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អភិធមយត្ទសង្គហបរចិ្ឆឆទទី១ 
មាន១៧គាថា ឆិត្ថសង្គហវភិាគ 

គាថាច្ផឋើមបករណ៍ 
      ១ សមាយ សមភុទនមតុ្ល ំ  សសទនមយគណុត្ថម ំ
          អភិវាទិយ ភាសិសស ំ       អភិធមយត្ទសង្គហំ ។ 

១ខ្ញុ លំពះករុណា សូមនមសសការឆចំ្ោះលពះសមាយ សមភុទន ជាមាច ស់ ជា 
អគគបុគគលដ៏លបច្សើរច្លើស    រកបុគគលឯណាមួយច្លបៀប ច្សយើនឹង្លពះអង្គមិន 
មាន   លពមទាងំ្លពះសទនមយ   និង្លពះអរយិសង្ឃ  ដ៏ឧត្ថម   ច្ហើយនឹង្ច្ោល 
បករណ៍ច្មយ ះថា អភិធមយត្ទសង្គហៈ ។ 

 ២ ត្ត្ទ វុត្តថ ភិធមយត្តទ        ឆតុ្ធា បរមត្ទច្ត្ត 
          ឆិត្ថ ំច្ឆត្សិក ំរូប ំ និោឝ នមិតិ្ សពឝថា ។ 

២ អត្ទ  (ច្សឆកឋ)ី  កបុង្លពះអភិធមយទាងំ្ឡាយ   ដដលលពះដ៏មានលពះ 
ភាគជាមាច ស់ លត្តស់ទុកកបុង្គមភរីលពះអភិធមយច្ោះ ច្ោយបរយិាយអស់ច្សឆ 
កឋីច្ោលច្ោយបរមត្ទមាន៤លបការ គឺ ឆិត្ថ ច្ឆត្សិក រូប និង្ លពះនិោឝ ន ។ 

គាថាសង្គហៈ 
សង្គហគាថា កបុង្កាមាវឆរឆិត្ថ៥៤ដួង្ 

៣ អដឌធា ច្ោភមូោនិ ច្ទាសមូោនិ ឆ ទឝិធា 
          ច្មាហមូោនិឆច្ទឝតិ្      ទាឝ ទសាកុសោ សិយុ ំ។ 

៣ អកុសលឆិត្ថ១២ដួង្គឺ ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ច្ទាសមូលឆិត្ថ២ដួង្ 
 ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ ។ 
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៤  សត្តថ កុសលបាកានិ  បញ្ដបាកានិ អដឌធា 
    លកិយាឆិត្តថ និ តី្ណីតិ្            អោឌ រស អច្ហតុ្កា ។ 

អកុសលវបិាកឆិត្ថ៧ដួង្ កុសលវបិាកឆិត្ថ៨ដួង្ កិរយិាឆិត្ថ៣ដួង្ 
រួមជាអច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្។ 

៥ បាបាច្ហតុ្កមុត្តថ និ  ច្សាភណានីតិ្ វុឆចច្រ 
               ឯកូនសដឌ ីឆិត្តថ និ  អច្េកនវុតី្បិ   វា    ។ 
ឆិត្ថទាងំ្ឡាយ ដដលផុត្ចាកអពីំបាប (គឺផុត្អពីំអកុសលឆិត្ថ  ១២ 

ដួង្)និង្ អច្ហតុ្កឆិត្ថច្ោះមានឆនួំន ៥៩ ដួង្  ឬ  ៩១ ដួង្បណឍិ ត្ច្ៅថា 
ច្សាភណឆិត្ថ ។ 

          ៦ ច្វទោញាណសង្ខា រ-  ច្ភច្ទន     ឆតុ្វសីតិ្ 
 សច្ហតុ្កាមាវឆរ-  បុញ្ដបាកលកិយា មត្ត ។ 

កុសលឆិត្ថ វបិាកឆិត្ថ កិរយិាឆិត្ថ ជាកាមាវឆរសច្ហតុ្កឆិត្ថ ច្ោក 
ច្ោលទុក ២៤ ដួង្ ច្ោយច្សឆកឋ ីច្ផសង្គាប ននច្វទោ  ញាណ និង្សង្ខា រ ។ 
   ៧ កាច្ម ច្ត្វសី បាកានិ  បុញ្ញដ បុញ្ញដ និ វសីតិ្ 

  ឯកា ទស លកិយា ច្ឆតិ្  ឆតុ្បញ្ញដ ស សពឝថា ។ 
 ឆិត្ថកបុង្កាមភូមិ (គឺឆិត្ថដដលលត្តឆ់ច្ៅកបុង្កាមភូមិ  ១១  ភូមិច្ោយ 
ច្លឆើន ) ច្ោយលបការទាងំ្ពួង្ មាន ៥៤ ដួង្គឺវបិាកឆិត្ថ ២៣ ដួង្កុសលនិង្ 
អកុសលឆិត្ថ២០ដួង្ និង្កិរយិាឆិត្ថ១១ដួង្ ។ 

កាមាវឆរឆិត្ថ៥៤ដួង្ឆប់ 
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សង្គហគាថាកបុង្មហគគត្ឆិត្ថ២៧ដួង្ 

៨ បញ្ចធា មនច្ភច្ទន រូបាវឆរមានស ំ
   បុញ្ដបាកលកិយាច្ភទា  ត្ ំបញ្ចទសធា ភច្វ ។ 

 រូបាវឆរឆិត្ថ    ច្ោយលបច្ភទននមន មាន ៥ យ៉ាង្ ឆដំណកច្ោយ 
កុសលឆិត្ថ វបិាកឆិត្ថ កិរយិាឆិត្ថ ក៏មាន១៥យ៉ាង្ ។ 
                      ៩  អាលមភនបផច្ភច្ទន             ឆតុ្ធារុបផមានស ំ
       បុញ្ញដ បាកកិរយិាច្ភទា          បុន ទាឝ ទសធា ឋិត្ ំ។ 

អរូបាវឆរឆិត្ថ     ច្ោយលបច្ភទននអារមយណ៍ មាន ៤ យ៉ាង្  ឆដំណក 
ច្ោយលបច្ភទននកុសលឆិត្ថ វបិាកឆិត្ថ កិរយិាឆិត្ថ ក៏មាន ១២ យ៉ាង្ ។ 

មហគគត្ឆិត្ថ២៧ដួង្ឆប់ 
សង្គហគាថា កបុង្ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ៨ដួង្ 

១០ ឆតុ្មគគបផច្ភច្ទន  ឆតុ្ធាកុសលនឋថា 
      បាកនឋសស ផលត្តថ តិ្ អដឌធានុត្ថរ ំ   មត្ ំ ។ 

 ១០ អនុត្ថរឆិត្ថ   (ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ)    បណឍិ ត្ច្ោលទុក ៨    លបច្ភទគឺ 
កុសលឆិត្ថ ៤ យ៉ាង្ច្ោយលបច្ភទននមគគ វបិាកឆិត្ថក៏មាន ៤ យ៉ាង្ ច្លោះជា 
ផលរបស់កុសលឆិត្ថច្ោះ ។ 

សដមឋង្ឆិត្ថ៨៩ដួង្ច្ោយជាតិ្ 
១១ ទាឝ ទសាកុសោច្នវ កុសោច្នកវសីតិ្ 
      ឆត្ថឹច្សវ វបិាកានិ  លកិយាឆិត្តថ និ វសីតិ្ ។ 

អកុសលឆិត្ថ  ១២ កុសលឆិត្ថ  ២១  ដួង្   វបិាកឆិត្ថ   ៣៦ ដួង្ និង្ 
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កិរយិា២០ដួង្ (រួម៨៩ដួង្) 

សដមឋង្ឆិត្ថ ៨៩ ដួង្ច្ោយភូមិ 
១២ ឆតុ្បញ្ញដ សធា កាច្ម រូច្ប បណតរសីរចិ្យ 
     ឆិត្តថ និ ទាឝ ទសារូច្ប  អដឌធានុត្ថច្រ ត្ថា ។ 

បណឍិ ត្ច្ោលឆិត្ថកបុង្កាមភូមិ ៥៤ ដួង្ឆិត្ថកបុង្រូបភូមិ ១៥ ដួង្  ឆិត្ថ 
កបុង្អរូបភូមិ១២ដួង្និង្ អនុត្ថរឆិត្ថ៨ដួង្ ។ 

សដមឋង្ឆិត្ថ៨៩ឬ១២១ដួង្ 
១៣ ឥត្ទច្មកូននវុតិ្-  បផច្ភទ ំបន មានស ំ
     ឯកវសីសត្ ំវាេ  វភិជនឋ ិវឆិកាណា ។ 

បណឍិ ត្អបកមានលបាជាញ    ច្ ើញឆាស់ រដមង្ដឆកមានស  (ឆិត្ថ)  កបុង្ 
ទីច្នះ ជាឆិត្ថ៨៩ដួង្ ឬ ជាឆិត្ថ ១២១ ដួង្ ។ 

សដមឋង្ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ៤០ដួង្ច្ោយមន 
១៤ មនង្គច្យាគច្ភច្ទន        កច្ត្ឝច្កកនថ ុបញ្ចធា 
      វុឆចត្តនុត្ថរ ំ    ឆិត្ថ ំ  ឆិត្តថ ឡីសវធិនថ ិ   ឆ   ។ 

 បណឍិ ត្ ច្ធឝើច្ោកុត្ថរឆិត្ថ មួយដួង្ៗជា៥យ៉ាង្ច្ោយច្សឆកឋីច្ផសង្គាប  
ននការលបកបច្ោយអង្គមនច្ហើយ ច្ោលថា ច្ោកុត្ថរៈ ៤០ ដួង្ ។ 

សដមឋង្ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ ច្ោយរូបជាន និង្អរូបជាន 
១៥ យថា ឆ រូបាវឆរ ំ  គយហត្តនុត្ថរ ំ   ត្ថា 
      បឋមាទិជានច្ភច្ទ  អារុបផញ្ញច បិ បញ្ច ច្ម ។ 
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 រូបាវឆរឆិត្ថកបុង្លបច្ភទននមន មានបឋមជានជាច្ដើម  យ៉ាង្ណា  
ច្ោកុត្ថរក៏ដូច្ចាប ះសូមផអីរូបជាន  ក៏សច្្ង្ខគ ះឆូលកបុង្បញ្ចមជាន ។ 

 
សដមឋង្មនឆិត្ថ រួមជាមួយច្ោកុត្ថរឆិត្ថ 
ឯកាទសវធិ ំត្សាយ   បឋមាទិកមីរតិ្ ំ
មនច្មច្កកមច្នថ តុ្  ច្ត្វសីតិ្វធិ ំភច្វ  ។ 

 ច្លោះច្ហតុ្ច្ោះមនឆិត្ថមួយដួង្ៗដដលច្ោកច្ៅថាបឋមជាន 
ជាច្ដើម ច្ទើបមាន១១ដួង្ឆដំណកមនឆិត្ថដួង្ខាង្ឆុង្បផុំត្(បញ្ចមជាន) 
 មានឆិត្ថ២៣ដួង្ ។ 

សដមឋង្ឆិត្ថច្ោយពិសាឋ រ ១២១ដួង្ 
១៧ សត្ថតឹ្សវធិ ំបុញ្ដំ  ទឝិបញ្ញដ សវធិនថថា 
       បាកមិចាច ហុ ឆិត្តថ និ ឯកវសីសត្មភុធាតិ្ ។ 

កុសលឆិត្ថ ៣៧ដួង្ វបិាកឆិត្ថ៥២ដួង្ បណឍិ ត្ច្ោល(ច្ោយពិសាឋ រ) 
ថាមាន ១២១ដួង្។   (គាថាច្នះ   មិនបានសដំដង្ អកុសលឆិត្ថ១២ដួង្ និង្ 
កិរយិាឆិត្ថ២០ដួង្ច្ទ ) ។ 

ឆិត្ថសង្គហវភិាគ បរចិ្ឆឆទទី១ឆប់ 
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អភិធមយត្ទសង្គហៈ 

 ោករថា អភិធមយត្ទសង្គហៈ ដឆកច្ឆញជា៥បទគឺ អភិ+ធមយ+អត្ទ+ស ំ
+គហ=អភិធមយត្ទសង្គហ  អភិ ដលបថាលបច្សើរ ធមយ ដលបថា សភាវៈដដលលទលទង់្ 
អត្ទ   ដលបថា  អត្ទ ឬច្សឆកឋ ី ស ំ ដលបថាសច្ង្ាប   គហ  ដលបថា រួបរួម ដូច្ចាប ះ 
ោករថា អភិធមយត្ទសង្្គហ  ដលបថា ការរួបរួមច្សឆកឋីននលពះអភិធមយ 
(៧គមភីរ ) 
ច្ោយសច្ង្ាប ។ 

សិកាបរមត្ទធម៌ 
ោករថាបរមត្ទធម៌ ដឆកច្ឆញជាពីបទគឺ បរម + អត្ទ = បរមត្ទ  

បរម  ដលបថា លបច្សើរខ្ភង់្ខ្ភស់មិនវបិរតិ្  អត្ទ ដលបថា អត្ទ ឬ ច្សឆកឋ ី
បរមត្ទមានវឆនត្ទៈថា 

បរច្មា  ឧត្ថច្មា  អវបិរចិ្ត្ត  អច្ត្តទ   បរសស វា 
        ឧត្ថមសស ញាណសស  អច្ត្តទ  ច្គាឆច្ោតិ្ បរមច្ត្តទ  

 ដលបថា អត្ទដ៏លបច្សើរខ្ភង់្ខ្ភស់ មិនដលបលបួល ច្មយ ះថា បរមត្ទ 
ន័យម៉ង៉្ច្ទៀត្ថា  ច្គាឆរននញាណដ៏លបច្សើរខ្ភង់្ខ្ភស់ ច្មយ ះថា បរមត្ទ ។ 

បរមត្ទច្ោះមានពីរយ៉ាង្គឺ 
 ១ សង្ាត្បរមត្ទ  ធម៌ដដលមានបឆច័យត្តក់ដត្ង្ បានដល់ ឆិត្ថ ច្ឆត្- 
សិក រូប  
 ២ អសង្ាត្បរមត្ទ ធម៌ដដលមិនមានបឆច័យត្តក់ដត្ង្ គឺ លពះនិោឝ ន។ 
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បរមត្ទធម៌មាន៤យ៉ាង្គឺ 
  ១- ឆិត្ថបរមត្ទ 
  ២- ច្ឆត្សិកបរមត្ទ 
  ៣- រូបបរមត្ទ 
  ៤- និោឝ នបរមត្ទ 

ោករថាឆិត្ថមានវឆនត្ទថា អារមយណំឆិច្នថតី្តិ្=ឆិត្ថ ំ ដលបថា  ធមយជាតិ្ 
ណារដមង្គិត្ គឺដឹង្អារមយណ៍ ច្លោះច្ហតុ្ច្ោះ ធមយជាតិ្ច្ោះច្មយ ះថាឆិត្ថ 
ន័យម៉៉ង្ច្ទៀត្គឺ ឆិច្នថនថ ិសមផយុត្ថធមាយ  ឯច្ត្ោតិ្=ឆិត្ថ ំ  ដលបថា   ច្មយ ះថា 
ឆិត្ថច្ោះ   ច្លោះអត្ទថា  ជាច្ហតុ្ញុាងំ្  សមផយុត្ថធម៌ឲ្រដឹង្   នូវអារមយណ៌ 

កបុង្អដឌសាលិនី ច្ោលទុកថា  
យ ំឆិត្ថ ំមច្ោ ហទយ ំមានស ំ បណឍ រ ំ 
មោយត្នំ   មនិ្នធិយ ំវញិ្ញដ ណកាច្ោន   
ត្ជាជ     មច្ោវញិាណធាតុ្   ឥទ ំឆិត្ថ ំ 

១- ធមយជាតិ្ណារដមង្គិត្ ធមយជាតិ្ច្ោះច្មយ ះថា ឆិត្ថ  
២- ធមយជាតិ្ណារួបរួមអារមយណ៍ ទុកខាង្កបុង្   ធមយជាតិ្ច្ោះច្មយ ះ 

ថាហទយៈ 
៣- ធមយជាតិ្ណា រដមង្បច្ង្ខោ នច្ៅ  ធមយជាតិ្ច្ោះ ច្មយ ះថា មច្ោ  
៤- ឆិត្ថច្ោះឯង្មានឆនធៈ គឺច្សឆកឋីលបាថាប  ច្មយ ះថា មានសៈ  
៥- ឆិត្ថច្ោះឯង្ជាធមយជាតិ្ ផូរផង់្ ច្មយ ះថា បណឍ រៈ   (បានដល់ 
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ភវង្គឆិត្ថ)  

៦- មនៈដដលជាអាយត្នៈ ខាង្កបុង្ច្មយ ះថា មោយត្នៈ  
៧- មនៈដដលជាឥ្នធីយ៍ ច្មយ ះថាមនិ្នធីយ៍  
៨- ធមយជាតិ្ណា ដដលដឹង្ឆាស់នូវអារមយណ៍ច្មយ ះថា វញិ្ញដ ណ  
៩- ខ្ននគឺកង្ននវញិ្ញដ ណ មានវញិ្ញដ ណជាអតី្ត្ជាច្ដើម ច្មយ ះថា 

វញិ្ញដ ណកានន  
១០- មនៈដដលជាធាតុ្ដឹង្ឆាស់ នូវអារមយណ៍  ច្មយ ះថា មច្ោ- 

វញិ្ញដ ណធាតុ្ 
សឆចៈ២យ៉ាង្ 

 លពះដ៏មានលពះភាគជាមាច ស់ ជាធមយោជា លទង់្លត្តស់សដំដង្សឆចៈ២ 
យ៉ាង្គឺ បរមត្ទសឆចៈ១ សមយតិ្សឆចៈ១  កបុង្មច្ោរេបូរណី អដឌកថាអង្កុត្ថរនិ- 
កាយ  សដំដង្ថា  

ទុច្វ សចាច និ អកាា សិ សមភុ ច្ទាន  វទត្ ំវច្ោ 
សមយតឹ្ បរមត្ទញ្ច ត្តិ្យ ំនុបលពមតិ្ 

 លពះសមភុទនជាមាច ស់ លបច្សើរជាង្អស់អបកលបាជញ បានលត្តស់សដំដង្នូវ 
សឆចៈពីរយ៉ាង្គឺ បរមត្ទសឆចៈ១ និង្សមយតិ្សឆចៈ១ មិនបានលត្តស់សឆចៈទី៣ 
ច្ឡើយ ។ 

ច្ហតុ្ដដលលពះសមាយ សមភុទនលត្តស់សឆចៈ៨យ៉ាង្ 
 ១ ច្ដើមផលីទង់្សដំដង្  ដល់ហិរ ិនិង្ឱត្ថបផៈ 
 ២ ច្ដើមផលីទង់្សដំដង្  ដល់កមយសសកត្ត 
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 ៣ ច្ដើមផលីទង់្សដំដង្  ដល់បុគគលអបកច្ធឝើឆចំ្ោះខ្វួន 
 ៤ ច្ដើមផលីទង់្សដំដង្  ដល់អននថរយិកមយ 
 ៥ ច្ដើមផលីទង់្សដំដង្  ដល់លពហយវហិារធម៌ 
 ៦ ច្ដើមផលីទង់្សដំដង្  ដល់បុច្ពឝនិវាសញ្ញដ ណ 
 ៧ ច្ដើមផលីទង់្សដំដង្  ដល់ទកាិណាវសុិទន ិ
 ៨ ច្ដើមផ ីលទង់្មិនលុះ បញ្ដត្ថិននច្ោក  

គាថាធមយបទ 
 មច្ោបុពឝង្គមា ធមាយ  មច្ោច្សោឌ  មច្ោមយា មនសា ច្ឆ បទុច្ដឌន 

 ភាសតិ្  វា  កច្ោតិ្  វា  ត្ច្ត្ត  នំ ទុកាមច្នឝតិ្  ឆកកវំ  វហច្ត្ត   បទ ំ។ 
ដលបថា   ធម៌ទាងំ្ឡាយ   មានឆិត្ថជាលបធាន   មានឆិត្ថលបច្សើរបផុំត្ 

(មានឆិត្ថជាធ ំ)សច្លមឆអពីំឆិត្ថ ច្បើបុគគលមានឆិត្ថលតូ្វច្ទាស  លបទូសឋច្ហើយ 
ច្ោលកឋ ីច្ធឝើកឋី (នូវទុឆចរតិ្ ) ច្លោះទុឆចរតិ្ទាងំ្ច្ោះ ទុការដមង្ជាប់ត្តមបុគគល 
ច្ោះច្ៅ ដូឆកង់្រច្ទះវលិត្តមោនច្ជើង្ច្គាដដលកពុំង្អូសច្ៅ  ។ 

មច្ោបុពឝង្គមា ធមាយ  មច្ោច្សោឌ  មច្ោមយា មនសា ច្ឆ បសច្នបន 
 ភាសតិ្  វា  កច្ោតិ្  វា  ត្ច្ត្ត  នំ សុខ្មច្នឝតិ្  ឆាយាវ អនុបាយិនី ។ 
ដលបថា    ធម៌ទាងំ្ឡាយ  មានឆិត្ថជាលបធាន   មានឆិត្ថលបច្សើរបផុំត្ 

(មានឆិត្ថជាធ ំ) សច្លមឆអពីំឆិត្ថ  ច្បើបុគគលមានឆិត្ថលជះថាវ ច្ហើយ   ច្ោលកឋី  
ច្ធឝើកឋី(នូវសុឆរតិ្ )ច្លោះសុឆរតិ្ទាងំ្ច្ោះ សុខ្រដមង្ជាប់ត្តមបុគគលច្ោះច្ៅ 
 ដូឆលសច្មាលអច្ោធ លត្តមលបាណ ។ 
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អណំាឆរបស់ឆិត្ថ 

១-វឆិិត្ថករណាឆិត្ថ ំច្មយ ះថាឆិត្ថ ច្លោះថាច្ធឝើឲ្រវឆិិត្ថច្ផសង្ៗ និង្ច្ធឝើ 
វត្ទុ ច្ផសង្ៗ ឲ្រវឆិិត្ថដូឆជាវត្ទុ ដដលច្កើត្អពីំសិលផៈវទិ៉ច្ផសង្  ៗ  ក៏ច្លោះ ឆិត្ថ 
មានរូបគនូំរ រូបឆមាវ ក់ ជាច្ដើម និង្ច្ធឝើកិរយិាមារយាទ ឲ្រសមរមរ   ក៏ច្លោះ 
ឆិត្ថ ម៉៉ង្ច្ទៀត្ សចំ្ៅដល់ទីច្កើត្ច្លឆើនយ៉ាង្ដូឆជា នរក ច្លបត្  អសុរកាយ 
តិ្រចាឆ ន មនុសស ច្ទវត្ត ជាច្ដើម ។ 

២-អត្ថច្ោ ឆិត្ថត្តយ វា ច្មយ ះថា ឆិត្ថច្លោះសភាវៈននខ្វួនឯង្ជាឆិត្ថ 
គឺវឆិិត្ថច្ោយខ្វួនឯង្ បានច្សឆកឋីថា  ឆិត្ថច្ោះឯង្  ជាកុសល ក៏មាន ជា អ- 
កុសលក៏មាន ជាកិរយិាក៏មាន ជាវបិាកក៏មាន ។ 

៣-ឆិត្ថ ំកមយកិច្លច្សហិ ច្មយ ះថាឆិត្ថច្លោះសនសនូំវកមយនិង្កិច្លស 
សនសនូំវកមយច្ោះ គឺកមយជាកុសល កមយជាអកុសល សនសនូំវកិច្លសច្ោះគឺ 
ោគៈ ច្ទាសៈ ច្មាហៈ ជាច្ដើម ដូឆជាោគៈច្កើត្ច្ឡើង្ច្ហើយក៏សនសោំគៈច្ោះ 
 ឲ្រច្លឆើនច្ឡើង្ៗជាច្ដើម  

៤-ឆិត្ថ ំត្តយតិ្ វា ត្ថា ច្មយ ះថាឆិត្ថ ច្លោះរកាទុក  នូវវបិាករបស់ 
ខ្វួនគឺ កមយណាកិច្លសណា ដដលសនសចំ្ហើយច្ោះ កាលណាមានឱកាស 
ច្ហើយ នឹង្ឲ្រផលត្តមផវូ វដភបក ផវូ វលត្ច្ឆៀកជាច្ដើម  

៥-ឆិច្ោតិ្ អត្ថសោថ នំ ច្មយ ះថាឆិត្ថ  ច្លោះសនសនូំវសោថ នរបស់ខ្វួន 
គឺថា ឆិត្ថច្ោះឯង្ដត្ង្សនសចំ្សឆកឋីលោខ្វះ អាលកក់ខ្វះ ទុកកបុង្ខ្ននសោថ នមិន 
ឲ្ររោយសាបសូនរ  ច្ធឝើឲ្រច្ៅជាទោំប់ច្ផសង្ៗ រហូត្ច្ៅជានិសសយ័    ឬ 
ឆរតិ្កបុង្សោថ ន  
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៦-វឆិិត្តថ រមយណនថិ វា ច្មយ ះថាឆិត្ថច្លោះអារមយណ៍វឆិិលត្ច្ោយលបការ 

ច្ផសង្ៗគឺ ដឹង្អារមយណ៍បានទាងំ្លបាមួំយទាឝ រដូឆជាដឹង្រូបារមយណ៍ជាច្ដើម  
លកាណាទិឆតុ្កៈ របស់ឆិត្ថ 

-វជិាននលកាណំ      មានការដឹង្នូវអារមយណ៍ ជាលកាណៈ 
-បុពឝង្គមរស ំ         មានសភាពជាលបធានជាកិឆច 
-សោន នបឆចុបផោឌ នំ  មានការច្កើត្បនថ គាប ជាអាការៈលបាកដ 
-ោមរូបបទោឌ នំ  មានោមនិង្រូបជាបទោឌ ន   ( ជាច្ហតុ្ជិត្ ឬ ជា 

ច្លគឿង្លទ )  
ឆិត្ថ៤យ៉ាង្ 

 ត្ត្ទ ឆិត្ថ ំត្តវ ឆតុ្ពឝិធ ំច្ហាតិ្ កាមាវឆរ ំ 
 រូបាវឆរ ំ អរូបាវឆរ ំច្ោកុត្ថរច្ញ្ចតិ្  
ដលបថា បណាឋ អត្ទននលពះអភិធមយទាងំ្៤ច្ោះ   លោំប់ ដបូំង្   គឺឆិត្ថ 

មាន៤យ៉ាង្ 
១- កាមាវឆរឆិត្ថ ៥៤ដួង្ 
២- រូបាវឆរឆិត្ថ    ១៥ដួង្ 
៣- អរូបាវឆរឆិត្ថ ១២ដួង្ 

   ៤- ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ   ៨ដួង្ ឬ ៤០ដួង្ 
បណាឋ ឆិត្ថ៤យ៉ាង្ច្ោះច្មយ ះថា កាមាវឆរឆិត្ថ ច្ត្ើដូឆច្មឋឆ ? 
ច្មយ ះថា កាមាវឆរឆិត្ថ គឺឆិត្ថដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្កាម ក៏ឆិត្ថដដល 

ជាកាមាវឆរច្ោះមាន៥៤ដួង្គឺ  
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-អកុសលឆិត្ថ ១២ដួង្ 
-អច្ហតុ្កឆិត្ថ ១៨ដួង្ 
-កាមាវឆរច្សាភណៈឆិត្ថ ២៤ដួង្  លតូ្វជា៥៤ដួង្ 
ោករថាកាមាវឆរឆិត្ថ ដឆកជា៣បទគឺ (កាម+អវឆរ+ឆិត្ថ) 
ោករថាកាម បានដល់កិច្លសកាម និង្វត្ទុកាម 
ោករថាអវឆរ បានដល់ការលត្តឆ់ច្ៅ 
ោករថាឆិត្ថ បានដល់ធមយជាតិ្ដឹង្នូវអារមយណ៍  
សរុប ដលបថា ឆិត្ថលត្តឆ់ច្ៅកបុង្កាម គឺកិច្លសកាម១ វត្ទុកាម១  

បណាឋ កាមពីរយ៉ាង្ច្ោះ  កិច្លសកាម    មានោករវចិ្លគាះថា   កាច្មតី្តិ្= 
កាច្មា សភាវៈណារដមង្ញុាងំ្ឲ្រលសឡាញ់ សភាវៈច្ោះច្មយ ះថា  កិច្ល 
សកាម បានដល់កាមត្ណាហ  វត្ទុកាម មានោករវចិ្លគាះថា   កាមីយតី្តិ្   វា= 
កាច្មា  សភាវៈណាដដលឆិត្ថរដមង្លសឡាញ់ ច្លោះច្ហតុ្ច្ោះ សភាវៈច្ោះ  
ច្មយ ះថាវត្ទុកាម បានដល់កាមភព  ១១ជាន់ ដដលលបលពឹត្ថច្ៅ ជាមួយ  រូប  
សចំ្ឡង្ កវិន រស ច្ោដឌពឝៈ ជាអារមយណ៍   ោករថា   កាមាវឆរឆិត្ថឬកាមឆិត្ថ 
មានន័យ៣យ៉ាង្គឺ 
  ១-សចំ្ៅដល់  ឆិត្ថដដលច្កើត្កបុង្កាមភូមិ  ១១ ជាន់  ជាឆនួំនច្លឆើន 
ច្លោះកាមភូមិ ១១ជាន់ច្ោះបរបូិរណ៍ច្ោយ រូប សចំ្ឡង្ កវិន រស ច្ោដឌពឝៈ 
ជាភូមិរបស់ កាមបុគគល កាមភូមិ១១ច្ោះគឺ នរក ច្លបត្ អសុរកាយ តិ្រចាឆ ន 
មនុសស ច្ទវត្ត៦ជាន់ ឬ ដូឆជាលពះខី្ណាលសព   លពះសមាយ សមភុទន ក៏ចាត់្ជា 
កាមបុគគលដដរ   ឆដំណកឆិត្ថននបុគគលទាងំ្ច្ោះ    ច្ៅថាកាមាវឆរឆិត្ថខ្វះ 
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ច្ៅថា វបិាកឆិត្ថខ្វះច្ៅថា កិរយិាឆិត្ថខ្វះ  

 ២-សចំ្ៅដល់ឆិត្ថ របស់អបកជាប់សោិត្  ច្ៅកបុង្កាមារមយណ៍  គឺជាប់ 
សោិត្ច្ៅកបុង្ កិច្លសកាម និង្វត្ទុកាម មានរូបារមយណ៍ សទាធ រមយណ៍ជាច្ដើម  
  ៣-សចំ្ៅដល់ឆិត្ថដដលទទួលកាមារមយណ៍ គឺ រូប សចំ្ឡង្ កវិន រស 
ច្ោដឌពឝៈ ច្ដឋ   លត្ជាក់ ទន់  រងឹ្  តឹ្ង្ កច្លមើក ញ័រ ច្ហើយកាមឆិត្ថច្នះ ជាឆិត្ថ 
របស់អបកណាក៏ច្ោយ ច្គច្កើត្កបុង្ភូមិណាក៏ច្ោយ   កាលមានរូប សចំ្ឡង្ 
កវិន ជាច្ដើមជាអារមយណ៍កបុង្ខ្ណៈណាច្ហើយ  ខ្ណៈច្ោះច្ៅថាកាមឆិត្ថ  
សូមផដីត្លពះសមាយ សមភុទន ក៏មានកាមឆិត្ថ ច្លោះកាលលពះអង្គមិនទាន់  ឆូល 
បរនិិោឝ ន ក៏មានឆិត្ថច្ ើញរូប  ឮសចំ្ឡង្ជាច្ដើម ជាអារមយណ៍ ។ 

ច្ោលច្ោយអកុសលឆិត្ថ ១២ដួង្ អកុសលឆិត្ថគឺជាឆិត្ថមិនលោ មិន 
សាោ ត្  អាលកក់   ច្ថាកទាប ជាឆិត្ថលបកបច្ោយ អកុសលច្ឆត្សិក រដមង្ឲ្រ 
ផលជាទុកា ។ 

អកុសលឆិត្ថ១២ដួង្ 
 អកុសលឆិត្ថ១២ដួង្ច្ោះគឺ  ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្  ច្ទាសមូលឆិត្ថ២ 
ដួង្ និង្ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ 

ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ 
១-ច្សាមនសសសហគត្ ំទិដឌិគត្សមផយុត្ថ ំអសង្ខា រកិ ំ ដលបថា  ច្ោភ 

មូលឆិត្ថ ដដលច្កើត្លពមជាមួយច្សាមនសសច្វទោ លបកបច្ោយមិចាឆ ទិដឌិជា 
អសង្ខា រកិៈ (មានកោំងំ្ខាវ ងំ្កាវ  មិនមានអបកដនទដឹកោ)ំ  

២-ច្សាមនសសសហគត្ ំទិដឌគិត្សមផយុត្ថ ំសសង្ខា រកិ ំដលបថា ច្ោភ 
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មូលឆិត្ថ ដដលច្កើត្លពមជាមួយច្សាមនសសច្វទោ លបកបច្ោយមិចាឆ ទិដឌ ិ
ជាសសង្ខា រកិៈ (មានកមាវ ងំ្ច្ខ្ាយ មានអបកដនទដឹកោ)ំ  

៣-ច្សាមនសសសហគត្ ំទិដឌិគត្វបិផយុត្ថ ំអសង្ខា រកិ ំ ដលបថា   ច្ោភ 
មូលឆិត្ថ ដដលច្កើត្លពមជាមួយច្សាមនសសច្វទោ(មិនលបកបច្ោយមចាឆ ទិដឌ ិ 
ជាអសង្ខា រកិៈ)  

៤-ច្សាមនសសសហគត្ ំទិដឌិគត្ វបិផយុត្ថ ំសសង្ខា រកិ ំដលបថា  ច្ោភ 
មូលឆិត្ថ ដដលច្កើត្លពមជាមួយច្សាមនសសច្វទោ  ( មិនលបកបច្ោយ មិចាឆ - 
ទិដឌ ិជាសសង្ខា រកិៈ)  

៥-ឧច្បកាា សហគត្ ំទិដឌគិត្សមផយុត្ថ ំអសង្ខា រកិ ំដលបថា  ច្ោភមូល 
ឆិត្ថ    ដដលច្កើត្លពមជាមួយ ឧច្បកាា ច្វទោ   ( លបកបច្ោយ  មិចាឆ ទិដឌ ិ  ជា 
អសង្ខា រកិៈ)  

៦-ឧច្បកាា សហគត្ ំ ទិដឌិគត្សមផយុត្ថ ំ  សសង្ខា រកិ ំ  ដលបថា   ច្ោភ 
មូលឆិត្ថ ដដលច្កើត្លពមជាមួយ ឧច្បកាា ច្វទោ  ( លបកបច្ោយ មិចាឆ ទិដឌ ិ ជា 
សសង្ខា រកិៈ) 

៧-ឧច្បកាា សហគត្ ំទិដឌិគត្វបិផយុត្ថ ំអសង្ខា រកិ ំ  ដលបថា  ច្ោភមូល 
ឆិត្ថ ដដលច្កើត្លពមជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ  ( មិនលបកបច្ោយ  មិចាឆ ទិដឌ ិ  ជា 
អសង្ខា រកិៈ)  

៨-ឧច្បកាា សហគត្ ំទិដឌិគត្វបិផយុត្ថ ំសសង្ខា រកិ ំ ដលបថា  ច្ោភមូល 
ឆិត្ថ ដដលច្កើត្លពមជាមួយ ឧច្បកាា ច្វទោ  ( មិនលបកបច្ោយ មិចាឆ ទិដឌ ិ ជា 
អសសង្ខា រកិៈ) បណាឋ ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ច្ោះ មួយដួង្ៗដឆកជា៣វគគ គឺ 
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-ច្សាមនសសសហគត្ ំ ១វគគ 
-ទិដឌិគត្សមផយុត្ថ ំ ១វគគ 
-អសង្ខា រកិ ំ  ១វគគ 
រឯី ៧ដួង្ច្ទៀត្ ក៏ដឆកជារច្បៀបដូឆគាប   

លកាណាទិឆតុ្កៈរបស់ច្ោភៈ 
           -អារមយណគហណ លកាច្ណា    ច្ោភៈមានការលបកាន់  ទាញច្ត្តង្ 
នូវអារមយណ៍ជាលកាណៈ  
 -អភិសង្ារច្សា មានការជាប់សោិត្កបុង្អារមយណ៍ជាកិឆច  
 -អបរចិាគបឆចុបផោឌ ច្ោ មានការមិនលះបង់្ ជាអាការៈលបាកដ  
 -សចំ្យាជនីយធច្មយសុ អសាទ ទសសនំ បទោឌ ច្ោ មានការច្ពញឆិត្ថ 
នូវធម៌ទាងំ្ឡាយ ដដលជាទីត្តងំ្ននសចំ្យាជនធម៌ ជាបទោឌ ន  
    ច្ោភមូលឆិត្ថច្នះ ជាបរមត្ទធម៌ មិនច្ៅកបុង្ការបង្ខគ ប់បញ្ញជ នន 
អបកណាច្ឡើយ កាលច្បើមានច្ហតុ្ បឆច័យច្ហើយក៏ច្កើត្ច្ឡើង្  

អធិបាយច្ោភៈទី១ជាច្ដើម 
 កាលបុគគលច្ធឝើមិចាឆ ទិដឌ ិឲ្រជាខាង្ច្ដើមថា ច្ទាសកបុង្កាមទាងំ្ឡាយ 
មិនមានដូច្ឆបះច្ហើយ  បរចិ្ភាគកាម   ច្ោយច្សឆកឋីរកីោយ  ឬច្ជឿត្តម ទិដឌ 
មង្គលជាច្ដើម ថា  ជាសារៈកឋ ីច្ោយឆិត្ថដដលកាវ ហានខ្វួនឯង្ មិនមានអបក- 
ណាោស់ច្ត្ឿនជរុំញ  កាលនុះ អកុសលឆិត្ថដួង្ទី១ច្កើត្ច្ឡើង្   កាលណា 
បុគគលច្ធឝើមិចាឆ ទិដឌិថាច្ទាសកបុង្កាមទាងំ្ឡាយមិនមានដូច្ឆបះច្ហើយបរចិ្ភាគ 
កាមច្ោយច្សឆកឋីរកីោយ ដត្មានអបកដនទជរុំញ កាលនុះ អកុសលឆិត្ថដួង្ 
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ទី២ច្កើត្ច្ឡើង្ សូមផដីត្ច្ោភមូលឆិត្ថ ៦ដួង្ច្ទៀត្ក៏មានន័យដូឆគាប  ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ច្ោភមូលឆិត្ថមាន៤លបការ 
១-ច្ោភបរវិារកមយ បដិសននិកត្តបដិសននិច្ោយកមយដដលមាន 

ច្ោភៈ ជាបរវិារ  បុគគលខ្វះបដិសននិកបុង្សុគតិ្ភូមិច្ោយការច្ធឝើកុសលណា 
មួយមានការឲ្រទាន រកាសីលជាច្ដើមច្ោយអណំាឆននច្ោភ ឆង់្បានរូប 
សាោ ត្ឆង់្បានលទពរច្លឆើន ឆង់្បានអាយុដវង្ជាច្ដើម  មិនដមនច្ដើមផដុីសខាត់្ 
កិច្លស គិត្ដត្ពីដសឝង្រកឆង់្បាន វត្ទុ ដដលច្ពញឆិត្ថឲ្របានច្លឆើនយ៉ាង្ច្នះ 
ច្ៅថាមានច្ោភៈជាបរវិារ   មានទាងំ្ខាង្មុខ្ មានទាងំ្ខាង្ច្លកាយ  ក៏ជា 
បឆច័យ ឲ្រច្កើត្ច្ោភៈកបុង្ភពេយ ី។ 

២-ច្ោភឧសសនប ភវច្ត្ត ឆ វនត្ត ឆុតិ្អពីំភពដដលច្លឆើនឬលកាស់ច្ៅ 
ច្ោយច្ោភៈ មានន័យថា   អបកដដលឆុតិ្អពីំភព  ដដលលកាស់  ច្ៅច្ោយ 
អារមយណ៍របស់ច្ោភៈ កាលច្កើត្កបុង្ជាតិ្េយីច្នះ  ច្ោភៈក៏ជាប់មកត្តម ជា 
និសសយ័ ដដលច្ៅថាោគឆរតិ្ លបាថាប រូប សចំ្ឡង្ កវិន រស ច្ោដឌពឝៈដដលលោ  
លបច្សើរច្ទើបជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ច្ោភៈ បនថច្ៅច្ទៀត្ ។ 

៣-ឥោឌ រមយណ សមាច្យាគា លបកបច្ោយអារមយណ៍  ដដលគួរលបាថាប  
កបុង្ជាតិ្ដដលខ្វួនច្កើត្មកច្នះ  លបកប ឬលបសពឝនឹង្អារមយណ៍ដដលលោដដល 
គួរលបាថាប  លបសិនច្បើលបកបច្ោយអារមយណ៍មិនលោច្ទាសៈក៏ច្កើត្ច្ឡើង្ ដត្ច្បើ 
ជួបលបសពឝអារមយណ៍ដដលលោ  ច្ោភៈមានឱកាសក៏ច្កើត្ច្ឡើង្  ច្ហើយកាល 
ដដលជួបអារមយណ៍លោ   ក៏លបាថាប អារមយណ៍ច្ោះបដនទមច្ទៀត្   គឺមិនច្ឆះដឆោត្ 
មិនច្ឆះច្ពញច្ឡើយ ។ 
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៤-អសាទ ទសសនំ ច្ ើញវត្ទុ ដដលច្ពញឆិត្ថ ច្សឆកឋីថា  ច្ោភមូល 

ឆិត្ថ ដដលច្កើត្ច្ឡើង្   លតូ្វមានការច្ ើញរូបដដលច្ពញឆិត្ថ   សាឋ ប់សចំ្ឡង្ 
ដដលច្ពញឆិត្ថជាច្ដើម ច្ោភៈក៏ច្កើត្ច្ឡើង្ ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ច្សាមនសសមាន៤លបការ 
១-ច្សាមនសសបដិសននិកត្ត  ភាពជាអបកបដិសននិ ច្ោយច្សាមនសស  

មានន័យថា សភាពរបស់បដិសននិឆិត្ថច្កើត្លពមជាមួយ   ច្សាមនសសច្វទោ 
ធមយត្តបុគគលដដលបដិសននិច្ោយច្សាមនសសច្ោះរដមង្ជាបុគគលមានច្សឆ 
កឋីច្ពញឆិត្ថ ច្លត្កលត្អាលនឹង្អារមយណ៍ដដលជាទីគាប់ឆិត្ថ ដត្លបសិនច្បើជួប 
អារមយណ៍មិនលោវញិ ក៏ច្កើត្ច្សឆកឋីច្ដឋ លកហាយ ច្លោះដូច្ចាប ះ កាលបដិសននិ 
ច្ោយ ច្សាមនសស ច្ទើបជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ ច្ោភច្សាមនសស ។ 

២-អគមមីរបកតិ្ត្ត  ភាពជាអបកមានលបលកតី្មិនសុខុ្មគឺ បុគគលដដល 
មិនមានច្សឆកឋីសុខ្ជាលបលកតី្ ច្ពលច្ោភឆិត្ថច្កើត្លពមនឹង្ ច្សាមនសស ក៏ 
រដមង្ច្កើត្ច្សឆកឋីសបាយ    ច្លត្កលត្អាលរកីោយច្ឡើង្   ច្ៅនឹង្អារមយណ៍ 
ច្ោះ យ៉ាង្ច្នះឯង្ច្ទើបច្ៅថា   បុគគលមានលបលកតី្មិនសុខុ្ម ច្ទើបជាច្ហតុ្ 
ឲ្រច្កើត្មាន ច្ោភច្សាមនសស ។ 

៣-ឥោឌ រមយណ សមាច្យាច្គា លបកបនឹង្ឥោឌ រមយណ៍គឺ លបសពឝដត្នឹង្ 
របស់ ដដលដហហមច្ៅច្ោយច្សឆកឋ ី ច្ពញឆិត្ថច្លត្កលត្អាលជានិឆច  ច្ទើប 
ជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ ច្ោភច្សាមនសស ។ 

៤-ពរសនវមុិត្ថ ិ  ផុត្ចាកច្សឆកឋីវោិស៥យ៉ាង្ គឺថាផុត្ចាកច្សឆកឋ ី
វោិសណាមួយច្ហើយ  ក៏ជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ ច្ោភច្សាមនសស  ។ 
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ពរសនៈ ច្សឆកឋីវោិស៥យ៉ាង្ 

 ១- ញាតិ្ពរសនៈ   ច្សឆកឋីវោិសញាតិ្ 
 ២- ច្ភាគពរសនៈ   ច្សឆកឋីវោិសច្ភាគៈ 
 ៣- ច្ោគពរសនៈ   ច្សឆកឋីវោិសច្លោះច្ោគ 
 ៤- សីលពរសនៈ   ច្សឆកឋីវោិសសីល 
 ៥- ទិដឌិពរសនៈ   ច្សឆកឋីវោិសច្លោះទិដឌ ិ
កាលច្បើពរសនៈ ទាងំ្៥ច្នះ ណាមួយច្កើត្ច្ឡើង្ច្ហើយ   ច្ោភច្សាមនសស 
ឆិត្ថមិនង្ខយនឹង្ច្កើត្ច្ឡើង្ច្ឡើយ ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ទិដឌិគត្សមផយុត្ថមាន៥លបការគឺ 
១-ទិដឌិជាសយត្ត   ជាអបកមានការយល់ខុ្ស  ជាអធ៉លស័យ  មាន 

ច្សឆកឋីថា ច្ោភមូលឆិត្ថ ដដលលបកបនឹង្ការយល់ខុ្ស ច្លោះមាន  អធ៉- 
លស័យ ឆូលឆិត្ថដត្គិត្ច្លដច្ហតុ្ផល ច្ហើយសនសអំប់រដំត្កបុង្ផវូ វខុ្សច្ទើបជា 
ច្ហតុ្ ឲ្រច្កើត្ ទិដឌិគត្សមផយុត្ថ  

២-ទិដឌិវបិផនប បុគគលច្សវនត្ត   ច្សពគប់នឹង្បុគគល   ដដលយល់ខុ្ស 
មានច្សឆកឋីថា បុគគលដដលមានទិដឌិវបិត្ថ ិគឺច្ធឝើឲ្រមានការយល់ខុ្ស  ដូឆគាប  
ច្លោះបុគគលលបច្ភទច្ោះដត្ង្ដត្ដឹកោ ំឲ្រច្ៅត្តមការយល់ច្ ើញរបស់ខ្វួន 

ទិដឌិមានច្ទាសច្លឆើន និង្មានច្ទាសធងន់៣យ៉ាង្គឺ 
១-អកិរយិទិដឌ ិ យល់ច្ ើញថាមិនមានការច្ធឝើលោច្ធឝើអាលកក់ទាងំ្អស់ 

ការបដិច្សធការច្ធឝើច្ហើយ    រដមង្មានការបដិច្សធផលរបស់ការង្ខរ ច្ោះ 
ជាមិនខាន ។ 
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២-អច្ហតុ្កទិដឌ ិយល់ថាអឝីៗទាងំ្អស់មិនមានច្ហតុ្គឺបដិច្សធផល 

របស់ការច្ធឝើ កមយមិនមានផលរបស់កមយ  មិនមានច្សឆកឋីព៉យាម  មិនមាន 
អឝីទាងំ្អស់ មិនថា ច្សឆកឋីសុខ្ ច្សឆកឋីទុកា ច្សឆកឋីបរសុិទន  គឺច្កើត្ច្ឡើង្ឯង្ 
ច្ោយមិនមានច្ហតុ្បឆច័យ  

៣-នត្ទិកទិដឌ ិយល់ថាបុណរមិនមាន បាបមិនមាន គឺបដិច្សធទាងំ្ 
ច្ហតុ្ ទាងំ្ផល   និង្យល់ថាច្ោកច្នះមិនមាន     ច្ោកខាង្មុខ្មិនមាន 
សត្ឝទាងំ្ឡាយឆប់លតឹ្មការសាវ ប់ដូឆគាប នឹង្ឧច្ឆឆទទិដឌដិដរ ច្សឆកឋីយល់ខុ្ស 
ទាងំ្៣ច្នះច្ៅថា  និយត្មិចាឆ ទិដឌ ិ ជាការយល់ខុ្សលបំាកនឹង្ដកបាន  ជា 
កមយមានច្ទាសធងន់បផុំត្ដផបកខាង្អកុសល ។ 

៣សទនមយវមុិខ្ច្ត្ត ដបរមុខ្ច្ឆញអពីំលពះសទនមយ 
- ោករថាវមុិខ្ច្ត្ត  ដលបថាដបរ   ឬច្គឆមុខ្ច្ឆញគឺ  មិនសិកា   លពះ 

សទនមយ  
- ោករថាលពះសទនមយ  ច្នះដលបថា ធម៌របស់សបផុរស ឬ  ជាធម៌របស់ 

អបកសងប់  លពះសទនមយច្នះ ទីខ្វះច្ៅថា ពុទនសាសោ ឬ ច្ៅថាលពះធម៌វន័ិយ 
លពះពុទនសាសោច្ោះឬលពះធម៌វន័ិយច្ោះគឺ  លពះនលត្បិដក  ។ 

លពះសទនមយច្ោះមាន៣គឺ 
   ១- បរយិត្ថ ិសទនមយ 
   ២- បដិបត្ថ ិសទនមយ 
   ៣- បដិច្វធ សទនមយ  
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កបុង្អភិធមយវភិង្គ   ច្ោលនូវសទនមយ១០គឺ    មគគ៤   ផល៤   និោឝ ន១ 

បរយិត្ថ១ិ  កាលមិនបានសិកានូវលពះសទនមយច្ទ ក៏មិនអាឆលះបង់្ការយល់ 
ខុ្សបានច្ឡើយ ។ 

៤-មិចាឆ វតិ្កក ពហុលត្ត  ជាអបកច្លឆើនច្ៅច្ោយ  ច្សឆកឋីលតិ្ះរះិខុ្ស 
បានច្សឆកឋីថា ជាអបកលតិ្ះរះិនឹកគិត្ដត្កបុង្ផវូ វខុ្ស ច្ោយសភាពជាអបកមិន 
មវ សនវ ច្ៅថា មិចាឆ វតិ្កកៈ ឬ អកុសលវតិ្កកៈ  

មិចាឆ វតិ្កកៈមាន៣យ៉ាង្គឺ 
១-កាមវតិ្កក ច្សឆកឋីលតិ្ះរះិនឹកគិត្  កបុង្ រូប  សចំ្ឡង្  កវិន  រស  និង្ 

ច្ោដឌពឝៈ  ដដលជាទីលបាថាប  ជាទីលសឡាញ់ច្ពញឆិត្ថ ។ 
២-ព៉បាទវតិ្កក ច្សឆកឋីលតិ្ះរះិនឹកគិត្ ច្ោយអណំាឆ   ច្សឆកថីព៉- 

បាទ  ដូឆអបកខ្វះខឹ្ង្ច្លកាធច្ហើយ  ក៏ឆង្កហឹំង្ច្ោះទុក ច្ោយការឆង្ច្ពៀរ 
ច្វោ  ។ 

៣-វហិិង្ាវតិ្កក ច្សឆកឋីលតិ្ះរះិ  នឹកគិត្មិនឆូលឆិត្ថនឹង្អបកដនទ ឆង់្  
ឲ្រដត្អបកដនទវោិស ច្ោយច្សឆកឋីច្ដឋ លកហាយណាមួយ ។ 
៤-អច្យានិច្សា ឧមយុជជនំមិនពិចារណាច្ោយឧបាយននលបាជាញ បានច្សឆកឋីថា 
ជាអបកមិនពិចារណាច្ោយលតូ្វទនំង្   គឺកាលណាជួបលបសពឝនឹង្អារមយណ៍ 
ណាច្ហើយ  ក៏មិនពិចារណាអារមយណ៍ច្ោះ   ឲ្របានលតឹ្មលតូ្វ   ត្តមច្សឆកឋ ី
ពិត្យ៉ាង្ច្នះ ក៏ដត្ង្ច្ធឝើឲ្រច្កើត្ការយល់ខុ្ស ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ទិដឌិគត្វបិផយុត្ថមាន៥លបការ 
          ១-អទិដឌិជាសយត្ត ជាអបកមិនមានច្សឆកឋីច្ ើញខុ្សជាអធ៉លស័យ  
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២-ទិដឌិវបិផនប បុគគលអច្សវនត្ត ជាអបកមិនច្សពគប់បុគគលដដលមាន 

ការយល់ខុ្ស  
៣-សទនមយសមយុខ្ត្ត ជាអបកដបរមុខ្រកលពះសទនមយ  
៤-មិចាឆ វតិ្កាក  ពហុលត្ត ជាអបកមិនច្លឆើន    ច្ៅច្ោយការលតិ្ះរះិខុ្ស  
៥-ច្យានិច្សា ឧមយុជជនំ មានការពិចារណាលតូ្វទនំង្អបកសិកាទាងំ្ 

ឡាយគបផលីជាបថា  ច្សឆកឋីអធិបាយកបុង្ទិដឌិគត្វបិផយុត្ថមានន័យផធុយនឹង្ 
ទិដឌិគត្សមផយុត្ថ ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ឧច្បកាា ច្ោភៈមាន៤លបការ 
១-ឧច្បកាា បដិសននិកត្ត បដិសននិច្ោយឧច្បកាា   មានន័យថា  បុគគល 

ដដលបដិសននិ  ច្ោយឧច្បកាា ច្វទោ   រដមង្ជាបុគគលលពច្ង្ើយៗ   សូមផបីាន  
ទទួលអារមយណ៍ដដលលោជាទីច្ពញឆិត្ថក៏ឆិត្ថច្ៅដត្កណាឋ លមិនច្សាមនសស 
ច្ភវើត្ច្ភវើនច្លឆើនច្ឡើយ ។ 

២-គមមីរបកតិ្ត្ត ជាអបកមានលបលកតី្សុខុ្ម គឺមានច្សឆកឋីថា មិនលប- 
េុយលបថាន  មិនង្ខយសបាយឆិត្ថ  មិនង្ខយអន់ឆិត្ថ  ច្ឆះរមាង ប់អារមយណ៍ 
បានអាឆច្ធឝើឲ្រឆិត្ថជាកណាឋ ល  ពិចារណាអារមយណ៍  យ៉ាង្លតឹ្មលតូ្វ  ដូច្ឆបះ 
ច្ហើយច្ទើបជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ ឧច្បកាា  ។ 

៣-មជឈត្ថត្តរមយណ  សមាច្យាច្គា    លបកបនឹង្អារមយណ៍   ដដលជា 
កណាឋ ល មានច្សឆកឋីថា លបកបច្ោយអារមយណ៍យ៉ាង្កណាឋ ល ដដលច្ធឝើឲ្រ 
ឆិត្ថលបសពឝអារមយណ៍លយមលបមាណមិនដល់ភាពជាច្សាមនសសច្ទើបជាច្ហតុ្ 
ឲ្រច្កើត្ឧច្បកាា  ។ 
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៤-ពរសនវមុិត្ថ ិផុត្ចាកអពីំច្សឆកឋីវោិស ច្លោះពរសនៈធម៌ដត្ង្ដត្ 

ច្ធឝើឲ្រឆិត្ថច្កើត្នូវច្ទាមនសសច្វទោ ។ 
ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្អសង្ខា រកិៈ មាន៦លបការ 

           ១-អសង្ខា រកិកមយជនិត្ បដិសននិកត្ត   ជាអបកបដិសននិច្ោយកមយដដល 
ជាអសង្ខា រកិៈ ។ 

២-កលវកាយឆិត្ថត្ត  ជាអបកមានកាយ និង្ឆិត្ថរងឹ្មា ំ បានច្សឆកឋីថា 
សភាពននកាយនិង្ឆិត្ថរបស់បុគគលច្ោះ មានអណំាឆកបុង្ខ្វួនហ៊ានសច្លមឆ 
ហ៊ានច្ធឝើច្ោយខ្វួនឯង្ មិនលតូ្វការដឹកោអំពីំអបកដនទ មិនង្ខយច្ៅត្តមអបក 
ណាៗច្ឡើយ ។ 

៣-ខ្នថិពហុលត្ត ជាអបកច្លឆើនច្ៅច្ោយការអត់្ធន់ បានច្សឆកឋថីា 
ជាអបកមានការអត់្ធន់  មានការព៉យាមឆចំ្ោះភាពច្ដឋ   លត្ជាក់   អត់្ធន់ 
ឆចំ្ោះវត្ទុ ជាសឹកសលតូ្វនឹង្ឆិត្ថរបស់ខ្វួនយ៉ាង្ច្នះ ច្ទើបជាច្ហតុ្ច្ធឝើឲ្រ ច្កើត្ 
អសង្ខា រកិៈ ។ 

៤-កត្ថពឝកច្មយសុទិោឌ និសសំត្ត  ជាអបកច្ ើញនូវលបច្យាជន៍  កបុង្ការ 
ង្ខរដដលគបផចី្ធឝើ  មានច្សឆកឋីថា  ឆិត្ថរបស់ច្គបានច្ ើញផលននការច្ធឝើ  គឺ 
ច្ ើញលបច្យាជន៍ដដលសច្លមឆ  អពីំការច្ធឝើ  ក៏រដមង្ហ៊ានច្ធឝើ ច្ោយខ្វួនឯង្ 
ច្ោយមិនអាលស័យអបកដនទដឹកោ ំ 

៥-កច្មយសុឆិណតវសិត្ត   ជាអបកជោំញកបុង្ការង្ខរ   ទាងំ្ឡាយ បាន 
ច្សឆកឋីថា  ជាអបកធាវ ប់បានច្ធឝើការង្ខរច្ោះមកច្ហើយ  រួឆក៏មានការជោំញ 
ច្ោះ ច្ទើបជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្អសង្ខា រកិៈ  



    23 
៦- ឧតុ្ច្ភាជោទិសបាយោភា   មានការសបាយឆិត្ថកបុង្ឧតុ្ និង្ 

ច្ភាជនជាច្ដើម  បានច្សឆកឋីថា  បានទទួលនូវរដូវគឺឱកាសលោ អាហារ សម 
រមរក៏មានការលសួលសុខ្សបាយ គឺមានអោម័យលោ   លបាសចាកច្ោគភ័យ  
ឆិត្ថក៏សបាយរកីោយ អាឆច្ធឝើកិឆចការអឝីៗ បានច្ោយឆិត្ថជាអសង្ខា រកិៈ ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្សសង្ខា រកិៈ មាន៦លបការ 
១-សសង្ខា រកិកមយជនិត្   បដិសននិកត្ត   បដិសននិច្ោយកមយ  ដដលជា 

សសង្ខា រកិៈ ។ 
២-អកលវកាយឆិត្ថត្ត ជាអបកមានកាយ និង្ឆិត្ថមិនរងឹ្មា ំ។ 
៣-អខ្នថិពហុលត្ត ជាអបកច្លឆើនច្ៅច្ោយការមិនអត់្ធន់ ។ 
៤-អកត្ថពឝ កច្មយសុទិោឌ និសសំត្ត  មិនបានច្ ើញនូវលបច្យាជន៍  កបុង្ 

ការង្ខរដដលច្ធឝើ ។ 
៥-កច្មយសុអឆិណត វសិត្ត ជាអបកមិនជោំញ មិនមវ សនវកបុង្ការង្ខរ 

ទាងំ្ឡាយ ។ 
៦-ឧតុ្ច្ភាជោទិអសបាយោភា មិនមានច្សឆកឋីសុខ្សបាយកបុង្ 

ឧតុ្ និង្ច្ភាជនជាច្ដើម   ច្ហតុ្ដដលច្កើត្សសង្ខា រកិៈទាងំ្ ៦លបការច្នះមាន 
ន័យខ្វឹមសារ ផធុយនឹង្ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្អសង្ខា រកិ៦លបការ ដូច្ឆបះអបកសិកាគបផ ី
ច្លបៀបច្ធៀបផង្ឆុះ ។ 

ឆដំណកច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ច្ោយន័យ១៤ គឺ 
១-ន័យច្ោយជាតិ្    ច្ោភមូល៨ដួង្ ជាអកុសលជាតិ្  
២-ន័យច្ោយភូមិ      ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ ច្កើត្បាន៣០ភូមិ  ( ច្វៀរ 
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អសញ្ដីសត្ថភូមិ)  

៣-ន័យច្ោយច្វទោ ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ ជាច្សាមនសស៤ ដួង្ ជា 
ឧច្បកាា ៤ដួង្  

៤-ន័យច្ោយច្ហតុ្ ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ ជានច្ហតុ្និង្ជាទឝិច្ហតុ្ក 
ឆិត្ថទាងំ្៨ដួង្  

៥-ន័យច្ោយសង្ខា រ ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្  ជាអសង្ខា រកិៈ ៤ដួង្  ជា 
សសង្ខា រកិៈ៤ដួង្ 

៦-ន័យច្ោយសមផយុត្ថ  ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្  ជាទិដឌិគត្សមផយុត្ថ 
៤ ដួង្ ជាទិដឌិគត្វបិផយុត្ថ ៤ដួង្  

៧-ន័យច្ោយច្សាភណៈ  ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្  ជាអច្សាភណឆិត្ថ  
៨-ន័យច្ោយមន          ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្  ជាអមនឆិត្ថ  
៩-ន័យច្ោយច្ោកិយៈ    ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ ជាច្ោកិយឆិត្ថ  
១០-ន័យច្ោយកិឆច           ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្  ច្ធឝើជវនកិឆច 
១១-ន័យច្ោយអារមយណ៍ ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្        ជាឆិត្ថច្កើត្បាន 

ត្តមអារមយណ៍៦ 
១២-ន័យច្ោយទាឝ រ  ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ជាឆិត្ថច្កើត្បានត្តមទាឝ រ៦ 
១៣-ន័យច្ោយវត្ទ ុ ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ ច្កើត្លត្ង់្ហទយវត្ទុ   (ច្នះ 

ច្ោលច្ោយភូមិដដលមានខ្នន៥    ឆដំណកកបុង្អរូបភព    ច្ោភៈច្កើត្មិន 
អាលស័យហទយវត្ទុ ច្ទ )  ។  

១៤-ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្ ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ ជាមច្ោវញិ្ញដ ណ 
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ធាតុ្ ។ 

ផលរបស់ច្ោភមូលឆិត្ថ 
ផលននច្ោភមូលឆិត្ថ  ដដលច្កើត្លបាកដកបុង្បឆចុបផនប  លពះអង្គលទង់្ 

លត្តស់ថា រដមង្ច្កើត្លសុកទុរ មកិស អនថោយច្ផសង្ៗដល់មហាជនមានលបមាណ 
មិនបាន កាលណាសោថ នឆិត្ថ  ននមនុសស លកាស់ច្ៅច្ោយច្ោភៈ ។   ផល 
ននច្ោភមូលឆិត្ថ   ដដលច្កើត្លបាកដកបុង្អោគត្កាល  លពះអង្គលទង់្លត្តស់ 
ថា សត្ឝទាងំ្ឡាយជាច្លឆើន ដត្ង្ច្ៅកាន់ច្បត្វស័ិយ គឺកចំ្ណើ ត្ច្លបត្ ច្លោះ 
ច្ោភៈជាច្ហតុ្ ។ 

(ឆប់ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្) 
ច្ទាសមូលឆិត្ថ២ដួង្ 

១-ច្ទាមនសសសហគត្ ំ បដិ សមផយត្ថ ំ  អសង្ខា រកិ ំ  ឆិត្ថច្កើត្លពម 
ច្ោយច្ទាមនសសលបកបច្ោយបដិ ៈគឺច្សឆកឋីថាប ងំ្ថាប ក់មិនមានការដឹកោ ំ

២-ច្ទាមនសសសហគត្ ំ បដិ សមផយុត្ថ ំ សសង្ខា រកិ ំ  ឆិត្ថច្កើត្លពម 
ច្ោយច្ទាមនសស លបកបច្ោយបដិ ៈ គឺច្សឆកឋីថាប ងំ្ថាប ក់ មានការដឹកោ។ំ  
ច្ទាសមូលឆិត្ថ ឬច្ៅថា  បដិ សមផយុត្ថឆិត្ថ ឬច្ៅថា  បដិ ឆិត្ថ   ជាឆិត្ថ 
ច្កើត្ច្លោះមានច្ទាសជាច្ហតុ្។ ច្សឆកឋីមិនលបាថាប កបុង្អារមយណ៍ច្ផសង្ៗច្ោះ  
ដត្ង្ដត្ច្កើត្ច្ឡើង្ច្លោះ ច្ទាសៈជាច្ដើមច្ហតុ្ ។ច្ទាសៈជាអកុសលច្ឆត្សិក  
ត្តក់ដត្ង្ឆិត្ថឲ្រច្កើត្ច្សឆកឋីច្លកាធ ច្សឆកឋីសោប់ច្ខ្ភើម ច្សឆកឋីខាវ ឆច្សឆកឋីអន់ 
ឆិត្ថ ច្សឆកឋីលពយួបារមម  រខំានឆិត្ថជាច្ដើម  ច្លោះច្ទាសៈ ជាសភាវៈ   ច្លគាត្ 
លគាត្ច្ៅហយង្ មិនលោិត្សុខុ្មច្ោះច្ទ ។ 
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- ោករថាច្ទាមនសសសហគត្ ដលបថាឆិត្ថច្កើត្លពមច្ោយច្ទាមនសស 

ច្វទោ គឺសភាពននឆិត្ថអាលកក់ ឬសភាពលបំាកននឆិត្ថ ។ 
- ោករថា បដិ សមផយុត្ថ ដលបថា លបកបច្ោយបដិ ៈ  គឺច្សឆកឋីថាប ងំ្ថាប ក់ 
ឆចំ្ោះអារមយណ៍ ។ ច្ទាសមូលឆិត្ថ  មានលកាណៈ ផធុយអពីំ  ច្ោភមូលឆិត្ថ  
គឺថាច្ោភមូលឆិត្ថ មានការជាប់ជោំក់នឹង្អារមយណ៍ រឯីច្ទាសឆិត្ថមានការ 
លបទូសថនឹង្អារមយណ៍ ។ ស័ពធ ដដលជាច្មយ ះននច្ទាសៈ  មានច្លឆើនយ៉ាង្ដូឆ 
ោករថា 

