


P.
2ករសិក&'ពះបរយិត-ិធម៌ គឺមន5រសំខន់ៃ'កែលង=ស់កនុងជីវតិ'បចំ

ៃថង ែដល'ប'ពឹត-េទេដីមបចីេ'មីននូវសមម ទិដOិ េពលគឺបញញ ឱយដឹងអំពីសភវបរមតថ

ពិត'បកដ ែដលកំពុងេកីតរលត់'គប់ខណៈរបស់សងខ រទងំពួង និងជបចច័យដល់

ករ'បតិបត-ិនូវសីល សមធិ បញញ េដីមបជី'បេយជន៍រeស់ខfួនេចញចកទុកខ។

ករ5- ប់អនកដៃទ ែដល'ទង់សែម-ងថជ បរេjេឃសៈ គឺជអងគ'បកបខងេ'ក

ែដលខnះមិនបនក៏ពិត ប៉ុែន-អងគខងកនុងគឺេយនិេ5មនសិករ បនដល់ករ

ពិចរ=េqយឧបយៃន'បជញ ជេហតុនឱំយបញញ េកីតេឡងី។ ដូចេនះ សូម

សិកខ កម ទងំwយ មនរxងំកនុងករេរyនសូ'តនូវ'ពះអភិធមម មិន'ប'ពឹត-េទ

កនុងករចេ'មីនអកុសល ដូចជ ករេមីលងយអនកដៃទ ឬ'បកន់'គ|ជេដីម ែដល

'ពះអងគសែម-ងថ អលគទទូបមបរយិត-ិ គឺករសិក&េ'បyបដូចចប់ពស់'តង
់កនទុយ

យ៉ងដូេចន ះ។

!រមភកថ

ៃថងច័នទ ១ េកីត ែខបុស2 ឆន ឆំ7ូវ េទស័ក ព. ស. ២៥៦៥ / េពធABត់, ៃថងទី ០៣ ែខមកH ឆន ២ំ០២២ (ភិកខុេមLM បេO ឡន-#ឡុង)



~ល់បុញញកមមែដលខញុ ំ'ពះករុ=Äjម ភពបនសនÅេំហយី មិនថjងំពី

អតីតកលក-ី បចចុបបននកលេនះក-ី សូមសេ'មច'បេយជន៍ឧទទិសថn យ 'បេគន និង

ជូនចំេពះ

-សេម-ច'ពះសងឃ~ជ ជនួ-$ត េជតញញ េ=
- េeកមច ស់j អួ-'៊ត (ជីj)
- េញម'បÑសឡន
- េញម'សី សូរ-សុខេឃ1ន
និងបុពnករជីនទងំwយកនុងសង&រវដ- សូមអនុេមទន កនុងមÖកុសល

េនះ េដីមបជីទីអស់េទៃនÄសវៈ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន Bឡុង ខ

ឧទទសិកថ



~ល់សមិទធិផលទងំwយ ែដលសេ'មចបនជមÖធមមទនេនេពលេនះ

គឺÄ'ស័យនូវគុណូបករៈរបស់អនកមនគុណទងំwយកនុងបចចុបបនន។

ដូចេនះខញុ ំ'ពះករុ=Äjម ភពសូមអរ'ពះគុណ និងអរគុណចំេពះ

- 'ពះឧបជឈយ៍ ភិកខុធមមរកខិេjមន-ចមឹ
- 'ពះÄចរយ ភិកខុÄនេនទ ម៉ត់-សុគមី
- េeកមច ស់'គ|វជិរបបេញញ :ន-សុជ
- េeក'គ|សូ'ត5- េំឆnង មួយអេនfីេqយ'ពះសងឃវត-មណីរតន~ម

- បង'បÑស េល1ន-ប៊ុនលីន និងបងបãូន'បÑស'សីបេងកីត
- សិកខ កម'គប់គន 'ពមទងំពុទធបរស័ិទជិតឆង យទងំអស់។
សូមអនុេមទន និងសូមបនជបចច័យៃន'ពះនិពn ន !

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន Bឡុង គ

េសចក*ែីថ.ងអណំរគុណ



កនុងេសyវេភមួយកបលេនះ ែដលមនចំណងេជីងថ «សិក&'ពះអភិធមម
ថន ក់ដំបូង ភគ១» កនុងេមេរyនបរេិចឆទទី១ ៃនចិត-បរមតថ ខញុ ំបនqក់ឯក5រេយង
~ល់ទំព័រ និងេផ- តសំខន់េទេលីេមេរyន jមលំqប់ៃនេសចក-ីពនយល់ដូចជ៖

១.ពកយថ អភិធមមតថសងគហៈ
២.ពកយថ បរមតថ និងបញញតិ- េqយសេងខប
៣.ពកយថ បញចកខនធ
៤. អតថរបស់ចិត-
៥.កមវចរអេ5ភណចិត- ៣០ ដួង

- អកុសលចិត- ១២ ដួង (មនពនយល់ពិ5- រអំពី ទិដOិ និងមនះ)
- អេហតុកចិត- ១៨ ដួង

ដូចេនះ សូមសិកខ កមទងំwយ អនុេមទនសិក&េqយេគរពចុះ។
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង ឃ

េសចក*ែីណនមុំននងឹសិក:



P.
6

អក#រកត់កន)ងឯក,រេយង

- វចននុ&កមសេម+ច&ពះសងឃ0ជជួន-3តេជតញញ េ3
-៩បរ.ិ = អភិធមមតថសងគហៈ៩បរេិចឆទ (ភិកខុអគគធីេ0 គង់-សុមិត+)
-ភKដីក =អភិធមមតថសងគហភKដីកភគ១ (&ពឹទធបុរស េKម-វណRៈ)
-បរម (១) =បរមតថេជតិកៈ បរេិចឆទទី៥ភគ១,ភគ២,ភគ៣,ភគ៤,ភគ៥

(ទូច-សុវណRមុនី)
-អភិ.បសល(១) =អភិធមមតថសងគហៈ បរេិចឆទទី១,ទី២,ទី៣,ទី៤ (អនក&គZ អ៊ំ-សុជ
និងអនក&គZ េប៉រ-សុម៉លី)

-អភិ.អ ថ̀ (១) =អភិធមមអ ថ̀ ធិបបយ វត+ភនំអេណ+ី កភគ១,ភគ២,ភគ៣
-អភិ.រសផ =ចិត+សងគហវភិគ រស់-សុផតភគ១
-អភិ.សសជ = េមេរeនអភិធមមេចតសិកនិងចិត+ (ភិកខុវជិរបបេញញ Kន-សុជ)
-Kរតថ(១,២) =Kរតថសងគហភគ១និងភគ២ (ភិកខុ យង៉់-សុផត)
-បដិចច.សសម =បដិចចសមុបបទ (ភិកខុសីលសំវេ0 សូ៊-Kមុត)
-បដិចច.បសវ =បដិចចសមុបបទន័យ (ធមម ចរយ ប៊ុត-Kវងk)
-អដl.សមន+ =អដlកថសមន+បបKទិកអដlកថ &ពះវនិ័យ
-អដlKលិនី =អដlកថអដlKលិនី ធមមសងគណី ភគ១,ភគ២,ភគ៣
-អដlកថបបញច សូទនី ភគ២១
-ភKដីក (ភូម) ែ&បស&មpលេqយភិកខុសចចបណrិ `ហម-ហន

-អដlកថសទធបបកសិនី តតិយភគ
-អដlកថអរហត+សូ&តទី២ភគ៤៦
-អដl.៥០ =អដlកថភគ៥០
-អដlកថ ខុទទកនិកយ
-បិ.១៦ = សុត+ន+បិដកភគ១៦
-បិ.១៩ = សុត+ន+បិដកភគ១៩
-បិ.៣០ = សុត+ន+បិដកភគ៣០
-បិ.៤០ = សុត+ន+បិដកភគ៤០
-បិ.៤១ = សុត+ន+បិដកភគ៤១
-បិ.៤៥ = សុត+ន+បិដកភគ៤៥
-បិ.៤៦ = សុត+ន+បិដកភគ៤៦
-បិ.៥២ = សុត+ន+បិដកភគ៥២
-បិ.៥៣ = សុត+ន+បិដកភគ៥៣
-បិ.៦៤ = សុត+ន+បិដកភគ៦៤
-បិ.៦៧ = សុត+ន+បិដកភគ៦៧
-បិ.៦៨ = សុត+ន+បិដកភគ៦៨
-បិ.៧០ = សុត+ន+បិដកភគ៧០
-បិ.៧៩ = សុត+ន+បិដកភគ៧៩
-បិ.៨៣ =អភិធមមបិដកភគ៨៣
-ទំ. =ទំព័រ

សិកy&ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរeបេរeង និងបេ&ងeនេqយភិកខុេម +̀ បេz ឡន-Kឡុង ង



ពុទធបរសិ័ទទងំកនុង និងេ1ក1បេទស
សូមអនុេមទន... !

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង ច

សបបរុសជនចូលរមួេបះពុមពជធមមទន



មតិក ទំព័រ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង ឆ

សិក:Iពះអភិធមមថន ក់ដបូំង ភគ ១

Äរមភកថ................................................................................. ក
ឧទទិសកថ................................................................................ ខ
េសចក-ីែថfងអំណរគុណ............................................................... គ
េសចក-ីែណនមុំននឹងសិក&.........................................................ឃ
អកÅរកត់កនុងឯក5រេយង.......................................................... ង
សបបុរសជនចូលរមួេបះពុមពជធមមទន........................................... ច
ែណនខំfួនេqយសេងខប...............................................................២
លកខន-ិកៈៃនករសិក&.................................................................. ៤
វធិីេរyនធម៌ឲយឆប់េចះ ................................................................ ៧
េឈម ះថ ធមមកថិក .................................................................... ៩
េតីអនកសិក&'ពះអភិធមមេដីមបអីnី?................................................១០
'ពះបរយិត-ិ ៣ យ៉ង.................................................................១១



សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង ជ

'ពះសទធមមវនិសេqយេហតុ ៥ យ៉ង......................................... ១២
កុំÄលេជ£ ១០ 'បករ ............................................................ ១៣
ពកយថ អភិធមមតថសងគហៈ ........................................................១៦

អភិធមមមនអតថ ៥ យ៉ង................................................. ១៨
វបិត-ិ ៣ 'បេភទ របស់អនកសិក& 'ពះបរយិត-ិ........................ ២១
'បវត-ិៃនករសែម-ង'ពះអភិធមម (សំណួរ-ចេមfីយ) ................២២
ធមម ភិសម័យ គឺកិរយិ'(ស់ដឹងនូវេ2កុត5រធម៌....រយៈេពល ៣ ែខ...៣០

ពកយថ បរមតថ....................................................................... ៣៤
អតថបបញញត-ិ និង នមបបញញត-ិ ............................................ ៣៥
បរមតថ និងបញញត-ិ .......................................................... ៣៦
បរមតថធម៌ ៤ យ៉ង ....................................................... ៣៧
បរមតថ ២ យ៉ង ............................................................ ៣៨
បរមតថធម៌ ៣ ជខនធ ៥ ឬ ខនធ ៥ ជបរមតថធម៌ ៣............... ៣៩

បញចកខនធ គឺខនធទងំ៥ (នមកខនធ និងរូបកខនធ )............................... ៤០



សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង ឈ

េសចក-ីេ'បyបេធyបបញចកខនធ (ខនធ៥) ........................................ ៤១
សចចៈ ២ យ៉ង ...................................................................... ៤៨
េហតុែដលនឲំយ'ទង់'jស់សមមតិសចចៈ ៨ 'បករ ......................... ៥០
ដូចេម-ចែដលេ•ថ ចិត-?...................................................... ៥៥
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សពnទនំ ធមមទនំ ជិនតិ 
សពnរសំ ធមមរេ5 ជិនតិ  
សពnរតឹ ធមមរតិ ជិនតិ  

តណ™ កខេយ សពnទុកខំ ជិនតិ   
ធមមទន ឈនះÄមិសទនទងំពួង

ធមមរសឈនះរសទងំពួង

េសចក-ីេ'តកអរកនុងធម៌ ឈនះេសចក-ីេ'តកអរទងំពួង

ករអស់ត=™ ឈនះទុកខទងំពួង។

បិ.៥២/ទំ.៩៦
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P.1

- រយៈេពល២ ៃថង កនុង ១សប2 ហ៍ (េ5រ ៍6ទិតយ )
- េម៉ងសិក=៨:០០នទី ដល់េម៉ង ៩:៣០នទីយប់ (េម៉ងGសHកែខមរ)
- េមេរMនចប់េផ2ីមសិក=អំពី * ចិត$បរមត( *
- GបធនបទTមលំUប់ៃនេមេរMនTមកមមវធីិ
សិក=ចប់ពីៃថង េ5រ ៍១២េXច ែខមិគសិរ ឆន ជូំត េទស័ក ព.ស. ២៥៦៤

Gតcវនឹងៃថងទី ១២ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០
- េហeសបុ៊កGគHប * សិក+ា-ពះអភិធម3ថ5ាក់ដំបូង *
-ករសិក=នូវGពះបរយិត2ិេនះ េដីមបជីGបេយជន៍ដល់ករចេGមីននូវបញញ

និងករបដិបត2ិGតcវ ឲយបនជបចច័យៃនកររចួផុតចកទុកខ ។

បញជ ក់៖ ទទួលែតសិសuែដលមិនទន់េចះេvះ េGពះអនកបេGងMនេនមន

កGមិតេនេឡយី េហយីជករេបីកបេGងMនជេលីកដំបូង បនទ ប់ពីបញច ប់វគគ

សិក=អំពី សីល រចួមក ។ មយង៉វញិេទMត ទទួលយកែតសិកខ កម�

ែដល6ចលះបង់េពលេវÄេUយករពយយមពិតGបកដ និងេគរពករ

សិក=Tមកតិករបស់អនកបេGងMនែតបុ៉េ�Ç ះ។

បេ#ង%នេ'យភិកខុេម/0 បេ2 ឡន 4ឡុង

ថន ក់%ពះ អភិធមម ស%មប់អនកមិនទន់េចះេ2ះ

(Facebook-Live និង ZOOM)

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ
Email: lornsalong9@gmail.com

Tel: 078 275 675 / 096 720 8 520
Facebook Page: Lorn Salong

េប#ក
វគគ

ស
ិក
*ថម ី

mailto:lornsalong9@gmail.com


១. នមបញញត(ិ ភិកខ% េម() បេ+

២. នម+តកូល និងនមខ2ួនឡន.ឡុង

៣. ទីកែន2ងបចចុបបនន វត)មណីរតន7ម

ភូមិថនល់បំែបក សងក ត់រEប +កFងេពធJKត់

េខត(េពធJKត់។

ែណនខំ&'នេ*យសេងខប

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.2



សិកខ កមេធ45ករែណនខំ&'នដល់មតិ;<ពះធម៌

១. េឈម ះ (នម+តកូល និងនមខ2ួន).....................................

២. ទីកែន2ង (េខត(/+កFង ឬ+បេទសេផRងៗ) ............................

៣. េតីអនកធ2 ប់សិកVពីមុនមកេទ?.........................................

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.3
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លកខន;កិៈៃនករសិកC

- សូមៃលលកេពលេវ*សិក,-មកលកំណត់មុនេម៉ងសិក,ឲយបន៥នទី
- េបីមិនបនចូលេរBន CតDវសុំករអនុញញ តឲយដឹងជមុន
- សូម-មKនករសិក,េមេរBន CបសិនLេបីសិកខ កមLមន ក់ ែដលមិនPចេរBនេម៉ងហនងឹបន
(េរBន-មេCកយSយវេីដអូ)

- ចូលជសមជិកធមមសិក,េហយី CតDវចូលរមួអនុវតX-មេគលករណ៍របស់អនកបេCងBនផង
- េCបីCបស់ឆតកនុងCគ^បលកខណៈសិក, មិនែមនទំនក់ទំនងPជីវកមមេផ`ងៗ
- េរBនេCបីCបស់កមមវធិី ZOOM េដីមបទីំនក់ទំនងខលCគ^ប
- គួរមនេសBវេភ៩ បរេិចឆទផទ ល់ខiួន ឬេសBវេភCពះអភិធមមេផ`ងៗ និងេធmីករកត់ចំLទុំកេKយ
ខiួនឯង

- ឆងល់Pចqកសួរបន េបីេចះ ឬមិនេចះនឹងCបប់ ។
បញជ ក់៖សិកខ កមPចចូលរមួមនមតិ និងសំណូមពរ ចំេពះកមមវធិី និងលកខនXិកៈៃនករសិក,
េនះ។ ខញុ ំCពះករុLP-ម ភព នឹងពិនិតយ េដីមបែីកសCមxលេឡងីវញិេបីមនករចបំច់។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.4



P.
5

លកខន;កិៈៃនករេ<ប5<បស់បនទប់សនទន (Group Chat)
-Xមេផញីចេ+មZង ឬភពយន(នន

-Xមេផញីរូបភពដៃទ ែដលមិនទក់ទងនឹងករសិកV

-Xមេផញីព័ត៌មន ឬករេឃសននេយបយេផRងៗ

-Xមេផញីសំេឡងកំែប2ង ឬពណិជជកមមដៃទៗេទZត

-XមេផញីKរlមួយ ែដលប៉ះពល់ករសិកV

- កុំេផញីសទីកឃរ័ (រូបតុកកp) េ+ចីនេពកចូល+គFប សូមេ+បី+បស់សញញ EMOJI

មួយេនះ

- សូមបិទMUTE កំឡុងេពលកំពុងេរZន េវZរែលងែតអនកបេ+ងZនផ(ល់ឱកសឲយ។

បញជ ក់៖ សិកខ កមyចចូលរមួមនមតិ និងសំណូមពរ ចំេពះកមមវធិី និង

លកខន(ិកៈៃនករសិកVេនះ ។ ខញុ ំ+ពះករុlypម ភព នឹងពិនិតយេដីមបែីកស+ម{លេឡងី

វញិ េបីមនករចបំច់។

!

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.5



បែនថមកមមវធិសិីក9

១. េធ$ីលំ(ត់េមេរ-ន/ក់ពិនទុ
២. ចូលរមួសួរេឆ;ីយនូវសំណួរេផ@ងៗ
៣. េមេរ-ននឹងផុសជូនFមGគIប និងFម FB េផក
៤. ចូលរមួLថ បនែកលមPេមេរ-នបែនថម
៥. សូGតេមេរ-នែដលGគS/ក់ជូនFមGបធនបទសិកV
៦. ចូលរមួសនទនមុនសិកVកន;ះេម៉ង (7:30-8:OO PM)

ទំនក់ទំនងព័ត៌មនសិក, 078 275 675 / 096 720 8 520 / FB PAGE: LORN SALONG

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.6



វធិេីរHនធមឲ៌យឆប់េចះ

អងគរបស់អនកសិក>មន៤យ៉ង

១. សុ =  សុត = qX ប់
២. ចិ = ចិនX = គិតពិចរL
៣. បុ = បុចឆ = qកសួរ
៤. លិ = លិខិត = ចមiងកត់C-ទុក

វចននុ&កមសេម+ច ជួន.ត

េគលធមន៌ឲំយសេJមច ៤យ៉ង

១. ឆនទៈ = -ងំចិតX
២. វរីយិៈ = ករពយយម
៣. ចិតXៈ =  យកចិតXទុកKក់
៤. វមំីq = មនបញញ ពិចរLេហតុផល
គមពីរសុត+ន+បិដក(ភគទី១៩)អងគុត+រនិកយ បដិកវគគ ឆដធភគ(កថខណF ១០២)ទំព័រ១៨៤

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.7



អងគ ៤ របស់អនកសិក>

អនកេរMនេរÉងGពះៃGត     បិដកៃថÑTមចំនួន
GបកបេUយអងគ ៤      គឺ សុ. ចិ. បុ. លិ. ច។ំ
សុ. ែGបថv2 ប់េគ       ចិ. រះិេរគិតចំ�ំ
បុ. ឱយvកសួរv ំ      លិ. ឱយចកំត់GTទុក។
េបីGបសលះចកបង់    អំពីអងគ ៤ Gបករ
ពំុបនជ6ចរយ េរMនដល់ចស់ក៏ពំុេចះ។ 

(េNយ&ពះ អ៊ុក-ជ វជិរញេ.ភយវងT)

Jពះពុទធដកី

អសជឈយមÄ មន2  អនុUä ន មÄ ឃX
មលំ វណÇសu េកសជជំ បមេទ រកខេT មលំ។
មន2ទងំçយមនករមិនve ធយយជមនទិល 
ផទះទងំçយមនករមិនែថទជំមនទិល

េសចក2ីខជិលជមនទិលរបស់ពណ៌សមបុរ

េសចក2ីGបមទជមនទិលរបស់បុគគលអនករក=។

(បិដកេលខ ៥២ -ទំព័រ ៧២) 

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.8



េឈម ះថ ធមមកថកិ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.9

ភិកខ%អនកJទJទង់Jពះអភិធមមេឈម ះថ ធមមកថកិ
ពិតlស់ បនឮថ ភិកខុអនក+ទ+ទង់+ពះអភិធមមប៉ុេlÄ ះ េឈម ះថ ជ+ពះ

ធមមកថិក, េ+កពីេនះ សូមបេីពលធម៌ ក៏មិនែមនជធមមកថិកេឡយី។ េ+ពះេហតុអÖី?

េ+ពះថ ភិកខុអនកមិន+ទ+ទង់+ពះអភិធមមទងំេនះ កលេពលធម៌ែតងេពលpម

លំÜប់កមម លំÜប់វបិក កំណត់រូបរូប េធÖីលំÜប់ធម៌ ឲយ+ចឡូក+ចឡ។ំ ចំែណកភិកខុ
អនក+ទ+ទង់+ពះអភិធមម មិនឲយលំÜប់ធម៌+ចឡូក+ចឡគំន េទ។ េ+ពះេហតុដូេចនះ ភិកខុ
អនក+ទ+ទង់+ពះអភិធមម នឹងេពលធម៌ ឬមិនបនេពលក៏េÜយ, ែតកនុងកលែដលេគ

សួរបញà េហយី ក៏នឹងេពលេÜះ+Kយបញà េនះបន +ពះKK( +ទង់សំេâដល់

ពកយេនះថ “ភិកខុអនក+ទ+ទង់+ពះអភិធមមប៉ុេlÄ ះ េឈម ះថ ធមមកថិក េÜយចំែណក

មួយ” េទីប+ទង់+បទនKធុករេហយី+pស់ថ “េមគគE2 នេពលលãេហយី”។
អដ7កថអដ74លិនី (១)/ទំ.៨២



P.
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េត5អនកសិកC<ពះអភិធមមេដ5មបីអ4?ី

១- េដីមបចីេ+មីនដល់ករយល់+តåវ (សមម ទិដçិ)

២- េដីមប+ីបតិបត(ិ+តåវកនុងជីវតិ+បចៃំថង កនុងបុញញកិរយិវតថុទងំ ១០

៣- េដីមបចីេ+មីនេសចក(ីខម សបប(ហរិ)ិ េខពីមបប(ឱត(បបៈ)

៤- េដីមបយីល់ចបស់អំពីកមមផល លះបង់មងគលភញ ក់េផãីល

៥- េដីមបេីឈÖងយល់ពីធមមជតិៃនបញញត(ិ និងបរមតថ

៦- េដីមបដីឹងចបស់អំពីគុណ+ពះរតន+ត័យ

៧- េដីមបកីំណត់ដឹងនូវេសចក(ីទុកខ

៨- េដីមបរីEស់ខ2ួនេចញចកទុកខ ។ ល ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.10



P.
11%ពះបរយិត=ិ ៣យ៉ង

១- អលគទទ'បមបរយិត.ិ = បរយិត2ិេGបMបដូច6សិរ ពសិកច
(សិក=ធម៌មិនបដិបត2ិ និងGប�ងំGបែជង

សមÑឹងេទសគន ឬេដីមបÄីភសកក រៈ)។
២- នសិរណតថបរយិត.ិ = បរយិត2ិេដីមបGីតcវកររÄស់ខÑួនេចញ

(េដីមបចីេGមីនបញញ រចួចកទុកខ) ។
៣- ភ67 គរកិបរយិត.ិ = បរយិត2ិេGបMបដូចនយឃÑ ងំ (េដីមបរីក=វងu) ។

អដ#.សមន'.១/ទំ.៥២
អដ#-ល

ិ

ន

ី

ភគ១/ ទំ.៦៤

អដ#.បបញចសូទន
ី

ភគ២១/ទំ.៣៣

ករសិក=របស់បុថុជជន

ករសិក=របស់បុថុជជន 
និងGពះេសកខបុគគល៧ ពួក។

ករសិក=របស់Gពះអេសកខ-
បុគគល គឺGពះខី�Gសព 
(Gពះអរហន2)។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.11



មន លភិកខុទងំöយធម៌ ៥ យ៉ងេនះ +ប+ពឹត(េទេដីមបឲីយ+ពះសទធមម

Kបសូនយ អន(រធនេទ។ ធម៌ ៥ យ៉ង ដូចេម(ចខ2ះ?

១-នសកកចច ំធមម ំសុណន)ិ មិនK( ប់ធម៌េÜយេគរព

២-នសកកចច ំធមម ំបរយិបុណន)ិ មិនេរZនធម៌េÜយេគរព

៣-នសកកចច ំធមម ំធេរន) ិ មិន+ទ+ទង់(ចទុំក)ធម៌េÜយេគរព

៤-នសកកចច ំធ(ន ធំមម ន អំតថ ំឧបបរកិខន) ិ មិនពិចរlនូវេសចក(ីៃនធម៌

ទងំöយ ែដលខ2ួន+ទ+ទង់ (រកVទុកនូវធម៌) េÜយេគរព

៥-នសកកចច ំអតថមញញ យធមមមញញ យធមម នុធមម ំបដបិជជន) ិ ដឹងេសចក(ីៃន

ធម៌េហយីមិន+បតិបត(ិេធÖីpមេÜយេគរព ។ បិ.៤៥/ទំ.៩៥សទធមមវគគ

<ពះសទធមមវនិសេ*យេហតុ ៥ យ៉ង 

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.12



P.
13

កុ\ំលេជ^ ១០ <បករ

១. ម អនុសRេវន = កុំ+បកន់េÜយ+គន់ែតឮpមគន
២. ម បរមបùយ = កុំ+បកន់pមពកយបរមបù
៣. ម ឥតិកិùយ = កុំ+បកន់េÜយបនឮថដូេចនះ
៤. ម បិដកសមបទេនន = កុំ+បកន់េÜយyងកបួនត+ម
៥. ម តកកេហតុ = កុំ+បកន់pមេហតុែដល+តិះរះិ
៦. ម នយេហតុ = កុំ+បកន់េÜយកត់ដំរយួែផRផRំ
៧. មyករបរវិតិេកកន = កុំ+បកន់េÜយ+គន់ែត+តិះរះិនូវyករ
៨. ម ទិដçិនិជឈនកខន(ិយ = កុំ+បកន់េÜយេសចក(ីេពញចិត(pមករពិនិតយថ

សមនឹងេសចក(ីយល់េឃញី
៩. ម ភពÖរូបpយ = កុំ+បកន់េÜយយល់ថ មនសភពគួរឲយេជ°
១០. មសមេl េន គរូតិ = កុំ+បកន់េជ°េÜយគិតថ សមណៈេនះជ+គåរបស់

េយងី។ ក2មសូ#ត បិ.៤១/ទំ.២១៨

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.13



P.
14

េបីដូេចនះ េតីេយងីគួរេជ°ដូចេម(ច? +ពះសមម សមពុទធជមច ស់បន+pស់ថ

លុះ+pែតដឹងចបស់េÜយចិត(របស់ខ2ួនថ េរ°ងទងំអស់េនះជអកុសល ជ

កុសល មនេទស និងមិនមនេទសជេដីម េហយីេទីបគួរលះបង់េចល ឬ

បដិបត(ិpម ។

កនុងេសចក(ីខងេ+កមេនះ ខញុ ំបនស+ម{លជេសចក(ីសេងខប េដីមបឱីយងយ

យល់។ អនកសិកVyចចូលេទyនេសចក(ីពិK( រកនុងបិដកភគ៤១ ទំព័រ២១៨។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.14



P.1
5

អភិធមមសងគហៈ
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.15



អភិ + ធមម + អតថ + ស ំ+ គហ
អភិ ែ+បថ ដ៏+បេសីរ ៃ+កែលង (គឺៃ+កែលងជង+ពះសូ+ត និង

+ពះវនិ័យ េ+ពះថ +ពះអភិធមមេ+ជេÜយសភវៈកនុងបរមតថធម៌)

ធមម ែ+បថ សភវៈែដល+ទ+ទង់ទុក (មិនឲយេទកន់អបយភូមិ ៤
និងទុកខកនុងវដ(ៈ) អÖីៗ+គប់យ៉ងកនុងេEក គឺជធម៌ (ទងំបរមតថ និងបញញតិ() ។

អតថ ែ+បថ អតថ ឬេសចក(ី (សំេâយកអតថន័យ)

ស ំ ែ+បថ េÜយសេងខប (េធÖីឲយខ2ី)

គហ ែ+បថ កររបួរមួ (+បមូលបញចូ លគន )

ដូចេនះពកយថ អភិធមមតថសងគហ ែ+បថ របួរមួេសចក(ីៃន+ពះអភិធមម
(៧គមពីរ) ទុកេÜយសេងខប។ ៩បរ.ិ/ទំ.១៨

ពកយថអភិធមមតថសងគហៈ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.16



P.
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%ពះអភិធមម ៧ គមពរី

១- ធមមសងគណី Cបមូលខៃនធម៌ជCក^មៗ រចួេហយីេធmីករអធិបបយខនីមួយៗ។
២- វភិងគ េCជីសយកកងធម៌សំខន់ៗេធmីជCបធនេរáង រចួេហយីែបងែចកេចញ

ជេសចកXីអធិបបយចងàុលបងä ញយ៉ងលមàិត។
៣- ធតុកថ សេãងគ ះខៃនធម៌េផ`ងៗចូលេទកនុងខនធ ធតុ និងPយតនៈ។
៤- បុគគលបញញ ត:ិ បញញតXិអតថន័យរបស់បុគគលCបេភទេផ`ងៗ -មគុណធម៌ែដលមនេន

កនុងបុគគលមន ក់ៗ។
៥- កថវតថ= ែថiង និងវនិិចឆ័យទស`នៈរបស់និកយេផ`ងៗ េនសម័យសងគ យន

េលីកទី ៣។
៦- យមក េលីកយកេមកងធម៌មកវនិិចឆ័យេKយវធិីេចទេឆiីយ េKយករ-ងំ

សំណួរជគូៗ។
៧- មAបBC ន ឬ មAបករណ អធិបបយបចច័យ ២៤ សែមîងអំពីសមព័នធៃនធម៌ទងំ

SយេKយពិqX រ។
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.17



១. ធម៌មនេសចក(ីចេ+មីន (ចេ+មីនេដីមបមីគគផល)

២. ែដលគួរកំណត់ (កំណត់ដឹងថ ជរូប ជសំេឡងជេដីម)

៣. ែដលគួរបូជ (បូជេÜយករបដិបត(ិ )

៤. ែដលគួរកំណត់ទុក (កំណត់េÜយសភវៈថ ផសRៈមន េវទនមន
ជេដីម)

៥. ជទីៃ+កែលង មហគគតធម៌ អបបមណធម៌(ជធម៌មនគុណùប់

+បមណមិនបន) អនុត(រធម៌(ជធម៌ដ៏+បេសីរខពង់ខពស់ញុងំសតÖ

ឲយេចញចកទុកខ)។ អដ74លិនី.១/ទំ.៥៤

អភិធមមមនអតថ ៥ យ៉ង

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.18



P.
19

េគថ េរ%នអភិធមម 
ឆក#ត ឬ ែបកេឆ)ង

េត/ពតិេទ?

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.19



P.
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សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.20



១. សិកV+ពះវនិ័យមិន+តåវទំនង (ខុស) yចជបុគគល+ទFស(សីល ។

២. សិកV+ពះសូ+ត មិនយល់ដល់អតថ េហយីមួលបងក ច់ពុទធដីក រែមងដល់នូវភព

ជបុគគលមនមិចឆ ទិដçិ (យល់ខុស) ។

៣. សិកV+ពះអភិធមម េហយីពិចរlនូវធម៌l ែដលមិនគួរគិត (អចិេន(យយ ៤

យ៉ងlមួយ) េ+ពះជេរ°ងហួសវស័ិយរបស់ខ2ួន នឲំយរេវរី¶យ រែមងដល់នូវ

ភពជបុគគលឆកួត ។ អដ#$លិនី.១/ទំ.៦៨

វបិត;ិ ៣ <បេភទ របស់អនកសិកC
<ពះបរយិត;ិ (េមេរHន<ពះធម)៌

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.21



សំណួរ

១. េតី*ពះសមម សមពុទធសែម5ង
*ពះអភិធមមេនកែន>ង??

២. កនុងវសCទីប៉ុនម ន?
៣. េ*បសដល់បុគគល??
៤. េហយីនរ?ជអនក

សែម5ងបន5បនទ ប?់

េមេរ$ន&ពះសព*+, -ពុទ0
BUDDHA TEACHING

បេ#ង%នេ'យភិក,-េម/0 1េ2 ឡន 5ឡ-ង

<បវត;ិៃនករសែម;ង<ពះអភិធមម

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.22



P.
23ចេម2ីយ

១- +ពះអងគសែម(ង+ពះអភិធមមេន©នpវតិ(ងR។
២- កនុងវសVទី ៧ បនទ ប់ពីសែម(ងយមកបបដិXរយិផ៍ច ញ់ពួកនិ+គនថ។
៣- េ+បសដល់ពុទធមp (សន(ុសិតេទវបុ+ត) និងពួកេទវp+ពហមទងំöយ។
៤- +ពះKរបុី+តជអនកសែម(ងបន(ដល់ភិកខុជសិសR ៥០០ +ពះអងគ, េ+កយមក
+ពះyននទ បនសែម(ងចង+កងម(ងេទZតកនុងបឋមសងគ យន, េ+កយមកេទZតមន
+ពះេថរៈ+ពះនម អនុរុទធ េÜយឧបសកេឈម ះ នមបៈ ចង់េរZនបន( ក៏yùធនឲយ
+ពះេថរៈចង+កងគមពីរអភិធមមតថសងគហៈេនះេឡងី, កនុងសម័យកលៃន+ពះបទធមម
េKក +ពះមហនិទេតថរ បនន+ំពះអភិធមមេទកន់េកះតមពបណÄិ ទÖីប បន(បនទ ប់មក
េទZតេនះ +បេទសដៃទៗ បននេំទផVយ និងែ+បបន(ជភKកនុង+បេទសរបស់
ខ2ួន ។

អដ7.4លិនីភគ១/ទំ.២ និងអភិ.អសជ.បរ.ិ១/ទំ.គ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.23



!ពះសមម សមពុទធ,ង!ពះហសថេនកែន5ងគ78 ម!ពឹក:

មុននឹង!ទង់សែម<ងបដិ@រយ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.24



!ពះសមម សមពុទធសែម<ងយមកបបដិ@រយ កនុងៃថង ១៥ េកីតែខOPឍ 
មុននឹងយងេទTនUវតិ<ង:េដីមបសីែម<ង!ពះអភិធមម។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.25



!ពះសមម សមពុទធសែម<ង!ពះអភិធមមេ!បសពុទធមU

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.26



!ពះពុទធមU (សន<ុសិតេទវបុ!ត) ែដលមកអំពីតុសិតTន េដីមបPី< ប់នូវ
!ពះអភិធមម (សត<បបករណ៍)

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.27



Cពះអងគ
េសXចចុះចកេទវេ*ក
កនុងៃថង ១៥ េកីត
ែខអស`ុជ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.28



+ពះអងគេស(ចចុះចកេទវេEក កនុងៃថង ១៥ េកីត ែខអសRុជ

១- +ពះឥនទ និងពួកេទវpចុះpមជេណ(ី រមសខងK( ំ ។

២- មX+ពហម និង+ពហមទងំöយចុះpមជេណ(ី រ+បក់

ខងេឆÖងកន់ក2ស់ (ឆ+ត)បងំ ។

៣- +ពះអងគយងpមជេណ(ី រែកវមណី+តង់កl( ល ។

៤- សុយមេទវបុ+តកន់ផ2ិត¶លវជីនី។

៥-មតលិសងគហកេទវបុ+តឈរេនខងេឆÖង កន់េ+គ°ង

+កអូប និងក+មងផក ក2ិនទិពÖនមKក រ។

៦- បញច សិខេទវបុ+តកន់ពិនKយេដZវឈរខងK( ។ំ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.29



ធមម ភិសម័យ គកិឺរយិ<iស់ដងឹនូវេlកុត;រធម ៌
េក5តមនដល់សត4េlកកនmងរយៈេពល ៣ ែខ 

១. បនទ ប់ពី+ពះអងគសែម(ងយមកបបដិXរយិ៍ និងK( ប់ធមមីកថរចួេហយី េន
ន+កFងKវតថី មនុសRសេ+មចគុណធម៌មនចំនួន ២០ េកដិ ។

២. បនទ ប់ពី+ពះអងគសែម(ងអភិធមមេហយីេន©នpវតិ(ងR សន(ុសិតេទវបុ+ត
និងេទវp +ពហមទងំöយបនសេ+មចធម៌មនចំនួន ៨ មុឺនេកដិ ។

៣. បនទ ប់ពី+ពះអងគចុះពីេទវេEក េហយីេ+បសេទសនកនុងែដនសងកសRនគរ
មនុសRបនសេ+មចគុណធម៌មនចំនួន ៣០ េកដិ ។ ពុទធវគគទី១៤/ទំ.៦៨-៨៣-៩០

+ពះសមពុទធ+ទង់សែម(ងបដិXរយិ៍ និងយងេទកន់pវតិ(ងRកនុងៃថង ១៥ េកីត
ែខyKឍ េដីមបសីែម(ង+ពះសត(បបករណ៍ រហូតអស់ៃ+តមស េទីបេស(ចយងចុះពី
េទវេEកវញិេនៃថង ១៥េកីត ែខអសRុជ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.30



១. េតីអភិធមម មនន័យដូចេម(ច? ចូរពនយល់។

២. េតីពកយថ អភិធមមតថសងគហៈ មនន័យដូចេម(ច? ចូរពនយល់។

៣. េតី+ពះអភិធមមមនអតថ ប៉ុនម នយ៉ង? អÖីខ2ះ?

៤. េតី+ពះសមម សមពុទធសែម(ង+ពះអភិធមមេនកែន2ងl? កនុងវសVទីប៉ុនម ន?

៥. េតី+ទង់េ+បសដល់បុគគលl? េហយីនរlជអនកសែម(ងបន(បនទ ប់?

៦. ចូរេរZបùប់អំពីធមម ភិសម័យ គឺកិរយិ+pស់ដឹងនូវេEកុត(រធម៌ េកីតមន

ដល់សតÖេEកកនុងរយៈេពល ៣ ែខ មនភពអKច រយដូចេម(ច?

