


ឧប្បត្តិកថា
ការកកកើតក ើងនៃក ៀវកៅឯកសារកេករៀៃព្រះអភិធេមកៃះ គឺជាការកកើតក ើង

កព្កាយអំរីខ្ញំព្រះករុណា - អាត្មាភារបាៃកធវើការបង្ហាត់បកព្ងៀៃញាតិកញាេត្េរយៈ
ព្បរ័ៃធ  ៊ូេ(ZOOM)អ រ់យៈករលជិត ២ ឆ្ាំ កោយចាប់ត្ំងតតរីឆ្ាំ ២០២០ េក ។
ខ្ញំព្រះករុណា អាត្មាភារក៏ ៊ូេព្បកគៃ ៃិងជព្ាបដលអ់នក ិកាាទំងអ ់ឲាយបាៃព្ជាប
ផងតដរថា ក ៀរកៅកៃះព្ាៃ់តតជាឯកសារេួយចតំែកត៊ូចប ុកណា្ាះ កដើេាបី ព្េួល
ដល់ការ ិកាារប ់កោកាចា ់ ៃិងញាតកិញាេតដលបាៃ ិកាារួចេក ៃិងអនកតដល
ាៃបំែងចង់ ិកាាតកៅ កោយេិៃបាៃាៃក ចកតីរិសាតារទ៊ូលំទ៊ូោយកកាបះកាបយ
ព្គប់ព្ាៃ់ៃុះកទ ។
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កលើ រីកៃះកទៀត ៊ូេព្បកគៃ ៃិងជព្ាប់ដល់អនក ិកាាកេករៀៃព្រះអភិធេមកៃះឲាយបាៃ
ព្ជាបផងតដរថា ការតដលបាៃកេើលឬអាៃព្តឹេតតក ៀវកៅកៃះ គឺកៅេិៃទៃ់ព្គប់ព្ាៃ់កនញង
ការយល់ដឹងបាៃកៅក ើយកទ គឺអនក ិកាាព្តូវកធវើការ ិកាាកវវងយល់កោយកេើលវីឌីអ៊ូជាកេ
ករៀៃតែេកទៀត  ព្ាប់អនកតដលេិៃបាៃធ្លាប់ករៀៃកៃលងេក ៃិងអនកតដលកទើបតតចាប់កផតើ
េករៀៃ ។ ចំក ះវីឌីអ៊ូ ជាកេក ៀៃតដលាៃត្េលំោប់លំកោយក ះ អាចរកកេើលបាៃត្េ
រយៈយ៊ូធ៊ូប (YouTube) chom Samnang Official ៃិងត្េ កផក (Page; chom Samnang) ។ កបើ
កទះបីជាខ្ញំព្រះករុណា អាត្មាភារ បាៃខិតខំករៀបចំចងព្កង ៃិងព្តួតរិៃិតាយជាកព្ចើៃកលើកយ ាង
ណាក៏កោយ ចំក ះក ចកតីខវះខាតៃិងកំហុងឆ្គងក៏គង់តតកៅាៃ កព្ ះកហតុដ៊ូកចា្ាះ  ៊ូេ
អ ់កោក បាបញរ ទំងអ ់កេត្តាខៃតីអភ័យកទ ៃិងជួយតកតព្េូវកោយក ចកតីអៃុកព្ាះ
ផងចុះ ។
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វត្តហ្លួងសុ៊ីសុវត្ថិរត្នារាម ស្សុកមងគលបូរី ខេត្តបនាទាយមានជ័យ ស្រះរាជាណាចស្កកមពុជា
ថ្ងៃសុស្ក ៤ ខរាច ខេមាឃ ឆ្ាាំខាល ចត្វាស័ក រ.ស ២៥៦៦

ស្តូ្វនឹងថ្ងៃទ៊ី ១០ ខេកុមភៈ ឆ្ាាំ ២០២៣
ភិកខុអត្តទខមា ជ ុំ សុំណាង
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គន្ថា រម្ភកថា
សម្មាសម្ពុទ្ធម្តុលំ សសទ្ធម្មគណុតតម្ំ

អភិវាទ្ិយភាសិសាសំ អភិធម្មតថសង្គហំ ។

ខ្ ញុំព្រះអង្គអនរុុទ្ធ សូមព្ាបបង្គុំដោយវដិសស នវូព្រះសមមសមព ញទ្ធ ព្រះ

អង្គមិនមានបគុ្គលដសមើ មួយអដនលើដោយព្រះសទ្ធមម និង្ព្រញមននព្រះ

អរយិសង្ឃដ៏ឧត្តម ដ ើយនឹង្ដោលនវូគ្មពីរដ ម មះអភិធមមត្ថសង្គ ៈ

ដូចត្ដៅ។
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អភិធម្មត្ាសង្គហ
ពាក្យថា អភិធម្មតថសង្គហមាន ៥ បទ គឺ អភិ + ធម្ម + អតថ + សំ + គហ
អភិ ប្របថា របសសើរ ខ្ពង់ខ្ពស់ (វិសសស ឬក្រៃប្ែង)
ធម្ម ប្របថា សភាវៈប្ែែរទរទង់
អតថ ប្របថា អត្ថ ឬ សសចៃតី ឬ អត្ថន័យ
សំ ប្របថា សោយសសងេប
គហ ប្របថា ការរួបរួម

រួមពាៃ្យថា អភិធម្មតថសង្គហ ប្របថា ការរួបរួមសសចៃតីក្នររះអភិធមម (៧
គមពីរ) ទុៃសោយសសងេប ។
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បទថា ធម្ម មានវិគគហៈថា អត្តានំ សភាវំ ធារេតីតិ ធរម្មា ប្របថា អវីប្ែែ
រទរទង់នូវសភាវៈែៃេណៈរបស់ខ្លួន ស ្្ះថា ធម្ម ។ បទថា ធម្ម សនះ សៅមានវិគគហៈ
សរចើនសទៀត្ ប្ត្ៃនុងទីសនះសប្មតងប្ត្មួយន័យសិន (សសចៃតីរិស្ត្រ ចូរសមើែៃនុងគម្ពីរអដ្ឋ
សាលិនីអដ្ឋកថា និងវិភាវិនីដី្កា) ។
បទថា អភិធម្ម មានវិគគហៈថា អតិរេរោ ធរម្មា, វិសិរ្ឋា ធរម្មា អភិធរម្មា ប្រប
ថា ធម៌ែ៏ក្រៃប្ែង ឬធម៌ែ៏រិសិែឋ មានន័យថា ធម៌ប្ែែក្រៃប្ែង និងរិសិែឋជាង វិន័យ
និងព្រះសូព្រ ។
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បទថា អភិធម្មតថ មានវិគគហៈថា អភិធម្មសាស អត្ថា អភិធម្មត្ថា ប្របថា អរថ ឬសភាវៈ
ទាំងឡាយក្នគមពីរអភិធមម ។ មួយន័យសទៀត្ អភិធរម្ម វុត្តា អត្ថា អភិធម្មត្ថា ប្របថា
អរថឬសភាវៈទាំងឡាយប្ែែររះែ៏មានររះភាគ បានសប្មតងទុៃសហើយៃនុងគម្ពីរអភិធម្ម ឬ
ប្របថាអត្ថ ឬសភាវៈទាំងឡាយប្ែែខ្្ុាំបានសពាែទុៃសហើយ ៃនុងបទថា អភិធម្មរថសង្គហំ ។
បទថា សង្គហំ មានវិគគហៈថា សង្ខបិត្វា គយហនតិ ឯតថ ឯរតនាតិ សង្គរោ ប្របថា
អរថ ឬសភាវៈទាំងឡាយ ប្ែែខ្្ុាំអនុរុទធសសងេបសហើយកាន់យៃៃនុងបៃរណ៍សនះ ឬសោយ
បៃរណ៍សនះ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ បៃរណ៍ស ះ ស ្្ះថាសង្គហៈ ។
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ព្រះអភិធម្ម ៧ គម្ពីរ

១.ធម្មសង្គណីបករណៈ

២.វភង្គបករណៈ

៣.ធាតុកថាបករណៈ

៤.បុគ្គលបញ្ញតតិបករណៈ

៥.កថាវតថុបករណៈ

៦.យម្កបករណៈ

៧.បដ្ឋា នបករណៈ
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អត្ថក្នររះអភិធមមទាំង ៧ គមពីរ ប្ែែររះែ៏មានររះភាគជាមាច្ស់រទង់

រាស់សប្មតងទៃុសោយសសចៃតីសខុ្ុមែអិត្ក្រៃសរៃស ះ សោយបរមត្ថមាន ៤

របការ គឺ ចិរត ចចរសិក រូប និពាវ្ន ។

សភាវៈទាំង ៤ សនះ ជាបរមត្ថប្ែែសៅថាអភិធមមបិែៃ សហើយររះបរមត្ថ

បិែៃទាំង ៧ គមពីរសនះ ររះអនុរុទធ្ រ្យ បានរួបរួមទៃុសោយសសងេប សៅថា

ររះអភិធមមត្ថសងគហៈ  ត្់ជាបរិសចេទមាន ៩ បរិសចេទ ។
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ប្រម្ត្ា
អធិប្ាយពាកយថា ប្រម្ត្ា

ពាៃ្យថា បេម្តថ មាន ២ បទ គឺ បេម្ + អតថ
បេម្ ប្របថា របសសើរ ខ្ពង់ខ្ពស់ មិនវិបរិត្
អតថ ប្របថា អត្ថ ន័យ ឬ សសចៃតី
រួមរីរបទចូែគ្្្ ជា បេម្តថ ប្របថា អត្ថែ៏របសសើរ ។
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➢បេម្តថ មានវចនត្ថៈថា បេរម្ អតថរម្ អវិបេិរត្ បេម្សាស វា

ឧតតម្សាស ញាណសាស អរត្ថា រោចរោតិ > បេម្រត្ថា ប្របថា អត្ថប្ែែមិន

វិបរិត្ ែ៏របសសើរ គឺ ខ្ពង់ខ្ពស់ ឬអត្ថប្ែែជាអារមមណ៍របស់ញាណែ៏របសសើរ គឺខ្ពង់
ខ្ពស់ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះសទើបស ្្ះថា បេម្តថៈ ។

➢ម្ យ្្ងសទៀត្ មានវចនត្ថៈថា បេរម្ (បធារនា) អរត្ថា = បេម្រត្ថា អត្ថ

(ប្ែែជារបធានៃនុងអត្ថប្បញ្ញត្តិ និង  មបញ្ញត្តិ) ស ្្ះថា បេម្តថៈ។
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តតថ វុត្តាភិធម្មត្ថា ចតុធា បេម្តថរត្
ចិតតំ រចតសិកំ េូបំ និព្វានម្ិតិ សព្វថា ។
អរថ ឬ សភាវៈទាំងឡាយក្នររះអភិធមមប្ែែររះែ៏មានររះភាគបាន

សប្មតងទៃុសហើយៃនងុគមពីរររះអភធិមមទាំង ៧ គមពីរស ះជាអត្ថ ឬសភាវៈមាន
បការៈ ៤ យយង្ គចឺិរត១, ចចរសិក១, រូប១, និពាវ្ន១, សោយបរមត្ថ និង
សោយបការៈទាំងរួង ។ (ាមមត្ិរបស់វិភាវិនីែីកា)
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➢ បទថា អរត្ថា- មានវិគគហៈថា អរីយតេ ញាយតេេិ អត្ថោ ប្របថា អវីប្ែែរត្ូវ
សគែឹងបាន ស ្្ះថា អរថ ។ ែូសចនះ ពាៃ្យថា បរម្រថ ប្របថា អវីប្ែែមានរិត្របាៃែ
មិនប្របរបួែសៅជាបការៈែក្ទស ើយ ឧទហរណ៍ថា ចោភៈ មានែៃេណៈផ្ទ្ែ់ខ្លួន
ថា ចង់បាន (លុរភនលកខណៈ) សទះជាសៃើត្សៅៃនុងស ត្នមនុស្ស ស ត្នសទវា
ររហម និងសត្វត្ិរ ឆ្នជាសែើម ៃ៏សៅប្ត្មានែៃេណៈចង់បានែប្ែែ ែូសចនះសហើយ
សទើបសៅថា បរម្រថធម៌្ ។

➢ បទថា ចិតតំ- អារម្មណំ ចិតតេេីេិ ចិេេំ ; វិជានាេីេិ អត្ថោ។ យំ រីសភាវៈ
ឯណា ចិតតេេិ រប្មងែឹងអារម្មណំ នូវអរមមណ៍ ឥេិ សរពាះសហត្ុស ះ េំ រីសភាវៈ
ស ះឯង ចិេេំ ស ្្ះថា ចិរត។ សោៃក្ខ្ថា វិជានាេិ គឺថាែឹងស្្សងរីការែឹង
សោយសញ្ញ្ និងបញ្ញ្ ។3/7/2023 13



➢ បទថា រចតសិកំ- មានវិគគហៈថា តចេសិ យុេេំ តចេសិកំ។ ប្របថា សភាវៈអវី
ប្ែែសៃើត្ៃនុងចិត្ត ឬជាមួយចិត្ត ស ្្ះថា ចចរសិក។

➢ បទថា េូបំ- មានវិគគហៈថា វិតោធបចចយាទិតេតទត រុបោបេិ ប្របថា អវីប្ែែប្បៃ
ធាលយ្ ឬ ប្របរបួែសរពាះអាំណាចវិចោធបចច័យ(បចច័យប្ែែជាសិៃសរត្ូវ)ជាសែើម
ស ្្ះថា រូប ។

➢ បទថា និព្វានំ- មានវិគគហៈថា តិកខតេំ វាតំ ប្របថា អវីប្ែែរបាស ៃរី វាន គឺ
ត្ណាហ្ (ត្ណាហ្សៅរបាស់សហើយ) ស ្្ះថា និពាវ្ន។ ត្ណហៃេសយ និពាវ្ន ។

➢ បទថា សព្វាថា- ប្របថា សោយរបការទាំងរួង សាំសៅែែ់ បការៈៃុសែជាសែើម និង
ជាខ្នធជាសែើម ។
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១. ចិតតបេម្តថ បានែែ់ចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ែួង
២. រចតសិកបេម្តថ បានែែ់សចត្សិៃ ៥២ ែួង
៣. េូបបេម្តថ បានែែ់រូប ២៨
៤. និព្វានបេម្តថ បានែែ់ររះនិពាវ្ន
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បេម្តថធម្៌ ម្ន ២ យ ាង្
១.សង្ខតធម្៌ ធម៌ប្ែែមានបចច័យាៃ់ប្ត្ង គឺ ចិរត ចចរសិក រូប។
២.អសង្ខតធម្ ៌ ធម៌ប្ែែមិនមានបចច័យាៃ់ប្ត្ង គឺ ររះនិពាវ្ន ។

3/7/2023 16

សចចៈ ២ យ ាង្
១.បេម្តថសចចៈ រិត្សោយបរមត្ថ ។
២.សម្មតិសចចៈ រិត្សោយការសនមត្់ ។

សចចៈ សសចៃតីរិត្ ររះែ៏មានររះភាគជាមាច្ស់ជាអនៃឆ្ល្ត្ស្លៀសៃនុង
សទស  បានរាស់នូវសចចៈ ២ គឺ បរម្រថសចចៈ រិត្សោយបរមត្ថ១ សម្មរិ
សចចៈ រិត្សោយសនមត្ ១ ប្ត្ប ុសណា្្ះ មិនមានសចចៈទី៣ស ើយ ។
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ព្ព្ះអង្គព្ទ្ង្់សម្ម្តង្នូវសម្មតិសចចៈរ្យអាព្ស័យរហតុ ៨ យ ាង្
១. សែើម្បីសប្មតង ហិរិ និង ឱត្តប្បៈ
២. សែើម្បីសប្មតង ៃមមស្សៃា
៣. សែើម្បីសប្មតង ែែ់បុគគែប្ែែសធវើអាំសរើចាំសពាះខ្លួន
៤. សែើម្បីសប្មតង ែែ់អនត្តរិយៃមម
៥. សែើម្បីសប្មតង ែែ់ររហមវិហារធម៌
៦. សែើម្បីសប្មតង បុសរវនិវាសសញ្ញ្ណ
៧. សែើម្បីសប្មតង ែែ់ទៃេិណាវិសុទធិ
៨. សែើម្បីសប្មតង នូវការមិនែះបញ្ញត្តិៃនុងសោៃ ។



ចិត្តមានវចនត្ាៈថា
១. អាេម្មណំ ចិរនតតីតិ = ចិតតំ ធមមជាត្ិណា រប្មងគិត្ គឺ ែឹងច្ាស់នវូ
អារមមណ៍ សរពាះសហត្ុស ះធមមជាត្ិស ះ ស ្្ះថា ចិរត ។
២. ចិរនតនតិ សម្ាបយុតតធម្មា ឯរតនាតិ = ចិតតំ ធមមជាត្ិ ប្ែែស ្្ះ
ថាចិរត សរពាះអត្ថថា ជាសហត្ុឲ្យសម្បយុត្តធម៌ែឹងអារមមណ ៍។
៣. ចិនតនម្តតំ = ចិតតំ ធមមជាត្ប្ែែរត្ឹមប្ត្គិត្ គឺ ែឹង ៃ៏ស ្្ះថា ចិរត
។
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ចិត្តប្រម្ត្ា
កនុង្អដ្ឋសាលិនី រព្លទ្ុកថារ មាះថាចិតតរ្យរហតុ ១០ យ ាង្

3/7/2023 19

១.ធម្មជារិណា រប្មងគិត្ ធមមជាត្ិស ះ ស ្្ះថា ចិត្ត
២.ធម្មជារិណា រប្មងបស្អ្នសៅ ធមមជាត្ិស ះ ស ្្ះថា មស 
៣.ធម្មជារិប្ែែរួបរួមអារមមណ៍ទៃុខាងៃនុង ស ្្ះថា ហទយ
៤.ចិរតស ះឯង មានឆនទៈ គឺ សសចៃតីសរញចិត្ត ស ្្ះថា មានសៈ
៥.ចិរតស ះ ជាធមមជាត្ិថាល្្ូរ្ង់ ស ្្ះថា បណឌរៈ
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៦.ម្នៈ ប្ែែជាអាយត្នៈខាងៃនុង ស ្្ះថា ម យត្នៈ
៧.ម្នៈ ប្ែែជាឥន្ទនទិយ ស ្្ះថា មនិន្ទនទិយ
៨.ធម្មជារិ ប្ែែែឹងច្ាស់នូវអារមមណ៍ ស ្្ះថា វិញ្ញ្ណ
៩.ខនធ គឺ គាំនរក្នវិញ្ញ្ណ មានវិញ្ញ្ណជាអត្ីត្ជាសែើម ស ្្ះថា វិញ្ញ្ណខ្នធ
១០.ម្នៈ ប្ែែជាធាត្ុ ែឹងច្ាស់នូវអារមមណ៍ ស ្្ះថា មស វិញ្ញ្ណធាត្ុ
យំ ចិតតំ ម្រនា ហទ្យំ ម្នសំ បណឌេំ ម្នាយតនំ ម្និន្ទនរិយំ វិញ្ញាណំ   
វិញ្ញាណកខរនាធា តជ្ជា ម្រនាវិញ្ញាណធាតុ ឥទ្ំ ចិតតំ ។



លកខណៈេបស់ចិតត

ចិតត ជាសងេត្ធម៌ គឺ ជាធម៌ប្ែែមានបចច័យាៃ់ប្ត្ង ែូសចនះ ចិត្តសទើប
ធាល្ៃ់សៅៃនុងអាំណាចក្នស្មញ្ញែៃេណៈ គឺ អនិចចលកខណៈ ទុកខលកខណៈ និង
អនរតលកខណៈ ។ សរពាះប្ត្ចិត្ត មានសភារជាក្រត្ែៃេណ៍ ែូសចនះសទើបចិត្តមាន
ការសៃើត្រែត្់បនតគ្្្សៅមិនោច់ និងរបររឹត្តសៅយយ្ងរហ័ស មិនអាចនងឹរាប់
របមាណបាន ។ សង្ខរធម្៌ ប្ែែជាចចរសិក និងរូប ៃ៏ធាលៃ់សៅៃនុងអាំណាច
របស់ក្រត្ែៃេណ៍ែូចគ្្្ ។
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លកខណាទ្ិចតុកកៈ
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ាមរិត្សៅ បរម្រថធម្ទ៌ាំងឡាយគឺមានភារសីុជសរៅ មិនអាចគិត្យែ់
សោយគាំនិត្របស់មនុស្សស្មញ្ញបានស ើយ ទែ់ប្ត្សយគ្វចរអនៃរបររឹត្ត
នូវៃមមោឋ្ន សទើបអាចរិ រណាសរឿយៗនូវ លកខណៈ រស បចចុប្បដ្ឋ្ន និង
បទដ្ឋ្ន បាន សរពាះសហត្ុែូចសនះ ខ្្ុាំនឹងសប្មតងនូវលកខណាទិចរុកកៈស ះ
សោយរិស្ត្រែូចខាងសរកាម៖
សាម្ញ្ញំ វា សភារវា វា ធម្មានំ លកខណំ ម្តំ
កិចចំ វា តសាស សម្ាបតិត េរសាតិ បេិទ្ីបរយ ។
ផលំ វា បចចុប ឋ្ាន ម្ុប ឋ្ានាោរោបិ វា
អាសននោេណំ យំ តុ បទ្្ឋានំតិ តំ ម្តំ ។
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លកខណៈ ស ្្ះប្ែែសគសនមត្់សហើយជាទូសៅ សោយភាគសរចើន្ង
និងលកខណៈមួយៗរបស់ខ្លួនក្នបរមត្ថធម៌្ង រត្ូវសគែឹងថា ជាលកខណៈ ។
សរគឿងសមាគ្ែ់នូវភារស្្សងៗក្នធម៌ស ះឯង ភាស្បាែី សៅថា លកខណៈ
ែូចមានវចនត្ថថាលកខីយេិ អតតនាេិ លកខណំ ប្របថា (យំ តិម្ិេេំ រី
សរគឿងសមាគ្ែ់ឯណា) លកខីយេិ រប្មងរត្ូវសគសមាគ្ែ់ (ៃាំណត្)់ អតតត
សោយសរគឿងសមាគ្ែ់សនះ ឥេិ សរពាះសហត្ុែូចសនះ េំ រីសរគឿងសមាគ្ែ់ស ះ
លកខណំ ស ្្ះថា លកខណៈ។ ែៃេណៈស្មញ្ញទូសៅ សៅថា សាម្ញ្ញ
លកខណៈ ឯែៃេណៈមិនស្មញ្ញទសូៅ រិសសសសរមាប់ប្ត្ខ្លនួ សៅថា សភាវ
លកខណៈ ។
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េស ររះរទុធសប្មតងថា ៃិចចៃតី សម្បត្តិ (ការែែ់ររម) ៃតី ក្នបរមត្ថធម៌ស ះ
ស ្្ះថា រស ។ ពុត្ធោ រីររះរុទធ បរិទបីតយ គប្បីសប្មតង ឥេិថាកិចចំ វា
រីៃិចចៃតី សម្ោបេេិ វា រីសម្បត្តិៃតី (ការែែ់ររម) ៃតី េសោស ក្នបរមត្ថធម៌ស ះ
រតោ ថាជា រស ។ ែូចសនះពាៃ្យថា រស សនះមាន ២ យយ្ងគឺ ៃិចចរស និង
សម្បត្តិរស ។ កិចចរស មានន័យថា រសគឺៃិចចប្ែែគប្បីសធវើ ។ សម្្បរតិរស មាន
ន័យថា រសគឺៃិរិយែែ់ររម ស ្្ះថាសម្្បរតិរស ។ បណាត្រសទាំង ២យយ្ង
ស ះ សភាវៈធម៌ខ្លះ របាៃែស ើងសោយភារជា កិចចរស ។ សភាវៈធម៌ខ្លះ
របាៃែស ើងសោយភារជាសម្្បរតិរស ។
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បចចុបាប្ឋាន ររះរទុធសប្មតងថា ្ែ ៃតី អាការៈប្ែែរបៃែែែ់
បញ្ញ្របស់សយគ្វចរទាំងឡាយៃតី ស ្្ះថា បចចុប្បដ្ឋន ។ ពុត្ធោ រីររះរុទធ
បរិទីបតយ គប្បសីប្មតង ឥេិ ថា ផលំ រី្ែៃតី ឧបដ្ឋោនាកាតោបិ វា
រីអាការៈប្ែែរបាៃែែែ់បញ្ញ្របស់សយគ្វចរទាំងឡាយៃតី បចចុបោបដ្ឋោតំ
ស ្្ះថា បចចុប្បដ្ឋ្ន ។ បចចុប្បដ្ឋន្ ស ះមាន ២ យយ្ងគឺ ផលបចចបុ្បដ្ឋន
ឧបដ្ឋន្បចចុប្បដ្ឋ្ន ។ ផលបចចុប្បដ្ឋ្ន គឺជា ្ែប្ែែបានមៃសរពាះ កិចចរស
។
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បទ្្ឋាន សហត្ុជិត្ឯណា មានសៅ សហត្ុជិត្ស ះហនឹងឯង រត្ូវសគែឹង ថាជា
បទដ្ឋន្ ។យំ អាសតនការណំ រីសហត្ុជតិ្ឯងណា អេថិ មានសៅ េំ េុ រី
សហត្ុជិត្ស ះហនឹងឯង ម្េំ រត្ូវសគែឹង បទដ្ឋោតតេិថាជាបទដ្ឋ្ន ។

សហត្ុស ះមាន ២ យយ្ងគឺ សហត្ុជតិ្ និងសហត្ឆុ្ង្យ ។ បណាត្សហត្ុទាំង
២ស ះ សហត្ុជិត្ភាស្បាែីសៅថា បទោឋន្ ។ សរទថា បទ ៃ៏មានអត្ថថា
សហត្ុ សហើយ សរទថាឋាន ៃ៏មានអត្ថថា សហត្ុែូចគ្្្ ។



លកខណាទ្ិចតុកៈេបស់ចតិត
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វិជ្ននលកខណំ ចិតតំ បុព្វង្គម្េសំ តថា
សនាធានបចចុបាប្ឋានំ នាម្េូបបទ្្ឋានំ ។

ចិរត មានការែឹងនូវអារមមណ៍ (ប្ែែស្្សងរីការែឹងប្ែែជាត្ួ សញ្ញ្ និង
បញ្ញ្) ជាលកខណៈ មានការរបររឹត្តសៅមនុ (ជារបធាន) ជាកិចច មានការ
ត្ភាជ្ប់ជាអាការៈព្ាកដ្មាន មនិងរូប ជាចហរុជិរ ។



លកខណាទ្ិចតុកៈេបស់ចតិត
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១. វិជ្ជា ននលកខណំ មានការែឹងអារមមណ៍ ជាលកខណៈ

២. បុព្វង្គម្រសំ មានភារជារបធាន ជាកិចច

៣. សន្ធា នបចចុបបដ្ឋា នំ មានការសៃើត្បនតគ្្្ ជាផល

៤. ន្ធម្របូបទដ្ឋា នំ មាន មខ្នធ ៣ និងរូប ជាបទដ្ឋ្ន ។
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ពាក្យថា បុព្វង្គម្មាន ២ យយ្ងគឺ បុតពេចារិកបុពេង្គម្ និង បធាតបុពេ
ង្គម្ ។
១.ការរបររឹត្តសៅមុនសោយភារជាការ រិៃសៅមុន គឺសែើរមុន 
២.ការរបររឹត្តសៅមុន សោយភារជារបធាន គឺថាជា យៃែឹៃ ាំ 
ជាធមមា ចិត្តមិនប្មនរត្់សៅមុនសចត្សិៃស ះសទ ប្ត្មានសភារជារបធាន គឺ
 យៃ ាំមុខ្សចត្សិៃ ប្ែែជាសម្បយុត្តធម៌ៃនុងការកាន់យៃនវូអារមមណ៍ 
សទើបចិត្តមានត្ួ ទីជា បធាតបុពេង្គម្រស ឬ បធាតបុពេង្គម្កិចច ។
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សន្ធា នបចចបុបដ្ឋា នំ ជាសភាវធម៌ប្ែែរបាៃែស ើងែែ់សយគ្វចរសោយ
សភារថាជា ធម៌ប្ែែសៃើត្ស ើងមនិោច់ត្គ្្្ សោយអាំណាចរបស់ៃមាល្ាំងក្នប
ចច័យ (បចចយសេេិ)មាន អតតេរ និងសម្តតេរ បចច័យជាសែើម ។
ន្ធម្របូបទដ្ឋា នំ របសិនសបើមិនមាន  មនងិរូបសទ ចិត្តៃ៏សៃើត្ស ើងមិនបាន
ប្ែរ ។  មធម៌ប្ែែជាសចត្សិៃរបៃបជាមយួនឹងចិត្ត និងរូបធម៌មានហទយ
វត្ថុជាសែើមប្ែែជាទអីារស័យ រប្មងជាសហត្ុធាំបាំ្តុ្ក្នការសៃើត្ស ើងរបសច់ិត្ត
។ (ន័យប្ែែបានសពាែមៃសនះជាន័យភាគសរចើន សរពាះអរូបភូមមិិន ាំបាច់
មានរូបស ើយ) ។



អំណាចរបសច់ិតត ដដ្ឋយអតថ ៦ យ៉ា ង្
១. វិចិតតកេណា ចិតតំ ស ្្ះថា ចិរត សរពាះសធវើឲ្យវិចិរត្ស្្សងៗ
២. អតតរនា ចិតតត្យ វា ស ្្ះថា ចិរត សរពាះសភាររបស់ខ្លួនវិចិរត្
៣. ចិតតំ កម្មកិរលរសហិ ស ្្ះថា ចិរត សរពាះសន្សាំៃមម និងៃិសែស
៤. ចិតតំ ត្យតិ វា តថា ស ្្ះថា ចិរត សរពាះរៃ្ាទុៃនូវៃុសែវិបាៃ 

និងអៃុសែវិបាៃរបស់ខ្លួនមិនឲ្យវិ ស
៥. ចិរនាតិ អតតសនាតានំ ស ្្ះថា ចិរត សរពាះសន្សាំស ត្ន
៦. វិចិត្តាេម្មណនតិ វា ស ្្ះថា ចិរត សរពាះអារមមណ៍វិចិរត្សោយ

របការស្្សងៗ ។3/7/2023 31



១. កុសលជ្តិ

២. អកុសលជ្តិ

៣. វិបាកជ្តិ

៤. កិេិយជ្តិ

3/7/2023 32



១. ោម្វចេចិតត ម្ន ៥៤

២. េូ បាវចេចិតត ម្ន ១៥

៣. អេូបាវចេចិតត ម្ន ១២

៤. រោកុតតេចិតត ម្ន ៨ ឬ ៤០
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ោម្វចេចិតត មៃរីពាៃ្យថា កាម្ + អវចរ + ចិេេ
ពាៃ្យថា កាម បានែែ់ ៃិសែសកាម និងវត្ថុកាម
ពាៃ្យថា អវចរ បានែែ់ ការរាច់សៅ
ពាៃ្យថា ចិត្ត បានែែ់ ធមមជាត្ិប្ែែែឹងអារមមណ៍
ចិត្តប្ែែស ្្ះថាោម្វចេ សរពាះអត្ថថា រប្មងរាច់សៅៃនុងកាមភរ

១១ ស ះសោយសរចើន ។
កាតម្ អវចរេេីិ កាមាវចរំ ប្របថាយំ រីចិត្តណា អវចរេិ រប្មង

របររឹត្តសៅសោយសរចើនកាតម្ ៃនុងកាមភមូិ ឥេិ សរពាះសហត្ុែូសចនះ េំ រីចតិ្ត
ស ះកាមាវចរំ ស ្្ះថាកាមាវចរចិរត ។3/7/2023 34



កិរលសោម្មានវិគគហៈថាកាម្េេីិ =កាតមាសភាវៈណា រប្មង
ញា ្ាំងចិត្តឲ្យរបាថា្្ សរពាះសហត្ុស ះ សភាវៈស ះ ស ្្ះថា កាម បានែែ់
កាមត្ណាហ្ ។
វតថុោម្ មានវគិគហៈថាកាម្យីេីេិ = កាតមា សភាវៈណា ប្ែែ
ចិត្តរប្មងរបាថា្ សរពាះសហត្ុស ះ សភាវៈស ះ ស ្្ះថា កាម បានែែ់
កាមភរ ១១ ប្ែែមានរូប សាំស ង ៃលិន រស សផ្ែឋរវៈ ជាអារមមណ៍របស់
ចិត្តស ះ។

3/7/2023 35



ពាៃ្យថា «ោម្វចេចិតត ឬោម្ចិតត»មានសរចើនន័យ គឺ ៖
១.សំចៅដ្ល់ ចិត្តប្ែែសៃើត្ៃនុងកាមភូមិ ១១ ជាន់ សោយសរចើន
២.សំចៅដ្ល់ ចិត្តរបស់អនៃទៃ់ជាប់សៅៃនុងកាមារមមណ៍ គឺ ជាប់សៅៃនុងកាម
ត្ណាហ្ខ្លះ ៃនុងវត្ថុកាមខ្លះ គឺ រូប សាំស ង ៃលិន រស សផ្ែឋរវៈខ្លះ ឬសាំសៅែែច់ិត្ត
ប្ែែរបររឹត្តសៅៃនុងកាមារមមណ៍ស ះៗ ។
៣.សំចៅដ្ល់ ចិត្តប្ែែទទួែកាមារមមណ៍ គឺ រូប សាំស ង ៃលិន រស សផ្ែឋរវៈ គឺ
រត្ជាៃ់ ស្ត្ ទន់ រឹង ត្ឹងញ័រ ,ម្្យ្ងសទៀត្ កាមចិត្តសនះ មិនថាជាចិត្តរបស់បុគគែ
ណាៗសទ សគសៃើត្ៃនុងភូមិ(ភរ)ណាៃ៏សោយ កាែសបើមានរូប សាំស ង ៃលិន រស
រត្ជាៃ់ ស្ត្ ទន់ រឹង ត្ឹង ញ័រ ជាអារមមណ៍ ៃនុងខ្ណៈស ះៃ៏សៅថាកាមចិត្ត ។
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ោម្វចេចិតត ៥៤ ដ្ួង្ ម្ចករចញជ្ ២ ព្បរភទ្

អសោភណចិត្ត ៣០ ដួង សោភណចិត្ត ២៤ ដួង
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អដោភណចិតត ៣០

អរុលសចិត្ត ១២ អដ តុ្រចិត្ត ១៨
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ដោសមូលចិត្ត

២ ដួង្

ដមា មូលចិត្ត

២ ដួង្

ដោភមូលចិត្ត

៨ ដួង្

អកុលសចិតត ១២

3/7/2023 39



40

១.ដោម្នសសសហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តសម្បយតុតំ អសង្ខខ រកិំ
២.ដោម្នសសសហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តសម្បយតុតំ សសង្ខខ រកិំ
៣.ដោម្នសសសហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តវិបបយតុតំ អសង្ខខ រកិំ
៤.ដោម្នសសសហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តវិបបយតុតំ សសង្ខខ រកិំ
៥.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តសម្បយតុតំ អសង្ខខ រកិំ
៦.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តសម្បយតុតំ សសង្ខខ រកិំ
៧.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តវិបបយតុតំ អសង្ខខ រកិំ
៨.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តវិបបយតុតំ សសង្ខខ រកិំ
១. ដោម្នសសសហគ្តំ បដ្ិឃសម្បយតុតំ អសង្ខខ រកិំ
២. ដោម្នសសសហគ្តំ បដ្ិឃសម្បយតុតំ សសង្ខខ រកិំ
១.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ វិចិកិច្ឆា សម្បយតុតំ
២.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ឧទាចចសម្បយតុតំ

ដោភម្ូលចិតត ៨ ដ្ួង្

ដោសម្ូលចិតត ២ ដ្ងួ្

ដោហម្ូលចិតត ២ ដ្ួង្

អកសុលចិតត ១២ ដ្ួង្



អកសុលចិតត ១២
អកុសលចិតត មានបទវិសរគ្ះថា កុសលបដបិកាខោតិ អកុស

លាតិ ម្ិេេបដបិតកាខោ អម្ិត្តោ វិយ ចិត្តប្ែែជាបែបិៃេចាំសពាះៃុសែ
ចិត្ត ស ្្ះថា អកុសលចិរត ែូចជនប្ែែជាបែិបៃេ (របឆ្ាំង) ចាំសពាះមតិ្ត
ស ្្ះថា អម្ិរត (គឺសរត្ូវ) ែូស ្្ះ ។ មានន័យថា អកុសលចិរតជាចិត្តមិនែអ
មិនស្អត្្ អារៃៃ់ សថាៃទប ជាចិត្តប្ែែរបៃបជាមយួអៃុសែសចត្សិៃ ជា
បាប មានសទស ឲ្យ្ែជាទុៃេ មាន ១២ ែួង គឺ សោភមូែចិត្ត ៨ ែួង
សទសមូែចិត្ត ២ ែួង និងសមាហមូែចិត្ត ២ ែួង ។
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ដោភម្ូលចិតត ៨ ដ្ួង្

១.រសាម្នសាសសហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតសម្ាបយតុតំ អសង្ខាេិកំ

ចិត្តប្ែែរបររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ សស្មនស្សសវទ 

របៃបសោយមិ ឆ្ទិែឋិ មិនមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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វិត្ក្ក ផស្ស វាទនា
ស្ញ្ញា

សចត្នា

ឯក្គតា

ជិវិតិ្ន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ទិដឋិ

ឆ្រះ
បីតិ្

វិរិយ

អធិ 
សោក្ខ

វិចារ

សោភ
សោហ អហិរិក្

អសនា
ត្តបប

ឧទធចច

ឧោ រណ៍៖ រសាម្នសាសសហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតសម្ាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ
ចិត្តប្ែែរបររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ សស្មនស្សសវទ  របៃបសោយមិ ឆ្ទិែឋិ មិនមានការ

បបួែែឹង ាំ៕
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២.រសាម្នសាសសហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតសម្ាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ

ចិត្តប្ែែរបររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ សស្មនស្ស

សវទ  របៃបសោយមិ ឆទ្ិែឋិ មានការបបួែែឹៃ ាំ ។

3/7/2023 44



រោភម្ូល
រោសម្ូល
រម្ហម្ូល

អរោភម្ូល
អរោសម្ូល
អរម្ហម្ូល(បញ្ញា)
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អៃុសែមូែ ឬ អៃុសែសហត្ុ

ៃុសែមូែ ឬ ៃុសែសហត្ុ

ម្ូល ឬដហតុ ោន ៦ យ៉ា ង្



រោភម្ូលចិតត ដ្ួង្ទ្ី ១ និង្ដ្ួង្ទ្ី ២

សោភៈ
ទិដឋិ

សវទនា
សោភៈ
ថី្ៈ

មិទធៈ

ទិដឋិសវទនា
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៣.ដោម្នសសសហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តវិបបយតុតំ អសង្ខខ រកិំ

ចិត្តប្ែែរបររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ សស្មនស្សសវទ 

របាស ៃមិ ឆ្ទិែឋិ មិនមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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ចិត្តប្ែែរបររតឹ្តសៅមយួអសនលើសោយ
សស្មនស្សសវទ របាស ៃមិ ឆទ្ិែឋិ
មានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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៤.ដោម្នសសសហគ្តំ ទិដ្ាគិ្តវបិបយតុតំ សសង្ខខ រកិំ



រោភម្ូលចិតត ដ្ួង្ទ្ី ៣ និង្ដ្ួង្ទ្ី ៤

វិត្ក្ក ផស្ស វាទនា
ស្ញ្ញា

សចត្នា

ឯក្គតា

ជិវិតិ្ន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ោ្

ឆ រ្ះ
បីតិ្

វិរិយ

អធិ 
សោក្ខ

វិចារ

សោភ
សោហ អហិរិក្

អសនា
ត្តបប

ឧទធចច

វិត្ក្ក ផស្ស វាទនា
ស្ញ្ញា

សចត្នា

ឯក្គតា

ជិវិតិ្ន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ោ្

ឆ រ្ះ
បីតិ្

វិរិយ

អធិ 
សោក្ខ

វិចារ

សោភសោហ
អហិរិក្អសនា

ត្តបប
ឧទធចច

ថី្
មិទធ
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៥.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តសម្បយតុតំ អសង្ខខ រកិំ
•ចិត្តប្ែែរបររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ ឧសបកាខ្
សវទ របៃបសោយ មិ ឆ្ទិែឋិ មិនមានការបបួែ
ែឹៃ ាំ ។
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៦.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តសម្បយតុតំ សសង្ខខ រកិំ
•ចិត្តប្ែែរបររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ ឧសបកាខ្
សវទ របៃបសោយមិ ឆទ្ិែឋិ មានការបបួែ
ែឹៃ ាំ ។
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រោភម្ូលចិតត ដ្ួង្ទ្ី ៥ និង្ដ្ួង្ទ្ី ៦

វិត្ក្ក ផស្ស វាទនា
ស្ញ្ញា

សចត្នា

ឯក្គតា

ជិវិតិ្ន្ទ រ្ី
ម្ស្ិការ

ទិដឋិ

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិ 
សោក្ខ

វិចារ

សោភ
សោហ អហិរិក្

អសនា
ត្តបប

ឧទធចច

វិត្ក្ក ផស្ស វាទនា
ស្ញ្ញា

សចត្នា

ឯក្គតា

ជិវិតិ្ន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ទិដឋិ

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិ 
សោក្ខ

វិចារ

សោភសោហ
អហិរិក្អសនា

ត្តបប
ឧទធចច

ថី្
មិទធ
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៧.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តវិបបយតុតំ អសង្ខខ រកិំ

ចិត្តប្ែែរបររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ ឧសបកាខ្សវទ 

របាស ៃ មិ ឆ្ទិែឋិ មិនមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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៨.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ទិដ្ាិគ្តវិបបយតុតំ សសង្ខខ រកិំ

ចិត្តប្ែែរបររឹត្តសៅមយួអសនលើសោយ ឧសបកាខ្

សវទ របាស ៃ មិ ឆ្ទិែឋិ មានការបបួែ
ែឹៃ ាំ ។
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រោភម្ូលចិតត ដ្ួង្ទ្ី ៧ និង្ដ្ួង្ទ្ី ៨

វិត្ក្ក ផស្ស វាទនា
ស្ញ្ញា

សចត្នា

ឯក្គតា

ជិវិតិ្ន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ោ្

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិ 
សោក្ខ

វិចារ

សោភ
សោហ អហិរិក្

អសនា
ត្តបប

ឧទធចច

វិត្ក្ក ផស្ស វាទនា
ស្ញ្ញា

សចត្នា

ឯក្គតា

ជិវិតិ្ន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ោ្

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិ 
សោក្ខ

វិចារ

សោភសោហ
អហិរិក្អសនា

ត្តបប
ឧទធចច

ថី្
មិទធ
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រោភម្ូលចិតត 

សោភៈ
ទិដឋិ

សោហៈ

សោភៈ
ថី្ៈ

មិទធៈ

ទិដឋិសោហៈ

ោ្
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រសា ទិ្.ស

អ

រសា ទ្.ិស

ស

រសា ទ្.ិវិ

អ

រសា ទ្.ិវិ

ស

ឧ ទ្ិ.ស

អ

ឧ ទ្.ិស

ស

ឧ ទិ្.វិ

អ

ឧ ទ្.ិវិ

ស
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ព្កាយគន្ិះង្យចំា កនុង្រោភម្ូលចតិតោំាង្ ៨ ដ្ួង្



រវទ្នា

សវទ គឺជាការសស្យអារមមណ៍ ការរងអារមមណ៍ ការទទែួ

អារមមណ៍ ការទទួែែឹងអារមមណ៍ ជាសុខ ជាទុកខ ជាចសាម្នស្ស

(សរត្ៃអររីៃរាយ) ជាចោសម្នស្ស (មនិរីៃរាយ) ជាៃណាត្ែៗ

(សសមើៗ) ។

3/7/2023 58



រវទ្នា ៥ ម្ចកត្ម្ឥន្ទនរយិរភទ្ន័យ

១.សុខ្សវទ  ការសស្យអារមមណ៍ជាសុខ្ាម្លូវកាយ។
២.ទុៃេសវទ  ការសស្យអារមមណ៍ជាទុៃេាម្លូវកាយ។
៣.សស្មនស្សសវទ  ការសស្យអារមមណ៍ជាសុខ្ាម្លូវចិត្ត គឺ

សប្ាយរីៃរាយសរត្ៃអរាម្លូវចិត្ត ។
៤.សទមនស្សសវទ  ការសស្យអារមមណ៍ជាទុៃេាម្លូវចិត្ត គឺជា

សភារមិនសប្ាយាម្លវូចិត្ត ។
៥.ឧសបកាខ្សវទ  ការសស្យអារមមណ៍ជាៃណាត្ែ ររសងើយៗ 
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រវទ្នា ៣ ម្ចកត្ម្ោេរសាយអាេម្មណ៍ 

១.សុខ្សវទ  ការសស្យអារមមណ៍ជាសុខ្
២.ទុៃេសវទ  ការសស្យអារមមណ៍ជាទុៃេ
៥.ឧសបកាខ្សវទ  ការសស្យអារមមណ៍ជាៃណាត្ែ ររសងើយៗ 
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រសាម្នសាសសហគតំ មៃរី រសាម្នសាស + សហគតំ របររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ
សស្មនស្ស ។
➢ ពាៃ្យថា រសាម្នសាស មៃរី សុ (សុនរេ)ំ + ម្ន បានែែ់សវទ ប្ែែសរញចិត្ត គឺ
សស្មនស្សសវទ ។

➢ រសាម្នសាស មានវចនត្ថថា សុម្នសាស ភារវា > រសាម្នសាសំ ភារក្នបុគគែ
ប្ែែមានចិត្ត ែអ ស ្្ះថា សស្មនស្ស ។

➢ ពាៃ្យថាសហគតំ <សហ + គតំ ប្របថា សៃើត្ររម ឬមួយអសងលើសោយ ។
➢ ពាៃ្យថា ទ្ិដ្ឋិគតសម្ាបយុតតំ<ទ្ិដ្ឋិគត+សម្ាបយុតតំ របៃបសោយការយែ់ខ្ុស ។
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➢ ពាៃ្យថា សង្ខាេ- សង្ខារោតីតិ សង្ខារោ ប្របថា រយ សភារវា រីសភាវៈឯណា
សង្ខារោតិ រប្មងសធវើ ឥតិ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ រសា សភារវា រីសភាវៈស ះឯង
សង្ខារោ ស ្្ះថាសង្ខ្រ ។
ពាៃ្យថា សង្ខាេ សនះ អែឋៃថាទាំងឡាយសាំសៅែែ់ បចោគ និងឧាយ ។

ពាៃ្យថា បចោគ គឺជាការសធវើឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនសៃលៀវកាល្សោយខ្លួនឯង មានរីរយយ្ង គឺកាយ
បចោគ និងវចីបចោគ ។ ពាៃ្យថា ឧាយ ៃនុងទីសនះ ប្របថា ចហរុ មានន័យថា សហត្ុ
សៃើត្ក្នការសៃើត្ស ើងក្នចិត្ត ។ ឧបាយសនះឯង គឺជា ម្ចោបចោគ របស់ខ្លួនប្ែែ
រិ រណានូវគុណនិងសទសប្ែែនឹងសៃើត្ស ើងសរពាះៃិរិយមិនរបររឹត្តនូវៃិចចស ះៗ
និងជាកាយបចោគ វចីបចោគ ប្ែែែឹៃ ាំ ឬបបួែរីសាំណាៃ់មាាបិា រគូបាអា រ្
យទាំងឡាយសោយកាយ និងសោយវា ។
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បរយគេបស់អនកដ្ទទ្- ៃនុងក្ងៃឧសបាសង បុរសមា្្ៃម់ានចតិ្តរញួរាៃនុងការ
រៃ្ាឧចាសថ ។ រគ្ស ះឯង មាតាបិតា រគបូាអា រ្យសតីបស ទ្សោស់សត្ឿន
សែើម្បីឲ្យរៃ្ាឧសបាសង ។ បុរសមា្្ៃ់ស ះៃរ៏ិ រណារីគុណក្នការរៃ្ា
ឧសបាសង និងសទសក្នការមិនរៃ្ាឧសបាសងសហើយ ៃ៏សមាទនឧសបាសងសៅ
។ ៃនុងទសីនះ បុរសស ះស ្្ះថារៃ្ាឧសបាសង ាមកាយបចោគ និងវចី
បចោគ របស់អនៃែក្ទ ។ ែូសចនះ កាយបសយគ វចីបសយគ របស់អនៃែក្ទស ះ
ឯង ស ្្ះថាសង្ខ្រ ។
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បរយគេបស់ខ្្នួឯង្- មានស្មសណរមួយអងគ សរកាៃរីសឹង ប ុប្នតហាៃ់ែូចជា
ទរមន់មិនចង់សៅថាវ្យបងគាំររះ សោយសោៃរិ រណារីបុណ្យៃុសែ និងការោៃ់
ទណឌៃមមរបស់ៃត្ិកាវត្ត សហើយៃ៏សសរមចចិត្តសៅថាវ្យបងគាំររះវិញ ។ ការប្ែែញា ្ាំ
ៃិចចថាវ្យបងគាំររះស ះឲ្យសសរមច ស ្្ះថា ម្ចោបចោគ ។ មស បសយគស ះឯង
ស ្្ះថា សង្ខ្រ ។ ៃិចចជាៃុសែ ទាំងជាចោកិយ និងចោកុរតរស្្សងៗ មានការ
សែើរចរងម សបាសសមាអ្ត្ទីររះសចត្ិយ ថាវ្យបងគាំររះសងរៈជាសែើម ប្ែែរុាំមានបុគគែ
ណាប្គ្ប់ ស ្្ះថា កាយបសយគខ្លួនឯង ។ ការស្វ្ធ្្យព្រះធម្៌ ព្រះគាថា
សរសសើរគុណររះរត្នក្រត្ជាសែើម ប្ែែរុាំមានបុគគែណាប្គ្ប់ ស ្្ះថា វចី
បចោគ ។ វចីបសយគសនះឯង ស ្្ះថាសង្ខ្រ ។
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អធិបាា រោភម្ូលចិតតទ្ី ៣,៤
សៅៃនុង សោភមូែចិត្ត ែួងទី ៣,៤ មានពាៃ្យប្បលៃរត្ឹមប្ត្មួយបទ គឺ ទិែឋិ

