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បរមត្ថជោត្ិកៈ 
បរជិឆេទទី ៧ 

សមុឆចយសង្គហៈ 
មាត្ិកា          ទំរ័រ 
អនុ នធិ និង ពាកមយឈបេោញម        ១ 
ពាកមយអធិបមាយ         ១ 

១. អកសុលសង្គហៈ 

 ១. អាវសៈ          ៤ 
២. ឱឃៈ          ៤ 
៣. យោគៈ          ៥ 
៤. គនថៈ          ៦ 
៥. ឧបាទាន         ៦ 
៦. នីវរណៈ          ៧ 
៧. អនុស័យ         ៨ 
៨. សយំោជនៈ         ៩ 
៩. កិយលស          ១២ 
គាថាសម្មែងអងគធម៌កនុងអកុសលសងគហៈទាងំ ៩ ពួក   ១៣ 

ពាកយអធិបាយកនងុ្អកសុលសង្គហៈ 

១. អាវសៈ          ១៤ 
២. ឱឃៈ          ១៨ 
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៣. យោគៈ          ១៩ 
៤. គនថៈ          ២០ 
យសចកែីយសេងគាន រវាងអភិជានិងពាបាទម្ែលជាមយោទុចចរតិ និង 
អភិជានិងពាបាទម្ែលជាគនថៈ      ២១ 
៥. ឧបាទាន         ២២  
៦. នីវរណៈ          ២២ 
៧. អនុស័យ         ២៤ 
៨. សយំោជនៈ         ២៦ 
ការម្ចកសយំោជនៈ ១០ តាមសុតតនតន័យយោយឱរម្ភា គិយៈ   

 និង ឧទធម្ភា គិយៈ         ២៧ 
ការម្ចកសយំោជនៈ១០តាមអភិធមមន័យ   

 យោយឱរម្ភា គិយសយំោជនៈនិងឧទធម្ភា គិយសយំោជនៈ  ២៩ 
៩. កិយលស          ៣០ 
កិយលសយោយពិស្ដែ រ ១៥០០       ៣១ 

២. មិសសកសង្គហៈ 
១. យហតុ          ៣២ 
២. ឈានងគៈ         ៣៣ 

 ៣. មគគងគៈ          ៣៤ 
៤. ឥន្ទនទិយ          ៣៦ 
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៥. ពលៈ          ៣៨ 

៦. អធិបតី្          ៣៩ 

៧. អាហារ          ៤០ 

បាលី ប្មេងចិត្រប្ែលមិនប្មនោអងគ ន អងគមគគ   
 ឥស្តនទិយនិងពល         ៤១ 

គាថា ំប្ែងអងគធម៌កនុងមិ មសក ងគហៈទាំង ៧ ពួក   ៤១ 

ពាកយអធិបាយកនងុ្មិសសកសង្គហៈ 

១. យហតុ          ៤២ 
២. ឈានងគៈ         ៤៣ 
ធម៌ប្ែលោបែិបកខនឹងអងគ ន      ៤៤ 

 ៣. មគគងគៈ          ៤៤ 
៤. ឥន្ទនទិយ          ៤៦ 
ការប្ចកឥស្តនទិយ ២២ ឈោយភូមិ      ៤៦ 
៥. ពលៈ          ៤៧ 

ពាកមយអធិបមាយ         ៤៧ 

៦. អធិបតី្          ៤៩ 

ពាកមយអធិបមាយ         ៥០ 
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៧. អាហារ          ៥២ 

ពាកមយអធិបមាយ         ៥២ 

៣. ជពាធិបកខិយសង្គហៈ 

 ១.  តិ្បោឋមន         ៥៦ 

២.  មមបមបធាន         ៥៧ 

៣. ឥទធិបាទ          ៥៧ 

៤. ឥស្តនទិយ          ៥៨ 

៥. ពលៈ          ៥៩ 

៦. ឈពាជមឈងគៈ         ៦០ 

៧. មគគងគៈ          ៦១ 

គាថា ប្មេងអងគធម៌កនុងឈពាធិបកខិយ ងគហៈទាំង ៧ ពួក  ៦២ 

គាថា ប្មេងការប្ចកអងគធម៌ ១៤ ឈោយឋានរប ់ឈពាធិបកខិយធម៌ ៦៣ 

គាថា ប្មេងទីឈកើត្រប ់ឈពាធិបកខិយធម៌ ៣៧    ៦៤ 

ពាកយអធិបាយកនងុ្ជពាធិបកខិយសង្គហៈ 

 ១.  តិ្បោឋមន         ៦៦ 

 ឈហតុ្ផលប្ែល តិ្ប្ត្មួយោ តិ្បោឋមនទាំង ៤    ៦៦ 
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 អារមមណ៍្ប្ែលោទីតំងននការកំណ្ត់្រប ់ តិ្    ៦៧ 

លកខណ្ៈ ៤ ោនិមិត្រប្ែលរបាកែឈ ើង  
 និងការរបហារវិបល្លម ធម៌ ៤       ៦៧ 

២.  មមបមបធាន         ៦៨ 

ឈហតុ្ផលប្ែលវីរិយៈប្ត្មួយោ មមបមបធានទាំង ៤   ៦៩ 

៣. ឥទធិបាទ          ៧៤  

៦. ឈពាជមឈងគៈ         ៧៥ 

ពាកមយអធិបមាយកនុងឈពាជមឈងគៈ ៧      ៧៥ 

៧. មគគងគៈ          ៧៧ 

ពាកមយអធិបមាយកនុងអងគមគគ ៨       ៧៧ 

ការប្ចកអងគមគគ ៨ ឈោយ ីលកខនធ  ាធិកខនធ បញ្ញមខនធ  ៧៩ 

៤. សរវសង្គហៈ 

១. ខនធ          ៨០ 

២. ឧបាទានកខនធ         ៨១ 

៣. អាយត្នៈ         ៨១ 

៤. ធាតុ្          ៨៣ 
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៥. អរិយ ចចៈ         ៨៥ 

គាថា ប្មេងការរាប់អងគធម៌កនុងបញ្ចកខនធនិងឧបាទានកខនធ 
រពមទាំង ប្មេងឈហតុ្ប្ែលរពោះនិពាវមនោខនធវិមុត្រ   ៨៦ 

ការរាប់អងគធម៌កនុងវិញ្ញមណ្ធាតុ្ ៧ ធា្មយត្នៈ និង ធមមធាតុ្  ៨៦ 

គាថា ប្មេងការរបរពឹត្រឈៅននអាយត្នៈនិងធាតុ្ 
ប្ែលានរបឈភទ ១២ និង ១៨      ៨៧ 

គាថា ប្មេងការរាប់អងគធម៌កនុងអរិយ ចចៈ ៤    ៨៧ 

គាថា ប្មេងធម៌ប្ែលោ ចចវិមុត្រ      ៨៧ 

ពាកយអធិបាយកនងុ្សរវសង្គហៈ 

១. ខនធ          ៨៨ 

២. ឧបាទានកខនធ         ៩២ 

៣. អាយត្នៈ         ៩៣ 

អត្ថ ៥ យ មងរប ់ពាកមយថា អាយត្នៈ     ៩៥ 

៤. ធាតុ្          ៩៧ 

៥. អរិយ ចចៈ         ៩៨ 

ការប្ចកអរិយ ចចៈ ៤ ឈោយឈហតុ្ផល និងឈល្កិយឈល្កុត្ររៈ  
 និងវែេៈ          ១០០ 

ច 
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បរមត្ថជោត្ិកៈ 
បរជិចេទទី ៧ សមុចចយសងគហៈ 

អនុសនធិ និង ពាកយជបេោា  

ទ្វ ាសត្តត្ិវធិា វុត្ត ា  វត្ថធុម្ម ា សលក្ខ ណា  

 តត្សំ ទ្និ យថាតោគំ បវក្ខ ាមិ សមុច្ចយំ។ 

 វត្ថុធម៌ គឺធម៌ដដលមានសភាវៈរបស់ខ្លួនមាន ៧២ របការន ោះ ខ្ញុ ុំបាន 
សដមឋងរួចន ើយ ឥឡូវននោះនឹងសដមឋងសមុចចយសងគ ៈ គឺ សងគ ៈដដលរួបរួម 
ធម៌នផេងៗរបស់វត្ថុធម៌ ៧២ របការន ោះ តាមនពលតាមដដលចូលបាន ។ 

ពាកយអធិបាយ 

 ពាក្យថា វត្ថុធម៌ នសចក្ឋីថា ធម៌ដដលមានអងគធម៌ជាបរមត្ថ របស់ខ្លួននោយ 
ចុំនពាោះ អាចរបាក្ដដល់បញ្ញដ បាន បណ្ដឋ វត្ថុ ដដលមានជីវតិ្ និងមិនមានជីវតិ្ 
ទ ុំងឡាយ នបើរាប់យក្ដត្ធម៌ ដដលមានសភាវលក្ខណៈរបស់ខ្លួនន ើយ រដមង 
មាន ៧២ នពាលគឺ ៖ 
 ចិត្តទ ុំងអស់រាប់ជា ១ នរពាោះនពាលនោយសភាវលក្ខណៈន ើយ រដមង 
មានលក្ខណៈដត្មយ៉ាង គឺមានការដឹងអារមមណ៍ជាលក្ខណៈ ដដលនៅថា 
អារមមណវជិាននលក្ខណុំ  នោយន តុ្ននោះ ចិត្តទ ុំងអស់ន ើបរាប់យក្រតឹ្មដត្ ១ ។ 
 នចត្សិក្ កាលនពាលនោយពិស្ដឋ រមាន ៣៤២៦ ដួង ដត្នបើរាប់តាម 
សភាវលក្ខណៈរបស់ខ្លួនៗ ន ើយមាន ៥២ ដួង ។ 
 



2 បរមត្ថេំត្ិកៈ បរេិឆ៰ទទី ៧ សមុឆយសង្ហៈ 
 

 ក្នុងចុំនួនរូបទ ុំងអស់ន ោះ រាប់យក្ដត្ចុំនពាោះនិបឆននរូប និងនិបផននរូបននោះ 
មាននរចើនរបនភ ដូចគ្នន  គឺក្មមជនិបឆននរូប ចិត្តជនិបឆននរូប ឧតុ្ជនិបឆននរូប អាាររជ-
និបឆននរូប ដត្កាលនពាលនោយសភាវលក្ខណៈន ើយមានរតឹ្មដត្ ១៨ ដូន ន្ ោះ 
ន ើបរាប់យក្និបឆននរូប ១៨ និងរពោះនិពាវ ន ១ ។ 
 ចុំដណក្អនិបឆននរូប ១០ ន ោះ មិនមានសភាវលក្ខណៈរបស់ខ្លួន នោយ 
ចុំនពាោះ ជាការក្ុំណត់្រូបក្លាបចុំនពាោះរូបក្លាប និងជាអាការៈរបស់និបឆននរូប 
ន ោះឯង ដូន ន្ ោះ ន ើបមិនរាប់យក្អនិបឆននរូបទ ុំង ១០ ននោះចូលក្នុងវត្ថុធម៌ឲ្យ 
វនិសសនឡើងន ៀត្ ន ើបមានវត្ថុធម៌រតឹ្មដត្ ៧២ ប៉ាុនណ្ដណ ោះ ។ 
 ការសដមឋងនោយពិស្ដឋ ររបស់វត្ថុធម៌ ៧២ របការន ោះ រពោះអនុរុទធ ្រយ 
បានសដមឋងមក្ន ើយនោយចុំនពាោះៗ តា ុំងដត្បរនិចឆ  ី ១ ជានដើម រ ូត្ដល់ 
បរនិចឆ  ី ៦ ដូន ន្ ោះ បរនិចឆ  ី ៧ ននោះ នលាក្នឹងសដមឋងរួមចិត្ត នចត្សិក្ រូប 
និពាវ ន ដដលនៅវត្ថុធម៌ ៧២ របការ តាមដដលនឹងរួបរួមចូលជាពួក្បាន ។ 
 ពាក្យថា សមុច្ចយ កាលកាត់្ប ន ើយជាយ៉ា ងននោះ សំ + ឧច្ចយ =  

សមុច្ចយ ។ 

 សំ ដរបថា រពម ឬធម៌ដដលមានសភាវៈចូលគ្នន បាន ។ ឧច្ចយ ដរបថា 

ការរួបរួម ។ កាលរួមចូលទ ុំង ២ ប ន ើយ ដរបថា ការរួបរួមចូលគ្នន  ឬការ 
រួបរួមធម៌ដដលមានសភាវៈចូលគ្នន បាន ដូចមានវចនត្ថៈថា 
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 សហ ឧច្ចីយតនត ឯត្ថ ាត្ិ សមុច្ចតោ  ស សមណិតត្ត្វ ា ឧច្ចីយតនត 

ឯតត្នាត្ិ សមុច្ចតោ។ 

 បរនិចឆ ដដលន ម្ ោះថា  សមុចចយៈ នរពាោះជាបរនិចឆ  ដដលសដមឋងរួបរួម 
បរមត្ថធម៌ទ ុំង ៤ របការរពមគ្នន  ឬ បរនិចឆ ដដលន ម្ ោះថា សមុចចយៈ នរពាោះជា 
ន តុ្ននការសដមឋងរួបរួមបរមត្ថធម៌ដដលមានសភាវៈចូលគ្នន បាន ឲ្យជាពួក្ៗ ។ 
 ក្នុងបរចិឆ  ី ៧ ននោះ រពោះអនុរុទធ ្រយសដមឋងការរួបរួមធម៌ ដដលមានសភាវៈ 
ចូលគ្នន បាន ដដលនៅថា សមុចចយសងគ ៈន ោះ ជាពួក្ ៗ មាន ៤ ពួក្ គឺ ៖ 
 ១. អកុ្សលសងគ ៈ មានការសនគ គ្ ោះធម៌ដដលជាចុំដណក្ខាងអកុ្សល ។ 
 ២. មិសេក្សងគ ៈ ការសនគ គ្ ោះដដលជាចុំដណក្ខាងកុ្សល អកុ្សល 
អពយក្ត្ៈ ទ ុំង ៣ លាយគ្នន  ។ 
 ៣. នពាធិបក្ខិយសងគ ៈ ការសនគ គ្ ោះធម៌ដដលជាចុំដណក្ខាងមគគញាណ ។ 
 ៤. សពវសងគ ៈ ការសនគ គ្ ោះចិត្ត នចត្សិក្ រូប និពាវ ន ដដលជាវត្ថុធម៌ 
ទ ុំងអស់រួមគ្នន  ។ 
 
 
 
 
 

 

 

អនុសនធិ និង្ ពាកើយេបេំឈើ 
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១. អកសុលសងគហៈ 
ឿរសេ្ៃ្ើោះពួកធម៌ែដលំអកុសល ។ 

 ក្នុងអកុ្សលសងគ ៈននោះ មានធម៌ ៩ ពួក្ គឺ ៖ 
 ១. អាសវៈ ២. ឱឃៈ ៣. នយគៈ ៤. គនថៈ ៥. ឧបាទន ៦.នីវរណៈ  
៧. អនុស័យ ៨. សុំនយជនៈ ៩. កិ្នលស ។ 

១. អាសវៈ 

 អាវសៈមាន ៤ គឺ ៖ 
១. កាមាសវៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរតា ុំក្នុងកាមារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ 

នលាភនចត្សិក្នុងនលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង ។ 
២. ភវាសវៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរតា ុំក្នុ រូបភព អរូបភព ឬ រូប្ន អូប្ន 

អងគធម៌បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្វបិបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៣.  ិោឌ សវៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរតា ុំក្នុងនសចក្ឋីយល់ខុ្ស អងគធម៌បានដល់ 
 ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៤. អវជិាជ សវៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរតា ុំក្នុងនសចក្ឋីវនងវង អងគធម៌បានដល់ 
នមា នចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 

២. ឱឃៈ 

 ឱឃៈមាន ៤ គឺ ៖ 
 ១. កានមាឃៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនធវើឲ្យសត្វលិចចុោះក្នុងកាមារមមណ៍ អងគធម៌ 
បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុងនលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង ។ 
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 ២. ភនវាឃៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនធវើឲ្យសត្វលិចចុោះក្នុងរូបភព អរូបភព ឬ 
រូប្ន អរូប្ន អងគធម៌បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្វបិបយុត្តចិត្ត ៤ 
ដួង ។ 
 ៣.  ិនោឌ ឃៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនធវើឲ្យសត្វលិចចុោះ ក្នុងនសចក្ឋីយល់ខុ្ស 
អងគធម៌បានដល់  ិដឌិនចត្សិក្ក្នុ  ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៤. អវនិជាជ ឃៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនធវើឲ្យសត្វលិចចុោះក្នុងនសចក្ឋីវនងវង អងគធម៌ 
បានដល់ នមា នចត្សិក្ក្នុងអកុ្សល ១២ ដួង ។ 
 ៣. ជោគៈ 

 នយគៈមាន ៤ គឺ ៖ 
 ១. កាមនយគៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរបក្បសត្វឲ្យជាប់ ក្នុងកាមារមមណ៍ 
អងគធម៌បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុងនលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង ។ 
 ២. ភវនយគៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរបក្បសត្វឲ្យជាប់ក្នុងរូបភព  អរូបភព ឬ 
រូប្ន អរូប្ន អងគធម៌បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្វបិបយុត្តចិត្ត ៤ 
ដួង ។ 
 ៣.  ិដឌនិយគៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរបក្បសត្វឲ្យជាប់ក្នុងនសចក្ឋីយល់ខុ្ស 
អងគធម៌បានដល់  ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៤. អវជិាជ នយគៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរបក្បសត្វឲ្យជាប់ ក្នុងនសចក្ឋីវនងវង 
អងគធម៌បានដល់ នមា នចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 
 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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៤. គនថៈ 

 គនថៈមាន ៤ គឺ ៖ 
 ១. អភិជាកាយគនថៈ ធមមជាត្ដដលរួបរតឹ្ មកាយ រូបកាយ ុក្ នោយ 
អាការៈជាប់ក្នុងកាមារមមណ៍ អងគធម៌បាដល់  នលាភនចត្សិក្ក្នុង នលាភមូលចិត្ត 
៨ ដួង ។ 

២. ពយបា កាយគនថៈ ធមមជាត្ដដលរួបរតឹ្ មកាយ រូបកាយ ុក្ នោយ 
អាការៈនរកាធ អងគធម៌បាមដល់ នទសនចត្សិក្ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 

៣. សីលពវត្បរាមាសកាយគនថៈ ធមមជាត្ដដលរួបរតឹ្ មកាយ រូបកាយ ុក្ 
នោយអាការៈរបកាន់ការបដិបត្តិខុ្ស អងគធម៌បានដល់  ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្-
សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៤. ឥ ុំស ច្ ភិនិនវសកាយគនថៈ ធមមជាត្ដដលរួបរតឹ្ មកាយ រូបកាយ ុក្ 
នោយអាការៈរបកាន់មាុំក្នុងនសចក្ឋីយល់ខុ្សរបស់ខ្លួនថារតូ្វ នសចក្ឋីយល់របស់ 
អនក្ដន ថាខុ្ស អងគធម៌បានដល់  ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 

៥. ឧបាទាន 

 ឧបាទនមាន ៤ គឺ ៖ 
 ១. កាមុបាទន ធមមជាត្ជានរគឿងរបកាន់មាុំក្នុងកាមារមមណ៍ អងគធម៌ 
បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុងនលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង ។ 
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 ២.  ិដឌុបាទន ធមមជាត្ជានរគឿងរបកាន់មាុំក្នុងការយល់ខុ្ស ដដលនរៅ 
ពីសីលពវត្បរាមាស ិដឌិ និង អត្តវា  ិដឌិ អងគធម៌បានដល់  ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង 
 ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៣. សីលពវតុ្បាទន ធមមជាត្ជានរគឿងរបកាន់មាុំក្នុងការបដិបត្តិខុ្ស 
អងគបានដល់  ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៤. អត្តវា ុបាទន ធមមជាត្ជានរគឿងរបកាន់មាុំក្នុង មរូប ខ្នធ ៥ ថាជា 
តួ្ខ្លួន អងគធម៌បានដល់  ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 

៦. នីវរណៈ 

 នីវរណៈមាន ៦ គឺ ៖ 
 ១. កាមឆនទនីវរណៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរារា ុំងនសចក្ឋីលអ គឺនសចក្ឋីនរត្ក្អរ 
រកី្រាយក្នុងកាមារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុងនលាភមូលចិត្ត ៨ 
ដួង ។ 
 ២. ពយបា នីវរណៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរារា ុំនសចក្ឋីលអ គឺនសចក្ឋីនរកាធ 
អងគធម៌បានដល់ នទសនចត្សិក្ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 
 ៣. ថីនមិ ធនីវរណៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរារា ុំងនសចក្ឋីលអ គឺនសចក្ឋីរួញរា និង 
នសចក្ឋីន្ក្ងក់្ក្នុងអារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ ថីនៈនិងមិ ធនចត្សិក្ក្នុង 
អកុ្សលសស ខ្ រកិ្ចិត្ត ៥ ដួង ។ 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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 ៤. ឧ ធចចកុ្ក្កុចចនីវណៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរារា ុំងនសចក្ឋីលអ គឺនសចក្ឋី 
រាយមាយ និងនសចក្ឋីនៅឋ រក្ារយ អងគធម៌បានដល់ ឧ ធចចនចត្សិក្ក្នុងអកុ្សល-
ចិត្ត ១២ ដួង និងកុ្ក្កុចចនចត្សិក្ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 
 ៥. វចិិកិ្ ឆ្ នីវរណៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរារា ុំងនសចក្ឋីលអ គឺនសចក្ឋីសងេយ័ 
រាដរក្ក្នុងវត្ថុ ដដលគួរនជឿ អងគធម៌បានដល់ វចិិកិ្ ឆ្ នចត្សិក្ក្នុងវចិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្ត-
ចិត្ត ១ ដួង ។ 
 ៦. អវជិាជ នីវរណៈ ធមមជាត្ជានរគឿងរារា ុំងនសចក្ឋីលអ គឺនសចក្ឋីវនងវង មិនដឹង 
នសចក្ឋីពិត្ អងគធម៌បានដល់ នមា នចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 

៧. អនុសយ័ 

 អនុស័យមាន ៧ គឺ ៖ 
 ១. កាមរាគ្ននុស័យ ធមមជាត្ដដលនដក្រតា ុំក្នុងស ឋ ន គឺនសចក្ឋីជាប់ចិត្តក្នុង 
កាមារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុងនលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង ។ 
 ២. ភវរាគ្ននុស័យ ធមមជាត្ដដលនដក្រតា ុំក្នុងស ឋ ន គឺនសក្ឋីជាប់ចិត្តក្នុង 
រូបភព  អរូបភព  ឬរូបជាន អរូបជាន អងគធម៌បានដល់ នលាភមូលចិត្តក្នុង 
 ិដឌិគត្វបិបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៣. បដិឃានុស័យ ធមមជាត្ដដលនដក្រតា ុំក្នុងស ឋ ន គឺនសចក្ឋីនរកាធ 
អងគធម៌បានដល់ នទសនចត្សិក្ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។  
 ៤. មា នុស័យ ធមមជាត្ដដលនដក្រតា ុំក្នុងស ឋ ន គឺនសចក្ឋីនលើក្ត្នមកើង 
ខ្លួន អងគធម៌បានដល់ មាននចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្វបិបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
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 ៥.  ិោឌ នុស័យ ធមមជាត្ដដលនដក្រតា ុំក្នុងស ឋ ន គឺនសចក្ឋីយល់ខុ្ស 
អងគធម៌បានដល់  ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៦. វចិិកិ្ ឆ្ នុស័យ ធមមជាត្ដដលនដក្រតា ុំក្នុស ឋ ន គឺនសចក្ឋីសងេយ័ 
អងគធម៌បានដល់ វចិិកិ្ ឆ្ នចត្សិក្ក្នុងវចិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្តចិត្ត ១ ដួង ។ 
 ៧. អវជិាជ នុស័យ ធមមជាត្ដដលនដក្រតា ុំក្នុងស ឋ ន គឺនសចក្ឋីវនងវងមិនដឹង 
នសចក្ឋីពិត្ អងគធម៌បានដល់ នមា នចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 

៨. សជំោជនៈ 

 សុំនយជនៈមាន ១០ ( តាមន័យរពោះសូរត្ ) គឺ ៖ 
 ១. កាមរាគសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ នោយអាការៈដដលជាប់ក្នុង 
កាមារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុងនលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង ។ 
 ២. រូបរាគសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដលជាប់ 
ក្នុងរូបភព ឬរូបជាន អងគធម៌បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្វបិបយុត្តចិត្ត ៤ 
ដួង ។ 
 ៣. អរូបរាគសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដលជាប់ 
ក្នុងអរូបភព ឬអរូបជាន អងគធម៌បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្វបិបយុត្ត-
ចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៤. បដិឃសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដលនរកាធ 
អងគធម៌បានដល់ នទសនចត្សិក្ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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 ៥. មានសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដលនលើក្ 
ត្នមកើងខ្លួន អងគបានដល់ មាននចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្វបិបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៦.  ិដឌិសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដលមាន 
នសចក្ឋីយល់ខុ្ស អងគធម៌បានដល់ ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៧. សីលពវត្បរាមាសសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ខ នោយអាការៈ 
ដដលបដិបត្តិខុ្ស អងគធម៌បានដល់ ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៨. វចិិកិ្ ឆ្ សុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដល 
សងេយ័ អងគធម៌បានដល់ វចិិកិ្ ឆ្ នចត្សិក្ក្នុងវចិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្តចិត្ត ១ ដួង ។ 
 ៩. ឧ ធចចសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដល 
រាយមាយ អងគធម៌បានដល់ ឧ ធចចនចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 
 ១០. អវជិាជ សុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដលវនងវង 
មិនដឹងនសចក្ឋីពិត្ អងគធម៌បានដល់ នមា នចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 
 សុំនយជនៈមាន ១០ (តាមន័យរពោះអភិធមម ) គឺ ៖ 
 ១. កាមរាគសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដលជាប់ 
ក្នុងកាមារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់នលាភនចត្សិក្ក្នុងនលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង ។ 
 ២. ភវរាគសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចង ុក្នោយ អាការៈដដលជាប់ក្នុង 
រូបភព អរូបភព ឬរូបជាន អរូបជាន អងគធម៌បានដល់ នលាភនចត្សិក្ក្នុង 
 ិដឌិគត្វបិបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
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 ៣. បដិឃសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដល 
នរកាធ អងគធម៌បានដល់ នទសនចត្សិក្ក្នុ នទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 
 ៤. មានសុំនយជន ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដលនលើក្ 
ត្នមកើងខ្លួន អងគធម៌បានដល់ មាននចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្វបិបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៥.  ិដឌិសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្នោយអាការៈ ដដលមាន 
នសចក្ឋីយល់ខុ្ស អងគធម៌បានដល់  ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត៤ដួង ។ 
 ៦. សីលពវត្បរាមាសសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈ 
ដដលបដិបត្តិខុ្ស អងគធម៌បានដល់  ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត៤ដួង ។ 
 ៧. វចិិកិ្ ឆ្ សុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដល
សងេយ័ អងគធម៌បានដល់ វចិិកិ្ ឆ្ នចត្សិក្ក្នុងវចិិកិ្ ឆ្ គត្សមបយុត្តចិត្ត ១ ដួង ។ 
   ៨. ឥសាសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដល 
រចដណនក្នុងរ ពយសមបត្តិ ឬនសចក្ឋីលអរបស់អនក្ដន  អងគធម៌បានដល់ឥសា-
នចត្សិក្ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ដួង ។ 
 ៩. មចឆរយិសុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដល 
ក្ុំណ្ដញ់ ួងដ ងក្នុងរ ពយសមបត្តិ ឬនសចក្ឋីលអរបស់ខ្លួន អងគធម៌បានដល់ 
មចឆរយិនចត្សិក្ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 
 ១០. អវជិាជ សុំនយជនៈ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ នោយអាការៈដដលវនងវង 
មិនដឹងនសចក្ឋីពិត្ អងគធម៌បានដល់ នមា នចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 

 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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៩. កិជលស 
១. នលាភៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនៅ មង គឺនសចក្ឋីនរត្ក្អរនពញចិត្តក្នុង 

នលាកិ្យរមាម ណ៍ អងគធម៌បានដល់នលាភនចត្សិក្ក្នុងនលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង ។ 
 ២. នទសៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនៅ មង គឺនសចក្ឋីនរកាធ អងគធម៌បានដល់ 
នទសនចត្សិក្ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 
 ៣. នមា ៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនៅ មង គឺនសចក្ឋីវនងវង មិនដឹងនសចក្ឋីពិត្ 
អងគធម៌បានដល់ នមា នចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 

៤. មានោះ ធមមជាត្ជានរគឿងនៅ មង គឺនសចក្តីនលើក្ត្នមកើងខ្លួន អងគធម៌ 
បានដល់ មាននចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្វបិបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 

៥.  ិដឌិ ធមមជាតិ្ជានរគឿងនៅ មង គឺនសចក្ឋីយល់ខុ្ស អងគធម៌បានដល់ 
 ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ។ 

៦. វចិិកិ្ ឆ្  ធមមជាតិ្ជានរគឿងនៅ មង គឺនសចក្ឋីសងេយ័ អងគធម៌បានដល់ 
វចិិកិ្ ឆ្ នចត្សិក្ក្នុងវចិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្តចិត្ត ១ ដួង ។ 

៧. ថីនៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនៅ មង គឺនសក្ឋីរួញរាក្នុងអារមមណ៍ អងគធម៌ 
បានដល់ ថីននចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលសស ខ្ រកិ្ចិត្ត ៥ ដួង ។ 

៨. ឧ ធចចៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនៅ មង គឺនសចក្ឋីរាយមាយ អងគធម៌បានដល់ 
ឧ ធចចនចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 

៩. អ ិរកិ្ៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនៅ មង គឺនសចក្ឋីមិនខាម សបាប  អងគធម៌ 
បានដល់ អ ិរកិ្នចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 
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១០. អន ត្តបបៈ ធមមជាត្ជានរគឿងនៅ មង គឺនសចក្ឋីមិនខាល ចបាប អងគធម៌ 
បានដល់ អន ត្តបបនចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 

គាថាសម្មេងអងគធម៌កនងុអកសុលសងគហៈទាងំ ៩ ពួក 
១.  អាសវោឃា ច្ វោគា ច្  តវោ គន្ថ ា ច្ វតថវុោ 

ឧបាទាន្ ទវុវ វោត ា   អដ្ឋ នីវរណា សិយំុ។ 

២.  ឆវេោនសុោ វោនតិ  នវ សំវោជន្ មោ 

កិវេសា ទស វុវោត ាយំ  នវធា បាបសង្គវោ។ 

 ១. អាសវៈ ឱឃៈ នយគៈ និង គនថៈ ទ ុំងននោះ កាលនពាលនោយអងគធម៌ជា 
បរមត្ថន ើយ មាន ៣, ឧបាទនមានអងគធម៌ជាបរមត្ថ ២, នីវរណៈ មានអងគធម៌ 
ជាបរមត្ថ ៨ ។ 
 ២. អនុស័យមានអងគធម៌ជាបរមត្ថ ៦, សុំនយជនៈមានអងគធម៌ជាបរមត្ថ ៩, 
កិ្នលសមានអងគធម៌ជាបរមត្ថ ១០ ។ 
 អនក្សិក្ាទ ុំងឡាយគបបរីជាប ការសដមឋងអកុ្សលសងគ ៈ មាន ៩ ពួក្ 
ដូចននោះ ។ 

