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បរមត្ថជោត្ិកៈ 
បរជិឆេទទី ២ 

ជឆត្សកិសសង្គហៈ 
មាត្ិកា           ទំរ័រ 

លកខណៈ ៤ ប្បការរបស់ចេតសិក       ១ 
ចេកចេតសិក ៥២ ចោយរាសី        ៣ 
ចេករាសី ៣ ចោយប្បចភទ        ៤ 
កប្មងទី ១           ៥ 
កប្មងទី ២           ៦ 

អត្ថរបសជ់ឆត្សកិ ៥២  
អញ្ញសមានជឆត្សកិ ១៣ 

សពវេិតតសាធារណចេតសិក ៧       ៧ 
បកិណណកចេតសិក ៦         ៨ 

អកសុលជឆត្សកិ ១៤  

ចោេតុកកចេតសិក ៤         ៩ 
ចោតិកចេតសិក ៣         ១០ 
ចោេតុកកចេតសិក ៤         ១០ 
ថិទុកចេតសិក ២          ១១ 
វេិិកិច្ឆា ចេតសិក ១         ១១ 
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ជោភណជឆត្សកិ ២៥  

ចសាភណសាធារណចេតសិក ១៩       ១១ 
វរិតិចេតសិក ៣          ១៤ 
អបបមញ្ញា ចេតសិក ២         ១៤ 
បញ្ាិ ន្ទនរិយចេតសិក ១         ១៥ 

សមបជោគន័យ 

អារមភបទននសមបចោគន័យ        ១៥ 
សមបចោគន័យចោយសចងខប        ១៥ 
សមបចោគន័យអញ្ាសោនចេតសិក ១៣     ១៦ 
សងគហគាថា          ១៨ 
សមបចោគន័យអកុសលចេតសិក ១៤      ១៩ 
សងគហគាថាសចមែងសមបចោគន័យ ៥ កនុងអកុសលចេតសិក ១៤  ១៩ 
សមបចោគន័យចសាភណចេតសិក ២៥      ២០ 
គាថាសចមតងសមបចោគ ៤ ន័យកនុងចសាភណចេតសិក ២៥   ២១ 
អធិបាយវចិសសកនុងការប្បកបរបស់អបបមញ្ញា ចេតសិក ២   ២២ 
អនិយតចោគី និងនិយតចោគីចេតសិក      ២៣ 

សង្គហន័យ 

អកុសលសងគហន័យ          ៣០ 
គាថាសចមែងសងគហន័យ ៧ ន័យកនុងអកុសលេិតត ១២    ៣១ 
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គាថាសចមែងសព្វវ កុសលចោគីចេតសិក ១៤     ៣២ 
អចហតុកសងគហន័យ         ៣២ 
គាថាសចមែងសងគហន័យ ៤ ន័យកនុងអចហតុកេិតត ១៨    ៣៣ 
កាោវេរចសាភណសងគហន័យ       ៣៤ 
មហគគតសងគហន័យ         ៣៧ 
គាថាសងគហៈសចមែងសងគហន័យ ៥ ន័យកនុងមហគគតេិតត ២៧  ៣៧ 
ចោកុតតរសងគហន័យ         ៣៨ 
គាថាសងគហៈសចមែងសងគហន័យ ៥ ន័យកនុងចោកុតតរេិតត ៤០  ៣៨ 
គាថាសចមែងចសាភណចេតសិកចែលមិនប្បកបនឹងចសាភណេិតតពួកខ្លះ ៣៩ 
ចហតុផលចែលវរិតិចេតសិក ៣ មិនប្បកបកនុងមហាវបិាក-  
និងមហាកិរោិេិតត         ៤០ 
ចហតុផលចែលវរិតិចេតសិក ៣ មិនប្បកបនឹងមហគគតេិតត   ៤០ 
ចហតុផលចែលអបបមញ្ញា ចេតសិកមិនប្បកបនឹងមហាវបិាកេិតត 
និងចោកុតតរេិតត          ៤០ 
គាថាសចមតងចេតសិកចែលចធវើឲ្យេិតតចផេងគាន      ៤១ 

ត្ទុភយមិសសកន័យគឺសមបជោគន័យនិង្សង្គហន័យរមួគ្នា  

អញ្ាសោនរាសី          ៤២ 
អកុសលរាសី          ៤៣ 
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ចសាភណរាសី          ៤៥ 
គាថាសចមែងេនួំនចេតសិកចោយពិសាែ រ ៣៤២៦ ែួង    ៤៧ 
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បរមត្ថជោត្ិកៈ 
បរជិឆេទទី ២ ជឆត្សកិសង្គហៈ 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស។ 

 ក្នុងបរចិ្ឆឆទទី ១ ឆិត្តសងគហៈ បានច្ោលដល់ឆិត្តបរមត្ថ ឡឡូវច្ន នឹងបាន 
ច្ោលដល់សភាវៈរបស់ច្ឆត្សិក្បរមត្ថត្ច្ៅ ។ 
 តាមធមមតា សត្វទ ាំងឡាយ សូមបមីានអវយវៈររប់រាន់បរបូិណ៌ក៏្ច្ោយ 
ច្បើមិនមាននាមធម៌ រឺឆិត្ត ច្ឆត្សិក្ច្ហើយ សត្វទ ាំងឡាយច្នា  ក៏្មិនមានការដឹង  
និងមិនអាឆច្ធវើអវីច្ផេងៗ បាន មិនបានអវីច្ផេងៗពីរូបច្នា ច្ឡើយ ក្នុងបណ្តត ឆិត្ត 
ច្ឆត្សិក្ទ ាំង ២ ច្ន  ជាធមមជាត្ច្ក្ើត្រពមាន  និងរលត់្រពមាន  ទទួលអាមមណ៍ជា 
មួយាន  និងអារស័យវត្ថុជាទីច្ក្ើត្ជាមួយាន  និងបបក្ច្ឆញពីាន មិនបាន ឧបមា 
ដូឆច្ររឿងឆរក្ រតូ្វច្របើបសេច្ភលើង ច្បើមានបត្ច្ររឿងឆរក្ មិនអាឆច្ធវើការងារបាន និង 
ច្ររឿងឆរក្បដលក្ាំពុងវលិច្ធវើការងារច្នា រឺអារស័យច្ភលើងច្នា  ឯបសេច្ភលើងច្នា រតូ្វ
របក្បបសេ ២ រួមាន  បសេទ ាំង ២ ច្នា  ច្បើោឆ់បសេណ្តមួយច្ហើយ ច្ររឿងឆរក្ច្នា  
ក៏្មិនអាឆច្ធវើការបានដូឆាន  ដូច្ ន្   ច្ដើមបឲី្យបណឌិ ត្ទ ាំងឡាយបានដឹងដល់ការ
របរពឹត្តច្ៅននសភាវៈរបស់ឆិត្ត ច្ឆត្សិក្ច្នា  រព អរុទធ ្រយបានសបមតងថា 

លកខណៈ ៤ ប្បការរបសជ់ឆត្សកិ 
ឯកុប្បាទ្និមោមោ ច  ឯកាលម្ពណវតថកុា 

មចមោយុោត ា ទ្វ ិប្បញ្ញ ាស្ ធោម ា មចតសិ្កា ធោម ា។ 



2 បរមត្ថជោត្ិកៈ 
 

អនក្សិក្ាទ ាំងឡាយ របបដឹីងធមមជាត្របស់ច្ឆត្សិក្ បដលមានឆាំនួន ៥២ 
ដួង បដលរបក្បជាមួយឆិត្ត មានលក្ខណៈ ៤ រឺ ច្ក្ើត្រពមជាមួយឆិត្ត ១ 
រលត់្រពមជាមួយឆិត្ត ១ មានអារមមណ៍បត្មួយជាមួយឆិត្ត ១ មានទីអារស័យ 
បត្មួយជាមួយឆិត្ត ១ ។ 

អធិបាយ 

 រព អនុរុទធ ្រយសបមតងាថាបទច្ន  ច្ដើមបពីនយល់ោក្យថា មចតសិ្កំ 

ច្ោលទុក្ក្នុងអារមមណ៍បទខាងច្ដើមរបស់អភិធមមត្ថសងគហបក្រណ៍ច្ន ថា 
  “ចិតត មចតសិ្កំ រូប្បំ   និព្វ ានម្ិតិ ស្ព្វ ថា” 

និងច្ដើមបឲី្យអនក្សិក្ាទ ាំងឡាយរជាបដល់លក្ខណៈ អាការៈ បដលរបក្ប 
នឹងឆិត្តរបស់ច្ឆត្សិក្ទ ាំង ៥២ ដួង ច្ៅថា ច្ឆច្តាយុត្តលក្ខណៈ របក្បច្ោយ 
លក្ខណៈ ៤ របការ រឺ 

១. ឯកុ្បាទៈ ច្ឆត្សិក្ច្ន ច្ក្ើត្រពមនឹងឆិត្តជានិឆច មានន័យថា កាលឆិត្ត 
ច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្ឆត្សិក្ក៏្ច្ក្ើត្ច្ឡើងរពមាន  នឹងថាឆិត្តច្ក្ើត្មុន ច្ឆត្សិក្ច្ក្ើត្ច្រកាយ 
ឬ ច្ឆត្សិក្ច្ក្ើត្មុន ឆិត្តច្ក្ើត្ច្រកាយច្នា មិនបាន ។ 

២. ឯក្និច្ោធៈ ក្នុងទាំនងដូឆាន ច្នា  កាលឆិត្តរលត់្ ច្ឆត្សិក្ក៏្រលត់្ផង 
មិនមានខាងណ្តរលត់្មុន ឬរលត់្ច្រកាយ ។ 

៣. ឯកាលមពណៈ អារមមណ៍បដលច្ឆត្សិក្ឆូលច្ៅទទួលច្នា  ក៏្ជា 
អារមមណ៍បត្មួយជាមួយាន នឹងឆិត្ត បដលបានទទួលច្នា ឯង ដូឆជាឆិត្តទទួល 
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បរចិ្ឆឆទទី ២ ច្ឆត្សិក្សងគហៈ 

អារមមណ៍ពណ៌ស ច្ឆត្សិក្ក៏្ទទួលពណ៌ស ឆិត្តទទួលអារមមណ៍ពណ៌ច្មម  
ច្ឆត្សិក្ក៏្ទទួលពណ៌ច្មម  ដូឆច្ន ជាច្ដើម ។ 

៤. ឯក្វត្ថុក្ៈ ទីអារស័យរបស់ច្ឆត្សិក្ ក៏្ជារបច្ភទបត្មួយជាមួយាន នឹងទី
អារស័យរបស់ឆិត្ត ដូឆជាឆិត្តអារស័យបភនក្ច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្ឆត្សិក្ក៏្អារស័យបភនក្ 
ច្ក្ើត្ច្ឡើងបដរ ឆិត្តអារស័យរត្ច្ឆៀក្ច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្ឆត្សិក្ក៏្អារស័យរត្ច្ឆៀក្ច្ក្ើត្ 
ច្ឡើងផងបដរ ឆិត្តអារស័យច្ប ដូងច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្ឆត្សិក្ក៏្អារស័យច្ប ដូង 
ច្ក្ើត្ច្ឡើងបដរ ដូឆច្ន ជាច្ដើម ។  

កាលបានររប់លក្ខណៈទ ាំង ៤ របការដូឆច្ោលមក្ច្ហើយ ក៏្បានច្ ម្  ថា 
ច្ឆត្សិក្ ។ 
 ក្នុងបណ្តត យុត្តលក្ខណៈទ ាំង ៤ របការច្នា  ឯកុ្បាទៈ ឯក្និច្ោធៈ 
ឯកាលមពណៈ ទ ាំង ៣ របការច្ន មានច្ៅក្នុងច្ឆត្សិក្ច្ោយពិត្របាក្ដ ឆាំបណក្ 
លក្ខណៈទី ៤ រឺ ឯក្វត្ថុក្ៈ ច្នា មិនបមនជាលក្ខណៈបដលមានច្ោយពិត្របាក្ដ 
ច្រោ ថាច្ឆត្សិក្ទ ាំងច្ន  កាលច្ក្ើត្ក្នុងបញ្ច ច្ោការភូមិ ច្ទើបរតូ្វអារស័យវត្ថុ  
ច្ក្ើត្ច្ឡើង បត្ច្បើច្ក្ើត្ក្នុងឆតុ្ច្ោការភូមិ ក៏្មិន្ ាំបាឆ់រតូ្វអារស័យវត្ថុ  ។ 

ចឆកជឆត្សកិ ៥២ ជោយរាស ី

 ច្ឆត្សិក្ ៥២ ដួងច្ន  បឆក្ច្ឆញជា ៣ ពួក្ ច្ៅថា ោសី រឺ អញ្ញសមាន- 
ោសីច្ឆត្សិក្ ១ ពួក្មានឆាំនួន ១៣ ដួង, អកុ្សលោសីច្ឆត្សិក្ ១ ពួក្ 
មានឆាំនួន ១៤ ដួង, ច្ោភណោសីច្ឆត្សិក្ ១ ពួក្មានឆាំនួន ២៥ ដួង ឬច្ៅថា 
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អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ១៤ ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥  
ក៏្បាន ។ 

ចឆករាស ី៣ ជោយប្បជភទ 

ច្ឆត្សិក្បដលជាអញ្ញសមានោសីច្នា  បឆក្ជា ២ របច្ភទ រឺ  
១. សពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ ៧ ដួងមួយរបច្ភទ 
២. បកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ ៦ ដួងមួយរបច្ភទ ។ 

ច្ឆត្សិក្បដលជាអកុ្សលោសីច្នា  បឆក្ជា ៥ របច្ភទ រឺ  
១. ច្មាឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ ដួង មួយរបច្ភទ 
២. ច្ោតិ្ក្ច្ឆត្សិក្ ៣ ដួង មួយរបច្ភទ 
៣. ច្ទឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ ដួង មួយរបច្ភទ 
៤. ថិទុក្ច្ឆត្សិក្ ២ ដួង មួយរបច្ភទ 
៥. វឆិិកិ្ ឆ្ ច្ឆត្សិក្ ១ ដួង មួយរបច្ភទ ។ 

ច្ឆត្សិក្បដលជាច្ោភណោសីច្នា  បឆក្ជា ៤ របច្ភទ រឺ 
១. ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ ដួង មួយរបច្ភទ 
២. វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ ដួង មួយរបច្ភទ 
៣. អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ ដួង មួយរបច្ភទ  
៤. បញ្ញន្ទនទិយច្ឆត្សិក្ ១ ដួង មួយរបច្ភទ ។ 
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កប្មង្ទី ១ 
មតរស្ញ្ញស្ោនា ច  ចទុ្ទសាកុស្លា តថា 