គត្វិប្បយុត្ត ។
ទ្ិដ្ឋិគត + វិបាបយុតត ប្របថា មិនរបៃបសោយសសចៃតីយែ់ខ្ុស ។

កាែណាបុគគែមនិមានមិ ឆទ្ិែឋិជាខាងសែើមសទ រីៃរាយសរត្ៃអរប្ត្ម្្យ្ង
សសរមុងនុខ្លះ គិត្របាថា្ច្ង់បានរទរ្យអនៃែក្ទខ្លះ ែួចរទរ្យអនៃែក្ទខ្លះ
សោយចិត្តសៃលៀវកាល្សោយខ្លួនឯង ាមសភារប្ត្ម្្ យ្ង មិនមានអនៃណាបបែួ
ោស់សត្ឿន កាែស ះ សោភមូែចតិ្តទី ៣ សៃើត្ស ើង ។ សបើមានអនៃណាបបែួ
ោស់សត្ឿនសទើបសធវើ កាែស ះ សោភមូែចិត្តទី ៤ សៃើត្ស ើង ។
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អធិប្ាយ លោភម្ូលចិត្តទី ៥,៦,៧,៨
សៅៃនុងសោភមូែចិត្ត៤ ែួងខាងសរកាមសនះប្បលៃរត្ង់បទថាឧចបកាខ្សហគរ

ឧរបោខា<ឧប+ឥោខា ការចូែសៅសមលឹង ឬការសមលឹងររសងើយៗ ៃនុងែៃេណៈប្ែែ
ជា ៃណាត្ែៗ បានែែឧ់ចបកាខ្ចវទោ ។
ឧប ឧបសគគ មានអត្ថថា ឧបបតតិ យុតតិ ប្របថា សមគួរ ឥកខ មានអត្ថថា

អនុភវន ប្របថា សស្យអារមមណ៍ ែូចមានវិគគហៈថា ឧបបតតិរត្ (យុតតិរត្)
ឥកខតិ អនុភវតីតិ ឧរបោខា ប្របថាយ គុណជាត្ិ រីគុណជាត្ិឯណា ឥកខតិ
សស្យ គឺថា អនុភវតិ អនុភវតិ រប្មងសស្យអារមមណ៍ ឧបបតតិរត្ យយ្ង
ែមម ឥតិ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះសាគុណជ្តិ រីគុណជាត្ិស ះ ឧរបោខា ស ្្ះថា
ឧចបកាខ្ការសស្យអារមមណ៍យយ្ងែមម (មិនរបាៃែច្ាស)់ ។3/7/2023 66



ម្្យ្ងសទៀត្ បុគគែណា សវៀរ ៃសស្មនសស្សវទ ទាំង ៤ សរពាះប្ត្មិន
បរិបូរណ៍សោយកាមទាំងឡាយ ឬសរពាះមិនមានសហត្ឲុ្យសស្មនស្សសៃើត្
ស ើង កាែស ះសោភមូែចិត្ត៤ ែួង ប្ែែជាឧសបកាខ្រប្មងសៃើត្ស ើង ។
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លកខណាទិចត្ុកកៈរប្ស់លោភៈ
១.អាេម្មណគហណលកខរណា សោភៈមានការរបកាន់នូវអារមមណ៍ ជាលកខណៈ

២.អភិសង្គេរសា មានការជាប់សអិត្នូវអារមមណ៍ ជាកិចច

៣.អបេិចគបចចុបាប្ឋារនា មានការមិនែះបង់សៅ ជាអាការព្ាកដ្

៤.សំរយជនីយធរម្មសុ អសាាទ្សាសនបទ្្ឋារនា មានការស ើញសោយការ

សរញចិត្តនូវធម៌ទាំងឡាយ ប្ែែជាទីាាំងរបស់

សំចោជនៈ ជាបទដ្ឋ្ន (សហត្ុជិត្)។
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១.រោភបេិវាេកម្មបដ្ិសនធិកត្ មានបែសិនធិសោយៃមមប្ែែមាន
សោភៈ ជាបរិវារ
២.រោភ ឧសាសនន ភវរត្ចវនត្ ចុត្ិ ៃភរប្ែែសម្បូរសោយសោ
ភៈ ឬ សសចៃតីសប្ាយសរចើន ។
៣.ឥ្ឋាេម្មណសម្រយរោមានការជួបរបសរវនឹងឥោឋ្រមមណ៍ ។
៤.អសាាទ្ទ្សាសនំ មានការស ើញនូវវត្ថុជាទីសរញចិត្ត ឬ ជាទីសប្ាយចិត្ត
។
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លហត្ុន្ថាំ ឲ្យលកើត្លោភម្ូលចិត្តមាន ៤ គឺ ៖



១.រោភបេិវាេកម្មបដ្សិនធិកត្ បុគកែខ្លះបែិសនធិៃនុងសុគត្ិភមូិ
សោយការសធវើៃុសែណាមួយ មានការឲយ្ទន រៃ្ាសីែជាសែើមសោយអាំណាច
ក្នសោភៈ ចង់បានរូបស្អ្ត្ ចង់បានរទរ្យសរចើនជាសែើម មិនប្មនសធវើសែើម្បែីុស
ខាត្់ៃិសែស គិត្ប្ត្រីប្សវងរៃចង់បាន វត្ថុប្ែែជាទីសរញចិត្តឲ្យបានសរចើនៗ
យយ្ងសនះសៅថា មានចោភៈជាបរិវារ ែុះបែិសនធិៃនុងភរងមី ៃ៏ជាប់សោយសោ
ភៈជាបរិវារស ះមៃាម ។
២.រោភ ឧសាសនន ភវរត្ចវនត្ ចុត្ិ ៃ់រភីរប្ែែសរចើន ឬ

រកាសសៅសោយសោភៈ មានឋានសួគ៌ជាសែើម កាែមៃសៃើត្ៃនុងជាត្់ងមីសនះ
សោភៈៃ៏ជាប់ាមមៃជានិស្ស័យស ត្នជារាគចរិត្ សធវើឲ្យរសឡាញ់ប្ត្ស្អ្ត្
ប្ត្ែអៃនុងរូប សាំស ងជាសែើម ៃ៏ជាសហត្ុឲ្យសៃើត្សោភៈជាអប្ងវងត្សៅ ។3/7/2023 70



៣.ឥ្ឋាេម្មណ សម្រយរោ មានការជួបរបសរវនងឹឥោឋរ្មមណ៍ គឺវត្ថុ
ប្ែែគួរជាប់ចិត្ត គួររបាថា្ៃនុងជាត្ិប្ែែខ្លួនសៃើត្សនះ សបើជួបរបសរវនងឹ
អារមមណម៍ិនែអ មិនសរញចិត្ត សទសៈៃ៏សៃើត្ស ើង ប្ត្សបើជបួអារមមណ៍ គឺរូប
សាំស ង ៃលិន រស សផ្ែឋរវៈប្ែែជាទីសរញចតិ្ត សោភៈៃប៏ានឱកាសសៃើត្ស ើង
ចង់បានអារមមណ៍ស ះឲ្យរបណីត្ប្ងមសទៀត្មនិសចះប្ឆអត្ សោយកាម ។
៤.អសាាទ្ទ្សាសនំ មានការស ើញនូវវត្ថុជាទីសរញចិត្ត ឬ ជាទីសប្ាយចិត្ត
- សរែស ើញវត្ថុប្ែែសរញចិត្ត ឬឮសាំស ងប្ែែសប្ាយចិត្ត ែូចអនៃប្ែែ
ទិញរបស់ជាសែើម ៃ៏មានចិត្តចង់បានសៅ សោភៈៃ៏សៃើត្ស ើង ។

- ម្្យ្ងសទៀត្ សូម្បីសោភសស្មនសស្ ៃ៏មានសហត្ុឲ្យសៃើត្ស ើងប្ែរ សរពាះ
បរមត្ថធម៌ទាំងរួងមានសហត្ុជាប្ែនសៃើត្ ។3/7/2023 71



១.រសាម្នសាសបដ្ិសនធិកត្ ភារជាអនៃបែិសនធិ ចដ្យចសាម្នស្ស 

២.អគម្ភីេបកតីត្  ភារជាអនៃមានរបរៃត្មីិនសុខុម្

៣.ឥ្ឋាេម្មណសម្រយរោ របៃបនឹង្ឥដ្ឋ្រម្មណ៍

៤.ព្ាយសនវិម្តុតិ ្ុត្ ៃសសចៃតីវិោស ៥ យយ្ង ណាមួយ
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លហត្ុន្ថាំ ឲ្យលកើត្លោម្នសសមាន ៤ គឺ ៖



១.រសាម្នសាសបដ្ិសនធកិត្ ភារជាអនៃបែិសនធិ ចដ្យចសាម្នសស្ ។
បានសសចៃតីថា សភាររបស់បែិសនធចិិត្ត សៃើត្ររមសោយសស្មនស្សសវទ គឺ
បុគគែប្ែែមានបែិសនធចិិត្ត សៃើត្រួមនឹងសស្មនស្សស ះ រប្មងជាបុគគែប្ែែ
មានសសចៃតីសរត្ៃអរ រីៃរាយ សរញចិត្ត សប្ាយសរចើន កាែជបួរបសរវនឹង
អារមមណ៍ប្ែែមនិែអ ៃ៏មិនសៃើត្ទៃុេស្ត្រៃហាយ កាែបានជបួរបសរវ
អារមមណ៍ប្ែែែអ ប្ែែសរញចិត្ត ៃ៏រប្មងសៃើត្សស្មនស្ស សប្ាយចិត្ត រីៃរាយ
សរត្ៃអរសរពាះសហត្ុែូស ្្ះ កាែបែិសនធិមៃសោយសស្មនស្សយយ្ងសនះ សទើប
ជាសហត្ុឲ្យសម្បូរសោយសស្មនស្ស ។
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២.អគម្ភីេបកតីត្ ភារជាអនៃមានរបរៃត្មីិនសុខុម្ គឺ កាែសោភៈមូែ
ចិត្ត សៃើត្ររមនងឹសស្មនសស្ រប្មងឲយ្សៃើត្សសចៃតីសរត្ៃអរ រីៃរាយ សៅៃនងុ
សរឿងស ះៗ សទើបមិនមានភារសខុ្ុម ភារជាអនៃមិនមានសសចៃតីសុខ្មុជា
របរៃត្ី សទើបជាសហត្ុឲ្យសៃើត្សស្មនស្ស ។
៣.ឥ្ឋាេម្មណសម្រយរោ របៃបនឹង្ឥដ្ឋរ្ម្មណ៍ បានសសចៃតីថា ការ
របៃបជាមួយអារមមណ៍ប្ែែែអ ប្ែែគួររីៃរាយសរត្ៃអរ គឺជួបរបសរវជាមួយ
នឹងវត្ថុប្ែែែអ សោយសសចៃតីសរញចិត្ត សទើបជាសហត្ុឲ្យសៃើត្សស្មនស្ស ។
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១.ញាតិព្ាយសនៈ សសចៃតីវិ សញាត្ិ

២.រភាគព្ាយសនៈ សសចៃតីវិ សរទរ្យ

៣.រោគព្ាយសនៈ សសចៃតីវិ សសរាគ(មានជាំងឺ)

៤.សីលព្ាយសនៈ សសចៃតីវិ សសីែ

៥.ទ្ិដ្ឋិព្ាយសនៈ សសចៃតីវិ សទិែឋិ(ែែ់នូវមិ ឆ្ទិែឋ)ិ
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រយសនៈ(លសចកតីវិន្ថស) ៥ យ៉ា ង្



១.ឧរបោខាបដ្ិសនធិកត្ ភារជាអនៃបែសិនធិមៃសោយឧសបកាខ្ 

២.គម្ភីេបកតិត្ ភារជាអនៃមានរបរៃត្សីុខ្ុម

៣.ម្ជាឈត្តាេម្មណសម្រយរោ របៃបជាមួយនឹងអារមមណ៍ជាៃណាត្ែ

៤.ព្ាយសនវិម្តុតិ រួច្ុត្ ៃសសចៃតីវិ ស ៥ យយ្ង ។
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លហត្ុន្ថាំ ឲ្យលកើត្ឧលប្ក្ខខ  មាន ៤ យ៉ា ង្



១.ឧរបោខាបដ្សិនធិកត្ ភារជាអនៃបែសិនធិមៃសោយឧសបកាខ្ ជាធមមា
អនៃបែិសនធិមៃសោយឧសបកាខស្វទ ស ះ រប្មងជាអនៃររសងើយៗ ធមឹងៗ សូមប្ី
បានជួបអារមមណ៍ប្ែែែអ ប្ែែសរញចិត្ត ៃ៏សគសរញចិត្តជាៃណាតែ្ មិនែែ់
សស្មនស្សសប្ាយរីៃរាយខាល្ាំងសទ ។
២.គម្ភីេបកតិត្ ភារជាអនៃមានរបរៃត្សីុខ្ុម គឺជាអនៃប្ែែមានគាំនិត្
រិ រណា ែអិត្ រជាែសរៅ មិនសរត្ៃអរ មិនត្ូចចតិ្តបាន្យៗ ែឹងស្គ្ែ់
ការរមាង្ប់បាន អាចសធវើចតិ្តឲយ្ជាៃណាត្ែ សោយភារររសងើយ សរពាះជាអនៃ
ប្ែែធាល្បស់ន្សាំស ត្នមៃយយ្ងស ះ រិ រណានូវអារមមណ៍បានយយ្ងរត្មឹ
រត្ូវៃនុងសហត្ុ្ែ ។
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៣.ម្ជាឈត្តាេម្មណសម្រយរោ របៃបជាមួយនឹងអារមមណ៍ជាៃណាត្ែ
ឬែមមរបមាណ ប្ែែសធវើចតិ្តឲ្យែែ់សស្មនស្ស សទើបជាសហត្ុឲ្យសៃើត្ឧសបកាខ្
។
៤.ព្ាយសនវិម្តុតិ រួច្ុត្ ៃសសចៃតីវិ ស ៥ យយ្ង សបើចិត្តមានរ្យសនធម៌
៥ សនះ ជាអារមមណ៍ខ្ណៈណា ខ្ណៈស ះឧសបកាខ្សវទ រប្មងសៃើត្មនិបាន
សរពាះការវិ សរប្មងសធវើចិត្តឲ្យសៃើត្សទមនស្សសវទ ។
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១.ទ្ិដ្ឋជាាសយត្ មានការយែ់ខ្ុសជាអធ្្រស័យ 

២.ទ្ិដ្ឋវិបាបននបុគគលរសវនត្ សសរគប់នឹងបុគគែប្ែែយែ់ខ្ុស

៣.សទ្ធម្មវិម្ុខ្ត្ ប្បរមុខ្សចញរីររះសទធមម

៤.ម្ិចឆាវិតកកព្ហុលត្ ជាអនៃសរចើនសៅសោយមិ ឆ្វិត្ៃកៈ

៥.អរយនិរសា ឧម្មុជជនំ មិនរិ រណាសោយឧបាយក្នរបាជាញ្
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លហត្ុន្ថាំ ឲ្យលកើត្ទិដ្ឋិសម្បយុត្តមាន ៥ យ៉ា ង្



១.អទ្ិដ្ឋជាាសយត្ ជាអនៃមិនមានការយែ់ខុ្សជាអធ្្រស័យ 

២.ទ្ិដ្ឋវិបាបននបុគគលអរសវនត្ ជាអនៃមិនសសរគប់នឹងបុគគែប្ែែយែ់ខ្ុស

៣.សទ្ធម្មសម្មុខាត្ ជាអនៃមានមុខ្ប្បរសៅរៃររះសទធមម

៤.ន ម្ិចឆាវិតកកព្ហុលត្ ជាអនៃមិនសរចើនសៅសោយមិ ឆ្វិត្ៃកៈ

៥.រយនិរសា ឧម្មុជជនំ មានការរិ រណាសោយឧបាយក្នរបាជាញ្
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លហត្ុន្ថាំ ឲ្យលកើត្ទិដ្ឋិវិប្បយុត្តមាន ៥



១.បែិសនធិសោយអស្ខ្រិៃចិត្ត សរពាះអស្ខ្រិៃៃមម ។
២.រាងកាយរឹងមាាំ
៣.សសចៃតីមិនសអើសរើសភាររត្ជាៃ់ ឬស្ត្
៤.មានសសចៃតីសជឿជាៃ់សៅនឹង្ែរបស់សសចៃតីរបឹងប្របងគវឺីរិយៈ
៥.ជាអនៃរបររឹត្តជារប ាំនូវៃិចចប្ែែខ្លនួរត្ូវសធវើរាែ់ក្ងៃ 
៦.ជាអនៃសចះែមម ជាមួយឧត្ុ និងសភាជន ។
*ចាំសពាះសហត្ុសៃើត្ក្នសស្ខ្រិៃ គប្បីែឹងសោយន័យ្ទុយគ្្្ចះុ ។
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លហត្ុន្ថាំ ឲ្យលកើត្អសង្ខខ រិក មាន ៦
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ភារមានកមាល ាំង្ននលោម្នសសសហគត្ចិត្ត កនុង្ក្ខមាវចរ
រាែ់ការ្រទាំងឡាយជាកាមាវចរៈ ទែ់ប្ត្ែៃឹ ាំសោយសសចៃតី

សប្ាយរីៃរាយ សទើបៃចិចការស ះបានសសរមច។ សបើសយើងសមលងឹសមើែសៅ
សែើការឲ្យ្ែវិញ អែឋៃថា និងែីកាទាំងឡាយសោៃសប្មតងប្ហ្ញរីការ
បែិសនធិរបស់ររះសពាធិសត្វ សោយមហាវិបាៃ ចសាម្នស្សសហគរចរិតែួង
ទី ១ ប្ែែជា្ែក្នមហាៃសុែែងួទី ១ ប្ែែជាកាមបែិសនធែិ៏មានៃមាល្ាំង
បាំ្ុត្ គឺរិចហរុកឧកកដ្ឋ ។
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ភារមានកមាល ាំង្ននឧលប្ក្ខខ  កនុង្ម្ហគគត្ និង្លោកុត្តរចិត្ត
ៃនុងទីសនះ ម្ហគគរ និងចោកុរតរចិរតទាំងឡាយ ចសាម្នស្សចវទោ អាច

សធវើឲ្យសមាធិសៃើត្ស ើងបានសោយៃមាល្ាំងែមម ប្ត្ចាំប្ណៃឧចបកាខ្ចវទោវិញ គឺ
ជាមហាមតិ្តរបស់សមាធិប្ត្មតង គឺសធវើសមាធិឲ្យមានៃមាល្ាំងខាល្ាំង ។ សរពាះសហត្ុ
ែូស ្្ះសហើយ បានជា នចិត្តខាងសរកាមទាំង ៤ ស ះរបៃបសោយ
សស្មនស្សសវទ ប្ត្សៅៃនុងបញ្ចម្ជ្ានវិញ របៃបសោយឧចបកាខ្ចវទោ ។
ៃនុងការឲ្យ្ែវិញៃែ៏ូចគ្្្ប្ែរ ឧចបកាខ្ឈានឲ្យ្ែសរចើនជាងចសាម្នសស្
ឈានរាប់ៃប្ប ។



ផលរប្ស់លោភៈលចត្សិក(ចិត្ត)
បចចុបាបនន កាែណាសត្វសោៃសរចើនសោយសោភមូែចិត្ត នឹងសៃើត្ទុរភិក្ស

សរចើនរបការ ។

អនាគត សោភៈមូែចិត្តសរចើន ាំសត្វសៅសៃើត្ជាចព្បរ
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ម្ចករោភម្ូលចិតត ៨ ដ្ួង្ រចករ្យន័យរផាសង្ៗ

១.រ្យជ្តិ ជាអៃុសែជាត្ិ
២.រ្យភូម្ិ ជាកាមាវចរភូមិ (សៃើត្បាន ៣០ ភូមិ)
៣.រ្យរវទ្នា សស្មនស្សសវទ  ៤ និង ឧសបកាខ្សវទ  ៤
៤.រ្យរហតុ ជានសហត្ុ និង ជាទវិសហត្ុ
៥. រ្យសង្ខាេ ជាអស្ខ្រិៃ ៤ ជាសស្ខ្រិៃ ៤
៦.រ្យសម្ាបយុតត ជាទិែឋិសម្បយុត្ត ៤ ជាទិែឋិវិប្បយុត្ត ៤
៧.រ្យរសាភណ ជាអសស្ភណៈ
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៨.រ្យ ន ជាអៃុសែ ន
៩.រ្យរោកិយ ជាសោៃិយចិត្ត
១០.រ្យកិចច ជាជវនៃិចចប្ត្ម្្យង្
១១.រ្យអាេម្មាណ៍ ែឹងអារមមណ៍បាន ៦
១២.រ្យោវាេ របររឹត្តៃនុងទវរទាំង ៦
១៣.រ្យវតថុ អារស័យហទយវត្ថុ
១៤.រ្យវិញ្ញាណធាតុ ជាមស វិញ្ញ្ណធាត្ុ
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ច ទ អា ឃា ស តី្ វ ជ ជជ ជ ជ ទ ទ ភភ

ជិ
កា

សស្
ចៃេុ

ជ ជ

វិថីរបសច់ិតត

អ



ម្ិចឆាទ្ិដ្ឋិម្ដ្លម្នរោសរព្ចើន ម្ន ៣ យ ាង្ 
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១.អកិេិយទ្ិដ្ឋិ យែ់ថា ការសធវើមិនជាអាំសរើ (គឺមិនជាអាំសរើែអ-អារៃៃ)់
ទិែឋិសនះ គឺជាការយែ់របស់រគូបូរណៃស្សបៈ ជាគណា រ្យមួយៃនុងប

ណាត្រគូទាំង ៦  សម័យរទុធកាែ ការយែ់ខ្ុសសនះ បែិសសធការសធវើែអ សធវើ
អារៃៃ់ទាំងអស់ ។ សគសពាែថា សូម្បីវិញ្ញ្ណរបស់អនៃស ះឯង ៃ៏ររសងើយៗ
មិនែងឹនូវអាំសរើស ះៗ កាែសបើបែិសសធការសធវើសហើយ ៃ៏ែចូជាការបែិសសធ្ែ
របស់ៃមមស ះ ថា មិនមាន្ែប្ែរ ។
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២.អរហតុកទ្ិដ្ឋិ យែ់ថា អវីៗរគបយ់យ្ងមនិមានសហត្ុ (បុរវៃមម) ទិែឋិ
សនះ គឺជាការយែ់របស់រគូមៃេែិសគ្ស្ែ ទិែឋិសនះសប្មតងថា របស់ប្ែែសៃើត្
ស ើងៃនុងជីវិត្របសម់នុសស្សនះមិនថាជាសសចៃតសីុខ្ សសចៃតីទៃុេ សសចៃតីបរសិុទធិ
សុទធប្ត្សៃើត្ស ើងមៃឯងៗ មិនមានសហត្ុ មិនមានបចច័យ ាំឲ្យសៃើត្្ែទាំង
សនះមៃសទ វត្ថទុាំងអស់សៃើត្ឯងរែត្់ឯង សោយមិន ាំបាច់អារស័យសហត្ុ
បចច័យ ។ ទិែឋិសនះជាំទស់នឹងពាៃ្យទូ ្ន្សរបៀនរបសៅរបស់ររះសមា្្សមពុទធ
ប្ែែរបៃបសោយសហត្ុ្ែថា វរថុព្គបោ់ ង្្ ចកើរអរំីចហរុ និង្រលរ់ចៅក៏
ចព្ពាះអស់ចហរុ សសចៃតីសុខ្ សសចៃតីទុៃេ សុទធប្ត្សៃើត្មៃអាំរសីហត្ុស្្សងៗគ្្្ ។
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៣.នតថិកទ្ិដ្ឋិ យែ់ថា បុណ្យនិងបាបមនិមាន
ទិែឋិសនះ គឺជាការយែ់របស់រគូអជិត្សៃសៃមពែ យែ់ស ើញថា«មិន

មាន»ជាការបិែសសធទាំងសហត្ុ ទាំង្ែ គឺយែ់ស ើញថា បាប បុណ្យ ការសធវើ
្ែរបសអ់ាំសរើប្ែែសធវើ និងបែិសសធថា «សោៃខាងមខុ្មនិមាន, ទីបាំ្ុត្របស់
សត្វទាំងអស់ បញ្ចប់រត្ឹមសសចៃតីស្លប្់» ទិែឋិសនះ ែូចគ្្្នឹងឧសចេទទែិឋិប្ែរ។

ការយែ់ស ើញខ្ុសទាំង ៣ សនះ សៅថា និយរម្ិច្ឆ្ទដិ្ឋិ ជាការយែ់
ស ើញយយ្ងមាាំមិនអាចនងឹសោះសចញឲ្យ្ុត្បានសទ ជាការយែ់ស ើញប្ែែ
មានសទសខាល្ាំង ជាៃមមធៃន់បា្ំ ុត្ៃនងុប្្នៃអៃុសែ ។
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នតថិកទ្ិដ្ឋិ ម្ចកជ្ ១០ យ ាង្
➢ នត្ថិ ទិននាំ យែ់ថា ទនប្ែែបុគគែឲ្យ មិនមាន្ែ។
➢ នត្ថិ យិែឋាំ យែ់ថា របស់ប្ែែបុគគែ បូជា មិនមាន្ែ។
➢ នត្ថិ ហុត្ាំ យែ់ថា សកាក្រៈ ប្ែែបុគគែសធវើ មិនមាន្ែ។
➢ នត្ថិ សុៃែទុៃកោនាំ ៃមា្្នាំ ្ែវិបាសកា យែ់ថា ្ែវិបាៃរបស់ ៃមម
ប្ែែសត្វសធវើសហើយ ែអៃតី អារៃៃ់ៃតី មិនមាន្ែ។

➢ នត្ថិ អយាំ សោសកា យែ់ថា សោៃសនះ មិនមាន។
➢ នត្ថិ បសរា សោសកា យែ់ថា សោៃខាងមុខ្ មិនមាន។
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➢ នត្ថិ មាា យែ់ថា មាាមិនមានគុណ។
➢ នត្ថិ បិា យែ់ថា បិាមិនមានគុណ។
➢ នត្ថិ សាត្ ឧបបាត្ិកា យែ់ថា សត្វជាឧបបាត្ិៃៈ មិនមាន 

(ៃាំសណើត្ឯងៗ)។
➢ នត្ថិ សោសៃ សមណ រពាហមណា យែ់ថា រួៃសមណៈ និង 
រពាហមណ៍ ៃនុងសោៃប្ែែ ររម សររៀងគ្្្ របត្ិបត្តិធម ៌សហើយសពាែថា 
បានសធវើឲ្យជាៃ់ ច្ាស់ នូវសោៃសនះ និង សោៃខាងមុខ្ មិនមាន។
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របូក្ខន្ធ វេទនាខន្ធ សញ្ញា ខន្ធ សង្ខខ រក្ខន្ធ វិញ្ញា ណក្ខន្ធ

រូបជាខ្លួន វេទនាជាខ្លួន សញ្ញាជាខ្លួន សង្ខារជាខ្លួន េិញ្ញាណជាខ្លួន

ខ្លួនមានរូប ខ្លួនមានវេទនា ខ្លួនមានសញ្ញា ខ្លួនមានសង្ខារ ខ្លួនមានេិញ្ញាណ

រូបវៅក្នុងខ្លួន វេទនាវៅក្នុងខ្លួន សញ្ញាវៅក្នុងខ្លួន សង្ខារវៅក្នុងខ្លួន េិញ្ញាណវៅក្នងុខ្លួន

ខ្លួនវៅក្នុងរូប ខ្លួនវៅក្នុងវេទនា ខ្លួនវៅក្នុងសញ្ញា ខ្លួនវៅក្នុងសង្ខារ ខ្លួនវៅក្នុងេិញ្ញាណ

សក្កា យទិដ្ឋ ិ២០

*ប្រកាន់ថាររូជាខ្ល នួមាន១, ប្រកាន់នាមថាជាខ្ល នួមាន៧, ប្រកាន់ទាំងររូទាំងនាមប្រឡាំគ្នា ថាខ្ល នួមាន១២។

**បរើចរកជាឧបរេទទិដ្ឋ (ិវិ ភវិទិដ្ឋ ិ)មាន៥, បៅបេលប្រកាន់ខ្នធទ ាំង៥ហ្ា ឹងថាជាខ្ល នួ ដ្ល់ខ្នធហ្ា ឹងចរកធ្លា យបៅខ្ល នួហ្ា ឹងក៏ដារ់

សូនយចដ្រ បនេះគឺឧបរេទទិដ្ឋ ិ។ ចរកសសសតទិដ្ឋ (ិវិទិដ្ឋ ិ)មាន១៥ ដូ្រជាថាខ្ល នួមានររូអ ៊ីរឹង បនេះមិនចមនររូជាខ្ល នួបទ រ  ចនែខ្ល នួមាន

ររូ ដ្ល់ររូហ្ា ឹងចរកធ្លា យបៅ ក៏ខ្ល នួហ្ា ឹងបៅបកើតបទៀតចដ្រការមានគាំនិតឬគិតចររបនេះគឺរូលកន ុងសសសតទិដ្ឋ ិ។

***ទិដ្ឋ ិទ ាំងេ៊ីរយ ងបនេះកាលបកើតបឡើងកន ុងអារមមណ៍ណា បដ្កសាំងាំបៅកន ុងអារមមណ៍ណា ផ សផ លបៅកន ុងអារមមណ៍ណារ គគល

េិចារណាបដាយប្ាជាា ដ្៏ប្រពេរាំប េះអារមមណ៍បនាេះថា បនាេះមិនចមនជាររស់អញ្ញ បនាេះមិនចមនជាអញ បនាេះមិនចមនជាខ្ល នួររស់

អញ បនេះជាឧាយកន ុងការលេះនូិទិដ្ឋ ិទ ាំង២ ។
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ចោសម្ូលចិរត គឺជាចិត្តសៃើត្ស ើង សរពាះមានចោសជាសហត្ុ សសចៃតីមនិ

សរញចិត្តៃនុងអារមមណ៍ស្្សងៗ មានរូបារមមណ៍ជាសែើម ស ះ សៃើត្ស ើងសរពាះ

ចោស ឬមានចោសៈជាសែើមសហត្ុ ។ ចោសៈជាអៃសុែសចត្សិៃាៃ់ប្ត្ងចតិ្ត

ឲ្យសៃើត្ការខ្ឹងសរកាធ ការសអប់ ការខាល្ច ការត្ូចចិត្ត និងការត្ៃ់សលតុ្ ការចសងអៀត្

ចងអែ់ចិត្តជាសែើម សរពាះសទសៈជាសភារសរគ្គរគ្ត្ ។
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រោ ឃ

អ

រោ ឃ

ស

១. ដោម្នសសសហគ្ត ំបដ្ិឃសម្បយតុតំ អសង្ខខ រកិំ

២. ដោម្នសសសហគ្ត ំបដ្ិឃសម្បយតុត ំសសង្ខខ រកិំ



១.រោម្នសាសសហគតំ បដ្ឃិសម្ាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ
ចិត្តប្ែែរបររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ សទមនស្សសវទ 
របៃបសោយបែិ ៈ មិនមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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២. ដោម្នសសសហគ្តំ បដ្ិឃសម្បយតុតំ
សសង្ខខ រកិំ

ចិត្តរបររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ

សទមនស្សសវទ របៃបសោយបែិ ៈ

មានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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សោស្ៈ
បដិឃៈ

សោហៈ

សោស្ៈ
ថី្ៈ

មិទធៈ
បដិឃៈសោហៈ
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ទុដ្ាម្ដន្ធ តំ វា ឯតសាតិ = ទុម្ដន្ធ : ចិត្តប្ែែអារៃៃ់ ស ្្ះថា
ទុម្នៈ ឬបុគគែស ្្ះថា ទុម្នៈ(ចិត្តអារៃៃ់)សរពាះអត្ថថា មានចតិ្តអារៃៃ់
។
តសស ភាដវា = ដោម្នសស ំ : ភាវៈក្នចិត្តអារៃៃ់ស ះ ស ្្ះថា
សទមនស្ស ។ (វិភាវិនីែីកា)

ពាៃ្យថា ដោម្នសស ជាស ្្ះក្នទុៃេសវទ ប្ែែមានៃនុងចិត្ត ។ ចិត្ត
សៃើត្ររមនឹងសទមនស្សស ះ ស ្្ះថា ចោម្នស្សសហគរចិរត ។
ដោស ស ្្ះថា បែិ ៈ សរពាះអត្ថថា ថា្្ាំងថា្្ៃ់នឹងអារមមណ៍ ។
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ដោសម្លូចិតត- សបើាមមត្ិរបស់ររះអនុរុទធ្ រ្យ សទសមូែចិត្ត ២
ែួងស ះ មានស ្្ះថា បែិ សម្បយុត្តចិត្ត សរពាះពាៃ្យថា បដ្ិឃជាសវវចនៈ
នឹងពាៃ្យថា ដោស ប្ែែមានវិគគហថាៈ អារម្មដណ បដ្ិហញ្ញតីតិ បដ្ិ
ដោ, ដោដោ ។ (វិភាវិនីែីកា) ែូសចនះពាៃ្យថា ដោស ប្របជាភាស្ប្ខ្មរមៃ
វិញឲ្យ្យស្ត្ប់ គឺសភាវៈប្ែែសទើសៃនុងអារមមណ៍ (មានរូបារមមណ៍ជាសែើម)
។

ពាៃ្យថា ដោម្សស ជាស ្្ះក្នទុៃេសវទ ប្ែែមានៃនុងចិត្ត ។ ចិត្តសៃើត្
ររមនឹងសទមនស្សស ះ ស ្្ះថា ចោម្នស្សសហគរចិរត ។
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ដសចកតីប្បែកគ្នា ននដោម្នសស និង្បដ្ិឃៈ គ្ឺ
➢ ដោម្នសស បានែែ់ ជាធម៌ប្ែែរាប់បញ្ចូែៃនុងសវទ ខ្នធ មានការសស្យ
អនិោឋ្រមមណ៍ ជាែៃេណៈ ។

➢ ចាំប្ណៃឯ បដ្ិឃ បានែែ់ធម៌ គឺសទសសចត្សិៃ ប្ែែរាប់បញ្ចូែៃនុងស ខ្្រៃ្
ខ្នធ មានការកាច ជាែៃេណៈ ។
គប្បីព្ជាបថា អនិោឋ្រមមណ៍ឯណានីមួយ និងអាឃាត្វត្ថុ ៩ យយ្ង ជាសហត្ុក្ន

សទមនស្ស និងបែិ ៈ ។
ម្ួយវិញចទៀរ បណឌិត្គប្បីរជាបការសៃើត្ស ើងក្នចិត្ត ២ សនះ ៃនុងសវោប្ែែ

របររឹត្តសៅខាល្ាំងកាល្ (ជាអស្ខ្រិៃ) និងទន់សខ្្ាយ (ជាសស្ខ្រិៃ) ៃនុងអៃុសែ
ៃមមបង មានបាណាត្ិបាត្ជាសែើម ។



3/7/2023 103

ការចចកចដ្យសង្ខ្រ- ចិត្តសនះមិនមានការស្្សងគ្្្សោយចវទោ ចោគៈ (ការ
របៃប) គឺមានប្ត្ការស្្សងគ្្្សោយស្ខ្រប ុសណា្្ះ គឺអសង្ខ្រ និងសសង្ខរ្ ។

បទថា ចោម្នស្សសហគរំៈ ទុដ្ា ម្ដន្ធ ទុម្មដន្ធ ។ ទុម្មនសស ភាដវា ដោម្
នសស ំ ។ ទុដ្ាុ ម្ដន្ធ យសាតិ ទុម្មដន្ធ ប្របថា ម្ដន្ធ រីចិត្ត ទុដ្ាុ មិនែអ ទុម្មដន្ធ
ស ្្ះថា ទុម្មចោ (ចិត្តមិនែអ) ។

ន័យម្្យ្ងសទៀត្ ទុដ្ាុ ម្ដន្ធ យសាតិ ទុម្មដន្ធ បុគគែមានចិត្តមិនែអ ស ្្ះថា
ទុមមស ។ ភាដវា រីសភាវៈ ទុម្មនសស ក្នចិត្តមិនែអ ឬក្នបុគគែអនៃមានចិត្តមិនែអ
ដោម្នសស ំ ស ្្ះថា ចោម្នស្ស (ភាវៈក្នចិត្តមិនែអ ឬភាវៈក្នបុគគែមានចិត្តមិនែអ)
។ ៃនុងបទថា ទុម្មន ទុ-ស័រទ ជាស័រទសប្មតងនូវភាវៈមិនជាទីសរត្ៃរត្អាែ ភាវៈក្ន ទុម្មន
ស ះ គឺជាសទមនស្សសវទ ប្ែែសាំសៅែែ់ សភាវៈមិនជាទីសរត្ៃរត្អាែស ះឯង។
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បទថា បដ្ិឃសម្្បយុរតំ- ចោសៈសចត្សិៃហនឹងឯង សគសៅថា បដ្ិឃៈ ។ មាន
វចនត្ថៈថា បដ្ិឃហញ្ញតីតិ បដ្ិដោ ។ (ដយ សភាដវា រីសភាវៈឯណា)
បដ្ិហញ្ញតិ រប្មងសបៀត្សបៀន ឬៃមាច្ត្់បាំផ្ល្ញនូវសម្បយុត្តធម៌្ងគ្្្ ឥតិ សរពាះ
សហតុ្ែូស ្្ះ (ដោ សភាដវា រីសភាវៈស ះឯង) បដ្ិដោ ស ្្ះថា បដ្ិឃៈ
(សភាវៈសបៀត្សបៀន ឬៃមាច្ត្់បាំផ្ល្ញនូវសម្បយុត្តធម៌្ងគ្្)្ ។ សម្បយុត្តធម៌
ទាំងឡាយ ប្ែែរបៃបររមជាមួយនឹងចោសៈ នឹងវិ សសៅសោយសរគ្ត្រគ្ត្
សរពាះចោសៈស ះឯង សរបៀបែូចជា បុគគែប្ែែសសរនឹងបុគគែពាែែូស ្្ះប្ែរ ។
សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ សទសៈ ស ្្ះថា សបៀត្សបៀន ឬៃមាច្ត្់បាំផ្ល្ញនូវសម្បយុត្តធម៌
(រួៃមាយ្ៃមិត្តភៃត)ិ ្ងគ្្្ ។
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ន័យម្្្ ង្្ចទៀរថា បដ្ិឃៈ (សភាវៈសបៀត្សបៀន ឬៃមាច្ត្់បាំផ្លញ្នូវទី
អារស័យរបស់ខ្លួន) ។ សៅសរែប្ែែសទសៈសៃើត្ស ើងហទយវរថុប្ែែជាទី
អារស័យរបស់ខ្លួនប្ត្ងប្ត្ស្ត្រៃហាយ ។

ន័យម្្្ ង្្ចទៀរថា បដ្ិឃៈ (សភាវៈសៃើត្ស ើងហាៃ់បែីូចជាសបៀត្សបៀន
ឬៃមាច្ត្ប់ាំផ្ល្ញនូវអារមមណ)៍ ។ សទះបីជា ចោសចចរសិក រុាំបានវាយែាំ ឬ
សបៀត្សបៀននូវអារមមណ៍ណាមយួៃ៏សោយ ប្ត្វាមនិអាចកាន់យៃនូវអារមមណ៍
ាមសរមួែែូចចិត្តែក្ទសទៀត្ស ើយ ។ សៅសរែប្ែែសទសៈសៃើត្ស ើងសហើយ
ហាៃ់ែចូជា ចង់សែប ឬទាំពាសុីនូវបុគគែណាមួយអ ៊ីចឹង សទើបមានវគិគហៈថា
បដ្ិដឃន សម្បយតុតំ = បដ្ិឃសម្បយតុតំ របៃបររមសោយបែិ ៈ ។
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ម្រិរបសប់រម្រថទីបន-ី សទះបីជាៃនងុសទសមូែចិត្តសនះ រុាំមានការស្្សង
គ្្្សោយសវទ ៃ៏សោយ ៃ៏អាចមានសសចៃតីសង្ស័យថា សត្ើសទសមូែចិត្តសនះ
របៃបសោយ ចសាម្នស្សចវទោ ឬ ឧចបកាខ្ចវទោ ។ សសចៃតីរសិ្ត្រថា ត្ុោការ
ទាំងឡាយកាែសបើញញឹមអាចនឹងបញ្ជ្ឲ្យសមាល្ប់ៃម៏ាន ។ បុគគែខ្លះសទៀត្
កាែសបើសរត្ូវរបស់ខ្លួនស្លប្់ ឬ វិ ស ៃ៏មានសសចៃតីរីៃរាយយយ្ងខាល្ាំង ៃូន
សៃមងទាំងឡាយ ប្ត្ងប្ត្បាញ់សបាះនូវសត្វបៃ្សីទាំងឡាយ សោយសសចៃតសីសើច
រីៃរាយកាអៃ្កាអ្យ ។ ែូសចនះ ែូចមានសសចៃតីសង្សយ័ថាការសធវើនូវការសមាល្ប់ទាំង
ស ះរបៃបសោយសស្មនសស្សវទ ឬ? ឬក៏ព្បកបចដ្យ ឧចបកាខ្ចវទោ?
សែើម្បីែៃនូវសសចៃតីសង្ស័យទាំនស ះឯង សទើបសោៃោៃ់បទវិសសសនសនះថា
ដោម្នសសសហគ្តំ ។
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ៃនុងសរែប្ែែសមាល្ប់ស ះ មានសសចៃតីរីៃរាយ ែូសចនះសសចៃតីរីៃរាយ
ស ះឯងគឺជាចសាម្នស្សសហគរចោភម្ូលចិរត ។ ចិត្តប្ែែជាសរគឿងសមាល្ប់
គឺជាសទសមូែចតិ្តប ុសណា្ះ្ ប្ែែរបៃបសោយចោម្នស្សចវទោ ។ បុគគែ
ប្ែែមិនែឹងនូវែាំសណើរ ក្នការសៃើត្ស ើង ក្នសោភមូែចិត្ត ែូសចនះ អាចយែ់
រច ាំថា ចោសម្ូលចិរតរបៃបសោយសស្មនស្សសវទ ។
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ការការ់នវូទិដ្ឋិគរសម្្បយុរតចចញ- ៃ៏ែូចគ្្្ប្ែរ សែើម្បីៃមាចត្្់បងន់ូវសសចៃតី
សង្ស័យថារបៃបសោយទែិឋិជាសែើម សទើបោៃប់ទថា បដ្ឃិសម្បយតុតំ ។

មានសសចៃតីរិស្ត្រថា បុគគែមានម ិឆ្ទិែិឋប្ត្ងយែ់ស ើញថា ការសមាល្ប់
សត្វទាំងឡាយស ះ មិនប្មនជាអៃុសែស ើយ អនៃខ្លះសទៀត្យែ់ស ើញថា
ទែ់ប្ត្សមាល្ប់មនុស្សសទើបជាអៃុសែ ការសមាល្ប់សត្វត្ិរ ឆន្ទាំងឡាយមិន
មានសទសស ើយ សរបៀបែូចជាការសបះសលឹៃស្ើប ុសណ្្ាះប្ែរ អនៃខ្លះសទៀត្
រហូត្ែែយ់ែ់ស ើញថា ការសមាល្ប់សត្វបូជាយញ្ញ ជាសហត្ុ ាំឲ្យសៃើត្ឋាន
សួគ៌ មានសសចៃតីសង្ស័យថា សទសមូែចិត្តស ះរបៃបសោយទិែឋិ ឬៃនុងការ
បញ្ជ្ឲ្យសមាល្ប់ក្នបុគគែមានមិ ឆ្ទែិឋិ ែូស ្្ះសែើម្បីៃមាច្ត្់នូវការសង្ស័យ
ែូស ្្ះសទើបសោៃោៃ់បទថា បដ្ិឃសម្បយតុតំ ។
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អាការៈននការចកើរចោសម្ូលចិរត- ៃិរិយរបររឹត្តនូវបាណាត្បិាត្ គឺ
សោយសទសមូែចិត្ត ។ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ ៃនុងការរបររឹត្តស ះឯងរបសៃិសបើ
មានៃមាល្ាំងខាល្ាំង គឺថាមិនមានការែឹៃ ាំរីអនៃែក្ទស ះគឺសទសមូែចិត្តែងួទី ១
។ សរបើសិនសបើ មានការែៃឹ ាំរីអនៃែក្ទ ជាសទសមូែចិត្តែួងទី ២ ។ ៃនុងការ
សបៀត្សបៀនទាំងឡាយ ៃ៏គប្បីកាន់យៃែូចន័យខាងសែើសនះប្ែរ ។



លកខណាទិចត្ុករប្ស់លោសៈ
១.ចណឌិ កលកខដណា មានការកាចស្ហាវ ជាែៃេណៈ

២.និសសយទហនរដោ មានការែុត្សរាែនូវសម្បយតុ្តធម៌ ជាៃិចច 

៣.ទុសសនបចចុបដ្ឋា ដន្ធ មានការរបទូសតរាយ ជាអាការរបាៃែ

៤.អាោតវតថុបទដ្ឋា ដន្ធ មានអាឃាត្វត្ថុ ជាសហត្ុជិត្ ។
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អាឃាត្វត្ាុ ១០ ព្ប្ក្ខរ
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១.អាឃាត្សោយគិត្ថា សគបានធាល្ប់សធវើសសចៃតីវិ សែែ់សយើង
២. អាឃាត្សោយគិត្ថា សគៃាំរុងសធវើនូវសសចៃតីវិ សែែ់សយើង
៣. អាឃាត្សោយគិត្ថា សគនឹងសធវើនូវសសចៃតីវិ សែែ់សយើង
៤. អាឃាត្សោយគិត្ថា សគធាល្ប់បានសធវើនូវសសចៃតីវិ សែែ់អនៃប្ែែសយើង
រសឡាញ់
៥. អាឃាត្សោយគិត្ថា សគៃាំរុងសធវើនូវសសចៃតីវិ សែែ់អនៃប្ែែសយើង
រសឡាញ់ 
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៦. អាឃាត្សោយគិត្ថា នឹងសធវើនូវសសចៃតីវិ សែែ់អនៃប្ែែសយើង
រសឡាញ់ 
៧. អាឃាត្សោយគិត្ថា ធាល្ប់បានសធវើនូវរបសយជន៍ឲ្យែែ់អនៃប្ែែសយើង
សអប់
៨. អាឃាត្សោយគិត្ថា ៃាំរុងសធវើនូវរបសយជន៍ឲ្យែែ់អនៃប្ែែសយើងសអប់
៩. អាឃាត្សោយគិត្ថា នឹងសធវើនូវរបសយជន៍ឲ្យែែ់អនៃប្ែែសយើងសអប់
១០.អាឃាត្ៃនុងឋានៈ ប្ែែមិនសមគួរ ែូចជាខ្ណៈប្ែែសែើរជាំរប ់ឬជាន់
ប ល្ ឬ ជាន់សភលើង ជាសែើម ។



លោសៈមានលព្ចើនព្ប្លភទ
ចិត្តស្ស អា សា ការគុាំៃួនក្នចិត្ត
បែិ ាំ សសចៃតីថា្្ាំងថា្្ៃ់
សកាសបា ការខ្ឹងញាប់ញ័រ
សម្បសកាសបា ការសរកាធញាប់ញ័រ
បែិឃាសា ការគុាំៃួនត្ប
បែិវិសរាសធា ការខ្ឹងត្ប
បសកាសបា ការសរកាធខាល្ាំង
សទសស្ ការរបទូសត
បសទសស្ របទូសតត្ប
ចិត្តស្ស រ្្បត្តិ ការខ្ូចចិត្ត
ចណឌិៃកាំ ភារក្នចិត្តកាច

សកាសធា ការសរកាធ
ៃុជ្ឈិត្ត្តាំ ភារក្នចិត្តខ្ឹង
ទុស្ស អាការរបទូសត
រ្្បត្តិ សសចៃតីវិ ស
រ្្បជជិត្ត្តាំ ភារក្នចិត្តវិ ស
សុសរាសបា ការសពាែពាៃ្យអសុសរាះ
សម្បសទសស្ ការរបទូសតរគប់យយ្ង
មស បសទសស្ ការរបទូសតក្នចិត្ត
ៃុជ្ឈ ការខ្ឹង
រ្្បជជ អាការវិ ស
វិសរាសធា ការខ្ឹង
អនត្តមនា ចិត្តស្ស ការត្ូចចិត្ត



លហត្ុន្ថាំ ឲ្យលកើត្លោសម្ូលចិត្តមាន ៤ យ៉ា ង្
១.ដោសជ្ឈាសយតា ភារជាអនៃចងនូវសសចៃតីសរកាធទុៃ ។

២.អគ្ម្ភីរម្កតិតា ជាអនៃមិនមានភារ ែអិត្សុខ្ុម ជារបរៃត្ី ។

៣.អបបសតុតា ជាអនៃស្ត្ប់ររះសទធមមត្ចិត្ួច ។

៤.អនិដ្ឋា រម្មណសហដយដគ្ន ជួបរបសរវនឹងអនោិឋ្រមមណ ៍។
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អធិប្ាយ 
ពាៃ្យថា ដោសជ្ឈាសយតា មៃរី ដោស+អជ្ឈាសយ+តា

ដោស ការខ្ឹងសរកាធ អជ្ឈាសយ អធ្្រស័យ តា ភារជា បានសសចៃតថីា
ជាអនៃមាននិស្ស័យឆ្ប់សរកាធ សរកាធ្យទាំងសនះ សរពាះខ្លួនសន្សាំសទសៈទុៃ
មៃសរចើន ែរាបសៅជាចរិត្ (សទសចរិត្) អធ្្រស័យ និស្ស័យស ត្នែាំបាៃ
ែះបងប់ាន កាែសទសៈសៃើត្ស ើងខ្ណៈណា សទមនសស្សវទ ៃ៏សៃើត្ស ើង
្ង សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ សទើបសោៃសពាែថា សទសៈ ជាភ័យែ៏ស្ហាវ មាន
សទសសរចើន ប្ត្ែះបង់បានរហ័សជាងសោភៈ និងស ើញបានថា កាែសទសៈ
សៃើត្ស ើងសធវើចិត្តឲ្យៃសរមើៃ រ្្បាទ មិនសរញចិត្ត ៃងវែ់ ត្ៃ់សលតុ្ ខាល្ច មិនរត្ូវ
កាឲ្យអនៃែក្ទមានសសចៃតីសុខ្ សសចៃតីចសរមើន ។3/7/2023 115



