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អារមភកថា 

 
 

ក្បុងវស្ាទី ៧ លពះស្ោយ ស្មភុទនជាោច ស់្វនរយើង លពះអងគ 
លទង់លត្តស់្ស្លមថងនូវលពះអភិធមយោ ាំង ៧ គមភីរ (ស្តថបផក្រណ៍) 
លដលជាធម៌ោនអតទដ៏លជាលរលៅវលក្លលង រដើមផរីលបាស្ដល់
ពុទនោត្ត (ស្នថុសិ្តរទវបុលត) និងពពួក្រទវត្ត លពមោ ាំងលពហយ
ោ ាំងឡាយ រៅនាឋានត្តវតថិងស ក្បុងធោយ ភិស្មយ័ រោយ
បានញុាាំងពួក្រទវត្តោ ាំងឡាយ ៨ មុឺនរកាដិអងគ ឱ្របាន
ស្រលមចនូវរោកុ្តថរធម ៌ រៅត្តមឧបនិស្សយ័របស់្ខវួន។ ក្បុង
វស្ារនាះដលដល ក្៏លទង់ស្លមថងរលបាស្បនថរៅកាន់លពះ
សារបុីតថ ជាឯតទគគៈបុគគលអបក្លទលទង់នូវបញ្ចដ  រៅនាភបាំ
ហិមពានថ រដើមផឱី្ររោក្និមនថរៅស្លមថងបរលងៀនបនថ ដល់
អរនថវ្ហសិ្ក្របស់្រោក្ោ ាំង  ៥០០  អងគផងលដរ  រៅនាលដន   
ស្ងកស្សៈ។ 

ខញុ ាំលពះក្រុណាអាត្តយ ភាព ោនរស្ចក្ថីលជះថាវ ក្បុងគុណវន
លពះរតនលតយ័ និងគុណវនការសាងលពះផបួស្ ជាភពឝដ៏លបវព
ក្លមវលក្ក្បុ ងរោក្ លពមមួយអរនវើ រោយោនការបោា ត់
បរលងៀននូវលពះបរយិតថិធម៌ ស្ថីអាំពី រមររៀនសិ្ក្ាអាំពីសី្ល 
និងសិ្ក្ាលពះអភិធមយថាប ក់្ដាំបូង ដល់ធមយសិ្កាខ កាម
ោ ាំងឡាយ លដលជាបុគគលលបាថាប ការរួចកក្ផុតទុក្ខ និង
លបតិបតថិក្បុងជវីតិលបក ាំវថង រហើយក្៏បានរធឝើនូវការស្រលមចចិតថ 
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ខ 

 
 

ភិកខុ ចមត្តត បាចោ ឡន-ស្តឡុង 
 

ររៀបររៀងនូវកូ្នរស្ៀវរៅតូចមួយរនះរឡើង រដើមផជីា
លបរយាជន៍ដល់លពះស្ងឃ និងពុទនបរស័ិ្ទអបក្សិ្ក្ាលពះ
អភិធមយ ក្បុងការទរនធញនូវរមររៀន រលពាះលពះអងគលទង់លត្តស់្
ស្លមថងថា “អស្ជាយមោ មនាថ  មនថោ ាំងឡាយោនការមិន
សាឝ ធាយជាមនធិល” បានន័យថា លបសិ្នណារបើ ររៀនរហើយ
មិនទរនធញរទអាចនឹងរភវច មិនលតប៉ុរណាត ះ កូ្នរស្ៀវរៅ
រនះអាចនឹងោយោក្ជ់ាប់ត្តមខវួនផងលដរ។  

រលើស្ពីរនះរទៀត ខញុ ាំលពះក្រុណាអាត្តយ ភាព សូ្មខនថី
អភ័យរោស្ទុក្ជាមុនផងលដរ លបសិ្នរបើរស្ៀវរៅលដលជា
សាប វដដាំបូងមួយរនះ ោនក្ងឝះ្ត្ងបរចចក្រទស្រផសងៗ 
និងោនក្ាំហុស្ឆគងលផបក្អក្ខរាវរុិទន។ ខញុ ាំលពះក្រុណាអាត្តយ ភាព 
សូ្មទទួលនូវការរះិគន់រដើមផសីាទ បនាលក្លមអ និងការស្ាំណូម
ពររផសងៗ អាំពីស្ោប ក្់អបក្សិ្ក្ា និងអបក្អាន ោ ាំងឡាយ 
រដើមផអីភិវឌណរលើរស្ៀវរៅរនះ  ឱ្រកាន់លតលអលបរស្ើរជាង
រនះរៅរទៀត។  

 

វថងអាទិតរ ៥ ររាច លខបុស្ស ឆប ាំជូត រោស័្ក្ ព. ស្. ២៥៦៤  
រពាធិ៍សាត់, វថងទី ០៣ លខមក្រា ឆប ាំ២០២១ 

 

Lorn Salong

Lorn Salong
និង
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គ 

 
 

ឧទទសិកថា  
បុណរលដលស្រលមចបានអាំពីការរធឝើនូវអាមិស្ោន       

និងធមយោនោ ាំងឡាយរនះ សូ្មឧទធិស្លបរគន និងជូន
ចាំរពាះ ៖ 

- ស្រមថចលពះស្ងឃរាជ ជនួ-ណាត្ រជាតញ្ចដ រណា 
-រោក្ោច ស់្ត្ត អួ-អា៊ត្ (ជីត្ត) 
-រញាមលបុស្ ឡន  
-រញាមលសី្ សូរ-សុខមឃឿន 

និងបុពឝការជីនោ ាំងឡាយក្បុងស្ងារវដថ សូ្មអនុរោទនា 
ក្បុងមហាកុ្ស្លរនះ រដើមផជីាទីអស់្រៅវនអាស្វៈ។ 
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ឃ 
 

 
 

មសចកតដីថលងអណំរគុណ 
ខញុ ាំលពះក្រុណាត្តយ ភាព សូ្មអរលពះគុណ និងអរគុណ

ចាំរពាះអបក្ោនគុណូបការៈោ ាំងឡាយក្បុងបចចុបផនបរនះ   
- លពះឧបជាយ៍ ភិក្ខុធមយរក្ខិរត្ត មាន-ចមឹ 
- លពះអាកររ ភិក្ខុអានរនាធ  មា៉ត់្-សុគមី 
- រោក្ោច ស់្លគូវជិរបផរញ្ចដ  ស្តន-សុជា 
- រោក្លគូសូ្លតសាថ ាំរឆឝង និងលពះស្ងឃវតថមណីរតនារាម 
- បងលបុស្ មលឿន-ប៊ុនលីន អបក្លដលបានដឹក្វដរៅកាន់

សាោររៀនដាំបូងបាំផុត 
- ពុទនបរស័ិ្ទទូរៅោ ាំងអស់្។ 
សូ្មអនុរោទនា និងឱ្របានជាបចច័យវនលពះនិពាឝ ន ! 
 

 
 



3 

 

 ង 
  

អនកមនឧបករៈកន,ងករងរធមមទន 
ភិកខុ
បណ(ិ ចច េម3ន-4មុត  ែកអកខ-វរុិទធ 

ភិកខុ
វរីយិបណ(ិ េ5 េភ3ន-8៉ន់ឌ ី ែកអកខ-វរុិទធ 

ភិកខុ
បញញ លងក េ-  អមឹ-េ>ន  ែកអកខ-វរុិទធ 

;មេណរ  ៃផ-ផក់     ែផនកកុពំយូ
ទរ័ 

;មេណរេជតិវរីេិយ  យ៉វ-ឡង់ឌ ី   រចនHកប 
ឧេទទ;ចរយ សុនទរ-៍4េមHន ែកអកខ-វរុិទធ 
ឧេទទ;ចរយ  សឹុម-រតនៈ  ែកអកខ-វរុិទធ 
 
 

ចូលរមួេបះពុមពជធមមទនេRយ 
សមបរុសជនកន,ង នងិេWកWបេទស 
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ច 
 

 
 

រពះពុទធដកីា 
       អសជាយមោ មនាត      អនុដ្ឋា ន មោ ឃរា 
       មលំ វណណសស ចកាសជជ ំ  បមាចោ រកខ ចត្ត មលំ ។  

មនថោ ាំងឡាយោនការមិនសាឝ ធាយ ជាមនធិល ផធះ 
ោ ាំងឡាយោនការមិនលថោ ាំ ជាមនធិល រស្ចក្ថីខជិល ជា
មនធិលរបស់្ពណ៌ស្មផុរ រស្ចក្ថីលបោទ ជាមនធិលរបស់្
បុគគលអបក្រក្ា។  (បិដក្រលខ ៥២ -ទាំព័រ ៧២)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រមីនថោ ាំងឡាយ របើមិនសាឝ ធាយ    ោយអាចនឹងរភវច 
រផីធះក៏្រោយ បរណាថ យខវួនរគច  មុខរលកាយគលគិច   
 រលពាះមិនលថោ ាំ។ 
រឯីខវួនលបាណ រសាយ គហួស្លបោណ ខជិលោមរជាគជាាំ 
បពឝជិតលគហស្ទ បាបរលគាះដឹក្នា ាំ លបោទយ៉ាងោាំ 
 អនថរាយកុ្ស្ល។  

ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ  ឡ. ស. ឡ 
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ឆ 
 

 
 

 
ឧដ្ឋា នកលមហិ អនុដាហាចនា   យុវា ពល ីអាលសយិ ំឧចបចត្ត 
សំសននសង កបបមចនា កុសីចត្ត បញ្ញញ យ មគ្គ ំអលចោ ន វនិទតិ្។ 

បុគគលរៅក្ាំរោះោនក្ោវ ាំង ោស់្លតលបក្បរោយ    
រស្ចក្ថខីជិលលចអូស្ មិនលបឹងលលបង ក្បុងកាលលដលគួរលបឹងលលបង 
ោនរស្ចក្ថលីតិះរះិក្បុងចតិថ លិចចុះក្បុងអកុ្ស្លវតិក្កៈ ជា
មនុស្សខជិល បុគគលខជិល (រនាះ) រលមងមិនបានផវូ វបញ្ចដ រឡើយ។  

(បិដក្រលខ ៥២ -ទាំព័រ ៧៩) 
 

 
 
 
 
 
 

 

ក្ាំរោះលតខវួនោាំមួនអសាច ររ 
ក្ោវ ាំង វ្ ាំងកាវ លតខជិលលចអូស្ 

លតិះរះិក្បុងកាមរមើលមិនរឃើញរោស្ 
លបឹងខជិលលចអូស្ធាវ ក្់ចុះបញ្ចដ ។ 

ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡ. ស. ឡ 
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ជ 
 

 
 

អងគ ៤ របស់អនកសិកោ 
     សុ ចិ បុ លិ េិ សមបចនាន  លេំុ ចោ បណឌិ ចត្ត ភចវ 
     សុ ចិ បុ លិ វនិិមុចត្តត   កថំ ចោ បណឌិ ចត្ត ភចវ ។ 
 

អបក្ររៀនររឿងលពះវលត បិដក្វថវត្តមចាំនួន 
លបក្បរោយអងគ ៤ គ ឺសុ្. ច.ិ បុ. លិ. ក ាំ។ 
សុ្. លលបថាសាថ បរ់គ ច.ិ រះិររគិតចាំណាាំ 
បុ. ឱ្រសាក្សួ្រសាាំ លិ. ឱ្រក ាំក្ត់លត្តទុក្។ 
អបក្ររៀនររឿងបាលី គឺវលតបិដក្ជាមុខ 
ចូរខាំស្ររស្រទុក្ លលក្ងរភវចភាវ ាំងបានរមើលស្ពធ។ 
របើបានរោយអងគ ៤ លគប់ចាំនួនត្តមលាំោប ់
ររៀនរសាតក្រ៏ចះឆប ់ បានជាបណឍិ តរវ្ហហារ។ 
របើលបាស្លះកក្បង ់ អាំពីអងគ ៤ លបការ 
ពុាំបានជាអាកររ ររៀនដល់កស់្ក្៏ពុាំរចះ។ 

រោយលពះ អ ុក-ជា វជិរញារណាភយវងស 
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មមសូធយរពះអភិធមម 

 

 
 

មាតិ្កា        ទព័ំរ 
អារមមក្ថា..................................................................ក្ 
ឧទធិស្ក្ថា.................................................................គ 
រស្ចក្ថីលថវងអាំណរគុណ...........................................ឃ 
អបក្ោនឧបការៈក្បុងការោរធមយោន..........................ង 
លពះពុទនដីកា..............................................................ច 
អងគ ៤ របស់្អបក្សិ្ក្ា...............................................ជ 
រមសូ្ធរលពះអភិធមយ...................................................១ 
ចិតថបរមតទ ៨៩ ឬ ១២១ ដួង.......................................២ 
ររបៀបសូ្ធរចិតថបរមតទរោយពិសាថ រ............................៤ 
១. កាោវចរចិតថ ៥៤ ដួង...........................................៤ 

អកុ្ស្លចិតថ ១២ ដួង............................................៤ 
អរហតុក្ចិតថ ១៨ ដួង...........................................៧ 
កាោវចររសាភណចិតថ ២៤ ដួង.........................១១ 

២. រូបាវចរចិតថ ១៥ ដួង..........................................១៧ 
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ញ 
 

 
 

រូបាវចរកុ្ស្លចិតថ ៥ ដួង...................................១៧ 
រូបាវចរវបិាក្ចិតថ ៥ ដួង......................................១៨ 
រូបាវចរកិ្រយិាចិតថ ៥ ដួង....................................១៩ 

៣. អរូបាវចរចិតថ ១២ ដួង.......................................២០ 
អរូបាវចរកុ្ស្លចិតថ ៤ ដួង.................................២០ 
អរូបាវចរវបិាក្ចិតថ ៤ ដួង...................................២១ 
អរូបាវចរកិ្រយិាចិតថ ៤ ដួង.................................២២ 

៤. រោកុ្តថរចិតថ ៨ ឬ៤០ ដួង................................២៣ 
រោកុ្តថរកុ្ស្លចិតថ ២០ ដួង.............................២៣ 
រោកុ្តថរវបិាក្ចិតថ ២០ ដួង................................២៨ 

ររបៀបសូ្ធរចិតថបរមតទជាបាលីរោយស្រងខប.........៣៣ 
រចតសិ្ក្បរមតទ ៥២...............................................៤៣ 
ររបៀបសូ្ធររចតសិ្ក្បរមតទរោយពិសាថ រ.................៤៤ 

១. អញ្ដស្ោនារចតសិ្ក្ ១៣............................៤៤ 
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ឋ 
 

 
 

លពះធម៌លអសាអ តបណឍិ តគួររស្ព......................១៩២ 
រវៀរកក្ហីនធម៌............................................១៩៣ 

អវសានក្ថា........................................................១៩៥ 
ឯក្សាររយាង.....................................................១៩៦ 
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មមសូធយរពះអភិធមម 
(ចិត្ត ចចត្សិក របូ និព្វា ន) 
អត្ថ និងលកខណាទិចតុ្កកៈ 

នរោ តស្ស ភគវរត្ត អរហរត្ត ស្ោយ ស្មភុទនស្ស 
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ចិត្តបរមត្ថ 

 
 

ចិត្តមាន ៨៩ ឬ ១២១ ដួង 
១. កាមាវចរចិត្ត  ៥៤ ដងួ 
២. របូាវចរចិត្ត ១៥ ដងួ 
៣. អរបូាវចរចិត្ត ១២ ដងួ 
៤. ចោកុត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ដងួ 
� រោយស្រងខប  ៨៩ ដួង 
� រោយពិសាថ រ        ១២១ ដួង 

 

 
១. កាមាវចរចិត្ត ៥៤ ដួង 

x អកុសលចិត្ត  ១២ ដងួ 
x អចេតុ្កចិត្ត  ១៨ ដងួ 
x កាមាវចរចោភណចិត្ត  ២៤ ដងួ 
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២. របូាវចរចិត្ត ១៥ ដួង 

x របូាវចរកុសលចិត្ត   ៥ ដងួ 
x របូាវចរវបិាកចិត្ត  ៥ ដងួ 
x របូាវចរកិរយិាចិត្ត  ៥ ដងួ 

៣. អរបូាវចរចិត្ត ១២ ដួង 

x អរបូាវចរកុសលចិត្ត ៤ ដងួ 
x អរបូាវចរវបិាកចិត្ត   ៤ ដងួ 
x អរបូាវចរកិរយិាចិត្ត   ៤ ដងួ 

៤. មោកុត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ដួង 

x ចោកុត្តរកុសលចតិ្ត  ៤ ឬ ២០ ដងួ 
x ចោកុត្តរវបិាកចិត្ត   ៤ ឬ ២០ ដងួ 
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រមបៀបសូធយចិត្តបរមត្ថមោយពសិ្តត រ 
 

 
 

 
១. កាមាវចរចិត្ត ៥៤ ដួង 

អកុសលចិត្ត ១២ ដួង 
x មោភមូលចិត្ត ៨ ដងួ 

 
១. មស្តមនសសសហគត្ ំ  ទដិឋគិត្សមបយុត្ត ំ អសង្ខា រកិ ំ 

(រោភមូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស- 
រវទនា លបក្បរោយទិដឌិ  មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

២. មស្តមនសសសហគត្ ំ  ទដិឋគិត្សមបយុត្ត ំ  សសង្ខា រកិ ំ

(រោភមូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា  លបក្បរោយទិដឌិ  ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៣. មស្តមនសសសហគត្ ំ  ទដិឋគិត្វបិបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ ំ
(រោភមូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា  លបាស្កក្ទិដឌិ    មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 
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៤.  មស្តមនសសសហគត្ ំ ទដិឋគិត្វបិបយុត្ត ំ សសង្ខា រកិ ំ
(រោភមូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា   លបាស្កក្ទិដឌិ    ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៥.  ឧមបកាា សហគត្ ំ   ទដិឋគិត្សមបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ ំ  
(រោភមូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា
លបក្បរោយទិដឌិ  មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៦.  ឧមបកាា សហគត្ ំ   ទដិឋគិត្សមបយុត្ត ំ   សសង្ខា រកិ ំ 
(រោភមូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា
លបក្បរោយទិដឌិ  ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៧. ឧមបកាា សហគត្ ំ    ទដិឋគិត្វបិបយុត្ត ំ    អសង្ខា រកិ ំ  
(រោភមូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា
លបាស្កក្ទិដឌិ  មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៨. ឧមបកាា សហគត្ ំ  ទិដឋ ិគត្វិបបយុត្ត  ំ  សសង្ខា រកិ  ំ  
(រោភមូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា
លបាស្កក្ទិដឌិ  ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 
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x មោសមូលចិត្ត ២ ដងួ 
១. មោមនសសសហគត្ ំ   បដឃិសមបយុត្ត ំ  អសង្ខា រកិ ំ

(រោស្មូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយរោមនស្ស-
រវទនា លបក្បរោយបដិឃៈ    មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

២. មោមនសសសហគត្ ំ   បដឃិសមបយុត្ត ំ   សសង្ខា រកិ ំ
(រោស្មូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយរោមនស្ស-
រវទនា លបក្បរោយបដិឃៈ ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

 
x មមាហមូលចិត្ត ២ ដងួ 

១. ឧមបកាា សហគត្ ំ       វចិិកិច្ឆា សមបយុត្ត ំ 
    (រោហមូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា

លបក្បរោយវចិិកិ្កឆ  (រស្ចក្ថីស្ងសយ័) ។ 
២. ឧមបកាា សហគត្ ំ      ឧទធចចសមបយុត្ត ំ     
    (រោហមូលចិតថ)រក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា

លបក្បរោយឧទនចចៈ  (រស្ចក្ថីរាយោយ)។ 

 

(ចប់អកុ្ស្លចិតថ ១២ ដួង) 
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អមហតុ្កចិត្ត ១៨ ដួង 

    (១) ក្នុងអភិធម្មត្ថសងគហបាលីមានរូបថា ឧមបកាា សហគត្ ំចកាុវញិ្ញា ណំ ត្ថា 

មស្តត្វញិ្ញា ណំ... ជាដ ើម្។ ចំណែក្ដៅក្នុងដសៀវដៅដនេះ រត្ូវបានកក់្

បញ្ចូ លបណនថម្នូវបទបាឡីថា អកុសលវបិាក ំរាល់ ដៗ ម្ េះននចិត្ត ដហើយក៏្

មិ្នបានកក់្បទថា ត្ថា ចូលម្ក្ណ រ។ ការដរៀប ូដចនេះ គឺដ ើម្បីឱ្យ      

អនក្សិក្ាងាយស្សួលសូធយរែតំ ត្គ្នន តាម្របដភទរបស់ចិត្តប ុដ ណ្ េះ។ 
 

 
x អកុសលវបិាកចិត្ត ៧ ដួង 

១. ឧមបកាា សហគត្ ំ    (អកុសលវបិាក)ំ(១)     ចកាុវញិ្ញា ណំ    
ចិតថរក្ើតរឡើងរោយអាលស័្យចក្ខុបសាទ  លបក្បរោយ 
ឧរបកាខ រវទនា  រឃើញរូបមិនលអ  ជាអកុ្ស្លវបិាក្។ 

២. ឧមបកាា សហគត្ ំ    (អកុសលវបិាក)ំ    មស្តត្វញិ្ញា ណំ    
ចិតថរក្ើតរឡើងរោយអាលស័្យរសាតបសាទ លបក្បរោយ 
ឧរបកាខ រវទនា ឮស្ាំរឡងមិនលអ ជាអកុ្ស្លវបិាក្។ 

៣. ឧមបកាា សហគត្ ំ    (អកុសលវបិាក)ំ    ឃានវញិ្ញា ណំ    
ចិតថរក្ើតរឡើងរោយអាលស័្យឃានបសាទ លបក្ប 
រោយឧរបកាខ រវទនា  ដឹងក្វិនមិនលអ  ជាអកុ្ស្លវបិាក្។ 

៤. ឧមបកាា សហគត្ ំ    (អកុសលវបិាក)ំ      ជវិ្ហា វញិ្ញា ណំ    
ចិតថរក្ើតរឡើងរោយអាលស័្យជិវ្ហា បសាទ លបក្ប រោយ
ឧរបកាខ រវទនា  ដឹងរស្មិនលអ  ជាអកុ្ស្លវបិាក្។ 
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ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

៥. ទុកាសហគត្ ំ       (អកុសលវបិាក)ំ      កាយវញិ្ញា ណំ 
    ចិតថរក្ើតរឡើងអាលស័្យកាយបសាទ លបក្បរោយ  

ទុក្ខរវទនា   ដឹងរោដឌពឝៈមិនលអ   ជាអកុ្ស្លវបិាក្។ 
៦.  ឧមបកាា សហគត្ ំ  (អកុសលវបិាក)ំ  សមបដចិននចិត្ត ំ     

ស្មផដិចឆនចិតថ រក្ើតរឡើងលបក្បរោយឧរបកាខ រវទនា 
ទទួលបញ្ចច រមយណ៍មិនលអ  ជាអកុ្ស្លវបិាក្។ 

៧.  ឧមបកាា សហគត្ ំ    (អកុសលវបិាក)ំ      សនតរីណចិត្ត ំ     
ស្នថីរណចិតថ រក្ើតរឡើងលបក្បរោយឧរបកាខ រវទនា 
ពិករណាបញ្ចច រមយណ៍មិនលអ   ជាអកុ្ស្លវបិាក្។ 

  
x អមហតុ្កកុសលវបិាកចិត្ត ៨ ដួង 

១. ឧមបកាា សហគត្ ំ     (កុសលវិបាក)ំ        ចកាុ វិញ្ញា ណំ

ចិតថរក្ើតរឡើងរោយអាលស័្យចក្ខុបសាទ លបក្បរោយ       
ឧរបកាខ រវទនា  រឃើញរូបលអ  ជាកុ្ស្លវបិាក្។ 

២. ឧមបកាា សហគត្ ំ    (កុសលវិបាក)ំ      មស្តត្វិញ្ញា ណំ 
     ចិតថរក្ើតរឡើងរោយអាលស័្យរសាតបសាទ  លបក្ប 

រោយឧរបកាខ រវទនា ឮស្ាំរឡងលអ  ជាកុ្ស្លវបិាក្។ 
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៣. ឧមបកាា សហគត្ ំ    (កុសលវបិាក)ំ      ឃានវញិ្ញា ណំ    

ចិតថរក្ើតរឡើងរោយអាលស័្យឃានបសាទ  លបក្ប 
រោយឧរបកាខ រវទនា  ដឹងក្វិនលអ  ជាកុ្ស្លវបិាក្។ 

៤.  ឧមបកាា សហគត្ ំ    (កុសលវិបាក)ំ   ជវិ្ហា វិញ្ញា ណំ        

ចិតថរក្ើតរឡើងរោយអាលស័្យជិវ្ហា បសាទ   លបក្ប 
រោយឧរបកាខ រវទនា    ដឹងរស្លអ    ជាកុ្ស្លវបិាក្។ 

៥. សុខសហគត្ ំ       (កុសលវបិាក)ំ       កាយវញិ្ញា ណំ 
  ចិតថរក្ើតរឡើងអាលស័្យកាយបសាទ លបក្បរោយ  

សុ្ខរវទនា   ដឹងរោដឌពឝៈលអ   ជាកុ្ស្លវបិាក្។ 
៦. ឧមបកាា សហគត្ ំ      (កុសលវបិាក)ំ     សមបដចិននចិត្ត ំ      

ស្មផដិចឆនចិតថរក្ើតរឡើង លបក្បរោយឧរបកាខ រវទនា 
ទទួលបញ្ចច រមយណ៍លអ  ជាកុ្ស្លវបិាក្។ 

៧. មស្តមនសសសហគត្ ំ  (កុសលវិបាក)ំ  សនតរីណចិត្ត ំ    

ស្នថីរណចិតថរក្ើតរឡើង លបក្រោយរសាមនស្សរវទនា 
ពិករណាបញ្ចច រមយណ៍លអវលក្លលង ជាកុ្ស្លវបិាក្។ 
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៨. ឧមបកាា សហគត្ ំ    ( កុសលវបិាក)ំ        សនតរីណចិត្ត ំ

ស្នថី រណចិតថរក្ើតរឡើង លបក្បរោយឧរបកាខ រវទនា
ពិករណានូវបញ្ចច រមយណ៍លដលលអ   ជាកុ្ស្លវបិាក្។ 

 

x អមហតុ្កកិរយិាចិត្ត ៣ ដួង 
១. ឧមបកាា សហគត្  ំ         បញ្ច ោវ រាវជជនកិរយិាចិត្ត  ំ

បញ្ច ោឝ រាវជជនចិតថរក្ើតរឡើង លបក្បរោយឧរបកាខ -
រវទនា រាវរក្អារមយណ៍ត្តមបញ្ច ោឝ រ  ជាអរហតុក្កិ្រយិា។ 

២. ឧមបកាា សហគត្  ំ          មមោោវ រាវជជនកិរយិាចិត្ត  ំ        

មរនាោឝ រាវជជនចិតថ រក្ើតរឡើងលពមរោយឧរបកាខ -
រវទនា រាវរក្អារមយណ៍ត្តមមរនាោឝ រ និងក្ាំណត់
អារមយណ៍ត្តមបញ្ច ោឝ រ  ជាអរហតុក្កិ្រយិា។ 

៣. មស្តមនសសសហគត្ ំ      ហសិតុ្បាទកិរយិាចិត្ត  ំ                  

ហសិ្តុបាទចិតថ រក្ើតរឡើងលបក្បរោយរសាមនស្ស-
រវទនា រធឝើការញញឹមរបស់្លពះអរហនថ ជាអរហតុក្-
កិ្រយិា។ 

 

(ចប់អរហតុក្ចិតថ ១៨ ដួង) 
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កាមាវចរមស្តភណចិត្ត ២៤ ដួង  
x មហាកុសលចិត្ត ៨ ដួង 

១.  មស្តមនសសសហគត្ ំ  ញាណសមបយុត្ត ំ  អសង្ខា រកិ ំ

មហាកុសលចិត្ត ំ
មហាកុ្ស្លចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា លបក្បរោយបញ្ចដ  មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

២.  មស្តមនសសសហគត្ ំ   ញាណសមបយុត្ត ំ  សសង្ខា រកិ ំ 

មហាកុសលចិត្ត ំ
មហាកុ្ស្លចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា លបក្បរោយបញ្ចដ    ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៣.  មស្តមនសសសហគត្ ំ    ញាណវបិបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ ំ

មហាកុសលចិត្ត ំ
មហាកុ្ស្លចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា លបាស្កក្បញ្ចដ   មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៤. មស្តមនសសសហគត្ ំ   ញាណវបិបយុត្ត ំ   សសង្ខា រកិ ំ 
មហាកុសលចិត្ត ំ

មហាកុ្ស្លចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា  លបាស្កក្បញ្ចដ   ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 
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៥.  ឧមបកាា សហគត្  ំ   ញាណសមបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ  ំ 
មហាកុសលចិត្ត  ំ

មហាកុ្ស្លចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា 
លបក្បរោយបញ្ចដ  មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៦. ឧមបកាា សហគត្ ំ    ញាណសមបយុត្ត ំ     សសង្ខា រកិ ំ 

មហាកុសលចិត្ត ំ
មហាកុ្ស្លចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា 
លបក្បរោយបញ្ចដ   ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។  

៧.  ឧមបកាា សហគត្ ំ    ញាណវបិបយុត្ត ំ     អសង្ខា រកិ ំ 
មហាកុសលចិត្ត ំ

មហាកុ្ស្លចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា
លបាស្កក្បញ្ចដ   មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៨. ឧមបកាា សហគត្ ំ  ញាណវិបបយុត្ត ំ  សសង្ខា រកិ ំ               
មហាកុសលចិត្ត ំ

 មហាកុ្ស្លចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា 
លបាស្កក្បញ្ចដ  ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 



13 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

xមហាវបិាកចិត្ត ៨ ដងួ 
 

 
១.  មស្តមនសសសហគត្ ំ   ញាណសមបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ ំ 

មហាវបិាកចិត្ត ំ
មហាវបិាក្ចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា លបក្បរោយបញ្ចដ  មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

២.  មស្តមនសសសហគត្ ំ  ញាណសមបយុត្ត ំ  សសង្ខា រកិ ំ  
មហាវបិាកចិត្ត ំ
មហាវបិាក្ចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា  លបក្បរោយបញ្ចដ   ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។         

៣.  មស្តមនសសសហគត្ ំ  ញាណវបិបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ ំ 
មហាវបិាកចិត្ត ំ
មហាវបិាក្ចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា  លបាស្កក្បញ្ចដ  មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៤.  មស្តមនសសសហគត្ ំ   ញាណវបិបយុត្ត ំ    សសង្ខា រកិ ំ

មហាវបិាកចិត្ត ំ
មហាវបិាក្ចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា  លបាស្កក្បញ្ចដ   ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 
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ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

៥.  ឧមបកាា សហគត្ ំ   ញាណសមបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ ំ     
មហាវបិាកចិត្ត ំ
មហាវបិាក្ចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា 
លបក្បរោយបញ្ចដ    មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៦.  ឧមបកាា សហគត្  ំ    ញាណសមបយុត្ត  ំ    សសង្ខា រកិ  ំ   
មហាវបិាកចិត្ត ំ
មហាវបិាក្ចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា 
លបក្បរោយបញ្ចដ   ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៧. ឧមបកាា សហគត្  ំ   ញាណវិបបយុត្ត  ំ   អសង្ខា រកិ ំ 
មហាវិបាកចិត្ត  ំ
មហាវបិាក្ចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា 
លបាស្កក្បញ្ចដ   មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៨.  ឧមបកាា សហគត្ ំ    ញាណវបិបយុត្ត ំ       សសង្ខា រកិ ំ 

មហាវបិាកចិត្ត ំ
មហាវបិាក្ចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា 
លបាស្កក្បញ្ចដ    ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 
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xមហាកិរយិាចិត្ត ៨ ដងួ 
 

 
១. មស្តមនសសសហគត្ ំ   ញាណសមបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ ំ 