ពាកយអធិបាយកនងុអកសុលសងគហៈ 

 វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថា អកុ្សលសងគ ៈ  
ឯកន្ត ាកុសេជាតិកានំ ឱឃច្តុកាក ាទីនំ សង្គវោតិ 

អកុសេសង្គវោ។ 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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ការសនគ គ្ ោះសភាវធម៌នផេងៗ មានពួក្ ៤ ននឱឃៈជានដើម ដដលជា 
អកុ្សលជាតិ្ នរពាោះន តុ្ន ោះ ការសនគ គ្ ោះន ោះ ន ម្ ោះថា អកុ្សលសងគ ៈ ។ 

១. អាសវៈ 

 ពាក្យថា អាសវៈ ននោះ បាននសចក្ឋីថា វត្ថុ ដដលរតូ្វរតា ុំ ុក្យូរ បានដល់ សុរា 
ដត្ក្នុង ីននោះ ពាក្យថា អាសវៈ បានដល់ នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ ដដលមានសភាព 
ដូចសុរា នរពាោះតាមធមមតា សុរាន ោះ ជាវត្ថុ ដដលរតូ្វរតា ុំ ុក្យូរ និងអាចនធវើឲ្យអនក្ 
ផឹក្មានអាការៈបាត់្បង់សតិ្ នធវើវត្ថុ នផេងៗ ដដលមិនគួរនធវើ ដូចបាននឃើញរគប់ៗ 
នថៃននោះន ើយថា ការន ល្ ោះរបដក្ក្ វវិា គ្នន ក្ឋី ការលួចឆក់្បលន់រ ពយសមបត្តិគ្នន ក្ឋី 
អុំនពើឃាត្ក្មមកាប់សមាល ប់គ្នន ក្ឋី នរឿងរា៉ា វនផេងៗ ទ ុំងននោះ នក្ើត្នឡើងនោយអារស័យ 
សុរាជាន តុ្ ជាចុំដណក្នរចើន ផលចុងនរកាយ អនក្ដដលធ្លល ក់្ក្នុងអុំណ្ដចសុរា 
ន ោះ នឹងបាន  ួលផលត្បសនង គឺនសចក្ឋី ុក្ខកាយ  ុក្ខចិត្តទ ុំងក្នុងនលាក្ននោះ 
និងនលាក្ខាងមុខ្ នសចក្ឋីននោះយ៉ា ងណ្ដ នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ ដដលមានសភាព 
នរបៀបដូចសុរា ក៏្នរពាោះថាធម៌ទ ុំង ៣ ននោះ នដក្រតា ុំក្នុងខ្នធស ឋ នរបស់សត្វ 
ទ ុំងឡាយ ជានវលាយូរ រាប់ចុំនួនភពជាតិ្មិនបាន ។  

នោយន តុ្ននោះ កាលធម៌ពួក្ននោះរបាក្ដនឡើង ដល់អនក្ណ្ដន ើយ ក៏្នធវើឲ្យ 
ចិត្តរបស់អនក្ន ោះរសវងឹ មិនដឹងខ្លួន ធ្លល ក់្ក្នុងអុំណ្ដចរបស់នលាភៈខ្លោះ  ិដឌិខ្លោះ 
នមា ៈខ្លោះ ន ើយអាចនធវើ ុចចរតិ្នផេងៗ មានកាយ ុចចរតិ្ជានដើម នរពាោះនសចក្ឋី 
រសវងឹនោយនលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈន ោះឯង និងផលដដល  ួលបានពីនសចក្ឋី 
រសវងឹនោយអុំណ្ដចធម៌ទ ុំង ៣ យ៉ា ងននោះ ក៏្គឺនសចក្ឋី ុក្ខកាយ  ុក្ចិត្ត ទ ុំងក្នុង 
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នលាក្ននោះ និងនលាក្ខាងមុខ្ នរបៀបដូចអនក្រសវងឹរស្ដដូន ន្ ោះ នរពាោះន តុ្ន ោះ 
រពោះពុ ធអងគន ើបរ ង់សដមឋងនលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ ទ ុំង ៣ ននោះថាជាអាសវៈ 
ដូចមានវចនត្ថៈសដមឋងថា  
 អាសវនតិ ច្ិរំ បរវិសនតីតិ អាសោ, អាសោ វោិតិ អាសោ។ 

 វត្ថុណ្ដដដលរតូ្វរតា ុំ ុក្យូរ វត្ថុ ន ោះ ន ម្ ោះថា អាសវៈ (បានដល់សុរា) 
ធម៌ណ្ដដដលមានសភាពដូចសុរា នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ន ោះ ន ម្ ោះថា អាសវៈ   
(បានដល់នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ) ។ 
 ពាក្យថា អាសវៈ ននោះ កាលកាត់្ប នចញន ើយ បាន ២ ប  គឺ អា + សវ = 
អាសវៈ, អា ដរបថា វដឋ ុក្ខដដលដវងឆ្ងៃ យមិនមានក្ុំណត់្, សវ ដរបថា ចនរមើន 
រុងនរឿង កាលរួមចូលទ ុំង ២ ប ន ើយ ដរបថា ធម៌ដដលនធវើឲ្យវដឋ ុក្ខដ៏ដវង 
មិនមានក្ុំណត់្ន ោះចនរមើនរុងនរឿងមិនមាន ីបុំផុត្ ។ 
 បាននសចក្ឋីថា នសចក្ឋីរបរពឹត្តនៅននរូប  ម ខ្នធ ៥ របស់សត្វទ ុំងឡាយ 
សត្វបុគគលនីមួយៗ ដដលនក្ើត្ន ើយស្ដល ប់ ស្ដល ប់ន ើយនក្ើត្ របរពឹត្តនៅយ៉ា ង 
ននោះៗ រ ូត្ដល់បចចុបបននភពននោះ រាប់ជានវលាយូរណ្ដស់ក្ុំណត់្មិនបាន និង 
ត្នៅខាងមុខ្ក៏្រតូ្វស្ដល ប់នក្ើត្ៗ យ៉ា ងននោះន ៀត្ ក្ុំណត់្មិនបានដូចគ្នន  សដមឋង 
យ៉ា ងននោះឲ្យនឃើញថា វដឋ ុក្ខរបស់សត្វទ ុំងឡាយពួក្ននោះ ចនរមើនរុងនរឿង 
មិនមាន ីបុំផុត្ ដូចមានវចនត្ថៈថា 
 អាយតំ សំសារទកុខ ំ សវនតិ បសវនតិ វវឍេនតីតិ អាសោ។ 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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 ធម៌ពួក្ណ្ដ នធវើឲ្យវដឋ ុក្ខដដលដវងន ោះចនរមើនរុងនរឿង នរពាោះន តុ្ន ោះ 
ពួក្ធម៌ន ោះ ន ើបន ម្ ោះថា អាសវៈ បានដល់ នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ ។ 
 ន័យមយ៉ាងន ៀត្ ពាក្យថា អា ដរបថា មានក្ុំណត់្នខ្ត្តដដនដល់វគគភូមិ គឺ 
ននវសញ្ញដ  សញ្ញដ យត្នភូមិ ឬមាននខ្ត្តដដនដល់នគ្នរត្ភូ ។ 
 ពាក្យថា សវ ដរបថា នក្ើត្ ឬ  ូរនៅ ។ 
 កាលរួមទ ុំង ២ ប ចូលគ្នន ន ើយ ដរបថា នក្ើត្បាន ឬ ូរនៅបាន 
រ ូត្ដល់ភវគគភូមិ ឬនគ្នរត្ភូ នោយអុំណ្ដចនធវើឲ្យជាអារមមណ៍ ។ 
 តាមធមមតា នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈទ ុំង ៣ ននោះ នក្ើត្នឡើងនោយអារស័យ 
នលាកិ្យធម៌ និងបញ្ដត្តិធម៌ ដូន ន្ ោះ ដដលសដមឋងថា នក្ើត្នឡើងបានរ ូត្ដល់ 
ភវគគភូមិ ឬនគ្នរត្ភូន ោះ មិនមាននសចក្ឋីពិនសសយ៉ា ងណ្ដ នសចក្ឋីថា ននវសញ្ញដ -
 សញ្ញដ យត្នភូមិក្ឋី នគ្នរត្ភូញាណក្ឋី ឬនវាទនៈក្ឋី ទ ុំងននោះនៅជានលាកិ្យធម៌ 
នរពាោះដូន ន្ ោះ ន ើបជាអារមមណ៍របស់នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈបាន នោយន តុ្ននោះ 
ន ើបនពាលថា នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ អាសវធម៌ទ ុំង ៣ ននោះ នក្ើត្បាន ឬ  ូរនៅ 
ដល់ភវគគភូមិ ឬនគ្នរត្ភូ ដូចមានវចនត្ថៈសដមឋងថា ៖ 
 ភវវោ អាភវគាគ ា ធមមវោ អាវគាត្តភមុ្ហ ា សវនតិ អារមមណករណ-

វវសន បវតតនតីតិ អាសោ ធម៌ពួក្ណ្ដ ូរនៅដល់ ឬនក្ើត្ដល់ នពាលនោយ 

ភូមិ គឺភវគគភូមិ នពាលនោយធម៌ គឺដល់នគ្នរត្ភូ នោយអុំណ្ដចនធវើឲ្យជាអារមមណ៍ 
ដូន ន្ ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា អាសវៈ ។ 
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 មាននសចក្ឋីដដលគួរសងេយ័ថា នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈទ ុំង ៣ ននោះ ន ម្ ោះថា 
អាសវៈ នរពាោះជានរគឿងរតា ុំក្នុងខ្នធស ឋ នរបស់សត្វទ ុំងឡាយ ជានវលាយូរ ឬ ូរ 
នៅ នក្ើត្ដល់ភវគគភូមិ ឬនគ្នរត្ភូ តាមដដលសដមឋងមក្ន ោះ កាលជាយ៉ា ងននោះ 
អកុ្សលនចត្សិក្ដន  ដូចអ ិរកិ្ៈ អន ត្តបបៈ មានោះជានដើម ក៏្នក្ើត្ក្នុងខ្នធ-
ស ឋ នរបស់សត្វទ ុំងឡាយជានវលាយូរ និងអាចនក្ើត្បាននោយអារស័យភវគគ-
ភូមិ ឬនគ្នរត្ភូជាអារមមណ៍ បានដូចគ្នន  នរពាោះន តុ្អវី បានជារពោះសមាម សមពុ ធ 
រ ង់មិនសដមឋងនចត្សិក្ពួក្ននោះ ជាអាសវៈផង ? 

នសចក្ឋីសងេយ័ននោះនឹងរតូ្វនឆលើយថា នរពាោះនលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈទ ុំង ៣ ននោះ 
មានសភាពជាអាសវៈរបាក្ដចាស់ជាងអកុ្សលនចត្សិក្ដន ៗ ដូច មានោះ គឺ 
នសចក្ឋីរបកាន់ខ្លួន នលើក្ត្នមកើងខ្លួនននោះ សូមបថីាអារស័យភវគគភូមិ ឬ នគ្នរត្ភូជា 
អារមមណ៍នក្ើត្បានក៏្ពិត្ ដត្មិនមានភាព ូលុំ ូលាយដូច នលាភៈ  ិដឌិ មានោះ 
ឧបមាដូចពាក្យថា សុរយិៈ ដដលដរបថា ពនលឺ ដដលនធវើឲ្យមនុសេទ ុំងឡាយមាន 
នសចក្ឋីកាល ារន បានដល់ដួងរពោះអា ិត្យប៉ាុនណ្ដណ ោះ  ដត្ពនលឺរបស់វត្ថុដន ៗ ដូចពនលឺ 
របស់ដួងចនទ ឬពនលឺរបស់តារាជានដើម ក៏្អាចនធវើឲ្យមនុសេនក្ើត្នសចក្ឋីកាល ារន 
ដូចគ្នន  ដត្មិននៅថា សុរយិៈ នរពាោះថាពនលឺដដលនធវើឲ្យមនុសេមាននសចក្ឋីកាល ារន 
ដដលរបាក្ដជាក់្ចាស់ខាល ុំងបុំផុត្ និងរបាក្ដបាន ូនៅក្នុងនលាក្ន ោះ បានដល់ 
ពនលឺដួងរពោះអា ិត្យន ោះឯង ។ 
 នោយន តុ្ននោះ ពាក្យថា សុរយិៈ ន ើបបានដល់ ដួងរពោះអា ិត្យដត្មយ៉ាង 
មិនដមនដួងចនទ ឬដួងតារា នសចក្ឋីននោះយ៉ា ងណ្ដ អកុ្សលនចត្សិក្ដន  សូមបថីា 
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នឹងជានរគឿងរតា ុំនៅក្នុងស ឋ នរបស់សត្វទ ុំងឡាយ ឬ ូរនៅបាន នក្ើត្បាន 
ដល់ភវគគភូមិ ឬនគ្នរត្ភូ នោយអុំណ្ដចនធវើឲ្យជាអារមមណ៍បានពិត្ ដត្នសចក្ឋី 
ជានរគឿងរតា ុំក្ឋី ឬនសចក្ឋី ូរនៅ នក្ើត្បាន ដល់ភវគគភូមិ ឬនគ្នរត្ភូក្ឋី ទ ុំងននោះ 
រដមងរបាក្ដដត្ក្នុងធម៌ដដលជានលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈនោយចុំដណក្មួយ ដូន ន្ ោះ 
រពោះពុ ធអងគន ើបរ ង់មិនសដមឋងអកុ្សលនចត្សិក្ដន ថាជាអាសវៈ ។ 

២. ឱឃៈ 

ពាក្យថា ឱឃៈ ក្នុង ីននោះមាននសចក្ឋីថា ធម៌ដដលដូចអនលង់ ឹក្ បានដល់ 
នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ អកុ្សលនចត្សិក្ ៣ ដួងននោះ ជាធម៌ដដលដូចអនលង់ ឹក្ 
ន ោះ នរពាោះន តុ្អវី ? នរពាោះថាតាមធមមតាអនលង់ ឹក្ន ោះ កាលវត្ថុណ្ដមួយ ឬ 
សត្វណ្ដធ្លល ក់្ក្នុងអនលង់ ឹក្ន ើយ  ឹក្ន ោះរដមងនបៀត្នបៀនវត្ថុ  ឬសត្វន ោះ និង 
នធវើឲ្យវត្ថុឬសត្វន ោះលិចចុោះ មិនមានឱកាស នឹងនឡើងមក្បាននឡើយ សភាវៈ 
របស់នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈទ ុំង ៣ ននោះ ក៏្ដូចគ្នន  គឺពនលិចសត្វទ ុំងឡាយ និងនធវើឲ្យ 
សត្វទ ុំឡាយលិចចុោះក្នុងវដឋសងារ រ ូត្ដល់អបាយភូមិ នោយមិនឲ្យឱកាស 
នឡើងផុត្ពីវដឋសងារ ចូលដល់និពាវ នបាននឡើយ នោយន តុ្ននោះ នលាភៈ  ិដឌិ 
នមា ៈទ ុំ ៣ ននោះ ន ម្ ោះថា ឱឃៈ អកុ្សលនចត្តសិក្ដន មិនន ម្ ោះថា ឱឃៈ 
របរពឹត្តនៅនោយ ុំនងដូចគ្នន នឹងអាសវៈដដរ ដូចមានវចនត្ថៈសដមឋងថា 

អវតថរោិវ ា ហននតីតិ ឱឃា ោ អវហននតិ ឱសីទាវបនតីតិ ឱឃា  

ឱឃា វោិតិ ឱឃា ធមមជាតិ្ណ្ដ រដមងពនលិចន ើយ នបៀត្នបៀនសត្វ 

ទ ុំងឡាយ នរពាោះន តុ្ន ោះ ធមមជាតិ្ន ោះ ន ម្ ោះថា ឱឃៈ (បានដល់អនលង់ ឹក្) 
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ឬធមមជាតិ្ណ្ដ នធវើឲ្យសត្វលិចលង់ នរពាោះន តុ្ន ោះ ធមមជាតិ្ន ោះ ន ម្ ោះថា 
ឱឃៈ (បានដល់អនលង់ ឹក្) ធម៌ពួក្ណ្ដ ពនលិចន ើយនបៀត្នបៀនសត្វទ ុំងឡាយ 
និងនធវើឲ្យសត្វលិចចុោះ ក្នុងវដឋសងាររ ូត្ដល់អបាយភូមិ ដូចអនលង់ ឹក្ នរពាោះ 
ន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា ឱឃៈ (បានដល់ នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ) ។ 

៣. ជោគៈ 

 ពាក្យថា នយគៈ ដរបថា របក្ប ដូចកាវដដលរបក្បវត្ថុ  ២ ឲ្យជាប់គ្នន           
យ៉ា ងណ្ដ នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ ក៏្យ៉ា ងន ោះ គឺរបក្បសត្វឲ្យជាប់ក្នុងវដឋ ុក្ខមិន 
ឲ្យផុត្នៅបាន កាលនរបៀបនធៀបន ើយ កាវនរបៀបដូចនលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ, វត្ថុ  
ទ ុំង ២ ន ោះ វត្ថុ មួយនរបៀបដូចសត្វទ ុំងឡាយ វត្ថុ មួយន ៀត្នរបៀបដូច ភព 
ជាតិ្នផេងៗ គឺវដឋ ុក្ខន ោះឯង ។ 
 ឬឧបមាមយ៉ាងន ៀត្ នរបៀបសត្វនគ្នដដលរតូ្វ ុំមក្ចង ឹមរន ោះ ុក្ កាល 
នគ្នន ោះនឹងនដើរនៅក្នុងផលូ វណ្ដ ក៏្រតូ្វអូសទញរន ោះជាប់នៅតាមផង នសចក្ឋីននោះ 
យ៉ា ងណ្ដ សត្វទ ុំងឡាយដដលវលិវល់ក្នុងវដឋ ុក្ខ នឹងរួចផុត្នៅមិនបាន នរពាោះ 
រតូ្វរបក្បនោយនលាភៈ   ិដឌិ នមា ៈ ក៏្យ៉ា ងន ោះ កាលនរបៀនធៀបន ើយ នគ្ន 
នរបៀដូចសត្វទ ុំងឡាយ រន ោះ នរបៀបដូចកាមពភ រូបភព អរូបភពដដលជាវដឋ ុក្ខ 
ដខ្េដដលចងនគ្នឲ្យជាប់នឹងរន ោះ នរបៀបដូចនលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈ ។ 
 តាមនសចក្ឋីឧបមាដដលនពាលមក្ននោះ រដមងសដមឋងឲ្យនឃើញថា សត្វ 
ទ ុំងឡាយដដលវលិនក្ើត្ស្ដល ប់ ក្នុងវដឋ ុក្ខមិនផុត្នៅបានន ោះ ក៏្នោយអុំណ្ដច 
នលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈននោះឯង ជានរគឿងរបក្បសត្វឲ្យជាប់នៅ ដូន ន្ ោះ រពោះពុ ធអងគ 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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ន ើបរ ង់សដមឋងនលាភៈ  ិដឌិ នមា ៈននោះថាជា នយគៈ ចុំដណក្អកុ្សល-
នចត្សិក្ដន  មិនបានន ម្ ោះថានយគៈ មាននសចក្ឋីរបរពឹត្តនៅដូចអាសវៈដដរ ។  

វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថានយគៈ វដ្ដសមឹ សវតត វោវជនតីតិ វោគា 

ធម៌ពួក្ណ្ដរបក្បសត្វឲ្យជាប់ក្នុងវដឋ ុក្ខ នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា 
នយគៈ ។ 

៤. គនថៈ 

 ពាក្យថា គនថៈ ដរបថា នរគឿងចងសត្វ ុក្នោយអាការៈដដលថពក់្ទក់្គ្នន  
ដូចរចវាក់្ដដក្ ធមមតារចវាក់្ន ោះជារក្វលិថពក់្ទក់្គ្នន ជាដខ្េ យ៉ា ងណ្ដ នលាភៈ 
នទសៈ  ិដឌិទ ុំង ៣ ននោះរដមងថពក់្ទក់្សត្វ ុក្ក្នុងរវាងចុតិ្ជាមួយនឹងបដិសនធិ  
និងបដិសនធិជាមួយនឹងចុតិ្ ជាប់ត្គ្នន ជានិចច មិនមាននវលាដដលផុត្នៅ នរបៀបដូច 
រក្វលិរបស់រចវាក់្ថពក់្ទក់្ជាប់គ្នន  ដូន ន្ ោះ នោយន តុ្ននោះ រពោះពុ ធអងគន ើបរ ង់ 
សដមឋងនលាភៈ នទសៈ  ិដឌិទ ុំង ៣ ននោះថាជា គនថៈ ដត្ក្នុងគនថៈននោះ មានពាក្យថា 
កាយៈ របក្បចូលផង ននោះនដើមបឲី្យដឹងដល់ធម៌ដដលរតូ្វថពក់្ ុក្នោយនលាភៈ 
នទសៈ  ិដឌិន ោះថា គឺ  មកាយ រូបកាយ ដដលបានដល់សត្វទ ុំងឡាយន ោះឯង 
ដូចមានវចនត្ថៈសដមឋងថា 
 កាយំ កវនថនតីតិ កាយគន្ថ ា ោ កាវយន កាយំ គវនថនតីតិ 

កាយគន្ថ ា។ 

ធម៌ពួក្ណ្ដ ចង គឺថពក់្ ុក្នូវ មកាយ នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ 
ន ម្ ោះថា កាយគនថៈ ឬ ធម៌ពួក្ណ្ដ ចង គឺថពក់្ ុក្រវាង មកាយរូបកាយក្នុង 
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បចចុបបននភពជាមួយនឹង មកាយរូបកាយក្នុងអ គត្ភព នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ 
ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា កាយគនថៈ ។ 

ជសចកេីជផេងគាន រវាងអភិជានិងពាបាទម្ែលោមជោទុចចរតិ្ និង 
អភិជានិងពាបាទម្ែលោគនថៈ 

 ១. អភិជាដដលជាមន  ុចចរតិ្ន ោះ ជានលាភៈយ៉ា ងនរគ្នត្រគ្នត្ មាន 
សភាពចង់បានរ ពយសមបត្តិ របស់អនក្ដន មក្ជារបស់ខ្លួន នោយមិនរបក្បតាម 
ធម៌ ។ 
 ២. ចុំដណក្អភិជាកាយគនថៈន ោះ របរពឹត្តនៅបានទ ុំងនលាភៈយ៉ា ងនរគ្នត្ 
រគ្នត្ និងយ៉ា ងលអិត្ បានទ ុំងអស់ដដលទក់្ ងនឹងនសចក្ឋីរបាថាន  ការចង់បាន 
នសចក្ឋីនពញចិត្តក្នុងរ ពយសមបត្តិរបស់អនក្ដន  ឬ របស់ខ្លួននោយរបក្បតាមធម៌ 
ក្ឋី មិនរបក្បតាមធម៌ក្ឋី ្ត់្ជាអភិជាកាយគនថៈទ ុំងអស់ ។ 
 ៣. ពយបា ដដលជាមន  ុចចរតិ្ន ោះ បានដល់ នទសៈយ៉ា ងនរគ្នត្ដដល 
អារស័យនឹងការរប ុសឋអនក្ដន  នោយនឹក្គិត្ឲ្យនគមាននសចក្ឋីលុំបាក្ ដល់នូវ 
នសចក្ឋីវ ិស ឬគិត្ចង់ឲ្យអនក្ដដលខ្លួនមិននពញចិត្តន ោះ ឲ្យដល់នសចក្ឋីស្ដល ប់ ។ 
 ៤. ចុំដណក្ពយបា កាយគនថៈន ោះ បានដល់ នទសៈយ៉ា ងនរគ្នត្ក្ឋី យ៉ា ង 
លអិត្ក្ឋី គឺនសចក្ឋីមិនចូលចិត្ត មិននពញចិត្ត នរកាធ កាល ច សលុត្ចិត្ត ខូ្ចចិត្ត រ ូត្ 
ដល់ការនធវើបាណ្ដតិ្បាត្ ផរុសវា្ជានដើម ទ ុំងននោះ្ត់្ជាពយបា កាយគនថៈ 
ទ ុំងអស់ ។ 
 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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៥. ឧបាទាន 

 ពាក្យថា ឧបាទន កាលដញក្ប ន ើយបាន ២ ប  គឺ ឧប + អាទន = 
ឧបាទន ។ 
 ឧប ដរបថា មាុំ, អាទន  ដរបថា កាន់យក្ ឬរបកាន់, កាល រួមទ ុំង ២ ប  
ចូលគ្នន ន ើយ ដរបថា ការរបកាន់មាុំក្នុងអារមមណ៍ ធម៌ដដលរបកាន់មាុំក្នុង 
អារមមណ៍ ដដលនៅថា ឧបាទនននោះ នរបៀបដូច ពស់ដដល្ប់ក្ដងកប ដត្ងខា ុំ 
ក្ដងកបន ោះ ុក្យ៉ា ងមាុំ មិនដលង យ៉ា ងណ្ដ នលាភៈ  ិដឌិ ទ ុំង ២ ននោះ ដដលមាន 
សភាពរបកាន់មាុំក្នុងអារមមណ៍របស់ខ្លួនៗ មិនដលង ក៏្យ៉ា ងន ោះដដរ ដូចមាន 
វចនត្ថៈថា ឧបាទីយនតីតិ ឧបាទាន្និ ធម៌ពួក្ណ្ដរដមងរបកាន់មាុំក្នុង 

អារមមណ៍ នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា ឧបាទន ។ 
៦. នីវរណៈ 

 ពាក្យថា នីវរណៈ ននោះ សុំនៅដល់ ធម៌ជានរគឿងារម ឬរារា ុំងនសចក្ឋីលអ គឺ 
កុ្សលធម៌នផេងៗ មិនឲ្យនក្ើត្ និងនធវើកុ្សលដដលបាននក្ើត្ន ើយឲ្យស្ដបសូនយ ។ 
 តាមធមមតា បុគគលទ ុំងឡាយន ោះ រដមងមិននរត្ក្អរក្នុងការបុំនពញទន  
សីល ភាវ  ជាចុំនួននរចើន ដដលជាយ៉ា ងននោះ ក៏្នរពាោះនោយអុំណ្ដចនន 
នីវរណធម៌ ដដលបានដល់នលាភៈ នទសៈ ថីនៈ មិ ធៈ ឧ ធចចៈ កុ្ក្កុចចៈ វចិិកិ្ ឆ្  
នមា ៈ យ៉ា ងណ្ដមួយ ឬ ២, ៣, ៤ ន ោះឯង ឬ ក្នុងខ្ណៈដដលក្ុំពុងបុំនពញ 
កុ្សលន ោះឯង ក៏្នក្ើត្នសចក្ឋីរាដរក្ ននឿយណ្ដយ មិននពញចិត្តនក្ើត្នឡើង នធវើ 
ឲ្យសទធ  សតិ្ បញ្ញដ ស្ដបសូនយនៅ យ៉ា ងននោះ នរពាោះអុំណ្ដចននថីនមិ ធនីវរណៈ 
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នក្ើត្នឡើង រារា ុំងនសចក្ឋលីអ គឺសទធ ជានដើមន ោះឲ្យស្ដបសូនយនៅ របសិននបើថា 
កាមឆនទនីវណៈ ពយបា នីវរណៈយ៉ា ងនរគ្នត្រគ្នត្ នក្ើត្នឡើងដល់្នលាភី 
បុគគលន ើយ ក៏្នធវើឲ្យ្នដដលបានន ើយន ោះឲ្យវ ិសស្ដបសូនយនៅ មិនអាច 
នឹងចូល្នបាន ។ 
 សូមនលើក្តួ្យ៉ា ងមក្សដមឋងឲ្យនឃើញ្យ ៗ ថា អនក្ដដលមាននសចក្ឋី 
រជោះថាល ក្នុងរពោះពុ ធស្ដស  ដត្បាននៅស្ដឋ ប់នគសដមឋងដល់ក្មម ដដលមាន  ី 
្ត់្ដចងឲ្យសត្វទ ុំងឡាយមាននសចក្ឋីសុខ្ នសចក្ឋី ុក្ខ ឬកាលស្ដល ប់ន ើយ ឲ្យ 
នក្ើត្ជាន វតាខ្លោះ មនុសេខ្លោះ សត្វតិ្រ ឆ្ នខ្លោះ ធ្លល ក់្នរក្ខ្លោះ មានការនលើក្ន តុ្ 
ផល មក្ឧបមា ឧបនមយយ នរបៀបនធៀប រពមនោយពុ ធភាសិត្ និង អដឌក្ថា   
របសិននបើ អនក្ន ោះមិនមាននីវរណៈរគបសងកត់្បានស្ដឋ ប់ន ើយ រដមងនក្ើត្ 
នសចក្ឋីរជោះថាល នឡើង ពយយមតាុំងចិត្តស្ដឋ ប់ និងចង្ ុំនសចក្ឋីន ោះ ុក្ មានចិត្ត 
មិនវវីក់្ និងបានយល់ក្នុងនសចក្ឋីន ោះនៅផង ជាកុ្សលធម៌ បានដល់ សទធ   សតិ្ 
វរីយិៈ សមាធិ បញ្ញដ នក្ើត្នឡើង ។  

ដត្អនក្ដដលមិនមាននសចក្ឋីរជោះថាល  ក្នុងរពោះពុ ធស្ដស  កាលក្ុំពុងស្ដឋ ប់ 
នរឿងន ោះ រដមងនក្ើត្នសចក្ឋីន ើសចិត្ត សងេយ័ មិននជឿថា នឹងរបរពឹត្តនៅតាម 
សភាពយ៉ា ងន ោះបាន នរពាោះអនក្ន ោះមិនយល់ ក្នុងការរបរពឹត្តនៅ របស់សត្វ 
ទ ុំងឡាយ ដដលរបរពឹត្តនៅនោយអុំណ្ដចក្មម កាលមិនយល់ដូចន ោះន ើយ 
ក៏្នក្ើត្នសចក្ឋីននឿយណ្ដយ មិនរបាថាន ការស្ដឋ ប់ ចិត្តរបស់នគរដមងដសវងរក្ 
អារមមណ៍ដន  ដដលនឹងនធវើនសចក្ឋីនភលើត្នភលើនឲ្យនក្ើត្នឡើង កាលដសវងរក្មិនបាន 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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នរពាោះក្នុង ីននោះមានដត្ការសដមឋងធម៌ប៉ាុនណ្ដណ ោះ ន ើយក៏្នសចក្ឋីមិននពញចិត្ត គិត្ 
នឡើងថា នយើងមិនគួរមក្ក្នុង ីននោះ ក្នុងនពលន ោះឯង ចិត្តរបស់នគ ក៏្នឹក្គិត្ 
នរឿងរា៉ា វដន ៗ មិនបានតាុំងចិត្តស្ដឋ ប់នូវធម៌ដដលក្ុំពុងសដមឋងន ោះនឡើយ រ ូត្ 
ដល់ការសដមឋងធម៌ន ោះចប់ អនក្ន ោះមិនមានកុ្សលនក្ើត្នឡើងនឡើយ មានដត្ 
នីវរណៈនក្ើត្នឡើងដត្មយ៉ាង គឺក្នុងខ្ណៈដុំបូងវចិិកិ្ ឆ្ នីវរណៈនក្ើត្នឡើង ប ទ ប់ 
មក្អវជិាជ នីវរណៈនក្ើត្នឡើង និងបនតមក្ន ៀត្មានថីនមិ ធនីវរណៈ កាមឆនទ-
នីវរណៈ ពយបា នីវរណៈ កុ្ក្កុចចនីវរណៈ ឧ ធចចនីវរណៈនក្ើត្នឡើងជាលុំោប់ ។ 

