចក្ដីររេុិទិ្ ។ 

ឋានៈគួរសរចសើរ១០ោ៉ាង 
 ១- អប្បិចច្ឆា  ជាអនក្ប្បាថាន តិ្ច ។ 
 ២- សនដុចោោ  ជាអនក្េស ត្ េ ។ 
 ៣- បវិវិចាា  ជាអនក្េងរ់ស្ដង ត់្ ។ 
 ៤- អសំសចោោ   ជាអនក្មិនសៅប្ច ្ក្ប្ច ាំ ។ 
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 ៥- អារទធវីរិចោ ជាអនក្ប្បារព្ពយោម ។ 
 ៦- សីេសម្បចនាា   ជាអនក្រររ្ិែ៌សោយេីល ។ 
 ៧- សមាធិសម្បចនាា ជាអនក្រររ្ិែ៌សោយេមាវិ ។ 
 ៨- បញ្ញាសម្បចនាា   ជាអនក្រររ្ិែ៌សោយរញ្ញា  ។ 
 ៩- វិមុតតសិម្បចនាា ជាអនក្រររ្ិែ៌សោយវមុិត្តិ ។ 
 ១០- វិមុតតញិ្ញាណទស្សនសម្បចនាា  ជាអនក្រររ្ិែ៌សោយ
វមុិត្តិញ្ញា ែទេសនៈ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម១៌០មិនរច្មើនកនុងធមេវិន័យចនះ 
១- អស្សចោោ  ជាអនក្គ្នម នេទ្ ។ 
២- ទុស្សីចោ   ជាអនក្ប្ទុេតេីល ។ 
៣- អប្បស្សុចា ជាអនក្សចេះែឹងតិ្ចតួ្ច ។ 
៤- ទុវេចច្ឆ          ជាអនក្ប្រសៅប្ក្ ។ 

 ៥- បាបមិចាា      ជាអនក្យក្មនុេសអាប្ក្ក់្ជាមិប្ត្ ។ 
 ៦- កុសីចា         ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ៧- មុដឋស្សតិ       ជាអនក្សភលចស្ដម រតី្ ។ 
 ៨- អសនតុចោោ      ជាអនក្មិនេស ត្ េ ។ 
 ៩- បាបិចច្ឆា        ជាអនក្ប្បាថាន លាមក្ ។ 
 ១០- មិច្ឆាទិដឋិចកា  ជាអនក្យល់ខុេ ។ 

ធម៌១០ោ៉ាងចទៀត 
១- ចកាធចនា  ជាអនក្មានសេចក្ដីសប្កាវ ។ 
២- ឧបនាហ ី  ជាអនក្មានសេចក្ដីចងសប្កាវទុក្ ។ 
៣- មកខ ី  ជាអនក្រមិលគុែ ។ 
៤- បឡាសី  ជាអនក្វាយឫក្សេមើ ។ 
៥- ឥស្សុកី  ជាអនក្មានសេចក្ដីប្ចហែន ។ 



-673- 

 

៦- មរឆរី  ជាអនក្មានសេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
៧- សចឋា  ជាអនក្មានអាំនួត្អួត្អាង ។ 
៨- មាោវី  ជាអនក្មានពុត្ត្បុត្ ។ 
៩- បាបិចច្ឆា  ជាអនក្ប្បាថាន លាមក្ ។ 
១០- មុដឋស្សតិ    ជាអនក្សភលចស្ដម រតី្ ។ 

ធម៌១០ោ៉ាងចទៀត 
១- ទុស្សីចោ  ជាអនក្ប្ទុេដេីល ។ 
២- អស្សចោោ  ជាអនក្មិនមានេទ្ ។ 
៣- អប្បស្សុចា   ជាអនក្សចេះែឹងតិ្ចតួ្ច ។ 
៤- ទុវេចច្ឆ  ជាអនក្ប្រសៅប្ក្ ។  
៥- បាបមិចាា  ជាអនក្យក្មនុេសអាប្ក្ក់្ជាមិប្ត្ ។ 
៦- កុសីចា  ជាអនក្ខជិលប្ចអ្េ ។ 
៧- មុដឋស្សតិ  ជាអនក្សភលចស្ដម រតី្ ។ 
៨- កុហចកា  ជារុគគលកុ្ែក្ ។ 
៩- ទុវភចោ  ជាអនក្ហែលសគចិញ្ច ឹមប្ក្ ។ 
១០- ទុប្បចញ្ញា    ជាអនក្ឥត្ប្បាជាា  ។ 

ធម៌១០ោ៉ាងចទៀត 
 ១- អភិជ្ាេុ  ជាអនក្មានសេចក្ដីរ ាំនពចង់បាន ។ 
 ២- វ្ាបចនាា  ជាអនក្ចងគាំនុាំគុាំកួ្ន ។   
 ៣- ថីនមិទធ ី  ជាអនក្មានសេចក្ដីរញួរាសង្ខក្ងក់្ ។ 
 ៤- ឧទធចា  ជាអនក្មានសេចក្ដីរាយមាយ ។ 
 ៥- វិរិកិចច្ឆា  ជាអនក្មានសេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៦- កមាាោចមា  ជាអនក្សប្ត្ក្អរនឹងការង្ខរ ។ 
 ៧- ភស្ោោចមា   ជាអនក្សប្ត្ក្អរនឹងតិ្រចាា នក្ថា ។ 
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 ៨- និោោោចមា   ជាអនក្សប្ត្ក្អរក្នុងការសែក្ ។ 
 ៩- សងគណិកាោចមា ជាអនក្សប្ត្ក្អរក្នុងពួក្គែៈ ។ 
 ១០- មុដឋស្សតិ   ជាអនក្សភលចស្ដម រតី្ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយធម១៌០រច្មើនកនុងធមេវិន័យចនះ 
 ១- សចោោ  ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- សីេោ  ជាអនក្មានេីល ។ 
 ៣- វហុស្សុចា ជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៤- សុវចច្ឆ  ជាអនក្ប្រសៅង្ខយ ។ 
 ៥- កេ្ាណមិចាា ជាអនក្មានក្លយែមិត្ត ។ 
 ៦- អារទធវីរិចោ ជាអនក្ប្បារព្ពយោម ។ 
 ៧- ឧបដឋិតស្សតិ ជាអនក្មានស្ដម រតី្តាំងមាាំ ។ 
 ៨- សនតុចោោ  ជាអនក្មានចិត្តេស ត្ េ ។ 
 ៩- អប្បិចច្ឆា  ជាអនក្ប្បាថាន តិ្ច ។ 
 ១០- សមាាទិដឋិចកា ជាអនក្យល់ប្ត្ូវ ។    

ភិកខុ្បកបចោយធម១៌០ោ៉ាង 
មិនជាទីស្រលាញ់ គោរព រាប់អាន បូជា ននពួករស្ពហ្មចារី និងមិនមមន

ជារមណៈគ ើយ គឺ : 
 ១- អធិករណិចកា ជាអនក្សវេើអវិក្រែ៍ ។ 
 ២- ន  សិកាាកាចមា ជាអនក្មិនស្េលាញ់ការេិក្ា ។ 
 ៣- បាបិចច្ឆា  ជាអនក្មានសេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ ។ 
 ៤- ចកាធចនា  ជាអនក្មានសេចក្ដីសប្កាវ ។ 
 ៥- មកខ ី  ជាអនក្លុរគុែសគ ។ 
 ៦- សចឋា  ជាអនក្អួត្សក្តងកាត ង ។ 
 ៧- មាោវី  ជាអនក្មានមាោ ។ 
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 ៨- ធមាានំ  ន  និសាមកជាតិចកា  ជាអនក្ប្រក្រសោយជាតិ្មិន
ពិចារណាន្វវម៌ ។ 
 ៩- ន  បដិសោាចនា ជាអនក្មិនមានការពួនេាំងាំ ។ 
        ១០- ន  បដិសនាារចកា ជាអនក្មិនសវេើរែិេ ថ្ រៈ ។ 

* ឯភិកខុស្បកបគោយធម៌១០ផ្ទុយពីគនេះ រមមងជាទីស្រលាញ់ គោរព 
រាប់អាន បូជា ននពួករស្ពហ្មចារី និង ជារមណៈ គឺ : 
 ១- ន  អធិករណិចកា ភិក្ខុជាអនក្មិនសវេើអវិក្រែ៍ ។ 
 ២- សិកាាកាចមា ជាអនក្ស្េលាញ់ការេិក្ា ។ 
 ៣- អប្បិចច្ឆា  ជាអនក្ប្បាថាន តិ្ច ។ 
 ៤- អចកាាធចនា ជាអនក្មិនសប្កាវ ។ 
 ៥- អមកខ ី  ជាអនក្មិនលុរគុែសគ ។ 
 ៦- អសចឋា  ជាអនក្មិនអួត្អាង ។ 
 ៧- អមាោវី  ជាអនក្មិនមានមាោ ។ 

៨- ធមាានំ  និសាមកជាតិចកា  ជាអនក្ប្រក្រសោយជាតិ្ 
ពិចារណាន្វវម៌ ។ 
 ៩- បដិសោាចនា ជាអនក្ពួនេាំងាំ ។ 
 ១០- បដិសនាារចកា ជាអនក្សវេើន្វរែិេ ថ្ រៈ ។ 

ឥទធិវេៈ១០ោ៉ាង 
 ១- អធិោោនា  ឥទធិ ឫទិ្គឺការអវិោា ន ។ 
 ២- វិកុវេនា  ឥទធ ិ ឫទិ្គឺការសវេើឲ្យវសិេេ ។ 
 ៣- មចនាមោ  ឥទធិ ឫទិ្គឺអេីេសប្មចសោយចិត្ត ។ 
 ៤- ញាណវិបាាោ   ឥទធ ិ    ឫទិ្គឺការផាយសចញសោយ 
ស្ដរញ្ញា ែ ។ 
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 ៥- សមាធិវិបាាោ  ឥទធិ  ឫទិ្គឺការផាយសចញសោយេមាវិ ។ 
 ៦- អរិោ  ឥទធិ ឫទិ្គឺគុែជាតិ្ប្រសេើរ ។ 
 ៧- កមេវិបាកជា  ឥទធ ិ ឫទិ្សក្ើត្អាំពីផលក្មម ។ 
 ៨- បុញ្ញវចា  ឥទធិ ឫទិ្ររេ់រុគគលមានរុែយ ។ 
 ៩- វិជាាមោ  ឥទធិ ឫទិ្េសប្មចសោយវជិាជ  ។ 
 ១០- តតថ   តតថ   សមាាបចោគប្បរចោ   ឥជ្ានចដឋន   ឥទធិ  
ឫទិ្សោយអត្ថថា េសប្មចសប្រេះការប្រក្រប្ត្ូវ ក្នុងអាំសពើស្េះៗជា
រចច័យ ។ 

អាការៈ១០ោ៉ាង 
 ប្ពេះសោគ្នវចរ   មុននឹងចសប្មើនន្វក្មមោា ន    ប្ត្វូសរៀនយក្ន្វ 
អាការៈ១០ោ៉ាងសនេះឲ្យយល់ជាក់្ជាមុនេិនគឺ  : 
 ១- សង្ខាតនិចទរស ប្ត្ូវែឹងការេហមដងរារ់ចាំនួនក្មមោា ន ។ 
 ២- ឧបច្ឆរប្បនាវហ ប្ត្ូវែឹងក្មមោា នហែល ា្ំមក្ន្វឧរចារ-
្ន និងអរប្្ន ។ 
 ៣- ឈានប្បចភទ ប្ត្ូវែឹងប្រសភទររេ់្ន ។ 
 ៤- សមតិកកម  ប្តូ្វែឹងវវីិប្រប្ពឹត្តក្នលងននក្មមោា ន ។ 
 ៥- វឌ្ឍនាវឌ្ឍន ប្ត្ូវែឹងក្មមោា នហែលគួរចសប្មើនហថមនិង
មិនគួរចសប្មើនហថម ។ 
 ៦- អារមេណ ប្ត្ូវែឹងអារមមែ៍ររេ់ក្មមោា ន ។ 
 ៧- ភូម ិ ប្ត្ូវែឹងភ្មិររេ់ក្មមោា ន ។ 
 ៨- គហណ ប្ត្ូវែឹងកិ្ចចហែលប្ត្ូវសរៀនយក្ន្វក្មមោា ន ។ 
 ៩- បរចយ ប្ត្ូវែឹងរចច័យររេ់ក្មមោា ន ។ 
 ១០- ររិោនុកូេ  ប្ត្ូវែឹងក្មមោា នហែលគួរែល់ចរតិ្ ។ 
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អចកាាសវតថុ១០ 
 ១- ជាតិោ សររប្រសទចសោយជាតិ្ ។ 
 ២- នាចមន សររប្រសទចសោយស ម្ េះ ។ 
 ៣- ចាចតតន សររប្រសទចសោយសគ្នប្ត្ ។ 
 ៤- កចមេន សររប្រសទចសោយការង្ខរ ។ 
 ៥- សិចប្បន សររប្រសទចសោយេិលបស្ដស្រេដ ។ 
 ៦- អាពាចធន សររប្រសទចសោយអារវ ។ 
 ៧- េិចងគន សររប្រសទចសោយសភទ ។ 
 ៨- កិចេចសន  សររប្រសទចសោយកិ្សលេ ។ 
 ៩- អាបតតិោ  សររប្រសទចសោយអារត្តិ ។ 
        ១០- ហីចនន    អចកាាចសន     សររប្រសទច សោយរក្យសររែ៏ 
សថាក្ទរ ។ 
 * រក្យសររទាំងសនេះ ជាវចីទុចចរតិ្ក្នុងផរេុវាទ ។ ភិក្ខុសររភិក្ខុ
ែនទសោយរក្យទាំងសនេះ   ប្ត្ូវអារត្តិបាចិត្តិយៈ  សរើសររអនុរេមបនន 
(េ្មបីភិក្ខុនី)ប្ត្ូវទុក្កែ ។ មិនប្បាថាន សររសទ ហត្ចង់និោយសលងសេើច
ចាំសរេះភិក្ខុ ឬអនុរេមបននក្ដី ប្តូ្វអារត្តិទុរភ េិត្ ។ សររក្នុងទីក្ាំបាាំងក្ដី
សរលសោយការសលងសេើចក្នុងទីក្ាំបាាំងក្ដី ប្ត្ូវអារត្តិទុរភ េិត្ ។ 

អចកាាសវតថុ១០ោ៉ាង 
 ១- ចច្ឆចោសិ  ឯងជាសចារ ។ 
 ២- ពាចោសិ  ឯងជារុគគលរល ។ 
 ៣- មណុ្ហោ សិ  ឯងជារុគគលលងង់សមល  ។ 
 ៤- ឱចោោសិ  ឯងជាេត្េអ្ែា ។ 
 ៥- ចាចណ្ណសិ ឯងជាេត្េសគ្ន ។ 
 ៦- គ្ទចភាសិ  ឯងជាេត្េលា ។ 
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 ៧- ចនរយិចកាសិ ឯងជាេត្េនរក្ ។ 
 ៨- តិរច្ឆានគចាសិ ឯងជាេត្េតិ្រចាា ន ។ 
 ៩- នតថិ  តុយហំ  សុគចតហិ  េុគតិ្ររេ់ឯងមិនមាន ។ 
       ១០- ទុគគតិចយវ  តុយហំ   បាដិកង្ខា  ទុគគតិ្ររេ់ឯងមានប្បាក្ែ។ 

មនាបចមវ  ភាចសយ្យ  នាមនាបំ  កុោរនំ ។ 
រុគគលប្ត្ូវសរលន្វរក្យហែលជាទីគ្នរ់ចិត្តមយ៉ាង រក្យហែល

មិនជាទីគ្នរ់ចិត្ត េ្មបីហត្មតង ក៏្មិនប្ត្ូវសរលស ើយ ។ 
អនតោយ១០ោ៉ាង 

 ១- ោជនតោចោ អនតរាយអាំពីសេដច (សេតចោងមក្) ។ 
 ២- ចច្ឆរនតោចោ អនតរាយអាំពីសចារ ។ 
 ៣- អគ្យនតោចោ អនតរាយអាំពីសភលើង ។ 
 ៤- ឧទកនតោចោ អនតរាយអាំពីទឹក្(សភលៀងឬទឹក្រាំនន់) 
 ៥- មនុស្សនតោចោ អនតរាយអាំពីមនុេស (មានមនុេសសប្ចើន
ច្លមក្) ។ 
 ៦- អមនុស្សនតោចោ អនតរាយអាំពីអមនុេស (គឺមានសខ្មម ចច្ល
ភិក្ខុ) ។ 
 ៧- ោ នតោចោ អនតរាយអាំពីេត្េស្ដហាវ ។ 
 ៨- សិរឹសបនតោចោ អនតរាយអាំពីេត្េទី ជាតិ្ ។ 
 ៩- ជីវិតនតោចោ អនតរាយែល់រីវតិ្ (មានភិក្ខុសក្ើត្រាំងឺ
ស្ដល រ់ ឬមនុេសមានសពៀររ៉ាងេមាល រ់ភិក្ខុ) ។ 
 ១០- ្វហេររិយនតោចោ  អនតរាយែល់ប្ពែមចារយ (គឺមាន
មនុេសចារ់ភិក្ខុផសឹក្) ។ 

* សរើមានអនតរាយែ្ចខ្មងសលើសនេះ ណាមួយ   ភិក្ខុអាចេហមដង 
បាតិ្សមាក្ខសោយេសងខរបាន សរើគ្នម នអនតរាយសទ ប្ត្ូវេហមដងឲ្យពិស្ដដ រ  
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សរើេហមដងសោយេសងខរប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ ។ 
សិកាាបទ១០ 

 ១- បាណ្ណតិបាា  ចវរមណី       សចត្្ជាសែតុ្សវៀរចាក្ការ
េមាល រ់េត្េ ។ 
 ២- អទិនាាោនា   ចវរមណី      សចត្្ជាសែតុ្សវៀរចាក្កាន់
យក្វត្ថុហែលសគមិនបានឲ្យ ។ 
 ៣- អ្វហេររិោ  ចវរមណី   សចត្្ជាសែតុ្សវៀរចាក្កិ្រោិ
ប្រប្ពឹត្តន្វវម៌មិនប្រសេើរ ។ 
 ៤- មុសាោោ   ចវរមណី សចត្្ជាសែតុ្សវៀរចាក្ កិ្រោិ
សរលន្វរក្យកុ្ែក្ ។ 
 ៥- សុោចមរយមជជប្បមាទោោនា  ចវរមណី  សចត្្ជាសែតុ្
សវៀរចាក្សែតុ្ជាទីតាំងននសេចក្ដីប្រមាទ គឺផឹក្ន្វទឹក្ស្េវងឹគឺេុរា
និងសមរយ័ ។ 
 ៦- វិកាេចភាជនា  ចវរមណី  សចត្្ជាសែតុ្សវៀរចាក្កិ្រោិ
ររសិភាគសភារ្ហារក្នុងកាលខុេ ។ 
 ៧- នរចគីតោទិតវិសូកទស្សនា  ចវរមណី  សចត្្ជាសែតុ្
សវៀរចាក្កិ្រោិ រាាំ និង សប្ចៀង និង ប្រគាំ និង សមើលន្វហលបង ហែលជា 
េប្ត្ូវែល់កុ្េលវម៌ ។ 
 ៨-មាោគនធវិចេបនធារណមណោនវិភូសនោោនា  ចវរមណី  
សចត្្ជាសែតុ្សវៀរចាកិ្រោិប្ទប្ទង់ និងប្រោរ់ និងតក់្ហត្ងេតិត្ 
ស្ដត ងរាងកាយសោយផ្កក ក្ប្មង     និងសប្គឿងប្ក្អ្រ   និងសប្គឿងលារ 
សផសងៗ ។ 
 ៩- ឧច្ឆាសយនមហាសយនា  ចវរមណ ី  សចត្្ជាសែតុ្សវៀរ
ចាក្ទីសេ្េនៈែ៏ខពេ់ែួេប្រមាែនិងទីសេ្េនៈែ៏ប្រសេើរ។  
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 ១០- ជាតរូបរជតប្បដិគគហណ្ណ  ចវរមណី  សចត្្ជាសែតុ្
សវៀរចាក្កិ្រោិទទួលកាន់យក្ន្វមាេនិងប្បាក់្ ។ 
 * េិកាខ រទ៥ខ្មងសែើមប្រប្ពឹត្តសៅជា្េនងគៈ េិកាខ រទ៥
ខ្មងសប្កាមជាទែឌ ក្មម ។  

ទណោកមេ១០ 
១- វិកាេចភាគី  ចហាតិ   ស្ដមសែរេីុបាយលាង ច  ។ 
២- នច្ឆាទិវិសូកទសស្ិចកា  ចហាតិ  ស្ដមសែរ រាាំ សប្ចៀង ប្រគាំ 

ស្ដដ រ់ចសប្មៀង និង សមើលន្វហលបងសផសងៗ ។ 
៣- មាោទិធារណ្ណទិចកា  ចហាតិ  ស្ដមសែរ  ប្រោរ់

តក់្ហត្ងរាងកាយ   សោយផ្កក ក្ប្មង  សប្គឿងប្ក្អ្រ  និង សប្គឿងលារ
សផសងៗ ។ 

៤- ឧច្ឆាសយនាទិចកា   ចហាតិ      ស្ដមសែរ សែក្   ឬអងគុយ  
សលើអាេនៈខពេ់ែួេប្រមាែ និងអាេនៈែ៏ប្រសេើរ ។ 

៥- ជាតរូបរជតប្បដិគគណាចកា  ចហាតិ     ស្ដមសែរ ទទួល
កាន់មាេនិងប្បាក់្សោយខលួនឯង ឬសប្រើសគឲ្យកាន់ សែើយសប្ត្ក្អរន្វ
មាេនិងប្បាក់្ស្េះ ។ 

៦- ភិកខូន ំ អោភាយ  បរសិកកតិ       ស្ដមសែរ  ពយោមឲ្យ 
ស្ដរេ្នយលាភររេ់ភិក្ខុទាំងឡាយ ។ 

៧- ភិកខូន ំ  អនាាយ  បរសិកកតិ  ស្ដមសែរ ពយោមមិនឲ្យ 
ភិក្ខុទាំងឡាយបានន្ប្រសោរន៍ ។ 

៨- ភិកខូន ំ អនាោសាយ  បរិសកកតិ  ស្ដមសែរ ពយោមមិន 
ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយបានទីលាំសៅ ។ 

៩- ភិកខូ  អចកាាសត ិ បរិភាសតិ       ស្ដមសែរ សររប្រសទចភិក្ខុ 
ទាំងឡាយ ។ 
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១០- ភិកខូ  ភិកខូហិ  ចភចទតិ     ស្ដមសែរ ញុាាំងភិក្ខុទាំងឡាយ 
ឲ្យហរក្ចាក្ភិក្ខុទាំងឡាយ ។ 

នាសនងគៈ១០ 
 សយើងែឹងសែើយ ្េ្ (ការវ ិ្ េ)ររេ់ស្ដមសែរមាន៣ 
ហត្ក្នុងទីសនេះេាំសៅយក្លិងគ្េ្ មាន១០គឺ : 
 ១- បាណ្ណតិបាតី  ចហាតិ ស្ដមសែរេមាល រ់េត្េ ។ 
 ២- អទិនាាោយី  ចហាតិ ស្ដមសែរលួចប្ទពយសគ ។ 
 ៣- អ្វហេច្ឆរី  ចហាតិ ស្ដមសែរសេពសមថុនវមម ។ 
 ៤- មុសាោទី  ចហាតិ  ស្ដមសែរនិោយកុ្ែក្ ។ 
 ៥- មជជបាយី  ចហាតិ  ស្ដមសែរផឹក្ស្ស្ដនិងសមរយ័ ។ 
 ៦- វុទធស្ស    អវណណំ   ភាសតិ    ស្ដមសែរ សរលតិ្េះសែៀល
ប្ពេះពុទ្ ។ 
 ៧- ធមេស្ស   អវណណំ   ភាសតិ  ស្ដមសែរសរលតិ្េះសែៀល
ប្ពេះវម៌ ។ 
 ៨- សង្ឃស្ស  អវណណំ   ភាសតិ   ស្ដមសែរសរលតិ្េះសែៀល
ប្ពេះេងឃ ។ 
 ៩- មិច្ឆាទិដឋិចកា   ចហាតិ ស្ដមសែរមានទិែាិខុេ ។ 
 ១០- ភិកខុនីទូសចកា  ចហាតិ ស្ដមសែរប្រទ្េដភិក្ខុនី ។ 
 * ៥េិកាខ រទខ្មងសែើម សរើស្ដមសែរប្រប្ពឹត្តក្នលងសែើយប្ត្ូវ
ឲ្យេឹក្សចញឬប្ត្ូវឲ្យេុាំេីលជាថមី ។ ចាំហែក្ការសរលតិ្េះសែៀល
ប្ពេះពុទ្  ប្ពេះវម៌  ប្ពេះេងឃ  និង  មិចាា ទិែាិ   ប្តូ្វភិក្ខុទាំងឡាយ មាន
អាចារយ និងឧររាយ៍ជាសែើមសរលសទេហាមប្បាមែល់៣ែង សរើ
សលាក្ប្ពមលេះរង់គរបីឲ្យទែឌ ក្មម សរើមិនប្ពមលេះរង់សទគរបីឲ្យ
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វ ិ្ េសោយលិងគ្េ្ ។ ឯការប្រទ្េដភិក្ខុនី េ្មបីប្បាថាន នឹង
េប្ងួមត្សៅ ក៏្រហមងមិនបានរពេជាជ  ឬឧរេមបទស ើយ ។ 

ាំង១០ោ៉ាង 
 ១- មសារក ំ តាំងហែលមានសមសគរញ្ច្ លសៅក្នុងែាំណារ់សរើង  
 ២- វុនរិកាវទធ ំ  តាំងហែលសគរង្ខខ ាំសរើងជារ់នឹងសម ។ 
 ៣- កុ ិរបាទកំ  តាំងហែលមានសរើងែ្ចសរើងកាដ ម ។ 
 ៤- អាហរចបាទកំ  តាំងហែលមានសរើងទល់នឹងសម ឬតាំង
ហែលសគរញ្ច្ លសរើងសៅក្នុងែាំណារ់សម ។ 
 ៥- ឧរចចកាបិ  អាសនរិចកា  តាំង៤ប្រុង េ្មបីខពេ់ែួេ
ប្រមាែ ។ 
 ៦- ភទរបីឋំ តាំងចាក់្សៅដ (សវេើពីសៅដ េុទ្) ។ 
 ៧- បីឋិកា តាំងេាំពត់្ ។ 
 ៨- ឯ កបាទកំ  តាំងមានសរើងែ្ចសរើងពហព ។ 
 ៩- អាមេកវណដិកំ  តាំង (មានសរើងសប្ចើន ហែលសគប្រក្រ 
សោយ)អាការែ្ចហផលក្នទួត្នប្ព ។ 
 ១០- បោេបីឋំ  តាំងហែលសវេើពីចាំសរើង ។ 

អវនរិយបុគគេ១០វួក(១) 
 ១- បច្ឆា  ឧបសម្បចនាា  ភិក្ខុហែលបានឧរេមបទសប្កាយ ។ 
 ២- អនុបសម្បចនាា    អនុរេមបនន ។ 
 ៣- នានាសំោសចកា  វុឌ្ឍតចោ  អធមេោទី  ភិក្ខុចាេ់ហែល
មានេង្ខេ េសផសងគ្នន  ជាអវមមវាទី ។ 
 ៤- មាតុាាចមា  មាតុ្ប្គ្នម ។ 

                                                            

១- មាន២៥ពួក្សទៀត្ េ្មសមើលពួក្ស្េះផង ។ 

។ 
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 ៥- បណោចកា   មនុេសសខទើយ ។ 
 ៦- បារិោសិចកា  ភិក្ខុហែលក្ាំពុងសៅររវិាេ ។ 
 ៧- មូោយ    បដិកស្សនារចហា     ភិក្ខុហែលគួរទញមក្កាន់ 
ម្លារត្តិ ។ 
 ៨- មានាារចហា     ភិក្ខុហែលគួរែល់មានត្ត ។ 
 ៩- មានតតច្ឆរិចកា   ភិក្ខុហែលក្ាំពុងប្រប្ពឹត្តមានត្ត ។ 
 ១០- អពាានារចហា  ភិក្ខុហែលគួរែល់អរភ នក្មម ។ 

វនរិយបុគគេ៣វួក 
 1- បុចរ  ឧបសម្បចនាា  ភិក្ខុហែលបានឧរេមបទមុន ។ 
 2- នានា  សំោសចកា  វុឌ្ឍតចោ  ធមេោទី  ភិក្ខុចាេ់ជាង
ហែលមានេង្ខេ េសផសងគ្នន  ជាវមមវាទី ។ 
 3- តថាគចា  អរហំ  សមាាសមពុចោោ  ប្ពេះត្ថាគត្ជាអរែនត
េមាម េមពុទ្ ។ 

វតថ១ុ០្បការ 
េម័យស្េះឯង កាលប្ពេះមានប្ពេះភាគប្ទង់ររនិិរេ នសៅបាន

១០០ឆ្ងន ាំ ពួក្វរជីរុត្តក្ភិក្ខុសៅប្កុ្ងសវស្ដលីបានរងកន្វភាពចលាចល
ក្នុងស្ដេ្ សែើយេហមដងវត្ថុ១០ប្រការ ថា : 
 ១- កប្បតិ  សិងគិចោណកចប្ា  ការក្ាំែត់្សោយអាំរិលក្នុង
កាល ក់្គួរ(ែល់េមែៈ) ។ 
 ២- កប្បតិ  ទេងគុេកចប្ា  ការក្ាំែត់្សោយស្េសមាលប្ពេះ
អាទិត្យសប្រសៅប្រមាែ២ធ្លន រ់គួរ ។ 
 ៣- កប្បតិ  ាមនតរកចប្ា  ការក្ាំែត់្សោយចស ល្ េះស្េុក្គួរ។  
 ៤- កប្បតិ  អាោសកចប្ា  ការក្ាំែត់្សោយអាវាេគួរ ។ 
 ៥- កប្បតិ  អនមុតិកចប្ា  ការក្ាំែត់្សោយអនុមតិ្គួរ ។ 
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 ៦- កប្បតិ  អារិណណកចប្ា  ការក្ាំែត់្សោយអាចិែណក្រប
(ប្រនព)គួរ ។ 
 ៧- កប្បតិ  អមថិតកចប្ា  ការក្ាំែត់្សោយទឹក្សោេះមិទន់
រ្រគួរ ។ 
 ៨- កប្បតិ  ជចោគ ឹ បាតុំ    ការផឹក្ន្វេុរាសអគួរ ។ 
 ៩- កប្បតិ  អទសកំ  និសីទនំ  និេីទនៈហែលមិនមានជាយ
គួរ ។ 
 ១០- កប្បតិ  ជាតរូបរជតំ   មាេ និង ប្បាក់្គួរ ។ 

សំវត់បង្សុកូេមាន១០ោ៉ាង 
 ១- ចសាសានិកំ េាំពត់្ហែលធ្លល ក់្ចុេះក្នុងនប្ពេមស្ដន ។ 
 ២- បាបណិកំ  េាំពត់្ហែលធ្លល ក់្ចុេះសទៀររានផារ ។ 
 ៣- ឧទររូកាាយតិំ េាំពត់្ហែលក្ែដុ រកាត់្ ។ 
 ៤- ឧបរិកកាាយិតំ េាំពត់្ហែលក្សែដ ៀរសការ ។ 
 ៥- អគគិទឌ្ឍំ  េាំពត់្ហែលសភលើងសអែេះ ។ 
 ៦- ចាោយិតំ េាំពត់្ហែលសគ្នទាំរេីុ ។ 
 ៧- អជិកកាាយិតំ េាំពត់្ហែលពហពទាំរេីុ ។ 
 ៨- ថូបរីវរំ  េាំពត់្ហែលសគរុ ាំែាំរ្ក្សវេើពលិក្មម ។ 
 ៩- អាភិចសកិយំ      េាំពត់្ហែលសគសចាលប្ត្ង់ក្ហនលងអភិសេក្
សេដច ។ 
 ១០- ភតប្បដិោភតំ  េាំពត់្ហែលសគ ា្ំសៅកាន់នប្ពេមស្ដន 
លុេះប្ត្លរ់មក្វញិ សគផ្កល េ់សចាល ។ 

អវារោំង១០របស់្វះវិសណុ 
១- មត្ស្យា    ប្តី្ហែលបានរួយរីវតិ្សេដច  មនុ ឲ្យរចួផុត្ពីទឹក្ 

រាំនន់ ។ 



-685- 

 

 ២- កូម ៌  អសែដើ ក្ហែលបានសវេើជាក្ាំែល់ប្ទភនាំមនទរៈសពលក្្រ
េមុប្ទទឹក្សោេះ ។ 
 ៣- វោហៈ  ប្រូក្នប្ពហែលបានរួយសលាក្ឲ្យផុត្ពីការរិេះជាន់
េងកត់្េងកិនររេ់ែិរែយក្ស ។ 
 ៤- នរសិងហ  មនុេសក្ាលសតហែលបានេមាល រ់យក្សស ម្ េះ
ែរែិក្េិរុ ។ 
 ៥- ោមនៈ  មនុេសសត្ឿហែលបានរ ាំសោេះសលាក្សោយេុាំែីរី
រាំហានពីយក្សរលី ។ 
 ៦- បរសុោម  ប្ពេះរាមកាន់ព្សពហែលបានរ ាំសោេះពួក្ប្រែមែ៍
ពីពួក្ក្សប្តិ្យ៍ក្ាំណាច ។ 
 ៧- ្វះោម  តួ្អងគក្នុងសរឿងរាមាយែៈ (រាមសក្រ តិ៍) ហែលបាន
េមាល រ់យក្សស ម្ េះប្ក្ុងរាពែ៍ ។ 
 ៨- ្កឹសណ   មនុេសេមបុរសមម ហែលបានេសប្មចស្ដន នែជាសប្ចើន  
 ៩- វុទធ  ប្ពេះពុទ្ហែលពួក្ែិែឌ្ រញ្ច្ លជាអវតរប្ពេះវេិណុសែើមបី
អ្េទញពុទ្ររេ័ិទ ។ 
 ១០- កេកិន  មនុេសក្ាលសេេះហែលនឹងមក្ែល់ក្នុងអ្គត្
សែើមបីសរៀរចាំចារ់ទមាល រ់ស ើងវញិ ។ 

ការឲ្យមិនោប់ថាជាោន១០ោ៉ាង 
 ១- ឥតថីោនំ  ឲ្យស្រេដីែល់រុរេសែើមបីសមថុនវមម ។ 
 ២- ឧសភោនំ   ឲ្យសមសគ្នែល់សគ្នស ម្ ល ។ 
 ៣- មជជោន ំ  ឲ្យទឹក្ស្េវងឹ ។ 
 ៤- រិតតករណោនំ   ឲ្យររ្ភាពវចិិប្ត្( ា្ំឲ្យសក្ើត្ត្សប្មក្) ។ 
 ៥- សតថោនំ  ឲ្យសប្គឿងេស្រស្ដដ វវុ ។ 
 ៦- វីសោនំ  ឲ្យថាន ាំពិេ ។ 
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 ៧- សំខេិកោនំ       ឲ្យសប្គឿងចារ់ចង(ប្ចវាក់្ សខ្មន េះ ឃ្លន ង)។ 
 ៨- កុកកុដោនំ  ឲ្យសមមាន់ែល់មាន់ស ម្ ល ។ 
 ៩- សុករោនំ  ឲ្យសមប្រូក្ែល់ប្រូក្ស ម្ ល ។ 
 ១០- មានកុដតុោកុដនា ិកុដោនំ  ឲ្យសប្គឿងរង្ខេ េ់រង្ខេ ល់
និងសប្គឿងថលឹង មានរញ្ជ ីងជាសែើម ហែលសប្រើសក្ងប្រវញ័្ច សោយអាំសពើ
សកាងបាន ។ 
 * ក៏្ទនទាំងឡាយ១០ោ៉ាងសនេះឯង មិនរារ់ថាជាទនក្នុង
សលាក្ អនក្ណាឲ្យ អនក្ស្េះប្ត្ូវសៅកាន់អបាយ ។ 

ដំរ១ី០្តកូេ 
 ១- ប្ត្ក្្លែាំរ ីកា វក្ៈ ។ 
 ២- ប្ត្ក្្លែាំរ ីគសងគយយៈ ។ 
 ៣- ប្ត្ក្្លែាំរ ីរែឌ រៈ ។ 
 ៤- ប្ត្ក្្លែាំរ ីត្មពៈ ។ 
 ៥- ប្ត្ក្្លែាំរ ីរិងគលៈ ។ 
 ៦- ប្ត្ក្្លែាំរ ីគន្ៈ ។ 
 ៧- ប្ត្ក្្លែាំរ ីមងគលៈ ។ 
 ៨- ប្ត្ក្្លែាំរ ីសែមៈ ។ 
 ៩- ប្ត្ក្្លែាំរ ីឧសបាេថៈ ។ 
        ១០- ប្ត្ក្្លែាំរ ីអែទទនត ។ 

កមាាំងរបស់្វះតថាគត 
 ក្មាល ាំងប្ពេះត្ថាគត្មានពីរគឺ   ក្មាល ាំងកាយ១  ក្មាល ាំងញាែ១ 
ហត្ក្នុងទីសនេះ សរលអាំពីក្មាល ាំងកាយហត្មយ៉ាង សប្រេះអាចរារ់បាន 
រែឌិ ត្គរបីប្ជារតមប្ត្ក្្លែាំរទីាំង១០ែ្សចនេះគឺ : 
 - ក្មាល ាំងរុរេ១០្ក់្ = ក្មាល ាំងែាំរកីា វក្ៈ១  
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 ១- ែាំរកីា វក្ៈ១០ = ែាំរគីសងគយយៈ១  
 ២- ែាំរគីសងគយយៈ១០ = ែាំររីែឌ រៈ១  
 ៣- ែាំររីែឌ រៈ១០ = ែាំរតី្មពៈ១  
 ៤- ែាំរតី្មពៈ១០  = ែាំររិីងគលៈ១  
 ៥- ែាំររិីងគលៈ១០ = ែាំរគីន្ៈ១  
 ៦- ែាំរគីន្ៈ១០  = ែាំរមីងគលៈ១  
 ៧- ែាំរមីងគលៈ១០ = ែាំរសីែមៈ១  
 ៨- ែាំរសីែមៈ១០ = ែាំរឧីសបាេថៈ១  
 ៩- ែាំរឧីសបាេថៈ១០ = ែាំរអីែទទនត១  
 ១០- ែាំរអីែទទនត១០ = ក្មាល ាំងកាយប្ពេះត្ថាគត្១ ។  
 រក្យថា ក្មាល ាំងរុរេ គឺរុរេវមមត ។ 
 រក្យថា ែាំរកីា វក្ៈ គឺែាំរវីមមត ។ 
 - ែ្សចនេះកាយររេ់ប្ពេះត្ថាគត្១ សេមើនឹងក្មាល ាំង ែាំរកីា វក្ៈ
១០.០០០.០០០.០០០ (មួយរន់សកាែិ) ឬសេមើនឹងក្មាល ាំងរុរេវមមត
១០០.០០០.០០០.០០០(១០រន់សកាែិ្ក់្) ។ 

ច្គឿងរងសតេទុកកនុងវដដៈ១០្បការ 
  ១- មាត  ៦- មិប្ត្ភក្ដិ  
  ២- រិត  ៧- ប្ទពយេមបត្តិ  
  ៣- ភរោិ  ៨- លាភេកាក រៈ 
  ៤- រុប្ត្  ៩- ឥេសរយិយេ  
  ៥- ញាតិ្  ១០- កាមគុែ ។ 

េកខណៈបុគគេបានបដិសមភិោបួន១០្បការ 
 ១- វិសារចោ  ជាអនក្អង់អាចកាល ហាន ។ 
 ២- អមងកុភូចា មិនអងគុយឱនមុខចុេះ ។ 
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 ៣- អនុតតោចសា មិនមានចិត្តញសញើត្ ។ 
 ៤- អរឆមភិចា  មិនមានចិត្តត្ក់្េលុត្ ។ 
 ៥- អកម្បិចា  មិនមានចិត្តប្ពឺប្ពួចខ្មល ចនរណា ។ 
 ៦- អបោោចនា  មិនបាននឹក្ទីតាំង ។ 
 ៧- អបរិភាសចនាា មិនចាាំបាច់ទសនទញស្ដេ វយយ ។ 
 ៨- វិគតចោមហំចសា    មានការប្ពឺសរាមប្បាេចាក្សែើយ ។ 
 ៩- ហាសយចនាា មានចិត្តរកី្រាយ ។ 
 ១០- វិស្សចោោ  ជាអនក្មានប្រជាប្រិយក្នុងររេ័ិទ ។ 

្វះចវស្សនតរាំងកនុងគុណ១០្បការ 
 ១- ទមៈ  ការទ្ ម្ នចិត្ត ។ 
 ២- សំយមៈ  ការេប្ងួមន្វឥគនទិយ ។ 
 ៣- ខនត ិ  សេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
 ៤- សំវរៈ  សេចក្ដីេប្ងួមក្នុងេីល ។ 
 ៥- និយមៈ  សពញចិត្តការង្ខរជាកុ្េល ។ 
 ៦- អចកាាធៈ  សេចក្ដីមិនសប្កាវ ។ 
 ៧- អវិហិង្ោ  សេចក្ដីមិនសរៀត្សរៀន ។ 
 ៨- សរចៈ  សេចក្ដីពិត្ សទៀងប្ត្ង់ ។ 
 ៩- ចសាចរយ្យៈ   សេចក្ដីស្ដត ត្ ។ 
 ១០- ចមាា  សេចក្ដីរារ់អាន ។ 

សីេច្បៀបនឹងវតថ១ុ០ោ៉ាង 
 ១- អទគចមា     សប្រៀរសោយថាន ាំពិេ ។ 
 ២- ឱសថសចមា  សប្រៀរសោយថាន ាំរាំបាត់្សរាគ ។ 
 ៣- ឧទកចមា      សប្រៀរសោយទឹក្ប្ត្ជាក់្ថាល ស្ដត ត្(អាចលាង
រប្មេះន្វមនទិលគឺកិ្សលេ) ។ 
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 ៤- មណីរតនមចនាហរសចមា  សប្រៀរសោយហក្វមែីស ម្ េះ
មស្ែរចិ ត្ (រហមងឲ្យេសប្មចសេចក្ដីប្បាថាន ប្គរ់ោ៉ាង) ។ 
 ៥- នាោសចមា  សប្រៀរសោយេាំសៅវាំ (ែឹក្េត្េឲ្យអែលងផុត្ពី
ចតុ្រឱ ៈ) ។ 
 ៦- សតថោហនសចមា  សប្រៀរសោយរសទេះ(ហែលរញ្ជ្ នេត្េឲ្យ
អែលងផុត្ពីចតុ្រក្ ត្ រគឺជាតិ្  ររា  ពយវិ  មរែៈ) ។ 
 ៧- ោតសចមា       សប្រៀរសោយខយល់ (រហមងរក់្ផ្កត់្ក្មាច ត់្ន្វ 
សភលើងទាំង៣គឺ រាគៈ  សទេៈ  សមាែៈ) ។ 
 ៨- មហាចម វុឌ្ឍិសចមា  សប្រៀរសោយសភលៀងសមវាំ(ហែលនឹង
ឲ្យេសប្មចន្វសេចក្ដីប្បាថាន ននេត្េទាំងពួង) ។ 
 ៩- អាររិយសចមា សប្រៀរសោយប្គូ(រហមងនឹងទ្ ម្ នរសប្ងៀន
េិេសឲ្យេិក្ាអាំសពើជាកុ្េល) ។ 
 ១០- ចទសិតសចមា  សប្រៀរសោយរុគគលអនក្រង្ខា ញ ចងតុល
ប្បារ់ផល្វ(ែល់រនវសងេងឲ្យរួរផល្វែ៏សក្សម) ។ 

អានិសង្សចោកិយសរណគមន៍.១០ 
 ១- មានអាយុទិពេហវងជាងសទវតែនទ ។ 
 ២- មានរេមីជាទិពេភលឺស្ដេ ងជាងសទវតែនទ ។ 
 ៣- មានសេចក្ដីេុខក្នុងឥរោិរថ៤សប្ចើនជាងសទវតែនទ ។ 
 ៤- មានយេវាំនប្ក្ហលងជាងសទវតែនទ ។ 
 ៥- មានត្ាំហែងវាំជាងសទវតែនទ ។ 
 ៦- មានររ្ជាទិពេហែលសលើេជាងសទវតែនទ ។ 
 ៧- មានេាំស ងពីសរាេះជាងសទវតែនទ ។ 
 ៨- មានក្លិនប្ក្អ្រផាយសៅឆ្ងង យជាងសទវតែនទ ។ 
 ៩- បានរេែ៏ប្រែីត្ជាងសទវតែនទ ។ 
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       ១០- បានេមផេសជាទីចសប្មើនចិត្តនប្ក្ហលងជាងសទវតែនទ ។ 
បុច្ឆា-វិស្សជជនា១០្បការ 

 ១- ពួក្វម៌ទាំងអេ់មានអេីជាឫេគល់ ? 
 -   មាន នេៈ ជាឫេគល់ ។ 
 ២- ពួក្វម៌ទាំងអេ់មានអេីជាហែនសក្ើត្ ? 
 -   មានមនេិការ ជាមែនរកើត ។ 
 ៣- ពួក្វម៌ទាំងអេ់មានអេីជាទីប្ររុាំសក្ើត្ ? 
 -   មានសេេៈ ជាទីព្បជុុំរកើត ។ 
 ៤- ពួក្វម៌ទាំងអេ់មានអេីជាទីប្ររុាំចុេះ ? 
 -   មានរវទន្ម ជាទីព្បជុុ្ំ ះុ ។ 
 ៥- ពួក្វម៌ទាំងអេ់មានអេីជាប្រធ្លន ? 
 -   មានេមាធ ិជាព្បធ្លន ។ 
 ៦- ពួក្វម៌ទាំងអេ់មានអេីជាវាំ ? 
 -   មានេត ិជាធាំ ។ 
 ៧- ពួក្វម៌ទាំងអេ់មានអេីជាសប្គឿងវសិេេ ? 
 -   មានបញ្ញញ  ជារព្គឿងវរិេេ ។ 
 ៨- ពួក្វម៌ទាំងអេ់មានអេីជាខលឹម ?  
 -   មានវមិតុត ិជាខែឹម ។ 

 ៩- ពួក្វម៌ទាំងអេ់មានអេីជាសប្គឿង មសៅរក្ ? 
 -   មានអមតៈ ជារព្គឿងឈមរៅរក ។ 
 ១០- ពួក្វម៌ទាំងអេ់មានអេីជាររសិោស្ដន ? 
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 -   មាននិោវ ន ជាបររិោសាន ។ 
ទុកខ១០្បការ 

 ១- សភាវទុកខ      ទុក្ខប្រចាាំេភាវៈ គឺជាតិ្  ររា  មរែៈ ។ 
 ២- បកិណណកទុកខ  ទុក្ខរ ទ្ រ់រនសាំគឺ សស្ដក្  ររសិទវៈ  ទុក្ខៈ ។ 
 ៣- និវនធទុកខ      ទុក្ខជារ់ជានិចចមានប្ត្ជាក់្  សដដ ... ។ 
 ៤- វ្ាធិទុកខ      ទុក្ខសក្ើត្អាំពីរាំងឺសោយេមុោា នសផសងៗ ។ 
 ៥- សនាាបទុកខ     ទុក្ខផល្វចិត្ត ែុត្សរាលសោយសភលើងកិ្សលេ ។ 
 ៦- វិបាកទុកខ      ទុក្ខសក្ើត្មក្ពីផលររេ់អកុ្េលក្មម ។ 
 ៧- សហគតទុកខ  ទុក្ខប្រប្ពឹត្តសៅសោយមានលាភយេ... ។ 
 ៨- អាហារបរិចយដឋិតទុកខ  ទុក្ខក្នុងការហេេងរក្អាហារ ។ 
 ៩- វិោទមូេកទុកខ  ទុក្ខមានវវិាទជាម្ល ។ 
         ១០- ទុកខកខនធ    ទុក្ខររេ់ខន្៥ ឬទុក្ខសោយេសងខរគឺទុក្ខេងារ  
 * ហែលថា េុខៗ ស្េះនឹងមានមក្អាំពីណា េុខមានសប្រេះ
ទុក្ខមានរនតិចរនតួច សទើរគិត្ថា េុខ ហត្តមពិត្មិនមានេុខស ើយ 
ទុក្ខរ៉ាុសណាណ េះសក្ើត្ស ើង ទុក្ខរ៉ាុសណាណ េះតាំងសៅ ទុក្ខរ៉ាុសណាណ េះរលត់្សៅ 
េភាវៈសប្ដពីទុក្ខមិនមានអេីសក្ើត្ មិនមានអេីរលត់្ ។ 

អកុសេវិបាក១០ោ៉ាង 
 ១- ប្ត្ូវសគសរលមួលរង្ខក ច់ សប្រេះសទេមុស្ដវាទ ។ 
 ២- ហរក្បាក់្ចាក្មិប្ត្ សប្រេះសទេរិេុណាវាចា ។ 
 ៣- បានឮហត្រក្យមិនសពញចិត្ត សប្រេះសទេផរេុវាចា ។ 
 ៤- បានឮហត្រក្យអពមងគល សប្រេះសទេផរេុវាទ ។ 
 ៥- សក្ើត្មក្ប្ក្រសែមរហាមសប្រេះសទេក្ាំណាញ់មិនឲ្យទន។ 
 ៦- ប្ត្ូវសគសបាក្ប្បាេ់ សក្ងប្រវញ័្ច  សប្រេះសទេមិចាា រីវៈ ។ 
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 ៧- សក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្្លសថាក្ទរ សប្រេះសទេប្រកាន់ខលួនរងឹត្តឹង។  
 ៨- មានក្មាល ាំងតិ្ច សប្រេះសទេឫេយសគ ។ 
 ៩- មានពែ៌េមបុរអាប្ក្ក់្ សប្រេះសទេសប្កាវសប្ចើន ។ 
       ១០- លងង់សមល គ្នម នប្បាជាា  សប្រេះសទេមិនស្ដក្េួរអនក្ប្បារា ។ 

អានិសង្សចវៀរច្ឆកទឹក្សវឹង.១០ 
 ១- មានស្ដម រតី្លត មានកិ្ត្តិយេ គួរជាទីសគ្នរពសកាត្ហប្ក្ង ។ 
 ២- មិនវសងេងវង្ខេ ន់ មិនប្រមាទ មិនខុេេីលវម៌ ។ 
 ៣- មិនមានសវរភ័យ ជាទីស្េលាញ់ននមនុេសទ្សៅ ។ 
 ៤- មិនវ ិ្ េប្ទពយ មិនរងកការស ល្ េះទេ់ មិនសក្ើត្សរាគ មិន
សខាយប្បាជាា  មិនប្ត្ូវសគតិ្េះសែៀល ។ 
 ៥- បានន្វទីពឹងែ៏ប្រសេើរ ។ 
 ៦- បានសេបៀងសៅកាន់មនុេស េួគ៌ និរេ នេមបត្តិ ។ 
 ៧- បានអរយិប្ទពយខ្មងក្នុង ។ 
 ៨- បានស ម្ េះថាជាអនក្ច្លែល់ខលឹមវម៌ ។ 
 ៩- សៅជាេុខក្នុងសលាក្សនេះ និងសលាក្ខ្មងមុខ ។ 
       ១០- សវេើខលួនឲ្យផុត្ទុក្ខ ែល់ន្វេុខែ៏សក្សម ។ 

អានិសង្សនន្វហេច្ឆរ្យ១០្បការ 
 ១- ជាមហាកុ្េល ។ 
 ២- ស ម្ េះថាជាអនក្មិនប្រមាទ ។ 
 ៣- ជាអនក្រក្ាប្ពេះេទ្មម ។ 
 ៤- ែឹក្ ា្ំប្ពេះស្ដេ្ឲ្យចសប្មើន ។ 
 ៥- សៅជាេុខក្នុងសលាក្សនេះ និងសលាក្ខ្មងមុខ ។ 
 ៦- ប្បាេចាក្សវរភ័យទាំងពួង ។ 
 ៧- ជាអនក្ឲ្យអភ័យទនែល់ពួក្េត្េ ។ 
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 ៨- សែើរតមរែិរទអនក្ប្បារា ។ 
 ៩- ឆ្ងង យចាក្េប្ត្ូវខ្មងសប្ដ ខ្មងក្នុង ។ 
       ១០- ស្ដងេមបត្តិទាំង៣ ។ 

សំវោនិសង្ស១០្បការ 
 ការេប្ងួមេីល (េីលេាំវរៈ)     េប្ងួមក្នុងការអត់្វន់(ខនតិ-
េាំវរៈ)   េប្ងួមក្នុងសេចក្ដីពយោម (វរីយិេាំវរៈ)     មានេតិ្េប្ងួម 
(េតិ្េាំវរៈ) និង សេចក្ដីែឹងហែលេប្ងួម(ញាែេាំវរៈ) រហមងមាន
អានិេងសគឺផល១០ប្រការគឺ  : 
 ១- សុភរា  ជាមនុេសង្ខយសគចិញ្ច ឹម ។ 
 ២- សុចបាសា ជាមនុេសង្ខយសគផគត់្ផគង់ ។ 
 ៣- អប្បិរឆា  ជាមនុេសប្បាថាន តិ្ច ។ 
 ៤- និតតណាភាចោ ប្បាេចាក្ត្ណាា ទាំង៣ ។ 
 ៥- សចេលខា  ែុេខ្មត់្កិ្សលេតមលាំោរ់ ។ 
 ៦- សនតុដឋិា  មានសេចក្ដីេស ត្ េ ។ 
 ៧- ធុចា  ក្មាច ត់្កិ្សលេែ្ចវុត្ងគ១៣ ។ 
 ៨- បាសាទិចកា មានមារោទគួរប្រេះថាល  ។ 
 ៩- អបរចចោ  មិនេនសាំកិ្សលេ ។ 
        ១០- វីរិោរចមាា  ប្បារព្សេចក្ដីពយោម ។ 

បណោិត្តូវមានគុណសម្បតតិ១០្បការ 
 ១- ធីចោ មានប្បាជាា ជាសប្គឿងប្ទប្ទង់ចាាំ ។ 
 ២- បចញ្ញា មានប្បាជាា ទាំងសលាកិ្យៈ និងសលាកុ្ត្តរៈ ។ 
 ៣- វហុស្សុចា  ជាអនក្ប្ទប្ទង់ចាាំពុទ្វចនៈសប្ចើន ។ 
 ៤- ចធារចោា ប្រកាន់មាាំក្នុងវុរៈទាំង២ ។ 
 ៥- សីេោ ជាអនក្មានេីល ។ 
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 ៦- វតវចនាា ប្ទប្ទង់វុត្ងគគុែ ។ 
 ៧- អរិចោ ឆ្ងង យចាក្កិ្សលេសប្គ្នត្ប្គ្នត្ ក្ណាដ ល លតិត្  
 ៨- សុចមចធា ប្រក្រសោយរញ្ញា ទាំង៤គឺ េុតមយ ចិ ត្ ម-
យ  វវតថ ន  និង អភិេមយរញ្ញា  ។ 
 ៩- ាទិចសា មានការត្មកល់មាាំក្នុងប្ពេះរត្នប្ត័្យ និងក្នុង
ទន  េីល ភាវ្ ។ 
        ១០- សប្បុរិចសា ជាេរបុរេគឺមាន កាយ វាចា ចិត្ត េងរ់រមាង រ់។ 

អនាគតវុទធ១០អងគ 
 ១- ្វះសិអារ្យចម្តីយ៍ (អតី្ត្ភិក្ខុ អរិត្)មានក្មពេ់៨៨ែត្ថ  
ប្ពេះរនម៨មឺុនឆ្ងន ាំ  មានសែើមខទឹងជាសរវិប្ពឹក្ស  ជាវរីោិវិក្ ។ 
 ២- ្វះោមៈ  ក្មពេ់៨០ែត្ថ  ប្ពេះរនម៩មឺុនឆ្ងន ាំ  មានសែើមច័ន
ជាសរវិប្ពឹក្ស  ជាវរីោិវិក្ ។ 
 ៣- ្វះធមេោជា  (អតី្ត្ ប្ពេះបាទរសេនទិសកាេល)   ក្មពេ់
១៦ែត្ថ  ប្ពេះរនម៥មឺុនឆ្ងន ាំ  មានសែើមខទឹងជាសរវិប្ពឹក្ស ជាវរីោិវិក្។ 
 ៤- ្វះធមេសាមី  អតី្ត្ មារាវិរារ) ក្មពេ់៨០ែត្ថ  ប្ពេះរនម១
ហេនឆ្ងន ាំ  មានសែើមរាាំងជាសរវិប្ពឹក្ស  ជាវរីោិវិក្ ។ 
 ៥- ្វះនារទៈ  (អតី្ត្ រាែ្អេុរនិទ) ក្មពេ់១២០ែត្ថ ប្ពេះរនម
១មឺុនឆ្ងន ាំ  មានសែើមច័នជាសរវិប្ពឹក្ស  ជាេទ្វិក្ ។ 

៦- ្វះរង្សីមុនី  ក្មពេ់៦០ែត្ថ  ប្ពេះរនម៥រន់ឆ្ងន ាំ  មានសែើម
សលៀរជាសរវិប្ពឹក្ស  ជាវរីោិវិក្ ។ 
 ៧- ្វះចទវចទវ  ( អតី្ត្ េុភមាែព     ហែលជារុប្ត្ររេ់
សតសទយយប្រែមែ៍) ក្មពេ់៨០ែត្ថ   ប្ពេះរនម៨មឺុនឆ្ងន ាំ    មានសែើម
ចមា៉ាជាសរវិប្ពឹក្ស  ជាវរីោិវិក្ ។ 

។ 
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 ៨- ្វះនរសីហៈ  (អតី្ត្ សតសទយយប្រែមែ៍) ក្មពេ់៦០ែត្ថ  
ប្ពេះរនម៨មឺុនឆ្ងន ាំ  មានសែើមប្ចសនៀងជាសរវិប្ពឹក្ស  ជារញ្ញា វិក្ ។ 
 ៩- ្វះតិស្សៈ  (អតី្ត្ ែាំរ ី្ ឡាគិរ)ី  ក្មពេ់៨០ែត្ថ   ប្ពេះរនម
៨មឺុនឆ្ងន ាំ  មានសែើមនប្រជាសរវិប្ពឹក្ស  ជាវរីោិវិក្ ។ 
 ១០- ្វះសុមងគេ  (អតី្ត្ ែាំរបីាលិសលយយ) ក្មពេ់៨០ែត្ថ 
ប្ពេះរនម១ហេនឆ្ងន ាំ  មានសែើមខទឹងជាសរវិប្ពឹក្ស  ជាវរីោិវិក្ ។ 

ចហត១ុ០ោ៉ាងមិនគួរចជឿ 
 ១- មា  អនុស្សចវន កុ្ាំសរឿប្រកាន់សោយការឮត្ៗគ្នន  ។ 
 ២- មា  បរម្បោយ កុ្ាំសរឿប្រកាន់សោយការនិោយត្ៗគ្នន ។ 
 ៣- មា  ឥតិកិោយ កុ្ាំសរឿប្រកាន់សោយការភាា ក់្សផតើល ។ 
 ៤- មា  បិដកសម្បោចនន កុ្ាំសរឿប្រកាន់សោយអាងត្ប្មា ។ 
 ៥- មា  តកកចហតុ កុ្ាំសរឿប្រកាន់សោយប្តិ្េះរេិះ សគនរគ្នន ន់ ។ 
 ៦- មា  នយចហតុ កុ្ាំសរឿប្រកាន់សោយការនឹក្ស្ដម ន ។ 
 ៧- មា  អាការបរិវិតចកកន  កុ្ាំសរឿប្រកាន់សោយការប្តិ្េះរេិះតម
អាការ ។ 
 ៨- មា  ទិដឋិនិជ្ានកខនតិោ កុ្ាំសរឿប្រកាន់សោយការយល់ប្ត្ូវ
នឹងទិែាិររេ់ខលួន ។ 

៩- មា  ភវេរូបា    កុ្ាំសរឿប្រកាន់សោយការសរឿចាំសរេះរុគគល
ហែលគួរសរឿ ។ 
 ១០- មា  សមចណ្ណ  ចនា  គរុ  កុ្ាំសរឿប្រកាន់ថាេមែៈជាប្គូ
ររេ់សយើង ។ 
 * រុគគលមុននឹងសរឿអេីៗ ឬនឹងសរឿនរណា ប្ត្ូវប្តិ្េះរេិះពិនិត្យ
ពិចារណាឲ្យែមត់្ចត់្ ជាមុនេិន េឹមោក់្ចិត្តសរឿ គឺមិនប្ត្ូវសរឿសគ
ភាល មៗ ប្គ្នន់ហត្មានសែតុ្ែ្ចខ្មងសលើសនេះសទ ។ 
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អចសកខធម៌១០ោ៉ាង 
 ១- សមាាទិដឋិ  យល់ប្ត្ូវ ។ 
 ២- សមាាសងកចប្ា ប្តិ្េះរេិះប្ត្ូវ ។ 
 ៣- សមាាោច្ឆ  សរលរក្យប្ត្ូវ ។ 
 ៤- សមាាកមេចនាា សវេើការង្ខរប្តូ្វ ។ 
 ៥- សមាាអាជីចោ ចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្តូ្វ ។ 
 ៦- សមាាោោចមា ពយោមប្ត្ូវ ។ 
 ៧- សមាាសតិ  រឭក្ប្ត្ូវ ។ 
 ៨- សមាាសមាធិ ត្មកល់ចិត្តប្ត្ូវ ។ 
 ៩- សមាាញាណ ែឹងប្ត្ូវ ។ 
       ១០- សមាាវិមុតតិ  រចួផុត្ប្ត្ូវ ។ 

បរិចញ្ញយ្យធម៌១០ 
 ១- រកខវាយតនំ ហភនក្ ជាក្ហនលងសក្ើត្ចិត្ត ។ 
 ២- រូបាយតនំ  ររ្ ជាក្ហនលងសក្ើត្ចិត្ត ។ 
 ៣- ចសាាយតនំ ប្ត្សចៀក្ ជាក្ហនលងសក្ើត្ចិត្ត ។ 
 ៤- សោោយតនំ េាំស ង ជាក្ហនលងសក្ើត្ចិត្ត ។ 
 ៥- ោនាយតនំ ប្ចមុេះ ជាក្ហនលងសក្ើត្ចិត្ត ។ 
 ៦- គនាោយតនំ ក្លិន ជាក្ហនលងសក្ើត្ចិត្ត ។ 
 ៧- ជិោាយតនំ អណាដ ត្ ជាក្ហនលងសក្ើត្ចិត្ត ។ 
 ៨- រសាយតនំ  រេ ជាក្ហនលងសក្ើត្ចិត្ត ។ 
 ៩- កាោយតនំ កាយ ជាក្ហនលងសក្ើត្ចិត្ត ។ 
        ១០- ចផ្ចដឋពាាយតយនំ សផ្កែាពេៈ ជាក្ហនលងសក្ើត្ចិត្ត ។ 

វិន័យធរពាេ្បកបចោយអងគ១០ 
 ១- មិនសរៀនទីក្ាំែត់្ភាស្ដររេ់ខលួន ។ 
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 ២- មិនសរៀនទីក្ាំែត់្ភាស្ដររេ់ជាតិ្ែនទ ។ 
 ៣- លុេះមិនសរៀនទីក្ាំែត់្ភាស្ដររេ់ខលនួសែើយ កាត់្សេចក្ដី
មិនប្ត្ូវតមវម៌ ។ 
 ៤- លុេះមិនសរៀនទីក្ាំែត់្ភាស្ដររេ់ជាតិ្ែនទសែើយ កាត់្
សេចក្ដីមិនប្ត្ូវតមវម៌ ។ 
 ៥- កាត់្សេចក្ដីមិនប្ត្ូវតមរក្យសរដជាា  ។ 
 ៦- មិនស្ដគ ល់អារត្តិ ។ 
 ៧- មិនស្ដគ ល់ម្លននអារត្តិ ។ 
 ៨- មិនស្ដគ ល់សែតុ្ឲ្យសក្ើត្អារត្តិ ។ 
 ៩- មិនស្ដគ ល់សេចក្ដីរលត់្ននអារត្តិ ។ 
        ១០- មិនស្ដគ ល់រែិរទឲ្យែល់ន្វសេចក្ដីរលត់្ននអារត្តិ ។ 

អងគ១០ដនទចទៀត 
 ១- មិនស្ដគ ល់អវិក្រែ៍ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់ម្លននអវិក្រែ៍ ។ 
 ៣- មិនស្ដគ ល់សែតុ្ឲ្យសក្ើត្អវិក្រែ៍ ។ 
 ៤- មិនស្ដគ ល់សេចក្ដីរលត់្ននអវិក្រែ៍ ។ 
 ៥- មិនស្ដគ ល់រែិរទឲ្យែល់ន្វសេចក្ដីរលត់្ននអវិក្រែ៍ ។ 
 ៦- មិនស្ដគ ល់វត្ថុ ។ 
 ៧- មិនស្ដគ ល់និទន ។ 
 ៨- មិនស្ដគ ល់រញ្ាត្តិ ។ 
 ៩- មិនស្ដគ ល់អនុរញ្ាត្តិ ។ 
       ១០- មិនស្ដគ ល់គនលងរក្យហែលជារ់ត្គ្នន  ។ 

អងគ១០ដនទចទៀត 
 ១- មិនស្ដគ ល់ញត្តិ ។ 
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 ២- មិនស្ដគ ល់ការសវេើញត្តិ ។ 
 ៣- មិន ល្ េក្នុងកិ្ចចខ្មងសែើម ។ 
 ៤- មិន ល្ េក្នុងកិ្ចចខ្មងចុង ។ 
 ៥- មិនស្ដគ ល់កាល ។ 
 ៦- មិនស្ដគ ល់អារត្តិ និង អ្រត្តិ ។ 
 ៧- មិនស្ដគ ល់លែុការត្តិ និង គរកុារត្តិ ។ 
 ៨- មិនស្ដគ ល់ស្ដវសេស្ដរត្តិ និង អនវសេស្ដរត្តិ ។ 
 ៩- មិនស្ដគ ល់ទុែាុលាល រត្តិ និង អទុែាុលាល រត្តិ ។ 
         ១០- វន័ិយវរស្េះមិនសរៀនត្ាំែអាចារយ  ទាំងមិនយក្ចិត្តទុក្ 
ោក់្ មិនពិចារណាសោយលត ។  

អងគ១០ដនទចទៀត 
 ១- មិនស្ដគ ល់អារត្តិ និង អ្រត្តិ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់លែុការត្តិ និង គរកុារត្តិ ។ 
 ៣- មិនស្ដគ ល់ស្ដវសេស្ដរត្តិ និង អនវសេស្ដរត្តិ ។ 
 ៤- មិនស្ដគ ល់ទុែាុលាល រត្តិ និង អទុែាុលាល រត្តិ ។ 
 ៥- មិនសចេះចាាំបាតិ្សមាក្ខទាំងពីរសោយពិស្ដដ រ ។ 
  ៦- មិនស្ដគ ល់អារត្តិ និង អ្រត្តិ ។ 
 ៧- មិនស្ដគ ល់លែុការត្តិ និង គរកុារត្តិ ។ 
 ៨- មិនស្ដគ ល់ស្ដវសេស្ដរត្តិ និង អនវសេស្ដរត្តិ ។ 
 ៩- មិនស្ដគ ល់ទុែាុលាល រត្តិ និង អទុែាុលាល រត្តិ ។ 
       ១០- មិន ល្ េក្នុងការវនិិចា័យអវិក្រែ៍ ។(១) 

* វន័ិយវរប្រក្រសោយអងគ១០ ផទុយពីសនេះរារ់ថាជារែឌិ ត្ ។ 

                                                            

១- សមើលវន័ិយវររលក្នុងពួក្៥-៦-៧ ផង ។ 
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អកប្បិយបឋវី១០ 
១- សុទធបំសុ  អាចម៍ែីេុទ្ ។ 
២- សុទធមតតិកា ែីេតិត្េុទ្ ។ 
៣- អប្បបាសាណ្ណ ែីមានថមតិ្ច ។ 
៤- អប្បសកខោ  ែីមានប្ក្ួេតិ្ច ។ 
៥- អប្បកឋោ  ែីមានរាំហែក្អាំហរងតិ្ច ។ 
៦- អប្បមរុមាា  ែីមានប្ក្ួេរវានតិ្ច ។ 
៧- អប្បពាេិកា  ែីមានខាច់តិ្ច ។ 
៨- ចយភុចយ្យន បំសុ មានអាចម៍ែីសប្ចើន ។ 
៩- ចយភុចយ្យន មតតិកា  មានែីេតិត្សប្ចើន ។ 
១០- អទឌ្ា  ែីហែលសគមិនហែលែុត្ ។ 

ធម៌ជាបរច័យនឹងាា១០ 
១- សីេ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ អវិប្បដិសារៈ ។ 
២- អវិប្បដិសារៈ ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ បាចមាជជៈ ។ 
៣- បាមុជជៈ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ បីត ិ។ 
៤- បីត ិ ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ បស្សទធិ ។ 
៥- បស្សទធិ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ សុខៈ ។ 
៦- សុខៈ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ សមាាសមាធិ ។ 
៧- សមាាសមាធិ ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ យថាភតូញ្ញាណទស្សនៈ ។ 
៨- យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ និវេិោ ។ 
៩- និវេិោ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ វិោគៈ ។ 
១០- វិោគៈ  ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ វិមុតតញិ្ញាណទស្សនៈ ។ 

រីវរ១០ោ៉ាងមិនគួរ្ទ្ទង់ 
 ១- សវេនីេកា ចីវរសខៀវេុទ្ ។ 



-700- 

 

 ២- សវេបីតកា ចីវរសលឿងេុទ្ ។ 
 ៣- សវេចោហិតកា ចីវរប្ក្ែមេុទ្ ។ 
 ៤- សវេមចញ្ជតថកា ចីវរពែ៌ែងសបាទេុទ្ ។ 
 ៥- សវេកណ្ណា  ចីវរសមម េុទ្ ។ 
 ៦- សវេមហារងគរាា ចីវរប្ក្ែមប្ក្សដេុទ ្។ 

៧- សវេមហានាមរាា  ចីវរសលឿងទុាំេុទ្ ។ 
៨- អរឆិននទសា  ចីវរមានជាយមិនបានកាត់្សចញ ។ 

 ៩- ទី ទសា  ចីវរមានជាយហវង ។ 
        ១០- បុបផទសា  ចីវរមានជាយជាផ្កក ស ើ ។ 

បដិកូេ១០កនុងកវ ិង្ខាោហារ 
១- គមនចា  រែិក្្លសោយែាំសែើ រសែើរ ។ 
២- បរិចយសនចា រែិក្្លសោយការហេេងរក្ ។ 
៣- បរិចភាគចា រែិក្្លសោយការររសិភាគ ។ 
៤- អាសយចា រែិក្្លសោយទីអាស្េ័យ ។ 
៥- និធានចា  រែិក្្លសោយក្ហនលងត្មកល់សៅក្នុងនផទ។ 
៦- អបរិបកកចា រែិក្្លសោយភាពមិនទន់រលួយ ។ 
៧- បរិបកកចា  រែិក្្លសោយភាពហែលរលួយសែើយ។ 
៨- ផេចា  រែិក្្លសោយផល ។ 
៩- និស្សនរចា  រែិក្្លសោយការែ្រសចញ ។ 

         ១០-  សមេកខនចា រែិក្្លសោយប្រឡាក់្ប្រ ្េ ។ 

.............. 

 



-701- 

 

ស្ោគ្មអាសា ន 

 អាស្ដ ន មានន័យថា េមាគមប្រជាជាតិ្អាេីុអាសគនយ៍ មក្ពី
រក្យសពញជាភាស្ដអង់សគលេថា Association  of  South  East  
Asian  Nation. សៅកាត់្ថា Asean ។ Asean មាននផទែីេររុ 
៤.៤៦៥.៣២២ Km2  ។ 

Asean បានរសងកើត្ស ើងសៅ នថងទី៨ ហខេីហា ឆ្ងន ាំ១៩៦៧ 
្ទីប្ក្ុងបាងក្ក្    ប្រសទេនថ   ហែលសផដើមស ើងសោយប្រសទេទាំង 
៥គឺ ឥណឌូ ទនសុ ី មា៉ាទ សុ ី ហវលីរីនី  សងឹ ហររូ ី និង ព្រទេសនេ ។ 
 Asean មានសគ្នលសៅ៣ មានសគ្នលរាំែង១៥ មានសគ្នល
ការែ៍១៤ សែើយក្នុងរែាវមមនុញ្ាមាន១៣ចាំព្ក្ និង៥៥មាប្ត ។ 

 

ព្បបទសជាសមាជិកអាសា៊ា នទាំង ១០ 

     ស ម្ េះប្រសទេ      កាលររសិចាទ          នផទែី 
  ប្រសទេឥែឌ្ សនេីុ    ៨ - ៨ - ១៩៦៧    ១.៩០០.០០០ Km2 
  ប្រសទេមា៉ា ស េីុ    ៨ - ៨ - ១៩៦៧    ៣២៩.៧៥៨ Km2 
  ប្រសទេែេីលីពីន    ៨ - ៨ - ១៩៦៧    ៣០០.០០០ Km2 
  ប្រសទេេឹងារ្រ ី    ៨ - ៨ - ១៩៦៧    ៦.៤៦១ Km2 
  ប្រសទេនថ    ៨ - ៨ - ១៩៦៧    ៥១៣.០០០ Km2 
  ប្រសទេប្រ ុយសន    ៨ - ១ - ១៩៨៤    ៥.៧៦៩ Km2 
  ប្រសទេសវៀត្ណាម    ២៨ - ៧ - ១៩៩៥    ៣៣១.៦៨៩ Km2 
  ប្រសទេឡាវ    ២៤- ៧ - ១៩៩៧    ២៣៦.៨០០ Km2 
  ប្រសទេភ្មា    ២៤- ៧ - ១៩៩៧    ៦៧៨.០៣៣ Km2 
  ប្រសទេក្មពុជា    ៣០- ៤ - ១៩៩៩    ១៨១.០៣៥ Km2 
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និមិត្តសញ្ញា និងទង់អាសា៊ា ន 

 និមិត្តេញ្ញា អាស្ដ ន      និង ទង់អាស្ដ នត្ាំណាងឲ្យេមាគម 
អាស្ដ នមួយ ហែលមានេថិរភាព  េនតិភាព ស្ដមគគីភាព ភាពអង់អាច
និងប្រក្រសោយថាមពល ។ ពែ៌និងនិមិត្តេញ្ញា ននទង់អាស្ដ ន
មានពែ៌សខៀវ  ប្ក្ែម  េ  សលឿង ហែលពែ៌ទាំងអេ់សនេះត្ាំណាង
ឲ្យពែ៌េាំខ្មន់ននទង់ជាតិ្ររេ់ប្រសទេេមារិក្ទាំងអេ់ ។ 
    - រណ៌ដខៀវ  ត្ាំណាងឲ្យេនតិភាព និងសេថរភាព ។ 
    - រណ៌ព្កហ្ម  ត្ាំណាងឲ្យសេចក្ដីកាល ហាន និងភាពស្ដេ ហារ់ែ៏
ប្រក្រសោយថាមពល ។ 
    - រណ៌ស  ត្ាំណាងឲ្យភាពររេុិទ្ិ  ស្ដត ត្េតាំ ។ 
    - រណ៌ដលឿង  ត្ាំណាងឲ្យវរុិលភាព  ភាពេមប្រែ៍េរាយ ។ 
    - ដដើមស្សូវទាំង ១០  ត្ាំណាងឲ្យេុរិនររេ់រិតរសងកើត្អាស្ដ ន 
ហែលមានរាំែងប្រម្លផតុាំ ប្រសទេទាំង១០សៅអាេីុអាសគនយ៍ឲ្យ
កាល យជាេែគមមួយប្រក្រសោយមិត្តភាព និងស្ដមគគីភាព។  
    - រង វង់រ័រ ាជុាំវិញ  ត្ាំណាងឲ្យភាពឯក្ភាពគ្នន ររេ់អាស្ដ ន ។ 
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  MAP  OF  ASEAN 

 
hhhhhh 

................. 
  

អានិសង្សបបរ១០ោ៉ាង 
រនឯណាបានឲ្យរររសោយសគ្នរពែល់េមែៈហែលជាអនក្

េប្ងួម រនស្េះស ម្ េះថាឲ្យន្វអានិេងសទាំង១០ោ៉ាងសនេះគឺ  : 
១- ោគុំ  ចទចនាា  អាយុំ  ចទតិ  ឲ្យរររស ម្ េះថាឲ្យន្វអាយុ។
២- វណណំ  ចទតិ ស ម្ េះថា ឲ្យពែ៌េមបុរ ។ 
៣- សុខំ  ចទតិ  ស ម្ េះថា ឲ្យសេចក្ដីេុខ ។ 

 ៤- វេំ  ចទតិ  ស ម្ េះថា ឲ្យក្មាល ាំងកាយ ។ 
 ៥- បដិភាណំ  ចទតិ ស ម្ េះថា ឲ្យប្បាជាា  ។ 
 ៦- ខុទំ  បដិហនតិ រហមងឃ្លត់្ន្វសេចក្ដីឃ្លល ន ។ 
 ៧- បិបាសំ  បដិវិចនាចទតិ  រស ទ្ រង់សេចក្ដីសស្េក្ ។ 

CHINA INDIA 
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 ៨- ោតំ  អនុចោចមតិ  ញុាាំងខយល់ឲ្យសែើរស្េលួ ។ 
 ៩- វតថឹ  ចសាចធតិ ញុាាំងេរនេឲ្យបានស្ដត ត្ ។ 
 ១០- អាមាវចសសំ  បាចរតិ   ញុាាំងអាហារថមីៗែ៏សេេេល់
ឲ្យរលួយ ។  

នកខតតឫក្សមាន១០ 
 ១- រនរាាចហា  នថងសនេះមានចនទប្គ្នេ ។ 
 ២- សុរិយាាចហា នថងសនេះមានេ្រយប្គ្នេ ។ 
 ៣- នកខតតាាចហា នថងសនេះនឹងមាននក្ខត្តឫក្សប្គ្នេ គឺផ្កក យ
ប្ពេះសប្គ្នេះសែើររមួច្លគ្នន  ឬសែើរ ាំលងប្ពេះអាទិត្យ ប្ពេះចនទ ឬផ្កក យណា
មួយ ។ 
 ៤- រនរិមសុរិោនំ  បថគមនំ  ប្ពេះចនទ ប្ពេះអាទិត្យនឹងសែើរ
តមផល្វប្តូ្វគ្នន  ។ 
 ៥- រនរិមសុរិោនំ  ឧប្បថគមនំ  ប្ពេះចនទ  ប្ពេះអាទិត្យនឹងសែើរ
ខុេផល្វគ្នន  ។ 
 ៦- នកខាានំ  បថគមនំ  ផ្កក យទាំងឡាយនឹងសែើរតមផល្វប្តូ្វ
គ្នន  ។ 
 ៧- នកខាានំ  ឧបប្ថគមនំ  ផ្កក យទាំងឡាយនឹងសែើរខុេផល្វគ្នន   
 ៨- ឧកាាបាចា  នឹងមានឧកាក បាត្ គឺគរ់សភលើងធ្លល ក់្ពីសលើ
អាកាេ(សផលក្រស ទ្ រ) ។ 
 ៩- ទិសាឌាចហា  នឹងសក្ើត្មានក្សដដ ក្នុងទិេ ។ 
 ១០- ភូមិច្ឆចោ  នឹងមានក្សប្មើក្ហផនែី ។ 
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ធមមមាតិកា ១០ 

រៅកនុងទេុតតរេូព្ត  មានរគ្នលធម៥៌៥០   កនុងមាតកិាធម៌

នីមយួៗមាន ៥៥  រ ូតព្គប់មាតកិាធមទ៌ាំងែប់ ។ 

 ១- វហុការធម៌  វម៌មានឧរការៈសប្ចើន ។ 
 ២- ភាចវតវេធម៌  វម៌គួរចសប្មើន ។ 
 ៣- បរិចញ្ញយ្យធម៌  វម៌គួរក្ាំែត់្ែឹង ។ 
 ៤- បហាតវេធម៌  វម៌គួរលេះរង់ ។ 
 ៥- ហានភាគិយធម៌  វម៌ជាចាំហែក្ននសេចក្ដីវ ិ្ េ  
 ៦- វិចសសភាគិយធម៌ វម៌ជាចាំហែក្វសិេេ ។ 
 ៧- ទុប្បដិវជិ្ឈធម ៌  វម៌ប្តេ់ែឹងបានសោយប្ក្ ។ 
 ៨- ឧប្ាចទតវេធម៌  វម៌គួរឲ្យសក្ើត្ស ើង ។ 
 ៩- អភិចញ្ញយ្យធម៌  វម៌គួរែឹងចាេ់ ។ 
 ១០- សរឆិកាតវេធម៌  វម៌គួរសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ ។ 

១- វហុការធម៌ ១០ វួក 
 ១- មិនប្រមាទក្នុងកុ្េលវម៌ទាំងឡាយ ។ 
 ២- េតិ្ ១,  េមបរញ្ាៈ ១ ។ 
 ៣- សេពគរ់េរបុរេ ១, ស្ដដ រ់វម៌េរបុរេ ១, ប្រតិ្រត្តិវម៌
េមគួរែល់វម៌ ១ ។ 
 ៤- ចក្កវម៌ ៤ ោ៉ាង ។ 
 ៥- រធ្លនិយងគ អងគហែលជាទីតាំងននវរីយិៈ ៥ ប្រការ ។ 
 ៦- ស្ដរាែីយវម៌ ៦ ប្រការ ។ 
 ៧- អរយិប្ទពយ ៧ ។ 
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 ៨- សែតុ្ ៨ ប្រការ, រចច័យ ៨ ប្រការ រហមងប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបី
បានន្វរញ្ញា  ជាខ្មងសែើមននមគគប្ពែមចារយហែលខលួនមិនទន់បាន 
សែើមបីសវេើន្វរញ្ញា ហែលខលួនបានេ រ់សែើយឲ្យជាភិសយយភាពវាំទ្លាយ 
ចសប្មើន រររ្ិែ៌ស ើង ។ 
 ៩- វម៌ហែលមានសោនិសស្ដមនេិការជាឫេគល់ ៩ ។ 
 ១០- ្ថក្រែវម៌ ១០ ។ 

២- ភាចវតវេធម៌ ១០ វួក 
 ១- កាយគតេតិ្ ស្ដត្េែគត ។ 
 ២- េមថៈ ១,  វរិេស្ ១ ។ 
 ៣- េមាវិ ៣ ោ៉ាង ។ 
 ៤- េតិ្របោា ន ៤ ។ 
 ៥- េមាម េមាវិប្រក្រសោយអងគ ៥ ។ 
 ៦- អនុេសតិ្ោា ន ៦ ោ៉ាង ។ 
 ៧- េសមាព រឈងគ ៧ ។ 
 ៨- អរយិមគគ ប្រក្រសោយអងគ ៨ ។ 
 ៩- អងគននសេចក្ដីពយោម សែើមបីសេចក្ដីររេុិទ្ិ ៩ ោ៉ាង ។ 

១០- ក្េិណាយត្នៈ ១០ ោ៉ាង ។ 
៣- បរិចញ្ញយ្យធម៌ ១០ វួក 

 ១- ផេសៈហែលប្រក្រសោយអាេវៈជាទីតាំងននឧបាទន ។ 
 ២- ្ម ១,  ររ្ ១ ។ 
 ៣- សវទ្ ៣ ប្រការ ។ 
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 ៤- អាហារ ៤ ។ 
 ៥- ឧបាទនក្ខន្ ៥ ។ 
 ៦- អាយត្នៈខ្មងក្នុង ៦ ។ 
 ៧- វញិ្ញា ែែាិតិ្ ៧ ។ 
 ៨- សលាក្វម៌ ៨ ប្រការ ។ 
 ៩- េតត វាេ ៩ ។ 

១០- អាយត្នៈ ១០ ។ 
៤- បហាតវេធម៌ ១០ វួក 

 ១- អេមិមានេះ ។ 
 ២- អវជិាជ  ១,  ភវត្ណាា  ១ ។ 
 ៣- ត្ណាា  ៣ ប្រការ ។ 
 ៤- អនលង់ ៤ ។ 
 ៥- នីវរែវម៌ ៥ ។ 
 ៦- ត្ណាា  ៦ ។ 
 ៧- អនុេ័យ ៧ ។ 
 ៨- មិចាត្តៈ ៨ ។ 
 ៩- វម៌ហែលមានត្ណាា ជាឫេគល់ ៩ ោ៉ាង (ត្ណាា ម្លិកា  
វមាម ) ។ 

១០- មិចាត្តៈ ១០ ។ 
៥- ហានភាគិយធម៌ ១០ វួក 

 ១- អសោនិសស្ដមនេិការ ។ 
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 ២- សទវចេសត ១,  បារមិត្តត ១ ។ 
 ៣- អកុ្េលម្ល ៣ ោ៉ាង ។ 
 ៤- សោគៈ ៤ ។ 
 ៥- សចសតខីលៈ ៥  ។ 
 ៦- អគ្នរវៈ ៦ ។ 
 ៧- អេទ្មម ៧ ។ 
 ៨- កុ្េីត្វត្ថុ ៨ ។ 
 ៩- អាឃ្លត្វត្ថុ ៩ ។ 

១០- អកុ្េលក្មមរថ ១០ ។ 
៦- វិចសសភាគិយធម៌ ១០ វួក 

 ១- សោនិសស្ដមនេិការ ។ 
 ២- សស្ដវចេសត ១,  ក្លយែមិត្តត ១ ។ 
 ៣- កុ្េលម្ល ៣ ោ៉ាង ។ 
 ៤- វេិាំសោគៈ ៤ ។ 
 ៥- ឥគនទិយ ៥ ។ 
 ៦- គ្នរវៈ ៦ ។ 
 ៧- ប្ពេះេទ្មម ៧ ។ 
 ៨- អារពភវត្ថុ ៨ ។ 
 ៩- អាឃ្លត្របែិវន័ិយ ៩ ។ 
  ១០- កុ្េលក្មមរថ ១០ ។ 
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៧- ទុប្បដិវជិ្ឈធម៌ ១០ វួក  
 ១- អននតរកិ្សចសតេមាវិ (េមាវិក្នុងអរយិមគគ ជាលាំោរ់នន
វរិេស្) ។ 
 ២- សែតុ្និងរចច័យ ហែលប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសេចក្ដីសៅែមង
ររេ់េត្េទាំងឡាយ ១, ប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសេចក្ដីររេុិទ្ិររេ់េត្េ
ទាំងឡាយ ១ ។ 
 ៣- និេារែីយធ្លតុ្ (ធ្លតុ្គួររលាេ់សចញ) ៣ ប្រការ ។ 
 ៤- េមាវិ ៤ (ជាចាំហែក្ននសេចក្ដីវ ិ្ េសប្រេះកាម ១, ជា
ចាំហែក្ននសេចក្ដីតាំងមាាំសប្រេះេតិ្ ១, ជាចាំហែក្ននសេចក្ដីវសិេេ
សប្រេះអភិញ្ញា  ១, ជាចាំហែក្ននការចាក់្វលុេះ ទមាល យកិ្សលេសប្រេះ
វរិេស្ ១ ) ។ 
 ៥- និេារែីយធ្លតុ្ ៥ ។ 
 ៦- និេារែីយធ្លតុ្ ៦ ។ 
 ៧- េរបុរេិវម៌ ៧ ។ 
 ៨- អក្ខែៈ អេម័យ ៨ ោ៉ាង ។ 
 ៩- ្នត្តៈ គឺវម៌សផសងៗ ៩ ោ៉ាង ។ 

១០- អរយិវាេៈ (វម៌ជាសប្គឿងអាស្េ័យននប្ពេះអរយិៈ) ១០ ។ 
៨-ឧប្ាចទតវេធម៌ ១០ វួក 

 ១- ញាែហែលមិនក្សប្មើក្ គឺ រចចសវក្ខែញ្ញា ែ ។ 
 ២- ញាែែឹងក្នុងការអេ់សៅ ១, ញាែែឹងក្នុងការមិនសក្ើត្
ស ើង ១ ។ 



-711- 

 

 ៣- ញាែែឹងចាំហែក្អតី្ត្ ១, ញាែែឹងចាំហែក្អ្គត្ 
១, ញាែែឹងចាំហែក្រចចុរបនន ១ ។ 
 ៤- ញាែែឹងក្នុងវម៌ ១, ញាែែឹងក្នុងការយល់តម(អនុ
មាន) ១, ញាែែឹងក្នុងការក្ាំែត់្ ១, ញាែែឹងក្នុងេមមតិ្ ១ ។ 
 ៥- េមាម េមាវិ ប្រក្រសោយញាែ ៥ ។ 
 ៦- េត្ត្វហិារវម៌ (វម៌ជាសប្គឿងសៅមិនោច់ននប្ពេះខីណា- 
ស្េព បានែល់អែ ងគុសរកាខ ) ។ 
 ៧- េញ្ញា  ៧ ប្រការ ។ 
 ៨- មហារុរេិវតិ្ក្ក ៨ ប្រការ ។ 
 ៩- េញ្ញា  ៩ ប្រការ ។ 

១០- េញ្ញា  ១០ ប្រការ ។ 
៩- អភិចញ្ញយ្យធម៌ ១០ វួក 

 ១- េសពេ  េតត   អាហារែាិតិ្កា ។ 
 ២- េងខត្ធ្លតុ្ ១,  អេងខត្ធ្លតុ្ ១ ។ 
 ៣- កាមធ្លតុ្ ១,  ររ្ធ្លតុ្ ១,  អររ្ធ្លតុ្ ១ ។ 
 ៤- អរយិេចច ៤ ។ 
 ៥- វមុិតត យត្នៈ ៥ ។ 
 ៦- អនុត្តរយិវម៌ ៦ ។ 
 ៧- និទទេវត្ថុ ៧ ។ 
 ៨- អភិភាយត្នៈ ៨ ោ៉ាង ។ 
 ៩- អនុរុពេវហិារវម៌ ៩ ោ៉ាង ។ 
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១០- និរជិែណវត្ថុ ១០ ោ៉ាង ។ 
១០- សរឆិកាតវេធម៌ ១០ វួក 

 ១- អកុ្រាសចសតវមុិត្តិ(ការរចួផុត្ននចិត្តសោយមិនក្សប្មើក្) ។ 
 ២- វជិាជ  ១,  វមុិត្តិ ១ ។ 
 ៣- វជិាជ  ៣ ។ 
 ៤- ស្ដមញ្ាផល ៤ ។ 
 ៥- វមមក្ខន្ ៥ ។ 
 ៦- អភិញ្ញា  ៦ ។ 
 ៧- ខីណាេវពលានិ ៧ ។ 
 ៨- វសិមាក្ខ ៨ ប្រការ ។ 
 ៩- អនុរុពេនិសរាវ ៩ ោ៉ាង ។ 

១០- អសេក្ខវម៌ ១០ ។ 

(ចប់ធមព៌ួក១០) 
r(0)s 
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ឯកាទសកៈ ពួក១១ 

{rYs| 
 

អានិសង្សទឹក១១ោ៉ាង 
១- សៅកាន់ឋានតវត្តិងស ។ 
២- ប្រសេើរជាងស្េីអរសរ១០០០្ក់្ ។ 
៣- ប្គរេងកត់្ន្វស្េីទាំងអេ់ សោយសែតុ្១០ោ៉ាង ។ 
៤- មានវមិានែ៏លត ។ 
៥- បានជាមសែេីននសេដចសទវរារ ៥០ែង ។ 
៦- បានជាមសែេីននសេដចចប្ក្ពត្តិ ២០ែង ។ 
៧- កាលណាចង់បានទឹក្ សលើក្ាំព្លភនាំក្ដី  សលើចុងស ើក្ដី   ព្ែ៏  

អាកាេក្ដី  សលើហផនែីក្ដី ក៏្បានសៅទីស្េះឆ្ងរ់។ 
៨- សរើចង់បានទឹក្ក្នុងកាលណា មហាសម ក៏្ញុាាំងសភលៀងឲ្យ។ 
៩- ក្សដដ ក្ដី សេចក្ដីប្ក្ែល់ប្ក្ហាយក្ដី វ្លីក្ដី   ក៏្មិនមានក្នុង 

កាយ ។ 
១០- មិនបានសៅកាន់ទុគគតិ្ អេ់៩១ក្រប ។ 
១១- បានន្វវជិាជ ៣ រែិេមភិទ៤ វសិមាក្ខ៨ អភិញ្ញា ៦ ។ 

(ចាក្ឧទក្ទយិកាសថរ ីរិ.៧៦/២១)  
អាការៈ១១ោ៉ាងននអសុភកមេោោន 

សោគ្នវចរ  អនក្ចសប្មើនន្វអេុភក្មមោា ន   ប្តូ្វសរៀនយក្ន្វវវីិ 
កាន់យក្និមិត្ត សោយអាការ១១ោ៉ាងគឺ : 

១- វណណចា ក្ាំែត់្ឲ្យែឹងេមបុរ េ ឬ សមម  ជាសែើម ។  
២- េិងគចា ក្ាំែត់្ឲ្យែឹងន្វវយ័ ។ 
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៣- សណ្ណានចា   ក្ាំែត់្ឲ្យែឹងថា ជាេណាា ន ក្ាល ឬ ក្ 
ជាសែើម ។ 

៤- ទិសចា   ក្ាំែត់្ឲ្យែឹង ក្ាំណាត់្ខ្មងសលើ  ឬខ្មងសប្កាម  
ននអេុភ ឬក្ាំែត់្ទិេ ហែលអេុភេថិត្សៅ ។ 

៥- ឱកាសចា     ក្ាំែត់្ឲ្យែឹងថា   នែ  សរើង ជាសែើម សៅក្នុង
ឱកាេសនេះ ឬអញ រក្នុងឱកាេសនេះ, អេុភសៅក្នុងឱកាេសនេះ...។ 

៦- បរិចរឆទចា  ក្ាំែត់្ន្វទីរាំផុត្ននអេុភ ។ 
៧- សនធិចា   ក្ាំែត់្ឲ្យែឹងន្វទីត្ននេររីៈទាំង១០៨ ។ 
៨- វិវរចា   ក្ាំែត់្ឲ្យែឹងន្វទីចស ល្ េះ  នែ   សរើង   សរេះ 

ជាសែើម ។ 
៩- និននចា   ក្ាំែត់្ន្វ ទីទរននេររីៈ   មាន  រសៅដ ហភនក្  

មាត់្ ជាសែើម ឬអញ រក្នុងទីទរ ។ 
១០- ឧននចា     ក្ាំែត់្ឲ្យែឹងន្វទីខពេ់ ។ 
១១- សមនតចា  រញ្ជ្ នញាែឲ្យប្រប្ពឹត្តសៅទាំងេពេតួ្អេុភ

ទាំងម្ល ។ 
ព្រះរេុ ធទឃាសាោរយព្រក្រទដាយគណុសម្បត ត១ិ១យ៉ាង 

១- បរមវិសុទធ សោោ វុទធិ  វីរិយប្បដិមណោិចតន  ប្រក្រសោយ
េទ្ ពុទិ្ និង វរីយិៈ ែ៏ររេុិទ្ោ៉ាងនប្ក្ហលង ។ 

២- សីោច្ឆោជជវមទរោទិគុណសមុទយសមុទិចតន ប្បាក្ែ
ចាេ់សោយ េមុទយគុែ មានេីល   អាចារៈ  អារជវៈ និង  មទទវៈ  
ជាសែើម ។ 

៣- សកសមយ   សមយនតរ   គហនចជ្ាាហណ    សមចតថន   
ជាអនក្អាច ក្នុងការឆ្ងរយក្សេចក្ដីវនិិចា័យហែលេមុគស្ដម ញ ទាំង
លទិ្ររេ់ខលួន ទាំងក្នុងលទិ្ននរុគគលែនទ ។ 
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៤- បញ្ញាចវយ្យតតិយសមនាាគចតន  ប្រក្រសោយសេចក្ដី
ប្បាក្ែជាក់្ចាេ់ននរញ្ញា  ។ 

៥- តិបិដកបរិយតតិប្បចភចទ  សាដឋកចថ  សតថុ  សាសចន  
អប្បដិហតញ្ញាណប្បភាចវន  មានអាំណាចននញាែហែលមិនជារ់
ចាំរក់្សទើេទក់្ក្នុងេត្ថុស្ដេ្  សផសងសោយប្ពេះររយិត្តិ គឺប្ពេះ
នប្ត្រិែក្ ប្ពមទាំងអែាក្ថា ។ 

៦- មហាចវយ្យករចណន  ជាអនក្សចេះសវយយក្រែ៍ែ៏រាំ្ញ ។ 
៧- ករណសម្បតតិជនិតសុខវិនិគគត  មធុចោោរវរនោ-

វណណយុចតតន  ប្រក្រសោយសេចក្ដីលតននរក្យសពចន៍ ោ៉ាងពីសរាេះ 
ប្ក្អួន ហែលែល់ប្ពមសោយការរសញ្ចញេាំស ងសវេើេ្រេពទសចញមក្
បានសោយង្ខយស្េួល ។ 

៨- យុតតមុតតោទិនា  ោទីវចរន  ជាអនក្និោយបានោ៉ាង
សអែនើម ទាំងចងន្វរញ្ញា  ទាំងសោេះស្ស្ដយរញ្ញា  ។ 

៩- មហាកវិនា  ជាអនក្និពន្ែ៏លបីលាញ ។ 
១០- បភិននប្បដិសមភិោបរិោចរន  អ ភិញ្ញាទិចភទគុណប្ប-

ដិមណោិចត  ឧតតរិមនុស្សធចមេ  អប្បដិហតវុទធីនំ  ចថរវំសប្បទីបានំ  
ចថោនំ  មហាវិហារោសីនំ  វំសាេង្ខារភូចតន  ជាអលង្ខក រននវងស
ប្ពេះសថរៈទាំងឡាយអាស្េ័យសៅមហាវហិារ ជាប្រទីរននសថរវងស, 
មានចាំសែេះែឹង   មិនសទើេទក់្ក្នុងឧត្តរមិនុេសវមម  ប្រោរ់សោយ
គុែសផសងៗ មានអភិញ្ញា ៦ជាសែើម  មានរែិេមភិទចាក់្វលុេះសែើយ 
ជាររវិារ ។ 

១១- វិបុេវិសុទធវទធិនា  មានចាំសែេះែឹង ែ៏ររេុិទ្ប្តឹ្មប្ត្ូវ
ោ៉ាងទ្លាំទ្លាយ បានរច្សែើយ ។ (វ.ិមហខមរ៣/៦៦៥) 
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អានិសង្សចមាា១១ 
 ១- សុខំ  សុបតិ រហមងសែក្លក់្ស្េួល ។ 
 ២- សុខំ  បដិវុជ្ឈតិ ភាា ក់្ស ើងស្េួល ។ 
 ៣- ន  បាបកំ  សុបិនំ  បស្សតិ  មិនស ើញន្វេុរិនអាប្ក្ក់្ ។ 
 ៤- មនុស្ោនំ  បិចោ  ចហាតិ   ជាទីស្េលាញ់ននពួក្មនុេស។ 
 ៥- អមនុស្ោនំ  បិចោ  ចហាតិ ជាទីស្េលាញ់ននពួក្
អមនុេស ។ 
 ៦- ចទវា  រកខនត ិ ពួក្សទវតហត្ងរក្ា ។ 
 ៧-នាស្ស  អគគិ  ោ  វិសំ  ោ  សតថំ  ោ  កមត ិ សភលើងក្ដី ថាន ាំពិេ
ក្ដី សប្គឿងេស្រស្ដដ វវុក្ដី មិនច្លសៅក្នុងកាយននរុគគលស្េះ ។ 
 ៨- តុវដដំ  រតិដំ  សមាធិយតិ  ចិត្តរហមងតាំងសៅមាាំឆ្ងរ់ ។ 
 ៩- មុខវណ្ណោ   វិប្បសីទតិ    េមបុរមុខថាល ស្េេ់រេ់ ។ 
 ១០- អសមេូណ្ហោ   កាេំ  កចោតិ  ជាអនក្មិនវសងេងសវេើមរែ-
កាល ។ 
 ១១- ឧតតរឹ  អប្បដិវិជ្ឈចនាា  ្វហេចោកុបចា  ចហាតិ   កាល
សរើមិនទន់ប្តេ់ែឹងន្វអរែត្តែ៏នប្ក្ហលង ជាងសមតត េមារត្តិសទ 
រហមងសៅសក្ើត្ក្នុងប្ពែមសលាក្ ។ 

អងគអនកគង្ខាេចា.១១ 
១- រូបញ្ញូ   ចហាតិ  ជាអនក្ស្ដគ ល់ររ្សគ្ន ។ 
២- េកខណកុសចោ   ចហាតិ      ល្ េនវក្នុងលក្ខែ: ។ 
៣- អាសាដិកំ  សាចដា  ចហាតិ  សចេះអែកឹេះសអែកៀលពងរយុ ។ 
៤- វណំ  បដិច្ឆាចទា  ចហាតិ  សចេះរិទែាំសៅ ។ 
៥- ធូមំ  កាា  ចហាតិ  សចេះសវេើភនក់្ហផសង ។ 
៦- តិតថំ   ជានាត ិ ស្ដគ ល់ក្ាំពង់ទឹក្ ។ 



-717- 

 

៧- បីតំ   ជានាត ិ  ស្ដគ ល់ទឹក្ផឹក្  ។ 
៨- វីថឹ   ជានាត ិ   ស្ដគ ល់ផល្វ ។ 
៩- ចាររកុសចោ   ចហាតិ    ល្ េនវក្នុងសគ្នចរោា ន ។ 

         ១០- សាវចសសចោហឹ  ចហាតិ  រតួ្យក្ទឹក្សោេះឲ្យសៅេល់ ។ 
         ១១- ចាបរិនាយកា បូចជា  ចហាតិ  សចេះរ្ជាន្វសគ្នសមែេ្ង ។ 

* គង្ខេ លសគ្នប្រក្រសោយអងគ១១ប្រការសនេះសទើរគួររក្ាែេ្ង
សគ្ន សវេើសគ្នចសប្មើនបាន ោ៉ាងណាមិញភិក្ខុក្នុងស្ដេ្សនេះ លុេះហត្
ប្រក្រសោយវម៌១១ប្រការសទើរគួរែល់ន្វការចសប្មើន ល្ត្លាេ់ វាំ
ទ្លាយ ក្នុងវមមវន័ិយសនេះបានគឺ : 

១- រូបញ្ញូ ចហាតិ  ជាអនក្ស្ដគ ល់ររ្(មហាភ្ត្ររ្ និង ឧបាទយ
ររ្) ។ 

២- េកខណកុសចោ  ចហាតិ ល្ េនវក្នុងលក្ខែៈ (ក្មមគឺ
អាំសពើររេ់រុគគលរល និងរែឌិ ត្) ។ 

៣- អាសាដិកំ  សាចដា  ចហាតិ  សចេះអែកឹេះពងរយុ (លេះរង់
សចាលន្វអកុ្េលវតិ្ក្កៈ) ។ 

៤- វណំ   បដិច្ឆាចទា  ចហាតិ     សចេះរិទែាំសៅ   (េប្ងួមក្នុង 
ឥគនទិយទាំង៦) ។ 

៥- ធូមំ  កាា  ចហាតិ   សចេះសវេើភនក់្ហផសង(េហមដងវម៌ែល់រន
ទាំងឡាយែនទសោយពិស្ដដ រ) ។ 

៦- តិតថំ  ជានាតិ ស្ដគ ល់ក្ាំពង់(ច្លសៅគរ់រក្សែើយស្ដក្េួរ
ភិក្ខុជាអនក្ប្បារា ជាពែុេស្ត្) ។ 

៧- បីតំ  ជានាតិ  ស្ដគ ល់ទឹក្ផឹក្(ភិក្ខុបានែឹងអត្ថ ែឹងវម៌ បាន
ន្វបាសមារជៈក្នុងវម៌ហែលប្ពេះអងគេហមដងសែើយ) ។ 

៨- វីថឹ  ជានាត ិ ស្ដគ ល់ផល្វ(អរយិមគគប្រក្រសោយអងគ៨) ។ 
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៩- ចាររកុសចោ  ចហាតិ ល្ េនវក្នុងសគ្នចរោា ន (ែឹង
ចាេ់តមពិត្ន្វេតិ្របោា ន៤) ។ 

១០- សាវចសសចោហឹ  ចហាតិ  រតួ្យក្ទឹក្សោេះឲ្យមាន
សេេេល់(េស ដ្ េក្នុងការទទួលន្វរចច័យ៤) ។ 

១១- សង្ឃបរិនាយកា  បូចជា  ចហាតិ  រ្ជាពួក្ភិក្ខុជាេងឃ
្យក្ ។ 

* ចាំហែក្គង្ខេ លសគ្នហែលមិនគួររក្ាែេ្ងសគ្នសែើយមិនសវេើឲ្យ
សគ្នចសប្មើនបាន និង អងគររេ់ភិក្ខុមិនចសប្មើនល្ត្លាេ់វាំទ្លាយ
ក្នុងវមមវន័ិយសនេះបាន គឺប្រក្រសោយវម៌១១ប្រការែ្ចគ្នន  ប្គ្នន់ហត្
មានសេចក្ដីផទុយគ្នន នឹងវម៌១១ោ៉ាងខ្មងសលើ ។ 

