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បរមត្ថជោត្ិកៈ 
បរជិឆេទទី ១ ឆិត្តសង្គហៈ 

មាត្ិកា           ទំរ័រ 

បណាម និង បដិញ្ញា          ១ 
បណាម និង បដិញ្ញា របស់ព្ពះអនុរុទ្ធា ចារយ      ៣ 
អធិបាយ           ៣ 
បរមត្ថធម៌ ៤          ៦ 
អធិបាយ           ៧ 
ចិត្តបរមត្ថ           ១០ 
ចចត្សិកបរមត្ថ          ១៤ 
រូបបរមត្ថ           ១៥ 
និព្វា នបរមត្ថ          ១៦ 
ការចចកចិត្តចោយភូមិ         ១៨ 

អកសុលឆិត្ត ១២ ដួង្ 

ចោភមូលចិត្ត ៨ ដួង         ២៣ 
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អចហតុ្កកុសលវបិាកចិត្ត ៨        ២៦ 
អចហតុ្កកិរយិា ៣         ២៧ 

កាមាវឆរជោណឆិត្ត ២៤ 

មហាកុសលចិត្ត ៨         ២៨ 
មហាវបិាកចិត្ត ៨          ២៩ 
មហាកិរយិាចិត្ត ៨         ៣១ 

របូាវឆរឆិត្ត ១៥ 

កុសលចិត្ត ៥          ៣២ 
វបិាកចិត្ត ៥           ៣៣ 
កិរយិាចិត្ត ៥          ៣៤ 

អរបូាវឆរឆិត្ត ១២ 

កុសលចិត្ត ៤          ៣៥ 
វបិាកចិត្ត ៤           ៣៦ 
កិរយិាចិត្ត ៤          ៣៦ 

ជោកតុ្តរឆិត្ត ៨ 

មគ្គចិត្ត ៤           ៣៧ 
ផលចិត្ត ៤           ៣៨ 
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ជោកតុ្តរឆិត្ត ៤០ 

ចោតាបត្តិមគ្គចិត្ត ៥         ៣៨ 
ពាកយប្របសខំាន់ៗ កនងុ្ឆិត្តបរមត្ថ  

សហគ្ត្ ៥ យា៉ា ង          ៣៩ 
សមបយុត្ត ៥ យ់ាង         ៤០ 
វបិបយុត្ត ២ យា៉ា ង          ៤០ 
សង្ខា រ ២ យា៉ា ង          ៤០ 
វញិ្ញា ណ ៥ យា៉ា ង          ៤០ 
ព្វកយចព្បទ្ធ ាំង ៥ ោនសមបដិចឆនចិត្តជាចដើម     ៤១ 

អត្ថរបសជ់ ម្ ះឆិត្ត 

អកុសលចិត្ត ១២          ៤១ 
អចហតុ្កចិត្ត ១៨          ៤២ 
អចោភណចិត្ត ៣០ និងចោភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១    ៤២ 
កាោវចរចោភណចិត្ត ២៤ ដួង       ៤៣ 
កាោវចរចិត្ត ៥៤ ដួង         ៤៤ 
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ដួង         ៤៥ 
អរូបាវចរចិត្ត ១២ ដួង         ៤៦ 
មហគ្គត្ចិត្ត ២៧          ៤៦ 
ចោកិយចិត្ត ៨១          ៤៧ 
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ចចកចិត្ត ៨៩ចោយជាតិ្         ៤៧ 
ចចកចិត្ត ៨៩ ចោយភូមិ         ៤៧ 
ភូមិោន ២ យា៉ា ង          ៤៨ 
អវតាថ ភូមិោន ៥ យា៉ា ង         ៤៨ 
ចោកុត្តរចិត្តចោយសចងាបនិងពិោា រ      ៤៨ 
ឈានចិត្ត           ៤៩ 
ការចចកចិត្ត ១២១ ដួង ចោយន័យចផេងោន ៩ ន័យ    ៥១ 
ជាតិ្ចភទន័យ          ៥២ 
ភូមិចភទន័យ          ៥២ 
ចោភណចភទន័យ         ៥២ 
ចោកចភទន័យ          ៥២ 
ចហតុ្ចភទន័យ          ៥២ 
ឈានចភទន័យ          ៥៣ 
ចវទនាចភទន័យ          ៥៣ 
សមបចយាគ្ចភទន័យ         ៥៣ 
សង្ខា រចភទន័យ          ៥៣ 
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បរមត្ថជោត្ិកៈ  

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស។ 

បណាម និង បដិញ្ញា  
 ១.  អនញ្ញវសិ្យំ ធម្មំ  វន្ទ ាម្ិហំ វទ្ំ ជនំ   

  តមស្សវ ធម្មស្ង្ឃញ្ច   ម្ហាមេរំ ម្ហាមេរំ។ 

 ២. មោតូនំ បាទ្ភាវាយ អភិធម្មតថស្ង្គហំ   

  ម្មឌេ ស្ស ំោធិប្បាមយន ស្រូមប្បន ស្ទា សុ្ភំ។ 

 ១. ខ្ុ ុំសូមថ្វវ យបងគុំ នូវរពះជិនរសី របកបដោយភាព ជាអ្នកសម្មែង 
រពះអ្ភិធមម ម្ដលជាធម៌មិនម្មនជាវស័ិយរបស់បុគគលដទៃ (គឺរពះបដចចកពុៃធនិង 
សាវក័ទ ុំងឡាយ) រពមដោយរពះធម៌ និងរពះសងឃរបស់រពះអ្ងគដ ះ និងសូម 
ថ្វវ យបងគុំនូវរពះមហាដេរៈទ ុំង ៨ រូប គឺ  
 អាចារយភៃទនតៈ កុមារដេរៈ ជាគណាចរយិធមមកេិកៈ ដៅអ្ធិការវត្តវាដសាទត្ 
ដខត្តដមៀនឆាន ។ 
 អាចារយភៃទនតៈ ញាណិកដេរៈ ជាវនិយធរថ្វន ក់ដីកា ម្ដលជា 
អ្គគមហាបណឌិ ត្ និងជាអ្ធិបតី្សងឃវត្តដត្ៀយៈដោទត្ ដខត្តម្រងកូន ។ 
 អាចារយភៃទនតៈ បញ្ញា ដេរៈ អាចារយភៃទនតៈ សុនទរដេរៈ និងអាចារយភៃទនតៈ 
ននទវ ុំសដេរៈ ម្ដលជាអ្គគមហាបណឌិ ត្បញ្ច និកាយបារគូ ជាគណៈបាដមាកខ វត្ត 
មហាវសុិោរាម ដខត្តបៈគកកូ  ។ 



2 បរមត្ថជោត្ិកៈ  

 អាចារយភៃទនតៈ ជនកាភិវ ុំសៈ ម្ដលជាអ្គគមហាបណឌិ ត្ ជាធមាម ចរយិគនថ-
ការកៈ ដៅអ្ធិការវត្តមហាគ ធ រាម ។ 
 អាចារយភៃទនតៈ ននទិយដេរៈ ម្ដលជាអ្ភិធមមគណាចរយិៈ ដៅអ្ធិការវត្ត 
តូ្មងទត្ ។ 
 អាចារយភៃទនតៈ វមិលដេរៈ ម្ដលជាអ្ភិធមមគណាចរយិៈ ដៅអ្ធិការវត្ត 
មងគលារាម ដខត្តមរបុរៈ ម្ដលជាអ្នកបដរងៀនរពះទរត្បិដក រពមដោយអ្ដឋកថ្វ 
ដីកាដល់អាោម ភាព ។ 
 ២. ឥឡូវដនះ អាោម ភាពនឹងោក់ម្ត្ងអ្ភិធមមត្ថសងគរបរកណ៍ ដោយការ 
សរុបដសចកែី រពមដោយពាកយអ្ធិបាយឲ្យដរៀបរយរគប់បរដិចឆៃ ដដើមបជីាបាៃទន 
ដសចកែីរងឹមា ុំ និង នឹងបានជារបដោជន៍ កនុងការសិកាដរៀនសូរត្របស់អ្នកសិកា 
ទ ុំងឡាយ ។ 
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បរិជឆេទទី ១ ឆិត្តសង្គហៈ 
 

បរជិឆេទទី ១ ឆិត្តសងគហៈ 
បណាម និង បដិញ្ញា របសរ់ពះអនុរទុ្ធា ចារយ 

សម្ម ាសម្ពទុ្ធម្តុលំ  សសទ្ធម្មគណុតតម្ំ 

អភិវាទ្ិយ ភាសិសស ំ  អភិធម្មតថសង្គហំ។ 

 ខ្ុ ុំរពះកុរណា (អ្នុរុៃធ) សូមរកាបថ្វវ យបងគុំដោយវដិសសចុំដពាះ 
រពះសមាម សមពុៃធ រៃង់រោស់ដឹងនូវដញយយធម៌ទ ុំងពួងដោយរបទព ចុំដពាះ 
រពះអ្ងគឯង ពុុំមានបុគគលណាមួយដរបៀបបានដឡើយ មួយអ្ដនលើដោយរពះសៃធមម 
និងគណៈអ្រយិសងឃដ៏ខពង់ខពស់  ដរើយនឹងដពាលគមពីរអ្ភិធមមត្ថសងគរៈ ។ 

អធិបាយ 

 គាថ្វបៃដនះសម្មែងដល់បណាម គឺការដពាលនមសាក ររពះរត្នរត័្យ និង 
បដិញ្ញា  គឺការោ ុំងចិត្តដពាលពាកយៃៃួលថ្វ នឹងម្ត្ងគមពីរដនះ ឲ្យសដរមចោម 
ម្ដលដបែជ្ាដរើយ ។ 
 ោមធមមោអ្នកម្ដលដផែើមម្ត្ងបករណ៍ដ ះ ចា ុំបាច់រតូ្វដពាលពាកយនមសាក រ 
ដល់រពះរត្នរត័្យជាមុនសិន ដដើមបសូីមការឃុុំរគងរកាការពារឧបសគគ អ្នតរាយ 
ដផេងៗ មិនឲ្យមករារា ុំងកនុងការម្ត្ងបករណ៍ដនះ សមដូចពាកយម្ដលដពាលៃុកថ្វ 
ប្បូជា េ ប្បូជនីយានំ ឯតំ ម្ង្គលម្ុតតំ។ រពមដោយពាកយដបែជ្ាថ្វ នឹងម្ត្ង 

អ្ភិធមមត្ថសងគរបករណ៍ ដោយដរតុ្ដ ះដៃើបដលើកគាថ្វបៃថ្វ សម្ម ាសម្ពទុ្ធ-

ម្តុលំ ជាដដើមដឡើងសម្មែងៃុកជាបៃដុំបូង ។  



4 បរមត្ថជោត្ិកៈ  

ម្ដលរពះអ្នុរុទធ ចារយសម្មែងការនមសាក ររពះរត្នរត័្យ (បណាម) ដោយ 
បៃថ្វ សម្ម ាសម្ពទុ្ធម្តុលំ សសទ្ធម្មគណុតតម្ំ អភិវាទ្ិយ និងសម្មែង 

ពាកយដបែជ្ាដោយបៃថ្វ ភាសិសស ំ អភិធម្មតថសង្គហំ ដ ះ កាលម្ចកបៃ 

ដោយសាមញ្ាដរើយមាន ៦ បៃ គឺ សម្ម ាសម្ពទុ្ធំ, អតុលំ, សសទ្ធម្ម-

គណុតតម្ំ, អភិវាទ្ិយ, ភាសិសស,ំ អភិធម្មតថសង្គហំ។ 

សម្ម ាសម្ពទុ្ធំ មានន័យថ្វ អ្នករោស់ដឹងនូវដញយយធម៌ទ ុំងពួងដោយខលួន 

ឯង បានដល់រពះសមាម សមពុៃធបុ៉ដណាណ ះ ជាការបដិដសធរពះបដចចកពុៃធ សាវកពុៃធ។ 
អតុលំ មានន័យថ្វ រកអ្នកដរបៀបមិនបាន ការម្ដលរពះអ្នុរុទធ ចារយរលឹក 

ដល់រពះគុណរបស់រពះពុៃធដោយពាកយថ្វ អតុលំ ដនះ ជាការសមគួរទរកម្លង 

ដរពាះោមធមមោដ ះ ការឧបបត្តិដឡើងទនរពះពុៃធ និងសាវក័ទ ុំងឡាយ គឺកនុង 
សម័យនីមួយៗ រពះបដចចកពុៃធ និងសាវក័ទ ុំងឡាយរម្មងឧបបត្តិដឡើងដរចើនៗ អ្ងគ 
ដោយមិនមានកុំណត់្ ម្ត្សរមាប់រពះសមាម សមពុៃធដ ះ រម្មងឧបបត្តិដឡើងបានម្ត្ 
មួយអ្ងគ ដោយដរតុ្ដនះ រពះអ្នុរុទធ ចារយរលឹកនឹកដល់រពះគុណដោយបៃថ្វ 
អតុលំ រកអ្នកដរបៀបមិនបានដនះ ជាការសមគួរទរកម្លង ដបើរពះសមាម សមពុៃធ 

ឧបបត្តិដឡើងកនុងសម័យនីមួយៗ ដរចើនជាងមួយអ្ងគ ការរលឹកនឹកដល់រពះគុណ 
ដោយបៃថ្វ អតុលំ ដ ះក៏មិនសមគួរ ការម្ដលរពះអ្នុរុទធ ចារយរលឹកដល់ 