មហាកិរយិាចិត្ត ំ
មហាកិ្រយិាចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា លបក្បរោយបញ្ចដ  មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

២.  មស្តមនសសសហគត្ ំ  ញាណសមបយុត្ត ំ  សសង្ខា រកិ ំ 
មហាកិរយិាចិត្ត ំ
មហាកិ្រយិាចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា  លបក្បរោយបញ្ចដ   ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៣.  មស្តមនសសសហគត្ ំ  ញាណវបិបយុត្ត ំ  អសង្ខា រកិ ំ 
មហាកិរយិាចិត្ត ំ
មហាកិ្រយិាចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា  លបាស្កក្បញ្ចដ   មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៤. មស្តមនសសសហគត្ ំ   ញាណវបិបយុត្ត ំ   សសង្ខា រកិ ំ 
មហាកិរយិាចិត្ត ំ
មហាកិ្រយិាចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយរសាមនស្ស-
រវទនា  លបាស្កក្បញ្ចដ   ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 
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៥. ឧមបកាា សហគត្  ំ     ញាណសមបយុត្ត ំ    អសង្ខា រកិ  ំ 
មហាកិរយិាចិត្ត  ំ
មហាកិ្រយិាចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា 
លបក្បរោយបញ្ចដ   មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៦.  ឧមបកាា សហគត្  ំ   ញាណសមបយុត្ត  ំ   សសង្ខា រកិ  ំ    
មហាកិរយិាចិត្ត  ំ
មហាកិ្រយិាចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា 
លបក្បរោយបញ្ចដ   ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៧.  ឧមបកាា សហគត្ ំ    ញាណវិបបយុត្ត ំ    អសង្ខា រកិ ំ    
មហាកិរយិាចិត្ត ំ
មហាកិ្រយិាចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា 
លបាស្កក្បញ្ចដ   មិនោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 

៨.  ឧមបកាា សហគត្ ំ    ញាណវបិបយុត្ត ំ    សសង្ខា រកិ ំ  
មហាកិរយិាចិត្ត ំ
មហាកិ្រយិាចិតថរក្ើតរឡើង លពមរោយឧរបកាខ រវទនា
លបាស្កក្បញ្ចដ   ោនការបបួលដឹក្នា ាំ។ 
 

(ចប់កាោវចររសាភណចិតថ ២៤ ដួង) 
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២. របូាវចរចិត្ត ១៥ ដួង 

 
 

x របូាវចរកុសលចិត្ត ៥ ដួង 
១.  វតិ្កកវចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  បឋមជានកុសលចិត្ត ំ                                                   

បឋមជានកុ្ស្លចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ វកិរៈ បីតិ  
សុ្ខៈ  និងឯក្គគត្ត។ 

២.  វចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  ទុតិ្យជានកុសលចិត្ត ំ
ទុតិយជានកុ្ស្លចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ បីតិ សុ្ខៈ 
និងឯក្គគត្ត។ 

៣.  បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ       ត្តិ្យជានកុសលចិត្ត  ំ      
តតិយជានកុ្ស្លចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ និង   
ឯក្គគត្ត។ 

៤. សុមខកគគតាសហិត្ ំ          ចតុ្ត្ថជានកុសលចិត្ត  ំ 
ចតុតទជានកុ្ស្លចិតថ លបក្បរោយសុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ        បញ្ច មជានកុសលចិត្ត  ំ 
បញ្ច មជានកុ្ស្លចិតថ  លបក្បរោយឧរបកាខ  និង 
ឯក្គគត្ត។ 
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x របូាវចរវបិាកចិត្ត ៥ ដួង 
១.  វតិ្កកវចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ បឋមជានវបិាកចិត្ត ំ  

បឋមជានវបិាក្ចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ វកិរៈ បីតិ  
សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

២. វចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  ទុតិ្យជានវបិាកចិត្ត ំ     
ទុតិយជានវបិាក្ចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ បីតិ សុ្ខៈ និង
ឯក្គគត្ត។ 

៣. បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ        ត្តិ្យជានវិបាកចិត្ត ំ 
តតិយជានវបិាក្ចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ និង 
ឯក្គគត្ត។ 

៤.  សុមខកគគតាសហិត្ ំ        ចតុ្ត្ថជានវិបាកចិត្ត  ំ 
ចតុតទជានវបិាក្ចិតថ លបក្បរោយសុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ           បញ្ច មជានវិបាកចិត្ត  ំ 
បញ្ច មជានវបិាក្ចិតថ   លបក្បរោយឧរបកាខ  និង   
ឯក្គគត្ត។ 
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x របូាវចរកិរយិាចិត្ត ៥ ដួង 
១.  វតិ្កកវចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំបឋមជានកិរយិាចិត្ត ំ 

បឋមជានកិ្រយិាចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ វកិរៈ បីតិ    
សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

២. វិច្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  ទុតិ្យជានកិរយិាចិត្ត  ំ   

ទុតិយជានកិ្រយិាចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ បីតិ សុ្ខៈ 
និងឯក្គគត្ត។ 

៣. បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ          ត្តិ្យជានកិរយិាចិត្ត  ំ      
តតិយជានកិ្រយិាចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ និង    
ឯក្គគត្ត។ 

៤. សុមខកគគតាសហិត្ ំ         ចតុ្ត្ថជានកិរយិាចិត្ត  ំ  
ចតុតទជានកិ្រយិាចិតថ លបក្បរោយសុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ       បញ្ច មជានកិរយិាចិត្ត  ំ 
បញ្ច មជានកិ្រយិាចិតថ លបក្បរោយឧរបកាខ  និង   
ឯក្គគត្ត។   

 
 
 
 
 

 (ចប់រូបាវចរចិតថ ១៥ ដួង) 
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៣. អរបូាវចរចិត្ត ១២ ដួង  
x អរបូាវចរកុសលចិត្ត ៤ ដួង 

១. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ   អាកាស្តនញ្ញច យត្នកុសលចិត្ត ំ 

 អាកាសានញ្ចច យតនកុ្ស្លចិតថ រក្ើតរឡើង លបក្ប 
រោយអងគឈាន ២  គឺ  ឧរបកាខ  និងឯក្គគត្ត។ 

២. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ     វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នកុសលចិត្ត ំ 

វញិ្ចដ ណញ្ចច យតនកុ្ស្លចិតថ រក្ើតរឡើង លបក្ប រោយ
អងគឈាន ២ គឺ  ឧរបកាខ   និងឯក្គគត្ត។ 

៣. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ    អាកិញ្ច ញ្ញា យត្នកុសលចិត្ត ំ 

     អាកិ្ញ្ច ញ្ចដ យតនកុ្ស្លចិតថ   រក្ើតរឡើង   លបក្ប 
រោយអងគឈាន ២ គឺ ឧរបកាខ   និងឯក្គគត្ត។ 

៤.  ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ មនវសញ្ញា ោសញ្ញា យត្នកុសលចិត្ត ំ      
រនវស្ញ្ចដ នាស្ញ្ចដ យតនកុ្ស្លចិតថ រក្ើតរឡើង លបក្ប 
រោយអងគឈាន  ២  គឺ  ឧរបកាខ   និងឯក្គគត្ត។ 
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x  អរបូាវចរវបិាកចិត្ត ៤ ដួង 
១. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ  អាកាស្តនញ្ញច យត្នវបិាកចិត្ត ំ

អាកាសានញ្ចច យតនវបិាក្ចិតថ រក្ើតរឡើង លបក្ប  

រោយអងគឈាន ២ គឺ ឧរបកាខ   និងឯក្គគត្ត។ 
២. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ វិញ្ញា ណញ្ញច យត្នវិបាកចិត្ត ំ

 វញិ្ចដ ណញ្ចច យតនវបិាក្ចិតថ រក្ើតរឡើង លបក្បរោយ

អងគឈាន  ២  គឺ ឧរបកាខ   និងឯក្គគត្ត។ 
៣.  ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ     អាកិញ្ច ញ្ញា យត្នវបិាកចិត្ត ំ

អាកិ្ញ្ច ញ្ចដ យតនវបិាក្ចិតថ រក្ើតរឡើង លបក្បរោយអងគ
ឈាន  ២  គឺ ឧរបកាខ   និងឯក្គគត្ត។  

៤.  ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំមនវសញ្ញា ោសញ្ញា យត្នវបិាកចិត្ត ំ 

  រនវស្ញ្ចដ នាស្ញ្ចដ យតនកុ្ស្លវបិាក្ចិតថ រក្ើតរឡើង 

លបក្បរោយអងគឈាន ២ គឺ ឧរបកាខ   និងឯក្គគត្ត។ 
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x  អរបូាវចរកិរយិាចិត្ត ៤ ដួង 
១. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ អាកាស្តនញ្ញច យត្នកិរយិាចិត្ត ំ                                                    

អាកាសានញ្ចច យតនកិ្រយិាចិតថ  រក្ើតរឡើង លបក្ប 
រោយអងគឈាន ២ គឺ ឧរបកាខ  និងឯក្គគត្ត។ 

២.  ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ   វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នកិរយិាចិត្ត ំ

វញិ្ចដ ណញ្ចច យតនកិ្រយិាចិតថ រក្ើតរឡើង លបក្បរោយ 
អងគឈាន ២ គឺ ឧរបកាខ  និងឯក្គគត្ត។ 

៣.  ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ  អាកិញ្ច ញ្ញា យត្នកិរយិាចិត្ត ំ    
អាកិ្ញ្ច ញ្ចដ យតនកិ្រយិាចិតថ រក្ើតរឡើង លបក្បរោយ    
អងគឈាន ២ គឺ ឧរបកាខ  និងឯក្គគត្ត។ 

៤.  ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ មនវសញ្ញា ោសញ្ញា យត្នកិរយិាចតិ្ត ំ     
រនវស្ញ្ចដ នាស្ញ្ចដ យតនកិ្រយិាចិតថ រក្ើតរឡើងលបក្ប 
រោយអងគឈាន ២ គឺ ឧរបកាខ  និងឯក្គគត្ត។ 

 
(ចប់អរូបាវចរចិតថ ១២ ដួង) 
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៤. មោកុត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ដួង 
 
 

មោកុត្តរកុសលចិត្ត ២០ ដួង 
១. មស្តតាបត្តិមគគចិត្ត ៥ ដួង 

១.  វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុមខកគគតាសហិត្ ំ     បឋមជាន- 
មស្តតាបត្តិមគគចិត្ត  ំ
បឋមជានរសាត្តបតថិមគគចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ 
វកិរៈ  បីតិ  សុ្ខៈ  និងឯក្គគត្ត។ 

២. វិច្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ      ទុតិ្យជានមស្តតា- 
បត្តិមគគចិត្ត  ំ
ទុតិយជានរសាត្តបតថិមគគចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ បីតិ 
សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

៣. បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ ត្តិ្យជានមស្តតាបត្តិមគគចិត្ត ំ
តតិយជានរសាត្តបតថិមគគចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ 
និងឯក្គគត្ត។ 

៤. សុមខកគគតាសហិត្ ំ   ចតុ្ត្ថជានមស្តតាបត្តិមគគចិត្ត  ំ
ចតុតទជានរសាត្តបតថិមគគចិតថ លបក្បរោយសុ្ខៈ និង 
ឯក្គគត្ត។ 
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៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ   បញ្ច មជានមស្តតាបត្តិមគគចិត្ត ំ 
បញ្ច មជានរសាត្តបតថមិគគចិតថ  លបក្បរោយឧរបកាខ   
និងឯក្គគត្ត។  
 

២. សកោគាមិមគគចិត្ត ៥ ដួង 
១. វិត្កកវិច្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ    បឋមជាន-

សកោគាមិមគគចិត្ត  ំ
បឋមជានស្ក្ោគាមិមគគចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ វកិរៈ 
បីតិ សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

២. វិច្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្  ំ   ទុតិ្យជានសកោ- 
គាមិមគគចិត្ត  ំ
ទុតិយជានស្ក្ោគាមិមគគចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ បីតិ 
សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

៣. បតិី្សុមខកគគតាសហិត្  ំ   ត្តិ្យជានសកោគាមិ-
មគគចិត្ត  ំ
តតិយជានស្ក្ោគាមិមគគចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ 
និងឯក្គគត្ត។ 
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៤. សុមខកគគតាសហិត្  ំ  ចតុ្ត្ថជានសកោគាមិមគគចិត្ត  ំ
ចតុតទជានស្ក្ោគាមិមគគចិតថ លបក្បរោយសុ្ខៈ និង
ឯក្គគត្ត។ 

៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ   បញ្ច មជានសកោគាមិមគគចិត្ត ំ
បញ្ច មជានស្ក្ោគាមិមគគចិតថ លបក្បរោយឧរបកាខ  
និងឯក្គគត្ត។ 
 

៣. អោគាមិមគគចិត្ត ៥ ដួង 
១.  វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  បឋមជាន-

អោគាមិមគគចិត្ត ំ 
បឋមជានអនាគាមិមគគចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ វកិរៈ 
បីតិ សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

២.  វិច្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  ទុតិ្យជានអោគា-  
មិមគគចិត្ត ំ 
ទុតិយជានអនាគាមិមគគចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ បីតិ 
សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 
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៣. បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ    ត្តិ្យជានអោគាមិមគគចិត្ត ំ
តតិយជានអនាគាមិមគគចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ 
និងឯក្គគត្ត។ 

៤. សុមខកគគតាសហិត្ ំ    ចតុ្ត្ថជានអោគាមិមគគចិត្ត ំ

ចតុតទជានអនាគាមិមគគចិតថ លបក្បរោយសុ្ខៈ និង  
ឯក្គគត្ត។ 

៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ    បញ្ច មជានអោគាមិមគគចិត្ត ំ 
បញ្ច មជានអនាគាមិមគគចិតថ លបក្បរោយឧរបកាខ  និង
ឯក្គគត្ត។ 
 

៤. អរហត្តមគគចិត្ត ៥ ដួង 
១. វិត្កកវិច្ឆរបីតិ្សុមខកគគតាសហិត្ ំ     បឋមជាន-

អរហត្តមគគចិត្ត ំ 
បឋមជានអរហតថមគគចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ វកិរៈ បីតិ 
សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 
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២. វិច្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  ទុតិ្យជានអរហត្ត-   
មគគចិត្ត ំ 
ទុតិយជានអរហតថមគគចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ បីតិ     
សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

៣. បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ     ត្តិ្យជានអរហត្តមគគចិត្ត ំ 
តតិយជានអរហតថមគគចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ និង
ឯក្គគត្ត។ 

៤. សុមខកគគតាសហិត្ ំ      ចតុ្ត្ថជានអរហត្តមគគចិត្ត ំ 
ចតុតទជានអរហតថមគគចិតថ លបក្បរោយសុ្ខៈ និង  
ឯក្គគត្ត។ 

៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ     បញ្ច មជានអរហត្តមគគចិត្ត ំ
បញ្ច មជានអរហតថមគគចិតថ លបក្បរោយឧរបកាខ  និង
ឯក្គគត្ត។ 
 

(ចប់រោកុ្តថរកុ្ស្លចិតថ ២០ ដួង) 
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មោកុត្តរវបិាកចិត្ត ២០ ដួង 
១. មស្តតាបត្តិផលចតិ្ត ៥ ដួង 

១. វិត្កកវិច្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ បឋមជានមស្តតា-
បត្តិផលចិត្ត ំ
បឋមជានរសាត្តបតថិផលចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ វកិរៈ 
បីតិ សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

២. វចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ ទុតិ្យជានមស្តតាបត្តិ- 
ផលចិត្ត ំ 
ទុតិយជានរសាត្តបតថិផលចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ  
បីតិ សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

៣. បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ      ត្តិ្យជានមស្តតាបត្តិ-
ផលចិត្ត ំ
តតិយជានរសាត្តបតថិផលចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ  
និងឯក្គគត្ត។ 

៤. សុមខកគគតាសហិត្ ំ   ចតុ្ត្ថជានមស្តតាបត្តិផលចិត្ត  ំ
ចតុតទជានរសាត្តបតថិផលចិតថ លបក្បរោយសុ្ខៈ 
និងឯក្គគត្ត។  
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៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ   បញ្ច មជានមស្តតាបត្តិផលចិត្ត ំ 
 បញ្ច មជានរសាត្តបតថិផលចិតថ លបក្បរោយឧរបកាខ  និង
ឯក្គគត្ត។ 

 
២. សកោគាមិផលចិត្ត ៥ ដួង 

១. វតិ្កកវចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ បឋមជានសកោ- 
គាមិផលចិត្ត ំ 

បឋមជានស្ក្ោគាមិផលចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ វកិរៈ 
បីតិ សុ្ខៈ និង ឯក្គគត្ត។ 

២. វិច្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ ទុតិ្យជានសកោគាមិ-
ផលចិត្ត ំ 

ទុតិយជានស្ក្ោគាមិផលចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ បីតិ 
សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

៣. បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ    ត្តិ្យជានសកោគាមិ-
ផលចិត្ត  ំ

តតិយជានស្ក្ោគាមិផលចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ 
និងឯក្គគត្ត។ 
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៤.  សុមខកគគតាសហិត្ ំ  ចតុ្ត្ថជានសកោគាមិផលចិត្ត ំ

ចតុតទជានស្ក្ោគាមិផលចិតថ លបក្បរោយសុ្ខៈ និង
ឯក្គគត្ត។ 

៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ      បញ្ច មជានសកោគាមិផលចិត្ត ំ 
បញ្ច មជានស្ក្ោគាមិផលចិតថ លបក្បរោយឧរបកាខ  
និងឯក្គគត្ត។ 
 

៣. អោគាមិផលចិត្ត ៥ ដួង 
១. វិត្កកវិច្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  បឋមជានអោ-   

គាមិផលចិត្ត ំ 
បឋមជានអនាគាមិផលចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ វកិរៈ   
បីតិ សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

២. វិច្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ ទុតិ្យជានអោគាមិ-
ផលចិត្ត ំ 
ទុតិយជានអនាគាមិផលចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ បីតិ  
សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 
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៣. បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  ត្តិ្យជានអោគាមិផលចិត្ត ំ
តតិយជានអនាគាមិផលចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ 
និងឯក្គគត្ត។ 

៤. សុមខកគគតាសហិត្ ំ    ចតុ្ត្ថជានអោគាមិផលចិត្ត  ំ
ចតុតទជានអនាគាមិផលចិតថ លបក្បរោយសុ្ខៈ និង 
ឯក្គគត្ត។ 

៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ   បញ្ច មជានអោគាមិផលចិត្ត ំ 
បញ្ច មជានអនាគាមិផលចិតថ លបក្បរោយឧរបកាខ  
និងឯក្គគត្ត។  

 

៤. អរហត្តផលចិត្ត ៥ ដួង 
 ១. វតិ្កកវចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ បឋមជានអរហត្ត-

ផលចិត្ត ំ 
បឋមជានអរហតថផលចិតថ លបក្បរោយវតិក្កៈ វកិរៈ 
បីតិ សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 
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២. វិច្ឆរបីតិ្សុមខកគគតាសហិត្  ំ    ទុតិ្យជានអរហត្ត-    
ផលចិត្ត  ំ 

ទុតិយជានអរហតថផលចិតថ លបក្បរោយវកិរៈ បីតិ 
សុ្ខៈ និងឯក្គគត្ត។ 

៣. បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ   ត្តិ្យជានអរហត្តផលចិត្ត ំ 
តតិយជានអរហតថផលចិតថ លបក្បរោយបីតិ សុ្ខៈ និង
ឯក្គគត្ត។ 

៤.  សុមខកគគតាសហិត្ ំ     ចតុ្ត្ថជានអរហត្តផលចិត្ត  ំ 
ចតុតទជានអរហតថផលចិតថ  លបក្បរោយសុ្ខៈ និង   
ឯក្គគត្ត។ 

 ៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ    បញ្ច មជានអរហត្តផលចិត្ត ំ 
បញ្ច មជានអរហតថផលចិតថ លបក្បរោយឧរបកាខ  និង
ឯក្គគត្ត។ 
 

(ចប់ចិតថបរមតទោ ាំង ១២១ ដួង រោយពិសាថ រ) 
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រមបៀបសូធយចិត្តបរមត្ថជាបាលីមោយសមងាប 
 
 

 

 

១. កាមាវចរចិត្ត ៥៤ ដួង 

អកុសលចិត្ត ១២ ដួង 
x មោភមូលចិត្ត ៨ ដងួ 

១,២. មស្តមនសសសហគត្ ំ ទដិឋគិត្សមបយុត្ត ំ អសង្ខា រកិ ំ 
(សសង្ខា រកិ)ំ។ 

៣,៤. មស្តមនសសសហគត្ ំ ទដិឋគិត្វិបបយុត្ត ំ អសង្ខា រកិ ំ 

(សសង្ខា រកិ)ំ។ 

៥,៦. ឧមបកាា សហគត្ ំ   ទដិឋគិត្សមបយុត្ត ំ    អសង្ខា រកិ ំ

(សសង្ខា រកិ)ំ។ 

៧,៨. ឧមបកាា សហគត្ ំ   ទដិឋគិត្វិបបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ ំ 
(សសង្ខា រកិ)ំ។ 
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x  មោសមូលចិត្ត ២ ដួង 

១,២. មោមនសសសហគត្ ំ   បដឃិសមបយុត្ត ំ    អសង្ខា រកិ ំ  

(សសង្ខា រកិ)ំ។ 

 

x  មមាហមូលចិត្ត ២ ដងួ 

១. ឧមបកាា សហគត្ ំ     វចិិកិច្ឆា សមបយុត្ត។ំ 

២. ឧមបកាា សហគត្ ំ     ឧទធចចសមបយុត្ត។ំ 

 

(ចប់អកុ្ស្លចិតថ ១២ ដួង) 
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អមហតុ្កចិត្ត ១៨ ដួង 
x  អកុសលវបិាកចិត្ត ៧ ដួង 

១. ឧមបកាា សហគត្ ំ(អកុសលវបិាក)ំ ចកាុវញិ្ញា ណំ     ។ 
២. ឧមបកាា សហគត្ ំ(អកុសលវបិាក)ំ មស្តត្វញិ្ញា ណំ ។ 
៣. ឧមបកាា សហគត្ ំ(អកុសលវបិាក)ំ ឃានវញិ្ញា ណំ    ។ 
៤. ឧមបកាា សហគត្ ំ(អកុសលវបិាក)ំ  ជវិ្ហា វញិ្ញា ណំ     ។ 
៥. ទុកាសហគត្ ំ (អកុសលវបិាក)ំ  កាយវញិ្ញា ណំ     ។ 
៦. ឧមបកាា សហគត្ ំ(អកុសលវបិាក ំ) សមបដចិានចិត្ត ំ។ 
៧. ឧមបកាា សហគត្ ំ(អកុសលវបិាក)ំ សនតរីណចិត្ត ំ  ។ 

 

x  អមហតុ្កកុសលវបិាកចិត្ត ៨ ដួង 
១. ឧមបកាា សហគត្ ំ (កុសលវបិាក)ំ ចកាុវញិ្ញា ណំ    ។ 
២. ឧមបកាា សហគត្ ំ (កុសលវបិាក)ំ មស្តត្វញិ្ញា ណំ ។ 
៣. ឧមបកាា សហគត្ ំ (កុសលវបិាក)ំ ឃានវញិ្ញា ណំ  ។ 
៤. ឧមបកាា សហគត្ ំ (កុសលវបិាក)ំ ជវិ្ហា វញិ្ញា ណំ   ។ 
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៥. សុខសហគត្ ំ (កុសលវបិាក)ំ   កាយវញិ្ញា ណំ      ។ 
៦. ឧមបកាា សហគត្ ំ (កុសលវបិាក)ំ សមបដចិានចិត្ត ំ ។ 
៧. មស្តមនសសសហគត្ ំ(កុសលវបិាក)ំ សនតរីណចិត្ត ំ។  
៨. ឧមបកាា សហគត្ ំ (កុសលវបិាក)ំ  សនតរីណចិត្ត ំ    ។ 

 

x អមហតុ្កកិរយិាចិត្ត ៣ ដួង 
១. ឧមបកាា សហគត្ ំ     បញ្ច ោវ រាវជជនកិរយិាចិត្ត ំ ។ 
២. ឧមបកាា សហគត្ ំ    មមោោវ រាវជជនកិរយិាចិត្ត ំ ។ 
៣. មស្តមនសសសហគត្ ំ  ហសិតុ្បាទកិរយិាចិត្ត ំ ។ 

 
(ចប់អរហតុក្ចិតថ ១៨ ដួង) 

(អកុ្ស្លចិតថ ១២ និង អរហតុក្ចិតថ ១៨ រនះ រៅថា  
កាោវចរអរសាភណចិតថ ៣០ ដួង) 
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កាមាវចរមស្តភណចិត្ត ២៤ ដួង 

x មហាកុសលចិត្ត ៨  ដួង 
x មហាវបិាកចិត្ត ៨  ដួង  
x មហាកិរយិាចិត្ត ៨  ដួង 

១,២. មស្តមនសសសហគត្ ំ ញាណសមបយុត្ត ំ  អសង្ខា រកិ ំ   
(សសង្ខា រកិ ំ មហាកុសលចិត្ត,ំ មហាវបិាកចិត្ត,ំ     
មហាកិរយិាចិត្ត)ំ។ 

៣,៤.  មស្តមនសសសហគត្ ំ    ញាណវបិបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ ំ 

(សសង្ខា រកិ ំ មហាកុសលចិត្ត,ំ មហាវិបាកចិត្ត ,ំ  
មហាកិរយិាចិត្ត)ំ។ 

៥,៦. ឧមបកាា សហគត្ ំ   ញាណសមបយុត្ត ំ   អសង្ខា រកិ ំ  

(សសង្ខា រកិ  ំ មហាកុសលចិត្ត,ំ មហាវិបាកចិត្ត ,ំ 

មហាកិរយិាចិត្ត )ំ។ 
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៧,៨. ឧមបកាា សហគត្ ំ    ញាណវបិបយុត្ត ំ    អសង្ខា រកិ ំ        
(សសង្ខា រកិ ំ មហាកុសលចិត្ត,ំ មហាវបិាកចិត្ត,ំ     
មហាកិរយិាចិត្ត)ំ។ 

 

(ចប់កាោវចររសាភណចិតថ ២៤ ដួង) 

(ចប់កាោវចរចិតថ ៥៤ ដួង) 
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២. របូាវចរចិត្ត ១៥ ដួង 

១.  វតិ្កកវចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ បឋមជានកុសល- 
ចិត្ត ំ (វបិាកចិត្ត,ំ  កិរយិាចិត្ត)ំ។ 

២. វចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ ទុតិ្យជានកុសលចិត្ត ំ      

     (វបិាកចិត្ត,ំ  កិរយិាចិត្ត)ំ។ 

៣.  បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ       ត្តិ្យជានកុសលចិត្ត ំ
(វបិាកចិត្ត,ំ     កិរយិាចិត្ត)ំ។ 

៤. សុមខកគគតាសហិត្ ំ  ចតុ្ត្ថជានកុសលចិត្ត ំ  (វបិាកចិត្ត,ំ  
កិរយិាចិត្ត)ំ។ 

៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ       បញ្ច មជានកុសលចិត្ត  ំ    

(វបិាកចិត្ត,ំ    កិរយិាចិត្ត)ំ។ 

 

(ចប់រូបាវចរចិតថ ១៥ ដួង) 
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៣. អរបូាវចរចិត្ត ១២ ដួង 
១. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ   អាកាស្តនញ្ញច យត្នកុសលចិត្ត ំ

(វបិាកចិត្ត,ំ កិរយិាចិត្ត)ំ។ 
២. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ  វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នកុសលចិត្ត ំ 
     (វបិាកចិត្ត,ំ  កិរយិាចិត្ត)ំ។ 
៣. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ    អាកិញ្ច ញ្ញា យត្នកុសលចិត្ត ំ 
     (វបិាកចិត្ត,ំ  កិរយិាចិត្ត)ំ។ 
៤.  ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ     មនវសញ្ញា ោសញ្ញា យត្ន-

កុសលចិត្ត ំ  (វបិាកចិត្ត,ំ   កិរយិាចិត្ត)ំ ។ 
 

(ចប់អរូបាវចរចិតថ ១២ ដួង) 

( រូបាវចរចិតថ ១៥ និង អរូបាវចរចិតថ ១២ រៅថា  

មហគគតចិតថ ២៧ ដួង ) 
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៤. មោកុត្តរចិត្ត ៤០ ដួង 
x មោកុត្តរកុសលចិត្ត ២០ ដួង 

១.  វតិ្កកវចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ បឋមជានមស្តតា-  
បត្តិមគគចិត្ត ំ (សកោគាមិមគគចិត្ត,ំ អោគាមិមគគចិត្ត,ំ   

អរហត្តមគគចិត្ត)ំ។ 

២.  វចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ ទុតិ្យជានមស្តតាបត្តិ- 
មគគចិត្ត ំ (សកោគាមិមគគចិត្ត,ំ អោគាមិមគគចិត្ត,ំ   

អរហត្តមគគចិត្ត)ំ។ 

៣.  បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ    ត្តិ្យជានមស្តតាបត្តិមគគ-
ចិត្ត ំ (សកោគាមិមគគចិត្ត,ំ អោគាមិមគគចិត្ត,ំ អរហត្ត- 
មគគចិត្ត)ំ។ 

៤.  សុមខកគគតាសហិត្ ំ     ចតុ្ត្ថជានមស្តតាបត្តិមគគចិត្ត ំ 
(សកោគាមិមគគចិត្ត,ំ អោគាមិមគគចិត្ត,ំ អរហត្តមគគចិត្ត)ំ។ 

៥. ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ  បញ្ច មជានមស្តតាបត្តិមគគចិត្ត ំ 

    (សកោគាមិមគគចិត្ត,ំ អោគាមិមគគចិត្ត,ំ អរហត្តមគគចិត្ត)ំ។ 
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x មោកុត្តរវបិាកចិត្ត ២០ ដួង 
១.  វតិ្កកវចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  បឋមជានមស្តតា-  

បត្តិផលចិត្ត ំ (សកោគាមិផលចិត្ត,ំ អោគាមិផលចិត្ត,ំ 

អរហត្តផលចិត្ត)ំ។ 
២.  វចិ្ឆរបតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ   ទុតិ្យជានមស្តតាបត្តិ- 

ផលចិត្ត ំ (សកោគាមិផលចិត្ត,ំ អោគាមិផលចិត្ត,ំ  

អរហត្តផលចិត្ត)ំ។ 
៣.  បតិី្សុមខកគគតាសហិត្ ំ  ត្តិ្យជានមស្តតាបត្តិផល-

ចិត្ត  ំ (សកោគាមិផលចិត្ត ,ំ អោគាមិផលចិត្ត ,ំ  

អរហត្តផលចិត្ត )ំ។ 
៤. សុមខកគគតាសហិត្ ំ     ចតុ្ត្ថជានមស្តតាបត្តិផលចិត្ត  ំ    

(សកោគាមិផលចិត្ត,ំ អោគាមិផលចិត្ត,ំ អរហត្តផលចិត្ត)ំ។ 
៥.  ឧមបមកាកគគតាសហិត្ ំ  បញ្ច មជានមស្តតាបត្តិផលចិត្ត ំ   

(សកោគាមិផលចិត្ត,ំ អោគាមិផលចិត្ត,ំ អរហត្តផលចិត្ត)ំ។ 

(ចប់រោកុ្តថរចិតថ ៤០ ដួង) 
(ចប់ចិតថបរមតទោ ាំង ១២១ ដួង ជាបាលីរោយស្រងខប) 
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មចត្សិកបរមត្ថ 

 
 
 

មចត្សិកមាន ៥២  
១. អញ្ញសមានាចចត្សិក   ១៣ 

-ស្ពឝចិតថសាធារណរចតសិ្ក្  ៧ 
-បកិ្ណតក្រចតសិ្ក្   ៦   

២. អកុសលចចត្សកិ  ១៤ 
-រោចតុក្កៈ    ៤ 
-រោតិក្ៈ     ៣ 
-រោចតុក្កៈ    ៤ 
-ថីទុក្ៈ     ២  
-ឯក្វចិិកិ្កឆ    ១ 