តិះចដៀេ្វះអរិយៈមានចោស១១ 
 ១- អនធិគតំ  នាធិគរឆតិ  មិនបានន្វគុែវសិេេហែលខលួន
មិនទន់បាន ។ 
 ២- អធិគា  បរិហាយតិ  ស្ដរេ្នយចាក្គុែវសិេេហែល
ខលួនបានសែើយ ។ 
 ៣- សទធមេស្ស  ន  ចោោយនតិ  ប្ពេះេទ្មមររេ់ភិក្ខុស្េះមិន
ផ្រផង់ ។ 
 ៤- សទធចមេសុ  អធិមានិចកា  ចហាតិ  ប្រក្រសោយសេចក្ដី
ស្ដម នថាបានក្នុងប្ពេះេទ្មម ។ 
 ៥- អនភរិចា  ្វហេររិយំ  ររតិ  មិនសប្ត្ក្អរនឹងប្រប្ពឹត្ត
ប្ពែមចរយិៈ ។ 
 ៦- អញ្ញតរំ  សងកិេិដឋំ  អាបតតឹ  អាបជជតិ  ប្ត្ូវអារត្តិណាមួយែ៏
សៅែមង ។ 
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 ៧- សិកខំ  បរចកាាយ  ហីនាោវតតតិ      លេះរង់ន្វេិកាខ សែើយ
ប្ត្លរ់មក្សែើមបីសភទសថាក្ទរ ។ 
 ៨- ា ហំ  ចោាតងគំ  ផុសតិ  រ៉ាេះនឹងសរាគវងន់ខ្មល ាំង ។ 
 ៩- ឧមាាទំ  បាបុណ្ណតិ   រិតតចកខបំ  ែល់ន្វការអែកួត្ រសវ ើរវាយចិត្ត  
 ១០- សមេូណ្ហោ   កាេំ  កចោតិ  សវើេកាលកិ្រោិទាំងវសងេង ។ 

 ១១- បរមេរណ្ណ  អបាយំ  ឧបបជជតិ  សប្កាយពីស្ដល រ់សៅកាន់
អបាយភ្មិ ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុហែលតិ្េះសែៀលប្ពេះអរយិៈ សររ
ប្រសទចពួក្ភិក្ខុជាប្ពែមចារ ី សែើយមិនគរបីែល់ន្វសេចក្ដីវ ិ្ េទាំង
១១ោ៉ាង ណាមួយ ស្េះមិនហមនជាសែតុ្ មិនហមនជារចច័យស ើយ ។ 

េកខណៈចសរកដី្បមាទ១១ោ៉ាង 
 ១- អសករចំកិរិោ មិនសវេើសោយសគ្នរព ។ 
 ២- អសាតរចកិរិោ មិនសវេើសរឿយៗ ។ 
 ៣- អនិដិឋតករិិោ មិនសវេើឲ្យខ្មជ រ់ខជួន (សវេើ រ់ៗ) ។ 
 ៤- ឱេនវុតតិា ប្រប្ពឹត្តរញួរា ឬ  ទប្មន់ ។ 
 ៥- និកខិតតរឆនរា មានរាំែងោក់្ចុេះន្វវុរៈ ។ 
 ៦- និកខិតតធុរា មានវុរៈោក់្ចុេះគឺសបាេះរង់សចាលន្វការ 
ង្ខរហែលប្ត្ូវសវេើ ។ 
 ៧- អចសវនា  មិនសេព គឺមិនសវេើឲ្យថនឹក្ ។ 
 ៨- អភាវនា  មិនចសប្មើន ។ 
 ៩- អវហុេីកមេំ មិនសវេើឲ្យសប្ចើន ។ 
 ១០- អនធិោោនំ មិនតាំងចិត្តឲ្យមាាំ ។ 
 ១១- អននុចោចា មិនខាំប្រឹងហប្រង ។ 
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ធម១៌១នាំឲ្យចកើតវីរិយសចមាាជ្ឈងគ 
 ១- អបាយភយបរចចវកខណ្ណ  ពិចារណាែល់ភ័យក្នុងអបាយ 
 ២- អានិសង្សទស្ោវិា   ស ើញអានិេងសននការពយោម ។  
 ៣- គមនវិថបិរចចវកខណ្ណ  ពិចារណា វថីិជាទីែាំសែើ រសៅនន
ប្ពេះពុទ្ ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ ប្ពេះមហាស្ដវក័្ជាសែើម ។ 
 ៤- បិណោបាាបច្ឆយនា  សគ្នរពចាំសរេះរិែឌ បាត្ហែលសគ
ឲ្យ ។ 
 ៥- ោយជជមហតតបរចចវកខណ្ណ ពិចារណា ភាពជាវាំនន
ទោទ ។ 
 ៦- សតថុមហតតបរចចវកខណ្ណ  ពិចារណា ភាពជាវាំននប្ពេះ
ស្ដស្ដដ  ។ 
 ៧- ជាតិមហតតបរចចវកខណ្ណ  ពិចារណាភាពជាវាំននជាតិ្ ។ 
 ៨- ស្វហេច្ឆរិមហតតបរចចវកខណ្ណ  ពិចារណាន្វភាពជាវាំនន
េប្ពែមចារ ី។ 
 ៩- កុសីតបុគគេបរិវជជនា  សវៀរចាក្រុគគលខជិលប្ចអ្េ ។ 
 ១០- អារទធវីរិយបុគគេចសវនា  សេពគរ់ជាមួយនឹងរុគគល
ប្បារព្សេចក្ដីពយោម ។ 
 ១១- តទធិមុតតា  រសង្ខត នចិត្តសៅក្នុងវរីយិៈស្េះ ។ 

ធម៌១១នាំឲ្យចកើតបីតិសចមាាជ្ឈងគ 
 ១- វុោោនុស្សតិ រឭក្សរឿយៗ ែល់គុែប្ពេះពុទ្ ។ 
 ២- ធមាានុស្សតិ រឭក្សរឿយៗ ែល់គុែប្ពេះវម៌ ។ 
 ៣- សង្ោនុស្សតិ រឭក្សរឿយៗ ែល់គុែប្ពេះេងឃ ។   

៤- សីោនុស្សតិ រឭក្សរឿយៗ ែល់គុែររេ់េីល ។ 
 ៥- ច្ឆានុស្សតិ រឭក្សរឿយៗ ែល់ការររចិាច គទន ។ 

។ 
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 ៦- ចទោនុស្សតិ   រឭក្សរឿយៗ ែល់វម៌ ា្ំឲ្យសក្ើត្ជាសទវត។ 
 ៧- ឧបសមានុស្សតិ រឭក្សរឿយៗែល់សេចក្ដីេងរ់(និរេ ន)។ 
 ៨- េូខបុគគេបរិវជជនា  សវៀរចាក្រុគគលមានចិត្តសៅែមង ។ 
 ៩- សិនិទធបុគគេចសវនា  សេពគរ់រុគគលមានចិត្តផ្រផង់ ។ 
 ១០- បសាទនីយសុតតនតបរចចវកខណ្ណ  ពិចារណាន្វប្ពេះេ្ប្ត្
ហែលជាទី ា្ំមក្ន្វសេចក្ដីប្រេះថាល  ។ 
 ១១- តទធិមុតតា រសង្ខត នចិត្តសៅក្នុងរីតិ្ស្េះ ។ 

ធម៌១១នាំឲ្យចកើតសមាធិសចមាាជ្ឈងគ 
 ១- វតថុវិសទកិរិោ  សវេើវត្ថុខ្មងក្នុងខ្មងសប្ដឲ្យស្ដត ត្ ។ 
 ២- ឥ្និរយសម្បតតបដិបាទនា  សវេើឥប្និទយទាំង៥ឲ្យសេមើគ្នន  ។ 
 ៣- និមិតតកសុោ  ជាអនក្ ល្ េក្នុងនិមិត្ត ។ 
 ៤- សមចយ  រិតតស្ស  បគគហណ្ណ  ការសលើក្ចិត្តក្នុងេម័យ ។ 
 ៥- សមចយ  រិតតស្ស  និគគហនា  ការប្គរេងកត់្ចិត្តក្នុងេម័យ  
 ៦- សមចយ  សម្បហំសនា  សវេើចិត្តឲ្យរកី្រាយក្នុងេម័យ ។ 
 ៧- សមចយ  អជ្ឈុចបកខនា  ការោក់្ចិត្តប្ពសងើយក្នុងេម័យ ។ 
 ៨- អសមាហិតបុគគេបរិវជជនា  សវៀររុគគលអនក្មានចិត្តមិន
តាំងមាាំ ។ 
 ៩- សមាហិតបុគគេចសវនា  សេពគរ់រុគគលអនក្មានចិត្តតាំង
មាាំ ។ 
 ១០- ឈានវិចមាកខបរចចវកខណ្ណ  ពិចារណាន្វ្នវសិមាក្ខ ។ 
 ១១- តទធិមុតតា  រសង្ខត នចិត្តសៅក្នុងេមាវិស្េះ ។ 

វិហារធម៌ននកុេបុតត១១ោ៉ាង 
 ១- សចោោ  ជាអនក្មានេទ្ ។ 
 ២- អារទធវីរិចោ មានការប្បារព្សេចក្ដីពយោម ។ 
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 ៣- ឧបដឋិតស្សតិ មានេតិ្ខ្មជ រ់ខជួន ។ 
 ៤- សមាហិចា ជាអនក្តាំងចិត្តមាាំ ។ 

៥- បញ្ញោ  ជាអនក្មានប្បាជាា  ។ 
 ៦- វុោោនុស្សតិ រឭក្ែល់គុែប្ពេះពុទ្ ។ 
 ៧- ធមាានុស្សតិ រឭក្ែល់គុែប្ពេះវម៌ ។ 
 ៨- សង្ោនុស្សតិ រឭក្ែល់គុែប្ពេះេងឃ ។ 
 ៩- សីោនុស្សតិ រឭក្ែល់គុែររេ់េីល ។ 

១០- ច្ឆានុស្សតិ រឭក្ែល់ការសវេើទន ។ 
១១- ចទវានុស្សតិ រឭក្ែល់វម៌ ា្ំឲ្យសក្ើត្ជាសទវត ។ 

អភវេបុគគេ១១វួក 
 ១- បណោចកា មនុេសសខទើយ ។ 
 ២- ចថយ្យសំោសចកា  មនុេសលួចេង្ខេ េ ។ 
 ៣- តិតថិយបកកនតចកា ភិក្ខុច្លពួក្តិ្រ ថយិ ។ 
 ៤- តិរច្ឆានគចា េត្េតិ្រចាា ន ។ 
 ៥- មាតុោតចកា មនុេសេមាល រ់មាត ។ 
 ៦- បិតុោតចកា មនុេសេមាល រ់រិត ។ 
 ៧- អរហនតោតចកា មនុេសេមាល រ់ប្ពេះអរែនត ។ 
 ៨- ភិកខុនទីូសចកា មនុេសប្រទ្េដភិក្ខុនី ។ 
 ៩- សង្ឃចភទចកា ភិក្ខុអនក្រាំហរក្េងឃ ។ 
 ១០- ចោហិតុប្ាទចកា  មនុេសសវេើពុទ្សលាែិត្ឲ្យពុរពង ។ 
 ១១- ឧភចាវ្យញ្ជនចកា  មនុេសមានសភទពីរ ។ 

សីមាវិបតតិ១១ោ៉ាង 
 ១- អតិខុទរកា  (េនមត្)េីមាត្្ចសពក្ ។ 
 ២- អតិមហតី  េីមាវាំសពក្ ។ 
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 ៣- ខណោនិមិាា េីមាមាននិមិត្តោច់ ។ 
 ៤- ឆ្ងោនិមិាា េីមាមានស្េសមាលជានិមិត្ត ។ 
 ៥- អនិមិាា  េីមាមិនមាននិមិត្ត ។ 
 ៦- វហិសីចម  ឋិតសមេា  េីមាហែលេងឃេថិត្សៅខ្មងសប្ដ
េីមា សែើយេនមត្ ។ 
 ៧- នទិោ  សមេា េីមាហែលេនមត្ក្នុងេទឹង ។ 
 ៨- សមុចទរ  សមេា េីមាហែលេនមត្ក្នុងេមុប្ទ ។ 
 ៩- ជាតសចរ  សមេា  េីមាហែលេនមត្ក្នុងជាតិ្ស្េេះ ។ 
 ១០- សីមាយ  សីមំ  សមភិនរចនតន  សមេា  េីមាហែលេនមត្
ទមាល យេីមាសោយេីមា ។ 
 ១១- សីមាយ  សីមំ  អចជ្ាតថរចនតន  សមេា  េីមាហែល
េនមត្េងកត់្េីមាសោយេីមា។(១) 

បា្តមិនគួរច្បើ១១ោ៉ាង 
 ១- ោរុបចាា   បាប្ត្ស ើ ។ 
 ២- ចសាវណណមចោ  បចាា បាប្ត្សវេើសោយមាេ ។ 
 ៣- រូបិយមចោ  បចាា បាប្ត្សវើេសោយប្បាក់្ ។ 
 ៤- មណមិចោ  បចាា បាប្ត្សវេើសោយហក្វមែី ។ 
 ៥- ចវ ុរិយមចោ  បចាា បាប្ត្សវេើសោយហក្វនពទ្រយ ។ 
 ៦- ផេិកមចោ  បចាា បាប្ត្សវេើសោយហក្វផលិក្ ។ 
 ៧- កំសមចោ  បចាា  បាប្ត្សវេើសោយេាំរទឹ្ ។ 
 ៨- ការមចោ  បចាា  បាប្ត្សវេើសោយហក្វក្ញ្ច ក់្ ។ 
 ៩- តិបុមចោ  បចាា   បាប្ត្សវេើសោយេាំែបា៉ាហាាំង ។  

                                                            

១- សមើលេីមាេមបត្តិ៣ោ៉ាង ក្នុងពួក្៣/១០០ ផង ។ 
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        ១០- សីសមចោ  បចាា បាប្ត្សវេើសោយេាំែភក់្ ។ 
        ១១- តមពចោហមចោ  បចាា បាប្ត្សវេើសោយស្ដព ន់ ។ 

ភិកខុ្បកបចោយអងគ១១ 
ម្និព្តវូទៅទដាយឥតនសិេ័យអស់ម្យួជវីតិ 

 ១- ភិក្ខុមិនស្ដគ ល់ឧសបាេថ ។ 
 ២- មិនស្ដគ ល់ឧសបាេថក្មម ។ 
 ៣- មិនសចេះបាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ៤- មិនស្ដគ ល់បាតិ្សមាក្ខុសទទេ ។ 
 ៥- មានវេាមិនប្គរ់៥ ។ 
 ៦- មិនស្ដគ ល់រវារណា ។ 
 ៧- មិនស្ដគ ល់រវារណាក្មម ។ 
 ៨- មិនស្ដគ ល់អារត្តិ និង អ្រត្តិ ។ 
 ៩- មិនស្ដគ ល់លែុការត្តិ និង គរកុារត្តិ ។ 
 ១០- មិនស្ដគ ល់ស្ដវសេស្ដរត្តិ និង អនវសេស្ដរត្តិ ។ 
 ១១- មិនស្ដគ ល់ទុែាុលាល រត្តិ និង អទុែាុលាល រត្តិ ។ 

ចភលើង១១កង 
 ១- ោគគគ ិ សភលើងគឺ រាគៈ ។ 

២- ចោសគគិ សភលើងគឺ សទេៈ ។ 
 ៣- ចមាហគគិ សភលើងគឺ សមាែៈ ។ 
 ៤- ជាតគគិ សភលើងគឺ សេចក្ដីសក្ើត្ ។ 
 ៥- ជោគគ ិ សភលើងគឺ សេចក្ដីចាេ់ ។ 
 ៦- មរណគគិ សភលើងគឺ សេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៧- ចសាកគគិ សភលើងគឺ សេចក្ដីសស្ដក្ ។ 
 ៨- បរិចទវគគិ សភលើងគឺ សេចក្ដីខសឹក្ខសួល ។ 
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 ៩- ទុកខគគ ិ សភលើងគឺសេចក្ដីទុក្ខ ។ 
១០- ចោមនស្សគគិ  សភលើងគឺ សេចក្ដីលាំបាក្ចិត្ត ។ 

 ១១- ឧបាោសគគិ  សភលើងគឺ សេចក្ដីចសងតៀត្ចងតល់ចិត្ត ។ 
ធមេនគរ១១ោ៉ាង 

 ១- សីេបាការំ មានេីលជាក្ាំហផង ។ 
 ២- ហិរិបរិកខំ  មានសេចក្ដីខ្មម េបារជាប្រឡាយ ។ 
 ៣- សតិចោោរិកំ មានេតិ្ជា្យឆ្ងម ាំទេ រ ។ 
 ៤- ញាណោារចកាដឋកំ  មានញាែជាេ ុមទេ រ ។ 
 ៥- វីរិយអោៅេកំ មានសេចក្ដីពយោមជារ ទ្ យ ។ 
 ៦- សោោឦសកំ មានេទ្ជាក្ាំព្លប្បាស្ដទ ។ 
 ៧- បញ្ញាបាសាទំ មានរញ្ញា ជាតួ្ប្បាស្ដទ ។ 
 ៨- សុតតនតបរចរំ  មានេុត្តនតរិែក្ជាផល្វែលួង ។ 
 ៩- អភិធមេសីោដកំ    មានប្ពេះអភិវមម   ជាទីពិឃ្លត្ប្ត្ង់ផល្វ
ប្ត្ហ ងហក្ង ។    
       ១០- វិនយវិនិរឆយំ មានប្ពេះវន័ិយជាស្ដលាវនិិចា័យ ។ 
       ១១- សតិប្បោោនវិថិកំ មានេតិ្របោា នជាមហាវថីិែ៏សក្សម ។ 

អារមេណ១៍១នាំឲ្យចកើតចសរកដី្សវឹង 
 ១- ជាតិ្េមបត្តិ ។ 
 ២- េកុ្លេមបត្តិ ។ 
 ៣- ឥេសរយិេមបត្តិ ។ 
 ៤- ររវិារេមបត្តិ ។ 
 ៥- លាភេមបត្តិ ។ 
 ៦- យេេមបត្តិ ។ 
 ៧- សេចក្ដីេរសេើរ ។ 
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 ៨- សេចក្ដីេុខ ។ 
 ៩- ការសៅវយ័សក្មង ក្ាំសលាេះ  ប្ក្មុាំ ។ 
        ១០- ការមិនមានសរាគ ។ 
        ១១- ការមានរីវតិ្រេ់សៅ(អាយុហវង) ។ 

អានិសង្សកតញ្ញូ១១្បការ 
 ១- បានស ម្ េះថា ជាេរបុរេ ។ 
 ២- ជាទីសកាត្េរសេើរននអនក្ប្បារា ។ 
 ៣- ជាសែតុ្ឲ្យបានេមបត្តិ៣ (មនុេស េួគ៌ និរេ ន) ។ 
 ៤- ជាផល្វច្លកាន់មហាកុ្េលតមលាំោរ់ ។ 
 ៥- ស ម្ េះថាជាអនក្មិនប្រមាទ គឺមានេតិ្ប្គរ់កាល ។ 
 ៦- ជាអនក្មានខលឹមវម៌ប្រចាាំខលួន ។ 
 ៧- រហមងបានទទួលប្រសោរន៍ទាំង៣ ។ 
 ៨- រហមងរក្ា ររយិត្តិ រែិរត្តិ រែិសវវទុក្បាន ។ 
 ៩- ជាអនក្បានស ម្ េះថាសែើរតមគនលងអនក្ប្បារា ។ 
        ១០- រហមងជាអនក្មានទីពឹង ែ៏ប្រសេើរ ។ 
        ១១- ប្រសេើរសោយគុែវម៌ទាំង៣(េីល េមាវិ រញ្ញា )  ។ 

េកខណៈមនុស្ស្បចៅង្ខយ១១ 
 ១- អវិចកខចបា  មិនក្សប្មើក្ញារ់ញ័រនឹងរក្យទ្ ម្ ន រហមង
ទទួលរក្យទ្ ម្ នសោយលត ។ 
 ២- អតុណាីភាចោ  មិនសវេើឫក្ប្ពសងើយ កាលទ្ ម្ នសែើយ
ទទួលសវើេបានរែ័េ ។ 
 ៣- គុណចោសអរិនតចនា មិនេមលឹងសមើលសទេ(ចារ់ក្ាំែុេ)
ែល់អនក្អរ់រ ាំ ។ 
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 ៤- អតិវិយ  អាទចោ  សអើសពើចាំសរេះរក្យទ្ ម្ ន និងអនក្ទ្ ម្ ន
សោយលត ។ 
 ៥- អតិវិយ  ារចោ  សគ្នរពចាំសរេះរក្យទ្ ម្ ននិងអនក្ទ្ ម្ ន  
 ៦- អតិវិយ  នីរមនតំ  មានការទន់ភលន់ រ ទ្ រខលួនោ៉ាងលត ។ 
 ៧- សាធូតិវរនករណា  សប្ត្ក្អរទទួលន្វឱវាទជាមួយនឹង
រក្យរសញ្ចញវាចាថា ស្ដវុ  ស្ដវុ ។ 
 ៨- អវិប្បដិកូេាាចោ  មិនប្រកាន់រងឹត្តឹងឲ្យខុេចាក្រក្យ
អរ់រ ាំគឺប្រប្ពឹត្តេមគួរែល់វម៌ ។ 
 ៩- អវិប្បរិរនីកសាចា  មិនសពញចិត្តក្នុងការចាំទេ់ ។ 
 ១០- បទកខិណាាហី  ទទួលឱវាទសោយចាំហែក្ខ្មងស្ដត ាំ គឺ
តាំងចិត្តស្ដដ រ់សែើយរវារណាឲ្យសគរួយោេ់សត្ឿនប្គរ់កាល ។ 
 ១១- ខចមា  ជាអនក្អត់្វន់នឹងរក្យទ្ ម្ ន។ 

មនុស្សបនាោបខលួនមានធម៌១១ 
 ១- នីរមនា  មានចិត្តរារស្ដ ។ 
 ២- នីហិតមាចនា  មិនមានការប្រកាន់ខលួន ។ 
 ៣- នីហិតទចប្ា  មិនសក្តងកាត ងសប្រេះសគ្នប្ត្ ជាតិ្  ប្ទពយ ។ 
 ៤- បាទបុញ្ឆនចច្ឆ កសទិចសា  សវេើខលួនឲ្យែ្ចជាេាំពត់្រ្ត្
សរើង ។  
 ៥- អិននវិសាណូសភសចមា  សវេើខលួនឲ្យែ្ចជាសគ្នឧេភៈបាក់្
ហេនង ។ 
 ៦- ឧទធដទសសប្បសចមា  សវេើខលួនឲ្យែ្ចពេ់ពិេែក្ចងក្ម
សចញ ។ 
 ៧- សចណ្ណា  ហផតមហលាម ។ 
 ៨- សខិចោ  េុភាពរារស្ដ ។ 
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 ៩- សមុចមាទចកា  រកី្រាយ  រមយទម ។ 
 ១០- មុទុចកា  ទន់ភលន់ ។ 
 ១១- សុខសមាាចសា  មានរក្យេមដីពីសរាេះ(ប្រក្រសោយអងគ៣ 
គឺរេួរាយ មិនមានសទេ និង ពីសរាេះែល់ប្ត្សចៀក្) ។ 

ចោស១១ននបញ្ចកខនធ(១) 
 ១- អនិរចចា  ជាររេ់មិនសទៀង ។ 
 ២- ទុកខចា  ជាទុក្ខ ។ 
 ៣- ចោគចា  ជាសរាគ ។ 
 ៤- គណោចា  ជាពក្ ។ 
 ៥- សេលចា  ជាេរ ។ 
 ៦- អាោចា  ជាសប្គឿងសរៀត្សរៀន ។ 
 ៧- អាពាធចា   ជាអារវ ។ 
 ៨- បរចា  ជាររេ់ែនទ ។ 
 ៩- បចោកចា   ជាររេ់ប្ទុឌសប្ទម ។ 

 ១០- សុញ្ញចា    ជាររេ់េ្នយ ។ 
 ១១- អនតតចា   ជាររេ់អនតត  ។ 

ទី្បតិសាោនបរិកាាររបស់្វះវុទធ១១កណនលង 
 ១- កាយវនធ  ប្រតិ្ស្ដា នសៅប្ក្ុងបាត្លីរុប្ត្ ។ 
 ២- វស្សិកសាដក  សៅប្ក្ុងរញ្ញច លៈ ។ 
 ៣- រមេខនធ  សៅប្ក្ុងសកាេល (ចមមខន្ក្នុងទីសនេះេាំសៅយក្
អេី? សៅមិនទន់ស ើញ សប្រេះេពទសនេះក្នុងគមពីរវន័ិយសលាក្សរលែល់
សប្គឿងប្កាលសផសងៗហែលសវេើសោយហេបក្) ។ 

                                                            

១- សមើលពួក្៤០/៩០៤ ផង ។ 
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 ៤- អរណី ស ើពួត្សភលើង សៅប្ក្ុងមិថិលា ។ 
 ៥- ធមេ្កក សៅប្ក្ុងសទវទែៈ ។ 
 ៦- កាំបិតចការ+បំវង់មជុេ សៅប្ក្ុងឥនទរត្ថ ។ 
 ៧- ណស្បកចជើង+កូនចសា+ចសាាកបា្ត សៅក្នុងស្េុក្ប្រែមែ៍
ស ម្ េះឧេិរៈ ។ 
 ៨- បរចតថរណៈ   ក្ប្មាល មិនចាេ់ថាប្រតិ្ស្ដា នសៅទីណាសទ 
សលាក្សប្រើេពទថា រកុ្សល េាំសៅយក្ប្ក្ុងអេី? មិនយល់សេចក្ដីប្បាថាន
ររេ់សលាក្ ហត្ក្នុងរឋមេសមាព វិក្ថា ររសិចាទទី២៧ថា ក្ប្មាល េថិត្
សៅប្ក្ុងមកុ្ែនគរ ែ្សចនេះរក្យថា រកុ្សល ទាំនងជាមកុ្សែ ោ៉ាងពិត្ 
សប្រេះប្ក្ុងរកុ្សល មិនហែលរួរប្រទេះ ។ 
 ៩- ន្តរីវរ  សៅប្ក្ុងភទទិយៈ ។ 
 ១០- បា្ត   សៅលង្ខក ទេីរ (ក្នុងរឋមេសមាព វិក្ថា ថាបាប្ត្
បានសៅេថិត្សៅប្កុ្ងបាត្លីរុប្ត្ ហត្ឥ ្វសនេះធ្លល ក់្សៅលង្ខក ទេីរ) ។ 
 ១១- សំវត់និសីទនៈ  សៅហែលកុ្ររុែា ។ 

 

 (ចប់ធមព៌ួក១១) 

 
r(0)s 
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ទ្វា ទសកៈ ពួក១២ 

{rYs| 
 

អាយតនៈ១២ 
អាយត្នៈហប្រថា លាំសៅ អែដ្ ងជាទីសក្ើត្ េសមាេរែោា ន 

េញ្ញជ តិ្ប្រសទេ ឬជាតិ្ភ្មិ  សែតុ្ការែ៍...។ 
- អាយតនៈខាងកនងុ ៦ 

 ១- រកខវាយតនំ អាយត្នៈគឺហភនក្ ។ 
 ២- ចសាាយតនំ អាយត្នៈគឺប្ត្សចៀក្ ។ 
 ៣- ោនាយតនំ អាយត្នៈគឺប្ចមុេះ ។ 
 ៤- ជិោាយតនំ អាយត្នៈគឺអណាដ ត្ ។ 
 ៥- កាោយតនំ អាយត្នៈគឺកាយ ។ 
 ៦- មនាយតនំ អាយត្នៈគឺចិត្ត ។ 

- អាយតនៈខាងទព្ៅ ៦ 
 ៧- រូបាយតនំ  អាយត្នៈគឺររ្ ។ 
 ៨- សោោយតនំ អាយត្នៈគឺេាំស ង ។ 
 ៩- គនាោយតនំ អាយត្នៈគឺក្លិន ។ 
 ១០- រសាយតនំ អាយត្នៈគឺរេ ។ 
 ១១- ចផ្ចដឋពាាយតនំ អាយត្នៈគឺផសពេ ។ 
 ១២- ធមាាយតនំ អាយត្នៈគឺវម៌ ។ 

ទុកខ១២កង 
 ១- ជាតិទុកខ  ទុក្ខសប្រេះការសក្ើត្ ។ 
 ២- ជោទុកខ  ទុក្ខសប្រេះចាេ់ ប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
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 ៣- វ្ាធិទកុខ  ទុក្ខសប្រេះរាំងឺ ឺថាក ត់្ ។ 
 ៤- មរណទុកខ  ទុក្ខសប្រេះសេចក្ដីស្ដល រ់ ។ 
 ៥- ចសាកទុកខ  ទុក្ខសប្រេះសេចក្ដីសស្ដក្សប្ក្ៀមប្ក្ាំ ។ 
 ៦- បរិចទវទុកខ ទុក្ខសប្រេះសេចក្ដីខសឹក្ខសួល ។ 
 ៧- ទុកខទុកខ  ទុក្ខសប្រេះរួរប្រទេះទុក្ខ(ទុក្ខប្ត្ួត្ទុក្ខ) ។ 
 ៨- ចោមនស្សទុកខ ទុក្ខសប្រេះត្្ចចិត្ត ។ 
 ៩- ឧបាោសទុកខ ទុក្ខសប្រេះចសងតៀត្ចងតល់ចិត្ត ។ 
 ១០- អប្បិចយហិ  សម្បចោគទុកខ  ទុក្ខសប្រេះបានរួរប្រទេះន្វ
េត្េនិងេង្ខខ រមិនជាទីស្េលាញ់សពញចិត្ត ។ 
 ១១- បិចយហិ  វិប្បចោគទុកខ  ទុក្ខសប្រេះប្រត់្ប្បាេចាក្
េត្េនិងេង្ខខ រជាទីស្េលាញ់សពញចិត្ត ។ 
 ១២- យម្បិរឆំ   ន   េភតិ    តម្បិទុកខ    ទុក្ខសប្រេះមិនបានន្វ 
ររេ់ហែលខលួនប្បាថាន ចង់បាន ។ 

* សងខិចតតន  បញ្ចុបាោនកខនាោទុកាា  និោយសោយរាំប្រួញ 
ឧបាទនក្ខន្៥គឺជាទុក្ខ ។ 

បដិរចសមុប្ាទ១២ 
ក្នុងមហាខន្ក្ៈសរលថា ប្ពេះេមពុទ្ែ៏មានសជាគ បានប្តេ់

ែឹងជាែាំរ្ង ប្ទង់គង់សៅសប្កាមមលរ់សរវិប្ពឹក្ស ហក្បរសអែនរេទឹងសនរញ្ជ រា 
ក្នុងឧរសុវលាប្រសទេ ។ ប្គ្នស្េះឯង ប្ពេះអងគប្ទង់គង់សប្កាមមលរ់
សរវិប្ពឹក្ស សោយប្ពេះហភននហត្មួយអេ់៧នថង ប្ទង់សស្ដយវមុិត្តិេុខគឺ
េុខក្នុងផលេមារត្តិ ។ សវលាស្េះប្ពេះអងគប្ទង់រ ាំពឹងន្វរែិចចេមុ-
រាទវម៌ជាអនុសលាមរបែិសលាម អេ់រឋមោម មរឈិម រែ្ត្ែល់
រចាិមោមននរាប្តី្ សោយន័យជាសែើមថា : 
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- ជាអនុទោម្ន័យ 

 - អវិជាា  បរចោ  សង្ខាោ  
េង្ខខ រទាំងឡាយសក្ើត្មាន សប្រេះមានអវជិាជ ជារចច័យ ។ 
 - សង្ខារប្បរចោ  វិញ្ញាណំ     
វញិ្ញា ែសក្ើត្មាន សប្រេះមានេង្ខខ រជារចច័យ 
 - វិញ្ញាណប្បរចោ  នាមរូបំ   
្មររ្សក្ើត្មាន សប្រេះមានវញិ្ញា ែជារចច័យ 
 - នាមរូបប្បរចោ  សឡាយតនំ       
េឡាយនៈសក្ើត្មាន សប្រេះមាន្មររ្ជារចច័យ ។ 
 - សឡាយតនប្បរចោ  ផចស្ោ   
ផេសៈសក្ើត្មាន សប្រេះមានេឡាយត្នៈជារចច័យ ។ 

- ផស្សប្បរចោ  ចវទនា  
សវទ្សក្ើត្មាន សប្រេះមានផេសៈជារចច័យ ។ 

- ចវទនាបរចោ  តណ្ណា    
ត្ណាា សក្ើត្មាន សប្រេះមានសវទ្ជារចច័យ ។ 

- តណ្ណាបរចោ  ឧបាោនំ   
ឧបាទនសក្ើត្មាន សប្រេះមានត្ណាា ជារចច័យ ។ 

- ឧបាោនប្បរចោ  ភចោ  
ភពសក្ើត្មាន សប្រេះមានឧបាទនជារចច័យ ។ 

- ភវប្បរចោ  ជាត ិ   
ជាតិ្សក្ើត្មាន សប្រេះមានភពជារចច័យ ។ 

- ជាតិប្បរចោ  ជោមរណំ  ចសាកបរិចទវទុកខចោមនស្សុបា-
ោសា  សមភវនតិ សេចក្ដីចាេ់ ស្ដល រ់ សស្ដក្ ខសឹក្ខសួល លាំបាក្កាយ 
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លាំបាក្ចិត្ត និង សេចក្ដីចសងតៀត្ចងតល់ចិត្តទាំងឡាយ សក្ើត្មាន សប្រេះ
មានជាតិ្ជារចច័យ ។ 

- ឯវចមតស្ស  ចកវេស្ស  ទុកខកខនធស្ស សមុទចោ  ចហាតិ  
កិ្រោិសក្ើត្ស ើងននក្ងទុក្ខទាំងអេ់សនេះ រហមងមានោ៉ាងសនេះឯង ។ 

- ជាប្បដិទោម្ន័យ 

 - អវិជាាយ  ចតេវ  អចសសវិោគនិចោធា  សង្ខារនិចោចធា  
កិ្រោិរលត់្ េង្ខខ រ សប្រេះវ ិ្ េ និងរលត់្មិនមានសេេេល់នន
អវជិាជ  ។ 
 - សង្ខារនិចោធា  វិញ្ញាណនិចោចធា   
កិ្រោិរលត់្ វញិ្ញា ែ  សប្រេះរលត់្ េង្ខខ រ ។ 
 - វិញ្ញាណនិចោធា  នាមរូបនិចោចធា  
កិ្រោិរលត់្ ្មររ្  សប្រេះរលត់្ វញិ្ញា ែ ។ 
 - នាមរូបនិចោធា  សឡាយតននិចោចធា    
កិ្រោិរលត់្ េឡាយត្នៈ សប្រេះរលត់្ ្មររ្ ។ 
 - សឡាយតននិចោធា  ផស្សនិចោចធា   
កិ្រោិរលត់្ ផេសៈ សប្រេះរលត់្ េឡាយត្នៈ ។ 
 - ផស្សនិចោធា  ចវទនានិចោចធា   
កិ្រោិរលត់្ សវទ្  សប្រេះរលត់្ ផេសៈ ។ 
 - ចវទនានិចោធា  តណ្ណានិចោចធា   
កិ្រោិរលត់្ ត្ណាា   សប្រេះរលត់្ សវទ្ ។ 
 - តណ្ណានិចោធា  ឧបាោននិចោចធា   
កិ្រោិរលត់្ ឧបាទន  សប្រេះរលត់្ ត្ណាា  ។ 
 - ឧបាោននិចោធា  ភវនិចោចធា   
កិ្រោិរលត់្ ភព  សប្រេះរលត់្ ឧបាទន ។ 
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 - ភវនិចោធា  ជាតិនិចោចធា   
កិ្រោិរលត់្ ជាតិ្  សប្រេះរលត់្ ភព ។ 
 - ជាតិនិចោធា  ជោមរណំ  ចសាកបរិចទវទុកខចោមនស្សុបា-
ោសា និរុជ្ឈនតិ សេចក្ដីចាេ់ ស្ដល រ់ សស្ដក្ ខសឹក្ខសួល លាំបាក្កាយ 
លាំបាក្ចិត្ត និង សេចក្ដីចសងតៀត្ចងតល់ចិត្តទាំងឡាយ រលត់្ សប្រេះ
រលត់្សៅននជាតិ្ ។ 

-  ឯវចមតស្ស    ចកវេស្ស   ទុកខកខនធស្ស    និចោចធា    ចហាតិ   
កិ្រោិរលត់្សៅននក្ងទុក្ខទាំងអេ់សនេះ ហត្ងមានោ៉ាងសនេះឯង។ 

 ព្គ្នរន្មះព្រះែម៏ានព្រះភាគ ព្ទងព់្ជាប្ាេ់រេ្កដរីនះ

រ ើយ រទើបបនែឺនវូឧទនគ្នថារនះកនុងរវោរន្មះថាៈ 

 យោ  ហចវ  បាតុវភនតិ  ធមាា 
 អាាបិចនា  ឈាយចា  ្ពាហេណស្ស 

 អថស្ស  កង្ខា  ចវច បយនតិ  សពាា 
 យចា  បជានាតិ  សចហតុធមេំ ។ 

 វម៌ទាំងឡាយរហមងប្បាក្ែែល់ខីណាេវប្រែមែ៍ អនក្មាន
ពយោមញុាាំងកិ្សលេឲ្យសដដ  អនក្ែុត្រង់ន្វកិ្សលេក្នុងកាលណា 
សេចក្ដីេងស័យទាំងឡាយទាំងពួងររេ់ខីណាេវប្រែមែ៍ស្េះ ក៏្
េឹងហត្រមាង រ់អេ់សៅក្នុងកាលស្េះ សប្រេះថាខីណាេវប្រែមែ៍
ស្េះែឹងចាេ់ន្វវម៌ប្ពមទាំងសែតុ្ ។ 

បាបធម៌១២ោ៉ាង 

េុធ្លសភារន លុេះរុគគលររសិភាគសែើយ រហមងក្មាច ត់្រង់ន្វ
សទេ១២ោ៉ាងគឺ : 
 ១- ខុចោោ សេចក្ដីឃ្លល ន ។ 



-735- 

 

 ២- បិបាសា សេចក្ដីសស្េក្ ។ 
 ៣- អរត ិ សេចក្ដីអផសុក្ ។ 
 ៤- ទរចថា សេចក្ដីប្ក្វល់ប្ក្វាយ ។ 
 ៥- កិេំ សេចក្ដីលាំបាក្កាយ ។ 
 ៦- ចកាចធា សេចក្ដីសប្កាវ ។ 
 ៧- ឧបនាចហា  សេចក្ដីចងសប្កាវក្នុងចិត្ត ។ 
 ៨- វិោចោ ការស ល្ េះប្រហក្ក្ ។ 
 ៩- ចបសុណំ ការញុេះញង់ ។ 
 ១០- សីតំ ប្ត្ជាក់្ ។ 
 ១១- ឧណាំ សដដ  ។ 
 ១២- តនរ ិ សេចក្ដីខជិលប្ចអ្េ ។ 

សោោជាបុវេភាគននគុណសម្បតតិ១២្បការ 
 ១- សោោជាចា  ឧបសងកមតិ  រុគគលមានេទ្រហមងច្លសៅ
រក្អនក្ប្បារា ។ 
 ២- ឧបសងកមិាា  បយិរុបាសតិ  លុេះច្លសៅសែើយរហមង
អងគុយរិត្ ។ 
 ៣- បយិរុបាសចនាា  ចសាតំ ឱទហតិ  កាលសរើអងគុយរិត្សែើយ
រហមងសផទៀងប្ត្សចៀក្ ។ 
 ៤- ឱហិតចសាចា  ធមេំ  សុណ្ណតិ  លុេះសផទៀងប្ត្សចៀក្សែើយ
រហមងស្ដដ រ់វម៌ ។ 
 ៥- សុាា  ធមេំ ធាចរតិ  លុេះស្ដដ រ់សែើយរហមងចាាំន្វវម៌ ។ 
 ៦- ធានំ  ធមាានំ  អតថំ  ឧបបរិកខតិ  កាលសរើចាាំវម៌សែើយ
រហមងប្ទប្ទង់ចាាំទុក្ន្វសេចក្ដី ។ 
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 ៧- អតថំ  ឧបបរិកខចា  ធមាា  និជ្ានំ ខមនតិ  កាលសរើប្ទប្ទង់
ចាាំទុក្ន្វសេចក្ដីសែើយរហមងពិចារណា ។ 
 ៨- ធមេនិជ្ានកខនតិោ  អចនាោ  ជាយតិ  កាលសរើពិចារណា
សែើយសេចក្ដីសពញចិត្តក៏្សក្ើត្ស ើង ។ 
 ៩- អនរជាចា  ឧស្សហតិ  កាលសរើសពញចិត្តសែើយ ក៏្ខិត្ខាំ
ប្រឹងហប្រង ។ 
 ១០- ឧស្សហិាា  តុេយតិ  លុេះខាំប្រឹងហប្រងសែើយ ក៏្សប្រៀរ
សវៀរសមើល ។ 
 ១១- តុេយិាា  បទហតិ  លុេះសប្រៀរសវៀរសែើយ រហមងផចង់
ចិត្ត ។  
 ១២-  បទហតិចាា    សមាចនា   កាចយន   ចរវ    បរមតថសរចំ   
សរឆិកចោតិ  បញ្ញាយ  តំ  បដិវិជ្ឈ  បស្សតិ  កាលសរើផចង់ចិត្តសែើយ 
រហមងសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វររមត្ថសោយកាយផង រហមងចាក់្វលុេះស ើញ
ររមត្ថស្េះសោយប្បាជាា ផង ។ 

កមេ១២ោ៉ាង 
- កិែចែតុកាៈ   កមាឲ្យសលាមកិ្ េ 

 ១- ជនកកមេ  ក្មមញុាាំងេត្េឲ្យសក្ើត្ ។ 
 ២- ឧបតថមកកកមេ ក្មមហែលរួយសប្ជាមហប្រង ។ 
 ៣- ឧបបី កកមេ ក្មមហែលច្លសៅសរៀត្សរៀន ។ 
 ៤- ឧបោតកកមេ ក្មមហែលច្លសៅកាត់្ផ្កដ ច់  ។ 

- បាកទានប្បរិយយែតុកាៈ  កមាឲ្យសលាមលាំោប់ 

 ៥- គរុកមេ    ក្មមវងន់(ហែលក្មមែនទមិនអាចហាមបាន) ។ 
 ៦- អាសននកមេ    ក្មមសវេើសៅសពលរិត្ស្ដល រ់ ។ 
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 ៧- អារិណណកមេ  ក្មមហែលេនសាំសរឿយៗជានិចច ។ 
 ៨- កដាាកមេ ក្មមហែលសវេើលមមប្រមាែ សប្ដពីក្មម៣ខ្មង
សែើម ឬក្មមធ្លល រ់សវេើក្នុងអតី្ត្ភព ។ 

- បាកក្ខលែតកុាៈ   កមាឲ្យសលាមព្គ្ន 

 ៩- ទិដឋធមេចវទនិយកមេ    ក្មមឲ្យផលក្នុងរចចុរបននភព ។ 
 ១០- ឧបបជជចវទនិយកមេ ក្មមឲ្យផលក្នុងជាតិ្រ ទ្ រ់ ។ 
 ១១- អបោបរិយចវទនិយកមេ  ក្មមឲ្យផលក្នុងជាតិ្ត្ៗសៅ (គឺ
ក្នុងជាតិ្ទី៣រែ្ត្ែល់ររនិិរេ ន) ។ 
 ១២-អចហាសិកមេ ក្មមហែលមិនឲ្យផល (ឬក្មមឲ្យផលេសប្មច
សែើយ) ។ 

ច្បត១២វួក 
 ១- វនាាសច្បត សប្រត្ហែលេីុទឹក្មាត់្ សេលេម ក្មតួត្ ជា
អាហារ ។ 
 ២- កុណបាសច្បត សប្រត្ហែលេីុស្ដក្េព ។ 
 ៣- គូថោទកច្បត សប្រត្ហែលេីុលាមក្សផសងៗ ។ 
 ៤- អគគិជាេមុខច្បត  សប្រត្ហែលមានសភលើងសអែេះក្នុងមាត់្ ។ 
 ៥- សូរិមុខច្បត សប្រត្ហែលមានមាត់្រ៉ាុនមជុល ។ 
 ៦- តណាដដីតច្បត សប្រត្ប្ត្ូវសេចក្ដីសស្េក្ឃ្លល នសរៀត្សរៀន 
 ៧- សុនិជ្ាមកច្បត  សប្រត្មានខលួនសមម ប្គ្នក់្ែ្ចគល់ស ើ ។ 
 ៨- សតថងគច្បត   សប្រត្មានប្ក្ចក្នែ-សរើងមុត្ែ្ចកាាំរិត្  

៩- បវេតងគច្បត សប្រត្មានរាងកាយខពេ់វាំរ៉ាុនភនាំ ។ 
        ១០- អជគរងគច្បត សប្រត្មានរាងកាយែ្ចពេ់ថាល ន់ ។ 
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        ១១- ចវមានិកច្បត សប្រត្មានវមិាន សពលនថងរងទុក្ខ សពល
យរ់សស្ដយេុខ ។ 
       ១២- មហិទធិកច្បត សប្រត្ហែលមានឫទ្ិសប្ចើន។(១)  

ពាក្យថាចោក១២វួក 
រក្យ សលាក្ បានែល់ ខន្សលាក្ ធ្លតុ្សលាក្ អាយត្នសលាក្  

វរិត្តិភវសលាក្ វរិត្តិេមភវសលាក្ េមបត្តិភវសលាក្ េមបត្តិេមភវសលាក្  
១- ចោក ១    គឺ េត្េទាំងអេ់ហែលតាំងសៅ សោយស្ដរ

អាហារ ។ 
២- ចោក ២ គឺ ្ម ១ ររ្ ១  

 ៣- ចោក ៣ គឺ សវទ្ ៣  
 ៤- ចោក ៤  គឺ អាហារ ៤  
 ៥- ចោក ៥  គឺ ឧបាទនក្ខន្ ៥  
 ៦- ចោក ៦  គឺ អាយត្នៈខ្មងក្នុង ៦  
 ៧- ចោក ៧  គឺ  វញិ្ញា ែែាិតិ្ ៧  
 ៨- ចោក ៨  គឺ  សលាក្វម៌ ៨  
 ៩- ចោក ៩ គឺ  េតត វាេ ៩  
        ១០- ចោក ១០ គឺ  អាយត្នៈ ១០(ែក្ មន+វមម) ។ 
        ១១- ចោក ១២ គឺ  អាយត្នៈ ១២  
       ១២- ចោក ១៨ គឺ  ធ្លតុ្ ១៨ ។ 

ភិកខុមានចឈាាះ១២ោ៉ាង 
 ១- ភិកខុចកាតិ  ភិកខុ  េមែៈណាជាអនក្េ្ម េមែៈស្េះ
សៅថា ភិក្ខុ ។ 

                                                            

១- សមើលសប្រត្២១ពួក្ ទាំព័រ៨៣៤ ផង ។ 
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 ២- ភិកាាររិយំ  អជ្ឈូបគចាតិ  ភិកខុ  េមែៈណាច្លសៅ
អាស្េ័យន្វភិកាខ ចរយិវត្ត េមែៈស្េះសៅថា ភិក្ខុ ។ 
 ៣- ភិននបដធចោតិ  ភិកខុ  រនណាប្ទប្ទង់ន្វេាំពត់្ ហែលសគ
កាត់្សែើយ រនស្េះសៅថា ភិក្ខុ ។ 
 ៤- សាមញ្ញាយ  ភិកខុ រនហែលសៅថា ភិក្ខុ សប្រេះសែតុ្សវាហារ
រញ្ាត្តិថា េមែៈ ។ 
 ៥- បដិញ្ញាយ  ភិកខ ុ ហែលសៅថា ភិក្ខុ សប្រេះសរដជាា ខលួន ។ 
 ៦- ឯហិភិកខូតិ  ភិកខុ  សៅថា ភិក្ខុ សប្រេះេសប្មចជា ឯែិភិក្ខុ ។ 
 ៧- តីហិ  សរណគមចនហិ  ឧបសម្បចនាាតិ  ភិកខុ  សៅថា ភិក្ខុ
សប្រេះបានឧរេមបទសោយេរែគមន៍៣ ។ 
 ៨- ភច្ោតិ  ភិកខុ សៅថា ភិក្ខុ សប្រេះសែតុ្ជាអនក្ចសប្មើន។ 
 ៩- សាចោតិ  ភិកខុ សៅថា ភិក្ខុ សប្រេះមានស្ដរវម៌ ។ 
        ១០- ចសចកាាតិ  ភិកខុ សៅថា ភិក្ខុ សប្រេះជាអនក្េិក្ា ។ 
        ១១- អចសចកាាតិ  ភិកខុ សៅថា ភិក្ខុ សប្រេះមិនបាច់េិក្ា ។ 
       ១២- ញតតិរតុតថកចមេន  ឧបសម្បចនាាតិ  ភិកខុ  សៅថា ភិក្ខុ 
សប្រេះបានឧរេមបទសោយញត្តិចតុ្ត្ថក្មមវាចា ។ 

ធម៌រមាាប់ចសរកដីច្កាធ១២្បការ 
ទដើម្បីរមាា ប្ប់ទសែកដីទព្ក្ខធព្តូវរិចារណានូវធម្៌ ១២ ព្ប្បក្ខរគឺ : 

 ១- ពិចារណាភាពសៅែមងននរុគគលសប្កាវ ។ 
 ២- ពិចារណាសទេននសេចក្ដីសប្កាវ ។ 
 ៣- ពិចារណាសេចក្ដីលតររេ់សគ ។ 
 ៤- ពិចារណាការោក់្សទេខលួនឯងឲ្យេមចិត្តេប្ត្ូវ ។ 
 ៥- ពិចារណាថាសយើងសប្កាវ គឺស្ដងទុក្ខឲ្យខលួនឯង ។ 
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 ៦- ពិចារណាែល់េត្េមានក្មមជាររេ់ខលួន ។ 
 ៧- ពិចារណារុពេចរោិររេ់ប្ពេះពុទ្ ។ 
 ៨- ពិចារណាញាតិ្ក្នុងេងារ ។ 

៩- ពិចារណាអានិេងសសមតត ១១ប្រការ ។ 
         ១០- ពិចារណាវវីិហចក្ធ្លតុ្ ។ 
        ១១- ពិចារណាការរែិរត្តិការឲ្យទន ។ 
       ១២- ពិចារណាតមពុទ្ភាេិត្ ។ 

អាចបាធាតុមាន១២ 
 ១- បិតត ំ ប្រមាត់្  
 ២- ចសមហំ សេលេម  
 ៣- បុចពាា ខទុេះ  
 ៤- ចោហិតំ ្ម  
 ៥- ចសចោ សញើេ  
 ៦- ចមចោ ខ្មល ញ់ខ្មរ់  
 ៧- អស្ស ុ ទឹក្ហភនក្  
 ៨- វសា ខ្មល ញ់រាវ  
 ៩- ចខចឡា ទឹក្មាត់្  
       ១០- សង្ោនិកា ទឹក្េសមារ  
       ១១- េសិកា ទឹក្រមតិល  
       ១២- មុតត ំ ទឹក្ស្ម ។ 
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ការរិចារណ 

អនិែចលកា ៈ ទោយអាក្ខរៈ ១២ 

 ១- អនិរចនតិកចា  ពិចារណាស ើញថាមានការមិនសទៀងជាទី
រាំផុត្ ។ 
 ២- ាវកាេិកចា  ពិចារណាស ើញថាេង្ខខ រវម៌មានការ
ប្រប្ពឹត្តិសៅមដង មួយប្គ្ន(ែ្ចររេ់ខចីសគ) ។ 
 ៣- ឧប្ាទវយបរិរឆិននចា  ពិចារណាស ើញថាេង្ខខ រវម៌
ទាំងឡាយ មានការសក្ើត្ស ើងសែើយរលត់្សៅវញិ ។ 
 ៤- បចោកចា  ពិចារណាស ើញេង្ខខ រវម៌ទាំងឡាយមាន
ការហរក្ធ្លល យសៅ ោច់េ្នយសៅសោយ ររា ពយវិ មរែៈ ។ 
 ៥- រេចា  ពិចារែស ើញេង្ខខ រវម៌ទាំងឡាយ ញារ់ញ័រ
សោយ ពយវិ និង មរែៈ។ 
 ៦- បភងគចា  ពិចារណាស ើញជាររេ់ពុក្ផុយ(គឺប្គ្នខលេះមាន
េភាពហរក្ធ្លល យខលួនឯង ប្គ្នខលេះហរក្ធ្លល យសោយសេចក្ដីពយោមពី
អនក្ែនទ) ។ 
 ៧- អធុវចា  ពិចាណាស ើញេង្ខខ រវម៌ មិនតាំងសៅយឺនយ្រ
មិនតាំងសៅជានិចច រហមងលេះរង់សចាលក្នុងស្ដថ នប្រសទេសផសងៗ មិន
មានទីក្ាំែត់្ ។ 
 ៨- វិបរិណ្ណមធមេចា  ពិចារណាស ើញេង្ខខ រវម៌មានសេច- 
ក្ដីហប្រប្រួលជាវមមត ។ 
 ៩- អសារកចា  ពិចារណាស ើញជាររេ់គ្នម នខលឹមស្ដរ ។ 
 ១០- វិភវចា  ពិចារណាស ើញេង្ខខ រវម៌ មានការវ ិ្ េ
ប្រប្ពឹត្តសៅក្នុងខ្មងមុខ ។ 
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 ១១- សងខតចា  ពិចារណាស ើញេង្ខខ រវម៌មានរចច័យតក់្ 
ហត្ង(គឺកុ្េលាកុ្េល) ។ 
 ១២- មរណធមេចា  ពិចារណាស ើញថាមានសេចក្ដីស្ដល រ់ជា
វមមត ។ 

មនរិេរបស់សមណៈ១២ោ៉ាង 
 ១- អភិជ្ា សេចក្ដីេមលឹងរ ាំនព ។ 
 ២- វ្ាបាចោ សេចក្ដីគាំនុាំគុាំកួ្ន ។ 
 ៣- ចកាចធា សេចក្ដីសប្កាវ ។ 
 ៤- ឧបនាចហា  សេចក្ដីចងសប្កាវទុក្ ។ 
 ៥- មចកាា សេចក្ដីលុរគុែ ។ 
 ៦- បឡាចសា សេចក្ដីវាយឫក្សេមើ ។ 
 ៧- ឥស្ោ សេចក្ដីប្ចហែន ។ 
 ៨- មរឆរិយំ សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
 ៩- សាចថយ្យំ សេចក្ដីអួត្អាង ។ 
 ១០-មាោ សេចក្ដីលាក់្ពុត្ ។ 
 ១១-បាបិចច្ឆា សេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ ។ 
 ១២-មិច្ឆាទិដឋិ សេចក្ដីស ើញខុេ ។ 

សំវត់បង្សុកូេមានគុណ១២្បការ 
 ១- មានត្នមលតិ្ច  េមគួរែល់េមែៈ ។ 
 ២- អាចសវេើជាចីវរបានសោយនែខលួនឯង ។ 
 ៣- សប្រើោច់ រហែក្ ឬប្រឡាក់្សែើយ   មិនលាំបាក្សបាក្គក់្ ឬ 
រួេរុល ។ 
 ៤- នឹងប្តច់ហេេងរក្សទៀត្បានង្ខយ ។ 
 ៥- េមគួរែល់សភទរពេរិត្ ។ 
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 ៦- េប្ត្ូវមិនប្ត្ូវការសប្រើ ។ 
 ៧- មិនជាឋានៈននសប្គឿងប្រោរ់ ។ 
 ៨- សេលៀក្ែែដ រ់ស្េួល ។ 
 ៩- សវេើឲ្យប្បាថាន តិ្ចក្នុងចីវរ ។ 
 ១០- ជាររេ់ចាេ់ប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
 ១១- ការបានេាំពត់្មក្ ជាការប្រនពតមវម៌ និងប្បាេចាក្
សទេ ។ 
 ១២- ែល់សពលវ ិ្ េសែើយក៏្មិនស្ដដ យ ។ 

មិនចសវគប់បុគគេពាេមានគុណ១២្បការ 
 ១- ជាមហាកុ្េលែ៏នប្ក្ហលង ។ 
 ២- ជាការសវេើឲ្យែាំសែើ ររីវតិ្ប្តឹ្មប្តូ្វ ។ 
 ៣- មានហត្ការចសប្មើនសោយទន េីល ភាវ្ ហត្មយ៉ាង ។ 
 ៤- ជាការរក្ា ររយិត្តិ រែិរត្តិ រែិសវវ ។ 
 ៥- បានទទួលប្រសោរន៍ សលាក្សនេះ សលាក្ខ្មងមុខ និង ប្ពេះ
និរេ ន ។ 
 ៦- ស ម្ េះថាតាំងខលួនឲ្យេុចរតិ្ក្នុងទេ រ៣ ។ 
 ៧- រហមងមានកិ្ត្តិយេ មានមនុេសរារ់អាន ។ 
 ៨- អនក្ប្បារារហមងសលើក្េរសេើរ ។ 
 ៩- មានហត្សេចក្ដីេុខ សេចក្ដីចសប្មើន សោយចាំហែក្មួយ ។ 
 ១០- សវៀររង់ផល្វសៅកាន់អបាយភ្មិ ។ 
 ១១- មានេុគតិ្សៅខ្មងមុខ ។ 
 ១២- មានប្ពេះនិរេ នជាររសិោស្ដន ។ 

វហសុ្សតូរច្មើនចោយធម៌១២ 
 ១- រហមងជាអនក្ហរក្ធ្លល យក្នុងប្ពេះនប្ត្រិែក្ ។ 
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 ២- មានចិត្តជាមហាកុ្េលចសប្មើនស ើងតមលាំោរ់ ។ 
 ៣- ជាមនុេសឆ្ងល ត្អាចក្នុង ររយិត្តិ រែិរត្តិ ។ 
 ៤- ជាមនុេសមានប្រីជា រែ័េរែួន ។ 
 ៥- ជាមនុេសមានរែិភាែសវាហារលត ។ 
 ៦- ជាអនក្ប្ទប្ទង់ន្វររយិត្តិ រែិរត្តិ រែិសវវ ។ 
 ៧- ជាអនក្មានេតិ្លត មិនប្រមាទក្នុងវត្ថុទាំងពួង ។ 
 ៨- ជាអនក្ស ម្ េះថាបានផឹក្រេប្ពេះេទ្មមទាំង៣ ។ 
 ៩- ជាអនក្បានតមប្បាថាន ន្វ មនុេស េួគ៌ និរេ នេមបត្តិ ។ 
 ១០- ជាអនក្ពយោមក្នុងការទមាល យន្វ សលាភៈ សទេៈ និង
សមាែៈក្នុងខែៈៗរែ្ត្ែល់ទមាល យបានជាេមុសចាទតមេតិ្រញ្ញា  
ររេ់ខលួន ។ 
 ១១- រហមងជាអនក្រររ្ិែ៌សោយ លាភ យេ ការេរសេើរ និង
សេចក្ដីេុខ ក្នុងផល្វប្ពេះវម៌ ។ 
 ១២- មានការអេ់សៅន្វ ភព ជាតិ្ ជាទីរាំផុត្ ។ 

ក្ខ ោ្ ះឆ្ន ាំទាំង ១២ 

 ១- មូសិក ជត្ត្  ក្ែដុ រ  

 ២- ឧសភ ឆ្ល ូិ   សគ្ន  

 ៣- វ្យគ្ឃ ខាល្  ខ្មល   

 ៤- សស ្ អ  ទនាយ  

 ៥- នាគ ្ោង  ្គ  

 ៦- សប្បក មាត ់ ពេ់ហវក្  

 ៧- អស្ស មមី  សេេះ  
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 ៨- ឯ ក មមម  ពហព  

 ៩- កបិ  ិរ  ស្ដេ   

 ១០- កុកកុដ ៈកា  មាន់  

 ១១- ចសាណ ច  ហអែក  

 ១២- សូករ រ ៈ  ប្រូក្ ។ 

ខែទាំង ១២ 

- រាប្ប់តាម្ែនទគតិ    ១ ឆ្ន មំាន ៣៥៤ ទថា,   ទប្បើឆ្ន ចំដលមាន ែរនាទ ធមិាស 

(អធិកវារៈ) មាន ៣៥៥ ទថា, ឆ្ន ចំដលមាន អធិកមាស មាន ៣៨៤ ទថា 

១- មិគសិរ កាដ ៃ់  មាន២៩នថង  
២- បុស្ស កាដ ម្  មាន៣០នថង  

 ៣- មា     សាា ត្ាេមណ៍ មាន២៩នថង    
 ៤- ផេគុន  ហោ  មាន៣០នថង   
 ៥- ចរ្ត ខ្លា   មាន២៩នថង 

៦- វិសាខ ត្កបី  មាន៣០នថង  
 ៧- ចជសឋ ពពព  មាន២៩នថង  
 ៨- អាសាឍ សីេៈ  មាន៣០នថង  
 ៩- ្សាវណ៍ ផ្កក យហ ើ  មាន២៩នថង 

១០- ភ្ទបទ រមាស មាន៣០នថង 
១១- អស្សជុ ហសេះ  មាន២៩នថង  
១២- កតដិក កូៃមាៃ់ មាន៣០នថង ។ 
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- រាប្ប់តាម្សុរិយគត ិ ១ ឆ្ន មំាន ៣៦៥ ឬ ៣៦៦ ទថា 

១- មកោ ម្ករ  មាន៣១នថង  
២- កុមភ កអម្  មាន២៨នថង  
៣- មិនា ត្តី្  មាន៣១នថង  
៤- ចមសា ពពព ឬ ហច្ៀម្ មាន៣០នថង  
៥- ឧសភា ហោហមម ល មាន៣១នថង  
៦- មិថុនា គូ្បុរស-ស្រសដី មាន៣០នថង  
៧- កកកោ កាដ ម្   មាន៣១នថង  
៨- សីហា សីេៈ  មាន៣១នថង  
៩- កញ្ញា ត្សីត្កមុ្ាំ  មាន៣០នថង  
១០- តុោ ជញ្ជី ង  មាន៣១នថង  
១១- វិរឆិកា ខ្ោួយ  មាន៣០នថង  
១២- ធន ូ ធនូ  មាន៣១នថង ។ 

្វហេររិយៈមានអងគ១២ 
 ១- ោន  ការឲ្យន្វរចច័យ៤ ។ 
 ២- ចវយ្ាវរច រួយខេល់ខ្មេ យក្នុងកិ្ចចការជារុែយ ។ 
 ៣- បញ្ចសីេ   រក្ាេីល៥ជានិចច ។ 
 ៤- អប្បមញ្ញា   ចសប្មើនសមតត  និងក្រណុាក្មមោា ន ។ 
 ៥- ចមថុនវិរត ិ  សវៀរចាក្សមថុនវមម ។ 
 ៦- សោរសចនាៅស   សប្ត្ក្អរសពញចិត្តហត្ភរោិររេ់ខលួន ។ 
 ៧- វរីិយៈ  មានសេចក្ដីពយោមប្រក្រសោយអងគ៤  
 ៨- ឧចបាសថ   រក្ាឧសបាេថេីល ។ 
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 ៩- អរិយមគគ    ចសប្មើនមគគមានអងគ៨ែ៏ប្រសេើរ ។ 
 ១០- សាសនា   បានែល់េិកាខ ៣ ។ 
 ១១- ធមេចទសនា   េហមដង ឬ រសប្ងៀនវម៌ ។ 
 ១២- អជ្ាសយៈ   ប្រប្ពឹត្តកុ្េលវម៌ជានិចច ។ 

អកុសេរិតត១២ដួង 
- ទោភម្ូលែតិត ៨ ដងួ 

 ១- ចសាមនស្សសហគតំ  ទិដឋគិតសម្បយុតតំ  អសង្ខារិកំ 
សលាភចិត្ត សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ សស្ដមនេសសវទ្ប្រក្រសោយទិែាិ 
មិនមានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 
 ២- ចសាមនស្សសហគតំ  ទិដឋគិតសម្បយុតតំ  សសង្ខារិកំ 
សលាភចិត្ត  សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ សស្ដមនេសសវទ្ ប្រក្រសោយ
ទិែាិ មានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 
 ៣- ចសាមនស្សសហគតំ  ទិដឋគតវិប្បយុតតំ  អសង្ខារិកំ 
សលាភចិត្ត  សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ សស្ដមនេសសវទ្ ប្បាេចាក្ទិែាិ 
មិនមានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 
 ៤- ចសាមនស្សសហគតំ ទិដឋិគតវបិ្បយុតត ំ     សសង្ខារិកំ 
សលាភចិត្ត  សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ  សស្ដមនេសសវទ្  ប្បាេចាក្ទិែាិ 
មានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 
 ៥- ឧចបកាាសហគតំ     ទិដឋិគតសម្បយុតតំ     អសង្ខារិកំ 
សលាភចិត្ត  សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ  ឧសរកាខ សវទ្  ប្រក្រសោយទិែាិ 
មិនមានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 
 ៦- ឧចបកាាសហគតំ    ទិដឋិគតសម្បយុតតំ    សសង្ខារិកំ  
សលាភចិត្ត សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ ឧសរកាខ សវទ្ ប្រក្រសោយទិែាិ 
មានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 
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 ៧- ឧចបកាាសហគតំ    ទិដឋិគតវិប្បយុតតំ      អសង្ខារិក ំ 
សលាភចិត្ត សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ ឧសរកាខ សវទ្ ប្បាេចាក្ទិែាិ មិន
មានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 
 ៨- ឧចបកាាសហគតំ     ទិដឋិគតវិប្បយុតតំ    សសង្ខារិកំ  
សលាភចិត្ត សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ ឧសរកាខ សវទ្ ប្បាេចាក្ទិែាិ មាន
ការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 

- ទទាសម្ូលែិតត ២ ដួង 

 ៩- ចោមនស្សសហគតំ  បដិ សម្បយុតតំ  អសង្ខារិកំ   
សទេចិត្ត   សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ  សទមនេសសវទ្     ប្រក្រសោយ 
រែិ ៈ មិនមានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 
 ១០- ចោមនស្សសហគតំ  បដិ សម្បយុតតំ  សសង្ខារិកំ   
សទេចិត្ត   សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ  សទមនេសសវទ្     ប្រក្រសោយ 
រែិ ៈ មានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 

- ទមាហម្ូលែតិត ២ ដួង 

 ១១- ឧចបកាាសហគតំ       វិរិកិច្ឆាសម្បយុតតំ   អសង្ខារិកំ   
សមាែចិត្ត  សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ ឧសរកាខ សវទ្ ប្រក្រសោយវចិិកិ្ចាា  
មិនមានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 
 ១២- ឧចបកាាសហគតំ     ឧទធរចសម្បយុតតំ       អសង្ខារិកំ   
សមាែចិត្ត  សក្ើត្ស ើងប្ពមសោយ ឧសរកាខ សវទ្ ប្រក្រសោយឧទ្ចចៈ 
មិនមានការររួលែឹក្ ា្ំ ។ 

ការចសើចរីមាន១២ោ៉ាង 
 ១- ក្មមហែលេងឃមិនទន់សវេើ ។ 
 ២- ក្មមហែេងឃសវេើមិនទន់ប្តឹ្មប្ត្ូវ ។ 
 ៣- ក្មមហែលេងឃប្ត្ូវសវេើជាថមីសទៀត្ ។ 
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 ៤- ក្មមហែលេងឃមិនទន់េសប្មច ។ 
 ៥- ក្មមហែលេងឃេសប្មចសែើយ មិនប្តឹ្មប្ត្ូវ ។ 
 ៦- ក្មមហែលេងឃប្ត្ូវេសប្មចជាថមីសទៀត្ ។ 
 ៧- ក្មមហែលេងឃមិនទន់វនិិចា័យ ។ 
 ៨- ក្មមហែលេងឃវនិិចា័យសែើយ មិនប្តឹ្មប្ត្ូវ ។ 
 ៩- ក្មមហែលេងឃប្ត្ូវវនិិចា័យជាថមីសទៀត្ ។ 
 ១០- ក្មមហែលេងឃមិនទន់បានរមាង រ់ ។ 
 ១១- ក្មមហែលេងឃរមាង រ់សែើយ មិនប្តឹ្មប្ត្ូវ ។ 
 ១២- ក្មមហែលេងឃប្ត្ូវរមាង រ់ជាថមីសទៀត្ ។ 

បុច្ឆា១២ោ៉ាង 
១- េិងគបុច្ឆា  េួរអាំពីសភទ ខពេ់ ទរ េ សមម  ។ 
២- ឥរិោបថបុច្ឆា  េួរអាំពីការ សែើរ  រ អងគុយ សែក្ ។ 
៣- អាការបុច្ឆា  េួរអាំពីសភទ ប្គែេថ តិ្រ ិ ថយ ឬ រពេរិត្ ។ 
៤- វិប្បការបុច្ឆា  េួរអាំពីរុគគលក្ាំពុងសែើរ ឬ  រ ក្ាំពុងអងគុយ 

ឬ សែក្ ។  
៥- កាេបុច្ឆា  េួរអាំពីសពល ប្ពឹក្ នថងប្ត្ង់ ឬ រសេៀល ។ 
៦- សមយបុច្ឆា  េួរអាំពី េម័យប្ពឹក្ េម័យនថង ឬ េម័យ

រសេៀល ។ 
៧- ទិវសបុច្ឆា  េួរអាំពីសវលាមុនភត្ត សវលាសប្កាយភត្ត សវលា

យរ់ សវលានថង ខ្មងរស្ច ឬ ខ្មងសខនើត្ ។ 
៨- ឧតុបុច្ឆា   េួរអាំពីរែ្វគឺមាន សែមនតរែ្វ គិមារែ្វ  ឬ វេា- 

នរែ្វ ។ 
៩- ឋានបុច្ឆា  េួរអាំពី ភ្មិ ប្រឹថពី វរែី ឬ ហផនែី ។ 
១០- ភូមិបុច្ឆា  េួរអាំពី ភ្មិ ភនាំ ថម ឬ ប្បាស្ដទ ។ 
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១១- ឱកាសបុច្ឆា  េួរអាំពីឱកាេ ខ្មងសក្ើត្ ឱកាេខ្មងលិច 
ឱកាេខ្មងត្បួង ឱកាេខ្មងសរើង ។ 

១២- បចទសបុច្ឆា  េួរអាំពីប្រសទេខ្មងសក្ើត្ ខ្មងលិច ខ្មង
ត្បួង ខ្មងសរើង ។ 

(ចប់ធមព៌ួក១២) 
 

r(0)s 
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រត សកៈ ពួក១៣ 

{rYs| 
 

ធុតងគ១៣ោ៉ាង 
-ែីវរប្បបដិសំយតុត 

១- បំសុកូេិកងគ អងគររេ់ភិក្ខុអនក្ប្រប្ពឹត្តរងសុក្្លចីវរ ។ 
២- ចតរីវរិកងគ   អងគររេ់ភិក្ខុអនក្ប្ទប្ទង់ចីវរ៣ ។ 
-ប្បិ ឌ បាតប្បបដិសំយុតត 

៣- បណិោបាតិកងគ   អងគររេ់ភិក្ខុអនក្ប្រប្ពឹត្តរិែឌ បាត្ជាវត្ត  
៤- សបោនច្ឆរិកងគ អងគររេ់ភិក្ខុអនក្ប្តច់រិែឌ បាត្ សរៀង

លាំោរ់ផទេះ ។ 
៥- ឯកាសនិកងគ អងគររេ់ភិក្ខុអនក្ររសិភាគសភារនក្នុង

អាេនៈហត្មួយ ។ 
៦-  បតតបិណោិកងគ អងគររេ់ភិក្ខុអនក្ររសិភាគហត្ក្នុងបាប្ត្ ។ 
៧- ខេុបច្ឆាភតតិកងគ អងគររេ់ភិក្ខុ អនក្មិនររសិភាគភត្តហែល

ហាមសែើយ ។ 
-ទសនាសនប្បបដិសំយុតត 

៨- អារញ្ញិកងគ  អងគររេ់ភិក្ខុអនក្សៅក្នុងនប្ព ។ 
៩- រុកខមូេិកងគ  អងគររេ់ភិក្ខុអនក្សៅសទៀរគល់ស ើ ។ 

         ១០- អចពាាកាសិកងគ អងគររេ់ភិក្ខុអនក្សៅក្នុងទីវាលស្េ េះ។ 
         ១១- ចសាសានិកងគ អងគររេ់ភិក្ខុអនក្សៅក្នុងនប្ពសខ្មម ច ។ 
        ១២- យថាសនថតិកងគ អងគររេ់ភិក្ខុអនក្សៅក្នុងទីអាេនៈហែល 
ភិក្ខុេហមដងទីឲ្យ ។ 
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- វររិយប្បបដិសំយុតត 

        ១៣- ចនសជជិកងគ  អងគររេ់ភិក្ខុអនក្ឃ្លត់្ន្វឥរោិរថសែក្  
ចែកតាម្អនករកា 

- ភិក្ខុអាចរក្ាបានទាំង១៣ 
- ភិក្ខុនីអាចរក្ាបានហត្៨គឺទី១. ២. ៣. ៤. ៥. ៦. ១២. ១៣ ។ 
- ស្ដមសែរអាចរក្ាបានហត្១២ គឺសវៀរទី២សចញ ។ 
- ស្ដមសែរ ីនិង េិកាខ មា្ រក្ាបានហត្៧គឺទី ១. ៣. ៤. ៥. 

៦. ១២. ១៣ ។ 
- ឧបាេក្  ឧបាេិកា រក្ាបាន ២ គឺទី ៥. ៦ ។ 

សមេតិ១៣ោ៉ាង 
សៅក្នុងស្ដេ្សនេះ   ប្ត្ូវេនមត្ភិក្ខុ ឲ្យទទួលន្វតួ្្ទី១៣

ោ៉ាងណាមួយសែើមបីចាត់្ហចងកិ្ចចការររេ់េងឃ គឺ : 
 ១- ភតតុចទរសចកា ភិក្ខុអនក្េហមដងស ើងន្វភត្ត ។ 
 ២- ចសនាសនប្បញ្ញាបចកា  ភិក្ខុអនក្សរៀរចាំចាត់្ហចងអាេនៈ។ 
 ៣- ភណ្ណោារិចកា ភិក្ខុអនក្រក្ាឃ្លល ាំង ។ 
 ៤- រីវរប្បដិាាហចកា  ភិក្ខុអនក្ទទួលចីវរ ។ 
 ៥- រីវរភាជចកា ភិក្ខុអនក្ហចក្ចីវរ ។ 
 ៦- ោគុភាជចកា ភិក្ខុអនក្ហចក្រររ ។ 
 ៧- ផេភាជចកា ភិក្ខុអនក្ហចក្ហផលស ើ ។ 
 ៨- ខជជកភាជចកា ភិក្ខុអនក្ហចក្រហងតម ។ 
 ៩- អប្បមតតកវិស្សជជចកា ភិក្ខុអនក្ហចក្ន្វររកិាខ រតិ្ចតួ្ច ។ 
 ១០- សាដិយាាហាបចកា ភិក្ខុអនក្ប្រគល់េាំពត់្េងឃ ។ 
 ១១-  បតតាាហាបចកា  ភិក្ខុអនក្ប្រគល់បាប្ត្ ។ 
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 ១២- អាោមិកចបសចកា ភិក្ខុអនក្សប្រើសញាមវត្ត ។ 
 ១៣- សាមចណរចបសចកា ភិក្ខុអនក្សប្រើស្ដមសែរ ។ 

* ភិក្ខុ១អងគអាចទទួលេនមតិ្ទាំង១៣ក៏្បាន ឬហផនក្ណាខលេះក៏្
បាន សែើយេងឃប្តូ្វសប្រើេសរ ើេ ភិក្ខុណាហែលមិនលសមតៀង សោយ
អគតិ្៤ោ៉ាង និងបានែឹងកិ្ចចហែលខលួនទទួលការង្ខរស្េះ (ទាំងអេ់
ប្រក្រសោយអងគ៥) ។ 

្បចោជន៍្វះវិន័យ.១៣ 
១- វិនចោ  សំវរាាយ  វន័ិយសែើមបីប្រសោរន៍ែល់សេចក្ដី

េប្ងួម ។ 
២-សំវចោ   អវិប្បដិសារាាយ   សេចក្ដីេប្ងួមសែើមបីប្រសោ- 

រន៍ែល់សេចក្ដីមិនសដដ ប្ក្ហាយចិត្ត ។ 
៣- អវិប្បដិសាចោ  បាមុជជាាយ  សេចក្ដីមិនសដដ ប្ក្ហាយចិត្ត

សែើមបីប្រសោរន៍ែល់បាមុរជៈ គឺសេចក្ដីរកី្រាយទន់ ។ 
៤- បាមុជជំ  បីតាាយ  បាមុរជៈសែើមបីប្រសោរន៍ែល់រីតិ្ គឺ

សេចក្ដីរកី្រាយែ៏កាល  ។ 
៥- បីតិ  បស្សទធាាយ  រីតិ្សែើមបីប្រសោរន៍ែល់រេសទ្ិ គឺ

សេចក្ដីេងរ់រមាង រ់ ។ 
៦- បស្សទធិ  សុខាាយ   រេសទ្ិសែើមបីប្រសោរន៍ែល់េុខៈ ។ 
៧- សុខំ  សមាធាាយ  េុខៈសែើមបីប្រសោរន៍ែល់េមាវិ ។ 
៨- សមាធិ យថាភូតញ្ញាណទស្សនាាយ  េមាវិសែើមបី

ប្រសោរន៍ែល់យថាភ្ត្ញ្ញា ែទេសនៈ គឺត្រែុវរិេស្(វរិេស្ 
ទន់ខចី) ។ 
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៩- យថាភូតញ្ញាណទស្សនំ  និវេិទាាយ  យថាភ្ត្ញ្ញា ែទ-
េសនៈសែើមបីប្រសោរន៍ែល់និពេិទ គឺពលវរិេស្ (វរិេស្មាន
ក្មាល ាំង) ។ 
 ១០- និវេិោ  វិោគាាយ  និពេិទសែើមបីប្រសោរន៍ែល់វរិាគៈ គឺ
អរយិមគគ ។ 
  ១១- វិោចា   វិមុតតាាយ     វរិាគៈសែើមបីប្រសោរន៍ែល់វមុិត្តិ គឺ
អរែត្តផល ។ 

១២- វិមុតត ិ វិមុតតញិ្ញាណទស្សនាាយ  វមុិត្តិសែើមបីប្រសោរន៍
ែល់វមុិត្តិញ្ញា ែទេសនៈ គឺរចចសវក្ខែញ្ញា ែ ។ 

១៣- វិមុតតញិ្ញាណទស្សនំ    អនុបាោបរនិពិាានាាយ   
វមុិត្តិញ្ញា ែទេសនៈសែើមបីប្រសោរន៍ែល់ អនុបាទររនិិរេ ន គឺរលត់្
មិនឲ្យមានរចច័យជាសប្គឿងប្រកាន់ត្សៅ ។ 

សមុោោន១៣ោ៉ាង 
- សម្ុោា នចដលទធវើឲ្យព្តូវអាប្បតតមិាន ៦ គឺ  

១- កាយ  ៤- កាយ និង ចិតត 
២- វាចា  ៥- វាចា និង ចិតត 
៣- កាយ និង វាចា ៦- កាយ វាចា និង ចិតត 

- ចែកជាទ ម្ ះមាន ១៣ គឺ : 

១- បឋមបាោជិកសមុោោន  េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន១គឺ កាយនិងចិត្ត(មាន៧៦េិកាខ រទ) ។ 

២- អទិនាាោនសមុោោន        េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន ៣ គឺកាយចិត្ត ១  វាចាចិត្ត ១  កាយវាចាចិត្ត ១  (មាន ៧០ 
េិកាខ រទ) ។  
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៣- សញ្ចរិតតសមុោោន  េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន៦គឺកាយ១  វាចា១ កាយវាចា១ កាយចិត្ត១ វាចាចិត្ត១ 
កាយវាចាចិត្ត១ (មាន៥០េិកាខ រទ) ។ 

៤- សមនុភាសនសមុោោន  េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន១គឺ កាយវាចាចិត្ត (មាន៣៧េិកាខ រទ) ។ 
 ៥- កឋិនសមុោោន  េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយេមុោា ន
២គឺ កាយវាចា១ កាយចិត្ត១ (មាន២៩េិកាខ រទ) ។ 
 ៦- ឯ កចោមសមុោោន  េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន២គឺ កាយ១ កាយចិត្ត១ (មាន៤៤េិកាខ រទ) ។ 

៧- បទចសាធមេសមុោោន  េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន២គឺ វាចា១ វាចាចិត្ត១ (មាន៧េិកាខ រទ) ។ 
 ៨- អោោនសមុោោន  េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយេមុោា ន 
៤គឺ កាយ ១  កាយវាចា ១  កាយចិត្ត ១  កាយវាចាចិត្ត ១  (មាន១៥ 
េិកាខ រទ) ។ 
 ៩- ចថយ្យសតថសមុោោន  េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន២គឺ កាយចិត្ត១ កាយវាចាចិត្ត១ (មាន៧េិកាខ រទ) ។ 
 ១០- ធមេចទសនាសមុោោន  េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន១គឺ វាចាចិត្ត១  (មាន១០េិកាខ រទ) ។ 
 ១១- ភូាចោរនសមុោោន  េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន៣គឺ កាយ១ វាចា១ កាយវាចា១ (មាន១េិកាខ រទ) ។ 
 ១២- ចច្ឆរីវុោោបនសមុោោន េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន២គឺ វាចាចិត្ត១ កាយវាចាចិត្ត១ (មាន១េិកាខ រទ?) ។ 
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 ១៣- អននុញ្ញាតសមុោោន េិកាខ រទហែលប្ត្ូវអារត្តិសោយ
េមុោា ន៤គឺ វាចា១ កាយវាចា១ វាចាចិត្ត១ កាយវាចាចិត្ត១ (មាន១
េិកាខ រទ?) ។ 

កប្បិយបឋវីមាន១៣ 
 ១- សុទធបាសាណ្ណ ហផនែីហែលមានថមេុទ្ ។ 
 ២- សុទធសកខោ   ែីមានប្ក្ួេេុទ្ ។ 
 ៣- សុទធកឋោ ែីមានរាំហែក្អាំហរងេុទ្ ។ 
 ៤- សុទធមរុមាា  ែីមានប្ក្ួេរវានេុទ្ ។ 
 ៥- សុទធពាេិកា ែីមានខាច់េុទ្ ។ 
 ៦- អប្បបំសុ  ែីមានអាចម៍ែីេុទ្ ។ 
 ៧- អប្បមតតិកា ែីមានែីេតិត្េុទ្ ។ 
 ៨- ចយភុចយ្យន  បាសាណ្ណ ែីមានថមសប្ចើន ។ 
 ៩- ចយភុចយ្យន  សកខោ ែីមានប្ក្ួេសប្ចើន ។ 
 ១០- ចយភុចយ្យន  កឋោ ែីមានរាំហែក្អាំហរងសប្ចើន ។ 
 ១១- ចយភុចយ្យន  មរុមាា ែីមានប្ក្ួេរវានសប្ចើន ។ 
 ១២- ចយភុចយ្យន  ពាេិកា ែីមានខាច់សប្ចើន ។ 
 ១៣- ទឌ្ា ហផនែីហែលសគែុត្សែើយ ។ 
 * មយ៉ាងសទៀត្គាំនរអាចម៍ែីណាក្ដី គាំនរែីេតិត្ណាក្ដី ហែលមាន
សភលៀងធ្លល ក់្ចុេះថយពី៤ហខមក្ ហផនែីសនេះសៅថា អជាត្រឋវ ី។ 

អញ្ញសមានាចរតសិក១៣ 
 ១- ផចស្ោ សេចក្ដីរ៉ាេះខទរ់អារមមែ៍ ។ 
 ២- ចវទនា ការសស្ដយអារមមែ៍ ។ 
 ៣- សញ្ញា ការចងចាាំន្វអារមមែ៍ ។ 
 ៤- ចរតនា ការតាំងចិត្ត ។ 
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 ៥- ឯកគគា សេចក្ដីតាំងមាាំក្នុងអារមមែ៍ហត្មួយ ។ 
 ៦- ជីវិតិន្ទនរិយំ   ការរក្ាេែជាត្វម៌ ។ 
 ៧- មនសិកាចោ  ការររួរមួេែជាត្វម៌ ។ 
 * ទី១ែល់ទី៧សនេះ សៅថា េពេចិត្តស្ដធ្លរែសចត្េិក្ គឺប្ត្ូវ
សក្ើត្រមួជាមួយចិត្តប្គរ់ែួង ។ 
 ៨- វិតចកាា ការសលើចិត្តស ើងកាន់អារមមែ៍ ។ 
 ៩- វិច្ឆចោ ការពិចារណាអារមមែ៍ ។ 
 ១០- អធិចមាចកាា  ការចុេះេ រ់ក្នុងអារមមែ៍ ។ 
 ១១- វីរិយំ សេចក្ដីពយោម ។ 
 ១២- បីត ិ សេចក្ដីរកី្រាយខ្មល ាំង ។ 
 ១៣- អចនាោ សេចក្ដីប្បាថាន  ។ 
 * ទី៨ែល់ទី១៣សនេះ សៅថារកិ្ែណក្សចត្េិក្ គឺអាចសក្ើត្
ជាមួយចិត្តែួងខលេះ ។ 

សីសៈមាន១៣ោ៉ាង 
១- តណ្ណា ស ម្ េះថា រលិសរវេីេៈ ។ 
២- មាន ស ម្ េះថា  ពន្ក្េីេៈ ។ 
៣- ទិដឋ ិ ស ម្ េះថា  ររាមាេេីេៈ ។ 
៤- ឧទធរច ស ម្ េះថា  វសិក្ខរេីេៈ ។ 
៥- អវិជាា ស ម្ េះថា  កិ្សលេេីេៈ ។ 
៦- សោោ ស ម្ េះថា  អវិសមាក្ខេីេៈ ។ 
៧- វីរិយៈ  ស ម្ េះថា រគគែេីេៈ ។ 
៨- សតិ ស ម្ េះថា  ឧរោា នេីេៈ ។ 
៩- សមាធិ ស ម្ េះថា  អវសិក្ខរេីេៈ ។ 
១០- បញ្ញា ស ម្ េះថា  ទេសនេីេៈ ។ 



-758- 

 

១១- ជីវិតិន្ទនរិយ  ស ម្ េះថា  រវត្តេីេៈ ។ 
១២- វិចមាកខ ស ម្ េះថា សគ្នចរេីេៈ ។ 
១៣- និចោធ  ស ម្ េះថា េង្ខខ រេីេៈ ។ 

វិនាស១៣្បការ 
រគុ គលវទង វងក្ ាងុស្រសដរីណម្ងដលន់វូការវនិាស១៣ព្រការ 

 ១- អចជ្ឈសន ការស្ដេ វយយ ។ 
 ២- តប   សេចក្ដីពយោមែុត្កិ្សលេ ។ 
 ៣- សីេ   េីលាចារវត្ត ។ 
 ៤- សរច   រក្យពិត្ ។ 
 ៥- ច្ឆគ ការររចិាច គ ។ 
 ៦- សត ិ  សេចក្ដីភាា ក់្រឭក្ ។ 
 ៧- មត ិ  សេចក្ដីគិត្ ។ 
 ៨- យស   យេេ័ក្ដិ ។ 
 ៩- កិតត ិ  កិ្ត្តិយេ សក្រ តិ៍ស ម្ េះ ។ 
 ១០- ធិតិ   សេចក្ដីប្ទប្ទង់ចាាំ ។ 
 ១១- សូរ   សេចក្ដីកាល ហាន ។ 
 ១២- ពាហុសរច  ការស្ដដ រ់សប្ចើន សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ១៣- បជានន     សេចក្ដីយល់ែឹងសប្ៅប្រេះ ។ 

អានិសង្សអនកមានវិន័យ១៣្បការ 
 ១- ការររសវរភ័យសផសងៗ ។ 
 ២- ការររបារផល្វកាយ វាចា ចិត្ត ។ 
 ៣- រប្មេះកាយ វាចា ចិត្តឲ្យររេុិទ្ ។ 
 ៤- បានប្រក្រសោយមហាកុ្េល ។ 
 ៥ - ជារចច័យឲ្យសក្ើត្ េមាវិ រញ្ញា  ហែលមានផលសប្ចើន ។ 
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 ៦- ជាផលឲ្យសែើរផល្វតមគនលងវម៌ ។ 
 ៧- សវេើឲ្យជាអនក្បានស ម្ េះថា មិនប្រមាទ ។ 
 ៨- តាំងសៅក្នុងប្រសោរន៍រចចុរបនន ប្រសោរន៍ខ្មងមុខនិង
ប្រសោរន៍ែ៏នប្ក្ហលង ។ 
 ៩- សវេើឲ្យសែើរផល្វសៅកាន់ មគគមានអងគ៨ ។ 
 ១០- រហមងច្លែល់ខលឹមមនុេស ខលឹមវម៌ោ៉ាងពិត្ ។ 
 ១១- បានស ម្ េះថារ្ជាប្ពេះពុទ្អងគ សោយការរ្ជាែ៏ឧត្តម ។ 
 ១២- សវេើខលួនឲ្យរនលុេះន្វវម៌ផុត្ចាក្វែដេងារ ។ 
 ១៣- រហមងក្មាច ត់្ន្វមារទាំងពួង ។ 

អានិសង្សខនដី១៣្បការ 
 ១- ជាការស្ដងកុ្េលឲ្យសក្ើត្ស ើងសៅជាមហាកុ្េល ។ 
 ២- ជាការស្ដងសេចក្ដីស្ដមគគីក្នុងពួក្គែៈ ។ 
 ៣- រហមងមានអនក្ស្េលាញ់រារ់អាន ។  
 ៤- មិនមានសពៀរសវរាអាំពីេប្ត្ូវណាៗ ។  

៥- មានឥរោិរថប្រប្ពឹត្តសៅជាផ្កេុក្ ។ 
៦- មានផលប្បាក្ែសលើេប្គរ់ោ៉ាង ។ 
៧- សក្ើត្ប្រសោរន៍រចចុរបនន ប្រសោរន៍ខ្មងមុខ និង ប្ពេះ

និរេ ន ។ 
៨- ជាសប្គឿងប្រោរ់ខលួនែ៏ស្ដត ត្ ។ 
៩- បានស ម្ េះថាជារែឌិ ត្ ។ 
១០- បានេមាវិចិត្តលត ។ 

          ១១- មានេ ដ្ នចិត្តប្ត្ជាក់្ ។ 
១២- ជាប្ពែមវហិារវម៌ ។ 
១៣- មានប្ពេះនិរេ នជាទីរាំផុត្ ។ 
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វគគ១៣កនុងចវស្សនដរជាតក 
 ១- ទសវរកណោ   មាន១៩គ្នថា ។ 
 ២- ហិមវនដកណោ   មាន១៣៤គ្នថា ។ 
 ៣- ោនកណោ   មាន២០៩គ្នថា ។ 
 ៤- វនប្បចវសន៍   មាន៥៧គ្នថា ។ 
 ៥- ជូជកបវេ    មាន៧៩គ្នថា ។ 

៦- រុេលវនវណណនា មាន៣៥គ្នថា ។ 
 ៧- មហាវនវណណនា មាន៨០គ្នថា ។ 
 ៨- ោរកបវេ  មាន១០១គ្នថា ។ 
 ៩- មទរីបវេ    មាន៩០គ្នថា ។ 
 ១០- សកកបវេ  មាន៤៣គ្នថា ។ 
 ១១- មហាោជបវេ មាន៦៩គ្នថា ។ 
 ១២- អកខតតិយបវេ  មាន៣៦គ្នថា ។ 
 ១៣- នគរកណោ   មាន៤៨គ្នថា ។ 

សររុ ១.០០០ គ្នថា ។ 
 

(ចប់ធមព៌ួក១៣) 
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ចតុទទសកៈ ពួក១៤ 

{rYs| 
 

វិបតតិ១៤ោ៉ាង 
ក្ ាងុសម្យ័ទសដចម្និព្រក្រទដាយធម្ ៌

យសេឹ  ភិកខចវ  សមចយ  ោជាចនា  អធមេិកា  ចហានដិ ។ 
មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ! េម័យណាពួក្ប្ពេះរាជាមិនប្រក្រសោយវម៌ ។ 
 ១- ោជយុាាបិ  តសេឹ  សមចយ  អធមេិកា  ចហានដិ ។ 
ក្នុងេម័យស្េះពួក្ខាុាំរារការក៏្មិនប្រក្រសោយវម៌ហែរ ។ 
 ២- ោជយុចតតសុ  អធមេិចកសុ  ្ពាហេណគហបតិ  កាបិ  តសេឹ  
សមចយ  ចហានដិ  កាលពួក្អនក្រារការមិនប្រក្រសោយវម៌ េម័យ
ស្េះពួក្ប្រែមែ៍ និងគែរតី្ក៏្មិនប្រក្រសោយវម៌ហែរ ។ 
 ៣- ្ពាហេណគហបតិ  អធមេិចកសុ ចនគមជានបោបិ  តសេឹ  
សមចយ  អធមេិកា  ចហានដិ  កាលពួក្ប្រែមែ៍ និង គែរតី្មិន
ប្រក្រសោយវម៌សែើយ េម័យស្េះពួក្អនក្និគម និងអនក្រនរទក៏្
មិនប្រក្រសោយវម៌ហែរ ។ 
 ៤- ចនគមជានបចទសុ   អធមេិចកសុ   វិសមំ   រនរិមសុរិោ  
បរិវតតនតិ  កាលអនក្និគមនិងអនក្រនរទមិនប្រក្រសោយវម៌ ប្ពេះចនទ
និងប្ពេះអាទិត្យក៏្សគ្នចរសៅមិនសេមើហែរ ។ 
 ៥- វិសមំ  រនរិមសុរិចយសុ  បរិវតតចនតសុ  វិសមំ  នកខាានិ  
ារករូបានិ  បរិវតតនដិ  កាលប្ពេះចគនទ និង ប្ពេះអាទិត្យ សគ្នចរសៅមិន
សេមើ ពួក្ផ្កក យនក្ខត្តឫក្ស ក៏្សគ្នចរសៅមិនសេមើហែរ ។ 
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 ៦- វិសមំ   នកខចតតសុ     ារករូចបសុ    បរិវតតចនតសុ     វិសមំ  
រតតិនរិោ  បរិវតតនតិ  កាលពួក្ផ្កក យនក្ខត្តឫក្សសគ្នចរសៅមិនសេមើ យរ់
និងនថងក៏្ប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើហែរ ។ 
 ៧- វិសមំ   រតតិនរិចវសុ    បរិវតតចនតសុ   វិសមំ    អឌ្ឍមាសា  
បរិវតតនតិ  កាលយរ់និងនថងប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើ ហខនិងក្នលេះហខ ក៏្
ប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើហែរ ។ 
 ៨- វិសមំ  អឌ្ឍមាចសសុ  បរិវតតចនតសុ  វិសមំ  ឧតុសំវរឆោ  
បរិវតតនតិ  កាលហខនិងក្នលេះហខប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើ រែ្វនិងឆ្ងន ាំក៏្ប្រប្ពឹត្ត
សៅមិនសេមើហែរ ។ 
 ៩- វិសមំ      ឧតុសំវរឆចរសុ    បរិវតតចនតសុ    វិសមំ     ោា   
ោយនត ិ កាលរែ្វ និងឆ្ងន ាំប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើ    ខយល់ក៏្រក់្សៅមិនសេមើ
ហែរ ។  
 ១០-  វិសមំ    ោចតសុ     ោយចនតសុ   វិសមា    អបញ្ជសា  
បរិវតតនតិ  កាលខយល់រក់្មិនសេមើ  ខយល់រក់្ខុេផល្វទាំងឡាយ ក៏្
ប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើហែរ ។ 
 ១១- វិសចមសុ  អបញ្ជចសសុ  បរិវតតចនតសុ  ចទវា  បរិកុ-
បិា  ភវនតិ   កាលខយល់រក់្ខុេផល្វទាំងឡាយប្រប្ពឹត្តសៅមិនសេមើ 
សទវតទាំងឡាយក៏្ខឹងេមា ។ 
 ១២- ចទវាសុ  បរិកុបិាសុ  ចទចោ  ន   សមាា  ធារំ  អនុប្ប-
ចវរឆត ិ  កាលសទវតទាំងឡាយខឹងេមា  សម ក៏្មិនរងតុរទឹក្សភលៀង
ចុេះមក្សោយប្រនព ។ 
 ១៣- ចទចវ    ន   សមាា   ធារំ   អនុប្បចវរឆចនត   វិសមបាកិនិ 
សស្ោនិ  ភវនតិ  កាលទឹក្សភលៀងមិនរងតុរចុេះមក្សោយប្រនព ស្េូវ 
ទាំងឡាយក៏្ឲ្យផលមិនសេមើលត ។ 
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 ១៤- វិសមបាកិនិ   ភិកខចវ   សស្ោនិ   មនុស្ោ    បរិភុញ្ជនាា
អប្ាយុកា  រ  ចហានតិ  ទុវេណ្ណា  រ  ទុវេោ  រ វហុោ ពាធា  រ 
មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ពួក្មនុេសកាលររសិភាគស្េូវ ឲ្យផលមិនសេមើ 
រហមងមានអាយុខលី មានេមបុរអាប្ក្ក់្ មានក្មាល ាំងតិ្ច មានរាំងឺ ឺ
សប្ចើន ។ 

រីវរ១៤ោ៉ាងភិកខុមិន្តូវ្ទ្ទង់ 
 ១- សវេនីេកំ  ចីវរសខៀវេុទ្ ។ 
 ២- សវេបីតកំ  ចីវរសលឿងេុទ្ ។ 
 ៣- សវេចោហិតកំ ចីវរប្ក្ែមេុទ្ ។ 
 ៤- សវេមចញ្ជដឋកំ ចីវរែងសបាទេុទ្ ។ 
 ៥- សវេកណាំ  ចីវរសមម េុទ្ ។ 
 ៦- សវេមហារងគរតតំ ចីវរប្ក្ែមប្ក្សដេុទ្ ។ 
 ៧- សវេមហានាមរតតំ ចីវរសលឿងទុាំេុទ្ ។ 
 ៨- អរឆិននទសំ  ចីវរមានជាយមិនបានកាត់្សចញ ។ 
 ៩- ទី ទសំ  ចីវរមានជាយហវង ។ 
 ១០- បុបផទសំ  ចីវរមានជាយជាផ្កក ស ើ ។ 
 ១១- ផេទសំ  ចីវរមានជាយជាហផលស ើ ។ 
 ១២- កញ្ចុកំ  អាវ ។ 
 ១៣- តិរីដកំ  មួក្ ។ 
 ១៤- ចវឋនំ  េាំពត់្ នួត្ ។ 

ហយាធាហរយយ  អាបត្តិ   ទកុកដ្សស : (ទាំងអេ់រនះ) ភកិខុណា
ព្ទព្ទង ់ព្តូវអាបតតទិកុកែ ។ 
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បាដិបុគគេិកោន១៤ោ៉ាង 
 ១- ឲ្យទនចាំសរេះប្ពេះអរែនតេមាម េមពុទ្ ។ 
 ២- ឲ្យទនចាំសរេះប្ពេះរសចចក្ពុទ្ ។ 
 ៣- ឲ្យទនចាំសរេះប្ពេះអរែនតជាស្ដវក័្ររេ់ប្ពេះពុទ្ ។ 
 ៤- ឲ្យទនចាំសរេះរុគគលប្រតិ្រត្តិសែើមបីបានលុេះន្វអរែត្តផល 
 ៥- ឲ្យទនចាំសរេះប្ពេះអ្គ្នមិរុគគល ។ 
 ៦- ឲ្យទនចាំសរេះរុគគលប្រតិ្រត្តិ សែើមបីបានលុេះអ្គ្នមិផល  
 ៧- ឲ្យទនចាំសរេះប្ពេះេក្ទគ្នមិរុគគល ។ 
 ៨- ឲ្យទនចាំសរេះរុគគលហែលប្រតិ្រត្តិ សែើមបីបានលុេះេក្ទ-
គ្នមិផល ។ 
 ៩- ឲ្យទនចាំសរេះប្ពេះសស្ដតរននរុគគល ។ 
 ១០- ឲ្យទនចាំសរេះរុគគលហែលប្រតិ្រត្តិ សែើមបីបានលុេះសស្ដត
រត្តិផល(េ្មបីឧបាេក្ែល់ប្ពេះនប្ត្រត្ន៍ក្ដី មានេីល៥ក្ដី េីល១០ក្ដី 
ភិក្ខុ ស្ដមសែរ មានវត្តរែិរត្តិថមីឬយ្រក្ដី អនក្ប្ទប្ទង់វរិេស្ក្ដី) ។ 
 ១១- ឲ្យទនចាំសរេះអនក្រួេសប្ដស្ដេ្ ហែលសនឿយណាយ
ចាក្កាម ។ 
 ១២- ឲ្យទនចាំសរេះរុគគលជារុថុរជនហែលមានេីលររេុិទ្។ 
 ១៣- ឲ្យទនចាំសរេះរុថុរជនប្ទុេដេីល ។ 
 ១៤- ឲ្យទនចាំសរេះេត្េតិ្រចាា ន ។ 
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ផលទផេងគ្គន ទនទាន 

- ឲ្យទនែល់េត្េតិ្រចាា ន មានគុែ១រយ។(១) 

 - ឲ្យទនែល់រុថុរជនប្ទុេដេីល មានគុែ១រន់ ។ 
 - ឲ្យទនែល់រុថុរជនមានេីល មានគុែ១ហេន ។ 
 - ឲ្យទនែល់រុគគលអនក្រួេសប្ដស្ដេ្  ហែលប្បាេចាក្
ត្សប្មក្ក្នុងកាមទាំងឡាយ មានគុែ១ហេនសកាែិ ។ 
 - ឲ្យទនែល់រុគគលហែលប្រតិ្រត្តិ សែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វ
សស្ដតរត្តិផល មានគុែរារ់មិនបាន ប្រមាែមិនសក្ើត្ នឹងបាច់
និោយសៅថេីឲ្យទនែល់សស្ដតរននរុគគល ។សរ។ នឹងបាច់និោយ
សៅថេីឲ្យទនែល់ប្ពេះអរែនតេមាម េមពុទ្ ។ 

ភតត១៤ោ៉ាង 
១- សង្ឃភតត  ភត្តហែលប្រសគនចាំសរេះេងឃទាំងម្ល ។ 
២- ឧចទរសភតត ភត្តហែលឧទទិេយក្ភិក្ខុ១ ២ ៣... អាំពីេងឃ ។ 
៣- និមនតនភតត ភត្តហែលសគនិមនតភិក្ខុយក្សៅប្រសគន ។ 
៤- សោកភតត ភត្តហែលសគថាេ យសោយការចារ់ស្ដល ក្ ។ 
៥- បកខិកភតត  ភត្តហែលប្រសគនក្នុងនថងរក្ស គឺនថង៥-៨-១៤-១៥ 
៦- ឧចបាសថិកភតត ភត្តហែលសគប្រសគនក្នុងនថងឧសបាេថ ។ 
៧- បាដិបទិកភតត ភត្តហែលសគប្រសគនក្នុងនថងបាែិរទ។(២) 
៨- អាគនតុកភតត ភត្តហែលសគប្រសគនែល់ភិក្ខុសទើរមក្ែល់ថមី។ 
៩- គមិកភតត  ភត្តហែលសគប្រសគនែល់ភិក្ខុមានែាំសែើ រសៅ ។  
                                                            

១- អែាក្ថា : ឲ្យន្វអានិេងស១០០គឺ១០០អត្តភាព, ក្នុងអត្តភាពមួយៗមាន អាយុ១  វែណៈ១  
េុខៈ១  ពលៈ១  រែិភាែៈ១, រមួជាអានិេងស៥០០ ។ ទនសប្ដពីេត្េតិ្រចាា នក៏្មានគុែ
៥ៗសោយឧបាយសនេះហែរ ។ 
២- ភត្តពីទី១ែល់ទី៧ រហមងមិនគួរែល់ភិក្ខុអនក្កាន់រិែឌ បាត្វុត្ងគ ។ 
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១០- គិោនភតត ភត្តហែលសគប្រសគនែល់ភិក្ខុមានរាំងឺ ។ 
១១- គិោនុបោោកភតត  ភត្តហែលប្រសគនែល់ភិក្ខុអនក្រសប្មើភិក្ខុ ឺ ។ 
១២- ធុវភតត  ភត្តហែលសគប្រសគនជានិចច(និចចភត្ត) ។ 
១៣- កុដិភតត  ភត្តហែលទយក្ បានសវេើកុ្ែិថាេ យេងឃសែើយ
ប្រសគនភត្តជានិចចែល់ភិក្ខុសៅក្នុងកុ្ែិស្េះ ។ 
១៤- ោរកភតត  ភត្តហែលសគសវេើតមវារៈសវនក្នុេម័យទុរ ភកិ្ស ។  