សណួំរកនmងេមេរHនអភិធមមតថសងគហៈ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.31



P.3
2

បរមតថធម៌
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.32



P.3
3

!ក#$%
បរមតថ និង បញញ ត(ិ
េ*យសេង-ប

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.33



បរម + អតថ
បរម ែ+បថ +បេសីរ ខពង់ខពស់ មិនវបិរតិ (មិនែ+ប+ប{ល,ពិត)

អតថ ែ+បថ អតថ ន័យ ឬេសចក(ី
ដូចេនះពកយថ បរមតថ ែ+បថ អតថដ៏+បេសីរ, មិនវបិរតិ, មិនែ+ប+ប{ល។

បរមតថ មនវចនតថៈថ

បរេម អតថេម អវបិរេិ( អេ(ថ បរមសf g ឧត)មសf ញណសf

អេ(ថ េគចេ7តិ = បរមេ(ថ អតថែដលមិនវបិរតិដ៏+បេសីរ គឺខពង់ខពស់ ឬអតថែដលជ
yរមមណ៍របស់ញណ (សពÖញញុតញញ ណ គឺ+pស់ដឹង+គប់យ៉ង) ដ៏+បេសីរ គឺខពង់ខពស់
េ+ពះេហតុដូេចន ះ េទីបេឈម ះថ បរមតថ ។

បរេម (បធេន) អេ(ថ = បរមេ(ថ អតថ (ែដលជ+បធនកនុងអតថបបញញត(ិ
និងនមបបញញត(ិ) េឈម ះថ បរមតថ ។ បរមតថ + ធម៌ = បរមតថធម៌ ។ ៩បរ.ិ/ទំ.២០

ពកយថបរមតថ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.34



អតថបបញញ ត;ិ និងនមបបញញ ត;ិ 

១. អតថបបញញ ត)ិ មកពីពកយថ អតថ + បញញ ត)ិ េទជ អតថបបញញ តិ) ែ+ប

ថ ករកំណត់សមគ ល់េទេលីអÖីមួយ បនដល់ រូបសlç ន +ទង់+ទយ ទ+មង់ និង

អតថន័យអÖីមួយ ឧទហរណ៍ថ មនុសR សតÖ រុកខជតិជេដីម ។

២. នមបបញញ ត)ិ មកពីពកយថ នម + បញញ ត)ិ េទជ នមបបញញ តិ)

ែ+បថ ករេØអÖីមួយ េÜយកំណត់េទេលីេឈម ះ េដីមបសីមគ ល់ ។ ឧទហរណ៍ថ

មនុសR+បFស មនុសR+សី េដីមេចក កុំពយូទ័រេអន+ដយ ទូរស័ពទyយហÖូន ...។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.35



១. បរមតថ គឺសំេ)ដល់សភវធម៌ែដលមនពិត មិនវបិរតិ បនដល់បរមតថធម៌ទងំ ៤ គឺ
- ចិត= ធមមជតិ@រែមងគិត ែដលដឹងនូវCរមមណ៍

- េចតសិក ធមមជតិេកីតរមួនឹងចិត= េហយីរលត់េទវញិជមួយនឹងចិត=
- រូប ធមមជតិរែមងែបកធN យ
- និពP ន ធមមជតិេចញចកត@R ែដលជេSគTងេUតSកង ។

២. បញញ ត6ិ គឺករកំណត់អPីមួយ េដីមបឲីយងយេ] កុំឲយSចឡនំឹងបរមតថ មន ២ គឺ

- អតថបបញញត=ិ កំណត់េទេលីរូបcង ស@d នSទង់SទយអPីមួយេដីមបសីមគ ល់ ។

- នមបបញញត=ិ កំណត់េទេលីេឈម ះអPីមួយេដីមបសីមគ ល់ ឬងយេ] ។

បញញត=ិ CSស័យនឹងបរមតថ (បធេន) េទីបកំណត់េ]បន។ ឧទហរណ៍ថ៖ េយងីេមីលេឃញី

ទូរស័ពទ ១េSគTង។ េនះ គឺជករកំណត់ ែដលេយងីេមីលេឃញី េតីេឃញីនូវអPី? គឺេឃញីនូវរូប, េតីរូបេនះគឺអPី? គឺ

វណrរូប(ពណ៌), េតីពណ៌ហនងឹជអPី? គឺជសភវធម៌មយង៉សថិតេនកនុងរូបបរមតថ េ]ថ រូបរមមណ៍ េពលេនះេយងី

កំណត់បនថជ (អតថបបញញតិ)នូវវតថុេនះ ែដលមនលកខណៈ ៤ Sជzង មនកញចក់ Cចខលបន រចួក៏េ]វតថុេនះ

ថជទូរស័ពទ (នមបបញញត=ិ)។ ដូចេនះ បរមតថ ជធំកនុងបញញត=ិ េបីមិនមនបញញត=ិេនះេទ និយយគន Ä= ប់មិនបន

ឬមិនយល់គន េហយីCចSចឡនំឹងបរមតថេទÅតផង។

បរមតថ នងិ បញញ ត;ិ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.36



១. ចិត%បរមតថ ចិត<មនអតថដ៏!បេសីរ មិនវបិរតិ (ពិត)
២. េចតសិកបរមតថ េចតសិកមនអតថដ៏!បេសីរ មិនវបិរតិ
៣. របូបរមតថ រូបមនអតថដ៏!បេសីរ មិនវបិរតិ
៤. នពិ3 នបរមតថ និពd នមនអតថដ៏!បេសីរ មិនវបិរតិ។

បរមតថធម៌ ៤យ៉ង

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.37



១.សងខតធម៌ ធម៌ែដលមនបចច័យpក់ែតង គឺ

v ចិត( ៨៩ ដួង ឬ ១២១ ដួង

v េចតសិក ៥២ +បេភទ

v រូប ២៨ យ៉ង

២. អសងខតធម៌ ធម៌ែដលមិនមនបចច័យpក់ែតង គឺ+ពះនិពÖ ន ។
៩បរ.ិ/ទំ.២០

បរមតថ ២យ៉ង

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.38



១. របូកខនធ បនដល់ រូប ២៨
២. េវទនខនធ បនដល់េវទនេចតសិក
៣. សញញ ខនធ បនដល់សញញ េចតសិក

៤. សងខ រកខនធ បនដល់េចតសិក ៥០

៥. វញិញ ណកខនធ បនដល់ចិត< ៨៩ ឬ១២១

បរមតថធម៌ ៣ ជខនធ ៥ ឬ ខនធ ៥ ជបរមតថធម៌ ៣
បញច កខនធ (នមកខនធ នងិរបូកខនធ )

១. ចិត)បរមតថ

២. េចតសិកបរមតថ

៣. របូបរមតថ

៤. នពិm នបរមតថ ជ ខនធវមុិត) បនន័យថ ផុតចកខនធទងំ ៥ (គឺមិនចត់

ចូលកនុងខនធlមួយ)។ ចិត0សងគហវភិគ រ.ស.ផ/ទំ.១០

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.39



បញច ែ+បថ +ប,ំ  ខនធ ែ+បថ កង គំនរ ពួក ឬ+កFម។

១. របូកខនធ កង ឬគំនរៃនពួករូប បនដល់ រូប ២៨ ។

២. េវទនខនធ កង ឬគំនរៃនពួកេវទន (ករេKយ
yរមមណ៍) បនដល់េវទនេចតសិក១ ។

៣.សញញ ខនធ កង ឬគំនរៃនពួកសញញ (ករសមគ ល់ ឬ
ចងច)ំ បនដល់សញញ េចតសិក១ ។

៤.សងខ រកខនធ កង ឬគំនរៃនពួកសងខ រ (ធម៌ែដល

pក់ែតង) បនដល់េចតសិក ៥០ ។

៥. វញិញ ណកខនធ កង ឬគំនរៃនពួកវញិញ ណ (ចិត() បន
ដល់ចិត( ៨៩ ឬ១២១ ។

បញច កខនធ ខនធទងំ៥ (នមកខនធ នងិរបូកខនធ ) 

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.40



១. េផណបណិqr បម ំរបូ ំ = រូប មនេសចក(ីេ+បZបេធZបនឹងដុំៃនពពុះទឹក

២. េវទន បុពm%ឡូបម = េវទន មនេសចក(ីេ+បZបេធZបនឹង+កេពញទឹក

ែដលេប៉ងេឡងី+ព{ចៗ

៣. មរចីិកូបម សញញ = សញញ មនេសចក(ីេ+បZបេធZបនឹងៃថងបេណ(ី រកូន
៤.សងខ 7 កទលូបម = សងខ រទងំ\យមនេសចក]ីេGប-បេធ-បនឹងេដីមេចក
៥.មយូបមញច វញិញ ណំ = វញិញ ណ មនេសចក(ីេ+បZបេធZបនឹងកលមយ

េទសិ( ទចិចពនធ%ន (េសចក(ីេ+បZបេធZបៃនខនធទងំ ៥ េនះ) គឺ+ពះសមពុទធមន

េផពងRដ៏ខពង់ខពស់ ដូចជ+ពះyទិតយ +ពះអងគ+ទង់សែម(ងេហយី។
បិ.៣៣/ទំ.៣២៥ ែតគួរXនទំព័រ ៣២០ មុន (អធិបបយន័យខ]ះៗកនុង ៩ បរ/ិទំ.៨៤៣)

េសចក;េី<បHបេធHបបញច កខនធ  (ខនធ៥)

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.41



១. េផណបិណ@A បម ំ របូ ំ = រូប មនេសចក<ីេ!បmបេធmបនឹងដំុៃនពពុះទឹក

រូប គឺùងកយរបស់េយងីេនះ ែដលមនសក់ជេដីម មនេសចក(ីេ+បZប

េធZបនឹងដុំៃនពពុះទឹក បនន័យថ ¶គម នKរៈ(ខ2ឹម) មិនyចយកមកេធÖីជ

សមភ រៈេ+បី+បស់បនេឡយី ¶មិនេទZង កេឡងីជដុំពពុះេហយី ក៏ែបកេទវញិ

េ+បZបបីដូចជរូបេនកនុងវថិីមរណៈ។ (ស+ម{លេសចក(ីបែនថម)

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.42



២. េវទន បុព3Fឡូបម = េវទនមនេសចក<ីេ!បmបេធmបនឹង!កេពញទឹក
ែដលេប៉ងេឡីង!ពqចៗ

េវទន គឺករេKយនូវyរមមណ៍ មនេសចក(ីេ+បZបេធZបនឹង +កេពញទឹក

ែដលេប៉ងេឡងី+ព{ចៗ បនន័យថ ¶គម នKរៈ ដូចរូបែដរ។ ពពុះរែមងេប៉ងេកីត

េឡងី+ព{ចៗេហយី ក៏ែបកេទវញិ េ+បZបបីដូចជេវទនគឺករេKយនូវyរមមណ៍ជ

សុខក(ី ជទុកខក(ីpមផ2ូវកយផ2ូវចិត(ùល់ៃថង ក៏េកីតេឡងីេហយី រលត់េទវញិយ៉ង

ដូេចន ះែដរ។ េបីគិតអំពីេវទនកនុងខណៈមួយផទ ត់+មមៃដ េពល¶េកីតរលត់ គឺùប់

បនេÜយែសនេកដិដងឯេlះ។ (ស+ម{លេសចក(ីបែនថម)

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.43



៣. មរចិីកូបមសញញ = សញញ មនេសចក<ីេ!បmបេធmបនឹងៃថងបេណ<ី រកូន

សញញ គឺករសមគ ល់ មនេសចក(ីេ+បZប-

េធZបនឹង ៃថងបេណ(ី រកូន បនន័យថ ¶គម នKរៈ

(ខ2ឹម) ជរបស់មិនេទZង ែតងេកីតរលត់+ពកៗ េបី
ចប់ពល់ និងយកមកេ+បី+បស់មិនបន ¶រែមង

េបកបេញឆ តេយងីឲយសមគ ល់ថ Xក់បីដូចជ

មនរូបùងពិត មនពណ៌យ៉ងេនះ យ៉ងេនះជ

េដីម េ+បZបបីដូចជករសមគ ល់+បចៃំថងថ អÖីៗកនុង

េEកេនះជសុខពិត ឋតិេថរ លã Kã ត កូនខញុ ំ

របស់ខញុ ំជេដីមយ៉ងដូេចន ះ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.44

(ស+ម{លេសចក(ីបែនថម)



៤.សងខ M កទលូបម = សងខ រទងំvយមនេសចក<ីេ!បmបេធmបនឹងេដីមេចក

សងខ រ ទងំöយមនេសចក(ីេ+បZបេធZបនឹង
េដីមេចក បនេសចក(ីថ ¶គម នKរៈ ជរបស់មិន
េទZង យកេទេធÖីជរបស់ខ2ឹមមិនបន ¶មន+សទប់
េ+ចីន មនលកខណៈេផRងៗគន pម+សទប់នីមួយៗ
ែដលរមួបញចូ លគន ផគុ ំេឡងីបនជេដីមេចកមួយេដីម
យ៉ងlមិញ ធម៌ទងំöយ ែដលេយងីេមីលេឃញី
ថ បុគគលេនះែបបl ជមនុសRលã ជមនុសR
y+កក់ ជបណ≥ិ តក(ី គឺy+ស័យពួកធម៌ជេ+ចីនមន
កនុងេចតសិកទងំ ៥០ ែដលpក់ែតងចិត(ឲយលã
y+កក់ ឆ2 ត ជេដីម។ មយង៉េទZតេចតសិកទងំេនះ
មនលកខណៈេផRងៗគន ែដលេ+បZប+បដូចេទនឹង
លកខណៈៃន+សទប់េដីមេចកយ៉ងដូេចន ះ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.45

(ស+ម{លេសចក(ីបែនថម)



៥.មយូបមញច វញិញ ណំ = វញិញ ណ មនេសចក<ីេ!បmបេធmបនឹងកលមយ

វញិញ ណ គឺសំេâយកចិត(ដឹង មនេសចក(ី
េ+បZបេធZបនឹង កលមយ បនេសចក(ីថ ¶គម ន

Kរៈ ចប់កន់មិនបន ចំែណកឯវថិីរបស់ចិត(េនះ

េកីតរលត់រហ័សlស់ រហូតេធÖីឲយេយងីវេងÖង និង

យល់+ចឡថំ អÖីៗកនុងេEកជរបស់េទZង ជរបស់

ពិត មនសតÖមនបុគគល េដក េដីរ ឈរ អងគុយជ

េដីម េ+ពះអំlចរបស់អវជិជ បិទបងំ េ+បZបបីដូច

ជបុគគលមន ក់សមបូរេÜយលបចិកល េបកបេញឆ ត

េយងីឲយេយងីសនិទKន ល េហយីេជ°pមរចួបែងÖង

ÜនេយងីឲយវេងÖងយ៉ងដូេចន ះ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.46

(ស+ម{លេសចក(ីបែនថម)



សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.47
រ



១. បរមតថសចច ពិតេKយបរមតថ (C-ស់ទុកកនុងអភិធមម ៦ គមពីរ េវBរបុគគលបបញញតិX)
- សភវសចច ពិតេKយសភវលកខណៈ គឺេCគáងសមគ ល់របស់សភវធម៌មួយៗ ឧទហរណ៍៖

Ø ចិតX = វជិននលកខណំ សភវៈដឹងPរមមណ៍ជលកខណៈ
Ø េចតសិក = ចិតXនិស`តិលកខណំ សភវៈេកីតរមួនឹងចិតXជលកខណៈ
Ø រូប = រុបបនលកខណំ មនករែបកធi យជលកខណៈ
Ø និពm ន = សនXតិលកខណំ មនករសងប់ចកកិេលស និងខនធជលកខណៈ ជសភវៈមយង៉
ែដលមិនមនបចច័យ-ក់ែតងឲយេកីតេឡងី គឺផុតចកេហតុបចច័យ គឺសងខ រ។
សភវលកខណៈនីមួយៗ មនេនកនុងបរមតថធម៌ទងំអស់េទBត ែដលបំែបកេចញពីកនុង

បរមតថទងំ ៤ មនកុសល អកុសលចិតX ជេដីម។
- អរយិសចច ពិតេKយចំេពះអរយិបុគគលទងំSយ បនដល់អរយិសចចៈ៤ គឺទុកខអរយិសចចៈ
សមុទយអរយិសចចៈ និេöធអរយិសចចៈ និងមគគអរយិសចចៈ ។
ចំLំ បរមតថសចចៈ េនះជធម៌ ែដលមនពិត បនដល់រូបធម៌ និងនមធម៌េនះឯង ។

បរជ.១/ទំ.៦

សចចៈ ២យ៉ង

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.48



២. សមមតិសចច ពិតេKយសនមតិ (C-ស់ទុកកនុងCពះសូCត Cពះវនិ័យ បុគគលបបញញតិX
និងេõúរែដលសតmេ*កេពលរកគន គឺនិយយគន េKយសនមតិ)។

* ចំLំ សមមតិសចច េនះ េទះបីជេសចកXីពិតក៏េKយ ក៏ពិតេKយសមមតិេõúរ
គឺករេពលេKយសនមតិេដីមបេីពលរកគន ែតប៉ុេLû ះ េបីេលីកយកអងគធម៌ ឬសភវធម៌ពិតមក
និយយេហយី គឺគម នសតm គម នបុគគលLទងំអស់ េបីមនពិត ែតCគន់ែតជករសនមតិ
េហយីេដីមបកីរពរករកនiងនូវមុqõទែត ប៉ុេLû ះ។

កនុងគមពីរមេនរថបូរណី អដüកថ អងគុតXរនិកយ ឯកនិបត េពលថ៖
ទុេវ សចច និ អកខ សិ សមព= េទធ វទត ំវេT

សមមតឹ បរមតថញច តតិយំ នុបលពភតិ

Cពះសមពុទធដ៏CបេសីរជងអនកCបជញទងំSយ Cទង់Cបកសសចចៈ ២
គឺសមមតិសចចៈ១ និងបរមតថសចចៈ១ មិនC-ស់សចចៈទី ៣ េទ។ ៩បរ.ិ/ទំ.២០-២១

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.49



P.
50

េហតុែដលនឲំយ<ទង់<iស់សមមតិសចចៈ ៨ <បករ

១- េដីមបGីទង់សែម]ងដល់ហរិ ិ(ខម សបប) និងឱត]បបៈ (ខ; ចបប)

២- េដីមបGីទង់សែម]ងកមមស@កF (សត$មនកមមជរបស់ខ;ួន)

៣- េដីមបGីទង់សែម]ងដល់អនកេធ$ីអំេពីចំេពះខ;ួន (បុគគលដៃទេធ$ីអំេពីេផ@ងៗមកេលីេយងី)

៤- េដីមបGីទង់សែម]ងដល់អនន]រយិកមម (កមមែដលឲយផលមិនមនចេន; ះ)
៥- េដីមបGីទង់សែម]ងដល់Gពហមវ(ិរធម៌ (ធម៌ដ៏Gបេសីរ ៤ Gបករមន េមF] ជេដីម)

៦- េដីមបGីទង់សែម]ងដល់បុេព$និqសញញ ណ (ញណែដលដឹងជតិកនុងអតីត)

៧- េដីមបGីទង់សែម]ងដល់ទកខិwវសិុទធិ (ករេធ$ីទនGបកបេ/យភពបរសិុទធ)
៨- Gទង់សែម]ង េដីមបមីិនលះនូវបញញត]ិកនុងេ|ក (េបីសែម]ងែតបរមតថគឺសត$េ|ក
L] ប់មិនយល់ន័យ)។ ៩ បរ.ិ/ទំ.២១ / អដ7កថ ២០(ភគ១) ទំ.៣៤៧

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.50



១. េតីអភិធមម និងបរមតថ មនន័យដូចគន ឬខុសគន ? ឬដូចគន ផង ខុសគន ផង?

២. េតីេចតសិកបរមតថ ែចកបនជប៉ុនម នខនធ? អÖីខ2ះ?

៣. េតីបរមតថធម៌lខ2ះ ែដលជសងខតធម៌ (ឬសងខ រធម៌)?

៤. េតីអសងខតធម៌ បនដល់បរមតថធម៌lមួយ? េហយីជខនធអÖី?

៥. េតីបរមតថធម៌ មនប៉ុនម ន? បញញត(ិ មនប៉ុនម ន? សចចៈ មនប៉ុនម ន? អÖីខ2ះ?

៦. េតីបរមតថ និងបញញត(ិមនន័យដូចេម(ច?

៧. េតីបរមតថ និងបញញត(ិមនប៉ុនម នយ៉ង?

៨. េតីសងខតធម៌ និងអសងខតធម៌ ែ+បថដូចេម(ច? បនដល់អÖីខ2ះ?

៩. េតីបរមតថធម៌ប៉ុនម ន េហយីជខនធប៉ុនម ន? ចូរែបងែចក។

១០. េតីនិពÖ នបរមតថ ជខនធអÖី?

សណួំរកនmងេមេរHនបរមតថ  នងិបញញ ត;ិ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.51



១. េតីពកយថ ខនធ មនន័យដូចេម]ច? ចុះពកយថ បញចកខនធ ែGបមកថដូចេម]ច?

២. េតីខនធអ$ី មិនែមនជបរមតថ?
៣. េតីបរមតថអ$ី មិនែមនជខនធ?
៤. ខនធwជសងខតបរមតថ ?
៥. ខនធwជអសងខតបរមតថ ?
៦. េតីរូបកខនធ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ វញិញ ណកខនធ? បនដល់អ$ីខ;ះកនុងបរមតថ?
៧. កនុងបw] បរមតថធម៌ទងំ ៤ េតីបរមតថធម៌wមួយមនខនធេGចីនជងេគ? មនខនធអ$ី
ខ;ះ?

៨. េតីអនកគិតថខនធទងំ ៥ េនះជរបស់អនកែដរឬ?

៩. េតីអនកេនÖយwយចំេពះបញចកខនធេនះែដរេទ? េហតុអ$ី?
១០. ដូចេម]ចែដលេáថ បញចកខនធ? មនអ$ីខ;ះ?
១១. េតីរូបកខនធ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ វញិញ ណកខនធ មនន័យដូចេម]ច?

បនដល់អ$ី?

សណួំរកនmងេមេរHនបញច កខនធ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.52



១២. េតីរូបកខនធ មនេសចក]ីឧបមេទនឹងអ$ី? ចូរពនយល់។
- េតីេវទនខនធ មនេសចក]ីឧបមេទនឹងអ$ី? ចូរពនយល់។
- េតីសញញ ខនធ មនេសចក]ីឧបមេទនឹងអ$ី? ចូរពនយល់។
- េតីសងខ រកខនធ មនេសចក]ីឧបមេទនឹងអ$ី? ចូរពនយល់។
- េតីវញិញ ណកខនធ មនេសចក]ីឧបមេទនឹងអ$ី? ចូរពនយល់។

សណួំរកនmងេមេរHនបញច កខនធ (តចប់)

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.53



P.5
4

ចិត$បរមតថ
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.54



P.
55

ដូចេម;ចែដលេwថចិត;?

ចិត)មនវចនតថៈថ

sរមមណំ ចិេន)តតិី = ចិត) ំធមមជតិlរែមងគិត គឺដឹងyរមមណ៍ េ+ពះេហតុ

េនះ ធមមជតិេនះ េឈម ះថចិត)។

ចិេន)ន) ិ សមបយុត)ធមម ឯេតនតិ = ចិត) ំ ធមមជតិ ែដលេឈម ះថ ចិត(

េ+ពះអតថថជេហតុឲយសមបយុត(ធម(៌ចិត(+បកបជមួយនឹងេចតសិក)ដឹងyរមមណ៍។

ចិន)នមត) ំ=ចិត) ំធមមជតិ ែដល+តឹមែតគិត គឺដឹង ក៏េឈម ះថ ចិត(។

ចិត)បរមតថ ែ+បថ ចិត(មនអតថដ៏ខពង់ខពស់ៃ+កែលង មិនែ+ប+ប{ល មិនវបិរតិ។

៩បរ.ិ/ទំ.២២
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.55



P.
56

ចិត;មនេឈម ះ ១០យ៉ង

១-ធមមជតិ�រែមងគិតធមមជតិេនះ េឈម ះថ ចិត.
២-ធមមជតិ�រែមងបេងó នេទធមមជតិេនះ េឈម ះថមេន(បនដល់ចិត2ទងំអស់)
៣-ធមមជតិែដលរបួរមួ6រមមណ៍ទុកខងកនុង េឈម ះថហទយ(េបះដូង គឺជកែនÑងចិត26Gស័យេន)
៤- ចិត2ន៎ុះឯងមនឆនទៈ គឺេសចក2ីេពញចិត2 េឈម ះថមនស(ឆនទៈកនុងកុសលក2ី អកុសលក2ី)
៥- ចិត2េនះជធមមជតិថÑ ផូរផង់ េឈម ះថបណ7 រ (បនដល់ភវងគចិត2 គឺចិត2រក=ភពជតិកំេណីត)
៦-មនៈ ែដលជ6យតនៈខងកនុង េឈម ះថមនយតន (vថ នទីែដលនឲំយេកីតវញិញ ណសំេûយកចិត2ទងំ

អស់៨៩ឬ១២១ដួង)។
៧-មនៈ ែដលជឥ†នទិយ េឈម ះថមន?ិនិទយ(ភពជធំកនុងករដឹង គឺសំេûយកចិត2ទងំអស់ ៨៩ឬ១២១ដួង)
៨-ធមមជតិ ែដលដឹងចបស់នូវ6រមមណ៍ េឈម ះថ វិញញ ណ (សំេûចិត2ដឹង)
៩-ខនធ គឺ គំនរៃនវញិញ ណមនវញិញ ណជអតីតជេដីម េឈម ះថ វិញញ ណកខនធ (សំេûយកចិត2ទងំអស់៨៩ឬ
១២១ដួង)

១០-មនៈ ែដលជធតុ ដឹងចបស់នូវ6រមមណ៍ េឈម ះថមេនវិញញ ណធតុ (សំេûយកចិត2ទងំ៧៦ឬ១០៨
គឺដកទeិបញច វញិញ ណ១០និងមេនធតុ៣បនដល់អកុសលវបិកដួងទី ៦អេហតុកកុសលវបិកចិត2ដួង

ទី ៦ និងអេហតុកកិរយិចិត2ដួងទី ១ េចញ)។ ៩បរ.ិ/ទំ.២២, អធិបបយកនុងអដ74លិនីភគ២ទំ.១៧៤ដល់១៨១

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.56



P.
57

លកខណៈ<បចសំភវធម(៌បរមតថ) មន ២ យ៉ង
១. វេិសសលកខណៈ គឺលកខណៈ ែដលេផRងគន ៃនបរមតថធម៌ កំណត់បនេÜយ

អតថ ែដលេØថលកខlទិចតុកកៈ (េ+គ°ងសមគ ល់ ៤ យ៉ង) គឺ៖
១.លកខណៈ = គឺជលកខណៈ(េ+គ°ងសមគ ល់) +បចសំភវៈធម៌េនះៗ
២. រសៈ = គឺជ កិចច តួនទី េØថ កិចចរស និងករដល់+ពម េØថ សមបត(ិរស
៣. បចចុបបÜç ន = គឺyករ+បកដ (ែស(ងឲយេឃញី) ឬជផលៃនធម៌
៤. បទÜç ន = គឺជ េហតុជិត(េកZក ែកបរ) ឬេហតុនឲំយេកីតេឡងី។ ៩បរ.ិ/ទំ.៤៤

ឧទហរណ៍ពនយល់នូវពកយលកខlទិចតុកកៈ ៖
Kប៊ូដុំដុសខ2ួន LUX

-លកខណៈ ឬេ+គ°ងសមគ ល់ គឺ ពណ៌ស ùងមូល
- កិចច ឬតួនទី គឺ ចូលេទកមច ត់េមេùគ,Eងសមã តខ2ួន
- ផលឬអÖីែដល¶+បកដេឡងី គឺ មិនមនេមេùគ,នឱំយខ2ួន+បណKã ត
- េហតុជិត គឺ y+ស័យមនអនកផលិតKប៊ូ និងេយងីទិញKប៊ូយកមកេ+បី។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.57



P.
58

លកខណៈ<បចសំភវធម ៌(បរមតថ) មន ២ យ៉ង (តចប់)

២.8មញញ លកខណៈ គឺលកខណៈ ែដលេសមីគន របស់បរមតថធម៌ទងំ\យ គឺ
១. ចិត] ១. អនិចចំ
២. េចតសិក Gបកបេ/យលកខណៈ៣ េáថ ៃGតលកខណ៍ បនដល់ ២. ទុកខំ
៣. រូប ៣. អនF]

- រូបកខនធ បនដល់ រូបទងំ ២៨
-នមកខនធ ឬអរូបកខនធ បនដល់ េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ (េចតសិកទងំ ៥២)

និងវញិញ ណកខនធ (ចិត]៨៩ ឬ១២១ ដួង) ។
៤. និព$ ន ១. អនF] ។ (មិនែមនជLមញញលកខណធម៌េទ គឺជេឈម ះៃន
Gពះនិព$ ន េហយីេឈម ះៃនGពះនិព$ នមនេGចីនជងេនះមនពកយថ និចចំ សុខំ ជេដីម)។

៩បរ.ិ/ទំ.៤៤ (អធីបបយ ៩ បរ.ិ/ទំ.៩៩៦)

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.58



េតីវេិសសលកខណៈ និងៃ/តលកខណ៍ ដូចគន ែដរេទ?    
េ/ពះេហតុអ>ី?

វេិសសលកខណៈ និងៃ+តលកខណ៍ មិនដូចគន េទ េ+ពះវេិសសលកខណៈ គឺ
សំេâដល់អតថែដលេផRងគន មួយៗរបស់បរមតថធម៌ទងំ៤។ រឯីៃ+តលកខណ៍វញិ គឺ
សំេâដល់Kមញញលកខណៈធម៌ ែដលមនលកខណៈកំណត់េឃញីេសមីគន របស់

បរមតថធម៌ ៣ (ចិត( េចតសិក រូប) ែដលសថិតកនុង អនិចចំ ទុកខំ អនp( េហយីជ

សភពេសមីគន ទូេទរបស់សតÖេEក។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.59



P.
60

លកខzទចិតុកកៈរបស់ចិត;
១. វជិននលកខណំ = មនករដឹងyរមមណ៍ជលកខណៈ (ចិត(ទងំអស់ ៨៩

ឬ១២១ដួង កលេពលលកខណៈេហយី មនែត ១ គឺ yរមមណវជិននលកខណំ មន

ករដឹងyរមមណ៍ជលកខណៈ   កលែចកេÜយ+បេភទរបស់ចិត(រែមងបនន័យេផRងៗ

េÜយជតិជេដីម)។ ៩បរ.ិ/ទំ.២៣

២. បុពmងគមរស ំ = មនភពជ+បធន (ជធំ) ជកិចច េÜយអតថថ ជបចច័យ

ញុងំធម៌ (គឺពពួកេចតសិកទងំöយ) ទងំេនះ ឱយេកីតេឡងី។ េបីមិនមនចិត(េទ

េចតសិកក៏មិនyចេកីតេឡងីបនេឡយី។ មួយេទZត ចិត(ជធំ េ+ពះចិត(េនះជ+បធន

កនុងករញុងំកយក(ី ញុងំ¶ចក(ីឱយេកីតេឡងី។ េមីលកនុងអដ7កថខុទធកនិកយយមកវគគ ទំ.៤៦

៣.សនធ នបចច%បបwx ន ំ =មនករេកីតជបន( ជផល (ចិត(េនះេកីតរលត់មិន

ឈប់េឡយី)។

៤. នមរបូបទwx ន ំ= មននមកខនធ ៣ (េវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រកខនធ ឬ

បនដល់េចតសិកទងំ ៥២) និងរូបជេហតុជិត។ ៩បរ.ិ/ទំ.២៣

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.60



P.
61

ធមមជតិរបស់ចិត; ៣ <បករ

១.ករទទួលដឹងyរមមណ៍ជនិចចកល

២.ជេហតុឲយេចតសិកទងំöយទទួលyរមមណ៍បន

៣. េធÖីឲយវតថុ ែដលមនជីវតិ (មនុសR សតÖ េទវp ជេដីម) និងមិនមនជីវតិ

(វតថុគម នវញិញ ណមនចនឆន ងំ ជេដីម) វចិិ+តពិK( រ ។ បរ.ភគ១/ទំ.៧

ពកយថ វចិិ+ត ឬពិចិ+ត សំេâដល់yករ (ែបបបទ េ+គ°ងសមគ ល់ បញកRពរ)

េផRងៗ ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.61



P.
62

អzំច (\នុភព) របស់ចិត; ៦ យ៉ង

១.វចិិត)ករyចិត) ំ= េឈម ះថ ចិត( េ+ពះេធÖីឲយវចិិ+តេផRងៗ

-បនដល់ករេធÖីនូវវតថុេផRងៗមនសរេសរអកRរ គូររូប Üសំ2ជេដីម

-បនដល់ករេធÖីកិរយិមរយទេផRងៗមនសំពះ ùេំ+ចZង េដក េដីរជេដីម

- បនដល់អំេពីែដលេកីតអំពីចិត( មនអំេពីជកុសល និងអកុសលជេដីមែដល

បងà ញេចញមកឲយេយងីេឃញីpមផ2ូវកយ ¶ចùល់ៃថង ។

២. អត)េន ចិត)(យ g = េឈម ះថ ចិត( េ+ពះសភពរបស់ខ2ួនវចិិ+ត (ជ

សភវៈែដលវចិិ+តេÜយខ2ួនឯង គឺមនភពែប2កពីគន ជកុសលក៏មន ជអកុសលក៏

មនជេដីម) បនដល់ចិត(ទងំ ៨៩ ឬ១២១ដួង ។

៣. ចិត) ំ កមមកិេលេសហិ = េឈម ះថ ចិត( េ+ពះសនRកំមម (កុសលកមម និង

អកុសលកមម) និងកិេលស (មនេEភៈ េទសៈ េមហៈជេដីម)។ ៩បរ.ិ/ទំ.២៣-២៤

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.62



P.
63

អzំច (\នុភព) របស់ចិត; ៦ យ៉ង (តចប់)

៤. ចិត) ំ(យតិ g តថ = េឈម ះថ ចិត( េ+ពះរកVទុកនូវកុសលវបិក និង
អកុសលវបិក (បនដល់ពួកចិត(ជេEកិយវបិក ៣២ ដួង)

៥. ចិេនតិ អត)សន) ន ំ= េឈម ះថ ចិត( េ+ពះសនRសំន( នៃនខ2ួន (សនRំ
បបបុណយទុកកនុងចិត(មិនឲយបត់េហយីក2 យជទម2 ប់ដល់ជនិសRយ័។ មយង៉េទZត
ចិត(េនះរែមងេកីតបន(គន របស់ខ2ួនេÜយអំlចករ+ប+ពឹត(េទជប់មិនÜច់ េÜយ
អំlចបចច័យ ដូចជកលចិត( ១ ដួងរលត់េទៃនចិត(មួយេនះ ក៏ជបចច័យឱយចិត(មួយ
ដួងេទZតេកីតជបន()។

៦. វចិិ() រមមណន)ិ g= េឈម ះថ ចិត( េ+ពះវចិិ+ត េÜយ+បករេផRងៗ
(បនន័យថ ចិត(េនះមនyរមមណ៍ដ៏វចិិ+ត គឺមនyរមមណ៍េផRងៗគន ចិត(១ដួង មន
yរមមណ៍ែត១)។ ឧទហរណ៍: ចកខុវញិញ ណមនyរមមណ៍១ គឺរូបរមមណ៍ ។ (បនដល់
ចិត(ទងំ ៨៩ ឬ១២១ដួង)។ ៩បរ.ិ/ទំ.២៤

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.63



P.
64

ចិត;ែចកជ ៤ យ៉ងធ ំៗ

១.កមវចរចិត) = ចិត(ែដល+pច់េទកនុងកមភូមិ (ភូមិមន ២ គឺ៖
©នភូមិ ជទីកែន2ងរស់េនរបស់សតÖេEកបនដល់ភូមិទងំ ៣១ ភូមិ

អវpថ ភូមិ ជភូមិរបស់ចិត( បនដល់កមវចរចិត(ទងំ ៥៤ ដួង។ អវpថ ភូមិ +តåវ

កំណត់េÜយតlà ៣ គឺកមតlà រូបតlà និងអរូបតlà )។

២. របូវចរចិត) = ចិត(ែដល+ប+ពឹត(េទកនុងរូបភូមិ បនដល់ចិត( ១៥ ដួង ។
៣.អរបូវចរចិត) = ចិត(ែដល+ប+ពឹត(េទកនុងអរូបភូមិ បនដល់ចិត( ១២ ដួង ។
៤. េ+កុត)រចិត) = ចិត(ែដលឆ2ងផុតអំពីេEក ឬ ចិត(ែដល+ប+ពឹត(េទកនុង

េEកុត(រភូមិ (មន+ពះនិពÖ នជyរមមណ៍)បនដល់ចិត( ៨ ឬ ៤០ ដួង ។
៩បរ.ិ/ទំ.៣៦

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.64



P.
65

ចិត;មន<បេភទទបខពស់ជងគន  ៤ យ៉ង

១.កមវចរចិត( ជហនីចិត( គឺចិត(ជន់ទបបនដល់កមវចរចិត( ៥៤ ដួង

២. រូបវចរចិត( ជ ឧកកដçចិត( គឺចិត(+បេសីរ បនដល់រូបវចរចិត( ១៥ ដួង

៣. អរូបវចរចិត( ជ ឧកកដçតរចិត( គឺចិត(+បេសីរជងបនដល់អរូបវចរចិត( ១២ ដួង

៤. េEកុត(រចិត( ជ ឧកកដçតមចិត( គឺចិត(+បេសីរបំផុត បនដល់េEកុត(រចិត( ៨ ឬ ៤០

ដួង។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣៦
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P.
66

១-កមវចរចិតX ៥៤ ដួង

២- រូបវចរចិតX ១៥ ដួង

៣- អរូបវចរចិតX ១២ ដួង

៤- េ*កុតXរចិតX ៨ ឬ ៤០ ដួង
(៨ X៥=៤០)

- អកុសលចិត> ១២ ដួង (េ@ភៈ៨ + េទសៈ២ + េមហៈ២)
- អេហតុកចិត> ១៨ ដួង (អកុសលវបិក៧ + អេហតុកកុសលវបិក៨ + អេហតុកកិរយិ៣)
- កមវចរេBភណចិត> ២៤ ដួង (មWកុសល៨ + មWវបិក៨ + មWកិរយិ៨)

- រូបវចរកុសល៥ + រូបវចរវបិក៥ + រូបវចរកិរយិ៥

- អរូបវចរកុសល៤ + អរូបវចរវបិក៤ + អរូបវចរកិរយិ៤

េ@កុត>រកុសលចិត> ៤ ឬ ២០ េ@កុត>រវបិកចិត> ៤ ឬ ២០

១- េB=បត>ិមគគចិត> ៥ ៥- េB=បត>ិផលចិត> ៥
២- សកទគមិមគគចិត> ៥ ៦- សកទគមិផលចិត> ៥
៣- អនគមិមគគចិត> ៥ ៧- អនគមិផលចិត> ៥
៤- អរហត>មគគចិត> ៥ ៨- អរហត>ផលចិត> ៥

មហគគតចិត> ២៧

*េឈម ះថ មហគគត េCពះចិតXទងំេនះបនចូលដល់ភពជធំ និងCបេសីរ ។ បរមតថជ.ភគ១ ទំ.២១

ចិត; ៨៩ ដួង ឬ ១២១ ដួង

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.66



ចិត; ៨៩ ដួង ឬ ១២១ ដួង (មយួែបបេទHត)

១- កុសលចិតX ២១ ឬ៣៧

២- អកុសលចិតX ១២

៣- វបិកចិតX ៣៦ ឬ៥២

៤- កិរយិចិតX ២០

- មWកុសល ៨
- រូបវចរកុសល ៥

- អរូបវចរកុសល ៤

- េ@កុត>រកុសល ៤ ឬ ២០

- មWកិរយិចិត> ៨ + អេហតុកកិរយិចិត> ៣ + រូបវចរកិរយិចិត> ៥ + អរូបវចរកិរយិចិត> ៤

- មWវបិក ៨

- អកុសលវបិក ៧
- អេហតុកកុសលវបិក ៨
- រូបវចរវបិក ៥
- អរូបវចរវបិក ៤
- េ@កុត>រវបិកចិត> ៤ ឬ ២០

- េ@ភមូលចិត> ៨ + េទសមូលចិត> ២ + េមហមូលចិត> ២

មហគគតកុសល ៩

មហគគតវបិក ៩

មហគគតកិរយិ ៩

េ@កិយកុសលចិត> ១៧

េ@កិយវបិកចិត> ៣២

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.67



សណួំរកនIងេមេរJនចិត=បរមតថ

១. េតីកមវចរចិត] មនប៉ុនម នដួង? អ$ីខ;ះ?
២. េតីរូបវចរចិត] មនប៉ុនម នដួង? អ$ីខ;ះ?
៣. េតីអរូបវចរចិត] មនប៉ុនម នដួង? អ$ីខ;ះ?
៤. េតីរូបវចរចិត] និងអរូបវចរចិត] ទងំ ២ េនះ េគេáេឈម ះចិត]មយង៉េទ-តថ ដូចេម]ច?

៥. េតីមហគគតចិត] ២៧ មនអ$ីខ;ះ?
៦. េតីេ|កុត]រចិត] មនប៉ុនម នេ/យសេងខប? មនប៉ុនម នេ/យពិL] រ?
៧. េតីេ|កុត]រកុសល មនប៉ុនម នេ/យសេងខប? មនប៉ុនម នេ/យពិL] រ?
៨. េតីេ|កិយវបិកចិត] មនប៉ុនម នដួង? អ$ីខ;ះ? សរុបវបិកចិត]ទងំអស់មនប៉ុនម នដួង?

៩. េតីកិរយិចិត] មនប៉ុនម នដួង? អ$ីខ;ះ?
១០. េតីវបិកចិត] េ/យសេងខបមនប៉ុនម នដងួ? េ/យពិL] រមនប៉ុនម នដួង?

១១. េតីអកុសលចិត]មនប៉ុនម នដួង? អ$ីខ;ះ?
១២. កនុងបw] ចិត]ទងំ ៨៩ ឬ ១២១ ដួង េតីសរុបជេ|កិយចិត]មនប៉ុនម នដួង?

េGកពីេនះជចិត]អ$ី?

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.68



កមវចរចិត( ៥៤ ដួង
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.69



កម + អវចរ + ចិតA
កម ែGបថ ករGបថន បនដល់ វតថុកម និងកិេលសកម
- កិេលសកម មនវេិGគះថ កមតីតិ = កេម សភវៈចិត]w រែមងញុងំ

ឱយGបថន េGពះេហតុេនះ សភវៈេនះ បនដល់ កមតwê ។
- វតថុកម មនវេិGគះថ កមីយតីតិ = កេម សភវៈw ែដលចិត]រែមងGបថន

សភវៈេនះ េឈម ះថ កម បនដល់កមភព ១១ ែដលមនរូប សំេឡង ក;ិន រស
េផដîព$ៈ) ជïរមមណ៍របស់ចិត]េនះ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣៤

កមវចរចិត] ឬកមចិត]េនះ មនេGចីនន័យគឺ៖
១. សំេóដល់ ចិត]ែដលេកីតកនុងកមភូមិ ១១ េ/យេGចីន
២. សំេóដល់ ចិត]ែដលទក់ជប់កនុងកមរមមណ៍
៣. សំេóដល់ ចិត]ែដលទទួលកមរមមណ៍។ សូមïនបែនថមកនុង ៩ បរេិចឆទៃនទំព័រ ៣៤។

ដូចេនះពកយថ កមវចរ ែGបថ ករGFច់េទកនុងកម គឺGFច់េទកនុង
កមរមមណ៍។ មនទងំចិត]របស់Gពះអរហន] និងបុថុជជន ។

ពកយថកមវចរចិត=
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កមវចរចិត;មនន័យេផÉងេទHត

១. សំេâដល់ចិត(ែដលេកីតកនុងកមភូមិទងំ ១១ជន់េÜយេ+ចីន

- អបយភូមិ ៤ (នរក េ+បត តិរចឆ ន អសុរកយ)

- មនុសRភូមិ ១

- េទវភូមិ ៦ (ចតុមមXùជិកpវតិ(ងRយម តុសិត និមម នរតី បរនិមមិតវសវតី()

២. សំេâដល់ចិត(របស់អនកទក់ជប់េនកនុងកមរមមណ៍

៣. សំេâដល់ចិត(ែដលទទួលកមរមមណ៍ គឺ រូប សំេឡង ក2ិន រស េផដçពÖៈ ។

សេងខបន័យរមួមក គឺចិត(ែដលេកីតកនុងភពទងំ ១១ ែដលដឹងនូវកមរមមណ៍ គឺ

yរមមណ៍ទងំ ៦ ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣៤

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.71



របូវចរចិត% នងិអរបូវចរចិត% មិនែមនជកមវចរចិត%េទ
ែតេបUចិត%ែដលេកUតកនFងរបូភូមិក% ីអរបូភូមិក% ីេទUបេYថ កមវចរចិត%

ចិត(ទងំöយ ែដលេឈម ះថ កមវចរ េទះេកីតកនុងរូបភូមិក(ី ឬអរូបភូមិក(ី ក៏

េនែតមនេឈម ះថកមវចរចិត(ែដរ េ+ពះជyរមមណ៍របស់កមតlà ។ អភ

ិ

.ភ-ដ
ី
ក/ទំ.៤៣

រូបភូមិ និងអរូបភូមិកនុងទីេនះ សំេâយក©នភូមិ គឺ©នជទីរស់េនរបស់សតÖ

បនដល់ពួក+ពហមទងំöយ។ បនន័យថ កនុងខណៈlែដល+ពហមេនះៗ មន

កមចិត(េកីតេឡងី ដូចជេពលេឃញីរូប ឮសំេឡង+ពះធម៌ែដល+ពះសមម សមពុទធ

សែម(ងជេដីម ែដលជyរមមណ៍មកប៉ះខទប់pមទÖ រេនះៗ។

សរុបមក កមវចរចិត(េនះ yចេកីតបន ៣០ ភូមិ េÜយេវZរអសញញីសតÖ

េចញ។ ែតកមវចរចិត(េនះ រែមង+pច់េទកនុងកមភពទងំ ១១ េÜយេ+ចីន។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.72



កមវចរចិត; ៥៤ ដួង

Ø អកុសលចិត< ១២ ដួង ជចិត<O!កក់ ឲយផលជទុកខ
Ø អេហតុកចិត< ១៨ ដួង ជផលរបស់កុសល និងអកុសល

និងជអេហតុកកិរយិចិត<
ជចិត<មិន!បកបេ{យេហតុ

Ø កមវចរេPភណចិត< ២៤ ដួងជចិត<ែដលល~
ឲយផលជសុខកនុងកមរមមណ៍
ឬជចិត<ែដលមនេPភណេចតសិក
!បកបជមួយ។

អេPភណចិត<

េPភណចិត<

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.73



P.
74

កមវចរចិត; ៥៤ ដួង

Ø អកុសលចិតX ១២ ដងួ
- េ*ភមូលចិតX ៨ ដងួ
- េទសមូលចិតX ២ ដងួ
- េមហមូលចិតX ២ ដងួ
Ø អេហតុកចិតX ១៨ ដងួ អេqភណចិតX ៣០ ដួង (ចិតXែដលមិនមនេqភណេហតុ)។
- អកុសលវបិកចិតX ៧ ដងួ
- អេហតុកកុសលវបិកចិតX ៨ ដងួ
- អេហតុកកិរយិចិតX ៣ ដងួ
Ø កមវចរេqភណចិតX ២៤ ដងួ
- មúកុសលចិតX ៨ ដងួ
- មúវបិកចិតX ៨ ដងួ កមវចរេqភណចិតX ២៤ ដួង (ចិតXែដលមនេqភណេហតុ)។
- មúកិរយិចិតX ៨ ដងួ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.74

ជចិត2ដ៏ៃទេផuងអំពីកុសល និងអកុសល េហយីមិនមនេហតុ

�មួយេកីតជមួយ។

ជចិត2ែដលមិនvó ត និងមិនមនេvភណេហតុេកីតជមួយ។



P.
75

ពកយថ អេÑភណចិត; នងិេÑភណចិត;

អេ.ភណចិត)បនន័យថចិត(ែដលេផRងអំពីេKភណចិត( ជចិត(ែដលមិន
Kã ត ឬជចិត(ែដលមិនបនេកីត+ពមគន ជមួយេKភណេចតសិក។ បរមតថជ.ភគ១ទំ.១៩

េយងីកន់យកេឈម ះថ អេ.ភណ េ+ពះy+ស័យបលីថ បបេហតុក-
មុ() និ ែដលរចួផុតពីអកុសល និងកុសល េÜយ ពយតិេរកន័យ (េពលេÜយន័យ
ប∑ញច ស) និងអនុវត)សិទធន័ិយ (អតថែដលប៉ងយកសូមបមីិនេពលដល់) េទីបេØ
ថអេ.ភណ ។ េទះជយ៉ងlក៏េÜយ េឈម ះេនះ +គន់ែតេគសនមតមកស+មប់
ងយេØែតប៉ុេlÄ ះ។ ែតេយងីមិនេឃញីមនេឈម ះថអេ.ភណ េនះេKះេឡយី
េហយីកនុងអដçកថដីកទងំöយមិនមនៃខែដរ។ េ+ពះេហតុដូេចន ះ គួរែតកុំជប់នឹង
េឈម ះេពកេឡយី ែតសម័យេនះនិយមេ+បីេឈម ះថ អេKភណេនះ េទីបចងវគិគហៈ
ថ ន េ.ភននិ អេ.ភននិ ែ+បថ ចិត(ែដលដៃទពីេKភណចិត( េ+ពះថ ន

សពទ ែដលផ2 ស់ជអ េនះមនអតថថអញញ ែដលែ+បថ ដៃទ ។ អភិធមមតថសងគហភ$ដីកទំ.១២២

េ.ភណចិត) បនន័យថ ចិត(ែដលេកីត+ពមជមួយេKភណេចតសិក ឬ
ចិត(ែដលលãKã ត។ បរមតថជ.ភគ១ទំ.១៩

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.75



P.
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េហតុទងំ ៦ 

េហតុ មនវចនតថៈថ ហេិនតិ បតិ/î តិ ឯេតនតិ = េហតុ បចចយុបបននធម៌ (ជធម៌
ែដលេកីតេឡងីអំពីបចច័យ) រែមងFងំេន គឺរែមងFងំមេំ/យបចច័យេនះ េGពះេហតុេនះ
បចច័យេនះ េទីបេឈម ះ េហតុ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៨៩៩

េហតុ េ/យអតថថ ជេហតុFងំមៃំនផល (ហិ ធតុ ែGបថFងំេន)។ ជេហតុFងំ
មេំនះ មនន័យថ បនដល់ជេហតុFងំមំ គឺមូល (ជបញសគល់) េដីមបកីរFងំមៃំន
សភវធម៌ទងំ\យែដលេកីតេឡងីGពមគន ដូចជបញសគល់របស់េដីមេឈែីដលជេហតុ
Fងំមៃំនេដីមេឈដូីេចនះ។ អភិ.អ/ថ ./ទំ.១៤៩

១. េ|ភេហតុ
២. េទសេហតុ
៣. េមហេហតុ
៤. អេ|ភេហតុ
៥. អេទសេហតុ
៦. អេមហេហតុ

េLភណេហតុ = េហតុលP 

អេLភណេហតុ = េហតុមិនលP

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.76



សណួំរកនmងេមេរHនចិត;បរមតថ

១. េតីចិត]មនន័យដូចេម]ច? ចិត]សរុបទងំអស់មនប៉ុនម នេ/យសេងខប និងពិL] រ?
២. េតីលកខណៈGបចសំភវធម(៌បរមតថ)មនប៉ុនម ន? អ$ីខ;ះ?
៣. េតីលកខណៈGបចសំភវធមម៌នន័យដូចេម]ច? ចូរឧទហរណ៍បនេទ?

