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គន្ថា ទិសញ្ញា  
ឈ ្មោះឈ ៀវឈៅ : អភិធម្មត្ាសង្គហនសិសយ (បាលី-ប្រែ) 
អ្នកនិពនធបាល ី : រពោះអ្នុរុទ្ធមចារមយ (អ្នុរុទ្ធមចរិយ) 
ទីកប្នែងនិពនធ : វត្តតុ្មូលឈោម លង្កមទវីែ ( ម័យែុរាណ) 
ប្ត្ងជានិ មសយៈ : រពោះភិកខុ ីលាននទ យ ៉ុង្ រដ្ឋា  
ទីកប្នែងប្រែ : វត្តនិឈរោធវ័ន (គល់ទទឹង) រាជធានីភនំឈពញ កមពុជា 
អ្នកឈ្ទៀងផ្ទមត្់-ប្ក រមួល : រពោះមហាោ នធឈរា រ  ៉ូត្ ស៉ុ៊ីរនួ, រពោះមហា ងមឃ- 
  មុនី ញ ញ់ ថ្មី, រពោះមហា ប ៀន ស៉ុភា និង 
  ោស្តោរមចារមយ ទ៉ូច ស៉ុវណ្ណ ម្៉ុន៊ី  
ទីកប្នែងឈបាោះពុមព :  រាជធានីភនំឈពញ ឈលខទូរ ពទ 017-956-924 
កាលែរឈិចេទឈបាោះពុមព : ថ្ងៃទី ០៩ ប្ខកញ្ញម ឆ្មំ ២០២២ 
ISBN : 978-9924-537-34-2 

 

 ហាម្ថ្ត្ចម្លង្បធវ៊ីអាជីវកម្មខ៉ុសចា  ់
បដ្ឋយគ្មម នការអន៉ុញ្ញា ត្ 
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គន្ថា ទិសញ្ញា  
ឈ ្មោះឈ ៀវឈៅ : អភិធម្មត្ាសង្គហនសិសយ (បាលី-ប្រែ) 
អ្នកនិពនធបាល ី : រពោះអ្នុរុទ្ធមចារមយ (អ្នុរុទ្ធមចរិយ) 
ទីកប្នែងនិពនធ : វត្តតុ្មូលឈោម លង្កមទវីែ ( ម័យែុរាណ) 
ប្ត្ងជានិ មសយៈ : រពោះភិកខុ ីលាននទ យ ៉ុង្ រដ្ឋា  
ទីកប្នែងប្រែ : វត្តនិឈរោធវ័ន (គល់ទទឹង) រាជធានីភនំឈពញ កមពុជា 
អ្នកឈ្ទៀងផ្ទមត្់-ប្ក រមួល : រពោះមហាោ នធឈរា រ  ៉ូត្ ស៉ុ៊ីរនួ, រពោះមហា ងមឃ- 
  មុនី ញ ញ់ ថ្មី, រពោះមហា ប ៀន ស៉ុភា និង 
  ោស្តោរមចារមយ ទ៉ូច ស៉ុវណ្ណ ម្៉ុន៊ី  
ទីកប្នែងឈបាោះពុមព :  រាជធានីភនំឈពញ ឈលខទូរ ពទ 017-956-924 
កាលែរឈិចេទឈបាោះពុមព : ថ្ងៃទី ០៩ ប្ខកញ្ញម ឆ្មំ ២០២២ 
ISBN : 978-9924-537-34-2 

 