វតត ១៤ 
១- អាគនតុកវតត វត្តររេ់ភិក្ខុអនក្មក្ែល់ថមី ។ 
២- អាោសិកវតត វត្តររេ់ភិក្ខុអនក្សៅអាវាេ ។ 
៣- គមកិវតត  វត្តររេ់ភិក្ខុអនក្សវេើែាំសែើ សៅ ។ 
៤- អនុចមាទនាវតត វត្តររេ់ភិក្ខុអនក្អនុសមាទ្ក្នុងសរាងឆ្ងន់ ។  
៥- ភតតគគវតត  វត្តររេ់ភិក្ខុអនក្ច្លសៅកាន់សរាងឆ្ងន់ ។ 
៦- បិណោបាតច្ឆរិកវតត  វត្តររេ់ភិក្ខុអនក្ប្តច់សៅសែើមបីរិែឌ បាត្ ។  
៧- អារញ្ញិកវតត វត្តររេ់ភិក្ខុអនក្សៅក្នុងនប្ព ។ 
៨- ចសនាសនវតត វត្តហែលភិក្ខុប្តូ្វសវេើចាំសរេះសេ្េនៈ ។ 
៩- ជនាា រវតត វត្តហែលភិក្ខុប្ត្ូវសវេើចាំសរេះផទេះជាទីរក្ាកាយ ។ 
១០- វរចកុដិវតត វត្តហែលភិក្ខុប្តូ្វសវេើចាំសរេះរងគន់ ។ 
១១- ឧបជ្ាយវតត វត្តហែលេទិ្វហិារកិ្ប្តូ្វសវេើចាំសរេះឧររាយ៍ ។ 
១២- សទធិវិហារិកវតត វត្តហែលឧររាយ៍ប្ត្ូវសវេើចាំសរេះេទិ្វហិារកិ្។ 
១៣- អាច្ឆរិយវតត វត្តហែលអសនតវាេិក្ប្ត្ូវសវេើចាំសរេះអាចារយ ។  
១៤- អចនតោសិកវតត វត្តហែលអាចារយប្ត្ូវសវេើចាំសរេះអសនតវាេិក្ ។ 

អកុសេចរតសិក១៤ 
 ១- ចមាចហា  សេចក្ដីវសងេង ។ 
 ២- អហិរិកំ  សេចក្ដីមិនខ្មម េបារ ។ 
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 ៣- អចនាតតប្បំ  សេចក្ដីមិនខ្មល ចបារ ។ 
 ៤- ឧទធរច ំ  សេចក្ដីរាយមាយ ។ 
 ៥- ចោចភា  សេចក្ដីជារ់ចាំរក់្ ។ 
 ៦- ទិដឋ ិ  សេចក្ដីស ើញខុេ ។ 
 ៧- មាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់ខលួន ។ 
 ៨- ចោចសា  សេចក្ដីប្រទ្េដ ។ 
 ៩- ឥស្ោ  សេចក្ដីប្ចហែន ។ 
 ១០- មរឆរិយំ  សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
 ១១- កុកកុរចំ  សេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយ ។ 
 ១២- ថីន ំ  សេចក្ដីរញួរា ។ 
 ១៣- មិទធ ំ  សេចក្ដីសង្ខក្ងក់្ ។ 
 ១៤- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 

កិរច១៤ោ៉ាង 
 ១- ទស្សនកិរច  កិ្ចចស ើញររ្ ។ 
 ២- សវនកិរច  កិ្ចចឮេាំស ង ។ 
 ៣- ោយនកិរច កិ្ចចវុាំក្លិន ។ 
 ៤- សាយនកិរច កិ្ចចែឹងរេ ។ 
 ៥- ផុស្សនកិរច  កិ្ចចរល់ប្ត្ូវ ។ 
 ៦- សម្បដិរឆននកិរច កិ្ចចទទួលអារមមែ៍តមរញ្ចទេ រ ។ 
 ៧- បដិសទធិកិរច កិ្ចចសក្ើត្ក្នុងភពថមី ។ 
 ៨- ភវងគកិរច  កិ្ចចរក្ាអងគភព ។ 
 ៩- រុតិកិរច  កិ្ចចឃ្លល ត្ចាក្ភព ។ 
 ១០- សនតីរណកិរច   កិ្ចចពិចារណាអារមមែ៍ ។ 
 ១១- តោេមពណកិរច  កិ្ចចសស្ដយអារមមែ៍ត្ពីរវន័ ។ 
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 ១២- អាវជជនកិរច កិ្ចចរាវរក្អារមមែ៍ ។ 
 ១៣- ចោដឋវេនកិរច កិ្ចចក្ាំែត់្អារមមែ៍ ។ 
 ១៤- ជវនកិរច កិ្ចចសស្ដយអារមមែ៍ ។ 

 

(ចប់ធមព៌ួក១៤) 

 
r(0)s 
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បណ្ណ សកៈ ពួក១៥ 

{rYs| 
 

ររណៈ ១៥ 
- រួកសីល ៤  

 ១- សីេសំវរ  សេចក្ដីេប្ងួមក្នុងេីល ។ 
 ២- ឥន្ទនរិយសំវរ សេចក្ដីេប្ងួមឥគនទិយទាំង៦ ។ 
 ៣- ចភាជចន  មតតញ្ញុា  សេចក្ដីែឹងប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
 ៤- ជាគរិោនុចោគ ការប្រក្រសរឿយៗន្វការភាា ក់្រឭក្ ។ 

- រួកស ធម្ម ៧ 

 ៥- សោោ  សេចក្ដីសរឿប្ត្ូវសែតុ្ផល ។ 
 ៦- ហិរិ   សេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ៧- ឱតតប្ប  សេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 
 ៨- ពាហុសរច  ភាពជាអនក្សចេះែឹងសប្ចើន ។ 
 ៩- វីរិយ  សេចក្ដីពយោម ។ 
 ១០- សតិ  សេចក្ដីរឭក្បាន ។ 
 ១១- បញ្ញា  សេចក្ដីែឹងចាេ់ ។ 

- រួក្ន ៤ 

 ១២- បឋមជ្ាន ្នទី១ ។ 
 ១៣- ទុតិយជ្ាន ្នទី២ ។ 
 ១៤- តតិយជ្ាន ្នទី៣ ។ 
 ១៥- រតុតថជ្ាន ្នទី៤ ។ 
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សីមា១៥្បចភទ 
 ១- ខែឌ េីមា   ២- ឧរចារេីមា   
 ៣- លាភេីមា   ៤- គ្នមេីមា    
 ៥- និគមេីមា   ៦- នគរេីមា    
 ៧- អពភនតរេីមា ៨- ឧទកុ្សក្ខរេីមា 

៩- េមានេាំវាេេីមា   ១០- អវរិបវាេេីមា  
១១- រនរទេីមា ១២- រែាេីមា  
១៣- ររជេីមា  ១៤- ទីរេីមា 
១៥- ចក្កវា េីមា ។ 

្បចភទននអតតកិេមថានុចោគ១៥ 
 ១- អចរេចា  ជាអនក្អាប្កាត្កាយ ។ 
 ២- មុាាច្ឆចោ   ររស ទ្ រង់រេាវៈ ។ 
 ៣- ហាាវចេោ រប្មេះន្វឧចាច រៈសោយនែ ។ 
 ៤- ឯកាារិចកា ទទួលអាហារហត្ផទេះមួយ ។ 
 ៥- ឯកាចោបិចកា ររសិភាគអាហារហត្១ពាំន្ត្ក្នុង១នថង ។ 
 ៦- ឯកិស្ោ  ឥតថិោ  ភតតំ  បដិគគណ្ណាត ិ  ទទួលភត្តររេ់ស្េី
ហត្មាន ក់្ ។ 
 ៧- ឯកាហិចកា  ទសាហានិ  ររសិភាគអាហារ១នថង រ់រែ្ត្
១០នថង ។ 
 ៨- សាកភចកាា  ររសិភាគហត្រហនលនិងអនលក់្ ។ 
 ៩- តណោុេភចកាា ររសិភាគហត្អងករ ។ 
        ១០- កុណោុកភចកាា ររសិភាគហត្ក្នទក់្ ។ 
        ១១- ោករីចោ  សេលៀក្ែែដ រ់ហត្េាំពត់្េមបក្ស ើ ។ 
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        ១២- ចកសកមពចោ សេលៀក្ែែដ រ់ហត្េាំពត់្ ហែលត្ាញពី
សរាមេត្េនិងេក់្មនុេស ។ 
        ១៣- កណដកសយិចកា សែក្ហត្សលើរ ល្  ។ 
        ១៤- រចជាជេធចោ ប្ទប្ទង់ន្វលមតងវ្លី ។ 
        ១៥- ោាារិចកា  ទទួលអាហារចាំសរេះហត្ផទេះពីរ ។ 

 

(ចប់ធមព៌ួក១៥) 

r(0)s 
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សោឡសកៈ ពួក១៦ 
{rYs| 

 
 

ឧបកកិចេស ១៦ 

១- អភិជ្ាវិសមចោភ  សលាភមិនសេមើ ។  
២- វ្ាបាទ  សេចក្ដីគាំនុាំ ។ 
៣- ចកាធ  សេចក្ដីសប្កាវ ។ 
៤- ឧបនាហ  ការចងក្ាំែឹង ។ 
៥- មកខ   ការលុរគុែ ។ 
៦- បឡាស  ការកាន់យក្សប្រៀរផទឹម ។ 
៧- ឥស្ោ  សេចក្ដីប្ចហែន ។ 
៨- មរឆរិយ  សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
៩- មាោ  ការប្រប្ពឹត្តិលាក់្ពុត្ រិទបាាំងសទេ ។ 
១០- សាចថយ្យ   សេចក្ដីអួត្សក្តងកាត ង ។ 
១១- ថមភ  សេចក្ដីរងឹត្តឹង ។ 
១២- សារមភ  ការប្រណាាំងប្រហរង ។ 
១៣- មាន  សេចក្ដីប្រកាន់ខលួន ។ 
១៤- អតិមាន  សេចក្ដីសមើលង្ខយសគ ។ 
១៥- មទ  សេចក្ដីស្េវងឹ ។ 
១៦- បមាទ  សេចក្ដីសវេេប្រហែេ ។ 

លះទោយអរិយម្គគ 

- ទី ៥.៦.៧.៨.៩.១០ លេះសោយសស្ដតរត្តិមគគ ។ 
- ទី ២.៣.៤.១៦ លេះសោយអ្គ្នមិមគគ ។ 
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- ទី ១.១១.១២.១៣.១៤.១៥  លេះសោយអរែត្តមគគ ។ 
មហាជនបទធំៗោំង១៦ 

១- អងគ   ៩-   កុ្រ ុ   
២- មគវៈ  ១០- រញ្ញច លៈ 
៣- កាេី  ១១- មចាៈ 
៤- សកាេល  ១២- េុរសេន  
៥- វរជី   ១៣- អេសក្ៈ 
៦- មលលៈ  ១៤- អវនតី 
៧- សចតី្  ១៥- គ្្រៈ 
៨- វងស   ១៦- ក្សមាព រៈ ។ 

កនងុវែនានុព្កម្ចខ្មរថាមាន ២១ គ ឺ: 

1- កុ្រ ុ   11- គ្្រៈ 
 2- េក្ក   12- សចតិ្យ 
 3- សកាេល  13- វងគ 
 4- មគវៈ  14- វសិទែ 
 5- អងគ   15- ក្សមាព រ 
 6- េិវ ិ   16- មទទ 
 7- ក្លិងគ  17- ភគគ 
 8- អវនតិ   18- េីែ  
 9- រញ្ញច លៈ  19- ក្េមីរ 
 10- វរជី   20- កាេី   

21- រែឌ វៈ ។ 
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កនុងរេៀវរៅ សម្ ទគ្គតម្ រោក  ងឹផ្កន់េុសនុ ថាមាន 

ែល់ ២១ គ ឺ: 

ស ម្ េះរែា      ស ម្ េះរារធ្លនី  
  

1- កុ្រ ុ  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ឥនទរត្ត 
 2- េក្ក  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ក្រិលពេដុ 
 3- សកាលេ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ស្ដវត្ថី 
 4- មគវៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  រារប្គឹេះ 
 5- អងគ  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ចមា៉ា  
 6- អវនតិ  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ឧសរជនី 
 7- រញ្ញច លៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ក្មបិល 
 8- វរជី  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  សវស្ដលី 
 9- គ្្រៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ត្ក្កេិលា 
 10- សចតិ្ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  សស្ដត្ថិវតី្ 
 11- វងស មានរារធ្លនីស ម្ េះ  សកាេមពី 
 12- វសិទែៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  មិថិលា 
 13- ក្សមាព រៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ទេ រក្ៈ 
 14- មចាៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ស្ដគល 
 15- ភគគៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  េុងសុមារគិរៈ 
 16- កាេី មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ររាែេី 
 17- មលល មានរារធ្លនីស ម្ េះ  កុ្ស្ដវតី្ 
 18- េុរសេន មានរារធ្លនីស ម្ េះ  មថុរា 
 19- អេសក្ៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  សបាត្លិ 

កុ្សិនារា 

បាវា 
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20- សកាលិយៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ        រាមប្គ្នម, សទវទែៈ 
 21- អងគុត្រារៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  អារែៈ ។ 
* ចាំណាាំ  រែា៥គឺ េក្កៈ  សកាលិយៈ ភគគៈ វសិទែៈ និង អងគុត្រារៈ គឺ
សទើរនឹងសក្ើត្េម័យសប្កាយ ។(១) 

ចឈាាះទី្វះនគរ១៦ 
 ១- ក្រិលវត្ថុ  ក្រិលពេដុ ឬ កាល យជា ក្រិលភេដុ  
 ២- រារគែ  ប្ក្ុងរារប្គឹេះ  
 ៣- ស្ដវត្ថី   
 ៤- ររាែេី  
 ៥- សវស្ដលី  
 ៦- មិថិលា  
 ៧- អា វ ី 
 ៨- ស្ដក្រា  = ស្ដគលៈ  
 ៩- េុាំេុមារគីរ  
 ១០- ស្ដសក្ត្  
 ១១- ឥនទរត្ត  
 ១២- មទទ  
 ១៣- ឧក្កោា  = ឧក្ែា  
 ១៤- សរតុ្ត្តរ  
 ១៥- បាែលីរុត្ត  
 ១៦- េងកេស ។ 

(ក្នុង .ររ២ិ/៣០៤, ចាក្ពីអភិធ្លនរបទីរិកា េ្ចិ) ។ 

                                                            

១- និោយប្ត្វូគ្នន នឹង  .ររ២ិ/៣០៣ ។ 
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អាវុធរបស់សមណៈ១៦ោ៉ាង 
 ១- សចកាា    អង់អាច 
 ២- ឧជុ    សទៀងប្ត្ង់សោយកាយ វាចា ។ 
 ៣- សុហុជុ  ប្ត្ង់លតសោយចិត្ត ។ 
 ៤- មុទ ុ  ទន់ភលន់ ។ 
 ៥- អនតិមានី  មិនប្រកាន់នប្ក្សពក្ ។ 
 ៦- សនតុស្សចកា   ជាអនក្េស ដ្ េ ។ 
 ៧- សុភចោ  សគចិញ្ច ឹមបានសោយង្ខយ ។ 
 ៨- អប្បកិចច្ឆា  មានការង្ខរតិ្ច ។ 
 ៩- សេលហុកវុតតិ មានសេចក្ដីប្រប្ពឹត្តិស្ស្ដល ។ 
 ១០- សនតិន្ទនរិចោ មានឥគនទិយស្េគត់្ស្េគាំ ។ 
 ១១-  និបចកា  ជាអនក្មានប្បាជាា ជាសប្គឿងរក្ាខលួន ។ 
 ១២- អប្បគចពាា មិនឆ្ងគ ាំអែគង   ប្ចសឡាងខ្មម ។ 
 ១៣- កុចេសុ  អននុគចោោ   មិនជារ់ចាំរក់្ក្នុងប្ត្ក្្ល 
ទាំងឡាយ ។ 
 ១៤- សុវចច្ឆ  ជាអនក្ហែលសគប្រសៅង្ខយ ។ 
 ១៥- ន  ខុទរំ  សមារចរ  កិញ្ចិ  ចយន  វិញ្ញូ  បចរ   ឧបវចទយ្យុំ
មិនប្រប្ពឹត្តសវេើន្វក្មមែ៏លាមក្ េ្មបីតិ្ចតួ្ច ហែលជាសែតុ្ ា្ំឲ្យអនក្
ប្បារាទាំងឡាយតិ្េះសែៀលបាន ។ 
 ១៦- សុខិចនា  ោ  ចខមិចនា  ចហានតុ  ផាយសមតត ចិត្ត េ្មឲ្យ
េត្េទាំងឡាយបានន្វសេចក្ដីេុខសក្សមក្ានត ។ 

ធម៌្បចៅ្ក១៦ោ៉ាង 
 ១-បាបិចច្ឆា  ភិក្ខុមានសេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ ។ 
 ២- អតតុកកសំចកា  ភិក្ខុសលើក្ខលួនឯង រនទុេះរង្ខត រ់អនក្ែនទ ។ 
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 ៣- ចកាធចនា  ភិក្ខុមានសេចក្ដីសប្កាវប្គរេងកត់្ ។ 
 ៤- ចកាធចហតុ  ឧបនាហី  ភិក្ខុចងគាំនុាំសប្រេះសេចក្ដីសប្កាវជា
សែតុ្ ។ 
 ៥- ចកាធចហតុ  អភិសងកី ភិក្ខុសររប្រសទចសប្រេះសេចក្ដីសប្កាវ
ជាសែតុ្ ។ 
 ៦- ចកាធសាមនដំ  ោរំ  និច្ឆាចរា  ភិក្ខុរសញ្ចញវាចារិត្
សេចក្ដីសប្កាវ ។ 
 ៧- ចច្ឆទចកន  ចច្ឆទកំ  បដិបផរតិ  ភិក្ខុប្តូ្វអនក្សចាទ សចាទ
សែើយក៏្ខឹងត្រនឹងអនក្សចាទវញិ ។ 
 ៨- ចច្ឆទចកន  ចច្ឆទកំ  អប្បសាចទតិ  ភិក្ខុប្តូ្វអនក្សចាទ សចាទ
សែើយ ក៏្រសែដ ញអនក្សចាទវញិ ។ 
 ៩- ចច្ឆទចកន  ចច្ឆទកស្ស  បច្ឆាចោចបតិ  ភិក្ខុប្តូ្វអនក្សចាទ 
សចាទសែើយ និោយប្គរេងកត់្អនក្សចាទវញិ ។ 
 ១០- ចច្ឆទចកន  ចច្ឆទកំ  អចញ្ញនញ្ញំ  បដិររតិ  វហិោោកថំ  
អបនាចមតិ  ចកាបញ្ច  ចោសញ្ច  អប្បរចយញ្ច  បាតុកចោតិ  ភិក្ខុប្តូ្វ
អនក្សចាទ សចាទសែើយក៏្និោយរហនលរនលរ់ ន្វភិក្ខុសចាទសោយសែតុ្
ែនទ ឬ រក្យែនទសផសងៗ   សគចហក្េមដីខ្មងសប្ដ     សវេើសេចក្ដីសប្កាវ 
ប្រទ្េដ និងអាក់្អន់ចិត្តឲ្យប្បាក្ែស ើង ។ 
 ១១- ចច្ឆទចកន  អបោចន  ន  សម្ាយតិ  ភិក្ខុប្តូ្វអនក្សចាទ 
សចាទសែើយ ក៏្មិនសអែលើយក្នុងែាំសែើ រររេ់ខលួន ។ 
 ១២- មកខី  ចហាតិ  បឡាសី  ភិក្ខុអនក្លុរគុែសគ ជាអនក្
ប្រលងវាេ្ ។ 
 ១៣- ឥស្សកុី  ចហាតិ  មរឆរី  ភិក្ខុជាអនក្ប្ចហែន ជាអនក្
ក្ាំណាញ់ ។ 
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 ១៤- សចឋា  ចហាតិ  មាោវី  ភិក្ខុជាអនក្អួត្អាង ជាអនក្មាន
ពុត្ត្បុត្ ។ 
 ១៥- ថចោោ  ចហាតិ  អតីមានី  ភិក្ខុជាអនក្រងឹរេ្ ជាអនក្
សមើលង្ខយសគ ។ 
 ១៦- សនរិដឋិបោមាសី  ចហាតិ  អាធានាាហី  ទុប្បដិនិស្សគគី 
ភិក្ខុប្រកាន់តមការយល់ស ើញររេ់ខលួន ជាអនក្ប្រកាន់មាាំ លេះរង់
ទិែាិបានសោយប្ក្ ។ 

្បចៅ្កច្ពាះចហតុ១៦ 
 ១- បាបិចច្ឆា  មានសេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ ។ 
 ២- អតតុកកសំចកា សលើក្ខលួនឯង រនតុេះរង្ខត រ់អនក្ែនទ ។ 
 ៣- ចកាធចនា  មានសេចក្ដីសប្កាវសប្ចើន ។ 
 ៤- ឧបនាចហា   ចងសេចក្ដីសប្កាវទុក្ ។ 

៥- អភិសនតិ    មានសទេៈសោត្ប្ក្ង ររួរតឹ្ ។ 
 ៦- មិច្ឆាចរា    រសញ្ចញវាចាសប្គ្នត្ប្គ្នត្ ។ 
 ៧- បដិបផរតិ    ខឹងប្ត្លរ់សៅអនក្ោេ់សត្ឿន ។ 
 ៨- អចកាាចសា    សររប្រសទចសៅអនក្ោេ់សត្ឿន ។ 

៩- បច្ឆាចោចប    សលើក្សទេ សរលប្គរេងកត់្សៅអនក្
ោេ់សត្ឿន ។ 

១០- បដិររតិ  រិទបាាំងអាំសពើអាប្ក្ក់្ររេ់ខលួន ។ 
 ១១- សប្ាយតិ ប្រទ្េដប្ត្លរ់សៅអនក្ោេ់សត្ឿន ។ 
 ១២- មចកាា  បោចោ សមើលង្ខយអនក្ោេ់សត្ឿន ។ 
 ១៣- ឥស្សតិ  មរឆរី មានចិត្តឫេយ និងក្ាំណាញ់ ។ 
 ១៤- សចឋា  មាោវី មានអាំនួត្ លាក់្ពុត្ ។ 
 ១៥- ថចោោ  ចសចេ រងឹរេ្ ។ 



-779- 

 

 ១៦- មិច្ឆាទិដឋិ  មានការស ើញខុេ ។ 
្វហេចោក១៦ជាន់ 

- ប្បឋម្ជ្ឈានភមូ្ិ 

 ១- បារិសជាា  មានអាយុ១/៣ក្រប  ។ 
២- បុចោហិា  មានអាយុ១/២ក្រប ។ 
៣- មហា្វហាា មានអាយុ១ក្រប ។ 
-  ុតិយជ្ឈានភូម្ ិ

  ៤- បរិាាភា  មានអាយុ២ក្រប ។  
 ៥- អប្បមាណ្ណភា មានអាយុ៤ក្រប ។   

៦- អភស្សោ  មានអាយុ៨ក្រប ។ 
- តតិយជ្ឈានភូម្ិ 

 ៧- បរិាាសុភា មានអាយុ១៦ក្រប ។ 
 ៨- អប្បមាណ្ណសុភា មានអាយុ៣២ក្រប ។ 
 ៩- សុភកិណ្ណា  មានអាយុ៦៤ក្រប ។ 

- ែតុតថជ្ឈានភមូ្ិ 
 ១០- ចវហបផោ មានអាយុ៥០០ក្រប ។ 
 ១១- អសញ្ញសាា មានអាយុ៥០០ក្រប ។ 

- សុទ្ធាវាសភូម ិ
ភ្មិជាទីលាំសៅររេ់រុគគលហែលររេុិទ្ ចាក្កាមរាគៈជាសែើម

បានែល់ប្ពេះអ្គ្នមី និង ប្ពេះអរែនត ហែលបានរញ្ច មរាន ។ 
ចាំហែក្េត្េសប្ដសនេះ េ្មបីបានរញ្ច មរាន ក៏្មិនអាចសៅសក្ើត្ក្នុងទី
ស្េះបានស ើយ ។ 
 ១២- អវិហា  មានអាយុ១០០០ក្រប   ឆ្ងង យពីសវែរផលា  និង 
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អេញ្ាេតត  ៥លាន ៥ហេន ៨រន់សោរន៍ ។ 
 ១៣- អតប្ា  មានអាយុ២០០០ក្រប ។ 
 ១៤- សុទស្ោ    មានអាយុ៤០០០ក្រប ។ 
 ១៥- សុទស្សី    មានអាយុ៨០០០ក្រប ។ 
 ១៦- អកនិោោ   មានអាយុ១៦០០០ក្រប ។ 
 - ពីឋានសទវតជាន់ទី៦ មក្ែល់ឋានបារេិជាជ  ចមាង យ៥លាន 
៥ហេន ៨រន់សោរន៍ ។ ពីរឋមរានភ្មិ មក្ទល់ ទុតិ្យរានភ្មិ 
និងពីទុតិ្យរានភ្មិ មក្ទល់ត្តិ្យរានភ្មិ ពីត្តិ្យរានភ្មិមក្
ទល់ចតុ្ត្ថរានភ្មិ២(សវែរផលា+ អេញ្ាេតត ) ក៏្ែ្ចគ្នន  ។ 
 - ក្នុងឋានប្ពែមេុទ្វាេទាំង៥ជាន់សនេះគឺឆ្ងង យពីគ្នន  ពីប្ពែម
មួយសៅប្ពែមមួយ ៥លាន ៥ហេន ៨រន់សោរន៍ ។ 

* សៅសពលសភលើងសអែេះក្រប សរើក្របវ ិ្ េសោយសភលើង គឺសអែេះប្តឹ្ម
ឋានអភេសរា ចុេះមក្, សរើវ ិ្ េសោយទឹក្គឺប្តឹ្មឋាន េុភកិ្ណាា ចុេះ
មក្, សរើវ ិ្ េសោយខយល់គឺប្តឹ្ម ប្ពែមសវែរផលាចុេះមក្,  ចាំហែក្
ររ្ប្ពែមែ៏សេេ និង អររ្ប្ពែម មិនសអែេះសទ ។ 
 - សរើទមាល ក់្ែុាំថមវាំ រ៉ាុនផទេះក្ាំព្លពីឋានប្ពែមហែលខពេ់ជាងសគ 
មក្ែល់ហផនែីអេ់រយៈសពល ៣ឆ្ងន ាំ ២ហខ ៨នថង និង១៤្ទី ែុាំថមសៅ
េល់រ៉ាុនហផលប្ក្ូចសេើច ។ (ក្របក្ថា េុង សេៀវ)  

វិរិកិច្ឆា១៦ោ៉ាង(១) 
-  សងេ័យកនងុអតីត ៥ យ៉ា ង 

 ១- អចហាសឹ  នុ  ចោ  អហំ  អតីតមោោនំ  អាំពីអតី្ត្កាល
អាតម អញបានសក្ើត្ហែរឬ ។ 

                                                            

១- សៅថា េងស័យក្នុងប្ពេះេ្ប្ត្, សមើល.រិ.២០/២៥ ។ 
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 ២- ន  នុ  ចោ  អចហាសឹ  អតីតមោោនំ  ឬ អាំពីអតី្ត្កាល
អាតម អញមិនបានសក្ើត្សទ ។ 
 ៣- កឹ  នុ  ចោ  អចហាសឹ  អតីតមោោនំ  អាំពីអតី្ត្កាលអាតម
អញមានជាតិ្ជាអេី ។ 
 ៤- កថ ំ  ន ុ  ចោ  អចហាស ឹ  អតតីមោោន ំ  អាំពីអតី្ត្កាលអាតម
អញមានេណាា នប្ទង់ប្ទយែ្ចសមដច ។ 
 ៥- កឹ  ហុាា  កឹ  អចហាសឹ  នុ  ចោ  អហំ  អតីតមោោនំ  អាំពី
អតី្ត្កាលអាតម អញសក្ើត្ជាជាតិ្អេី ឬមួយអាតម អញមានេណាា ន
ប្ទង់ប្ទយែ្ចសមដច ។ 

- សងេ័យកនងុអនាគត ៥ យ៉ា ង 

 ៦- ភវិស្ោមិ  នុ  ចោ  អហំ  អនាគតមោោនំ  ក្នុងអ្គត្
កាលអាតម អញនឹងសក្ើត្សទៀត្ហែរឬ ។ 
 ៧- ន  នុ  ចោ  ភវិស្ោមិ  អនាគតមោោនំ  ឬ ក្នុងអ្គត្
កាលអាតម អញនឹងមិនសក្ើត្សទៀត្សទ ។ 
 ៨- កឹ  នុ  ចោ  ភវិស្ោមិ  អនាគតមោោនំ  ក្នុងអ្គត្កាល
អាតម អញនឹងសក្ើត្ជាជាតិ្អេី ។ 
 ៩- កថំ  នុ  ចោ  ភវិស្ោមិ  អនាគតមោោនំ  ក្នុងអ្គត្-
កាលអាតម អញមានេណាា នប្ទង់ប្ទយែ្ចសមដច ។ 
 ១០- កឹ  ហុាា  កឹ  ភវសិ្ោមិ  នុ  ចោ  អហំ  អនាគតមោោនំ  
ក្នុងអ្គត្កាល អាតម អញនឹងមានជាតិ្ជាអេី ឬមានេណាា នប្ទង់- 
ប្ទយែ្ចសមដច ។ 

-  សងេ័យកនងុប្បែចបុ្បបនន ៦ យ៉ា ង 

 ១១- អហំ  នុ  ចោសេិ ឥ ្វសនេះអាតម អញមានឬ ។ 
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 ១២- ចនា  នុ  ចោសេិ ឬមិនមានសទ ។ 
 ១៣- កឹ  នុ  ចោសេិ ឥ ្វសនេះអាតម អញមានជាតិ្ជាអេី ។ 
 ១៤- កថំ  នុ  ចោសេិ មានេណាា នប្ទង់ប្ទយែ្ចសមដច ។ 
 ១៥- អយំ  នុ  ចោ  សចាា  កុចា  អាគចា  សត្ើេត្េសនេះមក្
អាំពីណាែន  ។ 
 ១៦- ចសា  កុហឹ  ាមី  ភវិស្ោតិ  េត្េស្េះនឹងសៅកាន់ទី
ណាវញិែន  ។ 

* មួយសទៀត្សេចក្ដីេងស័យហែលមិនហមនជាវចិិកិ្ចាា   ែ្ចក្នុង
សរឿងប្ពេះវងគីេសត្ថរ (សមើលរិ.៥៤/១១០) េងស័យចាំសរេះប្ពេះឧររាយ៍
ររេ់សលាក្ ស ម្ េះនិសប្គ្នវក្របៈ ហែលររនិិរេ នថា‟ ប្ពេះឧររាយ៍
ររេ់អញ ររនិិរេ នសែើយ ឬ មិនទន់ររនិិរេ នសទ ” សទើរទ្លេួរ
ប្ពេះែ៏មានប្ពេះភាគ ។ 

វតថុមិនចរះណអែត១៦ោ៉ាង 
 ១- សាគចោ  សវេសវនតីហិ  ន  តប្បតិ  មហាេមុប្ទមិនសចេះ
ហអែតត្(សពញ) សៅសោយទឹក្ហែលែ្រមក្ពីទីទាំងពួង ។ 
 ២- អគគិ  ឧបាោចនន  ន  តប្បតិ  សភលើងមិនហអែតត្សោយឧេ ។ 
 ៣- ោជា  រចជជន  ន  តប្បតិ  សេដចមិនហអែតត្សោយរារេមបត្តិ។ 
 ៤- ពាចោ  បាចបន  ន តប្បតិ រនរលមិនហអែតត្សោយបារ។ 
 ៥- ឥតថី  ចមថុនធចមេន  អេង្ខាចរន  វិជាយចននាតិ  ឥចមហិ  
តីហិ  ន  តប្បតិ  ស្រេដីមិនហអែតត្សោយររេ់៣ោ៉ាងគឺ(សេព)សមថុនវមម
១ (តក់្ហត្ង)សប្គឿងអលង្ខក រ១ និងការប្រេ្តិ្រុប្ត្១ ។ 
 ៦-  ្ពាហេចណ្ណ  មចនតហិ  ន  តប្បតិ  ប្រែមែ៍មិនហអែតត្
សោយមនតទាំងឡាយ ។ 
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 ៧- ឈាយី  វិហារសមាបតតិោ  ន  តប្បតិ  សលាក្អនក្េមលឹង
ពិនិត្យមិនហអែតត្សោយវហិារេមារត្តិ ។ 
 ៨- ចសចកាា  អបរចចយន   ន  តប្បតិ  សេក្ខរុគគលមិនហអែតត្
សោយវម៌ហែលកិ្សលេមិនបានេនសាំ គឺប្ពេះនិរេ ន ។ 
 ៩- អប្បិចច្ឆា  ធុតងគគុចណន  ន  តប្បតិ  រុគគលអនក្ប្បាថាន តិ្ច
មិនហអែតត្សោយវុត្ងគគុែ(អងគជាសប្គឿងក្មាច ត់្កិ្សលេ) ។ 
 ១០- អារទធវីរិចោ  វីរិោរចមភន  ន  តប្បតិ  រុគគលអនក្ប្បារព្
សេចក្ដីពយោម មិនហអែតត្សោយការផគងចិត្តពយោម ។ 
 ១១- ធមេកថិចកា  សាកច្ឆាយ  ន  តប្បតិ  រុគគលអនក្េហមដង
វម៌មិនហអែតត្សោយការេនទ្វម៌ ។ 
 ១២- វិសារចោ  បរិសាយ  ន  តប្បតិ  រុគគលអនក្សក្លៀវកាល មិន
ហអែតត្សោយការសៅក្នុងពួក្ររេ័ិទ ។ 
 ១៣- សចោោ  សង្ឃបោោចនន  ន  តប្បតិ  រុគគលអនក្មានេទ្
មិនហអែតត្សោយការទាំនុក្រប្មុងប្ពេះេងឃ ។ 
 ១៤- ោយចកា  បរិច្ឆាចគន  ន  តប្បតិ  ទយក្មិនហអែតត្សោយ
ការររចិាច គទន ។ 
 ១៥- បណោិចា  ធមេស្សវចនន  ន  តប្បត ិ  រែឌិ ត្មិនហអែតត្
សោយការស្ដដ រ់វម៌ ។ 
 ១៦- រតចស្ោ  បរិសា  តថាគតទស្សចនន  ន  តប្បតិ  
ររេ័ិទ៤ពួក្មិនហអែតត្សោយការគ្នល់ប្ពេះស្ដស្ដដ  ។ 

េកខណៈបុគគេគួរចសវគប់១៦ 
 ១- បវុតតសចស្ស   សរតិ   សពលមិប្ត្ចាក្សចញសៅ រហមង
នឹក្រឭក្ ។ 

២- អាគតំ   អភិននរត ិ   សពលមិប្ត្មក្រក្ រហមងសប្ត្ក្អរ  
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 ៣- តចា  ចកសាយិចកា  ចហាតិ  មានសេចក្ដីស្េលាញ់មិប្ត្ 
ប្បាថាន ឲ្យមក្(សលង) ។ 

៤- ោច្ឆយ  បដិននរតិ កាលមក្សប្ត្ក្អរស្ដេ គមន៍ ។ 
 ៥- មិចតត  តចស្សវ  ភជតិ គរ់រក្រុគគលហែលជាមិប្ត្ររេ់
មិប្ត្ ។ 
 ៦- អមិចតត  តស្ស  ន  ចសវតិ  មិនគរ់រក្រុគគលហែលជាេប្ត្ូវ
ររេ់មិប្ត្ ។ 
 ៧- អចកាាសចនដ  និោចសតិ សចញមុខទទួល ( ឺឆ្ងត ល) នឹង
រុគគលហែលតិ្េះសែៀលមិប្ត្ ។ 
 ៨- វណណកាចម   បសំសតិ ទទួលស្ដេ គមន៍ ចាំសរេះរុគគល
េរសេើរមិប្ត្ ។ 
 ៩- គុយហញ្ច  តស្ស  អកខតិ ររោិយសេចក្ដីក្ាំបាាំងររេ់
មិប្ត្ែល់មិប្ត្ ។ 
 ១០- តស្ស  គុយហញ្ច  គូហតិ រិទបាាំងសេចក្ដីក្ាំបាាំងររេ់មិប្ត្  
 ១១- កមេញ្ច  តស្ស  វណណតិ សលើក្េរសេើរការង្ខរររេ់មិប្ត្ 
 ១២- បញ្ញស្ស  បសំសតិ   េរសេើររញ្ញា ររេ់មិប្ត្ ។ 

១៣- ភចវ រ  ននរត ិ  តស្ស  សប្ត្ក្អរក្នុងសេចក្ដីចសប្មើនររេ់
មិប្ត្ ។ 
 ១៤- អភចវ  តស្ស ន  ននរតិ មិនសប្ត្ក្អរក្នុងសេចក្ដីស្ដរ-
េ្នយររេ់មិប្ត្ ។ 
 ១៥- អរឆរិយំ  ចភាជនំ  េទធំ  តស្ស  ឧប្បជជចត  សតិ  បាន
អាហារហែល(ឆ្ងង ញ់)ហរលក្ហត្ងហត្គិត្ែល់មិប្ត្ ។ 

១៦- តចា  នំ  អនុកម្បតិ  បហាចសាបិ  សចភយ្យចា  គិត្
អនុសប្គ្នេះមិប្ត្ លមមឲ្យមានចាំហែក្ ។ 
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អានិសង្សសមាាារវៈ១៦ 
 ១- ជាមហាកុ្េល ។ 
 ២- ជាការរក្ាវមមទាំសនៀម ប្រនពែីែ៏លតទុក្ ។ 
 ៣- ជាអនក្មានវឌឍនវម៌ េីលវម៌ ក្លយែវម៌ ហែលលត ។ 
 ៤- ជាទិោា នុគតិ្ែល់រនរាំ្ន់សប្កាយ ។ 
 ៥- ជាសែតុ្ឲ្យសក្ើត្សេចក្ដីស្េលាញ់ រកី្រាយែល់គ្នន នឹងគ្នន  ។ 
 ៦- ជាសែតុ្ឲ្យសក្ើត្សមតត  ក្រណុា ែល់គ្នន នឹងគ្នន  ។ 
 ៧- មានេតិ្េមបរញ្ាៈលត ។ 
 ៨- មិនមានសេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយចិត្ត ។ 
 ៩- ស ម្ េះថា បានសប្ត្ៀមសេបៀង េប្មារ់សែើរផល្វទុក្សែើយ ។ 
 ១០- ស ម្ េះថា ការររអបាយភ្មិ ។ 
 ១១- ជាអែដ្ ងសក្ើត្ននសេចក្ដីេុខ ។ 
 ១២- ស ម្ េះថា ជាអនក្សែើរតមផល្វននប្ពេះអរយិៈ ។ 
 ១៣- ជាសែតុ្ឲ្យសៅកាន់េុគតិ្ ។ 
 ១៤- ជាសែតុ្ឲ្យសក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្្លខពង់ខពេ់ ។ 
 ១៥- ស ម្ េះថា បានរាំសពញេិកាខ  ៣ ។ 
 ១៦- រែិរត្តិ រែិសវវ មិនស្ដរេ្នយចាក្ េមថៈ វរិេស្ 
មគគ ផល និង និរេ ន ។ 

អានិសង្សសាៅប់ធម៌១៦្បការ 
 ១- ជាមហាកុ្េល ។ 
 ២- បានស្ដដ រ់ន្វវម៌ហែលមិនធ្លល រ់បានស្ដដ រ់ ។  
 ៣- សរើបានស្ដដ រ់សែើយក៏្សវេើឲ្យយល់ច្លចិត្តនប្ក្ហលងស ើង ។ 
 ៤- រស ទ្ រង់សេចក្ដីេងស័យសចញបាន ។ 
 ៥- សវេើសេចក្ដីស ើញខុេឲ្យយល់ប្ត្ូវបាន ។ 
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 ៦- ចិត្តររេ់អនក្ស្ដដ រ់រហមងប្រេះថាល  ។ 
 ៧- ក្មាច ត់្អកុ្េលវតិ្ក្កៈ៣បាន ។ 
 ៨- សវេើខលួនឲ្យជាពែុេស្ត្ ។ 
 ៩- ជាឧរនិេសយរបចច័យក្នុងភពត្ៗសៅ ។ 
 ១០- ជារចច័យឲ្យអេ់អាេវក្កិសលេ ។ 
 ១១- បានេមបត្តិ៣ (មនុេស េួគ៌ និរេ ន) ។ 
 ១២- ញុាាំងសររឈងគៈ៧ឲ្យរររ្ិែ៌ ។ 
 ១៣- ក្ព្នេតិ្រញ្ញា ឲ្យ ល្ េវាងនវ ។ 
 ១៤- ជាការរក្ាប្រនពែីររេ់អនក្ប្បារាទុក្ ។ 
 ១៥- សវេើឲ្យរុគគលែល់ន្វសេចក្ដីេុខកាយេរាយចិត្ត ។ 
 ១៦- សវេើឲ្យរចួចាក្ទុក្ខសោយប្រនព ។ 

បិណោបាត ១៦ 
 ១- ឱទចនា    បាយ  
 ២- កុមាាចសា  នាំស្េេ់  
 ៣- សតត ុ   េែ្វ ឬ នាំសប្ក្ៀម  
 ៤- មចច្ឆា  ប្តី្  
 ៥- មំសំ    ស្ដច់  
 ៦- ខីរំ     ទឹក្សោេះស្េេ់  
 ៧- ទធិ    ទឹក្សោេះរ្រ  
 ៨- សប្បិ    ទឹក្សោេះថាល   
 ៩- នវនីតំ  ទឹក្សោេះខ្មរ់  
 ១០- ចតេំ    សប្រង  
 ១១- មធុ    ទឹក្ មុាំ  
 ១២- ផ្ចណិតំ  ទឹក្អាំសៅ  
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 ១៣- ោគ ុ   រររ  
 ១៤- ោទនីយំ  ររេ់ទាំរេីុ  

១៥- សាយនីយំ ររេ់គួររញ្ជ ក់្រញ្ជ រ់  
 ១៦- ចេហនីយំ ររេ់គួរលិទ្ភលក្ស ។ 

រិាានុបស្សនាសតិបប្ោោន១៦ 
 មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ចុេះភិក្ខុពិចារណាស ើញន្វចិត្ត ក្នុងចិត្តជា
ប្រប្ក្តី្ប្គរ់ឥរោិរថទាំង៤ សត្ើសោយវវីិែ្ចសមដច? 

អ ាក្រដរិត តគិរបរីោិរណាចតិ ត១៦ព្រទភេទរឿយៗថា : 
 ១- សោគំ  រិតតំ   ចិត្តប្រក្រសោយរាគៈ(សលាភៈ៨) ក៏្ែឹងចាេ់
ថាចិត្តប្រក្រសោយរាគៈ ។ 
 ២- វីតោគំ  រិតត ំ ចិត្តប្បាេចាក្រាគៈ (កុ្េល + អពយក្ត្ៈ) 
ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្តប្បាេចាក្រាគៈ ។ 
 ៣- សចោសំ  រិតតំ  ចិត្តប្រក្រសោយសទេៈ ក៏្ែឹងចាេ់ថា
ចិត្តប្រក្រសោយសទេៈ ។ 
 ៤- វីតចោសំ  រិតតំ  ចិត្តប្បាេចាក្សទេៈ ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្ត
ប្បាេចាក្សទេៈ ។ 
 ៥- សចមាហំ  រិតតំ  ចិត្តប្រក្រសោយសមាែៈ ក៏្ែឹងចាេ់ថា
ចិត្តប្រក្រសោយសមាែៈ ។ 
 ៦- វីតចមាហំ  រិតតំ  ចិត្តប្បាេចាក្សមាែៈ ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្ត
ប្បាេចាក្សមាែៈ ។ 
 ៧- សងខិតតំ  រិតតំ   ចិត្តរញួរា(ថីនមិទ្)ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្តរញួរា ។ 
 ៨- វិកខិតតំ  រិតត ំ  ចិត្តរាយមាយ(ឧទ្ចចៈ) ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្ត
រាយមាយ ។ 
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 ៩- មហគគតំ  រិតតំ  ចិត្តែល់ន្វភាវៈជាវាំ(រប្ាវចរៈ+ អរប្ាវចរៈ)
ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្តែល់ន្វភាវៈជាវាំ ។ 
 ១០- អមហគគតំ  រិតតំ  ចិត្តមិនែល់ន្វភាវៈជាវាំ(ជាកាមាវចរៈ) 
ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្តមិនែល់ន្វភាវៈជាវាំ ។ 
 ១១- សឧតតរំ  រិតតំ  ចិត្តសៅមានចិត្តែនទប្រសេើរជាង  (កាមាវ-
ចរៈ) ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្តសៅមានចិត្តែនទប្រសេើរជាង ។ 
 ១២- អនុតតរំ  រិតតំ  ចិត្តមិនមានចិត្តែនទប្រសេើរជាង(រប្ាវចរៈ
និង អរប្ាវចរៈ)ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្តមិនមានចិត្តែនទប្រសេើរជាង ។ 
 ១៣- សមាហិតំ  រិតតំ  ចិត្តតាំងសៅមាាំ(អរប្េមាវិ និង
ឧរចារេមាវិ)ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្តតាំងសៅមាាំ ។ 
 ១៤- អសមាហិតំ  រិតតំ  ចិត្តមិនតាំងសៅមាាំ(ប្បាេចាក្េមាវិ
ទាំង២)ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្តមិនតាំងសៅមាាំ ។ 

១៥- វិមុតត ំ រិតត ំ ចិត្តរចួស្េ េះ(វមុិត្តិ៥) ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្តរចួ
ស្េ េះ ។ 

១៦- អវិមុតត ំ   រិតត ំ ចិត្តមិនរច្ស្េ េះ ក៏្ែឹងចាេ់ថាចិត្តមិន
រចួស្េ េះ ។ 

* ចិត្តទាំង១៦ប្រសភទសនេះ រុគគលអនក្ចសប្មើនេតិ្របោា ន៤ប្ត្ង់
ចិតត នុរេស្ គឺសពលហែលចិត្តណាមួយសក្ើត្ស ើង េតិ្រឭក្ទន់ 
ស ើញប្តឹ្មហត្ចិត្តសក្ើត្ស ើងរ៉ាុសណាណ េះ គឺមិនមានអេីហែលគួរឲ្យប្រកាន់
សោយទិែាិ ថាជាតួ្ខលួនស ើយ ។ 

មូេរបស់ឫទធិ១៦ោ៉ាង 
១- អចនានតំ  រិតតំ ចិត្តមិនឱនចុេះសោយសកាេរជៈ ។ 
២- អនុននតំ   រិតត ំ ចិត្តមិនខពេ់ស ើងសោយឧទ្ចចៈ ។ 
៣- អភិនតំ   រិតត ំ ចិត្តមិនប្ចាលសោយរាគៈ ។ 
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៤- អនុបនតំ  រិតតំ ចិត្តមិនប្បាេសចញសោយពយបាទ ។ 
៥- អនិស្សិតំ  រិតតំ ចិត្តមិនអាស្េ័យសៅសោយទិែាិ ។ 
៦- អប្បដិវទធំ  រិតតំ ចិត្តមិនប្រតិ្ព័ទ្សោយអែនទរាគៈ ។ 
៧- វិប្បមុតតំ  រិតត ំ ចិត្តផុត្ស្េ េះចាក្កាមរាគៈ ។ 
៨- វិសំយុតតំ  រិតតំ ចិត្តប្បាេស្េ េះចាក្   េងកិសលេវម៌

និង សោគវម៌ ។ 
៩- វិមរិោទិកតំ   រិតតំ   ចិត្តហែលសវេើ មិនឲ្យមានទីទាំនរ់ គឺ

កិ្សលេ េ្មបីរនតិចរនតួច ។ 
១០- ឯកតតគតំ  រិតតំ ចិត្តហែលែល់ន្វភាពហត្មួយ ។ 
១១- សោោយ  បរិគគហិតំ  រិតតំ     ចិត្តហែល ុាំប្គងសោយេទ្ 

មិនក្សប្មើក្សោយ អេសទ្ិយៈ ។ 
១២- វីរិចយន  បរិគគហិតំ  រិតតំ    ចិត្តហែល ុាំប្គងសោយវរីយិៈ  

មិនក្សប្មើក្សោយ សកាេរជៈ ។ 
១៣- សតិោ  បរិគគហិតំ   រិតតំ      ចិត្តហែល ុាំប្គងសោយេតិ្  

មិនក្សប្មើក្សោយ រមាទៈ ។ 
១៤- សមាធិនា  បរិគគហិតំ  រិតតំ ចិត្តហែល ុាំប្គងសោយ

េមាវិ មិនក្សប្មើក្សោយ ឧទ្ចចៈ ។ 
១៥- បញ្ញាយ  បរិគគហិតំ  រិតតំ   ចិត្តហែល ុាំប្គងសោយរញ្ញា  

មិនក្សប្មើក្សោយ អវជិាជ  ។ 
១៦- ឱភាសគតំ   រិតត ំ    ចិត្តហែលែល់ន្វឱភាេ មិនក្សប្មើក្

សោយ អវជិាជ  ។(១)   
 

                                                            

១- សមើលឫទ្ិពលៈ១០/៦៧៥ ផង ។ 
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វតថុណដេ្ប្វឹតតចៅមិនបាន.១៦ 
 ១- ប្ពេះេមាម េមពុទ្សក្ើត្ស ើង២អងគក្នុងសលាក្ធ្លតុ្១ជាមួយគ្នន   
 ២- សេដចចប្ក្ពត្តិ សក្ើត្ស ើង២អងគក្នុងសលាក្ធ្លតុ្១ ជាមួយគ្នន   
 ៣- ស្រេដី នឹងជាប្ពេះេមាម េមពុទ្មិនបាន ។ 
 ៤- ស្រេដី នឹងជាសេដចចប្ក្ពត្តិមិនបាន ។ 
 ៥- ស្រេដី នឹងជាប្ពេះឥគនទមិនបាន ។ 
 ៦- ស្រេដី នឹងជាមារមិនបាន ។ 
 ៧- ស្រេដី នឹងជាប្ពែមមិនបាន ។ 
 ៨- ផលែ៏ជាទីប្ត្ូវការ សពញចិត្ត ននកាយទុចចរតិ្ ។ 
 ៩- ផលែ៏ជាទីប្ត្ូវការ សពញចិត្ត ននវចីទុចចរតិ្ ។ 
 ១០- ផលែ៏ជាទីប្ត្ូវការ សពញចិត្ត ននមស្ទុចចរតិ្ ។ 
 ១១- អនក្ប្រក្រសោយកាយទុចចរតិ្ បានសៅសក្ើត្េុគតិ្ េួគ៌ ។ 
 ១២- អនក្ប្រក្រសោយវចីទុចចរតិ្ បានសៅសក្ើត្េុគតិ្ េួគ៌ ។ 
 ១៣- អនក្ប្រក្រសោយមស្ទុចចរតិ្ បានសៅសក្ើត្េុគតិ្ េួគ៌។ 
 ១៤- អនក្ប្រក្រសោយកាយេុចរតិ្ បានសៅសក្ើត្ក្នុង ទុគគតិ្ 
វនិិបាត្ នរក្ ។ 
 ១៥- អនក្ប្រក្រសោយវចីេុចរតិ្ បានសៅសក្ើត្ក្នុង ទុគគតិ្ 
វនិិបាត្  នរក្ ។ 
 ១៦- អនក្ប្រក្រសោយមស្េុចរតិ្ បានសៅសក្ើត្ក្នុង ទុគគតិ្ 
វនិិបាត្ នរក្ ។ 

េកខណៈបុគគេសៃប់១៦ោ៉ាង 
១- អចកាាធចនា   ជាអនក្មិនសអែវឆ្ងវ ។ 

 ២- អសនាៅសី    ជាអនក្មិនញារ់ញ័រ ។ 
 ៣- អវិកតថ ី    ជាអនក្មិនសក្តងកាត ង ។ 
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 ៤- អកុកកចុច្ឆា    ជាអនក្មិនរងកសេចក្ដីរ ាំខ្មន ។ 
 ៥- មនាៅភាណី  ជាអនក្និោយសោយរញ្ញា  ។ 
 ៦- អនុទធចា    ជាអនក្មិនរាយមាយ ។ 
 ៧- ោច្ឆយចា  មុនិ ជាមុនី មានវាចាហែលេប្ងួមសែើយ ។ 
 ៨- ឧចបកខចា   ជាអនក្ត្មកល់ខលួនជាក្ណាដ លៗ ។ 
 ៩- សោ  សចា   ជាអនក្មានេតិ្េពេកាល ។ 
 ១០- ន  ចោចក  មញ្ញចត  សមំ  ជាអនក្មិនប្រកាន់ខលួនថាសេមើ
នឹងសគ ។ 
 ១១- ន  វិចសស ី  ជាអនក្មិនប្រកាន់ខលួនឲ្យវសិេេជាងសគ.  
 ១២- ន  នីចរចយ្ា   ជាអនក្មិនប្រកាន់ខលួនទរសថាក្ជាងសគ. 
 ១៣- តស្ស  ចនា  សនដិ  ឧស្សោ  ជាអនក្មិនមានសទេហែល
សវេើឲ្យងងឹត្ ស្េអារ់ ។ 
 ១៤- យស្ស  ចោចក  សកំ  នតថិ  ជាអនក្មិនចារ់ប្រកាន់វត្ថុអេីៗ
ក្នុងសលាក្ថាជាររេ់ខលួន ។ 
 ១៥- អសា  រ  ន  ចសារតិ  ជាអនក្មិនសស្ដក្សៅ សប្រេះ
េត្េនិងេង្ខខ រហែលវ ិ្ េសៅ ។ 
 ១៦- ធចមេសុ  រ  ន  គរឆតិ  ជាអនក្មិនប្រកាន់ អគតិ្ ក្នុងវម៌
ទាំងឡាយ ។ 

មហាសុបិន១៦្បការ 

 ១-  ឧសភា  សគ្នស ើងក្ទាំងឡាយ ។ 
 ២-  រុកាា  ស ើទាំងឡាយ ។ 
 ៣-  ាវិចោ  សមសគ្នទាំងឡាយ ។ 
 ៤-  គោ  សគ្នស ម្ លទាំងឡាយ ។ 
 ៥-  អចស្ោ  សេេះ (មានមាត់្ពីរ) ។ 
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 ៦-  កំចសា  ភារន៍មាេ ។ 
 ៧-  សិាេី  សមហអែកចចក្ ។ 
 ៨-  កុចមាា  ក្តមទឹក្ ។ 
 ៩-  ចបាកខរណី  ស្េេះសបាក្ខរែី ។ 
 ១០- អបាកំ  បាយសអ ។ 
 ១១- រនរនំ  ខលឹមចនទន៍ ។ 
 ១២- ោវូនិ  សីទនតិ ហផលសឃ្លល ក្ទាំងឡាយលិច ។ 
 ១៣- សិោ  បលវនតិ ថមទាំងឡាយអហែដ ត្ ។ 
 ១៤- មណោូកិចោ  កណាសចប្ប  គិេនតិ    សមក្ហងករទាំងឡាយ
ខ្មាំពេ់ហវក្ទាំងឡាយ ។ 

១៥- កាកំ  សុវណ្ណា  បរិោរយនតិ    រារែងសទាំងឡាយសចាម
សរាមហក្តក្ ។ 
 ១៦- តសា  វកា  ឯ កានំ  ភោ  ហិ  ខ្មល ែាំរងទាំងឡាយ
(រត់្សៅ)សប្រេះភាា ក់្សផតើលសោយសេចក្ដីភ័យខ្មល ចអាំពីពហពទាំងឡាយ ។ 

បេិចពាធ១៦្បការ 
បានជាអ្នកបួរស្រូវ  គោររក់  ពុកមារ់ ពុកចង្កា គចញ គស្រេះគ ើញនូវ

គរចកដីកងវល់ទាំងឡាយ១៦ស្បោរ គឺ : 
១- អាភរណបេិចពាធ ក្ងេល់សោយសប្គឿងសេលៀក្ែែដ រ់ ។ 
២- អេង្ខារបេិចពាធ ក្ងេល់សោយសប្គឿងប្រោរ់កាយ ។ 
៣- កមាារបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយែាំសែើ រសៅរក្ជាងមាេឲ្យ 

សវេើររេ់េប្មារ់ហត្ងខលួន ។ 
៤- មជជនបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយកិ្ចចែុេខ្មត់្រាងកាយ ។ 
៥- និកខិបនបេិចពាធ  ក្ងេល់កិ្ចចរក្ាទុក្ោក់្ររេ់ទាំងពួង ។ 
៦- ចធាវនបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយការគក់្លាងវត្ថុទាំងពួង ។ 
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៧- មាោបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយហេេងរក្ក្ប្មងផ្កក សផសងៗ។ 
៨- គនធបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយហេេងរក្ក្លិនប្ក្អ្រទាំងពួង   
៩- ោសនបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយហេេងរក្សប្គឿងអរ់ទាំងពួង  
១០- ហរិតកបេិចពាធ ក្ងេល់សោយហផលេម៉ា ។ 
១១- អាមេកបេិចពាធ ក្ងេល់សោយហផលក្នទួត្នប្ព ។ 
១២- មតតិកាបេិចពាធ ក្ងេល់សោយែីេតិត្ ។ 
១៣- សុរិកបេិចពាធ ក្ងេល់សោយស ើសេនៀត្េក់្ ។ 
១៤- វនធកបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយកិ្ចចរួងឬចងេក់្ ។ 
១៥- ចការឆបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយេិត្េក់្ ។ 
១៦- កប្បកនាាបកបេិចពាធ   ក្ងេល់សោយជាងកាត់្េក់្ និង គក់្ 
លាងេក់្ ។ 

- ប្ត្ង់ទី១០- ១១-១២ ទាំង៣ ប្រការសនេះជាថាន ាំប្រេ់ប្ពាំេក់្ ។  
ទិដឋ១ិ៦ោ៉ាង 

 ១- អស្ោទទិដឋិ សោយអាការៈ ៣៥  
 ២- អាានុទិដឋ ិ សោយអាការៈ ២០ 
 ៣- មិច្ឆាទិដឋ ិ  សោយអាការៈ ១០ 
 ៤- សកាាយទិដឋិ សោយអាការៈ ២០ 
 ៥- សកាាយវតថុកសស្សតទិដឋិ  សោយអាការៈ ១៥ 
 ៦- សកាាយវតថុកឧចរឆទទិដឋិ សោយអាការៈ ៥ 
 ៧- អនតាាហិកទដិឋិ សោយអាការៈ ៥០ 
 ៨- បុវេនាានុទិដឋិ សោយអាការៈ ១៨ 
 ៩- អបរនាានុទិដឋិ សោយអាការៈ ៤៤ 
 ១០- សចញ្ញាជនិកទិដឋិ សោយអាការៈ ១៨ 
 ១១- អហំមានវិនិវនធទិដឋិ សោយអាការៈ ១៨ 
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 ១២- មមំមានវិនិវនធទិដឋិ សោយអាការៈ ១៨ 
 ១៣- អតតោទប្បដិសំយុតតទិដឋិ     សោយអាការៈ ២០ 
 ១៤- ចោកោទប្បដិសំយុតតទិដឋិ  សោយអាការៈ ៨ 
 ១៥- ភវទិដឋិ  សោយអាការៈ ១៩ 
 ១៦- វិភវទិដឋិ សោយអាការៈ ១៩ ។  
 

(ចប់ធម៌ពួក១៦) 

 
r(0)s 

 

 
 

សតត សកៈ ពួក១៧ 

{rYs| 
 

បេិចពាធ១៧្បការ 

១- អាភរណបេិចពាធ ក្ងេល់សោយសប្គឿងសេលៀក្រក់្ ។ 
២- អេង្ខារបេិចពាធ ក្ងេល់សោយសប្គឿងប្រោរ់ ។ 
៣- កមាារបេិចពាធ ក្ងេល់សោយការសៅមក្ រក្្យជាង

មាេ សវេើររេ់ហត្ងខលួន ។ 
៤- មជជនបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយការរប្មេះខ្មត់្ពែ៌ ។ 
៥- និកខិបនបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយរក្ាទុក្ន្វររេ់ទាំងពួង។  
៦- ចធាវនបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយការសបាក្គក់្លាងរប្មេះ ។  
៧- មាោបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយរក្ផ្កក ស ើ មក្សេៀត្េក់្ 

និងប្រោរ់សផសងៗ ។ 
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៨- គនធបេិចពាធ    ក្ងេល់សោយរក្ររេ់ប្ក្អ្រ ។ 
៩- ោសនបេិចពាធ   ក្ងេល់សោយនឹងប្ត្ូវរក្ររេ់អរ់ ។ 
១០- ហរីតកបេិចពាធ   ក្ងេល់សោយេម៉ា ។ 
១១- អាមេកបេិចពាធ   ក្ងេល់សោយក្នទួត្នប្ព ។ 
១២- មតតិកាបេិចពាធ   ក្ងេល់សោយែីេតិត្ ។ 
១៣- សូរិបេិចពាធ  ក្ងេល់សោយស ើេប្មួចេក់្ ។ 
១៤- វនធកបេិចពាធ   ក្ងេល់សោយរួងេក់្ ចងេក់្ ។ 
១៥- ចការឆបេិចពាធ   ក្ងេល់សោយេិត្េក់្ ។ 
១៦- កប្បកបេិចពាធ   ក្ងេល់សោយជាងក្លបក្ៈ  កាត់្េក់្  

ហត្ងេក់្ ។ 
១៧- នហាបកបេិចពាធ ក្ងេល់សោយង្ត្ទឹក្  លាងរប្មេះសប្គឿង 

េតុយ សអែតេះឆ្ងត រ ។ 
* េម៉ា ក្នទួត្នប្ព និងែីេតិត្ ៣ប្រការសនេះជាថាន ាំេមាត ត្េក់្។ 

រលិសរវ១៧ប្រការសនេះ ប្ពេះសរាែែសត្ថរៈសអែលើយរញ្ញា  ្គសេន-
កុ្មារ ហែលេួរថា សវេើសមដចសទើរេក់្លត ពុក្មាត់្ក្ដី ររេ់សលាក្មិន
ែ្ចនឹងមនុេសទាំងឡាយ សលាក្បានឧបាយស ើញគុែ និងសទេ
សោយប្រការណា សទើរសការេក់្និងពុក្មាត់្សចញ សលាក្សអែលើយថា 
សប្រេះសលាក្លេះរលិសរវពួក្សនេះសចញបាន   សទើរជាសែតុ្ ា្ំឲ្យ
្គសេនកុ្មារ ហែលបានស្ដដ រ់សែើយរសង្ខត នចិត្តសៅក្នុងការរពេជាជ ។  

េកខណៈវិនិរឆ័យសិកាាបទ១៧ោ៉ាង 
 ១- និោន ំ  សរឿងរា៉ា វខ្មងសែើម ។ 
 ២- បុគគេំ   រុគគលគឺភិក្ខុអនក្ប្រប្ពឹត្តខុេ ។ 
 ៣- វតថុ ំ  អាំសពើហែលក្នលងសលមើេ ។ 
 ៤- បញ្ញតត ិ  សេចក្ដីហែលប្ទង់ហាមប្បាម ។ 
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 ៥- អាណតតិ   ប្រសោគននការសវេើ ។ 
 ៦- អាបតតិ   ស ម្ េះររេ់សទេសផសងៗ ។ 
 ៧- អនាបតត ិ  វារៈហែលមិនប្ត្ូវអារត្តិ ។ 
 ៨- វិបតត ិ  ការវ ិ្ េចាក្េីលជាសែើម ។ 
 ៩- អងគ ំ  អងគក្នុងេិកាខ រទេប្មារ់វនិិចា័យអារត្តិ ។ 
 ១០- សមុោោនំ  សែតុ្ជាទីតាំង ា្ំឲ្យប្ត្ូវអារត្តិ ។ 
 ១១- កិរិោ   អារត្តិប្ត្ូវសប្រេះសវេើឬមិនសវេើ ។ 
 ១២- សញ្ញា   សេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងេិកាខ រទ ។ 
 ១៣- រិតត ំ  ប្ត្ូវអារត្តិសប្រេះចិត្តហក្លងឬមិនហក្លង ។ 
 ១៤- វជជ ំ  សទេផល្វសលាក្ និងផល្វរញ្ាត្តិ ។ 
 ១៥- កមេ ំ  អាំពីសវេើសោយកាយឬសោយវាចា ។ 
 ១៦- កុសេតិតកំ  ប្ត្ូវអារត្តិសប្រេះកុ្េលឬអកុ្េលចិត្ត ។ 
 ១៧- ចវទនតិតកំ  ប្តូ្វសប្រេះសវទ្ណាមួយក្នុងសវទ្ ៣ ។ 

សត១ិ៧សាាន 
 ន.រពិប្ត្េសមដចមហារារ ឯេតិ្សចត្េិក្ស្េះសវលាហែលនឹង
សក្ើត្ស ើង គឺសក្ើត្ស ើងសោយអាការៈ១៧ស្ដថ ន គឺ : 

១-  អភិជានចា  សតិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះសេចក្ដីែឹងនប្ក្
ហលង។ បានែល់េតិ្ររេ់រុគគលទាំងឡាយហែលរឭក្ជាតិ្បាន និង
េតិ្ររេ់ប្ពេះអាននទ ហែលស្ដដ រ់ប្ពេះេ្ប្ត្មួយប្គ្នចាាំទុក្បាន និង
េតិ្ររេ់្ង ខុរជុត្តរាឧបាេិកាស្េះ ្ងឧបាេិកាសនេះ ស្ដដ រ់ប្ពេះ
វមមសទេ្មួយប្គ្នក៏្ចាាំបាន គឺចាាំសែើយយក្មក្េហមដងឲ្យមនុេស
ទាំងឡាយស្ដដ រ់បានែមត់្ចត់្ទាំងប្ពេះគ្នថាបាលី ។សេចក្ដីសនេះមាន
ន័យថាបានែល់េតិ្ក្នុងលក្ខែៈហែលថា ‟ ការនឹក្ែល់រក្យហែល
និោយវត្ថុហែលគិត្ េ្មបីក្នលងកាលយ្របានស ម្ េះថាេតិ្”។  
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២-  កុដុមពិកាយ  សតិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះប្ទពយ បានែល់
រុគគលទាំងឡាយអនក្មានេតិ្រហែដ ត្អារមមែ៍ សភលចភាល ាំងចាាំបានហត្
ប្ទពយហែលសវចខចរ់ររេ់ខលួនហែលបានរក្ាទុក្ (បានែល់សេចក្ដីរឭក្
ប្ទពយ, វត្ថុែនទៗ នឹក្មិនស ើញ នឹក្ចាាំបានហត្ប្ទពយហែលរក្ាទុក្ ជា
វវីិសក្ើត្េតិ្បាន វមមតអនក្មានប្ទពយេ្មបីមិនសប្ចើន រហមងនឹក្រឭក្
ែល់ប្ទពយជាែរារ សេចក្ដីរឭក្ស្េះមិនហមនែនទសទ គឺេតិ្ ។  

៣-  ឱឡារិកវិញ្ញាណចា  សត ិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះសេចក្ដី
ែឹងជាឱឡារៈ (វាំនប្ក្ហលង) ។ បានែល់េសមដចររមខត្តិយរារែាំរ្ង 
អភិសេក្មានេតិ្ជាឱឡារកិ្ភាព និងសលាក្អនក្បានសស្ដតរត្តិមគគ 
សែើយ និង េសប្មចសស្ដតរត្តិផលែ៏ោ៉ាងរកី្រាយចិត្ត ( បានែល់
សេចក្ដីញញឹម េងឃឹមក្នុងចិត្តនឹក្ែល់ផលែ៏លតវសិេេហែលខលួនបាន 
ទទួល ែ្ចបានទទួលយស្ដរណាដ េក្ដិ និងប្ទពយេមបត្តិហែលជាទី 
សពញចិត្តោ៉ាងណាមួយ កាលនឹក្វត្ថុហែលបានទទួល រហមងរកី្រាយ
ចិត្តតមប្រប្ក្តី្វមមត សរើមិនហមនជាប្ពេះអរែនដ ឬរុគគលវកិ្លចរតិ្
សែើយ រហមងនឹក្ែល់សរឿយៗ) ។  

៤-  ហិតវិញ្ញាណចា  សតិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះសេចក្ដីរឭក្
នឹក្ែល់សេចក្ដីេុខ ហែលធ្លល រ់បានរួរប្រេពេសែើយ ។ បានែល់
រុគគលហែលសៅជាេុខអាំពីកាលមុន និងរឭក្ែល់េុខហែលខលួន
សស្ដយ អាំពីកាលមុនស្េះថា អាតម អញបានសស្ដយេុខក្នុងប្គ្ន
ស្េះៗ (េាំសៅែល់ការរសង្ខត នចិត្ត ែល់សេចក្តីេុខខ្មងសប្កាយ ក៏្
ែឹងថាខលួនធ្លល រ់បានទទួលប្រសោរន៍េុខែ្សចាន េះៗ ។ 

៥-  អហិតវិញ្ញាណចា   សត ិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះនឹក្រឭក្
ែល់សេចក្ដីទុក្ខហែលធ្លល រ់បានរួរប្រេពេសែើយ ។ បានែល់រុគគល
រួរទុក្ខលាំបាក្មក្អាំពីកាលមុន សទើររឭក្ស ើងែល់ទុក្ខលាំបាក្ែ្សចនេះ 
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(ផទុយនឹងខ.ទី៤ ហត្ជាសែតុ្គួរគិត្ថា វមមតវត្ថុហែលមិនលត មិនស្ដត ត្ 
ក្នលងសៅសែើយ មនុេសភាគសប្ចើនរហមងនឹងមិនគិត្ែល់ សេចក្ដីសនេះ
ជាក់្ចាេ់ោ៉ាងណា តមពិត្សរឿងប្រសភទសនេះហត្ងមានក្នុងប្គ្នខលេះ
ភាគសប្ចើននឹងមានែល់រុគគលមានលក្ខែៈមិនទុក្ខ មិនសស្ដក្ គឺមិន 
ជាមុនេសមាច េ់ទុក្ខ ជាមនុេសមានសេចក្ដីេរាយ រកី្រាយជានិចច 
រុគគលែ្ចសនេះមានវវីិរាំបាត់្ទុក្ខមយ៉ាង ហែលច្លក្នុងលក្ខែៈសនេះគឺ
កាលបានទទួលទុក្ខអេីមួយក្នុងរចចុរបនន ក៏្នឹងនឹក្ែល់ទុក្ខក្នុងសពល
សប្កាយហែលសប្ចើននប្ក្ហលងជាងទុក្ខហែលធ្លល រ់បានទទួល សែើមបីលុរ
លាងទុក្ខហែលបានទទួលក្នុងរចចុរបនន ។  

៦-  សភាគនិមិតតចា  សតិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះនិមិត្តគឺសែតុ្
ការែ៍ហែលនឹងប្រហាក់្ប្រហែលររេ់ខលួន ។ បានែល់រុគគលស ើញ
ន្វអនក្ែនទែ្ចមាត រិត ញាតិ្ រងរត្ន និងរុប្ត្ររេ់ខលួនសវេើកាល- 
កិ្រោិ និងសគ្ន ប្ក្រី ែាំរ ី សេេះ ហែលែ្ចររេ់ខលួនស្េះ ស្ដល រ់សៅ ក៏្
រឭក្ស ើងបានែ្សចនេះ (សេចក្ដីសនេះមានន័យថាកាលបានរួរប្រទេះ
សែតុ្ការែ៍ ោ៉ាងណាមួយែ្ចហែលខលួនធ្លល រ់រួរប្រេពេមក្សែើយ 
ក៏្ឲ្យចិត្តរសង្ខត ននឹក្ន្វសែតុ្ការែ៍ររេ់ខលួនស ើង) ។ 

៧-  វិសភាគនិមិតតចា  សត ិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះនិមិត្តគឺ
សែតុ្ការែ៍ហែលផទុយគ្នន នឹងររេ់ខលួន ។ បានែល់រុគគលរឭក្ថា 
ពែ៌េមបុរ ក្លិន រេ ននហផលស ើ  វត្ថុសនេះជាោ៉ាងសនេះ និងរឭក្ែល់
សផ្កែារេ រមមែ៍ហែលទន់លេន់ និងសប្គ្នត្ប្គ្នត្ោ៉ាងសនេះែ្សចនេះ (ខសនេះ
សរើពិចារណាតមររ្េពទសែើយ ក៏្មានសេចក្ដីផទុយគ្នន នឹងខ.ទី៦ គឺ
សរឿងមិនែ្ច សែើយជាសែតុ្ឲ្យនឹក្ែល់សែតុ្ការែ៍ររេ់ខលួនហែល
ផទុយគ្នន បាន តមពិត្សៅសរើនឹក្សេើៗគួរឲ្យេង្ខក  ហត្សរើនឹក្ឲ្យសប្ៅគឺ
គ្នម នេងស័យសទ សប្រេះវមមតចិត្តររេ់មនុេសសយើងសរើបានរួរសែតុ្ 
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ហែលហរលក្ោ៉ាងណាមួយ ក៏្នឹក្ែល់ររេ់ហែលផទុយគ្នន ជាែរារ ែ្ច
សយើងរួរមនុេសស្ដល រ់ សយើងអាចនឹក្ែល់ខលួនសយើង សែើយអាចគិត្
សៅែល់ខលួនសយើងមិនចង់ស្ដល រ់ រែ្ត្គិត្រក្ឧបាយ ទាំនុក្រប្មុង និង
ការររតមវេ័ិយររេ់សលាក្ សប្រេះែ្សចាន េះកាលបានរួរសរឿងអេី
សែើយ អាចនឹក្ែល់សែតុ្ការែ៍ហែលផទុយគ្នន បាន អាចគិត្ថាជា
សែតុ្ហត្មួយែ្ចគ្នន  ហត្សរើវភិាគសែើយគឺមិនែ្ចគ្នន សទ ។ តួ្ោ៉ាងការ
រាំសពញរុែយប្រសភទែ្ចគ្នន  ហត្ការរែិរត្តិនប្ក្ហលង ទន់សខាយជាង
គ្នន  កាលសយើងស ើញរុគគលែនទសវេើ សទេះជានប្ក្ហលង ឬទន់ទរជាង
ខលួនសវេើក៏្សោយ ក៏្មិននឹក្ែល់ការសវេើររេ់ខលួនមិនបាន ទីរាំផុត្េ្មបី
ហត្ខលួនមិនធ្លល រ់សវេើ កាលស ើញអនក្ែនទសគសវេើរនតិចរនតួច ក៏្គង់នឹក្
ែល់ខលួនថា សរើសយើងសវេើនឹងសវេើសប្ចើនជាងសនេះ ឬសរើសគសវេើសប្ចើន ទាំែាំវាំ 
ខលួនមានឋានៈត្្ចសវេើមិនបានែ្ចស្េះ ក៏្គង់ហត្នឹក្ថា សរើសយើងសវេើមិន
បានែ្សចាន េះ ឬសរើសយើងមានលុយនឹងសវេើោ៉ាងសនេះខលេះ សនេះជាសរឿង
ររេ់េតិ្ សេចក្ដីនឹក្ទាំងស្េះជាសែតុ្សក្ើត្េតិ្១ប្រការ) ។ 

៨-  កថាភិញ្ញាណចា  សតិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះសេចក្ដីរឭក្
ែឹងតមេមដីររេ់អនក្ែនទ ។ បានែល់រុគគលភលឹក្សភលចភាល ាំងទល់ហត្
អនក្ែនទប្បារ់សទើររឭក្បាន (ែ្ចអនក្រួយោេ់េតិ្ មនុេស ឺរិត្
នឹងង្ខរ់ ោេ់សត្ឿនឲ្យរឭក្ែល់សេចក្ដីលតហែលបានសវេើទុក្) ។  

៩-  េកខណចា  សត ិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះសប្គឿងេមាគ ល់(គឺ
ចាាំសប្គឿងេមាគ ល់ហែលខលួនសវេើទុក្) ។ បានែល់រុគគលជាមាច េ់ននសគ្ន 
ស ើញសប្គឿេមាគ ល់ននសគ្នខលួនសែើយក៏្រឭក្បាន ។ 

១០- សរណចា  សត ិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះសេចក្ដីរឭក្បាន 
បានែល់រុគគលអនក្សភលចេតិ្ មានអនក្ែនទសរលថាសលាក្បានសវេើវត្ថុ
សនេះទុក្ សលាក្សភលចសៅសែើយ ច្រគិត្សមើលចុេះ សែើយរុរេស្េះ      
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ក៏្រឭក្បាន (ខសនេះមានសេចក្ដីសផសងពីខទី៨ោ៉ាងណាគួរពិចារណា
ឲ្យជាក់្ចាេ់ សប្រេះតមន័យររេ់សលាក្ គឺស ើញថា មិនហរលក្សផសង
គ្នន ពីខទី៨ស ើយ អនក្ែនទប្បារ់សទើររឭក្បាន សេចក្ដីសនេះទាំនងែ្ចគ្នន  
គឺរុគគលែនទសត្ឿនេតិ្ឲ្យរឭក្ សទើររឭក្បាន េ្មអនក្សចេះែឹង
ទាំងឡាយពិចារណាផងចុេះ) ។ 

១១- មុទធចា  សតិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះការចាាំបាន ។ បាន
ែល់រុគគលេរសេរអក្ខរៈទុក្  សែើយកាលសភលចសៅ  សប្កាយមក្សមើល 
អក្ខរៈស្េះក៏្ែឹងថាអាតម អញបានសវេើទុក្ក្នុងរយៈសពលសនេះ ការក្ត់្
ប្តទុក្សនេះជាវវីិសែើមបីរួយែល់សេចក្ដីចងចាាំ ។ 

១២- គណនាចា សតិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះការរារ់ ។ បាន
ែល់រុគគលរឭក្ន្វវត្ថុណាជាររេ់សប្ចើន ប្ត្ូវរារ់សមើលសទើររឭក្បាន
ថាររេ់ស្េះរ៉ាុសណាណ េះ (សេចក្ដីសនេះគួរអនុសលាមយក្ការររកិ្មមសែើយ 
មានការរារ់សោយចង្ខេ យប្គ្នរ់ផ្កគ ាំផង សប្រេះជាសរឿងននការែេឹក្ហាត់្
េតិ្មួយប្រការ) ។ 

១៣- ភាវនាចា  សតិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះការអរ់រ ាំ(េនសាំ)  
ប្ពេះេសព៌រាប្តេ់សទេ្ទុក្ថា ភិក្ខុណាបានរុសពេនិវាស្ដនុេសតិ្-
ញាែក្នុងស្ដេ្ត្ថាគត្សនេះគឺរឭក្ជាតិ្បាន១ជាតិ្ខលេះ ២ជាតិ្ខលេះ 
៣ជាតិ្ខលេះ រែ្ត្ែល់សប្ចើនជាតិ្ ស ម្ េះថា ភាវ្សត េតិ្ ។ 

១៤-ធារណចា  សត ិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះការប្ទប្ទង់ចាាំទុក្  
បានែល់រុគគលប្ទប្ទង់ចាាំទុក្បានសប្ចើន សោយឧេាែៈ គឺការយក្
ចិត្តទុក្ោក់្ខពេ់ ។ 

១៥- ចបាដឋកនិវនធនចា  សត ិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះការក្ត់្
ទុក្ក្នុងសេៀវសល ។ បានែល់រាររុរេអនក្រារការហែលរឭក្ែល់ប្ពេះ
រាជានុស្ដេនី ចារ់វមមនុញ្ា អវិរាយថា ចារ់ែីកាហែលប្ពេះមហា
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ក្សប្ត្បានប្ពេះរាររញ្ាត្តទុក្ រហមងចារកឹ្ទុក្ក្នុងេលឹក្រតឹ្ ឬសេៀវសល 
កាល ា្ំមក្អានសែើយក៏្រឭក្បាន(គឺថាការក្ត់្ប្តទុក្រាំនួយែល់ការ
ចងចាាំហត្តមរាំែងររេ់សលាក្មិនបានេាំសៅោ៉ាងស្េះសទ)។ 
  ១៦- ឧបនិចកខបនចា   សតិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះប្ទពយហែល 
រក្ាទុក្ ។ បានែល់រុគគលស ើញប្ទពយហែលតាំងទុក្សែើយរឭក្បាន
ន្វប្ទពយស្េះ ។ 

១៧- អនុភូតចា  សតិ  េតិ្សក្ើត្ស ើងសប្រេះការនឹក្ែល់វត្ថុ
ហែលធ្លល រ់ែឹង ធ្លល រ់ស ើញមក្ ។ បានែល់រុគគលរឭក្ររ្បានសោយ
ស ើញ ចាាំេាំស ងបានសោយធ្លល រ់ស្ដដ រ់ ចាាំក្លិនបានសោយធ្លល រ់ែិត្ 
រឭក្ែឹងរេបានសោយធ្លល រ់ររសិភាគ រឭក្ែឹងន្វសផ្កែារេ រមមែ៍បាន  
សប្រេះសែតុ្ធ្លល រ់រ៉ាេះរល់ប្ត្ូវសោយកាយ និងរឭក្ន្វវម៌ជាេភាវៈ
លតិត្បាន សប្រេះសែតុ្ធ្លល រ់ែឹងសោយចិត្ត ។ 

(ចាក្មិលិនទរបញ្ញា  េតិ្អាការរបញ្ញា ) ។ 
 

(ចប់ធមព៌ួក១៧) 

 
r(0)s 
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អដ្ឋឋ  សកៈ ពួក១៨ 

{rYs| 
 

ណស្បកចជើងអកប្បិយៈ១៨ោ៉ាង 
១- ខេលកវោោ     ហេបក្សរើងរិទហក្ង ។ 
២- បុដវោោ ហេបក្សរើងសស្ស្ដរសរើងទាំងអេ់រែ្ត្េមងសរើង 
៣- បាេិគុណោិមា  ហេបក្សរើងសគប្ក្ងជារសរៀររិទខនងសរើង ។ 
៤- តូេបុណណិកា    ហេបក្សរើងហែលញាត់្សោយគ ។ 
៥- តិតតិរបតតិកា     ហេបក្សរើងមានហខសវចិិប្ត្ែ្ចស្ដល រទទ ។ 
៦- ចមណោវិសាណវទធិកា  ហេបក្សរើងមានហខស េណាា នែ្ច

ហេនងហក្េះ ។ 
៧- អជវិសាណវទធិកា     ហេបក្សរើងមានហខស  េណាា នែ្ច

ហេនងពហព ។ 
៨- វិរឆិកា ិកា    ហេបក្សរើងមានហខស  េណាា នែ្ចក្នទុយ

េត្េខទួយ ។  
៩- ចមារបិញ្ជបរិសិវេិក     ហេបក្សរើងហែលសគចាក់្ហស្េេះសោយ

ប្ពុយក្នទុយសកាង ក្ ។ 
១០- រិ្ា  ហេបក្សរើងហែលវចិិប្ត្(សផសងៗ) ។ 
១១- សីហរមេបរិកខោ ហេបក្សរើងហែលចាំជាយសោយហេបក្

េត្េេីែៈ ។ 
១២- វ្យគ្ឃរមេបរិកខោ   ហេបក្សរើងហែលចាំជាយសោយហេបក្

េត្េខ្មល វាំ ។ 
១៣- ទីបិរមេបរិកខោ     ហេបក្សរើងហែលចាំជាយសោយហេបក្ 
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េត្េខ្មល ែាំរង ។ 
១៤- អជិនរមេបរិកខោ   ហេបក្សរើងហែលចាំជាយសោយហេបក្ 

េត្េខ្មល រខិន ។ 
១៥- ឧទររមេបរិកខោ ហេបក្សរើងហែលចាំជាយសោយហេបក្សភ  
១៦- មជាារិរមេបរិកខោ  ហេបក្សរើងហែលចាំជាយសោយហេបក្

េត្េឆ្ងម  ។ 
១៧- កា ករមេបរិកខោ ហេបក្សរើងហែលចាំជាយ សោយ

ហេបក្េត្េក្ហងាន ។ 
១៨- ឧេូករមេបរិកខោ  ហេបក្សរើងហែលចាំជាយសោយហេបក្ 

េត្េសមៀម ។(១)  
* ហេបក្សរើងទាំងអេ់សនេះ ភិក្ខុណារក់្ប្តូ្វអារត្តិទុក្កែ ។ 

្តូវសាាេ់អធមេោទីបុគគេចោយវតថុ១៨ោ៉ាង 
១- អធមេំ  ធចមាាតិ  ទីចបតិ  ភិក្ខុេហមដងមិនហមនវម៌ថាជាវម៌។ 
២- ធមេំ  អធចមាាតិ  ទីចបតិ  េហមដងវម៌ថាមិនហមនជាវម៌។ 
៣- អវិនយំ  វិនចោតិ  ទីចបតិ  េហមដងមិនហមនជាវន័ិយ ថា

ជាវន័ិយ ។ 
៤- វិនយំ  អវិនចោតិ  ទីចបតិ   េហមដងវន័ិយ ថាមិនហមនជា

វន័ិយ ។ 
៥- អភាសិតំ  អេបិតំ   តថាគចតន  ភាសិតំ  េបិតំ   តថាគ- 

ចតនាតិ   ទីចបតិ   េហមដងរក្យហែលត្ថាគត្មិនបានសរល មិនបាន 
ចរចា ថាត្ថាគត្បានសរល បានចរចាវញិ ។ 

                                                            

១- ច្រសមើលពែ៌ហេបក្សរើងនិងហខសហែលមិនគួរសប្រើក្នុងពួក្៧/៥១៦-៥១៧ផង ។ 
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៦- ភាសិតំ  េបិតំ  តថាគចតន  អភាសិតំ  អេបិតំ  តថាគ-
ចតនាតិ  ទីចបតិ  េហមដងរក្យហែលត្ថាគត្បានសរល បានចរចាថា  
ត្ថាគត្មិនបានសរល មិនបានចរចាវញិ ។ 

៧- អនារិណណំ  តថាគចតន  អារិណណំ  តថាគចតនាតិ  ទីចបតិ  
េហមដងកិ្ចចហែលត្ថាគត្មិនបានេនសាំ  ថាត្ថាគត្បានេនសាំវញិ ។ 

៨- អារិណណំ  តថាគចតន  អនារិណណំ  តថាគចតនាតិ  ទីចបតិ  
េហមដងកិ្ចចហែលត្ថាគត្បានេនសាំ ថាត្ថាគត្មិនបានេនសាំវញិ ។ 

៩- អប្បញ្ញតតំ  តថាគចតន  បញ្ញតតំ  តថាគចតនាតិ  ទីចបតិ  
េហមដងេិកាខ រទហែលត្ថាគត្មិនបានរញ្ាត្តថាត្ថាគត្បានរញ្ាត្ត។ 

១០- បញ្ញតតំ  តថាគចតន  អប្បញ្ញតតំ  តថាគចតនាតិ  ទីចបតិ  
េហមដងេិកាខ រទហែលត្ថាគត្បានរញ្ាត្តថាត្ថាគត្មិនបានរញ្ាត្ត។ 

១១- អនាបតតឹ  អាបតតីតិ ទីចបតិ  េហមដងអ្រត្តិ ថាជាអារត្តិ 
១២- អាបតតឹ  អនាបតតីតិ ទីចបតិ  េហមដងអារត្តិ ថាជាអ្រត្តិ  
១៣- េហុកំ  អាបតតឹ  គរុកា  អាបតតីតិ  ទីចបតិ េហមដង

លែុការត្តិ ថាជាគរកុារត្តិវញិ ។ 
១៤- គរុកំ  អាបតតឹ   េហុកា   អាបតតីតិ   ទីចបតិ  េហមដងគរ-ុ

ការត្តិ ថាជាលែុការត្តិវញិ ។ 
១៥- សាវចសសំ  អាបតតឹ អនវចសសា  អាបតតីតិ  ទីចបតិ  

េហមដងស្ដវសេស្ដរត្តិ ថាអនវសេស្ដរត្តិវញិ ។ 
១៦- អនវចសសំ  អាបតតឹ  សាវចសសា  អាបតតីតិ  ទីចបតិ  

េហមដងអនវសេស្ដរត្តិ ថាជាស្ដវសេស្ដរត្តិវញិ ។ 
១៧- ទុដឋុេលំ   អាបតតឹ    អទុដឋុោា   អាបតតីតិ    ទីចបតិ  េហមដង

ទុែាុលាល រត្តិ ថាជាអទុែាុលាល រត្តិវញិ ។ 
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១៨- អទុដឋុេលំ   អាបតតឹ    ទុដឋុោា   អាបតតីតិ    ទីចបតិ  េហមដង
អទុែាុលាល រត្តិ ថាជាទុែាុលាល រត្តិវញិ ។ 

* ចាំហែក្ភិក្ខុជាវមមវាទី អនក្េិក្ាគរបីប្ជារសោយន័យហែល
ផទុយគ្នន នឹងវត្ថុ១៨ោ៉ាងខ្មងសលើ ។ 

វិហារមិនគួរចៅចធេើកមេោោន១៨ោ៉ាង 
 ១- មហតតំ វហិារវាំសពក្ ។ 
 ២- ជិណណតតំ វហិារចាេ់ប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
 ៣- នវតត ំ  វហិារស្ដងថមី ។ 

៤- បនថនិស្សិតតតំ  វហិាររិត្ផល្វ ។ 
៥- ចសាណោី  វហិារសៅរិត្ប្ត្រាំង ឬអែដ្ ងទឹក្ ។ 
៦-  បណណ ំ  វហិារមានេលឹក្ស ើ ។ 
៧- បុបផ ំ  វហិារមានផ្កក ស ើ ។ 
៨- ផេ ំ វហិារមានហផលស ើ ។ 
៩- បតថនីយា  វហិារហែលសគច្លសចញ សៅមក្ ។ 
១០- នគរសននិស្សិតា  វហិារសៅរិត្ទីប្កុ្ង ។ 
១១- ោរុសននិស្សិតា    វហិារសៅរិត្ក្ហនលងរក្ឧេ ។ 
១២- ចខតតសននិស្សតិា  វហិារសៅរិត្ទីហស្េ ។ 
១៣- វិសភាានំ  បុគគោនំ  អតថិា  វហិារមានវេិភាគ-

រុគគលសៅជាមួយ ។ 
១៤ - បដដនសននិស្សិា  វហិារសៅរិត្ក្ាំពង់ទឹក្ ។ 
១៥- បរចនតសននិស្សិា   វហិារសៅរិត្រចចនដរនរទ ។ 
១៦- រជជសីមនតរសននិស្សិតា  វហិារសៅប្ត្ង់ចស ល្ េះររជេីមា ។ 
១៧- អសប្ាយា វហិារមិនជាទីេរាយ ។ 
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១៨- កេ្ាណមិាានំ  អោចភា  វហិារហែលគ្នម នក្លយែ
មិត្តសៅជាមួយ ។ 

អភវេោោន១៨ោ៉ាង 
ព្រះនយិតទពាធសិត វ រណម្ងម្និទៅទក្ ើតក្ ាងុអភរ វដាា ន ១៨ យ៉ាងគ ឺ: 

១- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ជាមនុេស ប្ត្សចៀក្ថលង់ ហភនក្ខ្មេ ក់្អាំពី
ក្ាំសែើ ត្ ។ 

២- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ជាមនុេសអែកួត្លីលា ខេិនពិការ ។ 
៣- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ក្នុងមិលក្ខភាស្ដ ។ 
៤- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ក្នុងនផទនន្ងទេី ។ 
៥- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ជានិយត្មិចាា ទិែាិរុគគល ។ 
៦- ប្ពេះអងគមិនបានប្ត្លរ់សភទសៅជាស្េី ។ 
៧- ប្ពេះអងគមិនបានសវេើរញ្ញច ននតរយិក្មម ។ 
៨- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ជាមនុេសសក្ើត្សរាគ លង់ ។ 
៩- សរើប្ពេះអងគសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្តិ្រចាា ន មានកាយជាក្ណាដ ល

គឺមិនវាំជាងេត្េែាំរ ីនិងមិនត្្ចជាងេត្េចារ ។ 
១០- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្ននខុរបីបាេិក្សប្រត្ ។ 
១១- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្នន និរាមត្ែាិ ក្សប្រត្ 
១២- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ក្នុងក្ាំសែើ ត្នន កាលក្ញ្ជ ិកាេុរ-

កាយ ។ 
១៣- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ក្នុងអវចីនរក្ ។ 
១៤- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ក្នុងសលាក្នតរនរក្ ។ 
១៥- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ជាមារ ក្នុងកាមាវចរភព ។ 
១៦- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ក្នុងអេញ្ាីភព ។ 
១៧- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ក្នុងអររ្ភព ។ 
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១៨- ប្ពេះអងគមិនបានសក្ើត្ក្នុងចប្ក្វា ែនទ ។ 
សិេ្បសាន្ទសដ១៨មុនសម័យវុទធកាេ 

១- ន្តចវទសាន្ទសដ គមពីរនប្ត្សវទររេ់ពួក្ប្រែមែ៍ ។ 
២- សរីរសាន្ទសដ វទិយក្នុងរាកាយ ។ 
៣- សងយាសាន្ទសដ វទិយរារ់សលខ ។ 
៤- រិតតសាន្ទសដ  វទិយសវេើចិត្តឲ្យជាេមាវិ ។ 
៥- នីតិសាន្ទសដ  ចារ់ប្ពេះរារប្កឹ្ត្យ ។ 
៦- វិចសសសាន្ទសដ  វទិយហែលែឹងវមមត ហែលហរលក្គ្នន នន

េភាពស្េះៗ ហញក្ប្រសភទរុគគលនិងររេ់ ។ 
៧- ចជាតិសាន្ទសដ  វទិយទេសន៍ទយសែតុ្ការែ៍ អាប្ក្ក់្ 

លត ទ្សៅ ។ 
៨- គនធវេសាន្ទសដ វទិយត្្រយត្គនដី ។ 
៩- តិកិរឆសាន្ទសដ វទិយសពទយ  ។ 
១០- បុោណសាន្ទសដ   ឬ  ចបាោណគតិ  ត្ប្មា ពងាវតរជាតិ្។ 
១១- សាសនសាន្ទសដ វទិយខ្មងស្ដេ្ ។ 
១២- ចហាោសាន្ទសដ វទិយទាំ្យរុគគល ។ 
១៣- មាោសាន្ទសដ វទិយសវេើលបិចក្ល ។ 
១៤- ចហតុសាន្ទសដ វទិយស្ដគ ល់ក្ាំែត់្ សែតុ្ ផល (ហេេងរក្

សែតុ្) ។ 
១៥- មនតុសាន្ទសដ វទិយគិត្ ។ 
១៦- យុទធសាន្ទសដ ត្ប្មាពិរ័យេគង្ខគ ម ។ 
១៧- អនរសាន្ទសដ ត្ប្មាកាពយ ។ 
១៨- េកខណសាន្ទសដ វទិយសមើលលក្ខែៈមនុេស ។ 
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-  (ចាក្មហាអែត្តក្ជាត្ក្ ចតុ្ក្ក សកាកិ្លវគគទី៤ ប្ពេះគុែ
េសមដចប្ពេះវនរត័្ (សែង) វត្តមហាធ្លតុ្ ហប្រ ចាំហែក្សេចក្ដីក្នុង
វង់ប្ក្ចក្ ក៏្មានមក្អាំពីទីសផសងសទៀត្សោយហ ក្ៗពីគ្នន  សៅក្នុងទី
ស្េះប្បារ់ថាជាេិលបស្ដស្រេដេម័យមុនពុទ្កាល) ។ 

បុរសចោស១៨្បការ 
១- វេងកបាចោ មានសរើងប្ក្បា៉ាត្ ។ 
២- អទធនចោ  ប្ក្ចក្េតុយ ។ 
៣- ឱវទធបិណោិចកា មានែុាំស្ដច់យុរោរ ។ 
៤- ទីចោតតចោចោោ   ររ្រមាត់្ខ្មងសលើហវង ។ 
៥- របចោ    មានទឹក្មាត់្សែៀរសចញ ។ 
៦- កឡាចោ    សវមញសេាញ (ែ្ចខ្មន យប្រូក្) ។ 
៧- ភគគនាសចកា   ប្ចមុេះបាក់្ ។ 
៨- កុចមាាទចោ   មានសរេះវាំក្ាំសបា៉ាង ។ 
៩- ភគគបិដឋ ី   ខនងសកាង ។ 
១០- វិសមរកខុចកា ហភនក្ស្េសលៀង ។ 
១១- ចោហមស្សុ   ពុក្មាត់្ ពុក្ចង្ខក ប្ក្ែម ។ 
១២- ហរិតចកចសា   េក់្សលឿង ។ 
១៣- វេីនំ    ហេបក្ប្រួញសប្រៀវ ។ 
១៤- តិេកាហចា រទុេះសោយអាចម៍រយុ ។ 
១៥- បិងគចោ    មានហភនក្សលៀនសតល ត្(ែ្ចហភនក្ឆ្ងម ) ។ 
១៦- វិនចា    ចសងកេះ ខនង ក្ សវៀច ។ 
១៧- វិកចោ    េ ល្ ក់្អែតឹងលាន់ឮប្រេៗ ។ 
១៨- ្ពាហា ខចោ វាំែាំរង(មានសរាមតមខលួនវាំសប្គ្នត្ប្គ្នត្ 

ែ្ចសរាមប្រូក្ សមើលសៅែ្ចអមនុេស) ។ 
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* រក្យថារុរេក្នុងទីសនេះ មិនហមនអនក្ណា គឺេាំសៅយក្ត
ប្រែមែ៍ ស ម្ េះរ្រក្ ក្នុងសវេសនដរជាត្ក្ សប្រេះរ្រក្ប្រែមែ៍សនេះ 
បានប្រក្រសោយរុរេសទេ១៨ប្រការសនេះ ។ 

អនកសមាោនធុតងគ្បកបចោយគុណ១៨្បការ 
១- អាច្ឆចោ  ចតសំ  សុវិសុទធំ  មានមារោទររេុិទ្លត ។ 
២- បដិបោ  សរុរាិ  មានសេចក្ដីរែិរត្តិជាេុចរតិ្ ។ 
៣- កាយិកោរសិកំ  សុរកខចា  រក្ាក្មមហែលប្រប្ពឹត្តសៅផល្វ

កាយ និងផល្វវាចាបានលត ។ 
៤- មចនា  សុវិសុចោោ  មានចិត្តលតររេុិទ្ ។ 
៥- វីរិយំ  សុបគគហិតំ  ផគងន្វសេចក្ដីពយោមសោយលត ។ 
៦- ភយំ  ឧបសនដំ  រមាង រ់សចញបានន្វសេចក្ដីភ័យខ្មល ច ។ 
៧- អាានុោទទិដឋិវយបតតា  លេះសចញបានន្វអតត នុវាទ

ទិែាិ ។ 
៨- អាោចោ  ឧបសចនាៅ  រមាង រ់សចញន្វការចងសពៀរ ។ 
៩- ចមាា  ឧបដឋិា  បានត្មកល់ន្វចិត្តប្រក្រសោយសមតត  ។ 
១០- អាហាចោ  បរិគគហិចា  ក្ាំែត់្ន្វអាហារហែលខលួន

ររសិភាគ ។ 
១១- សវេសាានំ  គរុកចា  មានចិត្តរសង្ខត នសគ្នរពែល់េត្េ

ទាំងពួង ។ 
១២- ចភាជចន  មតតញ្ញុា  ស្ដគ ល់ប្រមាែក្នុងសភារន ។ 
១៣- ជាគរិោនុចោចា  ជាអនក្ប្រក្រសោយសេចក្ដីភាា ក់្

រឭក្ ។ 
១៤- អនិចកចា  ជាអនក្មិនមានអាល័យក្នុងទីសៅ ។ 
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១៥- យតថ  ផ្ចសុ តតថ  វិហារី  ទីណាជាេុខស្ដនតសៅក្នុងទី
ស្េះ ។ 

១៦- បាបចជគុចច្ឆា  ជាអនក្សខពើមអាំសពើបារ ។ 
១៧- វិចវកាោចមា  ជាអនក្សប្ត្ក្អរក្នុងវសិវក្ ។ 
១៨- សតតំ  អប្បមាចោ  ជាអនក្មិនប្រមាទសរឿយៗ ។ 

ធាតុ ១៨ 
១- រកខុធាតុ  ធ្លតុ្គឺ ហភនក្ ។ 
២- រូបធាតុ     ធ្លតុ្គឺ ររ្ ។ 
៣- រកខុវិញ្ញាណធាតុ  ធ្លតុ្គឺ វញិ្ញា ែអាស្េ័យហភនក្ ។ 
៤- ចសាតធាតុ    ធ្លតុ្គឺ ប្ត្សចៀក្ ។ 
៥- សទរធាតុ  ធ្លតុ្គឺ េាំស ង ។ 
៦- ចសាតវិញ្ញាណធាតុ  ធ្លតុ្គឺ វញិ្ញា ែអាស្េ័យប្ត្សចៀក្ ។ 
៧- ោនធាតុ   ធ្លតុ្គឺ ប្ចមុេះ ។ 
៨- គនធធាតុ  ធ្លតុ្គឺ ក្លិន ។ 
៩- ោនវិញ្ញាណធាតុ  ធ្លតុ្គឺ វញិ្ញា ែអាស្េ័យប្ចមុេះ ។ 
១០- ជិោាធាត ុ   ធ្លតុ្គឺ អណាដ ត្ ។ 
១១- រសធាតុ  ធ្លតុ្គឺ រេជាតិ្ ។ 
១២- ជិោាវិញ្ញាណធាតុ  ធ្លតុ្គឺ វញិ្ញា ែអាស្េ័យអណាដ ត្ ។ 
១៣- កាយធាតុ   ធ្លតុ្គឺ កាយ ។ 
១៤- ចផ្ចដឋវេធាតុ   ធ្លតុ្គឺ េមផេស ។ 
១៥- កាយវិញ្ញាណធាតុ  ធ្លតុ្គឺ វញិ្ញា ែអាស្េ័យកាយ ។ 
១៦- មចនាធាតុ   ធ្លតុ្គឺ ចិត្ត ។ 
១៧- ធមេធាត ុ  ធ្លតុ្គឺ វម៌ ។ 
១៨- មចនាវិញ្ញាណធាតុ  ធ្លតុ្គឺ វញិ្ញា ែអាស្េ័យចិត្ត ។ 
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បរចនិកធម៌១៨្បការ 
១- េាំសោរនៈ ១០ (សមើលពួក្១០/៦២៨) ។ 
២- កិ្សលេ ១០ (សមើលពួក្១០/៦២៩) ។ 
៣- មិចាត្តៈ ១០  (សមើលពួក្១០/៦២៧) ។ 
៤- សលាក្វម៌ ៨ (សមើលពួក្៨/៥៣៧) ។ 
៥- មចារយិៈ ៥  (សមើលពួក្៥/២១៦) ។ 
៦- វរិលាល េ ៣ (សមើលពួក្៣/៧២) ។ 
៧- គនថៈ ៤   (សមើលពួក្៤/១៥៣) ។ 
៨- អគតិ្ ៤  (សមើលពួក្៤/១២៦) ។ 
៩- អាេវៈ ៤  (សមើលពួក្៤/១៥៧) ។ 
១០- ឱ ៈ ៤  (សមើលពួក្៤/១១១) ។ 
១១- សោគៈ ៤ (សមើលពួក្៤/១១១) ។ 
១២- នីវរែៈ ៥ (សមើលពួក្៥/២១៧) ។ 
១៣- ររាមាេៈ ៣ (សមើលពួក្៣/...) ។ 
១៤- ឧបាទន ៤ (សមើលពួក្៤/១៥៦) ។ 
១៥- អនុេ័យ ៧ (សមើលពួក្៧/៤៨០) ។ 
១៦- មនទិល ៣  (អកុ្េលម្ល៣, សមើលពួក្៣/៤៣) ។ 
១៧- អកុ្េលក្មមរថ ១០ (សមើលពួក្១០/៦៣៧) ។ 
១៨- អកុ្េលចិត្តុរាទ ១២ (សមើលពួក្១២/៧៤៧) ។ 

ចភទករវតថុ១៨ោ៉ាង 
សងឃណរក្បាក់្គ្នា ទដាយទហត ុ១៨ យ៉ាងទនះគ ឺ: 

១- ភិក្ខុេហមដងអវម៌ថាជាវម៌ ។ 
២- េហមដងវម៌ថាជាអវម៌ ។ 
៣- េហមដងវន័ិយថាជាអវន័ិយ ។ 
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៤- េហមដងអវន័ិយថាជាវន័ិយ ។ 
៥- េហមដងរក្យហែលត្ថាគត្មិនបានសរល មិនបានចរចា

ថាត្ថាគត្បានសរល បានចរចាវញិ ។ 
៦- េហមដងរក្យហែលត្ថាគត្ បានសរល បានចរចា ថា

ត្ថាគត្មិនបានសរល មិនបានចរចាវញិ ។  
៧- េហមដងកិ្ចចហែលត្ថាគត្មិនបានេនសាំ ថាត្ថាគត្បាន