- អាឃាច្ត្ត   = អាឃាត្គឺជាច្សឆកឋីច្លកាធ ព៉បាទ 
- បដិហាច្ត្ត  = ខឹ្ង្ សោប់ មិនច្ពញឆិត្ថ 
- បដិ  ំ        =  ច្សឆកឋីថាប ងំ្ថាប ក់ ទាស់ឆិត្ថ 
- បដិវចិ្ោច្ធា  = ច្សឆកឋីគុគួំន ឆង្កហឹំង្ទុកកបុង្ខ្វួន 

លកាណាទិឆតុ្កៈននច្ទាសៈ 
-ឆណឍិ កលកាច្ណា      មានការ កាឆសាហាវ ជាលកាណៈ 
- និសសយទហនរច្សា  មានការដុត្ច្ោលនូវសមផយុត្ថធម៌ជាកិឆច 
- ទូសសនបឆចុបផោឌ ច្ោ  មានការលបទូសឋោយ ជាអាការលបាកដ ។ 
- អាឃាត្វត្ទ ុបទោឌ ច្ោ មានអាឃាត្វត្ទុ ជាបទោឌ ន ។ 

អាឃាត្វត្ទ១ុ០លបការ 
១-អាឃាត្ច្គច្ោយគិត្ថា អបកច្ោះបានច្ធឝើច្សឆកឋីវោិសដល់ច្យើង្ 
២-អាឃាត្ច្គ ច្ោយគិត្ថា អបកច្ោះកពុំង្ដត្ច្ធឝើនូវ   ច្សឆកឋីវោិស 

ដល់ច្យើង្ 
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៣-អាឃាត្ច្គច្ោយគិត្ថា អបកច្ោះនឹង្ច្ធឝើច្សឆកឋីវោិសដល់ច្យើង្ 
៤-អាឃាត្ច្គច្ោយគិត្ថា  អបកច្ោះធាវ ប់បានច្ធឝើ   នូវច្សឆកឋីវោិស 

ដល់អបកដដលច្យើង្លសឡាញ់ 
៥-អាឃាត្ច្គច្ោយគិត្ថា អបកច្ោះកពុំង្ច្ធឝើ នូវច្សឆកឋីវោិស ដល់ 

អបកដដលច្យើង្លសឡាញ់ 
៦-អាឃាត្ច្គច្ោយគិត្ថា អបកច្ោះនឹង្ច្ធឝើ     នូវច្សឆកឋីវោិសដល់ 

អបកដដលច្យើង្លសឡាញ់ 
៧-អាឃាត្ច្គច្ោយគិត្ថា    អបកច្ោះធាវ ប់បានច្ធឝើ    នូវលបច្យាជន៍ 

ដល់អបកដដលច្យើង្សោប់ 
៨-អាឃាត្ច្គច្ោយគិត្ថា អបកច្ោះកពុំង្ច្ធឝើនូវលបច្យាជន៍ដល់អបក 

ដដលច្យើង្សោប់ 
៩-អាឃាត្ច្គច្ោយគិត្ថា អបកច្ោះនឹង្ច្ធឝើ  នូវលបច្យាជន៍ ដល់អបក 

ដដលច្យើង្សោប់ 
១០-អាឃាត្កបុង្ឋានៈមិនសមគួរ  ដូឆជាកបុង្ខ្ណៈ  ច្ដើរជពំប់ច្ជើង្  

ឬជាន់ច្ភវើង្ជាច្ដើម ។ 
ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ច្ទាសមូលឆិត្ថមាន៤លបការ 

១-ច្ទាសជាសយត្ត  មានអធ៉លស័យ  ជាអបកឆង្នូវច្សឆកឋ ីច្លកាធ 
ទុកមានច្សឆកឋីថា  ជាអបកមាននិសសយ័ខាង្  ច្សឆកឋីច្លកាធ  ច្លោះសនសទុំក 
នូវច្សឆកឋីច្លកាធ កបុង្សោថ ន ជាយូរអដង្ឝង្ណាស់មកច្ហើយ ។ 
២-អគមមីរបកតិ្ត្ត    មានសភាពមិនសុខុ្ម ជាលបលកតី្  មានច្សឆកឋថីាច្ពល 
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ច្ទាសមូលឆិត្ថច្កើត្ច្ឡើង្      ឆិត្ថច្ទាសៈច្នះ    មិនបានោមំក     នូវច្សឆកឋ ី
សុខ្មច្ទ    ដត្ង្ញុាងំ្សភាវៈ ដដលមិនដមនជាលបច្យាជន៍  ឲ្រច្កើត្ច្ឡើង្ជា 
នីវរណៈ ោោងំ្ឆិត្ថមិនឲ្រដឹង្នូវអត្ទ និង្ធម៌ត្តមច្សឆកឋីពិត្ ។ 

៣-អបផសុត្ត្ត  មានការសាឋ ប់នូវលពះសទនមយតិ្ឆ    កាលណាបុគគល 
សិកាច្រៀនសូលត្   នូវលពះសទនមយតិ្ឆតួ្ឆ    ដត្ង្មិនដឹង្ថាធម៌ណា  ជាគុណ 
ធម៌ណាជាច្ទាស ធម៌ណាមានលបច្យាជន៍ធម៌ណាគួរឆច្លមើន កាលមិនដឹង្ 
នូវសភាវៈធម៌ច្ោះច្ហើយ ជាច្ហតុ្ឲ្រច្ទាសៈច្កើត្ច្ឡើង្ ។ 

៤-អនិោឌ រមយណ  សមាច្យាច្គា   លបកបនឹង្អារមយណ៍មិនលោមិនគាប់ 
ឆិត្ថ មានច្សឆកឋីថា ច្ពលបានជួបអារមយណ៍ដដលមិនជាទីលបាថាប ដូឆជាបាន 
ច្ ើញរូបមិនលោជាច្ដើម  ច្ទាសៈក៏ច្កើត្ច្ឡើង្ ។ 

ធម៌ដដលជាច្ហតុ្លះច្ទាសៈមាន៦លបការ  
        ១-ច្មត្តថ និមិត្ថសសឧគគច្ហា  ការច្រៀននូវច្មត្តថ និមិត្ថ 
        ២-ច្មត្តថ ភាវោនុច្យាច្គា ការឆច្លមើននូវច្មត្តថ ភាវោ 
       ៣-កមយសសកត្ត បឆចច្វកាណា ការពិចារណាថាសត្ឝមានកមយជារបស់ខ្វួន 
       ៤-បដិសង្ខា ន ពហុលីកត្ត ភាពជាអបកច្លឆើនច្ៅច្ោយការពិចារណា 
          ៥-កល៉ណមិត្ថត្ត ភាពជាអបកមានកល៉ណមិត្ថ 
          ៦-សបាយកថា សនធោច្រឿង្ដដលសបាយ (ដដលសមគួរ) 

ច្ទាសននបុគគលអបកច្លកាធមាន៩លបការ 
១-ទុបផុវច្ណាត   ជាអបកមានសមផុរអាលកក់ 
២-ទុកាចំ្សតិ្     រដមង្ច្ដកជាទុកា 
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៣-ធនជានឹ និគឆឆតិ្  រដមង្ដល់នូវការសាបសូនរ លទពរសមផត្ថ ិ
៤-អាយសកា ឹនិគឆឆតិ្  រដមង្ដល់នូវច្សឆកឋីអាប់យស 
៥-ញាតិ្មិត្ថត្ត សុហជាជ  ឆ បរវិជជនថ ិរដមង្ឃាវ ត្ចាកញាតិ្មិត្ថ 
៦-អនត្ទ ជនច្ោ   ជាអបកមិនដឹង្នូវច្សឆកឋីឆច្លមើន 
៧-អត្ទ ំនជាោតិ្   រដមង្មិនដឹង្នូវ អត្ទ 
៨-ធមយ ំនបសសតិ្    រដមង្មិនច្ ើញនូវធម៌ 
៩-ឆិត្ថបផច្កាបច្ោ រដមង្ច្ធឝើឆិត្ថឲ្រកច្លមើក 

ឆដំណកច្ទាសមូលឆិត្ថ២ដួង្ច្ោយន័យ១៤ 
១-ន័យច្ោយជាតិ្ ច្ទាសមូលឆិត្ថ ២ដួង្ ជាអកុសលជាតិ្ 
២-ន័យច្ោយភូមិ ច្ទាសមូលឆិត្ថ ២ដួង្  ជាកាមាវឆរភូមិ (ច្កើត្បាន 

កបុង្ភូមិ ១១ ) 
៣-ន័យច្ោយច្វទោ  ច្ទាសមូលឆិត្ថ២ដួង្ជាច្ទាមនសសច្វទោ 
៤-ន័យច្ោយច្ហតុ្ ច្ទាសមូលឆិត្ថ២ដួង្ជានច្ហតុ្និង្ជាទឝិច្ហតុ្កៈ 

 ៥-ន័យច្ោយសង្ខា រ ច្ទាសមូលឆិត្ថ២ដួង្ជា  អសង្ខា រកិៈ១ដួង្  ជា 
សសង្ខា រកិៈ១ ដួង្។ 

៦-ន័យច្ោយសមផយុត្ថ ច្ទាសមូលឆិត្ថ ២ដួង្  ជាបដិ សមផយុត្ថ 
៧-ន័យច្ោយច្សាភណៈ  ច្ទាសមូលឆិត្ថ ២ដួង្ 

ជាអច្សាភណឆិត្្ត្ 
៨-ន័យច្ោយមន  ច្ទាសមូលឆិត្ថ ២ដួង្ ជាអមនឆិត្ថ 
៩-ន័យច្ោយច្ោកិយៈ ច្ទាសមូលឆិត្ថ ២ដួង្ ជាច្ោកិយឆិត្ថ 
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១០-ន័យច្ោយកិឆច  ច្ទាសមូលឆិត្ថ ២ដួង្  ច្ធឝើជវនកិឆច 
១១-ន័យច្ោយអារមយណ៍ ច្ទាសមូលឆិត្ថ ២ដួង្ មានអារមយណ៍៦ 
១២-ន័យច្ោយទាឝ រ  ច្ទាសមូលឆិត្ថ ២ដួង្ ច្កើត្កបុង្ទាឝ រ៦ 
១៣-ន័យច្ោយវត្ទ ុ ច្ទាសមូលឆិត្ថ ២ដួង្ ជាឆិត្ថច្កើត្  លត្ង់្ហទយ 

វត្ទុ  គឺច្បះដូង្ 
១៤-ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្  ច្ទាសមូលឆិត្ថ២ដួង្ជាមច្ោវញិ្ញដ ណ 

ធាតុ្ 
ផលរបស់ច្ទាសមូលឆិត្ថ 

សម័យណា មនុសសមានឆិត្ថសោថ នអាលកក់  ច្លឆើនច្ៅច្ោយច្ទាសៈ 
សម័យច្ោះ ដត្ង្ច្កើត្សត្ទនថោយ (អនថោយដដលច្កើត្អពីំការច្បៀត្ច្បៀនគាប  
ច្ោយស្សាថ វុធច្ផសង្ៗ)  ។    កបុង្អោគត្កាល ច្លោះច្ទាសៈជាច្ហតុ្ សត្ឝ 
ច្ទើបច្ៅកាន់នរក ច្លោះសភាពននឆិត្ថច្ោះ ជាឆិត្ថសាហាវ ។ 

ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ 
១-ឧច្បកាា សហគត្ ំ វឆិិកិចាឆ   សមផយុត្ថ ំ    ច្មាហមូលឆិត្ថដដលច្កើត្ 

ច្ឡើង្ លពមជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ លបកបច្ោយវឆិិកិចាឆ  (គឺច្សឆកឋ ីសង្សយ័)។ 
២-ឧច្បកាា សហគត្ ំឧទនឆចសមផយុត្ថ ំ  ច្មាហមូលឆិត្ថដដលច្កើត្ លពម 

ជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ លបកបច្ោយឧទនឆចៈ (គឺច្សឆកឋីរច្វ ើរវាយ ) ។  
ច្មាហមូលឆិត្ថជាឆិត្ថមានច្មាហៈជាច្ហតុ្ជាឆិត្ថមិនដឹង្ វច្ង្ឝង្ លងង់្ 

ច្លវ   មិនដឹង្ត្តមច្សឆកឋីពិត្ ។  វឆិិកិចាឆ ជាធមយជាតិ្ដដលជាច្ហតុ្ឲ្រសច្លមឆ 
សភាវធម៌បានច្ោយលបំាក ជាធម៌ឃាត់្ឃាងំ្នូវបញ្ញដ   ។ ឆិត្ថដដលលបកប 
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ច្ោយ  វឆិិកិចាឆ  ច្មយ ះថា វឆិិកិចាឆ សមផយុត្ថឆិត្ថ ។  ឧទនឆចៈ ជាសភាវៈននឆិត្ថ 
  ដដលរច្វ ើរវាយ ឆិត្ថដដលលបកបនឹង្ឧទនឆឆៈច្មយ ះថា ឧទនឆាសមផយុត្ថឆិត្ថ   ។ 
ឧទនឆចៈជាអកុសលច្ឆត្សិក  ច្កើត្ទូច្ៅកបុង្អកុសលឆិត្ថ បុ៉ដនថជាលបធានកបុង្ 
សមផយុត្ថធម៌  កបុង្ច្មាហមូលឆិត្ថដួង្ទី ២គឺជាឧទនឆចនីវរណៈ ។ ច្មាហមូល 
ឆិត្ថទាងំ្ ២ដួង្ច្នះ មិនដមនជាឆិត្ថច្លត្កលត្អាលនឹង្ខឹ្ង្ច្លកាធកបុង្អារមយណ៍ 
 ច្លោះជាសភាវៈននឆិត្ថវច្ង្ឝង្ លងង់្ច្លវ    យ៉ាង្នលកដលង្ និង្ញាប់ញ័រច្លោះ 
លបកបច្ោយវឆិិកិចាឆ និង្ឧទនឆចៈដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយច្សឆកឋីរសាប់រសល់ 
និង្ការរច្វ ើរវាយ ច្ហើយដត្ង្ច្កើត្លពមនឹង្ឧច្បកាា ច្វទោបុ៉ច្ណាត ះ មានច្មាហ 
ច្ឆត្សិកជាមូលច្ៅថា ឯកច្ហតុ្កឆិត្ថ គឺឆិត្ថមានច្ហតុ្ ១(មិនមានច្ោភៈ 
និង្ច្ទាសៈជាច្ហតុ្ច្ទ ) ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ច្មាហមូលឆិត្ថមាន ២លបការ 
១-អច្យានិច្សាមនសិកាច្ោ  ការច្ធឝើទុកកបុង្ឆិត្ថ មិនច្ោយឧបាយនន 

លបាជាញ ។ 
២-អាសវសមុបាច្ទា  មានអាសវៈជាច្ហតុ្ជិត្ឲ្រច្កើត្ច្ឡើង្  ។ 

 ោករថា អច្យានិច្សាមនសិកាច្ោ  បានដល់ការមិនពិចារណា  នូវ 
អារមយណ៍ដដលមកប៉ះខ្ធប់ត្តមទាឝ រច្ោះច្ហើយ មិនឲ្រច្ ើញត្តមច្សឆកឋីពិត្ 
មិនពិចារណាផល មិនពិចារណាសភាវៈខាង្ច្ដើមនិង្ខាង្ឆុង្ច្ទើបជាច្ហតុ្ 
ឲ្រច្កើត្ ច្មាហមូលឆិត្ថ ២ដួង្។ោករថា អាសវៈច្ោះបានដល់កិច្លសដដល 
ជាច្លគឿង្ច្ដកលត្តចំ្ៅកបុង្ឆិត្ថសោឋ ន ។ 

អាសវៈច្ោះមាន៤លបការ គឺ 
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១-កាមាសវ  អាសវៈគឺកាមបានដល់ច្សឆកឋីលសឡាញ់ ច្ពញឆិត្ថកបុង្ 

រូបសចំ្ឡង្ កវិន រស ច្ោដឌពឝៈ និង្ ធមាយ រមយណ៍ ។ 
២-ភវាសវ   អាសវៈគឺភពបានដល់ ច្សឆកឋីច្លត្កអរ  ជាប់ជោំក់ឆិត្ថ 

កបុង្ភព ៣ ។ 
៣-ទិោឌ សវ  អាសវៈគឺទិដឌិបានដល់  មិចាឆ ទិដឌិទាងំ្អស់ 
៤-អវជិាជ សវ  អាសវៈគឺអវជិាជ បានដល់  ច្សឆកឋីលងង់្ច្លវ   មិនដឹង្ពិត្ 

កបុង្សភាវៈទាងំ្ពួង្ ។ 
 ច្មាហច្ឆត្សិកច្នះ កបុង្ធមយសង្គណី ច្ោកច្ោលទុកមានោករជា 
ច្ដើមថា 

១-អញាណំ  ការមិនដឹង្ 
២-អទសសនំ  ការមិនច្ ើញ 
៣-អនភិសមច្យា  ការមិនលត្តស់ដឹង្ 
៤-អននុច្ោច្ធា  ការមិនដឹង្ច្ោយសមគួរ 

លកាណាទិឆតុ្កៈរបស់ច្មាហៈ 
 - អញ្ញដ ណលកាច្ណា  មានការមិនដឹង្ជាលកាណៈ 
   - អារមយណសភាវចាឆ ទនរច្សា មានការបាងំ្បិទននអារមយណ៍ ជាកិឆច 
   - អននការបឆចុបផោឌ ច្ោ  មានការង្ងិ្ត្សូនរឈឹង្ ជាអាការៈលបាកដ 
   - អច្យានិច្សាមនសិការបទោឌ ច្ោ  មានការច្ធឝើទុកកបុង្ឆិត្ថ   មិនលតូ្វ 
ទនំង្ គឺមិនច្ធឝើទុកច្ោយឧបាយននលបាជាញ   ជាបទោឌ ន  (ជាច្ហតុ្ជិត្ ) ។ 

លកាណាទិឆតុ្កៈរបស់ វឆិិកិចាឆ  
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   - សសំយលកាណា មានច្សឆកឋីសង្សយ័ជាលកាណៈ  

- កមផនរសា          មានការញាប់ញ័រ កបុង្អារមយណ៍ជាកិឆច  
           - អនិឆឆយបឆចុបផោឌ ោ មានការសច្លមឆឆិត្ថមិនបានជាអាការលបាកដ 
           - អច្យានិច្សាមនសិការ  បទោឌ ោ មានការច្ធឝើទុកកបុង្ឆិត្ថមិនច្ោយ 
ឧបាយននលបាជាញ  ជា បទោឌ ន ។ 

ច្សឆកឋីសង្សយ័ ៨លបការ 
១-ពុច្ទនកង្ាតិ្       សង្សយ័កបុង្លពះពុទន 
២-ធច្មយកង្ាតិ្       សង្សយ័កបុង្លពះធម៌ 
៣-សច្ង្ឃកង្ាតិ្    សង្សយ័កបុង្លពះសង្ឃ 
៤-សិកាា យកង្ាតិ្   សង្សយ័កបុង្សិកាា  
៥-បុពឝច្នថកង្ាតិ្             ច្សឆកឋីសង្សយ័កបុង្ខ្ននជាអតី្ត្ 
៦-អបរច្នថកង្ាតិ្            ច្សឆកឋីសង្សយ័កបុង្ខ្ននជាអោគត្ 
៧-បុពឝោថ បរច្នថកង្ាតិ្     ច្សឆកឋីសង្សយ័កបុង្ខ្ននជាអតី្ត្និង្អោគត្ 
៨-បដិឆចសមុបាច្ទកង្ាតិ្ ច្សឆកឋសីង្សយ័កបុង្បដិឆចសមុបាទធម៌ 

អធិបាយវឆិិកិចាឆ ៨ 
១-ោករថាពុច្ទនកង្ាតិ្ គឺសង្សយ័កបុង្លពះសររីៈរបស់លពះពុទនជាមាច ស់ 

ថា មានពិត្ដមនឬច្ទ ? លបដហលជាសនយតិ្ច្ឡើង្ ច្ដើមផជីាឧបាយឲ្រ មនុសស 
សាមគគីគាប បុ៉ច្ណាត ះច្ទ  សង្សយ័កបុង្លពះពុទនគុណទាងំ្១០បទ  មានោករថា 
អរហំ ជាច្ដើម ច្ត្ើលពះោមទាងំ្ច្នះមានពិត្ដមនច្ទ  ? 

២-ោករថា ធច្មាយ កង្ាតិ្ សង្សយ័កបុង្លពះធម៌គឺ មគគ៤ផល៤ និោឝ ន១  
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ឬ កបុង្លពះធមយគុណ៦បទ មានោករថា សាឝ កាា ច្ត្ត ជាច្ដើម   ច្ត្ើលពះធម៌ទាងំ្ 
ច្នះ នឹង្ឲ្រផុត្ទុកាពិត្ ឬមិនពិត្  ? 

៣-ោករថា សច្ង្ឃកង្ាតិ្ សង្សយ័កបុង្សង្ឃគុណ ទាងំ្៩បទថា មាន 
ពិត្ ឬច្ទ ? 

៤-ោករថាសិកាា យកង្ាតិ្ សង្សយ័កបុង្សិកាា ៣គឺ អធិសីលសិកាា  អធិ 
ឆិត្ថសិកាា  អធិបញ្ញដ សិកាា  ថាពិត្ ឬច្ទ ? សង្សយ័ កបុង្ផោនិសង្ស   កបុង្ការ 
បដិបត្ថិកបុង្សិកាា ទាងំ្៣ច្ោះ   ថាច្ត្ើនឹង្ជួយមិនឲ្រច្ៅកាន់អបាយ ភូមិពិត្ 
ឬច្ទ  ? អធិសីលសិកាា ច្ោកិយៈគឺបាតិ្ច្មាកាសវំរសីល ច្បើជាច្ោកុត្ថរសីល 
គឺសីលដដលសមផយុត្ថ ជាមួយ មគគ ផល ។ អធិឆិត្ថសិកាា ច្ោកិយៈ គឺសមា- 
បត្ថ ិ៨ឆិត្ថដដលជាបាត្ននវបិសសោ ច្បើជាច្ោកុត្ថរឆិត្ថ   គឺ  ឆិត្ថដដលសមផ- 
យុត្ថជាមួយ មគគ ផល ។ 
អធិបញ្ញដ សិកាា ច្ោកិយៈ គឺវបិសសោញាណ ច្បើជាច្ោកុត្ថរបញ្ញដ  គឺ  បញ្ញដ  
ដដលសមផយុត្ថ ជាមួយ មគគ ផល ។ 

៥-ោករថា បុពឝច្នថកង្ាតិ្ សង្សយ័កបុង្ខ្នន  អាយត្នៈ ធាតុ្  ដដលជា 
អតី្ត្ៈសនយតិ្ថាជាតួ្ខ្វួន ជាសត្ឝបុគគលមានពិត្ឬច្ទ  ?  ច្ហើយជាតិ្មុនមាន 
ពិត្ឬច្ទ  ? 

៦-អបរច្នថកង្ាតិ្ សង្សយ័កបុង្ ខ្នន អាយត្នៈ  ធាតុ្ ដដលជាអោគត្ 
គឺ សភាវៈធម៌ដដលសនយតិ្ថា  ជាសត្ឝបុគគល តួ្ខ្វួន   នឹង្លបាកដកបុង្អោគត្ 
ច្ត្ើមានឬច្ទ  ? ឬ សង្សយ័ថាសត្ឝសាវ ប់ច្ហើយ នឹង្ច្កើត្កបុង្ភពជាតិ្មុខ្មាន 
ពិត្ឬច្ទ  ? 
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៧-ោករថា បុពឝោថ បរច្នថកង្ាតិ្   សង្សយ័កបុង្  ខ្នន  អាយត្នៈ  ធាតុ្ 

ដដលជាអតី្ត្ៈ និង្ជាអោគត្ នឹង្មានពិត្ឬច្ទ  ? 
 ៨-ោករថា បដិឆចសមុបាច្ទកង្ាតិ្ សង្សយ័ធម៌ដដលជា បដិឆចសមុ- 

បាទ កបុង្ជាតិ្ច្នះថា អវជិាជ    ជាបឆច័យឲ្រច្កើត្ច្ឡើង្កបុង្ភព   ជាអភិសង្ខា រ  
គឺជាកមយដដលត្តក់ដត្ង្ ភពជាតិ្កចំ្ណើ ត្  បនថច្ៅកបុង្ភពេយចី្ទៀត្   មានពិត្ 
ឬ ច្ទ  ? 

សង្សយ័១៦លបការត្តមន័យកបុង្លពះសូលត្ 
 បណាឋ ការសង្សយ័ច្ោះ មាន១៦លបការ ត្តមន័យកបុង្លពះសូលត្  គឺ 
សង្សយ័កបុង្អតី្ត្ៈ៥លបការ កបុង្អោគត្៥លបការ កបុង្បឆចុបផនប៦លបការ 

សង្សយ័កបុង្អតី្ត្ៈមាន៥លបការគឺ 
១-ច្យើង្ធាវ ប់ច្កើត្មកច្ហើយ កបុង្អតី្ត្ៈ ឬមិនធាវ ប់ហប៎ ? 
២-ច្យើង្មិនធាវ ប់ច្កើត្មកច្ហើយ កបុង្អតី្ត្ៈ ឬក៏ធាវ ប់ហប៎ ? 
៣-ច្យើង្ធាវ ប់ច្កើត្ កបុង្អតី្ត្ៈជាអឝ ីហប៎ ? 
៤-កបុង្អតី្ត្ៈច្យើង្មានរូបសណាឌ ន យ៉ាង្ណាហប៎ ? 
៥-ច្យើង្ធាវ ប់ច្កើត្ជាអឝ ី ច្ហើយច្កើត្ជាសត្ឝអឝ ីដដរហប៎ ? 
សង្សយ័កបុង្អោគត្មាន៥លបការគឺ 

១-ច្យើង្នឹង្ច្កើត្កបុង្អោគត្ ឬច្ទហប៎ ? 
២-ច្យើង្នឹង្មិនច្កើត្កបុង្អោគត្ ឬច្ទហប៎ ? 
៣-ច្យើង្នឹង្ច្កើត្កបុង្អោគត្ ជាអឝីដដរហប៎ ? 
៤-អោគត្ច្យើង្នឹង្មានរូបោង្យ៉ាង្ណាដដរហប៎ ? 
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៥-ច្យើង្នឹង្ច្កើត្ជាអឝ ីច្ហើយនឹង្ច្កើត្ជាសត្ឝអឝ ីហប៎ ? 
សង្សយ័កបុង្បឆចុបផនបមាន៦លបការគឺ 

១-ច្យើង្កពុំង្មាន ឬច្ទហប៎ ? 
២-ច្យើង្មិនមាន ឬច្ទហប៎ ? 
៣-ច្យើង្ជាអឝីហប៎ ? 
៤ ច្យើង្មានសណាឌ នយ៉ាង្ណាហប៎ ? 
៥-ច្យើង្ជាសត្ឝ មកអពីំណាហប៎ ? 
៦-សត្ឝគឺច្យើង្នឹង្ច្កើត្កបុង្ទីណាហប៎ ? 
ធម៌ដដលជាច្ហតុ្លះវឆិិកិចាឆ មាន៦លបការ 

១-ពហុសសុត្ត្ត   ភាពជាអបកសាឋ ប់ច្លឆើន 
២-បរបុិឆឆកត្ត    ភាពជាអបកច្ឆះសាកសួរ 
៣-វនិច្យបកត្ញ្ដូត្ត   ច្សឆកឋីដឹង្ទូច្ៅកបុង្លពះវន័ិយ 
៤-អធិច្មាកាពហុលត្ត  ភាពជាអបកច្លឆើនច្ៅច្ោយអធិច្មាកា (គឺការ 

ត្តងំ្ច្ៅស៊ប់ ) 
៥-កល៉ណមិត្ថត្ត  ភាពជាអបកមានមិត្ថលោ 
៦-សបាយកថា    មានការច្ោលជាច្សឆកឋីសបាយ (ត្តមសមគួរ) 

លកាណាទិឆតុ្កៈរបស់ឧទនឆចៈ 
   - អវូបសមលកាណំ មានច្សឆកឋីសងប់ ជាលកាណៈ 
   - អនវត្តទ នរស ំ       មានការមិនត្តងំ្ច្ៅកបុង្អារមយណ៍ ដត្មួយជាកិឆច 
   - ភនថត្ថបឆចុបផោឌ នំ មានច្សឆកឋញីាប់ញ័រ ភ័នថភាងំ្ ជាអាការលបាកដ 
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   - អច្យានិច្សាមនសិការបទោឌ នំ មានការច្ធឝើទុកកបុង្ឆិត្ថ   មិនលតូ្វទ ំ
នង្គឺច្ធឝើទុកកបុង្ឆិត្ថមិនច្ោយឧបាយននលបាជាញ  ជា បទោឌ ន  ។ 

ធម៌ដដលជាច្ហតុ្លះឧទនឆចៈមាន៦លបការ 
១-ពហុសសុត្ត្ត          ភាពជាអបកសាឋ ប់ច្លឆើន 
២-បរបុិឆឆកត្ត            ភាពជាអបកច្ឆះសាកសួរ 
៣-វនិច្យបកត្ញ្ដូត្ត ច្សឆកឋីដឹង្ទូច្ៅកបុង្លពះវន័ិយ  
៤-ពុទនច្សរតិ្ត            ជាអបកច្ពញឆិត្ថកបុង្ធម៌របស់លពះពុទនជាមាច ស់ 
៥-កល៉ណមិត្ថត្ត    ភាពអបកមានមិត្ថលោ 
៦-សបាយកថា        មានការច្ោលច្សឆកឋីសបាយ (ត្តមសមគួរ) 

ឆដំណកច្មាហមូលឆិត្ថ ២ដួង្ច្ោយន័យ១៤ 
១-ន័យច្ោយជាតិ្      ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ ជាអកុសលជាតិ្ 
២-ន័យច្ោយភូមិ       ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ ជាកាមាវឆរភូមិ 
៣-ន័យច្ោយច្វទោ  ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ ជាឧច្បកាា ច្វទោ 
៤-ន័យច្ោយច្ហតុ្    ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្   ជានច្ហតុ្ និង្ជា ឯក- 

ច្ហតុ្កឆិត្ថ 
៥-ន័យច្ោយសង្ខា រ       ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ ជាអសង្ខា រកិៈ 
៦-ន័យច្ោយសមផយុត្ថ    ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ ជាសមផយុត្ថឆិត្ថ 
៧-ន័យច្ោយច្សាភណៈ  ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ ជាអច្សាភណឆិត្ថ 
៨-ន័យច្ោយមន         ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្  ជាអមនឆិត្ថ 

  ៩-ន័យច្ោយច្ោកិយៈ   ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្  ជាច្ោកិយឆិត្ថ 
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១០-ន័យច្ោយកិឆច          ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្  ជាឆិត្ថច្ធឝើជវនកិឆច 
១១-ន័យច្ោយអារមយណ៍ ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្   ជាឆិត្ថមាន អារមយ- 

ណ៍៦ 
១២-ន័យច្ោយទាឝ រ  ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ជាឆិត្ថច្កើត្បានត្តមទាឝ រ៦ 
១៣-ន័យច្ោយវត្ទុ  ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ ច្កើត្លត្ង់្ហទយវត្ទុ 
១៤-ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្   ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្   ជាមច្ោវញិ្ញដ - 

ណធាតុ្ ។ 
វបិាកដដលច្កើត្អពីំច្មាហមូលឆិត្ថ ២ដួង្ 

ច្មាហមូលឆិត្ថ ជាឆិត្ថលវង់្ច្លវ  បុគគលណាមានច្មាហច្ឆត្សិកលគប 
សង្កត់្ច្ហើយ បុគគលច្ោះ រដមង្ង្ងឹ្ត្សូនរឈឹង្  មិនដឹង្នូវអារមយណ៍  ត្តម 
សភាវៈពិត្ច្ឡើយ   មនុសសកបុង្សម័យណា  មានសោឋ នឆិត្ថច្ោរច្ពញច្ៅ 
ច្ោយច្មាហៈ   រដមង្ច្កើត្ច្ោគនថោយ  ( អនថោយច្កើត្អពីំច្ោគច្បៀត្ច្បៀន ) 
ជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ច្ោគខ្រល់សាវ ប់ជាច្លឆើនយ៉ាង្ច្នះជាច្ដើម ។ 
          ឆដំណកកបុង្អោគត្ជាតិ្ ច្មាហមូលឆិត្ថរដមង្ឲ្រមនុសសជាអបកច្លឆើន 
ច្ោយច្មាហៈច្ោះ ច្កើត្កបុង្កចំ្ណើ ត្ជាសត្ឝតិ្រចាឆ ន ។ 

ច្សឆកឋីលសវងឹ្មាន២៧លបការ 
(កបុង្អភិធមយបិដក គមភីរវភិង្គត្តិ្យភាគ ) 

១-ជាតិ្មច្ទា       ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ជាតិ្ 
២-ច្គាត្ថមច្ទា      ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ច្គាត្ថ 
៣-អាច្ោគរមច្ទា  ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ការមិនមានច្ោគ 
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៤-ច្យាពឝនមច្ទា  ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ វយ័ 
៥-ជីវតិ្មច្ទា       ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ជីវតិ្ 
៦-ោភមច្ទា      ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ោភ 
៧-សកាក រមច្ទា   ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ សកាក រៈ 
៨-គរុការមច្ទា   ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ការច្គារព 
៩-បុច្រកាា រមច្ទា  ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ខ្វួនជាលបធាន 
១០-បរវិារមច្ទា  ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ បរវិារ 
១១-ច្ភាគមច្ទា  ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ច្ភាគៈ 
១២-វណតមច្ទា   ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ វណត(ពណ៌សមផុរ ) 
១៣-សុត្មច្ទា  ច្សឆកឋលីសវងឹ្ច្លោះ ការច្ឆះដឹង្ 
១៤-បដិភាណមច្ទា    ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ បញ្ញដ  
១៥-រត្ថញ្ដូ មច្ទា          ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ដឹង្ោលតី្មុន 
១៦-បិណឍ បាតិ្កមច្ទា  ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ការលបលពឹត្ថបិណឍ បាលត្ 
១៧-អនវញ្ដត្ថិមច្ទា  ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ការច្គច្មើលង្ខយមិនបាន 
១៨-ឥរយិាបេមច្ទា    ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ឥរយិាបេ 
១៩-ឥទនិមច្ទា              ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ ឫទនិ 
២០-យសមច្ទា            ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ យស 
២១-សីលមច្ទា   ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ សីល 
២២-មនមច្ទា  ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះមន 
២៣-សិបផមច្ទា   ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះសិលផស៍ា្សថ 
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២៤-អាច្ោហមច្ទា       ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ កពំស់ 
២៥-បរណិាហមច្ទា     ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ  ទហំំ 
២៦-សណាឌ នមច្ទា       ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ សណាឌ ន គឺលទង់្លទាយ 
២៧-បារបូិរមិច្ទា   ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្លោះ សររីៈច្ពញច្លញ 
ច្សឆកឋីលសវងឹ្ច្ោះច្ត្ើដូឆច្មឋឆ ? ការលសវងឹ្ អាការៈ  លសវងឹ្ ភាពនន 

ច្សឆកឋីលសវងឹ្   ការច្មើយង្ខយ  អាការៈ   ច្មើលង្ខយ   ភាពននច្សឆកឋីច្មើល 
ង្ខយ ការច្ឆយើង្នឆយ  អាការៈលពច្ហើន ភាពដូឆជាទង់្ ការច្លើកកមភស់ ច្សឆកឋ ី
លបាថាប ននឆិត្ថជាទង់្  ច្នះច្ៅថា ច្សឆកឋីលសវងឹ្ ។ 

ឆប់ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ 
សដមឋង្សមផយុត្ថកបុង្អកុសលឆិត្ថ ១២ដួង្ 

កបុង្អកុសលឆិត្ថ ១២ដួង្គឺច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្ច្ទាសមូលឆិត្ថ២ដួង្ 
ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ 
 ោករថាសមផយុត្ថ គឺការលបកបលពមច្ោះ មាន៤លបការ គឺ 

១-ទិដឌិគត្សមផយុត្ថ   លបកបច្ោយមិចាឆ ទិដឌ ិ(កបុង្ច្ោភមូល 
ឆិត្ថ ៤ដួង្ ) 

២-បដិ សមផយុត្ថ  លបកបច្ោយច្សឆកឋីច្លកាធ  (កបុង្ច្ទាស 
មូល ឆិត្ថ២ដួង្ ) 

៣-វឆិិកិចាឆ សមផយុត្ថ លបកបច្ោយច្សឆកឋីសង្សយ័  (កបុង្ច្មា 
មូលឆិត្ថដួង្ ទី១ ) 

៤-ឧទនឆចសមផយុត្ថ    លបកបច្ោយច្សឆកឋីោយមាយ     (កបុង្ 
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ច្មាហមូលឆិត្ថដួង្ទី២ ) 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្អកុសលឆិត្ថ១២ដួង្មាន៤លបការ 
១-បុច្ពឝអកត្ញ្ដូត្ត          មិនបានច្ធឝើបុណរទុកកបុង្កាលមុនខ្វះ 
២-អបផដិរូបច្ទសវាស     ច្ៅកបុង្លបច្ទសដដលមិនសមគួរ 
៣-អសបផុរសូិបនិសសយ  មិនបានច្សពគប់សបផុរស 
៤-អសទនមយសវន             មិនបានសាឋ ប់ធម៌របស់សបផុរស 
៥-អត្ថមិចាឆ បណិធិ          ត្មកល់ខ្វួនទុកខុ្ស គឺច្សឆកឋីលបាថាប ខុ្ស 
អកុសលឆិត្ថ១២ដួង្ មានច្ទាសច្លឆើន ឬតិ្ឆ ក៏ច្លសឆដត្ច្ៅច្លើច្ឆត្ 

ោកមយ  ដដលជាកមយបេ លបសិនច្បើអកុសលឆិត្ថច្ោះជាកមយបេក៏មានច្ទាស 
ច្លឆើន ដត្ង្ដត្ោឲំ្រច្កើត្កបុង្អបាយភូមិ  ច្បើសិនជាមិនទាន់ដល់កមយបេច្ទក៏ 
មានច្ទាសតិ្ឆ ឲ្រផលដត្កបុង្បវត្ថិកាល(កាលបោធ ប់ពីបដិសននិ )បុ៉ច្ណាត ះ ។ 

សច្្ង្ខគ ះអកុសលឆិត្ថ១២ដួង្ ឆូលកបុង្កមយបេ១០ 
 អកុសលឆិត្ថ ច្កើត្ត្តមកាយទាឝ រ  មាន៣ គឺ 
១-បាណាតិ្បាត្    ការសមាវ ប់សត្ឝ 
២-អទិោប ទាន        ការលួឆលទពរអបកដនទ 
៣-កាច្មសុមិចាឆ ចារ     ការលបលពឹត្ថខុ្សកបុង្កាម 

            អកុសលឆិត្ថច្កើត្ត្តមវឆីទាឝ រ មាន៤ គឺ 
១-មុសាវាទ        មិននិយាយកុហក 
២-បិសុណាវាទ   និយាយញុះញង់្ ចាក់ច្ោត្ 
៣-ផរុសវាទ       និយាយច្ជរលបច្ទឆ 



    42 
៤-សមជបផោប   និយាយច្ោយោយឥត្លបច្យាជន៍ 

            អកុសលឆិត្ថច្កើត្ត្តមមច្ោទាឝ រ  មាន៣ គឺ 
១-អភិជា      ការសមវឹង្ឆង់្បានលទពរអបកដនទ 
២-ព៉បាទ            ការគុគួំនគឺបណំង្អាលកក់ច្លើអបកដនទ 
៣-មិចាឆ ទិដឌ ិ   ការយល់ខុ្ស ( និយត្មិចាឆ ទិដឌ ិ) 
អធិបាយអកុសលកមយបេ ច្ោយអាការៈ ៥លបការ 

  - អាការៈទី១ ច្ោយមូលមាន ច្ោភមូល ច្ទាសមូល និង្ ច្មាហមូល  
  - អាការៈទី២ ច្ោយកមយជា កាយកមយ វឆីកមយ និង្ មច្ោកមយ  
  - អាការៈទី៣ ច្ោយទាឝ រជា កាយទាឝ រ វឆីទាឝ រ និង្ មច្ោទាឝ រ  
  - អាការៈទី៤ ច្ោយច្ទាសជា អបផសាវជជៈ  ( មានច្ទាសតិ្ឆ  ) និង្  មហា- 
សាវជជៈ (មានច្ទាសច្លឆើន  )  
  - អាការៈទី៥ ច្ោយអង្គគឺ អង្គននការកនវង្ច្លយើស កមយបេ   

អធិបាយបាណាតិ្បាត្ 
ោករថាបាណាតិ្បាត្  ដលបថា  ការញុាងំ្ជីវតិ្សត្ឝឲ្រធាវ ក់ឆុះ  កនវង្ 

(គឺសមាវ ប់សត្ឝ) ច្ោយវធកច្ឆត្ោ ។   
បាណាតិ្បាត្ដឆកច្ឆញជា២បទគឺ  បាណ+អតិ្បាត្=បាណាតិ្បាត្ 
បាណ  ច្ោយន័យថា ច្ោយច្វាហារបានដល់សត្ឝទាងំ្ឡាយច្ោយ 

សភាវៈ បរមត្ទ បានដល់  ជីវតិិ្្នធយិច្ឆត្សិក  ។ 
អតិ្បាត្ ច្ោយន័យថា  រហ័ស ឬមនកនវង្ គឺច្សឆកឋីច្បៀត្ច្បៀន។ 

 រួមច្សឆកឋីមក បាណាតិ្បាត្ច្ោយន័យថា    ញុាងំ្ជីវតិ្សត្ឝឲ្រធាវ ក់ 
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ឆុះកនវង្ គឺសមាវ ប់សត្ឝ ។  កាលណាបុគគលគិត្ថា  នឹង្ច្ៅច្ដញលមឹក ច្ទើប 
ច្រៀបឆឆំង្ដខ្សធបូ និង្លដំពង្ បរចិ្ភាគអាហារច្សវៀកោក់ច្ខាអាវ ច្ោយច្ហតុ្ 
លតឹ្មបុ៉ច្ណតះ កមយច្នះក៏ដល់ច្សឆកឋីកច្លមើក  ញាប់ញ័រត្តមកាយទាឝ រ  ច្ហើយ 
ច្គឆូលច្ៅកបុង្នលព មិនបានសត្ឝអឝីសូមផដីត្១ ។  សួរថាអកុសលឆិត្ថច្នះ  ជា 
កាយកមយ  (ោឆ់សិកាា បទឬច្ទ ?)ច្ឆវើយថា មិនោឆ់ច្ទសួរថា ច្លោះច្ហតុ្អឝ ី? 
ច្ឆវើយថា ច្លោះមិនដល់កមយបេច្ទ ដត្គបផលីជាបថា អកុសលឆិត្ថច្នះ ច្មយ ះ 
ថា ជាកាយទុឆចរតិ្ដត្ម៉៉ង្ សូមផកីបុង្ការច្ៅរកលតី្ជាច្ដើម ក៏មានន័យដូឆគាប  
លបសិនច្បើសត្ឝច្ោះលតូ្វបានសាវ ប់ ច្ោយអាការៈ ច្ធឝើច្ោះគបផលីជាបថា  ការ 
សមាវ ប់សត្ឝច្ោះច្ោយអាការៈ  ៥យ៉ាង្ គឺ  
  ១-ច្ោយមូល ការសមាវ ប់សត្ឝច្កើត្ច្លោះ ច្ទាសៈនិង្ច្មាហៈជាមូល 
  ២-ច្ោយកមយ ជាកាយកមយ ច្លោះសច្លមឆច្ោយការច្ធឝើ ត្តមផវូវកាយ 
  ៣-ច្ោយទាឝ រ  ជា២ទាឝ រគឺ កាយទាឝ រ និង្វឆីទាឝ រ  
  ៤-ច្ោយសាវជជ  បានដល់មហាសាវជជៈ និង្អបផសាវជជៈ 

កបុង្សាវជជៈច្នះ មានវនិិឆឆ័យដូច្ឆបះ 
- សមាវ ប់សត្ឝមានគុណធម៌ច្លឆើន មានច្ទាសធងន់ ។ 
- សមាវ ប់សត្ឝមានគុណធម៌តិ្ឆ មានច្ទាសលសាល ។ 
- សមាវ ប់សត្ឝមានគុណធម៌ មានច្ទាសធងន់ ។ 
- សមាវ ប់សត្ឝគាយ នគុណធម៌ មានច្ទាសលសាល ។ 
- សមាវ ប់សត្ឝធ ំមានច្ទាសធងន់ ។ 
- សមាវ ប់សត្ឝតូ្ឆ មានច្ទាសលសាល ។ 



    44 
លបសិនច្បើគុណធម៌   និង្ច្សរភីាពច្សយើគាប   កិច្លស  និង្ច្សឆកឋីព៉- 

យាម ខាវ ងំ្កាវ មានច្ទាសធងន់  កិច្លស    និង្ច្សឆកឋីព៉យាមច្ខ្ាយ   មាន 
ច្ទាសតិ្ឆ ។ 
  ៥- ច្ោយអង្គបាណាតិ្ មានអង្គ៥ គឺ 

១-បាច្ណា      សត្ឝមានជីវតិ្ 
២-បាណសញ្ដិត្ត  ច្សឆកឋីដឹង្ថាសត្ឝមានជីវតិ្ 
៣-វធកឆិត្ថ ំ     មានឆិត្ថគិត្នឹង្សមាវ ប់ 
៤-ឧបកកច្មា         មានច្សឆកឋីព៉យាមនឹង្សមាវ ប់ 
៥-ច្ត្នមរណំ      សត្ឝសាវ ប់ច្ោយការព៉យាមច្ោះ 

កាលលបលពឹត្ថលគប់អង្គទាងំ្លបាចំ្នះច្ហើយ  សីលរដមង្ោឆ់    ដល់នូវ 
ភាពជាកមយបេ អាឆឲ្រផលោបំដិសននិ កបុង្អបាយភូមិ    លបសិនច្បើមិនលគប់ 
អង្គ៥ច្នះច្ទ ជាទុឆចរតិ្កមយ មិនឲ្រផលោបំដិសននិ  កបុង្អបាយភូមិច្ទ  ដត្ឲ្រ 
ផលកបុង្បវត្ថិកាល គឺកាលបោធ ប់អពីំបដិសននិ រហូត្ដល់ឆុតិ្កាល ។ 

បច្យាគ គឺជា  ច្សឆកឋីព៉យាមកបុង្ការច្ធឝើបាណាតិ្បាត្    ដដលជា 
អង្គលបកបមួយដផបក  ឲ្រឆូលដល់អកុសលកមយបេ  ។ 

លបច្យាគននបាណាតិ្បាត្ ៦យ៉ាង្ 
 ១-សាហត្ទិកបច្យាគ   លបច្យាគច្ធឝើឲ្រសត្ឝសាវ ប់ ច្ោយខ្វួនឯង្  
  ២-អាណត្ថិកបច្យាគ   លបច្យាគគឺការច្លបើអបកដនទ  ឲ្រសមាវ ប់  
 ៣- និសសគគិយបច្យាគ  លបច្យាគច្ធឝើឲ្រសត្ឝសាវ ប់   ច្ោយការលគដវង្ 
 បាញ់ ច្បាះ ជាច្ដើម  ដដលច្ធឝើឲ្រវត្ទុ លបហារ ឃាវ ត្ផុត្ពីនដ ។ 
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  ៤-ថាវរបច្យាគ  លបច្យាគដដលច្ធឝើឲ្រសត្ឝសាវ ប់ច្ោយច្លគឿង្លបហារ 
ដដលជាវត្ទុមាទំា ំអាឆត្តងំ្ច្ៅយូរ ដូឆជា ជីកអណឋូ ង្ អនវង់្ ឆលមូង្ ថាប ពិំស 
អោធ ក់ វត្ទុបោវ ឆ សរច្សរពណ៌ោគុណននច្សឆកឋសីាវ ប់ជាច្ដើម ។ 
  ៥-វជិាជ មយបច្យាគ  លបច្យាគដដល សច្លមឆច្ោយវជិាជ  ដូឆជា ោយ 
មនថអាគមន៍ ឬច្ោយវធីិណាមួយ ដដលជាវជិាជ មយៈ អាឆសមាវ ប់សត្ឝបាន។ 
 ៦-ឥទនិមយបច្យាគ   លបច្យាគដដលសច្លមឆច្ោយឫទនិ  ដដល  ច្កើត្ 
អពីំផលននកមយដូឆជា ោគ លគុឌ យកា ឬ ឫទនិលពះោជា ជាច្ដើម  ។ 

ផលននបាណាតិ្បាត្មាន៩លបការ គឺ 
  ១-ជាអបកទុពឝលភាព 
  ២-ជាអបកមានរូបមិនសាោ ត្ 
  ៣-មានកមាវ ងំ្កាយទន់ច្ខ្ាយ 
  ៤-ជាអបកមានកមាវ ងំ្កាយ មិនរហ័ស កមាវ ងំ្បញ្ញដ មិនវាង្នវ 
  ៥-ជាអបកច្លឆើនច្ៅច្ោយ ការភ័យខាវ ឆ 
  ៦-ជាអបកសមាវ ប់ខ្វួនឯង្ ឬលតូ្វច្គសមាវ ប់ 
  ៧-ជាអបកមានច្ោគភ័យ ច្បៀត្ច្បៀន 

 ៨-ជាអបកដល់នូវច្សឆកឋីវោិស បរវិារ 
  ៩-ជាអបកមាន អាយុខ្វ ី  
 គបផលីជាបថា បាណាតិ្បាត្មានច្ទាសដនទច្ទៀត្ច្លឆើនយ៉ាង្ ។ 

 
អធិបាយអទិោប ទាន 



    46 
ោករថា អទិោប ទាន ដលបថាការកាន់យកលទពរដដលច្គមិនឲ្រ លបកប 

ច្ោយ ច្េយរច្ឆត្ោ គឺច្ឆត្ោគិត្ថា លួឆរបស់អបកដនទដដលច្គហួង្ដហង្ 
ក៏ធម៌ច្មយ ះថា អទិោប ទានច្នះ អាឆសច្លមឆបាន ច្លោះមានច្េយរឆិត្ថ ។ 
 អទិោប ទាន ដឆកច្ឆញជា៣បទគឺ អ+ទិនប+អាទាន=អទិោប ទាន  
 អ ជាោករបដិច្សធ ទិនប ជាវត្ទុ ដដលច្គឲ្រ អាទានគឺការកាន់យករួម 
ច្សឆកឋីមកច្ោយន័យថា អទិនបទានគឺការកាន់យកវត្ទុ ដដលច្គមិនបានឲ្រ ។ 
  ១-ច្ោយមូល  ច្េយរច្ឆត្ោ ច្កើត្ច្លោះច្ោភមូល ច្ទាសមូល និង្ 
ច្មាហមូល  ។  ច្បើច្ោភៈច្ោះ ជាមូល ច្មាហៈ  លគាន់ដត្ជាធម៌   សមផយុត្ថ 
បុ៉ច្ណាត ះ  ច្បើច្ទាសៈ ជាមូល ច្មាហៈ ក៏លគាន់ដត្ជាធម៌សមផយុត្ថដដរ ធមយត្ត 
ច្ោភមូល និង្ច្ទាសមូល ជាធម៌មិនអាឆច្កើត្រួមគាប មឋង្ពីរច្ោះច្ទ ។ 

កបុង្ការលួឆច្ោះ ច្បើមានច្ោភៈ ជាមូល គឺលួឆច្ដើមផឲី្របាននូវវត្ទុ 
ដដលលតូ្វការ ច្បើមានច្ទាសៈ ជាមូល គឺលួឆច្ដើមផឲី្រ មាច ស់លទពរវោិស ហិន 
ច្ហាឆនិង្មិនលតូ្វការលទពរច្ោះច្ទ ដូឆជាលួឆដុត្ផធះលួឆដុត្ដលសជាច្ដើម។ 
  ២-ច្ោយកមយ  ជាកាយកមយ ច្លោះសច្លមឆច្ៅច្ោយការច្ធឝើ   ត្តមផវូវ 
កាយ 
  ៣-ច្ោយទាឝ រ ច្កើត្បានពីរទាឝ រ គឺ កាយទាឝ រ និង្វឆីទាឝ រ ។ 
  ៤-ច្ោយសាវជជៈ គឺ  

- ច្បើវត្ទុ ច្ោះ លបណិត្ មានត្នមវខ្ភស់ មានច្ទាសធងន់  
- ច្បើវត្ទុ ច្ោះ អន់អាលកក់ មានត្នមវតិ្ឆ មានច្ទាសលសាល  
- ច្បើវត្ទុ ច្ោះ ជារបស់អបកមានគុណធម៌ មានច្ទាសធងន់  
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- ច្បើវត្ទុ ច្ោះ ជារបស់អបកមិនមានគុណធម៌ មានច្ទាសលសាល  
- ច្បើវត្ទុ ច្ោះ ធ ំមានច្ទាសធងន់  
- ច្បើវត្ទុ ច្ោះ តូ្ឆ មានច្ទាសលសាល 
- ច្បើវត្ទុ និង្គុណច្សយើគាប     កិច្លសនិង្ច្សឆកឋីព៉យាម    ច្លឆើនមាន 

ច្ទាសធងន់ កិច្លសនិង្ច្សឆកឋីព៉យាម តិ្ឆមានច្ទាសលសាល  
  ៥-ច្ោយអង្គ អទិោប ទាន មានអង្គ៥ គឺ 

- បរបរគិគហិត្ ំ   វត្ទុ ច្ោះមានមាច ស់ហួង្ដហង្រកា  
- បរបរគិគហិត្សញ្ដិត្ត  ច្សឆកឋីដឹង្ថាមានមាច ស់ហួង្ដហង្រកា 
- ច្េយរឆិត្ថ ំ   ឆិត្ថគិត្នឹង្លួឆ 
- ឧបកកច្មា    ព៉យាមនឹង្លួឆ 
- ច្ត្នហរណំ   លួឆបានច្ោយច្សឆកឋីព៉យាមច្ោះ ។ 
កាលច្បើការលួឆច្ោះ លគប់អង្គ៥ច្ហើយ សីលរដមង្ោឆ់ដល់នូវភាព 

ជាកមយបេ កមយច្ោះអាឆឲ្រផលច្ដើរតួ្ជាជនកកមយ ោឲំ្របដិសននិកបុង្អបាយ 
ភូមិ  ច្បើមិនលគប់អង្គទាងំ្៥ច្ោះច្ទ  មិនដល់នូវសភាព ជាអបកោឆ់  កមយបេ 
ច្ឡើយ ដត្កមយច្ោះ ក៏ជាទុឆចរតិ្កមយ ឲ្រផលកបុង្បវត្ថិកាល ។ 

បច្យាគ លបច្យាគ គឺច្សឆកឋីព៉យាមច្ដើមផនឹីង្លួឆមាន៦លបការ 
 ១-សាហត្ទិកបច្យាគ    លួឆច្ោយខ្វួនឯង្  
  ២-អាណត្ថិកបច្យាគ   លបច្យាគច្លបើអបកដនទឲ្រច្ៅលួឆលទពរច្ោយ 
វាចា ឬចារអកសរ  សរច្សរជាសបុំលត្ ឬច្លបើច្គឲ្រលួឆច្ោយលបការណាមួយ 
 ៣-និសសគគយិបច្យាគ   លបច្យាគលគដវង្វត្ទុ ច្ោះទុក   ឬ ច្បាះឲ្រអបក 
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ដនទមួយពួកច្ទៀត្ ឬច្បាះវត្ទុ ដដលលតូ្វបង់្ពននច្ឆញច្ៅឲ្រផុត្ពីលពលំបទល់ 
  ៤-ថាវរបច្យាគ    បញ្ជូ នបកសពួកទុកមានឱកាស   ក៏ព៉យាមលួឆ 
លទពរច្ោះ 

៥-វជិាជ មយច្យាគ   ច្លបើមនថអាគមន៍ឲ្រមាច ស់លទពរវច្ង្ឝង្  ច្ភវឆសាយ រតី្ 
ឬ ច្ធឝើច្អាយមាច ស់លទពរច្ោះច្ដកលក់ច្ហើយ ច្គក៏លួឆលទពរច្ោះច្ៅ   
  ៦-ឥទនិមយបច្យាគ ច្លបើឫទនិច្ផសង្ៗ  ច្លដអពីំវជិាជ មយបច្យាគ  បុ៉ដនថ 
អបកមានឫទនិទាងំ្ឡាយ រដមង្មិនច្ធឝើអទិោប ទានដដលជាច្ោកវជជៈគឺ  ការច្ធឝើ 
ដដលមានច្ទាសត្តមផវូវច្ោក  ច្ធឝើឲ្រច្ៅជាលបច្យាជន៏កបុង្មួយលគាៗ  ដដល 
មាច ស់លទពរមិនដល់នូវច្សឆកឋីវោិស ច្សឆកឋីច្នះមិនចាត់្ថាជាការលួឆលគប់ 
អង្គច្ទ។ 

          ផលននអទិោប ទានមាន៦លបការ 
  ១-ជាអបកមានលទពរសមផត្ថតិិ្ឆ (លកីលកច្ត្តកយ៉ាក ) 
  ២-បានជាអបកសយូមយាឆក (ជាអបករស់បានអាលស័យការសុទំាន ) 
  ៣-ជាអបកច្លសកឃាវ ន (មានច្ៅកបុង្កចំ្ណើ ត្ច្លបត្ជាច្ដើម ) 
  ៤-ជាអបកមិនបាននូវវត្ទុ ដដលខ្វួនលបាថាប  
  ៥-វោិសកបុង្ការច្ធឝើជនួំញ ច្ផសង្ៗ 
  ៦-វោិសច្លោះ    ភយវបិត្ថ ិ  មានអគគភ័ីយឧទកភ័យ ោជភ័យ  ច្ចារ 
ភ័យជាច្ដើម (គបផលីជាបថា ច្ទាសរបស់អទិោប ទាន មានច្លឆើនដនទច្ទៀត្ ) ។ 

អធិបាយកាច្មសុមិចាឆ ចារៈ 
ោករថាកាច្មសុ បានដល់ការច្សពច្មេុនធមយ  ។ ោករថាមិចាឆ ចារៈ  



    49 
គឺការលបលពឹត្ថដ៏ោមកដដលបណឍិ ត្តិ្ះច្ដៀលបុ៉ដនថច្បើច្ោលច្ោយលកាណៈ 
បានដល់ច្ឆត្ោជាច្ហតុ្កនវង្ច្លយើសឋានៈ  ដដលមិនគួរទាក់ទង្   អចំ្ពើច្នះ 
លបលពឹត្ថត្តមកាយទាឝ រ ច្ោយឆណំង់្កបុង្អសទនមយច្មយ ះថាកាច្មសុមិចាឆ ចារៈ  
 ឋាន ដដលបុគគលមិនគបផទីាក់ទង្ ច្ោយអសទនមយ  ច្ៅថា អគគមនី- 
យោឌ ន  អគគមនីយោឌ នច្ោះ មាន២០ពួក គឺ 

្សថីមានមាត្តរកាជាច្ដើមមាន១០ពួក 
១-មាតុ្រកាិត្ត    ្សថីមានមាត្តលគប់លគង្ 

  ២-បិតុ្រកាិត្ត     ្សថីមានបិត្តលគប់លគង្ 
៣-មាតុ្បិតុ្រកាិត្ត  ្សថីមានមាត្តបិត្តលគប់លគង្ 

  ៤-ភគិនីរកាិត្ត    ្សថីមានបង្លសីឬបោូនលសីលគប់លគង្ 
  ៥-ភាតុ្រកាិត្ត    ្សថីមានបង្លបុសឬបោូនលបុសលគប់លគង្ 
  ៦-ញាតិ្រកាិត្ត    ្សថីមានញាតិ្លគប់លគង្ 
  ៧-ច្គាត្ថរកាិត្ត       ្សថីមានលត្កូលលគប់លគង្ 
  ៨-ធមយរកាិត្ត       ្សថីមានធម៌រកាគឺអបកបដិបត្ថធម៌ដូឆគាប លគប់លគង្ 
  ៩-សបរទិណាឍ      ្សថីដដលទទួលការសថីដណថឺ ង្ច្ហើយ 

១០-សារកាា          ្សថីដដលមានឆាប់លគប់លគង្ 
្សថីដដលជាភរយិា១០ពួកគឺ ( ្សថីមានគូរច្ហើយ ) 

  ១-ធនកកតី្ត   ភរយិាដដលទិញឬច្ោះមកច្ោយលទពរ 
  ២-ឆនធវាសិនី    ភរយិាដដលច្ៅជាមួយបុរសច្ោយច្សឆកឋីច្ពញឆិត្ថ 

៣-ច្ភាគវាសិនី ភរយិាដដលច្ៅជាមួយបុរសច្ោយច្ភាគ 
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  ៤-បដិវាសិនី   ភរយិាដដលច្ៅជាមួយបុរស   ច្ោយលបាថាប សចំ្លៀក 
បោំក់ ឬច្លគឿង្អលង្ខក រ 
  ៥-ឱទបត្ថកិនី  ភរយិាដដលត្តងំ្ច្ឡើង្ច្ោយការលឆូឆទឹក 
  ៦-ឱភសមភត្តថ   ភរយិាដដលត្តងំ្ច្ឡើង្ច្ោយបុរស ជួយោក់ទនូំលពី 
ច្លើកាល ( បានដល់្សថីកពុំង្ច្ធឝើការធងន់ ) 
          ៧-ទាសីភរយិា ្សថីដដលជាទាសីកបុង្ផធះច្ហើយបុរសយកច្ធឝើជាលបពនន 

៨-កមយការភីរយិា  ្សថីដដលជួលមកច្ធឝើការង្ខរ   ច្ហើយបុរសយកច្ធឝើ 
ជាលបពនន 
  ៩-ធជាហោ ្សថីដដលជាច្ឈវើយសឹក  ច្ហើយបុរសយកច្ធឝើជាលបពនន 

១០-មុហុត្ថិកា ភរយិាដដលច្ៅជាមួយបុរសមួយលគាតូ្ឆ 
បណាឋ ្សថីទាងំ្ច្ោះ   ្សថី៨ពួកខាង្ច្ដើម    បុរសអាឆទាក់ទង្ច្ធឝើជា 

លបពននត្តមលបនពណី ច្លោះ្សថី៨ពួកច្ោះ ជាមាច ស់សមជសសខ្វួនឯង្   រឯី្សឋី 
១២ពួកខាង្ឆុង្ោប់ត្តងំ្ពីសបរទិណាឍ រហូត្ដល់មុហុត្ថិកាបុរសមិនទាក់ទង្ 
ច្ឡើយ លតូ្វមានច្ទាសឬក៏្សថីទាងំ្១២ពួកច្នះ ក៏មិនលតូ្វទាក់ទង្ជាមួយនឹង្ 
បុរសច្ោយលបាថាប អសទនមយដដរ ។ ( គបផលីជាបច្សឆកឋីច្នះ ច្ោយពិសាឋ រមាន 
កបុង្ លពះវន័ិយបិដក មហាវភិង្គទុតិ្យភាគ ឆុះ ) ។ 

ច្ោលច្ោយអាការៈ៥ ននកាច្មសុមិចាឆ ចារៈ  
  ១-ច្ោយមូល កាច្មសុមិចាឆ ចារៈ   ច្កើត្ច្លោះច្ោភៈនិង្ ច្មាហៈ ជា 
មូល ( ជាឫសគល់ ) 
  ២-ច្ោយកមយ  ជាកាយកមយ 
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  ៣-ច្ោយទាឝ រ  ជាកាយទាឝ រដត្ម៉ង៉្ 
  ៤-ច្ោយសាវជជៈ  បុគគលដដលលតូ្វកនវង្ច្លយើស   មានគុណធម៌ច្លឆើន 
មានច្ទាសធងន់ 

- បុគគលដដលលតូ្វកនវង្ច្លយើស  ច្ោះមានគុណធម៌តិ្ឆ    មានច្ទាស 
លសាល ( ក៏ច្មយ ះថា កាច្មសុមិចាឆ ចារៈ មិនមានច្ទាសច្ោះមិនមានច្ឡើយ) 

-លបសិនច្បើ មិនមានឆនធៈរួមគាប ច្ទច្ោយការបង្ាិត្បង្ាមំានច្ទាសធងន់ 
-លបសិនច្បើ មិនមានឆនធៈ រួមគាប  មានច្ទាសលសាល 
 -កិច្លស និង្ច្សឆកឋីព៉យាមខាវ ងំ្ មានច្ទាសធងន់ 
-កិច្លស និង្ច្សឆកឋីព៉យាមច្ខ្ាយ មានច្ទាសលសាល 

   ច្ោលច្ោយអង្គ  កាច្មសុមិចាឆ ចារៈមានអង្គ ៤ 
  ១-អគគមនីយវត្ទុ    វត្ទុ ដដលមិនគួរទាក់ទង្ (្សឋី២០ពួក ) 
  ២-ត្សយចឹ្សវនឆិត្ថ ំ មានឆិត្ថគិត្នឹង្ច្សពនូវវត្ទុ ដដលមិនគួរច្ោះ 
  ៣-ច្សវនបច្យាច្គា      ព៉យាមកបុង្ការច្សពច្ោះ 
  ៤-មច្គគនមគគបផដិបត្ថ ិអភិវាសនំ  ញុាងំ្មគគនឹង្មគគឲ្រដល់គាប  
កាលច្បើលគប់អង្គ៤ច្នះច្ហើយ សីលរដមង្ោឆ់ ដល់នូវភាពជាកមយបេ ោឲំ្រ 
ច្ៅច្កើត្កបុង្អបាយភូមិ ច្បើមិនលគប់អង្គច្ទសីលមិនោឆ់ដត្ជាទុឆចរតិ្កមយមិន 
ឲ្រផលោឲំ្របដិសននិច្ទ ដត្ឲ្រផលកបុង្បវត្ថិកាល ។  