៣. ចោភណចចត្សិក   ២៥ 
-រសាភណសាធារណរចតសិ្ក្ ១៩ 
-វរិតិរចតសិ្ក្    ៣ 
-អបផមញ្ចដ រចតសិ្ក្   ២  
-បញ្ដិ ន្រនធិយរចតសិ្ក្   ១ 
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រមបៀបសូធយមចត្សិកបរមត្ថ  

  
១. អញ្ា សមាោមចត្សិក ១៣ 
x  សពវចិត្តស្តធារណមចត្សិក ៧  

១. ផមសោ ធមយជាតិលដលប៉ះខធប់នូវអារមយណ៍។ 
២. មវទោ ធមយជាតិលដលរសាយនូវអាមយណ៍។ 
៣. សញ្ញា  ធមយជាតិលដលកាំនូវអារមយណ៍។ 
៤. មចត្ោ ធមយជាតិលដលត្តក់្លតងនូវអារមយណ៍។ 
៥. ឯកគគតា ធមយជាតិលដលស្ងប់ និងរធឝើឱ្រស្មផយុតថ-

ធម៌ ត្ត ាំងរៅក្បុងអារមយណ៍លតមួយ។ 
៦. ជវីតិិ្ន្ទនទយិ ំធមយជាតិលដលរក្ាស្មផយុតថធម៌។ 
៧. មនសិកាមរា ធមយជាតិលដលនា ាំស្មផយុតថធម៌រៅកាន់   

អារមយណ៍។ 
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២. អកុសលមចត្សិក ១៤ 
 

x បកិណណកមចត្សិក ៦  
៨. វតិ្មកាក  ធមយជាតិលដលលតិះរះិនូវអារមយណ៍។ 
៩. វចិ្ឆមរា ធមយជាតិលដលពិករណានូវអារមយណ៍។ 
១០. អធមិមាមកាា  ធមយជាតិលដលចុះស៊្ប់ក្បុងអារមយណ៍។ 
១១. វរីយិ ំ ធមយជាតិលដលោនរស្ចក្ឋីពាយាមក្បុង   

អារមយណ៍។ 
១២. បតិី្ ធមយជាតិលដលលឆអតក្បុងក្បុងអារមយណ៍។ 
១៣. ឆមោទ  ធមយជាតិលដលរពញចិតថក្បុងអារមយណ៍។ 

 

(ចប់អញ្ដស្ោនារចតសិ្ក្ ១៣) 
 
 

x មមាចតុ្កកៈ ៤ 
១. មមាមហា   ធមយជាតិលដលបិទបា ាំងនូវស្ភាវៈពិតក្បុង

អារមយណ៍។ 

Lorn Salong

Lorn Salong
អារម្មណ៍។
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២. អហិរកិ ំ     ធមយជាតិលដលមិន យ្ ស្អាំរពើបាប។ 
៣. អមោត្តបបំ  ធមយជាតិលដលមិន វ្ ចអាំរពើបាប។ 
៤. ឧទធចច ំ   ធមយជាតិលដលររវ ើរវ្ហយក្បុងអារមយណ៍។ 
 

x មោតិ្កៈ ៣ 
៥. មោមោ ធមយជាតិលដលជាប់ជាំពាក់្ក្បុងអារមយណ៍។ 
៦. ទដិឋ ិ ធមយជាតិលដលោនរស្ចក្ថីយល់ខុស្ ក្បុង

អារមយណ៍។ 
៧. មាមោ ធមយជាតិលដលោនភាពរឆយើងវឆយលក្អឺតលក្ទម 

រងឹតអឹង។ 
 

x  មោចតុ្កកៈ ៤ 
៨. មោមស្ត ធមយជាតិលដលលបទូស្ថក្បុងអារមយណ៍។ 
៩. ឥសោ ធមយជាតិលដលោនរស្ចក្ថលីចលណនបញស្ា។ 
១០. មចារយិ ំ ធមយជាតិលដលោនរស្ចក្ថីក្ាំណាញ់។ 
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១១. កុកកុចច  ំ ធមយជាតិលដលរដឋ លក្ហាយក្បុងទុចចរតិ លដល
ខវួនបានរធឝើ និងសុ្ចរតិលដលមិនោន់បានរធឝើ។ 

 

x ថទុីកៈ ២ 
១២. ថនី ំ ធមយជាតិលដលរធឝើឱ្រចិតថរួញរា     ថយកក្ 

អារមយណ៍។ 
១៣. មិទធ ំ ធមយជាតិលដលរធឝើឱ្រចិតថរាយោយ រស្ចក្ថ ី

រោក្ងក់្។ 

 

x ឯកវចិិកិច្ឆា  ១ 
១៤. វចិិកិច្ឆា   ធមយជាតិលដលោនរស្ចក្ថីស្ងសយ័សាធ ក់្រស្ធើរ។ 
 

(ចប់អកុ្ស្លរចតសិ្ក្ ១៤) 
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៣. មស្តភណមចត្សិក ២៥ 
x មស្តភណស្តធារណមចត្សិក ១៩ 

១. សោធ  ធមយជាតិលដលរជឿក្មយផល និងលពះរតនលត័យ។ 
២. សតិ្ ធមយជាតិលដលោនរស្ចក្ថីរឭក្ក្បុងអារមយណ៍។ 
៣. ហិរ ិ ធមយជាតិលដល យ្ ស្អាំរពើបាប។ 
៤. ឱត្តបបំ ធមយជាតិលដលោនរស្ក្ថី វ្ ចអាំរពើបាប។ 
៥. អមោមោ ធមយជាតិលដលមិនជាប់ជាំពាក់្ក្បុងអារមយណ៍។ 
៦. អមោមស្ត ធមយជាតិលដលមិនលបទូស្ថក្បុងអារមយណ៍។ 
៧. ត្រត្មជឈត្តតា ធមយជាតិលដលស្មវឹងជាក្ណាឋ ល។ 
៨. កាយបសសទធ ិធមយជាតិលដលស្ងប់វនកាយ។ 
៩. ចិត្តបសសទធ ិ ធមយជាតិលដលស្ងប់វនចិតថ។ 
១០. កាយលហុតា ធមយជាតិលដលលសាលវនកាយ។ 
១១. ចិត្តលហុតា ធមយជាតិលដលលសាលវនចិតថ។ 
១២. កាយមុទុតា ធមយជាតិលដលទន់ភវន់វនកាយ។ 

Lorn Salong

Lorn Salong
ចក្តីខ្លាចអំពើបាប។
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១៣. ចិត្តមុទុតា ធមយជាតិលដលទន់ភវន់វនចិតថ។ 
១៤. កាយកមមញ្ា តា ធមយជាតិលដលគួរដល់ការោរវនកាយ។ 
១៥. ចិត្តកមមញ្ា តា ធមយជាតិលដលគួរដល់ការោរវនចិតថ។ 
១៦. កាយបាគុញ្ា តា ធមយជាតិលដលសាធ ត់ជាំនាញវនកាយ។ 
១៧. ចិត្តបាគុញ្ា តា ធមយជាតិលដលសាធ ត់ជាំនាញវនចិតថ។ 
១៨. កាយុជុកតា ធមយជាតិលដលលតង់វនកាយ។ 
១៩. ចិត្តុជុកតា ធមយជាតិលដលលតង់វនចិតថ។ 
 

x វរិតិ្មចត្សិក ៣ 
២០. សមាម វ្ហច្ឆ    វ្ហកលដលលបវព។ 
២១. សមាម កមមមោត    ការោររោយលបវព។ 
២២. សមាម អាជមីវ្ហ   ការចិញ្ចឹ មជីវតិលដលលបវព។ 
 

x  អបបមញ្ញា មចត្សិក ២ 
២៣. ករណុា ធមយជាតិលដលោនរស្ចក្ថីអាណិតចាំរពាះស្តឝ។ 
២៤. មុទតិា ធមយជាតិលដលោនរស្ចក្ថីរលតក្អរត្តម។ 
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x បញ្ាិ ន្ទនទយិមចត្សិក ១ 
២៥. បញ្ញា  ធមយជាតិលដលដឹងនូវស្ភាវធម៌ទូរៅត្តម

រស្ចក្ថីពិត។ 
 

(ចប់រសាភណរចតសិ្ក្ ២៥) 
(ចប់រចតសិ្ក្បរមតទោ ាំង ៥២ រោយពិសាថ រ) 
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របូបរមត្ថ 

 

របូមាន ២៨ 
- មហាភតូ្របូ ៤  
- បោទរបូ   ៥ 
- វសិយរបូ  ៤ ឬ ៧ 
- ភាវរបូ  ២ 
- េទយរបូ  ១ 
- ជីវតិ្របូ  ១ 
- អាហាររបូ  ១ 
- បរចិចេទរបូ  ១ 
- វញិ្ញត្តិរបូ  ២ 
- វកិាររបូ  ៣ 
- លកខណរបូ ៤ 

� ស្រុប រូប  ២៨ 

ឧបាទាយរូប ២៤ 

២៤
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រមបៀបសូធយរបូបរមត្ថមោយពសិ្តត រ 
 

 
 

x មហាភូត្របូ ៤ 
១. បឋវធីាតុ្  ធាតុដី 
២. អាមបាធាតុ្  ធាតុទឹក្ 
៣. មត្មជាធាតុ្  ធាតុរភវើង 
៤. វ្ហមយាធាតុ្ ធាតុខរល់ 
 

x  បស្តទរបូ ៥ 
៥. ចកាុបស្តទរបូ ភាពថាវ វនលភបក្ 
៦. មស្តត្បស្តទរបូ ភាពថាវ វនលតរចៀក្  
៧. ឃានបស្តទរបូ ភាពថាវ វនលចមុះ  
៨. ជវិ្ហា បស្តទរបូ ភាពថាវ វនអណាថ ត  
៩. កាយបស្តទរបូ  ភាពថាវ វនកាយ 
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x វសិយរបូ ៤ ឬ ៧ 

១០. របូារមមណ៍  អារមយណ៍  គឺពណ៌ 

១១. សោទ រមមណ៍  អារមយណ៍  គឺស្ាំរឡង 

១២. គោធ រមមណ៍  អារមយណ៍  គឺក្វិន 

១៣. រស្តរមមណ៍  អារមយណ៍  គឺរស្ 

     បឋវ ីធាតុដី 

 មោដឋព្វវ រមមណ៍ អារមយណ៍គឺការប៉ះខធប់      មត្មជា ធាតុរភវើង 

     វ្ហមយា ធាតុខរល់ 

 

x ោវរបូ ២ 
១៤. ឥត្ថោីវរបូ រូបលដលោនភាវៈជាលសី្ 

១៥. បុរសិោវរបូ រូបលដលោនភាវៈជាលបុស្ 



Lorn Salong
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x លកាណរបូ ៤ 
២៥. ឧបចយរបូ រូបលដលរក្ើតរឡើងលគាដាំបូង 
២៦. សនតតិ្របូ រូបលដលរក្ើតរឡើងបនថ 
២៧. ជរតារបូ  រូបលដលជរា 
២៨. អនចិចតារបូ រូបលដលរលត់។ 
 

(ចប់រូបបរមតទ ២៨) 
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នពិ្វវ នបរមត្ថ 
 

 

 
នពិ្វវ នមាន ១ 

លពះនិពាឝ ន កាលស្លមថងរោយស្ភាវលក្ខណៈ ក៏្ោន 
លតមួយរៅថា ស្នថតិលក្ខណៈ ស្ាំរៅដល់រស្ចក្ថីស្ងប់
កក្កិ្រលស្ និងខនន ៥។ 

 
នពិ្វវ នមាន ២ យ៉ាង 

១. សឧបាទមិសសនពិ្វវ នធាតុ្ បានដល់និពាឝ នធាតុ លដល  
ោនវបិាក្ខននរៅស្ល់។  

២. អនុបាទមិសសនពិ្វវ នធាតុ្ បានដល់និពាឝ នធាតុ  លដល មិន
ោនវបិាក្ខននរៅស្ល់ គឺលពះនិពាឝ នរបស់្លពះអរហនថ    
លដលបានបរនិិពាឝ នរហើយ។ 
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៤. នពិ្វវ នមាន ៣ យ៉ាងមទៀត្ 
១. សុញ្ា ត្និព្វវ ន  និពាឝ ន រលពាះសូ្នរកក្

ស្ោខ រោ ាំងពួង។ 
២. អនមិិត្តនពិ្វវ ន  និពាឝ ន រលពាះមិនោននិមិតថ 

គឺស្ោខ រោ ាំងពួង។ 
៣. អបបណិហិត្នពិ្វវ ន   និពាឝ ន រលពាះមិនោនទីត្ត ាំង 

គឺស្ោខ រោ ាំងពួង។ 
 

(ចប់និពាឝ នបរមតទ) 
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អត្ថរបស់បរមត្ថ  
 

 
 

ពាក្រថា បរមតទ មក្ពី បរម + អតទ  
បរម លលបថា លបរស្ើរ ខភង់ខភស់្ មិនវបិរតិ (មិនលលបលបួល) 
អតទ  លលបថា អតទន័យ ឬរស្ចក្ថី 
ដូចរនះពាក្រថា បរមតទ លលបថា អតទដ៏លបរស្ើរ, មិនវបិរតិ 

គឺមិនលលបលបួល។ 
បរមតទ ោនវចនតទៈថា បររោ អតទរោ អវបិររិត្ត អរត្តទ   

បរមស្ស វ្ហ ឧតថមស្ស ញាណស្ស អរត្តទ  រគាចររាតិ = បរម- 
រត្តទ   អតទលដលមិនវបិរតិដ៏លបរស្ើរ គឺខភង់ខភស់្ ឬអតទលដលជា
អារមយណ៍របស់្ញាណ (ស្ពឝញ្ដុ តញ្ចដ ណ) ដ៏លបរស្ើរ គឺ
ខភង់ខភស់្ រលពាះរហតុដូរកប ះ រទើបរឈាយ ះថា បរមតទ។ 

បររោ (បធារនា) អរត្តទ  = បរមរត្តទ  អតទ (លដលជា
លបធានក្បុង អតទបផញ្ដតថិ និងនាមបផញ្ដតថ)ិ រឈាយ ះថា        
បរមតទ។ បរមតទ + ធម៌ = បរមតទធម៌។ 

មរមតទធម៌ លចក្រចញជា ៤ គឺ ចិតថ រចតសិ្ក្ រូប   និង
និពាឝ ន។ 

Lorn Salong

Lorn Salong
ប
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អត្ថ នងិលកាណាទចិតុ្កកៈ 
របស់ចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ដួង 

 
ចិតថ ោនវចនតទៈថា អារមយណាំ  ចិរនថតីតិ = ចិតថាំ  ធមយជាតិ 

ណារលមងគិត គឺដឹងអារមយណ៍ រលពាះរហតុរនាះ ធមយជាតិ
រនាះ រឈាយ ះថា ចិតថ។ 

មាង៉រទៀត ោនវចនតទៈថា ចិរនថនថិ ស្មផយុតថធោយ             
ឯរតនាតិ = ចិតថាំ ធមយជាតិលដលរឈាយ ះថា ចិតថ រលពាះអតទថា 
ជារហតុឱ្រស្មផយុតថធម៌ដឹងអារមយណ៍។ 

មាង៉រទៀត ោនវចនតទៈថា ចិនថនមតថាំ = ចិតថាំ ធមយជាតិ 
លដលលតឹមលតគិត គឺដឹង ក៏្រឈាយ ះថា ចិតថ។ 

 
ម ម្ ះចិត្ត ១០ យាង៉ 

១. ធមយជាតិណារលមងគិត ធមយជាតិរនាះ រឈាយ ះថា ចិតថ។ 
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២. ធមយជាតិណារលមងបរោអ នរៅ ធមយជាតិរនាះ រឈាយ ះថា 
មនៈ។ 

៣. ធមយជាតិលដលរួបរួមអារមយណ៍ទុក្្ងក្បុង   រឈាយ ះថា 
ហទយៈ។ 

៤. ចិតថន៎ុះឯងោនឆនធៈ គឺរស្ចក្ឋីរពញចិតថ រឈាយ ះថា 
ោនស្ៈ។ 

៥. ចិតថរនាះជាធមយជាតិ ថាវ ផូរផង់ រឈាយ ះថា  បណឍ រៈ។ 
៦.  មនៈ លដលជាអាយតនៈ្ ងក្បុង រឈាយ ះថា មនាយតនៈ។ 
៧. មនៈ លដលជាឥន្រនធិយ  រឈាយ ះថា មនិន្រនធិយ។ 
៨. ធមយជាតិ    លដលដឹងចាស់្នូវអារមយណ៍   រឈាយ ះថា    

វញិ្ចដ ណ។ 
៩. ខនន គឺគាំនរវនវញិ្ចដ ណ ោនវញិ្ចដ ណជាអតីត ជារដើម 

រឈាយ ះថា វញិ្ចដ ណក្ខនន។ 
១០. មនៈ លដលជាធាតុដឹងចាស់្នូវអាមយណ៍ រឈាយ ះថា      

មរនាវញិ្ចដ ណធាតុ។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ចិត្ត  

១. វជិាននលក្ខណាំ   ោនការដឹងអារមយណ៍ជាលក្ខណៈ 

២. បុពឝងគមរស្ាំ   ោនភាពជាលបធាន ជាកិ្ចច 

៣. ស្នាន នបចចុបផោឌ នាំ  ោនការរក្ើតបនថគាប  ជាផល 

៤.  នាមរូបបទោឌ នាំ  ោននាមក្ខនន៣ និងរូបជាបទោឌ ន។ 
 

ចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ដួង កនុងភូមិោងំ ៤  

១. កាោវចរភូមិ ចិតថលដលលត្តច់រៅក្បុងកាម ោន    ៥៤  ដួង។ 

២. រូបាវចរភូមិ ចិតថលដលលត្តច់រៅក្បុងរូប ោន  ១៥  ដួង។ 

៣. អរូបាវចរភូមិ ចិតថលដលលត្តច់រៅក្បុងអរូប ោន  ១២  ដួង។ 

៤. រោកុ្តថរភូមិ ចិតថលដលរៅក្បុងរោកុ្តថរោន ៨ ដួង    

ឬ  ៤០ ដួង។ 
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ព្វកយថា អកុសលចិត្ត 
អកុ្ស្លចិតថ  ោនវរិលគាះថា  កុ្ស្លបដិបកាខ និ     

អកុ្ស្ោនិ មិតថបដិបរកាខ  អមិរត្តថ  វយិ = ចិតថលដលជា
បដិបក្ខចាំរពាះកុ្ស្លចិតថ រឈាយ ះថា អកុ្ស្លចិតថ ដូចជន
លដលជាបដិបក្ខ (លបឆ ាំង) ចាំរពាះមិតថ រឈាយ ះថា អមិតថ (គឺ
ស្លតូវ) ដូរកប ះ។ 

 
មោភមូលចិត្ត 

ចិតថរនះ រៅថា រោភមូលចិតថខវះ រោភចិតថខវះ លត
ោនន័យដូចគាប  គឺជាចិតថលដលរពញចិតថ លបាថាប ចង់បាន 
រោះបីោនតិច ឬោនរលចើនក៏្រៅថា រោភមូលចិតថ ជា
រហតុឱ្ររក្ើតរស្ចក្ថីរដថ លក្ហាយ រលបៀបដូចរភវើង របើោន
រលចើនក៏្រដថ វ្ ាំង របើោនតិចក៏្រដថ តិច នឹងជាចាំណងដ៏ោាំ 
និងជាភ័យ្ងក្បុង រធឝើចិតថឱ្រងងឹតឈឹង។ 

លុពមតីតិ = រោរភា រឈាយ ះថា រោភៈ រលពាះអតទថា   ចង់
បាន។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មោភៈ   
១. អារមយណគគហណលក្ខរណា ោនការកាន់យក្

អារមយណ៍ ជាលក្ខណៈ (ដូចសាឝ ជាប់ជ័រ) 
២.  អភិស្ងគររសា  ោនការោក់្ជាប់ក្បុងអារមយណ៍ ជាកិ្ចច 
៣. អបរកិច គបចចុបផោឌ រនា ោនការមិនលះបង់ ជាផល 
៤. ស្រញ្ចដ ជនីយធរមយសុ្ អស្ាទទស្សនបទោឌ រនា ោន

ការរឃើញរោយរពញចិតថ ក្បុងធម៌លដលជាអារមយណ៍ 
របស់្ស្រញ្ចដ ជនៈ ជារហតុជិត។ 

 
មហតុ្ដដលោឱំយមកើត្មោភមូលចិត្តមាន ៤ យា៉ង 

១.  រោភបរវិ្ហរក្មយបដិស្ននិក្ត្ត  បដិស្ននិរោយក្មយ លដល 
ោនរោភៈជាបរវិ្ហរ 

២. រោភឧស្សនបភវរត្តចវនត្ត  ចុតិកក្ភពលដលរលចើន
រោយរោភៈ 
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៣. ឥោឌ រមយណស្ោរយារគា លបក្បជាមួយនឹងអារមយណ៍ 
លដលគួរលបាថាប  

៤. អស្ាទទស្សនាំ រឃើញវតទុ លដលរពញចិតថ។ 
 

មោសមូលចិត្ត 
រោស្មូលចិតថ ជាចិតថរក្ើតរឡើង រលពាះោនរោស្ៈជា

រហតុ រស្ចក្ថីមិនរពញចិតថក្បុងអារមយណ៍រផសងៗ រនាះ 
រលមងរក្ើតរឡើង រលពាះរោស្ៈ ឬោនរោស្ៈជារដើម
រហតុរោស្ៈ ជាអកុ្ស្លរចតសិ្ក្ត្តក់្លតងចិតថ ឱ្ររក្ើត 
ការខឹងរលកាធ ការស្អប់ ការ វ្ ច ការតូចចិតថ និងការ
តក់្ស្វុត ការចរងអៀតចងអល់ចិតថជារដើម រលពាះរោស្ៈ ជា 
ស្ភាពរលគាតលគាត។ 

អារមយរណ បដិហញ្ដតីតិ = បដិរឃា រោរសា រោស្ៈ 
រឈាយ ះថា បដិឃៈ រលពាះអតទថា ថាប ាំងថាប ក់្នឹងអារមយណ៍។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មោសៈ  
១. ចណឍិ ក្លក្ខរណា  ោនការកាច    ជាលក្ខណៈ  (ដូច

អាសិ្រ ភសិ្លដលលតូវរគវ្ហយ)  
២.  វសិ្បផនររសា   ោនការរសាប់រស្ល់ ជាកិ្ចច  (ដូចថាប ាំ

ពិស្លដលលជាបចូល)  
៣. ទុស្សនបចចុបផោឌ រនា  ោនការលបទូស្រ៉ាយ ជាផល 

(ដូចស្លតូវបានឱ្កាស្)  
៤. អាឃាតវតទុបទោឌ រនា ោនអាឃាតវតទុ  ជារហតុជិត។ 

 
មហតុ្ដដលោឱំយមកើត្មោសមូលចិត្តមាន ៤ យា៉ង 

១. រោស្ជាស្យត្ត   ោនអធាលស័្យជាអបក្រលកាធរលចើន  
២. អគមមរីបក្តិត្ត  ោនរស្ចក្ថីមិនសុ្ខុមជាលបលក្តី  
៣. អបផសុ្តត្ត  ោនការសាថ ប់លពះស្ទនមយតិច 
៤. អនិោឌ រមយណស្ោរយារគា      លបក្បជាមួយនឹង

អារមយណ៍លដលមិនលអ។ 
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មមាហមូលចិត្ត 
រោហមូលចិតថ ជាចិតថលដលោនរោហៈជារហតុ ជា

ចិតថលដលមិនដឹង វរងឝង លងង់រលវ  មិនដឹងត្តមរស្ចក្ថីពិត 
រលពាះរហតុរនាះ រទើបរោក្រៅថា រោហមូលចិតថ។ 

អារមយរណ មុយាតីតិ = រោរហា អញ្ចដ ណាំ  ធម៌លដល
រឈាយ ះថា រោហៈ រលពាះអតទថា វរងឝងក្បុងអារមយណ៍ បាន
ដល់ អញ្ចដ ណ។ 

រោរហន មុយានថិ អតិស្រយន ស្មយុយានថិ មូលនថរវរិហ-
រត្តតិ = រោមូហានិ ចិតថលដលរឈាយ ះថា រោមូហៈ រលពាះ
អតទថា វរងឝងវោឝ ន់រោយរោហៈ គឺលងង់រលវ យ៉ាងវលក្
លលង រលពាះរវៀរកក្រហតុដវទ (រោភ-រោស្រហតុ)។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មមាហៈ   

១. អញ្ចដ ណលក្ខរណា  ោនការមិនដឹង (ធម៌) ត្តម     
រស្ចក្ឋីពិត ជាលក្ខណៈ  
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២.   អារមយណស្ភាវកឆ ទនររសា  ោនការបិទបា ាំងស្ភាវៈ
វនអារមយណ៍  ជាកិ្ចច  

៣.  អននការបចចុបផោឌ រនា    ោននូវភាពងងឹត ជាអាការ
លបាក្ដ  

៤.  អរយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ រនា ោនអរយានិ- 
រសាមនសិ្ការ ជារហតុជិត។ 

មហតុ្ដដលោឱំយមកើត្មមាហមូលចិត្តមាន ២ យា៉ង 
១. អរយានិរសាមនសិ្ការរា      ការមិនរធឝើទុក្ក្បុងចិតថ

រោយឧបាយលតឹមលតូវ  
២. អាស្វស្មុបារោ ោនអាស្វៈ (គឺកិ្រលស្រដក្លត្ត ាំក្បុង

ស្នាថ នោន ៤ យ៉ាង គឺ កាោស្វៈ  ភវ្ហស្វៈ ទិោឌ ស្វៈ     
និងអវជិាជ ស្វៈ) ជារហតុរក្ើតរឡើង។ 

 

មមាហៈ គអឺវជិាជ  បានដល់ការមិនដងឹកនុងធម៌ ៨ យា៉ង  
១. ទុរក្ខ អញ្ចដ ណាំ  រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងទុក្ខស្ចចៈ។ 
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២. ទុក្ខស្មុទរយ អញ្ចដ ណាំ  រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងទុក្ខស្មុ- 
ទយស្ចចៈ។ 

៣.  ទុក្ខនិររារធ   អញ្ចដ ណាំ  រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងទុក្ខនិររាធស្ចចៈ។  
៤. ទុក្ខនិររាធគាមិនីបដិបោយ អញ្ចដ ណាំ  រស្ចក្ថីមិនដឹង

ក្បុងមគគស្ចចៈ លដលជាផវូវនា ាំឱ្រដល់ទីរ ាំលត់ទុក្ខ។ 
៥. បុពឝរនថ អញ្ចដ ណាំ    រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងខនន ធាតុ         

អាយតនៈ លដលជាអតីតៈ។ 
៦. អបររនថ  អញ្ចដ ណាំ   រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងខនន ធាតុ              

អាយតនៈ លដលជាអនាគត។ 
៧. បុពឝនាថ បររនថ     អញ្ចដ ណាំ      រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងខនន ធាតុ 

អាយតនៈ លដលជាអតីតៈ និងអនាគត។ 
៨. ឥទបផចចយត្ត បដិចចស្មុបផរនបសុ្ ធរមយសុ្ អញ្ចដ ណាំ   

រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងបដិចចស្មុបាទ គឺមិនដឹងក្បុងធម៌
ោ ាំងឡាយលដលអាលស័្យគាប រក្ើតរឡើងថា (ធម៌រនះជា
បចច័យ)។ 
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វចិិកិច្ឆា កនុងមមាហមូលចិត្ត 
វចិិកិ្កឆ  ោនវចនតទៈថា ស្ភាវ ាំ វចិិនរនាថ  ត្តយ កិ្ចឆតិ 

កិ្លមតីតិ = វចិិកិ្កឆ  ធមយជាតិលដលរឈាយ ះថា វចិិកិ្កឆ  
រលពាះអតទថា ជារហតុឱ្រវនិិចឆ័យស្ភាវៈបានរោយក្លម គឺ
លាំបាក្កាត់រស្ចក្ថីឱ្រោច់។ 

ន័យមាង៉រទៀត  ោនវចនតទៈថា  ចិកិ្ចឆតុិ ាំ  ទុក្ករត្តយ    
វគិត្ត ចិកិ្កឆ  ញាណបដិក្ររា ឥមិស្ាតិ = វចិិកិ្កឆ  លដល
រឈាយ ះថា វចិិកិ្កឆ  រលពាះអតទថា ធមយជាតិរនាះ អស់្ការ
ពាបាលរក្ា រលពាះលាំបាក្នឹងកត់លចងជាធម៌រារា ាំង  
ញាណ។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់វចិិកិច្ឆា   
១. ស្ាំស្យនលក្ខណា  ោនការស្ងសយ័ ជាលក្ខណៈ 
២. ក្មផនរសា  ោនការញាប់ញ័រក្បុងអារមយណ៍ ជាកិ្ចច 
៣. អវនិិចឆយបចចុបផោឌ នា  មិនោនការវនិិចឆ័យក្ឋី វន

អារមយណ៍ោច់បាន ជាអាការលបាក្ដ 
៤. អរយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ នា ោនអរយានិរសា-

មនសិ្ការ ជារហតុជិត។ 
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ធម៌ដដលជាមហតុ្លះវចិិកិច្ឆា  ៦ យា៉ង 
១.  ពហុស្សុតត្ត     ភាពជាអបក្សាថ ប់ររៀនរលចើន 
២.  បរបុិចឆក្ត្ត    ភាពជាអបក្រចះសាក្សួ្រ 
៣.  វនិរយបក្តញ្ដុ ត្ត    ការដឹងជុាំវញិក្បុងលពះវន័ិយ 
៤.  អធិរោក្ខពហុលត្ត  ភាពជាអបក្រលចើនរោយអធិរោក្ខ 
៥.  ក្លាណមិតថត្ត    ភាពជាអបក្ោនក្លាណមិតថ  
៦. ស្បាយក្ថា    ោនការស្នធនាររឿងជាទីស្បាយ។  
 

ឧទធចចៈកនុងមមាហមូលចិត្ត 
ឧទនចចៈ ោនវចនតទៈថា ឧទនស្ស ភារវ្ហ = ឧទនចចាំ ភាវៈវន

ចិតថលដលរាយោយ រឈាយ ះថា ឧទនចចៈ។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ឧទធចចៈ  
១.  អវូបស្មលក្ខណាំ   ោនការមិនស្ងប់ ជាលក្ខណៈ 



71 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

២.  អនវត្តទ នរស្ាំ  ោនការមិនត្ត ាំងរៅក្បុង (អារមយណ៍
ណាមួយ) ជាកិ្ចច (ដូចទង់លតូវខរល់បក់្) 

៣. ភនថតថបចចុបផោឌ នាំ ោនការញាប់ញ័រ ជាអាការលបាក្ដ 
៤.  អរយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ នាំ ោនអរយានិរសាមន-

សិ្ការ ជារហតុជិត។ 
 

ធម៌ដដលជាមហតុ្លះឧទធចចៈ ៦ យា៉ង 
១.  ពហុស្សុតត្ត ភាពជាអបក្សាថ ប់ររៀនរលចើន 
២.  បរបុិចឆក្ត្ត ភាពជាអបក្រចះសាក្សួ្រ 
៣.  វនិរយបក្តញ្ដុ ត្ត ការដឹងជុាំវញិក្បុងលពះវន័ិយ 
៤.  ពុទនរស្រតិ្ត  ជាអបក្រពញចិតថក្បុងធម៌របស់្លពះពុទន 
៥.  ក្លាណមិតថត្ត ជាអបក្ោនក្លាណមិតថ  
៦.  ស្បាយក្ថា ោនការស្នធនាររឿងជាទីស្បាយ។ 
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ព្វកយថា អមហតុ្កចិត្ត 
អរហតុក្ចិតថ បានន័យថា ចិតថលដលមិនោនរហតុ ៦  

លបក្បជាមួយ។ ចិតថលដលស្ល់អាំពីអរហតុក្ចិតថ ១៨ ោន
ចាំនួន ១០៣ ដួង ជាស្រហតុក្ចិតថ គឺចិតថលបក្បរោយ            
រហតុោ ាំង ៦។ 