រពះគុណដោយបៃថ្វ អតុលំ ដនះ ក៏ដរពាះមានដសចកែីរបាថ្វន នឹងឲ្យអ្នកសិកា 

ទ ុំងឡាយបានរជាបដល់ការឧបបត្តិដឡើងរបស់រពះសមាម សមពុៃធថ្វ រពះសមាម សមពុៃធ 
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ដ ះ កាលនឹងឧបបត្តិដឡើងកនុងសម័យណា ក៏នឹងឧបបត្តិដឡើងបានម្ត្មួយអ្ងគ មិន 
បានឧបបត្តិដឡើង ២ អ្ងគដឡើយ ។ 

សសទ្ធម្មគណុតតម្ំ មានន័យថ្វ រពមដោយរពះសៃធមមនិងគណៈអ្រយិ- 

សងឃទ ុំងឡាយដ៏ឧត្តម ការដពាលនមសាក រដោយបៃថ្វ សសទ្ធម្មគណុតតម្ំ 

ដនះ ពាកយថ្វ ស្ស្ទ្ធម្ម គឺរពះសៃធមម គឌុតតម្ំ គឺ គណៈសងឃដ៏ឧត្តម ។ 

រពះសៃធមមមាន ៣ ោ៉ង គឺ បរយិត្តិសៃធមម បានដល់រពះបាលី និងអ្ដឋកថ្វ ១ 
បដិបត្តិសៃធមម បានដល់ការរកាសីល, សមាទនធុត្ងគ, ការចដរមើនសមេកមមោឋ ន 
និងវបិសេ កមមោឋ ន ១ បដិដវធសៃធមម បានដល់ឈាន អ្ភិញ្ញា  មគគ ផល និពាវ ន 
១ ។   

អភិវាទ្ិយ មានន័យថ្វ ជាពាកយនមសាក រដល់រពះរត្នរត័្យ ដោយបៃថ្វ 

សម្ម ាសម្ពទុ្ធម្តុលំ សសទ្ធម្មគណុតតម្ំ ដ ះឯង ។  

ភាសិ្ស្ស ំមានន័យថ្វ ជាពាកយដបជ្ាថ្វ នឹងម្ត្ង ។ 

អភិធម្មតថសង្គហំ មានន័យថ្វ ោមម្ដលដពាលពាកយដបែជ្ាៃុកថ្វ នឹង 

ម្ត្ងដ ះ បានដល់គមពីរអ្ភិធមមត្ថសងគរបករណ៍ដនះឯង ។ 
ម្ដលដៅថ្វ អ្ភិធមមត្ថសងគរបករណ៍ដ ះ ដរពាះជាបករណ៍ម្ដលរួបរួម 

អ្ត្ថកនុងរពះអ្ភិធមម ៧ គមពីរ សដងខបចុះកនុងបករណ៍ដនះ ។ 
ពាកយថ្វ អ្ភិធមមត្ថសងគរៈដ ះ កាលម្ញកបៃដរើយបាន ៤ បៃ គឺ 
អ្ភិធមម + អ្ត្ថ + សុំ + គរ ។ 
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អ្ភិធមម = ធម៌ម្ដលវដិសសទរកម្លងជារពះសូរត្ បានដល់រពះអ្ភិធមម ៧ 
គមពីរ ។ 

អ្ត្ថ = ដសចកែីទនរពះអ្ភិធមម បានដល់ ចិត្ត, ដចត្សិក, រូប, និពាវ ន ។ 
សុំ = ដោយសដងខប ។ 
គរ = ការរួបរួម ។ 
ដូដចាន ះ កាលរួមបៃទ ុំង ៤ ដនះដរើយបានជា អ្ភិធមមត្ថសងគរៈ ម្របថ្វ 

ការរួបរួមចិត្ត, ដចត្សិក, រូប, និពាវ ន ម្ដលរពះពុៃធសម្មែងៃុកកនុងរពះអ្ភិធមម ៧ 
គមពីរឲ្យសដងខបចុះកនុងបករណ៍ដនះ ដរពាះដរតុ្ដ ះ អាចារយទ ុំងឡាយដៃើបដៅ 
អ្ភិធមមត្ថសងគរបករណ៍ដនះថ្វ អ្ដឋកថ្វរមាមទដ ។  

បរមត្ថធម៌ ៤ 
តតថ វុត្ថ ាភិធម្មត្ថ ា  ចតុធា បរម្តថតត្ 

ចិតតំ តចតសិកំ រូបំ  និព្វ ានម្ិតិ សព្វ ថា។ 

 អ្ត្ថទ ុំងឡាយទនរពះអ្ភិធមម ម្ដលខ្ុ ុំបានដពាលដរើយ កនុងគមពីរអ្ភិធមមត្ថ-
សងគរៈដ ះ ដោយបរមត្ថមាន ៤ ោ៉ង គឺ ចិត្ត ដចត្សិក រូប និពាវ ន ដោយ 
របការទ ុំងពួង ។ 

ម្របបានមយង៉ដៃៀត្ថ្វ អ្ត្ថទ ុំងឡាយទនរពះអ្ភិធមម ម្ដលរពះមាន 
រពះភាគបានសម្មែងដរើយ កនុងអ្ភិធមមត្ថបិដកទ ុំង ៧ គមពីរដ ះ ដោយបរមត្ថ 
មាន ៤ ោ៉ង គឺ ចិត្ត ដចត្សិក រូប និពាវ ន ដោយរបការទ ុំងពួង ។ 
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អធិបាយ 

 គាថ្វដនះជាការរួបរួមការសម្មែងបរមត្ថធម៌ ៤ របការ ដោយលុំោប់ម្ដល 
រពះអ្នុរុទធ ចារយបានដឡើងជាអារមភបៃកនុងអ្ភិធមមត្ថសងគរបករណ៍ដនះ ។ 

បរមត្ថៈ ម្ញកដចញជា ២ បៃ គឺ បរម + អ្ត្ថ ។ 
បរមៈ ម្របថ្វ ជាធម៌ដ៏របដសើរ  គឺមិនមានការខុស ម្របរបួល ឬ ជាធម៌ម្ដល 

ជារបធានទនអ្ត្ថបញ្ាត្តិ និង មបញ្ាត្តិទ ុំងពួង ។ 
អ្ត្ថៈ ម្របថ្វ ជាដសចកែី គឺសភាវៈរបស់ មរូប ម្ដលជាអ្ងគធម៌ ។ 
ដូដចាន ះ កាលរួមដសចកែីទ ុំង ២ បៃដនះដរើយ គឺ សភាវៈរបស់ មរូប 

ម្ដលជាអ្ងគធម៌ដ៏របដសើរ មិនមានការខុស ឬ ម្របរបួលជាោ៉ងណា និងជាធម៌ 
ម្ដលជារបធានកនុងអ្ត្ថបញ្ាត្តិ និង  មបញ្ាត្តិ ដឈាម ះថ្វ បរមត្ថ ។ 
 ការសម្មែងធម៌ម្ដលជាដសចកែីពិត្ របស់រពះសមាម សមពុៃធមាន ២ របការ គឺ 

១. រៃង់សម្មថងធម៌ោមដសចកែីពិត្ របស់សមមុ តិ្ដវាហារ ដឈាម ះថ្វ 
សមមុតិ្សចចៈ បានដល់រពះសូរត្ រពះវន័ិយ បុគគលបញ្ាត្តិ ។ 
 ២. រៃង់សម្មែងធម៌ោមដសចកែីពិត្ របស់សភាវៈ ដឈាម ះថ្វ បរមត្ថសចចៈ 
បានដល់ អ្ភិធមម ៦ គមពីរ (ដវៀរបុគគលបញ្ាត្តិ) ដូចសាធកៈសម្មែងៃុកកនុងអ្ដឋកថ្វ 
មដ រេបូណីបានដពាលថ្វ 

មទ្េ  ស្ច្ច ានិ អក្ខ ាសិ្  ស្ម្ពមុទាធ ា វទ្តំ វមោ 

ស្ម្មតុឹ ប្បរម្តថញ្ច   តតិយំ នបុ្បលព្ភតិ។ 
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ម្របថ្វ សមាម សមពុៃធរៃង់របដសើរទរកម្លង ជាងបណាែ អ្នករបាជទ្ ុំងឡាយ 
រៃង់មិនសម្មែងធម៌ម្ដលជាដសចកែីពិត្ដល់ដៅ ៣ របការដឡើយ រៃង់សម្មែង 
រតឹ្មម្ត្ ២ របការបុ៉ដណាណ ះ គឺ សមមុ តិ្សចចៈ ១ របការ និងបរមត្ថសចចៈ ១ របការ ។ 
 កាលម្ដលរពះអ្ងគរៃង់សម្មែងសចចៈ ២ របការដនះ ដដើមបរីបដោជន៍ដល់ 
ដវដនយយសត្វទ ុំងឡាយ ដរពាះថ្វ ដវដនយយសត្វទ ុំងដ ះ មិនធាល ប់សិកាដរៀនសូរត្ 
និងសាែ ប់រពះអ្ភិធមមកនុងសម័យរពះសមាម សមពុៃធមុនៗ ម្ដលកនលងដៅដរើយដៃ 
ដូដចាន ះ ដវដនយយសត្វទ ុំងដ ះ មិនអាចៃៃួលសាែ ប់បរមត្ថធម៌បាន ដោយដរតុ្ 
ដនះ ដៃើបរពះអ្ងគរៃង់ដលើកយកសមមុ តិ្សចចៈ គឺដរឿងរ៉ាវដផេង ម្ដលដវដនយយសត្វ 
ទ ុំងដ ះនឹងគបបដឹីងបានដោយងាយ មកសម្មែងជារបធាន ដរើយរពះអ្ងគរៃង់ 
បានដលើកយកបរមត្ថសចចៈសម្មែងរបកបជាបរដិោសាន ។ 
 ចុំម្ណកដវដនយយសត្វទ ុំងឡាយណា ម្ដលបានសិកាដរៀនសូរត្អ្ភិធមម 
មកដរើយ កនុងសម័យរពះពុៃធមុនៗ ដវដនយយសត្វទ ុំងដ ះ ក៏មានបញ្ញា រតឹ្មម្ត្ 
លមមៃៃួលសាែ ប់បរមត្ថធម៌បាន ដៃើបរពះអ្ងគរៃង់ដលើកយកបរមត្ថសចចៈសុៃធៗ  
ដឡើងដៃស ដល់បណាែ ដវដនយយសត្វទ ុំងឡាយដ ះ ។ 
 ជាោ៉ងណាក៏ដោយ ការសម្មែងធម៌ោមដសចកែីពិត្ទ ុំង ២ របការ របស់ 
រពះសមាម សមពុៃធ រម្មងជារបដោជន៍ដល់ដវដនយយសត្វទ ុំងអ្ស់ ។  

កនុងសចចៈទ ុំង ២ ដនះ សមមុតិ្សចចៈមាន ២ គឺ សមមុ តិ្សចចៈ ម្ដលរពះអ្ងគរៃង់ 
ដៃស ៃុកកនុងរពះសូរត្  រពះវន័ិយ ១ របការ សមមុ តិ្សចចៈ ម្ដលមនុសេដលាក 
ដរបើនិោយគាន  ១ របការ ។ 
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សមមុតិ្សចចៈទ ុំង ២ របការដនះ សូមបថី្វជាដសចកែីពិត្ក៏ដោយ ម្ត្វាជា 
ដសចកតីពិត្ដោយសមមុ តិ្ដវាហារបុ៉ដណាណ ះ កាលដពាលដោយសភាវៈ ជាអ្ងគធម៌ 
ដរើយ មិនជាដសចកែីពិត្ដឡើយ ម្ត្ជាដសចកែីពិត្មួយម្ដលការពារការឈាន 
កនលងមុសាវាៃ ។ 
 ចុំម្ណកបរមត្ថសចចៈដ ះជាធម៌ម្ដលមានពិត្ បានដល់ រូប  ម ដូដចាន ះ 
ការម្ដលរពះអ្ងគសម្មែងសមមុ តិ្សចចៈៃុកកនុងរពះសូរត្ និងរពះវន័ិយកែី មនុសេ- 
ដលាកទ ុំងឡាយ ម្ដលនិយមដរបើនិោយគាន ដោយរតឹ្មរតូ្វកែី រម្មងមិនជា 
មុសាវាៃ ដូចមានសាធកបាលីសម្មែងៃុកកនុងអ្ងគុត្តរនិកាយ-អ្ដឋកថ្វ ឯកកនិបាត្ 
បុគគលវណណ ថ្វៈ 

តស្ម ា តវាហារកុសលសស តោកនាថសស សតថតុនា 

សម្មតុឹ តវាហរនតសស  ម្ុស្វាតោ ន ជាយតិ។ 

 ដរតុ្ដូចម្ដលបានដពាលមកដរើយដនះ រពះសមាម សមពុៃធ រៃង់ឆាល ត្កនុង 
សមមុតិ្ដវាហារ និងជាៃីពឹងរបស់សត្វទ ុំងឡាយ កាលរៃង់សម្មែងធម៌ម្ដលជា 
សមមុតិ្សចចៈដរើយ ក៏មិនជាពាកយមុសាវាៃដឡើយ ។ 

