
  1 ធម្មសង្គហៈ 

ធមមសងគហៈ 
ការរួបរួមកងធម៌ជាពួកៗ 
លពះពោធិវង័្ស (វជិរបផពញដ  ហួត-តាត) 

ចាងហ្វា ងពុទ្ធិកវទិ្ាល័យ ព្ពះសុរាព្មឹត និងអធិបតីព្កមុជំនំុព្ពះត្ព្តបិដក 
ររៀបររៀង 

សំរាបអ់្បកសិកាធមយវនិយ័លរបថ់្នប ក ់
ឯកសារសលាបធ់មយកថិកពេសនា 

ព ះពុមភពលើកេី ៣ 
្្  ្្  ្្  

ពរាង្ពុមភ ពេមររដ្ឌ 
ពលេ ៥៤ វថីិកមភុជាពលោម លកុង្ភបពំពញ 
ព.ស.២៥០១ រ.ស.១៩៥៨ 
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2 ធម្មសង្គហៈ 

ធមមសងគហៈ 
ោររបួរមួកង្ធមជ៌ាពកួៗ 
លពះពោធិវង័្ស ហ. តាត 

ចាង្ហ្វឝ ង្សាលា លីជានេ់ភស់ 
ពរៀបពរៀង្ 

 
រណៈរដ្ឌមន្រនឋី និង្លពះសង្ឃនាយកទងំ្ពីររណៈ 

 នយល់លពមព ើយ 
្្  ្្  ្្  

 
 

ព.ស.២៤៩៣  រ.ស.១៩៥០ 
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3 ធម្មសង្គហៈ 
សេចក្ដី យល់ររម 

របស់អ្បកពរៀបពរៀង្ពសៀវពៅពនះ 
សសៀវសៅធម្មសងគហៈស េះ ពកួពទុ្ធបរស័ិទ្យវត្ដស្លល កកត្ ឃុុំ គគ ី

ស្សុកសកៀ ស្លវ យ (កណ្ដដ ល) បា  មិ្ ដឱ្យសរៀបសរៀង លុេះសរៀបសរៀង 
សស្សចសហើយបា សុុំអ ញុ្ញា ត្សបាេះពមុ្ពអុំ ពរីាជការ កាលកែល 
រាជការបា អ ញុ្ញា ត្សហើយ កប៏ា សបាេះពមុ្ពកចកែល់ពកួ 
ពទុ្ធបរស័ិទ្យ កនងុឱ្កាសបុណ្យសសពព ធឆលងទ្សីសនាស ៈ ព វហិារ 
ជាសែើម្ជាសែើម្កនងុវត្ដស្លល កកត្ ។ 

ត្ម្ក, ព បព វជតិ្  ងិរគហសថជាសរចើ ចង់បា សសៀវសៅស េះ 
ម្កសៅសិកា បា សៅសួររកឯសរាងពមុ្ពសេម្ររែឋសរឿយៗ សទ្ើបសរាង 
ពមុ្ពសេម្ររែឋបា សុុំ សសៀវសៅស េះអុំពេី្ុុំជាអនកសរៀបសរៀង យកសៅ 
ចាត់្កចងសបាេះពមុ្ពទ្កុបរមុ្ង ែល់អនកកែលរត្វូការជាវយកសៅសរៀ  
សូរត្ ឱ្យបា សសរម្ចតាម្បុំណ្ង ។ 

េ្ុុំកប៏ា យល់រពម្ឱ្យសរាងពមុ្ពសេម្ររែឋ សបាេះពមុ្ពសសៀវសៅស េះ 
តាម្សសចកដរីត្វូការ សោយសសចកដសីងឃឹម្ថា ងឹបា ជាអាយុន  
រពេះពទុ្ធស្លសនាត្សៅកនងុអនាគត្ ។ 

ព.ស.២៤៩២ នងង ២៩ សីហា ១៩៤៩ 
លពះពោធិវង័្ស ហតួ-តាត 



 

4 
 

4 ធម្មសង្គហៈ 

ធមមសងគហៈ 
ឯកកៈ ពួកធមម៌យួ 

   ១-បមាទ ពសចកឋីលបាេ ជាកំពូលននអ្កុសលធមទ៌ងំ្ពងួ្ 
   ១-អបបមាទ ពសចកឋីមនិលបាេជាកំពូលននកុសលធមទ៌ងំ្ពួង្ 
   ១-មិច្ឆា ទដិ្ឋ ិពសចកឋីយល់ព ើញេុស 
   ១-សមាា ទដិ្ឋ ិពសចកឋីយល់ព ើញលរូវ 
   ១-សព្ពេ សត្ដា  អាហារដ្ឋតិិកា សរឝទងំ្អ្ស់រស់ពៅ ន 
ពោយអាហ្វរ ។ 

ទុកៈ ពួកធមព៌ីរ 
ធម៌ ២ យ៉ា ង 

 ១-សងខតធម៌ ធមដ៌ដ្លបចចយ័លបជំុតាកដ់រង្ ន 
 ២-អសងខតធម៌ ធមដ៌ដ្លបចចយ័លបជំុតាកដ់រង្មនិ ន 

សងឃ ២ ពួក 
១-សមមតិសងឃ  នដ្ល់ភកិខុបុថុជជនតាងំ្ពីចំនួន ៤ រូបព ើង្ពៅ 
២-អរយិសងឃ  នដ្ល់លពះអ្រយិសាវក័ទងំ្ ៤ រូ ។ 
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5 ធម្មសង្គហៈ 
មនុសសអស្ចា រយ ២ ពួក 

 ១-លពះសាយ សមភុេន 
 ២-ពសឋចចលកពរឋិ 

ភូមិរបសស់បបរុស ២ យ៉ា ង 
 ១-កតញ្ញូ  អ្បកដឹ្ង្ឧបោររុណដដ្លពរពធឝើចំពោះេវួន 
 ២-កតវវទី អ្បកពធឝើរបឧបោររុណពរវញិ 

បរសិទ័ ២ យ៉ា ង 
 ១-វគ្គគ បរសិ្ច បរស័ិេលបោនព់កួ 
 ២-សមគ្គគ បរសិ្ច បរស័ិេលពមពលពៀង្គ្នប  

វោសគួរវវៀរ ២ យ៉ា ង 
 ១-ទិដ្ឋធមមិកវជជៈ ពទសកបុង្បចចុបផនប 
 ២-សមបរាយកិវជជៈ ពទសកបុង្បរពលាក 

ធម៌វមម  ២ យ៉ា ង 
 ១-អហរិកិៈ មនិខ្មយ ស ប 
 ២-អវោតដបបៈ មនិរដអ្ង្ខ្មវ ច ប 
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6 ធម្មសង្គហៈ 

ធម៌ស ២ យ៉ា ង 
 ១-ហរិ ិខ្មយ ស ប 
 ២-ឱតដបប រដអ្ង្ខ្មវ ច ប 
 (ធមស៌ ២ យ៉ង្ពនះ ពៅថ្ន ពលាក លធមក៌ ៏ន) 

កន្នលងសរាប់ទទលួមនុសសរទុសដសលី ២ យ៉ា ង 

 ១-និរយ នរក 
 ២-តិរច្ឆា នវយនិ កំពណើ ររិរចាឆ ន 

កន្នលងសរាប់ទទលួមនុសសានសលី ២ យ៉ា ង 
 ១-វទវៈ សាទ នពេវតា 
 ២-មនុសស សាទ នមនុសស 

វសចកដីសខុ ២ យ៉ា ង 
 ១-គិហសិខុ ពសចកឋីសុេរបស់លរ សទ 
 ២-បពវជ្ជជ សខុ ពសចកឋីសុេកបុង្ផបួស 

វសចកដីសខុ ២ យ៉ា ងវទៀត 
 ១-កាមសខុ ពសចកឋីកបុង្ោម 
 ២-វនកខមមសខុ ពសចកឋីសុេកបុង្ោរពចញចាកោម 
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7 ធម្មសង្គហៈ 
វសចកដីសខុ ២ យ៉ា ងវទៀត 

 ១-ស្ចសវសខុ ពសចកឋីលបកបពោយអាសវៈ 
 ២-អោសវសខុ ពសចកឋីសុេឥរអាសវៈ 
 

វសចកដីសខុ ២ យ៉ា ងវទៀត 
 ១-កាយកិសខុ ពសចកឋីសុេោយ 
 ២-វចតិកសខុ ពសចកឋីសុេចិរឋ 

បុគគលរកបានវោយករម ២ យ៉ា ង 
 ១-បុពវការ ីបុរគលអ្បកពធឝើឧបោរៈមុន 
 ២-កតញ្ញូកតវវទី បុរគលអ្បកដឹ្ង្ឧបោរៈដដ្លពរពធឝើព ើយ 
ពធឝើរបឧបោរៈពរវញិ ។ 

បចាយ័ោ ាំឱយវកើតរាគៈ ២ យ៉ា ង 
 ១-សភុនិមិតដ កំណរនូ់វអារមយណ៍ថ្នលអ 
 ២-អវយនិវស្ចមនសកិារ មនិពធឝើេុកកបុង្ចិរឋពោយឧ យ 
ល ជាញ  ។ 
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8 ធម្មសង្គហៈ 

បចាយ័ោ ាំឱយវកើតវោសៈ ២ យ៉ា ង 
 ១-បដ្ិឃនិមិតដ  កំណរេុ់ពោយពសចកឋីថ្នប ងំ្ថ្នប ក ់
 ២-អវយនិវស្ចមនសកិារ មនិពធឝើេុកកបុង្ចិរឋពោយឧ យ 
ល ជាញ  ។ 

ោន ២ យ៉ា ង 
 ១-អាមិសោន  ឱរអាមសិ 
 ២-ធមមោន  ឱរធម ៌

ច្ឆគៈ ២ យ៉ា ង 
 ១-អាមិសច្ឆា គៈ  លះអាមសិ 
 ២-ធមមច្ឆា គៈ     លះធម ៌

សងគហៈ ២ យ៉ា ង 
 ១-អាមិសសងគហៈ  សពន្រ គ្ ះពោយអាមសិ 
 ២-ធមមសងគហៈ   សពន្រ គ្ ះពោយធម ៌

បដ្ិសណ្ឋឋ រៈ ២ យ៉ា ង 
 ១-អាមិសបបដ្ិសណ្ឋឋ រៈ  េេលួរាកទ់កព់ោយអាមសិ 
 ២-ធមមបបដ្ិសណ្ឋឋ រៈ  េេលួរាកទ់កព់ោយធម ៌
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9 ធម្មសង្គហៈ 
ឯសោ ការន្សវងរក ២ យ៉ា ង 

 ១-អាមិវសសោ  ោរដសឝង្រកអាមសិ 
 ២-ធវមមសោ  ោរដសឝង្រកធម ៌

បូជ្ជ ២ យ៉ា ង 
 ១-អាមិសបូជ្ជ  បូជាពោយអាមសិ 
 ២-ធមមបូជ្ជ  បូជាពោយធម ៌

សននិចាយ័ ការសនស ាំ ២ យ៉ា ង 
 ១-អាមិសសននិចាយ  សនសអំាមសិ 
 ២-ធមមសននិចាយ   សនសធំម ៌

សននិចាយ័ ការសនស ាំ ២ យ៉ា ងវទៀត 
 ១-កមមសននិចាយ  សនសកំមយ 
 ២-បចាសននិចាយ  សនសបំចចយ័ 

វបិរឋ ិ២ យ៉ង្ 
 ១-សលីវិបតដិ  វបិរឋិសីល 
 ២-ទិដ្ឋិវិបតដិ  វបិរឋិេិដ្ឌិ 
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10 ធម្មសង្គហៈ 

សមផទ ២ យ៉ង្ 
 ១-សលីសមបោ  បរបូិណ៌ពោយសីល 
 ២-ទិដ្ឋិសមបោ  បរបូិណ៌ពោយេិដ្ឌិ 

បំណង្ដដ្លលះបង្ ់នពោយលក ២ យ៉ង្ 
 ១-លាភាស្ច  បំណង្កបុង្លាភ 
 ២-ជីវិស្ច   បំណង្កបុង្ជីវរិ 

អ្នឋរាយ ២ យ៉ង្ 
 ១-បាកដ្បរសិសយ  អ្នឋរាយល កដ្ 
 ២-បដ្ិចាននបរសិសយ  អ្នឋរាយកំ ងំ្ 

ផវូវឆ្ងង យ ២ យ៉ង្ 
 ១-កោដ រោវ   ផវូវឆ្ងង យរឺកនាឋ រ (ផវូវឆ្ងង យោចល់សយល) 
 ២-វដ្ដោវ    ផវូវឆ្ងង យរឺវដ្ឋសង្ារ 

បដិ្បទ ២ យ៉ង្ 
 ១-លាភាបនិស្ច   ពសចកឋីលបរិបរឋិអាលស័យលាភ 
 ២-និព្វវ នគ្គមិនីបដ្ិោ ពសចកឋីលបរិបរិឋជាដំ្ពណើ រពៅោន ់
លពះនិោឝ ន ។ 
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11 ធម្មសង្គហៈ 
ព រុននពសចកឋីលសឡាញ់ ២ យ៉ង្ 

 ១-បុព្ពេវសននវិាព្សន ពោយធ្លវ បព់ៅជាមយួគ្នប កបុង្ោលមុន 
 ២-បច្ចុបបននហិព្តន ពោយពធឝើលបពយជនក៍បុង្បចចុបផនប ។ 

បរឡិា ៈ ពសចកឋីពដឋ លកហ្វយ ២ យ៉ង្ 
 ១-កាយកបរឡិាហៈ  ពសចកឋីពដឋ លកហ្វយកបុង្ោយ 
 ២-វចតសកិបរឡិាហៈ  ពសចកឋីពដឋ លកហ្វយកបុង្ចិរឋ ។ 

បុរគលអ្បកសំ ឹង្ពទស ២ ពកួ 
 ១-រនធព្វសក បុរគលអ្បកដសឝង្រកពទសបលមុង្នឹង្ផធុញផ្ទធ ល់ 
 ២-សភាវសណ្ឋិ ត បុរគលអ្បកសទិរពៅកបុង្សភាពចង្ឱ់រចំពរ ើន។ 

សទន  ២ យ៉ង្ 
 ១-ព្ោកិយសសទ្ធធ  ជំពនឿជាពលាកិយ (ជំពនឿពៅដលបលបួល) 
 ២-ព្ោកុតារសសទ្ធធ  ជំពនឿជាពលាកុរឋរៈ (ជំពនឿឥរដលបលបួល) ។ 

ព រុចំពរ ើនអាសវៈ ២ យ៉ង្ 
 ១-អធវមម ធមមញ្ញ  ីសាគ ល់កបុង្អ្ធម ៌ថ្នជាធម ៌
 ២-ធវមម អធមមសញ្ញ  ីសំគ្នល់កបុង្ធម ៌ថ្នជាអ្ធម ៌។ 
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12 ធម្មសង្គហៈ 

សីល ២ យ៉ង្ 
 ១-ព្ោកិយសីល សីលជាពលាកិយ (សីលរបស់ពលាកិយជន) 
 ២-ព្ោកុតារសីល សីលជាពលាកុរឋរៈ (សីលរបស់អ្រយិបុរគល) 

សាធិ ២ យ៉ង្ 
 ១-វលាកិយសាធិ សាធិរបស់ពលាកិយជន 
 ២-វលាកតុដរសាធិ សាធិរបស់អ្រយិបុរគល ។ 

បញដ  ២ យ៉ង្ 
 ១-វលាកិយបបញ្ញញ  ល ជាញ របស់ពលាកិយជន 
 ២-វលាកតុដរបបញ្ញញ  ល ជាញ របស់អ្រយិជន ។ 

ជរា ២ យ៉ង្ 
 ១-អបបដ្ិចាននជរា ជរាដដ្លមនិកំ ងំ្ 
 ២-បដ្ិចាននជរា ជរាដដ្លកំ ងំ្ ។ 

មរណៈ ២ យ៉ង្ 
 ១-អកាលមរណៈ ពសចកឋីសាវ បក់បុង្សមយ័មនិជាោល 
 ២-កាលមរណៈ ពសចកឋីសាវ បក់បុង្សមយ័ជាោល ។ 
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13 ធម្មសង្គហៈ 

និោឝ ន ២ យ៉ង្ 
 ១-សឧុបាទិវសសនិព្វវ ន រលរកិ់ពលសពៅសល់េនន 
 ២-អនុបាទិវសសនិព្វវ ន រលរទ់ងំ្កិពលសទងំ្េនន ។ 

________________________ 
 

តិកៈ ពួកធមប៌ី 
ររនៈ ៣ យ៉ង្ 

 ១-បុទធរតនៈ ររនៈ រឺលពះពុេន 
 ២-ធមមរតនៈ ររនៈ រឺលពះធម ៌
 ៣-សងឃរតនៈ ររនៈ រឺលពះសង្ឃ ។ 

លពះពុេន ៣ យ៉ង្ 
 ១-សពវញ្ញុពុទធ លពះពុេនដដ្លលេង្ល់តាស់ដឹ្ង្ព រុលរបយ៉់ង្ 
 ២-បវចាកពុទធ លពះពុេនដដ្លលេង្ល់តាស់ចំពោះេវួន 
 ៣-អនុពុទធ លពះពុេនដដ្លលតាស់ដឹ្ង្តាមលពះសពឝញ្ដុ ពុេន(សាវក័) 
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14 ធម្មសង្គហៈ 

លពះធម ៌៣ យ៉ង្ 
 ១-បរយិតដិធម៌ ធមស៌លាបសិ់កាពរៀនសូលរ  នដ្ល់ 
លពះនលរបិដ្ក 
 ២-បដ្ិបតដិធម៌ ធមស៌លាបល់បរិបរឋិ  នដ្ល់សីល សាធិ 
បញដ   
 ៣-បដ្ិវវធធម៌ ធមដ៌ដ្លរបផលីតាស់ដឹ្ង្ នដ្ល់មរគ-ផល។ 

រុណរបស់លពះពុេនពោយសពង្ខប ៣ យ៉ង្ 
 ១-បញ្ញញ គុណ រុណ រឺល ជាញ  
 ២-វិសទុធិគុណ រុណ រឺពសចកឋីបរសុិេនិ 
 ៣-ករណុ្ឋគុណ រុណ រឺករុណា ។ 

សមផទរបស់លពះពុេនាន ៣ យ៉ង្ 
 ១-វហតុសមបោ ដ្ល់លពមពោយព រុ 
 ២-ផលសមបោ ដ្ល់លពមមពោយផល 
 ៣-សតដូបការសមបោ ដ្ល់លពមពោយឧបោរៈដ្ល់សរឝ ។ 
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15 ធម្មសង្គហៈ 

ឱវាេរបស់លពះពុេនលរបល់ពះអ្ង្គ ៣ យ៉ង្ 

 ១-សពេបាបបសស អករណ្ លេង្ល់បពៅមនិឱរពធឝើ បលរបយ៉់ង្ 

 ២-កុសលសសបូសមបទ្ធ លេង្ល់បពៅឱរបំពពញោរកុលស 

 ៣-សច្ិតាបរពិ្ោទបន លេង្ល់បពៅឱរជំរះចិរឋរបស់េវួនឱរផូរផង្ ់

 

ពសាតាបនបបុរគល ៣ យ៉ង្ 

 ១-ឯកពីជី ពៅពកើរ ១ ជារិពេៀរ 

 ២-វកាលាំវកាល ពៅពកើរ ២ ជារិេវះ ៣ ជារិេវះ ៤ ជារិេវះ 
៥ជារិេវះ ៦ ជារិេវះ 
 ៣-សតដកខតដុាំបរម ពៅពកើរ ៧ ជារិពេៀរ ។ 

 

លកខណៈរបស់បុរគលោល ៣ យ៉ង្ 

 ១-ទុចាិនដិតចិនដី ានរំនិររិរអាលកកជ់ាលបលករី 

 ២-ទុព្វភ សតិភាស ីានសំដី្និយយអាលកកជ់ាលបលករី 

 ៣-ទុកកដ្កមមការ ីានោរពធឝើអំ្ពពើអាលកកជ់ាលបលករី ។ 
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16 ធម្មសង្គហៈ 

លកខណៈរបស់បណឍិ រ ៣ យ៉ង្ 

 ១-សចុិនដិតចិនដី ានរំនិររិរលអជាលបលករី 

 ២-សភុាសតិភាស ីានសំដី្និយយលអជាលបលករី 

 ៣-សកតកមមការ ីានោរពធឝើអំ្ពពើលអជាលបលករី ។ 

 

បុរគល ៣ ពួក 

 ១-គូថភាណី ានសំដី្ដូ្ចលាមក 

 ២-បុបផភាណី ានសំដី្ដូ្ចផ្ទា  
 ៣-មធុភាណី ានសំដី្ដូ្ចេឹក យុ ំ ។ 

 

បុលរ ៣ ពួក 

 ១-អវជ្ជតបុតដ បុលរដដ្លអ្នថ់យជាង្ាតាបិតា 

 ២-អនុជ្ជតបុតដ បុលរដដ្លពសយើគ្នប នឹង្ាតាបិតា 

 ៣-អតិជ្ជតបុតដ បុលរដដ្លនថវថ្នវ ជាង្ាតាបិតា ។ 
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17 ធម្មសង្គហៈ 

ពសចកឋីលសវងឹ្ ៣ យ៉ង្ 

 ១-វយពវនមទ  លសវងឹ្កបុង្វយ័ 

 ២-អាវរាគយមទ  លសវងឹ្កបុង្រូបោយថ្នឥរានពរារ 

 ៣-ជីវិតមទ  លសវងឹ្កបុង្ជីវរិ ។ 

 

អ្ធិបរី ៣ យ៉ង្ 

 ១-អតាដ ធិបវតយយ  ល រឰយកេវួនជាធំ 

 ២-វលាកាធិបវតយយ  ល រឰយកពលាកជាធំ 

 ៣-ធាម ធិបវតយយ  ល រឰយកធមជ៌ាធំ ។ 

សបផុរសិបផញ្ដរឋិ ៣ យ៉ង្ 

 ១-ោន ោរលះលេពររបស់េវួនដ្ល់អ្បកដ្នេដដ្លរួរឱរ 
 ២-បពវជ្ជជ  ោរបសួពវៀរចាកពសចកឋីអាលកក ់

 ៣-ាតាបិតុបបោឋ ន ោរបពលមើាតាបិតារបស់េវួន ។ 

កុសលមូល ៣ យ៉ង្ 

 ១-អវលាភ មនិជំោកចិ់រឋកបុង្លេពររបស់ 

 ២-អវោស មនិលបេុសឋ 
 ៣-អវាហ មនិវពង្ឝង្ ។ 
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18 ធម្មសង្គហៈ 

អ្កុលសមូល ៣ យ៉ង្ 

 ១-វលាភ  ជំោកចិ់រឋកបុង្របស់លេពរ 
 ២-វោស  ពសចកឋីលបេុសឋ 
 ៣-វាហ  ពសចកឋីវពង្ឝង្ ។ 

ធមយជារិមនិពចះដអអរ ៣ យ៉ង្ 

 ១-សបុិន ោរពដ្កលក ់

 ២-សរុាវមរយបាន ោរផឹកសុរានិង្ពមរយ័ 

 ៣-វមថុនធមមសាបតដ ិោរពសពពមថុនធមយ ។ 

វបិរឋិ ៣ យ៉ង្ 

 ១-សលីវិបតដិ េូចសីល រឺលេុសឋសីល 

 ២-ចិតដវិបតដិ េូចចិរឋ រឺរំនិររិរេុស 

 ៣-ទិដ្ឋវិបតដិ រឺពសចកឋីយល់ព ើញេុស ។ 

សមផទ ៣ យ៉ង្ 

 ១-សលីសមបោ ដ្ល់លពមពោយសីល 

 ២-ចិតដសមបោ ដ្ល់លពមពោយចិរឋ 
 ៣-ទិដ្ឋិសមបោ ដ្ល់លពមពោយេិដ្ឌិ ។ 
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19 ធម្មសង្គហៈ 

ពសាពធយរ ភាពជាបុរគលសាអ រ ៣ យ៉ង្ 

 ១-កាយវស្ចវធយយ  សាអ រខ្មង្ផវូវោយ 

 ២-វចីវស្ចវធយយ  សាអ រខ្មង្ផវូវវាចា 

 ៣-មវោវស្ចវធយយ  សាអ រខ្មង្ផវូវចិរឋ ។ 

ពលេូបមៈ បុរគលពលបៀបពោយសាប មរំនូស ៣ យ៉ង្ 

 ១-បាបសាណ្ព្លខូបមៈ បុរគលពលបៀបពោយសាប មរំនូសពលើថយ 
 ២-បថវពី្លខូបមៈ បុរគលពលបៀបពោយសាប មរំនូសពលើដី្ 

 ៣-ឧទកព្លខូបមៈ បុរគលពលបៀបពោយសាប មរំនូសពលើេឹក ។ 

បុរគលរួររបរ់ក ៣ យ៉ង្ 

 ១-ទុទទទ ំទទ្ធត ំឱររបស់ដដ្លពរឱរ នពោយកលម 

 ២-ទុកករ ំ កព្ោតិ ពធឝើនូវអំ្ពពើដដ្លពរពធឝើ នពោយកលម 

 ៣-ទុកខម ំខមតិ អ្រធ់ននូ់វព រុដដ្លពរអ្រ ់នពោយកលម ។ 

វឌុ្ណ ិពសចកឋីចពលមើន ៣ យ៉ង្ 

 ១-សោធ វុឌ្ឍ ិពសចកឋីចំពរ ើនពោយសទន  
 ២-សលីវុឌ្ឍ ិពសចកឋីចពលមើនពោយសីល 

 ៣-បញ្ញញ វុឌ្ឍ ិពសចកឋីចំពរ ើនពោយបញដ  ។ 
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20 ធម្មសង្គហៈ 

សមផទ ៣ យ៉ង្ 

 ១-សោធ សមបោ ដ្ល់លពមពោយសទន  
 ២-សលីសមបោ ដ្ល់លពមពោយសីល 

 ៣-បញ្ញញ សបោ ដ្ល់លពមពោយបញដ  ។ 

 

សមផទ ធមយជារិសលាបព់ធឝើទនឱរានផល ៣ យ៉ង្ 

 ១-វតថុសមបោ ដ្ល់លពមពោយវរទុរឺពេយរវរទុដដ្លពកើរព ើង្ 
ពោយលរូវធម ៌ 
 ២-វចតោសមបោ ដ្ល់លពមពោយពចរនាទងំ្ ៣ រឺ 
បុពឝពចរនា មុញ្ចនពចរនា អ្បរាបរពចរនា ។ 

 ៣-បូជនីយសមបោ ដ្ល់លពមពោយបុរគលដដ្លររួបូជា រឺ 
បដិ្គ្នគ  កៈអ្បកលបរិបរិឋលអ លបរិបរិឋលរឹមលរូវ ។ 

អ្កុសលវរិកា ៣ យ៉ង្ 

 ១-កាមវិតកក ពសចកឋីលរិះរះិកបុង្ោម 

 ២-ពាបាទវិតកក ពសចកឋីលរិះរះិកបុង្ោរពា េ 

 ៣-វិហសឹ្ចវិតកក ពសចកឋីលរិះរះិកបុង្ោរពបៀរពបៀន ។ 
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21 ធម្មសង្គហៈ 

កុសលវរិកាៈ ៣ យ៉ង្ 

 ១-វនកខមមវិតកក ពសចកឋីលរិះរះិកបុង្ោរពចញចាកោម 

 ២-អពាបាទវិតកក ពសចកឋីលរិះរះិកបុង្ោរមនិពា េ 

 ៣-អវិហសឹ្ចវិតកក ពសចកឋីលរិះរះិកបុង្ោរមនិពបៀរពបៀន ។ 

ោរដសឝង្រក ៣ យ៉ង្ 

 ១-កាវមសោ ោរដសឝង្រកោម 

 ២-ភវវសោ ោរដសឝង្រកភព 

 ៣-រពហមចរវិយសោ ោរដសឝង្រកលព យចរយិធម ៌។ 

ានៈ ៣ យ៉ង្ 

 ១-វសវយាហមសម ិានៈថ្នអាតាយ អ្ញលបពសើរជាង្ពរ 

 ២-សទិវស្ចហមសម ិានៈថ្នអាតាយ អ្ញពសយើនឹង្ពរ 

 ៣-ហវីោហមសម ិានៈថ្នអាតាយ អ្ញអ្នថ់យជាង្ពរ ។ 

ពថរៈ ៣ ពួក 

 ១-ជ្ជតិវតថរ ជាពថរៈពោយជារិ រឺានវសាពលចើនអាយុពលចើន 

 ២-ធមមវតថរ ជាពថរៈពោយធម ៌

 ៣-សមមតិវតថរ ជាពថរៈពោយសនយរ ។ 
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22 ធម្មសង្គហៈ 

បុរគលចាស់ ៣ ពួក 

 ១-ជ្ជតិវុឌ្ឍ ចាស់ពោយជារិ (ជារិកសលរ) 
 ២-វយវុឌ្ឍ ចាស់ពោយវយ័ (អាយុពលចើន) 
 ៣-គុណវុឌ្ឍ ចាស់ពោយរុណ (ានសីលធមព៌លចើន) ។ 

ធមជ៌ាពលរឿង្ផ្ទច ញ់សលរូវ ៣ យ៉ង្ 

 ១-ទកាខ ភាវ  ភាពជាអ្បកឈ្លវ វឆ្ងវ ស 

 ២-សរូភាវ  ភាពជាអ្បកពេវៀវោវ  
 ៣-បញ្ញញ    ល ជាញ  ។ 

អាវធុ ៣ យ៉ង្ 

 ១-សតុាវុធ  អាវុធរឺោរសាឋ បធ់ម ៌

 ២-បវិវវកាវុធ  អាវុធរឺោរសាង រ ់

 ៣-បញ្ញញ វុធ  អាវុធរឺល ជាញ  ។ 

វពិវក ‹‹ពសចកឋីសាង រ›់› ៣ យ៉ង្ 

 ១-កាយវិវវក សាង រោ់យ (ពោយពៅកបុង្េីសាង រ)់ 
 ២-ចិតដវិវវក សាង រចិ់រឋ (ចាកនីវរណៈ) 
 ៣-ឧបធិវិវវក សាថ រច់ាកកិពលស ។ 
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23 ធម្មសង្គហៈ 

សទន  ៣ យ៉ង្ 

 ១-បស្ចទសោធ  ជំពនឿដដ្លពកើរពោយពសចកឋីលជះថ្នវ  
 ២-ឧកបបនសោធ  ជំពនឿដដ្លតាងំ្ពៅាកំបុង្វរទុដដ្លររួពជឿ 
 ៣-អចលសោធ  ជំពនឿមនិរពំភើបញាបញ័់រ ។ 

លកខណៈរបស់អ្បកានសទន  ៣ យ៉ង្ 

 ១-ទសសនកាព្មា សីលវរំ ចង្ជ់បួចង្ព់ ើញពលាកអ្បកានសីល 

 ២-សទធមា ំព្សាតុមិច្ាតិ ចង្ស់ាឋ បល់ពះសេនមយ 
 ៣-វពិ្នយយមព្ច្ារមល ំ អាចកំចារនូ់វពសចកឋីកំណាញ់ 
ជាមនធិល ន ។ 

ពសចកឋីដ្ឹង្លបាណ ៣ យ៉ង្ 

 ១-បរវិយសនមតាដ  ដឹ្ង្លបាណកបុង្ោរដសឝង្រក 

 ២-បដ្ិគគហណមតាត  ដឹ្ង្លបាណកបុង្ោរេេួល 

 ៣-បរវិភាគមតាដ  ដឹ្ង្លបាណកបុង្ោរបរពិភារ ។ 

បុញ្ដ កិរយិវរទុ ៣ យ៉ង្ 

 ១-ទនមយ បុណរសពលមចពោយោរពធឝើទន 

 ២-សីលមយ បុណរសពលមចពោយោររកាសីល 

 ៣-ភាវនាមយ បុណរសពលមចពោយោរចំពរ ើនភាវនា ។ 
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24 ធម្មសង្គហៈ 

សិោខ  ៣ យ៉ង្ 

 ១-សលីសកិាខ  សិោខ រឺសីល 

 ២-សាធិសកិាខ  សិោខ រឺសាធិ 

 ៣-បញ្ញញ សកិាខ  សិោខ រឺបញដ  ។ 

សីល ៣ យ៉ង្ 

 ១-និចាសលី    នដ្ល់សីល ៥ 

 ២-ឧវបាសថសលី  នដ្ល់សីល ៨ 

 ៣-អតិវរកសលី ឬ នយិមសលី  នដ្ល់សីល ១០ ។ 

សាធិ ៣ យ៉ង្ 

 ១-ហនីសាធិ សាធិយ៉ង្ទប 

 ២-មជឈមិសាធ ិ សាធិយ៉ង្កណាឋ ល 

 ៣-បណីតសាធ ិសាធិយ៉ង្ឧរឋម ។ 

បញដ  ៣ យ៉ង្ 

 ១-ចិោដ យមបបញ្ញញ     ល ជាញ ពកើរអំ្ពីោររិរ 

 ២-សតុាមយបបញ្ញញ    ល ជាញ ពកើរអំ្ពីោរសាឋ ប ់ឬោរពរៀន 

 ៣-ភាវោមយបបញ្ញញ   ល ជាញ ពកើរអំ្ពីោរចពលមើនភាវនា ។ 
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25 ធម្មសង្គហៈ 

កលាណ ‹‹ពសចកឋីលអ›› ៣ យ៉ង្ 

 ១-អាទិកលាណ  លអកបុង្ខ្មង្ពដ្ើមរឺសីល 

 ២-មវជឈកលាណ លអកបុង្កណាឋ លរឺសាធិ 

 ៣-បរវិយស្ចនកលាណ លអកបុង្េីបំផុររឺបញដ  ។ 

អ្នុរឋរយិ ៣ យ៉ង្ 

 ១-ទសសោនុតតរយិ ោរព ើញដ្ល៏បពសើរ 
 ២-បដ្ិបោនុតតរយិ ពសចកឋីលបរិបរឋិដ្ល៏បពសើរ 
 ៣-វិមុតាត នុតដរយិ  ោររចួដ្ល៏បពសើរចាកកិពលស ។ 

ពសចកឋីឈ្លវ ស ៣ យ៉ង្ 

 ១-អាយវកាសលល  ពសចកឋីឈ្លវ សកបុង្ោរចំពរ ើន 

 ២-អបាយវកាសលល ពសចកឋីឈ្លវ សកបុង្ោរវនិាស 

 ៣-ឧបាយវកាសលល ពសចកឋីឈ្លវ សកបុង្កលឧ យ ។ 

ពសចកឋីលំ ក ៣ យ៉ង្ 

 ១-ទុកខទុកខតា  លំ កពលោះពសចកឋីេុកខ 
 ២-សង្ខខ រទុកខតា  លំ កពលោះស ខ្ រ 
 ៣-វិបរណិ្ឋមទុកខតា លំ កពលោះពសចកឋីដលបលបួល ។ 



 

26 
 

26 ធម្មសង្គហៈ 

សាមញ្ដលកខណៈ ៣ យ៉ង្ 

 ១-អនិចាតា  ភាវៈជារបស់មនិពេៀង្ 

 ២-ទុកខតា  ភាវៈជាេុកខ 
 ៣-អនតដតា  ភាវៈជារបស់មនិដមនេវួន ។ 

ពភវើង្ ៣ យ៉ង្ 

 ១-រាគគគិ  ពភវើង្រឺរារៈ 
 ២-វោសគគិ  ពភវើង្រឺពទសៈ 
 ៣-វាហគគិ  ពភវើង្រឺពា ៈ ។ 

ពភវើង្ ៣ យ៉ង្ពេៀរ 

 ១-អាហុព្នយយតតិ ពភវើង្រឺអា ុពនយរបុរគល  នដ្ល់ាតាបិតា 

 ២-ទកខិព្ណ្យយតាិ ពភវើង្រឺេកខិពណយរបុរគល នដ្ល់លពះអ្រ នឋ 
 ៣-គហបតតាិ ពភវើង្រឺរ បរី  នដ្ល់ជនជាាច ស់ផធះ ។ 

លបពយជន ៍៣ យ៉ង្ 

 ១-ទិដ្ឋធមមិកតថ លបពយជនក៍បុង្បចចុបផនប 
 ២-សមបរាយកិតថ លបពយជនក៍បុង្បរពលាក 

 ៣-បរមតថ  លបពយជនដ៍្ឧ៏រថមរឺលពះនិោឝ ន ។ 



 

27 
 

27 ធម្មសង្គហៈ 
វរិរិ ‹‹ពចរនាពវៀរចាក ប›› ៣ យ៉ង្ 

 ១-សាោនវិរតិ ពវៀរចាក បពោយអំ្ណាចសាទន 

 ២-សមបតដវិរតិ ពវៀរចាក បកបុង្ពពលដដ្លជបួលបេះ 
 ៣-សមុវចាទវិរតិ ពវៀរចាក បពោយោចល់ស ះ ។ 

វរទុដដ្លមនិដអអរាន ៣ យ៉ង្ 

 ១-អគគិ ឧបាបទ្ធព្នន ពភវើង្មនិពចះដអអរពោយពលរឿង្ពអះ 
 ២-សមុព្ទ្ធទ  ឧទព្កន សមុលេមនិពចះដអអរពោយេឹក 

 ៣-មហិព្ច្ឆា  បច្ចព្យហិ អ្បកល ថ្នប ធំមនិពចះដអអរពោយបចចយ័។ 

លកខណៈរបស់មលិរ ៣ យ៉ង្ 

 ១-អហវិតា បដ្ិវសវោ ហ្វមឃារម់លិរឱរឃាវ រពីអំ្ពពើ 
ដដ្លមនិានលបពយជន ៍

 ២-ហវិត អនុបបតដនាំ ដឹ្កនាមំលិរឱរលបលពឹរឋពធឝើអំ្ពពើដដ្ល 
ានលបពយជន ៍

 ៣-ពយសវន អបរចិ្ឆា វគ្គ មនិលះបង្ព់ចាលមលិរកបុង្ោល 
ដដ្លានពសចកឋីវនិាស ។ 
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28 ធម្មសង្គហៈ 

ចរយិរបស់លពះពោធិសរឝ ៣ យ៉ង្ 

 ១-វលាកតថចរយិ  លបលពឹរឋលបពយជនព៍ដ្ើមផពីលាក 
 ២-ញាតតថចរយិ លបលពឹរឋលបពយជនព៍ដ្ើមផញីារិ 
 ៣-ពុទធតថចរយិ លបលពឹរឋលបពយជនព៍ដ្ើមផលីតាស់ដឹ្ង្ ។ 

ចកខុ ‹‹ដភបក›› ៣ យ៉ង្ 
 ១-មាំសចកខ ុ ដភបកសាច ់(ដដ្លជាបព់ៅនឹង្ោយ) 
 ២-ទិពវចកខ ុ ដភបកេិពឝ 
 ៣-បញ្ញញ ចកខ ុ ដភបករឺល ជាញ  ។ 

ពេវតា ៣ យ៉ង្ 
 ១-សមាតិព្ទវ ពេវតាពោយសនយរ  នដ្ល់លពះមហ្វកសលរ 
 ២-ឧបបតាិព្ទវ ពេវតាពកើរពោយបុញ្ដកមយ  នដ្ល់ពេវតា 
កបុង្សាទ នសួរ ៌ 
 ៣-វសុិទធពិ្ទវ ពេវតាបរសុិេនិ  នដ្ល់លពះអ្រ នឋ ។ 
 
 

វបិលាវ ស ‹‹ោរភាវ រ›់› ៣ យ៉ង្ 
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29 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-សញ្ញញ វិបលាល ស ភាវ រស់ញដ  
 ២-ចិតដវិបលាល ស  ភាវ រចិ់រឋ 
 ៣-ទិដ្ឋិវិបលាល ស  ភាវ រេិ់ដ្ឌិ ។ 
អ្នុសយ ‹‹កិពលសដដ្លពដ្កពៅកបុង្ចិរឋ›› ៣ យ៉ង្ 

 ១-កាមរាគ្គនុសយ  នដ្ល់ពសចកឋីរកីរាយកបុង្ោម 
 ២-បដ្ិឃានុសយ  នដ្ល់ពសចកឋីថ្នប ងំ្ថ្នប កក់បុង្ចិរឋ 
 ៣-អវិជ្ជជ នុសយ  នដ្ល់អ្វជិាជ  ។ 

សពនាឋ ស ៣ យ៉ង្ 
 ១-យថាលាភសវោដ ស ពលរកអ្រតាមានតាម ន 
 ២-យថាពលសវោដ ស ពលរកអ្រតាមកាវ ងំ្ 
 ៣-យថាស្ចរបុបសវោដ ស ពលរកអ្រតាមសមររួ ។ 

ភារៈ ‹‹ពលរឿង្ធងន›់› ៣ យ៉ង្ 
 ១-ខនធភារៈ ពលរឿង្ធងនរឺ់េនន 
 ២-កិវលសភារៈ ពលរឿង្ធងនរឺ់កិពលស 
 ៣-អភិសង្ខខ រភារៈ ពលរឿង្ធងនរឺ់អ្ភសិ ខ្ រ ។ 
 

វជិាជ  ៣ យ៉ង្ 
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30 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-បុវពវនិវាស្ចនុសសតិញ្ញញ ណ បញដ តាមរឭកព ើញ 
នូវេនន ដដ្លេវួននឹង្សរឝដ្នេ អាលស័យពៅព ើយកបុង្ោលមុន 
 ២-ចុតូបបាតញ្ញញ ណ បញដ ដឹ្ង្នូវចុរិបដិ្សននិននសរឝ 
 ៣-អាសវកខយញ្ញញ ណ បញដ ដឹ្ង្នូវធមជ៌ាពលរឿង្អ្ស់នន 
អាសវៈ ។ 