៤. េតីLមញញលកខណៈ និងៃGតលកខណ៍ ខុសគន ឬក៏ដូចគន ?
៥. េតីរូបកខនធ និងនមខនធបនដល់Lមញញលកខណៈwខ;ះ? េតីនិព$ នជៃGតលកខណ
ធម៌ែដរេទ?

៦. េតីបរមតថធម៌អ$ីខ;ះ ជLមញញលកខណធម?៌

៧. េតីធមមជតិរបស់ចិត]មនប៉ុនម នយ៉ង? អ$ីខ;ះ? ចូរពនយល់ ។
៨. េតីលកខwទិចតុកកៈរបស់ចិត] ែGបថដូចេម]ច? មនប៉ុនម ន? អ$ីខ;ះ? ចូរពនយល់ ។
៩. េតីចិត]មនïនុភព (អwំច) ប៉ុនម នយ៉ង? អ$ីខ;ះ? ចូរពនយល់ ។
១០. េតីអនកយល់ថ ចិត]របស់អនកអស់កិេលសេហយីឬេន? េGពះេហតុអ$ី?
១១. េតីវេិសសលកខណៈ និងៃGតលកខណ៍ ដូចគន ែដរេទ? េGពះេហតុអ$ី?

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.77



សណួំរកនmងេមេរHនចិត;បរមតថ (តចប់)

១២. េតីកមវចរចិត]មនន័យដូចេម]ច?

១៣. េតីកមវចរចិត]មនប៉ុនម នដួង? អ$ីខ;ះ? េហយីេកីតបនប៉ុនម នភូមិ?
១៤. េតីអនកេរ-នដល់ចិត]wេហយី កនុងកមវចរចិត]េនះ?
១៥. េតីកមវចរចិត]មនែតបុថុជជន ឬក៌Gពះអរហន]មនែដរ?
១៦. េតីកមវចរចិត]េ/យេGចីនេកីតកនុងភូមិw? អ$ីខ;ះ?
១៧. េតីរូបវចរចិត] និងអរូបវចរចិត] ជកមវចរចិត]ែដរឬេទ? េGពះេហតុអ$ី?
១៨. េតីកមវចរេLភណចិត] មនប៉ុនម នដួង?

១៩. េតីកមវចរអេLភណចិត] មនប៉ុនម នដួង?

២០. េតីពកយថ េLភណចិត] និងអេLភណចិត] មនន័យដូចេម]ច?

២១. េLភណេហតុ មនប៉ុនម ន? អេLភណេហតុមនប៉ុនម ន? សរុបេហតុទងំអស់
មនប៉ុនម ន? អ$ីខ;ះ?
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.78



ចប់េមេរ'ន

អនុេមទនសិក12ពះធម៌

ជបចច័យៃនបញញ

រចួផុតចកទុកខ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.79



េរÅបេរÅង និងបេSងÅនេUយភិកខុេមÑ= បេÖ ឡន Äឡុង (ព.ស.២៥៦៥-គ.ស.២០២២)
វត#មណីរតន)ម 



ន + កុសល + ចិត)
អកុសលចិត) មនវេិ+គះថ កុសលបដបិកខ និ អកុស+និ

មតិ)បដបិេកខ = អមេិ() វយិ ចិត(ែដលជបដិបកខចំេពះកុសលចិត( េឈម ះថ

អកុសលចិត( ដូចជនែដលជបដិបកខ (+បឆងំ) ចំេពះមិត( េឈម ះថ អមិត( (គឺ
ស+តåវ) ដូេចន ះ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣៧

ពកយថ អកុសល

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.81



P.
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អកុសលចិត) ១២ ដួង គឺ

េ"ភមូលចិត* ៨ ដួង

េទសមូលចិត* ២ ដួង

េមហមូលចិត* ២ ដួង

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.82



េមេរៀន
េ+ភមូលចិត2

៨ ដួង

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.83



េហតុអ&បីនជេយ, ងសិក1អពំ ី

េ"ភៈ 
កន5ងអកុសលចិត8មុនេគ?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.84



េ+ពះ+ពះអនុរុទធ ចរយ (អនកេរZបេរZងគមពីរេនះ) េEកេដីមបសីែម(ងpម

លំÜប់ (េ+គត+គត និង+បណីត) របស់ចិត(pម+បេភទៃនភូមិ ចប់ពី+បេភទ

ៃនចិត(ែដលេ+គត+គតជងចិត(ទងំអស់ កនុងអេKភណចិត(ៃនកមវចរចិត(។

មយង៉េទZត បl( អកុសលចិត(ទងំöយ េEភមូលចិត(មនចំនួន

េ+ចីនជ+បធន និងជក់ចបស់ េ+ពះ+បកបេÜយបញសគល់ៃនវដ(ៈ (េEភៈ និង

េមហៈ) ដូចេនះេហយី +ពះអនុរុទធ ចរយេទីបេEកេពលេEភមូលចិត(ជមុន។

អភិ.បសល.១/ទំ.៣៤

ចេម&5យ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.85



លុពភតតិី = េ+េភ េឈម ះថ េEភៈ េ+ពះអតថថ (មនន័យថ) ចង់

បន ។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៤៤

ចិត(េនះ េØថ េEភមូលចិត(ខ2ះ េEភចិត(ខ2ះ ែតមនន័យដូចគន គឺជ

ចិត( ែដលេពញចិត( +បថន ចង់បន េទះបីមនតិច ឬមនេ+ចីន ក៏េØថ េEភ

មូលចិត( ជេហតុឲយេកីតេសចក(ីេក( +កXយ េ+បZបដូចេភ2ីង េបីមនេ+ចីនក៏េក(

ខ2 ងំ េបីមនតិចក៏េក( តិច នឹងជចំណងដ៏មំ និងជភ័យខងកនុង(ភ័យេ+ពះជ

បចច័យនឲំយមនេសចក(ី+កវល់+ក¶យកនុងចិត( និងភ័យវដ(ៈ) េធÖីចិត(ឲយងងឹតឈងឹ ។

េEភមូលចិត( គឺសំេâយកចិត( ែដលមនេEភេចតសិកជមូល ឬជ

បញស ឬជេហតុ ជធតុជប់ជំពក់ ។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៤០

ពកយថ េlភៈ
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១. តCD =េសចក]ីចង់បន (តwê មន ៣ គឺ កមតwê ភវតwê និងវភិវតwê )

២. Eគៈ = តេGមក (មនភពេGតកGតïលកនុងïរមមណ៍េផ@ងៗ មនរូបជេដីម)

៣.កម = េសចក]ីGបថន (ករGបថន កនុងïរមមណ៍េផ@ងៗ ឬGបថន កនុងភព)

៤. ននទិ = េសចក]ីរកី°យ (េសចក]ីរកី°យសបបយនឹងïរមមណ៍េផ@ងៗ)

៥. អភិជឈ = ករសម;ឹងរៃំព (គឺសំេóដល់ េ|ភៈែដលចង់បនកនុងវតថុរបស់អនកដៃទ)

៦. ជេនតAី = េមអនកឲយេកីត (េ|ភៈញុងំកយកមម និងវចីកមមឲយេកីតFមទ$ រទងំ២)

៧. េបេនពភវកិ = អនកឲយេកីតកនុងភពថមី (េ|ភៈេនះឯង នឲំយបដិសនធិកនុងវដ]ជបន])
៨. ឥចឆ = េសចក]ីGបថន (ករGបថន កនុងïរមមណ៍េផ@ងៗ)

៩.V8 = ករបុ៉នប៉ង (បំណងេផ@ងៗ ែដលGបGពឹត]កនុងេ|ភៈ)
១០. សេញញ ជន = េGគÖងចង (គឺសេញញ ជន ១០ យ៉ង ចងសត$េ|កទុកកនុងវដ]ភព)។ 

(កនុងអភិធមមសងគណីថមនេឈម ះ ១០២ យ៉ង)។ ៩បរ.ិ/ទំ.២៩៥

េវវចនៈ (េពលបរយិយ) របស់ពកយថ េlភៈ ១០ យ៉ង

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.87



P.
88

លកខzទចិតុកកៈរបស់េlភៈ

១.VរមមណគគហណលកខេC មនករកន់យកïរមមណ៍ជលកខណៈ ដូចL$ ជប់ជ័រ
(េ|ភៈេនះ គឺមនលកខណៈសPិត ដូចជL$ ែដលលូកៃដកន់យកជ័រ េហយីជប់សPិត)។
២.អភិសងគរេ8 មនករទក់ជប់កនុងïរមមណ៍ (គឺវតថុែដលចិត]ចប់េFង)ជកិចច

(េ|ភៈមនតួនទីទក់ជប់កនុងïរមមណ៍ ដូចជL$ ែដលមនៃដជប់នឹងជ័រ)។
៣.អបរចិច គបចច]បប_̀េន មនករមិនលះបង់ជផល (គឺសPិតជប់េននឹងែតម]ង ដូច
L$ ែដលជប់ៃដេហយី ដកេចញពុំបន)។

៤.សេញញ ជនយីធេមមសុ អសdទទសeនបទ_̀េន មនករេមីលវតថុ ែដលេពញចិត]ជ
េដីមកនុងធម៌ ែដលជïរមមណ៍របសស់េញញ ជនៈ (កិេលសជេGគÖងចងសត$េ|កឲយេន
កនុងភព)ជេហតុជិត (គឺïGស័យេលីវតថុែដលនឲំយេកីតេ|ភៈ ែដលជïរមមណ៍របស់
កិេលស)។ ៩បរ.ិ/ទំ.៤៥ ន

ិ

ង២៩៤

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.88



P.
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េហតុែដលនឲំយេក5ត េlភៈ ៤ យ៉ង
១. េXភបរYិរកមមបដសិនធកិ[ = បដិសនធិេKយកមម ែដលមនេ*ភៈជបរõិរ (េកីតមកជ
មនុស`េហយី េនមនេ*ភៈេកីតកនុងចិតXជបនXបនទ ប់öល់ៃថង េCពះជតិមុនេធmីបុណយCបថន ចង់បន
Pយុែវង ចង់បនរូបqà ត ចង់មនCទពយេCចីនជេដីម ទងំេនះឯងេ•ថ មនេ*ភៈជបរõិរ គឺ
េ*ភៈែហហមកុសល េហយីេពលqi ប់េទក៏ជប់េនកនុងវដXភពថមីេទBត) ។
២. េXភឧស]ននភវេ[ចវន[ = ចុតិចកភព ែដលេCចីនេKយេ*ភៈ (ជតិមុន ខណៈចិតX
មុនេពលqi ប់គឺជប់ជំពក់កនុងPរមមណ៍េផ`ងៗ ដល់េពលេកីតកនុងជតិេនះ េ*ភៈកជ៏ប-់ម
សនX នមកជនិស`យ័ ែដលេ•ថ ជមនុស`öគចរតិ គឺជមនុស`មនចរតិCស*ញ់រកែតលàqà ត
ចូលចិតXរស់េនqà ត មនរេបBបេរBបរយ Cបថន សេំឡងលà និងកនុងវតថុែដលលà េហយីជេហតុឲយេកីត
េ*ភៈតេទ)។
៣. ឥBC រមមណសមេយេគ = CបកបជមួយនឹងPរមមណ៍ែដលគួរCបថន (េកីតមកជតិេនះ ជួបែត
Pរមមណ៍ែដលលàៗ ក៏បLX លឲយេពញចិតXកនុងវតថុ ឬPរមមណ៍េនះៗ ដូចេពលេគសរេសីរជេដីម ចិតX
េ*ភៈក៏េកីតេឡងី) ។
៤.អសcទទស]ន ំ = េឃញីវតថុែដលេពញចិតX (ន័យភជ ប់ចំណុចទី ៣ខងេលី)។ ៩បរ.ិ/ទំ.៤៦
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េត2ករេធ6 2បុណយគួរ:បថន ែដរេទ? េហតុអ6?ី

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.90



បុរសមន ក់ចង់បនសុខ

ខញ# ំ ចង់បន

សុខ
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P.9
2

េត,េ-ភៈ នងិ ត1មូវករ 
ខុសគន ែបប=?
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P.9
3

ពកយថ ចង់ សុទធែតជេFភៈ ឬជកុសលែដរ?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.93



P.
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?ពះគថកនKងេរMង សុករេបតិកៈ

កលេបីឫសេឈី មិនមនេសចក=ីអន=cយ េនមមំួនេទ េដីមេឈទុីកជកប់េចលេហយី ក៏ែតងដុះេឡងី

េទÅតបន មនឧបមដូចេម=ចមិញ កលេបីត@R នុស័យ បុគគលកំចត់មិនទន់បនេហយី ទុកខ (មនជតិទុកខជ
េដីម) េនះ ក៏ែតងេកីតេរTយ ៗមនឧបេមយយដូេចន ះឯង។

ែខçត@R ៣៦ ជធមមជតិហូរេទកនុងCរមមណ៍ ជទីគប់ចិត= ជធមមជតិេកNèវកN មនដល់បុគគល@ តSមិះ

ទងំêយដ៏ធំ ែដលCSស័យនូវcគៈ ែតងននូំវទិដdិCSកករ់បស់បុគគលេនះ។

ែខçត@R ទងំêយ ែតងហូរេទកនុងCរមមណ៍ទងំពួង ដូចជវលNិែដលែបកែខនងេឡងី Ñងំេនដូេចន ះ េបីអនក

ទងំêយ េឃញីត@R ដូចជវលNិេនះេកីតេឡងីេហយី ចូរកត់ឫសេចលេចញេUយកបំិត គឺបញញ ។

េÄមនសçទងំêយ ែដលផíយេទេហយីផង ែដលSបSពឹត=េទេUយេសចក=ីSសêញ់ផង រែមងមនដល់

សតP ពួកសតPេនះ ជអនកCSស័យនូវេសចក=ីរកីcយ អនកែសPងរកេសចក=ីសុខ នរជនទងំêយេនះឯង ែតងឈមេទ

រកជតិ និងជc។

សតPែដលត@R ជទីញុងំសតPឲយតក់សNុត Sកzងទុកេហយី ែតងរនធតដូ់ចទនíយ ែដលSពនទក់បនេហយី

ដូេចន ះ ពួកសតPែដលជប់កនុងសំេយជនៈ និងសងគធម៌ (ធម៌ជេSគTងជំពក់) ែតងដល់នូវេសចក=ីទុកខេរTយ ៗ អស់

កលជអែងPង។

ពួកសតPែដលត@R ជទីញុងំសតPឲយតក់សNុត Sកzងទុកេហយី ែតងរនធតដូ់ចទនíយ ែដលនយSពន ទក់

បនេហយីដូេចន ះ េSពះេហតុេនះ ភិកខុកលSបថន ធម៌ជេSគTងSបសចកcគៈ េដីមបខីNួន គបបបីេនទ បង
់ត@R ែដល

ជេSគTងតក់សNុតេចលេចញ។ គថធមមបទ ប

ិ

.៥២ ទំព័រ ៩២-៩៣-៩៤ តGH វគគ (េប
ី

ស

ិ

នជេMកអនកចូលច

ិ

ត'ស

ិ

កQ សូមRនកន

ុ

ងប

ិ

ដកបន'េទTតចុះG)

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.94



P.
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េlភមូលចិត; ៨ ដួង

១. េ.មនសfសហគត ំទដិxគិតសមបយុត) ំអសងខ រកិ។ំ
(េEភមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយេKមនសRេវទន +បកបេÜយ
ទិដçិ  (មិចឆ ទិដçិ គឺករយល់ខុស) មិនមនករបបួលដឹកន។ំ
២. េ.មនសfសហគត ំទដិxគិតសមបយុត) ំសសងខ រកិ។ំ
(េEភមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយេKមនសRេវទន 

+បកបេÜយទិដçិ មនករបបួលដឹកន។ំ
៣. េ.មនសfសហគត ំទដិxគិតវបិបយុត) ំអសងខ រកិ។ំ
(េEភមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយេKមនសRេវទន 

+បសចកទិដçិ មិនមនករបបួលដឹកន។ំ
៤. េ.មនសfសហគត ំទដិxគិតវបិបយុត) ំសសងខ រកិ។ំ 
(េEភមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយេKមនសRេវទន 

+បសចកទិដçិ មនករបបួលដឹកន ំ។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.95
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៥. ឧេបកខ សហគត ំទដិxគិតសមបយុត) ំអសងខ រកិ។ំ
(េEភមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយឧេបកខ េវទន 

+បកបេÜយទិដçិ មិនមនករបបួលដឹកន ំ។

៦. ឧេបកខ សហគត ំទដិxគិតសមបយុត) ំសសងខ រកិ។ំ
(េEភមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយឧេបកខ េវទន 

+បកបេÜយទិដçិ មនករបបួលដឹកន ំ។
៧. ឧេបកខ សហគត ំទដិxគិតវបិបយុត) ំអសងខ រកិ។ំ
(េEភមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយឧេបកខ េវទន 

+បសចកទិដçិ មិនមនករបបួលដឹកន ំ។

៨. ឧេបកខ សហគត ំទដិxគិតវបិបយុត) ំសសងខ រកិ។ំ
(េEភមូលចិត() េកីតេឡងី +ពមេÜយឧេបកខ េវទន 

+បសចកទិដçិ មនករបបួលដឹកន ំ។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.96
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េlភមូលចិត; ៨ ដួង (ជបលីែបបពÑិ; រ)

១. េ[មនស\សហគត ំទដិ_គិតសមបយុត% ំអសងខ រកិ។ំ
២. េ[មនស\សហគត ំទដិ_គិតសមបយុត% ំសសងខ រកិ។ំ
៣. េ[មនស\សហគត ំទដិ_គិតវបិបយុត% ំអសងខ រកិ។ំ
៤. េ[មនស\សហគត ំទដិ_គិតវបិបយុត% ំសសងខ រកិ។ំ
៥. ឧេបកខ សហគត ំទដិ_គិតសមបយុត% ំអសងខ រកិ។ំ
៦. ឧេបកខ សហគត ំទដិ_គិតសមបយុត% ំសសងខ រកិ។ំ
៧. ឧេបកខ សហគត ំទដិ_គិតវបិបយុត% ំអសងខ រកិ។ំ
៨. ឧេបកខ សហគត ំទដិ_គិតវបិបយុត% ំសសងខ រកិ។ំ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.97
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េlភមូលចិត; ៨ ដួង (ជបលីែបបសេងខប)

១.២ េ[មនស\សហគត ំទដិ_គិតសមបយុត% ំអសងខ រកិ,ំ 
សសងខ រកិ ំ។

៣.៤ េ[មនស\សហគត ំទដិ_គិតវបិបយុត% ំអសងខ រកិ,ំ
សសងខ រកិ ំ។

៥.៦ ឧេបកខ សហគត ំទដិ_គិតសមបយុត% ំអសងខ រកិ,ំ
សសងខ រកិ ំ។

៧.៨ ឧេបកខ សហគត ំ ទដិ_គិតវបិបយុត% អំសងខ រកិ,ំ 
សសងខ រកិ ំ។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.98



o េ.មនសfេវទន ៤ ដួង

o ឧេបកខ េវទន ៤ ដួង

o ទដិxគិតសមបយុត) ៤ ដួង

o ទដិxគិតវបិបយុត) ៤ ដួង

o អសងខ រកិ ៤ ដួង

o សសងខ រកិ ៤ ដួង

២. សមបយុត)

៣. សងខ រកិ

េlភមូលចិត; ៨ ដួង ែចកជបួនៗែផនកងយច ំ

១. េវទន

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.99
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ពកយែ<បមយួៗ

េ.មនសf េសចក(ីសបបយចិត(, េសចក(ីរកីùយសបបយ។

េ.មនសfេវទន ដំេណីរទទួលyរមមណ៍ជេKមនសR (សុខផ2ូវចិត()។

សហគត ំ +ប+ពឹត(េទជមួយ, +បកប+ពម (េកីតរមួជមួយ)។

េ.មនសfសហគត ំ ចិត(ែដលេកីត+ពមេÜយេKមនសRេវទន។

ទដិxគិតសមបយុត) ករ+បកប+ពមេÜយទិដçិ (ករយល់េឃញីខុស គឺមិចឆ ទិដçិ)។

ទដិxគិតវបិបយុត) +បសចកមិចឆ ទិដçិ។

អសងខ រកិ ំ មិនមនករបបួលដឹកន។ំ

សសងខ រកិ ំ មនករបបួលដឹកនពំីអនកដៃទ។

ឧេបកខ សភវៈេKយyរមមណ៍ជកl( ល។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.100
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សិកCពកយiមល*ំប់កនmងេlភមូលចិត; ៨ ដួង 

១. េ.មនសfសហគត ំ (េEភមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយេKមនសR

េវទន។

២. ឧេបកខ សហគត ំ (េEភមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយឧេបកខ េវទន។

៣. ទដិxគិតសមបយុត) ំ +បកបេÜយទិដçិ (មិចឆ ទិដçិ គឺករយល់ខុស)។

៤. ទដិxគិតវបិបយុត) ំ +បសចកទិដçិ (+បកបេÜយមនះ)។

៥. អសងខ រកិ ំ មិនមនករបបួលដឹកន។ំ

៦. សសងខ រកិ ំ មនករបបួលដឹកន។ំ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.101



P.
102េ8មនសe +សហគត ំ

េ8មនសe ( សុ + មន ) បនដល់ េវទនេចតសិក ែដលេពញចិត] គឺ
េLមនស@េវទន គឺករេLយïរមមណ៍ជសុខFមផ;ូវចិត] ។

សុមន ែGបថ ចិត]លP គឺទន់ភ;ន់ មិនរងឹរូសដូចេទសៈ (ពកយថលPកនុងទីេនះ បន
ទងំចិត]ជកុសល អកុសល និងកិរយិចិត])។

េ8មនសe មនវចនតថៈថ េ8មនសe ភេg = េ8មនសeំ ភពៃនបុគគល
ែដលមនចិត]លP េឈម ះថ េLមនស@។ ពកយថ េLមនស@ េនះ ជេឈម ះៃន
សុខេវទនផ;ូវចិត] ែដលេáថ េសចក]ីសុខចិត]។

សហគត ំ(សហ + គត ) េកីតGពម។
ពកយថ េ8មនសeសហគត ំ ( េ8មនសe + សហគត ំ ) (េ|ភមូលចិត])

េកីតGពមេ/យេLមនស@ (គឺេLមនស@េវទន)។
េតីអ$ីេទជេវទន ? េតីេវទនមនបុ៉នម នយ៉ង? អ$ីខ;ះ? សិកVកនុងទំព័រថមី ។

១. សិកCអពំពីកយថ េÑមនសÉសហគត ំ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.102



េវទន មនវេិ+គះថ េវទយិតិ sលមពនរស ំ អនុភវតតិី =

េវទន ែដលេឈម ះថេវទន េ+ពះអតថថ រលឹកដឹងខ2ួន គឺេKយរសៃនyរមមណ៍
សមបយុត(ធម៌េ+កពីេវទន សូមបមីនករេKយរសៃនyរមមណ៍ ក៏បន+តឹមែតឯក
េទសប៉ុេlÄ ះ ែតេវទនេនះរែមងេKយ រសៃនyរមមណ៍េÜយ+តង់ េ+ពះជធំ
កនុងករេKយ។ ៩បរ.ិ/ទំ.២៧៤

េវទនមន ២ ន័យ

ន័យទី១: PរមមLនុភវនលកខណន័យ គឺPករCបCពឹតXេទៃនករេqយនូវPរមមណ៍
របសស់តmទងំSយមន ៣ យ៉ងដូចគន គឺ៖

១. ខណៈេqយPរមមណ៍េនះ េពលខiះក៏ដឹងថ សបបយ េ•ថ សុខេវទន
២. ខណៈេqយPរមមណ៍េនះ េពលខiះក៏ដឹងថ មិនសបបយ េ•ថ ទុកខេវទន
៣. ខណៈេqយPរមមណ៍េនះ េពលខiះក៏ដឹងថ មិនសុខ មិនទុកខ េ•ថ

ឧេបកខ េវទន ឬមជឈត:េវទន ឬអទុកខមសុខេវទន ។ បរម.៣/ទំ.៣

ពកយថ េវទន

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.103



ន័យទី ២: ឥãនទិយេភទន័យ គឺPករជធំ ជអនកCគប់Cគង ែដលជករេqយ
Pរមមណ៍របស់សតmទងំSយេនះ មនករទក់ទងេKយកយខiះ េKយចិតXខiះ មន ៥ យ៉ង។

េវទន ៥ យ៉ង

១. សុខេវទន ករេqយPរមមណ៍ជសុខ (-មផiូវកយ) បនដល់ចិតX
១ ដួង គឺសុខសហគតកយវញិញ ណ។

២. ទុកខេវទន ករេqយPរមមណ៍ជទុកខ (-មផiូវកយ) បនដល់ចិតX ១ ដួង
គឺទុកខសហគតកយវញិញ ណ។

៣. េiមនស]េវទន ករេqយPរមមណ៍ជេqមនស` (-មផiូវចិតX) បនដល់
ចិតX ៣០ ឬ៦២ គឺកមេqមនស`ចិតX១៨ និងរូបវចរេqមនស`១២ េ*កុតXរេqមនស`
៣២។

៤. េទមនស]េវទន ករេqយPរមមណ៍ជេទមនស` (-មផiូវចិតX) បនដល់
ចិតX ២ ដួង គឺេទមនស`សហគត២។

៥. ឧេបកខ េវទន ករេqយPរមមណ៍ជកLX ល (-មផiូវចិតX) បនដល់ចិតX
៥៥ដួង គឺកមឧេបកខ ៣២ រូបវចរបញចមជឈន៣ អរូបវចរជឈន១២ េ*កុតXរបញចមជឈន៨។
៩ បរ.ិ/ទំ.២៧៤, ឧេបកខ ១០ យ៉ង (៩ បរ.ិ/ទំ.២៧៧) កនុងេវទនសងគហៈ ៩ បរ/ិទំ. ៣៧០

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.104



១. សុខិ∑នទិយ គឺសុខេវទនpមផ2ូវកយ

១. សុខេវទន

២. េKមនសR∑ិនទិយ គឺសុខpមផ2ូវចិត(

៣. ទុកខិ∑នទិយ គឺទុកខpមផ2ូវកយ

២. ទុកខេវទន

៤. េទមនសR∑ិនទិយ គឺទុកខpមផ2ូវចិត(

៣. ឧេបកខ េវទន ៥. +ប+ពឹត(េទpមផ2ូវចិត(ែតមយង៉ េទីបជ

ឥ∑នទិយែតមយង៉ េØថ ឧេបកខិ∑នទិយ។

អភិ.មXថ .៣/ទំ.៧

ែចកេវទន ៣ កនmងឥáនទយិ ៥ <បេភទ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.105



sរមមណ៍ សំេâដល់វតថុជទីេpងរបស់ចិត( និងេចតសិក ឬវតថុជទីេ+តក

អររបស់ចិត( និងេចតសិក ដូចេឈ+ីចត់ែដលបុរសមនកម2 ងំេខVយកន់ទុក ឬ

ដូចជសួនផក េឈជីទីេ+តកអររបស់មនុសRទងំöយ ។ yរមមណ៍មន ៦ គឺ៖

១. រូបរមមណ៍ yរមមណ៍គឺរូប

២. សទទ រមមណ៍ yរមមណ៍គឺសំេឡង

៣. គនធ រមមណ៍ yរមមណ៍គឺក2ិន

៤. រKរមមណ៍ yរមមណ៍គឺរស

៥. េផដçពÖ រមមណ៍ yរមមណ៍គឺករប៉ះពល់

+តåវកយ (េក( +តជក់ រងឹ ទន់)

៦. ធមម រមមណ៍ yរមមណ៍គឺធម៌ (បនដល់ចិត( ៨៩ េចតសិក ៥២

បKទរូប៥ សុខុមរូប១៦ និពÖ ន និងបញញត(ិ)។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៣៩៩

ពកយថ\រមមណ៍

បញច រមមណ៍ ជរូបធម៌

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.106



១. អតិឥÜç រមមណ៍ yរមមណ៍ ែដលលãៃ+កែលង

២. ឥÜç រមមណ៍ yរមមណ៍ ែដលលãលមមធមមp

៣. អនិÜç រមមណ៍ yរមមណ៍ ែដលមិនលã ។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៤៦០

អតិឥÜç រមមណ៍ និងឥÜç រមមណ៍ ជyរមមណ៍របស់កុសលវបិក។ ចំែណក

អកុសលវបិក ៧ េនះមនyរមមណ៍ជអនិÜç រមមណ៍ែតមយង៉ មិនមនyរមមណ៍

ែដលជអតិអនិÜç រមមណ៍ ដូចកនុងអេហតុកកុសលវបិកចិត(ទងំ ៨ េនះេទ ។
៩ បរ.ិ/ទំ.១២៦

ទក់ទងនឹងyរមមណ៍េនះនឹងមនពនយល់កនុងអេហតុកចិត(បែនថមេទZត។

\រមមណ៍ កនmងអកុសលវបិក នងិកុសលវបិក

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.107



១. សភវឥwx រមមណ៍ yរមមណ៍ជសភវៈ បនដល់yរមមណ៍ែដលលã

ែដលគួរេ+តកអរ គួរ+បថន េÜយសភវៈ ដូចរូប សំេឡង ក2ិន រស េផដçពÖៈជេដីម

ែដលលã ជyរមមណ៍ែដលគួរេ+តកអរដល់ជនទូេទ ។

២. បរកិបបិwx រមមណ៍ yរមមណ៍ជបរកិបបៈ (+តិះរះិ) បនដល់yរមមណ៍

ែដលគួរេ+តកអរ គួរ+បថន ចំេពះសតÖ ឬចំេពះបុគគល មិនទូេទដល់បុគគល និង

សតÖទងំអស់េទ ជyរមមណ៍ែដលលã ែដលេពញចិត(ចំេពះខ2ួនឯងែតប៉ុេlÄ ះ។
៩ បរ.ិ/ទំ.៤០១ 

yរមមណ៍ជបរកិបបៈមន ២ គឺ បរកិបបឥÜç រមមណ៍ និងបរកិបបអនិÜç -

រមមណ៍ ។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៤៦០

េយងីyចសរេសរ បរកិបបÜិç រមមណ៍ ឬ បរកិបបឥÜç រមមណ៍ បនដូចគន ។

ឥ*â រមមណ៍ មន ២ យ៉ង 

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.108



វសិយបបវត)ិ ករ+ប+ពឹត(េទៃនyរមមណ៍កនុង បញចទÖ រ មន ៤ ន័យ
១. អតិមហន( រមមណ៍ បនដល់ yរមមណ៍មនខណៈចិត(េ+ចីនបំផុត (គឺ
yរមមណ៍ែដលមនកម2 ងំខ2 ងំេ+ចីន េកីតដល់តទលមពណៈ)
២. មហន( រមមណ៍ បនដល់ yរមមណ៍មនខណៈចិត(េ+ចីនលមមសមគួរ (គឺ
yរមមណ៍ែដលមនកម2 ងំខ2 ងំ េកីតដល់ជវនៈ)
៣. បរpិ( រមមណ៍ បនដល់ yរមមណ៍មនខណៈចិត(បនតិច (គឺyរមមណ៍
ែដលមនកម2 ងំតិច េកីតដល់េ¶ដçពÖនៈ)
៤. អតិបរpិ( រមមណ៍ បនដល់ yរមមណ៍មនខណៈចិត(េកីតតិចបំផុត (គឺ
yរមមណ៍ែដលមនកម2 ងំតិចបំផុត េកីត+តឹមភវងគុបបេចឆទៈ)។

វសិយបបវត)ិ ករ+ប+ពឹត(េទៃនyរមមណ៍កនុង មេនទÖ រ មន ២ ន័យ
៥. វភូិpរមមណ៍ បនដល់yរមមណ៍ែដល+បកដចបស់ខ2 ងំ។
៦. អវភូិpរមមណ៍ បនដល់yរមមណ៍ែដលមិន+បកដចបស់។ ៩បរ.ិ/ទំ.៤៣៥

\រមមណ៍ កនmងទ4 រទងំពរី 
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P.
110

េហតុែដលនឲំយេក5តេÑមនសÉកនmងេlភៈ ៤ យ៉ង

១. េ.មនសfបដសិនធកិ(ភពជអនកបដិសនធិេÜយេKមនសR (ជតិមុន

សមបូរេÜយភពេKមនសRេវទន បនទ ប់ពីK2 ប់េហយី បនេកីតមកជមនុសR មន

េKមនសRរកីùយ េពលជួបyរមមណ៍លãៗ កនុងបចចុបបននក៏រកីùយែតម(ង) ។
២. អគមភរីបកតិ( ភពជអនកមន+ប+កតីមិនហមត់ចត់ (គិតមិនេ+ជ គឺមិន

បនពិចរlនូវyរមមណ៍ទងំöយជបរមតថ ក៏បl( លចិត(ឲយមនភព+ជ{លេ+ជីម

កនុងyរមមណ៍េនះៗ )។

៣. ឥwx រមមណសមេយេគ +បកបជមួយនឹងឥÜç រមមណ៍ (េÜយKរមន

yរមមណ៍លãៗ ែដលខ2ួនបនជួប+បទះ)។
៤. ពយសនវមុិត)ិ ផុតចកវនិស ៥ យ៉ង (មិនមនអន(ùយlមួយេកីត

េឡងី)។ * ៩បរ.ិ/ទំ.៤៨

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.110



P.
111

* ពយសនៈ វនិស ៥ យ៉ង

១.ញតិពយសនករវនិសចកញតិ (បត់បង់ញតិ ឬ+ពត់+បសចកញតិជទី
+សöញ់)។

២. េភគពយសនករវនិសចកេភគៈ (ករបត់បង់+ទពយសមបត(ិរបស់ខ2ួន េÜយ

េចរលួច េភ2ីងេឆះ ឬទឹកជន់លិចជេដីម)។

៣. េ7គពយសន ករវនិសេ+ពះេùគ (ករមនជំងឺតមក ត់េផRងៗ)។

៤. សីលពយសន ករវនិសចកសីល (សីលមិនបរសុិទធ ឬេØថÜច់សីល)។

៥.ទដិxពិយសន ករវនិសចកសមម ទិដçិ (មិចឆ ទិដçិ)។

*េបីផុតចកករវនិសទងំ ៥ េនះេហយី េKមនសRេវទននឹងេកីតេឡងីកនុង

េEភមូលចិត(។ ៩បរ.ិ/ទំ.៥០បិ.១៩/ទំ.១៧៦អដ7.ទំ.៣០៩

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.111



P.
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ឧេបកខ  +សហគត ំ

ឧេបកខ ែ+បថ ករpងំចិត(ជកl( ល ឬេសចក(ី+ពេងីយកេន(ីយ បនដល់

ឧេបកខ េវទន (ករេKយyរមមណ៍ជកl( ល)។

សហគត ំែ+បថ េកីត+ពម។

ដូចេនះ ឧេបកខ សហគត ំ(េEភមូលចិត(េកីតេឡងី) +ពមេÜយឧេបកខ េវទន។

២. សិកCអពំពីកយថ ឧេបកខ សហគត ំ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.112



P.
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ឧបបត)ិេ( (យុត)ិេ() ឥកខតិ អនុភវតតិី = ឧេបកខ
រគុីណជតិឯl េKយ គឺថរែមងេKយyរមមណ៍យ៉ងលមម េ+ពះេហតុ

េនះ គុណជតិេនះ េឈម ះថករេKយនូវyរមមណ៍យ៉ងលមម ។ អភិ.ភ4ដីក.ទំ.៥៧

ឧេបកខ មនន័យ ២ <បករ 
១. ឧទសីនភេវន អនុភវនកេរន េបកខតតិី = ឧេបកខ សភវៈ

េKយyរមមណ៍ជកl( ល េឈម ះថឧេបកខ ។

២. ឧបបត)ិេ( ឥកខតតិី ឧេបកខ សភវៈេKយyរមមណ៍លមមធមមp។
អភិ.បសល/ទំ.៣៧ / ឧេបកខ  ១០ យ៉ង (៩ បរ.ិ/ទំ.២៧៧)

ឧេបកខ
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េហតុែដលនឲំយេក5តឧេបកខ កនmងេlភៈ ៤ យ៉ង

១. ឧេបកខ បដសិនធកិ( ភពជអនកបដិសនធិមកេÜយឧេបកខ
២. គមភរីបកតិ( ភពជអនកមន+ប+កតីសុខុម (គិតេ+ជ)

៣. មជឈត)(រមមណសមេយេគ +បកបជមួយនឹងyរមមណ៍+បេភទជកl( ល 

៤. ពយសនវមុិត)ិ ផុតចកករវនិស ៥ យ៉ង (ន័យពនយល់ដូចគន កនុងពយសនៈខងេលី

អំពីេហតុនឲំយេកីតេKមនសR។ 

*េបីផុតចកករវនិសទងំ ៥ េនះេហយី ឧេបកខ េវទន នឹងេកីតេឡងីកនុងេEភ-

មូលចិត()។

*មុគធតុក( ភពជអនកមិនសូវនិយយ ក៏ជេហតុឲយេកីតឧេបកខ បនែដរ ។ 

៩បរ.ិ/ទំ.៥០

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.114
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* ពយសនៈ វនិស ៥ យ៉ង

១.ញតិពយសនករវនិសចកញតិ (បត់បង់ញតិ ឬ+ពត់+បសចកញតិជទី
+សöញ់)។

២. េភគពយសនករវនិសចកេភគៈ (ករបត់បង់+ទពយសមបត(ិរបស់ខ2ួន េÜយ

េចរលួច េភ2ីងេឆះ ឬទឹកជន់លិចជេដីម)។

៣. េ7គពយសន ករវនិសេ+ពះេùគ (ករមនជំងឺតមក ត់េផRងៗ)។

៤. សីលពយសន ករវនិសចកសីល (សីលមិនបរសុិទធ ឬេØថÜច់សីល)។

៥.ទដិxពិយសន ករវនិសចកសមម ទិដçិ (មិចឆ ទិដçិ)។

*េបីផុតចកករវនិសទងំ ៥ េនះេហយី ឧេបកខ េវទន នឹងេកីតេឡងីកនុងេEភ-

មូលចិត(។ ៩បរ.ិ/ទំ.៥០បិ.១៩/ទំ.១៧៦អដ7.ទំ.៣០៩

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.115



ទដិx ិ៎គត +សមបយុត) ំ
- ទដិxគិត ែ+បថ ករយល់ខុស បនដល់មិចឆ ទិដçិ។

ទដិx ិ េឈម ះថ ទដិxគិត េសចក(ីេឃញីខុស េ+ពះ+ប+ពឹត(េទកនុងទិដçិ ៦២

យ៉ង ។ ៩បរ.ិទំ.២៩៩

- សមបយុត) ំ+បកបេÜយ, +បកបេហយី +បកបផR,ំ ែដលផRេំហយី...