បរមត្ថសចចៈមាន ២ របការគឺ 
១. សភាវសចចៈ ធម៌ម្ដលជាដសចកែីពិត្ោមសភាវលកខណៈ បានដល់ 

កុសលកមម អ្កុសលកមមជាដដើម ម្ដលសម្មែងអ្ភិធមមបិដក ។ 
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 ២. អ្រយិសចចៈ ធម៌ម្ដលជាដសចកែីពិត្ដោយចុំដពាះអ្រយិបុគគលទ ុំងឡាយ 
បានដល់អ្រយិសចចៈ ៤ មានៃុកខសចចៈជាដដើម ដូចរពះអ្នុរុទធ ចារយបានសម្មែងជា 
គាថ្វថ្វ ត្ត្ថ វុោថ ភិធមមោថ  ជាដដើម ជាការសម្មែងរាប់ោមចុំនួនបរមត្ថសចចៈ ។ 

ឆិត្តបរមត្ថ 

 ចិត្ត ជាធមមជាត្ដឹងអារមមណ៍ (អារម្មឌវជិាជ ាននលក្ខ ឌំ) គឺបានៃៃួល 

អារមមណ៍ជានិចច ដៅថ្វ ដឹងអារមមណ៍ ដូចសម្មែងវចនត្ថៈថ្វ  
 អារម្មឌំ េិមនតតីតិ េិតតំ ធមមជាត្ណា រម្មងដឹងអារមមណ៍ (គឺបានៃៃួល 

អារមមណ៍ជានិចច) ដរពាះដរតុ្ដ ះ ធមមជាត្ដ ះ ដឈាម ះថ្វ ចិត្ត ។ 
 ន័យមយង៉ដៃៀត្ េិមនតនតិ ស្ម្បយុតតធោម ា ឯមតន្តិ េិតតំ សមបយុត្តធម៌ 

គឺដចត្សិកទ ុំងឡាយ  រម្មងដឹងអារមមណ៍ដោយអារស័យធមមជាត្ដ ះ ដរពាះ 
ដរតុ្ដ ះ ធមមជាត្ម្ដលជាដរតុ្ទនការដឹងអារមមណ៍ របស់ដចត្សិកទ ុំងឡាយ 
ដ ះ ដឈាម ះថ្វ ចិត្ត ។ 
 ឬន័យមយ៉ងដៃៀត្ េិនតនម្តតំ េិតតំ រតឹ្មម្ត្ការគិត្ ដឈាម ះថ្វ ចិត្ត ។  

 ឬន័យមយ៉ងដៃៀត្ េិតតំ ក្មោតីតិ េិតតំ ធមមជាត្ណា រម្មងដធវើ (ដសចកែីរស់ 

ដៅរបស់សត្វទ ុំងឡាយ) ឲ្យវចិិរត្ ដរពាះដរតុ្ដ ះ ធមមជាត្ដ ះដឈាម ះថ្វ ចិត្ត ។ 
 វត្ថុ ម្ដលមិនមានជីវតិ្ទ ុំងអ្ស់ ម្ដលវចិិរត្ពិសាែ រដ ះ ក៏ដរពាះអ្ុំណាចទន 
ចិត្ត គឺចិត្តជាអ្នកដធវើឲ្យវចិិរត្ដឡើង សត្វទ ុំងឡាយម្ដលវចិិរត្ដ ះក៏ដរពាះកុំដណើ ត្ 
វចិិរត្, កុំដណើ ត្វចិិរត្ក៏ដរពាះការដធវើផលូ វកាយ វាចា ចិត្ត វចិិរត្, ការដធវើោមផលូវកាយ 
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វាចា ចិត្ត ម្ដលវចិិរត្ដ ះដរពាះត្ណាា  គឺ ដសចកែីដពញចិត្ត វចិិរត្, ត្ណាា វចិិរត្ 
ក៏ដរពាះសញ្ញា  គឺដសចកែីចងចា ុំដរឿងរ៉ាវដផេងៗ វចិិរត្, សញ្ញា វចិិរត្ក៏ដរពាះចិត្ត 
វចិិរត្, ដូចមានបាលីសម្មែងៃុកកនុងបរមត្ថៃីបនីថ្វ េិតតវេិិតតោយ ស្ញ្ញ ា-

 វេិិោត ា, ស្ញ្ញ ាវេិិតតោយ តណ្ហ ាវេិិោត ា, តណ្ហ ាវេិិតតោយ ក្ោម ានិ 

 វេិិោត ានិ, ក្ម្មវេិិតតោយ មយានិមយា  វេិិោត ា  មយានិវេិិតតោយ មតសំ្ 

តិរច្ឆ ានគោនំ វេិិតតោ មវទ្ិតព្េ ា។ 

អ្នកសិកាទ ុំងឡាយ គបបរីជាបដសចកែីដសចកែីវចិិរត្ របស់សត្វតិ្រចាឆ ន 
ទ ុំងឡាយដ ះ ដរពាះកុំដណើ ត្វចិិរត្, កុំដណើ ត្វចិិរត្ដរពាះការដធវើផលូ វកាយ វាចា 
ចិត្ត វចិិរត្, ការដធវើផលូ វកាយ វាចា ចិត្តម្ដលវចិិរត្ដ ះ ដរពាះត្ណាា វចិិរត្,  
ត្ណាា វចិរត្ដរពាះសញ្ញា វចិិរត្, សញ្ញា វចិិរត្ដរពាះចិត្តវចិិរត្ ។ 
 សរុបដសចកែីថ្វ ធមមជាត្របស់ចិត្តដ ះមាន ៣ របការ គឺ 

១. មានការៃៃួលអារមមណ៍ជាប់ជានិចច ។ 
២. ជាដរតុ្ឲ្យដចត្សិកទ ុំងឡាយដឹងអារមមណ៍ ។  
៣. ដធវើឲ្យវត្ថុ ម្ដលមានជីវតិ្និងមិនមានជីវតិ្ វចិិរត្ពិសាែ រ ។ 

 ដូដចាន ះ រពះសមាម សមពុៃធ រពមដោយអ្ដឋកថ្វចារយ និងដីកាចារយទ ុំងឡាយ 
បានសម្មែងដសចកែីអ្សាច រយ និងដសចកែីសុំខាន់របស់ចិត្តៃុកោ៉ងដរចើន ម្ត្ចុំដពាះ 
កនុងបករណ៍ដនះ ដលើកយកមកសម្មែងម្ត្សមលមមសដងខបដូច ត្ដៅដនះ ៖ 



12 បរមត្ថជោត្ិកៈ  

 ទ្ិដ្ឋំ មវា ភិក្ខ មវ េរឌំ ន្ម្ េិតតនតិ? ‘‘ឯវំ, ភមនត’’។ ‘‘តម្បិ មោ, 

ភិក្ខ មវ, េរឌំ ន្ម្ េិតតំ េិមតតមនវ េិតតិតំ។ មតនប្បិ មោ, ភិក្ខ មវ, 

េរមឌន េិមតតន េិតតមញ្ញវ េិតតតរំ។ 

ន្ហំ, ភិក្ខ មវ, អញ្ញំ ឯក្និក្យម្បិ ស្ម្នបុ្បស្ាម្ិ ឯវំ េិតតំ។ 

យេយិទ្ំ, ភិក្ខ មវ, តិរច្ឆ ានគោ បាណ្, មតប្បិ មោ, ភិក្ខ មវ, តិរច្ឆ ានគោ 

បាណ្ េិមតតមនវ េិតតិោ, មតហិប្បិ មោ, ភិក្ខ មវ, តិរច្ឆ ានគមតហិ 

បាមឌហិ េិតតមញ្ញវ េិតតតរំ។ 
 រពះមានរពះភាគសួរថ្វ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ រូបគុំនូរដ៏វចិិរត្ដឈាម ះចរណៈ  
អ្នកទ ុំងឡាយធាល ប់បានដឃើញដរើយឬ ? រពះករុណា រពះអ្ងគ ។ មាន លភិកខុ  
ទ ុំងឡាយ រូបគុំនូរដ៏វចិិរត្ោ៉ងដ ះ ក៏ដរពាះចិត្តដ ះឯងគិត្ដឡើង ។ មាន លភិកខុ  
ទ ុំងឡាយ ចិត្តដ ះឯង ជាធមមជាត្ម្ដលទរកម្លងជាងរូបគុំនូរដនះដៃៀត្ ។ 
 មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណាែ សត្វតិ្រចាឆ នពួកណាមានកនុងដលាក ត្ថ្វគត្មិន 
ធាល ប់ដឃើញថ្វ សត្វពួកដទៃណាម្ដលវចិិរត្ ដូចនឹងពួកសត្វតិ្រចាឆ នដនះដឡើយ 
មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បណាែ ពួកសត្វតិ្រចាឆ នម្ដលវចិិរត្ដល់សូមបោ៉ីងដនះ ក៏ 
ដរពាះចិត្តដ ះឯងជាអ្នកដធវើឲ្យវចិិរត្ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចិត្តដនះឯងវចិិរត្ 
ទរកម្លងជាងសត្វតិ្រចាឆ ន ។ 

(សុំយុត្តនិកាយ ខនធវគគ ខនធសុំយុត្ត បុបផវគគ ៃុត្យិគៃទុលពៃធសូរត្) 
ចិតតតន នីយតិ តោតោ ចិតតតន បរកិសសតិ 

ចិតតសស ឯកធម្មសស  សតព្វ វ វសម្នវ គូ។  
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កុសលចិត្ត រម្មង ុំសត្វដលាកដៅកាន់សុគតិ្ភូមិ អ្កុសលចិត្ត រម្មងអូ្ស 
ទញសត្វដលាកឲ្យដៅកាន់អ្បាយភូមិ សត្វទ ុំងឡាយរម្មងមានរបរកតី្របរពឹត្ត 
ដៅោមអ្ុំណាចទនចិត្ត ។ 

(សុំយុត្តនិកាយ សគាថ្វវគគ ដៃវោសុំយុត្ត អ្ៃធវគគ ចតិ្តសូរត្) 
េិតតន្នតតោគម្ម  ន្នតតំ មហាតិ វាយុមន្ 

វាយុន្នតតមោ ន្ន្  មហាតិ ក្យស្ស ឥញ្ជ ន្។ 

ចិត្តជជវាដោ ម្ដលអាចដធវើឲ្យការឈរ ដដើរ អ្ងគុយ ដដក ដកើត្ដឡើងបាន 
ក៏ដរពាះអារស័យដសចកែីរបាថ្វន  របស់ចិត្តម្ដលរបរពឹត្តដៅដផេងៗ ជាដរតុ្  
រាងកាយម្ដលកុំពុងសទុះដៅរបាកដដឡើងបាន ដូចគាន នឹងៃីងដមាង ម្ដលកុំពុង 
កន្ត្ ត ក់ដ ះក៏ដរពាះអារស័យដសចកែីរបរពឹត្តដៅដផេងៗទនចិត្តជជវាដោជាធាតុ្ ។ 

         (សុត្តនិបាត្អ្ដឋកថ្វ) 
 វេិិតតក្រណ្ េិតតំ  អតតមន្ េិតតោយ វា 

េិតំ ក្ម្មក្ិមលមស្ហិ េិតំ ោយតិ វា តថា 

េិមន្តិ អតតស្ន្ត ានំ   វេិិោត ារម្មឌនតិ ច្តិ។ 

ដឈាម ះថ្វ ចិត្ត ដរពាះដធវើឲ្យកិរោិអាការៈវចិិរត្ (សុំដៅយកចិត្ត ៣២ ដួង) 
ឬដឈាម ះថ្វ ចិត្ត ដរពាះជាសភាពរបស់ខលួនជាវចិិរត្ករ (សុំដៅយកចិត្តទ ុំង ៨៩  
ដួង) វបិាកចិត្តដឈាម ះថ្វចិត្ត ដរពាះកុសលកមម អ្កុសលកមម និងកិដលស ជាអ្នក 
សនេ ុំ ឬ វបិាកចិត្តដឈាម ះថ្វចិត្ត ដរពាះរម្មងរកាៃុកនូវរាងកាយ ម្ដលដកើត្ពី 
កុសលកមម អ្កុសលកមម និងកិដលស វញិ្ញា ណណារម្មងដធវើឲ្យខនធស ែ ន 
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ដកើត្ដឡើងជាប់បនតគាន មិនោច់ ដូដចាន ះ វញិ្ញា ណដ ះ ដឈាម ះថ្វ ចិត្ត (សុំដៅយក 
អ្កុសលកមម និងដលាកិយកុសលជវន័) (ម្របមយង៉ដៃៀត្) វញិ្ញា ណណារម្មង 
ដធវើឲ្យស ែ នខលួនដកើត្ដឡើងជាប់បនតគាន មិនោច់ (សុំដៅយកដលាកិយជវន័ ៤៧ 
ម្ដលជាអាដសវនបបចច័យ) វញិ្ញា ណណាមានអារមមណ៍វចិិរត្ពិសាែ រ ដូដចាន ះ 
វញិ្ញា ណដ ះ ដឈាម ះថ្វ ចិត្ត (សុំដៅចិត្តទ ុំង ៨៩ ដួង) ។ 
 ដសចកែីរលត់្ដៅទនចិត្តដនះ រម្មងរបរពឹត្តដៅោ៉ងររ័ស លុំបាកនឹងរកអ្វី 
មកដរបៀបដធៀបាន ដូដចាន ះ រពះមានរពះភាគ ដៃើបរៃង់ដៃស ៃុកកនុង 
អ្ងគុត្តរនិកាយ ឯកកនិបាត្ បណិរិត្អ្ចឆវគគថ្វ  
 យាវញ្ច ិទ្ំ, ភិក្ខ មវ, ឧប្បោប្បិ ន សុ្ក្ោ យាវ លហុប្បរវិតតំ 

