


ការកកើតក ើងនៃក ៀវកៅឯកសារកេករៀៃព្រះអភិធេមកៃះ គឺកកើតក ើង
កព្កាយអំរីខ្ញំព្រះករុណា - អាត្មាភារ បាៃកធវើការបង្ហាត់បកព្ងៀៃញាតិកញាេ
ត្េរយៈព្បរ័ៃធ  ៊ូេ(ZOOM)អ រ់យៈករលជតិ ២ ឆ្ាំ កោយចាប់ត្ំងតតរី
ឆ្ាំ ២០២០ រហ៊ូតេក ។ ខ្ញំព្រះករុណា អាត្មាភារក៏ ៊ូេព្បកគៃ ៃិងជព្ាប
ដល់អនក ិកាាទំងអ ់ឲាយបាៃព្ាបផងតដរថា ក ៀរកៅកៃះព្ាៃ់តតាឯក
សារេួយចំតែកត៊ូចប ុកណា្ាះ កដើេាបី ព្េលួដល់ការ ិកាារប ់កោកាចា ់
ៃិងញាតិកញាេតដលបាៃ ិកាារួចេក ៃិងអនកតដលាៃបំែងចង់ ិកាា
តកៅ កោយេិៃបាៃាៃក ចកតីរិសាតារទ៊ូលំទ៊ូោយកកាបះកាបយព្គប់ព្ាៃ់
ក ះកទ ។

3/7/2023 1



កលើ រីកៃះកទៀត  ៊ូេព្បកគៃ ៃិងជព្ាបដលអ់នក កិាាកេករៀៃព្រះអភិធេមកៃះឲាយ
បាៃព្ាបផងតដរថា ការតដលបាៃកេើលឬអាៃព្តឹេតតក ៀវកៅកៃះ គឺកៅេៃិទៃព់្គប់
ព្ាៃ់កនញងការយល់ដងឹឲាយបាៃព្គប់ព្ជុងកព្ាយកៅក ើយកទ គឺអនក កិាាព្តូវកធវើការ ិកាា
កវវងយលក់ោយកេើលវីឌអី៊ូាកេករៀៃតែេកទៀត  ព្ាប់អនកតដលេិៃបាៃធ្លាប់ករៀៃ
កៃលងេក ៃិងអនកតដលកទើបតតចាប់កផតើេករៀៃ ។ ចំក ះវីឌីអ៊ូាកេក ៀៃ តដលាៃត្េ
លំោបល់ំកោយក ះ អាចរកកេើលបាៃត្េរយៈយ៊ូធ៊ូប (YouTube) Chom Samnang
Official ៃិងត្េ កផក (Page; Chom Samnang) ។ កបើកទះបីាខ្ញំព្រះករណុាអាត្មាភារបាៃ
ខិតខំករៀបចំចងព្កង ៃិងព្តួតរៃិិតាយាកព្ចើៃកលើកយ ាងណាក៏កោយ ចំក ះក ចកតខីវះខាត
ៃិងកំហងុឆ្គងក៏គង់តតកៅាៃ កព្ ះកហតុដ៊ូកចា្ាះ  ៊ូេអ ់កោក បាបញរ ទំងអ ់កេត្តា
ខៃតីអភ័យកទ ៃិងជួយតកតព្េូវកោយក ចកតីអៃកុព្ាះផងចុះ ។
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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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១- ផស្សៈ
២- វេទនា
៣- សញ្ញ្
៤- វេតនា
៥- ឯកគ្គតា
៦- ជីេិតិន្រ្ទិយ
៧- ម្សិការៈ
៨- េិតកកៈ
៩- េិចារៈ
១០- អធិវោកខៈ
១១ - េីរិយៈ
១២ - បីតិ
១៣ - ឆ ទ្ៈ

១.វោហៈ
២.អហិរិកៈ
៣.អវនាតតប្បៈ
៤.ឧទធេចៈ
៥.វោភៈ
៦.ទិដ្ឋិ
៧.ោ្ៈ
៨.វោសៈ
៩.ឥស្ា
១០.មេឆរិយៈ
១១.កុកកុេចៈ
១២.ថី្ៈ
១៣.មិទធៈ
១៤.េិេិកិចាឆ្

១- សោធ្ ១៤- កាយកមមញ្ញតា
២-សតិ ១៥- េិតតកមមញ្ញតា
៣- ហិរិ ១៦- កាយបាគ្ុញ្ញតា
៤- ឱតតប្បៈ ១៧- េិតតបាគុ្ញ្ញតា
៥- អវោភៈ ១៨- កាយុជុកតា
៦- អវោសៈ ១៩- េិតតុជុកតា
៧- តត្តមជ្ឈតតតា ២០- សោម្វាចា
៨- កាយបស្សទធិ ២១- សោម្កមម្តៈ
៩- េិតតបស្សទធិ ២២-សោម្អាជីេៈ
១០- កាយលហុតា ២៣- ករុណា
១១- េិតតលហុតា ២៤- មុទិតា
១២- កាយមុទុតា ២៥- បញ្ញ្
១៣- េិតតមុទុតា



បរមត្ថ

ពាក្យថា បរមត្ថ មកពី បរម + អត្ថ = បរមត្ថ បរម ប្ត្បថា ត្បវសើរ ខ្ពង់ខ្ពស់ 

មិ្េិបរិត

អត្ថ ប្ត្បថា អតថ, វសេកតី ឬ្័យរួមពាក្យោាំងពីរេូលគ្ន្ បា្ជា បរមត្ថ ប្ត្ប

ថា អតថ ឬវសេកតីដ្៏ត្បវសើរ។
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ចេត្សិក

ចេត្សិក គ្ឺជាធម៌ប្ដ្លវកើតវ ើងអាត្ស័យ្ឹងេិតត ឬថាជាធម៌

ត្បកបជាមួយ្ឹងេិតត វត្បៀបដ្ូេសិស្ស្ិងត្គ្ូ ប្ដ្លត្តូេអាត្សយ័គ្ន្

វទើបអាេញ ្ាំងថាន្ក់វរៀ្មួយឲ្យត្បត្ពឹតតវៅបា្។
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សង្គហគាថា
ឯកុបបាទនិរោធា ច ឯកាលមពនវត្ថកុា
រចរោយុោតប ទវិបញ្ញបស ធម្មប រចត្សិកា មោ ។

ធម៌ោាំងឡាយ ៥២ ប្ដ្លវ ម្ោះថា វេតសិក វត្ពាោះោ្លកខណៈ ៤ យ ្ង គ្ឺ
វកើតត្ពមជាមួយ្ឹងេតិត ១ រលត់ត្ពមជាមួយ្ងឹេិតត ១ ោ្អារមមណ៍ប្តមួយ
ជាមួយ្ឹងេិតត ១ ោ្ទីវកើតប្តមួយជាមួយ្ឹងេិតត ១ ។
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ដូចមានវិគ្គហៈ ថា រចត្សិ ភវិ រចត្សិកំ វា រចត្សិ និយុត្តំ = រចត្សិកំ 
ធមមជាតិវកើតកនុងេិតត ឬ ត្បកបកនុងេិតត វ ម្ោះថា វេតសិក ។

ចចតសិក មានអាការសមាគាល់ ៤ យ ាងគ្ឺ 
១- ឯកុបបាទ វកើតត្ពមគ្ន្ជាមួយ្ឹងេិតត
២- ឯកនិរោធៈ រលត់ត្ពមគ្ន្ជាមួយ្ឹងេិតត
៣- ឯកាលមពណៈ ោ្អារមមណ៍ប្តមួយជាមួយ្ឹងេិតត គ្ឺថា េិតតដ្ឹង

អារមមណ៍ណា វេតសិកក៏ដ្ឹង្ូេអារមមណ៍វនាោះ
៤- ឯកវត្ថុក ោ្េតថុប្តមួយដ្ូេគ្ន្្ឹងេិតត គ្ឺថាេិតតអាត្ស័យេតថណុា
វេតសិកក៏អាត្ស័យេតថុវនាោះ (េតថុោ្ ៦ គ្ឺ េកខុេតថុ វោតេតថុ ឃា្េតថុ ជីវាហ្េតថុ កាយ
េតថុ ្ិងហទយេតថ)ុ ។
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ឯកុបបាទនិចោធា េ - (វកើតវ ើង្ិងការរលត់វៅជាមួយ្ងឹេិតតផង) កនុង
គ្ម្ពីរម្ូលដីកា ត្តង់េាំណេុប្ដ្លព្្យល់វសេកតីរបស់ចវទនាតិកៈថា «ឯរកា
សម្រោ ឧបបារោ ឯរត្សំត្ិ ឯកុបបាោ; សម្ោបចចរយហិ
សហុបបបត្តិកាត្ិ អរោថប» ប្ត្បថា រីការវកើតវ ើងប្ដ្លវសមើគ្ន្ ឬដ្ាំណាលគ្ន្
ន្ធមោ៌ាំងឡាយវ្ោះឯង វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ ឯកុប្ាាទៈ (ធម៌វកើតវ ើងវសមើឬ
ដ្ាំណាលជាមួយ្ងឹេិតត) ោ្្យ័ថា ជាធម៌ប្ដ្លោ្ការវកើតជាមួយគ្ន្
វត្ពាោះបេច័យោាំងឡាយោ្អារមមណ៍ជាវដ្ើម ។ តាមវសេកតពី្្យល់វ្ោះ គ្ឺ
វោកសាំវៅដ្ល់ ឧប្ាាទខណៈ របស់េិតត ្ិងវេតសិកប្ដ្លវកើតជាមយួគ្ន្
វរៀងៗខ្លួ្ ។
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ឯកនិចោធ - ត្បសិ្វបើវពាល វោយោ្ត្តឹមប្តបទថា ឯកបុ្ាាទ (វកើត
ជាមួយ្ឹងេតិត) ្ឹងអាេវធវើឲ្យវសេកតីយល់ត្េ ាំ ចិតតជ្ជរូប្ ្ិង កម្មជ្ជរូប្
ប្ដ្លវកើតវ ើងដ្ាំណាលគ្ន្្្ឹងេិតតវនាោះប្ដ្រ ដ្ូវេនោះវដ្ើម្បីកុាំឲ្យោ្ការយល់
ត្េ ាំ វទើបវោកវពាលបទថា ឯក្ិវោធ (រលត់ជាមយួ្ឹងេិតត) មួយបទ
ប្ថមវទៀត ។

មូលចហត្ុដែលចោកសដមែង្ចេត្សកិមានលកខណៈ ៤ យ បង្
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ឯកាលមពន - (ោ្អារមមណ៍ប្តមួយជាមួយ្ឹងេតិត) អងគធម៌របស់បទថា
ចិោតបនបុរិវត្តិរោ ធម្មប ប្ត្បថា “ពួកធម៌ប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅជាមួយ្ងឹេិតត”
បា្ដ្ល់ វិញ្ញត្តិរបូ ២ យ ្ង កាលវបើេតិតវកើតក៏វកើតប្ដ្រ េិតតរលត់ក៏រលត់
ប្ដ្រ វដ្ើមប្ីកុាំឲ្យោ្ការយល់ត្េ ាំ វទើបវោកវពាល្ូេលកខណៈមួយវទៀត
ថា ឯកាលមពន វោយ្័យថា េិញ្ញតតិរូប ២ ោ្លកខណៈ ២ យ ង្ត្គ្ប់
ត្គ្្់វៅវហើយ ដ្ូវេនោះអាេយល់ត្េ ាំ វទើបវោកសប្មតង្ូេបទថា ឯកា
លមពន វដ្ើម្បកីោចត្់បង់្ូេការយល់ត្េ ាំវនាោះ វត្ពាោះថា េិតតជជរូប ្ិងកមមជ្
ជរូប វ ម្ោះថា អនារមមណធម៌ គ្ឺជាធម៌មិ្អាេដ្ឹងអារមមណ៍បា្វទ ។
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ឯកវត្ថុក- វដ្ើម្បីឲ្យដ្ឹងថា ធម៌ប្ដ្លត្បកបត្ពមវោយលកខណៈ ៣ យ៉ង
ខាងវដ្ើមវនាោះ ត្បសិ្វបើវកើតកនុង ប្ញ្ចចោការភូម្ិ េិញ គ្ឺោ្េតថកុទីតាាំងដ្ូេ
គ្ន្ វទើបវោកវពាលលកខណៈថា ឯកវត្ថកុ មួយប្ថមវទៀត ។ តាម្័យ
វ្ោះ គ្ឺមិ្អាេបា្ដ្លអ់រូបាេេរេិតតវ ើយ ប្តវយើងកា្់យកវោយ
យថាោភ្័យ (្័យប្ដ្លវពាលវោយការកា្់តាមអវីប្ដ្លត្បត្ពតឹតវៅ
បា្) ។
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លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់ ចេត្សិក
១- ចិត្តនិសបសិត្លកខណំ ោ្ការអាត្ស័យ្ឹងេិតត ជាលកខណៈ

២- អវិរោគុបបាទនរសំ ោ្ការវកើតរួមគ្ន្ជាមួយ្ឹងេិតត ជាកិេច
៣- ឯកាលមភណបចចុបបបដ្ឋបនំ ោ្អារមមណ៍ប្តមួយជាមួយ្ឹងេតិត

ជាអាការត្បាកដ្ ។
៤- ចិត្តុបបាទបទដ្ឋបន ំ ោ្ការវកើតវ ើងន្េិតត ជាវហតុជិត ។
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អញ្ញសមានាចេត្សិក ១៣
អញ្ញសម្ោ< អញ្ញ+សម្ោ ប្ត្បថា វសមើ្ឹងធម៌ដ្នទៗប្ដ្រ គ្ឺ
វេតសិកវ្ោះត្បកប្ឹងេិតតជាកុសល ក៏ជាកុសល វបើត្បកប្ឹងេិតតជា
អកុសល ក៏ជាអកសុល វបើត្បកប្ឹងេិតតជាអព្ាាកតៈ ក៏ជាអព្ាាកតៈ វោយ
វហតុវ្ោះវទើបវៅថា អញ្ញសម្ោរចត្សិក ។
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សព្វេិត្ែសាធារណចេត្សិក ៧
១- ផសាសចចតសិក 
ផុសបសត្ីត្ិ > ផរសបោ ធម៌ប្ដ្លវ ម្ោះថា ផស្សៈ វត្ពាោះអតថថា ប៉ោះខ្ទប់ ។
វត្បៀបដ្ូេពប្ព ២ ពប្ពមួយដ្ូេជាអាយត្ៈខាងកនុង ពប្ពមួយវទៀតដ្ូេជាអាយតនៈ
ខាងវត្ៅ ផសាសៈដ្ូេជាការជល់គ្ន្ន្ពប្ពោាំងពីរវនាោះឯង ។
តួនាទីរបសផ់សាសៈ គ្ឺការប៉ោះខ្ទប់អារមមណ៍ប្ដ្លេិតតដ្ឹង ្ិងជាបេច័យធម៌ ៣ ត្បជុាំគ្ន្គ្ឺ
អារមមណ៍ េតថុ ្ិងេិញ្ញ្ណ ។
ម្្ ្ងវទៀត វហតុប្ដ្ល្ឹងឲ្យវកើតផសាសៈបា្ វត្ពាោះោ្អារមមណ៍មកកា្់គ្្លង

បណឌិតគ្ប្បីវ ើញផស្សៈ ដ្ូេជាវមវគ្ប្ដ្លត្តូេវគ្បកប្ស្បកវហើយ វត្ពាោះជាទីតាាំង
ន្វេទនា ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបស ់ផសសចចតសិក្
១- ផុស្ស្លកខវណា ោ្ការប៉ោះខ្ទប់ ពាល់ត្តូេ ជាលកខណៈ
២- សង្ឃដ្ត្រវោ ោ្ការវធវើឲ្យេិតត ្ិងអារមមណ៍ប៉ោះខ្ទប់

គ្ន្ ជាកិេច
៣- ស្និបាតបេចុប្បោឋ្វនា ោ្ការត្បជុាំរវាង អារមមណ៍ េតថុ េិតត

ជាការត្បាកដ្។
៤- អាបាថគ្តេិសយបទោឋ្វនា ោ្អារមមណ៍មកកា្់គ្្លង 

ជាវហតុជិត ។
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លក្ខណៈ «ោ្ការប៉ោះខ្ទប់ ឬពាល់ត្តូេ្ូេអារមមណ៍ ជាលខណៈ» ។
ពាក្យថា «ពាល់ត្តូេ»មិ្ប្ម្ដ្ូេការប្ដ្លវយើងទោះនដ្ោាំងសងខាងប៉ោះគ្ន្ប្ដ្ល
ជារូបធមដ៌្ូេគ្ន្វនាោះវទ គ្ឺជាធាតុបោ៉ះទងគិេវោយធាតុកនុងអារមមណ៍ ។ ធាតុប៉ោះ
ទងគិេវ្ោះឯង អាេវលេវធាល្ខាល្ាំងរហូតដ្លអ់ាេសោគ្ល់បា្ ដ្ូេជាការប៉ោះ
កាយកនងុទីខ្លោះ ។ ដ្ូេជា វពលប្ដ្លវយើងវ ើញ វគ្បរិវោគ្មជូរ វ ើញអនកកាំពុង
ធាល្ក់ពីវលើវដ្ើមវ ើ, វ ើញសតវខាល្ វតា ឬសុ្ខ្ កាំពុងវដ្ញខាាំ ជាវដ្ើម ។
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រស «ោ្ការទងគិេត្ពម្ូេអារមមណ៍ ជាកិេច» ។
េិតតវនាោះឯងវោោះជាអាេកា្់យក្ូេអារមមណប៍ា្ក៏វោយ ប្តវបើមិ្ោ្

កោល្ាំងពផីស្សវេតសិកវនាោះវទ ការកា្់យកឬដ្ឹង្ូេអារមមណ៍វនាោះ មិ្អាេ
វកើតវ ើងបា្ប្ដ្រ គ្ឺវកើតបា្វោយអាំណាេន្ការតោជ្ប់ន្ផស្សវេតសិក
វនាោះប៉ុវណា្្ោះ ។ ត្បសិ្វបើ មិ្ោ្ផស្សវេតសកិវទ េិតតមួយដ្ួងណាក៏
វោយវ ម្ោះថាអាេកា្យ់ក្ូេអារមមណ៍បា្វនាោះមិ្ប្ម្វ ើយ ។ វត្ពាោះ
វហតុដ្ូវេនោះ េូរេង់ចាាំថា ការប៉ោះទងគិេរបស់ធាតុគ្ឺអារមមណ៍្ិងេតិត គ្ឺជាផស្ស
វេតសិក វត្បៀបដ្ូេជា ការប៉ោះទងគិេរបស់នដ្ោាំង ២ កនុងការទោះនដ្ ។
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បចចុប្បដ្ឋា ន «ោ្ការត្បជុាំរវាងអារម្មណ៍ វតថុ ចិតតជាការត្បាកដ្» ។
ោ្្័យថា ជាសោេៈប្ដ្លជាអាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ញរ្បស់វយគ្

េេរ អនកេវត្មើ្ ្ូេេិបស្សនាថា «ជាធមក៌ាលវបើត្បជុាំេុោះន្ធម៌ប្ដ្លពាក់ព័្ធ
ោ្វៅវពលណា ធម៌ប្ដ្លគ្ួរវកើតវ ើង ក៏វកើតវពលវនាោះ» វោយោ្េកខេុតថុ
រូបារមមណ៍ ្ិងេកខុេិញ្ញណ ជាវដ្ើម សមដ្ូេបាឋថាៈ «ចកខុំ ច បដិចច រូរប ច
ឧបជ្ជត្ិ ចកខុវិញ្ញបណំ; ត្ិណណំ សង្គត្ិ ផរសបោ» ។
បទដ្ឋា ន «ោ្អារមមណ៍ប្ដ្លត្បាកដ្េាំវពាោះមុខ្ ជាការត្បាកដ្» ។
ោ្្យ័ថា វហតុជិត វដ្ើម្បីឲ្យវកើតផស្សវេតសិកវនាោះ គ្ឺអារមមណ៍ប្ដ្ល

ត្បាកដ្េាំវពាោះមុខ្វនាោះឯង ។
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២ - ចេទនាចចតសិក្ 
រវទយិត្ីត្ិ = រវទោ ធមមជាតណិារប្មងវោយ (្ូេអារមមណ)៍ វត្ពាោះ

វហតុវនាោះ ធមមជាតិវនាោះ វ ម្ោះថា ចវទនា ។
រវទយិត្ិ អាលមពណរសំ អនុភវត្ិ = រវទោ ធម៌ប្ដ្លវ ម្ោះថា
ចវទនា វត្ពាោះអតថថា រលឹកដ្ឹងខ្លួ្ គ្ឺវោយរសន្អារមមណ៍ ។
សម្ាបយុតតធម្៌ វត្ៅពីវេទនា សូម្បីោ្ការវោយរសន្អារមមណ៍ ក៏បា្

ត្តឹមប្តឯកវទសប៉ុវណា្្ោះ ប្តវេទនាវនាោះរប្មងវោយរសអារមមណ៍វោយត្តង់
វត្ពាោះជាធាំកនុងការវោយ ។
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ចៅកនុងអដឋសាលិនី វត្បៀបវេទនា ដ្ូេជាត្ពោះោជាអនកវោយត្ពោះ
ត្កយហារ េាំប្ណកេិតត្ិងវេតសិកដ្នទៗ ប្ដ្លវកើតរួមជាមួយ
វត្បៀបដ្ូេអនកោាំសលរថាវយ្ត្ពោះោជា ោ្សិទធិត្តឹមប្តភលក្សអាហារវនាោះ
តិេតួេតាមសមគ្ួរប៉ុវណា្្ោះ មិ្ដ្ូេត្ពោះោជាប្ដ្លោ្សិទធិបរិបរូណ៌
កនុងការវោយវទ ។
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វេទនា វបើវពាលវោយលកខណៈន្ការវោយអារមមណ៍ោ្ ៣ គឺ្
សុខ្វេទនា ១ ទុកខវេទនា ១ ្ិងអទុកខមសុខ្វេទនា (ឧវបកាខ្) ១ ។
វបើវពាលតាម ឥន្រ្ទិយោ្ ៥ គឺ្ សុខ្វេទនា ១ ទុកខវេទនា ១
វោម្ស្សវេទនា ១ វោម្ស្សវេទនា ១ ្ិងឧវបកាខ្វេទនា ១
(វៅថាសុខ្ិន្រ្ទិយ ទុកខិន្រ្ទិយ ជាវដ្ើមក៏បា្) ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសច់េទនាចចតសិក្
១- អនុភវនលកខណា ោ្ការវោយអារមមណ៍ ជាលកខណៈ
២- វិសយសសរម្ភបគរសា ោ្ការបរិវោគ្រសអារមមណ៍ ជាកិេច
៣- សុខទុកខបចចុបបបដ្ឋបោ ោ្សុខ្្ិងទុកខ ជាអាការត្បាកដ្
៤- ផសបសបទដ្ឋបោ ោ្ផស្សៈ ជាវហតុជិត ។
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អាការៈននរសអារម្មណម៍ា ន ៣ យ៉ា ង
➢ ឥោឋ្រមមណ៍ អារមមណ៍ជាទីត្បាថានត្តូេការ
➢ អ្ិោឋ្រមមណ៍ អារមមណ៍មិ្ជាទីត្បាថាន្ត្តូេការ
➢ មជ្ឈតាត្រមមណ៍ អារមមណ៍ជាកណាត្លន្អារមមណ៍ោាំង ២ ខាវលើ
អាការៈវ្ោះឯង វោកវៅថារសន្អារមមណ៍ ។ វេទនាវេតសិក

ោ្លកខណៈ្ិងកិេច វោយ្ូេរសន្អារមមណ៍វនាោះឯង ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសស់ខុចេទនា
១- ឥដ្ឋវោដ្ឋពាវ្្ុភេ្លកខណា ោ្ការវោយ្ូេវោដ្ឋពវៈ

គ្ួរជាទីត្បាថាន្ ជាលកខណៈ
២- សម្បយុតាត្្ាំ ត្ពូហ្រោ ោ្ការវធវើឲ្យសម្បយុតតិធម៌េវត្មើ្

ជាកិេច
៣- កាយិកអស្ាទបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការវត្តកអរផលូេកាយ

ជាអាការត្បាកដ្
៤- កាយិន្រ្ទិយបទោឋ្នា ោ្កាយបោទ ជាវហតុជិត ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសទ់កុ្ខចេទនា
១- អ្ិដ្ឋវោដ្ឋពាវ្្ុភេ្លកខណា ោ្ការវោយវោដ្ឋពវៈមិ្គ្ួរ

ត្បាថាន្ជាលកខណៈ
២- សម្បយុតាត្្ាំ មិោប្រោ ោ្ការវធវើឲ្យសម្បយុតតិធម៌វៅហមង

ជាកិេច
៣- កាយិកាពាធបេចុប្បោឋ្នា ោ្អាពាធផលូេកាយ ជាអាការត្បាកដ្
៤- កាយិន្រ្ទិយបទោឋ្នា ោ្កាយបោទ ជាវហតុជិត ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសច់ោម្នសសចេទនា
១- ឥោឋ្រមមណា្ុភេ្លកខណា ោ្ការវោយ្ូេអារមមណ៍

ជាទីត្បាថាន្ ជាលកខណៈ
២- ឥោឋ្ការសវោភ្គ្រោ ោ្ការត្បសពវ្ឹងអារមមណ៍

ប្ដ្លគ្ួរត្បាថាន្ ជាកិេច
៣- វេតសិកអស្ាទបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការវត្តកអរផលូេេិតត 

ជាអាការត្បាកដ្
៤- បស្សទធិបទោឋ្នា ោ្ការសងប់កាយ ជាវហតុជិត ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសច់ោម្នសសចេទនា
១- អ្ិោឋ្រមមណា្ុភេ្លកខណា ោ្ការវោយអារមមណ៍

មិ្ជាទីត្បាថាន្ ជាលកខណៈ
២- អ្ិោឋ្ការសវោភគ្្រោ ោ្ការត្បសពវ្ឹងអារមមណ៍

ប្ដ្លមិ្គ្ួរត្បាថាន ្ជាកិេច
៣- វេតសិកាពាធបេចុប្បោឋ្នា ោ្អាពាធផលូេេិតត ជាអាការត្បាកដ្
៤- ឯកវ្តវយេហទយេតថុបទោឋ្នា ោ្ហទយេតថុប្តម្្ ្ង ជាវហតុជិត
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសឧ់ចបកាខ ចេទនា
១- មជ្ឈតតវេទយិតលកខណា ោ្ការវោយអារមមណ៍ជាកណាត្ល

ជាលកខណៈ
២- សម្បយុតាត្្ាំ នាតិឧវបាហ្មិោប្រោ ោ្ការរក្ាសម្ប

យុតតិធម៌ឲ្យេវត្មើ្ ្ិងមិ្ឲ្យោបសូ្្យ ជាកិេច
៣- ស្តោេបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការសងប់ ជាអាការត្បាកដ្
៤- ្ិប្បីតិកេិតតបទោឋ្នា ោ្េិតតប្ដ្លមិ្ត្បកបវោយបីតិ

ជាវហតុជិត ។
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៣-សញ្ញា ចចតសិក្ 
នលីាទរិភោរមមណំ សញ្ជបោត្ិ សញ្ញំ កោវប ជាោត្តី្ិ =
សញ្ញប ធមមជាតិប្ដ្លវ ម្ោះថា សញ្ញា វត្ពាោះវសេកតីថា េងចាាំ
អារមមណ៍វផ្សងៗ ោ្ពណ៌វខ្ៀេជាវដ្ើម គ្ឺវធវើ្ូេកាកាំណត់
សាំគ្ល់ (ឬេាំណាាំ) ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសស់ញ្ញា ចចតសិក្
១- សញ្ជ្្្លកខណា ោ្ការេងចាាំ (ឬ សោគ្ល់) ជាលកខណៈ
២- បុ្សញ្ជ្្្បេចយ្ិមតិតករណរោ ោ្ការោគ្ល់ ្ិងវធវើ្ូេការ
សោគ្ល់ទុកជាកិេច (ដ្ូេជាងវ ើវធវើ្ូេសញ្ញ្សោគ្ល់ត្តង់វដ្ើមវ ើជាវដ្ើម)
៣-យថាគ្ហិត្ិមិតតេវស្ អភិ្ិវេសករណបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការអាត្ស័យ
្ូេ្ិមិតតតាមប្ដ្លបា្កាំណត់ទុក (ឬចាាំបា្) ជាអាការត្បាកដ្
៤- យថាឧបដ្ឋិតេិសយបទោឋ្នា ោ្អារមមណ៍ប្ដ្លត្បាកដ្ ជាវហតុជិត ។
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លក្ខណៈ «ោ្ការេងចាាំ្ូេអារមមណ៍ជា លកខណៈ» ។
ោ្្យ័ថា ដ្ឹងវោយការេងចាាំទុក វោយត្បវភទន្ពណោ៌ាំងឡាយ
ោ្ វខ្ៀេ ត្កហម ជាវដ្ើមផង ្ិងត្បវភទន្សណាឋ្្ោ្ ខ្លី ប្េង ជាវដ្ើម
ផង ្ិងវោយត្បវភទន្រសោ្ ប្ផែម លវីង ជាវដ្ើម ។ ការដ្ឹងដ្េូជាកូ្
វកមងេងចាាំ្ូេអវីមយួវនាោះឯង គ្ឺវ ម្ោះថា សញ្ញា គ្ឺមិ្អាេដ្ឹងយ ង្សុី
ជវត្ៅលែិតលែ្់វ ើយ ។
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រសៈ «ោ្ការេងចាាំមតងវទៀត វោយ្ិមិតតខាងវដ្ើម ជាកិចច» ។
ដ្ូេជាជាងវ ើ កាលវបើវធវើស្លកឹោវ្ររួេវហើយ ោ្ការគ្ូសេាំណាា្ំ ូេ

េាំប្ណកខាងវលើ ខាងវត្កាម ខាងវឆវង ខាងោត្ាំ វោយប្ដ្កវ្ម្ជាវដ្ើម
វៅវពលយកមកត្បកបជាមយួវមោវ្រ ក៏ចាាំទកុថា វ្ោះខាងវលើ វ្ោះខាង
វត្កាម វ្ោះខាងវឆវង វ្ោះខាងោត្ាំ ជាវដ្ើម ។ កិរិយដ្ឹងមតងវទៀតតាម
វត្គ្ឿងសាំគ្ល់វនាោះ ជាបចាច្ភិញ្ញ្ណកិេចន្សញ្ញ្ ។
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បចចុប្បដ្ឋា ន «ោ្ការអាត្ស័យ្ូេ្ិមតិតតាមប្ដ្លបា្កាំណត់ទកុ (ឬចាាំ
បា្)ជាអាការត្បាកដ្» ។
ោ្្័យថាជាធមប៌្ដ្លោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្លប់ញ្ញ្របសវ់យគ្េេរ

ថាជាធម៌ប្ដ្លអាេវធវើទកុកនងុេិតតវោយការត្បកា្់ោាំវោយវត្គ្ឿងសោគ្ល់តាម
ប្ដ្លខ្លួ្បា្កា្យ់ក ។ ការប្រប្កាន់ខុស- សម័យមយួោ្បុរសខាវ្ក់ ៦ នាក់
បា្នាាំគ្ន្ោទ្បដ្ាំរី ។
បទដ្ឋា ន «ោ្អារមមណ៍ប្ដ្លត្បាកដ្ ជាចហតុជ្ិត » ។ សតវត្មឹគ្ កាលវបើ

វ ើញ្ូេរូបទីងវោងន្ម្សុ្ស ប្ដ្លវគ្វធវើវ ើងវោយេាំវបើងវដ្ើម្បីយមនត្ពក៏ចាាំ
ទុកខ្ុសថារូបម្ុស្សពតិប្ដ្លយមនត្ពតាមប្ដ្លត្បាកដ្ជាសណាឋ្្ម្ុស្ស។



3/7/2023 35

៤ - ចចតនាចចតសិក្ 
ចចតនាចចតសិក ជាធមមជាតិផគងេតិត គ្ឺចាត់ប្េងោស់វតឿ្សម្បយុតតធម៌

ប្ដ្លវកើតត្ពមជាមួយ្ឹងខ្លួ្ ឲ្យវធវើកិេចរបស់ខ្លួ្។
រចរត្ត្ិ អត្តោ សមបបយុត្តធរមម អារមមរណ អភិសនទហត្ិ សង្ខ
ោភិសង្ខររណ វា ព្បាបារម្បជ្ជត្ីត្ិ = រចត្ោ ធមមជាតិប្ដ្ល
វ ម្ោះថា ចចតនា វត្ពាោះអតថថាតាាំងេិតត គ្ឺ ញ ្ាំងសម្បយតុតិធម៌ ឲ្យត្ពមវត្ពៀង
ជាមួយ្ឹងខ្លួ្ កនងុអារមមណ៍ ឬប្ដ្លវ ម្ោះថា ចចតនា វត្ពាោះអតថថា ដ្ល់្ ូេ
វសេកតីខ្វល់ខាវ្យកនុងការតាក់ប្តងធម៌ប្ដ្លជាសងខតៈ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសច់ចតនា
១. វេតនាោេលកខណា ោ្ការផគងេិតត ជាលកខណៈ
២. អាយូហ្រោ ោ្ការតាាំងេិតតត្បមូលមក ជាកិេច
៣. សាំេិធា្បេចុប្បោឋ្នា ោ្ការចាត់ប្េង ជាអាការត្បាកដ្(ដ្ូេជាង

វ ើវធវើកិេចឲ្យសវត្មេ)
៤. វសសខ្្ធតតយបទោឋ្នា ោ្ខ្្ធ ៣ ប្ដ្លវៅសល់ (វេទនា សញ្ញ្

េិញ្ញ្ណ) ជាវហតុជិត។
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េចនតថ លក្ខណៈ- ធមមជាតិប្ដ្លោជប្់្ូេសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយដ្នទ
្ឹងខ្លួ្ ឯងកនងុអារមមណ៍ វ ម្ោះថា ចចតនា ។ ប្រព្ះអដឋកថា នខ្បទ វេតយតិ
ថា អភិស្ទហតិ ប្ត្បថា អាេតោជ្ប់ គ្ឺោ្្័យថាជួយជត្មុញ្ូេសម្បយុតត
ធម៌ោាំងឡាយវនាោះ ឲ្យជាប់្ងឹអារមមណ៍វនាោះៗ វទើបវពាលថា វេតយិត
លកខណា ។
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កិច្ច រសៈ- «ោ្ការតាាំងេិតត គ្ឺវោត្ត ជាកិចច» ។ កនុងទជីាទីកា្់យក្ូេ
អារមមណ៍វនាោះៗ ចចតនា វេតសិក ោ្កេិចវោត្ត គ្ឺយកេិតតទុកោក់យ ្ង
ខាល្ាំងវៅវលើការោជ្ប់ខ្លួ្ឯងវៅ្ឹងអារមមណផ៍ង ្ិងោជ្ប់្ូេសម្បយុតតធម៌
វៅ្ឹងខ្លួ្ ឯងផង ។ ោ្វសេកតឧីបោដ្ូេជាោច្ស់ប្ត្សប្ដ្លបា្យកេិតត
ទុកោក់យ ្ងខាល្ាំងវៅវលើខ្លួ្ឯងកនុងការត្េូតត្សូេផង ្ិងកនុងការបង្គ្ប់
បញ្ជ្កូ្វៅផង ។
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បច្ចបុបដ្ឋា ន-«ោ្អាការៈត្បាកដ្ដ្ល់វយគ្េេរថា ជាធម៌វេោះចាត់
ប្េង» ោ្វសេកតីឧបោដ្េូសិស្សេ្បង កាលវបើវ ើញវោកត្គ្ធូាំកាំពងុមកពី
េោង្យ ក៏ោ្វសេកតីខាលេ្ ឬវកាតប្ត្កងខ្លួ្ ឯងក៏ទវ្ទញវមវរៀ្ វហើយកជ៏ត្មុ
ញដ្ល់សិស្សោាំងឡាយដ្នទឲ្យទវ្ទញវមវរៀ្ផងប្ដ្រ ។ ម្្ ្ងវទៀត ឧបោ
ដ្ូេ វមបញ្ជ្ការោហា្ ខ្លួ្ឯងកេ៏ូលត្បយុទធកនុងសមរភូមិោទល្់ផង វហើយក៏
បញ្ជក្ូ្ោហា្របស់ខ្លួ្ឲយ្េូលត្បយុទធកនុងសមរភូមិវនាោះផងប្ដ្រ ។ ដ្ូេោ្
ពុទធតត្ោស់ថា រចត្ោហំ ភិកខរវ កមមំ វោមិ ោន្លភកិខុោាំងឡាយ
តថាគ្ត វៅវេតនាថាជាតួកមម ។
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បទដ្ឋា ន - «ោ្ខ្្ធដ្៏វសស គ្ឺនាមខ្្ធ ៣ (វេទនា សញ្ញ្ េិញ្ញ្ណ) 
ជាបទោឋ្្»ោ្្័យថា នាមខ្្ធ ៣ ប្ដ្លជាសម្បយុតតធម៌ គ្ឺវហតុជិត
ប្ដ្លអាេវធវើវេតនាវនាោះឲ្យវកើតវ ើងបា្ ។ 
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៥ - ឯក្គ្គតាចចតសិក្ 
ឯកគ្គតាចចតសិក ជាធមមជាតិសងប់ ្ិងវធវើឲ្យសម្បយុតតិធម៌ តាាំងវៅកនុង

អារមមណ៍ប្តមួយដ្ូេគ្ន្។
ោោលមពនវិរកខបាភារវន ឯកំ អារមមណំ អគគំ ឥមិសបោត្ិ 
ឯកគគំ ចិត្តំ ត្សបសភារវា = ឯកគគោ េិតតប្ដ្លវ ម្ោះថា ឯកគគ
វោយអតថថា ោ្អារមមណ៍ប្តមួយ វត្ពាោះមិ្ោ្វសកតីរវេីរវាយ វៅកនុង
អារមមណ៍វផ្សងៗ ោេៈន្េិតតោ្អារមមណ៍ប្តមួយវនាោះ វ ម្ោះថា ឯកគ្គតា ។
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ម្យ៉ាងចទៀត 
វេនត្ថៈ ឯកគគភារវា រីោេៈន្ការោ្អារមមណ៍ប្តមួយ វ ម្ោះថា
សមាធិ ។ ដ្ូវេនោះេូរេង់ចាាំទកុថា សោធិវនាោះឯងវោកវៅថា ឯកគ្គតា វទើប
ោ្េេ្តថៈថា ឯកំ អគគំ (អាមមណ)ំ យសបោត្ិ ឯកគគំ ប្ត្បថា សោ
េធម៌ោ្អារមមណ៍ប្តមួយ ។ ឯកគគសបស ភារវា ឯកគគោ ប្ត្បថា ោព
ន្សោេធម៌ោ្អារមមណ៍ប្តមួយ ។
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លកខណាទិច្ត្ុកកៈរបសឯ់កគ្គតា
១. អេិវកខបលកខណា ោ្ការមិ្រវេីរវាយ ជាលកខណៈ
២. សហជាតា្ាំ សម្បិណឌ្រោ ោ្ការត្បមូលសហជាតធម៌មក ជាកិេច
៣. ឧបសមបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការេូលវៅសងប់ ជាអាការត្បាកដ្
៤. សុខ្បទោឋ្នា ោ្សុខ្វេទនា ជាវហតុជិត។
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ឯកគគភារវា សម្ធិ រសា អវិសារលកខរណា
សមបបិណឌនររសា ឧប សមបចចុបបបដ្ឋបនរកា
សុខបទដ្ឋបរោ ឋិត្ិ និវារត្ អចចិនំវិយ ។

ោេៈន្ការោ្អរមមណ៍ប្តមួយ វ ម្ោះថា សមាធិ ។ សោធិវនាោះឯង មិ្
ោ្កររញីរញ័រជា លកខណៈ (ោ្ការ្ឹងធងឹជាលកខណៈ) ោ្ការរួបរួម
្ូេសម្បយុតតិធម៌ ជាកិេច ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្លប់ញ្ញ្របស់វយគ្េេរ
ថា ជាធម៌េូលវៅសងប់ ្ិង ោ្សុខ្ ជាវហតុជតិ វត្បៀបដ្េូជាការតាាំងវៅ
សងប់ន្អណាត្តវភលើងោាំងឡាយកនងុទបី្ដ្លោ្ខ្្យល់សងប់ ។
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លក្ខណៈ - «អវិសារលកខរណា មិ្ោ្ការរញីរញ័រ(ោ្ការ្ងឹ
ធឹង)ជាលកខណៈ» ។ េិេិកិចាឆ្វេតសិក ោ្ការសង្ស័យកនុងអារមមណ៍ គ្ឺមិ្
អាេតាាំងោាំកនុងអារមមណ៍បា្ ។ រីឯ ឧទធចចចចតសិក ោ្ោពរវេីរវាយកនុង
អារមមណ៍ គ្ឺមិ្អាេតាាំងោាំកនុងអារមមណ៍ ។ ធម៌ោាំងឡាយ ២ វ្ោះឯង កនុង
ោោបាលីវោកវៅថា េិោរ ដ្ូេោ្េេ្តថៈថា «វសិរត្ីត្ិ វសិារោ»

ប្ត្បថា សោេៈអាេរវេីរវាយ ។ េាំប្ណក សមាធិ ជាសោេៈប្ដ្លជាបដ្ិបកខ
ន្វិចិកិច្ឆា ្ិងឧទធចចៈ វត្ពាោះោ្ោពតាាំងវៅោាំកនុងអារមមណ៍ ។
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រស-សមបបិណឌនររសា ោ្ការរួបរួម្ូេសម្បយុតតធម៌មិ្ ឲ្យវោយោយ
ជាកិចច ។ ោ្ឧបោដ្េូទឹក ប្ដ្លវធវើ្ូេេតថុោាំងឡាយដ្ូេជាវម្ៅជាវដ្ើម
ប្ដ្លវៅោតោ់យឲ្យរួបរួមជាវម្ៅដ្ុាំផង ្ិងវត្បៀបដ្េូត្ពោះោជាប្ដ្លោ្ការ
បត្ងួបបត្ងួម្ូេកងទ័ពោាំងឡាយ ប្ដ្លវរៀប្ឹងបាក់ទកឹេិតតឲ្យោ្កោល្ាំង
រួបរួមគ្ន្វ ើងេិញកនងុការវធវើសន្រង្គ្ម ។ ក៏ដ្េូគ្ន្ប្ដ្រ ការរួបរួម្ូេសម្បយុតត
ធម៌ោាំងឡាយ មិ្ឲ្យវៅោតោ់យ ប្តឲ្យមលូកនុងអារមមណ៍ប្តមយួ ជាកិេច
របស់ឯកគ្គតាវេតសិក គ្ឺសោធិវនាោះឯង ។
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បចចុប្បដ្ឋា ន- “ឧបសមបចចបុបបដ្ឋបនរកា” ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើង
ដ្ល់បញ្ញរ្បស់វយគ្េេរថា ជាធម៌េលូវៅសងប់ វត្បៀបដ្ូេជាការតាាំងវៅ
សងប់ ន្អណាត្តវភលើងោាំងឡាយ កនុងទីប្ដ្លោ្ខ្្យល់សងប»់ ។ តាមដ្ាំវណើរ
វ្ោះ អនកសិក្ាត្តូេេងចាាំថា “កិរិយតាាំងវៅោាំន្េតិតកនុងអារមមណ៍ប្តមួយ
វត្ពាោះអា្ុោពន្ឯកគ្គតាវនាោះ មិ្ប្ម្តាាំងវៅបា្ត្តមឹប្តេតិតកខណៈមួយ
ខ្ណៈ ប៉ុវណា្្ោះវ ើយ គ្ឺវត្បៀបដ្ូេជាការតាាំងវៅសងប់ន្ទីប្ដ្លមិ្ោ្
ខ្្យល់ ។ តាំណន្េិតតវនាោះកា្់យក្ូេអារមមណ៍មិ្ោេ់ កនុងវពលឋិតវៅកនុង
អារមមណ៍មួយវនាោះ” ។
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បទដ្ឋា ន - “សុខបទដ្ឋបរោ ោ្សុខ្ ជាវហតុជតិ” ។ ោគ្វត្េើ្
សុខ្ ជាវហតុជតិន្សោធិ វត្ពាោះថាសោធិអាេោ្កោល្ាំងខាល្ាំងបា្ លុោះ
ណាប្តតាាំងវៅកនុងបុគ្គលប្ដ្លោ្វសេកតី សុខ្ ។
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៦ - ជីវិត្ិន្រនទិយចច្ត្សកិ 
ជ្ីវិតិន្រនទិយចចតសិក ជាធម៌រក្ាសម្បយុតតធម ៌គ្ឺ វធវើឲ្យសម្បយុតតធម៌តាាំងវៅ
្ិងត្បត្ពឹតតវៅ ។ ធម៌ប្ដ្លវ ម្ោះថា ឥន្រ្ទិយ៍ វត្ពាោះោពជាធាំ កនុងការរក្ាធម៌
ប្ដ្លវកើតរួមគ្ន្ ។
ជ្ីវនតិ រត្ន សមបបយុត្តធមមត្ ិជ្ីវិត្,ំ ត្រទវ សហជាោនុបាលរន 
អធិបចចរោរគន ឥន្រនទិយនតិ = ជ្ីវិត្ិន្រនទិយំ វ ម្ោះថា ជ្ីវិត វត្ពាោះអតថ
ថា ជាវត្គ្ឿងតាាំងវៅន្សម្បយុតតធម៌។ ជីេិតវនាោះឯង ជាធាំកនុងការរក្ាសហ
ជាតធម៌ វោយគ្ួរដ្ល់វសេកតីជាធាំ វត្ពាោះដ្ូវចាន្ោះ វទើបវ ម្ោះថា ជ្ីវិតិន្រនទិយ ។
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េចនតថៈ ជ្ីវិត្រមវ ឥន្រនទិយំ = ជ្ីវិត្ិន្រនទយិំ ប្ត្បថា ជ្ិវិត្រមវ ជីេិតហនឹង
ឯង ជាឥន្រនទិយ ជ្ីវិត្ិន្រនទយិំ វ ម្ោះថា ជ្ីវិតិន្រនទិយ ។ ជីេិតហនឹងឯង វ ម្ោះថា
ជា ឥន្រនទយិ ក៏វត្ពាោះជាធម៌ប្ដ្លោ្ោពជាធាំ កនុងការរក្ា្ូេសហជាតធម៌
ោាំងឡាយ ឲ្យោ្ជីេិតរស់បា្យូរ ។ ជីេិតិន្រ្ទិយវ្ោះឯងោ្ពីរត្បវភទ គ្ឺរបូ្
ជ្ីវិតិន្រនទិយ នាមជីេិតនិ្រ្ទិយ ។ រូប្ជ្ីវិតិន្រនទិយ រក្ា្ូេកមមជជរបូប្ដ្លជាសហជាត
ធម៌ឲ្យោ្ជីេិតរស់បា្យូរ េាំប្ណកឯ នាម្ជ្ីវិតិន្រនទិយ រក្ា្ូេសម្បយុតតធម៌
ោាំងឡាយ ឲ្យោ្ជីេិតរស់បា្យូរ ។
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លកខណាទិច្ត្ុកកៈរបសជ់ីវិត្ិន្រនទិយ
១ - សហជាតា្ាំ អ្ុបាល្លកខណាំ ោ្ការតាមរក្ាសហជាតធមជ៌ា

លកខណៈ(វត្បៀបដ្ូេទឹករក្ាោក្ ូកជាវដ្ើម
២ - វតសាំ បេតត្រសាំ ោ្ការញ ្ាំងសម្បយុតតិធម៌ ឲ្យត្បត្ពឹតតវៅជាកិេច
៣ - វតសវញ្ញេ ឋប្បេចុប្បោឋ្្ាំ ោ្ការតាាំងវៅន្សហជាតធម៌ជាការៈ

ត្បាកដ្
៤ - វសសខ្្ធតតយបទោឋ្្ាំ ោ្ខ្្ធ ៣ ប្ដ្លវៅសល់ ជាវហតុជិត ។
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ជិវតិមេវ ឥន្ទ្រិយំ អ្ុបាល្លក្ខណំ
បវតត្រសំហស ជា្ំ ថប្ុបដ្ឋា ្ំ
យាមបតព្វបទដ្ឋា ្ំ ទកំ្ធាតិ ្ិយាេមោ។

ជីវតិមេវ ជិេិតហនឹងឯង ឥន្ទ្រយិំ ជាឥន្រ្ទិយ អ្ុបាល្លក្ខណំ ោ្ការ
រក្ា្ូេសហជាតធម៌ គ្ឺរូប្ិងនាមជា លកខណៈ បវតត្រសំ ោ្ការញ ្ាំងសហជាត
ធម៌ឲ្យវកើតវ ើងតាាំងពីឧប្ាទខ្ណៈរហូតដ្ល់ភងគកខណៈជាតួនាទី សហជា្ំ ថប
្ុបដ្ឋា ្ំ ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌ោ្ការញ ្ាំង
សហជាតធម៌ឲ្យតាាំងវៅ យាមបតព្វបទដ្ឋា ្ំ ោ្ធម៌គ្ប្បីញ ្ាំងឲ្យត្បត្ពឹតតវៅកនុង
ខ្ណៈេិតតតាាំងពីឧប្ាទកខណៈរហូតដ្ល់ភងគកខណៈ ជាវហតុជិត (សហជាតធម៌ជា
វហតុជិត) ។
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លក្ខណៈ - «សហជាោនំ អនុបាលនលកខណំ ោ្ការតាមរក្ា
សហជាតធម៌ គ្ឺរូប្ិងនាម ជាលកខណៈ ទកំ ដ្ូេជាទឹកផង ធាត្ិ ដ្ូេជាប្ម៉វោោះ
ផង និោមរកា ដ្ូេជាអនកប្េេទូកផង» ។ វត្ពាោះោ្កិរិយរក្ាន្ជីេិតវ្ោះឯង
ប៉ុវណ្្ាោះ វទើបវធវើឲ្យោងកាយោាំងមូលោ្ោពពិវសសប្បលកពីោកសព ។ ពាក្យថា
អាយុន្សតវោ្ជីេិតោាំងឡាយវនាោះ គ្ឺជាវ ម្ោះន្ជីេិតិន្រ្ទិយោាំងពីរវ្ោះឯង
វត្បៀបដ្ូេជាការប្ដ្លវពាលថា «ជីេិតិន្រ្ទិយវ្ោះឯងជាអនកប្ថរក្ា» ឧោហរណ៍ ទកឹ
អនករក្ា្ូេវដ្ើម ូក ឲ្យោ្សោពត្សស់បាំត្ពង ឬ្ិយយម្្ ្ងវទៀតថា ោល់ប្ត
ោ្វដ្ើម ូកវនាោះ វទើបញ ្ាំងកិេចថារក្ាវនាោះឲ្យសវត្មេបា្ កាលវបើមិ្ោ្វដ្ើម
 ូកវនាោះវទ ក៏មិ្អាេវ ម្ោះថារក្ាបា្ប្ដ្រ ។
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រស- «សហជាោនំ បវត្តនរសំ ោ្ការញ ្ាំងសហជាតធម៌
ោាំងឡាយឲ្យត្បត្ពឹតតវៅ ជាកិចច»។ វោោះបីជាកាលប្ដ្លត្តូេវោកវពាល
ថា “ោ្តួនាទី ញ ្ាំង្ូេសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយ ឲយ្ត្បត្ពឹតតវៅកនុងខ្ណៈ
េិតតតាាំងពី ឧប្ាាទខណៈ រហូតដ្ល់ ភងគខណៈ” ក៏វោយ ក៏ការវពាលវនាោះ
ឯង គ្ឺសាំវៅដ្ល់ខ្ណៈប្ដ្លកាំពុងត្បាកដ្វ ើង វោយការមិ្ោ្់រលត់
វៅប្តប៉ុវណា្្ោះ។ ពាក្យថា “ញ ្ាំងធម៌ប្ដ្លមិ្ ោ្់វកើតវ ើងឲ្យវកើតវ ើង
វនាោះ” មិ្ប្ម្ជាោេៈដ្នទវ ើយ រវបៀបដ្ូេជាទកឹរក្ា្ូេ ូក (ោ្
 ូកវទើបវធវើកិេចរក្ាបា្) ។
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បចចុប្បដ្ឋា ន- «សហជានំ ថបនុបដ្ឋបនំ ោ្ការញ ្ាំងសហជាតធិម៌
ឲ្យតាាំងវៅ ជាអាការៈប្រាកដ»។ េាំប្ណកឯង ភងគខណៈ េិញ ខ្លួ្ឯងវនាោះឯង
កាំពុងរលត់វហើយកម៏ិ្អាេញ ្ាំងអនកដ្នទឲ្យតាាំងវៅបា្វទ ។ វោយសាំអាង
វៅវលើបេចុប្បោឋ្្ វ្ោះ វត្កាយពខី្លួ្បា្រលត់វៅ នាមជីេិតិន្រ្ទិយក៏មិ្ អាេ
រក្ា្ូេេិតតជជរូប ្ិងកមមជជរូបោាំងឡាយប្ដ្លបា្វកើតដ្ាំណាលគ្ន្ជាមួយខ្លួ្
វ ើយ ។
បទដ្ឋា ន- «ោរបត្ព្វបទដ្ឋបនំ ោ្ធម៌គ្ប្បីញ ្ាំងឲ្យត្បត្ពឹតតវៅកនុងខ្ណៈ

េិតតពីរ ឧប្ាទកខណៈរហូតដ្លភ់ងគកខណៈ ជាចហតុជ្ិត»។ ោ្្័យថា សហជាត
ធម៌ប្ដ្លវកើតវ ើងជាមួយគ្ន្វនាោះឯង ជាវហតុជិត ។
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៧ - ម្នសិការចចតសិក្
ម្នសិការចចតសិកជាធមមជាតិនាាំសម្បយុតតធម៌ វៅកា្់អារមមណ៍ ។
ករណំ, ការោ មនសមឹ ការោ = មនសិការោ ការវធវើ វ ម្ោះថា
ការៈ ។ ការវធវើទុកកនុងេិតត វ ម្ោះថា ម្នសិការៈ ។