រហតុោ ាំង ៦ គឺ រោភរហតុ រោស្រហតុ រោហរហតុ 
អរោភរហតុ អរោស្រហតុ និងអរោរហតុ។ 

អរហតុក្ចិតថ រៅថា អរសាភណចិតថ ក៏្បាន។ 
អរសាភណចិតថ បានន័យថា ចិតថលដលរផសងអាំពី       

រសាភណចិតថ ជាចិតថលដលមិនសាអ ត ឬជាចិតថលដល        
មិនបានរក្ើតលពមជាមួយរសាភណរចតសិ្ក្។ 

អកុ្ស្លវបិាក្ចិតថ ោនន័យថា វបិាក្ចិតថលដលរក្ើត
អាំពីអកុ្ស្លក្មយោ ាំង ១២ ោនការរឃើញ ការឮ ការដឹង
ក្វិនជារដើម លដលមិនលអ រៅថា អរហតុក្ចិតថ។ 
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អរហតុក្កុ្ស្លវបិាក្ចិតថ បានន័យថា វបិាក្ចិតថលដល
រក្ើតអាំពីមហាកុ្ស្លក្មយ ៨ ោនការរឃើញ ការឮ ការដឹង
ក្វិន ជារដើមលដលលអ រៅថា អរហតុក្ៈ។ 

អរហតុក្កិ្រយិាចិតថ បានន័យថា ចិតថលដលរក្ើតរឡើង
រោយលាំោប់ មិនបានអាលស័្យក្មយឯណានីមួយ លដល
មិនលមនជាបុណរ ោ ាំងមិនលមនជាបាប បុ៉លនថជា                   
អរហតុក្ៈ។ 

កិចច ១៤ របស់អមហតុ្កចិត្ត ១៨ 
១.  ចក្ខុវញិ្ចដ ណ      ២  រធឝើទស្សនកិ្ចច (រឃើញរូប) 
២.  រសាតវញិ្ចដ ណ  ២  រធឝើស្វនកិ្ចច (ឮស្ាំរឡង)  
៣.  ឃានវញិ្ចដ ណ  ២ រធឝើឃាយនកិ្ចច (ធុាំក្វិន) 
៤.  ជិវ្ហា វញិ្ចដ ណ   ២  រធឝើសាយនកិ្ចច (លសូ្បរស្) 
៥.  កាយវញិ្ចដ ណ ២  រធឝើផុស្សនកិ្ចច (ប៉ះខធប់ស្មពស្ស)  
៦. ស្មផដិចឆនចិតថ   ២  រធឝើស្មផដិចឆនកិ្ចច (ទទួលបញ្ចច - 

រមយណ៍) 
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៧. ឧរបកាខ ស្នថីរណចិតថ ២ រធឝើកិ្ចច ៥ គឺ៖ 
- បដិស្ននិកិ្ចច   រធឝើការបនថក្បុងភពថយី 
- ភវងគកិ្ចច  រធឝើការរក្ាភព 
- ចុតិកិ្ចច  រធឝើការឃាវ តកក្ភព 
- ស្នថីរណកិ្ចច រធឝើការពិករណាអារមយណ៍ 
- តោលមភណកិ្ចច រធឝើការទទួលអារមយណ៍តពីជវន័ 
៨. រសាមនស្សស្នថីរណចិតថ ១ រធឝើកិ្ចច ២ គឺ៖ 
- ស្នថីរណកិ្ចច រធឝើការពិករណាអារមយណ៍ 
- តោលមភណកិ្ចច រធឝើការទទួលអារមយណ៍តពីជវន័ 
៩. បញ្ចោឝ រាវជជនចិតថ  ១  រធឝើអាវជជនកិ្ចច  គឺការទទួល   

បញ្ចច រមយណ៍ 
១០. មរនាោឝ រាវជជនចិតថ ១ រធឝើកិ្ចច ២ គឺ៖ 
- អាវជជនកិ្ចច គឺការទទួលអារមយណ៍ត្តមមរនាោឝ រ 
- រវ្ហដឌពឝនកិ្ចច គឺការក្ាំណត់អារមយណ៍ត្តមបញ្ច ោឝ រ 
១១. ហសិ្តុបាទចិតថ ១ រធឝើជវនកិ្ចច ការរស្ពរសាយ
អារមយណ៍ រធឝើឱ្ររក្ើតការញញឹមរបស់្លពះអរហនថ។ 

Lorn Salong

Lorn Salong
រាវរក

Lorn Salong

Lorn Salong
រាវរកអារម្មណ៍តាមបញ្ចទ្វារ

Lorn Salong

Lorn Salong
រាវរក
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ព្វកយថា កុសល 
១. កុ្ចឆរិត  បាបធរមយ  ស្លយនថិ  ក្រមផនថិ  ហឹរស្នថិ             

អបគរមនថីតិ វ្ហ = កុ្ស្ោនិ  រឈាយ ះថា កុ្ស្ល រលពាះអតទ
ថា ទោវ យបាបធម៌លដលគួររខភើម គឺរលមងញុា ាំងបាបធម៌
រនាះ ឱ្រញាប់ញ័រ ឬថារលមងរបៀតរបៀន  ឬរលមងឱ្រលបាស្
កក្រៅ (កាមកុ្ស្ល មហគគតកុ្ស្ល រោកុ្តថរកុ្ស្ល 
រោយលាំោប់)។ 

២. កុ្ចឆតិ្តការរន  ស្នាថ រន  ស្យនរត្ត  បវតថនរត្ត           
កុ្ស្ស្ោខ រត បាបធរមយ លុននថិ ឆិនធនថីតិ = កុ្ស្ោនិ រឈាយ ះ
ថា កុ្ស្ល រលពាះអតទថា កាត់ គឺ របៀតរបៀនបាបធម៌
ោ ាំងឡាយ លដលរឈាយ ះថា កុ្ស្ៈ រលពាះរដក្ជាប់ររឿយៗ 
គឺលបលពឹតថរៅក្បុងស្នាថ ន រោយអាការលដលគួររខភើម។ 

៣. កុ្ចឆរិត   បាបធរមយ     សានរត្ត     តនុក្រណរត្ត                  
ឱ្សានក្រណរត្ត វ្ហ កុ្ស្ស្ោខ រតន ញារណន                  
ស្ោន ទិធមយជារតន វ្ហ ោតពាឝ និ ស្ហជាតឧបនិស្សយ-   
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ភារវន យថារហាំ បវរតថតពាឝ នីតិ = កុ្ស្ោនិ រឈាយ ះថា
កុ្ស្ល រលពាះអតទថា លដលបុគគលគបផកីាត់ គឺគបផឱី្រ
លបលពឹតថរៅរោយភាពជាស្ហជាតៈ និងឧបនិស្សយ័ត្តម
ស្មគួររោយញាណ រឈាយ ះថា កុ្ស្ៈ ឬថា រោយ រស្ចក្ឋី
រក្ើតរឡើងវនធម៌ ោនស្ោន ជារដើម រលពាះញុា ាំងបាបធម៌
លដលគួររខភើមឱ្រលសាល ឬឱ្រលសាលខវះ ឱ្រអស់្ជាស្មុរចឆទ។ 

កុសល មានអត្ថ ៥ យា៉ង 
១.  អររាគររត្តទ  ោនអតទថា មិនោនររាគ គឺមិនោនកិ្រលស្ 

ោនរាគៈ រោស្ៈ និងរោហៈ ជារដើម លដលរឈាយ ះថាររាគ 
រលពាះកក់្រោត គឺលបទូស្រ៉ាយចិតថឱ្រទុពឝល។ 

២. សុ្នធររត្តទ  ោនអតទថា ជាធមយជាតិលអសាអ ត គឺជា 
លបរយាជន៍ដល់ស្តឝោ ាំងឡាយ។ 

៣. រឆក្រត្តទ    ោនអតទថា  ឆវ តវ្ហងវវ។ 
៤. អនវជជរត្តទ  ោនអតទថាមិនោនរោស្លដលគួរតិះរដៀល។ 
៥. សុ្ខវបិាក្រត្តទ  ោនអតទថា ោនរស្ចក្ឋីសុ្ខជាផល។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់កុសល  
១. អនវជជសុ្ខវបិាក្តទលក្ខណាំ  ោនវបិាក្ជាសុ្ខលដល

មិនោនរោស្ ជាលក្ខណៈ  
២.  អកុ្ស្លវទិនាំស្នរស្ាំ ោនការក្ោច ត់អកុ្ស្ល ជាកិ្ចច 
៣. រវ្ហោនបចចុបផោឌ នាំ ោនភាពផូរផង់ ជាអាការលបាក្ដ 
៤. រយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ នាំ ោនរយានិរសាមន-  

សិ្ការ ជារហតុជិត។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់កុសលចិត្ត (ន័យមួយមទៀត្) 
១. អនវជជលក្ខណាំ   កុ្ស្លោនស្ភាពមិនោ

រោស្ ជាលក្ខណៈ 
២.  រវ្ហោនភាវរស្ាំ   ោនភាពផូរផង់ ជាកិ្ចច 
៣.  ឥដឌវបិាក្បចចុបោឌ នាំ      ោនវបិាក្លដលគួររលតក្អរជា

អាការលបាក្ដ 
៤. យថាវុតថបទោឌ នាំ ោនរហតុជិតត្តមលដល

រពាលរហើយរនាះឯង។ 
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ផលមានពរីយ៉ាង 
១. មុខផល ផលរោយលតង់ បានដល់ ធម៌លដលជាវបិាក្ 

គឺចិតថ និងរចតសិ្ក្ រក្ើតរឡើងទទួលផលរបស់្ក្មយ

លដលរធឝើទុក្រហើយ។ 

២. សាមញ្ដផល បានដល់ ផលលដលរស្យើគាប  លដលជាផល

រោយអប បានដល់ក្មយជជរូប ោនហទយរូបជារដើម 

លដលរក្ើតលពមនឹងចិតថក្បុងបដិស្ននិកាល។ ក្បុងទីរនះ

រោក្ស្ាំរៅយក្ មុខផល រោយលតង់ បានដល់ មហា

វបិាក្ចិតថ ៨ ន៎ុះឯង។ មហាវបិាក្ចិតថរនះ ការរពាល

រោយរវទនាក្ឋី ស្មផរយាគ គឺការលបក្បក្ថី និង ស្ោខ រក្ថី 

ោនលក្ខណៈដូចគាប នឹងមហាកុ្ស្លោ ាំង ៨ លគប់

លបការ។ 
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កុសលកមមឱយផលមផសងគាន  ៧ យ៉ាង 
១. ោនអាយុលវង  រលពាះមិនស្ោវ ប់ស្តឝ 
២. ោនររាគតិច  រលពាះមិនរបៀតរបៀនស្តឝ 
៣. ោនស្មផុរលអ  រលពាះមិនរលកាធ 
៤. ោនស្ក្ថធិាំ  រលពាះមិនលចលណនក្បុងោភជា

រដើមរបស់្បុគគលដវទ 
៥. ោនរភាគៈរលចើន រលពាះជាអបក្ឱ្របាយទឹក្ជារដើមរលចើន 
៦. រក្ើតក្បុងលតកូ្លខភស់្ រលពាះជាអបក្មិនរងឹតអឹង រចះរគារព 
៧. ោនបញ្ចដ រលចើន រលពាះសាក្សួ្រ និងសិ្ក្ាធម៌។ 
 

មហាកិរយិាចិត្ត 
មហាកិ្រយិាចិតថ បានន័យថា ចិតថលដលរឈាយ ះថា    

មហាកុ្ស្លរនាះឯង រក្ើតរឡើងក្បុងស្នាថ នរបស់្លពះ
អរហនថ ដូរចបះរឈាយ ះថា មហាកិ្រយិា។ (បរមតទរជាតិក្ៈ) 
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មហាកិ្រយិាចិតថ ឬកាោវចរកិ្រយិាចិតថរនះ មិនលមនជា
កុ្ស្លចិតថ មិនលមនជាអកុ្ស្លចិតថ មិនលមនជាវបិាក្ចិតថ ជា
អពាក្តចិតថ គឺលតឹមលតការរធឝើបុ៉រណាត ះ។  (៩ បររិចឆទ)  

លដលរៅថា កិ្រយិាចិតថ រលពាះលគាន់លតរធឝើ ពុាំោនឱ្រ
ផលរៅជាតិរលកាយរទៀត ដូចកុ្ស្លចិតថរឡើយ រទើបោន
វគិគហៈថា ក្រណាំ  ក្រណមតថាំ = កិ្រយិា កិ្រយិាលគាន់លតរធឝើ, 
កិ្រយិា (ការរធឝើ)រឈាយ ះថា កិ្រយិា។  

(អភិធមយតទស្ងគហភាសាដកីា) 
 

របូាវចរមស្តភណចិត្ត 
ពាក្រថា រូបាវចររសាភណចិតថ គឺ រូប + អវចរ +         

រសាភណ + ចិតថ  
រសាភណចិតថ លដលលត្តច់រៅក្បុ ងរូប បានដល់     

រូបជានលដលជាកុ្ស្ល រៅថា រូបាវចរកុ្ស្ល, លដលជា
វបិាក្ រៅថា រូបាវចរវបិាក្, លដលជាកិ្រយិារៅថា 
រូបាវចរកិ្រយិា។ 
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្ន 
រឈាយ ះថា ឈាន រលពាះចូលរៅស្មវឹងអារមយណ៍ ឬចូល 

រៅដុតបាំោវ ញបដិបក្ខធម៌ (ធម៌លដលជាស្លតូវនឹងគាប )។ 
 

្នមាន ២ យ៉ាង 
១. អារមយណូបនិជាន បានដល់ ស្ោបតថិ ៨ 
២. លក្ខណូបនិជាន បានដល់ វបិស្សនាមគគ និងផល 
បណាថ ឈានោ ាំងពីររនះ ស្ោបតថិ ៨ លពះរយាគាវចរ 

រលមងស្មវឹងអារមយណ៍លដលជាក្សិ្ណ ោនបឋវកី្សិ្ណ ជា
រដើម រលពាះរហតុរនាះ ឈានរនាះ រទើបរៅថា                
អារមយណូបនិជាន។ 

ចាំលណក្វបិស្សនា រឈាយ ះថា លក្ខណូបនិជាន រលពាះ
ការស្មវឹងពិនិតរលក្ខណៈ ោនអនិចចលក្ខណៈ ជារដើម។ 
មគគចិតថ រឈាយ ះថា លក្ខណូបនិជាន រលពាះកិ្រលស្ លដល
វបិស្សនាក្ោច ត់រហើយ រលមងស្រលមចរោយមគគ, ចាំលណក្
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ផលចិតថ រឈាយ ះថា លក្ខណូបនិជាន រលពាះស្មវឹងលក្ខណៈ
លដលជាស្ចចៈ គឺនិររាធស្ចចៈ។ 

ឈានក្បុងទីរនះ រោក្លបាថាប យក្អារមយណូបនិជាន 
រលពាះរហតុរនាះ ឈានរនាះ គបផលីជាបថា រឈាយ ះថា 
ឈាន រលពាះចូលរៅស្មវឹងអារមយណ៍ ឬចូលរៅដុត
បាំោវ ញបដិបក្ខធម៌ (ធម៌លដលជាស្លតូវនឹងគាប )។ 

មាង៉រទៀត អាមយណ៍លដលគួរចូលរៅស្មវឹង រធឝើចិតថឱ្រ
ស្ងប់កក្នីវរណៈ ៥ រៅថា ស្មថក្មយោឌ ន ោន            
៤០ យ៉ាង។  

រស្ចក្ថីពិសាថ រសូ្មចូលរៅអានក្បុងអភិធមយតទស្ងគហៈ ៩ 
បររិចឆទ ទាំព័រ២០៧ ឬគមភីរវសុិ្ទនិមគគភាគ១ លតង់ស្ោធិនិរទធស្។ 

 
អងគ ៥ ននរបូជាន 

១. វតិថក្កៈ  ការលតិះរះិ  
 ២. វកិរៈ ការពិករណា 
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៣. បីតិ  ការលឆអត (កាយ និងចិតថ) 
៤. សុ្ខៈ  សុ្ខ (រសាមនស្សរវទនា) 
៥. ឯក្គគត្ត  ឯក្គគត្តវនចិតថ (ចិតថោនអារមយណ៍លត១)។ 
 

១. លកាណាទចិតុ្កកៈននវតិ្កកៈកនុងអងគ្ន 
១. អារមយរណ ចិតថស្ស អភិនិររាបនលក្ខរណា ោនការ

រលើក្ចិតថរឡើងកាន់អារមយណ៍ ជាលក្ខណៈ  
២.  អាហននបរយិាហននររសា ោនការរោឋ ត និង

រោឋ តរោយជុាំវញិ (អារមយណ៍) ជាកិ្ចច  
៣.  អារមយរណ ចិតថស្ស អានយនបចចុបផោឌ រនា ោនការនា ាំ

ចិតថមក្ក្បុងអារមយណ៍ ជាបចចុបផោឌ ន 
៤.  អាបាថវសិ្យបទោឌ រនា ោនអារមយណ៍ក្បុងវថិី ជា

រហតុជិត។ 
 

២. លកាណាទចិតុ្កកៈននវចិ្ឆរៈកនុងអងគ្ន 
១.  អារមយណានុមជជនលក្ខរណា  ោនការសាធ បអលងអល

(ពិករណា) អារមយណ៍ ជាលក្ខណៈ  
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២. តតទ ស្ហជាត្តនុរយាជនររសា  ោនការត្តមលបក្ប
ស្ហជាតធម៌ក្បុងអារមយណ៍រនាះ ជាកិ្ចច 

៣. ចិតថស្ស អនុបផពនននបចចុបផោឌ រនា  ោនការត្តមចងចិតថ
ទុក្ក្បុងអារមយណ៍ជាបចចុបផោឌ ន 

៤. អារមយណបទោឌ រនា  ោនអារមយណ៍ជារហតុជិត។ 
 

បតិី្មាន ៥ យា៉ង 
១. ខុទធកាបីតិ រស្ចក្ឋីរលតក្អរតិចលតឹមលពឺររាម លពឺ

លស្ផក្។  
២. ខណិកាបីតិ រស្ចក្ឋីរលតក្អរមួយខណៈៗ លបាក្ដ

ដូចជារផវក្បរនាធ រ។ 
៣. ឱ្ក្កនថកាបីតិ រស្ចក្ឋីរលតក្អរររឿយៗ ោនអាការ 

លបាក្ដដូចជាទឹក្រលក្របាក្ខធប់មក្លតូវ។ 
៤. ឧរពឝោគ បីតិ រស្ចក្ឋីរលតក្អរ វ្ ាំង អាចញុា ាំងកាយ

ឱ្រអលណឋ តរឡើង។ 
៥. ផរណាបីតិ រស្ចក្ឋីរលតក្អរ រធឝើឱ្រផសពឝផាយលជួត-

លជាបទូរៅក្បុងកាយ។ 
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៣. លកាណាទចិតុ្កកៈននបតិី្កនុងអងគ្ន  
១. ស្មផយិាយនលក្ខណា  ោនការលឆអត ជាលក្ខណៈ 
២. កាយចិតថបីននរសា      ោនការរធឝើកាយ  និងចិតថឱ្រ

លឆអតជាកិ្ចច 
    ផរណរសា វ្ហ       ឬោនរស្ចក្ឋីផាយរៅជាកិ្ចច 
៣. ឱ្ទគរបចចុបផោឌ នា  ោនការរកី្សាយចិតថ    ជា

បចចុបផោឌ ន 
៤. បស្សទឌិបទោឌ នា ោនការស្ងប់កាយ និងចិតថ                  

ជារហតុជិត។ 
 

៤. លកាណាទចិតុ្កកៈននសុខៈកនុងអងគ្ន 
១. សាតលក្ខណាំ  ោនរស្ចក្ឋីស្បាយ ជាលក្ខណៈ 
២. ស្មផយុតថកានាំ ឧបលពូហនរស្ាំ ោនការចូលរៅ

ចរលមើននូវស្មផយុតថធម៌ ជាកិ្ចច  
៣. អនុគគហបចចុបផោឌ នាំ ោនរស្ចក្ឋីអនុរលគាះ ជារលគឿង

លបាក្ដ 
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៤. រស្ស្ខននតថយបទោឌ នាំ ោននាមខនន ៣ លដលរៅស្ល់
ជារហតុជិត។ 

 
៥. លកាណាទចិតុ្កកៈននឯកគគតាកនុងអងគ្ន 

១. អវរិក្ខបលក្ខណា ោនការមិនររវ ើរវ្ហយ ជាលក្ខណៈ 
២. ស្ហជាត្តនាំ ស្មផណិឍ នរសា ោនការលបមូលស្ហ-

ជាតធម៌មក្ ជាកិ្ចច  
៣. ឧបស្មបចចុបផោឌ នា  ោនការចូលរៅស្ងប់ ជាផល 
៤. សុ្ខបទោឌ នា  ោនសុ្ខរវទនា ជារហតុជិត។ 

 
អរបូាវចរមស្តភណចិត្ត 

ភូមិលដលោនលតនាមធម៌ មិនោនរូបធម៌ រោក្រៅ
ថា អរូប ដូចរនះរទើបោនវគិគហៈថា អរូរប អវចរតី-តិ =   
អរូបាវចរ ាំ ចិតថណា រលមងលត្តច់រៅរក្ើតក្បុងភូមិលដលជាទី
រក្ើតវនកិ្រលស្ គឺអរូប និងវតទុអរូប រលពាះរហតុដូរកប ះ ចិតថ
រនាះរឈាយ ះថា អរូបាវចរៈ។  
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ក្បុងអរូបាវចររសាភណចិតថរនះ លចក្ជា៖                     

- អរូបាវចរកុ្ស្លចិតថ  

- អរូបាវចរវបិាក្ចិតថ  

- អរូបាវចរកិ្រយិាចិតថ។ 

 

ម ម្ ះថា មហគគត្ចិត្ត 
រូបាវចរចិតថ ១៥ អរូបាវចរចិតថ ១២ រួមជាចិតថ ២៧ 

រឈាយ ះថា មហគគតចិតថ។ ចិតថលដលរឈាយ ះថា មហគគតចិតថ

រនាះ រលពាះចិតថោ ាំងរនាះបានចូលដល់ភាពជាធាំ និង      

លបរស្ើរ។ ដូចោនវចនតទៈថា មហនថាំ គរត្តតិ = មហគគត្ត ចិតថ

ណា លដលចូលដល់ភាពជាធាំ និងលបរស្ើរ រលពាះរហតុ

រនាះ ចិតថរនាះរឈាយ ះថា មហគគតៈ។ 
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មោកុត្តរចិត្ត 
ពាក្រថា រោកុ្តថរ គឺ រោក្ + ឧតថរ លលបថា រលើរោក្ ឬ

ផុតកក្រោក្។ 
រោកុ្តថរ + កុ្ស្ល + ចិតថ លលបថា កុ្ស្លលដលរលើ

រោក្ ឬផុតកក្រោក្ ោនលពះនិពាឝ នជាអារមយណ៍។ 
បរមតទដវទៗរលដអាំពីលពះនិពាឝ ន រលមងរក្ើតរលត់ ចាំលណក្ 
លពះនិពាឝ ន ជាបរមតទធម៌ លដលមិនរក្ើតរលត់ចិតថោ ាំងឡាយ 
សូ្មផរីោកុ្តថរកុ្ស្លចិតថ ក៏្លតូវរក្ើតរលត់ រលពាះស្ភាព 
របស់្ចិតថោ ាំងអស់្ជាស្ងខតធម៌ (ធម៌លដលោនបចច័យ
ត្តក់្លតង) និពាឝ នជាអស្ងខតធម៌ (ធម៌លដលមិនោនបចច័យ
ត្តក់្លតង) ដូរចបះ និពាឝ ន រទើបមិនរក្ើតរលត់។ 

រោកុ្តថរ លលបថា ចិតថលដលក្ាំពុងរួចផុត និងរួចផុត
រហើយពីស្ោខ ររោក្។ (អភិធមយតទស្ងគហភាសាដីកា) 
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មោកុត្តរចិត្ត  ៨ 
មោកុត្តរកុសលចិត្ត ៤ មោកុត្តរវបិាកចិត្ត ៤ 
១. រសាត្តបតថិមគគចិតថ ៥. រសាត្តបតថិផលចិតថ 
២.  ស្ក្ោគាមិមគគចិតថ ៦. ស្ក្ោគាមិផលចិតថ 
៣.  អនាគាមិមគគចិតថ ៧. អនាគាមិផលចិតថ 
៤.  អរហតថមគគចិតថ ៨. អរហតថផលចិតថ 
 

មស្តតាបត្តិមគគចិត្ត មាន ២ ន័យ 
ន័យទី ១ ោនវចនតទៈថា៖ 
និពាឝ នស្មផតថសិ្វនរត្ត ឧបគមនរត្ត និពាឝ នមហា-

ស្មុទធនិនបត្តយ រសាតស្ទិស្ត្តថ  វ្ហ រសារត្តតិ វុចចតិ =       
អររិយា អដឌងគរិកា មរគាគ  អរយិមគគលបក្បរោយអងគ ៨ 
បណឍិ តរៅថា រសាតៈ (លក្លស្) រលពាះហូរតលមង់រៅ គឺ
ចូលដល់លពះនិពាឝ ន ឬដូចលក្លស្ទឹក្ រលពាះការហូររៅ
កាន់មហាស្មុលទ គឺលពះនិពាឝ ន។ 
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មួយរទៀត បុគគលរឈាយ ះថា រសាត្តបតថិ រលពាះអតទថា 
ោនការដល់លក្លស្លគាដាំបូង។ មគគរបស់្បុគគលលដលដល់ 
លក្លស្លគាដាំបូងរនាះ រឈាយ ះថា រសាត្តបតថិមគគ។ ចិតថលដល 
ស្មផយុតថរោយមគគរនាះ រឈាយ ះថា រសាត្តបតថិមគគចិតថ។ 
 

សកោគាមិមគគចិត្ត  
ពាក្រថា ស្ក្ោគាមិមគគចិតថ ោនវចនតទៈថា ស្កឹ្   

ឯក្វ្ហរ ាំ បដិស្ននិវរស្ន ឥមាំ មនុស្សរោក្ាំ អាគចឆតីតិ = 
ស្ក្ោគាមី រឈាយ ះថា ស្ក្ោគាមី រលពាះអតទថា មក្កាន់
មនុស្សរោក្រនះ រោយអាំណាចបដិស្ននិមថងរទៀត គឺលត
មួយវ្ហរៈ។ មគគរបស់្ស្ក្ោគាមីរនាះ រឈាយ ះថា 
ស្ក្ោគាមិមគគ។ ចិតថលដស្មផយុតថរោយស្ក្ោគាមិមគគ
រនាះ រឈាយ ះថា ស្ក្ោគាមិមគគចិតថ។ 
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អោគាមិមគគចិត្ត  
ពាក្រថា អនាគាមិមគគចិតថ ោនវចនតទៈថា បដិនស្ននិ- 

វរស្ន ឥមាំ កាមធាតុាំ ន អាគចឆតីតិ = អនាគាមី រឈាយ ះថា 
អនាគាមី រលពាះអតទថា មិនមក្កាន់កាមធាតុ រោយ
អាំណាចបដិស្ននិ។ មគគរបស់្លពះអនាគាមីរនាះ រឈាយ ះថា 
អនាគាមិមគគ។ ចិតថលដលស្មផយុតថរោយអនាគាមិមគគ រនាះ 
រឈាយ ះថា អនាគាមិមគគចិតថ។ 

 

អរហត្តមគគចិត្ត  
ពាក្រថា អរហតថមគគចិតថ ោនវរិលគាះថា អគគទក្ខរិណ- 

យរភារវន បូជាវរិស្ស្ាំ អរហតីតិ = អរហា រឈាយ ះថា      
លពះអរហនថ រលពាះអតទថា គួរដល់ការបូជាពិរស្ស្ រលពាះ 
ទក្ខិរណយរបុគគលដ៏លបរស្ើរ។ មា៉ងរទៀត រឈាយ ះថា 
អរហនថ រលពាះអតទថា កា ាំ គឺ កិ្រលស្ ឬកិ្រលស្លដលជាកាាំ
វនស្ងារចលក្ លតូវរោក្កាច់រចញរហើ យ។ មាង៉
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រទៀត រឈាយ ះថា អរហនថ រលពាះមិនោនការបិទបា ាំងក្បុងការ
រធឝើបាប បានដល់លពះអរយិបុគគលទី ៨។ ភាវៈ វនបុគគលទី 
៨ រនាះ រឈាយ ះថា អរហតថ។ ពាក្រថា អរហតថរនាះ ជា
រឈាយ ះវនផលទី ៤។ មគគលដលជារហតុវនលពះអរហតថរនាះ 
រឈាយ ះថា អរហតថមគគ។ ចិតថលដលស្មផយុតថរោយអរហតថ
មគគរនាះ រឈាយ ះថា អរហតថមគគចិតថ។ 

 
 (ោនពិសាថ រក្បុងស្ចចវភិងគ) 

 
(ចប់អតទ និងលក្ខណាទិតុក្កៈរបស់្ចិតថ) 
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អត្ថ នងិលកាណាទចិតុ្កកៈ 
របស់មចត្សិក ៥២ 

 

 
 
 

រចតសិ្ក្ ោនវចនតទៈថា រចតសិ្ ភវ ាំ រចតសិ្ក្ាំ វ្ហ 
រចតសិ្ និយុតថាំ = រចតសិ្ក្ាំ ធមយជាតិលដលរក្ើតក្បុងចិតថ ឬ
លបក្បក្បុងចិតថ រឈាយ ះថា រចតសិ្ក្។ 

មួយរទៀត អាការលដលរចតសិ្ក្ លបក្បជាមួយនឹងចិតថ 
ជានិចចរនាះ រៅថា រចរត្តយុត្តថ  រៅថា រចរត្តយុតថលក្ខណៈ 
លដលជាការលបក្បលពមគាប រោយលក្ខណៈ ៤ គឺ៖ 

១. ឯកុ្បាទ     រក្ើតលពមជាមួយនឹងចិតថ 
២. ឯក្និររាធ  រលត់លពមជាមួយនឹងចិតថ 
៣. ឯកាលមភន  ោនអារមយណ៍លតមួយជាមួយនឹងចិតថ 
៤. ឯក្វតទុក្   ោនវតទុជាក្លនវងរក្ើតលតមួយជាមួយ       
   នឹងចិតថ។ 



96 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មចត្សិក   
១. ចិតថនិស្សតិលក្ខណាំ  ោនការអាលស័្យចិតថ ជាលក្ខណៈ 
២. អវរិយាគុបាទនរស្ាំ ោនការរក្ើតរួមជាមួយចិតថ ជាកិ្ចច 
៣. ឯកាលមភនបចចុបផោឌ នាំ ោនអារមយណ៍លតមួយជាមួយ

នឹងចិតថ ជាផល 
៤. ចិតថុបាទបទោឌ នាំ ោនការរក្ើតរឡើងវនចិតថជារហតុជិត។ 
 

១. អញ្ា សមាោមចត្សិក ១៣ 
អញ្ដស្ោនា លលបថា រស្យើរោយធម៌ដវទៗ គឺរចតសិ្ក្ 

លដលលបក្បជាមួយនឹងចិតថជាតិកុ្ស្ល ក៏្ជាកុ្ស្ល លបក្ប 
ជាមួយនឹងចិតថជាតិអកុ្ស្ល ក៏្ជាអកុ្ស្ល លបក្បជាមួយ 
នឹងអពាក្តចិតថ គឺចិតថជាតិវបិាក្ និងជាតិកិ្រយិា ក៏្ជា
វបិាក្ និងជាកិ្រយិាលដរ រលពាះរហតុរនះ រទើបរៅថា      
អញ្ដស្ោនារចតសិ្ក្។ 
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អញ្ដស្ោនារចតសិ្ក្លចក្ជា ២ គឺ៖ 
ក្. ស្ពឝចិតថសាធារណរចតសិ្ក្ ៧ 
ខ. បកិ្ណតក្រចតសិ្ក្ ៦ 

 