នសចក្ឋីនលើក្នឡើងមក្សដមឋងននោះ សដមឋងឲ្យនឃើញថាកុ្សលធម៌ ដដលគួរ 
នឹងនក្ើត្ ក៏្មិនមានឱកាសបាននក្ើត្ នរពាោះនលាភៈជានដើមន ោះឯង ដដលជានរគឿង 
រារា ុំងនូវកុ្សលធម៌ នរពាោះន តុ្ន ោះ នលាភៈជានដើមន ោះ ន ើបបានន ម្ ោះថា 
នីវរណៈ ដូចមានវចនត្ថៈសដមឋងថា ឈាន្ទិកំ និោវរនតតីតិ នីវរណានិ 

ធម៌ពួក្ណ្ដ ារមនសចក្ឋីលអមាន្នជានដើមមិនឲ្យនក្ើត្នឡើង នរពាោះន តុ្ន ោះ 
ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា នីវរណៈ ។ 

៧. អនុសយ័ 

 អនុស័យននោះជាកិ្នលសមួយរបនភ  ដដលនដក្រតា ុំនៅក្នុងខ្នធស ឋ ន របស់ 
សត្វទ ុំងឡាយ និងជាធម៌ដដលក្ុំបា ុំង មិនមានអនក្ណ្ដអាចនមើលនឃើញបាន 
នវៀរដត្រពោះសមាម សមពុ ធនចញ ជារបរក្តី្អនុស័យកិ្នលសននោះ ដត្ងសមៃុំនដក្ មិន 
របាក្ដនចញមក្តាមផលូវណ្ដមួយនឡើយ ដត្កាលមានអារមមណ៍នផេងៗ ដដលលអក្ឋី 
មិនលអក្ឋី មក្ប៉ាោះផទប់នឹងផលូវដភនក្ រត្នចៀក្ រចមុោះ អណ្ដឋ ត្ កាយ ចិត្តន ើយ 
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អនុស័យកិ្នលសដដលសមៃុំនដក្ន ោះ ក៏្ផ្លល ស់បឋូ រសភាព ជាបរយុិោឌ នកិ្នលស 
របាក្ដនឡើងតាមផលូវចិត្ត នបើបរយុិោឌ នកិ្នលសននោះ មានក្មាល ុំងខាល ុំង រដមងដរប 
សភាពនៅជាវតិី្ក្កមកិ្នលស នចញមក្តាមផលូវកាយ និងវា្ បរយុិោឌ នកិ្នលស 
ដដលនក្ើត្នឡើងតាមផលូវចិត្តក្ឋី វតិី្ក្កមកិ្នលសដដលនក្ើត្នឡើងផលូវកាយ វា្ក្ឋី ទ ុំង 
២ ននោះ មិននៅថា អនុស័យកិ្នលស ដត្បរយុិោឌ នកិ្នលសនក្ើត្ពីអនុស័យ-
កិ្នលស និងវតិី្ក្កមកិ្នលសនក្ើត្ពីបរយុិោឌ នកិ្នលស នោយន តុ្ននោះ ពាក្យថា 
អនុស័យ ន ើបជាកិ្នលសមួយ ដដលនដក្សមៃុំនៅក្នុងស ឋ នរបស់សត្វទ ុំងឡាយ 
ដូចមានវចនត្ថៈថា សន្ត ាវន អន ុ អន ុ វសនតីតិ អនសុោ ធម៌ពួក្ណ្ដ 

រដមងនដក្សមៃុំក្នុងដុំនណើ រននរូប  ម នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា 
អនុស័យ ។  

ន័យមយ៉ាងន ៀត្ អនរូុបំ ការណំ េភិោវ ា វសនតិ ឧបបជជនតីតិ 

អនសុោ ធម៌ពួក្ណ្ដ បានន ើយនូវន តុ្ដ៏សមគួរ រដមងនដក្ និង នក្ើត្នឡើង 

នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា អនុស័យ ។ 
 នបើនឹងឧបមានរបៀបនធៀប រវាងអនុស័យកិ្នលស បរយុិោឌ នកិ្នលស និង 
វតិី្ក្កមកិ្នលស ទ ុំង ៣ យ៉ា ងននោះន ើយ នរបៀបដូចនឈើគូស អនុស័យកិ្នលស 
នរបៀបដូចនភលើងនៅជាប់នឹងក្ាលនឈើគូស អារមមណ៍នផេងៗ ដដលមក្ប៉ាោះផលូ វដភនក្ 
រត្នចៀក្ រចមុោះ អណ្ដឋ ត្ កាយ ចិត្ត នរបៀបដូចយក្នឈើគូសនៅគូសនឹងរបអប់   
កាលនភលើងរបាក្ដនឡើង នភលើងននោះនរបៀបដូចបរយុិោឌ នកិ្នលស និងកាលនភលើងដដល 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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របាក្ដនឡើងន ោះនៅដុត្វត្ថុ នផេងៗ នភលើងដដលក្ុំពុងនឆោះវត្ថុ ន ោះ នរបៀបដូច 
វតិី្ក្កមកិ្នលស ។ 

ឿររបហាកេិលសទាំង្ ៣ េ៉យសលី សមាធ ិបញ្ញើ 

 ១. សីលកុ្សល អាចរបាររ វតិី្ក្កមកិ្នលស ។ 
 ២. សមាធិកុ្សល អាចរបាររ បរយុិោឌ នកិ្នលស ។ 
 ៣. បញ្ញដ ក្នុងមគគ អាចរបាររ អនុស័យកិ្នលស ។ 

៨. សជំោជនៈ 

 ពាក្យថា សុំនយជនៈ សុំនៅដល់ ធមមជាត្ដដលចងសត្វ ុក្ មិនឲ្យនចញ    
្ក្វដឋ ុក្ខ នរបៀបដូចដខ្េដដលចងសត្វ ឬវត្ថុ របស់របរមិនឲ្យរបូត្នៅ ដូចមាន 
វចនត្ថៈថា សំវោវជនតិ ពនធនតីតិ សំវោជន្និ ធម៌ពួក្ណ្ដ រដមងចងសត្វ 

ទ ុំងឡាយ ុក្ នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា សុំនយជនៈ ។ 
 តាមធមមតា ក្នុងស ឋ នរបស់បុថុជជនទ ុំងឡាយន ោះ រដមងមានធមមជាត្មួយ 
របនភ  នរបៀបដូចដខ្េធុំ ១០ ដដលនធវើការចងសត្វ ុក្មិនឲ្យនចញ្ក្ក្ង ុក្ខ ដខ្េ    
១០ ពួក្ននោះ បានដល់សុំនយជនៈន ោះឯង និងក្នុងបណ្ដឋ ញដខ្េ គឺសុំនយជនៈ
ទ ុំង ១០ ពួក្ន ោះ នបើដខ្េណ្ដមួយមានអាការៈតឹ្ងនឡើងន ើយ សុំនយជនៈន ោះ 
នឹង ុំសត្វឲ្យនៅនក្ើត្ក្នុងភូមិដដលទក់្ ងនឹងសុំនយជនៈន ោះៗ នោយអារស័យ 
ក្មមដដលសត្វពួក្ន ោះនធវើនឡើង ។ 
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ការម្ចកសជំោជនៈ ១០ តាមសតុ្តនតន័យជោយឱរម្ភា គិយៈ  
និងឧទធម្ភា គិយៈ 

 ១. ឱរមាភ គិយសុំនយជនៈ សុំនយជនៈដដលរបរពឹត្នៅក្នុងចុំដណក្ខាង 
នរកាម បានដល់ កាមភូមិ មាន ៥ គឺ ៖ 
  ១. កាមរាគសុំនយជនៈ  ២. បដិឃសុំនយជនៈ 
  ៣.  ិដឌិសុំនយជនៈ  ៤. សីលពវត្បរាមាសសុំនយជនៈ 
  ៥. វចិិកិ្ ឆ្ សុំនយជនៈ ។ 
 ២. ឧ ធមាភ គិយសុំនយជនៈ សុំនយជនៈដដលរបរពឹត្នៅក្នុងចុំដណក្ខាង 
នលើ បានដល់ រូបភូមិ អរូបភូមិ មាន ៥ គឺ ៖ 
  ១. រូបរាគសុំនយជនៈ   ២. អរូបរាគសុំនយជនៈ 
  ៣. មានសុំនយជនៈ  ៤. ឧ ធចចសុំនយជនៈ 
  ៥. អវជិាជ សុំនយជនៈ ។ 
 បណ្ដឋ បុថុជជនទ ុំងឡាយ ដដលមិនបាន្ន កាមរាគសុំនយជនៈរួបរតឹ្  
ជារប្ ុំ នបើអនក្ន ោះនធវើ ុចចរតិ្នរចើន បដិឃសុំនយជនៈយ៉ា ងនរគ្នត្រគ្នត្  ិដឌិ-
សុំនយជនៈ វចិិកិ្ ឆ្ សុំនយជនៈ ទុំង ៣ ននោះ ក៏្មានឱកាសរួបរតឹ្ និង ុំសត្វ 
ន ោះនៅកាន់អបាយភូមិ ចុំដណក្សីលពវត្បរាមាសសុំនយជនៈន ោះ មិនរបាក្ដ 
ដល់បុគគល ូនៅ ដត្នបើរបាក្ដនឡើងដល់បុគគលណ្ដ ក៏្អាច ុំបុគគលន ោះនៅកាន់   
អបាយភូមិដូចគ្នន  នបើបុគគលន ោះនធវើសុចរតិ្នរចើន បដិឃសុំនយជនៈយ៉ា ងស្ដមញ្ដ 
និង អត្ត ិដឌិសុំនយជនៈ ទ ុំង ២ ននោះ មានឱកាសរួបរតឹ្នឡើង និង ុំអនក្ន ោះនៅ 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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នក្ើត្ជាមនុសេ ន វតា សរមាប់មិ ឆ្  ិដឌិ សីលពវត្បរាមាស  វចិិកិ្ ឆ្ សុំនយជនៈ 
ទ ុំង  ៣  ននោះមិនមានឱកាសរួបរតឹ្ ។ 
 ចុំដណបុថុជជនដដលបាន្ន កាមរាគសុំនយជនៈ បដិឃសុំនយជនៈ   
សីលពវត្បរាមាសសុំនយជនៈ ទ ុំង ៣ ននោះ មិនមានឱកាសរបាក្ដនឡើង    
ឧ ធមាភ គិយសុំនយជនៈប៉ាុនណ្ដណ ោះ មានឱកាសរួបរតឹ្ កាល្នលាភីបុគគលស្ដល ប់ 
្ក្កាមភូមិន ើយ រដមងនៅនក្ើត្ក្នុងរូបភូមិ ឬអរូបភូមិ របរពឹត្តនៅតាម្ន 
ខ្លួនបាន ដត្បុថុជជនដដលនៅនក្ើត្ក្នុងរព មនលាក្ននោះ នៅមិនបានរបាររកាម-
រាគសុំនយជនៈឲ្យជាសមុនចឆ  របាររនោយការរគប់រគងសងកត់្ នោយអុំណ្ដច 
្នប៉ាុនណ្ដណ ោះ នរពាោះដូន ន្ ោះ នបើរព មអងគណ្ដសូនយ្ក្្ន រព មអងគន ោះ 
កាលស្ដល ប់ន ើយនឹងនក្ើត្ជារព មត្នៅន ៀត្មិនបាន នឹងរតូ្នក្ើត្ក្នុងកាមភូមិជា 
មនុសេ ឬន វតា របរពឹត្តនៅយ៉ា ងននោះ ក៏្នោយអុំណ្ដចននកាមរាគសុំនយជនៈ 
បដិឃសុំនយជនៈ ដដលនៅក្នុងខ្នធស ឋ នរបស់ខ្លួនន ោះឯង ។ 
 អនក្ដដលសនរមចជានស្ដតាបនន ឬសក្ទគ្នមីន ោះ របាររ ិដឌិ វចិិកិ្ ឆ្  
សីលពវត្បរាមាសសុំនយជនៈទ ុំង  ៣  ននោះជាសមុនចឆ   ដូន ន្ ោះ  ន ើបផុត្្ក្ 
ន ដឌិមសងារ គឺអបាយភូមិ  ៤  ដត្នៅមិនផុត្្ក្មជឈមិសងារ គឺមនុសេភូមិ 
ន វភូមិ និងឧបរមិសងារ គឺរូបភូមិ អរូបភូមិបានន  នរពាោះសុំនយជនៈដដលនៅ 
សល់ ៧ ន ៀត្ន ោះ មាននៅក្នុងខ្នធស ឋ ន និងកាលបានសនរមចជារពោះ 
អ គ្នមីន ើយ ក៏្របាររកាមរាគសុំនយជនៈ និងបដិឃសុំនយជនៈទ ុំង ២  ននោះ 
បានន ៀត្ នរពាោះដូន ន្ ោះ រពោះអ គ្នមីននោះ ន ើបផុត្្ក្មជឈមិសងារបានន ៀត្ 
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នរពាោះឱរមាភ គិយសុំនយជនៈទ ុំង ៥ មិនមាន ដត្នៅមិនទន់ផុត្្ក្ឧបរមិ-
សងារ នរពាោះនៅមានឧ ធមាភ គិយសុំនយជនៈ ដត្កាលបានសនរមចជារពោះ 
អរ នតន ើយ ន ើបផុត្្ក្ឧបរមិសងារ និងកាលអស់ជីវតិ្ន ើយ ក៏្្នចូល 
កាន់រពោះនិពាវ ន នរពាោះបានកាត់្ដខ្េសុំនយជនៈទ ុំង ១០ ឲ្យោច់ជាសមុនចឆ  ។ 
 សុំនយជនៈ  ១០ ដដលដចក្ជាឱរមាភ គិសុំនយជនៈ និង ឧ ធមាភ គិយ-
សុំនយជនៈន ោះ ក្នុងបរមត្ថ ីបនីសងគ មារដីកាបានសដមឋងថា សុំនយជនៈ 
ដដលរតូ្វរបាររនោយមគគខាងនរកាម ៣ ន ម្ ោះថា ឱរមាភ គិយសុំនយជនៈ 
សុំនយជនៈដដលរតូ្វរបាររនោយអរ ត្តមគគ ន ម្ ោះថា ឧ ធមាភ គិយសុំនយជនៈ ។ 

ការម្ចកសជំោជនៈ ១០ តាមអភិធមមន័យជោយឱរម្ភា គិយសជំោជនៈ 
និងឧទធម្ភា គិយសជំោជនៈ 

 ១. ឱរមាភ គិយសុំនយជនៈ សុំនយជនៈដដលរបរពឹត្តនៅក្នុងចុំដណក្ខាង 
នរកាមមាន ៧ គឺ ៖ 
  ១. កាមរាគសុំនយជនៈ  ២. បដិឃសុំនយជនៈ 
  ៣.  ិដឌិសុំនយជនៈ  ៤. សីលពវត្បរាមាសសុំនយជនៈ 
  ៥. វចិិកិ្ ឆ្ សុំនយជនៈ  ៦. ឥសាសុំនយជនៈ 
  ៧. មចឆរយិសុំនយជនៈ ។ 

២. ឧ ធមាភ គិយសុំនយជនៈ សុំនយជនៈដដលរបរពឹត្តនៅក្នុង ចុំដណក្ខាង 
នលើមាន  ៣  គឺ ៖ 
  ១. ភវរាគសុំនយជនៈ  ២. មានសុំនយជនៈ 
  ៣. អវជិាជ សុំនយជនៈ ។ 
  

 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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៩. កិជលស 

 ពាក្យថា កិ្នលស សុំនៅដល់ ធមមជាត្ដដលជានរគឿងនធវើឲ្យនៅ មង នរពាោះ 
ន តុ្ន ោះ ចិត្ត នចត្តសិក្ រូប ដដលនក្ើត្រពមនឹងកិ្នលសពួក្ន ោះ ន ើបមាន 
នសចក្ឋីនៅ មងដដរ នរពាោះធមមតា ចិត្ត និងកិ្រយិអាការៈរបស់បុគគលទ ុំងឡាយ       
នបើមិនបានអារស័យនលាភៈ នទសៈជានដើមន ើយ បុគគលន ោះនឹងដឹងចាស់ថា 
ចិត្តសបាយ រូបកាយ មុខ្មាត់្ផូរផង់ មិនមាននសចក្ឋីនៅឋ រក្ារយពីរបការណ្ដ 
នឡើយ ជា ីសបាយដភនក្ សបាយចិត្តដល់អនក្បាននឃើញ ដត្នបើចិត្តរបស់អនក្ 
ណ្ដនក្ើត្នឡើងនោយមាននលាភៈ នទសៈជានដើមន ើយ ចិត្តរបស់អនក្ន ោះនឹង 
មាននសចក្ឋីនៅ មង រូបរាងកាយ មុខ្មាត់្មិនផូរផង់ នៅតាមក្មាល ុំងរបស់ 
កិ្នលសន ោះ និងមិនជា ីសបាយដភនក្ សបាយចិត្តដល់អនក្ដដលបានជួប
នោយន តុ្ននោះ រពោះពុ ធន ើបរ ង់សរតាស់ នលាភៈ នទសៈជានដើមន ោះ ថាជា 
កិ្នលស ដូចមានវចនត្ថៈថា កិវេវសនតិ ឧបោវបនតីតិ កិវេសា ោ 

កិេិសសតិ ឯវតហីតិ កិវេសា ធមមជាត្ពួក្ណ្ដ រដមងនធវើឲ្យនៅឋ រក្ារយ   

នរពាោះន តុ្ន ោះ ធមមជាត្ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា    កិ្នលស  ឬ សមបយុត្តធម៌ គឺចិត្ត   
នចត្សិក្ រដមងនៅ មងនោយធមមជាត្ន ោះ  នរពាោះន តុ្ន ោះ ធមមជាត្ដដលជា 
ន តុ្ននការនៅ មងរបស់សមបយុត្តធម៌ន ោះ ន ម្ ោះថា កិ្នលស បានដល់ 
កិ្នលស ១០ ។ 
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កិជលសជោយពិស្ដេ រ ១៥០០ 

អារមមណ៍ដដលជាន តុ្ឲ្យកិ្នលស ១០ នក្ើត្នឡើងន ោះ មាន ១៥០ គឺ ៖ 
  មនត្បញ្ញដ ស គឺ មធម៌ ៥៣ និចផននរូប ១៨ លក្ខណរូប ៤ រួមជា ៧៥  ។ 
 ក្នុងអជឈត្តស ត ន គឺខាងក្នុងខ្លួននយើង មាន ៧៥ ។ 
 ក្នុងព ិ ធស ត ន គឺវត្ថុ ដដលមានជីវតិ្ និងមិនមានជីវតិ្ ដដលនៅខាង 
នរៅខ្លួននយើង មាន ៧៥ រួមជា ១៥០ អារមមណ៍ ១៥០ x កិ្នលស ១០ 
រតូ្វជាកិ្នលស ១៥០០ ។ 

ចប់ អកុ្សលសងគ ៈ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

១. អកុសលសង្ហៈ 
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  ២. មិសេកសងគហៈ 
ឿរសេ្ៃ្ើោះធម៌ែដលំកុសល អកុសល អពើាកត្ៈ ទាំង្ ៣ ឡាយេនើ ។ 

  ក្នុងមិសេក្សងគ ៈននោះមានធម៌ ៧ ពួក្ គឺ ៖ 
  ១. ន តុ្ ២. ្នងគៈ ៣. មគគងគៈ ៤. ឥគនទិយ ៥. ពលៈ ៦. អធិបតី្  
៧. អាាររ ។ 

នបើនពាលនោយរបនភ មាន ៦៤ ដដលនឹងសដមឋងត្នៅននោះ ។ 
១. ជហត្ុ 

 ន តុ្មាន ៦ គឺ ៖  
 ១. នលាភន តុ្ នសចក្ឋីរបាថាន ចង់បាន ជានរគឿងដដលនធវើឲ្យរូប មដដល 
នក្ើត្រពមនឹងខ្លួនតា ុំងមាុំ និងចនរមើននឡើងក្នុងអារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ នលាភ-
នចត្សិក្ក្នុងនលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង ។ 
 ២. នទសន តុ្ នសចក្ឋីនរកាធ ជានរគឿងដដលនធវើឲ្យរូប មដដលនក្ើត្រពម 
នឹងខ្លួនតា ុំងមាុំ និងចនរមើននឡើងក្ក្នុងអារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ នទសនចត្សិក្ 
ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 
 ៣. នមាន តុ្ នសចក្ឋីវនងវង ជានគឿងដដលនធវើឲ្យរូប មដដលនក្ើត្រពមនឹង 
ខ្លួនតា ុំងមាុំ និងចនរមើននឡើងក្នុងអារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ នមា នចត្សិក្ក្នុង     
អកុ្សលចិត្ត ១២ ដួង ។ 
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 ៤. អនលាភន តុ្ នសចក្ឋីមិនជាប់ជុំពាក់្ក្នុងកាមគុណអារមមណ៍ ជានរគឿង 
ដដលនធវើឲ្យរូប ម ដដលនក្ើត្រពមនឹងខ្លួនតា ុំងមាុំ និងចនរមើននឡើងក្នុងអារមមណ៍ 
អងគធម៌បានដល់ អនលាភនចត្សិក្ក្នុងនស្ដភនចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ដួង ។ 
 ៥. អនទសន តុ្ នសចក្តីមិននរកាធ ជានរគឿងដដលនធវើឲ្យរូប មដដលនក្ើត្ 
រពមនឹងខ្លួនតា ុំមា ុំ និងចនរមើននឡើងក្នុងអារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ អនទស-
នចត្សិក្ក្នុងនស្ដភនចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ដួង ។ 
 ៦. អនមាន តុ្ នសចក្ឋីមិនវនងវង ជានរគឿងដដលនធវើឲ្យរូប ម ដដលនក្ើត្ 
រពមនឹងខ្លួនតា ុំងមាុំ និងចនរមើននឡើងក្នុងអារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ បញ្ញដ -
នចត្សិក្ក្នុងញាណសមបយុត្តចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ដួង ។ 

២. ឈានងគៈ 

្នងគៈមាន ៧ គឺ ៖ 
 ១. វតិ្ក្កៈ ធមមជាត្ដដលនលើក្ចិត្តនឡើងកាន់អារមមណ៍ ជាអងគនន្ន 
អងគធម៌បានដល់ វតិ្ក្កនចត្សិក្ក្នុងកាមចិត្ត ៤៤ បឋមជានចិត្ត ១១ ។ 
 ២. វ ិ្ រៈ ធមមជាត្ដដលពិ្រណ្ដអារមមណ៍ ជាអងគនន្ន អងគធម៌ 
បានដល់ វ ិ្ រនចត្សិក្ក្នុងកាមចិត្ត ៤៤ បឋមជានចិត្ត ១១  ុតិ្យជានចិត្ត ១១ 
ដួង ។ 
 ៣. បីតិ្ ធម៌ជាតិ្ដដលមាននសចក្ឋីនរត្ក្អរក្នុងអារមមណ៍ ជាអងគនន្ន 
អងគធម៌បានដល់ បីតិ្នចត្សិក្ក្នុងកាមនស្ដមនសេស គត្ចិត្ត ១៨ បឋមជាន-
ចិត្ត ១១  ុតិ្យជានចិត្ត ១១ ត្តិ្យជានចិត្ត ១១ ។ 

 

២. មិសើឝកសង្ហៈ 
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 ៤. ឯក្គគតា ធមមជាតិ្ដដលតាុំងមាុំក្នុងអារមមណ៍ដត្មួយ ជាអងគនន្ន 
អងគធម៌បានដល់ ឯក្គគតានចត្សិក្ក្នុងចិត្ត ១១១ ដួង (នវៀរ វិបញ្ច វញិ្ញដ ណចិត្ត 
១០) ។ 
 ៥. នស្ដមនសេៈ ធមមជាត្ដដលនស្ដយអារមមណ៍ជាសុខ្តាមផលូ វចិត្ត ជាអងគ 
នន្ន អងគធម៌បានដល់នវ  នចត្សិក្ក្នុងនស្ដមនសេស គត្ចិត្ត ៦២ ដួង ។ 
 ៦. នទមនសេៈ ធមមជាត្ដដលនស្ដយអារមមណ៍ជា ុក្ខក្នុងចិត្ត អងគនន្ន 
អងគធម៌បានដល់ នវ  នចត្សិក្ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 
 ៧. ឧនបកាខ  ធមមជាតិ្ដដលនស្ដយអារមមណ៍ជាក្ណ្ដឋ ល (មិនសុខ្មិន ុក្ខ) 
ជាអងគនន្ន អងគធម៌បានដល់ នវ  នចត្សិក្ក្នុងឧនបកាខ ស គត្ចិត្ត ៤៧ 
(នវៀរ វិបញ្ច វញិ្ញដ ណឧនបកាខ ចិត្ត ៨) ។ 

៣. មគគងគៈ 

 មគគងគៈមាន ១២ គឺ ៖ 
 ១. សមាម  ិដឌ ិនសចក្ឋីយល់នឃើញរតូ្វ ជាផលូ វឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ  និងរពោះនិពាវ ន 
អងគធម៌បានដល់ បញ្ញដ នចត្សិក្ក្នុងញាណសមបយុត្តចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ដួង ។ 
 ២. សមាម សងកបបៈ នសចក្ឋីរតិ្ោះរោិះរតូ្វ ជាផលូ វឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ និងរពោះនិពាវ ន 
អងគធម៌បានដល់វតិ្ក្កនចត្សិក្ក្នុងកាមាវចរនស្ដភនចិត្ត ២៤ បឋមជានចិត្ត ១១។ 
 ៣. សមាម វា្ ការនពាលវា្រតូ្វ ជាផលូ វឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ និងរពោះនិពាវ ន  
អងគធម៌បានដល់ សមាម វា្នចត្សិក្ក្នុងមារកុ្សលចិត្ត ៨ នលាកុ្ត្តរចិត្ត ៤០ 
ដួង ។ 
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 ៤. សមាម ក្មមនតៈ ការនធវើការ្ររតូ្វ ជាផលូ វឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ និងរពោះនិពាវ ន   
អងគធម៌បានដល់ សមាម ក្មមនតនចត្សិក្ក្នុងមារកុ្សល ៨ នលាកុ្ត្តរចិត្ត ៤០ ដួង ។ 
 ៥. សមាម អាជីវៈ ការចិញ្ចឹ មជីវតិ្រតូ្វ ជាផលូ វឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ និងរពោះនិពាវ ន   
អងគធម៌បានដល់សមាម ក្មមនតនចត្សិក្ក្នុងមារកុ្សលចិត្ត ៨ នលាកុ្ត្តរចិត្ត ៤០ 
ដួង ។ 
 ៦. សមាម វាយមៈ នសចក្ឋីពយយមរតូ្វ ជាផលូវឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ និង 
រពោះនិពាវ ន អងគធម៌បានដល់ វរីយិនចត្សិក្ក្នុងនស្ដភណចិត្ត ៩១ ដួង ។ 
 ៧. សមាម សតិ្ នសចក្ឋីរឮក្រតូ្វ ជាផលូវឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ និងរពោះនិពាវ ន 
អងគធម៌បានដល់ សតិ្នចត្សិក្ក្នុងនស្ដភណចិត្ត ៩១ ដួង ។ 

៨. សមាម សមាធិ ការត្មកល់ចិត្តរតូ្វ ជាផលូ វឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ និងរពោះនិពាវ ន 
អងគធម៌បានដល់ ឯក្គគតានចត្សិក្ក្នុងនស្ដភណចិត្ត ៩១ ដួង ។ 
 ៩. មិ ឆ្  ិដឌិ នសចក្ឋីយល់នឃើញខុ្ស ជាផលូវឲ្យដល់ ុគគតិ្ អងគធម៌បានដល់  
 ិដឌិនចត្សិក្ក្នុង ិដឌិគត្សមបយុត្តចិត្ត ៤ ។ 
 ១០. មិ ឆ្ សងកបបៈ នសចក្ឋីរតិ្ោះរោិះខុ្ស ជាផលូវឲ្យដល់ ុគគតិ្ អងគធម៌បានដល់    
វតិ្ក្កនចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ។ 
 ១១. មិ ឆ្ វាយមៈ នសចក្ឋីពយយមខុ្ស ជាផលូវឲ្យដល់ ុគគតិ្ អងគធម៌ 
បានដល់ វរីយិនចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២  ។ 
 ១២. មិ ឆ្ សមាធិ ការត្មកល់ចិត្តខុ្ស ជាផលូវឲ្យដល់ ុគគតិ្ អងគធម៌បានដល់           
ឯក្គគតានចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១១ (នវៀរវចិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្តចិត្ត ១) ។ 

 

២. មិសើឝកសង្ហៈ 
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៤. ឥន្ទនទិយ 

 ឥគនទិយមាន ២២ គឺ ៖ 
 ១. ចក្ខុ គនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការនឃើញ អងគធម៌បានដល់ ចក្ខុបស្ដ  ។ 
 ២. នស្ដតិ្គនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការឮ អងគធម៌បានដល់នស្ដត្បស្ដ  ។ 
 ៣. ឃានិគនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការដឹងក្លិន អងគធម៌បានដល់ 
ឃានបស្ដ  ។ 
 ៤. ជិវ ិហគនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការដឹងរស អងគធម៌បានដល់ជិវាហ បស្ដ ។ 
 ៥. កាយគិនទិយ ធមមជាត្ដដលលជាធុំក្នុងការដឹងនផ្លដឌពវៈ អងគធម៌បានដល់ 
កាយបស្ដ  ។ 
 ៦. ឥត្ថិគនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងភាពជាគសតី អងគធម៌បានដល់ ឥត្ថិភាវរូប ។ 
 ៧. បុរសិិគនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការភាពជាបុរស អងគធម៌បានដល់  
បុរសិភាវរូប ។ 
 ៨. ជិវតិ្គនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការរក្ារូប ម អងគធម៌បានដល់ 
ជិវតិ្រូប និងជីវតិិ្គនទិយនចត្សិក្ ។ 

៩. មនិគនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការ  ួលអារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ 
ចិត្តទ ុំងអស់ ។ 

១០. សុខិ្គនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការនស្ដយអារមមណ៍ជាសុខ្ផលូវកាយ  
អងគធម៌បានដល់ នវ  នចត្សិក្ក្នុងសុខ្ស គត្កាយវញិ្ញដ ណចិត្ត ១ ដួង ។ 
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១១.  ុក្ខិគនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំ ក្នុងការនស្ដយអារមមណ៍ជា ុក្ខផលូ វកាយ 
អងគធម៌បានដល់ នវ  នចត្សិក្ក្នុង ុក្ខស គត្កាយវញិ្ញដ ណចិត្ត ១ ដួង ។ 

១២. នស្ដមនសេគិនទិយ   ធមមជាត្ដដលជាធុំ ក្នុងការនស្ដយអារមមណ៍ជាសុខ្ 
ផលូវចិត្ត អងគធម៌បានដល់ នវ  នចត្សិក្ក្នុងនស្ដមនសេស គត្ចិត្ត ៦២ ដួង ។ 
 ១៣. នទមនសេគិនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការនស្ដយអារមមណ៍ជា ុក្ខផលូ វ 
ចិត្ត អងគធម៌បានដល់ នវ  នចត្សិក្ក្នុងនទសមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 

១៤. ឧនបក្ខិគនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការនស្ដយអារមមណ៍ជាក្ណ្ដត ល 
អងគធម៌បានដល់ នវ  នចត្សិក្ក្នុងឧនបកាខ ស គត្ចិត្ត ៥៥ ដួង ។ 

១៥. ស ធិគនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការនជឿចុំនពាោះវត្ថុ ដដលគួរនជឿ អងគធម៌ 
បានដល់ សទធ នចត្សិក្ក្នុងនស្ដភណចិត្ត ៩១ ដួង ។ 