វិសយំ មនសិការោ - ការោ រីការវធវើ វិសយំ ្ូេអារមមណ៍
មនសិ កនុងេិតត មនសិការោ វ ម្ោះថា ម្នសិការៈការវធវើទុកកនុងេិតត ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសម់្នសិការៈ
១ - ោរណលកខវណាោ្ការវធវើឲ្យសម្បយុតតិធម៌ត្តាេ់វៅ ជាលកខណៈ
២ - សម្បយុតាត្្ាំ អារមមវណ សាំវយជ្រវោ ោ្ការញ ្ាំងសមប្យុតតិធមឲ៌្យ
ត្បកបកនុងអារមមណ៍ ជាកិេច
៣ - អារមមណាភិមខុ្ីោេបេចបុ្បោឋ្នា ោ្ការវធវើឲ្យសម្បយុតតធម៌តត្មង់មខុ្
វ ្្ោះវៅទល់្ងឹអារមមណ៍ ជាការត្បាកដ្ (ដ្ូេនាយោរថី នាាំវសោះឲ្យវៅ
កា្់ទិសប្ដ្លត្តូេការ)
៤ - អារមមណបទោឋ្នា ោ្អារមមណ៍ ជាវហតុជិត ។
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វិសយំ មនសិការោ ឯរសា សារណលកខរណា
សមបបរោជ្នររសា សម្ភប- ភិមុខីភាវិបដ្ឋបរោ
អាលមពនបទដ្ឋបរោ យថា ជានីយសារថ ិ។

ការវធវើ្ូេអារមមណ៍កនុងេតិត វ ម្ោះថា ម្នសកិារ វេតសិក ។ ម្នសិការ
វេតសិកវនាោះឯង ោ្ការញ ្ាំងសមប្យុតតធម៌ឲ្យត្តង់វ ្្ោះវៅកា្់អារមមណ៍
ជាលកខណៈ ោ្ការញ ្ាំងសម្បយតុតធមឲ៌្យត្បកបជាមយួអារមមណ៍ ជាកិចច
មានអាការៈប្រាកដដ្ល់បញ្ញន្្វយគ្េេរ វោយោពន្ការវ ្្ោះមុខ្វៅ
កា្់អារមមណ៍ ្ិងោ្អារមមណ៍ហនឹងឯង ជាចហតុជ្ិត ។
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លក្ខណៈជាច ើម្ - «អាជានយីសារថិ យថា វត្បៀបដ្ូេជានាយ
ោរថី ប្ដ្លញ ្ាំងវសោះអាជាវ្យ្យោាំងឡាយ ឲ្យវៅកា្់កប្្លងយ ង្ត្តង់
តាមវសេកតីត្តូេការរបស់ខ្លួ្បា្» ។
ម្នសកិារវនាោះឯង ោ្ការញ ្ាំងសមប្យុតតធមោ៌ាំងឡាយ ឲ្យត្បត្ពឹតតវៅ

យ ្ងត្តងក់ា្់អារមមណ៍ ជាលកខណៈ ្ិងោ្ការញ ្ាំងសម្បយុតតធម៌ ឲយ្
ត្បកបជាមួយអារមមណ៍ ជាកិចច ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ញ្ន្
វយគ្េេរ វោយោពន្ការវ ្្ោះវៅមុខ្កា្អ់ារមមណ៍ ោ្អារមមណ៍ហនឹង
ឯង ជាវហតុជិត ។
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ឧបមា ចូជានាយោរថើ - នាយោរថី ប្តងប្តនាាំ្ូេវសោះអាជាវ្យ្យោាំងឡាយ
ឲ្យវ ្្ោះវៅរកកប្្លងប្ដ្លខ្លួ្ត្តូេការយ ្ងត្តង់ ។ យ ្ងណាមិញ ម្សិការវ្ោះប្ដ្រ ក៏
ប្តងប្តញ ្ាំងសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយ ឲ្យវ ្្ោះវៅរកអរមមណ៍យ ្ងត្តង់ វហើយវត្កាយពី
តត្មង់េាំអារមមណ៍វនាោះវហើយ ក៏បាំវបាល្ូេសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយវនាោះ ក៏យ ្ងវនាោះ
ប្ដ្រ ។ វត្ពាោះអាំណាេន្ម្សិការវនាោះឯង វទើបអារមមណ៍មិ្អាេចាកវេញសូម្បីប្ត
មួយដ្ង គ្ឺប្តងប្តបា្ទទួល្ូេអារមមណ៍ឯណា្ីមួយជា្ិេចកនុងេិតតវេតសិកោាំងឡាយ
វនាោះ។ (នាយោរថីដូ្េជាម្សិការ វសោះអាជាវ្យ្យដ្ូេជាសម្បយុតតធម៌ កប្្លងប្ដ្ល
ខ្លួ្ត្បាថាន្ឲ្យវសោះវនាោះវៅដ្ល់ វត្បៀបដ្ូេជាអារមមណ៍) ។
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ម្នសិការ ៣ យ៉ា ង - គ្ឺ េិថីបដ្ិបាទកម្សិការ, ជេ្បដ្ិបាទក
ម្សកិារ, អារមមណបដ្ិបាទកម្នសិការ ។ បណាត្ម្សកិារវនាោះឯង
ម្សិការប្ដ្លញ ្ាំងេិថីេិតតឲយ្ត្បត្ពឹតតវៅ វ ម្ោះថា វិថីប្ដិាទក ដ្ូេោ្
េេ្តថៈថា វិថឹបដិបាទយត្ីត្ិ វីថិបដិបាទរកា ប្ត្បថា (រោ
មនសកិាររោ រីម្សិការណា) វីថឹ ញ ្ាំងេិថី បដិបាទយត្ិ រប្មងឲ្យ
វកើតវ ើង ឥត្ិ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ (រសា មនសិការោ រីម្សិការ
វនាោះ) វីថិប្ដិាទចកា វ ម្ោះថា វីថិប្ដិាទក (អងគធម៌បា្ដ្ល់ បញ្ចោវ្ោេ
ជជ្េិតត) ។ ម្សកិារប្ដ្លញ ្ាំង ជ្វនចតិត ឲ្យវកើតវ ើង វ ម្ោះថា ជេ្បដ្ិ
បាទក អងគធម៌បា្ដ្ល់ មវនាោវ្ោេជជ្េិតត ។
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ម្នសិការ ៣យ៉ា ង - គឺ្ េិថីបដិ្បាទក, ជេ្បដ្ិបាទក, អារមមណបដ្ិបាទក ។

អ េ ទ អា ឃា ស តី េ ជ ជជ ជ ជ ោ ោ ភភ
ជិ
កា

វោ
េកខុ

ជ ជ

េិថីបដិ្បាទកម្សិការ ជាបាទ ឬជាវត្គ្ឿងត្ទន្េីថីេិតតតាមបញ្ចោវ្រ

ទេ ម ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ោ ោ ភ ភ

ជេ្បដិ្បាទកម្សិការ ជាបាទ ឬជាវត្គ្ឿងត្ទន្ជេ្
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កនុងគ្មពីរោាំងឡាយវោយវត្េើ្ប្ដ្លបា្ជួបបទថា ចយនិចសាម្នសិការ ្ងិ
អចយនិចសាម្នសិការ គ្ឺសាំវៅដ្ល់ ម្នសិការពីរខាងវលើវ្ោះ ។ ដ្ូវេនោះវហើយ ការ
នខ្វៅកនុងបទថា យំ កិញ្ចិ លទធបចចយំ ប្ដ្លោ្វៅកនុេិថីបរិវេឆទវនាោះ (េថិី
បរិវេឆទ បរិវេឆទទី៤) គ្ឺសាំវៅដ្ល់កុសល ្ិងអកុសលប្ដ្លវកើតវ ើងវត្ពាោះ
ម្សិការវ្ោះ ។ សត្ោប់អាេជជ្ៈោាំងពីរវនាោះឯង វោកេងេិគ្គហៈថា បុរិមមន
រោ វិសទិសំ មនំ ករោត្ីត្ិ មនសិការោ ប្ត្បថា រោធរម្មប រីធម៌
ឯណា ករោត្ិ វធវើ មនំ ្ូេេិថីេិតត្ិងជេ្េិតត វិសទសិំ ប្ដ្លវផ្សង បុរិមមន
រោ ពីភេគ្គេិតតខាងវដ្ើម ឥត្ិ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ មនសិការោ វ ម្ោះថា
ម្សិការ ។
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ម្នសកិារចចតសិក ប្ដ្លញ ្ាំងអារមមណ៍ឲ្យវកើតកនុងេិតត វ ម្ោះថា អារមមណ
បដ្ិបាទកម្សកិារ អងគធម៌បា្ដ្ល់ ម្នសកិារចចតសិក (កនុងទខី្លោះ អងគធម៌
ពាក្យថា វយ្ិវោម្សិការ បា្ដ្ល់តួបញ្ញវ្េតសិក) ។
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ចចតនា
ចចតនា ្ិងម្នសកិារវេតសិក វេតសិកោាំង២វ្ោះ ោ្សោពត្សវដ្ៀងគ្ន្
ប៉ុប្្តមិ្ ដ្េូគ្ន្វទ វេតនា ោ្តួនាទតីាក់ប្តងោស់វតឿ្សម្បយតុតិធម៌ប្ដ្ល
វកើតត្ពម្ឹងខ្លួ្ ឲ្យវធវើកិេចរបស់ខ្លួ្ ។
េាំប្ណក ម្សិការវេតសិក ោ្តួនាទីត្បាថាន្នាាំសម្បយុតតធម៌ប្ដ្លវកើត
ត្ពម្ឹងខ្លួ្ឲ្យត្បត្ពឹតតវៅ ។
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ចចតសិកទាំង ៧ វ្ោះ ត្បកបជាមួយ្ឹងេិតតត្គ្ប់ដ្ួង វត្ពាោះសោពរបស់េិតតវនាោះវកើត
វ ើងវដ្ើម្បី ដ្ឹងអារមមណ,៍ ការប្ដ្ល្ឹងដឹ្ងអារមមណ៍បា្ ៖
- ផស្សៈ វធវើកិេចប៉ោះខ្ទប់អារមមណ៍
- វេទនា ជាសោពវោយអារមមណ៍
- សញ្ញ្ វធវើកិេចចាាំអារមមណ៍
- វេតនា វធវើកិេចខ្វល់ខាវ្យឲ្យសវត្មេ ឬោស់វតឿ្
- ឯកគ្គតា វធវើសម្បយុតតធម៌ប្ដ្លវកើតត្ពមគ្ន្ឲ្យ តាាំងវៅកនុងអារមមណ៍ប្តមួយ
- ជីេិតិន្រ្ទិយ ជាធម៌រក្ាសម្បយុតតិធម៌ឲ្យត្បត្ពឹតតវៅ
- ម្សិការៈ ការនាាំសម្បយុតតិធម៌ វៅកា្់អារមមណ៍

* ចប្ើចចតសិកទាំង ៧ វ្ោះ មិ្វកើតវទ េិតតក៏មិ្អាេវកើតបា្ប្ដ្រ ដ្ូវេនោះ វេតសិក
ោាំង ៧ វ្ោះវទើបោ្វ ម្ោះថា សពវេិតតោធារណវេតសិក។
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ចច្កសព្វច្ិត្តសាធារណចច្ត្សកិ ៧ ចដ្ឋយន័យចសេងៗគ ន្ា
១ - វោយខ្្ធ វេទនាវេតសិក ជាវេទនាខ្្ធ សញ្ញ្វេតសិក ជាសញ្ញ្-

ខ្្ធ វេតសិក ៥0 វទៀត ជាសង្ខ្រកខ្ធ ។
២ - វោយជាតិ វេតសិក ៦ (វេៀរវេទនា) ជាជាតិោាំង ៤។ សុខ្ ទុកខ ជា

េិបាកជាតិ វោម្ស្ស ជាអកុសលជាតិ វោម្ស្ស
ឧវបកាខ្ ជាជាតិោាំង ៤ ។

៣ - វោយោវ្រ វេតសិក ៦ (វេៀរវេទនា) វកើតបា្ ោវ្រ ៦ ្ិង ោវ្រេិមុតត ។
សុខ្ ទុកខ វកើតតាមកាយោវ្រ វោម្ស្ស វកើតតាម
ោវ្រ ៦ វោម្ស្ស ឧវបកាខ្ វកើតតាមោវ្រ ៦ ្ិងោវ្រេិមុតត ។
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៤ - វោយអារមមណ៍ វេតសិក ៦ (វេៀរវេទនា) ដ្ឹងអារមមណ៍បា្ ៦ ។
សុខ្ ទុកខ ដ្ឹងវោដ្ឋពាវ្រមមណ៍ វោម្ស្ស ដ្ឹងអារមមណ៍
បា្ ៦ វោម្ស្ស ឧវបកាខ្ ដ្ឹងអារមមណ៍បា្ ៦ 
(ត្គ្ប់ោាំងអស់)

៥ - វោយភូមិ វេតសិក ៦ (វេៀរវេទនា) ត្បត្ពឹតតវៅកនុងភូមិោាំង
៤ (វកើតកនុងភូម៣ី០) ។ សុខ្ ទុកខ វោម្ស្ស
ជាកាមភូមិ (វកើតកនុងកាមភូម ិ១១) វោម្ស្ស
ជាកាមភូមិ រូបភូមិ វោកុតតរំភូមិ (វកើតកនុងភូមិ
៣០) ឧវបកាខ្ ជាភូមិោាំង ៤ (វកើតកនុងភូមិវេៀរអ-
សញីភូមិ)
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៦ - វោយេតថុ វេតសិក ៦ (វេៀរវេទនា) វកើតអាត្ស័យេតថុោាំង ៦ សុខ្ 
ទុកខ វកើតត្តង់កាយេតថុ វោម្ស្ស វោម្ស្ស វកើត
ត្តង់ហទយេតថុ ឧវបកាខ្ វកើតបា្ត្តង់េតថុ ៥ (វេៀរកាយេតថ)ុ

៧ - វោយវហតុ វេតសិក ៧ ជា្វហតុ
៨ - វោយវោភណវេតសិក ៧ ជាវោភណក៏ោ្ អវោភណក៏ោ្
៩ - វោយវោក វេតសិក ៧ ជាវោកិយក៏ោ្ វោកុតតរក៏ោ្។
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បកិណណកចេត្សិក ៦
វិត្រកាកប វិចារោ អធិរម្រកាខប វីរិយំ បីត្ិ ឆរោទប ចាត្ិ ឆ ឥរម

រចត្សិកា បកិណណកា ោម ។
វេតសិកោាំងឡាយ ៦ វ្ោះ គ្ឺ វិតកកៈ ១ វិច្រៈ ១ អធិចមាកខៈ ១ វីរិយៈ ១
ប្ីតិ ១ ឆនទៈ ១ វ ម្ោះថា ប្កិណណកចចតសិក ។

វិត្កកៈ
អារមមណំ វិត្រកេត្ិ សមបបយុត្តធរមម អភិនរិោរបត្ីត្ិ = វតិ្រកាតប ធម៌
ណារប្មងត្តិោះរិោះ (្ឹក) ដ្ល់អារមមណ៍ គ្ឺ វលើកសម្បយុតតិធម៌វ ើងកា្់
អារមមណ៍ វត្ពាោះវហតុវនាោះ ធម៌វនាោះ វ ម្ោះថា វិតកកៈ ។
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លកខណាទិច្ត្ុកកៈរបសវ់ិត្កកៈ
១-អារមមវណ េិតតស្ស អភិ្ិវោប្លកខវណា ោ្ការវលើកេិតតវ ើងកា្់

អារមមណ៍ ជាលកខណៈ
២-អាហ្្បរិយហ្្រវោ ោ្ការវធវើេិតតឲ្យប៉ោះខ្ទបអ់ារមមណ៍វរឿយៗ 

ជាកិេច
៣-អា្យបេចុប្បោឋ្វនា ោ្ការនាាំេិតតវៅកនុងអារមមណ៍ ជាការត្បាកដ្
៤-អាបាថេិសយបទោឋ្វនា ោ្អារមមណ៍កនុងេិថី ជាវហតុជិត ។



3/7/2023 73

វេនត្ថ និង្លកខណាទិេត្ុកកៈ ននបកិណណកចេត្សិក 
វិត្រកតត្ីត្ិ វិត្រកាកប អភិនិរោបនលកខរណា
អាហនបបបរិោហន ររសា អានយុបដ្ឋបរោ ។
រោ សភារវា រីសោេៈណា វិត្រកេត្ិ អាេត្តិោះរិោះ្ូេអារមមណ៍ ឥត្ិ

វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ រសា សភារវា រីសោេៈវនាោះ វិត្រកាតប វ ម្ោះថា េិតកកៈ
។ (រសា រីេិតកកៈវនាោះឯង) អភិនិរោបនលកខរណា ោ្ការជាំរុញេិតតឲ្យ
វ ើងកា្អ់ារមមណ៍ ជាលកខណៈ អាហនបបបរិោហនររសា ោ្ការចាប់
វផតើមវាយ្ិងកិរិយវាយញយៗ ជាកេិច អាហយុបដ្ឋបរោ ោ្អាការៈ
ត្បាកដ្ដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌ញ ្ាំងេិតតឲ្យវ ើងកា្់អារមមណ៍ ។
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លក្ខណៈ - ពាក្យថា “ប្រតិះរិះ” ោ្្័យថា ជាការជាំរុញ្ូេេិតតឲ្យវ ើង
កា្អ់ារមមណ៍។ វពលប្ដ្លវិតកកៈោ្កោល្ាំងខាល្ាំងក៏ោ្ការគ្ិតវត្េើ្ ការវដ្ក
មិ្លកក់៏វកើតវ ើង វត្ពាោះប្តេិតកកវេតសិកវនាោះ វលើក្ូេេិតតឲ្យវ ើងកា្់
អារមមណ៍ថមីៗរហូត ។
កិរិយវលើកវ ើង្ូេេិតតឲ្យកា្់អារមមណ៍ថមីន្វតិកកៈវនាោះឯង។ ោ្វសេកតី

ឧបោដ្ូេជា បុគ្គលអនកសនិទធោន្ល្ឹងត្ពោះោជា ។ កាលវបើោ្បុរសត្សុក
ប្ត្សោន្ក់ោ្វសេកតីត្បាថាន្វដ្ើម្បីេលូវៅវធវើការកនុងសាំណាក់ត្ពោះោជា ោល់
ប្តអាត្ស័យ្ូេមិតតភកតិឬញតិ ប្ដ្លសនិទធោនល្្ឹងត្ពោះោជា វទើបអាេេូលវៅ
កា្់សាំណាក់ន្ត្ពោះោជាវនាោះបា្ ។
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រស - “អាហននបរោិហននររសា” ោ្ការចាប់វផតើមវាយ្ងិ
កិរិយវាញយៗ ជាកិេច ។ ការវធវើបរិកមមថា “ប្ឋវីៗ” កនុងកាលជាទីេវត្មើ្ ្ូេ
កមមោឋ្្ វត្បៀបបដី្ូេជាការវគ្ោះជួងគ្ឺអារមមណ៍វនាោះញយៗ វោយសូរសាំវ ង
ថា “មុឺងៗ” ដ្ូវចាន្ោះ ។
វហើយការត្តិោះរិោះ្ូេកាមគ្ុណញយៗ ក៏គ្ឺជា តួនាទីរបស់ វិតកកៈ វនាោះឯប្ដ្រ ។

បច្ចបុដ្ឋា ន - “អានយុបដ្ឋបរោ” ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្លប់ញ្ញ្
របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌ញ ្ាំងេតិតឲ្យវ ើងកា្់អារមមណ៍ ។
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ភាព្ខុស ន្ា ននចច្ត្នា មនសកិារៈ និងៗវិត្កកៈ
រចត្ោ ោ្តួនាទី ោជ្ប់្ូេសម្បយុតតធម៌វៅកនុងអារមមណ៍ ។
មនសិការៈ ោ្តួនាទី វធវើឲ្យសម្បយុតតធម៌វនាោះឯងឲយ្វ ្្ោះត្តង់វៅកា្់

អារមមណ៍ ។
វិត្កេៈ ោ្តនួាទី ញ ្ាំងសម្បយុតតធម៌ដ្នទឲយ្វ ើងកា្់អារមមណ៍ជា

ដ្ាំបូង ។



២ - វិចារចច្ត្សកិ
អារេមមណ មត្ ធមេម្ ចតិតំ វចិរតីតិ = វចិាមោ េិតតរប្មង
ត្តាេ់វៅកនុងអារមមណ៍ វោយធម៌ណា វត្ពាោះវហតុវនាោះធម៌វនាោះ
វ ម្ោះថា េិចារៈ ។

77
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លកខណាទិច្ត្ុកកៈរបសវ់ិចារៈ
១ - អារមមណា្ុមជជ្លកខណា ោ្ការពិចារណា(ោទ្បអប្ងែលវរឿយៗ)

កនុងអារមមណ៍ ជាលកខណៈ
២ - តតថ សហជាតា្ុវយជ្រវោ ោ្ការតាមត្បកបសហជាតធម៌ទកុកនុង

អារមមណ៍ ជាកិចច
៣ - េិតាត្្ុបព្ធបេចុបប្ោឋ្នា ោ្ការេងេិតតទុកកនុងអារមមណ៍ 

ជាអាការប្រាកដ
៤ - អារមមណបទោឋ្ ោ្អារមមណ៍ ជាចហតុជ្ិត ។
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វិចរណំ វិចារោ រសា អនុមជ្ជនលកខរណា
សហជាោនុរោជ្ន- ររសានុបព្នធុបដ្ឋបរោ ។

វិចរណំ ការត្តាេ់វៅញយៗកនុងអារមមណ៍ វចិារោ វ ម្ោះថា វិច្រៈ។
រសា េិចារៈវនាោះឯង អនុមជ្ជនលកខរណា ោ្ការោទ្បអប្ងែលវរឿយៗ
្ូេអារមមណ៍ ជាលកខណៈ សហជាោនរុោជ្នររសា ោ្ការញ ្ាំង
សហជាតធមឲ៌្យត្បកបញយៗកនុងអារមមណ៍ ជាកិចច អនុបព្នធុបដ្ឋបរោ
ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌ប្ដ្លអាេេង
ជាប់យ ្ងសែិតតាមលាំោប់កនងុអារមមណ៍ ។
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លកខណៈ - អនុមជ្ជនលកខរណា ោ្ការោទ្បអប្ងែលវរឿយៗ្ូេ
អារមមណ៍ ជាលកខណៈ ។ ការប្ដ្លអាេវ ើងកា្់អារមមណ៍មួយបា្ ក៏វត្ពាោះ
ប្តោ្ការជួយជាំរុញពីេិតកកៈប្ដ្រ ប្តការមិ្ត្ពមវេៀសវេញពអីារមមណ៍វនាោះ
គ្ឺត្តាេ់វៅញយៗកនុងអារមមណ៍វនាោះ ជាលកខណៈរបស់េិចារៈ។ ពាក្យថា
“ត្តាេ់វៅញយៗកនុងអារមមណ៍វនាោះ” ោ្្យ័ថា វកើតវ ើងដ្េូជាការដ្សុ
ខាត់ោទ្បអប្ងែលវោយការកា្់្ូេអារមមណ៍យ ្ងោាំញយៗ ។
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រស បច្ចុបបដ្ឋា ន- សហជាោនុរោជ្នររសា ោ្ការញ ្ាំងសហ
ជាតធមឲ៌យ្ត្បកបញយៗកនងុអារមមណ៍ ជាកិេច អនុបព្នធុបដ្ឋបរោ ោ្អា
ការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញរ្បស់វយគ្េេរថា ជាធម៌ប្ដ្លអាេេងជាបយ់ ្ង
សែិតតាមលាំោប់កនុងអារមមណ៍ ។
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ភាពប្ប្ែក្គ្នា នន វិតក្កៈស និង វិចារៈ
វិតកកៈ ្ិងវិច្រៈ វោោះជាកា្់យក្ូេអារមមណ៍ត្បកបកនុងេតិតខ្លោះជាមួយគ្ន្ក៏
វោយ កាលវបើវយងតាមលកខណៈប្ដ្លោ្វរៀបោបម់កយ ្ងវ្ោះជាវដ្ើម
វនាោះ ក៏វធវើឲ្យវយើងអាេដ្ឹងបា្ថា “សោេៈ ឬ លកខណៈ ន្េតិកកៈោ្អាការៈ
ត្បកដ្វ ើងេា្ស់ វៅវពលប្ដ្លកា្់យក្ូេអារមមណ៍ជាវលើកដ្ាំបងូ
វោោះបីជា វៅវពលវនាោះោ្េិចារវេតសកិកវ៏ោយ ប្តេិចារៈមិ្ោ្អាការៈ
ត្បាកដ្េ្ាសវ់ ើយ ។ សោេៈន្េិចារៈ ោ្ការត្បាកដ្េា្ស់ វៅវពលប្ដ្ល
កា្់យក្ូេអារមមណ៍ ប្ដ្លេិតកកៈវនាោះកា្់យកវហើយ ជាវលើកទី២ វ ើងវៅ។
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សោេៈន្វិច្រៈ ោ្ការត្បាកដ្េ្ាស់ វៅវពលប្ដ្លកា្់យក្ូេ
អារមមណ៍ ប្ដ្លេិតកកៈវនាោះកា្់យកវហើយ ជាវលើកទី ២ វ ើងវៅ ។ វពល
វនាោះ េិចារៈោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងេ្ាស់ េិតកកៈពុាំោ្អាការៈត្បាកដ្េា្ស់
វ ើយ ។
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មានចសចកតីឧប្មាថា ធមោ៌ាំង ២ វ្ោះោ្វសេកតីវត្បៀបវធៀបវៅ្ឹង
សាំវ ងន្ជងួ ្ិងការវហាោះវហើរន្បក្សី ។ វៅវពលប្ដ្លវយើងវាយដ្ួង
សាំវ ងដ្ាំបូងប្ដ្លវេញមកវនាោះ ោ្់សូរខាល្ាំង ។ សាំវ ងប្ដ្លោ្់សូរ
ខាល្ាំងដ្ាំបូងវនាោះ វត្បៀបដ្ូេជាវិតកកៈ ប្ដ្លកា្់យក្ូេអារមមណ៍វនាោះ ោ្
សោពត្បាកដ្េ្ាស់ប្ដ្រ ។ វត្កាយពីវនាោះសាំវ ងរបស់ជងួវនាោះោ្ស់ូរ
“មុឺងៗ” វោយសោពលែិតសុខ្ុមមតងប្តិេៗ ោ្វសេកតីវត្បៀបវធៀបវៅ្ឹង
េិចារៈ ។ ម្្ ្ងវទៀត េិតកកៈោ្វសេកតីឧបោវៅ្ឹងោលប្ន្សតវបក្សីប្ដ្ល
កាំពងុទទោះវដ្ើម្បីសទុោះវ ើងវៅពធដ្៏អាកាស ។ េាំប្ណក វិច្រៈ ោ្វសេកតី
ឧបោវៅ្ឹងសតវបក្សីប្ដ្លកាំពុងវហាោះវហើរសាំកាាំងឰដ្៏អាកាសវនាោះ ។
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៣ - អធិចោកខចច្ត្សកិ 
អធិមុចចនំ = អធិរម្រកាខប ការបវង្អ្្េិតតវៅ (ឬវជឿ
យ ្ងស៊ប់) ឬ វសេកតីសវត្មេេិតតយ ្ងោាំកនុងអារមមណ៍
វ ម្ោះថា អធិចមាកខៈ ។
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លកខណាទិច្ត្ុកកៈរបសអ់ធចិោកខៈ
១ - ស្និោឋ្្លកខវណា ោ្ការោក់េិតតស៊ប់ ឬសវត្មេយ ្ងោាំ

(ស្និោឋ្្) ជាលកខណៈ
២ - អសាំសប្ប្រវោ ោ្ការមិ្សង្ស័យ(ឬមិ្វ លងវឃាល្ង) ជាកិចច
៣ - េិ្ិេឆយបេចុប្បោឋ្វនា ោ្ការេុោះេិតតស៊ប់(ឬកាត់វសេកតីោេ)់

ជាអាការប្រាកដ
៤ - ស្និវដ្ឋយ្យធមមបទោឋ្វនា ោ្ធម៌ប្ដ្លគ្ប្បីសវត្មេ(ស្និោឋ្្) 

ជាចហតុជ្ិត ។
អធិវោកខៈវ្ោះ ជាបដ្ិបកខ្ងឹេិេិកិចាឆ្ ។
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អធិមុចចនំ អធិរម្រកាខប, សាសននិដ្ឋបនលកខរណា
អសំសបបបនររសា វិនិ- ចឆយបបបដ្ឋបនរកា;
សននិរដេយបយបទដ្ឋបរោ, ឥនទខិរលាវ និចចរលា ។

អធិមុចចនំ វសេកតីសវត្មេេិតតយ ្ងោាំកនុងអារមមណ៍ អធិរម្រកាខប វ ម្ោះ
ថា អធិចមាកខ ។ រសា រីអធិវោកខវនាោះឯង សននិដ្ឋបនលកខរណា ោ្ការ
តាាំងវៅោាំជាលកខណៈ អសំសបបបនររសា ោ្ការមិ្សង្ស័យថា យ ្ង
វ្ោះយ ្ងវនាោះជាតួនាទី (ោ្តួនាទីជាបដ្ិបកខន្េិេិកិចាឆ្ប្ដ្លមិ្សវត្មេេិតត
ោាំ) វិនិចឆយបចចុបដ្ឋបនរកា ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់
វយគ្េេរថា ជាធម៌ប្ដ្លអាេេិ្ិេឆ័យវសេកតីោេ់ សននិរដេយបយបទដ្ឋបោ
ោ្ធម៌ប្ដ្លត្តូេតមកល់ោាំជាវហតុជិត ឥនទខីរលាវ វត្បៀបដ្ូេសសរវខ្ឿ្
្ិេចវោ ប្ដ្លជាសោេៈប្ដ្លមិ្ញប់ញ័រ ។
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លកខណៈ- វសេកតីសវត្មេយ ្ងោាំ វោោះជាខ្ុសកតីត្តូេកតី គ្ឺមិ្ោ្ការ
រួញោវ ើយ វនាោះឯងជាលកខណៈរបស់អធិចមាកខៈ ។
ទុេចរិតោាំងឡាយោ្បាណាតិបាតជាវដ្ើម ្ិងសុេរិតោាំងឡាយោ្
បាណាតិបាតេិរតិជាវដ្ើម អាេសវត្មេវៅបា្ក៏វត្ពាោះប្តវសេកតីសវត្មេោាំ
គ្ឺអធិចមាកខៈវនាោះប្ដ្រ ។
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រស បច្ចបុដ្ឋា ន- អសំសបបបនររសា ោ្ការមិ្ សង្ស័យថា យ ្ងវ្ោះ
យ ្ងវនាោះជាតួនាទី (ោ្តួនាទជីាបដ្បិកខន្េិេិកិចាឆប្្ដ្លមិ្សវត្មេេិតត
ោាំ) វិនិចឆយបចចុបដ្ឋបនរកា ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ជរ្បស់
វយគ្េេរថា ជាធម៌ប្ដ្លអាេេិ្ិេឆ័យវសេកតោីេ់ ។ សោេធម៌របស់េិេិកិចាឆ្
ប្តងប្តោ្វសេកតសីង្ស័យ វហើយធម៌ប្ដ្លជាបដ្ិបកខន្េេិិកិចាឆ្វនាោះ គ្ឺជា
អធិចមាកខៈ ។
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បទដ្ឋា ន- សននិរដេយបយបទដ្ឋបរោ ោ្ធម៌ប្ដ្លត្តូេតមកល់ោាំ ជាវហតុ
ជិត ឥនទខីរលាវ វត្បៀបដ្េូជាសសរវខ្ឿ្ និចចរលា ប្ដ្លជាសោេៈប្ដ្ល
មិ្ញប់ញ័រ ។ អធិចមាកខវ្ោះ ោ្វសេកតីវត្បៀបវធៀបវៅ្ឹងសសរវខ្ឿ្
ប្ដ្លវគ្ោាំទុកវៅកនុងទីជតិន្ោវ្រ្គ្រយ ្ងោាំ យ ្ងណាមិញ អធិចមាក្ខ្ៈ
វនាោះឯង ជាធម៌តាាំងវៅោាំកនុងអារមមណ៍ ក៏យ ្ងវនាោះប្ដ្រ ។
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៤ - វិរយិចច្ត្សកិ 

វីោនំ ភារវា កមមំ វា វិធិោ ឥរយិត្ បវត្តត្ព្វនតិ វា=វិរិយំឧសបសរោ 

ោេៈ ឬការង្ររបស់អនកអង់អាេ វ ម្ោះថា វីរិយៈ។

ម្ួយចទៀត ធមមជាតណិា ប្ដ្លបុគ្គលគ្ប្បីឲ្យោ្ដ្ាំវណើរវៅ គ្ប្បីឲយ្ត្បត្ពឹតត

វៅវោយេិធី វត្ពាោះវហតុវនាោះ ធមមជាតិវនាោះវ ម្ោះថា វីរិយៈ បា្ដ្លវ់សេកត-ី

ព្្យម។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសវ់ីរិយៈ
១ - ឧស្ាហ្លកខណាំ ោ្ការឧស្ាហ៍ ជាលកខណ
២ -សហជាតា្ាំ ឧបតថមភ្រសាំ ោ្ការឧបតថមភដ្ល់សហជាតិធម ៌ជាកិចច
៣ - អសាំសីទ្ោេបេចុប្បោឋ្្ាំ មិ្ោ្ការោថយ ជាអាការប្រាកដ ។
៤ - សាំវេគ្េតថុបទោឋ្្ាំ ោ្សាំវេគ្េតថុ ជាចហតុជ្ិត 

េីរិយរមភេតថុ វា ោ្េិរិយរមភេតថុ ជាចហតុជ្ិតផង។ 
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វីរិយសបសភារវា វីរិយ,ំ ឯត្ំ ឧសបោហនលកខណំ
ឧបត្ថមភនរសំ ថា- សំសីទនុបដ្ឋបនកំ;
សំរវគបទដ្ឋបនំ វា, វិរោរមភវត្ថុ វា ។

ភារវា រីវហតុវកើត វីរិយសបស ន្អនកកាល្ហា្ វរីិយំ វ ម្ោះថា វីរិយៈ ។ ឯត្ំ េី
េីរិយៈវ្ោះឯង ឧសបោហនលកខណំ ោ្វសេកតីឧស្ាហៈ ជាលកខណៈ
ឧបត្ថមភនរសំ ោ្ការឧបតថមភ្ ូេសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយ ជាកិចច អសំសី
ទនុបដ្ឋបនកំ ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ញរបស់វយគ្េេរ វោយ
ោពន្ធម៌មិ្ ោ្ការោថយ សំរវគបទដ្ឋបនំ វា ោ្វសេកតីសាំវេគ្ ជា
ចហតុជ្ិតផង វីរិោរមភវត្ថុ វាោ្េិរិយរមភេតថុ ជាចហតុជ្ិតផង ។
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លកខណៈ - ឧសបោហលកខណំ បុគ្គលប្ដ្លោ្េីរិយៈ ជាអនកកាល្ហា្កនុងកិេច
ការង្រវនាោះៗ ។ វហតុប្ដ្លអាេឲ្យវៅជាអនកកាល្ហា្គ្ឺេីរិយវនាោះឯង ។ បុគ្គល
ប្ដ្លោ្វីរិយៈព្្យមវធវើកិេចការង្រអវីមួយ ជាអនកអាេត្ោាំបា្វោយមិ្ខាល្េ្ូេ
វសេកតីទុកខប្ដ្លខ្លួ្កាំពុងត្ប មវ ើយ ។ វទើបោ្បទថា ឧស្ាហៈមានវចនតថៈ
ថា ឧ(ទុកខលារភ)សហនំ ឧសបោរោ ប្ត្បថា វ ម្ោះថាឧស្ាហៈ (វសេ
កតីត្ោាំបា្វពលជួបទុកខ) ។
រស- (ឧបត្ថមភនរសំ ោ្ការឧបតថមភ្ូេសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយជាកិចច) ។
វត្បៀបដ្ូេជា ការទល់មិ្ឲ្យដ្ួលន្ផទោះប្ដ្លវរៀប្ឹងដ្ួល វោយេ្ទល់គ្ឺសសរជា
វដ្ើមយ ្ងណា វីរិយៈ ក៏ោ្តួនាទីជួយសម្បយុតតធម៌ដ្នទមិ្ឲ្យោ្េុោះថយ
កោល្ាំងកនុងកិេចការង្រវនាោះៗ ក៏យ ្ងវនាោះប្ដ្រ ។
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បច្ចបុដ្ឋា ន- អសំសីទនុបដ្ឋបនកំ ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្
របស់វយគ្េេរ វោយោពន្ធមម៌ិ្ោ្ ការោថយ ។ វោកវៅ
អកុសលេិតតប្ាទ ប្ដ្លោ្ថីនៈម្ិទធៈជាត្បធា្ថា ចកាសជ្ជៈ (ោពខ្ជិល) ។
វិរិយៈ ជាធម៌ប្ដ្លោ្អាការោះត្បាកដ្វ ើងេ្ាសដ់្ល់បញ្ហ្របស់វយគ្េេរ
ថាជាធម៌ប្ដ្លមិ្ោថយគ្តឺ្គ្បសងកត់្ូេវកាសជជៈវោោះ ។



3/7/2023 96

បទដ្ឋា ន- សំរវគបទដ្ឋបនំ វា ោ្វសេកតីសាំវេគ្ ជាវហតុជិតផង ។
វោកវៅ ្ូេញណប្ដ្លោ្ឱតតប្បៈត្បកបជាមួយយ ្ងវលេវធាល្ថាជា
“សាំវេគ្” វត្ពាោះវោយការពិចារណាវ ើញ្ូេភយ័ធាំោាំងឡាយោ្ ជាតិ ជោ
ព្្ធិ មរណៈ ្ិង អបាយភយ័ ។ បុគ្គលប្ដ្លោ្សាំវេគ្ញណជាអនកោ្
កោល្ាំងេិរិយៈវកលៀេកាល្កនុងការត្បត្ពឹតត្ ូេទវងវើជាកសុលោាំងឡាយ វត្ពាោះវហតុ
វនាោះ សាំវេគ្វ្ោះឯង ជាវហតុជិតន្េិរិយៈ ។ បទោឋ្្វ្ោះឯង ត្តូេបា្វពាល
សត្ោប់កុសលេិរិយៈប៉ុវណា្្ោះ ។



3/7/2023 97

សំចេគ្េតថុ ៨
ចហតុជាទីតាាំងននចសចកតីសចងេគ្ ចៅថា សាំចវគ្វតថុ មាន ៨ គ្ឺ ៖

- ការពិចារណាដ្ល់ជាតិទុកខ ១
- ការពិចារណាដ្ល់ជោទុកខ ១
- ការពិចារណាដ្ល់ព្្ធិទុកខ ១
- ការពិចារណាដ្ល់មរណទុកខ ១
- ការពិចារណាដ្ល់អបាយិកទុកខ ១
- ការពិចារណាដ្ល់អតីតេដ្តមូលកទុកខ ១
- ការពិចារណាដ្ល់អនាគ្តេដ្តមូលកទុកខ ១
- ្ិងការពិចារណាដ្ល់ទុកខ កនុងការប្សវងរកអាហារកនុងបេចុប្ប ន្ ១។
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វីរិយរម្ភេតថុ 
េីរិយរមភេតថុ ជាវហតុជិតផង តាមគ្មពីរបរមតថសរូប បា្សាំប្ដ្ងថា េីរិយរមភេតថុោ្៨យ ្ងគ្ឺ 

(ក) កិរិយបា្វធវើវហើយ្ូេកិេចឯណាមួយ ។
(ខ្) កិរិយវរៀបវធវើ្ូេកិេចណាមួយ ។
(ក) កិរិយបា្វធវើដ្ាំវណើរវហើយ ។
(ខ្) កិរិយវរៀបវធវើដ្ាំវណើរ ។
(ក) កិរិយជាសោះវស្បើយវហើយ ។
(ខ្) កិរិយចាប់វផដើម ឺ ។
(ក) កិរិយមិ្បា្វហើយ្ូេដ្ុាំបាយត្គ្ប់ត្គ្្់ ។
(ខ្) កិរិយសម្បូរវោយដ្ុាំបាយ ។

១. កមម

២. មគ្គ

៣. ចគ្លញ្ជ

៤. បិណឌ
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៥ - បីតិចចតសិក្ 
បីនយត្ិ កាយចិត្តំ ត្របបបត្ិ វរ្បេត្ីត្ិ វា = បីត្ិ ធមម
ជាតិប្ដ្លវ ម្ោះថា បីតិ វត្ពាោះអតថថា ញ ្ាំងកាយ ្ិងេិតតឲ្យ
ប្ឆែតឲ្យរីកោយ ឬញ ្ាំងកាយ្ិងេិតតឲ្យេវត្មើ្ ដ្ូេោក្បទុម
រីកលែវហើយ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសប់តីិ
១ - សម្បិយយ្លកខណា ោ្ការត្សស់ត្ោយ សប្ាយ

វពញេិតត ជាលកខណៈ
២ -កាយេិតតបិហ្រោ ោ្ការវធវើឲ្យកាយ្ិងេិតតប្ឆែត ជាកិេច
៣ - ឱទគ្្យបេចុបប្ោឋ្នា ោ្ការវត្តកអររីកោយ ជាអាការត្បាកដ្
៤ - វសសខ្្ធតតយបទោឋ្នា ោ្នាមខ្្ធ ៣ (គ្ឺ វេទនាខ្្ធ សញ្ញ្ខ្្ធ 
្ិងេិញ្ញ្ណកខ្ធ)ប្ដ្លវៅសល់ ជាវហតុជិត។



3/7/2023 101

បិមណតិឥតិបីតិសា, សេបយិាយ្លក្ខណា
ោយចិតតបហី្រសា, ឱទគ្យបចចុដ្ឋា នា;
ខុទរិក្ខណិមោក្្តិ- កុ្មព្វគាផរណាតិច។

ធមមជាតិប្ដ្លអាេញ ្ាំងកាយ្ិងេិតតឲ្យេវត្មើ្វ ើងយ ្ងវពញេិតត វ ម្ោះថា
បីតិ ។ បីតិវនាោះឯង ោ្ការវកើតវ ើងវោយការវពញេិតតកនុងអារមមណ៍ ជា
លកខណៈ ោ្ការញ ្ាំងកាយ្ិងេិតតឲ្យេវត្មើ្វ ើងយ ្ងវពញេតិត ជាតួនាទី
ោ្អាការោះត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ហ្របស់វយគ្េេរវោយោពសទុោះវ ើង ។
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លក្ខណៈ- វៅវពលប្ដ្លបីតិវកើតវ ើង េិតតក៏ោ្សោពភលឺោវង្ដ្ូេជាោក្
បទុមរីក។ បណីតេិតតជជរូបោាំងឡាយ វកើតវ ើងវត្ពាោះេិតតប្ដ្លរីកថាល្វនាោះ
ោងកាយោាំងមូលក៏ោ្ការេវត្មើ្វ ើង វោយភលឺោវ្ងប្ដ្លផា្យវៅវពញ
ោងកាយ ។
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ឧប្មាថា បុគ្គលអនកវដ្ើរនត្ពប្ដ្លកាំពុងហត់វ្ឿយបា្ជួប្ឹងបុគ្គលណា
ោន្ក់ វហើយបា្ោកសួររកកប្្លងប្ដ្លោ្ទឹក ។ វត្កាយពីបា្ឮថា វៅ
កនុងនត្ពវ្ោះ វពាវពញវៅវោយវដ្ើមវ ើធាំៗដ្៏វត្េើ្វហើយប្ថមោាំងោ្ត្សោះ
ធមមជាតដិ្៏ធាំមួយផង គ្ត់កោ៏្ការវពញេិតត ោ្កោល្ាំងេតិតវ ើងោល្មវនាោះ
ក៏វធវើដ្ាំវណើរវ ្្ោះវៅរកត្សោះទឹកវនាោះ វហើយក៏បា្វ ើញ្ូេបគុ្គលប្ដ្លត្ត
 ប់ពងីូតទឹកវនាោះ ោ្ការទទឹកសាំពត់្ ិងសីសៈជាវដ្ើម ក៏ោ្កោល្ាំងោ្
វសេកតីរីកោយវ ើងវៅវពលបា្វៅដ្ល់ប្ក្បរត្សោះទឹកវនាោះ ក៏បា្វ ើញ្ូេ
ទឹកដ្៏ថាល្ប្ដ្លត្បោប់វោយោក្ ូក មួយអវ្លើវោយោពត្សស់បាំត្ពង់ ។
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បចចុប្បដ្ឋា ន- ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរ វោយ
ោពសទុោះអប្ណែតវ ើង ដ្ូេជាត្តឡាេសងួតប្ដ្លអប្ណែតទឹកដ្វូចាន្ោះ ។
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បីតិ ៥ យ៉ា ង
១ - ខ្ុទទកាបីតិ វសេកតីវត្តកអរតិេ ត្តឹមត្ពឺវោម ត្ពឺប្ស្បក ប្ដ្លវកើត

វ ើងមតងោក្ល
២ - ខ្ណិកាបីតិ វសេកតីវត្តកអរមួយខ្ណៈៗត្បាកដ្ដ្េូជាកាវផលកបវនាទ្រ

(តាាំងវៅមិ្យូរ)
៣ - ឱកក្តិកាបីតិ វសេកតីវត្តកអរមួយត្សបក់ ោ្អាការត្បាកដ្ដ្ូេជាទឹក

រលកវបាកខ្ទប់ត្ចាាំង វហើយក៏ប្បកវៅ
៤ - ឧវពវង្គ្បីតិ វសេកតីវត្តកអរខាល្ាំង អាេញ ្ាំងកាយឲ្យអប្ណែតវ ើង
៥ - ផរណាបីតិ វសេកតីវត្តកអរវធវើឲ្យផ្សពវផ្ាយត្ជួតត្ជាបទូវៅ

កនុងកាយ ដ្ូេសាំ ីជប់ទឹក។
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៦ - ឆនទចចតសិក្ 
ឆ្រ្ំ= ឆមនាោ វសេកតីវពញេិតត វ ម្ោះថា ឆ្ទៈ។

ឆ្ទៈវ្ោះ ោ្ការត្បាថាន្រូបារមមណ៍ជាវដ្ើម។

ឥទធិបាទធម្ ៌៤
ឆ្រ វសេកតីវពញេិតត
វរិយិ វសេកតីព្្យម
ចិតត យកេិតតទុកោក់
វិេំសា ត្តិោះរិោះពិចារណា
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសឆ់នទៈ
១ - កតតុកម្យតាលកខវណា ោ្ការត្បាថាន្វដ្ើម្បីវធវើ ជាលកខណៈ

២ -អារមមណបរិយស្រវោ ោ្ការប្សវងរកអារមមណ៍ ជាកិចច

៣ - អារមមវណ្ អតថិកតាបេចុបប្ោឋ្វនា ោ្វសេកតីត្បាថាន្ត្តូេការអារមមណ៍ 

ជាអាការប្រាកដ

៤ - អារមមណបទោឋ្វនា ោ្អារមមណ៍ ជាចហតុជ្ិត។
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លក្ខណៈ សពទថា ឆនទ សប្មតង្ូេអតថថា តណ្ហា ដ្ូេកនុង ឧោហរណ៍
«ការម្ ឆរោទប កាមចឆរោទប» ជាវដ្ើម ។ សប្មតងអតថថា វីរិយៈ ដ្ូេជា
ឧោហរណ៍ថា «ឆនទំ ជ្រនត្ិ វាយមត្ិ» វៅកនុងឧោហរណ៍វ្ោះ
វោោះជាកុសលកតី អកុសលកតី អព្្កតៈកតី គ្ឺសប្មតង្ូេការត្បាថាន្្ូេ
អារមមណ៍ ។ ការត្បាថាន្វដ្ើម្បីដ្ឹង្ូេអារមមណ៍ោាំង ៦ គ្ឺត្បាថាន្្ូការវ ើញ
ត្បាថាន្្ូេការឮ ត្បាថាន្្ូេការដ្ឹងកលិ្ ត្បាថាន្្ូេការដ្ឹងរស ត្បាថាន្្ូេការប៉ោះ
ពាល់ ្ិងត្បាថាន្្ូេការដ្ឹងធោម្រមមណ៍ ការត្បាថាន្ដ្ូវេនោះោាំងអស់ ជាលកខ
ណៈរបស់ ឆនទៈ។
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រស: ការប្សវងរក្ូេអារមមណ៍ប្ដ្លជាទីត្តូេការវនាោះឯង គ្ឺជាកិេចរបសឆ់នទៈ។
វៅកនុងវោកវយើងវ្ោះ វត្ៅពីការប្សវងរក្ូេកាមគ្ុណប្ដ្លជាចោភចនយាា
រម្មណ៍ ក៏ោ្ការត្បាថាន្ប្សវងរក្ូេធម៌ បញ្ញ្្ ិងត្ពោះ្ពិាវ្្ប្ថមវទៀត វ្ោះឯង
ជាកិេចរបស់ឆនទៈ។ េាំប្ណកឯការត្បាថាន្្ូេកាមគ្ុណប្ដ្លជា វោភវ្យ្្រមម
ណ៍ វត្ពាោះោ្ចោភៈជាត្បធា្ វទើបឆនទៈត្គ្្់ប្តត្បត្ពឹតតវៅជាមួយវោភៈ
វនាោះប៉ុវណា្្ោះ ។
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វោោះបីអារមមណ៍ជាចោភចនយាារម្មណ៍ក៏ពតិប្ម្ សត្ោប់បុគ្គលប្ដ្ល
ប្សវងរក្ូេវោគ្ត្ទព្យោាំងឡាយវនាោះ ត្បាថាន្វដ្ើម្បីវធវើោ្ជួយសវន្រង្គ្ោះដ្ល់
បុគ្គលដ្នទ វោយមិ្ជាបជ់ាំពាក់វោយចោភ វនាោះក៏មិ្ប្ម្ជាលកខណៈ
របស់វោភៈវទ ប្តជាលកខណៈរបស់ឆនទៈ។ ឧបោដ្េូបគុ្គលអនកបាញត់្ពួញ
បា្ោក់បាំពង់ត្ពញួវៅជិតខ្លួ្ កាលវបើត្តូេការយកត្ពួញវនាោះ ក៏ោញយក
ត្ពួញវនាោះប្តមតង វោយមិ្ោ្ការជាប់ជាំពាក់កនុងត្ពញួវនាោះប្ដ្រ យ ង្ណា
មិញ ឆនទៈក៏ោ្លកខណៈដ្ូវចាន្ោះប្ដ្រ ។
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បចចុបដ្ឋា ន បទដ្ឋា ន : «អត្ថិកបយុបដ្ឋបរោ ោ្អាការៈប្រាកដវ ើង
ដ្ល់វយគ្េេរវោយោពន្សោេៈត្តូេការអារមមណ៍អាលមពនបទដ្ឋបរោ
ោ្អារមមណ៍ ជាចហតុជ្ិត រចរោហត្ថបបបសារណំ វត្បៀបដ្ូេជាការ
វ ងន្េិតតកនងុការកា្់យកអារមមណ»៍ោ្្យ័ថាវសេកតីត្បាថាន្្ ូេអារមមណ៍
វនាោះ វត្បៀបដ្េូជាវ ងវៅរកអារមមណ៍ន្េតិត វបើតាមសមតីវ្ោះោ្្័យថា
កិរិយត្បាថាន្ន្ឆនទៈ វោោះជាមិ្ោ្នដ្កព៏ិតប្ម្ ប្តវោកវពាល្ូេឆនទៈ
វនាោះ វត្បៀបដ្េូជាោ្នដ្វ ងយក្ូេអារមមណ៍វដ្ើម្បឲី្យត្បាកដ្្ូេអារមមណ៍
កនុងេិតតវោយ តទធម្មូប្ច្រ្័យ(្័យឧបោរបស់ប្ដ្លមិ្ោ្ដ្ូេោ្) ។
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ប្កិណណកចចតសិកទាំង៦ វ្ោះ ជាសង្ខ្រកខ្ធោាំងអស់ មិ្ចាាំបាេ់ប្េក

វោយ្័យវផ្សង ៗ វទ វត្ពាោះត្បកបជាមយួ្ឹងេតិតយ ្ងណា វេតសិក

ោាំង ៦វ្ោះ ក៏ជាយ ្ងវនាោះ។
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ផស្សៈ
វេទនា
សញ្ញ្
វេតនា
ឯកគ្គតា
ជីេិតិន្រ្ទីយ៍
ម្សិការៈ

េិតកកៈ
េិចារៈ
អធិវោកខៈ
េិរិយៈ
បីតិ
ឆ្ទៈចប ់អញ្ាសមានាចចតសិក្
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អធិប្ាយ អក្សុលចចតសិក្ ១៤
អកុសលចចតសិកទាំង១៤ វ្ោះ ជាវេតសកិប្ផនកអាត្កក់ ជាបាប កាល

ត្បកបជាមួយ្ឹងេិតត រប្មងវធវើឲ្យេិតតវៅហមង។ អកុសលវេតសិកោាំង

១៤ វ្ោះ វកើតប្តវៅកនុងេិតតជាអកុសលេិតត ១២ ដ្ួង ប៉ុវណា្្ោះ។
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រម្រោ អហិរិកំ អរោត្តបបបំ ឧទធចចំ រលារភា ទិដេិ ម្រោ 

រោរសា ឥសបោ មចឆរិយំ កុកេុចចំ ថិនំ មិទធំ វិចិកិចាឆប រចត្ិ

ចុទទសិរម រចត្សិកា អកុសលា ោម ។

វេតសិកោាំងឡាយ ១៤ វ្ោះ គ្ឺចមាហៈ ១ អហិរិកៈ ១ អចនាតតប្ាបៈ ១

ឧទធចចៈ ១ ចោភៈ ១ ទិដឋិ ១ មានៈ ១ ចទសៈ១ ឥសាា ១ ម្ចឆរិយៈ ១ កុកកុចចៈ

១ ថីនៈ ១ ម្ិទធៈ ១ វិចិកិច្ឆា ១ វ ម្ោះថា អកុសលវេតសិក ។
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អក្សុលចចតសិក្ ១៤ មាន ៥ នយ័
១ - វោេតុកកៈ បា្ដ្ល់ វេតសិក ៤ គ្ឺចមាហៈ អហិរិកៈ អចនាតតប្ាបៈ ឧទធចចៈ