ពាៃ្យថា អគ្ម្ភីរបកតិតា មៃរី អ+គ្ម្ភីរ+បកតិ + តា
បានសសចៃតីថា កាែសទសៈចិត្តសៃើត្ស ើង ចិត្តសនះ មិនមានសសចៃតី

សុខ្ុម ជាអនៃរៃវែ់រៃវាយ រប្មងញា ្ាំងវត្ថុប្ែែមិនជារបសយជនឲ៍្យសៃើត្ស ើង
ជានីវរណៈរារាាំងចិត្ត មិនឲ្យែឹងអត្ថ មិនឲ្យែឹងធម៌ ាមសសចៃតរីិត្ សមែចូររះ
ត្រមាស់ប្ែែរទង់រាស់ែូសចនះថា៖
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ព្រះរុទធត្ព្មាស់ អាំរីលោស
អនតតជនរនា រោរសា រោរសា ចិតតបាបរោបរនា
ភយម្នតេរត្ ជ្តំ តំ ជរនា នាវព្ុជាឈតិ ។
កុរោធា អតតំ ន ជ្នាតិ កុរោធា ធម្មំ ន បសាសតិ
អនធតម្ំ តោ រោតិ យំ រោរធា សហរត នេំ ។

ចោសៈជាៃិសែសញា ្ាំងសសចៃតីវិ សឲ្យសៃើត្ សទសៈជាៃិសែសញា ្ាំងចិត្តឲ្យៃសរមើៃ
សទសៈជាភ័យសៃើត្សហើយៃនុងខាងៃនុង ជនពាែរប្មងមិនយែ់ច្ាស់នូវភ័យស ះសទ
បុគគែសរកាធ រប្មងមិនែឹងអត្ថ បុគគែអនៃសរកាធ រប្មងមិនស ើញធម៌ សសចៃតីសរកាធ
រគបសងកត្់ជនណា សសចៃតីងងឹត្សូន្យ្ឹង (ក្នជនស ះ) ៃ៏រប្មងមានៃនុងកាែស ះ
។
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ពាៃ្យថា អបបសតុតា មៃរី អបប+សតុ+តា ។ អបប ត្ិច សតុ ស្តប់្ តា
ភារជា

បានសសចៃតីថា អនៃប្ែែសរៀនសូរត្ររះសទធមមត្ិច រប្មងមិនែឹងថា “វត្ថុសនះជា
គុណ វត្ថុសនះជាសទស វត្ថណុាមានរបសយជន៍ វត្ថណុាមិនមានរបសយជន៍ វត្ថុណាគួរ
ែះ វត្ថុណាគួរចសរមើន”កាែមិនែឹងៃ៏ជាសហតុ្ឲ្យសទសៈសៃើត្ស ើង ។

ពាៃ្យថាអនិដ្ឋា រម្មណសោដយដគ្ន មៃរី អនិដ្ា+អារម្មណ+
សោដយគ្ ។ អនដិ្ា មិនគួររបាថ្ា មិនគួរសរញចិត្ត អារម្មណ អារមមណ៍ សោ
ដយដគ្នការរបៃប ។ បានសសចៃតីថា ការរបៃប ឬការរបសរវជាមួយនឹង រូប សាំស ង
ៃលិន រស និងសផ្ែឋរវៈ ប្ែែមិនជាទីរបាថា្ ៃ៏សៃើត្សទមនស្សសទសមូែចិត្ត រប្មងសៃើត្
សរពាះសហតុ្ប្ែែរបៃបនឹងអារមមណ៍ប្ែែមិនជាទីរបាថា្្សនះ ។
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ធម្៌ជាលព្គឿង្លះលោសម្ូលចិត្តម្ូលចិត្តមាន ៦ យ៉ា ង្
១.ដម្តាត និម្មិតតសស ឧគ្គដោ ការសរៀនយៃនូវសមាត្និមិត្ត 

២.ដម្តាត ភាវន្ធនុដយដគ្នមានការបាំសរញរ្្យមៃនុងសមាត្ភាវ 

៣.កម្មសសកតាបចចដវកខណ រិ រណាស ើញថា សត្វមានៃមមជារបស់ខ្លួន

៤.បដ្ិសង្ខខ នព្ហុលកីតាភារជាអនៃមានការរិ រណាសរចើន 

៥.កលាណម្ិតតតា ជាអនៃមានៃែ្្ណមតិ្ត 

៦.សបាយកថា មានៃថាជាទីសប្ាយ ។
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ដោសុំ វា ចិត្តុំ ដោសុំ ចិត្តនតិ បជានាតត្ិ

ចិត្តព្បរបដោយដោសៈរ៏ដឹង្ចាស់ថា ចិត្ត

ព្បរបដោយដោសៈ ។
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ផលននលោសម្ូលចិត្ត

១.បចច ញបបនន កាែសបើសត្វសរចើនសោយសទសៈមូែចិត្ត នឹងសៃើត្មានអនតោយ 

(អនតរាយសៃើត្រីសន្ទស្ត្វុធ គឺចម្ាាំងរាាំងជែ) ។

២.រនញង្អនាតគ្ត្ជាត្ិ សរចើនបែិសនធិៃនុងនរក ។
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លោសម្ូលចិត្ត ២ ដ្ួង្ ចចកលោយន័យលផសង្ៗ
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១.សោយជាត្ិ ជាអៃុសែជាត្ិ
២.សោយភូមិ សៃើត្ៃនុងកាមាវចរភូមិ
៣.សោយសវទ  ជាសទមនស្សសវទ ទាំងអស់
៤.សោយសហត្ុ ជានសហត្ុ និងជាទវិសហត្ុ
៥.សោយស្ខ្រ ជាអស្ខ្រិៃ ១ែួង ជាសស្ខ្រិៃ ១ែួង
៦.សោយសម្បយុត្ត ជាបែិ សម្បយុត្ត
៧.សោយសស្ភណៈ ជាអសស្ភណៈ
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៨.សោយ ន ជាអៃុសែ ន
៩.សោយសោៃិយ ជាសោៃិយចិត្ត
១០.សោយៃិចច សធវើជវនៃិចច
១១.សោយអារមមណ៍ ែឹងអារមមណ៍បាន៦
១២.សោយទវ្រ សៃើត្ាមទវរទាំង៦
១៣.សោយវត្ថុ អារស័យហទយវត្ថុ
១៤.សោយវិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាមស វិញ្ញ្ណធាត្ុ
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លមាហម្ូលចិត្ត
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ដោម្ូហចិតាត និ ន្ធម្ = [ដោហ វសងវង + ម្ូហ វសងវង ស័រទសនះប្របថា វសងវង
ែូចគ្្្ ែូសចនះមានន័យថាចិត្តសនះ វដង្វង្ ខាល្ាំង ាាំងជា ដោហ+ម្ូហ ែុប ហ ខាង
សែើមសចញ សហើយទី ៈ ឧ ក្ន ម្ុជាឩ សហើយសសរមចរូបជា ដោម្ូហ] ។

សោយសហតុ្ថា សៅសរែប្ែែសមាហសចត្សិៃរបៃបជាមួយសោភមូែចិត្ត និង
សទសមូែចិត្តស ះ វាមិនមានឱកាសសែើម្បីនឹងវសងវងខាល្ាំង ែូចខ្លួនវាសៅមា្្ៃ់ឯង សរពាះវា
រត្ូវបានរគបសងកត្់សោយចោភៈ និងចោសៈ សទើបមានវិគគហៈថា ដោដហន ម្ុយហនតី
តិ ដោម្ោូនិ ប្របថា យនិ ចិតាត និ រីចិត្តទាំងឡាយឯណា ម្ុយហនតិ រប្មងវសងវង
ដោដហន សោយសមាហៈ ឥតិ សរពាះសហតុ្ែូស ្្ះតានិ ចតិាត និ រីចិត្តទាំងឡាយស ះ
ឯង ដោម្ូោនិ ន្ធម្ ស ្្ះថា ចមាម្ូហចិរត ។



ដោហម្ូលចិតត ២ ដ្ួង្

១.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ វិចិកិច្ឆា សម្បយតុតំ
ចិត្តប្ែែរបររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ
ឧសបកាខ្សវទ របៃបសោយ វិចិៃិ ឆ្
(សសចៃតីសង្ស័យ) ។
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ក្ខរប្ចកដដ្ឋយដយគ្ៈ 
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ចិត្តសនះសោយមានបាែីសាំអាងថា វិចិកចិ្ឆា សម្បយតុតំ និង ឧទាចចស
ម្បយតុតំ សទើបមានសម្បយុត្ត ២ ែួង ។ មិនមានការប្ចៃសោយស្ខ្រ សរពាះ
មិនស ើញបាែីថា អសង្ខខ រកិំ សសង្ខខ រកិំ ែូសចនះចតិ្តសនះ សបើាមមត្ិរបស់
អនៃរច គមពីរសនះគឺព្រះអនុរុោធ្ច្រ្យ សោៃមនិ ត្់ថាជា អសង្ខ្រិក ឬសសង្ខរិ្
កច ើយ សទើបសគនយិមសៅថា សង្ខ្រវិម្ុរតចរិត (រួច្ុត្រអីស្ខ្រិៃ និងសស្ខ្
រិៃ)។ ាមមត្ិរបស់អា រ្យខ្លះថា អសង្ខ្រិក ប្ត្រុាំមានសហត្ុ្ែសយងរគប់
រគ្ន់ ។



3/7/2023 129

បទថា ឧដបក្ខខ សហគ្ត-ំ សហត្ុែក្ទគឺ ចោភៈ និងចោសៈ រប្មងមិន
សៃើត្ស ើងជាមួយនងឹសមាហមូែចិត្តសទ គឺសមាហមូែចតិ្តប្ត្មយួគត្់ ប្ែែ
របៃបជាមួយសមាហមូែចតិ្តស ះ ។ ចមាហៈ ប្ែែរបៃបប្ត្ឯងែូសចនះ រប្មង
មិនោយ ាំសោយចោភៈ ែូចចោភម្ូលចិរត និងមនិោយ ាំសោយចោសៈ
ែូចសទសមូែចិត្ត គឺវសងវងាមសភាវៈរបស់ខ្លួនសោយសសរី ។ សរពាះប្ត្វសងវង
យយ្ងខាល្ាំងែូសចនះ សទើបសមាហមែូចិត្ត រុាំអាចសស្យអារមមណ៍ឲ្យបាន
ច្ាស់ោស់ស ើយ សទះជាឥោឋ្រមមណ៍ៃតី អនិោឋ្រមមណ៍ៃតី ែូសចនះសហើយសទើបមនិ
មានសស្មនស្សសវទ និងសទមនសស្សវទ សៃើត្ស ើងបាន ឧបមាដ្ូចបុរស
ព្បម្ឹកប្ត្ងប្ត្ស្តប្់នូវអវីប្ែែសគនិងយយស ះមិនច្ាស់ស ើយ ែូចសនះការ
សស្យអារមមណ៍ស ះជាឧសបកាខ្ ។
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ឧបមាម្្្  ្ង្ចទៀរ- ៃនុងសមាហមូែចតិ្តស ះ វិចិកិច្ឆ្ មានសសចៃតសីង្ស័យ
ៃនុងអារមមណ៍ ចាំប្ណៃឯ ឧទធចច វិញមានសសចៃតីរសវីរវាយ គឺមនិាាំងសៅមាាំៃនុង
អារមមណ៍ែូស ្្ះមនិសស្យនូវអារមមណ៍ឲ្យជាៃ់ោៃ់បានសទ ។ ឧបមា ែូចជា
បុគគែប្ែែៃាំរុងរត្់បសណតើរនឹងៃាំរុងទាំពានាំបសណតើរ គឺមិនមានការែឹងនូវរស
ជាត្ិក្ននាំស ះយយ្ងជាៃ់ោៃប់ានស ើយ ។ ការប្ែែមិនបានសស្យនូវ
អារមមណ៍ស ះយយ្ងជាៃ់ោៃែ់ូសចនះ សទើបចតិ្តស ះ របៃបសោយឧសបកាខ្សវទ 
។ (ាមមត្ិរបស់ វិសុទធិម្គគ ម្ហាដ្ីការ និង្ អភិធម្មរថវិភាវិន)ី ។
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ឧទាចចសម្បយតុតំ- ឧទធចច ជាសចត្សិៃប្ែែរបៃបៃនុងអៃសុែចិត្តទាំង ១២
ែួង ។ សបើសទះបីជា ឧទធចចៈ របៃបៃនុងអៃុសែចិត្តទាំង ១២ ែួងៃ៏សោយ ប្ត្ខ្ណៈ
របៃបជាមួយអៃុសែចិត្តទាំង ១១ ែួងខាងសែើមវារុាំមានៃមាល្ាំងខាល្ាំង ែូចប្ែែខ្លួនវា
សៃើត្រួមៃនុងចិត្តចុងសរកាយក្នអៃុសែចិត្តស ើយសរពាះវាមានប្ត្ឯង ។ មានន័យថា
កាែវាជាមួយនឹងអៃុសែចិត្ត ១១ ែួងវារគ្ន់ៃាំែរសគសទ ប្ត្សៅសរែប្ែែរបៃប
សៅៃនុងែួងចុងសរកាយ វាមានត្ួ ទីសាំខាន់ជាងសគបងអស់ សោយភារជារបធានសគ ។
មានសសចៃតីរិស្ត្រថា ខ្ណៈសរែប្ែែឧទធចចសៃើត្ជាមួយសោភមូែចិត្ត គឺវារត្ូវរគប
សងកត្់សោយៃមាល្ាំងក្ន ចោភៈ ទិដ្ឋិ និងមានះ ។ ខ្ណៈសរែប្ែែវាសៃើត្ៃនុង
សទសមូែចិត្តវិញ វារត្ូវបានរគបសងកត្់សោយ ចោសៈ ឥស្ា ម្ចឆរិយៈ និងកុកកុចចៈ
ែូសចនះវារុាំអាចរសវីរវាយៃនុងអារមមណ៍បានស ើយ ។
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មានឧបមា ែូចជាអនៃរសៃុសៅចាំសពាះមុខ្ររះរាជា មិនអាចមានមុខ្មាត្់
សែចសធាល្ែូចអាមាត្្យបានសទ ។ ប្ត្សៅៃនុងភមូិរបស់ខ្លនួឯង សទើបមានមុខ្មាត្់
សែចសធាល្បាន ។ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះសហើយ សទើបសៅៃនុងចិត្តចងុសរកាយ សោៃ
ោៃ់បទវិសសសនថា ឧទាចចសម្បយតុតំ (របៃររមសោយឧទធចចៈ) ។



កនុង្ធម្មសង្គណី ចពាលពាក្យចមាហចចរសិក មានចព្ចើន
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អញ្ញ្ណាំ ការមិនែឹងច្ាស់
អទស្សនាំ ការមិនស ើញ
អនភិសមសយ ការមិនរាស់ែឹង
អននុសពាសធា ការមិនយែ់
អសសមាភ្សធា ការមិនរាស់ែឹងររម
អប្បែិសវសធា ការមិន ៃ់ធលុះ
អស្គ្ហ ការមិនបានស្ទៀងផ្ទ្ត្់
អបរិសយគ្ហ  ការមិនចុះចិត្តស ប់
អសមសបៃេ ការមិនរំរឹងសមើែ
អប្បចចសវៃេណា ការមិនរិ រណា
អប្បចចៃេៃមមាំ អាំសរើមិនជាៃ់ច្ាស់
ទុសមមជ្ឈាំ ការយែ់ស្ទ្ៃ់សសទើ

ពាែ្យាំ ភារក្នចិត្តែៃង់
អសម្បជញ្ញាំ ការមិនែឹងខ្លួន
សមាសហា ការវសងវង
បសមាសហា ការវសងវងរជប់
សសមា្្សហា ការសភលចភាល្ាំង
អវិជាជ្ សសចៃតីែៃង់
អវិសជាជ្សឃា អនលង់គឺអវិជាជ្
អវិជាជ្សយសគ្ ការរបៃបគឺអវិជាជ្
អវិជាជ្នុសសយ អនុស័យគឺអវិជាជ្
អវិជាជ្សងគី គនលឹះគឺអវិជាជ្
អវិជាជ្បរិយុោឋ្ន ការស្ទ្ៃ់ែាំសណើរគឺអវិជាជ្ ។



លកខណាទិចតុករបសវ់ិចិកចិ្ឆា  
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១.សាំសយែៃេណា មានសសចៃតីសង្ស័យ ជាែៃេណៈ
២.ៃម្បនរស្ មានការញាប់ញ័រ (ៃនុងអារមមណ៍) ជាៃិចច
៣.អនិចចយបចចបុ្បោឋ្  មានការសសរមចចិត្តមិនបាន អាការរបាៃែ 
អសនៃាំសគ្ហបចចុប្បោឋ្  មានការកាន់យៃប្ត្ម្្យ្ង មិនបាន ជាអាការ
របាៃែ ។
៤.អសយនិសស្មនសិការបទោឋ្  មានការមិនសធវើទុៃៃនុងចិត្តសោយឧបាយ
ក្នរបាជាញ្ ឬ មិនសធវើទុៃៃនុងចិត្តសោយឧបាយរត្ូវទាំនង ជាសហត្ុជិត្។



ធម្៌ប្ដ្លជ្ជដហតុលះវិចកិិច្ឆា ោន ៦
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១.រហុស្សុត្ា ភារជាអនៃស្ត្ប់សរចើន
២.បរិបុចេៃា ភារជាអនៃស្ៃសួរ
៣.វិនសយបៃត្ញ្ញុា សសចៃតីែឹងទូសៅៃនុងររះវិន័យ
៤.អធិសមាៃេរហុែា ភារជាអនៃសរចើនសោយអធិសមាៃេ
៥.ៃែ្្ណមិត្តា ភារជាអនៃមានៃែ្្ណមតិ្ត
៦.សប្ាយៃថា មានៃថាជាទីសប្ាយ



លសចកតីសង្ស័យកនុង្ព្រះអភិធម្ម ៨ យ៉ា ង្
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១.រុសទធ ៃងេត្ិ សង្ស័យៃនុងររះរុទធ
២.ធសមម ៃងេត្ិ សង្ស័យៃនុងររះធម៌
៣.សសង្េ ៃងេត្ិ សង្ស័យៃនុងររះសង្េ
៤.សិកាខ្យ ៃងេត្ិ សង្ស័យៃនុងក្រត្សិកាខ្
៥.បុរវសនត ៃងេត្ិ សង្ស័យៃនុងខ្នធ អាយត្នៈ ធាត្ុប្ែែជាអត្ីត្
៦.អបរសនត ៃងេត្ិ សង្ស័យៃនុងខ្នធ អាយត្នៈ ធាត្ុប្ែែជាអ គត្
៧.បុរវសនតបរសនត ៃងេត្ិ សង្ស័យៃនុងខ្នធ អាយត្នៈ ធាត្ុប្ែែជាអត្ីត្ និងអ គត្
៨.បែិចចសមុប្ាសទ ៃងេត្ិ សង្ស័យៃនុងបែិចចសមុប្ាទធម៌ ។
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សសចៃតីសង្ស័យៃនុងខ្នធ ៥ ប្ែែជាចាំប្ណៃអ គត្ ៥ គឺ៖
១. ភវិស្ាមិ នុ សខា អហាំ អ គត្មទធ្នាំ អញនឹងសៃើត្ៃនុងកាែ

អ គត្ ឬសទហន៎?
២. ន នុ សខា ភវិស្ាមិ អ គត្មទធ្នាំ អញនងឹមនិសៃើត្ៃនងុកាែ

អ គត្សទែឹងហន៎?
៣. ៃឹ នុ សខា ភវិស្ាមិ អ គត្មទធ្នាំ អញនឹងសៃើត្ៃនុងកាែ

អ គត្ជា អវីហន៎?
៤. ៃងាំ នុ សខា ភវិស្ាមិ អ គត្មទធ្នាំ ៃនុងអ គត្អញនឹងមាន

រូបរាងជាអវីហន៎?
៥. ៃឹ ហុាវ្ ៃឹ ភវិស្ាមិ នុ សខា អហាំ អ គត្មទធន្ាំ អញនងឹសៃើត្ជាអវ?ី

សហើយត្សៅនឹងសៃើត្ជាអវីហន៎?

លសចកតីសង្ស័យកនុង្ព្រះសូព្ត្ ១៦
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ចសចកតីសង្្ស័យកនុង្ខនធ ៥ ចដ្លជាចំចណកអរីរ ៥ គឺ៖
១. អសហាសឹ នុ សខា អហាំ អត្ីត្មទធ្នាំ អញធាល្ប់សៃើត្មៃៃនុងអត្ីត្កាែ

ប្ែរឬសទហន៎?
២. ន នុ សខា អសហាសិ អត្ីត្មទធ្នាំ អញមិនធាល្ប់សៃើត្មៃៃនុងអត្ីត្

កាែសទែឹងហន៎?
៣. ៃឹ នុ សខា អសហាសឹ អត្ីត្មទធ្នាំ អញធាល្ប់សៃើត្ៃនុងអត្ីត្ជាអវីហន៎?
៤. ៃងាំ នុ សខា អសហាសឹ អត្ីត្មទធ្នាំ ៃនុងអត្ីត្អញមានរូបរាងសណាឋ្ន

ែូចសមតចហន៎?
៥. ៃឹ ហុាវ្ ៃឹ អសហាសឹ នុ សខា អហាំ អត្ីត្មទធ្នាំ អាំរីអត្ីត្កាែអាា្្

អញសៃើត្ជាជាត្ិអវ?ីឬមួយអាា្្អញ
មានសណាឋ្នរទង់រទយែូចសមតច?
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ចសចកតីសង្្ស័យកនុង្ខនធ ៥ ចដ្លជាចំចណកបចចុប្បនន ៦ គឺ៖

១. អហាំ នុ សខាសមិ ឥ ូវសនះជាអញឬហន៎?
២. ស នុ សខាសមិ ឥ ូវសនះមិនប្មនជាអញឬហន៎?
៣. ៃឹ នុ សខាសមិ ឥ ូវសនះអញជាអវីហន៎?
៤. ៃងាំ នុ សខាសមិ ឥ ូវសនះអញមានរូបរាងសណាឋ្នយយ្ងណាហន៎?
៥. អយាំ នុ សខា សសាត្ ត្ុសា អាគសា សត្វសនះមៃរីណាហន៎?
៦. សស្ ៃុហឹ គ្មី ភវិស្សត្ិ សត្វស ះនឹងសៅសៃើត្ទីណាហន៎?



លកខណាទិចតុករបសឧ់ទាចចៈ 
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១.អវូបសមែៃេណាំ មានការមិនសៃប់ ជាែៃេណៈ

២.អនវាថ្ន រសាំ ការមិនាាំងសៅ(ៃនុងអារមមណ៍ប្ត្មួយ) ជាៃិចច

៣.ភនតត្តបចចុបប្ោឋ្នាំ មានការភ័នភាាំងញាប់ញ័រ ជាអាការរបាៃែ

៤.អសយនិសស្មនសិការបទោឋ្នាំ មានការសធវើទុៃៃនុងចិត្តសោយឧបាយមិន

ែអិត្ែអន់ ជាបទោឋ្ន ។



ធម្៌ប្ដ្លជ្ជដហតុលះឧទាចច ោន ៦
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១.ព្ហុសសតុតា ភារជាអនៃស្ត្ប់សរចើន
២.បរបិុចាកតា ភារជាអនៃស្ៃសួរ
៣.វិនដយបកតញ្ញុតា សសចៃតីែឹងទូសៅៃនុងររះវិន័យ
៤.ព្ុទាភាដសរតិា ភារជាអនៃសរញចិត្តៃនុងររះរទុធភាសិត្
៥.កលាណម្ិតតតា ភារជាអនៃមានៃែ្្ណមិត្ត
៦.សបាយកថា មានៃថាជាទីសប្ាយ
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ឧ វ ឧ ឧ

លមាហម្ូលចិត្ត ២ ដ្ួង្
១.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ វិចិកិច្ឆា សម្បយតុតំ
២.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ឧទាចចសម្បយតុតំ



លកខណាទិចតុកកៈរបសដ់ោហៈ
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១.ចិត្តស្ស អនធភាវែៃេសណា មានការងងឹត្សលុបក្នចិត្ត ជាែៃេណៈ ។
▪ អញ្ញ្ណែៃេណា មានការមិនែឹងជាែៃេណៈ។
២.អារមមណាសភាវ ឆ្ទនរសស្ មានការបាាំងសភាវៈក្នអារមមណ៍ ជាៃិចច 
▪ អសម្បែិសវធ រសស្ មានការមិន ៃ់ធលុះ ជាៃិចច។
៣.អនធការបចចុបោឋ្ស  មានការងងឹត្សល ប់ជា្ែ ឬអាការរបាៃែ។
▪ អសមាបែិបត្តិបចចបុ្បោឋ្ស  មានការមិនបែិបត្តិ សោយរត្ឹមរត្ូវ ជាអាកា
រៈរបាៃែ ។

៤.អសយនិសស្មនសិការ បទោឋ្ស  មានការសធវើទុៃៃនុងមិនសោយឧបាយក្ន
របាជាញ្ ជាសហត្ុជិត្ ។



លហត្ុន្ថាំ ឲ្យលកើត្លមាហម្ូលចិត្តមាន ២យ៉ា ង្
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១.អដយនិដោម្នសកិ្ខដោការមិនសធវើទុៃៃនុងចិត្តសោយឧបាយរត្ឹមរត្ូវ
២.អាសវសម្ុបាដោ មានអាសវៈជាសហត្ុសៃើត្ស ើង ។

ការសធវើទុៃៃនុងចិត្តសោយមិនរត្ឹមរត្ូវស ះ បានែែ់ ការមិនរិ រណា
អារមមណ៍ប្ែែមៃប ះខ្ទប់ាមទវ្រស ះៗ មានទវ្រប្ភនៃជាសែើមឲ្យែឹងាមសសចៃតីរិត្
មិនរិ រណាសហត្ុ្ែ មិនរិ រណា វត្ថុខាងសែើម-ខាងចុង របស់ធម៌ស ះៗ សទើប
ជាសហត្ុឲ្យសៃើត្ សមាហមូែចិត្ត ២ ែួង ។

ម្្យ្ងសទៀត្ សហត្ុឲ្យសៃើត្សមាហមូែចិត្ត ២ សនះ មានអាសវៈជាសហត្ុឲ្យសៃើត្
ស ើង ៃ៏អាសវៈស ះជាអវ?ី គឺៃិសែសសរគឿងសែៃរាាំសៅៃនុងស ត្ន មាន ៤ គឺ៖



អាសវៈ៤
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១.ក្ខោសវ អាសវៈ គឺកាម បានែែ់ សសចៃតីរបាថា្្សរញចិត្តៃនុងរូប សាំស ង ៃលិន 
រស សផ្ែឋរវៈ និងធមា្្រមមណ៍ ។

២.ភាវាសវ អាសវៈ គឺ្រ បានែែ់ សសចៃតីសរត្ៃអ ជាប់ចិត្តៃនុងភរ ។
៣.ទិដ្ឋា សវ អាសវៈ គឺមិ ឆ្ទិែឋិទាំងអស់ ។
៤.អវិជ្ជា សវ អាសវៈ គឺអវិជាជ្ បានែែ់ សសចៃតីែៃង់ស្ល្ មិនែឹងនូវធម៌ាមសសចៃតី

រិត្ ។



លមាហៈ ម្ិនដ្ឹង្កនុង្ធម្៌ ៨ យ៉ា ង្
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១.ទុសៃេ អញ្ញ្ណាំ សសចៃតីមិនែឹងៃនុងទុៃេសចចៈ
២.ទុៃេសមុទសយ អញ្ញ្ណាំ សសចៃតីមិនែឹងៃនុងសមុទយសចចៈ
៣.ទុៃេនិសរាសធ អញ្ញ្ណាំ សសចៃតីមិនែឹងៃនុងទុៃេនិសរាធសចចៈ
៤.ទុៃេនិសរាធគ្មិនីបែិបទយ អញ្ញ្ណាំ សសចៃតីមិនែឹងៃនុងមគគសចចៈ
៥.បុរវសនត អញ្ញ្ណាំ សសចៃតីមិនែឹងៃនុងខ្នធ ធាត្ុ អាយត្នៈ ប្ែែជាអត្ីត្
៦.អបរសនត អញ្ញ្ណាំ សសចៃតីមិនែឹងៃនុងខ្នធ ធាត្ុ អាយត្នៈ ប្ែែជាអ គត្
៧.បុរវសនតបរសនត អញ្ញ្ណាំ សសចៃតីមិនែឹងៃនុងខ្នធ ធាត្ុ អាយត្នៈ ប្ែែជាអត្ីត្ និងអ គត្
៨.ឥទប្បចចយា បែិចចសមុប្បសននសុ ធសមមសុ អញ្ញ្ណាំ មិនែឹងៃនុងបែិចចសមុប្ាទ ។



ចចកលមាហម្ូលចិត្ត ២ ដ្ួង្ លោយន័យលផសង្ៗ
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១.សោយជាត្ិ ជាអៃុសែជាត្ិ
២.សោយភូមិ ជាកាមាវចរភូមិ (សៃើត្ៃនុងភូម ិ៣០)
៣.សោយសវទ ជាឧសបកាខ្សវទ 
៤.សោយសហត្ុ ជានសហត្ុ និងឯៃសហត្ុៃចិត្ត
៥.សោយសម្បយុត្ត ជាវិចិៃិ ច្សម្បយុត្ត ១ ឧទធចចៈសម្បយុត្ត ១
៦.សោយស្ខ្រ ជាស្ខ្រវិមុត្ត
៧.សោយសស្ភណ ជាអសស្ភណចិត្ត
៨.សោយ ន ជាអៃុសែ ន
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៩.សោយិសោៃិយ ជាសោៃិយចិត្ត

១០.សោយិៃិចច សធវើជវនៃិចច

១១.សោយអារមមណ៍ ជាចិត្តមានអារមមណ៦៍

១២.សោយទវ្រ ជាចិត្តសៃើត្ាមទវ្រ ៦

១៣.សោយវត្ថុ ជាចិត្តសៃើត្រត្ង់ហទយ វត្ថុ

១៤.សោយវិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាមស វិញ្ញ្ណធាត្ុ



ផលរប្ស់លមាហម្ូលចិត្ត
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១.បចចុប្បនន កាែណាសបើសត្វសោៃសរចើនសោយ សមាហៈ គឺសសចៃតីែៃង់   

សសចៃតីវសងវង ៃនុងកាែស ះ សរចើនមានសសចៃតីអនតរាយសោយសរាគសបៀត្សបៀន

២.អ គត្ សរពាះប្ត្សមាហៈជាសហត្ុ សត្វសោៃសរចើនបែិសនធៃិនុងៃាំសណើត្ 

ត្ិរ ឆ្ន ប្ែែមានប្ត្សសចៃតីវសងវងជានិចច ។



សោភមូែចិត្ត ៨ ែួង 
ែួងនីមួយៗមានមូែ ២
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អកុលសចិតត ១២ ម្នម្ូល ៣

សទសមូែចិត្ត ២ ែួង 
ែួងនីមួយៗមានមូែ ២

សោភមូែ សមាហមូែ សទសមូែ សមាហមូែ សមាហមូែ

សមាហមូែចិត្ត ២ ែួង 
ែួងនីមួយៗមានមូែ ១
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រសា ទ្.ិស

អ

រសា ទ្.ិស

ស

រសា ទ្ិ.វិ

អ

រសា ទ្.ិវិ

ស

ឧ ទិ្.ស

អ

ឧ ទ្ិ.ស

ស

ឧ ទ្ិ.វិ

អ

ឧ ទ្ិ.វិ

ស
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ព្កាយគន្ិះង្យចំា កនុង្អកុសលចិតត ១២ ដ្ួង្

រោ ប.ដ្ិ

អ

រោ ប.ដ្ិ

ស

ឧ វ.ិចិ ឧ ឧទ្ធ
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រហតុនាំឲាយរកើតអកុសលចិតត ១២ ដ្ួង្

១.បុរព្វ អកតបុញ្ញត្ មិនបានសធវើបុណ្យទុៃរកីាែមនុ
២.អបាបដ្ិេូបរទ្សវាស សៅៃនុងរបសទសប្ែែមិនសមគួរ
៣.អសបាបុេិសូបនិសាសយ មិនសសរគប់សប្បុរស
៤.អតតម្ិចឆាបណធីិ ត្មកែ់ខ្លួនទៃុខ្ុស



ប្ចកអកសុលចិតត ១២ ដ្ួង្ ដដ្ឋយន័យដសសង្ៗ
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១.សោយជាត្ិ ជាអៃុសែជាត្ិ
២.សោយភូមិ ជាកាមាវចរភូមិ 
៣.សោយសវទ ជាឧសបកាខ្សវទ ៦ សស្មនស្សសវទ  ៤ សទមនស្សសវទ  ២
៤.សោយសហតុ្ ជានសហត្ុ និងជាសសហត្ុៃចិត្ត(ឯៃសហត្ុៃ ២ ទុសហត្ុៃ ១០))
៥.សោយសម្បយុត្ត សោយសម្បយុត្ត ៨ វិប្បយុត្ត ៤
៦.សោយស្ខ្រ ជាអស្ខ្រិៃ ៥ ជាសស ខ្្រិ ៥ (ស្ខ្រវិមុត្តិ ២)
៧.សោយសស្ភណជាអសស្ភណចិត្ត
៨.សោយ ន ជាអ ន និងជាអៃុសែ ន
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  ែ

៩.សោយិសោៃិយ ជាសោៃិយចិត្ត
១០.សោយិៃិចច សធវើជវនៃិចច
១១.សោយអារមមណ៍ ជាចិត្តមានអរមមណ៦៍
១២.សោយទវ្រ ជាចិត្តសៃើត្ាមទវ្រ ៦
១៣.សោយវត្ថុ ជាចិត្តសៃើត្រត្ង់ហត្យវត្ថុ
១៤.សោយវិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាមស វិញ្ញ្ណធាត្ុ
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សង្គហោថា
អដ្ឋធា រោភម្ូោនិ រោសម្ូោនិ ច ទ្វិធា
រម្ហម្ូោរទ្វតិ ោវាទ្សាកុសោសិយំុ

អកុសោ រីអៃុសែចិត្តទាំងឡាយោវាទ្ស សិយុំ មាន ១២ ែួង ឥតិ គឺ
អដ្ឋធា រោភម្ូោនិ ច រីសោភមូែចិត្តទាំងឡាយ ៨ ែួង្ង (ឬ រោភម្ូ
ោនិ រីសោភមូែចិត្តទាំងឡាយ អដ្ឋធា ច មាន ៨ របការ្ង) រោសម្ូោនិ
ច រីសទសមូែចិត្តទាំងឡាយ ទ្វិធា មាន ២ របការ្ង រទ្វ រម្ហម្ូោនិ ច គឺ
សមាហមូែចិត្ត ២ ែួង្ង (រម្ហម្ូោនិ រីសមាហមូែចិត្តទាំងឡាយ រទ្វ ច ២
ែួង្ង ។

អៃុសែចិត្ត ១២ ែួង គឺ សោភមូែចិត្ត ៨ ែួង សទសមូែចិត្ត ២ ែួង សមាហ
មូែចិត្ត ២ ែួង។



3/7/2023 156



3/7/2023 157

ាយរមម ៣

១.បាណាត្ិបាត្ សមាល្ប់សត្វ
២.អទិ ្្ទន ែួចរទរ្យសគ
៣.កាសមសុមិ ឆ្ រ របររឹត្តខ្ុសៃនុងកាម

អកុសលកម្មប្ថ ១០
វចីរមម ៤

១.មុស្វាទ និយយពាៃ្យៃុហៃ
២.បិសុណាវាទ និយយពាៃ្យញ ុះញ ុង់
៣.្រុសវាទ និយយពាៃ្យសរគ្ត្រគ្ត្
៤.សមផប្បោប និយយពាៃ្យឥត្របសយជន៍

មដនាតរមម ៣

១.អភិជ្ា សាំែឹងរំក្រចង់បានរទរ្យសគ
២.រ្្បាទ ចងគាំនុាំរ្្បាទ
៣.មិ ឆ្ទិែឋិ យែ់ខ្ុស(និយត្មិ ឆ្ទិែឋ)ិ
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១.បាណាតិបាត សមាល្ប់សត្វ
➢ សោយមូែ ៖ គឺមានមូែ ២ សមាហៈមូែ 
និងសទសមូែ

➢ សោយៃមម ៖ ជាកាយៃមម
➢ សោយទវ្រ ៖ គឺកាយទវ្រ និងវចីទវ្រ 

(កាយៃមមកាយទវ្រ )

ក្ខរចប្ង្ចចកកម្មប្ថ ១០ លោយន័យលផសង្ៗ

សទស សមាហ
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១.បាណាតិបាត សមាល្ប់សត្វ
➢ សោយមូែ ៖ គឺមានមូែ ២ សមាហៈមូែ និង
សទសមូែ

ក្ខរចប្ង្ចចកកម្មប្ថ ១០ លោយន័យលផសង្ៗ

សទស សមាហ
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ខ្ណៈសម្លាប់ គឺជ្រោសម្ូលចិតត
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➢ សោយៃមម ៖ ជាកាយៃមម
➢ សោយទវ្រ ៖ គឺកាយទវ្រ និងវចីទវ្រ 

(កាយៃមមកាយទវ្រ )
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➢ សោយសទស គឺមានសទសខ្ុសៗគ្្្៖

▪ សមាល្ប់សត្វប្ែែមានសសចៃតីែអសរចើន មានសទសសរចើន

▪ សមាល្ប់សត្វប្ែែមានសសចៃតីែអត្ិច មានសទសត្ិច

▪ ៃិសែស និងការរ្្យមខាល្ាំង មានសទសសរចើន

▪ ៃិសែស និងការរ្្យមសខ្្ាយ មានសទសត្ិច
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➢ សោយអងគ មាន ៥ គឺ៖
▪ បាសណា សត្វមានជីវិត្
▪ បាណសញ្ញិា សសចៃតីែឹងថាសត្វមានជវីិត្
▪ វធៃចិត្តាំ ចិត្តគិត្នឹងសមាល្ប់
▪ ឧបៃកសមា រ្្យមនឹងសមាល្ប់
▪ សត្នមរណាំ សត្វស្ល្ប់សោយសសចៃតីរ្្យមស ះ ។
កាែសបើរគប់អងគទាំង ៥ ៃមមបងស ្្ះថាោច់ (សីែៃ៏ស ្្ះថាោច)់
ប្ត្សបើមិនរគប់អងគសទ មិនោចៃមមបងសទ ប ុប្នតអាចជាទុចចរិត្ៃមម ៕
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២.អទ្ិនានាោនែួចរទរ្យអនៃែក្ទ
➢ សោយមូែ គឺមានមូែ៣ (សោភមូែ សទសមូែ សមាហមូែ)

សោភមូែ សមាហមូែ សមាហមូែសទសមូែ

សោភមូែចិត្ត ៨ ែួង សទសមូែចិត្ត ២ ែួង
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មូែទាំង ៣ មិនអាចសៃើត្ៃនុងចតិ្តុបា្ទជាមយួគ្្្បានស ើយ សៃើត្មតងបានប្ត្ ២ 
ប ុសណា្្ះ គឺៈ
➢ សបើែួចសែើម្បីបានជារបស់ខ្លួន មានចោភៈ និងចមាហៈ ជាមូែ សៃើត្ៃនុង
សោភមូែចិត្ត ៨ ែួង ។ 

➢ សបើែួចបាំផ្ល្ញអនៃែក្ទឲ្យខ្ូចរបសយជន៍ ែូចជា ែួចបងហូរទឹៃប្រសសគស ែ 
ជាសែើម មានចោសៈ និង្ចមាហៈ ជាមូែ សៃើត្សៅៃនុងសទសមូែចិត្ត ២ ែួង 
។

ែូសចនះអទិ ្្ទន ោច់សោយអៃុសែចិត្ត ១០ ែួង (សវៀរសមាហមូែចិត្ត ២ 
ែួង)
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➢ សោយៃមម គឺកាយៃមម 

➢ សោយទវ្រ  គឺកាយទវ្រ និងវចិទវ្រ
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➢ សោយសទស គឺមានសទសខ្ុសៗគ្្្៖
▪ ែួចរបស់ប្ែែ ាំឲ្យមាច្ស់ខ្ូចរបសយជន៍សរចើន មានសទសសរចើន
▪ ែួចរបស់ប្ែែ ាំឲ្យមាច្ស់ខ្ូចរបសយជន៍ត្ចិ មានសទសត្ិច
▪ ៃិសែស និងការរ្្យមខាល្ាំង មានសទសសរចើន
▪ ៃិសែស និងការរ្្យមសខ្្ាយ មានសទសត្ិច
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➢ សោយអងគ មាន ៥ គឺ៖
▪ បរបរិគគហិត្ាំ រទរ្យប្ែែមានមាច្ស់សគហួងប្ហងរៃ្ា
▪ បរបរិគគហិត្សញ្ញិា សសចៃតីែឹងថារទរ្យមានមាច្ស់សគហួងប្ហងរៃ្ារ
▪ សងយ្យចិត្តាំ ចិត្តគិត្នឹងែួច
▪ ឧបៃកសមា រ្្យមនឹងែួច
▪ សត្ន ហរណាំ ែួចបានមៃសោយសសចៃតីរ្្ យមស ះ ។
កាែណារគប់អងគទាំង ៥ ស ្្ះថាោច់ៃមមបង (សីែៃ៏ស ្្ះថា
ោច់) សបើមិនរគប់អងគ មិនស ្្ះថាោច់ៃមមបងសទ ប ុប្នតអាចជាទុចចរិត្
ៃមម ។
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៣.ោរម្សុម្ិចឆាចេ របររឹត្តខុ្សៃនុងកាម
➢ សោយមូែ គឺមានមូែ ២ (សោភមូែ សមាហមូែ)

➢ សោយៃមម គឺកាយៃមម

➢ សោយទវ្រ  គឺកាយទវ្រ 

សោភមូែ សមាហមូែ
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➢ សោយសទស គឺមានសទសខ្ុសៗគ្្្៖
▪ របររឹត្តសែើអនៃប្ែែមិនមានឆនទៈរួមគ្្្ មានសទសសរចើន
▪ របររឹត្តសែើអនៃប្ែែមានឆនទៈគ្្្ មានសទសត្ិច
▪ ៃិសែស និងការរ្្យមខាល្ាំង មានសទសសរចើន
▪ ៃិសែស និងការរ្្យមសខ្្ាយ មានសទសត្ិច
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➢ សោយអងគ មាន ៤ គឺ៖

▪ អគមនីយវត្ថុ វត្ថុមិនគួរសសរ គឺន្ទសតីប្ែែមានសគហួងប្ហងរៃ្ា

▪ ត្សមឹ សសវនចិត្តាំ ចិត្តគិត្សែើមប្ីនឹងសសរ

▪ សសវនប្បសយសគ្ រ្យយមនឹងសសរ 

▪ មសគគន មគគប្បែិបាទនាំ ញា ្ាំងមគគនិងមគគឲ្យែែ់គ្្្
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៤.ម្ុសាវាទ្ និយយពាៃ្យៃុហៃ
➢ សោយមូែ គឺមានមូែ ៣ (សោភមូែ សទសមូែ សមាហមូែ)
➢ សោយៃមម គឺវចីៃមម
➢ សោយទវ្រ កាយទវ្រ និងវចីទវ្រ
➢ សោយសទស គឺមានសទសខ្ុសៗគ្្្៖
▪ ៃុហៃ ាំឲ្យអនៃែក្ទខ្ូចរបសយជន៍សរចើន មានសទសសរចើន
▪ ៃុហៃ ាំឲ្យអនៃែក្ទខ្ូចរបសយជន៍ត្ចិ មានសទសត្ិច
▪ ៃិសែស និងការរ្្យមខាល្ាំង មានសទសសរចើន
▪ ៃិសែស និងការរ្្យមសខ្្ាយ មានសទសត្ិច
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➢ សោយអងគ មាន ៤ គឺ៖
▪ អត្ងាំ វត្ថុ វត្ថុមិនរិត្ (សរឿងមិនរិត្)
▪ វិសាំវាទនចិត្តាំ ចិត្តគិត្នឹងសពាែឲ្យខ្ុស
▪ ត្សជាជ្ វាយសមា រ្្យមនឹងសពាែឲ្យខ្ុស
▪ បរស្ស ត្ទត្ថវិជាជ្ននាំ ញា ្ាំងអនៃែក្ទឲ្យែឹងច្ាស់នូវសសចៃតីស ះ
កាែណារគប់អងគទាំង ៤ ស ្្ះថាោច់ៃមមបង (សីែៃ៏ស ្្ះថា
ោច)់ សបើមិនរគប់អងគ មិនស ្្ះថាោច់ៃមមបងសទ ប ុប្នតអាចជា
ទុចចរិត្ៃមម ប្ែែឲ្យ្ែៃនុងបវត្តិកាែ ។
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៥.បិសុណាវាទ្ និយយពាៃ្យញុះញង់
➢ សោយមូែ គឺមានមូែ៣ (សោភមូែ សទសមូែ សមាហមូែ)
➢ សោយៃមម គឺវចីៃមម
➢ សោយទវ្រ កាយទវ្រ និងវចីទវ្រ
➢ សោយសទស គឺមានសទសខ្ុសៗគ្្្៖
▪ ញុះញង់អនៃែក្ទឲ្យខ្ូចរបសយជន៍សរចើន មានសទសសរចើន
▪ ញុះញង់អនៃែក្ទឲ្យខ្ូចរបសយជន៍ត្ចិ មានសទសត្ិច
▪ ៃិសែស និងការរ្្យមខាល្ាំង មានសទសសរចើន
▪ ៃិសែស និងការរ្្យមសខ្្ាយ មានសទសត្ិច
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➢ សោយអងគ មាន ៤ គឺ៖

▪ ភិនទិត្សពាវ្បសរា មានអនៃែក្ទសរមាប់ញុះញង់បាំប្បៃ

▪ សភទបុសរកាខ្ា គិត្នឹងនិយយញុះញង់បាំប្បៃអនៃែក្ទ

▪ ត្សជាជ្វាយសមា រ្្យមនិយយញុះញង់បាំប្បៃអនៃែក្ទ

▪ ត្ស្ស ត្ទត្ថវិជាននាំ ញា ្ាំងអនៃែក្ទឲ្យែឹងច្ាស់នូវែាំសណើរស ះ ។
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៦.ផេុសវាទ្ និយយពាៃ្យសរគ្ត្រគ្ត្,រទសគ្ះ(សាំែីអារៃៃ់)
➢ សោយមូែ គឺមានមូែ២ ( សទសមូែ សមាហមូែ)
➢ សោយៃមម គឺវចីៃមម
➢ សោយទវ្រ កាយទវ្រ និងវចីទវ្រ
➢ សោយសទស គឺមានសទសខ្ុសៗគ្្្៖
▪ សជរមនុស្សែអ មានសទសសរចើន
▪ សជរមនុស្សអារៃៃ់ មានសទសត្ិច
▪ ៃិសែស និងការរ្្យមខាល្ាំង មានសទសសរចើន
▪ ៃិសែស និងការរ្្យមសខ្ា្យ មានសទសត្ិច
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➢ សោយអងគ មាន ៣ គឺ៖

▪ អសកាក្សិត្សពាវ្ បសរា មានអនៃែក្ទប្ែែគបប្ីសជររបសទច

▪ ៃុបិត្ចិត្តាំ មានចិត្តខ្ឹងសរកាធ

▪ អសកាក្ស បានសជរសគ
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៧.សម្ផបាបោបៈ និយយពាៃ្យសរាយរាយឥត្របសយជន៍
➢ សោយមូែ គឺមានមូែ៣ ( សោភមូែ សទសមូែ សមាហមូែ)
➢ សោយៃមម គឺវចីៃមម
➢ សោយទវ្រ កាយទវ្រ និងវចីទវ្រ
➢ សោយសទស គឺមានសទសខ្ុសៗគ្្្៖
▪ និយយសរចើន មានសទសសរចើន
▪ និយយត្ិច មានសទសត្ិច
▪ អនៃែក្ទកាន់យៃនូវសរឿងឥត្របសយជន៍ស ះ មានសទសសរចើន
▪ អនៃែក្ទមិនកាន់យៃនវូសរឿងឥត្របសយជន៍ស ះ មានសទសត្ិច
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➢ សោយអងគ មាន ២ គឺ៖

▪ និរត្ថៃថា បុសរកាខ្ា ចិត្តចង់និយយសរឿងឥត្របសយជនស៍ ះ

▪ ត្ថារូបីៃថា ៃងនាំ បាននិយយនូវសរឿងឥត្របសយជន៍ស ះ

ការនិយយសោយបាំណងឲ្យអនៃែក្ទែឹងនូវសរឿងឥត្របសយជន៍ប ុសណា្្ះ សទើប

 ត្់ជាអៃុសែៃមមបង សបើមិនមានបាំណងឲយ្សគែឹងសរឿងឥត្របសយជន៍សទ 

មិន ត្់ជាអៃុសែៃមមបងស ើយ ប ុប្នតជាទវ្រក្នអៃុសែចិត្ត ។



3/7/2023 180

៨.អភិជាា សាំែឹងរំក្រចង់បានរទរ្យរបស់សគ
➢ សោយមូែ គឺមានមូែ ( សោភមូែ សមាហមូែ)
➢ សោយៃមម គឺមស ៃមម
➢ សោយទវ្រ កាយទវ្រ វចីទវ្រ និងមស ទវ្រ
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ាមមស ទវ្រ ខ្ណៈសរែប្ែែគិត្ប ងយៃរទរ្យ
របស់សគមៃជារបស់ខ្លួន សោយទុចចរិត្ៃមមស្្សងៗ

ាមវចីទវ្រ ខ្ណៈសរែប្ែែគិត្ប ងយៃរទរ្យ
របស់សគមៃជារបស់ខ្លួន សោយទុចចរិត្ៃមមស្្សងៗ
ៃ៏និយយសចញមៃ។

ាមកាយទវ្រ ខ្ណៈសរែប្ែែគិត្ប ងយៃរទរ្យ
របស់សគមៃជារបស់ខ្លួន សោយទុចចរិត្ៃមមស្្សងៗ ៃ៏
សធវើាមគាំនិត្ស ះ ។