កាច្មសុមិចាឆ ចារៈមានលបច្យាគ១គឺ សាហត្ទិកបច្យាគ  (  ច្ធឝើច្ោយ 
ខ្វួនឯង្ ) ។  

ផលរបស់កាច្មសុមិចាឆ ចារៈ មាន១១លបការគឺ 
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   ១-មានអបកដនទសោប់ច្ខ្ភើមច្លឆើន 
   ២-មានជនបណំង្អាលកក់មកច្លើខ្វួនច្លឆើន 
   ៣-ខាត្បង់្លទពរសមផត្ថ ិ
   ៤-លកីលកជាសយូមយាឆក 
   ៥-ច្កើត្ជាមនុសសលសី 
   ៦-ច្កើត្ជាមនុសសច្ខ្ធើយ 
   ៧-ច្កើត្ជាបុរសកបុង្លត្កូលច្ថាកទាប 
   ៨-បានទទួលនូវការខាយ ស់ច្អៀនជានិឆច 
   ៩-មានោង្កាយមិនសាោ ត្ 

១០-ច្លឆើនច្ៅច្ោយវតិ្កកៈ ច្សឆកឋកីង្ឝល់ 
១១-លោត់្លបាស  អបកជាទីលសឡាញ់របស់ខ្វួន 

គបផលីជាបថា ផលរបស់កាច្មសុមិចាឆ ចារៈមានច្លឆើនដនទច្ទៀត្ ។ 
អធិបាយមុសាវាទ 

ោករមុសាវាទ ដឆកជា២បទគឺ  មុសា +វាទ =មុសាវាទ   
មុសា ដលបថា ខុ្សឬកុហក   វាទ ដលបថា ការច្ោល 
ច្សឆកឋីព៉យាមត្តមផវូវវាចា  (វឆីបច្យាគ )   ច្សឆកឋីព៉យាមត្តម 

ផវូ វកាយ(កាយបច្យាគ)ដដលទោំយលបច្យាជន៍អបកដនទច្ោយបរុំង្ច្ោល 
ឲ្រខុ្ស (វសិវំាទនច្ឆត្ោ ) ច្មយ ះថា មុសាវាទ    ក៏ច្ឆត្ោត្តងំ្ច្ឡើង្ច្ោយ 
ច្សឆកឋីព៉យាមផវូវកាយ ឬផវូ វវាចា ដដលច្ោលឲ្រឃាវ ត្ចាកការពិត្ ។ន័យ 
ម៉៉ង្ច្ទៀត្ ច្រឿង្ដដលមិនពិត្   ច្មយ ះថា មុសា ការឲ្រអបកដនទដឹង្ច្រឿង្មិន 
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ពិត្ច្ោះ ច្ោយវាទៈ ច្មយ ះថា មុសាវាទ  ។  

ឆដំណកមុសាវាទច្ោយអាការៈ ៥ 
  ១-ច្ោយមូល  មុសាវាទ ច្កើត្ច្លោះច្ោភៈ  ច្ទាសៈ ច្មាហៈជាមូល 
ដូឆ ជាលបាថាប ឆង់្បានវត្ទុ របស់អបកដនទទប់ឆិត្ថមិនបានក៏ច្ោលោករកុហក 
ឲ្រច្គខូ្ឆលបច្យាជន៍  មុសាវាទច្ោះ  មានច្ោភៈ និង្ច្មាហៈ  ជាមូល  ។  
ឆដំណក មុសាវាទ ដដលមានច្ទាសៈ   និង្ច្មាហៈ ជាមូល ដូឆជាកាលមាន 
ច្សឆកឋីច្លកាធ ច្ហើយក៏ច្ោលោករកុហក ឲ្រច្គខូ្ឆលបច្យាជន៍ឬសាបសូនរ 
ច្ោយលបការណាមួយ យ៉ាង្ច្នះច្មយ ះថា មានច្ទាសៈនិង្ច្មាហៈជាមូល 
  ២-ច្ោយកមយ  ជាវឆីកមយ ច្លោះការច្ធឝើច្ោះ សច្លមឆច្ោយការច្ោល 
ការនិយាយ ឬក៏ ជាការច្ធឝើឲ្រច្គយល់ខុ្សការពិត្  
  ៣-ច្ោយទាឝ រ ច្កើត្បានច្ោយទាឝ រ២គឺ  វឆីទាឝ រ និង្កាយទាឝ រ   មុសា- 
វាទវឆីទាឝ រ  បានដល់ ការនិយាយកុហក មុសាវាទកាយទាឝ រ  បានដល់  ការ 
ច្ធឝើឲ្រច្គដឹង្ត្តមផវូវកាយ ដូឆជាញាក់មុខ្ញាក់មាត់្ សរច្សរសបុំលត្  ឬ ស ំ
ដដង្កិរយិាច្ផសង្ៗ ឲ្រច្គដឹង្ ច្ោយមិនច្ោលវាចា មិននិយាយច្ទ ។ 
  ៤-ច្ោយសាវជជៈ គឺ  

-និយាយច្ធឝើឲ្រខាត្បង់្លបច្យាជន៍ច្លឆើន មានច្ទាសច្លឆើន 
-និយាយច្ធឝើឲ្រខាត្បង់្លបច្យាជន៍តិ្ឆ   មានច្ទាសតិ្ឆ 
-បុគគលដដលខ្វួនកុហកច្ោះ  មានគុណធម៌ច្លឆើនមានច្ទាសច្លឆើន 
-បុគគលដដលខ្វួនកុហកច្ោះ   មានគុណធម៌តិ្ឆមានច្ទាសលសាល 
-កិច្លសនិង្ច្សឆកឋីព៉យាមខាវ ងំ្កាវ     មានច្ទាសច្លឆើន 
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-កិច្លសនិង្ច្សឆកឋីព៉យាមច្ខ្ាយ    មានច្ទាសលសាល 

 ៥-ច្ោយអង្គមុសាវាទមាន អង្គ ៤ 
   ១-អត្េវំត្ទុ                  វត្ទុ មិនពិត្ 
   ២-វសិវំាទនឆិត្ថ ំ          គិត្នឹង្ច្ោលឲ្រខុ្ស 
   ៣-ត្ច្ជាជ វាយាច្មា       ព៉យាមនឹង្ច្ោលឲ្រខុ្ស 
   ៤-បរសសត្ទត្ទវជិាននំ ញុាងំ្អបកដនទឲ្រដឹង្ឆាស់នូវច្សឆកឋ ី
ច្ោះ ។ កាលលគប់អង្គ៤ច្ហើយ សីលរដមង្ោឆ់ ដល់នូវភាពជាកមយបេ អាឆ 
ឲ្រផល ច្កើត្កបុង្អបាយភូមិ ច្បើមិនលគប់អង្គ ៤ច្ទ គឺជាទុឆចរតិ្កមយឲ្រផលកបុង្ 
បវត្ថិកាល ។ 

លបច្យាគ របស់មុសាវាទមាន៤លបការគឺ 
  ១-សាហត្ទកិបច្យាគ   ច្សឆកឋីព៉យាមកុហកច្ោយខ្វួនឯង្ ។ 
  ២-អាណត្ថិកបច្យាគ  ច្លបើច្គឲ្រច្ៅកុហក ។ 
  ៣-និសសគគយិបច្យាគ សរច្សរច្រឿង្ោ៉វមិនពិត្  ច្ផញើឲ្រអបកដនទដូឆជា 
សបុំលត្ជាច្ដើម  ឬច្បាះច្ចាលលបាថាប  ឲ្រអបកដនទច្ ើញោករកុហកច្ោះ ។ 
  ៤-ថាវរបច្យាគ  សរច្សរច្រឿង្ដដលមិនពិត្បិទលបកាសទុក ឬដូឆជា 
ចារកិអកសរកបុង្ទីណាដដលត្តងំ្ច្ៅយូរ មានច្លើោធ ងំ្េយជាច្ដើម  ។ 

អនរយិច្វាហារ ៨ លបការ 
អនរយិច្វាហារគឺោករច្ោលរបស់អបកដដលមិនដមនជាអរយិបុគគល 

ឬ ោកររបស់ោលជនដដលជាោករកុហកទាងំ្ដឹង្ខ្វួន 
  ១-វត្ទុ ដដលខ្វួនបានច្ ើញ ច្ោលថាមិនបានច្ ើញ  
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  ២-វត្ទុ ដដលខ្វួនបានឮ      ច្ោលថាមិនបានឮ 
  ៣-វត្ទុ ដដលខ្វួនបានជួប   ច្ោលថាមិនបានជួប 
  ៤-វត្ទុ ដដលខ្វួនបានដឹង្   ច្ោលថាមិនបានដឹង្ 
  ៥-វត្ទុ ដដលខ្វួនមិនបានច្ ើញ  ច្ោលថាបានច្ ើញ 
  ៦-វត្ទុ ដដលខ្វួនមិនបានឮ     ច្ោលថាបានឮ 
  ៧-វត្ទុ ដដលខ្វួនមិនបានជួប  ច្ោលថាបានជួប 
  ៨-វត្ទុ ដដលខ្វួនមិនបានដឹង្   ច្ោលថាបានដឹង្ 

ោករថាជួប   កបុង្ទីច្នះសចំ្ៅដល់ការ   បានដឹង្កវិន  ដឹង្រស   ដឹង្ 
ច្ោដឌពឝៈ  ការច្ោលនូវ អនរយិច្វាហារ ច្នះចាត់្ជាមហាសាវជជៈ  ។ 

ច្ទាសរបស់មុសាវាទមាន៨លបការ 
១-ជាអបកនិយាយមិនឆាស់ 
២-មានច្ធយញមិនោបច្សយើ 
៣-មាត់្មានកវនិសោុយ 
៤-កោកច្ឆញឆហំាយច្ដឋ  
៥-ដភបកមិនច្ៅលត្ង់្កដនវង្លបលកតី្ 
៦-ច្ោលវាចាឆុង្អណាឋ ត្ ឬឆុង្មាត់្ 
៧-មានអកបផកិរយិាមិនលោ 
៨-មានឆិត្ថវកិវរវកិលឆរតិ្ 

 គបផលីជាបថា មុសាវាទ មានច្ទាសដនទច្ទៀត្ច្លឆើន ។ 
៥ បិសុណាវាទ 
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ោករថាបិសុណាវាទ ដឆកជាពីរបទគឺ បិសុណ + វាទ=បិសុណាវាទ 

បិសុណៈ ដលបថាស៊កច្សៀត្ ឬញុះញង់្ វាទៈដលបថា ការច្ោល ដូច្ចាប ះោករ 
ថា បិសុណាវាទ ឬបិសុណាវាចា បានដល់ សង្កលិដឌច្ឆត្ោជាច្ឆត្ោរបស់ 
អបកដដលច្ៅហយង្ ច្លោះច្ោភៈ ច្ទាសៈ បានបង្ា ំ ឬជរុំញឲ្រនិយាយ ចាក់ 
ច្ោត្ ស៊កច្សៀត្  ច្ដើមផឲី្រខ្វួនជាទីលសឡាញ់ ននអបកដនទ   និង្  ច្ដើមផចី្បៀត្ 
ច្បៀនឆចំ្ោះអបកដដលខ្វួនមិនច្ពញឆិត្ថច្ោះ  ៗ។ 

ឆដំណកបិសុណាវាទ ច្ោយអាការៈ  ៥លបការ 
  ១-ច្ោយមូល  ច្កើត្ច្លោះច្ោភៈ ច្ទាសៈ និង្ច្មាហៈជាមូល 
  ២-ច្ោយកមយ   ជាវឆីិកមយ 
  ៣-ច្ោយទាឝ រ  មានទាឝ រពីរគឺ វឆីទាឝ រ និង្កាយទាឝ រ 
  ៤-ច្ោយសាវជជៈ គឺ  

-បុគគលដដលខ្វួនញុះញង់្ មានគុណច្លឆើន មានច្ទាសធងន់ 
-បុគគលដដលខ្វួនញុះញង់្ មានគុណតិ្ឆមានច្ទាសលសាល 
-និយាយស៊កច្សៀត្ឲ្របុគគលពីរោក់ដបកគាប មានច្ទាសធងន់ 
-និយាយស៊កច្សៀត្មិនដល់ថាប ក់ច្ធឝើឲ្រដបកគាប មានច្ទាសលសាល 
-កិច្លសនិង្ច្សឆកឋីព៉យាមខាវ ងំ្ មានច្ទាសធងន់ 
-កិច្លសនិង្ច្សឆកឋីព៉យាមច្ខ្ាយ មានច្ទាសលសាល 

៥ ច្ោយអង្គ បិសុណាវាចាមានអង្្គ ៤គឺ 
១-ភិនធិត្ច្ោឝ បច្ោ មានមនុសសដនទដដលខ្វួនលបាថាប ញុះញង់្ 
២-ច្ភទបុច្រកាា រត្ត  វា  បិយកមយយត្ត  វា  លបាថាប ឲ្រច្គដបកគាប  
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ឬ លបាថាប ឲ្រច្គលសឡាញ់ខ្វួន  

៣-ត្ច្ជាជ វាយាច្មា ព៉យាមនឹង្ច្ោលញុះញង់្ 
៤-ត្ទត្ទវជិាននំ     អបកដនទបានដឹង្នូវច្រឿង្ច្ោះ  

កាលលគប់អង្គ៤ច្នះ ច្ហើយរដមង្ដល់នូវភាពជាកមយបេអាឆឲ្រផល 
ច្កើត្ច្ៅកបុង្អបាយភូមិ ច្បើមិនលគប់អង្គ៤ច្ទ  ជាទុឆចរតិ្កមយ  អាឆឲ្រផលកបុង្ 
បវត្ថិកាល ។ 

លបច្យាគកបុង្ បិសុណាវាទ មានពីរយ៉ាង្ គឺ  
១-កាយបច្យាគ ការស៊កច្សៀត្ច្ោយកាយមានការ សដមឋង្កិរយិា- 

មារយាទ ឲ្រច្គដឹង្នូវច្សឆកឋីច្ោះ 
  ២-វឆីបច្យាគ ការស៊កច្សៀត្ច្ោយវាចា  គឺនិយាយញុះញង់្ ឲ្រច្គ 
ដបកបាក់គាប  ។ 

ផលរបស់បិសុណាវាទមាន៤លបការគឺ 
១-តិ្ះច្ដៀលខ្វួនឯង្ 

  ២-មានអបកដនទនិយាយ ស៊កច្សៀត្មកច្លើខ្វួនច្លឆើន 
៣-លតូ្វពួកបណឍិ ត្តិ្ះច្ដៀល 
៤-ច្លឆើនច្ោយការ ដបកមិត្ថជាទីលសោញ់ 
គបផលីជាបថា បិសុណាវាទ មានច្ទាសដនទច្ទៀត្ច្លឆើន ។ 

៦ អធិបាយផរុសវាទ 
ោករថាផរុសវាទ ដឆកជា៣បទគឺ  ផរ +ឧស + វាទ=ផរុសវាទ 
ផរៈ  ដលបថាផាយច្ៅ  ឧសៈ  ដលបថាច្ដឋ លកហាយ  វាទៈ ដលបថា ការ 
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ច្ោល   រួមច្សឆកឋីមកថា ផរុសវាទ ដលបថា  ផាយច្ៅនូវវាចា  ច្ដឋ លកហាយ 
ផរុសវាចា  ត្តងំ្ច្ឡើង្ច្ោយ ទុដឌុលវច្ឆត្ោ (ច្ឆត្ោច្លគាត្លគាត្ )  របស់អបក 
និយាយោករមិនជាទីលសឡាញ់    មិនច្ធឝើឲ្រសបាយឆិត្ថ   ច្លោះលតូ្វច្ទាស 
លគបសង្កត់្និង្ច្ដើមផទីមាវ យបុគគលដនទឲ្រវោិស ការច្ោលសមឋដីដលសចំ្រឆ 
ជា  ផរុសវាចាច្ោះ  សខំាន់គឺ  លត្ង់្ច្ឆត្ោច្លគាត្លគាត្  ដដលលបកបច្ោយ 
ច្ទាស សូមផោីករនិយាយច្ឆញមក ជាោករពិច្ោះ សុខុ្មក៏ច្ោយ  ដត្មាន 
ច្ឆត្ោច្លគាត្លគាត្ ោករនិយាយច្ោះក៏ចាត់្ទុកជា ផរុសវាចាដដរ   ដូឆជា 
ពិភាកាអពីំការសមាវ ប់មនុសសជាច្ដើម សូមផចី្ោលវាចា សុភាពក៏ច្ោយឆុះ 
ក៏ចាត់្ថា ជា វាចាច្លគាត្លគាត្ដដរ  ។ 

ឆដំណកផរុសវាទ ច្ោយអាការៈ៥លបការ 
   ១-ច្ោយមូល ច្កើត្ច្លោះ ច្ទាសមូល និង្ច្មាហមូល 
   ២-ច្ោយកមយ  ជាវឆីកមយ 
   ៣-ច្ោយទាឝ រ ច្កើត្បានទាឝ រពីរ គឺវឆីទាឝ រ និង្កាយទាឝ រ 
   ៤-ច្ោយសារវជជៈ គឺ 

-បុគគលដដលខ្វួនច្ជរលបច្ទឆច្ោះមានគុណច្លឆើន មានច្ទាសច្លឆើន 
-បុគគលដដលខ្វួនច្ជរលបច្ទឆច្ោះ មានគុណតិ្ឆ មានច្ទាសតិ្ឆ 
-ច្ជរលបច្ទឆ លបកបច្ោយកិច្លសខាវ ងំ្ មានច្ទាសច្លឆើន 
-ច្ជរលបច្ទឆ លបកបច្ោយកិច្លសច្ខ្ាយ  មានច្ទាសតិ្ឆ 

 
៥ ច្ោយអង្គ ផរុសវាទមានអង្គ៣គឺ 
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   ១-អច្កាក សិត្ច្ោឝ បច្ោ    មានអបកដនទដដលគបផចី្ជរលបច្ទឆ 
   ២-កុបផតិ្ឆិត្ថ ំ     មានឆិត្ថកចំ្រ ើក គឺច្សឆកឋីច្លកាធ 
   ៣-អច្កាក សោ    បានច្ជរលបច្ទឆ 

កាលលគប់អង្គ៣ច្នះច្ហើយ   រដមង្ដល់នូវភាព  ជាកមយបេ  អាឆឲ្រ 
ផលោឲំ្របដិសននិ កបុង្អបាយភូមិ  ច្បើមិនលគប់អង្គ៣ ច្នះច្ទ  ជាទុឆចរតិ្កមយ 
ឲ្រផលកបុង្បវត្ថកិាល  ។ 

អច្កាក សវត្ទ១ុ០ 
 ោករថា អច្កាក សវត្ទគឺុ វត្ទុជាច្លគឿង្ច្ជរលបច្ទឆ  ច្ោលចាក់ច្ោត្  ក៏ 
ធម៌ច្មយ ះថា អច្កាក សវត្ទុច្ោះ លពះដ៏មានលពះភាគលទង់្លត្តស់   សដំដង្  កបុង្ 
គមភីរមហាវភិង្គ នូវអច្កាក សវត្ទុ១០លបការគឺ 

ជាតិ្១ ច្មយ ះ១ ច្គាត្ថ១ ការង្ខរ១ សិលផសា្សឋ១ អាោធ១ 
  ច្ភទ១   កិច្លស១   អាបត្ថ១ិ     ោករច្ជរដ៏ច្ថាកទាប១   ។ 
 ដដលច្ៅថា ជាតិ្ គឺជាតិ្មានពីរយ៉ាង្ បានដល់ហីនជាតិ្ (ជាតិ្ច្ថា 
កទាប )១ ឧកកដឌជាតិ្ (ជាតិ្ខ្ភង់្ខ្ភស់ )១។  

ដដលច្ៅថា ហីនជាតិ្ គឺជាតិ្មនុសសឆណាឍ លជាតិ្ជាង្ត្ាញដផង្ 
ជាតិ្អបកច្នសាទ ជាតិ្អបកច្ធឝើរច្ទះ ជាតិ្អបកច្ចាលសលមាមជាតិ្ទាងំ្ច្នះច្ៅ 
ថា ហីនជាតិ្ ។ 
 ដដលច្ៅថា ឧកកដឌជាតិ្ គឺជាតិ្កសលតិ្យ៍  ជាតិ្លោហយណ៍   ជាតិ្ ទាងំ្ 
ច្នះច្ៅថា ឧកកដឌជាតិ្  ។ 
 ដដលច្ៅថា ោម គឺ ោមមានពីរយ៉ាង្ បានខាង្ឯ ហីនោម១ ឧកក- 
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ដឌោម១ ។ 
 ដដលច្ៅថា ហីនោម គឺ  អវកណតកោម  ជវកណតកោម   ធនិដឌក 
ោម សវដិឌកោម   កុលវឌណកោម    (  ោមទាងំ្៥ច្នះជាច្មយ ះពួកមនុសស 
ដដលជាខ្ញុបំច្លមើច្គ ) ពុចំ្ោះច្សាត្ ោមណាដដលច្គច្មើលង្ខយ   ច្គបោធ ប 
បច្ោទ ក ច្គច្ខ្ភើម ច្គច្ពបលជាយ ច្គមិនច្គារព   មានកបុង្ជនបទច្ោះ  ៗ  ោម 
ទាងំ្ច្នះ ច្ៅថា ហីនោម ។ 
 ដដលច្ៅថាឧកកដឌោមគឺោមដដលលបកបលពមឆចំ្ោះច្ោយលពះពុទន 
លបកបលពមឆចំ្ោះច្ោយលពះធម៌  លបកបលពមឆចំ្ោះច្ោយលពះសង្ឃពុចំ្ោះ 
ច្សាត្ ោមណាដដលច្គមិនច្មើលង្ខយ ច្គមិនបោធ បបច្ោទ ក   ច្គមិនច្មើល 
ង្ខយ ច្គមិនច្ខ្ភើម  ច្គមិនច្ពបលជាយ ច្គច្គារព មានកបុង្ជនបទច្ោះ  ៗោម 
ទាងំ្ច្នះច្ៅថា ឧកកដឌោម  ។ 
 ដដលច្ៅថា ច្គាត្ថ គឺច្គាត្ថមានពីរយ៉ាង្ បានខាង្ហីនច្គាត្ថ១ ឧកក- 
ដឌច្គាត្ថ១ ។ 
 ដដលច្ៅថា ហីនច្គាត្ថ  គឺ ភារទាឝ ជច្គាត្ថ ពុចំ្ោះច្សាត្  ច្គាត្ថណា 
ដដលច្គច្មើលង្ខយ  ច្គបោធ បបច្ោទ ក ច្គច្ខ្ភើម ច្គច្ពបលជាយ ច្គមិនច្គារព    
មានកបុង្ជនបទច្ោះ  ៗ ច្គាត្ថទាងំ្ច្នះ ច្ៅថា ហីនច្គាត្ថ ។ 
 ដដលច្ៅថា ឧកកដឌច្គាត្ថ គឺ ច្គាត្មច្គាត្ថ ច្មាគគោវ នច្គាត្ថ កចាច យ- 
នច្គាត្ថ វាច្សដឌច្គាត្ថ ពុចំ្ោះច្សាត្   ច្គាត្ថណាដដលច្គមិនច្មើលង្ខយ   ច្គ 
មិនបោធ បបច្ោទ ក  ច្គមិនច្មើលង្ខយ ច្គមិនច្ខ្ភើម ច្គមិនច្ពបលជាយ ច្គច្គា- 
រព មានកបុង្ជនបទច្ោះ  ៗច្គាត្ថទាងំ្ច្នះច្ៅថា ឧកកដឌច្គាត្ថ  ។ 
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         ដដលច្ៅថា ការង្ខរគឺការង្ខរមានពីរយ៉ាង្ បានដល់ការង្ខរដ៏ច្ថាក 
ទាប១ ការង្ខរដ៏ខ្ភង់្ខ្ភស់១ ។ 
 ដដលច្ៅថា ការង្ខរដ៏ច្ថាកទាប គឺការង្ខររបស់អបកចាងំ្ច្ឈើ   ការ 
ង្ខររបស់អបកច្ចាលោក  (ច្ចាលសលមាម ) ពុចំ្ោះច្សាត្ ការង្ខរណាដដលច្គ 
ច្មើលង្ខយ  ច្គបោធ បបច្ោទ ក ច្គច្ខ្ភើម ច្គច្ពបលជាយ ច្គមិនច្គារព មានកបុង្ 
ជនបទច្ោះៗ  ការង្ខរទាងំ្ច្នះ ច្ៅថា ការង្ខរដ៏ច្ថាកទាប ។ 
 ដដលច្ៅថា ការង្ខរដ៏ខ្ភង់្ខ្ភស់ គឺ ការភជួ រោស់ ការជួញដលប ការរកា 
ច្គាពុចំ្ោះច្សាត្ ការង្ខរណាដដលច្គមិនច្មើលង្ខយ  ច្គមិនបោធ បបច្ោទ ក 
ច្គមិនច្ខ្ភើម  ច្គមិនច្ពបលជាយ ច្គច្គារព    មានកបុង្ជនបទច្ោះ  ៗ  ការង្ខរ 
ទាងំ្ច្នះ ច្ៅថា ការង្ខរដ៏ខ្ភង់្ខ្ភស់ ។ 
 ដដលច្ៅថា សិលផសា្សឋ គឺ សិលផសា្សឋ មានពីរយ៉ាង្ បានដល់ 
សិលផសា្សឋដ៏ច្ថាកទាប១ សិលផសា្សឋដ៏ខ្ភង់្ខ្ភស់១ ។ 
 ដដលច្ៅថា សិលផសា្សឋដ៏ច្ថាកទាប គឺ   សិលផសា្សឋអបកត្ាញ 
ដផង្ សិលផសា្សឋអបកច្ធឝើឆាប ងំ្ សិលផសា្សឋអបកត្ាញសពំត់្ សិលផសា្សឋ- 
អបកច្ធឝើដសផក (អបកច្ធឝើរេ ) សិលផសា្សឋខាយ ន់លបច្កស   ពុចំ្ោះច្សាត្ សិលផ- 
សា្សឋ ណាដដលច្គច្មើលង្ខយ  ច្គបោធ បបច្ោទ ក   ច្គច្ខ្ភើម  ច្គច្ពបលជាយ 
 ច្គមិនច្គារព    មានកបុង្ជនបទច្ោះ  ៗ     សិលផសា្សឋទាងំ្ច្នះ    ច្ៅថា  
សិលផសា្សឋដ៏ច្ថាកទាប ។ 
 ដដលច្ៅថា សិលផសា្សឋខ្ភង់្ខ្ភស់ គឺ ោប់ច្ោយនដទច្ទ ោប់ច្ោយ 
ពិធីនពឝនឋ ការសរច្សរអកសរ ពុចំ្ោះច្សាត្  សិលផសា្សឋណា   ដដលច្គមិន 
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ច្មើលង្ខយ  ច្គមិនបោធ បបច្ោទ កច្គមិនច្ខ្ភើម   ច្គមិនច្ពបលជាយ   ច្គច្គារព 
មានកបុង្ជនបទច្ោះ  ៗ  សិលផសា្សឋទាងំ្ច្នះ ច្ៅថា  សិលផសា្សឋដ៏ខ្ភង់្ 
ខ្ភស់ ។ 
 បណាឋ អាោធទាងំ្ឡាយ សុទនដត្ច្ថាកទាប ទាងំ្អស់  ឆដំណកខាង្ 
អាោធទឹកច្ោមដផោម (ច្ោគលបច្មះ ) ច្ៅថា អាោធយ៉ាង្លសាល ។ 
 ដដលច្ៅថា ច្ភទ គឺច្ភទមានពីរយ៉ាង្ បានដល់ច្ភទដ៏ច្ថាកទាប១ 
ច្ភទដ៏ខ្ភង់្ខ្ភស់១ ។ 
 ដដលច្ៅថា ច្ភទដ៏ច្ថាកទាបគឺ ច្ភទខ្ភស់ច្ពក  ទាបច្ពក  ច្លយ ច្ពក 
សច្ពក ច្ភទទាងំ្ច្នះ ច្ៅថា ច្ភទដ៏ច្ថាកទាប ។ 
 ដដលច្ៅថា ច្ភទខ្ភង់្ខ្ភស់ គឺ ច្ភទមិនខ្ភស់ច្ពក   មិនទាបច្ពក  មិន 
ច្លយ ច្ពក មិនសច្ពក ច្ភទទាងំ្ច្នះ ច្ៅថា ច្ភទខ្ភង់្ខ្ភស់ ។  
 ឯកិច្លសទាងំ្ឡាយ    សុទនដត្ច្ថាកទាបទាងំ្អស់  ។ 
 ឯអាបត្ថិទាងំ្ឡាយ  សុទនដត្ច្ថាកទាបទាងំ្អស់     ឆដំណកខាង្ 
ច្សាត្តបត្ថ ិ នឹង្សមាបត្ថិសុទនដត្ខ្ភង់្ខ្ភស់ទាងំ្អស់ ។ 
 ដដលច្ៅថា ច្ជរ គឺច្ជរមានពីរយ៉ាង្បានដល់ច្ជរយ៉ាង្ច្ថាកទាប១ 
ច្ជរយ៉ាង្ខ្ភង់្ខ្ភស់១ ។ 
 ដដលច្ៅថា ច្ជរយ៉ាង្ច្ថាកទាបគឺ ច្ជរថា ច្ោកជាសត្ឝឱដឌ ច្ោក 
ជាសត្ឝពដព    ច្ោកជាសត្ឝច្គា   ច្ោកជាសត្ឝោ   ច្ោកជាសត្ឝតិ្រចាឆ ន 
ច្ោកជាសត្ឝនរក    ច្ោកគាយ នគតិ្លោច្ទ    ច្ោកមានដត្គតិ្អាលកក់ម៉ង៉្ 
ច្ជរច្ោយ យអការ កឋ ីច្ោយ ភអការ កឋ ី  (យអការនិង្ភអការច្នះជាច្មយ ះច្ម 
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េុនធមយ ) ច្ោយនិមយិត្បុរសនិង្និមយិត្លសីកឋ ី ច្ជរទាងំ្ច្នះ ច្ៅថា   ច្ជរយ៉ាង្ 
ច្ថាកទាប  ។ 
 ដដលច្ៅថា ច្ជរយ៉ាង្ខ្ភង់្ខ្ភស់ គឺ ច្ជរថា ច្ោកជាបណឍិ ត្   ច្ោក 
ច្ឆវៀវឆាវ ស ច្ោកជាអបកលបាជញច្ោកជាពហុសូលត្ ច្ោកជាធមយកេិក ច្ោក 
គាយ នគតិ្អាលកក់ច្ទ ច្ោកមានដត្គតិ្លោម៉ង៉្ ច្ជរទាងំ្ច្នះច្ៅថាច្ជរយ៉ាង្ 
ខ្ភង់្ខ្ភស់ ។  

ោករច្ជរទាងំ្ច្នះជាោករមានមកកបុង្លពះបាលី ឆដំណកឯោករ ដ 
នទច្ទៀត្មានច្លឆើនយ៉ាង្  សរុបច្សឆកឋីមក  ច្ោយន័យថា ការច្ោលឯណា 
ដដលលបាថាប ភាពអាប់ច្អានចាក់ច្ោត្ឆចំ្ោះអបកដនទ   សូមផកីារច្ោលវាចា  
ដបបណាក៏ច្ោយ វាចាច្ោះច្មយ ះថា ច្ជរទាងំ្អស់ ។ 

លបច្យាគរបស់ ផរុសវាចាមាន២លបការ 
  ១-កាយបច្យាគ   ព៉យាមសដមឋង្កិរយិាអាលកក់ច្ផសង្ៗ   ច្ធឝើឲ្រអបក 
ដនទដឹង្ថាខ្វួនខឹ្ង្ច្លកាធ   មិនច្ពញឆិត្ថ  ឬសរច្សរសបុំលត្ច្ោយោករច្ជរ 
ណាមួយ មានោករច្ជរច្ោយច្គាត្ថជាច្ដើម ។ 
  ២-វឆីិបច្យាគ   ព៉យាមច្ោយវាចាជាផរុសវាចា  ។ 

ផលរបស់ផរុសវាចាមាន ៤លបការ 
   ១-វោិសលទពរ 
   ២-ឮ សចំ្ឡង្មិនច្ពញឆិត្ថ 
   ៣-មានវាចាមិនពិច្ោះ 
   ៤-សាវ ប់ច្ោយអាការៈ វច្ង្ឝង្  ។ 
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៧ អធិបាយសមពបផោបៈ 

សមពបផោប  ដឆក ជា២បទគឺ សមព + បោប = សមពបផោប 
សមព ដលបថា ច្ោយោយឥត្លបច្យាជន៍  បោប ដលបថាការច្ោល 
សរុបច្សឆកឋមីកថា  ការច្ោលនូវ   វាចាឥត្លបច្យាជន៍   ច្មយ ះថា  

សមជបផោបៈ   បានដល់ អនត្ទវញិ្ញដ បិកាច្ឆត្ោ   គឺច្ឆត្ោឆង់្ឲ្រ  អបកដនទ 
ដឹង្ច្រឿង្មិនដមនជាលបច្យាជន៍  ោករថា អនត្ទ ដលបថា  មិនដមនលបច្យាជន៌ 
ឬ មិនមានលបច្យាជន៍  ោករថា  វញិ្ញដ បិកា   ដលបថា   ឆង់្ឲ្រអបកដនទដឹង្ ច្បើ 
ច្ោយច្ោភឆិត្ថ  និយាយឲ្រច្គដឹង្ ច្ោយច្សឆកឋីរកីោយនូវច្រឿង្  មិនមាន 
លបច្យាជន៍ច្ោះ  ច្បើច្ោយច្ទាសឆិត្ថ  និយាយឲ្រច្គដឹង្  នូវច្រឿង្ដដល ឥត្ 
លបច្យាជន៍ច្ោះ     ច្ោយច្សឆកឋីមិនច្ពញឆិត្ថ    កបុង្ខ្ណៈណា  ដដលអបក  
និយាយមានឆិត្ថ លបកបច្ោយ ច្ោភៈ ច្ទាសៈ និង្ច្មាហៈ មិនមានច្ឆត្ោ 
ឆង់្ឲ្រច្គដឹង្ច្រឿង្ឥត្លបច្យាជន៍ច្ោះ យ៉ាង្ច្នះគឺជាទាឝ រ របស់ឆិត្ថអកុសល 
ឆិត្ថបុ៉ច្ណាត ះ  មិនដមនជាទាឝ ររបស់  អកុសលកមយបេច្ទ   ដត្កបុង្ខ្ណៈណា 
និយាយឆង់្ឲ្រច្គដឹង្ ច្រឿង្មិនជាលបច្យាជន៌ច្ោះ ខ្ណៈច្ោះជាទាឝ រ  របស់ 
អកុសលកមយបេ  ។ 

ច្ោលច្ោយអាការៈ របស់សមពបផោបៈ មាន ៥លបការ 
  ១-ច្ោយមូល  ច្កើត្ច្លោះច្ោភៈ ច្ទាស ច្មាហៈ ជាមូល 
  ២-ច្ោយកមយ  ជាវឆីកមយ 
  ៣-ច្ោយទាឝ រ  ច្កើត្បានទាឝ រ២គឺ វឆីទាឝ រ និង្កាយទាឝ រ 
  ៤-ច្ោយសាវជជៈ គឺ 
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 - និយាយច្លឆើនមានច្ទាសច្លឆើន 
 - និយាយតិ្ឆមានច្ទាសតិ្ឆ 
 -អបកដនទកាន់យកនូវច្រឿង្ោ៉វឥត្លបច្យាជន៍ច្ោះ  មានច្ទាសច្លឆើន 

  -អបកដនទមិនកាន់យកនូវច្រឿង្ោ៉វឥត្លបច្យាជន៍ច្ោះ      មានច្ទាស 
តិ្ឆ (ច្លោះមិនបានខូ្ឆខាត្លបច្យាជន៍ ) ។ 

៥ច្ោយអង្គ សមពបផោបៈ  មានអង្គ២គឺ 
  ១-និរត្ទកថា បុច្រកាា រត្ត    លបាថាប និយាយនូវច្រឿង្   ឥត្ខ្វឹមសារដដល 
មិនលបកបច្ោយលបច្យាជន៍ច្ោះ ។ 
  ២-ត្ថារូបី  កថាកេនំ  បាននិយាយនូវច្រឿង្ ឥត្លបច្យាជន៍ច្ោះ  ។ 

កាលលគប់អង្គ២  ច្នះច្ហើយ   រដមង្ដល់នូវភាពជាកមយបេ   អាឆឲ្រ 
ផល បដិសននិ កបុង្អបាយភូមិ ច្បើមិនលគប់អង្គច្ទ ច្មយ ះថាជាទុឆចរតិ្កមយ មិន 
ដមនជាកមយបេច្ទ  អាឆឲ្រផលកបុង្បវត្ថិកាល  ។ 

ផលរបស់សមពបផោបៈ មាន៤លបការ គឺ 
  ១-ជា អធមយវាទីបុគគល 
  ២-មិនមាន អបកដនទលជះថាវ នឹង្វាចារបស់ខ្វួន 
  ៣-ជា អបកមិនមានអណំាឆ 
  ៤-រដមង្វកិលឆរតិ្ 
 គបផលីជាបថា ផលរបស់សមពបផោបៈ មានដនទច្ទៀត្ច្លឆើន ។ 

 
ច្ោលច្ោយ អភិជា 
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          អភិជាជាមច្ោកមយ បានដល់ច្ឆត្ោដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយច្ោភៈ 
ដ៏ខាវ ងំ្កាវ  រហូត្មានគនិំត្ឆង់្បានលទពររបស់អបកដនទមកជារបស់ខ្វួន   ច្នះ 
ច្ៅថា អភិជាលបសិនច្បើច្ពញឆិត្ថ  កបុង្របស់អបកដនទថាលោសាោ ត្  ដត្មិន 
មានឆិត្ថបច្ង្ខោ នរបស់ច្ោះមកជារបស់ខ្វួនច្ទ ច្ោះមិនដមនជាអភិជាច្ទ  គឺ 
លគាន់ដត្ជាច្ោភៈ ឆិត្ថបុ៉ច្ណាត ះ ។ 

ច្ោភៈមាន២យ៉ាង្ 
 ១-ធមយិយច្ោភ ច្សឆកឋីលបាថាប លបកបច្ោយធម៌ លបកបច្ោយសុឆចរតិ្ 
 ២-អធមយិយច្ោភ ច្សឆកឋីលបាថាប មិនលបកបច្ោយធម៌   លបកបច្ោយ 
ទុឆចរតិ្កមយ ។ 

 
ច្ោលច្ោយអាការៈ របស់អភិជា ៥យ៉ាង្ 

 ១-ច្ោយមូល  ជាច្ោភៈ និង្ច្មាហមូល 
 ២-ច្ោយកមយ  ជាមច្ោកមយ  ច្លោះច្ឆត្ោច្ោះ   លបលពឹត្ថច្ៅ ជាមួយ 
ច្ោភៈ ដ៏ខាវ ងំ្  រហូត្ដល់ឆង់្បច្ង្ខោ នវត្ទុ របស់អបកដនទ មកជារបស់ខ្វួន  
 ៣-ច្ោយទាឝ រ  ច្កើត្បាន៣ទាឝ រ គឺ មច្ោទាឝ រ  វឆីទាឝ រ  កាយទាឝ រ  ត្តម 
មច្ោទាឝ រដូឆជា ខ្ណៈឆិត្ថដដលគិត្ឆង់្យកវត្ទុ របស់អបកដនទច្ោយឧបាយ 
ននទុឆចរតិ្កមយណាមួយ ច្នះជាមច្ោទាឝ រ ឆដំណកវឆីទាឝ រគឺនិយាយច្ឆញមក 
ច្ដើមផឲី្របាននូវរបស់ច្ោះ ឆដំណកកាយទាឝ រ គឺច្ធឝើទុឆចរតិ្កមយច្ោយផវូវកាយ 
ច្ដើមផបីានរបស់ច្ោះ  ។ 
  ៤-ច្ោយសាវជជៈ  គឺមានច្សឆកឋីដូឆគាប នឹង្អទិោប ទានកមយបេដដរ  ។ 
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  ៥- ច្ោយអង្គ  អភិជាមានអង្គ២គឺ 
 ១ បរភណឍំ     លទពរសមផត្ថិរបស់អបកដនទ 
 ២ អត្ថច្ោបរណិាមនំ     មានឆិត្ថគិត្បច្ង្ខោ នមកជារបស់ខ្វួន  ។ 

ផលរបស់អភិជាមាន ៤លបការ 
 ១- រដមង្សាបសូនរចាកលទពរសមផត្ថ ិនិង្គុណធម៌ 
 ២- រដមង្បដិសននិកបុង្លត្កូលច្ថាកទាប 
 ៣- ច្លឆើនបានទទួលនូវភាពតិ្ះច្ដៀល 
 ៤- មិនមានោភសកាក រៈ  
 គបផលីជាបថា ផលរបស់អភិជា មានដនទច្ទៀត្ច្លឆើន ។ 

ច្ោលច្ោយព៉បាទៈ 
 ព៉បាទៈ ជាមច្ោកមយ បានដល់ច្ឆត្ោដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយនឹង្ 
ច្សឆកឋីច្លកាធដ៏ខាវ ងំ្កាវ  រហូត្គិត្លបាថាប ឲ្រច្គវោិស  ច្នះជាមច្ោកមយបេ ។ 
បុ៉ដនឋកាលច្បើច្សឆកឋីច្លកាធច្កើត្ច្ឡើង្   មិនបានឆង់្ឲ្រច្គវោិសច្ោះច្ទ ច្នះ 
លគាន់ដត្ជាច្ទាសឆិត្ថ មិនដមនជាកមយបេ ។ 

ច្ោលច្ោយអាការៈ ៥របស់ព៉បាទៈ 
 ១-ច្ោយមូល ព៉បាទៈច្កើត្ច្ឡើង្ច្លោះច្ទាសៈ និង្ច្មាហៈ ជាមូល 
 ២-ច្ោយកមយ  ជាមច្ោកមយ    ច្លោះច្ឆត្ោច្ោះលបលពឹត្ថច្ៅ  ជាមួយ 
ច្សឆកឋីច្លកាធ   
 ៣-ច្ោយទាឝ រ  ច្កើត្បានទាឝ រ៣ កាយទាឝ រ  វឆីទាឝ រ  និង្មច្ោទាឝ រ ដូឆ 
ខ្ណៈ ដដលច្សឆកឋចី្លកាធច្កើត្ច្ឡើង្ខាវ ងំ្កាវ  ឆង់្ឲ្រច្គវោិស  ច្ោយទុឆចរតិ្ 
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កមយច្ផសង្ៗ ច្នះជាមច្ោទាឝ រ ឯវឆីទាឝ រ គឺកាលមានឆិត្ថឆង់្ឲ្រច្គវោិសច្ហើយ 
ក៏ច្លបើអបកដនទឲ្រច្ៅច្ធឝើនូវច្សឆកឋីវោិសដល់អបកដដលខ្វួនសោប់ច្ោះឆដំណក 
កាយទាឝ រវញិ កាលច្បើមានឆិត្ថលបាថាប ឆង់្ឲ្រច្គវោិសច្ហើយ   ក៏ច្ធឝើនូវទុឆចរតិ្ 
កមយច្ផសង្ៗ ច្ោយខ្វួនឯង្ោធ ល់ ។ 
   ៤-ច្ោយសាវជជៈ គឺមានន័យដូឆច្ៅកបុង្ផរុសវាទដដរ 

 ៥-ច្ោយអង្គ    ព៉បាទមានអង្គ២គឺ  
  ១បរសច្ត្តថ          អបកដនទច្លដពីខ្វួន  
  ២ត្សសឆ វោិសឆិោថ     ឆិត្ថគិត្ឲ្រអបកដនទច្ោះវោិស  ។      

កាលលគប់អង្គ២  ច្នះច្ហើយ   ជាកមយបេអាឆឲ្រផល  ោឲំ្រច្កើត្កបុង្ 
អបាយភូមិ ច្បើមិនលគប់អង្គច្ទច្ោះ មិនដល់នូវភាពជាកមយបេច្ទឲ្រផលកបុង្ 
បវត្ថកិាល  ។ 

ផលរបស់ព៉បាទៈមាន៤លបការ 
១-មានរូបកាយអាលកក់ 
២-មានច្ោគភ័យច្បៀត្ច្បៀន 

  ៣-ជាអបកមានអាយុខ្វ ី
  ៤-សាវ ប់ច្ោយច្លគឿង្លបហារ 

មិចាឆ ទិដឌ ិ
ោករថាមិចាឆ ទិដឌិដឆកជា២បទគឺ  មិចាឆ  + ទិដឌ=ិមិចាឆ ទិដឌ ិ   ដលបថា ការ 

យល់ច្ ើញខុ្ស  ។ 
មិចាឆ  ដលបថា ខុ្ស ទិដឌ ិ ដលបថា ការយល់ច្ ើញ  រួមច្សឆកឋីមកច្ោយ 
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ន័យថា  ការយល់ច្ ើញឯណា  ដដលមិនលតឹ្មលតូ្វ គឺការយល់ច្ ើញច្ោយ 
លបលកតី្ ខុ្សពីសភាវៈពិត្ ជាធម៌បដិបកាជាមួយ កមយសសកត្តបញ្ញដ  ធម៌ច្ោះ 
ច្មយ ះថា មិចាឆ ទិដឌ ិ  ឆចំ្ោះ មិចាឆ ទិដឌិច្នះ លពះពុទនអង្គលទង់្លត្តស់សដមឋង្ទុក 
យ៉ាង្ច្លឆើនដូឆជាសកាក យទិដឌ ិ ច្សឆកឋីលបកាន់ថា ខ្នន៥ជារបស់ខ្វួន  និង្ទិដឌ ិ
ដនទ៦២លបការច្ទៀត្សោំប់មិចាឆ ទិដឌិជាមច្ោទុឆចរតិ្ច្នះ  សចំ្ៅដល់ និយត្ៈ 
មិចាច ទិដឌ៣ិលបការបុ៉ច្ណាត ះ  ដដលជាមិចាឆ ទិដឌិច្លគាត្លគាត្ អាឆសចំ្រឆច្ៅជា 
អកុសលកមយបេ ទិដឌិដនទច្ទៀត្ លតឹ្មដត្សាមញ្ដទិដឌិបុ៉ច្ណាត ះនិយត្មិចាឆ ទិដឌ ិ
៣លបការគឺ  នត្ទិកទិដឌ ិមានគនិំត្យល់ថា  ច្ធឝើអឝីក៏ច្ោយផលដដលគបផបីាន 
ទទួលមិនមានច្សឆកឋីយល់ខុ្សច្នះចាត់្ជាឧច្ឆឆទទិដឌ ិគឹច្ ើញថាសត្ឝទាងំ្- 
ឡាយសាវ ប់ច្ហើយសូនរមិនច្កើត្ច្ទៀត្ ឬមិនមានកមាវ ងំ្កមយោឲំ្របដិសននិច្ទ 
កបុង្សាមញ្ដផលសូលត្សដំដង្នូវនិត្ទិកទិដឌ១ិ០លបការ យ៉ាង្ច្នះថា  
  ១-នត្ទិទិនប ំ   យល់ច្ ើញថាការច្ធឝើទានមិនមានផល 
  ២-នត្ទយិិដឌ ំ យល់ច្ ើញថាការបូជាច្ផសង្ៗមិនមានផល 
  ៣-នត្ទិហុត្ ំយល់ច្ ើញថាការច្គារពទទួលមិនមានផល 
  ៤-នត្ទិសុកត្ ទុកកត្តនំ កមាយ នំ ផលវបិាច្កា    យល់ច្ ើញថាការច្ធឝើអ ំ
ច្ពើលោ និង្អចំ្ពើអាលកក់មិនបានទទួលផលច្ឡើយ 
  ៥-នត្ទ ិអយចំ្ោច្កា  យល់ច្ ើញថាភពច្នះមិនមាន 
  ៦-នត្ទ ិបច្ោច្ោច្កា  យល់ច្ ើញថាភពខាង្មុខ្មិនមាន 
  ៧-នត្ទ ិមាត្ត            យល់ច្ ើញថាមាត្តមិនមានគុណ 
  ៨-នត្ទ ិបិត្ត              យល់ច្ ើញថាបិត្តមិនមានគុណ 
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  ៩-នត្ទឧិបបាតិ្កា      យល់ច្ ើញថាសត្ឝដដលផុសច្កើត្ច្ឡើង្ធធំាត់្ 
មួយរចំ្ពឆ ដូឆជានរក ច្លបត្ ច្ទវត្ត លពហយមិនមាន 

១០-នត្ទ ិ  ច្ោច្ក    សមណលោហយណា   សមគត្ត     សមាយ បដិបោប    
ច្យឥមញ្ច  ច្ោក ំបរញ្ច  ច្ោក ំ  សយ ំ អភិញ្ញដ    សឆឆិកត្តឝ    បច្វច្ទនថិ  យល់ 
ច្ ើញថាសមណលោហយ    ដដលលត្តស់ដឹង្កបុង្ច្ោកច្នះនិង្កបុង្ច្ោកខាង្ 
មុខ្ច្ោយខ្វួនឯង្នឹង្អាឆដឹកោអំបកដនទបាន    សមណៈលោហយដដលយល់ 
លពមច្លពៀង្ច្ោយសាមគគ ីនិង្បដិបត្ថ ិលោលបនព ទាងំ្ច្ោះរដមង្មិនមាន  ។ 

 -អច្ហតុ្កទិដឌ ិ  គឺមានច្សឆកឋីយល់ច្ ើញថា  សត្ឝទាងំ្ឡាយកពុំង្ 
ទទួល នូវច្សឆកឋីសុខ្ និង្ច្សឆកឋីទុកាមិនមានច្ហតុ្ោឲំ្រច្កើត្ច្ទ ។ 

 -អកិរយិទិដឌ ិយល់ច្ ើញថាការច្ធឝើច្ផសង្ៗរបស់សត្ឝទាងំ្ឡាយច្ោះ 
មិនសចំ្រឆច្ៅជាបុណរជាបាបច្ទ ។ 

ច្ោលច្ោយអាការៈ៥របស់មិចាឆ ទិដឌ ិ
  ១-ច្ោយមូល  មិចាឆ ទិដឌិច្កើត្ច្លោះច្មាហៈ និង្ច្ោភៈជាមូល ។ 
  ២-ច្ោយកមយ  ជាមច្ោកមយ    ច្លោះច្ឆត្ោច្កើត្ច្ឡើង្លបលពឹត្ថច្ៅ ជា 
មួយ នឹង្ការគិត្ច្ ើញត្តមផវូ វឆិត្ថ ។ 
  ៣-ច្ោយទាឝ រ    ច្កើត្បានទាឝ រ៣គឺ  កាយទាឝ រ   វឆីទាឝ រ  និង្មច្ោទាឝ រ 
ត្តមកាយទាឝ រដូឆជាការយល់ខុ្សយ៉ាង្ច្ោះច្ហើយ ក៏ច្ធឝើទុឆចរតិ្ ច្ផសង្ៗត្តម 
ទាឝ រកាយ    ត្តមវឆីទាឝ រ   កាលយល់ខុ្សយ៉ាង្ច្ោះច្ហើយ   ក៏និយាយច្រឿង្ 
ដដលខុ្សច្ោះ ត្តមមច្ោទាឝ របានដល់ច្ឆត្ោគឺគនិំត្ យល់ខុ្សច្ោះឯង្ ។ 
    ៤-ច្ោយសាវជជៈ គឺ 
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 -មានអាច្សវនៈ (គឺច្សព) ច្លឆើនមានច្ទាសធងន់ 
 -មានអាច្សវនៈតិ្ឆមានច្ទាសលសាល 
-និយត្មិចាឆ ទិដឌ ិមានច្ទាសធងន់ 
-អនិយត្មិចាឆ ទិដឌ ិមានច្ទាសលសាល 

    ៥-ច្ោយអង្គ មិចាឆ ទិដឌ ិមាន២អង្គគឺ  
១-វត្ថុ ច្ោ ឆ  គហិត្ត ការវបិរតិ្ត្ត  សភាពននវត្ទុច្ោះមិនពិត្ដូឆការ 

យល់របស់មានមិចាឆ ទិដឌិច្ោះលបកាន់យក  ។ 
 ២-យថា ឆ ត្ ំគណាហ តិ្ ត្ថា ភាច្វន ត្សសូបោឌ នំ  មានការលបកាន់នូវ 
ច្រឿង្មិនពិត្ច្ោះថា ជាច្រឿង្ពិត្ កាលលគប់អង្គ២ច្នះច្ហើយ ក៏ដល់នូវ  ភាព 
ជាកមយបេ អាឆឲ្រផល បដិសននិកបុង្អបាយភូមិ ច្បើមិនលគប់អង្គច្ទមិនជាកមយ 
បេ ឲ្រផលកបុង្បវត្ថិកាល គបផលីជាបថា  បណាថ អកុសលកមយបេទាងំ្ឡាយ 
អកុសលកមយបេទី១០គឺមិចាឆ ទិដឌអិាឆមានច្ទាសច្លឆើនជាង្ អកុសលកមយបេ 
ទាងំ្៩ខាង្ច្ដើម  ម៉ង៉្ច្ទៀត្ និយត្មិចាឆ ទិដឌ ិ  ច្នះដត្ង្ដត្ោឲំ្របដិសននិកបុង្ 
ច្ោកនថរនរក ។ 

ផលរបស់មិចាឆ ទិដឌិមាន៤លបការ 
  ១-ឆាង យអពីំរសយីលពះសទនមយ 
  ២-បញ្ញដ អាលកក់ោមក 
  ៣-បដិសននិកបុង្ពួកមនុសសនលព  
  ៤-ជាអបកមានឋានៈ ទាបមិនច្សយើច្គ 
 គបផលីជាបថា មិចាឆ ទិដឌិមានច្ទាសដនទច្ទៀត្ច្លឆើន អច្នក ។ 
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វនិិឆឆ័យ អកុសលកមយបេ ច្ោយអាការៈ៥លបការច្ទៀត្គឺ 

  ១-ធមយច្ត្ត          ច្ោយធមយ គឺអង្គធម៌ 
  ២-ច្កាោឌ សច្ត្ត  ច្ោយច្កាោឌ ស គឺឆដំណក  
  ៣-អារមយណច្ត្ត ច្ោយអារមយណ៍ 
  ៤-ច្វទោច្ត្ត      ច្ោយច្វទោ(ការច្សាយអារមយណ៍) 
  ៥-មូលច្ត្ត         ច្ោយមូល(ឬសគល់) 
  ១-ធមយច្ត្ត ច្ោយធម៌ បណាឋ អកុសលកមយបេ១០គឺ អកុសលកមយបេ 
៧ត្តមលោំប់គឺ( កាយកមយ៣ វឆីកមយ៤ )  ច្ោយអង្គធម៌ គឺ ច្ឆត្ោបុ៉ច្ណាត ះ 
អកុសលកមយបេ៣ច្ទៀត្ (គឺមច្ោកមយ៣)  ច្ោយអង្គធម៌    គឺច្ឆត្សិកដដល 
លបកបនឹង្ច្ឆត្ោ ។ 

 -អភិជា  អង្គធម៌ គឺច្ោភៈដដលលបកបនឹង្ច្ឆត្ោ 
  -ព៉បាទៈ  អង្គធម៌ គឺច្ទាសៈដដលលបកបនឹង្ច្ឆត្ោ 
  -មិចាឆ ទិដឌ ិ អង្គធម៌ គឺទិដឌិដដលលបកបនឹង្ច្ឆត្ោ 
  ២-ច្ោយច្កាោឌ ស  អកុសលកមយបេ៨ គឺកាយកមយ៣  វឆីកមយ៤  និង្ 
មិចាឆ ទិដឌ១ិ  ជាអកុសលកមយបេបុ៉ច្ណាត ះ    អកុសលកមយបេ២    គឺអភិជា១ 
ព៉បាទ១ ជាកមយបេផង្  ជាមូលផង្ ។ 
  ៣-ច្ោយអារមយណ៍  បាណាតិ្បាត្   មានសង្ខា រជាអារមយណ៍  ច្លោះ 
មាន  ជីវតិិ្្នធិយច្ឆត្សិក (ជីវតិ្របស់សត្ឝ ) មកជាអារមយណ៍   

 -អទិោប ទាន       មានសត្ឝ ឬសង្ខា រជាអារមយណ៍ 
-កាច្មសុមិចាឆ ចារៈ មានសង្ខា រជាអារមយណ៍  ច្ោយអណំាឆច្ោដឌពឝៈ 
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(អាចាររពួកខ្វះថាមានសត្ឝជាអារមយណ៍ដដរ ) 
  -មុសាវាទ   មានសត្ឝ ឬសង្ខា រជាអារមយណ៍ 
  - បិសុណាវាទ  មានសត្ឝ ឬសង្ខា រជាអារមយណ៍   
  -ផរុសវាទ  មានសត្ឝបុ៉ច្ណាត ះជាអារមយណ៍ 
  -សមជបផោបៈ  មានសត្ឝ ឬសង្ខា រជាអារមយណ៍ 
  -អភិជា  មានសត្ឝ ឬសង្ខា រជាអារមយណ៍ 

-ព៉បាទៈ  មានសត្ឝជាអារមយណ៍បុ៉ច្ណាត ះ  
-មិចាឆ ទិដឌ ិមានសង្ខា រជាអារមយណ៍ច្ោយអណំាឆននធម៌ដដលលបលពឹត្ថ 

ច្ៅកបុង្ភូមិ៣ 
 ៤-ច្ោយច្វទោ 

-បាណាតិ្បាត្ លបកបច្ោយទុកាច្វទោ  (ច្ទាមនសស-ច្វទោ)   សូមផ ី
លពះោជាកពុំង្ច្សើឆក៏ច្ោយ ច្ពលលពះអង្គលត្តស់ថាឯង្សមាវ ប់   វាដដលជា 
ច្ចារច្នះច្ៅ យ៉ាង្ច្នះ ច្ឆត្ោ   ដដលសចំ្រឆ   ជាច្ឆត្ោសមផយុត្ថជាមួយ 
ទុកាច្វទោ ។ 

-អទិោប ទាន   លបកបច្ោយច្វទោ៣  ច្ពលរកីោយ  ច្លត្កអរកបុង្ការ 
កាន់យក  គឺជាសុខ្ច្វទោ(ច្សាមនសសច្វទោ)  ច្ពលកាន់យកមានការភ័យ 
ខាវ ឆឬទាងំ្ពិចារណាផលននការលួឆ គឺជាទុកាច្វទោច្ពលលួឆត្តងំ្នូវភាព 
ជាកណាឋ ល គឺអទុកាមសុខ្ច្វទោ ។ 
  -កាច្មសុមិចាឆ ចារៈ មានច្វទោ២គឺ សុខ្ច្វទោនិង្អទុកាមសុខ្ច្វទោ 
 -មុសាវាទ  មានច្វទោ៣ 
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 -បិសុណាវាទ  មានច្វទោ៣ 

  -ផរុសវាទ  មានច្វទន១គឺទុកាច្វទោ 
  -សមជបផោបៈ  មានច្វទោ៣ 

 -អភិជា   មានច្វទោ២គឺ សុខ្ច្វទោនិង្ ឧច្បកាា ច្វទោ 
 -ព៉បាទៈ  មានទុកាច្វទោដត្១  

  -មិចាឆ ទិដឌ ិ មានច្វទោ២គឺ សុខ្ច្វទោ និង្ឧច្បកាា ច្វទោ 
៥-ច្ោយមូល 
  -បាណាតិ្បាត្  មានមូល២គឺ ច្ទាសៈនិង្ច្មាហៈ ជាមូល 
  -អទិោប ទាន  មានមូល៣គឺ ច្ោភៈ ច្ទាសៈនិង្ ច្មាហៈ ជាមូល  
 -កាច្មសុមិចាឆ ចារៈ មានមូល២គឺ ច្ោភៈ និង្ច្មាហៈ ជាមូល 

-មុសាវាទ    បិសុណាវាទ  និង្សមជបផោបៈ      មានមូលដូឆគាប នឹង្ 
អនិោប ទាន 

 -ផរុសវាទ មានមូលដូឆបាណាតិ្បាត្ 
 -អភិជា   និង្ ព៉បាទ មានមូលដត្មួយគឺច្មាហៈ 

   -មិចាឆ ទិដឌ ិ មានមូល២ដូឆគាប នឹង្កាច្មសុមិចាឆ ចារៈ 
អកុសលមូល៣ជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្អកុសលកមយបេ១០ 

១-ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ដួង្     ជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ទុឆចរតិ្៧     គឺកាយកមយ២ 
អទិោប ទាន និង្កាច្មសុមិចាឆ ចារៈ   កបុង្វឆីកមយ៣គឺ  មុសាវាទ   បិសុណាវាទ 
 និង្សមជបផោបៈ  កបុង្មច្ោកមយ២គឺ អភិជានិង្ មិចាឆ ទិដឌ ិ។ 
  ២-ច្ទាសមូលឆិត្ថ២ដួង្    ជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ទុឆចរតិ្៧គឺ      កាយកមយ២ 
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បាណាតិ្បាត្  និង្អទិោប ទាន   កបុង្វឆីកមយ៤ គឺមុសាវាទ ជាច្ដើមកបុង្ មច្ោ- 
កមយ១ គឺ ព៉បាទៈ ។ 
  ៣-ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្    ជាច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ទុឆចរតិ្១០គឺ  កាយកមយ៣ 
វឆីកមយ៤  មច្ោកមយ៣ ។ 

ឆប់អកុសលកមយបេច្ោយសច្ង្ាប 
អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ 

កបុង្ខ្ណៈដដលច្ពញឆិត្ថ ឬមិនច្ពញឆិត្ថជាអកុសលឆិត្ថដដលមាន 
ច្ោភៈជាមូល ឬមានច្ទាសៈជាមូល បុ៉ដនថមុននឹង្ច្ពញឆិត្ថ ក៏លតូ្វដត្ជាឆិត្ថ 
ដដលដឹង្អារមយណ៍ត្តមផវូ វដភបក លត្ច្ឆៀក លឆមុះ អណាឋ ត្ កាយ ឆិត្ថទាងំ្ច្នះ 
មិនដមនជាអកុសល ឬកុសលច្ទ គឺជាឆិត្ថដដលលបាសចាកច្ហតុ្ ។ច្ឆត្សិក 
ដដលជាច្ហតុ្ មាន៦ដួង្   ។    ច្ឆត្សិក៣ដួង្ ជាអកុសលច្ហតុ្គឺ ច្ោភៈ 
 ច្ទាសៈ និង្ច្មាហៈ ច្ឆត្សិក៣ដួង្ច្ទៀត្ ជាច្សាភណៈច្ហតុ្  គឺ អច្ោភៈ 
អច្ទាសៈ និង្អច្មាហៈ ។  
 ឆិត្ថ ឬច្ឆត្សិកដដលមានច្ហតុ្ច្កើត្រួម ច្មយ ះថា   សច្ហតុ្កឆិត្ថ ។ 
ឆិត្ថដដលមិនលបកបច្ោយច្ហតុ្ច្មយ ះថា អច្ហតុ្កឆិត្ថ  ។  កបុង្១នេងៗ   មាន 
អច្ហតុ្កឆិត្ថ ច្កើត្ច្លឆើនណាស់ ដូឆជាកបុង្ខ្ណៈច្ ើញរូប ឮសចំ្ឡង្ ធុកំវិន 
ដឹង្រស ដឹង្ច្ោដឌពឝៈ គឺឆិត្ថច្នះឯង្ច្កើត្ច្ឡើង្មុន  សច្ហតុ្កៈឆិត្ថ    (កុសល 
ឬ អកុសល ) ។ 
 អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ ជាវបិាកឆិត្ថមាន១៥ដួង្ ជាកិរយិាឆិត្ថមាន៣ 
ដួង្ ដដលដឆកជា៣លបច្ភទគឺ     ជា  អច្ហតុ្កអកុសលវបិាកឆិត្ថ៧ដួង្  ជា 
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អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ៨ដួង្   ជា អច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ៣ដួង្ ។ 

អកុសលវបិាកឆិត្ថ៧ដួង្ 
 ១-ឧច្បកាា សហគត្ ំឆកាុ វញិ្ញដ ណ អច្ហតុ្ក អកុសលវបិាកឆិត្ថ ំ   ឆកាុ   

វញិ្ញដ ណ      ដដលជា    អច្ហតុ្កអកុសលវបិាកឆិត្ថ       លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ 
ឧច្បកាា ច្វទោ  (ច្ ើញរូបមិនលោ ) ។ 
 ២-ឧច្បកាា សហគត្ ំ ច្សាត្វញិ្ញដ ណ    អច្ហតុ្ក   អកុសលវបិាកឆិត្ថ ំ
ច្សាត្វញិ្ញដ ណ      ដដលជា អច្ហតុ្កអកុសលវបិាកឆិត្ថ លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ 
ឧច្បកាា ច្វទោ (ឮ សចំ្ឡង្មិនលោ ) ។ 

៣-ឧច្បកាា សហគត្ ំ  ឃានវញិ្ញដ ណ   អច្ហតុ្ក    អកុសលវបិាកឆិត្ថ ំ
ឃានវញិ្ញដ ណ  ដដលជា  អច្ហតុ្កអកុសលវបិាកឆិត្ថ    លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ 
ឧច្បកាា ច្វទោ(ធុកំវិនមិនលោ ) ។ 
  ៤-ឧច្បកាា សហគត្ ំ    ជិវាហ វញិ្ញដ ណ    អច្ហតុ្ក    អកុសលវបិាកឆិត្ថ ំ
ជីវាហ វញិ្ញដ ណ  ដដលជា  អច្ហតុ្កអកុសលវបិាកឆិត្ថ        លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ 
ឧច្បកាា ច្វទោ (ដឹង្រសមិនលោ ) ។ 