ដូចេនះ ទដិxគិតសមបយុត) ំ (ចិត()+បកបេÜយទិដçិ (បនដល់មិចឆ ទិដçិ
ទងំអស់) ។

៣. សិកCអពំពីកយថ ទដិâគិតសមបយុត; ំ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.116



សមបយុត) ែ+បថ +បកបេហយី បនដល់ ចិត(+បកបជមួយនឹងេចតសិក

ដូចពកយថ ទដិxគិតសមបយុត) ំ ែ+បថ ចិត(+បកបេÜយករយល់ខុស,

បដឃិសមបយុត) ំែ+បថ ចិត(+បកបេÜយេសចក(ីខឹងេ+កធ។

េចតសិក ែដលេឈម ះថ ចិ() វយុិ() េ+ពះមិន+បសចកពីចិត( ក៏ចិត(

+ពមទងំសមបយុត(ធម៌ េØថ ចិត(ុបបទ ។ ៩.បរ.ិ/ទំ.៣៣៤

ឧទហរណ៍: េEភមូលចិត(ដួងទី ១ (េ.មនសfសហគត ំ ទដិxគិត-
សមបយុត) ំ អសងខ រកិ)ំ មនេចតសិក+បកបជមួយ ១៩ គឺ អញញសមន១៣

(សពÖចិត(Kធរណៈ៧ និងបកិណÄកៈ ៦ ) េមចតុកកៈ៤ និងេEតិកៈ ២ (េវZរ

មនេចតសិក)។

ពកយថសមបយុត;

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.117



- សមបយុត) ែ+បថ +បកបេហយី បនដល់ ចិត(+បកបជមួយនឹង

េចតសិក ដូចពកយថ ទដិxគិតសមបយុត) ែ+បថ ចិត(+បកបេÜយករយល់ខុស។

- សមបេយគ ែ+បថ ករ+បកបរមួគន បនដល់ ករ+បកបរមួគន របស់

េចតសិកទងំöយ ែដលមិន+បសចកពីចិត(។

- សងគហៈ ែ+បថ កររបួរមួ ឬករសេ∑ងគ ះ កនុងទីេនះ េEក+បថន យក

ករùប់ចំនួនេចតសិកកនុងចិត( ៨៩ ឬ១២១ដួង។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៣៣៤

- សហគត ែ+បថ េកីត+ពម គឺបនដល់ចិត(េកីត+ពមេÜយេវទន គឺករ

េKយនូវyរមមណ៍lមួយ មនេKមនសRេវទនជេដីម។

ពកយថសមបយុត;, សមបេយគ, សងគហ, សហគត

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.118
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េហតុែដលនឲំយេកäត ទដិxគិតសមបយុត) កន%ងេ+ភៈ ៥ យ៉ង

១.ទដិQជិឈសយTមនករយល់ខុស ជអធយCស័យ (ចិតXេនះឧស,ហ៍បេងà នេទកនុងករគិត
េរáងេផ`ងៗែដលខុស Cបសចកករអប់រកំនុងផiូវCតDវ) ។

២. ទដិQវិិបបននបុគគលេសវនT េសពគប់បុគគលែដលមនវបិតXិេCពះទិដüិ (គឺបុគគលែដល
CបកបេKយមិចឆ ទិដüិ ដឹកនឲំយយល់ខុសCបសចកកមមផល ឬមិនឲយេជáកមមផល Cបសចកពី
សចចធម៌ ដឹកនឲំយqX ប់នូវអសទធមមេរáយៗ ឬដឹកនឲំយបដិបតXិខុស)។

៣. សទធមមវិមុខT ែបរមុខេចញពីCពះសទធមម (មិនសិក,ពីCពះបរយិតXិធម៌ គឺជធម៌របស់
សបបុរសជអនកC-ស់ដឹង េហយីេពលេធmីបុណយមិនយល់អំពីករលះបង់ពិតCបកដ េហយីញុងំករ
Cបថន ឲយេកីតេឡងីCបកបេKយទិដüិកនុងេ*ភៈ ក៏េចះែតេកីតជបនXបនទ ប់) ។

៤. មិចឆ វិតកកពហុលT ជអនកេCចីនេទេKយមិចឆ វតិកកៈ* (ពនយល់កនុងទំព័របនទ ប់)
៥.អេយនិេ^ឧមមKជជន ំ មិនពិចរLេKយឧបយCបជញ (គឺពិចរLកនុងេរáងែដលCបស

ចកសមម ទិដüិ) អេយនិេqមនសិករេនះ មន ៤ គឺ យល់ថេទBងកនុងចំែណកែដលមិនេទBង,

យល់ថសុខកនុងចំែណកទុកខ,យល់ថខiួនកនុងចំែណកមិនែមនខiួន,យល់ថលàកនុងចំែណកមិនលà។
៩បរ.ិ/ទំ.៥២

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.119
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* អកុសលវតិកកៈ ករ<តិះរះិកនmងអកុសល ៣ យ៉ង (មចិឆ វតិកកៈ) 

១.កមវតិកក +តិះរះិនឹកដល់ រូប សំេឡង ក2ិន រស េផដçពÖៈ ែដលគួរ+បថន គួរ+តåវ

ករ គួរេពញចិត( ។

២.ពយបទវតិកក េសចក(ី+តិះរះិេÜយអំlចពយបទ ដូចអនកខ2ះេ+កធេហយី

ក៏េនរកVេសចក(ីេ+កធេនះទុក េÜយអំlចករចងេពZរេវù។

៣.វហឹិ.វតិកក េសចក(ី+តិះរះិេÜយករមិនេពញចិត( ចង់ឲយអនកដៃទវនិសេÜយ
េសចក(ីេក( +កXយយ៉ងlមួយ ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៥៥ /បិ.៤៦/ទំ.២៩៧ ,បិ.៥៣.ទំ.៩៧

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.120
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ទដិx ិមនវចនតថៈថទសfន =ំទដិx ិ េសចក∏ីយល់េឃញី េឈម ះថ ទិដçិ។

អភិធមមតថវភិវនិីដីក ឥទេមវ សចច ំ េមឃមញញ ន) ិ មចិឆ ភិនេិវសលកខy

= ទដិx ិ ទិដçិមនលកខណៈ+បកន់កនុងវតថុែដលខុសថ វតថុេនះប៉ុេlÄ ះពិត វតថុដៃទទេទ

ដូេចនះ,បនដល់ទិដçិ ៦២ យ៉ង។ ៩បរ.ិ/ទំ.២៩៨

ពកយថ ទដិH ិ (េចតសិក)

១. សមម ទិដçិ (អងគធម៌បនដល់ 

បញញ េចតសិក) គឺេសចក(ីយល់
េឃញី+តåវក៏បន។

២. មិចឆ ទិដçិ (អងគធម៌បនដល់ ទិដçិ
េចតសិក) គឺេសចក(ីយល់េឃញី
ខុសក៏បន។ អភិ.អ/ថ .១/ទំ.១៧៣

ទដិx ិជពកយកl( លៗ សំេâដល់

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.121
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ពកយថមចិឆ ទដិx ិកត់បទថមចិឆ + ទដិx ិ

មចិឆ ករវបិរតិ

ទដិx ិ ករេឃញី ។ រមួេសចក(ីមក មចិឆ ទដិx ិ ករេឃញីែដលវបិរតិ សំេâយក

ករេឃញីខុសចកេសចក(ីពិត។

ដូចមនវគិគហៈថ មចិឆ បសfតតិី = មចិឆ ទដិx ិ ធមមជតិឯlរែមងមនករ

េឃញីវបិរតិខុសចកេសចក(ីពិត េ+ពះេហតុេនះ ធមមជតិេនះេឈម ះថ មចិឆ ទដិx ិ

បនដល់ ទិដçិេចតសិក ។ បរម.ភគ៥/ទំ.១៧២

ពកយថ មចិឆ ទដិâ ិ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.122
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ទដិâ ិមន ២យ៉ង

១. Kមញញទិដçិ បនដល់ សកក យទិដçិ* ែដលមនេសចក∏ីយល់ខុសចកពី

បរមតថថ “ជមនុសRជសតÖ ជអp( ”។Kមញញទិដçិេនះ មនទូេទដល់បុថុជជន ចំេពះ

+ពះអរយិបុគគលពុំមនេឡយី។

២. ទិដçិវេិសស បនដល់ ទិដçិ ៦២ េវZរសកក យទិដçិេចញ េ+ពះទិដçិេនះ មន

ដល់មនុសRពួកខ2ះ និងឱកសខ2ះ ដូច និយតមិចឆ ទិដçិ ៣ គឺ នតថិកទិដçិ ១ អេហតុកទិដçិ

១ អកិរយិទិដçិ១។ ៩បរ/ិទំ.២៩៨

ទិដçិទងំពីរេនះ លះÜច់ជសមុេចឆទេÜយេKpបត(ិមគគចិត(េកីតេឡងី។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.123



អនកសិកCចង់ដឹងលមUិតអំពីមិចឆ ទិដXិ ៣៣៧ ចូរេទេមីលកនុង
េស\វេភសិកC*ពះអភិធមមថន ក់ដំបូងភគ ២ “បបញចធម”៌

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.124
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េហតុែដលនឲំយមចិឆ ទដិâេិក5តេឡ5 ង ២ យ៉ង

[៣៧០] មន លភិកខុទងំöយ ធម៌ទងំöយពីរយ៉ងេនះ ជបចច័យ េដីមបនីំ

ឲយមិចឆ ទិដិçេកីតេឡងី។ ធម៌ពីរយ៉ង េតីដូចេម(ច? គឺ៖
១. បរេ( េឃស សូរសំេឡងគឹកកង អំពីសំlក់អនកដៃទ (ករK( ប់

អសទធមម)។

២.អេយនេិ.មនសិករ មិនពិចរlេÜយឧបយៃន+បជញ ។

មន លភិកខុទងំöយធម៌ពីរយ៉ងេនះ ជបចច័យ (ឧបករៈ) េដីមបនីឲំយមិចឆ ទិដçិ

េកីតេឡងី។ X4វគគ បិ.៤០/ទំ.១៩៧

អេយនិេKមនសិករ មន ៤ គឺ យល់ថេទZងកនុងចំែណកែដលមិនេទZង,

យល់ថសុខកនុងចំែណកទុកខ, យល់ថខ2ួនកនុងចំែណកមិនែមនខ2ួន, យល់ថលãកនុង

ចំែណកមិនលã។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.125
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ទដិx ិ ៣ យ៉ង ែដលមនេទសេJចäន

១.អកិរយិទដិ; ិ យល់ថករេធeីមិនជអំេពី (បដិេសធកមម គឺបប និងបុណយបនដល់ សសuតទិដäិ ៤)។
២.អេហតុកទដិ; ិ យល់ថអeី Gៗគប់យ៉ងមិនមនេហតុ (បដិេសធេហតុ បនដល់ អធិចចសមុបបននទិដäិ ២)។
៣.នតថិកទដិ; ិ យល់ថផលបុណយ និងបបមិនមន (បដិេសធេហតុ និងផលបនដល់ ឧេចឆទទិដäិ ៧)។

៩បរ.ិ/ទំ.៥៣ , បដិចចសមុបបទន័យ .បសវ.ទំ.៤០

ធម៌ទងំ ៣ េនះេ•ថ និយតមិចឆ ទិដüិ ឬមិចឆតនិយតៈ គឺជទិដüិែដលមនសភពPCកក់ៃCក
ែលងនិងឲយផលពិតCបកដ មនេទសជងសងឃេភទ (បំែបកសងឃ) េហយីេqយទុកខកនុងអវចីីមú
នរក öប់មុឺនអនXរកបប េហយីមនសែមXងទុកកនុងqមញញផលសូCតសីលកខនធវគគ បិដកេលខ១៤ ។

បរម.៥/ទំ.១៧៩ 

និយតមិចឆ ទិដäិទងំ ៣ េនះ

- េសព (6Gស័យករយល់ខុស) េGចីនមនេទស (បប) េGចីន េធeីឱយេកីតកនុងេÄកន2រនរក ។

- េសពតិចមនេទសតិច េធeីឲយេកីតកនុងអបយភូមិ ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៦២១
ទិដäិទងំ ៣ េនះេGកយអស់ជីវតិេទនឹងេvយទុកខកនុងមßអវចីីមßនរក េÄហកុមពីនរក

ឧសuទនរកេGសចែតកមមែដលមនកមÑ ងំខÑ ងំ ឬេខ=យ។ អភិ.បសល.៥/ ទំ.២០

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន Bឡុង P.126



នតថិកទដិx ិ១០ យ៉ង

១. នតថិ ទិននំ ទនែដលបុគគលឱយេហយីមិនមនផល
២. នតថិ យដិüំ ករបូជធំមិនមនផល
៣. នតថិ ហុតំ ករបូជតូចមិនមនផល
៤. នតថិ សុកដទុកកKនំ កមម នំ ផលវបិេក ផលវបិករបស់កមមែដលបុគគលេធmីលà និងPCកក់មិនមន
៥. នតថិ អយ ំេ*េក េ*កេនះមិនមន
៦. នតថិ បេö េ*េក េ*កខងមុខមិនមន
៧. នតថិ ម- ម-មិនមនគុណ
៨. នតថិ បិ- បិ-មិនមនគុណ
៩. នតថិ ស-X  ឱបបតិក ពួកសតmជឱបបតិកកំេណីត (េកីតភi មធំភi ម ដូចពួកេទវ-ជេដីម) មិនមន
១០. នតថិ េ*េក សមណCពហមL សមមគគ- សមម បដិបនន  េយ ឥមញច  េ*កំ បរញច  េ*កំ សយ ំ

អភិញញ  សចឆិក-m  បេវេទនXីតិ ពួកសមណCពហមណ៍កនុងេ*ក CបCពឹតXលà CបតិបតXិCតDវ ែដលេធmីឱយជក់នូវ
េ*កេនះ និងេ*កខងមុខ េKយCបជញ ដ៏ឧតXមេKយខiួនឯង េហយីសែមXងបនមិនមន។   

ប

ិ

.៨៣./ទំ.២៥៥  ន
ិ

ងអដ#.សទធបបកស
ិ

ន

ី

     ទុត
ិ

យភគទំព័រ ៤២

មិចឆ ទិដüិទងំ ១០ េនះ េCកយអស់ជីវតិេទ រែមងេqយទុកខកនុងមúតបននរក ឬេវតXរណីឧស`ទនរក។
បរ.ិ៥ អសជ /ទំ.១៩

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.127



សភពជនយិតមចិឆ ទដិâ ិ

ករេឃញីខុសរបស់គlចរយទងំ ៣ េនះជនិយតមិចឆ ទិដçិ គឺជករេឃញី

ខុស ែដលមនសភពបញជូ នផលកនុងនិរយភូមិយ៉ងពិត+បកដ កនុងលំÜប់ៃនចុតិ
េÜយគម នអÖីùùងំ េ+ពះករេឃញីខុសរបស់េEកទងំ ៣ េនះ មមំនួៃ+កេពក សូមបី
+ពះពុទធអងគបនទូនម នេÜយវធិីេផRងៗ េដីមបឱីយេចញចកករេឃញីខុសេនះ ក៏មិន

សេ+មច។

ចំេពះពួកកូនសិសRរបស់គlចរយទងំ ៣ េនះវញិ ដំបូងេឡយីករេឃញី

ខុសក៏េកីតេឡងីមនកម2 ងំតិច ដូេចនះ េទីបមិនសេ+មចជនិយតមិចឆ ទិដçិ។ កនុងេវE

េ+កយមកមនករKÖ ធយយពិចរlអតថន័យ កនុងពកយេ+បZន+បេâរបស់yចរយ

េរ°យៗ ដូចជអនកចេ+មីនកមមÜç ន ក៏េកីតករេពញចិត(កនុងពកយេ+បZន+បេâេនះ។
បរម.៥/ទំ.១៧៨

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.128



េត5នយិតមចិឆ ទដិâបុិគគល 
\ចមនឱកសនងឹសេ<មចធមប៌នែដរេទ?

បុគគលែដលកន់យកនិយតមិចឆ ទិដçិេនះ េបីមិនដកករយល់េឃញីខុសរបស់

ខ2ួនេចញេទ កុំថេឡយីដល់េទសេ+មចជ+ពះអរយិបុគគល សូមបែីតឱកសK2 ប់ចកពី

េEកេនះេហយី មិនងយនឹងមនឱកសបនេកីតជមនុសRផង ប៉ុែន(េបីបុគគលេនះ

បនដកករយល់េឃញីខុសេចញបនេហយី ងកមកចេ+មីនវបិសRន ក៏រែមងមន

ឱកសនឹងសេ+មចជ+ពះអរយិបុគគលបន និងកលK2 ប់អំពីេEកេនះេហយី ក៏នឹង

មនឱកសបនេកីតជមនុសR ឬជេទវpេ+សចែតេលីកមមរបស់ខ2ួន។ បរមជ.៥.(២)/ទំ.១៨០

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន Bឡុង P.129



P.
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មចិឆ ទដិâេិទសធងន់ជងអនន;រយិកមម
បនជេEកេពលថ មិចឆ ទិដçិមនេទសធងន់ជងអនន(រយិកមម េ+ពះ+ពះពុទធ

+pស់ថ "មន លភិកខុទងំöយតថគតរពំឹងេមីលមិនេឃញីធម៌ដៃទ សូមបែីតធម៌មួយ
ែដលមនេទសធំយ៉ងេនះ ដូចមិចឆ ទិដçិេនះេឡយីភិកខុទងំöយ។ មន លភិកខុ
ទងំöយ េទសទងំöយមនែតមិចឆ ទិដçិ ជេទសៃ+កែលង”។ បិ.៤០/ទំ.៧៦

អនន(រយិកមម ៥ +បករេនះ ជគរុកមម មនេទសេ+ចីនផង មនេទសធងន់ផង ក៏
េនមនកំណត់ថ កន2ងេទបនប៉ុេណÄះនឹងផុតទុកខ នឹងអស់កមម ឯមិចឆ ទិដçិេនះ មិន
មនកំណត់ទីបំផុតៃនទុកខេឡយី។ សងឃេភទកមមមបិ និរេយ កបបដçិតិកេមវ សងឃេភទ
េនះ សែម(ងថ េទសធងន់ជងអនន(រយិកមមទងំ ៤ +បករ ក៏មនកំណត់ធ2 ក់នរក+តឹម
ែតកបបវនិសៗ កនុងកលlអស់បប អស់េទសៃនសងឃេភទកនុងកលេនះ ឯមិចឆ
ទិដçិេនះ មិនមនកំណត់េឡយី បុគគលែដល+បកបេÜយមិចឆ ទិដçិេនះ មិនyចេទ
េកីតជមនុសR ឬសុគតិសួគ៌បនេទ មនែតវលិេកីត វលិK2 ប់ េKយទុកខយ៉ងេ+ចីន
កនុងអបយទងំ ៤ មិនមនកំណត់ទីបំផុតៃនទុកខ ជករកត់ផ( ច់នូវសុគតិភព មិន
yចេទកន់សុគតិភពបនេឡយី េពលថÖីដល់មគគ ផល និង+ពះនិពÖ នេទេនះ។
-រតថ.២/ទំ.៤៧

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន Bឡុង P.130
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មចិឆ ទដិâេិទសធងន់ជងអនន;រយិកមម (តចប់)

េបីមិនលះបង់នូវទិដçិដùបl បុគគលេនះ េ+បZបដូចជសសរេគល ឬដងគត់

កនុងសងVរវដ( មិនមនៃថងនឹងផុតទុកខេឡយី េយ តសR េKតពÖំ មញញន(ិ េត

វបិបដិបេទន(ិ បុគគលែដលេជ°ពកយបុគគលែដល+បកបេÜយមិចឆ ទិដçិេនះ បុគគលែដល

ជមិចឆ ទិដçិេនះ នឹងនឱំយអនកបដិបត(ិpមលទធិេនះ វនិសដល់នូវេសចក(ីលំបក មិន

yចរចួខ2ួនបនឆង យអំពីKថ នសួគ៌ ឆង យអំពីមគគផលផងែដរ។ 4រតថ.២/ទំ.៤៨

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.131



ទដិx ិ៎គត + វបិបយុត) ំ
- ទដិxគិត ែ+បថ ករយល់ខុស បនដល់មិចឆ ទិដçិ។

-វបិបយុត) ំ ែ+បថ មិន+បកបេÜយ ឬ+បសចក។

ដូចេនះ ទដិxគិតវបិបយុត) ំ (ចិត() មិន+បកបេÜយទិដçិ (បនដល់

មនេចតសិក) ។

ដូចេម(ចែដលេØថ មនះ? មនះមនប៉ុនម នយ៉ង? អÖីខ2ះ? សិកVកនុង

ទំព័រខងមុខ។

៤. សិកCអពំពីកយថ ទដិâគិតវបិបយុត; ំ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.132
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េហតុែដលនឲំយេក5ត ទដិâគិតវបិបយុត; កនmងេlភៈ ៥ យ៉ង

១.អទដិxជិឈសយ( ជអនកមិនមនករយល់ខុសជអធយ+ស័យ

២.ទដិxវិបិបននបុគគលអេសវន(ជអនកមិនេសពគប់បុគគលែដលវបិត(ិេ+ពះទិដçិ
៣.សទធមមសមម%ខ( ជអនកមនមុខេឆព ះេទរក+ពះសទធមម

៤.មចិឆ វតិកក ពហុល( ជអនកមិនេ+ចីនេទេÜយមិចឆ វតិកកៈ

៥. េយនេិ.ឧមម%ជជន ំ ជអនកមនករពិចរlេÜយឧបយៃន+បជញ ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៥៦

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.133
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អនកសិកCចង់ដឹងលមUិតអំពីមនះទងំdយ ចូរេទេមីល
េស\វេភសិកC*ពះអភិធមមថន ក់ដំបូងភគ ២

“បបញចធម”៌

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.134
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មនះ (េចតសិក)

មនះ មនវចនតថៈថ េសេយយហមសម ីតិ sទនិ មញញ តតិី = មេន

េឈម ះថ មនះ េ+ពះអតថថ សមគ ល់ខ2ួន េÜយលកខណៈ មនជេដីមថ េយងីជអនក

+បេសីរជងេគដូេចនះ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣០១អភិ.សងគ.ភគ១ភ.អដ.ទំ.១៧៥

បិដក: មនះ ករ+បកន់ ភពជអនក+បកន់ ករ+កអឺត+កេyង ករតេមកីង ករ

+បកន់ឫកខពស់ដូចទង់ជ័យ ករផគងេឡងី ភពៃនចិត(+បថន ដូចជទង់l មន

សភពយ៉ងេនះ េនះេEកេØថមនះ ។ បិ.៦៤/ទំ.១៥០

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន Bឡុង P.135

េយ ករុ'(ន
អី,ន់,. ញ់0ង
!

េធ34េម៉ច 
េប4ករុ'ខ3ះបុណ<
មិនដូចេ@ក(A ស់

!
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លកខzទចិតុកកៈរបស់មនះ

១.ឧននតិលកខេC មនករេលីកខ5ួន (អួតខ5ួន)ជលកខណៈ
២.សមបគគហរេ8 មនករេលីកតេមកីង (សរេសីរ)ជកិចច
៣. េកតុកមយkបចច]បប_̀េន មនេសចកÇី!តÉវករដូចជទង់ ជផល
៤.ទដិ`វិបិបយុតAេmភបទ_̀េន មនេ,ភៈមិន!បកបេ{យទិដÑិ ជេហតុ

ជិត។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣០២

មុខ$ស់

'ងករុ+

េទ.ត !

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.136
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មនះ ២ យ៉ង

១.អយថវមនះ មនះែដលសមគ ល់មិន+តåវpមេសចក(ីពិតរបស់ខ2ួន

និងជមនះ ែដល+ពះេKpបននលះ

២.យថវមនះ មនះែដលសមគ ល់pមេសចក(ីពិតរបស់ខ2ួននិងជ

មនះ ែដល+ពះអរហន(លះ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣០១

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.137
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មនះ ២ យ៉ង (ត)

ក.មនះ ែដល+ពះេKpបននលះ េØថអយថវមនះមនះ

ែដលសមគ ល់មិន+តåវpមេសចក(ីពិតរបស់ខ2ួនមន ៦ គឺ៖

១.លãជងេគ សំគល់ខ2ួនថ េសមីេគ

២.លãជងេគ សំគល់ខ2ួនថ ទបជងេគ

៣. េសមីេគ សំគល់ខ2ួនថ លãជងេគ

៤. េសមីេគ សំគល់ខ2ួនថ ទបជងេគ

៥.ទបជងេគ សំគល់ខ2ួនថ លãជងេគ

៦.ទបជងេគ សំគល់ខ2ួនថ េសមីេគ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣០១

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.138
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មនះ ២ យ៉ង (តចប់)

ខ. មនះ ែដល+ពះអរហន(លះេØថ យថវមនះ មនះែដលសមគ ល់ 

pមេសចក(ីពិតរបស់ខ2ួន មន ៣ គឺ៖

១. លãជងេគ សំគល់ថ លãជងេគ           

២. េសមីេគ សំគល់ថ េសមីេគ

៣. ទបជងេគ សំគល់ថ ទបជងេគ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣០១

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.139
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េហតុែដលនឲំយេក5ត យថវមនះ 

១. y+ស័យ ជតិ មនជតិជកR+តជេដីម
២. y+ស័យ េគ+ត មនេគតមេគ+តជេដីម
៣. y+ស័យ +តកូល មន+តកូលធំជេដីម
៤.y+ស័យ រូបùង មនរូបស+មស់ជេដីម
៥. y+ស័យ +ទពយ មន+ទពយសមបត(ិេ+ចីនជេដីម
៦. y+ស័យ ភពជធំ មនអំlចជេដីម
៧. y+ស័យ នទីករងរ មនតួនទីlមួយជេដីម
៨. y+ស័យ សិលបៈ មនចំេណះដឹងេ+ចីនជេដីម
៩. y+ស័យ ករសិកV េរZនសូ+តបនេ+ចីនជងជេដីម
១០. y+ស័យ បដិភណៈ ខ2ួនឆ2 តជេដីម។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣០១ ប

ិ

.៦៤/ទំ.១៥០

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.140
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<បេភទៃនមនះ ៦ យ៉ង

១. េឈម ះថ អតិមនះ េសចក(ីេមីលងយេÜយជតិជេដីម

២. េឈម ះថមនតិមនះ េសចក(ីេឆមីងកេ∑នទីង

៣. េឈម ះថ ឱមនះ ករ+បកន់ដ៏េថកទប

៤. េឈម ះថ អធិមនះ សមគ ល់ថសេ+មចធម៌វេិសស

៥. េឈម ះថ អសមិមនះ សមគ ល់ថមនអp(

៦. េឈម ះថ មិចឆ មនះ សមគ ល់ខុស។

៩បរ.ិ/ទំ.៣០២, អភិ.អ/ថ .១/ទំ.១៧៤

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.141



P.
142

សណួំរ: េតKអតិមនះ នងិអធមិនះ ខុសគន យ៉ងដូចេមSច?
ចេមTKយ:
-អតិមនះ គេឺលKកតេមកKងខTXនអពំ2ីតកូលមន2កជេដKម។
-អធមិនះ គេឺលKកតេមកKងខTXនអពំអីនក2ប2ពតឹSធម។៌

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.142



េហតុ ៦ យ៉ង ែដលនឲំយេក5តមនះ គកឺរតេមក 5ងខ&'ន

១. ជតិ+តកូល

២. +ទពយសមបត(ិ
៣. រូបសមបត(ិ
៤.ភពអង់yចករេចះដឹង

៥.យសស័ក(ិតំែណង

៦. បរ¶ិរ ។ មងគលកថភគទី២៣ ទំព័រ០៣

You Know 
I’m a rich 

man.

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.143
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វណèៈទងំ ៤

វណnៈ ែGបថ ពណ៌ សមបុរ ថន ក់វង@របស់មនុស@ ។ Fមលទធិរបស់GពហមញញLសន
បនបេងកីតទស@នៈៃនករែបងែចកជ៤ វណ§ៈ គឺ៖

១. Gពហមណៈ ឬ Gពហមណ៍ ជមនុស@ែដលេកីតេចញពីGពះឱសî (មត់) របស់Gពហម
មនតួនទីជអនកបេGង-ន ខងមន]វជិជ េវទេផ@ងៗ កំណត់យកករេស;•កសេម;•កបំពក់
ពណ៌ស។

២.ខត]ិយៈ ឬ ក@Gតិយ៍ ជេស]ចែដលបនេកីតេចញពីGពះព( (កំភួនៃដ) របស់
Gពហម មនតួនទីGគប់GគងGបេទសឬ°ជសមបត]ិ កំណត់យកេស;•កពក់ពណ៌Gកហម។

៣. េវស@ៈ ឬ ៃវសយៈ ជមនុស@ែដលេកីតេចញពីGពះឧរ (GទSង) របស់Gពហម មនតួនទី
ជអនកេធ$ីករបនទ ប់ពីេស]ច ឬករងរធមមF េ/យកំណត់យកករេស;•កពក់ពណ៌េលÖង។

៤. សូGទៈ ឬ សុទទៈ ជមនុស@ែដលេកីតេចញពីGពះបទ (េជីង) របស់Gពហម មនតួនទី
ខងសីុឈនួល ករងរេថកថយ ឬជអនកបេGមីេគ មនុស@Gបេភទេនះ GតSវបនេគចត់ទុកថ ជ
មនុស@ចw¶ ល (មនុស@ដុន/ប GកីGកេFកយ៉ក េGចីនែតសំុទន) េស;•កពក់ពណ៌េខម ។

វចន.ជ.ណ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.144



P.
145

ជតិ េគត] Gតកូល គឺសំេóេទេលីវណ§ៈទងំ ៤ Fមលំ/ប់ពីខពស់េទទប

ល.រ វណbៈ កេំណc ត តួនទី េសf gកពក់

១ Cពហមណៈ ឬCពហមណ៍ េកីតពីCពះឱសü គឺមត់ ជPចរយ ពណ៌ស

២ ខតXិយៈ ឬ ក`Cតិយៈ េកីតពីCពះពú គឺកំភួនៃដ ជេសXច ពណ៌Cកហម

៣ េវស`ៈ ឬ ៃវសយៈ េកីតពីCពះឧរ គឺCទDង ជអនកបនទ ប់ពី
េសXច ពណ៌េលáង

៤ សូCទៈ ឬ សុទទៈ េកីតពីCពះបទ គឺេជីង ជអនកបេCមី ពណ៌េខម

េUយvរមនករែបងែចកពណ៌សេមÑ®កបំពក់កនុងប�2 ជតិទងំ ៤ េនះេហយី េទីបបេងកីតជពកយថ វណÇៈ

ទងំ ៤ េUយសំេûេទេលី ជតិ េគត2 Gតកូល (កំេណីត ពូជពងu)។

វណ]ៈទងំ ៤
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លះតzê  េឈម ះថ លះមនះ

[១០៦]មន លភិកខុទងំöយតlà ៣ េនះ បុគគលគួរលះទងំមនះ ៣ បុគគល

ក៏+តåវលះែដរ។ តlà ៣ ែដលបុគគលគួរលះ េតីអÖីខ2ះ? គឺកមតlà ១ ភវតlà ១

វភិវតlà ១។ តlà ទងំ ៣ េនះ បុគគលគួរលះ។ មនះ ៣ េតីអÖីខ2ះ? គឺមនះ ១

ឱមនះ ១ អតិមនះ ១។ េនះមនះ ៣ យ៉ង។ មន លភិកខុទងំöយកលlតlà

ទងំ ៣ េនះ ភិកខុលះេហយី មនះទងំ ៣ េនះ ក៏េឈម ះថ ភិកខុលះេហយីែដរ។ មន ល

ភិកខុទងំöយ េនះេទីបេØថ ភិកខុអនកបនកត់នូវតlà បនរEស់េចលនូវ

សេញញ ជនៈ េធÖីនូវទីបំផុតៃនទុកខ េ+ពះ+pស់ដឹងនូវមនះេÜយ+បៃព។ ប

ិ

.៤៦/ទំ.៣២៥

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន Bឡុង P.146
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មនិលះបង់មនះ មនិសេJមចអរហត)

[៧៦] មន លភិកខុទងំöយ បុគគលមិនលះបង់ធម៌ ៦ យ៉ង ជអនកមិនគួរេធÖីឲយ
ជក់ចបស់ នូវអរហត(។ ធម៌ ៦ យ៉ង េតីអÖីខ2ះ?

១-មនំ េសចក(ី+បកន់ េÜយyងជតិជេដីម
២- ឱមនំ េសចក(ី+បកន់ថ អញេថកទប
៣- អតិមនំ េសចក(ី+បកន់ថ ខពង់ខពស់
៤- អធិមនំ េសចក(ី+បកន់ថ េលីសលុប
៥- ថមភំ រងឹតãឹង
៦- អតិនិបតំ េសចក(ី+បកន់ថ អញេថកថយជងេគ។

មន លភិកខុទងំöយ បុគគលមិនលះបង់ធម៌ទងំ ៦ យ៉ងេនះឯង ជអនកមិនគួរ
េដីមបេីធÖីឲយជក់ចបស់ នូវអរហត(េទ។ បិ៤៦/ទំ.៣០០,អដ7.អរហត0សូ#តទី២ /ទំ.២២៥
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មកេ*យចេ<ម5ន<បេយជន៍ មនិែមនចេ<ម5នមនះេទ

នមន Jំពហមណ.ធុ អតថិ កសfីធ Jពហមណ

េយនអេតថនsគញឆិ តេមវមនុJពូហេយតិ។

មន ល+ពហមណ៍ មនះរបស់បុគគលlកនុងេEកេនះមន ល+ពហមណ៍មនះ
េនះ មិន+បៃពេទ បុគគលមកេហយីេÜយ+បេយជន៍l បុគគល+តåវចេ+មីននូវ

+បេយជន៍េនះឯង។
បិ.៣០/ទំ.១៣0មនតថទធសូ#ត

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.148
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តzê  ទដិâ ិមនះ គជឺ បបញច ធម៌

បបញច ធម៌ = ធម៌ជេ+គ°ងេធÖីឱយដំេណីរសតÖែដល+pច់រងគ ត់េទកនុងវដ(សងVរ

យតឺយូរេØថបបញចធម៌ សំេâយកកិេលសទងំ៣ គឺតlà ទិដçិ មនះ ។ អដ7.១៦/ទំ.៤១

១. តlà ករ+បថន

២.មនះ េសចក(ី+បកន់ ឬដំេណីររងឹតãឹង

៣. ទិដçិ ករយល់ខុស

ធម៌ទងំ ៣ េនះ េØថyចរយតlà yចរយទិដç yចរយមន ។

ពកយថ yចរយ គឺជអនកបេ+ងZន គឺេ+បZបបននឹងកិេលសេនះបេ+ងZនឲយជប់

កនុងភព។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.149
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សុភសិតែខមរកន7ងន័យ:ពះធម៌

ចង់េចះ ឱយសមC ប់Eចរយ 
ចង់បនែផCផក  ឱយយកេភCីងដុតគល់ ។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.150
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ដេំzះ<Ñយទ១ី

ចង់េចះ ឱយសមr ប់Vចរយ

- ពកយថ ចង់េចះ គឺចង់ឲយមនករយល់+តåវ េពល គឺសមម ទិដçិ អងគធម៌បនដល់

បញញ េចតសិក។

-ពកយថ សម2 ប់ គឺេពលដល់ករ+បXរបង់នូវកិេលស ៣ យ៉ង េ+បZបបីដូចyចរយ

េÜយអរយិមគគ។

- ពកយថ yចរយ = បនដល់ yចរយទងំ ៣ ែដលដឹកនេំយងីឱយ+ប+ពឹត(នូវអំេពី
េផRងៗ។yចរយទងំ ៣ េនះគឺ៖

១.yចរយតណà គឺ តlà បនដល់ករជប់ជំពក់

២.yចរយទិដç គឺ ទិដçិ បនដល់ករយល់ខុស

៣.yចរយមន គឺ មនះ បនដល់ករេលីកតេមកីងខ2ួន ឬភពរងឹតãឹង

ទងំöយែដលសមបយុត((+បកប)ជមួយេEភៈ ។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.151
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ដេំzះ<Ñយទ២ី

ចង់បនែផëផក  Jតូវយកេភëäងដុតគល់
-ពកយថ ចង់បនែផ2ផក គឺបនផល េពលគឺអរយិផលកនុងករ+pស់ដឹងេដីមបរីចួចកទុកខ។

-ពកយថ +តåវយកេភ2ីងដុត គឺេភ2ីង បនដល់បញញ ែដលចូលេទកមច ត់បង់នូវកិេលសកនុង

សន( នរបស់ខ2ួន េÜយករពយយម។

-ពកយថ គល់ បនដល់បញសគល់ ៣ យ៉ងែដលេយងីេØថកិេលសមូលឬអកុសល

មូល ែតងចក់បញសេដក+pកំនុងសន( នរបស់សតÖទងំöយ េហយីញុងំអកុសលចិត(

១២ ឱយេកីត អកុសលមូល៣ េនះគឺ ៖

១. េEភមូល អងគធម៌បនដល់ េEភេចតសិក

២. េទសមូល អងគធម៌បនដល់ េទសេចតសិក

៣. េមហមូល អងគធម៌បនដល់ េមហេចតសិក។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.152
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<ពះពុទធដកី

បុគគលl +បកបេរ°យៗ នូវបបញចធម៌ េ+តកអរកនុងបបញចធម៌ ដូចជ+មឹគ

បុគគលេនះ េឈម ះថ េវZរនូវ+ពះនិពÖ ន ជទីេកRមចកេយគៈដ៏+បេសីរ។

លុះែតបុគគលl លះបង់នូវបបញចធម៌ េ+តកអរកនុង+ពះនិពÖ ន ែដលមិនមន

បបញចធម៌ បុគគលេនះ េឈម ះថ ញុងំ+ពះនិពÖ ន ជទីេកRមចកេយគៈដ៏+បេសីរ ឲយ

សេ+មចបន។ បិ.៤៦/ទំ.៣២

កលបុគគលបូជ ដល់បូជរហបុគគល គឺ+ពះពុទធ ឬKវក័របស់+ពះពុទធ ែដល

កន2ងផុតបបញចធម៌ ែដលកន2ងផុតេសចក(ីេKក និងខRកឹខRួល ឬករបូជ ដល់

បូជរហបុគគលទងំេនះ ែដល+បកបេÜយpទិគុណ េEកមិនមនភ័យអំពីទីl

សូមបនីិពÖ នេទេហយី បុគគលlមួយ មិនyចùប់បុណយថ បុណយេនះមន+បមណ

ប៉ុេណÄះបនេឡយី។ បិ.៥២/ទំ.៦២

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន Bឡុង P.153



សងខ េEតតិី សងខ E រសីភវៈឯwរែមងេធ$ី សភវៈេនះឯងេឈម ះថ សងខ រ។
ភ4ដីក,ទំ.៥៤ 

សងខ រ គឺ សភវៈែដលFក់ែតង (GកេវនីGកេតីន) ែដលេកីតេឡងីមុន។
សងខ រ មន ២ យ៉ងគឺ៖

១. បេយគ េសចក]ីពយយមFមផ;ូវកយ (កយបេយគ) និងផ;ូវqច
(វចីបេយគ) ែដលបុគគលដៃទេធ$ីេ/យន័យថ េ|កចូរេធ$ីកមមេនះ េ/យករបងគ ប់
បបួល ឬេធ$ីឲយែGកងរï។

២. ឧបយ មនេGចីនយ៉ង េ/យន័យជេដីមថ បុគគលដៃទGបប់ឧបយេនះៗ
េដីមបឲីយេធ$ីកមមេ/យGបសចកករបងគ ប់ជេដីម ïចជករចងPុលេទសៃនករមិនេធ$ី
និងïនិសង@ៃនករេធ$ី មនករFងំកតិកទុក ឬ/ក់ïជញ ឬïចេកីតអំពីបុគគលរលឹក
ពិចរwរកេហតុផលេ/យខ;ួនឯង។ អភិ.ប៉សល.ភគ១. ទំ.៣៥

ពកយថ ឧបយកនុងទីេនះ សំេóយកេហតុ មនន័យថ េហតុៃនករេកីតៃន
ចិត]។ អភិ.ភ4ដីក ទំ.៥៤

៥. សិកCអពំពីកយថ សងខ រ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.154



ឧបយ េនះឯង គឺជមេនបេយគរបស់ខ2ួនែដលពិចរlនូវគុណ និង

េទសែដលនឹងyចេកីតេឡងី េ+ពះកិរយិមិន+ប+ពឹត(នូវកិចចេនះៗ និងជ

កយបេយគ និងវចីបេយគ ែដលដឹកនំ ឬបបួលពីសំlក់មpបិp

+គåyចរយទងំöយ េÜយកយ និងេÜយ¶ច។

េ+ពះេហតុដូេចន ះ ចូរចថំ ពកយថ សងខ រ គឺសំេâដល់កយបេយគ

វចីបេយគ និងមេនបេយគរបស់ខ2ួន និងកយបេយគ វចីបេយគ របស់មp

បិpជេដីម េទីបចិត(េនះែចកជ ២ គឺ៖

១. អសងខ រកិ ែ+បថ មិនមនអនកlបបួលដឹកន។ំ

២.សសងខ រកិ ែ+បថ មនអនកដៃទបបួលដឹកន។ំ អភិ.ភ4ដីក/ទំ.៥៤

ពកយថសងខ រ (តចប់)

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.155



១. បេយគ េសចក2ីពយយម

(បេយគរបស់អនកដៃទ)

២. ឧបយ  េហតុជេGគÉង
ចូលេទដល់

(បេយគរបស់ខÑួនឯង 
និងអនកដៃទ)

១. កយបេយគ

២. វចីបេយគ

១. កយបេយគ

សរុបជបេយគមន ៣ គឺ ២. វចបីេយគ

៣.មេនបេយគ

សងខ រ ២  ឬ ៣

១. កយបេយគ

២. វចីបេយគ

៣. មេនបេយគ

សងខ រ ២ បនដល់                                                   សងខ រ ៣ បនដល់

- អសងខ រកិៈ  មន បេយគ ៣ គឺកយបេយគ វចីបេយគ និងមេនបេយគ។

-សសងខ រកិៈ មន បេយគ ៣ គឺកយបេយគ វចីបេយគ និងមេនបេយគ។ អភិ.ភ4ដីក/ទំ.៥៤

(កនុងេមេរMន អសងខ រកិៈ និងសសងខ រកិៈេនះ ខញុ ំនឹងមនពនយល់ពិv2 រកនុងេមេរMនមßកុសលចិត2 ៨ ដួង)។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.156



១. េតីេពលេឃញីេគöយលក់អី¶៉ន់កនុងអនöញ េហយីចង់ចូល

េទេមីលទំនិញេផRងៗ េតីកនុងខណៈេនះ ជអសងខ រកិៈ ឬជសសងខ រកិៈ?

២. េតីកនុងេពលេគែណនពំីផលិតផលរបស់េគ េដីមបទីក់ទញេយងី

ឱយទិញ េហយីេយងីចង់ទិញែដរ េតីខណៈចិត(េនះ ជ អសងខ រកិៈ ឬជ

សសងខ រកិៈ?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.157



P.
158

េហតុែដលនឲំយេក5ត អសងខ រកិ ៦ យ៉ង

១. អសងខ រកិកមមជជនតិបដសិនធកិ( ជអនកបដិសនធិេÜយកមមែដលជអសងខ រកិ 

២. កលëកយចិត)( ជអនកមនកយ និងចិត(រងឹបុឹងមមំួន

៣. ខន)ពិហុល( ជអនកេ+ចីនេÜយេសចក(ីអត់ធន់

៤. កត)ពmកេមមសុ ទwិx នសិសំ( ជអនកេឃញី+បេយជន៍កនុងករងរែដលគបបេីធÖី

៥. កេមមសុ ចិណìវសិ( ជអនកជំនញកនុងករងរទងំöយ 

៦. ឧតុេភជនទសិបបយ+េភ បនេសចក(ីសបបយចិត(កនុងឧតុ និងេភជនជ 

េដីម។ ៩បរ.ិ/ទំ.៥៧

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.158



P.
159

េហតុែដលនឲំយេក5ត សសងខ រកិ  ៦ យ៉ង

១. សសងខ រកិកមមជជនតិបដសិនធកិ( ជអនកបដិសនធិេÜយកមមែដលជសសងខ រកិ 

២. អកលëកយចិត)( ជអនកមនកយ និងចិត(មិនរងឹបុឹង មិនមមំួន

៣. អខន)ពិហុល( ជអនកេ+ចីនេÜយេសចក(ីមិនអត់ធន់

៤. អកត)ពmកេមមសុ ទwិx នសិសំ( ជអនកមិនេឃញី+បេយជន៍ កនុងករងរែដល 

គបបេីធÖី

៥. កេមមសុ អចិណìវសិ( មិនជំនញកនុងករងរទងំöយ 

៦. ឧតុេភជនទ ិអសបបយ+េភ មិនបនេសចក(ីសបបយចិត(កនុងឧតុ និង

េភជនជេដីម។ ៩បរ.ិ/ទំ.៥៩

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.159



សណួំរទក់ទងនងឹសងខ រ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.160



េរ°ង.ក. បុរសទី១ េ+បីបុរសទី២ ឱយសម2 ប់បុរសទី៣ េÜយករÜក់yជញ េទ

េលីបុរសទី២ ថ េបីមិនសម2 ប់បុរសទី៣េទ បុរសទី១ នឹងសម2 ប់បុរសទី២ េចល។

បុរសទី២ ក៏បនគិតពិចរl ខ2 ចខ2ួន+តåវទណ≥ កមមេនះ េហយីក៏+ពមសម2 ប់pម

ករបញជ របស់បុរសទី១ រចួក៏ញុងំគំនុំឱយេកីតេឡងី។

ែតេនេពលេទសម2 ប់ +Kប់ែតចិត(yណិតេកីតេឡងីចំេពះបុរសទី៣ ែដល

កំពុងេមីលែថ+បពនធមនៃផទេពះ េហយីពិចរlដល់ពកយរបស់ឪពុកខ2ួន+បប់ថ

េបីកូនបំែបកបំបក់ឬសម2 ប់អនកដៃទ កូននឹងធ2 ក់នរកធងន់lស់ េគនឹងចងេពZរ

កូនដល់ជតិេ+កយ។ បុរសទី២ េនះ ក៏មិនសម2 ប់វញិ។ +Kប់ែតបុរស ទី៣

េឃញីបុរសទី២ េអីតឡមឺៗែកបរេនះក៏េចទថជេចរ រហូតដល់¶យតប់គន ។ រេំពច

េនះ បុរសទី២ ក៏សម2 ប់បុរសទី៣ េនះបនសេ+មចែមន។

ចូរែវកែញកេសចក(ីទក់ទងនឹងអសងខ រកិ និងសសងខ រកិកនុងKច់េរ°ងេនះ។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.161



សណួំរកនmងÑច់េរ^ង ក
១- េតីបុរសទី១ ែដលេCបី និងKក់Pជញ េទេលីបុរសទី២ េនះជអសងខ រកិ ឬសសងខ រកិ
CបកបេKយបេយគប៉ុនម ន? អmីខiះ?

២- េតីបុរសទី២ ែដលទទលួCពមថសមi បេ់នះ ជសងខ រកិ ឬអសងខ រកិ? CបកបេKយបេយគ
ប៉ុនម ន? អmីខiះ?

៣- បុរសទី២ ញុងំគំនុំឱយេកីតេឡងី េតីPចចូលកនុងPឃតវតថុទីប៉ុនម នខiះ?
៤- េតីខណៈចិតXPណិតេកីតេឡងីចំេពះបុរសទី៣ ែដលកំពុងេមីលែថCបពនធមនៃផទេពះ ជចិតX
កុសល ឬអកុសល?

៥- បុរសទី២ ពិចរLដល់ករទូនម នរបស់ឪពុកថមិនឱយសមi ប់មនុស` ខi ចធi ក់នរក, េតីជ
អសងខ រកិ ឬ សសងខ រកិ? េតីករពិចរLេនះ ជឧបយែដរេទ? បនដល់បេយគអmី?

៦- បុរសទី៣ េចទបុរសទី២ េKយកំហងឹថជេចរ, េតីបុរសទី ៣ េនះជអសងខ រកិ ឬសសងខ រកិ?

៧- កនុងខណៈេពលែដលេគេចទ េហយីខiួនក៏ខឹង, េតីជអសងខ រកិ ឬជសសងខ រកិ?

៨- ខណៈេពលែដលបុរសទី២ េនះបនសមi ប់បុរសទី៣ បនសេCមច េCពះែតõយតប់េឈi ះ
Cបែកកគន , េតីជសសងខ រកិ ឬជអសងខ រកិ?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.162



សណួំរទក់ទងនងឹេlភមូលចិត;

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.163



េរ°ង.ខ. ∑ស(ីមន ក់+តåវបន+គåទយថមនេ+គះចៃ+ង ទល់ែតេទរកេEកចក់

ទឹក៧វត( សូ+តមន(េលីកùសី េទីបផុតេ+គះចៃ+ង គត់ក៏េធÖីpម+គប់យ៉ងេÜយេពញ

ចិត(។ េហយីបពÖជិតទងំេនះ ក៏សូ+តមន(េដីមបេីដញចៃ+ង និងេØសិរសួីស(ី េÜយ

ករេ+បះ+ពំទឹកមន(ឱយ។

សំណួរសួរថ៖

១- ∑ស(ីមន ក់េនះេជ°pមពកយរបស់+គåទយ និងេធÖីpម េតីសថិតេនកនុងដួងទីប៉ុនម ន?

២- េតីពិធីសូ+តមន(កត់េ+គះេលីកùសីេនះ ចត់ជពិធីញុងំកុសលឱយេកីតែដរេទ?

េ+ពះេហតុអÖី?!

៣- េតី+គåទយេនះ សថិតកនុងចិត(ជកុសលែដរេទ? េហយីកនុងដួងទីប៉ុនម ន?

៤- េតីបពÖជិតែដលសូ+តមន(រេំÜះចៃ+ងេនះ សថិតកនុងដួងៃនចិត(lខ2ះ?