២ - វោតិកៈ បា្ដ្ល់ វេតសិក ៣ គ្ឺ ចោភៈ ទិដឋិ មានៈ

៣ - វោេតុកកៈ បា្ដ្ល់ វេតសិក ៤ គ្ឺ ចទសៈ ឥសាា ម្ចឆរិយៈ កុកកុចចៈ

៤ - ថីទុកៈ បា្ដ្ល់ វេតសិក ២ គ្ឺ ថីនៈ ម្ិទធ

៥ - ឯកេិេិកិចាឆ្ បា្ដ្ល់ វេតសិក ១ គ្ឺ វិចិកិច្ឆា
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១- ចមាហចចតសិក្ 
អារមមរណ មុយហត្តី្ិ = រម្រោ អញ្ញបណំ ធម៌ប្ដ្លោ្វ ម្ោះថា
វោហៈ វត្ពាោះអតថថា េវងវងកនុងអារមមណ៍ បា្ដ្ល់ អញ្ញាណ។
មុយហត្ិ សោតប ឯរត្ោត្ិ = រម្រោ សោេៈវធវើឲ្យពពួកសតវេវងវង
វ ម្ោះថា ចមាហៈ ។

ចមាចតកុ្កចចតសិក្ ៤ ប្តងត្បកបជាមយួអកសុលេិតតបា្ោាំង ១២ ដ្ួង

ដ្ូវេនោះវទើបោ្វ ម្ោះថាសព្វាកុសលសាធារណចចតសិក (វេតសិកវកើតទូវៅ

ត្គ្ប់អកុសលេិតត)។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈចមាហៈ
១ - អញ្ញ្ណលកខវណា ោ្ការមិ្ដ្ឹង (សោេធម៌)

តាមវសេកតីពិត ជាលកខណៈ
២ -អារមមណសោេចាឆ្ទ្រវោ ោ្ការបិទបាាំងសោេៈន្អារមមណ៍ ជាកិចច
៣ - អ្ធការបេចុប្បោឋ្វនា ោ្ោពងងឹត (លងង់) ជាអាការប្រាកដ
៤ - អវយ្ិវោម្សិការបទោឋ្វនា ោ្អវយ្ិវោម្សិការៈជាចហតុជ្តិ។
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មុយហត្ីត្ិ រម្រោោម ឯរសា អញាណលកខរណា
អាលមពណសភាវចាឆបទ ររសានធការបុដ្ឋបរោ
អរោនិរសាមនសិការ បទដ្ឋបរោត្ិ សញ្ញិរោ ។

សោេធមប៌្ដ្លេវងវង វ ម្ោះថា ចមាហៈ។ ចមាហៈ វនាោះឯង ត្តូេវគ្ដ្ឹង
េ្ាស់ថា ោ្ោពជាបដ្បិកខន្ញណ ជាលកខណៈ ោ្ការបិទបាាំង្ូេ
សោពពិតន្អារមមណ៍ ជាកិចច ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្លប់ញ្ញ្របស់
វយគ្េេរថា ជាធម៌វធវើបញ្ញ្េកខុឲ្យងងឹត ្ិងោ្ការវធវើទុកកនុងេិតតវោយ
ឧបាយខ្ុសទាំ្ងជាចហតុជ្ិត ។
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លក្ខណៈ អងគធម៌របស់បទថា មុយហត្ិ ប្ត្បថា “េវងវងកនុងអារមមណ៍"
វនាោះ មិ្ប្ម្ជាការេវងវងប្ដ្លមិ្ោ្សវត្មេេតិតោេ់ដ្េូេិេកិិចាឆ្វទ គ្ឺជា
ការមិ្ដ្ងឹ្ូេសោេៈពិតន្អារមមណ៍ វត្ពាោះវហតុវនាោះ ពាក្យថា មុយហត្ិ វ្ោះ
កនុងដ្ីកាវោកនខ្ថា នព្ុជ្បឈត្ិ (មិ្ដ្ឹង)វហើយក៏មិ្ប្ម្ជាការមិ្ដ្ឹង
ដ្ូេប្ដ្លវយើងកាំពុងវដ្កលក់ប្ដ្លវៅថាធាល្ក់កា្់ភេងគវនាោះវទ។ ញាណ
គ្ឺជាសោេៈប្ដ្លដ្ងឹ្ូេការពតិ េាំប្ណកឯ វោហៈ េិញ ដ្ឹង្ូេសោេៈមិ្ពិត
(គ្ឺមិ្ដ្ឹងសោេៈពិត) ។ វត្ពាោះវហតុដ្ូវេនោះវហើយ វទើបវោហៈ ោ្លកខ
ណៈ ជាបដ្ិបកខន្ញណ។
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រស់ បចចបុដ្ឋា ន- អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌វធវើ្ូេ
បញ្ញ្េកខឲុ្យងងឹត ពាក្យថា សោេៈពិតន្អារមមណ៍ បា្ដ្ល់ សោេៈមិ្លែន្ទុេចរិត
សោេៈលែន្សុេរិត សោេៈន្ទុកខសេចៈជាវដ្ើម សោេៈោ្អតីតភព្ិងអនាគ្តភព
ត្ពមោាំងសោេៈន្បដ្ិេចសមុប្ាទជាវដ្ើម។ កិរិយបិទបាាំងមិ្ឲ្យដ្ឹង្ូេសោេៈដ្ូេប្ដ្ល
បា្វរៀបោប់ខាងវលើវ ម្ោះថា កិេចនាទីន្ចមាហៈ។ វត្ពាោះប្តចមាហៈវនាោះោ្តួនាទីបិទ
បាាំងមិ្ឲ្យដ្ឹង្ូេសោេៈពិត វទើបប្ញ្ញាប្ដ្លជាធម៌ដ្ឹង្ូេសោេៈពិតន្ទុេចរិតជាវដ្ើម
វពលត្តូេចមាហៈវនាោះេូលមករំខា្ វទើបវធវើឲ្យោ្ការវធវើ្ូេទុេចរិត វត្ពាោះមិ្វ ើញ
វោសរបស់ទុេចរិតវនាោះ។ វត្ពាោះវហតុដ្ូវេនោះវហើយ វទើបវោហៈវ្ោះ ោ្អាការៈត្បាកដ្
វ ើងដ្ល់វយគ្េេរថា ជាធម៌វធវើបញ្ញ្េកខុប្ដ្លខ្លួ្បា្វហើយវនាោះឲ្យខាវ្ក់។
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បទដ្ឋា ន- អរោនិរសាមនសិការបទដ្ឋបោ ោ្អវយ្ិវោម
្សិការៈជាវហតុជតិ អវយ្ិវោម្សិការៈជាវហតុជិតន្វោហៈ សម
ដ្ូេពទុធដ្កីាកនុងអងគុតតរ្ិកាយថា ធមជ៌ាវហតុេវត្មើ្វ ើងន្អកុសលធម៌
ោាំងឡាយកនុងសនាត្្របស់សតវវោក គ្ឺអចយនិចសាម្នសិការៈ ។
ចាំណ្ាំ កនុងអកុសលធម៌ោាំងឡាយ ប្តងោ្អចយនិចសាម្នសកិារៈ ជា
ប្ទដ្ឋាន (វហតុជិត) ។
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ក្ាុងទីចនេះចោក្សប្ម្ែង លច់សចក្តែម្ិន ឹងក្ាុងធម្ ៌៨យ៉ា ង គឺ ៖
១ - ទុវកខ អញ្ញ្ណាំ វសេកតីមិ្ដ្ឹងកនុងទុកខសេចៈ
២ - ទុកខសមុទវយ អញ្ញ្ណាំ វសេកតីមិ្ដ្ឹងកនុងទុកខសមុទយសេចៈ
៣ - ទុកខ្ិវោវធ អញ្ញ្ណាំ វសេកតីមិ្ដ្ឹងកនុងទុកខ្ិវោធសេចៈ
៤ - ទុកខ្ិវោធគ្មិ្ីបដិ្បោយ អញ្ញ្ណាំ វសេកតីមិ្ដ្ឹងកនុងមគ្គសេចៈ
៥ - បុពវវ្ត អញ្ញ្ណាំ វសេកតីមិ្ដឹ្ងកនុងខ្្ធ ធាតុ អាយត្ៈ  ប្ដ្លជាអតីត
៦ - អបរវ ត្ អញ្ញ្ណាំ វសេកតីមិ្ដឹ្ងកនុងខ្្ធ ធាតុ អាយត្ៈ  ប្ដ្លជាអនាគ្ត
៧ - បុពវ្តបរវ ត្ អញ្ញ្ណាំ វសេកតីមិ្ដឹ្ងកនុងខ្្ធ ធាតុ អាយត្ៈ ប្ដ្លជាអតីត ្ិងអនាគ្ត
៨ - ឥទប្បេចយតា បដិ្េចសមុប្បវ ន្សុ ធវមមសុ អញ្ញ្ណាំ វសេកតីមិ្ដ្ឹងកនុងបដិ្េចសមុប្ាទ គ្ ឺមិ្

ដ្ឹងកនុងធម៌ោាំងឡាយ ប្ដ្លអាត្ស័យគ្ន្វកើតវ ើងថា “ធម៌វ្ោះជាបេច័យ”។
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២ - អហិរិក្ចចតសិក្
ន ហិរយីត្ិ ន លជ្ជិយត្ីត្ិ អហិរិរកា បគុគរលា ចតិ្តំ ត្ំសមបបយតុ្ត
ធមមសមុោរោ វា សោេៈមិ្ វខ្ពើម ឬមិ្ខាម្ស វ ម្ោះថា អហិរិកៈ ។
អហិរិកៈ វត្ពាោះអតថថា មិ្ខាម្ស គ្ឺមិ្រវងកៀសេាំវពាោះបាប។ កាយទុចចរោិ
ទីហិ អជ្ិគចុឆនលកខណនតិ ច អលជាជបលកខណនតិ ច អហិរិកៈ
ោ្លកខណៈ មិ្សែប់វខ្ពើម មិ្ខាមស្េាំវពាោះកាយទុេចរតិជាវដ្ើម។ អហិរិ គ្ឺជា
បដ្ិបកខ្ឹងហិរិ (វសេកតីខាម្ស សែប់ ឬវខ្ពើមបាប)។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសអ់ហិរិក្ៈ
១ - កាយទុេចរិតាទីហិ អជិគ្ុេឆ្លកខណាំ អលជាជ្្លកខណាំ វា ោ្ការមិ្
វខ្ពើម ឬមិ្ខាម្ស្ូេទុេចរិត ោ្កាយទុេចរិតជាវដ្ើម ជាលកខណៈ

២ -បាបា្ាំ ករណរសាំ ោ្ការវធវើបាប ជាកិចច
៣ - អសវង្ក្េ្បេចុប្បោឋ្្ាំ ោ្ការមិ្ថយចាកបាបជាអាការប្រាកដ
៤ - អតត្ិ អគ្រេបទោឋ្្ាំ ោ្ការមិ្វគ្រពខ្លួ្ គ្ឺ មិ្ខាម្សដ្ល់េិតត

ខ្លួ្ឯង ជាចហតុជ្ិត។
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* អហិរិកៈ ោ្ការមិ្សែប់ មិ្វខ្ពើម មិ្ខាមស្អាំវពើបាប វត្បៀបដ្ូេសតវ
តាម្តមិ្វខ្ពើមោកសព ឬ ដ្ូេត្ជូកត្សុក មិ្វខ្ពើមថលកុោមក ។ ោ្វសេ
កតីឧបោ ដ្ូេត្ជកូត្សុក ប្តងប្តវពញេិតត្ងឹថលកុោមក មិ្ោ្ការវខ្ពើម
រវអើមេូលវៅវដ្កត្តាាំ ឬ្វ្ៀលវលងយ ង្សប្ាយ យ ្ងណាមិញ ដ្ូេ
គ្ន្ប្ដ្រ បុគ្គលប្ដ្លោ្អហិរិកៈ ក៏មិ្ោ្វសេកតីវខ្ពើម ឬខាម្សេាំវពាោះ
ទុេចរិតប្ដ្រ គ្ឺោ្វសេកតីវពញេិតត្ ឹងទុេចរិតវនាោះ វត្ពាោះោ្ការបទិបាាំង
សេចធម៌ពីវោហៈ ។
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៣ - អចនាតែប្បចចតសិក្
ន ឱត្តបបបត្តី្ិ = អរោត្តបបបំ វ ម្ោះថា អវនាតតប្បៈ វត្ពាោះអតថថា
មិ្តក់សលុតេាំវពាោះបាប (ឬមិ្តក់សលុត មិ្ខាល្េេាំវពាោះផលន្
ទុេចរិតកមម)។ អចនាតតប្ាបៈ គ្ជឺាបដ្ិបកខ ្ឹងឱតតប្ាបៈ (វសេកតី
តក់សលុត ខាល្េ ឬញវញើតេាំវពាោះបាប)។
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អចនាតតប្ាបៈ វ្ោះ ោ្សារជ្ជលកខណៈ ោ្ការមិ្ ញប់ញរ័្ឹងទេុចរតិ ្ិង
អ្ុតាត្សលកខណៈ មិ្ោ្ការខាល្េបាប ជាលកខណៈ ។ ត្បសិ្ោល្ត់ត្បត្ពឹតត
ទុេចរិតណា្ីមួយ មិ្ោ្វសេកតីត្ជោះថាល្្ឹងខ្លួ្ឯង វនាោះវោកវៅថា អតាតា
នុោទភ័យ ។ អនកដ្នទបវនាទ្ស វោកវៅថា ប្រានុោទភ័យ ។ ភ័យប្ដ្ល្ឹង
វកើតវ ើងកនុងបរវោក វៅថា ទុគ្គតភិ័យ ។ ភ័យអាំពីការោក់ទណឌកមម
វៅថា ទណឌភ័យ ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសអ់ចនាតែប្បៈ
១ - អ្ុតាត្សលកខណាំ ោ្ការមិ្តក់សលុតេាំវពាោះបាប ជាលកខណៈ
២ -បាបា្ាំ ករណរសាំ ោ្ការវធវើបាប ជាកិចច
៣ - អសង្ក្េ្បេចុប្បោឋ្្ាំ ោ្ការមិ្ថយចាកបាប ជាអាការប្រាកដ
៤ - បោគ្រេបទោឋ្្ាំ ោ្ការមិ្វគ្រពអនកដ្នទ ជាចហតុជ្ិត។

* អហិរិកៈ ោ្ការមិ្វខ្ពើមកាយទុេចរិតជាវដ្ើម ដ្ូេប្ត្ជកមិ្វខ្ពើមោមកេាំប្ណក      
* អចនាតតប្ាបៈ ោ្ការមិ្ខាល្េប្ត្កង េាំវពាោះកាយទុេចរិតជាវដ្ើម ដ្ូេសតវមោេមិ្
ខាល្េវភលើង។
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ឧរភា ឥរម អជ្ិគុចឆ- អនុោតបសនលកខណា;
បាបានំ ករណរសា, អសរ្កបចនុបដ្ឋបោ;
អត្តបរអគារវ- បទដ្ឋបោត្ិ សញ្ញិោ ។

អហិរិកៈ អចនាតតប្ាបៈោាំងពីរវ្ោះឯង ត្តូេវោកកាំណត់វហើយថា ោ្ការ
មិ្វខ្ពើមរវអើម្ងិមិ្ ខាល្េទុេចរិតោាំងឡាយ ជាលកខណៈ ោ្ការវធវើ្ូេបាប
ោាំងឡាយជាតួនាទី ោ្អាការោះត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញរ្បស់វយគ្េេរថា
ជាធម៌ប្ដ្លមិ្រួញោពទីុេចរិតោាំងឡាយ ្ិងមិ្ោ្ការវគ្រព្ូេខ្លួ្្ិង
អនកដ្នទជាវហតុជិត ។
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៤-ឧទធចចចចតសិក្ 
ឧទធត្សបស ភារវា = ឧទធចចំ ោេៈន្េិតតប្ដ្លរវេីរវាយ (មិ្សងប់វ ម្ោះ

ថាឧទធេចៈ)។
ឧទធចចៈ ោ្ការ ល្វៅ ល្មក ន្េិតតេាំវពាោះអារមមណ៍ គ្ឺោយោយ

វត្បៀបដ្ូេក្ទុយទង់ត្តូេខ្្យល់បក់ ឬវត្បៀបដ្ូេជាប្ខ្្សទឹកប្ដ្លមិ្សងប់វត្ពាោះ
កោល្ាំងខ្្យល់ ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសឧ់ទធចចៈ
១- អេូបសម្លកខណាំ ោ្ការមិ្េូលវៅសងប់ ជាលកខណៈដ្ូេទឹករលក

វត្ពាោះខ្្យល់បក់
២- អ្េោឋ្្រសាំ ោ្ការមិ្តាាំងវៅ្ឹងកនុងអារមមណ៍ ជាកិេច 

ដ្ូេក្ទុយទង់ត្តូេខ្្យល់បក់
៣- ភ្តតតបេចុប្បោឋ្្ាំ ោ្ការភ័្តោាំង អប្ណែតអណែូងន្េតិត

ជាអាការត្បាកដ្
៤- អវយ្ិវោម្សិការបទោឋ្្ាំ ោ្អវយ្ិវោម្សិការ

ជាវហតុជិត។
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ឧទធត្ភារវា ឧទធចចំ អវូបសមលកខណំ
អនវដ្ឋបនរសំ ភនត- ភាវបចចុបដ្ឋបនកំ ។

ឧទធត្ភារវា រីោេៈន្េិតតប្ដ្លអាេត្បត្ពតឹតវៅខាងវលើៗ ឧទធចចំ វ ម្ោះ
ថា ឧទធចចៈ ។ អវូបសមលកខណំ ោ្ការមិ្សងប់ ជាលកខណៈ (វត្បៀប
ដ្ូេជាប្ខ្្សទឹកប្ដ្លមិ្សងប់វត្ពាោះកោល្ាំងខ្្យល់) ។ អនវដ្ឋនរសំ ោ្ការ
មិ្តាាំងវៅ្ឹងកនុងអារមមណ៍ប្តមួយ ជាកិចច ភនតភាវបចចុបដ្ឋបនកំ មាន
អាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌ គ្ឺោេៈជាវហតុ
វកើតន្េិតតរវេីរវាយ ។
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លក្ខណៈ-ោ្ការមិ្ េូលវៅសងប់ ជាលកខណៈ។ ការមិ្អាេកា្់្ូេ
អារមមណ៍បា្យ ្ងសងប់ ជាលកខណៈ ន្ឧទធចចៈ។
រស បចចុបដ្ឋា ន- អនវដ្ឋបនរសំ ោ្ការមិ្តាាំងវៅ្ឹងកនុងអារមមណ៍
ប្តមួយ ជាតួនាទី ភនតភាវបចចុបដ្ឋបន ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់
បញ្ញ្វយគ្េេរថា ជាធមគ៌្ឺោេៈជាវហតុវកើតន្េិតតរវេីរវាយ ។ វត្បៀបដ្ូេ
ជាទងជ់័យ្ិងទង់បោ ប្ដ្លបា្េងជាប់្ងឹសសរ ឬ បវង្គ្លទង់ប្តងវរ
វៅវរមកវត្ពាោះខ្្យល់បក់ ។ ការមិ្តាាំងវៅ្ងឹកនុងអារមមណ៍ប្តមយួគ្ឺ ជាតួ
នាទីរបស់ឧទធេចៈវត្ពាោះកោល្ាំងន្ឧទធេចៈវោយអាំណាេន្អ្េោឋ្្ កិេចវទើប
ឲ្យវធវើសម្បយុតតធម៌ដ្នទមិ្តាាំងវៅោាំកនុងអារមមណ៍ ។
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៥- ចោភចចតសិក្ 
លុព្ភត្ីត្ិ = រលារភា វ ម្ោះថា វោភៈ វត្ពាោះអតថថា េង់បា្។
លុព្ភនតិ សមបបយុោតប ធម្មប ឯរត្ោត្ិ = រលារភា សោេធម៌
វធវើឲ្យសម្បយុតតិធម៌ឲ្យេង់បា្។ ចោភៈ វេតសិកវ្ោះ វកើតជាមួយ
្ឹងវោភមូលេិតត ៨ ដ្ួង ប៉ុវណា្្ោះ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសច់ោភៈ
១ - អារមមណគ្គហណលកខវណា ោ្ការកា្់យក្ូេអារមមណ៍

ជាលកខណៈ ដ្ូេោវ្ជាប់ជ័រ
២ - អភិសាំគ្រវោ ោ្ការជាប់ជាំពាក់្ឹងអារមមណ៍ ជាកិេច

ដ្ូេដ្ុាំោេ់ប្ដ្លោកវ់លើអាំប្បងវៅត្
៣ - អបរិចាច្គ្បេចុបប្ោឋ្វនា ោ្ការមិ្លោះបង់ ជាអាការត្បាកដ្

ដ្ូេសាំពត់ត្បឡាក់វត្បង ឬទឹកថាន្ាំពណ៌
៤ - សាំវយជ្ីយធវមមសុ អស្ាទទស្ស្បទោឋ្វនា ោ្ការវមើល្ូេអារមមណ៍
វនាោះវោយវសេកតីគ្ប់េិតត កនុងធម៌ប្ដ្លជាអារមមណ៍របស់សាំវយជ្ៈ ជាវហតុ
ជិត។
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លុព្ភត្ីត្ិ រលារភា ឯរសា, អាលមពគគហលកខរណា
អភិសង្គររសា អបរិ- ចាចបគបចចុបដ្ឋបនរកា ;
សំរោជ្នីយធរមមសុ អសបោទិកខបទដ្ឋបរោ ។

រលារភា វ ម្ោះថាវោភៈ ឥត្ិ វត្ពាោះអតថថា លុព្ភត្ិ េង់បា្ ។ ឯរសា វោភៈ
វនាោះឯង អាលមពគាគបហលកខរណា ោ្ការកា្់យក្ូេអារមមណ៍ជាលកខណៈ អភិ
សង្គររសា ោ្ការជាប់សែិតកនុងអារមមណ៍ជាតួនាទី អបរិចាចបគបចចុបដ្ឋបនរកា ោ្
អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថាជា ធម៌មិ្អាេបរិចាច្គ្បា្ អសបោទិ
កខបទដ្ឋបរោ ោ្ទិដ្ឋិត្បកា្់ថាគ្ួរជាទីវត្តកត្តអាល ជាវហតុជិត សំរោជ្នីយធ
រមមសុ កនុងធម៌ោាំងឡាយប្ដ្លជាអារមមណ៍របស់សាំវយជ្ធម៌។
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លក្ខណៈ- ចោភៈវ្ោះឯង ោ្ការកា្់យក្ូេអារមមណ៍ជាលកខណៈ។ ពាក្យថា“កា្់
យក្ូេអារមមណ៍”កនុងទីវ្ោះមិ្ប្ម្ត្គ្្់ប្តកា្់យកធមមតាវនាោះវទ គ្ឺជាត្បវភទន្ការ
ត្បកា្់ោាំកនុងអារមមណ៍ ោ្វសេកតីឧបោដ្ូេជាោវ្្ិងជ័វ ើ។ ោ្វសេកតីអធិប្ាយ
ពិោត្រថា វៅវពលប្ដ្លោវ្បា្វ ើញ្ូេជ័រប្ដ្លហូរវេញពីវដ្ើមវ ើ ប្ដ្លត្តង់ោក់កនុង
ធុងរួេ េង់ត្បប្ ងវលង្ឹងជ័រវនាោះ ក៏េូលវៅជិតវោយយកនដ្វៅចាប់ ។ នដ្វនាោះត្តូេ
បា្ចាប់ជាប់វោយជ័រកនុងងធុងជ័រវនាោះ។ វោយេង់ដ្កនដ្ោខ្ងវេញ ក៏យកនដ្ោខ្ងវទៀត
វៅចាប់ វហើយក៏ជាប់នដ្ោខ្ងវទៀត រួេេង់ដ្កនដ្ោាំងពីរវនាោះវេញ ក៏លូកោត់វៅក៏ជាប់
ោត់វទៀត ។ វហើយវដ្ើម្បីដ្កនដ្្ិងោត់វេញ ក៏យកវជើងោាំងពីវៅរុញនដ្្ិោត់វេញ ក៏
វធវើឲ្យជាប់្ឹងជ័រវនាោះវទៀត។ រួេក៏យកកាយវទវដ្ើម្បី្វ្ៀលវោោះវេញ ប្តកជ៏ាប់ោាំងកាយវទៀត
យ ្ងណាមិញ វោភៈោ្សោពដ្ូេគ្ន្ប្ដ្រ គ្ឺោ្ការជាប់្ឹងអារមមណ៍ោាំង ៦យ ្ងសែិត ។
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រស-បចចបុដ្ឋា ន- អភិសង្គររសា ោ្ការជាប់សែិតកនុងអារមមណ៍ជាតួ
នាទី អបរចិាចបគបចចុបដ្ឋបនរកា ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្លប់ញ្ញ្
របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌មិ្អាេបរចិាច្គ្បា្ ។ វត្បៀបដ្ូេោេ់វគ្មួយអវី
ប្ដ្លត្តូេវគ្ទោល្កេ់ូលវៅកនុងខ្ទោះប្ដ្លកាំពុងវៅត្វហើយជាប់សែិតវៅកនងុខ្ទោះ
វនាោះ យ ្ងណាមញិ ក៏ដ្ូេគ្ន្ប្ដ្រ ការជាប់សែិតកនុងអារមមណ៍ គ្ឺជាតួនាទីរបស់
ចោភៈ ។ វត្បៀបដ្ូេជា សាំពត់ត្បឡាក់វត្បង ប្ដ្លមិ្អាេោងត្ជោះោេ់
ត្ស ោះវ ើយ វទើបវោភៈវនាោះោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់វយគ្េេរថា
ជាធម៌ោ្ការសែិតកនុងអារមមណ៍មិ្ អាេលោះបា្ ។
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បទដ្ឋា ន- អសបោទិកខបទដ្ឋបរោ ោ្ទិដ្ឋិត្បកា្ថ់ាគ្ួរជាទីវត្តក
ត្តអាលជាវហតុជិត សំរោជ្នយីធរមមសុ កនុងធម៌ោាំងឡាយប្ដ្លជា
អារមមណ៍របស់សាំវយជ្ធម៌ ។ វោភៈវកើតវ ើងបា្ វត្ពាោះប្តោ្ទិដ្ឋិ
សោគ្ល់ខ្ុសវៅ្ឹងអសុភៈ ប្ដ្លមិ្គ្ួរជាទីវត្តកត្តអាលថាជាសុភៈ គ្ួរជាទី
វត្តកត្តអាល វទើប អសបោទទិដេិជាវហតុជិតប្ដ្លនាាំឲ្យវកើតវោភៈ ។
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ចោភៈ និងឆនទៈ- ោ្ជ័រសែិតកនុងការេង់បា្កនងុចោភៈ។ មិ្ោ្ជ័រ
សែិតកនងុការេង់បា្កនងុឆនទៈ។ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ េូរេងចាាំថា សោេៈរបស់
ចោភៈ ោ្ការេង់បា្វោយវត្តកត្តអាល្ងិជាប់ជាំពាក់ ។ េាំប្ណក
សោេៈរបស់ឆនទៈត្គ្្់ប្តេង់បា្វដ្ើម្បីវធវើប៉ុវណា្្ោះ។ ពាក្យថា “ត្គ្្់ប្ត”
កនុងទីវ្ោះត្គ្្់សាំប្ដ្ងថាមិ្ ជាប់សែតិដ្ូេ ចោភៈ ប៉ុវណា្្ោះ ប្តពុាំប្ម្ោ្
្័យថា មិ្ោ្ោពវកលៀេកាល្វសមើវោភៈវនាោះវទ វត្ពាោះវៅកនុងទីខ្លោះឆ្ទៈវនាោះ
វដ្ើរតួនាទីជាឆនាទ្ធិបតោិ្កោល្ាំងវកលៀេកាល្ជាងវោភៈវនាោះវៅវទៀត ។
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កនុងប្រម្តថទីប្នី ានចរៀប្រាប្់អាំព្ីចវវចនៈ ននចោភៈ មាន ១០ យ ាងគ្ឺ ៖
១ - តណាហ្ េាំណង់
២ - ោគ្ៈ តវត្មក 
៣ - កាមៈ វសេកតីត្បាថាន្ ឬត្សឡាញ់
៤ - ្្ទិ វសេកតីរីកោយ វភលើតវភលើ្
៥ - អភិជ្ា ការសាំ ឹងរំនព
៦ - ជវ្តតិ អនកបវងកើត
៧ - វបាវនាពភេិកា អនកឲ្យវកើតកនុងភពថមី
៨ - ឥចាឆ្ ការបុ៉្ប៉ង ឬសង្ឃឹម
៩ - អាោ វសេកតីត្បាថាន្េង់បា្
១០ - សវញ្ញ្ជ្ៈ វត្គ្ឿងេង។
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៦ - ទិ ាចិចតសិក្ 
ទសបសន ំ= ទិដេិ វសេកតីយល់វ ើញ វ ម្ោះថា ទិដ្ឋិ។ ទិដ្ឋិកនុងទីវ្ោះ សាំវៅយកប្ត
មិចាឆ្ទិដ្ឋិប៉ុវណ្្ាោះ។
វចនតថៈ មចិាឆប បសបសត្តី្ិ ទដិេិ ។ រោ ធមមជាត្ិ រីធមមជាតិណា បសបសត្ិ រប្មង
អាេវ ើញ មចិាឆប ខ្ុស ឥត្ិ វត្ពាោះវហតុថាវ ើញខ្ុសដ្ូវេនោះ សា ធមមជាត្ិ រីធមម
ជាតិវនាោះ ទដិេិ វ ម្ោះថា ទិដឋិ (យល់ខ្ុស) ។ តាមពិតវៅ ពាក្យប្ដ្លសាំខា្់វនាោះ
គ្ឺ បញ្ចូលពាក្យ ម្ិច្ឆា ។ ពិតវហើយ វៅវពលវ ើញសពទមួយវាត្គ្្់ប្តវៅជា
ោមញ្ញវៅវ ើយ វាអាេវពាលអតថវត្េើ្ ប្តវយើងមិ្កា្់យក្ូេអតថវនាោះោាំងអស់
កនុងទីប្តមួយវ ើយ គ្ឺវយើងត្តូេកា្់យកតាមសមគ្ួរដ្ល់ឋា្ដ្៏គ្ួរប៉ុវណា្្ោះ ។
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ទិ ាិ ២ យ៉ា ង 
១ - ោមញ្ញទិដ្ឋិ បា្ដ្ល់ សកាក្យទិដ្ឋិប្ដ្លោ្វសេកតី
យល់ខ្ុសចាកសោេធម៌ថា "ជាម្ុស្ស ជាសតវ ជាអតាត្" ។
ទិដ្ឋិវ្ោះ ោ្ទូវៅសត្ោប់បុថុជជ្ វេៀរប្លងប្ត ត្ពោះអរិយៈ
ប៉ុវណា្្ោះ វទើបវៅថា សាម្ញ្ញទិដឋិ។
២ - ទិដ្ឋិេិវសស បា្ដ្ល់ ទិដ្ឋិ ៦២ ្ិង្ិយតមិចាឆ្ទិដ្ឋជិា
វដ្ើម (វេៀរសកាក្យទិដ្ឋិ) វត្ពាោះទិដ្ឋិវ្ោះោ្េាំវពាោះម្ុស្ស
ពួកខ្លោះ ្ិងឱកាសខ្លោះប៉ុវណា្្ោះ។
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របូក្ខនធ ចេទនាខនធ សញ្ញា ខនធ សង្ខខ រក្ខនធ វិញ្ញា ណក្ខនធ

រូបជាខ្លួន វេទនាជាខ្លួន សញ្ញាជាខ្លួន សង្ខារជាខ្លួន េិញ្ញាណជាខ្លួន

ខ្លួនមានរូប ខ្លួនមានវេទនា ខ្លួនមានសញ្ញា ខ្លួនមានសង្ខារ ខ្លួនមានេិញ្ញាណ

រូបវៅក្នុងខ្លួន វេទនាវៅក្នុងខ្លួន សញ្ញាវៅក្នុងខ្លួន សង្ខារវៅក្នុងខ្លួន េិញ្ញាណវៅក្នងុខ្លួន

ខ្លួនវៅក្នុងរូប ខ្លួនវៅក្នុងវេទនា ខ្លួនវៅក្នុងសញ្ញា ខ្លួនវៅក្នុងសង្ខារ ខ្លួនវៅក្នុងេិញ្ញាណ

សកាក យទិ ា ិ២០

*ប្រកានថ់ាររូជាខ្លួនមាន១, ប្រកានន់ាមថាជាខ្លួនមាន៧, ប្រកានទ់ាំងររូទាំងនាមប្រឡាំគ្នា ថាខ្លួនមាន១២។
**បរើចរកជាឧបរេទទិដ្ឋ(ិវភិវទដិ្ឋ)ិមាន៥, បៅបេលប្រកានខ់្នធទាំង៥ហ្ាឹងថាជាខ្លួន ដ្ល់ខ្នធហ្ាឹងចរកធ្លល យបៅ ខ្លួនហ្ាឹងកដ៏ារសូ់នយចដ្រ បនេះគឺ
ឧបរេទទដិ្ឋ។ិ ចរកសសសតទិដ្ឋិ(ភវទដិ្ឋ)ិមាន១៥ ដូ្រជាថាខ្លួនមានររូអ ៊ីរងឹ បនេះមនិចមនររូជាខ្លួនបទ រ  ចនែខ្លួនមានររូ ដ្ល់ររូហ្ាឹងចរកធ្លល យ
បៅ កខ៏្លួនហ្ាឹងបៅបកើតបទៀតចដ្រ ការមានគាំនិតឬគតិចររបនេះគរូឺលកា ងសសសតទដិ្ឋ។ិ
***ទិដ្ឋិទាំងេ៊ីរយ ងបនេះ កាលបកើតបឡើងកា ងអារមមណ៍ណា បដ្កសាំងាំបៅកា ងអារមមណ៍ណា ផ សផ លបៅកា ងអារមមណ៍ណា រ គគលេចិារណា
បដាយប្ាជាា ដ្ប៏្រពេរាំប េះអារមមណ៍បនាេះថា បនាេះមនិចមនជាររស់អញ្ញ  បនាេះមនិចមនជាអញ បនាេះមនិចមនជាខ្លួនររស់អញ បនេះជាឧាយ
កា ងការលេះនូវទិដ្ឋទិាំង២ ។
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ទិែឋិដែលមានចោសច្េើន(និយត្មិច្ឆបទែិឋ)ិ មាន ៣ យ បង្ 

១.អកិរិយទិែឋិ យល់ថា ការវធវើមិ្ជាអាំវពើ (គ្ឺមិ្ជាអាំវពើលែ-អាត្កក)់

ទិដ្ឋិវ្ោះ គ្ឺជាការយល់របស់ត្គ្ូបូរណកស្សបៈ ជាគ្ណាចារ្យមួយកនងុបណាត្

ត្គ្ូោាំង ៦ នាសមយ័ពុទធកាល ការយល់ខ្ុសវ្ោះ បដ្ិវសធការវធវើលែ វធវើអាត្កក់

ោាំងអស់ ។ វគ្វពាលថា សូម្បីេិញ្ញ្ណរបសអ់នកវនាោះឯង ក៏ត្ពវងើយៗមិ្ ដ្ឹង

្ូេអាំវពើវនាោះៗ កាលវបើបដ្ិវសធការវធវើវហើយ ក៏ដ្ូេជាការបដ្ិវសធផលរបស់

កមមវនាោះ ថា មិ្ោ្ផលប្ដ្រ ។
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២.អចហត្ុកទិែឋិ យល់វ ើញថា អវីៗត្គ្ប់យ ្ងមិ្ោ្វហតុ (បុពវកមម)
ទិដឋិចនះ គ្ឺជាការយល់របស់ត្គ្ូម្កខលិចោសាល ទិដ្ឋិវ្ោះសប្មតងថា របស់

ប្ដ្លវកើតវ ើងកនុងជីេិតរបស់ម្ុស្សវ្ោះ មិ្ថា ជាវសេកតីសុខ្ វសេកតីទកុខ
វសេកតីបរិសុទធិ សុទធប្តវកើតវ ើងមកឯងៗ មិ្ោ្វហតុ មិ្ោ្បេច័យនាាំឲ្
យវកើតផលោាំងវ្ោះមកវទ េតថុោាំងអស់វកើតឯងរលត់ឯង វោយមិ្ចាាំបាេ់
អាត្ស័យវហតុ បេចយ័ ។ ទិដ្ឋិវ្ោះ ជាំោស់្ឹងពាក្យទូនាម្្ វត្បៀ្ត្បវៅរបស់
ត្ពោះសោម្សមពុទធ ប្ដ្លត្បកបវោយវហតុផលថា េតថុត្គ្បយ់ ្ង វកើតអាំពីវហតុ
្ិងរលត់វៅ ក៏វត្ពាោះអស់វហតុ , វសេកតីសុខ្ វសេកតីទកុខ សុទធប្តវកើតមកអាំពី
វហតុវផ្សងៗគ្ន្ ។



3/7/2023 149

៣.នត្ថិកទិែឋិ យល់វ ើញថា បុណ្យ្ិងបាបមិ្ោ្
ទិដ្ឋិវ្ោះ គ្ឺជាការយល់របស់ត្គ្ូអជិតវកសកមពល យល់វ ើញថា «មិ្ោ្»

ជាការបិដ្វសធោាំងវហតុ ោាំងផល គ្ឺយល់វ ើញថា បាប បុណ្យ ការវធវើ ផល
របស់អាំវពើប្ដ្លវធវើ ្ិងបដ្ិវសធថា«វោកខាងមុខ្មិ្ ោ្, ទីបាំផុតរបស់សតវ
ោាំងអស់បញ្ចប់ត្តឹមវសេកតីោលប្»់ទិដ្ឋិវ្ោះដ្ូេគ្ន្្ឹងឧវេឆទទិដ្ឋបិ្ដ្រ។
ការយល់វ ើញខ្ុសោាំង ៣ វ្ោះ វៅថា និយតម្ិច្ឆាទដិឋិ ជាការយល់វ ើញ

យ ្ងោាំ មិ្អាេ្ឹងវោោះវេញឲ្យផុតបា្វទ ជាការយល់វ ើញប្ដ្លោ្
វោសខាល្ាំង ជាកមមធង្់បាំផុតកនងុប្ផនកអកុសល ។
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នត្ថិកទិែឋិ ដេកជា ១០ យ បង្
➢ ្តថិ ទិ្នាំ យល់ថា ោ្ប្ដ្លបុគ្គលឲ្យ មិ្ោ្ផល។
➢ ្តថិ យិដ្ឋាំ យល់ថា របស់ប្ដ្លបុគ្គល បូជា មិ្ោ្ផល។
➢ ្តថិ ហុតាំ យល់ថា សកាក្រៈ ប្ដ្លបុគ្គលវធវើ មិ្ោ្ផល។
➢ ្តថិ សុកដ្ទុកកោ្ាំ កោម្្ាំ ផលេិបាវកា យល់ថា ផលេិបាករបស់ កមម

ប្ដ្លសតវវធវើវហើយ លែកតី អាត្កក់កតី មិ្ោ្ផល។
➢ ្តថិ អយាំ វោវកា យល់ថា វោកវ្ោះ មិ្ោ្។
➢ ្តថិ បវោ វោវកា យល់ថា វោកខាងមុខ្ មិ្ោ្។
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➢ ្តថិ ោតា យល់ថា ោតាមិ្ោ្គ្ុណ។
➢ ្តថិ បិតា យល់ថា បិតាមិ្ោ្គ្ុណ។
➢ ្តថិ សតាត្ ឧបបាតិកា យល់ថា សតវជាឧបបាតិកៈ មិ្ោ្ 

(កាំវណើតឯងៗ) ។
➢ ្តថិ វោវក សមណ ត្ពាហមណា យល់ថា ពួកសមណៈ ្ិង ត្ពាហមណ៍ 
កនុងវោកប្ដ្ល ត្ពម វត្ពៀងគ្ន្ ត្បតិបតតិធម ៌វហើយវពាលថា បា្វធវើឲ្
យជាក់ េ្ាស់ ្ូេវោកវ្ោះ ្ិង វោកខាងមុខ្ មិ្ោ្។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសទិ់ ាិ
១ - អវយ្ិវោ អភិ្ិវេសលកខណា ោ្ការត្បកា្់ទុក វោយមិ្ត្តូេទាំ្ង 

ជាលកខណៈ
២ - បោោសរោ ោ្ការោទ្បអប្ងែលខ្ុសពីសោេៈ ជាកិចច
៣ - មិចាឆ្ភិ្ិវេស្បេចុបប្ោឋ្នា ោ្ការត្បកា្់ោាំ កនុងផលូេខ្ុស 

ជាអាការប្រាកដ
៤ - អរិយ្ាំ អទស្ស្កាមតាទ ិបទោឋ្នា ោ្ការមិ្េង់វ ើញត្ពោះអរិយៈជា

វដ្ើម ជាចហតុជ្ិត។
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មិចាឆប បសបសត្ីត្ិ ទិដេិ អភិនិរវសលកខណា
បោម្សរសា មិចាឆប ភិនិរវសឧបដ្ឋបោ
អរិោនំ អទសបសន- កាមោទិបទដ្ឋបោ ។

រោ ធមមជាត្ិ រធីមមជាតិណា បសបសត្ិ រប្មងអាេវ ើញ មិចាឆប ខ្ុស ឥត្ិ
វត្ពាោះវហតុថាវ ើញខ្ុសដ្ូវេនោះ សា ធមមជាត្ិ រីធមមជាតិវនាោះ ទិដេិ វ ម្ោះថា ទដិឋិ
(ការយល់វ ើញខ្ុស) អភនិរិវសលកខណា ោ្ការត្បកា្់ខ្ុសជាលកខណៈ
បោម្សរសា ោ្ការោទ្បអប្ងែលខ្ុសជាកិចច មចិាឆបភនិរិវសឧបដ្ឋបោ
ោ្អាការត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ត្បកា្់ខ្ុសយ ្ងោាំ អរោិ
នំ អទសបសនកាមោទបិទដ្ឋបោ ោ្ការមិ្េង់វ ើញ្ូេត្ពោះអរិយៈោាំង
ឡាយជាវដ្ើម ជាវហតុជិត។
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លក្ខណៈ រស បចចបុដ្ឋា ន- អភនិិរវសលកខណា ោ្ការត្បកា្់ខ្ុស
ជាលកខណៈ បោម្សរសា ោ្ការោទ្បអប្ងែលខ្ុសជាតួនាទី មិចាឆបភិ
និរវសឧបដ្ឋបោ ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្លប់ញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា
ត្បកា្់ខ្សុយ ្ងោាំ។ ពាក្យថា ការត្បកា្ខ់្ុសជាលកខណៈោ្្័យថា
ត្បកា្់្ូេ អនិចចៈ ជា និចឆជាវដ្ើម ្ិងការប្ដ្លត្បកា្់្ ូេការមិ្ោ្បគុ្គល
ណាមួយជាអនកបវងកើតវោកថា“ោ្បុគ្គលណាមួយជាអនកបវងកើតវោកវ្ោះ”
ជាវដ្ើមផង។ ការប្ដ្លកា្់យក្ូេអារមមណ៍ខ្ុសតាមប្ដ្លត្បកា្់ោាំវនាោះ
វោកវៅថា “ការោទ្បអប្ងែលខ្សុ” វហើយការោថ្បអប្ងែលខ្ុសវ្ោះជាតួ
នាទីរបស់ទិដ្ឋិ ។
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បទដ្ឋា ន- អរិោនំ អទសបសនកាមោទិបទដ្ឋបោ ោ្ការមិ្េង់វ ើញ
្ូេត្ពោះអរិយៈោាំងឡាយជាវដ្ើមជាវហតុជិត។ កមមសបសកោញាណ ប្ដ្ល
អាេយល់យ ្ងេ្ាស់្ូេកមមជាសុេរិត ្ិងទុេចរិត ្ិងផលរបស់កមមវនាោះៗ វកើត
វ ើងក៏វត្ពាោះការជួប្ឹងអរិយបុគ្គលោាំងឡាយប្ដ្លវោកបា្ចាក់ឆលុោះ្ូេសេចធម៌
ោាំងឡាយវោយខ្លួ្ឯងផង ្ិងជួបត្បាត្ស័យជាមួយ្ឹងកល្្ណបុថុជជ្ប្ដ្ល
ជាព្ហុសាសូត ប្ដ្លបា្វរៀ្សូត្តកនុងធម៌ន្អរិយបុគ្គលវនាោះ ជាប់មិ្ោេ់ផង ។
វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ វទើបការមិ្េង់វ ើញ គ្ឺការវគ្េវេសពីត្ពោះអរិយបុគ្គល
ោាំងឡាយវនាោះ ជាវហតុជិត ប្ដ្លនាាំឲ្យវកើតម្ិច្ឆាទិដឋិ ។ មិ្ចាាំបាេ់វពាលវៅថវី
វោយការវៅរួមជាមួយ្ឹងបុគ្គលប្ដ្លោ្ម្ិច្ឆាទិដឋិ ។
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៧ -មានចចតសិក្
រសរយបាហមសមីត្ិ អាទិោ មញ្ញត្ីត្ិ = ម្រោ វ ម្ោះថា មានះ
វត្ពាោះអតថថា សាំគ្ល់ខ្លួ្វោយលកខណៈ ោ្ជាវដ្ើមថា “វយើងជាអនកត្បវសើរ
ជាងវគ្” ដ្ូវេនោះ ជាវដ្ើម។
វចនតថៈ ម្រោ វ ម្ោះថា មានះ អហំការោមញ្ញត្តី្ិ វត្ពាោះសោគ្ល់ថា
អញអនកវធវើ  ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសម់ាន
១ -ឧ្នតិលកខវណា ោ្ការវលើកខ្លួ្ (អួតខ្លួ្) ជាលកខណៈ
២ -សម្បគ្គហរវោ ោ្ការវលើកតវមកើងខ្លួ្(ត្បកា្់ឫក) ជាកិេច
៣ - វកតុកម្យតាបេចុបប្ោឋ្វនា ោ្វសេកតីត្តូេការខ្ពស់ដ្ូេជាទង(់វកត)ុ 

ជាអាការត្បាកដ្
៤ - ទិដ្ឋិេិប្បយុតតវោភបទោឋ្វនា ោ្វោភៈមិ្ត្បកបវោយទិដ្ឋិ 

ជាវហតុជិត។
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អហំការោ មញ្ញត្ីត្ិ, ម្រោ ឧននត្ិលកខរណា
សមបបគគហររសា រកត្ុ- កមបយោបចចុបដ្ឋបនរកា;
ទិដេវិបបបយុត្តរលាភ- បទដ្ឋបរោត្ិ សញ្ញិរោ។

ម្រោ វ ម្ោះថា មានះ អហំការោ មញ្ញត្ីតិ វត្ពាោះសោគ្ល់ថា “អញអនកវធវើ”
ឧននត្ិលកខរណា ោ្ការតវមកើងខ្លួ្ ជាលកខណៈ សមបបគគហរវោ ោ្ការ
តវមកើងវ ើង្ូេសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយជាកិេច រកត្ុកមបយោបចចុបដ្ឋបនរកា
ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរ វោយោពន្បុគ្គលអនកត្បាថាន្
្ូេោពខ្ពង់ខ្ពស់ដ្ូេជាទង់វកតុ ទិដេវិបបបយុត្តរលាភ បទដ្ឋបរោត្ិ សញ្ញិ
រោ ត្តូេវោកដ្ឹងវហើយថា ោ្វោភៈប្ដ្លមិ្ត្បកបត្ពមវោយទិដ្ឋិ ជាវហតុជិត
។
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មានៈ មាន ២ យ៉ា ង
មានះ ដដលប្រព្ះចសាតាប្ននលះ ចៅថា អយថាវមានមាន ៦ គ្ឺ ៖

១ - លែជាងវគ្សាំគ្ល់ខ្លួ្ថាវសមើ្ឹងវគ្
២ -លែជាងវគ្សាំគ្ល់ខ្លួ្ថាោបជាងវគ្
៣ - វសមើ្ឹងវគ្សាំគ្ល់ខ្លួ្ថាលែជាងវគ្
៤ - វសមើ្ឹងវគ្សាំគ្ល់ខ្លួ្ថាោបជាងវគ្
៥ - ោបជាងវគ្ សាំគ្ល់ខ្លួ្ថាវសមើ្ឹងវគ្។
៦ - ោបជាងវគ្ សាំគ្ល់ខ្លួ្ថាលែជាងវគ្
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មានះ ដដលលះចដ្យអរហតតម្គ្គ ចៅថា យថាវមានៈមាន ៣ គ្ឺ ៖
១ - លែជាងវគ្ សាំគ្ល់ថា លែជាងវគ្
២ - វសមើ្ឹងវគ្ សាំគ្ល់ថា វសមើ្ឹងវគ្
៣ - ោបជាងវគ្ សាំគ្ល់ថា ោបជាងវគ្។
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ម្ាា ាងចទៀត មានៈ មានចវវចនៈ ចប្រចើនយ ាងដូចចនះ គ្ឺ ៖
១ - វ ម្ោះថា អតិមានៈ ការវមើលង្យ បណែ ោះបង្អ្ប់អនកដ្នទ
២ - វ ម្ោះថា មានាតិមានៈ វសេកតីវឆមើងកវន្រ្ទើង ត្កអឺតត្កទម
៣ - វ ម្ោះថា ឱមានៈ ការត្បកា្់ដ្៏វថាកោប
៤ - វ ម្ោះថា អធិមានៈ សាំគ្ល់ថា សវត្មេធម៌េិវសស
៥ - វ ម្ោះថា អសមិមានៈ សាំគ្ល់ថា ោ្អតាត្ (ោ្ប្តអញ)
៦ - វ ម្ោះថា ម្ិច្ឆាមានៈ សាំគ្ល់ខ្ុស។
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៨ - ចោសចចតសិក្ 
ទុសបសត្ីត្ិ = រោរសា វ ម្ោះថា វោសៈ វត្ពាោះអតថថា ត្បទូសោ ្យ។
កនុងវិសុទធិម្គ្គ ចព្លថា ៖ ទុសបសនតិ រត្ន សយំ វា ទុសបសត្ិ ទុសបសន-
មត្តរមវ វា    ត្នតិ = រោរសា វ ម្ោះថា ចទសៈ វត្ពាោះអតថថា ជាវហតុ
ត្បទូសោ ្យសតវ ឬវ ម្ោះថា ចទសៈ វត្ពាោះអតថថា ត្បទូសោ ្យខ្លួ្ឯង ឬថា 
ត្តឹមប្តត្បទូសោ ្យប៉ុវណា្្ោះក៏វ ម្ោះថា ចទស ។
*ចទសៈ វ្ោះគ្ប្បីវ ើញដ្ូេជាទឹកមូត្តសែុយោយវោយថាន្ាំពិស។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសច់ោសៈ
១ - េណឌិកលកខវណា ោ្ការកាេ ជាលកខណៈ ដ្ូេអាសិរពិសប្ដ្លត្តូេវគ្វាយ
២ - េិសប្ប្រវោ ោ្ការត្កហល់ត្កហាយ ជាកិេច ដ្ូេត្តូេថាន្ាំពិសត្ជាបេូល
អតតវនា ្ិស្សយទហ្រវោ វា ឬោ្ការដ្ុតកាំវៅទីវៅរបស់ខ្លួ្

ជាកិេច ដ្ូេវភលើងវឆោះនត្ព
៣ - ទុស្ស្បេចុបប្ោឋ្វនា ោ្ការត្បទូសោ ្យ ជាអាការត្បាកដ្ ដ្ូេសត្តូេ

បា្ឱកាស
៤ - អាឃាតេតថុបទោឋ្វនា  ោ្អាឃាតេតថុ ជាវហតុជិត។
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ចណឌិកលកខរណា រោរសា, និសបសយោហរសរកា;
ទុសបសនបចចុបដ្ឋបរោ, អាឃាត្វត្ថុបទដ្ឋបរោ ។
រោរសា រីវោសៈ ចណឌិកលកខរណា ោ្ោពគ្ាំវោោះគ្ាំវរីយន្

កាយ ្ិងេតិតជាលកខណៈ និសបសយោហរសរកា ោ្ការដ្តុកវៅត្្ូេ
េិតតជាទីអាត្ស័យរបស់ខ្លួ្ ្ិងសតវោាំងឡាយជាតួនាទី ទុសបសនបចចបុដ្ឋប
រោ ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់វយគ្េេរថា ជាធម៌ត្បទូសត្ ូេកាយ្ិង
េិតតអាឃាត្វត្ថុបទដ្ឋបរោោ្អាឃាតេតថុជាវហតុជិត ។
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លក្ខណៈ- រោរសា រីចទសៈ ចណឌិកេលកខរណា ោ្ោពគ្ាំវោោះ
គ្ាំវរីយន្កាយ ្ិងេិតត ជាលកខណៈ។ វត្បៀបបីដ្េូជា វៅវពលប្ដ្លវយើង
វាយ្ូេពស់ប្េក ពស់ប្េកវនាោះក៏ត្ពួសពិសោក់វយើងេិញ យ ្ងណាមិញ វៅ
វពលប្ដ្លវយើងជបួ្ឹងអារមមណម៍ិ្ជាទីគ្បេ់ិតត វយើង្ឹងសប្មតង្ូេោព
គ្ាំវោោះគ្ាំវរីយ វោយកាយ្ិងេតិតវទើសកនុងអារមមណ៍ វហើយោពគ្ាំវោោះគ្ាំវរីយ
វទើសកនុងអារមមណ៍វនាោះ ជាលកខណៈរបស់ចទសៈ ។ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ វទើប
ោ្េេ្តថថា៖ ទុសបសត្ីត្ិ រោរសា ប្ត្បថា សោេៈត្បទូសឬវបៀតវបៀ្្ូេ
កាយ ្ិងេិតត ។
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រស- នសិបសយោហរសរកា ោ្ការដ្ុតកវៅត្ ឬបាំោល្ញ្ូេេិតតជាទី
អាត្ស័យរបស់ខ្លួ្្ិងសតវោាំងឡាយ ជាតួនាទី។ វៅវពលប្ដ្លវោសៈវកើតវ ើង
សម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយប្តងប្តោ្ការវឆោះវៅត្ត្កហាយ។េិតតជជរូបោាំងឡាយប្ដ្ល
វកើតវ ើងវត្ពាោះេិតត្ិងវេតសិកោាំងឡាយវនាោះ ក៏ោ្ការវឆោះ្ិងវៅត្ត្កហាយ
វត្ពាោះកោល្ាំងវោសៈវនាោះប្ដ្រ ។ កម្មជ្ជរូប្ ឧតុជ្ជរូប្ ្ិងអាហារជ្ជរូប្ ក៏ោ្ការវឆោះវៅត្
ត្កហាយផងប្ដ្រ វត្ពាោះជាប់ពាក់ព័្ធ្ឹងេិតតជជរូបវនាោះ វត្បៀបដ្ូេជា វភលើងវឆោះផទោះមួយ
ខ្នងវហើយោលោលដ្ល់ផទោះដ្នទផងប្ដ្រ វទើបវឆោះត្កហល់ត្កហាយខ្លួ្ោាំងមូលប្តមត
ង។ វត្ពាោះវហតុវនាោះ វៅវពលប្ដ្លវយើងោ្វោសៈ វធវើឲ្យោេ់ ប្ស្បក វ ើង
ត្កហម ្ិងោងកាយោាំងមូលវ ើងញីញ័រ ។
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បចចបុ្បដ្ឋា ន បទដ្ឋា ន - ទសុបសនបចចបុបបដ្ឋបរោ ោ្អាការៈត្បាកដ្
វ ើងដ្លវ់យគ្េេរថា ជាធម៌ត្បទូសត្ ូេកាយ្ងិេិតត អាឃាតេតថបុទោឋ្វនា
ោ្អាឃាតេតថុ ជាវហតុជិត ។ វោសៈប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅកនុងការេងគ្ា្ំ ុាំ ត្តូេ
វោកវៅថា អាឃាត។ វហតុប្ដ្លនាាំឲ្យវកើតវោសៈវនាោះឯង វោកវៅថា
អាឃាតេតថុ។
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អាឃាតេតថុ ១០ ប្ប្ការ
១.អាឃាតវោយគ្ិតថា បា្ធាល្ប់វធវើវសេកតីេិនាសដ្ល់វយើង
២. អាឃាតវោយគ្ិតថា កាំពុងវធវើ្ូេវសេកតីេិនាសដ្ល់វយើង
៣. អាឃាតវោយគ្ិតថា ្ឹងវធវើ្ូេវសេកតីេិនាសដ្ល់វយើង
៤. អាឃាតវោយគ្ិតថា ធាល្ប់បា្វធវើ្ូេវសេកតីេិនាសដ្ល់អនកប្ដ្លវយើង