មសាភណា ប្បញ្ច វសីាតិ ទ្វ ិប្បញ្ញ ាស្ ប្បវុចចមរ។ 

អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ 
ច្ឆត្សិក្ ៥២     អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ១៤    

ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥ 
សពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ ៧ 

     បកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ ៦ 
ច្មាឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ 
ច្ោតិ្ក្ច្ឆត្សិក្ ៣ 

អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ១៤  ច្ទឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ 
     ថិទុក្ច្ឆត្សិក្ ២ 
     វឆិិកិ្ ឆ្ ច្ឆត្សិក្ ១ 

ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ 
វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ 
អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ 
បញ្ញិ ន្ទនទិយច្ឆត្សិក្ ១ 

 
 

អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ 

ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥ 
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ជឆត្សកិ ៥២ 
សពវឆតិ្តោធារណច្ឆត្សិក្ ៧ 
បក្ណិណក្ច្ឆត្សិក្ ៦ 
ច្មាឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ 
ច្ោត្កិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ 
ច្ទឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤   អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ១៤ 
ថទុិក្ច្ឆត្សិក្ ២ 
វឆិកិ្ិ្ ឆ ច្ឆត្សិក្ ១ 
ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ 
វរិត្ចិ្ឆត្សិក្ ៣ 
អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ 
បញ្ញិ ន្ទនទិយច្ឆត្សិក្ ១ 

កប្មង្ទី ២ 

 សពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ ៧ រឺ ផសេៈ, ច្វទនា, សញ្ញញ , ច្ឆត្នា, ឯក្រគតា, 
ជីវតិិ្ន្ទនទិយ, មនសិការៈ ។ 
 បកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ ៦ រឺ វតិ្ក្កៈ, វ ិ្ រៈ, អធិច្មាក្ខៈ, វរីយិៈ បីតិ្, ឆនទៈ ។ 
 ច្មាឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ រឺ ច្មាហៈ, អហិរកិ្ៈ, អច្នាត្តបបៈ, ឧទធឆចៈ ។ 

ច្ោតិ្ក្ច្ឆត្សិក្ ៣ រឺ ច្ោភៈ, ទិដឋិ, មាន  ។  
ច្ទឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ រឺ ច្ទសៈ, ឡសា, មឆឆរយិៈ, កុ្ក្កុឆចៈ ។  

 ថិទុក្ច្ឆត្សិក្ ២ រឺ ថិនៈ, មិទធៈ ។  

អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ 

ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥ 

ច្ឆត្សិក្ ៥២ 
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វឆិិកិ្ ឆ្ ច្ឆត្សិក្ ១ រឺ វឆិិកិ្ ឆ្  ។ 
ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ រឺ សទធ , សតិ្, ហិរ,ិ ឱត្តបបៈ, អច្ោភៈ, 

អច្ទសៈ, ត្រត្មជឈត្តតា, កាយបសេទធិ, ឆិត្តបសេទធិ, កាយលហុតា, ឆិត្តលហុតា, 
កាយមុទុតា, ឆិត្តមុទុតា, កាយក្មមញ្ញតា, ឆិត្តក្មមញ្ញតា, កាយបារុញ្ញតា, 
ឆិត្តបារុញ្ញតា, កាយុជុក្តា, ឆិត្តុ ជុក្តា ។ 

វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ រឺ សមាម ោ្, សមាម ក្មមនតៈ, សមាម អាជីវៈ ។ 
អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ រឺ ក្រុណ្ត, មុទិតា ។ 
បញ្ញិ ន្ទនទិយច្ឆត្សិក្ ១ រឺ បញ្ញញ  ។ 

អត្ថរបសជ់ឆត្សកិ ៥២  
អញ្ញសមានជឆត្សកិ ១៣ 

សពវឆិត្តសាធារណជឆត្សកិ ៧ 
 ១. ផមស្ោ ធមមជាត្បដលប  ផទប់អារមមណ៍ ។ 

 ២. មវទ្នា ធមមជាតិ្បដលច្ោយអារមមណ៍ ។ 

៣. ស្ញ្ញ ា ធមមជាតិ្បដល្ាំអារមមណ៍ ។ 

៤. មចតនា ធមមជាតិ្បដលជាំរុញ និងឲ្យសមបយុត្តធម៌តា ាំងច្ៅក្នុង 

អារមមណ៍ច្ដើមបឲី្យច្ធវើមុសនាទីរបស់សលួន ។ 
៥. ឯកគគោ ធមមជាតិ្បដលសងប់ និងឲ្យសមបយុត្តធម៌តា ាំងក្នុងច្ៅ 

អារមមណ៍បត្មួយ ។ 
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៦. ជីវតិិន្ទនទិយំ ធមមជាត្បដលរក្ាសមបយុត្តធម៌ ។ 

៧. ម្នសិ្កាមោ ធមមជាត្បដលតាាំងឆិត្ត និងនា ាំសមបយុត្តធម៌ច្ៅកាន់ 

អារមមណ៍ ។ 
ច្ឆត្សិក្ ៧ ដួងច្ន  ច្ ម្  ថា សពវឆិត្តោធារណៈ ច្រោ របក្បជាមួយ 

នឹងឆិត្តទូច្ៅទ ាំងអស់ ។ កាលបញក្បទច្ហើយបាន ៣ បទ រឺ សពវ + ឆិត្ត + 
ោធារណ ។ សពវ = ទ ាំងអស់, ឆិត្ត = ឆិត្ត, ោធារណ = ទូច្ៅ មិនឆាំច្ោ , ដូច្ឆន  
រួមទ ាំង ៣ បទ បានជា សពវឆិត្តោធារណៈ = ទូច្ៅដល់ឆិត្តទ ាំងអស់ ។   

បកិណណ កជឆត្សកិ ៦  

១.  វតិមកាក ា ធមមជាត្បដលច្លើក្សមបយុត្តធម៌ច្ឡើងកាន់អារមមណ៍ រឺរិត្ 

រតិ្ រ ិអារមមណ៍ ។ 
២.  វរិមោ ធមមជាត្បដលពិ្រណ្តអារមមណ៍ ។ 

៣. អធិមោមកាខ ា ធមមជាត្ឆុ ស៊ប់ក្នុងអារមមណ៍ ។ 

៤.  វរិយំិ ធមមជាត្បដលមានការពាយាមក្នុងអារមមណ៍ ។ 

៥. ប្បីតិ ធមមជាតិ្បដលបឆែត្ក្នុងអារមមណ៍ ។ 

៦. ឆមនាទ ា ធមមជាត្ច្ពញឆិត្តអារមមណ៍ ។ 

ច្ឆត្សិក្ ៦ ដួងច្ន ច្ ម្  ថា បកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ ច្រោ របក្បក្នុងឆិត្តទូច្ៅ 
(រឺអកុ្សលឆិត្ត កុ្សលឆិត្ត វបិាក្ឆិត្ត កិ្រយិាឆិត្ត) បត្បានឆាំនួនសល  មិនទ ាំងអស់ 
ររប់ដួងច្ទ ។ កាលបញក្បទច្ហើយបាន ៣ រឺ ប + កិ្ណណ + ក្ ។ ប = ច្ោយទូច្ៅ, 
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កិ្ណណ = ោយរង, ក្ = មិនមានច្សឆក្ដីច្ោយឆាំច្ោ  រួមទ ាំង ៣ បទជា បកិ្ណណក្ 
= ោយរងច្ោយទូច្ៅ មានន័យថា ច្ឆត្សិក្ ៦ ដួងច្ន របក្បទូច្ៅ ទ ាំងជា 
ច្ោកិ្យៈ ច្ោកុ្ត្តរៈ ច្ោភណៈ អច្ោភណៈ កុ្សល អកុ្សល វបិាក្ កិ្រយិា 
បត្មិនទ ាំងអស់ច្ទ ច្ផេងពីការរបក្បរបស់សពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ បដល 
របក្បបានទូច្ៅ និងបានទ ាំងអស់ររប់ៗ ដួង ។  

សពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ ៧ បកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ ៦ រួមជា ១៣ ដួងច្ន  
ច្ ម្  ថា អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ច្រោ ច្ឆត្សិក្ទ ាំងច្ន មានសភាពដូឆធម៌ដនទ  
ច្ោលរឺ ច្ោភណច្ឆត្សិក្មានសទធ ជាច្ដើមក្តី អច្ោភណច្ឆត្សិក្មាន 
ច្មាហៈជាច្ដើមក្តី របមងជាធម៌ដនទពីអញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ បត្អញ្ញសមាន-
ច្ឆត្សិក្ ក៏្ដូឆនឹងច្ឆត្សិក្ទ ាំង ២ ពួក្ច្ន  ច្ទើបរបក្បនឹងឆិត្តរួមាន បាន 
ច្ផេងពីអច្ោភណច្ឆត្សិក្ បដលមិនអាឆរបក្បនឹងច្ោភណច្ឆត្សិក្ ឬ 
ច្ោភណច្ឆត្សិក្មិនអាឆរបក្បនឹងអច្ោភណច្ឆត្សិក្ ។  

អកសុលជឆត្សកិ ១៤  
ជមាឆត្ុកកជឆត្សកិ ៤ 

១. មោមោ ធមមជាត្បដលបិទបា ាំងសភាវៈពិត្ក្នុងអារមមណ៍ ។  

២. អហិរកិំ ធមមជាត្បដលមិនខាម សអាំច្ពើទុឆចរតិ្ ។ 

៣. អមនាតតប្បបំ ធមមជាត្បដលមិនខាល ឆអាំច្ពើទុឆចរតិ្ ។ 

៤. ឧទ្ធចចំ ធមមជាត្ោយមាយ រឺទទួលអារមមណ៍មិនមាាំទ ាំ ។ 
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ច្ឆត្សិក្ទ ាំង ៤ ច្ន ច្ ម្  ថា ច្មាឆតុ្ក្កៈ ច្រោ ច្លើក្ច្មាហច្ឆត្សិក្ជា 
របធាន និងច្ឆត្សិក្ ៤ ដួងច្ន ឯង ច្ ម្  ថា សោវ កុ្សលោធារណច្ឆត្សិក្ 
ផង ច្រោ ច្ឆត្សិក្ពួក្ច្ន របក្បនឹងអកុ្សលឆិត្តទ ាំង ១២ ច្ោយទូច្ៅ 
ទាំងអស់ ។  

ជោត្ិកជឆត្សកិ ៣ 

១. មលាមោ ធមមជាត្បដលមានច្សឆក្តីរតូ្វការ ជាប់ឆិត្តក្នុងអារមមណ៍ជា 

កាមរុណ ។  
២. ទ្ិដ្ឋិ ធមមជាតិ្បដលមានច្សឆក្តីយល់សុសក្នុងអារមមណ៍ ។ 

៣. ោមនា ធមមជាត្បដលមានច្សឆក្តីច្ឆមើងក្ច្ន្ទនទើង រក្អឺត្រក្ទម របកាន់ 

សលួន ។  
ច្ឆត្សិក្ ៣ ដួងច្ន  ច្ ម្  ថា ច្ោតិ្ក្ៈ ច្រោ  មានច្ោភច្ឆត្សិក្ 

ជារបធាន ។ 
ជោឆត្ុកកជឆត្សកិ ៤ 

១. មោមសា ធមមជាត្បដលរបទុសតក្នុងអារមមណ៍ ។ 

២. ឥស្ោ ធមមជាតិ្បដលមានច្សឆក្តីមិនច្ពញឆិត្តនឹងរទពយសមបត្តិ ឬ 

ច្សឆក្តីលែរបស់អនក្ដនទ រឺច្សឆក្ដីរឆបណន ។ 
៣. ម្ចឆរយំិ ធមមជាត្បដលមានការហួងបហងរទពយសមបត្តិ និងច្សឆក្តីលែ 

មិនដល់សលួន រឺច្សឆក្ដីក្ាំណ្តញ់ ។ 
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៤. កុកកុចចំ ធមមជាត្បដលមានច្សឆក្ដីច្តត រក្ហាយក្នុងទុឆចរតិ្បដលសលួនបាន 

ច្ធវើ និងក្នុងសុឆរតិ្បដលមិនបានច្ធវើ ។ 
 ច្ឆត្សិក្ ៤ ដួងច្ន  ច្ ម្  ថា ច្ទឆតុ្ក្កៈ ច្រោ ច្លើក្ច្ទសច្ឆត្សិក្ 

ជារបធាន ។ 
ថិទុកជឆត្សកិ ២ 

១. ថិនំ ធមមជាត្បដលច្ធវើឲ្យឆិត្តរួញោ ោថយ្ក្អារមមណ៍ ។ 

២. ម្ិទ្ធំ ធមមជាត្បដលច្ធវើឲ្យឆិត្តោយមាយ ច្សឆក្ដីច្ងាងក់្ ។ 
វិឆិកិច្ឆេ ជឆត្សកិ ១ 

 វចិិកិរឆ ា ធមមជាតិ្បដលមានច្សឆក្ដីសងេយ័ ោទ ក់្ច្សទើរ ។ 

ច្ឆត្សិក្ ១៤ ដួងច្ន  ច្ ម្  ថា អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ច្រោ របក្បនឹង 
អកុ្សលឆិត្តបត្មា ង ។ 

ជសាភណជឆត្សកិ ២៥  
ជសាភណសាធារណជឆត្សកិ ១៩  

១. ស្ោធ ា ធមមជាតិ្បដលមានច្សឆក្តីច្ជឿ និងរជ ថាល ក្នុងរព ពុទធ រព ធម៌ 

រព សងឃ និងច្ជឿច្លើក្មម និងផលរបស់ក្មមជាច្ដើម ។ 
២. ស្តិ ធមមជាតិ្បដលមានច្សឆក្ដីរឭក្ក្នុងអារមមណ៍ បដលទក់្ទងនឹង 

កុ្លសក្មម មានរុណរព ពុទធ រព ធម៌ រព សងឃជាច្ដើម ។ 
៣. ហិរ ីធមមជាតិ្បដលមានច្សឆក្តីសែប់ និងខាម ស់ឆាំច្ោ អាំច្ពើទុឆចរតិ្ ។ 
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៤. ឱតតប្បបំ ធមមជាត្បដលមានច្សឆក្តីខាល ឆអាំច្ពើទុឆចរតិ្ ។ 