 ៥-ទុកាសហគត្ ំ    កាយវញិ្ញដ ណ    អច្ហតុ្ក      អកុសលវបិាកឆិត្ថ ំ
កាយវញិ្ញដ ណដដលជា      អច្ហតុ្កអកុសលវបិាកឆិត្ថ   លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ 
ទុកាច្វទោមាន(ច្ោដឌពឝៈមិនលោ ) ។ 
  ៦-ឧច្បកាា សហគត្ ំ     មច្ោធាតុ្      អច្ហតុ្ក     អកុសលវបិាកឆិត្ថ ំ
 មច្ោធាតុ្ដដលជា អច្ហតុ្កអកុសលវបិាកឆិត្ថ  លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយឧច្បកាា  
ច្វទោ (ច្ធឝើកិឆច) ទទួលអារមយណ៍មិនលោឯណានិមួយកបុង្បញ្ចទាឝ រ  (ច្ធឝើសមផ- 
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ដិឆឆនបកិឆច កបុង្បញ្ចទាឝ រ ) ។ 
  ៧-ឧច្បកាា សហគត្ ំ មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ អច្ហតុ្ក អកុសលវបិាកឆិត្ថ ំ
មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ ដដលជា អច្ហតុ្កអកុសលវបិាកឆិត្ថលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ 
ឧច្បកាា ច្វទោមានអារមយណ៍មិនលោត្តមទាឝ រទាងំ្៦ ។ឆិត្ថច្នះច្ធឝើកិឆច៥យ៉ាង្គឺ 
  ១-បដិសននិកិឆច កិឆចបនថភពជាតិ្កចំ្ណើ ត្ 
  ២-ភវង្គកិឆច             កិឆចរកាភពជាតិ្កចំ្ណើ ត្ 

៣ -សនថីរណកិឆច     កិឆចពិចារណាអារមយណ៍កបុង្បញ្ចទាឝ រ 
  ៤-ត្ទាលមភណកិឆច  កិឆចទទួលអារមយណ៍បោធ ប់អពីំជវន 

 ៥-ឆុតិ្កិឆច              កិឆចឃាវ ត្ចាកភព 
បណាឋ ឆិត្ថទាងំ្១២១ដួង្មានដត្ឆិត្ថ១ដួង្ដត្បុ៉ច្ណាត ះ ដដលច្ធឝើ  បដិ 

សននិកិឆចកបុង្អបាយភូមិគឺអច្ហតុ្កឆិត្ថអកុសលដួង្ទី៧ ។ 
អធិបាយអច្ហតុ្កអកុសលវបិាកឆិត្ថ៧ដួង្ 

អកុសលវបិាកឆិត្ថ  ជាអច្ហតុ្កឆិត្ថ   បានដល់ឆិត្ថមិនលបកបច្ោយ 
ច្ហតុ្៦គឺច្ោភៈច្ទាសៈ ច្មាហៈ អច្ោភៈអច្ទាសៈ អច្មាហៈដដលឆិត្ថច្នះ 
ច្កើត្ច្ឡើង្ ជាផលរបស់អកុសលកមយដដលបានច្ធឝើទុកច្ហើយ    អកុសលឆិត្ថ 
ដដលមិនមានកមាវ ងំ្មិនដល់ភាពជាកមយបេក៏មាន អកុសលឆិត្ថមានកមាវ ងំ្ 
ដល់ភាពជាកមយបេក៏មាន អកុសលឆិត្ថទាងំ្អស់ច្ោះរលត់្ច្ៅច្ហើយរដមង្ 
ជាបឆចយ័ ឲ្រអកុសលវបិាកឆិត្ថច្កើត្ច្ឡើង្ ដូឆជាកមយអាលកក់ ដដលសត្ឝបាន 
ច្ធឝើកបុង្ជាតិ្ច្នះកឋ ីជាតិ្មុនៗកឋី ជាបឆច័យឲ្រច្កើត្អកុសលវបិាកឆិត្ថច្នះឯង្។ 
           ១-ឆកាុវញិ្ញដ ណ ជាអច្ហតុ្កឆិត្ថច្កើត្ច្ឡើង្លពមជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ 
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ច្កើត្ច្ឡើង្ទទួលផលរបស់អកុសលកមយដដលបានច្ធឝើទុកច្ហើយ  ។ឆកាុ វញិ្ញដ - 
ណច្នះច្កើត្ច្ឡើង្មួយខ្ណៈ     ឬច្លឆើនខ្ណៈក៏ច្ោយ     រដមង្មានវណតៈ 
(ពណ៌ )ជាអារមយណ៍បុ៉ច្ណាត ះ មិនមានសត្ឝបុគគលជាអារមយណ៍ច្ទ  មានលតឹ្ម 
ដត្រូបារមយណ៍ (ពណ៌) ជាអារមយណ៍បុ៉ច្ណាត ះ ។  លបសិនច្បើ អកុសលកមយ   ឲ្រ 
ផល   ក៏ច្ធឝើឲ្រឆកាុ វញិ្ញដ ណ     ច្ ើញរូបារមយណ៍ដដលមិនលោ     លបសិនច្បើជា 
កុសលឲ្រផល ក៏ច្ ើញរូបលោ ការច្ ើញរូបលោ ឬមិនលោ មិនលបលពឹត្ថច្ៅត្តម 
ច្សឆកឋីលបាថាប  ឬច្ៅត្តមអណំាឆននអបកណាមួយច្ឡើយ ។ កាលច្បើកមយណា 
មានឱកាសច្ហើយ ក៏ឲ្រផលពុខំានច្ឡើយ ការសាគ ល់ឥោឌ រមយណ៍ និង្អនិោឌ - 
រមយណ៍មិនដមនជាកិឆចរបស់ឆកាុ វញិ្ញដ ណច្ទច្លោះឆកាុវញិ្ញដ ណ ច្ធឝើទសសនកិឆច 
មានរូបារមយណ៍គឺពណ៌បុ៉ច្ណាត ះ   ជាអារមយណ៍     ឆិត្ថដដលដឹង្ថារូបច្នះលោ  
ឬ មិនលោ បានដល់ជវនឆិត្ថ  ។   ឆកាុ វញិ្ញដ ណដដលមានពណ៌   ជាអារមយណ៍ 
ច្កើត្ច្ឡើង្លបកបច្ោយឧច្បកាា ច្វទោ     ច្លោះអាលស័យឧបាទាយរូបប៉ះខ្ធប់ 
នឹង្ឆកាុបសាទ មិនដមនឆកាុបសាទ    ប៉ះខ្ធប់និង្មហាភូត្រូបច្ទ   ។    ដូច្ឆបះ 
ច្វទោច្ឆត្សិក ច្កើត្ច្ឡើង្ ជាឧច្បកាា ច្វទោបុ៉ច្ណាត ះ ។ 

២-ច្សាត្វញិ្ញដ ណ    ជាអច្ហតុ្កឆិត្ថ ច្កើត្លពមជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ 
មានន័យដូឆគាប នឹង្កបុង្ឆកាុ វញិ្ញដ ណដដរ  ។ 

៣-ឃានវញិ្ញដណ   ជាអច្ហតុ្កឆិត្ថ ច្កើត្លពមជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ 
មានន័យដូឆគាប នឹង្កបុង្ឆកាុ វញិ្ញដ ណដដរ ។ 

៤-ជីវាហ វញិ្ញដ ណ      ជាអច្ហតុ្កឆិត្ថ   ច្កើត្លពមជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ 
មានន័យដូឆគាប នឹង្ឆកាុ វញិ្ញដ ណដដរ  ។ 
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៥កាយវញិ្ញដ ណ    ជាអច្ហតុ្កអកុសលវបិាក ច្កើត្លពមជាមួយទុកា- 

ច្វទោ ឬសុខ្ច្វទោ ច្លោះកុសល ឬអកុសលឲ្រផល ។  កាយវញិ្ញដ ណច្កើត្ 
លពមជាមួយទុកាច្វទោ   រដមង្លបលពឹត្ថច្ៅត្តម សភាវធម៌  ដដលប៉ះខ្ធប់បាន 
ដល់មហាភូត្រូប៣គឺ ធាតុ្ដីមានលកាណៈរងឹ្ទន់  ធាតុ្ច្ភវើង្  មានលកាណៈ 
ច្ដឋ  លត្ជាក់ ធាតុ្ខ្រល់មានលកាណៈ  ញ័រ ឬតឹ្ង្    កាលច្បើធាតុ្ទាងំ្៣ច្នះ 
ធាតុ្ណាមួយប៉ះខ្ធប់ នឹង្ កាយបសាទរូប ដដលជាឧបាទាយរូប ប៉ះខ្ធប់នឹង្ 
មហាភូត្រូប ទុកាច្វទោក៏ច្កើត្ច្ឡើង្ ។ 

៦-អកុសលវបិាកមច្ោធាតុ្ ច្ធឝើសមផដិឆឆនបកិឆច គឺកិឆចទទួលអារមយណ៍ 
អពីំបញ្ច វញិ្ញដ ណ មានឆកាុ វញិ្ញដ ណជាច្ដើម ច្ទាះបីជា   អកុសលវបិាកកឋ ី ឬ 
កុសលវបិាកកឋ ី   ឆិត្ថច្នះជាមច្ោធាតុ្    គឺធាតុ្ដឹង្អាលស័យហទយវត្ទុ ច្ទើប 
ច្កើត្ច្ឡើង្ ។ 
 ដដលច្មយ ះថាធាតុ្   ច្លោះអត្ទថាលទលទង់្ ឬ   សូនរចាកសត្ឝបុគគល 
ជាច្ដើម។ 

៧-អកុសលវបិាកមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ ច្ធឝើកិឆច៥យ៉ាង្មានបដិសននិកិឆច 
ជាច្ដើម ដត្មិនដមនច្ធឝើកិឆចដណំាលគាប ច្ទ ។ 

អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ៨ដួង្ 
១-ឧច្បកាា សហគត្ ំ    ឆកាុ វញិ្ញដ ណ      អច្ហតុ្ក     កុសលវបិាកឆិត្ថ ំ

ឆកាុ វញិ្ញដ ណ      ដដលជា   អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ     លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ  
ឧច្បកាា ច្វទោ(ច្ ើញរូបលោ )។ 
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២-ឧច្បកាា សហគត្ ំ   ច្សាត្វញិ្ញដ ណ   អច្ហតុ្ក     កុសលវបិាកឆិត្ថ ំ

ច្សាត្វញិ្ញដ ណដដលជា      អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ    លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ 
ឧច្បកាា ច្វទោ (ឮសចំ្ឡង្លោ )។ 

៣-ឧច្បកាា សហគត្ ំ   ឃានវញិ្ញដ ណ    អច្ហតុ្ក    កុសលវបិាកឆិត្ថ ំ
ឃានវញិ្ញដ ណ   ដដលជា   អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ      លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ  
ឧច្បកាា ច្វទោ (ធុកំវិនលោ )។ 

៤-ឧច្បកាា សហគត្ ំ   ជីវាហ វញិ្ញដ ណ      អច្ហតុ្ក      កុសលវបិាកឆិត្ថ ំ
ជីវាហ វញិ្ញដ ណ     ដដលជា   អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ      លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ 
ឧច្បកាា ច្វទោ(ដឹង្រសលោ )។ 

៥-សុខ្សហគត្ ំ    កាយវញិ្ញដ ណ      អច្ហតុ្ក       កុសលវបិាកឆិត្ថ ំ 
កាយវញិ្ញដ ណ    ដដលជា  អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ      លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ 
សុខ្ច្វទោ (ទទួលច្ោដឌពឝៈលោ ) ។ 

៦-ឧច្បកាា សហគត្ ំ      មច្ោធាតុ្       អច្ហតុ្ក     កុសលវបិាកឆិត្ថ ំ 
មច្ោធាតុ្ដដលជា   អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ    លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយឧច្បកាា  
ច្វទោ ទទួលអារមយណ៍លោ អពីំបញ្ចទាឝ រ   ឆិត្ថច្នះច្ធឝើសមផដិឆឆនបកិឆច  ។ 

៧-ច្សាមនសសសហគត្ ំ    មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្   អច្ហតុ្ក  កុសល- 
វបិាកឆិត្ថ ំ មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្  ដដលជាអច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ    លបលពឹត្ថ 
ច្ៅជាមួយ ច្សាមនសសច្វទោ  ។ 

៨-ឧច្បកាា សហគត្ ំ មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្  អច្ហតុ្ក   កុសលវបិាកឆិត្ថ ំ
មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្  ដដលជា អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ  លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ  
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ឧច្បកាា ច្វទោ (ច្ធឝើកិឆច៥យ៉ាង្ មានបដិសននិកិឆចជាច្ដើម ) ។ 
          អច្ហតុ្កកុសលវបិាក៨ដួង្ ច្នះច្កើត្ច្ឡើង្អពីំមហាកុសលឆិត្ថដដល 
ច្ធឝើទុកច្ហើយកបុង្  អតី្ត្ជាតិ្  ឬកបុង្បឆចុបផនបជាតិ្   ដូឆមានការច្ធឝើទាន រកា 
សីលជាច្ដើម ច្ទើបឲ្រច្ ើញរូបលោ ឮសចំ្ឡង្ពិច្ោះ  ដឹង្កវិនលកអូប   ដឹង្រស 
ជាតិ្ឆាង ញ់ ដឹង្ច្ោដឌពឝៈលបច្សើរ   ម៉ង៉្ច្ទៀត្អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ មាន 
៨ដួង្    ច្លឆើនជាង្អកុសលវបិាកឆិត្ថ១ដួង្    គឺមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ ដដលជា 
ច្សាមនសសសនឋីរណកិឆចពិចារណានូវអតិ្ឥោឌ រមយណ៍    ច្លោះសនឋីរណកិឆច 
ជាកុសលវបិាក  អាឆទទួលអារមយណ៍បាន២ដផបកគឺ   ឥដឌមជឈត្តថ រមយណ៍បាន 
ដល់អារមយណ៍ធមយត្ត អតិ្ឥោឌ រមយណ៍បានដល់  អារមយណ៍  លោយ៉ាង្នលកដលង្ 
ច្ពលដដល អតិ្ឥោឌ រមយណ៍ច្កើត្ច្ឡើង្    អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ  ដួង្ទី៧ 
ច្កើត្ច្ឡើង្       ពិចារណាអារមយណ៍ច្ោះ  ច្ពលដដលឥដឌមជឈត្តថ រមយណ៍មាន 
លបាកដអច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថដួង្ទី៨ច្កើត្ច្ឡើង្ ។ 

ដផបកខាង្អកុសលវបិាកឆិត្ថ មានដត្អនិោឌ រមយណ៍បុ៉ច្ណាត ះ  មកលបា- 
កដមិនមាន អតិ្អនិោឌ រមយណ៍ច្ទ ។ 

អតិ្ឥោឌ រមយណ៍ (អារមយណ៍លោនលកដលង្បានដល់អឝ ី? គឺបានដល់ការ 
ច្ ើញសររីៈលពះសមាយ សមភុទនជាមាច ស់ដដលគាយ នអឝីច្លបៀបច្សយើ    ការច្ ើញភិកាុ 
សង្ឃរបស់អបកដដលមានសទាន មាទំាលំោជាច្ដើម ។   កបុង្ការសាឋ ប់សចំ្ឡង្  លោ 
នលកដលង្ ដូឆជាសាឋ ប់លពះសូរច្សៀង្ននលពះពុទនជាមាច ស់    ឬសូមផបីានសាឋ ប់ 
ោករថាពុច្ទាន  ច្ោច្ក ឧបផច្ោប (លពះពុទឌជាមាច ស់ច្កើត្ច្ឡើង្កបុង្ច្ោកច្ហើយ) 
របស់អបកដដោមានសទាន ច្មយ ះថាទទួលនូវ អតិ្ឥោឌ រមយណ៍ ច្លោះ ច្សាម- 
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នសសសនថីរណៈ    មានឱកាសច្កើត្ច្ឡើង្    និង្ការទទួលនូវ  កវិនលោ រសលោ  
ច្ោដឌោឝ រមយណ៍លោ   ច្សាមនសសសនថីរណៈក៏ច្កើត្ច្ឡើង្  អតិ្ឥោឌ រមយណ៍មាន 
ច្ៅកបុង្ច្ទវច្ោកច្លឆើនជាង្ច្ៅកបុង្មនុសសច្ោក  ។ 

អច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ៣ដួង្ 
១-ឧច្បកាា សហគត្ ំមច្ោធាតុ្ អច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ ំ  មច្ោធាតុ្ដដល 

ជាកិរយិាឆិត្ថ លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ     (ច្កើត្មុនបញ្ច វញិ្ញដ ណច្ធឝើ 
អាវជជនកិឆច កបុង្បញ្ចទាឝ រ ) ។ 

២-ឧច្បកាា សហគត្ ំ  មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្   អច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ ំ មច្ោ 
វញិ្ញដ ណធាតុ្ដដលជាអច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ  ឧច្បកាា ច្វទោ 
ច្កើត្ត្តម  បញ្ចទាឝ រ  ច្ធឝើច្វាដឌវនកិឆច  ( កិឆចកណំត់្ដឹង្អារមយណ៍ )ច្ៅខាង្មុខ្ 
សនឋីរណកិឆច   ច្បើច្ៅកបុង្មច្ោទាឝ រ  ច្ធឝើអាវជជនកិឆច  (រពឹំង្នឹករកអារមយណ៍)។ 

៣-ច្សាមនសសសហគត្ ំ    មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្   អច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ ំ
មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្     ដដលជាអច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ         លបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ   
ច្សាមនសសច្វទោ ច្កើត្កបុង្ទាឝ រទាងំ្៦ច្ធឝើ   ជវនកិឆចដត្ម៉៉ង្ជាឆិត្ថរបស់លពះ 
អរហនឋ ច្ៅថាហសិតុ្បាទឆិត្ថ  ឆិត្ថញញឹមរបស់លពះអរហនថ  ។ 

ការលបលពឹត្ថច្ៅននឆិត្ថកបុង្បញ្ចទាឝ រ មាន១៧ខ្ណៈ 
១- អតី្ត្ភវង្គ  
២- ភវង្គឆលន           ឆិត្ថផុត្វេីិ 
៣- ភវង្គុបច្ឆឆទ 
៤- បញ្ចទាឝ ោវជជនកិឆច ឬអាវជជនកិឆច 
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៥- បញ្ច វញិ្ញដ ណ (ឆកាុទាឝ ោវជជនៈ ច្សាត្ទាឝ ោវជជនៈ  ឃានទាឝ ោវជជនៈ 

ជីវាហទាឝ ោវជជនៈ  កាយទាឝ ោវជជនៈ ) 
៦- សមផដិឆឆនបកិឆច 
៧- សនឋីរណកិឆច 
៨- ច្វាដឌវនកិឆច 
៩-  ជវនកិឆច 
១០-ជវនកិឆច 
១១-ជវនកិឆច 
១២-ជវនកិឆច 
១៣- ជវនកិឆច 
១៤- ជវនកិឆច 
១៥- ជវនកិឆច 
១៦- ត្ទាលមភណកិឆច 
១៧- ត្ទាលមភណកិឆច 
០- ភវង្គបាត្ គឺឆិត្ថលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ភវង្គ 

អធិបាយ អច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ៣ដួង្ 
-ោករថា  បញ្ចទាឝ ោវជជន ដឆកជា៣បទគឺ  បញ្ច  + ទាឝ រ + អាវជជន ជា 

បញ្ចទាឝ ោវជជន បញ្ច  ដលបថា៥(ឆនួំន៥ )ទាឝ រ ដលបថាលបច្ឡាះលបច្ហាង្ អាវជជន  
ដលបថា  ោវរក សរុបច្សឆកឋីមក ដលបថា ោវរកអារមយណ៍កបុង្ទាឝ រទាងំ្៥ ច្ហើយ 
ឆិត្ថច្នះ ជាកិរយិាឆិត្ថ ច្កើត្ច្ឡើង្ ច្លោះអារមយណ៍   មានរូបារមយណ៍  ជាច្ដើម 
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មកប៉ះខ្ធប់ ជាបឆចយ័ឲ្រច្កើត្ច្ឡើង្  លបសិនច្បើបញ្ចទាឝ ោវជជនៈ ឆិត្ថច្នះទទួល 
រូបារមយណ៍ ឆិត្ថច្នះ ច្ៅថាឆកាុទាឝ ោវជជនៈ  ច្បើត្តមផវូ វលត្ច្ឆៀក ច្ៅថា ច្សា- 
ត្ទាឝ ោវជជនៈ ច្បើត្តមផវូវលឆមុះ ច្ៅថា  ឃានទាឝ ោវជជនៈ   ច្បើត្តមផវូវអណាឋ ត្ 
ច្ៅថា ជីវាហទាឝ រោវជជនៈ ច្បើត្តមផវូ វកាយច្ៅថាកាយទាឝ ោវជជនៈ  រួមទាឝ រទាងំ្ 
៥ច្នះច្ៅថា បញ្ចទាឝ ោវជជនឆិត្ថ  អដឌកថាចាររបាន ឧបមាថា  បញ្ចទាឝ រវេីិ- 
ឆិត្ថ ដូឆជាសត្ឝពីង្ោង្ អធិបាយថាសត្ឝពីង្ោង្១បានោយ    សណំាញ់ 
មានដខ្ស៥ច្ធឝើកដនវង្ច្ដកច្ៅកណាឋ ល កាលដខ្សណាមួយលតូ្វសត្ឝតូ្ឆៗ មាន 
សត្ឝសុឆ មូស ជាច្ដើម មកប៉ះខ្ធប់ច្ហើយសត្ឝពីង្ោង្ច្ោះ  ក៏ឃាវ ត្ចាក  ទី 
កដនវង្ច្ដកច្ធឝើដចំ្ណើ រច្ៅត្តមដខ្សណាដដលសត្ឝមកប៉ះច្ហើយ  ក៏សីុនូវសត្ឝ 
ច្ោះច្ៅ រួឆលត្ឡប់មកកដនវង្ច្ដើមវញិ  កបុង្ច្រឿង្ឧបមាច្នះយ៉ាង្ណា   
        -បសាទរូបទាងំ្៥ដូឆជាដខ្សពីង្ោង្ទាងំ្៥  
        -ឆិត្ថដូឆជាពីង្ោង្ដដលច្ដកច្ៅកណាឋ លសមផុក  
        -ច្ពលច្ដកអារមយណ៍មកប៉ះខ្ធប់ដូឆសត្ឝតូ្ឆៗដដលមកប៉ះដខ្សពីង្ោង្ 
        -ច្ពលដដលកិរយិាមច្ោធាតុ្   ទទួលអារមយណ៍ដដលមកប៉ះបសាទរូប 
ច្ហើយច្ធឝើឲ្រភវង្គញ័រ ដូឆជាការញ័ររបស់សត្ឝពីង្ោង្   ដដលច្ៅកណាឋ ល   
           -ការលបលពឹត្ថច្ៅននវេីិឆិត្ថដូឆច្ពលដដលសត្ឝពីង្ោង្រត់្ច្ៅត្តមដខ្ស 

-ច្ពលដដលឆិត្ថច្សពនូវអារមយណ៍      ដូឆជាពីង្ោង្បានសីុនូវសត្ឝ 
-កាលដដលវេីិឆិត្ថច្ោះឆូលកាន់ភវង្គវញិ   ដូឆសត្ឝពីង្ោង្លត្ឡប់ 

ច្ៅច្ដកច្ៅកណាឋ លសមផុកវញិ ។ 
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ការដដលច្ោកឧបមាច្រឿង្សត្ឝពីង្ោង្ច្ោះមកក៏ច្ដើមផឲី្រលជាបថា

កាលអារមយណ៍  មកប៉ះខ្ធប់បសាទរូបច្ហើយឆិត្ថអាលសយ័កបុង្ហទយវត្ទុច្កើត្ 
មុនឆិត្ថច្ៅកបុង្បសាទរូប ។ 

មច្ោទាឝ ោវជជន ដលបថា  ការពិចារណា អារមយណ៍ត្តមផវូ វឆិត្ថ  ដឆកជា 
៣បទគឺ មច្ោ+ទាឝ រ+អាវជជន=មច្ោទាឝ ោវជជន   មច្ោ ដលបថា ឆិត្ថ ទាឝ រ  ដលបថា  
ផវូ វលបច្ឡាះ អាវជជន ដលបថា ោវរកឬការពិចារណា ឆិត្ថច្នះច្កើត្ច្ឡើង្ជាមួយ 
ឧច្បកាា ច្វទោ   ពិចារណាអារមយណ៍ត្តម  មច្ោទាឝ រ   និង្ច្ធឝើតួ្ោទីកាត់្កឋនូីវ 
អារមយណ៍ត្តមបញ្ចទាឝ រ  បានន័យថាឆិត្ថច្នះពិចារណា   អារមយណ៍ត្តម ទាឝ រ 
ទាងំ្៦ ច្បើអច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថច្នះ ច្កើត្កបុង្បញ្ចទាឝ រវេីិ  ច្ៅថាច្វាដឌវនៈ ច្បើ 
ច្កើត្កបុង្ មច្ោទាឝ រវេីិ ច្ៅថា  មច្ោទាឝ ោវជជនៈ    អច្ហតុ្កកិរយិា  ដដលជា 
ច្សាមនសសដួង្ទី៣ ច្ធឝើ ជវនកិឆច ជាឆិត្ថរបស់លពះអរហនថ   ច្ៅថា ហសិតុ្- 
បាទឆិត្ថ  ហសិតុ្បាទឆិត្ថច្នះ ដឆកជា៣បទគឺហសិត្+ឧបាទ+ឆិត្ថ=ហសិ- 
តុ្បាទឆិត្ថ  ហសិត្ ដលបថា ញញឹម ឧបាទ ដលបថាការច្កើត្ច្ឡើង្ ឆិត្ថ ដលបថា 
ដឹង្អារមយណ៍ សរុបច្សឆកឋីមកដលបថា ឆិត្ថញញឹមច្កើត្ច្ឡើង្ ដូឆជាច្រឿង្លពះ 
មហាច្មាគគោវ ន   បានច្ ើញសត្ឝច្លបត្ច្ៅ   ោច្ជើង្ភបគិំជឈកូដ ដដលកពុំង្ 
ទទួលនូវទុកាច្វទោ  ។   ការច្ ើញច្ោះគឺ    ច្ ើញច្ោយកិរយិាអភិញ្ញដ ឆិត្ថ 
 ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយការពិចារណាថា   សភាពដូច្ឆបះ  នឹង្មិនច្កើត្ដល់ 
ច្ោកច្ឡើយ ច្ហើយ ហសិតុ្បាទឆិត្ថ ក៏ច្កើត្ច្ឡើង្ ។ 
កបុង្គមភរីសុច្ោធាលង្ខក រ បាន ច្ោលអពីំការច្សើឆញញឹមមាន៦យ៉ាង្គឺ 

១-សិត្  ញញឹមមិនច្ ើញច្ធយញ   បានដល់ការញញឹម របស់លពះដ៏ 
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លពះភាគជាមាច ស់  

២-ហសិត្ ញញឹមលយមច្ ើញច្ធយញ ជាការញញឹមរបស់លពះអរហនថ 
លពះអោគាមី លពះសកទាគាមី លពះច្សាត្តបនប និង្បុេុជជន។ការញញឹមច្នះ 
ច្លដអពីំលពះអរហនថច្ហើយ រដមង្លបកបច្ោយ ច្ហតុ្ជាកុសល ឬ  អកុសល  

៣-វហិសិត្  ច្សើឆឮសចំ្ឡង្លសាលៗ  ច្កើត្មានកបុង្ពួកបុេុជជន និង្ 
លពះអរយិបុគគល៣ពួក (ច្វៀរលពះអរហនថ) 

៤-អតិ្ហសិត្   ច្សើឆឮសចំ្ឡង្ខាវ ងំ្ៗ   ច្កើត្ឆចំ្ោះបុេុជជន និង្លពះ 
ច្សាត្តបនប និង្លពះសកទាគាមី ។ 

៥-ឧបហសិត្   ច្សើឆរហូត្ដល់ញ័រកាយ ជាការច្សើឆរបស់  បុេុជជន 
៦-អវហសិត្  ច្សើឆរហូត្ដល់ហូរទឹកដភបក ជាការច្សើឆរបស់បុេុជជន 

សិត្ និង្ ហសិត្ ជាការញញឹមរបស់លពះអរហនថ ជាឆិត្ថញញឹមមិនលបកាន់ 
មាកំបុង្អារមយណ៍ ដូឆបុគគលដនទច្ឡើយ   ឆិត្ថច្នះមានកមាវ ងំ្ច្ខ្ាយ   ជាឆិត្ថ 
ពិច្សស ច្ៅថា ហសិតុ្បាទឆិត្ថ ។ កាលដដលឆិត្ថ  មានកមាវ ងំ្តិ្ឆច្នះឯង្ 
ច្ទើបជា អច្ហតុ្កឆិត្ថ ឆដំណកឆិត្ថច្សើឆដនទច្ទៀត្ ជាសច្ហតុ្កឆិត្ថ ។ 

អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ សច្្ង្ខគ ះឆូលកបុង្អសង្ខា រកិៈ  ច្លោះច្កើត្ច្ឡើង្ 
ឯង្ៗច្ោយអាលស័យ ឧបត្ឋិច្ហតុ្    គឺច្ហតុ្ដដលលបជុគំាប ច្កើត្ច្ឡើង្  សូមផដីត្ 
អបកដនទដឹកោក៏ំច្ោយ ច្បើឧបត្ឋិច្ហតុ្មិនលគប់អង្គច្ទ ឆិត្ថមានឆកាុ វញិ្ញដ ណ 
ជាច្ដើមរដមង្មិនអាឆច្កើត្ច្ឡើង្បានច្ឡើយ ។ 
 ឧបត្ឋិច្ហតុ្ននអច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ កបុង្អដឌសាលិនី សដមឋង្ទុកថា 
ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ឆកាុ វញិ្ញដ ណ២ដួង្មាន ៤លបការ 
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១-អសមមិនបត្តថ ឆកាុសស     ច្លោះឆកាុបសាទមិនទាន់ដបកធាវ យ 
២-អាបាេគត្ត្តថ រូបានំ   ច្លោះរូបារមយណ៍មកកាន់ដល់គនវង្ 
៣-អាច្ោកសនបិសសតិ្ ំ  អាលស័យច្ោយពនវឺ 
៤-មនសិការច្ហតុ្ក ំ      មានមនសិការ ជាច្ហតុ្  ។ 
បណាឋ បឆច័យទាងំ្៤ច្ោះ   ឆកាុ ននអបកសាវ ប់កឋ ី   ឆកាុ ននអបកដដលមាន 

ជីវតិ្ ដដលរលត់្កឋ(ីដភបកខាឝ ក់ ) ឬ ឆកាុ ដដលលតូ្វទឹកលបមាត់្   ឬលតូ្វទឹកច្សវសយ 
ឬច្ោហិត្បិទបាងំ្កឋ ី  ដដលមិនអាឆជាបឆច័យដល់ឆកាុ វញិ្ញដ ណច្នះ ច្មយ ះ 
ថាឆកាុ ដបកធាវ យច្ហើយ   បុ៉ដនថច្បើច្ៅជាបឆច័យបានច្មយ ះថា   មិនទាន់ដបក 
ធាវ យ  សូមផដីត្ឆកាុបសាទមិនទាន់បាក់ដបកធាវ យ  ក៏ច្ោយ បុ៉ដនថរូបារមយណ៍ 
(ពណ៌)ច្ៅមិនទាន់មកកាន់គន្លង្ នឹង្ឆកាុបសាទច្ទ 
ឆកាុ វញិ្ញដ ណក៏ច្កើត្មិន 
បាន ។ ច្បើរូបារមយណ៍ច្ោះ មកកាន់គនវង្ច្ហើយ  បុ៉ដនថ បឆច័យគឺអាលស័យពនវ ឺ
មិនមាន ឆកាុ វញិ្ញដ ណក៏ច្កើត្មិនបានលបសិនច្បើពនវឺដដលជាបឆច័យច្ោះមាន 
បុ៉ដនថកិរយិាមច្ោធាតុ្    មិនញុាងំ្ភវង្គឲ្រោវ ស់បឋូ រច្ៅច្ទឆកាុ វញិ្ញដ ណក៍ច្កើត្ 
មិនបាន ។កាលណាកិរយិាមច្ោធាតុ្ញុាងំ្ភវង្គឲ្រោវ ស់បឋូ រគាប បានឆកាុ វញិ្ញដ  
ណច្ទើបច្កើត្ច្ឡើង្ ច្ធឝើទសសនកិឆច  (កិឆចច្ ើញរូប )  ឆកាុ វញិ្ញដ ណ  កាលច្កើត្ 
ច្ឡើង្រដមង្ច្កើត្លពម  ច្ោយសមផយុត្ថធម៌ទាងំ្ឡាយ  ច្ោយពិត្  ។  ដូច្ឆបះ 
ច្ហើយច្ទើបច្ោលថា ឆកាុ វញិ្ញដ ណច្កើត្  ច្លោះអាលស័យបឆច័យ៤បុ៉ច្ណាត ះ ។  

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ច្សាត្វញិ្ញដ ណ២ដួង្មាន៤លបការ 
១-អសមមិនបត្តថ  ច្សាត្សស ច្លោះច្សាត្បសាទ  ច្ៅមិនទាន់ដបកធាវ យ 
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២-អាបាេគត្ត្តថ  សទាធ នំ  ច្ោយសចំ្ឡង្មកកាន់គនវង្     ននច្សាត្- 

បសាទ 
៣-អាកាសសនបិសសតិ្ ំ  អាលសយ័ច្ោយអាកាសគឺលហំ 
៤-មនសិការច្ហតុ្ក ំ    មានមនសិការៈជាច្ហតុ្ 
បណាឋ   បឆច័យទាងំ្៤ ោករថា  អាលស័យ   ច្ោយអាកាស  គឺច្សាត្ 

វញិ្ញដ ណច្ោះ អាលស័យនូវអាកាសច្ទើបច្កើត្ច្ឡើង្ ច្បើមិនមាននូវអាកាសច្ទ 
ក៏ច្កើត្មិនបាន ច្លោះកាលណាបុគគលបិទរននលត្ច្ឆៀកឲ្រជិត្ ច្សាត្វញិ្ញដ ណ 
មិនអាឆលបលពឹត្ថច្ៅបាន ។  ោករច្លដពីច្នះ    គបផលីជាបច្ោយន័យ  ដដល 
ច្ោលមក ច្ហើយកបុង្ឆកាុ វញិ្ញដ ណច្ោះឆុះ ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ឃានវញិ្ញដ ណ២ដួង្ មាន៤លបការ 
១-អសមមិនបត្តថ  ឃានសស ច្លោះឃានបសាទមិនទាន់ដបកធាវ យ 
២-អាបាេគត្ត្តថ  គោន នំ ច្ោយកវិនទាងំ្ឡាយមកកាន់គនវង្ននឃាន 

បសាទ 
៣-វាច្យាសនបិសសតិ្ ំ   អាលស័យច្ោយវាច្យាគឺខ្រល់ 
៤-មនសិការច្ហតុ្ក ំ  មានមនសិការៈជាច្ហតុ្ ។ 
បណាឋ បឆច័យទាងំ្៤ច្ោះ ោករថាអាលស័យ   ច្ោយវាច្យា  គឺ កាល 

ណា វាច្យាបក់ោត់្នូវកវិនទាងំ្ឡាយឆូលមករននលឆមុះច្ោះ ឃានវញិ្ញដ ណ 
ច្ទើបច្កើត្ច្ឡើង្លបសិនច្បើវាច្យាគឺខ្រល់មិនមាន    ឃានវញិ្ញដ ណ  ក៏ច្កើត្មិន 
បាន ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្ជីវាហ វញិ្ញដណ២ដួង្មាន៤លបការ 
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១-អសមមិនបត្តថ  ជីវាហយ       ច្លោះជីវាហបសាទ ច្ៅមិនទាន់ដបកធាវ យ 
២-អាបាេគត្ត្តថ  រសានំ   ច្លោះរសជាតិ្ទាងំ្ឡាយមកកាន់គនវង្ 
៣-អាច្បាសនបិសសតិ្ ំ     អាលស័យច្ោយអាច្បាគឺទឹក 
៤-មនសិការច្ហតុ្ក ំ       មានមនសិការៈ ជាច្ហតុ្ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្កាយវញិ្ញដ ណ២ដួង្មាន៤លបការ 
១-អសមមនិបត្តថ  កាយសស     ច្លោះកាយបសាទច្ៅមិនទាន់ដបកធាវ យ 
២-អាបាេគត្ត្តថ  ច្ោដឌោឝ នំ ច្លោះច្ោដឌពឝៈ   មកកាន់គនវង្ននកាយ 

បសាទ 
៣-បឋវសីនបសិសតិ្ ំ     អាលស័យច្ោយបឋវ ីគឺដី 
៤-មនសិការច្ហតុ្ក ំ  មានមនសិការៈ ជាច្ហតុ្ ។ 
បណាឋ បឆច័យទាងំ្៤ច្ោះ   ោករថាអាលស័យ  ច្ោយបឋវ ី បានដល់ 

បឋវ ីធាតុ្ដដលផគុគំាប  គឺកាយបសាទច្ោះឯង្ ជាបឆច័យ   ច្ទើបកាយវញិ្ញដ ណ 
ច្កើត្ច្ឡើង្  ច្បើកាយបសាទមិនមានច្ទ   កាយវញិ្ញដ ណក៏មិនច្កើត្ច្ឡើង្បាន 
ដដរ ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្មច្ោធាតុ្៣ដួង្ មាន៤លបការគឺ 
១-មាន បសាទរូបទាងំ្៥គឺ ឆកាុ ច្សាត្ ឃាន ជីវាហ  កាយ 
២-មានអារមយណ៍ទាងំ្៥គឺ រូប សចំ្ឡង្ កវិន រស ច្ោដឌពឝៈ     មកកាន់ 

គនវង្ 
៣-អាលស័យ ហទយវត្ទុ គឺ ច្បះដូង្ 
៤-មានមនសិការៈ ជាច្ហតុ្ ។ 
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 មច្ោធាតុ្៣ដួង្គឺ    បញ្ចទាឝ ោវជជនឆិត្ថ១ដួង្   សមផដិឆឆនប២ដួង្  ។ 

ឆិត្ថ៣ដួង្ច្នះច្ៅថា មច្ោធាតុ្ ដលបថា ធាតុ្ដឹង្ ។  មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្  ជា 
ឆិត្ថដដលមានអណំាឆ អាឆដឹង្អារមយណ៍បានច្លឆើនជាង្ បញ្ច វញិ្ញដ ណ  និង្ 
មច្ោធាតុ្ គបផលីជាបថា     ឆិត្ថទាងំ្អស់មាន៨៩ដួង្   ឬ១២១ដួង្ច្ោះ ច្វៀរ   
ទឝិបញ្ច វញិ្ញដ ណធាតុ្១០ដួង្ និង្មច្ោធាតុ្៣ដួង្ច្ឆញច្ហើយ   ច្ៅសល់ឆិត្ថ 
៧៦ដួង្ ឬ១០៨ដួង្ទាងំ្អស់ច្នះជាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្  ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្មាន៤លបការ 
១-អសមមិនបត្តថ  មនសស     ច្លោះមច្ោច្ៅមិនទាន់ដបកធាវ យ 
២-អាបាេគត្ត្តថ  ធមាយ នំច្ោយធមាយ រមយណ៍ទាងំ្ឡាយមកកាន់គនវង្ 
៣-វត្ទុសនបសិសតិ្ ំ           អាលស័យ ហទយវត្ទុ  
៤-មនសិការច្ហតុ្ក ំ     មានមនសិការៈជាច្ហតុ្ 

 បណាឋ បឆច័យទាងំ្៤ច្ោះ   ោករថា មច្ោ     បានដល់ភវង្គឆិត្ថច្ោះ 
ដបកធាវ យច្ហើយកឋ ីមានកមាវ ងំ្ច្ខ្ាយកឋ ីមិនអាឆជាបឆច័យដល់អាវជជនៈឆិត្ថ 
កឋី ច្មយ ះថា មច្ោគឺភវង្គដបកធាវ យកបុង្ច្សឆកឋីច្នះ ។   បុ៉ដនថច្ពលដដលអាឆ 
ជាបឆច័យ ដល់អាវជជនៈឆិត្ថបាន ច្មយ ះថាមច្ោច្ៅមិនទាន់ដបកធាវ យ  ។ 
ោករថាធមាយ រមយណ៍មកកាន់គនវង្  បានដល់ធមាយ រមយណ៍ជា អតី្ត្ៈ អោគត្  
និង្បឆចុបផនប មកកាន់គនវង្ ។ ោករថាអាលស័យហទយវត្ទុ    គឺអាលស័យច្បះ 
ដូង្បុ៉ច្ណាត ះច្ទើបច្កើត្ច្ឡើង្ ច្វៀរហទយវត្ទុ ច្ឆញច្ហើយច្កើត្មិនបាន   បញ្ញហ  
ច្នះលពះច្េរៈ ច្ោកច្ោលសចំ្ៅដល់ បញ្ច ច្វាការភព គឺភពមានខ្នន៥ ។ 

ោករថាមនសិការៈ ជាច្ហតុ្អធិបាយថាកិរយិាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ 
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ញុាងំ្ ភវង្គឲ្រោវ ស់បឋូ រច្ៅសិន  ច្ទើប មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ច្កើត្ច្ឡើង្ ។ 

កិឆច៤យ៉ាង្ របស់អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ 
១-ឆកាុ វញិ្ញដ ណ២ដួង្      ច្ធឝើទសសនកិឆច  (កិឆចច្ ើញរូប) 
២-ច្សាត្វញិ្ញដ ណ២ដួង្  ច្ធឝើសវនកិឆច   (កិឆចឮសចំ្ឡង្) 
៣-ឃានវញិ្ញដ ណ២ដួង្   ច្ធឝើឃាយនកិឆច (កិឆចដឹង្កវិន) 
៤-ជីវាហ វញិ្ញដ ណ២ដួង្      ច្ធឝើសាយនកិឆច  (កិឆចជញ្ជ ក់រសជាតិ្) 
៥-កាយវញិ្ញដ ណ២ដួង្   ច្ធឝើផុសនកិឆច     (កិឆចោល់លតូ្វ) 
៦-វបិាកមច្ោធាតុ្២ដួង្ ច្ធឝើសមផដិឆឆនបកិឆច (កិឆចទទួលនូវអារមយណ៍) 
៧-អច្ហតុ្កវបិាកមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ ២ដួង្ច្ធឝើកិឆច៥គឺ 
-បដិសននិកិឆច         កិឆចបនថភពជាតិ្កចំ្ណើ ត្ 
-ភវង្គកិឆច              កិឆចរកាភពជាតិ្កចំ្ណើ ត្ 
-ឆុតិ្កិឆច               កិឆចឃាវ ត្ចាកភព 
-សនីថរណកិឆច       កិឆចពិចារណាអារមយណ៍ 
-ត្ទាលមភណកិឆច  កិឆចទទួលអារមយណ៍ពីជវន 
៨-អច្ហតុ្កវបិាកមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្  ដដលជាច្សាមនសស ២ដួង្ ច្ធឝើ 

កិឆច២ គឺ 
-សនឋីរណកិឆច        កិឆចពិនិត្រ ពិចារណាអារមយណ៍ 
-ត្ទាលមភណកិឆច   កិឆចទទួលអារមយណ៍ពីជវន 
៩-អច្ហតុ្កកិរយិាមច្ោធាតុ្១ដួង្ច្ធឝើអាវជជនកិឆច   កិឆចពិចារណាោវ 

រកបញ្ញច រមយណ៍ 
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១០-អច្ហតុ្កកិរយិាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្១ដួង្ ច្ធឝើកិឆច២គឺ 
-ច្វាដឌវនកិឆច  កិឆចកណំត់្អារមយណ៍ត្តមបញ្ចទាឝ រ 
-អាវជជនកិឆច       កិឆចទទួលអារមយណ៍ត្តមមច្ោទាឝ រ 
១១-អច្ហតុ្កកិរយិាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្    ដដលជាច្សាមនសស១ដួង្ 

ច្ធឝើជវនកិឆចគឺការ ច្សពនូវអារមយណ៍ច្ធឝើឲ្រច្កើត្ ការញញឹមរបស់លពះអរហនថ 
(ច្ៅថា ហសិតុ្បាទឆិត្ថ ) ។ 

ឆដំណកអច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ច្ោយន័យ១៤យ៉ាង្ 
១-ន័យច្ោយជាតិ្ ជាវបិាកជាតិ្១៥ដួង្ កិរយិាជាតិ្៣ដួង្ 
២-ន័យច្ោយភូមិ  ជាកាមាវឆរភូមិ 

អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ ច្កើត្កបុង្ភូមិដូឆច្នះ 
-ឃានវញិ្ញដ ណ២ដួង្ ជីវាហ វញិ្ញដ ញ២ដួង្ កាយវញិ្ញដ ណ២ដួង្ច្កើត្កបុង្ 

កាមភូមិ១១ជាន់ 
-ឆកាុ វញិ្ញដ ណ២ដួង្     ច្សាត្វញិ្ញដ ណ២ដួង្      បញ្ចទាឝ ោវជជន១ដួង្ 

សមផដិឆឆនប២ដួង្ សនឋីរណ៣ដួង្ច្កើត្បាន២៦ភូមិគឺ កាមភូមិ១១រូបភូមិ១៥ 
-មច្ោទាឝ ោវជជនៈ ច្កើត្បាន៣០ភូមិ  
-ហសិតុ្បាទឆិត្ថ១ដួង្  ច្កើត្បាន២២ភូមិ   គឺកាមសុគតិ្ភូមិ ៧ជាន់ 

និង្រូបភូមិ១៥ជាន់ ។ 
៣-ន័យច្ោយច្វទោ ជាសុខ្ច្វទោ១  ទុកាច្វទោ១  ជាច្សាមនសស- 

២  ឧច្បកាា ច្វទោ១៤ 
៤-ន័យច្ោយច្ហតុ្    ជា នច្ហតុ្ និង្ជាអច្ហតុ្កឆិត្ថទាងំ្១៨ដួង្ 
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៥-ន័យច្ោយសង្ខា រ         សច្្ង្ខគ ះជាអសង្ខា រកិៈ ទាងំ្១៨ដួង្ 
៦-ន័យច្ោយសមផយុត្ថ     ជាញាណវបិផយុត្ថ ទាងំ្១៨ដួង្ 
៧-ន័យច្ោយច្សាភណៈ   ជាអច្សាភណឆិត្ថ  ទាងំ្១៨ដួង្ 
៨-ន័យច្ោយមន           ជាអមនឆិត្ថទាងំ្១៨ដួង្ 
៩-ន័យច្ោយច្ោកីយៈ      ជាច្ោកិយឆិត្ថទាងំ្១៨ដួង្ 
១០-ន័យច្ោយកិឆច              អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ច្ធឝើកិឆច១៤ 
១១-ន័យច្ោយអារមយណ៍      អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ទទួលអារមយណ៍៦ 
១២-ន័យច្ោយទាឝ រ               អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ ច្កើត្បាន៦ទាឝ រ 
១៣-ន័យច្ោយវត្ទ ុ              អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ច្កើត្លត្ង់្វត្ទុ៦ 
១៤-ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្  អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ ជាវញិ្ញដ ណធាតុ្ 

៧គឺឆកាុ វញិ្ញដ ណធាតុ្២ដួង្  ច្សាត្វញិ្ញដ ណធាតុ្២ដួង្ ឃានវញិ្ញដ ណធាតុ្២ 
ដួង្  ជីវាហ វញិ្ញដ ណធាតុ្២ដួង្     កាយវញិ្ញដ ណធាតុ្២ដួង្    មច្ោធាតុ្៣ដួង្  
មច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្៥ដួង្ ។  

ឆប់អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ 
ច្សាភណឆិត្ថ៥៩ ឬ៩១ដួង្ 

ច្លដអពីំ អច្សាភណឆិត្ថ៣០ដួង្ គឺ អកុសលឆិត្ថ១២ដួង្ អច្ហតុ្ក 
ឆិត្ថ១៨ដួង្ មានឆិត្ថ៥៩ដួង្ ឬ៩១ដួង្  ដដលជាច្សាភណឆិត្ថ ។ 

ច្សាភណឆិត្ថមាន៤លបច្ភទគឺ 
១-កាមាវឆរច្សាភណឆិត្ថ  ២៤ដួង្ 
២-រូបាវឆរច្សាភណឆិត្ថ     ១៥ដួង្ 



    94 
៣-អរូបាវឆរច្សាភណឆិត្ថ  ១២ដួង្ 
៤-ច្ោកុត្ថរច្សាភណឆិត្ថ   ៨ដួង្ ឬ៤០ដួង្    
រួមទាងំ្អស់គឺ   ច្សាភណឆិត្ថ ៥៩ដួង្ ឬ៩១ដួង្ ។ 

 ោករថា ច្សាភណឆិត្ថច្ោះ សចំ្ៅដល់ឆិត្ថដដលមានច្សាភណច្ឆ- 
ត្សិកលបកបជាមួយ ច្សាភណឆិត្ថច្ោះ      មានវឆនត្ទថា    ច្សាភច្ណហិ  
យុត្ថនីតិ្ ច្សាភណានិ   ឆិត្ថដដលលបកបច្ោយធម៌ដ៏លោទាងំ្ឡាយ ច្មយ ះថា 
ច្សាភណឆិត្ថ  ។ 

កាមាវឆរច្សាភណៈ ឆិត្ថ២៤ 
កបុង្ឆិត្ថ២៤ច្នះដឆកជា៣ លបច្ភទគឺ 
១-កាមាវឆរកុសល៨ (មហាកុសល) 
២-កាមាវឆរវបិាក៨ (មហាវបិាក) 
៣-កាមាវឆរកិរយិា៨ (មហាកិរយិា) 

 ោករថាបុញ្ដំ ដលបថាបុណរ ច្លបើជនួំសោករថាកុសលមានវឆនត្ទថា 
អត្ថច្ោ សោថ នំ  បុោតិ្  ច្សាច្ធតី្តិ្  បុញ្ដំ   ដលបថា    ធមយជាតិ្ណារដមង្ ជរំះ 
សោឋ នឆិត្ថននខ្វួនឲ្របរសុិទនច្លោះច្ហតុ្ច្ោះធមយជាតិ្ច្ោះច្មយ ះថាបុណរ។ 

កុសលមានអត្ទ៥យ៉ាង្គឺ 
១-អច្ោគយត្ទ មានអត្្េថា 

មិនមានច្ោគគឺមិនមានកិច្លសមានោគៈ 
 ច្ទាសៈ ច្មាហៈជាច្ដើម ដដលច្មយ ះថាច្ោគ ច្លោះចាក់ច្ោត្គឺលបទូសឋោយ 
 ឆិត្ថឲ្រទន់ច្ខ្ាយ ។ 
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២-សុនធរត្ទ មានអត្ទថា ជាធម៌លោសាោ ត្គឺជាលបច្យាជន៍ ឧបត្ទមមគាលំទ 

ដល់ពពួកសត្ឝទាងំ្ឡាយ។ 
៣-ច្ឆកត្ទ       មានអត្ទថា មវ សនវ បិុនលបសប់ 
៤-អនវជជត្ទ      មានអត្ទថា មិនមានច្ទាសដដលគួរតិ្ះច្ដៀល 
៥-សុខ្វបិាកត្ទ  មានអត្ទថា មានច្សឆកឋីសុខ្ជាផល 

លកាណាទិឆតុ្កៈ របស់កុសលឆិត្ថ 
-អនវជជសុខ្ វបិាកលកាណំ មានច្សឆកឋីសុខ្ជាផលគឺមិនមានច្ទាស 

ជាលកាណៈ 
-អកុសលវទិន ំសនរស ំមានការកចំាត់្នូវអកុសលឆិត្ថ។ 
-ច្វាទានបឆចុបផោឌ នំ    មានការផូរផង់្ជាអាការៈលបាកដ។ 
-ច្យានិច្សាមនសិការ បទោឌ នំ មានច្យានិច្សាមនសិការៈ     គឺការ 

លតិ្ះរះិច្ោយលតូ្វទនំង្ ជាច្ហតុ្ជិត្ ។ 
មហាកុសល៨ដួង្ 

១-ច្សាមនសសសហគត្ ំ ញាណសមផយុត្ថ ំអសង្ខា រកិ ំ មហាកុសល- 
ឆិត្ថ ំដលបថាមហាកុសលឆិត្ថដដលច្កើត្លពមជាមួយ ច្សាមនសសច្វទោលបកប 
ច្ោយបញ្ញដ ជាអសង្ខា រកិៈ  ។ 

២-ច្សាមនសសសហគត្ ំ ញាណសមផយុត្ថ ំសសង្ខា រកិ ំ មហាកុសល 
ឆិត្ថ ំ ដលបថា មហាកុសលឆិត្ថដដលច្កើត្លពមជាមួយ   ច្សាមនសសច្វទោលប- 
កបច្ោយបញ្ញដ  ជាសសង្ខា រកិៈ ។  

៣-ច្សាមនសសសហគត្ ំញាណវបិផយុត្ថ ំ អសង្ខា រកិ ំ  មហាកុសល- 
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ឆិត្ថ ំដលបថា មហាកុសលឆិត្ថ  ដដលច្កើត្ច្ឡើង្លពមជាមួយច្សាមនសសច្វទោ 
មិនលបកបច្ោយបញ្ញដ  ជាអសង្ខា រកិៈ ។ 

៤- ច្សាមនសសសហគត្ ំញាណវបិផយុត្ថ ំ សសង្ខា រកិ ំ មហាកុសល- 
ឆិត្ថ ំដលបថា មហាកុសលឆិត្ថដដលច្កើត្  លពមជាមួយច្សាមនសសច្វទោ  មិន 
លបកបច្ោយបញ្ញដ ជាសសង្ខា រកិៈ ។ 

៥-ឧច្បកាា សហគត្ ំ  ញាណសមផយុត្ថ ំ អសង្ខា រកិ ំ មហាកុសលឆិត្ថ ំ
ដលបថា មហាកុសលឆិត្ថ ដដលច្កើត្លពមជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ  លបកបច្ោយ 
បញ្ញដ ជាអសង្ខា រកិៈ ។ 

៦- ឧច្បកាា សហគត្ ំញាណសមផយុត្ថ ំ សសង្ខា រកិ ំ មហាកុសលឆិត្ថ ំ
ដលបថា មហាកុសលឆិត្ថដដលច្កើត្លពមជាមួយ   ឧច្បកាា ច្វទោលបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  ជាសសង្ខា រកិៈ ។ 

៧- ឧច្បកាា សហគត្ ំ  ញាណវបិផយុត្ថ ំ  អសង្ខា រកិ ំ មហាកុសលឆិត្ថ ំ
ដលបថា  មហាកុសលឆិត្ថ    ដដលច្កើត្លពមជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ  មិនលបកប 
ច្ោយបញ្ញដ  ជាអសង្ខា រកិៈ ។ 

៨- ឧច្បកាា សហគត្ ំ ញាណវបិផយុត្ថ ំ  សសង្ខា រកិ ំ មហាកុសលឆិត្ថ ំ 
ដលបថា មហាកុសលឆិត្ថ    ដដលច្កើត្លពមជាមួយ   ឧច្បកាា ច្វទោមិនលបកប 
ច្ោយបញ្ញដ  ជាសសង្ខា រកិៈ ។ 
 ឆិត្ថទាងំ្៨ដួង្ច្នះច្មយ ះថា សច្ហតុ្កកាមាវឆរកុសលឆិត្ថ   ឬច្ៅ 
ថា កាមាវឆរកុសលឆិត្ថ  ឬក៏ច្ៅថាមហាកុសលឆិត្ថ  ។ 

មហាកុសល៨ដួង្ ដឆកជាច្លឆើនលបច្ភទដូឆជា  
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មហាកុសលច្សាមនសស៤ដួង្  មហាកុសលញាណសមផយុត្ថ៤ដួង្ 

មហាកុសលញាណវបិផយុត្ថ៤ដួង្ អសង្ខា រកិៈ៤ដួង្ សសង្ខា រកិៈ៤ដួង្   ជា 
ច្ដើម។ 

អធិបាយមហាកុសល៨ដួង្ 
១-កុសលឆិត្ថដួង្ទី១   បុគគលណាអាលស័យនូវច្ហតុ្ ននច្សាមនសស 

គឺច្សឆកឋីសបាយរកីោយ ច្ៅកបុង្ការច្ធឝើទានច្ោយមានច្ទយរធម៌ និង្បដិ- 
គាគ ហកៈ (អបកទទួល)ច្ហើយមាននូវសមាយ ទិដឌ ិឬបញ្ញដ ជាខាង្ច្ដើមច្ោយ គិត្ 
ថាទានដដលឲ្រច្ហើយ មានផលយ៉ាង្ច្នះជាច្ដើម មានឆិត្ថមិនរួញោ មិនចា ំ
បាឆ់អបកដនទោស់ច្ត្ឿន កបុង្ការច្ធឝើកុសលទាងំ្ឡាយ មានទាន សីលភាវោ 
ជាច្ដើម កបុង្ច្ពលច្ោះ ឆិត្ថរបស់បុគគលច្ោះជាឆិត្ថសហគត្ច្ោយច្សាមន- 
សស សមផយុត្ថច្ោយញាណ ជាអសង្ខា រកិៈ គឺកុសលដួង្ទី១ច្កើត្ច្ឡើង្ ។ 

២-កុសលឆិត្ថដួង្ទី២   ច្ពលណាបុគគលច្លត្កអរ   សបាយរកីោយ 
មាននូវ សមាយ ទិដឌិជាខាង្ច្ដើម បុ៉ដនថឆិត្ថរួញោច្ោយមឆឆរយិៈ(ច្សឆកឋីកណំា- 
ញ់) ឬកបុង្ច្ពលច្ោះមានអបកដនទដឹកោ ំ   ច្ទើបច្ធឝើបុណរច្ៅបានដូច្ឆបះឆិត្ថ 
ច្នះឯង្  ជាឆិត្ថសហគត្ច្ោយច្សាមនសស     សមផយុត្ថច្ោយញាណ  ជា 
សសង្ខា រកិៈ ។ 

៣-កុសលដួង្ទី៣ ឧបមាថាកូនច្កយង្មាប ក់ ដដលមិនទាន់ដឹង្អឝីច្លឆើន 
ច្ៅច្ឡើយ   ច្ពលច្ ើញញាតិ្របស់ខ្វួនច្ធឝើការ  ច្គារពឆចំ្ោះលពះសង្ឃ  ខ្វួន 
ឯង្ក៏សបាយរកីោយ ច្ធឝើច្ៅត្តមញាតិ្ច្ោះដដរ ច្ោយការសពំះ   ឬឲ្រវត្ទុ  
ណាមួយ ដល់អបកដនទជាច្ដើម  ។  កបុង្ច្ពលច្ោះ    ឆិត្ថរបស់ច្កយង្ច្ោះ  ជា 
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ឆិត្ថសហគត្ ច្ោយច្សាមនសស មិនលបកបច្ោយញាណ ជាអសង្ខា រកិៈ ។ 

៤-កុសលដួង្ទី៤  ឧបមាថា កបុង្ច្កយង្ដដលមិនទាន់ដឹង្អឝ ីច្លឆើនច្ោះ 
លតូ្វពពួកញាតិ្ជួយដណោ ំ   ឲ្រកូនច្ោះច្ឆះសពំះលពះសង្ឃជាច្ដើមច្ហើយ  
ច្កយង្ច្ោះ  ក៏ច្ធឝើត្តមច្ោយរកីោយ      កបុង្ច្ពលច្ោះ     ឆិត្ថរបស់ច្កយង្ច្ោះ  
សហគត្ច្ោយច្សាមនសស មិនលបកបច្ោយញាណជាសសង្ខា រកិៈ។ 

កបុង្កុសលឆិត្ថច្កើត្លពមជាមួយឧច្បកាា ៤ដួង្ច្ោះ លពះច្េរៈ  ច្ោក  
ច្ោលថាកបុង្ច្ពលណាបុគគលមិនមានច្ហតុ្ឲ្រច្សាមនសសច្កើត្ច្ឡើង្ដូឆជា 
មិនសបូំរច្ោយច្ទយរធម៌ឬបដិគាគ ហកៈជាច្ដើម  ច្ទើបច្ពលច្ោះកុសលឆិត្ថ 
សហគត្ៈច្ោយឧច្បកាា ច្កើត្ច្ឡើង្ ឆចំ្ោះសមផយុត្ថនិង្សង្ខា រមានន័យដូឆ 
ខាង្ច្លើ  កុសលឆិត្ថនឹង្ច្កើត្ច្ឡើង្បាន ច្លោះច្យានិច្សាមនសិការៈ ច្ហើយ 
ច្យានិច្សាមនសិការៈ ច្កើត្ច្ឡើង្បាន  លតូ្វអាលស័យច្ហតុ្ដដលជាអតី្ត្និង្ 
បឆចុបផនបជាបឆច័យផង្ដដរ   កបុង្អង្គុត្ថរនិកាយឆតុ្កនិបាត្     បានសដំដង្នូវ 
ច្ហតុ្ច្ធឝើឲ្រកុសល ច្កើត្ច្ឡើង្ មាន៤លបការ គឺ 

ឆកកធម៌៤លបការ 
១-បដិរូបច្ទសវាស    ច្ៅកបុង្លបច្ទសដ៏សគួំរ 
២-សបផុរសូិបសចំ្សវ  ច្សពគប់ សបផុរស 
៣-អត្ថសមាយ បណិធិ   ត្មកល់ខ្វួនទុកច្ោយលបនព 
៤-បុច្ពឝកត្បុញ្ដត្ត   ភាពជា អបកបានច្ធឝើបុណរមកច្ហើយ  កបុង្កាល 

មុន ោករថាឆកកគឺការដល់លពម ច្ោយបឆច័យទាងំ្៤   ជាបឆច័យឲ្រច្កើត្ច្យា 
និច្សាមនសិការៈច្លោះការរស់ច្ៅកបុង្អាវាស   ឬ លបច្ទសដ៏សមគួរមានវត្ទុ 
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លោៗ  ដួឆជាច្ៅកដនវង្មាន សបផុរស    រដមង្មានការច្ ើញជាច្ដើមកបុង្ដផបក 
លោៗ  កបុង្ លពះអដឌកថា ច្ោកច្ោលថា ការច្ៅកបុង្អាវាស ដដលលបាកដច្ៅ 
ច្ោយពុទនបរស័ិទធ ឬច្ៅកបុង្លសុក និគម   ដដលមានសបផុរសច្ៅថាបដិរូប- 
ច្ទសវាសៈការច្សពគប់សបផុរសមានលពះពុទនជាច្ដើម និង្សាវក័ពុទនជាច្ដើម 
ច្មយ ះថា សបផុរសូិបសចំ្សវ ។ 
ការត្កំល់ខ្វួនច្ោយលបនព កបុង្គុណធម៌ មានសទាន កបុង្ខ្វួនជាច្ដើមច្មយ ះថា 
អត្ថសមាបណិធិ ។ 

ភាពជាអបកបាន សនសកុំសលទុកកបុង្កាលមុនមានការច្ធឝើទាន  រកា 
សីលជាច្ដើម ច្មយ ះថា បុច្ពឝកត្បុញ្ដត្ត ។ 

មហាកុសលដដលដឆកជា៨ដួង្ច្ោះ   ក៏ច្លោះច្វទោជាច្សាមនសស 
ខ្វះ ជាឧច្បកាា ខ្វះ ជាញាណសមផយុត្ថខ្វះ ជាញាណវបិផយុត្ថខ្វះ ច្ហើយ ជា 
អសង្ខា រកិៈខ្វះ ជាសសង្ខា រកិៈខ្វះ ។ ច្ដើមផឲី្រលជាបឆាស់នូវធម៌ទាងំ្ច្នះ គួរ 
លជាបនូវបឆច័យននធម៌ទាងំ្ អស់ច្នះផង្  ។ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្កុសល ច្សាមនសសមាន៦លបការ 
 ១-ច្សាមនសស បដិសននិកត្ត ជាអបកបដិសននិច្ោយច្សាមនសស 

២-សទាន  ពហុលត្ត       ជាអបកច្លឆើនច្ៅច្ោយសទាន  
៣-វសុិទន ទិដឌតិ្ត       មានការច្ ើញបរសុិទន សាោ ត្ជាសមាយ ទិដឌ ិ
៤-អានិសសំទសាវតិ្ត       ច្ ើញអានិសង្សននកុសល 
៥-ឥោឌ រមយណសមាច្យាច្គា លបកបច្ោយឥោឌ រមយណ៍     (  អារមយណ៍ 

ដដលគួរលបាថាប  ) ។ 
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៦-កសសឆិបិឡាភាច្វា   មិនមានឧបស័គគ សាធ ក់ោោងំ្ 

បុគគលអបកបដិសននិកបុង្ច្ោកច្នះ ច្ោយកុសលវបិាក   លបកបច្ោយច្សាម- 
នសស ដត្ង្មានឆិត្ថរកីោយ មិនឆូលឆិត្ថមានច្សឆកឋីទុកាច្លឆើន   ច្ពលកមយជា 
កុសលកឋ ីឬជាអកុសលកឋ ីដត្ង្ជាអបកច្លឆើនច្ោយច្សាមនស្ស ។ 
 បុគគលច្លឆើនច្ៅច្ោយសទាន  មានការច្ ើញលបាសចាកមនធិលច្ ើញ 
អានិសង្សននកុសល រដមង្ច្ធឝើកុសលច្ោយឆិត្ថច្សាមនសស ។   បុគគលដដល 
ជួបលបសពឝនឹង្ឥោឌ រមយណ៍ត្តមផវូវដភបក    លត្ច្ឆៀកជាច្ដើម   ដត្ង្ដត្ច្លត្កអរ 
ច្ពញឆិត្ថ កាលច្ធឝើកុសលក៏ជាច្សាមនសស ដត្ច្បើមនសិការៈ មិនលោច្ទ ក៏ជា 
ច្សាមនសសននច្ោភមូលឆិត្ថវញិក៏មាន ។ ការច្ធឝើកុសលលគប់យ៉ាង្មិនមាន 
ឧបសគគឯណាមកោោងំ្ច្ទ ក៏ជាច្ហតុ្ឲ្រកុសលច្កើត្លពមនឹង្ច្សាមនសស ។  