េនសាំវញិ ។ 
៨- េហមដងកិ្ចចហែលត្ថាគត្បានេនសាំ ថាត្ថាគត្មិនបាន

េនសាំវញិ ។ 
៩- េហមដងេិកាខ រទហែលត្ថាគត្មិនបានរញ្ាត្ត ថា ត្ថាគត្

បានរញ្ាត្តវញិ ។ 
១០- េហមដងេិកាខ រទហែលត្ថាគត្បានរញ្ាត្ត ថា ត្ថាគត្

មិនបានរញ្ាត្តវញិ ។ 
១១- េហមដងអ្រត្តិ ថាជាអារត្តិ ។ 
១២- េហមដងអារត្តិ ថាជាអ្រត្តិ ។ 
១៣- េហមដងលែុការត្តិ ថាជាគរកុារត្តិ ។ 
១៤- េហមដងគរកុារត្តិ ថាជាលែុការត្តិ ។ 
១៥- េហមដងស្ដវសេស្ដរត្តិ ថាជាអនវសេស្ដរត្តិ ។ 
១៦- េហមដងអនវសេស្ដរត្តិ ថាជាស្ដវសេស្ដរត្តិ ។ 
១៧- េហមដងទុែាុលាល រត្តិ ថាជាអទុែាុលាល រត្តិ ។ 
១៨- េហមដងអទុែាុលាល រត្តិ ថាជាទុែាុលាល រត្តិ ។ 
* វម៌ទាំង១៨ខ្មងសលើសនេះ ជាសែតុ្ឲ្យេងឃហរក្បាក់្សេចក្ដី

ស្ដមគគីគ្នន  សែើយក៏្សវេើឧសបាេថ រវារណា និង េងឃក្មម សផសងគ្នន  ។ 
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ចាំហែក្សែតុ្ហែល ា្ំឲ្យេងឃស្ដមគគីគ្នន ក៏្មាន១៨ោ៉ាង ហែលមាន
សេចក្ដីផទុយគ្នន នឹងសេចក្ដីខ្មងសលើ ។ (រិ.៨/៣៦០) 

អានិសង្សោន.១៨ 
១- សុោនំ  និោនំ ជាសែតុ្ននសេចក្ដីេុខទាំងពួង ។ 
២- សម្បតតីនំ  មូេំ ជាឫេគល់ននេមបត្តិទាំងពួង ។ 
៣- ចភាានំ  បតិោោ ជាទីតាំងននសភាគៈទាំងឡាយ ។ 
៤- ាណំ  ជាទីការររភ័យ ។   
៥- ចេណំ  ជាទីពួនចាក្ភ័យ ។ 
៦- បោយនំ  ជាផល្វសៅកាន់េុគតិ្ ។ 
៧- អវស្សចោ ជាទីពឹង ។ 
៨- បតិោោ  ជាទីអាស្េ័យ ។ 
៩- អារមេណំ  ជាទីសតង យឹត្សោង ។ 
១០-  គតមចាា ជាែាំសែើ រផល្វននប្ពេះពុទ្ ។ 
១១- វុទធវំចសា ជាវងសននប្ពេះពុទ្ ។ 
១២- សគគសម្បតតឹ  ចទតិ ហត្ងឲ្យេមបត្តិ ប្ពេះឥគនទ ។ 
១៣- មារសម្បតតឹ    ចទតិ ហត្ងឲ្យេមបត្តិ សេដចមារ ។ 
១៤- ្វហេសម្បតតឹ  ចទតិ ហត្ងឲ្យេមបត្តិ ប្ពែម ។ 
១៥- រកកវតតិសម្បតតឹ  ចទតិ ហត្ងឲ្យេមបត្តិសេដចចប្ក្ពត្តិ ។ 
១៦- សាវកបារមីញាណំ  ចទតិ  ហត្ងឲ្យេសប្មចញាែបារមី

ជាស្ដវក័្ ។ 
១៧- បចរចកចពាធិញ្ញាណំ  ចទតិ  ហត្ងឲ្យេសប្មចញាែជា

ប្ពេះរសចចក្ពុទ្ ។ 
១៨- អភិសចមាាធិញ្ញាណំ  ចទតិ  ហត្ងឲ្យន្វញាែេសប្មច 

សៅជាប្ពេះពុទ្ ។   (អែាក្និបាត្ អងគុត្តរនិកាយ)  
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ផេរបស់ោន១៨ោ៉ាងចទៀត 
១- ោនំ  អគគស្ស  ចសាបាណំ    ទនជារសែដើ រ  ស ើងសៅកាន់

ស្ដថ នេួគ៌ ។ 
២- ោនំ  ចទតិ  រ  ឥស្សរិយំ ទនរហមងឲ្យន្វឥេសរយិយេ។ 
៣- ោនំ  បចវសនំ  សគគំ   អនក្ឲ្យទនជាទីច្លសៅកាន់ស្ដថ ន

េួគ៌ ។ 
 ៤- ោនំ  ោារំ  វិវរិតំ    ទនទុក្ជាសរើក្ន្វទេ រននស្ដថ នេួគ៌ ។ 
 ៥- ោនំ  ទេិទរហារកំ   ទនជាទី ា្ំរង់ន្វសេចក្ដីទ័លប្ក្ ។ 
 ៦- ោនំ  នាថំ  មនុស្ោនំ    ទនជាទីពឹង  ែល់មនុេស
ទាំងឡាយ ។ 
 ៧- ោនំ  និរយំ  ចមារតិ ទនជាទីរចួចាក្នរក្ ។ 
 ៨- ោនំ  បវតតតិ  ចភាគំ       ទនរហមងប្រប្ពឹត្តសៅសែើមបីសភាគ
េមបត្តិ ។ 
 ៩- ោនំ   រកខតិ   ជីវិត ំ ទនរហមងរក្ាន្វរីវតិ្ ។ 
 ១០- ោនំ  ចភាគំ  ឧប្បជជិតំ អនក្ឲ្យទន មានសភាគប្ទពយសក្ើត្
ស ើងឯង ។ 
 ១១- សវេកាមទទំ   ោន ំ ទនឲ្យន្វសេចក្ដីប្បាថាន ទាំងពួង
បាន ។ 
 ១២- កប្បរុកខូបមំ  យថា ទនមានឧរមាែ្ចជាសែើមក្រប- 
ប្ពឹក្ស (អាចឲ្យេសប្មចតមសេចក្ដីប្បាថាន ) ។ 
 ១៣- ោនំ  សហាយ  សមភូតំ ទនជាទីញុាាំងេមាល ញ់ឲ្យសក្ើត្ 
ស ើង ។ 
 ១៤- ោនំ  សម្បតតិ  ភាជនំ ទនជាភារនៈ េប្មារ់ប្ទន្វ
េមបត្តិទាំងឡាយ ។ 
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 ១៥- ោនំ  អនុោយី   រ   ចសាហជជំ    ទនរហមងរួរប្រទេះន្វ
រុគគលអនក្មានចិត្តលត ។ 
 ១៦- ោនំ  ចមាកខបថវរំ    ទនជាផល្វននប្ពេះនិរេ នែ៏ប្រសេើរ ។ 
 ១៧- ោនំ  អបាយសញ្ជននំ ទនជាទីរិទបាាំង ន្វអបាយភ្មិ
ទាំងពួង ។ 
 ១៨- ោនំ  វុទធចាររំ     ទនជាទីសគ្នចរននប្ពេះពុទ្ទាំងឡាយ
ប្គរ់អងគ ។ 
 ឯវមាទិតតចកា  ចោចកា ជោយ  មរចណន  រ  
 នីហចរចថវ   ោចនន   ទិននំ  ចហាតិ  សុនីហតំ ។ 
 េត្េសលាក្ហែលប្ត្ូវសភលើងររានិងមរែៈ  សអែេះសែើយោ៉ាងសនេះ 
ប្ត្ូវហត្ ា្ំប្ទពយសចញសោយការឲ្យទន សប្រេះថាទនហែលរុគគលឲ្យ 
សែើយ ស ម្ េះថាជាការ ា្ំសចញសោយលត ។ 
 ទិននំ  សុខផេំ  ចហាតិ នាទិននំ  ចហាតិ  តំ  តថា 
 ចច្ឆោ  ហរនតិ  ោជាចនា អគគិ  ឌយហតិ  នសស្តិ 
 អថ    អចនតន   ជហតិ  សរីរំ   សបរិគគហំ 
 ឯតទញ្ញាយ   ចមធាវី ភុចញ្ជថ  រ  ទចទថ  រ  
 ទាា    រ     ភុាា   រ    យថានុភាវំ   អនិនរិចា    

សគគមុចបតិ   ឋានំ ។  
វត្ថុហែលរុគគលឲ្យសែើយ ជាវត្ថុមានផលជាេុខ វត្ថុហែល

រុគគលមិនឲ្យសែើយ ជាវត្ថុគ្នម នផលជាេុខសទ(សប្រេះថា)ពួក្សចារហត្ ា្ំ
យក្ ពួក្រារការហត្ងររឹយក្ សភលើងហត្ងសអែេះវ ិ្ េសៅ ពុាំស្េះសស្ដត្
សពលស្ដល រ់សៅក៏្រហមងលេះរង់េររីៈនិងប្ទពយហែលខលួនែួងហែង អនក្
ប្បារាែឹងន្វសេចក្ដីសនេះសែើយ គរបីររសិភាគផង ឲ្យទនផង រុគគលឲ្យ
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ទនទាំងររសិភាគ ែ៏េមគួរតមេភាពសែើយ សគមិនហែលនិ ទ្ សទ 
ហត្ងស្ដល រ់សៅសក្ើត្ក្នុងស្ដថ នេួគ៌ ។ 

អចហតុករិតត១៨ដួង 
ចតិ តណដលទក្ ើតទ ើងទដាយឥតមានទហត ុ៦ ទ ម្ ះថា អទហតកុ្ចតិ ត 
- អកុសលវិបាកែិតត ៧  

១- ឧចបកាាសហគតំ  រកខុវិញ្ញាណំ  អកុសេវិបាកំ  ចិត្តសក្ើត្
ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់អកុ្េល ស ើញររ្មិនលត ។ 

២- ឧចបកាាសហគតំ  ចសាតវិញ្ញាណំ  អកុសេវិបាកំ  ចិត្ត
សក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់អកុ្េល ឮេាំស មិនលត 

៣- ឧចបកាាសហគតំ  ោនវិញ្ញាណំ  អកុសេវិបាកំ  ចិត្ត
សក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់អកុ្េល វុាំក្លិនមិនលត ។ 

៤- ឧចបកាាសហគតំ  ជិោាវិញ្ញាណំ  អកុសេវិបាកំ  ចិត្ត
សក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់អកុ្េល ែឹងរេមិនលត។  

៥- ទុកខសហគតំ  កាយវិញ្ញាណំ  អកុសេវិបាកំ  ចិត្តសក្ើត្
ប្ពមសោយទុក្ខសវទ្   ជាផលររេ់អកុ្េល    រ៉ាេះប្ត្ូវន្វសផ្កែាពេៈ 
មិនលត ។ 

៦- ឧចបកាាសហគតំ  សម្បដិរឆននរិតតំ  អកុសេវិបាកំ  ចិត្ត
សក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់អកុ្េល ទទួលអារមមែ៍
ទាំង៥មិនលត ។ 

៧- ឧចបកាាសហគតំ  សនដីរណរិតតំ  អកុសេវិបាកំ  ចិត្តសក្ើត្
ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់អកុ្េល ពិចារណាអារមមែ៍
ទាំង៥ហែលមិនលត ។ 

- អទហតកុកសុលវិបាកែិតត ៨  

។ 
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៨- ឧចបកាាសហគតំ    រកខុវិញ្ញាណំ   អចហតុកកុសេវិបាកំ   
ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់កុ្េល ស ើញ

ររ្ហែលលត ។ 
៩- ឧចបកាាសហគតំ      ចសាតវិញ្ញាណំ     អចហតុកកុសេ-

វិបាកំ ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់កុ្េល ឮ
េាំស ងហែលលត ។ 

១០- ឧចបកាាសហគតំ     ោនវិញ្ញាណំ     អចហតុកកុសេ- 
វិបាកំ  ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់កុ្េល វុាំក្លិន 
ហែលលត ។ 

១១- ឧចបកាាសហគតំ      ជិោាវិញ្ញាណំ     អចហតុកកុសេ- 
វិបាកំ  ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់កុ្េល ែឹង
រេ ហែលលត ។ 

១២- សុខសហគតំ  កាយវិញ្ញាណំ  អចហតុកកុសេវិបាកំ  
ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយេុខសវទ្ ជាផលររេ់កុ្េល រ៉ាេះខទរ់េមផេស
ហែលលត ។ 

១៣- ឧចបកាាសហគតំ    សម្បដិរឆននរិតតំ     អចហតុកកុសេ-
វិបាកំ  ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់កុ្េល 
ទទួលអារមមែ៍ទាំង៥ហែលលត ។ 

១៤-   ចសាមនស្សសហគតំ    សនដីរណរិតតំ   អចហតុកកុសេ- 
វិបាកំ ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយសស្ដមនេសសវទ្ ជាផលររេ់កុ្េល 
ពិចារណាអារមមែ៍ទាំង៥ហែលលតនប្ក្ហលង ។ 

១៥- ឧចបកាាសហគតំ  សនដីរណរិតតំ   អចហតុកកុសេវិបាកំ   
ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ ជាផលររេ់កុ្េល ពិចារណា
អារមមែ៍ទាំង៥ហែលលត ។ 
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- អទហតុកកិរិយែិតត ៣ 

១៦- ឧចបកាាសហគតំ  បញ្ចោាោវជជនរិតតំ  អចហតុកកិរិោ
ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ រាវរក្អារមមែ៍តមរញ្ចទេ រ ។ 

១៧- ឧចបកាាសហគតំ  មចនាោាោវជជនរិតតំ  អចហតុកកិរិោ
ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយឧសរកាខ សវទ្ រាវរក្អារមមែ៍តមមស្ទេ រ ។ 

១៨- ចសាមនស្សសហគតំ  ហសិតុប្ាទរិតតំ  អចហតុកកិរិោ  
ចិត្តសក្ើត្ប្ពមសោយ   សស្ដមនេសសវទ្    សវេើន្វការញញឹមររេ់ប្ពេះ
អរែនដ ។  

បំចវញសមណធម៌មិនបានចោយចហតុ១៨ 
១- មានកាយក្មមមិនររេុិទ្ ។ 
២- មានវចីក្មមមិនររេុិទ្ ។ 
៣- មានមស្ក្មមមិនររេុិទ្ ។ 
៤- មានអារីវៈមិនររេុិទ្ ។ 
៥- មានសេចក្ដីេមលឹងរ ាំនព(សលាភ)សប្ចើន ។ 
៦- មានត្សប្មក្ក្នុងកាមសប្ចើន ។ 
៧- មានចិត្តពយបាទ ។ 
៨- មានសេចក្ដីប្បាថាន លាមក្ ។ 
៩- មានចិត្តប្ត្ូវថីនមិទ្ៈប្គរេងកត់្ ។ 
១០- មានឧទ្ចចកុ្ក្កុចចៈសប្ចើន ។ 
១១- មានវចិិកិ្ចាា សប្ចើន ។ 
១២- សលើក្ខលួនឯង ប្គរេងកត់្អនក្ែនទ ។ 
១៣- ជាមនុេសសញើត្សញើម ក្ាំស្ដក្ញី ។ 
១៤- សប្ត្ក្អរសពញចិត្តហត្ក្នុងលាភេកាក រៈ ។ 
១៥- ខជិលប្ចអ្េ ។ 
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១៦- សភលចភាល ាំងន្វេតិ្ ។ 
១៧- មានចិត្តអហែដ ត្អែដ្ ង ។ 
១៨- អរបឥត្ប្បាជាា  លងង់សមល  ។ 
* ទាំង១៨សនេះ េ្មបណីាមួយក៏្សោយ េមែវម៌ហែល

រែិរត្តិរហមងគ្នម នផល សរើមិនបានឧទទិេខលួនពិត្ៗសែើយ ជាេមែៈ 
ក៏្គួរស្ស្ដត្េាំពត់្កាស្ដវៈសចញលតជាង ។ 

វុទធនិោសោោន 
- វស្ោទី ១ ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅ នប្ពឥេិរត្នមិគទយវន័

រិត្ប្ក្ុងររាែេី ។ 
- វស្ោទី ២. ៣. ៤ ប្ទង់គង់ចាាំវេាក្នុងវត្តសវ ុវន័ រិត្ប្ក្ុង

រារប្គឹេះ ។ 
- វស្ោទី ៥  ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅក្្ោគ្នរស្ដលា ្នប្ព

មហាវន័ រិត្ប្ក្ុងសវស្ដលី ។ 
- វស្ោទី ៦ ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅមហាមកុ្ែរព៌ត្ ហែនមគវៈ 

ប្ក្ុងរារប្គឹេះ ។ 
- វស្ោទី ៧ ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅឋាននប្ត្ប្តិ្ងសសទវសលាក្

ប្បាេពុទ្មាត ។ 
- វស្ោទី  ៨ ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅសភេក្ឡាវន័ ក្នុងភគគ- 

រនរទ ។  
- វស្ោទី ៩ ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅសឃ្លេិតរាម រិត្ប្ក្ុង

សកាេមពី ។  
- វស្ោទី ១០ ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅសប្កាមសែើមស្ដលប្ពឹក្សក្នុង

នប្ពបារសិលយយក្ៈ ។ 



-820- 

 

- វស្ោទី  ១១   ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅស្េុក្ប្រែមែ៍ស ម្ េះ
ឯក្្លា ហែនមគវៈ ប្ក្ុងរារប្គឹេះ ។  

- វស្ោទី    ១២   ប្ទង់គង់ចាាំវេា សៅសប្កាមសែើមសៅដ  ហែល 
នស រយុក្ខរក្ា ក្នុងស្េុក្សវរញ្ញជ  ។ 

- វស្ោទី   ១៣  ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅចាលិក្រព៌ត្   ក្នុងស្េុក្
ចាលិកា ។ 

- វស្ោទី  ១៤     ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅ្វត្តសរត្ពន  រិត្ប្ក្ុង 
ស្ដវត្ថី ។ 

- វស្ោទី  ១៥     ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅនិសប្គ្នធ្លរាម   រិត្ប្ក្ុង
ក្រិលពេដុ (សប្បាេពួក្ប្ពេះញាតិ្) ។  

- វស្ោទី ១៦    ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅអគ្នគ  វសចតិ្យ រិត្ប្ក្ុង
អា វ ី។ 

- វស្ោទី  ១៧      ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅវត្តសវ ុវន័  រិត្ប្ក្ុង 
រារប្គឹេះ។ 

- វស្ោទី ១៨. ១៩ ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅចាលិក្រព៌ត្ ក្នុងប្កុ្ង
ចាលិកា ។ 

- វស្ោទី  ២០    ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅ វត្តសវ ុវន័  រិត្ប្ក្ុង
រារ-ប្គឹេះ ។  

- វស្ោទី ២១ ែល់ ៤៤ ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅជាប្រចាាំ្វត្ត
សរត្ពន និងរុរេ រាម រិត្ប្ក្ុងស្ដវត្ថី ។ 

- វស្ោទី ៤៥ ប្ទង់គង់ចាាំវេាសៅ្សវ ុវប្គ្នម រិត្ប្ក្ុង
សវស្ដលី ។ 
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មហាវិបស្សនា១៨ 
១- អនិច្ឆានុបស្សនា   (លេះនិចចេញ្ញា ) ។ 
២- ទុកាានុបស្សនា   (លេះេុខេញ្ញា ) ។ 
៣- អនាានុបស្សនា   (លេះអត្តេញ្ញា ) ។ 
៤- និវេិោនុបស្សនា   (លេះសេចក្ដីសប្ត្ក្អរ) ។ 
៥- វិោានុបស្សនា   (លេះរាគៈ) ។ 
៦- និចោធានុបស្សនា   (លេះេមុទយវម៌) ។ 
៧- បដិនិស្សាានុបស្សនា  (លេះការប្រកាន់មាាំ) ។ 
៨- ខោនុបស្សនា  (លេះសេចក្ដីេមាគ ល់ក្នុងពួក្វម៌ ា្ំឲ្យ

សក្ើត្រញ្ច ក្ខន្) ។ 
៩- វោនុបស្សនា   (លេះវម៌ជាសប្គឿងប្រម្លមក្ន្វរញ្ច ក្ខន្)  
១០- វិបរិណ្ណមានុបស្សនា (លេះន្វសេចក្ដីេមាគ ល់  ថាសៅ

េថិត្សេថរ) ។ 
១១- អនិមិាានុបស្សនា  (លេះន្វនិមិត្ត) ។ 
១២- អប្បណិហិានុបស្សនា  (លេះការត្មកល់ទុក្) ។ 
១៣- សុញ្ញានុបស្សនា  (លេះអភិនិសវេៈគឺការប្រកាន់េតិត្)។ 
១៤- អធិបញ្ញាធមេវិបស្សនា   (លេះន្វសេចក្ដីប្រកាន់េតិត្ ថា 

រញ្ច ក្ខន្ជាររេ់មានខលឹមស្ដរ) ។ 
១៥- ោថាភូតញ្ញាណទស្សនំ  (លេះរង់េសមាម ែភិនិសវេៈ) ។ 
១៦- អាទីនោនុបស្សនា  (លេះរង់សេចក្ដីអាសឡាេះអាល័យ)។ 
១៧- បដិសង្ខាោនុបស្សនា  (លេះរង់អរបែិេង្ខខ រវម៌) ។ 
១៨- វិវោៅនុបស្សនា (លេះេាំសោគ្នភិនិសវេៈ គឺវម៌ជា

សប្គឿងប្រក្រឲ្យសក្ើត្រញ្ច ក្ខន្) ។ 
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កមេណដេភិកខុមិន្តូវចធេើ១៨ 
 ១- អធចមេន  វគគកមេំ   ក្មមជាពួក្ទាំងមិនប្រក្រសោយវម៌ ។ 
 ២- អធចមេន    សមគគកមេំ    ក្មមប្ពមសប្ពៀងគ្នន    ហត្មិនប្រក្រ 
សោយវម៌ ។ 
 ៣- ធចមេន  វគគកមេំ  ក្មមជាពួក្ហត្ប្រក្រសោយវម៌ ។ 
 ៤- ធមេប្បបដិរូបចកន  វគគកមេំ  ក្មមជាពួក្ទាំងប្រក្រសោយ
វម៌រលម ។ 
 ៥- ធមេប្បបដិរូបចកន  សមគគកមេំ  ក្មមប្ពមសប្ពៀងគ្នន  ហត្
ប្រក្រសោយវម៌រលម ។ 
 ៦- ឯចកាបិ  ឯកំ  ឧកខិបតិ  ភិក្ខុមួយររ្សលើក្វត្តភិក្ខុមួយររ្ក្ដី ។ 
 ៧- ឯចកាបិ  ចទេ  ឧកខិបតិ   ភិក្ខុមួយររ្សលើក្វត្តភិក្ខុពីរររ្ក្ដី ។ 
 ៨- ឯចកាបិ  សមពហុចេ  ឧកខិបតិ  ភិក្ខុមួយររ្សលើក្វត្តភិក្ខុ
សប្ចើនររ្ក្ដី ។ 
 ៩- ឯចកាបិ  សង្ឃំ  ឧកខិបតិ  ភិក្ខុមួយររ្សលើក្វត្តេងឃក្ដី ។ 
 ១០- ចទេបិ  ឯកំ  ឧកខិបនត ិ    ភិក្ខុពីរររ្សលើក្វត្តភិក្ខុមួយររ្ក្ដី ។ 
 ១១- ចទេបិ  ចទេ  ឧកខិបនត ិ     ភិក្ខុពីរររ្សលើក្វត្តភិក្ខុពីរររ្ក្ដី ។ 
 ១២- ចទេបិ  សមពហុចេ  ឧកខិបនត ិ  ភិក្ខុពីរររ្សលើក្វត្តភិក្ខុសប្ចើន
ររ្ក្ដី ។ 
 ១៣- ចទេបិ  សង្ឃំ  ឧកខិបនតិ  ភិក្ខុពីរររ្សលើក្វត្តេងឃក្ដី ។ 
 ១៤- សមពហុោបិ  ឯកំ  ឧកខិបនតិ  ភិក្ខុសប្ចើនររ្ សលើក្វត្តភិក្ខុ
មួយររ្ក្ដី ។ 
 ១៥- សមពហុោបិ  ចទេ  ឧកខិបនតិ     ភិក្ខុសប្ចើររ្ សលើក្វត្តភិក្ខុពីរ
ររ្ក្ដី ។ 
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 ១៦- សមពហុោបិ  សមពហុចេ  ឧកខិបនតិ  ភិក្ខុសប្ចើនររ្សលើក្វត្ត
ភិក្ខុសប្ចើនររ្ក្ដី ។ 
 ១៧- សមពហុោបិ  សង្ឃំ  ឧកខិបនតិ  ភិក្ខុសប្ចើនររ្សលើក្វត្តេងឃ
ក្ដី ។ 
 ១៨- សចង្ោបិ  សង្ឃំ  ឧកខិបតិ  េងឃសលើក្វត្តេងឃក្ដី ។ 
 - មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សរើក្មមជាពួក្ទាំងមិនប្រក្រសោយវម៌ 
។សរ។ េងឃសលើក្វត្តេងឃក្ដី ក៏្ស ម្ េះថាមិនហមនជាក្មមភិក្ខុមិនប្តូ្វសវេើ
សទ ។  (រិ.៨/១៩៩) ។ 

កមេមិន្តូវចធេើដនទចទៀត 
 - ញតតិវិបននចញ្ច  កមេំ  អនុស្ោវនសម្បននំ  ក្មមវរិត្តិសោយ
ញត្តិ ហត្រររ្ិែ៌សោយអនុេាវ្ ។ 
 - អនុស្ោវនវិបននចញ្ច  កមេំ  ញតតិសម្បននំ  ក្មមវរិត្តិសោយ
អនុេាវ្ ហត្រររ្ិែ៌សោយញត្តិ ។ 
 - ញតតិវិបននចញ្ច  កមេំ  អនុស្ោវនវិបននំ  ក្មមវរិត្តិសោយញត្តិ
ផង វរិត្តិសោយអនុេាវ្ផង ។ 
 - អញ្ញ្ាបិ  ធមាា  កមេំ  ក្មមខុេចាក្វម៌ក្ដី ។ 
 - អញ្ញ្ាបិ  វិនោ  កមេំ  ក្មមខុេចាក្វន័ិយ ។ 
 - អញ្ញ្ាបិ  សតថុ សាសនា  កមេំ  ក្មមខុេចាក្េត្ថុស្ដេន៍។ 
 បដិកុដឋកត ំ   ចរ    ភិកខចវ   កមេំ   អធមេកំ   កុប្បំ   អដឋនារហំ 
អកមេំ  ន  រ  ករណីយំ  មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សរើក្មមហែលប្ពេះពុទ្
ប្ទង់តិ្េះសែៀល ជាក្មមមិនប្រក្រសោយវម៌ ជាក្មមក្សប្មើក្ ជាក្មមមិន
គួរែល់សែតុ្ ក៏្ស ម្ េះថាមិនហមនជាក្មមភិក្ខុមិនប្តូ្វសវេើសទ។(រិ.៨/២០៤) 

(ចប់ធមព៌ួក១៨) 
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ឯកូ្វសីតិកៈ ពួក១៩ 

{rYs| 

 
អំវី្ទនាប់ចជើង 

ព្ នាប្ប់ទជ្ឈើងចដលភិកាមុ្ិនគួរពាក់មាន ១៩ ព្ប្បទភ គ ឺ: 

១- កដឋបាទុកា ប្ទ្រ់សរើងស ើ ។ 
២- ាេបតតបាទុកា ប្ទ្រ់សរើងេលឹក្សតន ត្ ។ 
៣- ចវ ុបតតបាទុកា ប្ទ្រ់សរើងេលឹក្ឫេសី ។ 
៤- តិណបាទុកា   ប្ទ្រ់សរើងសៅម  ។ 
៥- មុញ្ជបាទុកា   ប្ទ្រ់សរើងសៅម ោ៉ារលង ។ 
៦- បវេជបាទុកា   ប្ទ្រ់សរើងសៅម ែាំសែក្ទនាយ ។ 
៧- ហិនាាេបាទុកា   ប្ទ្រ់សរើងេលឹក្ទហនស ។ 
៨- កមេបាទុកា     ប្ទ្រ់សរើងសៅម មានពែ៌ែ្ចផ្កក  ្ក្។ 
៩- កមពេបាទុកា      ប្ទ្រ់សរើងេាំពត់្ ហែលសគត្ាញសោយ

សរាមេត្េ ។ 
១០- ចសាវណណមោ  បាទុកា  ប្ទ្រ់សរើងមាេ ។ 
១១- រូបិយមោ  បាទុកា ប្ទ្រ់សរើងប្បាក់្ ។ 
១២- ចវ ុរិយមោ  បាទុកា  ប្ទ្រ់សរើងហក្វពិទ្រយ ។ 
១៣- មណិមោ   បាទុកា ប្ទ្រ់សរើងហក្វមែី ។ 
១៤- ផេិកមោ  បាទុកា   ប្ទ្រ់សរើងហក្វសផលក្ ។ 
១៥- កំសមោ  បាទុកា   ប្ទ្រ់សរើងេាំរទឹ្ិ ។ 
១៦- ការមោ  បាទុកា   ប្ទ្រ់សរើងហក្វក្ញ្ច ក់្ ។ 
១៧- តិបុមោ   បាទុកា   ប្ទ្រ់សរើង េាំែបា៉ាហាាំង ។ 
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១៨- សីសមោ  បាទុកា ប្ទ្រ់សរើងេាំែភក់្ ។ 
១៩- តមពចោហមោ  បាទុកា  ប្ទ្រ់សរើងទង់ហែង ។ 
* ប្ទ្រ់សរើងទាំងអេ់សនេះភិក្ខុណារក់្ ប្តូ្វអារត្តិទុក្កែ ។ 

 

(ចប់ធមព៌ួក១៩) 

 
r(0)s 

 

 

 វីសតិកៈ ពួក២០ 

{rYs| 

 
្សីដ២០រំវកួ 

- ព្ស ី១០ រួក 

១- មាតុរកខិា   ស្េីហែលមាដ យហថរក្ា ។  
២- បិតុរកខិា      ស្េីហែលឪពុក្ហថរក្ា ។ 
៣- មាាបិតុរកខិា  ស្េីហែលមាដ យឪពុក្ហថរក្ា ។ 
៤- ភាតុរកខិា      ស្េីហែលរងរត្នប្រុេហថរក្ា ។ 
៥- ភគនិីរកខិា    ស្េីហែលរងរត្នស្េីហថរក្ា ។ 
៦- ញាតិរកខិា    ស្េីហែលពួក្ញាតិ្ហថរក្ា  
៧- ចាតតរកខិា    ស្េីហែលរនមានសគ្នប្ត្វងសសេមើគ្នន ហថរក្ា ។ 
៨- ធមេរកខិា        ស្េីហែលអនក្ប្រប្ពឹត្តវម៌ប្ត្ូវគ្នន ហថរក្ា ។ 
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៩- សារកាា          ស្េីហែលប្រុេហថរក្ាទុក្តាំងពីសៅក្នុងនផទ។ 
១០- សបរិទណ្ណោ  ស្េីហែលទទួលែែដឹ ងរចួសែើយ ។ 
- ភរិយ ១០ រួក 

១១- ធនកកីា       ភរោិហែលរុរេសលាេះមក្សោយប្ទពយ ។ 
១២- អនរោសិនី  ភរោិសៅរមួជាមួយប្រុេសោយសពញចិត្ត។ 
១៣- ចភាគោសិនី  ភរោិហែលប្រុេឲ្យសភាគៈ សែើយសៅរមួ

ជាមួយ ។ 
១៤- បដោសិនី  ភរោិហែលប្រុេឲ្យេាំពត់្សេលៀក្ែែដ រ់

សែើយសៅរមួជាមួយ ។ 
១៥- ឱទបតតកិនី  ភរោិហែលតាំងស ើងសោយការប្ចូចទឹក្ ។  
១៦- ឱភតរុមពោ  ភរោិហែលប្រុេោក់្ប្ទន្លឲ្យសែើយសៅ

រមួជាមួយ ។ 
១៧- ោសីភរិោ  ស្េីហែលសប្រើប្បាេ់ជាខាុាំផង ជាភរោិផង។ 
១៨- កមេការីភរិោ  ស្េីហែលសវេើការ នួលផងជាភរោិផង។ 
១៩- ធជាហោ   ស្េីហែលសគចារ់ពីក្ងទ័ពមក្សវេើជាភរោិ ។ 
២០- មុហុតតិកា    ស្េីហែលប្រុេបានសៅរមួគ្នន មួយរ ាំសពច។  
* ស្េីទី១ ែល់ទី៨ ខ្មងសែើម គឺជាមាច េ់េមផេសសលើខលួនឯង សរើ

សទេះប្រប្ពឹត្តខុេក្នុងសមថុន ក៏្មិនស ម្ េះថាោច់កាសម, ហត្ស្េី១២ពួក្
ខ្មងសប្កាម សរើហា នប្រប្ពឹត្តក្នុងអេទ្មមជាមួយប្រុេែនទ ស ម្ េះថា
ោច់ កាទម្ស ុ ម្ោិាោរសកិាខ រេ សោយពិត្ ។ ចាំហែក្ខ្មងរុរេវញិគឺមិន 
ប្ត្ូវប្រប្ពឹត្តក្នលងប្រនពែី ក្នុងស្រេដីទាំង២០ចាំពួក្សនេះសោយឧបាយ
ណាមួយស ើយ ។ 
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បគុគេ២០វួក សង្ឃមិនគប្បីឲ្យឧបសម្បោ(១) 
 ១- អនុបជ្ាយចកា  កុ្លរុប្ត្គ្នម នឧររាយ៍ ។ 
 ២- សចង្ឃន  ឧបជ្ាចយន  សោយមានេងឃជាឧររាយ៍ ។ 
 ៣- គចណន  ឧបជ្ាចយន  សោយមានគែៈជាឧររាយ៍ ។ 
 ៤- បណោកុបជ្ាចយន សោយមានឧររាយ៍ជាមនុេសសខទើយ។ 
 ៥- ចថយ្យសំោសកុបជ្ាចយន  សោយមានឧររាយ៍ ជា
មនុេសលួចេង្ខេ េ ។ 
 ៦- តិតថិយប្បកកនតកុបជ្ាចយន  សោយមានឧររាយ៍ ជា
មនុេសច្លតិ្រ ថយិ ។ 
 ៧- តិរច្ឆានគតុបជ្ាចយន  សោយមានឧររាយ៍ ជាេត្េ
តិ្រចាា ន ។ 
 ៨- មាតុោតកុបជ្ាចយន  សោយមានឧររាយ៍ ជាអនក្
េមាល រ់មាត ។ 
 ៩- បិតុោតកុបជ្ាចយន  សោយមានឧររាយ៍ ជាអនក្
េមាល រ់រិត ។ 
 ១០- អរហនតោតកុបជ្ាចយន  សោយមានឧររាយ៍ ជាអនក្
េមាល រ់ប្ពេះអរែនត ។ 
 ១១- ភិកខុនីទូសកុបជ្ាចយន  សោយមានឧររាយ៍ ជាអនក្
ប្រទ្េដភិក្ខុនី ។ 
 ១២- សង្ឃចភទកុបជ្ាចយន  សោយមានឧររាយ៍ ជាអនក្
រាំហរក្េងឃ ។ 

                                                            

១- សមើលពួក្៣២/៨៨៦ ផង ។ 
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 ១៣- ចោហិតុប្ាទកុបជ្ាចយន  សោយមានឧររាយ៍ ជា
អនក្សវេើពុទ្សលាែិតុ្រាទ ។ 
 ១៤- ឧភចាវ្យញ្ជនកុបជ្ាចយន  សោយមានឧររាយ៍ ជា
មនុេសមានសភទពីរ ។ 
 ១៥- អបតតចកា    កុ្លរុប្ត្គ្នម នបាប្ត្ ។ 
 ១៦- អរីវរចកា  កុ្លរុប្ត្គ្នម នចីវរ ។ 
 ១៧- អបតតរីវរចកា  កុ្លរុប្ត្គ្នម នទាំងបាប្ត្ទាំងចីវរ ។ 
 ១៨- ោរិតចកន  បចតតន  កុ្លរុប្ត្ហែលខចីបាប្ត្សគ ។ 
 ១៩- ោរិតចកន  រីវចរន  កុ្លរុប្ត្ហែលខចីចីវរសគ ។ 
 ២០- ោរិតចកន  បតតរីវចរន  កុ្លរុប្ត្ខចីបាប្ត្និងចីវរសគ ។ 
 * ចោ  ឧបសម្បចទយ្យ  អាបតតិ  ទុកកដស្ស ភិក្ខុណាឲ្យ
ឧរេមបទ(រុគគល២០ពួក្សនេះ) ប្ត្វូអារត្តិទុក្កែ ។ 

សកាាយទិដឋិ២០ 
- រួករូប្ប ៤ 

 ១- រូបំ  អតតចា  សមនុបស្សតិ ស ើញររ្ថាជាខលួន ។ 
 ២- រូបវនតំ  អាានំ  សមនុបស្សតិ ស ើញខលួនមានររ្ ។ 
 ៣- អតតនិ  រូបំ  សមនុបស្សតិ  ស ើញររ្ក្នុងខលួន ។ 
 ៤- រូបសេឹ  អាានំ  សមនុបស្សតិ ស ើញខលួនក្នុងររ្ ។ 

- រួកទវ នា ៤ 

 ៥- ចវទនំ  អតតចា សមនុបស្សតិ ស ើញសវទ្ថាជាខលួន ។ 
 ៦- ចវទនាវនតំ  អាានំ  សមនុបស្សតិ  ស ើញខលួនមានសវទ្   
 ៧- អតតនិ  ចវទនំ  សមនុបសស្តិ ស ើញសវទ្ក្នុងខលួន ។ 
 ៨- ចវទនាយ  អាានំ  សមនុបស្សតិ  ស ើញខលួនក្នុងសវទ្ ។  
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- រួកសញ្ញា  ៤ 

 ៩- សញ្ញំ  អតតចា  សមនុបស្សតិ ស ើញេញ្ញា ថាជាខលួន ។ 
 ១០- សញ្ញាវនតំ    អាានំ    សមនុបស្សតិ     ស ើញខលួនថាមាន 
េញ្ញា  ។ 
 ១១- អតតនិ  សញ្ញំ  សមនុបស្សតិ ស ើញេញ្ញា ក្នុងខលួន ។ 
 ១២- សញ្ញាយ  អាានំ  សមនុបស្សតិ  ស ើញខលួនក្នុងេញ្ញា ។ 

រួកស ា្ រ ៤ 

 ១៣- សង្ខាចរ  អតតចា  សមនុបស្សតិ  ស ើញេង្ខខ រ
ទាំងឡាយថាជាខលួន ។ 
 ១៤- សង្ខារវនតំ  អាានំ  សមនុបស្សតិ   ស ើញខលួនមានេង្ខខ រ 
 ១៥- អតតនិ  សង្ខាចរ  សមនុបស្សតិ  ស ើញេង្ខខ រទាំងឡាយ
ក្នុងខលួន ។ 
 ១៦- សង្ខាចរសុ  អាានំ  សមនុបស្សតិ ស ើញខលួនក្នុងេង្ខខ រ
ទាំងឡាយ ។ 

- រួកវិញ្ញា   ៤ 

 ១៧- វិញ្ញាណំ  អតតចា  សមនុបស្សតិ ស ើញវញិ្ញា ែថាជា
ខលួន ។ 
 ១៨- វិញ្ញាណវនតំ  អាានំ  សមនុបស្សតិ  ស ើញខលួនមាន
វញិ្ញា ែ ។ 
 ១៩- អតតនិ  វិញ្ញាណំ  សមនុបស្សតិ    ស ើញវញិ្ញា ែក្នុងខលួន. 
 ២០- វិញ្ញាណសេឹ   អាានំ   សមនុបស្សតិ   ស ើញខលួនក្នុង
វញិ្ញា ែ ។ 
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បឋវីធាតុមាន២០ 
 ១- ចកសា  េក់្   
 ២- ចោមា  សរាម   
 ៣- នោ  ប្ក្ចក្    

៤- ទនាា    សវមញ   
 ៥- តចច្ឆ  ហេបក្   
 ៦- មំស ំ   ស្ដច់   
 ៧- នហារ ូ   េរនេ  
 ៨- អដឋ ិ  អែតឹង   
 ៩- អដឋិមិញ្ជំ  ខួរក្នុងអែតឹង  
 ១០-វកកំ  ត្ប្មងរេាវៈ  

១១- ហទយំ  សរេះែ្ង  
១២- យកនំ  សថលើម  
១៣- កិចោមកំ វាវ  
១៤- បិហកំ  ប្ក្ពេះ  
១៥- បបាាសំ  េួត្  
១៦- អនត ំ   សរេះសវៀនវាំ 
១៧- អនតគុណំ    សរេះសវៀនត្្ច  
១៨- ឧទរិយំ  អាហារថមី  
១៩- ករីសំ    អាហារចាេ់  
២០- មតថេុងគំ   ខួរក្នុងក្ាល ។ 

(ចប់ធមព៌ួក២០) 

 
r(0)s 
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អតិរ កវីសតិកៈ ពួករ ើស២០ 

{rYs| 
 

អាសនៈ ២១ 
3 

១- អាសនរិ អាេនៈខពេ់ែួេប្រមាែ ។ 
 ២- បេលងក ហប្គហែលមានសរើងវចិិប្ត្ររ្េត្េស្ដហាវ ។ 
 ៣- ចាណក ប្ពាំហែលមានសរាមហវងជាង៤ធ្លន រ់ ។ 
 ៤- រិតតក ក្ប្មាលហែលសវេើសោយសរាមេត្េ វចិិប្ត្សោយ
ររ្េត្េស្ដហាវ ។ 
 ៥- បដិក ក្ប្មាលពែ៌េ ហែលសវេើសោយសរាមេត្េ ។ 
 ៦- បដេិក ក្ប្មាលហែលសវេើសោយសរាមេត្េ ជាផ្កក ចសង្ខក ម.  
 ៧- តូេិក ក្ប្មាលហែលញាត់្សោយេមលីគ ។ 
 ៨- វិកតិក ក្ប្មាលហែលសវេើសោយសរាមេត្េ វចិិប្ត្សោយ
ររ្េត្េ មានេីែៈ និងខ្មល វាំជាសែើម ។ 
 ៩- ឧទធចោមិ ក្ប្មាលហែលសវេើសោយសរាមេត្េមានសរាមប្ចាង
ស ើងហត្មាខ ង ។ 
 ១០- ឯកនតចោមិ  ក្ប្មាលហែលសវេើសោយសរាមេត្េ មានសរាម
ប្ចាងស ើងទាំងពីរខ្មង ។ 
 ១១- កដិស្ស ក្ប្មាលហែលសវេើសោយឌិនមាេ និង េ្ប្ត្
សែើយចាក់្ហស្េេះសោយរត្នៈ ។ 
 ១២- ចកាចសយ្យ  ក្ប្មាលហែលសវេើសោយេរនេេ្ប្ត្ សែើយ
ចាក់្ហស្េេះសោយរត្នៈ ។ 
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 ១៣- កមពេ ក្ប្មាលហែលសវេើសោយសរាមេត្េ ។ 
 ១៤- កុតតក ក្ប្មាលហែលសវេើសោយសរាមេត្េ លមមចុេះពួក្
ស្េីរបាាំ១៦្ក់្ ររាាំបាន ។ 
 ១៥- ហតថតថរ ក្ប្មាលេប្មារ់ប្កាលសលើខនងែាំរ ី។ 
 ១៦- អស្សតថរ ក្ប្មាលេប្មារ់ប្កាលសលើខនងសេេះ ។ 
 ១៧- រថតថរ ក្ប្មាលេប្មារ់ប្កាលសលើរថ ។ 
 ១៨- អជិណប្បចវណិ  ក្ប្មាលហែលសវេើសោយហេបក្ខ្មល  ។ 
 ១៩- កទរេិមិគប្បវរប្បរចតថរណ  ក្ប្មាលែ៏ឧត្តមហែលសគសវេើ 
សោយហេបក្េត្េ ល្េ ។ 
 ២០- សឧតតររឆទ  ទីហែលមានពិតនពែ៌ប្ក្ែមខ្មងសលើ ។ 
 ២១- ឧភចាចោហិតកុបធាន  សខនើយមានពែ៌ប្ក្ែមទាំង
ពីរខ្មង (គឺសខនើយក្ាល និងសខនើយសរើង) ។ 

ចោ  ធាចរយ្យ  អាបតតិ  ទុកកដស្ស  (អាេនៈទាំងសនេះ)ភិក្ខុណា
សប្រើប្បាេ់ ប្តូ្វអារត្តិទុក្កែ ។ 
 * សៅក្នុងរិែក្សលខ៧អាេនៈស ើញមានហត្២០រ៉ាុសណាណ េះគឺ
មិនស ើញមានទី១៣ ក្មពលៈ, ឯរិែក្សលខ១០សទើរស ើញមានប្គរ់
ទាំង ២១ ។ 
  ចំ្ំ  រណាដ អាេនៈទាំង២១សនេះ  អាេនៈ៣   គឺអាេនទិ១
រលលងកៈ ១  និងត្្លិក្ៈ ១  ប្ពេះអងគប្ទង់ហាមមិនឲ្យទាំងសែក្ ទាំង
អងគុយ ឯអាេនៈ១៨ សប្ដសនេះសរើជាអាេនៈែ៏សេេជាគិែិវក័ិ្ែ គឺ
អាេនៈហែលហរលក្េប្មារ់ប្គែេថ ប្ទង់អនុញ្ញា ត្ឲ្យអងគុយបាន ហត្
សែក្មិនបាន ។ 

ន  ភិកខចវ   កិញ្ចិ    រមេំ   ធាចរតវេំ    ចោ    ធាចរយ្យ    អាបតតិ   
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ទុកកដស្ស ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនប្តូ្វសប្រើប្បាេ់ហេបក្េត្េ
ណាមួយសទ ភិក្ខុណាសប្រើប្បាេ់ ប្តូ្វអារត្តិទុក្កែ ។ 

វជជនីយបុគគេ២១វួក 
១- ភិកខុន ី      ្ងភិក្ខុនី ។ 

 ២- សិកខមានា      ្ងេិក្ខមា្ ។ 
 ៣- សាមចណចោ   ស្ដមសែរ ។ 
 ៤- សាមចណរី      ្ងស្ដមសែរ ី។ 
 ៥- សិកាាបរចកាាតចកា  ភិក្ខុហែលសរលលាេិកាខ  ។ 
 ៦- អនដិមវតថុ  អជ្ាបននចកា  ភិក្ខុហែលប្តូ្វអនដិមវត្ថុ(ប្តូ្វអារត្តិ
បារារិក្ណាមួយ) ។ 
 ៧- អាបតតិោ  អទស្សចន  ឧកខិតតចកា  ភិក្ខុហែលេងឃសលើក្វត្ត
សប្រេះមិនស ើញអារត្តិ ។ 
 ៨- អាបតតិោ  អប្បដិកចមេ  ឧកខិតតចកា  ភិក្ខុហែលេងឃសលើក្
វត្តសប្រេះមិនេហមដងអារត្តិ ។ 

៩- បាបិកាយ  ទិដឋិោ  អប្បដិនិស្សចគគ    ឧកខិតតចកា    ភិក្ខុ
ហែលេងឃសលើក្វត្ត សប្រេះមិនលេះរង់ទិែាិអាប្ក្ក់្ ។ 
 ១០- បណោចកា        មនុេសសខទើយ ។ 
 ១១- ចថយ្យសំោសចកា   រុគគលលួចេង្ខេ េ ។ 
 ១២- តិតថិយបកកនតចកា     ភិក្ខុច្លសៅកាន់លទិ្តិ្រ ថយិ ។ 
 ១៣- តិរច្ឆានគចា      េត្េតិ្រចាា ន ។ 
 ១៤- មាតុោតចកា      រុគគលេមាល រ់មាត ។ 
 ១៥- បិតុោតចកា      រុគគលេមាល រ់រិត ។ 
 ១៦- អរហនដោតចកា     រុគគលេមាល រ់ប្ពេះអរែនត ។ 
 ១៧- ភិកខុនទីូសចកា      រុគគលប្រទ្េដភិក្ខុនី ។ 
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 ១៨- សង្ឃចភទចកា      រុគគលរាំហរក្េងឃ ។ 
 ១៩- ចោហិតុប្ាទចកា  រុគគលញុាាំងពុទ្សលាែិត្ឲ្យពុរពង។ 
 ២០- ឧភចាវ្យញ្ជនចកា  មនុេសសភទពីរ ។ 
 ២១- គហចោោ   ប្គែេថ ។ 
 * វរជនីយរុគគលទាំងអេ់សនេះ េងឃគរបីសវៀរ សោយអាំណាច
ការសវេើឲ្យសៅសប្ដែត្ថបាេ ។ ហមនពិត្ រុគគលទាំង២១ពួក្សនេះ សរើ
េងឃសវេើឧសបាេថជាមួយ ឧក្ខិត្តក្ភិក្ខុ៣ពួក្ប្ត្ូវអារត្តិបាចិត្តិយៈ 
រុគគលទាំងឡាយែ៏សេេប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ ។ 

ច្បត២១វួក 
- សប្រត្២១ពួក្សនេះសែើយ ហែលប្ពេះមហាសមាគគលាល នបាន

ស ើញ សៅសពលសលាក្សវេើែាំសែើ រចុេះពីភនាំគិរឈក្្ែ ប្តច់សៅរិែឌ បាត្ 
សែើយសវេើការញញឹមឲ្យប្បាក្ែចាំសរេះមុខប្ពេះលក្ខែសត្ថរ ។ 

១-អដឋិសងខេិកច្បត  សប្រត្ហែលមានរាងអែតឹងឥត្មានស្ដច់។ 
២- មំសចបសីច្បត   សប្រត្មានរាងកាយែ្ចចសប្មៀក្ស្ដច់ ។ 
៣- មំសបិណោច្បត   សប្រត្មានរាងកាយែ្ចែុាំស្ដច់ ។ 
៤- និរឆវីច្បត   សប្រត្មានរាងកាយរង្ខលឥត្ហេបក្ ។ 
៥- អសិចោមច្បត  សប្រត្មានោវសោត្ជារ់រាងកាយែ្ចជា

សរាម ។ 
៦- សតតិចោមច្បត  សប្រត្មានលាំហពងជារ់រាងកាយែ្ចជា

សរាម ។ 
៧- ឧសុចោមច្បត  សប្រត្មានប្ពួញជារ់រាងកាយែ្ចសរាម។ 
៨- សូរិចោមច្បត   សប្រត្មានមជុលជារ់រាងកាយែ្ចជាសរាម  
៩- សូរិចោមច្បតទី២  សប្រត្មានហែក្ស្េួចចាក់្ប្ចូងប្ចាង

ជាសរាម ។ 
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១០- កុមភណោច្បត សប្រត្មានពងវាំរ៉ាុនក្តម ។ 
១១- គូថកូបនិមុគគច្បត  សប្រត្លិចក្រ់ក្នុងរសៅដ អាចម៍ ។ 
១២- គូថោទកច្បត      សប្រត្ហែលេីុអាចម៍ ។ 
១៣- និរឆវិតថីច្បត  សប្រត្ស្េីមានរាងកាយរង្ខលឥត្ហេបក្។  
១៤- មងគុេិច្បត(១)សប្រត្មានរាងកាយអាប្ក្ក់្េតុយគួរសខពើម។  
១៥- ឱកិេិនីច្បត  សប្រត្មានរាងកាយសស្ស្ដចសោយរសងើក្

សភលើង ។ 
១៦- អសីសកព្ធរព្បត  សប្រត្ឥត្មានក្ាលែ្ចស្ដក្អេុភ ។ 
១៧- ភកិខុច្បត     សប្រត្មានរាងេណាា នែ្ចភិក្ខុ ។ 
១៨- ភិកខុនចី្បត  សប្រត្មានរាងេណាា ែ្ចភិក្ខុនី ។ 
១៩- សិកខមានាច្បត  សប្រត្មានរាងេណាា នែ្ចេិក្ខមា្ ។ 
២០- សាមរណ្ រព្បត  សប្រត្មានរាងេណាា នែ្ចស្ដមសែរ។ 
២១- សាមរណ្ ីរព្បត  សប្រត្មានរាងេណាា នែ្ចស្ដមសែរ។ី 

ចឈាាះរដឋោំង២១សម័យបុោណ 
១- កុរុ  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ឥនទរត្ត  
២- សកក មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ក្រិលពេដុ  
៣- ចកាសេ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ស្ដវត្ថី  
៤- មគធៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  រារប្គឹេះ  
៥- អងគ  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ចមា៉ា   
៦- អវនត ិ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ឧសរជនី  
៧- បញ្ញាេៈ  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ក្មបិល  
៨- វជជ ី មានរារធ្លនីស ម្ េះ  សវស្ដលី  

                                                            

១- ក្នុងររសិចាទនថ ថា ទុគគនធច្បត ។ 
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៩- គនាោរៈ  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ត្ក្កេិលា  
១០- ចរតិ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  សស្ដត្ថិវតី្  
១១- វង្ស  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  សកាេមពី  
១២-វិចទហៈ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  មិថិលា  
១៣- កចមាាជ  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ទេ រក្ៈ  
១៤- មរឆ មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ស្ដគល  
១៥- ភគគ  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  េុងសុមារគិរ  
១៦- កាស ី មានរារធ្លនីស ម្ េះ  ររាែេី  
១៧- មេល  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  កុ្ស្ដវតី្  
១៨- សុរចសន  មានរារធ្លនីស ម្ េះ  មថុរា  
១៩- អស្សក មានរារធ្លនីស ម្ េះ  សបាត្លិ  
២០-ចកាេិយ  មានរារធ្លនីស ម្ េះ    រាមប្គ្នម,  សទវទែៈ  
២១- អងគុតតោប  មានរារធ្លនីស ម្ េះ   អារែៈ ។ 
* រែាចាំនួន៥គឺ េក្កៈ  សកាលិយៈ  ភគគៈ វសិទែៈ និង អងគុត្តរារៈ 

សទើរនឹងសក្ើត្េម័យសប្កាយ ។ 
អចនសនៈ ២១ 

 រក្យថា អសនេនៈ ហប្រថាការហេេងរក្មិនគួរ គឺចិញ្ច ឹមរីវតិ្
សោយការហេេងរក្រចច័យណាមួយសោយក្មាល ាំងគាំនិត្ប្បាជាា ររេ់ខលួន 
ឬឲ្យវត្ថុណាមួយែល់ប្គែេថហែលមិនគួរឲ្យ សែើមបីែ្រយក្រចច័យមក្
ចិញ្ច ឹមរីវតិ្ រចច័យហែលសក្ើត្ស ើងសោយការពយោមឲ្យវត្ថុណាមួយ
ែល់ប្គែេថហររសនេះសៅថា អសនេនៈ ។ អសនេនៈ មានសប្ចើន
ោ៉ាងហត្ក្នុងទីសនេះសលើក្យក្ជាសគ្នលៗមក្ពែ៌្ែ្ចត្សៅ : 

១- ចវ ុោនំ ការឲ្យឫេសី(ែល់ប្គែេថហែលមិនគួរឲ្យ) ។ 
២- បតតោន ំ ការឲ្យេលឹក្ស ើ(ែល់ប្គែេថហែលមិនគួរឲ្យ)។ 
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៣- បុបផោន ំ ការឲ្យផ្កក ស ើ(ែល់ប្គែេថហែលមិនគួរឲ្យ) ។ 
៤- ផេោនំ ការឲ្យហផលស ើ(ែល់ប្គែេថហែលមិនគួរឲ្យ) ។ 
៥- ទនតកដឋោនំ ការឲ្យស ើេទន់(ែល់ប្គែេថហែលមិនគួរឲ្យ) 
៦- មុចោទកោនំ  ការឲ្យទឹក្លុរមុខ ទឹក្ខពុរមាត់្ ជាសែើម

(ែល់ប្គែេថហែលមិនគួរឲ្យ) ។ 
៧- សិនានោនំ  ការឲ្យវត្ថុេប្មារ់ង្ត្ េប្មារ់ក្ក់្ (ស្ដរ ្) ។ 
៨- រុណណោនំ  ការឲ្យសប្គឿងលមតិត្េប្មារ់លារ(ែល់ប្គែេថ

ហែលមិនគួរឲ្យ) ។ 
៩- មតតិកោនំ  ការឲ្យែីេតិត្(ែល់ប្គែេថហែលមិនគួរឲ្យ) ។ 
១០- ច្ឆដុកម្យា  ការប្រប្ពឹត្តិរ ទ្ ររនទន់កាយវាចា(ចាំសរេះ

ទយក្ ឬឥេសររន មានេក្ដិវាំ) ។ 
១១- មុគគសូបា  ការសរលរក្យែ្ចេមលេហែដ ក្បាយ(សអ

ខលេះអែតិនខលេះ គឺពិត្ខលេះ មិនពិត្ខលេះ) ។ 
១២- បារិភដ្យា  ការផ្កគ រ់ផគុនប្ត្ក្្ល(គឺរួយសលើក្រីពក្្នសៅ

ររេ់ប្ត្ក្្លសវេើែ្ចជាឱពុក្មាដ យសគ) ។ 
១៣- ជង្ឃចបសនិកំ  ការរសប្មើប្ត្ក្្លសោយក្មាល ាំងេមង (គឺ

ទទួលរា៉ា រ់រងការង្ខរររេ់ប្គែេថ មាន ា្ំេាំរុប្ត្ជាសែើម) ។ 
១៤- ចវជជកមេំ  ការសវេើសពទយពយបាលរាំងឺ(ែល់រុគគលហែលមិន

គួរ, តមវនិោនុញ្ញា ត្ ភិក្ខុអាចសវេើថាន ាំែល់រុគគល២៥ពួក្គឺ េែវមមិក្
ទាំង៥ មាត រិត ឧរោា ក្មាតរិត រែឌុ រលាេ សវយយវចចៈររេ់
ភិក្ខុ, (ញាតិ្ភិក្ខុ១០ពួក្) គឺ រងប្រុេ រត្នប្រុេ រងស្េី រត្នស្េី មាដ យ-
មីង ឬ មាដ យវាំខ្មងមាដ យ ឪពុក្មា ឬ ឪពុក្វាំខ្មងមាដ យ ឪពុក្មាខ្មង
ឪពុក្ ឪពុក្វាំខ្មងឪពុក្ មាដ យមីងខ្មងឪពុក្ មាដ យវាំខ្មងឪពុក្ ។ 
មនុេសអាគនតុក្ៈ សចារ(ក្ាំណាច) រនចាញ់េប្ង្ខគ ម ឥេសររន រន
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ហែលសគកាត់្កាល់សចាល ។ សទេះជាក្្នសៅររេ់រនទាំងសនេះរែ្ត្
ែល់ញាតិ្៧េ ដ្ ន ភិក្ខុគួរសវេើឲ្យបាន រនសប្ដសនេះមានរងនថល រត្ននថល 
មាដ យមីង ឬមាដ យវាំនថលជាសែើម សរើជារ់ជាញាតិ្សទើរគួរសវេើឲ្យបាន សរើ
មិនជារ់សទ អាចឲ្យតមរយៈរនជាញាតិ្បាន ។ 

១៥- ទូតកមេំ  ការសវេើជាទ្ត្( ា្ំែាំែឹងររេ់ប្ត្ក្្ល) ភិក្ខុអាច
សវេើទ្ត្ក្មមបាន ចាំសរេះរុគគល៩ពួក្គឺេែវមមិក្៥ រែឌុ រលាេៈ 
សវយយវចចក្រ មាត និង រិត ។ រនសប្ដសនេះបានហត្ចាំសរេះរក្យណា
ជាក្របិយៈ ។ 

១៦- បហិណគមនំ  ការទទួលខលួនជាអនក្រសប្មើប្ត្ក្្ល ។ 
១៧- បិណោប្បដិបិណោិកំ  ការឲ្យរិែឌ បាត្ែល់ប្ត្ក្្លសែើយ

ហេេងរក្មក្ររសិភាគខលួនឯង ជាខ្មងសប្កាយ ។ 
១៨- ោនូបោនំ ការឲ្យសៅឲ្យមក្ (ចងចិត្តទយក្ឲ្យប្រេះថាល

នឹងខលួន) ។ 
១៩- វតថុវិជាា  ការសរៀនវជិាជ សវេើជាប្គូសមើលែីរ័យភ្មិ ។ 
២០- នកខតតវិជាា  វជិាជ សរៀនសមើលនក្ខត្តឫក្ស មានចារ់ោម

សមើល នថង ហខ ជាសែើម (ក្នុងគមពីរចុលលវគគ អារញ្ាិក្វត្ត ប្ពេះអងគប្ទង់
អនុញ្ញា ត្ឲ្យភិក្ខុអនក្សៅក្នុងនប្ព សរៀនឲ្យសចេះែឹងន្វផ្កក យនក្ខត្តឫក្ស 
ប្ពមទាំង ល្ េក្នុងទិេ េ្មបីសោយឯក្សទេ សែើមបីការររអនតរាយ
អាំពីសចារជាសែើម រ៉ាុហនតកុ្ាំចិញ្ច ឹមរីវតិ្សោយចាំសែេះវជិាជ ស្េះស ើយ) ។  

២១- អងគវិជាា      ការសរៀនវជិាជ សវេើប្គូទយលក្ខែៈខលួនប្បាែ 
ររេ់រុរេស្រេដី  ថាមានរុែយ  េក្ដិ  យេ  ររវិារ  មានប្ទពយេមបត្តិ  
េដុក្េដមភជាសែើម ។  

r(0)s 
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ឥន្រនទិយ ២២ 

3 
១- រកខុន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺ ហភនក្ ។ 
២- ចសាតិន្ទនរិយំ ឥគនទិយគឺ  ប្ត្សចៀក្ ។ 
៣- ោនិន្ទនរិយំ ឥគនទិយគឺ  ប្ចមុេះ ។ 
៤- ជិវហិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺ  អណាដ ត្ ។ 
៥- កាយិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺ  កាយ ។ 
៦- មនិន្ទនរិយ ំ  ឥគនទិយគឺ  ចិត្ត ។ 
៧- ឥតថិន្ទនរយំិ   ឥគនទិយគឺ  ភាវៈជាស្េី ។ 
៨- បុរិសិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺ  ភាវៈជាប្រុេ ។ 
៩- ជីវិតិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺ ការរេ់សៅ ។ 
១០- សុខិន្ទនរិយ ំ ឥគនទិយគឺ សេចក្ដីេុខ ។ 
១១- ទុកខិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺ  សេចក្ដីទុក្ខ ។ 
១២- ចសាមនស្សិន្ទនរិយំ   ឥគនទិយគឺ សេចក្ដីរកី្រាយ ។ 
១៣- ចោមនស្សិន្ទនរិយំ    ឥគនទិយគឺ   សេចក្ដីសទមនេស ។ 
១៤- ឧចបកខិន្ទនរិយំ ឥគនទិយគឺ ឧសរកាខ  ។ 
១៥- សទធិន្ទនរិយ ំ ឥគនទិយគឺ េទ្ ។ 
១៦- វីរិយិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺ ការពយោម ។ 
១៧- សតិន្ទនរិយំ ឥគនទិយគឺ  េតិ្ ។ 
១៨- សមាធិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺ េមាវិ ។ 
១៩- បញ្ញិន្ទនរិយ ំ ឥគនទិយគឺ រញ្ញា  ។ 
២០- អនញ្ញតញ្ញស្ោមីតិន្ទនរិយំ  ឥគនទិយគឺសស្ដតរត្តិមគគ-

ញ្ញា ែ ។ 
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២១- អញ្ញិន្ទនរិយំ ឥគនទិយគឺ   មគគញ្ញា ែ និង ផលញ្ញា ែ
ប្ត្ង់ក្ណាដ ល ។  

២២- អញ្ញាាវិន្ទនរិយំ   ឥគនទិយគឺ    អរែត្តផលញ្ញា ែ ។ 

3 
ខនធកៈ ២២ 

១- មហាខនធកៈ  ខន្ក្ៈសនេះមានអារត្តិ២គឺ បាចិត្តិយៈ ១ និង 
ទុក្កែ ១ ។ 

២- ឧចបាសថកខនធកៈ  មានអារត្តិ៣គឺថុលលច័យ១ បាចិត្តិយៈ១ 
និង ទុក្កែ ១ ។ 

៣- វស្សបូនាយិកកខនធកៈ  មានអារត្តិ ១ គឺ ទុក្កែ ។ 
៤- បោរណ្ណខនធកៈ  មានអារត្តិ៣គឺថុលលច័យ១ បាចិត្តិយៈ១ 

និង ទុក្កែ ១ ។ 
៥- រមេសញ្ញុតតៈ    (ចមមក្ខន្ក្ៈ)     មានអារត្តិ៣គឺ  ថុលលច័យ ១  

បាចិត្តិយៈ ១  និង ទុក្កែ ១ ។ 
៦- ចភសជជកខនធកៈ  មានអារត្តិ៣គឺ ថុលលច័យ ១ បាចិត្តិយៈ ១ 

និង ទុក្កែ ១ ។ 
៧- កឋិនកខនធកៈ  មិនមានអារត្តិអេីសទ(ហត្ក្នុងស្ដរត្ថ ៣/៤០៤

សលាក្ពិន័យជាទុក្កែ ែល់ភិក្ខុមិនសអើសពើ) ។ 
៨- រីវរសញ្ញុតត    (ចីវរក្ខន្ក្ៈ)   មានអារត្តិ៣គឺ ថុលលចច័យ ១ 

បាចិត្តិយៈ ១  ទុក្កែ ១ ។ 
៩- រចម្បយ្យកខនធកៈ   មានអារត្តិ ១ គឺ ទុក្កែ ។ 
១០- ចកាសមពិកខនធកៈ មានអារត្តិ ១ គឺ ទុក្កែ ។ 
១១- កមេកខនធកៈ មានអារត្តិ ១ គឺ ទុក្កែ ។ 
១២- បារិោសិកកខនធកៈ  មានអារត្តិ ១ គឺ ទុក្កែ ។ 
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១៣- សមុរចយកខនធកៈ   មានអារត្តិ១គឺ ទុក្កែ ។ 
១៤- សមថកខនធកៈ មានអារត្តិ២គឺ បាចិត្តិយៈ១ ទុក្កែ១ ។ 
១៥- ខុទរកវតថុកខនធកៈ   មានអារត្តិ២គឺ ថុលលច័យ១ ទុក្កែ១ ។ 
១៦- ចសនាសនកខនធកៈ  មានអារត្តិ ៣ គឺ ថុលលច័យ ១    

បាចិត្តិយៈ ១ និង ទុក្កែ ១ ។ 
១៧- សង្ឃចភទកខនធកៈ  មានអារត្តិ ២ គឺ  ថុលលច័យ ១   និង 

បាចិត្តិយៈ ១ ។  
១៨- សមាច្ឆរៈ  (វត្តក្ខន្ក្ៈ)  មានអារត្តិ ១  គឺ ទុក្កែ ។ 
១៩- បាតិចមាកខដឋបនកខនធកៈ  មានអារត្តិ ១ គឺ ទុក្កែ ។ 
២០- ភិកខុនខីនធកៈ  មានអារត្តិ២គឺ បាចិត្តិយៈ ១ ទុក្កែ ១ ។ 
២១- បញ្ចសតិកកខនធកៈ     
២២- សតសតិកកខនធកៈ 

  * រដិក្ទលខ្ ៦ ដលទ់លខ្ ៨ ទៅថាគម្ ពរីម្ហាវគ គមាន ១០ ខ្ន ធក្ៈគ ឺ: 
  - រិែក្សលខ៦   មាន២ខន្ក្ៈ ។ 

- រិែក្សលខ៧ មាន៤ខន្ក្ៈ ។ 
- រិែក្សលខ៨ មាន៤ខន្ក្ៈ ។ 
* រដិក្ទលខ្ ៩ ដលទ់លខ្ ១១ ទៅថាគម្ ពរីចលុលវគ គមាន ១២ ខ្ន ធក្ៈគ ឺ: 
- រិែក្សលខ៩ មាន៣ខន្ក្ៈ ។ 
- រិែក្សលខ១០ មាន៣ខន្ក្ៈ ។ 
- រិែក្សលខ១១ មាន៦ខន្ក្ៈ ។ 
* េររុ មហាវគគ១០ខន្ក្ៈ+ចុលលវគគ១២ខន្ក្ៈ = ២២ខន្ក្ៈ ។ 

3 
 
 

២ខន្ក្ៈសនេះមិនមានអារត្តិសទ។ 
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ចខតត២២ននការចពាេោសិកាា 
១- វុទធ ំ  បរចកាាម ិ ខាុាំេ្មលាប្ពេះពុទ្ ។ 
២- ធមេ ំ  បរចកាាម ិ  ខាុាំេ្មលាប្ពេះវម៌ ។ 
៣- សង្ឃ ំ បរចកាាម ិ  ខាុាំេ្មលាប្ពេះេងឃ ។ 
៤- សិកខំ   បរចកាាមិ ខាុាំេ្មលាេិកាខ  ។ 
៥- វិនយំ  បរចកាាមិ ខាុាំេ្មលាវន័ិយ ។ 
៦- បាតិចមាកខំ  បរចកាាមិ ខាុាំេ្មលាបាតិ្សមាក្ខ ។ 
៧- ឧចទរសំ  បរចកាាមិ  ខាុាំេ្មលាឧសទទេ ។ 
៨- ឧបជ្ាយំ  បរចកាាមិ ខាុាំេ្មលាឧររាយ៍ ។ 
៩- អាររិយំ  បរចកាាមិ  ខាុាំេ្មលាអាចារយ ។ 
១០- សទធិវិហារិកំ  បរចកាាមិ ខាុាំេ្មលាេទិ្វហិារកិ្ ។ 
១១- អចនតោសិកំ  បរចកាាមិ ខាុាំេ្មលាអសនតវាេិក្ ។ 
១២- សមានុបជ្ាយកំ  បរចកាាមិ  ខាុាំេ្មលារពេរិត្ហែល

មានឧររាយ៍សេមើគ្នន  ។ 
១៣- សមានាររិយំ   បរចកាាមិ    ខាុាំេ្មលារពេរិត្  ហែលមាន 

អាចារយសេមើគ្នន  ។ 
១៤- ស្វហេច្ឆរឹ  បរចកាាមិ ខាុាំេ្មលាេប្ពែមចារ ី។ 

មាន៨រេដនេទេៀត 
១៥- គិហីតិ  មំ  ធាចរហិ  សលាក្ច្រចាាំទុក្ន្វខាុាំថាជាប្គែេថ

ចុេះ ។ 
១៦-  ឧបាសចកាតិ  មំ  ធាចរហិ  សលាក្ច្រចាាំទុក្ន្វខាុាំថាជា

ឧបាេក្ចុេះ ។ 
១៧- អាោមិចកាតិ  មំ  ធាចរហិ  សលាក្ច្រចាាំទុក្ន្វខាុាំថាជា

អារាមិក្រនចុេះ ។ 
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១៨- សាមចណចោតិ មំ  ធាចរហិ  សលាក្ច្រចាាំទុក្ន្វខាុាំថាជា
ស្ដមសែរចុេះ ។ 

១៩- តិតថិចោតិ  មំ  ធាចរហិ  សលាក្ច្រចាាំទុក្ន្វខាុាំថាជាតិ្រ ិ ថយ
ចុេះ ។ 

២០- តិតថិយស្ោវចកាតិ  មំ  ធាចរហិ  សលាក្ច្រចាាំទុក្ន្វខាុាំថា
ជាស្ដវក័្ររេ់តិ្រ ិ ថយចុេះ ។ 

២១- អស្សមចណ្ណតិ មំ  ធាចរហិ  សលាក្ច្រចាាំទុក្ន្វខាុាំថាមិន
ហមនជាេមែៈចុេះ ។ 

២២- អសក្យបុតតិចោតិ មំ  ធាចរហិ  សលាក្ច្រចាាំទុក្ន្វខាុាំថា
មិនហមនជាេក្យរុត្តចុេះ ។ 

* ការសរលរហមងមានសោយអាំណាចរទជាសវវចនៈ(១)ស្េះពិត្ 
រហមងមិនមានែល់ភិក្ខុហែលសរលលាសោយសប្រើរក្យជាអតី្ត្ៈ រក្យ
ជាអ្គត្ និង រក្យររកិ្របៈស ើយ ។ 

 
r(0)s 

 

 

 

 

 

                                                            

១- សមើលេមនតហខមរភាគ២/១៣៣ ផង ។ 
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សំពត់បងសុកូ ២៣យ៉ា ង(១) 

.................. 
១- ចសាសានិករីវរំ េាំពត់្ធ្លល ក់្ក្នុងនប្ពសខ្មម ច ។ 
២- អាបណិករីវរំ   េាំពត់្ធ្លល ក់្តមរានផារ ។ 
៣- រថិយចច្ឆ រីវរ ំ  េាំពត់្ធ្លល ក់្ក្នុងប្ចក្ផល្វ (អនក្ខលេះហប្រថា

េាំពត់្ធ្លល ក់្ក្នុងរថ) ។ 
៤- សង្ខារចច្ឆ រីវរំ  េាំពត់្ក្រ់ទុក្ក្នុងគាំនរេាំរាម ។ 
៥- ចសាតថិយរីវរំ    េាំពត់្រ្ត្មនទិលគភ៌(សគសបាេះសចាល) ។ 
៦- នហានចច្ឆ រីវរំ  េាំពត់្ង្ត្ទឹក្(មនុេសហែលប្ត្ូវសខ្មម ច

ច្ល អសញ្ជ ើញប្គូសខ្មម ចឲ្យសស្ស្ដចទឹក្មនត េាំពត់្ណាហែលសេលៀក្ង្ត្
ទឹក្មនតស្េះសែើយ សគសបាេះសចាលសោយប្រកាន់ថា េាំពត់្ស្េះជា
កា ក្ែណី (ចនប្ង) ។ 

៧- តិតថចច្ឆ រីវរំ  េាំពត់្ធ្លល ក់្តមក្ាំពង់ទឹក្ ។ 
៨- គតបច្ឆាគតរីវរំ     េាំពត់្ង្ត្ទឹក្  ររេ់មនុេសែុត្សខ្មម ច

(រុគគលហែលសៅកាន់េុស្ដនប្រសទេសែើយប្ត្លរ់មក្ង្ត្ទឹក្សែើយ
សចាលេាំពត់្ស្េះទុក្) អនក្ខលេះហប្រថា‟េពត់្រុ ាំស្ដក្េព”។ 

៩- អគិគទឌ្ឍរីវរំ េាំពត់្ប្ត្ូវសភលើងសអែេះ ។ 
១០- ចាោយិតរីវរំ េាំពត់្សគ្នក្សក្រ ។ 
១១- ឧបរិកាោយិតរីវរំ  េាំពត់្ក្សែដ ៀរសការ ។ 
១២- អនរូរកាាយិតរីវរ ំ      េាំពត់្ក្ែដុ រកាត់្ ។ 
១៣- អនតរឆិនររីវរំ េាំពត់្ោច់ក្នុងទីរាំផុត្(ក្នុងផ្កទ ាំង) ។ 
១៤- ោសារឆិននរីវរំ េាំពត់្ោច់ជាយ ។ 

                                                            

១ - សៅក្នុងវ.ិម.៩០ ស ើញមានហត្១៩ប្រសភទ គឺមិនស ើញមានទី១១-១២-១៣-១៤ សទ។ 
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១៥- ធជាហដរីវរំ េាំពត់្ទង់(េាំពត់្ណាហែលសេ្ររេ់
ប្ពេះរាជាទាំងពីររក្ស ចងជាទង់សែើយតាំងទុក្ក្នុងយុទ្ភ្មិ ក្នុងសពល
សេ្ទាំងពីរហផនក្សចញសៅសែើយ ភិក្ខុអនក្កាន់រងសុក្្លជាប្រប្ក្តី្
កាន់យក្ក៏្គួរ) ។ 

១៦- ថូបរីវរ ំ  េាំពត់្រុ ាំែាំរ្ក្ក្សែដ ៀរ (រនទាំងឡាយយក្
េាំពត់្រុ ាំព័ទ្ែាំរ្ក្ក្សែដ ៀរសែើយសវេើពលីក្មម) ។ 

១៧- សមណរីវរំ ចីវរររេ់េមែៈ ។ 
១៨- អភិចសកិករីវរំ េាំពត់្ហែលរុគគលសចាលក្នុងទីអភិសេក្

ននប្ពេះររមខត្តិយរារ ។ 
១៩- ឥទធមិយរីវរំ េាំពត់្េសប្មចសោយឫទ្ិ ។ 
២០- បនថិករីវរំ   េាំពត់្ធ្លល ក់្ក្នុងចស ល្ េះផល្វ ។ 
២១- ោាហដរីវរំ  េាំពត់្ហែលខយល់រក់្ផ្កត់្មក្ ។ 
២២- ចទវទតតិយរីវរ ំ េាំពត់្ហែលសទវតឲ្យ(ែ្ចេាំពត់្ហែល

្ងសទពវីតថាេ យែល់ប្ពេះអនុរទុ្) ។ 
២៣- សមុទរិយរីវរ ំ េាំពត់្ហែលធ្លល ក់្ក្នុងមហាេមុប្ទ(សែើយ

ប្ត្ូវរលក្ផ្កត់្ស ើងសលើសគ្នក្) ។ 
បុគគេ២៣មិនគួរជាគណបូរកៈកនុងសង្ឃកមេ 

 ១- ភិកខុន ី     ្ងភិក្ខុនី ។ 
 ២- សិកខមានា     ្ងេិក្ខមា្ ។ 
 ៣- សាមចណចោ  ស្ដមសែរ ។ 
 ៤- សាមចណរ ី     ្ងស្ដមសែរ ី។ 
 ៥- សិកខ ំ បរចកាាតចកា   ភិក្ខុហែលសរលលាេិកាខ  ។ 
 ៦- អនតិមវតថុំ  អជ្ាបននចកា ភិក្ខុហែលប្តូ្វអនតិមវត្ថុ ។ 
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 ៧- អាបតតិោ  អទស្សចន  ឧកខិតតចកា  ភិក្ខុហែលេងឃសលើក្វត្ត 
សប្រេះមិនស ើញអារត្តិ ។ 
 ៨- អាបតតិោ  អប្បដិកចមេ  ឧកខិតតចកា  ភិក្ខុហែលេងឃសលើក្
វត្ត សប្រេះមិនេហមដងអារត្តិ ។ 
 ៩- បាបិកាយ  ទិដឋិោ  អប្បដិនិស្សចគគ  ឧកខិតតចកា  ភិក្ខុហែល
េងឃសលើក្វត្ត សប្រេះមិនលេះរង់ទិែាិអាប្ក្ក់្ ។ 
 ១០- បណោចកា      មនុេសសខទើយ ។ 
 ១១- ចថយ្យសំោសចកា  រុគគលលួចេង្ខេ េ ។ 
 ១២- តិតថិយបកកនតចកា    ភិក្ខុហែលច្លសៅកាន់ពួក្តិ្រ ថយិ ។ 
 ១៣- តិរច្ឆានគចា     េត្េតិ្រចាា ន ។ 
 ១៤- មាតុោតចកា     រុគគលេមាល រ់មាត ។ 
 ១៥- បិតុោតចកា     រុគគលេមាល រ់រិត ។ 
 ១៦- អរហនតោតចកា    រុគគលេមាល រ់ប្ពេះអរែនត ។ 
 ១៧- ភិកខុនទីូសចកា     រុគគលប្រទ្េដភិក្ខុនី ។ 
 ១៨- សង្ឃចភទចកា      ភិក្ខុរាំហរក្េងឃ ។ 
 ១៩- ចោហិតុប្ាទចកា   រុគគលសវេើពុទ្សលាែិត្ឲ្យពុរពង ។ 
 ២០- ឧភចាវ្យញ្ជនចកា  រុគគលមានសភទពីរ ។ 
 ២១- នានាសំោសចកា     ភិក្ខុមានេង្ខេ េសផសងគ្នន  ។ 
 ២២- នានាសីមាយ  ឋិចា ភិក្ខុេថិត្សៅក្នុងេីមាសផសងគ្នន  ។ 
 ២៣- ឥទធោិ  ចវហាចស  ឋិចា   ភិក្ខុឋិត្សៅសលើអាកាេ
សោយឫទ្ិ ។  

* យស្ស  សចង្ោ    កមេំ    កចោតិ    តំ  រតុចាា   កមេំ    កចរយ្យ 
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សរើក្មមេប្មារ់សវេើសោយេងឃចតុ្វគគ  េងឃមានរុគគលទាំង
សនេះជាគប្មរ់៤សែើយសវេើក្មម,  អកមេំ  ន  រ  ករណីយំ   ក្មមស្េះមិន
សៅថាក្មមផង េងឃក៏្មិនប្ត្ូវសវេើផង ។     សប្រេះជាវរិត្តិននក្មមសោយ 
ររេ័ិទ ។ ចាំហែក្េងឃរញ្ច វគគ េងឃទេវគគ េងឃវេីតិ្វគគ មាន
ទាំនងែ្ចេងឃចតុ្វគគហែរ ។ 

 
r(0)s 

 
ឧបាោយរូប ២៤ 

iiii 

- ប្បសា រូប្ប ៥ 

១- រកខុបសាទរូប វត្ថុហែលេសប្មចការស ើញ ។ 
២- ចសាតបសាទរូប វត្ថុហែលេសប្មចការឮ ។ 
៣- ោនបសាទរូប វត្ថុហែលេសប្មចការវុាំក្លិន ។ 
៤- ជិោាបសាទរូប   វត្ថុហែលេសប្មចការែឹងរេ ។ 
៥- កាយបសាទរូប   វត្ថុហែលេសប្មចការរ៉ាេះរល់ ។ 
-  វិសយរូប្ប ៤ 

៦- វណណរូប  វត្ថុហែលជាវេ័ិយននហភនក្ ។ 
៧- សទររូប  េាំស ជាវេ័ិយននប្ត្សចៀក្ ។ 
៨- គនធរូប    ក្លិនជាវេ័ិយននប្ចមុេះ ។ 
៩- រសរូប    រេជាវេ័ិយននអណាដ ត្ ។  
- ភាវរូប្ប ២ 

១០- ឥតថីភាវរូប េភាពជាស្េី ។ 
១១- បុរិសភាវរូប   េភាពជារុរេ ។ 
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១២- ហទយរូប   វត្ថុហែលឲ្យេសប្មចការគិត្ ។ 
១៣- ជីវិតរូប  វត្ថុជាទីតាំងននររ្ ។ 
១៤- អាហាររូប   បានែល់ក្ពលិង្ខក រាហារ ។ 
១៥- បរិចរឆទរូប   បានែល់អាកាេធ្លតុ្ ។ 
-  វិញាតតិរូប្ប ២ 

១៦- កាយវិញ្ញតតិរូប កិ្រោិហែលឲ្យកាយក្សប្មើក្ ។ 
១៧- វរីវិញ្ញតតរិបូ កិ្រោិហែលឲ្យវាចានិោយបាន ។ 
-  វិក្ខររូប្ប ៣ 

១៨- េហុារូប   ររ្ហែលមានសេចក្ដីស្ស្ដល ។ 
១៩- មុទុារូប   ររ្ហែលមានេភាពទន់ ។ 
២០- កមេញ្ញារូប   ររ្ហែលគួរែល់ការង្ខរ ។ 
- លកា រូប្ប ៤ 

២១- ឧបរយរូប ររ្ហែលេនសាំសក្ើត្ប្គ្នែាំរ្ង ។ 
២២- សនតតិរូប   ររ្គឺ សេចក្ដីជារ់ត្គ្នន  ។ 
២៣- ជរារូប   ររ្គឺ េភាពប្ទុឌសប្ទម ។ 
២៤- អនិរចារូប   ររ្គឺ សេចក្ដីមិនសទៀង ។ 

បរច័យ ២៤ 
១- ចហតុប្បរច័យ  បានែល់សែតុ្៦ឲ្យសក្ើត្ចិត្តនិងសចត្េិក្ ។ 
២- អារមេណប្បរច័យ  បានែល់អារមមែ៍៦ ជារចច័យឲ្យសក្ើត្

ចិត្ត និងសចត្េិក្ ។ 
៣- អធិបតិប្បរច័យ   បានែល់ភាពជាអវិរតី្ជារចច័យឲ្យសក្ើត្

ចិត្ត និងសចត្េិក្ ។ 
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៤- អននតរប្បរច័យ       រចច័យឲ្យសក្ើត្ត្គ្នន ននចិត្ត      សោយមិន
មានចស ល្ េះ ។ 

៥- សមននតរប្បរច័យ  រចច័យសក្ើត្ត្គ្នន ននចិត្តតមលាំោរ់មិន
មានចស ល្ េះរវាង ។ 

៦- សហជាតប្បរច័យ    រចច័យហែលសក្ើត្ប្ពមគ្នន  ឬរមួគ្នន  ។ 
៧- អញ្ញមញ្ញប្បរច័យ    រចច័យហែលរួយែល់គ្នន នឹងគ្នន  ។ 
៨- និស្សយប្បរច័យ    រចច័យហែលជាទីអាស្េ័យ ។ 
៩- ឧបនិស្សយប្បរច័យ  រចច័យជាទីអាស្េ័យែ៏មានក្មាល ាំង ។ 
១០- បុចរជាតប្បរច័យ   រចច័យហែលសក្ើត្មុនរួយឧរការៈែល់

វម៌ហែលសក្ើត្ខ្មងសប្កាយ ។ 
១១- បច្ឆាជាតប្បរច័យ  រចច័យគឺវម៌  ហែលសក្ើត្ខ្មងសប្កាយ 

រួយឧរការៈែល់វម៌ហែលសក្ើត្មុន ។ 
១២- អាចសវនប្បរច័យ  រចច័យគឺការសេពសរឿយៗ សប្ចើនប្គ្ន។ 
១៣- កមេប្បរចយ័  រចច័យគឺសេចក្ដីចងចិត្តសវេើសែើមបីឲ្យសក្ើត្កិ្ចច

សផសងៗេសប្មច ។ 
១៤- វិបាកប្បរច័យ  រចច័យជាផលររេ់ក្មម ។ 
១៥- អាហារប្បរច័យ  អាហារ៤ជារចច័យឲ្យសក្ើត្្មររ្ ។ 
១៦- ឥន្ទនរិយប្បរច័យ  រចច័យជាវាំ ជាអនក្ប្គរ់ប្គង ជារចច័យឲ្យ

សក្ើត្្មររ្ ។ 
១៧-ឈានប្បរច័យ  ការេមលឹងអារមមែ៍ឬការែុត្រែិរក្ខវម៌។ 
១៨- មគគប្បរច័យ  ផល្វលត-អាប្ក្ក់្ ជារចច័យសៅកាន់ េុគតិ្ 

ទុគគតិ្ និរេ ន ។ 
១៩- សម្បយុតតប្បរច័យ  សេចក្ដីប្រក្រន្វវម៌ គឺចិត្ត និង

សចត្េិក្ ។ 
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២០- វិប្បយុតតប្បរច័យ  វម៌ជាទីប្រក្រច្លគ្នន មិនបាន ហែល
បានែល់ររ្ និង្ម ។ 

២១- អតថិប្បរច័យ  សេចក្ដីហែលសៅមាន សទើរជារចច័យឲ្យសក្ើត្
្ម និងររ្បាន ។ 

២២- នតថិប្បរច័យ  សេចក្ដីជាអនក្មិនមានសែើយ សទើរជា
រចច័យឲ្យសក្ើត្្មបាន ។ 

២៣- វិគតប្បរចយ័  សេចក្ដីជាអនក្ប្បាេចាក្សៅសែើយស្េះ
សទើរជារចច័យឲ្យសក្ើត្្មបាន ។ 

២៤- អវិគតប្បរច័យ  សេចក្ដីហែលមិនប្បាេចាក្សៅសទើរជា
រចច័យឲ្យសក្ើត្្ម និងររ្បាន ។ 

 
r(0)s 

 

 

គ ុភណ្ឌ ២៥យ៉ា ង 

3 
១- អាោចមា  គុមពផ្កក  និង សែើមស ើ ។ 
២- អាោមវតថុ   ទីហែលេប្មារ់ោាំគុមពផ្កក និងសែើមស ើ។  
៣- វិហាចោ  កុ្ែិ ។ 
៤- វិហារវតថុ  ទីហែលេប្មារ់េង់កុ្ែិ ។ 
៥- មចញ្ញា  ហប្គ ។ 
៦- បីឋ ំ   តាំង ។ 
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៧- ភិស ី   ព្ក្ ។ 
៨- វិចមាាហនំ  សខនើយ ។ 
៩- ចោហកុមភី  ឆ្ងន ាំងសលាែៈ ។ 
១០- ចោហភាណកំ េន្ក្សលាែៈ ។ 
១១- ចោហោរចកា ក្តមសលាែៈ ។ 
១២- ចោហកោហំ សផើងសលាែៈ ។ 
១៣- ោសី  កាាំរិត្ ។ 
១៤- ផរសុ    ព្សព ។ 
១៥- កុឋារី    ែឹង ។ 
១៦- កុោោចោ  ចរ ។ 
១៧- និោទន ំ  ព ល្ ក្ (ឬហែក្ណាដ រ) ។ 
១៨- វេល ិ   វលលិ (ប្រហវងមួយល្ក្ស ើងសៅ) ។ 
១៩- ចវ ុ  ឬេសី (ប្រហវង៨ធ្លន រ់ស ើងសៅ) ។ 
២០- មុញ្ជ ំ   សៅម ែាំសែក្ទនាយ ។ 
២១- បវេជ ំ   សៅម ោរលង ។ 
២២- តិណ ំ   សៅម វមមត ។ 
២៣- មតតិកា    ែីេតិត្ ។ 
២៤- ោរុភណោំ សប្គឿងសវេើពីស ើ ។ 
២៥- មតតិកាភណោំ   សប្គឿងសវេើពីែី ។ 
* វត្ថុខ្មងសលើសនេះភិក្ខុមិនគួរហចក្គ្នន សទ សរើសទេះរីជាហចក្ក៏្មិន

ស ម្ េះថាហចក្ ភិក្ខុណាហា នហចក្ប្តូ្វអារត្តិថុលលចច័យ ។ 
....................... 
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ភិកខគុួរចធេើថាាំដេ់មនុស្ស២៥វួក 
១- ភិកខ ុ   ភិក្ខុ ។ 
២- ភិកខុន ី   ្ងភិក្ខុនី ។ 
៣- សិកាាមានា  ្ងេិក្ខមា្ ។ 
៤- សាមចណចោ   ស្ដមសែរ ។ 
៥- សាមចណរី  ្ងស្ដមសែរ ី។ 
៦- មាាបិា   មាតនិងរិត ។ 
៧- តទុបោោចកា   ឧរោា ក្ររេ់មាតរិត ។ 
៨- ចវយ្ាវរចកចោ   សវយយវចចក្រ ។ 
៩- បណោុបោចសា   អនក្សប្ត្ៀមនឹងរួេ ។ 
១០- ចជដឋភាា   រងប្រុេ ។ 
១១- កនិដឋភាា   រត្នប្រុេ ។ 
១២- ចជដឋភាគិនី   រងស្េី ។ 
១៣- កនិដឋភាគិន ី  រត្នស្េី ។ 
១៤- រូ ភាា   រត្នស្េីររេ់មាត(មីងខ្មងមាដ យ) ។ 
១៥- មហាមាា   រងស្េីររេ់មាត(អ ាំស្េីខ្មងមាដ យ) ។ 
១៦- រូ បិា   រត្នប្រុេររេ់រិត(ព្ខ្មងឪពុក្) ។ 
១៧- មហាបិា   រងប្រុេររេ់រិត(អ ាំប្រុេខ្មងឪពុក្)  
១៨- បិតុច្ឆា    រត្នស្េីររេ់រិត(មីងខ្មងឪពុក្) ។ 
១៩- មាតុចោ   រងប្រុេររេ់មាដ យ(អ ាំប្រុេខ្មងមាដ យ)  
២០- អាគនតុចកា   អនក្មក្ែល់ថមី ។ 
២១- ចច្ឆចោ    សចារ ។ 
២២- គមិចកា   អនក្សប្ត្ៀមនឹងសៅ ។ 
២៣- យុទធបោជិចា អនក្ចាញ់េគង្ខគ ម ។ 
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២៤- ឥស្សចោ  រុគគលហែលមានយេេក្ដិវាំ ។ 
២៥- ញាចតបិ  បរិរចចាា  កហាបចណ្ណ  មនុេសហែលពួក្

ញាតិ្កាត់្កាល់សចាល ។ 
* ពីទី១០គឺ ចជដឋភាា ែល់ទី១៩ គឺ មាតុចោ ភិក្ខុគួរសវេើថាន ាំឲ្យ

ជាររេ់ខចីបាន  មិនបាច់ទរយក្វញិសទ ។  (េមនតហខមរ២/៥៩០-៥៩៣)   
្សីខូរ្តូវដឹងចោយអាការៈ២៥ោ៉ាង 

១- សាមិកស្ស  បោសំ  វចណណតិ  ស្េីេរសេើរការសៅឃ្លល ត្
អាំពីរដី ។ 

២- បវុតថ ំ ន  សរតិ   មិននឹក្រឭក្រដីហែលសៅឃ្លល ត្គ្នន  ។ 
៣- អាគតំ  នាភិននរតិ  មិនសប្ត្ក្អរនឹងរដីហែលសទើរមក្ែល់។ 
៤- វណណំ  តស្ស  ន  ភណតិ  មិននិោយេរសេើរគុែរដីស្េះ 
៥- អនតថំ  តស្ស  ររតិ   ប្រប្ពឹត្តន្វសេចក្ដីវ ិ្ េ់ែល់រដីស្េះ ។ 
៦- អតថំ  តស្ស ន  ររតិ  មិនប្រប្ពឹត្តសេចក្ដីចសប្មើនែល់រដីស្េះ  
៧-  អកិរចំ  តស្ស  កចោតិ  សវេើហត្អាំសពើមិនគួរសវេើែល់រដីស្េះ ។ 
៨- កិរចំ  តស្ស  ន  កចោតិ  មិនសវេើអាំសពើហែលគួរសវេើែល់រដីស្េះ។ 
៩- បរិទហិាា  សយតិ  សេលៀក្ជារ់មាាំមួនសែក្ ។ 
១០- បរមេុខី  និបជជតិ    លរសែក្ក្ាំបាាំងមុខ(ហររខនងឲ្យ) ។ 
១១- បរិវតតកជាា      សែក្រប្មេះនសនៀល ។ 
១២- កុងកុមយិជាា    រងករសមាល េះ ។ 
១៣- ទី ំ អស្ោសតិ  ទុកខំ  ចវទយតិ  ែក្ែសងាើមហវង(ែ្ចជា)

រងទុក្ខ ។ 
១៤- ឧច្ឆារប្បស្ោវំ  អភិណាំ  គរឆតិ  សៅកាន់ទីឧចាច ររេាវៈ

ជាសរឿយៗ ។ 
១៥- វិចោមមាររតិ  ប្រប្ពឹត្តទទឹងទេ់ ។ 
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១៦- បរបុរិសសទរំ  សុាា  កណណចសាតំ  វិទហតិ  ឮេាំស ង
ប្រុេឯសទៀត្ ខាំសផទៀងប្ត្សចៀក្ស្ដដ រ់ ។  

១៧- នីហតចភាា  ជាស្េីរាំផ្កល ញប្ទពយ ។ 
១៨- បដិវិស្សចកហិ  សនថវំ  កចោតិ  សវេើន្វេនថវកិ្ចចនឹងប្រុេ

ទាំងឡាយហែលេនិទ្ស្ដន ល ។ 
១៩- និកខនតបាោ  បានហត្ខ្មងសរើងសចញសែើរ ។ 
២០- វិសិោនុច្ឆរិនី   អតិច្ឆរិនី  ជាស្េីប្រប្ពឹត្តសែើរសលងជា

សរឿយៗក្នុងសពលយរ់ ប្រប្ពឹត្តក្នលងចិត្តរដី ។ 
២១- សាមិចក  អារោ  មិនសគ្នរពរដី  ។ 
២២- បទុដឋមនសងកប្ា  មានចិត្តគាំនិត្ខ្ចកាច ។ 
២៣- អភិណាំ  ោាចរ  តិដឋតិ   រសទៀរមាត់្ទេ រញយៗ ។ 
២៤- កច្ឆានិ   អង្ខានិ    ថនានិ    ទចស្សតិ    ទិចសាទិសំ    គនតវា  

ចបកខតិ  រង្ខា ញសក្លៀក្ រាងកាយ សោេះ សែើរសៅកាន់ទិេទាំងពួងសែើយ
ប្ក្ស ក្សមើល ។ 

២៥- អវណណំ  តស្ស  ភណតិ  សរលសទេរដីស្េះ ។ 
................... 

ធម៌ណដេចធេើរិតតឲ្យទុវេេភាវ២៥្បការ 
១- ចកាចធា សេចក្ដីសប្កាវ ។ 
២- ឧបនាចហា  សេចក្ដីចងសប្កាវទុក្ ។ 
៣- មចកាា សេចក្ដីលុរគុែ ។ 
៤- បឡាចសា វាយឫក្សេមើ ។ 
៥- ឥស្ោ សេចក្ដីប្ចហែន ។ 
៦- មរឆរិយ ំ  សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
៧- មាោ   ការលាក់្ពុត្  មាោ ។ 
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៨- សាចថយ្យំ អាំនួត្អួត្អាង ។ 
៩- ថចមាា   សេចក្ដីរងឹត្តឹង ។ 
១០- សារចមាា ការប្រណាាំងប្រហរង ។ 
១១- មាចនា សេចក្ដីប្រកាន់ខលួន ។ 
១២- អតិមាចនា  ការសមើលង្ខយសគ ។ 
១៣- មចោ   សេចក្ដីស្េវងឹ ។ 
១៤- បមាចោ សេចក្ដីសវេេប្រហែេ ។ 
១៥- ថីនមិទធំ សេចក្ដីរញួរា សង្ខក្ងក់្ ។ 
១៦- តនរ ី  ការប្ចអ្េកាយ សប្រេះេីុអាហារសប្ចើន ។ 
១៧- អាេស្យ ំ សេចក្ដីខជិលប្ចអ្េ ។ 
១៨- ទុវេេំ សេចក្ដីអន់ថយ ។ 
១៩- បាបមិតតប្បចសវី  ការសេពគរ់មិត្តអាប្ក្ក់្ ។ 
២០- រូប ំ  សប្ត្ក្អរក្នុងររ្ ។ 
២១- សទរ ំ  សប្ត្ក្អរក្នុងេាំស ង ។ 
២២- គនធ ំ  សប្ត្ក្អរក្នុងក្លិន ។ 
២៣- រសំ   សប្ត្ក្អរក្នុងរេ ។ 
២៤- ចផ្ចដឋវេំ សប្ត្ក្អរក្នុងការរ៉ាេះរល់ ។ 
២៥- ខុោោបិបាសា  ឃ្លល នបាយ សស្េក្ទឹក្ ។ 

................... 
ចសាភណចរតសិក ២៥ 

សស្ដភែសចត្េិក្ ជាសចត្េិក្ហផនក្លត មិនប្រក្រជាមួយនឹង
អកុ្េលចិត្ត១២ និងអសែតុ្ក្ចិត្ត១៨សទ គឺប្រក្រហត្ជាមួយនឹងចិត្ត
ហែលសៅេល់៥៩ ឬ៩១ែួងរ៉ាុសណាណ េះ ។ 
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-  ទសាភ សាធារ ទែតសិក ១៩ 

១- សោោ  សេចក្ដីសរឿប្ត្ូវ ។ 
២- សត ិ   សេចក្ដីរឭក្ប្ត្ូវ ។ 
៣- ហិរ ិ  សេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
៤- ឱតតប្ប ំ   សេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 
៥- អចោចភា  សេចក្ដីមិនសលាភ ។ 
៦- អចោចសា  សេចក្ដីមិនប្រទ្េដ ។ 
៧- ត្តមជ្ឈតតា ភាពជាក្ណាដ លក្នុងវម៌ស្េះៗ ។ 
៨- កាយបស្សទធិ េភាពហែលសវេើកាយឲ្យេងរ់ ។ 
៩- រិតតបស្សទធិ  េភាពហែលសវេើចិត្តឲ្យេងរ់ ។ 
១០- កាយេហុា   ភាពស្ស្ដលននកាយ(សចត្េិក្) ។ 
១១- រិតតេហុា   ភាពស្ស្ដលននចិត្ត ។ 
១២- កាយមុទុា   ភាពទន់ននកាយ(សចត្េិក្) ។ 
១៣- រិតតមុទាុ   ភាពទន់ននចិត្ត ។ 
១៤- កាយកមេញ្ញា សេចក្ដីគួរែល់ការង្ខរននកាយ ។ 
១៥- រិតតកមេញ្ញា សេចក្ដីគួរែល់ការង្ខរននចិត្ត ។ 
១៦-កាយបាគុញ្ញា ការស្ដទ ត់្រាំ្ញននកាយ ។ 
១៧- រិតតបាគុញ្ញា ការស្ដទ ត់្រាំ្ញននចិត្ត ។ 
១៨- កាយុជុកា   សេចក្ដីប្ត្ង់ននកាយ ។ 
១៩- រិតតុជុកា   សេចក្ដីប្ត្ង់ននចិត្ត ។ 
-  វិរតិទែតសកិ  ៣ 

២០- សមាាោច្ឆ ការសរលរក្យប្ត្ូវ ។ 
២១- សមាាកមេចនាា   ការសវេើការង្ខរប្ត្ូវ ។ 
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២២- សមាាអាជីចោ ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្តូ្វ ។ 
- អប្បបម្ញ្ញា ទែតសិក ២ 

២៣- ករុណ្ណ    សេចក្ដីអាែិត្អាេ្រ ។ 
២៤- មុទិា  សេចក្ដីទន់ភលន់ ។ 
- ប្បញ្ញា ទែតសកិ  ១ 

២៥- បញ្ញា    សេចក្ដីែឹងចាេ់តមពិត្ ។ 
.................... 

អវនរិយបុគគេ២៥វួក 
១- អនដរ រំ  បវិចោោ ភិក្ខុក្ាំពុងច្លសៅកាន់ចស ល្ េះស្េុក្ ។ 
២- ររឆំ   គចា  ភិក្ខុក្ាំពុងសែើរសៅតមប្ចក្ផល្វ ។ 
៣- ឱតមសិចកា ភិក្ខុសៅក្នុងទីងងឹត្ ។ 
៤- អសមនាាហរចនាា ភិក្ខុក្ាំពុងខេល់ខ្មេ យសោយការង្ខរ ។ 
៥- សុចាា  ភិក្ខុក្ាំពុងសែក្លក់្ ។ 
៦- ោគុបាចន  ភិក្ខុក្ាំពុងឆ្ងន់រររ ។ 
៧- ភតតចគគ  ភិក្ខុសៅក្នុងសរាងភត្ត ។ 
៨- ឯកាវចាា  ភិក្ខុង្ខក្សៅក្នុងទីមាខ ង គឺរុគគលមាន

សពៀរនឹងគ្នន  ជាវេិភាគរុគគល ។ 
៩- អញ្ញាវិហិចា ភិក្ខុរញ្ជ្ នចិត្តសៅកាន់អារមមែ៍ែនទ គឺ

ភិក្ខុក្ាំពុងគិត្សែតុ្ែនទ ។ 
១០- នចាា  ភិក្ខុអាប្កាត្ ។ 
១១- ោទចនាា  ភិក្ខុក្ាំពុងឆ្ងន់រហងតម ។ 
១២- ភុញ្ជចនាា  ភិក្ខុក្ាំពុងឆ្ងន់ចមាត រ ។ 
១៣- ឧច្ឆារំ  កចោចនាៅ ភិក្ខុក្ាំពុងរស ទ្ រង់ឧចាច រៈ ។ 



-858- 

 

១៤- បស្ោវំ កចោចនាា  ភិក្ខុក្ាំពុងរស ទ្ រង់រេាវៈ ។ 
១៥- ឧកខិតតចកា  ភិក្ខុហែលេងឃសលើក្វត្ត ។ 
១៦- បច្ឆា  ឧបសម្បចនាា   ភិក្ខុហែលបានឧរេមបទសប្កាយ។ 
១៧- អនុបសម្បចនាា អនុរេមបនន ។ 
១៨- នានាសំោសចកា  វុឌ្ឍតចោ  អធមេោទី  ភិក្ខុមាន

េង្ខេ េសផសងគ្នន  សទេះរីចាេ់ជាង ហត្ជាអវមមវាទី ។ 
១៩- មាតុាាចមា មាតុ្ប្គ្នម ។ 
២០- បណោចកា មនុេសសខទើយ ។ 
២១- បារិោសិចកា ភិក្ខុហែលក្ាំពុងសៅររវិាេ ។ 
២២- មូោយបដិកស្សនារចហា       ភិក្ខុហែលគួរនឹងទញមក្ 

ោក់្ក្នុងម្លារត្តិ ។ 
២៣- មានាារចហា ភិក្ខុហែលគួរែល់មានត្ត ។ 
២៤- មានតតច្ឆរិចកា ភិក្ខុហែលក្ាំពុងប្រប្ពឹត្តមានត្ត ។ 
២៥- អពាានារចហា ភិក្ខុគួរែល់អរភ នក្មម ។ 
* អែាក្ថាប្បារ់ថា ក្នុងរណាដ អវនទិយរុគគល២៥ពួក្សនេះជា

អារត្តិែល់ភិក្ខុ េាំពេះរុគគល១២ពួក្ គឺ ទី១០+ទី១៥ រែ្ត្ែល់ទី២៥ 
ចាំហែក្រុគគល១៣ពួក្ែ៏សេេ មិនជាអារត្តិែល់ភិក្ខុអនក្េាំពេះសទ
ប្គ្នន់ហត្ជាការមិនេមរមយហត្រ៉ាុសណាណ េះ ។ 
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មហគ្គតចិតត២៧ដួង 
aaaaaa 

ចតិ ត ២៧ ដងួទនះណចក្ជា របូាវចរចតិ ត ១៥ ដងួ នងិ អរបូាវចរចតិ ត ១២ ដងួ ។ 
- រូបាវែរែិតត ១៥ ដងួ 

១- បឋមជ្ានរិតត ៣ ដួង ។ 
២- ទុតិយជ្ានរិតត ៣ ដួង ។ 
៣- តតិយជ្ានរិតត ៣ ដួង ។ 
៤- រតុតថជ្ានរិតត ៣ ដួង ។ 
៥- បញ្ចមជ្ានរិតត ៣ ដួង ។ 
* ចិត្តហែលប្រក្រសោយ្នទាំង៥សនេះឯង ក្នុងែួងនីមួយៗ 

ហចក្ជាកុ្េលចិត្តមាន៥ែួង វបិាក្ចិត្ត៥ែួង និង ជាកិ្រោិចិត្តមាន៥
ែួង ែ្សចនេះរប្ាវចរចិត្តទាំងអេ់មាន១៥ែួង ។ 

- អរូបាវែរែិតត ១២ ដងួ 

១- អាកាសានញ្ញាយតនរិតត ៣ ដួង ។ 
២- វិញ្ញាណញ្ញាយតនរិតត ៣ ដួង ។ 
៣- អាកិញ្ចញ្ញាយតនរិតត ៣ ដួង ។ 
៤- ចនវសញ្ញានាសញ្ញាយតនរិតត  ៣ ដួង ។ 
* ចិត្តទាំង៤ប្រសភទសនេះ ក៏្ែ្ចគ្នន នឹងរប្ាវចរចិត្តហែរ គឺចិត្តជា

កុ្េល៤ វបិាក្៤ និង កិ្រោិ៤ ។  
................... 