េិតត’’នតិ។ 

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ចិត្តដនះ ដកើត្រលត់្ោ៉ងររ័ស ដោយដរតុ្ដនះ 
ដៃើបរកដសចកែីឧបមាដលើកដឡើងមកដរបៀបដធៀបបានដោយលុំបាកទរកម្លង ។ 
 ជឆត្សកិបរមត្ថ 

ដចត្សិក ជាធមមជាត្ម្ដលអារស័យចិត្តដកើត្ (េិតតនិស្សិតលក្ខ ឌំ) 

ដចត្សិកម្ដលអារស័យចិត្តដកើត្ដឡើងដនះ ដផេងគាន ពីដដើមដឈើម្ដលអារស័យ 
ម្ផនដីដកើត្ដឡើង ដរពាះម្ផនដីនិងដដើមដឈើដ ះ ម្ផនដីជាឋានអាធារៈ រឯី 
ដដើមដឈើជាឋានីអាដធយយៈ សរមាប់ចិត្តនិងដចត្សិកដ ះ ចិត្តជានិសេយៈ 
ដចត្សិកជានិសេតិ្ៈ ដរបៀបដូចអាចារយនិងកូនសិសេ ទ ុំងដនះក៏ដរពាះថ្វ 
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ដចត្សិកទ ុំងឡាយដឹងអារមមណ៍បាន ក៏ដរពាះអារស័យចិត្តជារបធាន ដបើដវៀរចិត្ត 
ដចញដរើយ ដចត្សិកក៏ដឹងអារមមណ៍មិនបាន ចា ុំបាច់រតូ្វអារស័យចិត្តដកើត្ដឡើង 
ជានិចច ដូដចាន ះដៃើបដពាលថ្វ ធមមជាត្របស់ដចត្សិកដនះ រម្មងដកើត្ដឡើងកនុងចិត្ត 
ឬរបកបជាមួយចិត្តជានិចច ដូចមានវចនត្ថៈថ្វ មេតសិ្ ភវំ មេតសិ្ក្ំ (វា) 

មេតសិ្ និយុតតំ មេតសិ្ក្ំ ធមមជាត្ម្ដលដកើត្កនុងចិត្តដឈាម ះថ្វ ដចត្សិក ឬ 

ធមមជាត្ណាម្ដលរបកបជាមួយចិត្ត ដឈាម ះថ្វ ដចត្សិក ។ 
សម្មែងដសចកែីរបរពឹត្តដៅទនចិត្ត ដចត្សិក និងអារមមណ៍ 

 ដសចកែីរបរពឹត្តដៅទនចិត្ត ដចត្សិក និងអារមមណ៍ទ ុំង ៣ ោ៉ងដនះ 
ឧបមាដូចជាងគុំនូរ ម្ដលកុំពុងគូររូបដផេងៗោក់ដលើសុំពត់្, កាលយកចិត្ត 
ដចត្សិក អារមមណ៍ ទ ុំង ៣ ដនះ មកដរបៀបគាន ដរើយ, ចិត្តដរបៀបដូចៃឹកម្ដលរតូ្វ 
លាយនឹងពណ៌ដផេងៗ, ដចត្សិកដរបៀបដូចពណ៌ដផេងៗ, អារមមណ៍គឺ វត្ថុមានជីវតិ្ 
កែី មិនមានជីវតិ្កែី ដរបៀបដូចទផទសុំពត់្, ជក់សរមាប់គូរដរបៀបដូចទវ រទ ុំង ៦ 
មានម្ភនក រត្ដចៀក រចមុះ អ្ណាែ ត្ កាយ ចិត្ត, ជាងគុំនូរដូចសត្វទ ុំងឡាយ ។ 

របូបរមត្ថ 

 រូប ជាធមមជាត្ម្ដលមានការផ្លល ស់បែូរ ម្របរបួល ម្បកធាល យ (រូប្បបន-

លក្ខ ឌំ) កនុងកាលប៉ះខទប់គាន នឹងដរតុ្ម្ដលមិនរតូ្វគាន  ដរតុ្ម្ដលមិនរតូ្វគាន  

ដ ះ ដៅថ្វ វដិរាធិបចច័យ បានដល់ រត្ជាក់ ដដែ  ឃ្លល នបាយ ម្រសកៃឹក មូស 
រដបាម ខយល់ ពស់ចឹក ម្កែបខា ុំជាដដើម ដូចមានវចនត្ថៈថ្វ សី្តុណ្ហ ាទ្ិ- 
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 វមិោធិប្បេចមយហិ រប្ប្បបតីតិ រូប្បំ ធមមជាត្ណារម្មងផ្លល ស់បែូ រម្របរបួលម្បកធាល យ 

ដរពាះវដិរាធិបចច័យមានដដែ  រត្ជាក់ជាដដើម ដរពាះដរតុ្ដ ះ ធមមជាត្ដ ះ 
ដឈាម ះថ្វ រូប ។ 

និព្វា នបរមត្ថ 

 និពាវ ន ជាធមមជាត្សងប់ចាក មរូប ខនធ ៥ (ស្នតិលក្ខ ឌំ) ការម្ដលជា 

ោ៉ងដនះ ក៏ដរពាះថ្វនិពាវ នជាធមមជាត្ម្ដលផុត្ចាកត្ណាា  ដោយដរតុ្ដនះ 
រពះអ្ររនតទ ុំងឡាយ ដពលម្ដលចូលដល់ខនធបរនិិពាវ នដរើយ វដែៃុកខដផេងៗ គឺ 
ដកើត្ ចាស់ ឈឺ សាល ប់ជាដដើម ក៏រលត់្សូនយដៅ មិនមានសល់ ដូចមានវចនត្ថៈថ្វ 

វានមោ និក្ខ នតនតិ និព្េ ានំ ធមមជាត្ណា រម្មងផុត្ចាកត្ណាា ម្ដល 

ដឈាម ះថ្វ វានៈ ជាដរគឿងចងភពតូ្ចភពធុំឲ្យជាប់ត្គាន  ឲ្យោច់ ដរពាះដរតុ្ដ ះ 
ធមមជាត្ ដ ះ ដឈាម ះថ្វ និពាវ ន ។  

(វា) និព្េ ាយនតិ ស្មព្េ  វដ្ដទ្កុ្ខ ស្ន្ត ាបា ឯតស្មិនតិ និព្េ ានំ (ឬ) វដែៃុកខ 

និងដសចកែីដដែ រកហាយដផេងៗ រម្មងមិនមានកនុងធមមជាត្ដ ះ ដរពាះដរតុ្ដ ះ 
ធមមជាត្ម្ដលជាៃីរ ុំលត់្ៃុកខ និងដសចកែីដដែ រកហាយដផេងៗដ ះ ដឈាម ះថ្វ 
និពាវ ន ។  

(វា) និព្េ ាយនតិ អរយិជន្ ឯតស្មិនតិ និព្េ ានំ (ឬ) រពះអ្រយិបុគគល 
ទ ុំងឡាយ ដពលដល់នូវខនធបរនិិពាវ នដរើយ រម្មងរលត់្សូនយអ្ស់ គឺមិនដកើត្ 
មិនសាល ប់ ដរពាះដរតុ្ដ ះ ដឈាម ះធមមជាត្ម្ដលៃមាល យការដកើត្ ការសាល ប់ឲ្យោច់ 
សូនយដ ះ ដឈាម ះថ្វ និពាវ ន ។ 
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ពាកយថ្វ និពាវ ន កាលកាត់្បៃដរើយបាន ២ បៃ និ + វាន ។ 
 និ ម្របថ្វ  ដចញ ឬ ផុត្  

វាន ម្របថ្វ ត្ណាា  ។ 
 កាលរួមបៃទ ុំង ២ ចូលគាន ដរើយ និវានៈ ម្របថ្វ ផុត្ចាកត្ណាា  ឬ 
ដចញចាកត្ណាា  ពាកយថ្វ និវានៈ ជានិពាវ នដ ះ របរពឹត្តដោយន័យដវយយករណ៍ 
គឺ វ មួយតួ្ដធវើឲ្យជា វ វ ពីរតួ្ វ វ ពីរតួ្ ផ្លល ស់ជា ព ព ពីរតួ្ ដូដចាន ះ ដៃើបជា និពាវ ន។ 
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ការចឆកឆិត្តជោយភូមិ 
តតថ េតិត ំ ោវ េតុព្េ ិធំ មហាតិ ក្ោវេរំ រូបាវេរំ អរូបាវេរំ 

មោកុ្តតរមញ្ច តិ។ 

កនុងបរមត្ថធម៌ទ ុំង ៤ ដនះ ចិត្តបរមត្ថធម៌ ម្ដលសម្មែងៃុកកនុងលុំោប់ដុំបូង 
កនុងអារមភបៃដ ះ មាន ៤ របដភៃគឺ កាមាវចរចិត្ត រូបាវចរចិត្ត អ្រូបាវចរចិត្ត និង 
ដលាកុត្តរចិត្ត ។ 

អធិបាយ 

កនុងបរមត្ថធម៌ទ ុំង ៤ ដនះ រពះអ្នុរុទធ ចារយ ដលើកចិត្តបរមត្ថមកសុំម្ដង 
ជាលុំោប់ដុំបូង កនុងអារមភបៃ ដូងមានគាថ្វថ្វ  

តតថ វប្ោត ាភិធម្មោថ ា  េតធុា ប្បរម្តថមោ   

 េិតតំ មេតសិ្ក្ំ រូប្បំ  និព្េ ានម្ិតិ ស្ព្េ ថា។ 

 ចិត្តមាន ៤ របដភៃគឺ កាមាវចរចិត្ត ៥៤ រូបាវចរចិត្ត ១៥ អ្រូបាវចរចិត្ត ១២ 
ដលាកុត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ រួមជាចិត្ត ៨៩  ឬ ១២១ ដួង ។ 
  អ្ដសាភណចិត្ត ៣០ 
កាមាវចរចិត្ត ៥៤ គឺ 
  ដសាភណចិត្ត ២៤  
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អ្កុសលចិត្ត ១២  
អ្ដសាភណចិត្ត ៣០ គឺ 
 អ្ដរតុ្កចិត្ត ១៨  
 ដលាភមូលចិត្ត ៨  
អ្កុសលចិត្ត ១២ គឺ ដទសមូលចិត្ត ២  
 ដមារមូលចិត្ត ២  
 អ្កុសលវបិាក ៧ 
អ្ដរតុ្កចិត្ត ១៨ គឺ អ្ដរតុ្កកុសលវបិាក ៨ 
 អ្ដរតុ្កកិរោិចិត្ត ៣  
 មហាកុសលចិត្ត ៨  
កាមាវចរចិត្តដសាភណ ២៤ គឺ  មហាវបិាកចិត្ត   ៨  
 មហាកិរោិចិត្ត  ៨ 
 
  កុសលចិត្ត ៥  
រូបាវចរចិត្ត ១៥ គឺ  វបិាកចិត្ត   ៥  
  កិរោិចិត្ត  ៥  
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  កុសលចិត្ត  ៤  
អ្រូបាវចរចិត្ត ១២ គឺ  វបិាកចិត្ត     ៤  
  កិរោិចិត្ត    ៤  
  រូបាវចរចិត្ត ១៥  
មរគគត្ចិត្ត ២៧ គឺ 
  អ្រូបាវចរចិត្ត ១២  
  កាមាវចរចិត្ត ៥៤  
ដលាកិយចិត្ត ៨១ គឺ 
  មរគគត្ចិត្ត  ២៧ 
  មគគចិត្ត ៤  
ដលាកុត្តរចិត្ត ៨ គឺ 
  ផលចិត្ត ៤ 
   មគគចិត្ត ២០ 
ឬ ដលាកុត្តរចិត្ត ៤០ គឺ   
   ផលចិត្ត       
 មគគចិត្ត ៤ ឬ ២០ គឺ  ដសាោបត្តិមគគចិត្ត ១ ឬ ៥ 

   សកទគាមិមគគចិត្ត ១ ឬ ៥ 
   អ្ គាមិមគគចិត្ត ១ ឬ ៥ 
   អ្ររត្តមគគចិត្ត ១ ឬ ៥ 
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 ផលចិត្ត ៤ ឬ ២០ គឺ ដសាោបត្តិផលចិត្ត ១ ឬ ៥ 
   សកទគាមិផលចិត្ត ១ ឬ ៥ 
   អ្ គាមិផលចិត្ត ១ ឬ ៥ 
   អ្ររត្តផលចិត្ត ១ ឬ ៥ 