រ្យោវាេ
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➢ សោយសទស ែូចអទិ ្្ទន
➢ សោយអងគ មានអងគ ២
▪ បរភណឌាំ រទរ្យរបស់អនៃែក្ទ
▪ អត្តស  បរិណាមនាំ របាថា្្ចង់ឲ្យមៃជារបស់ខ្លួន
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៩.ព្ាាបាទ្ ចងគាំនុាំរ្្បាទ
➢ សោយមូែ គឺមានមូែ ២ ( សទសមូែ សមាហមូែ)
➢ សោយៃមម គឺមស ៃមម
➢ សោយទវ្រ កាយទវ្រ វចីទវ្រ និងមស ទវ្រ
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ាមមស ទវ្រ  ខ្ណៈប្ែែមានសសចៃតីខ្ឹងសរកាធខាល្ាំង ៃ៏គិត្
ចង់ឲ្យសគវិ សសោយទុចចរិត្ៃមមស្្សងៗ ។

ាមវចីទវ្រ  ខ្ណៈប្ែែមានសសចៃតីខ្ឹងសរកាធខាល្ាំង ៃ៏គិត្ចង់
ឲ្យសគវិ សសោយទុចចរិត្ៃមមស្្សងៗ រួចៃ៏និយយសចញមៃ ។

ាមកាយទវ្រ  ខ្ណៈប្ែែមានសសចៃតីខ្ឹងសរកាធខាល្ាំង រហូត្
គិត្ចង់ឲ្យសគវិ ស រួចសហើយៃ៏សធវើសៃមមភារាមគាំនិត្ស ះ ។

រ្យោវាេ
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➢ សោយសទស ែូច្រុសវាទ
➢ សោយអងគ មានអងគ ២
▪ បរសសាត្ សត្វអនៃែក្ទ(បុគគែែក្ទ)
▪ ត្ស្ស ត្ាំ ត្ាំ វិ ចិ ត្ គិត្គុាំៃួនចង់ឲ្យអនៃែក្ទវិ ស
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១០.ម្ិចឆាទ្ិដ្ឋិយែ់ស ើញខ្ុស(និយត្មិ ឆ្ទែិឋិ)

➢ សោយមូែ គឺមានមូែ ២ ( សោភមូែ សមាហមូែ)

➢ សោយៃមម គឺមស ៃមម

➢ សោយទវ្រ កាយទវ្រ វចីទវ្រ និងមស ទវ្រ
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➢ សោយសទស
▪ សសរសរចើន សទសសរចើន
▪ សសរត្ិច សទសត្ិច
▪ យែ់ខ្ុសស ុប សទសសរចើន
▪ យែ់ខ្ុសមិនស ុប សទសត្ិច
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➢ សោយអងគ មាន ២ គឺ៖
▪ វត្ថុស ច ៃហិាការវិបរិត្ា
ចិត្តប្របរបួែសោយអាការខ្ុស ៃអាការគួរកាន់យៃ
មានររះរត្នក្រត្ជាសែើម ។
▪ យថា ចត្ាំ ៃណាហ្ត្ិ ត្ថាភាសវន ត្ស្សូបោឋ្នាំ
ការរបកាន់នូវសរឿង មិនរិត្ ស ះៃ៏របាៃែ ។
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អកុសលម្ូល ៣ ជ្រហតុរកើតអកុសលកម្មបថ ១០ 
១.ចោភម្ូល ជាចហរុឲ្យចកើរទុចចរិរ ៧ ានតាម្ោវ្រ ៣ 
➢ កាយកម្ម ២ បានែែ់ អទិ ្្ទន កាសមសុមិ ឆ្ រ
➢ វចីកម្ម    ៣ បានែែ់ មុស្វាទ បិសុណាវាទ សមផប្បោប
➢ ម្ចោកម្ម ២ បានែែ់ អភិជ្ា មិ ឆ្ទិែឋិ

២.ចោសម្ូល ជាចហរុឲ្យចកើរទុចចរិរ ៧ ានតាម្ោវ្រ ៣
➢ កាយកម្ម ២ បានែែ់ បាណាតិ្បាត្ អទិ ្្ទន
➢ វចីកម្ម     ៤ បានែែ់ មុស្វាទ បិសុណាវាទ ្រុសវាទ សមផប្បោប
➢ ម្ចោកម្ម ១ បានែែ់ រ្្បាទ 
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៣.ចមាហម្ូល ជាចហរុឲ្យចកើរទុចចរិរ ១០ ានតាម្ោវ្រ ៣ 
➢ កាយកម្ម ៣ បានែែ់ បាណាត្ិបាត្ អទិ ្្ទន កាសមសុមិ ឆ្ រ 
➢ វចីកម្ម    ៤ បានែែ់ មុស្វាទ បិសុណាវាទ ្រុសវាទ សមផប្បោប
➢ ម្ចោកម្ម ៣ បានែែ់ អភិជ្ា រ្្បាទ មិ ឆ្ទិែឋិ
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អកុសលកម្មបថ ៤០

១.បាណាតិបាត ម្ចករចញជ្  ៤

➢ សមាល្ប់សត្វមានជីវិត្ សោយខ្លួនឯង

➢ សរបើសគឲ្យសមាល្ប់សត្វមានជីវិត្

➢ សរញចិត្តៃនុងការសមាល្ប់សត្វមានជីវិត្

➢ រិរណ៌ សរសសើរគុណ ក្នការសមាល្ប់សត្វមានជីវិត្
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កុសលកម្មបថ ៤០
១.បាណាតិបាត ម្ចករចញជ្  ៤
➢ ៃិរិយសវៀរ ៃការសមាល្ប់សត្វមានជីវិត្ សោយខ្លួនឯង
➢ ៃិរិយសវៀរ ៃការសរបើសគឲ្យសមាល្ប់សត្វមានជីវិត្
➢ ៃិរិយសវៀរ ៃការសរញចិត្តៃនុងការសមាល្ប់សត្វមានជីវិត្
➢ ៃិរិយសរៀរ ៃរិរណ៌ សរសសើរគុណ ក្នការសមាល្ប់សត្វមានជីវិត្
ចំណាំ ៃមមបងប្ែែសៅសែ់គប្បីកាន់យៃាមនយ័ែូចគ្្្សនះ្ងចុះ ៕
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សត្តាកុសលបាោនិ បុញ្ញបាោនិ អដ្ឋធា
កិេិយចិត្តានិ តីណីតិ អ្ឋាេស អរហតុោ ។

អរហតុោ រីអសហត្ុៃចិត្តទាំងឡាយ អដ្ឋេស (រោតិ មាន) ១៨ ែួង
ឥតិ គឺ សតត អកុសលបាោនិ រីចិត្តប្ែែជាវិបាៃក្នអៃុសែទាំងឡាយ ៧ ែងួ
អដ្ឋធា បុញ្ញបាោនិ រីចិត្តប្ែែជាវិបាៃក្នៃុសែទាំងឡាយ ៨ របការគឺ តណិី
ព្កិយចិត្តានិ រីៃិរិយចិត្តទាំងឡាយ៣ ែួង ។

អៃុសែវិបាៃចិត្ត ៧ ែួង ៃុសែវិបាៃចិត្ត ៨ ែួង ៃិរិយចិត្ត ៣ ែួង រួមជា
អសហត្ុៃចិត្ត ១៨ ែួង ។
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អសហត្ុៃចិត្ត គឺជាចិត្តប្ែែមិនមានសហត្ុសៃើត្រួមជាមួយ ។ 
សហត្ុទាំងស ះមាន៖
១.អសស្ភណសហត្ុ ឬ អៃុសែសហត្ុ (អៃុសែមូែ) មាន ៣
➢សោភសហត្ុ
➢សទសសហត្ុ
➢សមាហសហត្ុ
២.សស្ភណសហត្ុ ឬៃុសែសហត្ុ (ៃុសែមូែ) មាន ៣
➢អសោភសហត្ុ
➢អសទសសហត្ុ
➢អសមាហសហត្ុ (បញ្ញ្)
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១.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ចកខវុិញ្ញញ ណំ អកសុលវិបាកចិតតំ
២.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ដោតវិញ្ញញ ណំ អកសុលវិបាកចិតតំ
៣.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ោនវិញ្ញញ ណំ អកសុលវិបាកចិតតំ
៤.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ជ្ឈិវាហ វិញ្ញញ ណំ អកសុលវិបាកចិតតំ
៥.ទុកខសហគ្តំ ក្ខយវិញ្ញញ ណំ អកសុលវិបាកចិតតំ
៦.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ម្ដន្ធធាតុ អកសុលវិបាកចិតតំ
(ឬ ឧដបក្ខខ សហគ្តំ សម្បដ្ិចានាចិតតំ)
៧.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ អកសុលវិបាកចិតតំ
(ឬ ឧដបក្ខខ សហគ្តំ សនតីរណចិតតំ)
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អចហរកុចិរតមាន ៣យយង្ បណាត្ចតិ្តទាំង ៣យយ្ងស ះ ព្រះអនុរុោធ្ច្រ្យ
របាថា្្សែើម្បីនឹងសពាែនូវអៃសុែវិបាៃមុន ៃុសែវិបាៃ និងៃិរយិ សទើបសពាែ
នូវបាឋថា ឧរបោខាសហគតំ ជាសែើមសរពាះសមរសបសៅនងឹបសវណីរបស់
សត្វសោៃប្ែែសប្មតងអាំរី្ែ ឬវិបាៃរបស់ៃុសែប ទ្ប់រីអៃុសែ ។

អកុសលវិានចិរត គឺចិត្តប្ែែជាវិបាៃរបស់អៃសុែ ឬ ថាជា្ែរបស់
អៃុសែមាន ៧ ែួង ។
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អកុសលវិបាកចិតត វិ-ស័រទៃនុងបទថា វិាកមានអត្ថថា វិរុទធ ។
វិេុោធានំ បាោតិ វិបាោ >បាោ រី្ែទាំងឡាយ វិេុោធានំ ក្នៃុសែ
និងអៃុសែប្ែែជាសឹៃសរត្ូវក្នគ្្្នឹងគ្្្ បោយកិបោតព្វភារវន
សោយភារជាអនៃែះ និងអនៃប្ែែសគរត្ូវែះ ឥតិ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ វិបា
ោនិ ស ្្ះថា វិាក ។ ែូសចនះៃសុែជា បហាយិកធម្៌ អៃសុែជា បហាររវ
ធម្៌ សទើបជាវិរុទធៈនឹងគ្្្ ។ ្ែរបសៃ់ុសែ និងអៃុសែប្ែែជា វិរុទធ នឹងគ្្្
ស ះ ស ្្ះថា វិាក ។ វិាកស័រទសនះ សាំសៅយៃប្ត្ោម្ធម្ប៌ ុសណា្្ះ ែូសចនះ
ៃមមជជរូប (រូបប្ែែសៃើត្អាំរីៃមម មានៃសុែៃមម និងអៃុសែៃមម) មិនរត្ូវបាន
រាប់ចូែៃនុងពាៃ្យថា វិាក សនះសទ ។
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១.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ចកខវុិញ្ញញ ណំ អកសុលវិបាកចិតតំ

ចៃេុវិញ្ញ្ណ ជាអៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយឧសបកាខ្សវទ  (ស ើញរូបមិនែអ)

។

ចៃេុវិញ្ញ្ណ សៃើត្រត្ង់ ចៃេុបស្ទរូប សធវើទស្សនៃិចច
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កនុង្អដ្ឋកថាសចមាម្ហវិចោទនី ចពាលថា៖
ចកខ ុ< ចកខេិ ស័រទ មានអត្ថថា សប្មតង , សទើបសពាែថា ចកខេិ រូបំ វិភាតវ
េីេិ = ចកខុ ប្របថា ធមមជាត្ិប្ែែស ្្ះថា ចកខុ សរពាះអត្ថថា របាប់ គឺ សម្
ប្ត្ងនូវរូបឲ្យរបាៃែច្ាស់ ។
ពាៃ្យថា ចកខុសាំសៅែែ់ ប្ភនៃ ឬប្ៃវប្ភនៃ សោយបរមត្ថសាំសៅែែ់ ចៃេុ
របស្ទរូប, ពាៃ្យថា ព្បសាទសាំសៅែែ់ ភារថាល្របស់មហាភូត្រូប ប្ត្មិន
ប្មនមហាភូត្រូបសទ ។
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វចនត្ថៈ របស់ចកខុវញិ្ញ្ណ ចកខុសមឹ តិសោសិេំ វិញ្ញោណ=ំចកខុវិញ្ញោណំ
ប្របថា វិញ្ញោណំ រីចិត្ត តិសោសិេំ ប្ែែអារស័យ ចកខុសមឹ ៃនុងចៃេុបស្ទរបូ
ចកខុវិញ្ញោណំ ស ្្ះថា ចៃេុវិញ្ញ្ណ ។ ចៃេុវិញ្ញ្ណសនះ ជាវិញ្ញ្ណម្្យង្
ប្ែែអារស័យនឹងចៃេុវត្ថុ (ប្ភនៃ) សៃើត្ស ើងសែើម្បីែឹងនូវរូបារមមណ៍ជាែៃេ
ណៈ ែូចមានពា្យបាែីថា ចកខុតិសោសិេរូបវិជាតតលកខណំ ចកខុ
វិញ្ញោណំ ។



ចៃេុវិញ្ញ្ណ សៃើត្ស ើងអារស័យសហត្ុ ៤យយ្ង
•មានចៃេុបស្ទសៅែអ មិនទន់ប្បៃធាល្យ
•មានរូបឆលងកាត្់គនលង
•អារស័យមានរនលឺ
•មានមនសិការៃនុងការសមើែ
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២.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ដោតវិញ្ញញ ណំ អកសុលវិបាកចិតតំ

សស្ត្វិញ្ញ្ណ ជាអៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយឧសបកាខ្សវទ  

(ឮសាំស ងមិនែអ)។

សស្ត្វិញ្ញ្ណ សៃើត្រត្ង់ សស្ត្បស្ទរូប សធវើសវនៃិចច
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សស្ត្ សាំសៅែែ់ រត្សចៀៃ, សោយបរមត្ថសាំសៅែែ់ ចសារបសាទរូប ជារូប

ប្ែែទទួែការប ះខ្ទប់នងឹសាំស ង ចសារបសាទរូបស ះ សៅរត្ង់ៃណាត្ែ

ខាងៃនុងរត្សចៀៃ ជាបចច័យឲ្យចិត្តបានឮសាំស ង ចិត្តសនះជាវិបាៃ សៅថា 

សស្ត្វិញ្ញ្ណ ។
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វចនត្ថៈ របស់សស្ត្វិញ្ញ្ណ តោេសមឹ តិសោសិេំ វញិ្ញោណតេិ=តោេ
វិញ្ញោណំ ។ វិញ្ញោណំ រីចិត្ត តិសោសេិំ ប្ែែអារស័យ តោេសមឹ ៃនុង
សស្ត្បស្ទរូប តោេវិញ្ញោណំ ស ្្ះថា ចសារវិញ្ញ្ណ ។ សស្ត្
វិញ្ញ្ណសនះ ជាវិញ្ញ្ណម្្យ្ងប្ែែអារស័យនឹងសស្ត្វត្ថុ (រត្សចៀៃ) សៃើត្
ស ើងសែើមប្ីែឹងនូវរូបារមមណជ៍ាែៃេណៈ ែូចមានពា្យបាែីថា តោេតិសោសិេ
រូបវិជាតតលកខណំ ចកខុវិញ្ញោណំ ។
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សស្ត្វិញ្ញ្ណ សៃើត្ស ើងអារស័យសហត្ុ ៤ យយ្ង

➢ មានសស្ត្បស្ទសៅែអ

➢ មានសាំស ងឆលងកាត្់គនលង 

➢ អារស័យនឹងអាកាស (រំញ័រ)

➢ មានមនសិការៃនុងការស្ត្ប់
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៣.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ោនវិញ្ញញ ណំ អកសុលវិបាកចិតតំ

ឃានវិញ្ញ្ណ ជាអៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយឧសបកាខ្សវទ  (ធុាំៃលិ

មិនែអ)។

ឃានវិញ្ញ្ណ សៃើត្រត្ង់ ឃានបស្ទរូប សធវើឃាយនៃិចច
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ោនៈសាំសៅែែ់ រចមុះ, ប្ត្សោយបរម្រថសាំសៅែែ់ ឃានបសាទរូប ជាស
ភារថាល្ក្នមហាភូត្រូប សរមាប់ប ះខ្ទប់នឹងៃលនិ ។
វចនត្ថ របស់ឃានវញិ្ញ្ណឃាតសមឹ តិសោសិេំ វញិ្ញោណតេ=ិតោេវិញ្ញោ
ណំ ។ វិញ្ញោណំ រីចិត្ត តិសោសិេំ ប្ែែអារស័យ ឃាតសមឹ ៃនុងឃាន
បស្ទរូបឃាតវិញ្ញោណំ ស ្្ះថាឃានវញិ្ញ្ណ ។ឃានវញិ្ញ្ណសនះ ជា
វិញ្ញ្ណម្្ យ្ងប្ែែអារស័យនឹងឃានវត្ថុ (រចមុះ) សៃើត្ស ើងសែើម្បីែឹងនូវរូបារមម
ណ៍ជាែៃេណៈ ែូចមានពា្យបាែីថាឃាតតិសោសិេរបូវិជាតតលកខណំ
ចកខុវិញ្ញោណំ ។



ឃានវិញ្ញ្ណ សៃើត្ស ើងអារស័យសហត្ុ
•មានឃានបស្ទសៅែអ មិនទន់ប្បៃធាលយ
•មានៃលិនឆលងកាត្់គនលង
•អារស័យខ្្យែ់(វាសយ)
•មានមនសិការជាសហត្ុជិត្
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ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ សៃើត្រត្ង់ ជិវាហ្បស្ទរូប សធវើស្យនៃិចច

៤.ឧដបក្ខខ សហគ្ត ំជ្ឈិវាហ វិញ្ញញ ណំ អកសុលវិបាកចិតតំ
ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ ជាអៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយឧសបកាខ្សវទ  (ែឹងរសមិនែអ)។
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ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ សៃើត្រត្ង់ ជិវាហ្បស្ទរូប សធវើស្យនៃិចច
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វចនត្ថ របស់ជិវាហ្វញិ្ញ្ណ ជ្ឈិវហសមឹ និសសតិំ វិញ្ញញ ណនតិ=ជ្ឈិវាហ វញិ្ញញ ណំ ។

វិញ្ញញ ណំ រីចិត្ត និសសតិំ ប្ែែអារស័យ ជ្ឈិវហសមឹ ៃនងុជិវាហប្ស្ទរូប ជ្ឈិវាហ

វិញ្ញញ ណំ ស ្្ះថា ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ ។ វិញ្ញ្ណប្ែែអារស័យជិវាហ្វត្ថុសៃើត្ស ើង

ស ្្ះថា ជិវាហ្វិញ្ញណ្ ។ ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ សនះជាវិញ្ញ្ណម្្យ្ងប្ែែអារស័យជិវាហ្

វត្ថុ (អណាត្ត្) សៃើត្ស ើង សែើម្បីែឹងរសជាែៃេណៈ ែូចមានបាែីថា ជ្ឈិវាហ

និសសតិរសវិជ្ជននលកខណំ ជ្ឈិវាហ វិញ្ញញ ណំ ។
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ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ សៃើត្ស ើងអារស័យសហត្ុ
•មានជិវាហ្បស្ទសៅែអ មិនទន់ប្បៃធាល្យ
•មានរសឆលងកាត្់គនលង
•អារស័យសាំសណើម (អាសបា)
•មានមនសិការជាសហត្ុជិត្ 215
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៥.ទុកខសហគ្តំ ក្ខយវិញ្ញញ ណំ អកសុលវិបាកចិតតំ

កាយវិញ្ញ្ណ ជាអៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយទុៃេសវទ  (ែឹង

សផ្ែឋរវមិនែអ)។
កាយវិញ្ញ្ណ សៃើត្រត្ង់ កាយបស្ទរូប 

សធវើ្ុសនៃិចច គឺៃិចចប ះខ្ទប់ែឹង រឹង ទន់ ស្ត្

រត្ជាៃ់ ត្ឹង ៃសរមើៃ (សវៀរអាសបាធាត្)ុ
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បទថា ទុកខសហគ្តំ
ទុកខមានវិគគហថាកុចឆិេំ ហុ្វោ ខតេិកាយកសុខំ ទុកខំ ។
(យាំ សភាសវា រីសភាវៈឯណា) កចុាិតំ ហុតាវ ជាសភាវៈប្ែែបណឌតិ្គួរ

សខ្ពើម ខនតិ រប្មងជីៃរំសែើង ក្ខយកសខុំ នូវសសចៃតសីុខ្្លូវកាយ (ឥតិ
សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ) (តំ រីសភាវៈស ះ) ទុកខំ ស ្្ះថា ទុកខ (សភាវៈប្ែែ
បណឌិត្សខ្ពើមប្ត្ងជៃីរំសែើងនូវសសចៃតសីុខ្្លូវកាយ) ។ មាននយ័ថា ខ្ណៈ
ប្ែែទុៃេសវទ សៃើត្ស ើងសុខ្សវទ រប្មងមិនមានឱកាសនឹងសៃើត្បានស ើយ
ែូសចនះសទើបមានស ្្ះថា ជីៃរំសែើងនូវសសចៃតីសុខ្ ។ សសចៃតីទុកខសនះមានរីរ
យយ្ង គឺកាយិកទុកខ និងមានសិកទុកខ (ចចរសិកទុកខ) ។
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កាយិកទុកខ និងមានសិកទកុខ (សចត្សិៃទុៃេ) បណាត្ទុៃេទាំង ២ យយ្ង
សនះៃនុងទីសនះ សាំសៅយៃការទទួែរង ឬប ះទងគិចខាង្លូវកាយគឺកាយិៃទុៃេ
សទើបសរែប្ែែកាយវិញ្ញ្ណចតិ្តសៃើត្ស ើង សោៃភាជ្បជ់ាមួយនឹៃកាយិៃទុៃេ
សោយសពាែថា ទកុសហគ្តំ ក្ខយវញិ្ញញ ណំ ។ ចាំប្ណៃឯ ចោម្នស្ស
ចវទោ ប្ែែរបៃបជាមយួសទសមូែចិត្តវិញ សៅថា មានសកិទុកខៃ៏បាន
ចចរសិកទុកខៃ៏បាន ។
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កាយវិញ្ញ្ណ សៃើត្ស ើងអារស័យសហត្ុ ៤ 

➢ មានកាយបស្ទសៅែអ មិនទន់ប្បៃធាល្យ

➢ មានអារមមណ៍(សផ្ែឋរវៈ) មៃប ះខ្ទប់ 

➢ អារស័យបឋវី (ធាត្ុែី) 

➢ មានមនសិការ ជាសហត្ុជិត្
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៦.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ម្ដន្ធធាតុ អកសុលវិបាកចិតតំ
(ឬ ឧដបក្ខខ សហគ្តំ សម្បដ្ិចានាចតិតំ)
មស ធាត្ុ ជាអៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយឧសបកាខ្សវទ  ។

សៃើត្រត្ង់ ហទយវត្ថុ សធវើសម្បែិចេននៃិចច

(គឺៃិចចទទួែែឹងអារមមណ៍ាមទវ្រ ៥)

សម្បែិចេននៃិចច ៃិចចទទួែយៃនូវអារមមណ៍

ប ទ្ប់រី ទវិបញ្ចវិញ្ញ្ណ ១០ ។
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១.សរពាះបស្ទរូប មិនទន់ប្បៃធាល្យ

២.មានអារមមណ៍ ៥ មៃកាន់គនលង

៣.អារស័យហទយវត្ថុ

៤.មានមនសិការៈជាសហត្ុជិត្ ។

ដហតុឲ្យដកើតម្ដន្ធធាតុ ៣ ោន ៤ យ៉ា ង្

សម្បដ្ិចានា ំ< ស ំររម បដ្ិ ចាំសពាះ ឥចានាំ របាថា្្

កាែចៃេុវិញ្ញ្ណជាសែើមរែត្់សហើយ សម្្បដ្ិចឆននចិត្តសនះ ៃ៏ទទួែអារមមណ៍ត្រី

ចៃេុវិញ្ញ្ណស ះ ។ 
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៧.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ អកសុលវិបាកចិតតំ

(ឬ ឧដបក្ខខ សហគ្តំ សនតីរណចិតតំ)

មស វិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាអៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយឧសបកាខ្សវទ  ។
មស វិញ្ញ្ណធាត្ុ សៃើត្រត្ង់ ហទយវត្ថុ សធវើៃិចច ៥

ៃិចច ២ ៃនុងទវ្រ សនតីរណៃិចច និង ត្ទែមពណៃិចច

ៃិចច ៣ សរ្ទវ្រ បែិសនធិៃិចច ភវងគៃិចច និង ចុត្ិៃិចច (ៃនុង

អបាយភូមិ ៤ )
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សនតីរណចិត្ត ពាៃ្យថា សនតីរណ : ការរិ រណា ឬ ការរិនិត្្យរិច័យ 

(អារមមណ៍) ចិត្តប្ែែរិ រណាអារមមណ៍សនះ ជាអសហត្ុៃវិបាៃចិត្ត សធវើៃិចច

រិ រណាអារមមណ៍ប្ែែសៃើត្ស ើងាមទវរទាំង ៦ ។

ចបើសម្្បដ្ិចឆននចិរត ទទួែអនិោឋ្នរមមណ ៍សនតីរណចិរតសនតីរណចិរតប្ែែ

ជាអៃុសែវិបាៃៃ៏សៃើត្ស ើងរិ រណាអារមមណ៍ស ះ សបើសម្្បដ្ិចឆននចិរត 

ទទួែឥោឋ្រមមណ៍ សនតីរណចិរតប្ែែជាៃុសែវិបាៃ ៃ៏រិ រណាអារមមណ៍

ប្ែែជាឥោឋ្រមមណ៍ស ះ ។
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ត
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អ.អតី្ត្ភវងគ ភវងគៃនលង
ច.ភវងគចែនៈ ភវងគញ័រ
ទ.ភវងគុប្បសចេទៈ ផ្ត្ច់ប្ខ្្សភវងគ
អា.អាវជចនៈ រាវរៃអារមមណ៍
ចៃេ.ុចៃេុវិញ្ញ្ណ ស ើញរូប
សស្.សស្ត្វិញ្ញ្ណឮសាំស ង
ឃា.ឃានវិញ្ញ្ណ ែឹងៃលឹន
ជិ.ជិវាហវិញ្ញ្ណ ែឹងរស
កា.កាយវិញ្ញ្ណ ែឹងសផ្ែឋរវ
ស.សម្បែិចេននៈ ទទួែអារមមណ៍រី
បញ្ជទវ្រ

តី្.សនតីរណៈ រិ រណាអារមមណ៍
សវា.សវាែឋវនៈ កាត្់ៃតីអារមមណ៍
ជ.ជវនៈ សស្យអារមមណ៍ ឬសទុះសៅកាន់
អារមមណ៍
ភ.ភវងគុប្ាទ ចិត្តធាល្ៃ់ចុះកាន់ភវងគ
ទ.ត្ទែមពណៈ សាងយៃអរមមណ៍ាមទវ្រ
ទាំង៦
ចុ.ចុតិ្
បែិ.បែិសនធិ
ម.មស ទវ្រាវជជន ៃិចចរាវរៃអារមមណា៍មស ទវ្រ
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អ ច ទ អា ឃា ស តី្ វ ជ ជជ ជ ជ ទ ទ ភភ
ជិ
កា

សស្
ចៃេុ

ជ ជ

ទច ម ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទ ភ ភ

អាយុរបស់រូបសសមើនឹង ១៧ ខ្ណៈចិត្ត
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អ ច ទ អា ឃា ស តី្ វ ជ ជជ ជ ជ ទ ទ ភភ ចុ បែិ អ

ជិ
កា

សស្
ចៃេុ

ជ ជ ភ ភ

វិងីបែិបាទៃមនសិការ ជាបាទ ឬជាសរគឿងរទក្នវីងីចិត្តាមបញ្ចទវ្រ

ទច ម ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទ ភ ភ

ជវនបែិបាទៃមនសិការ ជាបាទ ឬជាសរគឿងរទក្នជវន
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អសហត្ុៃៃុសែវិបាៃចិត្ត គឺជាចិត្តប្ែែជាវិបាៃរបស់មហាៃុសែចិត្ត ៨ 
ែួង ឬថាជា្ែែ៏ឆអិនរបស់ៃុសែៃមមមាន ៨ ែួង ។
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១.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ចកខវុិញ្ញញ ណំ កសុលវិបាកចិតតំ
២.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ដោតវិញ្ញញ ណំ កសុលវិបាកចិតតំ
៣.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ោនវិញ្ញញ ណំ កសុលវិបាកចិតតំ
៤.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ជ្ឈិវាហ វិញ្ញញ ណំ កសុលវិបាកចិតតំ
៥.សខុសហគ្តំ ក្ខយវិញ្ញញ ណំ កសុលវិបាកចិតតំ
៦.ឧដបក្ខខ សគ្តំ ម្ដន្ធធាតុ កសុលវិបាកចិតតំ (ឧដបក្ខខ សហគ្តំ សម្បដ្ិចានាចិតតំ) 
៧.ដោម្នសសសហគ្តំ ម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ អដហតុកកសុលវិបាកចិតតំ (ដោម្នសស
សហគ្តំ   សនតីរណចិតតំ)
៨.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ អដហតុកកសុលវិបាកចិតតំ (ឧដបក្ខខ សហគ្
តំ សនតីរណចិតតំ) ។
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កាមាវចរៃុសែវិបាៃ មាន ១៦ ែួង គឺអសហត្ៃុៃុសែវិបាៃ ៨ ែួង និង
សសហត្ុៃៃុសែវិបាៃ ៨ ែួង ។ ៃនុងទីសនះ ជាវារៈក្នការរន្យែ់សសចៃតរីបស់
អសហត្ុៃៃុសែវិបាៃ ៨ ែួង បនតរីអៃុសែវិបាៃ ៧ ែួង ាមប្ែែសពាែ
សហើយស ះ ។ ឬបចចបុ្បននជាត្ិ សោយសចត្ ៃុសែស ះ មានៃមាល្ាំងសខ្ា្យ
សទើបឲ្យ្ែៃនុងបវត្តិកាែ (កាែប្ែែៃាំរុងរស់សៅ) ។

អសហត្ុៃៃុសែវិបាៃ ៨ ែួងសនះ សៃើត្អាំរសីចត្ ៃនងុមហាៃុសែចិត្ត
ប្ែែខ្លួនសធវើទុៃសហើយៃនុងអត្តី្ជាត្ិ ។
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អដហតុកវិដសសន- សួរថា សត្ើសហត្ុអវីបានជាសៅៃនងុបាឋៈចងុបញ្ចប់
ក្នអៃុសែវិបាៃ រុាំមានោៃ់បទវិសសសនៈថា អចហរុក ថា អដហតុក
អកសុលវិបាកចិតតំ ែូចៃនងុអសហត្ុៃៃសុែវិបាៃ? សឆលើយថា សរពាះសៅៃនុង
អកុសលវិាក រុាំមានសសហត្ុៃអៃសុែវិបាៃស ើយ ប្ត្ចាំប្ណៃៃុសែវិបាៃ
វិញ មានទាំងអសហត្ុៃៃុសែវិបាៃ និងសសហត្ុៃៃុសែវិបាៃ សទើបសោៃមិន
ោៃ់បទវិសសសនៈថា អដហតុកំ ។
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១.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ចកខវុិញ្ញញ ណំ កសុលវិបាកចតិតំ
ចៃេុវិញ្ញ្ណ ជាៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយ ឧសបកាខ្សវទ  
(ស ើញរូបែអ) ។

❖ ចៃេុវិញ្ញ្ណ សៃើត្រត្ងច់ៃេុបស្ទរូប សធវើទស្សនៃិចច
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១.អសម្ភិនាតាត  ចកខសុស សរពាះចៃេុបស្ទមិនទន់ប្បៃធាល្យ
២.អាបាថគ្តតាត  របូានំ សរពាះរូបមៃកាន់គនលងក្នចៃេបុស្ទ
៣.អាដោកសនាិសសតិំ អារស័យរនលឺ
៤.ម្នសកិ្ខរដហតុកំ មានមនសិការៈជាសហត្ុជិត្

ដហតុឲ្យដកើតចកខវុិញ្ញញ ណ ២ ោន ៤ យ៉ា ង្
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២.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ដោតវិញ្ញញ ណំ កសុលវិបាកចតិតំ
សស្ត្វិញ្ញ្ណ ជាៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយ ឧសបកាខ្សវទ  (ឮ
សាំស ងែអ) ។

❖ សស្ត្វិញ្ញ្ណសៃើត្រត្ង់ សស្ត្បស្ទរូប សធវើសវនៃិចច
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១.អសម្ភិនាតាត  ដោតសស សរពាះសស្ត្បស្ទមិនទន់ប្បៃធាល្យ

២.អាបាថគ្តតាត  សោា នំ សរពាះសាំស ងមៃកាន់គនលងក្នសស្ត្បស្ទ

៣.អាក្ខសសនាិសសតិំ អារស័យអាកាស(រំញ័រ)

៤.ម្នសកិ្ខរដហតុកំ មានមនសិការៈជាសហត្ុជិត្ ។

ដហតុឲ្យដកើតដោតវិញ្ញញ ណ ២ ោន ៤ យ៉ា ង្
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៣.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ោនវិញ្ញញ ណំ កសុលវិបាកចិតតំ
ឃានវិញ្ញ្ណ ជាៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយ ឧសបកាខ្សវទ  (ធាំ
ៃលិនែអ) ។

❖ឃានវិញ្ញ្ណសៃើត្រត្ង់ ឃានបស្ទរូប សធវើឃាយនៃិចច
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១.អសម្ភិនាតាត  ោនសស សរពាះឃានបស្ទមិនទន់ប្បៃធាល្យ

២.អាបាថគ្តតាត  គ្ន្ធា នំ សរពាះៃលិនមៃកាន់គនលងក្នឃានបស្ទ

៣.វាដយសនាិសសតិំ អារស័យវាសយ(ខ្្យែ់)

៤.ម្នសកិ្ខរដហតុកំ មានមនសិការៈជាសហត្ុជិត្ ។

ដហតុឲ្យដកើតោនវិញ្ញញ ណ ២ ោន ៤ យ៉ា ង្
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៤.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ជ្ឈិវាហ វិញ្ញញ ណំ កសុលវបិាកចិតតំ
ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ ជាៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយ ឧសបកាខ្សវទ  (ែឹង
រសែអ) ។

❖ ជិវាហ្វិញ្ញ្ណសៃើត្រត្ង់ ជិវាហ្បស្ទរូប សធវើស្យនៃិចច
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១.អសម្ភិនាតាត  ជ្ឈិវាហ យ សរពាះជិវាហ្បស្ទមិនទនប់្បៃធាល្យ

២.អាបាថគ្តតាត  រោនំ សរពាះរសមៃកាន់គនលងក្នជិវាហ្បស្ទ

៣.អាដបាសនាិសសតិំ អារស័យអាសបា(ទឹៃ ឬ សាំសណើម)

៤.ម្នសកិ្ខរដហតុកំ មានមនសិការៈជាសហត្ុជិត្ ។

ដហតុឲ្យដកើតជ្ឈិវាហ វិញ្ញញ ណ ២ ោន ៤ យ៉ា ង្
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៥.សខុសហគ្ត ំក្ខយវិញ្ញញ ណំ កសុលវិបាកចតិតំ
កាយវិញ្ញ្ណ ជាៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយ សុខ្សវទ  (ែឹង
សផ្ែឋរវែអ) ។

❖កាយវិញ្ញ្ណសៃើត្រត្ង់ កាយបស្ទរូប សធវើ្ុសនៃិចច (គឺ ៃិចចែឹងរឹង ទន់ 
ស្ត្ រត្ជាៃ់ ត្ឹង ៃសរមើៃ) ។
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ោយចិត្តាព្ធំ ខ្នតតីិ សុខ្ំ ប្របថា ធមមជាត្ិជៃីរំសែើង នូវសសចៃតី
្ឺ ប់្លូវកាយ និង្លូវចិត្ត ស ្្ះថាសុខ ។

ាមវិគគហៈខាងសែើសនះ សុខ្ស ះ កាែសបើជាកាយិកសុខប្ត្ងជៃីរំសែើង
នូវកាយិៃទុៃេ សហើយសស្មនស្សសវទ សពាែគឺសចត្សិៃសខុ្ប្ត្ងជៃីរំសែើង
នូវសទមនស្សសវទ ប្ែែជាសចត្សិៃទុៃេ ។ សរែប្ែែកាយវិញ្ញ្ណចិត្តសៃើត្
ស ើង សោៃសពាែថា សខុ្សហគតំ ោយវិញ្ញាណំ សរពាះរបររឹត្តសៅ
មួយអសនលើសោយកាយិកសុខចវទោ ។

សខុសហគ្តំ ក្ខយវិញ្ញញ ណំ
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១.អសម្ភិនាតាត  ក្ខយសស សរពាះកាយបស្ទមិនទន់ប្បៃធាល្យ

២.អាបាថគ្តតាត  ដោដ្ាព្វវ នំ សរពាះសផ្ែឋរវមៃកាន់គនលងក្នកាយបស្ទ

៣.បឋវីសនាិសសតិំ អារស័យបឋវី (ែី ,រឹង ទន់)

៤.ម្នសកិ្ខរដហតុកំ មានមនសិការៈជាសហត្ុជិត្ ។

ដហតុឲ្យដកើតក្ខយវិញ្ញញ ណ ២ ោន ៤ យ៉ា ង្
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៦.ឧដបក្ខខ សគ្តំ ម្ដន្ធធាតុ កសុលវិបាកចតិតំ (ឧដបក្ខខ សហ
គ្តំ សម្បដ្ិចានាចតិតំ) ។
មស ធាត្ុ ជាៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយ ឧសបកាខ្សវទ  ។

❖ មស ធាត្ុ សៃើត្រត្ង់ ហទយវត្ថុរូប 
សធវើសម្បែិចេននៃិចច (គឺ ៃិចចទទួែែឹងអារមមណ៍ាមទវ្រ ៥ ) ។
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១.អសម្ភិនាតាត  បោទសស សរពាះបស្ទរូប មិនទន់ប្បៃធាល្យ

២.អាបាថគ្តតាត  បញ្ញច រម្មណានំ មានអារមមណ៍ ៥ មៃកាន់គនលង

៣.ហទយសនាិសសតិំ អារស័យហទយវត្ថុ

៤.ម្នសកិ្ខរដហតុកំ មានមនសិការៈជាសហត្ុជិត្ ។

ដហតុឲ្យដកើតម្ដន្ធធាតុ ៣ ោន ៤ យ៉ា ង្
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៧.ដោម្នសសសហគ្តំ ម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ អដហតុកកសុល
វិបាកចិតតំ (ឬ ដោម្នសសសហគ្តំ សនតីរណចិតតំ) ។
មស វិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាអសហត្ុៃៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយ 
សស្មនស្សសវទ  ។
❖ មស វិញ្ញ្ណធាត្ុ សៃើត្រត្ង់ ហទយវត្ថុរូប សធវើៃិចច ២ គឺ៖
• សនតីរណៃិចច និង ត្ទែមពណៃិចច ។
• សនតីរណៃិចច ៃិចចរិ រណានូវអារមមណ៍ាមទវ្រទាំង ៥
• ត្ទែមពណៃិចច ៃិចចសាងនូវអារមមណ៍ាមទវ្រ ៦
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៨.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ អដហតុកកសុល
វិបាកចិតតំ (ឧដបក្ខខ សហគ្តំ សនតីរណចិតតំ) ។
មស វិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាអសហត្ុៃៃុសែវិបាៃចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយ 
ឧសបកាខ្សវទ  ។
❖ មស វិញ្ញ្ណធាត្ុ សៃើត្រត្ង់ ហទយវត្ថុរូប សធវើៃិចច ៥ គឺ៖
• ៃិចចសរ្ទវ្រ បែិសនធិៃិចច ភវងគៃិចច និង ចុត្ិៃិចច ។
• ៃិចចៃនុងទវ្រ សនតីរណៃិចច និង ត្ទែមពណៃិចច
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១.អសម្ភិនាតាត  ម្នសស សរពាះមស  មិនទន់ប្បៃធាល្យ

២.អាបាថគ្តតាត  ធោម រម្មណានំសរពាះមានធមា្្រមមណ៍ ៥ មៃកាន់គនលង

៣.ហទយសនាិសសតិំ អារស័យហទយវត្ថុ

៤.ម្នសកិ្ខរដហតុកំ មានមនសិការៈជាសហត្ុជិត្ ។

ដហតុឲ្យដកើតម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ ោន ៤ យ៉ា ង្
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អារម្មណ៍ ២ យ៉ា ង្
១.អនិោឋ្រមមណ៍ អារមមណ៍មិនែអ ឬ មិនជាទីរបាថា្្

មជ្ឈត្តឥោឋ្រមមណ៍
២.ឥោឋ្រមមណ៍

អត្ិឥោឋ្រមមណ៍
➢ អៃុសែវិបាៃចិត្ត ៧ របៃបសោយសវទ  ២ គឺៈ ឧសបកាខ្សវទ  
និង ទុៃេសវទ  ប្ត្ងែឹងអនិោឋ្រមមណ៍

➢ អសហត្ុៃៃុសែវិបាៃចិត្ត ៨ របៃបសោយសវទ  ៣ គឺ៖ សុខ្
សវទ  សស្មនស្សសវទ និង ឧសបកាខ្សវទ  ។ 
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អដហតុកកិរយិចិតត ៣  ដ្ួង្
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១.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ម្ដន្ធធាតុ កិរយិចិតតំ (បញ្ចោវ ោវជ្ឈាន)

២.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ កិរយិចិតតំ (ម្ដន្ធោវ ោវជ្ឈាន)

៣.ដោម្នសសសហគ្តំ ម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ កិរយិចិតតំ (ហសតិុបាទចិតតំ) 

។
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ពាៃ្យថា ៃិរិយ គប្បីរជាបថា ចិត្តស ្្ះថា កិរិោ សរពាះរត្ឹមប្ត្ជា
ៃិរិយសធវើៃនុងៃចិចស ះៗ ប្ត្ម្្យង្ សោយមិនមាន្ែក្នៃិរិយសធវើស ះ ែូច
ៃុសែ ឬអៃុសែស ើយ សរពាះមិនមានសភាវៈជាៃមមប្ែែនងឹញា ្ាំងវិបាៃឲ្យ
សៃើត្សោយបការទាំងរងួបានស ើយ ទាំងមនិប្មនជា្ែរបស់ៃមមណាមយួ
ែូចរួៃវិបាៃចិត្តស ើយ ។

ៃិរិយចិត្តមាន ២ រួៃ គឺសចហរុកកិរោិចិរត និងអចហរកុកិរិោចរិត សៅ
ៃនុងទីសនះររះអនុរុទធ្ រ្យ សោៃរបាថា្្ឲ្យអនៃសៃិ្ាទាំងឡាយ សិៃ្ាអាំរី
អសហត្ុៃៃិរិយជាមុនាមសមគរួែែ់ អសហត្ុៃចិត្ត ។
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១.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ម្ដន្ធធាតុ កិរយិចិតតំ
មស ធាត្ុ ជាៃិរិយចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយឧសបកាខ្សវទ  ។
➢ មស ធាត្ុៃិរិយចិត្ត សៃើត្រត្ង់ ហទយវត្ថុរូប សធវើ អាវជជនៃិចច (ៃិចចរាវ
រៃអារមមណ៍ាមបញ្ចទវ្រ) ។

➢ ចិត្តសនះមានត្ួ ទសីាំខាន់ ជួយគ្ាំរទវិងីចិត្តាមបញ្ចទវ្រ សៅថា វិងី
បែិបាទមនសិការ ។
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ចិត្តប្ែែស ្្ះថា បញ្ចទវ្រាវជជនៈ សរពាះអត្ថថា រំរឹង គឺ នឹៃែែ់
អារមមណ៍ប្ែែប ះនឹងទវ្រទាំង ៥ មានចៃេុទវ្រជាសែើម មិនឲ្យចិត្តរបររឹត្ត
សៅសោយភវងគ សហើយបស្អ្នសៅ សែើម្បីភារជាវិងី សៅថាៃិរិយអសហត្ុៃ
មស ធាត្ុ ។



3/7/2023 256

អ ច ទ អា ឃា ស តី្ វ ជ ជជ ជ ជ ទ ទ ភភ ចុ បែិ អ

ជិ
កា

សស្

ចៃេុ

ជ ជ ភ ភ

វិងីបែិបាទៃមនសិការ ជាបាទ ឬជាសរគឿងរទក្នវីងីចិត្តាមបញ្ចទវ្រ

ចិត្តសនះ មានត្ួ ទី
សាំខាន់ជួយគ្ាំរទវិងី
ចិត្តាម បញ្ចទវ្រ សៅ
ថា វិងីបែិបាទ
ៃមនសិការ

សបើសៃើត្ាមចៃេុទវ្រ សៅថា ចៃេុទវ្រាវជជនៃិចច
សបើសៃើត្ាមសស្ត្ទវ្រ សៅថា សស្ត្ទវ្រាវជជនៃិចច
សបើសៃើត្ាមឃានទវ្រ សៅថា ឃានទវ្រាវជជនៃិចច
សបើសៃើត្ាមជិវាហ្ទវ្រ សៅថា ជិវាហ្ទវ្រាវជជនៃិចច
សបើសៃើត្ាមកាយទវ្រ សៅថា កាយទវ្រាវជជនៃិចច
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២.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ កិរយិចិតតំ
មស វិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាៃិរិយចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយឧសបកាខ្សវទ   
(មស ទវ្រាវជជនចិត្តាំ) ។
➢ មស វិញ្ញ្ណធាត្ុៃិរិយចិត្ត សៃើត្រត្ង់ ហទយវត្ថុរូប សធវើៃិចច ២៖
▪ សវាែឋវនៃិចច ៃិចចៃាំណត្់ ឬ កាត្់ៃតីអារមមណ៍ ាមបញ្ចទវ្រ ។
▪ មស ទវ្រាវជជនៃិចច ៃិចចរាវរៃអារមមណ៍ាម មស ទវ្រ ។
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ភវងគចតិ្ត ជាអននតរប្បចច័យ ែែ់អាវជជនចតិ្ត ។ ប្ែែស ្្ះថា មស ទវ្រ
សរពាះជារចៃ្លូវក្នការសៃើត្ស ើងរបសវ់ិងីទាំងឡាយ ។ ចិត្តប្ែែស ្្ះថា
មស ទវ្រាវជជនៈ សរពាះអត្ថថា រំរឹងែែ់អារមមណ៍ប្ែែមៃកានគ់នលងមស ទវ្រ
សោយអាំណាចក្នអារមមណ៍ប្ែែបានស ើញ ឮ ែឹង ជាសែើម ឬ បស្អ្នសៅ
សោយន័យប្ែែសពាែសហើយស ះឯង សៃើត្ររមនងឹឧសបកាខ្ប្ែែជាៃិរិយ
អសហត្ុៃមស វិញ្ញ្ណធាត្ុ, មស ទវ្រាវជជនចតិ្តសនះឯង សៅថា សវាែឋរវនចតិ្ត
សរពាះអត្ថថា រប្មងៃាំណត្់អារមមណ៍ ាមប្ែែសញ្ជឹងគតិ្សហើយ ៃនុងទវ្រទាំង ៥
។
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ច ទ អា ឃា ស តី្ វ ជ ជជ ជ ជ ទ ទ ភភ ចុ បែិ អ

ជិ
កា

សស្
ចៃេុ

ជ ជ ភ ភ

ទច ម ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទ ភ ភ

ជវនបែិបាទៃមនសិការ ជាបាទ ឬជាសរគឿងរទក្នជវន

វិងិបែិបាទៃមនសិការ ជាបាទ ឬ ជាសរគឿងរទក្នវិងីចិត្ត
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៣.ដោម្នសសសហគ្តំ ម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ អដហតុកកិរយិចិតតំ   
(ហសតិុបាទចិតតំ) ។
មស វិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាអសហត្ុៃៃិរិយចិត្ត សៃើត្ស ើងររមសោយសស្មនស្ស
សវទ   (ជាចិត្តញា ្ាំងការញញឹមរបស់ររះអរហនត ឲ្យសៃើត្ស ើង សរែជួបសហត្ុ
ណាមួយប្បលៃ) ។
➢ មស វិញ្ញ្ណធាត្ុអសហត្ុៃៃិរិយចតិ្ត សៃើត្រត្ង់ ហទយវត្ថុរូប សធវើជវនៃិចច ។
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អ ច ទ អា ឃា ស តី្ វ ជ ជជ ជ ជ ទ ទ ភភ ចុ បែិ អ

ជិ
កា

សស្
ចៃេុ

ជ ជ ភ ភ

ាមបញ្ចទវ្រ

ទអ ច ម ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទ ភ ភ

វិងីបែិបាទៃមនសិការ ជាបាទ ឬជាសរគឿងរទក្នវីងីចិត្ត

ជវនបែិបាទៃមនសិការ ជាបាទ ឬជាសរគឿងរទក្នជវន
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ចិត្តប្ែែស ្្ះថា ហសិត្បុ្ាទៈ សរពាះអត្ថថា ឲ្យសៃើត្ការញញឹម បាន