 ហាម្ថ្ត្ចម្លង្បធវ៊ីអាជីវកម្មខ៉ុសចា  ់
បដ្ឋយគ្មម នការអន៉ុញ្ញា ត្ 

ព្រះជីវព្រវត្តិ 
ព្រះភិក្ខសុលីាននទ យ ងុ រដ្ឋា  

 ព្រះភិក្ខុ យ ងុ រដ្ឋា  កក្ើតកៅថ្ងៃទី ០៤ ខែមិងុនា ឆ្នាំ ១៩៨៩ ស្ថិតក្នុងភូមសាមគ្គី ឃុាំ
សា្នមព្រះ ព្ស្កុ្បាកាន កែតតកោធិ៍សាត់ ជាក្ូនថ្នព្គ្សួារក្ស្ិក្រ ។ 
 ឪរុក្ក ្នះថា យនួ ន ីនិងម្តនយក ្នះ អ ៊ូច ររ  ម ជាព្គ្ួសារក្ស្ិក្រ ។ កាលជា
ក្ុម្រភារ ក្ុម្រ រដ្ឋា  ជាកក្េងចូលចិតតការស្ិក្នាករៀន ស្ូព្តខតកោយសារការកស្រគ្ប់
កក្េងមិនលអព្តូវបានកធវើឱនយក្ុម្រ រដ្ឋា  ព្បឡងធ្លនក្់ថា្នក្់ទី១ ករៀនឌុប២ឆ្នាំ ។ កោយការ
តស្ ូ និងការរនាយាមកធវើឲនយក្ុម្រ រដ្ឋា  ែុស្រីកក្េងដ៏ថ្ទ គ្ឺជាស្ិស្នសករៀនរូខក្បាន
ទទួលចាំណាត់ថា្នក្់កលែ ១ រាល់ខែក្នុងកាលស្ិក្នាថា្នក្់ទី១ ទី២ ទី៣ ។ កោក្ព្គ្ូ 
អ្នក្ព្គ្ូយល់កឃើញថា ក្ុម្រកនះករៀនឆលនតក្៏ឲនយក លនះថា្នក្់កៅករៀនថា្នក្់ទី៥ កោយរំលង
ថា្នក្់ទី៤ ។ ក្ុម្រ រដ្ឋា  ជាកក្េងម្នវីរិយភារកាលនហាន ខតកោយសារព្គ្ួសារម្ជីវភារ
ែវះខាត មិនអាចឲនយក្ុម្រ រដ្ឋា  បនតការស្ិក្នាកៅកទៀតបានខាជនប់ែជួនដូចក្ុម្រដថ្ទ ។ 
កាលកៅស្ិក្នាថា្នក្់ទី៧ សាោអ្នុវិទនាល័យ ទាចាំ រា នត់ កែតតកោសាត់ក្ុម្រ រដ្ឋា  កៅ
ស្ិក្នាកោយជិះក្ង់ចាំងាយ២០ គ្ីឡូខម៉ែព្តរីផ្ទះ ។ ម្តនយបានោាំបាយព្រមទាាំងកវច 
ែចប់មហូបឲនយក្ូន កដើមនបីបាំករញបាំណងរបស្់ក្ូនខដលចង់កចះដឹង ។ ទឹក្ចិតតម្តនយកោយ
យល់កឃើញអាណិតក្ូនករក្ មនាយនងកទៀតក្ុម្រ រដ្ឋា  មិនចង់ឲនយម្តនយលាំបាក្គ្ិតថានឹង
មក្រស្់កៅក្នុងវតតជិតសាោករៀន កដើមនបីបានបកព្មើព្រះស្ងនឃផ្ង និងស្ិក្នាករៀនស្ូព្ត
ផ្ង ប៉ែុខនតព្រះព្គ្ូកៅអ្ធិការមិនព្រមទទួល  កោយមូលកេតុកនះក្ុម្រ រដ្ឋា  ក្៏ស្កព្មច
ចិតតដូរសាោករៀន កោយ លនស្់កៅស្ិក្នាកៅសាោទីរួមកែតតកោធិ៍សាត់ជាបនតថា្នក្់ទី
៨(A) ។ ែណ:ករលកៅរស្់កៅទីព្ក្ុង ក្ុម្ររបូកនះព្តូវឃ្លនតចាក្រីឪរុក្ម្តនយ ញាតិ
មិតត កព្ោះខតការស្ិក្នា និងកព្ោះចង់បានអ្នាគ្តដ៏លអនាករលខាងមុែ កទើបបងខាំឲនយ
ែលួនឃ្លនតចាក្ភូមិក្ាំកណើត ។ មុនដាំបូង ព្តូវកៅជាមួយមីងខដលគាត់ជាស្តស្តីកមម្យនយ 
ម្នក្ូនរីរនាក្់ កោយអាព្ស្័យកស្ចក្តីលាំបាក្ក្នុងការរស្់កៅជាមួយអ្នក្ដថ្ទមិនបាន 
កព្ោះធ្លនប់រស្់កៅជាមួយឪរុក្ម្នភារក្ក្់ក្តន ក្ុម្រ រដ្ឋា  ក្៏ លនស្់បតូរទីក្ខនលងកៅកៅ
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ជាមួយមីងម្្នក្់កទៀតកៅជិតស្ទឹងកោធិ៍សាត់ ។ អ្ក្ុស្លវិបាក្របស្់ក្ុម្រ រដ្ឋា  កចះ
ខតឲនយផ្ល កព្ោះក្មេរីបុករវព្តូវក្ូនរបស្់ម្ចនស្់ផ្ទះកធវើបាប ដូចជាបិទទាវនរមិនឲនយចូលផ្ទះ 
និងយក្ទឹក្មក្ជះកស្ើមកស្ៀវកៅស្ិក្នាព្រមទាាំងការកបៀតកបៀនកផ្នសងៗ ។ ករលកៅ
ករៀនមិនម្នលុយស្ព្ម្ប់ទិញនាំចាំណីេូប លុយខដលម្តនយឲនយមិនហា ននចាយ ទុក្
ករៀនគ្ួរ ដូចជាករៀនមុែវិជាជនរូបវិទនា គ្ីមីវិទនា  ភាសាខែេរ និងអ្ង់កគ្លស្ជាកដើម មិនយូរ
ប៉ែុនា្នន លុយខដលម្តនយកផ្ញើក្៏អ្ស្់ គា្ននលុយឲនយព្គ្ូ ។ ករលករៀនចប់ក្ុម្រ រដ្ឋា  ខតងស្ុាំ
ព្គ្ូថា ែលួនរុាំម្នលុយបង់កទ រេូតអ្នក្ព្គ្ូព្រមទាាំងស្ិស្នសក្នុងថា្នក្់និយាយកដើម កោយ
អាព្ស្័យកស្ចក្តីខា្នស្កអ្ៀនករក្កទើបឈប់ករៀនគ្ួរ ។ ករលកវោព្បឡងឆម្ស្ទី១ 
បានមក្ដល់ ក្ុម្រ រដ្ឋា  ក្៏បានព្បឡងជាប់ជាសាថនររ បនាទនប់រីព្បឡងចប់សាោក្៏
ឈប់ស្ព្ម្ក្ ។ ករលកនាះក្ុម្រ រដ្ឋា  កឆលៀតកៅកលងម្តនយឪរុក្កៅព្ស្ុក្ ។ កោយ
ជួបទុក្ខលាំបាក្ករក្ក្ុម្រ រដ្ឋា  ក្៏ស្កព្មចចិតតស្ុាំម្តនយឪរុក្ឈប់ករៀន ។ ម្តនយឪរុក្
យល់កឃើញថាគាត់អ្ត់លុយឲនយក្ូនករៀនផ្ង កទើបអ្នុញ្ញនតឲនយក្ូនឈប់ករៀន ។ 