ក. សពវចិត្តស្តធារណមចត្សិក ៧ 
ស្ពឝចិតថសារធារណៈ លលបថា ទូរៅដល់ចិតថោ ាំងពួង។ 

 

១. ផសសមចត្សិក 
ផស្ស ោនវរិលគាះថា ផុស្សតីតិ = ផរស្ា ធម៌រឈាយ ះថា  

ផស្សៈ រលពាះអតទថា ប៉ះខធប់ ឬពាល់លតូវ។ 
ផស្ស រនះ រោក្រៅថា ផស្ាហារ រលពាះជាអាហារ គឺ

ជាបចច័យ។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ផសសៈ   
១. ផុស្សនលក្ខរណា ោនការប៉ះខធប់ ជាលក្ខណៈ 
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២. ស្ងឃដថនររសា  ោនការរធឝើឱ្រចិតថ និងអារមយណ៍ប៉ះខធប់
គាប  ជាកិ្ចច 

៣. ស្នបិបាតបចចុបផោឌ រនា     ោនការលបជុាំអារមយណ៍ វតទុ  
ចិតថ ជាផល 

៤. អាបាថគតវសិ្យបទោឌ រនា        ោនអារមយណ៍មក្
កាន់គនវង ជារហតុជិត។ 

 
២. មវទោមចត្សិក 

រវទនា ោនវរិលគាះថា រវទិយតិ អាលមភនរស្ាំ អនុភវតីតិ  
= រវទនា លដលរឈាយ ះថា រវទនា រលពាះអតទថា រលឹក្ដឹងខវួន 
គឺរសាយរស្វនអារមយណ៍ ស្មផយុតថធម៌រលដពីរវទនា សូ្មផ ី
ោនការរសាយរស្វនអារមយណ៍ ក៏្បានលតឹមលតឯក្រទស្
បុ៉រណាត ះ លតរវទនារនាះរលមងរសាយរស្អារមយណ៍រោយ
លតង់ រលពាះជាធាំក្បុងការរសាយ។ 
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មវទោ ៥ យា៉ងគ ឺ
១. សុ្ខរវទនា   ការរសាយអារមយណ៍ជាសុ្ខ 
២. ទុក្ខរវទនា   ការរសាយអារមយណ៍ជាទុក្ខ 
៣. រសាមនស្សរវទនា  ការរសាយអារមយណ៍ជារសាមនស្ស 
៤. រោមនស្សរវទនា  ការរសាយអារមយណ៍ជារោមនស្ស 
៥. ឧរបកាខ រវទនា   ការរសាយអារមយណ៍ជាក្ណាថ ល។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មវទោ   

១.អនុភវនលក្ខណា  ោនការរសាយអារមយណ៍          
ជាលក្ខណៈ 

២. វសិ្យរស្ស្រោម គរសា   ោនការបររិភាគរស្អាមយណ៍ 
ជាកិ្ចច 

៣. សុ្ខទុក្ខបចចុបផោឌ នា   ោនសុ្ខ និងទុក្ខ ជាផល 
៤. ផស្សបទោឌ នា    ោនផស្សៈ ជារហតុជិត។ 



100 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់សុខមវទោ   
១. ឥដឌរោដឌពាឝ នុភវនលក្ខណា         ោនការរសាយ

រោដឌពឝៈគួរលបាថាប  ជាលក្ខណៈ 
២. ស្មផយុត្តថ នាំ លពូហនរសា   ោនការរធឝើឱ្រស្មផយុតថ-

ធម៌ចរលមើន ជាកិ្ចច 
៣. កាយិក្អស្ាទបចចុបផោឌ នា    ោនការរលតក្អរផវូ វ

កាយ ជាផល 
៤.  កាយិន្រនធិយបទោឌ នា  ោនកាយបផសាទ ជារហតុជិត។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ទុកាមវទោ   
១. អនិដឌរោដឌពាឝ នុភវនលក្ខណា       ោនការរសាយ

រោដឌពឝៈមិនគួរលបាថាប  ជាលក្ខណៈ 
២. ស្មផយុត្តថ នាំ មិោបនរសា    ោនការរធឝើស្មផយុតថ-

ធម៌ឱ្ររហហយង ជាកិ្ចច 
៣. កាយិកាពាធបចចុបផោឌ នា ោនអាពាធផវូវកាយ ជាផល 
៤. កាយិន្រនធិយបទោឌ នា  ោនកាយបសាទ ជារហតុជិត។ 



101 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មស្តមនសសមវទោ   
១. ឥោឌ រមយណានុភវនលក្ខណា ោនការរសាយអារមយណ៍ 

លដលរពញចិតថ ជាលក្ខណៈ 
២.  ឥោឌ ការស្រោម គរសា    ោនការលបស្ពឝនឹងអាការគួរ

លបាថាប  ជាកិ្ចច 
៣. រចតសិ្ក្អស្ាទបចចុបផោឌ នា ោនការរលតក្អរផវូ វចិតថ 

ជាផល 
៤. បស្សទនិបទោឌ នា ោនការស្ងប់កាយ និងចិតថ ជារហតុ  

ជិត។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មោមនសសមវទោ 
១. អនិោឌ រមយណានុភវនលក្ខណា      ោនការរសាយ

អារមយណ៍លដលមិនលអ ជាលក្ខណៈ 
២. អនិោឌ ការស្រោម គរសា     ោនការលបស្ពឝនឹងអាការ    

មិនគួរលបាថាប  ជាកិ្ចច 
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៣. រចតសិ្កាពាធបចចុបផោឌ នា  ោនអាពាធផវូវចិតថ ជាផល 
៤. ឯក្រនថរនវហទយវតទុបទោឌ នា      ោនហទយវតទុ លត 

មាង៉បុ៉រណាត ះ ជារហតុជិត។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ឧមបកាា មវទោ  

១. មជឈតថរវទយិតលក្ខណា     ោនការរសាយអារមយណ៍
ជាក្ណាថ ល ជាលក្ខណៈ 

២. ស្មផយុត្តថ នាំ  នាតិឧបលពហូនមិោបនរសា     ោនការ
រក្ាស្មផយុតថធម៌មិនឱ្រចរលមើន និងមិនឱ្រសាបសូ្នរ  
ជាកិ្ចច 

៣. ស្នថភាវបចចុបផោឌ នា     ោនការស្ងប់ ជាផល 

៤. និបផតិីក្ចិតថបទោឌ នា       ោនចិតថមិនលបក្បរោយបីតិ 
ជារហតុជិត។ 
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៣. សញ្ញា មចត្សិក 
ស្ញ្ចដ  ោនវចនតទៈថា នីោទិរភោរមយណាំ  ស្ញ្ចជ នាតិ 

ស្ញ្ដាំ  ក្ត្តឝ  ជានាតីតិ = ស្ញ្ចដ  ធមយជាតិលដលរឈាយ ះថា 
ស្ញ្ចដ  រលពាះអតទថា ក ាំអារមយណ៍ លដលោនពណ៌រខៀវជា
រដើម គឺរធឝើរលគឿងក្ាំណត់ស្ោគ ល់។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់សញ្ញា   

១. ស្ញ្ចជ ននលក្ខណា ោនការក ាំបាន ជាលក្ខណៈ 
២. បុនស្ញ្ចជ ននបចចយនិមិតថក្រណរសា    ោនការសាគ ល់ 

និងរធឝើរលគឿងស្ោគ ល់ទុក្ ជាកិ្ចច ដូចជាងរឈើរធឝើ
រលគឿងស្ោគ ល់លតង់រដើមរឈើជារដើម 

៣. យថាគហិតនិមិតថវរស្ន  អភិនិរវស្ក្រណបចចុបផោឌ នា 
ោនការអាលស័្យនិមិតថត្តមលដលក្ាំណត់ទុក្ ជាផល 

៤. យថាឧបដឌតិវសិ្យបទោឌ នា   ោនអារមយណ៍  ត្តម
លដលលបាក្ដ ជារហតុជិត។ 
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៤. មចត្ោមចត្សិក 
រចតនា ោនវចនតទៈថា រចរតតិ អតថនា ស្មផយុតថធរមយ 

អារមយរណ អភិស្នធហតិ ស្ងខត្តភិស្ងខររណ វ្ហ              
ពាបារោបជជតីតិ = រចតនា ធមយជាតិ លដលរឈាយ ះថា 
រចតនា រលពាះអតទថា ត្ត ាំងចិតថ គឺញុា ាំងស្មផយុតថធម៌ ឱ្រ
លពមរលពៀងជាមួយនឹងខវួនក្បុ ងអារមយណ៍ ឬរឈាយ ះថា 
រចតនា រលពាះអតទថា ដល់នូវរស្ចក្ថីខឝល់ ឝ្ យ ក្បុងការ
ត្តក់្លតងធម៌លដលជាស្ងខតៈ។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មចត្ោ   
១. រចតនាភាវលក្ខណា  រចតនាោនការផគងចិតថ ជា  

លក្ខណៈ 
២.  អាយូហនរសា  ោនការត្ត ាំងចិតថលបមូលមក្ ជាកិ្ចច  
៣. ស្ាំវធិានបចចុបផោឌ នា  ោនការកត់លចង ជាផល     

ដូចជាងរឈើរធឝើកិ្ចចឱ្រស្រលមច 
៤.  រស្ស្ខននតថយបទោឌ នា  ោនខនន ៣ លដលរៅស្ល់ 

(រវទនា ស្ញ្ចដ  វញិ្ចដ ណ) ជារហតុជិត។ 
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៥. ឯកគគតាមចត្សិក 
ឯក្គគត្តរចតសិ្ក្ ជាធមយជាតិស្ងប់ និងរធឝើឱ្រស្មផ- 

យុតថធម៌ ត្ត ាំងរៅក្បុងអារមយណ៍ជាមួយគាប ។ 
ឯក្គគត្ត  ោនវចនតទៈថា  នានាលមភនវរិក្ខបាភារវន   

ឯក្ាំ អារមយណាំ  អគគាំ ឥមិស្ាតិ ឯក្គគាំ ចិតថាំ តស្ស ភារវ្ហ = ឯក្
គគត្ត ចិតថលដលរឈាយ ះថា ឯក្គគៈ រោយអតទថា ោន
អារមយណ៍មួយ រលពាះមិនោនរស្ចក្ថីររវ ើរវ្ហយ រៅក្បុង
អារមយណ៍រផសងៗ ភាវៈវនចិតថោនអារមយណ៍មួយរនាះ 
រឈាយ ះថា  ឯក្គគត្ត។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ឯកគគតា   
១. អវរិក្ខបលក្ខណា ោនការមិនររវ ើរវ្ហយ ជាលក្ខណៈ 
២. ស្ហជាត្តនាំ ស្មផណិឍ នរសា       ោនការលបមូល    

ស្ហជាតធម៌មក្ ជាកិ្ចច  
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៣. ឧបស្មបចចុបផោឌ នា ោនការចូលរៅស្ងប់ ជាផល 
៤. សុ្ខបទោឌ នា ោនសុ្ខរវទនា ជារហតុជិត។ 

 
៦. ជវីតិិ្ន្ទនទយិមចត្សិក 

ជីវតិិន្រនធិយ ោនវចនតទៈថា ជីវនថិ រតន ស្មផយុតថធោយ តិ   
ជីវតិាំ,  តរទវ  ស្ហជាត្តនុបាលរន  អធិបចចរយារគន      
ឥន្រនធិយនថិ = ជីវតិិន្រនធិយាំ រឈាយ ះថា ជីវតិ រលពាះអតទថា ជា
រលគឿងត្ត ាំងរៅវនស្មផយុតថធម៌, ក៏្ជីវតិរនាះឯង ជាធាំក្បុង
ការរក្ាស្ហជាតធម៌ រោយគួរដល់រស្ចក្ថីជាធាំ រលពាះ
ដូរកប ះ រទើបរឈាយ ះថា ជីវតិិន្រនធិយ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ជវីតិិ្ន្ទនទយិ  

១. ស្ហជាត្តនាំ អនុបាលនលក្ខណាំ   ោនការត្តមរក្ា
ស្ហជាតធម៌ ជាលក្ខណៈ រលបៀបដូចទឹក្ស្អិតរក្ា
ោក ឈូក្ជារដើម  
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២.  រតស្ាំ បវតថនរស្ាំ          ោនការញុា ាំងស្មផយុតថធម៌ឱ្រ 
លបលពឹតថរៅ ជាកិ្ចច   

៣. រតស្រញ្ដវ     ឋបនបចចុបផោឌ នាំ    ោនការត្ត ាំងរៅវន    
ស្ហជាតធម៌ ជាផល  

៤. រស្ស្ខននតថយបទោឌ នាំ ោនខនន ៣ លដលរៅស្ល់ ជា
រហតុជិត។ 

 
៧. មនសិការមចត្សិក 

មនសិ្ការរចតសិ្ក្  ជាធមយជាតិនា ាំស្មផយុតថធម៌ មក្
កាន់អារមយណ៍។  

មនសិ្ការ ោនវចនតទៈថា ក្រណាំ  ការរា  មនស្យឹ ការរា = 
មនសិ្ការរា ការរធឝើ រឈាយ ះថា ការៈ, ការរធឝើទុក្ក្បុងចិតថ 
រឈាយ ះ មនសិ្ការៈ។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មនសិការៈ  
១. សារណលក្ខរណា  ោនការឱ្រស្មផយុតថធម៌លត្តច់រៅ 

ជាលក្ខណៈ  
២. ស្មផយុត្តថ នាំ អារមយរណ ស្ាំរយាជនររសា ោនការ ញុា ាំង 

ស្មផយុតថធម៌ ឱ្រលបក្បក្បុងអារមយណ៍ ជាកិ្ចច  
៣. អារមយណាភិមុខីភាវបចចុបផោឌ រនា      ោនការលបរមុខ 

(លបាថាប ) ចាំរពាះអារមយណ៍ ជាផល ដូចនាយសារថី នា ាំ
រស្ះឱ្ររៅកាន់ទិស្លដលលតូវការ  

៤. អារមយណបទោឌ រនា ោនអារមយណ៍ ជារហតុជិត។ 
 

ខ. បកិណណកមចតិ្សិក ៦ 
បកិ្ណតក្រចតសិ្ក្ បានដល់រចតសិ្ក្លដល ច្ ត់ ច្ យ 

រាត់រាយ ោយគាប  ឬរៅថា បនថិចបនថួច។ 

 
១. វតិ្កកមចត្សិក 

វតិថក្ ោនវចនតទៈថា អារមយណាំ  វតិរក្កតិ ស្មផយុតថធរមយ                
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អភិនិររារបតីតិ = វតិរកាក  ធម៌ណា រលមងលតិះរះិ (នឹក្) ដល់
អារមយណ៍ គឺរលើក្ស្មផយុតថធម៌រឡើងកាន់អារមយណ៍ រលពាះ
រហតុរនាះ ធម៌រនាះ រឈាយ ះថា វតិក្កៈ។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់វតិ្កកៈ   
១. អារមយរណ ចិតថស្ស អភិនិររាបនលក្ខរណា  ោនការ

រលើក្ចិតថរឡើងកាន់អារមយណ៍ ជាលក្ខណៈ  
២. អាហននបរយិាហននររសា ោនការរធឝើចិតថឱ្រប៉ះខធប់

អារមយណ៍ររឿយៗ ជាកិ្ចច  
៣. អានយបចចុបផោឌ រនា ោនការនា ាំចិតថមក្ក្បុងអារមយណ៍ 

ជាផល  
៤. អាបាថវសិ្យបទោឌ រនា ោនអារមយណ៍ក្បុងវថិី ជារហតុ
ជិត។ 
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២. វចិ្ឆរមចត្សិក 

វកិរ ោនវចនតទៈថា អារមយរណ រតន ធរមយន ចិតថាំ វកិរតី- 
តិ =  វកិររា   ចិតថរលមងលត្តច់រៅក្បុងអារមយណ៍  រោយធម៌
រនាះ រលពាះរហតុរនាះ ធម៌រនាះ រឈាយ ះថា វកិរៈ។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់វចិ្ឆរៈ   
១. អារមយណានុមជជនលក្ខរណា    ោនការពិករណាក្បុង

អារមយណ៍ ជាលក្ខណៈ  
២. តតទ  ស្ហជាត្តនុរយាជនររសា   ោនការត្តមលបក្ប 

ស្ហជាតធម៌ទុក្ក្បុងអារមយណ៍ ជាកិ្ចច 
៣. ចិត្តថ នុបពននបចចុបផោឌ រនា     ោនការចងចិតថទុក្ក្បុង

អារមយណ៍ ជាផល 
៤. អារមយណបទោឌ រនា ោនអារមយណ៍ ជារហតុជិត។ 

 
៣. អធមិមាកាមចត្សិក 

អធិរោក្ខ ោនវចនតទៈថា អធិមុចចនាំ = អធិរោរកាខ  ការ 
បរោអ នចិតថរៅ រឈាយ ះថា អធិរោក្ខៈ។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់អធមិមាកាៈ   
១. ស្នបិោឌ នលក្ខរណា  ោនការយល់ជាក់្ ោក់្ចិតថស៊្ប់ 

(ស្នបិោឌ ន) ជាលក្ខណៈ  
២.  អស្ាំស្បផនររសា ោនការមិនស្ងសយ័ ជាកិ្ចច  
៣. វនិិចឆយបចចុបផោឌ រនា  ោនការចុះចិតថស៊្ប់ ជាផល   
៤. ស្នបិរដឌយរធមយបទោឌ រនា    ោនធម៌លដលគបផយីល់ 

រឃើញស៊្ប់ ជារហតុជិត។ 
 

៤. វរីយិមចត្សិក 
វរីយិ ោនវចនតទៈថា វរីានាំ ភារវ្ហ ក្មយាំ វ្ហ វធិិនា ឥរយិតពឝាំ    

បវរតថតពឝនថិ វ្ហ  = វរីយិាំ ឧស្ារហា ភាវៈ ឬការោររបស់្         
អបក្កាវ ហានរឈាយ ះថា វរីយិៈ, មួយរទៀត ធមយជាតិណា 
លដលបុគគលគបផឱី្រដាំរណើ ររៅ គបផឱី្រលបលពឹតថរៅរោយ 
វធីិ (ការលទង់ទុក្វរិស្ស្) រលពាះរហតុរនាះ ធមយជាតិរនាះ 
រឈាយ ះថា  វរីយិៈ បានដល់ រស្ចក្ថីពាយាម។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់វរីយិៈ  
១. ឧស្ាហនលក្ខណាំ   ោនការឧស្ាហ៍ ជាលក្ខណៈ 
២. ស្ហជាត្តនាំ    ឧបតទមមនរស្ាំ      ោនការឧបតទមមដល់     

ស្ហជាតធម៌ជាកិ្ចច  
៣. អស្ាំសី្ទនភាវបចចុបផោឌ នាំ មិនោនការរាថយ ជាផល  
៤. ស្ាំរវគវតទុបទោឌ នាំ ោនស្រងឝគវតទុ  ជារហតុជិត។ 
 

៥. បតិី្មចត្សិក 
បីតិ ោនវចនតទៈថា បីនយតិ កាយចិតថាំ តរបផតិ                

វរឌណតីតិ វ្ហ = បីតិ ធមយជាតិ លដលរឈាយ ះថា បីតិ រលពាះអតទ
ថា ញុា ាំងកាយ និងចិតថឱ្រលឆអត ឱ្ររស្ើមរជាក្ ឬញុា ាំង កាយ 
និងចិតថឱ្រចរលមើន។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់បតិី្  
១. ស្មផយិាយនលក្ខណា  ោនការលឆអត ជាលក្ខណៈ 
២. កាយចិតថស្មផណីនរសា ោនការរធឝើកាយ និងចិតថ

ឱ្រលឆអត ជាកិ្ចច  
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៣. ឱ្ទគរបចចុបផោឌ នា ោនការរកី្សាយ ជាផល  
៤. រស្ស្ខននតថយបទោឌ នា ោននាមខនន៣ លដលរៅស្ល់ 

ជារហតុជិត។ 
 

បតិី្មាន ៥ យ៉ាង 
១. ខុទធកាបីតិ រស្ចក្ថីរលតក្អរតិច លតឹមលពឺររាម              

លពឺលស្ផក្។ 
២. ខណិកាបីតិ រស្ចក្ថីរលតក្អរមួយខណៈលបាក្ដដូច

រផវក្បរនាធ រ។ 
៣. ឱ្ក្កនថកាបីតិ រស្ចក្ថីរលតក្អរររឿយៗ ោនអាការ

លបាក្ដដូចជាទឹក្រលក្ របាក្ខធប់មក្
លតូវ។ 

៤. ឧរពឝោគ បីតិ រស្ចក្ថីរលតក្អរ វ្ ាំងអាចញុាាំងកាយ 
ឱ្រអលណថ តរឡើង។ 

៥. ផរណាបីតិ រស្ចក្ថីរលតក្អរ រធឝើឱ្រផសពឝផាយលជួត- 
លជាបទូរៅក្បុងកាយ។ 



114 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

៦. ឆនទមចត្សិក 

ឆនធ ោនវចនតទៈថា ឆនធនាំ = ឆរនាធ  រស្ចក្ថីរពញចិតថ 
រឈាយ ះថា ឆនធៈ ក៏្ឆនធៈរនះ ោនការលបាថាប រូបារមយណ៍        
ជារដើម។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ឆនទៈ   

១. ក្តថុក្មរត្តលក្ខរណា ោនការលបាថាប រដើមផរីធឝើជា លក្ខណៈ  
២. អារមយណបររិយស្នររសា ោនការលស្ឝងរក្អារមយណ៍

ជាកិ្ចច  
៣. អតទកិ្ត្តបចចុបផោឌ រនា  ោនរស្ចក្ថីលតូវការអារមយណ៍   

ជាផល  
៤. អារមយណបទោឌ រនា ោនអារមយណ៍ ជារហតុជិត។ 
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២. អកុសលមចត្សិក ១៤ 
អកុ្ស្លរចតសិ្ក្ បានដល់ រចតសិ្ក្ លដលមិនលអ 

លបក្បជាមួយនឹងចិតថ ក៏្រធឝើឱ្រចិតថជាអកុ្ស្ល។ 
អកុ្ស្លរចតសិ្ក្ោន ៥ ពួក្ដូចជា៖ 

ក្. រោចតុក្កៈ  ៤  
ខ. រោតិក្ៈ  ៣ 
គ. រោចតុក្កៈ  ៤ 
ឃ. ថីទុក្ៈ  ២ 
ង. ឯក្វចិិកិ្កឆ   ១ 
 

ក. មមាចតុ្កកៈ ៤ 
១. មមាហមចត្សិក 

រោហ ោនវចនតទៈថា អារមយរណ មុយាតីតិ = រោរហា      
អញ្ចដ ណាំ  ធម៌លដលរឈាយ ះថា រោហៈ រលពាះអតទថា វរងឝង
ក្បុងអារមយណ៍ បានដល់ អញ្ចដ ណ។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មមាហៈ   
១. អញ្ចដ ណលក្ខរណា  ោនការមិនដឹង (ស្ភាវៈធម៌) 

ត្តមរស្ចក្ថីពិត ជាលក្ខណៈ 
២.  អារមយណស្ភាវកឆ ទនររសា ោនការបិទបា ាំងស្ភាវៈ

វនអារមយណ៍ ជាកិ្ចច 
៣.  អននការបចចុបផោឌ រនា ោននូវភាពងងឹត ជាផល  
៤.   អរយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ រនា ោនអរយានិរសាមន-

សិ្ការ ជារហតុជិត។ 
 

មមាហ គឺអវជិាជ  បានដល់រស្ចក្ថមិីនដឹងក្បុងធម៌ ៨ យ៉ាង៖ 
១. ទុរក្ខ អញ្ចដ ណាំ      រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងទុក្ខស្ចចៈ។ 
២.  ទុក្ខស្មុទរយ អញ្ចដ ណាំ  រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងទុក្ខស្មុ-

ទយស្ចចៈ។ 
៣. ទុក្ខនិររារធ អញ្ចដ ណាំ   រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងទុក្ខនិររាធ- 

ស្ចចៈ។ 
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៤. ទុក្ខនិររាធគាមិនីបដិបោយ  អញ្ចដ ណាំ  រស្ចក្ថីមិនដឹង
ក្បុងមគគស្ចចៈ (លដលជាផវូវនា ាំឱ្រដល់ទីរ ាំលត់ទុក្ខ ១២ក្ង)។ 

៥.  បុពឝរនថ   អញ្ចដ ណាំ    រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងខនន  ធាតុ     
អាយតនៈ លដលជាអតីត។ 

៦. អបររនថ      អញ្ចដ ណាំ    រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងខនន  ធាតុ         
អាយតនៈ លដលជាអនាគត។ 

៧. បុពឝនាថ បររនថ អញ្ចដ ណាំ   រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងខនន  ធាតុ  
អាយតនៈ លដលជាអតីត និងអនាគត។ 

៨. ឥទបផចចយត្ត   បដិចចស្មុបផរនបសុ្  ធរមយសុ្  អញ្ចដ ណាំ  
រស្ចក្ថីមិនដឹងក្បុងបដិចចស្មុបាទ គឺមិនដឹងក្បុងធម៌ 
ោ ាំងឡាយ លដលអាលស័្យគាប រក្ើតរឡើងថា  (ធម៌រនះ
ជាបចច័យ)។ 

 

២. អហិរកិមចត្សិក 
អហិរកិ្ ោនវចនតទៈថា  ន  ហិរយិតិ  ន  លជជយិតីតិ =  

អហិររិកា បុគគរោ ធមយស្មូរហា វ្ហ  បុគគល ឬលបជុាំវនធម៌ថា 
អហិរកិ្ៈ រលពាះអតទថា មិន យ្ ស្ គឺមិនររងកៀស្ចាំរពាះបាប។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់អហិរកិៈ   
១.  កាយទុចចរតិ្តទីហិ អជិគុចឆនលក្ខណាំ   អលជជនលក្ខណាំ   

វ្ហ ោនការមិនររងកៀស្ ឬមិន យ្ ស្ទុចចរតិ ោនកាយ-
ទុចចរតិជារដើម ជាលក្ខណៈ  

២.  បាបានាំ ក្រណរស្ាំ  ោនការរធឝើបាប ជាកិ្ចច  
៣.  អស្រោក ចនបចចុបផោឌ នាំ ោនការមិនថយកក្បាប ជា

ផល   
៤.  អតថនិ អគារវបទោឌ នាំ  ោនការមិនរគារពខវួន គឺមិន     

យ្ ស្ដល់ចិតថខវួនឯង ជារហតុជិត។ 
 

៣. អមោត្តបបមចត្សិក 
អរនាតថបផ ោនវរិលគាះថា ន ឱ្តថបផតីតិ = អរនាតថបផ ាំ  

រឈាយ ះថា អរនាតថបផៈ រលពាះអតទថា មិនតក់្ស្វុតចាំរពាះ   
បាប។ 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់អមោត្តបបៈ   
១. អនុត្តថ ស្លក្ខណាំ    ោនការមិនតក់្ស្វុត ជាលក្ខណៈ  
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២.  បាបានាំ ក្រណរស្ាំ  ោនការរធឝើបាប ជាកិ្ចច  
៣.  អស្រោក ចនបចចុបផោឌ នាំ ោនការមិនថយកក្បាប   

ជាផល  
៤.  បរាគារវបទោឌ នាំ ោនការមិនរគារពអបក្ដវទ ជារហតុ 

ជិត។ 
 

៤. ឧទធចចមចត្សិក 
ឧទនចច ោនវចនតទៈថា ឧទនតស្ស ភារវ្ហ = ឧទនចចាំ    ភាវៈវន

ចិតថលដលររវ ើរវ្ហយរៅ (មិនស្ងប់) រឈាយ ះថា ឧទនចចៈ។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ឧទធចចៈ   
១.  អវូបស្មនលក្ខណាំ     ោនការមិនចូលរៅស្ងប់   ជា  

លក្ខណៈ (ដូចទឹក្រញ្ជួ យ រលពាះខរល់បក់្ ឬរផះហុយ 
រលពាះលតូវលគលវងរោយថយ) 
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២.  អនវោឌ នរស្ាំ   ោនការមិនត្ត ាំងោាំ  ជាកិ្ចច (ដូចទង់
លដលបក់្រលពាះខរល់) 

៣.  ភនថតថបចចុបផោឌ នាំ  ោនការវលិវក់្រៅក្បុងអារមយណ៍ ជា
ផល  

៤.  អរយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ នាំ  ោនអរយានិរសាម- 
នសិ្ការ ជារហតុជិត។ 

 
ខ. មោតិ្កៈ ៣ 

១. មោភមចត្សិក 
រោភ ោនវចនតទៈថា លុពមតីតិ = រោរភា រឈាយ ះថា 

រោភៈ រលពាះអតទថា ចង់បាន។ រោភរនះ រក្ើតជាមួយ 
នឹងរោភមូលចិតថ ៨ ដួង។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មោភៈ   
១. អារមយណគគហណលក្ខរណា   ោនការកាន់យក្ 

អារមយណ៍ ជាលក្ខណៈ (ដូចសាឝ ជាប់ជ័រ) 



121 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

២.  អភិស្ាំគររសា ោនការោក់្ជាប់ក្បុងអារមយណ៍ ជាកិ្ចច 
(ដូចដុាំសាច់លដលោក់្ក្បុងខធះរដឋ  លដលអត់ វ្ ញ់ ) 

៣.  អបរកិច គបចចុបផោឌ រនា  ោនការមិនលះបង់ ជាផល 
(ដូចស្ាំពត់លបឡាក់្រលបង) 

៤.  ស្រញ្ចដ ជនីយធរមយសុ្     អស្ាទទស្សនបទោឌ រនា 
ោនការរមើលវតទុ  លដលរពញចិតថជារដើម ក្បុងធម៌  
លដលជាអារមយណ៍របស់្ស្រញ្ចដ ជនៈ  ជារហតុជិត។ 

 
២. ទដិឋមិចត្សិក 

ទិដឌ ិ ោនវចនតទៈថា ទស្សនាំ = ទិដឌ ិ រស្ចក្ឋីយល់រឃើញ 
រឈាយ ះថា ទិដឌ។ិ 

 
ទដិឋ ិ២ យា៉ង 

១. សាមញ្ដទិដឌ ិ បានដល់ ស្កាក យទិដឌិលដលោនរស្ចក្ឋី
យល់ខុស្កក្ពីបរមតទថា “ជាមនុស្ស ជាស្តឝ ជា
អត្តថ ”។ 
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២. ទិដឌវិរិស្ស្ បានដល់ ទិដឌិ ៦២ រវៀរស្កាក យទិដឌិ រលពាះ
ទិដឌិរនះ ោនដល់មនុស្សពួក្ខវះ និងឱ្កាស្ខវះ ដូច 
និយតមិកឆ ទិដឌិ ៣ គឺ នតទិក្ទិដឌិ ១ អរហតុក្ទិដឌិ ១ និង
អកិ្រយិទិដឌិ ១។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ទដិឋ ិ 

១.  អរយានិរសា អភិនិរវស្លក្ខណា    ោនការលបកាន់
ទុក្ រោយមិនលតូវទាំនង ជាលក្ខណៈ 

២.  បរាោស្រសា   ោនការលបកាន់រោយខុស្ពីស្ភាវៈ   
ជាកិ្ចច 

៣. មិកឆ ភិនិរវស្នបចចុបផោឌ នា   ោនការលបកាន់ោាំក្បុងផវូ វ
ខុស្ ជាផល 

៤.  អរយិានាំ អទស្សនកាមត្តទិ បទោឌ នា ោនការមិនចង់
រឃើញលពះអរយិៈជារដើម ជារហតុជិត។ 
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៣. មានមចត្សិក 
ោន ោនវចនតទៈថា រស្រយាហមស្យីតិ អាទិនា              

មញ្ដតីតិ = ោរនា រឈាយ ះថា ោនះ រលពាះអតទថា ស្ោគ ល់
ខវួន រោយលក្ខណៈ ោនជារដើមថា រយើងជាអបក្លបរស្ើរ
ជាងរគដូរចបះ។ 

 