១៦. វរីយិគិនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំ ក្នុងនសចក្ឋីពយយម អងគធម៌បានដល់ 
វរីយិនចត្សិក្ក្នុងវរីយិសមបយុត្តចិត្ត ១០៥ ។ 

១៧. សតិ្គនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំ ក្នុងការរឭក្រតូ្វ អងគធម៌បានដល់ 
សតិ្នចត្សិក្ក្នុងនស្ដភនចិត្ត ៩១ ដួង ។ 

១៨. សមាធិគនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំ ក្នុងការតា ុំងមាុំក្នុងអារមមណ៍ដត្មួយ 
អងគធម៌បានដល់ ឯក្គគតានចត្សិក្ក្នុងចិត្ត ៧២ (នវៀរអវរីយិចិត្ត ១៦ វចិិកិ្ ឆ្ -
សមបយុត្តចិត្ត ១) ។ 

 

២. មិសើឝកសង្ហៈ 
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១៩. បញ្ដិ គនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការដឹងតាមនសចក្តីពិត្ អងគធម៌ 
បានដល់ បញ្ញដ នចត្សិក្ក្នុងញាណសមបយុត្តចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ដួង ។ 

២០. អនញ្ញដ ត្ញ្ដសាមីតិ្គនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំ ក្នុងការដឹងចាស់នូវ 
អរយិសចច ៤ ដដលខ្លួនមិនធ្លល ប់បានដឹង អងគធម៌បានដល់ បញ្ញដ នចត្សិក្ក្នុង 
នស្ដតាបត្តិមគគចិត្ត ១ ដួង ។ 

២១. អញ្ដិ គនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការដឹងចាស់នូវអរយិសចច ៤ ដដល 
ខ្លួនធ្លល ប់បានដឹង អងគធម៌បានដល់ បញ្ញដ នចត្សិក្ក្នុងមគគចិត្តខាងនលើ ៣ ដួង និង 
ផលចិត្តខាងនរកាម ៣ ដួង ។ 

២២. អញ្ញដ តាវគិនទិយ ធមមជាត្ដដលជាធុំក្នុងការដឹងចាស់នូវអរយិសចច ៤ 
ឲ្យគ្នម នសល់ អងគធម៌បានដល់ បញ្ញដ នចត្សិក្ក្នុងអរ ត្តផលចិត្ត ១ ដួង ។ 

៥ . ពលៈ 

 ពលៈមាន ៩ គឺ ៖ 

 ១. សទធើពលៈ ធមមជាត្ដដលមិនញាប់ញ័រ ក្នុងការនជឿចុំនពាោះវត្ថុ ដដលគួរ 
នជឿ អងគធម៌បានដល់ សទធ នចត្សិក្ក្នុងនស្ដភនចិត្ត ៩១ ដួង ។ 

 ២. វីរយិពលៈ ធមមជាត្ដដលមិនញាប់ញ័រ ក្នុងនសចក្តីពយយម អងគធម៌ 
បានដល់ វរីយិនចត្សិក្ក្នុងវរីយិសមបយុត្តចិត្ត ១០៥ ដួង ។ 

 ៣. សត្ិពលៈ ធមមជាត្ដដលមិនញាប់ញ័រ ក្នុងការភាញ ក់្រឭក្ អងគធម៌ 
បានដល់ សតិ្នចត្សិក្ក្នុងនស្ដភនចិត្ត ៩១ ។ 
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 ៤. សមាធិពលៈ ធមមជាត្ដដលមិនញាប់ញ័រ ក្នុងការតា ុំងមាុំក្នុងអារមមណ៍ 
ដត្មួយ អងគធម៌បានដល់ ឯក្គគតានចត្សិក្ក្នុងចិត្ត ១០៤ (នវៀរអវរីយិចិត្ត ១៦ 
វចិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្តចិត្ត ១) ។ 

 ៥. បញ្ញើពលៈ ធមមជាត្ដដលមិនញាប់ញ័រ ក្នុងការដឹងតាមនសចក្តីពិត្ 
អងគធម៌បានដល់ បញ្ញដ នចត្សិក្ក្នុងញាណសមបយុត្តចិត្ត ៧៩ ដួង ។ 

 ៦. ហិរិពលៈ ធមមជាត្ដដលមិនញាប់ញ័រ ក្នុងការខាម ស់បាប អងគធម៌ 
បានដល់  ិរនីចត្សិក្ក្នុងនស្ដភនចិត្ត ៩១ ។ 

 ៧. ឱត្តបើបពលៈ ធមមជាត្ដដលមិនញាប់ញ័រ ក្នុងការខាល ចបាប អងគធម៌ 
បានដល់ ឳត្តបបនចត្សិក្ក្នុងនស្ដភនចិត្ត ៩១ ។ 

 ៨. អហិរកិពលៈ ធមមជាត្ដដលមិនញាប់ញ័រ ក្នុងការមិនខាម ស់បាប អងគធម៌ 
បានដល់ អ ិរកិ្នចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ។ 

 ៩. អេោត្តបើបពលៈ ធមមជាត្ដដលមិនញាប់ញ័រ ក្នុងការមិនខាល ចបាប 
អងគធម៌បានដល់ អន ត្តបបនចត្សិក្ក្នុងអកុ្សលចិត្ត ១២ ។ 

៦. អធិបត្ី 

 អធិបតី្មាន ៤ គឺ ៖ 

 ១. ឆោទើធិបត្ិ ធមមជាតិ្ដដលជាធុំក្នុងនសចក្ឋីនពញចិត្ត អងគធម៌បានដល់ 
ឆនទនចត្សិក្ក្នុង វិន តុ្ក្ជវនៈ ១៨ តិ្ន តុ្ក្ជវនៈ ៣៤ ឬ ៦៦ ។ 

 

២. មិសើឝកសង្ហៈ 
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 ២. វីរិយាធបិត្ិ ធមមជាតិ្ដដលជាធុំក្នុងនសចក្ឋីពយយម អងគធម៌បានដល់ 
វរីយិនចត្សិក្ក្នុង វិន តុ្ក្ជវនៈ ១៨ តិ្ន តុ្ក្ជវនៈ ៣៤ ឬ ៦៦ ។ 

 ៣. ឆិត្តើធិបត្ិ ធមមជាតិ្ដដលជាធុំក្នុងការ  ួលអារមមណ៍ អងគធម៌បានដល់ 
 វិន តុ្ក្ជវនៈ និងតិ្ន តុ្ក្ជវនៈ ៥២ ឬ ៨៤ ។ 

 ៤. វីមាំសាធិបត្ិ ធមមជាតិ្ដដលជាធុំ ក្នុងការដឹងតាមនសចក្តីពិត្ អងគធម៌ 
បានដល់ បញ្ញដ នចត្សិក្ក្នុងតិ្ន តុ្ក្ជវនៈ ៣៤ ឬ ៦៦ ។ 

៧. អាហារ 

 អាហារមាន ៤ គ ឺ

 ១. កពឡឿីរាហារ ធមមជាត្ដដលជាអនក្ ុំឲ្យអាាររជរូបនក្ើត្ អងគធម៌ 
បានដល់ ឱជា ក្នុងអាាររនផេងៗ ។ 

 ២. ផសើាហារ ធមមជាត្ដដលជាអនក្ ុំឲ្យនវ  នក្ើត្ អងគធម៌បានដល់ 
ផសេនចត្សិក្ក្នុងចិត្តទ ុំងអស់ ។ 

 ៣. មេោសេចត្ោហារ ធមមជាត្ដដលជាអនក្ ុំឲ្យវបិាក្វញិ្ញដ ណ 
បដិសនធិចិត្តជានដើមនក្ើត្ អងគធម៌បានដល់ នចត្ នចត្សិក្ក្នុងចិត្តទ ុំងអស់ ។ 

 ៤. វញិ្ញើណាហារ ធមមជាត្ដដលជាអនក្ ុំឲ្យនចត្សិក្ ក្មមជរូបនក្ើត្ 
អងគធម៌បានដល់ ចិត្តទ ុំងអស់ ។ 
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បាលសីម្មេងចិត្តម្ែលមិនម្មនោអងគឈាន អងគមគគ ឥន្ទនទិយនិងពល 

បញ្ច វញិ្ញ ាវណសុ ឈានង្គ ានិ, អវហតុវកសុ មគគង្គ ានិ ន េពភនតិ, 

តថា អវរីវិយសុ ឯកគគោ ឥន្ទនរិយពេភាវំ ន គច្ឆតិ, វចិិ្កិច្ឆ ាច្ិវតត បន 

មគគភាវំ បិ។ 

ក្នុងបញ្ច វញិ្ញដ ណចិត្ត ១០ រដមងមិនបានជាអងគ្ ន, ក្នុងអន តុ្ក្ចិត្ត ១៨ 
រដមងមិនបានជាអងគមគគ, ឯក្គគតានចត្សិក្ក្នុងអវរីយិចិត្ត ១៦ រដមងមិនដល់ភាព 
ជាសមាធិគនទិយ និងសមាធិពលៈ, ឯក្គគតានចត្សិក្ក្នុងវចិិកិ្ ឆ្ សមបយុត្តចិត្ត 
រដមងមិនបានជាមិ ឆ្ សមាធិ សមាធិគនទិយ និងសមាធិពលៈ ។ 

គាថាសម្មេងអងគធម៌កនងុមិសេកសងគហៈទាងំ ៧ ពួក 

១. ឆ វហតូ បញ្ច  ឈានង្គ ា  មគគង្គ ា នវ វតថវុោ  

  វសាេសិន្ទនរិយធម្ម ា ច្  ពេធម្ម ា នវវរោិ។ 

២. ច្ោត ាវោធិបតិ វុោត ា   តថាោោតិ សតតធា 

 កុសលាទិសម្កិវណាណ ា  វុវោត ាមិសសកសង្គវោ។ 

 ១. - ន តុ្ កាលនពាលនោយអងគធម៌បរមត្ថន ើយមាន ៦ 

- ្នងគៈ កាលនពាលនោយអងគធម៌បរមត្ថន ើយមាន ៥ 

- មគគងគៈ កាលនពាលនោយអងគធម៌បរមត្ថន ើយមាន ៩ 

- ឥគនទិយ កាលនពាលនោយអងគធម៌បរមត្ថន ើយមាន ១៦ 

 

២. មិសើឝកសង្ហៈ 
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- ពលៈ កាលនពាលនោយអងគធម៌បរមត្ថន ើយមាន ៩ ។ 

២.  - អធិបតិ្ កាលនពាលនោយអងគធម៌បរមត្ថន ើយមាន ៤ 

- អាាររ កាលនពាលនោយអងគធម៌បរមត្ថន ើយមាន ៤ ដូចគ្នន  ។ 

ពាកយអធិបាយកនងុមិសេកសងគហៈ 

 វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថា មិសេក្សងគ ៈ គឺ ៖ 

 កុ្សលាកុ្សលាព្យាក្ត្មិសសក្នំ តហត្ុឆក្ក ាទីនំ សង្គតោត្ិ 

មិសសក្សង្គតោ។ 

ការសនគ គ្ ោះសភាវធម៌នផេងៗ មានពួក្ ៦ ននន តុ្ជានដើម ដដលជាកុ្សល 
អកុ្សល អពយក្ត្ៈ ចូលជាមួយគ្នន  នរពាោះដូន ន្ ោះ ន ើបន ម្ ោះ មិសេក្សងគ ៈ ។ 

១. ជហត្ុ 

វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថា ន តុ្ គឺ ៖ 

  ហិតនាត្ិ វត្តត្ិ ផលំ  ឯតត្ហិ ឥត្ិ តហត្ត ស  

  លទធតហត្ូហិ តត្ ថិរា  រុឡ្ហមូលាវ បាទបា។ 

 ផលរដមងនក្ើត្នរពាោះធម៌ពួក្ន ោះ នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា 
ន តុ្ បាននសចក្តីថា ធម៌ទ ុំងឡាយរដមងបានឧបការៈ ពីន តុ្រដមងមានសភាព 
មាុំក្នុងអារមមណ៍ ដូចនដើមនឈើ ដដលមានឫសដូន ន្ ោះ ។ 

ពាក្យអធិបាយពីន តុ្ននោះ បានសដមឋងក្នុងន តុ្សងគ ៈន ើយ ។ 
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២. ឈានងគៈ 

 វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថា ្នងគៈ គឺ ៖ 

 អាលមពមុបនិតឈេនតិ  ឥត្ិ ឈានានិ វុច្ចតរ  

 ឈាតបនតិ  ស បច្ចនីតក្  ឥត្ីបិ ឈានសញ្ញិត្។ 

 ធម៌ពួក្ណ្ដ រដមងចូលនៅសមលឹងអារមមណ៍មានក្សិណជានដើម នរពាោះន តុ្ 
ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា ្ន ឬ ធម៌ពួក្ណ្ដ រដមងដុត្នូវធម៌ ដដលជា 
បដិបក្ខចុំនពាោះខ្លួន នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា ្ន បានដល់ 
អងគ្ ន ៧ ។ 

 ដដលនៅថា ្ន ន ោះ គឺជាធមមជាត្ដដលចូលនៅសមលឹងអារមមណ៍យ៉ា ង 
មា ុំ សរមាប់អារមមណ៍ដដលរតូ្វសមលឹងន ោះ ជាអារមមណ៍ក្មមោឌ ន ឬមិនដមនក្ឋី 
ជានលាកិ្យៈ ឬនលាកុ្ត្តរៈក្តី ជាបញ្ដត្តិ ឬបរមត្ថក្តី ទ ុំងននោះ ជាអារមមណ៍របស់ 
្នបានទ ុំងអស់ ។ 

 ន័យមយ៉ាងន ៀត្ ពាក្យថា ្ន ដរបថា ដុត្ ពាក្យថា ដុត្ ក្នុង ីននោះមាន 
ន័យថា នធវើធម៌ដដលបដិបក្ខនឹងខ្លួនឲ្យមានក្មាល ុំងថយចុោះ ឬមិនឲ្យចនរមើននឡើង 
បានដល់ អងគ្ ន ៦ (នវៀរនទមនសេនវ  ) ដដលនៅក្នុងម គគត្ចិត្ត ចុំដណក្ 
អងគ្ ន ដដលនៅក្នុងកាមចិត្តន ោះ មានសភាពដដលចូលនៅសមលឹងអារមមណ៍ 
យ៉ា ងមាុំ របាក្ដចាស់ជាងការដុត្ធម៌ដដលជាបដិបក្ខនឹងខ្លួន ។ 
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ធម៌ម្ែលោបែិបកខនឹងអងគឈាន 

១. ថីនមិទធៈ ំបដិបកនឹង្វិត្កៈ ។ 

២. វិឆិកិោឆើ ំបដិបកនឹង្វិោរៈ ។ 

៣. ពើាបាទៈ ំបដិបកនឹង្បីតិ្ ។ 

៤. ឿមឆ៰នទៈ ំបដិបកនឹង្ឯកគត្ ។ 

៥. ឧទធឆៈ, កុកុឆៈ, េទមនសើឝ ំបដិបកនឹង្េសាមនសើឝ និង្ឧេបឿខើេវទោ ។ 

៦ បីតិ្ និង្ េសាមនសើឝេវទោ ំបដិបកនឹង្េទមនសើឝេវទោ ។ 

៣. មគគងគៈ 

វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថា មគគងគៈ គឺ៖ 

សុគត្ា ច្ ទគុគត្ា ច្ និព្វ ានសស ច្ បាបណា 

 តត្សញ្ច  បថភតូ្ត្ត ា  មគគង្គ ានីត្ិ វុច្ចតរ។ 

មគគសស  ស អង្គ ានីត្ិ  មគគង្គ ានីត្ិ សមមត្ 

 អងគធម៌ ៩ នលាក្នពាលថា ជាអងគមគគ នរពាោះជាន តុ្ឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ 
 ុគគតិ្ភូមិ រពោះនិពាវ ន និងជាផលូវឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ  ុគគតិ្ភូមិ រពោះនិពាវ ន ។ 

ន័យមយ៉ាងន ៀត្ អងគធម៌ ៩ នលាក្នៅថា អងគមគគ នរពាោះជា ចុំដណក្មួយ 
របស់មគគ ។ 
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 ធមមតាសត្វទ ុំងឡាយដដលវលិស្ដល ប់នក្ើត្នៅក្នុង ៣១ ភូមិក្តី និងអនក្ដដល 
ចូលដល់និពាវ នបានក្តី រដមងរតូ្វអារស័យន តុ្ អារស័យផលូវ ដដលជួយឲ្យដល់ ។ 
ធម៌ដដលជាន តុ្ និងជាផលូវឲ្យដល់ភូមិនផេងៗ និងរពោះនិពាវ នន ោះ បានដល់ 
អងគមគគ ១២ មានសមាម  ិដឌិជានដើម ។ 

 ក្នុងចុំនួនអងគមគគ ១២ ននោះ អងគមគគដដលជាន តុ្ ជាផលូវឲ្យដល់សុគតិ្ភូមិ 
និងរពោះនិពាវ នន ោះមាន ៨ គឺ ៖ 

 ១. សមាម  ិដឌិ, ២. សមាម សងកបបៈ, ៣. សមាម វា្, ៤. សមាម ក្មមនតៈ,  
៥. សមាម អាជីវៈ, ៦. សមាម វាយមៈ, ៧. សមាម សតិ្, ៨. សមាម សមាធិ ។ 

 អងគមគគដដលជាន តុ្ ជាផលូ វឲ្យដល់ ុគគតិ្ភូមិមាន ៤ គឺ ៖ 

 ១. មិ ឆ្  ិដឌិ, ២. មិ ឆ្ សងកបបៈ, ៣. មិ ឆ្ វាយមៈ, ៤. មិ ឆ្ សមាធិ ។ 

 ក្នុងរពោះសូរត្ រពោះពុ ធរ ង់សដមឋងផលូវដន នរៅពីអងគមគគ ១២ គឺមិ ឆ្ វា្ 
មិ ឆ្ ក្មមនតៈ មិ ឆ្ អាជីវៈ មិ ឆ្ សតិ្ ដត្កាល្ត់្នោយអងគធម៌ជាបរមត្ថន ើយ 
មិនមាននោយចុំនពាោះ បានដល់អកុ្សលចិត្តដដលអារស័យវចី ុចចរតិ្ កាយ ុចចរតិ្ 
ការចិញ្ចឹ មជីវតិ្ខុ្ស និងការរឭក្ដល់វត្ថុ ដដលមិនលអនផេងៗន ោះឯង ។ 
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៤. ឥន្ទនទិយ 

 វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថា ឥគនទិយ គឺ ៖ 

 ឥនទនតិ បរមឥសសរយំិ ក្តរានតិត្ិ ឥន្រនទិោនិ ធម៌ពួក្ណ្ដ រដមងរគប់ 
រគង គឺរដមងនធវើឲ្យខ្លួនជាឥសេរៈ នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា ឥគនទិយ ។ 

 ពាក្យថា ឥគនទិយ ដរបថា ជាអនក្រគប់រគង មានន័យថា អាចនធវើឲ្យសភាវធម៌ 
ដដលនក្ើត្នឡើងរពមនឹងខ្លួន របរពឹត្តតាមអុំណ្ដចរបស់ខ្លួន ដូចចក្ខុ គនទិយដដលជា 
អនក្រគប់រគងក្នុងការនឃើញ គឺការនឃើញនឹងនក្ើត្នឡើងបាន រតូ្វអារស័យ 
ចក្ខុបស្ដ  នបើមិនមានចក្ខុបស្ដ ន ើយ ការនឃើញក៏្នក្ើត្នឡើងមិនបាន និងការ 
នឃើញបានជិត្ក្ឋី ឆ្ងៃ យក្ឋី នឃើញបានចាស់ក្ឋី មិនចាស់ក្ឋី នរពាោះអុំណ្ដច 
ចក្ខុបស្ដ ន ោះឯង នបើចក្ខុបស្ដ មានក្មាល ុំង ការនឃើញរដមងបានឆ្ងៃ យ និង 
បានចាស់ នបើចក្ខុបស្ដត្មានក្មាល ុំងនខ្ាយ ការនឃើញមិនបានឆ្ងៃ យ និងមិន 
ចាស់ ។ 

 ក្នុងឥគនទិយដន ៗ មាន ុំនងដូចគ្នន  រគប់ៗ ឥគនទិយទ ុំងអស់ មាន  ីរគប់ 
រគង គឺនធវើឲ្យសភាវធម៌ដដលអារស័យនឹងខ្លួនន ោះឲ្យរបរពឹត្តនៅតាមអុំណ្ដចខ្លួន ។ 

ការម្ចកឥន្ទនទិយ ២២ ជោយភូមិ 

 ១. ចក្ខុ គនទិយ នស្ដតិ្គនទិយ ឃានិគនទិយ ជិវ ហគិនទិយ កាយិគនទិយ ឥត្ថិគនទិយ 
បុរសិិគនទិយ សុខិ្គនទិយ  ុក្ខិគនទិយ នទមនសេគិនទិយ រួមជាឥគនទិយ ១០ ទ ុំងអស់ននោះ 
ជាកាមធម៌ទ ុំងអស់ ដូន ន្ ោះ នៅថា កាមឥគនទិយ ។ 
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 ២. ជីវ ហគិនទិយ មនិគនទិយ ឧនបក្ខិគនទិយ ស ធិគនទិយ វរីយិិគនទិយ សតិ្គនទិយ 
សមាធិគនទិយ បញ្ដិ គនទិយ រួមឥគនទិយទ ុំង ៨ ននោះជាកាមធម៌ រូបធម៌ អរូបធម៌ និង 
នលាក្កុ្ត្តរធម៌ ដូន ន្ ោះ នៅថា កាម រូប អរូប នលាកុ្ត្តរឥគនទិយ ។ 

 ៣. នស្ដមនសេគិនទិយ ជាកាមធម៌ រូបធម៌ និងនលាកុ្ត្តរធម៌ ដូន ន្ ោះ នៅថា 
កាម រូប នលាកុ្ត្តរឥគនទិយ ។ 

 ៤. អនញ្ញដ ត្ញ្ដសាមីតិ្គនទិយ អញ្ដិ គនទិយ អញ្ញដ តាវគិនទិយ រួមឥគនទិយទ ុំង ៣ 
ននោះ ជានលាកុ្ត្តរធម៌ទ ុំងអស់ ដូន ន្ ោះ នៅថា នលាកុ្ត្តរឥគនទិយ ។ 

៥. ពល 

ពាក្យថា ពលៈ មានន័យថា មិនញាប់ញ័រ ដូចមានបាលីសដមឋងថា  

អក្មណនតឋេន ព្យលំ ន ម្ ោះថា ពលៈ នោយអត្ថថា មិនញាប់ញ័រ ។  

ឬ ព្យលីយនតិ ឧបណតនេ បឋិបក្ខ ធតមម សហនតិ មទទនតីត្ិ ព្យលានិ ធម៌ពួក្ 
ណ្ដ រដមងមានក្មាល ុំង សងកត់្នូវបដិបក្ខធម៌ ដដលនក្ើត្នឡើងន ើយ និងមាន 
នសចក្តីអត់្ធន់ក្នុងការ មាល យបដិបក្ខធម៌ន ោះ នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ 
ន ម្ ោះថា ពលៈ ។ 

ពាកយអធិបាយ 

 ធមមតា យពលទុំងឡាយ រដមងមិនញាប់ញ័រក្នុង  ីរបស់ខ្លួន យ៉ា ងណ្ដ 
អងគធម៌ ៩ មានសទធ ជានដើម រដមងមិនញាប់ញ័រក្នុង  ីរបស់ខ្លួនៗ គឺនសចក្តី 
រជោះថាល  នសចក្តីពយយមជានដើម ដូន ន្ ោះ ន ើបន ម្ ោះថា ពលៈ ។ 

 

២. មិសើឝកសង្ហៈ 
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 នសចក្តីមិនញាប់ញ័រមាន ២ យ៉ា ងគឺ  យពលខ្លោះ មិនញាប់ញ័រក្នុង  ី 
របស់ខ្លួន គឺភាពជាអនក្រគប់រគងអនក្ដដលនៅនរកាមប គ្ ប់បញ្ញជ របស់ខ្លួន និង 
កាលបានជួបសរតូ្វន ើយ រដមងមិនញាប់ញ័រ អាច មាល យពួក្សរតូ្វន ោះបាន 
នសចក្តីននោះយ៉ា ងណ្ដ ពលធម៌ដដលជាដផនក្ខាងកុ្សលពួក្ន ោះ រដមងមិនញាប់ 
ញ័រក្នុង  ីរបស់ខ្លួន និងអាច មាល យអកុ្សលធម៌ ដដលជាបដិបក្ខនឹងខ្លួនឲ្យ 
វ ិសនៅ ដូចសទធ ពលៈ មាននសចក្តីរជោះថាល  មិនញាប់ញ័រ និងអាច មាល យ 
អកុ្សលធម៌ ដដលជាន តុ្មិនឲ្យរជោះថាល  ឲ្យវ ិសនៅ ដូចននោះជានដើម ជារបការ 
មួយ ។ 

  យពលខ្លោះ មិនញាប់ញ័រក្នុង  ីរបស់ខ្លួន គឺភាពជាអនក្រគប់រគងដដល 
នៅនរកាមប គ្ ប់បញ្ញជ របស់ខ្លួនប៉ាុនណ្ដណ ោះ ដត្កាលបានរបសពវសឹក្សរតូ្វន ើយ 
មិនអាច មាល យសរតូ្វន ោះឲ្យវ ិសបាន នសចក្តីននោះយ៉ា ងណ្ដ ពលធម៌ដផនក្ខាង 
អកុ្សលទ ុំងន ោះ មាននសចក្តីមិនញាប់ញ័រក្នុង  ីរបស់ខ្លួន គឺតា ុំងមាុំក្នុងធម៌ 
ដដលរពមនឹងខ្លួនប៉ាុនណ្ដណ ោះ កាលកុ្សលធម៌ ដដលជាបដិបក្ខនឹងខ្លួននក្ើត្នឡើង 
ន ើយ មិនអាច មាល យបាន ដូចអ ិរកិ្ពលៈ មានការមិនញាប់ញ័រក្នុងការមិន 
ខាម សបាប កាល ិរពិលៈនក្ើត្នឡើងន ើយ អ ិរកិ្ពលៈ ក៏្្ល្ញ់នៅ 
មិនអាចតាុំងនៅបាន ដូចននោះជានដើម ជារបាការមួយ ដូចមានបាលីជាស្ដធក្ៈ 
សដមឋងថា  

  អសទធិតយ តក្សតឈេ ច្ មុឋេសសតច្ច ច្ ឧទធតច្ច   

  អវជិ្េ ាយ អហិរតិក្  តនាត្តតបណ ច្ ន ក្មណតរ។ 
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  ត្ស្ម ា សទ្ធ ាទតោ សត្ត កុ្សលាទី ព្យលានិ ច្   

  យុតត្តតសវ វ អក្តបណន  អបញ្ញ ាបិ ត្ំនាមិក្។ 

 អងគធម៌ ៧ មានសទធ ជានដើម ដដលជាកុ្សលនិងអពយក្ត្ៈននោះ ន ម្ ោះថា 
ពលៈ នរពាោះមិនញាប់ញ័រក្នុងអកុ្សលធម៌តាមលុំោប់ គឺសទធ រដមងមិនញាប់ញ័រ 
ក្នុងអកុ្សលធម៌ ដដលជាន តុ្ឲ្យនក្ើត្អសទធ  វរីយិរដមងមិនញាប់ញ័រ ក្នុង 
អកុ្សលធម៌ ដដលជាន តុ្ឲ្យនក្ើត្នកាសជជៈ សតិ្រដមងមិនញាប់ញ័រ ក្នុង 
អកុ្សលធម៌ ដដលជាន តុ្ឲ្យនក្ើត្ការវនងវង សមាធិរដមងមិនញាប់ញ័រ ក្នុង 
នសចក្តីរាយមាយ បញ្ញដ រដមងមិនញាប់ញ័រ ក្នុងការមិនដឹងតាមនសចក្តីពិត្ 
 ិររិដមងមិនញាប់ញ័រ ក្នុងនសចក្តីមិនខាម ស់បាប ឳត្បបៈរដមងមិនញាប់ញ័រក្នុង 
នសចក្តីមិនខាល ចបាប ។ 

 សូមបអីកុ្សលធម៌មាន វរីយិៈ អ ិរកិ្ៈ អន ត្តបបៈ ទ ុំងននោះ ន ម្ ោះថា 
ពលៈ នរពាោះមិនញាប់ញ័រក្នុងសមបយុត្តធម៌មយ៉ាង ។ 

៦. អធិបត្ី 

វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថា អធិបតី្ គឺ៖ 

អធិនានំ បត្ិ អធិបត្ិ ធម៌ដដលជាមាច ស់ននធម៌ដដលអារស័យនឹងខ្លួន ឬ 
ធម៌ដដលជាធុំជាងធម៌ដដលអារស័យនឹងខ្លួន ន ម្ ោះថា អធិបតិ្ ។ 

អធិតក្ បត្ិ អធីបត្ិ ធម៌ដដលជាមាច ស់មានអុំណ្ដចនរក្ដលង ន ម្ ោះថា 
អធិបតិ្ ។ 

 

២. មិសើឝកសង្ហៈ 
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ពាកយអធិបាយ 

ភាពជាធុំ ជាអនក្រគប់រគងមាន ២ យ៉ា ងគឺ ៖ 

១. ភាពជាធុំ ជាអនក្រគប់រគងនោយភាពជាឥគនទិយ ។ 

២. ភាពជាធុំ ជាអនក្រគប់រគងនោយភាពជាអធិបតិ្ ។ 

ធម៌ដដលជាធុំ ជាអនក្រគប់រគង នោយភាពជាឥគនទិយននោះ កាលខ្ណៈដដល 
នក្ើត្នឡើងន ោះ រដមងនក្ើត្នឡើងរពមៗ គ្នន  ក្នុងនពលដត្មួយ បាននរចើនឥគនទិយ 
នោយមិនរបឆ្ង ុំងគ្នន  នរពាោះធម៌ដដលឥគនទិយទ ុំងននោះ ជាធុំ រគប់រគងនោយចុំនពាោះ 
ក្នុង  ីរបស់ខ្លួនៗ ប៉ាុនណ្ដណ ោះ គឺ ចក្ខុ គនទិយ ជាធុំក្នុងការនឃើញ មនិគនទិយជាធុំក្នុង 
ការ  ួលអារមមណ៍ ស ធិគនទិយជាធុំក្នុងនសចក្ឋីរជោះថាល  ទ ុំងននោះជានដើម ដូច កាល 
មារកុ្សលដួង ី ១ នក្ើត្នឡើងន ើយ ក្នុងមារកុ្សលចិត្តរពមទ ុំងនចត្សិក្ 
ដដលនក្ើត្នឡើងននោះ មានធម៌ដដលជាឥគនទិយនក្ើត្រួមជាមួយ គឺ ជីវតិិ្គនទិយ 
មនិគនទិយ នស្ដមនសេគិនទិយ ស ធិគនទិយ វរីយិិគនទិយ សតិ្គនទិយ សមាធិគនទិយ 
បញ្ដិ គនទិយ ។  