_______________________ 
 

ចតុកៈ ពួកធមប៌នួ 
លពះពុេន ៤ ពួរ 

 ១-លពះសពឝញ្ដុ ពុេន,  ២-លពះបពចចកពុេន, 
 ៣-លពះសុរពុេន,  ៤-លពះសាវកពុេន ។ 

លពះអ្រ នឋ ៤ ពួក 
 ១-សុកខវបិសសព្កា ពលាកពធឝើកិពលសឱរសងួរពោយវបិសសនា 
 ២-ព្តវពិ្ជោ  ពលាក ននូវវជិាជ  ៣ 
 ៣-ឆឡភិញ្ញា  ពលាក ននូវអ្ភញិដ  
 ៤-បដ្សិមភិទបបព្ត្ដា  ពលាកដ្ល់នូវបដិ្សមមទិ ៤ ។ 
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31 ធម្មសង្គហៈ 

បុរគល ៤ ពួក 
 ១-វកាធគរ ុ ន សទធមមគរ ុ ធងនក់បុង្ពសចកឋីពលោធ មនិធងន ់
កបុង្លពះសេនមយ, 
 ២-មកខគរ ុ ន សទធមមគរ ុ ធងនក់បុង្ោរលុបរុណ មនិធងន ់
កបុង្លពះសេនមយ, 
 ៣-លាភគរ ុ ន សទធមមគរ ុ ធងនក់បុង្លាភ មនិធងនក់បុង្ 
លពះសេនមយ, 
 ៤-សកាក រគរ ុ ន សទធមមគរ ុ ធងនក់បុង្សោា រៈ មនិធងន ់
កបុង្លពះសេនមយ, 

បុរគល ៤ ពួកពេៀរ 
 ១-អតដហតិាយ បដ្ិបវោន  វោ បរហតិាយ លបរិបរឋិ 
ពដ្ើមផេីវួន មនិលបរិបរិឋពដ្ើមផអី្បកដ្នេ, 
 ២-បរហតិាយ បដ្ិបវោន  វោ អតដហតិាយ លបរិបរឋិ 
ពដ្ើមផអី្បកដ្នេ មនិលបរិបរឋិពដ្ើមផេីវួន, 
 ៣-វនវ អតដហតិាយ បដ្ិបវោន  វោ បរហតិាយ 
មនិលបរិបរឋិពដ្ើមផេីវួន ទងំ្មនិលបរិបរឋិពដ្ើមផអី្បកដ្នេ, 
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32 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-អតដហតិាយ បដ្ិបវោន  បរហតិាយ ច លបរិបរឋិ 
ពដ្ើមផេីវួនផង្ ពដ្ើមផអី្បកដ្នេផង្ ។ 

បុរគល ៤ ពួកពេៀរ 
 ១-តវា តមបរាយវោ ជាមនុសសង្ងឹ្រ ានង្ងឹ្រពៅមុេ 
 ២-តវា វជ្ជតិបរាយវោ ជាមនុសសង្ងឹ្រ ានពនវឺភវសឺាឝ ង្ 
ពៅមុេ, 
 ៣-វជ្ជតិ តមបរាយវោ ជាមនុសសភវសឺាឝ ង្ ានង្ងឹ្រ 
ពៅមុេ, 
 ៤-វជ្ជតិ វជ្ជតិបរាយវោ ជាមនុសសភវសឺាឝ ង្ 
ានពនវឺភវសឺាឝ ង្ ពៅមុេ ។ 

សំវាស ‹‹ោរពៅរមួគ្នប ›› ៤ យ៉ង្ 
 ១-ឆវវា ឆវាយ សទធឹ សាំវសតិ ពខ្មយ ចលបុសពៅជាមយួ 
នឹង្ពខ្មយ ចលសី, 
 ២-ឆវវា វទវិយ សទធឹ សាំវសតិ ពខ្មយ ចលបុសពៅជា 
មយួនឹង្ពេវតាលសី, 
 ៣-វទវវា ឆវាយ សទធឹ សាំវសតិ ពេវតាលបុសពៅ 
ជាមយួនឹង្ពខ្មយ ចលសី, 
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33 ធម្មសង្គហៈ 
៤-វទវវា វទវិយ សទធឹ សាំវសតិ ពេវតាលបុសពៅ 
ជាមយួនឹង្ពេវតាលសី ។ 

បុរគល ៤ ពួក 
 ១-អសវុរា អសរុបរវិាវរា អ្សុរានអ្សុរជាបរវិារ, 
 ២-អសវុរា វទវបរវិាវរា អ្សុរានពេវតាជាបរវិារ, 
 ៣-វទវវា អសរុបរវិាវរា ពេវតាានអ្សុរជាបរវិារ, 
 ៤-វទវវា វទវបរវិាវរា ពេវតាានពេវតាជាបរវិារ ។ 

បុរគលពលបៀបនឹង្ពលា កៈ ៤ យ៉ង្ 
 ១-តជជិតា វោ វសសតិា លគ្ននដ់រផគរលានដ់រមនិពភវៀង្, 
 ២-វសសតិា វោ តជជិតា លសាបដ់រពភវៀង្ឥរផគរលាន,់ 
 ៣-ព្នវ តជ្ោតិ្ដ ព្ោ វសសតិ្ដ គ្នយ នទងំ្ផគរលានគ់្នយ នទងំ្ពភវៀង្, 
 ៤-តជជិតា ច វសសតិា ច ផគរលានផ់ង្ ពភវៀង្ផង្ ។ 

បុរគលពលបៀបនឹង្កអម ៤ យ៉ង្ 
 ១-តុវច្ឆា  បិហវិតា កអមេពេ បិរជិរ, 
 ២-បូវរា វិវវោ កអមានេឹកពពញ ពបើកចំ , 
 ៣-តុវច្ឆា  វិវវោ កអមេពេ ពបើកចំ , 
 ៤-បូវរា បិហវិតា កអមានេឹកពពញ បិរជិរ ។ 
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34 ធម្មសង្គហៈ 

បុរគលពលបៀបនឹង្ដផវសាឝ យ ៤ យ៉ង្ 
 ១-អាវា បកកវណណី  េចីពេ ដរានសមផុរដូ្ចេំុ, 
 ២-បពោា  អាមវណតី  េំុ ដរានសមផុរដូ្ចេចី, 
 ៣-អាវា អាមវណណី  េចី ានសមផុរកេ៏ចី, 
 ៤-បវកាក  បកកវណណី  េំុ ានសមផុរកេំុ៏ ។ 

បុរគលពលបៀបនឹង្ពដ្ើមព ើ ៤ យ៉ង្ 
 ១-វដ្តដុ វដ្តដបុរវិាវរា ព ើលសាយានព ើលសាយជាបរវិារ, 
 ២-វដ្តដុ ស្ចរបរវិាវរា ព ើលសាយានព ើេវឹមជាបរវិារ, 
 ៣-ស្ចវរា វដ្តដុបរវិាវរា ព ើេវឹមានព ើលសាយជាបរវិារ, 
 ៤-ស្ចវរា ស្ចរបរវិាវរា ព ើេវឹមានព ើេវឹមជាបរវិារ ។ 

បុរគលសមរួរដ្ល់សឋូប ៤ ពួក 
 ១-លពះអ្រ ំសាយ សមភុេន,  ២-លពះបពចចកពុេន, 
 ៣-លពះអ្រ នឋ,   ៤-ពសឋចចលកពរឋិ ។ 
 

បុរគលមនិលអ ៤ ពួក 
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35 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-អលព្សា តិហិ កាមព្ភាគិ ន សាធុ លរ សទអ្បក 
បរពិភារោមេជិលលចអូ្ស ពឈ្លយ ះថ្នមនិលអ, 
 ២-អសញ្ា ព្ត្ដ បពេជ្ពិ្ត្ដ ន សាធុ អ្បកបសួមនិសលងួ្ម 
ពឈ្លយ ះថ្នមនិលអ, 
 ៣-ោជ ន សាធុ អនសិមាការ ី លពះរាជាមនិពិចារណាមុន ពចះ 
ដរពធឝើពៅៗ ពឈ្លយ ះថ្នមនិលអ, 
 ៤-ព្ោ បណ្ឌិ ព្ត្ដ ព្កាធព្ោ ត ំ ន សាធុ អ្បកល ជញដដ្លពលកវ 
ពលោធពលចើន កព៏ឈ្លយ ះថ្នមនិលអ ។ 

មលិររួររបរ់ួររាបរ់ក ៤ ពួក 
 ១-ឧបការព្កា មលិរានឧបោរៈ, 
 ២-សមានសុខទុព្កាខ  មលិររមួសុេរមួេុកខ, 
 ៣-អតថកាខ យី មលិរដណនាលំ បល់បពយជន,៍ 
 ៤-អនុកមបព្កា មលិរានពសចកឋី ឆឺ្ងអ ល ។ 

មរិថមរិួររបម់និរួររាប ់៤ យ៉ង្ 
 ១-អញ្ញទតថុហវរា មលិររិរយកដរលបពយជន,៍ 
 ២-វចីបរវា មលិរលអដរសំដី្, 
 ៣-អនុបបយិភាណី មលិរនិយយចាកប់ពណាឋ យឱរគ្នបចិ់រឋ, 
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36 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-អបាយសហាវយ មលិរជាសំឡាញ់កបុង្ផវួវវនិាស ។ 

(មិលរទងំ្ ៤ ពនះ ពៅថ្នមិលរបវម) 
អ្ យមុេ ‹‹ព រុជាលបធ្លនននពសចកឋីវនិាស›› ៤ យ៉ង្ 
 ១-ឥតថីធុតត ជាអ្បកពលង្លសី, 
 ២-សរុាធុតដ ជាអ្បកផឹកសុរា, 
 ៣-អកខធុតដ ជាអ្បកពលង្ដលផង្ភាប ល់, 
 ៤-ច្ឆបមិតដ របរ់កយកមនុសសអាលកកជ់ាមលិរ ។ 

ពសចកឋីល ថ្នប របស់មនុសសកបុង្ពលាក ៤ យ៉ង្ 
 ១-ចង្ឱ់រានលេពរសមផរិឋពកើរព ើង្ពោយលរូវេំនង្, 
 ២-ចង្ឱ់រានយសសកឋិពកើរព ើង្ដ្ល់េវួននិង្ញារិមលិររបស់េវួន, 
 ៣-ចង្ឱ់រអាយុ នសទិរពៅយនឺយូរ, 
 ៤-ោលពបើអ្ស់អាយុពៅ ចង្ឱ់រ នពកើរកបុង្សាទ នសួរ ៌។ 
 (សសចកដរីបាថាន ទុំង ៤ ស េះ, អាចសសរម្ចបា សោយធម៌្ ៤ យ៉ាង គ ឺ
សទធ , សីល, ចាគ, បញ្ញា ) 
 

ពយរ ៤ យ៉ង្ 
 ១-កាមវយគ កិពលសជាពលរឿង្លបកបរឺោម, 
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37 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-ភវវយគ កិពលសជាពលរឿង្លបកបរឺភព, 
 ៣-ទិដ្ឋិវយគ កិពលសជាពលរឿង្លបកបរឺេិដ្ឌិ, 
 ៤-អវិជ្ជជ វយគ កិពលសជាពលរឿង្លបកបរឺអ្វជិាជ  ។ 

(រោគទំង៤រនះ រៅថា ‹‹អាសវៈ›› ខ្លះ ថា ‹‹ឱឃៈ›› ខ្លះ) 

បធ្លនៈ ‹‹ពសចកឋីពាយម›› ៤ យ៉ង្ 
 ១-សាំវរបបធាន ពាយមកបុង្ោរលបយរ័បមនិឱរ បពកើរព ើង្, 
 ២-បហានបបធាន ពាយមកបុង្លះ បដដ្លពកើរព ើង្, 
 ៣-ភាវោបធាន ពាយមកបុង្ោរពធឝើកុសលឱរពកើរព ើង្, 
 ៤-អនុរកខោបធាន ពាយមកបុង្ោររកាកុសលដដ្លពកើរ 
ព ើង្ព ើយ មនិឱរវនិាស រព់ៅវញិ ។ 

អ្ររិ ‹‹ោរលំពអ្ៀង្›› ៤ យ៉ង្ 
 ១-ឆោទ គតិ លំពអ្ៀង្ពលោះពសចកឋីលសឡាញ់, 
 ២-វោស្ចគតិ លំពអ្ៀង្ពលោះពសចកឋីសអប,់ 
 ៣-វាហាគតិ លំពអ្ៀង្ពលោះពសចកឋីលងង្ព់លវ , 
 ៤-ភយគតិ លំពអ្ៀង្ពលោះពសចកឋីខ្មវ ច ។ 
ចកក ‹‹ធមដូ៌្ចជាកង្វ់លិពៅោនព់សចកឋីលអ›› ៤ យ៉ង្ 

 ១-បដ្ិរបូវទសវាស ពៅកបុង្លបពេសដ្ស៏មររួ, 
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38 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-សបបរុសិបូសសយ ោរពសពរបពឹ់ង្ដផអកនឹង្សបផុរស, 
 ៣-អតដសាម បណិធិ ោរដំ្កល់េវួនពោយលបនព, 
 ៤-បុព្ពេកតបុញ្ា ត្ដ ភាពននបុរគល នពធឝើបុណរេុកកបុង្ោលមុន 
 

សង្គ វរទុ ៤ យ៉ង្ 
 ១-ោន ោរឱរវរទុរបស់េវួនដ្ល់អ្បកដ្នេដដ្លរួរឱរ, 
 ២-បិយវាច្ឆ ពោលោករដផអមពីពរាះររួជាេីលសឡាញ់, 
 ៣-អតដចរយិ លបលពឹរឋអំ្ពពើដដ្លជាលបពយជនដ៍្ល់អ្បកដ្នេ, 
 ៤-សានតដតា ភាពជាអ្បកានេវួនពសយើ មនិលបោនេ់វួន ។ 

ោរលជះថ្នវ កបុង្វរទុដ្ល៏បពសើរ ៤ យ៉ង្ 
 ១-ពុវទធ បសោន  លជះថ្នវ ចំពោះលពះពុេន, 
 ២-អដ្ឋនដិវក មវគគ បសោន  លជះថ្នវ ចំពោះមរគានអ្ង្គ ៨, 
 ៣-វិរាវគ ធវមម បសោន  លជះថ្នវ ចំពោះធមល៌ សចាករារៈ 
រឺលពះនិោឝ ន, 
 ៤-សវងឃ បសោន  លជះថ្នវ ចំពោះលពះសង្ឃ ។ 
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39 ធម្មសង្គហៈ 

ោរ ូរមកននបុណរ ៤ យ៉ង្ 
 ១-ពុវទធ អវវចាបបស្ចវទន ពោយពសចកឋីលជះថ្នវ  
មនិកពលកើក ចំពោះលពះពុេន, 
 ២-ធវមម អវវចាបបស្ចវទន ពោយពសចកឋីលជះថ្នវ  
មនិកពលកើក ចំពោះលពះធម,៌ 
 ៣-សវងឃ អវវចាបបស្ចវទន ពោយពសចកឋីលជះថ្នវ  
មនិកពលកើក ចំពោះលពះសង្ឃ, 
 ៤-អរយិកវនដហ ិ សវីលហ ិ ពោយសីលដដ្លលពះអ្រយិៈ 
ពលាកល ថ្នប  រឺសីលមនិពលពុះពោល ។ 

អ្ចិពនឋយរ ឬ អ្ចិនន្រនឋយ ‹‹ព រុមរួិររិរ›› ៤ យ៉ង្ 
 ១-ពុទធវិសយ វស័ិយរបស់លពះពុេន, 
 ២-ឈានវិសយ វស័ិយរបស់ឈ្លន, 
 ៣-កមមវិបាក ផលរបស់កមយ, 
 ៤-វលាកចិោដ  ោររិរអំ្ពីពលាក ឬោររិររបស់សរឝពលាក ។ 

សំពវជនិយោឌ ន ៤ យ៉ង្ 

 ១-កដនវង្ដដ្លលពះសាយ សមភុេនលេង្ល់បសូរ, 

 ២-កដនវង្ដដ្លលពះសាយ សមភុេនលេង្ ់នលតាស់, 
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40 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-កដនវង្ដដ្លលពះសាយ សមភុេនលេង្សំ់ដដ្ង្ធមយចលក, 

 ៤-កដនវង្ដដ្លលពះសាយ សមភុេនលេង្និ់ោឝ ន ។ 

ភយ័ ៤ យ៉ង្ 

 ១-ជ្ជតិភយ  ភយ័អំ្ពីោរពកើរ, 

 ២-ជរាភយ  ភយ័អំ្ពីចាស់លគ្នលំគ្ន, 

 ៣-ពាធិភយ   ភយ័អំ្ពីជមង ឺចឺាប,់ 

 ៤-មរណភយ  ភយ័អំ្ពីពសចកឋីសាវ ប ់។ 

ភយ័ ៤ យ៉ង្ពេៀរ 

 ១-អគគិភយ  ភយ័អំ្ពីពភវើង្, 

 ២-ឧទកភយ ភយ័អំ្ពីេឹក, 

 ៣-រាជភយ  ភយ័អំ្ពីពសឋច, 

 ៤-វច្ឆរភយ ភយ័អំ្ពីពចារ ។ 

ភយ័ ៤ យ៉ង្ពេៀរ 

 ១-អតាដ នុវាទភយ ភយ័អំ្ពីោររិះពដ្ៀលេវួនឯង្, 

 ២-បរានុវាទភយ ភយ័អំ្ពីោររិះពដ្ៀលរបស់អ្បកដ្នេ, 

 ៣-ទណឌ ភយ ភយ័អំ្ពីអាជាញ , 
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41 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-ទុគគតិភយ ភយ័អំ្ពីេុរគរិ ។ 

អាភា ‹‹ពនវឺ›› ៤ យ៉ង្ 

 ១-ចោទ ភា  ពនវឺលពះចនធ, 

 ២-សរុយិភា ពនវឺលពះអាេិររ, 

 ៣-អគាភា  ពនវឺពភវើង្, 

 ៤-បញ្ញញ ភា  ពនវឺល ជាញ  ។ 

(ពនវឺល ជាញ លបពសើរជាង្ពនវឺទងំ្៣ខ្មង្ពដ្ើម) 

ោលដដ្លរួរលបកប ៤ យ៉ង្ 

 ១-កាវលន ធមមសសវនាំ សាឋ បធ់មត៌ាមោល, 

 ២-កាវលន ធមមស្ចកច្ឆា  សនធនាធមត៌ាមោល, 

 ៣-កាវលន សមវថា សងបរ់ាង បត់ាមោល, 

 ៤-កាវលន វិបសសោ ចពលមើនវបិសសនាតាមោល ។ 

សារៈ ‹‹េវឹម›› ៤ យ៉ង្ 

 ១-សលីស្ចរ េវឹមរឺសីល ឬសីលជាេវឹម, 

 ២-សាធិស្ចរ េវឹមរឺសាធិ ឬសាធិជាេវឹម, 

 ៣-បញ្ញញ ស្ចរ េវឹមរឺល ជាញ  ឬល ជាញ ជាេវឹម, 
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42 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-វិមុតដិស្ចរ េវឹមរឺវមុិរឋិ ឬវមុិរឋិរឺធមដ៌ដ្លរចួផុរចាក 
កិពលសជាពដ្ើម ។ 

សភាវធមដ៌ដ្លពរហ្វមឃារម់និ ន ៤ យ៉ង្ 

 ១-ជរា ចាស់លគ្នលំគ្ន,   ២-ពាធិ 
ជមង ឺចឺាប,់ 

 ៣-មរណ ពសចកឋីសាវ ប,់  ៤-វិបាក ផលកមយ ។ 

កំពណើ រននពសចកឋីលសឡាញ់នឹង្សអប ់៤ យ៉ង្ 

 ១-ព្បមា ព្បម ំជយតិ ពសចកឋីលសឡាញ់ពកើរពីពសចកឋីលសឡាញ់ 

 ២-ព្បមា ព្ទ្ធព្សា ជយតិ ពសចកឋីសអបព់កើរពីពសចកឋីលសឡាញ់ 

 ៣-ព្ទ្ធព្សា ព្បម ជយតិ ពសចកឋីលសឡាញ់ពកើរពីពសចកឋីសអប ់

 ៤-ព្ទ្ធព្សា ព្ទ្ធព្សា ជយតិ ពសចកឋីសអបព់កើរពីពសចកឋីសអប ់។ 

កមយ ៤ យ៉ង្ 

 ១-កមយពលយ  ឱរផលពលយ , 

 ២-កមយស ឱរផលស, 

 ៣-កមយទងំ្ពលយ ទងំ្ស ឱរផលទងំ្ពលយ ទងំ្ស 

 ៤-កមយមនិពលយ មនិស  ឱរផលមនិពលយ មនិស ។ 
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43 ធម្មសង្គហៈ 

ោរពសពរបន់ឹង្សបផុរសានអានិសង្ស ៤ យ៉ង្ 

 ១-អរពិ្យន សីព្លន វឌ្ឍតិ ដរង្ចំពរ ើនពោយសីលដ្ល៏បពសើរ, 
 ២-អរពិ្យន សមាធោិ វឌ្ឍតិ ដរង្ចំពរ ើនពោយសាធិដ្ល៏បពសើរ, 

 ៣-អរោិយ បញ្ញា យ វឌ្ឍតិ ដរង្ចំពរ ើង្ពោយបញដ ដ្ល៏បពសើរ, 

 ៤-អរោិយ វមុិតាិោ វឌ្ឍតិ ដរង្ចំពរ ើនពោយវមុិរឋិដ្ល៏បពសើរ ។ 

ពសយា ‹‹ដ្ំពណក›› ៤ យ៉ង្ 

 ១-វបតវសយា ដំ្ពណកពលបរ (ពដ្កផ្ទង រ), 

 ២-កាមវភាគិវសយា ដំ្ពណកអ្បកបរពិភារោម (ពដ្កពផអៀង្ 
ពៅខ្មង្ពអឝង្), 
 ៣-សហីវសយា ដំ្ពណកសី ៈ (ពដ្កពផអៀង្ពៅខ្មង្សាឋ ំ), 

 ៤-តថាគតវសយា ដំ្ពណកលពះរថ្នររ (ានឈ្លន 
ជាអារមយណ៍) ។ 

បញ្ញា វុឌ្ឍិ ‹‹ធមល៌បលពឹរឋពៅពដ្ើមផពីសចកឋីចំពរ ើន›› ៤ យ៉ង្ 
 ១-សបបរុសូិបសពំ្សវ ពសពរបរ់មួជាមយួនឹង្សបផុរស, 

 ២-សទធមាសសវន សាឋ បល់ពះសេនមយ, 
 ៣-ព្ោនពិ្សាមនសិការ ពធឝើេុកកបុង្ចិរឋពោយឧ យល ជាញ , 
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44 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-ធមាា នុធមាបបដ្បិតិា លបរិបរឋិសមរួរដ្ល់ធម ៌។ 

េិដ្ឌធមយកិរទ ‹‹លបពយជនក៍បុង្ពលាកពនះ›› ៤ យ៉ង្ 

 ១-ឧដ្ឋឋ នសមបទ្ធ ដ្ល់លពមពោយពាយម, 

 ២-អារកខសមបទ្ធ ដ្ល់លពមពោយោរដថរកា, 

 ៣-កលាណ្មិតាត្ដ ភាពជាអ្បកានមលិរសំឡាញ់លអ, 
 ៤-សមជ្វីតិ្ដ ភាពជាអ្បកចិញ្ច ឹមជីវរិ តាមសមររួដ្ល់កាវ ងំ្ 
លេពរដដ្លរក ន ។ 

សមបបោយិកតថ ‹‹លបពយជនក៍បុង្ពលាកខ្មមុេ›› ៤ យ៉ង្ 

 ១-សោធ សមបោ ដ្ល់លពមពោយសទន , 

 ២-សលីសមបោ ដ្ល់លពមពោយសីល, 

 ៣-ច្ឆគសមបោ ដ្ល់លពមពោយោរបរចិាច រ, 

 ៤-បញ្ញញ សមបោ ដ្ល់លពមពោយល ជាញ  ។ 

ឧ ទន ៤ យ៉ង្ 

 ១-កាមុបាោន ពសចកឋីលបោនា់ពំោយអំ្ណាចននោម, 

 ២-ទិដ្ឋុបាោន ពសចកឋីលបោនា់ពំោយអំ្ណាចននេិដ្ឌិ, 
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45 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-សលីពវតុបាោន ពសចកឋីលបោនា់ពំោយអំ្ណាចននោរ 
ពជឿលបោនសី់លវរឋ, 
 ៤-អតាវាទុបាទ្ធន ពសចកឋីលបោនា់ពំោយអំ្ណាចននអ្រឋវាេ 
រឺោករពោលថ្ន ‹‹អ្តាឋ ៗ›› ឬពោលល រឰយកេវួនជាធំ ។ 

កូន ៤ ពួក 

 ១-អតាជ្ កូនដដ្លពកើរអំ្ពីេវួន, 

 ២-ព្ខតាជ្ កូនដដ្លពកើរកបុង្េីជាពេរឋ, 

 ៣-ទនិនក កូនដដ្លពរឱរ ឬកូនសំុ, 

 ៤-អព្នាវាសិក កូនសិសស ។ 

សមផទដដ្លពធឝើទនឱរ នផលកបុង្បចចុបផនប ៤ យ៉ង្ 

 ១-វតថុសមបទ្ធ ដ្ល់លពមពោយវរទុរឺេកខិពណយរបុរគល, 

 ២-បច្ចយសមបទ្ធ ដ្ល់លពមពោយបចចយ័ រឺពេយរវរទុ, 

 ៣-ព្ច្តោសមបទ្ធ ដ្ល់លពមពោយពចរនា ៣, 

 ៤-គុណាតិព្រកសមបទ្ធ ដ្ល់លពមពោយេកខិពណយរបុរគល 
ដដ្លានរុណដ្ព៏លើសលប ់រឺពលាកដដ្លពចញចាកសាបរឋិ ។ 

សទន  ៤ យ៉ង្ 
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46 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-កមាសសទ្ធធ  ពជឿកមយ, 
 ២-វបិាបកសសទ្ធធ  ពជឿផលរបស់កមយ, 
 ៣-កមាសសកត្ដសទ្ធធ  ពជឿថ្នសរឝានកមយជារបស់េវួន, 

 ៤-តថាគតព្ោធសិសទ្ធធ  ពជឿល ជាញ លតាស់ដឹ្ង្របស់លពះរថ្នររ។ 

លកខណៈសទន  ៤ យ៉ង្ 

 ១-សនទមានលកខណា សទ្ធធ  សទន ានជំពនឿជាលកខណៈ, 

 ២-បសាទលកខណា សទ្ធធ  សទន ានពសចកឋីលជះថ្នវ ជាលកខណៈ, 

 ៣-បកខនទលកខណា សទ្ធធ  សទន ានកិរយិពលឿនពៅ ឬសធុះសាធ  
ជាលកខណៈ, 
 ៤-ឱកបបនលកខណា សទ្ធធ  សទន ានកិរយិតាងំ្ាកំបុង្វរទុ 
ដដ្លរួរពជឿជាលកខណៈ ។ 

េកខិណាវសុិេនិ ៤ យ៉ង្ 

 ១-ទ្ធយកព្ត្ដ វសុិជ្ឈតិ ព្ោ បដ្គិ្គគ ហកព្ត្ដ េកខិណាទន 
បរសុិេនអំ្ពីអ្បកឱរ មនិបរសុិេនអំ្ពីអ្បកេេលួ, 

 ២-បដ្គិ្គគ ហកព្ត្ដ វសុិជ្ឈតិ ព្ោ ទ្ធយកព្ត្ដ េកខិណាទន 
បរសុិេនអំ្ពីអ្បកេេលួ មនិបរសុិេនអំ្ពីអ្បកឱរ, 
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47 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-ព្នវ ទ្ធយកព្ត្ដ វសុិជ្ឈតិ ព្ោ បដ្គិ្គគ ហកព្ត្ដ 
េកខិណាទនមនិបរសុិេនអំ្ពីអ្បកឱរ ទងំ្មនិបរសុិេនអំ្ពីអ្បកេេលួ, 

 ៤-ទ្ធយកព្ត្ដ ព្ច្វ វសុិជ្ឈតិ បដ្គិ្គគ ហកព្ត្ដ ច្ 
េកខិណាទនបរសុិេនអំ្ពីអ្បកឱរផង្ អំ្ពីអ្បកេេួលផង្ ។ 

មរណៈ ៤ យ៉ង្ 

 ១-អាយុកខយមរណ្ សាវ បព់ោយអ្ស់អាយុ, 

 ២-កមាកខយមរណ្ សាវ បព់ោយអ្ស់កមយ, 
 ៣-ឧភយកខយមរណ្ សាវ បព់ោយអ្ស់អាយុនិង្កមយទងំ្ពីរ, 

 ៤-ឧបព្ច្ាទកកមាុោ សាវ បព់ោយកមយចូលមកោរប់ង្ ់។ 

ពេវតាចរុរពោយព រុ ៤ យ៉ង្ 

 ១-អាយុកខព្យន ពោយអ្ស់អាយុ, 

 ២-បុញ្ា កខព្យន ពោយអ្ស់បុណរ, 
 ៣-អាហារកខព្យន ពោយអ្ស់អាហ្វរ, 

 ៤-ព្កាព្ធន ពោយពសចកឋីពលកវពលោធ ។ 

ឧបកាិពលសលពះអាេិររលពះចនធ ៤ យ៉ង្ 

 ១-ភពភ ពពក,  ២-មហិក េឹកសពនសើម, 
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48 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-ចូ្មព្ដ្ ដផសង្និង្ធូលី ៤-ោហុ រា ូ ។ 

ឧបកាិពលសសមណលោ យណ៍ ៤ យ៉ង្ 

 ១-ផឹកសុរាពមរយ័,  ២-ពសពពមថុន, 

 ៣-ពលរកអ្រនឹង្រូបិយៈ, ៤-មចិាច េិដ្ឌិ ។ 

ព រុដដ្លនាឱំរពកើរ ិរ ិ‹‹ពសចកឋីខ្មយ ស ប›› ៤ យ៉ង្ 

 ១-ជ្ជតឹ បចាវវកខិតាវ  ពលោះពិចារណានូវជារិ, 

 ២-វយាំ បចាវវកខិតាវ  ពលោះពិចារណានូវវយ័, 

 ៣-សរូភាវាំ បចាវវកខតិាវ  ពលោះពិចារណានូវពសចកឋីពេវៀវោវ , 

 ៤-ព្វហុសចាាំ បចាវវកខិតាវ  ពលោះពិចារណានូវព ុសសូរ ។ 

អ្ពយនិពសាមនសិោរ ៤ យ៉ង្ 

 ១-អនិវចា និចានដិ ថ្នពេៀង្កបុង្ចំដណកដដ្លមនិពេៀង្, 

 ២-ទុវកខ សខុនដិ ថ្នសុេកបុង្ចំដណកដដ្លជាេុកខ, 
 ៣-អនតាន ិអត្ដា តិ ថ្នជាអ្តាឋ កបុង្ចំដណកដដ្លមនិដមនជាអ្តាឋ , 
 ៤-អសវុភ សភុនដិ ថ្នលអកបុង្ចំដណកដដ្លមនិលអ ។ 

ធមស៌លាបផ់្ទច ញ់សលរូវ ន ៤ យ៉ង្ 

 ១-សចា ពោលោករពិរ, ២-ធមម ល ជាញ ពចះពិចារណា, 
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49 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-ធិតិ ពាយមាមំនួ, ៤-ច្ឆគ ោរសូ៊លះបង្ ់។ 

អ្រយិសចច ៤ យ៉ង្ 

 ១-ទុកខអរយិសចា ពសចកឋីេុកខជាធមពិ៌ររបស់លពះអ្រយិៈ, 
 ២-សមុទយអរយិសចា រណាា ជាធមពិ៌ររបស់លពះអ្រយិៈ, 
 ៣-និវរាធអរយិសចា និពរាធជាធមពិ៌ររបស់លពះអ្រយិៈ, 

 ៤-មគគអរយិសចា មរគជាធមពិ៌ររបស់លពះអ្រយិៈ ។ 

កិចចកបុង្អ្រយិសចច ៤ យ៉ង្ 

 ១-បរញិ្ញញ កិចា ពសចកឋីេុកខជាកិចចររួកំណរដឹ់្ង្, 

 ២-បហានកិចា រណាា ជាកិចចររួលះបង្,់ 

 ៣-សចាិកិរយិកិចា និពរាធជាកិចចររួពធឝើឱរជាកច់ាស់, 

 ៤-ភាវោកិចា មរគជាកិចចររួចំពរ ើន ។ 

ញាណ ៤ យ៉ង្ 

 ១-ទុវកខ ញាណាំ  ដឹ្ង្កបុង្កង្េុកខ, 

 ២-ទុកខសមុទវយ ញាណាំ  ដឹ្ង្កបុង្េុកខសមុេយៈ, 

 ៣-ទុកខនិវរាវធ ញាណាំ  ដឹ្ង្កបុង្េុកខនិពរាធ, 
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50 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-ទុកខនិវរាធគ្គមិនិយ បដ្ិបោយ ញាណាំ  ដឹ្ង្កបុង្ 
េុកខនិពរាធគ្នមនិិបដិ្ ទ ។ 

បចចយ័ ៤ ននបញ្ចកខនន 
 ១-អ្វជិាជ  ២-រណាា  ៣-កមយ ៤-អាហ្វរ ជាបចចយ័របស់រូប, 

 ១-អ្វជិាជ  ២-រណាា  ៣-កមយ ៤-ផសស ជាបចចយ័របស់ពវេនា, 

 ១-អ្វជិាជ  ២-រណាា  ៣-កមយ ៤-ផសស ជាបចចយ័របស់សញដ , 

 ១-អ្វជិាជ  ២-រណាា  ៣-កមយ ៤-ផសស ជាបចចយ័របស់ស ខ្ រ, 
 ១-អ្វជិាជ  ២-រណាា  ៣-កមយ ៤-នាមរូប ជាបចចយ័របស់វញិដ ណ។ 

បដ្ិសមមទិ ៤ យ៉ង្ 

 ១-អតថបបដ្សិមភិទ្ធ ល ជាញ ដដ្លដបកចំពោះកបុង្អ្រទ, 

 ២-ធមាបបដ្សិមភទ្ធ ល ជាញ ដដ្លដបកចំពោះកបុង្ធម,៌ 

 ៣-នរិតុាិបបដ្សិមភ ិទ្ធ ល ជាញ ដដ្លដបកចំពោះកបុង្ភាសានិយយ, 

 ៤-បដ្ភិាណ្បបដ្សិមភ ិទ្ធ ល ជាញ ដដ្លដបកចំពោះកបុង្បដិ្ភាណ 

វធិីផ្ទច ញ់ ៥ យ៉ង្ 

 ១-អព្កាព្ធន ជ្ពិ្ន ព្កាធ ំ
ផ្ទច ញ់មនុសសពលោធពោយមនិពលោធ, 
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51 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-អសាធុ សាធុោ ជ្ពិ្ន ផ្ទច ញ់មនុសសអាលកកព់ោយពសចកឋីលអ, 

 ៣-ជ្ពិ្ន កទរយិ ំទ្ធព្នន ផ្ទច ញ់មនុសសកំណាញ់ពោយឱរ, 

 ៤-សព្ច្ចោសិកវាទនិ ំផ្ទច ញ់មនុសសនិយយកុ កពោយោករពិរ។ 

អ្បពសសនធម ៌‹‹ធមរ៌ួរពឹង្ដផអក›› ៤ យ៉ង្ 

 ១-សង្ខខ វយកាំ បដ្ិវសវតិ ពិចារណាមុនសិន សឹមពសព, 

 ២-សង្ខខ វយកាំ អធវិាវសតិ ពិចារណាមុនសិន សឹមអ្រធ់ន,់ 

 ៣-សង្ខខ វយកាំ បរវិវជជតិ ពិចារណាមុនសិន សឹមពវៀរ, 
 ៤-សង្ខខ ព្យក ំវពិ្ោព្ទតិ ពិចារណាមុនសិន សឹមបពនាធ បង្ ់។ 

ធមរ៌បស់លរ សទ ៤ យ៉ង្ 

 ១-សចា ពោលោករពិរ, 

 ២-ទម ពចះេូនាយ នចិរឋ ឬេបចិ់រឋរបស់េវួន, 

 ៣-ខនដិ អ្រធ់ន,់ 

 ៤-ច្ឆគ លះបង្ល់េពររបស់េវួនឱរដ្ល់អ្បកដដ្លររួឱរ ។ 

កមយកាិពលស ៤ យ៉ង្ 

 ១-បាណ្ឋតិបាត សាវ បស់រឝ, 

 ២-អទិោន ោន លួចលេពរពរ, 
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52 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-កាវមស ុមិច្ឆា ច្ឆរ លបលពឹរឋេុសកបុង្ោម, 

 ៤-មុស្ចវាទ និយយកុ ក ។ 

អ្បកដដ្លលបកបពោយធម ៌៤ ពៅថ្នបណឍិ រ 

 ១-សតុ សាឋ ប,់ ២-ចិនដ រិរ 

 ៣-បុច្ឆា  សួរ, ៤-លខិិត សរពសរ (សុ.ចិ.បុ.លិ.) ។ 

វបិរឋិ ៤ យ៉ង្ 

 ១-សលីវិបតដិ េូចសីល, 

 ២-អាច្ឆរវិបតដិ េូចារយេ, 

 ៣-ទិដ្ិឋវិបតដិ េូចេិដិ្ឌ, 
 ៤-អាជីវវិបតដិ េូចអាជីវៈ រឺចិញ្ច ឹមជីវរិេុសធម ៌។ 

កាវ ងំ្ ៤ យ៉ង្ 

 ១-បញ្ញញ ពលាំ កំលំាង្ល ជាញ , 
 ២-វីរយិពលាំ កាវ ងំ្ពសចកឋីពាយម, 

 ៣-អនវជជពលាំ កាវ ងំ្កិចចដដ្លមនិានពទស, 

 ៤-សងគហពលាំ កាវ ងំ្ពសចកឋីសពន្រ គ្ ះ ។ 
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53 ធម្មសង្គហៈ 

បរសុិេនិ ៤ យ៉ង្ 

 ១-វទសោបរសិទុធិ បរសុិេនិពោយោរសំដដ្ង្អាបរឋិ, 

 ២-សាំវរបរសិទុធិ បរសុិេនិពោយោរសលងួ្ម, 

 ៣-បរវិយដ្ឋិតបរសិទុធិ បរសុិេនិពោយោរដសឝង្រកអាហ្វរ, 

 ៤-បចាវវកខណបរសិទុធិ បរសុិេនិពោយោរពិចារណា ។ 

ពលាកិយសរណរមនស៍ពលមចពោយអាោរៈ ៤ យ៉ង្ 

 ១-អតដនិយាតន លបរល់ោយថ្នឝ យជីវរិ, 

 ២-តបបរាយនតា យករុណលពះររនលរយ័ជាេីពឹង្ពៅមុេ, 

 ៣-សសិសភាវូបគមន លបរល់េវួនជាសិសស, 
 ៤-បាណិច្ឆគ ពគ្នរពលពះររនលរយ័ដ្រាបអ្ស់ជីវរិ ។ 

កំណបល់េពរ ៤ យ៉ង្ 

 ១-ថាវរនិធិ កំណបល់េពរដ្ា៏មំនួ ( នខ្មង្អ្ស ា្ រមិវរទុ) 
 ២-ជងគមនិធិ កំណបល់េពរពដ្ើរ ន ( នខ្មង្ស ា្ រមិវរទុ) 
 ៣-អងគសមនធិិ កំណបល់េពរពសយើពោយអ្ង្គ ( នខ្មង្ចពំណះវជិាជ ) 
 ៤-អនុគ្គមិកនិធិ កំណបល់េពរអាចដិ្រពោយតាមេវួនពៅ 
( នខ្មង្បុណរដដ្លេវួន នកសាង្េុក) ។ 
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54 ធម្មសង្គហៈ 

អ្ង្គរបស់បណឍិ រ ៤ យ៉ង្ 

 ១-កតញ្ញូ  ដឹ្ង្ឧបោររុណដដ្លពរ នពធឝើដ្ល់េវួន, 

 ២-អតដសទុធិ ពធឝើេវួនឱរបរសុិេនចាក ប, 

 ៣-បរសទុធិ ពធឝើអ្បកដ្នេឱរបរសុិេន, 

 ៤-សងគហ សពន្រ គ្ ះដ្ល់ជនដដ្លររួសពន្រ គ្ ះ ។ 

អារកខកមយោឌ ន ៤ យ៉ង្ 

 ១-ពុោធ នុសសតិ រឭកដ្ល់រុណលពះពុេន, 

 ២-វមតាដ  ផាយពមតាឋ ចិរឋដ្ល់ពពកួសរឝ, 

 ៣-អសភុ ពិចារណារាង្ោយឱរព ើញថ្នមនិលអ, 
 ៤-មរណសសតិ រឭកដ្ល់ពសចកឋីសាវ ប ់។ 

សរិបោឌ ន ៤ យ៉ង្ 

 ១-កាយនុបសសោ តាងំ្សាយ ររីពិចារណាោយ, 

 ២-វវទោនុបសសោ តាងំ្សាយ ររីពិចារណាពវេនា, 

 ៣-ចិតាដ នុបសសោ តាងំ្សាយ ររីពិចាណាចិរឋ, 
 ៤-ធាម នុបសសោ តាងំ្សាយ ររីពិចារណាធម ៌។ 
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55 ធម្មសង្គហៈ 