ត្សឡាញ់
៥. អាឃាតវោយគ្ិតថា កាំពុងវធវើ្ូេវសេកតីេិនាសដ្ល់អនកប្ដ្លវយើង

ត្សឡាញ់ 
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៦. អាឃាតវោយគ្ិតថា ្ឹងវធវើ្ូេវសេកតីេិនាសដ្ល់អនកប្ដ្លវយើងត្សឡាញ់ 
៧. អាឃាតវោយគ្ិតថា ធាល្ប់បា្វធវើ្ូេត្បវយជ្៍ឲ្យដ្ល់អនកប្ដ្លវយើងសែប់
៨. អាឃាតវោយគ្ិតថា កាំពុងវធវើ្ូេត្បវយជ្៍ឲយ្ដ្ល់អនកប្ដ្លវយើងសែប់
៩. អាឃាតវោយគ្ិតថា ្ឹងវធវើ្ូេត្បវយជ្៍ឲ្យដ្ល់អនកប្ដ្លវយើងសែប់
១០.អាឃាតកនុងឋា្ៈ ប្ដ្លមិ្សមគ្ួរ ដ្ូេជាខ្ណៈប្ដ្លវដ្ើរជាំពប ់

ឬ ជា្់បនាល្ ឬ ជា្់វភលើង ជាវដ្ើម ។
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វិវាទម្លូ មាន ៦
១. វកាវធា កាំហឹង ការខ្ឹងវត្កេវត្កាធ, គ្ាំ្ុាំគ្ុាំគ្ួ្ ។
២. មវកាខ្ អកតញ្ញូ, ការលុបបាំបាត់គ្ុណអនកដ្នទ ។
៣. ឥស្ា ការត្េប្ណ្ ន្្ីស, ការត្បេ័ណឌ ។
៤. ោវថយ្យ អាំ្ួតវកែងកាអ្ង, ោពវរីសវអើង, វាយឫក ោពត្កវអើតត្កទម, ការ

ត្បកាស់គ្ុណប្ដ្លមិ្ោ្កនុងខ្លួ្ ។
៥. បាបិេឆតា វសេកតីត្បាថាន្អាត្កក់ ។
៦.ស្ទិដ្ឋិបវោសិកា វសេកតីត្បកា្់ោាំ្ូេទស្ស្ៈយល់ខ្ុស, ោពោ្ោះរឹងតែឹង។

(ោមគ្គ្មសូត្ត មជ្ឈិម្ិកាយ បិដ្កវលខ្ ២៦)
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ទោសៈមានទ្រើន្រទេទ
េិតតស្ស អា វតា ការគ្ុាំកួ្ន្េិតត
បដ្ិ ាំ វសេកតីថាន្ាំងថាន្ក់
វកាវបា ការខ្ឹងញប់ញ័រ
សម្បវកាវបា ការវត្កាធញប់ញ័រ
បដ្ិឃាវតា ការគ្ុាំគ្ួ្តប
បដ្ិេិវោវធា ការខ្ឹងតប
បវកាវបា ការវត្កាធខាល្ាំង
វោវោ ការត្បទូសត
បវោវោ ត្បទូសតតប
េិតតស្ស ព្្បតតិ ការខ្ូេេិតត
េណឌិកកាំ ោពន្េិតតកាេ

វកាវធា ការវត្កាធ
កុជ្ឈិតតតាំ ោពន្េិតតខ្ឹង
ទុស្សនា អាការត្បទូសត
ព្្បតតិ វសេកតីេិនាស
ព្្បជជិតតតាំ ោពន្េិតតេិនាស
សុវោវបា ការវពាលពាក្យអសុវោោះ
សម្បវោវោ ការត្បទូសតត្គ្ប់យ ្ង
មវនាបវោវោ ការត្បទូសតន្េិតត
កុជ្ឈនា ការខ្ឹង
ព្្បជជនា អាការេិនាស
េិវោវធា ការខ្ឹង
អ្តតម្តា េិតតស្សការតូេេិតត
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៩ - ឥសាចចតសិក្ 
ឥសបសត្ីត្ិ = ឥសបោ វ ម្ោះថា ឥសាា វត្ពាោះ ឫស្្ ឬ ត្េប្ណ្។
ឥសាា វ្ោះត្េប្ណ្គ្ន្ មិ្ឲ្យអនកដ្នទបា្ោភសកាក្រៈ វសេកតីវគ្រព
វសេកតីោប់អា្ ្ិងការបូជាជាវដ្ើម។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសឥ់សា
១ - បរសម្បតតិ្ាំ ឧស្សយ្លកខណា ោ្ការត្េប្ណ្សម្បតតិ(អវីប្ដ្លលែ) 

របស់អនកដ្នទ ជាលកខណៈ
២ - តវតថេ អ្ភិរតិរោ ោ្ការមិ្វត្តកអរកនុងសមប្តតិ

របស់អនកដ្នទ ជាកិេច
៣ - េិមុខ្ោេបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការប្បរមុខ្វេញ ជាអាការត្បាកដ្
៤ - បរសម្បតតិបទោឋ្នា ោ្សម្បតតិអនកដ្នទ ជាវហតុជិត ។



3/7/2023 174

ឥសបសត្តី្ិ ឥសបោ អញ្ញ- សមបបត្បយសុបសយូលកខណា

ត្ថា បរសមបបត្តោិ- នភិរត្រិសា ត្រោ
វិមុខបចចបុដ្ឋបោ, បរសមបបត្តបិទដ្ឋបោ ។

ោ ធមមជាត្ិ ធមមជាតិណា ឥសបសត្ិ អាេត្េប្ណ្ ឥត្ិ វត្ពាោះវហតុវនាោះ ោ ធមម
ជាត្ិ ធមមជាតិវនាោះវ ម្ោះថា ឥសបោ។ ឥស្ាវនាោះឯង សមបបត្បយសុបសយូលកខណា
ោ្ការត្េប្ណ្្ឹងត្ទព្យអនកដ្នទជាលកខណៈ។ ត្ថា វត្ៅពីវនាោះ បរសមបបត្តោិន
ភរិត្រិសា ោ្ការមិ្វត្តកអរកនុងសម្បតតិរបស់អនកដ្នទជាកិេច ។ ត្រោ វមិខុបចចបុ
ដ្ឋបោ ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្វយគ្េេរវោយោពង្កមុខ្វេញពីសម្បតតិ
របស់អនកដ្នទវនាោះ ។ បរសមបបត្តបិទដ្ឋបោោ្សម្បតតិរបស់អនកដ្នទ ជាវហតុជិត ។
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លក្ខណៈ - កាលវ ើញបុគ្គលដ្នទ ោ្ត្ទព្យសម្បតតិកិតតិយសវករតិ៍វ ម្ោះ
វោយអាំណាេបុណ្យចាស់ប្ដ្លវគ្បា្វធវើវហើយវនាោះ មិ្ោ្ការសប្ាយ
រីកោយ្ឹងបុគ្គលវនាោះ សោេៈដ្ូេបា្វរៀបោប់វ្ោះជាលកខណៈរបស់ឥស្ា 
(ត្េប្ណ្) ។ 
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រស បចចបុ្បដ្ឋា ន បទដ្ឋា ន- វត្ៅពីវនាោះ ោ្ការមិ្វត្តកអរកនុងសម្បតតិ
របស់អនកដ្នទជាតនួាទី ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្លប់ញ្ញ្វយគ្េេរ ថា
វោយោពង្កមខុ្វេញពីសម្បតតិរបសអ់នកដ្នទវនាោះ ោ្សម្បតតិរបស់អនក
ដ្នទជាចហតុជ្ិត ។ សប្បុរសោាំងឡាយប្ដ្លោ្ម្ុទិតា វៅវពលប្ដ្លវ ើញ
បុគ្គលណាោន្ក់ ោ្ការដ្ល់ត្ពមវោយអវីមយួប្តងោ្វសេកតីរីកោយ ប្ដ្ល
ប្តងប្តផទយុពី ឥស្ា ប្ដ្លប្តងវធវើមុខ្វេៀេពីការដ្ល់ត្ពម្ូេសម្បតតិណាមួយ
របស់អនកដ្នទ ។ (តាមវសេកតីខាងវលើវ្ោះឥសាា គ្ឺជាធម៌ប្ដ្លោ្សម្បតតិ
របស់អនកដ្នទជាអារមមណ៍ ដ្ូវេនោះត្តូេចាាំថាោ្ពហិទធធម៌ប៉ុវណ្្ាោះជាអារមមណ៍)
។
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១០ - ម្ចឆរិយចចតសិក្ 
មចឆរសបស ភារវា = មចឆរយិំោេៈន្បុគ្គលអនកកាំណាញ់វ ម្ោះថាមេឆរិយៈ ។
ចយជ្នា អធិប្ាាយថា៖ ធមមជាតិប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅវោយអាការៈថា វសេកតី
អោច្រ្យវ្ោះ េូរកុាំោ្ដ្ល់ពកួជ្ដ្នទ វសេកតីអោច្រ្យវ្ោះ េូរោ្ដ្ល់វយើង
ប៉ុវណា្្ោះ។ ដ្ូវេនោះ វ ម្ោះថា ម្ចឆរិយៈ។

* បណឌិតគ្ប្បីវ ើញមេឆរិយៈថា ជាវសេកតីពិការរបស់េិតត ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសម់្ចឆរិយៈ
១ - លោធ្្ាំ វា លភិតពាវ្្ាំ អតតវនា សម្បតតី្ាំ ្ិគ្ូហលកខណាំ ោ្ការបិទបាាំង

សម្បតតិរបស់ខ្លួ្ប្ដ្លបា្វហើយ ឬប្ដ្លគ្ួរបា្ ជាលកខណៈ
២ -តាសាំវយេ បវរហិ ោធារណោេអកខមិ្រសាំ ោ្ការមិ្វពញេិតតកនុងការ

ឲ្យសម្បតតិរបស់ខ្លួ្វៅជាោធារណៈដ្ល់ជ្ដ្នទ ជាកិចច
៣ - សាំវកាេ្បេចុប្បោឋ្្ាំ ោ្ការវធវើមុខ្ត្កញ៉ូេ ឬមិ្វអើវពើ ជាអាការប្រាកដ
៤ - អតតវនា សម្បតតិបទោឋ្្ាំ ោ្សម្បតតិរបស់ខ្លួ្ ជាចហតុជ្ិត។
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មចឆរភារវា មចឆរិយំ, សមបបត្តិគូហលកខណំ
សាធារណកខមរស,ំ សរ្កបចនុបដ្ឋបនកំ
កដុកញ្ចុកភារវាប,ិ សសមបបត្តិបទដ្ឋបនំ ។

មចឆរភារវា រីោេៈន្វសេកតីកាំណាញ់ មចឆរិយំ វ ម្ោះថា ម្ចឆរិយៈ។ សមបបត្តិគហូ
លកខណំ ោ្ការោក់កាំបាាំង្ូេសម្បតតិរបស់ខ្លួ្ជាលកខណៈ។ សាធារណកខម
រសំ ោ្ការមិ្អាេត្ោាំ្ូេការទូវៅដ្ល់អនកដ្នទកនុងសម្បតតិរបស់ខ្លួ្ជាតួនាទី។
សរ្កបចន ុបដ្ឋបនកំ ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថាជាធម៌
រួញោផង កដុកញ្ចុកភារវាបិ សមូ្បីោេៈន្ការញ ្ាំងេិតតរួញោដូ្េជាការទទួលរស
លវីងហឹរជាវដ្ើម ។ ឧបដ្ឋបនកំ ជាអាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរផង
សសមបបត្តិបទដ្ឋបនំោ្សម្បតតិរបស់ខ្លួ្ ជាចហតុជ្ិត ។
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លក្ខណៈ សមបបត្តិគូហលកខណំ ោ្ការោក់បាាំង្ូេសម្បតតិរបស់
ខ្លួ្។ ោ្វសេកតីថា របស់ប្ដ្ល្ងឹវកើតវ ើងដ្ល់អញ របស់ប្ដ្លអញបា្
វហើយកតី ្ិងរបស់ប្ដ្លដ្េូ្ងឹរបស់អញ សូមកុាំវកើតដ្ល់អនកដ្នទ វកើតដ្ល់
អញប្តម្្ ្ង វ្ោះគ្ឺសោេៈជាលកខណៈរបស់មេឆរិយៈ ។
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រស បចចុប្បដ្ឋា ន : ោ្ការមិ្អាេត្ោាំ្ូេោពទូវៅដ្ល់អនកដ្នទកនុងសម្បតតិ
របស់ខ្លួ្ជាតួនាទី ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌រួញ
ោផង ោេៈន្ការញ ្ាំងេិតតរួញោដ្ូេជាការទទួលរសលវីងហឹរជាវដ្ើម ។ ត្បសិ្វបើ
មិ្ោកក់ាំបាាំង្ូេត្ទព្យសម្បតតិរបស់ខ្លួ្វទ វៅវពលប្ដ្លោក់ទ្ឹងោធារណៈ
ត្បវយជ្៍េិញ គ្ឺោ្ការមិ្អាេត្ោាំបា្ ជាតួនាទី ោ្្័យថា មិ្អាេវធវើការប្េក
រំប្លកឲ្យអនកដ្នទវត្បើត្បាស់ជាមួយខ្លួ្បា្វ ើយ។ វហើយោ្អាការៈប្រាកដ ថាជា
ធម៌ប្ដ្លប្តងប្តរួញោ កនុងការពាក់ព័្ធ្ឹងអនកដ្នទ វោយការលោះសម្បតតិត្ទព្យរបស់
ខ្លួ្ ោ្ការប្េករំប្លក ឬវធវើោ្ជាវដ្ើមផង ្ិងជាធម៌ប្ដ្លរួញោោាំងកាយ ្ិងេិតត
វៅវពលបា្វ ើញអនកសុាំ វត្បៀបដ្ូេជាបុគ្គលប្ដ្លទទួលោ្្ូេអាហារប្ដ្លរស
ហឹរ្ិងលវីងជាវដ្ើម ។
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ម្ចឆរិយៈ ៥ យ៉ា ង 
១ - អាវាសមេឆរិយាំ វសេកតីកាំណាញ់អាវាស
២ - កុលមេឆរិយាំ វសេកតីកាំណាញ់ត្តកូល
៣ - ោភមេឆរិយាំ វសេកតីកាំណាញ់ោភ
៤ - េណណមេឆរិយាំ វសេកតីកាំណាញ់េណណ(ពណ៌សម្បុរ្ិងវសេកតីសរវសើរ)
៥ - ធមមមេឆរិយាំ វសេកតីកាំណាញ់ធម៌(បរិយតតិធម៌ ្ិងបដ្ិវេធធម)៌
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១១ - ក្កុ្កុចចចចតសិក្ 
កុកត្សបស ភារវា បវត្តនិមិត្តំ = កុកេចចំ ោេៈ គ្ឺ្ិមិតត ជាទីត្បត្ពឹតតវៅ
ន្កមមប្ដ្លបណឌិតវខ្ពើម វ ម្ោះថា កុកកុចចៈ។
កុកកុចចៈ វ្ោះ ជាកងវលេ់ិតត វោយត្បារពធកមម គ្ឺទេុចរិតប្ដ្លវធវើវហើយ្ិង
សុេរិតប្ដ្លមិ្បា្វធវើ ជាកមមប្ដ្លបណឌិតសែប់។
* គ្ប្បីវ ើញកុកកេុចៈវ្ោះ ដ្ូេម្ុស្សជាោសៈ ប្ដ្លមិ្អាេត្បត្ពតឹតតាមទាំវ្ើង
េិតតខ្លួ្។
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ម្យួនយ័ចទៀត- កុចឆិត្ំ កត្ំ, កុកត្ំ ប្ត្បថា កត្ំ រីអាការៈ កុចឆិត្ំ ដ្៏គ្ួរឲ្យ
វខ្ពើម កុកតាំ វ ម្ោះថា កុកត្ (អាការៈគ្ួរឲ្យវខ្ពើម)។ វៅវពលប្ដ្លវយើងពិចារណា្ូេ
វោសន្ទុេចរិតប្ដ្លខ្លួ្បា្វធវើវហើយឬវៅវពលប្ដ្លខ្លួ្បា្ទទួល្ូេផលអាត្កក់ន្
ទុេចរិតវនាោះ អាការៈន្េិតតថា“ខ្្ុាំបា្ត្ជុលវធវើទុេចរិតវនាោះ"ក៏ត្បាកដ្វ ើង។ វៅវពលប្ដ្ល
វយើងោ្ត្ទព្យសម្បតតិវត្េើ្ កាលវៅពីវកមងោ្សុខ្ោពលែ មិ្បា្វធវើបុណ្យឯណា
្ីមួយដ្ល់វពលចាស់វៅ សុខ្ោពធាល្ក់េុោះ អាការៈរបស់េិតតប្ដ្លថា “អញមិ្បា្វធវើ្ូេ
សុេរិត" ក៏ត្បាកដ្វ ើង។ អាការៈវនាោះឯង ជាអាការៈប្ដ្លមិ្អាេវធវើ្ូេអាំវពើទុេចរិតប្ដ្ល
បា្វធវើវហើយ្ិងសុេរិតប្ដ្លមិ្ោ្់បា្វធវើឲ្យសវត្មេបា្វនាោះវទ ជាអាការៈប្ដ្លអនក
ត្បាជ្ោាំងឡាយគ្ួរវខ្ពើម វទើបវ ម្ោះថា កុកត្ ។
វៅវពលប្ដ្លអាការៈវនាោះឯង ត្បាកដ្វ ើង វសេកតីវៅត្ត្កហាយកនុងេិតត ក៏វកើតវ ើង

វត្ពាោះវហតុវនាោះឯង វទើបវគ្វៅអាការៈវនាោះថា វសេកតីវៅត្ត្កហាយជាខាងវត្កាយ ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសក់្កុ្កុចចៈ
១ - បចាច្្ុតាប្លកខណាំ ោ្ការវៅត្ត្កហាយេិតតជា

ខាងវត្កាយ ជាលកខណៈ
២ - កតាកតា្ុវោេ្រសាំ ោ្ការកវៅវរឿយៗកនុងអាំវពើបាបប្ដ្លវធវើវហើយ 

្ឹងបុណ្យប្ដ្លវៅមិ្ោ្់បា្វធវើ ជាកិេច
៣ - េិប្បដ្ិោរបេចុប្បោឋ្្ាំ ោ្ការោត្យវត្កាយ ជាអាការត្បាកដ្
៤ - កតាកតបទោឋ្្ាំ ោ្បាបប្ដ្លវធវើវហើយ ្ិងបុណ្យប្ដ្លមិ្ោ្់

បា្វធវើ ជាវហតុជិត។
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កុកត្ភារវា កុកេចុចំ កុចឆិត្កិរិោថវា
បចាឆបនុោបនលកខណំ អនុរសាចនរសកំ
វិបបបដិសារុបដ្ឋបនំ កោកត្បទដ្ឋបនំ ។

កុកត្ភារវា រីវហតុវកើតន្េិតតប្ដ្លោ្វ ម្ោះថា កុកត អថ វា ឬថា កុ
ចឆិត្កិរោិ រីកិរិយគ្ួរវខ្ពើម កុកេចុចំ វ ម្ោះថា កុកកុចចៈ។ បចាឆបនុោបលកខ
ណំ ោ្ការវៅត្ត្កហាយជាខាងវត្កាយ ជាលកខណៈ។ អនុរសាចនរសកំ
ោ្ការត្ពួយបារមភវរឿយៗជា កិចច។ វិបបបដិសារុបបបទដ្ឋបនំ ោ្អាការៈត្បាកដ្
វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរ វោយោពជាអនកោ្វិប្ាបដិសារៈ កោកត្ប
ទដ្ឋបនំ ោ្ទុេចរិតប្ដ្លខ្លួ្បា្វធវើវហើយ ្ិងសុេរិតប្ដ្លខ្លួ្មិ្ោ្់បា្វធវើ
វហើយ ជាចហតុជ្ិត ។
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បដ្ឋា ន : កោកត្បទដ្ឋបនំ ោ្ទេុចរតិប្ដ្លបា្វធវើវហើយ្ិងសេុរិត
ប្ដ្លមិ្ោ្់បា្វធវើជាវហតជុិត ។ កត្ បា្ដ្ល់ទេុចរិតប្តប៉ុវណា្្ោះ អកត្
បា្ដ្ល់សុេរិតប្តប៉ុវណ្្ាោះ ោ្្យ័ថា ោ្ទុេចរតិប្ដ្លបា្វធវើវហើយ ្ិង
សុេរិតប្ដ្លមិ្ោ្់បា្វធវើជាវហតុជិត ។ ជួ្កាលសោគ្ល់្ូេសុេរិតថាជា
ទុេចរិត វត្កាយពីបា្វធវើ្ូេសុេរិតវោយសោគ្ល់ថាជាទុេចរិតកតី ្ិងវធវើ្ូេទុេចរិត
វោយសោគ្ល់ថាជាសុេរិតកដី ក៏អាេោ្កុកកេុចៈវកើតវ ើងប្ដ្រ ដ្ូេប្ដ្លបា្
ព្្យល់កនុងអដ្ឋោលិ្ីថា ៖
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«កុកេុចចៈ» វ្ោះ នាកាលកិរិយត្បត្ពឹតតក្លងប្ដ្លខ្លួ្បា្វធវើវោយោេៈន្
កិរិយសោគ្ល់ថា ជាវោសកនុងទីប្ដ្លមិ្ប្ម្ជាវោសយ ្ងដ្វូេនោះថា អាំវពើលែ
(កលបាណំ) អាតាម្អញមិ្បា្វធវើវហើយវទវតើ អាំវពើមិ្ោ្វោសឲ្យផល
ជាសុខ្ (កុសលំ) អាតាម្អញមិ្ បា្វធវើវហើយវទវតើ អាំវពើប្ដ្លអាេការពារ
ពីវសេកតភី័យខាល្េ (ភិរុោតបណ)ំ អាតាម្អញមិ្ បា្វធវើវហើយអាំវពើអាត្កក់ (បា
បាំ) អាតាម្អញបា្វធវើវហើយ អាំវពើអាត្កក់ដ្៏វត្គ្តត្គ្ត(លុទទំ) អាតាម្អញបា្
វធវើវហើយ ទវងវើប្ដ្លអាេឲ្យផលអាត្កក់ (កពិ្វសំ) អាតាម្អញមិ្បា្វធវើ
វហើយ ក៏រប្មងវកើតបា្វត្ពាោះវហតុណា....។



3/7/2023 189

១២ - ថើនចចតសិក្
ថនីោ = ថនីំ វសេកតីរួញោ វ ម្ោះថា ថី្ៈ ។។ ថី្ៈ វ្ោះគ្ប្បី

វ ើញថា ជាធម៌វបៀតវបៀ្េិតត ឲ្យថយចាក អារមមណ៍ ឬជាសោេធម៌ត្គ្ប
សងកត់េិតត វធវើឲ្យេិតតថយកោល្ាំង ។

ថយិត្តី្ិ ថនិំ ោម, ថនីំ ោម វ ម្ោះថា ថីនៈ ឥត្ិ វត្ពាោះអតថថា
ថីយត្ិ រប្មងវង្កងុយ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបស ់ថើនៈ
១.អ្ុស្ាហ្លកខណាំ ោ្ការមិ្ឧស្ាហ៍ (ឬមិ្អង់អាេ)

ជាលកខណៈ
២.េីរិយេិវនាទ្រសាំ ោ្ការកាំចាត់បង់្ូេការព្្យមជាកិេច
៣.សាំសីទ្បេចុប្បោឋ្្ាំ ោ្ការរួញោន្េិតត ជាអាការត្បាកដ្
៤.អរតិេិជមភិកាទីសុ អវយ្ិវោម្សកិារបទោឋ្្ ាំ ោ្អវយ្ិវោម្សិ
ការៈ កនុងការមិ្វត្តកអរ ្ិងការោប្រកជាវដ្ើម ជាវហតុជិត ។
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ថីយត្ីត្ិ ថីនំ ោម អនុសបោហនលកខណំ
វីរិោវរោទនរសំ សំសីទបចចុបដ្ឋបនំ ។

ថិនំ ោម វ ម្ោះថា ថី្ៈ ឥត្ិ វត្ពាោះអតថថា ថីយត្ិ រប្មងវង្កងក់ អនុ
សបោហនលកខណំ មិ្ោ្វសេកតីឧស្ាហ៍ ជាលកខណៈ ។ វិរិោវរោ
ទនរសំោ្ការេោច្ត់បង់្េូេិរិយៈ ជាកិេច ។សំសីទនបចចបុបបដ្ឋបនំោ្
អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាសោេៈរួញថយ ។
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លក្ខណៈ ជាវដ្ើម អនុសបោហនលកខណំ មិ្ោ្វសេកតីឧសា្ហ៍
ជាលកខណៈ។ វីរិយៈ ោ្សោពឧស្ាហ៍ គ្ឺត្បឹងប្ត្បងខាល្ាំង េាំប្ណកឯ ថីនៈ
ោ្សោពោថយ។ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចានោ្ះ ោ្ការវកើតវ ើងវត្បៀបដ្ូេជាសងកត់
សងកិ្េតិតមួយអវ្លើវោយសម្បយុតតធម(៌វេតសិក) មិ្ឲ្យោ្វីរិយៈ គ្ឺវសេ
កតីត្បឹងប្ត្បងវកើតវ ើងបា្។ វីរិោវរោទនរសំ ោ្ការកោច្ស់បង់្ូេេីរ
យៈ ជាកិចច ។ សំសីទបចចុបបបដ្ឋបនំ ោ្អាការៈប្រាកដដ្ល់បញ្ញរ្បស់
វយគ្េេរថា ជាសោេៈរួញោ ។
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១៣ - ម្ិទធចចតសិក្
មិជ្បឈនោ = មិទធ វសេកតីវង្កងុយ វ ម្ោះថា មិទធ។មិទធៈវ្ោះ ជាសោេៈវធវើ
ឲ្យេិតតោទ្ក់វសទើរ ខ្ជិល ងងុយវដ្កោង្បជាវដ្ើម ។
រមរធត្ីត្ិ មិទធំ ោម, មិទធំ ោម វ ម្ោះថា ម្ិទធ ឥត្ិ វត្ពាោះអតថថា
រមរធត្ិ អាេោោាំង្ូេវេតសិកោាំងឡាយមិ្ឲ្យរឹងោាំ ។
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ថីនៈ វត្បៀបដ្េូជាការសងកត់សងកិ្េិតត មិទធៈ េិញក៏ោ្ការសងកតស់ងកិ្មិ្
ឲ្យវេតសិកោាំងឡាយោ្វសេកតីត្បឹងប្ត្បងកនងុការង្រវនាោះៗប្ដ្រ ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសម់្ទិធៈ
១ - អកមមញ្ញតា លកខណាំ ោ្ោពមិ្គ្ួរដ្ល់ការង្រ(មិ្រហ័សរហួ្) 

ជាលកខណៈ
២ - ឱ្យហរសាំ ោ្ការបិទបាាំងសហជាតធម ៌ជាកិេច
៣ - លី្តាត្បេចុប្បោឋ្្ាំ ោ្ការោថយ (រួញោ ងងុយវង្កងក់) ជា

អាការត្បាកដ្
៤ - អរតិេិជមភិកាទីសុ អវយ្ិវោម្សិការបទោឋ្្ាំ ោ្អវយ្ិវោម្សិ
ការៈ កនុងការមិ្វត្តកអរ ្ិងការោប្រកជាវដ្ើម ជាវហតុជិត។
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រមរធត្ីត្ិ មិទធំ ោម អកមមញ្ញត្តលកខណំ
ឱនយហរសំ លីនរោតប បដ្ឋបនំបិ បចលាយិោ ។

មិទធំ ោម វ ម្ោះថា មិទធៈ ឥត្ិ វត្ពាោះអតថថា រមរធត្ិ អាេោោាំង្ូេ
វេតសិកោាំងឡាយមិ្ឲ្យរឹងោាំ។ អកមមញ្ញត្តលកខណំ ោ្ការមិ្រឹង
ោាំកនុងកមមជាលកខណៈ។ ឱនយហរសំ ោ្ការេង្ូេេិញ្ញ្ណ ្ិងោវ្រោាំង
ឡាយ ជាកិេច។ លីនត្តឧបដ្ឋបនំ ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្លប់ញ្ញ្របស់
វយគ្េេរវោយោពជាអនករញួោ។ បចលាយិោបិ សូម្បីកិរិយវង្កងក់
ឧបដ្ឋបនំ វ ម្ោះថាជាអាការៈត្បាកដ្ ។
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លកខណៈ  អកមមញ្ញត្តលកខណំ ោ្ការមិ្រឹងោាំកនុងកមមជាលកខណៈ
រស- ឱនយហរសំ ោ្ការេង្ូេេិញ្ញ្ណ្ិងោវ្រោាំងឡាយតនួាទី។ វៅ

វពលប្ដ្លមិទធវកើតវ ើង វធវើឲ្យការវង្កងុយវកើតវ ើងវទើបមិ្ អាេកា្យ់ក
្ូេអារមមណ៍ណាមួយ យ ្ងរហ័សរហួ្បា្វ ើយ ។ វទើបេិថីេតិតវកើតវ ើងតិេ
តួេ វត្ពាោះោ្ការធាល្ក់កា្់ភេងគយ ង្វត្េើ្ប្តម្្  ្ង កិរិយវកើតវ ើងវត្បៀបដ្េូ
ជាបិទបាាំង្ូេេកខុោវ្រ្ិងេកខុេិញ្ញ្ណជាវដ្ើម ជាតួនាទីរបស់មិទធៈ(លកខណៈ
្ិងរសវ្ោះដ្ូេគ្ន្្ឹងថីវ្ោះប្ដ្រ) ។



3/7/2023 198

បេចុបដ្ឋបន- លីនត្តឧបដ្ឋបនំ ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្លប់ញ្ហ្របស់
វយគ្េេរវោយោពជាអនករញួោ បចលាយិោបិ សូម្បីរីកិរិយវង្កងុយ
ជាឧបោឋ្្ ។ េាំប្ណកឯបេចុប្បោឋ្្ គ្ឺផលរបស់មទិធៈ ោ្័យថា វពលប្ដ្ល
មិទធៈវកើតវ ើង ផលគ្ឺកិរយិវង្កងុយ ក៏វកើតវ ើងប្ដ្រ ។ ថីនមទិធៈ វ្ោះ
ប្តងប្តវកើតវ ើងវៅវពលវរៀបវគ្ងលក់្ឹងវពលវត្កាកពីដ្ាំវណកថមីៗ របស់
បុថជុជ្ ្ិងវសកខោាំឡាយ វៅវពលប្ដ្លវដ្កលក់យ ្ងស៊ប់ ថីនៈម្ិទធៈ ប់
វកើត េិបាកេិតតប្ដ្លជាភេងគប៉ុវណា្្ោះវកើតវ ើង ។
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ការសឹង្របស់្ព្ះអរហនែោាំង្ឡាយ
េាំប្ណកឯត្ពោះអរហ្តោាំងឡាយវៅវពលវរៀបសឹងលក់ ោ្ការេោុះថយពី

អារមមណ៍វនាោះៗ ោងកាយមិ្ សូេត្ស ោះហត់វ្ឿយ ្ឹងោ្កោល្ាំងេុោះថយ
វទើបភេងគេិតតប៉ុវណា្្ោះវកើតវ ើង មិ្ោ្ថី្ មិទធៈកនុងេាំប្ណកខាងវដ្ើម ្ិង
ខាងេុងវ ើយ ។ ពិតប្ម្វហើយ ដ្ល់វពលមួយ មិ្ត្តឹមប្តវសេកតីវ្ឿយ
ហត់ ្ិងត្ទុឌវត្ោមរបស់ោងកាយវទ សូម្បីរុកខជាតិោាំងឡាយោ្វដ្ើមវ ើ
ជាវដ្ើម ក៏ោ្វសេកតីត្ទឌុវត្ោមប្ដ្រ វទើបដ្ល់វេោោត្តីវដ្ើមវ ើោាំងវនាោះ
ត្បត្ពឹតតដ្ូេជាការសត្ោកប្ដ្រ ។
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ថីនៈ ្ិង ម្ិទធៈ វេតសិកោាំង ២ វ្ោះ ត្បកបជាមួយ្ងឹេតិតប្ដ្ល
ជាសសង្ហ្រិកៈ ៥ ដ្ួង គ្ឺ កនុងវោភមូលេិតត ៤ ្ិងវោសមូលេតិត ១
។ វេតសិកោាំង ២ វ្ោះ វកើតរមួគ្ន្ជា្ិេច វោយវត្បៀប ថី្ៈ ដ្ូេ អ
ណាត្តវភលើង មិទធៈ ដ្ូេព្លឺ វបើវភលើងធាំ ព្លកឺ៏េ្ាស់ វបើវភលើងតូេ ព្លឺក៏អ្់
ថយេុោះ។

ភាព្ចផាសងោនារោង ថីនៈ និងម្ិទធៈ
ថីនៈ ោ្ោពមិ្គ្ួរដ្ល់ការង្រន្េិតត ជាលកខណៈ ។
ម្ិទធៈ ោ្ោពមិ្គ្ួរដ្ល់ការង្រន្កាយ (នាមកខ្ធ ៣ ោ្វេទនា
ជាវដ្ើម)ជាលកខណៈ ។
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១៤ - វិចិកិចាឆ ចចតសិក្
វេនត្ថៈ សភាវំ វចិិនរោតប កិចចត្ិ កិលមត្ិ ឯោោត្>ិ

វិចិកិចាឆប។ រោ សភារវា រសីោេៈណា វិចិនរោតប កាលគ្ិតពិចារណា
សភាវំ ្ូេសោេៈ រសា សភារវា រីសោេៈវនាោះ កិចចត្ិ កិលមត្ិ
រប្មងលាំបាក ឯោយ វោយសោេៈវ្ោះ ឥត្ិ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ វិចិកិចាចប
វ ម្ោះថា វិចិកិចាឆប (សោេៈជាវហតុរឹតប្តគ្ិតរឹតប្តលាំបាក)។
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មួយន័យចទៀត្ : ចិកិចឆនំ>ចិកិចាឆប, វិគោ ចិកិចាឆប>វិចិកិចាឆប។
ចិកិចឆនំ រីការព្្បាលវោយថាន្ាំគ្បឺញ្ញ្ ចិកិចាឆប វ ម្ោះថា េិកិចាឆ្ វគិោ
រីធម៌ប្ដ្លត្បាសចាក ចិកចិាឆប ពីការព្្បាលវោយថាន្ាំគ្ឺបញ្ញ្ វិចិកចិាឆប
វ ម្ោះថា េិេិកិចាឆ្ ។ វៅវពលប្ដ្លវកើតវសេកតីសងស្័យកនុងត្ពោះពទុធោាំងឡាយ
ជាវដ្ើម ការព្្បាលវោយថាន្ាំគ្ឺបញ្ញ្វដ្ើម្បីកោច្ត់បង់្ូេវសេកតីសងស្័យវនាោះ
ពិតជាលាំបាកខាល្ាំង ប្តពុាំោ្្័យថា ព្្បាលពុាំបា្វនាោះវទ ។
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គ្តា ចកិិ្ចាា តិ = វចិកិិ្ចាា វ ម្ោះថា េិេិកិចាឆ្
វត្ពាោះអតថថាោ្វសេកតីពតិកនុងេិតតវៅត្បាស
វហើយ បា្ដ្ល់វសេកតីសង្សយ័ ៨យ ្ង គ្ឺ ៖
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១ - ពុវទធ កងខតិ សង្ស័យកនុងត្ពោះពទុធ
២ - ធវមម កងខតិ សង្ស័យកនុងត្ពោះធម៌
៣ - សវង្ឃ កងខតិ សង្ស័យកនុងត្ពោះសង្ឃ
៤ - សិកាខ្ កងខតិ សង្ស័យកនុងសិកាខ្
៥ - សង្ស័យកនុងអតីតធម៌ (សង្ស័យកនុង ខ្្ធ ធាតុ អាយត្)
៦ - សង្ស័យកនុងអនាគ្តធម(៌សង្ស័យកនុង ខ្្ធ ធាតុ អាយត្)
៧ - សង្ស័យកនុងអតីតធម៌ ្ិងអនាគ្តធម៌
៨ - សង្ស័យកនុងបដ្ិេចសមបុ្ាទ ឬ ឥទប្បេចយតា គ្ឺធមមជាបេច័យ។
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លកខណាទិេត្ុកកៈវេិិកិច្ឆប
១ - សាំសយ្លកខណា ោ្ការសង្ស័យ ជាលកខណៈ
២ - កម្ប្រោ ោ្ការញប់ញ័រ(វឃាល្ងឃាល្ាំង ោទ្ក់វសទើរ)ជាកិេច
៣ - អេិ្ិេឆយបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការេិ្ិេឆ័យមិ្ោេ់ជាអាការត្បាកដ្
អវ្កសគ្ហ បេចុប្បោឋ្នា វា ឬោ្ការកា្់យកេាំប្ណកប្តម្្  ្ងមិ្បា្

ជាអាការត្បាកដ្
៤ - អវយ្ិវោម្សិការបទោឋ្នា ោ្អវយ្ិវោម្សិការៈ

ជាវហតុជិត។
* គ្ប្បីវ ើញថា េិេិកិចាឆ្វ្ោះ ជាធមមជាតិវធវើ្ូេវសេកតីអ ត្ោយដ្ល់ការត្បតិបតតិត្តឹមត្តូេ
តាមធាំម៌។
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លកខណៈ សោេៈប្ដ្លោ្លកខណៈវកើតវ ើងមិ្ោេ់វត្សេកនុង
អារមមណប៍្តមួយ វ ម្ោះថា សាំសយៈ ដ្ូេប្ដ្លោ្េេ្តថថា សំសបបបន
វរសន រសត្ិ បវត្តត្តី្>សំសរោ ប្ត្បថា រោ សភារវា រីសោេៈ
ណា រសត្ិ រប្មងវដ្ក រសត្ិ គ្ឺថា បវត្តត្ិ រប្មងត្បត្ពឹតតវៅ សំសបបបន
វរសន វោយអាំណាេន្ការញបញ់័រ ឥត្ិ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ រសា សភា
រវា រឺសោេៈវនាោះឯង សំសរោ វ ម្ោះថាសាំសយៈ ។
ការគ្ិតពីវ្ោះពីវនាោះថា “វតើយ ្ងវនាោះប្ម្វទ វតើយ ្ងវ្ោះប្ម្វទ វតើពិត ឬ

ក៏មិ្ពិតវទ ជាវដ្ើម" វោយមិ្តាាំងោាំកនុងអារមមណ៍ប្តមយួ វ ម្ោះថា កម្ាបនៈ
(វសេកតីញប់ញ័រ) ។



3/7/2023 207

បេចុបដ្ឋបន- អនិចចយឧបដ្ឋបោ ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្លប់ញ្ញ្
របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌ប្ដ្លមិ្ ោ្ការសវត្មេេតិតោេ់វត្សេ។ េិេិកិចាឆ្
វនាោះឯង ជា្ីេរណធម៌ ប្ដ្លបិទបាាំង្ូេកុសលធម៌ោាំងឡាយមិ្ឲ្យវកើតវ ើង
។ វសេកតីសង្ស័យកនុង ប្រព្ះព្ុទធ ប្រព្ះធម្៌ ប្រព្ះសងាឃ សិកាខា ខនធ ធាតុ អាយតនៈ
្ិងប្ដិចចសម្ុប្ាាទ វ ម្ោះថា វិចិកិច្ឆា ពិត។
ការសង្ស័យកនុងកេិចការង្រវផ្សងៗ ្ិងការគ្តិពិចារណា ្ិងការសិក្ាវម

វរៀ្ប្ដ្លមិ្ោ្ការេិ្ិេឆ័យោេ់ពតិ វ ម្ោះថា េិេិកិចាឆ្ប្កលងកាល្យ ប្ដ្លោោ
បាលីវៅថា បដ្ិរបូកវិចកិិច្ឆា ប្ដ្លអងគធម៌បា្ដ្ល់ អកុសលកុសលកិរិយ
ចិតតប្ាាទតាមសមគ្ួរដ្ល់ប្ុថុជ្ជន ចសកខ ្ិងអចសកខ។
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អកុសលចចតសិក ១៤

ចមាចតុកកៈ ៤

ចទចតុកកៈ ៤

ថីទុកៈ ២

ឯកវិចិកិច្ឆា ១

វោហវេតសិក ១
អហិរិកវេតសិ ១
អវនាតតប្បវេតសិក១
ឧទធេចវេតសិក ១
វោភវេតសិក ១
ទិដ្ឋិវេតសិក ១
ោ្វេតសិក ១
វោសវេតសិក ១
ឥស្ាវេតសិក ១
មេឆរិយវេតសិក ១
កុកកុេចវេតសិក ១
ថី្វេសិក ១
មិទធវេតសិក ១
េិេិកិចាឆ្វេតសិក ១

ចោតិកៈ ៣
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ចសាភណចេត្សិក ២៥
វោភណវេតសិក ជាវេតសិកប្ផនកលែ មិ្ត្បកបជាមយួ្ឹងអកសុលេតិត
១២ ្ិងអវហតុកេិតត ១៨ វទ គ្ឺត្បកបប្តជាមួយ្ងឹវោភណេិតត ៥៩ ឬ
៩១ ប៉ុវណា្្ោះ។
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ចសាភណចេត្សិក ២៥
សោធប សត្ិ ហិរី ឱត្តបបបំ អរលារភា អរោរសា ភត្ត្មជ្បឈត្តោ កាយប-
សបសទធិ ចិត្តបសបសទធិ កាយលហុោ ចិត្តលហុោ កាយមុទុោ ចិត្តបុទុ
ោ កាយកមមញ្ញោ ចិត្តកមមញ្ញោ កាយ បាគុញ្ញោ ចិត្ដបាគុញ្ញោ
កាយុជ្ុកោ ចិត្តុជ្ុកោ រចត្ិ ឯកូនវីសត្ិរម រចត្សិកា រសាភន-
សាធារណ ោម ។
វេតសិកោាំងឡាយ១៩ វ្ោះ គ្ឺសោធ្១ សត១ិ ហិរិ១ ឱតតប្បៈ១ អវោភៈ១ អវោសៈ

១ តត្តមជ្ឈតតតា១ កាយបស្សទធិ១ េិតតបស្សទធិ១ កាយលហុតា១ េិតតលហុតា១ កាយ
មុទុតា១ េិតតមុទុតា១ កាយកមមញ្ញតា១ េិតតកមមញ្ញតា១ កាយបាគ្ុញ្ញតា១ េិតតបាគ្ុញ្ញតា
១ កាយុជុកតា១ េិតតុជុកតា១ វ ម្ោះថា ចសាភនសាធារណចចតសិក ។
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ចសាភណចេត្សកិ
ដេកចេញជា៤ន័យ

១ - វោភណោធារណវេតសិក ១៩
២ - េិរតិវេតសិក ៣
៣ - អប្បមញ្ញ្វេតសិក ២
៤ - បញ្ញ្វេតសិក ១
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អធិបបាយ ចសាភណសាធារណចេត្សិក ១៩
១- សោធបចេត្សកិ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈវធវើសម្បយុតតធម៌ោាំង

ឡាយឲ្យភលឺថាល្កនុងឥោឋ្រមមណ៍ោាំងឡាយោ្ ត្ពោះពុទធជាវដ្ើម ។
សទទហត្ីត្ិ សោធប ព្ុោធបទីសុ បសារោ ធមមជាតិណា រប្មងវជឿជាក់ ប្តង
ត្ជោះថាល្ (ឬត្ទត្ទង់អារមមណ៍ទកុវោយលែ) វត្ពាោះវហតុវនាោះ ធមមជាតិវនាោះ
វ ម្ោះថា សោធ្ បា្ដ្ល់វសេកតីត្ជោះថាល្កនុងត្ពោះពុទធជាវដ្ើម។
សោធប បា្ដ្ល់ការវជឿជាក់ ឬវសេកតីត្ជោះថាល្កនុងត្ពោះពុទធ ត្ពោះធម៌ ត្ពោះសង្ឃ
កមម ផលរបស់កមម ្ិងវសេកតីថាសតវោ្កមមជារបស់ខ្លួ្។
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ចោកសននិវាស មាន្បមាណ ៤ 
១ - រូបប្បោវណា អនកកា្់យករូបជាត្បោណ
២ - វឃាសប្បោវណា អនកកា្់យកសាំវ ងជាត្បោណ
៣ - លូខ្ប្បោវណា អនកកា្់យកោពវៅហមងជាត្បោណ
៤ - ធមមប្បោវណា អនកកា្់យកធម៌ជាត្បោណ។
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លកខណាទេិត្ុកកៈរបសស់ោធប
១- សទទហ្លកខណា ោ្ការវជឿជាក់ ជាលកខណៈ
ឱកប្ប្លកខណា វា ឬោ្ការមុតោាំ ជាលកខណៈ
សម្បកខ្ទ្លកខណា វា ឬោ្ការសទុោះវៅ ជាលកខណៈ
២ -សម្បោទ្រោ ោ្ការវធវើឲ្យផូរផង់ (ត្ជោះថាល្)ជាកិេច ដ្ូេប្កេមណី

វធវើទឹកឲ្យថាល្
៣ - អកាលុស្សិយបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការមិ្លែក់កករ ជាអាការត្បាកដ្
៤ - សវទធយ្យេតថុបទោឋ្នា ោ្េតថុជាទីតាាំងន្វសេកតីវជឿជាក់ ជាវហតុជិត។
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សទទហនលកខណា សោធប បសាទនរសា ត្ថា
អកាលុសបសិយុបដ្ឋបោ សរទធយបយវត្ថុបទដ្ឋបោ ។

សោធប រីសោធ្ សទទហនលកខណា ោ្ការវជឿ ជាលកខណៈ ។
បសាទនរសា ោ្ការវធវើឲ្យភលឺថាល្ ជាកិចច ។ អកាលុសបសិយុបដ្ឋបោ
ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្លប់ញ្ញ្របស់វយគ្េេរ វោយោពជាធមម៌ិ្ោ្
ោពលែក់ ។ សរទធយបយវត្ថុបទដ្ឋបោោ្េតថុប្ដ្លគ្ួរវជឿ ជាចហតុជ្ិត ។
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លកខណៈ- សោធប រីសោធ្ សទទហនលកខណា ោ្ការវជឿជាលកខ
ណៈ] ពាក្យថា “វជឿ" ោ្្័យថាទកុេិតត មិ្ោ្វសេកតីសងស្័យកនុងត្ពោះពទុធ
ជាវដ្ើម វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះស័ពទថា សោធប វនាោះ ជួ្កាលវោកវត្បើពាកយ្ថា
សោធបធិរម្កខ ប្ដ្លប្ត្បថា “សវត្មេេតិតស៊ប់វោយការវជឿ” ។ (ប្តកនុងទី
លែប៉ុវណា្្ោះ) ។
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រស- (បសាទនរសា ោ្ការវធវើឲយ្ភលឺថាល្ជាកិេច) វត្បៀបដ្ូេជាទឹកប្ដ្ល
កាំពុងលែក់ កាលណាោក់្ ូេប្កេមណីរបស់ត្ពោះឥ្ទវៅកនុងទឹកវនាោះ វធវើឲ្យទឹក
វនាោះថាល្ ក៏ដ្ូេគ្ន្ប្ដ្រ កាលណាេិតតត្បកបវោយ សទធា ក៏វធវើឲ្យកិវលសនីវរ
ណៈោាំងឡាយវនាោះបាត់វៅ េិតតវនាោះក៏វ ើងថាល្ ។ ពាក្យថា “ថាល្“ វនាោះឯង
ោោបាលីវៅថា ប្សាទ ។ រួមលកខណៈ្ិងរស ោាំង ២ វនាោះេូលវៅ ប្ខ្មរ
វយើងវៅសោេៈវនាោះថា “សោធ្ត្ជោះថាល្" ដ្ូវេនោះ ពាក្យថា “សទធា” កនុងត្បជុាំ
ពាក្យថា “សោធ្ត្ជោះថាល្” ប្ដ្លប្ខ្មរវយើងវត្បើវនាោះ គ្ឺតាំណាងវោយ
លកខណៈ េាំប្ណកឯ ពាក្យថា “ត្ជោះថាល្” វនាោះ គ្ឺតាំណាងវោយ រស(កិចច) ។
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រស- (បសាទនរសា ោ្ការវធវើឲយ្ភលឺថាល្ជាកិេច) វត្បៀបដ្ូេជាទឹកប្ដ្ល
កាំពងុលែក់ កាលណាោក់្ូេប្កេមណីរបស់ត្ពោះឥ្ទវៅកនុងទឹកវនាោះ វធវើឲ្យទឹក
វនាោះថាល្ ក៏ដ្ូេគ្ន្ប្ដ្រ កាលណាេិតតត្បកបវោយ សទធា ក៏វធវើឲ្យកិវលស្ីេរ
ណៈោាំងឡាយវនាោះបាត់វៅ េិតតវនាោះក៏វ ើងថាល្ ។ ពាក្យថា “ថាល្“ វនាោះឯង
ោោបាលីវៅថា បោទ ។ រួមលកខណៈ្ិងរស ោាំង ២ វនាោះេូលវៅ ប្ខ្មរ
វយើងវៅសោេៈវនាោះថា “សោធ្ត្ជោះថាល្" ដ្ូវេនោះ ពាក្យថា “សទធា” ។ កនុងត្បជុាំ
ពាក្យថា “សោធ្ត្ជោះថាល្” ប្ដ្លប្ខ្មរវយើងវត្បើវនាោះ គ្ឺតាំណាងវោយ
លកខណៈ េាំប្ណកឯ ពាក្យថា “ត្ជោះថាល្” វនាោះ គ្ឺតាំណាងវោយរស (កិេច) ។
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បេចុបដ្ឋបន បទដ្ឋបន- អកាលុសបសយុបដ្ឋបោ ោ្អាការៈត្បាកដ្
វ ើង ដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរ វោយោពជាធម៌ មិ្ោ្ោពលែក់ សរទធយបយ
វត្ថុបទដ្ឋបោ ោ្េតថុប្ដ្លគ្ួរវជឿជាវហតុជិត ។ សរទធយបយវត្ថុ ោាំងឡាយគ្ឺ
ត្ពោះរត្ត្ត័យ កមម ផលរបស់កមម វោកវ្ោះ្ិងបរវោក ។ វបើតាមពាក្យខាងវលើ
វ្ោះការវជឿវលើគ្ុណត្ពោះរត្ត្ត័យ ការវជឿវលើកមមថាោ្ សតតិគ្ឺកោល្ាំងអាេ
ត្បត្ពឹតតវៅកនុងសនាត្្របស់សតវោាំងឡាយ ្ិងវជឿថាោ្ផលអាត្កក់ ្ិងផល
លែរបស់កមមវនាោះៗ វហើយត្បសិ្វបើវយើងសោគ្ល់ថាោ្អតីតជាតិ គ្ឺត្តូេប្តវជឿ
បេចុប្ប្នជាតិថាោ្ពិត ត្បសិ្វបើវជឿថាោ្បេចុប្ប្នជាតិ ក៏ត្តូេប្តវជឿថាោ្
អនាគ្តជាតិយ ្ងពិតត្បាកដ្ ។ សមតីខាងវលើវ្ោះគ្ឺជាសោធ្ពិត ។
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សោធប ដ្ូេជានដ្ កនុងការកា្់យក្ូេកុសលោាំងឡាយ ដ្ូេពុទធេេ្ៈ្កនុង
មហាេគ្គថា អបារោុ រត្ អមត្សបស ោវបោ រយ រសាត្វរោតប បមុញ្ចនតុ
សទធំ ោវ្រន្ត្ពោះ្ិពាវ្្វនាោះវបើកវហើយ សតវោាំងឡាយណាោ្វោតបោទ
សតវោាំងឡាយវនាោះេូរបវញ្ចញ្ូេសោធ្េុោះ។

សោធប ដ្េូជាត្ទព្យ កនុងការញ ្ាំងសម្បតតិោាំងឡាយឲ្យដ្ល់ត្ពម ដ្ូេត្ពោះបរមត្គ្ូ
ត្ទង់ត្តាស់ថា សទធីធ វិត្តំ បុរិសសបស រសដេំ សោធ្ជាត្ទព្យដ្៏ត្បវសើររបស់
បុរសកនុងវោក។

សោធប ដ្ូេជាពូជ កនុងការបា្ត្គ្ប់កសិផលជាអមតៈ វត្ពាោះវហតុវនាោះត្ពោះ បរម
ត្គ្ូត្ទង់ត្តាស់ថាសោធប ព្ីជ្ំ ត្របា វុដេំ សោធ្ដ្ូេត្គ្ប់ពូជ តបៈដ្ូេទឹកវភលៀង។
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សោធបព្ីរយ បង្
េលសោធ្ សោធ្វៅកវត្មើក ឬញប់ញ័រ (សោធ្របស់បុថុជជ្)
អេលសោធ្ ឬ សុបតិដ្ឋិតសោធ្ សោធ្មិ្កវត្មើក ឬតាាំងោាំស៊ប់ 
(សោធ្របស់ត្ពោះអរិយៈ)
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២ -សត្ិចេត្សិក 
សរណំ សត្ិ អសរម្មបរសា វសេកតីរឭក វ ម្ោះថា សតិ បា្ដ្ល់