កទាះបីជាឈប់ករៀនក្៏កោយ ក្ុម្ររូបកនះមិនព្រមលះបង់ការស្ិក្នាកនាះកទ គ្ឺកៅខត
ព្បាថា្នចង់ករៀនតាមរយៈការបួស្ជាព្រះស្ងនឃ ។ ករលកចញវស្នារក្ុម្រ រដ្ឋា  ម្ន
អាយុ ១៨ ឆ្នាំលេម ក្៏បានោអ្នក្ម្នគ្ុណកៅបួស្ជាសាមកណរក្នុងរទធស្ីម្វតតខា្នរ 
ឃុាំសា្នមព្រះ ព្ស្ុក្បាកាន កែតតកោធិ៍សាត់ ។ កព្កាយករលបួស្បានរីរខែ សាមកណរ 
រដ្ឋា  ព្តូវបានព្រះព្គ្ូស្ូព្តសាតនាំវតតនាាំយក្កៅកផ្ញើព្រះព្គ្ូវជិរបនបកញ្ញន សាន សជុា កៅ
អាព្ស្មមណីរតតនារាម ខដលបចចុបនបននកនះ កៅថា វត្តមណីរត័្ន ស្ថិតកៅទីរួមកែតត
កោធិ៍សាត់ ។ ស្ិក្នាកៅទីកនាះបាន ២ ឆ្នាំក្នលះ សាមកណរ រដ្ឋា   លនស្់បតូរវតតកៅគ្ង់
ស្ិក្នាកៅវតតកកាះែនាច់ ខដលស្ថិតកៅក្នុងព្ស្ុក្ក្កណតៀង កែតតកោធិ៍សាត់ដខដល កដើមនបី
បាំករញចាំកណះដឹងខផ្នក្ភាសាបាលីបខនថម ។ ប៉ែុខនតកោយអ្ភ័រវ ទីកនាះម្នអ្នតរាយ
កក្ើតកឡើង កទើបព្តូវ លនស្់កៅស្ិក្នាកៅអាព្ស្ម ខនតី បចចុបនបននកៅថា វត្តខនតី ស្ថិត
កៅក្នុងភូមិសាពននកសា្នរ ឃុាំគារ ព្ស្ុក្កម្ងឫស្នសី កែតតបាត់ដាំបង កព្កាមការដឹក្នាាំរបស្់
ព្រះព្គ្ូមហាញាណាវុធ ទុយ លហី៊ូវ ខតស្រវថ្ងៃកោក្ព្គ្ូរូបកនាះ បានោចាក្ស្ិកាខន-
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ជាមួយមីងម្្នក្់កទៀតកៅជិតស្ទឹងកោធិ៍សាត់ ។ អ្ក្ុស្លវិបាក្របស្់ក្ុម្រ រដ្ឋា  កចះ
ខតឲនយផ្ល កព្ោះក្មេរីបុករវព្តូវក្ូនរបស្់ម្ចនស្់ផ្ទះកធវើបាប ដូចជាបិទទាវនរមិនឲនយចូលផ្ទះ 
និងយក្ទឹក្មក្ជះកស្ើមកស្ៀវកៅស្ិក្នាព្រមទាាំងការកបៀតកបៀនកផ្នសងៗ ។ ករលកៅ
ករៀនមិនម្នលុយស្ព្ម្ប់ទិញនាំចាំណីេូប លុយខដលម្តនយឲនយមិនហា ននចាយ ទុក្
ករៀនគ្ួរ ដូចជាករៀនមុែវិជាជនរូបវិទនា គ្ីមវីិទនា  ភាសាខែេរ និងអ្ង់កគ្លស្ជាកដើម មិនយូរ
ប៉ែុនា្នន លុយខដលម្តនយកផ្ញើក្៏អ្ស្់ គា្ននលុយឲនយព្គ្ូ ។ ករលករៀនចប់ក្ុម្រ រដ្ឋា  ខតងស្ុាំ
ព្គ្ូថា ែលួនរុាំម្នលុយបង់កទ រេូតអ្នក្ព្គ្ូព្រមទាាំងស្ិស្នសក្នុងថា្នក្់និយាយកដើម កោយ
អាព្ស្័យកស្ចក្តីខា្នស្កអ្ៀនករក្កទើបឈប់ករៀនគ្ួរ ។ ករលកវោព្បឡងឆម្ស្ទី១ 
បានមក្ដល់ ក្ុម្រ រដ្ឋា  ក្៏បានព្បឡងជាប់ជាសាថនររ បនាទនប់រីព្បឡងចប់សាោក្៏
ឈប់ស្ព្ម្ក្ ។ ករលកនាះក្ុម្រ រដ្ឋា  កឆលៀតកៅកលងម្តនយឪរុក្កៅព្ស្ុក្ ។ កោយ
ជួបទុក្ខលាំបាក្ករក្ក្ុម្រ រដ្ឋា  ក្៏ស្កព្មចចិតតស្ុាំម្តនយឪរុក្ឈប់ករៀន ។ ម្តនយឪរុក្
យល់កឃើញថាគាត់អ្ត់លុយឲនយក្ូនករៀនផ្ង កទើបអ្នុញ្ញនតឲនយក្ូនឈប់ករៀន ។ 
កទាះបីជាឈប់ករៀនក្៏កោយ ក្ុម្ររូបកនះមិនព្រមលះបង់ការស្ិក្នាកនាះកទ គ្ឺកៅខត
ព្បាថា្នចង់ករៀនតាមរយៈការបួស្ជាព្រះស្ងនឃ ។ ករលកចញវស្នារក្ុម្រ រដ្ឋា  ម្ន
អាយុ ១៨ ឆ្នាំលេម ក្៏បានោអ្នក្ម្នគ្ុណកៅបួស្ជាសាមកណរក្នុងរទធស្ីម្វតតខា្នរ 
ឃុាំសា្នមព្រះ ព្ស្ុក្បាកាន កែតតកោធិ៍សាត់ ។ កព្កាយករលបួស្បានរីរខែ សាមកណរ 
រដ្ឋា  ព្តូវបានព្រះព្គ្ូស្ូព្តសាតនាំវតតនាាំយក្កៅកផ្ញើព្រះព្គ្ូវជិរបនបកញ្ញន សាន សជុា កៅ
អាព្ស្មមណីរតតនារាម ខដលបចចុបនបននកនះ កៅថា វត្តមណីរត័្ន ស្ថិតកៅទីរួមកែតត
កោធិ៍សាត់ ។ ស្ិក្នាកៅទីកនាះបាន ២ ឆ្នាំក្នលះ សាមកណរ រដ្ឋា   លនស្់បតូរវតតកៅគ្ង់
ស្ិក្នាកៅវតតកកាះែនាច់ ខដលស្ថិតកៅក្នុងព្ស្ុក្ក្កណតៀង កែតតកោធិ៍សាត់ដខដល កដើមនបី
បាំករញចាំកណះដឹងខផ្នក្ភាសាបាលីបខនថម ។ ប៉ែុខនតកោយអ្ភ័រវ ទីកនាះម្នអ្នតរាយ
កក្ើតកឡើង កទើបព្តូវ លនស្់កៅស្ិក្នាកៅអាព្ស្ម ខនតី បចចុបនបននកៅថា វត្តខនតី ស្ថិត
កៅក្នុងភូមិសាពននកសា្នរ ឃុាំគារ ព្ស្ុក្កម្ងឫស្នសី កែតតបាត់ដាំបង កព្កាមការដឹក្នាាំរបស្់
ព្រះព្គ្ូមហាញាណាវុធ ទុយ លហី៊ូវ ខតស្រវថ្ងៃកោក្ព្គ្ូរូបកនាះ បានោចាក្ស្ិកាខន-