មរគគត្ចិត្ត ២៧ 
ឈានចិត្ត ៦៧ គឺ 
  ដលាកុត្តរចិត្ត ៤០ 

អ្កុសលចិត្ត ១២ 
កាមាវចរដសាភណចិត្ត ២៤ 

សដរតុ្កចិត្ត ៧១ ឬ ១០៤ គឺ  មរគគត្ចិត្ត ២៧ 
ដលាកុត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ។ 
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ឆិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ 
ដលាភមូលចតិ្ត ៨ 
ដទសមូលចិត្ត ២         អ្កុសលចិត្ត ១២ 
ដមារមូលចតិ្ត ២       
អ្កុសលវបិាកចិត្ត ៧      
អ្ដរតុ្កកុសលចតិ្ត ៨   អ្ដរតុ្កចតិ្ត ១៨   
អ្ដរតុ្កកិរោិចិត្ត ៣       កាមាវចរចិត្ត៥៤ 
មហាកុសលចិត្ត ៨ 
មហាវបិាកចតិ្ត ៨  កាមាវចរដសាភណចិត្ត ២៤ 
មហាកិរោិចតិ្ត ៨            
រូបាវចរកុសលចតិ្ត ៥          
រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥    រូបាវចរចិត្ត ១៥ 
រូបាវចរកិរោិចិត្ត ៥ 
អ្រូបាវចរកុសលចតិ្ត ៤ 
អ្រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤    អ្រូបាវចរចិត្ត ១២ 
អ្រូបាវចរកិរោិចិត្ត ៤ 
ដសាោបត្តិមគគចតិ្ត ១ ឬ ៥             ឈានចិត្ត ៦៧  
សកទគាមមិគគចិត្ត ១ ឬ ៥ 
អ្ គាមិមគគចតិ្ត ១ ឬ ៥ 
អ្ររត្តមគគចតិ្ត ១ ឬ ៥ 
ដសាោបត្តិផលចិត្ត ១ ឬ ៥   
សកទគាមផិលចតិ្ត ១ ឬ ៥ 
អ្ គាមិផលចិត្ត ១ ឬ ៥ 
អ្ររត្តផលចិត្ត ១ ឬ ៥ 

សរុបជាចតិ្ត ៨៩ ឬ ១២១ ដួង  

 

អ្ដសាភណចិត្ត៣០ 

មរគគត្ចតិ្ត២៧ 

ដលាកិយចិត្ត៨១ 

មគគចតិ្ត ៤ ឬ ២០ 

ផលចតិ្ត ៤ ឬ ២០ 

ដលាកុត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ 
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អកសុលឆិត្ត ១២ ដួង 
ជោភមូលឆិត្ត ៨ ដួង 

១. មោម្នស្សស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  របកបដោយការយល់ខុស 
មិនមានការដឹក ុំ ។ 
២. មោម្នស្សស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  របកបដោយការយល់ខុស 
មានការដឹក ុំ ។ 
៣. មោម្នស្សស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតវបិ្បបយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  មិនរបកបដោយការយល់ខុស 
មិនមានការដឹក ុំ ។ 
៤. មោម្នស្សស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតវបិ្បបយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  មិនរបកបដោយការយល់ខុស 
មានការដឹក ុំ ។ 
៥. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  របកបដោយការយល់ខុស 
មិនមានការដឹក ុំ  ។ 
៦. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 



24 បរមត្ថជោត្ិកៈ  

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  របកបដោយការយល់ខុស 
មានការដឹក ុំ ។ 
៧. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតវបិ្បបយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  មិនរបកបដោយការយល់ខុស 
មិនមានការដឹក ុំ ។ 
៨. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតវបិ្បបយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  មិនរបកបដោយការយល់ខុស 
មានការដឹក ុំ ។ 

ជទ្ធសមូលឆិត្ត ២ ដួង 
១. មទាម្នស្សស្ហគតំ ប្បដ្ិសស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដទមនសេដវៃ  របកបដោយការថ្វន ុំងថ្វន ក់ 
មិនមានការដឹក ុំ ។ 
២. មទាម្នស្សស្ហគតំ ប្បដ្ិសស្ម្បយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដទមនសេដវៃ  របកបដោយការថ្វន ុំងថ្វន ក់ 
មានការដឹក ុំ ។ 

ជោហមូលឆិត្ត ២ ដួង 
១. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ វេិិក្ិច្ឆ ាស្ម្បយុតតំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើងមួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  របកបដោយដសចកែីសងេយ័ ។ 
២. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ឧទ្ធេចស្ម្បយុតតំ។ 
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ចិត្តដកើត្ដឡើងមួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  របកបដោយដសចកែីរដវ ើរវាយ ។ 
អជហត្ុកឆិត្ត ១៨ 

អកសុលវិបាកឆិត្ត ៧ 

១. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ េក្ខ ុ វញិ្ញ ាឌំ។  

ឆិត្តជកើត្ជឡើង្ជោយអាស្ស័យឆកខុវត្ថុ ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ជ ើញរូបមិនលអ ។ 

២. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ មោតវញិ្ញ ាឌំ។  

ឆិត្តជកើត្ជឡើង្ជោយអាស្ស័យជោត្វត្ថុ ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ឮសំជឡង្ 
មិនលអ ។ 

៣. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ឃានវញិ្ញ ាឌំ។  

ឆិត្តជកើត្ជឡើង្ជោយអាស្ស័យឃានវត្ថុ ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ដឹង្កលិនមិនលអ ។ 

៤. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ជិវាហាវញិ្ញ ាឌំ។  

ឆិត្តជកើត្ជឡើង្ជោយអាស្ស័យជិវ្ហាវត្ថុ ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ដឹង្រសមិនលអ ។ 

៥. ទ្កុ្ខ ស្ហគតំ ក្យវញិ្ញ ាឌំ។  

ឆិត្តជកើត្ជឡើង្ជោយអាស្ស័យក្យវត្ថុ ស្បកបជោយទុកខជវទនា ដឹង្ជោដឋព្វៈមិនលអ ។ 

៦. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ស្ម្បដ្ិេឆនេិតតំ។  

សមាបដិឆេនឆិត្តជកើត្ជឡើង្ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ទទួលបញ្ចារមមណ៍មិនលអ ។ 
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៧. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ស្នតីរឌេិតតំ។ 

សនតីរណឆិត្តជកើត្ជឡើង្ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ព្ិចារណាបញ្ចារមមណ៍មិនលអ ។ 

អជហត្ុកកសុលវិបាកឆិត្ត ៨ 

១. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ កុ្ស្លវបិាក្ំ េក្ខ ុ វញិ្ញ ាឌំ។  

ឆិត្តជកើត្ជឡើង្ជោយអាស្ស័យឆកខុវត្ថុ ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ជ ើញរូបលអ 
ោកុសលវិបាក ។ 

២. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ កុ្ស្លវបិាក្ំ មោតវញិ្ញ ាឌំ។ 

ឆិត្តជកើត្ជឡើង្ជោយអាស្ស័យជោត្វត្ថុ ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ឮសំជឡង្លអ 
ោកុសលវិបាក ។  

៣. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ កុ្ស្លវបិាក្ំ ឃានវញិ្ញ ាឌំ។ 

ឆិត្តជកើត្ជឡើង្ជោយអាស្ស័យឃានវត្ថុ ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ដឹង្កលិនលអ ោ 
កុសលវិបាក ។ 

៤. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ កុ្ស្លវបិាក្ំ ជិវាហាវញិ្ញ ាឌំ។ 

ឆិត្តជកើត្ជឡើង្ជោយអាស្ស័យជិវ្ហាវត្ថុ ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ដឹង្រសលអ ោ 
កុសលវិបាក ។ 

៥. សុ្ខស្ហគតំ ក្យវញិ្ញ ាឌំ។ 

ឆិត្តជកើត្ជឡើង្ជោយអាស្ស័យក្យវត្ថុ ស្បកបជោយសុខជវទនា ដឹង្ជោដឋព្វៈលអ ។ 
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៦. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ស្ម្បដ្ិេឆនេិតតំ។  

សមាបដិឆេនឆិត្តជកើត្ជឡើង្ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ទទួលបញ្ចារមមណ៍លអ ។ 

៧. មោម្នស្សស្ហគតំ ស្នតីរឌេិតតំ។  

សនតីរណឆិត្តជកើត្ជឡើង្ស្បកបជោយជោមនសាឝជវទនា ព្ិចារណាបញ្ចារមមណ៍លអ 
ក្ស្កក្លង្ ។ 

៨. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ស្នតីរឌេិតតំ។ 

សនតីរណឆិត្តជកើត្ជឡើង្ស្បកបជោយឧជបក្ខាជវទនា ព្ិចារណាបញ្ចារមមណ៍លអ ។ 

អជហត្ុកកិរយិា ៣ 

១. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ប្បញ្ច ទាេ ាោវជជនេិតតំ។  

បញ្ចទវ រាវជជនចិត្តដកើត្ដឡើង របកបដោយឧដបកាខ ដវៃ  នឹករាវរកអារមមណ៍ោម 
បញ្ចទវ រ ។ 
២. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ម្មន្ទាេ ាោវជជនេិតតំ។  

មដ ទវ រាវជជនចិត្តដកើត្ដឡើង របកបដោយឧដបកាខ ដវៃ  នឹករាវរកអារមមណ៍ោម 
មដ ទវ រ និងកុំណត់្អារមមណ៍ោមបញ្ចទវ រ ។ 
៣. មោម្នស្សស្ហគតំ ហសិ្តុប្បាទ្េិតតំ។ 

រសិតុ្បាៃចិត្តដកើត្ដឡើង របកបដោយដសាមនសេដវៃ  ជាចិត្តម្ដល ុំឲ្យដកើត្ 
ការញញឹម ។ 
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កាោវឆរជោភនឆិត្ត ២៤ 

មហាកសុលឆិត្ត ៨ 

១. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មិនមានការ 
ដឹក ុំ ។ 

២. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មានការ 
ដឹក ុំ ។ 

៣. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មិនមាន 
ការដឹក ុំ ។ 

៤. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មាន 
ការដឹក ុំ ។ 

៥. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មិនមានការ 
ដឹក ុំ ។ 
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៦. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មានការដឹក ុំ ។ 

៧. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មិនមានការ 
ដឹក ុំ ។ 

៨. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មានការ 
ដឹក ុំ ។ 

មហាវិបាកឆិត្ត ៨ 

១. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មិនមានការ 
ដឹក ុំ ។ 

២. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មានការ 
ដឹក ុំ ។ 

៣. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 
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ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មិនមាន 
ការដឹក ុំ ។ 

៤. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មាន 
ការដឹក ុំ ។ 

៥. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មិនមានការ 
ដឹក ុំ ។ 

៦. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មានការដឹក ុំ ។ 

៧. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មិនមានការ 
ដឹក ុំ ។ 

៨. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មានការ 
ដឹក ុំ ។ 
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មហាកិរយិាឆិត្ត ៨ 

១. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មិនមានការ 
ដឹក ុំ ។ 

២. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មានការ 
ដឹក ុំ ។ 

៣. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មិនមាន 
ការដឹក ុំ ។ 

៤. មោម្នស្សស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយដសាមនសេដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មាន 
ការដឹក ុំ ។ 

៥. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មិនមានការ 
ដឹក ុំ ។ 
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៦. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌស្ម្បយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  របកបដោយបញ្ញា  មានការដឹក ុំ ។ 

៧. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ អស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មិនមានការ 
ដឹក ុំ ។ 

៨. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ញាឌវបិ្បបយុតតំ ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ។ 

ចិត្តដកើត្ដឡើង មួយអ្ដនលើដោយឧដបកាខ ដវៃ  មិនរបកបដោយបញ្ញា  មានការ 
ដឹក ុំ ។ 

របូាវឆរឆិត្ត ១៥ 

កសុលឆិត្ត ៥ 

១.  វតិក្វវចិ្រប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ ប្បមម្ជននកុ្ស្លេិតតំ។ 

បឋមជានកុសលចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៥ គឺវតិ្កកៈ វចិារៈ បីតិ្ 
សុខៈ ឯកគគោ ។ 

២.  វចិ្រប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ ទ្តុិយជននកុ្ស្លេិតតំ។ 

ៃុតិ្យជានកុសលចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៤ គឺ វចិារៈ បីតិ្ សុខៈ 
ឯកគគោ ។ 
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៣. ប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ តតិយជននកុ្ស្លេិតតំ។ 

ត្តិ្យជានកុសលចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៣ គឺ បីតិ្ សុខៈ ឯកគគោ ។ 

៤. សុ្មខក្គគោស្ហិតំ េតុតថជននកុ្ស្លេិតតំ។ 

ចតុ្ត្ថជានកុសលចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ សុខៈ ឯកគគោ ។ 

៥. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ ប្បញ្ច ម្ជននកុ្ស្លេិតតំ។ 

បញ្ចមជានកុសលចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  ឯកគគោ ។ 

វិបាកឆិត្ត ៥ 

១.  វតិក្វវចិ្រប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ ប្បមម្ជនន វបិាក្េិតតំ។ 

បឋមជានវបិាកចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៥ គឺវតិ្កកៈ វចិារៈ បីតិ្ សុខៈ 
ឯកគគោ ។ 

២.  វចិ្រប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ ទ្តុិយជនន វបិាក្េិតតំ។ 

ៃុតិ្យជានវបិាកចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៤ គឺ វចិារៈ បីតិ្ សុខៈ 
ឯកគគោ ។ 

៣. ប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ តតិយជនន វបិាក្េិតតំ។ 

ត្តិ្យជានវបិាកចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៣ គឺ បីតិ្ សុខៈ ឯកគគោ ។ 
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៤. សុ្មខក្គគោស្ហិតំ េតុតថជនន វបិាក្េិតតំ។ 

ចតុ្ត្ថជានវបិាកចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ សុខៈ ឯកគគោ ។ 

៥. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ ប្បញ្ច ម្ជនន វបិាក្េិតតំ។ 

បញ្ចមជានវបិាកចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  ឯកគគោ ។ 

កិរយិាឆិត្ត ៥ 

១.  វតិក្វវចិ្រប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ ប្បមម្ជននក្ិរយិេិតតំ។ 

បឋមជានកិរយិចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៥ គឺវតិ្កកៈ វចិារៈ បីតិ្ សុខៈ 
ឯកគគោ ។ 

២.  វចិ្រប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ ទ្តុិយជននក្ិរយិេិតតំ។ 