ែែច់ិត្តប្ែែសៃើត្ស ើង ររមនឹងសស្មនស្សសវទ ប្ែែជាអសហត្ុៃមស 

វិញ្ញ្ណធាត្ុ ប្ែែមានសហត្ុរត្ឹមប្ត្ការរីៃរាយ ៃនុងអារមមណ៍ប្ែែមិនសរគ្ត្

រគ្ត្របស់ររះខ្ីណារសរទាំងឡាយ ។

កាងុ្វិភាវិនីដ្កី្ខ បានដព្វលទុកថា



3/7/2023 263

ហសតិុបាទចិតត-ំ មានវិគគហៈថា ហសតិដម្វ ឧបាដទតីតិ ស
ហតិុបាទំ ប្របថា ចិតតំ រីចតិ្តហសតិដម្វញា ្ាំងការញញឹមប្ត្ម្្យង្ ឧបា
ដទតិ ឲ្យសៃើត្ស ើង ឥតិ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះហសតិបុាទំ ស ្្ះថា ហសិរុ
ប្ាទចិរត ។ ចិត្តទាំងឡាយមានសោភមូែចិត្ត និងកាមសស្ភណៈ ៃ៏អាច
ញា ្ាំងការសសើចញញមឹឲ្យសសើចញញឹមបានប្ែរ ប្ត្ចិត្តទាំងស ះសរ្រីៃចិច គឺការ
ញា ្ាំងការសសើចញញឹម ៃ៏អាចញា ្ាំងៃចិចែក្ទស្្សងសទៀត្ មានកាវិញ្ញត្តិ និងវចីវិញ្ញ
ត្តិជាសែើម្ងប្ែរ ។ ប្ត្ហសិត្ុប្ាទចិត្តវិញ មិនអាចញា ្ាំងៃិចចែក្ទឲ្យសសរមច
បានស ើយ គឺមានប្ត្ៃិចចមួយប ុសណា្្ះ គឺការសសើចញញឹម សទើបសោៃោៃ់ ឯវ
ស័រទ ។
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១.សិត្ៈ ញញឹមមិនស ើញអញ្ច្ញសធវញ ជាការញញឹមរបស់ររះរុទធ

២.ហសិត្ៈ ញញឹមែមមស ើញអញ្ច្ញសធមញ (ររះអរិយៈបុគគែ ៤ និងបុងុជជន)

៣.វិហសិត្ៈ សសើចមានសាំស ងរស្ែៗ (ររះអរិយៈ ៣ និងបុងុជជន)

៤.អតិ្ហសិត្ៈ សសើចមានសាំស ងខាល្ាំង (សៃទ,សស្ា និងបុងុជជន)

៥.ឧបហសិត្ៈ សសើចញ័រកាយ (បុងុជជន)

៦.អវហសិត្ៈ សសើចហូរទឹៃប្ភនៃ (បុងុជជន)

កាងុ្សដុព្វធាលង្ខក រ បានដព្វលក្ខរញញមឹ្ ដសើច ៦ យ៉ា ង្
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១.អសម្ភិនាតាត  ម្នសស សរពាះមស  មិនទន់ប្បៃធាល្យ

២.អាបាថគ្តតាត  ធោម រម្មណានំ សរពាះមានធមា្្រមមណ៍ ៥ មៃកាន់គនលង

៣.ហទយសនាិសសតិំ អារស័យហទយវត្ថុ

៤.ម្នសកិ្ខរដហតុកំ មានមនសិការៈជាសហត្ុជិត្ ។

ដហតុឲ្យដកើតម្ដន្ធវិញ្ញញ ណធាតុ ោន ៤ យ៉ា ង្
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និយម្ ៤ យ៉ា ង្

១.ឧតុនិយម្ និយមរបស់ឧត្ុ
២.ព្ីជ្ឈនិយម្ និយមរបស់រូជ
៣.ចិតតនិយម្ និយមរបស់ចិត្ត 
៤.កម្មនិយម្ និយមរបស់ៃមម
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អារម្មណ៍ និង្វតថុ ជ្ជឧបាោយរបូដ្ូចគ្នា

អារមមណ៍របស់ចតិ្តទាំងឡាយ ៨ ែួង មានចៃេុវិញ្ញណ្ជាសែើម គឺ រូប
សំច ង្ កលិន រស សុទធប្ត្ជាឧបាទយរូប គឺជារូបប្ែែអារស័យនូវមហាភតូ្រូប
សហើយសៃើត្ស ើង ។ ទីអារស័យរបស់ចៃេុវិញ្ញ្ណចិត្តជាសែើម ៃ៏ជាឧបាទយរូប
ប្ែែអារស័យមហាភូត្រូបសហើយសៃើត្ែូចគ្្្ ។មានចកខុវរថុ ចសារវរថុ ឃានវរថុ
ជិវាហ្វរថុ ។
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ក្ខរប៉ាះខាប់គ្នា ននឧបាោយរបូោងំ្ដន្ធះ ន្ធឲំ្យដកើតឧដបក្ខខ ដវទន្ធ
ឧបាទយរូបទាំងស ះឯង មានការប ះទងគចិមនិខាល្ាំង មានសភារសធវើឲ្យ

ការសស្យអារមមណ៍ជាឧសបកាខ្ ឧបមាដ្ូច សាំ ីនិងសាំ បី ះគ្្ម្ិនមានឮ
សាំស ងែូស ្្ះឯង ែូសចនះ ការប ះទងគិចគ្្្សនះ មានសភាររស្ែមនិធៃនធ់ៃរ
សទើបការសស្យអារមមណ៍មនិរបាៃែចា្ស់ សទះៃនុងឥោឋ្រមមណ៍ ឬអនិោឋ្រមមណ៍
ៃ៏សោយ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ ចិត្តទាំងឡាយមាន ៨ ែួង មានចកខុវិញ្ញ្ណ រហូត្
ែែ់ ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ មិនមានការសស្យអារមមណ៍ ជាសុខ្សវទ ទុៃេសវទ ស ើយ
គឺជាឧសបកាខ្សវទ ប ុសណា្្ះ ។
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អារម្មណ៍ និង្វវតថុ របសក់្ខយវិញ្ញញ ណម្ិនដ្ូចគ្នា

សផ្ែឋពាវ្រមមណ៍ ប្ែែជាអារមមណ៍របស់កាយវិញ្ញ្ណ បានែែ់
បឋវី ចរចជា វាចោ ប្ែែជាមហាភូត្រូប ។ ប្ត្ជាទីអារស័យ គកឺាយវរថុ
ជាឧាោយរូប ។
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ក្ខរប៉ាះខាប់គ្នា ននឧបាោយរបូ និង្ម្ោភូតរបូន្ធឲំ្យសខុនិង្ទុកខដវទន្ធ
សផ្ែឋពាវ្រមមណ៍ប្ែែជាមហាភូត្រូបមានៃមាល្ាំងខាល្ាំង សរែប្ែែប ះទងគចិ

នឹងកាយវត្ថុ ប្ែែជាឧបាទយរូប ៃ៏សធវើឲ្យការសស្យអារមមណ៍មានការរបាៃែ
ច្ាសជ់ាង ឧបាទយរូប និងឧបាទយរូប ។ របសិនសបើប ះនឹងឥោឋ្រមមណ៍ ការ
សស្យអារមមណ៍ស ះជាសុខ្សវទ របសិនសបើប ះនឹងអនិោឋ្រមមណ៍ ការសស្យ
អារមមណ៍ស ះជាទៃុេសវទ ។ មានឧបមាែចូជា កាែសបើសយើងោៃ់ត្មកែ់សាំ ី
សៅសែើែុាំស្ើមួយ សហើយសយើងយៃញញួរមៃវាយរីសែើែុាំសាំ ីស ះ ការប ះ
ទងគិចស ះមិន្ប់រត្ឹមសាំ ីស ះស ើយ គឺរប្មងប ះទងគិចែែ់ែុាំស្ើស ះ
សទៀង្ង ។
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ដវទន្ធរបសស់ម្បដ្ិចានចិតត
បញ្ចវិញ្ញណ្ចិត្តទាំងឡាយ ប្ែែអារស័យចៃេុវត្ថុជាសែើម ចាំប្ណៃឯសម្

បែិចេននៈវញិ អារស័យនូវហទយវត្ថុ ។ បញ្ចវិញ្ញ្ណចតិ្តជាឧបការៈែែ់សម្បែិ
ចេននចតិ្ត សោយអាំណាចអននតរប្បចច័យ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ សម្បែិចេននចិត្តប្ែែ
រងឧបការៈរីបញ្ចវិញ្ញ្ណចិត្តប្ែែមានទីអារស័យមិនែចូគ្្្ ៃ៏មិនមានៃមាល្ាំង
ខាល្ាំងែូចចិត្ត ប្ែែរងនូវឧបការៈមានទីអារសយ័ែូចគ្្្ប្ែរ សទើបជាឧសបកាខ្
សវទ ។ ឧបមាែូចជា បុគគែប្ែែមានការជួយសសន្ទ្គ្ះរីសាំណាៃ់បគុគែ
ប្ែែមានទិែឋមិិនែូចគ្្្ និងបគុគែប្ែែមានការជួយសសន្ទ្គ្ះ រីសាំណាៃ់
បុគគែ ប្ែែមានទិែឋែិូចគ្្្ មានៃមាល្ាំងជាង ។ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ សមប្ែិចេនន
ចិត្តរបៃបជាមួយឧសបកាខ្សវទ ប្ត្ម្្ យ្ង ។
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សនតីរណចិតត ៣ ដ្ួង្
សនតីរណចិរត ៣ ែួង អារស័យនឹងហទយវត្ថុែចូ សម្បែិចេននចតិ្តប្ែរ

ែូស ្្ះៃ៏សៃើត្ស ើង ៃនុងទមីិនមានចស លះ្ក្នសម្បែិចេននចិត្ត ឧបមាែូចជា បុគគែ
ប្ែែមានការជួយសសន្ទ្គ្ះរីសាំណាៃ់បុគគែប្ែែមានទិែឋិែចូគ្្្ គឺថា សនតីរ
ណចិត្តមានការទទែួរងនូវឧបការៈរីសាំណាៃស់ម្បែិចេននចិត្ត ប្ែែមានទី
អារស័យ គឺហទយវត្ថុសទើបមានៃមាល្ាំង ។ ែូសចនះ សៅសរែប្ែែសនតីរណចិត្ត
ពាែ់នូវឥែឋមជ្ឈាត្រមមណ៍ ការសស្យអារមមណ៍ស ះជាឧសបកាខ្ ។ ែូសចនះសៅ
សរែប្ែែសនតីរណចិត្តពាែ់នូវអត្ឥិោឋ្រមមណ៍ ការសស្យអារមមណ៍ស ះ ជា
សស្មនស្ស ។
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ចំចណកឯ ៃនុងអធិការក្នអៃុសែវិបាៃចិត្តវិញ អារមមណ៍ប្ែែសៃើត្ស ើង
ជាអនោិឋ្រមមណ៍ប្ត្ប សុណា្្ះ ។ អនិោឋ្រមមណ៍ រុាំអាច ាំឲ្យសៃើត្សស្មនស្សសវទ 
បានស ើយ សហើយៃ៏មនិមានការសៃើត្ស ើងក្នសទមស្សសវទ ប្ែរ រីសរពាះ
សទមនស្សសវទ សនះជាអៃុសែជាត្ិប្ត្ម្្ យ្ង ។

ចំចណកបញ្ចោវោវជជនៈចិរត មានឱកាសសៃើត្ប្ត្មតងប ុសណា្្ះ ។ បញ្ចទវរ្ាវ
ជជនៈចិត្តមានៃមាល្ាំងត្ិចត្ួច សរពាះរងការសធវើឧបការសោយអាំណាចអននតរប្បចច័យ
រីភវងគចិត្តប្ែែមានទីអារស័យែូចគ្្្ ប្ត្បញ្ចទវ្រាវជជនៈស ះឯង មិនសស្យ
នូវរសក្នអារមមណយ៍យ្ងជាៃ់ោៃ់ស ើយ សរពាះការទទួែយៃជាែាំបូងបងអស់
នូវអារមមណ៍ងមី ប្ែែរបាៃែស ើង ៃនុងទីប្ែែមិនមានចស ល្ះក្នភវងគចតិ្ត និង
ៃិរិយ មានឱកាសសៃើត្ស ើងប្ត្មតង ៃនុងការទទួែយៃអារមមណ៍ស ះ ។
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ម្ចោោវ្ោវជជនៈ- មស ទវ្រាវជជនៈចតិ្តៃ៏ម ការកាន់យៃអារមមណែ៍ាំបូង
ែូចបញ្ចទវ្រាវជជនៈចិត្តប្ែរ សរ្រីស ះ មស ទវ្រាវជជនៈចិត្ត មានសភារហាៃ់
ែូចជារវែ់ ឬរបឹងប្របងខាល្ាំង សែើម្បីជារបសយជនៃ៍នុងការឧបការៈឲ្យជវនចតិ្ត
ប្ែែមិនែូចខ្លនួស ះរបររឹត្តសៅបានស ើយ ។ សៅៃនុងបរិាត្រមមណ៍វិងី ខ្ណៈ
សរែប្ែែសែើរត្ួជាសវាែឋរវនៃចិច មានការញា ្ាំងែាំោប់ក្នភវងគចតិ្ត ប្ែែមាន
ែាំោប់មនិែូចគ្្ឲ្យ្សៃើត្ស ើងប្ងមសទៀត្ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះសៅសរែប្ែែខ្លួន
មានការរវែ់សរចើន ៃ៏មិនអាចសស្យអារមមណ៍ណាមួយជាៃោ់ៃ់បានប្ែរ ។
មានន័យថា មស ទវ្រាវជជនៈចិត្ត មិនអាចកាន់យៃអារមមណ៍ជាៃោ់ៃ់ណាមួយ
សរពាះខ្លួរវែ់សរចើន ។ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះសហើយ ៃិរិយកាន់យៃនូវអារមមណ៍ងមីជា
ែាំបូងស ះ របៃបសោយឧសបកាខ្សវទ ម្យ ងប ុសណា្្ះ ។
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អចហរុកចិរត១៨ ម្ិនចម្នជាសម្្បយុរត និង្ម្ិនចម្នជាវិប្បយុរត- សៅៃនងុ
អសហត្ុៃចិត្ត១៨ មិនមានពាៃ្យថា សម្បយុត្ត ឬវិប្បយុត្តស ើយ ។

អចហរុកចិរត១៨ ម្ិនគួរ ជាសសង្ខ្រិក ឬជាអសង្ខ្រិកច ើយ- ជាធមមា
ចិត្តទាំងឡាយមានចៃេុវិញ្ញណ្ចិត្តជាសែើម សទះជាមានស្ខ្រៃតី មិនមានៃតី ៃ៏
មិនមានភារប្បលៃគ្្្ សោយៃមាល្ាំងក្នចិត្តស ើយ ែូសចនះ មិនគួរសពាែថាជាអសង្
ខារិៃ ឬសស្ខ្រិៃចិត្តស ើយ មានន័យថា ស ្្ះថាជាអស្ខ្រិៃ ឬសស្ខ្រិៃ
សរពាះសោយស្រ មានភារប្បលៃគ្្្ក្នៃមាល្ាំង គឺថា អស្ខ្រិៃចតិ្តមានសត្តិ គឺ
ៃមាល្ាំងខាល្ាំងជាងសស្ខ្រិៃចតិ្ត ។
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ច ទ អា ឃា ស តី្ វ ជ ជជ ជ ជ ទ ទ ភភ ចុ បែិ អ

ជិ
កា

សស្
ចៃេុ

ជ ជ ភ ភ

វិថីរបសច់ិតត

អ

ចិត្តរគប់ែួង ជាអននតរប្បចច័យ គឺជាបចច័យសធវើឲ្យចិត្តខ្ណៈប ទ្ប់
សៃើត្ស ើងបនតភាល្ម សរែចិត្តែួងស ះរែត្់សៅ ។ ចិត្តរគប់ែួង
ជាអននតរប្បចច័យ សធវើឲ្យចិត្តែួងប ទ្ប់សៃើត្ស ើង សរៀរចុត្ិចិត្ត
របស់ររះអរហនតប ុសណា្្ះ ប្ែែមិនជាអននតរបប្ចច័យ ។
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១.ទស្សនៃិចច ៃិចចស ើញរូប
២.សវនៃិចច ៃិចចឮសាំស ង
៣.ឃាយនៃិចច ៃិចចែឹងៃលឹន
៤.ស្យនៃិចច ៃិចចែឹងរស
៥.្ុសនៃិចច ៃិចចែឹងសផ្ែឋរវ
៦.អាវជចនៃិចច ៃិចចរាវរៃអារមមណ៍
៧.សម្បែិចេនន ៃិចចទទួែអារមមណ៍រីបញ្ជទវ្រ
៨.សនតីរណៃិចច ៃិចចរិ រណាអារមមណ៍ាម

បញ្ជទវ្រ

៩.សវាែឋវនៃិចច ៃិចចកាត្់ៃតីអារមមណ៍
១០.ជវនៃិចច ៃិចចសស្យអារមមណ៍ ឬសទុះ

សៅកាន់អារមមណ៍
១១.ត្ទែមពណៃិចច ៃិចចសាងយៃអារមមណ៍ាម

ទវ្រទាំង ៦ 
១២.ចុត្ិៃិចច ៃិចចឃាល្ត្ ៃភរ ឬ ស្ល្ប់
១៣.បែិសនធិៃិចច ៃិចចរៃ្ាភរ ឬជាត្ិៃាំសណើត្
១៤.ភវងគៃិចច ៃិចចរៃ្ាភរ ឬជាត្ិៃាំសណើត្
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កិចច ១៤ របសអ់ដហតុកចិតត ១៨

១.ចៃេុវិញ្ញ្ណ ២ សធវើទស្សនៃិចច(ស ើញរូប)
២.សស្ត្វិញ្ញ្ណ២ សធវើសវនៃិចច(ឮសាំស ង)
៣.ឃានវិញ្ញ្ណ ២ សធវើឃាយនៃិចច(ធុាំៃលិន)
៤.ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ ២ សធវើស្យនៃិចច(រសូបរស)
៥.កាយវិញ្ញ្ណ ២ សធវើ្ុស្សនៃិចច(ប ះខ្ទប់សមផស្ស)
៦.សម្បែិចេននចិត្ត ២ សធវើសម្បែិចេននៃិចច(ទទួែបញ្ច្រមមណ)៍
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៧.ឧសបកាខ្សនតីរណចិត្ត ២ សធវើៃិចច ៥

▪ បែិសនធិៃិចច សធវើការបនតៃនុងភរងមី

▪ ភវងគៃិចច សធវើការរៃ្ាភរ

▪ ចុត្ិៃិចច សធវើការឃាល្ត្ ៃភរ

▪ សនតីរណៃិចច សធវើការរិ រណាអារមមណ៍

▪ ត្ទែមពណៃិចច សធវើការទទួែអារមមណ៍ត្រីជវន
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៧.សស្មនស្សសនតីរណចិត្ត ១ សធវើៃិចច 
▪ សនតីរណៃិចច សធវើការរិ រណាអារមមណ៍
▪ ត្ទែមពណៃិចច សធវើការទទួែអារមមណ៍ត្រីជវន
៨.បញ្ចទវ្រាវជជនចិត្ត ១ សធវើអាវជជនៃិចច គឺ ការទទួែបញ្ច្រមមណ៍
៩.មស ទវ្រាវជជនចិត្ត ១ សធវើៃិចច ២ គឺ
▪ អាវជជនៃិចច គឺការទទួែអារមមណ៍ាមមស ទវ្រ
▪ សវាែឋវនៃិចច គឺការៃាំណត្់អារមមណ៍បញ្ចទវ្រ
១០.ហសិត្ុប្ាទចិត្ត ១ សធវើជវនៃិចច ការសស្យអារមមណ៍ សធវើឲ្យសៃើត្

ការញញឹមរបស់ររះអរហនត ។
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ោវ ររបសអ់ដហតុកចិតត ១៨ 
ចៃេុវិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្ាមចៃេុទវ្រ
សស្ត្វិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្ាមសស្ត្ទវ្រ
ឃានវិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្ាមឃានទវ្រ
ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្ាមជិវាហ្ទវ្រ
កាយវិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្ាមកាយទវ្រ
បញ្ចទវ្រាវជជនចិត្ត ១ សៃើត្ាមបញ្ចទវ្រ
សម្បែិចេននចិត្ត ២ សៃើត្ាមបញ្ចទវ្រ
មស ទវ្រាវជជនចិត្ត ១
សនតីរណចិត្ត ៣
ហសិត្ុប្ាទចិត្ត ១

សៃើត្ាមទវ្រទាំង ៦
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វតថុរបសអ់ដហតុកចិតត ១៨
ចៃេុវិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្រត្ង់ចៃេុវត្ថុ
សស្ត្វិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្រត្ង់សស្ត្វត្ថុ
ឃានវិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្រត្ង់ឃានទវត្ថុ
ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្រត្ង់ជិវាហ្វត្ថុ
កាយវិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្រត្ង់កាយវត្ថុ
សម្បែិចេននចិត្ត ២
សនតីរណចិត្ត ៣
បញ្ជទវ្រាវជជនចិត្ត ១
មស ទវ្រាវជជនចិត្ត ១
ហសិត្ុប្ាទចិត្ត ១

សៃើត្រត្ង់ហទយវត្ថុ
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អដហតុកចិតត  ១៨ ជ្ជវិញ្ញញ ណធាតុ ៧ 

➢ ទវិបញ្ចវិញ្ញ្ណ ១០ ជាវិញ្ញ្ណធាត្ុ ៥
➢ សម្បែិចេននចិត្ត ២

ជាមស ធាត្ុ ១
➢ បញ្ចទវ្រាវជជនចិត្ត ១
➢ សនតីរណចិត្ត ៣
➢ មស ទវ្រាវជជនចិត្ត ១ ជាមស វិញ្ញ្នធាត្ុ ១
➢ ហសិត្ុប្ាទចិត្ត ១
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ប្ចកអដហតុកចិតត ១៨ ដដ្ឋយន័យដសសង្ៗ
១.សោយជាត្ិ ជាវិបាៃជាត្ិ ១៥ ជាៃិរិយជាត្ិ ៣
២.សោយភូមិ ជាកាមាវចរភូមិទាំង ១៨ (ៃនុងភូមិ៣០ាមសមគរួ)
៣.សោយសវទ  ជាសុខ្សវទ  ១ ជាទុៃេសវទ  ១ ជាសស្មនស្សសវទ  ២ 

ជាឧសបកាខ្សវទ  ១៤
៤.សោយសហត្ុ ជានសហត្ុ និងជាអសហត្ុៃចតិ្តទាំង ១៨
៥.សោយសម្បយុត្ត ជាវិប្បយុត្តចិត្តទាំង ១៨
៦.សោយស្ខ្រ ជាអស្ខ្រិៃទាំង ១៨
៧.សោយសស្ភណ ជាអសស្ភណចិត្ត
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៨.សោយ ន ជាអ ន
៩.សោយសោៃិយ ជាសោៃិយចិត្ត
១០.សោយៃិចច សធវើៃិចចទាំង ១៤
១១.សោយអារមមណ ទទួែអារមមណ៍បាន ៦
១២.សោយទវ្រ សៃើត្បានទវ្រ ៦
១៣.សោយវត្ថុ សៃើត្បានទាំង ៦ វត្ថុ
១៤.សោយវិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាវិញ្ញ្ណធាត្ុ ៧
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និគម្វចនៈ

ឥរចចវំ សព្វថាបិ អ្ឋាេស អរហតុកចិត្តានិ សម្ត្តានិ

អសហត្ុៃចិត្ត ១៨ ែួង ចប់សោយបរិបូណ៌សហើយ សោយរបការ

ទាំងរួង ៕
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សង្គហោថា
សត្តាកុសលបាោនិ, បុញ្ញបាោនិ អដ្ឋធា

ព្កិយចិត្តានិ តីណីតិ, អ្ឋាេស អរហតុោ ។

អសហត្ុៃចិត្តទាំងឡាយ មាន ១៨ ែួង ែូសចនះ គឺចិត្តជាវិបាៃក្នអៃុសែ

ទាំងឡាយ ៧ ែួង, គឺចិត្តប្ែែជាវិបាៃក្នៃុសែទាំងឡាយ៨ ែួង, គឺៃិរិយ

ចិត្តទាំងឡាយ ៣ ែួង ។  
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រសាភណចិតត 
ជាចិត្តប្ែែមានសស្ភណសចត្សៃិ របែបជាមួយ ជាចិត្តែអ ស្អ្ត្ ្ុត្រី

មនទិែ គឺ កិចលស ។
សស្ភណ មានវចនត្ថៈថា រសាភរណហិ យុត្តានីតិ រសាភណានិ

ចិត្តប្ែែរបៃបសោយធមែ៌៏ែអស្អ្ត្ ស ្្ះថា ចសាភណចិរត ។
ធម៌ប្ែែែអ សោៃសៅថា សស្ភណៈ ៃ៏សស្ភណធម៌សនះ សាំសៅែែ់

សចត្សិៃធម៌ មានសទធ្ សត្ិ ហិរិ និងឱត្តប្បៈជាសែើម កាែធម៌ គឺ សចត្សិៃ
ទាំងសនះ របៃបៃនុងចិត្តណា ចិត្តស ះ ៃ៏សៅថា ចសាភណចិរត ។
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ជាធមមា ចិត្តមានែៃេណៈប្ត្មួយគត្់ គឺែងឹអារមមណ៍ប្ត្ម្្ យ្ង សរពាះ
សហត្ុែូស ្្ះចិត្តមនិអាចសពាែបានថា ស្អ្ត្ែអ ឬមិនស្អត្្ែអបានសទ
មានប្ត្សចត្សិៃទាំងឡាយ មានសទធ្ជាសែើមប ុសណា្្ះ ប្ែែបរិសទុធ
ស្អ្ត្សអាំរសីរគឿងសៅហមងទាំងឡាយ គឺៃិសែស សទើបអាចមានស ្្ះថា
សស្ភណចិត្ត ។
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១.ោម្វចេកុសលចិតត ៨ ដ្ួង្ (ម្ោកុសលចតិត ៨)

២.ោម្វចេវិបាកចិតត ៨ ដ្ួង្ (ម្ោវិបាកចិតត ៨)

៣.ោម្វចេកិេិយចិតត ៨ ដ្ួង្ (ម្ោកិេិយចិតត ៨)
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១.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោកុសលចិតតំ 
២.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោកុសលចិតតំ 
៣.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោកុសលចិតតំ 
៤.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោកុសលចិតតំ 
៥.ឧរបោខាសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោកុសលចិតតំ 
៦.ឧរបោខាសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោកុសលចិតតំ 
៧.ឧរបោខាសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោកុសលចិតតំ 
៨.ឧរបោខាសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោកុសលចិតតំ 
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១.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោ
កុសលចិតតំ 
មហាៃុសែចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយសស្មនស្សសវទ  របៃបសោយបញ្ញ្ 
មានៃមាល្ាំងខាល្ាំងកាល្ មិនមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
២.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោ
កុសលចិតតំ 
មហាៃុសែចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយសស្មនស្សសវទ  របៃបសោយបញ្ញ្ 
មានៃមាល្ាំងសខ្្ាយ មានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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៣.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោ
កុសលចិតតំ 
មហាៃុសែចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយសស្មនស្សសវទ  របាស ៃបញ្ញ្ 
មានៃមាល្ាំងខាល្ាំងកាល្ មិនមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
៤.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោ
កុសលចិតតំ 
មហាៃុសែចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយសស្មនស្សសវទ  របាស ៃបញ្ញ្ 
មានៃមាល្ាំងសខ្្ាយ មានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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៥.ឧរបោខាសហគតំ ញាណសម្ាបយុតត ំអសង្ខាេកិំ ម្ោ
កុសលចិតតំ 
មហាៃុសែចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយឧសបកាខ្សវទ  របៃបសោយបញ្ញ្ 
មានៃមាល្ាំងខាល្ាំងកាល្ មិនមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
៦.ឧរបោខាសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោ
កុសលចិតតំ 
មហាៃុសែចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយឧសបកាខ្សវទ  របៃបសោយបញ្ញ្ 
មានៃមាល្ាំងសខ្្ាយ មានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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៧.ឧរបោខាសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោ
កុសលចិតតំ 
មហាៃុសែចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយឧសបកាខ្សវទ  របាស ៃបញ្ញ្ មាន
ៃមាល្ាំងខាល្ាំងកាល្ មិនមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
៨.ឧរបោខាសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោ
កុសលចិតតំ 
មហាៃុសែចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយឧសបកាខ្សវទ  របាស ៃបញ្ញ្ មាន
ៃមាល្ាំងសខ្្ា មានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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បទថា វោមន្សសសហគតំ : របររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយ
សស្មនស្សសវទ ។ អនៃសិៃ្ាគប្បីរជាបែែ់សហត្ុក្នសៃើត្ស ើងក្ន
សស្មនស្សសវទ ៃនុងៃុសែចិត្តទាំង ៤ ែួងសនះយយ្ងសនះគឺ៖
➢ ពលេសទ្ធធ សទធ្ប្ែែមានៃមាល្ាំង
➢ ទសសន្សមបត្តិ ការែែ់ររមសោយទស្សនៈ ជាស ្្ះរបស់សមា្្ទិែឋិ
➢ បច្ចយបដ្ិគ្គា ហក្កទិសមបត្តិ ការែែ់ររមក្នបចច័យ និងបុគគែអនៃ
ទទួែ ជាសែើម។ (សទសៈ, កាែៈ, មិត្ត, ភារជាបុគគែមិនសុខ្ុម,ការ
រិ រណាស ើញអានិសង្សបុណ្យសរឿយៗ ) ។
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១.ដោម្នសសបដ្សិនាិកតា បែិសនធិសោយសស្មនស្ស
២.សោា ព្ហុលតា ជាអនៃមានសទធ្សរចើន
៣.វិសទុាទិដ្ាតិា មានការស ើញរបាស់ ៃមនទិែ
៤.អានិសសំទសាវតិា ស ើញអានិសង្សរបស់ៃុសែ
៥.ឥដ្ឋា រម្មណសោដយដគ្ន របសរវជាមួយនឹងឥោឋ្រមមណ៍
៦.កសសចិបិឡាភាដវា មិនមានឧបសគគរារាាំង
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១.ឧដបក្ខខ បដ្ិសនាិកតា បែិសនធិសោយឧសបកាខ្
២.អបបសោា លតា ជាអនៃមានសទធ្ត្ិច
៣.អវិសទុាទដិ្ាិតា មានការស ើញមិនបរិសុទធ
៤.អានិសសំអទសាវិតា មិនស ើញអានិសង្សរបស់ៃុសែ
៥.ម្ជ្ឈឈតាត រម្មណសោដយដគ្ន របសរវជាមួយនឹងអារមមណរបសភទ

ជាៃណាត្ែ
៦.កសសចិបិឡតិតា មានឧបសគគរារាាំង
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បទថាញាណសមបយតុិំ : ជ្ជន្ធតិ យថាសភាវំ បដ្វិជិ្ឈឈតតីិ

ញាណំ ។ ញាដណន សម្បយតុតំ ញាណសម្បយតុតំ ស ្្ះថា ញា

ណំជា ស ្្ះរបស់ បញ្ញ និ្ទនាិយ ។

បទថា ញាណ<ញា ធាត្ុ យុ បចច័យ ផ្ល្ស់ យុ ជា អន សទើបមានរូប

ជាញាន សហើយផ្ល្ស់ នជាណ សៅជាញាណ ។
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១.បញ្ញាសំវតតនកិកម្មបុនិសាសយត្(បញ្ញាសវំតតនិកកម្ម)ភារជា
អនៃមានឧបនិស្សយ័ៃនុងការសធវើៃុសែរបៃបសោយបញ្ញ្ (សោយអាំណាចបុញ្ញ
ៃមមៃនុងអត្ីត្ជាត្)ិ
២.អព្ាាបជជរោកូបបតតិត្ ភារជាអនៃសៃើត្ស ើងៃនងុសោៃប្ែែមិន

មានការសបៀត្សបៀន
៣.ឥន្ទនរិយបេិបាកត្ ជាអនៃមានឥន្ទនទិយ ស់កាល្
៤.កិរលសាទ្ូេរត្ ជាអនៃឆ្ង្យ ៃៃិសែស
៥.តិរហតុកបដ្ិសនធិកត្ បុគគែប្ែែបែិសនធិសោយ ត្ិសហត្ុៃ ។
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១.បរបិុចាកតា ជាអនៃសចះស្ៃសួរបញ្ហ្ស្្សងៗ
២.វតថុសទក្កយិតា ការស្អ្ត្ទាំងកាយ ចិត្ត និងវត្ថុ
៣.ឥន្ទនាិយសម្តតបដ្បិាទនតាមានឥន្ទនទិយទាំង ៥ សសមើគ្្្
៤.ទុបបញ្ញញ បុគ្គលដសវន្ធ សគចសចញរីអនៃមានបញ្ញស្ខ្្ាយ
៥.បញ្ញញ វនតបុគ្គលដសវន្ធ សមាគមនឹងអនៃមានបញ្ញ្
៦.គ្ម្ភិរញាណចរយិបចចដវកខណា រិ រណាញាណចរិយែរ៏ជាែសរៅ
៧.តទធិម្ុតតតា ភារជាអនៃបស្អ្នចិត្តសៅៃនុងញាណស ះ
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១.បញ្ញាអសំវតតនិកកម្មុបនសិាសយត្ ជាអនៃមានឧបនិស្សយ័
ៃនុងការសធវើៃុសែ មិនរបៃបសោយបញ្ញ្

២.សព្ាាបជជរោកូបាបតតិត្ ជាអនៃសៃើត្ស ើងៃនុងសោៃប្ែែមានការ
សបៀត្សបៀន

៣.ឥន្ទនរិយអបេិបាកត្ ជាអនៃមានឥន្ទនទិយទន់សខ្្ាយ
៤.កិរលសានទ្ូេរត្ ជាអនៃមិនឆ្ង្យ ៃៃិសែស
៥.ទ្ុរហតុកបដ្ិសនធិកត្ ជាបុគគែប្ែែបែិសនធសិោយ ទុសហត្ុៃ ។
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១.អបេិបុចឆកត្ ជាអនៃមិនសចះស្ៃសួរ
២.វតថុអវិសទ្ត្ មិនស្អ្ត្ទាំងកាយចិត្តនិងវត្ថុ
៣.ឥន្ទនរិយអសម្តតបដ្បិាទ្នត្ មិនបរិបូរសោយឥន្ទនទី
៤.ទ្ុបាបញ្ញាបុគគលរសវនា សមាគមនឹងអនៃមនិមានបញ្ញ្
៥.បញ្ញាវនតបុគគលបេិវជជនា សគចសចញរីអនៃមានបញ្ញ្
៦.គម្ភីេញាណចេិយអបចចរវកខណា មិនរិ រណានូវញាណចរិយែ៏ រជាែសរៅ
៧.អតទ្ធិម្ុតតត្ ជាអនៃមិនបស្អ្នចិត្តសៅៃនុងញាណស ះ
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ពាៃ្យថា បុញ្ញ ប្របថា បុណ្យ សរបើជាំនួសពាៃ្យថា កុសល ។
បុញ្ញ មានបទវិសរគ្ះថា៖ អតតរនា សនាតានំ បុនាតិ រសារធតីតិ = បុញ្ញំ
ធមមជាត្ិណា រប្មងជរមះ គឺ រប្មងញា ្ាំងស ត្នរបស់ខ្លួនឲ្យបរិសុទធិ សរពាះ
សហត្ុស ះ ធមមជាត្ិស ះ ស ្្ះថា បុណ្យ ។
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កុសល ៃនុងអភិធមមត្ថវិភាវិនី សោៃសធវើវិសរគ្ះសរទទុៃ ៣ ន័យយយ្ងសនះ ៖
១.កុចឆិរតបាបធរម្ម សលយនតិ ករម្ាបនតិ ហឹរសនតិ អបគរម្នតីតិ វាកុសោនិ
ស ្្ះថាៃុសែសរពាះអត្ថថា ៃាំ ត្់បង់នូវបាបធម៌ប្ែែគួរសខ្ពើម គឺរប្មងញា ្ាំងបាបធម៌
ស ះឲ្យញាប់ញ័រ ឬ ថារប្មងសបៀត្សបៀន ឬ រប្មងឲ្យរបាស ៃសៅ (កាមៃុសែ មហ
គត្ៃុសែ សោៃុត្តរៃុសែ សោយសាំោប់) ។
២.កុចឆិត្ោរេន សនាតារន សយនរត្ បវតតរត្ កុសសង្ខារត បាបធរម្ម
លុននតិ ឆិនរនតីតិ កុសោនិ
ស ្្ះថា ៃុសែសរពាះអត្ថថា កាត្់ គឺរចូត្នូវបាបធម៌ទាំងឡាយ ប្ែែស ្្ះថា ៃុសៈ
សរពាះសែៃរាាំ គឺរបររឹត្តៃនុងស ត្នសោយអាការែ៏គួរឲ្យសខ្ពើម ។
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៣.កចុាិដត បាបធដម្ម ោនដតា តនុករណដតា ឱោនករណដតាវា
កសុសង្ខខ ដតន ញាដណន សោា ទិធម្មជ្ជដតន វា ោតព្វវ និ សហ
ជ្ជតឧបនិសសយ ភាដវន យថារហំ បវដតតតព្វវ នីតិ កសុោនិ
ស ្្ះថា កុសល សរពាះអត្ថថា ប្ែែគប្បីកាត្់ គឺគប្បីឲ្យរបររឹត្តសៅសោយសសច
ៃតីជាសហជារៈ និងឧបនិសស្័យាមសមគួរសោយញាណ ឬថាសោយសសចៃតី
សៃើត្ស ើងក្នធម៌មាន សោធជ្ាសែើម សរពាះញា ្ាំងបាបធមប៌្ែែគួរសខ្ពើមសអប់ស ះ
ឲ្យរស្ែ ឬឲ្យសសតើង ឬឲ្យោច់អស់ប្ត្មតង ។
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១.អនវជ្ឈាសខុវិបាកលកខណំ មានសុខ្វិបាៃប្ែែមិនមានសទស ជាែៃេ

ណៈ

២.អកសុលវិទាំសនរសំ មានការៃាំ ត្់អៃុសែ ជាៃិចច

៣.ដវាោនបចចុបបដ្ឋា នំ មានការ្ូរ្ង់ ជាអាការរបាៃែ

៤.ដយនិដោម្នសកិ្ខរបទដ្ឋា នំ មានសយនិសស្មនសិការ ជាសហត្ុជិត្
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១.អនវជ្ឈាលកខណដម្វ ៃុសែមានសភារ មិនមានសទស ជាែៃេណៈ

២.ដវាោនភាវរសំ មានភារ្ូរ្ង ជាៃិចច

៣.ឥដ្ាវិបាកបចចុបបដ្ឋា នំមានវិបាៃប្ែែគួរសរត្ៃអរ ជាអាការរបាៃែ

៤.យថាវុតតបទដ្ឋា នដម្វ មានសយនិសស្មនសិការ ជាសហត្ុជិត្ ែូច

ខាងសែើ
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វតថជុ្ជទសីបាយននម្ោកសុល
១.អាវាសជាទីសប្ាយ ែូចជា្ទះសប្ម្បង ឬវត្តអារាមជាសែើមប្ែែសរៀបរយបានែអ
២.ឥរិយបងជាទីសប្ាយ ការរបររឹត្តសៅក្នឥរិយបងទាំង ៤ សសមើែអ
៣.បុគគែជាទីសប្ាយ បុគគែែអទាំងរូបសម្បត្តិ គុណសម្បត្តិ និងបញ្ញ្សម្បត្តិជាសែើម
៤.សគ្ចរជាទីសប្ាយ ្លូវសធវើែាំសណើររាបសសមើែអមិនរោៃ់ មិនហុយជាសែើម
៥.ៃថាវត្ថុជាទីសប្ាយ ការសពាែវា ជាៃុសែ មានទនៃថា សីែៃថាជាសែើម
៦.ឧតុ្ជាទីសប្ាយ អាកាសធាត្ុមិនស្ត្សរៃ មិនរត្ជាៃ់សរៃ
៧.សភាជនជាទីសប្ាយ អាហារមានរសជាត្ិែអ និងមានអ ម័យជាសែើម
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១.អរោគាយតថ សោយអត្ថថា មិនមានសរាគ (រាគៈ សទសៈ សមាហៈ
ទិែឋិ មានៈ ឥស្ា មចេរិយៈ ជាសែើម ស ្្ះថា «សរាគ» សរពាះជាសរគឿង ៃ់សោត្
ញាាំញីនូវស ត្នចិត្តឲ្យញាយ្ប់ញ័រស្ត្រៃហាយ) ។
២.សុនរេតថ សោយអត្ថថាស្អ្ត្បរិសុទធែអ
៣.រឆកតថ សោយអត្ថថា ល្សក្វ ឬ មុត្រសួច ៃនុងការៃាំ ត្់បង់

នូវភារសៅហមងរបស់ចិត្ត ។
៤.អនវជជតថ សោយអត្ថថា មិនមានសទស
៥.សុខ្វិបាកតថ សោយអត្ថថា មានវិបាៃជាសុខ្៕

បុញ្ញៃិរិយវត្ថុ ១០ សៃើត្សោយមាហាៃុសែ ៨
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១.អសង្ខាេិកកម្មជនិតបដ្ិសនធិកត្ជាអនៃបែិសនធិសោយៃមមប្ែែជា អស្ខ្រិៃ
២.កល្ោយចិតតត្ ជាអនៃមានកាយនិងចិត្តរឹងបឹុង មាាំមួន
៣.សីតុណាហាទ្ីនំ ខ្ម្នព្ហុលត្ អត់្ធន់ចាំសពាះរត្ជាៃ់ និងស្ត្ជាសែើម
៤.កតតព្វករម្មសុ ទ្ិ្ឋានិសំសនា ជាអនៃស ើញរបសយជន៍ៃនុងការ្រប្ែែគប្បីសធវើ
៥.ករម្មសុ ចិណណវសិត្ ជាអនៃជាំ ញៃនុងការ្រទាំងឡាយ
៦.ឧតុរភាជនាទ្ិសបាាយោរភា បានសសចៃតីសប្ាយចិត្ត ៃនុងឧតុ្ និងសភាជន
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១.សុត្ម្យបញ្ញា បញ្ញ្សៃើត្អាំរីការស្ត្ប់
២.ចិនាតាម្យបញ្ញា បញ្ញ្សៃើត្អាំរីការគិត្
៣.ភាវនាម្យបញ្ញា បញ្ញ្សៃើត្អាំរីភាវ  

ៃនុងអងគុត្តរនិកាយ បញ្ចៃនិបាត្ ររះមានររះភាគរទង់សប្មតងរបសយជន៍ក្នការ
ស្ត្ប់ទុៃថា៖ មា្្ែភិៃេុទាំងឡាយ អានិសង្សក្នការស្ត្ប់ររះសទធមមសនះ មាន ៥ យយ្ង
។ គឺ អនៃស្ត្ប់ប្ត្ងបានស្ត្ប់សរឿងប្ែែមិនទន់បានស្ត្ប់ ១ សរឿងណាប្ែែធាល្ប់ស្តប្់
សហើយ ប្ត្មិនទន់ចូែចិត្តច្ាស់ នឹងចូែចិត្តច្ាស់ស ើងបាន ១ ៃាំ ប់បង់សសចៃតី
សង្ស័យសចញបាន ១ សធវើសសចៃតីយែ់ស ើញឲ្យរត្ង់ ១ ចិត្តអនៃស្ត្ប់រប្មងរជះថាល្ ១ ។
មា្្ែភិៃេុទាំងឡាយអានិសង្សក្នការស្ត្ប់ធម៌ មាន ៥យយ្ងសនះឯង ។
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១-ោនម្យ បុណ្យសៃើត្អាំរីការបរិ ច្គទន
២-សីលម្យ បុណ្យសៃើត្អាំរីការរៃ្ាសីែ
៣-ភាវនាម្យ បុណ្យសៃើត្អាំរីការចសរមើនភាវ 
៤- អបចយនម្យ បុណ្យសៃើត្អាំរីការសគ្ររសកាត្ប្រៃង
៥- រវយាាវចចម្យ បុណ្យសៃើត្អាំរីការជួយៃនុងៃិចចការ
៦- បតតិោនម្យ បុណ្យសៃើត្អាំរីរការឲ្យចាំប្ណៃបុណ្យ
៧- បត្តានុរម្ទ្នាម្យ បុណ្យសៃើត្អាំរីការអនុសមាទ 
៨- ធម្មសាសវនម្យ បុណ្យសៃើត្អាំរីការស្ដ្ប់ធម៌
៩- ធម្មរទ្សនាម្យ បុណ្យសៃើត្អាំរីការសប្មែងធម៌
១០-ទ្ិដ្ឋុជុកម្ម ការសធវើទិែឋិឲ្យរត្ឹមរត្ង់ ៕
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១.ទន
➢ ទនមយៈ
➢ បត្តិទនមយៈ
➢ បាត្នុសមាទ មយៈ
២.សីែ
➢ សីែមយៈ
➢ អប យនមយៈ
➢ សវយ្្វចចមយៈ

៣.ភាវ 
➢ ភាវ មយៈ
➢ ធមមសទស មយៈ
➢ ធមមសវនមយៈ

ចាំប្ណៃ ទិែឋុជុៃមម សសន្ទ្គ្ះចូែទាំង ៣ ខាងសែើ 
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❖ បុញ្ញៃិរិយវត្ថុ ប់ាាំងរីទី ១ ែែ់ទី ៩ សសរមចសោយមហាៃុសែ ៨ ែួង
ណានីមួយរគប់កាែទាំង ៣ (បចចុប្បនន អត្ីត្ និងអ គត្កាែ) ។

❖ ចាំសពាះទិែឋុជុៃមម អាចរបររឹត្តសៅៃនុងមហាៃុសែ ៨ ែួង ណានីមួយប្ត្មុន
កាែនឹងសធវើ និង កាែនឹងសធវើជាខាងសរកាយ ប ុប្នតខ្ណៈប្ែែៃាំរុងយែ់រត្ូវ
អាចសសរមចសោយមហាៃុសែញាណសម្បយុត្ត ៤ ែួង ប ុសណា្្ះ ។

❖ បុញ្ញៃិរិយវត្ថុទាំងអស់ (សរ្រីទិែឋុជុៃមម) សបើមិនមានទិែឋុជុៃមមសទ ៃ៏រប្មង
មិនសម្បូរស ើយ ។
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វិធីោប់កុសលចិរត ចដ្យរិសាត្រ
១.មហាៃុសែចិត្ត ៨ × ១០ (បុញ្ញៃិរិយវត្ថ)ុ = ៨០
២.មហាៃុសែចិត្ត ៨០ × ៦ (អារមមណ៍៦) = ៤៨០
៣.ចិត្ត៤៨០ ប្ចៃជា ២ រួៃ គឺញាណសម្បយុត្ត ២៤០ ញាណវិប្បយុត្ត ២៤០
➢ វិប្បយុត្ត ២៤០ × ៣ (អធិបត្ី) = ៧២០
➢ សម្បយុត្ត ២៤០ × ៤ (អធិបត្ី) = ៩៦០ រួមចិត្ត ១៦៨០ ។
៤.ចិត្ត ១៦៨០ គុណសោយ ៃមម ៣ មានកាយៃមមជាសែើម = ៥.០៤០
៥.ចិត្ត ៥.០៤០×៣(គឺចិត្តប្ែែ ទន់ទប ៃណាត្ែ និងរបណីត្) = ១៥.១២០
កាមាវចរៃុសែចិត្តប្ែែរាប់ចាំនួនបានែែ់ ១៥.១២០ ស ះ សបើសប្មតងសសចៃតីឲ្យ
ែអិត្សទៀត្ ែូចជាសោយ កាែ សទសៈទាំងអស់ ៃ៏នឹងរាប់បានសរចើនណាស់ ។
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សម្័យននម្ោកសុល ៥ យ៉ា ង្
១.សោយការររមសររៀង (ក្នបចច័យសរចើន)
២.សោយខ្ណៈ
៣.សោយកាែ
៤.សោយការរបជុាំ
៥.សោយសហត្ុ

អធិបតី ៤ យ ាង្
ឆនារ ធិបត្ី អធិបតី្គឺការសេញចិត្ត
វិរិយាធិបតី្ អធិបតី្គឺការេាយាម
ចិនាត ធិបតី្ អធិបត្ីគឺការយក្ចិត្តទុក្ាកក្ 
វិមំោធិបតី្ អធិបតី្គឺការតត្ិះរិះេិចារណា
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ចកកធម្៌ ៤ យ ាង្
ចកកធម្៌ គឺជាធម៌ប្ែែែូចជាៃង់វិែសៅរៃសសចៃតីចសរមើន ។

១.បែិរូបសទសវាសស្ ៃិរិយរស់សៅៃនុងរបសទសែ៏សមគួរ(ជារិសសសគឺ
ៃប្នលងប្ែែមានររះធម)៌

២.សប្បុរិសូបនិស្សសយបានចូែសៅអារស័យជាមួយសប្បុរស
៣.អត្តសមា្្បណិធិ ត្មកែ់ខ្លួនសោយរបក្រ (បានែែ់ភារជាបុគគែ

ប្ែែសប្បុរសរបសៅបានសោយ្យ)
៤.បុសរវៃត្បុញ្ញា ភារជាបុគគែសធវើបុណ្យទុៃសហើយៃនុងកាែមនុ 
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ន័យទ្ី ១

បុរវសចត្ (ែអ)

មុញ្ជនសចត្ (ែអ)

អបរសចត្ (ែអ)

អបរាបរសចត្ (ែអ)

តិរហតុកឧកកដ្ឋុកកដ្ឋ

ពាៃ្យថា ឧៃកែឋុៃកែឋ មៃរី ឧៃកែឋ និង ឧៃកែឋ (ឧរៃិែឋ របណីត្ក្រៃប្ែង)
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បុរវសចត្ (ែអ)

មុញ្ជនសចត្ (ែអ)

អបរសចត្ (ែអ)

អបរាបរសចត្ (មិនែអ)

តិរហតុកឧកករ ឋ្ាម្ក

ពាៃ្យថា ឧៃសោឋ្មៃ មៃរី ឧៃកែឋ និង ឱមៃ (មិនសូវែអ ឬមិនែអ)
ពាៃ្យថា បុរវសចត្  គឺសចត្ មុនសធវើ

ន័យទ្ី ២
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ន័យទ្ី ៣

បុរវសចត្ (ែអ)

មុញ្ជនសចត្ (ែអ)

អបរសចត្ (មិនែអ)

អបរាបរសចត្ (ែអ)

តិរហតុកឱម្កុកកដ្ឋ
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ន័យទ្ី ៤

បុរវសចត្ (ែអ)

មុញ្ជនសចត្ (ែអ)

អបរសចត្ (មិនែអ)

អបរាបរសចត្ (មិនែអ)

តិរហតុកឱម្រោម្ក
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ន័យទ្ី ១

បុរវសចត្ (ែអ)

មុញ្ជនសចត្ (ែអ)

អបរសចត្ (ែអ)

អបរាបរសចត្ (ែអ)

ទ្ុរហតុកឧកកដ្ឋុកកដ្ឋៈ
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ន័យទ្ី ២

បុរវសចត្ (ែអ)