បទកេើយ ។ សាមកណរ រដ្ឋា  កៅស្ិក្នាទីកនាះកព្កាយអ្នក្ស្ិក្នាដថ្ទ ព្តូវបានកគ្
កមើលងាយកោយព្បការកផ្នសងៗ ខតកទាះបីជាយាយនងសាមកណរ រដ្ឋា  បានរនាយាម
រេូតបានទទួលចាំណាត់ថា្នក្់កលែ ២ ក្នុងថា្នក្់ករៀនគ្មពីរក្ចាចនយនៈ ។ ស្ិក្នាទីកនាះ
មិនបានប៉ែុនា្ននសាមកណរ រដ្ឋា  ក្៏បតូររីទីកនាះកៅស្មៃាំបដិបតតិកៅក្នុងថ្ព្រកៅភនាំខដល
ម្នោអនងស្ៃប់សាងនត់លអក ្នះថា លាា ងនាងឡេម ។ អាព្ស្័យការស្ិក្នាវិន័យកៅ
កែនាយកៅកឡើយ កព្កាយរីកៅសា្នក្់កៅទីកនាះបាន ១ ឆ្នាំ សាមកណរ រដ្ឋា  ក្៏ស្កព្មច
ចិតតមក្ស្ិក្នាវិន័យកៅវតតនិកព្គាធវ័ន (គ្ល់ទទឹង) រេូតបានស្ិក្នាចប់វិន័យបិដក្ 
កេើយបានបាំករញឧបស្មនបទាជាភិក្ខុភាវៈក្នុងអាយុ ២២ ឆ្នាំបានទទួលនាមបញ្ញតតិថា 
សលីានឡនាទ  ។ កៅឆ្នាំ ២០១២ ភិក្ខសុ្ីោននទបានបនតកៅស្ិក្នាកៅព្បកទស្ភូម្ ៦
ឆ្នាំកោយបានស្ិក្នាចប់គ្មពីរជាកព្ចើនដូចជា វិន័យបិដក្បាលី អ្ងគុតតរនិកាយ និងគ្មពីរ
ធមេបទ ព្រមទាាំងគ្មពីរអ្ភិធមេបិដក្រួមម្ន យមក្ ធ្តុក្ថា មហាបោឋនន តិក្ម្តិកា 
និងខផ្នក្បាលីរួមម្ន ក្ចាចនយន បទរូបស្ិទធិ ជាកដើម ។ កៅឆ្នាំ ២០១៨ កព្កាយរីបាន
បញ្ចប់ការស្ិក្នាកៅព្បកទស្ភូម្កេើយក្៏វិលព្តឡប់មក្ម្តុភូមិ គ្ឺព្បកទស្ខែេរវិញ 
កដើមនបីផ្នសរវផ្នាយសាស្នា ។ 