ៃុតិ្យជានកិរយិចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៤ គឺ វចិារៈ បីតិ្ សុខៈ 
ឯកគគោ ។ 

៣. ប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ តតិយជននក្ិរយិេិតតំ។ 

ត្តិ្យជានកិរយិចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៣ គឺ បីតិ្ សុខៈ ឯកគគោ ។ 

៤. សុ្មខក្គគោស្ហិតំ េតុតថជននក្ិរយិេិតតំ។ 

ចតុ្ត្ថជានករយិចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ សុខៈ ឯកគគោ ។ 
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៥. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ ប្បញ្ច ម្ជននក្ិរយិេិតតំ។ 

បញ្ចមជានកិរយិចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  ឯកគគោ ។ 

អរបូាវឆរឆិត្ត ១២ 

កសុលឆិត្ត ៤ 

១. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ អាក្ោនញ្ច ាយតនកុ្ស្លេិតតំ។ 

អាកាសានញ្ញច យត្នកុសលចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  
ឯកគគោ ។ 

២. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ  វញិ្ញ ាឌញ្ច ាយតនកុ្ស្លេិតតំ។ 

វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នកុសលចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  
ឯកគគោ ។ 

៣. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ អាក្ិញ្ច ញ្ញ ាយតនកុ្ស្លេិតតំ។ 

អាកិញ្ចញ្ញា យត្នកុសលចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  
ឯកគគោ ។ 

៤. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ  មនវស្ញ្ញ ាន្ស្ញ្ញ ាយតនកុ្ស្លេិតតំ។ 

ដនវសញ្ញា  សញ្ញា យត្នកុសលចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ 
ឧដបកាខ  ឯកគគោ ។  
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វិបាកឆិត្ត ៤ 

១. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ អាក្ោនញ្ច ាយតន វបិាក្េិតតំ។ 

អាកាសានញ្ញច យត្នវបិាកចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  
ឯកគគោ ។ 

២. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ  វញិ្ញ ាឌញ្ច ាយតន វបិាក្េិតតំ។ 

វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នវបិាកចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  
ឯកគគោ ។ 

៣. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ អាក្ិញ្ច ញ្ញ ាយតន វបិាក្េិតតំ។ 

អាកិញ្ចញ្ញា យត្នវបិាកចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  
ឯកគគោ ។ 

៤. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ  មនវស្ញ្ញ ាន្ស្ញ្ញ ាយតន វបិាក្េិតតំ។ 

ដនវសញ្ញា  សញ្ញា យត្នវបិាកចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ 
ឧដបកាខ  ឯកគគោ ។ 

កិរយិាឆិត្ត ៤ 

១. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ អាក្ោនញ្ច ាយតនក្ិរយិេិតតំ។ 

អាកាសានញ្ញច យត្នកិរយិចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  
ឯកគគោ ។ 



37 

 

បរិជឆេទទី ១ ឆិត្តសង្គហៈ 
 

២. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ  វញិ្ញ ាឌញ្ច ាយតនក្ិរយិេិតតំ។ 

វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នកិរយិចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  
ឯកគគោ ។ 

៣. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ អាក្ិញ្ច ញ្ញ ាយតនក្ិរយិេិតតំ។ 

អាកិញ្ចញ្ញា យត្នកិរយិចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  
ឯកគគោ ។ 

៤. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ  មនវស្ញ្ញ ាន្ស្ញ្ញ ាយតនក្ិរយិេិតតំ។ 

ដនវសញ្ញា  សញ្ញា យត្នកិរយិចិត្ត ដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ 
ឧដបកាខ  ឯកគគោ ។ 

ជោកតុ្តរឆិត្ត ៨ 

មគ្គឆិត្ត ៤ 

១. មោោប្បតតិម្គគេិតតំ  ដសាោបត្តិមគគចិត្ត ។ 

២. ស្ក្ទាគាម្ិម្គគេិតតំ  សកទគាមិមគគចិត្ត ។ 

៣. អន្គាម្ិម្គគេិតតំ  អ្ គាមិមគគចិត្ត ។ 

៤. អរហតតម្គគេិតតំ    អ្ររត្តមគគចិត្ត ។ 
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ផលឆិត្ត ៤ 

១. មោោប្បតតិផលេិតតំ  ដសាោបត្តិផលចិត្ត ។  

២. ស្ក្ទាគាម្ិផលេិតតំ  សកទគាមិផលចិត្ត ។ 

៣. អន្គាម្ិផលេិតតំ អ្ គាមិផលចិត្ត ។ 

៤. អរហតតផលេិតតំ   អ្ររត្តផលចិត្ត ។ 

ជោកតុ្តរឆិត្ត ៤០ 

ជោតាបត្តិមគ្គឆិត្ត ៥ 

១.  វតិក្វវចិ្រប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ ប្បមម្ជននមោោប្បតតិម្គគ-

េិតតំ។ 

បឋមជានដសាោបត្តិមគគចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៥ គឺវតិ្កកៈ វចិារៈ 
បីតិ្ សុខៈ ឯកគគោ ។ 

២.  វចិ្រប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ ទ្ុតិយជននមោោប្បតតិម្គគេិតតំ។ 

ៃុតិ្យជានដសាោបត្តិមគគចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៤  គឺ វចិារៈ បីតិ្ 
សុខៈ ឯកគគោ ។ 

៣. ប្បីតិសុ្មខក្គគោស្ហិតំ តតិយជននមោោប្បតតិម្គគេិតតំ។ 
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ត្តិ្យជានដសាោបត្តិមគគចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ៣ គឺបីតិ្ សុខៈ 
ឯកគគោ ។ 

៤. សុ្មខក្គគោស្ហិតំ េតុតថជននមោោប្បតតិម្គគេិតតំ។ 

ចតុ្ត្ថជានដសាោបត្តិមគគចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ សុខៈ 
ឯកគគោ ។ 

៥. ឧមប្បមក្ខ ក្គគោស្ហិតំ ប្បញ្ច ម្ជននមោោប្បតតិម្គគេិតតំ។ 

បញ្ចមជានដសាោបត្តិមគគចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយអ្ងគឈាន ២ គឺ ឧដបកាខ  
ឯកគគោ ។ 

សកទគាមិមគគចិត្ត ៥ អ្ គាមិមគគចិត្ត ៥ អ្ររត្តមគគចិត្ត ៥ និង ផលចិត្ត ២០ 
មានដសាោបត្តិផលចិត្ត ៥ ជាដដើម ក៏របរពឹត្តដៅដូចគាន នឹងដសាោបត្តិមគគចិត្តទ ុំង 
៥ ដ ះឯង ។ 

ព្វកយចរបសខំាន់ៗ កនងុឆិត្តបរមត្ថ  
សហគ្ត្ ៥ យ៉ាង 

១. មោម្នស្សស្ហគតំ ចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយដសាមនសេដវៃ  ។ 

២. ឧមប្បក្ខ ាស្ហគតំ ចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយឧដបកាខ ដវៃ  ។ 

៣. មទាម្នស្សស្ហគតំ ចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយដទមនសេដវៃ  ។ 

៤. ទ្កុ្ខ ស្ហគតំ ចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយៃុកខដវៃ  ។ 

៥. សុ្ខស្ហគតំ ចិត្តដកើត្ដឡើងរបកបដោយសុខដវៃ  ។ 
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សមបយតុ្ត ៥ យ៉ាង 

១. ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ ចិត្តម្ដលរបកបដោយៃិដឋិ គឺការយល់ខុស ។ 

២. ប្បដ្ិសស្ម្បយុតតំ ចិត្តម្ដលរបកបដោយបដិឃៈ គឺដសចកែីដរកាធ ។ 

៣.  វេិិក្ិច្ឆ ាស្ម្បយុតតំ ចិត្តម្ដលរបកបដោយវចិិកិចាឆ  គឺដសចកែីសងេយ័ ។ 

៤. ឧទ្ធេចស្ម្បយុតតំ ចិត្តម្ដលរបកបដោយឧៃធចចៈ គឺការរដវ ើរវាយ ។ 

៥. ញាឌស្ម្បយុតតំ ចិត្តម្ដលរបកបដោយបញ្ញា  គឺការយល់ដឹង ។ 
វិបបយតុ្ត ២ យ៉ាង 

១. ទ្ិដ្ឋិគត វបិ្បបយុតតំ ចិត្តម្ដលមិនរបកបដោយៃិដឋិ ។ 

២. ញាឌវបិ្បបយុតតំ ចិត្តម្ដលមិនរបកបដោយបញ្ញា  ។ 
សង្ខា រ ២ យ៉ាង 

១. អស្ង្ខ ារកិ្ំ ចិត្តម្ដលដកើត្ដឡើងដោយមិនមានការដឹក ុំ ។ 

២. ស្ស្ង្ខ ារកិ្ំ ចិត្តម្ដលដកើត្ដឡើងដោយមានការដឹក ុំ ។ 
វិញ្ញា ណ ៥ យ៉ាង 

១. េក្ខ ុ វញិ្ញ ាឌំ ចិត្តម្ដលអារស័យចកខុ វត្ថុ  ដឃើញរូប ។ 

២. មោត វញិ្ញ ាឌំ ចិត្តម្ដលអារស័យដសាត្វត្ថុ  ឮសុំដឡង ។ 

៣. ឃាន វញិ្ញ ាឌំ ចិត្តម្ដលអារស័យឃ្លនវត្ថុ  ដឹងកលិន ។ 

៤. ជិវាហា វញិ្ញ ាឌំ ចិត្តម្ដលអារស័យជិវាា វត្ថុ  ដឹងរស ។ 

៥. ក្យ វញិ្ញ ាឌំ ចិត្តម្ដលអារស័យកាយវត្ថុ  ដឹងដផ្លដឋពវៈ ។ 
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ព្វកយចរបទ្ធងំ ៥ ោនសមបដិឆេនឆិត្តោជដើម 

១. ស្ម្បដ្ិេឆនេិតតំ ចិត្តម្ដលៃៃួលអារមមណ៍ោមបញ្ចទវ រ ។ 

២. ស្នតីរឌេិតតំ ចិត្តម្ដលពិចារណាបញ្ញច រមមណ៍ោមបញ្ចទវ រ ។ 

៣. ប្បញ្ច ទាេ ាោវជជនេិតតំ ចិត្តម្ដលរាវរកអារមមណ៍ោមបញ្ចទវ រ ។ 

៤. ម្មន្ទាេ ាោវជជនេិតតំ ចិត្តម្ដលរាវរកអារមមណ៍ោមមដ ទវ រ ។ 

៥. ហសិ្តុប្បាទ្េិតតំ ចិត្តម្ដលឲ្យដកើត្ការញញឹមរបស់រពះអ្ររនត ។ 
អត្ថរបសជ់ ម្ ះឆិត្ត 
អកសុលឆិត្ត ១២ 

  អដ្ឋធា មោភម្ូោនិ  មទាស្ម្ូោនិ េ ទ្េ ិធា  

  មោហម្ូោនិ េ មទ្េ តិ ទាេ ាទ្ោកុ្ស្ោ សិ្យំុ។ 

 អ្កុសលចិត្តមាន ១២ ដួង គឺដលាភមូលចិត្ត ៨ ដួង ដទសមូលចិត្ត ២ ដួង 
ដមារមូលចិត្ត ២ ដួង ។ 
ដលាភមូលចិត្ត បានន័យថ្វ ចិត្តម្ដលដកើត្ដឡើងមានដលាភដចត្សិកជាមូល ។ 
ដទសមូលចិត្ត បានន័យថ្វ ចិត្តម្ដលដកើត្ដឡើងមានដទសដចត្សិកជាមូល ។ 
ដមារមូលចិត្ត បានន័យថ្វ ចិត្តម្ដលដកើត្ដឡើងមានដមារដចត្សិកជាមូល ។ 
អ្កុសលចិត្ត មានន័យថ្វ ចិត្តម្ដលជាបដិបកខនឹងកុសល ។ 
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អជហត្ុកឆិត្ត ១៨ 
  ស្ោត ាកុ្ស្លបាក្និ ប្បុញ្ញបាក្និ អដ្ឋធា   

  ក្ក្ិយេិោត ានិ តីឌីតិ  អដ្ឋ ារស្ អមហតុក្។ 

 អ្ដរតុ្កចិត្តមាន ១៨ ដួង គឺ អ្កុសលវបិាកចិត្ត ៧ ដួង អ្ដរតុ្កកុសល-
វបិាកចិត្ត ៨ អ្ដរតុ្កកិរោិចិត្ត ២ ដួង ។  
អ្កុសលវបិាកចិត្ត មានន័យថ្វ វបិាកម្ដលដកើត្ពីអ្កុសលកមម ១២ មានការ 
ដឃើញ ការឮ ធុុំកលិន ដឹងរស ដឹងដផ្លដឋពវៈមិនលែ ។ 
អ្ដរតុ្កកុសលវបិាកចិត្ត មានន័យថ្វ វបិាកម្ដលដកើត្ពីមហាកុសល ៨ មានការ 
ដឃើញ ការឮ  ធុុំកលិន ដឹងរស ដឹងដផ្លដឋពវៈលែ មិនរបកបដោយដរតុ្ ។ 
អ្ដរតុ្កកិរោិចិត្ត មានន័យថ្វ ចិត្តម្ដលដកើត្ដឡើងមិនរបកបដោយដរតុ្  
មិនអារស័យកមមណាមួយ ជាកិរោិមិនម្មនបុណយមិនបាប ។ 
អ្ដរតុ្កចិត្ត មានន័យថ្វ ចិត្តម្ដលមិនរបកបដោយដរតុ្ ៦ ។ 