ក្នុងបណ្ដត ឥគនទិយទ ុំង ៨ ដដលនក្ើត្ជាមួយនឹងមារកុ្សលដួង ី ១ ននោះ 
ជីវតិិ្គនទិយនចត្សិក្ជាធុំ ក្នុង  ីរក្ាចិត្តនចត្សិក្ ដដលនក្ើត្រពមជាមួយនឹងខ្លួន 
មារកុ្សលចិត្តដួង ី ១ ក៏្ជាធុំក្នុងការ  ួលអារមមណ៍ នស្ដមនសេគិនទិយក៏្ជាធុំ 
ក្នុងការនស្ដយអារមមណ៍ ជាសុខ្ផលូវចិត្ត ស ធិគនទិយក៏្ជាធុំ ក្នុងនសចក្ឋីរជោះថាល  
វរីយិិគនទិយក៏្ជាធុំក្នុងនសចក្ឋីពយយម សតិ្គនទិយក៏្ជាធុំក្នុងការរឭក្ សមាធិគនទិយ 
ក៏្ជាធុំក្នុងការតា ុំងមាុំក្នុងអារមមណ៍ បញ្ដិ គនទិយក៏្ជាធុំ ក្នុងការដឹងតាមការពិត្ 
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ឥគនទិយនីមួយៗ នធវើ  ីរបស់ខ្លួននរៀងៗ ខ្លួននោយចុំនពាោះ មិនមានការារមភាព 
ជាធុំដល់គ្នន នឹងគ្នន  ដូចននោះ នៅថា ភាពជាធុំ ជាអនក្រគប់រគងនោយភាពជា 
ឥគនទិយ ។ 

ចុំដណក្ភាពជាធុំ ជាអនក្រគប់រគងនោយភាពជាអធិបតី្ន ោះ កាលនក្ើត្ 
នឡើងក្នុងមួយរគ្នៗ រដមងនក្ើត្ជាអធិបតី្បានរតឹ្មដត្មួយ ដូចក្នុងខ្ណៈដដល 
ឆនទៈជាអធិបតិ្ គឺមាននសចក្តីនពញចិត្តយ៉ា ងខាល ុំងនក្ើត្នឡើងន ើយ វរីយិៈ ចិត្ត 
បញ្ញដ  ក៏្រតូ្វរសបតាមឆនទៈរបរពឹត្តនៅក្នុងអារមមណ៍ន ោះៗ នបើនពលណ្ដ វរីយិៈ 
ជាអធិបតី្ គឺមាននសចក្តីពយយមយ៉ា ងខាល ុំងនក្ើត្នឡើងន ើយ ឆនទៈ ចិត្ត បញ្ញដ  រតូ្វ 
រសបតាមវរីយិៈរបរពឹត្តនៅក្នុងអារមមណ៍ន ោះៗ នបើនពលណ្ដ ចិត្តជាអធិបតី្ គឺ 
មាននសចក្តីតា ុំងចិត្តយ៉ា ងខាល ុំងនក្ើត្នឡើងន ើយ ឆនទៈ វរីយិៈ បញ្ញដ  រតូ្វរសបតាម 
ចិត្តរបរពឹត្តនៅក្នុងអារមមណ៍ន ោះៗ និងនបើនពលណ្ដ បញ្ញដ ជាអធិបតី្ គឺមាន 
នសចក្តីដឹងចាស់តាមពិត្ន ើយ ឆនទៈ វរីយិៈ ចិត្ត រតូ្វរសបតាមបញ្ញដ  របរពឹត្តនៅ 
អារមមណ៍ន ោះៗ ដូចគ្នន  ។ 

សរុបនសចក្ឋីថា ភាពជាធុំនោយភាពឥគនទិយក្នុងខ្ណៈដត្មួយ របរពឹត្តនៅ 
បាននរចើនឥគនទិយ មិនរបឆ្ង ុំងគ្នន  ចុំដណក្នសចក្ឋីជាធុំនោយភាពជាអធិបតី្ន ោះ 
ក្នុងខ្ណៈដត្មួយ របរពឹត្តនៅបានដត្មួយប៉ាុនណ្ដណ ោះ នក្ើត្រួមគ្នន នរចើនអធិបតី្ 
មិនបាន ។ 

មយ៉ាងន ៀត្ ធម៌ជាអធិបតី្បានន ោះ រតូ្វនៅក្នុង វិន តុ្ក្ជវនៈ ឬ 
តិ្ន តុ្ក្ជវនៈប៉ាុនណ្ដណ ោះ នរពាោះន តុ្ដូន ន្ ោះ រពោះអនុរុទធ ្រយន ើបសដមឋង ុក្ក្នុង 
អភិធមមត្ថសងគ ៈននោះ ថា 

 

២. មិសើឝកសង្ហៈ 
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ទវ ិវហតុកតិវហតុកជវវនវសវ វ យថាសមភវំ អធិបតិឯវកាវ 

េពភតិ។ 

អធិបតី្ដត្មួយប៉ាុនណ្ដណ ោះ រដមងបានក្នុង វិន តុ្ក្ជវនៈ ឬ តិ្ន តុ្ក្ជវនៈ 
ទ ុំងឡាយប៉ាុនណ្ដណ ោះ តាមសមគួរ ។ 

៧. អាហារ 

វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថា អាាររ គឺ ៖ 

អាោរនតីត្ិ អាោរា ធម៌ពួក្ណ្ដ រដមង ុំមក្នូវធម៌ដដលជាផលរបស់ 
ខ្លួន នរពាោះន តុ្ន ោះ ធម៌ពួក្ន ោះ ន ម្ ោះថា អាាររ ។ 

ពាកយអធិបាយ 

ពាក្យថា អាាររ ដរបថា  ុំមក្ មានន័យថា នធវើឲ្យផលនក្ើត្នឡើង និងជួយ 
គ្ន ុំរ ឲ្យតា ុំងនៅ ចនរមើននឡើង ដូចដដលនិយយគ្នន ថា ការ្រននោះតា ុំងនឡើងបាន 
ចនរមើនបាននោយអារស័យអនក្្ត់្ការជាអនក្ ុំ នបើមិនមានអនក្្ត់្ការន ើយ 
កិ្ចចការន ោះៗតា ុំងនៅ និងចនរមើននឡើងមិនបាន នសចក្តីននោះយ៉ា ងណ្ដ ការ 
របរពឹត្តរបស់សត្វទ ុំងឡាយ ក៏្ដូចគ្នន  គឺសត្វទ ុំងឡាយនក្ើត្នឡើងនោយអុំណ្ដច 
អកុ្សលក្មម និងនលាកិ្យកុ្សលក្មម សត្វន ោះមានជីវតិ្តា ុំងនៅ និងចនរមើន 
នឡើងបាននោយអារស័យឱជាក្នុងអាាររនផេងៗ ជាអនក្ ុំអាាររជរូបនក្ើត្នឡើង 
ដល់សត្វទ ុំងឡាយន ោះ កាលអាាររជរូបនក្ើត្ន ើយ ក៏្នធវើឲ្យសត្វន ោះមានជីវតិ្ 
និងធុំធ្លត់្នឡើងបាន ដូន ន្ ោះ ឱជាននោះន ើបន ម្ ោះថា កពឡីឿរាហារ ។ 
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ផសេៈ បានន ម្ ោះថា ជាអាាររ ក៏្នរពាោះជាអនក្ ុំនូវនវ   ធមមតាសត្វ 
ទ ុំងឡាយក្នុងនលាក្ននោះ ដដលមានការដឹងនសចក្តីសបាយ មិនសបាយ ឬដឹង 
ធមមតាៗន ោះ ជាសភាពរបស់នវ  ន ោះឯង នឹងរបាក្ដនឡើងបានរតូ្វអារស័យ 
មានការប៉ាោះផទប់រវាងអារមមណ៍ ទវ រ និងចិត្ត ការប៉ាោះផទប់រវាងសភាវធម៌ទ ុំង ៣ ននោះ 
នៅថា ផសេៈ នបើមិនមានផសេៈ គឺការប៉ាោះផទប់ននោះន ើយ ការនស្ដយអារមមណ៍ 
នផេងៗ ក៏្មិនមាន និងកាលោច់ការនស្ដយអារមមណ៍ដបបននោះន ើយ នលាភៈ គឺ 
នសចក្ឋីនពញចិត្ត ជាប់ចិត្តក្នុងអារមមណ៍នផេងៗ ដដលជាន តុ្ននការចនរមើនរបស់ 
សត្វនលាក្ ក៏្មិនមានដូចគ្នន  ដូន ន្ ោះ ផសេៈននោះ ន ើបន ម្ ោះថា ផសើាហារ ។ 

នចត្  ន ម្ ោះថា អាាររ នរពាោះជាអនក្ ុំឲ្យវបិាក្ចិត្តមានបដិសនធិចិត្ត 
ភវងគចិត្ត ចក្ខុវញិ្ញដ ណចិត្តជានដើមនក្ើត្នឡើង ។ 

ធមមតាសត្វទ ុំងឡាយ នវៀរដត្រពោះអរ នតនចញ កាលស្ដល ប់ន ើយ រដមងមាន 
ការនក្ើត្នឡើងន ៀត្ និងមានការនឃើញ ការឮ ការធុុំក្លិន ការដឹងរស ការដឹង 
សមផសេ របាក្ដនក្ើត្នឡើង ទ ុំងននោះជាវបិាក្វញិ្ញដ ណទ ុំងអស់ និងធម៌ដដលជា 
ន តុ្ ននការនក្ើត្របស់វបិាក្វញិ្ញដ ណទ ុំងននោះ បានដល់នចត្ ដដលសភាព្ត់្ 
ដចងការនធវើនផេងៗ ដដលទក់្ ងនោយកាយខ្លោះ វា្ខ្លោះ ចិត្តខ្លោះ នបើមិនមាន 
នចត្ ជាអនក្្ត់្ដចងន ើយ សត្វទ ុំងឡាយកាលស្ដល ប់ន ើយ ក៏្មិនមានការ 
នក្ើត្ ការនឃើញ ការឮជានដើម ។ 

នចត្  ដដលជាអនក្ ុំឲ្យសត្វទ ុំងឡាយនក្ើត្នឡើង និងមានការនឃើញ ការឮ 
ជានដើម ទ ុំងននោះមាន ២ របនភ គឺ នចត្ ក្នុងអកុ្សល និង នលាកិ្យកុ្សលជា 
អនក្ ុំឲ្យវបិាក្វញិ្ញដ ណនក្ើត្នោយរត្ង់ ចុំដណក្នចត្  ដដលនៅក្នុងចិត្តដន  

 

២. មិសើឝកសង្ហៈ 
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ដដលនរៅពីអកុ្សល និងនលាកិ្យកុ្សលន ោះ ជាអនក្ ុំសមបយុត្តខ្នធឲ្យនក្ើត្ 
នឡើង នោយន តុ្ននោះ នចត្ នចត្សិក្ ន ើបន ម្ ោះថា មេោសេចត្ោហារ ។ 
 ឆិត្តទាំង្អស់ េះ្ើោះថា អាហារ េរពាោះំអនកោាំេឆត្សិក និង្កមមជរូប 
ឲើយេកើត្េឡើង្ ។ 
 ធមមត្ ឆិត្ត និង្េឆត្សិក សូមើបីនឹង្េកើត្រពមេនើរលត់្រពមេនើក៏ពិត្ ែត្ឆិត្ត 
រែមង្ំរបធាន ំអនកោាំេឆត្សិក និង្កមមជរូប ។ សរមាប់បដិសនធិឆិត្ត ំអនកោាំ 
ឲើយេឆត្សិក និង្កមមជរូបឲើយេកើត្េឡើង្ ឆាំែែកបវត្តិឆិត្ត ំអនកោាំឲើយេឆត្សិក 
ប ុេណា្ើោះ ឲើយេកើត្េឡើង្ ដូេោនើោះ កមមជរូបែដលេកើត្កនុង្បវត្តិឿលកេី កមមជរូបរបស់ 
អសចញសត្វកេី មិនេកើត្េឡើង្េ៉យអារស័យឆិត្តកនុង្ភពេនោះ រែមង្អារស័យឆិត្ត 
ែដលេកើត្កនុង្អតី្ត្កមម ែដលេៅថា កមមវញិ្ញើែ ំអនកោាំឲើយេកើត្ េ៉យ 
េហតុ្េនោះ ឆិត្តទាំង្ឡាយេទើបេះ្ើោះថា វិញ្ញើណាហារ ដូឆមានេថាសែមេង្ថា  
  ឱជដ្ឋមករូបំវយ  វវទនំ បដ្ិសនធិកំ   

  ន្មរូបំ អាហរនតិ  តសាម ាោោតិ វុច្ចវរ។ 

 ធម៌ពួកណា រែមង្ោាំអាហារជសុទធដឋកកលាប េវទោ បដិសនធិវិញ្ញើែ 
េឆត្សិក និង្កមមជរូប េ៉យឆាំេពាោះរបស់ខ្លួនៗ េរពាោះេហតុ្េោោះ ធម៌ពួកេោោះ 
េទើបេះ្ើោះថា អាហារ ។ 

សរបុជសចកេីថា 
 ១. កពឡឿីរាហារ ោាំមកនូវអាហារជសុទធដឋកកលាប ឲើយេកើត្កនុង្សោញើន 
របស់សត្វទាំង្ឡាយ ។ 
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 ២. ផសើាហារ ោាំមកនូវេវទោ គឺឿរេសាយអារមមែ៍ំសុខ្ខ្លោះ ទុកខ្លោះ 
ឧេបឿខើខ្លោះ ។ 
 ៣. មេោសេចត្ោហារ ោាំមកនូវបដិសនធិវិញ្ញើែ គឺឿរេកើត្ំមនុសើឝ 
េទវត្ រពហម អបាយសត្វ និង្បវត្តិវិញ្ញើែ គឺឿរេ ើញ ឿរឮំេដើម ។ 
 ៤. វញិ្ញើណាហារ ោាំមកនូវេឆត្សិក និង្កមមជរូប ។ 

ឆប់ មិសើឝកសង្ហៈ ។ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

២. មិសើឝកសង្ហៈ 
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៣. ជពាធិបកខិយសងគហៈ 
ឿរសេ្ៃ្ើោះធម៌ែដលំឆាំែែកៀង្មគៈែ ។ 

 កនុង្េពាធិបកិយសង្ហៈេនោះ មានធម៌ ៧ ពួក គឺ 
 ១. សតិ្ប៉ដើន ២. សមមបើបធាន ៣. ឥទធិបាទ ៤. ឥ្នទិយ ៥. ពលៈ ៦. 
េពាជើ៲ង្ៈ ៧. មគង្ៈ ។ 
 េពាលេ៉យរបេភទមាន ៣៧ របឿរ ដូឆនឹង្សែមេង្ត្មលាំ៉ប់ត្េេេនោះ 

១. សត្ិបោា ន 
 សត្បិ៉ដើនមាន ៤ គ ឺ 
 ១. ឿយានបុសើឝោសត្បិ៉ដើន សតិ្ត្ាំង្មាាំេៅកនុង្ឿរពិោរណាេរឿយៗ នូវ 
ឿយ គឺរូបកនធមានខ្ើយល់េឆញខ្ើយល់ឆូល ឥរិយាបថធាំតូ្ឆំេដើម អង្ធម៌បានដល់ 
សតិ្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 
 ២. េវទោនុបសើឝោសត្ិប៉ដើន សតិ្ត្ាំង្មាាំេៅកនុង្ឿរពិោរណាេរឿយៗ នូវ 
េវទោ គឺេសឆកេីសុខ្ ទុក ឧេបឿខើ អង្ធម៌បានដល់ សតិ្េឆត្សិកកនុង្មហា-
កុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៣. ឆតិ្តើនបុសើឝោសត្បិ៉ដើន សតិ្ត្ាំង្មាាំេៅកនុង្ឿរពិោរណាេរឿយៗ នូវ 
ឆិត្តមានេលាភឆិត្ត អេលាភឆិត្ត េទសឆិត្ត អេទសឆិត្ត េមាហឆិត្ត អេមាហឆិត្ត 
ំេដើម អង្ធម៌បានដល់ សតិ្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ 
អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៤. ធមា្ើនុបសើឝោសត្ិប៉ដើន សតិ្ត្ាំង្មាាំេៅកនុង្ឿរពិោរណាេរឿយៗ នូវ 
សភាវធម៌ែដលមានរបាកដ េ៉យអាឿរែដលរបាសោកតួ្ខ្លួន ំសភាវៈរបស់ 
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េលាភៈ េទសៈ េមាហៈំេដើម អង្ធម៌បានដល់ សតិ្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសល-
ឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

២. សមមបបធាន 
 សមមបើបធានមាន ៤ គ ឺ
 ១. ឧបបន្ន ានំ បាបកានំ បោន្យ ោោវម្ េសឆកេីពើាយាមេដើមើបី 

លោះអកុសលធម៌ែដលេកើត្េឡើង្េហើយ អង្ធម៌បានដល់ វីរិយេឆត្សិកកនុង្ 
កុសលឆិត្ត ២១ ។ 

២. អនបុបន្ន ានំ បាបកានំ អនបុាទាយ ោោវម្ េសឆកេីពើាយាម 

េដើមើបីឲើយអកុសលធម៌ែដលេៅទន់េកើត្េឡើង្ មិនឲើយេកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់ 
វីរិយេឆត្សិកកនុង្កុសលឆិត្ត ២១ ។ 

៣. អនបុបន្ន ានំ កុសលានំ ឧបាទាយ ោោវម្ េសឆកេីពើាយាម 

េដើមើបីឲើយកុសលធម៌ែដលេៅមិនទន់េកើត្ ឲើយេកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់វីរិយ-
េឆត្សិកកនុង្កុសលឆិត្ត ២១ ។ 

៤. ឧបបន្ន ានំ កុសលានំ ភិវយោភាោយ ោោវម្ េសឆកេីពើាយាម 

េដើមើបីឲើយកុសលធម៌ែដលេកើត្េឡើង្េហើយ ឲើយឆេរមើនៃរកែលង្េឡើង្ អង្ធម៌ 
បានដល់ វីរិយេឆត្សិកកនុង្កុសលឆិត្ត ២១ ។ 

៣. ឥទធិបាទ 
 ឥទធបិាទមាន ៤ គ ឺ
 ១. ឆនទិទធបិាទ េសឆកេីេពញឆិត្តដ៏ៀ្ើាំង្ឿ្ើ ំបាទៀង្េដើមៃនេសឆកេីសេរមឆ 
ះន មគ ផល អង្ធម៌បានដល់ ឆនទេឆត្សិកកនុង្កុសលឆិត្ត ២១ ។ 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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២. វរីិយទិធបិាទ េសឆកេីពើាយាមដ៏ៀ្ើាំង្ឿ្ើ ំបាទៀង្េដើមៃនេសឆកេី 
សេរមឆះន មគ ផល អង្ធម៌បានដល់ វីរិយេឆត្សិកកនុង្កុសលឆិត្ត ២១ ។ 

៣. ឆិត្តទិធបិាទ ឿរត្ាំង្ឆិត្តដ៏ៀ្ើាំង្ឿ្ើ ំបាទៀង្េដើមៃនេសឆកេីសេរមឆ 
ះន មគ ផល អង្ធម៌បានដល់ កុសលឆិត្ត ២១ ។ 

៤. វមិាំសទិធបិាទ បញ្ញើដ៏ៀ្ើាំង្ឿ្ើ ំបាទៀង្េដើមៃនេសឆកេីសេរមឆះន 
មគ ផល អង្ធម៌បានដល់ បញ្ញើេឆត្សិកកនុង្កុសលៈែសមើបយុត្តឆិត្ត ១៧ ។ 

៤. ឥន្ទនទិយ 
 ឥ្នទយិមាន ៥ គ ឺ
 ១. សទធិ្ នទយិ សទធើំធាំកនុង្េសឆកេីរជោះថា្ើេជឿវត្ថុែដលគួរ អង្ធម៌បានដល់ 
សទធើេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

២. វរីិយិ្ នទយិ វីរិយៈំធាំកនុង្េសឆកេីពើាយាមឆាំេពាោះវត្ថុែដលគួរ អង្ធម៌ 
បានដល់ វីរិយេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន 
២៦ ។ 

៣. សត្ិ្ នទយិ សតិ្ំធាំកនុង្ឿររលឹកដល់វត្ថុែដលគួរ អង្ធម៌ បានដល់ 
សតិ្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៤. សមាធិ្នទិយ សមាធិំធាំកនុង្ឿរត្ាំង្មាាំកនុង្អារមមែ៍ែដលគួរ អង្ធម៌ 
បានដល់ ឯកគត្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ 
អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 
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៥. បចញិ្នទិយ បញ្ញើំធាំកនុង្ឿរដឹង្ត្មេសឆកេីពិត្ អង្ធម៌ បានដល់ 
បញ្ញើេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលៈែសមើបយុត្តឆិត្ត ៤ មហាកិរិយាៈែ-
សមើបយុត្តឆិត្ត ៤ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៥. ពលៈ 
 ពលៈមាន ៥ គ ឺ
 ១. សទធើពលៈ សទធើមិនៈប់ញ័រកនុង្េសឆកេីរជោះថា្ើ េជឿឆាំេពាោះវត្ថុែដលគួរ 
អង្ធម៌បានដល់ សទធើេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ 
អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

២. វរីយិពលៈ វីរិយៈមិនៈប់ញ័រកនុង្េសឆកេីពើាយាមឆាំេពាោះវត្ថុែដលគួរ 
អង្ធម៌បានដល់ វីរិយេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ 
អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៣. សត្ពិលៈ សតិ្មិនៈប់ញ័រកនុង្ឿររលឹកដល់វត្ថុែដលគួរ អង្ធម៌ 
បានដល់ សតិ្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន 
២៦ ។ 

៤. សមាធិពលៈ សមាធិមិនៈប់ញ័រកនុង្ឿរត្ាំង្មាាំកនុង្អារមមែ៍ែដលគួរ 
អង្ធម៌បានដល់ ឯកគត្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ 
អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៥. បញ្ញើពលៈ បញ្ញើមិនៈប់ញ័រកនុង្ឿរដឹង្ត្មេសឆកេីពិត្ អង្ធម៌ 
បានដល់ បញ្ញើេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលៈែសមើបយុត្តឆិត្ត ៤ មហាកិរិយា-
ៈែសមើបយុត្តឆិត្ត ៤ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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៦. ជពាជឈងគៈ 
 េពាជើ៲ង្ៈមាន ៧ គ ឺ
 ១. សត្សិេមាពើជើ៲ង្ៈ េសឆកេីរលឹកំអង្ៃនឿររត្ស់ដឹង្អរិយសឆ ៤ អង្ 
ធម៌បានដល់ សត្ិេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន 
២៦ ។ 
 ២. ធមមវិឆយសេមាពើជើ៲ង្ៈ ឿរពិោរណាកនុង្ធម៌ទាំង្ៀង្កនុង្ទាំង្ៀង្េរៅ 
ំអង្ៃនឿររត្ស់ដឹង្អរិយសឆ ៤ អង្ធម៌បានដល់ បញ្ញើេឆត្សិកកនុង្ 
មហាកុសលៈែសមើបយុត្តឆិត្ត ៤ មហាកិរិយាៈែសមើបយុត្តឆិត្ត ៤ 
អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៣. វីរយិសេមាពើជើ៲ង្ៈ េសឆកេីពើាយាម ំអង្ៃនឿររត្ស់ដឹង្អរិយសឆ ៤ 
អង្ធម៌បានដល់ វីរិយេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ 
អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៤. បីត្សិេមាពើជើ៲ង្ៈ េសឆកេីែឆែត្ឆិត្ត ំអង្ៃនឿររត្ស់ដឹង្អរិយសឆ ៤ 
អង្ ធម៌បានដល់ បីតិ្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសលេសាមនសើឝឆិត្ត ៤ មហាកិរិយា-
េសាមនសើឝឆិត្ត ៤ សបើបីតិ្កអបើបោជវ័ន ៣០ ឬ រូបកុសល ៣ រូបកិរិយា ៣ 
េលាកុត្តរឆិត្ត ៨ ។ 

៥. បសើឝទធសិេមាពើជើ៲ង្ៈ េសឆកេីសប់ឿយ សប់ឆិត្ត ំអង្ៃនឿររត្ស់ដឹង្ 
អរិយសឆ ៤ អង្ធម៌បានដល់ ឿយបសើឝទធិេឆត្សិក ឆិត្តបសើឝទធិេឆត្សិក 
កនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 
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៦. សមាធសិេមាពើជើ៲ង្ៈ េសឆកេីត្ាំង្មាាំកនុង្អារមមែ៍ ំអង្ៃនឿររត្ស់ដឹង្ 
អរិយសឆ ៤ អង្ធម៌បានដល់ ឯកគត្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ 
មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៧. ឧេបឿខើសេមាពើជើ៲ង្ៈ ឿរេធវើសមើបយុត្តធម៌ឲើយេសមើេនើកនុង្ោទីរបស់ខ្លួនៗ 
ំអង្ៃនឿររត្ស់ដឹង្អរិយសឆ ៤ អង្ធម៌បានដល់ ត្រត្មជើ៲ត្តត្េឆត្សិក 
កនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៧. មគគងគៈ 
 មគង្មាន ៨ គ ឺ
 ១. សមា្ើទិដឋិ េសឆកេីយល់រតូ្វ ំផលូវឲើយដល់មគ ផល និពាវើន អង្ធម៌បាន 
ដល់បញ្ញើេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលៈែសមើបយុត្តឆិត្ត ៤ មហាកិរិយាៈែ-
សមើបយុត្តឆិត្ត ៤ អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 
 ២. សមា្ើសង្បើបៈ េសឆកេីរតិ្ោះរិោះរតូ្វ ំផលូវឲើយដល់មគ ផល និពាវើន អង្ធម៌ 
បានដល់ វិត្កេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ បឋមជើាន-
ជវ័ន ១០ ឬ រូបកុសល ១ រូបកិរិយា ១ េលាកុត្តរឆិត្ត ៨ ។ 
 ៣. សមា្ើវាោ ឿរេពាលវាោរតូ្វ ំផលូវឲើយដល់មគ ផល និពាវើន អង្ធម៌ 
បានដល់ សមា្ើវាោេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ េលាកុត្តរឆិត្ត ៨ ។ 

៤. សមា្ើកមមនតៈ ឿរេធវើឿរៃររតូ្វ ំផលូវឲើយដល់មគ ផល និពាវើន អង្ធម៌ 
បានដល់ សមា្ើកមមនតេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ េលាកុត្តរឆិត្ត ៨ ។ 

៥. សមា្ើអាជវីៈ ឿរឆិចឹមជីវិត្រតូ្វ ំផលូវឲើយដល់មគ ផល និពាវើន អង្ធម៌ 
បានដល់ សមា្ើអាជីវេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ េលាកុត្តរឆិត្ត ៨ ។ 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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៦. សមា្ើវាយាមៈ េសឆកេីពើាយាមរតូ្វ ំផលូវឲើយដល់មគ ផល និពាវើន 
អង្ធម៌បានដល់ វីរិយេឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ 
អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

៧. សមា្ើសត្ិ េសឆកេីរលឹករតូ្វ ំផលូវឲើយដល់មគ ផល និពាវើន អង្ធម៌ 
បានដល់ សតិ្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ អបើបោជវ័ន 
២៦ ។ 

៨. សមា្ើសមាធិ េសឆកេីត្ាំង្មាាំរតូ្វ ំផលូវឲើយដល់មគ ផល និពាវើន អង្ធម៌ 
បានដល់ ឯកគត្េឆត្សិកកនុង្មហាកុសលឆិត្ត ៨ មហាកិរិយាឆិត្ត ៨ 
អបើបោជវ័ន ២៦ ។ 

គាថាសម្មេងអងគធម៌កនងុជពាធិបកខិយសងគហៈទាងំ ៧ ពួក 
១. ឆវន្រ ាច្ិតតមុវបកាខ ា ច្  សទាធ ាបសសទធិបីតិវោ  

  សម្ម ាទិដ្ឋិ ច្ សង្ កវបា ោោវម្ វរិតិតតយំ។ 

២. សម្ម ាសតិ សម្ធីតិ  ច្ទុរវសវត សភាវវោ 

សតតតិិំសបបវភវទន  សតតធា តតថ សង្គវោ។ 

 េពាធិបកិយធម៌ទាំង្េនោះ ឿលេពាលេ៉យអង្ធម៌បរមត្ថមាន ១៤ ដូឆេនោះ 
គឺ ឆនទៈ ឆិត្ត ត្រត្មជើ៲ត្តត្ សទធើ បសើឝទធិ (ឿយបសើឝទធិនិង្ឆិត្តបសើឝទធិទាំង្ ២ 
េោោះ រួមំធម៌ ១) បីតិ្ បញ្ញើ វិត្កៈ វីរិយៈ វិរតិ្េឆត្សិក ៣  សតិ្ ឯកគត្ ឿល 
េពាលេ៉យរបេភទមាន ៣៧ ឿរសេ្ៃ្ើោះំពួកៗ កនុង្េពាធិបកិយធម៌ ៣៧ 
េនោះ មាន ៧ ពួក ។ 
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គាថាសម្មេងការម្ចកអងគធម៌ ១៤ ជោយឋានរបសជ់ពាធិបកខិយធម៌ 

សង្ កបបបសសទធិ ច្ បីតុវបកាខ ា ឆវន្រ ា ច្ ចិ្តតំ វរិតិតតយញ្ច   

 នវវកឋាន្ វរិយំិ នវដ្ឋ  សតី សម្ធី ច្តុ បញ្ច  បញ្ញ ា

 សទាធ ា ទឋុានតុតមសតតតិិំស- ធម្ម ានវមវសា បវវោ វភិាវគា។ 

 វិត្កៈ បសើឝទធ ិ បតី្ ិ ត្រត្មជើ៲ត្តត្ ឆនទៈ ឆិត្ត នងិ្ វរិត្េិឆត្សិក ៣ អង្ធម ៌
ទាំង្ ៩ េនោះ មាន៊នែត្មយួ គ ឺ

 ១. វិត្កេឆត្សិក ំសមា្ើសង្បើបមគ 

 ២. បសើឝទធិេឆត្សិក ំបសើឝទធិសេមាពើជើ៲ង្ៈ 

 ៣. បីតិ្េឆត្សិក ំបីតិ្សេមាពើជើ៲ង្ៈ 

 ៤. ត្រត្មជើ៲ត្តត្េឆត្សិក ំឧេបឿខើសេមាពើជើ៲ង្ៈ 

 ៥. ឆនទេឆត្សិក ំឆនទិទធិបាទ 

 ៦. ឆិត្ត ំឆិត្តិទធិបាទ 

 ៧. សមា្ើវាោេឆត្សិក ំសមា្ើវាោមគ 

 ៨. សមា្ើកមមនតេឆត្សិក ំសមា្ើកមមនតមគ 

 ៩. សមា្ើអាជីវេឆត្សិក ំសមា្ើអាជីវមគ ។ 

 វរីិយេឆត្សិក ១ ដួង្មាន៊ន ៩ គ ឺ

 ១. ំសមមបើបធាន ៤   ២. ំវីរិយិទធិបាទ ១ 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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 ៣. ំវីរិយិ្នទិយ ១   ៤. ំវីរិយពលៈ ១ 