     ស្រកស្រកៅថ្ងៃទី ៤ ខែក្ញ្ញន ឆ្នាំ ២០២២ ។ 
     ព្រះភិក្ខុសលីាននទ យ ងុ រដ្ឋា  
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អារម្ភកថា 
នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស ។ 

 ូមនមោកមរចំឈ ោះរពោះមានរពោះភាគអ្រហនត មា្ម មពុទធអ្ងគឈ ោះ ។ 
...................................................................... 

 

 ែចចុែមបននឈនោះ កនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជាឈយើងមានភាព្ុល្ ុកនុងការ កិមាឈរៀន
 ូធមយរពោះពុទធវចនៈ គឺរពោះថ្រត្ែិដក អ្ដឋកថា ដីកាជាឈដើមតាមវត្តអារាម និងរកុមអ្នក ិកមា
រោវរជាវរពោះពុទធវចនៈតាម មា្មក ់ិកមាឈរៀន ូរត្ឈ្មសងៗ ។ ោថមែ័នពុទធិក ិកមារែ ់រដឋ 
បានឈែើកដំឈណើរការ ិកមារពោះពុទធវចនៈឈោយមានករមិត្ែឋម កិមារហូត្ដល់ឧត្តម ិកមា 
តាមវត្តអារាមខែោះបានឈែើកដំឈណើរការ កិមាឈោយពឹងប្្ែកកមមវិធីជាលកខណៈឯកជន ឈោយ
ឈផ្រមត្ ំខានប់្ត្រពោះពុទធវិន័យ និងរពោះអ្ភិធមមជាឈដើម ។ល។ 
 ឈទ្ោះែីជាោថមែ័ន ិកមាមាន ឹងរគែ់ទកីប្នែងឈហើយក៏ឈោយ ែ បុ្នតគមពីរប្ដលជាកមបនួ
ត្រមា រមាែ់ការ ិកមាឈៅមានករមិត្ គឺថាមិនទ្ន់រគែ់រោន់ រមាែ់អាចារមយ និង ិកាខម-
កាម ិកមារោវរជាវឈ ើយ ។ មលូឈហត្ុទំ្ងឈនោះ ឈោយោរប្ត្រែឈទ ឈយើងបានជួែវិែត្តិ 
 ស្តង្រមម វិ  ហិនឈហាចអ្ ់អ្នករបាជញ និងគមពីរត្រមាឈ្មសងៗ ជាអ្ឈនក ។  
 មម្យមងឈទៀត្ ែចចុែមបននឈនោះ ការ ិកមារពោះអ្ភិធមមែិដកកនុងរែឈទ ឈយើងរត្ូវបាននិយម
 ិកមាឈរៀន រូត្ទ្ំងែពវជិត្ និងរគហ ថ ឹងប្ត្រគែ់ទីកប្នែងវត្តអារាម ។ ខញុំរពោះករុណា
យល់ឈ ើញថា ភាពចាំបាច់ និងឈ ចកតីរត្ូវការរែ ់អ្នក ិកមាទ្ំងឡាយមានការរត្ូវការ
គមពីរកមបួនត្រមាឈ្មសងៗ ជាឈរចើនឈដើមមបី កិមារោវរជាវឈរៀន ូរត្ជាែនតឈៅខាងមខុឈទៀត្ ។ 
 កនុងឱកា ឈនោះ ខញុំរពោះករុណាបាន ឈរមចចិត្តប្រែគមពីរអ្ភិធមមត្ថ ងគហបាលិប្ដល
រច ឈោយរពោះអ្នុរុទ្ធមចារមយជនជាតិ្ឥណាឌមមកជាន ិមសយៈ (បាលី-ប្ខមរ) ឬឈៅថា ប្រែឈលាត្
រែឈោគឈហើយ នមត្ឈ ្មោះថា អភធិម្មត្ថសង្គហនិសសយ ។  
 ឈទ្ោះែីជាការប្រែឈនោះ រត្ូវបានឈធវើឈ ើងឈោយមិនរគែរ់ជុងឈរជាយ ឬថាឈៅមានកងវោះ
ខាត្ឈោយអ្ឈនែើក៏ឈោយ ខញុឈំៅប្ត្ ងមឃឹមមុត្មាំថា អភិធម្មត្ថសង្គហនិសសយ ឈនោះនឹង
ែញ្ជូន្លដល់អ្នក ិកមារោវរជាវទំ្ងឡាយទ្ំងប្្នកអ្នក ិកមារពោះធម៌ និងទ្ំងប្្នកអ្នក
 ិកមាភាោបាលីោយមងថ្រកប្លង្ងប្ដរ ។ 

�
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អារម្ភកថា 
នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស ។ 

 ូមនមោកមរចំឈ ោះរពោះមានរពោះភាគអ្រហនត មា្ម មពុទធអ្ងគឈ ោះ ។ 
...................................................................... 

 