្សវឹង២៧្បការ 
១- ជាតិមចោ  ស្េវងឹសប្រេះជាតិ្ ។ 
២- ចាតតមចោ   ស្េវងឹសប្រេះសគ្នត្ត ។ 
៣- អាចោគ្យមចោ   ស្េវងឹសប្រេះការមិនមានសរាគ ។ 
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៤- ចោវេនមចោ   ស្េវងឹសប្រេះវយ័ ។ 
៥- ជីវិតមចោ   ស្េវងឹសប្រេះរីវតិ្ ។ 
៦-  ោភមចោ   ស្េវងឹសប្រេះលាភ ។ 
៧- សកាារមចោ   ស្េវងឹសប្រេះេកាក រៈ ។ 
៨- គរុការមចោ   ស្េវងឹសប្រេះការសគ្នរព ។ 
៩- បុចរកាារមចោ   ស្េវងឹសប្រេះខលួនជាប្រធ្លន ។ 
១០- បរិោរមចោ ស្េវងឹសប្រេះររវិារ ។ 
១១- ចភាគមចោ   ស្េវងឹសប្រេះសភាគៈ ។ 
១២- វណណមចោ   ស្េវងឹសប្រេះវែណៈ ។ 
១៣- សុតមចោ   ស្េវងឹសប្រេះការសចេះែឹងសប្ចើន ។ 
១៤- បដិភាណមចោ ស្េវងឹសប្រេះរញ្ញា  ។ 
១៥- រតតញ្ញុមចោ   ស្េវងឹសប្រេះែឹងរាប្តី្យ្រ ។ 
១៦- បិណោបាតិកមចោ  ស្េវងឹសប្រេះប្រប្ពឹត្តរិែឌ បាត្ ។ 
១៧- អនវញ្ញតតិមចោ  ស្េវងឹសប្រេះការែ៍សគសមើលង្ខយមិន

បាន ។ 
១៨- ឥរិោបថមចោ ស្េវងឹសប្រេះឥរោិរថ ។ 
១៩- ឥទធិមចោ  ស្េវងឹសប្រេះឫទិ្ ។ 
២០- យសមចោ   ស្េវងឹសប្រេះយេ ។ 
២១- សីេមចោ   ស្េវងឹសប្រេះេីល ។ 
២២- ឈានមចោ   ស្េវងឹសប្រេះ្ន ។ 
២៣- សិប្បមចោ  ស្េវងឹសប្រេះេិលបស្ដស្រេដ ។ 
២៤- អាចោហមចោ   ស្េវងឹសប្រេះក្មពេ់ ។ 
២៥-បរិណ្ណហមចោ ស្េវងឹសប្រេះទាំែាំ ។ 
២៦- សណ្ណានមចោ ស្េវងឹសប្រេះប្ទង់ប្ទយ ។ 
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២៧- បារិបូរិមចោ ស្េវងឹសប្រេះេររីៈសពញសលញ ។ 
...................... 

អានិសង្សរបស់បុណ្យ២៧្បការ 
 ១- អចជចយ្ា  នរណាៗមិនគរបីែសែដើ មយក្បាន ។ 
 ២- អនុាមិចកា ជារ់តមខលួនសៅប្គរ់រាំហាន ។ 
 ៣- ឯតំ  អាោយ  គរឆតិ  កាន់យក្ក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយស្េះ
សៅជាមួយ ។ 
 ៤- អសាធារណមចញ្ញសំ  មិនទ្សៅែល់រនែនទ ។ 
 ៥- អចច្ឆរហរចណ្ណ សចារលួចសៅមិនបាន ។ 
 ៦- សវេកាមទចោ   ឲ្យន្វសេចក្ដីប្បាថាន ប្គរ់ោ៉ាង ។ 
 ៧- យំយំ  ចទោភិបចតថនតិ  ប្បាថាន ោ៉ាងណាបានោ៉ាងស្េះ ។ 
 ៨- សុវណណា  មានពែ៌េមបុរផ្រផង់ ។ 
 ៩- សុសរា    មានេាំស ងពីសរាេះ ។ 
 ១០- សុសណ្ណានំ   មានប្ទង់ប្ទយលត ។ 
 ១១- សុរូបា    មានររ្លត ។ 
 ១២- អាធិបរចំ   បានភាពជាអនក្វាំ ។ 
 ១៣- បរិោចោ   មានយេររវិារ ។ 
 ១៤- បចទសរជជំ   បានជាសេដចប្រសទេរារ ។ 
 ១៥- ឥស្សរិយ ំ  បានឥេសរយិយេ ។ 

 ១៦- រកកវតតិសុខំ  បិយំ  បានសេចក្ដីេុខ ជាររេ់សេដច
ចប្ក្ពត្តិ ជាទីស្េលាញ់ ។ 
 ១៧- ចទវរជជម្បិ  ទិចវេសុ  ភាពជាសេដចននសទវត ក្នុងសទព-
និកាយទាំងឡាយ ។ 
 ១៨- មានុស្សិកា  សម្បតតិ បានេមបត្តិជាររេ់មនុេស ។ 
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 ១៩- ចទវចោចក  រតិ     បានសេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងសទវសលាក្ ។ 
 ២០- និពាានសម្បតតិ បានេមបត្តិប្ពេះនិរេ ន ។ 
 ២១- មិតតសម្បទមាគមេ  បានរួរប្រទេះមិត្តលត ។ 
 ២២- វិជជវិមតុតិវសីភាចោ ស្ដទ ត់្ក្នុងវជិាជ និងវមុិត្តិ ។ 
 ២៣- បដិសមភិោ ហរក្ធ្លល យក្នុងរែិេមភិទ៤ ។ 
 ២៤- វិចមាកាា   បានវសិមាក្ខ៣ វសិមាក្ខ៨ ។ 
 ២៥- សាវកបារមី   បានេសប្មចជាពុទ្ស្ដវក័្ ។ 
 ២៦- បចរចកចពាធិ បានេសប្មចជាប្ពេះរសចចក្ពុទ្ ។ 
 ២៧- វុទធភូម ិ  បានេសប្មចជាប្ពេះពុទ្ ។ 

 
r(0)s 
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របូ ២៨ 
3 

 
- មហាភ្ត្ររ្ ៤ — មហាភ្ត្ររ្ 
- រស្ដទររ្ ៥    
- សគ្នចរររ្ ៤ 
- ភាវររ្ ២   និរផននររ្ ១៨ 
- ែទយររ្ ១ 
- រីវតិ្ររ្ ១ 
- អាហារររ្ ១    
- ររសិចាទររ្ ១ 
- វញិ្ាត្តិររ្ ២ 
- វកិារររ្ ៣ 
- លក្ខែររ្ ៤ 

 
សមុោោនរបស់រូប 

-ក្មមរជររ្េុទ្ ៩ (រស្ដទររ្៥  ភាវររ្២  រីវតិ្ររ្១  ែទយររ្១) 
-ចិត្តរជររ្េុទ្ ២ (វញិ្ាត្តិររ្២) 
* សៅររ្សប្ដពីសនេះមានេមុោា នលាយគ្នន គឺៈ 
-េទទររ្ សក្ើត្ពី ចិត្ត + ឧតុ្, 
-វកិារររ្ ៣ សក្ើត្ពី ចិត្ត + ឧតុ្ + អាហារ, 
-ររ្៩ គឺមហាភ្ត្ររ្៤  វសណាណ   គស្្  រសស្ដ  ឱជា  ររសិចាទររ្ 

សក្ើត្ពី  ក្មម + ចិត្ត + ឧតុ្ + អាហារ, 

អនិរផននររ្ ១០ 

ឧបាទយររ្ ២៤ 
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-លក្ខែររ្ ៤ ជាលក្ខែៈររេ់េភាវររ្ទាំងអេ់ មិនចាាំបាច់
សរលសោយេមុោា នស ើយ ។ 

ណរករូបជាគូៗ 
ក- ឥគនទិយររ្ ៨   (រស្ដទររ្៥  ភាវររ្២  រីវតិ្ររ្១),  ររ្ ២០ 

សទៀត្ជា អនិគនទិយររ្ ។ 
ខ្- វត្ថុររ្ ៦   (រស្ដទររ្ ៥    ែទយររ្ ១),  ររ្២២សទៀត្ ជា  

អវត្ថុររ្ ។   
គ- ទេ រររ្ ៧   (រស្ដទររ្ ៥   វញិ្ាត្តិររ្ ២),   ររ្២១សទៀត្  ជា 

អទេ រររ្ ។ 
 - សគ្នចរររ្ ៧   (វេិយររ្ ៤   សផ្កែាពេររ្ ៣),  ររ្២១សទៀត្

ជា អសគ្នចរររ្ ។ 
ង- អវនិិសរភ គររ្ ៨ (មហាភ្ត្ររ្៤  វសណាណ   គស្្  រសស្ដ  

ឱជា),  ររ្២០សទៀត្ជា វនិិសរភ គររ្ ។ 
ែ- េនិទេសនររ្ ១ (វែណររ្), ររ្២៧សទៀត្ជា អនិទេសនររ្  

ឆ- េរបែិ ររ្ ១២   (រស្ដទររ្ ៥    សគ្នចរររ្ ៧),  ររ្ ១៦
សទៀត្ជា អរបែិ ររ្ ។ 

ជ្ឈ- ឱឡារកិ្ររ្ ១២  (រស្ដទររ្៥ សគ្នចរររ្៧),   ររ្១៦សទៀត្ 
ជា េុខុមររ្ ។ 

ឈ- េនតិសក្ររ្១២ (រស្ដទររ្៥  សគ្នចរររ្៧),  ររ្១៦សទៀត្
ជា ទ្សរររ្ ។ 

ញ- េភាវររ្ ១៨  (ក្មមរជររ្១៧  េទទររ្១),   ររ្១០សទៀត្ជា  
អេភាវររ្ ។ 
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ដ- អរឈត្តិក្ររ្ ៥ (រស្ដទររ្៥), ររ្២៣សទៀត្ជា រែិរររ្ ។ 

ឋ- មហាភ្ត្ររ្ ៤  ររ្សប្ដសនេះ ២៤សទៀត្ជា ឧបាទយររ្ ។ 
* ក្មម២៥ ា្ំឲ្យសក្ើត្ក្មមរជររ្ គឺ សចត្្ក្នុងអកុ្េល១២ 

មហាកុ្េល៨  រប្ាវចរកុ្េល៥ ។ 
* ចិត្ត៧៥ែួង  (សវៀរទេិរញ្ច វញិ្ញា ែ១០  អរប្ាវចរវបិាក្៤)   ា្ំ

ឲ្យសក្ើត្ចិត្តរជររ្ ។ 
ធុតងគគុណ២៨្បការ 

១- សុោោជីវំ នឹងឲ្យចិញ្ច ឹមរីវតិ្ររេុិទ ្។ 
២- សុខផេំ ឲ្យផលជាេុខ ។ 
៣- អនវជជ ំ ជាកិ្ចចហែលរក្សទេមិនបាន ។ 
៤- បរស្ស  ទុកខបនូទនំ  មានការរស ទ្ រង់ន្វសេចក្ដីទុក្ខររេ់

អនក្ែនទ ។ 
៥- អភយំ មិនមានភ័យ ។ 
៦- អប ិំ   រក្វត្ថុនឹងសរៀត្សរៀនមិនបាន ។ 
៧- ឯកនតវុឌ្ឍ ិ បរហិានិយំ មានហត្ការចសប្មើន មិនថមថយ ។ 
៨- អមាយ ំ  ប្បាេចាក្មាោ ។ 
៩- អនាវិេំ មិនមានភាពសៅែមង ។ 
១០- អារកខំ ជាទីការរររក្ា ។ 
១១- បតថតិ ំ  ជាគុែហែលមនុេសទាំងឡាយប្បាថាន  ។ 
១២- ទនដ ំ  េប្មារ់ជាវម៌ទ្ ម្ នខលួន ។ 
១៣- សវេសតថធូបន ំ ជាសប្គឿងក្មាច ត់្ន្វេស្រស្ដដ ទាំងពួង ។ 
១៤- សំវរហិតំ  ជាទីក្ព្នននសេចក្ដីេប្ងួម ។ 
១៥- បដិរូបំ   ជាកិ្ចចគួរនឹងរែិរត្តិ ។ 
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១៦- អតិសនដំ   សវេើឲ្យេុខេងរ់នប្ក្ហលង ។ 
១៧- វិប្បមុតតំ   សវេើឲ្យរចួផុត្ចាក្កិ្សលេ ។ 
១៨- ោគកខយ ំ   ជាទីអេ់សៅននរាគៈ ។ 
១៩- ចោសវូបសមនំ   ជាទីេងកត់្េងកិនន្វសទេៈ ។ 
២០- ចមាហវិនាសំ   ជាសប្គឿងសវេើឲ្យវ ិ្ េសៅន្វសមាែៈ ។ 
២១- មានបោហនំ   មានកិ្រោិរហែដ ត្សចញន្វមានេះ ។ 
២២- កុវិតកកចរឆទការណំ  ជាសែតុ្កាត់្សចញន្វវតិ្ក្កៈហែល

អាប្ក្ក់្ ។ 
២៣- កង្ខាវិតរណ ំ ជាសប្គឿងអែលងន្វសេចក្ដីេងស័យ ។ 
២៤- ចកាសជជវិធំសនំ  មានកិ្រោិក្មាច ត់្ន្វសេចក្ដីខជិល ។ 
២៥- អរតិបោហនំ រហែដ ត្សចាលន្វសេចក្ដីសប្ត្ក្ប្ត្អាល។  
២៦- ខមនំ  សវេើឲ្យមានសេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
២៧- អតុេអប្បមាណ ំ  រក្គុែរារ់មិនបាន ប្រមាែមិន

អេ់ ។ 
២៨- សវេទុកខកខយាមិនំ  មានប្រប្ក្តី្ញុាាំងទុក្ខទាំងពួងឲ្យ

អេ់សៅ ។ 
គុណននឈាន២៨្បការ 

១- អាានំ  រកខត ិ ហត្ងអភិបាលរក្ាខលួន ។ 
២- អាយុំ  ចទតិ   ហត្ងឲ្យន្វអាយុ ។ 
៣- វេំ  ចទតិ   ហត្ងឲ្យមានក្មាល ាំង ។ 
៤- វជជំ  បិទហត ិ  ហត្ងរិទបាាំងន្វសទេ ។ 
៥- អយសំ  វិចនាចទតិ  ហត្ងរស ទ្ រង់ន្វវត្ថុមិនហមនយេ ។ 
៦- យសមុបចនត ិ  ហត្ង ា្ំមក្ន្វយេ ។ 
៧- អរតឹ  នាសយតិ ហត្ងវ ិ្ េន្វសេចក្ដីមិនសប្ត្ក្អរ ។ 
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៨- រតឹ  ឧប្ាចទតិ ហត្ងសវេើឲ្យសេចក្ដីសប្ត្ក្អរសក្ើត្ស ើង ។ 
៩- ភយំ  តបចនតិ   ហត្ងក្មាច ត់្ន្វភ័យ ។ 
១០- ចវសារជជំ  កចោតិ  ហត្ងសវេើឲ្យសក្លៀវកាល  ។ 
១១-ចកាសជជមបចនតិ  ហត្ងក្មាច ត់្សចញន្វសេចក្ដីខជិលប្ចអ្េ  
១២- វីរិយមភិសជាាចនតិ ហត្ងឲ្យសក្ើត្សេចក្ដីពយោម ។ 
១៣- ោគមបចនតិ   ហត្ងក្មាច ត់្សចញន្វរាគៈ ។ 
១៤- ចោសមបចនតិ  ហត្ងក្មាច ត់្សចញន្វសទេៈ ។ 
១៥- ចមាហំ  ហចនតិ  ហត្ងក្មាច ត់្សចញន្វសមាែៈ ។ 
១៦- មានំ  ហចនត ិ   ហត្ងក្មាច ត់្សចញន្វមានេះ ។ 
១៧- សវិតកកំ  វចជជតិ    ហត្ងក្មាច ត់្សចញន្វវតិ្ក្កៈ ។ 
១៨- រិចតតកគគំ  កចោតិ   សវេើឲ្យចិត្តជាឯក្គគត ។ 
១៩- រិតតំ  ចសនហយត ិ  សវេើចិត្តឲ្យស្េលាញ់ ក្នុងទីហែល

ស្ដង ត់្(សវេើចិត្តឲ្យសពញចិត្តទីហែលស្ដង ត់្) ។ 
២០- ហាសំ  ជាចយតិ  ហត្ងឲ្យសក្ើត្សេចក្ដីរកី្រាយ ។ 
២១- បីតំ  ឧប្ាទយតិ   ហត្ងឲ្យសក្ើត្ន្វរីតិ្ ។ 
២២- គរុកំ  កចោតិ    សវេើឲ្យជាអនក្ហែលគួរសគ្នរព ។ 
២៣- ោភំ  និវេតតយតិ   សវេើឲ្យសក្ើត្ន្វលាភ ។ 
២៤- មនបិយំ  កចោតិ   សវេើឲ្យជាទីសពញចិត្ត ។ 
២៥- ខនតឹ  បាចេត ិ   ហត្ងឲ្យរក្ាន្វខនតី ។ 
២៦- សង្ខាោនំ  អាសវំ  ធំសតិ  ក្មាច ត់្សចញន្វអាេវៈររេ់

េង្ខខ រ ។ 
២៧- ភាវបដិសនធឹ  ឧគ្ោចដតិ  មិនឲ្យសក្ើត្ក្នុងភពត្សៅ

(រនថយសចញន្វការរែិេន្ិក្នុងភព) ។ 
២៨- សនតំ  សាមញ្ញំ  ចទតិ  ហត្ងឲ្យន្វផលររេ់េមែៈ  ។ 
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អានិសង្សននការបំចវញោន.២៨ 
 ១- ជាសែើមសែតុ្ននសេចក្ដីេុខទាំងឡាយ ។ 
 ២- ជាឫេគល់ននេមបត្តិទាំងពួង ។ 
 ៣- ជាទីតាំងននសភាគប្ទពយទាំងពួង ។ 
 ៤- ជាសប្គឿងការររភ័យក្នុងវែដេងារ ។ 
 ៥- ជាទីពឹងទាំងក្នុងសលាក្សនេះ និងសលាក្ខ្មងមុខ ។ 
 ៦- ជាទីពឹងែ៏ប្រសេើរ ហែលេសប្មចសោយរត្នៈ ែ្ចនឹងទីសៅ
ររេ់រារេីែ៍ ។ 
 ៧- ជាទីអាស្េ័យោ៉ាងលតនប្ក្ហលងែ្ចនផទហផនែី ។ 
 ៨- ជាទីយឹត្សោងននចិត្តែ្ចជាហខស ។ 
 ៩- ែ្ចជា្វាែឹក្ចមលងឲ្យផុត្វែដេងារ ។ 
 ១០- ែ្ចជាទីសៅែ៏កាល ហានក្នុងេគង្ខគ ម រហមងស្ស្ដលចិត្ត ។ 
 ១១- ជាសប្គឿងការររ ែ្ចប្ពេះនគរមានការការររែ៏លត ។ 
 ១២- ែ្ចជាផ្កក រទុម រហមងមិនប្រឡាក់្សោយមនទិល គឺសេចក្ដី
ក្ាំណាញ់ ។ 
 ១៣- ែ្ចសភលើងែុត្សេចក្ដីក្ាំណាញ់ សេចក្ដីសលាភឲ្យអេ់សៅ។ 
 ១៤- ែ្ចអាេិរ ពេិខ្មាំសេចក្ដីក្ាំណាញ់ឲ្យវ ិ្ េ ។ 
 ១៥- ែ្ចេត្េរារេីែ៍មិនខ្មល ចញសញើត្េត្េែនទ ។ 
 ១៦- ែ្ចែាំរហីែលជាេត្េវាំ ។ 
 ១៧- ែ្ចសគ្នឧេភរារ អនក្ប្បារារារ់ថាជាមងគល ។ 
 ១៨- ែ្ចសេេះវលាែក្ៈរញ្ជ្ នមនុេសសៅែល់ទីែ៏សក្សម ។ 
 ១៩- ជាែាំសែើ រផល្វននប្ពេះពុទ្ជាមាច េ់ប្គរ់ប្ពេះអងគ ។ 
 ២០- បានស ម្ េះថាជាវងសននប្ពេះពុទ្ប្គរ់ប្ពេះអងគ ។ 
 ២១- ឲ្យន្វមនុេសេមបត្តិ ។ 
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 ២២- ឲ្យន្វេមបត្តិជាសេដចេក្ក ។ 
 ២៣- ឲ្យន្វេមបត្តិជាសេដចមារ ។ 
 ២៤- ឲ្យន្វេមបត្តិជាប្ពែម ។ 
 ២៥- ឲ្យន្វេមបត្តិជាសេដចចប្ក្ពត្តិ ។ 
 ២៦- ឲ្យេសប្មចស្ដវក្បារមីញាែ ។ 
 ២៧- ឲ្យេសប្មចរសចចក្សរវិញ្ញា ែ ។ 
 ២៨- ឲ្យេសប្មចអភិេសមាព វិញ្ញា ែ ។ 

្វះមចហាសថ្បកបចោយគុណ២៨្បការ 
 ១- សូចោ មានសេចក្ដីកាល ហាន ។ 
 ២-ហិរិោ មានសេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
 ៣- ឱតតប្បោ មានសេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 
 ៤-សបចកាា មានរក្សពួក្ែ្ចគ្នន  ប្ត្ូវគ្នន  ។ 
 ៥- មិតតសម្បចនាា  េមប្ែ៌សៅសោយមិត្ត ។ 
 ៦- ខចមា មានសេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
 ៧- សីេោ មានេីល ។ 
 ៨- សរចោទី និោយរក្យេត្យ ។ 
 ៩- ចសាចរយ្យសម្បចនាា  ែល់ប្ពមសោយការង្ខរហែលស្ដត ត្ ។ 
 ១០- អចកាាធចនា ជាអនក្មិនសប្ចើនសោយសប្កាវ ។ 
 ១១- អនតិមានី មិនសមើលង្ខយអនក្ែនទ ។ 
 ១២- អនុស្សុយ្យចថា មិនឫេយអនក្ែនទ ។ 
 ១៣- វីរិយោ  មានសេចក្ដីពយោម ។ 
 ១៤- អាយុហចកា េនសាំហត្សេចក្ដីលត ។ 
 ១៥- សងគហចកា រួយេសគង្ខគ េះមហារន ។ 
 ១៦- សំវិភាគី  ហចក្រ ាំហលក្ទន ។ 
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 ១៧- សខិចោ  និោយចរចារក្យហែលចាេ់ ។ 
 ១៨- និោតវុតតិ មានសេចក្ដីប្រប្ពឹត្តិទន់ភលន់ ។ 
 ១៩- សចណ្ណា  និោយរក្យពីសរាេះ ហផតមហលាម ។ 
 ២០- អសចឋា  ជាអនក្មិនអួត្អាង ។ 
 ២១- អមាោវី មិនជាមនុេសពុត្ត្បុត្ ។ 
 ២២- អភិវុឌ្ឍនិយសម្បចនាា  រររ្ិែ៌សោយសេចក្ដីដែឹងហែល

ា្ំសៅកាន់សេចក្ដីចសប្មើននប្ក្ហលង ។ 
 ២៣- វិជាាសម្បចនាា រររ្ិែ៌សោយសេចក្ដីសចេះែឹង ។ 
 ២៤- កិតតិមា មានកិ្ត្តិេពទខចរខ្មច យប្បាក្ែ ។ 
 ២៥- ហិចា ជាអនក្សវេើន្វប្រសោរន៍ែល់រនទាំងពួង ។ 
 ២៦- ឧបតថិចា  ជាអនក្ហែលរនទាំងឡាយប្បាថាន (នរណាៗក៏្
ប្ត្ូវការសេពគរ់េមាគមជាមួយ) ។ 
 ២៧- ធនោ ជាអនក្មានប្ទពយ ។ 
 ២៨- យសោ ជាអនក្មានយេ ។ 

................... 

ព្ពះពុទធ២៨ព្ពះអង្គ 
 នចមា  ចម  សវេវុោោនំ  ឧប្បនាានំ  មចហសិនំ  ។ 

ខាុាំប្ពេះក្រណុាេ្មប្ការថាេ យរងគាំ ចាំសរេះប្ពេះពុទ្ជាមាច េ់ប្គរ់
ប្ពេះអងគ ហែលបានប្តេ់រចួមក្សែើយ ប្ពេះអងគហេេងរក្ន្វគុែែ៏វាំ
(ប្ពេះេមពុទ្ទាំងស្េះគឺ)  : 

១- តណាងកចោ  មហាវីចោ    ប្ពេះត្ែា ងករ ប្ពេះអងគមាន
ពយោមវាំ ។ 

២-ចមធងកចោ  មហាយចសា ប្ពេះសមវងករ ប្ពេះអងគមានយេវាំ។  
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៣- សរណងកចោ  ចោកហិចា  ប្ពេះេរែងករ ប្ពេះអងគសវេើឲ្យជា
ប្រសោរន៍ែល់េត្េសលាក្ ។ 

៤- ទីបងកចោ  ជុតិនធចោ  ប្ពេះទីរងករ  ប្ពេះអងគប្ទប្ទង់ន្វរញ្ញា ែ៏
រងុសរឿង ។  (ក្មពេ់៨០ែត្ថ,  ប្ពេះរនម១ហេនឆ្ងន ាំ,  មានសែើមរិរផលិ ‟សែើមសលៀរ”

ជាសរវិ៍ ) . 
៥- ចកាណោចញ្ញា  ជនបាចមាចកាា  ប្ពេះសកាែឌ ញ្ា   ប្ពេះអងគជា

ប្រធ្លនននពពួក្រន ។  (ក្មពេ់៨៨ែត្ថ, ប្ពេះរនម១ហេនឆ្ងន ាំ, មានស្ដល-
ក្លយែី ‟សែើមសលល ្ង” ជាសរវិ៍) . 

៦- មងគចោ  បុរិចសាសចភា  ប្ពេះមងគល ប្ពេះអងគជារុរេែ៏
ប្រសេើរ ។   (ក្មពេ់៨៨ែត្ថ,  ប្ពេះរនម៩មឺុនឆ្ងន ាំ(១),  មាន្គប្ពឹក្ស  ‟សែើមខទឹង” 
ជាសរវិ៍). 

៧- សុមចនា  សុមចនា  ធីចោ  ប្ពេះេុមន  ប្ពេះអងគជាអនក្ប្បារា
មានប្ពេះែឫទ័យែ៏លត ។  (ក្មពេ់៩០ែត្ថ, ប្ពេះរនម៩មឺុនឆ្ងន ាំ, មាន ្គប្ពឹក្ស 
ជាសរវិ៍) . 

៨- ចរវចា   រតិវឌ្ឍចនា  ប្ពេះសរវត្    ប្ពេះអងគញុាាំងសេចក្ដី
សប្ត្ក្អរឲ្យចសប្មើន ។  (ក្មពេ់៨០, ប្ពេះរនម៦មឺុនឆ្ងន ាំ, មាន្គប្ពឹក្ស ជាសរវិ៍) . 

៩- ចសាភិចា  គុណសម្បចនាា  ប្ពេះសស្ដភិត្  ប្ពេះអងគរររ្ិែ៌
សោយប្ពេះគុែ ។    (ក្មពេ់ ៥៨ ែត្ថ,  ប្ពេះរនម ៩ មឺុនឆ្ងន ាំ,  មាន ្គប្ពឹក្ស 
ជាសរវិ៍) . 

១០- អចនាមទស្សី  ជនុតតចមា  ប្ពេះអស្មទេសី  ប្ពេះអងគ
ឧត្តមជាងពពួក្រន ។  (ក្មពេ់៥៨ែត្ថ, ប្ពេះរនម១ហេនឆ្ងន ាំ, មានអរជុនប្ពឹក្ស

‟សែើមថាង ន់” ជាសរវិ៍) (២)  

                                                            

១- ក្នុងអែាស្ដលិនីភាគ១ថា មានប្ពេះរនម៩រន់ឆ្ងន ាំ ។ 
២ - ក្នុងអែាស្ដលិនីភាគ១ និងសេៀវសលសផសងសទៀត្ថា សែើមអគងគង ។ 
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១១- បទុចមា  ចោកបចជាាចា  ប្ពេះរទុម ប្ពេះអងគញុាាំងសលាក្
ឲ្យភលឺស្ដេ ង ។    (ក្មពេ់ ៥៨ ែត្ថ ,   ប្ពេះរនម ១ ហេនឆ្ងន ាំ ,        មាន សស្ដនប្ពឹក្ស

‟សែើមសភកា” ជាសរវិ៍) (១)  . 
១២- នារចោ  វរសារថី  ប្ពេះ្រទ ប្ពេះអងគែ្ចជាស្ដរថីែ៏

ប្រសេើរ ។   (ក្មពេ់ ៨៨ ែត្ថ,    ប្ពេះរនម ៩ មឺុនឆ្ងន ាំ,   មាន មហាសស្ដែប្ពឹក្ស  
‟នដើមសភកាោ៉ាងវាំ” ជាសរវិ៍)(២)  . 

១៣- បទុមុតតចោ  សតតសាចោ  ប្ពេះរទុមុត្តរ ប្ពេះអងគជាខលឹមស្ដរ
ននពួក្េត្េ ។  (ក្មពេ់៨៨ែត្ថ, ប្ពេះរនម១ហេនឆ្ងន ាំ, មានស្ដលប្ពឹក្សជាសរវិ៍) . 

១៤- សុចមចធា  អប្បដិបុគគចោ  ប្ពេះេុសមវ ប្ពេះអងគរក្រុគគល
សប្រៀរែ្ចគ្នម ន ។  (ក្មពេ់៨៨ែត្ថ,  ប្ពេះរនម៩មឺុនឆ្ងន ាំ,  មាន មហានិមពប្ពឹក្ស
‟សែើមសៅដ ោ៉ាងវាំ”  ជាសរវិ៍) . 

១៥- សុជាចា  សវេចោកចាា  ប្ពេះេុជាត្  ប្ពេះអងគប្រសេើរ
សលើេជាងេត្េសលាក្ទាំងពួង។  (ក្មពេ់៥០ែត្ថ, ប្ពេះរនម៩មឺុនឆ្ងន ាំ, មាន
មហាសវ ុប្ពឹក្ស ‟សែើមឫេសីវាំ”  ជាសរវិ៍)  . 

១៦- បិយទស្សី  នោសចភា  ប្ពេះរិយទេសី ប្ពេះអងគប្រសេើរ
ជាងនររន ។ (ក្មពេ់៨០ែត្ថ, ប្ពេះរនម៩មឺុនឆ្ងន ាំ, មានក្កុ្វប្ពឹក្ស‟សែើមថាង ន់”  

ជាសរវិ៍)(៣) . 
១៧- អតថទស្សី   ការុណិចកា  ប្ពេះអត្ថទេសី ប្ពេះអងគប្រក្រ 

សោយក្រណុា ។  (ក្មពេ់៨០ែត្ថ(៤) , ប្ពេះរនម១ហេនឆ្ងន ាំ, មាន ចមបក្ប្ពឹក្ស

‟សែើមចមបក្” ជាសរវិ៍) . 

                                                            

១ - ២- ក្នុងអែាស្ដលិនីភាគ១ថា ចសាណ/មហាចសាណ =សែើមអាំសៅែាំរត្ី្ច/វាំ, ឯសេៀវសលខលេះ
សទៀត្ថា សែើមប្មុាំសៅវញិ ។ 
៣ - ក្នុងអែាស្ដលិនីភាគ១ថា សែើមរិយងគុ ។ 
៤ - ក្នុងពុទ្របវត្តិ ទ្សរនិទនថា ក្មពេ់៨៨ែត្ថ ។ 
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១៨- ធមេទស្សី  តចមានុចោ  ប្ពេះវមមទេសី ប្ពេះអងគរស ទ្ រង់
ន្វងងឹត្ ។    (ក្មពេ់ ៨០ ែត្ថ,   ប្ពេះរនម ១ ហេនឆ្ងន ាំ,  មាន រត្តកុ្រវក្ប្ពឹក្ស 
‟សែើមស ើសភលើង” ជាសរវិ៍)(១) . 

១៩- សិទធចាា  អសចមា  ចោចក  ប្ពេះេិទ្ត្ថ ប្ពេះអងគឥត្មាន
អនក្ណាសេមើក្នុងសលាក្ ។     (ក្មពេ់ ៦០ ែត្ថ,    ប្ពេះរនម ១ ហេនឆ្ងន ាំ,   មាន
ក្ែណិ កាប្ពឹក្ស ជាសរវិ៍) . 

២០- តិចស្ោ  រ  វទតំ  វចោ  ប្ពេះតិ្េស ប្ពេះអងគប្រសេើរជាង
អនក្ប្បារាខ្មងេមដីទាំងឡាយ ។   (ក្មពេ់ ៦០ ែត្ថ,    ប្ពេះរនម ១ ហេនឆ្ងន ាំ, 

មាន អេនប្ពឹក្ស ‟សែើមវនង់” ជាសរវិ៍) . 
២១- ផុចស្ោ  រ  វរចោ  វុចោោ  ប្ពេះពុទ្ប្ទង់ប្ពេះ្មផុេស 

ប្ពេះអងគប្រទនន្វវម៌ែ៏ប្រសេើរ ។    (ក្មពេ់៥៨ែត្ថ,  ប្ពេះរនម៩មឺុនឆ្ងន ាំ, 

មាន អាមលក្ប្ពឹក្ស ‟សែើមក្នទួត្នប្ព” ជាសរវិ៍) . 
២២- វិបស្សី  រ  អនូបចមា  ប្ពេះវរិេសី ប្ពេះអងគឥត្មានអនក្

ណាសប្រៀរផទឹមបានស ើយ ។    (ក្មពេ់៨០ែត្ថ,    ប្ពេះរនម៨មឺុនឆ្ងន ាំ(២),   មាន 

បាែលិប្ពឹក្ស ‟សែើមប្រសនៀង” ជាសរវិ៍) . 
២៣- សិខី  សវេហិចា  សាា  ប្ពេះេិខី ប្ពេះអងគជាប្គូសប្រៀន

ប្រសៅសវេើឲ្យជាប្រសោរន៍ែល់េត្េទាំងពួង។ (ក្មពេ់៧០ែត្ថ, ប្ពេះរនម៧
មឺុនឆ្ងន ាំ(៣), មាន រុែឌ រកី្ប្ពឹក្ស ‟សែើមស្ដេ យ-េ” ជាសរវិ៍)  . 

២៤- ចវស្សភូ  សុខោយចកា  ប្ពេះសវេសភ្ ប្ពេះអងគប្រទនន្វ
សេចក្ដីេុខ។ (ក្មពេ់៦០ែត្ថ,  ប្ពេះរនម៦មឺុនឆ្ងន ាំ,  មាន ស្ដលប្ពឹក្ស ជាសរវិ៍) . 

                                                            

១- ក្នុងអែាស្ដលិនីភាគ១ថា សែើមទមាល រ់ ។ 
២ - ក្នុងពុទរ្បវត្តិ ទ្សរនិទន ថាប្ពេះរនម៩មីុនឆ្ងន ាំ ។ 
៣ - ក្នុងពុទរ្បវត្តិ ទ្សរនិទនថា ក្មពេ់៣៧ែត្ថ , ប្ពេះរនម៣មឺុន ៧រន់ឆ្ងន ាំ ។ 
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២៥- កកុសចនាោ  សតថោចហា  ប្ពេះក្កុ្េន្ ប្ពេះអងគ ា្ំេត្េ
សចញចាក្ផល្វឆ្ងង យោច់ស្េោល គឺកិ្សលេ ។ (ក្មពេ់៤០ែត្ថ, ប្ពេះរនម
៤មឺុនឆ្ងន ាំ,  មាន មហាេិរេិប្ពឹក្ស ‟សែើមសប្ចេោ៉ាងវាំ” ជាសរវិ៍) . 

២៦- ចកានាគមចនា  រណញ្ជចហា  ប្ពេះសកា្គមន ប្ពេះអងគ
រាំបាក់្រង់ន្វេប្ត្ូវ គឺកិ្សលេ ។  (ក្មពេ់៣០ែត្ថ(១),  ប្ពេះរនម៣មឺុនឆ្ងន ាំ, 

មាន ឧទុមពរប្ពឹក្ស ‟សែើមលាេ ” ជាសរវិ៍) . 
២៧- កស្សចបា  សិរិសម្បចនាា  ប្ពេះក្េសរ ប្ពេះអងគរររ្ិែ៌

សោយេិរ ី។       (ក្មពេ់ ២០ ែត្ថ,   ប្ពេះរនម ២ មឺុនឆ្ងន ាំ,  មាន និសប្គ្នវប្ពឹក្ស 
‟សែើមនប្រ” ជាសរវិ៍) . 

២៨- ចាតចមា  សក្យបុងកចោ  ប្ពេះសគ្នត្ម ប្ពេះអងគប្រសេើរ
ចមបងជាងពួក្េក្យរារ ។  (ក្មពេ់១៦ែត្ថ, ប្ពេះរនម១រយឆ្ងន ាំ, មាន
អេសត្ថប្ពឹក្ស‟សែើមសរវិ៍បាយ” ជាសរវិ៍) . 
 

r(0)s 
 

គ្ុណប្រះនិោវ ន២៩យា៉ា ង 

3 
១- មទនិមេទរចនា  ប្ពេះនិរេ នជាវម៌ញាាំញីន្វសេចក្ដីស្េវងឹ។ 
២- បិបាសវិនចោ    ជាវម៌រស ទ្ រង់ ន្វសេចក្ដីសស្េក្ឃ្លល ន

ក្នុងកាម ។  
៣- អាេយសមុគ្ោចា   ជាវម៌ែក្ន្វសេចក្ដី អាល័យក្នុង

កាម ។ 
៤- វដដូបចរឆចោ  ជាវម៌កាត់្ផ្កដ ច់ន្វវែដៈ ។  

                                                            

១ - ក្នុងពុទ្របវត្តិ ទ្សរនិទនថា ក្មពេ់២០ែត្ថ ។ 
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៥- តណាកខចោ  ជាវម៌អេ់សៅននត្ណាា  ។ 
៦- វិោចា ជាវម៌ប្បាេចាក្រាគៈ ។ 
៧- និចោចធា ជាវម៌រលត់្ន្វទុក្ខ ។ 
៨- ធុវ ំ ជាវម៌តាំងសៅមាាំជានិចច ។ 
៩- អជរំ ជាវម៌មិនមានររា ។ 
១០- និប្បបញ្ចំ  ជាវម៌ប្បាេចាក្ររញ្ច វម៌ ។ 
១១- សរចំ ជាវម៌មានេភាពពិត្ប្បាក្ែ ។ 
១២- បារំ ជាវម៌អែលងផុត្ចាក្ប្ចាាំងននវែដៈ ។ 
១៣- សុទុទរស ំ   ជាវម៌ហែលអនក្រញ្ញា តិ្ច   ស ើញបានសោយ

ក្ប្ម ។ 
១៤- សិវំ ជាវម៌ហែលប្ត្ជាក់្ប្បាេចាក្កិ្សលេ ។ 
១៥- អមត ំ ជាវម៌ហែលមិនស្ដល រ់ ។ 
១៦- ចខម ំ ជាវម៌សក្សមក្ានតចាក្ភ័យ ។ 
១៧- អវភុត ំ ជាវម៌មែស្ដច រយនប្ក្ហលង ។ 
១៨- អណីតិកំ      ជាវម៌មិនមានភ័យ  ហែល ា្ំមក្ន្វសេចក្ដី

វ ិ្ េ ។ 
១៩- ាណំ ជាវម៌ការររេត្េមិនឲ្យធ្លល ក់្ក្នុងវែដៈ ។ 
២០- ចេណំ វម៌ជាទីពួនចាក្ភ័យ  ។ 
២១- ទីប ំ វម៌ជាទីពឹង ។ 
២២- វិសុទធិ  ជាវម៌ែ៏ររេុិទ្ប្បាេចាក្កិ្សលេ ។ 
២៣- វរ ំ ជាវម៌ែ៏ប្រសេើរហែលេរបុរេគរបីប្បាថាន  ។ 
២៤- និបុណំ ជាវម៌លតិត្េុខុម ។ 
២៥- អសងខតំ  ជាវម៌មិនមានរចច័យជាសប្គឿងតក់្ហត្ង ។ 
២៦- ចមាចកាា  ជាវម៌រចួផុត្ចាក្កិ្សលេ ។ 
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២៧- ចសចោោ   ជាវម៌ែ៏ប្រសេើរវសិេេ ។ 
២៨- អនុតតចោ   ជាវម៌ែ៏ឧត្តមរក្អេីសប្រៀរមិនបាន ។ 
២៩- ចោកស្សចនាា  ជាវម៌ផុត្ចាក្សលាក្ទាំងរី ។ 

 
r(0)s 

 
អនកសមាោនធុតងគគង់វង្ស 
ជាអាក្ព្រក្រទដាយគណុ ៣០ ព្រការ 

3 
១- សិនិទរបទរវចមតតរិចាា  មានសមតត ចិត្តទន់េនិទ្ក្នុងេពេ

េត្េទាំងពួង ។ 
 ២- ោដិតហតវិគគតកិចេចសា  មានកិ្សលេហែលក្មាច ត់្ឲ្យ
ប្បាេចាក្សៅ ។ 
 ៣- និហតមានទចោោ  ជាអនក្ក្មាច ត់្សចញន្វមានេះ និង ទិែាិ ។ 
 ៤- អរេទ ហវិនិវិដឋនិចវេមតិសចោោ  មានេទ្ហែលមិន
ញារ់ញ័រ ប្បាេចាក្ន្វសេចក្ដីេងស័យ ។ 
 ៥- បរិបុណណវិនិតបហដឋសុភនិចោ  មានចិត្តស្ដត ត្ហែលសរើក្
សែើយ ក្នុងទីហែលែេឹក្ហាត់្ឲ្យរររ្ិែ៌ ។ 
 ៦- និយតសនតិសុខសមាបតតិចោ  មានេនតិេុខេមារត្តិសក្ើត្
ជានិចច សទៀងទត់្ ។ 
 ៧- អរេសីេសុរិគនធបរិភាវិចា  អរ់រ ាំសៅសោយេីល
ហែលមិនញារ់ញ័រ មានក្លិនស្ដត ត្ប្ក្អ្រផាយសៅ ។ 
 ៨- ចទវមនុស្ោនំ  បិចោ  ជាទីស្េលាញ់ននសទវត និង
មនុេសទាំងឡាយ ។ 
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 ៩- ខីណ្ណសវវេវនតី  មានក្មាល ាំងក្នុងទីហែលនឹងឲ្យអេ់
អាេវៈ ។ 
 ១០- អរិយបុគគេជិនសាសនបតថិចា  ជាទីប្បាថាន ននប្ពេះអរយិ
រុគគលអនក្តាំងសៅក្នុងរិនស្ដេ្ ។ 
 ១១- ភូវី  រ  ទិវី  រ  ចទវមនុស្ោនំ  ជាទីេរសេើររកី្រាយនន
សទវតនិងមនុេសទាំងឡាយ ។ 
 ១២- អសុរកានំ  វនរិតបសដឋមនគ្ឃជនានំ  ធុវ  ថប្បិតចថា
មិតបសចោោ  ជាទីសគ្នរពនិងេរសេើរននពួក្អេុរ និងជាទីរកី្រាយនន
មារទាំងឡាយ ។ 
 ១៣- ចោកអនុបេិចាា មិនបានរសេមរស្ដមលាយសៅ
សោយសលាក្ ។ 
 ១៤- អប្បចថាកំ  អនុវជជភយទស្ោវី  មានប្រប្ក្តី្ស ើញន្វ
សទេនិងភ័យេ្មបីប្តឹ្មរនតិចរនតួច ។ 
 ១៥- មគគផេបរវតថសាធចកា  ឲ្យេសប្មចន្វប្រសោរន៍គឺមគគ
និងផលែ៏ប្រសេើរ ែល់រនទាំងឡាយអនក្ប្បាថាន ឲ្យផុត្ទុក្ខ ។ 
 ១៦- អាោរិតឥបុេបណីតបរចយភាគី  េមគួរហែលនឹង
អារាវ្  ថាេ យចតុ្របចច័យែ៏ប្រសេើរនិងប្រែីត្ ។ 
 ១៧- អនិចកតសយនកាមី  ជាអនក្ប្បាថាន សែក្ក្នុងទីរក្អាល័យ
មិនបាន ។ 
 ១៨- ឈានជ្ាយិកបវរវិហារី  មានប្រប្ក្តី្េមលឹង្ននិង
វហិារវម៌ ែ៏ប្រសេើរ ។ 
 ១៩- វជដិតជាេកិចេសវតថុវិធំសិតភចាា  ជាអនក្ក្មាច ត់្
និងកាច់រាំបាក់្ន្វវត្ថុននកិ្សលេ ហែលជាឫេគល់ចាក់្ហស្េេះឲ្យោច់
េ្នយ ។ 
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 ២០- សំកុដិតសញ្ឆននគតិនិោរចណ្ណ  នឹងឃ្លត់្រង់ន្វគតិ្
ហែលមានសេចក្ដីវលិវល់ក្នុងវែដេងារ ។ 
 ២១- អកុប្បធចមេ  អភិនិោចសា  តាំងសៅក្នុងអកុ្របវម៌ ។ 
 ២២- អនវជជិតចភាគី  ររសិភាគន្វវត្ថុហែលប្បាេចាក្សទេ។  
 ២៣- គតិវិមុចាា  ផុត្ចាក្គតិ្ក្ាំសែើ ត្ ។ 
 ២៤- ឱតណិណសវេវិរិកិចច្ឆា  អែលងសចញន្វសេចក្ដីេងស័យ
ទាំងពួង ។ 

២៥- វិមុតតឈិាយិតចាា  មានចិត្តេមលឹងន្វវមុិត្តិ ។ 
 ២៦- ទិដឋធចមេ  អរេទ ហភិរុតមនុបគចា  មានចិត្តមាាំទាំ 
មិនបានស លងសឃ្លល ងសោយភ័យក្នុងទិែាវម៌ ។ 
 ២៧- អនុនយសមុរឆិចនាា  កាត់្សចញន្វសេចក្ដីសប្ត្ក្អរតម។  
 ២៨- សពាាសវកខយបចាា  ែល់ន្វការអេ់អាេវៈ ។ 
 ២៩- សនតសមាបតតឹ  បដិេភតិ  បានន្វេនតិេុខេមារត្តិ ។ 
 ៣០- សមណគុណសមុបចា ប្រក្រសោយគុែននេមែៈ។ 

..................... 
 

ោារមគគ៣០ 
 - មនុេសស្េី មាន ៣  - មនុេសសខទើយ មាន ២  
 - អមនុេសស្េី មាន ៣ - អមនុេសសខទើយ  មាន ២  
 - តិ្រចាា នញី មាន ៣  - តិ្រចាា នសខទើយ មាន ២  
 - មនុេសប្រុេ មាន ២ - មនុេសមានសភទពីរ មាន ៣  
 - អមនុេសប្រុេ មាន ២ - អមនុេសមានសភទពីរ មាន ៣ 
 - តិ្រចាា នស ម្ ល មាន ២ - តិ្រចាា នមានសភទពី មាន ៣ ។ 
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       សភទ    ស្េី  ប្រុេ    សខទើយ សភទពីរ 
      មនុេស    ៣    ២      ២   ៣ 
   អមនុេស    ៣    ២      ២   ៣ 
    តិ្រចាា ន    ៣    ២      ២   ៣ 
  េររុ ៣០    ៩    ៦      ៦   ៩ 

 

 
r(0)s 

 
អន្តរាយ៣១យ៉ាង្ 

3 
 ភិក្ខុច្លចាាំវេាក្នុងអាវាេណាសែើយ ចាក្សចញពីអាវាេ
ស្េះ សៅកាន់ទីែនទបាន សោយមិនប្ត្ូវអារត្តិ គឺប្តឹ្មហត្ោច់វេា
រ៉ាុសណាណ េះ សប្រេះមានអនតរាយ និងសែតុ្ែ្ចខ្មងសប្កាម : 
 ១- េត្េស្ដហាវមក្សរៀត្សរៀន ។ 
 ២- េត្េមានពិេមក្សរៀត្សរៀន ។ 
 ៣- ពួក្សចារមក្សរៀត្សរៀន ។ 
 ៤- ពួក្រីស្ដចមក្សរៀត្សរៀន ។ 
 ៥- សភលើងសអែេះស្េុក្ជាទីសគ្នចរ ។ 
 ៦- សភលើងសអែេះទីសេ្េនៈ ។ 
 ៧- ទឹក្រន់លិចស្េុក្ជាទីសគ្នចរ ។ 
 ៨- ទឹក្រន់លិចសេ្េនៈ ។ 
 ៩- ភិក្ខុមិនបានសភារន សៅែមងឬឧត្តម លមមហអែតត្ ។ 
 ១០- មិនបានសភារនទាំងឡាយឲ្យជាទីេរាយ ។ 

អនតរាយ 
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 ១១- មិនបានសភេរជៈទាំងឡាយឲ្យជាទីេរាយ ។ 
 ១២- មិនបានឧរោា ក្ឲ្យេមគួរ ។ 
 ១៣- មានស្េីមក្ប្រសលាមភិក្ខុ ។ 
 ១៤- មានស្េីផ្កក មាេមក្ប្រសលាមភិក្ខុ ។ 
 ១៥- មានស្េីប្ក្មុាំចាេ់មក្ប្រសលាមភិក្ខុ ។ 
 ១៦- មានមនុេសសខទើយមក្ប្រសលាមភិក្ខុ ។ 
 ១៧- មានពួក្ញាតិ្មក្ប្រសលាមភិក្ខុ ។ 
 ១៨- មានពួក្សេដចមក្ប្រសលាមភិក្ខុ ។ 
 ១៩- មានពួក្សចារមក្ប្រសលាមភិក្ខុ ។ 
 ២០- មានពួក្អនក្សលងមក្ប្រសលាមភិក្ខុ ។ 
 ២១- ភិក្ខុស ើញក្ាំែរ់ឥត្មានមាច េ់ ។ 
 ២២- ស ើញភិក្ខុសប្ចើនររ្ក្ាំពុងពយោមសែើមបីរាំហរក្េងឃ ។ 
 ២៣- បានឮែាំែឹងថា ភិក្ខុសប្ចើនររ្ពយោមសែើមបីរាំហរក្េងឃ 
 ២៤- បានឮែាំែឹងថាក្នុងអាវាេឯសណាេះ មានភិក្ខុ(ជាមិប្ត្)
សប្ចើនររ្ពយោមសែើមបីរាំហរក្េងឃ ។ 
 ២៥- បានឮែាំែឹងថាក្នុងអាវាេឯសណាេះ មានភិក្ខុ(មិនហមន
ជាមិប្ត្)សប្ចើនររ្ពយោមសែើមបីរាំហរក្េងឃ ។   
 ២៦- បានឮែាំែឹងថាក្នុងអាវាេឯសណាេះ េងឃមុខជានឹង
ហរក្សប្រេះភិក្ខុ(ជាមិប្ត្)សប្ចើនររ្ ។ 
 ២៧- បានឮែាំែឹងថាក្នុងអាវាេឯសណាេះ េងឃមុខជានឹង
ហរក្សប្រេះភិក្ខុ(មិនហមនជាមិប្ត្)សប្ចើនររ្ ។ 
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 ២៨- បានឮែាំែឹងថាក្នុងអាវាេឯសណាេះ មានភិក្ខុនី(ជាមិប្ត្)
សប្ចើនររ្ពយោមសែើមបីរាំហរក្េងឃ។(១)  
 ២៩- បានឮែាំែឹងថាក្នុងអាវាេឯសណាេះ មានភិក្ខុនី(មិនហមន
ជាមិប្ត្)សប្ចើនររ្ពយោមសែើមបីរាំហរក្េងឃ ។ 
 ៣០- បានឮែាំែឹងថាក្នុងអាវាេឯសណាេះេងឃមុខជានឹងហរក្
សប្រេះភិក្ខុនី(ជាមិប្ត្)សប្ចើនររ្ ។ 
 ៣១- បានឮែាំែឹងថាក្នុងអាវាេឯសណាេះេងឃមុខជានឹងហរក្
សប្រេះភិក្ខុនី(មិនហមនជាមិប្ត្)សប្ចើនររ្ ។ 
 * នបើភិក្ខុោននហតុទំងននេះ ត្ពេះអ្ងគត្ ងត្ត្តស់ថ្ល : 
 “ អនាបតតិ  វស្សចរឆទស្ស ” ភិក្ខទុាំងន ោះដាច់វស្សា តែមិនត្ែូវ
អាបែិតនេ ។ 

ភូមិជាទីចៅរបស់សតេ.៣១ 
- អបាយភូម្ិ ៤ 

 ១-   ភ្មិជាទីសៅននេត្េនរក្  
 ២-  ភ្មិជាទីសៅននសប្រត្  
 ៣-   ភ្មិជាទីសៅននអេុរកាយ  
 ៤-    ភ្មិជាទីសៅននេត្េតិ្រចាា ន  

- សុគតិភូម ិ៧ 
 ៥-  ភ្មិជាទីសៅននមនុេស  

- ទ វតា ៦ ជាន់ 
 ៦-   ចាតុ្មមហារារិកាភ្មិ  
 ៧-  តវត្តិងាភ្មិ  
                                                            

១- េងឃសភទេប្មារ់ហត្ភិក្ខុ  សត្ើភិក្ខុនីរាំហរក្េងឃែ្ចសមដច ? 
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 ៨-   ោមាភ្មិ  
 ៩-   តុ្េិតភ្មិ  
 ១០- និមាម នរតី្ភ្មិ  
 ១១- ររនិមមិត្វេវត្តីភ្មិ  

- រូប្បភូម្ ិ១៦ ជាន ់

- រឋមជ្ឈានភូមិ ៣ 
 ១២- បារេិជាជ   
 ១៣- រុសរាែិត  
 ១៤- មហាប្ពហាម   

-  តិុ្យជ្ឈានភូមិ ៣ 
 ១៥- ររតិត ភា  
 ១៦- អរបមាណាភា  
 ១៧- អភេសរា  

- ត្តិ្យជ្ឈានភូមិ ៣  
 ១៨- ររតិត េុភា  
 ១៩- អរបមាណាេុភា  
 ២០- េុភកិ្ណាា   

- ច្បតុ្ត្ថជ្ឈានភូមិ ៧ 
 ២១- សវែរផលា  
 ២២- អេញ្ាេតត   

- េុទធា វាេ ៥ ជាន់ 

 ២៣- អវហិា  
 ២៤- អត្រា  
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 ២៥- េុទេា  
 ២៦- េុទេសី  
 ២៧- អក្និោា   

- អររូភមូ្ ិ៤ ជាន់ 
 ២៨- អាកាស្ដនញ្ញច យត្នៈ  
 ២៩- វញិ្ញា ែញ្ញច យត្នៈ  
 ៣០- អាកិ្ញ្ចញ្ញា យត្នៈ  

៣១- សនវេញ្ញា ្េញ្ញា យត្នៈ ។  

 
r(0)s 

 

អាការៈ៣២ប្រការ 

3 
 

 ១-   ចកសា  េក់្   
 ២-  ចោមា  សរាម   
 ៣-   នោ  ប្ក្ចក្   
 ៤-   ទនាា    សវមញ   
 ៥-   តចច្ឆ    ហេបក្   

៦-   មំស ំ   ស្ដច់   
 ៧-   នហារ ូ   េរនេ  
 ៨-   អដឋ ិ   អែតឹង   
 ៩-   អដឋិមិញ្ជ ំ   ខួរក្នុងអែតឹង  
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 ១០- វកកំ   ត្ប្មងរេាវៈ 
 ១១- ហទយំ  សរេះែ្ង  

១២- យកនំ  សថលើម  
១៣- កិចោមកំ វាវ  
១៤- បិហកំ  ប្ក្ពេះ  
១៥- បបាាសំ  េួត្  
១៦- អនត ំ   សរេះសវៀនវាំ  
១៧- អនតគុណំ    សរេះសវៀនត្្ច  
១៨- ឧទរិយំ  អាហារថមី  
១៩- ករីសំ    អាហារចាេ់  
២០- មតថេុងគំ   ខួរក្នុងក្ាល  
២១- បិតត ំ   ទឹក្ប្រមាត់្  
២២- ចសមហំ    សេលេម  
២៣- បចុពាា  ខទុេះ  
២៤- ចោហិតំ   ្ម  
២៥- ចសចោ    សញើេ  
២៦- ចមចោ    ខ្មល ញ់ខ្មរ់  
២៧- អស្ស ុ   ទឹក្ហភនក្  
២៨- វសា    ខ្មល ញ់រាវ  
២៩- ចខចឡា    ទឹក្មាត់្  
៣០- សិង្ោនិកា ទឹក្េសមារ  
៣១- េសិកា    ទឹក្រមតិល  
៣២- មុតត ំ   ទឹក្ម្ប្ត្ ។ 
* សមើលរក្យអវិរាយក្នុងេសមាម ែវសិ្ទនី៤/១៤៤ផង ។ 
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តិរច្ឆានកថា៣២្បការ 
១- ោជកថា  សរឿងសេដច    
២- ចច្ឆរកថា   សរឿងសចារ    
៣- មហាមតតកថា សរឿងមហាមាត្យ    
៤- ចសនាកថា  សរឿងសេ្    
៥- ភយកថា  សរឿងភយនតរាយសផសងៗ   
៦- យុទធកថា  សរឿងចមាាំង    
៧- អននកថា  សរឿងបាយ    
៨- បានកថា  សរឿងផឹក្ទឹក្  
៩- វតថកថា  សរឿងេាំពត់្   
១០- សយនកថា សរឿងសែក្    
១១- មាោកថា សរឿងផ្កក ក្ប្មង    
១២- គនធកថា  សរឿងសប្គឿងប្ក្អ្រ   
១៣- ញាតិកថា សរឿងញាតិ្    
១៤- ោនកថា សរឿងោន    
១៥- ាមកថា  សរឿងស្េុក្    
១៦- និគមកថា សរឿងនិគម   
១៧- នគរកថា សរឿងប្ក្ុង  
១៨- ជនបទកថា សរឿងរនរទ  
១៩- ឥតថីកថា  សរឿងស្េី  
២០- បុរិសកថា សរឿងប្រុេ 
២១- កុមារីកថា សរឿងកុ្មារ ី 
២២- កុមារកថា សរឿងកុ្មារា  
២៣- សុោកថា សរឿងេុរា  
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២៤- វិសិោកថា សរឿងប្ចក្ផល្វ  
២៥- កុមភោសីកថា សរឿងក្ាំពង់ទឹក្  
២៦- បុវេចបតកថា សរឿងញាតិ្ហែលស្ដល រ់សៅ  
២៧- នានតតកកថា សរឿងសផសងៗ  
២៨- ចោកកាាយិកថា     សរឿងសលាក្  
២៩- សមុទរកាាយិកកថា  សរឿងេមុប្ទ  
៣០- វនកថា  សរឿងនប្ព  
៣១- បវេតកថា សរឿងភនាំ  
៣២- ឥតិភោភវកថា   សរឿងសេចក្ដីស្ដរេ្នយ និង  សេចក្ដី   

ចសប្មើន ។ 
* សរឿងទាំង៣២ប្រការសនេះ ជាវចីទុចចរតិ្ក្នុងេមផរបលារៈ ។ 

................. 
បុគគេ៣២វួកមិន្តូវឲ្យបួស(១) 

១- ហតថរឆចិនាា  មនុេសោច់នែ ។ 
២- បាទរឆិចនាា   មនុេសោច់សរើង ។ 
៣- ហតថបាទរឆិចនាា   មនុេសោច់ទាំងនែ ទាំងសរើង ។ 
៤- កណណរឆិចនាា   មនុេសោច់ប្ត្សចៀក្ ។ 
៥- នាសរឆិចនាា   មនុេសក្ាំរុត្ប្ចមុេះ ។ 
៦- កណណនាសរឆិចនាា មនុេសក្ាំរុត្ទាំងប្ត្សចៀក្ទាំងប្ចមុេះ ។ 
៧- អងគុេិរឆិចនាា   មនុេសក្ាំរុត្ប្មាមនែ ។ 
៨- អ រិឆចនាា   មនុេសក្ាំរុត្សមនែ ឬសមសរើង ។ 
៩- កណោររឆិចនាា   មនុេសោច់េរនេវាំ ។ 

                                                            

១- សមើលពួក្១១/៧២២+ពួក្២០/៨២៧ ផង ។ 
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១០- ផណហតថចកា មនុេសមានប្មាមនែជារ់គ្នន  ។ 

១១- ខុចជាា    មនុេសគម ។ 
១២- ោមចនា   មនុេសសត្ឿ ។ 
១៣- គេគណោិចកា   មនុេសពក្ក្ ។ 
១៤- េកខណ្ណហចា មនុេសហែលសគសរៀត្សរៀន ឲ្យមាន 

ស្ដល ក្ស្ដន ម ។  
១៥- កសាហចា   មនុេសហែលសគវាយសោយរ ាំរត់្ ។ 
១៦- េិខិតចកា   មនុេសហែលរារការក្ត់្ស ម្ េះទុក្ ។ 
១៧- សីបទី    មនុេសមានសរើងេទក់្ ។ 
១៨- បាបចោគី   មនុេសមានសរាគអាប្ក្ក់្ ។ 
១៩- បរិសទូសចកា   មនុេសមានររ្ប្ទុេដររេ័ិទ ។ 
២០- កាចណ្ណ   មនុេសហែលសទើរនឹងខ្មេ ក់្ ។ 
២១- កុណ ី   មនុេសហក្ងងនែ ឬហក្ងងសរើង ។ 
២២- ខចញ្ញា    មនុេសខចក្ ។ 
២៣- បកខហចា   មនុេសស្ដល រ់កាយមាខ ង ។ 
២៤- អិននិរិោបចថា មនុេសខេិន ។ 
២៥- ជោទុវេចោ   មនុេសមានក្មាល ាំងថយសប្រេះររា ។ 
២៦- អចនាោ    មនុេសខ្មេ ក់្ពីក្ាំសែើ ត្ ។ 
២៧- មូចា    មនុេសគ ។ 
២៨- វធិចោ    មនុេសថលង់ ។ 
២៩- អនធមូចា   មនុេសទាំងខ្មេ ក់្ ទាំងគ ។ 
៣០- អនធវធិចោ   មនុេសទាំងខ្មេ ក់្ ទាំងថលង់ ។ 
៣១- មូគវធិចោ   មនុេសទាំងគ ទាំងថលង់ ។ 
៣២- អនធមូគវធិចោ មនុេសទាំងខ្មេ ក់្ ទាំងគ ទាំងថលង់ ។  
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ចោ  បពាាចជយ្យ  អាបតតិ  ទុកកដស្ស  ភិក្ខុណារាំរួេ(មនុេស
ទាំងអេ់សនេះ) ប្ត្ូវអារត្តិទុក្កែ ។ 

* មា៉ា ងបទៀត្មិនព្ត្ូវបាំបួសមនុសសគឺ : 

       - កុដឋ ំ  មនុេសសក្ើត្សរាគ លង់ ។ 
       - គចណ្ណោ   មនុេសសក្ើត្សរាគពក្ ។ 
       - កិោចសា មនុេសសក្ើត្សរាគហស្េង ។ 
       - ចសាចសា មនុេសសក្ើត្សរាគរងីនរ ។ 
       - អបមាចោ   មនុេសសក្ើត្សរាគអែកួត្ប្រូក្ ។ 
       - ោជភចោ   អាមាត្យររេ់សេដច ។ 
       - ធជវចោោ  ចច្ឆចោ  សចារប្បាក្ែែ្ចទង់រ័យ ។ 
       - ការចភទចកា  ចច្ឆចោ  សចារហែលទមាល យគុក្ ។ 
       - េិខិតចកា  ចច្ឆចោ  សចារហែលរារការក្ត់្ស ម្ េះទុក្ក្នុងរញ្ជ ី។ 
       - កសាហចា  កតទណោកចមាា  មនុេសមានស្ដន មរ ាំរត់្ហែលសគ
សវេើទែឌ ក្មម ។ 
       - េកខណ្ណហចា  កតទណោកចមាា  មនុេសហែលសគសរៀត្សរៀន
ឲ្យមានស្ដល ក្ស្ដន ម ហែលសគបានសវេើទែឌ ក្មម ។ 
       - ឥណ្ណយិចកា  មនុេសចាំរក់្រាំែុលសគ ។ 
       - ោចសា  មនុេសហែលជាខាុាំសគ ។ 
       - អននុញ្ញាចា  រុប្ត្ហែលមាតរិតមិនបានអនុញ្ញា ត្ ។ 

* ភិក្ខុណារាំរួេប្តូ្វអារត្តិទុក្កែ ។ 
................... 
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មហារុរបស្ល្ យ្ណៈ៣២ប្រការ 

 អរែុពែ៌ប្ក្ែមស ើង ជារុពេភាគននការរេះស ើងររេ់ប្ពេះ
អាទិត្យោ៉ាងណា រុពេនិមិត្តរហមងប្បាក្ែស ើងចាំសរេះពុទ្រាទ ក៏្
ោ៉ាងស្េះ សរលគឺមុនពុទ្កាល១០០០ឆ្ងន ាំ ប្ពែមជាន់េុទ្វាេបាន
ហក្លងសភទជាប្រែមែ៍មក្កាន់មនុេសសលាក្ សែើយប្រកាេថា ប្ពេះ
ពុទ្ជាមាច េ់នឹងឧរបត្តិស ើងក្នុងសលាក្សនេះ រ ទ្ រ់ពីសនេះសៅមួយរន់
ឆ្ងន ាំសទៀត្។     ប្ពែមជាន់េុទ្វាេស្េះ     បានហត្ងគមពីរមហារុរេិ- 
លក្ខែៈ ហែលសរៀររារ់ពីលក្ខែៈ៣២ប្រការររេ់ប្ពេះពុទ្ ឬ សេដច
ចប្ក្ពត្តិ សោយមានគ្នថា១២០០០ ត្មកល់ទុក្ក្នុងគមពីរនប្ត្សវទ ។ 
រណាដ គ្នថាទាំងស្េះ គ្នថា១០១៦រទ សៅថា ពុទ្មនត ហែលេហមដង
លក្ខែៈររេ់  ប្ពេះពុទ្  ប្ពេះរសចចក្ពុទ្   អគគស្ដវក័្   មហាស្ដវក័្ 
ពុទ្រិត និង ពុទ្មាត ជាសែើម ។ 
 សែតុ្ស្េះប្ពេះបាទេុសទ្ទនៈ ជាប្ពេះពុទ្រិតបានអសញ្ជ ើញ
ប្រែមែ៍ហរក្ធ្លល យក្នុងនប្ត្សវទ មក្សមើលលក្ខែៈររេ់ប្ពេះររម-
សរវិេត្េកុ្មារហែលសទើរហត្ប្រេ្ត្ មានសកាែឌ ញ្ាប្រែមែ៍ជាសែើម  
េ្មបីប្រែមែ៍ហរក្ធ្លល យក្នុងនប្ត្សវទក្នុងេម័យពុទ្កាល ែ្ចជា
សបាក្ខរស្ដតិ្ សស្ដែទនតៈ ក្្ែទនតៈ និង ប្រហាម យុជាសែើមបានពិនិត្យ
សមើលលក្ខែៈប្ពេះពុទ្ជាមាច េ់មុន សទើរប្ពមសរឿជាក់្ថា ពិត្ជាប្ពេះ
ពុទ្ពិត្ប្បាក្ែហមន ។ សប្កាយពីប្ពេះពុទ្ជាមាច េ់ប្ទង់ររនិិរេ ន គមពីរ
មហារុរេិលក្ខែៈ ក៏្អនតរធ្លនបាត់្សៅតមកាលសវលា ។ 

១- សុបតិដឋិតបាចោ  មានប្ពេះបាទប្រតិ្ស្ដា នលត គឺមាននផទ
ប្ពេះបាទទាំងគ្រារសេមើេពេអសនលើ ។ 
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២- ចហោោ  បាទតចេសុ  រកាានិ  ជាានិ  សហស្ោនិ  ប្ត្ង់
នផទប្ពេះបាទទាំងគ្ខ្មងសប្កាមមានររ្ចប្ក្ សក្ើត្ស ើងប្រក្រសោយខនង
ក្ង់និងែុាំ ប្ពមទាំងកាាំ១០០០ មានចស ល្ េះសេមើគ្នន ប្គរ់អសនលើ ។ 

៣- អាយតបណាិ  មានប្ពេះរែាិ  គឺ ហក្ងហវង ។ 
៤- ទី ងគុេ ី  មានប្ពេះអងគុលី គឺប្មាមប្ពេះែេដ និងប្មាម

ប្ពេះបាទហវង ។ 
៥- មុទុតេុនហតថបាចោ  មាននផទប្ពេះែេដ និងនផទប្ពេះបាទែ៏

ទន់សលមើយ ។ 
៦- ជាេហតថបាចោ  មាននផទប្ពេះែេដ និងនផទប្ពេះបាទប្រទក់្

សោយប្ក្ឡា ែ្ចេាំណាញ់ ។ 
៧- ឧស្សងខបាចោ  មានប្ពេះបាទែ្ចជាអហែដ ត្ស ើងខ្មងសលើ.  
៨- ឯណិជចង្ោ     មានប្ពេះរងាគឺេមង   សរៀវម្លប្ត្េ្ល

ស្េសែៀងនឹងេត្េប្ទយ ។ 
៩- ឋិតចកា  វ  អចនានមចនាា    កាលសរើប្ទង់ រមិនបាច់ឱន 

ប្ពេះអងគចុេះ  អាចស្ដទ រអហងតលប្ពេះជាែុ   គឺរងគង់សោយនផទប្ពេះែេត 
ទាំងពីរបាន ។ 

១០- ចកាចសាហិតវតថគុចោា  មានប្ពេះអង្ខគ វយវៈ ហែលប្ត្ូវ
លាក់្ក្ាំបាាំងសោយេាំពត់្ឋិត្សៅក្នុងសស្ស្ដម ។ 

១១- សុវណណវណ្ណោ   កាញ្ចនសននិភតចច្ឆ  មានហេបក្
េមបុរនថង(សលឿងភលឺអនលង់)ែ្ចជាេមបុរននមាេ ។ 

១២- សុខុមរឆវី  មានប្ពេះអែវ ី គឺេមបុរនថង លតិត្ផ្រផង់រលីង
ស្េិល រអិលវ្លីធ្លល ក់្មក្មិនជារ់ប្ពេះកាយ ។ 

១៣- ឯចកកចោចមា  មានប្ពេះសលាមា១េរនេៗ គឺក្នុងរសៅដ
សរាម១ មានសរាម១ ។ 
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១៤- ឧទធគគចោចមា  មានប្ពេះសលាមាមានចុង ង ស ើងសលើប្គរ់
េរនេ មានចុងស ើងសលើជាទក្ខិណាវែដ វលិវង់ព័ទ្សពនសៅខ្មងស្ដដ ាំ 
មានេមបុរសខៀវ ែ្ចជាេមបុរននផ្កក អញ្ជ ័ន កួ្ចម្លែ្ចជាកុ្ែឌ ល ។ 

១៥- ្វហេុជុគចាា  មានប្ពេះកាយប្ត្ង់ែ្ចជាកាយប្ពែម ។ 
១៦- សតតុស្សចោ  មានប្ពេះមាំេៈ៧អសនលើ(១)សពញរររ្ិែ៌ ។  
១៧- សីហបុវេទធកាចោ  មានប្ពេះកាយរក់្ក្ណាដ លខ្មងសលើ

ែ្ចជាកាយននរារេីែ៍ ។ 
១៨- បិតតនតរំចសា  មានប្ពេះរិែាិគឺខនងសពញរររ្ិែ៌ ។ 
១៩- និច្ាធបរិមណោចោ  មានប្ទង់ប្ទយប្ពេះកាយែ្ចជា

ររមិែឌ លននសែើមនប្រ កាយររេ់មហារុរេហវងប្រហវងណា ពយម
ររេ់មហារុរេ ក៏្ប្រហវងស្េះហែរ គឺមានកាយនិងពយមសេមើគ្នន  ។ 

២០- សមវដដកខចនាោ  មានប្ពេះេ្រងម្លេម ។ 
២១- រសគគសគគី    មានប្ពេះប្រស្ដទ គឺេរនេលតិត្ឆ្ងម រែ៏សលើេ 

ហលងេប្មារ់ទទួលរេអាហារ ។ 
២២- សីហហនុ  មានប្ពេះែនុកា(ចង្ខក )ែ្ចចង្ខក ននរារេីែ៍។ 
២៣- រាា ីសទចនាា  មានប្ពេះទនត៤០គត់្ ។ 
២៤- សមទចនាា  មានប្ពេះទនតរារសេមើ ។ 
២៥- អវិរ ទចនាា  មានប្ពេះទនដរិត្េនិទ្លត ។ 
២៦- សុសុកកោចឋា  មានប្ពេះទឋា(ចងក្មទាំង៤)េស្ដត ត្ ។ 
២៧- បហូតជិចោា  មានប្ពេះរិវាា ែ៏វាំហវង ។ 

                                                            

១- គឺខនងប្ពេះែេដ២,  ខនងប្ពេះបាទទាំង២, ចងក្យស្ដម ទាំង២, ក្១ ។ 
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២៨- ្វហេស្សចោ  ករវិកភាណី  មានប្ពេះេ្រេពទែ្ចជា
េាំស ងននប្ពែម(កាលសរើរសញ្ចញវាចា លាន់ឮពីសរាេះែ្ចជាេាំស ង
ននេត្េក្រវកិ្) ។ 

២៩- អភិនីេចនចាា  មានប្ពេះសនប្ត្សខៀវស្េេ់ ។ 
៣០- ចាបខុចមា  មានែួងប្ពេះសនប្ត្ែ្ចជាហភនក្នន(ក្្ន)សគ្ន ។ 
៣១- ឧណ្ណោ   ភមុកនតចរ  ជាា  មានប្ពេះឧណាណ សលាម គឺសរាម

ប្ររុាំចិសញ្ច ើម ែុេះប្ត្ង់ចស ល្ េះននប្ពេះភមុកា(ចិសញ្ច ើម)មានពែ៌េក្បុេ 
ទន់សលមើយែ្ចជាេមលី ។ 

៣២- ឧណាីសសីចសា  មានប្ពេះេិរស ហាក់្ែ្ចជាប្រោរ់សោយ
ក្ាាំងមកុ្ែសស្េចស្ស្ដរ់ ។ 

- មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ សែតុ្សនេះឯងជាមហារុរេិលក្ខែៈ
ររេ់មហារុរេ ។ មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ មហារុរេប្រក្រសោយ
មហារុរេិលក្ខែៈទាំង៣២ប្រការសនេះឯង សទើរបានជាមានគតិ្២
ោ៉ាង មិនហមនសប្ដអាំពី២ោ៉ាងសនេះស ើយ គឺសរើមហារុរេសៅប្គរ់ 
ប្គងសគែោា ននឹងបានជាសេដចចប្ក្ពត្តិ ។ ហត្សរើប្ទង់សចញចាក្
សគែោា នសៅប្ទង់ប្ពេះផនួេ នឹងបានប្តេ់ជាប្ពេះអរែនតេមាម េមពុទ្
ក្នុងសលាក្ មានែាំរ្លគឺកិ្សលេសរើក្សចញសែើយ ។ មាន លភិក្ខុទាំង 
ឡាយ ពួក្ឥេីខ្មងសប្ដ (អួត្ថា)ហត្ងសចេះចាាំមហារុរេិលក្ខែៈ
ររេ់មហារុរេទាំង៣២ប្រការសនេះឯង ហត្ឥេីទាំងស្េះឥត្ែឹង
សស្ដេះស ើយ។  សប្រេះមហារុរេបានសវេើន្វក្មមសនេះ ។សរ។ សទើរបាន
ន្វលក្ខែៈសនេះ ។ 
ឯវំ   អចិ្ៃតិយា   ពទុា   ពទុាធមាម    អចិ្ៃតិយា 

អចិ្ៃតិហយសុ  បសទន ៃាំ  វិបាហកា  ហហាត្យចិ្ៃតិហយា ។ 
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ព្រះរុទធា ទាំងឡាយ   ជាអ្និតិយបុគគល     ធមរ៌បេ់ព្រះរុទធា  ជា

អ្និតិយធម ៌ោ៉ា ងរនះ កាលបុគគលព្ជះថាែ  ្ាំរោះគណុ្ជាអ្និតិយៈ 

រមមង នសលជាអ្និតិយៈ ។ 

បុវេនិមតិត៣២្បការ 
ក្នុងខែៈហែលប្ពេះសរវិេត្េ ចុេះចារ់រែិេនិ្ក្នុងនផទននប្ពេះ

មាតស្េះ សលាក្ធ្លតុ្ទាំងមួយមឺុនក្សប្មើក្ញារ់ញ័រែាំណាលគ្នន ទាំង
អេ់ ប្ពមទាំងរុពេនិមិត្តទាំង៣២ប្រការគឺ : 

១- មានពនលឺភលឺអែលុេះផាយសៅក្នុងចប្ក្វា ទាំងមួយមឺុន ។ 
២- មនុេសខ្មេ ក់្សៅជាមានហភនក្ភលឺ ។ 
៣- មនុេសថលង់អាចស្ដដ រ់េ្រេពទេាំស ងបាន ។ 
៤- មនុេសគអាចនិោយសអែលើយអែលងគ្នន បាន ។ 
៥- មនុេសគមហររជាមានខលួនប្ត្ង់បានវញិ ។ 
៦- មនុេសខេិនមានអវយវៈប្ត្ង់ សែើរបាន ។ 
៧- េត្េហែលជារ់ចាំែង ឬសខ្មន េះឃ្លន ងជាសែើម អាចរចួចាក្

ចាំែងបាន ។ 
៨- សភលើងហែលសអែេះសៅក្នុងឋាននរក្ទាំងពួងក៏្រលត់្អេ់ ។ 
៩- សេចក្ដីសស្េក្ឃ្លល នររេ់ពួក្សប្រត្ក៏្បានេងរ់រមាង រ់ ។ 
១០- ពួក្េត្េតិ្រចាា នហលងមានសេចក្ដីភិត្ភ័យ ។ 
១១- សរាគររេ់េត្េទាំងឡាយក៏្បានេងរ់រមាង រ់ ។ 
១២- សភលើងកិ្សលេ មានរាគៈជាសែើមររេ់េត្េទាំងពួងក៏្បាន

េងរ់ ។ 
១៣- េត្េទាំងពួងសរលរក្យជាទីស្េលាញ់សពញចិត្តែល់គ្នន  

នឹងគ្នន  ។ 
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១៤- ពួក្សេេះក្សគញ្ជ ៀវសោយេាំស ងែ៏ពីសរាេះ ។ 
១៥- ពួក្ែាំរហីស្េក្សោយេាំស ងពីសរាេះ ។ 
១៦- ត្្រយត្គនដីទាំងពួង ក៏្រសញ្ចញេាំស ង ប្ទែឹងអឺងអារ់

សោយខលួនឯងមិនបាច់អនក្ណាវាយ ផលុាំ ែាំ ក្្ត្ ។ 
១៧- សប្គឿងអាភរែៈ ហែលរក់្នឹងនែមនុេសទាំងឡាយក៏្

រសញ្ចញេ្រេពទលាន់ឮស ើង ។ 
១៨- ទិេទាំងពួងក៏្ភលឺស្េ េះថាល ស្ដត ត្ ។ 
១៩- ខយល់ប្ត្ជាក់្ផ្កត់្ប្ត្សេៀក្ៗមក្ឲ្យសក្ើត្សេចក្ដីេុខែល់

េត្េទាំងឡាយ ។ 
២០- អកាលសម គឺសភលៀងពុាំរ្កាលក៏្រងតុរចុេះមក្ ។ 
២១- ទឹក្ផុេស ើងែ្រសចញអាំពីហផនែី ។ 
២២- ពួក្រក្សីក៏្លេះរង់ែាំសែើ រសៅតមអាកាេ ។ 
២៣- នទីត្្ចវាំហែលមានទឹក្ែ្រសៅ ក៏្ រ់ែ្រ ។ 
២៤- ទឹក្ក្នុងមហាេមុប្ទក៏្ប្ត្លរ់សៅជាមានរេហផតម ។ 
២៥- នផទហផនែីសែរោេសោយផ្កក  ្ក្៥ពែ៌ ។ 
២៦- ផ្កក ននរកុ្ខជាតិ្ និងតិ្ែជាតិ្ហែលឋិត្សៅសលើសគ្នក្ និង

ក្នុងទឹក្ ក៏្រកី្េគុេស្ដគ យទាំងអេ់ ។ 
២៧- សែើមស ើទាំងឡាយមានផ្កក រកី្សចញអាំពីសែើមខលេះរកី្សចញ

អាំពីហមក្ខលេះ ។ 
២៨- ផ្កក  ក្្ែុេះទមាល យសចញអាំពីនផទថម៧សែើម ប្គរ់ែុាំថម ។ 
២៩- មានផ្កក  ្ក្រកី្េាំយុងចុេះមក្ឯអាកាេ ។ 
៣០- មានសភលៀងផ្កក រងតុរមក្រុាំវញិទាំងអេ់ ។ 
៣១- មានត្្រយត្គនដីទិពេប្រគាំ្អាកាេ ។ 
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៣២- សលាក្ធ្លតុ្ទាំងមួយមឺុន វលិសៅរុាំវញិ ែ្ចជាេាំែុាំ ផ្កក  
ក្ប្មងហែលសគសបាេះប្គហវងសៅឯអាកាេ េុទ្េឹងហត្សប្បាេះប្ពាំសោយ
សប្គឿងប្ក្អ្រមានលមតសអែើត្ឆ្ងយ ។ 

* រុពេនិមិត្តទាំង៣២ប្រការសនេះ សក្ើត្មានជាមហាអស្ដច រយ
ចាំសរេះហត្ក្នុងសវលាស្េះរ៉ាុសណាណ េះ ។  (ចាក្ ពុទ្របវត្តិ២/៧) 

...................... 
 

គុណ្វះនិពាាន៣២បទ 
១- អជាតិ  ប្ពេះនិរេ នមិនមានជាតិ្ ។ 
២- អជរំ  មិនចាេ់ប្គ្នាំប្គ្ន ។ 
៣- អវ្ាធ ិ  មិនមានរាំងឺ ។ 
៤- សុខំ  ជាេុខ ។ 
៥- និវភយំ  មិនមានភ័យ ។ 
៦- អសងខតំ  មិនមានរចច័យតក់្ហត្ង ។ 
៧- ភវភិនរ ំ  ទមាល យន្វភពរី ។ 
៨- សីតំ  ជាវម៌ែ៏ប្ត្ជាក់្ ។ 
៩- ចខមំ  ជាវម៌ែ៏សក្សម ។ 
១០- ាណំ  ជាទីពឹង ។ 
១១- ចេណំ  ជាទីពួន ។ 
១២- និរច ំ  សទៀងទត់្  មិនហប្រប្រួល ។ 
១៣- អរេំ  មិនក្សប្មើក្ញារ់ញ័រ ។ 
១៤- ធុវសស្សតំ តាំងមាាំប្បាក្ែ ។ 
១៥- អវដដសារំ មានខលឹមស្ដរមិនវលិប្ត្លរ់ ។ 
១៦- សុខមទរនំ ញាាំញីន្វកាមេុខ ។ 
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១៧- ខុទរមទរន ំ ញាាំញីន្វសេចក្ដីឃ្លល ន ។ 
១៨- បិបាសញ្ញាវិនយំ    រស ទ្ រង់ន្វសេចក្ដីសស្េក្ ។ 
១៩- អនាេយំ មិនមានអាល័យ ។ 
២០- សមុគ្ោដវជជិទចដឋសំ    ែក្សចញន្វសទេហែលសជាក្

    ក្នុងចិត្ត ។ 
២១- វិសង្ខារំ  ប្បាេចាក្េង្ខខ រ ។ 
២២- វិវជជ ំ  ប្បាេចាក្សទេ ។ 
២៣- តណាកខយំ ជាទីក្ស័យត្ណាា  ។ 
២៤- វិភវ ំ  ប្បាេចាក្ភពទាំងរី ។ 
២៥- វិោគ ំ  ប្បាេចាក្ត្សប្មក្ ។ 
២៦- វីតចមាហំ ប្បាេចាក្សមាែៈ ។ 
២៧- និចោធំ  រលត់្ទុក្ខ ។ 
២៨- អនិមិតត ំ  មិនមាននិមិត្ត ។ 
២៩- សនតភាវំ មានេភាពេងរ់កិ្សលេ ។ 
៣០- អរសាករំ  មិនមានរេគឺត្ណាា  ។ 
៣១- អប្បសាសញ្ចំ   លេះសចញន្វសេចក្ដីរកី្រាយននចិត្ត ។ 
៣២- អមត ំ  មិនស្ដល រ់ ។ 

 
r(0)s 
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រោធិបកខយិធម៌៣៧ព្បកា  

3 
- សតិប្បោោន ៤ កាយ  សវទ្  ចិត្ត  វម៌ ។ 

 - សមេប្បធាន ៤ េាំវរ  រហាន  ភាវ្  អនុរក្ខ្ ។ 
 - ឥទធិបាទ ៤  អែនទ  វរីយិ  ចិត្ត  វមិាំស្ដ ។ 
 - ឥន្ទនរិយ ៥  េទ្  វរីយិ  េតិ្  េមាវិ  រញ្ញា  ។ 
 - វេៈ ៥  េទ្  វរីយិ  េតិ្  េមាវិ  រញ្ញា  ។ 

- ចពាជ្ឈងគ ៧ េតិ្  វមមវចិយ  វរីយិ  រីតិ្  រេសទិ្  
េមាវិ  ឧសរកាខ  ។ 

- មគគមានអងគ ៨ េមាម ទិែាិ  េមាម េងករប  េមាម វាចា  
េមាម ក្មមនត  េមាម អារីវ  េមាម វាោម  
េមាម េតិ្  េមាម េមាវិ ។ 

 
r(0)s 

 

មងា ៣៨ព្បកា  

3 
១- អចសវនា  រ  ពាោនំ   ការមិនសេពគរ់  ន្វរុគគលរល 

ទាំងឡាយ ។ 
២- បណោិានញ្ច  ចសវនា  ការសេពគរ់រែឌិ ត្ទាំងឡាយ។ 
៣- បូជា   រ   បូជនីោនំ  ការរ្ជាចាំសរេះរុគគលហែលគួររ្ជា 

ទាំងឡាយ ។ 
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៤- បដិរូបចទសោចសា  រ  ការសៅក្នុងប្រសទេែ៏េមគួរ ។ 
៥- បុចវេ  រ  កតបុញ្ញា  ភាវៈននរុគគល បានសវេើរុែយទុក្

សែើយក្នុងកាលមុន ។ 
៦- អតតសមាបណិធិ  រ  ការត្មកល់ខលួនសោយប្រនព ។ 
៧- ពាហុសរចញ្ច  ភាវៈននរុគគលបានស្ដដ រ់ បានសរៀនសប្ចើន ។ 
៨- សិប្បញ្ច  េិលបៈគឺសេចក្ដីសអែលៀវឆ្ងល េ ក្នុងែត្ថក្មមររេ់អនក្

រួេ និងប្គែេថ ។ 
៩- វិនចោ  រ  សុសិកខិចា  វន័ិយហែលរុគគលេិក្ាប្រនព ។ 
១០- សុភាសិា  រ  ោ  ោច្ឆ  វាចាហែលរុគគលសរលលត ។ 
១១- មាា  ឧបោោនំ  ការរសប្មើមាត ។ 
១២- បិតុ  ឧបោោនំ ការរសប្មើរិត ។ 
១៣- បុតតោរស្ស  សងគចហា  សេចក្ដីេសគង្ខគ េះែល់រុប្ត្ និង

ភរោិ ។ 
១៤- អនាកុោ  រ  កមេនាា  ការង្ខរទាំងឡាយហែលមិន

ប្ចរ្ក្ប្ចរល់ ។ 
១៥- ោនញ្ច    ការររចិាច គទន ។ 
១៦- ធមេររិោ  ការប្រប្ពឹត្តិវម៌ ។ 
១៧- ញាតកានញ្ច សងគចហា សេចក្ដីេសគង្ខគ េះ ែល់ញាតិ្

ទាំងឡាយ ។  
១៨- អនវជាានិ  កមាានិ  ការង្ខរទាំងឡាយ ហែលមិនមាន

សទេ ។ 
១៩- អារតី  វិរតី  បាបា  ការមិនសប្ត្ក្អរក្នុងបារ និងការសវៀរ

ចាក្បារ ។ 
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២០- មជជបានា  រ  សញ្ញចមា  សេចក្ដីេប្ងួមចាក្ការផឹក្ន្វ
ទឹក្ស្េវងឹ ។ 

២១- អប្បមាចោ  រ  ធចមេសុ  សេចក្ដីមិនប្រមាទក្នុងវម៌
ទាំងឡាយ ។ 

២២- ារចោ  រ   សេចក្ដីសគ្នរព ។ 
២៣- និោចា  រ  សេចក្ដីឱនលាំសទន ។ 
២៤- សនដុដឋី  រ     សេចក្ដីសប្ត្ក្អរ តមមានតមបាន ។ 
២៥- កតញ្ញុា    ភាពជាអនក្ែឹងន្វឧរការៈហែលអនក្ែនទសវេើ

សែើយ ។ 
២៦- កាចេន  ធមេស្សវនំ  ការស្ដដ រ់ន្វវម៌តមកាល ។ 
២៧- ខនតិ   រ  សេចក្ដីអត់្វន់ ។ 
២៨- ចសាវរស្សា  ភាវៈននរុគគលហែលសគប្រសៅង្ខយ ។ 
២៩- សមណ្ណនញ្ច  ទស្សនំ  ការបានរួរប្រទេះ ន្វេមែៈ

ទាំងឡាយ ។ 
៣០- កាចេន  ធមេសាកច្ឆា  ការេនទ្សៅវញិសៅមក្ន្វវម៌

តមកាល ។ 
៣១- តចបា   រ   សេចក្ដីពយោមែុត្ន្វបារវម៌ ។ 
៣២- ្វហេររិយញ្ច  ការប្រប្ពឹត្តិន្វវម៌ែ៏ប្រសេើ ។ 
៣៣- អរិយសច្ឆាន  ទស្សនំ  កិ្រោិស ើញន្វអរយិេចចៈ

ទាំងឡាយ ។ 
៣៤- និពាានសរឆិកិរិោ  ការសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ន្វប្ពេះនិរេ ន ។ 
៣៥- ផុដឋស្ស  ចោកធចមេហិ  រិតតំ  យស្ស  ន  កម្បតិ  ចិត្តនន

រុគគលណាហែលសលាក្វម៌ទាំងឡាយ  រល់ប្ត្ូវសែើយ មិនរ ាំសភើរ
ញារ់ញ័រ ។ 
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៣៦- អចសាកំ  ការមិនមានសេចក្ដីសស្ដក្ ។ 
៣៧- វិរជំ វ្លីគឺរាគៈសៅប្បាេសែើយ ។ 
៣៨- ចខម ំ ចិត្តសក្សមក្ានត ។ 

 
r(0)s 

 

្មោដ្ឋា ន ៤០ 

3 
- កសិណ ១០  
- អសុភ ១០  
- អនុស្សតិ ១០   
- អប្បមញ្ញា ៤  
- អាហាចរ បដិកូេសញ្ញា ១  
- រតុោោតុវវោោន ១  
- អរបុ្ប ៤ ។ 

    ក្នុងទីសនេះ  ខាុាំមិនបានសលើក្យក្អាការៈទាំង១០ោ៉ាងររេ់
ក្មមោា នមក្ររោិយឲ្យពិស្ដដ រសទ ប្គ្នន់ហត្សលើក្យក្ន្វចាំែុចខលេះៗ
រ៉ាុសណាណ េះគឺ : 

សបាយបេទ 

* ក្ម្ មដាា ន ១១ ព្តវូនងឹរគុ គលរាគចរតិគ ឺ: 
- អេុភ ១០  
- កាយគតេតិ្ ១ 
* ក្ម្ មដាា ន ៨ ព្តវូនងឹរគុ គលទទសចរតិគ ឺ: 
- អរបមញ្ញា  ៤ 
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- វែណក្េិែ ៤ 
* ក្ម្ មដាា ន ១ ព្តវូនងឹរគុ គលទមាហៈ+វតិក្ ាចរតិគ ឺ: 
- អា្បាែេសតិ្ ១ 
* ក្ម្ មដាា ន ៦ ព្តវូនងឹរគុ គលសទធចរតិគ ឺ: 
- អនុេសតិ្ ៦ខ្មងសែើម 
* ក្ម្ មដាា ន ៤ ព្តវូនងឹរគុ គលរេុ ធចិរតិគ ឺ: 
- មរណានុេសតិ្ ១ 
- ឧរេមានុេសតិ្ ១ 
- អាហាសរ រែិក្្លេញ្ញា  ១ 
- ចតុ្ទ្តុ្វវោា ន ១ 
* ក្ម្ មដាា នដទ៏សស ១០ ព្តវូព្គរ់ចរតិទងំអស់គ ឺ: 
- ភ្ត្ក្េិែ ៤ (ធ្លតុ្ទាំង៤) 
- អាកាេក្េិែ ១ 
- អាសលាក្ក្េិែ ១ 
- អររុប ៤ 

ភាវ បេទ 

សរលអាំពីក្មមោា នហែលគួរែល់ឧរចារៈនិងអរប្ 
* ក្ម្ មដាា ន ១០ បានព្តមឹ្ឧរោរជានគ ឺ: 
- អនុេសតិ្៨ ខ្មងសែើម 
- អាហាសរ រែិក្្លេញ្ញា  ១ 
- ចតុ្ទ្តុ្វវោា ន ១ 
* ក្ម្ មដាា ន ៣០ ណដលទៅសល ់ អាចឲ្យសទព្ម្ចទងំឧរោរៈនងិអរបនា្ន 

ណចក្តាម្ព្រទភេដទូច ាះគ ឺ: 
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* ក្មមោា ន១១ បានប្តឹ្មរឋមរានគឺ : 
- អេុភ ១០ 
- កាយគតេតិ្ ១ 
* ក្ម្ មដាា ន ៣ បានព្តមឹ្ចតតុ ថជានគ ឺ: 
- អរបមញ្ញា ៣ ខ្មងសែើម 
* ក្ម្ មដាា ន ១២ បានព្តមឹ្រញ្ចម្ជានគ ឺ: 
- ក្េិែ១០ 
- អា្បាែេសតិ្ ១ 
- ឧសរកាខ  ១ 
* ក្ម្ មដាា ន ៤ បានដលអ់ររូជានគ ឺ: 
- អររុប ៤ ។ 

................. 

ោយាន្រស្ដី 

ព្សីរ្មមងមចចង់បុរ្សបោយអាការ្ៈ ៤០ យ៉ា ងគឺ : 

១- វិជមភតិ កាច់រាង ។ 
២- វិនមត ិ រនទន់ខលួន ។ 
៣- វិោសតិ ហក្ប្កាយ ។ 
៤- វិសជជតិ ប្ក្អឹមប្ក្សអៀម ។ 
៥- នចខន  នខំ   ចដដតិ យក្ប្ក្ចក្ផ្កទ ត់្ប្ក្ចក្ ។ 
៦- បាចទន  បាទំ  អកកមតិ   យក្សរើងជាន់សរើង ។ 
៧- កចដឋន  បឋវឹ  វិចេខតិ  យក្ក្ាំណាត់្ស ើគ្េែី ។ 
៨- ោរកំ  ឧេលង្ឃតិ សលើក្ក្្នសក្មងសោយខលួនឯង ។ 
៩- ឧេលង្ោចបតិ   ឲ្យក្្នសក្មងសលើក្ខលួនវញិ ។ 
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១០- កី ត ិ   សលងក្្នសក្មងសោយខលួនឯង ។ 
១១- កីឡាចបតិ   ញុាាំងក្្នសក្មងឲ្យសលង ។ 
១២- រុមពត ិ   សថើរក្្នសក្មងសោយខលួនឯង ។ 
១៣- រុមាាចបតិ   ញុាាំងក្្នសក្មងឲ្យសថើរវញិ ។ 
១៤- ភុញ្ជត ិ   េីុខលួនឯង ។ 
១៥- ភុញ្ញាចបតិ   ញុាាំងក្្នសក្មងឲ្យេីុ ។ 
១៦- ទោតិ    ឲ្យវត្ថុសៅក្្នសក្មង ។ 
១៧- ោរតិ  អាោរតិ  េុាំលួងសលាមយក្វញិ ។ 
១៨- កតមនុកចោតិ   សវេើប្តរ់តម(សក្មង)ហែលវាសវេើ ។ 
១៩- ឧរចំ  ភាសតិ   និោយខ្មល ាំង ។ 
២០- នីរចំ  ភាសតិ   និោយតិ្ច ។ 
២១- អាវិរចំ  ភាសតិ និោយសរើក្ចាំែមាត់្ ។ 
២២- វិវិរច ំ ភាសតិ និោយលាក់្សលៀម ។ 
២៣- នចរចន  គីចតន  ោទិចតន  ចោទិចតន  វិោសិចតន  

វិភូសិចតន (សវេើនិមិត្ត) សោយការរាាំ សប្ចៀង ប្រគាំ យាំ  សរៀររារ់ មាុិក្មា៉ាក់្ 
េតិត្ស្ដត ង ។ 

២៤- ជគ្ឃតិ  សេើចកាត ក្កាត យ ។ 
២៥- ចបកខតិ  េមលឹងេមលក់្ ។ 
២៦- កដឹ  បាចេតិ   ញាក់្ចសងកេះ ។ 
២៧- គុយហភណោកំ  សញ្ចចេតិ  ញុាាំងប្ទពយក្ាំបាាំងឲ្យក្សប្មើក្។ 
២៨- ឩរុំ  វិវរតិ សរើក្រង្ខា ញសលល  ។ 
២៩- ឩរុំ  បិទហតិ   រិទសលល សៅវញិ ។ 
៣០- ថនំ  ទចស្សតិ រង្ខា ញសោេះ ។ 
៣១- ករឆំ  ទចស្សត ិ  រង្ខា ញសក្លៀក្ ។ 
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៣២- នាភឹ  ទចស្សតិ រង្ខា ញផចិត្ ។ 
៣៣- អកខឹ  និកខនត ិ  មិចហភនក្ ។ 
៣៤- ភមុកំ  ឧកខបិតិ ញាក់្ចិសញ្ច ើម ។ 
៣៥- ឱដឋំ  បេិកខតិ ខ្មាំររ្រមាត់្ ។ 
៣៦- ជិវហំ  នោិាចេតិ សលៀនអណាដ ត្ ។ 
៣៧- ទុស្សំ  មុញ្ចតិ ចប្ត្េាំពត់្ ។ 
៣៨- ទុស្សំ  បដិវនធតិ  សេលៀក្េាំពត់្វញិ ។ 
៣៩- សិរសំ  មុញ្ចតិ   រ ាំស្ដយេក់្ ។ 
៤០- សិរសំ  វនធតិ   រួងេក់្វញិ ។ 

........................ 