វសេកតីមិ្េវងវងវភលេ ។
ម្្ ្ងវទៀតសរនតិ ឯោយ សយំ វា សរត្ិ សរណមត្តរមវ វា ឯសាត្ិ
សតិ បុគ្គលរប្មងរឭកបា្ វោយធមមជាតិវនាោះ វត្ពាោះវហតុវនាោះ ធមមជាតិវនាោះ
វ ម្ោះថា សតិ ឬ ធមមជាតិវនាោះ រប្មងរឭកបា្ខ្លួ្ឯង វត្ពាោះវហតុវនាោះ ធមម
ជាតិវនាោះ វ ម្ោះថាសតិ ឬថា ធមមជាតិវនាោះ ត្តឹមប្តជាការរឭកប៉ុវណា្ោ្ះ វត្ពាោះ
វហតុវនាោះ ធមមជាតិវនាោះ វទើប វ ម្ោះថាសតិ គ្ឺ វសេកតីរឭកបា្ ។
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សតិ រឭកដ្ឹងអាំពវីពាធិបកខិយធម៌ ៣៧ ត្បការតាមវសេកតីពិត
សតិ ោ្ការពិចារណាការសវត្មេន្ធម៌ប្ដ្លជាត្បវយជ្៍

្ិង មិ្ប្ម្ជាត្បវយជ្៍
សតិ ដ្ឹងថា ធម៌ោ្កាយទុេចរិតជាវដ្ើម មិ្ជាត្បវយជ្៍

រប្មងកាត់ប្ថយ្ូេធមប៌្ដ្លមិ្ជាត្បវយជ្៍វនាោះ
សតិ ដ្ឹងថា ធម៌ោ្កាយសុេរិតជាវដ្ើម ជាត្បវយជ្៍រប្មង

េវត្មើ្្ូេធម៌ជាត្បវយជ្៍វនាោះ
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សតិ វត្បៀបដូ្េនាយបរិនាយកប្កេរបស់វសតេេត្កពតតិ ដ្ឹង្ូេេតថុប្ដ្លមិ្ជា
ត្បវយជ្៍ ្ិងេតថុប្ដ្លជាត្បវយជ្៍ រប្មងនាាំយកេតថុប្ដ្លមិ្ជាត្បវយជ្៍
វេញវៅ ្ិងបវង្អ្្្ូេេតថុប្ដ្ល ជាត្បវយជ្៍េូលមក។

សតិ រប្មងរក្ាេិតតវេញពីអកុសលធម៌ ្ិងញ ្ាំងេិតតឲ្យត្បកបវោយកុសលធម៌
វត្បៀបដ្ូេមហាអាោត្យអនកវធវើកិេចរបស់ត្ពោះោជាឲ្យសវត្មេ សមដ្ូេត្ពោះពុទធ
េេ្ៈថា សត្ឹ ខ្វបហំ ភិកខរវសព្វត្ថិកំ វោមិ ោន្លភិកខុោាំងឡាយ
តថាគ្តវពាល ្ូេសតិថាោ្ឧបការវត្េើ្កនុងទីោាំងពួង។

សតិ គ្ឺជាវ ម្ោះន្ អប្បោទធម៌។
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លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់សត្ិ
១ - អបិោប្លកខណា ោ្ការរឭកបា្ មិ្រវេីរវាយ ជាលកខណៈ
២ - អសវោម្សរោ ោ្ការមិ្េវងវងវភលេ ជាកិេច
៣ - េិសយភមិុខ្ោេបេចុប្បោឋ្នាោ្ការត្បាថាន្េាំវពាោះអារមមណ៍(ឬោ្ការ

រក្ាទុក្ូេអារមមណ៍មិ្ឲយ្វេញអាំពីេិតត)
ជាអាការត្បាកដ្

៤ - ថិរសញ្ញ្បទោឋ្នា ោ្ការចាាំត្បាកដ្ ជាវហតុជិត
កាយទិសតិបទោឋ្នា វា ឬថាោ្សតិប្បោឋ្្ ដ្ូេជាកាយ

ជាវដ្ើម ជាវហតុជិត។
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លកខណៈ រស បេចុបដ្ឋបន- សត្ិ រីសតិ អបិលាបនលកខណា ោ្
ការមិ្ញប់ញ័រកនុងអារមមណ៍ជាលកខណៈ អសរម្មបសរសា ោ្ការមិ្េវងវង
កនុងអារមមណ៍ជាតួនាទី អារកខបចចុបដ្ឋបោ ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ញ្
របស់វយគ្េេរថាជាធម៌ោ្ការរក្ា្ូេអារមមណ៍ ។ លកខណៈរបស់សតិ ោ្
ការតាាំងវៅយ ្ងោាំកនុងអារមមណ៍មិ្ឲ្យអប្ណែតវ ើងវ លងវឃាល្ង ហាក់បីដ្ូេជា
វឃាល្កសងួតអប្ណែតកនុងទឹកផង ្ិងញ ្ាំងសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយឲ្យតាាំងោាំកនុង
អារមមណ៍ផង ។ ការប្ដ្លរលឹកជាប់ជា្ិេច្ូេអារមមណ៍វនាោះមិ្ឲ្យបាត់វៅណា
វ ម្ោះថា តួនាទរីបស់សតិ ។ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ វទើប ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើង
ដ្ល់វយគ្េេរថា ជាធម៌ប្ដ្លរក្ា្ូេអារមមណ៍មិ្ឲ្យបាត់បង់ ។
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បទដ្ឋបន- ថិរសញ្ញបបទដ្ឋបោ ោ្សញ្ញ្តាាំងវៅោាំជាថាេរៈជាវហតុជិត
។ សញ្ញវ្េតសិកោ្ការជួយជាវត្េើ្កនុងការរក្ាមិ្ ឲ្យវភលេ្ូេអារមមណ៍ន្
សតិ ។ កនុងកេិចការជាកុសលោាំងឡាយ សញ្ញ្វេតសិកកោ៏្េាំប្ណកកនងុ
ការជួយជាខាល្ាំងប្ដ្រ មិ្ប្ម្ោ្ប្តកមមមួយប៉វុណា្្ោះវទ ជាកោល្ាំងដ្លស់តិ
វដ្ើម្បីរឭកោ្់កនុងកិេចការលែរហូតដ្ល់វពលវរៀបោល្ប់។ ដ្ូវេនោះ វទើបវោក
វពាលសញ្ញ្តាាំងវៅោាំប៉ុវណា្្ោះ ជាវហតុជិតន្សតិ ។



3/7/2023 229

៣ -ហិរិចេត្សិក 
ហិរីយត្ិ កាយទុចចរិោទីហិ ជ្ិគុចឆត្ីត្ិ = ហិរិ ធមមជាតិ
ប្ដ្លវ ម្ោះថា ហិរិ វត្ពាោះអតថថា ខាម្ស គ្ឺ រវងកៀសេាំវពាោះទេុចរិត
ោ្កាយទុេចរិតជាវដ្ើម ។ ហិរិ ការខាម្ស ឬវខ្ពើមអាំវពើបាបរបស់
ខ្លួ្ឯងវត្បៀបដ្ូេបុគ្គលមិ្េង់ចាប់កា្់ដ្ុាំប្ដ្ក (មិ្វៅត)្ ប្ដ្ល
ត្បឡាក់វោយម្ទិលោ្ោមកជាវដ្ើម ។



3/7/2023 230

លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់ហិរិ
១ - បាបវតា ជិគ្ុេឆ្លកខណា ោ្ការរវងគៀសេាំវពាោះបាប ជាលកខណៈ
២ -បាបា្ាំ អករណរោ ោ្ការមិ្វធវើបាប ជាកិចច
៣ - បាបវតា សវង្ក្េ្បេចុប្បោឋ្នា ោ្ការថយចាកពីបាប ជាអាការប្រាកដ
៤ - អតតគ្រេបទោឋ្នា ោ្ការវគ្រពខ្លួ្ឯង ជាចហតុជ្ិត។
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៤ - ឱត្ែបបបចេត្សិក 
រត្ហិរយវ ឱត្តបបបត្ីត្ិ = ឱត្តបបបំ ធមមជាតិណា រប្មងប្ត្កងខាល្េេាំវពាោះ
ទុេចរិតោាំងវនាោះឯង វត្ពាោះវហតុវនាោះ ធមមជាតិវនាោះ វ ម្ោះថា ឱតតប្ាបៈ។
ឱត្តបបបៈ ការខាល្េេាំវពាោះបាប វត្បៀបដ្ូេបគុ្គលមិ្ហា ្្ចាប់ កា្់ដ្ុាំប្ដ្ក
ប្ដ្លវគ្ដ្ុតឲ្យវៅត្។



3/7/2023 232

លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់ឱត្ែបបបៈ
១ - ឧតាត្សលកខណាំ ោ្ការតក់សលុតេាំវពាោះបាបជាលកខណៈ
២ -បាបា្ាំ អករណរសាំ ោ្ការមិ្វធវើបាប ជាកិចច
៣ - បាបវតា សវង្ក្េ្បេចុប្បោឋ្្ាំ ោ្ការថយចាកបាបជាអាការប្រាកដ
៤ - បរគ្រេបទោឋ្្ាំ ោ្ការវគ្រពអនកដ្នទ ជាចហតុជ្ិត។
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ហិរិ និង្ ឱត្ែបបបៈ
ឧរភា បាបានំ ជ្ិគុចឆ ឧោតបសលកខណា កម្
រត្សំ អករណរសា ត្រោ សរ្កបចុបដ្ឋបោ
អត្តបបបរសគារវ បទដ្ឋបោត្ិ សញ្ញិោ ។

ឧរភា រីធម៌ោាំងឡាយពីរ គ្ឺ ហិរិ ្ិង ឱតតប្បៈ សញ្ញិោ ត្តូេបា្វោកដ្ឹង
កម្ តាមលាំោប់ ឥត្ិ ថា បាបានំ រជ្គុចឆឧោតបសលកខណា ោ្ការវខ្ពើម
្ិងខាលេ្ូេបាបោាំងឡាយ ជាលកខណៈ ។ រត្សំ អករណរសា ោ្ការមិ្វធវើ
្ូេបាបោាំងឡាយវនាោះ ជាកិេច ។ សរ្កបចចបដ្ឋបោ ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់
បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌រួញោ ត្រោ ពីទុេចរិតោាំងឡាយវនាោះ អត្តបបបរស
គារវបទដ្ឋបោ ោ្ធម៌គ្ឺការវគ្រពខ្លួ្ឯង ្ិងអនកដ្នទ ជាវហតុជិត ។
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បទដ្ឋបន - អត្តបបបរសគារវបទដ្ឋបោ ោ្ធមគ៌្ឺការវគ្រពេាំវពាោះខ្លួ្
្ិងអនកដ្នទ ជាវហតុជិត ។ ហិរិ ោ្ការវគ្រពខ្លួ្ជាវហតុជតិ ឱអតតប្បៈ
ោ្ការវគ្រពេាំវពាោះអនកដ្នទជាវហតុជតិ ។ វត្ពាោះអដ្ឋកថាោាំងឡាយវពាល
ថាហិរិ វត្បៀបដ្ូេជា កុលធីតា ឱតតប្ាបៈ វត្បៀបដ្ូេជាសតីោក្ោស ។
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ចសចកតីព្សិាតារថា កុលធីតាដ្៏លែប្តងប្តរក្ាត្តកូលរបសខ់្លួ្ គ្ឺវផតើមពីការ
ត្បត្ពឹតតអនាចារជាមួយបុរសដ្នទ វត្ៅពីោវ្មីរបស់ខ្លួ្ ប្ដ្លជាោច្ស់ត្តកូល
វោយការវគ្រពពូជពងស្េង្សត្តកូលរបស់ខ្លួ្ ។ ក៏ដ្េូគ្ន្ប្ដ្រ បុគ្គលអនកោ្
ហិរិ ប្តងប្ត ត្បារពធ្ូេគ្ុណរបស់ខ្លួ្ វពាលគ្ឺ ត្តកូល ោពចាស់ទុាំវោយេ័យ
ោពជាពហុស្សូត ្ិងោពកាល្ហា្ជាវដ្ើម វទើបោ្វសេកដីវខ្ពើមរវអើម ឬ ក៏
ខាម្សពអីាំវពើទេុចរិត វោយោ្ការវគ្រពខ្លួ្ឯងកនុងវគ្លគ្ាំខ្តិថា“បុគ្គលដ្ូេ
អាតាម្អញប៉ុណណឹងប្ដ្រ មិ្គ្ប្បីវធវើ្ូេអាំវពើគ្រួវខ្ពើមប្បបវ្ោះវ ើយ” ។
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បុរសោាំងឡាយ ប្តងប្តោ្ការញវញើត ្ិងភ័យខាលេ្ពីការតាាំងគ្ភ៌របស់
ន្រសតីោក្ោស ។ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ ន្រសតីោក្ោសោាំងឡាយ ប្តងប្តភ័យខាល្េពី
ការតាាំងគ្ភ៌របសខ់្លួ្ វត្ពាោះវោយការវគ្រព្ូេបុរសោាំងឡាយវនាោះ ។ ឱតតប្បៈ
ោ្ការខាល្េពីទុេចរិត វោយវសេកតវីគ្រពអនកដ្នទ វោយគ្ាំ្ិតថា “វៅកនុង
វោកវ្ោះ ោ្វទេតាោាំងឡាយោ្អារកខវទេតាជាវដ្ើម ្ិងបគុ្គលអនកោ្ឬ
ទធិោ្អភញិ្ញ្ជាវដ្ើម អាេវមើល្ូេអនកត្បត្ពតឹតអាត្កកក់នុងទោីងត្់វោយកាំបាាំង
។ អាតាម្អញវបើលួេវធវើអាំវពើកនុងទីកាំបាាំង ្ឹងត្តេូបា្វទេតា ្ិងបគុ្គលអនកោ្
ឫទធិោាំងវនាោះរិោះគ្្់ពុាំខា្” ។
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* ហិរិ ោ្ការវគ្រពខ្លួ្ វទើបមិ្វធវើបាប វោយខាម្ស ដ្ូេត្សីត្កមុាំ
ោ្ត្តកូលរវងកៀស (វខ្ពើម) េតថុបដ្ិកូលេាំប្ណក

* ឱតតប្ប ោ្ការវគ្រពអនកដ្នទ វទើបមិ្ហា ្្វធវើបាបវត្ពាោះការ
ប្ត្កងខាល្េ ដ្ូេត្សីវពស្្ ោ្ការប្ត្កងខាល្េអនកដ្នទ។

* ហិរិ ្ិង ឱតតប្បៈ វ្ោះ វោកវៅថា វោកបាលធម៌ (ធម៌ប្តងរក្ា
្ូេ សតវវោក)ជាធម៌យ ្ងសងប់ មិ្ោយោយ។
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ធម៌រកបាចោក ២ យ បង្
វត្ពាោះោ្ធម៌ោាំងឡាយ ២ គ្ឺ ហិរិ ្ិង ឱតតប្ាបៈវ្ោះឯង ជាអនករកា្វោក
វទើបវធវើឲ្យោ្ោពបរិសុទធកនុងសនាត្្ របស់សតវវោកោាំងឡាយ ។
ត្បសិ្វបើគ្ម្្ធមោ៌ាំង ២ វ្ោះវទ ោដយ្្ិងកូ្ ត្បុស ឪពកុ្ិងកូ្ត្សី ្ឹង
ោ្ការត្បត្ពឹតតខ្សុកនុងកាមដ្េូជាសតវតិរចាឆ្្ ្ិងវធវើឲ្យោ្ោពត្េបកូ
ត្េបល់ ប្ដ្លមិ្គ្ួរឲ្យឮ ្ិងមិ្គ្ួរឲយ្ោត្ប់វកើតវ ើង ដ្ូវេនោះវហើយ ធម៌
ោាំង ២ វ្ោះ ត្ពោះសោម្សមពុទធត្ទងស់ប្មតងថា ជាវោកបាលធមផ៌ង (ធម៌
សត្ោប់រក្ាវោក)ជាសុកកធម៌ផង (ធម៌ជាវហតុន្វសេកតីសបរិសុទធ) ។
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៥ - អចោភចេត្សិក
រលាភបដិបរកាខប = អរលារភា ធម៌ប្ដ្លបដ្បិកខ្ ឹងវោភៈ

វ ម្ោះថា អចោភៈ។
ម្ាា ាងចទៀត៖ ន លុព្ភនតិ រត្ន សយំ វា ន លុព្ភត្ិ អលុព្ភនមត្ត

រមវ វាត្នតិ = អរលារភា សតវោាំងឡាយមិ្វោភវោយធម៌វនាោះ
វហតុវនាោះ ធម៌វនាោះ វ ម្ោះថា អវោភៈ ឬធមណ៌ា ខ្លួ្ឯងមិ្ វោភ ធម៌
វនាោះក៏វ ម្ោះថា អវោភៈ ឬថា ធម៌វនាោះត្តឹមប្តមិ្វោភប៉ុវណា្្ោះ ក៏
វ ម្ោះថា អចោភៈ ។
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លកខណាទិេត្ុកកៈរបសអ់ចោភៈ
១ - អលគ្គោេលកខវណា ោ្ការមិ្ជាប់ជាំពាក់្ ឹងអារមមណជ៍ាលកខណៈ

ដ្ូេដ្ាំណក់ទឹក មិ្ជាប់្ឹងសលឹក ូក
២ - អបរិគ្គហរវោ ោ្ការមិ្ហួងប្ហង ជាកិេច
៣ - អ្លលី្ោេបេចុប្បោឋ្វនា ោ្ការមិ្ត្បកា្់ោាំកនុងអារមមណ៍

ជាអាការត្បាកដ្ដ្ូេអនកធាល្ក់វៅកនុងរវ ត្្ោមក
៤ - វយ្ិវោម្សិការបទោឋ្វនា ោ្វយ្ិវោម្សិការៈ

ជាវហតជិត។
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ន លុព្ភត្ីត្ិ អរលារភា, អលគគភាវលកខរណា
អបរិគគហររសា អន- លលីនភាវុបដ្ឋបនរកា ។

អរលារភា រីវ ម្ោះថា អវោភៈ ឥត្ិ វត្ពាោះអតថថា ន លុព្ភត្ិ រប្មងមិ្
េង់បា្ អលគគភាវលកខរណា ោ្ោេៈវពាលគ្ឺោពន្បគុ្គលមិ្ ជាប់
ជាំពាក់កនងុអារមមណ៍ ៦ ជាទីត្តូេការ ជាលកខណៈ អបរិគគហររសា ោ្ការ
មិ្ហងួប្ហងថាជារបស់អញ្ញ ជាកិេច អនលលីនភាវបុដ្ឋបនរកា ោ្អាកា
រៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថាជាសោេៈមិ្ជាប់ ៕
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លកខណៈ - អលគគភាវលកខរណា ោ្ោរៈ គ្ឺោពន្បុគ្គលអនកមិ្
ជាប់ជាំពាក់កនុងអារមមណ៍ ៦ ជាទីត្តូេការ ជាលកខណៈ ។ វោភៈោ្ការត្បាថាន្
្ូេអារមមណ៍កាមគ្ុណោ្រូបារមមណ៍ជាវដ្ើមវោយការជាប់ជាំពាក់ខាល្ាំង េាំប្ណក
អវោភៈ េិញគ្ឺផទុយគ្ន្េាំៗេាំវពាោះវោភៈ ។ វបើតាមសាំដ្ីខាងវលើវ្ោះ ផទុយវៅ
េិញោល់ការប្ដ្លមិ្េង់បា្្ូេអវីប្ដ្លខ្លួ្បា្ជួប ឬ វ ើញោាំងអស់វនាោះ មិ្
ត្បាកដ្ថា សុទធប្តជាអវោភៈវនាោះវទ ។ ការប្ដ្លមិ្េង់បា្្ូេអវីៗប្ដ្លពាក់
ព័្ធ្ឹងកសុលវនាោះ វោយោរប្ត សោម្ឆ្ទៈ ្ិងេិរិយៈោ្កោល្ាំងតិេវទើបវធវើឲ្យ
េិតតោ្វកាសជជធម៌ ប្ដ្លជាធម៌ខ្ជិលវនាោះវកើតវ ើងវៅេិញ ។
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រស-អបរិគគហររសា ោ្ការមិ្ ហួងប្ហងថាជារបស់អញជាកិេច ។
អវោភៈវ្ោះឯង មិ្ោ្ការត្បកា្់្ូេកាមគ្ុណឯណា្ីមួយថាជារបស់ខ្លួ្
វ ើយ វត្បៀបដ្ូេជាត្ពោះអរហ្តប្ដ្លមិ្ោ្ការពិចារណាវោយការត្បកា្់
្ូេេតថុឯណា្ីមយួថាជារបស់ខ្លួ្ដ្ូវចាន្ោះ ។ វោោះបីជាវយើងវពាលថា ការមិ្
ហួងប្ហង ជាតួនាទីរបស់អវោភៈ ក៏វោយ ក៏មិ្គ្ួរចាាំថា “ការប្ដ្លវយើង
បាំោល្ញ ឬវបាោះបង់វចាលវោយខ្ជោះខាជ្យ វនាោះជាតនួាទីរបស់ អវោភៈ ឬជា
កុសលប្ដ្រ" ។ ត្តូេេងចាាំថា “ការប្ដ្លមិ្ ោ្សម្បជញ្ញៈប្ដ្លពិចារណា
វោយោព ល្សត្គ្ប់ត្ជុងវត្ជាយវនាោះ ក៏ជាវោហៈម្្ ្ងប្ដ្រ ។
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បេចុបដ្ឋបន-អនលលីនភាវូបដ្ឋបនរកា ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់
បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាសោេៈមិ្ជាប់ ។ បុគ្គលប្ដ្លោ្ អវោភៈ
វោោះជាវៅជាមួយោយ ាំកាមគ្ុណប្ដ្លជាអារមមណ៍របស់ វោភៈក៏វោយ
ក៏ោ្សោពមិ្ជាប់វៅកនងុអារមមណ៍វនាោះៗោល់ប្តវោោះវត្បៀបដ្ូេជាបុគ្គល
ប្ដ្លធាល្ក់វៅកនុងអ្លងោ់មក ត្បឡាក់វោយោមកកព៏ិតប្ម្ ប្តេិតតពួកវគ្
មិ្វត្តកត្តអាលេាំវពាោះោមកវនាោះវទ ។
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៦ - អចោសចេត្សិក
រោសបដិបរកខ = អរោរសា ធមប៌្ដ្លបដ្បិកខ្ងឹវោសៈ វ ម្ោះថា
អចទសៈ។ វសេកតីវត្ៅពីវ្ោះ ោ្ការេិ្ិេឆ័យត្សវដ្ៀង ្ឹង អចោភ ។

ន ទុសបសត្ីត្ិ = អរោរសា, អរោស រីវ ម្ោះថា អចទសៈ ឥត្ិ វត្ពាោះ
អតថថា ន ទុសបសត្ិ រប្មងមិ្ត្បទូសត (បាំោល្ញ) ។ វោសៈជាសោេៈត្បទូសត
្ឹងសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយ ត្ពមោាំងសតវប្ដ្លោ្វោសៈវនាោះ វៅជាមួយ
យ ្ងណាមិញ អវោសៈ ោ្លកខណៈ មិ្ត្បទូសត វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ វទើបអ
វោសៈោ្លកខណៈមិ្កាេ ប្ដ្លជាបដ្ិបកខ្ ឹងវោសៈ។ វមតាត្ កនុងត្ពហម
េិហារធម៌ អងគធម៌គ្ឺ អវោសៈ ហនឹងឯង។



3/7/2023 246

លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់អចោសៈ
១ - អេណឌិកកលកខវណា ោ្ការមិ្កាេ ជាលកខណៈ

ដ្ូេមិតតអនកអ្វុត្គ្ោះត្បវយជ្៍
២ -អាឃាតេិ្យូរវោ ោ្ការកាំចាត់អាឃាត (ឬោ្ការមិ្

េងគ្ាំ្ុាំ)ជាកិេច
៣ - វោមមោេបេចុប្បោឋ្វនា ោ្វសេកតីត្តជាក់ ជាអាការត្បាកដ្

ដ្ូេត្ពោះេ្ទវពញេង់
៤ - វយ្ិវោម្សិការបទោឋ្វនា ោ្វយ្ិវោម្សិការ

ជាវហតុជិត។
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ន ទុសបសត្ីត្ិ អរោរសា, អចណឌិកត្តលកខរណា;
អាឃាត្ វិនយររសា, រសាមមភាវុបដ្ឋបនរកា ។
អរោរសា រីវ ម្ោះថា អចទសៈ ឥត្ិ វត្ពាោះអតថថា ន ទុសបសត្ិ

រប្មងមិ្ត្បទូសត (បាំោល្ញ) អចណឌិកត្តលកខរណាោ្ោេៈន្សោព
មិ្កាេ ជាលកខណៈអាឃាត្វិនយររសាោ្ការកោច្ត់បង់្ូេអាឃាតគ្ឺ
ការេងគ្ាំ្ុាំជាតួនាទី រសាមមភាវុបដ្ឋបនរកាោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់
បញ្ហ្របស់វយគ្េេរថាជាធម៌ប្ដ្លោ្សោពភលឺត្តជាក់ដ្េូត្ពោះេ្ទវពញេង់
។
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ចមត្តប
អចទសចចតសកិ វ្ោះឯង វោកវៅថាជា ចម្តាតា ប្ដ្លោ្វៅកនុង
អប្ាបម្ញ្ញាប្រព្ហមវិហារ ោ្សតវបញ្ញតតិជាអារមមណ៍ កាលវបើវកើតវហើយ
ោ្សោពត្តជាក់ភលឺថាល្ ។ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ អងគធម៌ពតិរបស់វមតាត្គ្ឺជា
អចទសចចតសកិ ។ ប្តថា ោល់អវោសៈមិ្ប្ម្សុទធប្តជាវមតាត្វនាោះ
វ ើយ កាលវបើមិ្ ោ្សតវបញ្ញតតជិាអារមមណ៍ វនាោះមិ្ប្ម្ជាវមតាត្វទ
ត្គ្្់ប្តជាអវោសវេតសិក ដ្ូេជាកនុងវពលប្ដ្លកុសលដ្នទវកើតវ ើង
ោ្ការត្កាបថាវ្យបងគាំត្ពោះ ្ិងសូធ្យធម៌ជាវដ្ើម ។
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កាំណត្់េាំណាាំ- វោោះជាវៅកនុងត្ពោះបាលី (បិដ្ក) ត្ពោះដ្៏ោ្ត្ពោះោគ្
ត្ទង់សប្មតង អចមាហៈ បនាទ្ប់ពី អចទសៈ ក៏វោយ អវោហៈវនាោះឯង
វោយអងគធម៌ បា្ដ្ល់បញ្ញ្ វទើបមិ្ទូវៅដ្ល់ញណេិបប្យុតតេិតតោាំង
ឡាយវ ើយ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ វ ម្ោះថា វោភ្ោធារណៈវេតសិក
មិ្សមដ្ល់ អចមាហៈ វ ើយ វទើប្ឹងសប្មតងវោយវ ម្ោះថា ប្ញ្ញិន្រនទិយ
ជាចសាភនៈោមញ្ញវៅេិញ ។
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៧ - ត្្ត្មជបឈត្ែត្ចេត្សិក 
រត្សុ រត្សុ ធរមមសុ មជ្បឈត្តោ => ត្ត្ត្មជ្បឈត្តោ
ោពជាកណាត្លកនុងធមវ៌នាោះៗ វ ម្ោះថា តប្រតម្ជ្ាឈតតតា ។

វេនត្ថៈ មួយន័យចទៀត្ 
មជ្បឈត្តសបស ភារវា => មជ្បឈត្តោ ោេៈន្ត្បជុាំធម៌ោាំងឡាយប្ដ្ល
ោ្ោេៈកណាត្ល មិ្ោ្វលើសមិ្ោ្ខ្វោះ កនុងកេិចរបស់ខ្លួ្ វ ម្ោះ
ថា មជ្ឈតតតា ។ ពាក្យ តត្ត ត្គ្្់ប្តជា្បិាតប្បេចយ័ ប្ដ្លអាេប្ត្ប
បា្តាមវសេកតីត្តូេការ ។
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លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់ត្្ត្មជបឈត្ែត្
១ - េិតតវេតសិកា្ាំ សមវាហិតលកខណា ោ្ការនាាំេិតត ្ិងវេតសិក

វៅវោយវសមើជា្ិេច(ឬោ្ការត្ទត្ទង់
េិតត ្ិងវេតសិកឲយ្វសមើ)ជាលកខណៈ

២ - ឩនាធិកតា្ិវារណរោ ោ្ការហាម្ូេោពវលើសខ្វោះគ្ន្ជាកិចច
៣ - មជ្ឈតតោេបេចុប្បោឋ្នា ោ្ោពជាកណាត្ល ជាអាការប្រាកដ
៤ - សម្បយុតតបទោឋ្នា ោ្សម្បយុតតិធម៌ ជាចហតុជ្ិត ។
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ត្ត្ត្មជ្បឈត្តោោម, សមវាហិត្លកខណា
ឩោធិកវារណរសា, មជ្បឈត្តភាវុបដ្ឋបោ ។

ត្ត្ត្មជ្បឈត្តោ ោម វ ម្ោះថាតត្តមជ្ឈតតតាវេតសិក សមវាហិត្
លកខណា ោ្ការត្ទត្ទង់្ូេសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយយ ្ងវសមើគ្ន្ ឩោធិ
កវារណរសាោ្ការហាមឃាត់្ូេោពខ្វោះ្ងិោពវលើស ជាកិចច ។
ោ្វសេកដីពោិត្រថា តប្រតម្ជ្ាឈតតតាវនាោះឯងោ្ការវធវើឲ្យសមប្យុតតធម៌

ោាំងឡាយត្បត្ពឹតតវៅយ ្ងវសមើោពគ្ន្ កនុងកេិចរបស់ខ្លួ្វនាោះៗ ជាលកខណៈ
វហើយោ្ការហាមឃាត់្ូេោពខ្វោះ្ងិោពវលើសកនុងកិេចការរបស់ខ្លួ្វនាោះៗ
ជាតួនាទី ។
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បេចុបទដ្ឋបន : មជ្បឈត្តភាវបុទដ្ឋបោ ោ្អាការៈកដ្វ ើងដ្ល់
បញ្ញ្របស់វយគ្េេរ ថាជាសោេៈធម៌ោ្ោពត្បត្ពឹតតវៅជាកណាត្ល ។
ពាក្យថា កណ្តាល វនាោះពុាំប្ម្ោ្្័យថា វយើងមិ្យកេតិតទកុោកវ់ហើយ
វបាោះវចាលវនាោះវទ វត្បៀបឧបោដ្េូនាោរថីបររវទោះវសោះ វោយទឹមវសោះ
ោាំងពីរក្ាល វហើយជា្់្ ូេ ន្្ប់ញ្ជ្វសោះោាំងពីរវនាោះ ឲ្យរត់វៅវសមើគ្ន្
យ ្ងណាមិញ តត្តមជ្ឈតតតាវេតសិក ជាធមប៌្ដ្លញ ្ាំងសម្បយុតតធម៌
ោាំងឡាយឲ្យត្បត្ពឹតតវៅវសមើគ្ន្ កនុងកេិចរបស់ខ្លួ្វរៀងៗខ្លួ្ វោយមិ្ត្បឹង
ប្ត្បងវោោះ ្ឹងត្បឹងប្ត្បងវពក គ្ឺត្បត្ពឹតតវៅជាកណាត្លយ ្ងវនាោះប្ដ្រ ។
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ត្្ត្មជបឈត្ែត្ចេត្សិក វ្ោះ ោ្្យ័វត្េើ្ បណឌិតគ្ប្បវី ើញ
វោយោពត្ពវងើយន្េិតត ្ិងវេតសិកោាំងឡាយ ដ្ូេោរថី សមលឹង
វមើលត្ពវងើយៗ ្ូេវសោះអាជាវ្យ្យប្ដ្លរត់វៅវសមើលែវហើយ ដ្ូវចាន្ោះ។
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យុគលធម៌ ៦ គូ 
យុគលធម៌គទូី ១ : ៨-កាយបសបសទធិ ៩-េិត្ែបសបសទធិ

ព្កាយថាកាយ កនុងទីវ្ោះ សាំវៅវៅវលើ ត្កុមន្វេតសិក ។
ព្កាយថាកាយបសបសទធ្ិ បា្ដ្ល់ វសេកតីសងប(់ឬត្តជាក)់ នាម្ខនធ ៣ គ្ឺ
ចវទនាខនធ សញ្ញាខនធ ្ិងសង្ខារកខនធ ចិត្តបសបសទធិបា្ដ្ល់សងប់វិញ្ញាណកខនធ។

កាយសបស បសបសមភនំ = កាយបសបសទធិ វសេកតីសងប់កាយ ឬត្តជាក់
(នាម្ខនធ ៣)វ ម្ោះថាកាយប្សាសទធិ។ ចិត្តសបស បសបសមភនំ = ចិត្តបសបសទធិ
វសេកតីសងប់េិតត (វិញ្ញាណកខនធ) វ ម្ោះថា ចិតតប្សាសទធិ ។
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លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់បសបសទធិ
១ - កាយេិតាត្្ ាំ ទរថេូបសមលកខណា ោ្ការសងប់កាយ (នាមខ្្ធ ៣)

្ិង េិតត (េិញ្ញ្ណកខ្ធ)ជាលកខណៈ
២ - កាយេិតតទរថ្ិមមទទ្រោ ោ្ការកាំចាត់បង់ោពវៅត្ត្កហាយ

របស់កាយ្ិង េិតតជាកិចច
៣- កាយេិតាត្្ាំ អបរិបផ្ទ្សីតិោេបេចុប្បោឋ្នា ោ្ោពសងប់ត្តជាក់ មិ្វៅត្ផ្ា

ន្កាយ ្ិងេិតត ជាអាការប្រាកដ
៤ - កាយេិតតបទោឋន្ា ោ្កាយ (វេទនាខ្្ធ សញ្ញ្ខ្្ធសង្ខ្រ

ខ្្ធ) ្ិងេិតត (េិញ្ញ្ណកខ្ធ)ជាចហតុជ្ិត។
បស្សទធិ ជាបដ្ិបកខ្ឹង ឧទធេចៈ ជាវដ្ើម ។
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បសបសទធិោ កាយចិត្ត- ទររថាបសមលកខណា;
ត្សបស និមមទទនរសា, សនតសីត្បយុបដ្ឋបនកា;
កាយចិត្តបទដ្ឋបោ, ឧទធចាចបទិបចចនិកា។

កាយបសបសទធិ ្ិង ចិត្តបសបសទធិ ោាំងឡាយ ោ្កិរិយសងប់ត្តជាក់
ោពវៅត្ត្កហាយរបស់វេតសិក ្ិង េិតត ោាំងឡាយ ជាលកខណៈ ោ្ការ
ជា្់ លី្េូវសេកតីវៅត្ត្កហាយវនាោះ ជាតួនាទី ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់
បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថាជាធម៌ដ្៏សងបត់្តជាក់ ោ្កាយ្ិងេិតត ជាវហតុជតិ
ជាសឹកសត្តូេន្កិវលសោាំងឡាយប្ដ្លោ្ឧទធេចៈ ជាវដ្ើម ។
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ដូចដដលានសដម្តងរួចចហើយថា ឧទធចចៈ ោ្ការមិ្សងប់ជាលកខណៈ ។
អកុសលចិតតបុ្ាាទ ោាំងឡាយប្ដ្លោ្ឧទធចចៈជាត្បធា្ ប្តងោ្វសេកតីមិ្
សងប់ ្ិងវៅត្ត្កហាយ េាំប្ណកឯ ចសាភនធម្ោ៌ាំងឡាយេិញ ប្តងប្តោ្ការ
សងប់ត្តជាក់ វោយោព ង្យពីធាតុវៅត្ គ្ឺកិវលសោាំងឡាយ ប្ដ្លោ្ឧទធចចៈ
វនាោះជាត្បធា្ ។ កាយប្សាសទធិ ្ិងចិតតប្សាសទធិ ោ្ការជា្់ លី្ូេវសេកតីវៅត្
ត្កហាយន្ត្កុមវេតសិក្ិងេតិត ជាកិេច ។
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យុគលធមគ៌ទូ ី២ 
១០ -កាយលហតុ្ ១១ - េិត្ែលហតុ្

លហុរោ ភារវា លហុោ ប្ត្បថា ភារវា រីវហតុវកើត លហុរោ
ន្សោពត្ោលលហុោ វ ម្ោះថា លហុោ ។
កាយសបស លហុភារវា => កាយលហុោ វសេកតីត្ោលន្
កាយ (នាមកាយ) វ ម្ោះថា កាយលហុតា។
ចិត្តសបស លហភុារវា => ចិត្តលហោុ វសេកតីត្ោលន្េតិត
វ ម្ោះថាេិតតលហុតា។
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លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់លហុត្
១ -កាយេិតតគ្រុោេរូបសមលកខណា ោ្ការសងប់ោពធង្់របស់ កាយ ្ិង េិតត

ជាលកខណៈ
២ - កាយេិតតគ្រុោេ្ិមមទទ្រោ ោ្ការកាំចាត់បង់ោពធង្់របស់កាយ ្ិង

េិតត ជាកិចច
៣ -កាយេិតាត្ ា្ំ អទ ធ្តាបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការមិ្យឺតយូរ(រហ័សរហួ្)របស់

កាយ ្ិង េិតត ជាអាការប្រាកដ
៤ -កាយេិតតបទោឋ្នា ោ្កាយ ្ិងេិតត ជាចហតុជ្ិត។

លហុតា ជាបដ្ិបកខ្ឹង ថី្មិទធៈ។
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លហុោរោ កាយចិត្ត- គរុោសមលកខណា
ត្សបោ នមមទទនរសា, អទនធោឧបដ្ឋបោ;
កាយចិត្តបទដ្ឋបោ, ថីនមិទធបចចនិកា។

លហោុរោ រីលហុតាោាំងឡាយ កាយចិត្តគរុោសមលកខណា
ោ្ការញ ្ាំង្ូេោពធង្់របស់ត្បជុាំវេតសិក ្ិងេិតតោាំងឡាយឲ្យសងប់េុោះជាលកខណៈ។
ត្សបោ នមមទទនរសា ោ្ការជា្់ លី្ូេោេៈន្ោពធង្់វនាោះ ជាកិចច ។ អទនធ
ោឧបដ្ឋបោ ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរវោយោេៈន្
ការមិ្យឺតយូរ កាយចិត្តបទដ្ឋបោ ោ្កាយ្ិងេិតត ជាចហតុជ្ិត ។
ថីនមិទធបចចនិកាជាសឹកសត្តូេន្ ថីនម្ិទធៈ ។
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អកុសលធម៌ោាំងឡាយោ្ការវង្កងុយ ្ិងខ្ជិលត្េអូសវត្ពាោះប្តការ
ត្គ្បសងកត់ន្ថី្មិទធៈ កនុងេវនាល្ោះភេងគេិតតោាំងឡាយ ការវកើតវ ើងន្េិថីេតិត
ោ្លកខណៈយតឺយ ្េ ។ េាំប្ណកឯ ធម៌ោាំងឡាយប្ដ្លជាវោភ្េិញ
ប្តងប្តោ្លកខណៈរហ័សរហួ្។ កាយលហុតា កោច្ត់បង់្ ូេោពយឺត
យ ្េរបស់វេតសកិ ចិតតលហុតា ប្តងប្តកោចត្់បង់្ ូេោពយតឺយ ្េរបស់េិតត
។
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វត្ពាោះអាំណាេន្លហុតាវនាោះឯង រូបកាយកោ៏្ោពរហ័សរហួ្ ។ វៅ
វពលប្ដ្លកុសលេិតតវកើត ោងកាយក៏ត្ោលវៅវពលប្ដ្លវកើត ឧវពវង្គ្បីតិ
វកើតវ ើងក៏ហាកដ់្ូេជាញ ្ាំងកាយោាំងមូលឲ្យអប្ណែតវ ើង ។ ោាំងវ្ោះគ្ឺជា
កោល្ាំង ប្ដ្លវកើតវេញពីវេតសិកវ ម្ោះថាលហុតា ។
ោពរហ័សរហួ្្ិងត្ោល វោកវៅ្ូេកិរយិញុាំុំាងជេ្េិថីោាំងឡាយឲ្យ

វកើតវ ើងយ ្ងវលឿ្វោយមិ្ ោ្ភេងគេិតតោាំងឡាយមកខ្ណឌជាេវនាល្ោះន្
កុសលកិរិយជេ្េថិីោាំងឡាយ កនុងកិេចការង្រជាកុសលផង ្ិងការវធវើទុក
កនុងេតិតវោយកមមោឋ្្ណាមួយោ្អ្ិេចជាវដ្ើមផងថាជាលហុតា(សោេៈ
ប្ដ្លត្ោលរហ័ស) ។
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យុគលធម៌គូទី ៣  
១២ -កាយមុទុត្ ១៣ - េិត្ែមុទុត្

មុទុរោ ភារវា = មុទុោោេៈគ្ឺវហតុវកើតន្ការទ្់ វ ម្ោះថា មុទុតា ។
កាយសបស មុទុភារវា = កាយមទុុោ ោពទ្់ភល្ ់ន្កាយ វ ម្ោះថា
កាយមុទិតា។
ចិត្តសបស មុទុភារវា = ចិត្តមុទុោ ោពទ្់ភល្ ់ន្េតិត វ ម្ោះថា េិតតមុទុតា
។
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លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់មុទតិ្
១- កាយេិតតថទធោេេូបសមលកខណា ោ្ការសងប់ោពរឹងតែឹងរបស់ កាយ

្ិង េិតត ជាលកខណៈ
២ -កាយេិតតថទធោេ្ិមមទទ្ រោ ោ្ការកាំចាត់បង់ោពរឹងតែឹង

របស់កាយ្ិង េិតត ជាកិេច ជាកិេច
៣ - អប្បដ្ិឃាតុបេចបុ្បោឋ្នា ោ្ោពមិ្ជាំោស់(មិ្េវងែៀត

េងែល់)ជាអាការត្បាកដ្
៤ - កាយេិតតបទោឋ្នា ោ្កាយ ្ិងេិតត ជាវហតុជិត។

ម្ុទុតាជាបដ្ិបកខ្ឹង មានះ ។
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មុទុោរោ កាយចិត្ត- ថទធោសមលកខណា
ត្សបោ និមមទទនរសា អបបបដិឃាត្ុបដ្ឋបនកា
កាយចិត្តបទដ្ឋបោ ទិដេិម្នបចចនិកា ។

មុទុោ រោ រីមុទុតាោាំងឡាយ កាយចិត្តថទធោសមលកខណា ោ្
ការញ ្ាំងោពន្ការរឹងរូសន្ត្បជុាំវេតសិក ្ិង េិតត ឲ្យសងប់ ជាលកខណៈ ។
ត្សបោ និមមទទនរសា ោ្ការជា្់ លីោពន្កិរិយរឹងរូស ជាកិេច ។ អបបបដិ
ឃាត្ុបដ្ឋបនកា ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌
អាេប៉ោះខ្ទប់កនុងអារមមណ៍លែ កាយចិត្តបទដ្ឋបោ ោ្កាយ្ិងេិតត ជាវហតុជិត
។ ទិដេិម្នបចចនិកា ជាសឹកសត្តូេន្កិវលសោាំងឡាយប្ដ្លោ្ទិដ្ឋិ ោ្ោះ
ជាត្បធា្ ។
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វយើងដ្ឹងវហើយថា អកុសលចិតតបុ្ាាទោាំងឡាយោ្ទិដឋិ ្ិងមានះ ប្តងប្ត
ត្បត្ពឹតតវៅយ ្ងកាេ ្ិងវត្គ្តត្គ្តយ ្ងខាល្ាំង វត្បៀបដ្ូេជាការប្ដ្លមិ្យក
េិតតទកុោក់េាំវពាោះបុគ្គលណាោន្ក់ វោយការត្បកា្់ខ្លួ្ជាធាំ ្ិងសោគ្ល់ថា
អញ ។ េាំប្ណកឯវោភ្ធម៌ោាំងឡាយេិញ មិ្ោ្ការត្បត្ពឹតតវៅយ ្ងកាេ
ឬវត្គ្តត្គ្តវនាោះវទ ោ្សោពទ្់ភល្់ វត្ពាោះមិ្ត្បកបជាមយួទិដ្ឋិ ្ិងោ្ោះ
វនាោះ ។ កាយមទុុតា ជា្ ់លី្ូេោពរឹងរូសត្កុមន្វេតសិក ។ េិតតមទុុតា ជា្់
 លី្ូេោពរឹងរូសរបស់េិតត ។
រូបកាយកតី ោ្សោពទ្់ភល្់ក៏វត្ពាោះប្តអាំណាេមុទុតាោាំងឡាយវនាោះប្ដ្រ។ ដ្េូ

ប្ដ្លោ្ការសប្មតង្ូេអាការៈរបស់កាយទ្់ភល្់ន្បុគ្គលប្ដ្លោ្កោល្ាំងខាល្ាំង។
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យុគលធម៌គូទី ៤ 
១៤ -កាយកមមញ្ញត្ ១៥ - េិត្ែកមមញ្ញត្

កមមនិ សាធុ => កមមញ្ញំ សោេៈត្បវសើរឹងោាំ កនុងកមមោាំងឡាយោ្ោ្ជា
វដ្ើម វ ម្ោះថា កមមញ្ញ (សោេៈគ្ួរដ្ល់កមមោាំងឡាយ)
កមមញ្ញសបស ភារវា=>កមមញ្ញោ រីសោេៈប្ដ្លគ្ួរដ្ល់កមម វ ម្ោះថា កមមញ្ញតា
។
កាយសបស កមមញ្ញភារវា => កាយកមមញ្ញោ វសេកតីគ្ួរដ្ល់ការង្រន្
កាយ វ ម្ោះថា កាយកមមញ្ញតា។
ចិត្តសបស កមមញ្ញភារវា=>ចិត្តកមមញ្ញោ វសេកតីគ្ួរដ្ល់ការង្រន្េិតតវ ម្ោះ
ថា េិតតកមមញ្ញតា។
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លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់កមមញ្ញត្
១ - កាយេិតាត្្ាំ អកមមញ្ញោេេូបសមលកខណា ោ្ការរោង្ប់កាយ ្ិងេិតត

ប្ដ្លមិ្គ្ួរដ្ល់ការង្រ ជាលកខណៈ
២ - កាយេិតតកមមញ្ញោេ្ិមមទទ្រោ ោ្ការកាំចាត់បង់្េូោពមិ្គ្ួរដ្ល់

ការង្ររបស់ កាយ្ិងេិតត ជាកិេច
៣ - កាយេិតាត្្ ាំ អារមមណករណសម្បតតបិេចុប្បោឋ្នា ោ្ការដ្ល់ត្ពមកនុង

ការវធវើអារមមណ៍ឲ្យកាយ ្ិងេិតត ជាអាការត្បាកដ្
៤ - កាយេិតតបទោឋ្នា ោ្កាយ ្ិងេិតត ជាវហតុជិត។

កមមញ្ញតា ជាបដ្ិបកខ្ឹង ្ីេរណៈប្ដ្លវៅសល់។
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កមមញ្ញោ កាយចិត្ត- អកមមញ្ញោសមលកខណា
ត្សបោ និមមទទនរសា សមបបត្តិបចចុបដ្ឋបោ
កាយចិត្តបទដ្ឋបោ កាមចឆនទបចចនិកា ។

កមមញ្ញោ រីកមមញ្ញតាោាំងឡាយ កាយចិត្តអកមមញ្ញោសម
លកខណា ោ្ការញ ្ាំង្ូេោពមិ្សមគ្ួរ គ្ឺត្ោាំមិ្បា្កនុងកិេចការង្រន្ត្បជុាំ
វេតសិក្ិងេិតត ឲ្យសងប់ ជាលកខណៈ។ត្សបោ និមមទទោរសាោ្ការជា្់ លី្ូេ
ោេៈន្កិរិយមិ្សមគ្ួរ គ្ឺត្ោាំមិ្បា្ជាកិេច។សមបបត្តិបចចុបដ្ឋបោោ្អាការៈ
ត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរថា ជាធម៌ប្ដ្លអាេកា្់យក្ូេអារមមណ៍យ ្ង
វពញវលញកាយចិត្តបទដ្ឋបោោ្កាយ ្ិងេិតត ជាវហតុជិ កាមចឆ នទបចច
និកាជាបដ្ិបកខធម៌ន្្ីេរណធម៌ោាំងឡាយោ្កាមេឆ្ទៈជាវដ្ើម ។
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អធិបបាយ
អកុសលចិតតុប្ាាទ ប្ដ្លត្បកបវោយ្ីេរណធម៌ ដ្៏វសសពថីីនៈ ម្ិទធៈ ្ិងឧទធចចៈ

ដូ្េប្ដ្លបា្សប្មតងរូេវហើយវនាោះ មិ្ោ្ការរឹងោាំកនុងកុសលោាំងឡាយោ្ោ្
្ិងសីលជាវដ្ើមវ ើយ ។
ោ្វសេកដីថា អកុសលធម៌ោាំងឡាយ ប្ដ្លោ្ កាម្ចឆនទៈ(តណាហ)្ ត្បកបជា

ត្បធា្ អាេ្ឹងោ្ោពទ្់ត្ជាយវោយជាប់សែិតកនុងអារមមណ៍ ដ្ូេពាក្យវោកថា
“ធូរវពក្ឹងទ្់ត្ជាយ” ។ អកុសលធម៌ោាំងឡាយ ប្ដ្លោ្ មានះ ជាវដ្ើមត្បកប
ជាត្បធា្ អាេ្ឹងោ្ការរឹងរូសតឹងរុឹងកនុងការកា្់យក្ូេអារមមណ៍ ដ្ូេពាក្យ
វោកថា “តឹងវពក្ឹងោេ”់ ។
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វត្ពាោះវហតុដ្ូវេនោះ ធម៌ោាំង ២ ត្បវភទវនាោះ មិ្ោ្សោពរឹងោាំគ្ួរដ្ល់កមមកាល
វបើទ្់ត្ជាយវពក ឬ រឹងវពកក៏មិ្អាេគ្ួរដ្ល់ការយកវៅវធវើជាេិវញ្ចៀ្ ឬកងនដ្ជា
វដ្ើមបា្វ ើយ ។ (ោ្វសេកតីឧបោដ្ូេជា ដ្ុាំោស ឬប្ទោះោស កាលវបើទ្់
ត្ជាយវពក ឬរឹងវពកក៏មិ្អាេគ្ួរដ្ល់ការយកវៅវធវើជា េិវញ្ចៀ្ ឬកងនដ្ ជាវដ្ើម
បា្វ ើយ ។
មានអាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ញរ្បស់វយគ្េេរ ថាជាធម៌ប្ដ្លអាេ

កា្់យក្ូេអារមមណ៍យ ង្វពញវលញ វោយមិ្ោ្វសសសល់កនងុោពជា
អនករឹងោាំដ្ល់កមមកនងុទីកា្់យក្ូេអារមមណ៍វនាោះ ។ រូបកាយ ក៏ោ្សោពលែ
សមគ្ួរដ្ល់កមមជាកុសល វត្ពាោះប្តោ្ កមមញ្ញតា វនាោះប្ដ្រ ។
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យគុ្លធម្គ៌្ទូី ៥ 
១៦ -កាយបាគ្ញុ្ាតា ១៧ - ចិតែបាគ្ញុ្ាតាគ្ញុ្ាតា

បករដ្ឋប គុរណា យសបោត្ិ => បគុរណា, បគុរណា រគី្ុណ
បករដ្ឋប ដ្៏ត្បវសើរ យសបស ន្ត្បជុាំធម៌ណា អត្ថិ ោ្វៅ ឥត្ិ វត្ពាោះវហតុ
វនាោះ បគុរណា វ ម្ោះថា បគ្ុណ ។ បគណុ ប្ត្បថា ោ្គ្ណុដ្៏ត្បវសើរ ឬ
ថាជាំនាញកនុងកិេចការវនាោះៗ ។

បគុណសបស ភារវា => បាគុញ្ញំ រីវហតុវកើតន្ោពោ្គ្ណុដ្៏ត្បវសើរ
(ោពោទ្ត់ជាំនាញ) វ ម្ោះថាាគ្ុញ្ញ ។
បាគុញ្ញ រមវ => បាគុញ្ញោបាគ្ុញ្ញវនាោះឯង គ្ឺាគ្ុញ្ញតា ។
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កាយសបស បាគុញ្ញភារវា = កាយបាគុញ្ញោ ការោទ្ត់ជាំនាញ
( ល្ស) ន្កាយ វ ម្ោះថាកាយាគ្ុញ្ញតា។

ចិត្តសបស បាគុញ្ញភារវា = ចិត្តបាគុញ្ញោ ការោទ្ត់ជាំនាញ ( លស្)
ន្េិតត វ ម្ោះថា ចិតតាគ្ុញ្ញតា។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសប់ាគ្ញុ្ាតា
១ - កាយេិតាត្្ាំ វគ្លញ្ញេូបសមលកខណា ោ្ការសងប់្ូេអាពាធ

ន្កាយ ្ិង េិតត ជាលកខណៈ
២ -កាយេិតតវគ្លញ្ញ្ិមមទឋ្រោ ោ្ការកាំចាត់បង់្ូេអាពាធ

ន្កាយ ្ិង េិតត ជាកិេច
៣ - ្ិោទី្េបេចបុ្បោឋ្នា ោ្ការត្បាសចាកវោស

ជាអាការត្បាកដ្
៤ - កាយេិតតបទោឋ្នា ោ្កាយ ្ិងេិតត ជាវហតុជិត។

បាតុញ្ញតា ជាបដ្ិបកខ្ឹង អស្សោធ្ (ការមិ្ោ្សោធ្) ប្ដ្លជាអាពាធន្េិតត្ិងវេតសិក។
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បាគុញ្ញោ កាយចិត្ត- រគលញ្ញសមលកខណា
ត្សបស និមមទទនរសា និោទីនវិបដ្ឋបនកា
កាយចិត្តបទដ្ឋបោ អសទធិយបចចនិកា ។