៥. អមលាមោ ធមមជាត្បដលមិនរបាថាន  និងមិនជាប់ជាំោក់្ក្នុងអារមមណ៍ជា 

កាមរុណ ។ 
៦. អមោមសា ធមមជាត្បដលមិនរបទុសតក្នុងអារមមណ៍ ។ 

៧. តត្តម្ជឈតតោ ធមមជាតិ្បដលច្ធវើឲ្យឆិត្ត និងច្ឆត្សិក្របរពឹត្តច្ៅច្សមើ 

ក្នុងកិ្ឆចរបស់សលួនៗ មិនឲ្យមានការច្លើស ឬសវ  ។   
៨. កាយប្បស្សទ្ធិ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីសងប់ននច្ឆត្សិក្សនធ ៣  

(រឺច្វទនាក្ខនធ សញ្ញញ ក្ខនធ សងាខ រក្ខនធ) ក្នុងការងារបដលជាកុ្សល ។ 
៩. ចិតតប្បស្សទ្ធិ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីសងប់ននឆិត្ត ក្នុងការងារបដលជា 

កុ្សល ។ 
១០. កាយលហុោ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីរោលននច្ឆត្សិក្សនធ ៣ 

ក្នុងការងារបដលជាកុ្សល ។ 
១១. ចិតតលហុោ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីរោលននឆិត្ត ក្នុងការងារ 

បដលជាកុ្សល ។ 
១២. កាយម្ុទ្ុោ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីទន់ភលន់ននច្ឆត្សិក្សនធ ៣ 

ក្នុងការងារបដលជាកុ្សល ។ 
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១៣. ចិតតម្ុទ្ុោ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីទន់ភលន់ននឆិត្ត ក្នុងការងារ 

បដលជាកុ្សល ។ 
១៤. កាយកម្មញ្ញុ ោ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីរួរដល់ការងារនន 

ច្ឆត្សិក្សនធ ៣ ក្នុងការងារបដលជាកុ្សល ។ 
១៥. ចិតតកម្មញ្ញុោ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីរួរដល់ការងារននឆិត្ត ក្នុង 

ការងារបដលជាកុ្សល ។ 
១៦. កាយបាគុញ្ញោ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីោទ ត់្ជាំនាញនន 

ច្ឆត្សិក្សនធ ៣ ក្នុងការងារបដលជាកុ្សល ។ 
១៧. ចិតតបាគុញ្ញោ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីោទ ត់្ជាំនាញននឆិត្ត ក្នុង 

ការងារបដលជាកុ្សល ។ 
១៨. កាយុជុកោ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីរត្ង់ននច្ឆត្សិក្សនធ ៣ ក្នុង 

ការងារបដលជាកុ្សល ។ 
១៩. ចិតតជុកោ ធមមជាតិ្បដលជាច្សឆក្តីរត្ង់ននឆិត្ត ក្នុងការងារបដលជា 

កុ្សល ។ 
ក្នុងបណ្តត ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ច្នា  បសេទធិច្ឆត្សិក្, លហុតា-

ច្ឆត្សិក្, មុទុតាច្ឆត្សិក្, ក្មមញ្ញតាច្ឆត្សិក្, បារុញ្ញតាច្ឆត្សិក្ ឧជុក្តា-
ច្ឆត្សិក្ ទ ាំង ៦ ដួងច្ន ជារូាន  ច្ទើបរួមជា ១២ ដួង ោប់ទ ាំងសទធ ច្ឆត្សិក្ 
ជាច្ដើម ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ច្ទើបមាន ១៩ ដួង ច្ឆត្សិក្ទ ាំងច្ន  
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ច្ ម្  ថា ច្ោភណោធារណៈច្នា  ច្រោ របក្បក្នុងច្ោភណឆិត្តទូច្ៅ 
ទ ាំងអស់ ។ កាលបញក្បទច្ហើយមាន ២ រឺ ច្ោភណ + ោធារណ ។ ច្ោភណ 
= ឆិត្តបដលលែោែ ត្មិនមានច្ទស, ោធារណ = ទូច្ៅ កាលរួមទ ាំង ២ បទជា 
ច្ោភណោធារណ = ទូច្ៅក្នុងឆិត្តបដលមានច្សឆក្ដីោែ ត្មិនមានច្ទស ។  

វិរត្ិជឆត្សកិ ៣ 

១. ស្ោម ាវារ ការច្ោលោ្របនព ច្ោយច្វៀរ្ក្វឆីទុឆចរតិ្ ៤ បដលមិន 

ជាប់ទក់្ទងនឹងការងារឆិញ្ចឹ មជីវតិ្ ។ 
២. ស្ោម ាកម្មមនាត ា ការងាររបនព ច្ោយច្វៀរ្ក្កាយទុឆចរតិ្ ៣ បដលមិន 

ជាប់ទក់្ទងនឹងការងារឆិញ្ចឹ មជីវតិ្ ។ 
៣. ស្ោម ាអាជីមវា ការឆិញ្ចឹ មជីវតិ្របនព ច្ោយច្វៀរ្ក្កាយទុឆចរតិ្ ៣ 

វឆីទុឆចរតិ្ ៤ បដលជាប់ទក់្ទងនឹងការងារឆិញ្ចឹ មជីវតិ្ ។ 
ច្ឆត្សិក្ ៣ ដួងច្ន ច្ ម្  ថា វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ច្រោ មានច្ឆត្នាច្វៀរ្ក្ 

ទុឆចរតិ្ជារបធាន ។ 
អបបមញ្ញញ ជឆត្សកិ ២ 

១. ករុណា ធមមជាតិ្បដលមានច្សឆក្តីអាណិត្ឆាំច្ោ ទុក្ខិត្សត្វ រឺអនក្ 

បដលក្ាំពុងទទួលច្សឆក្ដីទុក្ខលាំបាក្ ឬនឹងបានទទួលច្សឆក្ដីទុក្ខលាំបាក្ក្នុងកាល 
ខាងមុស ។ 
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២. ម្ុទ្ិោ ធមមជាតិ្បដលមានច្សឆក្តីច្រត្ក្អរឆាំច្ោ សុសិត្សត្វ រឺអនក្ 

ក្ាំពុងទទួលច្សឆក្ដីសុស ឬនឹងបានទទួលច្សឆក្ដីសុសក្នុងកាលខាងមុស ។ 
 ច្ឆត្សិក្ ២ ដួងច្ន ច្ ម្  ថា អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ច្រោ ច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយ 
អារស័យទុក្ខិត្សត្វ និង សុសិត្សត្វទូច្ៅ មិនមានក្ាំណត់្ ។ 

បញ្ញ និ្ទនទិយជឆត្សកិ ១ 

បញ្ញញ  ធមមជាតិ្បដលដឹងនូវសភាវធម៌ទូច្ៅ តាមច្សឆក្តីពិត្ ។  
ច្ឆត្សិក្ដួងច្ន ច្ ម្  ថា បញ្ញន្ទនទិយ ច្រោ មាននាទីររប់ររងដឹងច្ផេងៗ 

ច្ោយទូច្ៅតាមច្សឆក្តីពិត្ ។ 
សមបជោគន័យ 

អារមភបទននសមបជោគន័យ 
មតសំ្ ចិោត ាវបិ្បបយុោត ានំ យថាមោគម្ិមោ ប្បរំ 

  ចិតតបុ្បបមទ្សុ្ ប្បមចចកំ  ស្ម្បមោមោ ប្បវុចចតិ។ 

ត្ច្ៅច្ន  នឹងសបមតងការរបក្បច្ោយឆាំច្ោ ៗ របស់ច្ឆត្សិក្បដលមាន 
សភាពច្ក្ើត្រពមនឹងឆិត្ត កាលឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងតាមបដលនឹងរបក្បបាន ។ 

សមបជោគន័យជោយសជង្ខប 
ស្តត ស្ព្វ តថ យុជជនតិ   យថាមោគំ ប្បកិណណកា  

 ចទុ្ទសាកុស្មលមស្វ វ  មសាភមណមស្វ វ មសាភណា។  

សពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ ៧ របមងរបក្បទូច្ៅក្នុងឆិត្តទ ាំងអស់ 
បកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ ៦ របមងរបក្បក្នុងឆិត្តបដលអាឆរបក្បបាន អកុ្សលច្ឆត្សិក្ 
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១៤ របមងរបក្បក្នុងអកុ្សលឆិត្ត ១២ ប ុច្ណ្តណ   ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥ 
របមងរបក្បក្នុងច្ោភណឆិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ប ុច្ណ្តណ   ។ 

អធិបាយ 

 ាថាច្ន  សបមតងច្ាលរបស់សមបច្យារន័យច្ោយសច្ងខប ច្ដើមបឲី្យអនក្ 
សិក្ាទ ាំងឡាយ កាន់យក្ជាច្ាលសិន ច្ទើបសបមតងច្សឆក្តីពនយល់ក្នុង 
សមបច្យារន័យច្ោយពិោត រត្ច្ៅ 

សមបជោគន័យអញ្ញសមានជឆត្សកិ ១៣  

អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ន  មានសមបច្យារ ៧ ន័យ រឺ 
សពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ ៧ ដួង ោប់ជាសមបច្យារន័យ ១ ន័យ ។ 
បកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ ៦ ដួង ោប់ជាសមបច្យារន័យ ៦ ន័យ ។ 
សពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ ៧ ដួងរបក្បក្នុងឆិត្តទ ាំងអស់ ៨៩ ឬ ១២១ 

ដួង ។ 
វតិ្ក្កច្ឆត្សិក្ របក្បបានក្នុងឆិត្ត ៥៥ ដួង រឺ កាមឆិត្ត ៤៤ (ច្វៀរទវិបញ្ច -

វញិ្ញញ ណឆិត្ត ១០) និងបឋមជានឆិត្ត ១១ ដួង រួមជា ៥៥ ។ មិនរបក្បជាមួយឆិត្ត 
៦៦ ដួង រឺទវិបញ្ច វញិ្ញញ ណឆិត្ត ១០ ទុតិ្យជានឆិត្ត ១១ ត្តិ្យជានឆិត្ត ១១ 
ឆតុ្ត្ថជានឆិត្ត ១១ បញ្ចមជានឆិត្ត ២៣ រួមជា ៦៦ ។ 

វ ិ្ រច្ឆត្សិក្ របក្បបានក្នុងឆិត្ត ៦៦ រឺ កាមឆិត្ត ៤៤ (ច្វៀទវិបញ្ច វញិ្ញញ ណ-
ឆិត្ត ១០) និងបឋមជាឆិត្ត ១១ ទុតិ្យជានឆិត្ត ១១ រួមជា ៦៦ ។ របក្បមិនបាន 
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ក្នុងឆិត្ត ៥៥ ដួង រឺទវិបញ្ច វញិ្ញញ ណឆិត្ត ១០ ត្តិ្យជានឆិត្ត ១១ ឆតុ្ត្ថជានឆិត្ត 
១១ បញ្ចមជានឆិត្ត ២៣ រួមជា ៥៥ ដួង ។ 

អធិច្មាក្ខច្ឆត្សិក្ របក្បបានក្នុងឆិត្ត ១១០ ដួងរឺ កាមឆិត្ត ៤៣ (ច្វៀរ 
ទវិបញ្ច វញិ្ញញ ណឆិត្ត ១០ វឆិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្តឆិត្ត ១) មហរគត្ឆិត្ត ២៧ ច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត 
៤០ រួមជា ១១០ ។ របក្បមិនបានក្នុងឆិត្ត ១១ រឺ ទវិបញ្ច វញិ្ញញ ណឆិត្ត ១០ 
វឆិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្តឆិត្ត ១ ។  

វរីយិច្ឆត្សិក្ របក្បបានក្នុងឆិត្ត ១០៥ ដួងរឺ កាមឆិត្ត ៣៨ (ច្វៀរអច្ហតុ្ក្- 
វបិាក្ ១៥ បញ្ចទវ ោវជជនឆិត្ត ១) មហរគត្ឆិត្ត ២៧ ច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត ៤០ រួមជា ១០៥ ។ 
របក្បមិនបានក្នុងឆិត្ត ១៦ ដួង រឺអច្ហតុ្ក្វបិាក្ឆិត្ត ១៥ បញ្ចទវ ោវជជនឆិត្ត ១ រួម 
ជា ១៦ ។  

បីតិ្ច្ឆត្សិក្ របក្បបានក្នុងឆិត្ត ៥១ ដួង រឺកាមច្ោមនសេសហរត្ឆិត្ត 
១៨ បឋមជានឆិត្ត ១១ ទុតិ្យជានឆិត្ត ១១ ត្តិ្យជានឆិត្ត ១១ រួមជា ៥១ ។ 
របក្បមិនបានក្នុងឆិត្ត ៧០ ដួង រឺ ច្ទសមូលឆិត្ត ២ កាយវញិ្ញណឆិត្ត ២  
ឧច្បកាខ សហរត្ឆិត្ត ៥៥ ឆតុ្ត្ថជានឆិត្ត ១១ រួមជា ៧០ ដួង ។ 

ឆនទច្ឆត្សិក្ របក្បបានក្នុងឆិត្ត ១០១ រឺ កាមឆិត្ត ៣៤ (ច្វៀរច្មាហមូលឆិត្ត 
២ អច្ហតុ្ក្ឆិត្ត ១៨) មហរគត្ឆិត្ត ២៧ ច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត ៤០ រួមជា ១០១ ។ របក្ប 
មិនបានក្នុងឆិត្ត ២០ ដួងរឺ ច្មាហមូលឆិត្ត ២ អច្ហតុ្ក្ឆិត្ត ១៨ រួមជា ២០ ។ 
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សង្គហគាថា 
មត ប្បន ចិតតបុ្បាោ យថាកកម្ំ – 

ឆស្ដ្ឋិ ប្បញ្ច ប្បញ្ញ ាស្  ឯកាទ្ស្ ច មសាឡស្ 

ស្តតតិ វសី្តិ មចវ  ប្បកិណណកវវិជជិោ។ 

ប្បញ្ច ប្បញ្ញ ាស្ ឆស្ដ្ឋិ- ដ្ឋស្តតតិ តិស្តតតិ 

ឯកប្បញ្ញ ាស្ មចកូន- ស្តតតិ ស្ប្បកិណណកា។ 

 សរុបច្សឆក្ដីថា ឆិត្តទ ាំងឡាយបដលបកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ទ ាំង ៦ របក្បមិន 
បានច្នា មានឆាំនួនតាមលាំោប់ននច្ឆត្សិក្ដូឆត្ច្ៅច្ន  រឺ ៦៦, ៥៥, ១១, ១៦, 
៧០, ២០ ។ ឆិត្តទ ាំងឡាយបដលបកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ទ ាំង ៦ របក្បបានច្នា មាន 
ឆាំនួនតាមលាំោប់ននច្ឆត្សិក្ ដូឆត្ច្ៅច្ន  រឺ ៥៥, ៦៦, ៧៨ (ឬ ១១០), ៧៣ (ឬ 
១០៥), ៥១, ៦៩ (ឬ ១០១) ។ 
សបមដងឆិត្តបដលបកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្របក្បបាន និងមិនបានតាមសងគហាថា 