៥- សរុបេសចក(ីមក េតីនរlមួយែដលជបុគគលសមម ទិដçិ (យល់+តåវ)? េ+ពះ

េហតុអÖី?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.164



P.
165

េទសៃនេlភមូលចិត; ២ យ៉ង

េទសកនុងបចចុបបនន “សម័យl ពួកមនុសRមនសន( នេ+ចីនេÜយេEភៈ

សម័យេនះ រែមងេកីតទុពភិកខន(ùយ គឺអន(ùយែដលេកីតអំពីករ+ក អត់បយ (អងករ

េឡងីៃថ2) ជេហតុឱយេកីតេសចក(ីេ+សកឃ2 នចូលមក+គបសងកត់ រហូតដល់ដួលេដក

K2 ប់ជេ+ចីន ទុកខេផRងៗនឹង+បកដដល់មXជន េ+ចីនហួស+បមណ” េនះជផល

កនុងបចចុបបននែដលេកីតេÜយអំlចេEភមូលចិត( ។

េទសកនុងអនគត េយភុេយយន ហិ ស() តyï យ េបត)ិវសិយំ ឧបបជជ-
ន)ិ = សតÖទងំöយ េÜយេ+ចីន រែមងចូលដល់េបត(ិវស័ិយ (កំេណីតេ+បត) េ+ពះ

តlà (េEភមូលចិត()ជេហតុ ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៦២

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.165



P.
166

<ពះគថេពលអពំេីទសៃនេlភៈ

អនតថជនេន េ+េភ េ+េភចិត)បបេកបេន

ភយមន)រេ(ជត ំ ត ំជេននវពុជឈតិ ។

លុេទធ អតថ ំន ជនតិ លុេទធ ធមម ំន បសfតិ

អនធតម ំតទ េñតិ យំ េ+េភសហេតនរ ។ំ

េEភៈជកិេលសញុងំេសចក(ីវនិសឲយេកីត េEភៈជកិេលសញុងំចិត(ឲយ

កេ+មីក ភ័យេកីតេហយីខងកនុង ជនរែមងមិនយល់ចបស់នូវភ័យេនះេទ បុគគលអនក

េEភ រែមងមិនដឹងអតថ បុគគលអនកេEភ រែមងមិនេឃញីធម៌ េEភៈ+គបសងកតជ់ន

l េសចក(ីងងឹតឈងឹសូនយ (ៃនជនេនះ) ក៏រែមងមនកនុងកលេនះ។
បិ.៦៤/ទំ.២៧ , ៩បរ.ិ/ទំ.៤០

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.166



១. ជតិ ជអកុសលជតិ

២. ភូមិ ជកមវចរភូមិ (េកីតបន ៣០ ភូមិ េវÅរអសញញីសតP គឺរូបSពហមែដលបដិសនធិមនែតរូប គម នចិត=)
៣. េវទន ជេÄមនសçេវទន ៤ ឧេបកខ េវទន៤
៤. េហតុ ជនេហតុ (មិនែមនជតួេហតុ) និងជទPិេហតុកចិត= (ចិត=SបកបេUយេហតុ ២ គឺេÖភេហតុ 

និងេមហេហតុ)
៥. សមបយុត; ជទិដdិគតសមបយុត= ៤ និងជទិដdិគតវបិបយុត= ៤
៦. សងខ រ ជអសងខ រកិ៤ និងជសសងខ រកិ៤
៧. េAភណ ជអេÄភណចិត= (ចិត=មិនលï)
៨. ឈន ជអកុសលឈនចិត= (សំេ)យកនីវរណៈ កនុងកមឆនទៈ)
៩. េGក ជេÖកិយចិត= (ចិត=ែដលមិនទន់ផុតឧបទន)
១០. កិចច ជចិត=េធPីជវនកិចច (កិចចេសពេÄយនូវCរមមណ៍)
១១. Kរមមណ៍ ជចិត=មនCរមមណ៍ ៦ (រូប សំេឡង កNិន រស េផដdពP ធមម រមមណ៍)
១២. ទO រ ជចិត=េកីតបនÑមទP រទងំ ៦ (ទP រែភនកជេដីម)
១៣. វតថQ េកីតSតង់ហទយវតថុ គឺេបះដូង (កនុងភូមិែដលមនខនធ ៥)
១៤. វញិញ ណធតុ ជមេនវញិញ ណធតុ (ធតុែដលដឹងចបស់នូវCរមមណ៍)។ ៩បរ.ិ/ទំ.៦១

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន Bឡុង P.167សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.167



សណួំរទក់ទងនងឹេមេរHនេlភមូលចិត;

១. េតីអកុសលចិត(មនន័យដូចេម(ច?

២. េតីអកុសលមនចិត(ប៉ុនម នដួង? អÖីខ2ះ?

៣. េតីអនកេរZនដល់ចិត(lេហយី កនុងអកុសលចិត(េនះ?

៤. េតីេហតុអÖីបនជេយងីសិកVអំពីេEភៈ កនុងអកុសលចិត(មុនេគ?

៥. េតីេEភមូលចិត( មនន័យថដូចេម(ច? េតីេEភមូលចិត(មនប៉ុនម នដួង?

៦. េតីេវវចនៈរបស់េEភៈ មនប៉ុនម ន? អÖីខ2ះ?

៧. េតីពកយថ លកខlទិចតុកកៈ មនន័យដូចេម(ច?

៨. េតីលកខlទិចតុកកៈរបស់េEភៈ មនអÖីខ2ះ? ចូរពនយល់ ។

៩. េតីពកយថ េហតុនឲំយេកីតេEភៈ មនប៉ុនម ន? អÖីខ2ះ?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.168



សណួំរទក់ទងនងឹេមេរHនេlភមូលចិត; (ត)

១០. េតីពកយថ េLមនស@សហគតំ មនន័យែបបw?

១១. េតីពកយថ ឧេបកខ សហគតំ មនន័យែបបw?

១២. េតីពកយថ ទិដîិគតសមបយុត]ំ មនន័យដូចេម]ច?

១៣. េតីពកយថ ទិដîិគតវបិបយុត]ំ មនន័យដូចេម]ច?

១៤. េតីចិត]ែដលGបកបេ/យមិចឆ ទិដîិ (ទិដîិគតសមបយុត]ំ) កនុងេ|ភៈ មនបុ៉នម នដួង?

ដួងwខ;ះ?
១៥. េតីចិត]ែដលGបកបេ/យមនះ (ទិដîិគតវបិបយុត]ំ) កនុងេ|ភៈ មនបុ៉នម នដួង?

ដួងwខ;ះ?
១៦. េតីេ|ភៈដួងទីបុ៉នម ន ែដលGបកបេ/យេLមនស@េវទន? មនបុ៉នម នដួង?

១៧. េតីេ|ភៈដួងទីបុ៉នម ន ែដលGបកបេ/យឧេបកខ េវទន? មនបុ៉នម នដួង?

១៨. Fងំពីេរ-នេ|ភៈមូលចិត]មក េតីខ;ួនឯងលះបនដួងwខ;ះេហយី? េGពះេហតុអ$ី?
១៩. េតីGពះេLFបននបុគគល លះេ|ភមូលចិត]បនបុ៉នម នដួង? ដួងwខ;ះ?
២០. េតីបុថុជជន លះេ|ភមូលចិត]ដួងwខ;ះ? េGពះេហតុអ$ី?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.169



សណួំរទក់ទងនងឹេមេរHនេlភមូលចិត; (តចប់)
២១. ចូរពនយល់ពកយថេÄភមូលចិត2? េហតុអeីេទីបចិត2េនះេឈម ះថ េÄភមូលចិត2?
២២. េតីចិត2ដួងទីបុ៉នម ន ែដលមនលកខណៈសបបយ រកីXយកនុង6រមមណ៍?
២៣. េតីចិត2ដួងទីបុ៉នម ន ែដលមនលកខណៈធមមTៗ មិនេvមនសu និងមិនេទមនសuកនុង6រមមណ៍?
២៤. កនុងខណៈេពលេមីលវេីដអូកំែបÑង េហីយេសីចកó កកó យ េតីចិត2េនះជចិត2អeី? េកីតកនុងដួង�ខÑះ?

ចូរសូGតមកផង !
២៥. េតីករេជÉេលីជំេនÉបន់Gសន់ចំេពះវតថុស័ក2សិទធ មនអនកTជេដីម យល់ថជេហតុនឱំយសេGមច

បំណង េតីជេÄភៈ ឬជមិចឆ ទិដäិ ឬជសមម ទិដäិ? េGពះេហតុអeី? ចូរពនយល់។
២៦. េតីករេធeីបុណយចង់បនមុខមត់ ចង់លបេីឈម ះ ជេÄភៈ ឬជកុសល?
២៧. កលមុនេពញចិត2នឹងរបស់េទីបែតទិញបនថមីៗ មុខញញឹមញែញម ែតេGកយមក របស់េនះក៏

ទុពeលភព(ចស់ អន់) ចិត2មិនលះបង់របស់េនះេចលេធeីហីៗ េតីចិត2េនះជេÄភៈែដរឬេទ? េGពះ
េហតុអeី? េបីជេÄភៈសថិតកនុងដួង�ខÑះ?

២៨.េនÉយ�យកនុងជីវតិជទុកខេពក េហីយខំេធeីបុណយGបថន េទេកីតជេទវT ឬជមនុសuសមបូរេUយសុខ

កនុងកមគុណ េតីចត់ជកុសលែដរេទ? េGពះេហតុអeី?
២៩. Tងំពីសិក=Gពះអភិធមមមក េតីអនកបនvគ ល់អeីជមិចឆ ទិដäិេហីយឬេន? ឧទហរណ៍១មកបញជ ក់

ផង។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.170



សណួំរទក់ទងនងឹេlភៈ ទដិâ ិមនះ
១. េតីលកខ�ទិចតុកកៈ មនន័យដូចេម2ច? មនបុ៉នម ន? អeីខÑះ?
២. េនេពលេទផ=រចង់ទិញរបស់ឆង ញ់យកេទGបេគនេÄក េតីជេÄភៈ ឬជកុសល?
៣. េនេពលដំ�លេរÉងសំេណីចឱយេគេសីច េហយីេគក៏េសីច េតីេយងីសថិតកនុងេÄភៈដួងទីបុ៉នម ន?
េគសថិតកនុងេÄភៈដួងទីបុ៉នម ន? ចុះេពលេគមិនេសីចេទ ែតេធeីធមមTៗ សថិតកនុង�ខÑះ?

៤. ខណៈេពលេជÉGគcរេំUះេGគះ ចិត2េនះជមនះ ឬជមិចឆ ទិដäិ កនុងេÄភមូលចិត2ដួង�ខÑះ?
៥. េនេពលេគនិយយបងó ប់ថេយងីមិនvó ត េហយីេយងីក៏អន់ចិត2 និងគិតថ ខÑួនអន់ជងេគ�ស់។

ជមនះ ឬជទិដäិ កនុងGបេភទ�? 6ចេកីតកនុងដួង�ខÑះៃនេÄភមូលចិត2?
៦. េរMនធម៌Gបកន់ថ Gគcរបស់ខÑួនលóជងGគcឯេទMត េតីខណៈចិត2េនះជេÄភៈដួង�ខÑះ?
៧. េហតុអeីបនជទិដäិ មិនេកីតជមួយនឹងមនះ?
៨. កនុងខណៈេពលឆÑុះកញច ក់េមីលរូបខÑួនឯង េហយីគិតថ អញvó ត�ស់ េតីជេÄភៈGបកបេUយ

ទិដäិឬមនះ?
៩. ចង់េចះ ចង់ដឹងកនុងធម៌ េGពះពិចរ�ថ ខÑួនមនអវជិជ េតីជេÄភៈ ឬជទិដäិ ឬជមនះ?
១០. កនុងេពលេគេមីលងយេយងី ែតេយងីGពមទទួលយកេUយេយនិេvមនសិករ និងបញញ េកីតេឡងី

ថជវបិករបស់កមម េតី6ចជមនះែដរឬេទ? េGពះេហតុអeី? ចុះអនកែដលេមីលងយេយងី េតីេគជ
មនុសuGបកបេUយចិត2ដូចេម2ចកនុងអកុសលមូល ដួង�ខÑះ?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.171



សណួំរទក់ទងនងឹេlភ ទដិâ ិមនះ (តចប់)
១១. េនេពលv2 យអeីមួយែដលបត់បង់ េតីជេÄភៈ ឬេទសៈ?
១២. េតីករអន់ចិត2 ជចិត2អeី? ចូរពនយល់ ។

១៣. ចូរពនយល់ពកយថ េអMនខម សTមន័យែដលចត់ជអកុសល និងជកុសល េហីយអងគធម៌ទងំ ៣ េនះ

បនដល់អeី?
១៤. ឧទហរណ៍ថមនបុរសមន ក់លួចGសçញ់†ស2ីមន ក់ែតមខ ង េហីយគត់ក៏េទvរភពេសនហ៍ដល់នង ែត

នងបដិេសធថមិន6ចផ2ល់ក2ីGសçញ់តបវញិេទ បុរសេនះក៏ខឹងខÑ ងំ�ស់។ ចូរែវកែញកខណៈចិត2

របស់អនកទងំ ២ ។

១៥. កមមវធីិមងគលករមនចងអំេបះGកហម េតី6ចចត់ជមិចឆ ទិដäិែដរេទ? េGពះេហតុអeី?
១៦. េនេពលេយីងGបឹងេរMនខÑ ងំ េGពះែតចង់បនរងe ន់េលខ១ េដីមបមុីខមត់របស់ខÑួន េតីជេÄភមូលចិត2

ដួង�ខÑះ?
១៧. អនកលក់ដូរមន ក់ ចង់កÑ យជអនកមនជងេគ េតីបុគគលេនះចត់កនុងេÄភៈដួងទី�ខÑះ?
១៨. េតីខណៈេពលXេំលងកម=ន2កនុងកមមវធីិអeីមួយ េតីចិត2�ែដលដឹកនឱំយសបបយ? កនុងដួងទីបុ៉នម ន?
១៩. េពលចិត2ខឹងេកីតេឡីង េតីជេvមនសuេវទន ឬជេទមសuេវទន? េvមនសuេវទន និងេទមនសu-
េវទន ែGបថដូចេម2ច?

២០. េពលGបេគនចង™ ន់េÄក េហីយេÄកមិនបនឆន់ ភÑ មេនះេយីងក៏អន់ចិត2 េតីខណៈចិត2េនះ ជចិត2

អeី? េហីយេពលេÄកឆន់ក៏សបបយចិត2ញញឹមញែញម េតីខណៈចិត2េនះជចិត2អeី? ចូរពនយល់។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.172



សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.173



- ទុដxមេន ត ំ g ឯតស>តិ = ទុមេន ចិត(ែដលy+កក់េឈម ះថ
ទុមនៈ ឬបុគគលេឈម ះថ ទុមនៈ (ចិត(y+កក់) េ+ពះអតថថ មនចិត(y+កក់។

- តសf ភេg = េទមនសfំ ភវៈៃនចិត(y+កក់េនះ េឈម ះថ
េទមនសR។

- sរមមេណ បដហិញញ តតិី = បដេិឃ េទេ. េទសៈ េឈម ះថ
បដិឃៈ េ+ពះអតថថ ថន ងំថន ក់នឹងyរមមណ៍ ។

- េទសមូលចិត) ជចិត(េកីតេឡងី េ+ពះមនេទសៈជេហតុ េសចក(ីមិន
េពញចិត(កនុងyរមមណ៍េផRងៗ េនះរែមងេកីតេឡងី េ+ពះេទសៈ ឬមនេទសៈជ
េដីមេហតុ េទសៈ ជអកុសលេចតសិកpក់ែតងចិត( ឱយេកីតករខឹងេ+កធ ករ
សãប់ ករខ2 ច ករតូចចិត( ករតក់ស2ុត និងករចេងãºតចងãល់ចិត(ជេដីម េ+ពះ
េទសៈ ជសភពេ+គត+គត។ ៩បរ.ិ/ទំ.៦៣-៦៤

ពកយថ េទសៈ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.174



ពកយថ េទសៈ បនដល់yឃត គំនុំ ករថន ងំថន ក់ ករyក់អន់ ករ

េ+កធ ករេ+កធខ2 ងំ ករកេ+មីក ករ+បទូស( ករ+បទូស(ខ2 ងំ ករេក( +កXយៃន

ចិត( េសចក(ីចេងãºតចងãល់ៃនចិត( េសចក(ី+បទូស(ៃនចិត( េសចក(ីេ+កធ yករៃន

េសចក(ីេ+កធ ភពៃនេសចក(ីេ+កធ េសចក(ី+បទូស( yករៃនេសចក(ី+បទូស( ភព

ៃនេសចក(ី+បទូស( េសចក(ីចេងãºតចងãល់ yករៃនេសចក(ីចេងãºតចងãល់ ភពៃន

េសចក(ីចេងãºតចងãល់ េសចក(ីខឹង ករថន ងំថន ក់ កច ករេពលពកយមិនពីេùះ ភព

ៃនចិត(មិនេ+តកអរ។ បិ.៦៨/ទំ.៣៥៤

ពកយថ េទសៈ កនmងសុត;ន;បដិក

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.175



P.
176

េទសមូលចិត; ២ ដួង
១. េទមនសfសហគត ំ      បដឃិសមបយុត) ំ អសងខ រកិ ំ

(េទសមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយេទមនសRេវទន
+បកបេÜយបដិឃៈ (ករថន ងំថន ក់) មិនមនករបបួលដឹកន។ំ
២. េទមនសfសហគត ំ    បដឃិសមបយុត) ំ  សសងខ រកិ ំ

(េទសមូលចិត()េកីតេឡងី +ពមេÜយេទមនសRេវទន

+បកបេÜយបដិឃៈ មនករបបួលដឹកន។ំ េមសូធយ#ពះអភិធមម/ទំ.៦

ឥមន ិេទmប ិបដឃិសមបយុត)ចិ() ន ិនម ចិត(ទងំ ២ េនះ េឈម ះថ 

បដិឃសមបយុត(ចិត( (ចិត(េនះេØថ បដិឃចិត(ខ2ះ េទសមូលចិត(ខ2ះ)។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.176

៩ បរ.ិ/ទំ.៦៣



P.
177

េទសមូលចិត; ២ ដួង
(សូធយជបលីេ*យសេងខប)

១.២. េទមនសfសហគត ំ បដឃិសមបយុត) ំ 
អសងខ រកិ,ំ សសងខ រកិ។ំ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.177



P.
178

ភពខុសគន រhង េទមនស\ នងិបដឃិៈ
េទមនសf គឺេសចក(ីទុកខផ2ូវចិត( បនដល់ េវទនេចតសិក (មនករេKយ

អនិÜç រមមណ៍ជលកខណៈ) ùប់បញចូ លកនុងេវទនខនធ។
បដឃិៈ គឺេសចក(ីថន ងំថន ក់ បនដល់ េទសេចតសិក (មនករកចជ

លកខណៈ) ùប់បញចូ លកនុងសងខ រកខនធ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៦៤

បដិឃ គឺសភវៈថន ងំថន ក់ មន ៣ គឺ៖
១. ថន ងំថន ក់សមបយុត(ធម៌ គឺេធÖីឱយសមបយុត(ធម៌ (ចិត(+បកបនឹងេចតសិក) េΩហមង

េក( +កXយ។
២. ថន ងំថន ក់ទីpងំ គឺ ហទយវតថុ គឺដុតេùលទីpងំ ែដលជហទយវតថុ េធÖីឱយអនកេ+កធ

មនមុខមិនKã ត។
៣. ថន ងំថន ក់yរមមណ៍ គឺទទួលyរមមណ៍េÜយភពមិនជទីេពញចិត(។ អភិ.បសល.១/ទំ.៤០

អនិ/î រមមណ៍ (ïរមមណ៍មិនជទីGបថន ) និងïឃតវតថុ៩ (េហតុៃនគំនំុ) ជេហតុៃន
េទមនស@ និងបដិឃៈ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៦៤

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.178



P.
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េទមនសÉ នងិបដឃិៈ បនដល់ខនធ ២

១. រូបកខនធ បនដល់ រូប ២៨ 

េទមនសR សេ∑ងគ ះចូលកនុង ២. េវទនខនធ   បនដល់ េវទនេចតសិក 

៣. សញញ ខនធ បនដល់ សញញ េចតសិក 

បដិឃៈ សេ∑ងគ ះចូលកនុង ៤. សងខ រកខនធ បនដល់ េចតសិក ៥០

៥. វញិញ ណកខនធ បនដល់ ចិត(៨៩ ឬ១២១

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.179



P.
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១. េត$េសចក(េីអ+នខម ស
ក៏ជេទសចិត(ែដរេទ? 

េ7ពះេហតុអ< ?ី
ឧទហរណ៍មយួផង !

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.180



P.
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េត2ករយជំេទសចិត)ែដរេទ? 
េ:ពះេហតុអ6?ី

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.181



P.
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<បេភទៃនេទសៈ កនmងអភិធមមបដិក

១.ចិត:ស]pឃេ[ ករគុំគួនៃនចិតX
២. បដឃិេ[              ករគុំគួនតប
៣. បដឃិ ំ                    េសចកXីថន ងំថន ក់
៤. បដវិេិTេធ ករខឹងតប
៥. េកេប ករខឹងញប់ញ័រ
៦.បេកេប                 ករេCកធខi ងំ
៧. សមបេកេប           ករេCកធញប់ញ័រ
៨. េទេi ករCបទូសX
៩.បេទេi ករCបទូសXតប
១០. សមបេទេi       ករCបទូសXCគប់យ៉ង
១១. ចិត:ស] ពយបតិ:   ករខូចចិតX
១២. មេនបេទេi    ករCបទូសXៃនចិតX
១៣. េកេធ                ករេCកធ

១៤. កុជឈន ករខឹង
១៥. កុជឈិតត ំ: ភពៃនចិតXខឹង
១៦. េទេi េសចកXីCបទូសX
១៧. ទូសន PករCបទូសX
១៨. ទូសិតត: ំ ភពៃនចិតXCបទូសX
១៩.ពយបតិ: េសចកXីវនិស
២០. ពយបជជន    Pករវនិស
២១. ពយបជជតិត: ំ  ភពៃនចិតXវនិស
២២.វេិTេធ ករខឹង
២៣.បដវិេិTេធករខឹងតប
២៤. ចណwិ ក ំក ភពៃនចិតXកច
២៥. អសុេTេប   ករេពលពកយអសុេöះ
២៦. អនត:មន[ ចិត:ស] ករតូចចិតX។
បិ.៧៩/ទំ.១៤៣ , ៩បរ.ិ/ទំ.៦៦

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.182



P.
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លកខzទចិតុកកៈរបស់េទសៈ

១. ចណqិ កលកខេy មនករកច     ជលកខណៈ (ដូចyសិរ ិពសែដល+តåវេគ¶យ)

២. វសិបបនរេ. មនកររKប់រសល់ ជកិចច (ដូចថន ពំិស+ជបចូល)

៣. ទុសfនបចច%បបwx េន មនករ+បទូសù៉យ ជផល (ដូចស+តåវបនឱកស)

៤. sឃតវតថ%បទwx េន មនyឃតវតថុ (េហតុៃនគំនុំ) ជេហតុជិត។ *
៩បរ.ិ/ទំ.៦៥

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.183



មន លភិកខុទងំöយ yឃតវតថុ (េហតុៃនគំនុំ) េនះមន ១០ យ៉ង។
yឃតវតថុទងំ ១០ យ៉ង េតីដូចេម(ច? គឺបុគគលចងគំនុំ េÜយគិតថ៖

១. ជនឯេlះ បន+ប+ពឹត(នូវអំេពីមិនជ+បេយជន៍ ដល់ypម អញេហយី

២. ជនឯេlះ កំពុង+ប+ពឹត(នូវអំេពីមិនជ+បេយជន៍ ដល់ypម អញ

៣. ជនឯេlះ នឹង+ប+ពឹត(នូវអំេពី មិនជ+បេយជន៍ ដល់ypម អញ

៤. ជនឯេlះ បន+ប+ពឹត(នូវអំេពីមិនជ+បេយជន៍ ដល់បុគគលជទី
+សöញ់ ជទីគប់ចិត( របស់ypម អញេហយី

៥. ជនឯេlះ កំពុង+ប+ពឹត(នូវអំេពីមិនជ+បេយជន៍ ដល់បុគគលជទី

+សöញ់ ជទីគប់ចិត( របស់ypម អញ

* \ឃតវតថm (េហតុៃនគនុំ)ំ ១០ <បករ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.184



៦. ជនឯេlះ នឹង+ប+ពឹត(នូវអំេពីមិនជ+បេយជន៍ ដល់បុគគលជទី

+សöញ់ ជទីគប់ចិត(របស់ypម អញេហយី

៧. ជនឯេlះ បន+ប+ពឹត(នូវអំេពីជ+បេយជន៍ ដល់បុគគលមិនជទី

+សöញ់ មិនជទីគប់ចិត(របស់ypម អញេហយី

៨. ជនឯេlះ កំពុង+ប+ពឹត(នូវអំេពីជ+បេយជន៍ ដល់បុគគលមិនជទី

+សöញ់ មិនជទីគប់ចិត( របស់ypម អញេហយី

៩. ជនឯេlះ នឹង+ប+ពឹត(នូវអំេពីជ+បេយជន៍ ដល់បុគគលមិនជទី

+សöញ់ មិនជទីគប់ចិត(របស់ypម អញេហយី

១០. េសចក(ីេ+កធកនុងទីែដលមិនសមគួរ ដូចេពលេដីរជំពប់ ឬជន់បន2 ជ

េដីម។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៦៥-៦៦ និងបិ.៥០/ទំ.៣២៦-៣២៧

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.185



ល.រ ចងគំនុំេUយគិតថ កល និងអំេពី អំេពីមិនជÄរៈ ខNួនឯង, អនកដៃទ, សïប់, Sសêញ់

១ ជនឯេ@ះ បនSបSពឹត=អំេពី មិនជSបេយជន៍ ដល់CÑម អញេហយី

២ ជនឯេ@ះ កំពុងSបSពឹត=អំេពី មិនជSបេយជន៍ ដល់CÑម អញ

៣ ជនឯេ@ះ នឹងSបSពឹត=អំេពី មិនជSបេយជន៍ ដល់CÑម អញ

៤ ជនឯេ@ះ បនSបSពឹត=អំេពី មិនជSបេយជន៍ ដល់បុគគលជទី%សcញ់ របស់e=ម អញេហយី

៥ ជនឯេ@ះ កំពុងSបSពឹត=អំេពី មិនជSបេយជន៍ ដល់បុគគលជទី%សcញ់ របស់e=ម អញ

៦ ជនឯេ@ះ នឹងSបSពឹត=អំេពី មិនជSបេយជន៍ ដល់បុគគលជទី%សcញ់ របស់e=ម អញ

៧ ជនឯេ@ះ បនSបSពឹត=អំេពី ជSបេយជន៍ ដល់បុគគលមិនជទី%សcញ់ របស់e=ម អញេហយី

៨ ជនឯេ@ះ កំពុងSបSពឹត=អំេពី ជSបេយជន៍ ដល់បុគគលមិនជទី%សcញ់ របស់e=ម អញ

៩ ជនឯេ@ះ នឹងSបSពឹត=អំេពី ជSបេយជន៍ ដល់បុគគលមិនជទី%សcញ់ របស់e=ម អញ

១០ េសចក=ីេSកធកនុងទីែដលមិនសមគួរ  ដូចេពលេដីរជំពប់ ឬជន់បនN ជេដីម ក៏ប@= លឲយេកីតករចងគំនុំ។

sឃតវតថ% (េហតុៃនគនុំ)ំ ១០ Jបករ ែបងជ(7ង

៩ បរ.ិ/ទំ.៦៥-៦៦ និងបិ.៥០/ទំ.៣២៦-៣២៧

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.186



មន លភិកខុទងំSយ Pឃតបបដិវនិ័យ េនះមន ១០ យ៉ង។ Pឃតបបដិវនិ័យទងំ
១០យ៉ង េតីដូចេមXច? គឺបុគគលកំចត់បង់នូវគំនុំ េKយគិតថ៖

១. ជនឯេLះ បនCបCពឹតXនូវអំេពីមិនជCបេយជន៍ ដល់P-ម អញេហយី P-ម អញ
គបបបីននូវអំេពីមិនជCបេយជនេ៍នះ កនុងបុគគលនុ៎ះ អំពីL។

២. ជនឯេLះ កំពុងCបCពឹតXនូវអំេពីមិនជCបេយជន៍ ដល់P-ម អញ P-ម អញ គបបី
បននូវអំេពីមិនជCបេយជនេ៍នះ កនុងបុគគលនុ៎ះ អំពីL។

៣. ជនឯេLះ នឹងCបCពឹតXនូវអំេពីមិនជCបេយជន៍ ដល់P-ម អញ P-ម អញ គបបី
បននូវអំេពីមិនជCបេយជនេ៍នះ កនុងបុគគលនុ៎ះ អំពីL។

៤. ជនឯេLះ បនCបCពឹតXអំេពីមិនជCបេយជន៍ ដល់បុគគលជទីCសSញ់ ជទីគប់
ចិតXរបសP់-ម អញេហយី P-ម អញ គបបបីននូវអំេពីមិនជCបេយជនេ៍នះ កនុង
បុគគលនុ៎ះ អំពីL។

* ករកមច ត់នូវគនុំ ំ(\ឃតបបដវិន័ិយ) ១០ <បករ 

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.187



៥. ជនឯេLះ កំពុងCបCពឹតXនូវអំេពីមិនជCបេយជន៍ ដល់បុគគលជទីCសSញ់ ជទីគប់
ចិតXរបសP់-ម អញេហយី P-ម អញ គបបបីននូវអំេពីមិនជCបេយជនេ៍នះ កនុងបុគគល
នុ៎ះអំពីL។

៦. ជនឯេLះ នឹងCបCពឹតXនូវអំេពីមិនជCបេយជន៍ ដល់បុគគលជទីCសSញ់ ជទីគប់
ចិតXរបសP់-ម អញេហយី P-ម អញ គបបបីននូវអំេពីមិនជCបេយជនេ៍នះ កនុងបុគគល
នុ៎ះអំពីL។

៧. ជនឯេLះ បនCបCពឹតXនូវអំេពីជCបេយជន៍ ដល់បុគគលមិនជទីCសSញ់ មិនជទី
គប់ចិតXរបសP់-ម អញេហយី។

៨. ជនឯេLះ កំពុងCបCពឹតXនូវអំេពីជCបេយជន៍ ដល់បុគគលមិនជទីCសSញ់ មិនជទី
គប់ចិតXរបសP់-ម អញ។

៩. ជនឯេLះ នឹងCបCពឹតXនូវអំេពីជCបេយជនដ៍ល់បុគគលមិនជទីCសSញ់ មិនជទីគប់
ចិតXរបសP់-ម អញ P-ម អញ គបបបីននូវអំេពីជCបេយជនេ៍នះ កនុងបុគគលនុ៎ះ អំពីL

១០. មិនេCកធកនុងទីមិនគួរ មន លភិកខុទងំSយPឃតបបដិវនិ័យ មន ១០ យ៉ងេនះ
ឯង។ បិ.៥០/ទំ.៣២៧-៣២៨ 

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.188



P.
189

េហតុែដលនឲំយេក5តេទសៈ ៤ យ៉ង

១. េទសជឈសយ( មនអធយ+ស័យជអនកេ+កធេ+ចីន

២. អគមភរីបកតិ( មនេសចក(ីមិនសុខុមជ+ប+កតី
៣. អបបសុត( មនករK( ប់+ពះសទធមមតិច

៤. អនwិx រមមណសមេយេគ +បកបជមួយនឹងyរមមណ៍ែដលមិនលã។ 

៩បរ.ិ/ទំ.៦៧

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.189



P.
190

េទសៈជភ័យខងកនmង

អនតថជនេន េទេ. េទេ. ចិត)បបេកបេន

ភយមន)រេ(ជត ំ ត ំជេននវពុជឈតិ ។

កុេទធ អតថ ំន ជនតិ កុេទធ ធមម ំន បសfតិ

អនធតម ំតទ េñតិ យំ េកេធសហេតនរ ។ំ

េទសៈ ជកិេលសញុងំេសចក(ីវនិសឲយេកីត េទសៈជកិេលសញុងំចិត(ឲយ
កេ+មីក េទសៈជភ័យេកីតេហយីខងកនុង ជនពលរែមងមិនយល់ចបស់នូវភ័យេនះ
េទ បុគគលអនកេ+កធ រែមងមិនដឹងអតថ បុគគលអនកេ+កធ រែមងមិនេឃញីធម៌ េសចក(ី
េ+កធ+គបសងកតជ់នl េសចក(ីងងឹតឈងឹសូនយ (ៃនជនេនះ) ក៏រែមងមនកនុង

កលេនះ។ បិ.៦៤/ទំ.២៨ ,៩បិ.ទំ.៦៨

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.190



P.
191

ធមជ៌េហតុលះេទសៈ ៦ យ៉ង

១. េម() នមិតិ)សf ឧគគេñ ករេរZនយកនូវេមp( និមិត(

២. េម() ភវននុេយេគ ករបំេពញពយយមចេ+មីនេមp(

៣. កមមសfក(បចចេវកខy ករពិចរlថ សតÖមនកមមជរបស់ខ2ួន

៤. បដសិងខ នពហុលីក( ជអនកេ+ចីនេÜយករគិតពិចរl

៥. កលយណមតិ)( ជអនកមនកលយណមិត(

៦. សបបយកថ សនទនេរ°ងជទីសបបយ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៧១

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន Bឡុង P.191សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.191



P.
192

ឈន ះខ&'នឯង ៤ យ៉ង

១.ឣេកក េធន ជេិន េកធ ំបុគគលគបបផីច ញ់មនុសRេ+កធ
េÜយេសចក(ីមិនេ+កធ ។

២.ឣ.ធុ ំ.ធុនជេិន គបបផីច ញ់មនុសRអសបបុរស
េÜយសបបុរស ។

៣. ជេិន កទរយិំ ទេនន គបបផីច ញ់មនុសRកំlញ់

េÜយករឲយ ។

៤.សេចចនលិកgទនិ ំ. គបបផីច ញ់មនុសRនិយយពកយ

មិនពិត េÜយពកយពិត។ បិ.៥២/ទំ.៦៨

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.192



P.
193

េទសៃនេទសមូលចិត; ២ យ៉ង

េទសកនុងបចចុបបនន សម័យ7 មនុស:មនសន< នកចP@វ
េឃរេឃ យង់ឃនងេ!ចីនេទេ{យេទសៈ សម័យេនះ រែមងេកីតសតថន<äយ
(អន<äយែដលេកីតអំពីករេបmតេបmនគន េ{យសåP< វុធ) េផ:ងៗ ជេហតុឱយ
ចមបំងកប់សម5 ប់គន អន<äយទងំេនះ នឹងេកីតដល់ម@ជនទូេទ។ ចំែណក
វបិករបស់េទសមូលចិត< កនុងអនគតកលេនះ រែមងធ5 ក់នរក ។

កនុងមូលäសិវណèន និងចU< ឡសីកមម{Ñ នវណèនថ៖
េទសកនុងអនគត េទេសន ហិ ចណu ជតkយ េទសសទសិ ំ នរិយំ

ឧបបជជនA ិ = ពិតែមន េ!ពះេទសជេហតុ េទីបសតdទងំvយចូលដល់នរក ដូច
គន នឹងេទសៈ េ!ពះសភពរបស់េទសមូលចិត<េនះជជតិកចP@វ ។

៩បរ.ិ/ទំ.៧០-៧១

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.193



េ<កធនឲំយធ& ក់នរក

+ពះពុទធ +ទង់+ជបបុគគលពួកខ2ះ កនុងេEក

េនះ ែដលមនចិត(+បទូស∏ េទីប+ទង់ពយករេសចក∏ីនុ៎ះ

កនុងសំlកភ់ិកខុទងំöយថ េបីបុគគលេនះ េធÖី
មរណកលេទ កនុងសម័យេនះ មុខជេទេកីតកនុង

នរក េ+ពះែតបុគគលេនះ មនចិត(+បទូស∏ បុគគលែបប

េនះ ដូចជេគនយំកេទទម2 ក់យ៉ងេនះឯង សតÖ

ទងំöយ រែមងេទកនទុ់គគតិ េ+ពះេហតុែតមន

ចិត(+បទូស(។ បិ.៥៣/ទំ.១៨

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.194



លះេសចក;េី<កធរចួចកទុកខ

េយន េទេសន ទុwx េស    ស()  គចឆន) ិទុគគតឹ
ត ំេទស ំសមមទញញ យ       បជហន) ិវបិសfិេន 
បñយ ន បុនយន) ិ    ឥម ំេ+ក ំកុទចនន)។ិ

សតÖទងំöយ +បទូស(េហយី េ+ពះេទសៈl ែតងេទកន់

ទុគគតិ សតÖទងំöយអនកេឃញីចបស់ ដឹងេÜយបញញ ដ៏

+បៃពេហយី រែមងលះបង់េទសៈេនះបន លុះលះបង់បន

េហយី មិន+តឡប់មកកន់េEកេនះេទZត

កនុងកលlេឡយី។

បិ.៥៣/ទំ.២ និង ១១ ប0ូរពីបទថ េទសៈ េទជ េ#កធ វញិ។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.195



P.
196

េហតុអ4<ីតូវលះបង់េសចក;េី<កធ?

េកធ ំជេហ វបិបជេហយយ មន សំេញញ ជន ំសពmមតិកកេមយយ
តនន មរបូសម ិមសជជមន ំ ឣកិញច ន ំននុបតន) ិទុកខ  ។

បុគគលគួរលះបង់េសចក(ីេ+កធេចញ គួរលះបង់មនះេចញ គួរកន2ងសេញញ ជនធម៌ទងំអស់

េចលេចញ ទុកខទងំöយ ែតងមិនជប់pមបុគគល ែដលមិនចំពក់កនុងនម និងរូបមិនមន

កិេលស េ+គ°ងកងÖល់េនះេឡយី។ បិ.៥២/ទំ.៦៧-៦៨

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.196



P.
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សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.197



P.
198

ធម ៌៣ នឲំយេក5តកនmងេទវេlក

សចច  ំភេណ ន កុេជឈយយ ទជជ  ឣបបសម ឹ យចិេ(

ឯេតហិ តហិី ôេនហិ  គេចឆ េទgន សន)េិក ។

បុគគលគួរេពលពកយពិត ១ មិនគួរេ+កធ ១កលេគសូម

វតថុសូមបមីនតិច ក៏គួរឲយ (pមតិច)១ បុគគលគបបេីទ

េកីតកនុងសំlកេ់ទវpទងំöយបន េÜយេហតុទងំ

៣ េនះឯង។ បិ.៥២/ទំ.៦៨

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.198



សម& ប់េ<កធេដកជសុខ

បុគគលកត់បង់នូវអÖី េទីបេដកជសុខ?

បុគគលកត់បង់នូវអÖី េទីបមិនេKកេΩ?

បពិ+ត+ពះេគតម +ពះអងគេពញ+ពះហបញទ័យនឹងសម2 ប់
ធម៌l ែដលជធម៌ឯក? +ពះមន+ពះភគ+pស់ថ៖

១. បុគគលកត់បង់នូវេសចក(ីេ+កធ េទីបេដកជសុខ។
២.បុគគលកត់បង់នូវេសចក(ីេ+កធ េទីបមិនេKកេΩ។
មន ល+ពហមណ៍ ពួក+ពះអរយិៈ ែតងសរេសីរនូវករ

សម2 ប់េសចក(ីេ+កធ ែដលមនឫសជពិស មនចុងដ៏ែផãម
េ+ពះថ បុគគលកត់បង់នូវេសចក(ីេ+កធេនះបនេហយី េទីប
មិនេKកេΩ។
បិ.៣០/ទំ.៨៣-៨៥(េរrងភរទs ជេគ#តសេ#មច#ពះអរហន0),បិ.៣០.ទំ.២៩៧-២៩៨(សកកបញw សូ#ត)

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.199



លះធម ៌១ េចញ Jពះអងគធនថអនគមបុិគគល

[២] ខញុ ំបនĹប់មកថ GពះមនGពះភគ Gទង់GFស់េហយី
Gពះអរហន]សែម́ងេហយី។ មន លភិកខុទងំ\យ អនកទងំ\យ ចូរ
លះបង់ធម៌ ១ េចញ តថគតជអនកធន េដីមបឲីយអនកទងំ\យជ
អនគមី។

ធម៌ ១ េតីដូចេម́ច?មន លភិកខុទងំ\យអនកទងំ\យ ចូរ
លះបង់ធម៌ ១ គឺេទសៈ តថគតជអនកធន េដីមបឲីយអនកទងំ\យ
ជអនគមី។ លុះGពះមនGពះភគ Gទង់សែម́ងេសចកី́ន៎ុះេហយី។
Gទង់GFស់គថពនធេនះ កនុងសូGតេនះថ៖

មន លភិកខុទងំ\យ អនកទងំ\យ ចូរលះបង់ធម៌ ១ េចញ
តថគតជអនកធន េដីមបឲីយអនកទងំ\យជអនគមី។ ធម៌ ១ េតី
ដូចេម́ច។ មន លភិកខុទងំ\យ អនកទងំ\យ ចូរលះបង់ធម៌ ១ គឺ
េទសៈ តថគតជអនកធន។ បិ.៥៣/ទំ.២

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.200
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ជនេថកទបចងេសចក;េី<កធទុក

េកធេន ឧបនហិ  ច   បបមកខ  ីច េយ នេ7

វបិននទដិx ិមយវ ី    ត ំជញញ  វសេ+ ឥេមតិ។

នរជនl មនេសចក∏ីេ+កធផង ចងេសចក∏ីេ+កធទុកផង 

ជសតÖEមក លុបគុណេគផងមនទិដçិវបិត(ិផង 

មនពុតតបុតផង បុគគលគបបដីឹងនូវនរជនេនះថ 

អនកទងំេនះជមនុសRេថកទប។ បិ.៧០/ទំ.៧៩

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.201



១. ជតិ ជអកុសលជតិ

២. ភូមិ ជកមវចរភូមិ (កមភូមិ១១)
៣. េវទន ជេទមនសuេវទន

៤. េហតុ ជនេហតុ និងជទeិេហតុកចិត2 (េទសេហតុ និងេមហេហតុ)
៥. សមបយុត. ជបដិឃសមបយុត2

៦. សងខ រ ជអសងខ រកិ១ និងជសសងខ រកិ១
៧. េ^ភណ ជអេvភណចិត2

៨. ឈន ជអកុសលឈនចិត2 (សំេûយកនីវរណៈ)
៩. េsកិយ ជេÄកិយចិត2

១០. កិចច ជចិត2េធeីជវនកិចច

១១. vរមមណ៍ ជចិត2មន6រមមណ៍ ៦
១២. ទy រ ជចិត2េកីតបនTមទe រទងំ ៦
១៣. វតថK េកីតGតង់ហទយវតថុ 
១៤. វិញញ ណធតុ ជមេនវញិញ ណធតុ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៦៩-៧០
សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.202



េមហមូលចិត$
២ ដួង

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.203



sរមមេណ មុយï តតិី = េមេñ អញញ ណំ ធម៌ែដលេឈម ះថ េមហៈ

េ+ពះអតថថ វេងÖងកនុងyរមមណ៍ បនដល់ អញញ ណ។ ៩បរ.ិ/ទំ.២៩១

េមេហន មុយï ន) ិ អតិសេយន សមម%យï ន) ិ មូលន)រវរិហេ(តិ =
េមមូñនិ ចិត(ែដលេឈម ះថ េមមូហៈ េ+ពះអតថថ វេងÖងវងÖ ន់េÜយេមហៈ គឺ
លងង់េខ2 យ៉ងៃ+កែលង េ+ពះេវZរចកេហតុដៃទ (េEភ-េទសេហតុ)។ ៩បរ.ិ/ទំ.៧៤

បិដក ពកយថ លងង់េខ2 គឺជអនកលងង់ វេងÖង មិនេចះ pងំេនកនុងអវជិជ ជ

អនកគម នញណ មិនេឈÖងយល់ ឥត+បជញ េហតុេនះ (+ទង់+pស់ថ) បុគគលលងង់

េខ2 (េនះ) រែមងបនទុកខេរ°យៗ។ បិ.៦៧/ទំ.១២៨

ពកយថ េមហៈ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.204
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េមហៈ មនន័យ ៣ <បករ 

១. េមហៈ (ករវេងÖង) គឺសភវៈវេងÖង

២. េមហៈ សភវៈេធÖីឱយពួកសតÖវេងÖង

៣. េមហៈ េសចក(ីវេងÖង បនេសចក(ីថ ករេធÖីចិត(ឱយងងឹតខÖ ក់ េÜយ

បិទបងំនូវេសចក(ីលãទុកទងំអស់ េ+បZបដូចករងងឹត+បកបេÜយអងគ ៤ គឺ៖

ក. ៃថង ១៤ េùច

ខ. ពក់កl( លអ+ធ+ត

គ. ៃ+ពស(ុក

ឃ. ពពកេខម បងំ+ពះចនទ

បនេសចក(ីថ ងងឹតចកខុ។

អភិ.បសល.ភគ២/ទំ.៣១

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.205
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េហតុែដលនឲំយេក5តេមហៈ ២ យ៉ង

១. អេយនេិ.មនសិកេ7  ករមិនេធÖីទុកកនុងចិត(េÜយឧបយ+តឹម+តåវ។ 

២. sសវសមុបបេទ មនyសវៈ (កិេលសេដក+pកំនុងសន( ន) ជេហតុ 

េកីតេឡងី។ 

sសវៈ ៤ យ៉ង គ ឺ
១. កមសវៈ yសវៈ គឺកម បនដល់េសចក(ី+បថន េពញចិត(កនុងyរមមណ៍ទងំ ៦។

២. ភ¶សវៈ yសវៈ គឺភព បនដល់េសចក(ីេ+តកអរជប់ចិត(កនុងភព (រូបភព និង   

អរូបភព)។

៣. ទិÜç សវៈ yសវៈ គឺទិដçិ បនដល់មិចឆ ទិដçិទងំអស់ (៣៣៧)។

៤. អវជិជ សវៈ yសវៈ គឺអវជិជ  បនដល់េសចក(ីលងង់េខ2  មិនដឹងពិតកនុងវតថុទងំពួង។
៩បរ.ិ/ទំ.៧៥