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្កុសលឧច្បកាា មាន៦លបការ 
១-ឧច្បកាា  បដិសនឌិកត្ត  ជាអបកបដិសននិច្ោយឧច្បកាា  
២-អបផសទនត្ត     ជាអបកមានសទាន តិ្ឆ 
៣-អវសុិទនទិដឌិត្ត     មានការច្ ើញមិនលោ 
៤-អានិសសំអទសាវតិ្ត   មិនច្ ើញឬមិនយល់     កបុង្អានិសង្សនន 

កុសលច្ោះ ៗ 
៥-មជឈត្តថ រមយណសមាច្យាច្គា    ជួបលបសពឝ  និង្អារមយណ៍ ដដលជា 

កណាឋ ល 
៦-កសសឆិ  បិឡិកត្ត មានឧបស័គគ សាធ ក់ោោងំ្ 
ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្កុសលញាណសមផយុត្ថមាន៧លបការ 
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១-បរបុិឆឆកត្ត            ឆូលឆិត្ថសាកសួរបញ្ញហ ធម៌ 
២-វត្ទុវសិទករយិត្ត    សាោ ត្ទាងំ្កាយ និង្ឆិត្ថលពមទាងំ្វត្ទុ 
៣-ឥ្នធិយសមផត្ថបិដិបាទនត្ត    សមផូរច្ោយឥ្នធិយសមផត្ថ ិ  មាន 

សទនិ្នធយិ ជាច្ដើម  
៤-ទុបផញ្ញដ  បុគគលបរវិជជោ    មិនច្ៅជិត្មនុសសលងង់្  ឬបុគគលោល 

           ៥-បញ្ញដ វនថ បុគគលច្សវនត្ត    ច្សពគប់ជាមួយនឹង្បណឍិ ត្អបកលបាជញ 
៦-គមមីរញាណឆរយិាយ បឆចច្វកាណា      ពិចារណាធម៌ច្ោយបញ្ញដ  

យ៉ាង្លជាលច្លៅ 
៧-ត្ទ ធិមុត្ថត្ត បច្ង្ខោ នឆិត្ថដសឝង្រកធម៌ច្ធឝើឲ្រច្កើត្បញ្ញដ  
ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្កុសលញាណវបិផយុត្ថ មាន៧លបការ 

១-អបរបុិឆឆកត្ត   ជាអបកមិនឆូលឆិត្ថសាកសួរបញ្ញហ ធម៌ 
២-វត្ទុអវសិទត្ត   ជាអបកមិនសាោ ត្ទាងំ្កាយទាងំ្ឆិត្ថនិង្វត្ទុ 
៣-ឥ្នធិយអសមត្ថបដិបាទនត្ត   ជាអបកមិនបរបូិរណ៍ច្ោយឥ្នធិយ 

សមផត្ថ ិមានសទនិ្នធិយជាច្ដើម 
៤-ទុបផញ្ញដ  បុគគលច្សវនត្ត ច្សពគប់ជាមួយមនុសសមិនមានបញ្ញដ  
៥-បញ្ញដ វនថបុគគលបរវិជជោ   ច្គឆច្ឆញអពីំមនុសសមានបញ្ញដ  
៦-គមមីរញាណឆរយិាយ អបឆចច្វកាណា   មិនពិចារណាច្ោយបញ្ញដ  

ដ៏លជាលច្លៅ 
៧-អត្ទ ធិមុត្ថត្ត មិនបច្ង្ខោ នឆិត្ថ  ច្ៅច្ោយបញ្ញដ កបុង្ធម៌ 

ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្អសង្ខា រកិៈមាន៦លបការ 
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១-អសង្ខា រកិកមយជនិត្បដិសននិកត្ត     បដិសននិច្ោយកមយ    ដដលជា 

អសង្ខា រកិៈ  
២-កលវកាយឆិត្ថត្ត  ជាអបកមានកាយ និង្ឆិត្ថរងឹ្មា ំ
៣-សីតុ្ណាហ ទីនំ ខ្មនពហុលត្ត   អត់្ធន់  ឆចំ្ោះច្ដឋ    និង្លត្ជាក់ 

ជាច្ដើម 
៤-កត្ថពឝកច្មយសុ  ទិោឌ និសសំត្ត   បានច្ ើញលបច្យាជន៍ កបុង្ការង្ខរ 

ដដលគបផចី្ធឝើ 
៥-កច្មយសុឆិណតវសិត្ត   មានការជោំញកបុង្ការង្ខរទាងំ្ឡាយ 
៦-ឧតុ្ច្ភាជោទិ សបាយោច្ភា    មានឧតុ្នឹង្អាហារ   ជាច្ដើមលោ 

លបច្សើរ 
ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្សសង្ខា រកិៈមាន៦លបការ 

១-សសង្ខា រកិកមយជនិត្បដិសននិកត្ត        បដិសននិច្ោយកមយដដលជា 
សសង្ខា រកិៈ 

២-អកលវកាយឆិត្ថត្ត  ជាអបកមានកាយ និង្ឆិត្ថមិនរងឹ្មា ំ
៣-សីតុ្ណាហ ទីនំ   អខ្មនពហុលត្ត   មិនមានច្សឆកឋីអត់្ធន់ឆចំ្ោះ 

ច្ដឋ  និង្លត្ជាក់ជាច្ដើម 
៤-កត្ថពឝកច្មយសុ អទិោឌ និសសំត្ត        មិនបានច្ ើញផលននការង្ខរ 

ដដលគបផចី្ធឝើ 
៥-កច្មយសុអឆិណតវសិត្ត មិនមានជោំញកបុង្ការង្ខរដដលច្ធឝើ 
៦-ឧតុ្ច្ភាជោទិ អសបាយោច្ភា    មិនមានការសបាយកបុង្  ឧតុ្ 
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និង្ច្ភាជនជាច្ដើម 

 
មហាកុសល២លបច្ភទគឺ 

១-មហាកុសលញាណវបិផយុត្ថ    ៤ដួង្ ។ 
២-មហាកុសលញាណ សមផយុត្ថ ៤ដួង្ ។ 
កបុង្មហាកុសលឆិត្ថ ទាងំ្២លបច្ភទច្ោះ ជាឆិត្ថលបកបច្ោយកុសល 

ច្ហតុ្២គឺអច្ោភច្ហតុ្  និង្អច្ទាសច្ហតុ្ ច្ៅថា ទឝិច្ហតុ្កកុសល  
ឆដំណកមហាកុសល ដដលជាញាណសមផយុត្ថ លបកបច្ោយច្ហតុ្ 

៣គឺអច្ោភច្ហតុ្ អច្ទាសច្ហតុ្ និង្អច្មាហច្ហតុ្ ច្ៅថាតិ្ច្ហតុ្កកុសល 
  កាលដដលមហាកុសលឆិត្ថ ជាញាណវបិផយុត្ថ  មាន អច្ោភច្ហតុ្ 
និង្អច្ទាសច្ហតុ្ ច្កើត្រួមគាប  ក៏ច្លោះការច្ធឝើកុសលណាក៏ច្ោយដូឆជាមាន 
ការឲ្រទាន និង្រកាសីលជាច្ដើម កាលដដល កុសលច្ោះច្កើត្ច្ឡើង្បាន ក៏ 
ច្លោះខ្ណៈ ច្ោះ មិនមានច្ោភៈ មិនមានច្ទាសៈ  លបសិនច្បើមានច្ោភៈ 
ច្ៅកបុង្ខ្ណៈច្ោះ ការលះបង់្វត្ទុណាមួយឲ្រច្ៅជាទាន   គឺបានច្ោយល ំ
បាក  ឬមានច្ទាសៈច្ៅកបុង្ខ្ណៈ ច្ោះ ការច្ធឝើទានជាច្ដើម ក៏បានច្ោយល ំ
បាកដូឆគាប  ដូច្ឆបះកុសលច្នះច្ទើបមានច្ហតុ្២គឺអច្ោភៈនិង្អច្ទាសៈច្កើត្ 
រួមគាប ។ឆដំណកកុសលជាញាណសមផយុត្ថ លតូ្វមានកុសលច្ឆត្ោសីល៣ 
លបច្ភទ ច្កើត្រួមជាមួយឆិត្ថ គឺអច្ោភច្ហតុ្ អច្ទាសច្ហតុ្ និង្អច្មាហច្ហតុ្ 
ការច្ធឝើបុណរណា ក៏ច្ោយឲ្រដត្លបកបច្ោយបញ្ញដ   រដមង្ជាបុណរលបច្សើរ 
បផុំត្ ។ 
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ច្ហតុ្ឲ្រច្កើត្បញ្ញដ៣លបការច្ទៀត្ 

១-សុត្មយបញ្ញដ     បញ្ញដ ច្កើត្អពីំការសាឋ ប់ 
២-ឆិោឋ មយបញ្ញដ       បញ្ញដ ច្កើត្អពីំការគិត្ 
៣-ភាវោមយបញ្ញដ    បញ្ញដ ច្កើត្អពីំការឆច្លមើន      
បញ្ញដ ទាងំ្ឡាយនឹង្ច្កើត្ច្ឡើង្    ច្លោះអាលស័យបឆច័យ   ោឲំ្រច្កើត្ 

លពះដ៏មានលពះភាគលត្តស់ទុកថា     មាប លភិកាុទាងំ្ឡាយ    អានិសង្សននការ 
សាឋ ប់ធម៌មាន៥លបការ  ។ 

១-អបកសាឋ ប់ធម៌រដមង្បានសាឋ ប់នូវធម៌ណាដដលមិនទាន់បានសាឋ ប់ 
២-ធម៌ណាដដលបានសាឋ ប់ច្ហើយ រដមង្យល់កាន់ដត្ឆាស់ 
៣-អបកសាឋ ប់ធម៌ រដមង្លះបង់្នូវច្សឆកឋីសង្សយ័កបុង្ឆិត្ថបាន 
៤-អបកសាឋ ប់ធម៌ រដមង្ច្ធឝើខ្វួនឲ្រយល់ច្ ើញលត្ង់្ 
៥-ឆិត្ថរបស់អបកសាឋ ប់ធម៌ រដមង្សាោ ត្ផូរផង់្  
មាប លភិកាុទាងំ្ឡាយ      អានិសង្សននការសាឋ ប់លពះធម៌មាន៥លបការ 

ច្នះឯង្ ។ 
 ឆដំណកឆិោឋ មយបញ្ញដ  គឺការលតិ្ះរះិលបកបច្ោយបញ្ញដ បានដល់នូវ 
ការលត្តស់ដឹង្ ដូឆជាលពះសមាយ សមភុទន  ឬលពះបច្ឆចកពុទន   ដដលលពះអង្គបាន 
លត្តស់ ច្ោយខ្វួនលពះអង្គឯង្ ។  
 ភាវោមយបញ្ញដ    គឺជាការឆច្លមើននូវវបិសសោ    កមយោឌ នណាមួយ 
ច្ហើយក៏ច្កើត្មាននូវបញ្ញដ  ច្ ើញឆាស់នូវសង្ខា រធម៌ទាងំ្ឡាយ ។ 

    ច្ឆត្ោកបុង្មហាកុសល៨ដួង្ 
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ច្ឆត្ោកបុង្មហាកុសល៨ដួង្ច្នះ សដមឋង្បាន២ន័យគឺ  

១-ច្ោយកមយទាឝ រ  
២-ច្ោយបុញ្ដកិរយិាវត្ទ១ុ០  

មហាកុសលច្ោយកមយទាឝ រ៣ គឺកាយសុឆចរតិ្កមយ៣វឆីសុឆចរតិ្កមយ៤ 
និង្មច្ោសុឆចរតិ្កមយ៣ ។ 
កាយសុឆចរតិ្កមយ៣ច្ោះគឺ  

-ច្ឆត្ោច្វៀរចាកការសមាវ ប់សត្ឝ១ 
-ច្ឆត្ោច្វៀរចាកការលួឆលទពររបស់ច្គ១     
-ច្ឆត្ោច្វៀរចាកការលបលពឹត្ថខុ្សកបុង្កាម១  

វឆីសុឆចរតិ្កមយ៤ច្ោះគឺ 
-ច្ឆត្ោច្វៀរចាកការនិយាយកុហក១  
-ច្ឆត្ោច្វៀរចាកការនិយាយញុះញង់្១ 
-ច្ឆត្ោ ច្វៀរចាក ការច្ជរលបច្ទឆ១ 
-ច្ឆត្ោ ច្វៀរចាក ការនិយាយឥត្លបច្យាជន៍១ 

មច្ោកមយ៣ គឺ 
-អនភិជា   មិនគិត្សមវងឹ្រនំពលទពរអបកដនទ 
-អព៉បាទៈ មិនគិត្ច្បៀត្ច្បៀនសត្ឝដនទ 

 សមាយ ទិដឌ ិការយល់លតូ្វ  ។ 
មហាកុសល៨ដួង្ច្ោយបុញ្ដកិរយិាវត្ទ១ុ០ 

១-ទានមយ  បុណរសច្លមឆច្ោយការច្ធឝើទានគឺការលះបង់្វត្ទុ   ឲ្រ 
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ជាលបច្យាជន៍ដល់អបកដនទ 

២-សីលមយ      បុណរសច្លមឆច្ោយការរកាសីល 
៣-ភាវោមយ    បុណរសច្លមឆច្ោយការឆចំ្រ ើនសមេ និង្វបិសសោ 
៤-អបចាយនមយ    បុណរសច្លមឆច្ោយការច្គារព    ឆចំ្ោះអបក 

ដដលគួរច្គារព 
៥-ច្វយ៉វឆចមយ   បុណរសច្លមឆច្ោយការខ្ឝល់ខាឝ យ   ជួយច្ធឝើកបុង្ 

កិឆចការជាបុណរកុសល  
៦-បត្ថិទានមយ   បុណរសច្លមឆច្ោយការ  ឧទធិស      ឬដឆករដំលក 

កុសលដល់អបកដនទ 
៧-បត្តថ នុច្មាទោមយ បុណរសច្លមឆច្ោយការអនុច្មាទោកុសល 

អពីំអបកដនទ 
៨-ធមយច្ទសោមយ    បុណរសច្លមឆច្ោយការសដមវង្ធម៌ 
៩-ធមយសវនមយ        បុណរសច្លមឆច្ោយការសាឋ ប់លពះធម៌ 
១០-ទិដឌុ ជុកមយ             បុណរសច្លមឆច្ោយ ការច្ធឝើទិដឌិឲ្រលតូ្វលត្ង់្  

        បុញ្ដកិរយិាវត្ទុ១០ច្នះការច្ោលច្ោយសច្ង្ាបមានលតឹ្មដត្៣បុ៉ច្ណាត ះ 
គឺទានមយៈ១បត្ថទិានមយៈ១បត្តថ នុច្មាទោមយៈ១រួមទាងំ្៣ច្នះសច្្ង្ខគ ះ 
ច្ៅកបុង្ទាន ។ 

សីលមយៈ១ អបចាយនៈ១ច្វយ៉វឆចមយៈ១រួមទាងំ្៣ច្នះសច្្ង្ខគ ះ 
ឆូលច្ៅកបុង្សីល ។ 

ភាវោមយៈ១ធមយច្ទសោមយៈ១ធមយសវនមយៈ១    រួមទាងំ្៣ច្នះ 
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សច្្ង្ខគ ះឆូលច្ៅកបុង្ភាវោ ។ 

ឆដំណកទិដឌុ ជុកមយច្ោះ សច្្ង្ខគ ះឆូលកបុង្បុញ្ដកិរយិាវត្ទុទាងំ្៣  ឬ៩ 
ខាង្ច្ដើមគឺលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ទានក៏បាន  លបលពឹត្ថច្ៅកបុង្សីលក៏បាន    លបលពឹត្ថ 
ច្ៅកបុង្ភាវោក៏បាន    ច្លោះច្បើគាយ ន   ទិដឌុ ជុកមយច្ហើយកុសលច្ោះៗ  ក៏មិន 
បរបូិរណ៍ច្ឡើយ  ។  

ឆដំណកមហាកុសល៨លបកបច្ោយច្ឆត្ោ៤ 
១-បុពឝច្ឆត្ោ     ច្ឆត្ោមុនច្ធឝើ 
២-មុញ្ចនច្ឆត្ោ  ច្ឆត្ោកពុំង្ច្ធឝើ 
៣-អបរច្ឆោ       ច្ឆត្ោច្ពលច្ធឝើរួឆច្ហើយ 
៤-អបោបរច្ឆត្ោ  ច្ឆត្ោច្ពលនឹកដល់កុសល   ដដលខ្វួនបានច្ធឝើ 

យូរមកច្ហើយ 
ច្ឆត្ោកបុង្មហាកុសល ដដលជា តិ្ច្ហតុ្កកុសល  និង្ជាទុច្ហតុ្ក 

កុសលមាន២លបច្ភទគឺ 
១-ឧកកដឌកុសល ំកុសលថាប ក់ឧលកិដឌ 
២-ឱមកកុសល ំកុសលថាប ក់រង្ 
បណាឋ កុសលទាងំ្២លបច្ភទច្នះ  កាលបុគគលឲ្រទានឬរកាសីលជា 

ច្ដើមមុនច្ធឝើកុសលច្ោះ (បុពឝច្ឆត្ោ)     កពុំង្ច្ធឝើ   ( មុញ្ចនច្ឆត្ោ )  ច្ធឝើរួឆ 
ច្ហើយ (អបរច្ឆត្ោ) មានឆិត្ថ មិនលបកបច្ោយអកុសល គឺមានឆិត្ថបរសុិទន 
ទាងំ្៣កាល  ទានកឋ ីសីលកឋី របស់បុគគលច្ោះ ច្ទាះជា  តិ្ច្ហតុ្កកុសល ឬ 
ទឝិច្ហតុ្កកុសលក៏ច្ោយ ក៏ចាត់្ទុកជាកុសលឧលកិដឌដដរ បុ៉ដនថច្បើបុពឝច្ឆត្ោ 
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កឋីបុញ្ចនច្ឆត្ោកឋ ីអបរច្ឆត្ោកឋ ីមានអកុសលោយឡ ំគឺមានច្ឆត្ោ មិន 
បរសុិទនទាងំ្៣កាល    កុសលច្ោះច្ទាះជា    តិ្ច្ហតុ្កកុសលក៏ច្ោយ   ជា 
ទុច្ហតុ្កកុសលក៏ច្ោយ  ក៏ចាត់្ជាឱមកកុសលដដរ  ។ 

ឆដំណកកុសល ច្ោយសភាពជាឧលកិដឌ និង្ឱមកៈ៤ 
១-តិ្ច្ហតុ្កកុសល    លបច្ភទឧកកដឌៈ   (ឧលកិដឌ)  
២-តិ្ច្ហតុ្កកុសល    លបច្ភទឱមកៈ   (ថាប ក់រង្) 
៣-ទុច្ហតុ្កកុសល   លបច្ភទឧកកដឌៈ   (ឧលកិដឌ) 
៤-ទុច្ហតុ្កកុសល    លបច្ភទឱមកៈ    (ថាប ក់រង្) 

    ឆដំណកកុសលឧលកិដឌ និង្ឱមកៈ៨ 
១-តិ្ច្ហតុ្កកុសល ឧលកិដឌ (ថាប ក់ទី១) ច្ៅថា    តិ្ច្ហតុ្កឧកកដឌុកដឌ  
២-តិ្ច្ហតុ្កកុសល ឧលកិដឌ (ថាប ក់រង្)  ច្ៅថា    តិ្ច្ហតុ្កឧកកច្ោឌ មក 
៣-តិ្ច្ហតុ្កកុសល ឱមកៈ(ថាប ក់ទី១) ច្ៅថា     តិ្ច្ហតុ្កឱមកុកកដឌ 
៤-តិ្ច្ហតុ្កកុសល ឱមកៈ(ថាប ក់រង្)    ច្ៅថា     តិ្ច្ហតុ្ឱមច្កាមក 
៥-ទុច្ហតុ្កកុសល ឧលកិដឌ (ថាប ក់ទី១)  ច្ៅថា    ទុច្ហតុ្កុឧកកដឌកុដឌ 
៦-ទុច្ហតុ្កកុសល ឧលកិដឌ (ថាប ក់រង្)   ច្ៅថា  ទុច្ហតុ្ក ឧកកច្ោឌ មក 
៧-ទុច្ហតុ្កកុសល ឱមកៈ (ថាប ក់ទី១)  ច្ៅថា   ទុច្ហតុ្កឱមកុកកដឌ 
៨-ទុច្ហតុ្កកុសល ឱមកៈ (ថាប ក់រង្)    ច្ៅថា  ទុច្ហតុ្កឱមច្កាមក 
សភាពននកុសលទាងំ្៨លបការ ដដលច្ោលមកច្ហើយច្នះ អាលស័យ 

ច្ោយមុញ្ចនច្ឆត្ោ ជាលបធានគឺខ្ណៈដដលមុញ្ចនច្ឆត្ោ  ច្កើត្ច្ឡើង្  ច្បើ 
លបកបច្ោយបញ្ញដ ច្ៅថា តិ្ច្ហតុ្កកុសល បុ៉ដនថច្បើមុញ្ចនច្ឆត្ោមិនលបកប 
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ច្ោយបញ្ញដ ច្ទ កុសលច្ោះ ច្ៅថាទុច្ហតុ្កកុសល ។ 

 
ញាណសមផយុត្ថ៤ន័យ 

ន័យទី១ តិ្ច្ហតុ្កឧកកដឌុកកដឌ  ច្កើត្ច្ឡើង្ច្លោះបុពឝច្ឆត្ោលោ   មុញ្ចន 
ច្ឆត្ោលោ អបរច្ឆត្ោលោ អបោបរច្ឆត្ោលោ ។ 

ន័យទី២ តិ្ច្ហតុ្កឧកកច្ោឌ មក ច្កើត្ច្ឡើង្ច្លោះបុពឝច្ឆត្ោលោ មុញ្ចន 
ច្ឆត្ោលោ អបរច្ឆត្ោលោ អបោបរច្ឆត្ោមិនលោ ។ 

ន័យទី៣ តិ្ច្ហតុ្កឱមកុកកដឌ  ច្កើត្ច្ឡើង្ច្លោះបុពឝច្ឆត្ោលោ  មុញ្ចន 
ច្ឆត្ោលោ អបរច្ឆត្ោមិនលោ អបោបរច្ឆត្ោលោ ។ 

ន័យទី៤ តិ្ច្ហតុ្កឱមច្កាមក ច្កើត្ច្ឡើង្ច្លោះបុពឝច្ឆត្ោលោ មុញ្ចន 
ច្ឆត្ោលោ អបរច្ឆត្ោមិនលោ អបោបរច្ឆត្ោមិនលោ ។ឆដំណកញាណវបិផ- 
យុត្ថ៤ន័យក៏មានច្សឆកឋីដូឆគាប និង្ញាណសមផយុត្ថ៤ន័យច្ោះដដរ  ។ 

អានិសង្សរបស់តិ្ច្ហតុ្កកុសល៤ន័យ 
ន័យទី១ តិ្ច្ហតុ្កឧកកដឌុកកដឌ   ជាញាណសមផយុត្ថ    ឧលកិដឌថាប ក់ទី១ 

បានទទួលនូវវបិាក ១៦ដួង្គឺមហាវបិាកឆិត្ថ៨ដួង្ អច្ហតុ្កកុសលវបិាក៨ 
ដួង្ ច្ហើយមានអានិសង្សខ្ភស់បផុំត្អាឆច្កើត្កបុង្សាទ ន  មនុសស   និង្ច្ទវត្ត 
 ច្ហើយបរបូិរណ៍ច្ោយមនុសសសមផត្ថ ិច្ទវត្តសមផត្ថិទាងំ្លបកបច្ោយបញ្ញដ  
អាឆច្ធឝើ  មគគ ផល លពះនិោឝ ន   និង្មន   សមាបត្ថ ិ ឲ្រច្កើត្ច្ឡើង្បានកបុង្ 
បឆចុបផនបជាតិ្ច្នះ ត្តមសមគួរ ដល់ឧបនិសសយ័ច្ហើយបុគគលច្ោះមានច្សឆ 
កឋីសុខ្  ត្តងំ្ពីច្កើត្រហូត្ដល់សាវ ប់ ។ 



    110 
ន័យទី២ តិ្ច្ហតុ្កឧកកច្ោឌ មក  ជាញាណសមផយុត្ថ   ឧលកិដឌថាប ក់រង្ 

បានទទួលវបិាក១៦ដួង្ដូឆគាប អាឆច្កើត្បានកបុង្សាទ នមនុសស ឬច្ទវត្ត បុ៉ដនថ 
មិនលោរហូត្ច្ោះច្ទ  ដូឆជាកបុង្វយ័ឆណំាស់ ក៏មិនសូវមានច្សឆកឋីសុខ្ ។ 

ន័យទី៣ តិ្ច្ហតុ្កឱមកុកកដឌ  ជាញាណសមផយុត្ថឱមកៈថាប ក់ឧលកិដឌ 
បានទទួលវបិាក១២ដួង្ គឺមហាវបិាកជាញាណសមផយុត្ថ៤ដួង្  អច្ហតុ្ក- 
កុសលវបិាក៨ដួង្ អាឆច្កើត្បានកបុង្សាទ នមនុសស   និង្ច្ទវត្ត  មានច្សឆកឋ ី
សុខ្កបុង្កាមគុណ មិនសូវសបូំរ   ដូឆជាកាលច្ៅច្កយង្មិនលោ  ច្ពញវយ័លោ  
ោក់កណាថ លអាយុលោ កាលដល់វយ័ចាស់មិនលោ  

ន័យទី៤ តិ្ច្ហតុ្កឱមច្កាមកជាញាណសមផយុត្ថឱមកថាប ក់រង្បាន 
បានទទួលវបិាក១២ដួង្ដូឆគាប   ច្កើត្បានកបុង្សាទ នមនុសស    និង្ច្ទវត្តមាន 
ច្សឆកឋីសុខ្  មិនច្សយើ   ច្ពលច្ៅច្កយង្មិនលោ  ច្ពញវយ័មិនលោ 
ោក់កណាឋ លអាយុលោ  ច្ពលចាស់មិនលោ ។ 

ឆដំណកអានិសង្សត្តមន័យដបបទុច្ហតុ្កៈ 
ន័យទី១ ទុច្ហតុ្កឧកកដឌកុកដឌ ជាញាណវបិផយុត្ថ ឧលកិដឌថាប ក់ទី១អាឆ 

ញុាងំ្វបិាក១២ដួង្ឲ្រច្កើត្ច្ឡើង្    គឺមហាវបិាក    ជាញាណវបិផយុត្ថ៤ដួង្ 
អច្ហតុ្កកុសលវបិាក៨ដួង្  អាឆច្កើត្បានកបុង្សាទ នមនុសសច្ទវត្តជាបុគគល 
បរបូិរណ៍ច្ោយសមផត្ថ ិ  មានច្សឆកឋីសុខ្ត្តងំ្ពីច្កើត្រហូត្ដល់សាវ ប់   បុ៉ដនថ 
មិនអាឆញុាងំ្ មគគ ផល លពះនិោឝ ន មន សមាបត្ថ ិឲ្រច្កើត្បានច្ទ  ច្លោះ 
បដិសននិច្ោយ  ទុច្ហតុ្កកុសល ។ 
 ន័យទី២ ទុច្ហតុ្កឧកកច្ោឌ មក  ជាញាណវបិផយុត្ថ   ឧលកិដឌ   ថាប ក់រង្ 
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ដូឆគាប និង្ន័យទី១ដដរ  អាឆច្កើត្បានកបុង្សាទ នមនុសស ច្ទវត្ត   មានច្សឆកឋ ី
សុខ្ច្លឆើន ដត្ដល់ច្ពលវយ័ចាស់មិនសូវមានច្សឆកឋីសុខ្ច្ទ    ច្ហើយបុគគល 
ច្ោះមិនអាឆសច្លមឆគុណធម៌ថាប ក់ខ្ភស់បានច្ឡើយ  ច្លោះ   បដិសននិច្ោយ 
ទុច្ហតុ្កកុសល ។ 
 ន័យទី៣ ទុច្ហតុ្កឱមកុកកដឌ    ជាញាណវបិផយុត្ថឧលកិដឌ    ថាប ក់ទី១ 
បានទទួលវបិាក     ដដលជាអច្ហតុ្កកុសល៨ដួង្បុ៉ច្ណាត ះ    អាឆច្កើត្កបុង្ 
សាទ នមនុសស ច្ទវត្ត បុ៉ដនថមានច្សឆកឋីសុខ្តិ្ឆតួ្ឆ មិនច្សយើនឹង្ន័យទី២ច្ទ ។ 
 ន័យទី៤ ទុច្ហតុ្កឱមច្កាមក    ជាកុសលញាណវបិផយុត្ថ   លបច្ភទ 
ថាប ក់ទាបបផុំត្ ញុាងំ្ឲ្រអច្ហតុ្កកុសល៨ដួង្ ច្កើត្ច្ឡើង្បានកបុង្សុគតិ្ភូមិ 
គឺកបុង្មនុសសភូមិ  និង្ច្ទវត្តជាន់ទាប  ។     បុគគលណាដដលបដិសននិច្ោយ 
កុសលច្នះ រដមង្ជាមនុសសមានសតិ្បញ្ញដ តិ្ឆតួ្ឆ ឬជាមនុសសឆកួត្  គ  េវង់្ 
ខ្ឝិនខាឝ ក់អពីំកចំ្ណើ ត្ដេមទាងំ្មិនអាឆឆចំ្រ ើននូវ សមេនិង្វបិសសោបានច្ទ។ 

វធីិោប់កាមាវឆរកុសល ឲ្របានឆនួំនច្លឆើនជាង្៨ដួង្ 
 បុោណាចាររទាងំ្ឡាយ បានច្ោលទុកជាគាថាដូច្ឆបះថា  

កាច្មន បុញ្ដវត្ទុហិ  ច្គាឆោធិបតិ្ហិ  កមយ   
ហីោទិច្ត្ត  ច្ឆវ  គច្ណយរនយច្កាវចិ្ទា  

ដលបថា  បណឍិ ត្ឆាវ ត្កបុង្ន័យ  គួរោប់កុសលឆិត្ថច្ោយ   បុញ្ដកិរយិា  
វត្ទុទាងំ្ឡាយ និង្ច្ោយអារមយណ៍ អធិបតី្ច្ោយកមយ   និង្ច្ោយលបច្ភទនន 
ឆិត្ថ ថាប ក់ទាបជាច្ដើម  ត្តមលោំប់ដូច្ឆបះ  ។ 

កុសល៨ដួង្ អាឆោប់បាន៨០ដួង្ ច្លោះអធិបាយថា 
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កុសល១ដួង្ោប់ជា១០ ច្ោយលបលពឹត្ថច្ៅត្តមអណំាឆ  បុញ្ដកិរយិា 

វត្ទុ១០ ។  កុសល៨០ដួង្  យកច្ៅគុណជាមួយអារមយណ៍៦ មានរូបារមយណ៍ 
ជាច្ដើមច្សយើ៤៨០ដួង្ យក៤៨០ច្ៅដឆកឲ្រ២  ច្សយើ២៤០ដួង្  ។     ២៤០ដួង្ 
ជាញាណវបិផយុត្ថគុណ និង្៣គឺអធិបតី្៣ (ឆនធៈវរិយិៈឆិត្ថ)ច្សយើ៧២០ដួង្។ 
យក ២៤០ដួង្ ដដលជាញាណសមផយុត្ថគុណនិង្៤    គឺអធិបតី្៤    (ឆនធៈ 
វរិយៈ ឆិត្ថ វមិសំា) ច្សយើ ៩៦០ដួង្ យក ៩៦០ដួង្ បូកជាមួយ ៧២០ដួង្ ច្សយើ 
១៦៨០ដួង្   យក ១៦៨០ដួង្  គុណនិង្ កមយ៣  (គឺ កាយកមយ វឆីកមយ មច្ោ 
កមយ) ច្សយើ ៥០៤០ដួង្    យក ៥០៤០ដួង្      គុណនិង្ កុសល៣  (គឺកុសល 
ថាប ក់ខ្ភស់១ កុសលថាប ក់កណាឋ ល២ កុសលថាប ក់ទាប១) ច្សយើ ១៥១២០ដួង្ ។  

ឆដំណកមហាកុសលច្ោយន័យ១៤ 
១-ន័យច្ោយជាតិ្ មហាកុសល៨ ជាកុសលជាតិ្ 
២-ន័យច្ោយភូមិ ជាកាមាវឆរភូមិ អាឆច្កើត្បាន៣០ភូមិ (ច្វៀរអស- 

ញ្ដីសត្ថភូមិ ) 
៣-ន័យច្ោយច្វទោ មហាកុសល៨ដួង្ ជាច្សាមនសសច្វទោ៤ដួង្ 

ជាឧច្បកាា ច្វទោ៤ដួង្ 
៤-ន័យច្ោយច្ហតុ្  ជានច្ហតុ្ និង្ជា តិ្ច្ហតុ្កៈផង្ ទុច្ហតុ្កៈផង្ 
៥-ន័យច្ោយសមផយុត្ថ   ជាញាណសមផយុត្ថ៤ដួង្  ជាញាណវបិផ 

យុត្ថ៤ដួង្ 
៦-ន័យច្ោយសង្ខា រ         ជាអសង្ខា រកិៈ៤ដួង្ ជាសសង្ខា រកិៈ៤ដួង្ 
៧-ន័យច្ោយច្សាភណៈ   ជាកាមាវឆរច្សាភណឆិត្ថ 



    113 
៨-ន័យច្ោយមន          ជាអមនឆិត្ថ 
៩-ន័យច្ោយច្ោកិយៈ     ជាច្ោកិយឆិត្ថ 
១០-ន័យច្ោយកិឆច            ជាឆិត្ថច្ធឝើជវនកិឆច 
១១-ន័យច្ោយអារមយណ៍    ជាឆិត្ថដឹង្នូវអារមយណ៍ទាងំ្៦ 
១២-ន័យច្ោយទាឝ រ            ច្កើត្បានត្តមទាឝ រ៦ 
១៣-ន័យច្ោយវត្ទ ុ     មហាកុសល៨   សោំប់បញ្ច ច្វាការភពគឺភព 

ដដលមានខ្នន៥   មហាកុសលច្កើត្លត្ង់្ ហទយវត្ទុ 
១៤-ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្ មហាកុសល៨  ជាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ 

ឆប់មហាកុសល៨ដួង្ 
មហាវបិាក៨ដួង្ 

 សច្ហតុ្កកាមាវឆរវបិាកឆិត្ថ     និយមច្ៅថា    កាមាវឆរវបិាក  ឬ 
មហាវបិាកច្លោះជាឆិត្ថដដលជាផលននមហាកុសលឆិត្ថដូឆជាមហាកុសល 
ឆិត្ថ ជាច្សាមនសសញាណសមផយុត្ថ  ជាអសង្ខា រកិៈក៏ឲ្រផលជាមហាវបិាក 
ច្សាមនសសញាណសមផយុត្ថ   អសង្ខា រកិៈ ដូឆគាប   កាមាវឆរវបិាកឆិត្ថច្ោះ 
កាលច្ោលច្ោយទូច្ៅមាន  ២៣ដួង្គឺ       អច្ហតុ្កអកុសលវបិាក៧ដួង្ 
អច្ហតុ្កកុសលវបិាក៨ដួង្ មហាវបិាក៨ដួង្ ។ 
      អកុសលវបិាក៧ដួង្ជាផលរបស់អកុសលឆិត្ថ១២ដួង្អច្ហតុ្កកុសល 
វបិាក៨ដួង្និង្មហាវបិាក៨ដួង្រួមជា១៦ដួង្ជាផលននមហាកុសល៨ដួង្។ 
  អច្ហតុ្កកុសលវបិាកឆិត្ថ គឺឆិត្ថដដលជាផលននមហាកុសលដត្មិន 
លបកបច្ោយច្ហតុ្ណាមួយ    កាលច្កើត្ច្ឡើង្ទទួលអារមយណ៍លោ ទូច្ៅកបុង្ 
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កាមភូមិ រូបភូមិត្តមសមគួរ ។  មហាវបិាកឆិត្ថ គឺជាផលននមហាកុសល ដត្ 
លបកបច្ោយច្ហតុ្      កាលច្កើត្ច្ឡើង្ទទួលអារមយណ៍លោណាមួយ និង្ច្កើត្ 
បានឆចំ្ោះច្ៅកបុង្កាមភូមិបុ៉ច្ណាត ះ ។ 

មហាវបិាក៨ដួង្គឹ 
         ១-ច្សាមនសសសហគត្ ំ ញាណសមផយុត្ថ ំ  អសង្ខា រកិ ំមហាវបិាកឆិត្ថ ំ   
មហាវបិាកឆិត្ថ   ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយច្សាមនសសច្វទោ    លបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកមាវ ងំ្ខាវ ងំ្កាវ  ។ 
        ២-ច្សាមនសសសហគត្ ំ ញាណសមផយុត្ថ ំ សសង្ខា រកិ ំមហាវបិាកឆិត្ថ ំ 
មហាវបិាកឆិត្ថ     ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយច្សាមនសសច្វទោ  លបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកមាវ ងំ្ច្ខ្ាយ ។ 
          ៣-ច្សាមនសសសហគត្ ំ ញាណវបិផយុត្ថ ំ  អសង្ខា រកិ ំមហាវបិាកឆិត្ថ ំ 
មហាវបិាកឆិត្ថ ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយច្សាមនសសច្វទោ មិនលបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកមាវ ងំ្ខាវ ងំ្កាវ  ។ 
          ៤-ច្សាមនសសសហគត្ ំ ញាណវបិផយុត្ថ ំ  សសង្ខា រកិ ំមហាវបិាកឆិត្ថ ំ
មហាវបិាកឆិត្ថ ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយច្សាមនសសច្វទោ មិនលបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកមាវ ងំ្ច្ខ្ាយ ។ 

៥- ឧច្បកាា សហគត្ ំ   ញាណសមផយុត្ថ ំ  អសង្ខា រកិ ំ មហាវបិាកឆិត្ថ ំ 
មហាវបិាកឆិត្ថ ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ    លបកបច្ោយបញ្ញដ  
មានកមាវ ងំ្ខាវ ងំ្កាវ  ។ 
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៦-ឧច្បកាា សហគត្ ំ ញាណសមផយុត្ថ ំ  សសង្ខា រកិ ំ  មហាវបិាកឆិត្ថ ំ

មហាវបិាកឆិត្ថ  ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ   លបកបច្ោយបញ្ញដ  
មានកមាវ ងំ្ច្ខ្ាយ ។ 

៧-ឧច្បកាា សហគត្ ំ   ញាណវបិផយុត្ថ ំ   អសង្ខា រកិ ំ  មហាវបិាកឆិត្ថ ំ
មហាវបិាកឆិត្ថ     ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ   មិនលបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកមាវ ងំ្ខាវ ងំ្កាវ  ។ 

៨-ឧច្បកាា សហគត្ ំ   ញាណវបិផយុត្ថ ំ   សសង្ខា រកិ ំ  មហាវបិាកឆិត្ថ ំ
មហាវបិាកឆិត្ថ     ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ   មិនលបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកមាវ ងំ្ច្ខ្ាយ ។ 

អត្ទរបស់វបិាក 
វបិាកធម៌ទាងំ្ឡាយ ដដលជាផលរបស់កុសល   និង្អកុសលដដល 

ពិច្សសជាង្គាប និង្គាប  ច្មយ ះថាវបិាក ។    ផលដដលពិច្សសជាង្គាប និង្គាប  
ច្ោះ   គឺកុសលឲ្រផលលោ   ជាឥដឌផល ឆដំណកអកុសលឲ្រផលមិនលោ ជា 
អនិដឌផល ។ 

ធម៌ដដលជាផល មាន២យ៉ាង្ 
១-មុខ្ផល   ជាផលច្ោយលត្ង់្បានដល់វបិាកឆិត្ថ      និង្ច្ឆត្សិក 

ដដលច្កើត្ច្ឡើង្ទទួលអារមយណ៍    ច្លោះជាោមធម៌   និង្ដឹង្អារមយណ៍បាន 
ដូឆជាធម៌ដដល ជាច្ហតុ្គឺកុសលឆិត្ថ ឬអកុសលឆិត្ថច្ោះឯង្ ។ 

២-សាមញ្ដផល  ជាផលធមយត្តបានដល់      កមយជជរូបដដលជារូបធម៌  
ដូឆជា ហរទយវត្ទុ រូប និង្បសាទរូបជាច្ដើម ដដលច្កើត្អពីំវបិាក ។ 
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មហាវបិាកច្ផសង្គាប អពីំមហាកុសល 

មហាវបិាកច្ផសង្អពីំមហាកុសលគឺ       កបុង្មហាកុសលទាងំ្ឡាយ 
ច្ផសង្គាប ច្ោយបុញ្ដកិរយិាវត្ទុ ច្ោយអារមយណ៍ជាច្ដើម    បុ៉ដនថកបុង្មហាវបិាក 
មិនមានន័យដូឆច្ៅកបុង្មហាកុសលច្ទ ច្ហើយមហាវបិាកឆិត្ថច្ោះមិនបាន 
ញុាងំ្សត្ឝបញ្ដត្ថិឲ្រជាអារមយណ៍ គឺ ករុណា   មុទិត្តនិង្វរិតិ្៣គឺ   សមាយ វាចា 
សមាយ កមយច្ោឋ    សមាយ អាជីច្វា  មិនមានធម៌ទាងំ្ច្នះ ដូឆមហាកុសលច្ទ ។ 

មហាវបិាកច្ធឝើកិឆច៤ 
១-បដិសននកិិឆច        គឺបដិសននិឆិត្ថដដលច្ធឝើកិឆចបនថ ភពជាតិ្េយ ី
២-ភវង្គកិឆច             ច្ធឝើកិឆចរកាភពជាតិ្កចំ្ណើ ត្ 
៣-ឆុតិ្កិឆច              ច្ធឝើកិឆចឃាវ ត្ចាកភព 
៤-ត្ទាលមភណកិឆច  ច្ធឝើកិឆចទទួលអារមយណ៍អពីំជវន 
កុសលកមយឲ្រផលច្ផសង្គាប ៧យ៉ាង្    កបុង្មជឈមិនិកាយឧបរបិណាត - 

សកៈ ឆូឡកមយវភិង្គសូលត្  មានសដំដង្ ថា 
១-មានអាយុដវង្    ច្លោះមិនសមាវ ប់សត្ឝ 
២-មិនសូវមានច្ោគ  ច្លោះមិនច្បៀត្ច្បៀនសត្ឝ 
៣-មានសមផុរភវឺថាវ   ច្លោះមិនមានច្សឆកឋីច្លកាធ 
៤-មានយសច្លឆើន  ច្លោះមិនលឆដណន មិនលបទូសឋោយអបកដនទ 
៥-មានច្ភាគសមផត្ថិច្លឆើន     ច្លោះមានការច្ធឝើទាន 
៦-ច្កើត្កបុង្លត្កូលខ្ភង់្ខ្ភស់    ច្លោះជាអបកមិនរងឹ្ត្ោឹង្ ច្ឆះច្គារពោប់ 

អានអបកដ៏នទ 
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៧-មានបញ្ញដ ច្លឆើន ច្លោះសាកសួរបញ្ញហ ធម៌ និង្សិកាលពះធម៌បាន 

ច្លឆើន 
 

ឆដំណកមហាវបិាក៨ដួង្ច្ោយន័យ១៤ 
១-ន័យច្ោយជាតិ្     មហាវបិាក៨ដួង្ ជាវបិាកជាតិ្ 
២-ន័យច្ោយភូមិ      ជាកាមាវឆរភូមិ (ច្កើត្បាន កបុង្សុគតិ្ភូមិ៧) 
៣-ន័យច្ោយច្វទោ  ជាច្សាមនសស៤ដួង្  ជាឧច្បកាា ៤ដួង្ 
៤-ន័យច្ោយច្ហតុ្  ជានច្ហតុ្ផង្ ជាទុច្ហតុ្ផង្ និង្ជាតិ្ច្ហតុ្ផង្ 
៥-ន័យច្ោយសមផយុត្ថ  ជាញាណសមផយុត្ថ៤ដួង្ ជាញាណវបិផ- 

យុត្ថ៤ដួង្ 
៦-ន័យច្ោយសង្ខា រ       ជាអសង្ខា រកិៈ ៤ដួង្ ជាសសង្ខា រកិៈ ៤ដួង្ 
៧-ន័យច្ោយច្សាភណៈ ជាច្សាភណឆិត្ថ 
៨-ន័យច្ោយមន         ជាអមនឆិត្ថ 
៩-ន័យច្ោយច្ោកិយៈ    ជាច្ោកិយឆិត្ថ 
១០-ន័យច្ោយកិឆច  ជាឆិត្ថច្ធឝើកិឆច៤យ៉ាង្គឺ បដិសននិកិឆច     ភវង្គកិឆច 

ត្ទាលមភណកិឆច  ឆុតិ្កិឆច  
១១-ន័យច្ោយអារមយណ៍ ជាឆិត្ថទទួលអារមយណ៍ទាងំ្៦ 
១២-ន័យច្ោយទាឝ រ      ជាឆិត្ថអាលស័យទាឝ រ៦និង្មិន អាលស័យទាឝ រ៦ 
១៣-ន័យច្ោយវត្ទ ុ     ជាឆិត្ថអាលស័យ ហទយវត្ទុ  
១៤-ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្  ជាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ 
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ឆប់មហាវបិាក៨ដួង្ ។ 

 
 

មហាកិរយិាឆិត្ថ ៨ ដួង្ 
មហាកិរយិាឆិត្ថ ឬកាមាវឆរកិរយិាឆិត្ថច្នះ    មិនដមនជាកុសលឆិត្ថ 

ផង្មិនដមនជាអកុសលឆិត្ថផង្  ទាងំ្មិនដមនជាវបិាកឆិត្ថផង្   គឺជាអព៉- 
កត្ឆិត្ថ គឺលតឹ្មដត្ជាការច្ធឝើ ដដលមាន២លបច្ភទគឺ 

១-អច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ៣ដួង្ 
២-សច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ៨ដួង្ 

 បណាឋ អព៉កត្ឆិត្ថទាងំ្ច្ោះ  ោករថា កិរយិា បានដល់ការច្ធឝើ កបុង្ 
កិរយិាទាងំ្១១ដួង្ច្នះ កិរយិាឆិត្ថណាមិនដល់ភាពជាជវន កិរយិាឆិត្ថច្ោះ 
រដមង្មិនមានផល   ដូឆោក ច្ឈើដដលលជុះ    គឺមិនអាឆមានដផវបានច្ឡើយ ។ 
កិរយិាឆិត្ថណាដល់ភាពជាជវន   កិរយិាឆិត្ថច្ោះ   ក៏មិនមានផល ដូឆច្ដើម 
ច្ឈើមានោក     បុ៉ដនថមិនមានឫស    កិរយិាឆិត្ថច្នះលតឹ្មដត្ជាការច្ធឝើបុ៉ច្ណាត ះ 
ច្លោះលបលពឹត្ថច្ៅច្ោយការញុាងំ្កិឆចច្ោះឲ្រសចំ្រឆកបុង្អច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ
៣ដួង្ និង្   កបុង្សច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ៨ដួង្ច្ោះ     អច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថបាន 
ច្ោលរួឆមកច្ហើយ    បោធ ប់អពីំច្នះច្ៅនឹង្ច្ោលអពីំសច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ 
៨ដួង្ ។ឆិត្ថ៨ដួង្ច្នះជាឆិត្ថឲ្រសចំ្រឆការច្ធឝើ   ការនិយាយ   ការគិត្ននលពះ 
អរហនថ  ជាកិរយិាឆិត្ថដល់ភាពជាជវន   ច្សាយអារមយណ៍    ជាច្សាមនសស    
ឬឧច្បកាា មិនជាច្ហតុ្ននត្ណាហ    និង្ឧបាទានច្ទ    ដូឆច្នះមិនអាឆឲ្រច្កើត្ 
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ផលកបុង្អោគត្បានច្ឡើយ ។ 

មហាកិរយិាឆិត្ថ ៨ដួង្ 
          ១-ច្សាមនសសសហគត្ ំញាណសមផយុត្ថ ំអសង្ខា រកិ ំមហាកិរយិាឆិត្ថ ំ 
មហាកិរយិាឆិត្ថដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយច្សាមនសសច្វទោមិនលបកបច្ោយ 
បញ្ញដ មានកោំងំ្ខាវ ងំ្កាវ  ។ 
         ២-ច្សាមនសសសហគត្ ំញាណសមផយុត្ថ ំសសង្ខា រកិ ំមហាកិរយិាឆិត្ថ ំ 
មហាកិរយិាឆិត្ថដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយច្សាមនសសច្វទោមិនលបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកោំងំ្ច្ខ្ាយ ។ 
           ៣-ច្សាមនសសសហគត្ ំញាណវបិផយុត្ថ ំអសង្ខា រកិ ំមហាកិរយិាឆិត្ថ ំ 
មហាកិរយិាឆិត្ថ   ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយច្សាមនសសច្វទោ   លបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកោំងំ្ខាវ ងំ្កាវ  ។ 
           ៤-ច្សាមនសសសហគត្ ំញាណវបិផយុត្ថ ំសសង្ខា រកិ ំមហាកិរយិាឆិត្ថ ំ 
មហាកិរយិាឆិត្ថ    ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយច្សាមនសសច្វទោ  លបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកោំងំ្ច្ខ្ាយ ។ 
                ៥-ឧច្បកាា សហគត្ ំញាណសមផយុត្ថ ំអសង្ខា រកិ ំមហាកិរយិាឆិត្ថ ំ
មហាកិរយិាឆិត្ថ ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ ឧច្បកាា ច្វទោ  លបកបច្ោយបញ្ញដ  
 មានកោំងំ្ខាវ ងំ្កាវ  ។ 

៦-ឧច្បកាា សហគត្ ំ ញាណសមផយុត្ថ ំ សសង្ខា រកិ ំ  មហាកិរយិាឆិត្ថ ំ
មហាកិរយិាឆិត្ថ ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ ឧច្បកាា ច្វទោ  លបកបច្ោយបញ្ញដ  
មានកោំងំ្ច្ខ្ាយ ។ 
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៧- ឧច្បកាា សហគត្ ំ  ញាណវបិផយុត្ថ ំ  អសង្ខា រកិ ំ  មហាកិរយិាឆិត្ថ ំ

មហាកិរយិាឆិត្ថ ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយ ឧច្បកាា ច្វទោ     មិនលបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកោំងំ្ខាវ ងំ្កាវ  ។ 

៨-ឧច្បកាា សហគត្ ំ  ញាណវបិផយុត្ថ ំ  សសង្ខា រកិ ំ  មហាកិរយិាឆិត្ថ ំ
មហាកិរយិាឆិត្ថ   ដដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ    មិនលបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  មានកោំងំ្ច្ខ្ាយ ។   

(ឆិត្ថទាងំ្៨ដួង្ច្នះ ច្មយ ះថា សច្ហតុ្កកាមាវឆរឆិត្ថ ) 
មហាកិរយិាឆិត្ថននលពះអរហនថដដលច្កើត្លពមនឹង្ច្សាមនសសច្វទោ  

ដត្ង្ច្កើត្កបុង្ទាឝ រទាងំ្៦   កបុង្ឆកាុទាឝ រ  លពះខី្ណាលសពកាលច្ ើញកដនវង្ ដ៏ 
សមគួរ ដល់ការបចំ្ពញច្សឆកឋីព៉យាម  ច្ហើយដត្ង្ដត្ច្សាមនសស ច្ោយ 
មហាកិរយិាឆិត្ថដួង្ច្នះ  ។   កបុង្ច្សាត្ទាឝ រ   ច្ៅច្ពលដដលភិកាុដឆក ភណឍ ៈ 
កាលបុគគល ច្ោយ ភឡូឡា អូ៊ដអ  លពះអរហនថច្ោកក៏ច្កើត្ច្សាមនសសច្ោយ 
ឆិត្ថច្នះថា  ត្ណាហ ជាច្ហតុ្ឲ្រញាប់ញ័រ យ៉ាង្ច្នះច្យើង្បានលះច្ហើយ ។ 
 កបុង្ឃានទាឝ រ ច្ពលច្ោកបូជាលពះច្ឆតិ្យ៍ច្ោយច្លគឿង្លកអូប   ឬច្ោយោក  
ច្ឈើ ច្ោកក៏ច្សាមនសសច្ោយឆិត្ថច្នះ   ។   កបុង្ជីវាហទាឝ រ   លពះខី្ណាលសព  
រដំលកនូវបិណឍ បាត្លពមច្ោយរស ដដលបានមកយ៉ាង្ណា   ក៏ច្សាមនសស 
 ច្ោយឆិត្ថច្នះថា សាោណីយធម៌       (គឺធម៌ជាទីត្តងំ្ននការឲ្ររលឹកដល់) 
ច្យើង្បានបចំ្ពញច្ហើយ  ។  កបុង្កាយទាឝ រ លពះខី្ណាលសពបចំ្ពញនូវ  អភិ- 
សមាចារកិវត្ថ ជានិឆចក៏ដល់នូវច្សាមនសសននឆិត្ថច្នះថា  វត្ថបដិបត្ថិ    របស់ 
ច្យើង្ ច្ពញបរបូិរណ៌ច្ហើយយ៉ាង្ច្នះ  ។   លពះខី្ណាលសព     ដត្ង្ដត្មាន  
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ច្សាមនសស     កបុង្បញ្ចទាឝ រយ៉ាង្ច្នះ  ជាមុនសិន      បុ៉ដនថកបុង្មច្ោទាឝ រឆិត្ថ 
ច្សាមនសសលពះខី្ណាលសព ដត្ង្ដត្ច្កើង្ច្ឡើង្ ច្លោះលបារពនច្រឿង្ អតី្ត្ៈនិង្ 
អោគត្ ដូឆលពះអង្គលទង់្រលឹកដល់   ច្ហតុ្ដដលលពះអង្គលទង់្បានច្ធឝើច្ហើយ  
ដូឆជាកាលច្សាយលពះជាតិ្ជា ច្ជាតិ្បាល ជាម ច្ទវោជជាច្ដើម ច្ទើបលពះ 
អង្គច្ធឝើការញញឹមឲ្រលបាកដ ដត្ការលឹកច្ោះ  ជាកិឆចនន បុច្ពឝនិវាសានុសសតិ្ 
ញ្ញដ ណ និង្សពឝញ្ដុ ត្ថញ្ញដ ណកបុង្ទីបផុំត្ននលពះញាណទាងំ្ពីរច្នះ ឆិត្ថដួង្ 
ច្នះ រដមង្ច្កើត្ច្សឆកឋីរកីោយ ។  កបុង្អោគត្ លពះអង្គក៏បានច្ធឝើការញញឹម 
ឲ្រលបាកដថា  នឹង្មានលពះបច្ឆចកពុទន   ដដលមានសចំ្លង្ដូឆសចំ្លង្ពិណ 
ដូឆសចំ្លង្សចំ្ភាយ៉ាង្ច្នះឯការរលឹកច្ោះជាកិឆចរបស់ អោគត្សំញ្ញដ ណ 
និង្ សពឝញ្ដុ ត្ញ្ញដ ណ  ដត្កបុង្ទីបផុំត្ននលពះញាណទាងំ្ពីរច្នះ ឆិត្ថដួង្ច្នះ 
រដមង្ច្កើត្ច្សឆកឋីរកីោយ ។ 
 មហាកិរយិាឆិត្ថដដលច្កើត្ច្ឡើង្លពមនឹង្ ឧច្បកាា ច្វទោច្ោះ ដត្ង្ដត្ 
លបាកដកបុង្ខ្ណៈ ដដលច្ោកពិចារណាអារមយណ៍ ដដលមកប៉ះខ្ធប់កបុង្ទាឝ រ 
ទាងំ្៦ច្ោយឆឡង្គុច្បកាា      មិនមានការញាប់ញ័រកបុង្លបការណាៗច្ឡើយ ។ 
ម៉ង៉្ច្ទៀត្មហាកិរយិាឆិត្ថរបស់លពះខី្ណាលសពច្ោះលគាខ្វះក៏លបកបច្ោយ 
បញ្ញដ  លគាខ្វះក៏មិនលបកបច្ោយបញ្ញដ  លត្ង់្ដដលមិនលបកបច្ោយបញ្ញដ  ដូឆ 
ជាខ្ណៈឈរ ច្ដើរ ជាច្ដើម មិនចាបំាឆ់បញ្ញដ  ក៏ច្ដើរ អង្គុយ ច្ដកបានដដរ ។ 

កបុង្មហាកិរយិា៨ដួង្ច្នះ មានច្មយ ះច្ៅច្លឆើនយ៉ាង្គឺ 
១-កាមាវឆរកិរយិា 
២-កាមច្សាភណកិរយិា 
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៣-សច្ហតុ្កកិរយិា 
៤-មហាកិរយិា 

១-ោករថា កាមាវឆរកិរយិា ច្ោះ    គឺជាឆិត្ថដដលមិនោប់ឆូល  កបុង្ 
លបច្ភទឆិត្ថជាច្ហតុ្ និង្ជាផលច្ទ  គឺជាឆិត្ថដដលលបលពឹត្ថច្ៅច្ោយមិនបាន 
ផលវញិ ឫជាកមយ ដដលចាត់្ច្ៅកបុង្លបច្ភទនន អច្ហាសិកមយ ដូឆច្នះកាមាវ- 
ឆរកិរយិាច្នះច្ទើបមិនច្ៅថាជា កុសល និង្ អកុសល ច្ហើយកិរយិាឆិត្ថដួង្ 
ច្នះក៏ជាឆិត្ថននលពះ អរហនថមិនមានច្ៅកបុង្បុេុជជនដត្ជាតិ្ជាកាមាវឆរច្ទើប 
ច្ៅថា កាមាវឆរកិរយិា ។ 

២-ោករថា កាមច្សាភណកិរយិាច្ោះ ច្លោះកាមកិរយិាឆិត្ថដួង្ច្នះ 
លបកបច្ោយ  ច្សាភណច្ឆត្សិក  ច្ោយច្ហតុ្ច្នះច្ទើប ច្ៅថា កាមច្សាភ 
ណកិរយិា ។ 

៣-ោករថា សច្ហតុ្កកិរយិា  ច្ោះក៏ច្លោះឆិត្ថ៨ច្ោះ លបកបច្ោយ 
អច្ោភច្ហតុ្    អច្ទាសច្ហតុ្    អច្មាហច្ហតុ្   ដូច្ចាប ះច្ហើយច្ទើប ច្ៅថា 
សច្ហតុ្កកិរយិា ។ 

៤-ោករ មហាកិរយិាច្ោះ ក៏ច្លោះថាច្លឆើនច្ៅច្ោយអារមយណ៍  និង្ 
ទាឝ រជាច្ដើម ដូឆនិង្មហាកុសលដដរ ដូច្ចាប ះច្ទើប ច្ៅថា  មហាកិរយិា ។ 

ច្ត្ើមហាកុសលនិង្មហាកិរយិាខុ្សគាប យ៉ាង្ដូឆច្មឋឆ ?មហាកុសល 
ជាឆិត្ថច្កើត្កបុង្ឆិត្ថសោឋ នននបុេុជជន និង្លពះច្សកាបុគគល    មហាកិរយិា ជា 
ឆិត្ថច្កើត្កបុង្ឆិត្ថសោឋ នននលពះអរហនថ ដូច្ឆបះឆិត្ថជាបុណរឯណា   ដដលច្ៅ 
កបុង្លពះអរហនថឆិត្ថច្ោះឯង្ ច្មយ ះថា មហាកិរយិាឆិត្ថ ។  
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ឆិត្ថច្កើត្ច្ឡើង្ច្ៅកបុង្ខ្ណៈននការច្ធឝើទានជាច្ដើម របស់លពះអរហនថ 

ការច្ធឝើទានច្ោះមិនបានផលច្ៅច្ពលអោគត្ច្ទៀត្ច្ឡើយ ច្លោះច្ោកមិន 
មាន  កិច្លសត្ណាហ  ដដលជាច្ហតុ្ោឲំ្រមានជាតិ្ គឺការច្កើត្បនថច្ទៀត្ច្ទ ។ 

ឆដំណកមហាកិរយិា៨ដួង្ច្ោយន័យ១៤ 
១-ន័យច្ោយជាតិ្  ជាជាតិ្កិរយិា 
២-ន័យច្ោយភូមិ  ជាកាមភូមិ (ច្កើត្បាន២៦ភូមិ) 
៣-ន័យច្ោយច្វទោ  ជាច្សាមនសស៤ឧច្បកាា ៤ 
៤-ន័យច្ោយច្ហតុ្ ជានច្ហតុ្ និង្ជាសច្ហតុ្កឆិត្ថ(ជាទុច្ហតុ្កឆិត្ថ 

ផង្ ជាតិ្ច្ហតុ្កឆិត្ថផង្ )  
៥-ន័យច្ោយសមផយុត្ថ    ជាញាណសមផយុត្ថ៤ ញាណវបិផយុត្ថ៤ 
៦-ន័យច្ោយសង្ខា រ      ជាអសង្ខា រកិ៤ សសង្ខា រកិ៤ 
៧-ន័យច្ោយច្សាភណៈ  ជាកាមាវឆរច្សាភណឆិត្ថ 
៨-ន័យច្ោយមន          ជាអមនឆិត្ថ 
៩-ន័យច្ោយច្ោកិយៈ    ជាច្ោកិយឆិត្ថ 
១០-ន័យច្ោយកិឆច           ជាឆិត្ថច្ធឝើជវនកិឆច  
១១-ន័យច្ោយអារមយណ៍   ជាឆិត្ថដឹង្នូវអារមយណ៍៦ 
១២-ន័យច្ោយទាឝ រ           ច្កើត្បានកបុង្៦ទាឝ រ 
១៣-ន័យច្ោយវត្ទ ុ          ច្កើត្លត្ង់្ហទយវត្ទុ  
១៤-ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្  ជាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្  

 
ឆប់កាមាវឆរឆិត្ថ៥៤ដួង្ 
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រូបាវចរសោភណចិត្ត ១៥ដួង 

-រូបាវចរកុសល ៥ដួង 
-រូបាវចរវបិាក ៥ដួង 
-រូបាវចរកិរយិា ៥ដួង 
ពាកយថា  រូបាវចរសោភណចិត្ត  ប្របថា  សោភណចិត្តប្ដលរបរពឹត្ត 

សៅកនុងរូប  បានដល់ រូបឈាន ។ 
ពាកយថាឈាន មានន័យពីរយ៉ាង 

ន័យទី១ សសំៅដល់ការសមលឹង ពិចារណាដុត្កសំៅនូវសភាវបដិបកខ  
នូវនីវរណធម ៌ជាសដើមឲយអស់សៅ ។  
 ន័យទី២  សសំៅដល់ចិត្តប្ដលចុះតាងំមា ំកនុងអារមមណ៏   ននកមមដ្ធធ ន 
មានបឋវកីសិណ ជាសដើម សដ្ធយអណំាចននអបបនាសមាធ ិ     សទើបសៅថា 
ឈាន ។ 
 ពាកយរូបឈាន មានន័យថា ឈានប្ដលបានមក   អពីំការសមលឹងរូប 
ដូចជាបឋវកីសិណជាសដើម ដូសចនះសទើបសៅថារូបឈាន ឬ រូបាវចរឈាន  ។ 

រូបាវចរកុសល ៥ដួង 
 ១ វតិ្កកវចិារបីត្ិសុសេកគ្គតា សហិត្បឋមជាន កុសលចិត្ត ំ   បឋម- 
ជាន កុសលចិត្ត ១ដួង របកបសដ្ធយ វតិ្កក វចិារ បីត្ ិសុេ ឯកគ្គតា 
 ២  វចិារបីត្ិសុសេកគ្គតា  សហិត្ទុត្ិយជាន  កុសលចិត្ត ំទុត្ិយជា 
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នកុសលចិត្ត ១ដួងរបកបសដ្ធយ វចិារ បីត្ ិសុេ ឯកគ្គតា 
 ៣ បីត្ិសុសេកគ្គតា  សហិត្ត្ត្ិយជាន   កុសលចិត្ត ំ   ត្ត្ិយជាន 
កុសលចិត្ត១ដួងរបកបសដ្ធយ បីត្ ិសុេ ឯកគ្គតា 
 ៤ សុសេកគ្គតា  សហិត្ចតុ្ត្ថជាន  កុសលចិត្ត ំ ចតុ្ត្ថជាន កុសល 
ចិត្ត១ដួងរបកបសដ្ធយ សុេ ឯកគ្គតា 
 ៥ ឧសបសកខកគ្តតា    សហិត្បញ្ចមជាន    កុសលចិត្ត ំ   បញ្ចមជាន 
កុសលចិត្ត១ដួង របកបសដ្ធយ ឧសបកាខ  និង ឯកគ្គតា 