បាគុញ្ញោ រីបាគុ្ញ្ញតាោាំងឡាយ កាយចិត្តរគលញ្ញសមលកខណា
ោ្ការញ ្ាំងោពន្កិរិយ ឺ ន្ត្កុមវេតសិកោាំងឡាយ ្ិងេិតត ោាំងឡាយឲ្យ
សងប់ ជាលកខណៈ ។ ត្សបស និមមទទនរសា ោ្ការជា្់ លី្ូេោេៈន្កិរិយ ឺ
វនាោះ ជាកិេច ។ និោទីនវិបដ្ឋបនកា ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់
វយគ្េេរ វោយោពន្កិរិយមិ្ោ្វោគ្ គ្ឺកិវលស ។ កាយចិត្តបទដ្ឋបោ
ោ្កាយ ្ិងេិតត ជាវហតុជិត ។ អសទធិយបចចនិកា ជាសឹកសត្តូេន្កិវលស
ោាំងឡាយោ្អសោធ្ជាត្បធា្ ។
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លក្ខណៈ រស៖ អកុសលេិតតបុ្ាទោាំងឡាយប្ដ្លោ្ អសទទិយៈ ជា
ត្បធា្ ោ្ការវកើតវ ើង ហាក់បដី្ូេជាមិ្សុខ្ត្សួលកនុងការកា្់យក្ូេ
អារមមណ៍ េាំប្ណកឯវោភណធម៌ោាំងឡាយោ្កិរិយសុខ្ត្សួលោទ្ត់
ជាំនាញកនុងអាំវពើលែវនាោះៗ វត្ពាោះមិ្ត្បកបត្ពមវោយកិវលសោាំងឡាយប្ដ្ល
ោ្ អសទទិយៈ ជាត្បធា្ ្ិងប្តងប្តកោច្តប់ង់្ូេោព មឺិ្សុខ្ត្សួលន្
េិតត្ងិវេតសិកោាំងឡាយ ។ (កនុងទីវ្ោះ ពាក្យថាអសទទិយៈ ប្ត្បថា ោេៈន្
បុគ្គលមិ្ោ្សោធ្ បា្ដ្ល់ ម្ិច្ឆាធិចមាកខ) ។
រូបកាយកតី ប្ដ្លោ្ការោទត្់ជាំនាញកនុងកុសលវនាោះៗ ក៏វត្ពាោះប្តកោល្ាំងន្

បាគ្ុញ្ញតាវ្ោះឯង ។
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យុគលធម៌គូទី ៦ 
១៨ -កាយុជុកត្ ១៩ - េិត្ែុជុកត្

ឧជ្ុកសបស ភារវា => ឧជ្ុកោ សោេៈន្បគុ្គលអនកត្តង់ វ ម្ោះថា
ឧជ្ុកតា ។

កាយសបស ឧជ្ុកភារវា => កាយុជ្ុកោ វសេកតីវោម្ោះត្តងន់្
កាយ(នាមកាយ) វ ម្ោះថាកាយុជ្ុកតា។

ចិត្តសបស ឧជ្កុភារវា => ចិត្តុជ្កុោ វសេកតីវោម្ោះត្តង់ន្េិតត
វ ម្ោះថា ចិតតុជ្ុកតា។
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លកខណាទិេត្ុកកៈរបសឧ់ជុកត្
១ - កាយេិតាត្្ាំ អជជេលកខណា ោ្ោពវោម្ោះត្តង់ន្កាយ

្ិង េិតត ជាលកខណៈ
២ -កាយេិតតវកាដ្ិលលោេ្ិមមទទ្រោ ោ្ការកាំចាត់បង់្ូេវសេកតី

មិ្វោម្ោះត្តង់ន្កាយ ្ិងេិតត ជាកិេច
៣ - អជិមហតាបេចបុ្បោឋ្នា ោ្ោពត្តង់របស់កាយ ្ិង េិតត 

ជាអាការត្បាកដ្
៤ - កាយេិតតបទោឋ្នា ោ្កាយ ្ិងេិតត ជាវហតុជិត។

ឧជុកតា ជាបដ្ិបកខ្ឹង ោយ ្ិង ោវថយ្យ។



3/7/2023 280

ឧជ្ុកោ ឧរភា កាយ- ចិត្តអជ្ជវលកខណា
រកាដិលលនិមមទទនរសា អជ្ិមហោឧបដ្ឋបោ
កាយចិត្តបទដ្ឋបោ ម្ោសារឋយបយបចចនិកា ។

ឧជ្ុកោ រីឧជុកតាោាំងឡាយ ឧរភា ោាំងពីរ កាយចតិ្តអជ្ជវ
លកខណា ោ្ោេៈន្កិរិយត្តង់ន្ត្បជុាំវេតសិក្ិងេិតតោាំងឡាយជាលកខណៈ
។ រកាដិលលនិមមទទនរសា ោ្ការជា្់ លី្ូេោេៈន្ការវេៀេវេរន្កាយ ្ិង
េិតតជាកិេច។ អជ្ិមហោឧបដ្ឋបោ ោ្អាការៈត្បាកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់
វយគ្េេរ វោយោពន្កិរិយមិ្វេៀេវេរ ។ កាយចិត្តបទដ្ឋបោ ោ្កាយ
្ិងេិតត ជាវហតុជិត ។ ម្ោសារឋយបយបចចនិកា ជាសឹកសត្តូេន្កិវលស
ោាំងឡាយប្ដ្លោ្ោយ ្ិងោវឋយ្យៈ ជាត្បធា្ ។
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លកខណៈ រស- ម្ោ ប្តងបទិបាាំង្ូេវោសប្ដ្លោ្វៅកនុងខ្លួ្ វធវើ
ហាកប់ីដ្េូជាមិ្ោ្វោសអវី េាំប្ណកឯ សារថយបយ ប្តងប្តវធវើហាក់បីដ្េូជា
ខ្លួ្ោ្គ្ណុ ប្តវោយពិតវៅ គ្ុណវនាោះមិ្ោ្ពតិកនងុខ្លួ្វ ើយ ោាំង ២
វនាោះឯង គ្ឺជាតមួិ្ត្តង់ប្ដ្លអងគធម៌ បា្ដ្ល់ អកសុលេតិតុប្ាទប្ដ្លោ្
តណាហ្ជាត្បធា្ ។ េាំប្ណកឯវោភណធម៌ោាំងឡាយេិញកោច្ត់បង់្ូេោព
វេៀេវេរវោយោ្សោពវទៀងត្តង់ វត្ពាោះមិ្ត្បកបវោយ មាយ ្ិង
សាចថយាយ វនាោះវទ។
បេចុបបបដ្ឋបន បទដ្ឋបន ៖ រូបកាយោ្អាការៈក៏វទៀងត្តង់ប្ដ្រ វត្ពាោះ

កោល្ាំងន្ឧជុកតាវនាោះ ។
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វិរត្ិចេត្សិក ៣ 
១ - សម្មបវាចារចត្សិក បា្ដ្ល់វាចាត្បនព គ្ឺវេៀរចាកេេីទុេចរិត ៤
២ - សម្មបកមមនតរចត្សកិ បា្ដ្ល់ការង្រត្បនព គ្ឺវេៀរចាកកាយទុេចរិត៣
៣ - សម្មបអាជ្ីវរចត្សកិ បា្ដ្ល់អាជេីៈត្បនព គ្ឺវេៀរចាកកាយទុេចរិត៣ 
េេីទុេចរិត ៤ ប្ដ្លជាវហតុន្ការេិញ្ចឹមជិេិត ។

សម្មបវាចា សម្មបកមមរោតប សម្មបអាជ្រវា រចត្ិ ត្ិរសបោ វិរត្ិ
រោ ោម ។ វិរត្ិរោ ោម វ ម្ោះថា រីេិរតិវេតសិកោាំងឡាយ ត្ិរសបោ 
(រោនតិ) ោ្ ៣ ឥត្ិ គ្ឺសម្មបវាចា ច សោម្វាចា១ សម្មបកមមរោតប ច
សោម្កមម្តៈ ១ សម្មបអាជ្ីរវា ច សោម្អាជីេៈ ១ ។
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វេនត្ថ
វិរមមណំ=> វិរត្ិ ប្ត្បថា វិរមមណំ រីការវេៀរចាក វីរត្ិ វ ម្ោះថា វិរតិ ។ ការ

ប្ដ្លោ្ឱកាសវធវើ្ូេទុេចរិត្ិងទុរាជ្ីវៈ ប្តមិ្វធវើេិញវ ម្ោះថា ជាការវេៀរចាក
ទុេចរិតោ្ ២ យ ្ងគ្ឺ កាយទុចចរិត ្ិងវចីទុចចរិត បណាត្ទុេចរិតោាំង ២ វនាោះឯង ការ
ប្ដ្លពាក់ព័្ធវោយការេិញ្ចឹមជីេិត វ ម្ោះថា ទុរាជ្ីវៈ ។ ោ្វសេកតីពិោត្រថា
ត្បសិ្វបើេិញ្ចឹមជីេិតវោយកាយទុេចរិតោាំងឡាយោ្ការវ្ោទកដី វោយការលេួ
បល្់កតី វោយការត្បត្ពឹតតមិចាឆ្ចារ វដ្ើម្បីត្កពោះវោយោ្ការឲ្យលុយពីអនកដ្នទកតី
វ ម្ោះថា ទុោជីេៈសុទធោធ ។ ការេិញ្ចឹមជីេិតវោយេេីទុេចរិតោ្ការវធវើឲ្យវគ្
វ ល្ោះគ្ន្ ្ិងការវជរត្បវទេវដ្ើម សុទធប្តជា ទុរាជ្ីវៈ ។ ការសោល្ប់ ការ្ិយយភូត
ភរជាវដ្ើមោាំងឡាយ ប្ដ្លមិ្ពាក់ព័្ធ្ឹងការេិញ្ចឹមជីេិត មិ្វ ម្ោះថាទុោជីេៈវទ
វ ម្ោះថាជាកាយទុចចរិត ្ិងវចីទុចចរិត ។
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២០ -សមាមបវាច្ចេត្សិក 
សម្មប វទនតិ ឯោោត្ិ = សម្មបវាចា វចីទុចចរិត្វិរត្ិ វិរត្ិ វ ម្ោះថា សម្មប
វាចា វត្ពាោះអតថថា ជាការ្ិយយវោយត្បនព ន្បុគ្គល បា្ដ្ល់ ការវេៀរចាក
េេីទុេចរិត ៤ ។ សមាម វាចា ៤

១ - វេតនាវេៀរចាកការ្ិយយកុហក ឆវបាក
២ - វេតនាវេៀរចាកការ្ិយយញុោះញង់ បាំប្បកបាំបាក់
៣ - វេតនាវេៀរចាកការ្ិយយពាក្យអាត្កក់ វជរត្បវទេ
៤ - វេតនាវេៀរចាកការ្ិយយវោយោយឥតត្បវយជ
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សោេៈធម៌ប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅកនុងចិតតបុ្ាាទ ប្ដ្លជាវត្គ្ឿងវពាល
កនុងទីប្ដ្ោោ្ឱកាសកនងុការវពាលភូតកុហក វដ្ើម្បីត្បវយជ្អ៍វី
មួយ ប្តវេៀរចាកពីេេីទេុចរិតវនាោះ វហើយវពាល្ូេពាក្យពតិេិញ ឬថា
កនុងេតិតុបា្ទប្ដ្លជាវហតុវៅវសងៀមវោយមិ្ វពាលពាក្យវនាោះ
វ ម្ោះថា វិរតិ ។
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លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់សមាមបវាច្
១ - េេីទុេចរិតេតថូ្ាំ អេីតិកកមលកខណា ោ្ការមិ្ក្លងេតថុប្ដ្លជាទីតាាំង

ន្េេីទុេចរិត ជាលកខណៈ
២ - េេីទុេចរិតេតថុវតា សង្ក្េ្រោ ោ្ការថយចាកេតថុប្ដ្ល

ជាទីតាាំងន្េេីទុេចរិត ជាកិចច
៣ - តស្ស អត្កិយបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការមិ្វធវើ្ូេេេីទុេចរិតវនាោះ

ជាអាការប្រាកដ
៤ - សោធ្ហិវោតតប្បអប្បិេឆតាទិគ្ុណបទោឋ្នាោ្គ្ុណ គ្សឺទធា ហិរិ ឱតតប្ាបៈ
វសេកតីត្បាថាន្តិេ ជាវដ្ើម ជាចហតុជ្ិត។ 
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២១ -សមាមបកមមនែចេត្សិក 
សម្មប បវោតប កមមរោតប = សម្មបកមមរោតប កាយទចុចរតិ្វិរត្ិ ការង្រ
ប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅវោយត្បនព វ ម្ោះថា សោម្កម្មនតៈ បា្ដ្ល់ វេតនាជា
វត្គ្ឿងវេៀរចាកកាយទុេចរិត ។

សមាមបកមមនែៈ ៣
១ - វេតនាវេៀរចាក ការសោល្ប់សតវ
២ - វេតនាវេៀរចាក ការលួេត្ទព្យវគ្
៣ - វេតនាវេៀរចាក ការត្បត្ពឹតតខ្ុសកនុងកាម
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សម្មបកមមនតោ្ ៣យ ្ងគ្ឺ កិរិយ វេតនា ្ិង េិរតិ ៖
១.អាការៈរបស់កាយន្បុគ្គលអនកត្បត្ពឹតត្ ូេកិេចការង្រប្ដ្លមិ្ោ្វោស
វ ម្ោះថាជា កិរិយសមាមាកម្មនត ដ្ូេោ្េិគ្គហថាៈ ករយីរត្ កមមំ , កមម
រមវ កមមនតំ , សម្មប កមមនតំ => សម្មបកមមនតំ ប្ត្បថា ករីយរត្
រីកិរិយវធវើ កមមំ វ មើថា កមម (ការវធវើ ឬកិរិយវធវើ) កមមរមវ រីកមមហនឹងឯង
កមមនតំ វ ម្ោះថា កមម្ត ។ កមមនតំ រីការង្រ សម្មប យ ្ងត្បនព សម្មប
កមមនតំ វ ម្ោះថា សោម្កមម្ត ។
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២.ចចតនាជាវត្គ្ឿងវធវើ្ូេកិេចការមិ្ ោ្វោសវនាោះ វ ម្ោះថា ចចតនា
សមាមាកម្មនត ោ្េិគ្គហថាៈ សម្មប ការីយរត្ ឯោោត្ិ សម្មបកម្មប,
សម្មបកម្មបរយវ សម្មបកមមោតប ប្ត្បថា (កមមំ រីទវងវើ) ករយីរត្
រប្មងត្តូេវគ្វធវើ សម្មប វោយត្បនព ឯោយ វោយធម៌វ្ោះ ឥត្ិ វត្ពាោះ
វហតុដ្ូវេនោះ (ឯសា រីធម៌វ្ោះ) សម្មបកម្មប វ ម្ោះថា សោម្កោម្ ។
សម្មបកម្មបរយវ រីសោម្កោម្ហនឹងឯង សម្មបកមមោតប វ ម្ោះថា សមាមា
កម្មនត ។
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៣.កនុងខ្ណៈវពលប្ដ្លត្តូេវធវើកាយទេុចរិតឯណា្ីមួយ មិ្ប្ម្ត្គ្្់ប្ត
មិ្វធវើប៉ុវណា្្ោះវទ ប្បរជាវេៀរចាកវៅេិញ វ ម្ោះថា វិរតិសមាមាកម្មនត ។ កាយ
ទុេចរិតោាំងអស់ប្ដ្លវេៀរចាកវោយេិរតិសោមក្មម្តៈវ្ោះ មិ្ពាក់ព័្ ធ្ឹងការ
េិញ្ចឹមជីេិតវ ើយ ។



3/7/2023 291

លកខណាទិេត្ុកកៈរបស់សមាមបកមមនែៈ
១ - កាយទុេចរិតេតថូ្ាំ អេីតិកកមលកខណា ោ្ការមិ្ក្លងេតថុប្ដ្លជាទីតាាំង

ន្កាយទុេចរិត ជាលកខណ:
២ -កាយទុេចរិតេតថុវតា សង្ក្េ្រវោ ោ្ការថយចាកេតថុប្ដ្លជាទីតាាំង

ន្កាយទុេចរិត ជាកិចច
៣ - តស្ស អត្បិយបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការមិ្វធវើកាយទុេចរិតវនាោះ ជា

អាការត្បាកដ្
៤ - សោវ្ហិវោតតប្បអម្បិេឆតាទិគ្ុណបទោឋ្វនា ោ្គ្ុណ គ្ឺ សទធា ហិរី 

ឱតតប្ាបៈ វសេកតីត្បាថាន្តិេជាវដ្ើមជាចហតុជ្ិត។
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២២ -សមាមបអាជីវចេត្សិក 
សម្មប អាជ្ីវនតិ ឯរត្ោត្ិ = សម្មបអាជ្ីរវា មិចាឆបជ្វីវិរត្ិ, វរិត្ិ
វ ម្ោះថា សមាមាអាជ្ីវៈ វត្ពាោះអតថថា ជាវត្គ្ឿងេិញ្ចឹមជីេតិវោយត្បនពន្សតវ
ោាំងឡាយបា្ដ្ល់ វេតនាវេៀរចាកមិចាឆ្អាជីេៈ។
សោម្អាជីេៈ ោ្ ៧យ ង្ គ្ឺ វេៀរចាកកាយទេុចរិត ៣ េេីទុេចរិត ៤ ប្ដ្លោ្
អាជីេៈជាវហតុ ឬោ្វត្េើ្យ ្ង វោយអាំណាេន្ការវេៀរចាកការកុហក
វបាកបវញ្ឆ្តជាវដ្ើម។
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សោម្អាជីេៈ ោ្ ២ យ ្ងគ្ឺ គ្ឺេិរិយៈ ្ិងេិរតិ ៖
១.សោម្វាយម ប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅកនុងការវធវើការង្រោ្ការភជួរប្ត្ស លក់ដ្ូរ

ជាវដ្ើម តាមទាំវ្ៀមទោល្ប់របស់អនកត្សុកោាំងឡាយកតី ្ិងការប្សវងរកបេច័យ
បួ្ របស់សមណៈតាមធម៌ោ្ការមិ្ោយ ាំវោយកុលទូសកៈ អវ្ស្ៈ
្ិងមិចាឆជ្ីេៈជាវដ្ើមកតី វ ម្ោះថាសោម្អាជីេៈ ដ្ូេោ្េេ្តថៈថា សម្មប អាជ្ីវ
នតិ ឯរត្ោត្ិ សម្មបអាជ្ីរវា ប្ត្បថា សតវោាំងឡាយរប្មងរស់បា្វោយ
ត្បនព វោយេិរិយៈវ្ោះ វត្ពាោះវហតុវនាោះ េិរិយៈវ្ោះវ ម្ោះថា សោម្អាជីេៈ ។
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២.វចីទចុចរិត ្ិងកាយទុចចរតិ ត្បសិ្វបើពាក់ព័្ ធ្ងឹការេិញ្ចមឹជីេិតវនាោះ ្ឹង
វេៀរចាកវោយគ្ិតថា អាតាម្អញ្ងឹមិ្ វធវើទុេចរិតត្បវភទវនាោះវទៀតវ ើយ ោ្
ឧបោដ្ូេជាអាតាម្អញ្ឹងេញិ្ចឹមជីេតិវោយមិ្ យកធមោ៌ក់មខុ្មិ្ ោ្វ ើយ
្ិងអាតាមអ្ញ្ឹងមិ្េិញ្ចមឹជេីិតវោយវធវើជាត្ពា្្ិងវធវើជាអនកវ្ោទ
មួយអវ្លើវោយការវត្បើត្បាស់បេច័យបួ្ វោយមិចាឆ្ជីេៈ ្ិងអវ្ស្ៈវនាោះមិ្
ោ្វ ើយ ជាវដ្ើមយ ្ងវ្ោះវ ម្ោះថា វិរតិសម្មអាជ្ីវៈ ។
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មិច្ឆបជីវៈ (ការេញិ្ចមឹជីវតិ្ខសុ) ៥ យ បង្ 
១ -សតថវណិជាជា ការជួញវត្គ្ឿងសន្រោត្េុធសត្ោប់ត្បហារ គ្ឺវធវើវត្គ្ឿងសន្រោត្េុធវោយ

ខ្លួ្ឯង ឬ បា្មកវោយវហតុឯណាមួយ វហើយលក់្ូេវត្គ្ឿង
សន្រោត្េុធវនាោះៗ។

២ -សតតវណិជាជា ជួញម្ុស្ស (សតវ)។
៣ - ម្ាំសវណិជាជា ជួញោេ់ គ្ឺេិញ្ចឹម្ូេសតវោាំងឡាយោ្ត្ជូកជាវដ្ើម លុោះសតវោាំង

វនាោះេវត្មើ្ធាំវ ើងក៏សោល្ប់យកោេ់លក់។
៤ - ម្ជ្ជវណិជាជា ការជួញទឹកត្សេឹង គ្ឺផ្សាំវត្គ្ឿងណាមួយឲ្យវកើតវ ើងជាទឹកត្សេឹង

វោយខ្លួ្ឯង ឬទិញវគ្យកមក វហើយលក់្ូេទឹកត្សេឹងវនាោះ។
៥ - វិសវណិជាជា រជួញថាន្ាំពិស គ្ឺចាត់ប្េង្ូេថាន្ាំពិសឲ្យវកើតវ ើងវោយខ្លួ្ឯង ឬឲ្យវគ្

ផ្សាំឲ្យ ឬបា្មកវោយវហតុណាមួយ វហើយលក់្ូេថាន្ាំពិសវនាោះ។
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លកខណាទេិត្កុកៈរបសស់មាមបអាជវីៈ
១ - ត្ិវិធកាយទុចចរតិ្ចត្ពុ្វិធវចទីចុចរតិ្វត្ថនូំ អវីត្ិកេមលកខរណា

ោ្ការមិ្ក ល្ងេតថុប្ដ្លជាទីតាាំងន្ កាយទុេចរិត ៣េេីទុេចរិត ៤ ជាលកខណៈ
២ - រត្សំ វត្ថុរោ ស្កបចនររសា

ជាោ្ការថយចាកេតថុប្ដ្លជាទីតាាំង ន្ កាយទុេចរិត ៣ េេីទុេចរិត ៤ ជាកិេច
៣ - រត្សំ ទុចចរិោនំ អត្បិយបចចបុបបដ្ឋបរោ

ោ្ការមិ្វធវើទុេចរិតវនាោះ ជាអាការត្បាកដ្
៤ - សោវបហិរោត្តបបាទគិណុបទដ្ឋបរោ

ោ្គ្ុណ គឺ្ សោធ្ ហិរិ ឱតតប្បៈ ជាវដ្ើម ជាវហតុជិត។
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អធិបបាយវិរត្ិ ៣
ភាវៈននការចវៀរច្កាប្ ច មាះថា វិរតិចចតនា ឬ ចៅថា វិរតិ មាន ៣ ប្រប្ចភទ គឺ្ ៖

១ -សមបបត្ែិត្ិ ២ -សមាោនវិត្ិ ៣ -សមុចេេទវិរត្ិ
សម្បតតិតិ បា្ដ្ល់ ការវេៀរចាកបាប វោយអាធ្្ត្ស័យរបស់ខ្លួ្ដ្ូេកនុងខ្ណៈប្ដ្ល

កាំពុងោ្មិតេតថុ (េតថុត្តូវេៀរ) ត្បាកដ្េាំវពាោះមុខ្វហើយ ក៏មិ្ត្បត្ពឹតតក ល្ង
(ដ្ូេជាវរឿងរបស់បុរសោន្ក់វ ម្ោះ ជគ្គ្ ឬេកក្ វៅវកាោះត្សីសង្ក្ )។

សោោ្េិរតិ បា្ដ្ល់ ការវេៀរចាកបាប វោយសោោ្ (ការកា្់យក ឬវរៀ្យក
វោយលែ) ្ូេសិកាខ្បទប្ដ្លបញ្ញតតិទុក ោ្្ិេចសីល ្ិងឧវបាសថសីល
ជាវដ្ើម (ដ្ូេជាវរឿងរបស់ឧបាសកវ ម្ោះ ឧតតរេឌ្ឍោ្បពវតវាសី )។

សមុវេឆទេិរតិ បា្ដ្ល់ ការវេៀរចាកបាប ប្ដ្លកាត់ោដ្េ់ជាសមុវេឆទ វោយអរិយមគ្គ។
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អប្បម្ញ្ញា ចចតសិក្ ២
១ - ក្រណុា ២ - ម្ទុិតា

នត្ថិ បម្ណំ ឯត្សបោត្ិ=> អបបបបម្រណា ។ បម្ណំ រីបោណៈ
(ការបា ្្់ត្បោណ) ឯត្សបស ន្ត្បជុាំសតវវ្ោះ នត្ថិ មិ្ោ្ ឥត្ិ វត្ពាោះវហតុ
ដ្ូវចាន្ោះ អបបបម្រណា វ ម្ោះថា អប្ាបមាណ ។ ករុណ្ ្ិងម្ុទិតា ោ្សតវោាំង
អស់ជាអារមមណ៍ វោយមិ្ោ្ប្ដ្្កាំណត់ថា ោ្សតវោ្ត្បោណប៉ុវណ្្ាោះជា
អារមមណ៍ ្ិងមិ្ោ្សតវប៉ុវណា្្ោះជាអារមមណ៍ផង ឬថា មិ្ោ្ការកាំណត់្ូេ
េាំប្ណកណាមួយន្អេយេៈរបស់សតវ ដ្ូេជាកា្់យកេាំប្ណកខាងវលើប៉ុវណ្្ាោះជា
អារមមណ៍ មិ្កា្់យក្ូេេាំប្ណកខាងវត្កាមវ ើយជាវដ្ើម ។ អបបបម្រណ ភវ
=> អបបបមញ្ញប ោេៈប្ដ្លវកើតវ ើងវហើយវធវើ្ូេអារមមណ៍ កនុងសតវបញ្ញតតិប្ដ្លមិ្
ោ្ត្បោណ វ ម្ោះថា អប្ាបម្ញ្ញា ។
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អបបបម្រណសុ សរត្តសុ ភវត្ីត្ិ = អបបបមញ្ញប ធមមជាតិវ ម្ោះថា អប្ប
មញ្ញ្ វត្ពាោះអតថថា ត្បត្ពឹតតវៅកនុងសតវមិ្ោ្ត្បោណ។
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២៣ - ក្រណុាចចតសិក្ 
បរទុរកខ សត្ិ សាធូនំ ហទយរខទំ ករោត្ីត្ិ => ករុណា
បរទុរកខ នាកាលវសេកតីទុកខរបសអ់នកដ្នទ អត្ថិ ោ្វៅ ោ គុណជាត្ិ
រីគ្ុណជាតិណា ករោត្ិ រប្មងវធវើ ហទយកមបបនំ ្ូេការញ៉ប់ញ័រន្ហទ
យៈ សាធូនំ ន្ោធុជ្ោាំងឡាយ ឥត្ិ វត្ពាោះវហតុវនាោះ សា រីគ្ណុជាតិ
វនាោះ ករុណា វ ម្ោះថា ករុណា ។
ករុណ្ោ្ ទុកខិតសតតប្បញ្ញតតិ (វសេកតីទុកខរបស់សតវ)ជាអារមមណ៍។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសក់្រណុា
១ - បរទុកាខ្ប្យកាមតាលកខណា ោ្វសេកតីត្បាថាន្ជួយបាំបាត់ទកុខអនកដ្នទ

(អាណិតអាសូរ)ជាលកខណៈ
២ - បរទុកាខ្សហ្រោ ោ្ការអត់ធ្់មិ្ បា្េាំវពាោះវសេកតីទុកខ

អនកដ្នទ ជាកិចច
៣ - អេិហឹោ បេចុប្បោឋ្នា ោ្ការមិ្វបៀតវបៀ្ ជាអាការប្រាកដ
៤- ទុកាខភ្ិភូតា្ាំ អានាថោេទស្ស្បទោឋ្នា ោ្ការវ ើញសតវប្ដ្លទុកខត្គ្ប

សងកត់វហើយ មិ្ោ្ទីពឹង ជាចហតុជ្ិត។
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ករុណា បរទុកខសបស អបនយនលកខណា
ត្សបស អសហនរសា អវិហឹសាឧបដ្ឋបោ
ទុកខភូោនមោថ ភាវទសបសនបទដ្ឋបោ ។

ករណុា រីករុណា បរទុកខសបស អបនយនលកខណា ោ្ការេោច្ត់
បង់្ូេវសេកតីទុកខរបស់អនកដ្នទ ជាលកខណៈ ។ ត្សបស អសហនរសា ោ្មិ្
អាេត្ោាំ្ូេវសេកតីទុកខរបស់បុគ្គលវនាោះបា្ ជាកិេច ។ អវិហឹសាឧបដ្ឋបោ
ោ្អាការៈត្បកដ្វ ើងដ្ល់បញ្ញ្របស់វយគ្េេរ ថាជាធម៌មិ្វបៀតវបៀ្សតវ
ទុកខភូោនមោថ ភាវទសបសនបទដ្ឋបោ ោ្វយ្ិវោម្សិការៈប្ដ្ល
វេោះសមលឹង្ូេោពន្បុគ្គលមិោ្ទីពឹងន្សតវោាំងឡាយប្ដ្លដ្ល់វហើយ្ូេវសេ
កតីទុកខ ជាវហតុជិត ។
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សមបត្តិ និងៗ វិបត្តិ របសក់រណុា 
១ - េិហឹសូបសវោ សម្បតតិ ោ្ការេូលវៅរោង្ប់្ូេវសេកតីវបៀតវបៀ្ 

ជាសម្បតតិ 
២ - វោកសមភវវា េិបតតិ ោ្ការវកើតវ ើង ន្វសេកតីវោក(ង្យ្ឹងឲ្យ

វោកវកើតវ ើង) ជាេិបតតិ
៣ - វគ្ហសិតាំ វោម្ស្សាំ អាស្នបេចតថិកា ោ្វោម្ស្ស (ការខ្ូេេិតត)

ប្ដ្លអាត្ស័យកាមគ្ុណ ជាសត្តូេជិត
៤ - េិហឹោ ទូរបេចតថិកា ោ្ការវបៀតវបៀ្សតវ ជាសត្តូេ ង្យ។
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២៤ - ម្ទុិតាចចតសិក្
តំ្សមង្គិរោ រម្ទនតិ ោោត្ិ = មុទោិ ។ ត្ំសមង្គិរោ រីបុគ្គលអនក
វពញវោយមុទតិាោាំងឡាយវនាោះ រម្ទនតិ រប្មងវត្តកអរ ោយ វោយ
សោេៈវនាោះ ឥត្ិ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ មុទិោ វ ម្ោះថា ម្ុទិតា ។
រម្ទនតិ ឯោោត្ិ = មុទោិ បុគ្គលរប្មង វត្តកអរ (េាំវពាោះវសេកតីសុខ្
ឬសម្បតតិរបស់អនកដ្នទ) វោយធមមជាតិវ្ោះ វត្ពាោះវហតុវនាោះ ធមមជាតិវនាោះ
វ ម្ោះថា ម្ុទិតា ។
មុទិោោ្សុខិត្សត្តបបបញ្ញត្តិ (វសេកតីសុខ្ ឬសម្បតតិរបស់សតវ)
ជាអារមមណ៍។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសម់្ទុិតា
១ - បរសម្បតតិអ្ុវោទ្លកខណា ោ្ការវត្តកអររីកោយ(ុសរវសើរ) 

េាំវពាោះសម្បតតិរបស់អនកដ្នទ ជាលកខណៈ
២ - អ្ិស្ាយ្រោ ោ្ការមិ្ត្េប្ណ្ ជាកិចច
៣ - អរតិេិឃាតបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការកាំចាត់បង់្ូេអរត(ិការមិ្វត្តក

អរ) ជាអាការប្រាកដ
៤ - បរសម្បតតិទស្ស្បទោឋ្នា ោ្ការវ ើញសម្បតតិរបស់សតវដ្នទ

ជាចហតុជ្ិត។
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បរម្ទនលកខណា ឯសា អនិសបោយនរសកា
អរត្ិវិឃាត្ុបដ្ឋបោ លកខីទសបសនបទដ្ឋបោ ។

ឯសា រីមុទិតាវ្ោះឯង បរម្ទនលកខណា ោ្វសេកតីរីកោយ ជា
លកខណៈ។ អនសិបោយនរសកា មិ្ោ្ការរំនព្ូេត្ទព្យអនកដ្នទ ជាកិចច
។ អរត្វិិឃាត្បុដ្ឋបោ ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្ល់បញ្ញរ្បស់វយគ្េេរ
ថាជាធមប៌្ដ្លកោចត្់បង់្ ូេវសេកតមីិ្រីកោយកនងុោពដ្ល់ត្ពមន្សម្បតតិរបស់
អនកដ្នទ ។ លកខីទសបសនបទដ្ឋបន ោ្ការវ ើញ្ូេគ្ុណរបសអ់នកដ្នទ
ោាំងឡាយជាចហតុជ្ិត ។
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សម្បតិែ និង វិបតិែ របស ់ម្ទុិតា 
១ - អរតិេូបសវោ សម្បតតិ ោ្ការេូលវៅរោង្ប់្ូេអរតី (វសេកតី

មិ្វត្តកអរ) ជាសម្ាបតតិ
២ - បហាសសមភវវា េិបតតិ ោ្ការវសើេសប្ាយ (កាអ្កកាអ្យ

វភលើតវភលើ្) ជាវិប្តតិ
៣ - វគ្ហសិតាំ វោម្ស្សាំ អាស្នបេចតិថកា ោ្វោម្ស្សប្ដ្ល

អាត្ស័យ្ឹងកាមគ្ុណ ជាសត្តូេជិត
៤ - អរតិទូរបេចតថិកា ោ្ការមិ្វត្តកអរ (្ឹងសុខ្ ឬសម្បតតិ

របស់អនកដ្នទ) ជាសត្តូេ ង្យ។
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អប្បម្ញ្ញា  (ឬប្ពហមវិហារ) ៤
១- វមតាត្ អងគធម៌ គ្ឺ អវោសវេតសិក
២- ករុណា អងគធម៌ គ្ឺ ករុណាវេតសិក
៣- មុទិតា  អងគធម៌ គ្ឺ មុទិតាវេតសិក
៤- ឧវបកាខ្ អងគធម៌ គ្ឺ តត្តមជ្ឈតតតាវេតសិក។
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២៥ - បញ្ា ិន្រនទិយចចតសិក្ ១ 
បការរន ជាោត្ីត្ិ = បញ្ញប ។ ោ រីសោេធម៌ណា ជាោត្ិ ដ្ឹង

បការរន វោយបការៈវផ្សងៗ សា រីសោេៈធម៌វនាោះ បញ្ញប វ ម្ោះថា
បញ្ញ្ ។ ពាក្យថា បការៈ បា្ដ្ល់ោពវផ្សងៗ គ្ឺដ្ឹោពជា អនិចច ទុកខ អនតាតា
អរិយសចចៈ ្ិងកមមផលរបស់កមមោាំងឡាយ ជាវដ្ើម បញ្ញ្្ុ ោះឯង ជាឥន្រនទិយ
(ជាធាំកនុងការដ្ឹងេ្ាស់្ូេសោេធម៌)វត្ពាោះវហតុវនាោះ វទើបវ មោ្ះថាបញ្ញិន្រនទ
យ ។ បញ្ញិន្រនទយិ គ្ឺបា្ដ្ល់ជាធាំ ប្ដ្លអាេត្គ្បសងកត់្ូេអេិជាជ្ គ្ឺវោហៈ
បា្ ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសប់ញ្ញា
១ - ធមមសោេបដ្ិវេធលកខណា ោ្ការចាក់ឆលុោះសោេៈន្ធម៌ ជាលកខណៈ
២ - ធោម្្ាំ សោេបដ្ិចាឆ្ទកវោហ្ធការេិទធាំស្រោ

ោ្ការកាំចាត់បង់្ូេោពងងឹត គ្ឺវោហៈ ប្ដ្លបិទបាាំងសោេធម៌ ជាកិចច
៣ - អសវោម្ហបេចុប្បោឋ្នា

ោ្ការមិ្េវងវង ជាអាការប្រាកដ (ដ្ូេមគ្គុវទទសកដ៍្៏េាំណា្)
៤ - សោធិបទោឋ្នា ោ្សោធិ ជាចហតុជ្ិត។
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បដិរវធលកខោ បញ្ញប វិសរោភាសនរសា
អសរម្មបហឧបដ្ឋបោ មនសិការបទដ្ឋបោ ។
ប្ញ្ញា ោ្ការដ្ងឹ្ូេសោេធម៌វោយការចាក់ធលុោះ ជាលកខណ ។ ោ្ការ

ញ ្ាំងអារមមណ៍ឲ្យត្បាកដ្វ ើង ជាកិចច ។ ោ្អាការៈប្រាកដវ ើងដ្លប់ញ្ញ្
របស់វយគ្េេរ ថាជាធមម៌ិ្េវងវងកនុងអារមមណ៍។ ោ្ម្សិការៈ ជាចហតុ
ជ្ិត ។
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លក្ខណាទិចតកុ្កៈរបសប់ញ្ញា  (នយ័ម្យ៉ាងចទៀត)
១ - យថាភូតបដ្ិវេធលកខណា ោ្ការចាក់ឆលុោះ (ដ្ឹងេ្ាស់) ្ូេធម៌តាម

វសេកតីពិត ជាលកខណៈ
២ - េិសវយោស្រោ ោ្ការឆលុោះបញ្ច្ាំង្ូេអារមមណ៍ឲយ្ភលឺ

េ្ាស់ ជាកិចច (ដ្ូេត្បទីប ជាវត្គ្ឿងបាំភល)ឺ
៣ - អសវោម្ហបេចុប្បោឋ្នា ោ្ការមិ្េវងវង ជាអាការប្រាកដ
៤ - វយ្ិវោម្សិការបទោឋ្នា ោ្វយ្ិវោម្សិការៈ ជាចហតុជ្ិត

តិវហតុកបដ្ិស្ធិកតាបទោឋ្នា វា ឬោ្តិវហតុកបដ្ិស្ធិ
ជាចហតុជ្ិត។
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ប្ញ្ញាចចតសិក វ្ោះ កាលវកើតវ ើង រប្មងដ្ងឹទូវៅដ្ល់ធម៌ោាំងប្ដ្លជា
កុសល អកុសល ធម៌ប្ដ្លគ្ួរវសពធម៌ប្ដ្លមិ្គ្ួរវសព ដ្ឹងធម៌ប្ដ្លអាត្កក់
ធម៌ប្ដ្លត្បណតិ ធម៌ប្ដ្លេលូគ្ន្បា្ ្ិងធម៌ប្ដ្លេូលគ្ន្មិ្បា្ ដ្ូេវពទ្យ
អនកោ្ជាំនាញអាេផ្សាំវភសជជៈគ្ឺថាន្ាំ ប្ដ្លជាទីសបា្យដ្ល់អនកជមងឺជាវដ្ើម
ដ្ូវចាន្ោះ ។

ោពប្បលកគ្ន្របស់ សញ្ញ្ េិញ្ញ្ណ ្ិង បញ្ញ្
➢ ការដ្ឹងគ្ឺសញ្ញ្ វត្បៀបដ្ូេជាការដ្ឹង្ូេកាក់លុយរបស់កូ្វកមង ។
➢ ការដ្ឹងគ្ឺេិញ្ញ្ណ វត្បៀបដ្ូេជាការដ្ឹងរ្ូេកាក់លុយបស់អនកត្សុក ។
➢ ការដ្ឹងគ្ឺបញ្ញ្ វត្បៀបដ្ូេជាការដ្ឹងរបស់ជាងត្បាក់ ។
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ចហតចុចប្ម្ីនននបញ្ញា
ធម៌ ៤ យ ្ង ោ្ការវសពគ្ប់្ ូេសម្បុរសជាវដ្ើម ជាវហតុវធវើ្ូេវសេកតីវត្មើ

្ន្បញ្ញ្ ។ វសេកតីវ្ោះសមដ្ូេត្ទង់ត្តាស់ទុកកនុង ប្ញ្ញាវុឌាឍសិូប្រត អងគុតតរ
និកាយ ចតុកកនិាត ថា៖ ចោតបរោរម ភិកខរវ ធម្មប បញ្ញបវុ្បេិោ សំវត្តនតិ ជា
វដ្ើម ប្ត្បថា ោន្ល់ភិកខុោាំងឡាយ ធម៌ ៤ ត្បការវ្ោះ ត្បត្ពឹតតវៅវដ្ើម្បីេវត្មើ្
បញ្ញ្ ។ ធម៌ ៤ ត្បការ គ្ឺអវីខ្លោះ? គ្ឺការវសពគ្ប់ សបប្ុរស ១ ការោត្បធ់ម៌
របស់សប្បុរស ១ យកេិតតទុកោក់វោយឧបាយ ១ ត្បតបិតតិធម៌ដ្ស៏មគ្ួរតាម
ធម៌ ១ ។ ោន្លភកិខុោាំងឡាយ ធម៌ ៤ ត្បការវ្ោះ រប្មងត្បត្ពឹតតវៅវដ្ើម្បីេវត្មើ្
្ូេបញ្ញ្ ។
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វោភណវេតសិក

-វោភណោធារណៈវេតសិក

-េិរតិវេតសិក

១១- េិតតលហុតា
១២- កាយមុទុតា 
១៣- េិតតមុទុតា
១៤- កាយកមមញ្ញតា
១៥- េិតតកមមញ្ញតា
១៦- កាយបាគ្ុញ្ញតា
១៧- េិតតបាគ្ុញ្ញតា
១៨- កាយុជុកតា
១៩- េិតតុជុកតា

១- សោធ្
២- សតិ
៣- ហិរិ
៤- ឱតតប្បៈ
៥- អវោភៈ
៦- អវោសៈ 
៧- តត្តមជ្ឈតតតា
៨- កាយបស្សទធិ
៩- េិតតបស្សទធិ 
១០- កាយលហុតា
២០- សោម្វាចា
២១- សោម្កមម្តៈ
២២-សោម្អាជីេៈ
២៣- ករុណា
២៤- មុទិតា-អប្បមញ្ញ្វេតសិក

២៥- បញ្ញិន្រ្ទិយ-បញ្ញិន្រ្ទិយវេតសិក
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វេតសិក ៥២ ្ិងពាក្យប្ត្ប (អញ្ញសោនាវេតសិក)
១.ផសបស សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈពាល់្ូេអារមមណ៍ (ការពាល់ត្តូេ)
២.រវទោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈវោយ្ូេរសន្អារមមណ៍(ការវោយអារមមណ៍)
៣.សញ្ញប សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈេងចាាំ្ូេអារមមណ៍(ការេងចាាំ)
៤.រចត្ោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈោជ្ប់ ្ូេសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយកនុងអារមមណ៍

(ការោជ្ប់អារមមណ៍)
៥.ឯកគគោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈោ្អារមមណ៍ប្តមួយ(ការោ្អារមមណ៍ប្ត
មួយ)
៦.ជ្ីវិត្ិន្រនទិយ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈប្ថរក្ា ឬត្គ្ប់ត្គ្ង់្ូេរូប្ិងនាមធម៌

ោាំងឡាយប្ដ្លជាសហជាតធម(៌ធម៌វកើតរួមជាមួយគ្ន្)
៧.មនសិការ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈវធវើទុកកនុងេិតត ។
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៨.វិត្កេ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈញ ្ាំងសម្បយុតតធម៌ដ្នទឲ្យវ ើងកា្់អារមមណ៍
(ការត្តិោះរិោះ)

៩.វិចារ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈោទ្ប់អប្ងែល្ូេអារមមណ៍(ការពិចារណា)
១០.អធិរម្កខ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈសវត្មេេិតតយ ្ងោាំកនុងអារមមណ៍(វសេកតី

សវត្មេេិតត ឬវជឿស៊ប់)
១១.វិរិយ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈញ ្ាំសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយឲ្យវកលៀេកាល្ឧស្ាហៈ

រឹងោាំ(វសេកតីព្្យម)
១២.បីត្ិ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈវពញេិតត្ូេអារមមណ៍(វសេកតីវពញេិតតឬប្ឆែតេិតត)
១៣.ឆនទ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈត្គ្្់ប្តត្បាថាន្វដ្ើម្បីវធវើ(វសេកតីត្បាថាន)
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អកុសលវេតសិក ១៤
១.រម្ហ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈបិទបាាំង្ូេសោេពិតន្អារមមណ៍ (វសេកតី

េវងវង)
២.អហិរិក សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈមិ្ខាម្សបាប(វសេកតីមិ្ខាម្សបាប)
៣.អរោត្តបបបសោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈមិ្ខាល្េបាប(វសេកតីមិ្ខ្លេបាប)
៤.ឧទធចច សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈរវេីរវាយន្េិតត(វសេកតីរវេីរវាយ)
៥.រលាភ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈេង់បា្យ ្ងជាប់សែិតកនុងអារមមណ៍(ការ

ជាប់សែិត)
៦.ទិដេិ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈយល់វ ើញខ្ុស(ការយល់វ ើញខ្ុស)
៧.ម្ន សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈរឹងរូសថាអញត្បវសើរបាំផុត(វសេកតីោ្ោះ)
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៨.រោស សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈត្បទូសត(វសេកតីវទើស)
៩.ឥសបោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈត្េប្ណ្្ឹងត្ទព្យអនកដ្នទជាអារមមណ៍

(វសេកតីត្េប្ណ្)
១០.មចឆរិយ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈោក់បាំពួ្្ូេត្ទព្យរបស់ខ្លួ្(វសេកតី

កាំណាញ)់
១១.កុកេុចច សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈវៅត្ត្កហាយ(វសេកតីវៅត្ត្កហាយជាខាង

វត្កាយ)
១២.ថិន សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈត្ោាំមិ្បា្ន្េិតត(សោេៈវង្ក)
១៣.មិទធ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈត្ោាំមិ្បា្ន្វេតសិក(សោេៈងងុយ)
១៤.វិចិកិចាឆប សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈមិ្សវត្មេេិតត្ូេអារមមណ៍(វសេកតី

សង្ស័យកនុងពុទធគ្ុណជាវដ្ើម) ។
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វោភណវេតសិក ២៥
១.សោធប សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈវធវើសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយឲ្យភលឺថាល្កនុងឥោឋ្រមមណ៍

ោាំងឡាយ ោ្ត្ពោះពុទធជាវដ្ើម 
២.សត្ិ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈវធវើសម្បយុតតធម៌ោាំងឡាយរលឹកោ្់្ូេ

ឥោឋ្រមមណ៍ោាំងឡាយ ោ្ត្ពោះពុទធជាវដ្ើម
៣.ហិរិ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈខាម្សកាយទុេចរិតជាវដ្ើម
៤.ឱត្តបបប សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈខាល្េកាយទុេចរិតជាវដ្ើម
៥.អរលាភ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈមិ្វត្តកត្តអាល គ្ឺវោយមិ្ជាប់ជាំពាក់កនុង   

អារមមណ៍
៦.អរោស សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈមិ្ត្បទូសតអារមមណ៍ ។
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៧.ត្ត្ត្មជ្បឈត្តោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈញ ្ាំសម្បយុតតធម៌មិ្ឲ្យវអើវពើកនុង
អារមមណ៍

៨.កាយបសបសទធិ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈសងប់ន្ត្កុមវេតសិកោាំងឡាយ
៩.ចិត្តបសបសទធិ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈសងប់ន្េិតតោាំងឡាយ
១០.កាយលហុោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈត្ោលន្ត្កុមវេតសិកោាំងឡាយ
១១.ចិត្តលហុោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈត្ោលន្េិតតោាំងឡាយ
១២.កាយមុទុោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈទ្់ន្ត្កុមវេតសិកោាំងឡាយ
១៣.ចិត្តមុទុោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈទ្់ន្េិតតោាំងឡាយ
១៤.កាយកមមញ្ញោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈគ្ួរកនុងកមមជាកុសលន្ត្កុម

វេតសិកោាំងឡាយ
១៥.ចិត្តកមមញ្ញោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈគ្ួរកនុងកមមជាកុសលន្េិតតោាំងឡាយ
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១៦.កាយបាគុញ្ញោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈោទ្ត់ជាំនាញកនុងកមមជាកុសល ន្
ត្កុមវេតសិកោាំងឡាយ

១៧.ចិត្តបាគុញ្ញោ ោទ្ត់ជាំនាញកនុងកមមជាកុសល ន្េិតតោាំងឡាយ
១៨.កាយុជ្ុកោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈត្តង់កនុងកមមជាកុសល ន្ត្កុម

វេតសិកោាំងឡាយ
១៩.ចិត្តុជ្ុកោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈត្តង់កនុងកមមជាកុសល ន្េិតតោាំងឡាយ
២០.សម្មបវាចា សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈវេៀរចាកេេីទុេចរិត ៤
២១.សម្មបកមមត្ត សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈវេៀរចាកកាយទុេចរិត ៣
២២.សមមអាជ្ីវ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈវេៀរចាកកាយទុេចរិត ៣ េេីទុេចរិត 

៤ ប្ដ្លជាវហតុន្ការេិញ្ចឹមជីេិត
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២៣.ករុណា សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈោ្សតវប្ដ្លដ្ល់្ូេវសេកតី
ទុកខ ប្ដ្លមិ្អាេវាស់បា្ជាអារមមណ៍

២៤.មុទិោ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈោ្សតវប្ដ្លដ្ល់្ូេវសេកតី
សុខ្ ប្ដ្លមិ្អាេវាស់បា្ជាអារមមណ៍

២៥.បញ្ញិន្រនទិយ សោេធម៌ប្ដ្លោ្លកខណៈ ោ្ោពជាធាំកនុងការដ្ឹង
វោយត្បការវផ្សងៗ ។
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អកសុលច្ិត្តសងៗគហន័យ ៧ ន័យ
្័យទី ១ ោ្វេតសិក ១៩ ្័យទី ៥ ោ្វេតសិក ២០
្័យទី ២ ោ្វេតសិក ១៨ ្័យទី ៦ ោ្វេតសិក ២២
្័យទី ៣ ោ្វេតសិក ២១ ្័យទី ៧ ោ្វេតសិក ១៥
្័យទី ៤ ោ្វេតសិក ២០
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១.ចសាមនសបសសហគត្ាំ ទិែឋិគត្សមបបយុត្ែាំ អសង្ខបរិកាំ
េិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ វោម្ស្សវេទនា ត្បកបវោយមិចាឆ្ទិដ្ឋិ មិ្
ោ្ការបបួលដ្ឹកនាាំ ។
វោភមូលេិតតដ្ួងទី ១ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ១៩ 
➢ អញ្ញសមានាចចតសិក ១៣ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៦
- វោេតុកកៈ ៤
- វោតិកៈ ២ (វេៀរោ្ៈ)

វិតក្ក ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ទិដ្ឋិ

ឆ រ្ះ
បីតិ

វិរិយ

អធិ
ចោក្ខ

វិចារ

ចោភ
ចោហ

អហិរកិ្ អចនា
តតបប

ឧទធេច
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២.ចសាមនសបសសហគត្ាំ ទិែឋិគត្សមបបយុត្ែាំ សសង្ខបរកិាំ
េិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ វោម្ស្សវេទនា ត្បកបវោយមិចាឆ្ទិដ្ឋិ ោ្
ការបបួលដ្ឹកនាាំ ។
ចោភមូ្លចិតតដួងទី ២ ចនះមានចចតសិកប្រប្កប្ ២១ 
➢ អញ្ញសមានាចចតសិក ១៣ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៦
- វោេតុកកៈ ៤
- វោតិកៈ ២ (វេៀរោ្ៈ)
- ថីទុកកៈ ២

វិតក្ក ផស្ស វាទនា
ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ទិដ្ឋិ

ឆ រ្ះ
បីតិ

វិរិយ

អធិ
ចោក្ខ

វិចារ

ចោភចោហ

អហិរកិ្ អចនា
តតបប

ឧទធេច

មិទធ
ថី្
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៣.ចសាមនសបសសហគត្ាំ ទិែឋិគត្វិបបបយុត្ែាំ អសង្ខបរិកាំ
េិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ វោម្ស្សវេទនា ត្បាស់ចាកមិចាឆ្ទិដ្ឋិ មិ្ោ្
ការបបួលដ្ឹកនាាំ ។
វោភមូលេិតតដ្ួងទី ៣ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ១៩ 
➢ អញ្ញសមានាចចតសិក ១៣ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៦
- វោេតុកកៈ ៤
- វោតិកៈ ២ (វេៀរទិដ្ឋិ)

វិតក្ក ផស្ស វាទនា
ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ោ្ៈ

ឆ រ្ះ
បីតិ

វិរិយ

អធិ
ចោក្ខ

វិចារ

ចោភចោហ

អហិរកិ្ អចនា
តតបប

ឧទធេច
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៤.ចសាមនសបសសហគត្ាំ ទិែឋិគត្វិបបបយុត្ែាំ សសង្ខបរិកាំ
េិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ វោម្ស្សវេទនា ត្បាស់ចាកមិចាឆ្ទិដ្ឋិ ោ្ការ
បបួលដឹ្កនាាំ ។
វោភមូលេិតតដ្ួងទី ៤ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ២១ 
➢ អញ្ញសមានាចចតសិក ១៣ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៦
- វោេតុកកៈ ៤
- វោតិកៈ ២ (វេៀរទិដ្ឋិ)
- ថីទុកកៈ ២

វិតក្ក ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ោ្ៈ

ឆ រ្ះ
បីតិ

វិរិយ

អធិ
ចោក្ខ

វិចារ

ចោភចោហ

អហិរកិ្ អចនា
តតបប

ឧទធេច

មិទធ
ថី្
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៥.ឧចបកាខបសហគត្ាំ ទិែឋិគត្សមបបយុត្ែាំ អសង្ខបរិកាំ
េិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ ឧវបកាខ្វេទនា ត្បកបវោយមិចាឆ្ទិដ្ឋិ មិ្ោ្
ការបបួលដឹ្កនាាំ ។
វោភមូលេិតតដ្ួងទី ៥ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ១៨ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៥ (វេៀរបីត)ិ
- វោេតុកកៈ ៤
- វោតិកៈ ២ (វេៀរោ្ោះ))

វិតក្ក ផស្ស វាទនា
ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ទិដ្ឋិ

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិ
ចោក្ខ

វិចារ

ចោភចោហ

អហិរកិ្ អចនា
តតបប

ឧទធេច
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៦.ឧចបកាខបសហគត្ាំ ទិែឋិគត្សមបបយុត្ែាំ សសង្ខបរិកាំ
េិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ ឧវបកាខ្វេទនា ត្បកបវោយមិចាឆ្ទិដ្ឋិ ោ្ការ
បបួលដឹ្កនាាំ ។
វោភមូលេិតតដ្ួងទី ៦ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ២០ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៥ (វេៀរបីតិ)
- វោេតុកកៈ ៤
- វោតិកៈ ២ (វេៀរោ្ោះ)
- ថីទុកកៈ ២