មានះ ២ យ៉ាង 
ក. ោនះ លដលលពះរសាត្តបនបលះរៅថា អយាថាវ-     

ោនះ ោន ៦ គឺ៖ 
១. លអជាងរគ ស្ោគ ល់ខវួនថា  រស្យើរគ 
២. លអជាងរគ ស្ោគ ល់ខវួនថា  ោបជាងរគ         
៣. រស្យើរគ ស្ោគ ល់ខវួនថា  លអជាងរគ            
៤. រស្យើរគ ស្ោគ ល់ខវួនថា  ោបជាងរគ         
៥. ោបជាងរគ ស្ោគ ល់ខវួនថា  លអជាងរគ            
៦. ោបជាងរគ ស្ោគ ល់ខវួនថា  រស្យើរគ។ 



�



125 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

គ. មោចតុ្កកៈ ៤ 
១. មោសមចត្សិក 

រោស្ ោនវចនតទៈថា ទុស្សតីតិ = រោរសា រឈាយ ះថា 
រោស្ៈ រលពាះអតទថា លបទូស្រ៉ាយ។  

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មោសៈ   

១.  ចណឍិ ក្លក្ខរណា   ោនការកាច ជាលក្ខណៈ (ដូច
អាសិ្រ ភសិ្លដលលតូវរគវ្ហយ) 

២.  វសិ្បផនររសា ោនការរសាប់រស្ល់ ជាកិ្ចច (ដូចថាប ាំ
ពិស្លជាបចូល) 

   វ្ហ អតថរនា និស្សយទហនររសា ឬដុតបាំោវ ញទីរៅ 
របស់្ខវួន ជាកិ្ចច (ដូចរភវើងរឆះវលព) 

៣.  ទុស្សនបចចុបផោឌ រនា    ោនការលបទូស្រ៉ាយ   ជាផល 
ដូចស្លតូវបានឱ្កាស្  

៤.  អាឃាតវតទុបទោឌ រនា ោនអាឃាតវតទុ  ជារហតុជិត។ 
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២. ឥសោមចត្សិក 
ឥស្ា ោនវចនតទៈថា ឥស្សតីតិ = ឥស្ា រឈាយ ះថា 

ឥស្ា រលពាះឫស្ា។  
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ឥសោ   
១.  បរស្មផតថនីាំ ឧស្សូយនលក្ខណា   ោនការលចលណន 

ស្មផតថិអបក្ដវទ ជាលក្ខណៈ 
២.  តរតទវ អនភិរតិរសា   ោនការមិនរលតក្អរក្បុងស្មផតថិ

អបក្ដវទ  ជាកិ្ចច 
៣.  វមុិខភាវបចចុបផោឌ នា  ោនការលបរមុខរចញ ជាផល  
៤.  បរស្មផតថបិទោឌ នា ោនស្មផតថិអបក្ដវទ ជារហតុជិត។ 
 

៣. មចារយិមចត្សិក 
មចឆរយិ ោនវចនតទៈថា មរចឆរស្ស ភារវ្ហ  = មចឆរយិាំ       

ភាវៈវនបុគគលអបក្ក្ាំណាញ់ រឈាយ ះថា មចឆរយិៈ។ 
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មចារយិៈ ៥ យា៉ង 
១.  អាវ្ហស្មចឆរយិាំ  រស្ចក្ឋីក្ាំណាញ់អាវ្ហស្។ 
២.  កុ្លមចឆរយិាំ  រស្ចក្ឋីក្ាំណាញ់លតកូ្ល។ 
៣.  ោភមចឆរយិាំ  រស្ចក្ឋីក្ាំណាញ់ោភ។ 
៤.  វណតមចឆរយិាំ   រស្ចក្ឋីក្ាំណាញ់វណតៈ។  
៥.  ធមយមចឆរយិាំ  រស្ចក្ឋីក្ាំណាញ់ធម៌។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មចារយិៈ   
១.  លោន នាំ  វ្ហ លភិតពាឝ នាំ អតថរនា ស្មផតថនីាំ និគូហណ-

លក្ខណាំ  ោនការបិទបា ាំងស្មផតថិរបស់្ខវួន លដលបាន
រហើយ  ឬលដលគួរបាន  ជាលក្ខណៈ 

២.  ត្តស្ាំរយវ បររហិ សាធារណភាវអក្ខមនរស្ាំ  ោនការ
មិនរពញចិតថ លដលស្មផតថិរបស់្ខវួនរៅជាសាធារណៈ 
ដល់ជនដវទ ជាកិ្ចច 

៣.  ស្ាំរកាចនបចចុបផោឌ នាំ  ោនការលក្ញូវមុខ ជាផល 
៤.  អតថរនា ស្មផតថបិទោឌ នាំ  ោនស្មផតថិរបស់្ខវួន ជា

រហតុជិត។ 
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៤. កុកកុចចមចត្សិក 
កុ្ក្កុចច ោនវចនតទៈថា កុ្ក្តស្ស ភារវ្ហ បវតថនិមិតថាំ =    

កុ្ក្កុចចាំ ភាវៈ គឺនិមិតថ ជាទីលបលពឹតថរៅវនក្មយលដលបណឍិ ត
ស្អប់ រឈាយ ះថា កុ្ក្កុចចៈ។  

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់កុកកុចចៈ   

១.  បកឆ នុត្តបនលក្ខណាំ  ោនការរដឋ លក្ហាយចិតថររឿយ  ៗ
ជា្ងរលកាយ ជាលក្ខណៈ 

២.  ក្ត្ត ក្ត្តនុរសាចនរស្ាំ  ោនការរសាក្រហររឿយៗ
ក្បុងបាបលដលរធឝើរហើយ និងបុណរលដលមិនោន់បាន
រធឝើ ជាកិ្ចច 

៣. វបិផដិសារបចចុបផោឌ នាំ  ោនការសាឋ យរលកាយ ជាផល 
៤.  ក្ត្តក្តបទោឌ នាំ  ោនបាបលដលរធឝើរហើយ និងបុណរ

លដលមិនោន់បានរធឝើ ជារហតុជិត។ 
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ឃ. ថទុីកៈ ២ 
១. ថនីមចត្សិក 

ថីន ោនវចនតទៈថា ថីនត្ត = ថីនាំ រស្ចក្ឋីរួញរា រឈាយ ះថា 
ថីនៈ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ថនីៈ 

១.  អនុស្ាហនលក្ខណាំ    ោនការមិនឧស្ាហ៍   ជា       
លក្ខណៈ 

២.  វរីយិវរិនាទនរស្ាំ ោនការក្ោច ត់ការពាយាម ជាកិ្ចច  
៣.  ស្ាំសី្ទនបចចុបផោឌ នាំ ោនការលិចចុះ ជាផល 
៤.  អរតិវជិមផកិាទីសុ្ អរយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ នាំ  

មិនោនរយានិរសាមនសិ្ការ ក្បុងអរតិ និងក្បុង
រស្ចក្ឋីរាលរក្ជារដើម ជារហតុជិត។  

 
២. មិទធមចត្សិក 

មិទន ោនវចនតទៈថា មិជឈនត្ត = មិទនាំ រស្ចក្ឋីថា រស្ចក្ថី
រោក្ងុយរឈាយ ះថា មិទនៈ។  



130 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មិទធៈ   
១.  អក្មយញ្ដត្ត លក្ខណាំ  ោនភាពមិនគួរដល់ការោរ ជា

លក្ខណៈ 
២.  ឱ្នហនរស្ាំ   ោនការបិទបា ាំងស្ហជាតធម៌  ជាកិ្ចច 
៣.  លីនត្តបចចុបផោឌ នាំ ោនការរាថយ កលកញ់ ជាផល  
៤.  អរតិវជិមមកិាទីសុ្  អរយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ នាំ ោន

អរយានិរសាមនសិ្ការ ក្បុងអរតិ និងរស្ចក្ឋីរោក្ងុយ
ជារហតុជិត។ 

 
ង. ឯកវចិិកិច្ឆា  ១ 
វចិិកិច្ឆា មចត្សិក 

វចិិកិ្កឆ  ោនវចនតទៈថា វគិត្ត ចិកិ្កឆ តិ = វចិិកិ្កឆ  
រឈាយ ះថា វចិិកិ្កឆ  រលពាះអតទថា ោនរស្ចក្ឋីពិតក្បុងចិតថ
រៅលបាស្រហើយ។  
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់វចិិកិច្ឆា  
១.  ស្ាំស្យនលក្ខណា ោនការស្ងសយ័ ជាលក្ខណៈ 
២.  ក្មផនរសា ោនការញាប់ញ័រ  ជាកិ្ចច 
៣.  អវនិិចឆយបចចុបផោឌ នា ោនការវនិិចឆ័យមិនោច់ ជាផល  
៤.  អរយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ នា ោនអរយានិរសា- 

មនសិ្ការ ជារហតុជិត។ 
 

មស្តភណមចត្សិក ២៥ 
រសាភណរចតសិ្ក្ បានដល់ រចតសិ្ក្ លដលលអ 

កាលលបក្បជាមួយនឹងចិតថ ក៏្រលមងរធឝើចិតថ ឱ្រជា កាោវ-
ចររសាភណចិតថខវះ ជារូបាវចរចិតថខវះ អរូបាវចរចិតថខវះ 
និងរោកុ្តថរចិតថខវះ។ 

រសាភណរចតសិ្ក្ោន ៤ ពួក្ ៖ 
ក្.  រសាភណសាធារណរចតសិ្ក្ ១៩ 
ខ.  វរិតិរចតសិ្ក្ ៣ 
គ.  អបផមញ្ចដ រចតសិ្ក្ ២ 
ឃ.  បញ្ចដ រចតសិ្ក្ ១ 
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ក. មស្តភណស្តធារណមចត្សិក ១៩ 
១. សោធ មចត្សិក 

ស្ោន  ោនវចនតទៈថា ស្ទធហតីតិ = ស្ោន , ពុោន ទីសុ្      
បសារោ  ធមយជាតិណា  រលមងរជឿ  រលពាះរហតុរនាះ  
ធមយជាតិរនាះ រឈាយ ះថា ស្ោន  បានដល់រស្ចក្ឋីលជះថាវ  ក្បុង
លពះពុទនជាោច ស់្ ជារដើម។  

 
មោកសននវិ្ហស  មានរបមាណ  ៤ 

១.  រូបបផោរណា     អបក្កាន់យក្រូបជាលបោណ 
២.  រឃាស្បផោរណា  អបក្កាន់យក្ស្ាំរឡងជាលបោណ 
៣.  លូខបផោរណា  អបក្កាន់យក្ភាពរហហយងជា

លបោណ 
៤.  ធមយបផោរណា  អបក្កាន់យក្ធម៌ជាលបោណ។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់សោធ  
១.  ស្ទធហនលក្ខណា   ោនការរជឿជាលក្ខណៈ 
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២.  ស្មផសាទនរសា  ោនការរធឝើឱ្រផូរផង់ជាកិ្ចច 
ដូចលក្វមណីរធឝើទឹក្ឱ្រថាវ  

៣.  អកាលុស្សយិបចចុបផោឌ នា ោនការមិនលអក់្ក្ក្រ ជា  
ផល 

៤.  ស្រទនយរវតទុបទោឌ នា ោនវតទុជាទីត្ត ាំងវនរស្ចក្ថីរជឿ
ជារហតុជិត។ 

 
២. សតិ្មចត្សិក 

ស្តិ ោនវចនតទៈថា ស្រណាំ  = ស្តិ អស្រោយ សា   រស្ចក្ថី 
រលឹក្ រឈាយ ះថា ស្តិ បានដល់ រស្ចក្ថីមិនវរងឝងរភវច។ 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់សតិ្  
១.  អបិោបនលក្ខណា ោនការរលឹក្បាន មិនររវ ើរវ្ហយ 

ជាលក្ខណៈ 
២.  អស្រោយ ស្រសា ោនការមិនវរងឝងរភវចជាកិ្ចច 
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៣.  វសិ្យាភិមុ្ភាវបចចុបផោឌ នា ោនការលបាថាប ចាំរពាះ 
អារមយណ៍ ជាផល 

៤.  ថិរស្ញ្ចដ បទោឌ នា កាយាទិស្តិបទោឌ នា វ្ហ ោនការ
ក ាំលបាក្ដ ឬថាោនស្តិបផោឌ ន ក្បុងកាយជារដើម ជា 
រហតុជិត។ 

 
៣. ហិរមិចត្សិក 

ហិរ ិ ោនវចនតទៈថា ហិរយិតិ កាយទុចចរតិ្តទីហិ             
ជិគុចឆតីតិ  = ហិរ ិធមយជាតិ លដលរឈាយ ះថា ហិរ ិរលពាះអតទថា 

យ្ ស្ គឺររងកៀស្ចាំរពាះទុចចរតិ ោនកាយទុចចរតិជារដើម។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ហិរ ិ  
១.  បាបរត្ត   ជិគុចឆនលក្ខណា   ោនការររងកៀស្ចាំរពាះ

បាប ជាលក្ខណៈ 
២.  បាបានាំ អក្រណរសា ោនការមិនរធឝើបាប ជាកិ្ចច 
៣.  បាបរត្ត   ស្រោក ចនបចចុបផោឌ នា   ោនការថយកក្ពី

បាប ជាផល 
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៤.  អតថគារវបទោឌ នា ោនការរគារពខវួន  ជារហតុជិត។ 
 

៤. ឱត្តបបមចត្សិក 
ឱ្តថបផ ោនវចនតទៈថា រតហិរយវ ឱ្តថបផតីតិ =ឱ្តថបផ ាំ 

ធមយជាតិណា រលមងលលក្ង វ្ ចចាំរពាះទុចចរតិោ ាំងរនាះឯង 
រលពាះរហតុរនាះ ធមយជាតិរនាះ រឈាយ ះថា ឱ្តថបផៈ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ឱត្តបបៈ   

១. ឧត្តថ ស្លក្ខណាំ  ោនការតក់្ស្វុត ជាលក្ខណៈ 
២.  បាបានាំ អក្រណរស្ាំ ោនការមិនរធឝើបាប ជាកិ្ចច 
៣. បាបរត្ត  ស្រោក ចនបចចុបផោឌ នាំ  ោនការថយកក្

បាប ជាផល 
៤.  បរគារវបទោឌ នាំ ោនការរគារពអបក្ដវទ ជារហតុជិត។ 

 
៥. អមោភមចត្សិក 

 អរោភ ោនវចនតទៈថា រោភបដិបរកាខ   = អរោរភា 
ធម៌លដលបដិបក្ខចាំរពាះរោភៈ  រឈាយ ះថា អរោភៈ។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់អមោភៈ 
១.  អលគគភាវលក្ខរណា ោនការមិនជាប់រៅក្បុងអារមយណ៍ 

ជាលក្ខណៈ  (ដូច ដាំណក់្ទឹក្ មិនជាប់ក្បុងលតបក្ោក ឈូក្) 
២.  អបរគិគហររសា  ោនការមិនហួងលហង ជាកិ្ចច (ដូច

អបក្លដលរួចផុតរហើយ) 
៣. អនលវីនភាវបចចុបផោឌ រនា ោនការមិនលបកាន់ោាំ  

ក្បុងអារមយណ៍ ជាផល (ដូចអបក្ធាវ ក់្រៅក្បុងររតថ       
រសាយ គរលគាគ) 

៤.  រយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ រនា      ោនរយានិរសា-        
មនសិ្ការ  ជារហតុជិត។ 

 
៦. អមោសមចត្សិក 

អរោស្ ោនវរិលគាះថា រោស្បដិបរកាខ   = អរោរសា 
ធម៌លដលបដិបក្ខចាំរពាះរោស្ៈ រឈាយ ះថា អរោស្ៈ។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់អមោសៈ   
១.  អចណឍិ ក្កលក្ខរណា  ោនការមិនកាច ជាលក្ខណៈ 

(ដូចមិតថអបក្អនុរលគាះ) 
២.  អាឃាតវនិយររសា ោនការក្ោច ត់អាឃាត ជាកិ្ចច  
៣.  រសាមភាវបចចុបផោឌ រនា ោនរស្ចក្ថីលតជាក់្ ជាផល 

(ដូចលពះចនធរពញវង់)  
៤.  រយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ រនា ោនរយានិរសាមន-

សិ្ការ  ជារហតុជិត។ 
 

៧. ត្រត្មជឈត្តតាមចត្សិក 
តលតមជឈតថត្ត ោនវរិលគាះថា រតសុ្ រតសុ្ ធរមយសុ្               

មជឈតថត្ត = តលតមជឈតថត្ត ភាពជាក្ណាថ លក្បុងធម៌រនាះៗ 
រឈាយ ះថា តលតមជឈតថត្ត។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ត្រត្មជឈត្តតា   

១. ចិតថរចតសិ្កានាំ ស្មវ្ហហិតលក្ខណា  ោនការនា ាំចិតថ 
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       និងរចតសិ្ក្រៅរោយរស្យើជានិចច ជាលក្ខណៈ   
២. ឩនាធិកុ្ត្តនិវ្ហរណរសា ោនការហាមនូវភាពរលើស្ 

និងខឝះ ជាកិ្ចច 
៣.  មជឈតថភាវបចចុបផោឌ នា ោនភាពជាក្ណាឋ ល ជាផល  
៤.  ស្មផយុតថបទោឌ នា ោនស្មផយុតថធម៌  ជារហតុជិត។ 

 
យុគលធម៌ ៦ គូ 
យុគលធម៌គូទី ១  

៨. កាយបសសទធ ិ៩. ចិត្តបសសទធ ិ
បស្សទនិ ោនវចនតទៈថា កាយស្ស  បស្សមមនាំ = កាយបស្សទនិ 

រស្ចក្ថីស្ងប់កាយ រឈាយ ះថា កាយបស្សទនិ។ ចិតថស្ស បស្សមមនាំ = 
ចិតថបស្សទនិ រស្ចក្ថីស្ងប់ចិតថ រឈាយ ះថា ចិតថបស្សទនិ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់បសសទធ ិ 

១.  កាយចិត្តថ នាំ ទរថវូបស្មលក្ខណា ោនការស្ងប់នាម
ខនន ៣ និងចិតថ ជាលក្ខណៈ 
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២.  កាយចិតថទរថនិមយទធនរសា    ោនការក្ោច ត់ភាពរដឋ
លក្ហាយរបស់្កាយ និងចិតថ ជាកិ្ចច 

៣.  កាយចិត្តថ នាំ អបរបិពនធន សី្តិភាវបចចុបផោឌ នា   ោន
ភាពស្ងប់ លតជាក់្ មិនរដថ ផាវននាមខនន ៣ និងចិតថ   
ជាផល 

៤.  កាយចិតថបទោឌ នា ោននាមខនន ៤ ជារហតុជិត។ 
 

យុគលធម៌គូទី ២  
១០. កាយលហុតា  ១១. ចិត្តលហុតា 

លហុត្ត ោនវចនតទៈថា កាយស្ស លហុភារវ្ហ = កាយ
លហុត្ត  រស្ចក្ថីលសាលវនកាយ  រឈាយ ះថា  កាយ-      
លហុត្ត។ ចិតថស្ស លហុភារវ្ហ = ចិតថលហុត្ត រស្ចក្ថី
លសាលវនចិតថ រឈាយ ះថា ចិតថលហុត្ត។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់លហុតា   
១.  កាយចិតថគរុភាវវូបស្មលក្ខណា  ោនការស្ងប់ភាព

ធងន់របស់្កាយ និងចិតថ ជាលក្ខណៈ 
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២.  កាយចិតថគរុភាវនិមយទធនរសា ោនការក្ោច ត់ភាពធងន់ 
របស់្កាយ និងចិតថ ជាកិ្ចច  

៣.  កាយចិត្តថ នាំ អទននត្តបចចុបផោឌ នា ោនការមិនយឺតយូរ
របស់្កាយ និងចិតថ ជាផល   

៤. កាយចិតថបទោឌ នា ោននាមខនន ៤ ជារហតុជិត។ 

 

យុគលធម៌គូទី ៣ 
១២. កាយមុទុតា ១៣. ចិត្តមុទុតា 

មុទុត្ត ោនវចនតទៈថា កាយស្ស មុទុភារវ្ហ = កាយ-
មុទុត្ត ភាពទន់វនកាយ រឈាយ ះថា កាយមុទុត្ត។ ចិតថស្ស 
មុទុភារវ្ហ = ចិតថមុទុត្ត ភាពទន់វនចិតថ រឈាយ ះថា              
ចិតថមុទុត្ត។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មុទុតា   

១.  កាយចិតថថទនភាវវូបស្មលក្ខណា  ោនការស្ងប់ភាព
រងឹរបស់្នាមខនន ៣ និងចិតថ ជាលក្ខណៈ  
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២.  កាយចិតថថទនភាវនិមយទធនរសា   ោនការក្ោច ត់ភាពរងឹ 
របស់្កាយ និងចិតថ ជាកិ្ចច  

៣.  អបផដិឃាតបចចុបផោឌ នា ោនភាពមិនជាំោស់្ ជាផល  
៤. កាយចិតថបទោឌ នា ោននាមខនន ៤  ជារហតុជិត។ 

 

យុគលធម៌គូទី ៤ 
១៤. កាយកមមញ្ា តា  ១៥. ចិត្តកមមញ្ា តា 

ក្មយញ្ដត្ត ោនវចនតទៈថា កាយស្ស ក្មយញ្ដភារវ្ហ = កាយ
ក្មយញ្ដត្ត រស្ចក្ឋីគួរដល់ការោរវនកាយ រឈាយ ះថា កាយ
ក្មយញ្ដត្ត។ ចិតថស្ស ក្មយញ្ដភារវ្ហ = ចិតថក្មយញ្ដត្ត ភាពគួរ
ដល់ការោរវនចិតថ រឈាយ ះថា ចិតថក្មយញ្ចដ ត្ត។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់កមមញ្ា តា  

១.  កាយចិត្តថ នាំ អក្មយញ្ដភាវវូបស្មលក្ខណា  ោនការ
រ ាំោប់កាយ និងចិតថលដលមិនគួរដល់ការោរ ជាលក្ខណៈ  
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២.  កាយចិត្តថ ក្មយញ្ដភាវនិមយទធនរសា ោនការក្ោច ត់ភាព
មិនគួរដល់ការោររបស់្កាយ និងចិតថ ជាកិ្ចច  

៣.  កាយចិត្តថ នាំ អារមយណក្រណស្មផតថបិចចុបផោឌ នា ោន 
ការដល់លពមក្បុងការរធឝើអារមយណ៍ឱ្រកាយ និងចិតថ     
ជាផល   

៤. កាយចិតថបទោឌ នា ោននាមខនន ៤  ជារហតុជិត។ 
 

យុគលធម៌គូទី ៥ 
១៦. កាយបាគុញ្ា តា ១៧. ចិត្តបាគុញ្ា តា 

បាគុញ្ដត្ត ោនវចនតទៈថា កាយស្ស បាគុញ្ដភារវ្ហ = 
កាយបាគុញ្ដត្ត ការសាធ ត់ជាំនាញវនកាយ រឈាយ ះថា កាយ
បាគុញ្ដត្ត។ ចិតថស្ស បាគុញ្ដភារវ្ហ = ចិតថបាគុញ្ដត្ត ការ
សាធ ត់ជាំនាញវនចិតថ រឈាយ ះថា ចិតថបាគុញ្ដត្ត។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់បាគុញ្ា តា   
១.  កាយចិត្តថ នាំ  រគលញ្ដភាវវូបស្មលក្ខណា  ោនការ

ស្ងប់ភាពឈឺរបស់្កាយ និងចិតថ ជាលក្ខណៈ 
២.  កាយចិតថរគលញ្ដនិមយទធនរសា ោនការក្ោច ត់អាពាធ 

របស់្កាយ និងចិតថ ជាកិ្ចច  
៣.  និរាទីនវបចចុបផោឌ នា ោនការលបាស្កក្រោស្ជាផល   
៤.  កាយចិតថបទោឌ នា ោន នាមខនន ៤  ជារហតុជិត។ 

 

យុគលធម៌គូទី ៦ 
១៨. កាយុជុកតា  ១៩. ចិត្តុជុកតា 

ជុក្ត្ត ោនវចនតទៈថា កាយស្ស ឧជុក្ភារវ្ហ =              
កាយុជុក្ត្ត រស្ចក្ឋីលតង់របស់្កាយ រឈាយ ះថា                   
កាយុជុក្ត្ត។ ចិតថស្ស ឧជុក្ភារវ្ហ = ចិតថុជុក្ត្ត ភាពលតង់
របស់្ចិតថ រឈាយ ះថា ចិតថុជុក្ត្ត។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ឧជុកតា  
១.  កាយចិត្តថ នាំ  អជជវលក្ខណា   ោនភាពលតង់វនកាយ  

និងចិតថ ជាលក្ខណៈ 
២.  កាយចិតថកុ្ដិលភាវនិមយទធនរសា ោនការក្ោច ត់រស្ចក្ឋី 

មិនលតង់របស់្កាយ និងចិតថ ជាកិ្ចច 
៣.  អជិមាត្តបចចុបផោឌ នា ោនភាពលតង់របស់្កាយ និង

ចិតថ ជាផល   
៤.  កាយចិតថបទោឌ នា ោននាមខនន ៤  ជារហតុជិត។ 

 
ខ. វរិតិ្មចត្សិក ៣ 

១. សមាម វ្ហច្ឆមចត្សិក 
ស្ោយ វ្ហក ោនវចនតទៈថា ស្ោយ  វទនថិ ឯត្តយាតិ  = 

ស្ោយ វ្ហក វចីទុចចរតិវរិតិ វរិតិ រឈាយ ះថា ស្ោយ វ្ហក រលពាះ
អតទថា ជារលគឿងនិយាយរោយលបវពវនបុគគល បានដល់
ការរវៀរកក្វចីទុចចរតិ ៤។ 
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សមមវ្ហច្ឆ ៤ 
១.  រចតនារវៀរកក្ការនិយាយកុ្ហក្ ឆរបាក្។ 
២.  រចតនារវៀរកក្ការនិយាយញុះញង់ បាំលបក្បាំបាក់្។ 
៣.  រចតនារវៀរកក្ការនិយាយពាក្រអាលក្ក់្ រជរលបរទច។ 
៤.  រចតនារវៀរកក្ការនិយាយររាយរាយ ឥតលបរយាជន៍។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់សមាម វ្ហច្ឆ  
១.  វចីទុចចរតិវតទូនាំ អវតិីក្កមលក្ខណា  ោនការមិនក្នវង

វតទុជាទីត្ត ាំងវនវចីទុចចរតិ ជាលក្ខណៈ  
២.  វចីទុចចរតិវតទុរត្ត   ស្រោក ចនរសា    ោនការថយកក្

វតទុ លដលជាទីត្ត ាំងវនវចីទុចចរតិ ជាកិ្ចច  
៣.  តស្ស  អលកិ្យបចចុបផោឌ នា ោនការមិនរធឝើវចីទុចចរតិ

រនាះ ជាផល   
៤. ស្ោន ហិររាតថបផអបផចិឆត្តទិគុណបទោឌ នា ោនគុណ គឺ 

ស្ោន  ហិរ ិ ឱ្តថបផៈ និងរស្ចក្ឋីលបាថាប តិចជារដើម ជា
រហតុជិត។ 
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២. សមាម កមមនតមចត្សិក 
ស្ោយ ក្មយនថ ោនវចនតទៈថា ស្ោយ  បវរត្តថ  ក្មយរនាថ  = 

ស្ោយ ក្មយរនាថ  កាយទុចចរតិវរិតិ ការោរលដលលបលពឹតថរៅ
រោយលបវព រឈាយ ះថា ស្ោយ ក្មយនថៈ  បានដល់រចតនាជា
រលគឿងរវៀរកក្កាយទុចចរតិ។ 

 
សមាម កមមនតៈ ៣ 

១. រចតនារវៀរកក្ការស្ោវ ប់ស្តឝ។ 
២. រចតនារវៀរកក្ការលួចលទពររគ។ 
៣. រចតនារវៀរកក្ការលបលពឹតថខុស្ក្បុងកាម។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់សមាម កមមនតៈ   

១.   កាយទុចចរតិវតទូនាំ អវតិីក្កមលក្ខរណា  ោនការមិនក្នវង
វតទុ លដលជាទីត្ត ាំងវនកាយទុចចរតិ ជាលក្ខណៈ  

២.  កាយទុចចរតិវតទុរត្ត ស្រោក ចនររសា  ោនការថយកក្ 
វតទុ លដលជាទីត្ត ាំងវនកាយទុចចរតិ ជាកិ្ចច  
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៣. តស្ស អលកិ្យបចចុបផោឌ រនា    ោនការមិនរធឝើកាយ
ទុចចរតិរនាះ  ជាផល   

៤.  ស្ោន ហិររាតថបផអបផចិឆត្តទិគុណបទោឌ រនា  ោនគុណ   
គឺស្ោន  ហិរ ិឱ្តថបផៈ និងរស្ចក្ឋីលបាថាប តិចជារដើម ជា
រហតុជិត។ 

 
៣. សមាម អាជវីមចត្សិក 

ស្ោយ អាជីវៈ ោនវចនតទៈថា ស្ោយ  អាជីវនថិ ឯរតនាតិ = 
ស្ោយ អាជីរវ្ហ មិកឆ ជីវវរិតិ វរិតិ រឈាយ ះថា ស្ោយ អាជីវៈ 
រលពាះអតទថា ជារលគឿងចិញ្ចឹ មជីវតិរោយលបវពវនស្តឝ
ោ ាំងឡាយ បានដល់ រចតនារវៀរកក្មិកឆ ជីវៈ។ 

 
សមាម អាជវីៈមាន ៧ យា៉ងគ ឺ

រវៀរកក្កាយទុចចរតិ ៣ វចីទុចចរតិ ៤ លដលោនអាជីវៈ  
ជារហតុ, ឬោនរលចើនយ៉ាង រោយអាំណាចវនការរវៀរកក្ 
ការកុ្ហក្ របាក្បរញ្ចឆ តជារដើម។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់សមាម អាជវីៈ   
១.  តិវធិកាយទុចចរតិចតុពឝិធវចីទុចចរតិវតទូនាំ     អវតិីក្កម-  

លក្ខរណា  ោនការមិនក្នវងវតទុ  លដលជាទីត្ត ាំងវន
កាយទុចចរតិ ៣ វចីទុចចរតិ ៤ ជាលក្ខណៈ  

២.  រតស្ាំ   វតទុរត្ត   ស្រោក ចនររសា  ោនការថយកក្វតទុ
លដលជាទីត្ត ាំងវនកាយទុចចរតិ ៣ វចីទុចចរតិ ៤ ជាកិ្ចច 

៣.  រតស្ាំ ទុចចរតិ្តនាំ អលកិ្យបចចុបផោឌ រនា ោនការមិនរធឝើ 
ទុចចរតិរនាះ ជាផល   

៤.  ស្ោន ហិររាតថបាទិគុណបទោឌ រនា ោនគុណ គឺស្ោន  
ហិរ ិឱ្តថបផៈជារដើម ជារហតុជិត។ 

 
គ. អបបមញ្ញា មចត្សិក ២ 

អបផមញ្ចដ  ោនវចនតទៈថា អបផោរណសុ្ ស្រតថសុ្      
ភវតីតិ = អបផមញ្ចដ  ធមយជាតិ រឈាយ ះថា អបផមញ្ចដ      
រលពាះអតទថា លបលពឹតថរៅក្បុងស្តឝមិនោនលបោណ។ 
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១. ករណុាមចត្សិក 
ក្រុណា ោនវរិលគាះថា  បរទុរក្ខ  ស្តិ  សាធូនាំ  ហទយ-  

រខទាំ ក្ររាតីតិ = ក្រុណា ធមយជាតិណា កាលស្តឝដវទោន 
ទុក្ខ រលមងរធឝើរស្ចក្ឋីលាំបាក្ចិតថ (ការខឝល់ ឝ្ យ) ឱ្រសាធុ
ជនោ ាំងឡាយ រលពាះរហតុរនាះ ធមយជាតិរនាះ រឈាយ ះថា      
ក្រុណា។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ករណុា   