អធិបាយអងគ៥ននបឋមឈាន 
១ វតិ្សកាក   វតិ្កកៈ 

 បណាត អងគទាងំសនាះ វតិ្កកៈ ស័ពទ មាន វចនត្ថថា   វតិ្សកកត្ីត្ ិ  វតិ្សកាក  
វតិ្កកន ំវតិ្សកាក    ធម៌ប្ដលសឈាម ះថា  វតិ្កកៈ  សរពាះអត្ថថា   រត្ិះរះិ  គ្ឺនឹកគ្ិត្ 
(អដឋោលិនី) ចបំ្ណកកនុងអភិធមមត្ថវភិាវនីិដីកា សពាលថា អារមមណំ វតិ្សកកត្ ិ 
សមបយុត្តធសមម អភិនីសោសបត្ីត្ ិវតិ្សកាក  ធម៌ប្ដលសឈាម ះថា វតិ្កកសរពាះអត្ថថា 
រត្ិះរះិ  គ្ឺយកសមបយុត្តធម៌  សឡើងសពោ ះកាន់អារមមណ៍  សរបៀបដូចអនករសុក 
មាន ក់អារស័យោជអាមាត្យ   ប្ដលសនិទធោន លជាមួយរពះោជា អនករសុកមាន ក់ 
សនាះអាចចូលគាល់រពះោជាកនុងរពះោជវាងំ បានយ៉ាងណា?  ចិត្តប្ដលអា- 
រស័យ វតិ្កក ក៏អាចសឡើងសពោ ះកាន់អារមមណ៍បានដូសចាន ះប្ដរ ។ 
 មានពាកយសួរថារបសិនសបើយ៉ាងសនាះឈានចិត្តប្ដលមិនមានវតិ្កកៈ 
និងសឡើងសពោ ះកាន់អារមមណ៍បានដូចសមតច ? 
 សឆលើយថា សូមបឈីានចិត្តប្ដលមិនមានវតិ្កកៈ  ក៏អាចសឡើងសពោ ះកាន់ 
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អារមមណ៍បាន សដ្ធយកលំាងំវតិ្កកៈសនាះឯងសរបៀបដូចជាអនករសុកមាន ក់សនាះ 
មិនមានពួកអាមាត្យនា ំ ផលូ វចូលោជវាងំក៏សដ្ធយ      ក៏អាចចូលោជវាងំបាន 
សរពាះធ្លល ប់ោគ ល់ផលូ វ យ៉ាងណាឈានចិត្តប្ដលមិនមានវតិ្កកៈ    ក៏អាចសឡើង 
សពោ ះកាន់អារមមណ៍បានប្ដរ ។  ប្ដលសឈាម ះថា     ធ្លល ប់ោគ ល់កនុងទីសនះបាន 
ដល់ការអប់រចំិត្ត  ប្ដលសកើត្សឡើងសដ្ធយអណំាច  ននការរបរពឹត្តសៅសរឿយ  ៗ
កនុងសនាត នចិត្តប្ដលមានវតិ្កកៈ ។ ម៉ង៉សទៀត្ ចិត្តប្ដលមិនមានវតិ្កកៈដូចជា  
បញ្ច វញិ្ញា ណ សូមបមីិនមានវតិ្កកក៏អាចសឡើងសពោ ះកាន់អារមមណ៍បានសដ្ធយ 
កលំាងំនន   វត្ថុ និងអារមមណ៍ប៉ះេទប់នឹងគាន សហើយឈានមានទុត្ិយជាន  ជា 
សដើម រប្មងសឡើងសពោ ះកាន់អារមមណ៍បានសដ្ធយកលំាងំននការចសំរ ើនឈាន ពី 
ជាន់ទាបសៅ  ។  វតិ្កកៈ កនុងអងគឈានសនះ  មានការកចំាត្់បង់ នូវថីនមិទធនី- 
វរណៈ (សដ្ធយ វកិខមភនបហានៈ )  ។ 

២ វចិាសោ វចិារៈ 
វចិារស័ពទ មានវចនត្ថថា អារមមសណ សត្ន វចិរត្ីត្ិ វចិាសោ   ធម៌ប្ដល 

សឈាម ះថា វចិារៈ សរពាះអត្ថថា ជាសហតុ្ពិចារណាអារមមណ៍ននចិត្ត ។ 
 សត្ើវតិ្កកៈ និងវចិារៈេុសគាន ដូចសមតច ?  វតិ្កកៈ ជាការរពមសរពៀងដបូំង 
ននចិត្តសរបៀបដូចជាការសគាះរគាងំដបូំងសដ្ធយអត្ថថាសរគាត្រគាត្ជាងវចិារៈ 
ជាធម៌សៅមុនវចិារៈ  ចបំ្ណកវចិារៈជាការរោវរជាវសរបៀបដូចជាសសមលងេទរ័ 
ប្នរគាងំសនាះ ។  ម៉ង៉សទៀត្វតិ្កកៈសរបៀបដូចជាសត្វបកស ីទទះោល បបរុំងនឹង 
សហើរសៅឰដ៏អាកាសចបំ្ណកវចិារៈសរបៀបដូចជាបកសបី្ដលបានរត្ដ្ធងោល ប 
សៅឰដ៏សហើយសនាះ ។ 



    127 
៣ បីត្ ិ

 បីត្ ិមានវចនត្ថថា   បិនយត្ ិ កាយចិត្ត ំ  ត្សបបត្ិ   វសឌឍត្ីត្ិ វា  បីត្ិ 
ធមមជាត្ិ ប្ដលសឈាម ះថា បីត្ិ សរពាះអត្ថថា  ញុ៉ងំកាយនិងចិត្តឲយប្ឆែត្ឲយរកី 
ោយឬថាញុ៉ងំកាយនិងចិត្តឲយចសំរ ើន ។  បីត្ិសនាះមានការ ប្ឆែត្ជាលកខណៈ 
បានដល់មានការទទួលអារមមណ៍ប្ដលគួ្រ  (ដល់កាយនិងចិត្ត)ជាលកខណៈ 
គ្ឺសធវើកាយនិងចិត្តឲយសរត្កអរ  ។  

បីត្ ិ(សសចកតីសរត្កអរ ៥យ៉ាង) 
 ១ េុទទកា បីត្ ិសសចកតីសរត្កអរត្ិចតួ្ច     រគាេលះក៏រពឺសោម  រពឺប្សបក 
រគាេលះហូរទឹកប្ភនកក៏មាន ។ 
 ២ េណិកា បីត្ ិ    សសចកតីសរត្កអរមួយជួរេណៈ    របាកដដូចសផលក 
បសនាទ រ ។ 
 ៣ ឱកនតិកា បីត្ ិ    បីត្ិសកើត្សឡើងសធវើកាយឲយញ៉ប់ញ័រ   របាកដដូច 
រលកទឹកសបាកេទប់មករត្ូវ ។ 
 ៤ ឧសពវង្គគ  បីត្ិ បីត្ិខ្លល ងំអាចញុ៉ងំកាយឲយអប្ណត ត្សឡើង ។ 
 ៥ ផរណា បីត្ិ បីត្ិសធវើឲយរត្ជាក់រជួត្រជាប ទូសៅកនុងកាយដូចសឡីំ 
ជប់សដ្ធយសរបងលង ។ 
 បីត្ិប្ដលជាអងគឈាន គ្ឺផរណាបីត្ ិ បីត្ិសនះអាចរបហារ  ព៉បាទ 
នីវរណៈ បានសដ្ធយវកិខមភនបហានៈ   ចបំ្ណកបីត្ិ៤ដនទសទៀត្មិនោប់ថាជា 
អងគឈានសទ សរពាះមានកមាល ងំត្ិច ។ 

៤ សុេៈ 
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 ពាកយថា  សុេៈ  មានវចនត្ថថា    សមបយុត្តធសមម   សុេយត្ីត្ ិ សុេ ំ 
ធមមជាត្ិសឈាម ះថាសុេៈ សរពាះអត្ថថា ញុ៉ងំសមបយុត្តធម៌ឲយសបាយ ។ 
 ពាកយថា សុេៈជាសឈាម ះននសោមនសសសវទនា ប្ដលមានការសោយ 
នូវអារមមណ៍ ប្ដលជាទីរបាថាន ជាលកខណៈ   សុេៈ   គ្ឺសោមនសសសវទនាកនុង 
អងគឈានសនះរបហារនូវ ឧទធចចកុកកុចចនីវរណៈ ។ 
 ម៉ង៉សទៀត្បីត្ ិនិងសុេៈសនះមានសភាវៈ ជិត្របហាក់របប្ហល នឹង 
គាន សរចើនគូ្រ គ្បបកីណំត្់ដឹងនូវសសចកតីសផសងគាន យ៉ាងសនះគ្ឺ  

- បីត្ ិបានដល់សសចកតីសរត្កអរកនុងការបាននូវឥដ្ធឋ រមមណ៍ 
- សុេៈបានដល់ការសោយរសឥដ្ធឋ រមមណ៍ប្ដលបានសហើយបីត្ិមាន 

កនុងទីណា សុេៈ ក៏មានកនុងទីសនាះ    សុេៈ មានកនុងទីណា    បីត្ិមិនពិត្ថា 
មានកនុងទីសនាះសទ ។  បីត្ ិសស្ង្គគ ះចូលកនុងសង្គខ រេនធ     សុេៈសស្ង្គគ ះចូល 
កនុងសវទនាេនធ  ។ 

ឧបមា បីត្ ិនិងសុេៈ 
 បីត្ ិសរបៀបដូចជាកនុងសពលប្ដលបុគ្គល    សនឿយហត្់កណាត ល   ផលូ វ 
កនាត រ បានស ើញ បានឮសសមលងទឹកហូរ កនុងនរពជាសដើម មិនទាន់បានផឹក ក៏ 
សកើត្សសចកតីរកីោយថាសយើងនឹងបានផឹកនឹងបានងូត្ទឹកឲយរត្ជាក់សបាយ 
ឯចបំ្ណកសុេសនាះ សរបៀបដូចជាបុគ្គលប្ដលបានរជកមលប់បានផឹកបានងូត្ 
តាមសបាយ  ។ 

៥ ឯកគ្គតា 



    129 
 ឯកគ្គតា   ចិត្តសនះមានវចនត្ថថា    នានាលមោនវសិកខបាភាសវន     ឯក ំ
អារមមណំ  អគ្គ ំឥមសាត្ ិ ឯកគ្គ ំចិត្ត ំត្សស ភាសវា ឯកគ្គតា សមាធិចិត្តប្ដល 
សឈាម ះថា ឯកគ្គ ំសដ្ធយអត្ថថា មានអារមមណ៍ប្ត្មួយសរពាះមិនមានការោយ 
មាយកនុងអារមមណ៍សផសងៗភាវៈ  ននចិត្តមានអារមមណ៍ប្ត្មួយសនាះសឈាម ះថា 
 ឯកគ្គតា  គ្ឺសមាធ ិ សមាធិសឈាម ះថា    មានការមិនោយមាយជាលកខណៈ  
សរពាះមិនឲយសហជាត្ិធមទាងំឡាយោយមាយខ្លទ ត្់ខ្លច យ។ ដូចជារពះោជា 
សមទព័សៅកាន់ទីកប្នលងកងទព័ចមាំង ទព័ទាងំសនាះប្ត្ងរបជុគំាន កុះកររត្ង់ 
កប្នលងប្ដលរពះអងគ   យាងសៅ ទព័ប្ត្ងរពមសរពៀងកចំាត្់   សរត្ូវនិងប្ត្ង 
រពមរសបតាមរពះោជា ។ ម៉ង៉សទៀត្ សឈាម ះថា សមាធ ិគ្ឺឯកគ្គតា   ននចិត្ត 
សនះ មានសសចកតីមិនរសវ ើរវាយជាលកខណៈ  មានការរបមូលមកនូវសហជាត្ 
ធម៌ទាងំឡាយ ចូលជាមួយគាន ជារស (កិចច) ដូចទឹកសធវើកសមទចលែិត្ឲ្រជាប់គាន  
ជាដុំៗ    មានការចូលសៅសងប ់ជាបចចុបបដ្ធឋ ន    ឬ មានញ៉ណគ្ឺចិត្តតាងំមា ំ
សហើយ ជាក់ចាស់ ប្ត្ងស ើញតាមសសចកតីពិត្ ជាពិសសសសមាធិមានសុេៈ 
ជាបទដ្ធឋ ន  ។  បណឌិ ត្គ្បបរីជាបការ    តាងំសៅននចិត្ត   ដូចការតាងំសៅនន 
អណាត ត្របទីបប្ដលសងប់េយល់ដូសចាន ះ  ឯកគ្គតាននចិត្តសនះ របហារនូវ  កាម- 
ឆនទនីវរណៈ ។ 

សមាធិមាន៣យ៉ាង 
 ១ េណិក សមាធ ិបានដល់ចិត្តប្ដលតាងំមាកំនុងអារមមណ៍បានមួយ 
ជួរេណ: 
 ២ ឧបចារ សមាធ ិបានដល់ចិត្តតាងំមាកំនុងអារមមណ៍ជិត្ដល់ឈាន 
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ចិត្ត 
 ៣ អបបនា សមាធ ិបានដល់ចិត្តតាងំមាកំនុងអារមមណ៍ ប្ដលកណំត្់ 
ទុកកិសលសមិនអាចចូលរខំ្លនបាន    ឈានចិត្តសនាះរប្មងសកើត្សឡើងសដ្ធយ 
អបបនា សមាធិសនះ ។ 

របសភទននឈានចិត្ត 

 ន័យកនុងរពះអភិធមម ចបំ្នកឈានទាងំ៥សៅថា បញ្ចកន័យ ចសំពាះ 

មនទបុគ្គលប្ដលមានបញ្ញា ទន់សេាយមិនអាចពិចារណាស ើញសទាសនន 

វតិ្កក និងវចិារ ទាងំពីរសនះបានកនុងេណ:ជាមួយគាន   ។  ឈាន៥សនាះគ្ ឺ

 ១ បឋមជាន មានអងគ៥គ្ ឺវតិ្កក វចិារ បីត្ ិសុេ ឯកគ្គតា 

 ២ ទុត្ិយជាន មានអងគ៤គ្ ឺវចិារ បីត្ ិសុេ ឯកគ្គតា 

 ៣ ត្ត្ិយជាន មានអងគ៣គ្ ឺបីត្ ិសុេ ឯកគ្គតា 

 ៤ ចតុ្ត្ថជាន មានអងគ២គ្ ឺសុេ ឯកគ្គតា 

 ៥ បញ្ចមជាន មានអងគ២គ្ ឺឧសបកាខ  ឯកគ្គតា 

អធិបាយ  បឋមជាន 

 សឈាម ះថាឈាន សរពាះចូលសមលឹងពិចារណាអារមមណ៍ និងសរពាះដុត្ 

កសំៅនូវធម៌  ជាសឹកសរត្ូវ សហើយប្ដលសៅថា  បឋម   (ទី១)សរពាះជាខ្លង 
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សដើមសដ្ធយលដំ្ធប់ននសទសនា   និងសដ្ធយលដំ្ធប់    ននការសកើត្សឡើង សរពាះ 

សហតុ្សនាះ សទើបសឈាម ះថា បឋមជាន  បានដល់ការរបជុនំនអងគឈានទាងំ៥ 

មាន  វតិ្កក  វចិារ  បីត្ិ  សុេ ឯកគ្គតា ដូចកនុងគ្មោីរវភិងគ រពះដ៏មានរពះភាគ្ 

រទង់រតាស់ទុកថា សឈាម ះថាឈានបានដល់ វតិ្កកៈវចិារៈបីត្ ិសុេៈ  ឯកគ្គតា 
យ៉ាងសនះ ។ 

បឋមជានកុសលចិត្ត 

 កុសលចិត្តប្ដលសមបយុត្តសដ្ធយបឋមជាន សឈាម ះថាបឋមជាន 
កុសលចិត្តមានពាកយសួរថាសបើសមបយុត្តធម៌ដនទមានផសសៈជាសដើមសកើត្កនុង 
េណៈសនាះប្ដរ សរពាះសហតុ្អវីសទើបសប្មតងថាបឋមជានមានប្ត្អងគ ៥ 
 សឆលើយថា អងគទាងំ៥សនះមានកិចចតួ្នាទី សមលឹងពិចារណាអារមមណ៍ 
និងជាបដិបកខសដ្ធយរត្ង់ចសំពាះកាមឆនទនីវរណៈជាសដើម ។ 

អងគឈានទាងំ៥ បដិបកខនិងនីវរណ៥ 
  ១ ឯកគ្គតា  ជាបដិបកខ និង កាមឆនទៈ 
  ២ បីត្ ិ    ជាបដិបកខ និង ព៉បាទៈ 
  ៣ វតិ្កកៈ     ជាបដិបកខ និង ថីនមិទធៈ 
  ៤ សុេៈ  ជាបដិបកខ និង ឧទធចចកុកកុចចៈ  
  ៥ វចិារៈ  ជាបដិបកខ និង វចិិកិចាឆ  
 ដូចពាកយរបស់បុោណាចារយទាងំឡាយបានសពាលទុក  ថា  
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  ឧបនិជានកិចចតាត   កាមាទិបដិបកខសតា 
  សសនតសុ ច អសញ្ាសុ  បសញ្ច វជានសញ្ាិតា 
 កាលធម៌ដនទមានផសសៈជាសដើម    មានធម៌៥យ៉ាងប៉ុសណាណ ះ   ប្ដល 
សលាកសៅថាឈាន សរពាះមានការសមលឹងពិចារណាអារមមណ៍ និងសរពាះជា 
បដិបកខនឹងនីវរណៈ មានកាមឆនទនីវរណៈ ជាសដើមកនុងោរត្ថបកាសិនីអដឋក  
ថាសយុំត្តនិកាយ មហាវរីវគ្គ បានសពាលនូវ ការលះ នីវរណៈ៥យ៉ាងសនះគ្ ឺ
 ១ កាមឆនទ លះសដ្ធយធម៌៣គ្ ឺសដ្ធយ ត្ទងគនិសសរណៈ (វបិសសនា) 
១ សដ្ធយវកិខមភននិសសរណៈ   (អសុភឈាន) ១   សដ្ធយសមុសចឆទនិសសរណៈ  
(អរហត្តមគ្គ) ១ ។ 
 ២ ព៉បាទ លះសដ្ធយធម៌២គ្ ឺសដ្ធយ វកិខមភននិសសរណ  (សមតាត ឈា- 
ន) ១ សដ្ធយសមុសចឆទនិសសរណៈ (អានាគាមិមគ្គ) ១ ។ 
 ៣ ថីនមិទធ  លះសដ្ធយធម៌២គ្ ឺសដ្ធយ វកិខមភននិសសរណៈ  (អាសលាក 
សញ្ញា ) ១សដ្ធយសមុសចឆទនិសសរណ (អរហត្តមគ្គ) ១ ។  ៤ ឧទធចចកុកកុចច  លះសដ្ធយ វកិខមភននិសសរណៈ  សដ្ធយសមថកមមដ្ធឋ ន 
ណាមួយកុកកុចចៈលះជាសមុសចឆទសដ្ធយអានាគាមិមគ្គឧទធចចៈលះជាសមុសចឆទ 
សដ្ធយអរហត្តមគ្គ ។ 
 ៥ វចិិកិចាឆ  លះសដ្ធយ វកិខមភននិសសរណៈ   គ្ឺឈានណាមួយនិងលះ 
ជាសមុសចឆទ សដ្ធយសោតាបត្តិមគ្គ ។ 

ឈាន២យ៉ាងគ្ ឺ
 ១ អារមមណូបនិជាន បានដល់សមាបត្តិ៨ 
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 ២ លកខណូបនិជាន បានដល់វបិសសនាមគ្គនិងផល  បណាត ឈានទាងំពីរសនាះ សមាបត្តិ៨ រពះសយាគាវចរ   (គ្ឺអនករតាច់ 
ចុះកាន់សសចកតីព៉យាម)  រប្មងសមលឹងពិចារណាអារមមណ៍ប្ដលជាកសិណ 
មានបឋវកីសិណជាសដើម    សរពាះសហតុ្សនាះឈានសនាះសទើបសៅថា អារមម- 
ណូបនិជាន  ។   ចបំ្ណកវបិសសនា សឈាម ះថា លកខណូបនិជាន សរពាះការ 
សមលឹងពិចារណានូវលកខណ: មានអនិចចលកខណ:ជាសដើម ។ 
 មគ្គចិត្ត សឈាម ះថា លកខណូបនិជាន   សរពាះកិសលសប្ដលវបិសសនា 
កចំាត្់សហើយ រប្មងសសំរចសដ្ធយមគ្គ។ ចបំ្ណកផលចិត្ត សឈាម ះថា លកខណូ- 
បនិជានប្ដរ សរពាះសមលឹងលកខណ:  ប្ដលជាសចចៈ គ្ឺនិសោធសចច: ។  

សមថកមមដ្ធឋ ន៤០  សដ្ធយសសងខប 
  ១  កសិណ  ១០ 
  ២  អសុភ  ១០ 
  ៣  អនុសសត្ ិ ១០ 
  ៤  រពហមវហិារ  ៤ 
  ៥  អរូបឈាន  ៤ 
  ៦  អាហាសរបដិកូលសញ្ញា  ១ 
  ៧  ចតុ្ធ្លតុ្វវដ្ធឋ ន ១  

កសិណ ១០ 
  ១ បឋវកីសិណ  កសិណដ ី
  ២ អាសបាកសិណ  កសិណទឹក 
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  ៣ សត្សជាកសិណ  កសិណសភលើង 
  ៤ វាសយាកសិណ  កសិណេយល់ 
  ៥ នីលកសិណ   កសិណពណ៌សេៀវ 
  ៦ បីត្កសិណ  កសិណពណ៌សលឿង 
  ៧ សលាហិត្កសិណ កសិណពណ៌រកហម 
  ៨ ឱទាត្កសិណ កសិណពណ៌ស 
  ៩ អាកាសកសិណ កសិណអាកាស 
  ១០ អាសលាកកសិណ កសិណពនលឺ 

អសុភៈ ១០ 
  ១ ឧទធុមាត្កអសុភ ោកសពសហើមសប៉ាង 
  ២ វនីិលកអសុភ ោកសពសហើមពណ៌សេៀវ 
  ៣ វបុិពវកអសុភ ោកសពសហើមហូរេទុះ 
  ៤ វចិឆិត្តកអសុភ  ោកសពដ្ធច់ពាក់កណាត លេលួន 
  ៥ វកិាខ យិត្កអសុភ ោកសពរត្ូវសត្វកសករសែុយរលួយ 
  ៦ វកិខិត្តកអសុភ  ោកសពដ្ធច់នដដ្ធច់សជើង 
  ៧ ហត្វកិខិត្តកអសុភ ោកសពរត្ូវសគ្កាប់ោន មរវាម 
  ៨ សលាហិត្កអសុភ  ោកសពមានឈាមសរោចសពញេលួន 
  ៩ បុឡុវកអសុភ ោកសពមានដងកូ វសចាះសីុ 
  ១០ អដឋិកអសុភ ោកសពមានប្ត្ោងឆែឹង 

អនុសសត្ ិ១០ 
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  ១ ពុទាធ នុសសត្ ិ  សសចកតីរលឹកដល់គុ្ណរពះពុទធ 
  ២ ធមាម នុសសត្ ិ  សសចកតីរលឹកដល់គុ្ណរពះធម ៌
  ៣ សងានុសសត្ ិ សសចកតីរលឹកដល់គុ្ណរពះសងឃ 
  ៤ សីលានុសសត្ ិ សសចកតីរលឹកដល់សីល 
  ៥ ចាគានុសសត្ ិ សសចកតីរលឹកដល់ទាន 
  ៦ សទវតានុសសត្ ិ សសចកតីរលឹកដល់សទវតា 
  ៧ ឧបសមានុសសត្ ិ សសចកតីរលឹកដល់គុ្ណរពះនិពាវ ន 
  ៨ មរណានុសសត្ ិ រលឹកដល់សសចកតីោល ប ់
  ៩ កាយកតាសត្ ិ សសចកតីរលឹកដល់រូបកាយប្ដល 
របជុសំដ្ធយអាការៈទាងំ ៣២ 
  ១០ អានាបានសសត្ ិ សសចកតីរលឹកដល់េយល់ដសងហើមសចញ 
ចូល ។ 

រពហមវហិារ ៤ 
  ១ សមតាត   សសចកតីោប់អាន 
  ២ ករុណា  សសចកតីអាណិត្អាសូរ 
  ៣ មុទិតា  សសចកតីសរត្កអរតាម 
  ៤ ឧសបកាខ   សសចកតីសោម ះសសមើមិនលសំអៀង ។ 

អរូបជាន ៤ 
 ១ អាកាោនញ្ញច យត្ន អាកាសមិនមានទីបផុំត្ 
 ២ វញិ្ញា ណញ្ញច យត្ន  វញិ្ញា ណមិនមានទីបផុំត្ 



    136 
 ៣ អាកិញ្ចិញ្ញា យត្ន  អវីត្ិចតួ្ចមិនមាន 
 ៤ សនវសញ្ញា នាសញ្ញា យត្ន វញិ្ញា ណលែិត្របណិត្នរកសពក ។ 

 
អាហាសរបដិកូលសញ្ញា  ១ 

- អាហាសរបដិកូលសញ្ញា   គ្ឺសសចកតីសគំាល់  នូវអាហារថា  ជា 
របស់គួ្រសេោើមរសអើម ។ 

ចតុ្ធ្លតុ្វវដ្ធឋ ន ១ 
- ចតុ្ធ្លតុ្វវដ្ធឋ ន គ្ឺការកណំត្់ប្ចកធ្លតុ្ទាងំ  ៤    មានបឋវធី្លតុ្ជា 

សដើមសដ្ធយសសមាភ រៈ មានសកោ (សក់ )ជាសដើម ។ 
 កនុងអារមមណ៍កមមដ្ធឋ ន ៤០សនះអារមមណ៍ប្ដលនឹងសធវើឲយបានសសរមច 
ដល់អបបនាសមាធ ិមានរត្ឹមប្ត្ ៣០ប៉ុសណាណ ះសរពាះដូសចាន ះគ្បបរីជាបសមថ 
កមមដ្ធឋ ន ៤០ សដ្ធយពិោត រប្ដលបានសពាលមកសហើយកនុងគ្មោីរវសុិទធិមគ្គបឋ 
មភាគ្ បានសពាលសមថកមមដ្ធឋ ន ៤០ សដ្ធយអាការៈ ១០ គ្ ឺ
 ១ សង្គខ ត្និសទទសសតា  សដ្ធយការសប្មតងចនួំនកមមដ្ធឋ ន 
 ២ ឧបចារបបនាវហសតា    សដ្ធយជាកមមដ្ធឋ ន  នាមំកនូវឧបចារឈាន 
និងអបបនាឈាន  
 ៣ ឈានបបសភសតា សដ្ធយរបសភទននឈាន 
 ៤ សមត្ិកកមសតា សដ្ធយការកនលង (អងគឈាន និងអារមមណ៍) 
 ៥ វឌឍនាវឌឃនសតា សដ្ធយកមមដ្ធឋ នគួ្រពរងីក និងមិនគួ្រពរងីក 
(និមិត្ត ) 
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 ៦ អារមមណសតា សដ្ធយអារមមណ៍ 
 ៧ ភូមិសតា  សដ្ធយភូម ិ
 ៨ គ្ហណសតា  សដ្ធយការកាន់យក 
 ៩ បចចយសតា  សដ្ធយបចច័យ 
 ១០ ចរយិានុកូលសតា សដ្ធយសមគួ្រដល់ចរតិ្ ។ 

១ សង្គខ ត្និសទទសសតា  សដ្ធយការសប្មតងចនួំនបានដល់   សមថក- 
មមដ្ធឋ ន ៤០  គ្ ឺកសិណ ១០ អសុភៈ១០ អនុសសត្ ិ១០  រពហមវហិារ ៤ អរូប- 
ឈាន ៤ អាហាសរបដិកូលសញ្ញា  ១ ចតុ្ធ្លតុ្វវដ្ធឋ ន ១ 

២ ឧបចារបបនាវហសតា សដ្ធយការនាមំកនូវឧបចារៈនិងអបបនា កនុង 
កមមដ្ធឋ នទាងំសនាះ អនុសសត្ ិ១០   (សវៀរកាយកតាសត្ ិ និងអានាបានសសត្)ិ  
សៅសល់ ៨សទៀត្    និងអាហាសរបដិកូលសញ្ញា ១  ចតុ្ធ្លតុ្វវដ្ធឋ ន១ទាងំ១០ 
សនះជាកមមដ្ធឋ ននាមំករត្ឹមប្ត្ឧបចារៈឈានប៉ុសណាណ ះ កមមដ្ធឋ នប្ដលសល់ពី 
សនាះជាអបបនាវហ (អាចបានសសរមចដល់អបបនា )  

៣ ឈានបបសភសតា  សដ្ធយរបសភទននឈាន   កសិណ១០អានាបាន 
សសត្ិ ១ ចសំរ ើនដល់ចតុ្ត្ថជាន   (ឈានទី៤)សដ្ធយចតុ្កន័យ  ។  អសុភ១០ 
កាយកតាសត្ិ១ចសំរ ើនដល់រត្ឹមប្ត្បឋមជាន     សដ្ធយចតុ្កន័យ ។ 
 រពហមវហិារ  ៣ ខ្លងសដើម (សមតាត  ករុណា មុទិតា)      អាចចសំរ ើនបាន 
ដល់ត្ត្ិយជាន សដ្ធយចតុ្កន័យ ។ 
 រពហមវហិារទី ៤   និងអរូបឈាន      អាចរបរពឹត្តសៅកនុងចតុ្ត្ថជាន  
សដ្ធយចតុ្កន័យ ។ 
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៤ សមត្ិកកមសតា  សដ្ធយការកនលង     បានដល់ការកនលង២យ៉ាង   គ្ឺ 

កនលងអងគឈាន១និងកនលងអារមមណ៍១ ការកនលងអងគឈានដូចជាទុត្ិយជា 
នសដ្ធយចតុ្កន័យ កនលង វតិ្កកៈ វចិារៈ ជាសដើម ។  កនុងរពហមវហិារ៤ក៏ដូចគាន  
រពហមវហិារទី៤ក៏កនលងសោមនសស   ។ ចបំ្ណកការកនលងអារមមណ៍ប្ត្ងមាន 
កនុងអរូបឈាន៤គ្ ឺអាកាោនញ្ញច យត្នៈកនលងអារមមណ៍កនុងកសិណ៩ខ្លង 
សដើមសហើយសទើបសសរមចបានអរូបឈានថាន ក់េោស់ក៏កនលងអារមមណ៍ថាន ក់ទាប 
របរពឹត្តសៅសដ្ធយលដំ្ធប ់។ 

៥ វឌឍនាវឌឍនសតា សដ្ធយការគួ្រពរងីកនិងមិនគួ្រពរងីកគ្ ឺ កសិណ 
១០ គួ្រពរងីកនិមិត្ត ។ អាណាបានសសត្ិ១ កាយកតាសត្ិ១ អសុភ១០រពហម 
វហិារ៤អរូបឈាន៤ មិនគួ្រពរងីកសរពាះមិនសកើត្របសយាជន ៍។ 

៦ អារមមណសតា    សដ្ធយអារមមណ៍    បណាត កមមដ្ធឋ នទាងំ៤០    សនះ 
កមមដ្ធឋ ន២២គ្ ឺកសិណ១០ អសុភ១០  អានាបានសសត្ិ១   កាយកតាសត្ិ១ 
មានអារមមណ៍ជាបដិភាគ្និមិត្ត   កមមដ្ធឋ នប្ដលសៅសល់១៨សទៀត្  មិនមាន 
អារមមណ៍ជាបដិភាគ្និមិត្តសទ សដ្ធយន័យសនាះ កមមដ្ធឋ ន១២គ្ ឺ អនុសសត្១ិ០  
សវៀរអានាបានសសត្ិ១   កាយកតាសត្ិ១   សៅសល់៨   និងអាហាសរបដិកូល 
សញ្ញា ១ ចតុ្ធ្លតុ្វវដ្ធឋ ន១វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នៈ១សនវសញ្ញា នាសញ្ញា យត្នៈ 
១ ទាងំ១២សនះមានសភាវធម៌  ជាអារមមណ៍     កមមដ្ធឋ ន២២គ្ ឺ  កសិណ១០  
អសុភ១០អានាបានសសត្ិ១កាយកតាសត្ិ១ទាងំសនះមាននិមិត្តជាអារមមណ៍  
កមមដ្ធឋ នប្ដលសល់៦សទៀត្គ្ ឺរពហមវហិារ៤អាកាោនញ្ញច យត្នៈ១អាកិញ្ច - 
ញ្ញា យត្នៈ១ ជា នវត្តពាវ រមមណ៍(មានអារមមណ៍ប្ដលមិនគ្បបសីពាល)កមមដ្ធឋ - 
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ន៨ គ្ ឺវបុិពវកអសុភ សលាហិត្កអសុភ បុឡូវកអសុភ អានាបានសសត្ិ អសបា 
កសិណ សត្សជាកសិណ វាសយាកសិណ និងពនលឺនថង (ប្ដលចូលតាមចសនាល ះ )  
ជាសដើម  ប្ដលជាអារមមណ៍     កនុងកសិណទាងំសនះជា  ចលិតារមមណ៍  មាន 
អារមមណ៍ញ៉ប់ញ័រប្ដលថាអារមមណ៍ញ៉ប់ញ័រទាងំសនះ   ក៏ច្ៅជាខ្លងសដើម 
ប៉ុសណាណ ះ  អាចជា  បដិភាគ្និមិត្ត  ដ៏មាបំាន  អារមយណ៍ននកមមដ្ធឋ នប្ដលសៅ 
សល់៣២ ជានចលិតារមមណ៍ មានអារមមណ៍មិនញ៉ប់ញ័រ ។ 

៧ ភូមិសតា សដ្ធយភូម ិបណាត កមមដ្ធឋ ន៤០សនះ កមមដ្ធឋ ន១២គ្ឺអសុភៈ 
១០ កាយកតាសត្១ិ អាហាសរបដិកូលសញ្ញា ១ រប្មងមិនមានកនុងពួកសទវតា 
សរពាះកនុងសទវសលាកមិនមានអសុភ និងអាហារប្ដលជាបដិកូល   (គ្ឺអាហារ 
គួ្រសេោើមរសអើមសឡើយ ) ។ កមមដ្ធឋ ន ១៣ គ្ ឺអសុភ១០ កាយកតាសត្ិ១ អាហា 
សរបដិកូលសញ្ញា ១   និងអានាបានសសត្ិ១   កមមដ្ធឋ នទាងំសនះមិនមាន   កនុង 
រពហមសលាកសទ សរពាះរពហមសលាកមិនមានសរគ្ឿងសោម កសរគាក    ជាពិសសស 
មិនមានេយល់ដសងហើមសចញចូល   ដូសចនះសហើយអានាបានសសត្ិកមមដ្ធឋ ន   មិន 
មានកនុងរពហមសលាកសទចបំ្ណកឯកនុងអរូបរពហមកមមដ្ធឋ នដនទ សវៀរអរូបជាន 
៤   មិនអាចមានកនុងអរូបរពហមសទ កនុងពួកមនុសសកមមដ្ធឋ នរប្មងរបរពឹត្តសៅ 
បានរគ្ប់យ៉ាង  ។ 

៨ គ្ហណសតា សដ្ធយការកាន់យក     បានដល់ការកាន់យកសដ្ធយ 
ប្ភនកសមើលសដ្ធយការប៉ះេទប ់និងសដ្ធយការោត ប ់។ កនុងការកាន់យក៣យ៉ាង 
សនាះ កមមដ្ធឋ ន ១៩ គ្ឺកសិណ   ១០សវៀរវាសយាកសិណ ១  និងអសុភ ១០ គ្ឺ 
យកសដ្ធយការសមើលសទើបសធវើឲយសកើត្និមិត្តបាន ។ កាយកតាសត្ិ១ កាន់យក 
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សដ្ធយការសមើល និងសដ្ធយការោត ប ់គ្ឺ  ត្ចបញ្ចកកមមដ្ធឋ ន កាន់យកសដ្ធយ 
ប្ភនកសមើល សរៅពីសនាះកាន់យកសដ្ធយការោត ប ់។ អានាបានសសត្ិកាន់យក 
សដ្ធយការប៉ះេទប ់ វាសយាកសិណ  កាន់យកសដ្ធយការសមើល   និងកាន់យក 
សដ្ធយការប៉ះេទប ់សៅសល់ដនទសទៀត្១៨ កាន់យកសដ្ធយការោត ប ់។   កមយ- 
ដ្ធឋ ន៤០សនាះ  ឧសបកាខ រពហមវហិារ១ និងអរូបកមមដ្ធឋ ន៤  រពះសយាគាវចរ ជា 
អាទិកមមិកបុគ្គល (ជាអនកមិនទាន់ជនំាញ)មិនគួ្រកាន់យកសទ  សៅសល់៣៥ 
សរៅពីសនាះសទើបគួ្រកាន់យក ។ 

៩ បចចយសតា សដ្ធយបចច័យ បានដល់កសិណ៩សវៀរអាកាសកសិណ 
១ ជាបចច័យដល់រូបឈាន កសិណជាបចច័យដល់អភិញ្ញា    ។  រពហមវហិារ៣ 
ខ្លងសដើមជាបចច័យដល់រពហមវហិារទី៤ ។  
 អរូបឈានថាន ក់សរកាម  ៗ  ជាបចច័យដល់អរូបឈានថាន ក់េោស់   សនវ- 
សញ្ញា នាសញ្ញា យត្នៈ ជាបចច័យដល់និសោធសមាបត្ត ិ។ កមមដ្ធឋ នទាងំអស់ 
(ទាងំសមថទាងំវបិសសនា )  ជាបចច័យដល់សុេវហិារ និងភពសមបត្ត ិ ។ 

១០ ចរយិានុកូលសតា សដ្ធយការសមគួ្រដល់ចរតិ្ មានអធិបាយថា 
កនុងកមមដ្ធឋ ន៤០សនាះ កមមដ្ធឋ ន១១គ្ ឺអសុភ១០ កាយកតាសត្ិ១សមគួ្រដល់ 
បុគ្គលជាោគ្ចរតិ្ ។ កមមដ្ធឋ ន៨គ្ ឺរពហមវហិារ៤ វណណកសិណ៤ សមគួ្រដល់ 
បុគ្គលជាសទាសចរតិ្ ។អានាបានសសត្ិ សមគួ្រដល់បុគ្គលជាសមាហចរតិ្និង 
បុគ្គលជាវតិ្កកចរតិ្ ។ អនុសសត្ិ៦ខ្លងសដើមសមគួ្រដល់បុគ្គលជាសទាធ ចរតិ្។  
កមមដ្ធឋ ន៤  គ្ឺមរណានុសសត្ិ១  ឧបសមានុសសត្ិ១  ចតុ្ធ្លតុ្វវដ្ធឋ ន១     និង 
អាហាសរបដិកូលសញ្ញា ១ សមគួ្រដល់បុគ្គលជាពុទធិចរតិ្  ។  កសិណ៦  សវៀរ 
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វណណកសិណ៤ និងអរូបឈាន៤ សមគួ្រដល់បុគ្គលរគ្ប់ចរតិ្ ។ ម៉ង៉សទៀត្ 
កសិណទាងំឡាយកសិណណាមួយ  ជាបរតិាត រមមណ៍សមគួ្រដល់បុគ្គល ជា 
វតិ្កកចរតិ្ និងកសិណណាមួយប្ដលជាអបបនារមមណ៍   សមគួ្រដល់ បុគ្គល 
ជាសមាហចរតិ្ ។ 
 ការចសំរ ើនសមថភាវនា    គ្ឺចសំរ ើនរូបឈានរបកបសដ្ធយអងគឈាន ៥ 
មានវតិ្កកៈ ជាសដើមសនាះ អាចបញ្ចប់នូវនីវរណ៥មិនឲយសកើត្សឡើងបានសរពាះ 
ចិត្ត តាងំមាកំនុងអារមមណ៍ប្ត្មួយ រហូត្ដល់ឈានចិត្តសកើត្ ។ 
 សពលឈានចិត្តសកើត្សហើយ   អងគឈានសនាះឯងប្ត្ងកចំាត្់បង់   នូវ 
នីវរណៈ៥  សដ្ធយវកិខមភនបហានៈ ។ 
 ម៉ង៉សទៀត្សពលឈានចិត្តនឹងសកើត្សឡើង     សមាធិរប្មងសកើត្សឡើង 
តាមលដំ្ធប ់គ្ ឺ េណិកសមាធ ិ ឧបចារសមាធ ិនិងអបបនាសមាធ ិ។ ឈាន 
ចិត្តសកើត្សឡើងរគាដបូំងបានរត្ឹម  ប្ត្មួយេណៈននចិត្តប្ត្ប៉ុសណាណ ះ សហើយក៏ 
ជាភវងគ  ។ សបើមិនឲយមកជាភវងគសទរត្ូវហវឹកហាត្់រហូត្ទាល់ប្ត្ោទ ត្់ជនំាញ 
(ប្ដលសៅថាវសី៥យ៉ាង) ។ 
 ឯឈាន រូបាវចរកុសលចិត្តនឹងសកើត្សឡើងសនាះ វថិីចិត្តនឹងសកើត្សឡើង 
តាមលដំ្ធប ់យ៉ាងសនះគ្ ឺ 
   ១ ភវងគចលន 
   ២ ភវងគុបសចឆទ 
   ៣ មសនាទាវ ោវជជន 
   ៤ បរកិមម 
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                                 ៥ ឧបចារ         មហាកុសលញ៉ណសមបយុត្ត 
   ៦ អនុសលាម  
   ៧ សគារត្ភូ 

៨ ឈានគ្ឺរូបាវចរកុសលចិត្ត   
០ ភវងគបាត្  ចិត្តជាភវងគកាលភវងគច- 

លនៈ    គ្ឺការញ័រននភវងគរលត្់សៅ    ភវងគុបសចឆទសកើត្រួច   ក៏រលត្់ត្ពីសនាះ  
មសនាទាវ ោវជជនៈគ្ឺអសហតុ្កកិរយិាចិត្តក៏សកើត្សឡើងសធវើកិចច   ពិចារណាអារមម-
ណ៍តាមមសនាទាវ រ ។ កាលមសនាទាវ ោវជជនចិត្តរលត្់សៅ មហាកុសលញ៉ណ 
សមបយុត្ត៤ដួងណាមួយក៏សធវើ  បរកិមម  ឧបចារៈ អនុសលាម  សគារត្ភូ។សពល 
ប្ដលសគារត្ភូចិត្តរលត្់សៅ   ឈានចិត្តក៏សកើត្សឡើង ប្ត្មួយេណៈ ប៉ុសណាណ ះ 
រួចសហើយចិត្តក៏ជាភវងគ ត្សៅយ៉ាងសនះឯង ។ 

ទុត្ិយជាន 
 កាលរពះសយាគាវចរ ហវឹកហាត្់ព៉យាមចូល បឋមជាន រហូត្ ជ-ំ 
នាញលែដល់រពមសដ្ធយវសីទាងំ៥គ្ ឺ
 ១ អាវជជនវសី    ជនំាញឬោទ ត្់កនុងការនឹករក 
 ២ សមាបជជវសី  ោទ ត្់កនុងការចូលកាន់ឈាន 
 ៣ អធិដ្ធឋ នវសី  ោទ ត្់កនុងការឲយឈានតាងំសៅមា ំ
 ៤ វុដ្ធឋ នវសី  ោទ ត្់កនុងការសចញចាកឈាន 
 ៥ បចចសវកខណវសី ោទ ត្់កនុងការពិចារណាអងគឈាន 
 រពះសយាគាវចរ  ចូលឈាន     សចញចាកឈានរហូត្ទាល់ប្ត្ោទ ត្់ 
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សហើយហវឹកហាត្់សដ្ធយពិចារណាថា  នឹករកអវី  សទាះបីឈាន  នឹងសកើត្បាន 
ពប់រហ័ស  ហវឹកហាត្់សដ្ធយវធីីយ៉ាងសនាះសរឿយ  ៗ   រហូត្ោទ ត្់លែ  សៅថា  
អាវជជនវសី ។ សមាបជជនវសីគ្ឺចូលឈានប្ដលោទ ត្់សនាះជាសរឿយ  ៗ។ 
 អធិដ្ធឋ នវសី គ្ឺោទ ត្់កនុងការឲយឈានសកើត្រលត្់ជាប់បនត មិនជាភវងគ 
គ្ឺឲយឈានតាងំសៅតាមសសចកតីរត្ូវការ ។ វុដ្ធឋ នវសីគ្ឺសដ្ធយការតាងំចិត្តនឹង 
សចញចាកពីឈានកនុងសពលណា ក៏សចញបានកនុងសពលសនាះមិនយឺត្យូរ  ។ 
បចចសវកខណវសីគ្ ឺកាលសបើសចញចាកពីឈានសហើយ  ពិចារណាសដើមបលីះនូវ 
អងគឈានប្ដលសរគាត្រគាត្សចញ សដើមបសីធវើឲយអបបនាសមាធិតាងំសៅមា ំនរក 
ប្លងសឡើង ។ រ ប្មងពិចារណាស ើញថាវតិ្កកៈ សនះជាអងគឈានប្ដលសរគាត្ 
រគាត្ជាងវចិារៈ សរពាះជិត្ដល់នឹងកាមារមមណ៍ ។ 
 ដូសចាន ះកាលនឹងសឡើងកាន់ទុត្ិយជានសទើបសលាកសមលឹងបដិភាគ្និ-
មិត្តសដើមបឲី្រចិត្តជាអបបនាសមាធ ិសដ្ធយមិនមានវតិ្កកៈ ត្សៅ ព៉យាមរបឹង 
ប្របងរហូត្ដល់ឈានចិត្តមិនមានវតិ្កកៈ   សកើត្សឡើងប៉ុប្នត គ្ង់សៅមានវចិារៈ 
បីត្ ិសុេ ឯកគ្គតា ប៉ុសណាណ ះ ។ កាលសបើទុត្ិយជាន នឹងសកើត្សនាះក៏រត្ូវមាន 
វថិីចិត្តប្ដលសកើត្មុនគ្ឺ   មហាកុសលញ៉ណសមបយុត្តចិត្ត  ប្ដលជាបរកិមម 
ឧបចារៈ  អនុសលាម  និងសគារត្ភូ ដូចគាន នឹងបឋមឈានប្ដរ ។ 

ត្តិ្យជាន 
កាលលពះច្យាគាវឆរ សាធ ត់្ជោំញកបុង្ទុតិ្យជាន  លោលបកបច្ោយ 

វសី៥ច្ហើយ ក៏សមវឹង្នូវបដិភាគនិមិត្ថច្ឡើង្ច្ៅកាន់មនទី៣ ច្ោយពិចារ 
ណាច្ ើញវចិារៈជាអង្គននមនច្លគាត្លគាត្ជិត្នឹង្វតិ្កកៈដដលច្ធឝើឲ្រវោិស 
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បានង្ខយ កាលច្បើច្ ើញច្ទាសននវចិារៈច្ហើយ ក៏ឆូលមនសមវឹង្បដិភាគ 
និមិត្ថ   ច្ដើមផឲី្រអបផោសមាធិច្កើត្ច្ឡើង្    ច្ោយមិនមានវចិារ   រហូត្ដល់ 
ត្តិ្យជាន ច្កើត្មានទនំង្ដូឆមុនដដរ ។ 

ឆតុ្ត្ទជាន 
 កាលលពះច្យាគាវឆរ  ឆច្លមើនត្តិ្យជាន     សាធ ត់្ជោំញលោលបកប 
ច្ោយវសី៥ច្ហើយ ក៏ព៉យាមកនវង្ច្ឡើង្កាន់មនទី៤   ច្ោយពិចារណា 
ច្ ើញបីតិ្ ដដលច្កើត្ច្ឡើង្កបុង្ត្តិ្យជាន  ជាច្សឆកឋីច្លត្កអរលជួត្លជាប ទូ 
ច្ៅទាងំ្កាយទាងំ្ឆិត្ថ ដដលគិត្ថា ជាសភាពដដលច្ៅច្លគាត្លគាត្ច្ដើមផឲី្រ 
ឆិត្ថលបណិត្នលកដលង្ច្ឡើង្ច្កើត្រួមជាមួយ   ។  វេីិឆិត្ថ  ដដលច្កើត្មុនឆតុ្ត្ទ- 
ជានមានទនំង្ដូឆនឹង្មនមុនដដរ ។ 

បញ្ចមជាន 
          កាលលពះច្យាគាវឆរឆច្លមើនឆតុ្ត្ទជានសាធ ត់្ជោំញលោលបកបច្ោយ 
វសី៥ច្ហើយក៏ពិចារណាច្ ើញច្ទាសរបស់សុខ្ៈថា   ជាសភាពដដលច្លគាត្ 
លគាត្ជាង្ឧច្បកាា ច្លោះសុខ្ច្ោះច្ៅញាប់ញ័រមិនត្តងំ្មាដូំឆឧច្បកាា ច្វទោ 
ច្ទ ច្ទើបសឡឹំង្បដិភាគនិមិត្ថ ឆច្លមើនអបផោសមាធិ  ច្ដើមផលីះសុខ្ៈ  រហូត្ 
បញ្ចមជាន ច្កើត្លបកបច្ោយអង្គ២ គឺ ឧច្បកាា  និង្ ឯកគគត្ត ។ 
 មហាកុសលញាណសមផយុត្ថ ដដលច្ធឝើបរកិមយ  ឧបចារៈ  អនុច្ោម 
និង្ច្គាលត្ភូ ដដលច្កើត្មុនបញ្ចមជានច្ោះ ច្កើត្លពមជាមួយឧច្បកាា ច្វទោ  
ច្លោះមនទី៥ច្នះ មាន ឧច្បកាា  និង្ ឯកគគត្ត ។ 
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មហាកុសលញាណសមផយុត្ថ ដដលច្ធឝើបរកិមយ  ឧបចារៈ  អនុច្ោម 

និង្ច្គាលត្ភូ   ដដលច្កើត្មុនបញ្ចមជានច្ោះ    ច្កើត្លពមនឹង្ឧច្បកាា ច្វទោ 
ច្លោះមនទី៥ច្នះ មានឧច្បកាា  និង្ឯកគគត្តជាអង្គមន   ឆដំណកមន 
៤ច្ទៀត្ច្លដពីច្នះ មហាកុសលច្ោះច្កើត្លពមនឹង្ច្សាមនសសច្វទោ ។ 
 ម៉ង៉្ច្ទៀត្ មហាកុសលញាណសមផយុត្ថឆិត្ថ    ដដលច្កើត្កបុង្រវាង្ 
ការឆច្លមើន សមេភាវោច្ោះ   ច្ពលខ្វះក៏ច្កើត្លពម  នឹង្ច្សាមនសសច្វទោ  
ច្ពលខ្វះក៏ច្កើត្លពមនឹង្ ឧច្បកាា ច្វទោ ។ 

ឆដំណករូបាវឆរកុសលឆិត្ថ៥ដួង្ច្ោយន័យ១៤ 
 ១ ន័យច្ោយជាតិ្ ជាកុសលជាតិ្   
 ២ ន័យច្ោយភូមិ ជារូបាវឆរភូមិ   (ច្កើត្បាន២២ភូមិច្វៀរអបាយភូមិ 
៤ អសញ្ដីសត្ថភូមិ១ អរូបភូមិ៤ )  
          ៣ន័យច្ោយច្វទោ ជាច្សាមនសសច្វទោ៤ដួង្   គឺបឋមជាន  ទុតិ្- 
យជាន ត្តិ្យជាន និង្ឆតុ្ត្ទជាន ជាឧច្បកាា ១ដួង្គឺបញ្ចមជាន  
 ៤ ន័យច្ោយច្ហតុ្   ជានច្ហតុ្ និង្ជា តិ្ច្ហតុ្កឆិត្ថ  
 ៥ ន័យច្ោយសមផយុត្ថ  ជាញាណសមផយុត្ថ 
 ៦ ន័យច្ោយសង្ខា រ    ជាសសង្ខា រកិៈ 
 ៧ ន័យច្ោយច្សាភណ   ជារូបាវឆរច្សាភណឆិត្ថ 
 ៨ ន័យច្ោយមន   ជារូបាវឆរមន 
 ៩ ន័យច្ោយច្ោកិយ   ជាច្ោកិយឆិត្ថ 
 ១០ ន័យច្ោយកិឆច   ច្ធឝើជវនកិឆច 
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 ១១ ន័យច្ោយអារមយណ៍  មានធមាយ រមយណ៍ជាអារមយណ៍ 
 ១២ ន័យច្ោយទាឝ រ   ដឹង្អារមយណ៍ត្តមមច្ោទាឝ រ 
 ១៣ ន័យច្ោយវត្ទ ុ  អាលស័យហទយវត្ទុ 
 ១៤ ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្  ជាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ 

រូបាវឆរវបិាកឆិត្ថ៥ដួង្ 
 ១ វតិ្កក    វចិារ     បីតិ្     សុច្ខ្កគគត្តសហិត្     បឋមជានវបិាកឆិត្ថ ំ
បឋមជានកុសលឆិត្ថលបកបលពមច្ោយ វតិ្កកៈ វចិារៈ បីតិ្ សុខ្ៈ ឯកគគត្ត  
 ២ វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្តសហិត្ ទុតិ្យជានវបិាកឆិត្ថ ំ   ទុតិ្យជាន 
វបិាកឆិត្ថលបកបលពមច្ោយវចិារៈ បីតិ្ សុខ្ៈ ឯកគគត្ត  
 ៣ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្តសហិត្ ត្តិ្យជានវបិាកឆិត្ថ ំត្តិ្យជានវបិាក- 
ឆិត្ថ លបកបលពមច្ោយ បីតិ្ សុខ្ៈ ឯកគគត្ត 
 ៤ សុច្ខ្កគគត្តសហិត្ ឆតុ្ត្ទជានវបិាកឆិត្ថ ំ ឆតុ្ត្ទជានវបិាកឆិត្ថ 
លបកបលពមច្ោយ សុខ្ ឯកគគត្ត 
 ៥ ឧច្បច្កាកគគត្តសហិត្ បញ្ចមជានវបិាកឆិត្ថ ំ បញ្ចមជានវបិាក 
ឆិត្ថ លបកបលពមច្ោយ ឧច្បកាា   ឯកគគត្ត ។ (ច្សឆកឋីអធិបាយ ននអង្គវបិាក- 
មនច្នះ ក៏មានច្សឆកឋីដូឆគាប នឹង្រូបាវឆរកុសលដដរ )  ។ 
 ច្ត្ើរូបាវឆរកុសលនិង្រូបាវឆរវបិាកខុ្សគាប លត្ង់្ណា ?   ច្បើច្មើលច្ៅ 
ត្តមអង្គមននិមួយ ៗ របស់រូបាវឆរកុសល និង្រូបាវឆរវបិាកគឺដូឆគាប បុ៉ដនឋ 
អឝីដដលខុ្សពីគាប ច្ោះគឺ រូបាវឆរកុសលជាច្ហតុ្ឯរូបាវឆរវបិាកជាផល រូបា- 
វឆរកុសលច្ធឝើជវនកិឆចដត្ម៉ង៉្    ឯរូបាវឆរវបិាកច្ធឝើ  បដិសននិកិឆច   ភវង្គកិឆច  
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ឆុតិ្កិឆច  ។ 

អធិបាយរូបាវឆរវបិាក 
 កាមាវឆរវបិាក ដត្ង្ដូឆគាប ខ្វះ មិនដូឆគាប ខ្វះ   ជាមួយកុសលឆិត្ថនន 
ខ្វួន ដូច្ចាប ះច្ហើយ វបិាកននកាមាវឆរកុសលច្ោះ    ច្ទើបច្ោកមិនបានដឆក 
ឲ្រវបិាកលសបត្តមកុសលច្ឡើយ ។ ឆដំណករូបាវឆរវបិាកច្នះ  ដត្ង្លសបគាប  
ជាមួយកុសលរបស់ខ្វួន ច្លបៀបដូឆជាលសច្មាលទាងំ្ឡាយ   មានលសច្មាល 
ដរំចី្សះ និង្ច្ដើមច្ឈើជាច្ដើមដត្ង្ដត្ដូឆដរំ ីច្សះនិង្ច្ដើមច្ឈើជាច្ដើមច្ោះ។  
           ម៉ង៉្ច្ទៀត្កាមាវឆរកុសលដត្ង្ឲ្រវបិាកកបុង្កាលណាខ្វះ(មិនច្ទៀង្ 
ទាត់្ ) ឆដំណករូបាវឆរកុសល ដត្ង្ឲ្រវបិាកកបុង្ភពទី២    ដត្ម៉ង៉្បុ៉ច្ណាត ះ 
 ច្ោយច្ហតុ្ច្នះច្ហើយ ច្ទើបច្ោកដឆកឲ្រលសបដូឆកុសលរបស់ខ្វួន  គឺ  

១ បឋមជានកុសល      ឲ្រផលជាបឋមជានវបិាក     បដិសននិកបុង្ 
បឋមជានភូមិ ។ 

២ ទុតិ្យជានកុសល     ឲ្រផលជាទុតិ្យជានវបិាក    បដិសននិកបុង្ 
ទុតិ្យជាន ភូមិ ។ 
 ៣ ត្តិ្យជានកុសល    ឲ្រផលជាត្តិ្យជានវបិាក    បដិសននិកបុង្ 
ត្តិ្យជាន ភូមិ ។ 
 ៤ ឆតុ្ត្ទជានកុសល      ឲ្រផលជាឆតុ្ត្ទជានវបិាក     បដិសននិកបុង្ 
ឆតុ្ត្ទជាន ភូមិ ។ 
 ៥ បញ្ចមជានកុសល    ឲ្រផលជាបញ្ចមជានវបិាក    បដិសននិកបុង្ 
បញ្ចមជាន ភូមិ  ។  បុគគលអបកបដិសននិកបុង្រូបាវឆរភូមិ ច្ោយរូបាវឆរវបិាក 
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ឆិត្ថជារូបលពហយ បុគគលច្ោះរដមង្មានឆកាុបសាទ ច្សាត្បសាទ  ដត្មិនមាន 
ឃានបសាទ ជីវាហ បសាទ និង្កាយបសាទ ខ្ណៈដដលឆកាុ វញិ្ញដ ណឬច្សាត្ 
វញិ្ញដ ណរបស់លពហយច្ោះច្កើត្ច្ឡើង្     គបផលីជាបថា     ឆកាុ វញិ្ញដ ណកឋីច្សាត្ 
វញិ្ញដ ណកឋ ី  មិនដមនជាផលរបស់រូបាវឆរកុសល  ទាងំ្៥ច្ោះច្ទ ដត្ជាផល 
របស់កាមាវឆរកុសល ។ 

រូបលពហយ១៦ 
 ១ បារសិជាជ ភូមិ  
 ២ បុច្ោហិត្តភូមិ 
 ៣ មហាលពហាយ ភូមិ    
លពហយទាងំ្៣ភូមិច្នះបដិសននិច្ោយបឋមជានវបិាកឆិត្ថ ។ 
 ៤ បរតិ្តថ ភាភូមិ 
 ៥ អបផមាណាភាភូមិ 

៦ អាភសសោភូមិ    
លពហយទាងំ្៣ភូមិច្នះ បដិសននិច្ោយ  ទុតិ្យជានវបិាកឆិត្ថ  (ជាឆតុ្កន័យ) 
ឬត្តិ្យជានវបិាកជាបញ្ចកន័យ ។ 

៧ បរតិ្តថ សុភាភូមិ 
 ៨ អបផមាណាសុភាភូមិ 
 ៩ សុភកិណាហ ភូមិ   
ទាងំ្៣ភូមិច្នះ បដិសននិច្ោយត្តិ្យជានវបិាកជាឆតុ្កន័យ ។ 
 ១០ ច្វហបពោភូមិ  បដិសននិច្ោយឆតុ្ត្ទជានវបិាក ឆតុ្កន័យ បញ្ច  
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មជានវបិាកច្ោយបញ្ចកន័យ 
 ១១ អសញ្ដីសត្ថភូមិ  មិនមានវបិាកឆិត្ថ ច្ធឝើតួ្ោទីបដិសននិច្ទ   លពហយ 
ច្នះគឺបដិសននិ រូបបុ៉ច្ណាត ះ ។ 
 ១២ អវហិាភូមិ  
 ១៣ អត្បាភូមិ    

១៤ សុទសាភូមិ   
           ១៥ សុទសសភូីមិ    

១៦ អកនិោឌ ភូមិ    
៥ភូមិច្នះ ជាលពហយជាន់សុទាន វាស របស់លពះអោគាមិបុគគល បដិសននិច្ោយ 
ឆតុ្ត្ទជានវបិាកឆិត្ថ      ច្ោយឆតុ្កន័យ   ឬ  បញ្ចមជានវបិាកឆិត្ថច្ោយ 
បញ្ចកន័យ  ។ 

អធិបាយលពហយកបុង្លពហយភូមិ 
អបកបដិសននិកបុង្លពហយច្ោកមានច្សឆកឋីសុខ្លបណិត្ជាង្ពួកច្ទវត្ត 

មានរូបកាយសាោ ត្ មានសច្មវង្ពិច្ោះ   (  កបុង្ទីនិកាយមហាវគគសដំដង្ ថា ) 
សច្មវង្របស់លពហយលបកបច្ោយអង្គ៨គឺ 

 ១ វសិច្ោឌ        មានសច្មវង្ពិច្ោះ 
 ២ វចិ្ញ្ដច្យ  ៉ មានសច្មវង្ឆាស់ 
 ៣ មញ្ជូ   មានសច្មវង្ទន់ភវន់ 
 ៤ សវនិច្យ  ៉  មានសច្មវង្គួរឆង់្សាឋ ប់ 
 ៥ បិនធូ   មានសច្មវង្មូល 
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 ៦ អវសិារ ី មានសច្មវង្មិនញាប់ញ័រ 
 ៧ គមមីច្ោ  មានសច្មវង្ច្លៅ 
 ៨ និោប ទី  មានសចំ្លង្ឮរពំង្ខាវ ងំ្ 
 បណាឋ លពហយដដលច្កើត្កបុង្បឋមជានភូមិច្នះ  មានមហាលពហយជាធ ំ
អាឆបច្ញ្ចញពនវឺរសយីច្ៅបានឆាង យ លពហយខ្វះបច្ញ្ចញពនវឺរសយីបានរហូត្ដល់ 
ច្ៅ១០០០ឆលកវាឡ លពហយខ្វះបច្ញ្ចញច្ៅបានដល់រហូត្២០០០   ឆលកវាឡ 
ខ្វះច្ទៀត្បាន៣០០០ ឆលកវាឡច្លោះច្កើត្ច្ឡើង្ច្ោយវបិាក  ននមនដដល 
លបណិត្ មានអាយុ១មហាកបផ  ។  លបសិនច្បើ ច្កើត្ច្ោយ វបិាកមនថាប ក់ 
កណាឋ ល ក៏មាន  ច្មយ ះថា  លពហយបុច្ោហិត្ត  ( លពហយអបកជាទីលបឹកា ) មាន  
អាយុកនវះមហាកបផ     លពហយបារសិជាជ   មានអាយុ១ភាគ៣ននមហាកបផ ។  
លពហយទាងំ្៣ពួកច្នះ  មានកាយច្ផសង្គាប មាន  សញ្ញដ បដិសននិដត្មួយដូឆគាប  
(ោនត្ថកាយ ឯកត្ថសញ្ដិ ច្ោ ) ដូឆគាប នឹង្សត្ឝកបុង្អបាយភូមិ ។ 
 លពហយដដលច្កើត្កបុង្ទុតិ្យជានភូមិ មានអាភសសោលពហយជាធ ំ ច្កើត្ 
ច្ោយវបិាកននទុតិ្យជាន  ឬត្តិ្យជាន ដដលលបណិត្   មានរសយីច្ឆញពី 
សររីៈ  ដូឆអណាឋ ត្ច្ភវើង្ មានអាយុ៨មហាកបផ ។ វបិាកថាប ក់កណាឋ ល ដត្ង្ 
ច្កើត្ជាលពហយ ច្មយ ះអបផមាណាភាលពហយ មានអាយុ៤មហាកបផ   ( មានត្-ំ 
ដណង្ដូឆនឹង្បុច្ោហិត្តលពហយ )។វបិាកថាប ក់ច្ខ្ាយដត្ង្ច្កើត្ជាលពហយច្មយ ះ 
 បរតិ្តថ ភាលពហយ មានអាយុ២មហាកបផ    ( មានត្ដំណង្ដូឆនឹង្លពហយច្មយ ះ 
បារសិជាជ  )។លពហយទាងំ្៣ពួកច្នះមានកាយដូឆគាប មានសញ្ញដ ច្ផសង្គាប ច្លោះ 
សញ្ញដ ខ្វះមិនមានវតិ្កកៈដត្មានវចិារៈ សញ្ញដ ខ្វះមិនមានទាងំ្វតិ្កកទាងំ្វចិារៈ  
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  លពហយដដលច្កើត្កបុង្ត្តិ្យជានភូមិ   មានលពហយច្មយ ះ   សុភកិណាហ  
លពហយ ជាធចំ្កើត្ច្ឡើង្ ច្ោយវបិាកននឆតុ្ត្ទជានដដលលបណិត្   មានរសយីថាវ  
សាោ ត្ ដូឆរសយីដួង្លពះឆនធ  គឺមានរសយីច្ឆញពីសររីៈ   ជាោធ ងំ្ៗភវឺច្លោង្លោត្  
មានអាយុ៦មហាកបផ  ។    វបិាកថាប ក់កណាឋ ល   ច្កើត្ជាលពហយ    ច្មយ ះថា  
អបផមាណសុភាលពហយ    មានអាយុ៣២មហាកបផ   (មានត្ដំណង្ដូឆលពហយ 
បុច្ោហិត្ត ) ។ វបិាកថាប ក់ច្ខ្ាយ  ច្កើត្ជាលពហយច្មយ ះថា   បរតិ្តថ សុភាលពហយ 
 មានអាយុ១៦មហាកបផ (មានត្ដំណង្ដូឆបារសិជាជ លពហយ ) ។  
លពហយទាងំ្៣ពួកច្នះ មានកាយដូឆគាប   មានសញ្ញដ បដិសននិដត្មួយដូឆគាប  ។ 
 លពហយដដលច្កើត្កបុង្ឆតុ្ត្ទជានភូមិ មានច្មយ ះថា   ច្វហបពោលពហយ 
ច្កើត្ច្ឡើង្ច្ោយវបិាកននបញ្ចមជាន ដដលមានឯកគគត្ត និង្ឧច្បកាា ជាអង្គ  
ជាមនមាមួំន   មានផលសមផូរណ៌ មិនញាប់ញ័រ ដត្ង្លបលពឹត្ថត្តមមន 
មិនដូឆបឋមជានភូមិ៣  ទុតិ្យជានភូមិ៣   និង្ត្តិ្យជានភូមិ៣ ដដល 
លបកបច្ោយច្សាមនសសច្ទ  ។    លពហយជាន់ច្នះនឹង្មិនលតូ្វវោិសច្ៅច្ោយ 
ច្ភវើង្  ច្ោយទឹក   និង្ច្ោយខ្រល់ច្ឡើយ   ដត្ង្មានអាយុច្ខ្យរច្ពញ៥០០ 
មហាកបផ  ។ 
 ឆដំណកកបុង្សុទាន វាសភូមិ៥ ដដលច្កើត្កបុង្ឆតុ្ត្ទជានភូមិដដរ គឺអវ-ិ 
ហា  អត្បា  សុទសា សុទសស ីនិង្អកនិោឌ ភូមិ  ច្នះត្តងំ្ច្ៅ   កបុង្ឆដំណក 
វវិដឋៈ ជាភូមិរស់ច្ៅននលពះអោគាមិបុគគល ត្តងំ្ច្ៅជាជាន់ៗ  ច្ឡើង្ច្ៅត្តម 
លោំប់ននភូមិ មិនដូឆភូមិដនទៗ មានបឋមជានភូមិជាច្ដើមច្ោះច្ទ ។ 
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 អវហិា  ដលបថា  មិនវោិសចាកសមផត្ថ ិ   ( មិនលបាសចាកវហិារធម៌ ) 
លពហយច្នះមានអាយុ១០០០មហាកបផ ។ 
 អត្បា   ដលបថា   មិនច្ដឋ លកហាយ  (មានច្សឆកឋីសងប់លត្ជាក់) លពហយ 
ច្នះមានអាយុ២០០០មហាកបផ ។ 
 សុទសា ដលបថាច្ ើញវត្ទុ ច្ផសង្ៗបានលោ(ច្លោះ បរបូិរណ៍ច្ោយឆកាុ 
បសាទគឺឆកាុ ទិពឝ ធមយឆកាុ  បញ្ញដ ឆកាុ   ) លពហយច្នះមានអាយុ៤០០០មហាកបផ  