រួរពធឝើពសចកឋីមនិលបាេកបុង្េី ៤ សាទ ន 

 ១-មនិលបាេកបុង្ោរលះោយេុចចររិ ពធឝើោយសុចររិឱរពកើរ, 

 ២-មនិលបាេកបុង្ោរលះវចីេុចចររិ ពធឝើវចីសុចររិឱរពកើរ, 

 ៣-មនិលបាេកបុង្ោរលះមពនាេុចចររិ ពធឝើមពនាសុចររិឱរពកើរ, 

 ៤-មនិលបាេកបុង្ោរលះមចិាឆ េិដ្ឌិ ពធឝើសាយ េិដ្ឌិឱរពកើរ ។ 

ភាសិរ ៤ យ៉ង្ 

 ១-ពុទធភាសតិ ធមដ៌ដ្លលពះពុេនលេង្សំ់ដដ្ង្, 

 ២-ស្ចវកភាសតិ ធមដ៌ដ្លសាវក័សំដដ្ង្, 

 ៣-ឥសភិាសតិ ធមដ៌ដ្លឥសីសំដដ្ង្, 

 ៤-វទវតាភាសតិ ធមដ៌ដ្លពេវតាសំដដ្ង្ ។ 

 

េណៈដដ្លបុរគលរួរល ថ្នប  ៤ យ៉ង្ 

 ១-ពុទធុបាទកខវណ្ឋ េណៈដដ្លានលពះពុេនលតាស់, 

 ២-មជឈមិបបវទវស ឧបតដិកខវណ្ឋ េណៈដដ្ល នពកើរ 
កបុង្មជឈមិលបពេស, 

 ៣-សមាា ទដិ្ឋោិ បដ្លិទធកខព្ណា េណៈដដ្ល នជាសាយ េិដ្ឌិ, 
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56 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-ច្ននមាយតោន ំ អតកលកខព្ណា េណៈដដ្លាន 
អាយរនៈទងំ្ ៦ មនិវកិលេឝះខ្មរ ។ 

អ្រទននអ្ភធិមយ ៤ យ៉ង្ 

 ១-ចិរឋ      ២-ពចរសិក,    ៣-រូប,  ៤-និោឝ ន ។ 

ចិរឋ ៤ លបោរ 
 ១-ោាវចរចិរឋ,  ២-រូ វចរចិរឋ, 

 ៣-អ្រូ វចរចិរឋ,  ៤-ពលាកុរឋរចិរឋ ។ 

អ្ធិោឌ នធម ៌‹‹ធមដ៌ដ្លររួតាងំ្េុកកបុង្ចិរឋ›› ៤ យ៉ង្ 

 ១-បញ្ញា  ពសចកឋីដឹ្ង្សពឝ, ២-សច្ច ពសចកឋីដឹ្ង្ពិរ, 

 ៣-ច្ឆគ ោរលះ,  ៤-ឧបសម សងបចិ់រឋ ។ 

 

អ្ធិបរី ៤ យ៉ង្ 

 ១-ឆនទ បំណង្កបុង្ចិរឋ ២-វីរយិ ពសចកឋីពាយម, 

 ៣-ចិតដ ពសចកឋីរិរ,  ៤-វិមាំស្ច ពសចកឋីពិចារណា ។ 

ោររក នពោយកលម ៤ យ៉ង្ 
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57 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-កិវច្ឆា  មនុសសបបដ្លិាវភា កលមនឹង្ នពកើរជាមនុសស, 
 ២-កិចាាំ មច្ឆា ន ជីវិតាំ កលមនឹង្ចិញ្ច ឹមជីវរិ នពោយលសួល, 

 ៣-កិចាាំ សទធមមសសវនាំ កលមនឹង្ នសាឋ បល់ពះសេនមយ, 

 ៤-កិវច្ឆា  ពុោធ នមុបាវោ កលមនឹង្ នលតាស់ជាលពះពុេន ។ 

_________ _______ _____ 

 

បញ្ាកៈ ពួកធមល៌  ំ

ររនៈ ៥ យ៉ង្ 

 ១-ោរពកើរព ើង្ននលពះអ្រ ំសាយ សមភេន 
 ២-បុរគលអ្បកសដមឋង្ធមវ៌និយ័ 

 ៣-បុរគលអ្បកពចះដឹ្ង្ធមវ៌និយ័ 

 ៤-បុរគលអ្បកលបរិបរឋិនូវធមស៌មររួដ្ល់ធម ៌

 ៥-បុរគលជាករញ្ដូ ករពវេី ។ 

លពះពុេនលេង្ស់ពលមចកិចចពោយោល ៥ 

 ១-បុពេព្ណ្េ  បិណ្ឌ បាបត ំលេង្បិ់ណឍ  រកបុង្ពវលាលពឹក, 

 ២-សាយព្ណ្េ  ធមាព្ទសន ំលេង្ស់ដមឋង្ធមក៌បុង្ពវលាលាង ច, 
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58 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-បព្ទ្ធព្ស ភិកខុឱវាទ ំលេង្ល់បទនឱវាេដ្ល់ភកិខុកបុង្ពវលាលពលប ់

 ៤-អឌ្ឍរព្តត ព្ទវបញ្ញេ ន ំលេង្ព់ោះលបសាប ពេវតាកបុង្ពវលាអាលធ្លលរ 

 ៥-បច្ចូ ព្សវ កព្ត កាព្ល ភោេ ភព្ោេ  វពិ្ោកន ំ លេង្ពិ់ចារណា 
ពមើលឧបនិសសយ័សរឝដដ្លររួលតាស់ដឹ្ង្ និង្មនិរួរលតាស់ដឹ្ង្ កបុង្ 
ពវលាដបកបចចូស (ជិរភវ)ឺ ។ 

អ្នុបុពឝកថ្ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-ទ្ធនកថា សំដដ្ង្អំ្ពីទន 

 ២-សីលកថា សដមឋង្អំ្ពីសីល 

 ៣-សគគកថា សំដដ្ង្អំ្ពីសាទ នសួរ ៌

 ៤-ោាេីនវកថ្ន សំដដ្ង្អំ្ពីពទសោម 

 ៥-ព្នកខមាា នសិសំកថា សំដដ្ង្អំ្ពីអានិសង្សននោរពចញចាក 
ោម ឬោរពចញបសួ ។ 

 

ោលទន ៥ យ៉ង្ 

 ១-អាគនាុកទ្ធន ឱរទនដ្ល់អ្បកដដ្លពេើបនឹង្មកដ្ល់, 
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59 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-គមិកទ្ធន 
ឱរទនដ្ល់អ្បកដដ្លពរៀបចំដំ្ពណើ រនឹង្ពចញពៅ, 

 ៣-គិោនទ្ធន ឱរទនដ្ល់អ្បកដដ្លានជមងឺ, 

 ៤-ទុពភកិខទ្ធន ឱរទនកបុង្ពវលាេុរ មកិស, 
 ៥-នវទ្ធន ឱរទនដផវព ើឬអ្ឝីដដ្លពេើបនឹង្ានដំ្បូង្ ។ 

សបផុរសិទន ៥ យ៉ង្ 

 ១-សទ្ធធ យ ទ្ធន ំព្ទតិ ឱរទនពោយសទន , 

 ២-សកកច្ច ំទ្ធន ំព្ទតិ ឱរទនពោយពគ្នរព, 

 ៣-កាព្លន ទ្ធន ំព្ទតិ ឱរទនតាមោលររួ, 

 ៤-អនុគគហិតច្ពិ្ត្ដា  ទ្ធន ំព្ទតិ ឱរទនពោយតាងំ្ចិរឋអ្នុពលគ្នះ, 
 ៥-អត្ដា នញ្ច  បរញ្ច  អនុបហច្ច ទ្ធន ំព្ទតិ ឱរទនមនិពបៀរពបៀន 
េវួនឯង្និង្អ្បកដ្នេ ។ 

សបផុរសិទន ៥ យ៉ង្ពេៀរ 

 ១-សកកចាាំ វទតិ ឱរទនពោយពគ្នរពចំពោះពេយរវរទុ, 

 ២-ច្ិត ឹ កត្ដេ  ព្ទតិ ឱរទនពធឝើពសចកឋីពគ្នរពចំពោះវរទុ 
និង្បដិ្គ្នគ  កៈ 
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60 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-សហត្ដថ  ព្ទតិ ឱរទនពោយនដ្េវួនឯង្, 

 ៤-អនុបវដិ្ឋ ំ ព្ទតិ ឱរទនពោយមនិ នព ះឱរ, 
 ៥-អាគមនទដិ្ិឋព្កា ព្ទតិ ឱរទនពោយពសចកឋីពជឿថ្ននឹង្ ន 
េេលួផលពំុខ្មន ។ 

អ្សបផុរសិទន ៥ យ៉ង្ 

 ១-អសកកចាាំ វទតិ ឱរទនពោយឥរានពសចកឋីពគ្នរពចំពោះ 
ពេយរវរទុ, 
 ២-អចិតឹ កតាវ  វទត ិ ឱរទនពោយឥរានពសចកឋីពគ្នរព 
ចំពោះពេយរវរទុនិង្បដិ្រគ កៈ, 

 ៣-អសហតាថ  វទតិ មនិឱរពោយនដ្េវួនឯង្, 

 ៤-អបវិដ្ឋាំ វទតិ ឱរទនដូ្ចពរព ះពចាល, 

 ៥-អោគមនទិដ្ឋិវកា វទតិ ឱរទនពោយចិរឋពជឿថ្ននឹង្មនិ 
 នេេលួផល ។ 

ទនឥរផល ៥ យ៉ង្ 

 ១-ឥតថីោនាំ ឱរលសីជាទនដ្ល់បុរស, 

 ២-ឧសភោនាំ ឱរពគ្នពឈ្លយ លដ្ល់ពគ្នញី, 
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61 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-មជជោនាំ ឱរទនេឹកលសវងឹ្, 

 ៤-សមជជោនាំ ឱរទនរ ដំលផង្មពហ្វលសព, 

 ៥-ចិតដកមមោនាំ ឱរទនរំនូររូររូបលសីនិង្លបុស ដដ្លជារំនូរ 
នាឱំរពកើរោមរារ ។ 

អានិសង្សទន ៥ យ៉ង្ 

 ១-ពហុជ្នសស បិព្ោ ព្ហាតិ ជាេីលសឡាញ់រាបអ់ានននជនពលចើន, 

 ២-សព្ោា  សបបរុពិ្សា ភជ្នា ិពកួសបផុរសរដមង្ចូលចិរឋរាបរក  
 ៣-កលាព្ណា កិតាិសព្ទ្ធទ  អពភុគគច្ាតិ ានពករ ឋិ៍ពឈ្លយ ះពិពរាះ 
លផលីាញពៅលរបេិ់ស, 

 ៤-វសិារព្ទ្ធ ឧបសង្កមតិ ពកវៀវោវ ចូលពៅោនេី់លបជំុ 

 ៥-កាយសស ព្ភព្ទ្ធ បរមារណា សុគត ឹឧបបជ្ោតិ លុះដបកធ្លវ យ 
រាង្ោយបនាធ បអំ់្ពីពសចកឋីសាវ ប ់ នពៅពកើរកបុង្សុររិ ។ 

លបពយជនរ៍បស់ពភារ ៥ យ៉ង្ 

 ១-ចិញ្ច ឹមេវួន, ាតាបិតា, បុលរភរយិ,  វលោវ ឱរជាសុេ 

 ២-ចិញ្ច ឹមពកួញារិឱរជាសុេ 

 ៣-បំ រអ់្នឋរាយ ដដ្លពកើរអំ្ពីព រុពផសង្ៗ 

 ៤-ពធឝើពលី ៥ យ៉ង្ 
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62 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-បរចិាច រទន ដ្ល់សមណលោ យណ៍ អ្បកលបរិបរឋិលរូវ ។ 

ពលី ៥ យ៉ង្ 

 ១-ញាតិពលី សពន្រ គ្ ះញារិ 

 ២-អថតិិពលី េេលួពភញៀវ 
 ៣-បុពេព្បតពលី ពធឝើបុណរឧេធិសផលឱរអ្បកដដ្លដចកឋានពៅព ើយ 

 ៤-ោជ្ពលី បង្ព់ននោរជូនរាជោរ 
 ៥-ព្ទវត្ដពលី ពធឝើបុណរឧេធិសផលដ្ល់ពពកួពេវតា ។ 

ររិ ៥ យ៉ង្ 

 ១-នរក, ២-រិរចាឆ ន, ៣-ពបរវស័ិយ, ៤-មនុសស, ៥-ពេវតា ។ 

មចឆរយិ ‹‹ពសចកឋីកំណាញ់›› ៥ យ៉ង្ 

 ១-អាវាសមចារយិ កំណាញ់អាវាស 

 ២-កលុមចារយិ កំណាញ់លរកូល 

 ៣-លាភមចារយិ កំណាញ់លាភ 

 ៤-វណណ មចារយិ កំណាញ់ពណ៌សមផុរ ឬកំណាញ់ពសចកឋសីរពសើរ 
 ៥-ធមមមចារយិ កំណាញ់ធម ៌។ 
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63 ធម្មសង្គហៈ 
គ្គរវៈ ៥ យ៉ង្ ជាព រុញុាំង្លពះសេនមយឱរថិរពៅ នយូរ 

 ១-សតថរ ិគ្គរវវា ពគ្នរពចំពោះលពះសាសាឋ  
 ២-ធវមម គ្គរវវា ពគ្នរពចំពោះលពះធម ៌

 ៣-សវងឃ គ្គរវវា ពគ្នរពចំពោះលពះសង្ឃ 
 ៤-សកិាខ យ គ្គរវវា ពគ្នរពចំពោះសិោខ  
 ៥-សាធិសម ឹគ្គរវវា ពគ្នរពចំពោះសាធិ ។ 

ធម៌ ៥ យ៉ា ង ដដ្លអាចពធឝើបុរគលឱរតាងំ្ពៅាកំបុង្លពះសេនមយ 
 ១-សោធ  ពជឿព រុដដ្លរួរពជឿ 
 ២-ហរិ ិខ្មយ ស បខ្មយ សេុចចររិ 

 ៣-ឱតដបប សវុរខ្មវ ច ប េុចចររិ 

 ៤-អារទធវីរយិ ល រពនពាយមឥរេជិលលចអូ្ល 

 ៥-បញ្ញញ  ដឹ្ង្ចាស់ ។ 

ធម ៌៥ យ៉ង្ លបលពឹរឋពៅឱយវនិាសននលពះសេនមយ 
 ១-ន សកកចាាំ ធមមាំ សណនដិ មនិសាឋ បធ់មព៌ោយពគ្នរព 

 ២-ន សកកចាាំ ធមមាំ បរយិបុណនដិ មនិពរៀនធមព៌ោយពគ្នរព 

 ៣-ន សកកចាាំ ធមមាំ ធាវរតិ មនិលេលេង្ធ់មព៌ោយពគ្នរព 
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64 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-ន សកកច្ច ំ ធោន ំ ធមាា ន ំ អតថ ំ ឧបបបរកិខនា ិ មនិពិចារណានូវ 
ពសចកឋីននធមទ៌ងំ្ឡាយ ដដ្លេវួនលេលេង្ព់ោយពគ្នរព 

 ៥-ន សកកចាាំ អតថបញ្ញញ យ បដ្ិបជជនដិ ដឹ្ង្ពសចកឋីព ើយ 
មនិលបរិបរឋិពធឝើតាមពោយពគ្នរព ។ 

អ្ង្គធមយកថិក ៥ យ៉ង្ 

 ១-សដមឋង្ធមព៌ោយលំោបម់និោរឱ់រោចព់សចកឋី 
 ២-អាង្ព រុផលដណនាឱំរអ្បកសាឋ បចូ់លចិរឋ 
 ៣-តាងំ្ចិរឋពមតាឋ ល ថ្នប ឱរជាលបពយជនដ៍្ល់អ្បកសាឋ ប ់

 ៤-មនិសំដដ្ង្ធមព៌លោះព ើញលាភ 

 ៥-មនិសំដដ្ង្ធមព៌បៀរពបៀនេវួននិង្អ្បកដ្នេ ។ 

អានិសង្សននោរសាឋ បធ់ម ៌៥ យ៉ង្ 

 ១-អសុត ំសុណាតិ ដរង្ នសាឋ បធ់មដ៌ដ្លេវួនពុំទនដ់ដ្ល នសាឋ ប ់

 ២-សុត ំ បរពិ្ោទព្បតិ ដរង្ញុាំង្ធមដ៌ដ្លេវួនធ្លវ បស់ាឋ បព់ ើយ 
ឱរជំនាញលអព ើង្ 

 ៣-កង្ក ំវហិនតិ ដរង្កំចារប់ង្នូ់វពសចកឋីសង្សយ័ពចញ ន 

 ៤-ទដិ្ឋ ឹឧជុ្ ំ កព្ោតិ ដរង្ពធឝើេិដ្ឌិ (របស់េវួន) ឱរលរឹមលរង្ ់ន 

 ៥-ច្ិតាមសស បសីទតិ ចិរឋអ្បកសាឋ បធ់មព៌នាះដរង្លជះថ្នវ  ។ 
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65 ធម្មសង្គហៈ 

ពសចកឋីវនិាស ៥ យ៉ង្ 

 ១-ញាតិពយសន វនិាសញារិ 
 ២-វភាគពយសន វនិាសពភារសមផេ័ 

 ៣-វរាគពយសន វនិាសពរារ 

 ៤-សលីពយសន វនិាសសីល 

 ៥-ទិដ្ឋិពយសន វនិាសេិដ្ឌិ ។ 

សមផទ ៥ យ៉ង្ 

 ១-ញាតិសមបោ បរបូិណ៌ពោយញារិ 

 ២-វភាគសមបោ បរបូិណ៌ពោយពភារៈ 
 ៣-អាវរាគយសមបោ បរបូិណ៌ពោយភាពជាអ្បកឥរានពរារ 

 ៤-សលីសមបោ បរបូិណ៌ពោយសីល 

 ៥-ទិដ្ឋិសមបោ បរបូិណ៌ពោយេិដ្ឌិ ។ 

សំវរវនិយ័ ៥ យ៉ង្ 

 ១-សលីសាំវរ សលងួ្មកបុង្ ដិ្ពាកខ 
 ២-សតិសាំវរ សលងួ្មកបុង្ចកខុន្រនធិយ 

 ៣-ញាណសាំវរ សលងួ្មកបុង្ដេសរណាា ពោយបញដ  

 ៤-ខនដិសាំវរ សលងួ្មកបុង្េនឋី រឺអ្រធ់ននូ់វលរជាកនិ់ង្ពដឋ ជាពដ្ើម 
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66 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-វីរយិសាំវរ សលងួ្មកបុង្វរីយិៈ រឺកំចារប់ង្នូ់វវរិកាៈ ៣ យ៉ង្ 
ានោមវរិកាៈជាពដ្ើម ។ 

បហ្វនវនិយ័ ៥ យ៉ង្ 

 ១-តទងគបបហាន លះកិពលសពោយអ្ង្គពនាះៗ ានកិរយិ 
កំណរដឹ់្ង្នូវោមនិង្រូបពោយវបិសសនាញាណជាពដ្ើម 

 ២-វិកខមភនបបហាន លះកិពលស ាននីវរណធមជ៌ាពដ្ើម 
ពោយសាធិ 

 ៣-សមុវចាទបបហាន លះកិពលសោចល់សាចក់បុង្េណៈ 
ដដ្ល ននូវអ្រយិមរគទងំ្ ៤ លបោរ 
 ៤-បដ្ិបសសទធិបបហាន លះកិពលសោចល់សាចក់បុង្េណៈ 
ដដ្ល ននូវអ្រយិផល 

 ៥-និសសរណបបហាន លះកិពលសលជះលស ះ រឺ នដ្ល់ 
នូវលពះនិោឝ ន ។ 

អានិសង្សរបស់េនឋី ៥ យ៉ង្ 

 ១-បិវយ មនវបា ជាេីលសឡាញ់ពពញចិរឋននជនពលចើន 

 ២-ន វវរពហុវលា មនិពលចើនពោយពពៀរ 
 ៣-ន វជជពហុវលា មនិពលចើនពោយពទស 
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67 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-អសមមុវឡាោ  មនិវពង្ឝង្កបុង្មរណសមយ័ 

 ៥-សគុតិ ោលេាវ យេននរដមង្ពៅោនសុ់ររិភព ។ 

ពវសារជជករណធម ៌‹‹ធមដ៌ដ្លពធឝើឱរានពសចកឋីោវ ហ្វន ៥ យ៉ង្ 

 ១-សោធ  ពជឿព រុដដ្លរួរពជឿ 
 ២-សលី រកាោយវាចាឱរពរៀបរយ 

 ៣-ព្វហុសចា ភាពជាអ្បកសាឋ បព់លចើន ពរៀនសូលរពលចើន 

 ៤-វីរយិរមភ ល រពនពាយម 

 ៥-បញ្ញញ  ដឹ្ង្នូវព រុដដ្លររួដឹ្ង្ ។ 

ពល ‹‹កាវ ងំ្›› ៥ យ៉ង្ 

 ១-សោធ  ជំពនឿ 
 ២-វីរយិ ពាយម 

 ៣-សតិ ពសចកឋីរឭក 

 ៤-សាធិ ោរតាងំ្ចិរឋា ំ

 ៥-បញ្ញញ  ដឹ្ង្សពឝ (ធមទ៌ងំ្៥យ៉ង្ពនះពៅថ្ន ‹‹ឥន្រនធយិ›› ក ៏ន) 

វបិរឋិននឧ សក ៥ យ៉ង្ 

 ១-អសសវោធ  វហាតិ មនិពជឿរុណលពះររនលរយ័ 

 ២-ទុសសវីលា វហាតិ លេុសឋសីល 
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68 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-វកាតុហលមងគលវិកា វហាតិ លបកបពោយមង្គលភាញ កព់ផអើល 

 ៤-មងគលាំ បវចាត វោ កមមាំ លបោនព់ជឿមង្គល មនិពជឿកមយ 
និង្ផលននកមយ 
 ៥-ឥវតា ច ពហោិធ  ទកខិវណយយ ាំ គវវសតិ តតដ ច បុពវការ ាំ កវរាតិ 

ដសឝង្រកេកខិពណយរបុរគលពលដលពះពុេនសាសនា ព ើយពធឝើទន 
ចំពោះេកខិពណយរបុរគលពនាះ ។ 

សមផរិឋននឧ សក ៥ យ៉ង្ 

 ១-សវោធ  វហាតិ ពជឿរុណលពះររនលរយ័ 

 ២-សលីវា វហាតិ ានសីល 

 ៣-ន វកាតុហលមងគលវិកា វហាតិ មនិលបកបពោយមង្គល 
ភាញ កព់ផអើល 

 ៤-កមមាំ បវចាតិ វោ មងគលាំ ពជឿដរកមយមនិពជឿមង្គល 

 ៥-ន ឥវតា ពហោិធ  ទកខិវណយយ ាំ គវវសតិ ឥធ ច បុពវការ ាំ 
កវរាតិ មនិដសឝង្រកេកខិពណយរបុរគលពលដលពះពុេនសាសនាព ើយ 
ព ើយ ពធឝើទនចំពោះដរេកខិពណយរបុរគលកបុង្លពះពុេនសាសនា ។ 
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69 ធម្មសង្គហៈ 

ជំនួញដដ្លឧ សកមនិលរូវពធឝើ ៥ យ៉ង្ 

 ១-សតថវណិជ្ជជ  ជួញពលរឿង្សន្រសាឋ វុធ 

 ២-សតដវណិជ្ជជ  ជញួសរឝានជីវរិ 

 ៣-មាំសវណិជ្ជជ  ជញួសាច ់

 ៤-មជជវណិជ្ជជ  ជួញេឹកលសវងឹ្ 

 ៥-វិសវណិជ្ជជ  ជួញថ្នប ពិំស ។ 

ពទសននសីលវបិរឋិរបស់អ្បកលេុសឋសីល ៥ យ៉ង្ 

 ១-បមាទ្ធធកិរណំ្ មហតិ ព្ភាគជន ិ នគិគច្ាតិ ដរង្ដ្ល់នូវ 
ពសចកឋីវនិាសសមផរិឋយ៉ង្ធំ ពោយានពសចកឋីលបាេជាព រុ 

 ២-បាបបព្កា កិតាិសព្ទ្ធទ  អពភុគគច្ាតិ កិរិឋសពធអាលកករ់ដមង្ផាយ 
ពៅសពឝេិស 

 ៣-អវសិារព្ទ្ធ ឧបសង្កមតិ ចូលពៅោនេី់លបជំុបរស័ិេណាៗ 
ឥរានពសចកឋីពកវៀវោវ  
 ៤-សមាុ ព្ហេ  កាល ំកព្ោតិ ដរង្វពង្ឝង្ពធឝើមរណោល 

 ៥-កាយសស ព្ភព្ទ្ធ បរមារណា ទុគគត ឹ ឧបបជ្ោតិ លុះដបកធ្លវ យ 
រាង្ោយបនាធ បអំ់្ពីពសចកឋីសាវ ប ់ដរង្ពៅពកើរកបុង្េុរគរិ ។ 
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70 ធម្មសង្គហៈ 

អានិសង្សសីលសមផទរបស់អ្បកានសីល ៥ យ៉ង្ 

 ១-អបបាោធិករណាំ  មហនដាំ វភាគកខនធាំ អធិគចាតិ 
ដរង្ ននូវពភារសមផេ័ ពោយានពសចកឋីមនិលបាេជាព រុ 

 ២-កលាវណ្ឋ កិតិដសវោទ  អពភុគគចាតិ កិរិឋសពធដ្ពិ៏ពរាះ 
ដរង្ផាយពៅសពឝេិស  
 ៣-វិស្ចរវោ ឧបសងកមតិ ចូលពៅោនេី់លបជំុបរស័ិេ 
ណាៗ ដរង្ានពសចកឋីពកវៀវោវ   
 ៤-អសមមុវឡាោ  កាលាំ កវរាតិ ដរង្មនិវពង្ឝង្ពធឝើមរណោល 

 ៥-កាយសស វភវោ បរមមរណ្ឋ សគុតិ ឧបបជជតិ លុះ 
ដបកធ្លវ យរាង្ោយបនាធ បអំ់្ពីពសចកឋីសាវ ប ់ដរង្ពៅពកើរសុររិ ។ 

បុរគលលបកបពោយធម ៌៥ យ៉ង្ នឹង្ពៅោនន់រក 

 ១-អសសវោធ  មនិានសទន  
 ២-អហរិវិកា មនិាន ិរ ិ 
 ៣-អវោតដបប ិមនិានឧរឋបផៈ 
 ៤-កសុវីតា េជិលលចអូ្ល 

 ៥-ទុបបវញ្ញញ  ឥរល ជាញ  ។ (ធម៌ទំង៥ោ៉ងរនះអាចរធាើមិនឱយបុគគលឋិតរៅកនុងព្ពះពុទ្ធសទ្ធមម) 
បុរគលលបកបពោយធម ៌៥ យ៉ង្ នឹង្ពៅពកើរកបុង្សាទ នសួរ ៌
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71 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-សវោធ  ានសទន  
 ២-ហរិាិ ាន ិរ ិ 
 ៣-ឱតដបប ានឱរឋបផៈ 
 ៤-អារទធវីរយិ ានពាយម 

 ៥-បញ្ញវា ានល ជាញ ។ (ធម៌ទំង៥ោ៉ងរនះអាចរធាើបុគគលឱយរៅកនុងព្ពះសទ្ធមម) 

កាវ ងំ្របស់លពះរថ្នររ ៥ យ៉ង្ 

 ១-សោធ ពល កាវ ងំ្សទន  
 ២-ហរិពិល កាវ ងំ្ ិរ ិ 
 ៣-ឱតដបបពល កាវ ងំ្ឱរឋបផៈ 
 ៤-វីរយិពល កាវ ងំ្ពាយម 

 ៥-បញ្ញញ ពល កាវ ងំ្ល ជាញ  ។ 

ពសចកឋីមនិសលងួ្មបណាឋ លឱរពកើរកិពលស ៥ យ៉ង្ 

 ១-អសសោធ  មនិានជំពនឿ 
 ២-អកខនដិ មនិពសចកឋីអ្រធ់ន ់

 ៣-វកាសជជាំ ពសចកឋីេជិលលចអូ្ស 

 ៤-មុដ្ឋសចាាំ ពសចកឋីពភវចសាយ ររី 

 ៥-អញ្ញញ ណាំ  ពសចកឋីលងង្ ់។ 
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72 ធម្មសង្គហៈ 

អ្ននឋរយិកមយ ៥ យ៉ង្ 

 ១-ាតុឃាដ្ សាវ បា់តា 

 ២-បិតុឃាដ្ សាវ បបិ់តា 

 ៣-អរហនដឃាដ្ សាវ បល់ពះអ្រ នឋ 
 ៤-វលាហតិុបាទ ពធឝើលពះពលា ិររបស់លពះពុេន ឱរ 
ពុះពង្ពោរ ពោយចិរឋលបេុសឋនឹង្លពះអ្ង្គ 
 ៥-សងឃវភទ បំដបកសង្ឃ ។ 

សង្ឃពភេ ‹‹ោរបំដបកសង្ឃ›› ពោយព រុ ៥ យ៉ង្ 

 ១-កវមមន ពោយសង្ឃកមយ 
 ២-ឧវទទវសន ពោយឧពេធស 

 ៣-វវាហរោដ  ពោយពោលពភេករណវរទុ ១៨ លបោរ 
 ៤-អនុស្ចវវន ពោយពោលលផងួ្លួង្ពលាម ឱរភកិខុដ្នេ 
ពជឿោនត់ាមលេនិរបស់េវួន 

 ៥-សលាកគ្គគ វហន ពោយសរពសរសាវ កឱរចាប ់។ 

 

អ្នឋរធ្លន ៥ យ៉ង្ 

 ១-បរយិតដិអនដរធាន សាបសូនរបរយិរឋិ 
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73 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-បដ្ិបតដិអនដរធាន សាបសូនរោរលបរិបរិឋ 
 ៣-បដ្ិវវធអនដរធាន សាបសូនរោរលតាស់ដឹ្ង្ 

 ៤-លងិគអនដរធាន សាបសូនរពភេសមណ 

 ៥-ធាតុអនដរធាន សាបសូនរលពះបរមសាររីកិធ្លរុ ។ 

ពទសននបុរគលលបលពឹរឋេុចចររិ ៥ យ៉ង្ 

 ១-អតាដ បិ អតាដ នាំ ឧបវទតិ សូមផេីវួនឯង្ករិ៏ះពដ្ៀលេវួនឯង្ 

 ២-អនុវិចា វិញ្ញូ  គរហនដិ អ្បកល ជញទងំ្ឡាយករ៏ដមង្រិះពដ្ៀល 

 ៣-បាបវកា កិតតិសវោទ  អពភុគគចាតិ កិរិឋសពធអាលកក ់
កផ៏ាយេចរខ្មច យ ។ 

 ៤-សមមុវឡាោ  កាលាំ កវរាតិ វដង្ឝង្ពធឝើមរណោល 

 ៥-អបាយាំ ទុគគតិ វិនិបាតាំ និរយាំ ឧបបជជតិ នឹង្ពៅ 
ពកើរកបុង្អ្ យ េុរគរិ វនិិ រ នរក ។ 

អានិសង្សននបុរគលលបលពឹរឋសុចររិ ៥ យ៉ង្ 

 ១-អត្ដា បិ អត្ដា ន ំ ន ឧបវទតិ សូមផេីវួនឯង្ករិ៏ះពដ្ៀលេវួនឯង្ 
មនិ ន  
 ២-អនុវិចាវិញ្ញូ  បសាំសនដិ អ្បកល ជញទងំ្ឡាយរដមង្សរពសើរ 
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74 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-កលាវណ្ឋ កិតិដសវោទ  អពភុគគចាតិ កិរិឋសពធពិពរាះ 
កផ៏ាយេចរខ្មច យ  
 ៤-អសមមុវឡាោ  កាលាំ កវរាតិ មនិវពង្ឝង្ពធឝើមរណោល 

 ៥-សគុតិ សគគាំ វលាកាំ ឧបបជជតិ នឹង្ពៅពកើរកបុង្សុររិ រឺ 
សាទ នសួរនិ៌ង្មនុសសពលាក ។ 

អ្នឋរាយិកធម ៌‹‹ធមព៌ធឝើឱរអ្នឋរាយ›› ៥ យ៉ង្ 

 ១-កមានាោយ អ្នឋរាយពលោះកមយ នដ្ល់អ្ននឋរយិកមយ ៥ យ៉ង្ 

 ២-កិព្លសនាោយ អ្នឋរាយពលោះកិពលស នដ្ល់និយរមចិាឆ េិដ្ឌិ 
 ៣-វបិាបកនាោយ អ្នឋរាយពលោះវ ិក  នដ្ល់បដិ្សននិធមន៌ន 
ពកួបណឍ ក, រិរចាឆ ន, ឧភពតាពរញ្ជនក 

 ៤-ឧបវាទនាោយ អ្នឋរាយពលោះឧបវាេ  នដ្ល់អ្រយុិបវាេ 

 ៥-អាណាវតិិកកមនាោយ អ្នឋរាយពលោះអាណាវរិិកាមពទស 
 នដ្ល់អាបរឋិដដ្លភកិខុលរូវ ពលោះតាងំ្ចិរឋដកវង្ ។ 

នីវរណៈ ៥ 

 ១-កាមចានទ ពសចកឋីពពញចិរឋកបុង្ោម 

 ២-ពាបាទ ពសចកឋីរំុរួន ចង្ព់ធឝើឱរពរវនិាស 

 ៣-ថីនមិទធ ពសចកឋីព្កង្កល់ជុលលជបក់បុង្ចិរឋ 
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75 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-ឧទធចាកកុកចា ពសចកឋីរសាបរ់សល់រាយាយកបុង្ចិរឋ 
 ៥-វិចិកិច្ឆា  ពសចកឋីអងល់សង្សយ័ ។ 

េីពកើរនននីវរណៈ ៥ 

 ១-កាមចានទ ពកើរអំ្ពីសុភនិមរិឋ រឺកំណរអ់ារមយណ៍ថ្នលអ 
 ២-ពាបាទ ពកើរអំ្ពីបដិ្ និមរិឋ រឺកំណរក់បុង្ោរចពង្អៀរ 
ចង្អល់ចិរឋ 
 ៣-ថីនមិទធ ពកើរអំ្ពីអ្ររិ រឺពសចកឋីមនិពលរកអ្រនឹង្ពសចកឋីេជិល 
លពមទងំ្ោរលសវងឹ្កបុង្អាហ្វរ 
 ៤-ឧទធចាកកុកចា ពកើរអំ្ពីពចរពសាអ្វូបសម រឺពសចកឋីមនិសងប ់
ននចិរឋ 
 ៥-វិចិកិច្ឆា  ពកើរអំ្ពីអ្ពយនិពសាមនសិោរ រឺមនិពធឝើេុកកបុង្ 
ចិរឋ ពោយឧ យននល ជាញ  ។ 

េនន ៥ 

 ១-រូប, ២-ពវេនា, ៣-សញដ , ៤-ស ខ្ រ, ៥-វញិដ ណ ។ 

ឧបាននេនន 
 ១-វផណុបិណឌូ បមាំ របូាំ រូបពលបៀបដូ្ចពពុះេឹក 

 ២-វវទោបុពវលបូា ពវេនាពលបៀបដូ្ចលកពពញេឹក 
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76 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-មរចីិកបូា សញ្ញញ  សញដ ពលបៀបដូ្ចនថងបពណឋើ រកូន 

 ៤-សង្ខខ រា កទទលបូា ស ខ្ រពលបៀបដូ្ចពដ្ើមពចក 

 ៥-ាយបូមញ្ា វិញ្ញញ ណាំ  វញិដ ណពលបៀបដូ្ចកលាយ 
វទសតិាទិចាពនធុោ ពសចកឋីឧបាពនះលពះសាយ សមភុេនជាពៅពង្ស 
ននលពះអាេិររសំដដ្ង្ព ើយ ។ 

សលវ ‹‹ធមដូ៌្ចជាលពួញ›› ៥ យ៉ង្ 

 ១-រារៈ, ២-ពទសៈ, ៣-ពា ៈ, ៤-ានៈ, ៥-េិដ្ឌិ ។ 

ពចពតាេីល ‹‹បព គ្ លដដ្លព ះជាបក់បុង្ចិរឋ›› ៥ យ៉ង្ 

 ១-សតថរ ិកងខតិ សង្សយ័កបុង្លពះសាសាឋ  
 ២-ធវមម កងខត ិសង្សយ័កបុង្លពះធម ៌

 ៣-សវងឃ កងខតិ សង្សយ័កបុង្លពះសង្ឃ 
 ៤-សកិាខ យ កងខតិ សង្សយ័កបុង្សិោខ  
 ៥-សរពហមច្ឆរសី ុ កបុបវិតា វហាតិ ានចិរឋពលកវពលោធ 
ពៅរកសលព យចារបុីរគលទងំ្ឡាយ ។ 

 

លំអ្របស់លសី ៥ យ៉ង្ 

 ១-ឆវិកលាណ លំអ្សមផុរដសផក 
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77 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-មាំសកលាណ លំអ្សាច ់

 ៣-វកសកលាណ លំអ្សក ់

 ៤-អដ្ឋិកលាណ លំអ្ពធយញទងំ្ ៣២ 

 ៥-វយកលាណ លំអ្វយ័ ។ 

ព រុដដ្លនាឱំរអាយុេវី ៥ យ៉ង្ 

 ១-អសបាយការ ីមនិពធឝើេវួនឱរសបាយ 

 ២-សបាវយ មតដាំ ន ជ្ជោតិ មនិដឹ្ង្លបាណកបុង្ោរ 
សបាយ 

 ៣-អបរណិវភាជី បរពិភារអាហ្វរ ពភវើង្ធ្លរុពធឝើឱររលាយ 
មនិទន ់

 ៤-អកាលច្ឆរ ីពដ្ើរពលង្េុសោល 

 ៥-អរពហមច្ឆរ ីលបលពឹរឋធមម៌និលបពសើរ (ពលាយ ភកបុង្ោម) 

ព រុដដ្លនាឱំរអាយុដវង្ ៥ យ៉ង្ 

 ១-សបាយការ ីពធឝើេវួនឱរសបាយ 

 ២-សបាវយ មតដាំ ជ្ជោតិ ដឹ្ង្លបាណកបុង្ោរសបាយ 

 ៣-បរណិវភាជី បរពិភារអាហ្វរ លយមពភវើង្ធ្លរុឱររលាយ 
េនល់សួល 
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78 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-កាលច្ឆរ ីពដ្ើរពលង្កបុង្ោលររួ 
 ៥-រពហមច្ឆរ ីលបលពឹរឋធមដ៌្ល៏បពសើរ (មនិពលាយ ភកបុង្ោម) ។ 

អ្ង្គឈ្លន ៥ 

 ១-វិតកក ោរលរិះរះិរពឹំង្អារមយណ៍ 

 ២-វិច្ឆរ ោរពិចារណាអារមយណ៍ 

 ៣-បីតិ ពសចកឋីដអអរោយដអអរចិរឋ 
 ៤-សខុ ពសចកឋីសបាយោយសបាយចិរឋ 
 ៥-ឯកគគតា ានអារមយណ៍នឹង្ដរមយួ ។ 

អ្ង្គឈ្លនជាបដ្ិបកខនឹង្នីវរណៈ ៥ យ៉ង្ 

 ១-សមាធ ិកាមច្ានទសស បដ្បិព្កាខ  សាធិជាបដិ្បកខនឹង្ោមចឆនធ 
 ២-បតិី ពាបាបទសស បដ្បិព្កាខ  បីរិជាបដិ្បកខនឹង្ពា េ 

 ៣-វតិព្កាក  ថនីមិទធសស បដ្បិព្កាខ  វរិកាៈជាបដិ្បកខនឹង្ថីនមេិន 
 ៤-សុខ ំ ឧទធច្ចកុកកច្ចសស បដ្បិព្កាខ  សុេៈជាបដិ្បកខនឹង្ឧេនចចកុកាចច 
 ៥-វចិ្ឆព្ោ វចិ្ិកិច្ឆា យ បដ្បិព្កាខ  វចិារៈជាបដិ្បកខនឹង្វចិិកិចាឆ  ។ 

បីរិ ៥ យ៉ង្ 

 ១-ខុទទកា បតិី ានលកខណៈឱរលពឺពរាមលពឺដសផក 
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79 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-ខណិ្កា បតិី ានលកខណៈដូ្ចពផវកបពនាធ រល កដ្កបុង្ចកខុ 
 ៣-ឱកនាកិា បតិី ានលកខណៈឱរោយញ័រកពលកើកដូ្ចរលកេឹក 