១. បរទុកាខ បនយកាមត្តលក្ខណា ោនរស្ចក្ឋីលតូវការ
បាំបាត់ទុក្ខអបក្ដវទ ជាលក្ខណៈ  

២. បរទុកាខ ស្ហនរសា  ោនការអត់ធន់មិនបាននូវរស្ចក្ថី
ទុក្ខ អបក្ដវទ ជាកិ្ចច  

៣.  អវហឹិសា បចចុបផោឌ នា   ោនការមិនរបៀតរបៀន ជាផល 
៤. ទុក្ខភិភូត្តនាំ អានាថភាវទស្សនបទោឌ នា  ោនការ

រឃើញស្តឝលដលទុក្ខលគបស្ងកត់រហើយ មិនោនទីពឹង      
ជារហតុជិត។  
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២. មុទតិាមចត្សិក 
មុទិត្ត ោនវរិលគាះថា រោទនថិ ឯត្តយាតិ = មុទិត្ត 

បុគគលរលមងរលតក្អរ រោយធមយជាតិរនះ  រលពាះរហតុ
រនាះ ធមយជាតិរនាះ រឈាយ ះថា មុទិត្ត។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មុទតិា  

១.  បរស្មផតថអិនុរោទនលក្ខណា     ោនការស្ររស្ើរ 
ស្មផតថិអបក្ដវទ ជាលក្ខណៈ  

២.  អនិស្ាយនរសា  ោនការមិនលចលណន ជាកិ្ចច 
៣.  អរតិវឃិាតបចចុបផោឌ នា ោនការក្ោច ត់អរតិ (ការមិន

រលតក្អរ) ជាផល   
៤. បរស្មផតថទិស្សនបទោឌ នា  ោនការរឃើញស្មផតថិ

របស់្ស្តឝដវទ ជារហតុជិត។ 
 

ឃ. បញ្ាិ ន្ទនទយិមចត្សិក  
បញ្ចដ  ោនវរិលគាះថា បជានាតីតិ  = បញ្ចដ  រឈាយ ះថា 

បញ្ចដ  រលពាះអតទថា ដឹងទូរៅ គឺ ដឹងអរយិស្ចចៈជារដើម, 
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បញ្ចដ ន៎ុះឯង ជាឥន្រនធិយ រលពាះរហតុរនាះ រទើបរឈាយ ះថា  
បញ្ដិ ន្រនធិយ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់បញ្ញា   

១.  ធមយស្ភាវបដិរវធលក្ខណា  ោនការកក់្ធវុះស្ភាវៈ
វនធម៌ ជាលក្ខណៈ  

២.  ធោយ នាំ ស្ភាវបដិកឆ ទក្រោហននការវទិនាំស្នរសា  ោន 
ការក្ោច ត់ងងឹត គឺរោហៈ លដលបិទបា ាំងស្ភាវធម៌ 
ជាកិ្ចច 

៣.  អស្រោយ ហបចចុបផោឌ នា ោនការមិនវរងឝងរភវច ជាផល 
៤.  ស្ោធិ តស្ា បទោឌ នា  ោនស្ោធិ ជារហតុជិត។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់បញ្ញា  (ន័យមួយមទៀត្) 

១. យថាភូតបដិរវធលក្ខណា ោនការកក់្ធវុះធម៌ត្តម
រស្ចក្ឋីពិត ជាលក្ខណៈ 
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២.  វសិ្រយាភាស្នរសា ោនការរធឝើអារមយណ៍ឱ្រភវឺ ជាកិ្ចច  
៣.  អស្រោយ ហបចចុបផោឌ នា ោនការមិនវរងឝងរភវច ជាផល  
៤.  រយានិរសាមនសិ្ការបទោឌ នា  ោនរយានិរសាមនសិ្ការ 

ជារហតុជិត។ 
 

(ចប់អតទ និងលក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់្រចតសិ្ក្) 
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អត្ថ នងិលកាណាទចិតុ្កកៈ 

របស់របូ ២៨  
 
 

រូប ោនវចនតទៈថា រុបផតីតិ = រូបាំ រឈាយ ះថារូប រលពាះ 
អតទថា លបក្ធាវ យ គឺរលមងលបក្ធាវ យ រោយបចច័យលដល
ជាស្លតូវោនលតជាក់្ និងរដឋ ជារដើម។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់របូ  

១.  រុបផនលក្ខណាំ    រូបោនការលបក្ធាវ យ ជាលក្ខណៈ 
២.  វកិិ្រណរស្ាំ   ោនការ ច្ ត់ ច្ យ ជាកិ្ចច 
៣.  អពាក្តបចចុបផោឌ នាំ ោនភាពជាអពាក្ត ជាផល 
៤.  វញិ្ចដ ណបទោឌ នាំ  ោនវញិ្ចដ ណ ជាបទោឌ ន។ 
 

១. បឋវធីាតុ្ 
បឋវ ី ោនវចនតទៈថា បតទនីរតទន = បឋវ ី រឈាយ ះថា បឋវ ី 

រលពាះអតទថា រងឹ។ 
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ន័យមួយរទៀត ស្ហជាតរូបានិ បឋនថិ បតិដឌហនថិ            
ឯត្តទ តិ = បឋវ ី ស្ហជាតរូបោ ាំងឡាយ រលមងអាលស័្យ 
ត្ត ាំងរៅ ក្បុងធាតុរនះ រលពាះរហតុរនាះ ធាតុរនះ រទើប
រឈាយ ះថា បឋវ។ី  

លដលរឈាយ ះថា ធាតុ រលពាះអតទថា លទលទង់នូវលក្ខណៈ 
របស់្ខវួនជារដើម រលពាះអតទថា មិនលមនស្តឝ មិនលមនជីវៈ។ 
ធាតុ គឺ បឋវ ីរឈាយ ះថា បឋវធីាតុ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់បឋវធីាតុ្ 

១.  ក្ក្ខឡតថលក្ខណា  ោនភាពរងឹ ជាលក្ខណៈ 
២.  បតិោឌ នរសា  ោនការត្ត ាំងោាំ ជាកិ្ចច 
៣.  ស្មផដិចឆនបបចចុបផោឌ នា ោនភាពជាទីទទួលរង ជាផល 
៤.   អវរស្ស្ធាតុតថយបទោឌ នា  ោនធាតុ ៣ លដលរៅ

ស្ល់ ជារហតុជិត។ 
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២. អាមបាធាតុ្ 
អារបា ោនវចនតទៈថា អារបតិ ស្ហជាតរូបានិ បតទរតិ     

អបាយតិ វ្ហ លពរូហតិ វរឌណតីតិ = អារបា លដលរឈាយ ះថា 
អារបា រោយអតទថាលជួតលជាប គឺរផស ើមរៅកាន់រូប លដល
រក្ើតរួមគាប ។ មាង៉រទៀតរឈាយ ះថា អារបា រោយអតទថា រធឝើ
ឱ្រស្ហជាតរូបជិតស្បិទន  ក្ពូន  ឬចរលមើន  ដុះោល         
ធាត់ធាំ។ 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់អាមបា  
១.  បគឃរណលក្ខណា ោនការហូរ រស្ើម ជាលក្ខណៈ  

អាពនននលក្ខណា វ្ហ ឬោនការជាប់ស្អិត  ជាលក្ខណៈ 
២.  ឧបពរូហនរសា ោនការចូលរៅក្ពូន ជាកិ្ចច 
៣.  ស្ងគហបចចុបផោឌ នា ោនការរត្តងរួមផឋុ ាំទុក្ ជាផល 
៤.   អវរស្ស្ធាតុតថយបទោឌ នា ោនធាតុ ៣ លដលរៅ

ស្ល់ ជារហតុជិត។ 
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៣. មត្មជាធាតុ្ 
  រតរជា ោនវចនតទៈថា រតរជតិ បរបិារជតីតិ = រតរជា 
ធាតុលដលរឈាយ ះថា រតរជា រលពាះអតទថា រធឝើឱ្ររដឋ  ឱ្រឆអិន 
គឺរធឝើភូតរូប ៣ លដលរៅស្ល់ឱ្ររដឋ  ឬលតជាក់្រោយភាវៈ
របស់្ខវួន។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មត្មជា  

១.  ឧណា តថលក្ខណា   ោនភាពរដឋ   ជាលក្ខណៈ 
២.  បរបិាចនរសា   ោនការដុតររាល  ជាកិ្ចច 
៣.  មទធវ្ហនុបផោនបចចុបផោឌ នា ោនការបលនទមភាពទន់ 

ជាផល 
៤.  អវរស្ស្ធាតុតថយបទោឌ នា  ោនធាតុ ៣ លដលរៅ

ស្ល់ ជារហតុជិត។ 
 

៤. វ្ហមយាធាតុ្ 
វ្ហរយា ោនវចនតទៈថា វ្ហយតិ ស្ហជាតធរមយ              

អបតោរន ក្ត្តឝ  វហតីតិ = វ្ហរយា ធាតុណា រលមងបក់្ោត់ 



157 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

រលមងនា ាំរៅនូវរូបលដលរក្ើតលពមជាមួយខវួន រធឝើមិនឱ្រ
ក្រលមើក្ញ័រ រលពាះរហតុរនាះ ធាតុរនាះ រទើបរឈាយ ះថា 
វ្ហរយា បានដល់ខរល់លដលរធឝើឱ្រតឹង។ 

វ្ហយតិ រទសុ្នថរុបផតថរហតុភារវន ភូតស្ោខ តាំ បារបតីតិ  = 
វ្ហរយា ធាតុណាលតងបក់្ លតងញុា ាំងលបជុាំមហាភូតរូបលដល
រក្ើតលពមនឹងខវួនឱ្រដល់ទីដវទ រោយរស្ចក្ថីជាឧបផតថិ
រហតុ រលពាះរហតុរនាះ ធាតុរនាះ រទើបរឈាយ ះថា វ្ហរយា 
បានដល់ ធាតុខរល់លដលរធឝើឱ្រឃាវ តឆង យរៅទីរផសងៗ។  

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់វ្ហមយា 

១.  វតិទមមនលក្ខរណា ោនការតឹង ជាលក្ខណៈ 
២.  ស្មុទីរណររសា ោនការញ័រ ជាកិ្ចច 
៣.  អភិនីហារបចចុបផោឌ រនា ោនការនា ាំរចញ ជាផល 
៤.   អវរស្ស្ធាតុតថយបទោឌ រនា ោនធាតុ ៣ លដលរៅ

ស្ល់ ជារហតុជិត។ 
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បស្តទរបូ ៥ 
   បសាទ ោនវចនតទៈថា បសី្ទនថីតិ = បសាោ រឈាយ ះ 

ថា បសាទ រលពាះអតទថា ផូរផង់ លស្ស់្ថាវ  (រលពាះរហតុ
លដលមហាភូតរូប ៤ ោនការផូរផង់ជាលក្ខណៈ)។ 

 
១. ចកាុបស្តទរបូ 

  ចក្ខុ  ោនវចនតទៈថា ចក្ខុវញិ្ចដ ណដឌតិាំ  ហុត្តឝ   ស្មវសិ្មាំ  
ចក្ខតិ អាចិក្ខនថាំ វយិ រហាតីតិ = ចក្ខុ  រូបណាជាទីត្តាំងវនចក្ខុ
វញិ្ចដ ណ លបាប់ គឺរលមងដូចជាលបាប់ថា ពណ៌លអ និងមិនលអ 
រលពាះរហតុរនាះ  រូបលដលដូចជាលបាប់រនាះ រទើបរឈាយ ះថា 
ចក្ខុ  បានដល់ ចក្ខុបសាទ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ចកាុបស្តទរបូ 

១.  រូបាភិឃាត្តរហភូតបផសាទលក្ខណាំ  ោនភាពថាវ វន 
ភូតរូបគួរប៉ះខធប់ជាមួយពណ៌ ជាលក្ខណៈ 

២.  រូរបសុ្ អវញិ្ឆនរស្ាំ ោនការលស្ឝងរក្រូបារមយណ៍ ជាកិ្ចច 
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៣.  ចក្ខុវញិ្ចដ ណស្ស  អាធារភាវបចចុបផោឌ នាំ  ោនភាពជាទី
ទទួលរងនូវចក្ខុ វញិ្ចដ ណ ជាផល  

៤.  ទដឌុកាមត្តនិោនក្មយជជភូតបទោឌ នាំ ោនភូតរូបលដល
រក្ើតអាំពីក្មយ រោយភាពជាអបក្លបាថាប រដើមផនឹីងរឃើញ  
ជារហតុ ជាបទោឌ ន។ 

 
២. មស្តត្បស្តទរបូ 

រសាត ោនវចនតទៈថា រសាតវញិ្ចដ ណដឌតិាំ ហុត្តឝ  ស្ទធាំ    
សុ្ណាតីតិ = រសាតាំ រូបណា ជាទីត្ត ាំងរបស់្រសាតវញិ្ចដ ណ 
រលមងសាឋ ប់ស្ាំរឡង រលពាះរហតុរនាះ រូបរនាះ រទើបរឈាយ ះ
ថា រសាតៈ បានដល់ រសាតបសាទរូប។ 

ន័យមួយរទៀត ស្ទធាំ សុ្ណនថិ ឯរតនាតិ វ្ហ ស្រទធ សុ្យរនថិ 
ឯរតនាតិ = រសាតាំ ចិតថ និងរចតសិ្ក្ រលមងបានឮស្ាំរឡង 
រោយរូបរនះ រលពាះរហតុរនាះ រូបលដលជារហតុឱ្រចិតថ និង
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រចតសិ្ក្ បានឮរនះ រទើបរឈាយ ះថា រសាតៈ ឬស្តឝ
ោ ាំងឡាយ រលមងបានឮស្ាំរឡង រោយអាលស័្យរូបរនះ 
រោយរហតុរនាះ រូបរនះ រទើបរឈាយ ះថា រសាតៈ។ 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់មស្តត្បស្តទរបូ  

១.  ស្ោធ ភិឃាត្តរហភូតបផសាទលក្ខណាំ    ោនភាពថាវ វន 

ភូតរូបគួរដល់ការប៉ះខធប់ជាមួយស្ាំរឡង ជាលក្ខណៈ 

២.  ស្រទធសុ្ អាវញិ្ឆនរស្ាំ ោនការលស្ឝងរក្ស្ាំរឡង ជាកិ្ចច  

៣.  រសាតវញិ្ចដ ណស្ស   អាធារភាវបចចុបផោឌ នាំ ោនភាព

ជាទីទទួលរងនូវរសាតវញិ្ចដ ណ ជាផល  

៤.  រសាតុកាមត្តនិោនក្មយជជភូតបទោឌ នាំ ោនភូតរូប
លដលរក្ើតអាំពីក្មយ រោយភាពជាអបក្លបាថាប រដើមផនឹីង
សាឋ ប់ ជាបទោឌ ន។  
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៣. ឃានបស្តទរបូ 

ឃាន ោនវចនតទៈថា ឃាយតីតិ = ឃានាំ រឈាយ ះថា     
ឃានៈ រលពាះអតទថា លសូ្បក្វិន បានដល់ ឃានបសាទរូប 
រនះស្លមឋងរោយបរយិាយ។ 

ន័យមួយរទៀត ស្លមឋងរោយនិបផរយិាយ (រោយលតង់) 
ឃាន ោនវចនតទៈថា ឃាយនថិ ឯរតនាតិ ឃានាំ វ្ហ               
ឃាយីយនថិ ឯរតនាតិ = ឃានាំ ចិតថ និងរចតសិ្ក្ រលមង
លសូ្បក្វិនរោយរូបរនះ រលពាះរហតុរនាះ  រូបរនាះ រទើបជា
រហតុលសូ្បក្វិនរបស់្ចិតថ និងរចតសិ្ក្រនះ រទើបរឈាយ ះ ថា 
ឃានៈ បានដល់ ឃានបសាទរូប។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈឃានស្តទរបូ 

១.  គនាន ភិឃាត្តរហភូតបផសាទលក្ខណាំ   ោនភាពថាវ វន
ភូតរូបគួរដល់ការប៉ះខធប់ជាមួយក្វិន ជាលក្ខណៈ  

២.  គរននសុ្ អាវញិ្ឆនរស្ាំ ោនការលស្ឝងរក្គនាន រមយណ៍ ជា
កិ្ចច 



162 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

៣.  ឃានវញិ្ចដ ណស្ស  អាធារភាវបចចុបផោឌ នាំ ោនភាពជា
ទីទទួលរងនូវឃានវញិ្ចដ ណ ជាផល 

៤.  ឃាយិតុកាមត្តនិោនក្មយជជភូតបទោឌ នាំ ោនភូតរូប
លដលរក្ើតអាំពីក្មយ រោយភាពជាអបក្លបាថាប រដើមផនឹីង
ហិត ជាបទោឌ ន។ 

 
៤. ជវិ្ហា បស្តទរបូ 

ជិវ្ហា  ោនវចនតទៈថា ជីវតិាំ អវ្ហា យតីតិ = ជិវ្ហា  រឈាយ ះថា       
ជិវ្ហា  រលពាះអតទថា នា ាំមក្នូវជីវតិ (គឺរូបរៅរក្រស្) បាន
ដល់ ជិវ្ហា បសាទរូប។  

មាង៉រទៀតោន វចនតទៈថា ជីវតិាំ អវ្ហា យនថិ ឯរតនាតិ =    
ជិវ្ហា  ចិតថ និងរចតសិ្ក្ រលមងនា ាំមក្នូវជីវតិរោយរូបរនះ 
រលពាះរហតុរនាះ រូបរនះ រទើបរឈាយ ះថា ជិវ្ហា  បានដល់       
ជិវ្ហា បសាទរូប។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ជវិ្ហា បស្តទរបូ 
១.  រសាភិឃាត្តរហភូតបផសាទលក្ខណាំ  ោនភាពថាវ វន 

ភូតរូបគួរដល់ការប៉ះខធប់ជាមួយរស្ ជាលក្ខណៈ 
២.  ររស្សុ្ អាវញិ្ឆនរស្ាំ ោនការលស្ឝងរក្រស្ ជាកិ្ចច 
៣.  ជិវ្ហា វញិ្ចដ ណស្ស   អាធារភាវបចចុបផោឌ នាំ   ោនភាពជា

ទីទទួលរងនូវជិវ្ហា វញិ្ចដ ណ ជាផល 
៤.  សាយិតុកាមត្តនិោនក្មយជជភូតបទោឌ នាំ ោនភូតរូប

លដលរក្ើតអាំពីក្មយ រោយភាពជាអបក្លបាថាប រដើមផលិីទន 
ភវក់្រស្ ជាបទោឌ ន។ 

 
៥. កាយបស្តទរបូ 

កាយ ោនវចនតទៈថា កុ្ចឆតិ្តនាំ រក្សាទីនាំ បាបធោយ នញ្ច  
អារយាតិ = ការយា ធម៌ណាជាទីលបជុាំវនរកាោឌ ស្ៈ ោន
ស្ក់្ជារដើម និងជាទីលបជុាំវនបាបធម៌ លដលបណឍិ តស្អប់
រខភើម រលពាះរហតុរនាះ ធម៌រនាះរឈាយ ះថា កាយ បានដល់
រូបកាយ និងនាមកាយ។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់កាយបស្តទរបូ 

១.  រោដឌពាឝ ភិឃាត្តរហភូតបផសាទលក្ខណាំ   ោនភាពថាវ

វនភូតរូប គួរដល់ការប៉ះខធប់នឹងរោដឌពាឝ រមយណ៍         

ជាលក្ខណៈ 

២. រោដឌរពឝសុ្  អាវញិ្ឆ នរស្ាំ ោនការលស្ឝងរក្រោដឌពាឝ -   

រមយណ៍ ជាកិ្ចច  

៣.  កាយវញិ្ចដ ណស្ស អាធារភាវបចចុបផោឌ នាំ ោនភាព   

ជាទីទទួលរងនូវកាយវញិ្ចដ ណ ជាផល 

៤.  ផុស្សតុិកាមត្តនិោនក្មយជជភូតបទោឌ នាំ  ោនភូតរូប 

លដលរក្ើតអាំពីក្មយ រោយភាពជាអបក្លបាថាប  រដើមផនឹីង 

ពាល់លតូវ ជាបទោឌ ន។ 
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វសិយរបូ ៤ 
១. របូារមមណ៍ 

រូប ោនវចនតទៈថា រូបយតិ ហទយងគតភាវ ាំ បការស្តីតិ = 
រូបាំ រឈាយ ះថា រូប រលពាះអតទថា ស្លមឋង គឺលបកាស្ភាពជា 
អារមយណ៍រៅកាន់ហទយៈ គឺរូបលដលរធឝើឱ្រដឹងរស្ចក្ឋី  
រផសងៗ។ 

មាង៉រទៀត រូបយតិ ទពឝាំ បការស្តីតិ = រូបាំ រូបណា 
រលមងស្លមឋងវតទុ  គឺលបកាស្វតទុ លដលគួរលបលពឹតថ រលពាះរហតុ 
រនាះ រូបរនាះ រទើបរឈាយ ះថា រូប បានដល់ រូបារមយណ៍។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់របូ  

១.  ចក្ខុបដិហននលក្ខណាំ  ោនការប៉ះខធប់នឹងចក្ខុបសាទ     
ជាលក្ខណៈ 

២.  ចក្ខុវញិ្ចដ ណស្ស វសិ្យភាវរស្ាំ ោនភាពជាអារមយណ៍ 
ឱ្រចក្ខុ វញិ្ចដ ណ ជាកិ្ចច  
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៣.  តរស្សវ  រគាចរបចចុបផោឌ នាំ    ោនភាពជាទីរគាចរ 
របស់្ចក្ខុ វញិ្ចដ ណន៎ុះឯង ជាផល  

៤.  ចតុមហាភូតបទោឌ នាំ ោនមហាភូតរូប ៤ ជារហតុជិត។ 
 

២. សោទ រមមណ៍ 
ស្ទធ ោនវចនតទៈថា ស្ទធិយតិ ឧចចរយិតីតិ = ស្រោធ       

រូបណា លដលរគលថវងរចញ គឺរលមងឱ្រោន់ឮ រលពាះរហតុ
រនាះ រូបរនាះ រទើបរឈាយ ះថា ស្ទធៈ បានដល់ស្ាំរឡង លដល
រក្ើតអាំពីចិតថ។ 

មាង៉រទៀតោនវចនតទៈថា ស្បផតិ រសាតវរិញ្ដយរភាវ ាំ 
គចឆតីតិ = ស្រោធ  រូបណា រលមងលថវងរចញ  គឺរលមង        
ដល់ភាវៈឱ្ររសាតវញិ្ចដ ណដឹង រលពាះរហតុរនាះ រូបរនាះ 
រឈាយ ះថា ស្ទធៈ បានដល់ ស្ាំរឡងលដលរក្ើតអាំពីចិតថ ឬឧតុ 
ជាស្ោធ រមយណ៍។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់សទទៈ 
១.  រសាតបដិហននលក្ខណាំ  ោនការប៉ះខធប់នឹងរសាតបសាទ 

ជាលក្ខណៈ 
២.  រសាតវញិ្ចដ ណស្ស វសិ្យភាវរស្ាំ ោនភាពជា 

អារមយណ៍ឱ្ររសាតវញិ្ចដ ណ ជាកិ្ចច  
៣. តរស្សវ   រគាចរបចចុបផោឌ នាំ   ោនភាពជាទីរគាចរ

របស់្រសាតវញិ្ចដ ណន៎ុះឯង ជាផល  
៤.  ចតុមហាភូតបទោឌ នាំ ោនមហាភូតរូប ៤ ជា រហតុជិត។ 
 

៣. គោធ រមមណ៍ 
គនន ោនវចនតទៈថា គននយតិ អតថរនា វតទុ ាំ សូ្រចតីតិ =     

គរនាន  រឈាយ ះថា គននៈ រលពាះអតទថា បរញ្ច ញក្វិន គឺរលមង
លបាប់នូវវតទុ របស់្ខវួន។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់គនធៈ 

១.  ឃានបដិហននលក្ខណាំ  ោនការប៉ះខធប់នឹង            
ឃានបសាទ ជាលក្ខណៈ 
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២.  ឃានវញិ្ចដ ណស្ស វសិ្យភាវរស្ាំ ោនភាពជា
អារមយណ៍ឱ្រឃានវញិ្ចដ ណ  ជាកិ្ចច 

៣.  តរស្សវ រគាចរបចចុបផោឌ នាំ ោនភាពជាទីរគាចររបស់្
ឃានវញិ្ចដ ណន៎ុះឯង ជាផល 

៤.  ចតុមហាភូតបទោឌ នាំ ោនមហាភូត ៤ ជារហតុជិត។ 
 

៤. រស្តរមមណ៍ 
រស្ ោនវចនតទៈថា រសិ្យតិ  អស្ាទិយតីតិ = ររសា 

រឈាយ ះថា រស្ រលពាះអតទថា ជិវ្ហា វញិ្ចដ ណ រលមង  រលតក្អរ 
គឺរពញចិតថ។ 

ន័យមួយរទៀត រស្តិ តនថិ = ររសា បុគគលរលមង រលតក្អរ 
នូវវស័ិ្យ  (អារមយណ៍) រនាះ  រលពាះរហតុរនាះ     វស័ិ្យ 
(អារមយណ៍) រនាះ រទើបរឈាយ ះថា រស្ (រស្ លលបថា  វស័ិ្យ
ជាទីរលតក្អរ )។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់រស 
១.  ជិវ្ហា បដិហននលក្ខណាំ  ោនការប៉ះខធប់នឹង

ជិវ្ហា បសាទ ជាលក្ខណៈ 
២.   ជិវ្ហា វញិ្ចដ ណស្ស     វសិ្យភាវរស្ាំ    ោនភាពជា

អារមយណ៍  ឱ្រជិវ្ហា វញិ្ចដ ណ  ជាកិ្ចច  
៣.  តរស្សវ   រគាចរបចចុបផោឌ នាំ  ោនភាពជាទីរគាចរ

របស់្ជិវ្ហា វញិ្ចដ ណន៎ុះឯង ជាផល  
៤.  ចតុមហាភូតបទោឌ នាំ ោនមហាភូតរូប ៤ ជារហតុជិត។ 

 
៥. មោដឋព្វវ រមមណ៍ (សមផសស) 

រោដឌពឝ ោនវចនតទៈថា ផុស្សតិពឝនថិ = រោដឌពឝាំ រឈាយ ះថា 
រោដឌពឝៈ រលពាះអតទថា លដលភូតរូប ៣ (រវៀរអរបាធាតុ) 
គបផប៉ីះខធប់។ 

មហាភូតរូប ៣ លដលជារោដឌពាឝ រមយណ៍ ោនអតទបាន
ស្លមថងទុក្រហើយ។ 
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មួយរទៀត  លក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់្រោដឌពឝៈ  ៣  ោន  
ស្លមថងទុក្រហើយ ក្បុងលក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់្ បឋវរីត-     
រជាវ្ហរយា។ 

 
ោវរបូ ២ 

១. ឥត្ថោីវរបូ 
ឥតទភីាវ ោនវចនតទៈថា ឥតទយិា ភារវ្ហ = ឥតទភីារវ្ហ ភាវៈ 

វនលសី្ រឈាយ ះថា ភាពជាលសី្។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ឥត្ថោីវរបូ  
១. ឥតទភីាវលក្ខណាំ  ោនភាពជាលសី្ ជាលក្ខណៈ  
២.  ឥតទតិី បកាស្នរស្ាំ ោនការលបកាស្ថា ជាលសី្ ជាកិ្ចច 
៣. ឥតទលិីោគ ទីនាំ ការណភាវបចចុបផោឌ នាំ ោនភាពជា

រហតុវនរភទលសី្ជារដើម ជាផល 
៤.  ចតុមហាភូតបទោឌ នាំ ោនមហាភូតរូប ៤ ជារហតុជិត។ 
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២. បុរសិោវរបូ 
បុរសិ្ភាវ ោនវចនតទៈថា បុរសិ្ស្ស ភារវ្ហ = បុរសិ្ភារវ្ហ        

ភាវៈ វនបុរស្ រឈាយ ះថា ភាពជាបុរស្។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់បុរសិោវរបូ  
១. បុរសិ្ភាវលក្ខណាំ  ោនភាពជាលបុស្ ជាលក្ខណៈ  
២.  បុររិសាតិ បកាស្នរស្ាំ  ោនការលបកាស្ថា  ជាលបុស្  

ជាកិ្ចច 
៣. បុរសិ្លិោគ ទីនាំ    ការណភាវបចចុបផោឌ នាំ    ោនភាព

ជារហតុវនរភទលបុស្ជារដើម ជាផល 
៤.  ចតុមហាភូតបទោឌ នាំ ោនមហាភូតរូប ៤ ជារហតុជិត។ 
 

ហទយរបូ ១ 
ហទយ ោនវចនតទៈថា ហទនថិ ស្ត្តថ  តាំ តាំ អតទាំ វ្ហ បូររនថិ  

ឯរតនាតិ = ហទយាំ ស្តឝោ ាំងឡាយរលមងគិត រលមងញុា ាំង 
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 លបរយាជន៍ និងវតទុ លដលមិនលមនលបរយាជន៍រនាះៗ ឱ្រ
រពញបានរោយរូបរនាះ រលពាះរហតុរនាះ រូបរនាះ រទើប
រឈាយ ះថា ហទយៈ។ 

មួយរទៀតថា ហទយរមវ មរនាធាតុមរនាវញិ្ចដ ណ-     
ធាតូនាំ និស្ាយត្តថ  វតទុ  កតិ = ហទយវតទុ  ហទយន៎ុះឯង 
ជាវតទុ  រលពាះជាទីអាលស័្យរបស់្មរនាធាតុ និងមរនា
វញិ្ចដ ណធាតុ រលពាះរហតុរនាះ ហទយៈរនាះ រទើបរឈាយ ះ 
ថា ហទយវតទុ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ហទយរបូ  

១.  មរនាធាតុមរនាវញិ្ចដ ណធាតូនាំ   និស្ាយលក្ខណាំ  
ោនភាពជាទីអាលស័្យរបស់្មរនាធាតុ និងមរនា-
វញិ្ចដ ណធាតុ ជាលក្ខណៈ 

២.  ត្តស្រញ្ដវ   ធាតូនាំ   អាធារណរស្ាំ  ោនការលទលទង់
ធាតុោ ាំង ២ ន៎ុះឯង ជាកិ្ចច  
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៣.  ធាតុពឝហនបចចុបផោឌ នាំ ោនការរលើក្រឡើងនូវធាតុ
ោ ាំងរនាះ ជាផល  

៤.  ចតុមហាភូតបទោឌ នាំ ោនមហាភូតរូប ៤ ជារហតុជិត។ 
 

ជវីតិ្របូ ១ 
ជីវតិរូប ឬ ជីវតិន្រនធិយរូប ោនវចនតទៈថា ជីវនថិ ស្ហ-

ជាតធោយ  ឯរតនាតិ = ជីវតិាំ ស្ហជាតធម៌ោ ាំងឡាយ រលមង
រស់្រៅរោយរូបរនះ រលពាះរហតុរនាះ រូបរនះ រទើបរឈាយ ះ
ថា ជីវតិ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ជវីតិ្របូ  

១.  ស្ហជាតរូបានុបាលនលក្ខណាំ     ោនការត្តមរក្ា
រូបលដលរក្ើតលពមគាប ជាលក្ខណៈ 

២.  រតស្ាំ បវតថនរស្ាំ ោនការញុា ាំងរូបោ ាំងរនាះឱ្រ 
លបលពឹតថរៅ ជាកិ្ចច 
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៣.  រតស្រញ្ដវ  ឋបនបចចុបផោឌ នាំ ោនការឱ្ររូបោ ាំងរនាះ
ត្ត ាំងរៅ ជាផល 