 
អជោភណឆិត្ត ៣០ និងជោភណឆិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ 

បាបាមហតុក្ម្ុោត ានិ  មោភណ្នីតិ វប្េចមរ 

ឯកូ្នស្ដ្ឋិ េិោត ានិ  អមេក្នវប្តីប្បិ វា។ 

 ចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ដួង ម្ដលរួចផុត្ពីអ្កុសលចិត្ត និងអ្ដរតុ្កចិត្ត ដៅថ្វ 
ដសាភណចិត្តដ ះ ។ 
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 កនុងគាថ្វដនះ សម្មតងឲ្យដឹងដល់ដឈាម ះរបស់ចិត្តបាន ២ របការ គឺ ចិត្ត ៥៩ 
ឬ ៩១ ដឈាម ះថ្វ ដសាភណចិត្ត, អ្កុសលចិត្ត ១២ អ្ដរតុ្កចិត្ត ១៨ ដឈាម ះថ្វ 
អ្ដសាភណចិត្ត ។ ការសម្មែងថ្វ ដសាភណចិត្តដ ះ ជាការសម្មែងដោយរត្ង់ 
ចុំម្ណកការសម្មែងថ្វ អ្ដសាភណចិត្តដ ះ មិនបានសម្មែងដោយរត្ង់ ។  
អ្ដសាភណចិត្ត មានន័យថ្វ ចិត្តដទៃពីដសាភណចិត្ត ឬ មិនម្មនជាដសាភណចិត្ត  ។  
ដសាភណចិត្ត មានន័យថ្វ ចិត្តម្ដលដកើត្រពមគាន ជាមួយដសាណដចត្សិក ។ 

កាោវឆរជោភណឆិត្ត ២៤ ដួង 

 មហាកុសលចិត្ត មានន័យថ្វ ចិត្តម្ដលមិនមានដទសនិងឲ្យផលជាសុខ 
ដឈាម ះថ្វ កុសល និងអាចឲ្យផលដកើត្ដឡើងដរចើនជាងខលួន ទ ុំងជាខាងដដើម 
ទនឈាន អ្ភិញ្ញា  មគគ ផល ដឈាម ះ មហា កាលរួមបៃទ ុំង ២ ដនះដរើយ 
ដឈាម ះថ្វ មហាកុសលចិត្ត ។ 

មហាវបិាកចិត្ត មានន័យថ្វ ចិត្តម្ដលជាផលរបស់មហាកុសល ដរពាះថ្វ 
កាលដពាលដោយដវៃ  សមបដោគ សងាខ រ ដរើយ ក៏ដូចគាន នឹងមហាកុសល 
រគប់របការ ដូដចាន ះដៃើបដឈាម ះថ្វ មហាវបិាកចិត្ត ។  

មហាកិរោិចិត្ត មានន័យថ្វ ម្ដលដឈាម ះថ្វមហាកុសលដ ះឯង ដកើត្ 
ដឡើងកនុងស ត នរពះអ្ររនត ដឈាម ះថ្វ មហាកិរោិចិត្ត ។ 
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កាោវឆរឆិត្ត ៥៤ ដួង 
ក្មម្ មតវសី្ បាក្និ ប្បុញ្ញ ាប្បុញ្ញ ានិ វសី្តិ  

 ឯក្ទ្ស្ ក្ក្ិយា មេតិ េតុប្បញ្ញ ាស្ ស្ព្េ ថា។ 

ចិត្តម្ដលរោច់ដៅ (ដកើត្ដឡើងដោយដរចើន) កនុងកាមភូមិ ១១ មានចុំនួន ៥៤ 
គឺ វបិាកចិត្ត ២៣ កុសលចិត្ត និងអ្កុសលចិត្ត ២០ កិរោិចិត្ត ១១ ។ 

គថ្វដនះ សម្មែងការរួបរួមចិត្ត ម្ដលជាកាមាវចរៈទ ុំងអ្ស់ ទ ុំងបានសម្មែង 
ម្ចកជាតិ្របស់ចិត្តទ ុំងដ ះផង ម្ដលដឈាម ះថ្វ កាមាវចរចិត្តដ ះ ដរពាះចិត្តទ ុំង 
៥៤ ដួងដនះ រោច់ដៅ ដកើត្ដឡើងកនុងភូមិជាៃីដកើត្ទនវត្ថុកាម និងកិដលសកាម 
ជាចុំម្ណកដរចើន ដូចសម្មែងវចនត្ថៈថ្វ  

ក្មម្តីតិ ក្មោ (វា) ក្ម្ិយតីតិ ក្មោ ធមមជាត្ណា រម្មងមាន 

ដសចកែីរតូ្វការកាមារមមណ៍ ដរពាះដរតុ្ដ ះ ធមមជាត្ដ ះ ដឈាម ះថ្វ កាម 
បានដល់ កិដលសកាម គឺកាមត្ណាា  (ឬ) ធម៌ណា រម្មងជាៃីចូលចិត្តរបស់ 
កាមត្ណាា  ដរពាះដរតុ្ដ ះ ធម៌ដ ះ ដឈាម ះថ្វ កាម បានដល់វត្ថុកាម ។  

ក្ម្ស្ស ភមវាតិ ក្មោ ភូមិណា ជាៃីដកើត្ទនកិដលសកាម និងវត្ថុកាម 

ដរពាះដរតុ្ដ ះ ភូមិដ ះដឈាម ះថ្វ កាម បានដល់ កាមភូមិ ១១ ។ 
ក្មម្ អវេរតីតិ ក្ោវេរំ ចិត្តណា រម្មងរោច់អ្ដ ទ លដៅដៅ 

កនុងភូមិម្ដលជាៃីដកើត្ទនកិដលសកាម និងវត្ថុកាម ដរពាះដរតុ្ដ ះ ចិត្តដ ះ 
ដឈាម ះថ្វ កាមាវចរៈ ។ 
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របូាវឆរឆិត្ត ១៥ ដួង 
ប្បញ្ច ធា ឈានមភមទ្ន រូបាវេរោនសំ្

 ប្បុញ្ញបាក្ក្ក្ិយាមភទា តំ ប្បញ្ច ទ្ស្ធា ភមវ។ 

 រូបាវចរចិត្ត ដពាលដោយរបដភៃទនឈានមាន ៥ របការ រូបាវចរចិត្តដ ះ 
កាលដពាលដោយរបដភៃកុសល វបិាក កិរោិ មាន ១៥ របការ ។ 
 គាថ្វដនះ សម្មែងការរួបរួមចិត្ត ម្ដលជារូបាវចរៈទ ុំងអ្ស់ ទ ុំងម្ដលបាន 
សម្មែងម្ចកជាតិ្របស់ចិត្តទ ុំងដ ះផង ម្ដលដឈាម ះថ្វ រូបាវចរចិត្តដ ះ ដរពាះ 
ចិត្តទ ុំង ១៥ ដួងដនះ រម្មងរោច់ដៅ ដកើត្ដឡើងដៅកនុងភូមិម្ដលជាៃីដកើត្ទន 
វត្ថុ រូប និងកិដលសរូប ជាចុំម្ណកដរចើន វត្ថុ រូបកនុងៃីដនះបានដល់ រូបាវចរចិត្ត ១៥ 
ដចត្សិក ៣៥ កិដលសរូប បានដល់ រូបត្ណាា  គឺដសចកែីដពញចិត្តកនុឈាន  
អ្ភិញ្ញា  រូបភព ដូចសម្មែងវចនត្ថៈថ្វ  
 រូប្បស្ស ភមវាតិ រូប្បំ ភូមិណាជាៃីដកើត្ទនវត្ថុ រូប និងកិដលសរូប ដរពាះដរតុ្ 

ដ ះ ភូមិដ ះ ដឈាម ះថ្វ រូប បានដល់ រូបភូមិ ១៦ ។ 
 រូមប្ប អវេរតីតិ រូបាវេរំ ចិត្តណារម្មងរោច់ដៅ ដកើត្ដឡើងកនុងភូមិ 

ជាៃីដកើត្ទនកិដលសរូប និងវត្ថុ រូប ដរពាះដរតុ្ដ ះ ចិត្តដ ះ ដឈាម ះថ្វ រូបាវចរៈ ។ 
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អរបូាវឆរឆិត្ត ១២ ដួង 
អាលម្ពឌប្បបមភមទ្ន  េតុធារប្ប្បបោនសំ្ 

ប្បុញ្ញបាក្ក្ក្ិយាមភទា ប្បុន ទាេ ាទ្ស្ធា មិតំ។ 

 អ្រូបាវចរចិត្ត ដពាលដោយរបដភៃទនអារមមណ៍មាន ៤ របការ កាលម្ចក 
ដោយរបដភៃទនកុសល វបិាក កិរោិ មាន ១២ ។ 
  គាថ្វដនះ សម្មែងការរួបរួមចិត្តជាអ្រូបាវចរៈទ ុំងអ្ស់ ទ ុំងបានសម្មែងការ 
ម្ចកជាតិ្របស់ចិត្តទ ុំងដនះផង ម្ដលដឈាម ះថ្វ អ្រូបាវចរចិត្តដ ះ ដរពាះចិត្តទ ុំង 
១២ ដ ះ រោច់អ្ដ ទ លដៅ ដកើត្ដឡើងកនុងភូមិ ម្ដលជាៃីដកើត្ទនវត្ថុអ្រូប និង 
កិដលសអ្រូប ជាចុំម្ណកដរចើន វត្ថុអ្រូបដ ះបានដល់ អ្រូបាវចរចិត្ត ១២ ដចត្សិក 
៣០ កិដលសអ្រូប បានដល់ អ្រូបត្ណាា  គឺ ដសចកែីដពញចិត្តកនុងអ្រូបឈាន 
និងអ្រូបភព ដូចសម្មែងវចនត្ថៈថ្វ ៖ 
 អរូប្បស្ស អវេរតីតិ អរូប្បំ ភូមិណា ជាៃីដកើត្ទនវត្ថុអ្រូប និងកិដលសអ្រូប 

ដរពាះដរតុ្ដ ះ ភូមិដ ះ ដឈាម ះថ្វ អ្រូប បានដល់ អ្រូបភូមិ ៤ ។ 
 អរូមប្ប អវេរតីតិ អរូបាវេរំ ចិត្តណារម្មងរោច់ដៅ ដកើត្ដឡើងកនុង 

ភូមិម្ដលជាៃីដកើត្ទនកិដលសអ្រូប និងវត្ថុអ្រូប ដឈាម ះអ្រូបាវចរៈ ។ 
មហគ្គត្ឆិត្ត ២៧ 

 រូបាវចរចិត្ត ១៥ អ្រូបាវចរចិត្ត ១២ រួមជា ២៧ ដឈាម ះថ្វ មរគគត្ចិត្ត ម្ដល 
ដឈាម ះថ្វ មរគគត្ចិត្តដ ះ ដរពាះចិត្តទ ុំងដនះចូលដល់ភាពជាធុំ និងរបដសើរ 
ដូចសម្មែងវចនត្ថៈថ្វ  
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 ម្ហនតំ គមោតិ ម្ហគគមោ ចិត្តណា រម្មងចូលដល់ភាពជាធុំ និង 

របដសើរ ដរពាះដរតុ្ដ ះ ចិត្តដ ះ ដឈាម ះថ្វ មរគគត្ៈ ។ 
ជោកិយឆិត្ត ៨១ 

កាមាវចរចិត្ត ៥៤ មរគគត្ចិត្ត ២៧ រួមជា ៨១ ដឈាម ះថ្វ ដលាកិយចិត្ត 
ម្ដលដឈាម ះថ្វ ដលាកិយចិត្តដ ះ ដរពាះចិត្តទ ុំងដនះរម្មងដកើត្ដឡើងកនុងដលាក 
ទ ុំង ៣ គឺ កាមដលាក  រូបដលាក អ្រូបដលាក ដូចមានវចនត្ថៈថ្វ  

មោមក្ និយោត ាតិ មោក្ិយា ធម៌ណា រម្មងរបកបដៅកនុ ដលាកទ ុំង 

៣ ជានិចច ដរពាះដរតុ្ដ ះ ធម៌ដ ះ ដឈាម ះថ្វ ដលាកិយៈ ។ 
ចឆកឆិត្ត ៨៩ ជោយោត្ិ 

  ទាេ ាទ្ោកុ្ស្ោមនវំ កុ្ស្ោមនក្វសី្តិ   

  ឆតតិិំមស្វ វបិាក្និ  ក្ក្ិយេិោត ានិ វសី្តិ។ 

 រាប់ចុំនួនចិត្ត ៨៩ ដោយរបដភៃទនជាតិ្ ដូចដនះគឺ អ្កុសលចិត្តមាន ១២ 
កុសលចិត្តមាន ២១ វបិាកចិត្តមាន ៣៦ កិរោិចិត្តមាន ២០ ។ 

ចឆកឆិត្ត ៨៩ ជោយភូមិ 
េតុប្បញ្ញ ាស្ធា ក្មម្ រូមប្ប ប្បននរសី្រមយ  

 េិោត ានិ ទាេ ាទ្ោរប្មប្បប  អដ្ឋធានតុតមរ តថា។ 

 អ្នកសិកាទ ុំងឡាយគបបមី្ចកចិត្ត ៨៩ ដោយរបដភៃទនភូមិទ ុំង ៤ ដូចដនះ 
គឺ ចិត្តម្ដលសដន្ត្ងាគ ះចូលកនុងកាមភូមិមាន ៥៤ ចិត្តម្ដលសដន្ត្ងាគ ះចូលកនុងរូបភូមិ 
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មាន ១៥ ចិត្តម្ដលសដន្ត្ងាគ ះចូលកនុងអ្រូបភូមិមាន ១២ ចិត្តម្ដលសដន្ត្ងាគ ះចូលកនុង 
ដលាកុត្តរភូមិមាន ៨ ។ 