មុញ្ជនសចត្ (ែអ)

អបរសចត្ (ែអ)

អបរាបរសចត្ (មិនែអ)

ទ្ុរហតុកឧកករ ឋ្ាម្កៈ
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ន័យទ្ី ៣

បុរវសចត្ (ែអ)

មុញ្ជនសចត្ (ែអ)

អបរសចត្ (មិនែអ)

អបរាបរសចត្ (ែអ)

ទ្ុរហតុកឱម្កុកកដ្ឋៈ
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ន័យទ្ី ៤

បុរវសចត្ (ែអ)

មុញ្ជនសចត្ (ែអ)

អបរសចត្ (មិនែអ)

អបរាបរសចត្ (មិនែអ)

ទ្ុរហតុកឱម្រោម្កៈ



១.សោយជាត្ិ ជាៃុសែជាត្ិ
២.សោយភូមិ កាមាវចរភូមិ៣០
៣.សោយសវទ ជាសស្មនស្សសវទ ៤ ែួង ជាឧសបកាខ្សវទ ៤ ែួង
៤.សោយសហត្ុ ជានសហត្ុ និង ជាសសហត្ុៃចិត្ត
៥.សោយសម្បយុត្ត ជាញាណសម្បយុត្ត ៤ ញាណវិប្បយុត្ត ៤ ែួង
៦.សោយស្ខ្រ ជាអស្ខ្រិៃ ៤ ែួង ជាសស្ខ្រិ ៤ ែួង 
៧.សោយសស្ភណ ជាកាមាវចរសស្ភណចិត្ត
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ោេម្ចកម្ោកុសលចិតត  ៨ ដ្ួង្ រ្យន័យរផាសង្ៗ
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៨.សោយ ន ជាអ នចិត្ត
៩.សោយសោៃិយ ជាសោៃិយចិត្ត
១០.សោយៃិចច ជាជវនៃិចច
១១.សោយអារមមណ៍ ែឹងអារមមណ៍ ៦
១២.សោយទវ្រ ែឹងអារមមណ៍ាមទវ្រទាំង ៦
១៣.សោយវត្ថុ សៃើត្រត្ង់ហទយវត្ថុ
១៤.សោយវិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាមស វិញ្ញ្ណធាត្ុ



មហាៃុសែ ៨ ជាបចចយ័ឲ្យ្ែជាសសហត្ុៃវិបាៃចតិ្ត ៨ សហើយឲ្យ្ែជា
អសហត្ុៃៃុសែវិបាៃ ៨ ប្ត្ការឲ្យ្ែទាំងររីសនះស្្សងគ្្្ ៖
មានអសហត្ុៃៃុសែវិបាន ១ ែួង សធវើៃិចចបែិសនធិៃនងុមនុស្សភូមិ ១
ៃនុង ត្ុមមហារាជិកាភូមិ ១ ។ ៃនុងបវត្តកិាែ ឲ្យ្ែៃនុងកាមភមូិ ១១ និងរូប
ភូមិ ១៥ (សវៀរអសញ្ញីសត្ត)ាមសមគួរែែ់ទវ្រ និងអារមមណ៍ ។

ចាំប្ណៃសសហត្ុៃមហាវិបាៃ ៨ ឲ្យ្ែសៃើត្បានៃនងុសុគត្ិភមូិ ៧ ជាន់
ប ុសណា្្ះ គឺឲ្យ្ែបែិសនធៃិនុងបែិសនធកិាែ ៃនុងបវត្តិកាែជា ភវងគៃចិច និង
ត្ទែមពណៃិចច ។
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ម្ោវិបាកចិតត ៨ ដ្ួង្



វិាក មានវិសរគ្ះថា អញ្ញម្ញ្ញវសិុ ឋ្ានំ កសុោកសុោនំ បាោតិ
វិបាោ ធម៌ប្ែែជា្ែរបស់ៃុសែ និងអៃុសែ វិសសសជាងគ្្ន្ិងគ្្្
ស ្្ះថា វិាក ។
មហាវិបាៃចតិ្ត សនះ កាែសបើសពាែសោយសវទ ៃតី សម្បសយគ គឺការរបៃបៃតី
និងស្ខ្រៃតី មានែៃេណៈែូចគ្្ន្ឹងមហាៃសុែទាំង ៨ រគប់របការ ។
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ម្ោវិបាកចិតត ៨ ដ្ួង្



ៃនុងអដ្ឋសាលិនីសប្មតង្ែ ២យយ្ង គឺ ៖
១.មុខ្្ែ ្ែសោយរត្ង់ បានែែ់ ធម៌ប្ែែជាវិបាៃ គឺចតិ្តនិងសចត្សិៃ
សៃើត្ស ើងទទួែ្ែរបស់ៃមមប្ែែសធវើទុៃសហើយ ។
២.ស្មញ្ញ្ែ បានែែ់ ្ែប្ែែសសមើគ្្្ ប្ែែជា្ែសោយអម បានែែ់
ៃមមជជរូប មានហទយរូបជាសែើមប្ែែសៃើត្ររមនឹងចិត្តៃនងុបែសិនធិកាែ ។

ៃនុងទីសនះ សោៃរបាថា្្យៃ ម្ុខផល សោយរត្ង់ បានែែ់មហាវិបាៃចិត្ត
៨ នុះឯង ។
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ម្ោវិបាកចិតត ៨ ដ្ួង្



១.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោវិបាកចិតតំ
មហាវិបាៃចិត្ត របររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយសស្មនស្សសវទ  របៃបសោយ
បញ្ញ្ ជាអស្ខ្រិៃ ។
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ម្ោវិបាកចិតត ៨ ដ្ួង្

២.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោវិបាក
ចិតតំ
មហាវិបាៃចិត្ត របររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយសស្មនស្សសវទ  របៃបសោយបញ្ញ្ 
ជាសស្ខ្រិៃ ។



៣.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោវិបាកចិតតំ
មហាវិបាៃចិត្ត របររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយសស្មនស្សសវទ  របាស ៃបញ្ញ្ 
ជាអស្ខ្រិៃ ។
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៤.រសាម្នសាសសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោវិបាកចិតតំ
មហាវិបាៃចិត្ត របររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយសស្មនស្សសវទ  របាស ៃបញ្ញ្ 
ជាសស្ខ្រិៃ ។



៥.ឧរបោខាសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោវិបាកចិតតំ
មហាវិបាៃចិត្ត របររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយឧសបកាខ្សវទ  របៃបសោយបញ្ញ្ ជា
អស្ខ្រិៃ ។
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៦.ឧរបោខាសហគតំ ញាណសម្ាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោវិបាកចិតតំ
មហាវិបាៃចិត្ត របររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយឧសបកាខ្សវទ  របៃបសោយបញ្ញ្ 
ជាសស្ខ្រិៃ ។



៧.ឧរបោខាសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ អសង្ខាេិកំ ម្ោវិបាកចិតតំ
មហាវិបាៃចិត្ត របររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយឧសបកាខ្សវទ  របាស ៃបញ្ញ្ ជាអ
ស្ខ្រិៃ ។
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៨.ឧរបោខាសហគតំ ញាណវិបាបយុតតំ សសង្ខាេិកំ ម្ោវិបាកចិតតំ
មហាវិបាៃចិត្ត របររឹត្តសៅមួយអសនលើសោយឧសបកាខ្សវទ  របាស ៃបញ្ញ្ ជាស
ស្ខ្រិៃ ។



ន័យទី ១ (រិចហរុកឧកកដ្ឋកុកដ្ឋៈ) ឲ្យនវូវិបាៃ ១៦ ែួង គឺមហាវិបាៃចិត្ត ៨ ែួង
អសហត្ុៃៃុសែវិបាៃចិត្ត ៨ ែួង សហើយមានអានិសង្សខ្ពស់បា្ំ ុត្អាចឲ្យសៃើត្
ៃនុងមនុស្ស និង សទវាប្ែែសម្បូរបុណ្យសោយមនសុ្សសម្បត្តិ សួគ្ ្សម្បត្តិ ។
ម្្យ្ងសទៀត្រប្មងជាអនៃមានបញ្ញ្អាចសសរមចមគគ្ែនពិាវ្ន និង  ន
សមាបត្តិបានៃនុងជាត្ិប្ែែខ្លួនសៃើត្សហើយស ះ ាមសមគួរែែ់ឧបនសិ្ស័យ
 ត្់ជាបុគគែរបណីត្ក្រៃប្ែង មានសសចៃតីសុខ្ាាំងរសីៃមងែែ់ ស់ ។
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អានិសង្ាសេបស់តិរហតុកកសុល



ន័យទី ៣ (រិចហរុកឱម្កុកកដ្ឋៈ)  ាំឲយ្វិបាៃបែសិនធិជាទុសហត្ុៃបុគគែ និង ាំ
ឲ្យមានវិបាៃៃនងុបវត្តិកាែ ១២ ែួងគឺ៖ មហាវិបាៃញាណវិប្បយុត្តចតិ្ត ៤ ែួង
និង អសហត្ុៃៃុសែវិបាៃចតិ្ត ៨ ែួង ។ ៃនុងជីវិត្រស់សៅមានសសចៃតសីុខ្ខ្លះ ៗ
ជាអសនលើៗ ស ើងចុះៗ វ័យសៃមងមនិែអ សរញវ័យែអ និងវ័យ ស់មិនែអ សហើយ
របៃបការ្រអវីៗ មិនសូវឆ្លត្្ក្វ និងមិនអាចសសរមចមគគែ្ែ ឬ  ន
សមាបត្តិបានស ើយ សរពាះអារស័យវិបាៃបែិសនធិ ប្ែែមិនរបៃបសោយបញ្ញ្
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ន័យទី ២ (រិចហរុកឧកកចដ្ឋ្ម្កៈ) មានសសចៃតីែូចនយ័ទី ១ ប្ែរ ប ុប្នតមិនែអ
រហូត្សទ ប្ត្ងមិនែអៃនុងសរែជាខាងសរកាយ ។



ន័យទី ៤ (រិចហរុកឱម្ចកាម្កៈ)  ាំឲ្យមានវិបាៃែូចគ្្្នឹងន័យទី ៣ ប្ែរ 
រគ្ន់ប្ត្ៃនុងបវត្តិកាែមិនសូវមានសសចៃតសីុខ្ជាប់ត្គ្្្ គឺថាៃនុងវ័យសៃមងមិន
ែអ សរញវ័យែអ វិយៃណាត្ែមិនែអ វ័យ ស់មិនែអ ។
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ន័យទី ១ (ទុចហរុកឧកកដ្ឋកុកដ្ឋៈ)  ាំឲ្យមានវិបាៃបែសិនធិ ជាមនុស្ស ឬសទវា
ជាទុសហត្ុៃបុគគែ ។

កនុង្បវរតិកាល ោំឲ្យមានវិាកចិរត ១២ ដ្ួង្ គឺ៖
មហាវិបាៃញាណវិប្បយុត្តចតិ្ត ៤ ែួង និង អសហត្ុៃៃសុែវិបាៃចតិ្ត ៨

ែួង។ ជីវិត្រស់សៅៃនុងអត្តភារស ះៗ ជាអនៃបរបិូណ៌ សោយសម្បត្តមិានសសចៃតី
សុខ្ាាំងរីសៃមងែែ់ ស់ ប ុប្នតមិនអាចសសរមចគណុធម៌ជាន់ខ្ពស់ណាមួយ
បានស ើយ សរពាះខ្វះឧបនិស្ស័យក្នបញ្ញ្ ។
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អានិសង្ាសេបស់ទ្ុរហតុកកសុល



ន័យទី ២ (ទុចហរុកឧកកចដ្ឋម្្កៈ) មានសសចៃតីែូចន័យទី ១ ប្ែរ រគ្ន់ប្ត្មាន
សសចៃតីសុខ្មិនជាប់ត្គ្្្រហូត្ គឺ ែអរីប្ៃមង ែែ់សរែ ស់មិនសូវែអ ។
ន័យទី ៣ (ទុចហរុកឱម្កុកកដ្ឋៈ)  ាំឲ្យមានបែសិនធិជាមនុស្ស ឬសទវាជានទ់

បៗ សោយអសហត្ុៃៃុសែវិបាៃ (ែួងទី ៨ )។ ៃនុងបវត្តិកាែមានរត្ឹមប្ត្

អសហត្ុៃៃុសែវិបាន ៨ ែួងប ុសណ្្ាះ សហើយមានសសចៃតីសុខ្ត្ចិជាងន័យទី

២ និងមិនអាចសសរមចគណុវិសសសណាមួយបានស ើយ ។
3/7/2023 342



ន័យទី ៤ (ទុចហរុកឱម្ចកាម្កៈ) មានការឲ្យ្ែែូចនយ័ទី ៣ ប្ែរ រគ្ន់ប្ត្
សសចៃតីសខុ្កាន់ប្ត្អនទ់ន់ទបសៅ អាចថាជាបុគគែមានសត្ិមិនបរិបូរណ៌ ឆកួត្
ែៃីសែៃើ គ ងលង់ ខាវ្ៃ់ខ្វិន រិការ ាាំងរីៃាំសណើត្ ។

មហាវិបាៃទាំង ៨ មិនប្មនជាៃុសែ មិនប្មនជាអៃសុែ មិនប្មនជា
ៃមមបង មិនប្មនជាបុញ្ញៃិរយិវត្ថុ សរពាះមិនអាចញា ្ាំងវិញ្ញត្តិរូបឲ្យសៃើត្ស ើងបាន
និងមិនអាច ាំឲ្យមានវិបាៃស ើយ សរពាះជាវិបាៃក្នៃមមបុសណា្្ះ ។
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ម្ចកបុគគល ១២ ព្ួក
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១.ទុគគត្ិអសហត្ុៃ បុគគែ
២.សុគត្ិអសហត្ុៃ បុគគែ
៣.ទុសហត្ុៃ បុគគែ
៤.ត្ិសហត្ុៃ បុគគែ

មគគបុគគែ  ៤
្ែបុគគែ ៤



មហាៃុសែទាំងឡាយ មានសរចើនសោយៃមម ៣ សោយទវ្រ ៦ សោយ
ៃមមបង ១០ សោយបុញ្ញៃិរយិវត្ថុ ១០ ,ចាំប្ណៃមហាវិបាៃ ៨ មិនមានសសចៃតី
ស្្សងគ្្្ក្នៃមម ទវរ្ ៃមមបង និងបុញ្ញៃិរិយវត្ថុសទ ,សសចៃតីសនះសរពាះវិបាៃមិន
អាចឲ្យវិញ្ញត្តិសៃើត្បាន គឺ មហាវិបាៃមនិសធវើវបិាៃឲ្យសៃើត្សទៀត្ និងសរពាះមហា
វិបាៃស ះ មិនរបររឹត្តសៅែូចមហាៃុសែចតិ្ត ។
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ម្ោវិបាករផាសង្ព្ីម្ោកុសល



ម្ួយចទៀរ ៃរុណា មុទិា និង វិរត្ិ ៣ គឺ សមា្្វា សមា្្ៃមមនតៈ សមា្្អា
ជីវៈ រួមទាំង ៥ យយ្ងសនះ ជាមហាៃុសែប ុសណ្្ាះ ចាំប្ណៃមហាវិបាៃមនិមាន
ៃរុណា មុទិា វិរត្ិ ៣ សទ សសចៃតីសនះ សរពាះៃរុណា និងមទុិា មានសត្វជា
អារមមណ៍របស់មហាៃុសែ និងជាមហគគត្អប្បមញ្ញ្ ន,សូម្បីវិរត្ិ ៣ ៃ៏មិន
មានៃនងុវបិាៃ សរពាះៃនុងសកិាខ្បទវភិងគ ររះមានររះភាគរាស់ថា «សិកាខ្បទ
ទាំង ៥ ជាៃុសែប្ត្ម្្យ្ង» ។
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ម្ោវិបាករផាសង្ព្ីម្ោកុសល



១.បែិសនធិស្ថ្ន ប្ែែសធវើៃិចចបែិសនធិ
២.ភវងគស្ថ្ន ប្ែែសធវើៃិចចរៃ្ាភរជាត្ិៃាំសណើត្
៣.ចុត្ិស្ថ្ន ប្ែែសធវើៃិចចឃាល្ត្ ៃភរ
៤.ត្ទែមពណស្ថ្ន ប្ែែសធវើៃិចចទទួែអារមមណ៍រជីវ័ន 
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ឋានម្ដ្លឲាយផលេបស់ម្ោវបិាក  ៨ ម្ន ៤ ឋាន



១.អនកណាឲ្យោន សោយរបាថា្្ែត្បមៃវិញ យយ្ងណាមួយៃនងភរខាងមុខ្
កាែស្ល្ប់សហើយ នឹងសៅសៃើត្ជាសទវាជាន់ ត្ុមមហារាជិកា ។
២.អនកណាឲ្យោន សោយមិនរបាថា្្្ ែត្បមៃវិញ ៃនុងភរខាងមុខ្សទ គឺឲ្យ
សោយគិត្ថា ការឲ្យទនជាការែអ កាែស្ល្ប់សហើយ នឹងសៅសៃើត្ជាសទវាជាន់
ាវត្ិតង្ស ។
៣.អនកណាឲ្យោន សោយគិត្ថា មាា បិា យយ ា ធាល្ប់សធវើមៃសហើយគួរសធវើ
ត្សៅ មិនឲ្យខ្ចូរបក្រណី កាែស្ល្ប់សហើយ នឹងសៅសៃើត្ជាសទវាជាន់យមា
។
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ម្ោវិបាកម្ចកសតវឲាយរផាសង្ោនា



៤.អនកណាឲ្យោន សោយសមាត្របាថា្្នឹងឲ្យអនៃទទួែទនមានសសចៃតីសុខ្
មិនមានសសចៃតីែាំបាៃ កាែស្ល្ប់សហើយ នឹងសៅសៃើត្ជាសទវាជាន់ត្ុសិត្ ។
៥.អនកណាឲ្យោន សែើម្បីបែិបត្តិាមអនៃរបាជ្ អនៃឲ្យទនៃនលងមៃរីកាែមុន
កាែស្ល្ប់សហើយ នឹងសៅសៃើត្ជាសទវាជាន់និមា្្រត្ី ។
៦.អនកណាឲ្យោន សោយស ើញថា កាែឲ្យទនសហើយ នឹងសធវើចតិ្តឲ្យរីៃរាយ
សស្មនស្ស សៃើត្សសចៃតីរជះថាល្ កាែស្ល្ប់សហើយ នឹងសៅសៃើត្ជាសទវាជានប់រ
និមមិត្វសវត្ិត ។
៧.អនកណាឲ្យោន សែើម្បីជរមះចតិ្តឲ្យ្ូរ្ង់ បាន ន កាែស្ល្ប់សហើយ នឹង
សៅសៃើត្ៃនុងររហមសោៃ ។
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១.មានអាយុប្វង សរពាះមិនសមាល្ប់សត្វ
២.មិនមានសរាគ សរពាះមិនសបៀត្សបៀនសត្វ
៣.មានសម្បុររសស់ថាល្ សរពាះមិនមានសសចៃតីសរកាធ
៤.មានសៃតិធាំ សរពាះមិនរចប្ណន មិនរបទុស្សអនៃែក្ទ
៥.មានសភាគសម្បត្តិសរចើន សរពាះឲ្យទន មានបាយ ទឹៃ សាំរត្់ សាំសែៀៃ

បាំពាៃ់ ទីជរមៃ ជាសែើម ។
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កុសលឲាយផលរផាសង្ៗោនា ៧ យ ាង្



៦.សៃើត្ៃនុងរត្ៃូែ ខ្ពង់ខ្ពស់ សរពាះមិនរឹងត្អឹង មិនសមើែ្យសគ មានប្ត្ការ
សគ្រររាប់អាន អនៃែក្ទសោយសស្្្ះសសមើរ ។

៧.មានបញ្ញ្សរចើន សរពាះចូែសៅរៃសមណៈ ជារហុស្សូត្ អនៃ
សៃប់រមាង្ប់ សហើយស្ត្ប់ធម៌ និងសិៃ្ាធម៌ ។
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របសប់្ដ្លសតវដោកក្គ្ប់គ្នា ក្បាថាា ចង្់បាន ៥ យ៉ា ង្

១.អាយុ គឺចង់បានការរស់សៅអស់កាែយូរ

២.យស គឺចង់បានសៃរតិ៍ស ្្ះ ៃិត្តិយស ខ្ពង់ខ្ពស់

៣.អធិបត្ី គឺចង់បានភារជាធាំ

៤.សុខ្ គឺចង់បានសសចៃតីសុខ្

៥.ស្ថ្នសួគ៌ កាែសបើស្ល្ប់សៅចង់សៅសៃើត្ៃនុងស្ថ្នសួគ៌



3/7/2023 353

អចិដនតយយោន ៤  គ្ឺ
សរឿងប្ែែមិនគួរគតិ្ មិនគួររ ិរណា សបើសទះបីជាខ្ាំគិត្រិ រណាយយ្យ

ណាៃ៏មិនអាចយែ់បាន សហើយអាចនឹងសធវើឲ្យរៃ ៃ់ស្្្រត្ីបាន ។
១.រុទធវិសសយ រុទធវិស័យ គឺ ការរបររឹត្តសៅក្នសរវញ្ញុត្ញាណជាសែើម
២. នវិស័សយ នវិស័យ គឺ ន អភិញ្ញ្របស់អនៃមាន ន
៣.ៃមមវិបាសកា ៃមមវិបាៃ គឺ ្ែក្នៃមម
៤.សោៃចិ ត្ ការគិត្សរឿងៃនុងសោៃ ែូចគតិ្ថា អនៃណាហ៎ន ស្ងររះចនទ
ររះអាទតិ្្យ អនៃណាស្ងប្្នែធីាំ អនៃណាស្ងមហាសមុរទ អនៃណាស្ង
សត្វឲ្យសៃើត្ អនៃណាស្ងភនាំ អនៃណាស្ងសែើមស្ើទាំងឡាយ មានសែើម
ស្វ្យជាសែើម ។



3/7/2023 354

ការប្ែែៃមមវិបាៃ គឺ ្ែរបស់ៃមមប្ែែនឹងឲ្យ្ែស ះ សរពាះសត្វបាន
សធវើៃមមទុៃសហើយ មិនមានអនៃណា នឹងហាមការឲ្យ្ែរបស់ៃមមស ះបាន ៃមម
ស ះឯង រប្មងឲយ្្ែ ាមសមគួរែែ់សចត្ ប្ែែសធវើ សមែូចប្ែែរទង់
រាស់ទុៃថា «ដចតន្ធហំ ភិកខដវ កម្មំ វោម្ិ ដចតន្ធយតិាវ កម្មំ ក
ដោតិ ក្ខដយន វាច្ឆយ ម្នោ មា្្ែភៃិេុទាំងឡាយ ត្ថាគត្សៅ
សចត្ ថាជាៃមម សរពាះបុគគែគិត្សហើយ សទើបសធវើៃមមសោយកាយ វា ចិត្ត» ។
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ម្ោវិបាក ៨ ដ្ួង្ ោនដ ម្ ះដៅដក្ចើន
១.កាមាវចរវិបាៃ(សចហរុកកាមាវចរវិាកចិរត) សរពាះសៃើត្ប្ត្ៃនុងកាមាវចរភូមិ
ប ុសណា្្ះ ។
២.កាមសស្ភណវិបាៃ សរពាះមានសស្ភណសចត្សិៃសៃើត្រួមជាមួយ និងជាកា
មាវចរសស្ភណចិត្ត ។
៣.សសហត្ុៃវិបាៃ (កាម្សចហរុកវិាកចិរត) សរពាះរបៃបសោយសហត្ុ គឺ 
អសោភសហត្ុ អសទសសហត្ុ និងអសមាហសហត្ុ (បញ្ញ្) ។
៤.មហាវិបាៃ សរពាះវិបាៃប្ែែសៃើត្ស ើងបានសរចើនអសនៃ ាមចាំនួនក្នមហា
ៃុសែចិត្ត ប្ែែគុណទុៃសហើយស ះ ។
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១.សោយជាត្ិ ជាវិបាៃជាត្ិ
២.សោយភូមិ កាមាវចរភូម (សៃើត្ៃនុងសុគត្ិ៧)
៣.សោយសវទ ជាសស្មនស្សសវទ  ៤ ែួង ជាឧសបកាខ្សវទ  ៤ ែួង
៤.សោយសហត្ុ ជានសហត្ុ និង ជាសសហត្ុៃចិត្ត
៥.សោយសម្បយុត្ត ជាញាណសម្បយុត្ត ៤ ញាណវិប្បយុត្ត ៤ ែួង
៦.សោយស្ខ្រ ជាអស្ខ្រិៃ ៤ ែួង ជាសស្ខ្រិ ៤ ែួង 
៧.សោយសស្ភណ ជាកាមាវចរសស្ភណចិត្ត

ម្ចកម្ោវិបាក ៨ ដ្ួង្ រ្យន័យរផាសង្ៗ
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៨.សោយ ន ជាអ នចិត្ត
៩.សោយសោៃិយ ជាសោៃិយចិត្ត
១០.សោយៃិចច សធវើៃិចច ៤ បែិសនធិ,ភវងគ,ចុត្,ិត្ទែមពណៈ
១១.សោយអារមមណ៍ ែឹងអារមមណ៍ ៦
១២.សោយទវ្រ ែឹងអារមមណ៍ាមទវ្រទាំង ៦ (ណាមួយ) និង
ជា ទវ្រវិមុត្តិ
១៣.សោយវត្ថុ សៃើត្រត្ង់ហទយវត្ថុ
១៤.សោយវិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាមស វិញ្ញ្ណធាត្ុ
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ម្ោកិរយិចិតត 

មហាៃិរិយចិត្ត ឬកាមាវចរៃិរិយចិត្តសនះ មិនប្មនជាៃុសែ
ចិត្ត មិនប្មនជាអៃុសែចិត្ត មិនប្មនជាវិបាៃចិត្ត ជាចិត្តអរ្្ៃត្ គឺ 
រត្ឹមប្ត្ការសធវើប ុសណា្្ះ មាន ២ របសភទ គឺ៖
១.អសហត្ុៃៃិរិយចិត្ត ៣ 
២.សសហត្ុៃៃិរិយចិត្ត ៨
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បណាត្អរ្្ៃត្ចិត្តទាំង ១១ សនះ ពាៃ្យថា ៃិរិយ បានែែ់ រត្ឹម
ប្ត្ការសធវើ រិត្ប្មន ៃនុងៃិរិយចិត្តទាំងស ះ ៃិរិយចិត្តណា មិនែែ់
ភារជា ជវន ៃិរិយចិត្តស ះ រប្មងមិនមាន្ែ ែូចផ្កស្្ើខ្្យែ់
(វាតបបុផំ វិយ) ៃិរយិចិត្តណាែែ់ភារជាជវន ៃិរិយចិត្តស ះ ៃ៏
មិនមាន្ែ ែូចផ្ក្ស្ើ (គឺផ្កប្្ែែរត្វូមានប្្ល សៅជាប់សែើម) ប្ែែ
មានឫសោចស់ហើយ ៃរិិយចិត្តទាំងសនះ គឺ រត្ឹមប្ត្ជាការសធវើប ុសណា្្ះ
សរពាះរបររឹត្តសៅសោយអាំណាចការញា ្ាំងៃិចចស ះៗឲ្យសសរមច ែូស ្្ះ
។
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មហាៃិរិយចិត្ត ៨ សនះ ជាចិត្តឲ្យសសរមចការសធវើ ការនយិយ
ការគិត្ របស់ររះអរហនត ជាៃិរិយចិត្តប្ែែចូែែែភ់ារជាជវន
សស្យអារមមណ៍ប្ែែជាសស្មនស្ស ឬ ឧសបកាខ្ មិនជាសហត្ុក្នត្ណាហ្
និងឧបាទន មិនអាចឲ្យសៃើត្្ែៃនុងអ គត្កាែ ែូស ្្ះ សទើប
សោៃសរបៀបសធៀប ែូចផ្កស្្ើ (អាចនងឹមានរគ្ប)់ ប្ែែមានឫស
ោច់សហើយ ។
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ប្ែែសៅថា ម្ហាកិរិោចិរត សរពាះរគ្ន់ប្ត្សធវើរុាំមានឲ្យ្ែសៅជាត្ិ
សរកាយសទៀត្ែូចៃសុែចិត្តស ើ ុយ សទើបមានវិគគហៈថា ករណំ ករណម្តតំ
កិរយិ ប្របថា ករណំ ករណម្ត្តាំ រីៃិរយិរគ្ន់ប្ត្សធវើ កិរយិ ស ្្ះថា
ៃិរិយ ។ ររះអរហនតទាំងឡាយៃម៏ានការសធវើទន សីែ និងភាវ ជាសែើមែចូ
បុងុជជន និងសសៃេបុគគែប្ែរ ប្ត្ការសធវើទាំងស ះ អងគធម៌បានែែ់ សស្មនស្ស
សហគត្ាំ ញាណសម្បយុត្តាំ អស្ខ្រិៃាំ ជាសែើម ។

ចិត្តស ះឯង នឹងឲ្យ្ែៃនុងភរប្ែែខ្លួនសៃើត្សទៀត្សៅៃនុងស ត្នក្ន
បុងុជជន និងសសៃេៈ ប្ែែសៅមាន អវិជាជ្ និងត្ណាហ្ ជាអនសុ័យមិនទន់កាត្់
សហើយ គឺថា អវិជាជ្បិទបាាំងនូវសទសរបស់ភរនងិត្ណាហ្ គឺជាជ័រសអិត្សធវើឲ្យជាប់
ជាំពាៃ់ៃនុងភរ ប្ត្ៃនុងស ត្នររះអរហនតវិញមិនមានស ើយ ។
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ម្ោកិរយិចិតត ៨ ដ្ួង្
១.ដោម្នសសសហគ្តំ ញាណសម្បយតុតំ អសង្ខខ រកិំ ម្ោ
កិរយិ ចិតតំ ។
មហាៃិរិយចតិ្ត របររឹត្តសៅជាមួយសស្មនស្សសវទ របៃបសោយបញ្ញ្
មានៃមាល្ាំងខាល្ាំងកាល្ សៃើត្ស ើងសោយឥត្មានការបបួែែៃឹ ាំ ។
២.ដោម្នសសសហគ្តំ ញាណសម្បយតុតំ សសង្ខខ រកិំ ម្ោ
កិរយិ ចិតតំ ។
មហាៃិរិយចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយសស្មនស្សសវទ  របៃបសោយបញ្ញ្ 
មានៃមាល្ាំងសខ្្ាយ សៃើត្ស ើងសោយមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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៣.ដោម្នសសសហគ្តំ ញាណវិបបយតុតំ អសង្ខខ រកិំ ម្ោ
កិរយិ ចិតតំ ។
មហាៃិរិយចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយសស្មនស្សសវទ  របាស ៃបញ្ញ្ មាន
ៃមាល្ាំងខាល្ាំងកាល្ សៃើត្ស ើងសោយឥត្មានការបបួែែឹៃ ាំ ។
៤.ដោម្នសសសហគ្តំ ញាណវិបបយតុតំ សសង្ខខ រកិំ ម្ោ
កិរយិ ចិតតំ ។
មហាៃិរិយចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយសស្មនស្សសវទ  របាស ៃបញ្ញ្ មាន
ៃមាល្ាំងសខ្្ាយ សៃើត្ស ើងសោយមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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៥.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ញាណសម្បយតុត ំអសង្ខខ រកិំ ម្ោកិរយិ ចិតតំ  
មហាៃិរិយចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយឧសបកាខ្សវទ  របៃបសោយបញ្ញ្ មានៃមាល្ាំង
ខាល្ាំងកាល្ សៃើត្ស ើងសោយឥត្មានការបបួែែឹៃ ាំ ។

៦.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ញាណសម្បយតុតំ សសង្ខខ រកិំ ម្ោកិរយិ ចិតតំ 
មហាៃិរិយចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយឧសបកាខ្សវទ  របៃបសោយបញ្ញ្ មានៃមាល្ាំង
សខ្្ាយ សៃើត្ស ើងសោយមានការបបួែែឹៃ ាំ ។
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៧.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ញាណវិបបយតុតំ អសង្ខខ រកិំ ម្ោកិរយិ ចិតតំ 
មហាៃិរិយចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយឧសបកាខ្សវទ  របាស ៃបញ្ញ្ មានៃមាល្ាំង
ខាល្ាំងកាល្ សៃើត្ស ើងសោយឥត្មានការបបួែែៃឹ ាំ ។

៨.ឧដបក្ខខ សហគ្តំ ញាណវិបបយតុតំ សសង្ខខ រកិំ ម្ោកិរយិ ចិតតំ 
មហាៃិរិយចិត្ត របររឹត្តសៅជាមួយឧសបកាខ្សវទ  របាស ៃបញ្ញ្ មានៃមាល្ាំង
សខ្្ាយ សៃើត្ស ើងសោយមានការបបួែែឹៃ ាំ ។



3/7/2023

367

អកុសល កុសល និង កិរយិា :ាមែាំោប់ក្នសមតខីាងសែើសនះ
ជវនចតិ្តសៃើត្ស ើងសរពាះអាំណាច ោគៈ ចោសៈ និង ចមាហៈ ស ្្ះថា អកសុល
ចិរត ។
ជវនចិត្តសៃើត្ស ើងសរពាះអាំណាចសោធ្ បញ្ញ្ជាសែើម ស ្្ះថា កុសលចិរត ។

សូម្ចង្ច្ំថា ចិត្តស ះឯងែប្ែែ សៅសរែសៃើត្ៃនងុស ត្នររះអរហនត
រុាំអាចឲ្យ្ែសៅជាត្ិសរកាយ សរពាះសោយស្រប្ត្ការអស់សៅក្នវែតមូែ គឺ
អវិជាជ និងរណាហ្ សទើបសោៃសៅថាកិរិោចិរត ។
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សហត្ុអវីបានជាកាមាវចរៃុសែ វិបាៃ និងៃិរិយ ស ្្ះថា មហាៃុសែ
មហាវិបាៃ មហាៃិរិយ?

រីសរពាះ របសិនសបើសធវើការសរបៀបសធៀបនឹងម្ហគគរៈ និងចោករុតរកសុល
ែូចគ្្្ កាមាវចរកុសល មានចាំនួនសរចើនជាង ។ របសិនសបើសធៀប វិបាៃនិង
ៃិរិយវិញ កាមាវចរៈមានចាំននួសរចើនជាប្ែរ ។ ែូសចនះសហើយ ៃនុងទសីនះសោៃ
ប្ងមពាៃ្យថា មហា សៅសែើកាមាវចរៃុសែ កាមាវចរវិបាៃ និងកាមាវចរៃិរិយ
។
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ម្ោកិរយិចិតត ៨ ដ្ួង្ ោនដ ម្ ះដៅបានដក្ចើនយ៉ា ង្

១.ក្ខោវចរកិរយិចិតត សរពាះបស្អ្នសៅែឹងកាមារមមណ៍ (មាន
បញ្ចកាមគុណជាអារមមណ៍)
២.ក្ខម្ដោភណកិរយិចិតត សរពាះមានសស្ភណសចត្សិៃសៃើត្រួម
ជាមួយ្ង
៣.សដហតុកកិរយិចិតត សរពាះរបៃបសោយសហត្ុ
៤.ម្ោកិរយិចិតត សរពាះសរចើនសោយអារមមណ៍ និងទវ្រែូចមហាៃុសែ
ចិត្តប្ែរ ។
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និគ្ម្វចនៈ

សព្វថាបិ ចតុវីសតិ សដហតុកក្ខោវចរកសុល វិបាក 
កិរយិចិតាត និ សម្តាត និ។

សសហត្ុៃកាមាវចរៃុសែ វិបាៃ និងៃិរិយ ចិត្តទាំងឡាយ ២៤ ែួង ចង់
សរវរគប់សហើយ សូម្បីសោយរបការទាំងរួង ែូសចនះឯង (ាមន័យប្ែែខ្្ុាំបាន
សពាែរួចសហើយ) ។ 
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ម្ចកម្ោកិេិយចិតត ៨ ដ្ួង្ រ្យន័យរផាសង្ៗ
១.សោយជាត្ិ ជាៃិរិយជាត្ិ
២.សោយភូមិ កាមាភូមិ ២៦ (សរៀរ អបាយភូមិ ៤ និងអសញ្ញីសាត្
ភូមិ)
៣.សោយសវទ ជាសស្មនស្សសវទ  ៤ ែួង ជាឧសបកាខ្សវទ  ៤ ែួង
៤.សោយសហត្ុ ជានសហត្ុ និង ជាសសហត្ុៃចិត្ត
៥.សោយសម្បយុត្ត ជាញាណសម្បយុត្ត ៤ ញាណវិប្បយុត្ត ៤ ែួង
៦.សោយស្ខ្រ ជាអស្ខ្រិៃ ៤ ែួង ជាសស្ខ្រិ ៤ ែួង 
៧.សោយសស្ភណ ជាកាមាវចរសស្ភណចិត្ត
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៨.សោយ ន ជាអ នចិត្ត
៩.សោយសោៃិយ ជាសោៃិយចិត្ត
១០.សោយៃិចច សធវើជវនៃិចច ប្ត្ម្្យ្ង
១១.សោយអារមមណ៍ ែឹងអារមមណ៍ ៦
១២.សោយទវ្រ ែឹងអារមមណ៍ាមទវ្រទាំង ៦ (ណាមួយ) និងជាទវ្រ
វិមុត្តិ
១៣.សោយវត្ថុ សៃើត្រត្ង់ហទយវត្ថុ
១៤.សោយវិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាមស វិញ្ញ្ណធាត្ុ



3/7/2023 373



អចសាភណចិរត ៣០
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• អកុសលចិរត ១២

• អចហរុកចិរត ១៨

• សោភមូែចិត្ត ៨
• សទសមូែចិត្ត ២
• សមាហមូែចិត្ត ២
• អៃុសែវិបាៃចិត្ត ៧
• អសហត្ុៃៃុសែវិបាៃចិត្ត ៨
• អសហត្ុៃៃិរិយចិត្ត ៣

កាមាវចរចសាភណចិរត ២៤
• មហាៃុសែចិត្ត ៨
• មហាវិបាៃចិត្ត ៨
• មហាៃិរិយចិត្ត  ៨
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សង្គហគ្នថាសប្ម្តង្សរបុចំននួក្ខោវចរចិតត ៥៤ ដ្ួង្

ក្ខដម្ ដតវីស បាក្ខនិ បុញ្ញញ បុញ្ញញ និ វីសតិ
ឯក្ខទស ក្កិយ ដចតិ ចតុបញ្ញញ ស សព្វថា ។

ចិត្តទាំងឡាយ ៥៤ ែួង គឺ វិបាៃចិត្តទាំងឡាយ ២៣ ែួង ៃុសែចិត្ត និង
អៃុសែចិត្តទាំងឡាយ ២០ ែួង និងៃិរិយចិត្តទាំងឡាយ ១១ ែួង្ង 
រប្មងមានៃនុងកាមភូមិសោយរបការទាំងរួង ។ 



3/7/2023 376



3/7/2023 377



3/7/2023 378

េូបាវចេកុសលចិតត ៥ េូបាវចេវិបាកចិតត ៥ េូបាវចេកិេិយចិតត ៥
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3/7/2023 392
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3/7/2023 397



3/7/2023 398
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ជាមហាៃុសែញាណសម្បយុត្ត
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3/7/2023 405



3/7/2023 406



3/7/2023 407



3/7/2023 408



3/7/2023 409



3/7/2023 410



3/7/2023 411



3/7/2023 412



3/7/2023 413



3/7/2023 414



3/7/2023 415



3/7/2023 416



3/7/2023 417



3/7/2023 418
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បែិសនធិសោយបឋមជ្ានវិបាៃ

បែិសនធិសោយទុត្ិយជា្នវិបាៃ(ចត្ៃុក
ន័យ) ឬសោយទុត្ិយជ្ានវិបាៃ និងត្ត្ិយ
ជ្ានវិបាៃ(បញ្ចៃន័យ) ។
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បែិសនធិសោយត្ត្ិយជា្នវិបាៃ(ចត្ៃុកន័យ) 
ឬសោយចត្ុត្ថជ្ានវិបាៃ (បញ្ចៃន័យ) ។

បែិសនធិសោយចត្ុត្ថជ្ានវិបាៃ (ចត្ុៃកន័យ)
ឬសោយបញ្ចមជ្ានវិបាៃ (បញ្ចៃន័យ) ។
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ទាំង ៥ ភូមិសនះជាររហមសុទធ្វាសក្នររះ
អ គ្មី បែិសនធិសោយ ចត្ុត្ថជ្ានវិបាៃ
(ចត្ុៃកន័យ) ឬ បញ្ចមជ្ានវិបាៃ(បញ្ច
ៃន័យ) ។

ចាំសពាះ អសញ្ញីសាត្ររហម ខ្ណៈបែិសនធ ិមានរត្ឹមប្ត្រូបៃេនធប ុសណា្្ះ
មិនមានវិបាៃ មខ្នធសទ សទើបមិនរាប់ចែូៃនុងទីសនះ ។
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អេូបាចេកុសលចិតត ៤ អេូបាចេវិបាកចិតត ៤ អេូបាចេកិេិយចិតត ៤
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➢ អាោសានញ្ចាយតនកុសលចិតតំ

➢ វិញ្ញានញ្ចាយតនកុសលចិតតំ

➢ អាកិញ្ចញ្ញាយតនកុសលចិតតំ

➢ រនវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកុសលចិតតរញ្ចតិ ឥម្និ 

ចត្តាេិបិ អេូបាវចេ កុសលចិត្តានិ នាម្ ។
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➢ អាកាស្នញ្ច្យត្នៃុសែចិត្ត ១

➢ វិញ្ញ្នញ្ច្យត្នៃុសែចិត្ត ១

➢ អាៃិញ្ចញ្ញ្យត្នៃុសែចិត្ត ១

➢ សនវសញ្ញ្ សញ្ញ្យត្នៃុសែចិត្ត ១

ចិត្ត ៤ ែួងសនះ ស ្្ះថា អរូាវចរកុសលចិរត ។
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អាោសានញ្ចាយតនៈ មៃរី អាកាោតំ + ច + អាយេតៈ
មាននយ័ថាជាអាយរនៈ(ជាទីសៃើត្) ប្ែែអាកាសមិនមានទបីាំ្ុត្ គឺថា អាកា
សានញ្ច ស ះឯងជាអាយត្នៈ(គឺជាទីសៃើត្) ក្ន នស ះររមសោយ
សម្បយុត្តធម៌សោយអត្ថថា ជាទីាាំងសៅែូចជាពាៃ្យថា ចទវាយរនៈ ទី
អារស័យសៅក្នរួៃសទវា ។

 ន ស ្្ះថា អាកាសានញ្ច្យរនៈ សរពាះអត្ថថា មានអាកាសមិន
មានទីបា្ំ ុត្ជាទីសៃើត្ៃុសែចិត្ត ប្ែែសម្បយុត្តជាមួយ អាកាសានញ្ច្យរនៈ
ស ះ ស ្្ះថា អាកាស្នញ្ច្យត្នៃុសែចិត្ត ។
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ពាក្យថា អាកាស ស ្្ះថា អាកាសបញ្ញរតិ សរពាះៃិរិយសបើៃនូវៃសិណ
ណាមួយ ៃនុងចាំសណាមៃសិណទាំង ៩ (សវៀរអាកាសៃសិណ) ។
ពាៃ្យថា អាកាសបញ្ញរតិ មិនមានអវីរបាៃែ ជាអងគធមែ៌ូចជាបរមត្ថធម៌សទ ។
ប្ែនៃាំណត្់ខាងសែើមគឺ ឧបា្ទៈ ប្ែនៃាំណត្់ខាងចងុគឺ ភង្គៈ ៃ៏មិនមានប្ែរ
មានវិគគហៈថា អតតនាតោ អាកាតោ អតនាតោកាតោ ប្របថា អាកាស
ប្ែែមិនមានប្ែនៃាំណត្់ ខាងសែើមគឺ ឧប្ាទៈ និងប្ែនៃាំណត្់ខាងចុងគឺ ភង្គៈ
។
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ន័យម្្្  ្ង្ចទៀរ អាកាោតញ្ចំ អាយេតំ យសោាេិ អាកា
ោតញ្ចោយេតំ ប្របថាអាយេតំ រទីីាាំង (ទីសៃើត្)អាកាោតញ្ចំ
គឺអាកាសបញ្ញត្តិប្ែែមិនមានទីបា្ំ ុត្ យសោស ក្នសម្បយុត្តធម៌ ( ន)
ឯណា អេថិ មានសៅ ឥេិ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ អាកាោតញ្ចោយេតំ
ស ្្ះថាអាកាសានញ្ច្យរន ។

ៃុសែចតិ្ត ប្ែែរបររឹត្តសៅៃនុងសម្បយុត្តចតិ្ត ប្ែែែែ់អប្ប សោយ
មានអាកាសបញ្ញត្តិ ប្ែែមិនមានទីបាំ្តុ្អារមមណ៍ ។
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១.អជោកាស បានែែ់ អាកាស (សម )
២.បរិចេិ ្្កាស បានែែ់ អាកាសៃសិណ
៣.ៃសិណុគ្ាែិមាកាស បានែែ់អាកាស ប្ែែអារស័យមៃរីការ

សបើៃៃសិណ ៩ (សវៀរអាកាសៃសិណ) ។
៤.បរិសចេទកាស បានែែ់ អាកាសរូប ។

អាកាស្នញ្ច្យត្នៈ បានែែ់ ៃសិណុគ្ាែិមាកាស ប ុសណា្្ះ មិន
បានសាំសៅែែ់អាកាសៃសិណសទ ។
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ររះសយគីបុគគែប្ែែនងឹចសរមើនអរូបៃមមោឋ្នឲយ្ៃនលងនូវ រូបជា្នស ះ
ែាំបូងរត្ូវបានរូាវចរបញ្ចម្ជ្ាន ររមទាំងមានជាំ ញៃនុង វសី ៥ សិន សហើយ
ៃ៏ស ើញសទសរបស់ រូបជ្ាន សោយរបការស្្សងៗ ។ ម្្យ្ងសទៀត្ សោៃស ើញ
សទសក្នរូបរាងកាយ ប្ែែមានទុៃេសទសសរចើន ររមទាំងស ើញថា សបើមិនមាន
រូបរាងកាយ ទុៃេសទសទាំងឡាយមានរ្្ធិជាសែើមៃ៏ប្ែងមាន ែូសចនះសោៃៃ៏
ចសរមើន នប្ែែមិនមានរូប សៅថា «អរូបជ្ាន»មានរសបៀបយយ្ងសនះ គឺ៖
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កាែណាររះសយគីបុគគែស ើញសទសក្នរូប និងវិធីប្ែែនឹងរួច ៃរីរូបយយ្ងសនះ
សហើយ ៃ៏ចូែរូបជ្ានទី ៥ សធវើឲ្យសៃើត្ស ើងសិន ។ កាែសចញរី នរិ រណា
ស ើញសទសក្នរូបៃមមោឋ្ន ប្ែែជាអារមមណ៍សហើយ ៃ៏ចូែ នស ះ ្្ាយររងីៃ
និមិត្ត (រូបៃមមោឋ្ន) ស ះឲ្យមិនមានទីបាំ្ុត្ គឺ ្្ាយសចញសៅបានែែ់ ១ ចរៃវា
 ។ សោយការ្្ាយររងីៃសៅៗ នូវរូបនិមិត្តក្នរូបៃមមោឋ្នប្ែែជាអារមមណ៍សរចើន
ប ុណា្្ ៃ៏មិនមានទីប្ុត្ អាកាសប្ែែែហសែហវស ះ មិនមានការសៃើត្ មិនមានការ
វិ ស រៃទីបាំ្ុត្មិនបាន ។ ការស ើញសសចៃតីមិនមានទីបាំ្ុត្ក្នអាកាសៃ៏សបើៃ
សញ្ញ្ គឺមិនោៃ់ចិត្តសៅៃនុង រូបនិមិត្ត ប្ែែជាអារមមណ៍ស ះ យៃចិត្តទុៃោៃ់ប្ត្
សភារក្នអាកាសមិនមានទីបាំ្ុត្ (អាកាចសា អនចោត្) ។
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ៃនុងខ្ណៈប្ែែចិត្តគិត្ែែ់អាកាសមិនមានទីបាំ្ុត្សនះ សរែស ះនូវមានរូប
និមិត្តប្ែែររងីៃ្្ាយសៅប្ែរ ទាំងឧបច្រសមាធិ ៃ៏សៃើត្ស ើងជាែាំោប់ ។ កាែ
ោៃ់ចិត្តែែ់អាកាសមិនមានទីបាំ្ុត្សរឿយៗសៅ ទីបាំ្ុត្អប្បោសមាធិ ៃ៏សៃើត្ស ើង
សោយមានអាកាសប្ែែមិនមានទីបាំ្ុត្ស ះជាអារមមណ៍ ។ អាកាសមិនមានទីបាំ្ុត្
សនះ ជាទីាាំងឲ្យសៃើត្បឋមអរូបជ្ានទី ១ សៅថា អាកាសានញ្ចយ្រនកុសលចិរត
ជាៃសិណុគ្ាែមិាកាសបញ្ញត្តិ ប្ែែបានសបើៃរូបៃសិណសចញសហើយ ជាអារមមណ៍
។

កាែអប្ប វិធី ប្ែែជាអាទិកម្មិក អរូបជ្ានរបសម់្នទបុគគល (អនៃែឹងយឺត្)
នឹងសៃើត្ស ើងស ះវិងីចិត្តរប្មងសៃើត្ាមែាំោប់យយ្ងសនះ គឺ ៖
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អាទ្ិកម្មិកអេូបជាានវិថីេបសម់្នរបគុគល
-ភវងគចិត្ត ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគចែនៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគុប្បសចេទៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-មស ទវ្រាវជជនៈ ជាអសហត្ុៃៃិរិយចិត្ត
-បរិៃមម
-ឧប រៈ
-អនុសោម
-សគ្រត្ភូ
-បឋមជ្ាន គឺ អាកាស្នញ្ច្យត្នៃុសែចិត្ត ។
-ភវងគ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត ។