វិតក្ក ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ោ្ៈ

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិ
ចោក្ខ

វិចារ

ចោភចោហ

អហិរកិ្ អចនា
តតបប

ឧទធេច

មិទធ
ថី្
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៧.ឧចបកាខបសហគត្ាំ ទិែឋិគត្វិបបបយុត្ែាំ អសង្ខបរិកាំ
េិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ ឧវបកាខ្វេទនា ត្បាស់ចាកមិចាឆ្ទិដ្ឋិ មិ្ោ្ការ
បបួលដឹ្កនាាំ ។
វោភមូលេិតតដ្ួងទី ៧ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ១៨ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក (វេៀរបិត)ិ
- វោេតុកកៈ ៤
- វោតិកៈ ២ (វេៀរទិដ្ឋិ))

វិតក្ក ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ោ្ៈ

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិ
ចោក្ខ

វិចារ

ចោភចោហ

អហិរកិ្ អចនា
តតបប

ឧទធេច
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៨.ឧចបកាខបសហគត្ាំ ទិែឋិគត្វិបបបយុត្ែាំ សសង្ខបរិកាំ
េិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ ឧវបកាខ្វេទនា ត្បាស់ចាកមិចាឆ្ទិដ្ឋិ ោ្ការ
បបួលដឹ្កនាាំ ។
វោភមូលេិតតដ្ួងទី ៨ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ២០ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៥ (វេៀរបីតិ)
- វោេតុកកៈ ៤
- វោតិកៈ ២ (វេៀរទិដ្ឋិ)
- ថីទុកកៈ ២

វិតក្ក ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ោ្ៈ

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិ
ចោក្ខ

វិចារ

ចោភចោហ

អហិរកិ្ អចនា
តតបប

ឧទធេច

មិទធ
ថី្
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េាំណាាំ
កនុងវោភមូលេតិត ៨ ដ្ួង ោ្វេតសិកវកើតរួមោាំងអស់ ២២ ត្បវភទ គ្ឺ អ

ញ្ញសោនាវេតសកិ ១៣ វោេតុកកវេតសកិ ៤ វោតកិវេតសកិ ៣ ថីទុកក
វេតសិក ២ ។ ប៉ុប្្តវេតសិកប្ដ្លវកើតវទៀងោត់កនុងវោភមូលេិតតោាំង ៨
ដ្ួង ោ្ត្តឹមប្ត ១៧ ប៉ុវណា្្ោះគ្ឺ៖
- អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ (វេៀរបីតិ)
- វោេតុកកៈ ៤
- វោភវេតសិក ១ (វេៀរ ទិដ្ឋិ ោ្ៈ ថី្ៈ មិទធៈ)
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១.ចោមនសបសសហគត្ាំ បែឃិសមបបយុត្ែាំ អសង្ខបរិកាំ
េិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ វោម្ស្សវេទនា ត្បកបវោយបដ្ិ ៈ មិ្ោ្
ការបបួលដ្ឹកនាាំ ។

វោសមូលេិតតដ្ួងទី ១ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ២០
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៥ (វេៀរបីត)ិ
- វោេតុកកៈ ៤
- វោេតុកកៈ ៤

វិតក្ក ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ក្ុក្កុេច

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិ
ចោក្ខ

វិចារ

ចោស្ចោហ

អហិរកិ្ អចនា
តតបប

ឧទធេច

មេឆរិយ
ឥស្ា
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២. ចោមនសេសហគ្ត្ំ បដិឃសមបយតុ្តំ សសង្ខខ រកិំ
េិតតត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ វោម្ស្សវេទនា ត្បកបវោយបដ្ិ ៈ ោ្ការ
បបួលដ្ឹកនាាំ ។
វោសមូលេិតតដ្ួងទី ២ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ២២ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៥ (វេៀរបីតិ)
- វោេតុកកៈ ៤
- វោេតុកកៈ ៤
- ថីទុកកៈ ២

វិតក្ក ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

ក្ុក្កុេច

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិ
ចោក្ខ

វិចារ

ចោស្ចោហ

អហិរកិ្ អចនា
តតបប

ឧទធេច

មេឆរិយ
ឥស្ា

ថី្ៈ
មិទធៈ
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ចោភម្ូលចិតត ៨ ដួង ចទសម្ូលចិតត

វលខ្វរៀងេិតត ដ្ួងទី ១,២ ដ្ួងទី ៣,៤ ដ្ួងទី ៥,៦ ដ្ួងទី ៧,៨ ដ្ួងទី ១,២

អសង្ខ្រិក ១៩ ១៩ ១៨ ១៨ ២០

សសង្ខ្រិក ២១ ២១ ២០ ២០ ២២
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១.ឧចបកាខ សហគ្ត្ំ វិច្ិកិចាា សមបយតុ្តំ 
វោហមូលេិតតត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ ឧវបកាខ្វេទនា ត្បកបវោយេិេិកិចាឆ្ ។
វោហមូលេិតតដ្ួងទី ១ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ១៥ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១០ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៣ (វេៀរបីតិ អធិវោកខ ឆ្ទៈ)
- វោេតុកកៈ ៤
- េិេិកិចាឆ្ ១

វិតក្ក
ផស្ស

វាទនា
ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

វិេិក្ិចាឆ

វិរិយ

វិចារ

ចោហ
អហិរកិ្ អចនា

តតបប

ឧទធេច
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២.ឧចបកាខ សហគ្ត្ំ ឧទធច្ចសមបយតុ្ត ំ
វោហមូលេិតតត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ ឧវបកាខ្វេទនា ត្បកបវោយឧទធេចៈ ។
វោហមូលេិតតដ្ួងទី ១ វ្ោះោ្វេតសិកត្បកប ១៥ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១១ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៤ (វេៀរបីតិ ឆ្ទៈ)
- វោេតុកកៈ ៤

វិតក្ក ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

វិេិក្ិចាឆ

វិរិយ

វិចារ

ចោហ
អហិរកិ្ អចនា

តតបប

ឧទធេច

អធិវោកខ
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ឯកនូវីសាដ្ឋា រស វីចសកវីស វីសត្ិ
ោវ វីស បននារចសត្ិ សត្តធាកសុចល ឋិតា ។

វេតសិកោាំងឡាយ តាាំងវៅវហើយកនុងអកុសលេិតត វោយ្័យ ៧
ត្បវភទដ្ូវេនោះ៖ វេតសិកោាំងឡាយ ១៩ មួយ្យ័ វេតសិកោាំងឡាយ
១៨ មួយ្័យ វេតសិកោាំងឡាយ ២០ មួយ្យ័ វេតសិកោាំងឡាយ
២១ មួយ្័យ វេតសិកោាំងឡាយ ២០ មួយ្យ័ វេតសិកោាំងឡាយ
២២ មួយ្័យ ្ិងវេតសិកោាំងឡាយ ១៥ ដ្ួង មួយ្័យ ។
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អចហត្ុកច្ិត្ត ១៨ ោនសងៗគហៈ ៤ ន័យ
្័យទី ១ ោ្វេតសិក ១២
្័យទី ២ ោ្វេតសិក ១១
្័យទី ៣ ោ្វេតសិក ១០
្័យទី ៤ ោ្វេតសិក ៧
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១.ឧរបកាខបសហគត្ំ ចកខុវិញ្ញបណំ អកុសលវិបាកចិត្តំ
េកខុេិញ្ញ្ណ ជាអកុសលេិបាកេិតត វកើតវ ើងត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា (វ ើញរូបមិ្លែ។
២.ឧរបកាខបសហគត្ំ រសាត្វិញ្ញបណំ អកុសលវិបាកចិត្តំ
វោតេិញ្ញ្ណជាអកុសលេិបាកេិតតវកើតវ ើងត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា(ឮសាំវ ងមិ្លែ ។
៣.ឧរបកាខបសហគត្ំ ឃានវិញ្ញបណំ អកុសលវិបាកចិត្តំ
ឃា្េិញ្ញ្ណ ជាអកុសលេិបាកេិតត វកើតវ ើងត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា (ធុាំកលិ្មិ្លែ)។
៤.ឧរបកាខបសហគត្ំ ជ្ិវាហបវិញ្ញបណំ អកុសលវិបាកចិត្តំ
ជិវាហ្េិញ្ញ្ណ ជាអកុសលេិបាកេិតត វកើតវ ើងត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា (ដ្ឹងរសមិ្លែ)។
៥.ទុកខសហគត្ំ កាយវិញ្ញបណំ អកុសលវិបាកចិត្តំ
កាយេិញ្ញ្ណ ជាអកុសលេិបាកេិតត វកើតវ ើងត្ពមវោយទុកខវេទនា (ដ្ឹងវោដ្ឋពវមិ្លែ)។
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ចច្ត្សកិសមបយតុ្ត
អចហតុកអកុសលវិាកចិតតច្ប្់ព្ីដួងទី ១ ដល់ទី ៥ 
(ចកខុវិញ្ញបណ រសាត្វិញ្ញបណ ឃា
នវិញ្ញបណ ជ្ិវាហបវិញ្ញបណ កាយវិញ្ញបណ)
➢ ោ្វេតសិកត្បកប ៧ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧

ផស្ស

វាទនា
ស្ញ្ញា ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រីម្ស្ិការ
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ចច្ត្សកិសមបយតុ្ត
អកុសលវិាកចិតតដួងទី ៦ និង ៧ 

៦.ឧរបកាខបសហគត្ំ មរោធាត្ុ 
អកុសលវិបាកចិត្តំ (ឧរបកាខបសហគត្ំ 
សមបបដិចឆននចិត្ត)ំ ។
៧.ឧរបកាខបសហគត្ំ មរោវិញ្ញបណធាត្ុ 
អកុសលវិបាកចិត្តំ (ឧរបកាខបសហគត្ំ 
សនតីរណចិត្ត)ំ ។
➢ ោ្វេតសិកត្បកប ១០ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៣ (វេៀរ បីតិ េិរិយៈ ឆ ទ្ៈ)

ផស្ស

វាទនា
ស្ញ្ញា ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិការ

អធិចោក្ខ វិចារៈ

វិតក្កៈ
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១.ឧរបកាខបសហគត្ំ ចកខុវិញ្ញបណំ កុសលវិបាកចិត្តំ
េកខុេិញ្ញ្ណ ជាកុសលេិបាកេិតត វកើតវ ើងត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា (វ ើញរូបលែ)។
២.ឧរបកាខបសហគត្ំ រសាត្វិញ្ញបណំ កុសលវិបាកចិត្តំ
វោតេិញ្ញ្ណជាកុសលេិបាកេិតតវកើតវ ើងត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា(ឮសាំវ ងលែ។
៣.ឧរបកាខបសហគត្ំ ឃានវិញ្ញបណំ កុសលវិបាកចិត្តំ
ឃា្េិញ្ញ្ណ ជាកុសលេិបាកេិតត វកើតវ ើងត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា (ធុាំកលិលែ)។
៤.ឧរបកាខបសហគត្ំ ជ្ិវាហបវិញ្ញបណំ កុសលវិបាកចិត្តំ
ជិវាហ្េិញ្ញ្ណ ជាកុសលេិបាកេិតត វកើតវ ើងត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា (ដ្ឹងរសលែ)។
៥.សុខសហគត្ំ កាយវិញ្ញបណំ កុសលវិបាកចិត្តំ
កាយេិញ្ញ្ណ ជាកុសលេិបាកេិតត វកើតវ ើងត្ពមវោយសុខ្វេទនា (ដ្ឹងវោដ្ឋពវលែ)។
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ចច្ត្សកិសមបយតុ្ត
អចហតុកកុសលវិាកចិតតច្ប្់ព្ីដួងទី ១ ដល់ទី ៥ 
(ចកខុវិញ្ញបណ រសាត្វិញ្ញបណ ឃា
នវិញ្ញបណ ជ្ិវាហបវិញ្ញបណ កាយ
វិញ្ញបណ)
➢ ោ្វេតសិកត្បកប ៧ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧

ផស្ស

វាទនា
ស្ញ្ញា ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ រ្ីម្ស្ិការ
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ចច្ត្សកិសមបយតុ្ត
អចហតុកកុសលវិាកចិតតដួងទី ៦ 
៦.ឧរបកាខបសគត្ំ មរោធាត្ុ កុសល
វិបាកចិត្តំ (ឧរបកាខបសហគត្ំ សមបបដិ
ចឆននចិត្តំ) ។
➢ មានចចតសិកប្រប្កប្ ១០ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៣ (វេៀរ បីតិ េិរិយៈ ឆ្ទៈ)

ផស្ស

វាទនា
ស្ញ្ញា ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ រ្ីម្ស្ិការ

អធិចោក្ខ វិចារៈ

វិតក្កៈ
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ចច្ត្សកិសមបយតុ្ត
អចហតុកកុសលវិាកចិតតដួងទី ៨ 
៨.ឧរបកាខបសហគត្ំ មរោវិញ្ញបណធាត្ុ 
កុសលវិបាកចិត្តំ (ឧរបកាខបសហគត្ំ 
សនតីរណចិត្តំ) ។
➢ មានចចតសិកប្រប្កប្ ១០ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៣ (វេៀរ បីតិ េិរិយៈ ឆ្ទៈ)

ផស្ស

វាទនា

ស្ញ្ញា
ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ រ្ី
ម្ស្ិការ

អធិចោក្ខ វិចារៈ

វិតក្កៈ
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ចច្ត្សកិសមបយតុ្ត
អចហតុកកុសលវិាកចិតតដួងទី ៧ 
៧.រសាមនសបសសហគត្ំ មរោ
វិញ្ញបណធាត្ុ កុសលវិបាកចិត្តំ (ឬ 
រសាមនសបសសហគត្ំ សនតីរណចិត្តំ) ។
➢ មានចចតសិកប្រប្កប្ ១១ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៣ (វេៀរ េិរិយៈ ឆ្ទៈ))

ផស្ស

វាទនា

ស្ញ្ញា
ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ រ្ី
ម្ស្ិការ

អធិចោក្ខ វិចារៈ

បីតិវិតក្កៈ
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១.ឧរបកាខបសហគត្ំ មរោធាត្ុ កិរិោចិត្តំ
មវនាធាតុ ជាកិរិយេិតត វកើតវ ើងត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា ។
២.ឧរបកាខបសហគត្ំ មរោវិញ្ញបណធាត្ុ កិរិោចិត្តំ
មវនាេិញ្ញ្ណធាតុ ជាកិរិយេិតតវកើតវ ើងត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា(មវនាោវ្ោេជជ្េិតតាំ)
។
៣.រសាមនសបសសហគត្ំ មរោវិញ្ញបណធាត្ុ អរហត្ុកកិរិោចិត្តំ (ហ
សិត្ុបបាទចិត្តំ) ។
មវនាេិញ្ញ្ណធាតុ ជាអវហតុកកិរិយេិតត វកើតវ ើងត្ពមវោយវោម្ស្សវេទនា(ជាេិតត
ញ ្ាំងការញញឹមឲ្យរបស់ត្ពោះអរហ្តឲ្យវកើតវ ើងវពលជួបវហតុណាមួយប្បលក) ។
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ចច្ត្សកិសមបយតុ្ត
អចហតុកកិរិយចិតតដួងទី ១ 
១.ឧរបកាខបសហគត្ំ មរោធាត្ុ កិរិោចិត្តំ
➢ មានចចតសិកប្រប្កប្ ១០ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៣ (វេៀរ បីតិ េិរិយៈ ឆ្ទៈ)

ផស្ស

វាទនា

ស្ញ្ញា
ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ រ្ី
ម្ស្ិការ

អធិចោក្ខ វិចារៈ

វិតក្កៈ
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ចច្ត្សកិសមបយតុ្ត
អចហតុកកិរិយចិតតដួងទី ២ 
២.ឧរបកាខបសហគត្ំ មរោវិញ្ញបណធាត្ុ កិរិោចិត្តំ
➢ មានចចតសិកប្រប្កប្ ១១ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៤ (វេៀរ បីតិ ឆ្ទៈ)

ផស្ស

វាទនា

ស្ញ្ញា
ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ រ្ី
ម្ស្ិការ

អធិចោក្ខ វិចារៈ

វិតក្កៈ វិរិយៈ
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ចច្ត្សកិសមបយតុ្ត
អចហតុកកិរិយចិតតដួងទី ៣ 

៣.រសាមនសបសសហគត្ំ មរោវិញ្ញបណ
ធាត្ុ អរហត្ុកកិរិោចិត្តំ (ហសតិ្ុបបាទ
ចិត្ត)ំ ។
➢ មានចចតសិកប្រប្កប្ ១២ គ្ឺ ៖
- សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧
- បកិណណកវេតសិក ៥ (វេៀរ ឆ្ទៈ) ផស្ស

វាទនា

ស្ញ្ញា
ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ រ្ី
ម្ស្ិការ

អធិចោក្ខ វិចារៈ

វិតក្កៈ
វិរិយៈ

បីតិ
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ោវបទរសកាទស ទស, សត្ត ចាត្ិ ចត្ុព្វិរធា
អដ្ឋបរសារហត្ុរកសុ, ចិត្តបបារទសុ សង្គរោ ។
អរហត្ុរកសុ សព្វត្ថ, សត្ត រសសា យថារហំ
អត្ិ វិោថបររោ វុរោតប, រត្ត្តឹសវិធ សង្គរោ ។

សងគហ្័យោ្កនងុេិតតបុ្ាទោាំងឡាយ គ្ឺអវហតុកេតិត ១៨ ោ្ត្បការ ៤
យ ្ង គ្ឺ វេតសិកោាំងឡាយ ១២ មួយ្័យ វេតសិកោាំងឡាយ ១១ មួយ
្័យ វេតសិកោាំងឡាយ ១០ មួយ្័យ វេតសិកោាំងឡាយ៧ មួយ្័យ ។
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មហាកសុលច្ិត្ត ៨ ោនសងៗគហៈ ៤ ន័យ
្័យទី ១ ោ្វេតសិក ៣៨
្័យទី ២ ោ្វេតសិក ៣៧
្័យទី ៣ ោ្វេតសិក ៣៧
្័យទី ៤ ោ្វេតសិក ៣៦
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វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

ក្រុណា
មុទិតា បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា ស្ោា

វាចា

ស្តិ

អចោស្

េិតតុ
ជុក្តា
កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា កាយបា

គុញ្ាតាស្ោា
អាជវី

ស្ោា
ក្មា ត្

១.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោកុសលចិត្តំ
២.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោកុសល
ចិត្តំ  
ម្ហាកុសលចិតតដួងទី១,២ 
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៨ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣ 
➢ វោភណវេតសិក ២៥

356
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៣.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោកុសលចិត្តំ 
៤.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោកុសលចិត្តំ 

ម្ហាកុសលចិតតដួងទី៣,៤ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៧ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣ 
➢ វោភណវេតសិក ២៤ (វេៀរ បញ្ញ្)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

ក្រុណា
មុទិតា បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្ោា
វាចា

ស្តិ

អចោស្

េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតាស្ោា

អាជវី
ស្ោា
ក្មា ត្

357
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៥.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោកុសលចិត្តំ 
៦.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោកុសលចិត្តំ 

ម្ហាកុសលចិតតដួងទ៥ី,៦ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៧ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ (វេៀរ បីតិ) 
➢ វោភណវេតសិក ២៥ 

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

ក្រុណា
មុទិតា បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្ោា
វាចា

ស្តិ

អចោស្

េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតាស្ោា

អាាំជីវ
ស្ោា
ក្មា ត្
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៧.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោកុសលចិត្តំ 
៨.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោកុសលចិត្តំ 
ម្ហាកុសលចិតតដួងទ៧ី,៨ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៦ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ (វេៀរ បីតិ)
➢ វោភណវេតសិក ២៤ (វេៀរ បញ្ញ្)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

ក្រុណា
មុទិតា បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្ោា
វាចា

ស្តិ

អចោស្

េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតាស្ោា

អាាំជីវ
ស្ោា
ក្មា ត្
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អបបមញ្ញា វិរត្ចិោ- វោោះជា វេតសិកប្ដ្លអាេវកើតរួមបា្ោាំងអស់
៣៨ ក៏វោយ ប្តវពលប្ដ្លវកើតបា្ពិតត្បាកដ្ដ្ាំណាលគ្ន្វនាោះបា្វត្េើ្បាំផុត
ត្តឹមប្ត ៣៤ ប៉ុវណា្្ោះ វត្ពាោះអប្បមញ្ញ្ ្ិងេិរតិ មិ្អាេវកើតដ្ាំណាលគ្ន្បា្
វ ើយ វត្ពាោះធម៌ោាំងពីរវ្ោះ ោ្អារមមណ៍វផ្សងគ្ន្ គ្ឺថា អប្បមញ្ញ្ោ្សតវ
បញ្ញតតិជាអារមមណ៍ ប្តេិរតិោ្េិតិកកមិតពវេតថុជាអារមមណ៍ ។ ប្តកនុងវេតសិក ៣៤
វនាោះ អប្បមញ្ញ្្ិងេិរតិ ជាអ្ិយតវយគី្វេតសិក ត្បកបបា្កនុងកាលខ្លោះ
ប៉ុវណា្្ោះ វត្ពាោះវហតុវនាោះ វទើបោ្វេតសិកប្ត ៣៣ ប៉ុវណ្្ាោះប្ដ្លវទៀងប្តវកើត
រួមជាមួយរហូត ។
ម្ហាកុសលចិតតគ្ូទី ២ ជាវដ្ើមវៅ គ្ប្បីបាំប្បកតាម្័យខាងវលើវ្ោះតាមបាឋបាលី

ប្ដ្លោ្វនាោះេុោះ ។ មហាកុសល ៨ វនាោះ ប្េកជាគ្ូ បា្ ៤ គូ្ ប្េកជាសងគហ បា្ ៤
សងគហ្័យ ដ្ូេោ្មកខាងវលើ ។
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មហាវិបាកច្ិត្ត ៨ ោនសងៗគហៈ ៤ ន័យ
្័យទី ១ ោ្វេតសិក ៣៣
្័យទី ២ ោ្វេតសិក ៣២
្័យទី ៣ ោ្វេតសិក ៣២
្័យទី ៤ ោ្វេតសិក ៣១
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362

១.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោវិបាកចិត្តំ
២.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោវិបាកចិត្តំ  

ម្ហាវិាកចិតតដួងទ១ី,២ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៣ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣ 
➢ វោភណវេតសិក ២០
(វេៀរ េិរតិ ៣ អប្បមញ្ញ្ ២))

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា

េិតតប
ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា
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៣.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោវិបាកចិត្តំ
៤.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោវិបាកចិត្តំ  

ម្ហាវិាកចិតតដួងទ៣ី,៤ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣២ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣ 
➢ វោភណវេតសិក ១៩
(វេៀរ េិរតិ ៣ អប្បមញ្ញ្ ២ បញ្ញ្១)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា
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៥.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោវិបាកចិត្តំ
៦.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោវិបាកចិត្តំ  

ម្ហាវិាកចិតតដួងទ៥ី,៦ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣២ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២(វេៀរ បីតិ )
➢ វោភណវេតសិក ២០
(វេៀរ េិរតិ ៣ អប្បមញ្ញ្ ២ )

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា
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365

៧.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោវិបាកចិត្តំ
៨.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោរវាបាកចិត្តំ  

ម្ហាវិាកចិតតដួងទ៧ី,៨ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣១ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២(វេៀរ បីតិ )
➢ វោភណវេតសិក ១៩
(វេៀរ េិរតិ ៣ អប្បមញ្ញ្ ២ បញ្ញ្ ១)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះ

វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា
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មហាវិបាកសងៗគហន័យ- វេតសិកោាំងឡាយ ៣៣ គ្ឺ អញ្ញស
ោនាវេតសិក ១៣ ្ិងវោភណវេតសិក ២០ (វោយវេៀរអប្បមញ្ញ្
្ិងេិរិត) រប្មងត្បកបកនុងមហាេិបាកេិតតគ្ទូី ១ ។ គ្ូទី ២ ជាវដ្ើម គ្ប្បី
បាំប្បកតាម្័យវដ្លវពាលកនុងមហាកុសលវនាោះេុោះ ។
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អបបមញ្ញា វិរត្ិវជជតិា- ត្បសិកវបើ កាមេិបាកពិត ជាកាមធម៌
ប្ដ្លត្តូេវគ្ោគ្ល់ថាជាបរិតតធម៌ វហើយបរិតតធម៌វនាោះជាឯកនាត្រមមណ៍ប្ត
ម្្ ង្ វទើបមិ្ អាេោ្អប្បមញ្ញ្វេតសិកត្បកបជាមយួវ ើយ វត្ពាោះ
ថា អប្បមញ្ញ្ោ្សតវបញ្ញតតិជាអារមមណ៍ ។ េាំប្ណកឯ េិរិតវេតសិក
គ្ប្បីត្ជាបតាម្័យអធិប្ាយកនងុមហាត្កិយេតិតេុោះ ។
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មហាកិរោិច្ិត្ត ៨ ោនសងៗគហៈ ៤ ន័យ
្័យទី ១ ោ្វេតសិក ៣៥
្័យទី ២ ោ្វេតសិក ៣៤
្័យទី ៣ ោ្វេតសិក ៣៤
្័យទី ៤ ោ្វេតសិក ៣៣
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វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

១.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោកិរិោចិត្តំ
២.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោកិរិោ
ចិត្តំ  

ម្ហាកិរិយចិតតដួងទ១ី,២ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៥ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣ 
➢ វោភណវេតសិក ២២ (វេៀរ េិរត)ិ
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៣.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោកិរិោចិត្តំ
៤.រសាមនសបសសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោកិរិោចិត្តំ  

ម្ហាកិរិយចិតតដួងទី៣,៤ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៤ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣ 
➢ វោភណវេតសិក ២១
(វេៀរ េិរតិ ៣ បញ្ញ្ ១)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

370
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៥.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោកិរិោចិត្តំ
៦.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណសមបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោកិរិោចិត្តំ  

ម្ហាកិរិយចិតតដួងទី៥,៦ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៤ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ (វេៀរ បីតិ) 
➢ វោភណវេតសិក ២២ (វេៀរ េិរតិ ៣ )

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

ទិដ្ឋិ កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា
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៧.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ អស្ខបរិកំ មោកិរិោចិត្តំ
៨.ឧរបកាខបសហគត្ំ ញាណវិបបបយុត្តំ សស្ខបរិកំ មោកិរិោចិត្តំ  

ម្ហាកិរិយចិតតដួងទ៧ី,៨ មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៣ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ (វេៀរ បីតិ) 
➢ វោភណវេតសិក ២១
(វេៀរ េិរតិ ៣ បញ្ញ្ ១ )

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

372
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អដេត្ឹស សត្តត្ឹស- ទវយំ ឆត្តឹសកំ សុរភ
បញ្ចត្ឹស ចត្ុត្តឹស- ទវយំ រត្ត្តឹសកំ ត្កិរយ
រត្ត្តឹស បារក ពាត្តឹស- ទវរយកត្ឹសកំ ភរវ
សរហត្ុកាម្វចរ- បុញ្ញបាកត្កិោមរន ។

បណាត្កាោេេរកុសលេិបាកកិរិយ ប្ដ្លជាសវហតុកេិតត វេតសិក ៣៨ មួយ
្័យ ៣៧ មួយ្័យ ៣៦ មួយ្័យ ោ្កនុងកុសលេិតត ។ វេតសិក ៣៥ មួយ
្័យ ៣៤ មួយ្័យ ៣៣ មួយ្័យ ោ្កនុងកិរិយេិតត ។ វេតសិក ៣៣ មួយ
្័យ ៣២ មួយ្័យ ៣១ មួយ្័យ ោ្កនុងេិបាកេិតត ។
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ក្កិោច្ិចត្តសបុិ...សគ្គហ្័យរបស់មហាកិរិយេិតត ៨ ដ្ួងវនាោះ ោ្
្័យន្ការសវន្រង្គ្ោះេូលដ្ូេ្ឹងសងគហ្័យរបស់មហាកុសលប្ដ្រ ត្គ្្់
ប្តខ្ុសគ្នត្្តង់ ត្តូេវេៀរេិរតិវេតសិក ៣ វេញ ។ ដ្ូវេនោះ គ្ូទី ១ របស់
មហាត្កយិេតិតវនាោះោ្វេតសិកវកើតរួមជាមួយ ៣៥ ។ េាំប្ណកគ្ទូី ២
ជាវដ្ើម គ្ប្បីបាំប្បកតាម្័យរបស់មហាកុសលេិតតេោុះ ។
វិរត្ិវជជិតា- ត្បសិ្វបើជាវោកិយេិរតិពិត វនាោះ ោ្សោេៈជាកុសល
ប្តម្្ ង្ វទើបេិរតិវេតសកិ វនាោះ មិ្អាេត្បកបកនុងកិរិយ ្ិងេិបាក
ប្ដ្លជាអព្្កតជាតិ ។
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ចសច្កតីអធិបាយរមួននកាមចសាភនសងៗគហន័យ
បណឌិតគ្ប្បីញ ្ាំងអប្បមញ្ញ្្ ិងេិរតិ ឲ្យត្បកបកនុងកាមវោភ្េតិត វោយ
ប្ កពីគ្ន្ ។ អប្បមញ្ញ្្ ិងេិរតិ ពុាំអាេវកើតដ្ាំណាលគ្ន្បា្វ ើយ ។
អប្បមញ្ញខ្្លួ្ឯងក៏មិ្អាេវកើតដ្ាំណាលគ្ន្បា្ប្ដ្រ ។ េិរតិខ្លួ្ឯងក៏ពុាំ
អាេវកើតដ្ាំណាលគ្ន្បា្ប្ដ្រ ។ កាលប្ដ្លមិ្អាេវកើតដ្ាំណាលគ្ន្
បា្ដ្ូវេនោះ ក៏វត្ពាោះថា អប្បមញ្ញ្ោ្សតវបញ្ញតតិជាអារមមណ៍ ប្តេិរតិេិញ
ោ្េិតិកកមិតពវេតថុ ប្ដ្លោ្ជីេិតអនកដ្នទ ្ិងសម្បតតិរបស់អនកដ្នទជាដ្
វកើមជាអារមមណ៍ វទើបវកើតវ ើងវោយមិ្សមត្សបតាមអងគត្បកបន្
បទថា ឯកាលម្ពន ។
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មហគ្គត្ច្ិត្ត ២៧ ោនសងៗគហៈ ៥ ន័យ
្័យទី ១ ោ្វេតសិក ៣៥
្័យទី ២ ោ្វេតសិក ៣៤
្័យទី ៣ ោ្វេតសិក ៣៣
្័យទី ៤ ោ្វេតសិក ៣២
្័យទី ៥ ោ្វេតសិក ៣០
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មហគគរត្សុ បន ត្ីសុ បឋមជ្បានិកចិរត្តសុ ោវ អញ្ញសម្ោ
រត្រស រត្រស រចត្សិកា វរិត្ិត្តយវជ្ជិោ ោវបវីសត្ិ រសាភន
រចត្សិកា រចត្ិ បញ្ចត្ឹស ធម្មប សង្គហំ គចឆនតិ ។
េាំប្ណកឯ កនុងបណាត្មហគ្គតេិតតោាំងឡាយ វេតសិកោាំងឡាយ ៣៥ គ្ឺ
វេតសិកោាំងឡាយប្ដ្លោ្វ ម្ោះថា អញ្ញសោនាវេតសកិ ១៣ ្ិងវោ
ភ្វេតសិកោាំងឡាយ ២២ ប្ដ្លត្តូេត្បជុាំ ៣ ន្េិរតិវេៀរវហើយផង រប្មង
ដ្ល់្ូេការសវន្រង្គ្ោះេូល កនុងបឋមជ្ា្ិកេតិតោាំងឡាយ ៣ ប្ដ្លខ្្ុាំ្ឹងវពាល
វោយពិោត្រមុ្ទុតិយជ្ា្េិតតជាវដ្ើម ។
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ករុណាមុទិោ បរនត្ថ បរចចករមវ រោរជ្ត្ពាវប ។
េូរចាាំជាពវិសសថា ករុណា្ិងមទុិតា វេតសិកោាំងឡាយ គ្ប្បីត្បកបវោយ
ប្ កពីគ្ន្ប៉ុវណា្្ោះ កនុងមហគ្គតេតិតោាំងឡាយវ្ោះ ។ ករុណា ្ិងមុទិតាកនុងខ្
ណៈវកើតវ ើង មិ្អាេវកើតវ ើងជាមួយគ្ន្បា្វទ វត្ពាោះវហតុប្តធម៌ោាំង ២
វ្ោះ ោ្អារមមណ៍មិ្ដ្ូេគ្ន្ (ករុណា ោ្សតវដ្ល់្ ូេវសេកតទីុកខជា
អារមមណ៍ េាំប្ណកឯ មុទិតា េិញោ្សតវដ្ល់្ូេវសេកតីសុខ្ជាអារមមណ៍) ។
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១.វិត្កេវិចារបីត្ិសុរខកគគោសហិត្ំ បឋមជ្បានកុសលចិត្តំ
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៥ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣ 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ អប្បមញ្ញ្ ២
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ េិរត៣ិ)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

ទិដ្ឋិ កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

379
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២.វិចារបីត្ិសុរខកគគោសហិត្ំ ទុត្ិយជ្បានកុសលចិត្តំ
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៤ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ (វេៀរ េិតកកៈ) 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ អប្បមញ្ញ្ ២
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ េិរតិ៣)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

ទិដ្ឋិ កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

380
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៣.បីត្ិសុរខកគគោសហតិ្ ំត្ត្ិយជ្បានកុសលចិត្តំ
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៣ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១១
(វេៀរ េិតកកៈ េិចារៈ) 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ អប្បមញ្ញ្ ២
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ េិរត៣ិ)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

381



3/7/2023

382

៤.សុរខកគគោសហិត្ំ ចត្ុត្ថជ្បានកុសលចិត្តំ
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣២ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១០
(វេៀរ េិតកកៈ េិចារៈ បីតិ) 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ អប្បមញ្ញ្ ២
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ េិរតិ៣))

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតាកាយក្មា

ញ្ាតា
កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

382
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383

៥.ឧរបរកខកគគោសហិត្ំ បញ្ចមជ្បានកុសលចិត្តំ
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣០ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១០
(វេៀរ េិតកកៈ េិចារៈ បីតិ) 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ េិរតិ៣ អប្បមញ្ញ្ ២)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្
េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

383
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េាំប្ណកវៅកនុង រូប្វចរវិាក ្ិងរូាវចរកិរិយ ក៏ោ្្័យដ្ូេគ្ន្្ងឹ
រូបាេេរកុសល ដ្ូេប្ដ្លបាលវពាលមកវហើយខាងវលើវនាោះប្ដ្រ ។
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១.អាកាសានញ្ចបយត្ន កុសលចិត្តំ
២.វិញ្ញបនញ្ចបយត្ន កុសលចិត្តំ
៣.អាកិញ្ចញ្ញបយត្ន កុសលចិត្តំ
៤.រនវសញ្ញបោសញ្ញបយត្ន កុសលចិត្តំ

១.អាកាសានញ្ចបយត្ន វិបាកចិត្តំ
២.វិញ្ញបនញ្ចបយត្ន វិបាកចិត្តំ
៣.អាកិញ្ចញ្ញបយត្ន វិបាកចិត្តំ
៤.រនវសញ្ញបោសញ្ញបយត្ន វិបាកចិត្តំ

១.អាកាសានញ្ចបយត្ន កិរិោចិត្តំ
២.វិញ្ញបនញ្ចបយត្ន កិរិោចិត្តំ
៣.អាកិញ្ចញ្ញបយត្ន កិរិោចិត្តំ
៤.រនវសញ្ញបោសញ្ញបយត្ន កិរិោចិត្តំ
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386

អរូបាវេរេិត្ែោាំង្  ១២ ែួង្
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣០ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១០
(វេៀរ េិតកកៈ េិចារៈ បីតិ) 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ េិរតិ៣ អប្បមញ្ញ្ ២)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

ទិដ្ឋិ កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

386
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បញ្ចត្ឹស ចត្ុត្តឹស, រត្ត្តឹស ច យថាកេមំ
ពាត្តឹស រចវ ត្ឹសត្ិ, បញ្ចធាវ មហគគរត្ ។

សងគហ្យ័ោាំងឡាយ ៥ ត្បការប៉ុវណ្្ាោះឯង គ្ឺវេតសិកោាំងឡាយ ៣៥
មួយ្យ័ផង វេតសិកោាំងឡាយ ៣៤ មួយ្យ័ផង វេតសិកោាំងឡាយ
៣៣ មួយ្័យផង វេតសិកោាំងឡាយ ៣២ មួយ្័យផង វេតសិក
ោាំងឡាយ៣២ មួយ្័យផង តាមលាំោប់ រប្មងោ្កនុង មហគ្គតេិតត ។
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មហគ្គត្បឋមជានច្តិ្ត- វេតសិកោាំងឡាយ ៣៥ គ្ឺអញ្ញសោនា
វេតសិក១៣ ្ិងវោភ្វេតសិក ២២ (វោយវេៀរេិរតិ ៣ ) ត្បកបកនុង
បឋមជ្ា្េតិត ៣ ដ្ួង ។ មហគ្គតទតុិយជ្ា្េិតតជាវដ្ើម គ្ប្បីបាំប្បកតាម
បាឋៈប្ដ្លោ្វោយខ្លួ្ឯងេោុះ ។
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វិរត្ិវជជិតា- មហគ្គត ្ោាំងឡាយ វកើតវ ើងបា្វត្ពាោះេិតត
ប្ដ្លោ្សោធិតាាំងវៅលែកនុងសនាត្្ន្វយគ្េេរ ប្ដ្លជាសប្បុរស
កោច្ត់្ ូេទុេចរិត ្ិងទោុជីេៈោាំងអស់ វោយអាំណាេសលីេិសុទធិ ។ វត្ពាោះ
វហតុដ្ូវេនោះ មហគ្គត ្ោាំងឡាយមិ្ ោ្ទោុជីេៈវដ្ើម្បលីោះវោយ
ប្ កវ ើយ វត្ពាោះមហគ្គត ្េិតតវនាោះ មិ្អាេកាត់្ ូេអ្សុ័យទុេចរតិ
ដ្ូេវោកតុតរេិតតវ ើយ វទើបេិរតិវេតសិកមិ្ោ្ឱកាសត្បកបកនុងមហគ្គ
ត ្េិតត ។
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កនុងករណីេវត្មើ្ ្ ជាដ្ាំបូងបងែស់ វយគ្េេរប្តរក្ាសលីវនាោះឲ្យ
ោអ្តបរិសុទធិ ប្ដ្លវៅថាសីលេីសុទធិ (វសេកតីបរិសទុធិោអ្តន្សីល) ។
មហគ្គត ្េតិតោាំងឡាយ រប្មងអាេវកើតវ ើងបា្វោយត្គ្្់ប្ត
តមកលេ់ិតតោាំ វត្ពាោះកិរិយបា្វោយលែ្ូេសោធិ កនុងសនាត្្របស់
វយគ្េេរប្ដ្លបា្វេៀរចាកវហើយ ្ូេទុេចរិត្ិងទោុជីេៈ (ការេិញ្ចឹមជីេតិ
មិ្ត្បកបវោយធម៌) វោយអាំណាេន្សីលេិសុទធិវ្ោះឯង ។
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ចៅកនាងុៗសងៗគហ្ថាចនេះោនអងៗគធម៌ក្បកបដចូ្ាងងៗចក្កាម
១.បញ្ចត្ឹស (៣៥) ជាសងគហ្័យន្ បឋមជ្ា្េិតត ។
២.ចត្ុត្តឹស (៣៤) ជាសងគហ្័យន្ ទុតិយជ្ា្េិតត ។
៣.រត្ត្តឹស (៣៣) ជាសងគហ្័យន្ តតិយជ្ា្េិតត ។
៤.ពាត្តឹស (៣២) ជាសងគហ្័យន្ េតុតថជ្ា្េិតត ។
៥.ត្ឹស (៣០) ជាសងគហ្័យន្ បញ្ចមជ្ា្េិតត ។
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មហគ្គត្ចោកតុ្តរច្ិត្ត ៤០ ោនសងៗគហៈ ៥ ន័យ
្័យទី ១ ោ្វេតសិក ៣៦
្័យទី ២ ោ្វេតសិក ៣៥
្័យទី ៣ ោ្វេតសិក ៣៤
្័យទី ៤ ោ្វេតសិក ៣៣
្័យទី ៥ ោ្វេតសិក ៣៣
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១.រសាោបត្តិមគគចតិ្តំ

២.សកោគាមិមគគចិត្តំ

៣.អោគាមិមគគចតិ្តំ

៤.អរហត្តមគគចិត្តំ

១.រសាោបត្តិផលចិត្តំ

២.សកោគាមិផលចិត្តំ

៣.អោគាមិផលចិត្តំ

៤.អរហត្តផលចតិ្តំ
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កថំ? រលាកុត្តររសុ ោវ អដេសុ បឋមជ្បានិកចរិត្តសុ អញ្ញស
ម្ោ រត្រស រចត្សិក, អបបបមញ្ញបវជ្ជិោ រត្វីសត្ិរសាភានរចត្សិ
កា រចត្ិ ឆត្តឹស ធម្មប សង្គហំ គចចនតិ ។

(សង្គរោ រីសងគហ្័យ) កថំ ដ្ូេវមតេវៅ? រលាកុត្តររសុ កនុង
វោកុតតរេិតតោាំងឡាយ (មោ ប្ដ្លខ្្ុាំ និទទិរដេ ្ឹងវពាលវោយពិោត្រ) ោវ
មុ្មហគ្គតេិតតោាំងឡាយជាវដ្ើម ធម្មប រីវេតសិកោាំងឡាយ ឆត្តឹស ៣៦ ឥត្ិ
គ្ឺ អញ្ញសម្ោ រត្រស រចត្សិកា ច រីវេតសិកោាំងឡាយ១៣ ប្ដ្លោ្
វ ម្ោះថា អញ្ញសោនាវេតសិកផង អបបបមញ្ញបវជ្ជិោ រត្វីសត្ិ រចត្សកិា
ច រីវោភ្វេតសិកោាំងឡាយ ២៣ ប្ដ្លត្តូេអប្បមញ្ញ្វេៀរវហើយផង គចឆនតិ
រប្មងដ្ល់ សង្គហំ ្ូេការសវន្រង្គ្ោះ (គ្ឺការោប់បញ្ចូល) បឋមជ្បានិកចិរត្តសុ
កនុងេិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅកនុងបឋមជ្ា្ោាំងឡាយ អដេសុ ៨ ដ្ួង ។
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395

ចោកុត្ែរេិត្ែោាំង្ ៨ ែួង្ មួយៗ
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៦ គ្ឺ៖ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣ 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ េិរតិវេតសិក ៣
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ អប្បមញ្ញ្ ២)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្

េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

ទិដ្ឋិ កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

ស្ោា
វាចា

ស្ោា
អាាំជីវស្ោា

ក្មា ត្
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396

ចោកុត្ែរបឋមជបានេិត្ែ ៨ ែួង្
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៦ គ្ឺ៖ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣ 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ េិរតិវេតសិក ៣
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ អប្បមញ្ញ្ ២))

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

ស្ោា
អាាំជីវ

ស្ោា
ក្មា ត្

ស្ោា
វាចា

396
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397

ចោកុត្ែរទុត្ិយជបានេិត្ែ ៨ ែួង្
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៥ គ្ឺ៖ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១២
(វេៀរ េិតកកៈ) 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ េិរតិវេតសិក ៣
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ អប្បមញ្ញ្ ២)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា កាយបា

គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

ស្ោា
អាាំជីវ

ស្ោា
ក្មា ត្
ស្ោា
វាចា

397
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398

ចោកុត្ែរត្ត្ិយជបានេិត្ែ ៨ ែួង្
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៤ គ្ឺ៖ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១១
(វេៀរ េិតកកៈ េិចារៈ) 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ េិរតិវេតសិក ៣
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ អប្បមញ្ញ្ ២)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

ស្ោា
វាចា

ស្ោា
អាាំជីវស្ោា

ក្មា ត្
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399

ចោកុត្ែរេត្ុត្ថជបានេិត្ែ ៨ ែួង្
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៣ គ្ឺ៖ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១០
(វេៀរ េិតកកៈ េិចារៈ បីតិ) 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ េិរតិវេតសិក ៣
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ អប្បមញ្ញ្ ២)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

ស្ោា
វាចា

ស្ោា
អាាំជីវស្ោា

ក្មា ត្

399
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400

ចោកុត្ែរបញ្ចមជបានេិត្ែ ៨ ែួង្
មានចចតសិកប្រប្កប្ ៣៣ គ្ឺ៖ 
➢ អញ្ញសោនាវេតសិក ១០
(វេៀរ េិតកកៈ េិចារៈ បីតិ) 
➢ វោភណោធារណវេតសិក ១៩
➢ េិរតិវេតសិក ៣
➢ បញ្ញ្ ១ (វេៀរ អប្បមញ្ញ្ ២)

វិតក្ក

ផស្ស
វាទនា

ស្ញ្ញា

ចេតនា

ឯក្គតា

ជិវិតិន្ទ្រី
ម្ស្ិ
ការ

ស្ោធ

ឆ រ្ះបីតិ
វិរិយ

អធិចោក្ខ

វិចារ

បញ្ញា

កាយ
មុទុតា

េិតត
លហុតា េិតតប

ស្សទធិ

កាយប
ស្សទធិ

តត្តម
ជឈតតតា

អចោភ

ឱតតបប
ហិរិ

េិតត
មុទុតា

ស្តិ

អចោស្
េិតតុ
ជុក្តា

កាយ
លហុតា

កាយុ
ជុក្តា

េិតតបា
គុញ្ាតា

េិតតក្មា
ញ្ាតា

កាយក្មា
ញ្ាតា

កាយបា
គុញ្ាតា

ក្រុណា
មុទិតា

ស្ោា
វាចា

ស្ោា
អាាំជីវស្ោា

ក្មា ត្
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ឆត្តឹស បញ្ចត្ឹស ច, ចត្ុត្តឹស យថាកេមំ
រត្ត្តឹសទវយមិរចឆវ,ំ បញ្ចធានុត្តររ ឋិោ ។

សងគហ្យ័ោាំងឡាយ ោ្ ៥ ត្បការ គ្ឺ វេតសិកោាំងឡាយ ៣៦ ផង
វេតសិកោាំងឡាយ ៣៥ ផង វេតសិកោាំងឡាយ ៣៤ ផង ត្បជុាំពីរន្
វេតសិក ៣៣ ផង (៣៣ពីរដ្ង)ឋិតវៅវហើយតាមលាំោបក់នុងវោកតុតរេិតត ។
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អបបបមញ្ញបវជ្ជិោ- សប្បវយគ្លកខណៈោ្បទថា ឯកាលម្ពន
វតថុកា ។ កនុងបទវនាោះ ពាក្យ ឯកាលម្ពន ោ្្័យថា ោ្អារមមណ៍ប្តមួយ 
វទើបអាេត្បកបបា្ ។ អប្ាបម្ញ្ញាវេតសិក ោ្សតវបញ្ញតតិជាអារមមណ៍ 
េាំប្ណកឯ វោកុតតរេិតត ោ្្ិពាវ្្ជាអារមមណ៍ ។ វត្ពាោះប្តោ្អារមមណ៍មិ្
ដ្ូេគ្ន្វនាោះឯង វទើប អប្ាបម្ញ្ញា មិ្អាេត្បកបជាមួយវោកុតតរេិតត ។
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ចៅកនាងុៗសងៗគហ្ថាចនេះោនអងៗគធម៌ក្បកបដចូ្ាងងៗចក្កាម
១.ឆត្ឹស (៣៦) ជាសងគហ្័យន្ បឋមជ្ា្េិតត ។
២.បញ្ចត្តឹស (៣៥) ជាសងគហ្័យន្ ទុតិយជ្ា្េិតត ។
៣.ចត្ុត្តឹស (៣៤) ជាសងគហ្័យន្ តតិយជ្ា្េិតត ។
៤.រត្ត្តឹស (៣៣) ជាសងគហ្័យន្ េតុតថជ្ា្េិតត ។
៥.រត្ត្ឹតស (៣៣) ជាសងគហ្័យន្ បញ្ចមជ្ា្េិតត ។
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បញ្ចកជ្បានវរសន បញ្ចធាវ សង្គរោ-  ្វនាោះោ្
២ ្័យ គ្ឺ ប្ញ្ចកន័យ ្ិងចតុកកន័យ ។ ប្ញ្ចកន័យ ោ្សប្មតងវៅកនុង គ្ម្ពីរ
ប្រព្ះអភិធម្មតថសងគហៈ េាំប្ណកេតកុក្័យ ោ្សប្មតងវៅកនុងត្ពោះសូត្តវផ្សងៗ
។ កនុងទីវ្ោះ វាោ្្័យថា សងគហ្័យ ោ្ ៥ ត្បវភទ វោយអាំណាេន្
ត្បវភទន្ប្ញ្ចក ន ។
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រត្សំ ចិោតបវិយុោតបនំ យថារោគមិរោ បរំ
ចិត្តុបបារទសុ បរចចកំ សមបបរោរគា បវុចចត្ិ ។

កនុងទីខាងវត្កាយគ្ឺបនាទ្ប់ពីការសប្មតង្ូេវ ម្ោះវេតសិកោាំងឡាយវ្ោះវៅ ការ
ឬេិធីត្បកបមួយៗ កនុងេិតតប្ដ្លកាំពុងវកើតវ ើងោាំងឡាយ្ឹងត្តូេខ្្ុាំវពាលតាមសម
គ្ួរដ្ល់ការត្បកបន្វេតសិកោាំងឡាយវនាោះ ប្ដ្លវកើតវ ើងមិ្ត្បាស់ចាកេិតត ។
ពាក្យថាសម្ាបចយគ្ន័យ គ្ឺ្័យប្ដ្លសប្មតងពីេិធីរកេាំ្ួ្េិតតវោយោ្ការតាាំង

បទវេតសិកជាខាងវដ្ើម ។ ឧោហរណ៍ េិតកកវេតសិក វតើអាេវកើតកនុងេតិតបា្
ប៉ុនាម្្ដ្ួងជាវដ្ើម? ដ្ូវេនោះ វយើងវៅ ្័យប្ដ្លរកេាំ្ួ្េិតត ។
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សត្ត សព្វត្ថ យុជ្ជនតិ យថារោគំ បកិណណកា
ចុទទសាកុសលារសវវ រសាភរនរសវវ រសាភោ ។

សពវេិតតោធារណវេតសិក ោាំងឡាយ ៧ រប្មងត្បកបកនងុេិតតោាំងឡាយ
ោាំងពងួ ប្កិណណកចចតសកិោាំងឡាយ រប្មងត្បកបតាមការសមគ្ួរដ្ល់ការ
ត្បកប អកុសលចចតសកិទាំងឡាយ១៤ រប្មងត្បកបកនុងអកសុលេិតតោាំង
ឡាយប៉ុវណ្្ាោះ វោភ្វេតសិកោាំងឡាយ ២៥ រប្មងត្បកបកនងុវោភ្េិតត
ោាំងឡាយប៉ុវណា្្ោះ ។
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អញ្ាសាោនាចច្ត្សកិ តាងំៗព្ីន័យទី ១-៧ 
្័យទី ១ បា្ដ្ល់ សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧ ោ្ផស្សៈជាវដ្ើម ត្បកបជាមួយ

េិតតបា្ោាំងអស់
្័យទី ២ េិតកកៈ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ៥៥ ត្បកបមិ្បា្ ៦៦
្័យទី ៣ េិចារៈ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ៦៦ ត្បកបមិ្បា្ ៥៥ 
្័យទី ៤ អធិវោកខ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ៧៨ ត្បកបមិ្បា្ ១១
្័យទី ៥ េិរិយៈ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ៧៣ ត្បកបមិ្បា្ ១៦
្័យទី ៦ បីតិ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ៥១ ត្បកបមិ្បា្ ៧០
្័យទី ៧ ឆ ទ្ៈ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ៦៩ ឬ ១០១ ត្បកបមិ្បា្ ២០
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អកសុលចច្ត្សកិ តាងំៗព្ីន័យទី ៨-១២ 
្័យទី ៨ វោេតុកកៈ ត្បកបជាមួយអកុសលេិតតបា្ ១២
្័យទី ៩ វោតិកៈ ត្បកបជាមួយវោភមូលេតិតបា្ ៨ 
្័យទី ១០ វោេតុកកៈ ត្បកបជាមួយវោសមូលេិតតបា្ ២ 
្័យទី ១១ ថីទុកកៈ ត្បកបជាមួយអកុសលេិតតសសង្ខ្រិក ៥
្័យទី ១២ េិេិកិចាឆ្ ត្បកបជាមួយេិេិកិចាឆ្សម្បយុតតេិតតបា្ ១
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ចសាភណចច្ត្សកិ តាងំៗព្ីន័យទី ១៣-១៦ 
្័យទី ១៣ វោភណោធារណវេតសិក ១៩ ត្បកបជាមួយវោភណេិតតបា្ 

៥៩ ឬ ៩១ ដ្ួង
្័យទី ១៤ េិរតិវេតសិក ៣ ត្បកបជាមួយវោភណេិតតបា្ ១៦ ឬ ៤៨ ដ្ួង 
្័យទី ១៥ អប្បមញ្ញ្វេតសិក ២ ត្បកបជាមួយវោភណេិតតបា្ ២៨ ដ្ួង 
្័យទី ១៦ បញ្ញ្វេតសិក ២ ត្បកបជាមួយវោភណេិតតបា្ ៤៧ ដ្ួង
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អធិបាយសមបចោគ្ន័យ ១៦ ន័យ
➢ ន័យទី ១សព្េចិតតសាធារណចចតសិក ៧ ប្រប្កប្ជាម្ួយចិតតានទាំងអស់ 

កថំ? សព្វចិត្តសាធារណា ោវ សត្តិរម រចត្សិកា សរព្វសុ
បិ ឯកូននវុត្ិចិត្តុបបារទស ុលព្ភនតិ ។