សុទសស ីដលបថាច្ ើញវត្ទុ ច្ផសង្ៗបានលោនលកដលង្ជាង្សុទសាលពហយ 
លពហយច្នះមានអាយុ៨០០០មហាកបផ ។  

អកនិោឌ  ដលបថា ជាលពហយដដលមានគុណសមផត្ថិនលកដលង្ជាង្លពហយ 
ជាន់ទី១ ទី២ ទី៣ និង្ទី៤ននសុទាន វាសលពហយ។លពហយច្នះមានអាយុ១៦០០០ 
មហាកបផ ។ 
 សុទាន វាសភូមិ៥មិនមានរហូត្លគប់កាលច្ោះច្ទ គឺមិនច្កើត្ច្ឡើង្កបុង្ 
ច្ោក    កបុង្ច្ពលលច្ង្ឝគចាកលពះពុទនជាមាច ស់    រហូត្ដល់១ដសនកបផខ្វះ 
មួយអសច្ង្ាយរកបផខ្វះ  ។  កាលណាច្បើលពះពុទនជាមាច ស់ លទង់្ឧបផត្ថិច្ហើយ 
ច្ោះឯង្   សុទាន វាស៥ច្នះច្ទើបច្កើត្ច្ឡើង្   កបុង្ដដនកណំត់្ច្វោ ១៦០០០ 
មហាកបផ  ។ 

ឆដំណករូបាវឆរវបិាកឆិត្ថ៥ដួង្ច្ោយន័យ១៤យ៉ាង្ 
 ១ ន័យច្ោយជាតិ្   ជាវបិាកជាតិ្ 
 ២ ន័យច្ោយភូមិ   ជារូបភូមិ 
 ៣ ន័យច្ោយច្វទោ   ដូឆគាប នឹង្កុសលមន  គឺបឋមជាន  ទុតិ្- 
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យជាន ត្តិ្យជានឆតុ្ត្ទជានជាច្សាមនសស បញ្ចមជានជាឧច្បកាា ។  
 ៤ ន័យច្ោយច្ហតុ្  ជានច្ហតុ្ និង្ជា តិ្ច្ហតុ្កឆិត្ថ 
 ៥ ន័យច្ោយសមផយុត្ថ ជាញាណសមផយុត្ថ 
 ៦ ន័យច្ោយសង្ខា រ  ជាសសង្ខា រកិៈ 
 ៧ ន័យច្ោយច្សាភណៈ    ជារូបាវឆរច្សាភណឆិត្ថ 
 ៨ ន័យច្ោយមន        ជាផលននមន 
 ៩ ន័យច្ោយច្ោកិយៈ     ជាច្ោកិយឆិត្ថ 
 ១០ ន័យច្ោយកិឆច        មាន៣គឺ បដិសននិកិឆច ឆុតិ្កិឆច  ភវង្គកិឆច 
 ១១ ន័យច្ោយអារមយណ៍    កុសលឆិត្ថមានអារមយណ៍ណា   ជាកមយ- 
ោឌ នវបិាកឆិត្ថក៏មានអារមយណ៍ច្ោះ 
 ១២ ន័យច្ោយទាឝ រ      ដឹង្អារមយណ៍បានច្ោយមិនលតូ្វអាលស័យ 
ទាឝ រ(ជាទាឝ រវមុិត្ថ ិ) 
 ១៣ ន័យច្ោយវត្ទ ុ    អាលស័យហទយវត្ទុ  
 ១៤ ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្      ជាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ 

ឆប់រូបាវឆរវបិាកឆិត្ថ៥ដួង្ 
រូបាវឆរកិរយិាឆិត្ថ៥ដួង្ 

            បាលីរូបាវឆរវបិាកកឋីបាលីរូបាវឆរកិរយិាកឋីដូឆគាប នឹង្រូបាវឆរកុសល 
ដដរ ច្ផសង្គាប លត្ង់្រូបាវឆរកិរយិាឆិត្ថ ជាកិរយិាឆិត្ថរបស់លពះអរហនឋបុ៉ច្ណាត ះ  

រូបាវឆរកិរយិាឆិត្ថ៥ដួង្ 
 ១ វតិ្កក  វចិារ   បីតិ្    សុច្ខ្កគគត្ត   សហិត្បឋមជាន      កិរយិាឆិត្ថ ំ
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បឋមជានកិរយិាឆិត្ថច្កើត្លពមនឹង្ វតិ្កកៈ វចិារៈ បីតិ្ សុខ្ៈ ឯកគគត្ត ។ 
 ២ វចិារ     បីតិ្    សុច្ខ្កគគត្ត       សហិត្ទុតិ្យជាន       កិរយិាឆិត្ថ ំ
ទុតិ្យជានកិរយិាឆិត្ថច្កើត្លពម នឹង្ វចិារៈ បីតិ្ សុខ្ៈ ឯកគគត្ត  ។ 
 ៣ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត   សហិត្ត្តិ្យជាន  កិរយិាឆិត្ថ ំ    ត្តិ្យជាន 
កិរយិាឆិត្ថច្កើត្លពម នឹង្ បីតិ្ សុខ្ៈ ឯកគគត្ត 
 ៤ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ឆតុ្ត្ទជាន   កិរយិាឆិត្ថ ំ     ឆតុ្ត្ទជានកិរយិា 
ឆិត្ថច្កើត្លពម នឹង្ សុខ្ៈ ឯកគគត្ត ។ 
 ៥ ឧច្បច្កាកគគត្ត សហិត្បញ្ចមជាន កិរយិាឆិត្ថ ំ បញ្ចមជានកិរយិា 
ឆិត្ថច្កើត្លពម នឹង្ បីតិ្ ឯកគគត្ត ។ 
 រូបាវឆរកិរយិាឆិត្ថ ជារូបមនឆិត្ថរបស់លពះខី្ណាលសព   គឺរូបាវឆរ 
មនរបស់លពះខី្ណាលសព   ជាកិរយិា   មិនដមនជាកុសល      មិនដមនជា 
អកុសល មិនដមនជាកមយវបិាក   ជាទិដឌធមយសុខ្វហិារ   ច្ដើមផចី្ៅជាសុខ្កបុង្ 
បឆចុបផនបច្នះបុ៉ច្ណាត ះ ។ 

ឆដំណករូបាវឆរកិរយិាឆិត្ថ៥ដួង្ច្ោយន័យ១៤យ៉ាង្ 
១ ន័យច្ោយជាតិ្  ជាកិរយិាជាតិ្ 
២ ន័យច្ោយភូមិ  ជារូបភូមិ (ច្កើត្បាន២២ភូមិ )  
៣ ន័យច្ោយច្វទោ  ជាច្សាមនសស៤ ឧច្បកាា ១ 
៤ ន័យច្ោយច្ហតុ្  ជានច្ហតុ្ និង្ជាតិ្ច្ហតុ្ 
៥ ន័យច្ោយសមផយុត្ថ ជាញាណសមផយុត្ថ 
៦ ន័យច្ោយសង្ខា រ   ជាសសង្ខា រកិៈ  
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៧ ន័យច្ោយច្សាភណៈ ជារូបាវឆរច្សាភណៈ 
៨ ន័យច្ោយមន     ជារូបាវឆរមន 
៩ន័យច្ោយច្ោកិយៈ    ជាច្ោកិយឆិត្ថច្លោះមិនមាននិោឝ ន  ជា 

អារមយណ៍  
 ១០ ន័យច្ោយកិឆច      ច្ធឝើជវនកិឆច 
១១ ន័យច្ោយអារមយណ៍    មានធមាយ រមយណ៍ជាអារមយណ៍ 
១២ ន័យច្ោយទាឝ រ        ដឹង្អារមយណ៍ត្តមមច្ោទាឝ របុ៉ច្ណាត ះ 
១៣ ន័យច្ោយវត្ទ ុ        ច្កើត្លត្ង់្ហទយវត្ទុ 
១៤ ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្ ជាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ 

នីវរណធម៌៥ 
បញ្ច ច្មភិកាច្វ នីវរណា អននករណា អឆកាុករណា អញ្ញដណា  
បញ្ញដ និច្ោធិយា វឃិាត្បកាិយា អនិោឝ នសវំត្ថនិកា ។ 
មាប លភិកាុទាងំ្ឡាយ កបុង្នីវរណៈ៥លបការច្នះជាធមយជាតិ្ច្ធឝើឲ្រខាឝ ក់ 

ច្ធឝើមិនឲ្រមានឆកាុ ច្ធឝើមិនឲ្រដឹង្  ជាច្ហតុ្រលត់្ច្ៅននបញ្ញដ    ជាបកសពួកនន 
ច្សឆកឋីឆច្ង្ោៀត្ឆង្ោល់ មិនដមនលបលពឹត្ថច្ៅច្ដើមផលីពះនិោឝ ន ។ 
 នីវរណៈធម៌៥គឺ កាមឆនធនីវរណៈព៉បាទនីវរណៈេីនមិទននីវរណៈ 
ឧទនឆចកុកកុឆចនីវរណៈ វឆិិកិចាឆ នីវរណៈ ។ 

នីវរណៈធម៌ទាងំ្៥ច្នះ   ជាធមយជាតិ្ច្ធឝើឲ្រខាឝ ក់ច្ធឝើមិនឲ្រមានឆកាុ ច្ធឝើ 
មិនឲ្រដឹង្  ជាច្ហតុ្រលត់្ច្ៅននបញ្ញដ    ជាបកសពួកននច្សឆកឋីឆច្ង្ោៀត្ឆង្ោល់ 
មិនដមនលបលពឹត្ថច្ៅច្ដើមផលីពះនិោឝ ន ។ 
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ច្សឆកឋីច្លបៀបច្ធៀបនននីវរណៈ 

 ១ កាមឆនធនីវរណ     ច្លបៀបដូឆជាភាជនោក់ទឹកដដលោយពណ៌ 
ច្ផសង្ៗ (មិនអាឆឆវុះច្មើលមុខ្ជាច្ដើមបាន ) 
 ២ ព៉បាទនីវរណ     ច្លបៀបដូឆជាភាជនោក់ទឹកដដលកពុំង្ដត្ពុះ 
កច្្ញ្ញជ ល 
 ៣ េីនមិទននីវរណ         ច្លបៀបដូឆជាភាជនោក់ទឹកដដលច្ពញច្ៅ 
ច្ោយសាោយ និង្ឆក 
 ៤ ឧទនឆចកុកកុឆចនីវរណ ច្លបៀបដូឆជាភាជនោក់ទឹកដដលលតូ្វខ្រល់ច្ធឝើ 
ឲ្រញ័ររជួំល 
 ៥ វឆិិកិចាឆ នីវរណ     ច្លបៀបដូឆជាភាជនោក់ទឹកដដលលោក់មិនអាឆ 
ឆវុះច្មើលមុខ្របស់ខ្វួនបាន។  

ច្សឆកឋីច្លបៀបច្ធៀបម៉ង៉្ច្ទៀត្ 
- កាមឆនធនីវរណ ច្លបៀបដូឆជាបុរស ជោំក់បណុំលច្គ 
- ព៉បាទនីវរណ ច្លបៀបដូឆជាបុរសមានជមងឺច្ដឋ លកហាយកបុង្ខ្វួន 
- េីនមិទននីវរណ   ច្លបៀបដូឆជាបុរស ជាប់គុកមិនមានច្សរភីាព 
- ឧទនឆចកុកកុឆចនីវរណ ច្លបៀបដូឆជាបុរសអបកបច្លមើច្គគឺមានច្សឆកឋ ី

ច្ដឋ លកហាយជាច្លឆើនកបុង្ខ្វួន 
- វឆិិកិចាឆ នីវរណ ច្លបៀបដូឆជាបុរស   ច្ដើរផវូ វឆាង យច្ហើយបានជួប 
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ផវូ វដបកជាពីរោដរកឆិត្ថមិនលបាកដថាច្ដើរច្ៅផវូ វណាមួយ ។ 

អរូបាវឆរឆិត្ថ១២ដួង្ 
អរូបាវឆរឆិត្ថ១២ដួង្គឺ អរូបាវឆរកុសល៤ដួង្ អរូបាវឆរវបិាក៤ដួង្ 

អរូបាវឆរកិរយិា៤ដួង្ 
អរូបាវឆរកុសល៤ដួង្ 

ោករថា  អរូបាវឆរឆិត្ថ   គឺជាឆិត្ថដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្អារមយណ៍  នន 
អរូបជាន  ។  ោករថា អរូបមនច្ោះ  សចំ្ៅដល់មនដដលមិនសឡឹំង្ 
នូវរូប      ឬមនដដលមិនមានរូបជាអារមយណ៍       គឺបានដល់អារមយណ៍ ៤  
គឺអាកាស១ វញិ្ញដ ណ១  អាកិញ្ចញ្ញដ យត្នៈ១  សញ្ញដ ១  
 ោករថាអរូបាវឆរកុសល មានន័យថា   កុសលកមយដដលជាច្ហតុ្ឲ្រ 
ច្ៅច្កើត្កបុង្អរូបលពហយ  ។   ម៉ង៉្ច្ទៀត្   ច្លោះកុសលច្នះច្កើត្ច្ឡើង្ ច្ោយ 
អាលស័យអារមយណ៍ដដលជាអរូប ។ 

អរូបាវឆរកុសល៤ដួង្ គឺ 
១- ឧច្បច្កាកគគត្តសហិត្ ំអាកាសានញ្ញច យន កុសលឆិត្ថ ំ   អរូបាវឆរ 

កុសលឆិត្ថដួង្ទី ១  ច្កើត្លពមច្ោយ   ឧច្បកាា  ឯកគគត្ត  ជា អាកាសានញ្ញច - 
យត្នកុសល  
 ២- ឧច្បច្កាកគគត្តសហិត្ ំវញិ្ញដ ណញ្ញច យត្ន  កុសលឆិត្ថ ំ  អរូបាវឆរ 
កុសលឆិត្ថដួង្ទី២    ច្កើត្លពមច្ោយឧច្បកាា    ឯកគគត្ត  ជា វញិ្ញដ ណញ្ញច យ 
ត្នកុសល ។ 
 ៣- ឧច្បច្កាកគគត្តសហិត្ ំអាកិញ្ចញ្ញដ យត្ន កុសលឆិត្ថ ំ   អរូបាវឆរ 
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ឆិត្ថដួង្ទី៣  ច្កើត្លពមច្ោយ  ឧច្បកាា  ឯកគគត្ត  ជាអាកិញ្ចញ្ដយត្នកុសល 
 ៤- ឧច្បច្កាកគគត្តសហិត្ ំច្នវសញ្ញដ ោសញ្ញដ យត្ន កុសលឆិត្ថ ំ 
អរូបាវឆរឆិត្ថដួង្ទី៤    ច្កើត្លពមច្ោយឧច្បកាា   ឯកគគត្ត   ជាច្នវសញ្ញដ ោ- 
សញ្ញដ យត្នកុសល  ។ 

អធិបាយអរូបជាន៤ដួង្ 
 ១- អាកាសានញ្ញច យត្ន ដឆកច្ឆញជា៣បទគឺ អាកាស + អនញ្ច  + 
អាយត្ន = អាកាសានញ្ញច យត្ន  

- អាកាស ដលបថា ទីដដលទចំ្នរ សចំ្ៅដល់ កសិណុគាដិមាកាស  

- អនញ្ច     ដលបថា រកទីបផុំត្មិនមាន (ជាអននឋៈ )  

- អាយត្ន ដលបថា ទីច្កើត្ 

មនច្មយ ះថា  អាកាសានញ្ញច យត្ន  ច្លោះអត្ទថា   មានអាកាស 
មិនមានទីបផុំត្ ជាទីច្កើត្ននកុសលឆិត្ថ ដដលសមផយុត្ថជាមួយ អាកាសាន 
ញ្ញច យត្នៈ ច្ោះ ច្មយ ះថា  អាកាសានញ្ញច យត្នកុសលឆិត្ថ  ។ 

អាកាសមាន៤ 
១ អជោកាស បានដល់អាកាសច្ម  
២ បរឆិឆោប កាស បានដល់អាកាសកសិណ 
៣ កសិណុគាដិមាកាស    បានដល់អាកាសដដលអាលស័យមកអពីំ 

កសិណ៩ (ច្វៀរអាកាសកសិណ) 
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៤ បរចិ្ឆឆទាកាស  បានដល់អាកាសរូប 

(អាកាសានញ្ញច យត្នៈ សចំ្ៅដល់ កសិណុគាដិមាកាសបុ៉ច្ណាត ះ) 
ការឆចំ្រ ើនអាកាសានញ្ញច យត្នមន 

 លពះច្យាគាវឆរ ដដលឆចំ្រ ើនអរូបមនកមយោឌ នឲ្រកនវង្នូវរូបមន 
ច្ោះ  ដបូំង្លតូ្វមាន  រូបាវឆរបញ្ចមជាន   លពមទាងំ្វសី ៥   មានការសាធ ត់្ 
ជោំញលោច្ហើយ ក៏ច្ ើញច្ទាសរបស់រូបមនច្ផសង្ៗ ដដលខ្វួនបានច្ហើយ 
ច្ោះ ។  ច្ោកមិនដមនលតឹ្មដត្ច្ ើញច្ទាសននរូបមនបុ៉ច្ណាត ះច្ទ   រដមង្ 
ច្ ើញដល់ច្ទាសននរូបកាយច្ទៀត្ផង្គឺច្ោកគិត្ថា មានរូបក៏លតូ្វមានទុកា 
ច្ទាស លបំាកកាយ មានការទទួលនូវអាជាញ  និង្ច្ោគាព៉ធិច្ផសង្  ៗ ជាច្ដើម 
លបសិន មិនមានរូបោង្កាយច្ទ ទុកាច្ផសង្ៗ ច្ោគច្ផសង្ៗ  ត្តមផវូ វកាយក៏មិន 
មាន ឯការដដលនឹង្ផុត្ចាករូបោង្កាយច្ោះច្ៅបាន ក៏លតូ្វអាលស័យការឆ ំ
ច្រ ើនមនមិនមានរូប (អរូបមន) ជាអារមយណ៍ ។ 
 កាលលពះច្យាគាវឆរច្ ើញច្ទាសននរូប     និង្វធីិច្ដើមផចី្ឆញឲ្រផុត្ 
អពីំរូបយ៉ាង្ច្នះច្ហើយ ក៏ឆូលរូបមនទី៥ ដដលខ្វួនធាវ ប់បានច្ហើយច្ោះ។ 
កាលច្ឆញអពីំមនទី៥ពិចារណាច្ ើញច្ទាសននរូបកមយោឌ ន ដដលជាអា- 
រមយណ៍ច្ហើយ ក៏ឆូលមនច្ោះ ផាយពលងី្កនិមិត្ថ  (រូបកមយោឌ ន)ច្ោះ   ឲ្រ 
មិនមានទីបផុំត្ គឺផាយច្ឆញច្ៅបានដល់មួយឆលកវាឡជាច្ដើម  ។ ច្ោយ 
ការផាយ   ពលងី្កច្ៅនូវនិមិត្ថននរូបកមយោឌ នដដលជាអារមយណ៍   ច្លឆើនដល់ 
លតឹ្មណាៗ ក៏មិនមានទីបផុំត្ ក៏កាន់ដត្ច្ ើញថា លត្ង់្ដដលការផាយនិមិត្ថ 
ច្ឆញច្ៅបានច្ោះ ក៏ច្លោះអាកាសមិនមានទីបផុំត្   អាកាសដដលលហច្លហវ 
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ច្ោះ មិនមានការច្កើត្ មិនមានការវោិសរកទីបផុំត្មិនមាន ។ 
 កាលច្ ើញសភាពមិនមានទីបផុំត្ននអាកាស ក៏ច្បើកសញ្ញដ    គឺមិន 
ោក់ឆិត្ថច្ៅកបុង្រូបនិមិត្ថដដលជាអារមយណ៍ច្ោះ  យកឆិត្ថទុកោក់ឆចំ្ោះដត្ 
សភាពននអាកាសមិនមានទីបផុំត្ (អាកាច្សា អនច្ោឋ  )   កបុង្ខ្ណៈឆិត្ថគិត្ 
ដល់អាកាសមិនមានទីបផុំត្ ច្ពលច្ោះច្ៅមានរូបនិមិត្ថដដលពលងី្កផាយ 
ច្ៅដដរ ទាងំ្ឧបចារសមាធិ ក៏ច្កើត្ច្ឡើង្ជាលំោប់ ។ កាលដដលច្ ើញដល់ 
អាកាសមិនមានទីបផុំត្ច្រឿយៗច្ៅ អបផោសមាធិ ក៏ច្កើត្ច្ឡើង្  ច្ោយមាន 
អាកាសដដលមិនមានទីបផុំត្ច្នះជាទីត្តងំ្ ឲ្រច្កើត្បឋមអរូបជាន ច្ៅថា 
អាកាសានញ្ញច យត្នកុសលឆិត្ថ ជាកសិណុគាដិមាកាសបញ្ដត្ថ ិដដលបាន 
ច្បើករូបកសិណច្ឆញ ជាអារមយណ៍ ។ 

អរូបវេីិ 
 អរូបវេីិមានពីរ អាទិកមយិកអរូបជាន របស់មនធបុគគល     (បុគគលអបក 
បានសច្លមឆធម៌យឺត្យូរ)១ និង្អាទិកមយិកអរូបជាន របស់តិ្កាបុគគល (បុគគ- 
លអបកសច្លមឆធម៌ច្លឿនរហ័ស )១ 

អរូបមនវេីិរបស់មនធបុគគល 
 ១ ភវង្គឆលន   

២ ភវង្គុបច្ឆឆទ   ( ឆិត្ថផុត្វេីិ ) 
៣ មច្ោទាឝ ោវជជន   
៤ បរកិមយជវន                    
៥ ឧបចារជវន        មហាកុសលឧច្បកាា ញាណសមផយុត្ថ២ដួង្                                
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៦ អនុច្ោមជវន 
៧ ច្គាលត្ភូជវន      

 ៨ បឋមអរូបជានជវន  គឺអាកាសានញ្ញច យត្នកុសលឆិត្ថ 
 ០ ភវង្គបាត្ ឆិត្ថជាភវង្គ 

អាទិកមយិកអរូបជានវេីិរបស់តិ្កាៈបុគគល 
 ១ ភវង្គឆលន   

២ ភវង្គុបច្ឆឆទ      ឆិត្ថផុត្វេីិ 
៣ មច្ោទាឝ ោវជជន   
៤ ឧបចារជវន         
៥ អនុច្ោមជវន មហាកុសលឧច្បកាា ញាណសមផយុត្ថ២ដួង្                               
៦ ច្គាលត្ភូជវន      

 ៧ បឋមអរូបជានជវន  គឺអាកាសានញ្ញច យត្នកុសលឆិត្ថ 
 ០ ភវង្គបាត្  ឆិត្ថជាភវង្គ 

អធិបាយអបផោវេីិ 
ទី១ ភវង្គឆលន  ទី២ ភវង្គុបច្ឆឆទឆិត្ថ២ដួង្ច្នះជាឆិត្ថផុត្វេីិបាន 

ដល់វបិាកឆិត្ថ   ដដលសមផយុត្ថច្ោយបញ្ញដ    ជាតិ្ច្ហតុ្កវបិាកឆិត្ថ មាន  
អារមយណ៍ច្ដើមគឺ អារមយណ៍មុនឆុតិ្ននជាតិ្មុន ។    ទី៣  មច្ោទាឝ ោវជជនៈ ជា 
អច្ហតុ្កកិរយិាឆិត្ថ ។ ទី៤ បរកិមយ ទី៥ ឧបចារ ទី៦ អនុច្ោម ទី៧ច្គាលត្ 
ភូ បានដល់ មហាកុសលឧច្បកាា ញាណសមផយុត្ថ២ដួង្ណាមួយ  ទី៨បឋ 
មអរូបជាន បានដល់  អាកាសានញ្ញច យត្នកុសលឆិត្ថ មនច្នះមានអា 
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កាសបញ្ដត្ថិដដលច្បើកពីរូបាវឆរបញ្ចមជាន ជាអារមយណ៍ ច្ៅថា កសិណុ- 
គាដិមាកាសបញ្ដត្ថ ិ។ 

 
វញិ្ញដ ណញ្ញច យត្នឆិត្ថ 

 ោករថា វញិ្ញដ នញ្ញច យត្ន ដឆកច្ឆញជា៣បទគឺ  វញិ្ញដ ណ+អានញ្ច 
+អាយត្ន=វញិ្ញដ នញ្ញច យត្ន 
 វញិ្ញដ ណ ដលបថា ឆិត្ថដឹង្ឆាស់នូវអារមយណ៍ អនញ្ច  ដលបថា   មិនមាន 
ទីបផុំត្  អាយត្ន  ដលបថា  ជាទីត្តងំ្     សរុបច្សឆកឋីមកច្ោយន័យ ថា  ជា  
អាយត្នៈមួយកដនវង្  ដដលវញិ្ញដ ណមិនមានទីបផុំត្ ។ 

ការឆចំ្រ ើនវញិ្ញដ ណញ្ញច យត្នៈ 
 លពះច្យាគាវឆរបុគគល កាលសាធ ត់្ជោំញ កបុង្អាកាសានញ្ញច យត្ន 
មនច្ហើយ មានលបាថាប នឹង្ឆចំ្រ ើនអរូបជានទីពីរ លតូ្វច្ធឝើវសីទាងំ្៥ឲ្រសាធ ត់្ 
ច្ហើយពិចារណាច្ ើញច្ទាសរបស់អាកាសានញ្ញច យត្នមន ច្ ើញច្សឆ 
កឋីសងប់លបណិត្របស់វញិ្ញដ ណញ្ញច យត្នមនច្ហើយក៏ឆូលមនទាញយក 
បឋមអរូបជានជាអារមយណ៍ ច្ោយបច្ង្ខោ នដល់សភាពរបស់វញិ្ញដ ណ ដដល 
មានអាកាសមិនមានទីបផុំត្ជាអារមយណ៍    ថា      វញិ្ញដ ណមិនមានទីបផុំត្ 
(វញិ្ញដ ណំ អននឋ ំ)  រហូត្ដល់អរូបជានទីពីរច្កើត្ច្ឡើង្  មានអាកាសានញ្ញច - 
យត្នឆិត្ថ ជាអារមយណ៍ ច្នះឯង្ច្ៅថា វញិ្ញដ ណញ្ញច យត្នមន ឬច្ៅថា 
ទុតិ្យអរូបជានឆិត្ថ ។ 

អបផោវេីិននវញិ្ញដ ណញ្ញច យត្នៈ 
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១ភវង្គឆលន         
២ភវង្គុបច្ឆឆទ     ឆិត្ថផុត្វេីិ 
៣មច្ោទាឝ ោវជជន 
៤បរកិមយជវន 
៥ឧបចារជវន  មហាកុសលឧច្បកាា ញាណសមផយុត្ថ២ដួង្ 
៦អនុច្ោមជវន 
៧ច្គាលត្ភូជវន   

 ៨អរូបជានជវន  គឺវញិ្ញដ ណញ្ញច យត្នកុសលឆិត្ថ 
 ០ភវង្គបាត្ ឆិត្ថជាភវង្គ 
 ោករថា អាកិញ្ចញ្ញដ យត្ន  ដឆកច្ឆញជា៣បទ គឺ   ន +   កិញ្ចន + 
អាយត្ន = អាកិញ្ចញ្ញដ យត្ន 
 ន        ដលបថា មិនមាន 
 កិញ្ចន      ដលបថាច្សសសល់ 
 អាយត្ន  ដលបថាជាទីត្តងំ្ 

សរុបច្សឆកឋីមកច្ោយន័យថា     ជាអាយត្នៈ     មួយកដនវង្ដដល 
វញិ្ញដ ណសូមផបីនឋិឆក៏មិនមាន ។ 

ការឆចំ្រ ើនអាកិញ្ចញ្ញដយត្នៈ 
 លពះច្យាគាវឆរ កាលច្បើលបាថាប នឹង្ឆចំ្រ ើនអរូបជានទី៣   លតូ្វច្ធឝើវសី 
ទាងំ្៥ឲ្រសាធ ត់្  កបុង្វញិ្ញដ ណញ្ញច យត្នៈ     ជាមុនសិនច្ឆញអពីំមនច្ោះ 
ច្ហើយក៏ពិចារណាច្ ើញច្ទាសរបស់វញិ្ញដ ណញ្ញច យត្នថា ច្បើោក់ការឆូល 
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មនច្នះជានិឆចច្ហើយ   មនច្នះអាឆវោិសលត្ឡប់ច្ៅត្តងំ្ច្ៅកបុង្អាកា 
សានញ្ញច យត្នមនវញិ   ឯសមាធិដដលច្កើត្ពីវញិ្ញដ ណញ្ញច យត្នមន 
ច្នះ   ក៏ច្ៅច្លគាត្លគាត្  មិនលបណិត្ច្សយើនឹង្អាកិញ្ចញ្ញដ យត្នមន  ច្ទើប 
ោក់ឆិត្ថដល់សភាពមិនមានអឝ ី  របស់អរូបជានទី១ជារមយណ៍ ច្លបៀបដូឆជា 
សាោដ៏ធជំាទីលបជុនំនលពះសង្ឃច្ធឝើសង្ឃកមយ  ដដលជាអារមយណ៍របស់អរូប- 
ជានទី២ច្ោះឥឡូវច្នះ សង្ឃច្ធឝើកិឆចច្លសឆច្ហើយក៏ច្ឆញពីសាោទាងំ្អស់ 
អង្គច្ោយមិនមានសល់ច្ៅកបុង្សាោច្ោះសូមផមួីយអង្គឆិត្ថក៏បច្ង្ខោ នច្ៅ
កបុង្សភាពមិនមានអឝីច្ទៀត្ច្ឡើយ (នត្ទ ិកិញ្ចិ  ) រហូត្ដល់អរូបជានឆិត្ថច្ោះ 
ច្កើត្ច្ឡើង្ច្ោយមាន នត្ទិភាវបញ្ដត្ថិជាអារមយណ៍ ។ អរូបជានច្នះច្មយ ះថា 
អាកិញ្ចញ្ញដ យត្នមន ឬ ត្តិ្យអរូបជាន ។ 
 អបផោវេីិរបស់ អាកិញ្ចញ្ញដ យត្នមន ដូឆគាប នឹង្បឋមអរូបជាន 
ឬ ទុតិ្យអរូបជានដដរ  ច្ផសង្គាប ដត្លត្ង់្ោករថា       អាកិញ្ចញ្ញដ យត្នឆិត្ថ 
បុ៉ច្ណាត ះ ។ 

ច្នវសញ្ញដ ោសញ្ញដ យត្នៈ 
ោករថា ច្នវសញ្ញដ ោសញ្ញដ យត្ន ដឆកដឆញជា៦បទគឺ ន + ឯវ +  

សញ្ញដ  + ន + អសញ្ញដ  + អាយត្ន = ច្នវសញ្ញដ ោសញ្ញដ យត្ន 
 ន    ដលបថាមិនដមន 
 ឯវ    ដលបថាច្ោះឯង្ 
 សញ្ញដ     ដលបថាមានសញ្ញដ  
 អសញ្ញដ   ដលបថាមិនមានសញ្ញដ  
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 អាយត្ន ដលបថាជាទីត្តងំ្ 

សរុបច្សឆកឋីមកច្ោយន័យថា   ជាអាយត្នមួយកដនវង្  ដដលមាន 
សញ្ញដ ក៏មិនដមន មិនមានសញ្ញដ ក៏មិនដមនច្លោះមិនមានសញ្ញដ ច្លគាត្លគាត្ 
មានដត្សញ្ញដ លោិត្  ៗច្នវសញ្ញដ ោសញ្ដច្ោះឯង្ ជាអាយត្នៈ  ។ 

ឆដំណកអរូបាវឆរឆិត្ថ១២ដួង្ច្ោយន័យ១៤ 
 ១ ន័យច្ោយជាតិ្ ជាកុសលជាតិ្៤ដួង្ ជាវបិាកជាតិ្៤ដួង្  ជា 
កិរយិាជាតិ្៤ដួង្ 
 ២ ន័យច្ោយភូមិ ជារូបាវឆរភូមិទាងំ្១២ដួង្ 
 ៣ ន័យច្ោយច្វទោ ជាឧច្បកាា ច្វទោទាងំ្១២ដួង្ 
 ៤ ន័យច្ោយច្ហតុ្ ជានច្ហតុ្និង្ជាតិ្ច្ហតុ្កឆិត្ថទាងំ្១២ដួង្ 
 ៥ ន័យច្ោយសមផយុត្ថ ជាញាណសមផយុត្ថទាងំ្១២ដួង្ 
 ៦ ន័យច្ោយសង្ខា រ  ជាសសង្ខា រកិៈ ទាងំ្១២ដួង្ 
 ៧ ន័យច្ោយច្សាភណៈ ជាអរូបាវឆរច្សាភណៈ ទាងំ្១២ដួង្ 
 ៨ ន័យច្ោយមន   ជាបញ្ចមជាន (បញ្ចកន័យ )ទាងំ្១២ដួង្ 
 ៩ ន័យច្ោយច្ោកិយៈ  ជាច្ោកិយឆិត្ថទាងំ្១២ដួង្  
 ១០ ន័យច្ោយកិឆច    អរូបាវឆរកុសល៤ និង្អរូបាវឆរកិរយិា៤ 
ច្ធឝើជវនកិឆច អរូបាវឆរវបិាក៤ដួង្ ច្ធឝើកិឆច៣គឺ បដិសននិ ភវង្គ ឆុតិ្  
 ១១ ន័យច្ោយអារមយណ៍  មានធមាយ រមយណ៍ជាអារមយណ៍ទាងំ្១២ដួង្ 
 ១២ ន័យច្ោយទាឝ រ    អរូបាវឆរកុសល៤  និង្អរូបាវឆរកិរយិា៤ 
ដឹង្អារមយណ៍ត្តមមច្ោទាឝ រ    ឆដំណកអរូបាវឆរវបិាក៤ដួង្    ដឹង្អារមយណ៍ 
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ច្ោយមិនអាលស័យទាឝ រ (ទាឝ រវមុិត្ថិ ) 
 ១៣ន័យច្ោយវត្ទ ុ    អរូបាវឆរកុសល៤ អរូបាវឆរកិរយិា៤ច្កើត្ 
កបុង្បញ្ច ច្វាការភូមិ អាលស័យហទយវត្ទុ  ច្បើច្កើត្កបុង្ឆតុ្ច្វាការភូមិ  មិនបាឆ់ 
អាលស័យហទយវត្ទុ ច្ទ ។ 
 ១៤ ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្ ជាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ទាងំ្១២ដួង្  

ឆប់អរូបាវឆរឆិត្ថ១២ដួង្ 
ច្ោកុត្ថរច្សាភណឆិត្ថ៨ដួង្ 

 ោករថា ច្ោកុត្ថរ ដឆកជា២បទគឺ ច្ោក+ឧត្ថរ =ច្ោកុត្ថរ    ដលបថា 
ផុត្ច្ោក ឬច្លើពីច្ោក ។ 
 ោករថា ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ គឺឆិត្ថដដលច្លើពីច្ោកឬផុត្ច្ោកច្ោះមាន 
ន័យថា ជាឆិត្ថដដលមានអារមយណ៍ច្ឡើង្ផុត្ពី សភាវធម៌មានច្ៅកបុង្ច្ោក 
ឬថា ជាឆិត្ថដដលមានអណំាឆទទួលអារមយណ៍សភាវធម៌ច្លដពីច្ោកឬផុត្ 
ពីច្ោកបាន អារមយណ៍ច្ោះ គឺបានដល់លពះនិោឝ ន ។ 
 កបុង្ឆិត្ថ៨៩ដួង្ ឆិត្ថដដលអាឆទទួលលពះនិោឝ នជាអារមយណ៍បានលបា 
កដ មានដត្៨ដួង្បុ៉ច្ណាត ះ ច្លដពីច្ោះសូមផមីានឆិត្ថខ្វះនឹង្ទទួលអារមយណ៍ 
លពះនិោឝ នបានក៏មិនលបាកដ ដូច្ចាប ះច្ទើបច្ៅឆិត្ថ៨ដួង្ច្ោះថាច្ោកុត្ថរឆិត្ថ 
 កបុង្ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ៨ដួង្ច្នះ ដឆកច្ឆញជាពីរលបច្ភទគឺ  មគគឆិត្ថ៤ដួង្ 
ច្មយ ះថា ច្ោកុត្ថរកុសលឆិត្ថ មួយលបច្ភទ  និង្  ផលឆិត្ថ៤ដួង្   ច្មយ ះថា 
ច្ោកុត្ថរវបិាកឆិត្ថ មួយលបច្ភទ  ដត្មិនមានច្ោកុត្ថរកិរយិាឆិត្ថច្ឡើយ ។ 

ច្ោកុត្ថរកុសលឆិត្ថ៤ដួង្ 
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  ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ ំ សកទាគាមិមគគឆិត្ថ ំ
  អោគាមិមគគឆិត្ថ ំ អរហត្ថមគគឆិត្ថច្ញ្ច តិ្ 
  ឥមានិ  ឆត្តថ របិិ  ច្ោកុត្ថរកុសលឆិត្តថ និ  ោម ។ 
 ដលបថា ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ១ដួង្  សកទាគាមិមគគឆិត្ថ១ដួង្ 
  អោគាមិមគគឆិត្ថ១ដួង្  អរហត្ថមគគឆិត្ថ១ដួង្ 
 ឆិត្ថទាងំ្៤ដួង្ច្នះ ច្មយ ះថា ច្ោកុត្ថរកុសលឆិត្ថ  ។ 

ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ 
 ោករថា ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ គឺច្សាត្+អាបត្ថ+ិមគគ+ឆិត្ថ=ច្សាត្តបត្ថ ិ
មគគឆិត្ថ ។ 
 ច្សាត្ ដលបថា លកដស គឺថា អរយិមគគមានអង្គ៨បណឍិ ត្ច្ៅថាច្សាត្ 
ច្ោយហូរត្លមង់្ច្ៅ គឺឆូលកាន់លពះនិោឝ ន   ឬដូឆជាលកដសទឹក  ច្ោយការ 
ហូរច្ៅកាន់សមុទធ គឺលពះនិោឝ ន ។ 
 អាបត្ថ ិដលបថា ការដល់ច្ហើយ គឺការសច្លមឆត្តងំ្ពីខាង្ច្ដើម  ជាការ 
ច្សពលគាដបូំង្នូវ  ច្សាត្ច្ោះ ។ 
 មគគ ច្ោយអត្ទថា ការដសឝង្រកលពះនិោឝ ន ឬអបកការលពះនិោឝ នដសឝង្ 
រក ឬច្ោយអត្ទថា ការច្ៅសមាវ ប់កិច្លសទាងំ្ឡាយ ។ 
 ឆិត្ថដដលសមផយុត្ថជាមួយមគគច្ោះ ច្មយ ះថា មគគឆិត្ថ ។ 
 មគគឆិត្ថ ដដលបានសច្លមឆលកដស លគាដបូំង្ច្មយ ះថា ច្សាត្តបត្ថិមគគ 
ឆិត្ថ បានដល់មគគឆិត្ថរបស់លពះអរយិបុគគល    ដបូំង្ដដលមានបដិសននិច្ទៀត្ 
យ៉ាង្ច្លឆើន៧ជាតិ្កបុង្ច្ោកច្នះ ។ 
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សកទាគាមិមគគឆិត្ថ 

 ោករថា សកទាគាមិមគគឆិត្ថ  សកឹ+អាគាមី+មគគ+ឆិត្ថ=សកទាគាមិ- 
មគគឆិត្ថ ។ 
 សកឹ ដលបថា មួយដង្  មួយវារៈ  
 អាគាមី ដលបថា លត្ឡប់មក  
សកទាគាមិមគគឆិត្ថ     គឺមគគឆិត្ថដដលញុាងំ្ឲ្របុគគលលត្ឡប់មក   កាន់កាម 
ច្ោកមឋង្ច្ទៀត្    បានដល់ឆិត្ថរបស់លពះអរយិបុគគលទី២  ដដលលត្ឡប់មក 
បដិសននិកបុង្កាមភូមិដត្មឋង្បុ៉ច្ណាត ះ ។ 

អោគាមិមគគឆិត្ថ 
 ោករថា អោគាមិមគគឆិត្ថគឺអន+អាគាមី+មគគ+ឆិត្ថ=អោគាមិមគគឆិត្ថ 
 អោគាមិមគគឆិត្ថ   គឺមគគឆិត្ថដដលញុាងំ្ ឲ្របុគគលមិនចាបំាឆ់លត្ឡប់ 
មកកាន់កាមច្ោក សូមផដីត្មឋង្ច្ទៀត្ច្ោះច្ទ បានដល់មគគឆិត្ថ របស់លពះអ 
រយិបុគគលថាប ក់ទី៣ ដដលមិនលតូ្វមកបដិសននិកបុង្កាមច្ោក ។ 

អរហត្ថមគគឆិត្ថ 
 ោករថា អរហត្ថមគគឆិត្ថ គឺ អរហត្ថ+មគគ+ឆិត្ថ=អរហត្ថមគគឆិត្ថ 
 ច្មយ ះថា លពះអរហនថ ច្ោយអត្ទថា គួរដល់ការបូជាដ៏វចិ្សសច្លោះ 
ភាពជាលពះទកាិច្ណយរបុគ្គល  ដ៏កពូំល  ។   ម៉ង៉្ច្ទៀត្ច្មយ ះថា   
អរហនឋ 
ច្ោយអត្ទថា  កា ំ(កាកំង់្ដដលវលិច្ៅ ) គឺកិច្លស ឬកិច្លសដដលជាកានំន 
សង្ារឆលក លតូ្វច្ោក កាឆ់បបំាក់អស់ច្ហើយ ។  ម៉ង៉្ច្ទៀត្ ច្មយ ះថា អរ- 
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ហនថ ច្លោះមិនមានការលត្ឡប់មកកបុង្ការច្ធឝើបាបកមយច្ទ បានដល់លពះអរយិ 
បុគគលថាប ក់ទី៤ ។ ភាវៈននបុគគលទី៤ច្ោះ ច្មយ ះថា អរហត្ថ ។ ោករថា  អរ- 
ហត្ថ ច្ោះជាច្មយ ះ ននផលទី៤។ មគគជាច្ហតុ្ននលពះអរហត្ថច្ោះច្មយ ះថា 
អរហត្ថមគគ ។ ឆិត្ថដដលសមផយុត្ថច្ោយអរហត្ថមគគច្ោះ ច្មយ ះថា អរហត្ថ- 
មគគឆិត្ថ ។ 
 កបុង្មគគ៤ដួង្ច្ោះ ចាត់្ជាច្ោកុត្ថរកុសល  

ោករថា ច្ោកុត្ថរកុសលច្នះ    ច្លោះជាកុសលដដលច្ធឝើឲ្រឆវង្ផុត្ 
ចាកច្ោក៣ មានកាមច្ោក១ រូបច្ោក១ អរូបច្ោក១ ។ 
  កាមច្ោក បានដល់ កាមភូមិ១១ជាន់ 
  រូបច្ោក    បានដល់ រូបភូមិ ១៦ជាន់ 
  អរូបច្ោក បានដល់ អរូបភូមិ៤ភូមិ  (រួមជា៣១ភូមិ  ) ។ 
 ន័យម៉ង៉្ច្ទៀត្ ោករថាច្ោកុត្ថរកុសលច្នះច្លោះជាកុសលដដល 
ច្ធឝើឲ្រឆវង្ផុត្ពីបុេុជជន ច្ៅជា អរយិបុគគល ។ 
 ន័យម៉ង៉្ច្ទៀត្ ោករថាច្ោកុត្ថរកុសលច្នះច្លោះជាកុសលដដល 
ច្កើត្ច្ឡើង្ មានលពះនិោឝ នជាច្ោកុត្ថរធម៌ ជាអារមយណ៍ ។ 
 ន័យម៉ង៉្ច្ទៀត្ ោករថាច្ោកុត្ថរកុសលច្នះច្លោះជាកុសលដដល 
មានអណំាឆផុត្ច្លើស ពីកុសលជាច្ោកិយៈ   ទាងំ្ឡាយ  រលំត់្អកុសល 
ឲ្រោឆ់ជាសមុច្ឆឆទបាន ។ 
 ន័យទី១ ដដលច្ៅថា ឆវង្ផុត្ច្ោកច្ោះគឺ មគគឆិត្ថដួង្ទី១ ច្ៅថា 
បឋមមគគ គឺ   ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ  និង្មគគឆិត្ថដួង្ទី២  ច្ៅថា   ទុតិ្យមគគគឺ 
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សកទាគាមិមគគឆិត្ថ ឆិត្ថ២ដួង្ច្នះច្ធឝើឲ្រផុត្ពីកាមច្ោក   គឺអបាយភូមិ៤ ។ 
មគគឆិត្ថដួង្ទី៣ ច្ៅថា ត្តិ្យមគគឆិត្ថ គឺអោគាមិមគគឆិត្ថ  ឆិត្ថ១ដួង្ច្នះច្ធឝើ 
ឲ្រផុត្ពីកាមច្ោកទាងំ្១១ភូមិ  ។  មគគឆិត្ថដួង្ទី៤   ច្ៅថា  ឆតុ្ត្ទមគគឆិត្ថ 
  ឆិត្ថ១ដួង្ច្នះច្ធឝើឲ្រផុត្ពីច្ោកទាងំ្អស់  (៣១ភូមិ) ។ 
 ន័យទី២ ដដលច្ៅថា ឆវង្ផុត្ពីបុេុជជនច្ៅជាអរយិបុគគល គឺ 
 មគគឆិត្ថដួង្ទី១ ច្ធឝើច្ៅជាលពះច្សាត្តបនបបុគគល   មគគឆិត្ថដួង្ទី២ ច្ធឝើ 
ច្ធឝើឲ្រច្ៅជា    លពះសកទាគាមិបុគគល   មគគឆិត្ថដួង្ទី៣      ច្ធឝើឲ្រច្ៅជាលពះ 
អោគាមីបុគគល និង្មគគឆិត្ថដួង្ទី៤ ច្ធឝើឲ្រច្ៅជាលពះអរហនថ ។ 
 ន័យទី៣  ដដលថា   មានលពះនិោឝ នជាអារមយណ៍     គឺលពះនិោឝ នជា 
ច្ោកុត្ថរធម៌    ច្ហើយច្ោកុត្ថរកុសលទាងំ្៤ដួង្ច្នះ   ដដលជាបឆច័យច្កើត្ 
ច្ឡើង្បាន ក៏ច្ោយលពះនិោឝ នជាអារមយណបផឆច័យ ច្ទើបច្កើត្ច្ឡើង្ ។ 
 ន័យទី៤  ដដលច្ៅថា រលំត់្អកុសលឲ្រោឆ់ជាសមុច្ឆឆទបាន   ក៏គឺ 
ច្ោយច្ហតុ្មានលពះនិោឝ ន ជាអារមយណ៍ច្ោះឯង្ ។ 
 ច្ោកុត្ថរកុសល ច្ោលគឺ មគគឆិត្ថ៤ដួង្ ត្តមច្សឆកឋីច្ផសង្គាប ននការ 
លបកបរបស់ អដឌង្គិកមគគ មានច្សាត្តបត្ថិមគគជាច្ដើម គឺច្ោយអណំាឆននការ 
លះសចំ្យាជនៈបាន ។ ការដដលលះ សចំ្យាជនៈបានច្ផសង្ៗគាប     ក៏ច្លោះ 
ឥ្នធីយ៍៥ មានសទាន ជាច្ដើម មានកមាវ ងំ្ច្ផសង្ៗគាប  គឺឥ្នធីយ៍៥របស់ ច្សាត្ត- 
បត្ថិមគគ មិនចាស់កាវ  របស់សកទាគាមិមគគចាស់កាវ   របស់អោគាមិមគគចាស់ 
កាវ ជាង្ របស់អរហត្ថមគគចាស់កាវ ជាទីបផុំត្ ច្ោះឯង្ ។ 

សួរថា ការលបហារកិច្លសទាងំ្ច្ោះ ច្ត្ើច្ោកុត្ថរកុសល  លបហារកិ- 
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ច្លសជាអតី្ត្ៈ ឬកិច្លសជាអោគត្ ឬថា កិច្លសជាបឆចុបផនប ?  
 ច្ឆវើយថា ការលបហារបង់្ របស់អរយិមគគច្ោះនឹង្ថាលបហារកបុង្កាល 
ណាមួយបណាឋ កាលទាងំ្៣ច្ោះ  ក៏មិនមាន ច្លោះកិច្លសជាអតី្ត្ៈ បាន 
រលត់្  មុនច្ៅច្ហើយ   ឆដំណកកិច្លសអោគត្    ក៏មិនទាន់ច្កើត្ច្ឡើង្ ដដរ  
ឯឆដំណកកិច្លសបឆចុបផនប ក៏មិនមានលបាកដកបុង្ច្ពលច្ោះមានលបាកដ ដត្ 
ច្ោកុត្ថរកុសលបុ៉ច្ណាត ះ  ។  បុ៉ដនឋ  ច្ទាះជាយ៉ាង្ណាក៏ច្ោយ  ការលបហារ 
កិច្លសច្ោះគឺថាត្តងំ្អពីំមគគឆិត្ថច្កើត្លបាកដច្ឡើង្  កិច្លសដដលនឹង្ លបា- 
កដច្ទៀត្ក៏មិនមានឱកាសច្ឡើយ គឺរដមង្មិនលបាកដច្ោយពិត្ មានច្សឆកឋ ី
ថាអរយិមគគកាត់្ោឋ ឆ់បង់្នូវ ឬសគល់នូវពូជរបស់កិច្លសវដឋៈមិនឲ្រមានត្ 
ច្ៅច្ទៀត្បាន  ឧបមាដូឆជាច្ដើមច្ឈើមានដផវ ដដលច្គច្បះអស់ច្ហើយ  មាន 
បុរសមាប ក់មកកាត់្ោឋ ឆ់ឬសដកវននច្ដើមច្ឈើច្ោះ សូមផថីា ច្បើច្ដើមច្ឈើច្ោះ 
ច្ៅរស់ក៏ច្ោយក៏មិនអាឆឲ្រផលច្ទៀត្បានច្ទ ។ កបុង្ច្រឿង្ច្នះ ការកាត់្ច្ដើម   
ច្ឈើននបុរសច្ោះនឹង្ថាលបហារផលដផវកបុង្អតី្ត្ៈ  ក៏មិនដមនច្លោះផលកបុង្ 
អតី្ត្ៈច្ោះ   អបកលសុកច្បះអស់ច្ហើយ នឹង្ថា លបហារផលកបុង្  អោគត្   ក៏ 
មិនដមន  ច្លោះផលកបុង្អោគត្ច្ោះមិនទាន់លបកដច្ឡើង្ច្ឡើយទាងំ្ថា លប 
ហារផលកបុង្បឆចុបផនបច្ោះ   ក៏មិនដមនដដរ    ច្លោះថាផលកបុង្បឆចុបផនបច្នះ   
មិនមានយ៉ាង្ណា   ការលបហារកិច្លសរបស់អរយិមគគ  ក៏យ៉ាង្ច្ោះដដរ គឺ 
ច្ោលច្ោយកាលទាងំ្៣មិនបាន លគាន់ដត្ថា កិច្លសកបុង្កាលជាអោគត្ 
ច្ោះ រដមង្មិនលបាកដច្ទៀត្ច្ោយពិត្ ។ 

អកុសល៩កង្ 
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 អកុសលធម៌ គឺបាបធម៌ដដលលពះអរយិបុគគលទាងំ្ឡាយច្ោកលះ 
បង់្ អកុសលធម៌ច្ោះ មាន៩លបច្ភទ គឺ  
   អាសវៈ៤  ឱ ៈ៤  ច្យាគៈ៤  គនទៈ៤   ឧបាទានៈ៤ 
  នីវរណៈ៥ អនុស័យ៧ សចំ្យាជនៈ១០ កិច្លស១០  

អាសវៈ៤ 
 ធម៌ដដលច្មយ ះថា អាសវ ច្លោះអត្ទថាហូរច្ៅ    ឬជាច្លគឿង្លត្តទុំក 
យ៉ាង្យូរ អាសវៈច្ោះ មាន៤គឺ  
 ១ កាមាសវ    ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្លត្ត ំគឺ កាម បានដល់កាមភព 

២ ភវាសវ      ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្លត្ត ំច្ៅកបុង្រូបភព អរូបភព ឬ 
ច្ៅកបុង្រូបជាន និង្អរូបជាន  
 ៣ ទិោឌ សវ     ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្លត្ត ំគឺ មិចាឆ ទិដឌ ិ(ច្សឆកឋីយល់ 
ច្ ើញខុ្ស )  
 ៤ អវជិាជ សវ   ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្លត្ត ំគឺ ច្សឆកឋីលងង់្ 

ឱ ៈ៤ 
 ធម៌ដដលច្មយ ះថា  ឱ    ច្លោះអត្ទថា លត្ោប    គឺញុាងំ្សត្ឝមាន 
កិច្លសឲ្រលិឆលង់្ឆុះ កបុង្អនវង់្ វដឋៈ  ឱ ៈច្ោះមាន៤ គឺ 
 ១ កាច្មា     ធមយជាតិ្ជាច្លគឿង្ច្ធឝើសត្ឝឲ្រលិឆឆុះ    កបុង្អនវង់្     គឺ     
កាមគុណ  ។ 
 ២ ភច្វា     ធមយជាតិ្ជាច្លគឿង្ច្ធឝើសត្ឝឲ្រលិឆឆុះ កបុង្អនវង់្ គឺរូបភព  
និង្អរូបភព ។ 
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 ៣ ទិច្ោឌ     ធមយជាតិ្ជាច្លគឿង្ច្ធឝើសត្ឝឲ្រលិឆឆុះ    កបុង្អនវង់្      គឺ 
មិចាឆ ទិដឌ ិ(ច្សឆកឋីយល់ច្ ើញខុ្ស ) ។ 
 ៤ អវចិ្ជាជ     ធមយជាតិ្ជាច្លគឿង្ច្ធឝើសត្ឝឲ្រលិឆឆុះ    កបុង្អនវង់្      គឺ  
អវជិាជ  (ច្សឆកឋីលងិត្លងង់្ ) ។ 

ច្យាគៈ៤ 
 ធមយជាតិ្ណា លបកបសត្ឝឲ្រច្ៅកបុង្វដឋទុកា    ធមយជាតិ្ច្ោះច្មយ ះថា  
ច្យាគ ក៏ច្យាគធម៌ច្ោះ មាន៤គឺ 
 ១ កាមច្យាគ      ធមយជាតិ្ដដលលបកបសត្ឝឲ្រជាប់សោិត្ ច្ៅកបុង្កាម 
គុណ ។ 
 ២ ភវច្យាគ ធមយជាតិ្ដដលលបកបសត្ឝឲ្រជាប់ជោំក់សោិត្ច្ៅកបុង្ភព 
(រូបភព និង្អរូបភព ) ។ 
 ៣ ទិដឌិច្យាគ ធមយជាតិ្ដដលលបកបសត្ឝឲ្រជាប់សោិត្ច្ៅកបុង្ទិដឌ ិ    គឺ 
ច្សឆកឋីយល់ច្ ើញខុ្ស  ។ 
 ៤ អវជិាជ ច្យាគ  ធមយជាតិ្ដដលលបកបសត្ឝឲ្រជាប់សោិត្ច្ៅកបុង្  អវជិាជ   
គឺ ច្សឆកឋីលងង់្ច្លវ  ។ 

គនទៈ៤ 
 ធមយជាតិ្ណា ដដលជាច្លគឿង្ឆង្សត្ឝឲ្រ ច្ៅកបុង្ភព   ធមយជាតិ្ច្ោះ  
ច្មយ ះថា គនទ ក៏ធម៌ច្មយ ះថា គនទៈច្ោះ មាន៤ គឺ 
 ១ អភិជាកាយគនទ ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្ឆង្   ោមកាយរូបកាយ  
ឲ្រច្ៅកបុង្អារមយណ៍ គឺ កាមារមយណ៍ ។ 
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 ២ ព៉បាទកាយគនទ ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្ឆង្ ោមកាយរូបកាយ  
ឲ្រច្ៅកបុង្ច្សឆកឋីច្លកាធ ។ 
 ៣ សីលពឝត្ថបោមាសកាយគនទ     ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្   ឆង្ោម 
កាយរូបកាយ ឲ្រច្ៅកបុង្ការលបលពឹត្ថបដិបត្ថិខុ្ស ។ 

៤ ឥទសំចាច ភិនិច្វសកាយគនទ ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្ឆង្ ោមកាយ  
រូបកាយ ឲ្រច្ៅកបុង្ការលបកាន់ខុ្ស ច្ហើយយល់ថាលតូ្វ ។ 

ឧបាទាន៤ 
 ធមយជាតិ្ណា រដមង្លបកាន់មា ំកបុង្អារមយណ៍ ធមយជាតិ្ច្ោះច្មយ ះថា  
ឧបាទាន ក៏ធម៌ច្មយ ះថា ឧបាទានច្ោះមាន៤ គឺ 
 ១ កាមុបាទាន            ធមយជាតិ្ដដលលបកាន់មាកំបុង្កាម 
 ២ ទិដឌុបាទាន             ធមយជាតិ្ដដលលបកាន់ខុ្ស(ការលបកាន់ខុ្ស ) 
 ៣ សីលពឝត្ថុបាទាន     ធមយជាតិ្ដដលលបកាន់កបុង្ការលបលពឹត្ថ បដិបត្ថ ិ
ខុ្ស ។ 
 ៤ អត្ថវាទុបាទាន ធមយជាតិ្ដដលលបកាន់កបុង្រូបកាននជាច្ដើមថា ជា 
របស់ខ្វួន ។ 

នីវរណៈ៥ 
 ធមយជាតិ្ណាជាច្លគឿង្ោោងំ្កុសលច្ផសង្ៗមិនឲ្រច្កើត្ច្ឡើង្ធមយជាតិ្ 
ច្ោះ ច្មយ ះថា នីវរណៈ ក៏នីវរណធម៌ ច្ោះមាន៥គឺ 
 ១ កាមឆនធនីវរណ ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្ោោងំ្    គឺកាម   (ច្សឆកឋ ី
លបាថាប កបុង្រូបជាច្ដើម ។ 
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 ២ ព៉បាទនីវរណ ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្ោោងំ្គឺ ព៉បាទ ។ 
 ៣ េីនមិទននីវរណ ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្ោោងំ្ គឺេីនមិទន (សភាព 
ននការង្ងុ្យច្ង្ខកង្ក់ ) ។ 
 ៤ ឧទនឆចកុកកុឆចនីវរណ ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្ោោងំ្  គឺ   ឧទនឆចកុកកុឆច  
(ច្សឆកឋីោយមាយ និង្ច្សឆកឋីច្ដឋ លកហាយសាឋ យច្លកាយ) ។ 
 ៥ វឆិិកិចាឆ នីវរណ ធមយជាតិ្ដដលជាច្លគឿង្ោោងំ្ គឺ វឆិិកិចាឆ   (ច្សឆកឋ ី
សង្សយ័ ) ។ 

អនុស័យ៧ 
 ធមយជាតិ្ដដលច្ដកសមង ំដ៏លោិត្ ច្ៅកបុង្សោថ នរបស់ ពពួកសត្ឝ ទាងំ្ 
ឡាយ   ធមយជាតិ្ច្ោះ  ច្មយ ះថា  អនុស័យ   ក៏ធម៌ច្មយ ះថាអនុស័យ ច្ោះ 
មាន៧ គឺ 
 ១ កាមោគានុស័យ   ធមយជាតិ្ដដលច្ដកសមង ំដ៏លោិត្  ច្ៅកបុង្សោឋ ន 
របស់ពពួកសត្ឝគឺ (កាមោគៈ ) ។ 
 ២ ភវោគានុស័យ ធមយជាតិ្ដដលច្ដកសមង ំ   ដ៏លោិត្   ច្ៅកបុង្សោឋ ន 
របស់ពពួកសត្ឝគឺ ច្សឆកឋីច្លត្កអរកបុង្ភព ។ 
 ៣ បដិឃានុស័យ ធមយជាតិ្ដដលច្ដកសមង ំ  ដ៏លោិត្    ច្ៅកបុង្សោឋ ន 
របស់ពពួកសត្ឝគឺ បដិ ៈ ច្សឆកឋីថាប ងំ្ថាប ក់ ។ 

៤ មាោនុស័យ ធមយជាតិ្ដដលច្ដកសមង ំ   ដ៏លោិត្      ច្ៅកបុង្សោឋ ន 
របស់ពពួកសត្ឝគឺ មានៈ (ការច្លើកត្ច្មកើង្ខ្វួន) ។ 
 ៥ ទិោឌ នុស័យ ធមយជាតិ្ដដលច្ដកសមង ំដ៏លោិត្ ច្ៅកបុង្សោឋ ន  របស់ 
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ពពួកសត្ឝគឺ ទិដឌ ិ(ការយល់ច្ ើញខុ្ស ) ។ 
 ៦ វឆិិកិចាឆ នុស័យ ធមយជាតិ្ដដលច្ដកសមង ំដ៏លោិត្ ច្ៅកបុង្សោឋ ន 

របស់ពពួកសត្ឝគឺ វឆិិកិចាឆ  (ច្សឆកឋីសង្សយ័ ) 
 ៧ អវជិាជ នុស័យ  ធមយជាតិ្ដដលច្ដកសមង ំ    ដ៏លោិត្    ច្ៅកបុង្សោឋ ន 
របស់ពពួកសត្ឝគឺ អវជិាជ  (ច្សឆកឋីលងង់្ ) ។ 

សចំ្យាជនៈ១០ 
 ធមយជាតិ្ណា ជាច្លគឿង្រួបរតឹ្សត្ឝទុកកបុង្វដឋៈធមយជាតិ្ច្ោះច្មយ ះថា  
សចំ្យាជន ក៏ធម៌ច្មយ ះថា សចំ្យាជនៈ ច្ោះមាន១០ គឺ 
 ១ កាមោគ្សសំយាជន សសចកដីរួបរតឹ្ គ្ឺ កាម  
 ២ បដិ សសំយាជន  សសចកដីរួបរតឹ្ គ្ឺ បដិ ៈ  
 ៣ ទិដឋិសសំយាជន  សសចកដីរួបរតឹ្ គ្ឺ ទិដឋិ  
 ៤ សីលពវត្តបោមាស សសំយាជន   សសចកដីរួបរតឹ្  គ្ឺ  ការោទ ប 
អប្ងែលវត្តបដិបត្តិេុស  
 ៥ វចិិកិចាឆ សសំយាជន សសចកដីរួបរតឹ្ គ្ឺការសងសយ័ (សសំយាជនៈទាងំ 
៥សនះសឈាម ះថា ឱរមាភ គ្ិយសសំយាជន គ្ឺ សសំយាជនៈថាន ក់ទាប)  
 ៦ រូបោគ្សសំយាជន  សសចកដីរួបរតឹ្ សៅកនុងរូបភព  
 ៧ អរូបោគ្សសំយាជន សសចកដីរួបរតឹ្ សៅកនុងអរូបភព  
 ៨ មានសសំយាជន  សសចកដីរួបរតឹ្ គ្ឺ មានៈ  
 ៩ ឧទធចចសសំយាជន  សសចកដីរួបរតឹ្ គ្ឺ ការោយមាយ  
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 ១០ អវជិាជ សសំយាជន  សសចកដីរួបរតឹ្ គ្ឺ អវជិាជ     ( សសចកដី  លងង់ 
សលល  ) (ទាងំ៥សនះជា ឧទធមាភ គ្ិយសសំយាជន គ្ឺ សសំយាជនថាន ក់េោស់) 

 
កិសលស១០ 

 ធមមជាត្ិណា ប្ដលសៅហមង   ធមមជាត្ិសនាះសឈាម ះថាកិសលស  
ក៏ធម៌សឈាម ះថា កិសលសសនាះ មាន១០ គ្ឺ 
 ១ សលាភ  សសចកដីជាប់ជពំាក់  
 ២ សទាស  សសចកដី សរកាធ 
 ៣ សមាហ  សសចកដីវសងវង 
 ៤ មាន   សសចកដី សលើកត្សមកើងេលួន 
 ៥ ទិដឋិ    សសចកដីយល់ស ើញេុស 
 ៦ វចិិកិចាឆ   សសចកដីសងសយ័ 
 ៧ ថីន   សសចកដី រកាញរួញោ 
 ៨ ឧទធចច  សសចកដី ោយមាយ 
 ៩ អហិរកិ  សសចកដី មិនខ្លល ចបាប 
 ១០ អសនាត្តបប សសចកដី មិនសេោើម មិនខ្លម ស់បាប 