បកិណណ កជឆត្សកិ ប្បកបបាន ប្បកបមិនបាន 
វតិ្ក្កច្ឆត្សិក្ បញ្ចបញ្ញញ ស ៥៥ ឆសដឋិ ៦៦ 
វ ិ្ រច្ឆត្សិក្ ឆសដឋិ ៦៦ បញ្ចបញ្ញញ ស ៥៥ 
អធិច្មាក្ខច្ឆត្សិក្ អដឋសត្តតិ្ ៧៨ (១១០) ឯកាទស ១១ 
វរីយិច្ឆត្សិក្ តិ្សត្តតិ្ ៧៣ (១០៥) ច្ោឡស ១៦ 
បីតិ្ច្ឆត្សិក្ ឯក្បញ្ញញ ស ៥១ សត្តតិ្ ៧០ 
ឆនទច្ឆត្សិក្ ឯកូ្នសត្តតិ្ ៦៩ (១០១) វសីតិ្ ២០ 
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 ាថាសងគហៈបដលសបមដងឆាំនួនឆិត្តបដលរបក្បនឹងបកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ច្នា  
មាន ២ ន័យ រឺ ោប់ឆាំនួនឆិត្តច្ោយសច្ងខបសល  ច្ោយពិោដ រសល  ច្ោលរឺ 
ច្បើច្ឆត្សិក្ដួងណ្តរបក្បនឹងច្ោកុ្ត្តរឆិត្តបានទ ាំងអស់ ឆិត្តបដលរបក្បនឹង 
ច្ឆត្សិក្ដួងច្នា ក៏្ោប់យា ងសច្ងខប រឺឆិត្តបដលរបក្បនឹងអធិច្មាក្ខៈ វរីយិៈ ឆនទៈ 
ច្បើច្ឆត្សិក្ដួងណ្តរបក្បនឹងច្ោកុ្ត្តរឆិត្តមិនបានទ ាំងអស់ ឆិត្តបដលរបក្បនឹង 
ច្ឆត្សិក្ដួងច្នា ក៏្ោប់យា ងពិោដ រ រឺឆិត្ដបដលរបក្បនឹងវតិ្ក្កៈ វ ិ្ រៈ បីតិ្ ។ 

សមបជោគន័យអកសុលជឆត្សកិ ១៤ 

ច្មាឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ របក្បក្នុងអកុ្សលឆិត្ត ១២ ទ ាំងអស់ ។ 
ច្ោភច្ឆត្សិក្ របក្បក្នុងច្ោភមូលឆិត្ត ៨ ។ 
ទិដឋិច្ឆត្សិក្  របក្បក្នុងទិដឋិរត្សមបយុត្តឆិត្ត ៤ ។ 
មានច្ឆត្សិក្ របក្បក្នុងទិដឋិរត្វបិបយុត្តឆិត្ត ៤ ។ 
ច្ទឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ របក្បបានក្នុងច្ទសមូលឆិត្ត ២ ។ 
ថិទុក្ច្ឆត្សិក្ របក្បក្នុងអកុ្សលសសងាខ រកិ្ឆិត្ត ៥ ។ 
វឆិិកិ្ ឆ្ ច្ឆត្សិក្ របក្បក្នុងវឆិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្តឆិត្ត ១ ។ 

សង្គហគាថាសចមែង្សមបជោគន័យ ៥ កនងុ្អកសុលជឆត្សកិ ១៤ 
ស្ព្វ ាប្បុមញ្ញសុ្ ចោត ាមោ មលាភម្ូមល តមោ គោ

 មោស្ម្ូមលសុ្ ចោត ាមោ ស្ស្ង្ខ ាមរ ទ្វ យំ តថា។ 

 វចិិកិរឆ ា វចិិកិរឆ ា-  ចិមតត រតិ ចតុទ្ទស្

 ោវ ាទ្សាកុមលមស្វ វ  ស្ម្បយុជជនតិ ប្បញ្ច ោ។ 
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 អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ១៤ របមងរបក្បក្នុងអកុ្សលឆិត្ត ១២ ប ុច្ណ្តណ   ច្ោយ 
បបងបឆក្ជា ៥ ន័យ រឺ  

- ច្មាឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ បដលរបក្បក្នុងអកុ្សលឆិត្ត ១២  ទ ាំងអស់ ោប់ជា 
១ ន័យ ។ 

- ច្ោភៈ ទិដឋិ មាន  ៣ ដួង បដលរបក្បក្នុងច្ោភមូលឆិត្ត ៨ ដួងប ុច្ណ្តណ   
ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

- ច្ទឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ ៤ បដលរបក្បក្នុងច្ទសមូលឆិត្ត ២ ដួងប ុច្ណ្តណ   
ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

- ថិទុក្ច្ឆត្សិក្ ២ បដលរបក្បក្នុងអកុ្សលសសងាខ រកិ្ឆិត្ត ៥ ដួងប ុច្ណ្តណ   
ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

- វឆិិកិ្ ឆ្ ច្ឆត្សិក្ បដលរបក្បក្នុងវឆិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្តឆិត្ត ១ ដួងប ុច្ណ្តណ   
ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

សមបជោគន័យជសាភណជឆត្សកិ ២៥ 

ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ របក្បបានក្នុងច្ោភណឆិត្ត ៥៩ ឬ 
៩១ ។ 

វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ របក្បបានក្នុងឆិត្ត ១៦ ដួងឬ ៤៨ ដួង រឺមហាកុ្សលឆិត្ត 
៨ ដួងច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត ៨ ឬ ៤០ ។ 

អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ របក្បបានក្នុងឆិត្ត ២៨ រឺមហាកុ្សលឆិត្ត ៨ 
មហាកិ្រយិាឆិត្ត ៨ រូបាវឆរឆិត្ត ១២ (ច្វៀបញ្ចមជានឆិត្ត ៣) ។ 
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បញ្ញញ ច្ឆត្សិក្របក្បក្នុងឆិត្ត ៤៧ ដួងឬ ៧៩ រឺមហាកុ្សលញាណ-
សមបយុត្តឆិត្ត ៤ មហាវបិាក្ញាណសមបយុត្ត ៤ មហាកិ្រយិាញាណសមបយុត្ត-
ឆិត្ត ៤ មហរគត្ឆិត្ត ២៧ ច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត ៨ ឬ ៤០ ។ 

គាថាសចមតង្សមបជោគ ៤ ន័យកនងុ្ជសាភណជឆត្សកិ ២៥ 
ឯកូនវសី្តិ ធោម ា  ជាយមនតកូនស្ដ្ឋិសុ្  

 តមោ មសាឡស្ចិមតតសុ្ អដ្ឋវសី្តិយំ ទ្វ យំ។ 

ប្បញ្ញ ា ប្បកាសិ្ោ  ស្តតចោត ាលីស្វមិធសុ្ប្បិ 

ស្ម្បយុោត ា ចតុមធវំ  មសាភមនមស្វ វ មសាភនា។ 

ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥  របមងរបក្បក្នុងច្ោភណឆិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ 
ប ុច្ណ្តណ   ច្ោយបបងបឆក្ជា ៤ ន័យ រឺ 

- ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ បដលរបក្បក្នុងច្ោភណឆិត្ត ៥៩ ឬ 
៩១ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

- វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ បដលរបក្បក្នុងឆិត្ត ១៦ ឬ ៤៨ ោប់ជា ១ន័យ ។ 
- អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ បដលរបក្បក្នុងឆិត្ត ២៨ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
- បញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ បដលរបក្បក្នុងឆិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ោប់ជា ១ ន័យ ។  

ឆំណ ំ ោក្យថា សមបច្យារន័យច្ន  មានន័យថា ការច្លើក្ច្ឆត្សិក្ច្ឡើងជា 
របធានច្ហើយរក្ឆាំនួនឆិត្តបដលច្ឆត្សិក្ច្នា អាឆរបក្បបាន ។ 
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សរបុសមបជោគន័យ ១៦ ន័យ 

- អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ មានសមបច្យារន័យ ៧ ន័យ 
- អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ១៤ មានសមបច្យារន័យ ៥ ន័យ 
- ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥ មានសមបច្យារន័យ ៤ ន័យ  
រួមជា សមបច្យារន័យ ១៦ ន័យ ។ 

អធិបាយវិជសសកនងុ្ការប្បកបរបសអ់បបមញ្ញញ ជឆត្សកិ ២ 

 ការរបក្បរបស់អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ ច្នា  មានោទៈជា ២ ន័យ រឺ 
សមានោទៈ បានដល់ ោទៈរបស់អដឋក្ថា្រយទ ាំងឡាយ មានរព អនុរុទធ ្រយ 
ជាច្ដើម ច្ោលរឺ អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ ដួង របក្បបានក្នុងឆិត្ត ២៨ ដួង ដូឆ 
ច្ោលមក្ច្ហើយ បត្ ច្ក្ឆិោទៈ បដលបានដល់ ច្សឆក្ដីយល់ច្ ើញរបស់អា្រយសល  
សបមដងថា អបបមញ្ញញ  ២ ដួងច្ន  របក្បបានក្នុងឆិត្ត ២០ ដួងប ុច្ណ្តណ   រឺ 
មហាកុ្សលច្ោមនសេ ៤ មហាកិ្រយិាច្ោមនសេ ៤ រូបាវឆរឆិត្ត ១២ (ច្វៀរ 
បញ្ចមជានឆិត្ត ៣) នឹងរបក្បក្នុងមហាកុ្សលឧច្បកាខ  ៤ មហាកិ្រយិាឧច្បកាខ  ៤ 
មិនបាន ច្ោយឲ្យច្ហតុ្ផលថា វហឹិសៈ រឺការរបទូសោយបុរគលដនទច្នា  អងគធម៌ 
បានដល់ច្ទសច្ឆត្សិក្ សភាវៈរបស់ក្រុណ្តរបមងជាបដិបក្ខនឹងច្ទសច្ឆត្សិក្ 
អរតិ្ រឺច្សឆក្ដីមិនច្រត្ក្អរ មិនច្ពញឆិត្ត មិនសបាយឆិត្ត ក្នុងច្សឆក្ដីលែរបស់ 
អនក្ដនទ អងគធម៌បានដល់ ច្ទមនសេច្វទនា បដលមានឡសាជារបធាន សភាវៈ 
របស់មុទិតា របមងជាបដិបក្ខនឹក្ច្ទមនសេច្វទនា បដលមានឡសាជារបធាន 
ដូច្ ន្   ក្រុណ្ត មុទិតា ច្ទើបរតូ្វរបក្បច្ោយច្ោមនសេសហរត្ឆិត្ត មិនរួរ 
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របក្បក្នុងឧច្បកាខ សហរត្ឆិត្ត បត្សមានោទៈ រឺអដឋក្ថា្រយទ ាំងឡាយច្ោលថា 
ច្សឆក្ដីយល់ច្ ើញរបស់ច្ក្ឆិអា្រយច្ន  រតូ្វមួយបផនក្ សុសមួយបផនក្ បដលរតូ្វ 
មួយបផនក្ច្នា  រឺអនក្ឆច្រមើនក្រុណ្ត មុទិតាក្មមោឋ ន ក្នុងឆាំបណក្ខាងច្ដើម កាល 
ច្ៅជាបរកិ្មមភាវនា និងបរកិ្មមនិមត្ត មិនទន់ដល់ឧរគហនិមិត្ត ក្រុណ្ត មុទិតា នឹង 
ច្ក្ើត្ច្ឡើងបានរតូ្វច្ោយឆិត្តជាច្ោមនសេពិត្ៗ មិនដូច្ ន្   ក្រុណ្ត មុទិតាក៏្មិន 
អាឆច្ក្ើត្ច្ឡើងបាន រត្ង់ច្ន ឯង បដលថា ក្រុណ្ត មុទិតា រតូ្វច្ក្ើត្ក្នុងឆិត្តបដល 
របក្បច្ោយច្ោមនសេច្ទើបជាការរតឹ្មរតូ្វ ។  បត្កាលឆច្រមើនក្រុណ្ត មុទិតា 
ក្មមោឋ នច្នា ត្ច្ៅ ឆូលដល់ឧរគហនិមិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ហើយ របមងសបមដងថា ឆិត្ត 
របស់អនក្ឆច្រមើនក្មមោឋ នច្នា  មានភាពោទ ត់្ជាំនាញក្នុងក្រុណ្ត មុទិតាក្មមោឋ ន 
ជាយា ងលែច្ហើយ ដូច្ ន្   ក្នុងសណៈឆច្រមើនក្រុណ្ត មុទិតាក្មមោឋ ន បដល 
ឧរគហនិមិត្តក្ាំពុងច្ក្ើត្ច្នា  ឆិត្តរបស់អនក្ច្នា  មានភាពោទ ត់្ជាំនាញដូឆច្ោល 
មក្ច្ហើយ ច្ទើបអាឆរបក្បច្ោយច្ោមនសេច្វទនា ឬឧច្បកាខ ច្វទនាក៏្បាន 
មិន្ ាំបាឆ់រតូ្វជាច្ោមនសេច្វទនារហូត្ច្នា ច្ទ បដលថាក្រុណ្ត មុទិតា 
មិនច្ក្ើត្ក្នុងឆិត្តជាឧច្បកាខ ច្នា  ច្ទើបមិនរតូ្វ ។  

អនិយត្ជោគី និង្និយត្ជោគីជឆត្សកិ 
ឥស្ោម្មចឆរកុកកុចច-   វរិតិករុណាទ្មោ  

 នានា កោចិ ោមនា ច ថិនម្ិទ្ធំ តថា ស្ហ។ 
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យថាវុោត ានសុាមរន  មស្សា នយិតមោគមិនា