 ៤-ឧព្ពង្ខគ  បតិី ានលកខណៈពធឝើឱរោយលសាលអ្ដណឋ រព ើង្ 

 ៥-ផរណា បតិី ានលកខណៈផាយសពឝកបុង្ោយ ។ 

វសី ‹‹ោរសាធ រ›់› ៥ យ៉ង្ 

 ១-អាវជជនវស ីសាធ រក់បុង្ោរនឹកអ្ង្គឈ្លន 

 ២-សាបជជនវស ីសាធ រក់បុង្ោរចូលឈ្លន 

 ៣-អធិោឋ នវស ី សាធ រក់បុង្ោរអ្ធិោឌ ន ពដ្ើមផរីកាឈ្លនេុក 
ឱរាមំនួ 

 ៤-វុោឋ នវស ីសាធ រក់បុង្ោរពចញចាកឈ្លន 

 ៥-បចាវវកខណវស ី សាធ រក់បុង្ោរពិចារណាអ្ង្គឈ្លន 
កបុង្ពវលា ដដ្លពចញចាកឈ្លន ។ 

សបាយ ៥ យ៉ង្ 

 ១-អាវាសសបាយ សបាយពោយេីពៅ 

 ២-ឧតុសបាយ សបាយពោយយរដូ្វ 
 ៣-អាហារសបាយ សបាយពោយពភាជនាហ្វរ 
 ៤-បុគគលសបាយ សបាយពោយបុរគល 
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80 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-ធមមសសវនសបាយ សបាយពោយោរសាឋ បធម ៌។ 

ធមជ៌ាពលរឿពធឝើវមិុរឋិឱរចាស់ោវ  ៥ យ៉ង្ 

 ១-កលាណមិតដតា ភាពជាអ្បកានមលិរលអ 
 ២-សលីសមបោ បរបូិណ៌ពោយសីល 

 ៣-អភិសវលលខកថា ពោលោករដ្ផូ៏រផង្ល់បកបពោយកថ្នវរទុ 
១០ យ៉ង្ 

 ៤-វីរយិរមភ ល រពនពាយម 

 ៥-បញ្ញញ សមបោ បរបូិណ៌ពោយល ជាញ  ។ 

សញដ ជាពលរឿពធឝើវមិុរថិឱរចាស់ោវ  ៥ យ៉ង្ 

 ១-អនិចាសញ្ញញ  ពសចកឋីសាគ ល់ថ្នមនិពេៀង្ 

 ២-អនិវចា ទុកខសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់ថ្នជាេុកខកបុង្ធមម៌និពេៀង្ 

 ៣-ទុវកខ អនតដសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់ថ្នមនិដមនេវួន 
ធមល៌បកបពោយេុកខ 
 ៤-បហានសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់កបុង្ធមជ៌ាពលរឿង្លះបង្ ់

 ៥-វិរាគសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់កបុង្ធមជ៌ាពលរឿង្ពនឿយណាយ 

អ្និមរិថកៈ ‹‹ធមដ៌ដ្លកំណរម់និ ន›› ៥ យ៉ង្ 

 ១-ជីវិត ោររស់ពៅ 
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81 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-ពាធិ ោរ ចឺាប ់

 ៣-កាល ពពលពវលា 

 ៤-វទហនិវកខបន ោរោកចុ់ះនូវរាង្ោយ (ពសចកឋីសាវ ប)់ 
 ៥-គត ិដំ្ពណើ រដដ្លនឹង្ពកើរកបុង្សុររិ ឬេុរគរិ ។ 

ពេវេូរ ៥ យ៉ង្ 

 ១-ោរក ពកយង្រូចដដ្លពេើបសលាល 

 ២-ជរា ចាស់លគ្នលំគ្នននេនន 
 ៣-ពាធិ ជមងដំឺ្ោរ ់

 ៤-ទណឌ  អ្បកពទស 

 ៥-មរណ ពសចកឋីសាវ ប ់។ 

ារ ៥ យ៉ង្ 

 ១-ខនធារ ារ រឺេនន 
 ២-កិវលសារ ារ រឺកិពលស 

 ៣-អភិសង្ខខ រារ ារ រឺអ្ភសិ ខ្ រ 
 ៤-វទវបុតដារ ារ រឺពេវបុលរ 

 ៥-មចាុារ ារ រឺពសចកឋីសាវ ប ់។ 

អ្លពមនិយោឌ ន ‹‹ព រុដដ្លមនិរួរចង្ ់ន›› ៥ យ៉ង្ 
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82 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-ជរា ចាស់លគ្នលំគ្ន 

 ២-ពាធ ិ ជមងដំឺ្ោរ ់

 ៣-មរណ ពសចកឋីសាវ ប ់

 ៤-នសសន ពសចកឋីវនិាស 

 ៥-ខយ ពសចកឋីសាបសូនរ, ោរអ្ស់ពៅ ។ 

អ្ភណិា បផចចពវកខណៈ ‹‹ធមស៌លាបព់ិចារណាពរឿយៗ›› ៥ យ៉ង្ 

 ១-ជរា ពិចារណាពីជរា 

 ២-ពាធ ិ ពិចារណាពីពាធិ 

 ៣-មរណ ពិចារណាពីមរណៈ 
 ៤-វិវយគ ពិចារណាពីោរលោរល់ ស់ 

 ៥-កមម ពិចារណាពីអំ្ពពើកមយ ដដ្លេវួន នពធឝើ ។ 

 

 

បុចាឆ  ‹‹ោករសួរ›› ៥ យ៉ង្ 

 ១-អទិដ្ឋវជ្ជតោ បុច្ឆា  ោករសួរ ជាពលរឿង្បំភវនូឺវពសចកឋី 
ដដ្លេវួនមនិដដ្លព ើញ 



 

83 
 

83 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-ទិដ្ឋសាំសនទោ បុច្ឆា  ោករសួរ ជាពលរឿង្សនធនាគ្នប ចំពោះ 
លបសាប ដដ្លធ្លវ បព់ ើញ 

 ៣-វិមតិវចាទោ បុច្ឆា  ោករសួរ ជាពលរឿង្ោរប់ង្នូ់វ 
ពសចកឋីសង្សយ័ 

 ៤-អនុមតិ បុច្ឆា  ោករសួរតាមពសចកឋីយល់ព ើញរបស់េវួន 
(ោករសួរចាកបពណាឋ យ) 
 ៥-កវថតុកមបតា បុច្ឆា  ោករសួរល ថ្នប នឹង្ពអវើយេវួនឯង្ 
(សួរេវួនឯង្ពអវើយេវួនឯង្) ។ 

ពវសាហ្វបរចិាច ក ៥ យ៉ង្ 

 ១-អតដបរចិ្ឆា គ  បរចិាច រសររីាវយវៈជាទន 

 ២-ធនបរចិ្ឆា គ  បរចិាច រលេពរជាទន 

 ៣-បុតដបរចិ្ឆា គ  បរចិាច របុលរជាទន 

 ៤-ោរបរចិ្ឆា គ  បរចិាច រភរយិជាទន 

 ៥-ជីវិតបរចិ្ឆា គ  បរចិាច រជីវរិជាទន ។ 

វរទុដដ្លពេវេរឋសូម ៥ យ៉ង្ 

 ១-សូមឱរពកួភកិខុពៅកបុង្នលពអ្ស់មយួជីវរិ 

 ២-សូមឱរពកួភកិខុលបលពឹរឋបិណឍ  រអ្ស់មយួជីវរិ 
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84 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-សូមឱរពកួភកិខុពលបើល ស់ដរសំពរបំ់សុកូលអ្ស់មយួជីវរិ 

 ៤-សូមឱរពកួភកិខុពៅដរកបុង្មវបព់ ើអ្ស់មយួជីវរិ 

 ៥-សូមកំុឱរពកួភកិខុឆ្ងនល់រីនិង្សាចអ់្ស់មយួជីវរិ 

(ពសចកឋីសូមទងំ្ ៥ យ៉ង្ពនះ លពះពុេនជាាច ស់មិនអ្នុញដ រព ើយ) 

ធមយតារបស់រ បរី ៥ យ៉ង្ 

 ១-វភាគ្គធិបាយ ល ថ្នប ពភារសមផេ័ 

 ២-បញ្ញូបវិច្ឆរា ចូលចិរឋលរិះរះិពិចារណា 

 ៣-សបិាធិោឋ ោ តាងំ្ចិរឋចំពោះពៅរកសិលផសាន្រសថ 
 ៤-កមមោដ ភិនិវវស្ច លបោនចិ់រឋាកំបុង្ោរ្រ 
 ៥-និដ្ឋិតកមមនដបរវិយស្ចោ ានោរ្រព ើយពលសចជាេីបំផុរ 

ធមយតារបស់ពចារ ៥ យ៉ង្ 

 ១-អាោោធិបាយ ចូលចិរឋដរកបុង្ោរលួចលេពររបស់អ្បកដ្នេ 

 ២-គហណូបវិច្ឆរា លរិះរះិកបុង្ោរលួចលេពររបស់អ្បកដ្នេ 

 ៣-សតាថ ធិោឋ ោ តាងំ្ចិរឋដសឝង្រកពលរឿង្សន្រសាឋ វុធ 

 ៤-អនធការាតិនិវវស្ច ពពញចិរឋកបុង្េីង្ងឹ្រ 

 ៥-អទសសនបរវិយស្ចោ មនិចង្ឱ់រពរព ើញជាេីបំផុរ 
(មនិចង្ឱ់រពរព ើញពសាះ) ។ 
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85 ធម្មសង្គហៈ 

ធមយតារបស់សមណៈ ៥ យ៉ង្ 

 ១-ខនដិវស្ចរច្ឆា ធិបាយ ានល ថ្នប ដរកបុង្េនឋីនិង្ពសារចចៈ 
 ២-បញ្ញូបវិច្ឆរា ចូលចិរឋលរិះរះិខ្មង្ផវូវល ជាញ  
 ៣-សលីាធិោឋ ោ តាងំ្ចិរឋាកំបុង្សីល 

 ៤-អពលវិព្វធនិវវស្ច ពពញចិរឋកបុង្ោរមនិានកង្ឝល់ 

 ៥-និព្វវ នបវរាវយស្ចោ ានលពះនិោឝ នជាេីបំផុរ ។ 

កូនលរូវលបរិបរិឋាតាបិតាពោយសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-ភរណ ោរចិញ្ច ឹមាតាបិតា 

 ២-កិចាករណ ោរពធឝើកិចចោរជំនសួាតាបិតា 

 ៣-កលុវាំសឋបន ោរដំ្កល់វង្សលរកូលាតាបិតាេុកឱរលអ 
មនិឱរវនិាស 

 ៤-ោយជ្ជជ  ហបដ្ិបជជន ោរលបរិបរិឋាតាបិតាឱរសមររួ 
ដ្ល់ោរេេួលសមផរឋិមរក៌ 

 ៥-ទកខិណ្ឋនុបបោន ោរពធឝើេកខិណាទនឧេធិសផលជូនពៅ 
ាតាបិតាពរឿយៗ ។ 

ាតាបិតាលរូវអ្នុពលគ្នះកូនពោយសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-បាបា និវាវរនិដ ហ្វមឃារកូ់នមនិឱរពធឝើ ប 
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86 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-កលាវណ និវវវសនដិ ឱរកូនតាងំ្ពៅកបុង្កមយជាកុសល 

 ៣-សបិប ាំ សកិាខ វបនដិ ឱរកូនសិកាពរៀនសិលផសាន្រសឋ 
 ៤-បដ្ិរវូបន ោវរន សាំវយវជនដិ ពរៀបចំភរយិសឝម ី
តាមសមររួដ្ល់ជារិ លរកូល និង្លេពរសមផរឋិ 
 ៥-សមវយ ោយជជាំ និយាវទនដិ ឱរលេពរសមផរឋិដ្ល់កូន 
កបុង្សមយ័ដដ្លររួឱរ ។ 

សិសសលរូវលបរិបរឋិលរូអាចាររពោយសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-ឧោឋ វនន ពោយពធឝើបចចុរគមនាោរ និង្អ្នុរគមនាោរ 
 ២-បចាុបបោឋ វនន ពោយចូលពៅបំពរ ើតាមោល 

 ៣-សសុសសុ្ចយ ពោយពជឿសាឋ បោ់ករឱវាេលរូអាចាររ 
 ៤-បារចិរយិយ ពោយោរបពលមើបនឋិចបនឋួច (មនិកំណរព់ពល) 
 ៥-សកកចាាំ សបិបគុគហវណន ពោយោរពរៀនសិលផសាន្រសឋ 
ពោយពគ្នរព ។ 

លរូអាចាររលរូវអ្នុពលគ្នះសិសសពោសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-សវុិនីតាំ វិវននដិ េូនាយ នពលបៀនលបពៅសិសសពោយលអ 
 ២-សគុគហតិាំ គ្គហាវបនដិ ប ា្ រប់ពលង្ៀនសិសសលអ 
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87 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-សវិបបត មុ តាំ សមកាខ យវិោ ភវនដិ ប ា្ រប់ពលង្ៀន 
សិសសលរបសិ់លផសាន្រសថចំពណះវជិាជ ដដ្លេវួនពចះ 

 ៤-មិតាដ មវចាស ុ បដ្ិវវទនដិ សំដដ្ង្រុណសមផរិឋសិសស 
កបុង្កណាឋ លជំនំុមរិឋនិង្អ្ាររ 
 ៥-ទិស្ចស ុបរតិាត នាំ កវរានដិ ពធឝើនូវពសចកឋីោរោររកាសិសស 
សពឝេិស ។ 

សាឝ មលីរូវអ្នុពលគ្នះភរយិពោយសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-សាម នោយ ពោយពសចកឋីរាបអ់ាន ពោយសំដី្ដ្េ៏នដ់ផអម 

 ២-អវិានោយ ពោយោរមនិពបៀរពបៀនពមើល្យ 

 ៣-អនតិចរយិយ ពោយោរមនិលបលពឹរឋកនវង្ចិរឋភរយិ 

 ៤-ឥសសរយិព្វាសសព្គគន ពោយោរលបរល់ឱរនូវឥសសរយិយស 

 ៥-អលង្ខក ោនុបបទ្ធព្នន ពោយោរផគរផ់គង្នូ់វពលរឿង្លបោប ់
ដ្ល់ភរយិ ។ 

ភរយិលរូវលបរិបរឋិសាឝ មពីោយសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-សសុាំវិហតិកមមោដ  ចារដ់ចង្ោរ្រពោយផចិរផចង្ ់

 ២-សសុងគហតិបរជិោ សពន្រ គ្ ះដ្ល់ញារិរបស់សាឝ ម ី
និង្ញារិរបស់េវួនពោយពសាយ ះសយ័លរ 
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88 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-សមភតញ្ា  អនុរកខត ិ ពចះដថទេុំកោកល់េពរសមផរឋិដដ្ល 
សាឝ មរីក នមកព ើយ 

 ៤-អនតិច្ឆរនិី មនិលបលពឹរឋកនវង្ចិរឋសាឝ មី 
 ៥-ទកាខ  ច វហាតិ អនលស្ច សពវកិវចាស ុឆ្ងវ សលបសប ់
លពមទងំ្មនិេជិលលចអូ្សកបុង្កិចចោរលរបយ៉់ង្ ។ 

កុលបុលរលរូវេំនុង្បំរងុ្មលិរសាវ ញ់ 

ពោយសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-ោវនន ពោយឱរលេពររបស់ដដ្លររួឱរ 
 ២-បិយវវជជន ពោយពោលោករដ្ពិ៏ពរាះ 
 ៣-អតថចរយិ ពោយលបលពឹរឋពធឝើនូវលបពយជនឱ៍រពកើរដ្ល់មលិរ 

 ៤-សានតដតាយ ពោយភាពជាអ្បកានចិរឋពសយើពោយមលិរ 

 ៥-អវិសាំវាទនតាយ ពោយមនិដកវង្ពោលោករកុ ក ។ 

មលិរសាវ ញ់លរូវអ្នុពលគ្នះកុលបុលរ 

ពោយសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-បមតា ំរកខនា ិជយួ រកាកុលបុលរដដ្លភាវ រភ់ាវ ងំ្ពធឝសលបដ ស 
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89 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-ស្ចប----បវតតយយ ាំ រកខនដិ ជយួ ដថរកាលេពរសមផរិឋរបស់ 
កុលបុលរដដ្លភាវ រភ់ាវ ងំ្ពធឝសលបដ ស 

 ៣-ភិតសស សរណំ្ ព្ហានា ិអាចពធឝើជាេីពឹង្ដ្ល់កុលបុលរដដ្ល 
ានពសចកឋីភរិភយ័ 

 ៤-អាបទ្ធសុ ន វជិ្ហនា ិមនិលះបង្ព់ចាលគ្នប កបុង្ោលានវបិរឋិ 
 ៥-អបរបបជ្ ំ បិសស បដ្បូិព្ជ្នា ិ លសឡាញ់រាបអ់ានកូនពៅពៅ 
ពង្សលរកូលរបស់កុលបុលរ ។ 

ពៅហ្វឝ យនាយលរូវេំនុង្បំរងុ្ទសកមយក 

រពោយសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-យថាពលាំ កមមនដសាំវិធាវនន ពោយចារដ់ចង្ោរ្រ 
ឱរពធឝើតាមសមររួដ្ល់កាវ ងំ្ 

 ២-ភតាព្វតាោនុបបទ្ធព្នន ពោយឱរនូវភតាឋ ហ្វរនិង្នថវ បួល 

 ៣-គិោនុបបដ្ឋឋ ព្នន ពោយពា លរកាកបុង្ោលានជមងឺ 
 ៤-អច្ារោិន ំ រសាន ំ សវំភិាព្តន ពោយដចករដំលកនូវរបស់ 
ដដ្លានរសឆ្ងង ញ់ពិសា 

 ៥-សមព្យ ព្វាសសព្គគន ពោយពបើកឱោសឱរ បព់ធឝើោរកបុង្ 
សមយ័ដដ្លររួឱរ បស់លាក ។ 
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90 ធម្មសង្គហៈ 

ទសកមយករលរូវយកចិរឋេុកោក ់

នឹង្ពៅហ្វឝ យនាយពោយសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-បុពេុដ្ឋឋ យិព្ោ ពលោកព ើង្ពធឝើោរ្រមនិពៅហ្វឝ យនាយជាដ្រាប 

 ២-បច្ឆា នចិ្ឆតិព្ោ  បព់ធឝើោរពលោយពៅហ្វឝ យនាយជាដ្រាប 

 ៣-ទិោន ោយវិោ យកដរលេពររបស់ដដ្លពៅហ្វឝ យនាយឱរ 
ជាដ្រាប 

 ៤-សកុតកមមការកា ពធឝើោរពោយពិនិររពិចយ័អ្ស់ពីចិរឋ 
 ៥-កិតដិវណណ ហរា នាកិំរឋិរុណរបស់ពៅហ្វឝ យនាយពៅពោល 
សរពសើរកបុង្េីទងំ្ពងួ្ ។ 

កុលបុលរជាលរ សទលរូវលបរិបរឋិ 
សមណលោ យណ៍ពោយសាទ ន ៥ យ៉ង្ 

 ១-វមវតដន កាយកវមមន ពោយោយកមយលបកបពោយពមតាឋ  
 ២-វមវតដន វចីកវមមន ពោយវចីកមយលបកបពោយពមតាឋ  
 ៣-វមវតដន មវោកវមមន ពោយមពនាកមយលបកបពោយពមតាឋ  
 ៤-អោវដ្ោធ រតាយ ពោយមនិបិេទឝ រផធះរបស់េវួន 

 ៥-អនិស្ចនុបបោវនន ពោយឱរនូវអាមសិ ។ 
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91 ធម្មសង្គហៈ 
លរូអាចាររលរូវអ្នុពលគ្នះកុលបុលរពោយសាទ ន ៦ យ៉ង្ 

 ១-បាបា និវាវរនដិ ហ្វមឃារកុ់លបុលរមនិឱរពធឝើ ប 

 ២-កលាព្ណ្ នពិ្វព្សនា ិឱរកុលបុលរដំ្កល់ពៅកបុង្ោរកុសល 

 ៣-កលាព្ណ្ន មនសា អនុកមបនា ិអ្នុពលគ្នះកុលបុលរពោយ 
កលាណចិរឋ 
 ៤-អសុត ំសាព្វនា ិឱរកុលបុលរសាឋ បធ់មដ៌ដ្លមនិធ្លវ ប ់នសាឋ ប ់ 
 ៥-សុត ំ បរពិ្ោទព្បនា ិ ញុាងំ្ធមដ៌ដ្លកុលបុលរធ្លវ បស់ាឋ បព់ ើយ 
ឱរផូរផង្ល់អ 
 ៦-សគគសស មគគាំ អាចិកខនដិ ល បផ់វូវសួរដ៌្ល់កុលបុលរ ។ 

(ធមព៌ួក ៦ ដដ្លនាយំកមកចារកិកបុ ង្ពួក ៥ ពនះពលោះនឹង្បំដបក 
ឱរឆ្ងង យពីគ្នប  មិនសមតាមេនំង្ដដ្លទកេ់ង្រកគ្នប ) 

_________________________ 

ឆកកៈ ពួកធមល៌ មំយួ 

េិស ៦ 

 ១-ាតាបិតា ទិស្ចបុព្វវ  េិសខ្មង្ពកើរ េុកជាាតាបិតា 

 ២-អាចរយិ ទកខិណ្ឋទិស្ច េិសខ្មង្រផូង្ េុកជាអាចាររ 
 ៣-បុតតោរា ទិស្ចបច្ឆា  េិសខ្មង្លិច េុកជាកូនលបពនន 
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92 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-មិតាដ មច្ឆា  ច ឧតដរា េិសខ្មង្ពជើង្ េុកជាមលិរ សាវ ញ់ 

 ៥-ោសកមមករា វហោឋ  េិសខ្មង្ពលោម េុកជាទសកមយករ 
 ៦-ឧទធាំ សមណរព្វហមណ្ឋ េិសខ្មង្ពលើ េុកជា 
សមណលោ យណ៍ ។ 

លរូ ៦ 

 ១-បូរណកសសប  ២-មកខលិពគ្នសាល 

 ៣-អ្ជិរពកសកមភល  ៤-សញ្ជយពវលដ្ឌបុរឋ 
 ៥-បកុេនកចាច យន  ៦-និរនទនាដ្បុរថ ។ 

(លរូទងំ្ ៦ ពនះជាសលរូវនឹង្លពះពុេនសាសនា) 

រុណសមផរិឋននបុរគលជានាយកពលើពរ ៦ យ៉ង្ 

 ១-ខា ានពសចកឋីអ្រធ់ន ់

 ២-ជ្ជគរយិ ានពសចកឋីភាញ ករ់ឭកពរឿយៗ 

 ៣-ឧោឋ ន ានពសចកឋីឧសា ៍ពាយម 

 ៤-សាំវិភាគ ានោរដចករដំលក 

 ៥-ទយ ានពសចកឋីអាណិរអាសូរ 
 ៦-វិច្ឆរណៈ ានពសចកឋីពិនិររលរួរលតាពិចារណា ។ 
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93 ធម្មសង្គហៈ 

វបិរឋិ ៦ យ៉ង្ 

 ១-គតិវបិតាិ េុសររិ រឺពកើរកបុង្អ្ យភូមទិងំ្ ៤ ណាមយួ 

 ២-កាលវបិតាិ េុសោល រឺពកើរព ើង្កបុង្លគ្នដដ្លមនិាន 
លពះពុេនសាសនា 

 ៣-ព្ទសវបិតាិ េុសលបពេស រឺលបពេសដដ្លមនិាន    
លពះពុេនសាសនា 

 ៤-កុលវបិតាិ េុសលរកូល រឺលរកូលដដ្លមនិានសទន លជះថ្នវ  
កបុង្លពះពុេនសាសនា 

 ៥-ឧបធវិបិតាិ េុសរាង្ោយ រឺរាង្ោយវកិលវោិរ 
 ៦-េិដ្ឌិវបិរឋិ េុសេិដ្ឌិ រឺជាមចិាឆ េិដ្ឌិ ។ 

សមផរិឋ ៦ យ៉ង្ 

 ១-គតិសមបតិដ ដ្ល់លពមពោយររិ រឺ នពកើរជាមនុសស 
 ២-កាលសមបតិដ ដ្ល់លពមពោយោល រឺ នពកើរកបុង្លគ្ន 
ដដ្លានោករពលបៀនលបពៅរបស់លពះពុេន 
 ៣-វទសសមបតិដ ដ្ល់លពមពោយលបពេសរឺលបពេសាន 
លពះពុេនសាសនា 
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94 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-កលុសមបតិដ ដ្ល់លពមពោយលរកូល រឺលរកូលដដ្លលជះថ្នវ  
កបុង្លពះពុេនសាសនា 

 ៥-ឧបធិសមបតិដ ដ្ល់លពមពោយរាង្ោយ រឺរាង្ោយមនិ 
វកិលវោិរ 
 ៦-ទិដ្ឋិសមបតិដ ដ្ល់លពមពោយេិដ្ឌិ រឺជាសាយ េិដ្ឌិ ។ 

អ្ យមុេ ‹‹លបធ្លនននពសចកឋីវនិាស›› ៦ យ៉ង្ 

 ១-លបលពឹរឋផឹកេឹកលសវងឹ្ រឺសុរានិង្ពមរយ័ 

 ២-លបលពឹរឋពដ្ើរពលង្តាមលចកលាកកបុង្ពវលាយប ់

 ៣-លបលពឹរឋពដ្ើរពមើលដលផង្មពហ្វលសព 

 ៤-លបលពឹរឋពលង្ដលផង្ភាប ល់ 

 ៥-លបលពឹរឋពសពរបនឹ់ង្ បមលិរ 

 ៦-េជិលលចអូ្សកបុង្កិចចោរទងំ្ពងួ្ ។ 

ពទសផឹកសុរា ៦ យ៉ង្ 

 ១-សនទដិ្ឋពិ្កា ធនជន ីនាឱំរវនិាសលេពរ និង្ព ើញទនដ់ភបក 

 ២-គលហ វឌ្ឍនាំ នាឱំរចំពរ ើនខ្មង្ោរពឈ្លវ ះលបដកក 

 ៣-វរាគ្គនាំ អាយតនាំ ជាព រុនាឱំរពកើរពរារពលចើនយ៉ង្ 
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95 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-អកិតដិសញ្ញជ ននី បណាឋ លឱរេូចពករ ឋិ៍ពឈ្លយ ះ ឬឱរពកើរ 
ររហ្វនិនាធ  
 ៥-ហរិវិកាបិននិធាំសនី នាឱំរពលចពករ ឋិ៍ខ្មយ ស 

 ៦-បញ្ញញ យ ទុពវលកីរណី ពធឝើល ជាញ ឱរានកាវ ងំ្ថយ 
(នាឱំរ ពេាយល ជាញ ) ។ 

ពទសពដ្ើរពលង្យប ់៦ យ៉ង្ 

 ១-អត្ដា បិសស អគុព្ត្ដា  អរកខិព្ត្ដ ព្ហាតិ ជាអ្បកមនិសងួនលរង្ 
រកាេវួន 

 ២-បុតាទ្ធព្ោបិសស អគុព្ត្ដា  អរកខិព្ត្ដ ព្ហាតិ ជាអ្បកមនិ 
លរបល់រង្រកាបុលរភរយិ 

 ៣-សាបព្តយយំបិសស អគុតា ំ អរកខ ិព្ត្ដ ព្ហាតិ ជាអ្បកមនិ 
លរបល់រង្រកាលេពរសមផរិឋ 
 ៤-សកិំព្ោ ច្ ព្ហាតិ នាឱំរពររពង្ាៀស 

 ៥-អភូតវច្នញ្ច  តសា ិ រហុតិ ោករមនិពិរ ដរង្ពកើរដ្ល់អ្បក 
ពដ្ើរពលង្យបព់នាះ 
 ៦-ពហុននញ្ច  ទុកខធមាា ន ំ បរកខព្ត្ដ ព្ហាតិ រដមង្លបកបពោយ 
េុកខពទសពលចើនយ៉ង្ ។ 
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96 ធម្មសង្គហៈ 

ពទសពដ្ើរពមើលដលផង្ ៦ យ៉ង្ 

 ១-កវ នចាាំ ានដលផង្រាកំបុង្េីណា ពដ្ើរពៅកបុង្េីពនាះ 
 ២-កវ គីតាំ ានចំពរៀង្កបុង្េីណា ពដ្ើរពៅកបុង្េីពនាះ 

 ៣-កេ វាទតិ ំានដលផង្ពដ្ញដំ្លបរំកបុង្េីណាពដ្ើរពៅកបុង្េីពនាះ 
 ៤-កវ អកាខ នាំ ានពរលបជំុនិយយពរឿង្ពលពង្ឥរលបពយជន ៍
កបុង្េីណា ពដ្ើរពៅកបុង្េីពនាះ 
 ៥-កវ បាណិសសរ ាំ ានដលផង្ពលចៀង្េះនដ្កបុង្េីណា 
ពដ្ើរពៅកបុង្េីពនាះ 
 ៦-កវ កមុភណូណាំ  ានសូរសពធពភវង្រូរររន្រនឋី ានសគររនាររង្ 
ជាពដ្ើមកបុង្េីណា ពដ្ើរពៅកបុង្េីពនាះ ។ 

(ពទសពកើរានតាមេំនង្ននដលផង្ពនាះៗ) 

ពទសពលង្ដលផង្ភាប ល់ ៦ យ៉ង្ 

 ១-ជ្យ ំព្វរ ំ បសវតិ អ្បកពលង្ បះរដមង្ពធឝើអ្បកចាញ់ចង្ពវរា 

 ២-ធនសស វពិ្ោច្តិ អ្បកពលង្ចាញ់រដមង្ពសាកសាឋ យលេពរ 
ពដ្លវនិាសពៅ 

 ៣-សនទដិ្ឋកិា ធនជន ី ពសចកឋីវនិាសលេពរនឹង្ព ើញចាស់ 
ទនដ់ភបក 
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97 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-សភាគតសស វច្ន ំ នរហុតិ ោកររបស់អ្បកពលង្ដលផង្ 
ភាប ល់ នឹង្យកជាសាកស ីជាបនាធ ល់ពិរមនិ ន 

 ៥-មិត្ដា មច្ឆច ន ំបរភូិព្ត្ដ ព្ហាតិ ពកួមលិរសំឡាញ់ដដ្លពរមនិ 
ពលង្ដលផង្ភាប ល់ ដរង្ពមើល្យ 

 ៦-អាវាហវវិាហកាន ំ អបតិាព្ត្ដ ព្ហាតិ ពកួជនអ្បកពធឝើនូវ 
អាវា វវិា មង្គល ពរមនិលរូវោរព ើយ ។ 

ពទសពសពរបម់លិរអាលកក ់៦ យ៉ង្ 

 ១-វយ ធុតាដ  មលិរឯណាជាអ្បកពលង្ដលផង្ភាប ល់ 

 ២-វយ វស្ចណ្ឋឌ  មលិរឯណាជាអ្បកពលង្លសី 

 ៣-វយ បិបាស្ច មលិរឯណា ជាអ្បកពលង្ផឹកសុរា 

 ៤-វយ វនកតិកា មលិរឯណា ជាអ្បកបពញឆ រព កល ស 
អ្បកដ្នេ ពោយរបស់ដកវង្ 

 ៥-វយ វញ្ានិកា មលិរឯណា ជាអ្បកលបវញ័្ច  
 ៦-វយ ស្ចហសកិា មលិរឯណាជាអ្បកលួចលាកអ់កដ់្ពណឋើ ម 
យកលេពររបស់អ្បកដ្នេ ។ (រទសរកើតរ ើងតាមការរសពគប់នងឹមិព្តរ ះៗ) 

ពទសននពសចកឋីេជិលលចអ្ូស ៦ យ៉ង្ 

 ១-អតិសតីាំ មនិពធឝើោរ្រពោយអាង្ថ្នលរជាកណ់ាស់រ្ណាស់ 
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98 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-អតិឧណោាំ  មនិពធឝើោរ្រពោយអាង្ថ្នពដឋ ណាស់ 

 ៣-អតិស្ចយាំ មនិពធឝើោរ្រពោយអាង្ថ្ន លាង ចណាស់ 

 ៤-អតិបាវតា មនិពធឝើោរ្រពោយអាង្ថ្ន ពៅលពឹកណាស់ 

 ៥-អតោិវតា មនិពធឝើោរ្រពោយអាង្ថ្ន ឃាវ នណាស់ 

 ៦-អតិបិបាសវិតា មនិពធឝើោរ្រពោយអាង្ថ្ន ពលសក 
ណាស់ ។ 

ផវូវននពសចកឋីអាលកក ់៦ យ៉ង្ 

 ១-អាលសយ ពសចកឋីេជិលលចអូ្ស 

 ២-បាទ ពសចកឋីលបដ ស 

 ៣-អវីរយិៈ មនិានពាយម 

 ៤-អសញ្ញម មនិលបយរ័ប 
 ៥-និោទ  ោរពដ្កលក ់

 ៦-អនភិរតិ មនិពលរកអ្រកបុង្ធមវ៌និយ័ ។ 

សារាណីយធម ៌៦ យ៉ង្ 

 ១-វមតាដ  កាយកមម ពធឝើអ្ឝីពោយោយលបកបពោយពមតាឋ  
 ២-វមតាដ  វចីកមម ពធឝើអ្ឝីពោយវាចាលបកបពោយពមតាឋ  
 ៣-វមតាដ  មវោកមម ពធឝើអ្ឝីពោយចិរឋលបកបពោយពមតាឋ  
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99 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-លាភ ដចកលាភដដ្ល នពោយធមដ៌្ល់មលិរសលព យចារ ី 
 ៥-សលី រកាសីលលអពសយើគ្នប នឹង្មលិរសលព យចារ ី 
 ៦-ទិដ្ឋ ិពសចកឋីយល់ព ើញលរូវពសយើគ្នប នឹង្មលិរសលព យចារ ី។ 

គ្នរវៈ ៦ យ៉ង្ 

 ១-ពុទធគ្គរវតា ពគ្នរពលពះពុេន 
 ២-ធមមគ្គរវតា ពគ្នរពលពះធម ៌

 ៣-សងឃគរវតា ពគ្នរពលពះសង្ឃ 
 ៤-សកិាខ គ្គរវតា ពគ្នរពសិោខ  
 ៥-អបបាទគ្គរវតា ពគ្នរពអ្បផាេធម ៌

 ៦-បដ្ិសណ្ឋឋ រគ្គរវតា ពគ្នរពបដិ្សណាឌ រៈ ។ 

ហ្វនភារិយធម ៌‹‹ធមជ៌ាចំដណកននពសវកឋីវនិាស›› ៦ យ៉ង្ 

 ១-សតថរ ិអគ្គរវតា មនិពគ្នរពលពះសាសាឋ  
 ២-ធវមម អគ្គរវតា មនិពគ្នរពលពះធម ៌

 ៣-សវងឃ អគ្គរវតា មនិពគ្នរពលពះសង្ឃ 
 ៤-សកិាខ យ អគ្គរវតា មនិពគ្នរពសិោខ  
 ៥-អបបាវទ អគ្គរវតា មនិពគ្នរពអ្បផាេធម ៌

 ៦-បដ្ិសណ្ឋឋ វរ អគ្គរវតា មនិពគ្នរពបដិ្សណាឌ រៈ ។ 
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100 ធម្មសង្គហៈ 

អ្នុសសរិ ៦ យ៉ង្ 

 ១-ពុោធ នុសសតិ រឭកដ្ល់រុណលពះពុេន 
 ២-ធាម នុសសតិ រលឹកដ្ល់រុណលពះធម ៌

 ៣-សងានុសសតិ រឭកដ្ល់រុណលពះសង្ឃ 
 ៤-សលីានុសសតិ រឭកដ្ល់សីលដដ្លេវួនរកា 

 ៥-ច្ឆគ្គនុសសតិ រឭកដ្ល់ទនដដ្លេវួន នបរចិាច រព ើយ 

 ៦-វទវតានុសសតិ រឭកដ្ល់រុណធមដ៌ដ្លពធឝើបុរគលឱរពកើរ 
ជាពេវតា ។ 

អ្នុរឋរយិ ‹‹កិចចដ្ល៏បពសើរ›› ៦ យ៉ង្ 

 ១-ទសសោនុតដរយិ ោរព ើញលបពសើរ 
 ២-សវោនុតដរយិ ោរសាឋ បល់បពសើរ 
 ៣-លាភានុតដរយិ ោរ នលបពសើរ 
 ៤-សកិាខ នុតដរយិ ោរសិកាលបពសើរ 
 ៥-បារចិរយិនុតតរយិ ោរបំពរ ើលបពសើរ 
 ៦-អនុសសតានុតដរយិ ោររឭកលបពសើរ ។ 

អ្ពគ្នចរ ‹‹េីមនិរួរពៅ›› ៦ យ៉ង្ 

 ១-វវសលិាវគ្គចរ េីមនិររួពៅ រឺេីលសីពពសា 
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101 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-វិធវាវគ្គចរ េីមនិររួពៅ រឺេីលសីពមា៉យ 

 ៣-ថូលាវគ្គចរ េីមនិរួរពៅ រឺេីលសីលកមុចំាស់ 

 ៤-ភិកខនុាវគ្គចរ េីមនិររួពៅ រឺេីនាង្ភកិខុនី 

 ៥-បណឌ កាវគ្គចរ េីមនិររួពៅ រឺេីបណឍ ក 

 ៦-បាោគ្គរាវគ្គចរ េីមនិររួពៅកបុង្ផធះលកសុ់រា ។ 

សីល ៦ របស់នាង្សិកខានា 

 ១-ពវៀរចាក ណារិ រ ២-ពវៀរចាកអ្េិនាប ទន 

 ៣-ពវៀរចាកអ្លព យចរយិ ៤-ពវៀរចាកមុសាវាេ 

 ៥-ពវៀរចាកសុរាពមរយ័ ៦-ពវៀរចាកវោិលពភាជន ។ 

ោាវចរសួរ ៌៦ ជាន ់

 ១-ចារុមយហ្វរាជិក ២-តាវរឋឹស ៣-យា 

 ៤-រុសិរ  ៥-និាយ នររី ៦-បរនិមយរិវសវរឋី ។ 

ចររិ ‹‹ោរលបលពឹរឋ›› ៦ 

 ១-រាគចរតិ  ោរលបលពឹរឋ ពលចើនពោយរារៈ 
 ២-វោសចរតិ ោរលបលពឹរឋ ពលចើនពោយពទសៈ 
 ៣-វាហចរតិ ោរលបលពឹរឋិ ពលចើនពោយពា ៈ 
 ៤-វិតកកចរតិ ោរលបលពឹរឋ ពលចើនពោយវរិកាៈ 
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102 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-សោធ ចរតិ ោរលបលពឹរឋិ ពលចើនពោយសទន  
 ៦-ពុទធិចរតិ  ោរលបលពឹរឋ ពលចើនពោយល ជាញ  ។ 

រណាា ពគ្នចរ ៦ យ៉ង្ 

 ១-របូតណ្ឋោ  រណាា អាលស័យរូប 

 ២-សទទតណ្ឋោ  រណាា អាលស័យសពមវង្ 

 ៣-គនធតណ្ឋោ  រណាា អាលស័យកវិន 

 ៤-រសតណ្ឋោ  រណាា អាលស័យរស 

 ៥-វោដ្ឋពវតណ្ឋោ  រណាា អាលស័យោរោល់លរូវពោយោយ 

 ៦-ធមមតណ្ឋោ  រណាា អាលស័យអារមយណ៍ដដ្លលរូវដឹ្ង្ពោយចិរឋ  
(ទងំ្ ៦ ពនះពៅថ្ន បហ្វរពឝធម ៌‹‹ធមរ៌ួរលះបង្›់› ក ៏ន) 

វធិីលះោមចឆនធ ៦ យ៉ង្ 

 ១-អសភុនិមិតដសស ឧតដវហា ពរៀននូវអ្សុភនិមរិឋ 
 ២-អសភុភាវោនុវយវគ្គ ពាយមចំពរ ើនអ្សុភភាវនា 

 ៣-ឥន្ទនទិវយស ុគុតដោវ រតា រកាទឝ រកបុង្ឥន្រនធិយទងំ្ ៦ 

 ៤-វភាជវន មតដញ្ញុតា ដឹ្ង្លបាណកបុង្ពភាជន 

 ៥-កលាណមិតដតា ានកលាណមលិរ 
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103 ធម្មសង្គហៈ 
 ៦-សបាយកថា ពោលោករជាេីសបាយ រឺនិយយតាម 
េំនង្ននកថ្នវរទុ ១០ យ៉ង្ ។ 

វធិីលះពា េ ៦ យ៉ង្ 

 ១-វមតាដ និមិតដសស ឧតតវហា ពរៀននូវពមតាឋ និមរិឋ 
 ២-វមតាដ ភាវោនុវយវគ្គ ពាយមចំពរ ើនពមតាឋ ភាវនា 

 ៣-កមមសសកតា បចាវវកខណ្ឋ ពិចារណាព ើញថ្នសរឝ 
ានកមយជារបស់េវួន 

 ៤-បដ្ិសង្ខខ នពហុហតា ពលចើនពោយោរពិចារណា 

 ៥-កលាណមរិឋតា ានកលាណមលិរ 

 ៦-សបាយកថា ពោលោករជាេីសបាយ ។ 

វធិីលះថីនមេិន ៦ យ៉ង្ 

 ១-អតិព្ភាជ្ព្ន នមិតិាគ្គគ ព្ហា ពរៀនកំណរក់បុង្ោរបរពិភារពលចើន 

 ២-ឥរោិបថសមបរវតានត្ដ ផ្ទវ ស់បឋូរឥរយិបថ 

 ៣-អាព្ោកសញ្ញា មនសិកាព្ោ ពធឝើេុកកបុង្ចិរឋចំពោះ 
អាពលាកសញដ  

 ៤-អព្ោភ កាសវាព្សា ពៅកបុង្េីវាលលស ះ 
 ៥-កលាណ្មិតតត្ដ ានកលាណមលិរ 
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104 ធម្មសង្គហៈ 
 ៦-សបាយកថា ពោលោករជាេីសបាយ ។ 