មគគឆិត្ថលះបង់្អកុសល៩កង្ 
 ១ ច្សាត្តបត្ថិមគគ   លះបង់្ទិោឌ សវ: ១   ទិច្ោឌ  : ១   ទិដឌិច្យាគៈ១ 
សីលពឝត្ថបោមាសកាយគនទ: ១ ឥទសំចាច ភិនិច្វសកាយគនទ:១  ទិដឋុបាទាន១  
អត្តវាទុបាទាន១ សីលពវត្តុបាទាន១ វចិិកិចាឆ នីវរណ:១  ឧទធចចកុកកុចចនីវរណ: 
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(ប្ដលសរគាត្រគាត្)១ ទិដ្ធឋ នុស័យ១  វចិិកិចាឆ នុស័យ១      ទិដឋិសសំយាជន: ១ 
វចិិកិចាឆ សសំយាជន: ១ សីលពវត្តបោមាសសសំយាជន:១ឥសាសសំយាជន: ១ 
 មចឆរយិសសំយាជន:១ មិចាឆ ទិដឋិកិសលស១និងលះបង់    វចិិកិចាឆ កិសលស១ ។ 
 ម៉ង៉សទៀត្ធម៌ណា ប្ដលជាប់ទាក់ទងសដ្ធយ សភាវៈ ជា សកាក យទិ 
ដឋិ វចិិកិចាឆ និងសីលពវត្តបោមាសៈគ្ឺសោតាបត្តិមគ្គបានលះបង់អស់សហើយ ។ 
 ២ សកទាគាមិមគ្គ លះបង់អកុសលធម៌សរគាត្រគាត្ ប្ដលសល់អពីំ 
បឋមមគ្គចិត្ត ឲយរោលសសដើង ។ 
 ៣ អនាគាមិមគ្គចិត្ត លះបង់កាមាសវៈ  ១ កាសមា ៈ ១ កាមសយាគ្ៈ 
១ ព៉បាទកាយគ្នថៈ ១ ព៉បាទនីវរណៈ ១ កាមឆនទនីវរណៈ ១ កាមោគា- 
នុស័យ១ បដិឃានុស័យ១ កាមោគ្សសំយាជនៈ ១      បដិ សសំយាជនៈ ១  
សទាសកិសលស១ ។ 
 ម៉ង៉សទៀត្ធម៌ណា   ប្ដលជាប់ទាក់ទងសដ្ធយ សភាវៈ  ជាព៉បាទ 
គ្ឺ អនាគាមិមគ្គចិត្តបានលះបង់អស់សហើយ ។  
 ៤ អរហត្តមគ្គចិត្ត លះបង់អកុសលធម៌ប្ដលសៅសល់ទាងំអស់អពីំ 
មគ្គចិត្តខ្លងសរកាម ប្ដលសៅមិនទាន់លះ គ្ឺលះឲយអស់សៅ ។ 

មគ្គចិត្តលះអកុសល១២ដួង 
 សោតាបត្តិមគ្គចិត្ត   លះសលាភមូលចិត្តបាន៤ដួង   គ្ឺសលាភទិដឋិគ្ត្ 
សមបយុត្តចិត្ត៤ដួង និងសមាហមូលចិត្តបាន១ដួងគ្ឺសមាហវចិិកិចាឆ សមបយុត្ត 
ចិត្ត១សរុបសោតាបត្តិមគ្គចិត្តលះអកុសលបាន៥ដួងកនុងចសំណាមអកុសល 
ចិត្ត១២ដួង ។  
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 សកទាគាមិមគ្គចិត្ត លះបង់អកុសលចិត្តសរគាត្រគាត្ប្ដលសៅសល់ 
ពីបឋមមគ្គចិត្តលះបង់សហើយ សដ្ធយ (ត្នុករបហានៈ ) ។ 
 អនាគាមិមគ្គចិត្ត លះសទាសមូលចិត្តបាន២ដួង 
 អរហត្តមគ្គចិត្ត  លះសលាភចិត្ត៤ដួង  គ្ឺសលាភទិដឋិវបិបយុត្ត  និងលះ 
សមាហ១ដួង គ្ឺ សមាហឧទធចចសមបយុត្តចិត្ត សរុប អានាគាមិមគ្គចិត្តលះអកុ- 
សលចិត្ត បាន៥ដួង កនុងចសំណាមអកុសល១២ដួង។ 

មគគឆិត្ថលះអកុសលកមយបេ១០ 
 ច្សាត្តបត្ថិមគគ  លះបាណាតិ្បាត្១ អទិោប ទាន១ កាច្មសុមិចាឆ ចារៈ 
១ មុសាវាទ១ និង្ មិចាឆ ទិដឌិ១ ។ 
 សកទាគាមិមគគឆិត្ថ លះអកុសលកមយបេច្លគាត្លគាត្ ដដលច្ៅសល់ 
ពីបឋមមគគលះបង់្ច្ហើយ ច្ោយ (ត្នុករបហានៈ ) ។ 
 អោគាមិមគគ លះបង់្បិសុណាវាទ១ ផរុសសវាទ១ និង្ព៉បាទ១ ។ 
 អរហត្ថមគគ លះសមពបផោបៈ និងអភិជា ។  កាលប្ដលមគ្គចិត្តមា- 
នអណំាចសមាល ប់កិសលសដ្ធច់ជាសមុសចឆទបានសនាះ  ក៏សដ្ធយសហតុ្ថា  កនុង 
មគ្គចិត្ត៤ដួងសនាះ របកបរពមសដ្ធយ    សពាធិបកខិយធម៌៣៧របការ   សហើយ 
សពាធិបកខិយធម៌សនាះ   កាលសបើបរងួមចុះមក    ក៏បានដល់  សីល   សមាធិ 
បញ្ញា ទាងំ៣សនាះឯង ។ 

ច្ោកុត្ថរវបិាកឆិត្ថ៤ដួង្ 
ច្សាត្តបត្ថិផលឆិំត្ថ ំសកទាគាមិផលឆិំត្ថ ំ

   អោគាមិផលឆិំត្ថ ំ អរហត្ថផលឆិំត្ថច្ញ្ច តិ្ 
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   ឥមានិ ឆត្តថ របិិ ច្ោកុត្ថរវបិាកឆិត្តថ និ ោម ។ 

 ដលបថា ច្សាត្តបត្ថិផលឆិត្ថ១ សកទាគាមិផលឆិត្ថ១ អោគាមិផល- 
ឆិត្ថ១ អរហត្ថផលឆិត្ថ១ ឆិត្ថទាងំ្៤ដួង្ច្នះ ច្មយ ះថា ច្ោកុត្ថរវបិាកឆិត្ថ ។ 
 សួរថា     ច្ហតុ្អឝីបានជាច្ោកុត្ថរវបិាកមាន៤លបការ ?      ច្ឆវើយថា 
ច្លោះជាផលរបស់ច្ោកុត្ថរកុសលច្ោះ  ៗ  គឺអាលស័យមគគឆិត្ថជាច្ហតុ្  ជា 
បឆច័យឲ្រច្កើត្ច្ឡើង្ ច្លោះច្ហតុ្ច្ោះច្ទើបច្ៅថា ផលឆិត្ថ  ផលឆិត្ថច្នះមិន 
មានតួ្ោទីលបហារនូវកិច្លសណាមួយដូឆមគគឆិត្ថច្ទ   បុ៉ដនឋមានលពះនិោឝ ន 
ជាអារមយណ៍ និង្លបកបច្ោយច្ោធិបកាិយធម៌ទាងំ្៣៧លបការដូឆគាប  ។ 

ច្ោកុត្ថរឆិត្ថច្ោយពិសាឋ រ 
 ច្ោកុត្ថរឆិត្ថមាន២ន័យគឺ  សច្ង្ាប៨ដួង្១ន័យ   និង្ពិសាឋ រ៤០ដួង្ 
១ន័យ ។ 

ច្ោកុត្ថរ៤០ដួង្សដំដង្ត្តមអង្គមន 
 ច្ោកុត្ថរឆិត្ថច្ោយពិសាឋ រមាន៤០ដួង្ ច្ោយអណំាឆការោប់ច្ោ- 
កុត្ថរឆិត្ថ៨ដួង្កបុង្មនទាងំ្៥ គឺ   ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ១ដួង្លបលពឹត្ថច្ៅកបុង្មន 
៥ ដូឆជាច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ១ដួង្ កបុង្បឋមជាន ទុតិ្យជាន  ត្តិ្យជាន 
ឆតុ្ត្ទជាន និង្បញ្ចមជាន លតូ្វជាច្សាត្តបត្ថិមគគ៥ដូច្ឆបះឯង្  ។   ឆដំណក 
ច្ោកុត្ថរកុសលឆិត្ថ៧ដួង្ច្ទៀត្កបុង្ដួង្និមួយៗក៏លបលពឹត្ថច្ៅកបុង្មនទាងំ្ 
៥ដូឆគាប     ដូច្ឆបះលតូ្វជា៤០ដួង្      គឺច្ោកុត្ថរ៨គុណនិង្មន៥   លតូ្វជា 
ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ៤០ដួង្ ។ 

កបុង្ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ៤០ដួង្ច្ោះ ឆដំណកច្ោយច្ោកុត្ថរមគគជានឆិត្ថ 
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២០ដួង្ និង្ច្ោកុត្ថរវបិាកជានឆិត្ថ២០ដួង្  

ច្ោកុត្ថរមគគជានឆិត្ថ២០ដួង្ គឺ 
 ច្សាត្តបត្ថិមគគ៥ សកទាគាមិមគគ៥ អោគាមិមគគ៥  និង្អរហត្ថមគគ៥ 
លតូ្វជាច្ោកុត្ថរមគគជានឆិត្ថ២០ដួង្ ។ 

ច្សាត្តបត្ថិមគគជានឆិត្ថ៥ដួង្ 
១ វតិ្កក វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ 

                   បឋមជាន     ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ ំ ។ 
 ច្សាត្តបត្ថិមគគបឋមជានឆិត្ថ មានអង្គ៥គឺ វតិ្កកៈ វចិារៈ  បីតិ្  សុខ្ៈ 
និង្ឯកគគត្ត ។ 

២  វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ទុតិ្យជាន ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ ំ។ 
 ច្សាត្តបត្ថិមគគទុតិ្យជានឆិត្ថ   មានអង្គ៤គឺ  វចិារៈ   បីតិ្ សុខ្ៈនិង្ 
ឯកគគត្ត ។ 

៣ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ត្តិ្យជាន ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ ំ 
ច្សាត្តបត្ថិមគគត្តិ្យជានឆិត្ថ មានអង្គ៣គឺ បីតិ្ សុខ្ៈ និង្ឯកគគត្ត ។ 

៤ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ឆតុ្ត្ទជាន ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ ំ 
ច្សាត្តបត្ថិមគគឆតុ្ត្ទជានឆិត្ថ មានអង្គ២គឺ សុខ្: និង្ឯកគគត្ត ។ 
 ៥ ឧច្បច្កាកគគត្ត សហិត្ បញ្ចមជាន ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ ំ 
ច្សាត្តបត្ថិមគគបញ្ចមជានឆិត្ថ មានអង្គ២គឺ ឧច្បកាា  និង្ឯកគគត្ត ។ 

សកទាគាមិមគគជានឆិត្ថ៥ដួង្ 
           ១វតិ្កក វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ បឋមជាន សកទាគាមិមគគឆិត្ថ ំ 
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២  វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ទុតិ្យជាន សកទាគាមិមគគឆិត្ថ ំ 
៣ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ត្តិ្យជាន សកទាគាមិមគគឆិត្ថ ំ 
៤ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ឆតុ្ត្ទជាន សកទាគាមិមគគឆិត្ថ ំ   
៥ ឧច្បច្កាកគគត្ត សហិត្ បញ្ចមជាន សកទាគាមិមគគឆិត្ថ ំ 

អោគាមិមគគជានឆិត្ថ៥ដួង្ 
១ វតិ្កក វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ បឋមជាន អោគាមិមគគឆិត្ថ ំ
២  វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ទុតិ្យជាន អោគាមិមគគឆិត្ថ ំ 
៣ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ត្តិ្យជាន អោគាមិមគគឆិត្ថ ំ 
៤ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ឆតុ្ត្ទជាន អោគាមិមគគឆិត្ថ ំ

 ៥ ឧច្បច្កាកគគត្ត សហិត្ បញ្ចមជាន អោគាមិមគគឆិត្ថ ំ 
អរហត្ថមគគជានឆិត្ថ៥ដួង្ 

១ វតិ្កក វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ បឋមជាន អរហត្ថមគគឆិត្ថ ំ
 ២  វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ទុតិ្យជាន អរហត្ថមគគឆិត្ថ ំ 
 ៣ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ត្តិ្យជាន អរហត្ថមគគឆិត្ថ ំ 
 ៤ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ឆតុ្ត្ទជាន អរហត្ថមគគឆិត្ថ ំ 
 ៥ ឧច្បច្កាកគគត្ត សហិត្ បញ្ចមជាន អរហត្ថមគគឆិត្ថ ំ 

ច្ោកុត្ថរវបិាកជានឆិត្ថ២០ដួង្ គឺ 
          ច្សាត្តបត្ថិផល៥  សកទាគាមិផល៥  អោគាមិផល៥  និង្អរហត្ថ- 
ផល៥ លតូ្វជាច្ោកុត្ថរវបិាកជានឆិត្ថ២០ដួង្ ។ 

ច្សាត្តបត្ថិផលជានឆិត្ថ៥ដួង្ 
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          ១វតិ្កក វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ បឋមជាន  ច្សាត្តបត្ថិផលឆិត្ថ ំ 
 ២  វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ទុតិ្យជាន ច្សាត្តបត្ថិផលឆិត្ថ ំ 
 ៣ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ត្តិ្យជាន ច្សាត្តបត្ថិផលឆិត្ថ ំ 

៤ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ឆតុ្ត្ទជាន ច្សាត្តបត្ថិផលឆិត្ថ ំ 
 ៥ ឧច្បច្កាកគគត្ត សហិត្ បញ្ចមជាន ច្សាត្តបត្ថិផលឆិត្ថ ំ 

សកទាគាមិផលជានឆិត្ថ៥ដួង្ 
         ១ វតិ្កក វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ បឋមជាន សកទាគាមិផលឆិត្ថ ំ
 ២  វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ទុតិ្យជាន សកទាគាមិផលឆិត្ថ ំ

៣ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ត្តិ្យជាន សកទាគាមិផលឆិត្ថ ំ 
៤ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ឆតុ្ត្ទជាន សកទាគាមិផលឆិត្ថ ំ

 ៥ ឧច្បច្កាកគគត្ត សហិត្ បញ្ចមជាន សកទាគាមិផលឆិត្ថ ំ 
អោគាមិផលជានឆិត្ថ៥ដួង្ 

១ វតិ្កក វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ បឋមជាន អោគាមិផលឆិត្ថ ំ 
២  វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ទុតិ្យជាន អោគាមិផលឆិត្ថ ំ
៣ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ត្តិ្យជាន អោគាមិផលឆិត្ថ ំ 

 ៤ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ឆតុ្ត្ទជាន អោគាមិផលឆិត្ថ ំ 
 ៥ ឧច្បច្កាកគគត្ត សហិត្ បញ្ចមជាន អោគាមិផលឆិត្ថ ំ 

អរហត្ថផលជាន ឆិត្ថ៥ដួង្ 
១ វតិ្កក វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ បឋមជាន អរហត្ថផលឆិត្ថ ំ 
២  វចិារ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ទុតិ្យជាន អរហត្ថផលឆិត្ថ ំ 
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 ៣ បីតិ្ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ត្តិ្យជាន អរហត្ថផលឆិត្ថ ំ
 ៤ សុច្ខ្កគគត្ត សហិត្ ឆតុ្ត្ទជាន អរហត្ថផលឆិត្ថ ំ 
 ៥ ឧច្បច្កាកគគត្ត សហិត្ បញ្ចមជាន អរហត្ថផលឆិត្ថ ំ 

ឆដំណកច្ោកុត្ថរឆិត្ថ៨ដួង្ច្ោយន័យ១៤ 
 ១ ន័យច្ោយជាតិ្ ជាកុសលជាតិ្៤ ជាវបិាកជាតិ្៤ 
 ២ ន័យច្ោយភូមិ ជាច្ោកុត្ថរភូមិទាងំ្៨ដួង្  ជា    អវត្តទ នភូមិ   
(មិនមានភូមិច្ោយឆចំ្ោះជារបស់ខ្វួន)   ច្កើត្បាន២៦ភូមិច្វៀរអបាយភូមិ៤ 
និង្អសញ្ដីសត្ថភូមិ១  
 ៣ ន័យច្ោយច្វទោ  ជាច្សាមនសសច្វទោ  និង្ជា  ឧច្បកាា ច្វទោ 
(ច្ោកុត្ថរៈឆិត្ថណា លបកបច្ោយបីតិ្ គឺជាច្សាមនសសច្វទោ  ច្បើមិនលបកប 
ច្ោយ បីតិ្ច្ទ ជាឧច្បកាា ច្វទោ ) 
 ៤ ន័យច្ោយច្ហតុ្      ជានច្ហតុ្ និង្ជាសច្ហតុ្កៈឆិត្ថ 
 ៥ ន័យច្ោយសមផយុត្ថ    ជាញាណសមផយុត្ថឆិត្ថ 
 ៦ ន័យច្ោយសង្ខា រ      ជាសសង្ខា រកិៈឆិត្ថ 
 ៧ ន័យច្ោយច្សាភណៈ  ជាច្សាភណៈឆិត្ថ 
 ៨ ន័យច្ោយមន        ច្ោកុត្ថរៈឆិត្ថ   ៨ដួង្    ជា  អមនឆិត្ថ 
ច្ោកុត្ថរៈ៤០ដួង្ជាមនឆិត្ថ  
 ៩ន័យច្ោយច្ោកិយៈ    ជាច្ោកុត្ថរឆិត្ថ 
 ១០ន័យច្ោយកិឆច           ជាឆិត្ថច្ធឝើជវនកិឆច 
 ១១ន័យច្ោយអារមយណ៍  ជាធមាយ រមយណ៍     គឺមានលពះនិោឝ នជា អា- 
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រមយណ៍ 
 ១២ ន័យច្ោយទាឝ រ   ច្កើត្ច្ឡើង្បានអាលស័យមច្ោទាឝ រ 
 ១៣ ន័យច្ោយវត្ទ ុ   ច្សាត្តបត្ថិមគគឆិត្ថ១      អាលស័យហទយវត្ទុ 
បុ៉ច្ណាត ះ  ច្ោកុត្ថរៈ៧ដួង្ច្ទៀត្    អាលស័យហទយវត្ទុកបុង្   បញ្ច ច្វាការភព  
កបុង្ឆតុ្ច្វាការភពមិនអាលស័យហទយវត្ទុ ច្ទ   
 ១៤ ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្  ជាមច្ោវញិ្ញដ ណធាតុ្ 

លពះច្សាត្តបនប៣លបច្ភទ 
 ១ ឯកពីជីច្សាត្តបនប ច្មយ ះថា ឯកពីជីច្លោះអត្ទថា មានពូជ (ការ 
ច្កើត្ )  ១ជាតិ្ច្ទៀត្  គឺលពះច្សាត្តបនបបុគគលច្ោះ   បដិសននិដត្មឋង្ច្ទៀត្ ក៏ 
បានសច្លមឆអរហត្ថផលច្ហើយក៏បរនិិោឝ ន ។ 
 ២ ច្កាលចំ្កាលច្សាត្តបនប    ច្មយ ះថា    ច្កាលចំ្កាលច្សាត្តបនប 
ច្លោះអត្ទថា ច្ៅពីលត្កូលមួយច្ៅកាន់លត្កូលមួយ គឺលពះច្សាត្តបនបបុគគល 
ដដលលតូ្វច្កើត្ច្ឡើង្ពីរជាតិ្ ឬរហូត្៦ជាតិ្ច្ទៀត្ច្ទើបបរនិិោឝ ន ។ 
 ៣ សត្ថកាត្ថុ បំរមច្សាត្តបនប ច្មយ ះថា សត្ថកាត្ថុ បំរម ច្លោះអត្ទថា  
មានលបាពីំរជាតិ្ច្ទៀត្យ៉ាង្ច្លឆើន គឺលពះច្សាត្តបនបបុគគលលតូ្វច្កើត្មិនហួស 
ពីលបាពីំរជាតិ្ច្ទៀត្ច្ឡើយ ច្ហើយបរនិិោឝ ន ។ 
 កបុង្អត្ទកថា បុគគលបញ្ដត្ថិច្ោលថា     លពះច្សាត្តបនបបុគគល   មាន 
អធ៉លស័យច្លត្កអរកបុង្ភព និង្ច្ៅច្កើត្កបុង្ច្ទវច្ោក   ច្ហើយនឹង្ត្តងំ្ច្ៅ 
កបុង្អកនិដឌភព បរនិិោឝ នកបុង្ភពច្ោះ  មាន៧អង្គគឺ  
 ១ អោេបិណឍិ កច្សដឌ ី
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 ២ មហាឧបាសិកាវសិាខា 
 ៣ ឆូឡរេច្ទវបុលត្ 
 ៤ មហារេច្ទវបុលត្ 
 ៥ អច្នកវណច្ទវបុលត្ 
 ៦ សកកច្ទវោជ 
 ៧ ោគទត្ថច្ទវបុលត្ 

ច្សាត្ត២៤ពួកច្ោយពិសាឋ រ 
 ច្សាត្ត៣ពួកគឺ ឯកពីជី១ ច្កាលចំ្កាល១សត្ថកាត្ថុ បំរម១លបលពឹត្ថច្ៅ 
កបុង្បដិបទា៤មានទុកាា បដិបទាជាច្ដើមលតូ្វជា១២គឺច្សាត្ត៣គុណបដិទា៤ 
លតូ្វជា១២ពួក  ច្សាត្ត១២ពួកច្ោះលបលពឹត្ថច្ៅជាសទាន ធុរ£       ១និង្បញ្ញដ ធុរ£១ 
ក៏លតូ្វជា២៤ពួកច្ោយលបការយ៉ាង្ច្នះឯង្  គឺច្សាត្ត៣ពួកលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ 
បដិបទា៤ជា១២ពួក ច្សាត្តទាងំ្១២ពួកច្ោះលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្សទាន ធុរ£១និង្ 
បញ្ញដ ធុរ£១ សរុបទាងំ្អស់លតូ្វជាច្សាត្ត២៤ពួក ។  

បដិបទា៤ 
 ១ ទុកាា បដិបទាខិ្បាភិញ្ញដ   បដិបត្ថិលបំាកលត្តស់ដឹង្រហ័ស 
 ២ ទុកាា បដិបទាទោន ភិញ្ញដ   បដិបត្ថិលបំាកលត្តស់ដឹង្យឺត្ 
 ៣ សុខាបដិបទាខិ្បាភិញ្ញដ   បដិបត្ថិជាសុខ្លត្តស់ដឹង្រហ័ស 
 ៤ សុខាបដិបទាទោន ភិញ្ញដ   បដិបត្ថិជាសុខ្លត្តស់ដឹង្យឺត្ 

សកទាគាមី៥ លបច្ភទ 
 ១ ឥធ បត្តឝ  ឥធ បរនិិោឝ យី     លពះសកទាគាមី    អបកបានសចំ្រឆកបុង្ 



    187 
មនុសសច្ោកច្នះ ច្ហើយបរនិិោឝ នកបុង្មនុសសច្ោកច្នះ ។ 

២ ត្ត្ទ បត្តឝ  ត្ត្ទ បរនិិោឝ យី    លពះសកទាគាមី     អបកបានសចំ្រឆកបុង្ 
ច្ទវច្ោកច្ោះច្ហើយបរនិិោឝ នកបុង្ច្ទវច្ោកច្ោះ ។ 

៣ ឥធ បត្តឝ  ត្ត្ទ បរនិិោឝ យី     លពះសកទាគាមី   អបកបានសចំ្រឆកបុង្ 
មនុសសច្ោកច្នះ ច្ហើយបរនិិោឝ នកបុង្ច្ទវច្ោកច្ោះ ។ 

៤ ត្ត្ទ បត្តឝ  ឥធ បរនិិោឝ យី    លពះសកទាគាមី     អបកបានសចំ្រឆកបុង្ 
ច្ទវច្ោកច្ោះច្ហើយបរនិិោឝ នកបុង្មនុសសច្ោកច្នះ ។ 
 ៥ ឥធ បត្តឝ  ត្ត្ទ និពឝត្ថិត្តឝ  ឥធ បរនិិោឝ យី    លពះសកទាគាមីអបកបាន 
សចំ្រឆកបុង្មនុសសច្ោកច្នះច្ៅច្កើត្  កបុង្ច្ទវច្ោក  ឆុតិ្អពីំច្ទវច្ោក មក 
ច្កើត្កបុង្មនុសសច្ោក ច្ទើបបរនិិោឝ នកបុង្មនុសសច្ោកច្នះ ។ 

លពះសកទាគាមីច្ោយពិសាឋ រមាន១២ពួក 
 សកទាគាមីបុគគល១២ច្ត្ើដូឆច្មឋឆ ? សកទាគាមីបុគគល១២ច្ោះ គឺ 

សកទាគាមីដដលបាន សចំ្រឆច្ោយ  សុញ្ដត្វចិ្មាកា១ 
សកទាគាមីដដលបាន សចំ្រឆច្ោយ អនិមិត្ថវចិ្មាកា១ 
សកទាគាមីដដលបាន សចំ្រឆច្ោយ អបផណិហិត្វចិ្មាកា១  
ទាងំ្៣ពួកច្នះ  លបលពឹត្ថច្ៅកបុង្បដិបទា៤ មានទុកាា បដិបទាជាច្ដើម 

គឺវចិ្មាកា៣ គុណបដិបទា៤លតូ្វជា១២ ច្នះច្មយ ះថាសកទាគាមី១២ពួក ។  
លពះអោគាមី៥លបច្ភទ 

 ១អនថោបរនិិោឝ យី បានដល់លពះអោគាមី អបកបដិសននិកបុង្សុទាន វាស 
ភូមិណាមួយច្ហើយ    បរនិិោឝ នមុនោក់កណាឋ លអាយុច្ខ្យរ   ននភូមិច្ោះ 
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 (អនថោបរនិិោឝ យីច្នះ ច្ោកដឆកជា៣លបច្ភទ) គឺ 
 អោគាមិបុគគលឯណា  ដដលបដិសននិកបុង្សុទាន វាសណាមួយ ច្ហើយ 
មិនយូរបុ៉ោយ ន បានសចំ្រឆលពះអរហត្ថ ១ 
 អោគាមិបុគគលឯណា   ដដលបដិសននិកបុង្សុទាន វាសណាមួយច្ហើយ 
ដល់ោក់កណាឋ លកបុង្ោក់កណាឋ លននអាយុច្ខ្យរ ឧទាហណ៍ថា    ច្បើកបុង្ 
ឋានច្ោះមានអាយុ១០០០មហាកបផ អោគាមិបុគគលច្ោះ  បានសចំ្រឆលពះ 
អរហត្ថ មុនអាយុ៥០០មហាកបផ ១ ។ 
 អោគាមិបុគគលឯណា  ដដលបានសចំ្រឆលពះអរហត្ថកបុង្ោក់កណាឋ - 
លអាយុ ននឋានច្ោះៗ ១ ។ 
 ២ ឧបហឆចបរនិិោឝ យី  បានដល់លពះអោគាមីអបកបដិសននិកបុង្សុទាន - 
វាសភូមិណាមួយ ច្ហើយបរនិិោឝ ន    កនវង្ោក់កណាឋ លអាយុច្ខ្យរននភព 
ច្ោះ ។ 
 ៣ អសង្ខា របរនិិោឝ យី បានដល់លពះអោគាមី អបកបដិសននិកបុង្សុទាន - 
វាសភូមិណាមួយ ច្ហើយសចំ្រឆលពះអរហត្ថបរនិិោឝ ន ច្ោយមិនមានការព៉ 
យាមខាវ ងំ្កាវ  ។ 
 ៤ សសង្ខា របរនិិោឝ យី បានដល់លពះអោគាមីអបកបដិសននិកបុង្សុទាន - 
វាសភូមិណាមួយច្ហើយ  សចំ្រឆលពះអរហត្ថច្ោយលបំាក   គឺព៉យាមខាវ ងំ្ 
កាវ  ។ 
 ៥ ឧទនចំ្សាច្ត្តអកនិដឌគាមី បានដល់លពះអោគាមីអបកបដិសនន ិត្តងំ្ 
ពីសុទាន វាសភូមិខាង្ច្លកាម   គឺអត្បាភូមិ ដដលមានអាយុ១០០០មហាកបផ  
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ឆុតិ្ច្ហើយ បដិសននិកបុង្អវហិាភូមិមានអាយុ ២០០០មហាកបផ     ឆុតិ្ច្ហើយ  
បដិសននិកបុង្សុទសាភូមិមានអាយុ៤០០០មហាកបផ ឆុតិ្ច្ហើយបដិសននិកបុង្ 
សុទសសភូីមិមានអាយុ៨០០០មហាកបផ ឆុតិ្ច្ហើយ បដិសននិកបុង្អកនិោឌ ភូមិ  
ច្ទើបបរនិិោឝ នកបុង្ឋាន អកនិោឌ ច្ោះ ។ 

អបកសិកាគបផលីជាបលពះអោគាមី៤ លបច្ភទនន ឧទនចំ្សាច្ត្តអកនិដឌ- 
គាមី គឺ ។ 
 ១ បណាឋ លពះអោគាមីពួកច្ោះ   លពះអោគាមីអង្គណាមួយ  ដដល 
បដិសននិត្តងំ្ដត្អវហិាភូមិ រហូត្បដិសននិកបុង្អកនិោឌ ភូមិ អង្គច្ោះច្មយ ះថា 
ឧទនចំ្សាច្ត្ត អកនិដឌគាមី  ។ 
 ២ លពះអោគាមីអង្គណាមួយ បដិសននិកបុង្សុទាន វាស ត្តងំ្ដត្ពីថាប ក់ 
ច្លកាម រហូត្ដល់សុទសសភូីមិ ច្ទើបបរនិិោឝ ន អង្គច្នះច្មយ ះថា ឧទនចំ្សាច្ត្ត- 
អកនិដឌគាមី  អបកមានលកដសខាង្ច្លើដត្មិនច្ៅដល់អកនិោឌ ភូមិ ។ 
 ៣ លពះអោគាមីអង្គណាមួយ   ច្ឆាភ ះច្ៅកាន់អកនិោឌ ភូមិ  ច្ោះឯង្  
ត្តងំ្អពីំសុទសសភូីមិច្ៅ ច្ហើយបរនិិោឝ ន អង្គច្ោះច្មយ ះថា ន ឧទនចំ្សាច្ត្ត- 
អកនិដឌគាមី  ដលបថា អបកមិនមានលកដសខាង្ច្លើ ដត្ច្ឆាភ ះច្ៅកាន់អកនិដឌភូមិ 
 ៤លពះអោគាមីអង្គណាមួយបដិសននិច្ហើយកបុង្សុទាន វាសខាង្ច្លកាម 
បួនជាន់ណាមួយ ច្ហើយបរនិិោឝ នកបុង្ឋានច្ោះៗ អង្គច្ោះ ច្មយ ះថា នឧទន ំ
ច្សាច្ត្ត  នអកនិដឌគាមី  ដលបថា   អបកមិនមានលកដស   កបុង្ខាង្ច្លើ   និង្មិន 
ច្ឆាភ ះច្ៅអកនិោឌ ភូមិ ។ 
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លពះអោគា៤៨ច្ោយពិសាឋ រ 

 សួរថា ច្ត្ើលពះអោគាមី៤៨ពួកច្ោះដូឆច្មឋឆខ្វះ ? ច្ឆវើយថា កបុង្អវ-ិ 
ហាភូមិមួយ មានលពះអោគា១០លបច្ភទគឺ អនឋោបរនិិោឝ យី៣ឧបហឆចបរនិិ- 
ោឝ យី១ ឧទនចំ្សាច្ត្តអកនិដឌគាមី១ទាងំ្៥ច្នះលបលពឹត្ថច្ៅជាអសង្ខា របរនិិោឝ - 
យី៥ ជាសសង្ខា របរនិិោឝ យី៥ រួមជា១០។ កបុង្អត្បាភូមិក៏មាន១០សុទសា 
ភូមិក៏មាន១០ សុទសសភូីមិក៏មាន១០  រួមទាងំ្អស់ជា៤០    ដត្លពះអោគាមី 
ដដលច្មយ ះថា   ឧទនចំ្សាច្ត្ត  មិនមានកបុង្អកនិដឌភូមិ   ច្ទមានដត្អោគាមី 
ច្មយ ះថា    អនថោបរនិិោឝ យី៣   ឧបហឆចបរនិិោឝ យី១  ដដលលបលពឹត្ថច្ៅ  ជា 
អសង្ខា របរនិិោឝ យី៤សសង្ខា របរនិិោឝ យី៤  រួមជា៨ពួក៨ពួកច្នះរួមនឹង្ ៤០ 
ពួកខាង្ច្លើលតូ្វជា៤៨ពួក ។ 

លពះអរហនថ២លបច្ភទ 
១ លពះអរហនថដដលសច្លមឆច្ោយបញ្ញដ វមុិត្ថ ិ។ 
២ លពះអរហនថដដលសច្លមឆច្ោយច្ឆច្ត្តវមុិត្ថ ិ។ 

 លពះអរហនថបញ្ញដ វមុិត្ថិមិនមានមនោភីច្ទឆដំណកឯលពះអរហនថ 
ដដលជាច្ឆច្ត្តវមុិត្ថ ិមានមនោភី  អង្គខ្វះបានវជិាជ ៣    អង្គខ្វះបានអភិ- 
ញ្ញដ ៦  អង្គខ្វះបានបដិសមមិទា៤ ។ 

វជិាជ ៣គឺ 
 ១ បុច្ពឝនិវាសានុសសតិ្វជិាជ  វជិាជ ជាជាច្លគឿង្រលឹកជាតិ្កបុង្អតី្ត្ៈ ។ 

 ២ ឆុតូ្បបាត្វជិាជ   វជិាជ ជាច្លគឿង្ដឹង្ឆុតិ្បដិសននិរបស់សត្ឝត្ច្ៅមុខ្។ 
 ៣ អាសវកាយវជិាជ  វជិាជ ជាច្លគឿង្ច្ធឝើឲ្រអស់កិច្លស   ។ 
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អភិញ្ញដ ៦ 

 ១ ឥទនិវធិិ   សដំដលឬទនិ ។ 
 ២ ទិពឝច្សាត្   លត្ច្ឆៀកទិពឝ ។ 
 ៣ ច្ឆច្ត្តបរយិញ្ញដ ណ     ដឹង្ឆិត្ថអបកដនទ ។ 
 ៤ បុច្ពឝនិវាសានុសសតិ្វជិាជ  វជិាជ ជាជាច្លគឿង្រលឹកជាតិ្កបុង្អតី្ត្ៈ ។ 

៥ ឆុតូ្បបាត្វជិាជ   វជិាជ ជាច្លគឿង្ដឹង្ឆុតិ្បដិសននិរបស់សត្ឝត្ច្ៅមុខ្។ 
 ៦ អាសវកាយវជិាជ  វជិាជ ជាច្លគឿង្ច្ធឝើឲ្រអស់កិច្លស   ។ 

បដិសមមិទា៤ 
 ១ អត្ទបដិសមមិទា បញ្ញដ ដបកលពមកបុង្អត្ទ ។ 
 ២ ធមយបដិសមមិទា បញ្ញដ ដបកលពមកបុង្ធម៌ ។ 
 ៣ និរុត្ថិបដិសមមិទា បញ្ញដ ដបកលពមកបុង្ស័ពធោករបញ្ដត្ថិភាសា។ 
 ៤ បដិភាណបផដិសមមិទា បញ្ញដ ដបកលពមកបុង្ញាណ ។ 

លពះអរហនថ១២ច្ោយពិសាឋ រ 
 លពះអរហនថ១២ពួកច្ោះ  គឺ     លពះអរហនថដដលបានសចំ្រឆ 

ច្ោយ សុញ្ដត្វចិ្មាកា១  
លពះអរហនថដដលបានសចំ្រឆច្ោយអនិមិត្ថវចិ្មាកា១ 
លពះអរហនថដដលបានសចំ្រឆច្ោយអបផណិហិត្វចិ្មាកា១  
ទាងំ្៣ពួកច្នះ    លបលពឹត្ថច្ៅកបុង្បដិបទា៤   មានទុកាា បដិបទាច្ដើម 

គឺវចិ្មាកា៣ គុណបដិបទា៤លតូ្វជា១២ ច្នះច្មយ ះ លពះអរហនថ១២ពួក ។  
សរុបលពះអរយិបុគគល ទាងំ្អស់ច្ោយពិសាឋ រគឺ   ច្សាត្តបនប២៤ពួក  
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សកទាគាមី១២ពួក អោគាមី៤៨ពួក  និង្លពះអរហនថ១២ពួក  រួមទាងំ្អស់ 
ជា៩៦ពួក ។ (មានកបុង្អដឌកថាបុគគលបញ្ដត្ថ ិច្មយ ះបរមត្ទទីបនី )  

ឆដំណកឆិត្ថ១២១ដួង្ច្ោយន័យ១៤ 
១ ន័យច្ោយជាតិ្ 

 ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយជាតិ្ច្ោះគឺ  
 - ជាអកុសលជាតិ្ ១២ ដួង្ បានដល់ច្ោភមូលឆិត្ថ៨ ដួង្   ច្ទាស- 
មូលឆិត្ថ២ដួង្ និង្ច្មាហមូលឆិត្ថ២ដួង្ ។ 
 - ជាកុសលជាតិ្  ៣៧ដួង្  បានដល់មហាកុសល៨ដួង្  រូបាវឆរកុ- 
សល៥ដួង្ អរូបាវឆរកុសល៤ដួង្ និង្ច្ោកុត្ថរកុសល២០ដួង្ ។ 
 - ជាវបិាកជាតិ្  ៥២ដួង្    បានដល់អច្ហតុ្កអកុសលវបិាក  ៧ដួង្ 
អច្ហតុ្កកុសលវបិាក៨ដួង្មហាវបិាក៨ដួង្រូបាវឆរវបិាក៥ដួង្  អរូបាវឆរ- 
វបិាក៤ដួង្   និង្  ច្ោកុត្ថរវបិាក ២០ដួង្ ។ 
 - ជាកិរយិាជាតិ្ ២០ដួង្ បានដល់ អច្ហតុ្កកិរយិា៣ដួង្ មហាកិរ-ិ 
យា៨ដួង្ រូបាវឆរកិរយិា៥ដួង្ អរូបាវឆរកិរយិា៤ដួង្  ។ 

២ ន័យច្ោយភូមិ 
 ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយភូមិ ច្ោះគឺ 
 - ជាកាមាវឆរភូមិ  ៥៤ដួង្  បានដល់  កាមាវឆរឆិត្ថទាងំ្ ៥៤ដួង្  
 - ជារូបាវឆរភូមិ  ១៥ដួង្     បានដល់  រូបាវឆរឆិត្ថទាងំ្១៥ដួង្ 
 - ជាអរូបាវឆរភូមិ  ១២ដួង្  បានដល់ អរូបាវឆរឆិត្ថទាងំ្១២ដួង្ 
 - ជាច្ោកុត្ថរភូមិ  ៤០ដួង្  បានដល់  ច្ោកុត្ថរឆិត្ថទាងំ្៤០ដួង្  
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៣ ន័យច្ោយច្វទោ 

ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយច្វទោ ច្ោះគឺ  
- ជាសុខ្ច្វទោ ១ដួង្  បានដល់សុខ្សហគត្កាយវញិ្ញដ ណ១ដួង្ 
- ជាទុកាច្វទោ  ១ដួង្  បានដល់ ទុកាសហគត្កាយវញិ្ញដ ណ១ដួង្ 
- ជាច្សាមនសសច្វទោ ៦២ដួង្ បានដល់ ច្ោភច្សាមនសស  ៤ ដួង្ 

អច្ហតុ្ច្សាមនសស  ១ ដួង្   ហសិតុ្បាទ  ១ ដួង្ មហាកុសលច្សាមនសស 
៤ដួង្ មហាវបិាកច្សាមនសស ៤ ដួង្ មហាកិរយិាច្សាមនសស ៤ ដួង្ បឋម- 
ជាន១១ដួង្ ( រូបាវឆរកុសល១ រូបាវឆរវបិាក១ រូបាវឆរកិរយិា១ និង្ច្ោកុ 
ត្ថរ៨ ) ទុតិ្យជាន១១ដួង្ ត្តិ្យជាន១១ដួង្ ឆតុ្ត្ទជាន១១ដួង្ 

- ជាច្ទាមនសសច្វទោ ២ដួង្ បានដល់ច្ទាសៈ ២ដួង្ 
- ជាឧច្បកាា ច្វទោ  ៥៥ ដួង្  បានដល់  កាមាវឆរឧច្បកាា  ៣២  ដួង្ 

(ច្ោភៈ៤ ច្មាហៈ២ អច្ហតុ្កឆិត្ថ១២ អច្ហតុ្កកិរយិា២ មហាកុសល៤  
មហាវបិាក៤ មហាកិរយិា៤ ) រូបាវឆរបញ្ចមជាន៣ដួង្ (កុសល១ វបិាក១ 
កិរយិា ១ ) អរូបាវឆរ ១២ដួង្  និង្ច្ោកុត្ថរបញ្ចមជាន ៨ដួង្ ។ 

៤ ន័យច្ោយច្ហតុ្ 
  ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយច្ហតុ្ ច្ោះគឺ 
-ឆិត្ថទាងំ្១២១ដួង្ច្ោះជានច្ហតុ្ទាងំ្អស់ជា អច្ហតុ្កឆិត្ថ១៨ដួង្ 

ជាសច្ហតុ្កឆិត្ថ១០៣ដួង្ ។ 
 

៥ ន័យច្ោយសមផយុត្ថ 
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ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយសមផយុត្ថច្ោះគឺ 
-ជាសមផយុត្ថឆិត្ថ៨៧ដួង្ បានដល់ឆិត្ថជាញាណសមផយុត្ថ៧៩ដួង្ 

(មហាកុសល ៤មហាវបិាក ៤ មហាកិរយិា ៤ មហគគត្ៈ២៧ ច្ោកុត្ថរៈ៤០) 
ទិដឌិគត្សមផយុត្ថ៤ដួង្ បដិ សមផយុត្ថ២ដួង្ វឆិិកិចាឆ សមផយុត្ថ១ដួង្ និង្ 
ឧទនឆចសមផយុត្ថ១ដួង្ ។ 

-ជាវបិផយុត្ថឆិត្ថ៣៤ បានដល់ ទិដឌិគត្វបិផយុត្ថ៤ ដួង្អច្ហតុ្កៈ១៨  
ដួង្  មហាកុសល ៤ ដួង្ មហាវបិាក ៤ ដួង្  មហាកិរយិា៤ដួង្ ។ 

៦ ន័យច្ោយសង្ខា រ 
ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយសង្ខា រ ច្ោះគឺ 
-ជាអសង្ខា រកិឆិត្ថ ៣៧ ដួង្ គឺច្ោភៈ៤ដួង្ ច្ទាសៈ១ដួង្ ច្មាហៈ២ 

ដួង្  អច្ហតុ្កៈ១៨ ដួង្ មហាកុសល៤ដួង្ មហាវបិាក៤ដួង្ មហាកិរយិា៤ 
ដួង្  
 -ជាសសង្ខា រកិឆិត្ថ ៨៤ ដួង្ បានដល់  ច្ោភៈ ៤ដួង្ ច្ទាសៈ ១ដួង្ 
មហាកុសល ៤ដួង្ មហាវបិាក ៤ដួង្ មហាកិរយិា ៤ដួង្  មហគគត្ៈ២៧ដួង្ 
និង្ ច្ោកុត្ថរៈ ៤០ដួង្ ។ 

៧ ន័យច្ោយច្សាភណៈ 
ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយច្សាភណៈ ច្ោះគឺ 
-ជាអច្សាភណឆិត្ថ ៣០ដួង្ បានដល់ អកុសលឆិត្ថ ១២ដួង្ អច្ហ- 

តុ្កឆិត្ថ ១៨ដួង្  
 -ជាច្សាភណឆិត្ថ ៩១ដួង្  បានដល់  កាមាវឆរច្សាភណៈ ២៤ដួង្ 
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មហគគត្ៈ ២៧ដួង្  និង្ច្ោកុត្ថរៈ ៤០ដួង្ ។ 

៨ ន័យច្ោយមន 
ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយមន ច្ោះគឺ 
-ជាអជានឆិត្ថ ៥៤ដួង្ បានដល់ អកុសលឆិត្ថ ១២ដួង្ អច្ហតុ្កឆិ- 

ត្ថ១៨ដួង្ កាមាវឆរច្សាភណៈ ២៤ដួង្  
 -ជាមនឆិត្ថ ៦៧ដួង្ បានដល់ រូបាវឆរឆិត្ថ ១៥ដួង្  អរូបាវឆរឆិត្ថ 
១២ដួង្ និង្ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ ៤០ដួង្ ។ 

៩ ន័យច្ោយច្ោកិយៈ 
ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយច្ោកិយៈ ច្ោះគឺ 
-ជាច្ោកិយឆិត្ថ  ៨១ដួង្  បានដល់  កាមាវឆរឆិត្ថ   ៥៤ដួង្    និង្ 

មហគគត្ឆិត្ថ ២៧ដួង្ 
 -ជាច្ោកុត្ថរឆិត្ថ ៤០ដួង្ ។ 

១០ ន័យច្ោយកិឆច 
ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយកិឆច ច្ោះគឺ ឆិត្ថ ១២១ 

ដួង្ច្ធឝើកិឆច ១៤  
-ឆិត្ថ១៩ដួង្ ច្ធឝើបដិសននិកិឆច    (ឆិត្ថ១៩ដួង្គឺ   អច្ហតុ្កវបិាក២ដួង្ 

មហាវបិាក៨ដួង្ មហគគត្វបិាក៩ដួង្ ) 
-ឆិត្ថ១៩ដួង្ ច្ធឝើភវង្គកិឆច        (ឆិត្ថ១៩ដួង្គឺ    អច្ហតុ្កវបិាក២ដួង្  

មហាវបិាក៨ដួង្ មហគគត្វបិាក៩ដួង្ ) 
-ឆិត្ថ២  ដួង្ ច្ធឝើអាវជជនកិឆច (ឆិត្ថ២ដួង្គឺអច្ហតុ្កកិរយិា២ដួង្ ) 
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-ឆិត្ថ២  ដួង្ ច្ធឝើទសសនកិឆច  (ឆិត្ថ២ដួង្គឺ ឆកាុ វញិ្ញដ ណ២ដួង្ ) 
-ឆិត្ថ២  ដួង្ ច្ធឝើសវនកិឆច    (ឆិត្ថ២ដួង្គឺ  ច្សាត្វញិ្ញដ ណ២ដួង្ ) 
-ឆិត្ថ២  ដួង្ ច្ធឝើឃាយនកិឆច (ឆិត្ថ២ដួង្គឺ  ឃានវញិ្ញដ ណ២ដួង្ ) 
-ឆិត្ថ២  ដួង្ ច្ធឝើសាយនកិឆច  (ឆិត្ថ២ដួង្គឺ  ជីវាហ វញិ្ញដ ណ២ដួង្ ) 
-ឆិត្ថ២  ដួង្ ច្ធឝើផុសនកិឆច  (ឆិត្ថ២ដួង្គឺ  កាយវញិ្ញដ ណ២ដួង្ ) 
-ឆិត្ថ២  ដួង្ ច្ធឝើសមផដិឆឆនបកិឆច  (ឆិត្ថ២ដួង្គឺ  អច្ហតុ្កឆិត្ថ២ដួង្ ) 
-ឆិត្ថ៣ ដួង្ ច្ធឝើសនឋីរណកិឆច   (ឆិត្ថ៣ដួង្គឺអច្ហតុ្កអកុសលវបិាក 

១ដួង្ អច្ហតុ្កកុសលវបិាក២ដួង្ ) 
-ឆិត្ថ១  ដួង្ ច្ធឝើច្វាដឌវនកិឆច (ឆិត្ថ១ដួង្គឺ  អច្ហតុ្កកិរយា១ដួង្)  
-ឆិត្ថ៥៥ដួង្ ច្ធឝើជវនកិឆច (ឆិត្ថ៥៥ដួង្គឺ  អកុសលឆិត្ថ១២ដួង្ 

ហសិតុ្បាទឆិត្ថ១ដួង្ មហាកុសលឆិត្ថ៨ដួង្ មហាកិរយិាឆិត្ថ៨ដួង្មហគគត្ 
កុសលឆិត្ថ៩ដួង្ ច្ោកុត្ថរឆិត្ថ៨ដួង្ ឬ៤០ដួង្ ) 

-ឆិត្ថ១១ដួង្ ច្ធឝើត្ទាលមភណកិឆច (ឆិត្ថ១១ដួង្គឺ អច្ហតុ្កឆិត្ថ៣ដួង្  
មហាវបិាក៨ដួង្ ) 

-ឆិត្ថ១៩ដួង្ ច្ធឝើឆុតិ្កិឆច  (ឆិត្ថ១៩ដួង្គឺ  អច្ហតុ្កវបិាក២ដួង្ 
មហាវបិាក៨ដួង្ មហគគត្វបិាក៩ដួង្ ) 

១១ ន័យច្ោយអារមយណ៍ 
ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយអារមយណ៍ ច្ោះគឺ 
-ឆិត្ថ ១២១ដួង្ លបលពឹត្ថច្ៅកបុង្អារមយណ៍ទាងំ្៦ត្តមសមគួរ 

១២ ន័យច្ោយទាឝ រ 
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ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយទាឝ រ ច្ោះគឺ 
-ឆិត្ថ ១២១ដួង្   អាលស័យទាឝ រទាងំ្ ៦   និង្ មិនអាលស័យទាឝ រទាងំ្ ៦ 

(ទាឝ រវមុិត្ថិ) គឺ បដិសននិ ភវង្គ  ឆុតិ្ ។ 
១៣ ន័យច្ោយវត្ទ ុ

ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយវត្ទុ ច្ោះគឺ 
-ឆិត្ថ ១១៧ដួង្ ច្កើត្លត្ង់្ហទយវត្ទុ ឆិត្ថ ៤ដួង្មិនអាលស័យ  ហទយ 

វត្ទុ  បានដល់ អរូបាវឆរឆិត្ថ ។ 
១៤ ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្ 

ឆិត្ថ១២១ដួង្ដដលលបលពឹត្ថច្ៅកបុង្ន័យច្ោយវញិ្ញដ ណធាតុ្ ច្ោះគឺ 
 -ឆិត្ថ ១២១ដួង្ ជាទឝិបញ្ច វញិ្ញដ ណ១០ ជាមច្ោធាតុ្៣ជាមច្ោវញិ្ញដ - 
ណធាតុ្១០៨  ។ 

អភិធមយត្ទសង្គហភាគទី១ឆប់ 
 
 
 
 
 
 
 

ពុទនសាសនូបត្ទមម 
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ោមពុទនបរស័ិទន កបុង្និង្ច្លដលបច្ទស ដដលមានសទាន បរចិាច គលបាក់ 

ច្បាះពុមមច្សៀវច្ៅអភិធមយត្ទសង្គហ ភាគ១ និង្ច្មត្តថ ឆិត្ថ ភាគ១ ជាធមយទាន 
១ ឧ.សិ ប៉ាន់ ច្សាមសួង្ និង្បុលត្ ប៉ាន់ ច្ហន(លបច្ទសសឝីស) ៥០០ ដុោវ  
២ ឧ.ស អិុត្ ហួ៊រ និង្ឧ.សិ សុវណតរ ីលពមទាងំ្បុលត្ ............... ៥០០ ដុោវ  
៣ ឧ.សិ លពហយ សឹុម ............................................................ ៥០០ ដុោវ  

៤ ឧ.សិ គុឆ ធួក លពមទាងំ្បុលត្ធីត្ត គឺ អុ៊យ សុគននី 
អុ៊យ បូរនិធ អុ៊យ សុជីវ ីអុ៊យ ច្សរវីន័ថ អុ៊យ ជីោ៉ 
អុ៊យ រត្តថ  អុ៊យ វាសោ អុ៊យ ធីត្ត  

 
៥០០ 

 
ដុោវ  

៥ ឧ.សិ ជា សងួន លពមទាងំ្បុលត្ .......................................... ៣០០ ដុោវ  
៦ ឧ.សិ អីុង្ សាន ............................................................. ៣០០ ដុោវ  
៧ ឧ.សិ ច្៉៉ គឹមសឺន លពមទាងំ្បុលត្ លសុកច្សាធ ង្ ................ ៣០០ ដុោវ  
៨ ឧ.សិ ភុ ំឡាយ លពមទាងំ្បុលត្ ......................................... ២០៥ ដុោវ  

 ឧ.សិ ដុះ ឆណំាន និង្ ឧ.ស ច្ជាគ ឌី (ច្ៅអាងំ្បុ៊នសុ៊យ)  ២០០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្ៅ រឆិ (សពឝនេងរស់ច្ៅលសុកពួក, មាឋ យ រមឹ បូរ)ី ..... ២០០ ដុោវ  
 ឧ.ស រមិ បូរ ីនិង្ឧ.សិ រមិប៉ាន់ ម៉ានី (លបច្ទសសឝីស) .......... ២០០ ដុោវ  
 ឧ.ស រមិ ប៉ាន់ហុន លពមទាងំ្បុលត្ (លបច្ទសសឝីស) ............. ១០០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ពិន ដអប (លបច្ទសសឝីស) ....................................... ១០០ ដុោវ  
 ឧ.សិ អាងំ្ បូរុលំពមទាងំ្បុលត្ ........................................... ១០០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្ឆង្  ុនណារ ីលពមទាងំ្បុលត្ ............................... ១០០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្ឆង្ គឹមសុង្ និង្មាឋ យ ជា ទូឆ ............................. ១០០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ណារ៉ុត្ លពមទាងំ្កយួយ ........................................... ១០០ ដុោវ  
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 ឧ.សិ ហុ៊ន សអំាត្ ......................................................... ១០០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ថាន់ ម៉ាឡាសីុ លពមទាងំ្កយួយនិង្ច្ៅ ..................... ១០០ ដុោវ  
 ឧ.សិ សឹុង្ សូនី និង្ សាឝ មី (ច្ៅច្សាធ ង្)............................. ១០០ ដុោវ  
 ឧ.ស ច្ឆង្ គឹមនេ និង្ភរយិា (លបច្ទសសឝីស).................. ១០០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ឈឹម គឹមច្ភវឿន .................................................... ១០០ ដុោវ  
 ឧ.ស សាង រ បុ៊នថាងំ្ + សាង  សាលូន ................................ ១០០ ដុោវ  
 ឧ.ស ត្តន់ បុ៊នច្ធឿន និង្ ឧ.សិ ឡាយ គីម ច្ៅមួយ ........ ១០០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ឈួន ឡូវ លពមទាងំ្បុលត្ ......................................... ១០០ ដុោវ  

 ឧ.សិ សរំតិ្ េូ  លពមទាងំ្បុលត្......................................... ១០០ ដុោវ  
 លពះច្ត្ជគុណ ច្ត្ឿម (វត្ថលពះលពហយរត័្ប)............................. ៦២ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្ឆង្ គឹមស៊ាង្ ...................................................... ៥០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ហង្ស ម៉ានឡ ......................................................... ៥០ ដុោវ  
 ឧ.ស អុ៊យ សឹង្ និង្ភរយិា ............................................. ៥០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ហូយ រមឹ ............................................................... ៥០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ហូយ ោ៉ន់ ............................................................. ៥០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្៉៉ គឹមស៊ន និង្សាឝ មី .......................................... ៥០ ដុោវ  
 កញ្ញដ  រមិ ោនណា + អីវាន់ (លបច្ទសសឝីស) ...................... ៥០ ដុោវ  
 លគួសារ រមិ វុទនលទី និង្ ច្ទពរ មច្ោរមរ (លបច្ទសសឝីស) ...... ៥០ ដុោវ  
 លគួសារ ជុង្ហាវ ច្សន + ឡាប (លបច្ទសសឝីស) ................. ៥០ ដុោវ  
 ឧ.ស ខាច វ វ៉ា និង្ ឧ.សិ ដប៉ន ហ៊ាង្ លពមទាងំ្បុលត្ ............ ៥០ ដុោវ  
 ឧ.សិ អឹុម ឆ័នធ ................................................................ ៥០ ដុោវ  
 ឧ.សិ អុ៊ង្ សុភាព លពមទាងំ្បុលត្ .................................... ៥០ ដុោវ  
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 កញ្ញដ  សអំាន បាត់្ដបំង្ ................................................. ៥០ ដុោវ  
 ឧ.សិ អីុវ ច្ៅមុនី .......................................................... ៣០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ត្តងំ្ គឹមសាយ ..................................................... ៣០ ដុោវ  
 ឧ.ស ហុ៊ន គឹមច្ហង្ និង្ ភរយិា លពមទាងំ្បុលត្បាត់្ដបំង្  ៣០ ដុោវ  
 កុមាោ ដរន៉ បញ្ញដ រទិន និង្កុមាោ ដរន៉បញ្ញដ រដឌ(ច្ៅច្សាធ ង្)... ៣០ ដុោវ  
 ច្ោក ច្អៀន ជិវ៉ា + អបកលសី សុ៊ន សាច្ោ៉ ........................... ៣០ ដុោវ  
 ច្វជជបណឍិ ត្ លី កុសល + អបកលសី លួង្ សីុច្ៅ + បុលត្ ....... ២០ ដុោវ  
 ឧ.សិ បុ៊ន ោត់្ (លបច្ទសសឝីស) ....................................... ២០ ដុោវ  
 ឧ.សិ សូរឡីា ................................................................. ២០ ដុោវ  
 ឧ.ស លី ហុកទាន និង្ឧ.សិ អាងំ្ យុច្ហៀក .................... ២០ ដុោវ  
 ឧ.សិ នូ ចាន់ឌិន ............................................................ ២០ ដុោវ  
 ឧ.សិ នួន សុោប រ ី............................................................ ២០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ប៊សីាខ្ន និង្សាឝ មីលពមទាងំ្បុលត្ ........................... ២០ ដុោវ  
 ឧ.សិ សួស យ៉ាត្ ........................................................... ២០ ដុោវ  
 ច្ោក សុ៊ន បាន និង្ឧ.សិ ច្សង្ គឹមនូ លពមទាងំ្បុលត្ ...... ២០ ដុោវ  
 ឧ.សិ អីុ នណហុង្ លពមទាងំ្បុលត្ ច្ខ្ត្ថកពំង់្ធ ំ.................. ២០ ដុោវ  
 ច្ោក យាយ មីន អាលសមសមាធិ បាត់្ដបំង្ .................. ២០ ដុោវ  
 កញ្ញដ  ឆ វ ី....................................................................... ២០ ដុោវ  
 កញ្ញដ  ឈុន ឡាយ .......................................................... ២០ ដុោវ  
 ឧ.សិ បូ៉ យុ៉ន និង្សាឝ មី លពមទាងំ្បុលត្ .............................. ២០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ដក សុជាតិ្ ............................................................ ១៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្សង្ លី ............................................................... ១៥ ដុោវ  
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 ឧ.សិ ជិន ឡាយ ............................................................ ១៥ ដុោវ  

 លគួសារ ឧ.ស ភិម ហុ៊ល (លបច្ទសសឝីស) ....................១០ដុោវ  + ២០្ហឝង់្ 
 ច្ោកលសី ឆននូ  (លបច្ទសសឝីស) ......................................... ១០ ដុោវ  
 អបកលសី នួន រ ៉ូ .................................................................. ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ហឹុម ឈី ............................................................... ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ អុឆ ធួក ................................................................ ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ជា ប៉ាត្ ................................................................ ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ដក កូយ ................................................................ ១០ ដុោវ  
 ឧ.ស យក់ ហុង្ និង្ ឧ.សិ អូ៊ឆ ច្អង្ ............................... ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ វនបី ........................................................................ ១០ ដុោវ  
 ឧ.ស ច្លឿង្ ច្មឿន និង្ឧ.សិ ឡយ វ៉ាន ............................ ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្សង្ យុ៉ន ............................................................ ១០ ដុោវ  
 ច្ោក ម៉ក់ ច្ជឿន និង្ឧ.សិ នេ សូយ ................................ ១០ ដុោវ  
 ឧ.ស អាងំ្ ច្ ើ និង្ឧ.សិ សាច្បឿន .................................. ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ យស់ សារ ំ............................................................ ១០ ដុោវ  
 ឧ.ស ច្ទព ឈយ ........................................................... ១០ ដុោវ  
 ឧ.ស ពិន វ៉ាន់ថាយ និង្ឧ.សិ មវិះ ................................... ១០ ដុោវ  
 ឧ.ស នក នី និង្ឧ.សិ ច្ដ ងី្ន ......................................... ១០ ដុោវ  
 ឧ.ស លសី ច្ឆង្ និង្ឧ.សិ កង្ ច្ផង្ លពមទាងំ្បុលត្ ............ ១០ ដុោវ  
 ឧ.ស សាង ត់្ យួន និង្ឧ.សិ គង់្ រ ំ.................................... ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ឯម ណារ ី............................................................. ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ឧក សូោ ............................................................. ១០ ដុោវ  
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 ឧ.សិ ច្ង្ៀន .................................................................... ១០ ដុោវ  
 ច្ោកលគូ យឹម មុនបី និង្អបកលសី យឹម ច្សាភា+បុលត្ ........... ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្អាម ចាន់េន ........................................................ ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ហឹុម ោ ំលពមទាងំ្បុលត្ .......................................... ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ហីុ គា .................................................................... ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ មួង្ មវិះ .................................................................. ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ សុខ្ កន លពមទាងំ្បុលត្ .......................................... ១០ ដុោវ  
 ឧ.ស បុ៊ន ច្ឆង្ និង្ឧ.សិ ដង៉្ត្ វណាត ោ៉ ............................. ១០ ដុោវ  
 ច្ោក ច្ហង្ គឹមឡាក់ និង្ភរយិា .................................... ១០ ដុោវ  
 ឧ.សិ ងួ្ន នណគី លពមទាងំ្បុលត្ ...........................៥ដុោវ  + ៥.០០០ច្រៀល 
 ភិកាុ សួន ត្តងំ្ ............................................................. ៥ ដុោវ  
 ច្ោកយាយ លួស ......................................................... ៥ ដុោវ  
 ច្ោកយាយ យ៉ាន ......................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្អឿយ ច្ភឿត្ ......................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ មួត្ ទិម ................................................................ ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ ត្តត្ ច្សដឌត្ម ...................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ ដប៉ន រន៉ លពមទាងំ្បុលត្ .......................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ ត្តន់ សាគុណ ...................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ ត្តន់ គឹមច្ហៀក ..................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ ធួន សាលួត្ ......................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.ស លពហយ ទូឆ ............................................................. ៥ ដុោវ  
 ោង្ គោន  ..................................................................... ៥ ដុោវ  
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 ឧ.សិ ច្សង្ ហួយ ........................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ លឹម ច្សៀង្ ........................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្ពញ ឆិន ............................................................. ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្ឡង្ សីុនម៉ ........................................................... ៥ ដុោវ  
 អបកលគូ ទីវ សុមាលី .......................................................... ៥ ដុោវ  
 អបកលគូ ដកវ រត្នសត្៉ .................................................... ៥ ដុោវ  
 ច្ធឿន សុធារទិនិ ................................................................. ៥ ដុោវ  
 ច្ធឿន សុធាវ ី................................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ លន់ ច្វឿត្ ............................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ ច្សាម ោន់ ............................................................ ៥ ដុោវ  
 ច្ោក យាយ េូ .............................................................. ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ សុខ្ សក់ ............................................................... ៥ ដុោវ  
 យិន សុផល + មួន លសីោភ ........................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ លពះ សឹុប ................................................................ ៥ ដុោវ  
 អន សភំាព + ដកវ លសី .................................................... ៥ ដុោវ  
 ឧ.សិ នូ សាច្រត៉្ ............................................................. ៤ ដុោវ  
 ម៉ា ហុនថាវ .................................................................... ៣ ដុោវ  
 ឧ.សិ ហុង្ គុណ ............................................................. ៣ ដុោវ  
 ២ ដុោវ  ឆនួំន ២ ោក់ ............................................................................ 
 ១ ដុោវ  ឆនួំន ៣ ោក់ ........................................................................... 
 Jean Pierre Gallet និង្អបកលសី លី សុច្មឆ លពមទាងំ្បុលត្ ៧០ អឺុរ ៉ូ 
 ច្ោក ណា ំសុ៊យច្ម៉ង្ និង្ អបកលសី លីវ៉ារ ៉ុនី លពមទាងំ្បុលត្ ៥០   អឺុរ ៉ូ 
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 Fam Sith Sarina (Swiss) .............................................. ២៥ អឺុរ ៉ូ 
 លគួសារ ច្ខ្ង្ គឹមលសឹុង្ (លបច្ទសសឝីស) ............................. ១៥ អឺរូ 
 ច្ោកច្សៀង្សុ៊យច្ហង្ និង្អបកលសី ភួង្បុបាព លពមទាងំ្បុលត្ ១០ អឺុរ ៉ូ 
 លគួសារ ឡុក បុ៊នច្ហង្ + បុបាព  (លបច្ទសសឝីស) .................. ៥០ ្ហឝង់្ 
 លគួសារ បុ៊ន ម៉ា ខា ំមី (លបច្ទសសឝីស) ............................... ៥០ ្ហឝង់្ 
 លគួសារ ឧ.ស មាស សុខ្ + ឧ.សិ មាស ផុន (លបច្ទសសឝីស) ៥០ ្ហឝង់្ 
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