៤.  យាបយិតពឝភូតបទោឌ នាំ  ោនមហាភូតរូប  លដលគបផ ី
ឱ្រលបលពឹតថរៅបាន ជារហតុជិត។ 

 
អាហាររបូ ១  

ក្វឡិោក រាហារ ោនវចនតទៈថា ក្វឡាំ ក្ត្តឝ                       
អរជាហរយិតីតិ = ក្វឡីការរា អាហាររា រឈាយ ះថា             
ក្វឡីការាហារ រលពាះអតទថា លដលបុគគលរធឝើឱ្រជាពាំនូត 
រហើយបររិភាគ។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់អាហាររបូ  
១.  ឱ្ជាលក្ខណាំ  ោនការរធឝើឱ្ររូបចរលមើន ជាលក្ខណៈ 
២.  រូបាហរណរស្ាំ ោនការនា ាំមក្នូវរូប ជាកិ្ចច 
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៣.  កាយុបតទមមនបចចុបផោឌ នាំ ោនការឧបតទមមកាយ ជាផល 
៤.  អរជាហរតិពឝបទោឌ នាំ  ោនអាហារលដលគួរបររិភាគ 

ជារហតុជិត។ 
 

បរមិចាទរបូ ១  
អាកាស្ ោនវចនតទៈថា ន ក្ស្សតីតិ = អការសា           

អការសារយវ អាការសា ទីលបរទស្ រឈាយ ះថា អាកាស្ 
រលពាះអតទថា លដលបុគគលរធឝើឱ្រជាសាប មមិនបាន អាកាស្ 
ន៎ុះឯង រឈាយ ះថា អាកាស្។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់បរមិចាទរបូ  

១.  រូបបរចឆទលក្ខណាំ  ោនការឃាាំងនូវរូប ជាលក្ខណៈ 

២. រូបបរយិនថបផកាស្នរស្ាំ  ោនការលបកាស្ទីបាំផុត
របស់្រូប ជាកិ្ចច 
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៣. រូបបរយិាទបចចុបផោឌ នាំ  ោនរខតថលដនរបស់្រូប ជាផល     
អស្មពុដឌភាវឆិទធវវិរភាវបចចុបផោឌ នាំ វ្ហ ឬោនមហា-
ភូតរូបមិនពាល់លតូវ គឺជាលបរហាង និងជារនន ជាផល 

៤.  បរចិឆនិបរូបបទោឌ នាំ ោនរូបលដលអាកាស្ឃាាំងទុក្ ជា
រហតុជិត។ 

វញិ្ា ត្តិរបូ ២ 
វញិ្ដតថ ិ ោនវចនតទៈថា អធិបាយាំ វញិារបតីតិ = វញិតថ ិ

រូបណា រធឝើឱ្រអបក្ដវទដឹងពីបាំណងបាន រូបរនាះ រឈាយ ះ
ថា វញិតថ។ិ 

 
១. កាយវញិ្ា តិ្ត  

  កាយវញិ្ដតថ ិ ោនវចនតទៈថា ចលោនការយន               
អធិបាយាំ វញិ្ចដ របតិ ស្យញ្ច  រតន  វញិ្ចដ តីតិ =               
កាយវញិ្ដតថិ ធមយជាតិណា រលមងញុា ាំងអបក្ដវទឱ្រដឹង
រស្ចក្ឋីលបាថាប  រោយកាយលដលក្រលមើក្ញ័រ និងខវួនឯង 
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ក៏្ដឹងរស្ចក្ឋីលបាថាប  រោយកាយលដលក្រលមើក្ញ័ររនាះ 
រលពាះរហតុរនាះ ធមយជាតិរនាះ រឈាយ ះថា  កាយវញិ្ដតថិ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់កាយវញិ្ា ត្តិរបូ 

១.  វញិ្ចដ បនលក្ខណាំ    ោនការរធឝើឱ្រដឹង ជាលក្ខណៈ 
២.  អធិបាយបកាស្នរស្ាំ     ោនការលបកាស្នូវរស្ចក្ឋី

លបាថាប  ជាកិ្ចច 
៣.  កាយវបិពនធនរហតុភាវបចចុបផោឌ នាំ    ោនរហតុវនការ

ក្រលមើក្ញ័រកាយ ជាផល  
៤.  ចិតថស្មុោឌ នវ្ហរយាធាតុបទោឌ នាំ   ោនវ្ហរយាធាតុ

ត្ត ាំងរឡើងអាំពីចិតថ ជារហតុជិត។ 
 

២. វចវីញិ្ា ត្តិ 
វចីវញិ្ដតថិ ោនវចនតទៈថា ស្វញិ្ចដ ណក្ស្ទធស្ោខ តវ្ហ- 

កយ អធិបាយាំ វញិ្ចដ របតិ ស្យញ្ច  ត្តយ វញិ្ចដ យតីតិ = 
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វចីវញិ្ដតថ ិ រឈាយ ះថា វចីវញិ្ដតថ ិ រលពាះអតទថា ញុា ាំងអបក្ដវទ 
ឱ្រដឹងរស្ចក្ឋីលបាថាប  រោយវ្ហករពាល គឺស្ាំរឡង លដល
លបលពឹតថរៅរោយវញិ្ចដ ណ និងខវួនឯងក៏្ដឹងរោយវ្ហក
រនាះ។ 

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់វចវីញិ្ា ត្តិរបូ 

១. វញិ្ចដ បនលក្ខណាំ  ោនការរធឝើឱ្រដឹងរស្ចក្ថីលបាថាប  ជា
លក្ខណៈ 

២. អធិបាយបកាស្នរស្ាំ ោនការលបកាស្បាំណង ជា
កិ្ចច 

៣. វចីរឃាស្រហតុភាវបចចុបផោឌ នាំ ោនរហតុ គឺស្ាំរឡង
ោន់ឮ ជាផល 

៤. ចិតថស្មុោឌ នបឋវធីាតុបទោឌ នាំ  ោនបឋវធីាតុ  ត្ត ាំង
រឡើងអាំពីចិតថ ជារហតុជិត។ 
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វកិាររបូ ៣  
វកិារ ោនវចនតទៈថា វរិស្រសា អាការរា = វកិាររា អាការ

វរិស្ស្របស់្និបពនបរូប រឈាយ ះថា វកិារៈ។ 
១. លហុភារវ្ហ = លហុត្ត ភាពលសាល រឈាយ ះថា លហុត្ត។ 
២. មុទុភារវ្ហ = មុទុត្ត ភាពទន់ រឈាយ ះថា មុទុត្ត។ 
៣. ក្មយនិ   សាធុ  =  ក្មយញ្ដាំ   ភាពលអក្បុងការោរ រឈាយ ះថា 

ក្មយញ្ដត្ត។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់របូលហុតា 
១.  អទននត្ត លក្ខណា ោនការមិនយូរ ជាលក្ខណៈ 
២.  រូបានាំ គរុភាវវរិនាទនរសា   ោនការបរនាធ បង់ភាពធងន់

វនរូប ជាកិ្ចច 
៣.  លហុបរវិត្តថ  បចចុបផោឌ នា ោនការោវ ស់្បថូ រ (ក្រលមើក្

បាន) រហ័ស្ ជាផល  
៤.  លហុរូបបទោឌ នា ោនរូបលសាល ជារហតុជិត។ 



180 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់របូមុទុតា 
១.  អថទនត្ត លក្ខណា ោនការមិនរងឹ ជាលក្ខណៈ 
២.  រូបានាំ  ថទនភាវវរិនាទនរសា ោនការបរនាធ បង់ភាពរងឹ

វនរូប ជាកិ្ចច  
៣.  ស្ពឝកិ្រយិាសុ្    អវធិិត្ត  បចចុបផោឌ នា  ោនការមិន

ជាំោស់្គាប  ក្បុងការរធឝើកិ្ចចោ ាំងពួង ជាផល 
៤.  មុទុរូបបទោឌ នា ោនរូបទន់ ជារហតុជិត។ 
 

លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់របូកមមញ្ា តា 
១.  ក្មយញ្ដភាវលក្ខណា ោនការគួរដល់ការោរ ជាលក្ខណៈ 
២.  អក្មយញ្ដភាវវរិនាទនរសា ោនការក្ោច ត់នូវភាពមិន

គួរដល់ការោរ ជាកិ្ចច  
៣.  អទុពឝលភាវបចចុបផោឌ នា  ោនភាពមិនទុពឝល ជាផល  
៤.  ក្មយញ្ដរូបបទោឌ នា ោននិបពនបរូបលដលគួរដល់

ការោរ ជារហតុជិត។ 
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លកាណរបូ ៤ 
១.  ឧបចយរូប  គឺ  រូបលដលរក្ើតរឡើងលគាដាំបូង។ 
២.  ស្នថតិរូប   គឺ  រូបលដលរក្ើតរឡើងបនថគាប ។ 
៣.  ជរត្តរូប   គឺ  រូបលដលជរា។ 
៤.  អនិចចត្តរូប  គឺ  រូបលដលរលត់។ 

 
លក្ខណៈ ោនវចនតទៈថា លក្ខយីនថិ វនិិចឆយនថិ ធោយ  ឥរម 

ស្ងខត្តតិ ឯរតនាតិ = លក្ខណាំ  ធម៌ោ ាំងឡាយ លដល
បណឍិ តលតងក្ាំណត់វនិិចឆ័យបានថា ធម៌ោ ាំងរនះជាស្ងខត 
(ឬអស្ងខត) រោយរូបរនះ រលពាះរហតុរនាះ រូប លដល
ក្ាំណត់វនិិចឆ័យបានរនាះ រទើបរឈាយ ះថា លក្ខណៈ។ 

 
១. ឧបចយរបូ 

ឧបចយរូប ោនវចនតទៈថា អាទិរត្ត ឧបររិត្ត ច              
ចរយាតិ  =  ឧបចរយា ការរក្ើតរឡើងលគាដាំបូង និង       
រលកាយៗរបស់្និបឆនបរូប រឈាយ ះថា ឧបចយ។ 
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លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ឧបចយរបូ 
១.  អាចយលក្ខរណា ោនការរក្ើតលគាដាំបូងជាលក្ខណៈ 
២.  បុពឝនថរត្តរូបានាំ  ឧមយជាជ បនររសា   ោនការរធឝើរូបឱ្រ

រក្ើតរឡើងត្ត ាំងអាំពី្ងរដើម ជាកិ្ចច 
៣.  និយាតនបចចុបផោឌ រនា  បរបុិណតភាវបចចុបផោឌ រនា វ្ហ 

ោនការលបគល់ឱ្រ ជាផល ឬោនរស្ចក្ឋីលដលរូប
ោ ាំងឡាយបរបូិណ៌រហើយ ជាផល  

៤.  ឧបចិតរូបបទោឌ រនា ោនរូបរក្ើតអាំពីក្មយលដលស្នស ាំ 
រហើយ ជារហតុជិត។ 

 
២. សនតតិ្របូ 

ស្នថតិរូប ោនវចនតទៈថា ស្ាំ បុនបផុនាំ តតិ  = ស្នថតិ ការ
រក្ើតលពម គឺររឿយៗរបស់្និបឆនបរូប រឈាយ ះថា ស្នថតិ។  

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់សនតតិ្របូ 

១.  បវតថលិក្ខណា ោនបវតថិ គឺោនរស្ចក្ឋីចរលមើនជា 
លក្ខណៈ 
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២.  អនុបពនននរសា ោនការបនថគាប រោយលាំោប់ ជាកិ្ចច  
៣. អនុបផរចឆទបចចុបផោឌ នា ោនការមិនោច់អាំពីគាប  ជាផល  
៤.  អនុពនននរូបបទោឌ នា    ោនរូបលដលរៅបនថគាប បាន      

ជារហតុជិត។ 

 

៣. ជរតារបូ 
ជរត្តរូប ោនវចនតទៈថា យថាស្ក្ាំ ខណមតថោឌ យីនាំ 

និររាធាភិមុខភាវវរស្ន ជរណាំ   = ជរា, សារយវ ជរត្ត ការ
កស់្វនរូបោ ាំងឡាយ លដលោនលបលក្តីត្ត ាំងរៅមួយ       
ខណៈៗ រោយអាំណាចវនភាពជាធម៌ លបរមុខរៅរក្       
រស្ចក្ថីរលត់រឈាយ ះថា ជរា, ជរាន៎ុះឯង រឈាយ ះថា ជរត្ត។  

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់ជរតារបូ 

១. រូបបរបិាក្លក្ខណា  ោនការទុាំរជារវនរូប ជាលក្ខណៈ 
២. ឧបនយនរសា ោនការបរោអ នរៅជិតរស្ចក្ឋីសាវ ប់ 

ជាកិ្ចច  
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៣. ស្ភាវ្ហនបគរមបិ នវភាវ្ហបគមនបចចុបផោឌ នា វហិី- 
បុរាណភារវ្ហ វយិ ោនការលបាស្កក្ភាពជារបស់្ថយី 
សូ្មផភីាវៈរបស់្ខវួនរៅមិនលបាក្ដរៅក៏្រោយ ជា
ផល ដូចស្ភាពជារបស់្កស់្វនស្មផក្លសូ្វដូរកប ះ 

៤. បរបិចចោនរូបបទោឌ នា ោនរូបលដលក្ាំពុងកស់្   
លទុឌរលោម ជារហតុជិត។ 

 
៤. អនចិចតារបូ 

អនិចចត្ត ោនវចនតទៈថា និចចធុវស្ភារវន ន ឥចចាំ           
អនុបគនថពឝនថិ = អនិចចាំ, តស្ស រភារវ្ហ អនិចចត្ត រូបលដល
រឈាយ ះថា អនិចច រលពាះអតទថា លដលបុគគលមិនគបផដីល់ គឺ
មិនគបផចូីលដល់ស្ភាពរទៀង និងយឺតយូរ។ ភាវៈវនរូប
លដលមិនរទៀងជារដើមរនាះ រឈាយ ះថា អនិចចត្ត។  

 
លកាណាទចិតុ្កកៈរបស់អនចិចតារបូ 

១. បររិភទលក្ខណា ោការលបក្ធាវ យ ជាលក្ខណៈ 
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២.  ស្ាំសី្ទនរសា ោនការលិចចុះ ជាកិ្ចច 
៣.  ខយវយបចចុបផោឌ នា    ោនការអស់្រៅ   វនិាស្រៅ       

ជាផល  
៤.  បរភិិជជោនរូបបទោឌ នា ោនរូបក្ាំពុងលបក្ធាវ យ ជា

រហតុជិត។ 
 

(ចប់អតទ និងលក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់្រូបបរមតទ) 
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អត្ថ នងិលកាណាទតិិ្កៈ 

របស់នពិ្វវ ន 
 

   
 

វ្ហន ោនវចនតទៈថា ខនាន ទិរភរទ រតភូមិក្ធរមយ            
រហដឌូបរយិវរស្ន វនិនរត្ត ស្ាំសិ្ពឝនរត្ត = វ្ហនាំ តណាា   
តណាា  រឈាយ ះថា វ្ហន រលពាះរួបរតឹ គឺ រដរទុក្នូវធម៌លដល 
លបលពឹតថរៅក្បុងភូមិ ៣ លដលរផសងរោយធម៌ ោនខនន       
ជារដើម រោយអាំណាចលដលលបលពឹតថរៅោ ាំង្ងរលកាម 
និង្ងរលើ។ 

 
និវ្ហន (និពាឝ ន) ោនវចនតទៈថា៖ 

 មគគផោនោលមភនភូតាំ វ្ហនស្ោខ ត្តយ 
 តណាា យ និក្ខនថត្តថ  និពាឝ ននថិ បវុចចតិ។ 

ធម៌លដលជាអារមយណ៍របស់្មគគផល រោក្រពាលថា 
និពាឝ ន រលពាះរចញកក្ពីតណាា  រពាលគឺ វ្ហនៈ។ 
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ក្បុងអភិធោយ វត្តរ រពាលវចនតទៈថា៖ 
ភវ្ហភវ ាំ វនិនរត្តតិ វ្ហនាំ វុចចតិ តណាា   
តរត្ត វ្ហនរត្ត និក្ខនថត្តថ  និពាឝ នាំ។  

តណាា  រៅថា វ្ហន រលពាះអតទថា រោតលក្ងនូវភពតូចធាំ
ទុក្ លដលរឈាយ ះថា និពាឝ ន រលពាះរចញកក្ពីរលគឿងរោត
លក្ងរនាះ។ 

 

សងគហគាថា 
បទមចចុតមចចនថាំ   អស្ងខតមនុតថរ ាំ 
និពាឝ នមីតិ ភាស្នថិ  វ្ហនមុត្តថ  មរហស្រយា។ 

លពះពុទនោ ាំងឡាយ អបក្លស្ឝងរក្គុណដ៏ធាំ ោនសី្ោ- 
ទិគុណជារដើម រួចផុតរហើយកក្តណាា  រឈាយ ះថា វ្ហនៈ 
លត្តស់្រៅបទធម៌លដលចូលដល់បាន ោនរោយចាំរពាះ 
ជាធម៌មិនក្រលមើក្ញាប់ញ័រ ឈានក្នវងខនន លដលមិន
ោនបចច័យត្តក់្លតង ជាធម៌លដលលបរស្ើរបាំផុតថា   
លពះនិពាឝ ន ដូរចបះ។ 
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លកាណាទតិិ្កៈរបស់រពះនពិ្វវ ន 
១. ស្នថិលក្ខណាំ  ោនរស្ចក្ឋីស្ងប់កក្កិ្រលស្ និងខនន     

ជាលក្ខណៈ 
២.  អចចុតិរស្ាំ ោនរស្ចក្ឋីមិនក្រលមើក្ញ័រ ជារស្  
      អស្ាស្ក្រណរស្ាំ វ្ហ ឬោនភាពលសាលចិតថ ជារស្  
៣. អនិមិតថបចចុបផោឌ នាំ មិនោននិមិតថ ជាអាការលបាក្ដ 
      និស្សរណបចចុបផោឌ នាំ វ្ហ ឬថាោនការរចញរៅ ជា 

អាការលបាក្ដ  
     បទោឌ នាំ ន លពមតិ លពះនិពាឝ នមិនោនរហតុជិតឱ្រ 
រក្ើត រលពាះលពះនិពាឝ នផុតពីរហតុបចច័យោ ាំងពួង។ 

 

(ចប់អតទ និងលក្ខណាទិតិក្ៈរបស់្និពាឝ ន) 
 
 

 
សូមអនុមមាទោ...! 
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 សរបុបរមត្ថោងំ ៤ 
 

     
     
    
     
     
    
     
 

បរមត្ថធម៌ 

  សងាត្ធម ៌             អសងាត្ធម ៌

នពិ្វវ ន ១ 

ោម                                របូ ២៨ 

ក្. មហាភូតរូប ៤ 
   -បឋវ ី១ 
   -អារបា ១ 
   -រតរជា ១ 
   -វ្ហរយា ១ 
ខ. ឧបាោយរូប ២៤ 
  -បសាទរូប ៥ 
  -វសិ្យរូប ៤ 
  -ភាវរូប ២ 
  -ហទយរូប ១ 
  -ជីវតិរូប ១ 
  -អាហាររូប ១ 
  -បររិចឆទរូប ១ 
  -វញិ្ដតថិរូប ២ 
  -វកិាររូប ៣ 
  -លក្ខណរូប ៤ ។ 
 
  
 

ក្. អញ្ដស្ោនារចតសិ្ក្ ១៣ 
  -ស្ពឝចិតថសាធារណ ៧ 
  -បកិ្ណតក្រចតសិ្ក្ ៦ 
ខ. អកុ្ស្លរចតសិ្ក្ ១៤ 
  -រោចតុក្កៈ ៤ 
  -រោតិក្ៈ ៣ 
  -រោចតុក្កៈ ៤ 
  -ថីទុក្ៈ ២ 
  -ឯក្វចិិកិ្កឆ  ១ 
គ. រសាភណរចតសិ្ក្ ២៥ 
  -រសាភណសាធារណៈរចតសិ្ក្ ១៩ 
  -វរិតិរចតសិ្ក្ ៣ 
  -អបផមញ្ចដ រចតសិ្ក្ ២ 
  -បញ្ចដ រចតសិ្ក្ ១ ។ 

ចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១             មចត្សិក ៥២ 
ក្. កាោវចរចិតថ ៥៤ 
  -អកុ្ស្លចិតថ ១២ 
  -អរហតុក្ចិតថ ១៨ 
  -កាោវចររសាភណចិតថ ២៤ 
ខ. រូបាវចរចិតថ ១៥ 
  -រូបាវចរកុ្ស្ល ៥ 
  -រូបាវចរវបិាក្ ៥ 
  -រូបាវចរកិ្រយិា ៥ 
គ. អរូបាវចរចិតថ ១២ 
  -អរូបាវចរកុ្ស្ល ៤ 
  -អរូបាវចរវបិាក្ ៤ 
  -អរូបាវចរកិ្រយិា ៤ 
ឃ. រោកុ្តថរចិតថ ៨ ឬ ៤០ 
  -រោកុ្តថរកុ្ស្ល ៤ ឬ ២០ 
   (ឬរៅថា មគគចិតថ) 
  -រោកុ្តថរវបិាក្ ៤ ឬ ២០ 
   (ឬរៅថា ផលចិតថ) ។ 

រោ
ក្យ

ចិត
ថ ៨

១ 

មហគគតចិតថ ២៧ 

អរសាភណចិតថ ៣០ 
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កណំាពយ 

 
 

                            ឧបមាខនធរបា ំ
ខននៈ លលបថាក្ង ឬគាំនរ  ស្ទិតរៅក្បុងធមជ៌ាអនត្តថ  
អនិចចាំ ទុក្ខាំ រនះឯងណា              ស្តឝក្បុងរោកាគង់លតលបក្ធាវ យ។ 
រូបោនឧបោដូចពពុះទឹក្          អលណថ តស្ននឹក្រហើយក្៏រោយ 
រក្សារៈគាយ នគួរឱ្រជិនណាយ  វនិាស្ ច្ ត់្ ច យពុាំោនឋតិរថរ។ 
រវទនារលបៀបដូចលក្រពញទឹក្  រប៉ាងរឡើងប៉បវកឹ្រៅក្បុងទរនវ 
រធៀបនឹងសុ្ខទុក្ខោ ាំងរយើងរគ     ពុាំលមនពិតរទរក្ើតលតងរលត់។ 
ស្ញ្ចដ រលបៀបដូចវថងបរណថើ រកូ្ន  ទរទរសាះសូ្នរលដលក្ាំពុងរត់ 
គឺរលគឿងស្ោគ ល់លដលមនិគត់មត ់ជាធម៌មាង៉គតក់ ាំរភវចញឹក្ញាប។់ 
ស្ោខ ររលបៀបដូចរៅនឹងរដើមរចក្  ោនរលចើនពន់រពក្ស្មផក្លស្ោប ់
ដូចពួក្លក្មុធម៌រក្ើតក្បុងចិតថជាប ់ ត្តក្់លតងគួរគាប់រចញអាលក្ក្ល់អ។ 
វញិ្ចដ ណរលបៀបដូចនឹងក្លោយា  របាក្ស្តឝលគបគ់ាប ឱ្រលអក្់ក្ក្រ 
ភ័នថភា ាំងវរងឝងរឃើញរលយ ជាស្  រោហ៍បា ាំងបនថរធឝើឱ្រចតិថរលអៀង។ 
ខននលបា ាំរនះឯងអរហនាថ     រនឿយណាយរពក្ណារោក្បានលបតិរលបៀង   
ស្នស ាំបារមីរលកាមពរុះរភវៀង         កក្ភាពមិនរទៀងដល់និពាឝ នរហាង។ 

រោយភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡ.ស.ឡ 
 
 

នត្ថិ  ខនធសមា  ទកុ្ខា  ទុក្ខោ ាំងឡាយ រស្យើរោយខននមិនោន។ 
 (បិដក្រលខ ៥២ ទាំព័ ៦៣) 
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បរមត្ថធម៌  
បរមតទៈ  ជាធម៌លបតរក្ស  មិនវបិរតិ 
ក្បុងអភិធមយ ស័្ក្ថិស្មការពិត  ជនជាបណឍិ ត 
 សិ្ក្ាស្ាំភី។ 
ចិតថ ១២១ រក្ើតរួមជាមួយ  រចតសិ្ក្ ៥២ 
រូប ២៨  លក្វលរពញទី  លតធម៌គាយ នពីរ 
 គឺលពះនិពាឝ ន។  
ជនស្បផុរស្ លបាថាប រ ាំរោះ ខវួនលតូវសាងញាណ 
រពាលគឺបញ្ចដ  រក្ាសី្លោន  បដិបតថិធមយយាន 
 ឆវងអនវង់ទុក្ខ។ 

រោយភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡ. ស. ឡ 
 
         សព្វេ  សង្ខារា  ទកុ្ខាត្ ិ  យទា   បញ្ញាយ   បស្សត្ ិ
         អថ និវេិនទត្ិ    ទពុ្ខេ         ឯស   មព្គោ  វសិុទធិយា ។  
 កាលណា បុគគលយល់រឃើញរោយលបាជាញ ថា ស្ោខ រ
ោ ាំងពួង នា ាំមក្នូវរស្ចក្ថីទុក្ខដូរចបះ កាលរណាះ រលមង
រនឿយណាយក្បុងរស្ចក្ថីទុក្ខ រនះជាផវូ វវនរស្ចក្ថីបរសុិ្ទនិ។ 

(បិដក្រលខ ៥២ ទាំព័រ ៧៩) 



192 

ររៀបររៀងរោយ                                        ភិក្ខុ រមត្តថ បារោ ឡន-សាឡុង 

 

រពះធម៌លអ ស្តអ ត្បណឌិ ត្គួរមសព 
លពះវនិយ័អប់រ ាំកាយវ្ហក  លពះសុ្តថនាថ ជាអតទថាវ វថវ 
លពះអភធិមយធម៌ជរលៅវលក្     បដិបតថិរាល់វថងមនិបង់្ត។ 
បណឍិ តគតិលអបនថសិ្ក្ា   ររៀនធមស៌ាសាថ ស្តិស្ោឝ ត  
ពាយាមពត់ចិតថកុ្ាំឱ្រលបោទ លពះធម៌លអសាអ តបណឍិ តគួររស្ព។ 

         រោយឧរទធសាកររ សឹុម-រត្នៈ    
 

        ព្យ ច ព្ោ សមមទក្ខាព្ត្    ធព្មម ធមាានុវត្តិព្ោ 
         ព្ត្ ជោ បារព្មស្សនតិ         មចចុព្ធយ្យំ សុទុត្តរំ ។ 

   ជនោ ាំងឡាយណា លបលពឹតថត្តមធម៌ក្បុ ងធម៌ លដល       
លពះតថាគតលទង់ស្ាំលដងទុក្រហើយរោយលបវព ជនោ ាំង
រនាះនឹងឆវងនូវលាំរៅវនមចចុ  លដលមិនោយឆវងបាន រហើយ
ដល់នូវលពះនិពាឝ ន។ 

(បិដក្រលខ ៥២ ទាំព័រ ៣៩) 
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                   មវៀរច្ឆកហីនធម៌ 
                                    (បទលពហយគតីិ) 

រូបលតងវនិាស្រៅ បនសល់រៅលតរក្រ ថិ៍រឈាយ ះ 
អាលក្ក្់លអពីររាះ រវៀរររឿងរឈាវ ះរោយលបវព។ 
បណឍិ តលបលពឹតថលអ រោក្រសាយ ះស្រចិតថលក្វល 
ជួយដល់អបក្ដវទ ខវួនឯងវនលអលបាក្ដ។ 
កាន់ធម៌សុ្ចរតិ រហើយលបលពឹតថក្មយបថ 
រធឝើោនមិនលក្ខសត់ ខនថីអត់ធន់ឱ្របាន។ 
លតិះរះិរហតុផលលតូវ ការោរនូវលអក្លាណ 
វ្ហកថាលបោណ ត្តមស្នាឋ នអរយិ:។ 
ស្ោយ ទិដឌយិល់ ឆក របញស្គល់ធមរ៌ោភៈ 
លះរភវើងពួក្រោស្: និងរោហ:ឱ្រលសាលរស្ឋើង។ 
អប់រ ាំអបក្ដវទ រោយលបវពលបរស្ើររឡើង 
រធឝើខវួនមិនររ ើស្រអើង មិនចរចើងចង់បានមុខ។ 
ធម៌អស្បផុរស្ លតងមិនរសាយ ះនា ាំរក្ើតទុក្ខ 
រលពាះជាអបាយមុខ រដឋ គគុក្ដល់រគឯង។ 
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ឯធម៌ស្បផុរស្ លអឥតរ ច្ ះគួរស្លមឋង 
ស្ពឝស្តឝសុ្ខជាក្់លស្ថង ជាក្លនវងគួរបូជា។ 
ធម៌ស្ចិតថលបរស្ើរ ត្តមដាំរណើ រលពះធោយ  
ជួយស្តឝបានលគប់គាប  គាយ នរវោនឹងរបាះបង។់ 
ធម៌រលយ ចិតថរលគាតលគាត ឱ្រស្តឝឃាវ តពីផូរផង ់
រងទុក្ខក្បុងអនវង ់ កាចលទនង់គួររវៀរកក្។ 
ដូរចបះស្បផុរស្ ចិតថលតង់រសាយ ះកុ្ាំបោីអ ក្ 
សាងលអមិនលាំបាក្ រោយរវៀរកក្ហីនធម។៌ 

រោយឧរទធសាកររ  សឹុម-រត្នៈ 

 

   ឣភិត្ថព្រថ ខល្ាព្េ     បាបា ចិត្ត ំនវិារព្យ  
   ទនធំ ហ ិខរព្ោ បុញ្ញ ំ      បាបសម ឹរមត្ ីមព្ោ ។ 

         បុគគលគួរលបញាប់លបញាល់រធឝើអាំពីលអ គួរឃាតច់ិតថកក្បាប   
រលពាះថា កាលរបើបុគគលរធឝើបុណរយឺតយូរ ចិតថរលមងរលតក្អរ 
ក្បុងបាប។ 

(បិដក្រលខ ៥២ ទាំព័រ ៤៦) 
 



!")!

េរ�បេរ�ងេ�យ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!   ភិក�ុ េម�� �េ� ឡន"�ឡុង!

 

!

អវ�នក�!

េ�យអំ�ចៃន�រេធ�ធម�"
�នេនះ សូមសព�សត��ងំអស់ក�ុង  
វដ�ៈៃនៃ�តភព ចូរ�អ�កដល់នូវ!!!!!!!!!!!
េសចក�ីសុខ និងមិន�នេព�រនឹង!
�� ផងចុះ។! ម�៉ងេទ�តក៏សូមឱ�!!!

�ន�បច�័យៃនប�� េឃញច�ស់នូវ�ពះនិ�� ន! កុំបី!
េឃ��ង�� តេ��ប�រៈដៃទេឡយ។!

!

! * ទ�ំក់ទនំងធម��ន" ០៧៨ ២៧៥!៦៧៥ !/០៩៦ ៧២០!៨ ៥២០ !
! ) *+,-./!.0123,.024954+,-.#60+!
! ) 7,68900:!;,48/!<012!=,.024!!
! * សិក��ពះធម៌�មយូធូប: <012!=,.024!>??-6-,.!!
! * @@@#3,2306A8,#014!
!

! ផ�យេចញពីវត�មណីរត��ម, ភូមិថ�ល់បែំបក !
! ស�� ត់រ�ប �ក�ងេ�ធិ៍�ត់ េខត�េ�ធិ៍�ត់ !
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
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ឯកស្តរមយាង 

  

-អភិធមយតទស្ងគហៈ ៩ បររិចឆទ  (ភិក្ខុអគគធីររា គង់-សុមិត្ត) 
-បរមតទរជាតិក្ៈ (ឧបាស្ក្ ហួយ-គមឹឈុន)  
-បរមតទរជាតិក្ៈ (ឧបាស្ក្ ទូច-សុណណមុន)ី  
-អភិធមយតទស្ងគហភាសាដីកា (មស្តម-វណណៈ) 
-អភិធមយតទស្ងគហៈ បររិចឆទទី១,២,៣ (អបក្លគូ អ៊-ំសុជា 
និងអបក្លគូ មបា-៉សុមា៉លី ) 
-អភិធមយរូបសារៈ ភាគ១ (លពះអងគលគូខនថី) 
-លពះអភិធមយតទស្ងគហបាលី (ភូោ) 
-វចនានុលក្មស្រមថចលពះស្ងឃរាជ ជនួ-ណាត្  
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