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.206
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<បេភទៃនេមហៈ កនmងអដâកថធមមសងគណី

១.អញញ ណំ ករមិនដឹងចបស់
២. អទសeន ំករមិនេឃញី
៣. អនភិសមេយ ករមិនGFស់ដឹង
៤. អននុេពេធ ករមិនយល់
៥. អសេមព េធ ករមិនGFស់ដឹងGពម
៦.អបបដេិវេធ ករមិនចក់ធ;ុះ
៧. អសងគ ហន ករមិនបនេផទ•ងផទ ត់
៨. អបរេិយគហន ករមិនចុះចិត]ស៊ប់
៩. អសមេបកខន ករមិនរពឹំងេមីល
១០. អបបចចេវកខC ករមិនពិចរw
១១. អបបចចកខកមម  ំអំេពីមិនជក់ចបស់
១២. ទុេមមជឈំ ករយល់Lទ ក់េសទីរ

១៣.ពលយំ ភពៃនចិត]លងង់
១៤.អសមបជញញ ំករមិនដឹងខ;ួន
១៥. េមេ} ករវេង$ង
១៦. បេមេ} ករវេង$ងGជប់
១៧. សេមម េ} ករេភ;ចភ; ងំ
១៨. អវជិជ  េសចក]ីលងង់ (ករមិនដឹងចបស់)
១៩.អវេិជជ េឃ អន;ង់គឺអវជិជ
២០. អវជិជ េយេគ ករGបកបគឺអវជិជ
២១. អវជិជ នុសេយ អនុស័យគឺអវជិជ
២២.អវជិជ បរយុិ_̀នករLទ ក់ដំេណីរ

គឺអវជិជ ។
២៣.អវជិជ លងគ ីគន;ឹះគឺអវជិជ
៩បរ.ិ/ទំ.៧៦,បិ.៧៩ទំ.១៤៤,អដ74លិនី ភគ៣/ទំ.១២៨-១២៩

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.207
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េមហៈ គអឺវជិជ  បនដល់ករមនិដងឹកនmងធម ៌៨ យ៉ង 
១. ទុេកខ អញញ ណំ េសចក]ីមិនដឹងកនុងទុកខសចច។
២. ទុកខសមុទេយ អញញ ណំ េសចក]ីមិនដឹងកនុងទុកខសមុទយសចច។
៣. ទុកខនេិEេធ   អញញ ណំ េសចក]ីមិនដឹងកនុងទុកខនិេ°ធសចច។ 

៤. ទុកខនេិEធគមនិបីដបិទយ អញញ ណំ  េសចក]ីមិនដឹងកនុងមគគសចច ែដលជផ;ូវនឱំយ
ដល់ទីរលំត់ទុកខ១២កង។

៥. បុព�េនA អញញ ណំ  េសចក]ីមិនដឹងកនុងខនធ ធតុ  ïយតនៈ ែដលជអតីត (ជតិមុន)។
៦. អបរេនA  អញញ ណំ េសចក]ីមិនដឹងកនុងខនធ ធតុ  ïយតនៈ ែដលជអនគត។
៧. បុព�នA បរេនA អញញ ណំ េសចក]ីមិនដឹងកនុងខនធ ធតុ ïយតនៈ ែដលជអតីត និង
អនគត។

៨. ឥទបបចចយk បដចិចសមុបបេននសុ ធេមមសុ អញញ ណំ  េសចក]ីមិនដឹងកនុង
បដិចចសមុបបទ គឺមិនដឹងកនុងធម៌ទងំ\យែដលïGស័យគន េកីតេឡងីថ (ធម៌េនះជ    

បចច័យ)។ ៩បរ.ិ/ទំ.៧៦

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.208
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លកខzទចិតុកកៈរបស់េមហៈ

១.អញញ ណលកខេy មនករមិនដឹង (ធម៌) pមេសចក∏ីពិត ជលកខណៈ 

២.sរមមណសភវចឆ ទនរេ.  មនករបិទបងំសភវៈៃនyរមមណ៍  ជកិចច 

៣. អនធករបចច%បបwx េន មននូវភពងងឹត ជyករ+បកដ 

៤. អេយនេិ.មនសិករបទwx េន មនអេយនិេKមនសិករ ជេហតុជិត។
៩បរ.ិ/ទំ.៧៧, អដ#-ល

ិ

ន

ី

 ភគ៣ ទំ.១១៧

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.209
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េមហមូលចិត; ២ ដួង

១. ឧេបកខ សហគត ំ      វចិិកិចឆ សមបយុតA ំ
េមហមូលចិត<េកីតេឡងី !ពមេ{យឧេបកខ េវទន
!បកបេ{យវចិិកិចឆ  (េសចក<ីសង:យ័)។
២. ឧេបកខ សហគត ំ      ឧទធចចសមបយុតA ំ
េមហមូលចិត<េកីតេឡងី !ពមេ{យឧេបកខ េវទន
!បកបេ{យឧទធចចៈ (កររេវរីñយ)។ ៩បរ.ិ/ទំ.៧២

ឥមន ិេទ�បិ េមហមូលចិkA ន ិនម ចិត<ទងំ ២ េនះ េឈម ះថ 
េមមូហចិត< ឬេòថ េមហមូលចិត<។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.210
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េមហមូលចិត; ២ ដួង

១. ឧេបកខ សហគត ំ វចិិកិចឆ សមបយុត) ំ អសងខ រកិ ំ/ អសងខ រកិេមក ំ

េមហមូលចិត(េកីតេឡងី +ពមេÜយឧេបកខ េវទន +បកបេÜយវចិិកិចឆ  (េសចក(ី

សងRយ័) មិនមនអនកដៃទបបួលដឹកន១ំ ដួង។ 

២. ឧេបកខ សហគត ំ ឧទធចចសមបយុត) ំ  អសងខ រកិ ំ/ អសងខ រកិេមក ំ

េមហមូលចិត(េកីតេឡងី +ពមេÜយឧេបកខ េវទន+បកបេÜយឧទធចចៈ (ករ 

រេវរី¶យ) មិនមនអនកដៃទបបួលដឹកន១ំ ដួង។ ៩បរ.ិ/ទំ.៧២

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.211



េហតុដៃទ េEភៈ និងេទសៈ រែមងមិនេកីតេឡងីជមួយនឹងេមហមូលចិត(េទ

គឺេមហេចតសិកែតមួយគត់ ែដល+បកបជមួយេមហមូលចិត(េនះ។

េមហៈ ែដល+បកបែតឯងដូេចនះ រែមងមិនEយឡេំÜយេEភៈ ដូចេEភ

មូលចិត( និងមិនEយឡំ េÜយេទសៈ ដូចេទសមូលចិត( គឺវេងÖងpមសភវៈរបស់

ខ2ួនេÜយេសរ។ី េ+ពះែតវេងÖងយ៉ងខ2 ងំដូចេនះ េទីបេមហមូលចិត( ពុំyចេKយ

yរមមណ៍ឱយបនចបស់Eស់េឡយី េទះឥÜç រមមណ៍ក(ី អនិÜç រមមណ៍ក(ី ដូេចនះេហយី

េទីបមិនមនេKមនសRេវទន និងេទមនសRេវទន េកីតេឡងីបន។

ឧបមដូចបុរសអនក+បមឹកែតងែតK( ប់នូវអÖីែដលេគនិយយេនះមិនចបស់

េឡយី ដូចេនះករេKយyរមមណ៍េនះជឧេបកខ ។ ភ4ដីក./ទំ.៨៣

ឧេបកខ សហគត ំ= ចិត;ែដលេក5ត<ពមេ*យឧេបកខ េវទន

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.212
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ឧបមេមហមូលចិត;
មនិមនេÑមនសÉេវទន នងិេទមនសÉេវទន

កនុងេមហមូលចិត<េនះ វចិិកិចឆ មនេសចក<ីសង:យ័កនុងOរមមណ៍ ចំែណកឯ
ឧទធចចៈវញិ មនេសចក<ីរេវរីñយ គឺមិនUងំមកំនុងOរមមណ៍ ដូេចនះមិនេPយនូវ
Oរមមណ៍ឱយជក់,ក់បនេទ។

ឧបម ដូចជបុគគលែដលកំពុងរត់បេណ<ី រ និងទំពបេណ<ី រ គឺមិនមនករដឹង
នូវរសជតិៃននំេនះយ៉ងជក់,ក់បនេឡយី។

ករែដលមិនបនេPយនូវOរមមណ៍េនះយ៉ងជក់,ក់ដូេចនះ េទីបចិត<េនះ
!បកបេ{យឧេបកខ េវទន។ ភ4ដីក./ទំ.៨៤

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.213
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ចិតSទងំ ២ ដួងេនះជអសងខ រកិ

មូឡ()  េចវ សសំបប វេិកខប េចកេហតុក ំ
េ.េបកខ  ំសពmទ េនច     ភិនន ំសងខ រេភទេ( ។

ពិតែមន េមហមូលចិត(ទងំពីរេនះ 

ជភវៈៃនចិត(ែដលេកីតេឡងីមនករសងRយ័ និងកររេវរី¶យេÜយខ2ួនឯង

គឺមិនមនករបបួល (ពីអនកដៃទ) ែដលជអសងខ រកិដូចគន +គប់កល។ ៩ ប
ិ

.ទំ.៧៤

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.214
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ចិត;ទងំ ២ ដួងេនះជសងខ រវមុិត; 

ចិត<េនះេ{យមនបលីសំOងថ វចិិកិចឆ សមបយុត<ំ និងឧទធចចសមបយុត<ំ
េទីបមនសមបយុត< ២ ដួង។ មិនមនករែបងែចកេ{យសងខ រ េ!ពះមិនេឃញី
បលីថ អសងខ រកំិ សសងខ រកំិ ដូេចនះ ចិត<េនះ េបីUមមតិរបស់អនករចននូវគមពីរ
េនះគឺ!ពះអនុរុទធ ចយ េ,កមិនចត់ជ អសងខ រកិ ឬសសងខ រកិេឡយី េទីបេគ
និយមេòថសងខ រវមុិត<ចិត<។

Uមមតិរបស់Oចរយខ5ះថ អសងខ រកិ ែតពំុទន់យកជផ5ូវករបនេឡយី
េ!ពះពំុទន់មនPធក(អធិបបយឬពនយល់) !គប់!គន់។ ភ4ដីក./ទំ.៨៣

ពកយថ សងខ រវមុិត< បនេសចក<ីថ រចួផុតពីសងខ រ គឺអសងខ រកិ និង
សសងខ រកិ។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.215



P.
216អ"េីទជ

វចិិកិចឆ នងិ ឧទធចចៈ ? 
សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.216



វចិិកិចឆ  +សមបយុត) ំ
- វចិិកិចឆ ែ+បថ េសចក(ីសងRយ័។

-សមបយុត) ំ ែ+បថ +បកបេÜយ។

ដូចេនះ វចិិកិចឆ សមបយុត) ំ (ចិត() ែដល+បកបេÜយវចិិកិចឆ (បនដល់

វចិិកិចឆ េចតសិក) ។

ដូចេម(ចែដលេØថ វចិិកិចឆ ?

១. សិក9អពំពីកយថ វចិិកិចឆ សមបយុត= ំ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.217



វចិិកិចឆ មនវេិ+គះថ ចិកិចឆ ិតុ ំ ទុកករ(យ វគិ( ចិកិចឆ

ញណបដកិេ7 ឥមសិ>តិ = វចិិកិចឆ ែដលេឈម ះថ វចិិកិចឆ េ+ពះអតថថ ធមម

ជតិេនះ អស់ករពយបលរកV េ+ពះលំបកនឹងចត់ែចងជធម៌ùùងំញណ។

៩ បរ.ិ/ទំ.៧៣

វចិិកិចឆ មនវចនតថៈថ សភវ ំវចិិនេន) (យ កិចឆតិ កិលមតតិី

= វចិិកិចឆ ធមមជតិែដលេឈម ះថ វចិិកិចឆ េ+ពះអតថថ ជេហតុឱយវនិិចឆ័យ
សភវៈបនេÜយក+ម គឺលំបកកត់េសចក(ីឱយÜច់។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៧២

ន័យមយង៉េទZត មនវចនតថៈថ ចិកិចឆ ិតុ ំ ទុកករ(យ វគិ( ចិកិចឆ

ញណបដកិេ7 ឥមសិ>តិ = វចិិកិចឆ ែដលេឈម ះថ វចិិកិចឆ េ+ពះមនអតថថ
+បសចកនូវកររកV គឺញណជេ+គ°ងបំបត់ េ+ពះសភវៈែដលេធÖីនូវកររកV
បនេÜយលំបក។ អភិ.ម/ថ ./ទំ.១៩៣

ពកយថ វចិិកិចឆ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.218
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លកខXទចិតុកកៈរបស់វចិិកិចឆ

១. សសំយនលកខy មនករសងRយ័ ជលកខណៈ

២. កមបនរ. មនករញប់ញ័រកនុងyរមមណ៍ ជកិចច

៣. អវនិចិឆយបចច%បបwx ន មិនមនករវនិិចឆ័យក∏ីៃនyរមមណ៍Üច់បន

ជyករ+បកដ

៤. អេយនេិ.មនសិករបទwx ន មនអេយនិេKមនសិករ ជេហតុជិត។ 

៩បរ.ិ/ទំ.៧៧
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១. វចិិកិចឆ នវីរណ គឺវចិិកិចឆ ែដល+ប+ពឹត(េទេÜយករសងRយ័កនុង

©ន ៨ យ៉ង មន+ពះពុទធជមច ស់ជេដីម។

២. វចិិកិចឆ បដរិបូ គឺវចិិកិចឆ ដៃទេ+កអំពីវចិិកិចឆ េនះទងំអស់

ែដល+ប+ពឹត(េទដល់បុគគលអនកមិនែមនជ+ពះសពÖញញូ េÜយសងRយ័កនុងyរមមណ៍

េនះៗថ ”យ៉ងដូចេម(ច? ជងេនះឬ ជវតថុេនះឬ?”។

វចិិកិចឆ បដិរូប ជកុសលខ2ះ ជអកុសលខ2ះ ឬជកិរយិអពយកតខ2ះ ែដល

េកីតេឡងីដល់+ពះខីl+សពខ2ះ ចំែណកកនុងអកុសលេចតសិកេនះ សំេâដល់

វចិិកិចឆ ែដលជនីវរណៈ ែដលជអកុសល។ អភិ.បសល.ភគ២/ទំ.៥២

វចិិកិចឆ  ២ យ៉ង

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.220



១. េត
ី

ករឆងល់ ឬសង.យ័

កន

ុ

ងធម៌ ឬេមេរ7នធម៌នន ចត់

ជវចិ

ិ

ក

ិ

ចឆ ែដរេទ? េCពះេហតុ

អH

ី

? ចូរបកCKយ។
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២. ខO
ួ

នគ

ិ

តថ “ៃថង
េនះសង.យ័ែតចក់េលខ

េឆន តម

ិ

នCតVវេទ” េត
ី

ចត់

ជវចិ

ិ

ក

ិ

ចឆ ែដរេទ?!

សណួំរ
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៣. សង.យ័ថ CគVXក់

េមេរ7នឱយសូCត Cបែហលជ

ចង
់
េធH

ី

បបខO

ួ

នេទដ
ឹ
ង េត

ី

ចត់

ជវចិ

ិ

ក

ិ

ចឆ ែដរេទ?!

សណួំរ
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៤.មនបុរសមន ក់បនមក
ញញឹមញែញម@ក់ខBួន េហយីខBួន

ក៏គិតថ សងHយ័ែតេគJសKញ់ខញុ ំ

េទដឹង? ! េតីចត់ជវចិិកិចឆ កនុង
េមហមូលចិត*ែដរេទ? េហតុអTី?

សណួំរ
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៥. បរមភពី(ពះសងឃ
-ពធ េហយីសង3យ័ថ
េ6កេកីតជំងឺកូវដី-១៩ េទ
ដឹង? ! េតីជករសង3យ័
កនុងអកុសល ឬកុសល?
ចត់ជវចិិកិចឆ ែដរេទ?

សណួំរ

COVI

D 19?
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េសចក;សីងÉ័យ ៨ យ៉ង
១. ពុេទធ កងខតិសងRយ័កនុង+ពះពុទធ (ទងំ ១០ បទ មន អរហំ ជេដីម)

២. ធេមម កងខតិសងRយ័កនុង+ពះធម៌ (ទងំ ៦ បទ មន KÖ កខ េp ជេដីម)

៣. សេងឃ កងខតិ សងRយ័កនុង+ពះសងឃ (ទងំ ៩ បទ មន សុបដិបេនន  ជេដីម)

៤. សិកខ យ កងខតិ សងRយ័កនុងសិកខ  (សីល សមធិ បញញ )

៥. បុពmេន) កងខតិ សងRយ័កនុងខនធ ធតុ yយតនៈ ែដលជអតីត (ែដលសនមតជ 

មនុសR សតÖ កនុងជតិមុន)

៦. អបរេន) កងខតិសងRយ័កនុងខនធ ធតុ yយតនៈ ែដលជអនគត (...ជតិមុខ)

៧. បុពmន) បរេន) កងខតិសងRយ័កនុងខនធ ធតុ yយតនៈ ែដលជអតីត និងអនគត 

(...ជតិមុន និងជតិមុខ)

៨. បដចិចសមុបបេទ កងខតិ  សងRយ័កនុងបដិចចសមុបបទធម៌ (ធម៌ែដលេកីតេឡងី
េÜយKរបចច័យ)។ ៩បរ.ិ/ទំ.៧៧-៧៨

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.226
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េសចក:សីង]័យកន=ងzពះសូzត ១៦ យ៉ង

ក.សងe័យកន]ងអតតី ៥យ៉ង
១. អំពីអតីតកលïFម អញបនេកីតែដរឬ?

២. អំពីអតីតកលïFម អញមិនបនេកីតេទ?

៣. អំពីអតីតកលïFម អញមនជតិជអ$ី?
៤. អំពីអតីតកលïFម អញមនសwî ន Gទង់Gទយដូចេម]ច?

៥. អំពីអតីតកលïFម អញេកីតជតិជអ$ី ឬមួយïFម អញមនសwî នGទង់Gទយដូចេម]ច?

ខ.សងe័យកន]ងអនគត៥យ៉ង
១. កនុងអនគតកលïFម អញនឹងេកីតេទ-តែដរឬ?

២. កនុងអនគតកលïFម អញនឹងមិនេកីតេទ-តេទ? (៩បរ.ិ/ទំ៨៣និងបិ.២០ទំ.២៥)

៣. កនុងអនគតកលïFម អញនឹងេកីតជជតិអ$ី?
៤. កនុងអនគតកលïFម អញមនសwî ន Gទង់Gទយដូចេម]ច?

៥. កនុងអនគតកលïFម អញេកីតជតិជអ$ី ឬមួយïFម អញមនសwî នGទង់Gទយដូចេម]ច?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.227
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េសចក)សីងf័យកន%ងJពះសូJត ១៦ យ៉ង (តចប់)

គ.សងe័យកន]ងបចច]បបនន ៦យ៉ង
១. ឥឡូវេនះïFម អញមនឬ?

២. ឬមិនមនេទ?

៣. ឥឡូវេនះïFម អញមនជតិជអ$ី?
៤.មនសwî ន Gទង់Gទយដូចេម]ច?

៥. េតីសត$េនះ េកីតមកអំពីw?

៦.សត$េនះ នឹងេទកន់ទីwវញិហន៎? ៩បរ.ិ/ទំ៨៤ និងបិ.២០ទំ.២៥

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.228



េសចក:សីង]័យកន=ងzពះសូzត ១៦ យ៉ង ែបងជ[Tង

ល.រ សងB័យកនEងអតតី ល.រ សងB័យកនEងបចចEបបនន

១ អំពីអតីតកល e=ម អញបនេកីតែដរឬ? ១ ឥឡូវេនះ CÑម អញមនឬ?
២ អំពីអតីតកល e=ម អញមិនបនេកីតេទ? ២ ឬមិនមនេទ?
៣ អំពីអតីតកល e=ម អញមនជតិជអgី? ៣ ឥឡូវេនះ CÑម អញមនជតិជអPី?
៤ អំពីអតីតកល e=ម អញមនសhi ន %ទង់%ទយដូចេម>ច? ៤ មនស@d ន Sទង់Sទយដូចេម=ច?

៥
អំពីអតីតកល e=ម អញេកីតជតិជអgី ឬមួយe=ម អញមនសhi ន
%ទង់%ទយដូចេម>ច? ៥ េតីសតPេនះ េកីតមកអំពី@?

សងB័យកនEងអនគត ៦ សតgេនះ នឹងេទកន់ទីhវញិហន៎?

១ កនុងអនគតកលCÑម អញនឹងេកីតេទÅតែដរឬ?
២ កនុងអនគតកលCÑម អញនឹងមិនេកីតេទÅតេទ?
៣ កនុងអនគតកលCÑម អញនឹងេកីតជជតិអPី?
៤ កនុងអនគតកលCÑម អញមនស@d ន Sទង់Sទយដូចេម=ច?

៥
កនុងអនគតកល CÑម អញេកីតជតិជអPី ឬមួយCÑម អញមន

ស@d នSទង់Sទយដូចេម=ច?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.229



ធមជ៌េហតុនឱំយលះវចិិកិចឆ

១. ពហុសfតុ( ភពជអនកK( ប់េរZនេ+ចីន

២. បរបុិចឆក( ភពជអនកេចះKកសួរ

៣. វនិេយបកតញញ% ( ករដឹងកនុង+ពះវនិ័យេÜយជុំវញិ

៤. អធេិមកខពហុល(  ភពជអនកេ+ចីនេÜយអធិេមកខ 

(ករេជ°យ៉ងស៊ប់)

៥. កលយណមតិ)( ភពជអនកមនកលយណមិត( 

៦. សបបយកថ មនករសនទនេរ°ងជទីសបបយ។ 

៩បរ.ិ/ទំ.៨៥

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.230



ឧទធចច +សមបយុត) ំ

- ឧទធចចៈ ែ+បថ កររេវរី¶យ (មិនសងប់)។

-សមបយុត) ំ ែ+បថ +បកបេÜយ។

ដូចេនះ ឧទធចចសមបយុត) ំ (ចិត() ែដល+បកបេÜយឧទធចចៈ (បនដល់

ឧទធចចេចតសិក) ។

ដូចេម(ចែដលេØថឧទធចចៈ?

២. សិកCអពំពីកយថ ឧទធចចសមបយុត; ំ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.231



ឧទធចចៈ មនវេិ+គះថ ឧទធសf ភេg = ឧទធច ំច ភវៈ
ៃនចិត( ែដលùយមយ (រេវរី¶យ, មិនសងប់) េឈម ះថ ឧទធចចៈ។
៩បរ.ិ/ទំ.៧៣

ឧទធចចៈ (កររេវរី¶យ) គឺសភវៈេធÖីឱយចិត(ងកេរ

+ប+ពឹត(េទេÜយyករងកេរ គបប+ីជប ដូចទឹក ទង់ជ័យ និង

ផទ ងំសំពត់ែដល+តåវខយល់បក់ផត់េទមក។
អភិ.បសល.២/ទំ.៣១

ពកយថ ឧទធចចៈ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.232



P.
233

លកខzទចិតុកកៈរបស់ឧទធចចៈ

១. អវូបសមលកខណំ មនករមិនសងប់ ជលកខណៈ

២. អនវ(ថ នរស ំ មនករមិនpងំេនកនុង (yរមមណ៍lមួយ) ជកិចច 

(ដូចទង់+តåវខយល់បក់)

៣. ភន)ត)បចច%បបwx ន ំ មនករញប់ញ័រ ជyករ+បកដ

៤. អេយនេិ.មនសិករបទwx ន ំមនអេយនិេKមនសិករ ជេហតុជិត។ 

៩បរ.ិ/ទំ.៨៤-៨៥
សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.233



P.
234

ធមជ៌េហតុនឱំយលះឧទធចចៈ

១. ពហុសfតុ( ភពជអនកK( ប់េរZនេ+ចីន

២. បរបុិចឆក( ភពជអនកេចះKកសួរ

៣. វនិេយបកតញញ% ( ករដឹងជុំវញិកនុង+ពះវនិ័យ

៤. ពុទធេសរ(ិ  ជអនកេពញចិត(កនុងធម៌របស់+ពះពុទធ

៥. កលយណមតិ)( ជអនកមនកលយណមិត( 

៦. សបបយកថ មនករសនទនេរ°ងជទីសបបយ។
៩បរ.ិ/ទំ.៨៥
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P.
235

េទសៃនេមហមូលចិត; ២ យ៉ង

េទសកនុងបចចុបបនន េមហមូលចិត( ជចិត(លងង់េខ2 , អនកl+តåវ

េមហេចតសិក +គបសងកត់ អនកេនះរែមងវេងÖង លងិតលងង់មិនដឹងyរមមណ៍pមេសចក(ី
ពិត កនុងសម័យlមនុសRមនសន( នេ+ចីនេទេÜយេមហៈ សម័យេនះ រែមងេកីត

េùគន(ùយ (អន(ùយែដលេកីតអំពីេùគភ័យេបZតេបZន) ជេហតុឱយេកីតេùគ ដួល

K2 ប់ជេ+ចីន។

កនុងគុហដçកសុត(និេទទសវណÄនថ៖

េទសកនុងអនគត េមេហន ហិ នចិចសមម%ឡï ំ តិរចឆ នេយនយិំ

ឧបបជជន) ិ = ពិតែមន េ+ពះេមហជេហតុ សតÖទងំöយរែមងចូលដល់កំេណីតសតÖ

តិរចឆ ន ែដលមនេសចក(ីវេងÖងជនិចច។ ៩បរ.ិ/ទំ.៨៧
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P.
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េមហៈជភ័យខងកនmង

អនតថជនេន េមេñ េមេñចិត)បបេកបេន

ភយមន)រេ(ជត ំ ត ំជេននវពុជឈតិ ។

មូេûï អតថ ំន ជនតិ មូេûï ធមម ំន បសfតិ

អនធតម ំតទ េñតិ យំ េមេñសហេតនរន)។ិ

េមហៈ ជកិេលសញុងំេសចក(ីវនិសឲយេកីត េមហៈជកិេលសញុងំចិត(

ឱយកេ+មីក ភ័យេកីតេហយីខងកនុង ជនរែមងមិនយល់ចបស់នូវភ័យេនះេទ បុគគលអនក

វេងÖង រែមងមិនដឹងអតថ បុគគលអនកវេងÖង រែមងមិនេឃញីធម៌ េមហៈ+គបសងកតជ់នl

េសចក(ីងងឹតឈងឹសូនយ (ៃនជនេនះ) ក៏រែមងមន កនុងកលេនះ។ បិ.៦៤/ទំ.២៨ ,៩បរ.ិ/ទំ.៨៧

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.236



លះធម ៌១ េចញ <ពះអងគធនថជអនគមបុិគគល

[៣]ខញុ ំបនĹប់មកថ GពះមនGពះភគ Gទង់GFស់េហយី Gពះ
អរហន]សែម́ងេហយី។មន លភិកខុទងំ\យអនកទងំ\យចូរលះបង់ធម៌
១ េចញតថគតជអនកធន េដីមបឲីយអនកទងំ\យជអនគមី។

ធម៌ ១ េតីដូចេម́ច? មន លភិកខុទងំ\យអនកទងំ\យចូរលះបង់
ធម៌ ១ គឺ េមហៈ តថគតជអនកធន េដីមបឲីយអនកទងំ\យជអនគមី។
លុះGពះមនGពះភគ Gទង់សែម́ងេសចកី́ន៎ុះេហយី។ Gទង់GFស់គថពនធ
េនះ កនុងសូGតេនះថ៖

សត$ទងំ\យ វេង$ងេហយី េGពះេមហៈwែតងេទកន់ទុគគតិ
សត$ទងំ\យអនកេឃញីចបស់ ដឹងេ/យបញញ ដ៏Gបៃពេហយី រែមងលះបង់
េមហៈេនះបន លុះលះបង់បនេហយី មិនGតឡប់មកកន់េ|កេនះេទ-ត
កនុងកលwេឡយី។ បិ.៥៣/ទំ.៣

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.237



កិេលសទងំ ៣ ដូចឫសÉី

េ+េភ េទេ. ច េមេñ ច បុរសិ ំបបេចតស ំ
ហឹសន) ិអត)សមភr( តច.រវំ សមផលន)។ិ

េEភៈ េទសៈ និងេមហៈ េកីតអំពីខ2ួន រែមងេបZតេបZន

នូវបុរសអនកមនចិត(y+កក់ ដូចជេឈមីនសំបកជខ2ឹម

(ឫសR)ី ែដលវនិសេÜយKរែផ2របស់ខ2ួន។ ប

ិ

.៦៤/ទំ.២៩
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១. ជតិ ជអកុសលជតិ
២. ភូមិ ជកមវចរភូមិ (កមភូមិ ៣០)

៣. េវទន ជឧេបកខ េវទន (២ ដួង)

៤. េហតុ ជនេហតុ និងជឯកេហតុកចិតX (គឺេមហេហតុ)

៥. សមបយុត: ជវចិិកិចឆ សមបយុតX និងឧទធចចសមបយុតX
៦. សងខ រ ជសងខ រវមុិតX (អសងខ រកិ) 

៧. េiភណ ជអេqណចិតX
៨. ឈន ជអកុសលឈនចិតX (សំេ±យកនីវរណៈ) ឬេ•ថ អឈនចិតX
៩. េXកិយ ជេ*កិយចិតX 
១០. កិចច ជចិតXេធmីជវនកិចច
១១. pរមមណ៍ ជចិតXមនPរមមណ៍ ៦
១២. ទÅ រ ជចិតXេកីតបន-មទm រទងំ ៦
១៣. វតថ= េកីតCតង់ហទយវតថុ (កនុងបញច េõករភព ភពែដលមនខនធ ៥)

១៤. វញិញ ណធតុ ជមេនវញិញ ណធតុ ។ ៩បរ.ិ/ទំ.៨៦
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េសចក;ឧីបមនូវ េlភៈ េទសៈ នងិេមហៈ
នតថិ 7គសេម អគគិ េភ2ីងេសមីេÜយùគៈមិនមន

នតថិ េទសសេម គេñ ករចប់េសមីេÜយេទសៈមិនមន

នតថិ េមហសម ំជលំ បl∏ ញេសមីេÜយេមហៈមិនមន

នតថិ តyï សម នទី សទឹងេសមីេÜយតlà មិនមន។ ប
ិ

.៥២/ទំ.៧៣ (មលវគគ)

េរTង បញចឧបសកÄ= ប់ធម៌ 
§ ឧបសកទី១ ឣងគុយÄ= ប់ធម៌បេណ=ី រៗ ក៏បនេដកលក់ែតម=ង េSពះនិសçយ័ធN ប់បនេកីតជសតPពស់។
§ ឧបសកទី២ ឣងគុយÄ= ប់ធម៌េហីយយកចងïុលៃដគូសែផនដី េSពះនិសçយ័ធN ប់េកីតជសតPជេនNន។ 
§ ឧបសកទី៣ ឣងគុយÄ= ប់ធម៌យកៃដឣSងüនេដីមេឈី េSពះនិសçយ័ធN ប់បនេកីតជសតPÄP ។
§ ឧបសកទី៤ ឣងគុយេងីយÄ= ប់ធម៌ផង េងីយេមីលេទេលីេមឃផង េSពះនិសçយ័ធN ប់បនេកីតជឣនកេ†cÄ°ស=  

(Sគ¢ទយ)។ 
§ ឧបសកទី៥ ឣងគុយÄ= ប់ធម៌េទសន េUយេសចក=ីេគរព េSពះនិសçយ័ធN ប់បនេកីតជSពហមណ៍ ÄP ធយយមន=។

១

២

៣

៤

៥
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សណួំរទក់ទងនងឹេមេរHនេមហមូលចិត;
១. េតីេមហៈ មនន័យដូចេម(ច? មនន័យប៉ុនម ន+បករ? ចូរបក+Kយ។
២. េតីេមហមូលចិត(មនន័យដូចេម(ច? មនប៉ុនម នដួង?

៣. េតីេមហមូលចិត( មនេវទនប៉ុនម ន? អÖីខ2ះ?
៤. េតីពកយថ ឧេបកខ សហគតំ វចិិកិចឆ សមបយុត(ំ ែ+បថដូចេម(ច?

៥. េតីពកយថ ឧេបកខ សហគតំ ឧទធចចសមបយុត(ំ ែ+បថដូចេម(ច?

៦. េតីពកយថ វចិិកិចឆ មនន័យដូចេម(ច?

៧. េតីពកយថ ឧទធចចៈ មនន័យដូចេម(ច?

៨. េតីេហតុែដលនឱំយេកីតេមហៈ មនប៉ុនម នយ៉ង? អÖីខ2ះ?
៩. េតីអវជិជ និងេមហៈ មនន័យខុសគន ឬដូចគន ?
១០. េតីេសចក(ីមិនដឹងកនុងធម៌ មនប៉ុនម នយ៉ង? អÖីខ2ះ?
១១. េតីពកយថ អងគធម៌ បនន័យដូចេម(ច? អងគធម៌របស់អវជិជ បនដល់អÖី?
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សណួំរទក់ទងនងឹេមេរHនេមហមូលចិត; (តចប់)
១២. ចូរពនយល់អំពីលកខlទិចតុកកៈរបស់េមហៈ។
១៣. េតីករសងRយ័ដូចេម(ច ែដលចត់ថជវចិិកិចឆ កនុងេមហមូលចិត(? េហយី

សេ∑ងគ ះចូលកនុងវចិិកិចឆ lមួយ?

១៤. េតី+ពះអរហន( មនេសចក(ីសងRយ័ែដរេទ? េ+ពះេហតុអÖី? េបីមន ឬមិនមន
ជវចិិកិចឆ ដូចេម(ច?

១៥. េតី+គន់ែតគិតថ ជតិមុនខញុ ំជកូនេសដçី ឬមិនែមនេទហន៎ (លកខណៈមិនសូវ
េជ°ថមនជតិមុន ឬមិនមន) េតីចត់ជវចិិកិចឆ ែដរេទ?

១៦. េតីបុថុជជនេយងី លះបនេមហមូលចិត(ដួងlខ2ះ? េ+ពះេហតុអÖី?
១៧. េតីេមហមូលចិត( ២ ដួង មនេវទនប៉ុនម ន? អÖីខ2ះ?
១៨. េតីវចិិកិចឆ និងឧទធចចៈ ខុសគន ដូចេម(ច? ចូរពនយល់។
១៩. េតីកររKប់រសល់េនមិនសុខ ជចិត(អÖី? កនុងដួងទីប៉ុនម ន?

២០. pùសែម(ងមន ក់បនគិតថ សងRយ័ែតែសãកេនះ េគឱយខញុ ំេដីរតួកច ឬអត់េទ
ហន៎ េតីyចចត់ជវចិិកិចឆ នីវរណៈ កនុងអនគតែដរេទ?

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.242



សណួំរទក់ទងនងឹេមេរHនវចិិកិចឆ  នងិឧទធចចៈ

១. េតីេសចក(ីសងRយ័ ៨ យ៉ងមនអÖីខ2ះ េហយីបក+Kយម(ងមួយៗផង។

២. េតីេសចក(ីសងRយ័កនុង+ពះសូ+ត មនប៉ុនម នយ៉ង? អÖីខ2ះ?

៣. េតីវចិិកិចឆ ២ យ៉ង មនអÖីខ2ះ? ចូរពនយល់ និងែចកគន ឱយÜច់។

៤. េតីលកខlទិចតុកកៈមនន័យដូចេម(ច?

៥. េតីលកខlទិចតុកកៈរបស់វចិិកិចឆ មនអÖីខ2ះ? ចូរពនយល់។

៦. េតីលកខlទិចតុកកៈរបស់ឧទធចចៈ មនអÖីខ2ះ? ចូរពនយល់។

៧. េតីធម៌ជេហតុនឱំយលះវចិិកិចឆ មនអÖីខ2ះ? ចូរពនយល់ ។

៨. េតីធម៌ជេហតុនឱំយលះឧទធចចៈ មនអÖីខ2ះ? ចូរពនយល់ ។

៩. េតីធម៌ជេហតុនឱំយលះវចិិកិចឆ និងឧទធចចៈ ខុសគន +តង់ចំណុចl?

១០. ចូរបក+Kយអំពីេទសៃនេមហៈកនុងបចចុបបនន និងអនគត។

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.243



ចប់អកុសលចិតS ១២
អនុេមទនសិក12ពះធម៌

ជបចច័យៃនបញញ រចួផុតចកទុកខ

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.244



សូមសិក1េមេរ'ន អកុសលកមមបថ ១០ 
កន
g
ងេស'វេភភគ៣ ជបនS

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.245



េរÅបេរÅង និងបេSងÅនេUយភិកខុេមÑ= បេÖ ឡន Äឡុង (ព.ស.២៥៦៥-គ.ស.២០២)
វត#មណីរតន)ម 



+ពះអនុរុទធ ចរយ កលែចកអកុសលចិត( ៣ +បេភទ េÜយេសចក(ីេផRងគន ៃន

មូលេចញ ១២ ដួង pមេសចក(ីេផRងគន ៃនសមបេយគ (ករ+បកបរមួគន ជមួយនឹង

េវទនជេដីម) េហយីឥឡូវេនះ េEក+បថន សែម(ងអេហតុកចិត(តេទ េÜយ

អំlចជពួកអេKភណចិត( (ចិត(ែដលមិនមនេចតសិកលã+បកប) ដូចគន នឹង

អកុសលចិត(ែដលបនេពលេហយីេនះ េហយីកនុងបl( អេហតុកចិត(ទងំ ៣ ពួក

េនះ េEក+បថន សែម(ងពួកអកុសលវបិកមុន េ+ពះជផលរបស់អកុសលែដល

បនេពលេហយី។ អភិ.ម/ថ ./ទំ.៤៥

េហតុអ4សិីកCអេហតុកចិត;បន;កនmងអេÑភណចិត; ៣០?