 ស្ង្គហញ្ច  ប្បវកាខ ាម្ិ  មតសំ្ ោនិ យថារហំ។ 

ឡសា មឆឆរយិៈ កុ្ក្កុឆចៈ វរិតិ្ ៣ ក្រុណ្ត មុទិតា រួមជាច្ឆត្សិក្ ៨ ដួងច្ន  
របក្បបានច្ពលសល  និងមិនរបក្បរពមាន  ច្ ម្  ថា នានាក្ទឆិច្ឆត្សិក្, មាន  
ក៏្របក្បបានក្នុងច្ពលសល  ច្ ម្   ក្ទឆិច្ឆត្សិក្, ថិនៈ មិទធៈ ទ ាំង ២ ច្ន  
របក្បបានច្ពលសល  បត្ច្ក្ើត្រពមាន  ច្ ម្  ថា សហក្ទឆិច្ឆត្សិក្, ច្ឆត្សិក្ 
បដលច្ៅសល់ ៤១ ដួង បដលដល់ពី ១១ ដួងច្ន  ជាច្ឆត្សិក្បដលរបក្បបាន 
ពិត្របាក្ដច្ ម្  ថា និយត្ច្យារីច្ឆត្សិក្ (ឯច្ឆត្សិក្ ១១ ខាងច្ដើមច្នា  
ច្ ម្  ថា អនិយត្ច្យារីច្ឆត្សិក្ ច្រោ របក្បក្នុងឆិត្តមិនពិត្របាក្ដ) ។ 

អធិបាយ 

 ាថាច្ន សបមតងអនិយត្ច្យារីច្ឆត្សិក្ ១១ ដួង និងនិយត្ច្យារី- 
ច្ឆត្សិក្ ៤១ រពមច្ោយបដិញ្ញញ នឹងសបមតងសងគហន័យ ។  

ការោប់ឆិត្តបដលច្ឆត្សិក្របក្ប ដូឆច្ោលមក្ច្ហើយច្ន  ច្ឆត្សិក្ពួក្សល  
របក្បបានជានិឆច មិនថាឆិត្តច្នា នឹងច្ក្ើត្ច្ឡើងក្នុងអារមមណ៍ បដលជាខាងក្នុង 
ឬខាងច្រត និងមិនថាកិ្ឆចការណ្តៗ បត្ច្ឆត្សិក្ពួក្សល ច្នា នឹងច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយ 
មានអារមមណ៍ជាឆាំច្ោ ៗ មិនទូច្ៅ ដូច្ ន្   ច្ទើបរបក្បបានច្ពលសល  ច្ឆត្សិក្ 
បដលមានអារមមណ៍ក្ាំណត់្ច្ោយឆាំច្ោ មាន ១១ ដួង ច្ ម្  ថា អនិយត្-
ច្យារីច្ឆត្សិក្ រឺ មាន  ឡសា មឆឆរយិៈ កុ្ក្កុឆចៈ ថិនៈ មិទធៈ វរិតិ្ ៣ អបបបញ្ញញ  ២ ។ 
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មានច្ឆត្សិក្ បដលច្ោលថា របក្បនឹងទិដឋិរត្វបិបយុត្ត ៤ ដួងច្នា  របមង 
របក្បមិនពិត្របាក្ដ មានន័យថា ច្វោណ្តទិដឋិរត្វបិបយុត្តឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើង 
ច្ោយរបកាន់សលួនថា អហាំាហ ច្វោច្នា  មានច្ឆត្សិក្ក៏្របក្បជាមួយ, ច្វោ 
ណ្តទិដឋិរត្វបិបយុត្តឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្ោយមិនមានច្សឆក្តីរបកាន់សលួន រឺ អហាំាហ 
ច្ទ ច្វោច្នា  មានច្ឆត្សិក្ក៏្មិនបានរបក្ប ដូច្ ន្   មានច្ឆត្សិក្ច្ន ច្ទើបជា 
ក្ទឆិច្ឆត្សិក្ ។ 

ឡសា មឆឆរយិៈ កុ្ក្កុឆចៈ ទ ាំង ៣ ដួងច្ន  បដលច្ោលមក្ច្ហើយថា របក្ប 
ក្នុងច្ទសមូលឆិត្ត ២ ដួងច្នា  របមងរបក្បមិនពិត្របាក្ដ និងច្ឆត្សិក្ ៣ ដួង 
ច្ន  សូមបមីានឱកាសរបក្បក្នុងច្ទសមូលឆិត្ត ក៏្របក្បបានបត្មួយដួងៗ 
ប ុច្ណ្តណ   នឹងរបក្បរពមាន មិនបាន បដលរបក្បមិនពិត្របាក្ដច្នា មានន័យថា 
ច្ពលណ្តបដលច្ទសឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយមិនមានការរឆបណន ច្សឆក្ដីក្ាំណ្តញ់ 
ឬការច្តដ រកាហាយឆិត្ត ក៏្រង់មានរតឹ្មបត្ច្ទសឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងក្នុងអារមមណ៍ច្នា  
ប ុច្ណ្តណ   មិនបានរបក្បនឹងច្ឆត្សិក្ទ ាំង ៣ ច្ន ច្ទ ។ ច្វោណ្តបដលច្ទសឆិត្ត 
ច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយការរឆបណននឹងរុណច្សឆក្តីលែរបស់អនក្ដនទ ច្វោច្នា ច្ទស-
ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយមានឡសាច្ឆត្សិក្របក្បជាមួយ, មឆឆរយិ និងកុ្ក្កុឆចៈមិន 
បានរបក្បច្ឡើយ ។ ច្វោណ្តច្ទសឆិត្តច្ក្ើត្ ច្ឡើងច្ោយមានច្សឆក្តីក្ាំណ្តញ់ 
ក្នុងរុណច្សឆក្តីលែរបស់សលួន ច្វោច្នា ច្ទសឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយមានមឆឆរយិ- 
ច្ឆត្សិក្របក្បជាមួយ, ឡសា និងកុ្ក្កុឆចៈមិនបានរបក្បច្ឡើយ ។ ច្វោណ្ត 
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បដលច្ទសឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយមានការច្តដ រកាហាយឆិត្ត ក្នុងទុឆចរតិ្បដលបាន 
ច្ធវើច្ហើយ ឬការច្តដ រក្ហាយឆិត្តក្នុងសុឆរតិ្បដលមិនបានច្ធវើ ច្វោច្នា ច្ទសឆិត្ត 
ច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយមានកុ្ក្កុឆចច្ឆត្សិក្របក្បជាមួយ, ឡសា និងមឆឆរយិៈមិនបាន 
របក្បច្ឡើយ ។ 

ថិនមិទធច្ឆត្សិក្ បដលបានច្ោលច្ហើយមក្ថា របក្បក្នុងអកុ្សល-
សសងាខ រកិ្ ៥ ដួងច្នា  ក៏្របក្បបានច្ោយមិនពិត្របាក្ដ ច្ពលណ្តបដល 
អកុ្សលសសងាខ រកិ្ច្ក្ើត្ច្ឡើង និងថិនមិទធច្ឆត្សិក្ក៏្មានឱកាសឆូលច្ៅរបក្ប 
ច្ហើយ ច្ឆត្សិក្ទ ាំង ២ ដួងច្ន របមងរបក្បរពមាន ជានិឆច បដលច្ោលថា របក្ប 
បានច្ោយមិនពិត្របាក្ដច្នា  មានន័យថា ក្នុងសណៈណ្តបដលអកុ្សល-
សសងាខ រកិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើង ជាឆិត្តបដលរងឹរូស មិនោថយ ច្ោលច្នា ថិនមិទធៈ 
មិនឆូលច្ៅរបក្បបានច្ទ ច្បើអកុ្សលសសងាខ រកិ្ឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងមានការោថយ 
មិនរងឹរូស ថិនមិទធៈឆូលច្ៅរបក្បបាន ។ 

វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ ដួងបដលរបក្បនឹងឆិត្ត ១៦ ដួងឬ ៤៨ ដួងច្ន  ជា 
អនិយត្ច្យារីច្ឆត្សិក្ ច្ ម្   នានាក្ទឆិ ច្នា  សាំច្ៅយក្ ច្ោកិ្យវរិតិ្-
ច្ឆត្សិក្ ប ុច្ណ្តណ   សរមាប់ ច្ោកុ្ត្តរវរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ច្នា  ជា និយត្ឯក្ច្តា-
ច្ឆត្សិក្ រឺ របក្បបានយា ងពិត្របាក្ដ និងរពមាន  ច្សមើាន ជានិឆច ដូឆបដល 
អនុរុទធ ្រយសបមដងទុក្ថា  វរិតិមោ ប្បន តិមស្ោប្បិ មលាកុតតរចិមតតសុ្ 

ស្ព្វ ថាប្បិ និយោ ឯកមោវ លព្ភនតិ, មលាកិមយសុ្ ប្បន កាោវចរ-
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កុស្មលមស្វ វ កោចិ ស្នទិស្សនតិ វសំុិ្ វសំុិ្។ បរបថា វរិតិ្ ៣ ដួង កាល 

របក្បក្នុងច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត របមងរបក្បបានច្ោយពិត្របាក្ដ និងរបក្បរពមាន  
ជានិឆច (និយត្ឯក្ច្តា) ក្នុងឋានៈបដលច្ធវើនាទីរបហារទុឆចរតិ្មិ ឆ្ អាជីវៈឲ្យោឆ់ជា 
សមុច្ឆឆទ, បត្កាលរបក្បក្នុងច្ោកិ្យឆិត្ត ច្ោលរឺ មហាកុ្សលឆិត្តច្នា  របមង 
របក្បបានរតឹ្មបត្ច្ពលសល  រាសល ប ុច្ណ្តណ   ច្ហើយរបក្បមិនរពមាន ច្ទៀត្ផង ។ 
 ការបដលវរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ ដួងច្ន  របក្បក្នុងមហាកុ្សលឆិត្តមិនពិត្ 
របាក្ដ និងមិនរពមាន ច្នា  ច្រោ ច្វោណ្តមហាកុ្សលឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយ 
អារស័យសទធ  សតិ្ បញ្ញញ  ច្មតាត  ក្រុណ្ត មុទិតា បដលមិនទក់្ទងនឹងការច្វៀរ្ក្ 
ទុឆចរតិ្មិ ឆ្ អាជីវៈ មហាកុ្សលឆិត្តបដលច្ក្ើត្ច្ឡើងច្នា  មិនមានវរិតិ្របក្បច្ឡើយ 
ច្វោណ្តបដលមហាកុ្សលឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្ោយការច្វៀរ្ក្វឆីិទុឆចរតិ្ ៤ បដល 
មិនទក់្ទងនឹងអាជីវៈ ច្វោច្នា សមាម ោ្ច្ឆត្សិក្ ក៏្បានរបក្បជាមួយ, 
សមាម ក្មមនតៈ សមាម អាជីវៈមិនរបក្បច្ឡើយ ។ ច្វោណ្តមហាកុ្សលឆិត្តច្ក្ើត្ 
ច្ឡើងច្ោយការច្វៀរ្ក្កាយទុឆចរតិ្ ៣ បដលមិនទក់្ទងនឹងអាជីវៈ ច្វោច្នា  
សមាម ក្មមនតច្ឆត្សិក្ក៏្របក្បជាមួយ, សមមោ្ សមាម អាជីវៈមិនរបក្បច្ឡើយ ។ 
ច្វោណ្តមហាកុ្សលឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយការច្វៀរ្ក្កាយទុឆចរតិ្ ៣ វឆីទុឆចរតិ្ 
៤ បដលមានអាជីវៈជារបធានច្នា  ច្វោច្នា សមាម អាជីវច្ឆត្សិក្ក៏្បានរបក្ប 
ជាមួយ, សមាម ោ្ សមាម ក្មមនតមិនរបក្បច្ឡើយ ។ 
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អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ ដួង បដលថារបក្បក្នុងឆិត្ត ២៨ ដួងច្ោយមិនពិត្ 
របាក្ដច្នា  ច្រោ ច្វោមហាកុ្សល មហាកិ្រយិាឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយអារស័យ 
សទធ  សតិ្ បញ្ញញ ជាច្ដើម មិនបានអារស័យក្រុណ្ត មុទិតា ច្វោច្នា មហាកុ្សល 
មហាកិ្រយិាឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើង អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្មិនបានរបក្បជាមួយច្ឡើយ ។ 
ច្វោណ្ត រូបាវឆរ្នឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្ោយអារស័យការឆច្រមើនក្មមោឋ នដនទៗ 
មានក្សិណក្មមោឋ នជាច្ដើម មិនបានអារស័យការឆច្រមើនអបបមញ្ញញ ក្មមោឋ ន 
ច្វោច្នា រូបាវឆរ្នឆិត្តច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្ោយមិនមានអបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្របក្ប 
ច្ឡើយ ។ អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ ដួងច្ន  សូមបមីានឱកាសរបក្បនឹងឆិត្ត ២៨ ដួង 
ក៏្របក្បមិនរពមាន  ច្ោលរឺ កាលឆិត្ត ២៨ ដួងច្ន  ច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយអារស័យ 
ទុក្ខិត្សត្តបញ្ញត្តិជាអារមមណ៍ ឬជាក្មមោឋ ន ច្ពលច្នា ច្ទើបមានក្រុណ្តច្ឆត្សិក្ 
របក្ប, មុទិតាច្ឆត្សិក្មិនរបក្បច្ឡើយ ។ ច្វោណ្តឆិត្ត ២៨ ដួងច្ន  ច្ក្ើត្ច្ឡើង 
ច្ោយអារស័យសុសិត្សត្តបញ្ញត្តិជាអារមមណ៍ ឬជាក្មមោឋ ន ច្វោច្នា មុទិតា-
ច្ឆត្សិក្ច្ទើបឆូលរបក្ប បត្ក្រុណ្តច្ឆត្សិក្មិនរបក្បច្ឡើយ ។ 

សង្គហន័យ 
  ឆតតិិំសានតុតមរ ធោម ា  ប្បញ្ច តិិំស្ ម្ហគគមត   

  អដ្ឋតិិំសាប្បិ លព្ភនតិ  កាោវចរមសាភមន។ 

ស្តតវសី្តិប្បុញ្ញម្ ហិ  ោវ ាទ្សាមហតុមកតិ ច 

យថាស្ម្ភវមោមគន  ប្បញ្ច ោ តតថ ស្ង្គមោ។ 
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សងគហន័យ រឺការោប់ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ក្នុងឆិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ដួងច្នា មាន ៥ 
របការ តាមសមរួរបដលរបក្បបាន រឺ  

- ក្នុងច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត មានច្ឆត្សិក្របក្បបាន ៣៦ បានដល់ អញ្ញសមាន- 
ច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៣ (ច្វៀរអបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២) ។ 

- ក្នុងមហរគត្ឆិត្ត មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៥ រឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ 
ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២២ (ច្វៀរវរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣) ។ 

- ក្នុងកាមាវឆរច្ោភណឆិត្ត មានច្ឆត្សិក្របក្បាន ៣៨ រឺ អញ្ញសមាន-
ច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥ ។ 