 ៥. ំវីរិយសេមាពើជើ៲ង្ៈ ១  ៦. ំសមា្ើវាយាមមគ ១ ។ 

 សត្េិឆត្សកិ ១ ដួង្មាន៊ន ៨ គ ឺ

 ១. ំសតិ្ប៉ដើន ៤   ២. ំសតិ្្នទិយ ១ 

 ៣. ំសតិ្ពលៈ ១   ៤. ំសតិ្សេមាពើជើ៲ង្ៈ ១ 

 ៥. ំសមា្ើសតិ្មគ ១ ។ 

 ឯកគត្េឆត្សកិ ១ ដួង្មាន៊ន ៤ គ ឺ

 ១. ំសមាធិ្នទិយ ១   ២. ំសមាធិពលៈ ១ 

 ៣. ំសមាធិសេមាពើជើ៲ង្ៈ ១  ៤. ំសមា្ើសមាធិមគ ១ ។ 

 បញ្ញើេឆត្សកិ ១ ដួង្មាន៊ន ៥ គ ឺ

 ១. ំវីមាំសិទធិបាទ ១   ២. ំបចញិ្នទិយ ១ 

 ៣. ំបញ្ញើពលៈ ១   ៤. ំធមមវិឆយសេមាពើជើ៲ង្ៈ ១ 

 ៥. ំសមា្ើទិដឋិមគ ១ ។   

 សទធើេឆត្សិក ១ ដងួ្មាន៊ន ២ គ ឺ

 ១. សទធិ្នទិយ ១    ២. ំសទធើពលៈ ១ ។ 
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 ឿរែឆកេពាធិបកិយធម៌ ៣៧ របឿរដ៏របេសើរ េ៉យរតឹ្មរតូ្វមានន័យ 
ដូឆេនោះ ។    

គាថាសម្មេងទីជកើត្របសជ់ពាធិបកខិយធម៌ ៣៧ 

  សវពវ វលាកុតតវរ វោនតិ  ន ោ សង្ កបបបីតិវោ  

  វលាកិវយបិ យថាវោគំ  ឆពវ ិសុទធិបវតតិយំ។ 

 េពាធិបកិយធម៌ ៣៧ ទាំង្អស់ រែមង្េកើត្េឡើង្បានកនុង្េលាកុត្តរឆិត្ត 
សមា្ើសង្បើបមគ និង្បីតិ្សេមាពើជើ៲ង្ៈទាំង្ ២ េនោះ រែមង្មិនេកើត្កនុង្េលាកុត្តរឆិត្ត 
ដួង្ខ្លោះ គឺសមា្ើសង្បើបៈរែមង្មិនេកើត្កនុង្េលាកុត្តរទុតិ្យជើានឆិត្ត បីតិ្-
សេមាពើជើ៲ង្ៈ រែមង្មិនេកើត្កនុង្េលាកុត្តរឆតុ្ត្ថជើាននិង្បចមជើាន េពាធិបកិយ-
ធម៌ ៣៧ ទាំង្េនោះ ឿលសេរមឆំវិសុទធិទាំង្ ៦ (េវៀរៈែទសើឝនវិសុទធិ) 
េហើយ សូមើបីកនុង្េលាកិយកុសល និង្កិរិយាឆិត្ត ក៏រែមង្េកើត្េឡើង្ត្មែដល 
របកបបាន េរពាោះឿរបដិបត្តិឲើយសេរមឆំវិសុទធិទាំង្ ៦ មានសីលវិសុទធិំេដើម 
រហូត្ដល់បដិបទៈែទសើឝនវិសុទធិ របរពឹត្តេេេ៉យឿរបដិបត្តិំេលាកិយ-
កុសល និង្កិរិយាឆិត្ត ។ 

ពាកយអធិបាយកនងុជពាធិបកខិយសងគហៈ 

 វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា េពាធិបកិយសង្ហៈ គឺ 

 ច្ោត ារ ិសច្ច ានិ ពជុឈតីតិ វោធិ ធមមំតិ្ណា រែមង្ដឹង្អរិយសឆទាំង្ ៤ 
េរពាោះេហតុ្េោោះ ធមមំតិ្េោោះ េះ្ើោះថា េពាធិ បានដល់បញ្ញើកនុង្មគឆិត្ត ៤ ដូឆ 
ែដលរពោះពុទធរទង់្សែមេង្កនុង្មហានិេទទសថា  

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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 វោធិ វុច្ចតិ ច្តូសុ មវគគសុ ញាណំ ៈែកនុង្មគ ៤ េៅថា េពាធិ ។ 

 វោធិោ បវកខ  ភោតិ វោធិបកខ ិោ ធម៌ែដលេកើត្កនុង្ឆាំែែកៃន 
មគៈែ ៤ េះ្ើោះថា េពាធិបកិយៈ បានដល់េពាធិបកិយធម៌ ។ 

 វោធិបកខ ិោនំ សង្គវោតិ វោធិបកខ ិយសង្គវោ ឿរសេ្ៃ្ើោះ 
(រួបរួម) ៃនឆាំែែកមគៈែ ៤ េះ្ើោះថា េពាធបិកយិសង្ហៈ ។ 

១. សតិ្បោា ន 

 វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា សត្ិប៉ដើន គឺ 

 សមបយុតតធវមមសុ បមុខា បធាន្ ហុោវ ា កាោទីសុ 

អារមមវណសុ តិដ្ឋតីតិ បដ្ឋ ានំ ធម៌ណាំរបមុខ្ គឺំរបធានកនុង្ 
សមើបយុត្តធម៌ទាំង្ឡាយ េហើយត្ាំង្េៅកនុង្អារមមែ៍ទាំង្ឡាយ មានឿយ 
ំេដើម េរពាោះេហតុ្េោោះ ធម៌េោោះ េះ្ើោះថា ប៉ដើន ។ 

 សតិ ឯវ បដ្ឋ ាននតិ សតិបដ្ឋ ានំ សតិ្េោោះឯង្ ំរបធានកនុង្ 
សមើបយុត្តធម៌ េហើយត្ាំង្េៅកនុង្អារមមែ៍មានឿយំេដើម េរពាោះេហតុ្េោោះ 
េទើបេះ្ើោះថា សត្ិប៉ដើន ។ 

ជហត្ុផលម្ែលសត្ិម្ត្មួយោសត្ិបោា នទាងំ ៤  

 សតិ្ែត្មួយំសតិ្ប៉ដើនទាំង្ ៤ បាន េរពាោះ 

 ១. អារមមែ៍ែដលំទីត្ាំង្ៃនឿរកាំែត់្ក៏មាន ៤ 

 ២. លកែៈែដលំនិមិត្តរបាកដេឡើង្ក៏មាន ៤ 
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 ៣. ឿររបហារវិបលា្ើសធម៌ក៏មាន ៤ 

 េ៉យេហតុ្េនោះ សត្ិែត្មួយ េទើបំសតិ្ប៉ដើនទាំង្ ៤ បាន ។ 

អារមមណ៍ម្ែលោទីតាងំននការកំណត្់របសស់ត្ិ 

អារមមែ៍ែដលំទីត្ាំង្ៃនឿរកាំែត់្របស់សតិ្មាន ៤ គឺ 

១. រូបកនធ ំអារមមែ៍ៃនឿរកាំែត់្របស់សតិ្ េៅថា ឿយានុបសើឝោ-
សតិ្ប៉ដើន ។ 

២. េវទោខ្នធ ំអារមមែ៍ៃនឿរកាំែត់្របស់សតិ្ េៅថា េវទោ-
នុបសើឝោសតិ្ប៉ដើន ។ 

៣. វញិ្ញើែកនធ ំអារមមែ៍ៃនឿរកាំែត់្របស់សតិ្ េៅថា ឆិត្តើ-
នុបសើឝោសតិ្ប៉ដើន ។ 

៤. សញ្ញើខ្នធ និង្ សៃខើរកនធ ំអារមមែ៍ៃនឿរកាំែត់្របស់សតិ្ េៅថា 
ធមា្ើនុបសើឝោសតិ្ប៉ដើន ។ 

លកខណៈ ៤ ោនិមិត្តម្ែលរបាកែជឡើង  

និងការរបហារវិបល្លល សធម៌ ៤ 

 ១. ឿរកាំែត់្ពិោរណាកនុង្ ឿយ េរឿយៗ ំេហតុ្ឲើយ អសុភលកែៈ 
របាកដេឡើង្ និង្កនុង្ខ្ែៈំមួយេនើេោោះ រែមង្របហារ សុភវបិលា្ើស ឲើយអស់ 
េេ ។ 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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២. ឿរកាំែត់្ពិោរណាកនុង្ េវទោ េរឿយៗ ំេហតុ្ឲើយ ទុកលកែៈ 
របាកដេឡើង្ និង្កនុង្ខ្ែៈំមួយេនើេោោះ រែមង្របហារ សុខ្វិបលា្ើស ឲើយអស់ 
េេ ។ 

៣. ឿរកាំែត់្ពិោរណាកនុង្ ឆិត្ត េរឿយៗ ំេហតុ្ឲើយ អនិឆលកែៈ 
របាកដេឡើង្ និង្កនុង្ខ្ែៈំមួយេនើេោោះ រែមង្របហារ និឆវិបលា្ើសឲើយអស់េេ ។ 

១. ឿរកាំែត់្ពិោរណាកនុង្ សភាវធម ៌ គឺសញ្ញើ និង្សៃខើរ េរឿយៗ ំ 
េហតុ្ឲើយ អនត្តលកែៈ របាកដេឡើង្ និង្កនុង្ខ្ែៈំមួយេនើេោោះ រែមង្របហារ 
អត្តវបិលា្ើស ឲើយអស់េេ ។ 

២. សមមបបធាន 

 វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា សមមបើបធាន គឺ 

 សម្ម ា បទហនតិ ឯវតន្តិ សមមបបធានំ សមើបយុត្តធម៌ទាំង្ឡាយ មាន 
េសឆកេីពើាយាមេ៉យរបៃព េ៉យអារស័យធមមំត្េោោះ េរពាោះេហតុ្េោោះ 
ធមមំត្ែដលំេហតុ្ៃនេសឆកេីពើាយាមេោោះ េទើបេះ្ើោះថា សមមបើបធាន 
បានដល់វីរិយេឆត្សិក ។ 

 វីរិយៈែដលំសមមបើបធានបានេោោះ រតូ្វំវីរិយៈយា ើង្ៀ្ើាំង្ឿ្ើ មិនែមន 
វីរិយៈយា ើង្សាមចញេទ េហើយវីរិយៈំសមមបើបធានេោោះ រតូ្វំវីរិយៈកនុង្ 
កុសលជវនៈប ុេណា្ើោះ ឆាំែែកវីរិយៈែដលេៅកនុង្កិរិយាជវនៈនិង្ផលឆិត្តេោោះ 
ក៏មិនែមនំសមមបើបធានែដរ េរពាោះរពោះអរហនតទាំង្ឡាយ រែមង្ផុត្ោកឿរេធវើ 
ទេង្វើែដលទក់ទង្នឹង្ឿររបហារអកុសល និង្េធវើឲើយកុសលេកើត្េឡើង្ ដូេោនើោះ 
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វីរិយៈកនុង្កិរិយាជវនៈេោោះ េទើបមិនេៅថា សមមបើបធាន សរមាប់វីរិយៈកនុង្ 
ផលឆិត្តក៏ដូឆេនើ គឺមិនអារស័យនឹង្ោទីទាំង្ ៤ េោោះ េរពាោះតួ្ខ្លួនឯង្ំវិបាក ។ 

ជហត្ុផលម្ែលវីរយិៈម្ត្មួយោសមមបបធានទាងំ ៤ 

 វីរិយៈែត្មួយំសមមបើបធានទាំង្ ៤ បាន េរពាោះកិឆរបស់វីរិយៈកនុង្ទីេនោះ 
មាន ៤ យា ើង្ គឺ 

  ១. ពើាយាមេដើមើបីលោះអកុសលែដលេកើត្េឡើង្េហើយ 

  ២. ពើាយាមេដើមើបីមិនឲើយអកុសលថមីេកើត្េឡើង្ 

  ៣. ពើាយាមេដើមើបីឲើយកុសលថមីេកើត្េឡើង្ 

  ៤. ពើាយាមេដើមើបីឲើយកុសលែដលេកើត្េឡើង្េហើយឲើយឆេរមើនេឡើង្ ។ 

 ១. ពើាយាមេដើមើបលីោះអកសុល ែដលេកើត្េឡើង្េហើយ (ឧបបន្ន ានំ 

បាបកានំ បោន្យ ោោវម្)។ 

 កនុង្ទីេនោះ អកុសលធម៌ែដលេកើត្េឡើង្េហើយេៅថា ឧបើបននបាបកៈ េោោះ 
សាំេៅដល់អកុសល ែដលទក់ទង្នឹង្ទុឆរិត្ និង្មិោឆើអាជីវៈ ែដលខ្លួនធា្ើប់ 
េធវើេហើយកនុង្ភពេនោះ ។ 

 មើា ើង្េទៀត្ អកុសលែដលទក់ទង្នឹង្ទុឆរិត្ និង្មិោឆើអាជីវៈ របេភទែដល 
ខ្លួនមិនធា្ើប់េធវើក៏ពិត្ ែត្មានសភាពដូឆេនើនឹង្ទុឆរិត្ និង្មិោឆើអាជីវៈែដលខ្លួន 
ធា្ើប់េធវើមកេហើយ អកុសលមិោឆើអាជីវៈរបេភទេោោះ ក៏បានេះ្ើោះថា 
ឧបើបននបាបកៈ ដូឆេនើ ែត្មិនែមនេ៉យរត្ង់្ ដូឆោយ ក ធា្ើប់សមា្ើប់សត្វមាន់ 
ដូេោនើោះ អកុសលបាណាតិ្បាត្េនោះ ំឧបើបននបាបកៈដល់ោយ ក េហើយ េនោះំ 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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ឧបើបននបាបកៈេ៉យរត្ង់្ សរមាប់អកុសលបាណាតិ្បាត្ ែដលទក់ទង្នឹង្ឿរ 
សមា្ើប់សត្វដៃទៗ េរៅអាំពីឿរសមា្ើប់មាន់ក៏បានេះ្ើោះថា ំឧបើបននបាបកៈដល់ 
ោយ ក ដូឆេនើ ែត្របរពឹត្តេេេ៉យអម េរពាោះរបាថានើយកែត្េះ្ើោះរបស់ឿរេធវើ  
ប ុេណា្ើោះ េរពាោះឿរសមា្ើប់មាន់កេី សមា្ើប់សត្វដៃទកេី េះ្ើោះថាបាណាតិ្បាត្  
ទាំង្អស់ ទុឆរិត្ដៃទៗ ក៏របរពឹត្តេេត្មទាំនង្េនោះដូឆេនើ ។ 

 ត្មធមមត្ អកុសលធម៌ែដលេកើត្េឡើង្េហើយេោោះ ឿលេកើត្េឡើង្េហើយ 
ក៏រលត់្េេមិនត្ាំង្េៅរហូត្ ឿលំយា ើង្េនោះ ឿររបហារអកុសលែដលេកើត្ 
េឡើង្េហើយ នឹង្របហារេ៉យរត្ង់្មិនបាន របហារបានេ៉យអម េពាលគឺឿល 
ពិោរណាដឹង្ខ្ុសរតូ្វេហើយ ក៏មានឿរត្ាំង្ឆិត្តថា ខ្លួននឹង្មិនេធវើទុឆរិត្ មាន 
ឿរសមា្ើប់សត្វំេដើម ត្េេេទៀត្េឡើយ និង្កនុង្េរឿង្ែដលរបរពឹត្តមកេហើយេនោះ 
ក៏មិនគួរពើាយាមនឹង្យកមកនឹកគិត្ ឲើយេសឆកេីេទមនសើឝឆិត្តេកើត្េឡើង្ េរពាោះ 
មិនមានរបេយាជន៍ គឺមិនអាឆេធវើឲើយអកុសលែដលខ្លួនេធវើមកេហើយេោោះ រត្ឡប់ 
មកំកុសលបានេ៉យឿរគិត្េនោះ មានែត្នឹង្ឲើយេទស គឺេធវើឆិត្តឲើយេៅញើ 
រកហាយែថមេឡើង្េទៀត្ ឿលពិោរណាេរឿយៗ ែបបេនោះេហើយ ក៏ដកឿរគិត្ 
េោោះេឆញ េហើយពើាយាមេធវើឆិត្តឲើយំកុសលត្េេ ទាំង្ ២ យា ើង្េនោះ បាន 
េះ្ើោះថា ឧបបន្ន ានំ បាបកានំ បោន្យ ោោវម្។ 

 ឆាំែែកឿររបហារអកុសល ែដលំឧបើបននបាបកៈ របស់វីរិយៈកនុង្ 
មគកុសលេោោះ របាកដំក់ឆើាស់េហើយ ។ 

 ២. ពើាយាមេដើមើបមីិនឲើយអកុសលថមេីកើត្េឡើង្ (អនបុបន្ន ានំ បាបកានំ 

អនបុាទាយ ោោវម្)។  
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 កនុង្ទីេនោះ អកុសលធម៌ែដលេៅមិនធា្ើប់េកើត្េឡើង្េៅថា អនុបើបននបាបកៈ 
េោោះ សាំេៅដល់អកុសលែដលទក់ទង្នឹង្ទុឆរិត្ និង្មិោឆើអាជីវៈ ែដលខ្លួនេៅ 
មិនធា្ើប់បានេធវើកនុង្ភពេនោះប ុេណា្ើោះ េរពាោះត្មធមមត្ មនុសើឝទាំង្ឡាយែដល 
វិលស្ាើប់េកើត្កនុង្សង្ើារវដេេនោះ ែដលមិនធា្ើប់េធវើអកុសលទុឆរិត្ មិោឆើអាជីវៈេោោះ 
មិនមានេឡើយ រែមង្ធា្ើប់េធវើមកេហើយទាំង្អស់ ដូេោនើោះ អកុសលធម៌ែដលមិន 
ធា្ើប់េកើត្េឡើង្ េទើបរបាថានើយកែត្កនុង្ភពេនោះប ុេណា្ើោះ អនុបើបននបាបកៈេនោះមាន 
២ របេភទ គឺ 

 ១. អនកណាមិនធា្ើប់លួឆ ដូេោនើោះ អកុសលអទិោនើទនេនោះ ំ 
អនុបើបននបាបកៈដល់អនកេោោះ ។ 

 ២. អនកណាធា្ើប់លួឆរបាក់ ែត្េៅមិនធា្ើប់លួឆមាស ដូេោនើោះ អកុសល-
អទិោនើទនែដលទក់ទង្នឹង្ឿរលួឆមាស ក៏សេ្ៃ្ើោះំអនុបើបននបាបកៈ ដល់អនក 
េោោះ មើា ើង្េទៀត្ របាថានើយកេសឆកេីេផើឝង្េនើរវាង្អារមមែ៍ថមី និង្អារមមែ៍ោស់ 
គឺវត្ថែុដលអនកេោោះ េៅមិនធា្ើប់លួឆ និង្ែដលធា្ើប់លួឆមកេហើយ មិនដូឆេនើ 
េោោះឯង្ ដូេោនើោះ េទើបោត់្ំអនុបើបននបាបកៈបាន ។ 

 មើា ើង្េទៀត្ អដឋកថាោរើយេពាលថា អនកណាឿលេៅេកមង្ ធា្ើប់សមា្ើប់សត្វ 
មកេហើយ ដល់េពលបនតមកេទៀត្ក៏មិនបានសមា្ើប់សត្វ េហើយមិនបាននឹកដល់ 
ឿរសមា្ើប់សត្វែដលេៅពីេកមង្េោោះ ដូេឆនោះ ក៏ោត់្ំអកុសលបាណាតិ្បាត្ ំ 
អនុបើបននបាបកៈដល់អនកេោោះ ែត្របរពឹត្តេេេ៉យបរិយាយ មិនេ៉យរត្ង់្ ។ 

 េសឆកេីពើាយាម ែដលមិនឲើយអកុសលថមីេកើត្េឡើង្េោោះ គឺរវាាំង្រកើាឆិត្តឲើយ 
ំកុសលំនិឆ េ៉យឿរបាំេពញទន រកើាសីល ឆេរមើនសមថវិបសើឝោ ឿរ 
របតិ្បត្តិមាត្បិត្ រគូអាោរើយ ឿរេរៀន ឿរបេរង្ៀនរពោះបរិយត្តិធម៌ ឿរសមាទន 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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ធុត្ង្ បដិសង្រែ៍វត្តអារាមំេដើម ឿរបដិបត្តិដូឆេពាលមកេនោះ បានេះ្ើោះថា 
អនបុបន្ន ានំ បាបកានំ អនបុាទាយ ោោវម្។ 

 ៣. ពើាយាមេដើមើបឲីើយកសុលថមេីកើត្េឡើង្ (អនបុបន្ន ានំ កុសលានំ 

ឧបាទាយ ោោវម្)។ 

 កនុង្ទីេនោះ កុសលថមី ឬ កុសលែដលមិនធា្ើប់េកើត្ េៅថា អនុបើបននកសុល 
េោោះ សាំេៅដល់េលាកិយកុសល មានសមថវិបសើឝោំេដើម ត្មសមគួរែដល 
េៅមិនធា្ើប់េកើត្កនុង្ភពេនោះ និង្មគកុសល ែដលេៅមិនធា្ើប់េកើត្កនុង្ភពេនោះ 
និង្ភពមុនៗ ។ 

 អនកណាមិនធា្ើប់េធវើទនកុសល ដូេោនើោះ ទនកុសលេោោះ ំអនុបើបននកុសល 
សរមាប់អនកេោោះ ឬអនកែដលធា្ើប់េធវើទនកុសលមកេហើយ ែត្េៅមិនធា្ើប់រកើា 
សីល ៥, ធា្ើប់រកើាសីល ៥ េហើយែត្េៅមិនធា្ើប់រកើាសីល ៨, ធា្ើប់រកើាសីល ៥ 
និង្សីល ៨ េហើយែត្មិនធា្ើប់េធវើសមថវិបសើឝោ ដូេោនើោះ សីល ៥ សីល ៨ 
សមថវិបសើឝោទាំង្េនោះ ក៏ំអនុបើបននកសុលសរមាប់អនកេោោះដូឆេនើ ។ 

 មើា ើង្េទៀត្ កនុង្ទនេោោះ អនកណាធា្ើប់៉ក់បារត្រពោះសង្ើ ែត្មិនធា្ើប់ 
ថាវើយឆីវរ ឬធា្ើប់បាំបួស ែត្មិនធា្ើប់ទូលកថិន ឬធា្ើប់ទូលកថិនេហើយ ែត្មិនធា្ើប់ 
ថាវើយេសោសនៈ ទាំង្េនោះ ក៏េៅថា អនបុើបននកុសល ដូឆេនើ ែដលេពាលមកេនោះ 
ោត់្ំេលាកិយកុសល ។ 

 សរមាប់មគកុសលែដលេៅមិនធា្ើប់េកើត្េឡើង្េោោះ គឺអនកណាធា្ើប់ឆេរមើន 
វិបសើឝោមកេហើយ ែត្េៅមិនសេរមឆំេសាត្បនន ឬសេរមឆំេសាត្បនន 
េហើយ ែត្េៅមិនសេរមឆំសកទេមី ំសកទេមីេហើយ ែត្េៅមិនសេរមឆ 
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ំអោេមី ំអោេមីេហើយ ែត្េៅមិនសេរមឆំអរហនត កុសលដូឆេពាល 
មកេនោះ េៅថា មគកុសលែដលមិនធា្ើប់េកើត្េឡើង្ ។ 

 ឿលអនកណាពិោរណាេ ើញថា កុសលយា ើង្ណាមួយ កនុង្បណាដើកុសល 
េផើឝង្ៗ ដូឆេពាលេហើយ េៅមិនធា្ើប់េកើត្េឡើង្ដល់ខ្លួន ក៏ពើាយាមេធវើឲើយេកើត្ 
េឡើង្ ឿរពើាយាមឲើយកុសលែដលមិនធា្ើប់េកើត្ ឲើយេកើត្េឡើង្ដល់ខ្លួនេោោះឯង្ 
េះ្ើោះថា អនបុបន្ន ានំ កុសលានំ ឧបាទាយ ោោវម្។ 

៤. ពើាយាមេដើមើបីឲើយកសុល ែដលេកើត្េឡើង្េហើយឲើយឆេរមើនេឡើង្ 
(ឧបបន្ន ានំ កុសលានំ ភិវយោភាោយ ោោវម្)។ 

កនុង្ទីេនោះ កុសលែដលេកើត្េឡើង្េហើយឲើយឆេរមើនេឡើង្ េៅថា 
ឧបើបននកសុល េោោះ សាំេៅដល់េលាកិយកុសលមានទន សីល ភាវោ ែដលធា្ើប់ 
េកើត្មកេហើយដល់ខ្លួនកនុង្ភពេនោះ និង្ភពមុន ែដលរតូ្វពើាយាមេធវើឲើយឆេរមើន 
ៃរកែលង្េឡើង្េេ គឺឲើយេកើត្េរឿយៗ ែត្សរមាប់មគកុសលេោោះ មិនំយា ើង្េោោះ 
េរពាោះមគកុសលែដលធា្ើប់េកើត្ដល់ខ្លួនេោោះ រែមង្េកើត្រតឹ្មែត្មួយរេ េហើយក៏ 
រលត់្េេ មិនបានេកើត្េឡើង្េរឿយៗ ែត្គួរពើាយាមឲើយមគកុសលៀង្េលើែដល 
េៅមិនធា្ើប់េកើត្ ឲើយេកើត្េឡើង្ប ុេណា្ើោះ ដូេឆនោះ អត្ថន័យរបស់ពាកើយថា ឧបើបនន-
កុសល កនុង្ទីេនោះ េទើបបានឆាំេពាោះែត្េលាកិយកុសលែដលធា្ើប់េកើត្េហើយ ដល់ 
ខ្លួនកនុង្ភពេនោះនិង្ភពមុន និង្េសឆកេីពើាយាមេធវើឲើយកុសល ែដលេកើត្េហើយ 
េោោះ ឲើយេកើត្េឡើង្េរឿយ ៗ េទើបបានេះ្ើោះថា ឧបបន្ន ានំ កុសលានំ 

ភិវយោភាោយ ោោវម្ ។ 

 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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៣. ឥទធិបាទ 

 វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា ឥទធិបាទ គឺ 

 ឥជឈនំ ឥទធិ េសឆកេីសេរមឆេ៉យបរិបូែ៌ េះ្ើោះថា ឥទធិ បានដល់ ះន 
អភិញ្ញើ មគ ផល ។ 

 បជជតិ ឯវតន្តិ បាវទា អនកណាមួយរែមង្ដល់េ៉យអារស័យធម៌េោោះ 
េរពាោះេហតុ្េោោះ ធម៌ែដលំេហតុ្ដល់របស់អនកេោោះ េះ្ើោះថា បាទ បានដល់ 
អង្ធម៌របស់ឥទធិបាទ ៤ ។ 

 ឥទធិោ បាវទា ឥទធិបាវទា ធម៌ែដលំេហតុ្ឲើយដល់េសឆកេីសេរមឆ គឺ 
ះន អភិញ្ញើ មគ ផល េះ្ើោះថា ឥទធិបាទ ។ 

 ត្មធមមត្ រពោះអរហនតទាំង្ឡាយេោោះ ំអនកដល់េសឆកេីសេរមឆេ៉យ 
បរិបូែ៌េហើយ ដូេោនើោះ ឆនទៈ វីរិយៈ កិរិយាឆិត្ត និង្បញ្ញើ របស់រពោះអរហនត េទើប 
មិនេះ្ើោះថា ឥទធិបាទ សរមាប់ផលឆិត្តក៏ំផលរបស់មគឆិត្ត ដូេោនើោះ ផលឆិត្តកេី 
ឆនទៈ វីរិយៈ បញ្ញើ ែដលេៅកនុង្ផលឆិត្តកេី មិនេះ្ើោះថា ឥទធិបាទ ដូឆេោោះ ធម៌ 
ែដលបានេះ្ើោះថា ឥទធិបាទេោោះ បានដល់កុសលឆិត្ត ២១ និង្ ឆនទៈ វីរិយៈ បញ្ញើ 
ែដលេៅកនុង្កុសលឆិត្តប ុេណា្ើោះ ដូឆេនើនឹង្សមមបើបធានែដរ ។ 

 មើា ើង្េទៀត្ ឆនទៈ វីរិយៈ បញ្ញើ កុសលឆិត្ត ែដលេកើត្យា ើង្សាមចញធមមត្ 
េោោះ ំឥទធិបាទមិនបាន រតូ្វមានកមា្ើាំង្យា ើង្ៀ្ើាំង្ឿ្ើ េទើបំឥទធិបាទបាន េរពាោះ 
អង្ធម៌របស់ឥទធិបាទទាំង្ ៤ េនោះ ក៏គឺអធិបតី្ទាំង្ ៤ េោោះឯង្ េផើឝង្េនើែត្ធម៌ 
ែដលអធិបតី្េោោះ របរពឹត្តេេបានទាំង្កុសល អកុសល អពើាកត្ៈ ែត្ធម៌ែដល 
ំឥទធិបាទបានឆាំេពាោះែត្កុសលប ុេណា្ើោះ ។ 
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 វឆនត្ថៈ និង្ពាកើយអធិបើាយកនុង្ពាកើយថា ឥ្នទយិ និង្ ពលៈេោោះ បាន 
សែមេង្េហើយកនុង្មិសើឝកសង្ហៈ ដូេោនើោះ េទើបមិនរតូ្វសែមេង្មេង្េទៀត្ ។ 

៦. ជពាជឈងគៈ 

 វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា េពាជើ៲ង្ៈគឺ 

 ពជុឈនតិ ឯោោតិ វោធិ រពោះេយាគីបុគលទាំង្ឡាយ រែមង្ដឹង្ 
អរិយសឆ ៤  េ៉យធម៌េោោះ េរពាោះេហតុ្េោោះ ធម៌ែដលំេហតុ្ឲើយដឹង្អរិយសឆ 
៤ េោោះ េះ្ើោះថា េពាធិ បានដល់អង្ធម៌របស់េពាជើ៲ង្ៈ ៧ មានសតិ្ បញ្ញើ 
ំេដើម ។ 

 វោធិោ អវង្គ ា វោជឈវង្គ ា អង្ៃនធម៌ែដលំេហតុ្ឲើយរត្ស់ដឹង្ 
អរិយសឆ ៤ េោោះ េះ្ើោះថា េពាជើ៲ង្ៈ។ 

ពាកយអធិបាយកនងុជពាជឈងគៈ ៧ 

 ១. សត្សិេមាពើជើ៲ង្ៈ សតិ្ែដលមានេសឆកេីឆេរមើន គឺត្ាំង្េៅំប់ត្េនើកនុង្ 
អារមមែ៍សតិ្ប៉ដើនទាំង្ ៤ េ៉យភាវោកិឆ េហើយទមា្ើយេសឆកេីរបមាទ និង្ 
េធវើឲើយសេមាពើធិៈែ គឺមគទាំង្ ៤ ឲើយេកើត្េឡើង្ េះ្ើោះថា សត្ិសេមាពើជើ៲ង្ៈ ។ 

២. ធមមវឆិយសេមាពើជើ៲ង្ៈ បញ្ញើែដលមានេសឆកេីឆេរមើន គឺដឹង្កនុង្ោមរូប 
និង្េសឆកេីេកើត្រលត់្របស់ោមរូប េ៉យភាវោកិឆ េហើយទមា្ើយេមាហៈ និង្ 
របាកដេឡើង្េ៉យភាពំសេមាពើធិៈែ គឺមគទាំង្ ៤ េះ្ើោះថា ធមមវិឆយ-
សេមាពើជើ៲ង្ៈ ។ 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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៣. វរីយិសេមាពើជើ៲ង្ៈ វីរិយៈែដលមានេសឆកេីឆេរមើន គឺមានេសឆកេីពើាយាម 
យា ើង្ៀ្ើាំង្កនុង្ឿរលោះអកុសល ឿររវាាំង្មិនឲើយអកុសលេកើត្េឡើង្ ឿរេធវើកុសលថមី 
ឲើយេកើត្ និង្ឿរេធវើកុសលោស់ឲើយឆេរមើន េ៉យភាវោកិឆ េហើយទមា្ើយ 
េឿសជ៱ៈ គឺេសឆកេីខ្៱ិលរឆអូស និង្េធវើឲើយសេមាពើធិៈែ គឺមគទាំង្ ៤ ឲើយេកើត្ 
េឡើង្ េះ្ើោះថា វីរិយសេមាពើជើ៲ង្ៈ ។ 