 ែចចុែមបននឈនោះ កនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជាឈយើងមានភាព្ុល្ ុកនុងការ កិមាឈរៀន
 ូធមយរពោះពុទធវចនៈ គឺរពោះថ្រត្ែិដក អ្ដឋកថា ដីកាជាឈដើមតាមវត្តអារាម និងរកុមអ្នក ិកមា
រោវរជាវរពោះពុទធវចនៈតាម មា្មក ់ិកមាឈរៀន ូរត្ឈ្មសងៗ ។ ោថមែ័នពុទធិក ិកមារែ ់រដឋ 
បានឈែើកដំឈណើរការ ិកមារពោះពុទធវចនៈឈោយមានករមិត្ែឋម កិមារហូត្ដល់ឧត្តម ិកមា 
តាមវត្តអារាមខែោះបានឈែើកដំឈណើរការ កិមាឈោយពឹងប្្ែកកមមវិធីជាលកខណៈឯកជន ឈោយ
ឈផ្រមត្ ំខានប់្ត្រពោះពុទធវិន័យ និងរពោះអ្ភិធមមជាឈដើម ។ល។ 
 ឈទ្ោះែីជាោថមែ័ន ិកមាមាន ឹងរគែ់ទកីប្នែងឈហើយក៏ឈោយ ែ បុ្នតគមពីរប្ដលជាកមបនួ
ត្រមា រមាែ់ការ ិកមាឈៅមានករមិត្ គឺថាមិនទ្ន់រគែ់រោន់ រមាែ់អាចារមយ និង ិកាខម-
កាម ិកមារោវរជាវឈ ើយ ។ មលូឈហត្ុទំ្ងឈនោះ ឈោយោរប្ត្រែឈទ ឈយើងបានជួែវិែត្តិ 
 ស្តង្រមម វិ  ហិនឈហាចអ្ ់អ្នករបាជញ និងគមពីរត្រមាឈ្មសងៗ ជាអ្ឈនក ។  
 មម្យមងឈទៀត្ ែចចុែមបននឈនោះ ការ ិកមារពោះអ្ភិធមមែិដកកនុងរែឈទ ឈយើងរត្ូវបាននិយម
 ិកមាឈរៀន រូត្ទ្ំងែពវជិត្ និងរគហ ថ ឹងប្ត្រគែ់ទីកប្នែងវត្តអារាម ។ ខញុំរពោះករុណា
យល់ឈ ើញថា ភាពចាំបាច់ និងឈ ចកតីរត្ូវការរែ ់អ្នក ិកមាទ្ំងឡាយមានការរត្ូវការ
គមពីរកមបួនត្រមាឈ្មសងៗ ជាឈរចើនឈដើមមបី កិមារោវរជាវឈរៀន ូរត្ជាែនតឈៅខាងមខុឈទៀត្ ។ 
 កនុងឱកា ឈនោះ ខញុំរពោះករុណាបាន ឈរមចចិត្តប្រែគមពីរអ្ភិធមមត្ថ ងគហបាលិប្ដល
រច ឈោយរពោះអ្នុរុទ្ធមចារមយជនជាតិ្ឥណាឌមមកជាន ិមសយៈ (បាលី-ប្ខមរ) ឬឈៅថា ប្រែឈលាត្
រែឈោគឈហើយ នមត្ឈ ្មោះថា អភធិម្មត្ថសង្គហនិសសយ ។  
 ឈទ្ោះែីជាការប្រែឈនោះ រត្ូវបានឈធវើឈ ើងឈោយមិនរគែរ់ជុងឈរជាយ ឬថាឈៅមានកងវោះ
ខាត្ឈោយអ្ឈនែើក៏ឈោយ ខញុឈំៅប្ត្ ងមឃឹមមុត្មាំថា អភិធម្មត្ថសង្គហនិសសយ ឈនោះនឹង
ែញ្ជូន្លដល់អ្នក ិកមារោវរជាវទំ្ងឡាយទ្ំងប្្នកអ្នក ិកមារពោះធម៌ និងទ្ំងប្្នកអ្នក
 ិកមាភាោបាលីោយមងថ្រកប្លង្ងប្ដរ ។ 
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 ឈោយវីរយិភាពឈនោះ ខញុំរពោះករុណា ូមឈលើកមហាកុ លឈនោះ ថាវមយ-រែឈគនចំឈ ោះ    
 ឈមតចែុពវការីជនទ្ំងឡាយមានមាតាែិតា រគូឧែជមាយ៍ អាចារមយប្ដលបានលោះឈលាកឈនោះ 
ឈៅកាន់ែរឈលាកឈហើយឈ ោះ  ូមបានអ្នុឈមាទ ចបំ្ណកែុណមយឈនោះកំុែីខាន ។ 
  ូមរែឈគន និងជូនែុណមយចំឈ ោះរពោះឈងរានុឈត្ថរៈរគែអ់្ងគមានជាអាទិ៍គ ឺ
 ១. រពោះមងគលធមមកិចច ភួង  ុវណណ ( ុវណណឈជាឈតា) រពោះឈៅអ្ធិការវត្តនិឈរោធវ័ន  
 ២. រពោះរគវូិជាជម ំវរ តុ្ន គីមោយ  
 ៣. រពោះរគូវជិរែមបឈញ្ញម ោន  ុជា រពោះឈៅអ្ធិការវត្តមណីរត្ន 
 ៤. រពោះភទទនត ីត្ល (ទវិែដិកធរ ទី និកាយឈកាវិទ, ោ នធជធមា្មចរិយៈ) ជនជាត្ិ
ភូមា 
 ៥. រពោះភទទនតវា ិោឋមលង្កមរ (ត្ិែិដកធរ ទី និកាយឈកាវិទ, ោ នធជធមា្មចរិយៈ) 
ជនជាត្ភូមិ 
 រពមទ្ំងញាត្ិឈញាមទ្ំងឡាយជាអ្នកមានឧែការដល់អាតា្មភាព ។ 
         វត្តនិឈរោធវ័ន (គល់ទទឹង), រាជធានីភនំឈពញ  
    ថ្ងៃ ុរក ១៤ ឈកើត្ ប្ខភរទែទ ឆ្មំខាល ចតាវម ័ក ព. . ២៥៦៦, 
            រត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ប្ខកញ្ញម ឆ្មំ ២០២២ 
       ព្រះភិក្ខសុលីាននទ យ ងុ្ រដ្ឋា  
  
 

-ខ-

មាតិកានកុ្រម 
ឈ ម្ ោះមាតិកា ឈេខទំពរ័ 
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 ឈោយវីរយិភាពឈនោះ ខញុំរពោះករុណា ូមឈលើកមហាកុ លឈនោះ ថាវមយ-រែឈគនចំឈ ោះ    
 ឈមតចែុពវការីជនទ្ំងឡាយមានមាតាែិតា រគូឧែជមាយ៍ អាចារមយប្ដលបានលោះឈលាកឈនោះ 
ឈៅកាន់ែរឈលាកឈហើយឈ ោះ  ូមបានអ្នុឈមាទ ចបំ្ណកែុណមយឈនោះកំុែីខាន ។ 
  ូមរែឈគន និងជូនែុណមយចំឈ ោះរពោះឈងរានុឈត្ថរៈរគែអ់្ងគមានជាអាទិ៍គ ឺ
 ១. រពោះមងគលធមមកិចច ភួង  ុវណណ ( ុវណណឈជាឈតា) រពោះឈៅអ្ធិការវត្តនិឈរោធវ័ន  
 ២. រពោះរគវូិជាជម ំវរ តុ្ន គីមោយ  
 ៣. រពោះរគូវជិរែមបឈញ្ញម ោន  ុជា រពោះឈៅអ្ធិការវត្តមណីរត្ន 
 ៤. រពោះភទទនត ីត្ល (ទវិែដិកធរ ទី និកាយឈកាវិទ, ោ នធជធមា្មចរិយៈ) ជនជាត្ិ
ភូមា 
 ៥. រពោះភទទនតវា ិោឋមលង្កមរ (ត្ិែិដកធរ ទី និកាយឈកាវិទ, ោ នធជធមា្មចរិយៈ) 
ជនជាត្ភូមិ 
 រពមទ្ំងញាត្ិឈញាមទ្ំងឡាយជាអ្នកមានឧែការដល់អាតា្មភាព ។ 
         វត្តនិឈរោធវ័ន (គល់ទទឹង), រាជធានីភនំឈពញ  
    ថ្ងៃ ុរក ១៤ ឈកើត្ ប្ខភរទែទ ឆ្មំខាល ចតាវម ័ក ព. . ២៥៦៦, 
            រត្ូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ប្ខកញ្ញម ឆ្មំ ២០២២ 
       ព្រះភិក្ខសុលីាននទ យ ងុ្ រដ្ឋា  
  