អាកា ៈ៤០យ៉ា ង 

អាការ្ៈ ៤០ បនះ ជាបទសមែលមានកនងុបញ្ចកខនធ គឺ : 

១- អនិរចចា រញ្ច ក្ខន្ជាររេ់មិនសទៀង ។ 
២- ទុកខចា ជាររេ់ ា្ំមក្ន្វទុក្ខ ។ 
៣- ចោគចា ជាលាំសៅររេ់សរាគសផសងៗ ។ 
៤- គណោចា ជាែាំសៅ ។ 
៥- សេចា ជាសប្គឿងចាក់្សោត្ ។ 
៦- អ ចា ជាររេ់មិនចសប្មើន និងគួរតិ្េះសែៀល ។ 
៧- អាពាធចា   ជាររេ់ប្រក្រសោយរាំងឺ ។ 
៨- បរចា ជាររេ់ែនទ គឺមិនស្ដដ រ់រង្ខគ រ់ននរនណា ។ 
៩- បចោកចា   ជាររេ់ហែល ររា ពយវិ មរែៈ ប្រសលាម

លួងសលាម ឲ្យលុេះក្នុងសេចក្ដីវ ិ្ េ ។ 
១០- វ្ាតិចា   ជាររេ់ ា្ំមក្ន្វសេចក្ដីវ ិ្ េរារ់មិនអេ់។ 
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១១- ឧបទរវចា  ជាររេ់ ា្ំមក្ន្វឧរប្ទពចនប្ងប្គរ់ោ៉ាង។ 
១២- ភយចា  ជាររេ់ប្រក្រសោយភ័យ ។ 
១៣- ឧបសគគចា ជាររេ់ជារ់សោយក្មមឥត្ប្រសោរន៍។ 
១៤- រេចា       ជាររេ់ហែលញារ់ញ័រសៅសោយ ររា 

ពយវិ  មរែៈ និង សលាក្វម៌៨ ។ 
១៥- បភងគចា  ជាររេ់ហែលហរក្ធ្លល យ សោយប្រការ

សផសងៗ ។  
១៦- អទធុវចា  ជាររេ់មិនយឺនយ្រ ។ 
១៧- អាណចា ជាររេ់ហែលរក្ពឹងពុាំបាន ។ 
១៨- អចេណចា មិនជាទីេប្មារ់ប្រក្សកានបាន ។ 
១៩- អសរណចា មិនជាទីស្ដន ក់្អាស្េ័យ ។ 
២០- រិតតចា  ជាររេ់ហែលមានេុខរនតិចរនតួច ។ 
២១- តុរឆចា  ជាររេ់ទសទ ។ 
២២- សុញ្ញចា ជាររេ់សស្ដេះេ្នយ ។ 
២៣- អនតតចា ជាររេ់មិនហមនខលួន ។ 
២៤- អាទីនវចា ជាររេ់ប្រក្រសោយសទេសផសងៗ ។ 
២៥- វិបរិណ្ណមធមេចា  ជាររេ់ហែលហប្រប្រួល ។ 
២៦- អសារកចា ជាររេ់ហែលគ្នម នខលឹមស្ដរ ។ 
២៧- អ មូេចា ជាឫេគល់ននសេចក្ដីមិនចសប្មើន ។ 
២៨- វធកចា ជាអនក្េមាល រ់ែ្ចេប្ត្ូវ ។ 
២៩- វិភវចា ជាររេ់ហែលប្រត់្ប្បាេចាក្េត្េ និង

េង្ខខ រ  ជាទីសពញចិត្ត  ជាទីស្េលាញ់ ។ 
៣០- សាសវចា ជាររេ់ប្រក្រសោយអាេវៈ ។ 
៣១- សងខចា  ជាររេ់ហែលរចច័យប្ររុាំតក់្ហត្ង ។ 
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៣២- មាោមិសចា ជាររេ់ហែលប្ត្ូវមារសរៀត្សរៀន ។ 
៣៣- ជាតិធមេចា ជាររេ់ហែលមានជាតិ្ ជារចច័យ ា្ំឲ្យ

សក្ើត្ទុក្ខ ។ 
៣៤- ជោធមេចា ជាររេ់ប្រក្រសោយររាវម៌ ។ 
៣៥- វ្ាធិធមេចា ជាររេ់ប្រក្រសោយពយវិវម៌ ។ 
៣៦- មរណធមេចា ជាររេ់ប្រក្រសោយមរែវម៌ ។ 
៣៧- ចសាកធមេចា ជាររេ់ប្រក្រសោយសស្ដក្វម៌ ។ 
៣៨- បរិចទវធមេចា  ជាររេ់ប្រក្រសោយសេចក្ដីខសឹក្ខសួល 
៣៩-  ឧបាោសធមេចា ជាររេ់ប្រក្រសោយ  សេចក្ដី

ចសងតៀត្ចងតល់ ។ 
៤០-សងកិចេសធមេចា  ជាររេ់ប្រក្រសោយេងកិសលេវម៌។ 

 អាការៈទាំង៤០សនេះ ហចក្តមវរិេស្ទាំង៣ គឺៈ 
១- អនិចាច នុរេស្ មាន១០គឺៈ 
ទី ១,   ៩,   ១៤,   ១៥,   ១៦,   ២៥,   ២៦,   ២៩,   ៣១,   

៣៦, ទាំង១០ សនេះគឺក្នុងខន្នីមួយៗ មាន១០, ែ្សចនេះប្ត្ូវជា ៥០ ។ 
២- អនតត នុរេស្ មាន៥ គឺៈ 
ទី ៨,   ២០,   ២១,   ២២,   ២៣, ទាំង៥សនេះ ក្នុងខន្នីមួយៗ

មាន៥, ែ្សចនេះប្ត្ូវជា ២៥ ។ 
៣- សៅេល់ពីស្េះ ២៥សទៀត្ ចាត់្ជា ទុកាខ នុរេស្ ។   ក្នុង

ខន្នីមួយៗមាន២៥, ែ្សចនេះប្ត្ូវជា១២៥ ។ ររួរមួទាំងអេ់ប្ត្ូវជា 
ស្ដមញ្ាលក្ខែៈ ២០០គត់្ សោយពិស្ដដ រ ។ 
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ទន ២ 

១- អាមិសោន   ឲ្យវត្ថុររេ់សផសងៗ ។ 
២- ធមេោន  ឲ្យវម៌ជាទន ។ 
ទន ៣ 

១- ច្ឆគចរតនា   សចត្្ជាសប្គឿងររចិាច គ ។ 
២- ចទយ្យោន   ឲ្យវត្ថុជាទន ។ 
៣- វិរតិោន    ការសវៀរចាក្រញ្ច សវរា(អភយទន) ។ 
ទន ៣ (បទៀត្) 

១- ោសោន ឲ្យវត្ថុអន់ជាងវត្ថុហែលខលួនររសិភាគ  
សប្រើប្បាេ់ ។ 

២- សហាយោន ឲ្យវត្ថុហែលលត សេមើនឹងខលួន ររសិភាគ  
សប្រើប្បាេ់ ។ 

៣- សាមីោន ឲ្យវត្ថុលតប្រែីត្ ជាងវត្ថុហែលខលួន 
ររសិភាគ សប្រើប្បាេ់ ។ 

ទន ៤ 

១- រីវរោន  ឲ្យេាំពត់្ចីវរ សប្គឿងសេលៀក្រក់្ ។ 
២- បិណោបាតោន ឲ្យអាហារេប្មារ់ររសិភាគ ។ 
៣- ចសនាសនោន ឲ្យទីសែក្  ទីអាស្េ័យ ។ 
៤- គិោនចភសជជោន  ឲ្យថាន ាំពយបាលរាំងឺ ។ 
ទន ៥ 
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១- អាគនតុកោន ឲ្យែល់អនក្សទើរមក្ែល់ថមី ។ 
២- គមិកោន     ឲ្យែល់អនក្សប្ត្ៀមនឹងសវេើែាំសែើ រសៅ ។ 
៣- ទុវភិកខោន     ឲ្យទនក្នុងេម័យប្ក្ខសត់្ អត់្បាយ  ។ 
៤- គិោនោន   ឲ្យែល់មនុេសមានរាំងឺ ។ 
៥- នវោន        ឲ្យហផល ឺ ឬ ររេ់ហែលថមីសថាម ង ។ 
ទន ៦ 

១- រូបោន  ឲ្យររ្ ។ 
២- សទរោន  ឲ្យេាំស ង ។ 
៣- គនធោន  ឲ្យក្លិន ។ 
៤- រសោន  ឲ្យរេ ។ 
៥- ចផ្ចដឋវេោន ឲ្យេមផេស ។ 
៦- ធមេោន  ឲ្យវម៌ ។ 
ទន ៨ 

១- អនរោន  ឲ្យទនសប្រេះសេចក្ដីស្េលាញ់ ។ 
២- ចោសោន ឲ្យទនសប្រេះសេចក្ដីេតរ់ ។ 
៣- ចមាហោន ឲ្យទនសប្រេះសេចក្ដីលងង់ ។ 
៤- ភយោន  ឲ្យទនសប្រេះសេចក្ដីភ័យខ្មល ច ។ 
៥- ទិននបុវេោន ឲ្យទនសប្រេះគិត្ថា ប្ត្ក្្លពីរុរាែ

ររេ់អញធ្លល រ់ឲ្យ ។ 
៦- សុគតិ  ឧប្បជជនោន   ឲ្យទនសប្រេះចង់បានសៅសក្ើត្ក្នុង

េុគតិ្ ។ 
៧- រិតតប្បសាទនោន      ឲ្យទន សប្រេះគិត្ចង់ឲ្យចិត្តមាន

សស្ដមនេស  ប្រេះថាល  ។ 
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៨- រិាាេង្ខារោន       ឲ្យទនសែើមបីជាសប្គឿងប្រោរ់ចិត្ត ។ 
ទន ១០ 

១- អននោន  ឲ្យបាយ ។ 
២- បានោន  ឲ្យទឹក្ ។ 
៣- វតថោន  ឲ្យេាំពត់្ ។ 
៤- ោនោន  ឲ្យោនរាំនិេះ ។ 
៥- មាេោន  ឲ្យផ្កក ក្ប្មង ។ 
៦- គនធោន  ឲ្យសប្គឿងប្ក្អ្រ ។ 
៧- វិចេបនោន ឲ្យសប្គឿងលារ ។ 
៨- ចសយ្យោន ឲ្យទីសែក្ ។ 
៩- អាវសថោន ឲ្យទីស្ដន ក់្អាស្េ័យ ។ 
១០- បទីចបយ្យោន ឲ្យសប្គឿងប្រទីរ ។ 
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១- រកខុចោចា  សរាគក្នុងហភនក្ ។ 

 ២- ចសាតចោចា សរាគក្នុងប្ត្សចៀក្ ។ 
 ៣- ោនចោចា សរាគក្នុងប្ចមុេះ ។ 
 ៤- ជិោាចោចា សរាគក្នុងអណាដ ត្ ។ 
 ៥- កាយចោចា សរាគក្នុងកាយ ។ 
 ៦- សីសចោចា សរាគក្នុងក្ាល ។ 
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 ៧- កណណចោចា សរាគក្នុងប្ត្សចៀក្ ។ 
 ៨- មុខចោចា  សរាគក្នុងមាត់្ ។ 
 ៩- ទនតចោចា  សរាគប្ត្ង់គល់សវមញ ។ 
 ១០- កាចសា  សរាគក្តក្ ។ 
 ១១- សាចសា  សរាគែឺត្ ។ 
 ១២- បិនាចសា  សរាគខ្មងសប្ដប្ចមុេះ ។ 
 ១៣- ឌចហា  សរាគសដដ ប្ក្ហាយ ។ 
 ១៤- ជចោ  សរាគស្ដគ ាំងេគម ។ 
 ១៥- កុរឆិចោចា សរាគក្នុងនផទ ។ 
 ១៦- មុច្ឆា  សរាគខយល់ចារ់ វលិមុខ ។ 
 ១៧- បកខនរិកា  សរាគធ្លល ក់្្ម ។ 
 ១៨- សុោ  សរាគចុក្សេៀត្ ។ 
 ១៩- វិសូរិកា  សរាគចុេះរាក្ ។ 
 ២០- កុដឋ ំ  សរាគ លង់ ។ 
 ២១- គចណ្ណោ  សរាគពក្ ។ 
 ២២- កិោចសា សរាគហស្េង ។ 
 ២៣- ចសាចសា  សរាគរងីនរ ។ 
 ២៤- អបមាចោ សរាគអែកួត្ប្រូក្ ។ 
 ២៥- ទទរ ុ  សរាគែាំែួចពិេ ។ 
 ២៦- កណោុ  សរាគរមាេ់ ។ 
 ២៧- ករឆ ុ  សរាគក្មប្កិ្ន ។ 
 ២៨- រខសា  សរាគក្គញ្ជ ឹល ។  
 ២៩- វិតរឆិកា  សរាគក្មរលាយ ។ 
 ៣០- ចោហិតំ  សរាគ្ម ។ 
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 ៣១- បិតត ំ  សរាគប្រមាត់្ ។ 
 ៣២- មធុចមចហា សរាគប្រសមេះទឹក្បាយ ។ 
 ៣៣- អំសា  សរាគឫេែ្ងបាត្(ែុេះខ្មងសប្ដ) ។ 
 ៣៤- បិ កា  សរាគរលក្ហក្វ ។ 
 ៣៥- ភគណោោ សរាគឫេែ្ងបាត្(ែុេះខ្មងក្នុង) ។ 
 ៣៦- បិតតសមុោោនា  អាពាធា      អារវសក្ើត្អាំពីប្រមាត់្ ។ 
 ៣៧- ចសមហសមុោោនា  អាពាធា  អារវសក្ើត្អាំពីសេលេម ។ 
 ៣៨- ោតសមុោោនា  អាពាធា   អារវសក្ើត្អាំពីខយល់ ។ 
 ៣៩- សននិបាតិកា  អាពាធា       អារវសក្ើត្អាំពីេននិបាត្។(៣) 

៤០- ឧតុបរិណ្ណមជា  អាពាធា  អារវសក្ើត្អាំពីរែ្វហប្រប្រួល 
៤១- វិសមបរិហារជា  អាពាធា  អារវសក្ើត្អាំពីផ្កល េ់រត្រ

ឥរោិរថមិនសេមើគ្នន  ។ 
៤២- ឱបកកមិកា  អាពាធា  អារវសក្ើត្អាំពីសេចក្ដីពយោម

ររេ់អនក្ែនទ ។ 
៤៣- កមេវិបាកជា  អាពាធា  អារវសក្ើត្អាំពីផលវបិាក្ររេ់

អកុ្េលក្មម ។ 
៤៤- សីតំ  អារវសក្ើត្អាំពីប្ត្ជាក់្ ។ 
៤៥- ឧណាំ  អារវសក្ើត្អាំពីសដដ  ។ 
៤៦- ជិ ច្ឆា  អារវសក្ើត្អាំពីសេចក្ដីសស្េក្ ។ 
៤៧- បិបាសា  អារវសក្ើត្អាំពីសេចក្ដីឃ្លល ន ។ 
៤៨- ឧច្ឆាចោ  អារវសក្ើត្អាំពី( ឺរស ទ្ រង់)ឧចាច រៈ ។ 
៤៩- បស្ោចោ អារវសក្ើត្អាំពី( ឺរស ទ្ រង់)រេាវៈ  
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ក្ ាងុធម្រ៌កួ្ទនះនយិយអរំរីគុ គល៥០រកួ្ណដលមានក្ ាងុគម្ ពរីរគុ គលរបញ្ាត ត ិគ ឺ: 
១- សមយវិមុចាា   រុគគលរចួផុត្ស្េ េះតមកាល ។ 
២- អសមយវិមុចាា រុគគលរចួផុត្ស្េ េះមិនតមកាល ។ 
៣- កុប្បធចមាា  រុគគលមានវម៌ក្សប្មើក្ ។ 
៤- អកុប្បធចមាា រុគគលមានវម៌មិនក្សប្មើក្ ។ 
៥- បរិហានធចមាា រុគគលមានវម៌ស្ដរេ្នយ ។ 
៦- អបរិហានធចមាា រុគគលមានវម៌មិនស្ដរេ្នយ ។ 
៧- ចរតនាភចពាា រុគគលគួរសោយសចត្្ ។ 
៨- អនុរកខនាភចពាា រុគគលគួរសោយការតមរក្ា ។ 
៩- បុថុជជចនា  រុគគលប្កាេ់សោយកិ្សលេ ។ 
១០- ចា្តភូ  រុគគល្នក្នលងន្វរុថុរជនសគ្នប្ត្ ។ 
១១- ភយូបរចា រុគគលសវៀរចាក្បារសោយភ័យ ។ 
១២- អភយូបរចា រុគគលសវៀរចាក្បារមិនសោយភ័យ ។ 
១៣- ភពាាគមចនា រុគគលគួរបានេសប្មចមគគផល ។ 
១៤- អភពាាគមចនា រុគគលមិនគួរបានេសប្មចមគគផល ។ 
១៥- និយចា  រុគគលសទៀងទត់្ ។ 
១៦- អនិយចា រុគគលមិនសទៀងទត់្ ។ 
១៧- បដិបននចកា រុគគលអនក្រែិរត្តិតាំងសៅក្នុងមគគ ។ 
១៨- ផចេដឋិចា រុគគលតាំងសៅក្នុងផល ។ 
១៩- សមសីសី  រុគគលមានក្ាលោច់សេមើគ្នន  ។ 
២០- ឋិតកប្ប ី រុគគលមានក្របឋិត្សៅ ។ 
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២១- អរិចោ  រុគគលឆ្ងង យចាក្េប្ត្ូវគឺកិ្សលេ ។ 
២២- អនរិចោ រុគគលមិនហមនជាប្ពេះអរយិៈ ។ 
២៣- ចសចកាា  រុគគលសៅក្នុងការេិក្ា ។ 
២៤- អចសចកាា រុគគលរញ្ច រ់ការេិក្ា ។ 
២៥- ចនវ  ចសចកាា  នាចសចកាា  រុគគលជាសេក្ខៈក៏្មិនហមន ជា 

អសេក្ខៈ ក៏្មិនហមន (រុគគលមិនទន់មានការេិក្ា) ។ 
២៦- ចតវិចជាា  រុគគលមានវជិាជ  ៣ ។ 
២៧- អ ភិចញ្ញា រុគគលមានអភិញ្ញា  ៦ ។ 
២៨- សមាាសមពុចោោ រុគគលជាប្ពេះេមាម េមពុទ្ ។ 
២៩- បចរចកវុចោោ រុគគលជាប្ពេះរសចចក្ពុទ្ ។ 
៣០- ឧភចាភាគវិមុចាា រុគគលរចួស្េ េះ សោយចាំហែក្

ទាំងពីរ ។ 
៣១- បញ្ញាវិមុចាា រុគគលរចួស្េ េះសោយរញ្ញា  ។ 
៣២- កាយសកខី រុគគលមានកាយជារ ទ្ ល់ ។ 
៣៣- ទិដឋិបប្ចាា រុគគលបានេសប្មចសោយទិែាិ ។ 
៣៤- សោោវិមុចាា រុគគលរចួស្េ េះសោយេទ្ ។ 
៣៥- ធមាានុសារី រុគគលតមរឭក្សោយរញ្ញា  ។ 
៣៦- សោោនុសារី រុគគលតមរឭក្សោយេទ្ ។ 
៣៧- សតតកខតតុំបរចមា រុគគលសក្ើត្អេ់សប្ចើន៧ជាតិ្សទៀត្ ។ 
៣៨- ចកាេំចកាចោ រុគគលសចញពីប្ត្ក្្លសៅកាន់ប្ត្ក្្ល ។ 
៣៩- ឯកវីជ ី  រុគគលសៅសក្ើត្មួយជាតិ្សទៀត្ ។ 
៤០- សកោាមី រុគគលមក្កាន់សលាក្សនេះមដងសទៀត្ ។ 
៤១- អនាាមី  រុគគលមិនមក្កាន់សលាក្សនេះសទៀត្សទ ។ 
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៤២-អនតោបរិនិពាាយី      រុគគលររនិិរេ នក្នុងរវាងការសក្ើត្និង 
រក់្ក្ណាដ លអាយុ ។ 

៤៣- ឧបហរចបរិនិពាាយ ី     រុគគលែួេពីរក់្ក្ណាដ លអាយុ 
សៅសទើរររនិិរេ ន ។ 

៤៤- អសង្ខារបរិនិពាាយី រុគគលររនិិរេ ន  សោយមិនបាច់
ពយោមខ្មល ាំង ។ 

៤៥- សសង្ខារបរិនិពាាយី រុគគលររនិិរេ ន សោយពយោម
ខ្មល ាំងកាល  ។ 

៤៦- ឧទធំចសាចាអកនិដឋាមី     រុគគលមានប្ក្ហេខ្មងសលើ
ែរារែល់អក្និែាប្ពែម រចួសែើយសទើរររនិិរេ ន ។ 

៤៧- ចសាាបចនាា  ចសាាបតតិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា
រុគគលអនក្ប្រតិ្រត្តិសែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ ន្វសស្ដតរត្តិផល  ជាប្ពេះ
សស្ដតរនន ។ 

៤៨- សកោាមី  សកោាមិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា   
រុគគលអនក្រែិរត្តិសែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ ន្វេក្ទគ្នមិផល ជាប្ពេះ
េក្ទគ្នមី ។ 

៤៩- អនាាមី  អនាាមិផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  
រុគគលអនក្រែិរត្តិសែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ ន្វអ្គ្នមិផល ជាប្ពេះ
អ្គ្នមី ។ 

៥០- អរហា   អរហតតផេសរឆិកិរិោយ  បដិបចនាា  រុគគល
អនក្រែិរត្តិសែើមបីសវេើឲ្យជាក់្ចាេ់ ន្វអរែត្តផល ជាប្ពេះអរែនត ។ 
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ក្ខចតស្ិ្៥២ដួង 

3 
អ្ញ្ាសមា បចត្សិក ១៣ ែួង 

១- ផចស្ោ  សេចក្ដីរ៉ាេះខទរ់អារមមែ៍ ។ 
២- ចវទនា  ការសស្ដយអារមមែ៍ ។ 
៣- សញ្ញា  ការចងចាាំន្វអារមមែ៍ ។ 
៤- ចរតនា  ការតាំងចិត្ត ។ 
៥- ឯកគគា  សេចក្ដីតាំងមាាំក្នុងអារមមែ៍ហត្មួយ ។ 
៦- ជីវិតិន្ទនរិយំ ការរក្ាេែជាត្វម៌ ។ 
៧- មនសិកាចោ ការររួរមួេែជាត្វម៌ ។ 
៨- វិតចកាា  ការសលើក្ចិត្តស ើងកាន់អារមមែ៍ ។ 
៩- វិច្ឆចោ  ការពិចារណាអារមមែ៍ ។ 
១០- អធិចមាចកាា ការចុេះេ រ់ក្នុងអារមមែ៍ ។ 
១១- វីរិយំ  សេចក្ដីពយោម ។ 
១២- បីត ិ  សេចក្ដីរកី្រាយខ្មល ាំង ។ 
១៣- អចនាោ  សេចក្ដីប្បាថាន  ។ 
អ្កុសលបចត្សិក ១៤ ែួង 

១៤- ចមាចហា  សេចក្ដីវសងេង ។ 
១៥- អហិរិកំ  សេចក្ដីមិនខ្មម េបារ ។ 
១៦- អចនាតតប្បំ សេចក្ដីមិនខ្មល ចបារ ។ 
១៧- ឧទធរច ំ  សេចក្ដីរាយមាយ ។ 
១៨- ចោចភា  សេចក្ដីជារ់ចាំរក់្ ។ 
១៩- ទិដឋិ  សេចក្ដីស ើញខុេ ។ 
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២០- មាចនា  សេចក្ដីប្រកាន់ខលួន ។ 
២១- ចោចសា  សេចក្ដីប្រទ្េដ ។ 
២២- ឥស្ោ  សេចក្ដីប្ចហែន ។ 
២៣- មរឆរិយំ  សេចក្ដីក្ាំណាញ់ ។ 
២៤- កុកកុរច ំ  សេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយ ។ 
២៥- ថីន ំ  សេចក្ដីរញួរា ។ 
២៦- មិទធ ំ  សេចក្ដីសង្ខក្ងក់្ ។ 
២៧- វិរិកិច្ឆា  សេចក្ដីេងស័យ ។ 
បសាេណ្បចសិក ២៥ ែួង 

២៨- សោោ  សេចក្ដីសរឿប្ត្ូវ ។ 
២៩- សតិ  សេចក្ដីរឭក្ ។ 
៣០- ហិរិ  សេចក្ដីខ្មម េបារ ។ 
៣១- ឱតតប្ប ំ  សេចក្ដីខ្មល ចបារ ។ 
៣២- អចោចភា សេចក្ដីមិនសលាភ ។ 
៣៣- អចោចសា សេចក្ដីមិនប្រទ្េដ ។ 
៣៤- ត្តមជ្ឈតតា ភាពជាក្ណាដ លៗក្នុងវម៌ស្េះៗ ។ 
៣៥- កាយបស្សទធិ េភាពហែលសវេើកាយឲ្យេងរ់ ។ 
៣៦- រិតតបស្សទធិ េភាពហែលសវេើចិត្តឲ្យេងរ់ ។ 
៣៧- កាយេហុា ភាពស្ស្ដលននកាយ ។ 
៣៨- រិតតេហុា ភាពស្ស្ដលននចិត្ត ។ 
៣៩- កាយមុទុា ភាពទន់ននកាយ ។ 
៤០- រិតតមុទុា ភាពទន់ននចិត្ត ។ 
៤១- កាយកមេញ្ញា សេចក្ដីគួរែល់ការង្ខរននកាយ ។ 
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៤២- រិតតកមេញ្ញា សេចក្ដីគួរែល់ការង្ខរននចិត្ត ។ 
៤៣- កាយបាគុញ្ញា ការស្ដទ ត់្រាំ្ញននកាយ ។ 
៤៤- រិតតបាគុញ្ញា ការស្ដទ ត់្រាំ្ញននចិត្ត ។ 
៤៥- កាយុជុកា សេចក្ដីប្ត្ង់ននកាយ ។ 
៤៦- រិតតុជុកា សេចក្ដីប្ត្ង់ននចិត្ត ។ 
៤៧- សមាាោច្ឆ ការសរលរក្យប្ត្ូវ ។ 
៤៨- សមាាកមេចនាា សវេើការង្ខរប្តូ្វ ។ 
៤៩- សមាាអាជីចោ ការចិញ្ច ឹមរីវតិ្ប្តូ្វ ។ 
៥០- ករុណ្ណ  សេចក្ដីអាែិត្អាេ្រ ។ 
៥១- មុទិា  សេចក្ដីទន់ភលន់ ។ 
៥២- បញ្ញិន្ទនរិយំ សេចក្ដីែឹងចាេ់តមពិត្ ។ 
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ទដិ្ឋ ិ៦២ 
3 

ទិែាិហប្រថាសេចក្ដីយល់ស ើញ ហែលរញ្ាត្តស ើង រហមងប្រប្ពឹត្ត
សៅតមអាំណាចសេចក្ដីស ើញររេ់រុគគលមួយពួក្ៗ  ពួក្ណាមាន
សេចក្ដីស ើញោ៉ាងណាៗ ក៏្ ា្ំគ្នន រញ្ាត្តោ៉ាងស្េះៗ សោយេមាគ ល់
ថា ការយល់ររេ់ខលួនស្េះប្តឹ្មប្តូ្វ, មានសប្ចើនពួក្សប្ចើនប្ក្ុម សប្រេះ
សែតុ្ែ្សចាន េះសែើយសទើរការយល់ស ើញមានសប្ចើនោ៉ាង សែើយការ
រញ្ាត្តិស ើង ក៏្សប្រេះប្បារព្វត្ថុសផសងៗគ្នន  ។ 
 េមែប្រែមែ៍ពួក្មួយប្បារព្ខន្ជាចាំហែក្អតី្ត្ សរល
រក្យហែលេហមដងទិែាិសោយវត្ថុ១៨ោ៉ាង ។ 
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 ១- សស្សតទិដឋិ  មានសេចក្ដីស ើញថាខលួននិងសលាក្ជាេភាវៈ
សទៀងទត់្  ប្បារព្វត្ថុ៤ោ៉ាង ។ 
 ២- ឯករចសស្សតឯករចអសស្សតទិដឋិ  មានសេចក្ដីស ើញថា
ខលួននិងសលាក្សទៀងខលេះ មិនសទៀងខលេះ, ប្បារព្វត្ថុ៤ោ៉ាង ។ 
 ៣- អនាាននតិកទិដឋិ  មានសេចក្ដីស ើញថា សលាក្មានទីរាំផុត្
ខលេះ មិនមានទីរាំផុត្ខលេះ, រញ្ាត្តស ើងសោយត្ថុ៤ោ៉ាង ។ 
 ៤- អមោវិចកខបិកទិដឋ ិ មានសេចក្ដីស ើញប្ត្លរ់ប្ត្លិន  អនក្
ប្រកាន់និោយសបាេះេមដីមិនឲ្យស្ដល រ់រក្យ ឬអនក្និោយសបាេះេមដី
ប្ក្ស ចប្ក្ ុចមិនឲ្យសគចារ់រក្យបាន សប្រេះការររកុ្ាំឲ្យសគថាខលួន
ឯងអន់  លងង់សមល ..., រញ្ាត្តស ើងសោយត្ថុ៤ោ៉ាង ។ 

៥- អធិរចសមុប្បននិកទិដឋិ  យល់ស ើញថា ខលួននិងសលាក្សក្ើត្
ស ើងឯង គឺគ្នម នរចច័យស ើយ, រញ្ាត្តស ើងសោយវត្ថុ២ោ៉ាង ។ 

៦- សញ្ញិោទ  យល់ស ើញថាេត្េស្ដល រ់សែើយមានេញ្ញា , 
រញ្ាត្តស ើងសោយវត្ថុ១៦ោ៉ាង។ 
 ៧- អសញ្ញិោទ  យល់ស ើញថា េត្េស្ដល រ់សែើយមិនមាន
េញ្ញា , រញ្ាត្តស ើងសោយវត្ថុ៨ោ៉ាង ។ 
 ៨- ចនវសញ្ញិនាសញ្ញិោទ  យល់ស ើញថា េត្េស្ដល រ់ មាន
េញ្ញា ក៏្មិនហមន មិនមានេញ្ញា ក៏្មិនហមន, រញ្ាត្តស ើងសោយវត្ថុ៨
ោ៉ាង ។ 
 ៩- ឧចរឆទទិដឋិ  យល់ស ើញថា េត្េស្ដល រ់សៅេ្នយ, រញ្ាត្ត
ស ើងសោយវត្ថុ៧ោ៉ាង ។ 
 ១០- ទិដឋធមេនិពាានោទ  យល់ស ើញថា ប្ពេះនិរេ នមានក្នុង
រចចុរបនន    សោយេាំអាងសៅសលើការរួរប្រេពេន្វកាមគុែ ែ៏សពញ
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រររ្ិែ៌ និងបានរល់ប្ត្ូវន្វមែគគត្វម៌ហែលជាសលាកិ្យ, រញ្ាត្ត
ស ើងសោយវត្ថុ៥ោ៉ាង ។ 

 
r(0)s 

 

អនុរយញ្ជនៈ៨០ប្រការ 

3 
១- មានប្មាមប្ពេះែេដ និងប្មាមប្ពេះបាទសលឿងស្ដត ត្ ។ 
២- ប្មាមប្ពេះែេដ និងប្មាមប្ពេះបាទ  សរៀវត្្ចសៅសោយ

លាំោរ់ពីសែើមរែ្ត្ែល់ចុង ។ 
៣- ប្មាមប្ពេះែេដ និងប្មាមប្ពេះបាទម្លក្លាំោ៉ាងលត ។ 
៤- ប្ពេះនខ្ម(ប្ក្ចក្)ទាំង២០ មានពែ៌ប្ក្ែម ។ 
៥- ប្ពេះនខ្មទាំង២០ស្េះ ង េដួចស ើងសលើ គឺមិន ង ចុេះសប្កាម

ែ្ចប្ក្ចក្ស្ដមញ្ារនទាំងពួងស ើយ ។ 
៦- ប្ពេះនខ្មស្េះមានពែ៌រារសេមើរសលើររសលាង ។ 
៧- ថាន ាំងប្ពេះែេដ និង ប្ពេះបាទ លាក់្បាាំងក្នុងប្ពេះមាំេៈ មិន

បានខពេ់ស ើងប្បាក្ែសចញមក្ខ្មងសប្ដ ។ 
៨- ប្ពេះបាទទាំងគ្សេមើគ្នន  មិនត្្ចវាំជាងគ្នន េ្មបីរ៉ាុនប្គ្នរ់លង។ 
៩- មានប្ពេះែាំសែើ រលតែ្ចែាំសែើ រននកុ្ញ្ជ រជាតិ្ ។ 
១០- ប្ពេះែាំសែើ រលតែ្ចរារេីែ៍ ។ 
១១- ប្ពេះែាំសែើ រលតែ្ចែាំសែើ រននែងស ។ 
១២- ប្ពេះែាំសែើ រលតែ្ចែាំសែើ រឧេភរារ ។ 
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១៣- ខែៈប្ទង់ រ និងោងសៅ ប្ទង់សលើក្ប្ពេះបាទខ្មង
ស្ដដ ាំ្នសៅមុន ។ 

១៤- ប្ពេះជានុមែឌ ល(រងគង់) សេមើម្លលតរររ្ិែ៌ មិនបាន
ស ើញអែាិអងគញ់ក្ាលរងគង់ប្បាក្ែសចញមក្ខ្មងសប្ដ ។ 

១៥- មានរុរេិពយញ្ជ នៈរររ្ិែ៌ គឺមិនមានកិ្រោិ មារោទ
ែ្ចស្េី ឬែ្ច P.D ។ 

១៦- ប្ពេះ្ភី(ផចិត្)ម្លលត មិនបានវកិ្លក្នុងទីណាមួយ ។ 
១៧- ប្ពេះឧទរមានេណាា នសប្ៅ ។ 
១៨- ប្ពេះឧទរមានស្ដន មរងេង់ ជាទក្ខិណាវែដ ។ 
១៩- មានប្ពេះឩរ(ុសលល )ទាំងពីរម្លស្ដត ត្ែ្ចែងេុវែណក្ទលី.  
២០- ក្ ប្ពេះែេដទាំងពីរម្លលត    ែ្ចប្រសមាយននឯរាវែ័

សទពយែត្ថី ។ 
២១- ប្ពេះអង្ខគ វយវៈវាំ-ត្្ចទាំងពួងមានចាំហែក្ែ៏លត គឺស្ដត ត្

ប្ពម រក្តិ្េះសែៀលមិនបាន ។ 
២២- ប្ពេះមាំេៈ ហែលគួរនឹងប្កាេ់ក៏្ប្កាេ់ ហែលគួរនឹងសេដើង

ក៏្សេដើង តមក្ហនលង ទ្ទាំងេររីកាយ ។ 
២៣- ប្ពេះមាំេៈមិនបានប្រីវប្រួញ ក្នុងទីណាមួយស ើយ ។ 
២៤- ប្ពេះេររីកាយទាំងពួងប្បាេចាក្ ហចងនថង ប្រប្រុយ 

អាចម៍រយុ រទុេះ គឺមិនមានក្នុងទីណាមួយស ើយ ។ 
២៥- ប្ពេះកាយស្ដត ត្លតររេុិទ្ប្ពមសេមើគ្នន  សោយតមលាំោរ់

ទាំងខ្មងសលើ និងខ្មងសប្កាម ។ 
២៦- ប្ពេះកាយស្ដត ត្ររេុិទ្ ប្បាេចាក្មនទិលទាំងពួង ។ 
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២៧- ប្ទង់មានប្ពេះក្មាល ាំង(កាយ)សប្ចើន សេមើសោយក្មាល ាំងនន
កុ្ញ្ជ រជាតិ្ ប្រមាែែល់១រន់សកាែិ សរើនឹងប្រមាែសោយក្មាល ាំង
រុរេគឺបានែល់១មឺុនសកាែិរុរេ ។  

២៨- មានប្ពេះ្េិក្ៈ(ប្ចមុេះ) ខពេ់គឺហវង ។ 
២៩- េណាា នប្ពេះ្េិក្ៈស្ដត ត្ ។ 
៣០- ររ្រប្ពេះឱេាខ្មងសលើ ខ្មងសប្កាម មិនបានហវងខលីជាងគ្នន

សទ គឺប្តឹ្មសេមើគ្នន លត មានពែ៌ប្ក្ែមស្ដត ត្ែ្ចហផលបាេទុាំ ។ 
៣១- ប្ពេះទនដររេុិទ្ ប្បាេចាក្មនទិល ។ 
៣២- ប្ពេះទនដេ ែ្ចេមបុរននេ័ងខ ។ 
៣៣- ប្ពេះទនដរារសេមើេនិទ្ មិនចាំសពើេ មិនក្សញ្ឈើេ ឬប្រប្រុេះ

គ្នន សទ ។ 
៣៤- ប្ពេះឥគនទិយទាំង៥ មានចក្ខុគនទិយជាសែើម ស្ដត ត្ររេុិទ្ ។ 
៣៥- ប្ពេះទឋៈ(ចងក្ម)ទាំង៤ ម្លក្លាំរររ្ិែ៌ ។ 
៣៦- វង់ប្ពេះភគក្ដ មានេណាា នហវងស្ដត ត្ ។ 
៣៧- ប្ពេះគែឌ ៈ(ថាព ល់)ទាំងពីរ ភលឺថាល សេមើគ្នន លត ។ 
៣៨- សមច ប្ពេះែេដ មានស្ដន មសប្ៅ ។ 
៣៩- អែន្ត្ប្ពេះែេដ មានស្ដន មហវង ។ 
៤០- អែន្ត្ប្ពេះែេដ មានស្ដន មប្ត្ង់ ។ 
៤១- អែន្ត្ប្ពេះែេដមានស្ដន មប្ក្ែមរងុសរឿង ។ 
៤២- រេមីប្ពេះកាយភលឺឱភាេ ជាររមិែឌ លសោយរុាំវញិ ។ 
៤៣- មែឌ លប្ពេះគែឌ ៈទាំងពីរ តឹ្ង ក្ាំពុង ហែនរររ្ិែ៌ ។ 
៤៤- ប្ត្រក្ប្ពេះសនប្ត្ ទ្លាយហវងលតេមគ្នន  ។ 
៤៥- ែួងប្ពេះសនប្ត្ ប្រក្រសោយប្រស្ដទទាំង៥មាន េ  

ជាសែើម ភលឺថាល ររេុិទ្ទាំងអេ់ ។ 
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៤៦- ចុងេរនេប្ពេះសលាមា(សរាម)ទាំងឡាយ មិនសកាង ។ 
៤៧- ប្ពេះរិវាា  មានេណាា នែ៏លត ។ 
៤៨- ប្ពេះរិវាា  ទន់លេន់មិនរងឹ មានពែ៌ប្ក្ែមប្ក្សដ ។ 
៤៩- ប្ពេះក្ែណៈ(ប្ត្សចៀក្)ទាំងពីរ មានេណាា នហវងែ្ចប្ត្រក្

រទុមជាតិ្ ។ 
៥០- រន្ប្ពេះកាែ៌ មានេណាា នម្លលត ។ 
៥១- រសរៀរប្ពេះនហារ(្ហខសេរនេ)ទាំងពួង ស្េល្នលត មិន

បានរញួ ឬ ប្រីវប្រួញ ។ 
៥២- រួរប្ពេះនហារទ្ាំងឡាយ ក្រ់ ឬប្ការសៅក្នុងប្ពេះមាំេៈ

ទាំងអេ់ មិនបានអហែដ ត្ស ើងែ្ចស្ដមញ្ារនទាំងពួងស ើយ ។ 
៥៣- ប្ពេះេីេៈ មានេណាា នលតែ្ចអែប្ត្ហវង ។ 
៥៤- ររមិែឌ លប្ពេះនលាែ(ថាង េ) ហវងទ្លាយេមគ្នន  ។ 
៥៥- ប្ពេះនលាែ មានេណាា នែ៏លត ។ 
៥៦- ប្ពេះភ្សមា(ចិសញ្ច ើម) មានេណាា នែ្ចែងវន្ហែលសកាង ។ 
៥៧- ប្ពេះសលាមាប្ត្ង់ប្ពេះភ្សមា មានេរនេែ៏លតិត្ ។ 
៥៨- េរនេប្ពេះសលាមាប្ត្ង់ប្ពេះភ្សមា សងើរស ើងសែើយែួល

រារសៅសោយលាំោរ់ ។ 
៥៩- ប្ពេះភ្សមាស្េះវាំ ។ 
៦០- ប្ពេះភ្សមាស្េះ ហវងផុត្ក្នទុយប្ពេះសនប្ត្ ។ 
៦១- ប្ពេះអែវវិែណ លតិត្សពញទ្ទាំងប្ពេះកាយ ។ 
៦២- ប្ពេះេររីកាយ រងុសរឿងសៅសោយេិរ ី។ 
៦៣- ប្ពេះេររីកាយ មិនអារ់សៅែមង ហត្ងភលឺថាល ជានិចច ។ 
៦៤- ប្ពេះេររីកាយ ស្េេ់ថាល ែ្ចផ្កក រទុមជាតិ្ ។ 
៦៥- ប្ពេះេររីៈ មានេមផេសទន់េនិទ្    មិនសប្គ្នត្ប្គ្នត្ទ្ទាំង 
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ប្ពេះកាយ ។ 
៦៦- ក្លិនប្ពេះកាយ ប្ក្អ្រពិសោរែ្ចក្លិនេុគន្ ប្ក្ស្ដន  ។ 
៦៧- ប្ពេះសលាមា មានេរនេសេមើគ្នន ទាំងអេ់ ។ 
៦៨- ប្ពេះសលាមា មានេរនេលតិត្ទ្ទាំងប្ពេះកាយ ។ 
៦៩- ខយល់អេាេៈ រេាេៈ សចញច្លមានែាំសែើ រលតិត្។ 
៧០- ប្ពេះឱេា មានេណាា នលតែ្ចជារកី្រាយ ។ 
៧១- ប្ពេះឱេា មានក្លិនប្ក្អ្រ ែ្ចក្លិនផ្កក ឧរបល ។ 
៧២- ប្ពេះសក្ស្ដ សមម រសលាងស្េិល ។ 
៧៣- ក្លិនប្ពេះសក្ស្ដ ប្ក្អ្រស្ដយ ។ 
៧៤- ប្ពេះសក្ស្ដ ប្ក្អ្រែ្ចក្លិនសកាមលរុរផជាតិ្ ។ 
៧៥- ប្ពេះសក្ស្ដប្គរ់េរនេ មានេណាា នម្លស្េល្ន ។ 
៧៦- ប្ពេះសក្ស្ដ សមម េនិទ្ទាំងអេ់ ។ 
៧៧- ប្ពេះសក្ស្ដ មានេរនេលតិត្ឆ្ងម រ ។ 
៧៨- េរនេប្ពេះសក្ស្ដ េល្ត្ មិនប្ក្សញងប្ក្ញាញ់ ។ 
៧៩- េរនេប្ពេះសក្ស្ដ វលិជាទក្ខិណាវែដ ។ 
៨០- វចិិប្ត្សោយរសរៀរប្ពេះសក្តុ្មាលា សរលគឺសពញសលញ

រួរននប្ពេះរេមី ហែលសជាត្្ការស ើង ខែៈខ្មងសលើប្ពេះឧត្មងគ-
េិសរាត្ម៍ ។ 

(ចាក្រឋមេសមាព វិក្ថា លក្ខែររគិ្នគ ែក្ររវិត្ត ររសិចាទទី៤) ។ 
 

r(0)s 
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អររបហានគ្ុណប្រដ្ឋរ់ប្រះរុទ្ធ.៩០ 

  3 
១-   េីលគុែ  
២-   េមាវិគុែ  
៣-   រញ្ញា គុែ  
៤-   វមុិត្តិ  
៥-   វមុិត្តិញ្ញា ែទេសនៈ  
៦-   ែិរឱិត្តរបៈ  
៧-   េទ្  
៨-   វរីយិៈ  
៩-   េតិ្េមបរញ្ាៈ  
១០- េីលវេុិទិ្  
១១- ទិែាិវេុិទិ្  
១២- េមថៈ  
១៣- វរិេស្  
១៤- កុ្េលម្ល ៣  
១៥- េុចរតិ្ ៣  
១៦- េមាម វតិ្ក្កៈ ៣  
១៧- អនវរជេញ្ញា  ៣  
១៨- ធ្លតុ្ ៣  
១៩- េតិ្របោា ន ៤  
២០- េមមរបធ្លន ៤  
២១- ឥទិ្បាទ ៤  
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២២- អរយិមគគ ៤  
២៣- អរយិេចចៈ ៤  
២៤- រែិេមភិទ ៤  
២៥- សោនិររសិចាទក្ញ្ញា ែ ៤  
២៦- សវស្ដររជញ្ញា ែ ៤  
២៧- អរយិវងស ៤  
២៨- រធ្លនិយងគ ៥  
២៩- េមាម េមាវិមានអងគ ៥  
៣០- ឥគនទិយ ៥  
៣១- ពលៈ  ៥ 
៣២- និេសរែិយធ្លតុ្ ៥  
៣៣- វមុិតត យត្នញ្ញា ែ ៥  
៣៤- វមុិត្តិររបិាចនីយវម៌ ៥  
៣៥- ស្ដរាែិយវម៌ ៦  
៣៦- អនុេសតិ្ ៦  
៣៧- គ្នរវៈ ៦  
៣៨- និេសរែិយធ្លតុ្ ៦  
៣៩- េត្ដវហិារវម៌ ៦  
៤០- អនុត្តរយិៈ ៦  
៤១- និសពេវភាគិយេញ្ញា  ៦  
៤២- អភិញ្ញា  ៦  
៤៣- អស្ដធ្លរែញ្ញា ែ ៦  
៤៤- អររហិានិយវម៌ ៧  
៤៥- អរយិប្ទពយ ៧  
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៤៦- សររឈងគ ៧  
៤៧- េរបុរេិវម៌ ៧  
៤៨- និទទេវត្ថុ ៧  
៤៩- េញ្ញា  ៧  
៥០- ទក្ខិសែយយរុគគលសទេ្ ៧  
៥១- ខីណាេវពលសទេ្ ៧  
៥២- រញ្ញា រែិលាភសែតុ្សទេ្ ៨  
៥៣- េមមត្តៈ ៨  
៥៤- ការ្នក្នលងសលាក្វម៌ ៨  
៥៥- អារមភវត្ថុ ៨  
៥៦- អក្ខែសទេ្ ៨  
៥៧- មហារុរេិវតិ្ក្កៈ ៨  
៥៨- អភិភាយត្នសទេ្ ៨  
៥៩- វសិមាក្ខ ៨  
៦០- សោនិសស្ដមនេិការម្លក្ៈ ៩  
៦១- បារេុិទ្ិរធ្លនិយងគៈ ៩  
៦២- េតដ វាេ ៩  
៦៣- អាឃ្លត្របែិវន័ិយ ៩  
៦៤- រញ្ញា  ៩  
៦៥- ្នត្តសទេ្ ៩  
៦៦- អនុរុពេវហិារវម៌ ៩  
៦៧- ្ថក្រែវម៌ ១០  
៦៨- ក្េិណាយត្នៈ ១០  
៦៩- កុ្េលក្មមរថ ១០  
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៧០- េមមត្តៈ ១០  
៧១- អរយិវាេៈ ១០  
៧២- អសេក្ខវម៌ ១០  
៧៣- រត្នៈ ១០  
៧៤- ក្មាល ាំងររេ់ប្ពេះត្ថាគត្ ១០  
៧៥- អានិេងសសមតត  ១១  
៧៦- អាការររេ់វមមចប្ក្ ១២  
៧៧- វុត្ងគគុែ ១៣  
៧៨- ពុទ្ញ្ញា ែ ១៤  
៧៩- វមុិត្តិររបិាចនីយវម៌ ១៥  
៨០- អា្បាែេសតិ្ ១៦  
៨១- អររមបរយិវម៌ ១៦  
៨២- ពុទ្វម៌ ១៨  
៨៣- រចចសវក្ខែញ្ញា ែ ១៩  
៨៤- ញាែវត្ថុ ៤៤  
៨៥- ឧទយពេយញ្ញា ែ ៥០  
៨៦- កុ្េលវម៌ែ៏សលើេ ៥០  
៨៧- ញាែវត្ថុ ៧៧  
៨៨- មហាវរិរញ្ញា ែហែលជាចារតី្  រមួនឹងេមារត្តិ  ២លាន

៤ហេនសកាែិ និងសទេ្ញាែជាសប្គឿងរាវរក្ និងពិចារណា ។ 
៨៩- េមនតរបោា ន(ការតាំងសផដើមសោយរុាំវញិ) ហែលមានន័យ

មិនមានទីរាំផុត្ ។ 
៩០- អាេោទិញ្ញា ែ ញាែប្រកាេអវយស្េ័យជាសែើម

ននេត្េទាំងឡាយ… មិនមានទីរាំផុត្ក្នុងសលាក្ធ្លតុ្ ហែលរក្ទីរាំផុត្
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មិនបានររេ់ប្ពេះមានប្ពេះភាគជាមាច េ់ ហែលមិនស្ដធ្លរែ៍ែល់អនក្
ែនទ មិនស ើញទីរាំផុត្ មិនស ើញប្រមាែ ។ 

(ចាក្ ររមត្ថទីរនី អែាក្ថា ខុទទក្និកាយ ចរោិរិែក្) 
 

r(0)s 

 

មងគល្១០៨ប្រការ 

3 
ប្ពេះមហារុរេជាអនក្េមាទន ោ៉ាងមាាំមួនក្នុងកុ្លេវម៌

ទាំងឡាយមានទនជាសែើម ក្នុងសពលរាំសពញបារមី សប្រេះសែតុ្ស្េះ
ប្ពេះលក្ខែៈហែលមានប្ពេះបាទប្រតិ្ស្ដា នែ៏លត បានសក្ើត្ស ើងជា
េភាវៈហែលអនក្ែនទប្គរេងកត់្មិនបាន។ ប្ពេះអងគប្ទង់ស ើញភ័យ
ហែលសក្ើត្ស ើងែល់េត្េសលាក្ សែើយប្ទង់បានឲ្យទនប្ពមទាំង
ររវិារ សប្រេះែ្សចាន េះចក្កលក្ខែៈក៏្បានសក្ើត្ស ើង ។ 

ប្ពេះេមាម េមពុទ្ែ៏មានសជាគប្ទង់មាននផទប្ពេះបាទប្រក្រសោយ
សមច លក្ខែៈក្ងចប្ក្ មាខ ងៗក្នុងក្ណាដ លនផទប្ពេះបាទសែើយចប្ក្ស្េះ
មានកាាំ១០០០មានក្ង់និងែុាំរររ្ិែ៌សោយអាការទាំងពួង ខ្មងសប្ដ
រងេង់ក្ងចប្ក្ស្េះប្រោរ់សៅសោយស្ដន មររ្អែាុត្តរេត្មងគល១០៨
ប្រការគឺ : 

១-  សតតិ  ររ្លាំហពង ។ 
២- សិរិវចច្ឆា  ររ្ផទេះក្ាំព្ល ។ 
៣- ននរិោវដដំ ររ្ផ្កក ចន្្ ។ 
៤- ចសាវតថិកំ  ររ្ស្ដន មប្ពេះបាទទញសៅមុាំខ្មងស្ដដ ាំ ។ 
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៥- វដំសកំ  ររ្ផ្កក ស ើប្ក្ងសលើេីេៈ ។ 
៦- វឌ្ឍមានំ  ររ្ថាេោក់្សប្គឿងេាំហែន ។ 
៧- ភទរបីឋ ំ  ររ្តាំងមាេ ។ 
៨- អងកុចសា  ររ្ទាំពក់្ ឬ ក្សងេរ ។ 
៩- បាសាចោ  ររ្ប្បាស្ដទ ។ 
១០- ចារណំ  ររ្េេររសង្ខគ ល ។ 
១១- ចសតរឆតតំ  ររ្សេេត្ចាប្ត្ ។ 
១២- ខចាា  ររ្ប្ពេះខ័ន ។ 
១៣-ាេវណដំ  ររ្ផលិត្េលឹក្សតន ត្ ។ 
១៤- ចមារហតថំ  ររ្ផលិត្ក្នទុយសកាង ក្ ។ 
១៥- ោ វិជនី ររ្ផលិត្ក្នទុយចាមរ ី។ 
១៥- ឧណាីសំ  ររ្ក្ាាំង ។ 
១៦- បចាា  ររ្បាប្ត្ ។ 
១៧- មណិ  ររ្ហក្វមែី ។ 
១៨- សុមនោមំ ររ្ភួងផ្កក មលិេះ ។ 
១៩- នីេុប្បេំ ររ្ផ្កក ប្ពលឹត្សខៀវ ។ 
២០- រតតុប្បេំ  ររ្ផ្កក ប្ពលឹត្ប្ក្ែម ។ 
២១- ចសតុប្បេំ ររ្ផ្កក ប្ពលឹត្េ ។ 
២២- បទុម ំ  ររ្ផ្កក  ្ក្ប្ក្ែម ។ 
២៣- បុណោរីកំ  ររ្ផ្កក  ្ក្េ ។ 
២៤- បុណណ ចោ ររ្ឆ្ងន ាំងសពញសោយទឹក្ ។ 
២៥- បុណណបាតិ ររ្ថាេសពញសោយទឹក្ ។ 
២៦- សមុចោោ  ររ្មហាេមុប្ទ, ទាំង៤គឺៈ  
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ក- ៃលីសាគរាំ  មហាេមុប្ទពែ៌សខៀវ េថិត្សៅខ្មងត្ប្ងភនាំ
េិសនរ ុមានពែ៌ែ្ចហក្វឥនទនីល ។ 

ខ- ខរីសាគរាំ មហាេមុប្ទពែ៌េ េថិត្សៅខ្មងសក្ើត្ភនាំ
េិសនរ ុមានពែ៌ប្បាក់្ ។ 

គ- បតី្សាគរាំ មហាេមុប្ទពែ៌សលឿង េថិត្សៅខ្មងសរើងភនាំ
េិសនរ ុមានពែ៌មាេ ។ 

ឃ- ផលិកសាគរាំ មហាេមុប្ទហក្វផលិក្ េថិត្សៅខ្មងលិចភនាំ
េិសនរ ុ មានពែ៌ែ្ចហក្វផលិក្  សៅមយ៉ាងសទៀត្ថា រក្តិ្ស្ដគរ ាំ គឺ
មហាេមុប្ទវមមត ។ 

២៧- រកកោ  ំ ររ្ភនាំចប្ក្វា  ។ 
២៨- ហិមោ  ររ្ភនាំសែមរនត ។ 
២៩- ចមរុ  ររ្ភនាំេិសនរ ុ។ 
៣០- សូរិចោ  ររ្ប្ពេះអាទិត្យ ។ 
៣១- រនរិមា  ររ្ប្ពេះចនទ ។ 
៣២- នកខតត ំ  ររ្ផ្កក យនក្ខត្តឫក្ស ។ 
សំទៅដលផ់្កា យ ២៧ រកួ្គ ឺ: 
១. អសនី ២.ភរណី ៣.កឫតកា ៤.រោហណីិ  
៥.មឫគសិរ ៦.អាទោ ៧.បុនព្វសុ ៨.បុសស  
៩.អាសរេសា ១០.មឃា ១១.បុព្វផេគុនី ១២.ឧតតរផេគុនី

 ១៣.ហសត ១៤.ចិត្ត ១៥.សវាតិ ១៦.វសិាខា
 ១៧.អនុោធ ១៨.រេដ្ឋា  ១៩.មូេ ២០.បុព្វសាឍ
 ២១.ឧតតរសាឍ ២២.សវរណ ២៣.ធនិដ្ា ២៤.សតភិសេ 
 ២៥.បុព្វភត្ទបទ    ២៦.ឧតតរភត្ទបទ ២៧.ររវដី្ ។ 

រតុចោ  មហាទីបា  បរិតតទីបា  របូទវីបធាំទាំង ៤ គ ឺ: 
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៣៣- ររ្រមព្ទេីរ ។ 
៣៤- ររ្រុពេវសិទែទេីរ ។ 
៣៥- ររ្អមរសគ្នោនទេីរ ។ 
៣៦- ររ្ឧត្តរកុ្រទុេីរ ។ 
៣៧- សបរិចសា  រកកវតតិ  ររ្សេដចចប្ក្ពត្តិ និងរាររររិរ ។ 
៣៨- ទកខិណវតតចសតសចង្ខា ររ្េ័ងខវលិជាទក្ខិណាវែដ ។ 
៣៩- សុវណណមរឆយុគេគ ំ   ររ្ប្តី្មាេគ្ ។ 
៤០- រកកំ ររ្ចប្ក្ទាំងគ្ ។ 
៤១- សតត  មហាគង្ខា  ររ្េទឹងទាំង៧ហខស 
សតត  មហាចសោ  ររ្ភនាំររភិែឌ ទាំង៧ គឺ : 
៤៨- ររ្ភនាំយុគន្រ ។ 
៤៩- ររ្ភនាំឥេិន្រ ។ 
៥០- ររ្ភនាំក្រវកិ្ ។ 
៥១- ររ្ភនាំេុទេសនៈ ។ 
៥២- ររ្ភនាំសនមិន្រ ។ 
៥៣- ររ្ភនាំវនិតក្ៈ ។ 
៥៤- ររ្ភនាំអេសក្ែណៈ ។ 
សតត មហាសោ  ររ្ស្េេះទាំង៧គឺ : 
៥៥- ររ្អស្ត្ត្តស្េេះ ។ 
៥៦- ររ្ក្ែណមុែឌ ស្េេះ ។ 
៥៧- ររ្រថការស្េេះ ។ 
៥៨- ររ្អែទទនតស្េេះ ។ 
៥៩- ររ្កុ្ណាលស្េេះ ។ 
៦០- ររ្មណាឌ កិ្នីស្េេះ ។ 
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៦១- ររ្េីែរបបាត្ស្េេះ ។ 
៦២- សុបណណោជា ររ្សេដចប្គុឌ ។ 
៦៣- សុសុមារចកា ររ្ប្ក្សពើ ។ 
៦៤- ធជបោកំ ររ្ទង់រ័យ និងររ្ទង់េាំពត់្ ។ 
៦៥- រតនបាដងគី ររ្វែ៍ហក្វ(ហប្គហេនង) ។ 
៦៦- សុវណណោេវិជនី ររ្ផលិត្មាេ 
៦៧- ចកោសបវេចា  ររ្ភនាំនក្ឡាេ ។ 
៦៨- សីហោជា ររ្សេដចរារេីែ៍ ។ 
៦៩- វ្យគ្ឃោជា ររ្សេដចខ្មល វាំ ។ 
៧០- វោហកអស្សោជា ររ្សេដចសេេះវលាែក្ៈ ។ 
៧១- ឧចបាសថោរណោជា ររ្សេដចែាំរឧីសបាេថ ។ 
៧១- អទរនតហតថ ី ររ្សេដចែាំរអីែទទនត ។ 
៧៣- ោសុកី  ឧរគោជា ររ្សេដច្គវាេុកី្ ។ 
៧៤- ហំសោជា ររ្សេដចែងស ។ 
៧៥- ឧសភោជា ររ្សេដចសគ្នឧេភ ។ 
៧៦- ឯោវចណ្ណ  នាគោជា ររ្សេដចែាំរឯីរាវែ័ ។ 
៧៧- សុវណណមកចោ ររ្មក្រមាេ ។ 
៧៨- រតុមុោ  ចសាវណណនាោ  ររ្េាំសៅមាេមុខរួន ។ 
៧៩- សវរឆកា  ាវី ររ្សមសគ្នសោេះ ។ 
៨០- កិននចោ  ររ្កិ្ននរស ម្ ល ។ 
៨១- កិននរី  ររ្កិ្ននរញី ។ 
៨២- ករវីចកា  ររ្េត្េក្រវកិ្ ។ 
៨៣-មយូរោជា ររ្សេដចេត្េសកាង ក្ ។ 
៨៤- ចកាញ្ចោជា ររ្សេដចេត្េសប្ក្ៀល ។ 
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៨៥- រកកោកោជា ររ្សេដចេត្េចាក្ប្ក្រក្ ។ 
៨៦- ជីវញ្ជីវកោជា ររ្សេដចេត្េប្ពែីត្ ។ 
អ  កាមាវររចទវចោកា  ររ្ អែកាមាវចរេ្គ៌ ៦ ជាន់គឺ : 
៨៧- ររ្ស្ដថ នេួគ៌ជាន់ចាតុ្មមហារារិកា ។ 
៨៨- ររ្ស្ដថ នេួគ៌ជាន់តវត្តិងស ។ 
៨៩- ររ្ស្ដថ នេួគ៌ជាន់ោមា ។ 
៩០- ររ្ស្ដថ នេួគ៌ជាន់តុ្េិត្ ។ 
៩១- ររ្ស្ដថ នេួគ៌ជាន់និមាម នរតី្ ។ 
៩២- ររ្ស្ដថ នេួគ៌ជាន់ររនិមមិត្វេវត្តី ។ 
ចសា ស  ្វហេចោកា  ររ្ ររ្ប្ពែម១៦ជាន់គឺ : 
៩៣- ររ្ស្ដថ នប្ពែមររេិជាជ  ។ 
៩៤- ររ្ស្ដថ នប្ពែមរុសរាែិត ។ 
៩៥- ររ្ស្ដថ នប្ពែមមហាប្ពហាម  ។ 
៩៦- ររ្ស្ដថ នប្ពែមររតិត ភា ។ 
៩៧- ររ្ស្ដថ នប្ពែមអរបមាណាភា ។ 
៩៨- ររ្ស្ដថ នប្ពែមអភេសរា ។ 
៩៩- ររ្ស្ដថ នប្ពែមររតិត េុភា ។ 
១០០- ររ្ស្ដថ នប្ពែមអរបមាណាេុភា ។ 
១០១- ររ្ស្ដថ នប្ពែមេុភកិ្ណាា  ។ 
១០២- ររ្ស្ដថ នប្ពែមសវែរផលា ។ 
១០៣- ររ្ស្ដថ នប្ពែមអេញ្ាេតដ  ។ 
១០៤- ររ្ស្ដថ នប្ពែមអវហិា ។ 
១០៥- ររ្ស្ដថ នប្ពែមអត្រា ។ 
១០៦- ររ្ស្ដថ នប្ពែមេុទេា ។ 
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១០៧- ររ្ស្ដថ នប្ពែមេុទេសី ។ 
១០៨- ររ្ស្ដថ នប្ពែមអក្និោា  ។ 

សរ្ុបបសចកដីកនងុមងគល១០៨ មចកជា៥ព្បបេទធាំៗគឺ : 

១. ព្ក្មុ្សញ្ាលក្ខណៈររស់ទជាគលាភ ទសចក្ ដចីទព្ម្ ើន នងិការសម្បូរណ៍ 
ែ្ច ផទេះក្ាំព្ល ផ្កក ចន្្ េត្ថិក្ៈ ឆ្ងន ាំងសពញសោយទឹក្ ថាេសពញសោយ
ទឹក្  ប្តី្គ្  ហក្វមែី  ផ្កក  ្ក្ ជាសែើម ។ 

២. ព្ក្មុ្ទព្គឿងព្រក្របារម្ ីររស់ព្រះម្ហាក្េព្ត  នងិ  ព្រះទៅចព្ក្រត ត ិ  ជា 
េញ្ាលក្ខែៈននយេេក្ដិ អាំណាច និងឧត្តមភាព ែ្ច ផ្កក ប្ក្ងសលើ
េីេៈ តាំងមាេ ក្សងេរ ប្បាស្ដទ ប្ពេះខ័ន ផលិត្ក្នទុយសកាង ក្ ផលិត្ចាមរ ី
ជាសែើម ។ 

៣. ព្ក្មុ្ររកិាខ រររស់ភកិ្ ខ ុ ជាេញ្ាលក្ខែៈននសេចក្ដីលត និងេិរ ី
មងគល ែ្ច បាប្ត្ ផលិត្េលឹក្សតន ត្ ។ 

៤. ព្ក្មុ្ទសដចសត វ ជាេញ្ាលក្ខែៈននអាំណាច ែ្ច សេដចប្គុឌ 
សេដចខ្មល វាំ  សេដចសេេះវលាែក្ៈ សេដចែាំរឧីសបាេថ សេដចវាេុកី្ 
សេដចសគ្នឧេភ សេដចែាំរឯីរាវែ័ ជាសែើម ។ 

៥. ព្ក្មុ្ភវភមូ្កិ្ ាងុចព្ក្វា  មានរាំសនឿក្នុងប្ពេះពុទ្ស្ដេ្ ែ្ច
ជាមហាេមុប្ទ ភនាំចប្ក្វា  ភនាំសែមរនត ភនាំេិសនរ ុ ប្ពេះអាទិត្យ ប្ពេះ
ចនទ  ផ្កក យនក្ខត្តឫក្ស  ទេីរវាំទាំង៤ ទេីរត្្ច ២០០០  រែ្ត្សៅែល់
សទវសលាក្៦ជាន់ និងប្ពែមសលាក្១៦ជាន់ ។ 

(ចាក្គមពីរ អែាក្ថាមហារទនេ្ប្ត្ អែាក្ថាពុទ្វងស អែាក្ថាអ្គត្វងស  
រិ្លង្ខក រែីកា និង បាទវនទ្) ។  

រក្យសៅក្នុងគមពីរទាំងឡាយហែលសលាក្សរលមក្សនេះគឺមាន
ភាពខុេគ្នន សោយអសនលើៗ តមលាំោរ់លាំសោយឬសផសងគ្នន សោយអក្ខរៈ
រនតិចរនតួច ហត្អាចយក្សេចក្ដីយល់បានង្ខយ ។ 
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ពាកយថា ព្ពះពុទធ 
រុជ្ឈិតា  ស្ចាា នីតិ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ ្សប្រេះប្ទង់ប្តេ់

ែឹងន្វេចចៈទាំងឡាយ ។ 
ក្ខោក្ខធតា  រជាយាតិ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ ្ សប្រេះសែតុ្

ប្ទង់ញុាាំងពួក្េត្េឲ្យប្តេ់ែឹង ។ 
ស្រវញ្ញុតាយ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះប្ពេះអងគែឹងវម៌

ទាំងពួង ។ 
ស្រវទ្ស្ាវបតាយ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះប្ពេះអងគ

ស ើញវម៌ទាំងពួង ។ 
អភិក្ខញ្ញយយតាយ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះប្ពេះអងគែឹង

ចាេ់ ។ 
 វប្ស្ិតាយ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះប្ពេះអងគរកី្រាយ

សែើយ ។ 
ែីណស្វស្ង្គយ ក្ខតន  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះសគសរល

ថាប្ពេះអងគមានអាេវៈអេ់សែើយ ។ 
និរុរ្កិក្ខល្ស្ស្ង្គយ ក្ខតន  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះសគ

សរលថា ប្ពេះអងគមានឧរក្កិសលេអេ់សែើយ ។ 
ឯ្នតវតីោក្ខោតិ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះសែតុ្ប្ទង់

ប្បាេចាក្រាគៈសោយចាំហែក្មួយ ។ 
ឯ្នតវតីក្ខទក្ខសាតិ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះសែតុ្ប្ទង់

ប្បាេចាក្សទេៈសោយចាំហែក្មួយ ។ 
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ឯ្នតវតីក្ខោក្ខហាតិ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះសែតុ្ប្ទង់
ប្បាេចាក្សមាែៈសោយចាំហែក្មួយ ។ 

ឯ្នតនិ្កិក្ខល្ក្ខសាតិ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះសែតុ្ប្ទង់
មានកិ្សលេសចញសែើយសោយចាំហែក្មួយ ។ 

ឯកាយនមគ្គាំ  គ្ក្ខតាតិ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះសែតុ្
ប្ទង់សៅសែើយកាន់ផល្វជាទីសៅននរុគគលមាន ក់្ឯង ។ 

ឯក្ខកា  អនុតតរំ  ស្ោោ ស្ក្ខោោ ធឹ  អភិស្មោុក្ខទធ តិ  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា
ប្ពេះពុទ្ សប្រេះសែតុ្ប្ទង់ជារុគគលឯក្ ប្តេ់ែឹងចាំសរេះេមាម -
េសមាព វិញ្ញា ែ មិនមានគុែជាតិ្ែនទនប្ក្ហលងជាង ។ 

អរុទ្ធិវបហតតាត   រុទ្ធិរបដិោភា  រុក្ខទធ   ស ម្ េះថា ប្ពេះពុទ្ សប្រេះ
ប្ទង់ចមាច ត់្រង់សេចក្ដីលងង់សប្រេះការបានន្វប្បាជាា  ។ 

ប្ពេះ្មប្ពេះពុទ្នុ េះ មិនហមនប្ពេះមាតថាេ យ មិនហមនប្ពេះរិត
ថាេ យ មិនហមនរងរត្នប្រុេថាេ យ មិនហមនរងរត្នស្េីថាេ យ មិនហមន
ពួក្មិប្ត្និងអាមាត្យថាេ យ មិនហមនពួក្ញាតិ្និងស្ដសលាែិត្ថាេ យ 
មិនហមនពួក្េមែប្រែមែ៍ថាេ យ មិនហមនពួក្សទវតថាេ យសទ ប្ពេះ
្ម ប្ពេះពុទ ្នុ េះ ជាប្ពេះ្មសក្ើត្ក្នុងទីរាំផុត្ននវសិមាក្ខ សក្ើត្សប្រេះការ
ប្តេ់ែឹងប្ពមសោយការបានចាំសរេះន្វេពេញ្ាុត្ញ្ញា ែ សទៀរគល់
សរវិប្ពឹក្ស ។ (ខុទទក្និកាយ ច្ និសទទេ ១០៧ ) 

3 
ោ្យឧរោប្រះរតនប្ត័យ 

      ១ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចប្ពេះចនទសពញរ្ែ៌មី 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចពនលឺរេមីររេ់ប្ពេះចនទ  
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- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចសលាក្ហែលភលឺសោយរេមីប្ពេះចនទ 
      ២ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចែួងប្ពេះអាទិត្យ  

- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចរេមីននប្ពេះអាទិត្យ  
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចសលាក្ហែលប្ពេះអាទិត្យក្មាច ត់្ងងឹត្ 

      ៣ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចអនក្ែុត្នប្ពគឺកិ្សលេ 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចជាសភលើងេប្មារ់ែុត្នប្ព 
- ្វះសង្ឃ ជារុញ្ាសក្ខត្ត សប្រៀរែ្ចជាហស្េ ហែលែុត្នប្ព

អេ់សែើយ, 
      ៤ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចសម សភលៀងវាំ 

- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចទឹក្សភលៀង 
- ្វះសង្ឃ អនក្រមាង រ់ន្វវ្លីគឺកិ្សលេ សប្រៀរែ្ចរនរទ

ហែលមិនមានលតងវ្លីសប្រេះសភលៀងធ្លល ក់្ 
      ៥ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ច្យស្ដរថីែ៏ប្រសេើរ 

- ្វះធម៌ សប្រៀរវវីិរងេឹក្សេេះអាជាសនយយ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចសេេះអាជាសនយយ ហែលមានរទលត

សែើយ, 
      ៦ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចអនក្ែក្ប្ពួញគឺទិែាិទាំងអេ់ 

- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចឧបាយជាសប្គឿងែក្ប្ពួញ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចរនហែលប្ត្ូវែក្ប្ពួញសចញ 

      ៧ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចចក្ខុសពទយ សប្រេះែក្វ្លីគឺសមាែៈ
សចញបានសែើយ, 

- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចឧបាយជាសប្គឿងយក្វ្លីសចញ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចជារនមានហភនក្ គឺញាែភលឺថាល សប្រេះ

យក្វ្លីសចញសែើយ, 



-938- 

 

      ៨ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចប្គូសពទយហែលរិុនប្រេរ់ សប្រេះប្ទង់
ក្មាច ត់្ពយវិគឺកិ្សលេប្ពមទាំងអនុេ័យសចញបាន,  

- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចឱេថហែលផសាំប្តឹ្មប្ត្ូវសែើយ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចអនក្មានរាំងឺហែលេងរ់រមាង រ់សែើយ 

        ៩ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចអនក្រង្ខា ញផល្វ 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចជាផល្វមិនមានភ័យ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចអនក្សែើរផល្វ 

      ១០ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចជា្វកិ្ែ៏រាំ្ញ 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចជាទ្ក្ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចអនក្ែាំសែើ រអែលងែល់សប្ត្ើយ 

     ១១ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចនប្ពែិមរនត 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចឱេថហែលសក្ើត្្នប្ពស្េះ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចរនមិនមានសរាគសប្រេះសប្រើប្បាេ់ថាន ាំ 

    ១២ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចជាអនក្ប្រទនប្ទពយ 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចជាប្ទពយ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចអនក្ទទួលប្ទពយ 

    ១៣ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចអនក្រង្ខា ញក្ាំែរ់ប្ទពយ 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចក្ាំែរ់ប្ទពយ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចអនក្បានក្ាំែរ់ប្ទពយ 

     ១៤ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចវរីរុរេ ប្រទនអភ័យ 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចជាការមិនមានភ័យ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចអនក្រចួផុត្ពីភ័យ 

     ១៥ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចជាអនក្លួងសលាម 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចជាការលួងសលាម 
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- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចរនហែលប្ត្ូវសគលួងសលាម 
     ១៦ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចជាមិត្តែ៏លត 

- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចជារក្យទ្ ម្ នមានផលប្រសោរន៍ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចអនក្រួរប្រទេះន្វប្រសោរន៍ 

    ១៧- ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចអែដ្ ងសក្ើត្ប្ទពយហែលមានខលឹមស្ដរ 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចប្ទពយហែលមានខលឹមស្ដរ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចរនហែលសប្រើប្ទពយមានខលឹមស្ដរ 

     ១៨ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចអនក្ផងួត្ទឹក្ឲ្យប្ពេះរារកុ្មារ 
- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចជាទឹក្ែ៏ប្ត្ជាក់្ ហែលសស្ស្ដចតាំងពី

ប្ពេះេិរស្ដចុេះមក្, 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចប្ពេះរារកុ្មារហែលង្ត្ទឹក្លតសែើយ

សោយទឹក្គឺប្ពេះេទ្មម 
     ១៩ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចអនក្រាំរក់្សប្គឿងអលង្ខក រ 

- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចជាសប្គឿអលង្ខក រ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចប្ពេះរារឱរេ ប្រោរ់សែើយសោយ

សប្គឿងអលង្ខក រគឺប្ពេះេទ្មម, 
    ២០ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចសែើមចាន់ 

- ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចក្លិនសក្ើត្ពីខលឹមចនទន៍ស្េះ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចអនក្រមាង រ់សេចក្ដីសដដ ប្ក្ហាយសោយ

ការសប្រើប្បាេ់ខលឹមចនទន៍គឺប្ពេះេទ្មម, 
    ២១ - ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចរិតប្រគល់មរត្ក្ឲ្យ 
 - ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចមរត្ក្ 
 - ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចរុត្តអនក្ទទួលមរត្ក្គឺប្ពេះេទ្មម 
   ២២- ្វះវុទធ សប្រៀរែ្ចផ្កក  ្ក្ហែលរកី្ 
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 - ្វះធម៌ សប្រៀរែ្ចលមតងសក្េរសក្ើត្ពីផ្កក  ្ក្ស្េះ 
- ្វះសង្ឃ សប្រៀរែ្ចពួក្ភមរជាតិ្ហែលសប្ក្រលមតងស្េះ 

(ខុទទក្បាឋ  ររមត្ថសជាតិ្កា អែាក្ថា) 

3 
តណា  ១០៨ 

3 
ត្ណាា ៣(កាមត្ណាា  ភវត្ណាា  វវិភត្ណាា ) ប្រប្ពឹត្តសៅក្នុង

អាយត្នៈខ្មងក្នុង៦ គឺ៣ x ៦ = ១៨  និងប្រប្ពឹត្តសៅខ្មងសប្ដ៦សទៀត្
គឺ៣ x ៦=១៨, យក្១៨ + ១៨ = ៣៦ ។ ត្ណាា ស្េះប្រប្ពឹត្តសៅក្នុង
កាលទាំង៣ (អតី្ត្  អ្គត្  រចចុរបនន) គឺយក្៣៦ x ៣ = ១០៨ ។ 

 
r(0)s 

 

ឆអឹង៣០០កំណាត ់
.............................. 

* នវៀរឆ្អរងនមាញ១២នចញ ឆ្អរងដ៏នសសោន៣០០កំ្្ត់គឺ : 

- អែតឹងនែ  ៦៤ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងសរើង  ៦៤ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងខចីជារ់ស្ដច់ ៦៤ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងហក្ងសរើង  ២ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងេមងសរើងទាំងពីរ  ៤ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងហភនក្សគ្នរទាំងពីរ  ៤ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងរងគង់(ប្គ្នរ់អងគញ់) ២ក្ាំណាត់្  
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- អែតឹងសលល   ២ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងចសងកេះ  ២ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងខនង  ១៨ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងរាំនីរ  ២៤ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងប្ទូង  ១៤ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងរិត្សរេះែ្ង ១ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងែងកាាំរិត្ ២ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងស្ដល រប្រសចៀវ ២ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងសែើមនែ  ២ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងចុង(ក្ាំភួន)នែ ៤ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹង ក្   ៧ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងចង្ខក   ២ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងប្ចមុេះ  ១ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងប្រលង់ហភនក្ ២ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងប្ត្សចៀក្  ២ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងថាង េ    ១ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹងអាំហរងក្ាល(ក្នុងក្ាល) ១ក្ាំណាត់្ ។ 
- អែតឹង(លលាែ៏)ក្ាល ៩ក្ាំណាត់្ ។ 

 
r(0)s 
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ទ្ីក្ខៅររស្់ស្តវនរ្៤៥៦រក្ខដដ  

3 
នរក្រសៅដ វាំមាន៨រសៅដ  ក្នុង១រសៅដ វាំ មាននរក្ជាររវិារ

ព័ទ្រុាំវញិ១៦រសៅដ  ។ ក្នុង១មហានរក្មាន៤មុម ឬ៤ទិេ ក្នុង១មុម 
មាននរក្ជាររវិារ៤រសៅដ  (៤មុមគឺ ៤ x ៤ = ១៦) នរក្ជាររវិារស្េះ
ស ម្ េះថា ឧេុទទនរក្ រមួមហានរក្ និងឧេុទទនរក្គឺ១៦ x ៨ = ១២៨
រសៅដ  ។ 

ជាន់ខ្មងសប្ដសចញសៅសទៀត្មាននរក្ជាររវិារ មានស ម្ េះថា
យមសលាក្នរក្  មួយទិេៗ មាន១០រសៅដ  ៤ទិេសេមើ៤០រសៅដ ត្ពី  
មហានរក្១រសៅដ  កាលមហានរក្មាន៨រសៅដ  សទើរមានយមសលាក្
នរក្ែល់៣២០រសៅដ  ។ 

រមួ្សទង ខរគ ឺ: 
- នរក្រសៅដ វាំ ឬ មហានរក្ ៨ រសៅដ  ។ 
- ឧេុទទនរក្ សឡាមព័ទ្រុាំវញិជាន់ក្នុង ១២៨ រសៅដ  ។  
- យមសលាក្នរក្ ព័ទ្ជាន់ខ្មងសប្ដ ៣២០ រសៅដ  ។ 
* េររុ ៤៥៦ រសៅដ  ។ 

ស ម្ េះមហានរក្៨រសៅដ  
១- សញ្ាី វៃរក  ៥- មហាដរារវុៃរក ។ 
២- កាឡសុត្តៃរក ៦- តាបៃៃរក ។ 
៣- សងាដៃរក ៧- មហាតាបៃៃរក ។ 
៤- ដរារវុៃរក  ៨- អដវចៃីរក ។  
មហានរក្សនេះ មានអាយុតាំងពី៥០០ឆ្ងន ាំនរក្ រារ់ឆ្ងន ាំមនុេស

បាន១ហេន៨មឺុន២រន់សកាែិឆ្ងន ាំ សទើរែល់អនតរក្រប១ គឺរយៈសពល
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ចស ល្ េះននប្ពេះពុទ្១ប្ពេះអងគ រារ់អាយុេត្េ១០ឆ្ងន ាំ ចសប្មើនស ើងសៅ
រែ្ត្ែល់អេសងខយយឆ្ងន ាំសែើយ រារ់ពីអេសងខយយឆ្ងន ាំចុេះមក្ែល់អាយុ
១០ឆ្ងន ាំវញិ សៅថាអនដរក្រប១ ។ 

ឧេុទទនរក្ ហែលមាន ១២៨រសៅដ ខ្មងសែើមស្េះ មានស ម្ េះ
ែ្ចគ្នន ទាំង ៤ គឺ : 

១- គូថៃរក  ៣- អសិបត្តៃរក  
២- កុក កឡុៃរក  ៤- ដវត្រណីៃរក  
ពួក្េត្េហែលសវេើអកុ្េលក្មម កាលផុត្ពីផលក្មមក្នុងមហា

នរក្សែើយ នឹងប្តូ្វច្លមក្រងទុក្ខសវទ្ក្នុងឧេុទទនរក្សទៀត្ កាល
អេ់ក្មមពីស្េះសែើយ សទើរប្តូ្វសៅកាន់នរក្ស្ស្ដលហែលព័ទ្រុាំវញិត្
សៅជាលាំោរ់ ។ 

យមសលាក្នរក្ ជាររវិារមហានរក្ ហែលព័ទ្រុាំវញិជាន់ខ្មង
សប្ដហែលមានែល់៣២០រសៅដ ស្េះមានស ម្ េះែ្ចសនេះគឺ : 

១- ដលាហ្កុមភៃីរក ។ 
២- សិមពលីៃរក ។ 
៣- អសិៃខៃរក ។ 
៤- តាមដព្វរៃរក ។ 
៥- អដោគឡុៃរក ។ 
៦- បសិសកបរវត្ៃរក ។ 
៧- ធុសៃរក ។ 
៨- សីត្ដលាសិត្ៃរក ។ 
៩- សុៃកខៃរក ។ 
១០- យៃ ាបាសាណៃរក ។ 
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នរក្រសៅដ ទាំងសនេះជានរក្ហែលស្ដេ គមន៍ អនក្ហែលអែលងចាក្
ទុក្ខសទេពីក្នុងនរក្ហែលព័ទ្ជាន់ខ្មងក្នុង(១) សែើយសទើរមក្សៅ
សស្ដយទុក្ខក្នុងយមសលាក្សនេះត្សៅ ។ 

កាលសរើអេ់ក្មមវបិាក្ហែលសស្ដយសែើយ សរើមិនមានសេេ
េល់បារក្មមសទ ក៏្នឹងសៅសក្ើត្ជាមនុេសបាន សរើសៅសេេេល់
បារ ក៏្សៅកាន់អបាយភ្មិជារនដរ ទ្ រ់ គឺក្ាំសែើ ត្សប្រត្ សស្ដយក្មម
តមេមគួរសែើយ ផុត្ពីសប្រត្មក្កាន់ក្ាំសែើ ត្អេុរកាយ និងេត្េ
តិ្រចាា ន ផុត្ចាក្ពីតិ្រចាា នសែើយ ក៏្មក្សក្ើត្ជាមនុេសបាន ប្រេិនសរើ
សៅេល់ជារ់តមខលួនសទៀត្ ក៏្នឹងជាមនុេសវកិ្លវកិារ មិនប្គរ់លក្ខ-
ែៈ រែ្ត្ទល់ហត្អេ់ក្មមសវរា ។ 

អាយុររេ់នរក្សផសងៗគ្នន សនេះ ក្នុងប្ពេះនប្ត្រិែក្ក្ដី អែាក្ថា 
ែីកាក្ដី  សលាក្ក្ាំែត់្ទុក្ខ្មងខពេ់ អនក្ណាសវេើក្មមលាមក្ សប្ចើន តិ្ច 
រហមងសស្ដយផលក្មមវងន់ ស្ស្ដលតមស្េះ ែ្ច្ងមលលិកានិោយ
កុ្ែក្ប្ពេះបាទរសេនទិសកាេលជាប្ពេះស្ដេ មី បានសវេើឲ្យ្ងធ្លល ក់្
នរក្៧នថងមនុេស ។ 

r(0)s 
 

ប្រះត្ប្តរិដ្ ៨៤.០០០ ប្រះធមោ យ្នធ 

3 
- ្វះវិនយបិដក ២១០០០ ្វះធមេកខនធ ។ 
- ្វះសុតតនដបិដក ២១០០០ ្វះធមេកខនធ ។ 
- ្វះអភិធមេបិដក ៤២០០០ ្វះធមេកខនធ ។ 

                                                            

១- គឺឧេុទទនរក្ ។ 
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* ប្ពេះវន័ិយមាន៥គមពីរគឺ អាទិក្មម១ បាចិត្តិយៈ១ មហាវគគ១ 
ចុលលវគគ ១ ររវិារៈ ១ ។ 

* ប្ពេះេុត្តនដរិែក្មាន៥គមពីរគឺ ទី និកាយ១ មរឈិមនិកាយ១ 
េាំយុត្តនិកាយ១  អងគុត្តរនិកាយ១  និង ខុទទក្និកាយ១ ។ 

* ប្ពេះអភិវមមរិែក្ មាន៧គមពីរគឺ   វមមេងគែី១  វភិងគ១ 
ធ្លតុ្ក្ថា១  រុគគលរបញ្ាត្តិ១  ក្ថាវត្ថុ១  យមក្ៈ១  មហារោា ន១ ។ 

ព្រះអ្េិធមមបិែក ៤២០០០ ធមមកខនធ 

គ្ម្ពីរធម្មសងគណី  មាន ១.៣០០ វមមក្ខន្ ប្ពេះអងគសទេ្
១២នថងចរ់, សទវតបានរនលុេះ៧សកាែិ ។ 
គ្ម្ពីរវិភងគ  មាន ៦.៥០០ វមមក្ខន្ សទេ្១២នថងចរ់, សទវត

បានរនលុេះ៧សកាែិ ។ 
គ្ម្ពីរធាតុ្កថា   មាន ៧.០០០ វមមក្ខន្   សទេ្៦នថងចរ់,

សទវតបានរនលុេះ៦សកាែិ ។ 
គ្ម្ពីរបុគ្គលបបញ្ញត្តិ    មាន ៥.៦០០ វមមក្ខន្  សទេ្៦នថង

ចរ់ សទវតបានរនលុេះ៦សកាែិ ។ 
គ្ម្ពីរកថាវត្ថ ុ   មាន ៨.០០០ វមមក្ខន្  សទេ្១៣នថងចរ់, 

សទវតបានរនលុេះ៧សកាែិ ។ 
គ្ម្ពីរយម្កៈ   មាន ៤.២០០ វមមក្ខន្   សទេ្១៨នថងចរ់, 

សទវតបានរនលុេះ៧សកាែិ ។ 
គ្ម្ពីរម្ហាបដ្ឋឋ ៃ   មាន ៩.៤០០ វមមក្ខន្  សទេ្២៣នថង

ចរ់ សទវតបានរនលុេះ៤០សកាែិ ។ 
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ប្ពេះអងគប្តេ់សទេ្ប្ពេះអភិវមម៣ហខ សៅពិភពសទវសលាក្
ជាន់តវត្តិងស មានសទវតបានរនលុេះមគគផលេររុចាំនួន៨០សកាែិ ។ 

ព្រះអាននទពោលទុកថា : 

ោាសីតិ  វុទធចា  គណាិ ចទេ  សហស្ោនិ   ភិកខុចា 
រតុោសីតិសហស្ោនិ ចយ  ចម  ធមាា  បវតតិចនា ។ 
សាេនធម៌ទាំងឡាយណា មែលព្បព្រឹតតរៅរ ើយកនុង

 ឫទ័យរបេ់ខ ុាំ  សាេនធមទ៌ាំងឡាយរន្មះ មាន្ាំននួ៨៤.០០០

ធមាកខនធា  ខ ុាំ នររៀនអាំរីព្រះរុទធា  ៨២.០០០ ធមាកខនធា   ររៀនអាំរីរួកភិកខុ 

២.០០០ ធមាកខនធា  ែរូ្នះ ។ 

វធិគីណនាធមមកខន្ធ 
ក្នុងប្ពេះវន័ិយ មានវត្ថុ  មានមាតិ្កា  មានរទភារនីយ៍  មាន

អនតរារត្តិ  មានអារត្តិ  មានអ្រត្តិ  មានក្ាំែត់្តិ្ក្ៈ  រណាដ វត្ថុ 
និងមាតិ្កាជាសែើមស្េះ ចាំហែក្មួយៗ គរបីប្ជារថា ជាប្ពេះវមមក្ខន្
មួយ ។ 

ក្នុងប្ពេះេ្ប្ត្ហែលមានអនុេនិ្១ ចាត់្ជា១វមមក្ខន្  សរើមាន
អនុេនិ្សប្ចើន រារ់វមមក្ខន្សោយអាំណាចននអនុេនិ្ ។ ក្នុងគ្នថាព័ន្
ទាំងឡាយ រក្យេួរ(មួយេាំែួរ)ចាត់្ជា១វមមក្ខន្, រក្យសអែលើយ១ 
ចាត់្ជា១វមមក្ខន្ ។ 

ក្នុងប្ពេះអភិវមម ការហចក្តិ្ក្ៈទុក្ៈ ហត្តិ្ក្ៈ ទុក្ៈនីមួយៗ  និង
ការហចក្វារចិត្តហត្១វារៈ ចាត់្ជា១វមមក្ខន្ ។ (អែាស្ដ១/៧៣+េ.ខ១/៤៩) 

 
r(0)s 
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រ្ិណោ ្វគ្គ 

rqs 

 
វិៃ័យ 

r0s 

 
វន័ិយ ហប្រថាចារ់េប្មារ់ទ្ ម្ នកាយវាចាឲ្យសរៀររយ វន័ិយ

សនេះសរើហចក្ជាមាតិ្កា មាន២ោ៉ាងគឺ : 
 ១- អារិយវិន័យ   វន័ិយររេ់ប្គែេថអនក្ប្គរ់ប្គងផទេះ ។ 
 ២- អនាារិយវិន័យ  វន័ិយេប្មារ់អនក្រួេ ។ 

អនាគ្នរយិវនិយ័ណចក្ជា ៤ គ ឺ:  
 ១- សំវរវិន័យ វន័ិយសោយការេប្ងួម ។ 
 ២- បហានវិន័យ វន័ិយសោយការលេះរង់ ។ 
 ៣- សមថវិន័យ វន័ិយសោយការរមាង រ់ ។ 
 ៤- បញ្ញតតិវិន័យ វន័ិយសោយការស្ដគ ល់រញ្ាត្តិ ។ 

សំវរវនិយ័ណចក្ជា ៥ គ ឺ: 
 ១- សីេសំវរៈ  េប្ងួមក្នុងេីលបាតិ្សមាក្ខ ។ 
 ២- សតិសំវរៈ  េប្ងួមសោយេតិ្ក្នុងឥគនទិយ៦ ។ 
 ៣- ញាណសំវរៈ េប្ងួមសោយរញ្ញា ក្ាំែត់្ែឹង ។ 
 ៤- ខនតិសំវរៈ  េប្ងួមសោយការអត់្វន់ ។ 
 ៥- វីរិយសំវរៈ េប្ងួមសោយការពយោម ។ 

 
 



-948- 

 

រហានវនិយ័ណចក្ជា ៥ គ ឺ: 
 ១- តទងគប្បហាន  លេះសោយខែៈៗ ។ 
 ២- វិកខមភនបប្ហាន  លេះសោយប្គរេងកត់្ ។ 
 ៣- សមុចរឆទប្បហាន  លេះសោយកាត់្ផ្កដ ច់ ។ 
 ៤- បដិបស្សទធិប្បហាន លេះសោយសេចក្ដីេងរ់រមាង រ់ ។ 
 ៥- និស្សរណប្បហាន  លេះសោយកិ្រោិរលាេ់សចញ ។ 

សម្េវនិយ័ណចក្ជា ៣ គ ឺ: 
 ១- អធិករណសមថ ការរមាង រ់ន្វអវិក្រែ៍ទាំង៤ ។ 
 ២- សង្ខារសមថ ការរមាង រ់ន្វេង្ខខ រ ។ 
 ៣- សមថសមថ ការរមាង រ់សោយេមថក្មមោា ន៤០ ។ 

រញ្ាត តវិនិយ័ណចក្ជា ៩ គ ឺ: 
 ១- បញ្ញតតិ ឬ បឋមប្បញ្ញតត ិ រញ្ាត្តិមុនែាំរ្ង ។ 
 ២- អនុប្បញ្ញតត ិ រញ្ាត្តិរហនថមជាលាំោរ់ ។ 
 ៣- អនុបននប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិមុនសែតុ្សក្ើត្ស ើង(គរវុម៌៨) ។ 
 ៤- សវេតថប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិទ្សៅប្គរ់ប្រសទេ ។ 
 ៥- បចទសប្បញ្ញតតិ រញ្ាត្តិហត្ក្នុងមរឈិមរបសទេ ។ 
 ៦- សាធារណប្បញ្ញតតិ      រញ្ាត្តិទ្សៅទាំងភិក្ខុទាំងភិក្ខុនី ។ 
 ៧- អសាធារណប្បញ្ញតតិ  រញ្ាត្តិមិនទ្សៅ ។ 
 ៨- ឯកចាបញ្ញតតិ រញ្ាត្តិហត្មួយហផនក្(ែ្ចទី៧) ។ 
 ៩- ឧភចាបញ្ញតតិ រញ្ាត្តិទាំងពីរហផនក្(ែ្ចទី៦) ។ 
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ត ាំង្ព្ពះវន័ិ្យទុកជាពួកៗ 
 
ភិកខុវិភងគ        ភិកខុនីវិភងគ 

- បារារិក្ក្ែឌ  ៤    ៨ 
- សត្រេក្ែឌ   ១៣    ១៧ 
- អនិយត្ៈ  ២    ០ 
- និេសគគិយបាចិត្តិយៈ៣០    ៣០ 
- េុទ្ិក្បាចិត្តិយៈ ៩២    ១៦៦ 
- បាែិសទេនីយៈ ៤    ៨ 
- សេខិយៈ  ៧៥    ៧៥ 
- អវិក្រែេមថៈ ៧    ៧ 
* េររុ =  ២២៧  េិកាខ រទ.  ៣១១  េិកាខ រទ ។ 

 
ពុទធវចន្ៈចាត់ជាពួកៗ 

 - មាន១ោ៉ាងគឺ  វមុិត្តិរេ ។ 
 - មាន២ោ៉ាងគឺ  វម៌ និង វន័ិយ ។ 
 - មាន៣ោ៉ាងគឺ  រឋម  មរឈិម និង រចាិម ននពុទ្វចនៈ ឬ រារ់
សោយរិែក្ទាំង៣គឺ ប្ពេះវន័ិយ  ប្ពេះេ្ប្ត្ និង ប្ពេះអភិវមម ។ 
 - មាន៥ោ៉ាងគឺ រារ់និកាយទាំង៥ បានែល់ ទី និកាយ 
មរឈមិនិកាយ  េាំយុត្តនិកាយ  អងគុត្តរនិកាយ  និង ខុទទក្និកាយ ។ 
 - មាន៩ោ៉ាងគឺ េុត្ត  សគយយ  សវយយក្រែៈ  គ្នថា  ឧទន
ឥតិ្វតុ្តក្ៈ  ជាត្ក្  អពភ្ត្វមម  សវទលល ។ 
 - មាន៨៤០០០គឺ សោយការរារ់វមមក្ខន ្។ 
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ប្ពេះវន័ិយ មាន   ២១០០០ 
ប្ពេះេ្ប្ត្ មាន ២១០០០ = ៨៤០០០ វមមក្ខន្. 
ប្ពេះអភិវមម មាន ៤២០០០ 
* ប្ពេះអាននទសរៀនយក្ពីប្ពេះពុទ្បាន ៨២០០០ វមមក្ខន្ ។ 
សរៀនយក្ពីពួក្ភិក្ខុបាន ២០០០ វមមក្ខន្ ។ 

 
 

r(0)s 
 

អានិស្ងសស្ិកាយ រទ្៥ 

 

 

* បវៀរ្ចាក ោណាត្ិោត្ មានអានិសងស ២៣ យ៉ា ងគឺ : 

១- អងគបញ្ចងគសមនាាគា  រររ្ិែ៌សោយអវយវៈត្្ចវាំ(មាន
រាងកាយមិនវកិ្លវកិារ) ។ 

២- អាចោហនបរិនាហសម្បតិត  ប្រក្រសោយរាងកាយខពេ់
សែើយេមប្ទង់ផង ។ 

៣- ជវនសម្បតតិ  ជាមនុេសេមប្ែ៌សោយភាពវាងនវលត ។ 
៤- សុបតិដឋិតបាទា  ភាពននមនុេសមានសរើងជាន់េ រ់លត ។ 
៥- ច្ឆរុា ជាមនុេសមានសេចក្ដីប្រេះថាល រងុសរឿងផង ។ 
៦- សូរិា ជាមនុេសស្ដត ត្លតផង ។ 
៧- មុទុា ជាមនុេសទន់ភលន់គួរេមផង ។ 
៨- សុខិា ជាមនុេសរួរប្រទេះនឹងេុខចសប្មើនផង ។ 
៩- សូរា ជាមនុេសកាល ហានក្នុងពួក្ររេ័ិទ ។ 
១០- មហវេេា ជាមនុេសមានក្មាល ាំងសប្ចើន ។ 



-951- 

 

១១- វិសិដឋវរនា ជាមនុេសមានេមដីពីសរាេះ ។ 
១២- អចភជបរិសា  ជាមនុេសមានររេ័ិទ   មិនហរក្បាក់្ពី

ខលួន ។ 
១៣- អរឆមភិា  ជាមនុេសមិនត្ក់្េលុត្ ភ័យខ្មល ច ។ 
១៤- អប្បធំសិកា ពួក្េប្ត្ូវប្រទ្េដមិនបានផង ។ 
១៥- អបរូបកកចមន  អមរណា  ភាពជាមនុេសមិនស្ដល រ់

សោយការពយោមពីអនក្ែនទ ។ 
១៦- អននតបរិោរា ជាមនុេសមានររវិារសប្ចើនគ្នម នទីរាំផុត្។  
១៧- សុរូបា  ជាមនុេសមានររ្េមបត្តិលតស្ដត ត្ ។ 
១៨- សុសណ្ណានា ជាមនុេសមានប្ទង់ប្ទយលត ។ 
១៩- អប្ាពាធា ជាមនុេសមានរាំងឺតិ្ចតួ្ច ។ 
២០- អចសាកិា ជាមនុេសមិនសស្ដក្សៅ ។ 
២១- ចោកបិយា ជាទីស្េលាញ់ននេត្េសលាក្ ។ 
២២- បិចយហិ  មនាចបហិ  សទធិអវិប្បចោគា  មិនបាន

ប្រត់្ប្បាេនិរាេចាក្េត្េ និង េង្ខខ រហែលជាទីស្េលាញ់ ជាទី
សពញចិត្ត ។ 

២៣- ទីោយុកា  ជាមនុេសមានអាយុហវង ។ 
oooooo 

 

* បវៀរ្ចាក អ្ទិ ន ទន មានអានិសងស ១១ យ៉ា ងគឺ : 

១- មហទធនា  ជាមនុេសមានប្ទពយសប្ចើន ។ 
២- បហូតធនធញ្ញា  ជាមនុេសេមប្ែ៌សៅសោយប្ទពយ-

វន  វញ្ាជាតិ្ ។ 
៣- អននតចភាគា  ជាមនុេសរក្ប្ទពយបានគ្នម នទីរាំផុត្ ។ 
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៤- អនុប្បននចភាគុប្បតតិា  សភាគប្ទពយហែលមិនទន់សក្ើត្ក៏្
សក្ើត្ស ើង ។ 

៥- ឧប្បននចភាគថាវរា  សភាគប្ទពយហែលបានសក្ើត្ស ើង
សែើយ ក៏្តាំងសៅខ្មជ រ់ខជួន ។ 

៦- ឥរឆិានំ  ោភានំ  ខិប្បដិោភិា  ហេេងរក្ប្ទពយហែល
ខលួនប្បាថាន បានឆ្ងរ់ មិនលាំបាក្ ។ 

៧- អសារណចភាគា  មានប្ទពយមិនវ ិ្ េអនតរាយ(សោយ
រារភ័យ  សចារភ័យ  ឧទក្ភ័យ  អគគិភ័យ ឬ ពួក្ញាតិ្អែសបាក្ស ើយ។  

៨- អសាធារណធនបដិោភា  រក្ប្ទពយបានមក្សែើយ មិន
បានខជេះខ្មជ យសៅសោយសផដេផ្កដ េស ើយ ។ 

៩- ចោកុតតរបដិោភា  ជាអនក្នឹងបានចាំសរេះន្វសលាកុ្ត្តរ-
វម៌ផង ។ 

១០- នតថិ  ភាវស្ស  អជាននា  អសវនា  ភាពជារុគគល
មិនធ្លល រ់ែឹង មិនធ្លល រ់ឮ សោយប្គ្នន់ហត្រក្យថា គ្នម ន ស្េះស ើយ ។  

១១- សុខវិហារិា  សៅសៅទីក្ហនលងណា ក៏្រួរហត្នឹងេុខ ។ 
oooooo 

 
        * បវៀរ្ចាក កាបមសុ  មិចាា ចារា+អ្ព្រហ្មចរ្ិយ មានអានិសងស ២០យ៉ា ងគឺ : 

១- វិកតបរចតថិកា មិនមានេប្ត្ូវសរៀត្សរៀន ។ 
២- សវេជនស្សបិយា  ជាទីស្េលាញ់ននរនទាំងពួង ។ 
៣- អននបានវតថសយនាទីនំ  បដិោភា  រក្បាយ ទឹក្ 

សប្គឿងសេលៀក្ែែដ រ់ និង ទីសែក្ បានសោយង្ខយ ។ 
៤- សុខសយនា សពលសែក្ក៏្ជាេុខ ។ 
៥- សុខំ  បដិវុជ្ឈនា  សពលភាា ក់្ស ើងក៏្ជាេុខ ។ 
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៦- អបាយភយវិនិមុតតា  ផុត្ចាក្ភ័យក្នុងអបាយ ។ 
៧- អភវេា  មិនប្ត្លរ់សៅសក្ើត្ជាស្េី ឬសខទើយ ។  
៨- អចកាាធនា ជាមនុេសមិនខឹងង្ខយ ។ 
៩- សកករចការិា សវេើអេីៗេុទ្ហត្មានរសរៀរលត ។ 
១០- បរចកខការិា សវេើការង្ខរអេីហត្ងប្បាក្ែ មិនោក់្វុរៈ ។ 
១១- អបតិតកខនធា មិនឱនមុខេាំយុងចុេះក្នុងទីប្ររុាំរន ។ 
១២- អនចធាមុខា មិនមានមុខឱនប្ររ់គឺមានអាំណាច ។ 
១៣- អញ្ញមញ្ញបិយា  មានមិប្ត្ភក្ដិេុទ្ហត្ស្េលាញ់គ្នន សៅ

វញិសៅមក្ ។ 
១៤- បរិបុណណិន្ទនរិយា    មានឥគនទិយសពញសលញលត ។ 
១៥- បរិបុណណេកខណា  មានលក្ខែៈប្គរ់ប្គ្នន់លត ។ 
១៦- និោសងកា មិនសវេើឲ្យអនក្ណាមួយរសងកៀេបាន ។ 
១៧- អចប្ាសុកកា  មានសេចក្ដីខេល់ខ្មេ យតិ្ច  ក្នុងអាំសពើឥត្

ប្រសោរន៍ ។ 
១៨- សុខវិហារិា  សៅសៅទីក្ហនលងណា រួរហត្នឹងេុខ ។ 
១៩- អកុចា  ភោ  មិនមានភ័យអាំពីទីណាស ើយ ។ 
២០- បិយវិប្បចោគភាវនា  មិនេ្វមានប្រត់្ប្បាេចាក្

ររេ់ជាទីស្េលាញ់ស ើយ ។ 
oooooo 

 

* បវៀរ្ចាក មសុាវាទ មានអានិសងស ១៤ យ៉ា ងគឺ : 

១- វិប្បសននិន្ទនរិយា មានឥគនទិយទាំង៥ផ្រផង់ ។ 
២- វិស្សដឋមធុរភាណិា  មានវាចាពីសរាេះ ទន់ភលន់ ។ 
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៣- សមសិតសុទធទនាា      មានសវមញរិត្េនិទ្សេមើលត ។ 
៤- នាតិថូេា ជាមនុេសេមប្ទង់ មិនធ្លត់្សពក្ ។ 
៥- នាតិកីសា ជាមនុេសមិនេគមសពក្ ។ 
៦- នាតិរស្សា ជាមនុេសមិនទរសពក្ ។ 
៧- នាតិទី ា ជាមនុេសមិនខពេ់សពក្ ។ 
៨- សុខចា បានន្វេមផេសែ៏ជាេុខ ។ 
៩- ឧប្បេគនធមុខា ក្លិនមាត់្វុាំែ្ចផ្កក ឧរបល ។ 
១០- សុស្សូសកបរិជនា  មានររេ័ិទជាររវិារ េុទ្ហត្មាន

សេចក្ដីឧេាែ៍លត ។ 
១១- អាវចទយ្យវរនា  មានេមដីគួរសរឿ គួរស្ដដ រ់ ។ 
១២- មុទុចោហិតតនុជិវហា  មានអណាដ ត្សេដើងប្ក្ែមែ្ច

ប្ត្រក្ផ្កក  ្ក្ ។ 
១៣- អនុទធា  មានចិត្តមិនរសវ ើរវាយសផដេផ្កដ េ ។ 
១៤- អបគតមមេនា  មិនជាមនុេសលងង់សមល  ។ 

oooooo 
 

* បវៀរ្ចាក សរុាបមរ្យៈ មានអានិសងស ៣៥ យ៉ា ងគឺ : 

១- កិរចករណីចយសុ  ខិប្បំ  បដិជាននា  ជាមនុេសស្ដគ ល់
កិ្ចចហែលគួរសវេើក្នុងកាលទាំង៣សោយឆ្ងរ់ ។ 

២- សោ  ឧបដឋិតសតិា   ជាអនក្មានស្ដម រតី្តាំងសៅខ្មជ រ់ខជួន 
េពេកាល ។ 

៣- អនុមេតតកា  ជាមនុេសមិនអែកួត្វសងេង ។ 
៤- ញាណវនតា  ជាមនុេសមានការែឹងសប្ចើនប្រការ ។ 
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៥- អចន ា    ជាមនុេសមិនញារ់ញ័រសផដេផ្កដ េ ។ 
៦- អជ ា     ជាមនុេសមិន រ់ហ េស្ដល ក់្េសេលើត្ ។ 
៧- អមូគា      ជាមនុេសមិនគ ។ 
៨- អមទា   ជាមនុេសមិនស្េវងឹប្ររ់ក្នុងអារមមែ៍ ។ 
៩- អប្បមតតា  ជាមនុេសមិនប្រមាទក្នុងកុ្េលវម៌ ។ 
១០- អសចមាាហា  ជាមនុេសមិនសភលចភាល ាំងសផដេផ្កដ េ ។ 
១១- អអមភិា       ជាមនុេសមិនង្ខយត្ក់្េលុត្ភាា ក់្សផតើល ។ 
១២- អសារមភិា   ជាមនុេសមិនមានសេចក្ដីរ ាំខ្មនែល់ចិត្ត ។ 
១៣- អនិស្សុកិា  ជាមនុេសមិនឫេយអនក្ែនទ ។ 
១៤- អចប្ាសុកកា  មានសេចក្ដីខេល់ខ្មេ យតិ្ច ក្នុងការឥត្

ប្រសោរន៍ ។ 
១៥- សុខីតា       ជាមនុេសេុខស្េួលផង ។ 
១៦- អភិសមេតា  មានមនុេសឯសទៀត្រារ់អាន សកាត្ហប្ក្ង។ 
១៧- សរចោទិា   សរលន្វរក្យេុទ្ហត្េចចៈ ។ 
១៨- អបិសុណា  មិនសរលរក្យេ ក្សេៀត្អនក្ណា  ទាំង

អនក្ែនទក៏្មិនសរលរក្យេ ក្សេៀត្មក្រក្ ។ 
១៩- អផរុសា  មិនសរលរក្យប្ទសគ្នេះែល់អនក្ណា ទាំង

អនក្ែនទក៏្មិនសរលរក្យប្ទសគ្នេះមក្រក្ ។ 
២០- អសមផប្បោបោទិា  មិននិោយរក្យសរាយរាយឥត្

ប្រសោរន៍ ឥត្បានការ ។ 
២១- រតតិនរិវមតនរិតា  ជាមនុេសមិនខជិលប្ចអ្េ ទាំងយរ់

ទាំងនថង ។ 
២២- កតញ្ញុា     ជាមនុេសែឹងឧរការៈននអនក្មានគុែ ។ 
២៣- កតចវទិា  ជាមនុេសសវេើត្រន្វឧរការគុែអនក្ែនទ។  
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២៤- អមរឆរិា     ជាមនុេសមិនក្ាំណាញ់េេិត្ខុេទាំនង ។ 
២៥- ច្ឆគវនតា  ជាមនុេសមានការលេះរង់សវេើទន ។ 
២៦- សីេវនតា  ជាមនុេសមានេីល ។ 
២៧- ឧជុកា      ជាមនុេសមានចិត្តពិត្ប្ត្ង់ ។ 
២៨- អចកាាធនា  ជាមនុេសមិនសប្កាវង្ខយ ។ 
២៩- ហិរិមនា     ជាមនុេសមានចិត្តខ្មម េបារ ។ 
៣០- ឱតតប្បិា       ជាមនុេសមានចិត្តេលុត្នឹងបារ ។ 
៣១- ឧជុទិដឋាិ      ជាមនុេសមានការយល់ប្ត្ូវ ។ 
៣២- មហាបញ្ញា  ជាមនុេសមានរញ្ញា វាំទ្លាយ ។ 
៣៣- ចមធាវិា      ជាមនុេសមានប្បាជាា យល់ប្ត្ូវ ។ 
៣៤- បណោិា         ជាមនុេសមានញាែគតិ្េពេកាល ។ 
៣៥- អាានតថកុសេា  ល្ េនវក្នុងអាំសពើមានប្រសោរន៍