ចិត្ត្ុត្វិងី

ជាមហាៃុសែចិត្តរបៃបសោយ ឧសបកាខ្សវទ  ញាណសម្បយុត្ត ២ែួង
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អាទ្ិកម្មិកអេូបជាានវិថីេបស់តិកខបគុគល
-ភវងគចិត្ត ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគចែនៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគុប្បសចេទៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-មស ទវ្រាវជជនៈ ជាអសហត្ុៃៃិរិយចិត្ត
-ឧប រៈ
-អនុសោម
-សគ្រត្ភូ
-បឋមជ្ាន គឺ អាកាស្នញ្ច្យត្នៃុសែចិត្ត ។
-ភវងគ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត ។

ចិត្ត្ុត្វិងី

ជាមហាៃុសែចិត្តរបៃបសោយ ឧសបកាខ្សវទ  ញាណសម្បយុត្ត ២ែួង
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វិញ្ញាណញ្ចាយតនកុសលចិតត
វិញ្ញាណញ្ចាយតនកសុលចិតត : វិញ្ញោណញ្ចោយេតកុសល
ចិេេំ < វិញ្ញោណ+អាតញ្ច+អាយេត+កុសលចិេេំ ។
ពាៃ្យថា វិញ្ញ្ណ ជា អាកាសានញ្ចយ្រនចរិត ហនឹងឯង ។ ចិត្តស ះឯងរត្ូវ
សោៃសៅថា បឋមារុប្បវិញ្ញ្ណ ។ សោៃសៅថា វិញ្ញ្ណ ប្ត្សាំសៅែែ់
ស ្្ះ អននត ក្នអារមមណ៍ សោយអាំណាចក្នការសធវើនូវអាកាសបញ្ញត្តិ គឺអននត
ស ះ ឲ្យជាអារមមណ៍ សទើបសោៃសៅថា បឋមារុប្បវិញ្ញ្ណស ះ ថាជា អននត
។
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ម្ួយវិញចទៀរ៖ វិញ្ញោណតម្វ អតតេំ វិញ្ញោណាតតេំ បឋម្វិញ្ញោណំ
វិញ្ញ្ណស ះឯង មិនមានទីបាំ្ុត្ ស ្្ះថា វិញ្ញោតតេំ បានែែ់ អរូបជ្ានទ១ី
។
ម្្្ ្ង្ចទៀរ៖ ស ្្ះថា វញិ្ញោណញ្ច សរពាះអត្ថថា ប្ែែរត្ូវអរូបវិញ្ញ្ណទី ២
គប្បីែែ់ គឺគប្បីសសរមច ។ ែូសចនះវិញ្ញ្ណញ្ច្យត្នៈ សរពាះអត្ថថា វិញ្ញណ្ញ្ច
ស ះជាអាយត្នៈសរពាះជាទីាាំងក្នអរូបជា្នទី ២ គឺ វិញ្ញ្ណញ្ច្យត្នជ្ាន
។
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ររះសយគីបគុគែកាែជាំ ញៃនុង អាកាសានញ្ច្យរនជ្ានសហើយ មាន
បាំណងនឹងចសរមើននូវអរូបជ្ានទី ២ រត្ូវសធវើវសី ៥ ឲយ្ស្ទ្ត្់សហើយរិ រណា
ស ើញសទសក្ន អាកាសានញ្ច្យរនជ្ាន ស ើញសសចៃតីសៃប់របណតី្របស់
វិញ្ញ្ណញ្ច្យត្នជ្ាន សហើយៃច៏ូែ នទញយៃបឋមអរូបជ្ាន ជា
អារមមណ៍សោយបស្អ្នសោយសភាររបស់វិញ្ញ្ណ ប្ែែមានអាកាសមនិមាន
ទីបាំ្តុ្ជាអារមមណថ៍ា គឺ វិញ្ញ្ណមនិមានទីបា្ំ ុត្ (វិញ្ញ្ណំ អននតំ) រហតូ្ែែ់
អរូបជ្ានទី ២ សៃើត្ស ើងប្ែែមានអាកាស្នញ្ច្យត្នចិត្តជាអារមមណ៍ ។
សនះឯងស ្្ះថា វិញ្ញ្ណញ្ច្យត្នជ្ាន ឬ ថា ទុត្ិយអរូបជ្ានចតិ្ត ។

វិធីចរព្ម្ើនវញិ្ញាណញ្ចាយតនជាាន (ទ្២ី)
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អបាបនាវិថីទន ទ្ុតិយអេូបជាាន
-ភវងគចិត្ត ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគចែនៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគុប្បសចេទៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-មស ទវ្រាវជជនៈ ជាអសហត្ុៃៃិរិយចិត្ត
-បរិៃមម
-ឧប រៈ
-អនុសោម
-សគ្រត្ភូ
-ទុតិ្យអរូបជ្ាន គឺ វិញ្ញ្ណញ្ច្យត្នៃុសែចិត្ត ។
-ភវងគ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត ។

ចិត្ត្ុត្វិងី
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អាកិញ្ចញ្ញាយតនកុសលចិតត
អាកិញ្ចញ្ញោយេតកុសលចិេេ<ំអាកិញ្ចញ្ញ+អាយេត+កុសលចិេេំ
ែូចពាៃ្យថា អកិញ្ចតំមានវិគគហៈថា តេថិ កញិ្ចតំ យសោាេិ អកិញ្ចតំ ប្របថា
កិញ្ចតំ រីសភាវៈត្ិចត្ួច យសោស ក្នបឋមារុប្បវិញ្ញណ្ឯណា តេថិ រប្មងមិនមាន
ឥេិ សរពាះសហត្ុស ះ អកិញ្ចតំ ស ្្ះថា អកិញ្ចត ។ បទថាកិញ្ចត ជា
សវវចនៈក្នបទថា កិញ្ច ប្ែែមានអត្ថថាត្ិចត្ួច មានន័យថា បឋមារុប្បវិញ្ញ្ណ ចតិ្ត
ប្ែែសៃើត្ស ើងរាប់ាាំងប្ត្ ឧប្ាទខណៈ របសិនសបើមានវិញ គឺគួប្ត្មានរត្ឹមប្ត្ភងគ
មួយខ្ណៈប ុសណា្្ះ សូម្បីប្ត្ភង្គខណៈស ះៃ៏មិនមានប្ែរ ។

ភារមិនមានអវីសូម្បីតិ្ចតួ្ច មិនប្មនជាបរមត្ថសទ ជាបញ្ញត្តិ ែូសចនះសហើយពាៃ្យថា
អាកិញ្ចញ្ញ គឺសាំសៅយៃ នរថិភាវបញ្ញរតិ សរពាះជាសភាវៈបញ្ញត្តិ ។
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វិធីចរព្ម្ើនអាកិញ្ចញ្ញាយតនជាាន (ទ្ី៣)
ររះសយគីបគុគែកាែបាំណងនងឹសធវើសមាធិឲ្យាាំងមាាំរបណិត្ស ើងៗ

សោយការចូែអាកញិ្ចញ្ញ្យរនជា្នស ះ គឺរត្ូវចូែវិញ្ញ្ណញ្ច្យរនជ្ាន
រហូត្ជាំ ញនូវវសីទាំង ៥ ។ កាែសចញរី នសហើយៃ៏រិ រណាស ើញ
សទសរបស់ វិញ្ញ្ណញ្ច្យរនជា្នថា សបើោច់ការចូែ នសនះជានិចចសហើយ
 នសនះអាចវិ សរត្ បស់ៅាាំងសៅៃនុង អាកាសានញ្ចយ្រនជា្នវិញ
ឯសមាធិប្ែែសៃើត្រី វិញ្ញណ្ញ្ច្យរនជ្ានសនះៃ៏សៅសរគ្ត្រគ្ត្មិនរបណីត្
សសមើនឹង អាកិញ្ចញ្ញ្យរនជ្ានប្ែរ សទើបោៃ់ចតិ្តែែស់ភាវក្នសសចៃតីមនិមាន
អវីរបស់អរូបជ្ានទី ១ ជាអារមមណ៍



3/7/2023 453

សរបៀបែូចជាស្ោធាំ ជាទីរបជុាំក្នសង្េ សធវើសង្េៃមម ប្ែែជាអារមមណ៍របស់
អរូបជា្នទី ២ ស ះ ឥ ូវសនះររះសង្េសធវើសងេ្ៃិចចសរសចសហើយ ៃ៏សចញរសី្
ោទាំងអស់មិនមានសសសសែ់ ចិត្តៃ៏បស្អ្នសៅៃនងុសភារប្ែែមិនមានអវី
សទៀត្ស ើយ (តេថិ កិញ្ចិ មិនមានអវីៗ ) រហូត្អរូបជា្នចិត្តសៃើត្ស ើង សោយ
មាន តេថិភាវបញ្ញេេិ ជាអារមមណ៍ ។ អរូបជ្ានចិត្តសនះ ស ្្ះថា អាកិញ្ចញ្ញ្
យរនជ្ាន ឬ ររិយអរូបជ្ាន (អាៃិញ្ចញ្ញ្យត្នៃុសែចិត្ត) ។

*វិងីចតិ្តប្ែែសៃើត្មុនអរូបជ្ានទី ៣ សនះ ែូចគ្្្នឹងបឋមអរូបជ្ាន ឬ
ទុត្ិយអរបូ ជ្ានវិងីប្ែរស្្សងប្ត្រត្ង់ពាៃ្យថា អាកិញ្ចញ្ញ្យរនកុសលចិរត
ប ុសណា្្ះ ។
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រនវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកុសលចិតត
តតវសញ្ញោនាសញ្ញោយេតកសុលចិេេំ<(តតវសញ្ញោ+ត+ អសញ្ញោ)
តតវសញ្ញោ ច ោ ត អសញ្ញោ ចាេិ តតវសញ្ញោនាសញ្ញោ ប្របថា តត
វសញ្ញោ ច ជាធម៌ប្ែែមិនប្មនសញ្ញស្ ះោ រីធម៌ស ះឯង ត អសញ្ញោ ច
ជាធម៌ប្ែែមិនប្មនជាសញ្ញ្ស ះ ៃ៏មិនប្មន ឥេិ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ តតវសញ្ញោ
នាសញ្ញោ ស ្្ះថា មានសញ្ញ្ៃ៏មិនប្មន មិនមានសញ្ញ្ៃ៏មិនមាន ។
មានន័យថា សញ្ញ្ចចរសិក ប្ែែមានៃនុង ចរុតាថ្រុប្បវិញ្ញ្ណចតិ្ត ស ះមានសភារ
ែអិត្សុខ្ុមខាល្ាំង សទើបមិនអាចរិ រណានូវែៃេណៈរបស់ អតិចចំ ទុកខំ អត្តោ
សទះជារិ រណាយយ្ងណាៃ៏មិនអាចរបៃែស ើង ។
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រនវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកុសលចិតត

សនវសញ្ញ្ សញ្ញ្ស ះឯង ជាអាយរនៈ សរពាះសសន្ទ្គ្ះចូែៃនងុ
ម យត្នៈ និង ធមា្្យត្នៈ សរពាះសហត្ុស ះសទើបស ្្ះថា «សនវសញ្ញ្
 សញ្ញ្យត្នជ្ាន» ។

សនវសញ្ញ្ សញ្ញ្យត្នៈ ស ះឯងជាអាយត្នៈជាទីាាំងក្ន
 នររមទាំងសម្បយុត្តធម៌សោយជានិស្សយប្បចច័យ ជាសែើម ែូស ្្ះ
សហើយសទើបស ្្ះថា «ចនវសញ្ញ្ោសញ្ញ្យរនជ្ាន» ។
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ររះសយគីបុគគែ អនៃសរចើនអរូបជ្ានទី ៤ ស ះ រត្ូវជាំ ញអរូបជ្ានទី ៣ ររម
ទាំងវសី ៥ រួចសហើយចសរមើអរូបជ្ានទី ៤ ប្ែែជា នរបណីត្បាំ្ុត្ សោយរិ រណា
ស ើញនូវអរូបជ្ានទី ៣ សនះ ថាជាធម៌សៃប់របណីត្ ប ុប្នតមិនទន់សៃប់របណីត្បាំ្ុត្សទ ។
ែុសចនះសែើម្បីនឹងចសរមើនអរូបជ្ានទី ៤ រត្ូវចូែអរូបជ្ានទី ៣ សិន ែុះសចញសហើយៃ៏យៃ
ចិត្តទុៃោៃ់រិ រណាសសចៃតីសៃប់របណីត្ ឯេំ សតេំ ឯេំ បណីេំ ក្នសញ្ញ្ៃនុងអាៃិ
ញ្ចញ្ញ្យត្នជ្ាន មិនប្មនសញ្ញ្ែក្ទសទៀត្សទ (សវទ ជាសែើមៃនុងទីសនះៃ៏សៃប់របណីត្ែូច
គ្្្) ។ ការប្ែែសរបើសញ្ញ្ស័រទសរពាះសញ្ញ្សចត្សិៃសនះជាត្ួ ាំនិមិត្តាាំងអាំរីការចសរមើន
រូបជ្ានែាំបូង ចសរមើនសៅរហូត្ែែ់អរូបជ្ានទី ៤ សៃើត្ ។ កាែណា នសនះសៃើត្ៃ៏
មានស ្្ះថា សនវសញ្ញ្ សញ្ញ្យត្នៈ ឬ ចតុ្ាថ្រូបជ្ាន គឺ សនវសញ្ញ្ ។
*វិងីចិត្តប្ែែសៃើត្មុនអរូបជ្ានទី៤ ៃ៏មានន័យែូចសសចៃតីប្ែែបានសពាែរួចមៃសហើយ។

វិធីចរព្ម្ើនរនវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជាាន (ទ្៤ី)
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រូបជ្ឈាន (អ្គ្តិ្ៃកម ន) នៃនលងអងគ
១.បឋមជ្ាន វិត្ៃក វិ រ បីតិ្ សុខ្ ឯៃគគា
២.ទុត្ិយជ្ាន វិត្ៃក វិ រ បីតិ្ សុខ្ ឯៃគគា
៣.ត្ត្ិយជ្ាន វិត្ៃក វិ រ បីតិ្ សុខ្ ឯៃគគា
៤.ចត្ុត្ថជ្ានវិត្ៃក វិត្ៃត វិ រ បីតិ្ សុខ្ ឯៃគគា
៥.បញ្ចមជ្ាន វិត្ៃក វិ រ បីតិ្ ឧសបកាខឯ្ៃគគា

អរូបជ្ឈាន (អារមមណាត្ិៃកម ន) នៃនលងអារមមណ៍
១.អាកាស្នញ្ច្យត្នៈ ៃសិណុគ្ាែិបាកាសប្បញ្ញត្តិ
២.វិញ្ញ្នញ្ច្យត្ន អាកាស្នញ្ច្យត្ន
៣.អាៃិញ្ចញ្ញ្យត្ន នត្ថិភាវបញ្ញត្តិ
៤.សនវសញ្ញ្ សញ្ញ្យត្ន អាៃិញ្ចញ្ញ្យត្ន
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អេូបាវចេវិបាកចិតត ៤ ដ្ួង្

១.អាកាស្នញ្ច្យត្នវិបាៃចិត្តាំ អាកាស្នញ្ច្យត្នវិបាៃចិត្ត ១
២.វិញ្ញ្នញ្ច្យត្នវិបាៃចិត្តាំ វិញ្ញ្ណញ្ច្យត្នវិបាៃចិត្ត ១
៣.អាៃិញ្ចញ្ញ្យត្នវិបាៃចិត្តាំ អាៃិញ្ចញ្ញ្យត្នវិបាៃចិត្ត ១
៤.សនវសញ្ញ្ សញ្ញ្យត្នវិបាៃចិត្តសញ្ចត្ិ ឥមានិ ចាត្រិបិ អរូបាវចរវិបាៃចិាត្
និ  ម។ សនវសញ្ញ្ សញ្ញ្យត្នវិបាៃចិត្ត ១
ចិរតោំង្ ៤ ដ្ួង្ចនះ ចឈាម្ះថា អរូាវចរវិាកចិរត ។
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សរែប្ែែអរូបាវចរវិបាៃចិត្តែួងណាមួយនងឹសៃើត្ស ើងស ះ មិនបាន
សៃើត្ជាវិងែីូចអរូបាវចរៃុសែចិត្តសទ គឺថាមុនចតុ្ិចិត្តនឹងសៃើត្ស ើងស ះ អរូបា
វចរៃុសែែួងណាមួយសៃើត្ស ើងមុនរួច សទើបចុត្ិ ។ កាែចុត្ចិិត្តរែត្់សហើយ
អរូបាវចរវិបាៃចតិ្តែងួណាមួយៃ៏សៃើត្ស ើង សធវើៃិចចបែសិនធិត្អាំរចីុត្ិចតិ្តស ះ
ទន់សរែភាល្ម។

អរូបាវចរៃុសែចតិ្តប្ែែសៃើត្មនុចតុ្ិចិត្តមានអារមមណអ៍វី អរូបាវចរវិបាៃ
ចិត្ត ប្ែែសៃើត្ប ទប្់អាំរចីុត្ចិិត្តស ះ ៃ៏មានអារមមណ៍ស ះែូចនងឹៃុសែរបស់
ខ្លួនប្ែរ។ ឯអរូបាវចរវិបាៃចិត្ត ៣ ែួងស្្សងសទៀត្ ៃ៏មានន័យែូចគ្្្សនះប្ែរ។
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អរូបាវចរៃុសែចិត្ត សធវើជវនៃិចចប្ត្ម្្យ្ង ចាំប្ណៃអរូបាវចរវិបាៃចិត្តសធវើៃិចច ៣៖
១.បែិសនធិ សធវើៃិចចបែិសនធិជាអរូបររហមបគុគែៃនងុអរូបភមូិ ៤ ប ុសណា្្ះ ។
២.ភវងគៃិចច សធវើៃិចចរៃ្ាភរជាត្ិៃាំសណើត្ឲ្យាាំងសៅែរាបរហូត្សសមើអាយុក្ន

ស្ខ្រៃនុងភរស ះៗ ។
៣.ចុត្ិៃិចច សធវើៃិចចឃាល្ត្ ៃអាំរីភរស ះៗ ៃនុងវារៈប្ែែអស់អាយុក្នស្ខ្រ ។



3/7/2023 461

អរូបាវចរវិបាៃចិត្ត ៤ ែួង ជាចិត្តសៃើត្ស ើងសោយមិនអារស័យវត្ថុទាំង ៦ ណា
មួយស ើយ សហើយមានចាំសពាះប្ត្អរូបររហមប ុសណា្្ះ ។

កនុង្អរូបព្រហមបុគគលោំង្ ៤ មានអាយុខុសៗគាន្ដ្ូចចនះ គឺ ៖
ររហមបុគគែៃនុងអាកាស្នញ្ចយ្ត្នភូមិ មានអាយុ ២ មុឺនមហាៃប្ប ។
ររហមបុគគែៃនុងវិញ្ញ្ណញ្ចយ្ត្នភមូិ មានអាយុ ៤ មុឺនមហាៃប្ប ។
ររហមបុគគែៃនុងអាៃិញ្ចញ្ញ្យត្នភូមិ មានអាយុ ៦ មុឺនមហាៃប្ប ។
ររហមបុគគែៃនុងសនវសញ្ញ្ សញ្ញ្យត្នភូម ិមានអាយុ ៨ មុឹន ៤ ពាន់មហា
ៃប្ប ។
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អេូបាវចេចិកិេិយចិតត ៤ ដ្ួង្

១.អាកាស្នញ្ច្យត្នៃិរិយចិត្តាំ អាកាស្នញ្ច្យត្នៃិរិយចិត្ត ១
២.វិញ្ញ្នញ្ច្យត្នៃិរិយចតិ្តាំ វិញ្ញ្ណញ្ច្យត្នៃិរិយចិត្ត ១
៣.អាៃិញ្ចញ្ញ្យត្នៃិរិយចិត្តាំ អាៃិញ្ចញ្ញ្យត្នៃិរិយចតិ្ត ១
៤.សនវសញ្ញ្ សញ្ញ្យត្នៃិរិយចិត្តសញ្ចត្ិ ឥមានិ ចាត្រិបិ អរូបាវចរៃិរិយ
ចិាត្និ  ម សនវសញ្ញ្ សញ្ញ្យត្នៃិរិយចិត្ត ១
ចិរតោំង្ ៤ ដ្ួង្ចនះ ចឈាម្ះថា អរូាវចរកិរិោចិរត ។
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អេូបាវចេចិកិេិយចិតត ៤ ដ្ួង្

អរូបាវចរៃិរិយចិត្ត ៤ ែួងសនះ មានអងគ នសសមើគ្្្ និងែូចគ្្្ គឺ ឧសបៃេ និង
ឯៃគគា ប្ត្មានអារមមណ៍ស្្សងគ្្្ មានសភារែូចគ្្្នឹងអរូបាវចរៃុសែចិត្ត
ប្ែរ ។



3/7/2023 464

 ន ២ ព្បរភទ្
រូបជ្ាន និងអរូបជ្ាន មាន ២ យយង្ គឺ សម្ថានុចោគបដ្ិលទធឈាន និង
ម្គគសិទធឈាន ។
បណាត្ នទាំង ២ យយ្ងស ះ  នប្ែែបានសរពាះការរបៃបសរឿយៗ
សោយការាាំងចិត្តរបឹងប្របង ស ្្ះថា សម្ថានុចោគបដ្ិលទធឈាន ។
 នប្ែែបានសោយសសចៃតីរបាថា្្ៃនុងជាត្មិុនៗ ថាសូមឲ្យខ្្ុាំជាអនៃ
បរិបូរណ៌សោយសមាបត្តិ ៨ ៃនុងសរែប្ែែខ្លួនសសរមច ម្គគ ផល ស ្្ះថា
ម្គគសិទធឈាន ។
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វិថីេបស់អេូបាវចេកិេិយចិតត (ម្នរបុគគល)
-ភវងគចិត្ត ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគចែនៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគុប្បសចេទៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-មស ទវ្រាវជជនៈ ជាអសហត្ុៃៃិរិយចិត្ត
-បរិៃមម
-ឧប រៈ
-អនុសោម
-សគ្រត្ភូ
-អរូបាវចរៃិរិយចិត្ត
-ភវងគ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត ។

ចិត្ត្ុត្វិងី

ជាមហាៃិរិយ ឧសបកាខ្ញាណសម្បយុត្ត ២ែួង
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ោេម្ចកអេូបាវចេចិតត ១២ ដ្ួង្រ្យន័យរផាសង្ៗ
១.សោយជាត្ិ ជាៃុសែជាត្ិ ៤ វិបាៃជាត្ិ ៤ ៃិរិយជាត្ិ ៤ ។
២.សោយភូមិ ជាអរូបាវចរភូមិទាំង ១២ ែួង ។
ៃនុងភូមិជាទីសៃើត្ ៣១ ភូមិស ះអរូបាវចរៃុសែចិត្ត ៤ ែួង និងអរូបាវចរៃិរិយចិត្ត 
៤ ែួង សៃើត្បាន ២៦ ភូមិ (សវៀរអបាយភូមិ ៤ អសញ្ញីសាត្ភូមិ ១) ចាំប្ណៃអរូបា
វចរវិបាៃចិត្ត ៤ ែួង សៃើត្បានចាំសពាះប្ត្ៃនុងអរូបររហមភូមិ ៤ ប ុសណ្្ាះ។
៣.សោយសវទ ជាឧសបៃេសវទ ទាំង ១២ ែួង ។
៤.សោយសហតុ្ ជានសហត្ុ និងជាត្ិសហត្ុៃចិត្ត ។
៥.សោយសម្បយុត្ត ជាញាណសម្បយុត្តទាំង ១២ ែួង ។
៦.សោយស្ខ្រិៃ ជាសស ខ្្រិៃចិត្តទាំង ១២ ែួង ។
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៧.សោយសស្ភណៈ ជាអរូបាវចរសស្ភណចិត្ត ។
៨.សោយ ន ជាបញ្ចមជ្ាន(បញ្ចៃន័យ)ទាំង ១២ ែួង ។
៩.សោយសោៃិយ ជាសោៃិយចិត្តទាំង ១២ ែួង ។
១០.សោយៃិចច អរូបាវចរៃុសែចិត្ត ៤ ែួង និងអរូបាវចរៃិរិយ ៤ 
ែួង (សធវើជវនៃិចច) អរូបាវចរវិបាៃ ៤ ែួង (សធវើៃិចច ៣ គឺបែិសនធិ ភវងគ ចុត្ិ) 
។
១១.សោយអារមមណ៍ មានធមា្្រមមណ៍ ជាអារមមណ៍ទាំង ១២ ែួង ។
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១២.សោយវត្ថុ អរូបាវចរៃុសែចិត្ត ៤ ែួង និង អរូបាវចរៃិរិយចិត្ត ៤ ែួង 
ប្ែែសៃើត្ៃនុងបញ្ចសវាការភូមិ អារស័យហទយវត្ថុ សបើសៃើត្ៃនុង
ចត្ុសវាការភូមិ មិន ាំបាច់អារស័យវត្ថុៃ៏សៃើត្ស ើងបានប្ែរ ។

១៣.សោយទវ្រ អរូបាវចរៃុសែ ៤ ែួង និងអរូបាវចរៃិរិយចិត្ត ៤ ែួង ែឹង
អារមមណ៍ាម មស ទវ្រ ចាំប្ណៃអរូបាវចរវិបាៃចិត្ត ៤ ែួង
ជាទវ្រវិមុត្ត ។

១៤.សោយវិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាមស វិញ្ញ្ណធាត្ុ ។
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សង្គហោថា
អាលម្ពណបោបតេទត ចេុធារុបោបមាតសំ
បុញ្ញបាកក្កិយាតេ្ បុត ្វោទសធា ឋិេំ ។

អរូបាវចរចិត្តមាន ៤ របការ សោយរបសភទក្នអារមមណ(៍អរូបាវចរចិត្តស ះ)ាាំង
សៅសហើយ សោយរបការ ១២ សទៀត្ សោយរបសភទក្នៃុសែ វិបាៃ ៃិរិយ ។

និគម្វចនៈ
ឥតចចវំ សពេថាបិ ្វោរទស អូបាវចរកុសលវិបាកកិរិយា-
ចិ្តោតិ សម្្តោតិ ។

អរូបាវចរៃុសែ វិបាៃ និងៃិរិយចិត្តទាំងឡាយ ១២ ែួង ចបស់រវរគប់សហើយ
សូម្បីសោយរបការទាំងរួង ែូសចនះឯង ។
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ក.រោកុតតេម្គគចិតត
ឬ រោកុតតេកុសលចិតត ៤ ដ្ងួ្

ខ្.រោកុតតេផលចិតត
ឬ រោកុតតេវិបាកចិតត ៤ ដ្ងួ្
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ពាៃ្យថា តលាកេុេរ<តលាក+ឧេេរ ប្របថា សែើសអាំរីសោៃ ឬ ្ុត្
អាំរីសោៃ មាននយ័ថា ជាចិត្តមានអារមមណ៍្ុត្រីសភាវៈប្ែែមានសៅៃនុង
សោៃ ឬថាជាចតិ្តប្ែែមានអាំណាចទទួែអារមមណ៍សរ្រីសោៃ ឬ ្ុត្ ៃ
សោៃ ។ អារមមណ៍របស់សោៃុត្តរចិត្តស ះ បានែែ់ររះនិពាវ្ន ។

ៃនុងចិត្តទាំង ៨៩ ែួង ចិត្តប្ែែអាចទទួែររះនិពាវន្ជាអារមមណ៍បាន
របាៃែមានប្ត្ ៨ ែួងប ុសណា្្ះ ។ សរ្រីស ះសូម្បីមានចិត្តខ្លះអាចែឹងររះ
និពាវ្នជាអារមមណប៍ាន ៃ៏មិនរបាៃែច្ាស់ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះសហើយ សទើបសៅ
ចិត្ត ៨ ែួងស ះថា សោៃុត្តរចិត្ត ។
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ក.រោកុតតេកុសលចិតត ៤ ដ្ួង្
- រសាត្បតតិម្គគចិតតំ សស្ាបត្តិមគគចិត្ត ១ ែួង
- សកោោម្ិម្គគចិតតំ សៃទគ្មិមគគចិត្ត ១ ែួង
- អនាោម្ិម្គគចិតតំ អ គ្មិមគគចិត្ត ១ ែួង
- អេហតតម្គគចិតតរញ្ចតិ ឥម្និ ចត្តាេិបិ រោកុតតេកុសលចិត្តានិ នាម្ ។ 

អរហត្តមគគចិត្ត ១ ែួង
ចិរតោំង្ ៤ ដ្ួង្ចនះចឈាម្ះ ចោកុរតរកុសលចិរត ។
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រសាត្បតតិម្គគចិតត
ពាៃ្យថា តោ្បេេិម្គ្គចេិេ < តោេៈ + អាបេេិ + ម្គ្គៈ + ចិេេ

- សស្ត្ៈ ប្របថា រៃប្ស គឺថាអរិយមគគមានអងគ ៨ បណឌិត្សៅថា សស្ត្ៈ (រៃប្ស) 
ប្ែែហូរត្រមង់សៅ គឺចូែកាន់ររះនិពាវ្ន ឬ ែូចជារៃប្សទឹៃ ប្ែែហូរសៅកាន់
មហាសមុរទគឺររះនិពាវ្ន ។

- អាបត្តិ ប្របថា ការែែ់សហើយ គឺការសសរមចាាំងរីខាងសែើម ជាការសសររគ្ែាំបូង 
នូវសស្ត្ៈស ះ ។

- មគគៈ សោយអត្ថថា ការប្សវងរៃររះនិពាវ្ន ឬ ការសៅសមាល្ប់ៃិសែសទាំងឡាយ ។
- មគគចិត្ត គឺចិត្តសម្បយុត្តសោយមគគស ះ ។
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មានវចនរថៈថាសវេិ សតទេីេិ តោត្ >(សវេិ រប្មងហូរសៅសវេិ
គឺថា សតទេិ, សតទេិ រប្មងហូរសៅមិនោច់ ឥេិ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ តោត្
ស ្្ះថា ចសារ, តោេ គឺប្ខ្្សទឹៃ) ។ តោត្ វិយាេិ តោត្ (តោត្
វិយ សរបៀបែូចប្ខ្្សទឹៃ ឥេិ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ សស្សាស ្្ះថា ចសារ, ចសារ
សរបៀបែូចប្ខ្្សទឹៃ (បានែែ់អរិយែឋងគិៃមគគ) ែូសចនះ សស្ត្សនះប្របថា អរិយែឋងគិ
ៃមគគ សរបៀបែូចប្ខ្្សទឹៃ “ចខ្សទឹកគឺអរិយដ្ឋង្គិកម្គគ” ) ។
*ម្គគចិរត ប្ែែបានសសរមចរៃប្សែាំបូង ស ្្ះថា សស្ាបត្តិមគគចិត្ត បានែែ់ មគគ
ចិត្តរបស់ររះអរិយបុគគែែាំបូង ប្ែែសៅមានបែិសនធិសទៀត្យយ្ងសរចើន ៃ៏ ៧ ជាត្ិ
សទៀត្សៅៃនុងសោៃសនះ ។
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សកោោម្ិម្គគចិតត
ពាៃ្យថា សក្ទ្ធគ្គមិមគាច្ិតិ ំ< សកឹ + អាគាម្ី + ចិេេំ

- សកឹ ប្របថា ១ ែង ១ វារៈ
- អាគាម្ី ប្របថា រត្ ប់មៃ

សក្ទ្ធគ្គម-ី ឥម្ំ តលាកំ សកឹ អាគ្ចនេិ សីតលនាេិ
សក្គាម្ី ប្របថា តយា បុគ្គតលា រីបុគគែណា អាគ្ចឆេិ រប្មងមៃ
ឥម្ំ តលាកំ កាន់សោៃសនះ សកឹ មតងសទៀត្ សីសែន សោយរបរៃត្ី ឥេិ
សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ តោ បុគ្គតលា រីបុគគែស ះ សក្គាម្ី ស ្្ះថា
សកោគាម្ី (បុគគែអនៃមៃកាន់សោៃសនះមតងសទៀត្សោយរបរៃត្ី) ។
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សក្ទ្ធគ្គមិមគាច្តិិ-ំ សកទាគាមមិគ្គេន សមបយុត្តំ
ចិត្តំ សកទាគាមមិគេចតិ្តំ ។ ចិត្តំ រីចតិ្ត សមបយុត្តំ ប្ែែរបៃបររម
សកទាគាមមិគ្គេន សោយសៃទគ្មិមគគ សកទាគាមមិគេចតិ្តំ
ស ្្ះថាសកោគាម្ិម្គគចរិត ក្នបុគគែអនៃមៃកាន់សោៃសនះមតងសទៀត្ សោយ
របរៃត្ី ។

*គឺមគគចិត្តប្ែែញា ្ាំងឲ្យបុគគែរត្ ប់មៃកានក់ាមសោៃមតងសទៀត្បាន
ែែ់មគគចតិ្តរបស់ររះអរិយបុគគែទី ២ ប្ែែរត្ ប់មៃបែិសនធិ ៃនុងកាមភមូិ
មតងសទៀត្ប ុសណា្្ះ ។
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អនាោម្ិម្គគចិតត
ពាក្យថា អនាគ្គមិមគាច្ិតិំ < ន +អាគាមី + ចិត្តំ
អនាគ្គម-ី ឥមំ គ្ោកំ ន គចឆត្តី្ិ អនាគាមី ប្របថា គ្យា

បុគេគ្ោ រីបគុគែណា ន គចឆត្ិ រប្មងមិនសៅ ឥមំ គ្ោកំ កាន់សោៃ
សនះ ឥត្ិ សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ អនាគាមី ស ្្ះថា អោគាម្ី (អនៃមនិមៃ
កាន់សោៃសនះ) ។

អនាគ្គមិមវគ្គា - អនាគាមិគ្នា មគ្គាេ អនាគាមមិគ្គាេ ប្របថា
មគ្គាេ រីមគគ អនាគាមគិ្នា ក្នបុគគែអនៃមិនមៃកានស់ោៃសនះ អនាគាមិ
មគ្គាេ ស ្្ះថា អោគាម្មិ្គគ (មគគរបសប់ុគគែអនៃមនិមៃកានស់ោៃសនះ)
។
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អនាោម្ិម្គគចិតត
ពាៃ្យថា អនាគ្គមិមគាច្ិតិំ < ន +អាគាមី + ចិត្តំ

អនាគាមិមគេចតិ្ត- អនាគាមមិគ្គេន សមបយុត្តំ ចតិ្តំ អនាគាមិ
មគេចតិ្តំ ។ ចិត្តំ រីចិត្តសមបយុត្តំ ប្ែែរបៃបររម អនាគាមិមគ្គេន
សោយអ គ្មិមគគ អនាគាមមិគេចតិ្តំ ស ្្ះថា អោគាម្មិ្គគចិរត (ចិត្ត
ប្ែែរបៃបសោយអ គ្មិមគគ) ។
* គឺមគគចិត្តប្ែែញា ្ាំងឲ្យបគុគែមិន ាំបាច់រត្ ប់មៃកាន់កាមសោៃសមូ្បី
ប្ត្មតងសទៀត្សទ បានែែ់មគគចិត្តរបស់ររះអរិយបុគគែទី ៣ ប្ែែមិនរត្ូវរត្
 ប់មៃបែិសនធិៃនងុកាមសោៃ ។
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អេហតតម្គគចិតត
ពាៃ្យថា អរហតមិគាច្ិតិំ < អរហត្ត+ មគេ + ចិត្តំ
អរហតិំ- អរហគ្ោ ភាគ្ោ អរហត្តំ ។ ភាគ្ោ រីភាវៈ អរហគ្ោ ក្ន

ររះអរហនត អរហត្តំ ស ្្ះថា អរហរតភាវៈគឺសហត្ុសៃើត្ជាព្រះអរហនត ។
អរហតមិវគ្គា - អរហត្តសស មគ្គាេ អរហត្តមគ្គាេ ប្របថា មគ្គាេ រី

មគគ អរហត្តសស ក្នភារជាររះអរហនត អរហត្តមគ្គាេ ស ្្ះថា អរហរតម្គគ
។

អរហតមិគាច្ិតិ-ំ អរហេេម្តគ្គត សម្ោបយុេេំ ចិេេំ អរហេេម្គ្គ
ចិេេំ ។ ចិេេំ រីចិត្តសម្ោបយុេេំ ប្ែែរបៃបររម អរហតេេត សោយអរហត្តមគគ
អរហេេម្គ្គចិេេំ ស ្្ះថា អរហរតម្គគចិរត ចិត្តប្ែែរបៃបសោយអរហរតម្គគ ។
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ស ្្ះថាររះអរហនតសោយអត្ថថា គួរែែ់ការបជូាវិសសស សរពាះភារ
ជាទៃេិសណយ្យបុគគែែ៏ៃាំរូែ ។ ម្្យង្សទៀត្ ស ្្ះថា អរហនត សរពាះមិនមាន
ការរត្ ប់មៃ ៃនុងការសធវើបាបសទៀត្សទ បានែែ់ររះអរិយបុគគែទី ៤ ។ ភាវៈ
ក្នបុគគែទី ៤ ស ះ ស ្្ះថា អរហត្ត ។

ពាៃ្យថា អរហត្ត ស ះជាស ្្ះក្ន្ែទី ៤ ។ មគគប្ែែជាសហត្ុក្ន
អរហត្តស ះ ស ្្ះថា អរហត្តមគគ ។ ចិត្តប្ែែសម្បយុត្តសោយអរហត្តមគគ
ស ះ ស ្្ះថា អរហត្តមគគចិត្ត ។
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ៃនុងមគគចិត្ត ៤ ែួងស ះ  ត្់ថាសោៃុត្តរៃុសែ សរពាះជាៃុសែប្ែែ
សធវើឲ្យឆលង្ុត្ ៃសោៃ ៣ គឺ កាម្ចោក ១ រូបចោក ១ អរូបចោក ១ ។
➢ កាមសោៃ បានែែ់ កាមភូមិ ១១ ភូមិ
➢ រូបសោៃ បានែែ់ រូបភូមិ ១៦ ភូមិ
➢ អរូបសោៃ បានែែ់ អរូបភូមិ ៤ ភូមិ
រួមទាំងអស់ ជា ៣១ ភូមិ ។
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ោេឆ្ង្ផុតរោករនាះម្នព្បោេដ្ូរចនះ គឺ ៖

➢ មគគចិត្តែួងទី ១ សៅថា បឋមមគគ គឺសស្ាបត្តិមគគចិត្ត ។
➢ មគគចិត្តែួងទី ២ សៅថា ទុត្ិយមគគ គឺសៃទគ្មិមគគចិត្ត ។
ចិត្ត ២ ែួងសនះសធវើឲ្យ្ុត្ ៃកាមសោៃ គឺអបាយភូមិទាំង ៤ ។

➢ មគគចិត្តែួងទី ៣ សៅថា ត្ត្ិយមគគ គឺអ គ្មិមគគចិត្ត ចិត្ត ១ ែួងសនះសធវើឲ្យ
្ុត្ ៃរីកាមសោៃ ទាំង ១១ ភូមិ ។ 

➢ មគគចិត្តែួងទី ៤ សៅថា ចត្ុត្ថមគគ គឺអរហត្តមគគចិត្ត ចិត្ត ១ ែួងសនះ សធវើឲ្យ្ុត្
 ៃ់សោៃទាំង ៣១ ភូមិ ។
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ប្ែែសៅថា សោៃុត្តរៃុសែ សរពាះជាៃុសែប្ែែសធវើឲ្យឆលង្ុត្

រីបុងុជជនសៅជាររះអរិយបុគគែសោយរបការែូសចនះ គឺ៖

➢ មគគចិត្តែួងទ ី១ សធវើឲ្យសៅជាររះសស្ាបននបុគគែ

➢ មគគចិត្តែួងទី ២ សធវើឲ្យសៅជាររះសៃទគមិបុគគែ

➢ មគគចិត្តែួងទី ៣ សធវើឲ្យសៅជាររះអ គ្មិបុគគែ

➢ មគគចិត្តែួងទី ៤  សធវើឲ្យសៅជាររះអរហនត
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ប្ែែសៅថា សោៃុត្តរៃុសែ សរពាះជាៃុសែប្ែែសៃើត្ស ើងមាន
ររះនិពាវន្ជាសោៃុត្តរធម៌ជាអារមមណ៍ សហើយការប្ែែសោៃុត្តរៃុសែចិត្ត
៤ ែួងសនះសៃើត្ស ើងបាន ៃ៏សរពាះមានររះនិពាវ្នជាអារមមណប្បចច័យ សទើប
សៃើត្ ។

ប្ែែសៅថា សោៃុត្តរៃុសែ សរពាះជាៃុសែប្ែែមានអាំណាច
របសសើរ សែើសសោៃិយៃសុែទងឡាយ អាចរំែត្់អៃុសែឲ្យោច់ជា
សមុសចេទបានគឺ សរពាះសហត្ុប្ត្មានររះនិពាវ្នជាអារមមណ៍ស ះឯង ។
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សោៃុត្តរៃុសែ សពាែគឺ មគគចតិ្ត ៤ ែួង ាមសសចៃតីស្្សងគ្្្ក្នការ
របៃបរបស់អែឋងគៃិមគគមានសស្ាបត្តមិគគជាសែើម គឺសោយអាំណាចការ
ែះសំចោជនៈបាន។ ការប្ែែែះសាំសយជនៈបានស្្សងៗគ្្្ ៃ៏សរពាះ
ឥន្ទនទិយ ៥ មានសទធ្ជាសែើមមានៃមាល្ាំងស្្សងៗគ្្្ គឺ ឥន្ទនទិយ ៥ របស់
សស្ាបត្តិមគគ មិន ស់កាល្ របស់សៃទគ្មិមគគ ស់កាល្ របស់អ គ្មិ
មគគ ស់កាល្ របស់អរហត្តមគគ ស់កាល្ ជាទីបុ្ុត្ស ះឯង ។
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វិថីេបស់រសាតបតតិម្គគចិតត
-ភវងគចិត្ត ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគចែនៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគុប្បសចេទៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-មស ទវ្រាវជជនៈ ជាអសហត្ុៃៃិរិយចិត្ត
-បរិៃមម
-ឧប រៈ
-អនុសោម
-សគ្រត្ភូ
-មគគ សស្ាបត្តិមគគចិត្ត
-្ែ
-្ែ
-ភវងគ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត ។

ចិត្ត្ុត្វិងី

ជាមហាៃុសែ ញាណសម្បយុត្ត ៤ ែួង ណាមួយ

សស្ាបត្តិ្ែចិត្ត
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វិថីេបស់សកោោម្ិម្គគចិតតជ្រដ្ើម្រ ើង្រៅ
-ភវងគចិត្ត ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគចែនៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-ភវងគុប្បសចេទៈ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត
-មស ទវ្រាវជជនៈ ជាអសហត្ុៃៃិរិយចិត្ត
-បរិៃមម
-ឧប រៈ
-អនុសោម
-សគ្រត្ភូ
-មគគ សៃទគ្មិមគគចិត្ត អ គ្មិមគគចិត្ត អរហត្តមគគចិត្ត
-្ែ
-្ែ
-ភវងគ ជាមហាវិបាៃញាណសម្បយុត្ត ។

ចិត្ត្ុត្វិងី

ជាមហាៃុសែ ញាណសម្បយុត្ត ៤ ែួង ណាមួយ

សស្ាបត្តិ្ែចិត្ត
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អកុសលធម្៌ ៩ កង្
អៃុសែធម៌ គឺជាធម៌ប្ែែជាអៃុសែ ប្ែែររះអរិយបុគគែគប្បីែះ
(របហារ) ទាំងអស់ មាន ៩ ៃង ឬ ៩ របសភទ គឺ ៖
១.អាសវៈ ធម៌ប្ែែរាាំៃនុងខ្នធស ត្ន មាន ៤ គឺ កាមាសវៈ ភវាសវៈ 

ទិោឋ្សវៈ និងអវិជាជ្សវៈ ។
២.ឱ ៈ ធម៌ប្ែែសរបៀបែូចអនលង់ទឹៃញា ្ាំងសត្វឲ្យែិចៃនុងសង្ារវែត

មាន ៤ គឺ កាសមា ៈ ភសវា ៈ ទិសោឋ្ ៈ និងអវិសជាជ្ ៈ ។
៣.សយគៈ ធម៌ប្ែែរបៃបសត្វទុៃៃនងុភរ មាន ៤ គឺ កាមសយគៈ 

ភវសយគៈ ទិែឋិសយគៈ និងអវិជាជ្សយគៈ ។
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៤.គនថៈ ធម៌ជាសរគឿងចងសត្វទុៃ មាន ៤ គឺ អភិជ្ាកាយគនថៈ 
រ្្បាទកាយគនថៈ សីែរវត្បរាមាសកាយគនថៈ និង
ឥទាំស ច្ភិនិសវសកាយគនថៈ ។

៥.ឧបាទន ធម៌ប្ែែជាសរគឿងរបកាន់ មាន ៤ កាមុបាទន ទិែឋុបាទន 
សីែរវត្បាទន និងអត្តវាទបុានទន ។

៦.នីវរណធម៌ ជាសរគឿងរារាាំងនូវសសចៃតីែអ មាន៦ គឺកាមឆនទៈ រ្្បាទៈ
ងីនមិទធៈ ឧទធចចៃុៃកុចចៈ វិចិៃិ ឆ្ និងអវិជាជ្ ។
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៧.អនុស័យ ធម៌ប្ែែសែៃសមៃាំៃនុងខ្នធស ត្ន មាន ៧ គឺ កាមរាគនុស័យ 
ទិោឋ្នុស័យ បែិឃានុស័យ ភវរាគនុស័យ មា នុស័យ 
វិចិៃិ ឆ្នុស័យ និងអវិជាជ្នុស័យ ។

៨.សសញ្ញ្ជនៈ ធម៌ជាសរគឿងរួបរឹត្សត្វទុៃ មាន ១០ គឺ កាមរាគៈ(កាមរាគ
សសញ្ញ្ជន) ភវរាគៈ មានៈ ទិែឋិ វិចិៃិ ឆ្ សីែរវត្បរាមាសៈ 
ឥស្ា មចេរិយៈ បែិ ៈ និងអវិជាជ្សសញ្ញ្ជនៈ ។

៩.ៃិសែស ធម៌ជាសរគឿងសៅហមង មាន ១០ គឺ សោភៈ សទសៈ សមាហៈ 
មានៈ ទិែឋិ វិចិៃិ ឆ្ ងីនៈ ឧទធចចៈ អហិរិៃៈ 
និងអស ត្តប្បៃិសែស ។
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ម្គគចិតតលះអកសុលធម្៌ ៩ កង្
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អាសវៈ កាមាស
វៈ

ភវាសវៈ ទិដ្ឋ្សវៈ អវិជាជ្សវៈ

ឱឃៈ កាសមា
 ៈ

ភសវា ៈ ទិសោឋ្ ៈ អវិសជាជ្ ៈ

ចោគៈ កាមសយ
គៈ

ភវសយគៈ ទិែឋិសយ
គៈ

អវិជាជ្សយ
គៈ

គនថៈ អភិជ្ា រ្្បាទ សីែរវត្
បរាមាស

ឥទាំសចចភិ
និវាស

ឧាោន កាមុ
បាទន

ទិែឋុបាទ
ន

សីែរវត្តុ
បាទន

អត្តវាទុ
បាទន

នីវរណធម្៌ កាមឆនទៈ រ្្បាទ ងីនមិទធ ឧទធចចៃៃុកុ
ចច
(សរគ្ត្)

វិចិៃិ ឆ្ អវិជាជ្

អនុស័យ កាមរាគ្
នុស័យ

បែិ នុ
ស័យ

ភវរាគ្នុ
ស័យ

ទិោឋ្នុស័
យ

មាននុស័
យ

វិចិៃិ ឆ្នុ
ស័យ

អវិជាជ្នុស័
យ

សចញ្ញ្ជនៈ កាមរាគៈ ភវរាគៈ មានៈ ទិែឋិ វិចិៃិ ឆ្ សីែរវត្ត.. ឥស្ា មចេរិយៈ បែិ ៈ អវិជាជ្សសញ្ញ្.

កិចលសៈ សោភៈ សទសៈ សមាហៈ មានៈ ទិែឋិ វិចិៃិ ឆ្ ងីនៈ ឧទធចចៈ អហិរិៃៈ អស ត្តប្បៈ

រសាត្បតតិម្គគ លះអកុសលធម្៌ម្ួយចំនួន (សម្ុរចឆទ្បាាោន)

ចំណំា សស្ាបត្តិមគគចិត្ត ែះអៃុសែធម៌ប្ែែមានអៃ្សររណ៌រៃហម
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អាសវៈ កាម្សវៈ ភវាសវៈ ទិដ្ឋ្សវៈ អវិជាជ្សវៈ
ឱឃៈ កាសមា

 ៈ
ភសវា ៈ ទិសោឋ្ ៈ អវិសជាជ្ ៈ

ចោគៈ កាមសយ
គៈ

ភវសយគៈ ទិែឋិសយ
គៈ

អវិជាជ្សយ
គៈ

គនថៈ អភិជ្ា រ្្បាទ សីែរវត្
បរាមាស

ឥទាំសចចភិ
និវាស

ឧាោន កាមុ
បាទន

ទិែឋុបាទ
ន

សីែរវត្តុ
បាទន

អត្តវាទុ
បាទន

នីវរណធម្៌ កាមឆនទៈ រ្្បាទ ងីនមិទធ ឧទធចចៃៃុកុ
ចច(សរគ្ត្
.)

វិចិៃិ ឆ្ អវិជាជ្

អនុស័យ កាមរាគ្
នុស័យ

បែិ នុ
ស័យ

ភវរាគ្នុ
ស័យ

ទិោឋ្នុស័
យ

មាននុស័
យ

វិចិៃិ ឆ្នុ
ស័យ

អវិជាជ្នុស័
យ

សចញ្ញ្ជនៈ កាមរាគៈ ភវរាគៈ មានៈ ទិែឋិ វិចិៃិ ឆ្ សីែរវត្ត.. ឥស្ា មចេរិយៈ បែិ ៈ អវិជាជ្សសញ្ញ្.