- ក្នុងអកុ្សលឆិត្ត មានច្ឆត្សិក្របក្បបាន ២៧ បានដល់ អញ្ញសមាន-
ច្ឆត្សិក្ ១៣ អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ១៤ ។ 

- ក្នុងអច្ហតុ្ក្ឆិត្ត មានច្ឆត្សិក្របក្បបាន ១២ បានដល់ អញ្ញសមាន-
ច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរឆនទច្ឆត្សិក្) ។ 

អធិបាយ 

 ាថាសបមតងច្ាលរបស់សងគហន័យច្ោយសច្ងខប ច្ដើមបឲី្យអនក្សិក្ាទ ាំង 
ឡាយកាន់យក្ច្ាលជាមុន ច្ហើយច្ទើបអធិបាយច្សឆក្តីក្នុងសងខហន័យច្ោយ 
ពិោត រត្ច្ៅ ។ 
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អកសុលសង្គហៈ 
(ស្តតវសិ្តិ ប្បុញ្ញម្ ហិ) 

១. ច្ោភមូលឆិត្តដួងទី ១ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១៩ ដួងរឺ អញ្ញសមានៈ 
១៣ ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ច្ោភៈ ១ ទិដឋិ ១ ។ 

២. ច្ោភមូលឆិត្តដួងទី ២ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២១ ដួង រឺ អញ្ញសមានៈ 
១៣ ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ច្ោភៈ ១ ទិដឋិ ១ ថិទុក្ៈ ២ ។ 

៣. ច្ោភមូលឆិត្តដួងទី ៣ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១៩ ដួង រឺ អញ្ញសមានៈ 
១៣ ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ច្ោភៈ ១ មាន  ១ ។ 

៤. ច្ោភមូលឆិត្តដួងទី ៤ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២១ ដួងរឺ អញ្ញសមានៈ 
១៣ ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ច្ោភៈ ១ មាន  ១ ថិទុក្ៈ ២ ។ 

៥. ច្ោភមូលឆិត្តដួងទី ៥ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១៨ ដួង រឺ អញ្ញសមានៈ 
១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ច្ោភៈ ១ ទិដឋិ ១ ។  

៦. ច្ោភមូលឆិត្តដួងទី ៦ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២០ ដួង រឺ អញ្ញសមានៈ 
១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្មាឆតុ្ក្ៈ ៤ ច្ោភៈ ១ ទិដឋិ ១ ថិទុក្ៈ ២  

៧. ច្ោភមូលឆិត្តដួងទី ៧ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១៨ ដួងរឺ អញ្ញសមានៈ 
១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ច្ោភៈ ១ មាន  ១ ។ 

៨. ច្ោភមូលឆិត្តដួងទី ៨ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២០ ដួង រឺ អញ្ញសមានៈ 
១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ច្ោភៈ ១ មាន  ១ ថិទុក្ៈ ២ ។ 
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៩. ច្ទសមូលឆិត្តដួងទី ១ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២០ ដួងរឺ អញ្ញសមានៈ 
១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ច្ទឆតុ្ក្កៈ ៤ ។  

១០. ច្ទសមូលឆិត្តដួងទី ២ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២២ ដួងរឺ អញ្ញសមានៈ 
១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ច្ទឆតុ្ក្កៈ ៤ ថិទុក្ៈ ២ ។  

១១. ច្មាហឆូលឆិត្តដួងទី ១ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១៥ ដួង រឺ អញ្ញសមានៈ 
១០ (ច្វៀរអធិច្មាក្ខៈ បីតិ្ ឆនទៈ) ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ វឆិិកិ្ ឆ្  ១ ។ 

១២. ច្មាហមូលឆិត្តដួងទី ២ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១៥ ដួងរឺ អញ្ញសមានៈ 
១១ (ច្វៀរបីតិ្ឆនទៈ) ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ។ 

គាថាសចមែង្សង្គហន័យ ៧ ន័យកនងុ្អកសុលឆិត្ត ១២ 
  ឯកូនវសីាដ្ឋ ារស្   វមីស្កវសី្ វសី្តិ   

  ោវ ាវសី្ ប្បននរមស្តិ  ស្តតោ កុស្មលឋិោ។ 

ក្នុងអកុ្សលឆិត្ត ១២ មានសងគហន័យ ៧ ន័យ រឺ 

- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ១៩ ដួង បដលរបក្បក្នុងបឋមអសងាខ រកិ្និងទុតិ្យអសងាខ រកិ្ 
ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ១៨ ដួង បដលរបក្បក្នុងត្តិ្យអសងាខ រកិ្ និងឆតុ្ត្ថ-
អសងាខ រកិ្ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ២០ ដួង បដលរបក្បក្នុងបញ្ចមអសងាខ រកិ្ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
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- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ២១ ដួង បដលរបក្បក្នុងបឋមសសងាខ រកិ្និងទុតិ្យ-
សសងាខ រកិ្ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ២០ ដួង បដលរបក្បក្នុងត្តិ្យសសងាខ រកិ្និងឆតុ្ត្ថ-
សសងាខ រកិ្ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ២២ ដួង បដលរបក្បក្នុងបញ្ចមសសងាខ រកិ្ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ១៥ ដួង បដលរបក្បក្នុងច្មាហមូលឆិត្ត ២ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

គាថាសចមែង្សព្វវ កសុលជោគីជឆត្សកិ ១៤ 

រឺច្ឆត្សិក្បដលរបក្បក្នុងអកុ្សលឆិត្តបានទ ាំងអស់ 
សាោរណា ច ចោត ាមោ  ស្ោនា ច ទ្សាប្បមរ 

ចទុ្ទមស្មត ប្បវុចចនតិ   ស្ព្វ ាកុស្លមោគីមនា។ 

 សោវ កុ្សលោធារណច្ឆត្សិក្ (ច្មាឆតុ្ក្កៈ) ៤ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១០ 
(អធិច្មាក្ខៈ បីតិ្ ឆនទៈ) រួមជា ១៤ ច្ន  ច្ៅថា សោវ កុ្សលច្យារីច្ឆត្សិក្ រឺ 
ជាច្ឆត្សិក្បដលរបក្បក្នុងអកុ្សលឆិត្តទ ាំង ១២ ដួង បានទ ាំងអស់ ។  

អជហត្ុកសង្គហន័យ 
(ោវ ាទ្សាមហតុមក) 

ទវិបញ្ច វញិ្ញញ ណឆិត្ត ១០ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៧ ដួងរឺ សពវឆិត្តោធារណ-
ច្ឆត្សិក្ ៧ ។ 
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សមបដិឆឆនឆិត្ត ២ ឧច្បក្ខសនតិរណឆិត្ត ២ បញ្ចទវ ោវជជនឆិត្ត ១ ទ ាំង ៥ 
ដួងច្ន  មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១០ ដួងរឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១០ (ច្វៀរវរីយៈ បីតិ្ 
ឆនទៈ) ។ 

ច្ោមនសេសនតីរណឆិត្ត មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១១ ដួងរឺ អញ្ញសមាន-
ច្ឆត្សិក្ ១១ (ច្វៀរវរីយិៈ ឆនទៈ) ។ 

មច្នាទវ វជជនឆិត្ត មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១១ ដួងរឺអញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១១ 
(ច្វៀរ បីតិ្ ឆនទៈ) ។ 

ហសិតុ្បាទឆិត្ត មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១២ រឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១២ 
(ច្វៀរ ឆនទៈ) ។ 

គាថាសចមែង្សង្គហន័យ ៤ ន័យកនងុ្អជហត្ុកឆិត្ត ១៨ 
  ោវ ាទ្មស្កាទ្ស្ ទ្ស្ ស្តត រតិ ចតុព្វ ិមោ   

  អដ្ឋ ារសាមហតុមកសុ្ ចិតតបុ្បាមទ្សុ្ ស្ង្គមោ។ 

 ក្នុងអច្ហតុ្ក្ឆិត្ត ១៨ មានសងគហន័យ ៤ ន័យ រឺ 

 ១. ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ១២ ដួង បដលរបក្បក្នុងហសិតុ្បាទឆិត្ត ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

២. ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ១១ ដួង បដលរបក្បក្នុងច្ោមនសេសនតីរណឆិត្ត និង 
មច្នាទវ ោវជជនឆិត្ត ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

៣. ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ១០ ដួង បដលរបក្បក្នុងមច្នាធាតុ្ ៣ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
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៤. ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៧ ដួង បដលរបក្បក្នុងទវិបញ្ច វញិ្ញញ ណឆិត្ត ១០ ោប់ជា ១ 
ន័យ ។ 

កាមាវឆរជសាភណសង្គហន័យ 
(អដ្ឋតឹសាប្បិ លព្ភនតិ កាោវចរមសាភមណ) 

មហាកុ្សលឆិត្តដួងទី ១ និងដួងទី ២ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៨ ដួងរឺ 
អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥ ។ 

មហាកុ្សលឆិត្តដួងទី ៣ និងទី ៤ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៧ ដួងរឺ 
អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៤ (ច្វៀរបញ្ញញ ) ។ 

មហាកុ្សលឆិត្តដួងទី ៥ ដួងទី ៦ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៧ ដួងរឺ 
អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥ ។ 

មហាកុ្សលឆិត្តដួងទី ៧ ដួងទី ៨ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៦ រឺ 
អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៤ (ច្វៀរបញ្ញញ ) ។ 

សរុបច្ឆត្សិក្បដលរបក្បក្នុងមហាកុ្សលឆិត្តទ ាំងអស់មាន ៣៨ ដួង ។ 
មហាវបិាក្ឆិត្តដួងទី ១ និងដួងទី ២ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៣ ដួងរឺ 

អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ បញ្ញញ  ១ ។ 
មហាវបិាក្ឆិត្តដួងទី ៣ និងទី ៤ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣២ ដួងរឺ 

អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ ។  
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មហាវបិាក្ឆិត្តដួងទី ៥ ទី ៦ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣២ ដួងរឺ អញ្ញ-
សមានច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ បញ្ញញ  ១ ។ 

មហាវបិាក្ឆិត្តដួងទី ៧ ទី ៨ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣១ ដួងរឺ អញ្ញ-
សមានច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ ។ 

សរុបច្ឆត្សិក្បដលរបក្បក្នុងមហាវបិាក្ឆិត្តទ ាំងអស់មានឆាំនួន ៣៣ ដួង។  
មហាកិ្រយិាឆិត្តដួងទី ១ ទី ២ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៥ ដួងរឺ អញ្ញ-

សមានច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២២ (ច្វៀរវរិតិ្ ៣) ។ 
មហាកិ្រយិាឆិត្តដួងទី ៣ ទី ៤ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៤ ដួងរឺ អញ្ញ-

សមានច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២១ (ច្វៀរវរិតិ្ ៣ បញ្ញញ  ១) ។ 
មហាកិ្រយិាឆិត្តដួងទី ៥ ទី ៦ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៤ ដួងរឺ អញ្ញ-

សមានច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២២ (ច្វៀរវរិតិ្ ៣) ។ 
មហាកិ្រយិាឆិត្តដួងទី ៧ ទី ៨ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៣ ដួងរឺ អញ្ញ-

សមានច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២១ (ច្វៀរវរិតិ្ ៣ បញ្ញញ  ១ ) ។ 
សរុបច្ឆត្សិក្បដលរបក្បក្នុងមហាកិ្រយិាឆិត្តទ ាំងអស់ ៣៥ ដួង ។ 

គាថាសង្គហៈសចមែង្សង្គហន័យ ១២ ន័យ 
កនងុ្កាមាវឆរជសាភណឆិត្ត ២៤ 

អដ្ឋតិិំស្ ស្តតតិិំស្  ទ្វ យំ ឆតតិិំស្កំ សុ្មភ  

 ប្បញ្ច តិិំស្ ចតុតតិិំស្  ទ្វ យំ មតតតិិំស្កំ ត្កិមយ។ 



36 បរមត្ថជោត្ិកៈ 
 

មតតតិិំស្ បាមក ព្តតិិំស្ ទ្វ មយកតិិំស្កំ ភមវ 

ស្មហតុកាោវចរប្បុញ្ញ- បាកត្កិោម្មន។ 

បណ្តត កាមាវឆរកុ្សល សច្ហតុ្ក្កាមាវឆរវបិាក្ សច្ហតុ្ក្កាមាវឆរ-
កិ្រយិាឆិត្តច្នា  សរមាប់កាមាវឆរកុ្សលឆិត្ត ៨ ដួង មាន ៤ ន័យ រឺ 

ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៨ បដលរបក្បក្នុងឆិត្តដួងទី ១ និងទី ២ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៧ ទ ាំងរូ បដលរបក្បក្នុងឆិត្តដួងទី ៣ ទី ៤ និងទី ៥ ទី ៦ 

ោប់ជា ២ ន័យ ។ 
ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៦ បដលរបក្បក្នុងឆិត្តដួងទី ៧ និងទី ៨ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
ក្នុងសច្ហតុ្ក្កាមាវឆរកិ្រយិាឆិត្ត ៨ ដួង មានសងគហន័យ ៤ ន័យ រឺ 
ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៥ បដលរបក្បក្នុងឆិត្តដួងទី ១ និងទី ២ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៤ ទ ាំងរូ បដលរបក្បក្នុងឆិត្តដួងទី ៣ ទី ៤ និងទី ៥ ទី ៦ 

ោប់ជា ២ ន័យ ។ 
ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៣ បដលរបក្បក្នុងឆិត្តដួងទី ៧ និងទី ៨ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
ក្នុងសច្ហតុ្ក្កាមាវឆរវបិាក្ឆិត្ត ៨ ដួង មានសងគហន័យ ៤ ន័យ រឺ 
ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៣ បដលរបក្បក្នុងឆិត្តដួងទី ១ និងទី ២ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣២ ទ ាំងរូ បដលរបក្បក្នុងឆិត្តដួងទី ៣ ទី ៤ និងទី ៥ ទី ៦ 

ោប់ជា ២ ន័យ ។ 
ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣១ បដលរបក្បក្នុងឆិត្តដួងទី ៧ និងទី ៨ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
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មហគគត្សង្គហន័យ  
(ប្បញ្ច តឹស្ ម្ហគគមត) 

បឋមជានឆិត្ត ៣ ដួងមានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៥ ដួង រឺ អញ្ញសមាន-
ច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២២ (ច្វៀរវរិតិ្ ៣) ។ 

ទុតិ្យជានឆិត្ត ៣ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៤ ដួងរឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ 
១២ (ច្វៀរវតិ្ក្កៈ) ច្ោភណឆិត្ត ២២ (ច្វៀរវរិតិ្ ៣) ។ 