និងអាំសពើឥត្ប្រសោរន៍ ។ 
 

r(0)s 
 

ោ្យថាក្ខោ្ 

5 
រក្យថា សលាក្ ទីសនេះ បានែល់ ខន្សលាក្  អាយត្នសលាក្  

ធ្លតុ្សលាក្  វរិត្តិភវសលាក្  វរិត្តិេមភវសលាក្  េមបត្តិភវសលាក្ 
េមបត្តិេមភវសលាក្ ។ 
 សលាក្ ១ គឺ េត្េទាំងអេ់តាំងសៅសោយស្ដរអាហារ ។ 
 សលាក្ ២ គឺ  ្ម ១ ររ្ ១ ។ 
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 សលាក្ ៣ គឺ  សវទ្ ៣ ។ 
 សលាក្ ៤ គឺ  អាហារ ៤ ។ 
 សលាក្ ៥ គឺ  ឧបាទនក្ខន្ ៥ ។ 
 សលាក្ ៦ គឺ  អាយត្នៈខ្មងក្នុង ៦ ។ 
 សលាក្ ៧ គឺ  វញិ្ញា ែែាិតិ្ ៧ ។ 
 សលាក្ ៨ គឺ  សលាក្វម៌ ៨ ។ 
 សលាក្ ៩ គឺ  េតត វាេ ៩ ។ 
 សលាក្ ១០ គឺ  អាយត្នៈ ១០(ែក្ មន+វមម សចញ) ។ 
 សលាក្ ១២ គឺ  អាយត្នៈ ១២ ។ 
 សលាក្ ១៨ គឺ  ធ្លតុ្ ១៨ ។ 

ព្រះរុទធព្ទង់ព្ាស់ែឹងនូវបោក ៣ 

 ១- សង្ខារចោក  សលាក្គឺេង្ខខ រ បានែល់សលាក្ ១ រែ្ត្
សលាក្ ១៨(សៅខ្មងសលើសែើយ) ។ 
 ២- សតេចោក  គឺការែឹង អាេយ  អនុេយ  អវិមុត្តិ  ែឹងន្វ
ឥគនទិយររេ់ពួក្េត្េហែលេមគួរ       និង មិនេមគួរែល់ការបាន
ប្តេ់ែឹង ។ 
 ៣- ឱកាសចោក  គឺ ចប្ក្វា  មានឋានមនុេស  សទវត ប្ពែម  
ប្ពេះចនទ  ប្ពេះអាទិត្យ  និង ភនាំេិសនរ ុជាសែើម ។(១) 

 
r(0)s 

 
 

                                                            

១- សមើលរិ.៦៩/២៧៦+វ.ិម.៣៥៦+េ.ខ.១/២១៥ផង ។ 
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ព្ពះភគវាព្ទង់្កាច់ប ាំបាក់កិសេសគ ឺ: 
3 

សលាភ  សទេ   សមាែ  វរិរតិ្មនេិការ  អែិរកិ្  អស្ត្តរប  
ឧរ្ែ  មក្ខ  រលាេ  ឥេា  មចារយិ  មាោ  ស្ដសថយយ  ថមភ  
មានៈ អតិ្មាន មទ  រមាទ ត្ណាា   អវជិាជ   អកុ្េលម្ល៣  ទុចចរតិ្៣
មនទិល៣    េងកិសលេ៣     វេិម៣    េញ្ញា ៣    វតិ្ក្ក៣   ររញ្ច៣
វរិរសិយេ៣   អាេវៈ៣    គែា ៣    ឱ ៈ៤    សោគៈ៤     អគតិ្៤  
ត្ែាុ បាទន៤   សចសតខីលៈ៥   វនិិពន្៥   នីវរែៈ៥   អភិននទន៥  
វវិាទម្ល៦  ត្ណាា កាយ៦  អនុេយៈ៧  មិចាត្ត៨  ត្ណាា ម្លក្ៈ៩  
អកុ្េលក្មមរថ១០  ទិែាិ៦២  និង ត្ណាា វរិរតិ្១០៨ ឬសោយេសងខរ 
ប្ទង់បានរាំបាក់្រង់ន្វមារទាំង៥គឺ កិ្សលេមារ  ខន្មារ អភិេង្ខខ រ-
មារ  មចចុមារ និង សទវរុត្តមារ ។ 

 
r(0)s 
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រុរ ាបបវត្តសិដង ខប 
******** 

 

ប្ពឹត្តិការែ៍ នថង ហខ ឆ្ងន ាំ ប្ពេះរនម 
រែិេន្ិ ប្ពែេបត្ិ៍ អាស្ដឍ រកា  
ប្រេ្ត្ េុប្ក្ ពិស្ដខ ច  
អភិសេក្ អាទិត្យ ក្ត្តិក្ អែល្វ ១៦ 
រួេ ប្ពែេបត្ិ៍ អាស្ដឍ សថាេះ ២៩ 
ប្តេ់ែឹង ពុវ ពិស្ដខ រកា ៣៥ 
ក្ាំែត់្េង្ខខ រ េុប្ក្ មា  សរាង  
និរេ ន អង្ខគ រ ពិស្ដខ មាញ់ ៨០ 

 
 

 
េក្មមភាព   ឆ្ងន ាំ  ហខ  នថង  សពល 

    ចារ់    រ   អា  ប្ព  សទៀរភលឺ 
    ប្រ    ច   ពិ  េុ  រិត្ប្ត្ង់ 

    រារយ   អែល្វ   ក្  អា  នថង 
    រួេ   សថាេះ   អា  ប្ព  អប្ធ្លប្ត្ 

    ប្តេ់     រ   ពិ  ពុវ  សទៀរភលឺ 
    ក្ាំ   សរាង   មា   េុ  ប្ពឹក្ 

    និ  មាញ់   ពិ   អងគ  សទៀរភលឺ 
 

r(0)s 
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សកណឌ មាព្ត 

rts 

 ១- មាប្តសវលា ។ 

 ២- មាប្តវាេ់ ។ 

 ៣- មាប្តវាល់ ។ 

 ៤- មាប្តថលឹង ។ 

 ៥- មាប្តររិ្យៈ ។ 

មា្ាចវោ 

3 
- មាន១៥ ឬ ១៤នថង = ១ រក្ខ 
- ២ រក្ខ  = ១ ហខ 

- ៤ ហខ   = ១ រែ្វ 
- ៣ រែ្វ  = ១ ឆ្ងន ាំ 
រ្ែូវ ៣ កនងុចនទគត្ិ 

១- មិគេិរ  ៧-  សរេា 
២- រុេស  ៨-  អាស្ដឍ 

៣- មា   ៩-  ស្ស្ដពែ៍ 

៤- ផលគុន  ១០- ភប្ទរទ 

៥- សចប្ត្  ១១- អេសុរ 

៦- វសិ្ដខ  ១២- ក្ត្តិក្ ។ 

១- គិមារែ្វ :    ១សរាច  ផលគុន —   ១៥ សក្ើត្  អាស្ដឍ 

២- វេានរែ្វ : ១សរាច អាស្ដឍ — ១៥ សក្ើត្  ក្ត្តិក្ 

៣- សែមនតរែ្វ : ១សរាច  ក្ត្តិក្     — ១៥ សក្ើត្  ផលគុន 
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រ្ែូវ ៤ កនងុសុរ្យិគត្ិ 

 មក្រា   មាន ៣១ នថង  ក្ក្កោ មាន ៣១ នថង 
កុ្មភៈ   មាន ២៨ នថង  េីហា មាន ៣១ នថង  

មិ្   មាន ៣១ នថង  ក្ញ្ញា  មាន ៣០ នថង 
សមស្ដ   មាន ៣០ នថង  តុ្លា មាន ៣១ នថង 
ឧេភា  មាន ៣១ នថង  វចិាិកា មាន ៣០ នថង 
មិថុ្   មាន ៣០ នថង  វន្ មាន ៣១ នថង ។ 

១- េិេិរ : រ្ងា ពីនថងទី ២២ វន្ — ២០ មិ្ (៨៩ឬ៩០នថង) 

២- និទ  : បដដ  ពីនថងទី ២១ មិ្ — ២១ មិថុ្ (៩៣នថង) 

៣- វេាន : បេលៀង ពីនថងទី ២២ មិថុ្ — ២២ ក្ញ្ញា  (៩៣នថង) 

៤- េរទ : ចុះអ័្រទ ពីនថងទី ២៣ ក្ញ្ញា  — ២១ វន្ (៩០នថង) ។ 

 

មា្ាោស់ 
3 

- ៧ ប្គ្នរ់ស្េូវ = ១ ធ្លន រ់ 

- ១២ ធ្លន រ់ = ១ ចាំអាម 

- ២ ចាំអាម  = ១ ែត្ថ 
- ៤ ែត្ថ    = ១ ពយម 

- ២៥ ពយម  = ១ ឧេភ 

- ៨០ ឧេភ  = ១ គ្នវតុ្ 

- ៤ គ្នវតុ្  = ១ សោរន៍ ។ 

* តាំងពី ព្គ្នរ់ស្សវូ ែល់ ហត ថ មានក្នុងគមពីរអភិធ្លនរបទីរិកា,
តាំងពី ហត ថ ស ើងែល់ ទយជន ៍មានក្នុងគមពីរេាំខយរកាេក្ៈ ។ 
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មាព្ាវាស់មា៉ា ងបទៀត្ 

- ៤ ែត្ថ = ១ រួរវន្ 
- ៥០០ រួរវន្ = ១ សកាេៈ (គី ្) 
- ៤ សកាេៈ = ១ គ្នវតុ្ 

- ៤ គ្នវតុ្ = ១ សោរន៍ ។ 

 

មា្ាោេ់ 
3 

- ៤ មុែាិ(កាដ រ់នែ) =  ១កុ្ឌុវៈ (ទ្ក្នែ) 
- ៤ កុ្ឌុវៈ = ១ រត្ថៈ (ក្មបង់) 
- ២ រត្ថ = ១ ្ ិ 

- ៤ ្ ិ = ១ អា ាក្ៈ ។ 

 

ន័យមួយកមនលងបទៀត្ថា : 

- ២ កាដ រ់ = ១ រត្ថៈ (ទ្ក្នែ) 
- ២ រត្ថៈ = ១ កុ្ឌុវៈ (ក្មបង់) 
- ៤ កុ្ឌុវៈ = ១ ្ ិ 

- ៤ ្ ិ = ១ អា ាក្ៈ 

- ៤ អា ាក្ៈ = ១ សទែៈ 

- ១ សទែៈ = ១៦ ្ ិ ។ 

* សរឿងមាប្តវាេ់សនេះ ក្នុងរក្រែ៍ទាំងឡាយ និោយស្ដាំញុាាំ
លាំបាក្ច្លចិត្តណាេ់ ។ 

(ន័យខ្មងសប្កាមសនេះ ែ្ចជាប្ត្ូវជាង) ។ 
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មា្ាថលឹង  
3 

មាព្ាេព្មាប់រព្បើងែងឹរបេ់អនកែនទ រព្ៅរីមាេ-ព្ ក់មាន

ែរូ្នះគ ឺ : 

- ៤ ប្គ្នរ់ស្េូវ = ១ កុ្ញ្ញជ  

- ២ កុ្ញ្ញជ  = ១ មាេក្ៈ 

- ៥ មាេក្ៈ = ១ អក្ខៈ 

- ៨ អក្ខៈ = ១ វរែៈ 

- ១០ វរែៈ = ១ រលៈ 

- ១០០ រលៈ = ១ តុ្លា 

- ២០ តុ្លា = ១ ភារៈ ។ 

 * មាព្ាេព្មាប់ងែងឹមាេ-ព្ ក់មែលមនិមមនជារបូិយៈ 

- ៤ ប្គ្នរ់ស្េូវ = ១ កុ្ញ្ញជ  

- ២ កុ្ញ្ញជ  = ១ មាេក្ៈ 

- ៥ មាេក្ៈ = ២ អក្ខៈ 

- ៨ អក្ខៈ = ១ វរែៈ 

- ៥ វរែៈ = ១ េុវែណៈ 

- ៥ េុវែណៈ = ១ និក្ខៈ ។ 

មាេប្បាក់្ហែលសគសវេើជាែុាំ ក្ាំែត់្ ១និក្ខៈ ។ 

មាប្តសនេះមិនទក់្ទមែ្ចមាប្តែនទសទ ប្គ្នន់ហត្ប្ត្ូវឲ្យសចេះ
ហញក្មាប្តថលឹងររេ់អនក្ែនទ និងមាប្តថលឹងមាេប្បាក់្រ៉ាុសណាណ េះ ។ 
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មា្ារូបិយៈ 
3 

មាព្ារនះរព្បើេព្មាប់កាំណ្ត់កាត់នងែវតថុ 

- ៤ ប្គ្នរ់ស្េូវ = ១ មាេក្ៈ 

- ៥ មាេក្ៈ = ១ បាទ 

- ៤ បាទ = ១ ក្ហារែៈ ។ 

ភិក្ខុលួចប្ទពយសគ មានត្នមលចារ់ពី៥មាេក្ៈស ើងសៅ គឺប្ត្ូវ
អារត្តិបារារិក្ ។ 

 

rrrrr 
 
 

គមពរីដដ្េអធបិាយសតថុោសន្ ៍
 

គមពីរទាំងស្េះ អនក្ប្បារាសលាក្ចាត់្តមលាំោរ់ៗគ្នន  តម
សេចក្ដីេាំខ្មន់ៗននគមពីរនីមួយៗ គឺ : 

 
១- ប្រះត្ប្តរិដ្  បានែល់ប្ពេះបាលីហែលប្ពេះអងគប្ទង់េហមដង

ទុក្ក្នុងប្ពេះនប្ត្រិែក្ ។ 

២- អដា្ ថា បានែល់ គមពីរហែលអវិរាយប្ពេះពុទ្ែីកាក្នុង
ប្ពេះបាលីរិែក្ ។ 

៣- ម៊ូល្ដីកា បានែល់ គមពីរអវិរាយអែាក្ថា ។ 

៤- អនុដីកា បានែល់ គមពីរអវិរាយម្លែីកា ។ 

៥- គ្នថនតរៈ បានែល់ គមពីរសប្ដចាក្ប្ពេះនប្ត្រិែក្  អែាក្ថា 
ម្លែីកា និង អនុែីកា ។ 
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៦- គ្ណា ី បានែល់ គមពីរអវិរាយសេចក្ដីហែលលាំបាក្ៗ
ហែលប្ពេះអែាក្ថាចារយ និងប្ពេះែីកាចារយ មិនបានអវិរាយទុក្ ។ 

៧- ក្ខយាជ្នា បានែល់ គមពីរហែលេហមដងពនយល់េពទឬប្បារ់
រក្យេមពន្េពទទុក្ ។ 

៨- ស្ទទ វបក្ខស្ស្  បានែល់ គមពីរេហមដងែល់សេចក្ដីហែលមាន
មក្ររេ់េពទ ទុក្តមរួរនននិរតុ្តិស្ដស្រេដ ។ 

 វបនយរិដ្ោន ១៣ ្ាល្ 

 ភាគ  រក្យេសងខរ រក្យសពញ 

១-៤  វ.ិមហាវ.ិ វនិយរិែក្ មហាវភិងគ 
៥  វ.ិភិក្ខុនី . វនិយរិែក្ ភិក្ខុនីវភិងគ 
៦-៨  វ.ិមហា . វនិយរិែក្ មហាវគគ 
៩-១១  វ.ិចុលល.  វនិយរិែក្ ចុលលវគគ 
១២-១៣ វ.ិរ.  វនិយរិែក្ ររវិារៈ 

 

ស្ុតតនតរិដ្ ៦៤ ្ាល្ 

 ភាគ  រក្យេសងខរ រក្យសពញ 

១៤-១៥  ទី.េី.  ទី និកាយ េីលក្ខន្វគគ 
១៦-១៧  ទី.មហា. ទី និកាយ មហាវគគ 
១៨-១៩  ទី.បា.  ទី និកាយ បាែិក្វគគ 
២០-២២ ម.ម្.  មរឈិមនិកាយ  ម្លរណាណ េក្ 

២៣-២៥ ម.ម.  មរឈិមនិកាយ  មរឈិមរណាណ េក្ 

២៦-២៨ ម.ឧ.  មរឈិមនិកាយ  ឧរររិណាណ េក្ 

២៩-៣០ េាំ.េ.  េាំយុត្តនិកាយ េគ្នថវគគ 
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៣១-៣២  េាំ.និ.  េាំយុត្តនិកាយ និទនវគគ 
៣៣-៣៤  េាំ.ខ.  េាំយុត្តនិកាយ ខន្វារវគគ 
៣៥-៣៦ េាំ.េឡា. េាំយុត្តនិកាយ េឡាយត្នវគគ 
៣៧-៣៩  េាំ.មហា. េាំយុត្តនិកាយ មហាវារវគគ 
៤០  អាំ.ឯក្.ទុក្. អងគុត្តរនិកាយ ឯក្និបាត្ - ទុក្និបាត្ 

៤១  អាំ.តិ្ក្.  អងគុត្តរនិកាយ តិ្ក្និបាត្ 

៤២-៤៣  អាំ.ចតុ្ក្ក. អងគុត្តរនិកាយ ចតុ្ក្កនិបាត្ 

៤៤-៤៥  អាំ.រញ្ច . អងគុត្តរនិកាយ រញ្ច ក្និបាត្ 

៤៦  អាំ.អែក្ក.  អងគុត្តរនិកាយ អែក្កនិបាត្ 

៤៧  អាំ.េត្តក្. អងគុត្តរនិកាយ េត្តក្និបាត្ 

៤៨  អាំ.អែា.  អងគុត្តរនិកាយ អែាក្និបាត្ 

៤៩  អាំ.នវក្. អងគុត្តរនិកាយ នវក្និបាត្ 

៥០-៥១ អាំ.ទេក្. អងគុត្តរនិកាយ ទេក្និបាត្ 

៥២  ខុ.ខុ.  ខុទទក្និកាយ ខុទទក្បាឋ 

៥២  ខុ.វ.  ខុទទក្និកាយ វមមរទ 

៥២  ខុ.ឧ.  ខុទទក្និកាយ ឧទន 

៥៣  ខុ.ឥតិ្.  ខុទទក្និកាយ ឥតិ្វតុ្តក្ 

៥៤  ខុ.េុ.  ខុទទក្និកាយ េុត្តនិបាត្ 

៥៥  ខុ.វ.ិ  ខុទទក្និកាយ វមិានវត្ថុ 
៥៦  ខុ.សរត្. ខុទទក្និកាយ សរត្វត្ថុ 
៥៦-៥៧  ខុ.សថរ.សថរ.ី ខុទទក្និកាយ សថរគ្នថា-សថរគី្នថា 

៥៨-៦៣  ខុ.ជា.  ខុទទក្និកាយ ជាត្ក្ 

៦៤-៦៦  ខុ.មហា. ខុទទក្និកាយ មហានិសទទេ 

៦៧-៦៨  ខុ.ច្ . ខុទទក្និកាយ ច្ និសទទេ 
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៦៩-៧១  ខុ.រែិ.  ខុទទក្និកាយ រែិេមភិទមគគ 
៧២-៧៦  ខុ.អរ.  ខុទទក្និកាយ អរទន 

៧៧  ខុ.ពុទ្.ចរោិ. ខុទទក្និកាយ ពុទ្វងស-ចរោិរិែក្ 

ប្រះអភិធមោរិដ្ ៣៣ ្ាល្ 

 ភាគ  រក្យេសងខរ រក្យសពញ 

៧៨-៧៩ អភិ.វ.  អភិវមមរិែក្ វមមេងគែី 

៨០-៨២ អភិ.វ.ិ  អភិវមមរិែក្ វភិងគ 
៨៣  អភិ.ធ្ល.រុ. អភិវមមរិែក្ ធ្លតុ្ក្ថា-រុគគលរបញ្ាត្តិ 
៨៤-៨៦ អភិ.ក្.  អភិវមមរិែក្ ក្ថាវត្ថុ 
៨៧-៩៣ អភិ.យ.  អភិវមមរិែក្ យមក្ 

៩៤-១១០ អភិ.រ.  អភិវមមរិែក្ រោា ន ។ 
    

 
ស ម្ ះគមពរីកនុង្ព្ពះពុទធោសនា 
អដ្ឋកថា ― ដ្កីា 

 3 
អដា្ ថាប្រះវបន័យោន ៥ ្ាល្ 

 ១- សមនតបាសាទិកា បឋមភាគ 
 ២- សមនតបាសាទិកា ទុតិយភាគ 
 ៣- សមនតបាសាទិកា តតិយភាគ 
 ៤- កង្ខា វតិរណីអដ្ាកថា 
 ៥- វនយសង្គហអដ្ាកថា 
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ដីកាព្រះវិន័យមាន ៧ ក្ាល 
 ១- វជិរពុទ្ធិដកីា 
 ២- សារត្ថទ្ីបនីដីកា បឋមភាគ 
 ៣- សារត្ថទ្ីបនីដីកា ទុ្ត្ិយភាគ 
 ៤- សារត្ថទ្ីបនីដីកា ត្ត្ិយភាគ 
 ៥- វមិត្ិវនិោទ្នីដីកា បឋមភាគ 
 ៦- វមិត្ិវនិោទ្នីដីកា ទុ្ត្ិយភាគ 
 ៧- កង្ខា វតិ្រណីបុរាណ-វនិយត្ថមញ្ជូ សាកង្ខា វតិ្រណីអភនិវដីកា 

ទៅក្ ាងុក្ង្គខ វតិរណី មានរណន ថម្គម្ ពរី ៦ ទេៀតគ ឺ: 
 ១- វនិយាលង្ខា រដីកា 
 ២- វនិយវនិិច្ឆយដីកា 
 ៣- ឧត្តរវនិិច្ឆយដីកា 
 ៤- ខុទ្ទកសិកាា បុរាណដីកា 
 ៥- ខុទ្ទកសិកាា អភនិវដកីា 
 ៦- មូលដីកា 

អដ្ឋកថាព្ពះសូព្តមា្ : 

អដាកថា ី និក្ខយមាន ៣ កាល 

 ១- សុមង្គេវលិាសិនី សីេកានធវគគអដ្ាកថា 
 ២- សុមង្គេវលិាសិនី មហាវគគអដ្ាកថា 
 ៣- សុមង្គេវលិាសិនី បាដ្ិកវគគអដ្ាកថា 

ដីកាទីឃនិកាយមាន ៥ ក្បាល 
 ១- លីនត្ថបបកាសនី សីលកានធវគគដីកា 
 ២- លីនត្ថបបកាសនី មហាវគគដីកា 
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 ៣- លីនត្ថបបកាសនី បាដិកវគគដកីា 
 ៤- សាធុវលិាសនី សីលកានធវគគ អភនិវដីកា បឋមភាគ 
 ៥- សាធុវលិាសនី សីលកានធវគគ អភនិវដីកា ទុ្ត្ិយភាគ 

អដាកថាម្ជ្ឈឈិម្និក្ខយមាន ៤ កាល 

 ១- បបញ្ច សូទន ី មូេបណ្ណា សអដ្ាកថា បឋមភាគ 
 ២- បបញ្ច សូទន ី មូេបណ្ណា សអដ្ាកថា ទុតិយភាគ 
 ៣- បបញ្ច សូទន ី មេឈមិបណ្ណា សអដ្ាកថា 

៤- បបញ្ច សូទន ី ឧបរបិណ្ណា សអដ្ាកថា 
ដីកាមជបឈិមនិកាយ ៣ ក្បាល 

 ១- លីនត្ថបបកាសនី មូលបណ្ណា សដីកា បឋមភាគ 
 ២- លីនត្ថបបកាសនី មូលបណ្ណា សដីកា ទុ្ត្ិយភាគ 
 ៣- លីនត្ថបបកាសនី មជឈមិ-ឧបរបិណ្ណា សដីកា 

អដាកថាសំយុតតនិក្ខយ ៣ កាល 

 ១- សារតថបបកាសិនី សគាថវគគអដ្ាកថា 
 ២- សារតថបបកាសិនី និទាន-ខនធវគគអដ្ាកថា 
 ៣- សារតថបបកាសិនី សឡាយតន-មហាវគគអដ្ាកថា 

ដីកាសំយុតតនិកាយ ២ ក្បាល 
 ១- លីនត្ថបបកាសនី សំយុត្តដីកា បឋមភាគ 
 ២- លីនត្ថបបកាសនី សំយុត្តដីកា ទុ្ត្ិយភាគ 

អដាកថាអងគតុតរនិក្ខយ ៣ កាល 
 ១- មរោរថបូរណី ឯកនិបាតអដ្ាកថា 
 ២- មរោរថបូរណី ទុក-ចតុកកនបិាតអដ្ាកថា 
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 ៣- មរោរថបូរណី បញ្ចក-ឯកាទសកនិបាតអដ្ាកថា 
ដីកាអង្គុតតរនិកាយ ៣ ក្បាល 

 ១- សារត្ថមញ្ជូ សា អង្គុត្តរដីកា បឋមភាគ 
 ២- សារត្ថមញ្ជូ សា អង្គុត្តរដីកា ទុ្ត្ិយភាគ 
 ៣- សារត្ថមញ្ជូ សា អង្គុត្តរដីកា ត្ត្ិយភាគ 

អដាកថាខ្ុ ទកនិក្ខយ ២៨ កាល 

 ១- បរមតថរោតិកា ខុទទកបាឋអដ្ាកថា 
 ២- បរមតថទបីន ី ឧទានអដ្ាកថា 
 ៣- បរមតថទបីន ី ឥតិវុតតកអដ្ាកថា 
 ៤- បរមតថរោតិកា សុតតនិបាតអដ្ាកថា បឋមភាគ 
 ៥- បរមតថរោតិកា សុតតនិបាតអដ្ាកថា ទុតិយភាគ 
 ៦- បរមតថទបីនី  វមិានវតថុអដ្ាកថា 
 ៧- បរមតថទបីន ី របតតវតថុអដ្ាកថា 
 ៨- បរមតថទបីនី  រថរគាថាអដ្ាកថា បឋមភាគ 
 ៩- បរមតថទបីនី  រថរគាថាអដ្ាកថា ទុតិយភាគ 
 ១០- បរមតថទីបន ី រថរគីាថាអដ្ាកថា 
 ១១- ោតកអដ្ាកថា បឋមភាគ 
 ១២- ោតកអដ្ាកថា ទុតិយភាគ 
 ១៣- ោតកអដ្ាកថា តតិយភាគ 
 ១៤- ោតកអដ្ាកថា ចតុតថភាគ  
 ១៥- ោតកអដ្ាកថា បញ្ចមភាគ 
 ១៦- ោតកអដ្ាកថា ឆដ្ាមភាគ 
 ១៧- ោតកអដ្ាកថា សតតមភាគ 
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 ១៨- ោតកអដ្ាកថា អដ្ាមភាគ 
 ១៩- ោតកអដ្ាកថា នវមភាគ 
 ២០- ោតកអដ្ាកថា ទសមភាគ 
 ២១- សទធមមបបរោោ តិកា  មហានិរទទសអដ្ាកថា 
 ២២- សទធមមបបរោោ តិកា  ចូឡនិរទទសអដ្ាកថា 
 ២៣- សទធមមបបកាសិនី  បដ្ិសមភិទាមគគអដ្ាកថា បឋមភាគ 
 ២៤- សទធមមបបកាសិន ី  បដ្ិសមភិទាមគគអដ្ាកថា ទុតិយភាគ 
 ២៥- វសុិទធេនវលិាសិនី  អបទានអដ្ាកថា បឋមភាគ 
 ២៦- វសុិទធេនវលិាសិនី  អបទានអដ្ាកថា ទុតិយភាគ 
 ២៧- មធុរតថវលិាសិនី  ពុ្ទធវសំអដ្ាកថា 
 ២៨- បរមតថទីបន ី  ចរយិាបិដ្កអដ្ាកថា ។ 

(ដីការបស់ខុទទកនិកាយ មិនព ើញមានពទ) ។ 

អដា្ ថាប្រះអភិធមោ ៥ ្ាល្ 

 ១- អដ្ាសាេិនីអដ្ាកថា 
 ២- សរមាម វរិោទនីអដ្ាកថា  
 ៣- បញ្ចបករណអដ្ាកថា 
 ៤- បញ្ច  អភធិមមតថសរង្ាបអដ្ាកថារយា 

   - អភិធមាម វតារ 
   - បរមតថវនិិចឆយ 
   - ោមរូបបររិចឆទ 
   - សចចសរង្ាប 
   - រូបារូបវភិាគ 

 ៥- អភិធមមតថសង្គរហា 
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    តរយាអភធិមមតថសង្គហដ្ីកា 
    - អភិធមមតថសង្គហដ្ីកា 
    - អភិធមមតថវភិាវនិីដ្ីកា 
    - សរង្ាបវណាោដ្ីកា 

ដីកាព្រះអភិធមម ៧ ក្បាល 
 ១- ធមមសង្គណីមូល — អនុដីកា 
 ២- វភិង្គមូល — អនុដីកា 
 ៣- បញ្ចបករណមូល — អនុដីកា 
 ៤- អភធិម្មម វតារដីកា បឋមភាគ 
 ៥- អភធិម្មម វតារដីកា ទុ្ត្ិយភាគ 
 ៦- មណិសារមញ្ជូ សាដីកា បឋមភាគ 
 ៧- មណិសារមញ្ជូ សាដីកា ទុ្ត្ិយភាគ 

រ្រណវបក្ខស្ស្ ៦ ្ាល្ 

 ១-  ិសុទ្ធិមគ្គបករណ   កឋគ្ភាគ 
 ២-  ិសុទ្ធិមគ្គបករណ  ធទ្តមយភាគ 
 ៣- នេតតម-នកដនោកនធុករណ  
 ៤- គ្មលមេទកបញ្ហករណ  
 ៥- គ្ហាិំុ កឋគ្ភាគ 

៦- គ្ហាិំុ ធទ្តមយភាគ 
អដាកថាប្បករ វិទសស ២ កាល 

 ១- រនតតិអដ្ាកថា 
 ២- មិេិនទបបញ្ហអដ្ាកថា — ដ្ីកា 
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ដីកាបក្រណវិសសស ៣ ក្បាល 
 ១- បរមត្ថមញ្ជូ សា វសុិទ្ធិមគគមហាដីកា បឋមភាគ 
 ២- បរមត្ថមញ្ជូ សា វសុិទ្ធមគគមហាដីកា ទុ្ត្ិយភាគ 
 ៣- ននត្តិដីកា — ននត្តិវភិាវនិី ។ 

ចាកច្បាប់មហាចុឡាលុងករណរាជវិទ្យាល័យ 
អាចារ្យ ផន- រតនសុវណណ 
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ខ ទ្ទរនិកាយវវខ ទ្ទរបាឋ 

rkkks 
 

រុញ្ញនិធិ 

3 
 និធឹ    និចធតិ    បុរិចសា    គមភីចរ    ឧទកនតិចក   

អចតថ  កចរច  សមុប្បចនន  អាាយ  ចម  ភវិស្សតិ   
ោជចា  ោ  ទុរុតតស្ស  ចច្ឆរចា    បី ិតស្ស  ោ   
ឥណស្ស  ោ  បចមាកាាយ  ទុវភិចកខ  អាបោសុ  ោ   
ឯតទាាយ   ចោកសេឹ   និធិ   នាម   និធិយ្យតិ ។ 

 រុរេក្រ់ក្ាំែរ់ប្ទពយទុក្ក្នុងទីសប្ៅ ជាទីរាំផុត្ននទឹក្សោយ
គិត្ថា កាលសរើកិ្ចចហែលប្ត្ូវការសក្ើត្ស ើងសែើយ ប្ទពយសនេះនឹងបាន
ជាប្រសោរន៍ែល់អាតម អញ ហែលប្ត្ូវពួក្រចាច មិប្ត្សរលរង្ខក ច់ នឹង
បានសោេះខលួនសចញពីសេដច ឬប្តូ្វសចារសរៀត្សរៀន នឹងបានសោេះខលួន
សចញពីសចារ នឹងបានសោេះរាំែុល ឬក្នុងសពលទុរ ភកិ្ស ឬក៏្ក្នុងកាល
អនតរាយទាំងឡាយ វមមតក្ាំែរ់ហែលសគក្រ់ទុក្ក្នុងសលាក្ សែើមបី
ប្រសោរន៍សនេះឯង ។ 
 ាវស្សុ  និហិចា  សចនាា   គមភីចរ  ឧទកនតិចក   

ន  សចពាា   សវេោចយវ តស្ស  តំ  ឧបកប្បតិ   
និធិ  ោ  ឋានា  រវតិ  សញ្ញា  វស្ស  វិមុយហតិ   
នាា  ោ  អបនាចមនតិ   យកាា  ោបិ  ហរនតិ  នំ   
អប្បិោ   ោបិ  ោោោ   ឧទធរនតិ  អបស្សចា   
យោ  បុញ្ញកខចោ  ចហាតិ  សវេចមតំ  វិនស្សតិ ។ 



-975- 

 

 ក្ាំែរ់ហែលរុគគលក្រ់ ក្នុងទីសប្ៅមានទីរាំផុត្ទល់នឹងទឹក្ 
ែល់សមាល ៉ា េះ ក្ាំែរ់ប្ទពយទាំងអេ់ស្េះ ក៏្មិនេសប្មចែល់រុគគលស្េះ
េពេកាលសទ ែបិត្ថាក្ាំែរ់ប្ទពយ រហមងឃ្លល ត្ចាក្ទីខលេះ សេចក្ដី
ចាំណាាំររេ់រុគគលស្េះ រហមងវសងេងសៅខលេះ  ្គទាំងឡាយរហមង ា្ំ
រញ្ជ្ នសៅខលេះ ពុាំស្េះសស្ដត្ ពួក្យក្ស ា្ំយក្ប្ទពយស្េះសៅខលេះ អនក្
ទទួលមត៌្ក្ ហែលមិនជាទីស្េលាញ់ រហមងគ្នេ់យក្ន្វក្ាំែរ់ប្ទពយ
ស្េះ កាលខលួនមិនបានស ើញខលេះ ខលួនអេ់រុែយសៅសវលាណា
ក្ាំែរ់ប្ទពយទាំងអេ់ស្េះ រហមងវ ិ្ េបាត់្រង់សៅក្នុងសវលាស្េះ ។ 
 យស្ស  ោចនន  សីចេន  សញ្ញចមន  ទចមន  រ  

និធិ  សុនិហិចា  ចហាតិ  ឥតថិោ  បុរិសស្ស  ោ   
ចរតិយមហិ  រ  សចង្ឃ  ោ  បុគគចេ  អតិថីសុ  ោ   
មាតរិ   បិតរិ   ោបិ      អចថា   ចជដឋមហិ    ភាតរិ   
ឯចសា និធិ  សុនិហិចា  អចជចយ្ា  អនុាមិចកា   
បហាយ   គមនីចយសុ    ឯតំ   អាោយ   គរឆតិ  
អសាធារណមចញ្ញសំ     អចច្ឆរហរចណ្ណ   និធិ ។ 

 ក្ាំែរ់ប្ទពយហែលស្រេដីឬរុរេណា បានក្រ់ទុក្លតសែើយ
សោយ ទន េីល សោយការេប្ងួម និង សោយការទ្ ម្ នខលួន ក្នុង
សចតិ្យ ឬក្នុងេងឃ ឬក្នុងរុគគល ឬក្នុងពួក្សភាៀវ ឬមួយក្នុងមាត ក្នុង
រិត ឬថាក្នុងរងប្រុេ-ស្េីហែលជាចបង ក្ាំែរ់ប្ទពយស្េះ ចាត់្ថា
ជាក្ាំែរ់ប្ទពយហែលក្រ់ទុក្ប្រនពសែើយ នរណាៗមិនគរបីផ្កច ញ់បាន 
ជាក្ាំែរ់ប្ទពយហែលជារ់តមខលួនសៅ កាលសភាគៈទាំងឡាយហែល
ខលួនប្តូ្វលេះរង់សែើយសៅ ខលួនរហមងកាន់យក្ន្វក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយ
នុ េះសៅ ក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយ មិនទ្សៅែល់ពួក្រនែនទ ជាររេ់
ហែលសចារលួចសៅមិនបាន ។ 
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 កយិោថ  ធីចោ  បុញ្ញានិ     ចោ  និធិ  អនុាមិចកា   
ឯស     ចទវមនុស្ោនំ សវេកាមទចោ  និធិ   
យំ  យំ   ចទោភិបចតថនតិ   សវេចមចតន  េវភតិ ។ 

 ក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយណា ជារ់តមខលួនសៅបាន អនក្ប្បារាគួរ
សវេើន្វក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយស្េះ ក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយនុ េះ ឲ្យន្វ
សេចក្ដីប្បាថាន ប្គរ់ោ៉ាងែល់សទវត និងមនុេសទាំងឡាយ ពួក្សទវត
និងមនុេសទាំងឡាយ ប្បាថាន ន្វផលណាៗ ផលទាំងពួងនុ េះៗ រហមង
បានសោយក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយនុ េះ ។ 
 សុវណណា  សុសរា   សុសណ្ណានំ  សុរូបា   

អាធិបរចំ    បរិោចោ    សវេចមចតន  េវភតិ ។ 
 ភាពជាអនក្មានេមបុរផ្រផង់ មានេាំស ងពីសរាេះ ប្ទង់ប្ទយ
លត ររ្លត ជាអវិរតី្ មានយេររវិារ ផលទាំងអេ់(សនេះ) រហមងបាន
សោយក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយនុ េះ ។ 
 បចទសរជជំ  ឥស្សរិយំ  រកកវតតិសុខំ  បិយំ   
 ចទវរជជម្បិ  ទិចវេសុ      សវេចមចតន  េវភតិ ។ 
 ភាពជាសេដចប្រសទេរារ ឥេសរយិយេ សេចក្ដីេុខររេ់
សេដចចប្ក្ពត្តិជាទីស្េលាញ់ ភាពជាសេដចននសទវត ក្នុងសទពនិកាយ
ទាំងឡាយ ផលទាំងអេ់រហមងបានសោយក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយនុ េះ ។ 
 មានុស្សិកា  រ  សម្បតតិ ចទវចោចក  រ  ោ  រតិ 
 ោ  រ  និពាានសម្បតតិ សវេចមចតន  េវភតិ ។ 
 េមបត្តិជាររេ់មនុេសណាផង សេចក្ដីសប្ត្ក្អរក្នុងសទវសលាក្ 
ណាផង េមបត្តិគឺប្ពេះនិរេ នណាផង េមបត្តិទាំងអេ់ រហមងបាន
សោយក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយនុ េះ ។ 
 មិតតសម្បទមាគមេ  ចោនិចសា   ចរ  បយុញ្ជចា  
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 វិជាាវិមុតតិ   វសីភាចោ សវេចមចតន  េវភតិ ។ 
 ភាពននរុគគលកាលអាស្េ័យមិត្តេមបទ សរើប្រក្រសេចក្ដី
ពយោម សោយឧបាយហែលប្តូ្វ ជាអនក្ស្ដទ ត់្ក្នុងវជិាជ  និងវមុិត្តិ ឥែា-
ផលទាំងអេ់ បានសោយក្ាំែរ់ប្ទពយគឺរុែយនុ េះ ។ 

បដិសមភិោ  វិចមាកាា   រ   ោ  រ  សាវកបារមី 
បចរចកចពាធិ  វុទធភូមិ  សវេចមចតន   េវភតិ  ។ 

 រែិេមភិទ វសិមាក្ខ ស្ដវក្បារមីញាែ រសចចក្សរវិញ្ញា ែ 
និងពុទ្ភ្មិណាៗ ឥែាផលទាំងអេ់រហមងបានសោយក្ាំែរ់ប្ទពយគឺ
រុែយនុ េះ ។ 

ឯវំ  មហតថិកា  ឯសា  យទិទំ  បុញ្ញសម្បោ 
តសាា  ធីោ  បសំសនតិ   បណោិា  កតបុញ្ញតំ ។ 
រុញ្ាេមបទសនេះឲ្យេសប្មចប្រសោរន៍ែ៏វាំសោយប្រការែ្សចនេះ

សប្រេះសែតុ្ស្េះ អនក្ប្បារាទាំងឡាយ ជាវីររន សទើរេរសេើរន្វភាព
ននរុគគលមានរុែយសវេើទុក្សែើយ ។ 
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គា ូំស្កូ រឹត្ 

3 
 
 

 
សរើចង់ស្េែុក្កុ្ាំបាច់េិក្ា ចង់បានវជិាជ លេះរង់ក្ដីេុខ  

វជិាជ សមដចមានែល់អនក្ស្េែុក្ សមដចមានក្ដីេុខែល់អនក្េិក្ា ។ 
 

 
 
សរើវជិាជ មានហត្ក្នុងសេៀវសល ប្ទពយវនមានសៅក្នុងនែអនក្ែនទ 

ែល់សពលប្តូ្វការស្េះមិនប្រនព ប្ទពយវជិាជ ស្េះននគ្នម នប្រសោរន៍
សហាង ។ 

 
 
អនក្លងង់ចាាំបានហត្ក្នុងផទេះខលួន អនក្វាំមាាំមួនក្នុងភ្មិអាតម  សគ

រ្ជាសេដចហត្ក្នុងរោា  អនក្មានវជិាជ ស្េះសទើរេពេកាល ។ 
 
 
 
ររីនលតហត្ងភាា ក់្រឭក្ ក្នុងការរួយែល់អនក្ែនទជានិចចោ៉ាង

ណា ររីនរលហត្ងភាា ក់្រឭក្ ក្នុងការសវេើន្វសេចក្ដីវ ិ្ េែល់អនក្
ែនទ ោ៉ាងស្េះឯង ។ 
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ទុរ ភកិ្ស មិនមានែល់អនក្ហស្េ របីារមិនមានែល់អនក្េល្ត្ រ ី

រសមាល េះមិនមានែល់អនក្េងរ់ រសីេចក្ដីភ័យមិនមានែល់អនក្ភាា ក់្រឭក្។ 
 
 
 
េចចៈជាមាដ យ ញាែជារិត វម៌ជាភាត ក្រណុាជាមិប្ត្ ក្ដី

េងរ់ជាប្រពន្ សេចក្ដីអត់្វន់ជាក្្ន ប្បាាំមួយសនេះជាសៅពងសររេ់ខាុាំ  
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សព្មស់ទកឹដ្សីេតតក ាំពង់្ឆ្ន ាំង្ 
 

o o o o o o o 
  

១- ជំនោរសាត់បក់ផាត់នេលរាត្ត ី ទឹកនមៅ កវដីកីេំង់ឆ្ន ំង 
ធម្ៅជាតថិ្ងួចថ្ងូរជំនោរខែត្រងំ ឱវតតត្េះឃ្ល ងំត្តយួរាងំលាស់ែច ី។ 

២- គល់គប់ម្លប់នសនហ៍នៅខតស្សន ះ នរឿងនយើងទំងអស់ធ្លល ប់នសាៅ ះភកដ ី
សុរយិាលិចរត់នោលទវីបនលាកយិ ចន្ទចររាត្តបីដូរនវន្តាម្ត្ា ។ 

៣- ស្សន ះនោលោបថ្ថ្ងទបគងភន  ំ ស្សុកតអួរលំែ្ញសំូម្នសនហា 
នជើងភនសំន្ទចួលួចនោលនន្ត្តា ឆ្ល ក់ជាប់ថ្ៅដាបុរា ផាា ថ្ត្េ ។ 

៤- ស្សន ះនេលលាង ចនរៀម្ខស្សកនលើភន ំ នម្ឃមី្រស្សទំទួញយំអាល័យ 
នម្ើលនឃើញស្សុកខែៅរចង់ខស្សកឲ្យកស័យ ោយកកាថ្ៃអស់ន្យ័ជវីតិ ។ 

៥- ភូមិ្ខតែងខាងតែូងែ្ញសំូម្នតាងថ្សែ នទចយំរាល់ថ្ថ្ងសុំកដអីាណិត 
អងារមួ្យខវកនចកទំុមួ្យសនិត សូម្ន្្ើជវីតិភេ័វនត្េងន្សិស័យ ។ 

៦- ខែរះរងំភន ំត្ទន្តំ្កាងំលាវ  ភូមិ្នត្ាះនជើងត្ាវបរបូិណ៌សិរ ី
ថ្ត្ជរក់សាវ យទងអណដូ ងឫសសី ភូមិ្ៃទឹកត្តកីដនីតាន តថ្ត្េមាន់្ ។ 

៧- នគស្សន ះស្សុកទឹកមុ្ែនត្កៀម្ត្កំ ចំខណករបូែ្ញោំនេលបចចញបែន្ន 
រសាត់អខណដ តនលើសទឹកជំន្ន់្ រងទុកខទរណុសាា ល់ខតទឹកខភនក ។ 

៨- ត្កាងំសាវ យនៅឆ្ង យេតី្កាងំតាមំុ្ ដងួចតិតខស្សកយំដចូឃៅញ ំរក់ខម្ក 
ឯនកាះតាម្ ូវនៅតាម្មាត់ខត្េក សងឃឹម្ថ្ថ្ងខសអកចោិដ ធូរនសែើយ ។ 

៩- នេលយល់ភូមិ្ឋាន្លំអាន្េុកខម្  ស្សន ះែទម្ខស្សខម្ ឲ្យនលល នកើយ 
ឱ! កេំង់ោម្កនំណើតែ្ញនំអើយ នតើថ្ថ្ង នៃើយរន្យល់ភក្រ្កាដ  ។ 

១០- ភូមិ្នត្តាកនដកត្តាជួំយែ្ញ ំឲ្យ្ុត នសទើរខតរលត់អស់នហើយសង្ខខ រ 
 ឥៃូវយល់ភក្រ្កដត្តជាក់ឱរា  មិ្ន្ន្កឹសាៅ ន្ថាវាសោចខម្លក ។ 
១១- ឱនកាះជយ័ទត់ទឹកេទ័ធជំុវញិ កនញងចតិតទនន្ទញោំជួបថ្ថ្ងខសអក 
 រដំលួមួ្យទងនលើទួលចខម្លក លអាៅ ន្ទស់ខភនកដចូនម្ឃន្ងិខែ ។ 
១២- នម្ើលនៅឯន ះគនឺកាះត្ាប់រយ ចតិតែ្ញមិំ្ន្ យឆ្ង យេអីនកនទ 
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 វតតនោធិ៍អខណដ តខអបមាត់ទនន្ល ែយងនសាកបំនេអន្សុាវរយ៍ី ។ 
១៣- សថ្ន្ទត្សាងំែពស់រស់តាម្ធម្ៅជាត ិ ត្េលប់ផាា យត្ោតនលើន្ភាល័យ 

ភនតំចូនកើតទុកខដាច់ចតិតអាល័យ នោលកែូន្ឆ្ង យដឥីតអាល័យនសនហ៍ ។ 
១៤- ភូមិ្ត្ទត្ទំោំកត់ត្តាដងួចតិត ដចូនម្ឃងងឹតត្ោត់េន្លខឺែ 

អណដូ ងឫសសីនៅជាប់ែទម្នសនហ៍ អនកចមាា រខស្សត្បមូ្ល្លា ។  
១៥- រឯីវតតសាៅ ច់មិ្ន្រច់នរៀបរាប់ បរសិ័ទខតងធ្លល ប់ម្កភាា ប់បុណយផាា   

កាលឆ្លងស្សះទកឹអធកិអសាច រយ រាប់រត្តសងាបូជាត្េះគុណ ។ 
១៦- ត្េះសងឃបរសិ័ទោត់ខចងនរៀបចំ ឋាន្ៈតចូធមិំ្ន្ឲ្យស៊យសុន្ទរ ៍
 បូជានចតយិថ្ន្ត្េះមាន្បុណយ ន្កឹដល់ម្ហាជន្ជំោន់្ភគវា ។ 
១៧- ភូមិ្អណដូ ងនត្បងខរងន្កឹស្សន ះ មាត់ទនន្លចុងនកាះសត្ម្ស់ចក្រ្ោទ  
 សុរយិានទៀងនទរខបរនត្ជេសុធ្ល យាយនទេរកាវតតផាា សំនរាង ។ 
១៨- ដំរសីឈរតែូង វតតអារញ្ញ  ភូមិ្ទួលត្កឡាញ់ឆ្ង ញ់នេកកន្លង 
 កខន្លងធ្លល ប់នៅនៅម្កម្ដងៗ នរឿងខដលកន្លងបង់កម្ៅឫសា ។ 
១៩- ក ដ លកេំង់អូសត្បុសស្សីេន្លកឹ ត្តោំងបីនៅជតិជវីតិកតំ្ោ 
 ដំនណើ រ្សងនត្េងតាក់ខតងវាសោ ត្ទំតាម្នវរាលុះត្ាកសិណកស័យ ។ 
២០- នគងលក់សាប់សាល់យប់យល់សុបិន្ ស្សង់ស្សូម្ខកលបកលនិ្ឋាន្សួគន៌លាកយិ 
 ្សាវនងវងលង់កនញងឥតថ ី  នវទោញំញីចំណីត ា  ។ 
២១- សញ្ញញ ជួយោំត្តាកំនញងឱឃៈ  នចតោអបែលកខណ៍អោទ ក់ម្ចចញមារ 
 ឲ្យសតវងងឹតកនញងភាេអន្ធការ សមុ្ត្ទសងារកនញងភេទំងបី ។ 
២២- វតតែាម្តាម្ជាប់ែ្ញធំ្លល ប់រស់នៅ កេំង់បឹងសទឹងនត្ៅែ្ញនំៅអាល័យ 
 ចម្ប ខត្េកសាព ន្នបើមាន្ន្សិស័យ រាងំនទលភកដោីំនម្ើលខត ល្ូវ ។  
២៣- វានយានរកត្រណរញុត្ោន្ដងួចតិត ឲ្យឃ្ល តឆ្ង យេតិទុកសាន ម្ដំនៅ 
 ត្តោំងសែូវជាប់ ល្ូវដតិដាម្ត្កនៅ អាស្សម្ស្សីន  នៅខកែរបេវតា ។ 
២៤- សំនៃងត្េះធម៌្កដំរហឫទ័យ ឫទធិខសន្ប ុសដិ៍ថ្ៅចំីណីនសាតា 
 ឧតតម្ដងួចតិតជវីតិស្សស់ថាល   ន្្ើតាម្វាតានរៀងរាល់រាត្ត ី។ 
២៥- ែ្ញបីំអង្ខា សន្ទោឆ្លងនឆ្ល ើយ  ន្កឹរកចនម្ល ើយសត្មួ្លឲ្យែល  ី



-982- 

 

 ោប់យកខតែលមឹ្ខថ្ម្ោកយរលី នឆ្ល ើយនយាងគម្ពីរវនិ្យ័េុទធសាសន្ ៍។ 
២៦- នកៅងោស់តចូធតំ្កមំុ្កនំលាះ នម្មា យចតិតនសាៅ ះកាត់នករ ដិ៍កាត់ខាៅ ស 
 នហតខុតចង់ដងឹត្បឹងCall រហ័ស សូម្ឲ្យនលាកមាច ស់បកត្សាយឆ្ប់រា  ។ 
២៧- ភនតំ្កាងំដមីាសឱភាសទំងត្េកឹ ដងឹនរឿងែ្ញេំតិទំងេរីកាយា 
 នដើម្ថ្ត្ជោរន ៅ្ ះជតិែទម្អនកតា ខកវកុសំង្ខា រន្ជួបវញិនៃើយ ។ 
២៨- ថ្ៅនរៀងនត្ចៀងរាប់អភេ័វែលួន្ ស់ ជាតនិន្ះកម្ៅត្កាស់ឥតនឃើញនកាះនត្តើយ 

ខស្សកសួរនៅនម្ឃកា៏ៅ ន្ចនម្ល ើយ តារាែ្ញនំអា ើយកុនំឆ្ល ើយនដាះថ្ដ ។ 
២៩- ឃ្ល ងំត្រក់ជួយនត្រសកុទំន់្ឲ្យត្ោត់  រលានបអ ៀរជួយឃ្ត់កុកំែត់សម្ដី 

រមាសនសាភាគោធ ផាា ថ្ត្េ  ែ្ញនំ្ងឹវលិថ្វជួបមិ្តតន្នួ្លអង ។ 
៣០- ្ារនលើ្ារនត្កាម្លួងនលាម្លួចលាក់  ទឹកលអក់មាន្ធ្លន ក់េួន្លាក់លម្អ  
 ្ារឆ្ន ំងសង្ខា ត់នបអ រខបរនររកធម៌្ បរសិ័ទនត្តកអរសាទរនេកថ្ត្ក ។ 
៣១- ោកយខដលែ្ញខំចងខថ្លងមិ្ន្ទន់្ចប់ ត្ជលងកក់មាន្ភេ័វែ្ញភំាា ប់នសចកដ ី
 ថ្ត្េមូ្លអាខៃងចំខបងហឫទ័យ កានំភល ើងធមំាន្ជយ័ររមី្សនម្ែើម្ ។ 
៣២- ភូមិ្ដារភូមិ្ថ្នល់ឆ្ងល់មិ្ន្នចះចប់ សួរមួ្យដល់ដប់ត្តលប់សានដើម្ 
 ែ្ញែំតំ្បឹងនឆ្ល ើយនសទើរដាច់ដនងា ើម្ េធិកីរអនកនឆ្ន ើម្ន ដ្ ើម្នរៀបបុោា  ។ 
៣៣- នរៀបរាប់នរឿងរា វមិ្ន្នៅនររង់ នទះត្តូវែសុឆ្ាងបំណងចោិដ  
 នឆ្ល ើយតាម្ធម៌្េតិេនិ្តិយអកខរា ភាល ំងភាល ត់នម្ដចមាដ នម្តាត ត្បណី ។ 
៣៤- ឱត្េហៅលិែតិនម្ដចនៃើយឫសា តាក់ខតងវាសោឋាន្សួគអ៌វច ី

ែ្ញចំង់ខតខស្សកឲ្យខបកខ្ន្ដ ី រស់ខាៅ សត្េកឹសថ្ត្េនត្ោះស្សីកែត់បង ។ 
៣៥- ភនថំ្ៅកខងាបនៅខអបមាត់ ល្ូវ  នម្ើលេវីតតនៅនឃើញ ទ្ះមួ្យែនង 

រដំលួនជើងភនបិំទរងំបំណង នោលទូកដបងឆ្លងសាព ន្អនកថ្ៅ ី។ 
៣៦- ភូមិ្ត្បឡាយមាសសូរយត្ាសថ្ថ្ងត្តង់  ផាា រកីរហង់ដះុកនញងជលស័យ 

ខស្សវាលបឹងខវងដាន្នជើងថ្ៅ ីៗ  ទុកជាសាកសីនៅស្សីវលិវញិ ។ 
៣៧- អងារជំុភូមិ្ោស់កុផំាល ស់មាន្នសនៀត ដនីកាះដនូ្នវៀតកុទុំកខនទនម្នញ 

សិឡាងលាក់ែលួន្ន្មឹ្ន្នួ្ត្ទនម្ញ រន្្លចំនណញតាម្ទវ រទំងបី ។ 
៣៨- បិដកជាចបប់ត្រប់េនីហតុ្ ល បំភលឲឺ្យយល់ដល់ជន្ត្បុសស្សី 
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 នវៀរោកធម៌្របឆ្អ បនៅអវច ី ម្គាអងាត្របីំាៅ ន្អវ ីនសៅើរន្ ។ 
៣៩- រភូីមិ្ថ្ត្េខែៅរនៅខតអាល័យ អណដូ ងសាន យឆ្ង យថ្ដស្សថ្ម្ជតិត្រណ 
 េត្ងសាវ យត្ជំុជំរសុំែសាន្ត  ថ្ត្េគប់ភូមិ្ឋាន្កលាណទឹក្ុស ។ 
៤០- ដងសទឹងទនន្លជានករធម្ៅជាត ិ ជួបមិ្ន្ចង់ឃ្ល តេញីតសិ្សីត្បុស 
 ជវីតិសូន្យនៅសល់នៅខតន ៅ្ ះ នណា ើយចុះត្ទំរស់តាម្កម្ៅវាសោ ។ 
៤១- កាន់្ធម៌្សុចរតិេតិឥតវនងវង នញៀន្ត្សាស្សីខលែងបខន្លងកាមា 
 កាម្ោជំាប់គុកងប់កនញងសងារ ត្េះេុទធត្តាស់ថានដដ ្ាអនន្ក ។ 
៤២- ថ្ត្េត្គថី្ត្េត្កាស់ផាល ស់ឥតត្បណី នទេវីតតថ្ៅរីដំលួនកាះខកអក  
 កត្ងីទួញយំត្ទន្ទំឹកខភនក  ខស្សកត្រប់នជើងនម្ឃរខំលកទុកខ្ ង ។ 
៤៣- ជវីតិសាល ប់នកើតលអនឆ្ើតេណណ រាយ នបើែវះសមាព យជាសាព ន្ចម្លង 
 ចនម្ល ើយថាែសត់ទុគត៌នៅហៅង រប្ងបុណយ្ងសថិតកនញងសោដ ន្ ។ 
៤៤- នរាងចត្ក M.V មិ្ន្ទំនន្រថ្ដ កម្ៅករ-ការនិ្តី្បុសស្សីត្គប់ត្រណ 
 នឆ្លៀតចូលបចចយ័តាម្ន្សិស័យមាន្ លះបង់ធន្ធ្លន្ាៅ ន្សាដ យស្សន ះ ។ 
៤៥- ជវីតិកាត់នដរទំនន្រតចិតួច  នទះធន្នសដើងសដួចមិ្ន្ឲ្យដាច់នសាះ 
 នធវ ើបុណយសុន្ទរទ៍ន្បង្ខា ញចតិតនសាៅ ះ សូម្ឲ្យែពង់ែពស់កនញងសុែសួា៌ ។ 
៤៦- នធវ ើនម្ដចជវីតិនកើតម្កលំរក នទះត្កនតាកយា កមិ្ន្ត្តវូរញួរា 
 នត្ោះខតែវះបុណយទរណុកម្ៅនេៀរ ោឲំ្យនវទោកំត្ោអាតាៅ  ។ 
៤៧- សូម្ខថ្លងកដនីសាៅ ះអស់េដីងួថ្ច កម្ៅករ-ការនិ្រីន្កដនីសាភា 
 រងុនរឿងឧតតម្ជួបជំុត្គួសារ  ទន្សីលភាវោជាទវ រន្រិទុកខ ។ 
៤៨- សូម្ឲ្យនតជះថ្ន្ត្េះបិតា  ត្គប់ត្គងរដាា នែម្រារន្សុែ 
 កមាល ងំសាម្គាភូីមី្ោមុំ្ែ  កូន្ខែៅរ្ុតទុកខនត្កាម្ម្លប់ររមី្ ។ 

នពិនធដោយ អគ្គទដតោ . គ្ល-់សភុាព 
(ថ្ងៃទ១ី៤ ខែកមុ្ភ ឆ្ន ាំ ២០១៣) 
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ការង្គរនិងជី្វបត 

 រួទនារីង ឿ កិ្សចាតែលមនុ្សតរយើងោន ក់្សៗព្រូទវរធវើ វាជាររឿងរបស់ធមមជារិទ 

ជារហ្រុទផលតែលព្រះសោម សមព ុរងធរន្យល់ព្បាប់ថា រជាឿជ័យថ្ន្ជីវរិទឿ ជាផល

ថ្ន្ការងាររបស់ខលួន្ឯង ។ មនុ្សតព្រូទវតរទរោរររួទនារីង ព្សលាញក់ារងារ រព្ោះ

មិន្ោន្អានុ្ភារអវីណា ឬអនក្សណា មក្សោាំព្រងរយើងឲ្យខពងគខពស់ រព្ៅអាំ រីខល ួន្ឯង

តែលរោររនូ្វការងាររបស់ខលួន្រ ើយ ។ 

 ព្រះរុរងធសាសនា ឿ ជាសាសនាថ្ន្ការងារ ជាការងារតែលព្បាសចាក្ស

រទស ជាសិរសួីសដីថ្ន្ជីវរទ ។ ការងារអវី ក៏្សរោយ ក៏្សព្រូទវចាប់រផដើមរីែំបូងរៅតែរ 

រហ្ើយរាល់ការងារទាំងអស់ វាតរទងតរទោន្នូ្វឧបសឿគមក្សរារាាំងជាធមមត ប ុ តន្ត

កាលរបើោន្រាយាម និ្ងរសចក្សដីអរ់ទធន់្រហ្ើយ ការងាររនាះរតមងបាន្

សរព្មច ោន្លរងធផលឿួរជារីងោប់ចិរទត  ផទុយរៅវញិ មនុ្សតតែលមិន្យក្សចិរទត

រុងក្សោក់្សក្សន ុងការងាររបស់ខលួន្ មិន្ខុសរីមនុ្សតតែលអរ់ទការងាររនាះរ ើយ 

រហ្ើយមិន្យូរប ុនាម ន្ អនក្សរនាះនឹ្ងរៅជាមនុ្សតបារ់ទបងគការងារ កាល យរៅជា

មនុ្សតរិការទាំងតែលរៅោន្អវយវឺៈព្ឿប់ព្ោន់្ ។ 

 មនុ្សតអរ់ទការងារជាមនុ្សតអន់្ ជាមនុ្សតព្រងមក់្ស ប ុ តន្តរបើោន្ការងារ

អាព្ក្សក់្ស រុងចាររិទរៅវញិរនាះ ជាមនុ្សតឿព្មក់្សតរទមដង ។ ការងារតបងតចក្សមនុ្សត

រលាក្សឲ្យខពងគខពស់ឬរថាក្សទប ែូរចនះសូមមនុ្សតទាំងឡាយខាំព្បឹងតព្បងលះបងគ

នូ្វការងារណាតែលរៅហ្មង រថាក្សទប រហ្ើយរាយាមក្សន ុងការងារតែល 

បរសុិរងធ ព្បាសចាក្សរទស ជាមនុ្សតឿាំរលូអ  រហ្ើយបាន្សបាយចិរទតជានិ្ចា រោយ

មក្សរីបាន្រិចារណារ ើញអាំររើែ៏បរសុិរងធរបស់ខលួន្ ។ 

 ខ្លល ចលាំបាក្ស រហ្ើយខជិលមិន្រាយាម មិន្រចួរីរសចក្សដី រុងក្សខលាំបាក្សរ ើយ។  

 ខវះរសចក្សដីអរ់ទធន់្ ការងារមិន្បាន្លអ  ។ 

 ខវះការរទស ូ  ការងារមិន្បាន្សរព្មច ។ 
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 រវល់តរទររឿងរសនហា កាន់្ការងារធាំមិន្បាន្ ។ 

 រព្ោះតរទព្បតហ្សរធវស ការងារតែលរចះសាទ រ់ទរហ្ើយរនាះ ព្រទលប់

រៅជាបរាជយ័ ែូចបុឿគលលៃងគរលល  ។ 

 មិន្បាំររញរួទនារីង រឈាម ះថាសាល ប់ទាំងរស់ តបររៅរធវើបាបវញិរនាះ 

រឈាម ះថាសអយុទាំងព្សស់ ។ 

 បាន្រៅរស់រហ្ើយ ឿួរតរទរចះសកប់សកល់ អវី ៗមិន្តមន្រចះតរទបាន្តម

ចិរទតចងគររង របើរចះតរទបាន្តមការទមទរ មិន្ោន្អនក្សសាល ប់រ ើយ ។ រិរទតមន្

ថា មិន្ទន់្សាល ប់ ប ុ តន្ដជីវរិទឋិរទរៅក្សន ុងអាំណាចបចា័យយា ងព្រឹទមព្រូទវ ែូរចនះព្រូទវ

រោះព្សាយបញ្ញា  រោយការចិញ្ាឹមជីវរិទព្បក្សបរោយធម៌ រធវើតរទការងារលអៗ 

សាងរហ្រុទថ្ន្រសចក្សដីសុខសៃប់ឲ្យែល់ខលនួ្ និ្ងអនក្សែថ្រង ។ 

 កុ្សាំរចះតរទចងគឲ្យព្រូទវចិរទត   សិក្សាការរិរទឲ្យព្រូទវព្រទងគ 

 ព្រូទវចិរទតចរព្មើន្តរទចាំណងគ ព្រូទវព្រទងគការរិរទចិរទតសុខសៃប់ ។ 

(រោយ. ប.ស.វ) 
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វវិធិគាថា 

6 
ក្ខចតនាហាំ    ភិ្យក្ខវ     ្មោាំ    វទម ិ   ក្ខចតយតិាវ    ្មោាំ  ្ក្ខោតិ   

កាក្ខយន  វាចាយ  មនសា ។  មាា េភិកាុទាងំ្ឡាយ តថាគតរៅរចតោថាោតួ
កមម រត្រោះបុគគេគិតរហយី រទីបរធវីកមមរដ្ឋយកាយ វាចា ចិតត ។ 
 ្ល្ាណការី  ្ល្ាណាំ  បារការ ី ច  បារ្ាំ  រធវីេអបានេអ  រធវី
អាត្កក់ បានអាត្កក់ ។ 

 ស្ុែទយក្ខកា  ល្ភក្ខត  ស្ុែាំ  អាកឲ្យសុខដ្េ់រគ រមមង្បានសុខមកខលួន
វញិ ។ 
 ទ្ុ្យទយក្ខកា  ល្ភក្ខត    ទ្ុ្យាំ    អាកឲ្យទុកាដ្េ់រគ រមមង្បានទុកាមក
ខលួនវញិ ។ 
 យថា ន  ស្កាក   រឋវី  ស្ោយាំ  ្តាំ  មនុក្ខស្សន  តថា  មនុស្ា 
មផនដី្រនោះរគមិនអាចរធវីឲ្យោបរសមីគាា ទាងំ្អស់បាន យា៉ា ង្ណ្ណមនុសសទាងំ្ឡាយនឹង្
រធវីឲ្យដូ្ចគាា ទាងំ្អស់ត្គប់គាា កមិ៏នបានដូ្រចាា ោះមដ្រ ។ 
 យញ្ា  ិ អនិចាាំ  តាំ  ទ្ុ្យាំ  យាំ  ទ្ុ្យាំ  តាំ  អនតាត   ពិ្តមមនវតថុណ្ណមិន
រទៀង្ វតថុរោោះោទុកា វតថុណ្ណោទុកា វតថុរោោះោអនតាត  ។ 
 ស្្មោុនា  ហញ្ញត ិ បារធក្ខោោ   បុគគេអាត្កក់រមមង្រដៅ ត្កហាយ រត្រោះ
កមមអាត្កករ់បស់ខលួន ។ 
 រចាា   តរបតិ  ទ្ុ្កដាំ  រសចកៅីអាត្កករ់ធវីឲ្យរដៅ ត្កហាយកាុង្កាេោខាង្
រត្កាយ ។ 
 មិតតទ្ុក្ខោោ  ហិ  បារក្ខកា  អាកត្បទូសោ៉ាយមិតត ោមនុសសអាត្កក់បំផុត ។ 
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 ហីនជ្ក្ខចាា រិ  ក្ខច   ក្ខហាតិ   ឧដ្ឋា តា   ធិតោ   នក្ខោ  អាចារស្លី្-

ស្មបក្ខនាន   នកិ្ខស្  អគ្គី  វ  ភាស្តិ  បុគគេសូមបរីកីតកាុង្ត្តកូេរថាកទាប របី
មានរសចកៅីព្ាយាមមាមួំន  មានសតិបញ្ញា  មានអាចារៈត្បត្ពឹ្តតេអសាអ ត ករ៏មមង្
រុង្ររឿង្បាន ដូ្ចព្នលឺរភលីង្មដ្េភលឺសាវ ង្កាុង្រព្េកណ្ណៅ េយប ់។ 
 ស្ីល្ាំ  ក្ខោក្ខ្  អនុតតរំ  សីេោ(វតថុ) ដ្ត៏្បរសីរកាុង្រលាក ។ 

 ស្ុែាំ  យាវ  ជ្ោ  ស្ីល្ាំ  សីេោរំសចកៅីសុខមកឲ្យដ្ោបដ្េ់ចាស់េោ.  

 រញ្ញញ វ  ធក្ខនន  ក្ខស្ក្ខយា  បញ្ញា រោោះឯង្ត្បរសីរោង្ត្ទព្យសមបតតិ ។ 

 រញ្ញញ ជ្ីវឹ  ជ្ីវបតោហុ  ក្ខស្ដាាំ  េីវតិរស់រៅរដ្ឋយបញ្ញា  អាកត្បាេញររេ
ថា ោេីវតិត្បរសីរ ។ 
 រញ្ញញ យ  អតថាំ  ជានាត ិ បញ្ញា េួយឲ្យសាគ េ់វតថុមដ្េោត្បរយាេន ៍។ 

 រញ្ញញ   ក្ខោ្ស្ោឹ  រក្ខជាជ ក្ខតា  បញ្ញា ោព្នលឺភលឺសាវ ង្កាុង្រលាក ។ 

 ក្ខបាដាក្ខ្សុ្  ច  យាំ  ស្ិរបាំ  ររហក្ខតថស្ុ  យាំ  ធនាំ    យថា  ្កិ្ខចា  

ស្មុរបក្ខនន  ន  តាំ  ស្ិរបាំ  ន  តាំ  ធនាំ  ចំរណោះមានរៅមតកាុង្គមពីរ  ត្ទព្យមាន
មតរៅកាុង្ដដ្អាកដទ ដ្េ់រព្េត្តូវការ ចំរណោះដឹ្ង្និង្ត្ទព្យរោោះ មិនមានត្បរយាេន៍
អវីរឡយី ។ 
 មានត្ទព្យរេីកឲ្យរគខចីរៅ  ចំរណោះរចោះរៅមតកាុង្កបួន  
 ត្បព្នធរៅឆ្ងា យអំពី្ខលួន  ដ្េ់េួនត្តូវការរអាចិតត ។ 
 អស្ក្ខម្យិត្មោនតាំ  តុរតាភិនិបាតិនាំ,  តានិ  ្ោោ និ  តក្ខរបនតិ,  

ឧណា ាំ  វក្ខជ្ោហិតាំ  មុក្ខែ  អាកមដ្េរធវីការង្ខរខោីខាោ  រដ្ឋយមិនបានពិ្ចារណ្ណឲ្យ
បានេអ យកមតពី្ត្បញាប់ត្បញាេ់ ការង្ខររោោះរមមង្មិនសរត្មច នឹង្បង្កឲ្យរដៅ
ត្កហាយ ដូ្ចោដួ្សអាហារមដ្េកំពុ្ង្រដៅ ដ្ឋកចូ់េរៅកាុង្មាត ់។ 
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 ក្ខោក្ខកាយ   ្ល្ាណិយា  សាធុ  មុតាវ   តរតិ  បារិ្ាំ  បរញ្ចញវាចា
េអ ញុាងំ្ត្បរយាេន៍ឲ្យសរត្មច បរញ្ចញវាចាអាត្កករ់មមង្រដៅ ត្កហាយ ។ 
 នាមនុញ្ញាំ  ្ទុចនាំ  កាុង្កាេណ្ណករ៏ដ្ឋយ មិនគួរររេវាចាអាត្កក ់។ 

 នតថិ  អការបយាំ  បារាំ  មុសាវាទិ្ស្ស  ជ្នតុក្ខនា  អាកមដ្េមតង្មត
និយាយកុហក នឹង្មិនរធវីអំរពី្បាប រមមង្មិនមាន ។ 
 ស្រវតថ  ទ្ុ្យស្ស  ស្ុែាំ  រហានាំ  េោះរហតុដនទុកាបាន  ោសុខកាុង្ទី
ទាងំ្ព្ួង្ ។ 
 ន  ហ ិ តាំ  ស្ុល្ភាំ  ក្ខហាតិ  ស្ុែាំ  ទ្ុ្កដការបនា  បុគគេរធវីអាត្កក់ 
រមមង្មិនបានរសចកៅីសុខរឡយី ។ 
 យថា   វារបវក្ខហា   រ៊ូក្ខោ   វក្ខហ   រកុ្ខ្យ   រ្៊ូល្ក្ខជ្,  ឯវ ំ  ជ្ោយាំ  

មរក្ខណន   វុយា ក្ខនត   ស្រវបាណិក្ខនា    អនលង្ទឹ់កមដ្េរព្ញត្ចាងំ្ គបបផីាត់
រដី្មរ មីដ្េរៅមកបរត្ចាងំ្រៅយា៉ា ង្ណ្ណ  សតវមានេីវតិទាងំ្អស់រមមង្ត្តូវេោនិង្
មរណៈផាតរ់ៅដូ្រចាា ោះមដ្រ ។ 
 ទ្ុល្សក្ខភា   អងគស្មបក្ខនាន     មនុសសមដ្េមានគុណសមបតតិត្ព្មត្គប់យា៉ា ង្ 
រកបានរដ្ឋយេំបាក ។ 
 អដាងគិក្ខកា  ច  មោគ នាំ  ក្ខែមាំ  អមតោមិនាំ  បណ្ណៅ ផលូវទាងំ្ឡាយ ផលូវ
មានអង្គ៨ ោផលូវដ្រ៏កសម ឲ្យដ្េ់អមតធម ៌។ 
 តញ្ា   ្មោាំ  ្តាំ  សាធុ  យាំ  ្តាវ   នានុតរបតិ  របីកមមណ្ណរធវីរហយី 
មិនរដៅ ត្កហាយចិតតោខាង្រត្កាយ កមមរោោះោកមមេអ ។ 
 - ធាូសាា បង្ប់ាញ់  សិសសបង្ទ់រនទញ  ស្រសៅីបង្ភ់សាៅ   របាបំង្់រេង្  វរង្វង្
តត្មា  ចុោះកាុង្មលា  វោិសហនិ ។ 
 ក្ខកាធាំ  ទ្ក្ខមន  ឧចាិក្ខនទ  កាតរ់សចកៅីរត្កាធបានរដ្ឋយការទូោម នចិតត ។ 
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 ក្ខកាធាភិភ៊ូក្ខតា  រុរបក្ខសា  ធនជានឹ  និគ្ចាតិ  បុរសត្តូវរសចកៅីរត្កាធ
ត្គបសង្កត់រហយី  រមមង្បាននូវរសចកៅីវោិសត្ទព្យសមបតតិ ។ 
 ោតា  មតិតាំ  ស្រក្ខត  ឃក្ខរ  មាៅ យោមិត្តដ្ស៏ំខានបំ់ផុតកាុង្ផទោះរបស់
រយងី្ ។ 
 យតថ  ក្ខបាស្ាំ  ន  ជាននត ិ ជាតិយា  វបនក្ខយន  វា  ន  តតថ  ោនាំ  

្យិោថ  វស្មញ្ញញ តក្ខ្  ជ្ក្ខន  រព្េរៅកមនលង្មដ្េមិនមានអាកណ្ណរចោះដឹ្ង្ 
កមិ៏នគបបតី្បកានខ់លួនថា ខលួនមានោតិកំរណីតខពស់ោង្រគ ឬមានការសិកាខពង្់ោង្
រគរឡយី ។ 
 អទធ   ឯក្ខសា  ស្តាំ  ធក្ខោោ   ក្ខយា  មិក្ខតាត   មិតតោរក្ខទ្  ន  ចក្ខជ្  

ជ្ីវបតស្ារ ិ  ក្ខហតុ  ធមោមនុស្សរំ  មិតតកាេណ្ណរឭករ ញីនូវធម៌ រហយីមិន
េោះបង្មិ់តតកាុង្កាេមានអនតោយដ្េ់េីវតិ ធមរ៌បស់មិតតរោោះ រ ម្ ោះថាធមរ៌បស់ពួ្ក
សបបុរសរដ្ឋយពិ្ត។ 
 ទ្ុក្ខកាយ   ោក្ខល្ហិ  ស្ាំវាក្ខសា  អមិក្ខតតក្ខនវ  ស្រវទ  រៅរមួោមួយ
នឹង្ពួ្ករេ  ោទុំកាមកឲ្យោនិចច ដូ្ចរៅរមួោមួយសត្តូវ ។ 
 ន  វបស្សក្ខស្  អវបស្សក្ខដា  វបស្សក្ខដារិ  ន  វបស្សក្ខស្  មិនគួរទុកចិតត
កាុង្មនុសសមិនោបអ់ាន សូមបកីាុង្មនុសសមដ្េោបអ់ាន ក៏មិនគួរទុកចិតត ។ 
 ស្ចាាំ  ហក្ខវ  សាធុតរំ  រសានាំ  សចចៈ មានរសរេីសរសទាងំ្ពួ្ង្ ។ 

 ស្ចាាំ  ក្ខវ  អមតា  វាចា  សចចៈ ោវាចាមិនសាល ប ់។ 

 ក្ខោក្ខការតថមោិកា  ក្ខមតាត   រមតាត  ោរត្គឿង្គាតំ្ទរលាក ។ 

យាំ  ល្ទ្ធាំ  ក្ខតន  តុដារវាំ    បាននូវវតថុណ្ណរហយី  គួរមតរព្ញចិតតរដ្ឋយវតថុ 
រោោះ ។ 
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តុដាី  ស្ុខា  យា  ឥតរតីក្ខរន  រសចកៅីសរោៅ សរដ្ឋយបចច័យតាមមាន
តាមបាន ោរំសចកៅីសុខមកឲ្យ ។ 

រុតត្ាំ  វបយ  ោជាក្ខនា  រជ្ាំ  រ្យនតុ  ស្រវទ  ត្ព្ោះោោសូមរកាត្បោ-
ោស្រសៅ ឲ្យដូ្ចបិតារកាបុតតត្គបរ់ព្េ ។ 

ក្ខោក្ខភា  ធោោ នាំ  ររបរក្ខនាថ   រសចកៅីរលាម ភ ោអនតោយដនធមទ៌ាងំ្ពួ្ង្ ។ 

រញ្ញញ យ  មគ្គាំ  អល្ក្ខសា  ន  វបនទតិ  មនុសសខោិេត្ចអូស រមមង្មិន
រ ញីផលូវរដ្ឋយបញ្ញា រឡយី ។ 

ឧក្ខទទ តិ  នាតិមក្ខញ្ញយយ  វបជ្ជាំ  វា  ស្ិរបមថវា  ឯ្មបិ  ររបក្ខយា

ទតាំ  ជ្ីវបត្របការណាំ  កំុរមីេង្ខយវោិោ និង្សិេបៈថាតិចតួច របីរចោះរឆលៀវឆ្ងល ស 
សូមបមីតមា៉ាង្ កោ៏ឧបការៈចំររោះេីវតិបានមដ្រ ។ 

ឧតតមាំ  រណបិាក្ខតន  ស្៊ូរំ  ក្ខភក្ខទ្ន  វបជ្ក្ខយ  ហីនមនុរបទក្ខនន  

 វប្កក្ខមន  ស្មាំ  ជ្ក្ខយ  គបប ីាោះមនុសសខពង្ខ់ពស់ រដ្ឋយការត្កាបសំព្ោះ គបប ីាោះ
មនុសសរកលៀវកាល  រដ្ឋយការរធវីឲ្យមបកបាកស់ាមគគី គបប ីាោះមនុសសរថាកទាប
(កំណ្ណញ់) រដ្ឋយការឲ្យញឹកញយ គបប ីាោះមនុសសរសមីគាា  រដ្ឋយរធវីរសចកៅី
កាល ហាន ។ 

តថតាត នាំ  និក្ខវក្ខស្យយ យថា  ភ៊ូរប  រវឌ្ឍតិ  បញ្ញា រមមង្ចរត្មីនរដ្ឋយ
ត្បការណ្ណ គួរតមកេ់ខលួនទុករដ្ឋយត្បការរោោះ ។ 

ស្ណា ាំ  គ្ិរ ំ  អតថវត ឹ  រមុក្ខញ្ា   គួរបរញ្ចញវាចាពី្រោោះ មដ្េមាន
ត្បរយាេន ៍។ 

ស្តិមក្ខតា  ស្ទ  ភទ្ទាំ   អាកមានសតិ មានរសចកៅីចរត្មីនត្គបរ់ព្េ ។ 

ស្ទ្ធីធ  វបតថាំ  រុរបស្ស្ស  ក្ខស្ដាាំ  សទាធ ោត្ទព្យដ្ត៏្បរសីររបស់បុរស
(ស្រសៅី)កាុង្រលាក ។ 
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ស្នតុដាី  ធនាំ  ក្ខស្ដាាំ / ស្នតុដាី  ររមាំ  ធនាំ   រសចកៅីសរោៅ សោត្ទព្យដ្៏
ត្បរសីរ ។ 

អ្ិញ្ានាំ  នានុរតនតិ  ទ្ុកាយ   ទុការមមង្មិនធ្លល ក់ដ្េ់បុគគេមដ្េអស់
កង្វេ់ ។  

ទ្ឡិទ្ទិយាំ  ទ្ុ្យាំ  ក្ខោក្ខ្   រសចកៅីត្ក ោទុកាកាុង្រលាក ។ 

ក្ខោក្ខកាយ    ្ល្ាណិយា    សាធ ុ  បរញ្ចញវាចាេអ  ញុាងំ្ត្បរយាេនឲ៍្យ 
សរត្មច ។ 

ទ្ុក្ខកាយ   ោក្ខល្ហិ  ស្ាំវាក្ខសា  អមិក្ខតតក្ខនវ  ស្រវទ  ការរៅរមួគាា  
ោមួយបុគគេរេ ោទុំកាមកឲ្យោនិចច ។ 
 ក្ខស្ដាមុរគ្មញ្ា   ឧក្ខទ្តិ  ែិរបាំ  កាេរសព្គបម់នុសសេអោង្ខលួន ក៏េអ
រឡងី្ភាល ម ។ 
 ស្ក្ខរវ  អមិក្ខតត  តរត ិ ក្ខយា  មិតាត នាំ  ន  ទ្ុរោតិ  មិនត្បទូសោ៉ាយមិត្ត 
រមមង្ឆលង្ផុតសត្តូវទាងំ្ព្ួង្ ។ 
 អតិស្ក្ខនតរិ  នាស្មក្ខស្  មិនគួរទុកចិតតមនុសសមដ្េមកលង្រធវីោសាប់
រសាៀមរទ ។ 
 អតាត នាំ   ទ្មយនតិ  ស្ុរវតា  អាកត្បត្ពឹ្តតេអ រមមង្ហវកឹហាត់ខលួន ។ 

 តរសា  រជ្ហនតិ  បារ្មោាំ  សាធុេនរមមង្ ាោះបាបរដ្ឋយតបៈ ។ 

 នតថិ  បារាំ  អ្ុរវក្ខតា  រមមង្មិនមានដ្េ់អាកមិនត្បត្ពឹ្តត ។ 

 ស្ុ្ោនិ  អសាធ៊ូនិ  អតតក្ខនា  អហិតានិ  ច  យាំ  ក្ខវ  ហតិញ្ា   

សាធុញ្ា   តាំ  ក្ខវ  ររមទ្ុ្ករំ  កមមមដ្េមិនេអ និង្គាម នត្បរយាេន ៍េនរេរធវី
បានរដ្ឋយង្ខយ ឯកមមណ្ណមដ្េេអ រហយីមានត្បរយាេន៍ផង្ េនរេរធវីបាន
រដ្ឋយេំបាក ។ 
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 ស្រវតថ  រ៊ូជ្កិ្ខតា  ក្ខហាត ិ  ក្ខយា  មតិាត នាំ  ន  ទុ្រវតិ  បុគគេមិន
ត្បទូសោ៉ាយមិត្ត  រមមង្មានអាកបូោកាុង្ទីទាងំ្ពួ្ង្ ។ 
 មនាក្ខបា  ក្ខហាតិ  ែនតិក្ខកា  អាកអតធ់ន ់រមមង្ោទីរព្ញចិតតដនអាកដ្ដទ។ 

 ជ្ីវបតាំ  អនិចាតាំ  មរណាំ  និចាាំ  េីវតិមិនរទៀង្ មតរសចកៅីសាល បរ់ទៀង្ ។ 

 ស្ក្ខចាន  ្ិតតឹ  រក្ខរាតិ  មនុសសទទួេបានកិតតិយស រត្រោះភាព្រសាម ោះ
ត្តង្ ់។ 
 ររទុ្្យរូធាក្ខនន  ក្ខយា  អតតក្ខនា  សុ្ែមិចាត ិ ក្ខវរស្ាំស្គ្គស្ាំស្ក្ខដ្ឋា   

ក្ខវោ  ក្ខសា  ន  ររបមុចាតិ  បុគគេណ្ណត្បាថាា រសចកៅីសុខរដី្មបខីលួន រដ្ឋយការ
រធវីទុកាឲ្យដ្េ់អាកដ្ដទ បុគគេរោោះមតង្ត្ចបូកត្ចបេ់រដ្ឋយរព្ៀររវោ នឹង្មិនរចួផុត
អំពី្រព្ៀររោោះរឡយី ៕   

 

ចប់រដ្ឋយប ិបូណ្៌ 

r(0)s 
(ព្ងៃទី៤-១០-២០១៤) 
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ឯកកៈ ពួក ១ 

ធម៌ ១ មានឧបការៈច្រើន ........................................................១
ធម៌ ១ គួរកណំត់ដឹង  ........................................................១
ធម៌ ១ ជារំណណកននចេរកដីវិនាេ .............................................១
ធម៌ ១ ្ាេដ់ឹងបានចោយ្ក ........................................................១
ធម៌ ១ ណដលគួរឲ្យចកើតច ើង ........................................................១
ធម៌ ១ ណដលគួរដឹងរ្ាេ ់ ........................................................១
ធម៌ ១ ណដលគួរច ើញរ្ាេ់ .......................................................២
ធម៌ ១ ណដលគួររច្មើន  .......................................................២
ធម៌ ១ ណដលគួរលះបង ់  .......................................................២
ធម៌ ១ ណដលគួរចធវើឲ្យជាក់រ្ាេ ់.......................................................២ 

ទុកៈ ពួក ២ 

ចោកបាលធម៌ ២ យ៉ាង .......................................................៣
ធម៌ទមាាយចោក ២ យ៉ាង .......................................................៣
កមាាំង ២ យ៉ាង   .......................................................៣
ធមមចទេនានន្រះតថាគត ២ យ៉ាង ............................................៣
ធម៌២្បការនាំឲ្យសាបេូន្យ្រះេទធមម ............................................៣
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បគុគលពាល ២ រួក(មាន៦ចលើក) ............................................៣ 
លកខណៈបុគគលពាល ២ យ៉ាង ........................................................៥
បុគគល២រួកណតងចពាលបង្ការ់្រះតថាគត(មាន៣ចលើក)......................៥ 
គតិ ២ របេម់ិច្ឆាទិដឋិកបគុគល ........................................................៦
ឋានៈ ២ របេ់បុគគលមានេីល ........................................................៦
ធម៌២្បការជារំណណកននវិជាា ........................................................៦
ភូមិ ២ យ៉ាង  ..................................................................៦
បរិេ័ទមាន ២ រួក ..................................................................៦
បុគគល ២ រកួ  ..................................................................៦
មាតុ្ាមមិនណអែតនឹងធម២៌យ៉ាង ............................................៧
ចេរកដីេុខ២យ៉ាង(មាន៩ចលើក) ............................................៧ 
វិមុតតិមាន ២ យ៉ាង ..................................................................៨
ធម៌ ២ យ៉ាង  ..................................................................៨ 
អាេវៈណតងរច្មើនដល់បុគគល២រួក(មាន២ចលើក) .......................៨ 

ចេរកដី្បាថាា ២ យ៉ាង  ........................................................៩
បុគគល ២ រកួរកបានចោយ្ក(មាន២ចលើក) ..................................៩ 
ធម៌ ២ នាឲំ្យចកើតរាគៈ  ........................................................៩
ធម៌ ២ នាឲំ្យចកើតចោេៈ ........................................................៩
ធម៌ ២ នាឲំ្យចកើតេមាាទិដឋិ .....................................................១០
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អាបតតិ ២ យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................១០ 
ណែនដីមាន ២ យ៉ាង  .....................................................១០
ធម៌លែ ២ យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................១០
ធម៌ចធវើឲ្យលែ ២ យ៉ាង  .....................................................១១
ការបូជាមាន ២ យ៉ាង(មាន៣ចលើក) ..........................................១១ 
ោន ២ យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................១១ 
ច្ឆគៈមាន ២ យ៉ាង  .....................................................១២
េងគហៈមាន ២ យ៉ាង  .....................................................១២
បដិេនាារៈមាន ២ យ៉ាង .....................................................១២
ការណេវងរក ២ យ៉ាង(មាន២ចលើក) ..........................................១២ 
ការេន្សំ ២ យ៉ាង(មាន២ចលើក) ..........................................១២ 
កមមោាន២យ៉ាង(មាន២ចលើក) ....................................................១៣
វិបតតិ ២ យ៉ាង  ...............................................................១៣
េម្បោ ២ យ៉ាង ...............................................................១៣
វិេុទធិ ២ យ៉ាង  ...............................................................១៣
ធម៌២មានឧបការៈច្រើន...............................................................១៤
ធម៌ចមា ២ យ៉ាង ................................................................១៤
នងៃរូលវេ្ាមាន ២ ................................................................១៤
ទិដឋិ ២ យ៉ាង(មាន៤ចលើក) .....................................................១៤ 
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ទិដឋិវិបតតិ ២ យ៉ាង ................................................................១៥
និមិតត ២ យ៉ាង  ................................................................១៥
ធម៌២យ៉ាងគរួចធវើឲ្យជាក់រ្ាេ់ .....................................................១៥ 
បដិបោ ២ យ៉ាង ................................................................១៥
ែលូវឆ្ងាយ ២ យ៉ាង ................................................................១៥
ចេរកដី្េោញ់ចកើតចោយចហតុ ២ យ៉ាង ...............................១៦
អនដរាយ ២ យ៉ាង ................................................................១៦
ចដៅ ២ យ៉ាង  ................................................................១៦
េោា ២ យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................១៦ 
ជរា ២ យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................១៦ 
មរណៈ ២ យ៉ាង ................................................................១៦
បទោានរបេ់េីល ២ យ៉ាង ....................................................១៧
ចទេនា ២ យ៉ាង ...............................................................១៧ 
រូប ២ យ៉ាង  ...............................................................១៧
េង្ការ ២ យ៉ាង  ...............................................................១៧
ឈាន២យ៉ាង(មាន២ចលើក) ....................................................១៧ 
អរិយបុគគល ២ រួក ................................................................១៨
្រះនិពាាន ២ យ៉ាង ................................................................១៨
បរមតថធម ៌២ យ៉ាង ................................................................១៨
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េរចៈ ២ យ៉ាង  ................................................................១៨
កាម ២ យ៉ាង  ................................................................១៩
កណនលង២របេ់ទុេ្សីលបុគគល .....................................................១៩
ចរលជួបាា្តូវចធវើកិរច២យ៉ាង .....................................................១៩
ចេរកដី្េោញ់ ២ យ៉ាង .....................................................១៩
មិតត ២ រួក(មាន២ចលើក) .....................................................១៩ 
ការជាប់រំពាក់ ២ យ៉ាង  .....................................................១៩
ចេរកដីចេេហា ២ យ៉ាង  .....................................................២០
អារមមណ៍ជាទី្េោញ់២យ៉ាង .....................................................២០
វិរាគៈ ២ យ៉ាង  ...............................................................២០
វិមុតតិ ២ យ៉ាង  ...............................................................២០
បុគគល ២ រកួចគឲ្យណអែតបានចោយ្ក ..........................................២០
បុគគល២រួកចគឲ្យណអែតបានចោយង្កយ ..........................................២១
រកខុ ២ យ៉ាង  ...............................................................២១
មំេរកខុមាន ២ យ៉ាង ...............................................................២១
វិន័យ ២ យ៉ាង(មាន២ចលើក) ....................................................២១ 
បេ្សទធិ ២ យ៉ាង ...............................................................២១
អនដធម ៌២ យ៉ាង ...............................................................២២
េរចញ្ញាណមាន ២ យ៉ាង ....................................................២២
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តថាគតញ្ញាណ ២ យ៉ាង ....................................................២២
ចរាគមាន ២ យ៉ាង ...............................................................២២
េីល ២ រួក(មាន៧ចលើក) ....................................................២២
េមាធិ២យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................២៤ 
បញ្ញា ២ យ៉ាង  ...............................................................២៤ 
ហានភាគិយធម៌ ២ យ៉ាង .....................................................២៤
វិចេេភាគិយធម៌ ២ យ៉ាង .....................................................២៤
ធម៌២ណដលគរួចធវើឲ្យចកើតច ើង .....................................................២៤
អារមមណ៍មាន ២ យ៉ាង  .....................................................២៤
ឥោារមមណ៍មាន ២ យ៉ាង .....................................................២៥
បរិកប្បិោារមមណ៍មាន ២ យ៉ាង .....................................................២៥
កប្បមាន ២ យ៉ាង ...............................................................២៥
បញ្ញតតិមាន ២ យ៉ាង ...............................................................២៥
បរិចភាគរួម ២ យ៉ាង ...............................................................២៦
្រះធម៌ ២ យ៉ាង ...............................................................២៦
្រះេង្ឃ ២ រួក ...............................................................២៦
ធម៌ ២ យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................២៦ 
ទុកខ ២ យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................២៦
េុទធិ ២ យ៉ាង  ...............................................................២៧
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បាវរនៈ ២ យ៉ាង ...............................................................២៧
ធុរៈ ២ យ៉ាង  ...............................................................២៧
េម្បោ ២ យ៉ាង ...............................................................២៧
ចេរកដី្បាថាាេច្មរចោយអងគ ២ .........................................២៧
េរណគមន៍ោរ់ចោយចហតុ ២ ..........................................២៨
ែលននការោរ់ន្តេរណគមន៍. ២ ..........................................២៨
និចរាធមាន ២  ...............................................................២៨
ភារេូន្យ ២ យ៉ាង ...............................................................២៨ 
ភិកខុ្តូវចគោេ់ចតឿនាំងកេុងធម ៌២ យ៉ាង ...............................២៨
វិធីេមាោន ២ យ៉ាង ...............................................................២៨
ចហតុឲ្យចកើតសាមគគី ២ យ៉ាង .....................................................២៩
កាយ ២ យ៉ាង  ...............................................................២៩
បុគគលឲ្យោនមិនចកើតច្ពាះចហតុ ២ យ៉ាង ...............................២៩
បុងុជជន ២ រកួ  ...............................................................២៩
លកខណៈបុគគលច ើញខុេ ២ យ៉ាង(មាន៣ចលើក) ....................២៩ 
មហាេង្រ្ង្កាមចោក.២  ....................................................៣០
បលិចពាធរបេ់កឋិន ២ យ៉ាង ....................................................៣០
កមាាំង្រះតថាគត ២ យ៉ាង ....................................................៣០
ចហតុនាំឲ្យនាគ្តលប់ខលួន ២ យ៉ាង ..........................................៣១
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េីមាមាន ២ យ៉ាង ...............................................................៣១
បាដិចមាកខមាន២យ៉ាង ...............................................................៣១
ហតថបាេ ២ យ៉ាង ...............................................................៣១
េុទធនតបរិវាេណរកជា២ ...............................................................៣២
នានាេំវាេមាន ២ យ៉ាង ....................................................៣២
បរិចភាគ ២ យ៉ាង ...............................................................៣២
េញ្ញា ២ យ៉ាង  ...............................................................៣២
ចោេមាន ២  ...............................................................៣៣
កថា ២ យ៉ាង  ...............................................................៣៣
ធម៌ ២ យ៉ាងគួរលះបង ់...............................................................៣៣
ធម៌នាំឲ្យសាបេូន្យ ២ យ៉ាង ....................................................៣៣
ធម៌នាំឲ្យរច្មើន ២ យ៉ាង ....................................................៣៣ 
វុឌ្ឍិ ២ យ៉ាង  ...............................................................៣៣ 
រហុេ្សូត ២ យ៉ាង ...............................................................៣៣
វតថុណដលាំងចៅយូរ.២ ...............................................................៣៤
ការច្ជើេចរើេ២យ៉ាង ...............................................................៣៤
ជាតិមាន ២ យ៉ាង ...............................................................៣៤
្ទរ្យ ២ យ៉ាង  ...............................................................៣៤
ចមាា ២ យ៉ាង  ...............................................................៣៤
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ការង្ករមាន ២ យ៉ាង ...............................................................៣៥
េិល្បសាង្រ្េដមាន ២ យ៉ាង ....................................................៣៥
ចភទមាន ២ យ៉ាង ...............................................................៣៥
ពាក្យចជរមាន ២ យ៉ាង ...............................................................៣៥ 
ភារេូន្យ ២ យ៉ាង ...............................................................៣៥
និយមធម៌ ២ យ៉ាង ...............................................................៣៥
បួេ ២ យ៉ាង  ...............................................................៣៥
វតថរនធន៍មាន ២ យ៉ាង ...............................................................៣៥ 

កាយរនធន៍មាន២ណបប ...............................................................៣៦
វិជាាមាន ២ យ៉ាង ...............................................................៣៦ 

តិកៈ ពួក៣ 

ធម៌ ៣ មានឧបការៈច្រើន ....................................................៣៧
ញាណ ៣ យ៉ាង(មាន២ចលើក) ....................................................៣៧
បរិញ្ញា ៣ យ៉ាង  ...............................................................៣៧
វិជាា ៣   ...............................................................៣៨
បុគគលពាល្បកបចោយធម៌ ៣ ....................................................៣៨
បណឌិត្បកបចោយធម៌ ៣ ....................................................៣៨
បុគគលពាលមានលកខណៈ ៣ ....................................................៣៨
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បណឌិតមានលកខណៈ ៣ ....................................................៣៨
បុគគលពាល ៣ រួក  ....................................................៣៩
បុគគលពាល្បកបចោយធម៌៣ធ្លាក់នរក ..........................................៣៩
បុគគល ៣ រកួមានកេុងចោក ....................................................៣៩
ភិកខុ្បតិបតតមិិនខុេ ៣ យ៉ាង ....................................................៣៩
ទុរចរិត ៣ យ៉ាង  ...............................................................៣៩
េុររិត ៣ យ៉ាង ................................................................៤០
អេកែ្ារ្បកបចោយធម៌ ៣ យ៉ាងមិនគួរបានចភាគៈ .....................៤០
អេកែ្ារ្តូវ្បកបចោយធម៌ ៣ យ៉ាង ..........................................៤០
បុគគល៣រួកមានកេុងចោក(មាន៤ចលើក) ...............................៤១ 
អាធិបចតយ្យ ៣ យ៉ាង ................................................................៤១
របេ់៣យ៉ាងននកុលបុ្តមានេោា ..........................................៤២
លកខណៈបុគគលមានេោា ៣ យ៉ាង ..........................................៤២
េោា ៣ យ៉ាង  ...............................................................៤២
េប្បុរិេប្បញ្ញតតិ ៣ យ៉ាង .....................................................៤២
េងខតលកខណៈ ៣ យ៉ាង .....................................................៤២
អេងខតលកខណៈ ៣ យ៉ាង ....................................................៤៣
ភិកខុមារយទអា្កក់ចោយធម៌ ៣ ..........................................៤៣
អកុេលមូល ៣ ...............................................................៤៣
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កុេលមូល ៣  ...............................................................៤៣
ឧចបាេង ៣ យ៉ាង ...............................................................៤៣
ឧចបាេង ៣ ្បចភទ ...............................................................៤៣
ឧចបាេងមានអងគ ៣ ................................................................៤៥
េមណកិរច ៣ យ៉ាង ................................................................៤៥
េិកាា ៣ យ៉ាង  ................................................................៤៥
េចញាជនៈ ៣ យ៉ាង ................................................................៤៥
បរិេ័ទមាន ៣ រួក ................................................................៤៦
ភិកខុជាបុញ្ញចកខតត្បកបចោយធម៌ ៣ ..........................................៤៦
ធមមជាតិមិនណអែត ៣ យ៉ាង .....................................................៤៦
ធម ៌៣ នាំឲ្យចកើតកមម ................................................................៤៦
បុគគល ៣ រកួណតងចៅកាន់អបាយ ..........................................៤៧
បុគគល ៣ រកួក្មមានកេុងចោក ..........................................៤៧
បុគគល ៣ រកួ(មាន៣ចលើក) ....................................................៤៧
វិបតតិ ៣ យ៉ាង ..........................................................................៤៨
េម្បោ ៣ យ៉ាង ...............................................................៤៨
វិបតតិ ៣ យ៉ាងចទៀត ................................................................៤៨
េម្បោ ៣ យ៉ាងចទៀត ................................................................៤៨
េម្បោ ៣ យ៉ាងចទៀត ................................................................៤៨



-1004- 

 

ចេរកដីរច្មើន ៣ យ៉ាង ................................................................៤៩
ការសាាត ៣ យ៉ាង ................................................................៤៩
ភារជាអេក្បាជញ ៣ យ៉ាង .....................................................៤៩
មាតុ្ាម្បកបចោយធម៌ ៣ ណតងធ្លាក់អបាយ ...............................៤៩
វតថ ុ៣ ្តូវបទិបាំង ................................................................៤៩
វតថ ុ៣ ចបើកចទើបរុងចរឿង ................................................................៥០ 
ភិកខុជាបុញ្ញចកខតតចោយធម៌ ៣ .....................................................៥០
បរិេ័ទ ៣ រកួ  ................................................................៥០
មិ្ត្បកបចោយអងគ៣គរួចេរគប់ ..........................................៥០
ភិកខុ្បកបចោយអងគ ៣ ................................................................៥០
បុគគលធ្លាក់នរកចោយធម៌ ៣ .....................................................៥១
បុគគលពាល្បកបចោយធម៌៣(មាន២ចលើក) ...............................៥១ 
ថាាយបងគំមានអងគ ៣ ...............................................................៥២
បដិបោ ៣ យ៉ាង ...............................................................៥២
រច្មើនធម៌ ៣ ចដើម្បីដឹងរ្ាេ់នូវរាគៈ ..........................................៥២
អកុេលវិតកកៈ ៣យ៉ាង ...............................................................៥២
កុេលវិតកកៈ ៣ យ៉ាង ...............................................................៥២
ធ្លតុ៣យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................៥២ 
តណ្ហា៣យ៉ាង(មាន៣ចលើក) ....................................................៥៣ 
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អាេវៈ ៣ យ៉ាង ...............................................................៥៣
ភរ ៣ យ៉ាង  ................................................................៥៤
ការណេវងរក ៣ យ៉ាង ................................................................៥៤
មានះ ៣ យ៉ាង  ................................................................៥៤
អនតៈ(រំណណក)៣យ៉ាង ................................................................៥៤
ចវទនា ៣ យ៉ាង  ................................................................៥៤
លំបាក ៣ យ៉ាង ................................................................៥៥
រាេី ៣ យ៉ាង  ................................................................៥៥
កងវល់ ៣ យ៉ាង  ................................................................៥៥
ចភលើង ៣ យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................៥៥ 
េង្ការ ៣ យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................៥៥ 
ភិកខុច្ឆេ់ ៣ រួក ................................................................៥៦
បុញ្ញកិរិយវតថុ ៣ យ៉ាង ...............................................................៥៦
បញ្ញា៣យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................៥៦ 
ចហតុឲ្យចកើតបញ្ញា ៣ យ៉ាង ....................................................៥៧
អាវុធ ៣ យ៉ាង  ...............................................................៥៧
រកខុ ៣ យ៉ាង  ...............................................................៥៧
ភាវនា៣យ៉ាង(មាន២ចលើក) ....................................................៥៧ 
អនុតតរិយៈ ៣ យ៉ាង ................................................................៥៨
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េមាធិ៣យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................៥៨ 
ចកាេលល ៣ យ៉ាង ................................................................៥៨ 
្េវឹង ៣ យ៉ាង  ................................................................៥៨
វិហារធម៌ ៣ យ៉ាង ................................................................៥៩ 
អមាាបុតតិកភ័យ ៣ យ៉ាង .....................................................៥៩
បតុត៣រួក(មាន២ចលើក) .....................................................៥៩
បាដិហារ្យ ៣ យ៉ាង ................................................................៥៩ 
រតនៈ ៣ យ៉ាង  ................................................................៦០
ពាក្យថារតនៈ  ................................................................៦០
្រះរុទធ៣រកួ(មាន២ចលើក) .....................................................៦០ 
រុទធគុណ ៣ យ៉ាង ...............................................................៦១ 
ឱវាទ្រះរទុធ ៣ យ៉ាង ................................................................៦១
ភ័យ ៣ យ៉ាង ..........................................................................៦១ 
ោនមានអងគ ៣  ................................................................៦១
ោនេម្បតតិ ៣ យ៉ាង ...............................................................៦២
ោនមាន ៣យ៉ាង(មាន២ចលើក) ..........................................៦២ 
ោនប្បចភទ ៣ យ៉ាង ...............................................................៦២
េចនាៅេ ៣ យ៉ាង ...............................................................៦២
ការសាាល់្បមាណ ៣ យ៉ាង ....................................................៦៣



-1007- 

 