កិចលសៈ សោភៈ សទសៈ សមាហៈ មានៈ ទិែឋិ វិចិៃិ ឆ្ ងីនៈ ឧទធចចៈ អហិរិៃៈ អស ត្តប្បៈ

សកោោម្ិម្គគចិតត រធវើអកុសលធម្៌ម្ដ្លរៅសល់ឲាយព្សាលរសតើង្ 
(តនុកកេបាាោន)

ចំណាំ សៃទគ្មិមគគចិត្ត សធវើឲ្យអៃុសែធម៌ប្ែែសែ់  ព្សាលចសតើង្
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អាសវៈ កាម្សវៈ ភវាសវៈ ទិដ្ឋ្សវៈ អវិជាជ្សវៈ
ឱឃៈ កាសមា

 ៈ
ភសវា ៈ ទិសោឋ្ ៈ អវិសជាជ្ ៈ

ចោគៈ កាមសយ
គៈ

ភវសយគៈ ទិែឋិសយ
គៈ

អវិជាជ្សយ
គៈ

គនថៈ អភិជ្ា រ្្បាទ សីែរវត្
បរាមាស

ឥទាំសចចភិ
និវាស

ឧាោន កាមុ
បាទន

ទិែឋុបាទ
ន

សីែរវត្តុ
បាទន

អត្តវាទុ
បាទន

នីវរណធម្៌ កាមឆនទៈ រ្្បាទ ងីនមិទធ ឧទធចចៃៃុកុ
ចច
(សរគ្ត្)

វិចិៃិ ឆ្ អវិជាជ្

អនុស័យ កាមរាគ្
នុស័យ

បែិ នុ
ស័យ

ភវរាគ្នុ
ស័យ

ទិោឋ្នុស័
យ

មាននុស័
យ

វិចិៃិ ឆ្នុ
ស័យ

អវិជាជ្នុស័
យ

សចញ្ញ្ជនៈ កាមរាគៈ ភវរាគៈ មានៈ ទិែឋិ វិចិៃិ ឆ្ សីែរវត្ត.. ឥស្ា មចេរិយៈ បែិ ៈ អវិជាជ្សសញ្ញ្.

កិចលសៈ សោភៈ សទសៈ សមាហៈ មានៈ ទិែឋិ វិចិៃិ ឆ្ ងីនៈ ឧទធចចៈ អហិរិៃៈ អស ត្តប្បៈ

អនាោម្ិម្គគចិតត
លះអកុសលធម្៌ម្ួយចំនួនរទ្ៀត (សម្ុរចឆទ្បាាោន)

ចំណាំ អ គ្មិមគគចិត្ត ែះអៃុសែធម៌ប្ែែមានអៃ្សររណ៌ស្វ្យ
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អាសវៈ កាម្សវៈ ភវាសវៈ ទិដ្ឋ្សវៈ អវិជាជ្សវៈ
ឱឃៈ កាសមា

 ៈ
ភសវា ៈ ទិសោឋ្ ៈ អវិសជាជ្ ៈ

ចោគៈ កាមសយ
គៈ

ភវសយគៈ ទិែឋិសយ
គៈ

អវិជាជ្សយ
គៈ

គនថៈ អភិជ្ា រ្្បាទ សីែរវត្
បរាមាស

ឥទាំសចចភិ
និវាស

ឧាោន កាមុ
បាទន

ទិែឋុបាទ
ន

សីែរវត្តុ
បាទន

អត្តវាទុ
បាទន

នីវរណធម្៌ កាមឆនទៈ រ្្បាទ ងីនមិទធ ឧទធចចៃៃុកុ
ចច(សរគ្ត្
.)

វិចិៃិ ឆ្ អវិជាជ្

អនុស័យ កាមរាគ្
នុស័យ

បែិ នុ
ស័យ

ភវរាគ្នុ
ស័យ

ទិោឋ្នុស័
យ

មាននុស័
យ

វិចិៃិ ឆ្នុ
ស័យ

អវិជាជ្នុស័
យ

សចញ្ញ្ជនៈ កាមរាគៈ ភវរាគៈ មានៈ ទិែឋិ វិចិៃិ ឆ្ សីែរវត្ត.. ឥស្ា មចេរិយៈ បែិ ៈ អវិជាជ្សសញ្ញ្.

កិចលសៈ សោភៈ សទសៈ សមាហៈ មានៈ ទិែឋិ វិចិៃិ ឆ្ ងីនៈ ឧទធចចៈ អហិរិៃៈ អស ត្តប្បៈ

អេហតតម្គគចិតត
លះអកុសលធម្៌ម្ដ្លរៅសលោ់ងំ្អស ់(សម្ុរចឆទ្បាាោន)

ចំណាំ អរហត្តមគគចិត្ត ែះអៃុសែធម៌ប្ែែសៅសែ់ទាំងអស់ ប្ែែមានអៃ្សរ រណ៌ច្ម្ ។
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ម្គគចិតតលះអកសុលចតិត ១២ ដ្ួង្ ដ្ូរចនះ គឺ ៖
១.សស្ាបត្តិមគគចិត្ត ែះអៃុសែចិត្ត ៥ ែួង គឺ សោភមូែចិត្ត 

ទិែឋិគត្សមប្យុត្ត ៤ ែួង និងសមាហ មូែចិត្ត 
វិចិៃិ ច្សម្បយុត្ត ១ ែួង ។

២.សៃទគ្មិមគគចិត្ត សធវើអៃុសែចិត្តប្ែែសៅសែ់ឲ្យរស្ែសសតើង ។
៣.អ គ្មិមគគចិត្ត ែះសទសមូែចិត្ត ២ ែួង បប្នថមសទៀត្ ។
៤.អរហត្តមគគចិត្ត ែះអៃុសែចិត្ត ៥ ែួងប្ែែសៅសែ់ គឺ 

សោភមូែចិត្តទិែឋគិត្វិប្បយុត្ត ៤ ែួង និងសមាហមូែ
ចិត្ត ឧទធចចសម្បយុត្ត ១ ែួង ។
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ម្គគចិតតលះអកសុលកម្មបថ ១០ ដ្ូរចនះ គឺ ៖ 

១.សស្ាបត្តិមគគចិត្ត ែះបាណាត្ិបាត្ អទិ ្្ទន កាសមសុមិ ឆ្ រ 
មុស្វាទ និងមិ ឆ្ទិែឋិ 

២.សៃទគ្មិមគគចិត្ត សធវើឲ្យអៃុសែៃមមបងប្ែែសៅសែ់ឲ្យរស្ែសសតើង 
៣.អ គ្មិមគគចិត្ត ែះបិសុណាវា  ្រុសវា  និងរ្្បាទ បប្នថមសទៀត្
៤.អរហត្តមគគចិត្ត ែះអៃុសែៃមមបង ២ សទៀត្ប្ែែសៅសែ់ គឺ 

សមផប្បោបវាទ និងអភិជ្ា ។
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ព្ព្ះរសាត្បនន ៣ ព្បរភទ្
១.ឯៃរីជី ស ្្ះថា ឯៃរីជី សរពាះអត្ថថា មានរូជ (ការសៃើត្) ១ ជាត្ិ

សទៀត្ គឺររះសស្ាបននសៃើត្ស ើងប្ត្មយួែងសទៀត្ៃ៏បាន
សសរមចនូវអរហត្ត្ែ សហើយបរិនិពាវ្ន ។

២.សកាែាំសកាែ ស ្្ះថា សកាែាំសកាែ សរពាះអត្ថថា សៅរីរត្ៃូែមួយសៅ
រត្ៃូែមួយ គឺររះសស្ាបនន ប្ែែរត្ូវសៃើត្ ២ ជាត្ិសៅ ៦ 
ជាត្ិសទៀត្ សទើបនឹងបរិនិពាវ្ន ។

៣.សត្តៃេត្តុាំបរម ស ្្ះថា សត្តៃេត្តុាំបរម សរពាះអត្ថថា មាន៧ជាត្ិសទៀត្យយ្ង
សរចើន គឺររះសស្ាបននរត្ូវសៃើត្មិនហួស ៧ ជាត្ិសទៀត្ស ើយ សហើយបរិនិពាវ្ន 
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ព្ព្ះសកោោម្ី ៥ ព្បរភទ្
១.ឥធ បាវ្ ឥធ បរិនិពាវ្យី ររះសៃទគ្មី អនៃសសរមចៃនុងមនុស្សសោៃសនះ 

សហើយបរិនិពាវ្នៃនុងមនុស្សសោៃសនះ ។
២.ត្ត្ថ បាវ្ ត្ត្ថ បរិនិពាវ្យី ររះសៃទគ្មី អនៃសសរមចៃនុងសទវសោៃស ះ 

សហើយបរិនិពាវ្នៃនុងសទវសោៃស ះ ។
៣.ឥធ បាវ្ ត្ត្ថ បិរិនិពាវ្យី ររះសៃទគ្មី អនៃសសរមចៃនុងមនុស្សសោៃសនះ 

សហើយបរិនិពាវ្នៃនុងសទវសោៃស ះ ។
៤.ត្ត្ថ បាវ្ ឥធ បរិនិពាវ្យី ររះសៃទគ្មី អនៃសសរមចៃនុងសទវសោៃស ះ 

សហើយបរិនិពាវ្នៃនុងមនុស្សសោៃសនះ ។ 
៥.ឥធ បាវ្ ត្ត្ថ បរិនិរវត្តិាវ្ ឥធ បរិនិពាវ្យី ររះសៃទគ្មី អនៃសសរមចៃនុងមនុស្សសោៃ
សនះ បានសៃើត្ៃនុងសទវសោៃស ះ សហើយចុត្ិរីសទវសោៃស ះ រួចមៃសៃើត្ៃនុងមនុស្សសោៃ
សនះ សទើបបរិនិពាវ្នៃនុងមនុស្សសោៃសនះ ។
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ព្ព្ះអនាោម្ី ៥ ព្បរភទ្
១.អនតរាបរិនិពាវយី បានែែ់ររះអ គ្មី អនៃបែិសនធិៃនុងសុទធ្វាសភូមិ 

ណាមួយសហើយបរិនិពាវ្ន មុនពាៃ់ៃណាត្ែអាយុសខ្យ្យ 
ក្នភូមិស ះ ។

២.ឧបហចចបរិនិពាវ្យី បានែែ់ររះអ គ្មី អនៃបែិសនធិៃនុងសុទធ្វាសភូមិ
ណាមួយសហើយបរិនិពាវ្ន ៃនលងពាៃ់ៃណាត្ែអាយុ
សខ្យ្យ ក្នភូមិស ះ ។

៣.អស្ខ្របរិនិពាវ្យី បានែែ់ររះអ គ្មី អនៃបែិសនធិៃនុងសុទធ្វាស
ភូមិណាមួយសហើយសសរមចររះអរហត្តបរិនិពាវ្នសោយ
រសួែ មិន ាំបាច់រ្្យមសរចើន ។
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៤.សស្ខ្របរិនិពាវ្យី បានែែ់ររះអ គមី អនៃបែិសនធិៃនងុសុទធ្វាសភូមិណា
មួយសហើយសសរមចររះអរហត្តបានសោយសាំបាៃ  ាំបាច់រត្វូរ្្យមសរចើន
សទើបបរិនិពាវ្នៃនុងទីស ះ ។
៥.ឧទធាំសស្សា អៃនែិឋគ្មី បានែែ់ររះអ គ្មី អនៃបែិសនធិាាំងរិសុទធ្
វាសភូមិខាងសរកាមណាមយួ គឺអវហិាភមូិ (មានអាយុ ១.០០០មហាៃប្ប) ចុត្ិ
សហើយសៃើត្ៃនងុអត្ប្ាភូមិ (មានអាយុ ២.០០០មហាៃប្ប) ចុត្ិសហើយសៃើត្ៃនុង
សុទសា្ភូមិ (មានអាយុ ៤.០០០មហាៃប្ប) ចុត្ិសហើយសៃើត្ៃនងុសុទស្សីភូមិ
(មានអាយុ ៨.០០០មហាៃប្ប) ចុត្ិសហើយសៃើត្ៃនងុអៃនិោឋ្ភមូិ (មានអាយុ
១៦.០០០មហាៃប្ប) សទើបបរិនិពាវ្ន ។
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ព្ព្ះអេហនត ២ ព្បរភទ្

១.ររះអរហនតប្ែែសសរមចសោយ បញ្ញ្វិមុត្តិ
២.ររះអរហនតប្ែែសសរមចសោយ សចសាវិមុត្តិ

ររះអរហនតអនៃបញ្ញ្វិមុត្តិ មិនប្មនជា នោភី (មិនសសរមច
 ន) ចាំប្ណៃររះអរហនតសចសាវិមុត្ត ជា នោភី ខ្លះបានវិជាជ្ ៣ ខ្លះ
បានអភិញ្ញ្ ៦ ខ្លះ ។ ម្្យ្ងសទៀត្សោៃប្ែែបានបែិសមភិទ (បញ្ញ្ប្បៃ
ររម) ៤ សៅថា បែិសមភិទបប្សាត្ ។



3/7/2023 506

បដ្ិសម្ភិោ ៤ ោេម្បកធាលាយ ឬម្បកព្ព្ម្

១.ធម្មបាបដ្ិសម្ភិោ ប្បៃធាល្យៃនុងធម៌
២.អតថបាបដ្ិសម្ភោិ ប្បៃធាល្យៃនុងអត្ថ
៣.និេុតតិបាបដ្ិសម្ភិោ ប្បៃធាល្យៃនុងភាស្
៤.បដ្ិភាណបាបដ្ិសម្ភោប្បៃធាល្យៃនុងបែិភាណ
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បចចរវកខណវិថី ១៩ វាេៈ

កាែររះអរិយបុគគែប្ែែបានសសរមចមគគ្ែសហើយ ប្ត្ងមានការែឹង
របាៃែសោយខ្លួនឯង ែូចពាៃ្យសៅៃនុងររះធមមគណុសពាែថា សនទិដ្ឋិចកា
ជាធមគ៌ឺររះអរិយបុគគែែឹងរិត្ ស ើញរិត្សោយបចចសវៃេណញ្ញណ្ គឺថា
នឹងបានែងឹសោយស្ត្ប់ សោយសជឿបុគគែែក្ទស ះៗៃ៏សទ គឺស ើញចា្ស់
សោយខ្លួនឯង ។ បចចសវៃេណវិងីទាំងស ះរបររឹត្តសៅែូសចនះ ៖
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ចាំសពាះររះអរិយបុគគែប្ែែមិន ល្សៃនងុៃិសែសប្បញ្ញត្តិ សោៃមិន
រិ រណាៃិសែសប្ែែែះ និងៃិសែសប្ែែសៅសែ់សទ សោៃរិ រណា
ចាំសពាះប្ត្ មគគ ្ែ និពាវ្នប ុសណ្្ាះ ែូសចនះ បចចសវៃេណវិងីរបស់សោៃ មាន
រត្ឹមប្ត្ ១២ វារៈ ។
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ខ្.រោកុតតេវិបាកចិតត ៤ ដ្ួង្
រសាត្បតតិផលចិតត សកោោម្ិផលចិតត
អនាោម្ិផលចិតត អេហតតផលចិតតរញ្ចតិ
ឥម្និ ចត្តាេិបិ រោកុតតេវិបាកចិត្តានិ នាម្។

➢ សស្ាបត្តិ្ែចិត្ត ១
➢ សៃទគ្មិ្ែចិត្ត ១
➢ អា គ្មិ្ែចិត្ត ១
➢ អរហត្ត្ែចិត្ត ១
ចិរតោំង្ ៤ ដ្ួង្ចនះចឈាម្ះថា ចោកុរតរវិាកចិរត ។
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សួរថា សហត្ុអវីសោៃុត្តរវិបាៃមាន ៤ ែួងែូចមគគចិត្តប្ែរ ?
សឆលើយថា សរពាះជា្ែរបសស់ោៃុត្តរៃុសែស ះៗ គឺអារស័យមគគចតិ្ត ជា
សហត្ុ ជាបចច័យឲ្យសៃើត្ស ើង សរពាះសហត្ុស ះសទើបសៅថា ផលចរិត ។ ្ែចតិ្ត
សនះមនិមានទ ួទីរបហារនូវៃិសែសណាមយួែូចជាមគគចតិ្តសទ ប ប្នតមានររះ
និពាវនជាអារមមណ៍ និង របៃបសោយសពាធិបៃេិយធម៌ទាំង ៣៧ របការែូចគ្្្
។
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➢ ចោកុរតរចិរត មិនមានៃិរយិចិត្តសទ សរពាះមគគចតិ្តសៃើត្ស ើងមួយខ្ណៈៃ៏
របហារៃិសែសោចជ់ាសមុសចេទ ែូសចនះមគគចតិ្តសៃើត្ស ើងរបហារៃិសែស
បានសហើយនឹងមនិសៃើត្ស ើងជាសែើៃទី ២ សទៀត្ស ើយ ។ ចាំប្ណៃ្ែចិត្ត
សៃើត្ស ើងបានសរចើនែង គឺប្ែែជា្ែសមាបត្តិ មានររះនិពាវ្នជា
អារមមណ៍ៃ៏សែើម្បីការសៅជាសុខ្ៃនុភរបចចុប្បនន សរពាះសហត្ុសនះសទើប
សោៃុត្តរចិត្ត ប្ែែជាៃិរិយមិនមាន ។

➢ ចោកុរតរចិរត ៨ ែួងសោយសសងេប គឺ មគគចិត្ត ៤ ្ែចិត្ត ៤ ែួងសនះ ។
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រសចកតីព្ិសាតាេ
សសចៃតគីួរឲ្យសយើងសធវើការរិ រណាអាំរីៃិចចក្នមហាៃិរិយ និងមហគគត្

ៃិរិយជាខាងសែើម បុងុជជននិងសសៃេបុគគែទាំងឡាយ សធវើៃមមទាំងឡាយមាន
ការឲ្យទន ថាវ្យទៃឹ ថាវ្យផ្ក្ជាសែើម និងរៃ្ាសីែពាៃ់រ័នធនឹងខ្លួនជាសែើម និង
ចសរមើនភាវ យយ្ងណាមិញ ររះអរហនតទាំងឡាយៃ៏សោៃសៅសធវើៃមម
ទាំងឡាយស ះប្ែរ ។ បុងុជជន និងសសៃេបុគគែទាំងឡាយប្ែែបាន ន ៃ៏
ចូែ នសមាបត្តិ យយង្ណាមញិ ររះអរហនតទាំងឡាយៃ៏ចូែ ន
សមាបត្តិយយ្ងស ះប្ែរ ។ បុងុជជន និងសសៃេៈទាំងឡាយញា ្ាំងៃិចចស ះៗឲ្យស
សរមច សទើបសោៃសៅថាចតិ្តប្ែែញា ្ាំងៃិចចឲ្យសសរមចស ះថាជាៃុសែ សរពាះ
ឲ្យ្ែសៅជាត្ិមុខ្សទៀត្ ។
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ចាំប្ណៃឯ ររះអរហនតវិញ ៃ៏អាចញា ្ាំងៃិចចទាំងអស់ស ះឲ្យសសរមចបាន
ប្ែរ ប្ត្ការសធវើស ះ មិនបានឲ្យ្ែសៅជាត្ិសរកាយសទៀត្ស ើយ សរពាះររះ
អរហនតទាំងឡាយស ះ កាត្់ផ្ត្ចភ់វនិកនតកិចោភៈ (សោភៈជាប់ជាំពាៃ់ៃនុង
ភរ) ោច់ជាសមុសចេទសហើយ សទើបររះអែឋៃថា រ្យ ក្ខ្បទ កិរោិ ថា កេណំ
កេណម្តតំ កិេិយ (រគ្ន់ប្ត្សធវើ) ។

ចាំប្ណៃឯ ៃិចចរបសម់គគចតិ្តវិញ មានការកាត្់បង់ៃិសែសប្ត្ម្្យ្ង មគគចតិ្ត
ទាំងឡាយ ៤ ែួងស ះ ៃ៏ប្បងប្ចៃនូវការកាត្់ៃិសែសជា ៤ ែាំណាៃ់កាែប្ែរ
ប្ត្ងប្ត្កាត្់មួយខ្ណៈៗ សរបៀបែូចជារនទះបាញ់បាំប្បៃងមឲ្យប្បៃសចញរីគ្្្ប្ត្
មួយខ្ណៈប ុសណា្្ះ គឺមានន័យថា មគគចតិ្ត កាត្់នូវៃិសែសឲ្យោច់ប្ត្មួយខ្
ណៈប ុសណា្្ះ ។
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សរពាះសហត្ុែូស ្្ះ ៃនុងៃចិចគកឺារកាត្់ៃសិែសស ះ មគគចតិ្តមិនសៃើត្ស ើង
២ ែងស ើយ ៃ៏ែូចគ្្្ប្ែរ ការប្ែែចូែ នសមាបត្តិវិញ គឺមិនប្មនជាត្ួ
 ទីរបសម់គគចតិ្តសទ ជាត្ួ ទីរបស់្ែចតិ្តប្ត្ម្្យង្ ែូសចនះៃិចចគឺការៃមាច្ត្់
ៃិសែស និង ៃិចចចូែសមាបត្តិ របសិនសបើមគគចិត្តមតងសទៀត្ មគគចិត្តស ះ គួរ
សៅថា ៃិរិយចិត្ត ។ សរពាះប្ត្មគគចតិ្តស ះ មិនសៃើត្ស ើងមតងសទៀត្ សទើប
សោៃុត្តរៃិរិយចិត្តមិនមានស ើយ ។
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រោកុតតេចិតតម្បបព្ិសាតាេ
សោៃុត្តរចិត្តប្បបរិស្តរ្ ៤០ ែួង សោយសប្មតងាមអងគ ន គឺថា ប្ចៃ
សោៃុត្តរចិត្តែួងនមីួយៗ ជា ៥ យយ្ង សោយងាមសសចៃតីខ្ុសគ្្្ក្នការ
របៃបជាមួយអងគ ន គឺ ៖
➢ បឋម្ជ្ានមានអង្គ ៥ សស្ាបត្តិមគគចិត្ត មាន ១
➢ ទុរិយជ្ានមានអង្គ ៤ សស្ាបត្តិមគគចិត្ត មាន ១
➢ ររិយជ្ានមានអង្គ ៣ សស្ាបត្តិមគគចិត្ត មាន ១
➢ ចរុរថជ្ានមានអង្គ ២ សស្ាបត្តិមគគចិត្ត មាន ១
➢ បញ្ចម្ជ្ានមានអង្គ ២ សស្ាបត្តិមគគចិត្ត មាន ១
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ដ្ូចចនះ
សស្ត្បត្តិមគគចិត្ត មាន ៥ សស្ាបត្តិ្ែចិត្ត ៃ៏មាន ៥
សៃទគ្មិមគគចិត្ត មាន ៥ សៃទគ្មិ្ែចិត្ត ៃ៏មាន ៥
អ គ្មិមគគចិត្ត មាន ៥ អ គ្មិ្ែចិត្ត ៃ៏មាន ៥
អរហត្តមគគចិត្ត មាន ៥ អរហត្ត្ែចិត្ត ៃ៏មាន ៥ ែូចគ្្្ 
រួមជាមគគចិត្ត ២០ ែួង និង ្ែចិត្ត ២០ ែួង 
បូៃរួមបញ្ចូែគ្្្ រត្ូវជាសោៃុត្តរចិត្ត ៤០ ែួងសោយរិស្ត្រ ។
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សង្គហោថា

សចម្តង្ចោកុរតរចិរត ៤០ ចដ្យអង្គឈាន 
ឈាតង្គតយាគ្តេតទត កតេេតកកតេុ បញ្ចធា
វុចច្តុេេរ ំចិេេំ ចិ្តោឡីសវិធតេ ិច ។

បណឌិត្សធវើសោៃុត្តរចិត្តមួយៗ ជា ៥ យយ្ង សោយសសចៃតីស្្សងគ្្្ ក្នការ
របៃបសោយអងគ នសហើយ សពាែថាសោៃុត្តរចិត្ត ៤០ ។
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សង្គហោថា

ចចកចិរត ចដ្យរិសាត្រ ១២១
សេេេឹសវីធំ បុញ្ញំ ទេិបញ្ញោសវីធតេថា
បាកម្ិចចហុ ចិ្តោតិ ឯកវីសសេម្ពុធា ។

ៃុសែចិត្ត ៣៧ វិបាៃចិត្ត ៥២ (រួមនឹអៃុសែចិត្ត ១២ ៃិរិយ ២០) 
បណឌិត្គប្បីសពាែសោយរិស្ត្រថា មាន ១២១ ែួង ។
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សង្គហោថា

សចម្តង្ចោកុរតរចិរត ចដ្យរូបជ្ាន និង្អរូបជ្ាន
យថា ច រូបាវចរំ គ្យហ្តុេេរ ំេថា
បឋមាទុជ្ោាតតេតទ អារុបោបញ្ចោបិ បញ្ចតម្ ។

រូបាវចរចិត្ត ៃនុងរបសភទក្ន ន មានបឋមជា្នជាសែើម យយ្ងណា សោៃុត្តរ
ចិត្ត ៃ៏យយ្ងស ះ សូម្បីអរូបជ្ាន ៃ៏សសន្ទ្គ្ះចូែៃនុងបញ្ចមជ្ាន។
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សង្គហោថា

សចម្តង្ឈានចិរត រួម្នឹង្ចោកុរតរចិរត
ឯកាទសវិធំ េោមោ បឋមាទិកម្ីវិេំ
ឈាតតម្តកកម្តតេ េុ តេវីសេិវិធំ េតវ ។

សរពាះសហត្ុស ះ នចិត្តមួយៗ ប្ែែសោៃសៅថា បឋមជ្ានជាសែើម 
សទើបមាន ១១ ចាំប្ណៃ នចិត្តខាងចុង (បញ្ចមជ្ាន) មានចិត្ត ២៣ ។
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ោេម្ចករោកុតតេចិតត ៨ ដ្ួង្រ្យន័យរផាសង្ៗ
១.សោយជាត្ិ ជាៃុែសជាត្ិ ៤ ែួង ជាវិបាៃជាត្ិ ៤ ែួង ។
២.សោយភូមិ ជាសោៃុត្តរភូមិទាំង ៨ ែួង ។
៣.សោយសវទ ជាសស្មនស្សសវទ  និងឧសបកាខ្សវទ  ។
៤.សោយសហត្ុ ជានសហត្ុ និង ជាត្ិសហត្ុៃចិត្ត ។
៥.សោយសម្បយុត្ត ជាញាណសម្បយុត្តទាំង ៨ ែួង ។
៦.សោយស្ខ្រ ជាសស្ខ្រិៃចិត្តទាំង ៨ ែួង ។
៧.សោយសស្ភណៈ ជាសស្ភណចិត្ត ។
៨.សោយ ន ជា នចិត្ត ។
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៩.សោយសោៃិយ ជាសោៃុត្តរចិត្ត ។
១០.សោយៃិចច សធវើជវនៃិចច ។
១១.សោយអារមមណ៍ មានររះនិពាវ្នជាអារមមណ៍ ជាធមា្្រមមណ៍ ។
១២. សោយទវ្រ ជាមស ទវ្រ ។
១៣.សោយវត្ថុ សវៀរសស្ាបត្តិមគគចិត្ត ១ ែួង ប្ែែអារស័យ
ហទយវត្ថុ ។ សោៃុត្តរចិត្តសែ់ ៧ ែួងសទៀត្អារស័យហទយវត្ថុៃនុង
បញ្ចសវាការភរ និងមិនអារស័យហទយវត្ថុៃនុចត្សុវាការភរ ។
១៤.សោយវិញ្ញ្ណធាត្ុ ជាមស វិញ្ញ្ណធាត្ុ ។
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ោេម្ចកចិតត ៨៩ ដ្ួង្ ឬ ១២១ ដ្ួង្រ្យន័យរផាសង្ៗ

១.សោយជាត្ិ
➢ អៃុសែចិត្ត ១២ ែួង ជាអៃុសែជាត្ិ
➢ ៃុសែចិត្ត ២១ ែួង ឬ ៣៧ ែួង ជាៃុសែជាត្ិ
➢ វិបាៃចិត្ត ៣៦ ែួង ឬ ៥២ ែួង ជាវិបាៃជាត្ិ
➢ ៃិរិយចិត្ត ២០ ែួង ជាៃិរិយជាត្ិ
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២.សោយភូមិ
➢ កាមាវចរចិត្ត ៥៤ ែួង ជាកាមភូមិ
➢ រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង ជារូបាវចរភូមិ
➢ អរូបាវចរចិត្ត ១២ ែួង ជាអរូបាវចរភូមិ
➢ សោៃុត្តរចិត្ត ៨    ែួង ឬ ៤០ ែួង ជាសោៃុត្តរភូមិ
៣.សោយសវទ 
➢ សុខ្សហគត្ចិត្ត ១ ែួង ជាសុខ្សវទ 
➢ ទុៃេសហគត្ចិត្ត ១ ែួង ជាទុៃេសវទ 
➢ សស្មនស្សសហគត្ចិត្ត ៦២ ែួង ជាសស្មនស្សសវទ 
➢ សទមនស្សសហគត្ចិត្ត ២ ែួង ជាសទមនស្សសវទ 
➢ ឧសបកាខ្សហគត្ចិត្ត ៥៥ ែួង ឧសបកាខ្សវទ 
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៤.សោយសហត្ុ
➢ ចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ែួង ជានសហត្ុ
➢ ចិត្តមិនមានសហត្ុរបៃែ ១៨ ែួង ជាអសហត្ុៃចិត្ត
➢ ចិត្តប្ែែមានសហត្ុរបៃប ៧១ ឬ ១០៣ ជាសសហត្ុៃចិត្ត
៥.សោយសម្បយុត្ត
➢ ជាញាណសម្បយុត្ត ៧៩ ែួង
➢ ជាញាណវិប្បយុត្ត ១២ ែួង
➢ ជាទិែឋិគត្សម្បយុត្ត ៤ ែួង
➢ ជាទិែឋិគត្វិប្បយុត្ត ៤ ែួង អចហរុកចិរត ១៨ ដ្ួង្ ច្រ់ជាវិប្បយុរតចិរត
➢ ជាបែិ សម្បយុត្ត ២ ែួង
➢ ជាវិចិៃិចេសម្បយុត្ត ១ ែួង
➢ ជាឧទធចចសម្បយុត្ត ១ ែួង
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៦.សោយស្ខ្រ
➢ ជាអស្ខ្រិៃ ៣៧ ែួង
➢ ជាសស្ខ្រិៃ ៥២ ែួង ឬ ៨៤ ែួង
៧.សោយសស្ភណៈ
➢ ជាអសស្ភណចិត្ត ៣០ ែួង
➢ ជាសស្ភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួង
៨.សោយ ន
➢ ជាកាមាវចរចិត្ត ៥៤ ែួង ជាអ នចិត្ត
➢ ចិត្តសៅសែ់ ៦៧ ែួង ជា នចិត្ត
៩.សោយសោៃិយ
➢ ចិត្ត ៨១ ែួង ជាសោៃិយចិត្ត
➢ ចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួង ជាសោៃុត្តរចិត្ត
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១០.សោយៃិចច ចិត្ត ៨៩ ែួង ឬ ១២១ ែួង សធវើៃិចចបាន ១៤ ៃិចច ។
១១.សោយអារមមណ៍ ចិត្ត ៨៩ ែួង ឬ ១២១ ែួង មានអារមមណ៍ ៦ ។
១២.សោយទវ្រ ចិត្ត ៨៩ ែួង ឬ ១២១ ែួង អារស័យទវ្រ ៦ និង ទវ្រវិមុត្តិ 

(កាែសធវើ បែិសនធិៃិចច ភវងគៃិចច ចុតិ្ៃិចច )
១៣.សោយវត្ថុ ចិត្ត ១១៧ ែួង សៃើត្រត្ង់វត្ថុ ៦ ចិត្ត ៤ ែួង មិនអារស័យវត្ថុ ។
១៤.សោយវិញ្ញ្ណធាត្ុ ចិត្ត ៨៩ ែួង ឬ ១២១ ែួង ជាវិញ្ញ្ណធាត្ុ ៧ ៕
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១.ភូមិ្ចដ្លសំចៅដ្ល់ជាន់ ឬ ថាន្ក់ (ចិរត) មាន ៤ គឺ៖
- កាមាវចរភូមិ ឬសៅថា កាមាវចរចិត្ត
- រូបាវចរភូមិ ឬសៅថា រូបាវចរចិត្ត
- អរូបាវចរភូមិ ឬសៅថា អរូបាវចរចិត្ត
- សោៃុត្តរភូមិ ឬសៅថា សោៃុត្តរចិត្ត
២.ភូមិ្ចដ្លសំចៅដ្ល់សាថ្នទីចកើរ (សរវ) មាន ៣១ ភូមិ្ គឺ៖
កាមភូមិ ១១, រូបភូមិ ១៦, អរូបភូមិ ៤, ។

ដសចកតីសដំៅរបសភ់ូម្ិ ោន ២ ន័យ

ពាៃ្យថា ភូមិ្សាំសៅែែ់ ថា្្ៃ់របស់ចិត្ត ១ ែែ់ ស្ថ្នទីគឺជាទីសៅរបស់សត្វ ១ ។
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១.វតាថ្នភូម្ិ បានែែ់ ចិត្តប្ែែសៃើត្ជារប ាំាមភូមិរបស់ខ្លួន មិនសៃើត្ៃនុងភូមិែក្ទ 
មាន២៥ គឺ៖
- ឃានវិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្ៃនុងកាមភូមិ សធវើឃាយនៃិចច
- ជិវាហ្វិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្ៃនុងកាមភូមិ សធវើស្យនៃិចច
- កាយវិញ្ញ្ណ ២ សៃើត្ៃនុងកាមភូមិ សធវើ្ុស្សនៃិចច
- សទសមូែចិត្ត ២ សៃើត្ៃនុងកាមភូមិ សធវើជវនៃិចច
- មហាវិបាៃ ៨ សៃើត្ៃនុងកាមភូមិ សធវើៃិចច៤
- រូបាវចរវិបាៃ ៥ សៃើត្ៃនុងរូបភូមិ សធវើៃិចច៣
- អរូបាវចរវិបាៃ ៤ សៃើត្ៃនុងអរូបភូមិ សធវើៃិចច៣ 

រួមចិត្តទាំងអស់ប្ែែជាភូមិទាំង ២ ប្ចៃបានជា ៣ របសភទ 
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២.អវតាថ្នភូមិ្ ចិត្តប្ែែមិនមានភូមិរបស់ខ្លួន គឺ សោៃុត្តរចិត្ត ៨ រីសរពាះជាចិត្ត
្ុត្ភូមិ(សោៃ) ។
៣.វតាថ្ោវតាថ្នភូមិ្ ចិត្តប្ែែមានភូមិសរចើន គឺ៖
- ចៃេុវិញ្ញ្ណ ២
- សស្ត្វិញ្ញ្ណ ២
- សប្បែិចេននចិត្ត ២
- សនតីរណចិត្ត ៣
- បញ្ចទវ្រាវចចនចិត្ត ២
- ហសិត្ុប្ាទចិត្ត ១
- រូបាវចរៃុសែចិត្ត ៥
- អរូបាវចរៃុសែចិត្ត ៤

សៃើត្ៃនុងកាមភូមិ រូបភូមិ
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- សោភមូែចិត្ត ២
- សមាហមូែចិត្ត ២
- មស ទវ្រាវចន ១
- មហាៃុសែចិត្ត ៨
- មហាៃិរិយចិត្ត ៨
- រូបាវចរៃុសែចិត្ត ៤
- អរូបាវចរៃិរិយចិត្ត ៤

រួមចិត្តទាំងអស់ប្ែែជាភូមិទាំង ២ ប្ចៃបានជា ៣ របសភទ 

សៃើត្ៃនុងកាមភូមិ រូបភូមិ អរូបភូមិ
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សង្គហោថា

ចេុម្គ្គបោបតេតទត, ចេុធា កុសលំ េថា
បាកំ េសោស ផល្តោេ,ិ អដឋធាតុេេរ ំម្េំ ។
កុសលំ រីមគគចិត្ត ចេធុា មាន ៤ របការ ចេុម្គ្គបោបតេតទត

សោយរបសភទក្នមគគ ៤បាកំ រី្ែចិត្ត េថា ែូចគ្្្ប្ែរ េសោស (កុសល
សោស) ផល្តោ សរពាះភាវៈក្ន្ែចតិ្តជា្ែក្នមគគចតិ្តស ះ ឥេិ សរពាះសហត្ុ
ែូស ្្ះ អតុេេរំ រីសោៃុត្តរចិត្ត ម្េំ គឺសគែឹងបានសហើយ អដឋធា ថាមាន ៨
របការ ។
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សង្គហោថាសម្ម្តង្ចិតតរ្យភូម្ិ ៤
ចេុបញ្ញោសធា កាតម្, រូតប បតនរសីរតយ
ចិ្តោតិ ្វោទោរតបោប, អដឋធាតុេេតរ េថា។
(បរម្េថវិទធ រីបុគគែអនៃែឹងនូវបរមត្ថ)   ឦរតយ គប្បីសពាែ ចិ្តោតិ នូវចិត្ត

ទាំងឡាយ (បរិយាបនានោតិ ប្ែែសោៃរាប់បញ្ចូែសហើយ) កាតម្ ៃនុងកាមភូមិ ចេុ
បញ្ញោសធា ថាមាន ៥៤ ែួង,ឦរតយ គ្បោបីតោល (ចិ្តោតិ នូវចិត្តទាំងឡាយ បរិ
យាបនានោតិ ប្ែែសោៃរាប់បញ្ចូែសហើយ) រូតប ៃនុងរូបភូមិ បតនរស ថាមាន ១៥ ែួង,
ឦរតយ គប្បីសពាែ ចិ្តោតិ តូវចិត្តទាំងឡាយ (បរិយាបនានោតិ ប្ែែសោៃរាប់
បញ្ចូែសហើយ) អរុតបោប ៃនុងអរូបភូមិ ្វោទស ថាមាន ១២ ែួង, អតុេេតរ ៃនុងសោៃុត្តរ
ភូមិ េថា ែូចគ្្្ប្ែរ េថា គឺថា ឦរតយ , ឦរតយ គប្បីសពាែ (ចិ្តោតិ នូវចិត្ត
ទាំងឡាយ បរិយាបនានោនិ ប្ែែសោៃរាប់បញ្ចូែសហើយ) អដឋធាថាមាន ៨ ែួង ។
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អវសានោថា

ឥចាចោតុរុទធរចិតេ អេិធម្មេថសង្គតហ
បឋតមា បរិតចឆត្យំ សមាតសតតវ តិដឋិត្ ។

បរិសចេទទី ១ ស ្្ះថា ចិត្តសងគហវិភាគ ៃនុងបៃរណ៍ រួបរួមអត្ថក្នររះអភិធមម
(អភិធមមត្ថសងគហៈ) ប្ែែររះអនុរុទធ្ រ្យ រច ទុៃសោយសសងេប ចប់
សហើយ សោយរបការែូសចនះឯង។
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មាត្ិក្ខ
១.គន្ថា រម្ភកថា....................................................................................៤
២.អភធិម្មត្ាសង្គហា............................................................................៥
៣.បរម្ត្ា........................................................................................១០
៤.គាថាសម្ម្ែង្បរម្ត្ា ៤ ..................................................................១២
៥.បរម្ត្ាធម្ ៌២...............................................................................១៦
៦.វចនត្ាៈរបស់ចិត្ែ..........................................................................១៨
៧.ចិត្ែបរម្ត្ា ១០............................................................................១៩
៨.លកខណៈរបស់ចិត្ែ.......................................................................២១
៩.លកខណាទិចតុ្កកៈរបស់ចិត្ែ............................................................២២
១០.អំណាចរបស់ចិត្ែ ដោយអត្ា ៦ យ៉ា ង្...........................................៣១

ល.រ ទំពរ័
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១១.អកុសលចិត្ែ ១២…………..........................................................៤១
១២.ដោភមូ្លចិត្ែ ៨ ដួង្................................................................៤២
១៣.ដវទន្ថ....................................................................................៥៨
១៤.ដវទន្ថ ៥ ម្ចកតាម្ឥន្ទនរិយដភទនយ័..............................................៥៩
១៥.អធិបាយ ដោភមូ្លចិត្ែទី  ១,២.................................................៦១
១៦.អធិបា ដោភមូ្លចិត្ែទី ៣,៤....................................................៦៥
១៧.អធិបាយ ដោភមូ្លចិត្ែទី ៥,៦,៧,៨.........................................៦៦
១៨.លកខណាទិចតុ្កកៈរបស់ដោភៈ.....................................................៦៨
១៩. ដេតុ្ន្ថឲំ្យដកើត្ដោភមូ្លចិត្ែមាន ៤..........................................៦៩
២០. ដេតុ្ន្ថឲំ្យដកើត្ដោម្នសសមាន ៤ ............................................៧៣
២១. ពយសនៈ(ដសចកែីវនិ្ថស) ៥ យ៉ា ង្................................................៧៦
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២២. ដេតុ្ន្ថឲំ្យដកើត្ឧដបក្ខខ  មាន ៤ យ៉ា ង្.........................................៧៧
២៣. ដេតុ្ន្ថឲំ្យដកើត្ទិដឋិសម្បយុត្ែមាន ៥ យ៉ា ង្..................................៨០
២៤. ដេតុ្ន្ថឲំ្យដកើត្ទិដឋិវបិបយុត្ែមាន ៥.............................................៨១
២៥. ដេតុ្ន្ថឲំ្យដកើត្អសង្ខខ រកិ មាន ៦...............................................៨២
២៦. ម្ចកដោភមូ្លចិត្ែ ៨ ដួង្ ដចកដោយនយ័ដសសង្ៗ.........................៨៦
២៧. ម្ចិ្ឆា ទិដឋិម្ដលមានដោសដ្ចើន មាន ៣ យ៉ា ង្ ...............................៨៩
២៨. នត្ាិកទិដឋិ ម្ចកជា ១០ យ៉ា ង្......................................................៩២
២៩. សក្ខក យទិដឋិ ២០.....................................................................៩៤
៣០. ដោសមូ្លចិត្ែ  ២ ដងួ្...............................................................៩៦
៣១. ដោម្នសស និង្បដិឃៈ...........................................................១០១
៣២. ដសចកែីម្បែកគាា ននដោម្នសស និង្បដិឃៈ ..................................១០៣
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៣៣. លកខណាទិចតុ្ករបស់ដោសៈ..................................................១១១
៣៤. អាឃាត្វត្ាុ ១០ ្បក្ខរ...........................................................១១២
៣៥. ដោសៈមានដ្ចើន្បដភទ........................................................១១៤
៣៦. ដេតុ្ន្ថឲំ្យដកើត្ដោសមូ្លចិត្ែមាន ៤ យ៉ា ង្...............................១១៥
៣៧. ្ពះពុទធត្្មាស់ អំពីដោស.....................................................១១៨
៣៨. ធម្ជ៌ាដ្គឿង្លះដោសមូ្លចិត្ែមូ្លចិត្ែមាន ៦ យ៉ា ង្.................១២០
៣៩. ដោសមូ្លចិត្ែ ២ ដួង្ ម្ចកដោយនយ័ដសសង្ៗ............................១២៣
៤០.ដមាេមូ្លចិត្ែ ២ ដងួ្.............................................................១២៦
៤១. ក្ខរម្ចកដោយដយគៈ ...........................................................១២៩
៤២. លកខណាទិចតុ្ករបស់វចិិកិច្ឆា  .................................................១៣៥
៤៣. ធម្ម៌្ដលជាដេតុ្លះវចិិកិច្ឆា  មាន ៦........................................១៣៦
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៤៤. ដសចកែីសង្សយ័កាុង្្ពះអភធិម្ម ៨ យ៉ា ង្....................................១៣៧
៤៥. ដសចកែីសង្សយ័កាុង្្ពះសូ្ត្ ១៦............................................១៣៨
៤៦. លកខណាទិចតុ្ករបស់ឧទធចចៈ ..................................................១៤១
៤៧. ធម្ម៌្ដលជាដេតុ្លះឧទធចច មាន ៦......................................... ១៤២
៤៨. ដមាេមូ្លចិត្ែ ២ ដួង្........................................................... ១៤៣
៤៩. លកខណាទិចតុ្កកៈរបស់ដមាេៈ................................................១៤៤
៥០. ដេតុ្ន្ថឲំ្យដកើត្ដមាេមូ្លចិត្ែមាន ២យ៉ា ង្...............................១៤៥
៥១. ដមាេៈ ម្និដឹង្កាុង្ធម្ ៌៨ យ៉ា ង្...............................................១៤៧
៥២. ម្ចកដមាេមូ្លចិត្ែ ២ ដួង្ ដោយនយ័ដសសង្ៗ...........................១៤៨
៥៣. ដេតុ្ន្ថឲំ្យដកើត្អកុសលចិត្ែ ១២ ដួង្......................................១៥៣
៥៤. ម្ចកអកុសលចិត្ែ ១២ ដួង្ ដោយនយ័ដសសង្ៗ............................១៥៤
៥៥.សង្គេគាថា..........................................................................១៥៦



3/7/2023 547

៥៦.អកុសលកម្មបថ ១០ .............................................................១៥៨
៥៧.បាណាតិ្បាត្ ......................................................................១៥៩
៥៨.អទិន្ថា ោន ...........................................................................១៦៥
៥៩.ក្ខដម្សុម្ចិ្ឆា ច្ឆរ ....................................................................១៧០
៦០.ម្ុោវាទ..............................................................................១៧៣
៦១.បិសុណាវាទ ........................................................................១៧៥
៦២.សរុសវាទ .............................................................................១៧៧
៦៣.សម្ផបបោបៈ .......................................................................១៧៩
៦៤.អភជិ្ឈា ................................................................................១៨១
៦៥.ពាបាទ................................................................................១៨៤
៦៦.ម្ចិ្ឆា ទិដឋិ ...............................................................................១៨៧
៦៧.គាថាសង្គគាថា......................................................................១៩៦
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៦៨.អដេតុ្កចិត្ែ  ១៨ ដួង្.............................................................១៩៧
៦៩.អកុសលវបិាកចិត្ែ ៧  ដួង្........................................................១៩៩
៧០. អដេតុ្កកុសលវបិាកចិត្ែ ៨ ដួង្.............................................២៣០
៧១. អដេតុ្កកិរយិចិត្ែ ៣  ដួង្.....................................................២៥៣
៧២. ដេតុ្ឲ្យដកើត្ម្ដន្ថវញិ្ញា ណធាតុ្ មាន ៤ យ៉ា ង្............................២៦៦
៧៣.កិចចោងំ្  ១៤  របស់ចិត្ែ...........................................................២៧៨
៧៤.ោា ររបស់អដេតុ្កចិត្ែ ១៨ .....................................................២៨២
៧៥.វត្ាុរបស់អដេតុ្កចិត្ែ ១៨.......................................................២៨៣
៧៦. ម្ចកអដេតុ្កចិត្ែ ១៨ ដោយនយ័ដសសង្ៗ.................................២៨៥
៧៧.ដោភណចិត្ែ ៥៩ ឬ ៩១ ដួង្................................................២៩០
៧៨.ម្ហាកុសលចិត្ែ ៨  ដួង្..........................................................២៩៤
៧៩.ដេតុ្ឲ្យដកើត្កុសលដោម្នសស ៦ យ៉ា ង្...................................៣០០
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៨០. ដេតុ្ឲ្យដកើត្កុសលឧដបក្ខខ  ៦ យ៉ា ង្........................................៣០១
៨១. ដេតុ្ឲ្យដកើត្កុសលញាណសម្បយុត្ែ ៥ យ៉ា ង្ (នយ័ទី១)............៣០៣
៨២. ដេតុ្ឲ្យដកើត្កុសលញាណសម្បយុត្ែ ៧ យ៉ា ង្ (នយ័ទី២) ...........៣០៤
៨៣. អធិបាយពាកយថា កុសល......................................................៣០៨
៨៤. លកខណាទិចតុ្កកៈរបស់កុសលចិត្ែ ...........................................៣១០
៨៥. វត្ាុជាទីសបាយននម្ហាកុសល..............................................៣១២
៨៦. អត្ារបស់កុសល ៥ យ៉ា ង្ .......................................................៣១៣
៨៧. ដេតុ្ឲ្យដកើត្បញ្ញា  ៣ យ៉ា ង្....................................................៣១៥
៨៨. បុញ្ា កិរយិវត្ាុ ១០................................................................៣១៦
៨៩.វធីិរាបកុ់សលចិត្ែ ដោយពិោែ រ.................................................៣១៩
៩០.ចកកធម្ ៌៤ យ៉ា ង្.....................................................................៣២១
៩១. ម្ហាកុសលចិត្ែដោយ ឧកកដឋ និង្ ឱម្ក ដោយញាណសម្បយុត្ែ..៣២២
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៩២. ម្ហាកុសលចិត្ែដោយ ឧកកដឋ និង្ ឱម្ក ដោយញាណវបិបយុត្ែ ....៣២៦
៩៣. ក្ខរម្ចកម្ហាកុសលចិត្ែ  ៨ ដួង្ ដោយនយ័ដសសង្ៗ....................៣៣០
៩៤. ម្ហាវបិាកចិត្ែ ៨ ដួង្............................................................៣៣២
៩៥.អានិសង្សរបស់តិ្ដេតុ្កកុសល...............................................៣៣៩
៩៦. អានិសង្សរបស់ទុដេតុ្កកុសល..............................................៣៤២
៩៧. ម្ហាវបិាកដសសង្ពីម្ហាកុសល...............................................៣៤៦
៩៨. ម្ហាវបិាកម្ចកសត្ាឲ្យដសសង្គាា ...............................................៣៤៩
៩៩. កុសលឲ្យសលដសសង្ៗគាា  ៧ យ៉ា ង្............................................៣៥១
១០០.អចិដនែយយមាន ៤.................................................................៣៥៤
១០១. ម្ហាវបិាក ៨ ដួង្ មានដ ម្ ះដៅដ្ចើន.................................៣៥៦
១០២. ម្ចកម្ហាវបិាក ៨ ដួង្ ដោយនយ័ដសសង្ៗ..............................៣៥៧
១០៣.ម្ហាកិរយិចិត្ែ .................................................................៣៦០
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១០៤. ម្ហាកិរយិចិត្ែ ៨ ដួង្ មានដ ម្ ះដៅបានដ្ចើនយ៉ា ង្.............៣៧០
១០៥. ម្ចកម្ហាកិរយិចិត្ែ ៨ ដួង្ ដោយនយ័ដសសង្ៗ........................៣៧២
១០៧.រូបាវចរ្នចិត្ែ ១៥ ដួង្....................................................៣៨០
១០៨.រូបាវចរកុសលចិត្ែ ៥ ដួង្.....................................................៣៨២
១០៩.អង្គ ៥ ននបឋម្ជ្ឈាន............................................................៣៨៦
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