 

 

វធិីលះឧេនចចកុកាចច ៦ យ៉ង្ 

 ១-ពហុសសតុតា ពរៀនពលចើន សាឋ បព់លចើន 

 ២-បរបិុចាកតា ឧសា ៍សាកសួរ 
 ៣-វិនវយ បកតញ្ញុតា ពចះសាធ រក់បុង្វនិយ័ 

 ៤-វុឌ្ឍវសវិតា ពសពរបនឹ់ង្ពលាកចាស់លពឹទន ចាររ 
 ៥-កលាណមិតដតា ានកលាណមលិរ 

 ៦-សបាយកថា ពោលោករជាេីសបាយ ។ 

វធិីលះវចិិកិចាឆ  ៦ យ៉ង្ 

 ១-ពហុសសតុតា ពរៀនពលចើន សាឋ បព់លចើន 

 ២-បរបិុចាកថា ឧសា ៍សាកសួរ 
 ៣-វិនវយ បកតញ្ញុតា ពចះសាធ រក់បុង្វនិយ័ 

 ៤-អធិវាកខពហុលតា ពលចើនពោយោរពចះដឹ្ង្ល កដ្ 

 ៥-កលាណមិតតតា ានកលាណមលិរ 

 ៦-សបាយកថា ពោលោករជាេីសបាយ ។ 
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105 ធម្មសង្គហៈ 

បុរគលមនិរួរដ្ល់ធុរង្គ ៦ យ៉ង្ 

 ១-បាបិវច្ឆា  អ្បកានបំណង្អាលកក ់

 ២-ឥសាបកតា អ្បកានចិរឋលចដណនឈ្លប នីស 

 ៣-កហុវកា អ្បកកុ ក 

 ៤-ឱទរវិកា អ្បកព ើញដរពោះេវួន ឬរិរដរពោះេវួន 

 ៥-លាភកាវា អ្បកល ថ្នប លាភ 

 ៦-វហតុកាវា អ្បកានបំណង្រកព រុ ។ 

ពទសរបស់រារៈ ពទសៈ ពា ៈ ៦ យ៉ង្ 

 ១-អនធករណ ពធឝើឱរង្ងឹ្រង្ង្ល់ 

 ២-អចកខកុរណ ពធឝើមនិឱរានចកខុព ើញធមពិ៌រ 

 ៣-អញ្ញញ ណករណ ពធឝើមនិឱរានញាណដឹ្ង្ធមពិ៌រ 

 ៤-វិឃាដ្បកខកិ ពធឝើមនិឱរលបលពឹរឋពៅកបុង្ពួកននពសចកឋីចពង្អៀរ 
ចង្អល់ចិរឋ 
 ៥-បញ្ញញ និវរាធក ពធឝើឱររលរល់ ជាញ  
 ៦-អនិព្វវ នសាំវតដនិក ពធឝើមនិឱរលបលពឹរឋពៅពដ្ើមផលីពះនិោឝ ន ។ 

អាយរនៈ ខ្មង្កបុង្ ៦ 

 ១-ចកខ ុដភបក  ២-វស្ចត លរពចៀក ៣-ឃាន លចមុះ 
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106 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-ជីវាោ  អ្ណាឋ រ ៥-កាយ ោយ ៦-មន ចិរឋ ។ 

 

អាយរនៈខ្មង្ពលដ ៦ 

 ១-របូ រូប ២-សទទ សពមវង្ ៣-គនធ កវិន 

 ៤-រស រស ៥-វោដ្ឋពវ សមពសស ៦-ធមម ធាយ រមយណ៍ ។ 

វញិដ ណ ៦ 

 ១-ចកខវុិញ្ញញ ណ ពសចកឋីដឹ្ង្ពកើរតាមផវូវដភបក 

 ២-វស្ចតវិញ្ញញ ណ ពសចកឋីដឹ្ង្ពកើរតាមផវូវលរពចៀក 

 ៣-ឃានវិញ្ញញ ណ ពសចកឋីដឹ្ង្ពកើរតាមផវូវលចមុះ 
 ៤-ជីវាោ វិញ្ញញ ណ ពសចកឋីដឹ្ង្ពកើរតាមផវូវអ្ណាឋ រ 

 ៥-កាយវិញ្ញញ ណ ពសចកឋីដឹ្ង្ពកើរតាមផវូវោយ 

 ៦-មវោវិញ្ញញ ណ ពសចកឋីដឹ្ង្ពកើរតាមផវូវចិរឋ ។ 

សមពសស ៦ 

 ១-ចកខុសមពសស ២-ពសារសមពសស ៣-ឃានសមពសស 
 ៤-ជីវាាសមពសស ៥-ោយសមពសស ៦-មពនាសមពសស 

ពវេនា ៦ 
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107 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-ចកខុសមពសស ជា ពវេនា ២-ពសារសមពសសជា ពវេនា 

 ៣-ឃានសមពសសជាពវេនា ៤-ជីវាាសមពសសជា ពវេនា 

 ៥-ោយសមពសសជាពវេនា ៦-មពនាសមពសសជាពវេនា ។ 

អ្ភញិដ  ៦ 

 ១-ឥទធិវិធី សំដដ្ង្ឫេនិពផសង្ៗ ន 

 ២-ទិពវវស្ចត លរពចៀកដូ្ចជាេិពឝ 
 ៣-វចវតាបវិញ្ញញ ណ កំណរដឹ់្ង្ចិរឋរបស់អ្បកដ្នេ 

 ៤-បុវពវនិវាស្ចនុសសតិ រឭកជារិកបុង្ោលមុនៗ  ន 

 ៥-ចុតូបបាតញ្ញញ ណ ដឹ្ង្ចុរិនិង្បដិ្សននិននសរឝពោយេិពឝចកខុ 
 ៦-អាសវកខយញ្ញញ ណ ដឹ្ង្ធមជ៌ាេីអ្ស់ននអាសវៈ ។ 

ចបព់ោយសពង្ខប 

_______________ 

 

សតដកៈ ពួកធមល៌ ពីំរ 
ររនៈ ដកវរបស់ពសឋចចលកពរឋិ ៧ យ៉ង្ 

 ១-ចក្ករតនៈ  ចលកដកវ 
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108 ធម្មសង្គហៈ 

 ២-ហតថិរតនៈ  ដំ្រដីកវ 

 ៣-អេសរតនៈ  ពសះដកវ 

 ៤-មណិរតនៈ  ដកវមណី 

 ៥-ឥតថិរតនៈ  ន្រសឋីដកវ 

 ៦-គហបតិរតនៈ  រ បរីដកវ 

 ៧-បរនិាយក្រតនៈ ពមេព័ដកវ ឬលពះរាជបុលរចផង្ 
ដដ្លានល ជាញ  ។ 

វសុិេនិ ៧ យ៉ង្ 

 ១-សលីវិសទុធិ  បរសុិេនិពោយោររកាសីល 

 ២-ចិតដវិសទុធ ិ បរសុិេនិពោយោរេូនាយ នចិរឋ 
 ៣-ទិដ្ឋិវិសទុធ ិ  បរសុិេនិពោយោរព ើញលបនព 

 ៤-កង្ខខ វិតរណវិសទុធិ បរសុិេនិពោយោរអវង្នូវពសចកឋី 
សង្សយ័ ន 

 ៥-មគ្គគ មគគញ្ញញ ណទសសនវិសទុធិ បរសុិេនិពោយោរដឹ្ង្ 
និង្ោរព ើញថ្ន មរគនិង្មនិដមនមរគ 
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109 ធម្មសង្គហៈ 
 ៦-បដ្ិបោញាណទសសនវិសទុធិ បរសុិេនិពោយញាណ 
និង្េសសនចំពោះផវូវបដិ្បរឋិ 
 ៧-ញាណទសសនវិសទុធិ បរសុិេនិពោយញាណនិង្េសសន 
ចំពោះអ្រយិមរគ-ផល ។ 

ពធឝើឱរពកើរជាលពះឥនធ ៧ យ៉ង្ 

 ១-មាតាសបតិភរ  ចិញ្ច ឹមាតាបិតា 

 ២-កុ្សលសេដ្ឋា បចាយី ពគ្នរពពោរដលកង្ចំពោះអ្បក 
ដដ្លចំពរ ើន ឬដដ្លជាពរៀមចផង្កបុង្លរកូល 

 ៣-េណហ វាច  ពោលោករពីពរាះ 

 ៤-សបេុសណយយបបហាយី លះពចាលនូវោករញុះញង្ ់

 ៥-មសចេរវនិយ នាពំចញនូវពសចកឋីកំណាញ់ពីសនាឋ ន 

 ៦-េចច ពោលោករពិរ 

 ៧-សោធាភិភ ូលរបសង្ារនូ់វពសចកឋីពលោធមនិឱរពកើរ ន។ 

មលិរលបកបពោយអ្ង្គ ៧ លបោររួរពសពរប ់

 ១-ទុទទទាំ ទោតិ ឱររបស់ដដ្លពរឱរ នពោយកលម 

 ២-ទុកករ ាំ កវរាតិ ពធឝើអំ្ពពើដដ្លពរពធឝើ នពោយកលម 
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110 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-ទុកខមាំ ខមតិ អ្រធ់ននឹ់ង្ោរ្រ ឬព រុដដ្លអ្រ ់ន 
ពោយកលម 

 ៤-គុយោមសស អាវិកវរាតិ ល បព់សចកឋីកំ ងំ្ដ្ល់មលិរ 

 ៥-គុយោមសស បរគិូហតិ លាកព់សចកឋីកំ ងំ្របស់មលិរ 

 ៦-អាបោស ុ ន ជហាតិ មនិលះបង្ព់ចាលគ្នប  
កបុង្លគ្នដដ្លានពសចកឋីអ្នឋរាយ ឬានវបិរឋិ  
 ៧-ខវីណ ោតិមវញ្ញតិ ោលមលិរអ្ស់លេពរសមផរិឋព ើយ 
កម៏និពមើល្យ ។ 

ភកិខុមនិរួរចូលពៅរកលរកូល 

ដដ្លលបកបពោយអ្ង្គ ៧ លបោរ 
 ១-ន មោវបន បចាុវដ្ឋនដិ ពរមនិពលោកេេលួពោយ 
ពសចកឋីគ្នបចិ់រឋ 
 ២-ន មោវបន អភិវាវទនដិ ពរមនិថ្នឝ យបង្គំពោយ 
ពសចកឋីគ្នបចិ់រឋ 
 ៣-ន មោវបន អាសនាំ វទនដិ ពរមនិឱរេីអ្ង្គុយពោយ 
ពសចកឋីគ្នបចិ់រឋ 
 ៤-សនដមសស បរគិូហនដ ិពរលាករ់បស់ដដ្លាន 
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111 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-ពហុកមោ ិវថាកាំ វទនដិ ពរានវរទុពលចើន ដរពរឱរបនឋិចបនឋួច 

 ៦-បណីតមោិ លខូាំ វទនដិ ពរានវរទុលអ ដរពរឱរវរទុអាលកក ់

 ៧-អសកកចាាំ វទនដិ ពរឱរពោយឥរានពគ្នរព ។ 

 

ភកិខុរួរចូលពៅរកលរកូល 

ដដ្លលបកបពោយអ្ង្គ ៧ លបោរ 
 ១-មោព្បន បច្ចុ ព្ដ្ឋនា ិពរពលោកេេលួពោយពសចកឋីគ្នបចិ់រឋ 
 ២-មោព្បន អភិវាព្ទនា ិពរថ្នឝ យបង្គំពោយពសចកឋីគ្នបចិ់រឋ 
 ៣-មោព្បន អាសន ំព្ទនា ិពរឱរេីអ្ង្គុយពោយពសចកឋីគ្នបច់រិឋ 
 ៤-សនាមសស ន បរគូិហនា ិពរមនិលាករ់បស់ដដ្លាន 

 ៥-ពហុកមេិ ពហុក ំព្ទនា ិពរានវរទុពលចើនពរឱរពលចើន 

 ៦-បណី្តមេិ បណី្ត ំព្ទនា ិពរានវរទុលអ ពរឱរវរទុលអ 
 ៧-សកកច្ច ំព្ទនា ិពរឱរពោយពគ្នរព ។ 

លរូអាចាររានរុណសមផរិឋ ៧ យ៉ង្ 

 ១-បិវយ ជាេីលសឡាញ់គ្នបចិ់រឋ 
 ២-គរ ុជាេីពគ្នរព 
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112 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-ភាវនីវយ ជាេីសរពសើរ 
 ៤-វតាដ  ឧសា ៍និយយលបពៅ 

 ៥-វចនកខវា អ្រធ់ននឹ់ង្ោករសំដី្ 

 ៦-គមភីរ ាំ កថាំ កតាត  ពោលោករដ្ល៏ជាលពលៅ 

 ៧-វោ អោឋ វន និវយវជតិ មនិដឹ្កនាសិំសសឱរឋរិពៅកបុង្ 
ផវូវឥរលបពយជន ៍។ (អនកររៀនកមមដ្ឋា នគួររកព្គូអាចារយមានគុណសមបតិដដូរចនះ) 

ពភវើង្ ៧ យ៉ង្ 

 ១-រាគគគិ   ពភវើង្ រឺរារៈ 
 ២-វោសគគិ  ពភវើង្ រឺពទសៈ 
 ៣-វាហគគិ  ពភវើង្ រឺពា ៈ 
 ៤-អាហុវនយយគគិ ពភវើង្ រឺាតាបិតា 

 ៥-ទកខិវណយយគគិ ពភវើង្ រឺលពះអ្រយិៈជាេកខិពណយរបុរគល 

 ៦-គហបតគគិ ពភវើង្រឺរ បរី  នដ្ល់ជនជាាច ស់ផធះ 
 ៧-កដ្ឋគគិ ពភវើង្ដដ្លពកើរអំ្ពីសំណាកព់ ើ (ពភវើង្លបលករី) ។ 

ភរយិ ៧ ពួក 

 ១-វធកា ភរយិ ភរយិល កដ្ពសយើពោយអ្បកសាវ ប ់

 ២-វច្ឆរា ភរយិ ភរយិល កដ្ពសយើពោយពចារ 
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113 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-អយា ភរយិ ភរយិល ដ្កពសយើពោយាច ស់ ឬនាយ 

 ៤-ាតា ភរយិ ភរយិល កដ្ពសយើពោយាតា 

 ៥-ភគិនី ភរយិ ភរយិល កដ្ពសយើពោយបអូនលសី 

 ៦-សខី ភរយិ ភរយិល ដ្កពសយើពោយសាវ ញ់ 

 ៧-ោស ីភរយិ ភរយិល កដ្ពសយើពោយេញុ ំលសី ។ 

កមយឱរផលពផសង្គ្នប  ៧ យ៉ង្ 

 ១-ាយអាយុដវង្   ពលោះមនិសាវ បស់រឝ 
 ២-មនិានពរារ   ពលោះមនិពបៀរពបៀនសរឝ 
 ៣-ានសមផុរលអ   ពលោះមនិពលកវពលោធពិពរាធ 

 ៤-ានពរជានុភាពពលចើន  ពលោះមនិលចដណនឈ្លប នីសពរ 

 ៥-ានលេពរសមផរិឋពលចើន  ពលោះបរចិាច រទន 

 ៦-ានលរកូលេភង្េ់ភស់  ពលោះពគ្នរពពោរដលកង្ចំពោះ 
ចាស់លពឹទន ចាររ 
 ៧-ានល ជាញ    ពលោះពសពរបនឹ់ង្សបផុរស ។ 

សបផុរសិធម ៌៧ យ៉ង្ 

 ១-ធមមញ្ញុតា ភាពជាអ្បកដឹ្ង្ធម ៌ឬដឹ្ង្ព រុ 

 ២-អតថញ្ញុតា ភាពជាអ្បកដឹ្ង្អ្រទ ឬដឹ្ង្ផល 
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114 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-អតដញ្ញុតា ភាពជាអ្បកដឹ្ង្េវួន 

 ៤-មតដញ្ញុតា ភាពជាអ្បកដឹ្ង្ល់បាណ 

 ៥-កាលញ្ញុតា ភាពជាអ្បកដឹ្ង្ោល 

 ៦-បរសិញ្ញុតា ភាពជាអ្បកដឹ្ង្បរស័ិេ 

 ៧-បុគគលបវរាបរញ្ញុតា ភាពជាអ្បកដឹ្ង្បុរគលេភស់ទប ។ 

សេនមយ ៧ យ៉ង្ 

 ១-សោធ  ោរពជឿកមយនិង្ផលកមយ ឬពជឿព រុដដ្លររួពជឿ 
 ២-ហរិ ិពសចកឋីខ្មយ ស់ ប ខ្មយ សេុចចររិ 

 ៣-ឱតដបប ពសចកឋីសវុរខ្មវ ច ប េុចចររិ 

 ៤-ព្វហុសចា ភាពជាអ្បក នពរៀន  នសាឋ បព់លចើន 

 ៥-វីរយិ ពាយម 

 ៦-សតិ ពសចកឋីរឭក 

 ៧-បញ្ញញ  ពសចកឋីដឹ្ង្សពឝ ។ 

អ្រយិលេពរ ៧ យ៉ង្ 

 ១-សោធ  ពសចកឋីពជឿចំពោះព រុដដ្លររួពជឿ 
 ២-សលី រកាសីល 

 ៣-ហរិ ិពសចកឋីខ្មយ ស ប ខ្មយ សេុចចររិ 
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115 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-ឱតដបប ពសចកឋីសវុរខ្មវ ច ប េុចចររិ 

 ៥-ព្វហុសចា ភាពជាអ្បក នពរៀន  នសាឋ បព់លចើន 

 ៦-ច្ឆគ លះលេពររបស់េវួនឱរដ្ល់បុរគលដដ្លររួឱរ 
 ៧-បញ្ញញ  ល ជាញ  ។ 

ជារិេុកខ ៧ យ៉ង្ 

 ១-គវព្វភ កកនដិមូលកទុកខ េុកខានោរចុះោនភ់រជ៌ាមូល 

 ២-គពភបរហិរណមូលកទុកខ េុកខានោរដថរការភជ៌ាមូល 

 ៣-គពភវិបតិដមូលកទកុខ េុកខានវបិរឋិននរភជ៌ាមូល 

 ៤-គពភវិជ្ជយនមូលកទុកខ េុកខានោរកំពុង្សលាលចាករភ ៌
ជាមូល 

 ៥-គពភនិកខមនមូលកទកុខ េុកខានោរពចញចាករភជ៌ាមូល 

 ៦-អតាូបកកមមូលកទុកខ េុកខានពសចកឋីពាយមរបស់េវួនជាមូល 

 ៧-បរបូកកមមូលកទុកខ េុកខានពាយមរបស់អ្បកដ្នេជាមូល។ 

ជរាេុកខ ៧ យ៉ង្ 

 ១-ទុពវវណ្ឋណ  ានសមផុរអាលកក ់

 ២-ទុពវវលា ានកាវ ងំ្ថមថយ 

 ៣-ជិណណ កាវយ ានរាង្ោយចាស់លេុរពលទម 
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116 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-កមបតិសរវីរា ានសីររាវយវៈញញាកញ់ញ័រ 
 ៥-ឆិននទវោដ  ានពធយញ ក ់

 ៦-ជរចកខ ុានដភបកជរា រឺលសវាងំ្ ឬង្ងឹ្រ 

 ៧-ជរវស្ចវតា ានលរពចៀកជរា រឺសាឋ បម់និចាស់ ឬថវង្ ់។ 

ភកិខុលបកបពោយធម ៌៧ យ៉ង្ 
ពឈ្លយ ះថ្នពធឝើអាសវៈឱរអ្ស់ ន 

 ១-សវោធ  វហាតិ ជាអ្បកានសទន  
 ២-សលីវា វហាតិ ជាអ្បកានសីល 

 ៣-ពហុសសវុតា វហាតិ ជាព ុសសូរ 

 ៤-បដ្ិសលលវិោ វហាតិ ជាអ្បកថយពចញចាកពកួពៅរកេីសាង រ ់

 ៥-អារទធវីរវិយ វហាតិ ជាអ្បកានពាយម 

 ៦-សតិា វហាតិ ជាអ្បកានសរិ 

 ៧-បញ្ញវា វហាតិ ជាអ្បកានល ជាញ  ។ 

សាធិបរោិខ រ 1
 ‹‹ធមជ៌ាបរោិខ រននសាធិ›› ៧ យ៉ង្ 

 ១-សាម ទិដ្ឋិ ោរយល់ព ើញលរូវ 

                                    
1 អដាកថាៈ មគគសមាធិសស សមាា រា 
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117 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-សាម សងកបបៈ ោរលរិះរះិលរូវ 
 ៣-សាម វាច្ឆ ោរនិយយលរូវ 
 ៤-សាម កមមនដៈ ោរ្រលរូវ 
 ៥-សាម អាជីវៈ ោរចិញ្ច ឹមជីវរិលរូវ 
 ៦-សាម វាយមៈ ពាយមលរូវ 
 ៧-សាម សតិ ពសចកឋីរឭកលរូវ ។ 

អ្នុសយ ‹‹កិពលសពដ្កពៅពរឿយៗកបុង្ចិរឋ›› ៧ យ៉ង្ 

 ១-ោមរាគ្ននុស័យ ២-បដិ្ឃានុស័យ ៣-ានានុស័យ 

 ៤-េិោឌ នុស័យ ៥-វចិិកិចាឆ នុស័យ ៦-ភវរាគ្ននុស័យ 

 ៧-អ្វជិាជ នុស័យ ។ 

សលវៈ ‹‹ធមព៌លបៀបដូ្ចជាលពួញ›› ៧ យ៉ង្ 

 ១-រាគសលល  លពួញ រឺ រារៈ 
 ២-វោសសលល លពួញ រឺពទសៈ 
 ៣-វាហសលល លពួញ រឺពា ៈ 
 ៤-ានសលល លពួញ រឺានៈ 
 ៥-វស្ចកសលល លពួញ រឺពសាកៈ 
 ៦-កថាំកវថាសលល លពួញ រឺពសចកឋីសង្សយ័ 
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118 ធម្មសង្គហៈ 
 ៧-ទិដ្ឋិសលល លពួញ រឺពសចកឋីយល់ព ើញេុស ។ 

មហ្វឋាន ‹‹កដនវង្ដ្ល៏បពសើរ›› ៧ យ៉ង្ 

 ១-ពោធិបលវ័ង្ា, ២-អ្និមយសិពចរិយ, ៣-ររនចង្ាម 

 ៤-ររន រៈ, ៥-អ្ជ លនិពលគ្នធ, ៦-លពះមុចចសិនធ 
 ៧-រាជាយរនពចរិយ ។ 

ស ជារ ‹‹ដដ្លពកើរដំ្ណាលគ្នប នឹង្នថង 
ដដ្លលពះពុេនលេង្ល់បសូរ›› ៧ យ៉ង្ 

 ១-រា ុលាតាពេវ,ី ២-អនាប ាររ, ៣-ោ ទយអិាាររ, 
 ៤-លពះអាននធ, ៥-ពសះកណឌ កៈ, ៦-ពដ្ើមពោធិលពឹកស,  
 ៧-កំណបល់េពរទងំ្ ៤ ។ 

ធមជ៌ាបចចយ័នឹង្គ្នប  ៧ យ៉ង្ 

 ១-ហរិឱិតដបបៈ ជាបចចយ័ននឥន្រនធិយសំវរៈ 
 ២-ឥន្ទនទិយសាំវរៈ ជាបចចយ័ននសីល 

 ៣-សលី ជាបចចយ័ននសាយ សាធិ 

 ៤-សាម សាធិ ជាបចចយ័ននយថ្នភូរញដ ណេសសនៈ 
 ៥-យថាភូតញ្ញញ ណទសសនៈ ជាបចចយ័នននិពឝិទវរិារៈ 
 ៦-និពវិោវិរាគ ជាបចចយ័ននវមុិរឋិ 
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119 ធម្មសង្គហៈ 
 ៧-វិមុតដិ ជាធមេី៌បំផុរ ។ 

ធមរ៌ួរចំពរ ើន ៧ យ៉ង្ 

 ១-អនិចាសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់ថ្នមនិពេៀង្ 

 ២-អនតដសញ្ញញ  ពសចកឋីសាគ ល់ថ្នមនិដមនេវួនល ណ 

 ៣-អសភុសញ្ញញ  ពសចកឋីសាគ ល់ថ្នមនិលអ 
 ៤-អាទីនវសញ្ញញ  ពសចកឋីសាគ ល់ថ្នមនិដមនជាពទស 

 ៥-បហានសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់កបុង្ោរលះ 
 ៦-វិរាគសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់ថ្នកបុង្ធមល៌ សចាករារៈ 
 ៧-និវរាធសញ្ញញ  ពសចកឋីសាគ ល់កបុង្ធមជ៌ាេីរលរ ់។ 

ពលរឿង្វនិិចឆយ័ថ្នមនិដមនជាធមវ៌និយ័ ៧ យ៉ង្ 

 ១-ធមដ៌ដ្លមនិលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផនិីពឝិទ 

 ២-ធមដ៌ដ្លមនិលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផវីរិារៈ 
 ៣-ធមដ៌ដ្លមនិលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផនិីពរាធៈ 
 ៤-ធមដ៌ដ្លមនិលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផឧីបសមៈ 
 ៥-ធមដ៌ដ្លមនិលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផអី្ភញិដ  

 ៦-ធមដ៌ដ្លមនិលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផសីពាភ ធៈ 
 ៧-ធមដ៌ដ្លមនិលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផនិីោឝ ន ។ 

(ធមព៌នះ លពះសាយ សមភុ េនលេង្ល់តាស់ចំពោះលពះឧ លិពរទរ) 
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120 ធម្មសង្គហៈ 

ពលរឿង្វនិិចឆយ័ថ្នជាធមវ៌និយ័ ៧ យ៉ង្ 

 ១-ធមដដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផ ីនិពឝិទ 

 ២-ធមដដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផ ីវរិារៈ 
 ៣-ធមដដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផ ីនិពរាធៈ 
 ៤-ធមដដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផ ីឧបសមៈ 
 ៥-ធមដដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផ ីអ្ភញិដ  

 ៦-ធមដដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផ ីសពាភ ធៈ 
 ៧-ធមដដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផ ីនិោឝ ន ។ 

(ធមព៌នះ លពះសាយ សមភុ េនលេង្់លតាស់ចំពោះលពះឧ លិពរទរ) 

ពោជឈង្គ ៧ 

 ១-សតិ  ពសចកឋីរឭក 

 ២-ធមមវិចយ ោរពិចារណាធម ៌

 ៣-វីរយិ  ពាយម 

 ៤-បីតិ  ពសចកឋីដអអរចិរឋ 
 ៥-បសសទធ ិ  ពសចកឋីសងបោ់យ សងបចិ់រឋ 
 ៦-សាធិ  ពសចកឋីតាងំ្ចិរឋា ំ

 ៧-ឧវបកាខ   ពសចកឋីលពពង្ើយកពនឋើយ ។ 
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121 ធម្មសង្គហៈ 
ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅពដ្ើមផមីនិសាបសូនរ ៧ យ៉ង្ 

 ១-សតថុគ្គរវតា  ពគ្នរពចំពោះលពះសាសាឋ  
 ២-ធមមគ្គរវតា  ពគ្នរពចំពោះលពះធម ៌

 ៣-សងឃគ្គរវតា  ពគ្នរពចំពោះលពះសង្ឃ 
 ៤-សកិាខ គ្គរវតា  ពគ្នរពចំពោះសិោខ  
 ៥-សាធិគ្គរវតា ពគ្នរពចំពោះសាធិ 

 ៦-វស្ចវចសសតា  ពធឝើេវួនឱរពរលបពៅ្យ 

 ៧-កលាណមិតដតា ានកលាណមលិរ ។ 

សង្ឃរតាេកខិណាទន ៧ យ៉ង្ 

 ១-ឱរទនដ្ល់ឧភពតាសង្ឃ ានលពះពុេនជាលបធ្លន 

 ២-ឱរទនដ្ល់ឧភពតាសង្ឃ ឥរានលពះពុេនជាលបធ្លន 

 ៣-ឱរទនដ្ល់ភកិខុសង្ឃ 
 ៤-ឱរទនដ្ល់ភកិខុនីសង្ឃ 
 ៥-ឱរទនដ្ល់ភកិខុដដ្លនិមនឋចំពោះអំ្ពីសំណាកឧ់សពភាសង្ឃ 
 ៦-ឱរទនដ្ល់ភកិខុដដ្លនិមនឋចំពោះអំ្ពីសំណាកភ់កិខុសង្ឃ 
 ៧-ឱរទនដ្ល់ភកិខុនីដដ្លនិមនឋចំពោះអំ្ពីសំណាកភ់កិខុនីសង្ឃ 

ភកិខុលបកបពោយធម ៌៧ យ៉ង្ 
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122 ធម្មសង្គហៈ 

មនិជាេីលសឡាញ់ននសលព យចារ ី 
 ១-លាភកាវា  ល ថ្នប លាភ 

 ២-សកាក រកាវា  ល ថ្នប លាភសោា រៈ 
 ៣-អនវញ្ញតដិកាវា លបោនេ់វួន 

 ៤-អហរិវិកា  មនិខ្មយ ស ប 

 ៥-អវោតដបប ី  មនិសវុរខ្មវ ច ប 

 ៦-ឥសសកុ ី   ានពសចកឋីលចដណនឈ្លប នីស 

 ៧-មចារ ី   ានពសចកឋីកំណាញ់ ។ 

ភកិខុលបកបពោយធម ៌៧ យ៉ង្ 

ជាេីលសឡាញ់ននសលព យចារ ី 
 ១-ន លាភកាវា  មនិល ថ្នប លាភ 

 ២-ន សកាក រកាវា មនិល ថ្នប សោា រៈ 
 ៣-ន អនវញ្ញតដិកាវា មនិលបោនេ់វួន 

 ៤-ហរិាិ   ាន ិរ ិ 
 ៥-ឱតដបប ី  ានឱរឋបផៈ 
 ៦-អនិសសកុ ី         មនិានពសចកឋីលចដណនឈ្លប នីស 

 ៧-អមចារ ី   មនិានពសចកឋីកំណាញ់ ។ 
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123 ធម្មសង្គហៈ 

វបិរឋិរបស់ឧ សក ៧ យ៉ង្ 

 ១-ភិកខុទសសន ំហាព្បតិ ព ះបង្ដ់លង្ពៅជួបលបេះនឹង្ភកិខុសង្ឃ 
 ២-សទធមមសសវនាំ បមជជតិ លបាេកបុង្ោរសាឋ បល់ពះសេនមយ 
 ៣-អធិសវីល ន សកិខតិ មនិសិកាកបុង្អ្ធិសីល រឺសីល ៥ 
និង្ សីល ១០ 

 ៤-អបបស្ចទពហុវលា វហាតិ ពលចើនពោយពសចកឋីមនិលជះថ្នវ  
 ៥-ឧបារមភចិវតាដ  ធមមាំ សណុ្ឋតិ រនធគវវស ី កំពុង្ 
សាឋ បធ់ម ៌ានចិរឋពលកវពលោធ ឬរិះពដ្ៀលដសឝង្រកពទស 

 ៦-ឥវតា ពហោិធ  ទកខិវណយយ ាំ គវវសតិ ដសឝង្រកបុរគល 
អ្បកេេួលពេយរធមខ៌្មង្ពលដលពះពុេនសាសនា 

 ៧-តតថ ច បុពវការ ាំ កវរាតិ ពធឝើទនចំពោះរិរ ិ ទយខ្មង្ពលដ 
លពះពុេនសាសនា ។ 

សមផទរបស់ឧ សក ៧ យ៉ង្ 

 ១-ភិកខទុសសនាំ ន ហាវបតិ ឧសា ៍ជបួលបេះនឹង្ភកិខុសង្ឃ 
 ២-សទធមមសសវនាំ នបបមជជតិ មនិលបាេកបុង្ោរសាឋ បល់ពះសេនមយ 
 ៣-អធិសវីល សកិខតិ សិកាកបុង្អ្ធិសីល 

 ៤-បស្ចទពហុវលា វហាតិ ានពសចកឋីលជះថ្នវ ពលចើន 
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124 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-អនុបាបរមភច្ិព្ត្ដា  ធមា ំ សុណាតិ ន រនធគព្វសី កំពុង្សាឋ ប ់
ធម ៌ានចិរឋមនិពលកវពលោធ ឬមនិរិះពដ្ៀល មនិដសឝង្រកពទស 

 ៦-ន ឥវតា ពហោិធ  ទកខិវណយយ ាំ គវវសតិ មនិដសឝង្រក 
េកខិពណយរបុរគលខ្មង្ពលដលពះពុេនសាសនា 

 ៧-ឥធ ច បុពវការ ាំ កវរាតិ ពធឝើទនចំពោះដរេកខិពណយរ-
បុរគល កបុង្លពះពុេនសាសនា ។ 

ឧេកូបមបរុគល ‹‹បុរគលពលបៀបដូ្ចអ្បកមុជេឹក›› ៧ យ៉ង្ 

 ១-សកឹ និមមុវគ្គគ  និមមុវគ្គគ វ វហាតិ មុជេឹកមឋង្កព៏ចះកដ៏រ 
មុជចុះរ ូរ ( នដ្ល់និយរមចិាឆ េិដ្ឌិកបុរគល) 
 ២-ឧមមុជជិតាវ  និមមុជជតិ ពង្ើបព ើង្ព ើយមុជចុះពៅវញិ ( ន 
ដ្ល់បុរគលដដ្លានសីលជាពដ្ើម ព ើយព ះបង្ព់ចាលវញិ) 
 ៣-ឧមមុជជិតាវ  ឋិវតា វហាតិ ពង្ើបព ើង្ព ើយ រលេឹង្ ( ន 
ដ្ល់កលាណបុថុជជន) 
 ៤-ឧមមុជជិតាវ  វិបសសតិ វិវលាវកតិ ពង្ើបព ើង្ព ើយ 
សំ ឹង្រកពមើលេិសដដ្លលរូវពៅ ( នដ្ល់ពសាតាបនបបុរគល) 
 ៥-ឧមមុជជិតាវ  បតរតិ ពង្ើបព ើង្ព ើយដបរមុេពៅរកេិសដដ្ល 
លរូវពៅ ( នដ្ល់សកទគ្នមបុិរគល) 
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125 ធម្មសង្គហៈ 
 ៦-ឧមមុជជិតាវ  បតិគ្គធបបវតាដ  វហាតិ ពង្ើបព ើង្ព ើយ 
អវង្ពៅដ្ល់ារល់ចាងំ្ ក ៏បព់ៅេីពនាះ មនិលរ បម់កវញិ 
( នដ្ល់អ្នាគ្នមបុិរគល) 
 ៧-ឧមមុជជិតាវ  តិវណ្ឋណ  វហាតិ ពង្ើបព ើង្ព ើយដ លអវង្ 
ពៅដ្ល់ពលរើយនាយ ព ើង្ពៅ រពលើពគ្នក ( នដ្ល់ 
លពះអ្រ នឋ) ។ 

អ្បរហិ្វនិយធម ៌
‹‹ធមល៌បលពឹរឋពៅពដ្ើមផពីសចកឋីចពលមើន›› ៧ យ៉ង្ 

 ១-ឧសា ៍លបជំុគ្នប ពរឿយៗ 

 ២-ោលលបជំុគ្នប  កល៏ពមពលពៀង្គ្នប លបជំុ ោលពលោកចាកេីកល៏ពម 
ពលពៀង្គ្នប ពលោក និង្លពមពលពៀង្គ្នប ជយួ ពធឝើកិចចោរដដ្លសង្ឃលរូវពធឝើ  
 ៣-មនិបញ្ដរឋបដនទមនូវសិោខ បេ ដដ្លលពះមង្គមនិ នបញ្ដរឋ, 
មនិដ្ក ូរសិោខ បេ ដដ្លលពះអ្ង្គបញ្ដរឋរចួព ើយ, លបលពឹរឋោន ់
តាមដរសិោខ បេ ដដ្លលពះអ្ង្គលេង្ប់ញ្ដរឋព ើយ 

 ៤-ពធឝើសោា រៈ ពគ្នរពរាបអ់ានបូជាចំពោះពលាកជាពថរៈ ជាសង្ឃ 
បិតា ជានាយកពលើសង្ឃ លពមទងំ្ពជៀសាឋ បឱ់វាេរបស់ពលាក 

 ៥-មនិលុះកបុង្អំ្ណាចននរណាា ដដ្លពកើរព ើង្ 
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126 ធម្មសង្គហៈ 
 ៦-ចូលចិរឋអាលស័យពៅកបុង្េីពសនាសនៈដដ្លានពៅកបុង្នលព  
 ៧-តាងំ្ចិរឋថ្ន សលព យចារបុីរគលទងំ្ឡាយ ដដ្លានសីល 
ជាេីលសឡាញ់ ។ 

________________________________ 

 

អដ្ឋកៈ ពួកធមល៌ បំី 
ធមយសពាធ្លន ៨ យ៉ង្ 

 ១-មនុសសតតាំ ជារិជាមនុសស 
 ២-លងិគសមបតិដ ដ្ល់លពមពោយពភេជាបុរស 

 ៣-វហតុ ានឧបនិសសយ័ររួនឹង្សពលមចអ្រ រឋផល 

 ៤-សត្ដថ រទសសន ំ នជបួនឹង្លពះបរមសាសាឋ  (លពះសាយ សមភុេន) 
 ៥-បពវជ្ជជ   នបសួកបុង្លពះពុេនសាសនា ឬបសួជាតាបសពលដ 
លពះពុេនសាសនា 

 ៦-គុណ្សមបតិា ដ្ល់លពមពោយរុណសមផរិឋានឈ្លនជាពដ្ើម  
 ៧-អធិកាវរា  នពធឝើទនដ្ឧ៏រឋម ានមហ្វបរចិាច រ ៥ ជាពដ្ើម 

 ៨-ឆនទតា ពពញចិរឋល ថ្នប នូវពោធិញដ ណ 

(ធម ៌៨ លបោរពនះ អាចញំុាង្ពសចកឋីល ថ្នប ពោធិញដ ណឱរសពលមច ន) 
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127 ធម្មសង្គហៈ 
 

បុរគលជាបុញ្ដ ពកខរឋដ្ល៏បពសើរាន ៨ ពួក 

 ១-វស្ចតាបវោន  ពលាកជាពសាតាបនបបុរគល 

 ២-វស្ចតាបតដិផលសចាិកិរយិយ បដ្ិបវោន  ពលាក 
ដដ្លលបរិបរឋិពដ្ើមផពីធឝើឱរជាកចាស់នូវពសាតាបរិឋផល 

 ៣-សកោគ្គមិ ពលាកជាសកទគ្នមបុិរគល 

 ៤-សកោមិផលសចាិកិរយិយ បដ្ិបវោន  ពលាកដដ្ល 
លបរិបរឋិ ពដ្ើមផពីធឝើឱរជាកច់ាស់នូវសកទគ្នមផិល 

 ៥-អោគមិ ពលាកជាអ្នាគ្នមបុិរគល 

 ៦-អោគ្គមិផលសចាិកិរយិយ បដ្ិបវោន  ពលាកដដ្ល 
លបរិបរឋិ ពដ្ើមផពីធឝើឱរជាកច់ាស់នូវអ្នាគ្នមផិល 

 ៧-អរហា ពលាកជាលពះអ្រ នឋ 
 ៨-អរហតាដ យ បដ្ិបវោន  ពលាកដដ្លលបរិបរឋិពដ្ើមផ ី
អ្រ រឋផល ។ 

សបផុរសិទន ៨ 

 ១-សចុឹ វទតិ ឱរវរទុដ្ស៏ាអ រ 

 ២-បណីតាំ វទតិ ឱរវរទុដ្ឧ៏រឋមនថវថ្នវ  
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128 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-កាវលន វទតិ ឱរទនតាមោល 

 ៤-កបបយិាំ វទតិ ឱរវរទុជារបស់ររួ 
 ៥-វិវចយយ វទតិ ពិចារណាព ើយពេើបឱរ 
 ៦-អភិណោាំ  វទតិ ឱរទនពរឿយៗ 

 ៧-ទទាំ ចិតដាំ បស្ចវទតិ កំពុង្ឱរទនពធឝើចិរឋលជះថ្នវ  
 ៨-ទតាវ  អតដមវោ វហាតិ លុះឱរទនរយចួព ើយានចិរឋ 
ពលរកអ្រ ។ 

បដិ្គ្នគ  កដដ្លពធឝើទនទយកឱរថយផល ៨ ពកួ 

 ១-មិច្ឆា ទិដ្ិឋកា ានពសចកឋីព ើញេុស 

 ២-មិច្ឆា សងកបា ានោរលរិះរះិេុស 

 ៣-មិច្ឆា វាច្ឆ ានវាចាេុស 

 ៤-មិច្ឆា កមមោដ  ានោរោរ្រេុស 

 ៥-មិច្ឆា អាជីវា ានោរចិញ្ច ឹមជីវរិេុស 

 ៦-មិច្ឆា វាយា ានពាយមេុស 

 ៧-មិច្ឆា សតិវោ ានសរិេុស 

 ៨-មិច្ឆា សាធិវោ ានោរតាងំ្ចិរឋេុស ។ 

បដ្ិគ្នគ  ក ដដ្លពធឝើទនទយកឱរានផលពលចើន ៨ ពួក 
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129 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-សាម ទិដ្ឋិកា ានពសចកឋីព ើញលរូវ 
 ២-សាម សងកបា ានោរលរិះរះិលរូវ 
 ៣-សាម វាច្ឆ ានវាចាលរូវ 
 ៤-សាម កមមោដ  ានោរ្រលរូវ 
 ៥-សាម អាជីវា ានោរចិញ្ច ឹមជីវរិលរូវ 
 ៦-សាម វាយា ានពាយមលរូវ 
 ៧-សាម សតិវោ ានសរិលរូវ 
 ៨-សាម សាធិវោ ានោរតាងំ្ចិរឋលរូវ ។ 