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.247



+ពះអនុរុទធ ចរយ កលែចកអកុសលចិត( ៣ +បេភទ េÜយេសចក(ីេផRងគន

ៃនេហតុ ៣ យ៉ង មនេEភេហតុជេដីម ែដលេØថ សេហតុកចិត( (ចិត(ែដល

មនេហតុ+បកបរមួជមួយ) រមួជ ១២ យ៉ងេនះេហយី ឥឡូវេនះ កលនឹង

សែម(ងអតថៃនអេហតុកចិត( ែដលជចិត(មិន+បកបេÜយេហតុ ៦ គឺ េEភៈ

េទសៈ េមហៈ អេEភៈ អេទសៈ អេមហៈ មន ១៨ េÜយែចកេចញជ ៣

+បេភទ។ ៩ បរ.ិ/ទំ.១១៦

សិកCអពំអីេហតុកចិត; ៣ <បេភទ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.248



អេហតុកចិត; ១៨ ដួង ែចកជ ៣ <បេភទ

១. អកុសលវ()កចិត- ៧ ដួង
២. អេហតុកកុសលវ()កចិត- ៨ ដួង
៣. អេហតុកកិរ(8ចិត- ៣ ដួង

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.249



អេហតុកចិត) បនន័យថ ចិត(ែដលមិនមនេហតុ ៦ +បកបជមួយ។

ចិត(ែដលសល់អំពីអេហតុកចិត( ១៨ មនចំនួន ១០៣ ដួង ជសេហតុកចិត( គឺចិត(
+បកបេÜយេហតុទងំ ៦។

េហតុទងំ ៦ 
អេqភណេហតុ ៣ េqភណេហតុ ៣

១. េ*ភេហតុ បនដល់ េ*ភេចតសិក ៤. អេ*ភេហតុ បនដល់ អេ*ភេចតសិក
២. េទសេហតុ បនដល់ េទសេចតសិក ៥. អេទសេហតុ បនដល់ អេទសេចតសិក
៣. េមហេហតុ បនដល់ េមហេចតសិក ៦. អេមហេហតុ បនដល់ អេមហេចតសិក។

អេហតុកចិត( េØថ អេKភណចិត( ក៏បន។ អេKភណចិត( បនន័យ
ថ ចិត(ែដលេផRងអំពីេKភណចិត( ឬជចិត(ែដលមិនបនេកីត+ពមជមួយ
េKភណេចតសិក។ បរម.១/ទំ.១៩

ពកយថ អេហតុកចិត;

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.250



េហតុ គឺជបញសគល់ បនដល់ េហតុទងំ ៦។
នេហតុ មិនែមនជតួេហតុ បនដល់ចិត] ៨៩ ឬ១២១, េចតសិក ៤៦, រូប

២៨ និងនិព$ ន។ េហតុ ផទុយនឹងពកយថ នេហតុ។
អេហតុកចិតA ចិត]ែដលមិនមនេហតុទងំ ៦wមួយេកីតជមួយ បនដល់

ចិត]ទងំ ១៨ ដួង។
សេហតុកចិតA ចិត]ែដលមនេហតុទងំ ៦ េកីតជមួយ បនដល់ចិត] ៧១ ឬ១០៣

ដួង។ អេហតុក ផទុយនឹងពកយថ សេហតុក ។
ឯកេហតុក ចិត]ែដលមនេហតុែត ១ េកីតជមួយ បនដល់ េមហមូលចិត]

២ ដួង។
ទុេហតុក ឬទ�េិហតុក ចិត]ែដលមនេហតុ ២ េកីតជមួយ បនដល់េ|ភមូលចិត] ៨

េទសមូលចិត] ២ និងកមវចរេLភណញណវបិបយុត] ១២។
តិេហតុក ចិត]ែដលមនេហតុ ៣ េកីតជមួយ បនដល់ចិត] ៤៧ ឬ៧៩ កមវ-

ចរេLភណញណសមបយុត] ១២ មហគគតចិត] ២៧ និងេ|កុត]រចិត] ៨។
ឬ៤០ ដួង។

ពនយល់ពកយទក់ទងនងឹេហតុ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.251



នេហតុ (ចិតA ៨៩/១២១, េចតសិក ៤៦, របូ២៨, នពិ� ន)

អេហតុកចិតA (១៨) សេហតុកចិតA (៧១/១០៣)

ឯកេហតុក (២)
ទុេហតុក ឬទ�េិហតុក ( ២២)
តិេហតុក (៤៧/៧៩)

iöងែចកជេហតុ នងិនេហតុ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.252

េហតុ (េចតសិក ៦)

អេÄភណេហតុ ៣ េÄភណេហតុ ៣

១. េÖភេហតុ ៤. អេÖភេហតុ

២. េទសេហតុ ៥. អេទសេហតុ
៣. េមហេហតុ ៦. អេមហេហតុ



១. អកុសលវបិកចិត) មនន័យថ វបិកចិត(ែដលេកីតអំពីអកុសលកមម

ទងំ ១២ មនករេឃញី ករឮ ករដឹងក2ិនជេដីម ែដលមិនលã េØថ អេហតុក-

ចិត(។

២. អេហតុកកុសលវបិកចិត) បនន័យថ វបិកចិត(ែដលេកីតអំពី
មXកុសលកមម ៨ មនករេឃញី ករឮ ករដឹងក2ិន ជេដីមែដលលã េØថ

អេហតុកចិត(។

៣. អេហតុកកិរយិចិត) បនន័យថ ចិត(ែដលេកីតេឡងីេÜយលំÜប់

មិនបនy+ស័យកមមឯlនីមួយ ែដលមិនែមនជបុណយ ទងំមិនែមនជបប

ប៉ុែន(ជ អេហតុកចិត( ៣ ដួង។ បរម.១/ទំ.១៩

ន័យកនmងអេហតុកចិត; ៣ <បេភទ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.253



សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.254



P.
255

ពកយថ អកុសលវបិកចិត;

អកុសល + វបិក + ចិត) = អកុសលវបិកចិត)
-អកុសល បនន័យថ ចិត(ែដលជបដិបកខចំេពះកុសលចិត(
-វបិក បនន័យថ ផល
-ចិត) បនន័យថ ធមមជតិដឹងនូវyរមមណ៍។
ដូចេនះ អកុសលវបិកចិត) មនន័យថ ចិត(ែដលជវបិករបស់អកុសល ឬ

ថជផលរបស់អកុសលកមម។ អភិ.សសជ/ទំ.២៨៦

អកុសលវបិកចិត( គឺជវបិកចិត(ែដលេកីតអំពីអកុសលកមមទងំ ១២ មនករ
េឃញីករឮករដឹងក2ិនជេដីម ែដលមិនលã េØថអេហតុកចិត(។ បរM.១/ទំ.១៩

អកុសលវបិកចិត( ជអេហតុកចិត( ជលំÜប់ដំបូងមន ៧ េÜយធម៌ែដលជ
េហតុy+ស័យឱយវបិកចិត(េកីតេឡងី មនចកខុបKទជេដីម និងេÜយកិចច
មនសមបដិចឆននកិចចជេដីម។ ចិត(ទងំ ៧ ដួងេនះ ជផលរបស់អកុសលកមមែដលេធÖី
ទុកេហយី។ ៩បរ.ិ/ទំ.១១៨

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.255



P.
256

អកុសលវបិកចិត; ៧ ដួង
១. ឧេបកខ សហគត ំ(អកុសលវបិក)ំ (១) ចកខ%វញិញ ណំ

ចិត(េកីតេឡងីេÜយy+ស័យចកខុបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន េឃញីរូបមិន
លãជអកុសលវបិក។

២. ឧេបកខ សហគត ំ(អកុសលវបិក)ំ េ.តវញិញ ណំ
ចិត(េកីតេឡងីេÜយy+ស័យេKតបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ឮសំេឡង
មិនលã ជអកុសលវបិក។

៣. ឧេបកខ សហគត ំ(អកុសលវបិក)ំឃនវញិញ ណំ

ចិត(េកីតេឡងីេÜយy+ស័យឃនបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ដឹងក2ិនមិន
លã ជអកុសលវបិក។

(១) កនុងអភិធមមតថសងគហមនរូបថ ឧេបកខ សហគតំ ចកខុវញិញ ណំ តថ េqតវញិញ ណំ...ជេដីម។
ចំែណកេនកនុងេសBវេភេនះ CតDវបនKក់បញចូ លបែនថមនូវបទបលីថ អកុសលវបិកំ öល់ៗេឈម ះ
ៃនចិតX េហយីក៏មិនបនKក់បទថ តថ ចូលមកែដរ។ ករេរBបដូេចនះ គឺេដីមបឲីយអនកសិក,ងយ
CសxលសូធយរណXំ តគន -មCបេភទរបស់ចិតXប៉ុេLû ះ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.256



P.
257

៤. ឧេបកខ សហគត ំ(អកុសលវបិក)ំ ជgិï វញិញ ណំ
ចិត(េកីតេឡងីេÜយy+ស័យជិ¶àបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ដឹងរសមិនលã
ជអកុសលវបិក។
៥. ទុកខសហគត ំ(អកុសលវបិក)ំកយវញិញ ណំ
ចិត(េកីតេឡងីy+ស័យកយបKទ +បកបេÜយទុកខេវទន ដឹងេផដçពÖៈមិនលã
ជអកុសលវបិក។

៦. ឧេបកខ សហគត ំ(អកុសលវបិក)ំសមបដចិនននចិត) ំ
សមបដិចឆននចិត( េកីតេឡងី+បកបេÜយឧេបកខ េវទន ទទួលបញច រមមណ៍មិនលã ជ
អកុសលវបិក។

៧. ឧេបកខ សហគត ំ(អកុសលវបិក)ំសន)រីណចិត) ំ
សន(ីរណចិត( េកីតេឡងី+បកបេÜយឧេបកខ េវទន ពិចរlបញច រមមណ៍មិនលã
ជអកុសលវបិក។ េមសូធយ#ពះអភិធមម/ទំ.៧

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.257



១. ឧេបកខ សហគត ំ(អកុសលវបិក)ំ ចកខ%វញិញ ណំ ចិត(េកីតេឡងី 

េÜយy+ស័យចកខុបKទ  +បកបេÜយឧេបកខ េវទន  េឃញីរូបមិនលã  ជ
អកុសលវបិក។

ពកយថ ចកខ%វញិញ ណ

ចកខ% ំ នសិfិត ំ វញិញ ណន)ិ > ចកខ%វញិញ ណំ វញិញ ណែដលy+ស័យ
ចកខុបKទេកីតេឡងី េឈម ះថ ចកខុវញិញ ណ។ ចកខុវញិញ ណេនះ ជវញិញ ណមយង៉
ែដលy+ស័យនឹងចកខុវតថុ (ែភនក) េកីតេឡងីេដីមបដីឹងនូវរូបរមមណ៍ជលកខណៈ ដូច
មនពកយបលីថ ចកខុនិសRតិរូបវជិននលកខណំ = ចកខុវញិញ ណំ។ អភិ.សសជ/ទំ.២៨៨

ចកខុ េនះ េÜយពយញជនៈ សំេâដល់ ែភនក ឬែកវែភនក េÜយបរមតថសំេâ
ដល់ ចកខុបKទរូប ពកយថ បKទ ឬ+បKទ សំេâដល់ ភពថ2 ៃនមXភូតរូប
ែតមិនែមនជ មXភូតរូបេទ។ ៩ បរ.ិ/ទំ.១១៩

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.258



P.
259

ចកខុវញិញ ណ េកីត+តង់ចកខុ-

បKទរូប េធÖីទសRនកិចច (កិចច

េឃញីរូប)។

ចកខុបKទរូប េនះ មន

+បមណប៉ុនកបលៃច ឲយសេ+មចជ

វតថុ និងទÖ រpមសមគួរដល់វថិីចិត(

មនចកខុវញិញ ណជេដីម។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៦៩០

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.259



P.
260

េហតុនឱំយេក_តចកខI វិញញ ណមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() ចកខ%សf េ+ពះចកខុ+បKទមិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() របូន ំ េ+ពះរូបមកកន់គន2ងៃនចកខុ+បKទ
៣.sេ+កសននសិfិត ំ y+ស័យពន2ឺ
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ)។

អដ74លិនី ៣ /ទំ.១៩៨, អភិ.សសជ.២៨៦, ៩បរ.ិ/ទំ.១៣៥

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.260



២. ឧេបកខ សហគត ំ(អកុសលវបិក)ំ េ.តវញិញ ណំ ចិត(េកីតេឡងី

េÜយy+ស័យេKតបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ឮសំេឡងមិនលã ជ

អកុសលវបិក។                       

ពកយថ េ.តវញិញ ណ

េ.ត ំនសិfិត ំវញិញ ណន)ិ > េ.តវញិញ ណំ វញិញ ណែដលy+ស័យនឹង

េKតវតថុេកីតេឡងី េឈម ះថ េKតវញិញ ណ។ េKតវញិញ ណេនះ ជវញិញ ណមយង៉

ែដលy+ស័យនឹងេKតវតថុ (+តេចZក) េកីតេឡងីេដីមបដីឹងសំេឡងជលកខណៈ

ដូចមនពកយបលីថ េKតនិសRតិសទទវជិននលកខណំ = េKតវញិញ ណំ។
អភិ.សសជ/ទំ.២៩១

េKត េនះ េÜយពយញជនៈ សំេâដល់ +តេចZក េÜយបរមតថសំេâដល់

េKតបKទរូប។ ៩ បរ.ិ/ទំ.១២១
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.261



េKតវញិញ ណ េកីត+តង់េKតបKទរូប េធÖី

សវនកិចច (កិចចឮសំេឡង)។ អភិ.សសជ/ទំ.២៩០

េKតបKទរូបេនះ pងំេនកនុង+បេទស

(កែន2ង) ែដលមនសlç ន ដូចវង់ចិេញច ºន មន

េùម+កហមលãិតដុះេឡងី។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៦៩៥

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.262



P.
263

េហតុនឱំយេក5តេÑតវញិញ ណមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() េ.តសf េ+ពះេKតបKទមិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() សទទ ន ំ េ+ពះសំេឡងមកកន់គន2ងៃនេKត+បKទ
៣.sកសសននសិfិត ំ y+ស័យyកស
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ)។

អដ74លិនី ៣ /ទំ.១៩៩, អភិ.សសជ.២៨៦, ៩បរ.ិ/ទំ.១៣៦

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.263



៣. ឧេបកខ សហគត ំ (អកុសលវបិក)ំ ឃនវញិញ ណំ ចិត(េកីតេឡងី

េÜយy+ស័យឃនបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ដឹងក2ិនមិនលã ជ

អកុសលវបិក។

ពកយថ ឃនវញិញ ណ

ឃន ំនសិfិត ំ វញិញ ណន)ិ > ឃនវញិញ ណំ វញិញ ណែដលy+ស័យនឹង

ឃនវតថុេកីតេឡងី េឈម ះថ ឃនវញិញ ណ។ ឃនវញិញ ណេនះ ជវញិញ ណមយង៉

ែដលy+ស័យនឹងឃនវតថុ (+ចមុះ) េកីតេឡងីេដីមបធុីំក2ិនជលកខណៈ ដូចមន

បលីថឃននិសRតិគនធវជិននលកខណំ = ឃនវញិញ ណំ។ អភិ.សសជ/ទំ.២៩៤

ឃន េនះ េÜយពយញជនៈ សំេâដល់ +ចមុះ េÜយបរមតថសំេâដល់

ឃនបKទរូប។ ៩ បរ.ិ/ទំ.១២១

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.264



P.
265

ឃនវញិញ ណ េកីត+តង់

ឃនបKទរូប េធÖីឃយនកិចច

(កិចចដឹងក2ិន)។

ឃនបKទរូបេនះ េកីត

េឡងីកនុង+បេទសែដលមន

សlç នដូច+កចកពែព ខងកនុង

+បេXងៃនសសមភ រ (ដុំKច់)

ឃន។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៦៩៧

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.265



P.
266

េហតុនឱំយេក5តឃនវញិញ ណមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() ឃនសf េ+ពះឃនបKទមិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() គនធ ន ំ េ+ពះក2ិនមកកន់គន2ងៃនឃនបKទ
៣.gេយសននសិfិត ំ y+ស័យ¶េយ (ខយល់)

៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ) ។
អដ74លិនី ៣ ./ទំ.១៩៩, អភិ.សសជ.២៨៦/៩បរ.ិទំ.១៣៦

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.266



៤. ឧេបកខ សហគត ំ (អកុសលវបិក)ំ ជgិï វញិញ ណំ ចិត(េកីតេឡងី

េÜយy+ស័យជិ¶àបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ដឹងរសមិនលã ជ

អកុសលវបិក។

ពកយថ ជgិï វញិញ ណ

ជវិï ំ នសិfិត ំ វញិញ ណន)ិ > ជgិï វញិញ ណំ វញិញ ណែដលy+ស័យនឹង

ជិ¶à វតថុេកីតេឡងី េឈម ះថ ជិ¶à វញិញ ណ។ ជិ¶à វញិញ ណេនះ ជវញិញ ណមយង៉ ែដល

y+ស័យនឹងជិ¶à វតថុ (អl( ត) េកីតេឡងីេដីមបដីឹងរសជលកខណៈ ដូចមនបលី

ថ ជិ¶àនិសRតិរសវជិននលកខណំ = ជិ¶à វញិញ ណំ។ អភិ.សសជ/ទំ.២៩៧

ជិ¶à េនះ េÜយពយញជនៈ សំេâដល់ អl( ត េÜយបរមតថសំេâដល់

ជិ¶àបKទរូប។ ៩ បរ.ិ/ទំ.១២១

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.267



ជិñú វញិញ ណ េកីត!តង់ជិñúបPទរូប
េធdីPយនកិចច (កិចចដឹងរស)។

ជិñúបPទរូប ែដលេកីតេឡីងUងំ
េនកនុង!បេទសៃនសសមភ រជិñú េហីយ
មនស7Ñ នដូច!តបកផក ឧបបុល។

៩ បរ.ិទំ.៦៩៨

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.268



P.
269

េហតុនឱំយេក_តជdិe វិញញ ណមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() ជgិï យ េ+ពះជិ¶àបKទមិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() រ.ន ំ េ+ពះរសមកកន់គន2ងៃនជិ¶àបKទ
៣.sេបសននសិfិត ំ y+ស័យyេបគឺទឹក
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ)។

អដ74លិនី ៣ /ទំ.២០០ , អភិ.សសជ/ទំ.២៨៦, ៩បរ.ិ/ទំ.១៣៧
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.269



៥. ទុកខសហគត ំ (អកុសលវិបក)ំ កយវិញញ ណំ ចិត<េកីតេឡីង
េ{យO!ស័យកយបPទ !បកបេ{យទុកខេវទន ដឹងេផដÑពdៈមិនល~ ជ
អកុសលវបិក។

កយវញិញ ណ េកីត!តង់កយបPទរូប េធdីផុស:នកិចច (គឺកិចចដឹងរងឹ
ទន់ េក<  !តជក់ តឹង កេ!មីក ញ័រ) ។ អភិ.សសជ/ទំ.២៩៩

កយ េនះ េ{យពយញជនៈ សំេ¢ដល់ äងកយ េ{យបរមតថសំេ¢
ដល់ កយបPទរូប ជរូបស!មប់ប៉ះខទប់នឹងធតុទងំ ៣ គឺ!តជក់េក< ទន់
រងឹ តឹងញ័រ (េវmរអេបធតុេចញ)។ ៩ បរ.ិ/ទំ.១២២

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.270



P.
271

កយវញិញ ណ េកីត+តង់កយ

បKទរូប េធÖីផុសRនកិចច (កិចចដឹងរងឹទន់

េក( +តជក់ តឹង កេ+មីក ញ័រ)។

កយ+បKទរូប េវZរ+តង់ទីpងំ

ៃនេតេជធតុែដលេកីតពីកមម (បចក-

េតេជ) ែដលជទីរមួៃនyXរថមី េ+កម

េពះេវZនធំ ែដលជKថ នទីរបស់

េតេជធតុ និងេវZរចុងសក់ ចុងេùម និង

ែសបក+កិនpងំេនទូេទ។ ៩ បរ.ិទំ.៧០០

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.271



P.
272

េហតុនឱំយេក5តកយវញិញ ណមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() កយសf េ+ពះកយបKទមិនទន់ែបកធ2 យ
២. sបថគត() េផដxពm ន ំេ+ពះេផដçពÖៈ មកកន់គន2ងៃន កយបKទ (សំេâ
ដល់មXភូតរូប ៣ ែដលគួរដល់ករប៉ះផទប់នឹងកយបKទគឺ៖

បឋវធីតុ = រងឹ ទន់
េតេជធតុ = េក( +តជក់
¶េយធតុ = តឹង កេ+មីក ញ័រ

៣.បឋវសីននសិfិត ំ y+ស័យបឋវ ី
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ) ។

អដ74លិនី ៣ ./ទំ.២០០, អភិ.សសជ.២៨៦/៩ បរ.ិទំ.១៣៧

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.272



៦. ឧេបកខ សហគត ំ(អកុសលវបិក)ំ សមបដចិនននចិត) ំ សមបដិចឆននចិត(
េកីតេឡងី+បកបេÜយឧេបកខ េវទន ទទួលបញច រមមណ៍មិនលã ជអកុសលវបិក។

ឬ ឧេបកខ សហគត ំមេនធតុ អកុសលវបិកចិត) ំមេនធតុជអកុសល
វបិកចិត( េកីតេឡងី+ពមេÜយឧេបកខ េវទន។

ស ំ +ពម + បដ ិចំេពះ + ឥចឆនន ំ+បថន =សមបដចិននន ំទទួល។ ៩ បរ.ិទំ.១២២

ពកយថ មេនធតុ ែ+បថ ធតុដឹង។ ពកយថ ធតុ េ+ពះអតថថ សូនយចក

សតÖ បុគគលជេដីម និងចិត(េនះក៏ជវបិកចិត(េនះឯង។ ៩ បរ.ិទំ.១២២

សមបដិចឆននចិត( ឬមេនធតុ េកីត+តង់ហទយវតថុរូប សមបដិចឆននកិចច (គឺកិចចដឹង

yរមមណ៍pមទÖ រទងំ ៥) ។ អភិ.សសជ/ទំ.៣០២

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.273



សមបដិចឆននចិត( ឬមេនធតុ េកីត+តង់ហទយ

វតថុរូប េធÖីសមបដិចឆននកិចច (កិចចទទួលyរមមណ៍pមទÖ រ

ទងំ៥) ។

ហទយវតថុរូប បនដល់ ហទយរូបែដលជដុំ

Kច់េបះដូង មនលកខណៈដូចផក ឈូក+កពុំសំយុងចុះ

ចំែណកហទយរូបែដលជវតថុ (ជទីy+ស័យេកីត)

របស់មេនធតុ និងមេនវញិញ ណធតុេនះ ជសុខុម

រូបែដលេកីតអំពីកមមជសមុÜç ន pងំេនកនុង+បេöះ

ខងកនុងKច់េបះដូង ែដលមនលកខណៈដូចជ

អណ(ូ ង ទំហបំ៉ុន+គប់បុនន គ ក៏ហទយរូបេនះ មន

េEហតិ+បមណមួយទូកៃដ េនចិញច ឹមរកVខងកនុង

+បេöះេនះ។ ៩ បរ.ិទំ.៧១០

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.274



P.
275

េហតុនឱំយេក5តមេនធតុមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() ប.ទសf េ+ពះបKទរូប (ទងំ៥) មិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() បញច រមមyន ំមនyរមមណ៍ ៥ មកកន់គន2ង
៣.ហទយសននសិfិត ំ y+ស័យហទយវតថុ
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ)។

អដ74លិនី ៣ ./ទំ.២០១, អភិ.សសជ.៣០៤/៩ បរ.ិ/ទំ.១៣៨

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.275



៧. ឧេបកខ សហគត ំ(អកុសលវបិក)ំ សន)រីណចិត) ំសន(ីរណចិត( េកីត

េឡងី+បកបេÜយឧេបកខ េវទន ពិចរlបញច រមមណ៍មិនលã ជអកុសលវបិក។

ឬ ឧេបកខ សហគត ំមេនវញិញ ណធតុ អកុសលវបិកចិត) ំ មេន

វញិញ ណធតុ ជអកុសលវបិកចិត( េកីតេឡងី+ពមេÜយឧេបកខ េវទន។

សន(ីរណចិត( ឬមេនវញិញ ណធតុ េកីត+តង់ហទយវតថុរូប េធÖីកិចច ៥ គឺ៖

- កិចច ២ េនកនុងទÖ រ គឺ សន(ីរណកិចច និងតទលមពណកិចច

- កិចច ៣ េនេ+កទÖ រ គឺ បដិសនធិកិចច ភវងគកិចច និងចុតិកិចច

(កនុងអបយភូមិ)។ អភិ.សសជ/ទំ.៣០៥

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.276



សន(ីរណចិត( ឬមេនវញិញ ណធតុ 

េកីត+តង់ហទយវតថុរូប េធÖីកិចច ៥ គឺ៖

-កិចច ២ េនកនុងទÖ រ គឺ 

សន(ីរណកិចច 

តទលមពណកិចច

-កិចច ៣ េនេ+កទÖ រ គឺ 

បដិសនធិកិចច 

ភវងគកិចច 

ចុតិកិចច (កនុងអបយភូមិ)។ 

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.277
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េហតុនឱំយេក5តមេនវញិញ ណធតុមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() មនសf េ+ពះមេន (ភវងគចិត() មិនទន់ែបកធ2 យ (មេនបន

ដល់ ភវងគចិត(េនះរលត់េហយីក(ី មនកម2 ងំេខVយក(ី
មិនyចជបចច័យដល់yវជជនចិត( េឈម ះថ ែបកធ2 យ,

ែដលជបចច័យដល់yវជជនចិត(បន េឈម ះថ មិនទន់

ែបកធ2 យ)។
២.sបថគត() ធមម រមមyន ំ េ+ពះមនធមម រមមណ៍មកកន់គន2ង។
៣.ហទយសននសិfិត ំ y+ស័យហទយវតថុ។
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនវញិញ ណធតុ)។
អភិ.សសជ.៣០៤,៩បរ.ិ/ទំ.១៣៨

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.278
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Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ ភ ភ

\យុរបស់របូមយួ (\រមមណ៍) េសម 5 ១៧ ខណៈចិត;

ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទម ភ ភទច

អភិ.សសជ.ទំ.៣១៩

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.279

ខណៈចិត2េកីតTមបញចទe រវថីិ

ខណៈចិត2េកីតTមមេនទe រវថីិ
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ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ ភ ភ

pយុរបស់របូមយួ (pរមមណ៍) េសម Ñ ១៧ ខណៈចិត: (នងិេចតសិក)

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.280

ចិត2 ៨៩ ឬ១២១ ដួង កនុងដួងនីមួយៗ សុទធែតមន ៣ អនុខណៈ (ខណៈតូចៗ) គឺ៖
១. ឧបបទកខណៈ ខណៈេកីតេឡងី

២. ឋតិិកខណៈ ខណៈTងំេន ខណៈទងំ ៣ េនះជ6យុរបស់ចិត2 ១ ដួង
៣. ភងគកខណៈ ខណៈែបកធÑ យ(រលត់)

រូប ២២ (េវMរវញិញត2ិរូប ២ លកខណរូប ៤) រូប�មួយមន6យុេសមីគន ជមួយរយៈេពលរបស់ចិត2

ែដលេកីតេឡងីេហយីរលត់េទ ១៧ ដួង ឬ៥១ ខណៈតូច (៣ X ១៧ = ៥១)។

ខណៈទងំ ៥១ ខណៈេនះ ជ6យុរូប ២២

១     ២     ៣   ៤             ៦     ៧     ៨    ៩    ១០  ១១  ១២  ១៣  ១៤  ១៥   ១៦  ១៧ 
ភ

បរម.៤/ទំ.២៣ , ៩បរ.ិ/ទំ.៤៣៦

ឧបបទ

ឋ
ិ
ត

ិ

ភងគ
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\រមមណ៍ទងំ ៦ របស់ចិត;
sរមមណ៍ សំេâដល់វតថុជទីេpង (គឺដឹង) របស់ចិត( និងេចតសិក ឬវតថុជទី

េ+តកអររបស់ចិត( និងេចតសិក ដូចេឈ+ីចត់ែដលបុរសមនកម2 ងំេខVយកន់ទុក ឬ
ដូចជសួនផក េឈជីទីេ+តកអររបស់មនុសRទងំöយ។yរមមណ៍មន ៦ គឺ៖

១. រូបរមមណ៍ yរមមណ៍គឺរូប (ដឹងេÜយចិត(បន ២ ដួង)

២.សទទ រមមណ៍ yរមមណ៍គឺសំេឡង (ដឹងេÜយចិត(បន ២ ដួង)

៣. គនធ រមមណ៍ yរមមណ៍គឺក2ិន (ដឹងេÜយចិត(បន ២ ដួង)

៤. រKរមមណ៍ yរមមណ៍គឺរស (ដឹងេÜយចិត(បន ២ ដួង)

៥. េផដçពÖ រមមណ៍ yរមមណ៍គឺករប៉ះពល់+តåវកយ គឺេក( +តជក់ រងឹទន់
(ដឹងេÜយចិត(បន ២ ដួង)

៦. ធមម រមមណ៍ yរមមណ៍គឺករគិតេរ°ងù៉វេផRងៗ (បនដល់ចិត( ៨៩, េចតសិក
៥២, បKទរូប៥, សុខុមរូប១៦, និពÖ ន និងបញញត(ិ ដឹងេÜយចិត( ៧៦ ដួង (េវZរទÖិប
បញច វញិញ ណ១០, មេនធតុ៣) និងអភិញញ ចិត( ២។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣៩៩ -៤០០

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.281



ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ ភ ភ

អកfរកត់កន%ងបញច ទm រវថិ ីនងិមេនទm រវថិ ី

ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទម ភ ភទច

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.282

បញច វញិញ ណ គឺ៖
១. ចកខុវញិញ ណ
២. េvតវញិញ ណ

៣. ឃនវញិញ ណ

៤. ជិ ™̈ វញិញ ណ

៥. កយវញិញ ណ

អតីតភវងគ

ភវងគចលន

ភវងគុបបេចឆទ
សមបដិចឆននកិចច  សន2ីរណកិចច េ¨ដäពeនកិចច ជវនកិចច តទលមពណកិចច     ភវងគបត

6វជជនកិចច កិចចXវរក6រមមណ៍Tមបញចទe រ ឬេ≠ថ បញចទe Xវជជនចិត2 ។
-េបីេកីតTមចកខុទe រេ≠ថ ចកខុទe Xវជជនកិចច
-េបីេកីតTមេvតទe រេ≠ថ េvតទe Xវជជនកិចច

-េបីេកីតTមឃនទe រេ≠ថ ឃនទe Xវជជនកិចច

-េបីេកីតTមជិ ™̈ទe រេ≠ថ ជិ ™̈ទe Xវជជនកិចច

-េបីេកីតTមកយទe រេ≠ថ កយទe Xវជជនកិចច

មេនទe Xវជជនកិចច
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សន]ីរណកិចច គឺកិចចពិចរwនូវïរមមណ៍Fមទ$ រទងំ ៥ ។ 

តទលមពណកិចច គឺកិចចេFងយកនូវïរមមណ៍Fមទ$ រទងំ ៦ ។

ភ ភ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.283

ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទម ភ ភទច
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Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ

ចុតិកិចច កិចចឃ; តចកភព ឬL; ប់
បដិសនធិកិចច កិចចតភព ឬជតិកំេណីត
ភវងគកិចច កិចចរកVភព ឬជតិកំេណីត

អភិ.សសជ.ទំ.៣២៦

ចុ ភបភ ភ

ជតិចស់                ជតិថមី

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.284



សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.285
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ពកយថ អេហតុកកុសលវបិកចិត;

អេហតុក + កុសល + វបិក + ចិត) = អេហតុកកុសលវបិកចិត)
-អេហតុក បនន័យថ មិនមនេហតុ (ទងំ ៦)

- កុសល បនន័យថ ទម2 យនូវបបធម៌ែដលគួរេខពីម(ចិត(
ែដលលã)

-វបិក បនន័យថ ផល
-ចិត) បនន័យថ ធមមជតិដឹងនូវyរមមណ៍ ។
ដូចេនះ អេហតុកកុសលវបិកចិត) បនន័យថ ែដលជវបិករបស់

មXកុសលចិត( ៨ ដួង ឬថជផលរបស់កុសលកមម ៨ ដួង។ អភិ.សសជ/ទំ.៣០៩

អេហតុកកុសលវបិកចិត( បនន័យថ វបិកចិត(ែដលេកីតអំពីមXកុសលកមម
៨មនករេឃញីករឮករដឹងក2ិន ជេដីមែដលលã េØថអេហតុកចិត(។

បរម.១/ទំ.១៩

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.286
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អេហតុកកុសលវបិកចិត; ៨ ដួង
១. ឧេបកខ សហគត ំ (កុសលវបិក)ំ(១) ចកខ%វញិញ ណំ

ចិត(េកីតេឡងីេÜយy+ស័យចកខុបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន េឃញីរូបលã
ជកុសលវបិក។

២. ឧេបកខ សហគត ំ (កុសលវបិក)ំ េ.តវញិញ ណំ

ចិត(េកីតេឡងីេÜយy+ស័យេKតបKទ +បកប េÜយឧេបកខ េវទន ឮសំេឡង
លã ជកុសលវបិក។

៣. ឧេបកខ សហគត ំ (កុសលវបិក)ំ ឃនវញិញ ណំ

ចិត(េកីតេឡងីេÜយy+ស័យឃនបKទ +បកប េÜយឧេបកខ េវទន ដឹងក2ិនលã
ជកុសលវបិក។

(១) កនុងអភិធមមតថសងគហមនរូបថ ឧេបកខ សហគតំ ចកខុវញិញ ណំ តថ េqតវញិញ ណំ...ជេដីម។
ចំែណកេនកនុងេសBវេភេនះ CតDវបនKក់បញចូ លបែនថមនូវបទបលីថ កុសលវបិកំ öល់ៗេឈម ះ
ៃនចិតX េហយីក៏មិនបនKក់បទថ តថ ចូលមកែដរ។ ករេរBបដូេចនះ គឺេដីមបឲីយអនកសិក,ងយ
CសxលសូធយរណXំ តគន -មCបេភទរបស់ចិតXប៉ុេLû ះ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.287



P.
288

៤. ឧេបកខ សហគត ំ (កុសលវបិក)ំ ជgិï វញិញ ណំ
ចិត(េកីតេឡងីេÜយy+ស័យជិ¶àបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ដឹងរសលã
ជកុសលវបិក។

៥. សុខសហគត ំ (កុសលវបិក)ំ កយវញិញ ណំ
ចិត(េកីតេឡងីy+ស័យកយបKទ +បកបេÜយសុខេវទន ដឹងេផដçពÖៈលã
ជកុសលវបិក។

៦. ឧេបកខ សហគត ំ(កុសលវបិក)ំសមបដចិនននចិត) ំ
សមបដិចឆននចិត(េកីតេឡងី +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ទទួលបញច រមមណ៍លã ជ
កុសលវបិក។

៧. េ.មនសfសហគត ំ (កុសលវបិក)ំ សន)រីណចិត) ំ
សន(ីរណចិត(េកីតេឡងី +បកបេÜយេKមនសRេវទន ពិចរlបញច រមមណ៍លã
ៃ+កែលងជកុសលវបិក។

៨. ឧេបកខ សហគត ំ( កុសលវបិក)ំ សន)រីណចិត) ំ
សន(ីរណចិត(េកីតេឡងី +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ពិចរlនូវបញច រមមណ៍ែដលលã
ជកុសលវបិក។ េមសូធយ#ពះអភិធមម/ទំ.៨
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.288



១. ឧេបកខ សហគត ំ(កុសលវបិក)ំចកខ%វញិញ ណំ  ចិត(េកីតេឡងី
y+ស័យេÜយចកខុបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន  េឃញីរូបលã  ជ

កុសលវបិក។

ចកខុវញិញ ណ េកីត+តង់ចកខុបKទរូប េធÖីទសRនកិចច (កិចចេឃញីរូប)។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.289



P.
290

េហតុនឱំយេក_តចកខI វិញញ ណមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() ចកខ%សf េ+ពះចកខុ+បKទមិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() របូន ំ េ+ពះរូបមកកន់គន2ងៃនចកខុ+បKទ
៣.sេ+កសននសិfិត ំ y+ស័យពន2ឺ
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ)។

អដ74លិនី ៣ /ទំ.១៩៨, អភិ.សសជ/ទំ.២៨៦, ៩បរ.ិ/ទំ.១៣៥

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.290



២. ឧេបកខ សហគត ំ(កុសលវបិក)ំ េ.តវញិញ ណំ ចិត(េកីតេឡងី

េÜយy+ស័យេKតបKទ    +បកបេÜយឧេបកខ េវទន    ឮសំេឡងលã    ជ    

កុសលវបិក។ 

េKតវញិញ ណ េកីត+តង់េKតបKទរូប េធÖីសវនកិចច (កិចចឮសំេឡង)។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.291



P.
292

េហតុនឱំយេក5តេÑតវញិញ ណមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() េ.តសf េ+ពះេKតបKទមិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() សទទ ន ំ េ+ពះសំេឡងមកកន់គន2ងៃនេKត+បKទ
៣.sកសសននសិfិត ំ y+ស័យyកស
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ)។

អដ74លិនី ៣ ./ទំ.១៩៩, អភិ.សសជ/ទំ.២៨៦, ៩បរ.ិទំ.១៣៦

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.292



៣. ឧេបកខ សហគត ំ(កុសលវបិក)ំ ឃនវញិញ ណំ ចិត(េកីតេឡងី

េÜយy+ស័យឃនបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ដឹងក2ិនលã ជកុសលវបិក។

ឃនវញិញ ណ េកីត+តង់ឃនបKទរូប េធÖីឃយនកិចច (កិចចដឹងក2ិន)។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.293



P.
294

េហតុនឱំយេក5តឃនវញិញ ណមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() ឃនសf េ+ពះឃនបKទមិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() គនធ ន ំ េ+ពះក2ិនមកកន់គន2ងៃនឃនបKទ
៣.gេយសននសិfិត ំ y+ស័យ¶េយ (ខយល់)

៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ) ។
អដ74លិនី ៣ /ទំ.១៩៩, អភិ.សសជ/ទំ.២៨៦, ៩បរ.ិទំ.១៣៦

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.294



៤. ឧេបកខ សហគត ំ(កុសលវបិក)ំ ជgិï វញិញ ណំ ចិត(េកីតេឡងី

េÜយy+ស័យជិ¶àបKទ +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ដឹងរសលã ជកុសលវបិក។

ជិ¶à វញិញ ណ េកីត+តង់ជិ¶àបKទរូប េធÖីKយនកិចច (កិចចដឹងរស)។
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.295



P.
296

េហតុនឱំយេក_តជdិe វិញញ ណមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() ជgិï យ េ+ពះជិ¶àបKទមិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() រ.ន ំ េ+ពះរសមកកន់គន2ងៃនជិ¶àបKទ
៣.sេបសននសិfិត ំ y+ស័យyេបគឺទឹក
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ)។

អដ74លិនី ៣ /ទំ.២០០ , អភិ.សសជ/ទំ.២៨៦, ៩បរ.ិ/ទំ.១៣៧
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.296



៥. សុខសហគត ំ (កុសលវបិក)ំ កយវញិញ ណំ ចិត(េកីតេឡងីេÜយ

y+ស័យកយបKទ +បកបេÜយសុខេវទន ដឹងេផដçពÖៈលã ជកុសលវបិក។

កយវញិញ ណ េកីត+តង់កយបKទរូប េធÖីផុសRនកិចច (គឺកិចចដឹងរងឹទន់    

េក(  +តជក់ តឹង កេ+មីក ញ័រ) ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.297



P.
298

េហតុនឱំយេក5តកយវញិញ ណមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() កយសf េ+ពះកយបKទមិនទន់ែបកធ2 យ
២. sបថគត() េផដxពm ន ំេ+ពះេផដçពÖៈ មកកន់គន2ងៃន កយបKទ (សំេâ
ដល់មXភូតរូប ៣ ែដលគួរដល់ករប៉ះផទប់នឹងកយបKទ) គឺ៖

បឋវធីតុ = រងឹ ទន់
េតេជធតុ = េក( +តជក់
¶េយធតុ = តឹង កេ+មីក ញ័រ

៣.បឋវសីននសិfិត ំ y+ស័យបឋវ ី
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ) ។

អដ74លិនី ៣/ទំ.២០០, អភិ.សសជ/ទំ.២៨៦, ៩បរ.ិទំ.១៣៧

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.298



៦. ឧេបកខ សហគត ំ(កុសលវបិក)ំ សមបដចិនននចិត) ំ សមបដិចឆននចិត(
េកីតេឡងី+បកបេÜយឧេបកខ េវទន ទទួលបញច រមមណ៍លã ជកុសលវបិក។

ឬ ឧេបកខ សហគត ំមេនធតុ កុសលវបិកចិត) ំ មេនធតុជ
កុសលវបិកចិត( េកីតេឡងី+ពមេÜយឧេបកខ េវទន។

សមបដិចឆននចិត( ឬមេនធតុ េកីត+តង់ហទយវតថុរូប េធÖីសមបដិចឆននកិចច (គឺ
កិចចទទួលដឹងyរមមណ៍pមទÖ រទងំ ៥)។ អភិ.សសជ/ទំ.៣០២

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.299



P.
300

េហតុនឱំយេក5តមេនធតុមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() ប.ទសf េ+ពះបKទរូប (ទងំ៥) មិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() បញច រមមyន ំមនyរមមណ៍ ៥ មកកន់គន2ង
៣.ហទយសននសិfិត ំ y+ស័យហទយវតថុ
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ)។

អដ74លិនី ៣/ទំ.២០១, អភិ.សសជ/ទំ.៣០៤, ៩បរ.ិ/ទំ.១៣៨

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.300



P.
301

ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ 1វ ភ ភ

សមបដិចឆននកិចច  គឺកិចចទទួលយកនូវOរមមណ៍ 
បនទ ប់អំពីទdិបញច វញិញ ណ។ អភិ.សសជ.ទំ.៣១៩

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.301



៧. េ#មនស'សហគត ំ (កុសលវបិក)ំ  សន2រីណចិត2 ំ
សន#

ី

រណច

ិ

ត#េក

ី

តេឡ

ី

ង .បកបេ0យេ2មនស4េវទន ព
ិ

ចរ:

បញច រមមណ៍ល@ៃ.កែលង ជកុសលវបិក។
ឬ េ#មនស'សហគត ំមេនវញិញ ណធតុ កុសលវបិកចិត2 ំ

មេនវញិញ ណធតុ ជកុសលវបិកច
ិ

ត# េក
ី

តេឡ

ី

ង.ពមេ0យេ2មនស4េវទ-
ន។

សន#

ី

រណច

ិ

ត# ឬមេនវញិញ ណធតុ េក
ី

ត.តង

់

ហទយវតថ

ុ

រូប េធO
ី

ក

ិ

ចច ២ គ
ឺ

 
សន#

ី

រណក

ិ

ចច ន
ិ

ងតទលមពណក

ិ

ចច។

ស

ិ

កU.ពះអភ

ិ

ធមមថន ក់ដ

ំ

បូង េរ]បេរ]ង ន
ិ

ងបេ.ង]នេ0យភ

ិ

កខ

ុ

េម_# បេ`ឡន-2ឡ

ុ

ង P.302



P.
303

េហតុនឱំយេក5តមេនវញិញ ណធតុមន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() មនសf េ+ពះមេន (ភវងគចិត() មិនទន់ែបកធ2 យ (មេនបន

ដល់ ភវងគចិត(េនះរលត់េហយីក(ី មនកម2 ងំេខVយក(ី
មិនyចជបចច័យដល់yវជជនចិត( េឈម ះថ ែបកធ2 យ,

ែដលជបចច័យដល់yវជជនចិត(បន េឈម ះថ មិនទន់

ែបកធ2 យ)

២.sបថគត() ធមម រមមyន ំ េ+ពះមនធមម រមមណ៍មកកន់គន2ង
៣.ហទយសននសិfិត ំ y+ស័យហទយវតថុ
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនវញិញ ណធតុ)។

អភិ.សសជ.៣០៤,៩បរ.ិ/ទំ.១៣៨
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.303



ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ

សន]ីរណកិចច គឺកិចចពិចរwនូវïរមមណ៍Fមទ$ រទងំ ៥ ។ 

តទលមពណកិចច គឺកិចចេFងយកនូវïរមមណ៍Fមទ$ រទងំ ៦ ។ 

អភិ.សសជ.ទំ.៣២២

ភ ភ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.304



ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ

សន]ីរណកិចច គឺកិចចពិចរwនូវïរមមណ៍Fមទ$ រទងំ ៥ ។ 

តទលមពណកិចច គឺកិចចេFងយកនូវïរមមណ៍Fមទ$ រទងំ ៦ ។
អភ

ិ

.សសជ.ទំ.៣២៥

ភ ភ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.305

ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទម ភ ភទច



៨. ឧេបកខ សហគត ំ (កុសលវបិក)ំ  សន)រីណចិត) ំ

សន(ីរណចិត(េកីតេឡងី +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ពិចរl

បញច រមមណ៍លã ជកុសលវបិក។
ឬ ឧេបកខ សហគត ំមេនវញិញ ណធតុ កុសលវបិកចិត) ំ

មេនវញិញ ណធតុ ជអេហតុកកុសលវបិកចិត] េកីតេឡងីGពមេ/យឧេបកខ េវទន។
មេនវញិញ ណធតុ គឺជចិត(ែដលyចមនេសចក(ីដឹងyរមមណ៍

បនេ+ចីនជងបញច វញិញ ណ (មេនធតុ)។

សន(ីរណចិត( ឬមេនវញិញ ណធតុ េកីត+តង់ហទយវតថុរូប េធÖីកិចច ៥ គឺ៖

-កិចច ២ េនកនុងទÖ រ គឺ សន(ីរណកិចច និងតទលមពណកិចច

-កិចច ៣ េនេ+កទÖ រ គឺ បដិសនធិកិចច ភវងគកិចច និងចុតិកិចច (កនុងសុគតិែដល

ខÖះបុណយ)។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.306



ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ

សន]ីរណកិចច គឺកិចចពិចរwនូវïរមមណ៍Fមទ$ រទងំ ៥ ។ 

តទលមពណកិចច គឺកិចចេFងយកនូវïរមមណ៍Fមទ$ រទងំ ៦ ។
អភិ.សសជ/ទំ.៣២៥

ភ ភ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.307



ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ

ចុតិកិចច កិចចឃ; តចកភព ឬL; ប់
បដិសនធិកិចច កិចចតភព ឬជតិកំេណីត
ភវងគកិចច កិចចរកVភព ឬជតិកំេណីត

អភិ.សសជ.ទំ.៣២៦

ចុ ភបភ ភ

ជតិចស់                ជតិថមី

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.308



ឧេបកខ សន>ីរណអកុសលវបិកចិត>ដួងទី ៧ ជបដិសនធិរបស់អបយបុគគលទងំcយមនសតgនរក េ%បត តិរចឆ ន អសុរកយ
ករេកីត%គដំបូងរបស់ចិត>ដួងេនះ េធgីនទីបដិសនធិរបស់អបយសតgទងំcយេនះបន>េទរហូតដល់អស់ជីវតិ មុនវថីិចិត> និងេ%កយវថីិ
ចិត>េកីតេឡងី ចិត>ដួងេនះក៏េធgីនទីជភវងគកនុងេវ@ចុងេ%កយរបស់បចចុបបននភព ចិត>ដួងេនះេធgីនទីចុតិ។ ចំែណកឯ ឧេបកខ សន>ីរណ
អេហតុកកុសលវបិកចិត>ដួងទី ៨ បដិសនធិកនុងកមសុគតិបុគគល ១១ ជំពូកគឺ៖

១. ជចចនធបុគគល              បុគគលខg ក់ពីកំេណីត
២. ជចចពធិបុគគល           បុគគលថ{ង់ពីកំេណីត

៣. ជចចឃនកបុគគល      បុគគលគម នឃនបBទពីកំេណីត
៤. ជចចមូគបុគគល            បុគគលគពីកំេណីត
៥. ជចចជឡបុគគល           បុគគលលងង់េខ{ ពីកំេណីត
៦. ជចចុមមត>កបុគគល         បុគគលឆកួតពីកំេណីត
៧. បណÅ កបុគគល            បុគគលេខទីយពីកំេណីត ( បនដល់នបំសកបណÅ កបុគគល គឺបុគគលគម នេភទ)
៨. ឧភេ=ពយញជនកបុគគល  បុគគលមនអងគជតិទងំ ២ %បេភទែដលេកីតេឡងី េ%ពះe%ស័យកមមទងំ ២
៩. នបំសក                     បុគគលមនេភទមិន%បកដ (គម នេភទ មនែតទg របេនទ បង់ឧចច រៈ)
១០. នមមបុគគល               គឺបុគគលនិយយមិនចបស់ ឬនិយយ%តដិត (និយយជប់ៗ)
១១. វនិិបតកអសុរ  េទវ=ខgះបុណយ (េទវ=ទងំcយឯhគម នភពលåBå តនិងគម នេសចក>ីសុខផង ជអសុរៈផង) េទវ=

ពួកេនះ e%ស័យភុមដiេទវ= (េទវ=e%ស័យ=មភនំ េដីមេឈ ីBថ នទីេផèង  ៗនិងរុកខេទវ=) ទងំcយេន។ បរម.(១)/ទំ.២១៥-២២២            

កនុងអដiកថ របស់មួយេទ7ត ជគ%មប់ ១២ គឺ
១២. េវមនិកេ%បត    េ%បតេកីតកនុងវមិនេBយសុខកនុងេវ@ៃថង េBយទុកខកនុងេវ@យប់។ (បរម.៥១/ទំ.៦០) 

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.309



១. អនBិC រមមណ៍ Pរមមណ៍មិនលà ឬPរមមណ៍មិនជទីCបថន

២. ឥBC រមមណ៍ Pរមមណ៍ជទីCបថន

អកុសលវបិកចិតX ៧ ដួង CបកបេKយេវទន ២ គឺទុកខេវទន និងឧេបកខ េវទន ែតង
ដឹងអនិKü រមមណ៍។ ដួងទី ៥ (កយវញិញ ណ) CបកបេKយទុកខេវទន េCកពីេនះ CបកបេKយ
ឧេបកខ េវទនទងំអស់។

អេហតុកកុសលវបិកចិតX ៨ ដួង CបកបេKយេវទន ៣ គឺសុខេវទន េqមនស`េវទន
និងឧេបកខ េវទន ែតងដឹងនូវឥKü រមមណ៍។ ដួងទី ៥ (កយវញិញ ណ) CបកបេKយសុខេវទន។
ដួងទី ៧ (េqមនស`សនXីរណៈ) CបកបេKយេqមនស`េវទន េCកពីេនះ CបកបេKយ
ឧេបកខ េវទនទងំអស់។

មជឈតXឥKü រមមណ៍ Pរមមណ៍លàថន ក់កLX ល។

អតិឥKü រមមណ៍ Pរមមណ៍លàៃCកែលង។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.310