ភូមិោន ២ យ៉ាង 

 ១. ឋានភូមិ ភូមិជាៃីដៅរបស់សត្វទ ុំងឡាយ បានដល់ ភូមិ ៣១ ជាន់ ។ 
 ២. អ្វោថ ភូមិ ធម៌ទ ុំងឡាយម្ដលរតូ្វកុំណត់្ដោយត្ណាា ទ ុំង ៣ ។ 

អវតាថ ភូមិោន ៥ យ៉ាង 

១. កាមអ្វោថ ភូមិ ធម៌ម្ដលរតូ្វកុំណត់្ដោយកាមត្ណាា  បានដល់ កាមចិត្ត 
៥៤ ។ 
 ២. រូបអ្វោថ ភូមិ ធម៌ម្ដលរតូ្វកុំណត់្ដោយរូបត្ណាា  បានដល់ រូបាវចរចិត្ត 
១៥ ។ 
 ៣. អ្រូបអ្វោថ ភូមិ ធម៌ម្ដលរតូ្វកុំណត់្ដោយអ្រូបត្ណាា  បានដល់ 
អ្រូបាវចរចិត្ត ១២ ។ 
 ៤. ដលាកុត្តរអ្វោថ ភូមិ ធម៌ម្ដលផុត្ចាកការកុំណត់្ដោយត្ណាា ទ ុំង ៣ 
បានដល់ ដលាកុត្តរចិត្ត ៨ ដចត្សិក ៣៦ និពាវ ន ។ 
 ដូដចាន ះ ម្ដលដៅថ្វ កាមភូមិ រូបភូមិ អ្រូបភូមិ ដ ះ របរពឹត្តដៅបានទ ុំង ២ 
ចុំម្ណកដលាកុត្តរភូមិដ ះ មានម្ត្អ្វោថ ភូមិបុ៉ដណាណ ះ ។ 

ជោកតុ្តរឆិត្តជោយសជងាបនិងពិោា រ 
េតុម្គគប្បបមភមទ្ន  េតុធា កុ្ស្លំ តថា   

 បាក្ំ តស្ស ផលោត ាតិ អដ្ឋធានតុតរំ ម្តំ។ 
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ឈានង្គមយាគមភមទ្ន ក្មតេ មក្ក្នត ុប្បញ្ច ធា 

 វប្េចោនតុតរំ េិតតំ   េោត ាលីស្វធិនតិ េ។ 

 អ្នកសិកាទ ុំងឡាយគបបរីជាបដលាកុត្តរចិត្តដោយសដងខបមាន ៨ គឺ 
កុសលចិត្តមាន ៤ ដពាលដោយរបដភៃទនមគគ វបិាកចិត្តក៏មាន ៤ ដរពាះជាផល 
របស់មគគដ ះ ។ 

 ដលាកុត្តរចិត្ត ៨ កាលសម្មែងដោយពិសាែ រមាន ៤០ ដ ះ ដរពាះថ្វ ដពាល 
ដោយរបដភៃទនការរបកបរបស់អ្ងគឈាន ដលាកុត្តរចិត្តមួយដួងៗ មាន ៥ ដូដចាន ះ 
ដលាកុត្តរចិត្ត ៨ ដៃើបជា ៤០ ។ 

្នឆិត្ត 

យថា េ រូបាវេរំ  គយ ហោនតុតរំ តថា   

 ប្បមោទ្ិឈានមភមទ្  អារប្ប្បបញ្ច ាប្បិ ប្បញ្ច មម្។ 

ឯក្ទ្ស្វធិំ តោម ា  ប្បមោទ្ិក្ម្ីរតិំ 

 ឈានមម្មក្ក្ម្មនត តុ មតវសី្តិវធិំ ភមវ។ 
 រូបាវចរចិត្តសដន្ត្ងាគ ះកនុងឈានទ ុំង ៥ មានបឋមជានជាដដើម បានោ៉ង 
ណា ដលាកុត្តរចិត្តក៏សដន្ត្ងាគ ះកនុងឈានទ ុំង ៥ មានបឋមជានជាដដើម បានោ៉ង 
ដ ះ ចុំម្ណកអ្រូបាវចរចិត្ត ១២ សដន្ត្ងាគ ះកនុងបញ្ចមជាន ។  
 ដរពាះដរតុ្ដ ះ ដលាកដៃើបដពាលថ្វ ឈានចិត្តនីមួយៗ មានបឋមជាន 
ជាដដើម មាន ១១ ដួង ចុំម្ណកបញ្ចមជានចិត្តមាន ២៣ ដួង ។ 
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 គាថ្វដនះសម្មែងការរួបរួមឈានចិត្តម្ដលជាដលាកិយៈ និងដលាកុត្តរៈ គឺ 
បឋមជានចិត្ត ១១ បានដល់ ដលាកិយបឋមជានចិត្ត ៣ ដលាកុត្តរបឋមជានចិត្ត 
៨ ៃុតិ្យជានចិត្ត ១១ ត្តិ្យជានចិត្ត ១១ ចតុ្ត្ថជានចិត្ត ១១ ក៏ដូចគាន  សរមាប់ 
បញ្ចមជានចិត្ត ២៣ ដ ះ គឺ ដលាកិយបញ្ចមជានចិត្ត ១៥ បានដល់ 
រូបាវចរបញ្ចមជានចិត្ត ៣ អ្រូបាវចរបញ្ចមជានចិត្ត ១២ ដលាកុត្តរបញ្ចមជាន-
ចិត្ត ៨ ។ 
 ចិត្តទ ុំងដនះជាឈានចិត្តបានដ ះ ដរពាះរបកបដោយអ្ងគឈានទ ុំង ៥ 
មានវតិ្កកៈជាដដើម ជារបធានចូលដៅសមលឹងអារមមណ៍ជាកមមោឋ នខលះ អារមមណ៍ជា 
និពាវ នខលះ ចុំម្ណកដលាកុត្តរចិត្តដោយសដងខបដ ះ សូមបមីានដចត្សិកទ ុំង ៥ 
ដួងដនះរបកបក៏ដោយ ម្ត្ដចត្សិកទ ុំងដ ះមិនដល់អ្ងគឈាន ដរពាះមិនមាន 
ការទក់ៃង សមព័នធនឹងការសមលឹងអារមមណ៍អ្ុំពីរបការណា ទ ុំងកនុងភពដនះនិង 
ភពមុន ដរពាះដរតុ្ដនះ ដលាកុត្តរចិត្តដោយសដងខបដៃើបមិនដៅថ្វ ឈានចិត្ត 
ដូចមានវចនត្ថៈថ្វ  
 ក្សិ្ណ្ទ្ិអារម្មឌំ ឈាយតិ ឧប្បនិជនយតីតិ ឈានំ ដចត្សិក 

ណារម្មងចូលដៅសមលឹងអារមមណ៍មានកសិណជាដដើម ដរពាះដរតុ្ដ ះ ដចត្សិក 
ដ ះ ដឈាម ះថ្វ ឈាន បានដល់ អ្ងគឈានមានវតិ្កកៈជាដដើម ។ 
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  វតិក្វ ាទ្ិឈានមង្គហិ ស្ម្បយុតតំ េិតតនតិ ឈានេិតតំ ចិត្តណារម្មង 

របកបដោយអ្ងគឈានទ ុំងឡាយមានវតិ្កកៈជាដដើម ដរពាះដរតុ្ដ ះ ចិត្តដ ះ 
ដឈាម ះថ្វ ឈានចិត្ត ។ 

ការចឆកឆិត្ត ១២១ ដួង ជោយន័យជផេងោន ៩ ន័យ 

១. ជាតិ្ដភៃន័យ  ការម្ចករបដភៃរបស់ចិត្តដោយជាតិ្មាន ៤ ជាតិ្ គឺ អ្កុសល-
ជាតិ្ កុសលជាតិ្ វបិាកជាតិ្ កិរោិជាតិ្ ។ 
២. ភូមិដភៃន័យ ការម្ចករបដភៃទនចិត្តដោយភូមិមាន ៤ គឺ កាមភូមិ រូបភូមិ 
អ្រូបភូមិ ដលាកុត្តរភូមិ ។ 
៣. ដសាភណដភៃន័យ ការម្ចករបដភៃទនចិត្តដោយអ្ដសាភណៈ និង 
ដសាភណៈ  ។ 
៤. ដលាកដភៃន័យ ការម្ចករបដភៃទនចិត្តដោយដលាកិយៈ និង ដលាកុត្តរៈ ។ 
៥. ដរតុ្ដភៃន័យ ការម្ចករបដភៃទនចិត្តដោយអ្ដរតុ្កៈ និង សដរតុ្កៈ ។ 
៦. ឈានដភៃន័យ ការម្ចករបដភៃទនចិត្តដោយឈាន និង អ្ឈាន ។ 
៧. ដវៃ ដភៃន័យ ការម្ចករបដភៃទនចិត្តដោយដវៃ មាន ៥ គឺសុខដវៃ  
ៃុកខដវៃ  ដសាមនសេដវៃ  ដទមនសេដវៃ  ឧដបកាខ ដវៃ  ។ 
៨. សមបដោគដភៃន័យ ការម្ចករបដភៃទនចិត្តដោយសមបយុត្ត និងវបិបយុត្ត ។ 
៩. សងាខ រដភៃន័យ ការម្ចករបដភៃទនចិត្តដោយអ្សងាខ រកិ និង សសងាខ រកិ ។ 
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ោត្ិជភទន័យ 

ចិត្តម្ដលជាអ្កុសលជាតិ្ មាន ១២ ដួង 
ចិត្តម្ដលជាកុសលជាតិ្ មាន ៣៧ ដួង 
ចិត្តម្ដលជាវបិាកជាតិ្ មាន ៥២ ដួង 
ចិត្តម្ដលជា កិរោិជាតិ្ មាន ២០ ដួង ។ 

ភូមិជភទន័យ 

 ចិត្ែម្ដលជាកាម មាន ៥៤ ដួង 
ចិត្តម្ដលជារូបាវចរៈ មាន ១៥ ដួង 
ចិត្តម្ដលជាអ្រូបាវចរៈ មាន ១២ ដួង 
ចិត្តម្ដលជាដលាកុត្តរៈ ៤០ ដួង ។ 

ជោភណជភទន័យ 

ចិត្តម្ដលជាអ្ដសាភណៈ មាន ៣០ ដួង 
ចិត្តម្ដលជាដសាភណៈ មាន ៩១ ដួង ។ 

ជោកជភទន័យ 

ចិត្តម្ដលជាដលាកិយៈ មាន ៨១ ដួង 
ចិត្តម្ដលជាដលាកុត្តរៈ មាន ៤០ ដួង  

ជហត្ុភទន័យ 

 ចិត្តម្ដលជាអ្ដរតុ្កៈ មាន ១៨ ដួង  
 ចិត្តម្ដលជាសដរតុ្កៈ មាន ១០៣ ដួង ។ 
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្នជភទន័យ 

 ចិត្តម្ដលជាអ្ឈាន មាន ៥៤ ដួង 
 ចិត្តម្ដលជាឈាន មាន ៦៧ ដួង ។ 

ជវទនាជភទន័យ 

ចិត្តម្ដលជាសុខដវៃ  មាន ១ ដួង 
ចិត្តម្ដលជាៃុកខដវៃ  មាន ១ ដួង 
ចិត្តម្ដលជាដសាមនសេដវៃ  មាន ៦២  ដួង 
ចិត្តម្ដលជាដទមនសេដវៃ   មាន ២ ដួង 
ចិត្តម្ដលជាឧបកាខ ដវៃ  មាន ៥៥ ដួង ។ 

សមបជយាគ្ជភទន័យ 
ចិត្តម្ដលជាសមបយុត្ត មាន ៨៧ ដួង 
ចិត្តម្ដលជាវបិបយុត្ត មាន ៣៤ ដួង ។ 

សង្ខា រជភទន័យ 
ចិត្តម្ដលជាអ្សងាខ រកិ មាន ៣៧ ដួង 
ចិត្តម្ដលសសងាខ រកិ មាន ៨៤ ដួង ។ 

ឆំណា ំ អ្ដរតុ្កចិត្ត ១៨ សដន្ត្ងាគ ះចូលកនុងវបិបយុត្ត 
ឈានចិត្ត ៦៧ សដន្ត្ងាគ ះចូលកនុងសមបយុត្ត 
ដមារមូលចិត្ត ២ អ្ដរតុ្កចិត្ត ១៨ សដន្ត្ងាគ ះចូលកនុងអ្សងាខ រកិ 
ឈានចិត្ត ៦៧ ដួងសដន្ត្ងាគ ះចូលកនុងសសងាខ រកិ ។ 

ចប់បរដិចឆៃៃី ១ ។ 



 

 

 

 
បុគគលណាមានឆិត្តមិនបានោប់ជៅ 

កនងុ្កាមទាំង្ឡាយ ដូឆទឹកជលើសលកឹឈកូ 

 ឬដូឆព្ាប់ស្សៃជលើឆុង្ប្ដកព្សួឆ  

ត្ថាគត្ជៅបុគគលជ ះថាោព្ាហមណ៍ 