(សមបបរោរគា រីេិធីត្បកប ឬសម្បវយគ្្័យ) កថំ ដ្ូេវមតេវៅ?
វិសជ្ជោ រីេវមលើយ ឥត្ិ ដ្ូវេនោះថា រចត្សិកា រីវេតសិកោាំងឡាយ សត្ត ៧
ឥរម វ្ោះ សព្វចិត្តសាធារណា ប្ដ្លជាសពវេិតតោធារណវេតសិក ោវ
ដ្ាំបូងវគ្ (ឬ មោ ប្ដ្លខ្្ុាំ និទទិដ្ឋប ្ឹងសប្មតងវ ើង ោវ មុ្វេតសិកដ្នទ) ល
ព្ភនតិ រប្មងបា្ ឬ រប្មងវកើតវ ើងបា្ (រប្មងត្តូេវគ្ដ្ឹងបា្វោយបញ្ញ្ថាវកើត
វ ើងបា្) ឯកនូនវុត្ិចិត្តុបបារទសុ កនុងេតិត ៨៩ ដ្ួង ប្ដ្លកាំពុងវកើតវ ើង
ោាំងឡាយ (កនុងេិតតុប្ាទ ៨៩ ដ្ួងោាំងឡាយ) ។
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បកិណណរកសុ បន វិត្រកាកប ោវ ទវិបញ្ចវិញ្ញបណវិជ្ជិត្កាម្វចរចិរត្តស ុ 
ចវ ឯកាទសសុ បឋមជ្បានចិរត្តសុ រចត្ិ បញ្ចបញ្ញបសចិរត្តសុ ឧបបបជ្ជត្ិ
េាំប្ណកឯ បណាត្បកិណណកវេតសិកោាំងឡាយ វិតកកៈ ប្ដ្លខុ្្ាំ្ឹងសប្មតងមុ្វគ្ រប្មង

វកើតវ ើងកនុងេិតត ៥៥ ដ្ួងោាំងឡាយ គឺ្ កនុងកាោេេរេិតតប្ដ្លទវិបញ្ញេិញ្ញ្ណវេៀរវហើយ
ផង ្ិងកនុងបឋមជ្ា្េិតតោាំងឡាយ ១១ ដ្ួងផង ។
➢ ន័យទី ២វិតកកៈចចតសិក ប្រប្កប្ជាម្ួយចិតតាន ៥៥ គឺ្ ៖
- អកុសលេិតត ១២ - អវហតុកេិតត ៨ (វេៀរទវិបញ្ចេិញ្ញ្ណ)
- កាោេេរវោភណេិតត ២៤ - បឋមជ្ា្េិតត ១១

វិតកកៈមិ្នប្រប្កប្ជាម្ួយចិតត ៦៦ គឺ្ ៖
- ទវិបញ្ចេិញ្ញ្ណ ១០ - ទុតិយជ្ា្េិតត ១១
- តតិយជ្ា្េិតត ១១ - េតុតថជ្ា្េិតត ១១
- បញ្ចមជ្ា្េិតត ២៣
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វិចារោ បន រត្សុ រចវ ឯកាទសសុ 
ទុត្ិយជ្បានចិរត្តសុ ចាត្ិ ឆសដេិចិរត្តសុ ។

េាំប្ណកឯ វិច្រៈ រប្មងវកើតកនុងេិតត ៦៦ ដ្ួងោាំងឡាយ គ្ឺកនុងសេិតកកេិតត ៥៥ 
ដ្ួងោាំងឡាយវនាោះផង ្ិងកនុងទុតិយជ្ា្េិតតោាំងឡាយ ១១ ដ្ួងផង ។
➢ ន័យទី ៣វិច្រៈចចតសិក ប្រប្កប្ជាម្ួយចិតតាន ៦៦ គ្ឺ ៖
- អកុសលេិតត ១២ - បឋមជ្ា្េិតត ១១
- អវហតុកេិតត ៨ - ទុតិយជ្ា្េិតត ១១
-កាោេេរវោភណេិតត ២៤

វិច្រៈម្ិនប្រប្កប្ជាម្ួយចិតត ៥៥ គ្ឺ ៖
- ទវិបញ្ចេិញ្ញ្ណ ១០ - តតិយជ្ា្េិតត ១១
- េតុតថជ្ា្េិតត ១១ - បញ្ចមជ្ា្េិតត ២៣
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អធិរម្រកាខប ទវិបញ្ចវិញ្ញបណវិចិកិចាឆបសហគត្វជ្ជិត្ចិរត្តសុ
អធិវោកខវេតសិក រប្មងវកើតវ ើង កនុងេិតតប្ដ្លទវិបញ្ចេិញ្ញ្ណ ១០ ដ្ួង ្ិង

េិេិកិចាឆ្ ១ ដ្ួង វេៀរវហើយ ។
➢ ន័យទី ៤អធិចមាកខចចតសិក ប្រប្កប្ជាម្ួយចិតតាន ៧៨ ឬ ១១០ គ្ឺ ៖
- អកុសលេិតត ១១ (វេៀរ េិេិកិចាឆ្េិតត) - អវហតុកេិតត ៨ (វេៀរទវិបញ្
េេិញ្ញ្ណ)

-កាោេេរវោភណេិតត ២៤ - មហគ្គតេិតត  ២៧
- វោកុតតរេិតត ៨ ឬ ៤០

អធិចមាកខម្ិនប្រប្កប្ជាមួ្យចិតត ១១ គឺ្ ៖
- េិេិកិចាឆ្សម្បយុតត ១
- ទវិបញ្ចេិញ្ញ្ណ ១០
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វីរិយំ បញ្ចោវបោវជ្ជនទវិបញ្ចវិញ្ញបណសមបបដិចឆននសនតីរណវជ្ជិត្ចិត្្
រត្សុ 

វីរិយចចតសិក រប្មងវកើតកនុងេិតតប្ដ្លបញ្ចោវ្ោេជជ្េិតត ១ ដ្ួង ទវិបញ្ចេិញ្ញ្ណេិតត 
១០ ដ្ួង សម្បដ្ិេឆ្នេិតត ២ ដ្ួង ្ិងស្តីរណេិតត ៣ ដ្ួង វេៀរវហើយ ។
➢ ន័យទី ៥ វិរិយៈចចតសិក ប្រប្កប្ជាម្ួយចិតតាន ៧៣ ឬ ១០៥ គ្ឺ ៖
- អកុសលេិតត ១២ - មវនាោវ្ោេជជ្េិតត ១
-កាោេេរវោភណេិតត ២៤ - មហគ្គតេិតត  ២៧
-ហសិតុប្ាទេិតត ១ - វោកុតតរេិតត ៨ ឬ ៤០

វិរិយៈចចតសិកម្ិនប្រប្កប្ជាម្ួយចិតត ១៦ គឺ្ ៖
- មិ្ត្បកបជាមួយេិតត ១៦ គ្ឺ ៖ អវហតុកេិតត ១៦ ដ្ួង
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បីត្ិ រោមនសបសរបកាខបសហគត្កាយវញិ្ញបណចត្ុត្ថជ្បានវ
ជ្ជិត្ចិរត្តសុ
ប្ីតិចចតសិក រប្មងវកើតកនុងេិតតោាំងឡាយប្ដ្លត្តូេេិតតត្បកបវោយ

វោម្ស្ស ឧវបកាខ្ ្ិងទុកខសហគ្តកាយេិញ្ញ្ណ ្ិងេតុតថជ្ា្េិតត វេៀរ
វហើយ ។

ឆរោទប អរហត្ុករម្មូហវជ្ជតិ្ចិរត្តសូត្ិ
ឆនទចចតសិក រប្មងវកើតកនងុេិតតោាំងឡាយប្ដ្លត្តូេអវហតុកេតិត ្ិងវោហ

មូលេិតតវេៀរវហើយ ។
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បីត្ិ រោមនសបសរបកាខបសហគត្កាយវិញ្ញបណចត្ុត្ថជ្បានវជ្ជិត្ចិរត្តសុ
ប្ីតិចចតសិក រប្មងវកើតកនុងេិតតោាំងឡាយប្ដ្លត្តូេេិតតត្បកបវោយវោម្ស្ស ឧវបកាខ្ 

្ិងទុកខសហគ្តកាយេិញ្ញ្ណ ្ិងេតុតថជ្ា្េិតត វេៀរវហើយ ។
➢ ន័យទី ៦ ប្ីតិចចតសិក ប្រប្កប្ជាម្ួយចិតតាន ៥១ គឺ្ ៖
- វោម្ស្សវោភមូលេិតត ៤ - បឋមជ្ា្េិតត ១១
- វោម្ស្សស្តីរណេិតត ១ - ទុតិយជ្ា្េិតត  ១១
- វោម្ស្សហសិតុប្ាទេិតត ១ - តតិយជ្ា្េិតត១១
- វោម្ស្សកាោេេរវោភណេិតត ១២

ប្ីតិចចតសិកម្ិនប្រប្កប្ជាម្ួយចិតត ៧០ គឺ្ ៖
- ឧវបកាខ្វោភមូលេិតត ៤ - កាយេិញ្ញ្ណ ២
- វោសមូលេិតត ២ - ឧវបកាខ្កាោេេរវោភណេិតត ១២
- វោហមូលេិតត ២ - េតុតថជ្ា្េិតត ១១
- ឧវបកាខ្អវហតុក ១៤ - បញ្ចមជ្ា្េិតត ២៣
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បកិណណចេត្សកិ េាំនួនេិត្ែ្ បកប េាំនួនេិត្ែមិន្បកប

វិ តក ក្ ៈ បញ្ចបញ្ញា ស (៥៥) ឆសដ្ឋ ី (៦៦)

វិ តរ ៈ ឆសដ្ឋ ី (៦៦) បញ្ច បញ្ញា ស (៥៥)

អធិមោ ខ្ៈ អដ្ឋសកតកិ (៧៨) ឯកាទស (១១)

វិ រ ត ៈ កិសកតកិ (៧៣) មោឡស (១៦)

បីកិ ឯ្បញ្ញា ស (៥១) សកតកិ (៧០)

ឆន្ទៈ ឯ្ូន្សកតកិ (៦៩) វិ រសកិ (២០)
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េាំណាាំ
ការប្ដ្លោប់េិតតវោយសវងខប ឬវោយពិោត្រវនាោះ វបើវេតសិកណាត្បកប

ជាមួយវោកុតតរេិតតោាំងអស់ ក៏ោប់េិតតវនាោះ វោយសវងខប គ្ឺ ៨៩ ដ្ួង វបើវេតសិក
ណា ត្បកបជាមួយវោកុតតរេិតត មិ្ោាំងអស់វទ ក៏ោប់េិតតវនាោះ វោយពិោត្រ ។
មួយវទៀតេិតកកៈ ្ិងេិចារៈ ប្ដ្លត្បកបជាមួយវោកុតតរេិតត ដ្ូេបា្វពាលវហើយ

វនាោះ ជាការោប់វោកុតតរេិតតរបស់ត្ពោះអរិយបុគ្គលប្ដ្លបា្ ្ វបើេិតកកៈ្ិងេិចា
រៈ របស់ត្ពោះអរិយបុគ្គលជាសុកខេិបស្សកៈ េិតកកៈ្ិងេិចារៈ វនាោះប្តងត្បកបជាមួយ្ឹង
វោកុតតរេិតតបា្ោាំងអស់ (៨ដ្ួង) ។ េាំប្ណកបីតិវេតសិក វបើវោកុតតរេិតតវនាោះ
វកើតត្ពម្ឹងវោម្ស្សវេទនា បីតិប្តងត្បកបបា្ វបើវោកុតតរេិតតវនាោះ វកើតត្ពម
្ឹងឧវបកាខ្វេទនា បីតិមិ្អាេត្បកបជាមួយបា្ ។
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ចសេកែីបាំភលឺ
➢ វិតកកប្រប្កប្ជាម្ួយ ៖ ការប៉ោះខ្ទប់របស់អារមមណ៍ោាំង ៥ កនុងេតថុោាំង ៥ ន្បញ្ច
េិញ្ញ្ណមិ្ចាាំបាេ់ោ្ េិតកកៈ ជួយរុញឲ្យវ ើងកា្់អារមមណ៍ោាំងឡាយវនាោះ
វោយោពត្បាកដ្េ្ាស់ វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ វទើបេិតកកៈ ក៏មិ្ត្បកបកនុងទវបិញ្ច
េិញ្ញ្ណេិតត ។ េិតកកៈ ក៏មិ្វកើតវ ើងកនុងទុតយិជ្ា្ជាវដ្ើម វត្ពាោះត្តូេបា្
កោច្ត់្ូេេិតកកៈវោយអាំណាេកោល្ាំងោេនា ។

➢ វិច្រៈប្រប្កប្ជាម្ួយ ៖ វិច្រៈ ត្បកបជាមួយវិតកកៈ វត្ពាោះត្បត្ពឹតតវៅខាងវត្កាយេិតកកៈ
វត្ពាោះថា ត្បត្កតី វិច្រៈមិ្ត្បកបកនុងេិតតោាំងឡាយប្ដ្លេិតកកៈមិ្ត្បកបវហើយផង
្ិងតតិយជ្ា្េិតតោាំងឡាយជាវដ្ើមផង វត្ពាោះេិចារៈវនាោះត្តូេបា្កោច្ត់បង់
វោយអាំណាេោេនាតាាំងពីតតិយជ្ា្េិតតវនាោះេវត្មើ្វ ើងោលមវមលោះ ។
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➢ អធិចមាកខប្រប្កប្ជាម្ួយ ៖ អធចិមាកខ ជាសោេៈធម៌ប្ដ្លសវត្មេេិតតោេ់កនុង
អារមមណ៍ ត្គ្្់ប្តកា្់យក្ូេអារមមណ៍ គ្ឺថាមិ្ត្បកបជាមយួទវិបញ្ច
េិញ្ញ្ណេតិតោាំងឡាយ ប្ដ្លមិ្អាេប្ដ្លមិ្ អាេសវត្មេេិតតោេ់ ្ិង
េិេិកិចាឆ្សហគ្តេិតត ប្ដ្លជាបដ្ិបកខ្ឹងខ្លួ្ប្ដ្លមិ្អាេសវត្មេេិតតោេ់
។

➢ វីរិយប្រប្កប្ជាម្យួ ៖ េិតតោាំងឡាយោ្បញ្ចោវ្ោេជជ្ ៈជាវដ្ើម ោ្កោល្ាំង
វខ្្ាយកនងុការកា្់យក្ូេអារមមណ៍ វត្ពាោះវហតុថា េីរិយវេតសិក ប្ដ្លោ្
កោល្ាំងខាល្ាំង វទើបមិ្ អាេត្បកបកនុងេិតតោាំងឡាយោ្បញ្ចោវ្ោេជជ្ៈជាវដ្ើម
។
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➢ ប្ីតិប្រប្កប្ជាម្ួយ ៖ ប្ីតិ មិ្ត្បកបត្ពមជាមយួ្ឹងវោម្សស្ ្ិងឧវបកាខ្
េិតត ្ិងកាយេិញ្ញ្ណេិតតោាំង ២ ដ្ួង ្ិងេតុតថជ្ា្េិតត វត្ពាោះថាេតុតថជ្
 ្វខ្ពើមបីតិ ។

➢ ឆនទប្រប្កប្ជាម្ួយ ៖ ឆនទៈ មិ្ត្បកបត្ពមជាមួយអវហតុកេិតតប្ដ្លត្បាស់ពី
សោេៈេង់បា្ ្ិងវោហមូលេិតតោាំងឡាយប្ដ្លេវងវង ។
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អកសុលចច្ត្សកិ ១៤ តាងំៗព្ីន័យទី ៨-១២ 
្័យទី ៨ វោេតុកកៈ ត្បកបជាមួយអកុសលេិតតបា្ ១២
្័យទី ៩ វោតិកៈ ត្បកបជាមួយវោភមូលេតិតបា្ ៨ 
្័យទី ១០ វោេតុកកៈ ត្បកបជាមួយវោសមូលេិតតបា្ ២ 
្័យទី ១១ ថីទុកកៈ ត្បកបជាមួយអកុសលេិតតសសង្ខ្រិក ៥
្័យទី ១២ េិេិកិចាឆ្ ត្បកបជាមួយេិេិកិចាឆ្សម្បយុតតេតិតបា្ ១
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អកសុលចច្ត្សកិ ១៤ តាងំៗព្ីន័យទី ៨-១២ 
ចោច្ត្ុកកចច្ត្សកិ ៤

អកុសរលសុ បន រម្រោ អហិរិកំ អរោត្តបបបំ ឧទធចចញ្ចបត្ិ 
ចោតបរោរម រចត្សិកា សពាវបកុសលាធាររណ ោម, សរព្វ
សុបិ ោវបទសាកុសរលសុ លព្ភនតិ ។
េាំប្ណកឯ បណាត្អកុសលវេតសិកោាំងឡាយ វេតសិកោាំងឡាយ ៤

វ្ោះ គ្ឺ ចមាហៈ ១ អហិរិក ១ អចនាតតប្ាបៈ ១ ឧទធចចៈ ១ វ ម្ោះថា សព្វាកុស
ោសាធារណចចតសិក វហើយវេតសិកោាំងវនាោះឯង រប្មងត្បកបកនុង
អកុសលេិតត ១២ ដ្ួងោាំងឡាយសូម្បីោាំងអស់ ។
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ចោត្ិកកចេត្សិក ៣
រលារភា អដេសុ រលាភសហគត្ចិរត្តរសវវ លព្ភនតិ ។
វោភវេតសិក រប្មងត្បកបប្តកនុងេិតតប្ដ្លត្បត្ពឹតតវៅមួយអវ្លើវោយ 

វោភមូលេិតត ោាំងឡាយ ៨ ដ្ួងប៉ុវណា្្ោះ ។
ទិដេិ ចត្ូសុ ទិដេិគត្សមបបយុរត្តសុ ។
ទិដ្ឋិវេតសិក រប្មងត្បកប កនុងទិដ្ឋិគ្តសមប្យុតតេិតតោាំងឡាយ ៤ ដ្ួង ។

ម្រោ ចត្ូសុ ទិដេិគត្វិបបបយរុត្តសុ ។
ោ្វេតសិក រប្មងត្បកបប្តកនុងេិតតប្ដ្លជាទិដ្ឋិគ្តេិប្បយុតតេិតតោាំងឡាយ 
៤ ដ្ួង ។
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ចោេត្ុកកចេត្សិក ៤
រោរសា ឥសបោ មចឆរិយំ កុកេុចចញ្ចបត្ិ ទវីសុ បដិឃសមបបយុត្តចិរត្តសុ។
វោេតុកកវេតសិក គ្ឺ ចទសៈ ១ ឥសាា ១ ម្ចឆរិយៈ ១ ្ិង កុកកុចចៈ ១ រប្មងត្បកប

ប្តកនុង  បដ្ិ សម្បយុតតេិតតោាំងឡាយ ២ ដ្ួង ។
ថីទុកកចេត្សិក 

ថិនមិទធំ បញ្ចសុ សស្ខបរិកចិរត្តសុ ។
ថីនៈ ម្ិទធៈ វេតសិក រប្មងត្បកប កនុងសសង្ខ្រិកេិតតោាំងឡាយ ៥ ដ្ួង ។

ឯកវិេិកិច្ឆបចេត្សិក ១
វិចិកិចាឆប វិចិកិចាឆបសហគត្ចិរត្តរយវាត្ិ ។
វិចិកិច្ឆាចចតសិក រប្មងត្បកបកនុងេិតតប្ដ្លត្បកបត្ពមវោយេិេិកិចាឆ្ប្តប៉ុវណ្្ាោះ។ 
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ចសេកែីបាំភលឺ
➢ ចមាេត្ុកកៈ ចមាហៈ ប្ដ្លបិទបាាំង្ូេវោសមិ្ថាជា អកុសល ឬទុេចរិត 
ណាមួយវ ើយ អហិរិកៈ ្ិងអវនាតតប្បៈ ប្ដ្លមិ្ខាម្សមិ្ខាល្េបាប កាល
វបើជាអកុសលវហើយ មិ្អាេវជៀសផុតពីការវេីរវាយ គ្ឺឧទធេចៈវ ើយ វត្ពាោះ
វហតុដ្ូវចាន្ោះ វទើបវោកវពាល្ូេបាឋៈថា អកុសរលសុ បន រម្រោ 
។ល។ សពាវបកុសលាសាធារណា ោម ។ 
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➢ ទិែឋិ និង្មានះ សតវសីហៈ ២ ក្ាលប្ដ្លោ្ការត្បប្ជងគ្ន្វោយគ្ម្្
អនកណា នោះចាញ់ វោយត្បកួតកោល្ាំងគ្ន្ វដ្ើម្បីវៅកនុងោអង្ប្តមយួ យ ្ង
ណាមិញ ក៏ដ្ូេគ្នផ្ងប្ដ្រ ទិដ្ឋិ ្ិងោ្ោះ ក៏ោ្ការត្បប្ជងគ្ន្ប្ដ្រ គ្ឺទិដ្ឋិោ្
ការសោគ្ល់ថា ខ្្ធ ៥ ជារបស់ខ្លួ្ េាំប្ណកោ្ោះ ត្បកា្់ថាអញ ថាោ្
អញ ។ ដ្ូវចាន្ោះវហើយ វទើបមិ្អាេវកើតកនងុេិតតបុ្ាទជាមួយគ្ន្បា្ ។
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➢ មេេរិយៈ វកើតបា្ប្តកនុង វោសមូលេិតតប៉ុវណា្្ោះ ។ វសេកតីត្េប្ណ្
(ឥស្ា) ្ិងវសេកតីវៅត្ត្កហាយ (កុកកុេចៈ) មិ្អាេវជៀសផុតពី វោសៈ
្ិងវោម្ស្សបា្វ ើយ វទើបត្តូេប្តត្បកបជាមួយ្ិងវោសមូលេតិតជា
ោេ់ខាត ។ ប្តេាំប្ណឯ មេឆរិយៈ គ្ួរត្បកបជាមួយ្ឹងវោភមូលេិតត េុោះ
វហតុអវីបា្ជា ត្បកបជាមួយ្ឹងវោសមូលេតិតេញិ? េវមលើយ វឆលើយថា វស
េកតកីាំណាញ់មិ្េង់ឲ្យត្ទព្យវៅអនកដ្នទ ោ្វោភៈជាឫសគ្ល់ក៏ពិតប្ម្
ប្តវៅកនុងខ្ណៈោ្ការមិ្េងឲ់្យរបស់ប្ដ្លខ្លួ្ោ្វនាោះ វៅអនកដ្នទគ្ឺ
ជាលកខណៈប្ដ្លត្ោាំមិ្បា្របស់ វោសៈ ្ិងវោម្ស្សប្ដ្លត្តូេោកទ់ង
្ឹងការឲ្យ វទើបមេឆរិយៈ គ្ឺវសេកតកីាំណាញ់វនាោះមិ្ ត្បកបជាមួយវោភ
មូលេិតត ប្បជាមកត្បកបជាមួយវោសមូលេតិតវៅេិញ ។
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➢ ថីនមិទធៈ ោាំងពីរវ្ោះ ប្ដ្លោ្លកខណៈ វង្កងុយ គ្ឺមិ្អាេត្ោាំបា្
្ឹងវេតសិក្ិងេិតត វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះវហើយ មិ្គ្ួរត្បកបកនុងអសង្ខ្រិក
េិតតោាំងឡាយ ប្ដ្លោ្លកខណៈ វកលៀេកាល្ វត្ពាោះវហតុវនាោះវទើបវោក
វពាលថា ថិ្មិទធាំ បញ្ចសុ សសង្ខ្រិកេិវតតសុ ។

សមបបចយគន័យកនុង្អកុសលចេត្សិកេប!់! 
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ចសាភនចច្ត្សកិ ២៥ ក្បកបជាមួយចសាភនច្ិត្ត ៥៩  ឬ ៩១ ដួងៗ
❖ ន័យទី ១៣
រសាភរនសុ បន រសាភនសាធារណា ោវ ឯកូនវីសត្ិរម រចត្សិ
កា សរព្វសុបិ ឯកូនសដេិរសាភនចិរត្តស ុសំវិជ្ជនតិ ។
េាំប្ណកឯ បណាត្វោភ្វេតសិកោាំងឡាយ វេតសិកោាំងឡាយ ១៩ វ ម្ោះ

ថា វោភ្ោធារណវេតសិក ប្ដ្លខ្្ុាំ្ឹងសប្មតងមុ្វោភ្វេតសិកដ្នទ រប្មង
ោ្ ឬរប្មងត្បកបត្ពមកនុងវោភ្េិតត ៥៩ ដ្ួងោាំងឡាយសូម្បីោាំងពួង ។
វោភណោធារ្វេតសិក ១៩ ោ្សោធ្ជាវដ្ើម ត្បកបបា្ទូវៅកនុងវោភ្

េិតត ៥៩ ឬ ៩១ ដ្ួង គ្ឺ កាោេេរវោភ្េិតត ២៤ មហគ្គតេិតត ២៧ វោកុតតរេិតត ៨
ឬ ៤០ (គ្ឺវកើតវៅកនុងវោភ្េិតតត្គ្ប់ដ្ួង) ។
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❖ ន័យទី ១៤ វិរតិចចតសិក
វិរត្ិរោ បន ត្ិរសបោបិ រលាកតុ្តរចិរត្តសុ សព្វថាបិ និយោ
ឯករោវ លព្ភនតិ, រលាកិរយសុ បន កាម្វចរកសុរលរសវវ
កោចិ សនទិសបសនតិ វិសុំ វិសុំ ។
េាំប្ណកឯ េិរតិវេតសិកោាំងឡាយ ៣ ជាវេតសិកវទៀងោត់វោយត្បការៈ

ោាំងពងួ កនុងវោកតុតរេិតតោាំងឡាយ រប្មងត្បកបកនុងទីប្តមួយ ។ េាំប្ណកឯ
កនុងវោកិយេិតតោាំងឡាយ (វេតសិកោាំងឡាយវ្ោះ) ្ឹងោ្ត្បកបវផ្សងៗ
គ្ន្ កនុងកាលខ្លោះ កនុងកាោេេរកុសលេិតតោាំងឡាយប៉ុវណា្្ោះ ។
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❖ េិរតិវេតសិក ៣ គ្ឺ សមាមាោច្ សមាមាកម្មនត សមាមាអាជ្ីវៈ ត្បកបជាមួយវោភណ
េិតតបា្ ១៦ ឬ ៤៨ ដ្ួង គឺ្ ៖ មហាកុសលេិតត ៨ ដ្ួង វោកុតតរេិតត ៨ ឬ ៤០
ដ្ួង ។

➢ េិរតិ ៣ វ្ោះ វកើតកនុងមហកុសលេិតត ៨ រប្មងមិ្វកើតត្ពមគ្ន្ោាំង ៣ វទ វត្ពាោះ
ោ្អារមមណ៍វផ្សងគ្ន្ ប្តកាលវកើតកនុងវោកុតតរេិតត ៨ ឬ ៤០ រប្មងវកើតបា្
ត្ពមគ្ន្ោាំង ៣ វត្ពាោះជាអងគមគ្គ ោ្ត្ពោះ្ិពាវ្្ជាអារមមណ៍ប្តមួយដ្ូេគ្ន្ ។

➢ េិរតិ ៣ វ្ោះ មិ្វកើតកនុងមហាេិបាក ៨ មហាកិរិយ ៨ ្ិងមហគ្គតេិតត ២៧ វទ
វត្ពាោះមហាេិបាកេិតត ៨ មិ្ោ្េិរមិតពវេតថុ (េតថុគ្ប្បីវេៀរ) ្ិងវត្ពាោះមហាកិរិយ
៨ ជាេិតតរបស់ត្ពោះអរហ្ត ប្ដ្លវោកបា្ត្បហារទុេចរិតកមមវោយសមុវេឆទប្ប
ហា្ៈវហើយ ្ិងប្ដ្លមិ្វកើតកនុងមហគ្គតេិតត ២៧ វត្ពាោះមហគ្គតេិតត ២៧ ោ្
អារមមណ៍ជាមហគ្គតៈ មិ្ោ្េិរមិតពវេតថុ ។
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❖ ន័យទី ១៥ អប្ាបម្ញ្ញាចចតសិក
អបបបញ្ញបរោ បន ោវបទសសុ បញ្ចមជ្បានវិជ្ជិត្មហគគត្ចិរត្តសុ

រចវ កាម្វចរកសុរលសុ ច សរហត្ុកកាម្វចរកិរិយចរត្តសុ
ចាត្ិ អដេវីសត្ិ ចិរត្តរសវវ កោចិ ោោ ហុោវបជាយនត,ិ ឧរបកាខប
សហគរត្សុ បរនត្ថ ករុណាមុទិោ ន សនតីរិ រកចិ វទនតិ ។
េាំប្ណកឯ អប្បមញ្ញ្វេតសិកោាំងឡាយ ជានានាកោេិវេតសិក រប្មងវកើត

វ ើងកនុេិតត ២៨ ដ្ួងោាំងឡាយប៉ុវណ្្ាោះ គ្ឺកនុងមហគ្គតេិតតប្ដ្លជាបញ្ចមជ្ា្វេៀរ
វហើយោាំងឡាយ ១២ ដ្ួងផង កនុងកាោេេរកុសលេិតតោាំងឡាយផង ្ិងកនុងស
វហតុកកាោេេរកិរិយេិតតោាំងឡាយផង ។ អាចារ្យោាំងឡាយពួកខ្លោះ ប្តងវពាល
ដ្ូវេនោះថា េាំប្ណកឯ ករុណា ្ិងមុទិតាោាំងឡាយ រប្មងមិ្ោ្កនុងបណាត្េិតត ២៨
ដ្ួងោាំងឡាយវ្ោះ ប្ដ្លត្បកបត្ពមវោយឧវបកាខ្វេទនា ។



3/7/2023 435

➢ អប្បមញ្ញ្វេតសិក ២ គ្ឺ ករុណា ្ិងមុទិតាវេតសិក វកើតកនងុេតិត ២៨
ដ្ួង គ្ឺ មហកុសលេិតត ៨ មហាកិរិយេិតត ៨ រូបាេេរេិតត ១២ (វេៀរបញ្ចម
ជ្ា្) ។

➢ វកេិអាចារ្យវពាលថា វកើតកនងុេិតត ២០ ដ្ួង គ្ឺ ៖ មហាកសុលវោម្ស្ស
េិតត ៤ មហាកិរិយវោម្ស្ស ៤ រូបាេេរេិតត ១២ ។ មិ្វកើតកនុងមហា
កុសលេិតត ្ិងមហាកិរិយេិតតប្ដ្លជា ឧវបកាខ្វេទនាវទ ។
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ចសច្កតីបំភលឺ
អប្បមញ្ញ្វេតសិក ២ វ្ោះ មិ្វកើតកនងុមហាេិបាកេិតត ៨ កនុងរូបាេេរបញ្ច

មជ្ា្េតិត ៣ កនុងអរូបាេេរេិតត ១២ ្ិងវោកតុតរេិតត ៨ ឬ ៤០ វនាោះ វត្ពាោះ
មហាេិបាកេិតត ៨ ្ឹងវកើតវ ើងបា្ ក៏ត្តូេអាត្ស័យកាោរមមណ៍ ប្ដ្លជា
អារមមណ៍បរមតថ ។ េាំប្ណកអប្បមញ្ញវ្េតសិក ោ្ទុកខតិសតវបញ្ញតតិ ្ិងសុ
ខ្ិតសតវបញ្ញតតិជាអារមមណ៍ ប្ដ្លមិ្ត្បកបជាមយួរូបាេេរបញ្ចមជ្ា្េិតត ៣
វត្ពាោះរូបាេេរបញ្ចមជ្ា្េិតត ៣ ោ្មជ្ឈតតសតវប្បញ្ញតតជិាអារមមណ៍ ។ ប្ដ្ល
មិ្វកើតកនងុអរូបាេេរេិតត ១២ វត្ពាោះអរូបាេេរេិតត ១២ វ្ោះោ្អារមមណ៍
ត្បណីតជាង ្ិងមិ្វកើតកនុងវោកតុតរេិតត ៨ ឬ ៤០ វត្ពាោះវោកុតតរេតិត ោ្
ត្ពោះ្ិពាវ្្ជាអារមមណ៍ ។
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ន័យទី ១៦ប្ញ្ញាចចតសិក 
បញ្ញប បន ោវបទសសុ ញាណសមបបយុត្តកាម្វចរចិរត្តសុ រចវ
សរព្វសុបិ បញ្ចត្ឹសមហគគត្រលាកុត្តរចរិត្តសុ ចាត្ិ សត្តចោតប
លីសចិរត្តសុ សមបបរោគំ គចឆត្ីត្ិ ។
េាំប្ណកឯ បញ្ញ្វេតសិករប្មងដ្ល់្ ូេការត្បកបកនុងេតិត៤៧ ដ្ួងោាំងឡាយ

គ្ឺកនុងកាោេេរេិតតប្ដ្លត្បកបវោយបញ្ញ្ោាំងឡាយ ១២ ដ្ួងផង ្ិងកនុងមហ
គ្គត ្ិងវោកុតតរេិតត ៣៥ ដ្ួងោាំងឡាយសូម្បីោាំងអស់ផង ។
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➢ ប្ញ្ញាចចតសិក 
បញ្ញ្វេតសិករប្មងដ្ល់្ូេការត្បកបកនងុេិតត ៤៧ ឬ ៧៩ ដ្ួង គ្ឺកនុងកាោេ

េរវោភ្េិតត ១២ ដ្ួងផង ្ិងកនុងមហគ្គតេិតត ២៧ ្ិងវោកុតតរេិតត ៨ ឬ
៤០ ដ្ួងផង ។
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អនិយត្ចោគ្ីចច្ត្សកិ និងៗ និយត្ចោគ្ីចច្ត្សកិ

និយត្ ប្ត្បថា វទៀតោត់ ។ រោគី ប្ត្បថា វេតសិកោ្ការត្បកបជាត្បត្កតី ។
ដ្ូវេនោះ ពាក្យថា និយត្រោគី ត្បថា វេតសិកប្ដ្លោ្ការត្បកបវទៀងោត់ជា
្ិេចកនុងេិតតប្ដ្លខ្លួ្ត្បកបជាមួយ ។ វហើយវេតសិកប្ដ្លោ្ការត្បកបមិ្វទៀងជា
្ិេចកនុងេិតតប្ដ្លខ្លួ្ត្បកបជាមួយ វោកវៅថាអនិយត្រោគី វេតសិក ។
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១.អនិយតចយគ្ីចចតសិក ជាវេតសិកប្ដ្លវកើតកនុងេតិតបា្មិ្
ត្បាកដ្ គ្ឺត្គ្ខ្លោះត្បកប ត្គ្ខ្លោះមិ្ត្បកប កនុងខ្ណៈប្ដ្លត្បកបជាមយួេិតត 
មិ្ត្បកបត្ពមគ្ន្ខ្លោះ ត្បកបត្ពមគ្ន្ខ្លោះ បា្ដ្ល់ វេតសិក ១១ គ្ឺ ោ្ៈ 
ឥស្ា មេឆរិយៈ កុកកុេចៈ ថី្ៈ មិទធៈ វោកិយេិរតិ ៣ ្ិងអប្បមញ្ញ្ ២ ។
➢ វេតសិក ១១ វ្ោះ ប្េកវេញជា ៣ ត្បវភទ គ្ឺ ៖
ក).នានាកោេិវេតសិក ោ្ ៨
ខ្).កោេិវេតសិក ោ្ ១
គ្).សហកោេិវេតសិក ោ្ ២
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ក.នានាកោច្ិចច្ត្សកិ
ចចតសិកទាំង ៨ ចនះ គ្ឺ ៖
❖ វោេតុកកៈ ៣ គ្ឺ ឥស្ា មេឆរិយៈ កុកកុេចៈ (វេៀរ វោស)
❖ វោកិយេិរតិ ៣ គ្ឺ សោម្វាចា សោម្កមម្ត សោម្អាជីេៈ
❖ អប្បមញ្ញ្ ២ គ្ឺ កុរុណា មុទិតា
ជាវេតសិកត្បកបជាមួយេតិតមិ្បា្ត្បកដ្វទ គ្ឺត្គ្ខ្លោះត្បកប ត្គ្ខ្លោះ

មិ្ត្បកប កាលត្បកបកនងុេតិត (វេតសិក ៨ វ្ោះ) ក៏ត្បកបមតងមួយៗ
ប៉ុវណា្្ោះ មិ្ត្បកបត្ពម្ងឹវេតសកិ ៧ វទៀតវ ើយ វត្ពាោះដ្ូវចាន្ោះ វទើប
វៅថានានាកោេិវេតសិក ។
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ខ.កោច្ិចច្ត្សកិ
មានៈចចតសិក កាលវកើតវ ើង រប្មងត្បកបជាមួយ្ងឹទដិ្ឋិគ្តេិប្បយុតត

េិតត ៤ ណាមួយ ប៉ុប្្តត្គ្ខ្លោះក៏មិ្ ត្បកប វបើោ្វសេកតីសោគ្ល់ថា ខ្លួ្
ោ្ ឬោ្វសេកតីត្បកា្់ថា វយើងលែជាងវគ្ជាវដ្ើម ោ្ៈវេតសកិវ្ោះ ក៏
វកើតវ ើងរួមជាមួយវោភមូលេិតត ៤ វនាោះ ប្ដ្លមិ្ត្បកបជាមយួវសេកតី
វ ើញខ្ុសវទ ។ វេតសិកវ្ោះ វទើបចាត់ទុកវៅកនុងត្បវភទប្ដ្លមិ្ត្បាកដ្
វត្ពាោះវហតុដ្ូវចាន្ោះ វទើបវោកវៅថា កោេិវេតសិក ។
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គ្.សហកោច្ិចច្ត្សកិ
ថីនៈ ្ិងម្ិទធៈចចតសិក វេតសិកោាំង ២ វ្ោះ វកើតរួមជាមួយគ្នជ្ា្ិេច

មិ្ត្បាស់ចាកគ្ន្ ប្តក៏ចាត់េូលវៅកនុងត្បវភទវេតសិកប្ដ្លមិ្ត្បាកដ្
ប្ដ្រ វត្ពាោះត្គ្ខ្លោះកម៏ិ្ត្បកប ។ វបើេិតតជាអសង្ខ្រិក ជាេិតតោ្កោល្ាំងថី្ ៈ
្ិងមទិធៈ ក៏មិ្េូលវៅត្បកប វបើខ្ណៈេិតតវនាោះជាសសង្ខ្រិក ជាេិតតមិ្
ោ្កោល្ាំង កនុងត្គ្ខ្លោះ វេតសិកោាំង ២វ្ោះ រប្មងេូលវៅត្បកបត្ពមគ្ន្
ោាំង ២ វេតសិក វត្ពាោះដ្ូវចាន្ោះ វទើបវោកវៅថាសហកទចិចចតសិក ។
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និយត្ចោគ្ីចច្ត្សកិ
២.្ិយតវយគ្ីវេតសិក ានដល់ចចតសិក ដដលប្រប្កប្នឹងចិតតានព្ិត
ប្រាកដ ានដល់ចចតសិក ៤១ គ្ឺ ៖
ក.សព្េចិតតសាធារណចចតសិក ៧ កនុងវេោណាេិតត ៨៩ ឬ ១២១ វកើតវ ើង 
វេោវនាោះ សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧ រប្មងវកើតរួមជាមួយជា្ិេច ។
ខ.ប្កិណណកចចតសិក ៦ កនុងវេោណាេិតត ៥៥ េិតត ៦៦ េិតត ៧៨ ឬ ១១០ 
េិតត ៧៣ ឬ ១០៥ េិតត ៥១ េិតត ៦៩ ឬ ១០១ វកើតវ ើង វេោវនាោះ 
បកិណណកវេតសិកោាំង ៦ វ្ោះ គ្ឺ វិតកកៈ វិច្រៈ អធិចមាកខ វិរិយៈ ប្ីតិ ឆនទៈ 
ក៏វកើតរួមជាមួយេិតតវនាោះៗ តាមលាំោប់ជា្ិេច ។ 
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គ្.ចមាចតកុកៈចចតសិក ៤ កនុងវេោអកសុលេតិត ១២ វកើតវ ើង វេោ
វនាោះ វោេតុកកៈវេតសិក គ្ឺ វោហៈ អហិរិកៈ អវនាតតប្បៈ ឧទធេចៈ រប្មង
វកើតជាមួយេិតតវនាោះវោយត្បាកដ្ ។
ឃ.ចោភចចតសិក ១ វេោណាវោភមូលេិតត ៨ វកើវ ើង វេោវនាោះ
វោភវេតសិក រប្មងវកើតជាមួយវោភមូលេិតតវនាោះ វោយត្បកដ្ ។
ង.ទិដឋិចចតសិក ១ វេោណា វោភមូលេិតត ទិដ្ឋគិ្តសម្បយុតតេតិត ៤
វកើតវ ើង វេោវនាោះ ទិដ្ឋិវេតសិក រប្មងវកើតជាមួយេតិតវនាោះវោយពតិ
។
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ច.ចទសចចតសកិ ១ វេោណា វោសមូលេិតតវកើតវ ើង វេោវនាោះ
វោសវេតសិក រប្មងេូលវៅត្បកបជាមួយេតិតវនាោះ វោយត្បាកដ្ជា
្ិេច ។
ឆ.វិចកិិច្ឆាចចតសិក ១ វេោណា េិេិកចិាឆ្សម្បយុតតេិតតវកើតវ ើង វាោ
វនាោះ េិេិកិចាឆ្វេតសិក រប្មងេូលវៅត្បកបជាមួយេិតតវនាោះ វោយ
ត្បកបជា្ិេច ។
ជ្.ចសាភណសាធារណចចតសិក ១៩ វេោណា វោភណេតិត ៥៩ ឬ
៩១ វកើតវ ើង វេោវនាោះ វោភណោធារណវេតសិក ១៩ រប្មង
វកើតជាមួយជា្ិេច ។
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ឈ.ប្ញ្ញាចចតសកិ ១ វេោណា េិតតសម្បយុតតវោយញណ ៤៧ ឬ
៧៩ វកើតវ ើង វេោវនាោះ បញ្ញ្វេតសិក រប្មងវកើតរួមជាមួយេិតតវនាោះ
វោយត្បាកដ្ជា្ិេច ។
ញ.វិរតិចចតសិក ៣ កាលវកើតកនុលវោកតុតរេិតត ៨ ឬ ៤០ ក៏ជា្ិយត
វយគ្ីវេតសិក ប្តវៅថា ្ិយតឯកវតាវេតសិក វត្ពាោះជាអងគមគ្គ ។



3/7/2023 449



3/7/2023
450

តទភុយម្ិសសក្នយ័- តំ + ឧភយ + ម្ិសសក្ = តំឧភយម្ិសសក្ 
ប្ត្បថា ្័យប្ដ្លោយ ាំវោយ្័យោាំង ២ គ្ឺ សម្បវយគ្្័យ ្ិងសងគ

ហ្័យ ។
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ឥត្ថំ ចិោតបវិយុោតបនំ សមបបរោគញ្ច សង្គហំ
ញោវប រភទំ យថារោគំ ចិរត្តន សមមុទទិរស ។

(បុគគរលា រីបគុ្គល) ញោវប កាលដ្ឹងវហើយ សមបបរោគំ ច ្ូេ
សម្បវយគ្្័យ ១៦ ្័យផង សង្គហំ ច ្ូេសងគហ្័យ ៣៣ ្័យផង
ចិោតបវយិុោតបនំ ន្វេតសិកោាំងឡាយ ឥត្ថំ តាម្័យប្ដ្លខ្្ុាំបា្វពាល
វហើយ ឧទទិរស គ្ម្បីសប្មតង វភទាំ ្ូេត្បវភទ សមំ ឲ្យវសមើ េិវតត្ ជាមួយេិតត
យថារោគំតាមសមគ្ួរដ្ល់ការត្បកប ។
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គ្ថាវ្ោះ សប្មតងពី្គិ្ម្៍្ិងបណាត្ាំរបស់ត្ពោះអ្ុរុោធ្ចារ្យ ។ បាទថា
ឥត្ថំ ចិោតបវយិុោតបនំ សមបបរោគញ្ច សង្គហំ ញោវប សប្មតងពី្ ិគ្ម្៍
។ បាទថា រភទំ យថារោគំ ចិរត្តន សមមុទទិរស សប្មតងពីវសេកតោីត្ាំ
វផ្ើរបស់គ្នាថ្ចារ្យ គ្ឺត្ពោះវថរៈនាមអ្ុរុោធច្ារ្យ ថាវត្កាយពីបា្សិក្ា
សម្បវយគ្្័យ ្ិងសងគហ្័យរួេវហើយ ត្គ្ូគ្ប្បីបវត្ងៀ្សិស្សឲ្យោគ្ល់្ូេ
េាំ្ួ្វេតសិកោាំងអស់ប្ដ្លវកើតវសមើ្ឹងេិតតប្ដ្លខ្លួ្ត្បកបជាមួយផង ។
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វត្កាយពីបា្សិកា្្ូេ្័យោាំង ២ (សម្បវយគ្្័យ ្ិងសងគហ្័យ)
រួេវហើយ ឥ ូេវ្ោះសមគ្ួរ្ឹងសប្មតង្័យោាំង ២ វនាោះ ឲ្យេិេិត្តពោិតរ្នត្ក
ប្លងវ ើង វៅថា តទុភយមិស្សក្័យ ្័យវ្ោះគ្ឺជាការោប់េាំ្ួ្ វេតសិក
ប្ដ្លត្បកបរួមគ្ន្ោាំងអស់ ្ិងបា្វេតសកិប្ដ្លោប់វហើយ ោប់វទៀត ជា
េាំ្ួ្វេតសិកដ្ល់វៅ ៣.៤២៦ វោយោ្េិធីោប់ដ្ូេខាងវត្កាមវ្ោះ ៖
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១. សពវេិតតោធារណវេតសិក ៧ ត្បកបជាមួយេិតត ១២១
(១២១+៧=៨៤៧) រួមជាវេតសិក ៨៤៧ ។
២. បកិណណកវេតសិក ៦ ត្បកបជាមួយេិតត ដ្ូវេនោះ គ្ឺ៖
➢ េិតកកៈ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ៥៥
➢ េិចារៈ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ៦៦
➢ អធិវោកខៈ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ១១០
➢ េិរិយៈ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ១០៥
➢ បីតិ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ៥១
➢ ឆ ទ្ៈ ត្បកបជាមួយេិតតបា្ ១០១

*រួមោាំង ៦ ត្បកបជាមួយ
េិតតបា្ ៤៨៨ ដ្ួង
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➢ វោេតុកកៈ ៤ វកើតកនុងអកុសលេិតត១២=៤៨
➢ វោភៈ វកើតកនុងវោភមូលេិតត ៨=៨
➢ ទិដ្ឋិ វកើតកនុងវោភមូលេិតត ៤=៤
➢ ោ្ោះ វកើតកនុងវោភមូលេិតត ៤=៤
➢ វោសៈ វកើតកនុងវោសមូលេិតត ២=២
➢ ឥស្ា វកើតកនុងវោសមូលេិតត ២=២
➢ មេឆរិយៈ វកើតកនុងវោសមូលេិតត ២=២

*រួមវេតសិកោាំង ១៤ វកើត
បា្ោាំងអស់ ៨៣ 

៣. អកុសលវេតសិក ១៤ ត្បកបជាមួយអកុសលេិតត ១២ ដ្ួងគ្ឺ

➢ កុកកុេចៈ វកើតកនុងវោសមូលេិតត ២=២
➢ េិេិកិចាឆ្ វកើតកនុងវោហមូលេិតត ១=១
➢ ថីទុក២ វកើតកនុងសសង្ខ្រិកេិតត៥=១០
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➢ វោភ្ោធារណវេតសិក ១៩ + េិតត ៩១ = ១៧២៩
➢ េិរតិវេតសិក ៣ + េិតត ៤៨ = ១៤៤
➢ អប្បមញ្ញ្វេតសិក ២ + េិតត ២៨ = ៥៦
➢ បញ្ញ្វេតសិក ១ + េិតត ៧៩ = ៧៩

*រួមវេតសិកោាំង ២៥ 
ត្បកបបា្ ២.០០៨

៤. វោភ្វេតសិក ២៥ ត្បកបជាមួយវោភ្េតិត ៩១ ដ្ួងគ្ឺ
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អញ្ញសមានាចចតសិក ១៣ = ៦៥៦
➢ ផស្សៈ ត្បកបជាមួយវេតសិក ៥១ (វេៀរខ្លួ្ឯង)
➢ វេទនា ត្បកបជាមួយវេតសិក ៥១ (វេៀរខ្លួ្ឯង)
➢ សញ្ញ្ ត្បកបជាមួយវេតសិក ៥១ (វេៀរខ្លួ្ឯង)
➢ វេតនា ត្បកបជាមួយវេតសិក ៥១ (វេៀរខ្លួ្ឯង)
➢ ឯកគ្គតា ត្បកបជាមួយវេតសិក ៥១ (វេៀរខ្លួ្ឯង)
➢ ជីេិតិន្រ្ទិយ ត្បកបជាមួយវេតសិក ៥១ (វេៀរខ្លួ្ឯង)

ចចតសិក្ប្ប្ក្បជាម្យួ ចចតសិក្
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➢ ម្សិការៈ ត្បកបជាមួយវេតសិក ៥១ (វេៀរខ្លួ្ឯង)
➢ េិតកកៈ េិចារៈ េិរិយៈ ោ្វេតសិកត្បកប្ីមួយៗ ៥១ (វេៀរខ្លួ្ឯង)
➢ អធិវោកខ ោ្វេតសិកត្បកប ៥០ (វេៀរខ្លួ្ឯង ្ិងេិេិកិចាឆ្)
➢ បីតិ ោ្វេតសិកត្បកប ៤៦ (វេៀរខ្លួ្ឯង វោេតុកកៈ៤
េិេិកិចាឆ្)

➢ ឆ្ទៈ ោ្វេតសិកត្បកប ៥០ (វេៀរខ្លួ្ឯង េិេិកិចាឆ)្
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អកុសលចចតសិក ១៤ = ៣០៧
➢ ោ្ោះ ោ្វេតសិកវកើតរមួ ២០ ដ្ូេទិដ្ឋិវេតសិកប្ដ្រ
➢ វោស ោ្វេតសិកវកើតរួម ២១ គ្ឺ អញ្ញសោនាវេតសកិ ១២

(វេៀរបីត)ិ វោេតុកកៈវេតសិក ៤ វោេតុកកវេតសិក ៣
(វេៀរខ្លួ្ឯង) ថីទុកវេតសិក ២ ។

➢ ឥស្ា មេឆរិយៈ កុកកុេចៈ ្ីមួយៗ ោ្វេតសិកវកើតរួម ១៩ = ៥៧គ្ឺ
អញ្ញសោនាវេតសិក ១២ (វេៀរបីតិ) វោេតុកកៈ ៤ វោស
វេតសិក ១ ថីទុកវេតសិក ២ (វេៀរខ្លួ្ឯងៗ) ។
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អកុសលចចតសិក ១៤ = ៣០៧
➢ ថីទុក ្ីមួយៗ ោ្វេតសិកវកើតរួម ២៥ = ៥០ គ្ឺអញ្ញសោនា

វេតសិក ១៣ អកុសលវេតសិក ១២ (វេៀរេិេិកិចាឆ្ ្ិង
ខ្លួ្ឯង)

➢ េិេិកិចាឆ្ ោ្វេតសិកវកើតរួម ១៤ គ្ឺ អញ្ញសោនាវេតសិក ១០
(វេៀរបីតិ អធិវោកខៈ ឆ្ទៈ) វោេតុកកៈវេតសិក ៤ (វេៀរខ្លួ្
ឯង)។
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ចសាភណចចតសិក ២៥ = ៩១១ 
➢ វោភណោធារណវេតសិក១៩ ្ីមួយៗ ោ្វេតសិកវកើតរួម ៣៧(១៩+៣៧=
៧០៣) គឺ្ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣ វោភណវេតសិក ២៤ (វេៀរខ្លួ្ឯង) ។

➢ វោកិយេិរតិ ៣ ្ីមួយៗ ោ្វេតសិកវកើតរួម ៣៣ (៣+៣៣ = ៩៩) គ្ឺអញ្ញសោ
នាវេតសិក ១៣ វោភណោធារណវេតសិក ១៩ បញ្ញ្វេតសិក ១ (វេៀរខ្លួ្ឯង)
។

➢ វោកុតតរេិរតិ ៣ ្ីមួយៗ ោ្វេតសិកវកើតរួម ៣៥ (៣+៣៥ = ១០៥) គ្ឺអញ្ញស
ោនាវេតសិក ១៣ វោភណោធារណវេតសិ ១៩ េិរតិ ២ (វេៀរខ្លួ្ឯង) បញ្ញ្
វេតសិក ១ ។



3/7/2023 462

➢ វោកុតតរេិរតិ ៣ វកើតត្ពមគ្ន្ វ ម្ោះថា ្ិយតឯកវតាវេតសិក ។ ការោប់វេតសិក
វកើតរួមជាមួយេិរតិ ៣ ោាំងវោកិយេិរតិ (៩៩) ោាំងវោកុតតរេិរតិ (១០៥) កាលោប់
វោយសោេៈរូម ក៏ោប់បា្ ១០៥ វនាោះឯង ។

➢ អប្បមញ្ញ្ ២ (វកើតកនុងវោភណេិតត ២៨ គឺ្ មហាកុសលេិតត ៨ មហាកិរិយេិតត ៨
រូបាេេរ ១២) ោ្វេតសិកវកើតរួមជាមួយ ៣៣ = ៦៦ គឺ្ អញ្ញសោនាវេតសិក ១៣
វោភណោធារណវេតសិក ១៩, បញ្ញ្វេតសិក ១ ។

➢ បញ្ញ្វេសិក (វកើតកនុងវោភណេិតត ៧៩ គឺ្ កាោេេរវោភណញណសម្បយុតតេិតត
១២ មហគ្គតេិតត ២៧ ្ិងវោកុតតរេិតត ៤០) ោ្វេតសិកវកើតរួមជាមួយ ៣៧ គឺ្ អ
ញ្ញសោនា ១៣ វោភណវេតសិក ២៤ (វេៀរខ្លួ្ឯង) រួមវេតសិកវកើតរួមជាមួយ
វេតសិក ោ្ ១៨៧៤ គឺ្ ៖

(អញ្ញសោនា ៦៥៦, អកុសលវេតសិក ៣០៧, វោភណវេតសិក ៩១១)
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ឥចាចបនុរុទធ រចិរត្ អភិធមមត្ថសង្គរហ
ទុត្ិរោ បរិរចឆរោយំ សម្រសរនវ និដេិរោ ។

បរិវេឆទទី ២ វ ម្ោះថា វេតសិកសងគហេិោគ្ កនុងបករណ៍ អភិធមមតថសងគហៈ
ប្ដ្លត្ពោះអ្ុរុោធ្ចារ្យរេនាទុក េប់វហើយវោយបការៈដ្ូវេនោះ ៕
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