 

មាតិកានកុ្រម 
ឈ ម្ ោះមាតិកា ឈេខទំពរ័ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនសិសយៈ 
នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស ។ 

 [អហំ រីខ្ញុំ កមោម្ ិសូមធ្វើ] នមោ នូវការនមស្ការ ភគវមោ ចុំធ ោះព្រោះមាន-  
ព្រោះភាគ តស្ស អង្គធ ោះ អរហមោ ជាព្រោះអរហនត ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស ជាអនកព្ាស់ដឹង្
នូវធេយាយ្មទ៌ុំង្រួង្ធោយព្រពរធោយព្រោះអង្គឯង្ ។ 

..................................................................... 
 

គន្ថា រម្ភកថា 
 [១] ស្ោា ស្ម្ពុ ទ្ធម្តុលំ, ស្ស្ទ្ធម្ាគណុតតម្ំ; 
  អភិវាទ្ិយ ភាសិ្ស្ស,ំ អភិធម្ាតាស្ង្គហំ ។ 
 គន្ថា រម្ភកថា រីកថាធ លធោយការធ្តើមនូវរករណ៍ [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចមត នឹង្
ធ ល ឥត ិថា អហំ រីខ្ញុំ អនុរុទ្ធធ ច្រមិយា ន្ថម្ ធ ្ាោះថា អនុរុទធាចរិយៈ] អភិវាទ្ិយ 
ថាវាយរង្គុំធហើយធោយវិធសស ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធំ នូវព្រោះសមា្ាសមពញទ្ធ អតុលំ ជាអតុលរុគគល 
ស្ស្ទ្ធម្ាគណុតតម្ំ អនកព្រព្រឹតតធៅធោយព្រោះសទ្ធមម និង្ព្កុមពនព្រោះអរិយសង្ាឃដ៏ខពង្់
ខពស់ ភាសិ្ស្ស ំនឹង្ធ ល អភិធម្ាតាស្ង្គហំ នូវគមពីរធ ្ាោះថា អភិ្ មមតថសង្គហ ។ 

 
ច្តុបរម្តាធមោា  

 [២]  តតា វុោត ភិធម្ាោា ,  ច្តុធា បរម្តាមោ; 
      ច្ិតតំ មច្តសិ្កំ របូំ,  និព្វា នម្ិតិ ស្ព្ាថា ។ 
 ច្តុបរម្តាធមោា  រីររមតថ្ម៌ចុំនួន ៤ [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចមត នឹង្ធ ល ឥតិ ថា] ⎯ 
 អភិធម្ាោា  រីអតថពនព្រោះអភិ្មមទុំង្ឡាយ (ម្យា) គឺខ្ញុំ វុោត  ធ លធហើយ តតា 
(អភិធម្ាតាស្ង្គហំ ឥតិ បមទ្) កនញង្រទ្ថា អភិ្ មមតថសង្គហ ធ ោះ ច្តុធា មានចុំនួន ៤ 
ព្រការ ឥត ិ គឺ ច្ិតត ំ (ច្) រីចិតត្ង្ មច្តសិ្កំ (ច្) រីធចតសិក្ង្ របូំ (ច្) រីរូរ្ង្ 
និព្វា នំ (ច្) រីនិ វាន្ង្ (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 

............................................................... 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនសិសយៈ 
នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស ។ 

 [អហំ រីខ្ញុំ កមោម្ ិសូមធ្វើ] នមោ នូវការនមស្ការ ភគវមោ ចុំធ ោះព្រោះមាន-  
ព្រោះភាគ តស្ស អង្គធ ោះ អរហមោ ជាព្រោះអរហនត ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស ជាអនកព្ាស់ដឹង្
នូវធេយាយ្មទ៌ុំង្រួង្ធោយព្រពរធោយព្រោះអង្គឯង្ ។ 

..................................................................... 
 

គន្ថា រម្ភកថា 
 [១] ស្ោា ស្ម្ពុ ទ្ធម្តុលំ, ស្ស្ទ្ធម្ាគណុតតម្ំ; 
  អភិវាទ្ិយ ភាសិ្ស្ស,ំ អភិធម្ាតាស្ង្គហំ ។ 
 គន្ថា រម្ភកថា រីកថាធ លធោយការធ្តើមនូវរករណ៍ [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចមត នឹង្
ធ ល ឥតិ ថា អហំ រីខ្ញុំ អនុរុទ្ធធ ច្រមិយា ន្ថម្ ធ ្ាោះថា អនុរុទធាចរិយៈ] អភិវាទ្ិយ 
ថាវាយរង្គុំធហើយធោយវិធសស ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធំ នូវព្រោះសមា្ាសមពញទ្ធ អតុលំ ជាអតុលរុគគល 
ស្ស្ទ្ធម្ាគណុតតម្ំ អនកព្រព្រឹតតធៅធោយព្រោះសទ្ធមម និង្ព្កុមពនព្រោះអរិយសង្ាឃដ៏ខពង្់
ខពស់ ភាសិ្ស្ស ំនឹង្ធ ល អភិធម្ាតាស្ង្គហំ នូវគមពីរធ ្ាោះថា អភិ្ មមតថសង្គហ ។ 