ចេរកដីេៃប់ ៣ យ៉ាង ...............................................................៦៣
បុច្ឆា ៣ យ៉ាង  ...............................................................៦៣
វិចមាកខ ៣ យ៉ាង  ...............................................................៦៣
ចទវា ៣ រកួ  ................................................................៦៤
្រះេទធមម៣យ៉ាង ................................................................៦៤
បរិយតតិ ៣ យ៉ាង ................................................................៦៤
បុគគលរច្មើន ៣ រួក ................................................................៦៤
បុគគលគួរចាររ៣រួក ................................................................៦៥
វិចវក ៣ យ៉ាង  ................................................................៦៥ 
ន្តលកខណ ៍៣ យ៉ាង ................................................................៦៥ 
បិដកោំង ៣  ...............................................................៦៥
អតថបិដកោងំ ៣ ................................................................៦៦
ជច្ៅបិដកោំង ៣ ................................................................៦៨
រុទធររិយ ៣ យ៉ាង ................................................................៦៨
រុទធេម្បោ ៣ យ៉ាង ................................................................៦៨
ចសាាបនេបុគគល៣រកួ ................................................................៦៨
វដដៈ ៣ យ៉ាង  ................................................................៦៨
េម្បតតិ ៣ យ៉ាង ................................................................៦៩
ធម៌ ៣ យ៉ាង  ................................................................៦៩
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ឧទទិេបុណ្យ្បកបចោយអងគ៣ .....................................................៦៩
ោន ៣ ្បចភទ  ................................................................៦៩
ធមមោន ៣ យ៉ាង ...............................................................៧០
សារ់បរិេុទធ ៣ យ៉ាង ...............................................................៧០
ភារៈ ៣ យ៉ាង  ...............................................................៧០
ច្គឿងែូរែង់ននេីល ៣ យ៉ាង ....................................................៧០
ចហតុឲ្យចកើតបុណ្យ ៣ យ៉ាង ....................................................៧០
រំណង ៣ យ៉ាង ...............................................................៧១
មនុេ្សខជិលមានលកខណៈ៣យ៉ាង ..........................................៧១
សាាប់៣យ៉ាង(មាន២ចលើក) ....................................................៧១
វតថុមិនចរះណអែត៣យ៉ាង ...............................................................៧១
អនុេ័យ ៣ យ៉ាង ...............................................................៧២
ទិដឋិ៣យ៉ាង(មាន២ចលើក) ....................................................៧២ 
វិបោាេ ៣ យ៉ាង ...............................................................៧២
បហានៈ ៣ យ៉ាង  .....................................................៧២
េមាបតិត ៣ យ៉ាង ...............................................................៧៣
មានរដូវ ៣ កេុង១ឆ្ងាំ ...............................................................៧៣
ចខតតមាន ៣ យ៉ាង ...............................................................៧៤
ចកាោហល៣យ៉ាង ...............................................................៧៥
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បុគគលពាល-បណឌិត្បកបចោយធម៌៣ ..........................................៧៥
អាច្ឆរ្យ៣រួកមានឧបការៈច្រើនដល់េិេ្ស ...............................៧៦
បុគគល៣រួកមានកេុងចោក ....................................................៧៦ 
ធម៌៣យ៉ាងឲយ្ចកើតអកុេលមូល .........................................៧៦
ភិកខុជាបុញ្ញចកខតត្បកបចោយអងគ ៣ ..........................................៧៦
អាមិេៈ៣យ៉ាង ...............................................................៧៧
ចរតនា ៣ យ៉ាង ...............................................................៧៧
អេុរកាយ ៣ រួក ...............................................................៧៧
(ចទវអេុរកាយមាន៦) ....................................................៧៧
ចេដរអេុរមាន ៣ រូប ...............................................................៧៧
ចបតតិអេុរកាយមាន ៣ រកួ ....................................................៧៨
និមិតត ៣ យ៉ាង  ...............................................................៧៨
នាេនា ៣ យ៉ាង ...............................................................៧៨
ចាររ ៣ យ៉ាង  ...............................................................៧៩
អំរីេីល៣រកួ(មាន៥ចលើក) ....................................................៧៩ 
គហដឋេីល ៣ យ៉ាង ................................................................៨០
វិរតិ ៣ យ៉ាង  ................................................................៨១
ចវទនា ៣ យ៉ាង  ................................................................៨១
កមម ៣ យ៉ាង  ................................................................៨១
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ោារ ៣ យ៉ាង  ................................................................៨១
្បចយជន៍ ៣ យ៉ាង ................................................................៨១
ចោក៣យ៉ាង(មាន២ចលើក) .....................................................៨២ 
េមងៈ ៣ យ៉ាង ...............................................................៨២
េរើរៈមានកាយ៣កំណ្ហត ់ .....................................................៨២ 
េមេីេីបុគគល៣រួក ...............................................................៨៣
អនដរាយ៣យ៉ាង ...............................................................៨៣
ចពាធិកាល ៣  ...............................................................៨៣
អារមមណ៍៣របេ់បដិេនធិរិតត .....................................................៨៤
េតវតិរច្ឆានមានេញ្ញា ៣ .....................................................៨៥
្រះចពាធិេតវ្បេូតភាាមចរះនិយយ៣ជាតិ ...............................៨៥
និពាាន ៣ ្បការ ................................................................៨៦
មិតតណបកាាច្ពាះចហត ុ៣ .....................................................៨៦
មិតតរាប់អានាាយូរចោយចហតុ ៣ ..........................................៨៧
ឧបនិេ្ស័យ ៣ យ៉ាង ...............................................................៨៧
គមពីរន្តចវទរបេ់្ពាហមណ៍.៣ ....................................................៨៧
្រះអាទិចទរកេុងសាេនា្ពាហមណ៍ ..........................................៨៩
េរណគមន៍ចៅហមងចោយចហតុ ៣ ..........................................៩១ 
ឈានសាបេូន្យចោយចហតុ ៣ ..........................................៩១
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វតថ ុ៣ បទិបាងំន្តលកខណ៍ .....................................................៩១
ឧបេម្បោ ៣ យ៉ាង ................................................................៩១
បរវជាាមានអងគ ៣ ...............................................................៩២
ចងយ្យេំវាេ៣យ៉ាង ...............................................................៩២
ចហតុឲ្យង្រ្េតីាំងគភ៌៣យ៉ាង .....................................................៩២
េង្ឃចលើកវតតចោយចហតុ ៣ ....................................................៩៣
បបញ្ចធម ៌៣ យ៉ាង ...............................................................៩៣
មានះ ៣ យ៉ាង  ...............................................................៩៣
វតថ ុ៣ យ៉ាងាានែល ...............................................................៩៣
រច្មើនធម៌៣ លះធម៌៣(មាន២ចលើក) ..........................................៩៣
លកខណៈ៣ននបុគគលឧេា្ហ៍ .....................................................៩៤
បុគគលចដកលក់មិនេេិទធ៣រួក .....................................................៩៤
េរចៈ ៣ យ៉ាង  ................................................................៩៤
បុគគលទន់ចខា្យ៣រួក ................................................................៩៤ 
កប្បមាន ៣ យ៉ាង ................................................................៩៥
ទុកខា ៣ យ៉ាង  ................................................................៩៥
លមែចទេនា ៣ យ៉ាង ................................................................៩៥
អតតភារ ៣ យ៉ាង ................................................................៩៦
េម្បោ ៣ យ៉ាង ...............................................................៩៧
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ចទេនា ៣ យ៉ាង ...............................................................៩៧
សាេនាមាន៣យ៉ាង ...............................................................៩៧
កថាមាន ៣ យ៉ាង ...............................................................៩៧
្រះរុទធ្ទង់្បចៅេតវចោយអាការៈ៣យ៉ាង ...............................៩៧
ខ្នាតបា្ត ៣ យ៉ាង ................................................................៩៨
អ្ត ៣ យ៉ាង  ................................................................៩៨
វតត ៣ យ៉ាង  ................................................................៩៨
ឧប្បងកិរិយ៣យ៉ាង ................................................................៩៨
េតវចោកមិនដរូាាច្ពាះធម៌ ៣ ..........................................៩៨
កិចលេ ៣ យ៉ាង ................................................................៩៩
េមងៈ ៣ យ៉ាង ................................................................៩៩
វិបតតិរបេ់កងិន៣យ៉ាង ................................................................៩៩
េម្បតតិរបេ់កងិន៣យ៉ាង ..................................................១០០
រទធេីមា ៣ យ៉ាង .............................................................១០០
អរទធេីមា ៣ យ៉ាង .............................................................១០០
េីមាេម្បតតិ ៣ យ៉ាង .............................................................១០០
ឧចបាេង៣យ៉ាង(មាន៣ចលើក) .......................................១០០
អលជជីចោយចហតុ ៣ យ៉ាង ..................................................១០១
លជជីចោយធម៌៣យ៉ាង .............................................................១០១ 
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េណមដងអាបតតិចោយអងគ៣យ៉ាង ..................................................១០២
ការ្បាប់អាបតតិចោយអាការៈ៣ ..................................................១០២
សាានទីគួររូលវេ្ា៣យ៉ាង ..................................................១០២
បវារណ្ហចោយសាាន៣យ៉ាង ..................................................១០២
វិបតតិ៣យ៉ាង .......................................................................១០៣
ន្តរីវរមាន៣យ៉ាង .............................................................១០៣
្ទនាប់ចជើង៣យ៉ាង .............................................................១០៤
រតតិចរេទរបេ់បារិវាេិកភិកខុ៣យ៉ាង .......................................១០៤
េចមាធ្លនបរិវាេណរកជា ៣ ..................................................១០៤ 
អំរីអាេនៈ  និង បុគគល៣រួក ..................................................១០៥
សាាន៣យ៉ាងរបេ់េតវ៣រួក ..................................................១០៥
វាេនាបារមី៣យ៉ាង .............................................................១០៦
ធមមារបេ់ង្រ្េដី៣យ៉ាង .............................................................១០៦
អរុណ៣្បចភទ .............................................................១០៧
បរិវដដៈ ៣  .............................................................១០៧
កុហនាមាន៣យ៉ាង .............................................................១០៧
ខនតីមាន៣្បចភទ .............................................................១០៧
រកខុ ៣ យ៉ាង  .............................................................១០៨
ចសាតៈ ៣ យ៉ាង .............................................................១០៨
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បដិភាណ៣យ៉ាង .............................................................១០៨
ទកខិចណ្ហទកមាន ៣ .............................................................១០៨
កមម ៣ យ៉ាង ........................................................................១០៨
ន្តកូដធម ៌៣ យ៉ាង .............................................................១០៩
ធម៌៣របេ់វិបេ្សនាកមមោាន ..................................................១០៩ 

ចតុកកៈ ពួក ៤ 

រកកធម៌៤យ៉ាង ........................................................................១១០
េតិប្បោាន ៤ ........................................................................១១០
អាហារ៤យ៉ាង ........................................................................១១០
អនលង់៤យ៉ាង ........................................................................១១១
ចយគៈ៤យ៉ាង ........................................................................១១១
វិចេេភាគិយធម៌៤យ៉ាង ..................................................១១១
េមាធិ៤យ៉ាង .......................................................................១១២
ញាណ៤យ៉ាង .......................................................................១១២
េរចៈ៤យ៉ាង .......................................................................១១២
សាមញ្ញែល ៤ .......................................................................១១៣
ញាណ៤យ៉ាងចទៀត .............................................................១១៣
អរិយធម៌៤យ៉ាង .............................................................១១៣
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បុគគលឃ្លាតច្ឆកធមមវិនយ័ចោយធម៌៤យ៉ាង .............................១១៤
បុគគពាល្បកបចោយធម៌៤(មាន២ចលើក) .............................១១៤ 
េប្បុរេ្បកបចោយធម៌ ៤ ..................................................១១៥
បុគគល៤រួក(មាន៥ចលើក) ..................................................១១៥
បុគគល៤រួកកេុងចោក(មាន១០ចលើក) .......................................១១៨
ចម មាន៤យ៉ាង .............................................................១២១
កែមមាន៤យ៉ាង  .............................................................១២១
អនលង់ទឹកមាន៤យ៉ាង .............................................................១២១
បុគគល៤រួកដូរណែលសាាយ ..................................................១២២
បុគគល៤រួកច្បៀបដូរកណដុរ ..................................................១២២
បុគគល៤រួកច្បៀបដូរចា ..................................................១២២
បុគគល៤រួកច្បៀដូរអេិររិេ .................................................១២៣
្តូវរក្ាេតិកេុងធម៌៤យ៉ាង .................................................១២៣
ភ័យ៤យ៉ាង(មាន៦ចលើក) .................................................១២៣
ចវសារជជញ្ញាណ៤យ៉ាង  ..................................................១២៥
បរច័យនាំឲ្យចកើតតណ្ហា៤យ៉ាង ..................................................១២៥
បធ្លន៤យ៉ាង  .............................................................១២៦
អគគប្បញ្ញតតិ៤យ៉ាង .............................................................១២៦
អគតិ៤យ៉ាង  .............................................................១២៦
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នាគតិ៤យ៉ាង  ............................................................១២៧
ធម៌ចធវើឲ្យជាចងរៈ៤យ៉ាង .................................................១២៧
អរិយវង្ស៤យ៉ាង ............................................................១២៧
ធមមបទ៤យ៉ាង  .............................................................១២៨
េងគហវតថុ៤យ៉ាង .............................................................១២៨
អគគប្បសាទ៤យ៉ាង .............................................................១២៨
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៤យ៉ាងចៅជិត្រះនិពាាន ............................១២៩
បញ្ញារ្ាករណ៤៍យ៉ាង .............................................................១២៩
របេ់៤យ៉ាងឆ្ងាយរីាាន្កណលង .......................................១២៩
វិបោាេ៤យ៉ាង .............................................................១៣០
ឧបកកិចលេ៤យ៉ាងរបេ់្រះរនទ-្រះអាទិត្យ ............................១៣០
ឧបកកិចលេ៤យ៉ាងរបេ់េមណ្ពាហមណ៍ ............................១៣០
ការហូរមកននបុណ្យ៤យ៉ាង ..................................................១៣១
េង្កាេ៤យ៉ាង   ..................................................១៣១
ធម៌៤យ៉ាងនាំឲ្យបានជួបាា .................................................១៣២
ឋានៈ៤យ៉ាងននចភាជនាហារ .................................................១៣២
ធម៌្ក៤យ៉ាង(មាន២ចលើក) .................................................១៣២
ការណបងណរក្ទរ្យ៤្បការ .................................................១៣៣
គិហិេុខ៤យ៉ាង  .................................................១៣៣
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មាាបិាមានចឈាាះ៤យ៉ាង .................................................១៣៣
វិបតតិកេុងេម័យ្រះរាជាមនិ្បកបចោយធម៌ ............................១៣៤
អបណណកប្បដិបោ៤យ៉ាង(មាន២ចលើក) ............................១៣៦
អេប្បុរេ្បកបចោយធម៌៤យ៉ាង ......................................១៣៧
អគគធម៌៤យ៉ាង(មាន២ចលើក) .................................................១៣៧
អរិចនតយ្យ៤យ៉ាង  ..................................................១៣៨
ទកខិណ្ហវិេុទធិ៤្បការ .............................................................១៣៨
ជំនួញ៤្បចភទ  .............................................................១៣៨
អឋានៈ៤យ៉ាងរបេ់មាតុ្ាម ..................................................១៣៩
បុគគល្បកបចោយធម៌៤ណតងធ្លាក់នរក(មាន៧ចលើក) ..................១៣៩
រនលឺមាន៤យ៉ាង  .............................................................១៤១
រេមីមាន៤យ៉ាង  .............................................................១៤១
កាលននកុេលមាន៤យ៉ាង ..................................................១៤១
វរីទុរចរិត៤យ៉ាង .............................................................១៤២
វរីេុររិត៤យ៉ាង .............................................................១៤២
សារៈ៤យ៉ាង  .............................................................១៤២
ឥង្រ្នទិយ៤យ៉ាង  .............................................................១៤២
រលៈ៤យ៉ាង(មាន៥ចលើក) ..................................................១៤៣ 
ចរាគរបេ់បរវជិត៤យ៉ាង ..................................................១៤៤
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បរិហានធម៌៤យ៉ាង .............................................................១៤៤
ធម៌៤យ៉ាងនាំឲ្យសាបេូន្យ្រះេទធមម .......................................១៤៤
បដិបោ៤យ៉ាង(មាន២ចលើក) .................................................១៤៥
ចយធ្លជីវៈ្បកបចោយអងគ៤ ..................................................១៤៦
ធម៌៤យ៉ាងាានរណ្ហធ្លនាបាន ..................................................១៤៦
ធម៌៤យ៉ាងបុគគល្តូវដឹង ..................................................១៤៦
ធមមជាត៤យ៉ាង  .............................................................១៤៧
អេក្បាជញ៤រួក  .............................................................១៤៧
កមម៤យ៉ាង .......................................................................១៤៧
ដំចណក៤យ៉ាង  .............................................................១៤៨
ងូបារហបុគគលមាន៤រួក ..................................................១៤៨
បញ្ញាវុឌ្ឍិ៤យ៉ាង .............................................................១៤៨
អចនេនា៤យ៉ាង .............................................................១៤៨
្តកូលសាបេូន្យចោយចហតុ៤ .......................................១៤៨
្តកូលាំងចៅចោយធម៌៤ ..................................................១៤៩
ភិកខុជាបុញ្ញចកខតតចោយធម៌៤ ..................................................១៤៩
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៤មិនគួរចៅន្រសាាត់ ............................១៤៩
រូបឈាន៤យ៉ាង .............................................................១៥០
អរូបជ្ាន៤យ៉ាង .............................................................១៥០
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អប្បមញ្ញា ៤  .............................................................១៥០
អបចេ្សនធម៌៤យ៉ាង .............................................................១៥០
ចសាាបតតិយងគ៤យ៉ាង .............................................................១៥១
ចសាាបនេងគ៤យ៉ាង .............................................................១៥១
ធ្លតុ៤យ៉ាង  .............................................................១៥១
វិញ្ញាណដឋិតិ៤យ៉ាង .............................................................១៥២
ធមមេមាោន៤យ៉ាង .............................................................១៥២
ធមមកខនធ៤យ៉ាង  .............................................................១៥២
អធិោាន៤យ៉ាង  .............................................................១៥២
គនថៈ ៤ យ៉ាង  .............................................................១៥៣
កំចណើត៤យ៉ាង  .............................................................១៥៣
ការរុះកាន់គភ៌៤យ៉ាង .............................................................១៥៤
អនរិយចវាហារ៤យ៉ាង .............................................................១៥៤
អរិយចវាហារ៤យ៉ាង .............................................................១៥៤
េីលមានចឈាាះ៤យ៉ាង ..................................................១៥៥
េីល៤យ៉ាង(មាន៣ចលើក) ..................................................១៥៥
េុទធិ៤យ៉ាង ........................................................................១៥៦
េុខ៤យ៉ាង ........................................................................១៥៦
្ក៤យ៉ាង ........................................................................១៥៦
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ឧបាោន៤យ៉ាង .............................................................១៥៦
ឥទធិបាទ ៤ ........................................................................១៥៦
អាេវៈ៤យ៉ាង .......................................................................១៥៧
អរិយបុគគល៤រួក .............................................................១៥៧
្រះអរហនត៤រួក .............................................................១៥៧
មគគរិតត៤លះអកុេលកមមបង ១០ .......................................១៥៧
មគគរិតត៤លះេំចយជនៈ ១០ ..................................................១៥៨
ធម៌៤បដិបកខនឹងាា .............................................................១៥៨
អញ្ញាណ៤យ៉ាង .............................................................១៥៨
កិរច៤កេុងេរចៈ ៤ .............................................................១៥៨
បដិេមភិោ៤យ៉ាង .............................................................១៥៩
រិតត៤្បចភទ  .............................................................១៥៩
វិបតតិ៤យ៉ាង(មាន២ចលើក) ..................................................១៥៩
េម្បតតិ៤យ៉ាង  .............................................................១៦០
ខណៈលែ៤យ៉ាង .............................................................១៦១
ធម៌៤យ៉ាងចធវើឲ្យជាអេក្បាជញ ..................................................១៦១
អំរីមនុេ្ស នងិទវីប៤របេ់មនុេ្ស .......................................១៦១
ោនឲ្យែលជាបរចុប្បនេចោយចហត ុ៤ .......................................១៦៣
េោាមាន៤យ៉ាង(មាន២ចលើក) .......................................១៦៤



-1021- 

 

ឧបធិ៤យ៉ាង ........................................................................១៦៥
ជច្ៅ្រះរុទធសាេនា ៤ ..................................................១៦៥
អារកខកមមោាន៤យ៉ាង .............................................................១៦៥
ែលសាៅប់ធម៌៤យ៉ាង .............................................................១៦៥
អានិេង្សកតញ្ញូ៤យ៉ាង .............................................................១៦៥
ភាេិត៤យ៉ាង  .............................................................១៦៥
អបាយមុខ៤យ៉ាង .............................................................១៦៦
អាយមុខ៤យ៉ាង .............................................................១៦៦
 រាវាេធម៤៌យ៉ាង .............................................................១៦៦
កមមកកិចលេ៤យ៉ាង .............................................................១៦៦
ទិដឋធមមិកតថមាន ៤ .............................................................១៦៧
េម្បរាយិកតថមាន ៤ .............................................................១៦៧
ចទវារ្យុតចោយចហតុ ៤ ..................................................១៦៧
អចយនិចសាមនេិការ ៤ ..................................................១៦៧
ធម៌ផ្ចាញ់េ្តូវ៤យ៉ាង  ..................................................១៦៧
ឈ្េះ៤យ៉ាង(មាន២ចលើក) ..................................................១៦៨
ធម៌ជាទីរឹង៤យ៉ាង .............................................................១៦៨
កាលិក៤យ៉ាង  .............................................................១៦៩
បរិចភាគ៤យ៉ាង  .............................................................១៦៩
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បរច័យមាន ៤  .............................................................១៦៩
សាាប់៤យ៉ាង  .............................................................១៧០
អបាយភូមិ ៤  .............................................................១៧០
ច្បត៤រួក  .............................................................១៧១
អរូប្រហម៤រួក  .............................................................១៧១
អេចងខយ្យមាន៤ .............................................................១៧១
អងគរបេ់បណឌិត៤យ៉ាង ............................................................១៧២
េម្បរាយេុខធម៌៤ ............................................................១៧២
កំណប់្ទរ្យ៤យ៉ាង ............................................................១៧២
េម្បជញ្ញៈ៤យ៉ាង ............................................................១៧២
វិមុតតិ៤យ៉ាង  ............................................................១៧៣
រលវិបេ្សនា ៤ ............................................................១៧៣
តរុណវិបេ្សនា ៤ ............................................................១៧៣
គុណជាតិនាំមកនូវេុខ៤យ៉ាង .................................................១៧៤
អនិរចំចោយចហតុ ៤ ............................................................១៧៤
ទកុខំចោយចហតុ ៤ .............................................................១៧៤
អនាាចោយចហតុ ៤ .............................................................១៧៤

អត្ ថរបស់អរយិសច្ ចៈទ ាំង ៤   ... ... ... ... ... ...            

ទុកខេរចៈមានអតថ៤យ៉ាង ..................................................១៧៥
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េមុទយេរចៈមានអតថ៤យ៉ាង ..................................................១៧៥
និចរាធេរចៈមានអតថ៤យ៉ាង ..................................................១៧៥
មគគេរចៈមានអតថ៤យ៉ាង ..................................................១៧៥
ចហតុ៤ឲ្យចកើតេតិេចមាោជ្ឈងគ ..................................................១៧៦
យល់េបដិចោយចហត ុ៤ ..................................................១៧៦
ភិកខុចៅន្រ្តូវមានធម៌៤យ៉ាង ..................................................១៧៦
ការយល់ខុេ៤យ៉ាង ............................................................១៧៧
ទិដឋិ៤យ៉ាង .......................................................................១៧៧
វិន័យ៤យ៉ាង(មាន២ចលើក) .................................................១៧៧
បុរវករណៈននឧចបាេង៤ .................................................១៧៨
បុរវកិរចននឧចបាេង ៤  .................................................១៧៨
មាតុ្ាម្បកបចោយធម៌៤ឈ្េះចោកចនះ ............................១៧៩
មាតុ្ាម្បកបចោយធម៌៤ឈ្េះចោកខ្នងមុខ ............................១៧៩
ធម៌៤គួររច្មើន  .............................................................១៧៩
នាម៤យ៉ាង(មាន២ចលើក) ..................................................១៧៩
វតថ៤ុយ៉ាងមិនណដលណអែត  ..................................................១៨០
បុគគល៤រួកមិនអារទទលួែលននោនបាន .............................១៨០
បុ្ត៤រួក  .............................................................១៨០ 
អាកាេមាន ៤  .............................................................១៨០
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េតវេីហៈមាន៤្បចភទ ..................................................១៨១
េមុ្ទ៤យ៉ាង  .............................................................១៨១
យុគមាន ៤  .............................................................១៨១
រតុរងគចេនាអងគ ៤ .............................................................១៨២
រតុរងគេនេបិាតមាន ៤ .............................................................១៨២
នងៃមា បូជា្បាររធចហតុ ៤ ..................................................១៨២
ចរតិយ៤យ៉ាង  .............................................................១៨៣
អរិយៈមាន ៤  .............................................................១៨៣
ហិរិចកើតចោយចហតុ ៤ ............................................................១៨៣
ឱតតប្បៈចកើតចោយចហតុ ៤ ..................................................១៨៤ 
ចោហៈមាន៤្បចភទ .............................................................១៨៤
ចហតុ៤យ៉ាងនាំឲ្យចកើតចោេរិតត .......................................១៨៤
ចហតុ៤នាំឲ្យចកើតអកុេលរិតត១២ .......................................១៨៤          

 អំពីកប្ប ... ... ... ... ... ... ..

កប្បមាន៤យ៉ាង .............................................................១៨៥
អេចងខយ្យកប្បមាន ៤ .............................................................១៨៥
េំវដដកប្បមាន ៣ .............................................................១៨៦
កប្ប២យ៉ាងោក់ទង់នឹង្រះរុទធសាេនា .............................១៨៦
េុញ្ញកប្បមាន ៤ .............................................................១៨៧
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អេុញ្ញកប្បមាន ៥ .............................................................១៨៧
គនធៈ ៤ យ៉ាង  .............................................................១៨៨
រេមាន៤យ៉ាង  .............................................................១៨៨
េមុោានរបេ់រូបមាន៤ .............................................................១៨៨
បុរវកិរចនននិចរាធេមាបតត៤ិយ៉ាង.................................................១៨៨
ណ្គ៤យ៉ាង  .............................................................១៨៩
្តកូល៤យ៉ាង  .............................................................១៨៩
លកខណៈបុគគលមិន្បមាទ ៤ ..................................................១៨៩
វតថ៤ុយ៉ាងាានអវីចេមើ(មាន២ចលើក) .......................................១៩០
វតថុ្បចេើរ៤យ៉ាង .............................................................១៩០
ចេរកដី្តូវការ៤យ៉ាង .............................................................១៩០
វិមុតតិញ្ញាណមាន ៤ .............................................................១៩១
របេ់៤យ៉ាងមិន្តូវឲ្យចៅកេុង្តកលូញាតិ .............................១៩១
្ទរ្យរបេ់បុគគល៤រួក .............................................................១៩១
ែល្បាប់ឱ្យដឹងចហតុ.៤ ..................................................២៩១ 
បុគគលមិនលែ៤រួក .............................................................១៩២
រុទធភូមិធម៌៤្បការ .............................................................១៩២
អានិេង្ស៤របេ់េីល .............................................................១៩២
ចេដររតុចោកបាល៤អងគ ..................................................១៩៣
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ចោកិយេរណគមន៍ ៤ ..................................................១៩៣
ចហតុននការ្កាបេំរះ ៤ ..................................................១៩៤
អាច្ឆរ្យ៤រួក  .............................................................១៩៤
បុគគលអា្កក់បួេច្ពាះចហតុ៤ ..................................................១៩៤
ែលេម្បោ៤របេ់្រះរុទធ ..................................................១៩៤
វិធីច្បើ្បាេ់្ទរ្យ៤យ៉ាង ..................................................១៩៥
អាវុធបុគគល៤រួក .............................................................១៩៥
េប្ាយ៤យ៉ាង .............................................................១៩៥
េរចៈ ៤ ្បការ  .............................................................១៩៦
្បចទេជាតិវិនាេចោយចហតុ ៤ .......................................១៩៦
កុំេេិទធសាាលនឹងបុគគល៤រួក(មាន២ចលើក) .............................១៩៦
អពំមីិតតអាក្កក់ ... ... ... ... ... ... ...

មិតត៤រួកមិនគួរចេរគប់ ..................................................១៩៧
មិតតគិតណត្បចយជន៍ខលួនមានលកខណៈ ៤ ............................១៩៧
មិតតលែណតេមដីមានលកខណៈ ៤ ..................................................១៩៧
មិតតនិយយច្ឆក់បចណ្ហោយាមមានលកខណៈ៤ ............................១៩៨
មិតតដឹកនាំកេងុែលូវវិនាេមានលកខណៈ៤ .......................................១៩៨ 

អពំមីិតតល្អ  ... ... ... ... ... ... ... ....
មិតត៤រួកគួរចេរគប ់ .............................................................១៩៩
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មិតតមានឧបការៈមានលកខណៈ ៤ .......................................១៩៩
មិតតរួមេុខទុកខមានលកខណៈ ៤  .......................................១៩៩
មិតត្បាប់្បចយជន៍មានលកខណៈ ៤ .......................................២០០
មិតតចរះជួយឈឺ្ឆ្ងាលមានលកខណៈ ៤ .......................................២០០
វតថុគួរកាន់យក៤យ៉ាង .............................................................២០០
អធិករណ៍៤យ៉ាង .............................................................២០១
ធម៌៤យ៉ាងក្មមានកេុងចោក ..................................................២០១
ោេៈមាន៤រួក .............................................................២០១
ថាាំមហាវិក័ដ៤យ៉ាង ............................................................២០២
កប្បិយកុដិ៤យ៉ាង ............................................................២០២
ចហតុននការេណមដង្រះេូ្ត៤យ៉ាង .......................................២០២
ចេរ្បរនធអេកដនទមានចោេ៤យ៉ាង .......................................២០២
ភិកខុ៤រួកមិន្តូវបចណដញចរញច្ឆកទីកណនលង ............................២០៣
វុោានវិធី៤យ៉ាង  ............................................................២០៣
បរិវាេ៤យ៉ាង  ............................................................២០៣
រតតិចរេទ៤យ៉ាងរបេ់មានតតច្ឆរិកភិកខុ .......................................២០៤
មានតត៤យ៉ាង  ............................................................២០៤
េង្ឃកមម៤យ៉ាង .............................................................២០៤
វតថុនិេ្សគគិយមាន ៤ .............................................................២០៥
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កមម៤យ៉ាង  .............................................................២០៥
ការបវារណ្ហមាន៤យ៉ាង ..................................................២០៥
អានិេង្សបញ្ញា៤យ៉ាង  ..................................................២០៦

ឧបបត្ តនិៃអហេត្កុច្តិ្ ត ១៨ ... ... ... ... ... ...

ចហតុឲ្យចកើតរកខុវិញ្ញាណ. ៤ ..................................................២០៦
ចហតុឲ្យចកើតចសាតវិញ្ញាណ. ៤ ..................................................២០៦
ចហតុឲ្យចកើតឃ្លនវិញ្ញាណ. ៤ .................................................២០៧
ចហតុឲ្យចកើតជិវាាវិញ្ញាណ. ៤ .................................................២០៧
ចហតុឲ្យចកើតកាយវិញ្ញាណ. ៤ .................................................២០៧
ចហតុឲ្យចកើតមចនាធ្លតុ៣មាន ៤ .......................................២០៧
ចហតុឲ្យចកើតមចនាវិញ្ញាណធ្លតុ. ៤ .......................................២០៨
ចេនាេនៈ៤យ៉ាង ............................................................២០៨
អធិោានធម៤៌យ៉ាង .............................................................២០៩
គតិ ៤ យ៉ាង  .............................................................២០៩
ធមមុចទទេ៤យ៉ាង .............................................................២០៩
ារវកមម៤យ៉ាង  .............................................................២០៩
ចរតេិកមានលកខណៈ ៤ ..................................................២១០
ចកាងចោយណភេកជញ្ជីង៤យ៉ាង ..................................................២១០
បុគគល៤រួក  ............................................................២១០
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វិមុតតិញ្ញាណ ៤  .............................................................២១០
េមភារ ៤  .............................................................២១១
េំចវជនីយោាន៤កណនលង  ..................................................២១១
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់អវិជាា ..................................................២១១
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់េង្ការ ..................................................២១២
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់វិញ្ញាណ ..................................................២១២
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់នាម ..................................................២១២
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់របូ .................................................២១២
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់េឡាយតនៈ .......................................២១៣
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់ែេ្សៈ .................................................២១៣
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់ចវទនា .................................................២១៣
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់តណ្ហា .................................................២១៣
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់ឧបាោន .......................................២១៤
លកខណ្ហទិរតុកកៈរបេ់ភរ .................................................២១៤

បញ្ច កៈ ពួក ៥ 

ខនធ ៥ ..................................................................................២១៥
ឧបាោនកខនធ ៥ .......................................................................២១៥
កាមគុណ ៥ .......................................................................២១៥
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គតិ៥យ៉ាង .......................................................................២១៥
មរេរិយៈ៥យ៉ាង  .............................................................២១៦
នីវរណៈ៥យ៉ាង  ............................................................២១៧
ធម៌៥នាំឲ្យចកើតនីវរណៈ .................................................២១៧
ឱរមាាគិយេំចយជនៈ ៥ .................................................២១៧
ឧទធមាាគិយេំចយជនៈ ៥ .................................................២១៧
េិកាាបទ ៥ .......................................................................២១៨
កល្ាណធម៌៥យ៉ាង .............................................................២១៨
ចេរកដីវិនាេ៥យ៉ាង .............................................................២១៩
េម្បោ៥យ៉ាង(មាន៣ចលើក) ..................................................២១៩
ចោេននេីលវិបតតិ៥យ៉ាង ..................................................២២០
អានិេង្សននេីលេម្បោ៥យ៉ាង .......................................២២០ 
ភកិខុ្បាថាាចច្ឆទអេកដនទ្តូវតមកល់កេុងធម៌៥យ៉ាង(មាន៣ចលើក) ......២២១
ភិកខុណដលចគចច្ឆទ្តូវាំងចៅកេុងធម៌២យ៉ាង ............................២២១
អងគរ្ាយមរបេ់ភិកខុ៥យ៉ាង .................................................២២២
្បាប់ចេរកដីយល់ច ើញមិន្បកបចោយធម៌.៥ ............................២២២
មាន៣ដនទចទៀត ............................................................២២៣
េុោាវាេភូមិ៥ជាន់ ............................................................២២៣
អនាាមិបុគគល៥រួក ............................................................២២៥
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ចរចាខីលៈ៥យ៉ាង ............................................................២២៥
ឥង្រ្នទិយ៥យ៉ាង(មាន៣ចលើក) ..................................................២២៦
េញ្ញា៥យ៉ាងចធវើឲ្យវិមុតតិច្ឆេ់កាា .......................................២២៦
ចេកខរលៈ៥យ៉ាង ............................................................២២៧
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៥ណតងចៅជាទុកខ ......................................២២៧
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៥នឹងចៅចកើតកេុងសាានេួគ៌ ............................២២៧
បុគគល្បកបចោយធម៌៥ធ្លាក់នរកដូរចគ្ច្ឆនទមាាក់ .................២២៨
រលៈ៥យ៉ាង(មាន២ចលើក) ..................................................២២៨
ឧបកកិចលេរបេ់មាេ៥យ៉ាង ..................................................២២៩
ឧបកកិចលេរបេ់រិតត៥យ៉ាង ..................................................២២៩
អានិេង្សចដើររង្រ្ងកម៥យ៉ាង ..................................................២២៩
ចោេននទីរង្រ្ងកម៥យ៉ាង ..................................................២២៩
ចោេ៥យ៉ាងច្ពាះការមិនទំពាចឈ្ើេទន់ ............................២៣០
អានិេង្សទពំាចឈ្ើេទន់៥យ៉ាង .................................................២៣០
ឋានៈ៥យ៉ាងរបេ់សាវ័កជាោយក.............................................២៣១
អានិេង្សោន៥យ៉ាង(មាន២ចលើក) .......................................២៣១
កាលោន៥យ៉ាង ............................................................២៣២
អេប្បុរិេោន៥យ៉ាង ............................................................២៣៣
េប្បុរិេោន៥យ៉ាង(មាន២ចលើក) ......................................២៣៣
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ឲ្យចភាជនាហារចឈាាះថាឲ្យសាាន៥យ៉ាង ...........................២៣៣
អានិេង្សបគុគលមានេោា៥យ៉ាង .......................................២៣៤
ការណបងណរកចភាគៈ៥យ៉ាង .................................................២៣៥
ធម៌៥យ៉ាងរកបានចោយ្ក .................................................២៣៥ 
្ទរ្យ៥យ៉ាង  ............................................................២៣៦
មហាោន៥យ៉ាង ............................................................២៣៦
អំបិល៥យ៉ាង  ............................................................២៣៧
អលរភនីយោាន៥យ៉ាង ............................................................២៣៧
អងគននចេរកដីរ្ាយម៥យ៉ាង .................................................២៣៧
េម័យមិនគរួរ្ាយម៥យ៉ាង .................................................២៣៧
េម័យចដើម្បីរ្ាយម៥យ៉ាង .................................................២៣៨
អភិណាប្បរចចវកខណធម៌៥យ៉ាង .................................................២៣៨
ធម៌្ក៥យ៉ាងមានដល់អេកបួេច្ឆេ់(មាន២ចលើក) .................២៣៩
េញ្ញា៥យ៉ាង(មាន៣ចលើក) .................................................២៣៩
ចេរកដីរច្មើន៥យ៉ាង  ..................................................២៤០
ភ័យ៥យ៉ាងមានដល់ភិកខចុៅន្រមាាក់ឯង ............................២៤១
អនាគតភ័យ៥យ៉ាង  ..................................................២៤១
ធម៌មិនជាទី្េោញ់៥យ៉ាង(មាន៥ចលើក) ............................២៤២
ធម៌ជាទី្េោញ់៥យ៉ាង(មាន៧ចលើក) ........................... ២៤៣
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ធម៌៥យ៉ាងសាបេូន្យដល់ចេកខភិកខុ(មាន២ចលើក) ................ ២៤៥
ធម៌៥យ៉ាងរច្មើនដល់ចេកខភិកខុ(មាន២ចលើក) ............................២៤៦ 
ការរ្ាករណ៍អរហតតែលមាន៥ .......................................២៤៧
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៥្ាេ់ដឹងធមឆ៌្ងប់ ............................២៤៧
ធម៌៥យ៉ាងចធវើឲ្យចកលៀវកាា  .................................................២៤៧
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៥គួរឲ្យេង្ស័យ .......................................២៤៨
ភិកខុបាប្បកបចោយធម៌ ៥ ..................................................២៤៨
ផ្ចេុវិហារធម៌៥យ៉ាង  ..................................................២៤៨
ភកិខុជាបុញ្ញចកខតត្បកបចោយធម៌៥(មាន៥ចលើក)...........................២៤៨
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៥ចៅកាន់ទិេបាន .......................................២៥០
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៥គួរចៅកេុងន្រសាាត់ ............................២៥០
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៥្តកូលោំងឡាយមិនរូលរិតត ..................២៥១
ធម៌៥យ៉ាងរបេ់បច្ឆាេមណៈ ..................................................២៥១
្តូវឲ្យភិកខុបួេងមីាំងកេុងធម៌៥យ៉ាង .......................................២៥២
ភិកខុនី្បកបចោយធម៌៥ធ្លាក់នរក(មាន៦ចលើក) .................២៥២
ទិដឋធមមិកតថធម៌៥យ៉ាង .............................................................២៥៤
ធម៌នាំឲ្យរួរែុត៥យ៉ាង ............................................................២៥៥
អេកជំងឺ្បកបចោយធម៌៥លំបាកចគបច្មើ ............................២៥៦
អេកជំងឺ្បកបចោយធម៌៥ង្កយចគបច្មើ .......................................២៥៦
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បុគគល្បកបចោយធម៌៥មិនគួរចធវើ្គូចរទ្យ ............................២៥៦
អនាយុេ្សធម៌៥យ៉ាង(មាន២ចលើក) .......................................២៥៧
អាយុវឌ្ឍនធម៌៥យ៉ាង(មាន២ចលើក) .......................................២៥៧
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៥មិនគួរចៅមាាក់ឯង ............................២៥៨
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៥ចទើបគួរចៅមាាក់ឯង ............................២៥៨
េមណទុកខ៥យ៉ាង ............................................................២៥៩
បុគគល៥រួកណកណ្បមិនបាន .................................................២៥៩
បុ្តគួរឲ្យចសាយរាជ្យ្បកបចោយធម៌៥ ............................២៥៩
ចេដរ្ករតតិ្បកបចោយអងគ៥ ..................................................២៦០
ជន៥រួកចដកលក់តិរភាាក់ច្រើនកេុងចរលរា្តី ............................២៦១ 
រតនៈ៥យ៉ាងរកបានចោយ្ក ..................................................២៦១
បុគគល្បកបចោយធម៌៥ធ្លាក់នរក .......................................២៦២
ធម៌៥យ៉ាងសាបេូន្យដល់េមយវិមុតតភិកខុ(២ចលើក) .................២៦២
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តួនាទីកុលបតុត៥យ៉ាងរំចពាះមិតតអាមាត្យ ...........................៣៣៣
តួនាទីមិតតអាមាត្យ៥យ៉ាង .................................................៣៣៣
តួនាទីចៅហាាយនាយ៥យ៉ាង .................................................៣៣៤
តួនាទីោេកមមករ៥យ៉ាង .................................................៣៣៤
តួនាទីរុទធបរេិ័ទ៥យ៉ាង .................................................៣៣៥
តួនាទីេមណ្ពាហមណ៍៦យ៉ាង ......................................៣៣៥ 
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អានិេង្សចបាេេមាាត៥យ៉ាង(មាន២ចលើក) ............................៣៣៥
វិន័យធរពាល្បកបចោយអងគ៥(មាន៨ចលើក) ............................៣៣៦
ភិកខុ្បកបចោយអងគ៥មិន្តូវចៅឥតនិេ្ស័យ(មាន៣ចលើក) ......៣៣៩ 
ភិកខុ្ទ្ទង់វិន័យបានអានិេង្ស៥យ៉ាង .......................................៣៤០
លកខណៈបុគគលចធវើរួកឲ្យលែ៥ ..................................................៣៤០ 
វតថ៥ុយ៉ាងណដលភិកខុចទវទតតទូលេូម .......................................៣៤១ 
លកខណៈបុគគលណដលគួរេរចេើរ ៥ .......................................៣៤៥
គមពីរ្ពាហមណ៍៥គមពីរ .............................................................៣៤៦
បុគគល៥រួកចពាលនមោ ..................................................៣៤៦
េីលរួក៥(មាន២ចលើក) ..................................................៣៤៦
បុគគល៥រួកណែនដី្េូបេម័យរុទធកាល ............................៣៤៨
រហុេ្សូតមានអងគ ៥ .............................................................៣៤៨
កុលុបកភិកខមុានអងគ ៥ .............................................................៣៤៩
បិដកមាន៥និកាយ .............................................................៣៤៩
្រះចងរបណឌិតមានលកខណៈ៥ ..................................................៣៥០
រយៈកាលននបដិេនធិ៥យ៉ាង ..................................................៣៥០
អេុញ្ញកប្ប ៥ .......................................................................៣៥១
អនតរធ្លន៥យ៉ាង ............................................................៣៥២
ឫេគល់របេ់េីល៥យ៉ាង .................................................៣៥២
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កមមេេងកមម៥យ៉ាង ............................................................៣៥៣
េមាាទិដឋិ៥យ៉ាង ............................................................៣៥៣
លំោប់ននវិបេ្សនា៥យ៉ាង .................................................៣៥៣
ធម៌្តូវេិក្ា៥យ៉ាង ............................................................៣៥៤
បចទេប្បញ្ញតតិ៥យ៉ាង ............................................................៣៥៥
បញ្ចវគគិយភិកខុ៥រូប .............................................................៣៥៥
េទធិវិហារិក្បកបចោយអងគ៥ឧបជ្ាយ៍្តូវបចណដញចរញ .......៣៥៦
ការោរ់និេ្ស័យច្ពាះឧបជ្ាយ៍៥យ៉ាង .......................................៣៥៦
ចរាគ៥យ៉ាង .......................................................................៣៥៧
បណឌកៈ៥រួក .......................................................................៣៥៧
េុបដិបចនាាមាន៥យ៉ាង .............................................................៣៥៨
ឧបេម្បោ្បកបចោយអងគ៥ ..................................................៣៥៨
វិបតតិ៥យ៉ាងននឧបេម្បោ ..................................................៣៥៨
វិបត្តិព្រោះអក្ខរៈពេលសូ្ត្ញត្តិ ... ... ... ... ... ...
ការសូត្រឲ្យត្រឹមត្រូវសដំៅយក៤ត្រដេទ ............................៣៥៩

វិបតតិច្ពាះញតតិចោយអាការៈ៥ .................................................៣៥៩
វិបតតិច្ពាះអនុេ្ាវនាចោយអាការៈ៥ .......................................៣៦០
បុគគល៥រួកមិនគួរឲ្យឧបេម្បោ .......................................៣៦០
ចេនាេនៈ៥យ៉ាង .............................................................៣៦០
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រូក ៥ យ៉ាង .......................................................................៣៦០
ណ្គ ៥ យ៉ាង .......................................................................៣៦១
បាតិចមាកខុចទទេមាន៥យ៉ាង ..................................................៣៦១
វិេ្ាេៈ្បកបចោយអងគ ៥ .................................................៣៦២
ចហតុ៥យ៉ាងគួរទុកោរ់ន្តរីវរបាន ......................................៣៦៣
កមម ៥ យ៉ាង .......................................................................៣៦៣
ភិកខុ្បកបចោយអងគ ៥ មិន្តូវនយិយកេុងកណ្ហោលជំនុេំង្ឃ (មាន១១
ចលើក)  .......................................................................៣៦៣ 

្បាប់ចេរកដីយល់ច ើញមិន្បកបចោយធម៌៥យ៉ាង(២ចលើក)........៣៦៨
្បាប់ចេរកដីយល់ច ើញ្បកបចោយធម៌មាន៥ (មាន២ចលើក).......៣៦៩
ការទទួល្បចគនមិន្បកបចោយធម៌មាន៥យ៉ាង .................៣៧០
ការទទួល្បចគន្បកបចោយធម៌មាន៥យ៉ាង ............................៣៧០
េង្ឃ៥រួកចោយអំណ្ហរកមម .................................................៣៧១
មិនគួរចបើកឱកាេឲ្យភិកខុ្បកបចោយអងគ ៥ ............................៣៧១
ភិកខុ្បកបចោយអងគ៥មិនគួរសាកច្ឆាវិន័យជាមួយ .................៣៧១
មិន្តូវសាកេួរភិកខុ្បកបចោយអងគ៥(មាន៥ចលើក) .................៣៧២
មុសាវាទមាន៥យ៉ាង ............................................................៣៧៣
្តូវអាបតតិចោយអាការៈ៥យ៉ាង(មាន២ចលើក) ............................៣៧៤
ភិកខុ្បកបអងគ៥មិនគួររមាាប់អធិករណ៍ ......................................៣៧៤
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ភិកខុពាលរិត្បកបចោយធម៌៥(មាន៥ចលើក) ............................៣៧៤
ចោះ្សាយវិន័យមិន្បកបចោយធម៌.៥ ............................៣៧៦
ភតតុចទទេកធ៍្លាក់នរកចោយធម៌៥យ៉ាង ......................................៣៧៦
វនទិយបុគគលមាន៥រួក  .................................................៣៧៧
អវនទិយបុគគលមាន៥រួក  .................................................៣៧៧
អាច្ឆរ្យ៥រួកចទៀត  .................................................៣៧៧
អាបតតិោំងអេ់មាន៥ចោយអំណ្ហរករិិយ ...........................៣៧៧
េកោាមិបុគគល៥រួក  .................................................៣៧៨
បញ្ចកៈននការលួរ៥យ៉ាង .................................................៣៧៨
នានា+ឯកបញ្ចកៈមាន ៥ .................................................៣៧៩
សាហតថិកបញ្ចកៈមាន ៥ .................................................៣៧៩
បុរវប្បចយគបញ្ចកៈមាន ៥ .................................................៣៧៩
ចងយ្យវហារបញ្ចកៈមាន ៥ ..................................................៣៨០
អងគ្បចគន៥យ៉ាង .............................................................៣៨០
ធម៌េ្មាប់ជាប់រំពាក់៥យ៉ាង ..................................................៣៨០
អានិេង្សេមាធិ៥យ៉ាង ..................................................៣៨១
រុងចរឿង៥យ៉ាង  .............................................................៣៨១
្រះរុទធរុងចរឿងចោយចតជះ៥យ៉ាង .......................................៣៨១
បញ្ញាមាន៥យ៉ាង ............................................................៣៨២
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កាមរេនទៈមាន ៥ ............................................................៣៨២
ចកាោហលមាន ៥ ............................................................៣៨២
ចហតុឲ្យចកើតអកុេលរិតតមាន ៥ ......................................៣៨៣
ចវសារជជករណធម៌ ៥ ............................................................៣៨៣
ចោកវិទ្ា៥្បចភទ ............................................................៣៨៣
នងៃវិសាខបូជា្បាររធចហតុ៥យ៉ាង .......................................៣៨៤ 

ឆកកៈ ពួក ៦ 

អាយតនៈខ្នងកេុង ៦ ............................................................៣៨៥
អាយតនៈខ្នងច្ដ ៦ ............................................................៣៨៥
វិញ្ញាណកាយ ៦ ............................................................៣៨៥
អារវៈ៦យ៉ាង  .............................................................៣៨៦
េារវៈ៦យ៉ាង  .............................................................៣៨៦
សារាណីយធម៌៦យ៉ាង ............................................................៣៨៧
មូលននវិវាទ៦យ៉ាង ............................................................៣៨៧
ធ្លតុ៦យ៉ាង  ............................................................៣៨៧
និេ្ារណីយធ្លតុ៦យ៉ាង ..................................................៣៨៨
អនុតតរិយៈ៦យ៉ាង .............................................................៣៨៨
អនុេ្សត ិ៦ .......................................................................៣៨៨
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អភិជាតិ(កំចណើត)៦យ៉ាង ..................................................៣៨៩
និចរវធភាគយិេញ្ញា ៦ .............................................................៣៨៩
ភិកខុជាបុញ្ញចកខតតចោយធម៌៦(មាន៤ចលើក) ............................៣៩០
ធម៌មិនសាបេូន្យ៦យ៉ាង(មាន២ចលើក) ............................៣៩១
ោន្បកបចោយអងគ ៦ ............................................................៣៩២
ចហតុ៦នាំឲ្យចកើតកមម .............................................................៣៩៤
្បជុំននតណ្ហា ៦ .............................................................៣៩៤
ការលះអាេវៈ៦យ៉ាង .............................................................៣៩៤
បុគគលមិនលះធម៌៦យ៉ាងមិនគួរចធវើឲ្យជាក់រ្ាេ់អនាាមិែល..........៣៩៥
មិនលះបងធ់ម៌៦យ៉ាងមិនគួរបានអរហតត(មាន២ចលើក) .................៣៩៥
្បកបចោយធម៌៦គួរបានអរហតត .......................................៣៩៦ 
្បកបចោយធម៌៦មិនបានគុណវិចេេ .......................................៣៩៦
បុគគលមិនលះធម៌៦មិនគួរបានគុណវិចេេ ............................៣៩៧
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៦ណតងចៅជាទុកខ ......................................៣៩៧
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៦ណតងចៅជាេុខ ......................................៣៩៧
បុគគល្បកបចោយធម៌៦ណតងធ្លាក់នរក(មាន២ចលើក) .................៣៩៨
ធម៌៦យ៉ាងនាឲំ្យសាបេូន្យ ..................................................៣៩៩
ធម៌៦យ៉ាងនាំឲ្យរច្មើន  ..................................................៣៩៩
ធម៌៦យ៉ាងនាំឲ្យ្តជាក់រិតត ..................................................៣៩៩
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ធម៌រារាំង៦យ៉ាង(មាន២ចលើក) ..................................................៤០០
ចសាាលះធម៌៦យ៉ាង  ..................................................៤០០
អភរវោាន៦យ៉ាង(មាន៣ចលើក) .......................................៤០១
េភាវៈ៦យ៉ាងក្មចកើតច ើងកេុងចោក .......................................៤០២
អានិេង្ស៦យ៉ាងននការចធវើឲ្យជាក់រ្ាេ់ចសាាបតតិែល ..................៤០២
្រះេទធមមមិនឋិតចងរចោយចហតុ ៦ .......................................៤០៣
្រះេទធមមឋិតចងរចោយចហតុ ៦ .......................................៤០៣
ធម៌៦យ៉ាងសាបេូន្យដល់ចេកខភិកខុ .......................................៤០៤
លកខណៈភិកខុមិនលែកេុងធមមវិន័យ ៦ .......................................៤០៤
ទីអចាររ៦យ៉ាង .............................................................៤០៤
ចហតុឲ្យ្តូវអាបតតិ៦យ៉ាង ..................................................៤០៥
អភិញ្ញា ៦ .......................................................................៤០៥
ររិត៦យ៉ាង .......................................................................៤០៥
្បចភទេមុោានននររិត ៦ ..................................................៤០៦
លកខណៈននបុគគលច្រើនចោយរាគររិត. ៦ ............................៤០៧
លកខណៈននបុគគលច្រើនចោយចោេររិត. ៦ .............................៤០៨
លកខណៈននបុគគលច្រើនចោយចមាហររិត. ៦ .............................៤០៨
លកខណៈននបុគគលច្រើនចោយវិតកកររិត. ៦ .............................៤០៨
លកខណៈននបុគគលច្រើនចោេោាររិត. ៧ .............................៤០៩
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លកខណៈននបុគគលច្រើនចោយរុទធិររិត. ៦ .............................៤០៩
លកខណៈ៦យ៉ាងននររិត ៦ ..................................................៤០៩
រាគររិតមានលកខណៈ ៦ ..................................................៤១០
ចោេររិតមានលកខណៈ ៦ ..................................................៤១០
ចមាហររិតមានលកខណៈ ៦ ..................................................៤១១
េោាររិតមានលកខណៈ ៦ ..................................................៤១២
រុទធិររិតមានលកខណៈ ៦ ..................................................៤១២
វិតកកររិតមានលកខណៈ៦ ..................................................៤១៣
លកខណៈររិត៦ចោយេរុបដឹងង្កយ .......................................៤១៣
អភិោាន៦យ៉ាង  .............................................................៤១៤
អជ្ាេយធម៌៦នន្រះចពាធិេតវ .......................................៤១៤
ភិកខុគួរច្តកអរកេុងធម៌៦យ៉ាង ..................................................៤១៥
បួេ៦យ៉ាង ........................................................................៤១៥
ទិេ ៦  ........................................................................៤១៥
វិបតតិ៦យ៉ាង ........................................................................៤១៦
េម្បតតិ៦យ៉ាង ........................................................................៤១៦
មុនី៦រួក ........................................................................៤១៦
អរវគិគយភិកខ៦ុអងគ .............................................................៤១៧
អរវណណរង្សី៦រណ ៌ .............................................................៤១៧
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វិធីលះកាមរេនទៈ៦យ៉ាង .............................................................៤១៨
វិធីលះរ្ាបាទ៦យ៉ាង .............................................................៤១៨
វិធីលះងីនមិទធៈ៦យ៉ាង .............................................................៤១៨
វិធីលះឧទធរចកុកកុរចៈ៦យ៉ាង ..................................................៤១៩
វិធីលះវិរិកិច្ឆា៦យ៉ាង .............................................................៤១៩
នាទីរបេ់កមម៦យ៉ាង .............................................................៤១៩
អារមមណ៍របេ់វិបេ្សនា ៦ ..................................................៤២០
ខុទទកែលជាទឹកបានៈ ៦ ..................................................៤២០
ចភលើង ៦ កង .......................................................................៤២០
ចោេននរាគៈ ចោេៈ ចមាហៈ -៦ .......................................៤២១
វាចយធ្លតុ ៦ .......................................................................៤២១
េីល៦របេ់នាងេិកខមានា ..................................................៤២១
្បចយគបាណ្ហតិបាត ៦ ..................................................៤២២
កេុងអាណតតិកប្បចយគមានច្គឿងកំណត់ ៦ ............................៤២៣
កមម៦មិន្តូវចធវើចោយអបចោក .......................................៤២៣
អរិយធម៌ ៦  .............................................................៤២៤
ោន៦កេុងបរមតថ .............................................................៤២៤
បុញ្ញឫទធិ៦យ៉ាង  .............................................................៤២៤
ឋានេួគ៌៦ជាន់  .............................................................៤២៥
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ចហតុឲ្យយល់េបតិ៦្បការ ..................................................៤៣៥
អតថនន្រះេូ្ ត៦្បការ ..................................................៤៣៥
វតថ៦ុយ៉ាងមានដូរជាមិនមាន ..................................................៤៣៦
ធម៌៦យ៉ាងបំផ្ចាញបុរេឲ្យវិនាេ(មាន៣ចលើក) .................៤៣៦
បុគគលមិនដកដចងហើម៦រកួ .................................................៤៣៧
បុគគលមានកមាាំងច្រើន៦នាក់ ..................................................៤៣៨
រដូវ ៦ ..................................................................................៤៣៨
ចហតុមិនលែ៦យ៉ាង(មាន២ចលើក) .......................................៤៣៩
វតថ៦ុគួរចគរឲ្យឆ្ងាយ(មាន៣ចលើក) .......................................៤៤០
ង្រ្េតីមានលកខណៈ៦គួរចគរចរញ(មាន២ចលើក) .............................៤៤១
លកខណៈ្េីមិនលែ៦្បការ ..................................................៤៤២
េិរើមងគលេ្មាប់ចោក៦្បការ .......................................៤៤២
ការោរ់និេ្ស័យច្ពាះអាច្ឆរ្យ៦យ៉ាង .......................................៤៤២
យន ៦ យ៉ាង  .............................................................៤៤៣
ធមមគុណ ៦ បទ .............................................................៤៤៤
បុគគល៦រួកមិនគួរកាន់ធតុងគ ..................................................៤៤៤
នាយកធម៌៦យ៉ាង .............................................................៤៤៥
អបាយមុខ៦យ៉ាង .............................................................៤៤៥
ែឹក្សាមានចោេ៦យ៉ាង ..................................................៤៤៥
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ចដើរ្រកលហកខុេកាលមានចោេ៦យ៉ាង .............................៤៤៦
ចដើរចមើលណល្បងមចហា្េរមានចោេ៦យ៉ាង .............................៤៤៦
ចលងណល្បងភាាល់មានចោេ៦យ៉ាង .......................................៤៤៦
ចេរគប់បាបមិតតមានចោេ៦យ៉ាង .......................................៤៤៧
ខជិល្រអូេមានចោេ៦យ៉ាង ..................................................៤៤៧
បុគគលចឈាាះថា្ពាហមណ៍មានធម៌ ៦ .......................................៤៤៨
ចហតុននចេរកដីទ័ល្ក.៦ ..................................................៤៤៨
ចហតុហាយនៈរបេ់នារើ៦យ៉ាង ..................................................៤៤៨
ចហតុ៦យ៉ាងទមាាយចេរកដីរច្មើន .......................................៤៤៨
និេ្ារណីយធ្លតុ ៦ .............................................................៤៤៩
ែលូវមកនូវ្បចយជន៍៦យ៉ាង ..................................................៤៤៩
្េីណកវ្បាេច្ឆកចោេ៦យ៉ាង .......................................៤៥០
្េីណកវមានគុណ៦្បការ ..................................................៤៥០
លកខណៈភិកខុពាល៦្បការ ..................................................៤៥០
បុគគលរឭកជាតិបាន៦រួក ..................................................៤៥១
ហាមរច្មើនចមាាកេុងបុគគល៦រួក .......................................៤៥១
ចោេននការអងគុយ៦យ៉ាង ..................................................៤៥១
នីវរណធម៌៦យ៉ាង .............................................................៤៥១
ចៅរមមាន៦ថាាក់ .............................................................៤៥២
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បញ្ញតតិ ៦ យ៉ាង (មាន៣ចលើក) ..................................................៤៥២
ធមាារមមណ៦៍យ៉ាង .............................................................៤៥៤
អារមមណ៍៦យ៉ាង .............................................................៤៥៤
វតថុមាន  ៦  .............................................................៤៥៤
េំរត់៦យ៉ាងភិកខុគួរច្បើ .............................................................៤៥៥
អនុចោមរីវរ៦្បចភទ .............................................................៤៥៥
ទឹក្ជលក់៦យ៉ាង .............................................................៤៥៦
េរចៈ ៦ យ៉ាង  .............................................................៤៥៦
ចេរកដីសាបេូន្យ៦្បការណដលបុរេលង់កេុងង្រ្េដី .................៤៥៧
្ទរ្យននបុគគល៦រួក .............................................................៤៥៧
ែលូវននចេរកដីអា្កក់.៦ .............................................................៤៥៨
អសាធ្លរណញ្ញាណ ៦ .............................................................៤៥៨
បុគគលខ្សត់វជិាា៦រួក .............................................................៤៥៨
គុណេម្បតតិ៦របេ់្រះឧបជ្ាយ៍(មាន៦ចលើក) ..................៤៥៩
ឋាន៦យ៉ាងរបេ់ឧបជ្ាយ ៍ ..................................................៤៦១
េិកាាបទ៦ណដល្ទង់បញ្ញតតច្ពាះអាជីវៈជាចហតុ ..................៤៦១
បុបផវិកតិ ៦ យ៉ាង .............................................................៤៦២
ញញឹម ៦ យ៉ាង .............................................................៤៦២
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និគគហកមមមាន ៦ .............................................................៤៦៣ 
េង្កាយនា៦ចលើក .............................................................៤៦៤ 

សតតកៈ ពួក ៧ 

អរិយ្ទរ្យ៧យ៉ាង ............................................................៤៧៦
ចពាជ្ឈងគ៧យ៉ាង ............................................................៤៧៦
អេប្បុរិេធម៌៧យ៉ាង ............................................................៤៧៧
េប្បុរិេធម៌៧យ៉ាង(មាន២ចលើក) ......................................៤៧៧
េមាធិបរិកាារ៧យ៉ាង .............................................................៤៧៨
និទទេវតថុ៧យ៉ាង .............................................................៤៧៨
េញ្ញា៧យ៉ាង  .............................................................៤៧៩
រលៈ៧យ៉ាង  .............................................................៤៧៩
វិញ្ញាណដឋិតិ៧យ៉ាង .............................................................៤៧៩
អនុេ័យ៧យ៉ាង .............................................................៤៨០
អធិករណេមងៈ៧យ៉ាង ..................................................៤៨០
េចញ្ញាជនៈ៧យ៉ាង(មាន២ចលើក) .......................................៤៨១
ទកខិចណយ្យបុគគល៧រួក ..................................................៤៨២
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៧យ៉ាង មិនជាទី្េោញ់ចរញរិតតននរួកេ្រហមច្ឆរើ
(មាន២ចលើក) .......................................................................៤៨៣
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ភិកខុ្បកបចោយធម៌៧យ៉ាង ណតងជាទី្េោញ់ចរញរិតតននរួកេ្រហមច្ឆរើ
(មាន២ចលើក) ........................................................................៤៨៤
្តកូល្បកបចោយធម៌៧ភិកខុមិនគួររូលចៅជិត .............................៤៨៤
្តកូល្បកបចោយធម៌៧ភិកខុគួររូលចៅរក .............................៤៨៥
បុគគល៧រួកច្បៀបដូរអេករុះមុជទកឹ .......................................៤៨៥
អបរិហានិយធម៌៧យ៉ាង(មាន៥ចលើក) .......................................៤៨៦
ធម៌៧យ៉ាងសាបេូន្យដល់ចេកខភិកខុ .......................................៤៨៨
ធម៌៧យ៉ាងមនិសាបេូន្យដល់ចេកខភិកខុ .......................................៤៨៩
ារវៈ៧យ៉ាង(មាន៣ចលើក) ..................................................៤៨៩
មិតត្បកបចោយអងគ៧គរួចេរគប់ .......................................៤៩០
ភិកខុជាមិតតចោយធម៌៧្បការ ..................................................៤៩១
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៧ញា ងំរិតតឲ្យលុះកេុងអណំ្ហរខលួនបាន .......៤៩២
ចភលើង៧្បការ .......................................................................៤៩២
េញ្ញា៧យ៉ាង .......................................................................៤៩៣
ធម៌លែ៧យ៉ាង .......................................................................៤៩៣
រតនៈ៧របេ់ចេដររ្ក .............................................................៤៩៣
រតនៈ៧្បការ ........................................................................៤៩៤
្រះេទធមមសាបេូន្យចោយធម៌៧ .......................................៤៩៤
ភរិយ ៧ រកួ  .............................................................៤៩៥
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ធម៌៧្បការជាទី្បាថាាននេ្តូវណដលមានចេរកដីច្កាធ.................៤៩៥
ធម៌ជាបរច័យនឹងាា៧យ៉ាង ..................................................៤៩៦
ភិកខុជាបុញ្ញចកខតតចោយអងគ ៧ ..................................................៤៩៦
ការវិនាេននេង្ការ.៧ .............................................................៤៩៦
អងគ៧របេ់វិន័យធរ(មាន៤ចលើក) .......................................៤៩៧
វិេុទធិ ៧ យ៉ាង  .............................................................៤៩៩
ែលអា្កក់របេ់កមម៧យ៉ាង ..................................................៥០០
ែលលែរបេ់កមម៧យ៉ាង ..................................................៥០០
ធម៌នាំឲ្យចកើតជា្រះឥនទ.៧យ៉ាង .......................................៥០០
្រះឥនទមានចឈាាះ៧យ៉ាង ..................................................៥០១
គុណធម៌ជាច្គឿងរច្មើនយេ.៧ .......................................៥០១
លកខណៈង្រ្េដីលែ៧្បការ ..................................................៥០២
េហជាតវតថុ៧្បការ .............................................................៥០២
េតតមហាឋាន៧កណនលង .............................................................៥០៣
េប្ាយៈ៧យ៉ាង .............................................................៥០៤
សាៅប់ធម៌មិនចាររមានចោេ៧យ៉ាង .......................................៥០៥
អនុបេ្សនា ៧  .............................................................៥០៥
សារធម៌៧យ៉ាង .............................................................៥០៥
េង្ឃោន៧្បចភទ .............................................................៥០៦



-1058- 

 

ភេំធំោំង ៧ .......................................................................៥០៧
ភេំេតតបរិភណឌ ៧ .............................................................៥០៧
្េះធំ ៧ .......................................................................៥០៨
អកុប្បធម៌៧យ៉ាង .............................................................៥០៨
ជាតិទុកខ ៧ ........................................................................៥០៩
ជរាទុកខ ៧ ........................................................................៥០៩
េលល(្រួញ)៧យ៉ាង .............................................................៥១០
បុគគលឆ្ងាយត្មា៧រួក .............................................................៥១០
ធម៌ជាអាហារនឹងាា ៧ .............................................................៥១០
គុណេម្បតតិ៧របេ់ឧតតមបុរេ ..................................................៥១១
ច្គឿងវិនិរេ័យថាមិនណមនធម៌វិន័យ.៧ .......................................៥១១
អាយុវឌ្ឍនធម៌៧យ៉ាង .............................................................៥១១
មិនអារេច្មរមគគែលច្ពាះធម៌ ៧ .......................................៥១២
វិបតតិឧបាេក៧យ៉ាង .............................................................៥១២
េម្បតតិឧបាេក៧យ៉ាង ..................................................៥១៣
អានិេង្សចបាេេមាាត៧យ៉ាង ..................................................៥១៣
ចហតុនាំឲ្យង្រ្េដីាំងគភ៌៧យ៉ាង ..................................................៥១៤
ោរ់្បចគន៧យ៉ាង .............................................................៥១៤
្េូវ៧្បការ ........................................................................៥១៥
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េាាហករណីយ ៍៧ .............................................................៥១៥
មិនគួររូលវេ្ាកេុងសាាន ៧ ..................................................៥១៦
រណ៌ណេ្បកចជើងមិនគួរច្បើ៧យ៉ាង .......................................៥១៦
ណខ្សណេ្បកចជើងមិនគួរច្បើ៧យ៉ាង .......................................៥១៧
បុគគលមិនដកដចងហើម៧រកួ ..................................................៥១៧
ច្គឿងរំពាក់៧យ៉ាង .............................................................៥១៧
មានះ៧្បចភទ  .............................................................៥១៨
្បចភទននទុកខ៧យ៉ាង .............................................................៥១៨
ចហតុឲ្យចកើតធមមវិរយេចមាោជ្ឈងគ.៧ .......................................៥១៩
ចហតុឲ្យចកើតបេ្សទធិេចមាោជ្ឈងគ.៧ .......................................៥១៩
រំណង៧យ៉ាង  .............................................................៥២០
នគរោំង ៧  .............................................................៥២០
េិកាាបទមានចឈាាះ៧ ............................................................៥២២
អាបតតិមានចឈាាះ៧កង ............................................................៥២២
ណែលចឈ្ើជាចភេជជៈ៧យ៉ាង .................................................៥២៣
្រះសារើរិកធ្លតុ៧អងគមនិណបកជាបំណណក ............................៥២៣
អនាមាេវតថុ៧រួក ............................................................៥២៣
វតថនុិេ្សគគិយកេុងខណៈអរុណរះច ើង.៧ ............................៥២៤
ធម៌បដិបកខនងឹាា ៧ .............................................................៥២៤ 
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អតិរិតតចភាជន៧យ៉ាង .............................................................៥២៤
អានិេង្សបេួ៧យ៉ាង .............................................................៥២៥
វោៅភិរតចសាាបនេ៧រួក ..................................................៥២៥
ឧគគហចកាេល៧យ៉ាង .............................................................៥២៦
អនុបុរវបដិបោ.៧ .............................................................៥២៦
បហាតរវធម៧៌យ៉ាង .............................................................៥២៦
វិបោាេរបេ់បាលី.៧ ............................................................៥២៧
ចមងុនេំចយគ ៧ ............................................................៥២៧ 

អដ្ឋកៈ ពួក ៨ 

មិរេតតៈ  ៨ .......................................................................៥២៩
េមមតតៈ ៨ .......................................................................៥២៩
ទកខិចណយ្យបុគគលមាន៨រួក ..................................................៥២៩
កុេីតវតថុ៨យ៉ាង .............................................................៥៣០
ោនមាន៨យ៉ាង .............................................................៥៣១
ោនវតថុ៨យ៉ាង  .............................................................៥៣១
ចោេរបេ់ណ្េ៨យ៉ាង ............................................................៥៣២
ណ្េលែ៨យ៉ាង  ............................................................៥៣២
ោនាានែលច្រើនចោយអងគ ៨ .................................................៥៣៣
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បុញ្ញចកខតត្បកបចោយអងគ៨(មាន៣ចលើក) ............................៥៣៣
ការចកើតននោន៨យ៉ាង .............................................................៥៣៥
េប្បុរិេោន៨យ៉ាង .............................................................៥៣៥ 
អានិេង្សថាាយេំរត់៨្បការ ..................................................៥៣៦
ឧភយតថេុខធម៌ ៨ .............................................................៥៣៦
ចោកធម៌៨យ៉ាង ............................................................៥៣៧
អានិេង្ស៨ននចមាាចរចាាវិមុតតិ .................................................៥៣៧
លកខណៈ៨មិនណមនជាធមវ៌ិន័យ ..................................................៥៣៨
លកខណៈ៨ជាធម៌វិន័យ .............................................................៥៣៩
ចហតុ៨យ៉ាងចដើម្បីបានបញ្ញា ..................................................៥៤០
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៨មិនជាទី្េោញ់ននរួកេ្រហមច្ឆរើ(មាន២ចលើក)
 ...................................................................................៥៤០
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៨ជាទី្េោញ់ននរួកេ្រហមច្ឆរើ(មាន២ចលើក)
 ...................................................................................៥៤១
ចទវទតត្តូវអេទធមម៨យ៉ាង្គបេងកត ់ .......................................៥៤២
មនទិល៨យ៉ាង .......................................................................៥៤៣
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៨ចទើបគួរជាទូតកមម .......................................៥៤៣
ង្រ្េតីរងបុរេចោយអាការៈ៨យ៉ាង .......................................៥៤៤
ង្រ្េតីចមើលង្កយបដីចោយចហតុ៨យ៉ាង .......................................៥៤៤
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ចហតុ៨យ៉ាងរបេ់មហាេមុ្ទ  .......................................៥៤៥
ចហតុអសាារ្យ៨យ៉ាងកេុងធមមវិន័យ .......................................៥៤៦
កមាាំង៨យ៉ាង .......................................................................៥៤៧
អកខណៈអេម័យ ៨ .............................................................៥៤៧
មហាបុរិេវិតកកៈ៨យ៉ាង ..................................................៥៤៨
ចោេអំចរើបាប៨យ៉ាង .............................................................៥៤៩
ឧចបាេងអងគ ៨ .............................................................៥៤៩
គរុធម៌៨របេ់ភិកខុន ី .............................................................៥៥១
ភិកខុ្បកបចោយធម៌៨គួរឲ្យឱវាទភិកខនុី .......................................៥៥២
អនរិយចវាហារ៨យ៉ាង .............................................................៥៥២
អរិយចវាហារ៨យ៉ាង .............................................................៥៥៣
បរិេ័ទ៨រួក .......................................................................៥៥៣
ណែនដីកច្មើកចោយចហតុ៨យ៉ាង .......................................៥៥៣
េម្បោ៨យ៉ាង ........................................................................៥៥៤
ធម៌៨សាបេូន្យដល់ចេកខភិកខ ុ ..................................................៥៥៤
ធម៌ជាបរច័យនឹងាា ៨ (មាន២ចលើក)........................................៥៥៥
ធម៌ជាអាហារ ៨ .............................................................៥៥៥
មហាចច្ឆរ្បកបចោយអងគ ៨ ..................................................៥៥៦
ការផ្ចាប់បា្ត្បកបចោយអងគ ៨ .......................................៥៥៦
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អវិជាា៨យ៉ាង .......................................................................៥៥៧
វិជាា៨យ៉ាង .......................................................................៥៥៧
េង្ស័យ៨យ៉ាង .......................................................................៥៥៨
អដឋងគិកមគគ ៨ .......................................................................៥៥៨
អរិយបុគគល៨រួក .............................................................៥៥៩
េំច ង្រះមាន្រះភាគមានអងគ ៨ .......................................៥៦០
ឧបេម្បោ៨យ៉ាង .............................................................៥៦០ 

អាបតតិទុកកដ៨យ៉ាង .............................................................៥៦០
ធមមេចមាធ្លន៨្បការ .............................................................៥៦១
ទឹកបានៈ៨យ៉ាង(មាន២ចលើក) .......................................៥៦១
អកួត ៨ យ៉ាង  .............................................................៥៦៣
អបាយមុខ៨្បការ .............................................................៥៦៣
េមណេុខ៨យ៉ាង .............................................................៥៦៤
េំចវគវតថុ៨យ៉ាង .............................................................៥៦៤
កិចលេវតថុ ៨  .............................................................៥៦៥ 
ចហតុឲ្យចកើតទិដឋិ៨យ៉ាង .............................................................៥៦៥
ររិយ៨យ៉ាង(មាន៣ចលើក) ..................................................៥៦៥
ភិកខុចរះធម៌៨គួរ្កាលកងិន ..................................................៥៦៧
មាតិកា៨នាំឲ្យចោះកងិន ..................................................៥៦៧
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និមិតតេីមា ៨ .......................................................................៥៦៨
អដឋបរិកាារ ៨ .......................................................................៥៦៨ 
្រះបរមធ្លតណុរកជា៨នគរ ..................................................៥៦៩
ពាក្យថាតថាគតមានអតថ ៨ ..................................................៥៧១
ពាក្យថាភគវាមានអតថ ៨ .................................................៥៧២
លកខណៈបុគគលច្រើនចោយរាគររិត.៨ ......................................៥៧៣
សាានទី៨យ៉ាងមិនគួរេនទនាចេរកដីអាង៌កំបាំង ............................៥៧៣
ចហតុឲ្យចកើតបញ្ញា៨្បការ(មាន២ចលើក) ............................៥៧៤
ចវទនាចកើតច្ពាះចហតុ ៨ ..................................................៥៧៤
្ពាហមណ៍៨នាក់ .............................................................៥៧៥
លកខណៈបុគគលមិនគួរកាន់ធុតងគ.៨ .......................................៥៧៥
គតិោេ់ចតឿនរិតត៨ខ ............................................................៥៧៥
នាទីចមទ័រ៨្បការ .............................................................៥៧៦
បដិេមភិោច្ឆេ់កាាចោយចហត ុ៨ .......................................៥៧៦
អានិេង្សភង្កានុបេ្សនាញាណ.៨ ......................................៥៧៧
ររ៨្បការរបេ់ឧបាេិកាវិសាខ្ន .......................................៥៧៨
ាបេ៨រំរួក  .............................................................៥៧៩
អរិយកនដេីល.៨ .............................................................៥៧៩
អាជីវដឋមកេីល.៨ .............................................................៥៧៩
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លកខណៈរបេ់ធម៌៨្បការ ..................................................៥៨០ 
វតថុណដលរកមិនបាន.៨ .............................................................៥៨០
េមាបតតិ ៨ ........................................................................៥៨១
រិតតគួរដល់អភិនីហារមានអងគ៨ ..................................................៥៨១
ធម៌របេ់្រះអរិយសាវ័ក.៨ ..................................................៥៨១
វិចមាកខ ៨ .......................................................................៥៨២ 
រីវរោរ់អធិោានចោយចហតុ ៨ ..................................................៥៨២
មាតិកា៨នាំឲ្យចកើតរីវរ ............................................................៥៨៣
ភិកខុ្ទ្ទង់វិន័យបានអានិេង្ស ៨ .......................................៥៨៣
អំពីនរក ... ... ... ... ... ... ... ...

មហានរក៨រចដោ .............................................................៥៨៥
មនេិការ៨កេុងអានាបាណេ្សតិ .......................................៥៩៤
រច្មើនមរណេ្សតិចោយអាការៈ ៨ .......................................៥៩៤
ចហតុបណ្ហោលឲ្យចភលៀងធ្លាក់ ៨  .......................................៥៩៥ 

នវកៈ ពួក ៩ 

អាឃ្លតវតថុ៩យ៉ាង .............................................................៥៩៧
េាាវាេ៩យ៉ាង .............................................................៥៩៧
អកខណៈអេម័យ ៩ .............................................................៥៩៨
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អនុបុរវវិហារធម៌ ៩ .............................................................៥៩៩
អនុបុរវនិចរាធ ៩ .............................................................៥៩៩
ធម៌៩ជារំណណកននការ្ាេ់ដឹង .......................................៦០០
្រះខីណ្ហ្េរមិន្ប្រឹតតធម៌៩យ៉ាង .......................................៦០០
បុគគលលះធម៌៩ចទើបបានអរហតត .......................................៦០១
បុគគល៩រួកកេុងចោក .............................................................៦០១
េឧបាទិចេេបុគគល៩រួក ..................................................៦០២
េញ្ញា៩យ៉ាង .......................................................................៦០២
្តកូលភិកខុមិនគួររូលចៅរក.៩ ..................................................៦០៣
្តកូលភិកខុគួររូលចៅរក.៩ ..................................................៦០៣
ធម៌៩មានតណ្ហាជាឫេគល់ ..................................................៦០៤
បុគគលចទៀង្បកបចោយធម៌ ៩ ..................................................៦០៥ 
េង្ឃគុណមាន ៩ .............................................................៦០៥
អេមិមានះ៩យ៉ាង .............................................................៦០៦
វិបេ្សនាញាណ៩យ៉ាង .............................................................៦០៧
អកុេលធម៩៌កង .............................................................៦០៨
មគគរិតតទមាាយអកុេលធម៌៩កង .......................................៦០៨ 
មនទិល៩យ៉ាង ........................................................................៦០៩
ភរមាន ៩ ........................................................................៦០៩
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្េី្ប្រឹតតខូរចោយចហតុ ៩ ..................................................៦១០
បារិេុទធិបធ្លនិយងគ ៩ .............................................................៦១១
និពាានមានចឈាាះ ៩ .............................................................៦១១
បញ្ញតតិ៩្បការ .......................................................................៦១២ 
ទកខិចណយ្យបុគគល៩រួក .............................................................៦១២
ធម៌ជាអាហារនឹងាា៩(មាន២ចលើក) .......................................៦១៣
្បចយជនានិេង្ស ៩ .............................................................៦១៤
នវងគេតថុសាេន៍ ៩ .............................................................៦១៤
្បាថាាោមកចោយចហតុ ៩ ..................................................៦១៥
មហាែល ៩ យ៉ាង .............................................................៦១៦
អងគននេង្ាដីនិងរីវរ. ៩ ..................................................៦១៦
េំរត់៩្បការភិកខុគួរអធិោាន ..................................................៦១៧
េំរត់មិនគួរច្បើ៩យ៉ាង  ..................................................៦១៨
ឧចបាេង៩យ៉ាង .............................................................៦១៨
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ចវៀរច្ឆកេុរាចមរយៈមានអានិេង្ស៣៥ .......................................៩៥៤
ពាក្យថាចោក  .............................................................៩៥៦
្រះភគវា្ទង់ការ់បំបាកក់ិចលេ .......................................៩៥៨
រុទធប្បវតតិេចងខប .............................................................៩៥៩
ចកណឌមា្ា  .............................................................៩៦០
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មា្ាចវោ  .............................................................៩៦០
មា្ាវាេ់  .............................................................៩៦១
មា្ាវាល់  .............................................................៩៦២
មា្ាងលឹង  .............................................................

៩៦៣មា្ារូបិយៈ 
 .............................................................៩៦៤គមពីរអធិប្ាយ
េតថុសាេន៍ ..................................................៩៦៤ចឈាាះគមពីរ
អដឋកថា-ដីកា ..................................................៩៦៧បុញ្ញនិធ ិ

 .............................................................៩៧៤ាថាេំង្រ្េកឹត
  .............................................................៩៧៨
េ្មេ់ទឹកដីចខតតកំរងឆ់្ងាំង ..................................................៩៧៩
ការង្ករនិងជីវិត  .............................................................៩៨២
វិវិធាថា  .............................................................៩៨៤ 
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ត ម្ ោះអនកចូល្ត ោះពុមពតសៀវតៅតនោះ 

ផ្នែកព្ពះសង្ឃ 

ព្រះសងឃវត្ តវសិទុ្ ធមិគ្ គ 

ភកិ្ខុធម្មបាលោ សាន-សប្បាយ .....................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ ប្បុត្ត - សំបាន ..............................................................……៦៤០០០៛  

ភកិ្ខុ ពួន - ព័ទ្ធ  ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុច្រៃ - លសងហ ុន ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ  ទ្ុំ - ជនិំត្  ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ សក្ដ ិ- ៃនទសុខ ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ លត្ឿង - អួៃ  ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ បាន - ប្បនូ  ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ វណ្ណ -ហំលសៀ ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ ធនិ - ផង ់  ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ ល ឿត្ - វរ ក្ខណ៍្ ..................................................................៣២០០០៛ 

សាម្លណ្រ រ   ូ- ម រទិ្ធ ..................................................................៣២០០០៛ 

សាម្លណ្រ សាលរឿង - លរ  ន .....................................................៣២០០០៛ 
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3 

ព្រះសងឃអាស្សមតាហអវ(ភ្ នាំគ្លូែៃ) 
រពះអងគររូ លមង - សំណាង .......................................................៥០០០០៛ 

សាម្លណ្រ លសង - ប្ប ុង  .......................................................៥០០០០៛ 

សាម្លណ្រ សុខ - ឧត្តម្  .......................................................៥០០០០៛ 

សាម្លណ្រ រនុ - លម្ត្តត   ......................................................៣០០០០៛ 

សាម្លណ្រ រ  ន - សុវបិ្បុ  ......................................................៣០០០០៛ 

សាម្លណ្រ រ  ន - លម្ ងហួរ ......................................................២០០០០៛ 

សាម្លណ្រ រមឹ្ - ប្ប ុនសំប្បូរ ......................................................២០០០០៛ 

សាម្លណ្រ សុខ - ភរិម្យ  ......................................................២០០០០៛ 

សាម្លណ្រ សុខ - សុមទី្ ......................................................២០០០០៛ 

សាម្លណ្រ លរៀន - សុរ ន ......................................................២០០០០៛ 

សាម្លណ្រ ដងូ - ច្រក្ណា ......................................................២០០០០៛ 

សាម្លណ្រ ធ ូ- ថាណាត់្ .......................................................១៥០០០៛ 

សាម្លណ្រ សំរទិ្ធ - លរ  ត្  .......................................................១០០០០៛  

ព្រះសងឃវត្ តភ្ នាំសៃ ទចួ្ 
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ភកិ្ខុខនតិសាលរ បប្ប ន - លសដ្ឋា  .................………..........................១៦០០០០៛ 

រពះលត្ជរណុ្ សំណាង  ..................................................... ១០ ដោុា រ

រពះលត្ជរណុ្ ខុម្ .................................................................. ១០ ដោុា រ

ភកិ្ខុ លសង - ដ្ឋ ...............................................................................៣២០០០៛  

ព្រះសងឃវត្ តធម មវៃ 

ភកិ្ខុ លម   - សារនុ ....................................................................៦៤០០០៛ 

ភកិ្ខុ កាន់ - ក្រណុា ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ នង - សុផ  ..................................................................៣២០០០៛ 

សាម្លណ្រ ច្ហ - សុជា ..................................................................៣២០០០៛ 

ព្រះសងឃវត្ តហេមវៃ ត(េាម) 

ភកិ្ខុ សុរយិប្បបលញោ  ននួ - ខឹម្សុផ  ........................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ ៃងកម្រក្ខលិត្ត ឈួង - នី .....................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ លោន - ពិសិដា ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ លអៀង - សុភរ័ក្ ..................................................................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ រដា - នីម្ ...............................................................................៣២០០០៛  

សា.លជាត្វលណាណ   បៃម្ - សុខឃួៃ ........................................៣២០០០៛ 

សា. រណុ្ទ្លត្តត  ជបួ្ប - វទុ្ធី .....................................................៣២០០០៛ 

ព្រះសងឃវត្ តត្ហោសមសាៃ(សាម ច់្) 



-1090- 

 

សា.អរគទ្លត្តត  រ ់ - សុភាព ....................................................១០០ដោុា រ

សា. ខនតិធលមម  មស - ឯ  .......................................................៦៤០០០៛

សា.លខម្ប្បណ្ឌ ិ លត្តប្ប ុន - ចាន់សុលខន .........................................១០ដោុា រ 

សា. ៃតិ្តរក្ខលិត្ត លៅ - ចាន់ណា .....................................................៣២០០០៛ 

សា.ៃតិ្តត ភលោ លសៀង - រមឹ្លសង ....................................... ៣២០០០៛  

ព្រះសងឃវត្ តហសេងៗ 

ភកិ្ខុ សី សំវលរ លអៀន-បាហាប់្ប (វត្តរត្ពំងរក្វាន់)....................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ អ ីលោ ឡុៃ-ពិសិដា រពម្ទំងលោម្រប្បុស-រសី.....................៣២០០០៛ 

ភកិ្ខុ ឃុត្-ៃោា ( វត្តបក្វប្ប ុទធ រម្ ) .........................................២០០០០៛ 

សា.ម្នីុលកាស យ លៅ - ច្ហឡុន (វត្តរ ់ទ្ទឹ្ង) .............................៥០០០០៛

រណុ្មា ស់ ម្ុំ - ឯក្ (វត្តរត្នសាររ) ........................................៣២០០០៛ 

សា. ធម្មវៃិលិត្តត  ភនួ - វត្ត ី(វត្តក្ដលីត្តោ ត្) ........................................៣២០០០៛  

ផ្នែកឧបាសក-ឧបាសិកា 

ឧបាសិកា ឃុន - ណាវ ី(ភមូ្ខិាម្).................................................១០០ដោុា រ 

លោក្លឈៀង-ថារទិ្ធ + ឧបាសិកាម្ វូ-សុភាព និងក្នូលៅ............១៦៥០០០៛ 

ឧបាសិកា ន ូ- សាលម្ឿន .................................................................១៦០០០០៛ 

ឧបាសក្យឹម្ - លរឿន + ឧបាសិកាវា៉ា ន់ - ភ ី ............................៩៦០០០៛ 

ឧបាសក្ លហៀង-លហង + ឧបាសិកា លៅ - លអៀង ...........................២០ដោុា រ
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លោក្ របាក់្-លភឿន + អោក្រសី អ ុង- ក្ខណិា ...........................២០ដោុា រ

ឧបាសក្មស-ជមី្+ឧបាសិកាឈួន-លៅនិងក្នូលៅ.....................៦៦០០០៛ 

ឧបាសិកា ក្ក់្ - សុឃីម្ និងប្បុរត្ .........................................៦៤០០០៛

ឧបាសិកា ប្បួរ - លៅ +ក្មួយៗ និងលៅ .........................................៦៤០០០៛

ឧបាសិកា រមឹ្ - ហ ុម្ ....................................................................៦៤០០០៛

ឧបាសិកា បក្ - ចាន់ ី ....................................................................៦៤០០០៛

ឧបាសក្សុខ-សាក់្+ឧបាសិកាត្តន់-លហៀង+ក្នូលៅ.....................៦៤០០០៛

ឧបាសិកា ដងួ - មន (ភោលំពញ) .......................................................៤០០០០៛

លោក្ររូ  ី - ប្ប ុនលហង (ENGLISH TEACHER) .............................៤០០០០៛

ឧបាសិកា ធាប្ប - ទី្ ....................................................................៤០០០០៛ 

លោក្សុខ - ឧត្តម្ (រប្បធានវទិ្យុរទឹ្ធិបសន)……………………..........….....១០ដោុា រ

ឧបាសិកា សាន - រពង (ភមូ្រិំងលទ ) ......................................…១០ដោុា រ

ឧបាសិកា អ ុំ - រនួ (វត្តរ ់ទ្ទឹ្ង) ......................................................១០ដោុា រ 

ឧបាសិកាម្ឺន និង ប្បងប្បអនូ ....................................................៣៣០០០៛ 

លោក្ លឈៀន-សារទិ្ធ + អោក្រសីវា៉ា ន់ - សុភណ័្ឌ  ..........................៣២០០០៛

លោក្ផន-រមឹ្ហិម្ +អោ ក្រសី វា៉ា ន់-សុផសុ ...........................៣២០០០៛

លោក្ដមឺ្ - លហ ឿង + អោក្រសី វា៉ា ន់ - ត្ោុ ...........................៣២០០០៛

លោក្ររូប្ប ូ-សុខុម្+ភរោិ  អ ុង-ប្បូរ ី (លរត្តក្លក្ើត្)………….............៣២០០០៛ 
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ឧបាសិកា អ ុក្ - សុជាត្ ិរពម្ទំងក្នូ និង លៅ ..........................៣២០០០៛ 

ឧបាសិកាោ ន - ោង (ឡទឹ្ក្រត្)ី .......................................៣២០០០៛ 

ឧបាសិកា ឡុង - រង ់និង ប្បុរត្ (ឡទឹ្ក្រត្)ី …………...........................៣២០០០៛ 

ឧបាសិកា វ៉ាន (លពធិ៍អបណ្ដ ត្) .....................................................៣២០០០៛

ឧបាសក្លរពឿន + ឧបាសិកាសុខ (ត្អួររ ំ) ...........................៣២០០០៛

ឧបាសិកា លដត្  (ត្អួររ ំ) .....................................................៣២០០០៛

ឧបាសិកា សី (លកាះជយ័ទត់្) .....................................................៣២០០០៛ 

ឧបាសក្ ខន + ឧបាសិកា ច្ណ្ (លកាះជយ័ទត់្) ...........................៣២០០០៛ 

ឧបាសិកា លនៀង ..................................................................៣២០០០៛

ឧបាសក្ចាប្ប+ឧបាសិការមឹ្-ហា ន ..............................................៣២០០០៛

លោក្រនុ + ឧបាសិកា រមឹ្ហុន .....................................................៣២០០០៛ 

ឧបាសក្ ម្ុ-ីសាលម្ឿន + ឧបាសិកាម្ុឹ  - សាបរ ម្ (ខាម្) ……….…៣២០០០៛ 

លោក្សុក្-សុម្នដរ +ជាង-សុខនី (សងកត់្លប្បអរ) ..........................៣២.០០០៛ 

ឧបាសិកា ម្ូង - លឈឿន (ភមូ្លិរត្តក្) ........................................៣២០០០៛ 

ឧបាសក្ រមឹ្ - សួន + ឧបាសិកាម្ ម្ - ធា ...........................៣២០០០៛ 

ោន - ចាន់ណា ..................................................................៣២០០០៛

ឧបាសិកា ហួត្ - សីុម្ (ភមូ្បិត្បង) ........................................៣២០០០៛ 

ឧ.សដងួ-ប្ប ុនថាន់+ឧ.សអ ុក្-ហីុម្និងពុទ្ធប្បរស័ិទ្ភមូ្ិបត្បង...........៣២០០០៛ 
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ក្ញោ  លរៀត្ - សុខចាន់ (និសសិត្សក្ វទិ្ា ័យន័រត្នុ)............៣២០០០៛ 

ឧបាសក្ អូត្ - លយឿន (លខត្តក្ពំងធ់)ំ ........................................៣២០០០៛

ប្បងរសី ធ ី(លខត្តក្ពំងធ់)ំ .................................................................៣២០០០៛

ប្បអូនរសី បក្វ (លខត្តក្ពំងធ់)ំ .............................................................៣២០០០៛ 

លោក្ សីុ-ណា + អោក្រសី សុ-ផមុ្ (ភមូ្ចិ្រពមន់) ..........................៣២០០០៛ 

ឧបាសិកា ជមី្ - នន់ (ភមូ្មិ សីុនលភាើង) ........................................៣២០០០៛

ឧបាសិកា លខៀវ - លអៀម្ (វត្តរ ់ទ្ទឹ្ង) .........................................៣០០០០៛ 

ឧបាសិកា ស - លធឿន ....................................................................២០០០០៛ 

ោយ លហង .................................................................................២០០០០៛

ឧបាសិកា ខាត់្ - សុខុម្ (វត្តរ ់ទ្ទឹ្ង) .........................................២០០០០៛ 

ឧបាសក្ របាក់្ -រប្បុញ ...................................................................១២០០០៛

ឧបាសិកា ត្នុ (ត្អួររ ំ) ....................................................................១០០០០៛  

អោក្ររូលអៀង-វណាណ (ម សីុនលភាើង) ..........................................១០០០០៛ 

ឧបាសក្ ច្ៃ + ឧបាសិកា ហាក់្ (ម សីុនលភាើង) .............................១០០០០៛

លោក្រនិ + អោក្រសីរមឹ្លហៀង .......................................................១០០០០៛ 

ឧបាសិកា បញ ម្ - រពង ....................................................................១០០០០៛

ឧបាសិកា ប្បូរ - លម្ឿន ....................................................................១០០០០៛

ឧបាសិកា បក្ - រ ី  .......................................................១០០០០៛ 
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ត្តលហៀង + ោយោ វ ....................................................................១០០០០៛ 

ោយ ស ូ .................................................................................១០០០០៛ 

ឧបាសិកា យ ុម្ .................................................................................១០០០០៛ 

ោយ ោង .................................................................................១០០០០៛ 

លោក្ោចារយ ស ន (អណ្ត ូងឫសសី) .................................................. ១០០០០៛ 

ឧបាសិកា លសាម្-សំប្បុរត្ (រកាំងរប្បសាា យ)......................................១០០០០៛ 

ត្ត លក្ង + ោយ រងុ .......................................................................៥០០០៛

លោក្ោយបហក្ឋិនលៅវត្តសិរសួីសដី .............................................៥០០០៛

ឧបាសិកា សាំង- ម្នីុ .......................................................................៥០០០៛

ឧបាសិកា ន ូ- ៃរោិ .......................................................................៥០០០៛ 

តាមរយៈឧបាសកម៉ម-ស ៊ីត(ភមូសិន្ ទចួ) 
ឧបាសក្ម្ ម្-ររយុ +ឧបាសិកា លៅ-រុំ និងក្នូ-លៅ........................៦៤០០០៛

ឧបាសក្ម្ ម្-សីុត្ + ឧបាសិកា យី-សុលខម្ ...........................៣២០០០៛

ឧបាសក្ម្ ម្-ររ ី+ ឧបាសិកា ី-ថាៃ និងក្នូ-លៅ........................៣២០០០៛

លោក្ររូស ុន-រមឹ្លនឿន+អោក្រសីម្ ម្-ផាណារ+ីប្បុរត្(ខាម្..........៣២០០០៛

លោក្ររូរតិ្ - សុខៃលំរ ើន + អោក្រសីម្ ម្ - ណារនិ និងប្បុរត្............៣២០០០៛ 

ឧបាសក្ ន-ូជញិ + អោក្រសីរស់ - រទ្ពយ  និងប្បុរត្ ...........................៣២០០០៛

លោក្ោចារយជា-សុង + អោក្រសីរនធីណា និងប្បុរត្.........................៣២០០០៛
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លោក្ររូ សូរ-ចាន់សីុម្ ..................................................................៣២០០០៛

រមួ្ពុទ្ធប្បរស័ិទ្ភមូ្សិនទួៃ .....................................................២៣០០០៛

ឧបាសិកា ទិ្ត្យ - ឈិន ....................................................................១០០០០៛ 

ឧបាសក្ បម្ ន - ផាន .......................................................................៥០០០៛ 

តាមរយៈអាចារយថា(ភមូកិ ដ៊ីចាស់,ខេតតកណ្ដដ ល) 

ឧបាសិកា លអៀង - រ វ ី ..................................................................៣៥០០០៛

ឧបាសិកា ធាង - ោង ..................................................................៣៥០០០៛

ឧបាសិកា ប្បូ - វ+ីក្នូ ..................................................................៣៥០០០៛

ឧបាសិកា ជុ ំ- វត្តា  ..................................................................៣៥០០០៛

ឧបាសិកា ន ូ- លរៀម្ ..................................................................៣៥០០០៛

ឧបាសិកា ណុ្ន - វ ី .................................................................៣៣០០០៛ 

លោក្ រប្បុក្-សុភក្រក្ដ + ភរោិ ជុ-ំៃោិដ  ........................................៣២០០០៛

ឧបាសិកា សឹុម្-សំោត្ ..................................................................៣២០០០៛ 

លោក្ រទិ្ធ + ភរោិ លទ្ពី ..................................................................៣២០០០៛ 

ឧបាសិកា ជុ ំ- ចាន់នីន ..................................................................៣២០០០៛

ឧបាសិកា ម្ុ ំ- ភាព ..................................................................៣២០០០៛

ឧបាសិកា ពុរទ ....................................................................២០០០០៛ 
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ឧបាសិកា យ ុន  ....................................................................២០០០០៛

ឧបាសិកា វា៉ា ន់ - ខន ......................................................................៧០០០៛ 

ព ទ្ ធបរស័ិទ្ផ្សាររមាស 

ឧបាសក្ ឈឹម្ - ខាន់ + ឧបាសិកា ច្ជ - រ ី ...........................៣២០០០៛  

លោក្ ហុក្ - លៃប្ប + អោក្រសីសន - រមឹ្ ី ...........................៣២០០០៛ 

ឧបាសក្ លនឿន + ឧបាសិកា ហូ .....................................................៣២០០០៛

លោក្ររូ  ឹម្-ស ុនច្ហ + អោក្រសី បប្ប ន - រោធ  ............................២០០០០៛ 

ឧបាសក្ ជា-ឈុន + ឧបាសិកា ហួត្ - លខង .............................១០០០០៛ 

ឧបាសក្ ឡាៃ-សាវា៉ា ត្ + ឧបាសិកា សុខ-ហុង .............................១០០០០៛ 

លោក្ យូ-ហួត្ + អោក្រសី លជត្ -សំោត្ ..........................................១០០០០៛ 

ឧបាសិកា  ី - ហួយ ....................................................................១០០០០៛ 

សន - លម្ ងលអង ....................................................................................៥០០០៛

ត្ត.រត័្ោ-សារនុ + ឧបាសិកា ផង ់- ខន .............................................៥០០០៛ 

ឧបាសិកា ហួត្ - ហួយ .......................................................................៥០០០៛

ឧបាសិកា អ ុម្ - លភឿន .......................................................................៥០០០៛

ឧបាសិកា បា  - សារ មុ្ .......................................................................៥០០០៛

ឧបាសិកា បត្ម្.សម្បូរ .......................................................................៥០០០៛ 
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ឧបាសក្ អ ុក្ រមឹ្សឺុន + ឧបាសិកា រមឹ្ លហៀង ................................៥០០០៛ 

ឧបាសក្ លជត្-សីុម្ + ឧបាសិកា ងនិ-អូន ................................៥០០០៛ 

ឧបាសិកា លថា - រនិ .......................................................................៥០០០៛

ឧបាសិកា ម្ុ ី- សីុយន .......................................................................៥០០០៛ 

ឧបាសក្ ជនិ-លអង + ឧបាសិកា ហួត្ - លរៀង ................................៥០០០៛ 

លោក្ យ័នត+អោក្រសី អ ន ..........................................................៥០០០៛ 

អោក្រសី វមិ្ោ ....................................................................................៥០០០៛ 

ឧបាសិកា ទ្ៃូ - សីុម្ ......................................................................១ដោុា រ 

ោយ ម្នួ ..................................................................................៣០០០៛

លសាន - សុខ ...................................................................................៣០០០៛ 

ឧបាសក្ នី-លៃងសា ង ......................................................................២០០០៛ 

ព ទ្ ធបរស័ិទ្ភមូតិ្តពាំងសបូវ 

ឧបាសក្ ឃួន - សុធន ..................................................................៣៥០០០៛

ឧបាសិកា លោ - ោ ន ..................................................................៣៥០០០៛

ឧបាសិកា រពំ - ហន ..................................................................៣៥០០០៛

ឧបាសិកា ឌី - សុខ ី ....................................................................១១០០០៛

ពុទ្ធប្បរស័ិទ្ភមូ្រិត្ពំងសបូវ ......................................................៤៧០០០៛ 
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ត្ក មហ  ន្ហាក់ស េសាន្ដ 

លោក្ អ ុំ - ប្បុណ្យសុខសានដ + ភរោិ ......................................៤៨០០០០៛ 

ក្ញោ  ស ុំ - ម  ី ..................................................................៣២០០០៛ 

លោក្ ស ុំ - ប្បរូ ី  ..................................................................៣២០០០៛

លោក្លរៀន - ប្បូរ  ..................................................................៣២០០០៛

អោក្ោងខាំ - សាលវឿន ..................................................................៣២០០០៛ 

ព ទ្ ធបរស័ិទ្ខេតតខសៀមរាប 

ឧបាសិកា លៅ - យក់្ឡាយ + សាា ម្ី+ក្នូ.......................................២០ដោុា រ

ឧបាសក្លឈឿក្-ឡា+ឧបាសិកាហូ-រនិ+ក្នូ................................២០ដោុា រ

ឧបាសិកា លឈឿក្ - សាបអម្+ក្នូ-លៅ...........................................១០ដោុា រ 

ឧបាសិកា ឡាយ - យ ុង+ក្នូ-លៅ.....................................................៤២០០០៛ 

ឧបាសក្ ជា +ឧបាសិកា សឹម្+ក្នូ-លៅ ..........................................៤០០០០៛

ឧបាសិកា ហូន-ឈុនរ ី+ ក្នូលៅ ........................................៣២០០០៛ 

ឧបាសិកា អុិត្ោ -យ ុន + ក្នូ-លៅ ........................................៣២០០០៛

ឧបាសិកា រ ុ ំ- ល   + ក្នូ ..................................................................៣២០០០៛ 

ឧបាសិកា ពុយ-ខន + ក្នូ-លៅ ......................................................៣០០០០៛

ឧបាសិកា ឈុន - លវឿន+ក្នូ-លៅ....................................................២០០០០៛
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ឧបាសិកា ស ត់្ - ថវូ ី+ សាា ម្+ីក្នូ-លៅ.............................................១០០០០៛

ឧបាសិកា ថង ់- ស ុនហាក់្+ក្នូ-លៅ................................................១០០០០៛ 

ឧបាសក្ ហួត្ - ននួ + ឧបាសិកា រមឹ្លហង .............................១០០០០៛

ឧបាសិកា បក្វ - រមឹ្ណា + ក្នូ-លៅ ..........................................១០០០០៛

ឧបាសិកា លៅ - ហគិ ៃច្ណ្+ក្នូ-លៅ.................................................១០០០០៛  

ឧបាសិកា រ ី- ហា ង + ក្នូ-លៅ ..........................................................៥០០០៛

ឧបាសិកា យឹប្ប - បយ ម្ + ក្នូ-លៅ .............................................៥០០០៛

ឧបាសិកា លភារ - ស ន់ +ក្នូ-លៅ .............................................៥០០០៛ 

ឧបាសិកា រ ុ ំ- ហា ន + ក្នូ ..........................................................៥០០០៛ 

ភូមិមណ្ឌ លបី(ស ៀមរាប) 

ឧបាសិកា ប្ប ុន-លប្បឿន រពម្ទំងប្បុរត្ .......................................២០០០០០៛

ឧបាស សាន់-ជាឧបាសិកា ផន-សឹម្ ..........................................៤០០០០៛

ឧបាសិកា សុន-ម្ុ ំនិងក្នូ .......................................................៤០០០០៛  

បរិ ័ទភន ំគូលលន(ស្ ុកស្វា យសលើ -ស ៀមរាប) 

ឧបាសិកា ម្ូង - សាលម្ ន .......................................................៤០០០០៛

លោក្លសក្-សិុន + ភរោិលភារ - ៃនធី និងប្បុរត្ ...........................៣២០០០៛ 
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លោក្ លសក្ - សាយ ......................................................................៥ដោុា រ

សី វា ផង ់- សំរ ង ....................................................................១០០០០៛

លោក្ោយ ធតុ្ងគ+ក្នូ (ភោរំបូ ន) ............................................៨០០០៛

ឧបាសិកា សួង - លៅ .......................................................................៥០០០រ 

លោក្ រសស់ - សារ ូ+ ភរោិ និងក្នូ .............................................៥០០០៛

យុវជន លសង - ោ ន .......................................................................៥០០០៛ 
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