ទនវរទុ ‹‹ព រុដដ្លនាឱំរពធឝើទន›› ៨ យ៉ង្ 

 ១-ឆនទោនាំ  ឱរទនពោយពសចកឋីលសឡាញ់ 

 ២-វោសោនាំ ឱរទនពោយពសចកឋីពលោធ 

 ៣-វាហោនាំ ឱរទនពោយពសចកឋីវពង្ឝង្ 

 ៤-ភយោនាំ ឱរទនពោយពសចកឋីខ្មវ ច 

 ៥-ទិននបុពវោនាំ ឱរទនពោយរិរថ្នលរកូលរបស់េវួន 
ធ្លវ បដ់រឱរទនមក 

 ៦-សគុតិឧបបជជនោនាំ ឱរទនពោយតាងំ្ចិរឋថ្ននឹង្ ន 
ពៅពកើរកបុង្សុររិ 
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130 ធម្មសង្គហៈ 
 ៧-ចិតដបបស្ចទនោនាំ ឱរទនពោយរិរថ្នោលអាតាយ អ្ញ 
កំពុង្ឱរទននឹង្ពកើរចិរឋលជះថ្នវ  
 ៨-ចិតាដ លង្ខក រោនាំ ឱរទនពដ្ើមផជីាពលរឿង្លបោប ់ ឬជា 
ពលរឿង្បរោិខ រននចិរឋ (ចំពោះសមថវបិសសនាចិរឋ) ។ 

ទនូបបរឋ ិ‹‹កដនវង្ដដ្លអ្បកពធឝើទនចង្ព់ៅពកើរ›› ៨ យ៉ង្ 

 ១-មហាស្ចលោនាំ ឱរទនពលោះចង្ព់ៅពកើរកបុង្លរកូល 
មហ្វសាល 

 ២-ច្ឆតុមមហារាជិកោនាំ ឱរទនពលោះចង្ព់ៅពកើរកបុង្ឋាន 
ចារុមយហ្វរាជិក 

 ៣-តាវតដឹសោនាំ ឱរទនពលោះចង្ព់ៅពកើរកបុង្ឋានតាវរឋិង្ស 
 ៤-យាោនាំ ឱរទនពលោះចង្ព់ៅពកើរកបុង្ឋានយា 

 ៥-តុសតិោនាំ ឱរទនពលោះចង្ព់ៅពកើរកបុង្ឋានរុសិរ 

 ៦-និាម នរតិោនាំ ឱរទនពលោះចង្ព់ៅពកើរកបុង្ឋាននិាយ នររី 

 ៧-បរនិិមមិតវសវតដោិនាំ ឱរទនពលោះចង្ព់ៅពកើរកបុង្ 
ឋានបរនិិមយរិវសវរឋី 
 ៨-រពហមវលាកោនាំ ឱរទនពលោះចង្ព់ៅពកើរលព យពលាក ។ 

មចិឆរឋ ភាវៈននពសចកឋេុីស ៨ 
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131 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-មិច្ឆា ទិដ្ឋិ  ោរព ើញេុស 

 ២-មិច្ឆា សងកបប លរិះរះិេុស 

 ៣-មិច្ឆា វាច្ឆ  វាចាេុស 

 ៤-មិច្ឆា កមមនដ  ោរ្រេុស 

 ៥-មិច្ឆា អាជីវ  ោរចិញ្ច ឹមជីវរិេុស 

 ៦-មិច្ឆា វាយម  ពាយមេុស 

 ៧-មិច្ឆា សតិ  សរិេុស 

 ៨-មិច្ឆា សាធិ  សាធិេុស ។ 

មរគ ៨ 

 ១-សាម ទិដ្ឋិ  ល ជាញ ព ើញលរូវ 
 ២-សាម សងកបប  ោរលរិះរះិលរូវ 
 ៣-សាម វាច្ឆ  វាចាលរូវ 
 ៤-សាម កមមនដ  ោរ្រលរូវ 
 ៥-សាម អាជីវ  ោរចិញ្ច ឹមជីវរិលរូវ 
 ៦-សាម វាយម  ពាយមលរូវ 
 ៧-សាម សត ិ ពសចកឋីរឭកលរូវ 
 ៨-សាម សាធិ  ោរតាងំ្ចិរឋលរូវ ។ 
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132 ធម្មសង្គហៈ 
 

ពសចកឋីសុេរបស់សមណៈ ៨ យ៉ង្ 

 ១-មនិានោរ ួង្ដ ង្រកាេុកនូវសមផរិឋ ានលសូវជាពដ្ើម 

 ២-ដសឝង្រកដរបិណឍ  រដដ្លឥរពទស 

 ៣-បរពិភារដរអាហ្វរដដ្លអអិនលសាប ់

 ៤-មនិានពសចកឋីលំ កពោយោរពបៀរពបៀនអំ្ពីដដ្ន រឺមនិ 
លរូវបង្ព់ននោរជាពដ្ើម 

 ៥-មនិានអនធរារចំពោះពលរឿង្ឧបករណ៍ 

 ៦-មនិានភយ័ពលោះពចារបវន ់

 ៧-មនិជាបជំ់ោកព់ោយពសឋច និង្អ្ាររពសឋច 

 ៨-ឥរានអ្បកណារារាងំ្ឃារឃ់ាងំ្កបុង្េិស ៤ ។ 

 

មនុសសអាួរ ៨ ពួក 

 ១-កាមុមមតដវកា អាួរពលោះោម 

 ២-វកាធុមមតដវកា អាួរពលោះពសចកឋីពលោធ 

 ៣-ទិដ្ឋុមមតដវកា អាួរពលោះពសចកឋីយល់ព ើញេុស 

 ៤-វាហុមមតដវកា អាួរពលោះពសចកឋីវពង្ឝង្ 
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133 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-យកខមុមតតវកា អាួរពលោះយកសចូលពបៀរពបៀន 

 ៦-បិតតុមមតដវកា អាួរពលោះកំពរ ើកលបារ ់

 ៧-សរុមុមតដវកា អាួរពលោះសុរា 

 ៨-ពយសនុមមតដវកា អាួរពលោះជបួលបេះនឹង្ពសចកឋីវនិាស ។ 

អ្ យមុេ ៨ យ៉ង្ 

 ១-ឥតថីវស្ចណឌ   ជាអ្បកពលង្លសីឋ 
 ២-សរុាវស្ចណឌ   ជាអ្បកពលង្ផឹកសុរា 

 ៣-បូវវស្ចណឌ   ជាអ្បកពលង្សីុនំ 

 ៤-អកខធុតដ   ជាអ្បកពលង្ដលផង្ភាប ល់ 

 ៥-បាបមិតដ   ានមលិរអាលកក ់

 ៦-អាលសយ   ភាពជាអ្បកេជិលលចអូ្ស 

 ៧-រតដិយវិចរណ  ពដ្ើរពលង្កបុង្ពវលាយប ់

 ៨-សមជជវិចរណ  ពដ្ើរពមើលដលផង្មពហ្វលសព ។ 

ពលាកធម ៌៨ យ៉ង្ 

 ១-លាវភា ានលាភ ២-អលាវភា មនិានលាភ 

 ៣-យវស្ច ានយស ៤-អយវស្ច មនិានយស 

 ៥-និោទ  ោររិះពដ្ៀល ៦-បសាំស្ច ពសចកឋីសរពសើរ 
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134 ធម្មសង្គហៈ 
 ៧-សខុាំ ពសចកឋីសុេ  ៨-ទុកខាំ ពសចកឋីេុកខ ។ 

មនធិល ៨ យ៉ង្ 

 ១-អសជាយមលា មោដ  មនឋ ឬចំពណះវជិាជ ានោរមនិ 
សាឝ ធាយនជ៍ាមនធិល 

 ២-អនុោឋ នមលា ឃរា ផធះានោរមនិឧសា ៍ដថទ ំជាមនធិល 

 ៣-មលាំ វណណ សស វកាសជជាំ ពសចកឋីេជិល ជាមនធិលននសមផុរ 
 ៤-បាវោ រកខវតាមលាំ ពសចកឋីលបដ សពធឝស ជាមនធិល 
ននោររកា 

 ៥-មលតិិថយ ទុចារតិាំ ោរលបលពឹរឋអាលកក ់ជាមនធិលរបស់ន្រសឋី 
 ៦-មវចារ ាំ ទទវតា មលាំ ពសចកឋីកំណាញ់ ជាមនធិលរបស់អ្បកឱរ 
 ៧-មលា វវ បាបកា ធាម  អសម ឹ វលាវក បរមោិ ច 
 បធមទ៌ងំ្ឡាយជាមនធិលកបុង្ពលាកពនះ និង្បរពលាក  
 ៨-តវតា មលា មលតរ ាំ អវិជ្ជជ  បរមាំ មលាំ អ្វជិាជ ជា 
មនធិលដ្ន៏លកដលង្ជាង្មនធិលទងំ្អ្ស់ ។ 

សំពវរវរទុ ‹‹ព រុនាឱំរពកើរសំពវរ›› ៨ យ៉ង្ 

 ១-ជ្ជតិទុកខ រពឹំង្ដ្ល់េុកខុកបុង្ោរពកើរ 

 ២-ជរាទុកខ រពឹំង្ដ្ល់េុកខកបុង្ោរចាស់លគ្នលំគ្ន 
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135 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-ពាធិទុកខ រពឹំង្ដ្ល់េុកខកបុង្ោល ចឺាប ់

 ៤-មរណទុកខ រពឹំង្ដ្ល់េុកខកបុង្ោលសាវ ប ់

 ៥-អបាយទុកខ រពឹំង្ដ្ល់េុកខកបុង្អ្ យ 

 ៦-អតីតទុកខ រពឹំង្ដ្ល់េុកខកបុង្អ្រីរ 

 ៧-អោគតទុកខ រពឹំង្ដ្ល់េុកខកបុង្អ្នាររ 

 ៨-អាហារបរវិយដ្ឋិតទុកខ រពឹំង្ដ្ល់េុកខកបុង្ោរដសឝង្រកអាហ្វរ  

មហ្វនរក ៨ រពដឋ  

 ១-សញ្ជ ីវៈ ២-ោលសុរៈ ៣-សង្ាដ្ៈ ៤-ពរារវៈ 
 ៥-មហ្វពរារវៈ ៦-តាបៈ ៧-មហ្វតាបៈ ៨-អ្វចិី ។ 

 

អ្កខណអ្សមយ័ ៨ យ៉ង្ 

 ១-ពកើរកបុង្នរក 

 ២-ពកើរកបុង្កំពណើ ររិរចាឆ ន 

 ៣-ពកើរកបុង្ពលបរវស័ិយ 

 ៤-ពកើរជាលព យានអាយុដវង្ 

 ៥-ពកើរជាមនុសសកបុង្បចចនឋលបពេស 

 ៦-ពកើរជាមនុសសកបុង្មជឈមិលបពេស ដរជាមនុសសលីលា 
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136 ធម្មសង្គហៈ 
 ៧-ពកើរជាមនុសសកបុង្មជឈមិលបពេស ដរជាមចិាឆ េិដ្ឌិ 
 ៨-ពកើរកបុង្ខ្មង្ពលដពុេនសាសនា ។ 

កិពលសវរទុ ៨ យ៉ង្ 

 ១-ពលាភៈ ២-ពទសៈ ៣-ពា ៈ ៤-ានៈ 
 ៥-េិដ្ឌិ ៦-វចិិកិចាឆ  ៧-ថីនៈ  ៨-ឧេនចចៈ  

កុសិរវរទុ ‹‹ព រុននមនុសសេជិល›› ៨ យ់ង្ 

 ១-រិរថ្ន អ្ញនឹង្លរូវពធឝើោរ្រ ររួសលាកសិន, ព ើយពដ្ក 

 ២-រិរថ្ន អ្ញពធឝើោររចួព ើយររួ បឱ់រសបាយ, ព ើយពដ្ក 

 ៣-រិរថ្ន អ្ញនឹង្លរូវពដ្ើរផវូវឆ្ងង យ ររួសលាកសិន, ព ើយពដ្ក 

 ៤-រិរថ្ន អ្ញដ្ល់កដនវង្ព ើយ ររួ បឱ់រសបាយ, 
ព ើយពដ្ក 

 ៥-រិថ្ន អ្ញបរពិភារអាហ្វរចិពពក ពធឝើោរមនិពកើរពេ, ព ើយពដ្ក 

 ៦-រិរថ្ន អ្ញបរពិភារអាហ្វរពលចើនពពក ររួសលាកឱរអាហ្វរ 
រលាយលសួលបនឋិចសិន, ព ើយពដ្ក 

 ៧-រិរថ្ន អ្ញមនិសូវសបាយរកកល់  ឺ ររួសលាកសិន, 
ព ើយពដ្ក 
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137 ធម្មសង្គហៈ 
 ៨-រិរថ្ន អ្ញពេើបពង្ើបពី ថឺយីៗ ររួ បព់ធឝើោរ្រសិន, 
ព ើយពដ្ក ។ 

អានិសង្សរបស់អ្បកចពលមើនពមតាឋ  ៨ យ៉ង្ 

 ១-សុខ ំ សុបតិ ពដ្កលកល់សួល 

 ២-សុខ ំ បដ្ពុិជ្ឈតិ ភាញ កព់ ើង្លសួល 

 ៣-ន បាបបក ំសុបិន ំបសសតិ មនិព ើញសុបិនអាលកក ់

 ៤-មនុសាន ំបពិ្ោ ព្ហាតិ ជាេីលសឡាញ់ននមនុសសទងំ្ឡាយ 

 ៥-អមនុសាន ំបិព្ោ ព្ហាតិ ទងំ្ជាេីលសឡាញ់ននអ្មនុសស 
ទងំ្ឡាយដដ្រ 
 ៦-ព្ទវត្ដ រកខនា ិពេវតាទងំ្ឡាយដរង្រកា 

 ៧-ោសស អគគ ិវា វសិ ំវា សតថ ំវា កមតិ ពភវើង្កឋី ថ្នប ពិំសកឋី ពលរឿង្ 
សន្រសាឋ វុធកឋី រដមង្មនិធ្លវ កល់រូវពលើអ្បកចំពរ ើនពមតាឋ ពនាះព ើយ 

 ៨-ឧតារ ឹ អបបដ្វិជិ្ឈោា  ព្ពហា ព្ោកូបព្គ្គ ព្ហាតិ ោលពបើមនិ 
ទន ់នលតាស់ដឹ្ង្មរគផលពេ រង្ព់ៅពកើរកបុង្លព យពលាកពំុខ្មន 

លកខណៈសលាបវ់និិចឆយ័ថ្នមនិដមនធមវ៌និយ័ ៨ យ៉ង្ 

 ១-សរាគ ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផ ីរារៈ 
 ២-សាំវយគ ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផលីបកបពោយេុកខ 
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138 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-អាចយ ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផោីរសនសកិំពលស 

 ៤-មហចិាតា  ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផពីសចកឋីល ថ្នប ធំ 

 ៥-អសនដុដ្ឋី ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផពីសចកឋីមនិសពនាឋ ស 

 ៦-សងគណិក ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផលីច ំពោយពកួ 

 ៧-វកាសជជ ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផពីសចកឋីេជិលលចអូ្ស 

 ៨-ទុពភរតា ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផោីរពិ កចិញ្ច ឹម ។ 

(ធមព៌នះលពះអ្ង្គលេង្ល់តាស់ចំពោះលពះនាង្មហ្វបជាបរិពគ្នរម)ី 

លកខណៈសលាបវ់និិចឆយ័ថ្នជាធមវ៌និយ័ ៨ យ៉ង្ 

 ១-វិរាគ ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផលី សចាករារៈ 
 ២-វិសាំវយគ ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផលី សចាកេុកខ 
 ៣-អបចយ ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផមីនិសនសកិំពលស 

 ៤-អបបចិាតា ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផពីសចកឋីល ថ្នប រិច 

 ៥-សនដុដ្ឋិ ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផពីសចកឋីសពនាឋ ស 

 ៦-បវិវវក ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផសីាង រច់ាកពកួ 

 ៧-វីរយិរមភ ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផលី រពនពាយម 

 ៨-សភុរតា ធមដ៌ដ្លលបលពឹរឋពៅ ពដ្ើមផោីរ្យចិញ្ច ឹម ។ 

(ធមព៌នះលពះអ្ង្គលេង្ល់តាស់ចំពោះលពះនាង្មហ្វបជាបរិពគ្នរមី) 
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139 ធម្មសង្គហៈ 

អ្វជិាជ វរទុ ៨ យ៉ង្ 

 ១-ទុវកខ អញ្ញញ ណាំ  ពសចកឋីមនិដឹ្ង្កបុង្កង្េុកខ 
 ២-ទុកខសមុទវយ អញ្ញញ ណាំ  ពសចកឋីមនិដឹ្ង្កបុង្ព រុដដ្ល 
នាឱំរពកើរេុកខ 
 ៣-ទុកខនិវរាវធ អញ្ញញ ណាំ  ពសចកឋីមនិដឹ្ង្កបុង្ធម ៌
ដដ្លឱររលរេុ់កខ 
 ៤-ទុកខនិវរាធគ្គមិនីបដ្ិបោយ អញ្ញញ ណាំ  ពសចកឋី 
មនិដឹ្ង្កបុង្បដិ្បទជាផវូវពៅោនធ់មដ៌ដ្លឱររលរេុ់កខ 
 ៥-បុពវវនដ អញ្ញញ ណាំ  ពសចកឋីមនិដឹ្ង្កបុង្េីបំផុរខ្មង្ពដ្ើម 

 ៦-អបរវនដ អញ្ញញ ណាំ  ពសចកឋីមនិដឹ្ង្កបុង្េីបំផុរខ្មង្ចុង្ 

 ៧-បុពវោដ បរវនដ អញ្ញញ ណាំ  ពសចកឋីមនិដឹ្ង្កបុង្េីបំផុរកបុង្ 
ខ្មង្ពដ្ើមនិង្ខ្មង្ចុង្ 

 ៨-បដ្ចិ្ចសមុបាព្ទ អញ្ញា ណំ្ ពសចកឋីមនិដឹ្ង្កបុង្បដិ្ចចសមុបាេ  

ន្រសឋីពមើល្យបឋីពោយព រុ ៨ យ៉ង្ 

 ១-ទលទិទតា ពលោះបឋីជាមនុសសកំសរេុ់ររ៌ 

 ២-អាតុរតា ពលោះបឋីជាមនុសសានជមងជឺានិចច 
 ៣-ជិណណ កតា ពលោះបឋីជាមនុសសចាស់លគ្នលំគ្ន 
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140 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-សរុាវស្ចណឌ តា ពលោះបឋីជាមនុសសផឹកសុរា 

 ៥-មនទតា ពលោះបឋីជាមនុសសលងង្ព់លវ  
 ៦-បមតដតា ពលោះបឋីជាមនុសសលបដ សពធឝស 

 ៧-សពេកិព្ច្ចសុ អវតានកិត្ដ ពលោះបឋីមនិលបលពឹរឋពធឝើកិចចោរទងំ្ពងួ្ 

 ៨-សពវធនមនុបាទោ ពលោះបឋីដសឝង្រកលេពរមនិ ន ។ 

អ្ដ្ឌ ន ‹‹េឹកដដ្លបពឝជិររួរឆ្ងន›់› ៨ យ៉ង្ 

 ១-អមពបាន េឹកពធឝើពោយដផវសាឝ យ 

 ២-ជមពូបាន េឹកពធឝើពោយដផវលពីង្ 

 ៣-វច្ឆចបាន េឹកពធឝើពោយដផវពចកានលគ្នប ់

 ៤-វាចបាន េឹកពធឝើពោយដផវពចកឥរលគ្នប ់

 ៥-មធុកបាន េឹកពធឝើពោយដផវលសរំ 

 ៦-មុទទិកបាន េឹកពធឝើពោយដផវចនធន ៍

 ៧-សាលុកបាបន េឹកពធឝើពោយមូលកជារិានលកពៅ ូកជាពដ្ើម 

 ៨-ោរសុកបាន េឹកពធឝើពោយដផវា៉កល់ ង្ ។ 

ធមដ៌ដ្លអាលស័យដ្ល់គ្នប នឹង្គ្នប  ៨ យ៉ង្ 

 ១-សតិសមបជញ្ញៈ ានព ើយ  ិរឱិរឋបផៈ កា៏នព ើង្ 

 ២-ហរិឱិតដបបៈ ានព ើយ ឥន្រនធិយសំវរៈ កា៏នព ើង្ 
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141 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-ឥន្ទនទិយសាំវរៈ ានព ើយ សីលសំវរៈ កា៏នព ើង្ 

 ៤-សលីសាំវរៈ ានព ើយ សាយ សាធិ កា៏នព ើង្ 

 ៥-សាម សាធិ ានព ើយ យថ្នភូរញដ ណេសសនៈ 
កា៏នព ើង្ 

 ៦-យថភូតញ្ញញ ណទសសនៈ ានព ើយ និពឝិទនិង្វរិារៈ 
កា៏នព ើង្ 

 ៧-និពវិោ និង្ វិរាគៈ ានព ើយ វមុិរឋិញដ ណេសសនៈ 
កា៏នព ើង្ 

 ៨-វិមុតដិ ជាធមេី៌បំផុរ ។ 

វជិាជ  ៨ យ៉ង្ 

 ១-បុសរេនិវាសានុេសតញិ្ញា ណ ល ជាញ តាមរឭកព ើញនូវេនន 
ដដ្លេវួននិង្សរឝដ្នេ អាលស័យពៅព ើយកបុង្ោលមុន 

 ២-ចុតបូបាតញ្ញា ណ ល ជាញ ព ើញចាស់នូវចុរិនិង្បដិ្សននិ 
ននសរឝ 
 ៣-អាេវក្ខ យញ្ញា ណ ល ជាញ ព ើញចាស់នូវធមជ៌ាពលរឿង្ 
អ្ស់ ននអាសវៈ 
 ៤-វបិេសនាញាណ ល ជាញ ពិចារណាព ើញចាស់កបុង្ស ខ្ រ 
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142 ធម្មសង្គហៈ 

 ៥-មសនាមយិទ្ធិ ឫេនិសពលមចពោយចិរឋ 

 ៦-ឥទ្ធិវធិិ ឫេនិសពលមចពោយអ្ធិោឌ ន 

 ៧-ទ្ិរេសសាត ពលសារេិពឝអាចឮសពមវង្កបុង្េីឆ្ងង យៗ  ន 

 ៨-សចសតាបរញិ្ញា ណ កំណរដឹ់្ង្ចិរឋរបស់សរឝដ្នេ ន ។ 

___________________________ 

 

នវក្ៈ ពួកធមល៌ បំនួ 

រុណរបស់លពះពុេនដដ្លពុេនបរស័ិេលរូវរឭក ៩ យ៉ង្ 

 ១-អ្រ ំ ២-សាយ សមភុពទន  ៣-វជិាជ ចរណសមផពនាប  
 ៤-សុរពតា ៥-ពលាកវេូិ ៦-អ្នុរថពរាបរសិេមយសារថិ2

 

 ៧-សតាទ ពេវមនុសានំ ៨-ពុពទន  ៩-ភរវា ។ 

េកខិពណយរបុរគល ៩ ពួក 

 ១-អរហា លពះអ្រ នឋ 

                                    
2 កនុងទ្ខី្លះរោកញែកអនុតតររា ជាព្ពះ ម ១ បុ រិសទ្មមររិ ិជាព្ពះ ម ១ (រួមជា ១០ ព្ពះ ម) 
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143 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-អរហតាដ យ បដ្ិបវោន  ពលាកដដ្លលបរិបរិឋពដ្ើមផអី្រ រឋផល 

 ៣-អោគ្គមី អ្នាគ្នមបុិរគល 

 ៤-អោគ្គមិផលសចាិកិរយិយ បដ្ិបវោន  ពលាកដដ្ល 
លបរិបរឋិ ពដ្ើមផពីធឝើឱរជាកច់ាស់អ្នាគ្នមផិល 

 ៥-សកោគ្គមី សកទគ្នមបុិរគល 

 ៦-សកោគ្គមិផលសចាិកិរយិយ បដ្ិបវោន  ពលាក 
ដដ្លលបរិបរឋិ ពដ្ើមផពីធឝើឱរជាកច់ាស់នូវសកទគ្នមផិល 

 ៧-វស្ចតាបវោន  ពសាតាបនបបុរគល 

 ៨-វស្ចតាបតដិផលសចាិកិរយិយ បដ្ិបវោន  ពលាកដដ្ល 
លបរបរិឋពដ្ើមផឱីរជាកច់ាស់នូវពសាតាបរិឋផល 

 ៩-វគ្គរតភូ ពលាកដដ្ល ននូវពគ្នលរភូញាណ ។ 

ភកិខុមនិរួរពៅរកលរកូលដដ្លលបកបពោយអ្ង្គ ៩ 

 ១-ន មោវបន បចាុវដ្ឋនដ ិពរមនិពលោកេេលួពសចកឋីគ្នបចិ់រឋ 
 ២-ន មោវបន អភិវាវទនដិ ពរមនិថ្នឝ យបង្គំពោយពសចកឋី 
គ្នបចិ់រឋ 
 ៣-ន មោវបន អាសនាំ វទនដិ ពរមនិឱរេីអ្ង្គុយពោយ 
ពសចកឋីគ្នបចិ់រឋ 
 ៤-សនដមសស បរគិុយោនដ ិពរលាករ់បស់ដដ្លពរាន 
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144 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-ពហុកមោិ វថាកាំ វទនដិ វរទុានពលចើន ដរពរឱរបនឋិចបនឋួច 

 ៦-បណីតមោិ លខូាំ វទនដិ វរទនថវថ្នវ ឧរឋមាន ដរពរឱរវរទុទបពថ្នក 

 ៧-អសកកចាាំ វទនដិ ពរឱរពោយមនិពគ្នរព 

 ៨-ឧបនិសទីនដិ ធមមសសវោយ ពរមនិអ្ង្គុយជិរពដ្ើមផ ី
សាឋ បធ់ម ៌

 ៩-ភាសតិមសស ន រមិសសនដិ ពរមនិពលរកអ្រសាេរនឹង្សំដី្ 
និយយរបស់ភកិខុពនាះ ។ 

ភកិខុរួរចូលពៅរកលរកូលដដ្លលបកបពោយអ្ង្គ ៩ 

 ១-មោព្បន បច្ចុ ព្ដ្ឋនា ិពរពលោកេេលួពោយពសចកឋីគ្នបចិ់រឋ 
 ២-មោព្បន អភិវាព្ទនា ិពរថ្នឝ យបង្គំពោយពសចកឋីគ្នបចិ់រឋ 
 ៣-មោព្បន អាសន ំព្ទនា ិពរឱរេីអាសនៈពោយពសចកឋីគ្នបចិ់រឋ 
 ៤-សនាមសស ន បរគុិយេ នា ិពរមនិលាករ់បស់ដដ្លពរាន 

 ៥-ពហុកមេិ ពហុក ំព្ទនា ិានវរទុពលចើន ពរឱរពលចើន 

 ៦-បណី្តមេិ បណី្ត ំព្ទនា ិានវរទុថ្នវ ថ្នវ  ពរឱរវរទុនថវថ្នវ  
 ៧-សកកច្ច ំព្ទនា ិពរឱរពោយពសចកឋីពគ្នរព 

 ៨-ឧបនសីិទនា ិធមាសសវោយ ពរអ្ង្គុយជិរពដ្ើមផសីាឋ បធ់ម ៌
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 ៩-ភាសិតមសស រមិសសនា ិ ពរពលរកអ្រសាេរនឹង្សំដី្និយយ 
របស់ភកិខុពនាះ ។ 

មនធិល ៩ យ៉ង្ 

 ១-វកាធ  ពសចកឋីពលោធ 

 ២-មកខ  លុបរុណពរ 

 ៣-ឥសា  ពសចកឋីលចដណនឈ្លប នីស 

 ៤-មចារយិ  ពសចកឋីកំណាញ់ 

 ៥-ាយ  ោរបិេ ងំ្លាកពុ់រ 

 ៦-ស្ចវថយយ អំ្នរួ 

 ៧-មុស្ច  ោរនិយយកុ ក 

 ៨-បាបិចា  ល ថ្នប  ប 

 ៩-មិច្ឆា ទិដ្ឋិ  ោរយល់ព ើញេុសថ្នជាលរូវ ។ 

សញដ  ៩ 

 ១-អ្សុភសញដ  ២-មរណសញដ  ៣-អាហ្វពរបដិ្កូលសញដ  

 ៤-សពឝពលាពកអ្នភរិរសញដ  ៥-អ្និចចសញដ   
 ៦-អ្និពចច េុកខសញដ  ៧-េុពកខ អ្នរឋសញដ  ៨-បហ្វនសញដ   
 ៩-វរិារសញដ  ។ 
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ានៈ ៩ 

 ១-វសយយសស វសវយាហមសមតីិ ាវោ បុរគលលបពសើរ 
ានានៈថ្ន ‹‹អ្ញលបពសើរជាង្ពរ›› 
 ២-វសយយសស សទិវស្ចហមសមតីិ ាវោ បុរគលលបពសើរ 
ានានៈថ្ន ‹‹អ្ញលបដ លនឹង្ពរ›› 
 ៣-វសយយសស ហវីោហមសមតីិ ាវោ បុរគលលបពសើរ 
ានានៈថ្ន ‹‹អ្ញពថ្នកទបជាង្ពរ›› 
 ៤-សទិសសស វសវយាហមសមតីិ ាវោ បុរគលពសយើនឹង្ 
ពរានានៈថ្ន ‹‹អ្ញលបពសើរជាង្ពរ›› 
 ៥-សទិសសស សទិវស្ចហមសមតីិ ាវោ បុរគលពសយើនឹង្ 
ពរានានៈថ្ន ‹‹អ្ញពសយើនឹង្ពរ›› 
 ៦-សទិសសស ហវីោហមសមតីិ ាវោ បុរគលពសយើនឹង្ 
ពរានានៈថ្ន ‹‹អ្ញទបពថ្នកជាង្ពរ››  
 ៧-ហនីសស វសវយាហមសមតីិ ាវោ បុរគលទបពថ្នក 
ានានៈថ្ន ‹‹អ្ញលបពសើរជាង្ពរ›› 
 ៨-ហនីសស សទិវស្ចហមសមតីិ ាវោ បុរគលទបពថ្នក 
ានានៈថ្ន ‹‹អ្ញពសយើនឹង្ពរ›› 
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 ៩-ហនីសស ហវីោហមសមតីិ ាវោ បុរគលទបពថ្នក 
ានានៈថ្ន ‹‹អ្ញទបពថ្នកជាង្ពរ›› ។ 

 

ន្រសឋីនឹង្កផរច់ិរឋបឋីពោយព រុ ៩ យ៉ង្ 

 ១-អាោមគមនសីោ ឧសា ៍ពដ្ើរពៅពលង្សួនចារ 
 ២-ឧយានគមនសីោ ឧសា ៍ពដ្ើរពៅពលង្ឧេាន 

 ៣-នទតិីតថគមនលីោ ឧសា ៍ពដ្ើរពៅោនកំ់ពង្េឹ់ក 

 ៤-ញាតិកុលគមនសីោ ឧសា ៍ពដ្ើរពៅោនល់រកូលជាញារិ 

 ៥-បរកុលគមនសីោ ឧសា ៍ពដ្ើរពៅពលង្លរកូលអ្បកដ្នេ 

 ៦-អាភរណាយ គមនសីោ ឧសា ៍ពដ្ើរពៅរកពលរឿង្ពរង្េវួន 

 ៧-មជ្ោបាបយិន ីចូលចិរឋផឹកេឹកលសវងឹ្ 

 ៨-ភិតាិច្ា ិព្ទទសុ ឱព្ោកន ី ចូលចិរឋសំ ឹង្ពមើលតាមចពនាវ ះ 
ជញជ ំង្និង្តាមបង្អួច 

 ៩-គ្គមទ្ធេ ព្រ ឋិតសីោ ឧសា ៍ពៅ រពលង្ដកផរទឝ រភូមលិសុក 

សតាឋ វាស ‹‹េីពៅរបស់សរឝ›› ៩ 
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148 ធម្មសង្គហៈ 
 ១-ោនតដកាយ ោនតដសញ្ញ  ី ពកួសរឝានោយពផសង្គ្នប  
ានសញដ ពផសង្គ្នប  ( នដ្ល់មនុសសនិង្ពេវតាពកួេវះ 
និង្វនិិ រពេួវះ)  
 ២-ោនតដកាយ ឯកតដសញ្ញ  ី ពកួសរឝានោយពផសង្គ្នប  
ានសញដ ដូ្ចគ្នប  ( នដ្ល់ពកួលព យដដ្ល នបឋមជាន) 
 ៣-ឯកតដសញ្ញញ  ោនតដសញ្ញ  ី ពកួសរឝានោយដូ្ចគ្នប  
ានសញដ ពផសង្គ្នប  ( នដ្ល់អាភសសរលព យ) 
 ៤-ឯកតដសញ្ញញ  ឯកតដសញ្ញ  ីពកួសរឝានោយដូ្ចគ្នប  ាន 
សញដ ដូ្ចគ្នប  ( នដ្ល់សុភកណា លព យ) 
 ៥-អសញ្ញសិតវ ៦-អកាស្ចនញ្ញា យតន  
៧-វិញ្ញញ ណ្ឋញ្ញា យតន ៨-អាកិញ្ាញ្ញញ យតន  
៩-វនវសញ្ញញ  ោសញ្ញញ យតន ។ 

អ្នុបុពឝវហិ្វរសាបរឋិ ៩ 

 ១-បឋមជាន ២-េុរិយជាន ៣-ររិយជាន ៤-ចរុរទជាន 

 ៥-អាោសានញច យរនជាន ៦-វញិដ ណញច យរនជាន 

 ៧-អាកិញ្ចញដ យរនជាន ៨-ពនវសញដ នាសញដ យរនជាន 

 ៩-សញដ ពវេយរិនិពរាធ ។ 
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 រសុិេនិបធ្លនិយង្គ ៩ 

 ១-សលីវិសទុធិ ពសចកឋីបរសុិេនិននសីល 

 ២-ចិតដវិសទុធិ ពសចកឋីបរសុិេនិននចិរឋ រឺឧបចារសាធិ 
អ្បផនាសាធិ 

 ៣-ទិដ្ឋិវិសទុធិ ពសចកឋីបរសុិេនននេិដ្ឌិ រឺវបិសសនាញាណ 

 ៤-កង្ខខ វិតរណវិសទុធិ ពសចកឋីបរសុិេនិននោរអ្ស់សង្សយ័ 

 ៥-មគ្គគ  មគគញ្ញញ ណវិសទុធិ ពសចកឋីបរសុិេនិននល ជាញ  
ជាពលរឿង្ដឹ្ង្ថ្ន ពនះផវូវ ពនះមនិដមនផវូវ 
 ៦-បដ្ិបោញាណទសសនវិសទុធិ ពសចកឋីបរសុិេនិននោរ 
ដឹ្ង្ ោរព ើញ ចំពោះផវូវលបរិបរឋិ 
 ៧-ញាណទសសនវិសទុធិ ពសចកឋីបរសុិេនិននញាណេសសនៈ 
រឺវុោឌ នគ្នមនីិវបិសសនា 

 ៨-បញ្ញញ វិសទុធិ ពសចកឋីបរសុិេនិននបញដ  រឺអ្រ រឋមរគ 
 ៩-វិមុតតិវិសទុធិ ពសចកឋីបរសុិេនិននវមុិរឋិ រឺអ្រ រឋផល ។ 

_________________________________ 
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ទសកៈ ពរួធមដ៌្ប ់
េសពិធរាជធម ៌ធមរ៌បស់ពសឋច ១០ យ៉ង្ 

 ១-ទ្ធន លេង្ល់ពះរាជទនានកំណរចំ់ពោះបុរគល 
 ២-សីល លេង្រ់កាោយវាចាឱរពរៀបរយលអ 
 ៣-បរចិ្ឆច គ លេង្ប់រចិាច រលពះរាជលេពរជាសាធ្លរណៈលបពយជន ៍
 ៤-អាជ្ោវៈ លេង្ា់នអ្ធាលស័យដ្ល៏រឹមលរូវកបុង្សុចររិធម ៌
 ៥-មទទវៈ លេង្ា់នលពះអ្ធាលស័យដ្េ៏នភ់វនសុ់ភាព 
 ៦-តបៈ លេង្ា់នពាយមកំចារព់សចកឋីអាលកក ់(រកា 
ឧព សថ) 
 ៧-អព្កាធ លេង្ម់និពលកវពលោធពោយេុសេំនង្ (ានពមតាឋ ) 
 ៨-អវហឹិសា លេង្ម់និពបៀរពបៀនអ្បកដ្នេ (ានករុណា) 
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 ៩-ខនា ិលេង្ព់ចះអ្រធ់ន ់  
 ១០-អវពិ្ោធន លេង្ម់និពធឝើឱរេុសចាកព រុដ្ល៏រឹមលរូវ 
ឬមនិលចពឡារពៅតាមពលាកធម ៌មនិរពំលាភបំោនពលើចាប)់ ។ 
 
 

 រមធីម ៌១០ យ៉ង្ 
 ១-ោន ោរឱរទន 
 ២-សលី រកាសីល 
 ៣-វនកខមម ពចញចាកោម ឬពចញបសួ 
 ៤-បញ្ញញ  ល ជាញ  
 ៥-វីរយិ ពាយម 
 ៦-ខនដិ អំ្ណរ ់ឬពសចកឋីអ្រធ់ន ់
 ៧-សចា ោករពិរ 
 ៨-អធិោឋ ន តាងំ្ចិរឋ, កំណរោ់ចខ់្មរកបុង្ចិរឋ 
 ៩-វមតាដ  ពសចកឋីអាណិរចំពោះសរឝសាធ្លរណៈ 
 ១០-ឧវបកាខ  ចិរឋលពពង្ើយ មនិពសាមនសស មនិពទមនសស ។ 

បុញ្ដកិរយិវរទុ ១០ យ៉ង្ 
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 ១-ោនមយ បុណរពកើរអំ្ពីោរបរចិាច រទន 
 ២-សលីមយ បុណរពកើរអំ្ពីោររកាសីល 
 ៣-ភាវោមយ បុណរពកើរអំ្ពីោរចំពរ ើនភាវនា 
 ៤-អបច្ឆយនមយ បុណរពកើរអំ្ពីោរពគ្នរពពោរដលកង្ 
ចំពោះបុរគលដដ្លររួពគ្នរព 
 ៥-វវយាវចាមយ បុណរពកើរអំ្ពីោរជួយ េឝល់ខ្មឝ យ 
កបុង្កិចចោរជាកុសល 
 ៦-បតដិោនមយ បុណរពកើរអំ្ពីោរឱរចំដណកបុណរ 
 ៧-បតាដ នុវាទោមយ បុណរពកើរអំ្ពីោរអ្នុពាេនា 
ចំដណកបុណរ 
 ៨-ធមមសសវនមយ បុណរពកើរអំ្ពីោរសាឋ បធ់ម ៌
 ៩-ធមមវទសោមយ បុណរពកើរអំ្ពីោរសំដដ្ង្ធម ៌
 ១០-ទិដ្ឋុជុកមម ោរពធឝើេិដ្ឌិឱរលរឹមលរង្ ់។ 

ទនវរទុ ១០ យ៉ង្ 
 ១-អនន  យ ២-បាន េឹក ៣-វតថ សំពរ ់ ៤-យន 
យនជំនិះ ៥-ាលា កលមង្ផ្ទា ព ើ ៦-គនធ ពលរឿង្លកអូ្ប  
៧-វិវលបន ពលរឿង្លាប ៨-វសយា េីពដ្កអ្ង្គុយ  
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153 ធម្មសង្គហៈ 
៩-អាវសថ េីសំណាកអ់ាលស័យ ១០-បទីវបយយ លបេីប 
និង្ពលរឿង្ផសជំាមយួនឹង្លបេីប ។ 
 

អានិសង្សសីលជាលំោប ់១០ យ៉ង្ 
 ១-សលី ជាព រុននអ្វបិផដិ្សារៈ 
 ២-អវិបបដ្ិស្ចរៈ ជាព រុនន ពាជជៈ 
 ៣-បាវាជជៈ ជាព រុននបីរិ 
 ៤-បីតិ ជាព រុននបសសេនិ 
 ៥-បសសទធិ ជាព រុននសុេៈ 
 ៦-សខុៈ ជាព រុននសាធិ 
 ៧-សាធិ ជាព រុននយថ្នភូរញដ ណេសសនៈ 
 ៨-យថាភូតញ្ញញ ណទសសនៈ ជាព រុននវរិារៈ 
 ៩-វិរាគៈ ជាព រុននវមុិរឋិ 
 ១០-វិមុតដិ ជាធមជ៌ាេីបំផុរ ។ 

មចិឆរឋធម ៌‹‹ធមេុ៌ស›› ១០ យ៉ង្ 
 ១-មិចាេ ទ្ិដ្ាិ ោរព ើញេុស 

 ២-មិចាេ េង្ កសបោ ោរលរិះរះិេុស 
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154 ធម្មសង្គហៈ 