១. សភវឥwx រមមណ៍ yរមមណ៍ជសភវៈ បនដល់yរមមណ៍ែដលលã

ែដលគួរេ+តកអរ គួរ+បថន េÜយសភវៈ ដូចរូប សំេឡង ក2ិន រស េផដçពÖៈជេដីម

ែដលលã ជyរមមណ៍ែដលគួរេ+តកអរដល់ជនទូេទ ។

២. បរកិបបិwx រមមណ៍ yរមមណ៍ជបរកិបបៈ (+តិះរះិ) បនដល់yរមមណ៍

ែដលគួរេ+តកអរ គួរ+បថន ចំេពះសតÖ ឬចំេពះបុគគលមិនទូេទដល់បុគគល និងសតÖ

ទងំអស់េទ ជyរមមណ៍ែដលលã ែដលេពញចិត(ចំេពះខ2ួនឯងែតប៉ុេlÄ ះ។
៩ បរ.ិ/ទំ.៤០១ 

yរមមណ៍ជបរកិបបៈមន ២ គឺ បរកិបបឥÜç រមមណ៍ និងបរកិបបអនិÜç -

រមមណ៍ ។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៤៦០

េយងីyចសរេសរ បរកិបបÜិç រមមណ៍ ឬ បរកិបបឥÜç រមមណ៍ បនដូចគន ។

ឥ*â រមមណ៍ មន ២ យ៉ង 

សិក$%ពះអភិធម,ថ.ាក់ដំបូង េរៀបេរៀង និងបេ%ងៀនេដាយភិក;ុេម=> ?េ@ ឡន-Bឡុង P.311



អកុសលវបិកចិត2 ៧ ដួងដឹងអនិUä រមមណ៍ែតមយង៉

១. ចកខុវញិញ ណ
២. េvតវញិញ ណ

៣. ឃនវញិញ ណ

៤. ជិ ™̈ វញិញ ណ

៥. កយវញិញ ណ
៦. សមបដិចឆននចិត2

(ឬអកុសលវបិកមេនធតុ)
៧. ឧេបកខ សន2ីរណចិត2

(ឬអកុសលវបិកមេនវញិញ ណធតុ)។

អេហតុកកុសលវបិកចិត2 ៨ ដួងដឹងឥUä រមមណ៍ ២ យ៉ង

១. ចកខុវញិញ ណ
២. េvតវញិញ ណ

៣. ឃនវញិញ ណ

៤. ជិ ™̈ វញិញ ណ

៥. កយវញិញ ណ
៦. សមបដិចឆននចិត2

(ឬកុសលវបិកមេនធតុ)
៧. េvមនសuសន2ីរណចិត2

៨. ឧេបកខ សន2ីរណចិត2

(ឬកុសលវបិកមេនវញិញ ណធតុ)។

អភិ.សសជ.ទំ.៣២៨

ែតងែតដឹង

អនិUä រមមណ៍

ែតបុ៉េ�Ç ះ

ែតងដឹង មជឈត2ឥUä រមមណ៍

ដឹងចំេពះែតអតិឥUä រមមណ៍

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.312



សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន Bឡុង P.313



P.
314

ពកយថ អេហតុកកិរយិចិត;

អេហតុក + កិរយិ +ចិត) =អេហតុកកិរយិចិត)

អេហតុក បនន័យថ មិនមនេហតុ (ទងំ ៦)

កិរយិ បនន័យថ មន+តឹមែតករេធÖី (កិចច)

ចិត) បនន័យថ ធមមជតិដឹងនូវyរមមណ៍។

ដូចេនះ អេហតុកកិរយិចិត) បនន័យថ ចិត(ែដលេកីតេឡងីេÜយ

លំÜប់ មិនបនy+ស័យកមមឯlនីមួយ ែដលមិនែមនជបុណយ ទងំមិនែមនជ

បប ប៉ុែន(ជ អេហតុកចិត( ៣ ដួង។ បរជ.១/ទំ.១៩

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.314



P.
315

អេហតុកកិរយិចិត; ៣ ដួង

១. ឧេបកខ សហគត ំ បញច ទm 7វជជនកិរយិចិត) ំ បញចទÖ ùវជជនចិត(េកីត

េឡងី +បកបេÜយឧេបកខ េវទន ùវរកyរមមណ៍pមបញចទÖ រ  ជអេហតុកកិរយិ។

២. ឧេបកខ សហគត ំមេនទm 7វជជនកិរយិចិត) ំ មេនទÖ ùវជជនចិត(    

េកីតេឡងី+ពមេÜយឧេបកខ េវទន ùវរកyរមមណ៍pមមេនទÖ រ និងកំណត់yរមមណ៍

pមបញចទÖ រ  ជអេហតុកកិរយិ។

៣. េ.មនសfសហគត ំ   ហសិតុបបទកិរយិចិត) ំ  ហសិតុបបទចិត( 

េកីតេឡងី +បកបេÜយេKមនសRេវទន េធÖីករញញឹមរបស់+ពះអរហន( ជអេហតុក-

កិរយិ។ េមសូធយ#ពះអភិធមម/ទំ.១០
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.315



១. ឧេបកខ សហគត ំបញច ទm 7វជជនកិរយិចិត) ំ

បញចទÖ ùវជជនចិត(េកីតេឡងី +បកបេÜយឧេបកខ េវទន

ùវរកyរមមណ៍pមបញចទÖ រ ជអេហតុកកិរយិ។
េយងីyចេØចិត(េនះថ បញច ទm 7វជជនចិត) ឬ

កិរយិមេនធតុ ែបបេនះក៏បន។

បញច +បំ + ទm រ ផ2ូវ + sវជជនៈ ùវរក = បញច ទÅ Tវជជន

គឺចិត(ែដលùវរកyរមមណ៍pមទÖ រទងំ+ប។ំ ៩ បរ.ិ/ទំ.១២៩

បញច ទm 7វជជនចិត) ឬ កិរយិមេនធតុ េកីត+តង់

ហទយវតថុរូប េធÖីyវជជនកិចច គឺកិចចùវរកyរមមណ៍pមបញចទÖ រ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.316



P.
317

េហតុនឱំយេក5តមេនធតុ (បញច ទ4 öវជជនចិត;) មន ៤ យ៉ង

១.អសមភនិន() ប.ទសf េ+ពះបKទរូប (ទងំ៥) មិនទន់ែបកធ2 យ
២.sបថគត() បញច រមមyន ំមនyរមមណ៍ ៥ មកកន់គន2ង
៣.ហទយសននសិfិត ំ y+ស័យហទយវតថុ
៤.មនសិករេហតុក ំ មនមនសិករជេហតុជិត (កិរយិមេនធតុ)។

អដ74លិនី ៣/ទំ.២០១, អភិ.សសជ.៣០៤,៩ បរ.ិ/ទំ.១៣៨

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.317



ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ ភ ភ

េបីេកីតFមចកខុទ$ រេáថ ចកខុទ$ °វជជនកិចច
េបីេកីតFមេLតទ$ រេáថ េLតទ$ °វជជនកិចច
េបីេកីតFមឃនទ$ រេáថ ឃនទ$ °វជជនកិចច
េបីេកីតFមជិqêទ$ រេáថ ជិqêទ$ °វជជនកិចច
េបីេកីតFមកយទ$ រេáថ កយទ$ °វជជនកិចច។
អភិ.សសជ/ទំ.៣៣១

ïវជជនកិចច កិចច°វរកïរមមណ៍Fមបញចទ$ រ 
ឬេáថ បញចទ$ °វជជនចិត]។

ចិតXេនះមនតួនទីសំខន់ ជួយគCំទវថិីចិតX-មបញចទm រ េ•ថ វថិីបដិបទកមនសិករ។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.318



ឧបមវិថរីបស់ចិត%េទនងឹសមបុកពងីពង

អដ74លិនី ធមមសងគណី ៣/ទំ.១៩១ , ៩ បរ.ិ/ទំ.១៣១

េ4

ជិ

ក

ជ

ឃ

ភវងគ

រូបរមមណ៍

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន Bឡុង P.319

ច

កខ

ុ

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ ភ ភ

ចកខ

ុ

- ែខèកនុងទងំ ៥ ទិស ដូច បBទរូបទងំ ៥
- ពីងពង េដក%តង់កh> ល ដូច ចិត> 
- សតgលåិតមកប៉ះែខèពីងពង 
ដូច eរមមណ៍ប៉ះខទប់%បBទ

- កេ%មីកខ{ួនងករកសតgលåិត ដូច eវជជនកិចច
- ពីងពងបនេឃញីសតgលåិត ដូច ចកខុវញិញ ណ
(េធgីទសèនកិចច)
- សទុះេទបឺតឈម ដូច ជវនកិចច
- រត់េទេដកកh> លសំបុកវញិ ដូច 
ចិត>ចុះកន់ភវងគ។



ឧបមវថិរីបស់ចិត)េទនងឹនយទm រ នងិJពះ7ជ

រូបរមមណ៍

អនកយមទg រ

%តេច7កថ{ង់

នយទWន    នយទWន     នយទWន មWតលិក   %ពះôជ
ទី១ ទី២                  ទី៣

អនកនeំWរមក

អដ74លិនី ធមមសងគណី ៣/ទំ.១៩១

ច

កខ

ុ

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ ភ ភ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.320



សួរថ េតីករឧបមអំពីនយយមទÖ រ និង+ពះùជខងេលីេនះ រែមសែម(ង

ឲយដឹងអÖី?

េឆë äយថ រែមងសែម(ងឲយដឹងដល់ពកយេនះថ កិចចរបស់yរមមណ៍ មន+តឹម

ែតករប៉ះខទប់+បKទែតប៉ុេlÄ ះ, កិចចៃនកិរយិមេនធតុមន+តឹមែតករញុងំភវងគ

ឲយផ2 ស់េទប៉ុេlÄ ះ, កិចចទងំöយរបស់វញិញ ណ មនចកខុវញិញ ណជេដីម មន

+តឹមែតករេឃញីyរមមណ៍ប៉ុេlÄ ះ, ករទទួលyរមមណ៍, ករពិចរlyរមមណ៍,

និងករកំណត់yរមមណ៍ប៉ុេlÄ ះ, ជវនចិត(ប៉ុេlÄ ះ រែមងេKយរសៃនyរមមណ៍

េÜយចំែណកែតមួយគត់។ អដ74លិនី ធមមសងគណី ៣ ./ទំ.១៩៣

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.321



២. ឧេបកខ សហគត ំមេនទm 7វជជនកិរយិចិត) ំមេនទÖ ùវជជន-

ចិត( េកីតេឡងី+ពមេÜយឧេបកខ េវទន ùវរកyរមមណ៍pមមេនទÖ រ និង

កំណត់yរមមណ៍pមបញចទÖ រ  ជអេហតុកកិរយិ។
េយងីyចេØចិត(េនះថ េgដxពmនចិត) ឬ

មេនវញិញ ណធតុអេហតុកកិរយិ ែបបេនះក៏បន ។

មេន ចិត( + ទm រ ផ2ូវ +sវជជន ំករùវរក
មេនទm 7វជជនចិត) េកីត+តង់ហទយវតថុរូប េធÖីyវជជនកិចច ២ គឺ

១. េ¶ដçវនកិចច គឺកិចចកំណត់ ឬកត់ក(ីyរមមណ៍pមបញចទÖ រ។

២. មេនទÖ ùវជជនកិចច គឺកិចចùវរកyរមមណ៍pមមេនទÖ រ។ 

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.322



ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ ភ ភ

ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទម ភ ភទច

អភិ.សសជ.ទំ.៣៣៤

ïវជជនកិចច កិចច°វរកïរមមណ៍Fមបញចទ$ រ 
ឬេáថ បញចទ$ °វជជនចិត]។

េqដîវនកិចច កិចចកំណត់ ឬកត់ក]ីïរមមណ៍Fមបញចទ$ រ
មេនទ$ °វជជនកិចច កិចច°វរកïរមមណ៍Fមមេនទ$ រ

ភFមមេនទ$ រ

Fមបញចទ$ រ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.323



ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ ភ ភ

ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទម ភ ភទច

អភិ.សសជ.ទំ.៣៣៥

វថិីបដិបទកមនសិករ ជបទ ឬជេGគÖងGទៃនវថិីចិត]

ភFមមេនទ$ រ

Fមបញចទ$ រ

ជវនបដិបទកមនសិករ ជបទ ឬជេGគÖងGទៃនជវន

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.324



៣. េ[មនស\សហគត ំ   ហសិតុបបទកិរយិចិត% ំ
ហសិតុបបទចិត< េកីតេឡីង!បកបេ{យេPមនស:េវទន េធdីករ 

ញញឹមរបស់!ពះអរហន< ជអេហតុកកិរយិ។
េយងីeចេfចិត5េនះថ អេហតុកកិរយិមេនវញិញ ណ-

ធតុ ែបបេនះក៏បន ។
ហសិត ករញញឹម + ឧបបទ ករេកីតេឡីង + ចិត% ំចិត<

ហសិតុបបទចិត% េកីត!តង់ហទយវតថុ រូប េធdីជវនកិចច 
គឺកិចចេPយOរមមណ៍។

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.325



១- សិត ញញឹមមិនេឃញីអញច ញេធមញជករញញឹមរបស់Gពះពុទធ

២-ហសិត ញញឹមលមមេឃញីអញច ញេធមញជករញញឹមរបស់Gពះអរយិបុគគល៤ ពួក និងបុថុជជន

ករញញឹមេGកពីGពះអរហន2 6ចGបកដេUយេហតុជបុណយ ឬេហតុបប។

៣-វហិសិត េសីចមនសំេឡងGvលៗ េកីតនឹងចិត2របស់Gពះអរយិ៣ ពួកគឺGពះអនគមី Gពះ

សកទគមី GពះេvTបនន និងបុថុជជន។

៤-អតិហសិត េសីចមនសំេឡងខÑ ងំ េកីតដល់Gពះសកទគមី GពះេvTបនន និងបុថុជជន។

៥-ឧបហសិត េសីចដXបដល់ញ័រកយជករេសីចរបស់បុថុជជន។

៦-អវហសិត េសីចរហូតដល់ហូរទឹកែភនកជករេសីចរបស់បុថុជជន។

សិត និងហសិតជករញញឹមរបស់Gពះអរហន2 ជចិត2ញញឹមេUយមិនGបកន់មកំនុង6រមមណ៍ ដូច

ជករេសីចរបស់បុគគលដៃទេទ ចិត2េនះេទីបមនកមÑ ងំទន់េខ=យ ជចិត2វេិសស េ≠ថ ហសិតុបបទចិត.

ករែដលចិត2មនកមÑ ងំតិច េទីបជអេហតុកចិត2 ចំែណកចិត2េសីចដៃទៗជសេហតុកចិត2។ ៩បរ.ិ/ទំ.១៣៣

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.326



ច
កខុ

េ4

ឃ

ជិ

ក

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ 1វ ភ ភ

ជវនកិចច គឺកិចចេPយនូវOរមមណ៍។

អភិ.សសជ.ទំ.៣៣៩

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.327



ឧបមវថិរីបស់ចិត)េទនងឹបុរសេដកទទូរសពំត់ នងិែផë.m យ

អដ74លិនី ធមមសងគណី ៣/ទំ.១៧២
៩ បរ.ិ/ទំ.៤៥៨
អភិ.បសល.៤/ទំ.៣១

ច

កខ

ុ

Xទចអ ស តី ជ ជ ជ ជ ជ ជ ជ ទ ទវ ភ ភ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.328

ែផ{Bg យ

ដូច 
រូបរមមណ៍

- ខណៈេដកលក់ ដូច ភវងគ
- Bg យ%ជöះបនដល់ដី ដូច eរមមណ៍ប៉ះខទប់%បBទ
- ឮសំេឡងក៏ភញ ក់េឡងី ដូច អតីតភវងគ
- ករកេ%មីកៃដចប់សំពត់ ដូច ភវងគចលនៈ
- កនុងេពលេបីកសំពត់ ដូច ភវងគុបបេចឆទៈ
- ងករកBg យ ដូច eវជជនកិចច
- បនេឃញីBg យ ដូច ចកខុវញិញ ណ (េធgីទសèនកិចច)
- លូកេរសីBg យ ដូច សមបដិចឆននកិចច
- %ចបច់Bg យេហយីបងgិលេមីល ដូច សន>ីរណកិចច
- ហតិក{ិនដឹងថBg យទំុ ដូច េùដiពgនកិចច
- បរេិភគBg យ ដូច ជវនកិចច
- េលបBg យកនុងមត់ចូលេទ ដូច តទលមពណកិចច
- េដកលក់វញិ ដូច ចិត>ចុះកន់ភវងគ។



១. ចកខុវញិញ ណ     ២ េធ$ីទស@នកិចច កិចចេឃញីរូប
២. េLតវញិញ ណ ២ េធ$ីសវនកិចច កិចចឮសំេឡង
៣. ឃនវញិញ ណ ២ េធ$ីឃយនកិចច កិចចធុំក;ិន
៤. ជិqê វញិញ ណ  ២ េធ$ីLយនកិចច កិចចGសSបរស
៥. កយវញិញ ណ ២ េធ$ីផុស@នកិចច កិចចបះ៉ខទបស់មផស@
៦.សមបដិចឆននចិត]  ២ េធ$ីសមបដិចឆននកិចច កិចចទទួលបញច រមមណ៍
៧. ឧេបកខ សន]ីរណចិត] ២ េធ$ីកិចច ៥ គឺ៖

- បដិសនធិកិចច េធ$ីករបន]កនុងភពថមី
- ភវងគកិចច េធ$ីកររកVភព
- ចុតិកិចច េធ$ីករឃ; តចកភព
-សន]ីរណកិចច េធ$ីករពិចរwïរមមណ៍
- តទលមពណកិចច េធ$ីករទទួលïរមមណ៍តពី

ជវន័ ។ ៩បរ.ិ/ទំ.១៣៩

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.329



៨- េLមនស@សន]ីរណចិត] ១ េធ$ីកិចច ២ គឺ៖
-សន]ីរណកិចច គឺករពិចរwïរមមណ៍
- តទលមពណកិចច គឺករទទួលïរមមណ៍តពីជវន័

៩- បញចទ$ °វជជនចិត]  ១  េធ$ីïវជជនកិចច  គឺករ°វរកïរមមណ៍Fមបញចទ$ រ
១០- មេនទ$ °វជជនចិត] ១ េធ$ីកិចច ២ គឺ៖

-ïវជជនកិចច គឺករ°វរកïរមមណ៍Fមមេនទ$ រ
- េqដîព$នកិចច គឺករកំណត់ïរមមណ៍Fមបញចទ$ រ

១១-ហសិតុបបទចិត] ១ េធ$ី ជវនកិចច ករេសពេLយïរមមណ៍ េធ$ីឱយេកីតករញញឹម
របស់Gពះអរហន]។ ៩បរ.ិ/ទំ.១៤០ ,េមសូធយ#ពះអភិធមម/ទំ.៧៣

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.330



១- មូលដីក និងអភិធមមតថវភិវនិី ថជ សងខ រវមុិត( គឺផុតចកអសងខ រកិចិត(

និងសសងខ រកិចិត( េ+ពះមិនមនបលីេពលទុក។

២- បរមតថទីបនីដីក ថជ អសងខ រកិចិត(ផង និងសសងខ រកិចិត(ផង េ+ពះកនុង

មរlសននជវនកល គឺកលជិតK2 ប់វថិីចិត(េផRងៗ នឹង+បកដេឡងីខ2ួនឯង ឬមន

អនកបបួលឲយេមីលរូប+ពះពុទធ ឬឲយK( ប់+ពះសងឃសូ+តមន(ជេដីម។

៣- +ពះបូរlចរយ ថជ អសងខ រកិចិត( (េEកកន់យកន័យទី ៣ េនះ)

េ+ពះy+ស័យឧបបត(េហតុទងំ ៤ ឲយចិត(ទងំេនះេកីតេឡងី េទះបីមនអនកដៃទ

បបួលក៏េÜយ េបីមិន+គប់អងគៃនេហតុទងំ ៤ េនះ ក៏មិនមនចកខុវញិញ ណេកីតេឡងី

ែដរ។ (េហតុទងំ ៤ េនះមនកនុងករអធិបបយកនុងអេហតុកចិត(នីមួយៗរចួេហយី អនក

សិកVគបបេីមីលpមេសចក(ីេនះចុះ) ។ ៩បរ.ិ/ទំ.១៣៤ ,អភិ.បសល.១/ទំ.៦៥

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.331



១. បដិសនធិកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចបន=កនុងភពថមី

២. ភវងគកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចកររកíភព

៣. Cវជជនកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចcវរកនូវCរមមណ៍

៤. ទសçនកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចេមីលេឃញីនូវពណ៌ (រូបរមមណ៍)
៥. សវនកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចÄ= ប់ ឮនូវសំេឡង (សទទ រមមណ៍)
៦. ឃយនកិចច  ចិត=ែដលេធPីកិចចហតិ ធំុនូវកNិន (គនធ រមមណ៍)
៧. Äយនកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចភNក់ Sស¢បនូវរស (រÄរមមណ៍)
៨. ផុសçនកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចប៉ះ ពល់នូវសមផសç (េផដdពP រមមណ៍)
៩. សមបដិចឆននកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចទទួលនូវបញច រមមណ៍ 
១០. សន=ីរណកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចពិចរ@នូវបញច រមមណ៍

១១. េ©ដdពPនកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចកត់ក=ីនូវCរមមណ៍

១២. ជវនកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចេសពេÄយនូវCរមមណ៍

១៣. តទលមពណកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចទទួលនូវCរមមណ៍តពីជវន័

១៤. ចុតិកិចច ចិត=ែដលេធPីកិចចឃN តចកភពបចចុបបនន។ ៩បរ.ិ/ទំ.៣៨៤-៣៨៥

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.332



ពកយថ កិចច មនវចនតថៈថ កត]ព$ នីតិ កិចច និ ែGបថ កិចចពួកw មនបដិសនធិ
ជេដីម ែដលចិត]គបបេីធ$ី េGពះេហតុេនះ កិចចពួកេនះ េឈម ះថ ែដលចិត]គបបេីធ$ី។

ពកយថ បដិសនធិកិចច គឺជចិត]ែដលេធ$ីកិចចបន]កនុងភពថមី។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៣៨៤

កិចចៃនចិត]េនះ និយយឲយងយយល់ គឺជតួនទីរបស់ចិត] ែដលមននទីេផ@ងៗ
អំពីគន កនុងខណៈៃនវថីិចិត]។ កិចចេនះមន ១៤ គឺ៖

បដិសនធិកិចច ចិត]ែដលេធ$ីកិចចបន]កនុងភពថមី គឺចិត]ែដលេធ$ីបដិសនធិបន]កនុងភពថមី។
៩ បរ.ិ/ទំ.៣៨៤

ឧបបត]ិភពមួយ រែមងេកីតេឡងីេGពះកមមែតមយង៉ កលេបីកមមអស់េទេ/យនទី
របស់ខ;ួន ឬេGពះបនទទួលករេប-តេប-ន ភពរែមងរលត់េទឱកសរបស់កមមមួយេទ-ត
រែមងមន ដូេចន ះ ករេកីតេឡងីថមីរបស់សត$អនកឃ; តពីភព ែដលេកីតេឡងីេហយីេ/យ
អំwចៃនករបន]ភពដៃទសូមបGីតឹមែតមួយខណៈកនុងរqងចេន; ះេឈម ះថ បដិសនធិកិចច។
ខណៈចិត]ដំបូងបនទ ប់ពីL; ប់ េáថ បដិសនធិចិត]។ អភិ.ប.ស.ល (២,៣)/ទំ.១៥២

១. បដសិនធកិិចច

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.333



ពកយថ ភវងគកិចច ចិតXែដលេធmីកិចចកររក,ភព។ ភវងគចិតXេនះ ជចិតXែដលមននទីរក,
ភពរបស់ខiួនឲយCបCពឹតXេទ មិនឲយេទជយ៉ងដៃទ េបីបដិសនធិេKយចិតXL ចិតXCបេភទេនះក៏
េកីតបនXរហូតដល់អស់ជីវតិកនុងភពមួយ។ ឧទហរណ៍ កនុងអតXភពេនះេកីតមកជមនុស` គឺជ
មនុស`, េបីកំេណីតជសតm គឺជសតm មិនផi ស់បXូរអតXភពេឡយី។

អតីតភវងគ គឺជភវងគចិតXែដលកនiងេទមួយខណៈ ឬេCចីនខណៈ ជមួយនឹងPរមមណ៍
មុននឹងដល់គនiងទm រ េ*កេ•ថ អតីតភវងគ (ភវងគែដលកនiងេទនុ៎ះឯង)។

ភវងគចលនៈ មនេសចកXីថ ភវងគចិតXេKយPករញ័រេនះឯង ែដលេកីតេឡងីរលត់េទ។
ភវងគុបបេចឆទៈ គឺជភវងគែដលចូលេទផX ច់ករបនXរបស់ភវងគ។ អភិ.ប.ស.ល (៤)/ទំ.២៨

ភវងគបតៈ គឺករធi ក់ចុះៃនCកែសចិតXេKយភវងគ បនដល់ករធi ក់ចុះេទជ ភវងគ។
ចិតXធi ក់ចុះកន់ភវងគ មនេសចកXីថ បនទ ប់ពីតទលមពណចិតXខណៈទី ២ រលតេ់ទកធ៏i កចុ់ះកន់
ភវងគ ជចិតXែដលCបCពឹតXេទឃi តពីវថីីចិតX ចូលេទកន់ភពជភវងគ ែដលេ•ថ វថិីវមុិតXចិតX

(ចិតXផុតពីវថីី ឬេ•ថ ចិតXេCកទm រ)។ អភិ.ប.ស.ល (៤)/ទំ.៣១ (កនុង ៩ បរេិចឆទ ទំព័រ៥១៥ សែមXង
ថ ភវងគបត គឺCបCពឹតXេទកនុង ភវងគ-មេដីម)។

២. ភវងគកិចច

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.334



ពកយថ Pវជជនកិចច គឺជចិតXែដលេធmីកិចចöវរកនូវPរមមណ៍។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៣៨៤

ពកយថ Pវជជនកិចច គឺកិចចរពំឹងគិត (öវរក) េពលគឺបេងà នចិតXេទកន់Pរមមណ៍ដៃទ
(គឺេCកពីPរមមណ៍របស់ភវងគ)។ អភិ.ប.ស.ល (២-៣)/ទំ.១៥៣

ពកយថ បញចទm öវជជនកិចច គឺជចិតXែដលរពំឹងរកPរមមណ៍-មបញចទm រ (អេហតុកកិរយិ
មេនធតុ ដួងទី២) មនេសចកXីថ ជចិតXនឹករពំឹងដល់Pរមមណ៍ែដលមកកន់គនiងទm រេហយី
េនះឯង គឺCបCពឹតXេទúក់ដូចេធmីកររពំឹងថ េនះជអmី? ឬថ េនះឯងជរូបរមមណ៍កនុងចកខុទm រ។
អភិ.ប.ស.ល (៤)/ទំ.២៩

កនុងបញចទm öវជជនចិតXេនះ េបីេកីត-មទm រែភនកេ•ថ ចកខុទm öវជជនកិចច ែCបថ កិចចöវរក
Pរមមណ៍-មទm រែភនក ដូេចនះជេដីម ។ ៩ បរ.ិ/ទំ.១៣០

ពកយថ មេនទm öវជជនកិចចេនះ គឺជចិតXែដលöវរកPរមមណ៍ (ទងំ ៦) -មមេនទm រ។
ចិតXេនះ (អេហតុកកិរយិមេនវញិញ ណធតុដួងទី ២) េបីេកីតេCចីនដងកនុង អនុពនធកមេនទm រ-
វថិី ជចិតXែដលទទួលPរមមណ៍បនXពីបញចទm រ PចដឹងPរមមណ៍ជបញញតXិបន។(សូមRនកន

ុ

ង ៩ បរ.ិទំ./៤៧២)

៣. \វជជនកិចច

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.335



៤. ទស`នកិចច ចិតXែដលេធmីកិចចេមីលេឃញីពណ៌ (រូបរមមណ៍)

កិចចមនករេឃញី Cបកដចបស់េហយីរបស់ចកខុវញិញ ណ។

៥. សវនកិចច ចិតXែដលេធmីកិចចqX ប់ ឮនូវសំេឡង (សទទ រមមណ៍)។

កិចចមនករឮសំេឡង Cបកដចបស់េហយីរបស់េqតវញិញ ណ។

៦. ឃយនកិចច ចិតXែដលេធmីកិចចហតិ ធុំនូវកiិន (គនធ រមមណ៍)។

កិចចមនករដឹងកiិន Cបកដចបស់េហយីរបស់ឃនវញិញ ណ។

៧. qយនកិចច ចិតXែដលេធmីកិចចភiក់ CសDបនូវរស (រqរមមណ៍)។

កិចចមនករដឹងរសជតិ Cបកដចបស់េហយីរបស់ជិõä វញិញ ណ។

៨. ផុស`នកិចច ចិតXែដលេធmីកិចចប៉ះពល់នូវសមផស` (េផដüពm រមមណ៍)។

កិចចមនករប៉ះពល់នូវសមផស` Cបកដចបស់េហយីរបស់កយវញិញ ណ។
៩ បរ.ិ/ទំ.៣៨៤ , អភិ.ប.ស.ល (៤)/ទំ.២៩ , អភិ.ប.ស.ល (២-៣)/ទំ.១៥៤

៤-៨. កិចច ៥ របស់បញច វញិញ ណ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.336



ពកយថ សមបដិចឆននកិចច គឺជចិតXែដលេធmីកិចចទទួលនូវបញច រមមណ៍។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៣៨៥

ពកយថ សមបដិចឆននចិតX គឺជេឈម ះៃនចិតXែដលទទួលបញច រមមណ៍ (Pរមមណ៍ទងំ ៥)

េនះឯង គឺសមបដិចឆននចិតXCបCពឹតXេទúក់ដូចជទទួលយកពីចកខុវញិញ ណជេដីម។
អភិ.ប.ស.ល (៤)/ទំ.៣០

ពកយថ សមបដិចឆននៈ មនវេិCគះសពទថ រូបទិបញច រមមណំ សមបដិចឆតីតិ សមបដិចឆននំ
ចិតXL រែមងទទួលបញច រមមណ៍មនរូបជេដីម េCពះេហតុេនះ ចិតXេនះេឈម ះថ សមបដិចឆនន-
ចិតX។ ៩ បរ.ិទំ.៤៥៥

ពកយថ សនXីរណកិចច គឺជចិតXែដលេធmីកិចចពិចរLនូវបញច រមមណ៍។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៣៨៥

ពកយថ សនXីរណចិតX គឺជេឈម ះៃនចិតXពិចរLនូវបញច រមមណ៍េនះឯង គឺសនXីរណ
ចិតXCបCពឹតXេទúក់ដូចជកំណត់នូវបញច រមមណ៍ែដលសមបដិចឆននចិតXបនទទួលេហយីេនះឯង។

ពកយថ សនXីរណៈ មនវេិCគះសពទថ សមម តីេរតីតិ សនXីរណំ ចិតXLរែមងពិចរL
Pរមមណ៍េKយCបៃព (លàCតឹមCតDវ) េCពះេហតុេនះ ចិតXេនះេឈម ះថ សនXីរណចិតX។

៩ បរ.ិ/ទំ.៤៥៥

៩. សមបដចិឆននកិចច

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.337

១០. សន;រីណកិចច



ពកយថ េqដîព$នកិចច គឺជចិត]ែដលេធ$ីកិចចកត់ក]ីនូវïរមមណ៍។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៣៨៥

ពកយថ េqដîព$នចិត] គឺជេឈម ះៃនចិត]កំណត់នូវបញច រមមណ៍េនះឯង គឺេqដîព$ន-

ចិត] GបGពឹត]េទ(ក់ដូចជកំណត់នូវបញច រមមណ៍ ែដលសន]ីរណចិត]បនពិចរwេហយី
េនះឯង។ អភិ.ប.ស.ល (៤)/ទំ.៣០

ពកយថ េqដîព$នៈ មនវេិGគះសពទថ បញចទ$ េរ យថសន]ីរតិមលមពនំ វវដîេបតីតិ
េqដîព$នំ ចិត]w រែមងកំណត់កត់េសចក]ីïរមមណ៍Fមែដលសន]ីរណចិត]ពិចរw
េហយីកនុងបញចទ$ រវថីិ េGពះេហតុេនះ ចិត]េនះេឈម ះថ េqដîព$នចិត]។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៤៥៥

ពកយថ េqដîព$នំ មនេសចក]ីថ ករកំណត់ទុកចំេពះ េពលគឺករបំែបកេចញ
ទុកមិនឲយ|យឡគំន េសចក]ីកំណត់ថ េនះពណ៌េខ-វ ពណ៌េលÖង លP ឬមិនលP (េ/យ
េសចក]ី ករកំណត់ïរមមណ៍)។ អភិ.ប.ស.ល (២-៣)/ទំ.១៥៤

១១. េùដâព4នកិចច

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.338



ពកយថ ជវនកិចច គឺជចិត]ែដលេធ$ីកិចចេសពេLយនូវïរមមណ៍។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៣៨៥

ពកយថ ជវន័ បនដល់ ចិត]ែដលេសពេLយïរមមណ៍សទុះេទ មនវេិGគះ
សពទថ ជវតីតិ ជវនំ ចិត]wរែមងសទុះេទ េGពះេហតុេនះ ចិត]េនះេឈម ះថ ជវនចិត]។
៩បរ/ិទំ.៤៥៦ ( រែមងសទុះេទ ៧ ខណៈ យ៉ងេ%ចីន។ េពលសន{ប់ ជវន័ចិត>%ប%ពឹត>េទ ៦ ខណៈ, េពលB{ ប់ ៥ ខណៈបុ៉េhü ះ)។

ពកយថ កមជវនចិត] ជចិត]េLយនូវïរមមណ៍ែដលបនទទួលករជួយេហយី
បនដល់កមវចរចិត]ដួងwមួយ ែដលបនទទួលករជួយេធ$ីឲយេកីតេឡងីមន
េយនិេLមនសិករជេដីម Fមសមគួរដល់ជតិរបស់ខ;ួន។ អភិ.ប.ស.ល (៤)/ទំ.៣០

ពកយថ ជវនកិចច គឺករGបGពឹត]េទៃនចិត]មួយដួងៗ ែដលGបកបេ/យភពេលÖន
រហ័សដូចរនទះ។ ករពិតភវងគចិត] សូមបGីបGពឹត]អស់កលដ៏យូរ ក៏GបសចកសភពេលÖន
រហ័ស ដូចស;ឹកេឈសីងួតែដលអែណ] តFមGកែសទឹក ែតជវនចិត]មួយដួងៗ រែមង
Gបកបេ/យភពេលÖនរហ័សដូច គទ (ដំបង) េពGជ ែដលGពះឥ≤នទេចលេទ គបបី
Gជបដូេចនះ។ អភិ.ប.ស.ល (២-៣)/ទំ.១៥៤

១២. ជវនកិចច

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.339



ពកយថ តទលមពណកិចច គឺជចិត]ែដលេធ$ីកិចចទទួលïរមមណ៍តពីជវន័។៩បរ.ិ/ទំ.៣៨៥
ពកយថ តទលមពណ មនវេិGគះថ តេទវ ïលមភនំ តទលមពនំ ïរមមណ៍េនះ

ឯង ជតទលមពណៈ។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៤៥៦

ពកយថ តទលមពណ ២ ខណៈែដលជប់Fមជវន រែមងGបGពឹត]េទFមសមគួរ
គឺកមវបិកចិត]ែដលេធ$ីតទលមពណកិចច ១១ ដួងៗ wមួយGបGពឹត]េទពីរខណៈជប់
Fមជវន ែដលមនរូបរមមណ៍ជេដីម ែដលេនសល់ïយុលមមនឹងឲយតទលមពណGបGពឹត]
េទ ២ ខណៈ រែមងGបGពឹត]េទFមសមគួរ គឺFមសមគួរដល់ករកំណត់េទ-ងទត់ៃន
តទលមពណ (តទល-មពណនិយម) មនïរមមណ៍ ជវន សត$។ េពលគឺ តទលមពណ
រែមងGបGពឹត]េទកនុងïរមមណ៍ែដលជអតិមហន] រមមណ៍ (និងអតិវភូិFរមមណ៍) បុ៉េw§ ះ
រែមងជប់Fមជវន័ែដលជកមជវន័បុ៉េw§ ះ រែមងេកីតដល់សត$កនុងកមភូមិបុ៉េw§ ះ។
អភិ.ប.ស.ល(៤)/ទំ.៣០

ពកយថ តទរមមណ គឺចិត]ែដលមនïរមមណ៍របស់ជវន័ ដូចïរមមណ៍របស់
ជវនចិត]េនះ។ អភិ.ប.ស.ល(២-៣)/ទំ.១៥៤

១៣. តទលមពណកិចច

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.340



ពកយថ ចុតិកិចច ែ+បថ ចិត(ែដលេធÖីកិចចឃ2 តចកភពបចចុបបនន។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៣៨៥

ចុតិ គឹករឃ2 តចក េពលគឺចយុត ឃ2 តចកភពែដលេកីតេន។
អភិ.ប.ស.ល (២,៣)/ទំ.១៥២

មរlសននវថិី បនដល់ វថិីចិត(ែដលេកីតេឡងីកនុងេវEជិតK2 ប់ កនុងវថិី
េនះមនជវន័េកីតបន+តឹមែត ៥ ខណៈ េ+ពះចិត(មនកម2 ងំថយចុះ ជប់ពីកមម

ែដលេកីតេនះ ជិតអស់អំlចេហយី និងទងំហទយវតថុ ែដលជទីy+ស័យេកីត

ក៏កំពុងKបសូនយចុះ+គប់ខណៈ ដូេចន ះ កម2 ងំរបស់ជវនចិត(េទីបមន+តឹមែត ៥

ខណៈប៉ុេlÄ ះ ដូចពន2ឺ+បទីបែដលជិតអស់ ឬ+បេឆះជិតនឹងអស់េហយី ពន2ឺរបស់

+បទីបក៏េខVយចុះ េ+ពះអស់បចច័យ កលចុតិរបស់សតÖេនះ រលត់េហយីភ2 មេនះ

ឯង បដិសនធិក៏នឹងេកីតេឡងីេÜយមិនមនអÖីùùងំ េ+ពះេនមនេបេនពភវកិ-

តlà (តlà ជេហតុនឲំយេកីតកនុងភពថមី)។ ៩ បរ.ិ/ទំ.៥១៥

១៤. ចុតិកិចច

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.341



១.ចកខKវញិញ ណ ២ដួង

២. េ^តវញិញ ណ ២ដួង

៣.ឃនវញិញ ណ ២ដួង

៤. ជ|ិ} វញិញ ណ ២ ដួង
៥. កយវញិញ ណ ២ ដួង
៦. សមបដចិនននចិត. ២ ដួង
៧. បញច ទy Äវជជនចិត. ១ ដួង
៨. សន.រីណចិត. ៣ ដួង
៩. មេនទy Äវជជនចិត. ១ ដួង
១០. ហសិតុបបទចិត. ១ ដួង

៥ ដួងេនះ េ≠ថ មេនវញិញ ណធតុ

៣ ដួងេនះ េ≠ថ មេនធតុ

១០ ដួងេនះ  េ≠ថ ទyបិញច វញិញ ណ

ចិត( ៨៩ ឬ១២១ ដួង េÜយេវZរទÖិបញច វញិញ ណ ១០ និងមេនធតុ ៣ ចិត(
េនសល់ ៧៦ ឬ១០៨ ជ មេនវញិញ ណធតុ ទងំអស់។ ៩បរ.ិ/ទំ.១៣៩,អភិ.រសផ/ទំ.២៩

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.342



១.ចកខKវញិញ ណ ២ដួង េកីតGតង់ចកខុវតថុ (ែភនក)

២. េ^តវញិញ ណ ២ដួង េកីតGតង់េLតវតថុ (Gតេច-ក)

៣.ឃនវញិញ ណ ២ដួង េកីតGតង់ឃនវតថុ (Gចមុះ)
៤. ជ|ិ} វញិញ ណ ២ ដួង េកីតGតង់ជិqê វតថុ (អw] ត)

៥. កយវញិញ ណ ២ ដួង េកីតGតង់កយវតថុ (កយ)

៦. សមបដចិនននចិត. ២ ដួង
៧. សន.រីណចិត. ៣ ដួង
៨. បញច ទy Äវជជនចិត. ១ ដួង េកីតGតង់ហទយវតថុ
៩. មេនទy Äវជជនចិត. ១ ដួង
១០. ហសិតុបបទចិត. ១ ដួង

៩បរ.ិ/ទំ.១៤១

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.343



១.ជតិ ជវបិកជតិ ១៥ជកិរយិជតិ ៣

២. ភូមិ ជកមវចរភូមិទងំ ១៨ (កនុងភូមិទងំ ៣០ Ñមសមគួរ) 
៣. េវទន ជសុខេវទន ១ ជទុកខេវទន ១ ជេÄមនសçេវទន ២ ជឧេបកខ េវទន ១៤
៤. េហតុ ជនេហតុ (មិនែមនជតួេហតុ) និងជអេហតុកចិត= ១៨
៥. សមបយុត; ជវបិបយុត=ចិត=ទងំ ១៨
៦. សងខ រ ជអសងខ រកិទងំ ១៨
៧. េAភណ ជអេÄភណចិត= 
៨. ឈន ជអឈនចិត=

៩. េGក ជេÖកិយចិត= 
១០. កិចច ជចិត=េធPីកិចចទងំ ១៤
១១. Kរមមណ៍ ជចិត=ទទួលCរមមណ៍បន ៦ (រូប សំេឡង កNិន រស េផដdពP ធមម រមមណ៍)
១២. ទO រ ជចិត=េកីតបនÑមទP រទងំ ៦ (ទP រែភនកជេដីម)
១៣. វតថQ េកីតបនទងំ ៦ វតថុ (កនុងភូមិែដលមនខនធ ៥)
១៤. វញិញ ណធតុ ជវញិញ ណធតុ ៧ (ទិPបញច វញិញ ណ ១០, មេនធតុ ៣, មេនវញិញ ណធតុ៥)។

៩បរ.ិ/ទំ.១៤២--ចប់អេហតុកចិត. ១៨ដួង--
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.344



នហភំិកខេវ អញញំ ឯកធមមំបិ សមនុបសVមិ យ ំឯវ ំលហុបរវិត(ំ យថយទិំ

ភិកខេវ ចិត(ំ យវញច ិទំ ភិកខេវ ឧបមបិ ន សុកù យវ លហុបរវិត(ំ ចិត(ន(ិ។

មន លភិកខុទងំöយតថគតរពំឹងរកមិនេឃញីសភវៈដៃទ សូមបែីតសភវៈ ១ ែដល

េកីតេឡងី និងរលត់េទរហ័ស ដូចចិត(េនះេKះេឡយី ។ 

មន លភិកខុទងំöយចិត(េនះេកីតេឡងី និងរលត់េទ រហ័សៃ+កេពក

មិនងយនឹងេធÖីឧបមបនេឡយី។
បិ.៤០/ទំ.១៨

(ចប់កមវចរអេlភណចិតS ៣០ ដួង)
សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.345



អវ.នកថ 
េÜយអំlចៃនករេធÖីធមមទនេនះ សូមសពÖសតÖទងំអស់កនុងវដ(ៈៃនៃ+តភព

ចូរជអនកដល់នូវេសចក(ីសុខ និងមិនមនេពZរនឹងគន ផងចុះ។ មយង៉េទZតក៏សូមឱយ

បនជបចច័យៃនបញញ េឃញីចបស់នូវ+ពះនិពÖ ន កុំបីេឃ2ºងឃ2 តេទជបករៈដៃទ

េឡយី។
* ទំនក់ទំនងធមមទន: ០៧៨ ២៧៥ ៦៧៥  

០៩៦ ៧២០ ៨ ៥២០ 

* Email: lornsalong9@gmail.com

* Facebook Page: Lorn Salong

* សិកV+ពះធម៌pមយូធូប: Lorn Salong Official 

* www.sansochea.org

ផVយេចញពីវត(មណីរតនùម, ភូមិថនល់បំែបក

សងក ត់រEប +កFងេពធJKត់ េខត(េពធJKត់

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ ឡន-Bឡុង P.346

mailto:lornsalong9@gmail.com
http://www.sansochea.org/


- ភិកខុបណ≥ិ ចច េម§ន-.មុត
- ភិកខុវរិយិបណ≥ិ េp េភ§ន-g៉ន់ឌ ី
- ភិកខុបញញ លងក េù អិម-េsន
- ភិកខុកលយណធេមម បុចិ-វណìនុច

-Kមេណរវឌ¡បេញញ ចប-អុ៊ន(ក់
-Kមេណរសកយបុេp( សន-ថុy
-Kមេណរ បរមតថបេញញ ហូយ-Jបុស
-Kមេណរសតិសមបេនន ខ-សុខន
-Kមេណរសទធ ធេù សុខ-វចិិJត
-Kមេណរបញញ សិរ ី ភនឺ-g៉ញ

សិក$%ពះអភិធមមថន ក់ដំបូង េរ7បេរ7ង និងបេ%ង7នេ9យភិកខុេម=> បេ@ឡន-Bឡុង P.347

- ឧេទទKចរយ សុនទរ-៍.េម®ន
- ឧបសិក ឱក-ចិJ(
- ឧបសិក ែប៉ន-លកខិy
- ឧបសិក លុក-បូរ ី
- ឧបសិក សុខ-មយួ
- ឧបសិក យី-គមឹ+ង
- ឧបសក ហ៊ន-ឈុន+ង

- ឧបសិក រ ៉មុ-ធ(ីរតនៈព.ិល

អនកមនឧបករៈកនmងករពនិតិយអកខöវរិទុធ



!កបេស&វេភេពញ