ត្តិ្យជានឆិត្ត ៣ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៣ ដួងរឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ 
១១ (ច្វៀរវតិ្ក្កៈ វ ិ្ រៈ) ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២២ (ច្វៀរវរិតិ្ ៣) ។ 

ឆតុ្ត្ថជានឆិត្ត ៣ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣២ ដួងរឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ 
១០ (ច្វៀរវតិ្ក្កៈ វ ិ្ រៈ បីតិ្) ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២២ (ច្វៀរវរិតិ្ ៣) ។ 

បញ្ចមជានឆិត្ត ១៥ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣០ ដួងរឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ 
១០ (ច្វៀរវតិ្ក្កៈ វ ិ្ រៈ បីតិ្) ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២០ (ច្វៀរវរិតិ្ ៣ អបបមញ្ញញ  ២) ។ 

គាថាសង្គហៈសចមែង្សង្គហន័យ ៥ ន័យកនងុ្មហគគត្ឆិត្ត ២៧ 
  ប្បញ្ច តឹស្ ចតុតតឹស្  មតតតឹស្ ច យថាកកម្ំ 

  ព្តតឹស្ មចវ តឹមស្តិ  ប្បញ្ច ោវ ម្ហគគមត។ 

ក្នុងមហរគត្ឆិត្ត ២៧ មានសងគហន័យ ៥ ន័យ រឺ 
- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៥ បដលរបក្បក្នុងបឋមជានឆិត្ត ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៤ បដលរបក្បក្នុងទុតិ្យជានឆិត្ត ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៣ បដលរបក្បក្នុងត្តិ្យជានឆិត្ត ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
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- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣២ បដលរបក្បក្នុងឆតុ្ត្ថជានឆិត្ត ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣០ បដលរបក្បក្នុងបញ្ចមជានឆិត្ត ោប់ជា ១ ន័យ ។ 

ជោកតុ្តរសង្គហន័យ 
(ឆតតឹសានតុតមរ ធោម ា) 

បឋមជានឆិត្ត ៨ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៦  ដួងរឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ 
១៣ ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៣ (ច្វៀរអបបមញ្ញញ  ២) ។ 

ទុតិ្យជានឆិត្ត ៨ ដួង មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៥ ដួងរឺ អញ្ញសមាន-
ច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរវតិ្ក្កៈ) ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៣ (ច្វៀរអបបមញ្ញញ  ២) ។ 

ត្តិ្យជានឆិត្ត ៨ ដួង មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៤ ដួងរឺ អញ្ញសមាន-
ច្ឆត្សិក្ ១១ (ច្វៀរវតិ្ក្កៈ វ ិ្ រៈ) ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៣ (ច្វៀរអបបមញ្ញញ  ២) ។ 

ឆតុ្ត្ថជានឆិត្ត ៨ ដួងនិងបញ្ចមជានឆិត្ត ៨ ដួង មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៣ 
ដួង រឺអញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១០ (ច្វៀរវរិត្ក្កៈ វ ិ្ រៈ បីតិ្) ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៣ 
(ច្វៀរអបបមញ្ញញ  ២) ។ 

គាថាសង្គហៈសចមែង្សង្គហន័យ ៥ ន័យកនងុ្ជោកតុ្តរឆិត្ត ៤០ 
ឆតតឹស្ ប្បញ្ច តឹសា ច  ចតុតតឹស្ យថាកកម្ំ 

  មតតតឹស្ ទ្វ យម្ិមចចវំ  ប្បញ្ច ោនតុតមរ ឋិោ។ 

ក្នុងច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត ៤០ មានសងគហន័យ ៥ ន័យ រឺ 
- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៦ បដលរបក្បក្នុងបឋមជានឆិត្ត ៨ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 



39 

 

បរចិ្ឆឆទទី ២ ច្ឆត្សិក្សងគហៈ 

- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៥ បដលរបក្បក្នុងទុតិ្យជានឆិត្ត ៨ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៤ បដលរបក្បក្នុងត្តិ្យជានឆិត្ត ៨ ោប់ជា ១ ន័យ ។ 
- ឆាំនួនច្ឆត្សិក្ ៣៣ ទ ាំងរូ បដលរបក្បក្នុងឆតុ្ត្ថជានឆិត្ត ៨ និង 

បញ្ចមជានឆិត្ត ៨ ោប់ជា ២ ន័យ ។ 
សចមែង្ជសឆកែីខុសគាន របសជ់វទនាជឆត្សកិ 

ចែលប្បកបនឹង្ឈានឆិត្តោងំ្ ៥ 

ច្វទនាច្ឆត្សិក្បដលរបក្បនឹងបឋមជានឆិត្ត ទុតិ្យជានឆិត្ត ត្តិ្យជាន-
ឆិត្ត ឆតុ្ត្ថជានឆិត្ត ជាច្ោមនសេច្វទនា ច្វទនាច្ឆត្សិក្បដលរបក្បនឹង 
បញ្ចមជានឆិត្តច្នា ជាឧច្បកាខ ច្វទនា ។  

គាថាសចមែង្ជសាភណជឆត្សកិចែលមិនប្បកបនឹង្ជសាភណឆិត្តពួកខលះ 
ន វជិជមនតតថ វរិតី  ត្កិមយសុ្ ច ម្ហគគមត   

 អនតុតមរ អប្បបម្ញ្ញ ា កាម្បាមក ទ្វ យំ តថា។ 

 ក្នុងឆាំនួនច្ោភណឆិត្ត ៩១ ច្នា  សរមាប់មហាកិ្រយិាឆិត្ត និងមហរគត្ឆិត្ត 
វរិតិ្ច្ឆត្សិក្របមងមិនរបក្ប, ក្នុងច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ របមងមិន 
របក្ប, ឆាំបណក្មហាវបិាក្ឆិត្តច្នា  ទ ាំងវរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ និងអបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ 
២ របមងមិនរបក្ប ។ 
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ជហត្ុផលចែលវិរត្ិជឆត្សកិ ៣ 
មិនប្បកបកនងុ្មហាវិបាកនិង្មហាកិរោិឆិត្ត 

វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ បដលច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយច្វៀរ្ក្អាំច្ពើទុឆចរតិ្ជាត្ទងគៈក្នុង 
ច្ោកិ្យៈច្នា  របមងជានាទីរបស់កុ្សលជាតិ្ មិនបមនជានាទីរបស់វបិាក្ជាតិ្ ឬ 
កិ្រយិាជាតិ្ច្ទ ច្ោយច្ហតុ្ច្ន  វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ ដួងច្ន  ច្ទើបមិនរបក្បក្នុង 
មហាវបិាក្ឆិត្ត និងមហាកិ្រយិាឆិត្ត ។ 

សចមែង្ជហត្ុផលចែលវិរត្ិជឆត្សកិ ៣ មិនប្បកបនឹង្មហគគត្ឆិត្ត 

មហរគត្កុ្សល និងមហរគត្កិ្រយិា របមងច្ក្ើត្ច្ឡើងអារស័យបរកិ្មមសមាធិ 
ឧប្រសមាធិបដលច្ក្ើត្អាំពីបរកិ្មមភាវនា ឧប្រភាវនា បដលមានក្មមោឋ នជា 
អារមមណ៍ មិនច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយអារស័យការច្វៀរ្ក្អាំពីទុឆចរតិ្ បដលរតូ្វមាន 
វរិមិត្ពវវត្ថុជាអារមមណ៍ច្ឡើយ សរមាប់មហរគតិ្វបិាក្ច្នា  ជាផលរបស់មហរគត្-
កុ្សល ច្ទើបរតូ្វរបរពឹត្តច្ៅតាមមហរគត្កុ្សលររប់របការ ។  

ជហត្ុផលចែលអបបមញ្ញញ ជឆត្សកិមិនប្បកបនឹង្មហាវិបាកឆិត្ត 
និង្ជោកតុ្តរឆិត្ត 

អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ ដួង រឺច្សឆក្តីអាណិត្និងច្សឆក្តីច្រត្ក្អរដល់សត្វ 
ទ ាំងឡាយបដលក្ាំពុងបានទទួលច្សឆក្តីទុក្ខ និងច្សឆក្តីសុសច្នា  ធមមជាតិ្របស់ 
ច្សឆក្តីអាណិត្ និងច្សឆក្តីច្រត្ក្អរដល់អនក្ដនទរតូ្វមានសត្វបញ្ញត្តិអារមមណ៍ 
សរមាប់មហាវបិាក្ឆិត្តច្នា  ច្ក្ើត្ច្ឡើងរតូ្វអារស័យបរមត្ថ បដលជាកាមារមមណ៍ 
ឯច្ោកុ្ត្តរឆិត្តនឹងច្ក្ើត្ច្ឡើងបាន ក៏្រតូ្វមាននិោវ នជាអារមមណ៍ មិនបមនមាន 
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សត្វបញ្ញត្តិជាអារមមណ៍ ដូច្ ន្   អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ ដួង របមងមិនរបក្បក្នុង 
មហាវបិាក្ឆិត្ត និងច្ោកុ្ត្តរឆិត្តច្ឡើយ ។ 

គាថាសចមតង្ជឆត្សកិចែលជធវើឲ្យឆិត្តជផេង្គាន  
 អនតុតមរ ឈានធោម ា  អប្បបម្ញ្ញ ា ច ម្ជឈិមម្ 

 វរិតី ណណប្បីតី ច  ប្បរមិតតសុ្ វមិស្ស្កា។ 

ក្នុងច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត អងគ្ នទ ាំង ៥ រឺ វតិ្ក្កៈ វ ិ្ រៈ បីតិ្ សុសៈ ឯក្រគតា 
របមងច្ធវើឲ្យច្ផេងាន  ក្នុងមហរគត្ឆិត្ត, អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ និងអងគ្ នទ ាំង ៥ 
របមងច្ធវើឲ្យច្ផេងាន  ក្នុងកាមាវឆរច្ោភណឆិត្ត, វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ បញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ 
១ បីតិ្ច្ឆត្សិក្ ១ អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ របមងច្ធវើឲ្យច្ផេងាន  ។ 

អធិបាយ 

ក្នុងច្ោកុ្ត្តរឆិត្ត អងគ្ នទ ាំង ៥ ច្ធវើឲ្យច្ផេងាន ច្នា  រឺវតិ្ក្កច្ឆត្សិក្ច្ធវើ 
ឲ្យបឋមជានឆិត្តច្ផេងាន  ពី្នដនទៗ ដ៏ច្សស វ ិ្ រច្ឆត្សិក្ច្ធវើឲ្យ 
ទុតិ្យជានឆិត្តច្ផេងាន ពី្នឆិត្ត ៣ បដលច្ៅសល់ បីតិ្ច្ឆត្សិក្ច្ធវើឲ្យ 
ត្តិ្យជានឆិត្តច្ផេងាន ពីឆតុ្ត្ថជានឆិត្ត និងបញ្ចមជានឆិត្ត សុសច្វទនាច្ធវើឲ្យ 
ឆតុ្ត្ថជានឆិត្តច្ផេងាន ពីបញ្ចមជានឆិត្ត ឧច្បកាខ ច្វទនាច្ធវើឲ្យបញ្ចមជានច្ផេង 
ាន ពី្នឆិត្តដ៏ច្សស ៤ ។ 

ក្នុងមហរគត្ឆិត្ត អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ ច្ធវើឲ្យមហរគត្ឆិត្តឆិត្ត ១២ រឺ 
បឋមជានរហូត្ដល់ឆតុ្ត្ថជានច្ផេងពីាន ពីបញ្ចមជានឆិត្ត ១៥ ឆាំបណក្អងគ 
្នទ ាំង ៥ របមងច្ធវើឲ្យមហរគត្ឆិត្តច្ផេងាន  ដូឆនឹងច្ោកុ្ត្តរឆិត្តបដរ ។ 
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ក្នុងកាមាវឆរច្ោភណឆិត្ត វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ ច្ធវើឲ្យមហាកុ្សលឆិត្ត 
ច្ផេងាន ពីមហាវបិាក្ និងមហាកិ្រយិា បញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ច្ធវើឲ្យញាណសមបយុត្តឆិត្ត 
ច្ផេងាន ពីញាណវបិបយុត្តឆិត្ត បីតិ្ច្ឆត្សិក្ច្ធវើឲ្យច្ោមនសេសហរឆិត្ត ច្ផេងាន  
ពីឧច្បកាខ សហរត្ឆិត្ត អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ ច្ធវើឲ្យមហាកុ្សលឆិត្ត និង 
មហាកិ្រយិាឆិត្តច្ផេងាន ពីមហាវបិាក្ឆិត្ត ។ 

ត្ទុភយមិសេកន័យគឺសមបជោគន័យនិង្សង្គហន័យរមួគាន  
អញ្ញសមានរាស ី

 ផសេៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) ច្រោ ច្ោលតាមសមប-
ច្យារន័យ ផសេៈច្ន របក្បក្នុងឆិត្តទ ាំងអស់ ក្នុងឆិត្តទ ាំងអស់បដលផសេៈរបក្ប 
បានច្ន  កាលច្ោលតាមសងគហន័យ របមងមានច្ឆត្សិក្ ៥២ របក្បបានតាម 
សមរួរ ដូច្ ន្   ច្ឆត្សិក្បដលរបក្បនឹងផសេៈបានច្ទើបមានបត្ ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) 
ឯសពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ដនទបដលច្ៅសល់ ក៏្មានទាំនងដូឆាន ច្ន  រឺ 
 ច្វទនា មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 

សញ្ញញ  មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 
ច្ឆត្នា មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 
ឯក្រគតា មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 
ជីវតិិ្ន្ទនទិយ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 
មនសិការៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 
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វតិ្ក្កៈ មានច្ឆត្សិក្ ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) ច្រោ កាលច្ោលតាមសមបច្យារ- 
ន័យ វតិ្ក្កច្ឆត្សិក្ច្ន របក្បបាន ៥៥ ដួង ក្នុងឆិត្ត ៥៥ ដួងច្ន  កាលច្ោល 
តាមសងគហន័យ របមងមានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥២ តាមសមរួរ ដូច្ ន្   ច្ឆត្សិក្ 
បដលរបក្បនឹងវតិ្ក្កៈបាន ច្ទើបមាន ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) បកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ដនទៗ 
បដលច្ៅសល់ ក៏្របរពឹត្តច្ៅទាំនងដូឆាន តាមសមបច្យារន័យ និងសងគហន័យ 
ច្នា ឯង  រឺ 
 វ ិ្ រៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 