 ៣-មិចាេ វាចា វាចាេុស 

 ៤-មិចាេ ក្មមសនាដ  ោរ្រេុស 

 ៥-មិចាេ អាេីសវា ោរចិញ្ច ឹមជីវរិេុស 

 ៦-មិចាេ វាយាសមា ពាយមេុស 

 ៧-មិចាេ េត ិោររឭកេុស 

 ៨-មិចាេ េមាធិ ោរតាងំ្ចិរឋេុស 

 ៩-មិចាេ ញាណំ ោរដឹ្ង្េុស 

 ១០-មិចាេ វមុិតិដ ោររចួផុរេុស ។ 

អ្ពសកខធម ៌‹‹ធមរ៌បស់អ្ពសកខបុរគល›› ១០ យ៉ង្ 
 ១-សម្មា ទិដ្ឋិ ោរព ើញលរូវ 
 ២-សម្មា សង្កប្បោ ោរលរិះរះិលរូវ 
 ៣-សម្មា វាចា វាចាលរូវ 
 ៤-សម្មា កម្ាប្ដោ  ោរ្រលរូវ 
 ៥-សម្មា អាជីប្វា ោរចិញ្ច ឹមជីវរិលរូវ 
 ៦-សម្មា វាយាប្ម្ម ពាយមលរូវ 
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155 ធម្មសង្គហៈ 
 ៧-សម្មា សតិ ោររឭកលរូវ 
 ៨-សម្មា សម្មធិ ោរតាងំ្ចិរឋលរូវ 
 ៩-សម្មា ញាណំ ោរដឹ្ង្លរូវ 
 ១០-សម្មា វិម្តុិោ ោររចួផុរលរូវ ។ 
 

លពះសាយ សមភុេនលេង្ប់ញ្ដរឋសិោខ បេ 
ានលបពយជន ៍១០ យ៉ង្ 

 ១-សង្ឃសុដ្ឋុត្ដយ ពដ្ើមផពីសចកឋីលអននសង្ឃ 
 ២-សង្ឃផាសុកត្ដយ ពដ្ើមផោីរពៅជាសុេលសួលននសង្ឃ 
 ៣-ទុមាង្កូន ំ បុគគោន ំ នគិគហាយ ពដ្ើមផសីង្ារស់ង្ាិន 
ឬផធញ់ផ្ទធ ល់នូវបុរគលអាលកក ់ឬបុរគលលេុសឋសីល 
 ៤-ព្បសោន ំ ភិកខូន ំ ផាសុកវហិាោយ ពដ្ើមផោីរពៅជាសុេ 
ននភកិខុទងំ្ឡាយ ដដ្លានសីលជាេីលសឡាញ់ 
 ៥-ទដិ្ឋធមា ិកាន ំអាសវាន ំសវំោយ ពដ្ើមផបិីេ ងំ្នូវអាសវៈ 
រឺេុកខពទសកបុង្បចចុបផនប 
 ៦-សមបោយិកាន ំអាសវាន ំបដ្ឃិាត្ដយ ពដ្ើមផបិីេ ងំ្នូវ 
អាសវៈ រឺេុកខពទសកបុង្បរពលាក 
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156 ធម្មសង្គហៈ 
 ៧-អបបសោន ន ំ បសាទ្ធយ ពដ្ើមផញុីាំង្ជនទងំ្ឡាយ ដដ្ល 
មនិទនល់ជះថ្នវ  ឱរពកើរពសចកឋីលជះថ្នវ  
 ៨-បសោន ន ំភិព្យាភាវាយ ពដ្ើមផញុីាំង្ជនទងំ្ឡាយ ដដ្ល 
លជះថ្នវ លសាបព់ ើយឱររងឹ្ររឹដរលជះថ្នវ ព ើង្ពេៀរ 
 ៩-សទធមាដ្ឋតិិោ ពដ្ើមផញុីាំង្លពះសេនមយឱរតាងំ្ពៅអ្ស់ោលយូរ 
 ១០-វនិោនុគគហាយ ពដ្ើមផអី្នុពលគ្នះដ្ល់វនិយ័ទងំ្ ៤ យ៉ង្ 
សំវរវនិយ័, បហ្វនវនិយ័, សមថវនិយ័ និង្បញ្ដរឋិវនិយ័ ។ 

ធមដ៌ដ្លបពឝជិររួរពិចារណាពរឿយៗ ១០ យ៉ង្ 
 ១-អាតាយ អ្ញានពភេពផសង្អំ្ពីលរ សទ កិចចឯណារបស់អ្បក 
បសួ អ្ញលរូវពធឝើកិចចពនាះ 
 ២-ោរចិញ្ច ឹមជីវរិរបស់អាតាយ អ្ញ ជាបព់ោយសារអ្បកដ្នេ អ្ញ 
ររួពធឝើេវួនឱរពរចិញ្ច ឹម្យ 
 ៣-អាកបផកិរយិ ោរពធឝើពោយោយវាចាដ្នេដបវកពីលរ សទ 
អាតាយ អ្ញររួពធឝើ មនិលរូវពធឝើដូ្ចលរ សទព ើយ 
 ៤-ចិរឋរបស់អាតាយ អ្ញ មនិរិះពដ្ៀលេវួនឯង្ ពលោះសីលបរបូិណ៌ 
ពេឬ? 
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157 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-សលព យចារបុីរគលទងំ្ឡាយ ជាអ្បកល ជញពិចារណាព ើយ 
មនិរិះពដ្ៀលអាតាយ អ្ញ ពលោះសីលមនិបរបូិណ៌ពេឬ? 
 ៦-អាតាយ អ្ញានោរលោរល់ សនិរាស ចាកសរឝនិង្ស ខ្ រ 
ជាេីលសឡាញ់ពពញចិរឋមនិខ្មន 
 ៧-អាតាយ អ្ញានកមយជារបស់េវួន អ្ញពធឝើលអនឹង្ នលអ ពធឝើ 
អាលកកនឹ់ង្ នអាលកក ់ 
 ៨-អាតាយ អ្ញ នពធឝើវរឋលបរិបរឋិអ្ឝីេវះ ឬមនិ នពធឝើពេ? 
 នសាឝ ធាយអ្ឝីេវះ ឬកម៏និ នសាឝ ធាយពេ? ឯនថងនិង្យបព់ចះ 
ដរកនវង្ពៅៗ ឥរ បព់ ើយ 
 ៩-អាតាយ អ្ញពលរកអ្រកបុង្េីសាង រឬ់ពេ? 
 ១០-រុណវពិសសរបស់អ្ញ ដដ្លនឹង្ពធឝើឱរអាតាយ អ្ញមនិពអ្ៀន 
ខ្មយ សកបុង្ោលដដ្លសលព យចារបុីរគល មកសាកសួរកបុង្ 
បចឆិមោល ពរើានឬពេ? ។ 

វរទុននមចិាឆ េិដ្ឌិ ១០ យ៉ង្ 
 ១-នតថិ ទនិន ំព ើញថ្ន ទនពរឱរព ើយ មនិានផល 
 ២-នតថិ យិដ្ឋ ំ ព ើញថ្ន ោរបូជាធំ មនិានផល 
 ៣-នតថិ ហុត ំព ើញថ្ន ោរបូជារូច មនិានផល 
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158 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-នតថិ សុកតទុកកដ្ឋន ំ កមាា ន ំ ផលវបិាបព្កា ព ើញថ្ន 
ផលវ ិកននកមយដដ្លពរពធឝើលអនិង្អាលកក ់មនិាន 
 ៥-នតថិ អយ ំព្ោព្កា ព ើញថ្ន ពលាកពនះ មនិាន 
 ៦-នតថិ បរព្ោព្កា ព ើញថ្ន បរពលាក មនិាន 
 ៧-នតថិ មាត្ដ ព ើញថ្ន ាតាមនិាន 
 ៨-នតថិ បិត្ដ ព ើញថ្ន បិតាមនិាន 
 ៩-នតថិ សត្ដា  ឧបបាបតិកា ព ើញថ្ន សរឝដដ្លឧបរិកពកើរឯង្ 
មនិាន 
 ១០-នតថិ ព្ោព្ក សមណ្ព្ោហា ណា សមាគគត្ដ សមាា  
បដ្បិោន  ព ើញថ្ន សមណលោ យណ៍ ដដ្លដ្ល់នូវធមល៌អ 
ទងំ្លបរិបរិឋកល៏រឹមលរូវ មនិានកបុង្ពលាកពនះព ើង្ ។ 

វរទុននសាយ េិដ្ឌិ ១០ យ៉ង្ 
 ១-អតថិ ទនិន ំ ព ើញថ្ន ទនដដ្លពរឱរព ើយ ានផល 
 ២-អតថិ យិដ្ឋ ំ ព ើញថ្ន ោរបូជាធំ ានផល 
 ៣-អតថិ ហុត ំព ើញថ្ន ោរបូជារូច ានផល 
 ៤-អតថិ សុកតទុកកដ្ឋន ំ កមាា ន ំ ផលវបិាបព្កា ព ើញថ្នវ ិក 
របស់កមយ ដដ្លពរពធឝើលអ និង្ពធឝើអាលកក ់ាន 
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159 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-អតថិ អយ ំព្ោព្កា ព ើញថ្ន ពលាកពនះាន 
 ៦-អតថិ បរព្ោព្កា ព ើញថ្ន បរពលាក ាន 
 ៧-អតថិ មាត្ដ ព ើញថ្ន ាតា ាន 
 ៨-អតថិ បិត្ដ ព ើញថ្ន បិតា ាន 
 ៩-អតថិ សត្ដា  ឧបបាបតិព្កា សរឝដដ្លឧបរិកពកើង្ឯង្ាន 
 ១០-អតថិ ព្ោព្ក សមណ្ព្ោហា ណា សមាគគត្ដ 
សមាា បដ្បិោន  ព ើញថ្ន សមណលោ យណ៍ ដដ្លដ្ល់នូវធមល៌អ 
លបរិបរឋិលរឹមលរូវ ានកបុង្ពលាកពនះ ។ 

លពះសមភុេនលេង្ល់បពៅមនិឱរលបោន ់
ពោយអាោរ ១០ យ៉ង្ 

 ១-អនុសាវវន ពោយ នសាឋ ប ់ឬឮតាមៗគ្នប មក 
 ២-បរមបរាយ ពោយានជាលំោបរ់ៗគ្នប មក 
 ៣-ឥតិកិរាយ ពោយ នឮថ្នយ៉ង្ពនះៗ 
 ៤-បិដ្កសមបោវនន ពោយអាង្កផនួរលា 
 ៥-តកកវហតុ ពោយព រុលរិះរះិរពឹំង្យកេវួនឯង្ 
 ៦-នយវហតុ ពោយព រុេំនង្នឹង្ពរបរគ្នប នយ់ក 
 ៧-អាការបរវិិតកកវនន ពោយពសចកឋីលរិះរះិតាមអាោរៈ 
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160 ធម្មសង្គហៈ 
 ៨-ទដិ្ឋនិជិ្ានកខនាោិ ពោយគ្នបចិ់រឋថ្នលរូវគ្នប នឹង្លេនិរបស់េវួន 
 ៩-ភពវរបូតាយ ពោយពជឿអ្បកនិយយថ្នររួពជឿ 
 ១០-សមវណ្ឋ វោ គរ ុ ពោយពសចកឋីលបោនថ់្នសមណៈ 
ពនះ ជាលរូរបស់ពយើង្ ។ 

រុណសមផរិឋរបស់ឧបសក ១០ យ៉ង្ 
 ១-សវងឃន សទធឹ សានសខុទុវកាខ  វហាតិ ឧ សក 
រមួសុេ រមួេុកខជាមយួនឹង្ភកិខុសង្ឃ 
 ២-កាយកិវាចសកិញ្ា សរុកខិតាំ វហាតិ ឧ សកាន 
ោយកមយ និង្វចីកមយរកាពោយលបនព 
 ៣-ធវាម  អធិបវតវយា វហាតិ ឧ សកយកធមជ៌ាធំ 
 ៤-យថា ថាវមន សាំវិភាគរវតាវ វហាតិ ឧ សក 
ពលរកអ្រកបុង្ោរបរចិាច រទន តាមសមររួដ្ល់កាវ ងំ្របស់េវួន 
 ៥-ជិនស្ចសនាំ ជ្ជនិតុញ្ា  វាយមតិ ឧ សកពាយម 
ពដ្ើមផដឹី្ង្ចាស់នូវសាសនារបស់លពះជិនលសី 
 ៦-សាម ទិដ្ឋិវកាវ វហាតិ ឧ សកជាសាយ េិដ្ឌិ 
 ៧-អបគវតា វកាតុហលមងគលវិកាវ វហាត ិឧ សក 
ល សចាកមង្គលភាញ កព់ផអើល 
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161 ធម្មសង្គហៈ 
 ៨-ជីវិតវហតុបិ អញ្ញ ាំ សតាថ រ ាំ ន ឧទទិសត ិ ឧ សក 
ពបើេុកជាានព រុដ្ល់វនិាសជីវរិ កម៏និយកលរូដ្នេជាេីពឹង្ 
 ៩-សមគ្គគ រាវាវ វហាតិ ឧ សកពលរកអ្រកបុង្សាមរគីធម ៌
 ១០-ស្ចសវន ចរតិ ឧ សកលបលពឹរឋដរកបុង្សាសនា ។ 

កុសលកមយបថ ១០ 
 ១-បាណ្ឋតិបាតា វវរមណី ពវៀរចាកសាវ បស់រឝ 
 ២-អទិោន ោោ វវរមណី ពវៀរចាកលួចលេពរពរ 
 ៣-កាវមស ុមចិ្ឆា ច្ឆរា វវរមណី ពវៀរចាកលបលពឹរឋិេុសកបុង្ោម 
ទងំ្ឡាយ (៣ ពនះ ជាោយកមយ) 
 ៤-មុស្ចវាោ វវរមណី ពវៀរចាកនិយយោករកុ ក 
 ៥-បិសណុ្ឋ វាច្ឆយ វវរមណី ពវៀរចាកនិយយោករញុះញង្ ់
 ៦-ផរសុ្ចយ វាច្ឆយ វវរមណី ពវៀរចាកនិយយោករ 
លេពគ្នះព ះព ក 
 ៧-សមផបបលាបា វវរមណី ពវៀរចាកនិយយោករពរាយរាយ 
ឥរលបពយជន ៍(៣ ពនះ ជាវចីកមយ) 
 ៨-អនភិជា មនិសំ ឹង្រពឹំង្ចង្ ់នរបស់ពរ 
 ៩-អពាបាវោ មនិចង្រំ់នំុរំុរួន 
 ១០-សាម ទិដ្ឋិ ព ើញលរូវតាមកនវង្ធម ៌។ (៣ ពនះជាមពនាកមយ) 
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162 ធម្មសង្គហៈ 

អ្កុសលកមយបថ ១០ 
 ១-បាណ្ឋតិបាវតា សាវ បស់រឝ 
 ២-អទិោន ោនាំ លួចលេពរពរ 
 ៣-កាវមស ុមិច្ឆា ច្ឆវរា លបលពឹរឋេុសកបុង្ោម (៣ពនះជាោយកមយ) 
 ៤-មុស្ចវាវោ និយយកុ ក 
 ៥-បិសណុ្ឋវាច្ឆ និយយញុះញង្ ់
 ៦-ផរសុវាច្ឆ និយយលេពគ្នះព ះព ក 
 ៧-សមផបបលាវបា និយយោករពរាយរាយឥរលបពយជន ៍ 
(៤ ពនះ ជាវចីកមយ) 
 ៨-អភិជា សំ ឹង្រនំពចង្ ់នរបស់ពរ 
 ៩-ពាបាវោ ចង្រនំុរំុរួន 
 ១០-មិច្ឆា ទិដ្ឋិ ព ើញេុសចាករនវង្ធម ៌(៣ ពនះ ជាមពនាកមយ)។ 
 
 

នាថករណធម ៌‹‹ធមព៌ធឝើឱរជាេីពឹង្›› ១០ យ៉ង្ 
 ១-សីល រកាោយវាចាឱរពរៀបរយ 
 ២-ព្វហុសចា ភាពននេវួនជាព ុសសូរ 
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163 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-កលាណមិតតតា ភាពជាអ្បកានមលិរសាវ ញ់លអ 
 ៤-វស្ចវចសសតា ភាពជាអ្បកលបពៅ្យ 
 ៥-កកឹរណី្ព្យសុ ទកខត្ដ ភាពជាអ្បកេឝល់ខ្មឝ យជយួ យកចិរឋ 
េុកោកក់បុង្កិចចធុរៈរបស់សលព យចារបុីរគល 
 ៦-ធមមកាមតា ភាពជាអ្បកល ថ្នប កបុង្ធមដ៌ដ្លលរូវ 
 ៧-វីរយិ ពាយម 
 ៨-សនដុដ្ឋ ពលរកអ្រនឹង្បចចយ័តាមានតាម ន 
 ៩-សតិ ពសចកឋីរឭក 
  ១០-បញ្ញញ  ល ជាញ  ។ 

លព យចរយិធម ៌១០ យ៉ង្ 
 ១-ោន បរចិាច រលេពរពធឝើទន 
 ២-វវយាវចា ោរេឝល់ខ្មឝ យបំពរ ើ 
 ៣-បញ្ាសលី សីល ៥ 
 ៤-អបបមញ្ញញ  អ្បផមញដ  ៤ 
 ៥-វមថុនវីរតិ ោរពវៀរចាកពមថុន 
 ៦-សោរសវោដ ស ោរពលរកអ្រចំពោះដរភរយិរបស់េវួន 
 ៧-វីរយិ ពាយម 
 ៨-ឧវបាសថងគ អ្ង្គននឧព សថ 
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164 ធម្មសង្គហៈ 
 ៩-អរយិមគគ មរគដ្ល៏បកបពោយអ្ង្គ ៨ 
 ១០-ស្ចសន សាសនា រឺនលរសិោខ  (សីល-សាធ-បញដ ) ។ 
 

បុរគលមនិរួរសពលមចលពះអ្រ រឋផល 
ពលោះមនិលះធម ៌១០ យ៉ង្ 

 ១-ោគ  ដ្ពលមកកបុង្ោមរុណ 
 ២-ព្ទ្ធស  ោរលបេុសឋ 
 ៣-ព្មាហ  ពសចកឋីលងង្ព់លវ  
 ៤-ព្កាធ  ពសចកឋីពលកវពលោធ 
 ៥-ឧបោហ  ោរចង្ពសចកឋីពលោធេុក 
 ៦-មកខ  ោរលុបរុណពរ 
 ៧-បហស  ោរនវឫ៉ក ដំ្ព ើង្ឫក 
 ៨-ឥសា  ពសចកឋីលចដណនឈ្លប នីស 
 ៩-មច្ារយិ  ពសចកឋីកំណាញ់ 
 ១០-មានៈ  ពសចកឋីលបោនេ់វួន ។ 

(ោលពបើលះធម ៌១០ យ៉ង្ពនះ នព ើយពេើបររួដ្ល់សពលមចលពះអ្រ រឋផល) 
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165 ធម្មសង្គហៈ 

បុរគលរួរសាទនរុធង្គ ១០ ពួក 
 ១-សវោធ   ានសទន  
 ២-ហរិាិ  ាន ិរ ិ
 ៣-ធីតិា  ានល ជាញ  
 ៤-អកហុវកា មកុិ ក, ពេៀង្លេង្ ់
 ៥-អតថវស ី លុះកបុង្អំ្ណាចលបពយជន ៍
 ៦-អវលាវលា មនិព ះពឡាះ, មនិព ម ម 
 ៧-សកិាខ កាា លសឡាញ់ោរពរៀនសូលរ 
 ៨-ទឡោសាវោ ោនោ់រអ្ឝីាមំនួ 
 ៩-អនុជានពហុវលា មនិពលចើនពោយោរពោលពទសពរ 
 ១០-វមតាដ វិហារ ី ានវហិ្វរធម ៌រឺពមតាឋ  ។ 
 

បុរគលដ្ំព ើង្ានៈពលោះព រុ ១០ យ៉ង្ 
 ១-ជ្ជតិយ  ពលោះជារិានកសលរជាពដ្ើម 
 ២-វគ្គវតដន ពលោះពគ្នលរលរកូល 
 ៣-វកាលបុតដិវយន ពលោះភាពននេវួនជាកូននលរកូលេភស់ 
 ៤-វណណ វបាកខរតាយ ពលោះភាពននេវួនានសមផុរលអ 
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166 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-ធវនន  ពលោះលេពរ 
 ៦-អវជឈវនន ពលោះោរពរៀនេពនធញ 
 ៧-កាម យតវនន ពលោះោរ្រ 
 ៨-សបិាយតវនន ពលោះសិលផសាន្រសឋ 
 ៩-វិជជោឋ វនន ពលោះឋានៈននវជិាជ  
 ១០-សវុតន  ពលោះសុរៈ រឺព ុសសូរ ។ 

ឱវាេរបស់ធនញ្ជយពសដ្ឌី ១០ យ៉ង្ 
 ១-ពភវើង្កបុង្កំុនាពំចញពលដ 
 ២-ពភវើង្ពលដកំុនាចូំលកបុង្ 
 ៣-លរូវឱរដ្ល់បុរគលដដ្លឱរ 
 ៤-មនិលរូវឱរដ្ល់បុរគលដដ្លមនិឱរ 
 ៥-លរូវឱរដ្ល់បុរគលដដ្លឱរកឋីមនិឱរកឋី 
 ៦-លរូវអ្ង្គុយពោយលសួលបសួ 
 ៧-លរូវបរពិភារពោយលសួលបលួ 
 ៨-លរូវពដ្កពោយលសួលបលួ 
 ៩-លរូវបូជាពភវើង្ ឬបំពរ ើពភវើង្  
 ១០-លរូវថ្នឝ យបង្គពំេវតាញកបុង្ផធះ 
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167 ធម្មសង្គហៈ 
(ឱវាេទងំ្ ១០ ពនះ ពសដ្ឌីឱរដ្ល់នាង្វសិាខ្មជាបុលរី) 

បុរគលដដ្លលបេុសឋនឹង្អ្បកមនិលបេុសឋរដមង្លរូវ
 នេុកខ ១០ យ៉ង្កបុង្បចចុបផនប 

 ១-វវទនាំ ផរសុាំ  លរូវ នេុកខពវេនាយ៉ង្ខ្មវ ងំ្ 
 ២-ជ្ជនឹ   វនិាសពលេពរសមផរឋិ 
 ៣-សររីព្សសវ ព្ភទន ំលរូវដបកធ្លវ យ ឬ កដ់បកសររីៈរាង្ោយ 
 ៤-គរកុវំាបិ អាោធ ំ លរូវានអាោធជាេមងន ់
 ៥-ច្ិតាព្កខប ំវ បាបបុព្ណ្ លរូវលក កចិរឋ (អាួរចិរឋ) 
 ៦-ោជ្ព្ត្ដ វា ឧបសគគ  ំលរូវរបិជានអំ់្ពីលពះរាជា 
 ៧-អពភកាខ ន ំវ ទ្ធរណំុ្ លរូវពរពោលប ា្ ចយ៉់ង្អាលកក ់
 ៨-បរកិខយ ំវ ញាតនី ំលរូវវនិាសពកួញារិ 
 ៩-ព្ភាគ្គន ំវ បភង្គុណំ្ លរូវេូចខ្មរពភារសមផេ័ 
 ១០-អថវសស អគ្គោន ិ អគគ ិ ឌ្ហតិ វហតិ បាបវព្កា ពំុពនាះ 
លរូវពភវើង្ពអះផធះ ។ 

ពលរឿង្បណាត ោររបស់បុណរ ១០ យ៉ង្ 
 ១-ទិព្វវ យ ុ អាយុេិពឝ 
 ២-ទិពវវណណ  សមផុរេិពឝ 
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168 ធម្មសង្គហៈ 
 ៣-ទិពវសខុ  ពសចកឋីសុេេិពឝ 
 ៤-ទិពវយស សយេិពឝ 
 ៥-ទិព្វវ ធិបវតយយ អ្ធិបរីេិពឝ 
 ៦-ទិពវរបូ  រូបេិពឝ 
 ៧-ទិពវសទទ  សពមវង្េិពឝ 
 ៨-ទិពវគនធ  កវិនេិពឝ 
 ៩-ទិពវរស  រសេិពឝ 
 ១០-ទិពវវោដ្ឋពវ សមពសសេិពឝ ។ 

េសពលញដ ណ  

‹‹ញាណានកាវ ងំ្របស់លពះសមភុេន›› ១០ យ៉ង្ 
 ១-ថាោថានញ្ញញ ណ ដឹ្ង្ព រុនិង្មនិដមនព រុ 
 ២-វិបាកញ្ញញ ណ ដឹ្ង្ផលរបស់កមយ  
 ៣-សពវតថគ្គមិមគគញ្ញញ ណ ដឹ្ង្ផវូវជាេីពៅកបុង្េីទងំ្ពងួ្ 
 ៤-ោោធាតុញ្ញញ ណ ដឹ្ង្នូវពលាកដដ្លានធ្លរុពផសង្ៗ គ្នប  
 ៥-ោោធិមុតដិញ្ញញ ណ ដឹ្ង្នូវអ្ធិមុរឋិ រឺអ្ធាលស័យននសរឝ 
ពផសង្ៗ គ្នប  
 ៦-ឥន្ទនទយិបព្ោបរយិតាញ្ញា ណ្ ដឹ្ង្ឥន្រនធិយរបស់សរឝេននិ់ង្រងឹ្ 
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169 ធម្មសង្គហៈ 
 ៧-ឈាោទិញ្ញញ ណ ដឹ្ង្ពសចកឋីពៅ យង្ ពសចកឋី យរច់រ ់
និង្កិរយិពចញននឈ្លន, វពិាកខ, សាធិ, និង្សាបរឋិ 
ទងំ្ឡាយ 
 ៨-បុវពវនិវាសញ្ញញ ណ ដឹ្ង្បុពពឝនិវាស 
 ៩-ចុតូបបាតញ្ញញ ណ ដឹ្ង្នូវចុរិ និង្បដិ្សននិននសរឝ 
 ១០-អាសវកខយញ្ញា ណ្ ដឹ្ង្ធមជ៌ាពលរឿង្អ្ស់ពៅននអាសវៈ ។ 

ពលរឿង្ចង្ ១០ យ៉ង្ 
 ១-ាតា ២-បិតា ៣-បុលរ ៤-ញារិ ៥-មលិរ ៧-លេពរ 
 ៨-លាភសោា រៈ ៩-ឥសសរយិយស ១០-ោមរុណល  ំ។ 
 

បលិពោធ ១០ យ៉ង្ 
 ១-អាវាេបលិសោធ កង្ឝល់ពោយេីពៅ 

 ២-កុ្លបលិសោធ កង្ឝល់ពោយលរកូល 

 ៣-លាភបលិសោធ កង្ឝល់ពោយលាភសោា រៈ 

 ៤-គណបលិសោធ កង្ឝល់ពោយពកួលកុម 

 ៥-ក្មមបលិសោធ  កង្ឝល់ពោយោរ្រ 
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170 ធម្មសង្គហៈ 

 ៦-អទ្ធធ នបលិសោធ កង្ឝល់ពោយោរពដ្ើរផវូវឆ្ងង យ 

 ៧-ញាតិបលិសោធ កង្ឝល់ពោយញារិ 

 ៨-អាោធបលិសោធ កង្ឝល់ពោយជមង ឺ

 ៩-គនថបលិសោធ  កង្ឝល់ពោយោរពរៀនរមភរី 

 ១០-ឥទ្ធិបលិសោធ កង្ឝល់ពោយឫេនិ ។ 

ពទសោមរុណ ១០ យ៉ង្ 
 ១-អដ្ឋិកងខលបូា  ឧបាដូ្ចរាង្អអឹង្ 
 ២-មាំសវបសបូា ឧបាដូ្ចដំុ្សាចព់ដ្លដេវង្ ឬដកអក 
លបដជង្គ្នប សីុ 
 ៣-តិណុកកបូា ឧបាដូ្ចរបព់ភវើង្ដដ្លបុរគលោនល់ចាសេរល់ 
 ៤-អង្ខគ រកាសបូា ឧបាដូ្ចរពដឋ ពពញពោយរពង្ើកពភវើង្ 
 ៥-សបុិនកបូា ឧបាដូ្ចសុបិននិមរិឋ 
 ៦-យចិតកបូា ឧបាដូ្ចរបស់េចីពរ 
 ៧-រកុខផលបូា ឧបាដូ្ចដផវព ើ 
 ៨-សតដិសលូបូា ឧបាដូ្ចមុេលំដពង្ដ្ល៏សួច 

 ៩-អសសិនូូបា ឧបាដូ្ចលជញ់សលាបចិ់ន្រញច ំសាច ់
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171 ធម្មសង្គហៈ 
 ១០-សបបសរិបូា ឧបាដូ្ចកាលននពស់ ។ 

កសិណ ១០ យ៉ង្ 

 ១-បឋវីកសណិ  យកដី្ជាេីតាងំ្ននអារមយណ៍ 

 ២-អាវបាកសណិ  យកេឹកជាេីតាងំ្ននអារមយណ៍ 

 ៣-វតវជ្ជកសណិ  យកពភវើង្ជាេីតាងំ្ននអារមយណ៍ 

 ៤-វាវយកសណិ  យកេរល់ជាេីតាងំ្ននអារមយណ៍ 

 ៥-នីលកសណិ យកពណ៌ពេៀវជាេីតាងំ្ននអារមយណ៍ 

 ៦-បីតកសណិ យកពណ៌ពលឿង្ជាេីតាងំ្ននអារមយណ៍ 

 ៧-វលាហតិកសណិ យកពណ៌លក មជាេីតាងំ្ននអារមយណ៍ 

 ៨-ឱោតកសណិ យកពណ៌សជាេីតាងំ្ននអារមយណ៍ 

 ៩-អាវលាកកសណិ យកពនវឺភវសឺាឝ ង្ជាេីតាងំ្ននអារមយណ៍ 

 ១០-អាកាសកសណិ យកអាោសដដ្លេពេ ជាេីតាងំ្ 
ននអារមយណ៍ ។ 

អ្សុភ ១០ យ៉ង្ 

  ១-ឧទធុាតកអសភុ អ្សុភដដ្លព ើមព ៉ង្ព ើង្ 

 ២-នីលកអសភុ អ្សុភដដ្លានសមផុរពេៀវ 
 ៣-វិបុពវកអសភុ អ្សុភដដ្លានេឹកេធុះ ូរពចញ 
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172 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-វិចាិទទកអសភុ អ្សុភដដ្លោចព់ចញឃាវ រពីគ្នប  
 ៥-វិកាខ យតិកអសភុ អ្សុភដដ្លានសរឝកំពុង្លបដជង្គ្នប សីុ 

 ៦-វិកខិតដកអសភុ  អ្សុភដដ្លពរោរោ់ចព់ចញជាកំណារ់ៗ  

 ៧-ហតវិកខិតដកអសភុ អ្សុភដដ្លោបស់ាចា់នសាប មរសំារវាម 

 ៨-វលាហតិកអសភុ អ្សុភដដ្លានឈ្លម ូរពចញ 

 ៩-បុឡវុកអសភុ អ្សុភដដ្លដ្ង្ាូវវារពចញ 

 ១០-អដ្ឋិកអសភុ អ្សុភដដ្លានរាង្អអឹង្ ។ 

អ្នុសសរិ ១០ យ៉ង្ 

 ១-រុទ្ធធ នុេសតិ  រឭកដ្ល់រុណលពះពុេន 

 ២-ធមាម នុេសតិ  រឭកដ្ល់រុណលពះធម ៌

 ៣-េង្ានុេសតិ  រឭកដ្ល់រុណលពះសង្ឃ 

 ៤-េីលានុេសតិ  រឭកដ្ល់សីលរបស់េវួន 

 ៥-ចាគានុេសតិ រឭកដ្ល់ទនដដ្លេវួនបរចិាច រព ើយ 

 ៦-សទ្វតានុេសតិ រឭកដ្ល់រុណធមដ៌ដ្លពធឝើឱរពកើរជាពេវតា 

 ៧-មរណានុេសតិ រឭកដ្ល់ពសចកឋីសាវ ប ់
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173 ធម្មសង្គហៈ 
 ៨-ោយគតានុេសតិ រឭកដ្ល់ោយឱរព ើញថ្នមនិ 
សាអ រមនិលអ 
 ៩-អានាបានេសតិ រឭកដ្ល់េរល់បពង្ាើមពចញចូល 

 ១០-ឧបេមានុេសតិ រឭកដ្ល់ធមជ៌ាេីសងបរ់ាង ប ់
រឺលពះនិោឝ ន 

កថ្នវរទុ ‹‹ោករដដ្លរួរនិយយ›› ១០ យ៉ង្ 

 ១-អបបចិាកថា ោករដដ្លដឹ្កនាឱំរានល ថ្នប រិច 

 ២-សនាុដ្ឋកិថា ោករដដ្លដឹ្កនាឱំរានសពនាឋ សពលរកអ្រ 
ពោយបចចយ័តាមានតាម ន 

 ៣-បវពិ្វកកថា ោករដដ្លដឹ្កនាឱំរសាង រោ់យសាង រចិ់រឋ 
 ៤-អសសំគគកថា ោករដដ្លដឹ្កនាមំនិឱរលច ំពោយបកខពកួ 

 ៥-វរីោិរមភកថា ោករដដ្លដឹ្កនាឱំរានពាយម 

 ៦-សីលកថា ោករដដ្លដឹ្កនាឱំរតាងំ្ពៅកបុង្សីល 

 ៧-សមាធកិថា ោករដដ្លដឹ្កនាឱំរានសាធិចិរឋ 
 ៨-បញ្ញា កថា ោករដដ្លដឹ្កនាឱំរពកើរល ជាញ  
 ៩-វមុិតាិកថា ោករដដ្លដឹ្កនាឱំរពធឝើចិរឋឱរផុរចាកកិពលស 
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174 ធម្មសង្គហៈ 
 ១០-វមុិតាិញ្ញា ណ្ទសសនកថា ោករដដ្លដឹ្កនាឱំរពកើរពសចកឋី 
ដឹ្ង្ ពសចកឋីព ើញកបុង្វមុិរឋិ ។ 

អ្បផនាពោសលវ ១០ យ៉ង្ 

 ១-វតថុវិសទកិរយិ ពធឝើវរទុខ្មង្កបុង្ខ្មង្ពលដឱរសាអ រ រ 

 ២-ឥន្ទនទិយសមតដបាទនាំ ពធឝើឥន្រនធិយឱរានកាវ ងំ្ខ្មវ ងំ្ 

 ៣-និមិតដវកាសលលាំ ឆ្ងវ សកបុង្និមរិឋ 
 ៤-សមវយ ចិតដាំ បគគណ្ឋោ តិ ផគង្ចិរឋព ើង្កបុង្សមយ័ដ្រ៏រួ 
 ៥-សមវយ ចិតដាំ និគគណ្ឋោ តិ សង្ារចិ់រឋកបុង្សមយ័ដ្រ៏រួ 
 ៦-សមព្យ ច្តិា ំសមបហពំ្សតិ ពធឝើចិរឋឱររកីរាយកបុង្សមយ័ដ្រ៏រួ 
 ៧-សមព្យ ច្ិតា ំអជ្ឈុព្បកខតិ ពិនិររពមើលនូវចិរឋកបុង្សមយ័ដ្រ៏រួ 
 ៨-អសាហតិបគុគលបរវិជជោ ពវៀរចាកបុរគលដដ្លានចិរឋ 
មនិដំ្កល់ពៅា ំ

 ៩-សាហតិបុគគលវសវោ ពសពរបនូ់វបុរគលដដ្ល 
ានចិរឋ ដំ្កល់ពៅា ំ

 ១០-តទធិមុតតតា ានចិរឋចុះស៊បក់បុង្អ្បផនាសាធិពនាះ ។ 

វបិសសនាញាណ ១០ យ៉ង្ 

 ១-សមមសនញ្ញញ ណ ល ជាញ ពិចារណាស ខ្ រ 



 

175 
 

175 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-ឧទយពវយញ្ញញ ណ ល ជាញ ពិចារណាព ើញពសចកឋីពកើរ 
រលរន់នស ខ្ រ 
 ៣-ភងគញ្ញញ ណ ល ជាញ ពិចារណាព ើញោរដបកធ្លវ យននស ខ្ រ 
 ៤-ភយតូបោឋ នញ្ញញ ណ ល ជាញ ពិចារណាព ើញស ខ្ រ 
ល កដ្ ថ្នជាសភាវៈររួខ្មវ ច 

 ៥-អាទីនវញ្ញញ ណ ល ជាញ ពិចារណាព ើញពទសននស ខ្ រ 
 ៦-និពវិោញាណ ល ជាញ ពិចារណាព ើញស ខ្ រ ររួឱរ 
ពនឿយណាយ 

 ៧-មុញ្ាតិុកាមយតាញាណ ល ជាញ ពិចារណាព ើញពទសនន 
ស ខ្ រ ព ើយល ថ្នប ពដ្ើមផរីចួចាកស ខ្ រ 
 ៨-បដ្ិសង្ខខ រញាណ ល ជាញ ពិចារណាស ខ្ រពោយលកខណៈ 
៣ លបោរ រឺ អ្និចចំ, េុកខំ, អ្នតាឋ  
 ៩-សង្ខខ រវុបកាខ ញាណ ល ជាញ ពិចាណាព ើញស ខ្ រព ើយ 
តាងំ្ចិរឋលពពង្ើយកពនឋើយកបុង្ស ខ្ រ 
 ១០-អនុវលាមញ្ញញ ណ ល ជាញ ពិចារណាស ខ្ រ តាងំ្អំ្ពី 
សមយសនញដ ណលរ បព់ៅមក ។ 

វបិសសនូបកាិពលស ១០ យ៉ង្ 

 ១-ឱភាស   ពនវឺភវសឺាឝ ង្ 
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176 ធម្មសង្គហៈ 
 ២-បីតិ  ពសចកឋីដអអរោយដអអរចិរឋ 
 ៣-បសសទធ ិ  ពសចកឋីសាវ ប ់

 ៤-អធិវាកខ ចុះចិរឋពជឿស៊ប ់

 ៥-បគគហ  ពាយម 

 ៦-សខុ  ពសចកឋីសុេ 

 ៧-ញាណ  ពសចកឋីដឹ្ង្ 

 ៨-ឧបបោឋ ន សាយ ររីដំ្កល់ពៅា ំ

 ៩-ឧវបកាខ   លពពង្ើយកពនឋើយ 

 ១០-និកនដ ិ ពសចកឋីពលរកអ្រ (រណាា យ៉ង្លអិរ) ។ 

សញដ  ១០ យ៉ង្ 

 ១-អសភុសញ្ញញ  ពសចកឋីសាគ ល់ថ្នមនិសាអ រ 

 ២-មរណសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់កបុង្មរណៈ 
 ៣-អាហាវរ បដ្ិកលូសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់កបុង្អាហ្វរថ្ន 
ជារបស់ររួពេភើម 

 ៤-សពវវលាវក អនភិរតសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់របស់ 
បុរគល ជាអ្បកមនិពលរកអ្រកបុង្ពលាកទងំ្ពងួ្ 

 ៥-អនិចាសញ្ញញ  ពសចកឋីសាគ ល់ថ្នមនិពេៀង្ 
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177 ធម្មសង្គហៈ 
 ៦-អនិវចា ទុកខសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់ថ្នជាេុកខកបុង្របស់ 
មនិពេៀង្ 

 ៧-ទុវកខ អនតដសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់ថ្នមនិដមនរបស់េវួន 
កបុង្របស់ដដ្លជាេុកខ 
 ៨-បហានសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់នូវរបស់ដដ្លររួលះបង្ ់

 ៩-វិរាគសញ្ញញ  ពសចកឋីសំគ្នល់ថ្នររួពនឿយណាយ 

 ១០-និវរាធសញ្ញញ  ពសចកឋីសាគ ល់ថ្នរលរព់ៅននកង្េុកខ ។ 

សំពយជនៈ ១០ យ៉ង្ 

 ១-សកាក យទិដ្ឋ ិ ព ើញថ្នោយជារបស់េវួន 

 ២-វិចិកិច្ឆា  ពសចកឋីសង្សយ័ 

 ៣-សលីពវតដបរាាស ោរសាធ បអ្ដង្អលនូវសីលវរឋ 
 ៤-កាមចានទ  ពពញចិរឋកបុង្ោម 

 ៥-ពាបាទ  រំុចង្ព់ធឝើពរឱរវនិាស 

 ៦-របូរាគ  រពលមកកបុង្រូប 

 ៧-អរបូរាគ  ដ្ពលមកកបុង្អ្រូប 

 ៨-ានៈ  ពសចកឋីលបោន ់

 ៩-ឧទធចា  ចិរឋរសាបរ់សល់ 

 ១០-អវិជ្ជជ   ពសចកឋីង្ងឹ្រង្ង្ល់ ឬពសចកឋីមនិដឹ្ង្ ។ 
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178 ធម្មសង្គហៈ 
_______________________________ 