៤. បីត្សិេមាពើជើ៲ង្ៈ បីតិ្ែដលមានេសឆកេីឆេរមើន គឺមានេសឆកេីែឆែត្ឆិត្តកនុង្ 
អារមមែ៍របស់វិបសើឝោភាវោ េហើយទមា្ើយអរតិ្ គឺេសឆកេីមិនេរត្កអរ និង្េធវើ 
ឲើយសេមាពើធិៈែ គឺមគទាំង្ ៤ ឲើយេកើត្េឡើង្ េះ្ើោះថា បីត្ិសេមាពើជើ៲ង្ៈ ។ 

៥. បសើឝទធសិេមាពើជើ៲ង្ៈ ឿយបសើឝទធិនិង្ឆិត្តសើឝទធិេឆត្សិកទាំង្ ២ ែដល 
មានេសឆកេីឆេរមើន គឺេសឆកេីសប់ទាំង្ឿយនិង្ឆិត្ត េហើយទមា្ើយេសឆកេីេៅញើ 
រកហាយឆិត្ត និង្េធវើឲើយសេមាពើធិៈែ គឺមគទាំង្ ៤ ឲើយេកើត្េឡើង្ េះ្ើោះថា 
បសើឝទធិសេមាពើជើ៲ង្ៈ ។ 

៦. សមាធសិេមាពើជើ៲ង្ៈ ឯកគត្េឆត្សិកែដលមានេសឆកេីឆេរមើន គឺត្ាំង្មាាំ 
កនុង្អារមមែ៍របស់វិបសើឝោភាវោ េហើយទមា្ើយេសឆកេីរេវីរវាយ និង្េធវើឲើយ 
សេមាពើធិៈែ គឺមគទាំង្ ៤ ឲើយេកើត្េឡើង្ េះ្ើោះថា សមាធសិេមាពើជើ៲ង្ៈ ។ 

៧. ឧេបឿខើសេមាពើជើ៲ង្ៈ ត្រត្មជើ៲ត្តត្េឆត្សិកែដលមានេសឆកេីឆេរមើន គឺ 
េធវើឲើយសទធើនិង្បញ្ញើ វីរិយៈនិង្សមាធិ មានភាពេសមើេនើ មិនឲើយតិ្ឆំង្ឬេរឆើន 
ំង្េនើនឹង្េនើ េហើយទមា្ើយឿមឆ៰នទៈ វិឆិកិោឆើ ឧទធឆៈ កុកុឆៈ ថីនមិទធៈ និង្េធវើឲើយ 
សេមាពើធិៈែ គឺមគទាំង្ ៤ ឲើយេកើត្េឡើង្ េះ្ើោះថា ឧេបឿខើសេមាពើជើ៲ង្ៈ ។ 
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៧. មគគងគៈ 

 វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា មគង្ៈ គឺ 

 កិវេវស ម្វរន្ត ា និោវ ានំ គច្ឆតីតិ ឯោន្តិ មវគាគ ា រពោះេយាគី 
បុគលទាំង្ឡាយរែមង្សមា្ើប់កិេលស និង្ឆូលដល់រពោះនិពាវើន េ៉យធម៌េោោះ 
េរពាោះេហតុ្េោោះ ធម៌ែដលំេហតុ្ៃនឿរសមា្ើប់កិេលស និង្ឆូលដល់រពោះនិពាវើន 
េោោះ េះ្ើោះថា មគៈ បានដល់ អង្មគ ៨ មានសមា្ើទិដឋិំេដើម ។ 

 មគគសស អវង្គ ា មគគវង្គ ា អង្ៃនមគ េះ្ើោះថា មគង្ៈ ។ 

ពាកយអធិបាយកនងុអងគមគគ ៨ 

 ១. សមា្ើទដិឋិ ឿរយល់េ ើញរតូ្វ 

 ឿរេ ើញឆើាស់កនុង្អរិយសឆ ៤ េ៉យកិឆទាំង្ ៤ គឺ 

  ១. េ ើញឆើាស់កនុង្ទុកសឆៈ េ៉យបរិញ្ញើកិឆ 

  ២. េ ើញឆើាស់កនុង្សមុទយសឆៈ េ៉យបហានកិឆ 

  ៣. េ ើញឆើាស់កនុង្និេរាធសឆៈ េ៉យសឆ៰ិករែកិឆ 

  ៤. េ ើញឆើាស់កនុង្មគសឆៈ េ៉យភាវោកិឆ  

 ទាំង្េនោះ េះ្ើោះថា សមា្ើទិដឋិ ។ 

 ២. សមា្ើសង្បើបៈ ឿររតិ្ោះរិោះរតូ្វ 

 េសឆកេីរតិ្ោះរិោះរតូ្វែដលទក់ទង្នឹង្កុសលវិត្កៈទាំង្ ៣ គឺ 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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  ១. និកមមសង្បើបៈ េសឆកេីរតិ្ោះរិោះកនុង្ឿរេឆញោកឿម 

  ២. អពើាបាទសង្បើបៈ េសឆកេីរតិ្ោះរិោះកនុង្ឿរមិនពើាបាទ 

  ៣. អវិហឹសាសង្បើបៈ េសឆកេីរតិ្ោះរិោះកនុង្ឿរមិនេបៀត្េបៀន 

 ទាំង្េនោះ េះ្ើោះថា សមា្ើសង្បើបៈ ។ 

 ៣. សមា្ើវាោ វាោរតូ្វ 

 ឿរេវៀរោកវឆីទុឆរិត្ទាំង្ ៤ ែដលមិនទក់ទង្នឹង្អាជីវៈ េះ្ើោះថា 
សមា្ើវាោ ។ 

 ៤. សមា្ើកមមនតៈ ឿរៃររតូ្វ 

 ឿរេវៀរោកឿយទុឆរិត្ទាំង្ ៣ ែដលមិនទក់ទង្នឹង្អាជីវៈ េះ្ើោះថា 
សមា្ើកមមនតៈ ។ 

៥. សមា្ើអាជវីៈឿរឆិចឹមជីវិត្រតូ្វ 

 ឿរេវៀរោកវឆីទុឆរិត្ ៤ និង្ឿយទុឆរិត្ ៣ ែដលទក់ទង្នឹង្អាជីវៈ 
េះ្ើោះថា សមា្ើអាជវីៈ ។ 

 ៦. សមា្ើវាយាមៈ ឿរពើាយាមរតូ្វ 

 េសឆកេីពើាយាម ែដលេៅពើោះេេត្មសមមបើបធានទាំង្ ៤ េះ្ើោះថា 
សមា្ើវាយាមៈ ។ 
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 ៧. សមា្ើសត្ិ ឿររលឹករតូ្វ 

 េសឆកេីរលឹកែដលេៅពើោះេេត្មសតិ្ប៉ដើនទាំង្ ៤ េះ្ើោះថា សមា្ើសត្ិ ។ 

 ៨. សមា្ើសមាធិ ឿរត្មល់ឆិត្តរតូ្វ 

 េសឆកេីត្ាំង្មាាំកនុង្អារមមែ៍វិបសើឝោកមម៉ដើន េះ្ើោះថា សមា្ើសមាធិ ។ 

ការម្ចកអងគមគគ ៨ ជោយសលីកខនធ សម្ភធិកខនធ ប ញ្ាខ ននធ 

 ១. សមា្ើវាោ ២. សមា្ើកមមនតៈ ៣. សមា្ើអាជីវៈ អង្មគទាំង្ ៣ េនោះ 
សេ្ៃ្ើោះឆូលកនុង្សីលកនធ ។ 

៤. សមា្ើវាយាមៈ ៥. សមា្ើសតិ្ ៦. សមា្ើសមាធិ អង្មគទាំង្ ៣ េនោះ 
សេ្ៃ្ើោះឆូលកនុង្សមាធិកនធ ។ 

៧. សមា្ើទិដឋិ ៨. សមា្ើសង្បើបៈ អង្មគទាំង្ ២ េនោះ សេ្ៃ្ើោះឆូលកនុង្ 
បញ្ញើខ្នធ ។ 

ឆប់ េពាធិបកិយសង្ហៈ ។ 

 

 

 

 

 

 

៣. េពាធិបកិយសង្ហៈ 
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៤. សពវសងគហៈ 

ឿរសេ្ៃ្ើោះឆិត្ត េឆត្សិក រូប និពាវើន ែដលំវត្ថុធម៌ទាំង្ឡាយរួមេនើ ។ 

 កនុង្សពវសង្ហៈេនោះ មានធម៌ ៥ ពួក គឺ 

 ១. ខ្នធ   ២. ឧបាទនកនធ   ៣. អាយត្នៈ   ៤. ធាតុ្   ៥. សឆៈ ។ 

 េពាលេ៉យរបេភទមាន ៣៩ (មិនរតូ្វរាប់ឧបាទនកនធេ៉យឆាំេពាោះ) ដូឆ 
នឹង្សែមេង្ត្មលាំ៉ប់ត្េេ ។ 

១. ននធ 

 ខ្នធមាន ៥ គ ឺ

 ១. រូបកនធ កង្រូប អង្ធម៌បានដល់ រូប ២៨ ។ 

 ២. េវទោខ្នធ កង្េវទោ អង្ធម៌បានដល់ េវទោេឆត្សិកកនុង្ឆិត្ត ៨៩ ឬ 
១២១ ។ 

 ៣. សញ្ញើខ្នធ កង្សញ្ញើ អង្ធម៌បានដល់ សញ្ញើេឆត្សិកកនុង្ឆិត្ត ៨៩ ឬ 
១២១ ។ 

 ៤. សៃខើរកនធ កង្សៃខើរ អង្ធម៌បានដល់ េឆត្សិក ៥០ (េវៀរេវទោនិង្ 
សញ្ញើ) កនុង្ឆិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ។ 

 ៥. វញិ្ញើែកនធ កង្វិញ្ញើែ អង្ធម៌បានដល់ ឆិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ។ 
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២. ឧបាទានកខនធ 

 ឧបាទនកនធមាន ៥ គ ឺ

 ១. របូបុាទនកនធ កង្រូបែដលំអារមមែ៍របស់ឧបាទន អង្ធម៌បានដល់ 
រូប ២៨ ។ 

 ២. េវទនបុាទនកនធ កង្េវទោែដលំអារមមែ៍របស់ឧបាទន អង្ធម៌ 
បានដល់ េវទោេឆត្សិកកនុង្េលាកិយឆិត្ត ៨១ ។ 

 ៣. សចញបុាទនកនធ កង្សញ្ញើែដលំអារមមែ៍របស់ឧបាទន អង្ធម៌ 
បានដល់ សញ្ញើេឆត្សិកកនុង្េលាកិយឆិត្ត ៨១ ។ 

 ៤. សៃខើរបុាទនកនធ កង្សៃខើរែដលំអារមមែ៍របស់ឧបាទន អង្ធម៌ 
បានដល់ េឆត្សិក ៥០ (េវៀរេវទោនិង្សញ្ញើ) កនុង្េលាកិយឆិត្ត ៨១ ។ 

 ៥. វញិ្ញើែបុាទនកនធ កង្វិញ្ញើែែដលំអារមមែ៍របស់ឧបាទន 
អង្ធម៌បានដល់េលាកិយឆិត្ត ៨១ ។ 

៣. អាយត្នៈ 

 អាយត្នៈមាន ១២ គ ឺ

 ១. ឆឿខើយត្នៈ ឆកុេះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយឆិត្ត េឆត្សិកេកើត្ 
េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់ឆកុបសាទ ។ 

២. េសាត្យត្នៈ េសាត្ៈេះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយឆិត្ត 
េឆត្សិកេកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់េសាត្បសាទ ។ 

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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៣. ែោយត្នៈ ែនៈេះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយឆិត្ត 
េឆត្សិកេកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់ែនបសាទ ។ 

៤. ជិវាហើយត្នៈ ជិវាហើេះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយឆិត្ត េឆត្សិកេកើត្ 
េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់ជិវាហើបសាទ ។ 

៥. ឿយាយត្នៈ ឿយេះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយឆិត្ត េឆត្សិក 
េកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់ឿយបសាទ ។ 

 ៦. របូាយត្នៈ រូបារមមែ៍េះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយឆិត្ត 
េឆត្សិកេកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់ពែ៌េផើឝង្ៗ ។ 

៧. សទទើយត្នៈ សទទើរមមែ៍េះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយឆិត្ត 
េឆត្សិកេកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់សាំេឡង្េផើឝង្ៗ ។ 

៨. គោធើយត្នៈ គោធើរមមែ៍េះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយឆិត្ត 
េឆត្សិកេកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់កលិនេផើឝង្ៗ ។ 

៩. រសាយត្នៈ រសារមមែ៍េះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយឆិត្ត 
េឆត្សិកេកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់រសេផើឝង្ៗ ។ 

១០. េោដឋពាវើយត្នៈ េោដឋពាវើរមមែ៍េះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយ 
ឆិត្តេឆត្សិកេកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់សមផសើឝេផើឝង្ៗ (រត្ំក់េៅញើ ទន់រឹង្ 
កេរមើកញ័រ) ។ 

១១. មោយត្នៈ ឆិត្តេះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយឆិត្ត េឆត្សិក 
េកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់ឆិត្តទាំង្អស់ ។ 
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១២. ធមា្ើយត្នៈ សភាវធម៌េផើឝង្ៗ េះ្ើោះថាអាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយ 
ឆិត្តេឆត្សិកេកើត្េឡើង្ អង្ធម៌បានដល់េឆត្សិក ៥២ សុខ្ុមរូប ១៦ និពាវើន ។ 

៤. ធាត្ុ 

 ធាត្មុាន ១៨ គ ឺ

 ១. ឆកធុាត្ុ ឆកុេះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវសភាពថា្ើែដលរូបារមមែ៍ 
មកប ោះផទប់បាន អង្ធម៌បានដល់ឆកុបសាទ ។ 

២. េសាត្ធាត្ុ េសាត្ៈេះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវសភាពថា្ើែដល 
សទទើរមមែ៍មកប ោះផទប់បាន អង្ធម៌បានដល់េសាត្បសាទ ។ 

៣. ែនធាត្ុ ែនៈេះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវសភាពថា្ើែដល 
គោធើរមមែ៍មកប ោះផទប់បាន អង្ធម៌បានដល់ែនបសាទ ។ 

៤. ជវិាហើធាត្ុ ជិវាហើេះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវសភាពថា្ើែដលរសារមមែ៍ 
មកប ោះផទប់បាន អង្ធម៌បានដល់ជិវាហើបសាទ ។ 

៥. ឿយធាត្ុ ឿយេះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវសភាពថា្ើែដល 
េោដឋពាវើរមមែ៍មកប ោះផទប់បាន អង្ធម៌បានដល់ឿយបសាទ ។ 

៦. រូបធាត្ុ រូបារមមែ៍េះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវឿរប ោះផទប់នឹង្ 
ឆកុបសាទ អង្ធម៌បានដល់ពែ៌េផើឝង្ៗ ។ 

៧. សទទធាត្ុ សទទើរមមែ៍េះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវឿរប ោះផទប់នឹង្ 
េសាត្បសាទ អង្ធម៌បានដល់សាំេឡង្េផើឝង្ៗ ។ 

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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៨. គនធធាត្ុ គោធើរមមែ៍េះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវឿរប ោះផទប់នឹង្ 
ែនបសាទ អង្ធម៌បានដល់កលិនេផើឝង្ៗ ។ 

៩. រសធាត្ុ រសារមមែ៍េះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវឿរប ោះផទប់នឹង្ 
ជិវាហើបសាទ អង្ធម៌បានដល់រសេផើឝង្ៗ ។ 

១០. េោដឋពវធាត្ុ េោដឋពាវើរមមែ៍េះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវឿរប ោះផទប់ 
នឹង្ឿយបសាទ អង្ធម៌បានដល់ សមផសើឝេផើឝង្ៗ (រត្ំក់េៅញើ ទន់រឹង្ 
កេរមើកញ័រ) ។ 

១១. ឆកវុញិ្ញើែធាត្ុ ឆកុវិញ្ញើែេះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវ 
ឿរេ ើញ អង្ធម៌បានដល់ឆកុវិញ្ញើែឆិត្ត ២ ។ 

១២. េសាត្វញិ្ញើែធាត្ុ េសាត្វិញ្ញើែេះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវ 
ឿរឮ អង្ធម៌បានដល់េសាត្វិញ្ញើែឆិត្ត ២ ។ 

១៣. ែនវញិ្ញើែធាត្ុ ែនវិញ្ញើែេះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវ 
ឿរធុាំកលិន អង្ធម៌បានដល់ែនវិញ្ញើែឆិត្ត ២ ។ 

១៤. ជិវាហើវញិ្ញើែធាត្ុ ជិវាហើវិញ្ញើែេះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវឿរដឹង្ 
រស អង្ធម៌បានដល់ជិវាហើវិញ្ញើែឆិត្ត ២ ។ 

១៥. ឿយវញិ្ញើែធាត្ុ ឿយវិញ្ញើែេះ្ើោះថាធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវ 
ឿរដឹង្សមផសើឝ (រត្ំក់េៅញើ ទន់រឹង្ កេរមើកញ័រ) អង្ធម៌បានដល់ 
ឿយវិញ្ញើែឆិត្ត ២ ។ 
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១៦. មេោធាត្ុ ឆិត្ត ៣ ដួង្ េះ្ើោះថា មេោធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវឿរដឹង្ 
បញ្ចើរមមែ៍យា ើង្សាមចញ អង្ធម៌បានដល់ បចទវើរាវជ៱នឆិត្ត ១ សមើបដិឆ៰នឆិត្ត 
២ ។ 

១៧. មេោវញិ្ញើែធាត្ុ ឆិត្ត ៧៦ េះ្ើោះថា មេោវិញ្ញើែធាតុ្ េរពាោះ 
រទរទង់្នូវឿរដឹង្អារមមែ៍យា ើង្ពិេសស អង្ធម៌បានដល់ ឆិត្ត ៧៦ (េវៀរ 
ទវិបចវិញ្ញើែឆិត្ត ១០ មេោធាតុ្ ៣) ។ 

១៨. ធមមធាត្ុ សភាវធម៌ ៦៩ េះ្ើោះថា ធមមធាតុ្ េរពាោះរទរទង់្នូវ 
សភាវលកែៈរបស់ខ្លួនៗ អង្ធម៌បានដល់ េឆត្សិក ៥២ សុខ្ុមរូប ១៦ និពាវើន។ 

៥. អរយិសចចៈ 

 អរយិសឆៈមាន ៤ គ ឺ

 ១. ទកុសឆៈ ធម៌ែដលំទុកំេសឆកេីពិត្ អង្ធម៌បានដល់ េលាកិយឆិត្ត 
៨១ េឆត្សិក ៥១ (េវៀរេលាភៈ) រូប ២៨ ។  

 ២. សមទុយសឆៈ ធម៌ែដលំេហតុ្ឲើយេកើត្ទុក ំេសឆកេីពិត្ អង្ធម៌ 
បានដល់ េលាភេឆត្សិក ។ 

 ៣. នេិរាធសឆៈ ធម៌ែដលំេរគឿង្រំលត់្ទុក ំេសឆកេីពិត្ដ៏របេសើរ 
អង្ធម៌បានដល់ រពោះនិពាវើន ។ 

 ៤. មគសឆៈ ធម៌ែដលំេហតុ្ឲើយដល់េសឆកេីរំលត់្ទុក ំេសឆកេីពិត្ 
ដ៏របេសើរ អង្ធម៌បានដល់ មគង្េឆត្សិក ៨ ដួង្ មានបញ្ញើេឆត្សិកំេដើម កនុង្ 
មគឆិត្ត ៤ ។ 

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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គាថាសម្មេងការរាប់អងគធម៌កនងុបញ្ចកខនធនិងឧបាទានកខនធ 
រពមទាងំសម្មេងជហត្ុម្ែលរពះនិពាវ នោននធវិមុត្ត 

 ១.  រូបញ្ច  វវទន្សញ្ញ ា  វសសវច្តសិកា តថា  

   វញិ្ញ ាណមិតិ បវញ្ច វត បញ្ច កខ ន្ធ ាតិ ភាសិោ។ 

២.  បញ្ច ុបាទានកខ ន្ធ ាតិ  តថា វតភមូកា មោ  

  វភទាភាវវន និោវ ានំ  ខនធសង្គហនិសសដ្ំ។ 

១. អនកសិកើាទាំង្ឡាយ គបើបីសែមេង្ធម៌ទាំង្ ៥ គឺ រូប េវទោ សញ្ញើ និង្ 
េឆត្សិកដ៏េសស ៥០ ដួង្ វិញ្ញើែ ទាំង្េនោះថា ខ្នធ ៥ ។ 

២. អនកសិកើាទាំង្ឡាយ គបើបីរំបរូប េវទោ សញ្ញើ សៃខើរ វិញ្ញើែែដល 
េកើត្កនុង្ភូមិទាំង្ ៣ ថា ឧបាទនកនធ ៥ ។ 

ឆាំែែករពោះនិពាវើនផុត្ោកខ្នធទាំង្ ៥ េរពាោះមិនមានរបេភទេផើឝង្ៗ េនើ 
ដូឆំបឆុបើបនន អតី្ត្ អោគត្ំេដើម ។ 

ការរាប់អងគធម៌កនងុវិ ញ្ាខ ណធាត្ុ ៧ ធម្ភម យត្នៈ និង ធមមធាត្ុ 

ឯតថ បន វច្តសិកសុខមុរូបនិោវ ានវវសន ឯកូនសតតតិ ធម្ម ា 

ធម្ម ាយតនធមមធាតូតិ សង្ខំ គច្ឆនតិ។ មន្យតនវមវ សតត វញិ្ញ ាណ-

ធាតុវវសន ភិជជតិ។ 

កនុង្ទីេនោះ ធម៌ ៦៩ គឺេឆត្សិក ៥២ សុខ្ុមរូប ១៦ និពាវើន គបើបីេៅថា 
ធមា្ើយត្នៈ ធមមធាតុ្ ។ មោយត្នៈែត្មួយប ុេណា្ើោះ ែបកែឆកំវិញ្ញើែធាតុ្  
៧ ។  
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គាថាសម្មេងការរបរពឹត្តជៅននអាយត្នៈនិងធាត្ុ 
ម្ែលម្ភនរបជភទ ១២ និង ១៨ 

ទាវ ាោរមមណវភវទន  ភវន្ត ាយតន្និ ច្  

 ទាវ ាោេមពតទបុបនន-  បរោិវយន ធាតុវោ។ 

 អាយត្នៈមានឆាំនួន ១២ េរពាោះមានរបេភទេផើឝង្េនើៃនទវើរ ៦ និង្អារមមែ៍ 
៦, ធាតុ្មានឆាំនួន ១៨ េ៉យបរិយាយៃនទវើរ ៦ អារមមែ៍ ៦ និង្វិញ្ញើែ ៦ 
ែដលេកើត្កនុង្ទវើរនិង្អារមមែ៍េោោះ ។ 

គាថាសម្មេងការរាប់អងគធម៌កនងុអរយិសចចៈ ៤ 

ទកុខ ំវតភមូកំ វដ្ដំ  តណាហ ា សមុទវោ ភវវ 

 និវោវធា ន្ម និោវ ានំ  មវគាគ ា វលាកុតតវោ មវោ។ 

 អនកសិកើាទាំង្ឡាយគបើបីរំប ធម៌ែដលវិលកនុង្ភូមិទាំង្ ៣ េះ្ើោះថា 
ទុកសឆៈ, ត្ណាហើ េះ្ើោះថា សមុទយសឆៈ, និពាវើន េះ្ើោះថា និេរាធសឆៈ, 
អង្មគ ៨ ែដលេកើត្កនុង្េលាកុត្តរមគ េះ្ើោះថា មគសឆៈ ។ 

គាថាសម្មេងធម៌ម្ែលោសចចវិមុត្ត 

មគគយុោត ាផលា វច្វ  ច្តុសច្ចវនិិសសដ្  

 ឥតិ បញ្ច បបវភវទន  បវុវោត ា សពវ សង្គវោ។ 

 មគឆិត្តុបើាទ ២៩ (េវៀរអង្មគ៨) ែដលរបកបនឹង្មគឆិត្តកេី ផលឆិត្តុបើាទ 
៣៧ កេី ផុត្ោកសឆៈទាំង្ ៤ េះ្ើោះថា សឆវិមុត្ត រពោះអនុរុទធើោរើយសែមេង្ 
សពវសង្ហៈ េ៉យែបង្ែឆកំ ៥ របេភទ ដូឆេពាលមកេនោះ ។ 

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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ពាកយអធិបាយកនងុសពវសងគហៈ 

 វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា សពវសង្ហៈ គឺ 

 សវពវ សំ បរមតថធម្ម ានំ សង្គវោតិ សពវ សង្គវោ ឿរសេ្ៃ្ើោះ 
បរមត្ថធម៌ទាំង្ឡាយទាំង្ពួង្ េរពាោះេហតុ្េោោះ េទើបេះ្ើោះថា សពវសង្ហៈ 
បានេសឆកេីថា កនុង្សពវសង្ហៈេនោះ រពោះអនុរុទធើោរើយសែមេង្ឿរែឆកបរមត្ថធម៌ 
ទាំង្ ៤ ទុកេ៉យមិនមានេសសសល់ ។  

១. ននធ 

 ពាកើយថា ខ្នធ បានេសឆកេីថា ំពួក កង្ គាំនរ រតូ្ង្នឹង្បាលីថា  

  ោសវដ្ឋន (ោសិអវដ្ឋន) ខវន្ធ ា េះ្ើោះថា ខ្នធ េ៉យអត្ថថា ំពួក 
ំគាំនរ ំកង្ ។ 

  ១. ធម៌ែដលំបឆុបើបនន អតី្ត្ អោគត្ រួមំកង្ ១ 

  ២. ធម៌ែដលំអជើ៲ត្តៈ និង្ពហិទធៈ រួមំកង្ ១ 

  ៣. ធម៌ែដលំឱឡារិកៈ និង្សុខ្ុមៈ រួមំកង្ ១ 

  ៤. ធម៌ែដលំហីនៈ និង្ង្បែីត្ៈ រួមំកង្ ១ 

  ៥. ធម៌ែដលំទូរៈ និង្សនតិកៈ រួមំកង្ ១ 

 របរពឹត្តយា ើង្េនោះ កនុង្ខ្នធទាំង្ ៥ ។ 
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 ១. រូបែដលកាំពុង្េកើត្េឡើង្ រូបែដលរលត់្េេេហើយ រូបែដលនឹង្េកើត្ត្េេ 
ៀង្មុខ្ ទាំង្ ៣ របេភទេនោះ រួមេនើេះ្ើោះថា រូបកនធ ។ 

 េវទោ សញ្ញើ សៃខើរ វិញ្ញើែ ក៏របរពឹត្តេេត្មទាំនង្េនោះដូឆេនើ ។ 

 ២. រូបែដលេកើត្កនុង្ខ្លួនេយើង្ និង្រូបែដលេកើត្ៀង្េរៅខ្លួនេយើង្ ទាំង្ ២ 
របេភទេនោះ រួមេនើេះ្ើោះថា រូបកនធ ។ 

 េវទោ សញ្ញើ សៃខើរ វិញ្ញើែ ក៏របរពឹត្តេេត្មទាំនង្េនោះដូឆេនើ ។ 

 ៣. រូបែដលេរេត្រេត្ និង្រូបលែិត្ ទាំង្ ២ របេភទេនោះ រួមេនើេះ្ើោះថា 
រូបកនធ ។ 

 េវទោ សញ្ញើ សៃខើរ វិញ្ញើែ ក៏របរពឹត្តេេត្មទាំនង្េនោះដូឆេនើ ។ 

 ៤. រូបេថាកទប និង្រូបរបែីត្ ទាំង្ ២ របេភទេនោះ រួមេនើេះ្ើោះថា  
រូបកនធ ។ 

 េវទោ សញ្ញើ សៃខើរ វិញ្ញើែ ក៏របរពឹត្តេេត្មទាំនង្េនោះដូឆេនើ ។ 

 ៥. រូបែដលេៅៅងើយពីបញ្ញើ គឺដឹង្បានលាំបាក និង្រូបែដលេៅជិត្បញ្ញើ 
គឺដឹង្បានៃយ ទាំង្ ២ របេភទេនោះ រួមេនើេះ្ើោះថា រូបកនធ ។ 

េវទោ សញ្ញើ សៃខើរ វិញ្ញើែ ក៏របរពឹត្តេេត្មទាំនង្េនោះដូឆេនើ ។ 

េសឆកេីែដលសែមេង្ដល់អត្ថរបស់ពាកើយថា ខ្នធ ែដលេពាលមកេហើយេនោះ 
រែមង្េធវើឲើយដឹង្ថា ពាកើយថា ខ្នធ មានេសឆកេីថា ំរកុម ំកង្ មិនរបាថានើយក 
ឆាំនួនេរឆើនរួមេនើេទ របាថានើយកធម៌ែដលមានរបេភទេផើឝង្េនើ ៥ របេភទែដល 

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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េពាលមកេហើយេោោះឯង្ េ៉យេហតុ្េនោះ េវទោេឆត្សិក ១ ដួង្ និង្ 
សញ្ញើេឆត្សិក ១ ដួង្ េទើបំេវទោខ្នធ និង្សញ្ញើខ្នធបាន ។ 

សរមាប់រពោះនិពាវើនំខ្នធវមិុត្ត កេ៏រពាោះមនិមានរបេភទេផើឝង្េនើ េពាលគឺ 

 ១. និពាវើនមិនមានរបេភទៃនបឆុបើបនន អតី្ត្ អោគត្ មានែត្ឿលវិមុត្តែត្ 
មើា ើង្ ដូេោនើោះ េទើបំខ្នធមិនបាន ។ 

 ២. និពាវើនែដលំអជើ៲ត្តៈមិនមាន ំពហិទធៈែត្មើា ើង្ ដូេោនើោះ េទើបំខ្នធ 
មិនបាន ។ 

 ៣. និពាវើនែដលំឱឡារិកៈមិនមាន ំសុខ្ុមៈែត្មើា ើង្ ដូេោនើោះ េទើបំខ្នធ 
មិនបាន ។ 

 ៤. និពាវើនែដលំហីនៈមិនមាន ំបែីត្ៈែត្មើា ើង្ ដូេោនើោះ េទើបំខ្នធ 
មិនបាន ។ 

 ៥. និពាវើនែដលំសនតិកៈមិនមាន ំទូរៈែត្មើា ើង្ ដូេោនើោះ េទើបំខ្នធ 
មិនបាន ។ 

 ែដលេពាលថា និពាវើនំឿលវិមុត្ត ពហិទធៈ សុខ្ុមៈ បែីត្ៈ ទូរៈ ទាំង្េនោះ 
ក៏មិនេៅថា និពាវើនមាន ៥ របេភទែដរ េរពាោះនិពាវើនែដលំឿលវិមុត្តេោោះឯង្ 
ំពហិទធៈ សុខ្ុមៈ បែីត្ៈ ទូរៈផង្ ។ 

 សែមេង្វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា ខ្នធ 

 អវនកទវុកខ ហិ ខជជនតីតិ ខន្ធ ា ធម៌ពួកណា ែដលរតូ្វទុកទាំង្ឡាយ 
ទាំពាសុី េរពាោះេហតុ្េោោះ ធម៌ពួកេោោះ េះ្ើោះថា ខ្នធ សាំេៅដល់ខ្នធ ៥ ែដលំ 
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ទីេកើត្ៃនំតិ្ ជរា ពើាធិ មរែៈំេដើម េបើមិនមានខ្នធ ៥ េហើយ ទុកេផើឝង្ៗ 
ក៏េកើត្េឡើង្មិនបាន ។  