អធិច្មាក្ខៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥០ (ច្វៀរវឆិិកិ្ ឆ្  និងសលួនឯង) ។ 
វរីយៈ  មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥១ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 
បីតិ្ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៤៥ (ច្វៀរច្ទឆតុ្ក្កៈ ៤ វឆិិកិ្ ឆ្  និងសលួនឯង) ។ 
ឆនទៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៥០ (ច្វៀរវឆិិកិ្ ឆ្  និងសលួនឯង) ។ 

អកសុលរាស ី

ច្មាហៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២៦ រឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ 
អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ១៣ (ច្វៀរសលួនឯង) ច្រោ កាលច្ោលតាមសមបច្យារន័យ 
ច្មាហៈច្ន របក្បក្នុងអកុ្សលឆិត្តទ ាំងអស់ ក្នុងអកុ្សលឆិត្តទ ាំងអស់បដល 
ច្មាហៈរបក្បបានច្ន  កាលច្ោលតាមសងគហន័យ របមងមានច្ឆត្សិក្របក្ប 
បាន ២៧ តាមសមរួរ ដូច្ ន្   ច្ឆត្សិក្បដលរបក្បនឹងច្មាហៈបាន ច្ទើបមាន 
២៦ (ច្វៀរសលួនឯង) ក្នុងច្មាឆតុ្ក្កច្ឆត្សិក្ដ៏ច្សស ៣ ច្ទៀត្ ក៏្របរពឹត្តទមានទាំនង 
ដូឆាន ច្ន  រឺ 
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អហិរកិ្ៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២៦ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 
អច្នាត្តបបៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២៦ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 
ឧទធឆចៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២៦ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 
ច្ោភៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២១ រឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ អកុ្សល-

ច្ឆត្សិក្ ៨ (ច្វៀរច្ទឆតុ្ក្កៈ ៤ វឆិិកិ្ ឆ្  ១ និងសលួនឯង) ច្រោ កាលច្ោលតាម 
សមបច្យារន័យ ច្ោភច្ឆត្សិក្ច្ន របក្បក្នុងច្ោភមូលឆិត្ត ៨  ក្នុងច្ោភ-
មូលឆិត្ត ៨ ច្ន  កាលច្ោលតាមសងគហន័យ របមងមានច្ឆត្សិក្របក្បបាន ២២ 
តាមសមរួរ ដូច្ ន្   ច្ឆត្សិក្បដលរបក្បនឹងច្ោភៈបាន ច្ទើបមាន ២១ 
(ច្វៀរសលួនឯង) ក្នុងច្ោតិ្ក្ច្ឆត្សិក្ដ៏ច្សស ២ ច្ទៀត្ ក៏្របរពឹត្តទមានទាំនង 
ដូឆាន ច្ន  រឺ 

ទិដឋិ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២០ (ច្វៀរមាន  និងសលួនឯង) ។ 
មាន   មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២០ (ច្វៀរទិដឋិ និងសលួនឯង) ។ 
ច្ទសៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២១ រឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរបីតិ្) 

អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ៩  (ច្វៀរច្ោតិ្ក្ៈ ៣ វឆិិកិ្ ឆ្  ១ និងសលួនឯង) ច្រោ កាលច្ោល 
តាមសមបច្យារន័យ ច្ទសច្ឆត្សិក្ច្ន របក្បក្នុងច្ទសមូលឆិត្ត ២  ក្នុងច្ទស-
មូលឆិត្ត ២ ច្ន  កាលច្ោលតាមសងគហន័យ របមងមានច្ឆត្សិក្របក្បបាន ២២ 
ដូច្ ន្   ច្ឆត្សិក្បដលរបក្បនឹងច្ទសៈបាន ច្ទើបមាន ២១ (ច្វៀរសលួនឯង) ។  
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ឡសា មឆឆរយិៈ កុ្ក្កុឆចៈ ៣ ដួងច្ន មានច្ឆត្សិក្របក្បដួងមួយៗ ១៩ ដួងរឺ 
អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរបីតិ្) ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ ច្ទសៈ ១ ថិទុក្ៈ ២ ច្ឆត្សិក្ 
៣ ដួងច្ន  កាលច្ោលតាមសមបច្យារន័យ របមងរបក្បបាននឹងច្ទសមូលឆិត្ត 
២ ដូឆាន  ដូច្ ន្   ឆាំនួនច្ឆត្សិក្បដលរបក្បក៏្រួររតូ្វជា ២១ (ច្វៀរសលួនឯង) ដូឆាន  
បត្ឆាំនួនច្ឆត្សិក្របក្បបានរតឹ្មបត្ ១៩ ច្នា  ក៏្ច្រោ ច្ឆត្សិក្ ៣ ដួងច្ន  
ជានានាក្ទឆិ មិនច្ក្ើត្រួមាន ច្ឡើយ ដូច្ ន្   ច្ឆត្សិក្បដលរបក្បនឹងច្ឆត្សិក្ ៣ 
ដួងច្ន  មួយដួងៗ មាន ១៩ ។ 

ថិទុក្ច្ឆត្សិក្ ២ ក្នុងមួយដួងៗ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ២៥ រឺ អញ្ញសមាន-
ច្ឆត្សិក្ ១៣ អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ១២ (ច្វៀរវឆិិកិ្ ឆ្  និងសលួនឯង) ច្រោ កាល
ច្ោលតាមសមបច្យារន័យ ច្ឆត្សិក្ ២ ដួងច្ន  របមងរបក្បក្នុងអកុ្សល-
សសងាខ រកិ្ឆិត្ត ៥ ក្នុងអកុ្សលសសងាខ រកិ្ឆិត្ត ៥ ច្ន  កាលច្ោលតាម 
សងគហន័យមានច្ឆត្សិក្របក្ប ២៦ ដូច្ ន្   ច្ឆត្សិក្បដលរបក្បនឹងថិទុក្ៈ ២ 
ច្ន  ក្នុងមួយដួងៗ ច្ទើបមាន ២៥ (ច្វៀរសលួនឯង) ។  

វឆិិកិ្ ឆ្ ច្ឆត្សិក្ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ១៤ រឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១០ 
(ច្វៀរអធិច្មាក្ខៈ បីតិ្ ឆនទៈ) ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤ រួមជា ១៤ ។ 

ជសាភណរាស ី

ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ ក្នុងមួយដួងៗ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៧ 
រឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៤ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 
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វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ ជាច្ោកិ្យៈ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៣ រឺ អញ្ញសមាន-
ច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណោរណច្ឆត្សិក្ ១៩ បញ្ញញ  ១ ។ ច្ោកិ្យវរិតិ្ច្ឆត្សិក្ 
៣ ច្ន  របក្បក្នុងមហាកុ្សលឆិត្ត ក្នុងមហាកុ្សលឆិត្តមានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៨ 
ប ុបនតវរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ ដួងច្ន  ក្នុងមួយដួងៗ មានច្ឆត្សិក្របក្បរតឹ្មបត្ ៣៣ 
ប ុច្ណ្តណ   ច្រោ វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ និងអបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ រួមជា ៥ ដួងច្ន  មិន 
ច្ក្ើត្រពមាន  ច្ទើបរតូ្វច្វៀរច្ឆញ ។  

វរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ ជាច្ោកុ្ត្តរៈ មានច្ឆត្សិក្របក្បមួយដួងៗ ៣៥ រឺ 
អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ១៩ វរិតិ្ ២ (ច្វៀរសលួន 
ឯង) បញ្ញញ  ១ សរមាប់ច្ោកុ្ត្តរវរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ ដួងច្ន  របមងរបក្បពិត្របាក្ដ 
និងច្ក្ើត្រពមាន  ច្ ម្  ថា និយត្ឯក្ច្តា ក្នុងច្ោកុ្ត្តរឆិត្តច្ន  មានច្ឆត្សិក្ 
របក្ប ៣៦ ដូច្ ន្   ច្ោកុ្ត្តរវរិតិ្ច្ឆត្សិក្ ៣ ច្ន  ក្នុងមួយដួងៗ មានច្ឆត្សិក្ 
របក្ប ៣៥ (ច្វៀរសលួនឯង) ។  

អបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ ២ ក្នុងមួយដួងៗ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៣ រឺ 
អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ ច្ោភណោធារណៈ ១៩ បញ្ញញ  ១ ។ អបបមញ្ញញ -
ច្ឆត្សិក្ ២ ដួងច្ន របក្បក្នុងឆិត្តបាន ២៨ ដួង រឺ មហាកុ្សលឆិត្តជាច្ដើម 
ក្នុងឆិត្ត ២៨ ដួងច្នា មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៨ បត្បដលអបបមញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ 
មានច្ឆត្សិក្របក្បមួយដួងៗ រតឹ្មបត្ ៣៣ ច្នា  ក៏្ច្រោ វរិតិ្ ៣ និងអបបមញ្ញញ  
២ រួមជាច្ឆត្សិក្ ៥ ដួងច្ន  មិនច្ក្ើត្រពមាន  ច្ទើបរតូ្វច្វៀរច្ឆញ ។ 
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បញ្ញញ ច្ឆត្សិក្ មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៧ ដួងរឺ អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ ១៣ 
ច្ោភណោធារណច្ឆត្សិក្ ២៤ (ច្វៀរសលួនឯង) ច្រោ កាលច្ោលតាម 
សមបច្យារន័យ បញ្ញញ ច្ន របមងរបក្បក្នុងឆិត្តបដលជាញាណសមបយុត្តទ ាំងអស់ 
ឆិត្តបដលជាញាណសមបយុត្តច្នា មានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៨ ដូច្ ន្   បញ្ញញ -
ច្ឆត្សិក្ច្ន   ច្ទើបមានច្ឆត្សិក្របក្ប ៣៧ (ច្វៀរសលួនឯង) ។ 

គាថាសចមែង្ឆំនួនជឆត្សកិជោយពិសាែ រ ៣៤២៦ ែួង្ 
  ឥតថំ ចិោត ាវយុិោត ានំ  ស្ម្បមោគញ្ច  ស្ង្គហំ  

  ញោវ ា មភទ្ំ យថាមោគំ ចិមតតន ស្ម្ម្ុទ្ទិមស្។ 

 អនក្សិក្ាទ ាំងឡាយ កាលយល់សមបច្យារន័យ និងសងគហន័យរបស់ 
ច្ឆត្សិក្បដលរបក្បនឹងឆិត្តជានិឆច ច្ោយន័យបដលច្ោលមក្ច្ហើយ របមង 
សបមដងឆាំនួនច្ឆត្សិក្ច្សមើនឹងឆិត្តតាមសមរួរបដលរបក្បបាន ។ 

អធិបាយ 

 ាថាច្ន សបមដងវធីិោប់ច្ឆត្សិក្ច្ោយពិោដ រ តាមសមបច្យារន័យ និង 
សងគហន័យ មានច្សឆក្ដីថា ច្ឆត្សិក្ដួងណ្តរបក្បនឹងឆិត្តបានប ុនាម នដួង ក៏្ោប់ 
ច្ឆត្សិក្ច្នា ថា មានឆាំនួនច្សមើនឹងឆាំនួនឆិត្តបដលច្ឆត្សិក្ច្នា របក្បបាន រឺ 
 សពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ ៧ ដួង ក្នុងមួយដួងៗ របក្បនឹងឆិត្តបានទ ាំង 
អស់ ដូច្ ន្   សពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ទ ាំង ៧ ដងច្នា  ច្ទើបមានឆាំនួនច្សមើនឹង 
ឆិត្តទ ាំងអស់ រឺ មួយដួងៗ មាន ១២១ ដួង រួមសពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ ៧ ដួង 
ច្ទើបមានឆាំនួនសពវឆិត្តោធារណច្ឆត្សិក្ទ ាំងអស់ ៨៤៧ ដួង ។ 



48 បរមត្ថជោត្ិកៈ 
 

 បកិ្ណណក្ច្ឆត្សិក្ទ ាំង ៦ មានឆាំនួនរួមទ ាំងអស់ ៤៨៨ រឺវតិ្ក្កៈ ៥៥ វ ិ្ រៈ 
៦៦ អធិច្មាក្ខៈ ១១០ វរីយិៈ ១០៥ បីតិ្ ៥១ ឆនទៈ ១០១ ។ 
 រួមជា អញ្ញសមានច្ឆត្សិក្ទ ាំងអស់ ១៣៣៥ ដួង ។ 
 អកុ្សលច្ឆត្សិក្ ១៤ មានឆាំនួនរួមទ ាំងអស់ ៨៣ រឺ ច្មាឆតុ្ក្កៈ ៤៨ 
ច្ោតិ្ក្ៈ ១៦ ច្ទឆតុ្ក្កៈ ៨ ថិទុក្ៈ ១០ វឆិិកិ្ ឆ្  ១ រួមជាអកុ្សលច្ឆត្សិក្ទ ាំង 
អស់ ៨៣ ដួង ។ 
 ច្ោភណច្ឆត្សិក្ ២៥ មានឆាំនួនរួមទ ាំងអស់ ២០០៨ ដួង រឺ 
ច្ោភណោធារណៈ ១៩ ក្នុងមួយដួងៗ របក្បនឹងច្ោភណឆិត្តបានទ ាំងអស់ 
៩១ ដួង ច្ទើបមានឆាំនួន ១៧២៩, វរិតិ្ ៣ ក្នុងមួយដួងៗ របក្បនឹងឆិត្តបាន ៤៨ 
ដួង ច្ទើបមានឆាំនួន ១៤៤, អបបមញ្ញញ  ២ ក្នុងមួយដួងៗ របក្បនឹងឆិត្តបាន ២៨ 
ច្ទើបមានឆាំនួន ៥៦, បញ្ញញ របក្បនឹងឆិត្ត ៧៩ ច្ទើបមានឆាំនួន ៧៩ រួមជា 
ច្ោភណច្ឆត្សិក្ទ ាំងអស់ ២០០៨ ដួង ។ 
 រួមជាច្ឆត្សិក្បដលមានទ ាំងអស់ ៣៤២៦ ដួង ។ 

ឆប់បរចិ្ឆឆទទី ២ ។ 
 

 



 

 

 

 

ពួកជនណាមិនមានសេចកតីេន្ស ំពួកជនណាកំណត់ដឹងសោជនស ើយ  

ជនណាមានេុញ្ញតវិសមាកខ អនិមិតតវិសមាកខ និងអប្បណិ ិតវិសមាកខ  

ជាសោចរ គតិគឺដំសណើររបេ់ពួកជនស ោះៗ សគកម្មដឹងបាន  

ដូចដំសណើរននពួកេតវស្ល្បឰដ៏អាកាេ ដូស ្ោ្ះ 