ឯកាទសកៈ ពកួធមដ៌្បម់យួ 

អានិសង្សរបស់អ្បកចំពរ ើនពមតាឋ ចិរឋ ១១ យ៉ង្ 

 ១-សខុាំ សបុតិ ពដ្កលកដ់្ជ៏ាសុេ 

 ២-សខុាំ បដ្ិពុជឈតិ ភាញ កព់ ើង្កជ៏ាសុេ 

 ៣-ន បាបកាំ សបុិនាំ បសសតិ មនិព ើញសុបិននិមរិឋអាលកក ់

 ៤-មនុសានាំ បិវយ វហាតិ ដរង្ជាេីលសឡាញ់ពពញចិរឋ 
ននមនុសសទងំ្ឡាយ 

 ៥-អមនុសានាំ បិវយ វហាតិ ទងំ្ជាេីលសឡាញ់ពពញ 
ចិរឋ ននអ្មនុសសទងំ្ឡាយដដ្រ 
 ៦-វទវតា រកខនដិ ពេវតាទងំ្ឡាយដរង្រកា 

 ៧-ោសស អគគិ វា វិសាំ វា សតថាំ កមតិ ពភវើង្ ឬថ្នប ពិំស 
ឬពលរឿង្ សន្រសាឋ  រដមង្មនិធ្លវ កល់រូវពលើអ្បកចំពរ ើនពមតាឋ ពនាះ 
 ៨-តុវដ្ាំ ចិតដាំ សាធិយតិ ចិរឋរបស់អ្បកចំពរ ើនពមតាឋ ពនាះ 
ដរង្តាងំ្ាជំាសាធិយ៉ង្រ ័ស 

 ៩-មុខវវណ្ឋណ  វិបបសទីតិ សមផុរមុេអ្បកចពលមើនពមតាឋ ពនាះ 
ដរង្លសល់បស់ 
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179 ធម្មសង្គហៈ 
 ១០-អសមមុវឡាោ  កាលាំ កវរាតិ ពវលាពធឝើមរណោល 
ដរង្ានសរិមនិវពង្ឝង្ 

 ១១-ឧត្ដរ ឹ អបបដិវិជ្ឈន្ដដ  ព្រហ្ម ន្ោកកូបន្ោ ន្ោត្ ិោលពបើ 
មនិ នសពលមចមរគផលពេ ករ៏ង្ព់ៅពកើរកបុង្លព យពលាកមនិខ្មន 

 

លកខណៈពសចកឋីលបាេ ១១ យ៉ង្ 

 ១-អសកកច្ ចករិយិតា មនិពធឝើពោយពគ្នរព 

 ២-អសាត្ច្ចករិយិតា មនិពធឝើពរឿយៗ 

 ៣-អនិដ ឋិត្ករិយិតា ពធឝើមនិខ្មជ បេ់ជួន រឺពធឝើ ប់ៗ  

 ៤-ឱលីនវុត្ដតិា លបលពឹរឋរញួរា ឬេលមន ់

 ៥-និក ខតិ្ ដច្ ឆន ទតា ានបំណង្ោកចុ់ះ រឺឆ្ងបថ់យពាយម 

 ៦-នកិ ខតិ្ ដធុរតា មនាធុរៈោកចុ់ះ រឺព ះបង្ព់ធឝើកិចចោរដដ្លលរូវពធឝើ 
 ៧-អន្សវដ មនិពសព រឺមនិពធឝើឱរថបឹក 

 ៨-អភាវដ មនិចំពរ ើន 

 ៩-អរហុ្លីកម្មំ មនិពធឝើឱរពលចើន 

 ១០-អនធដិ្ឋឋ នំ មនិតាងំ្ចិរឋឱរា ំ

 ១១-អននុន្ោន្ោ មនិេំលបឹង្ដលបង្ ។ 
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180 ធម្មសង្គហៈ 

ឧ យសលាបកំ់ចារប់ង្នូ់វពសចកឋីេជលិ ១១ យ៉ង្ 

 ១-អបាយភយបបច្ចន្វកខណតា ពិចារណាភយ័កបុង្អ្ យភូមិ 
 ២-អានិសង្សទសាវិតា ព ើញអានិសង្សននពាយម 

 ៣-គម្នវិថបិបច្ ចន្វកខណិតា ពិចារណាផវូវជាដំ្ពណើ រននលពះពុេន 
និង្អិ្រយសង្ឃ 
 ៤-បណិឌ បាតាបចាយនតា ពគ្នរពចំពោះបិណឍ  រដដ្លពរឱរ  
 ៥-ទាយជ្ ជម្ហ្ត្ដបបច្ ចន្វកខណតា ពិចារណានូវមរក៌ដ្ល៏បពសើរ 
រឺអ្រយិលេពរ ៧ 

 ៦-សត្ថមុ្ហ្ត្ដបបច្ ចន្វកខណតា ពិចារណាថ្នលពះសាសាឋ ជា 
បុរគលលបពសើរ 
 ៧-ជាគមិ្ហ្ត្ដបបច្ ចន្វកខណតា ពិចារណានូវជារិដ្េ៏ភង្េ់ភស់ 
របស់លពះសាសាឋ  
 ៨-សព្រហ្មចារមិ្ហ្ត្ដបបច្ ចន្វកខណតា ពិចារណានូវរុណ 
ដ្េ៏ភង្េ់ភស់របស់សលព យចារបុីរគល 

 ៩-កុសីត្បគុ គលបរវិជ្ ជនតា ពសពរបដ់របុរគលដដ្លានពាយម 

 ១០-អារទធវីរយិបគុ គលន្សវនតា ពសពរបដ់របុរគលដដ្លាន 
ពាយម 
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181 ធម្មសង្គហៈ 
 ១១-ត្ទធមិ្តុ្ តតា បព អ្ នចិរឋពៅកបុង្វរីយិសពាភ ជឈង្គពនាះ ។ 

 

ព រុដដ្លនាឱំរពកើរបីរិ ១១ យ៉ង្ 

 ១-រឭកដ្ល់រុណលពះពុេន 
 ២-រឭកដ្ល់រុណលពះធម ៌

 ៣-រលឹកដ្ល់រុណលពះសង្ឃ 
 ៤-រឭកដ្ល់រុណសីលដដ្លេវួនរកា 

 ៥-រលឹកដ្ល់ទនដដ្លេវួនបរចិាច រព ើយ 

 ៦-រឭកដ្ល់ធមដ៌ដ្លពធឝើមនុសសឱរពៅជាពេវតា 

 ៧-រឭកដ្ល់ធមស៌ងប ់

 ៨-មនិពសពរបម់នុសសដដ្លមនិលជះថ្នវ កបុង្លពះររនលរយ័ 

 ៩-ពសពរបដ់រនឹង្មនុសសដដ្លលជះថ្នវ កបុង្លពះររនលរយ័ 

 ១០-ពិចារណាលពះសូលរដដ្លអាចឱរពកើរពសចកឋីលជះថ្នវ  ន 

 ១១-បព អ្ នចិរឋឱរពទរពៅកបុង្ផវូវ ដដ្លនឹង្ឱរពកើរបីរ 
សពាភ ជឈង្គលរបេណៈចិរឋ ។ 

_________________________ 
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182 ធម្មសង្គហៈ 

ទាា ទសកៈ ពកួធមដ៌្បបី់ 

កមយ ១២ យ៉ង្ 

 ១-ទិដ ឋធម្មន្វទនយីកម្ម កមយឱរផលកបុង្បចចុបផនបទនដ់ភបក 

 ២-ឧបបជ្ ជន្វទនីយកម្ម កមយឱរផលកបុង្ជារិបនាធ បរឺ់ជារិេី ២ 

 ៣-អបរាបរន្វទនីយកម្ម កមយឱរផលកបុង្ជារិជាលំោបរ់ៗ ពៅ 

 ៤-អន្ោសិកម្ម កមយដដ្ល បឱ់រផល 

 ៥-ជ្នកកម្ម កមយដដ្លឱរដ្ល់កបុង្បដិ្សននិ ឬកមយដដ្លញុាំង្ 
សរឝឱរពកើរ 

 ៦-ឧបត្ថម្ភកកម្ម កមយដដ្លឧបរទមមឱរផុរអំ្ពីកមយមុន លរ បឱ់រ 
 នចំពរ ើន ឬឱរវនិាស 

 ៧-ឧបបឡិីកកម្ម កមយដដ្លចូលមកពបៀនពបៀរកមយមុន 
ឱរថយកាវ ងំ្ 

 ៨-ឧបន្ច្ឆទកកម្ម ឬ ឧបឃាដកកម្ម កមយដដ្លចូលមកោរផ់្ទឋ ច ់
ឬសាវ បនូ់វកុសលកមយ ឬអ្កុសលកមយ 
 ៩-គរកុម្ម កមយដដ្លធងនឱ់រផលមុនពរឯពេៀរ 

 ១១-រហុ្លកម្ម ឬ អាច្ណិណ កម្ម កមយដដ្លសនសេុំកពលចើន 
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183 ធម្មសង្គហៈ 
 ១១-អាសននកម្ម កមយដដ្លពធឝើកបុង្ពវលាជិរសាវ ប ់

 ១២-កត្តាដ កម្ម កមយដដ្លពធឝើពោយមនិានពសចកឋីតាងំ្ចិរឋ ។ 

សទន ជាបុពឝភារននរុណសមផរិឋ ១២ លបោរ 
 ១-សទាធ  ជាន្តា ឧបសង្កម្ត្ ិ បុរគលានសទន រដមង្ចូលពៅ 
រកអ្បកល ជញ 
 ២-ឧបសង្កម្តិាា  បយិរបុាសត្ ិ លុះចូលពៅរកព ើយ រដមង្ 
អ្ង្គុយជិរ 

 ៣-បយិរបុាសន្ដដ  ន្សាតំ្ ឱទហ្ត្ ិ ោលពបើ នអ្ង្គុយជិរ 
រដមង្ពផធៀង្លរពចៀក 

 ៤-ឱហតិវស្ចវតា ធមមាំ សណុ្ឋតិ លុះពផធៀង្លរពចៀកព ើយ 
រដមង្សាឋ បធ់ម ៌

 ៥-សតុាវ  ធមមាំ ធាវរតិ លុះសាឋ បធ់មព៌ ើយ រដមង្ចានូំវធម ៌

 ៦-ធតានាំ ធាម នាំ អតថាំ ឧបបរកិខតិ ោលពបើចាធំមព៌ ើយ 
រដមង្កំណរនូ់វពសចកឋី 
 ៧-អតថាំ ឧបបរកិខវតា ធាម  និជានាំ ខមនដិ ោលពបើ 
កំណរនូ់វពសចកឋីព ើយធមទ៌ងំ្ឡាយរដមង្ររួដ្ល់ោរពិចារណា 
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184 ធម្មសង្គហៈ 
 ៨-ធមមនិជានកខនដិយ ឆវោទ  ជ្ជយតិ ពោយសារោរ 
ពិចារណាធម ៌(ពនាះ) ពសចកឋីពពញចិរឋកព៏កើរព ើង្ 

 ៩-ឆនទជ្ជវតា ឧសសហតិ ោលពបើពកើរពសចកឋីពពញចិរឋ 
ព ើយ កឧ៏សា ៍លបឹង្ដលបង្ 

 ១០-ឧសសហតិាវ  តុលយតិ លុះឧសា ៍លបឹង្ដលបង្ព ើយ 
រដមង្ពលបៀបពធៀបពមើល 

 ១១-តុលយតិាវ  បទហតិ លុះពលបៀបពធៀបពមើលព ើយ រដមង្ 
ផចង្ចិ់រឋ 
 ១២-បហតិវតាដ  សាវោ កាវយន វចវ បរមតថសចាាំ 
សចាិកវរាតិ បញ្ញញ យ តាំ បដ្ិវិជឈ បសសតិ ោលពបើ ន 
ផចង្ចិ់រឋព ើយ រដមង្ពធឝើឱរជាកច់ាស់នូវបរមរទ ពោយោយផង្ 
រដមង្ចាកធ់វុះព ើញនូវបរមរទពនាះ ពោយល ជាញ ផង្ ។ 

_____________________ 

 

 

 

 



 

185 
 

185 ធម្មសង្គហៈ 

វតរសកៈ ពកួធមដ៌្បបី់ 

ធុរង្គ ១៣ 

 ១-បាំសកុលូកិ លបលពឹរឋបំសុកូល 

 ២-វតចីវរកិ លបលពឹរឋពលបើល ស់ដរចីវរ ៣ 

 ៣-បិណឌ បាតិក លបលពឹរឋបិណឍ  រ 

 ៤-សបោនច្ឆរកិ លបលពឹរឋេេួលបិណឍ  រដរពោយ 
លំោបផ់ធះ 

 ៥-ឯកាសនិក លបលពឹរឋបរពិភារដរមឋង្ 

 ៦-បតដបិណឌិ ក លបលពឹរឋបរពិភារដរកបុង្ លរ 

 ៧-ខលបុច្ឆា ភតដកិ លបលពឹរឋកបុង្ោរហ្វមភរឋព ើយមនិបរពិភារ 

 ៨-អារញ្ញកិ  លបលពឹរឋពៅដរកបុង្នលព 

 ៩-រកុខមូលកិ លបលពឹរឋពៅដរពេៀបរល់ព ើ 
 ១០-អវព្វភ កាសកិ លបលពឹរឋពៅដរកបុង្េីវាល 

 ១១-វស្ចស្ចនិក លបលពឹរឋពៅដរកបុង្េីសយសាន 

 ១២-យថាសនថតិក លបលពឹរឋពៅដរកបុង្េីដដ្លលោល 
អាសនៈ តាម នមនិពរ ើស 

 ១៣-វនសជជិក លបលពឹរឋដរអ្ង្គុយមនិពដ្ក ។ 
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186 ធម្មសង្គហៈ 

ពសចកឋីកំណររ់បស់ោររកាវនិយ័ ១៣ យ៉ង្ 

 ១-វិនវយ សាំវរតាថ យ ោនវ់និយ័ពដ្ើមផលីបពយជន ៍
ដ្ល់ោរសលងួ្ម 

 ២-សំវន្រា អវិបបដិសារតាថ យ ោរសលងួ្មពដ្ើមផលីបពយជនកំុ៍ឱរ 
ពកើរពសចកឋីពដឋ លកហ្វយសាឋ យពលោយ 

 ៣-អវិបបដិសាន្រា បាន្ោជ្ ជតាថ យ ពសចកឋីមនិពដឋ លកហ្វយ 
ពដ្ើមផលីបពយជនឱ៍រពកើរ ពាជជៈ 
 ៤-បាន្ោជ្ ជំ បតី្តាថ យ  ពាជជៈ ពដ្ើមផលីបពយជនឱ៍រពកើរបីរិ 

 ៥-បតី្ ិបសសទធតាថ យ បីរិ ពដ្ើមផលីបពយជនឱ៍រពកើរបសសេនិ 
 ៦-បសសទធិ សុខតាថ យ បសសេនិ ពដ្ើមផលីបពយជនឱ៍រពកើង្សុេ 

 ៧-សុខំ សោធតាថ យ សុេ ពដ្ើមផលីបពយជនឱ៍រពកើរសាធិ 

 ៨-សោធ ិ យថាភតូ្ញ្ញា ណទសសនតាថ យ សាធិ ពដ្ើមផ ី
លបពយជនឱ៍រពកើរយថ្នភូរញដ ណេសសនៈ 
 ៩-យថាភតូ្ញ្ញា ណទសសនំ និរ ាទិតាថ យ យថ្នភូរញដ ណ-
េសសនៈ ពដ្ើមផលីបពយជនឱ៍រពកើរនិពឝិទ 

 ១០-និរាទិា វិរាគតាថ យ និពឝិទ ពដ្ើមផលីបពយជនឱ៍រពកើរវរិារៈ 
 ១១-វិរាន្ោ វិម្តុ្ ដតាថ យ វរិារៈ ពដ្ើមផលីបពយជនឱ៍រពកើរវមុិរឋិ  
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187 ធម្មសង្គហៈ 
 ១២-វិម្តុ្ ដ ិ វិម្តុ្ ដញិ្ញា ណទសសនតាថ យ វមុិរឋិ ពដ្ើមផលីបពយជន ៍
ឱរពកើរវមុិរិឋញដ ណេសសនៈ 
 ១៣-វិម្តុ្ ដញិ្ញា ណទសសនំ អនុបាទាបរនិិព្វា នតាថ យ វមុិរឋិញដ ណ-
េសសនៈ ពដ្ើមផលីបពយជនដ៍្ល់អ្នុ ទបរនិិោឝ ន ។ 

េុកខ ១៣ កង្ 

 ១- ជាត្ទិកុ ខ  េុកខពលោះជារិ 

 ២-ជ្រាទកុ ខ  េុកខពលោះជរា 

 ៣-រាធទិកុ ខ  េុកខពលោះពាធិ 

 ៤-ម្រណទកុខ  េុកខពលោះមរណៈ 
 ៥-ន្សាកទកុខ  េុកខពលោះពសចកឋីពសាក 

 ៦-បរនិ្ទវទកុ ខ  េុកខពលោះពសចកឋីេសកឹេសួល 

 ៧-ទកុ ខទកុ ខ  េុកខពលោះជួបលបេះនឹង្េុកខ (េុកខលរួរ) 
 ៨-ន្ទាម្នសសទកុ ខ េុកខពលោះពទមនសស រូចចិរឋ 
 ៩-ឧបាោសទកុខ េុកខពលោះអាោរតានរឹង្ផអូបពផអើះកបុង្លេូង្ 

 ១០-អបបិន្យហិ្ សម្បន្ោគទកុខ េុកខពលោះជួបនឹង្សរឝ 
ឬស ខ្ រមនិជាេីលសឡាញ់ 
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188 ធម្មសង្គហៈ 
 ១១-បនិ្យហិ្ វិបបន្ោគទកុខ េុកខពលោះលោរល់ ស់ចាកសរឝ 
ឬស ខ្ រជាេីលសឡាញ់ 

 ១២-យម្បិច្ ឆំ នលភត្ ិ ត្ម្បិទកុ ខ េុកខពលោះចង្ ់នរបស់ណា 
មនិ នរបស់ពនាះ 
 ១៣-សង្ខនិ្ត្ន បញ្ចុ បាទានកខន ធទកុ ខ េុកខពលោះឧ ទនកខនន ៥ 
ពោយបំលពួញ ។ 

____________________________ 

 

ច្តុ្ទទសកៈ ពកួធម ៌១៤ 

 ដ្ិបុរគលិកទន ១៤ 

 ១-ឱរទនចំពោះលពះសពឝញ្ដុ ពុេន 
 ២-ឱរទនចំពោះលពះបពចចកពុេន 
 ៣-ឱរទនចំពោះលពះអ្រ នឋជាសាវក័របស់លពះពុេន 
 ៤-ឱរទនចំពោះបុរគលដដ្លលបរិបរឋិពដ្ើមផ ីនលុះអ្រ រឋផល 

 ៥-ឱរទនចំពោះអ្នាគ្នមបុិរគល 
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189 ធម្មសង្គហៈ 
 ៦-ឱរទនចំពោះបុរគល ដដ្លលបរិបរឋិពដ្ើមផ ីនលុះ 
អ្នាគ្នមផិល 

 ៧-ឱរទនចំពោះសកទគ្នមបុិរគល 

 ៨-ឱរទនចំពោះបុរគល ដដ្លលបរិបរិឋពដ្ើមផ ីនលុះ 
សកទគ្នមផិល 

 ៩-ឱរទនចំពោះពសាតាបនបបុរគល 

 ១០-ឱរទនចំពោះបុរគលដដ្លលបិរិបរិឋ ពដ្ើមផ ីនលុះ 
ពសាតាបរឋិផល 

 ១១-ឱរទនចំពោះបុរគលខ្មង្ពលដពុេនសាសនា ដដ្លាន 
ពសចកឋីពនឿយណាយចាកោម 

 ១២-ឱរទនចំពោះបុរគលជាបុថុជជនដដ្លានសីលបរសុិេន 
 ១៣-ឱរទនចំពោះបុរគលជាបុថុជជនដដ្លលេុសឋសីល 

 ១៤-ឱរទនចំពោះសរឝរិរចាឆ ន ។ 

កមយដដ្លឱរផលពផសង្គ្នប  ១៤ 

 ១-ានអាយុេវី ពលោះសាវ បស់រឝ 
 ២-ានអាយុដវង្ ពលោះមនិសាវ បស់រឝ 
 ៣-ានអាោធពលចើន ពលោះពបៀរពបៀនសរឝ 
 ៤-ានអាោធរិច ពលោះមនិពបៀរពបៀនសរឝ 
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190 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-ានសមផុរអាលកក ់ពលោះានពសចកឋីពលោធ 

 ៦-ានសមផុរលអ ពលោះមនិានពសចកឋីពលោធ 

 ៧-ានសកឋិរូច ពលោះពសចកឋីលចដណនឈ្លប នីស 

 ៨-ានសកឋិធំ  ពលោះមនិានពសចកឋីលចដណនឈ្លប នីស 

 ៩-ានពភារសមផេ័រិច ពលោះមនិ នឱរទន 

 ១០-ានពភារសមផេ័ពលចើន ពលោះ នឱរទន 

 ១១-ានលរកូលទប ពលោះមនិពគ្នរពពោរដលកង្ អ្បកដដ្ល 
ររួពគ្នរព 

 ១២-ានលរកូលេភស់ ពលោះពគ្នរពពោរដលកង្ អ្បកដដ្ល 
ររួពគ្នរព 

 ១៣-ានល ជាញ រិច ពលោះមនិសាកសួរពលាកអ្បកល ជញ 
 ១៤-ានល ជញពលចើន ពលោះសាកសួរពលាកអ្បកល ជញ ។ 

ភរឋ ១៤ យ៉ង្ 

 ១-សងឃភតដ  ភរឋដដ្លពវរដ្ល់សង្ឃ 
 ២-ឧវទទសភតដ ភរឋដដ្លពវរដ្ល់ភកិខុ ១-២-៣ រូប 
ដដ្លសង្ឃ នចារម់កង្ 

 ៣-និមនដនភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនភកិខុដដ្លមនិឋមក 
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191 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-សលាកភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនពោយចាបស់ាវ ក 

 ៥-បកខិកភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនសង្ឃ កបុង្នថងបកសទងំ្ 
២ (ពេបើរ រពនាច) 
 ៦-ឧវបាសថិកភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនសង្ឃកបុង្នថងឧព សថ 

 ៧-បាដ្ិបទិកភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនសង្ឃកបុង្នថង១ពកើរ១ពរាច 

 ៨-អាគនដុកភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនភកិខុអារនឋុកៈ 
 ៩-គមិកភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនភកិខុដដ្លានដំ្ពណើ រនឹង្ពៅ 

 ១០-គិលានភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនភកិខុសង្ឃដដ្លានជមងឺ 
 ១១-គិលានុបបោឋ កភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនភកិខុអ្បករកាជមងឺ 
 ១២-និចាភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនសង្ឃជានិចច 
 ១៣-កដុ្ិកភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនសង្ឃពៅកបុង្កុដិ្ 

 ១៤-វារកិភតដ ភរឋដដ្លពវរលបពរនសង្ឃពោយចារជ់ាពវរន ។ 

អ្កុសលពចរសិក ១៤ 

 ១-វាហ ពសចកឋីវពង្ឝង្យកេុសជាលរូវយកលរូវជាេុស 

 ២-អហរិកិ ពសចកឋីខ្មយ ស ប 

 ៣-អវោតដបប ពសចកឋីមនិពដឋ នឹង្ ប ឬមនិសវុរខ្មវ ច ប 

 ៤-ឧទធចា ចិរឋរពវ ើរវាយ 

 ៥-វលាភ ពសចកឋីជាបជំ់ោក ់(ពលាយ ភ) 
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192 ធម្មសង្គហៈ 
 ៦-ទិដ្ឋ ិ ពសចកឋីព ើញេុស 

 ៧-ាន ពសចកឋីលបោនេ់វួន 

 ៨-វោស ោរលបេុសឋ 
 ៩-ឥសា ពសចកឋីលចដណនឈ្លប នីស 

 ១០-មចារយិ ពសចកឋីកំណាញ់ 

 ១១-កកុកចុា ធមយជារិពធឝើចិរឋឱរសវុង្ពៅកបុង្ោរដដ្លលបលពឹរឋេុស 

 ១២-ថីន ធមយជារិពធឝើចិរឋឱររញួរាមនិឱរេឝល់ខ្មឝ យ 

 ១៣-មិទធ ធមយជារិពធឝើឱរង្ងុ្យព្កង្កព់ៅកបុង្ ប 

 ១៤-វិចិកិច្ឆា  ធមយជារិពធឝើចិរឋឱរសាធ កព់សធើរមនិោចព់លសច ។ 

__________________________ 

 

បណត រសកៈ ពកួធម ៌១៥ 

ចរណៈ ១៥ 

 ១-សវីសាំវរ សលងួ្មកបុង្ោយវាចាឱរពរៀបរយ 

 ២-ឥន្ទនទិយសាំវរ សលងួ្មឥន្រនធិយទងំ្ ៦ 

 ៣-វភាជនមតដញ្ញុតា ភាពជាអ្បកដឹ្ង្លបាណកបុង្ពភាជន 
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193 ធម្មសង្គហៈ 
 ៤-ជ្ជគរយិនុវយគ លបកបកបុង្ោរភាញ ករ់ឭកនឹកព ើញពរឿយៗ 

 ៥-សោធ  ពជឿព រុដដ្លរួរពជឿ 
 ៦-ហរិ ិពសចកឋីខ្មយ សអំ្ពពើេុចចររិ 

 ៧-ឱតដបប ពសចកឋីសវុរខ្មវ ច បអំ្ពពើេុចចររិ 

 ៨-ព្វហុសចា ភាពននេវួនជាព ុសសូរ 

 ៩-វីរយិ ពាយម 

 ១០-សតិ ពសចកឋីរលឹក 

 ១១-បញ្ញញ  ពសចកឋីដឹ្ង្លរូវ 
 ១២-បឋមជាន ឈ្លនេី ១ លះនីវរណៈ ៥ លបកបពោយ 
អ្ង្គ ៥ រឺវរិកាៈ, វចិារៈ, បីរិ, សុេ, ឯករគតា 

 ១៣-ទុតិយជាន ឈ្លនេី ២ លះវរិកាៈ, វចិារ លបកបពោយ 
បីរិ សុេ, ឯករគតា 

 ១៤-តតិយជាន ឈ្លនេី ៣ លះបីរិ លបកបពោយសុេ, 
ឯករគតា 

 ១៥-ចតុតថជាន ឈ្លនេី ៥ លះសុេ លបកបពោយឯករគតា 
ឧពបោខ  ។ 
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194 ធម្មសង្គហៈ 

លបពភេននអ្រឋកិលមថ្ននុពយរ ១៥ យ៉ង្ 

 ១-អវចលវកា លបលពឹរឋអាលោរជានិចច 
 ២-មុតាដ ច្ឆវរា លបលពឹរឋ របពនាធ បង្ប់សាវៈជានិចច 
 ៣-ហតាថ វវលខា បពនាធ បង្ឧ់ចាច រៈ ព ើយជលមះផចិរផចង្ព់ោយ 
លាមនដ្ 

 ៤-ឯកាគ្គរវិកា េេួលអាហ្វរចំពោះដរផធះមយួ 

 ៥-ឯកាវលាបិវកា បរពិភារអាហ្វរកបុង្ ១ នថងដរមយួពំនូរររ ់

 ៦-ោវ គ្គរវិកា េេលួអាហ្វរចំពោះដរផធះពីរ 
 ៧-ឯកិសា ឥតថិយ ភតដាំ បដ្ិគគណ្ឋោ តិ េេួលភរឋរបស់ 
លសីដរាប ក ់

 ៨-ឯកាហវិកា ទស្ចហានិ បរពិភារអាហ្វរកបុង្ ១ នថង 
 បប់រពិភារអាហ្វររ ូរដ្ល់ ១០ នថង 
 ៩-ស្ចកភវកាខ  បរពិភារដរបដនវ ឬអ្នវក ់

 ១០-តណឌុ កភវកាខ  បរពិភារដរអ្ង្ារ 
 ១១-កណុឌ កភវកាខ  បរពិភារដរកនធក ់

 ១២-វាកចីវរា ពសវៀកដរសំពរស់មផកព ើ 
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195 ធម្មសង្គហៈ 
 ១៣-វកសកមពវលា ពសវៀកដ្ណឋ បដ់រសំពរ ់ ដដ្លរាញ 
ពោយសកម់នុសស ឬពរាមសរឝ 
 ១៤-កណដ កសយវិកា លបលពឹរឋពដ្កដរពលើបនាវ ជាវរឋ 
 ១៥-រវជ្ជជលធវរា លេលេង្នូ់វលំអ្ង្ធូលីជាកិចច (រមមនិងូ្េកឹ) 

_______________________ 

 

វស្ចឡសកៈ ពួកធម ៌១៦ 

ពសា សកិចច កិចច ១៦ យ៉ង្ កបុង្អ្រយិសចច 
េុកខ ានកិចច ៤ យ៉ង្ 

 ១-បីឡនតថ  កបុង្អ្រទថ្នពបៀរពបៀន 

 ២-សាំខតតថ  កបុង្អ្រទថ្នបចចយ័លបជំុតាកដ់រង្ 

 ៣-សោដ បតថ កបុង្អ្រទថ្នពដឋ លកហ្វយ 

 ៤-វិបរណិ្ឋមតថ  កបុង្អ្រទថ្នដលបលបួល ។ 

សមុេយ ានកិចច ៤ យ៉ង្ 

 ៥-អាយហុនតថ  កបុង្អ្រទថ្នពធឝើឱរពកើរកបុង្េុកខ 
 ៦-និោនតថ  កបុង្អ្រទថ្នជាព រុននេុកខ 
 ៧-សាំវយគតថ  កបុង្អ្រទថ្នលបកបសរឝេុកកបុង្សង្ារេុកខ 
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196 ធម្មសង្គហៈ 
 ៨-បលវិព្វធនតថ  កបុង្អ្រទថ្នចង្េុកកបុង្រុក រឺសង្ារេុកខ 

និពរាធ ានកិចច ៤ យ៉ង្ 

 ៩-និសសរណតថ  កបុង្អ្រទថ្នពចញចាកឧបធិកិពលស 

 ១០-វិវវកតថ  កបុង្អ្រទថ្នសាង រច់ាកពួក រឺកិពលស 

 ១១-អសងខតតថ  កបុង្អ្រទថ្នបចចយ័លបជំុតាកដ់រង្មនិ ន  
 ១២-អមតតថ  កបុង្អ្រទថ្នជាអ្លមរឹរស (មនិពចះសាវ ប)់ 

មរគ ានកិចច ៤ យ៉ង្ 

 ១៣-និយានតថ  កបុង្អ្រទថ្នពចញចាកវដ្ឋសង្ារ 
 ១៤-វហតវតថ  កបុង្អ្រទថ្នជាព រុនននិោឝ ន 

 ១៥-ទសសនតថ  កបុង្អ្រទថ្នព ើញលពះនិោឝ ន 

 ១៦-អធិបវតយយតថ កបុង្អ្រទថ្នអ្ធិបរីកបុង្វមុិរឋិញដ ណេសសនៈ។ 

អាវធុរបស់សមណៈ ១៦ យ៉ង្ 

 ១-សវកាក    អ្ង្អ់ាច 

 ២-ឧជ ុ លរង្ល់អជានិចច 
 ៣-សហុុជ ុ លរង្លអពោយចិរឋ 
 ៤-សវុវច្ឆ  លបពៅ្យ 

 ៥-មុទុ  េនភ់វន ់
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197 ធម្មសង្គហៈ 
 ៦-អនតិានី មនិលបោនា់នៈនលកពពក 

 ៧-សនដុសសវកា សពនាឋ ស 

 ៨-សភុវរា  ពរចិញ្ច ឹម នពោយ្យ 

 ៩-អបបកិវច្ឆា  ានកង្ឝល់រិច 

 ១០-សលលហុកវុតដ ិានពសចកឋីលបលពឹរឋលសាល 

 ១១-សនដិន្ទនទិវយ ានឥន្រនធិយរាង បល់សររល់សរំ 

 ១២-និបវកា ានល ជាញ ជាពលរឿង្រកាេវួន ន 

 ១៣-អបបគវព្វភ  មនិព បើស បង្ មនិលចពឡាង្ខ្មម 

 ១៤-កវុលស ុអននុគិវោធ  មនិជាបជំ់ោកក់បុង្លរកូល 

 ១៥-ន ច ខុទទាំ សាចវរ កិញ្ា  ិ វយន វិញ្ញូ  បវរ 
ឧបវវទយយុ ាំ មនិលបលពឹរឋពធឝើនូវកមយដ្ល៏ាមក សូមផរិីចរចួដដ្ល 
ជាព រុនាឱំរអ្បកល ជញទងំ្ឡាយដ្នេរិះពដ្ៀល ន 

 ១៦-សខុិវោ វា វខមិវោ វហានដុ (ផាយពមតាឋ ចិរឋថ្ន) 
សូមឱរសរឝទងំ្ឡាយ នពសចកឋីពកសមកានឋ ។ 

______________________ 
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198 ធម្មសង្គហៈ 

អោឋ រសកៈ ពកួធម ៌១៨ 

វហិ្វរដដ្លភកិខុមនិរួរពៅលបកបពាយម ១៨ យ៉ង្ 

 ១-មហតដាំ វហិ្វរធំពពក 

 ២-ជិណណ កាំ វហិ្វរចាស់លគ្នលំគ្ន 

 ៣-នវតដាំ វហិ្វរសាង្ថយី 
 ៤-បនថសននិសសតិាំ វហិ្វរពៅជិរផវូវ 
 ៥-វស្ចណឌិ  វហិ្វរពៅជិរលរោងំ្េឹក ឬអ្ណឋូ ង្េឹក 

 ៦-បណណាំ  វហិ្វរានសវឹកព ើ 
 ៧-បុបផាំ វហិ្វរានផ្ទា ព ើ 
 ៨-ផលាំ វហិ្វរានដផវព ើ 
 ៩-បតថនីយតា វហិ្វរដដ្លពរលរូវោរពចញចូលពៅមក 

 ១០-នគរសននិសសតិា វហិ្វរពៅជិរលកុង្ 

 ១១-ោរសុននិសសតិា វហិ្វរពៅជិរកដនវង្ឧស 

 ១២-វខតដសននិសសតិា វហិ្វរពៅជិរេីដលស 

 ១៣-វិសភាគ្គនាំ បុគគលានាំ អតថិ វហិ្វរដដ្លានវសិភារ-
បុរគលពៅ  
 ១៤-បដ្នសននិសសតិា វហិ្វរពៅជិរកំពង្េឹ់ក 
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199 ធម្មសង្គហៈ 
 ១៥-បចានដសននិសសតិា វហិ្វរពៅជិរបចចនឋជនបេ 

 ១៦-រជជសមីនដរសននសិសតិា វហិ្វរពៅលរង្ច់ពនាវ ះននរជជសីា 
រឺលពំលបេល់ដដ្ន 

 ១៧-អសបាយតា វហិ្វរមនិជាេីសបាយ 

 ១៨-កលាណមិតាដ នាំ អលាវភា វហិ្វរដដ្លគ្នយ ន 
កលាណមលិរពៅជាមយួ ។ 

ពុេននិវាសោឌ ន 

 ‹‹េីដដ្លលពះសមភុេនលេង្រ់ង្ច់ាវំសា›› ១៨ កដនវង្ 

 ១-វសាេី១ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាពៅេីនលពឥសិបរនមរិទយវន័ 
ជិរលកុង្ោរាណសី 

 ២-វសាេី២ េី៣ េី៤ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្វរឋពវ ុវនារាម 
ជិរលកុង្រាជលរឹះ 
 ៣-វសាេី៥ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្កុោគ្នរសាលានលពមហ្វវន័ 
ជិរលកុង្ពវសាលី 

 ៤-វសាេី៦ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាពលើមកដ្បពរ៌ កបុង្ដដ្នមរធៈ 
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200 ធម្មសង្គហៈ 
 ៥-វសាេី៧ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្សាទ នតាវរឋិង្ស ពលើថយ 
បណឍុ កមភលសិលាអាសន ៍ លតាស់លបទនលពះសរឋបផករណាភធិមយ 
៧ រមភរីល សពុេនាតា 

 ៦-វសាេី៨ លេង្រង្ច់ាវំសាកបុង្ពភសរាណវន័ កបុង្ររគរាជ-
ជនបេ 

 ៧-វសាេី៩ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្នលព លិពលយរកៈ 
 ៨-វសាេី១០ េី១១ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្ដ្ង្នលពជិរលសុក 
លោ យណ៍ពឈ្លយ ះសាពលយរកលគ្នម 

 ៩-វសាេី១២ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាពៅពលោមពដ្ើមពៅឋ  ដដ្ល 
នព រុយកសរកា 

 ១០-វសាេី១៣ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាពៅភប ំលិពលយរកបពរ៌ 

 ១១-វសាេី១៤ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្វរឋពជរពនមហ្វវហិ្វរ 
ជិរលកុង្សាវរទី 
 ១២-វសាេី១៥ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្វរឋនិពលគ្នធ្លរាម ជិរលកុង្ 
កបិលពសឋុ ពដ្ើមផពីល សពកួលពះញារិ 

 ១៣-វសាេី១៦ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្លសុកអា វ ី ពដ្ើមផ ី
ពល សអា វកយកខ 
 ១៤-វសាេី១៧ េី១៨ េី១៩ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្ពវ ុវនារាម 
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201 ធម្មសង្គហៈ 
 ១៥-វសាេី២០ ដ្ល់២៩ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្វរឋពជរពន 
មហ្វវហិ្វ ជិរលកុង្សាវរទី 
 ១៦-វសាេី៣០ ដ្ល់ ៣៥ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្វរឋបុោឝ រាម 

 ១៧-វសាេី ៣៦ ដ្ល់ ៤៤ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្វរឋពជរពន 
មហ្វវហិ្វរ ជិរលកុង្សាវរទី 
 ១៧-វសាេី៤៥ លេង្រ់ង្ច់ាវំសាកបុង្លសុកពវ ុវលគ្នម ។ 

_______________________ 

 

វីសតកិៈ ពកួធម ៌២០ 

សោា យេិដ្ឌិ ២០ 

ពកួរូប 

 ១-របូាំ អនវតាដ  សមនុបសសតិ ព ើញរូបថ្នជាេវួន 

 ២-របូវនដាំ អោត នាំ សមនុសសតិ ព ើញេវួនានរូប 

 ៣-អតដនិ របូាំ សមនុបសសតិ ព ើញរូបកបុង្េវួន 

 ៤-របូសម ឹអតាដ នាំ សមនុបសសតិ ព ើញេវួនកបុង្រូប 

ពកួពវេនា 

 ៥-វវទនាំ អតដវតា សមនុបសសតិ ព ើញពវេនាថ្នជាេវួន 
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202 ធម្មសង្គហៈ 
 ៦-វវទោវនដាំ អតាដ នាំ សមនុបសសតិ ព ើញេវួនានពវេនា 

 ៧-អតដនិ វវទនាំ សមនុបសសតិ ព ើញពវេនាកបុង្េវួន 

 ៨-វវទោយ អតាដ នាំ សមនុបសសតិ ព ើញេវួនកបុង្ពវេនា 

ពកួសញដ  

 ៩-សញ្ញ ាំ អតដវតា សមនុបសសតិ ព ើញសញដ ថ្នជាេវួន 

 ១០-សញ្ញញ វនដាំ អតាដ នាំ សមនុបសសតិ ព ើញេវួនានសញដ  

 ១១-អតដនិ សញ្ញ ាំ សមនុបសសតិ ព ើញសញដ កបុង្េវួន 

 ១២-សញ្ញញ យ អតាដ នាំ សមនុបសសតិ ព ើញេវួនកបុង្សញដ  

ពកួស ខ្ រ 
 ១៣-សង្ខខ វរ អតដវតា សមនុបសសតិ ព ើញស ខ្ រទងំ្ឡាយ 
ថ្នជាេវួន 

 ១៤-សង្ខខ រវនដាំ អតាដ នាំ សមនុបសសតិ ព ើញេវួនានស ខ្ រ 
 ១៥-អតដនិ សង្ខខ វរ សមនុបសសតិ ព ើញស ខ្ រទងំ្ឡាយ 
កបុង្េវួន 

 ១៦-សង្ខខ វរស ុ អតាដ នាំ សមនុបសសតិ ព ើញេវួនកបុង្ស ខ្ រ 
ទងំ្ឡាយ 
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203 ធម្មសង្គហៈ 
ពកួវញិដ ណ 

 ១៧-វិញ្ញញ ណាំ  អតដវតា សមនុបសសតិ ព ើញវញិដ ណថ្នជាេវួន 

 ១៨-វិញ្ញញ ណវនដាំ អតាដ នាំ សមនុបសសតិ ព ើញេវួនានវញិដ ណ 

 ១៩-អតដនិ វិញ្ញញ ណាំ  សមនុបសសតិ ព ើញវញិដ ណកបុង្េវួន 

 ២០-វិញ្ញញ ណសម ឹអតាដ នាំ សមនុបសសតិ ព ើញេវួនកបុង្វញិដ ណ៕ 

ចបព់ោយសពង្ខប 

្្  ្្  ្្   
 

ចាបវ់ាយពីនថងេី ២៨ ដេសីហ្វ ឆ្ងប ២ំ០១១ ចបព់ៅនថងេី ៤ ដេកញដ  ឆ្ងប ២ំ០១១ 

តាមពរិ, ពសៀវពៅចាស់ានលសាបព់ ើយ ប៉ុដនឋ ពដ្ើមផី្ យលសលួដ្ល់ោរពលបើល សជាមយួនងឹ្ 
ឧបករណ៍េំពនើបពឈ្លយ ះ អាយដផដ្ (Ipad) ពេើប នជាវាយសាជាថយពីនះព ើង្ ។ 
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