 ន័យមើា ើង្េទៀត្ សុញ្ញ ាការំ ធាវរនតីតិ ខន្ធ ា ធម៌ពួកណា ែត្ង្រទរទង់្នូវ 
អាឿរសូនើយ (ោកតួ្ខ្លួន) េរពាោះេហតុ្េោោះ ធម៌ពួកេោោះ េះ្ើោះថា ខ្នធ ។ 

 ត្មធមមត្ សត្វទាំង្ឡាយកនុង្េលាកេនោះ េ៉យេរឆើនមានឿរយល់ថា 
ឿររបរពឹត្តេេេផើឝង្ៗ ែដលរបាកដេឡើង្ដល់ខ្លួន ដូឆឿរេធវើ ឿរនិយាយ ឿរគិត្ 
េសឆកេីសបើាយ មិនសបើាយ និង្ឿរែរបរបួលេេៃនរាង្ឿយំេដើម ទាំង្េនោះ 
ថាំតួ្ខ្លួនេយើង្ ំរបស់េយើង្ ដូឆនិយាយថា េយើង្េធវើ េយើង្និយាយ េយើង្ 
សបើាយ េយើង្មិនសបើាយ េយើង្កេមា្ើោះ េយើង្ោស់ េយើង្សាអើត្ េយើង្មិនសាអើត្ 
និង្អាឿរដូឆេពាលមកេនោះរបាកដដល់អនកដៃទ ក៏េរបើពាកើយថា អនកេោោះ អនកេនោះ 
េធវើ និយាយ គិត្ សបើាយ មិនសបើាយំេដើម រួមេសឆកេីថា អវីៗរគប់យា ើង្កនុង្ 
េលាកេនោះ មានេយើង្ មានេគ ទាំង្េនោះសុទធែត្ំអត្តទិដឋិទាំង្អស់ ែត្េសឆកេីពិត្ 
េោោះ ឿររបរពឹត្តេេេផើឝង្ៗ ទាំង្េនោះ មិនែមនំេយើង្ មិនែមនំេគ ំសភាវៈ 
របស់ខ្នធ ៥ ប ុេណា្ើោះ េពាលគឺ  

 ១. ឿរែរបរបួលៃនរាង្ឿយ មានឿរធាំធាត់្ ឆេរមើនេឡើង្ ោស់ សក់សូវ 
េធមញបាក់ំេដើម ឿរកេរមើកឿយ និង្ឿរនិយាយកេី ទាំង្េនោះំរូបកនធ ។ 

 ២. ឿរេសាយអារមមែ៍សបើាយ មិនសបើាយ ំសុខ្ ំទុក មិនែមនសុខ្ 
មិនែមនទុកែបបធមមត្ ទាំង្េនោះំេវទោខ្នធ ។ 

 ៣. ឿរោាំ ឿរសមា្ើល់វត្ថុេផើឝង្ៗ បាន ទាំង្េនោះំសញ្ញើខ្នធ ។ 

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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 ៤. េសឆកេីរបាថានើ េសឆកេីេរឿធ េសឆកេីវេង្វង្ េសឆកេីរជោះថា្ើ េសឆកេី 
ពើាយាមំេដើម ែដលំឿរត្ក់ែត្ង្ ោត់្ែឆង្េៅៀង្កនុង្ឆិត្តសោញើន ទាំង្េនោះ 
ំសៃខើរកនធ ។ 

 ៥. ឿរដឹង្អារមមែ៍េផើឝង្ ៗ ទាំង្េនោះំវិញ្ញើែកនធ ។ 

 េ៉យេហតុ្េនោះ អនកែដលរបកបេ៉យសុត្មយបញ្ញើ ឆិោតើមយបញ្ញើ និង្ 
ភាវោមយបញ្ញើទាំង្ឡាយ េទើបដឹង្ថា បណាដើវត្ថុេផើឝង្ៗ ែដលេៅកនុង្េលាកេនោះ 
េរៅពីខ្នធ ៥ េហើយ ក៏មិនមានអវីដៃទេទៀត្េឡើយ ំសភាវៈអនត្តើទាំង្អស់ 
ឆាំែែកឿរដឹង្ដល់សភាវៈអនត្តើ របស់ោមរូបទាំង្េនោះ នឹង្ដឹង្រតឹ្មណាេោោះ 
ក៏រតូ្វអារស័យកមា្ើាំង្បញ្ញើេោោះៗ ត្មលាំ៉ប់ ។ 

២. ឧបាទានកខនធ 

 វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា ឧបាទនកនធ គឺ 

 ឧបាទាន្នំ វគាច្ោ ខន្ធ ា ឧបាទានកខ ន្ធ ា ខ្នធែដលំអារមមែ៍របស់ 
ឧបាទនទាំង្ឡាយ េះ្ើោះថា ឧបាទនកនធ ។ 

 កនុង្ឿរែដលរពោះពុទធរទង់្សែមេង្ឧបាទនកនធ ែញកេឆញអាំពីខ្នធ ៥ េោោះ 
ក៏េដើមើបីឲើយំរបេយាជន៍កនុង្ឿរឆេរមើនវិបសើឝោ េរពាោះអនកែដលឆេរមើនវិបសើឝោ 
េោោះ នឹង្រតូ្វកាំែត់្ខ្នធ ៥ ំេលាកិយៈ ែដលំអារមមែ៍របស់ឧបាទនបាន 
េពាលគឺឿមុបាទន ទិដឋុបាទន សីលពវតុ្បាទន អត្តវាទុបាទន ទាំង្េនោះេកើត្ 
េឡើង្េ៉យអារស័យរូប និង្េវទោ សញ្ញើ សៃខើរ វិញ្ញើែ ែដលំេលាកិយៈំ 
េហតុ្ប ុេណា្ើោះ សរមាប់េវទោ សញ្ញើ សៃខើរ វិញ្ញើែ ែដលំេលាកុត្តរៈេោោះ 
មិនែមនំអារមមែ៍របស់ឧបាទនេឡើយ សាំេៅដល់ឧបាទនទាំង្ ៤ ែដលេកើត្ 
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េឡើង្ េ៉យអារស័យេលាកុត្តរធម៌េោោះ មិនមានេឡើយ េ៉យេហតុ្េនោះ េទើបរទង់្ 
សែមេង្ឧបាទនកនធបែនថមមកេទៀត្ ។ 

៣. អាយត្នៈ 

 វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា អាយត្នៈ គឺ 

 អាយតនតិ អតតវន្ ផេបុបតតិោ ឧសាហន្ត ា វយិ វោនតីតិ 

អាយតន្និ ធម៌ពួកណាមានសភាពដូឆំថា មានេសឆកេីពើាយាម េដើមើបី 
ៈ ើាំង្ផលរបស់ខ្លួនឲើយេកើត្េឡើង្ េរពាោះេហតុ្េោោះ ធម៌ពួកេោោះ េះ្ើោះថា 
អាយត្នៈ ។ 

 បានេសឆកេថីា  

 ១. ឆឿខើយត្នៈ និង្ រូបាយត្នៈ ទាំង្ ២ ំេហតុ្ឲើយឿរេ ើញេកើត្េឡើង្ 
ដូេោនើោះ ឿរេ ើញេនោះ េទើបំផលរបស់អាយត្នៈទាំង្ ២ េោោះ កនុង្អាយត្នៈ 
ដៃទៗ ក៏របរពឹត្តេេដូឆេនើ គឺ 

 ២. េសាត្យត្នៈ និង្ សទទើយត្នៈ ំេហតុ្ ឿរឮ ំផល 

៣. ែោយត្នៈ និង្ គោធើយត្នៈ ំេហតុ្ ឿរធុាំកលិន ំផល 

៤. ជិវាហើយត្នៈ និង្ រសាយត្នៈ ំេហតុ្ ឿរដឹង្រស ំផល 

៥. ឿយាយត្នៈ និង្ េោដឋពាវើយត្នៈ ំេហតុ្ ឿរដឹង្សមផសើឝ ំផល 

២. មោយត្នៈ និង្ ធមា្ើយត្នៈ ំេហតុ្ ឿរដឹង្េរឿង្រា ើវេផើឝង្ៗ ំផល 

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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េហតុ្ និង្ ផល ែដលេពាលមកេនោះ រែមង្របរពឹត្តេេត្មសភាវៈអនត្តើ 
ទាំង្អស់ អាយត្នៈេផើឝង្ៗ ទាំង្េោោះ មិនមានេសឆកេីពើាយាមណាមួយេឡើយ 
ែត្ំសភាវៈរបរពឹត្តេេរបស់អាយត្នៈេផើឝង្ៗ េោោះប ុេណា្ើោះ ហាក់ដូឆំ មាន 
េសឆកេីខ្វល់ៀវើយេដើមើបីឲើយផលរបស់ខ្លួនៗេកើត្េឡើង្ ដូេោនើោះ េទើបសែមេង្វឆនត្ថៈ 
ថា ឧសាហន្ត ា វយិ វោនតិ គឺមានសភាពដូឆំ មានេសឆកេីពើាយាម 
េដើមើបីឲើយផលរបស់ខ្លួនេកើត្េឡើង្ ។ 

ន័យមើា ើង្េទៀត្ថា 

អាយសង្ខ ាវត ចិ្តតវច្តសិកធវមម ឯោនិ តវន្នតិ វោិថ ាវរនតីតិ 

អាយតន្និ ឆកុបសាទ និង្ រូបារមមែ៍ំេដើមពួកេនោះ រែមង្េធវើនូវឆិត្តនិង្ 
េឆត្សិក េពាលគឺអាយៈឲើយឆេរមើនេឡើង្ េរពាោះេហតុ្េោោះ ឆកុបសាទ និង្ 
រូបារមមែ៍ំេដើមេោោះ េះ្ើោះថា អាយត្នៈ ។ 

កនុង្អាយត្នៈ ១២ ពួកេនោះ ឿលែឆកេឆញំៀង្កនុង្និង្ៀង្េរៅេហើយ 
អាយត្នៈៀង្កនុង្េៅថា អជើ៲ត្តិឿយត្នៈ មាន ៦ គឺ ឆឿខើយត្នៈំេដើម រហូត្ 
ដល់មោយត្នៈ អាយត្នៈៀង្េរៅេៅថា ពាហិរាយត្នៈមាន ៦ គឺ រូបាយត្នៈ 
ំេដើមរហូត្ដល់ធមា្ើយត្នៈ អាយត្នៈៀង្កនុង្និង្អាយត្នៈៀង្េរៅទាំង្េនោះ 
ឿលមកប ោះផទប់េនើេហើយ វិថីឆិត្តេផើឝង្ៗ មានឆកុទវើរវិថីំេដើម រែមង្េកើត្េឡើង្ 
វិថីឆិត្តែដលេកើត្េឡើង្េោោះ ក៏មិនែមននឹង្េកើត្េឡើង្រតឹ្មែត្វិថីឆិត្តមួយ រែមង្េកើត្ 
េឡើង្េរឆើនវិថីរាប់មិនអស់ និង្កនុង្វិថីឆិត្តេោោះៗ ក៏មានឆិត្តេកើត្េឡើង្េរឆើនរបេភទ 
ដូឆេនើ គឺកុសលខ្លោះ អកុសលខ្លោះ វិបាកនិង្កិរិយាខ្លោះ ឿរេកើត្េឡើង្របស់វិថីឆិត្ត 
េរឆើនៗ របេភទយា ើង្េនោះ បានេះ្ើោះថា ឆិត្ត េឆត្សិកឆេរមើនេឡើង្ និង្កនុង្ឿរ 
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ែដលឆិត្ត េឆត្សិកឆេរមើនេឡើង្យា ើង្េនោះ ក៏េ៉យអារស័យអាយត្នៈៀង្កនុង្ 
និង្ៀង្េរៅេោោះឯង្ ។ 

មើា ើង្េទៀត្ អកុសលធម៌មានេលាភៈ េទសៈំេដើម និង្កុសលធម៌មាន 
សទធើ សតិ្ បញ្ញើំេដើមពួកេនោះ ខ្ែៈេកើត្េឡើង្កនុង្រេដាំបូង្េោោះ មានកមា្ើាំង្ 
តិ្ឆ ឿលវិថីឆិត្តមានកុសល អកុសលទាំង្េនោះ េកើត្វិលឆុោះវិលេឡើង្េរឆើនដង្ 
េហើយ កមា្ើាំង្ៃនកុសល អកុសលទាំង្េនោះ ក៏មានេរឆើនេឡើង្ំលាំ៉ប់ រហូត្ 
សរមឆំសុឆរិត្ ទុឆរិត្បាន ទាំង្េនោះក៏េះ្ើោះថា ឆិត្ត េឆត្សិកមានេសឆកេី 
ឆេរមើនេឡើង្ និង្អារស័យអាយត្នៈៀង្កនុង្ និង្ៀង្េរៅំេហតុ្ឲើយេកើត្េឡើង្ 
េ៉យេហតុ្េនោះ េទើបេពាលទុកកនុង្វឆនត្ថៈថា អាយត្នៈៀង្កនុង្និង្ៀង្េរៅ 
ទាំង្េនោះ រែមង្េធវើឆិត្តនិង្េឆត្សិកឲើយឆេរមើនេឡើង្ ។  

អត្ថ ៥ ោ៉ងរបសព់ាកយថា អាយត្នៈ 

 សពទថា អាយត្នៈេនោះ មានអត្ថ ៥ យា ើង្ គឺ 

 ១. សញ្ជើត្េិទសដឋៈ េសឆកេីថា ែភនក រត្េឆៀក រឆមុោះ អណាដើត្ ឿយ ឆិត្ត 
ែដលំអាយត្នៈៀង្កនុង្េនោះ េៅថា អាយត្នៈ េរពាោះំទីេកើត្ៃនវិថីឆិត្ត 
ំនិឆ គឺនឹង្េកើត្កនុង្ំតិ្ កនុង្ភពណាក៏េ៉យ មិនេកើត្ពីអវីដៃទ រតូ្វែត្េកើត្ពី 
អាយត្នៈេនោះទាំង្អស់ ។ 

 ២. និវាសដឋៈ េសឆកេីថា ែភនក រត្េឆៀក រឆមុោះ អណាដើត្ ឿយ ឆិត្ត ែដលំ 
អាយត្នៈៀង្កនុង្េនោះ េៅថា អាយត្នៈ េរពាោះំទីេកើត្ៃនវិថីឆិត្ត ឿរសែមេង្ 
ដូឆេនោះំឿរសែមេង្េ៉យឧបោរន័យ គឺសែមេង្េ៉យអម េរពាោះវិថីឆិត្តេផើឝង្ៗ 
េោោះ មិនែមនេៅកនុង្ែភនក រត្េឆៀកំេដើមេទ ែត្ឿលមានេហតុ្បឆ័យដល់រពម 
េហើយ វិថីឆិត្តទាំង្េោោះក៏េកើត្េឡើង្ ដូឆពិែនិង្សាំេឡង្ពិែ មិនអាឆេពាលថា 

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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សាំេឡង្ពិែេោោះេៅកនុង្តួ្ខ្លួនពិែ ឬែខ្ើឝពិែ ែត្ឿលណាមានឿរេដញ 
ពិែេហើយ សាំេឡង្េោោះនឹង្របាកដេឡើង្មក ហាក់ដូឆំសាំេឡង្េោោះេៅកនុង្ 
ែខ្ើឝពិែ េសឆកេីេនោះយា ើង្ណា វិថីឆិត្ត និង្អជើ៲ត្តិឿយត្នៈ ៦ េនោះ ក៏យា ើង្េោោះ 
េបើមានេហតុ្បឆ័យមិនរគប់រេន់ នឹង្េពាលមិនបានថា វិថីឆិត្តេៅកនុង្អជើ៲ត្តិ-
ឿយត្នៈ ៦ ែត្េបើមានេហតុ្បឆ័យរគប់រេន់េហើយ វិថីឆិត្តក៏របាកដេកើត្េឡើង្ 
ហាក់ដូឆំវិថីឆិត្តេនោះេៅកនុង្អាយត្នៈេោោះ ដូេោនើោះែដរ ។ 

 ៣. អាករដឋៈ េសឆកេីថា ែភនក រត្េឆៀក រឆមុោះ អណាដើត្ ឿយ ឆិត្ត ែដលំ 
អាយត្នៈៀង្កនុង្េនោះ េៅថា អាយត្នៈ េរពាោះេកើត្េឡើង្េៅកនុង្សត្វទូេេ មិន 
របឿន់ថាទប ខ្ពស់ តូ្ឆ ធាំ គឺមិនថា ំមនុសើឝ េទវត្ សត្វតិ្រោឆើន ក៏រតូ្វមាន 
ែភនក រត្េឆៀក រឆមុោះ អណាដើត្ ឿយ ឆិត្តដូឆេនើទាំង្អស់ ។ 

 ៤. សេមាសរែដឋៈ េសឆកេីថា រូបាយត្នៈំេដើម រហូត្ដល់ធមា្ើយត្នៈ 
ែដលំអាយត្នៈៀង្េរៅេនោះ េៅថា អាយត្នៈ េរពាោះំទីរបជុាំៃនវិថីឆិត្ត 
ទាំង្ឡាយ គឺវិថីឆិត្តេផើឝង្ៗ ែដលេកើត្េឡើង្េោោះនឹង្រតូ្វមានឿរទទួលអារមមែ៍ 
ំនិឆ ឿរទទួលអារមមែ៍របស់វិថីឆិត្តេនោះ ហាក់ដូឆំឆូលេេរបជុាំកនុង្អារមមែ៍ 
មានរូបារមមែ៍ំេដើម ។ 

 ៥. ឿរែដឋៈ េសឆកេីថា អាយត្នៈៀង្កនុង្ ៦ និង្ៀង្េរៅ ៦ េនោះ េៅថា 
អាយត្នៈ េរពាោះំេហតុ្ឲើយវិថីឆិត្តេកើត្េឡើង្ គឺត្មធមមត្វិថីឆិត្តែដលនឹង្េកើត្ 
េឡើង្បានេោោះ រតូ្វមានអាយត្នៈៀង្កនុង្និង្ៀង្េរៅ េបើមិនមានអាយត្នៈ 
ពួកេនោះេហើយ វិថីឆិត្តេកើត្េឡើង្មិនបាន ។ 
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៤. ធាត្ុ  

អត្ថរបស់ពាកើយថា ធាត្ុ គឺ 

និសសតតនិជជីវវដ្ឋន ធាតុ ឆកុបសាទំេដើម េះ្ើោះថា ធាតុ្ េរពាោះអត្ថថា 
មិនែមនសត្វ មិនែមនជីវៈ ំសភាវៈទេទៗ ។ 

ធមមត្សត្វទាំង្ឡាយែដលេកើត្េៅកនុង្េលាកេនោះ រែមង្មានឿរេ ើញ ឿរ 
ឮ ឿរធុាំកលិន ឿរដឹង្រស ឿរប ោះផទប់សមផសើឝ ឿរនឹកគិត្ ដូឆេនើទាំង្អស់ 
កិឆេផើឝង្ៗ ទាំង្េនោះមានក៏េរពាោះឿររបជុាំរួមេនើរវាង្ ទវើរ អារមមែ៍ វិញ្ញើែ 
ែដលំធាតុ្ទាំង្ ១៨ េោោះឯង្ េរៅពីឿររបជុាំរវាង្ធាតុ្ ១៨ េនោះេហើយ ឿរ 
េ ើញ ឿរឮ ឿរនឹកគិត្ ឬឿរេេ ឿរមក ឿរបរិេភាគ ឿរេដក ឿរនិយាយ 
របស់មនុសើឝ សត្វតិ្រោឆើនទាំង្េនោះ ក៏មិនមានេឡើយ ដូេោនើោះ សភាវៈរបស់ធាតុ្ទាំង្ 
១៨ េនោះ េទើបេពាលថា ំនិសើឝត្តៈ គឺមិនែមនំសត្វ មិនែមនបុគលេឡើយ ។ 

ឿរយល់ថា មនុសើឝេនោះ មនុសើឝេោោះស្ាើប់ ែត្វិញ្ញើែមិនស្ាើប់ ឿល 
មនុសើឝឬសត្វតិ្រោឆើនស្ាើប់េហើយ វិញ្ញើែក៏អេោទើលេឆញេេអាំពីរាង្ឿយោស់ 
េេឿន់រាង្ឿយថមី ឿរយល់ដូេឆនោះ ោត់្ំអត្តវាទុបាទន គឺរបឿន់ថាសត្វ 
ទាំង្ឡាយេោោះមានជីវៈ អត្តៈ ែត្េសឆកេីពិត្ត្មសភាវៈេោោះ ជីវៈ អត្តៈ ែដលមិន 
ស្ាើប់ អេោទើលអាំពីភពោស់េេឿន់ភពថមីេោោះមិនមាន ឿរេកើត្ ឿរត្ាំង្េៅ 
ឿរស្ាើប់ ទាំង្េនោះ របរពឹត្តេេត្មសភាវៈរបស់ធាតុ្ទាំង្អស់ គឺឿលេវលាេកើត្ 
មេោវិញ្ញើែធាតុ្ ធមមធាតុ្ និង្ឆកុធាតុ្ំេដើម ែដលំកមមជ៱រូបេកើត្េឡើង្េោោះ 
ឯង្ ដូេោនើោះ សភាវៈរបស់ធាតុ្ទាំង្ ១៨ េនោះ េទើបេពាលថា ំនិជ៱ីវៈ គឺមិនែមន 
ជីវៈ មិនែមនអត្តៈ ។ 

សែមេង្វឆនត្ថៈរបស់ថា ធាត្ុ  

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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អតតវន្ សភាវំ ធាវរតីតិ ធាតុ ធមមំតិ្ណា ែត្ង្រទរទង់្នូវសភាវៈ 
របស់ខ្លួន េរពាោះេហតុ្េោោះ ធមមំតិ្េោោះ េះ្ើោះថា ធាតុ្ ។ 

បានេសឆកេីថា ធមមត្ធាតុ្ទាំង្ ១៨ េោោះ រែមង្របរពឹត្តេេត្មសភាវៈ 
របស់ខ្លួន មិនេៅកនុង្អាំណាឆរបស់អនកណាទាំង្អស់ សភាវៈរបស់ខ្លួនំយា ើង្ 
ណា ក៏រកើាសភាវៈរបស់ខ្លួនទុកយា ើង្េោោះំនិឆ មិនែរបរបួលំយា ើង្ដៃទ ដូឆ 
ឆកុធាតុ្មានសភាពថា្ើ សមគួរដល់ពែ៌េផើឝង្ៗ មករបាកដ ដូេោនើោះ សភាពថា្ើ 
របស់ឆកុធាតុ្មិនអាឆទទួលសាំេឡង្ ឬកលិនំេដើមេឡើយ និង្មិនមានអនកេរបើ 
អាំណាឆឲើយសភាពថា្ើរបស់ឆកុធាតុ្េនោះ ទទួលវត្ថុដៃទៗ ែដលេរៅអាំពីពែ៌បាន 
េឡើយ ។ 

រូបធាតុ្មានសភាពសែមេង្ពែ៌ឲើយរបាកដកនុង្ផលូវែភនក ដូេោនើោះ រូបធាតុ្េនោះ 
េទើបរទរទង់្ទុកនូវសភាព ែដលសែមេង្ពែ៌ឲើយរបាកដ ឆាំេពាោះផលូវែភនកែត្មើា ើង្ 
មិនអាឆសែមេង្ពែ៌ឲើយរបាកដកនុង្ផលូវរត្េឆៀក រឆមុោះំេដើមបានេឡើយ ។ 

ឆកុវិញ្ញើែធាតុ្រទរទង់្ទុកនូវឿរេ ើញ ដូេោនើោះ ឆកុវិញ្ញើែធាតុ្នឹង្េកើត្ 
ដល់អនកណាក៏េ៉យ រែមង្មានឿរេ ើញ នឹង្បៃខើាំង្មិនឲើយេ ើញ ឬបញ្ជើឲើយ 
ោ្ើស់បេូរឿរេ ើញេេំឿរឮសាំេឡង្មិនបាន ដូេោនើោះ សភាវៈរបស់ធាតុ្ទាំង្ ១៨ 
េនោះ េទើបេពាលថា ំធមមំតិ្ែដលរទរទង់្ទុកនូវសភាវៈរបស់ខ្លួនៗ មិនឲើយែរប 
របួលេេំយា ើង្ដៃទ ។ 

៥. អរយិសចចៈ 

 វឆនត្ថៈរបស់ពាកើយថា អរយិសឆៈ គឺ 

 អរោិនំ សច្ច ានិ អរយិសច្ច ានិ ធម៌ែដលំេសឆកេីពិត្របស់រពោះអរិយៈ 
ទាំង្ឡាយ េះ្ើោះថា អរិយសឆៈ ។ 
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 បានេសឆកេីថា េសឆកេីពិត្ ៤ យា ើង្ ែដលរពោះពុទធរទង់្សែមេង្ទុកេោោះ 
បណាដើបុថុជ៱នទាំង្ឡាយ សូមើបីនឹង្បានឮបានសាញើប់ក៏េ៉យ ែត្សភាវៈែដល 
ំេសឆកេីពិត្ដូឆរពោះអង្រទង់្សែមេង្ថា ធម៌េនោះំទុក ធម៌េនោះំេហតុ្ឲើយេកើត្ 
េសឆកេីទុក ធម៌េនោះំេរគឿង្រំលត់្ទុក ធម៌េនោះំផលូវឲើយដល់ឿររំលត់្ទុក បុថុជ៱ន 
ពួកេោោះរែមង្េ ើញមិនឆើាស់ដូឆរពោះអរិយៈ ដូេោនើោះ ធម៌ែដលំេសឆកេីពិត្ 
ត្មែដលរពោះពុទធរទង់្សែមេង្ទុកេោោះ េទើបបានេះ្ើោះថា អរយិសឆៈ (អរោិនំ 

សច្ច ានិ អរយិសច្ច ានិ) ។ 

 ន័យមើា ើង្េទៀត្ អរោិនំ តថានិ សច្ច ានិ អរយិសច្ច ានិ សឆធម៌ទាំង្ 
៤ ែដលំេសឆកេីពិត្មិនែរបរបួល េះ្ើោះថា អរយិសឆៈ ។ 

 បានេសឆកេីថា ធម៌ែដលបានេះ្ើោះថា ទុកសឆៈេោោះ រែមង្េធវើឲើយសត្វ 
ទាំង្ឡាយបានទទួលេសឆកេីទុកពិត្ សមដូឆនឹង្ឿរត្ាំង្េះ្ើោះទុក, ធម៌ែដល 
េះ្ើោះថា សមុទយសឆៈ ក៏រែមង្ំេហតុ្ឲើយេសឆកេីទុកេផើឝង្ៗ េកើត្ដល់សត្វ 
ទាំង្ឡាយបានពិត្ សមដូឆនឹង្ឿរត្ាំង្េះ្ើោះទុក, ធម៌ែដលត្ាំង្េះ្ើោះថា 
និេរាធសឆៈ ក៏រែមង្ំេរគឿង្ែដលេធវើឲើយទុកេផើឝង្ៗ រំលត់្េេបានពិត្ សមដូឆ 
នឹង្ឿរត្ាំង្េះ្ើោះទុក, ធម៌ែដលបានេះ្ើោះថា មគសឆៈ រែមង្ំវត្តបដិបត្តិឲើយ 
ដល់េសឆកេីរំលត់្ទុកពិត្ សមដូឆនឹង្ឿរត្ាំង្េះ្ើោះទុក ។ 

 ត្មែដលមនុសើឝបុរាែទាំង្ឡាយត្ាំង្េះ្ើោះអវីៗ ែដលមានជីវិត្ និង្មិន 
មានជីវិត្ ែដលមានេៅកនុង្េលាក ដូឆមនុសើឝរបុស រសី ែឆ ៅ្ើ េដើមេឈើ ភនាំ 
ពែ៌េខ្ៀវ ពែ៌រកហមំេដើមទាំង្េនោះ ក៏ំេសឆកេីពិត្ដូឆេនើ ែត្េសឆកេីរបេភទ 
េនោះ ំេសឆកេីត្មេលាកេវាហារ មិនែមនំេសឆកេីត្មសភាវៈ េរពាោះែដល 
េៅថា របុស រសី ែឆ ៅ្ើំេដើមេនោះ ត្មេសឆកេីពិត្េហើយ ក៏មានរតឹ្មែត្រូប និង្ 

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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ោម ២ យា ើង្រួមេនើប ុេណា្ើោះ និង្ែដលេៅថា េដើមេឈើ ភនាំំេដើមេនោះ ត្មេសឆកេី 
ពិត្េហើយ មានរតឹ្មែត្រូបប ុេណា្ើោះ ទាំង្អស់េនោះបានេសឆកេីថា េរៅអាំពីរូបនិង្ 
ោមេហើយ ក៏មិនមានអវីដៃទេទៀត្ ដូេោនើោះ េវាហារែដលេរបើសរមាប់និយាយេេ 
មកេនោះ សូមើបីនឹង្ថាំេសឆកេីពិត្ ក៏ំេសឆកេីពិត្េ៉យសនមត្ េៅថា 
សមមុតិ្សឆៈ មិនែមនអរិយសឆៈ េរពាោះមានឿរោ្ើស់បេូរបាន ។ 

ការម្ចកអរយិសចចៈ ៤ ជោយជហត្ុផល និងជល្លកិយជល្លកតុ្តរៈ និងវែេៈ 

 ១. ែឆកេ៉យេហត្ ុនងិ្ ផល 

  ១. ទុកសឆៈ  ំផល  សមុទយសឆៈ  ំេហតុ្ ។ 

២. និេរាធសឆៈ  ំផល  មគសឆៈ  ំេហតុ្ ។ 

 ២. ែឆកេ៉យេលាកិយៈ និង្ េលាកុត្តរៈ 

១. ទុកសឆៈ និង្ សមុទយសឆៈទាំង្ ២ េនោះំេលាកិយធម៌ និង្ 
េលាកិយសឆៈ ។ 

២. និេរាធសឆៈ និង្ មគសឆៈទាំង្ ២ េនោះំេលាកត្តរធម៌ និង្ 
េលាកុត្តរសឆៈ ។ 

៣. ែឆកេ៉យវដេៈ 

១. រូបោមទាំង្ ២ ែដលេកើត្កនុង្វដេសង្ើារេនោះ សុទធែត្ំទុក ដូេោនើោះ 
ទុកសឆៈេនោះ េទើបំសឆៈែដលមានឿររបរពឹត្តេេ កនុង្វដេសង្ើារ 
េះ្ើោះថា បវត្តិសឆៈ ំសឆៈមិនលែ ។ 
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២. សមុទយសឆៈ ំសឆៈែដលំេហតុ្ ឲើយទុកសឆៈេកើត្េឡើង្ 
របរពឹត្តេេកនុង្វដេសង្ើារ េះ្ើោះថា បវត្តិេហតុ្សឆៈ ំសឆៈមិនលែ 
ដូឆេនើ ។ 

៣. និេរាធសឆៈ ំសឆៈែដលេឆញោកវដេទុក េះ្ើោះថា និវត្តិសឆៈ 
ំសឆៈលែ ។ 

៤. មគសឆៈ ំសឆៈែដលំេហតុ្ ឲើយដល់ឿរេឆញោកវដេទុក 
េះ្ើោះថា និវត្តិេហតុ្សឆៈ ំសឆៈលែដូឆេនើ ។ 

ឆប់ សពវសង្ហៈ ។ 

ឆប់ បរិេឆ៰ទទី ៧ ។ 

 

 

៤. សពវសង្ហៈ 
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