 
ច្តុបរម្តាធមោា  

 [២]  តតា វុោត ភិធម្ាោា ,  ច្តុធា បរម្តាមោ; 
      ច្ិតតំ មច្តសិ្កំ របូំ,  និព្វា នម្ិតិ ស្ព្ាថា ។ 
 ច្តុបរម្តាធមោា  រីររមតថ្ម៌ចុំនួន ៤ [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចមត នឹង្ធ ល ឥតិ ថា] ⎯ 
 អភិធម្ាោា  រីអតថពនព្រោះអភិ្មមទុំង្ឡាយ (ម្យា) គឺខ្ញុំ វុោត  ធ លធហើយ តតា 
(អភិធម្ាតាស្ង្គហំ ឥតិ បមទ្) កនញង្រទ្ថា អភិ្ មមតថសង្គហ ធ ោះ ច្តុធា មានចុំនួន ៤ 
ព្រការ ឥត ិ គឺ ច្ិតតំ (ច្) រីចិតត្ង្ មច្តសិ្កំ (ច្) រីធចតសិក្ង្ របំូ (ច្) រីរូរ្ង្ 
និព្វា នំ (ច្) រីនិ វាន្ង្ (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 

............................................................... 
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១. ចិត្តបរចិ្ចេទ 
ភមូ្ិមភទ្ច្ិតតំ  

 [៣] តតា ច្ិតតំ ោវ ច្តុព្ាិធំ មោតិ កាោវច្រ ំ របូាវច្រ ំ អរបូាវច្រ ំ
មោកុតតរមចច តិ ។ 
 ច្ិតតបរមិច្េមទ្ធ រីររិធចឆទ្ធ លធោយចតិត (ឥតិ) ថា ភមូ្ិមភទ្ច្ិតតំ រីចិតតមដលធ្ាេង្
គ្នាធោយភូម ិ [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចមត នឹង្ធ ល ឥតិ ថា] តតា (ច្តសុូ្ អភិធម្ាមតាសុ្)    
រណ្តាអតថពនអភិ្មមទុំង្ឡាយចុំនួន ៤ ធ ោះ ច្ិតត ំរីចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ និទ្ទិដ្ឋំ នឹង្សមមតង្] 
ោវ ជាដុំរូង្ ច្តុព្ាិធំ ជាចិតតមានចុំនួន ៤ ព្រការ មោត ិ រមមង្មាន ឥតិ គឺ កាោ-   
វច្រ ំ(ច្) រីកាមាវចរចិតត្ង្ របូាវច្រ ំ(ច្) រីរូបាវចរចិតត្ង្ អរបូាវច្រ ំ(ច្) រីអរូបាវចរ-
ចិតត្ង្ មោកុតតរ ំច្ រីធោកុតតរចិតត្ង្ ។ 

 
អកុស្លច្ិតតំ 

   [៤] តតា កតម្ំ កាោវច្រ?ំ មោម្នស្សស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ     
អស្ង្ខា រកិមម្កំ, ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, មោម្នស្សស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតតំ     
អស្ង្ខា រកិមម្កំ, ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ         
អស្ង្ខា រកិមម្កំ, ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតតំ       
អស្ង្ខា រកិមម្កំ, ស្ស្ង្ខា រកិមម្កនតិ ឥោនិ  អដ្ឋបិ មោភស្ហគតច្ិោត និ   
ន្ថម្ ។ 
 អកុស្លច្ិតតំ រីអកុសលចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចមត នឹង្ធ ល ឥតិ ថា] (បុច្ឆេ )    
រីសុំនួរ (មោតិ) រមមង្មាន (ឥតិ) ថា តតា (ច្តុព្ាិមធសុ្ ច្ិមតតសុ្) រណ្តាចិតត     
ទុំង្ឡាយមានចុំនួន ៤ ព្រការធ ោះ កាោវច្រ ំ រីកាមាវចរចិតត កតម្ំ ដូចធមតចខលោះ ?       
(បរោិមោ) រីចធមលើយ (មោតិ) រមមង្មាន (ឥតិ) ថា (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ  
អដ្ឋបិ សូមាបីចុំនួន ៨ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ (ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយ
ទ្ិដឋិ អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដល

ចិត្តបរិច្ឆេទ២

ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយ
ទ្ិដឋិ ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតតំ មិនព្រករព្រមធហើយ
ធោយទ្ិដឋិ អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតតំ មិនព្រករព្រម
ធហើយធោយទ្ិដឋិ ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតត)ំ រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ 
មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយ
ធោយទ្ិដឋិ អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, ច្ិតត ំ រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយ 
ទ្ិដឋិ ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតត
ធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតត ំ មិនព្រករព្រមធហើយធោយទ្ដិឋិ      
អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតត   
ធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតត ំ មិនព្រករព្រមធហើយធោយទ្ដិឋ ិ   
ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, មោភស្ហគតច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា ធោភ-
សហគតចិតត (មោនត)ិ រមមង្មាន ។ 
 [៥] មទ្ធម្នស្សស្ហគតំ បដ្ិឃស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, ស្ស្ង្ខា រ-ិ
កមម្កនតិ ឥោនិ មទ្ាបិ បដ្ិឃស្ម្បយុតតច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ មទ្ាប ិសូមាបីចុំនួន ២ ឥោន ិធនោះ ឥត ិគឺ (ច្ិតតំ) រីចិតត 
មទ្ធម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធទមនសាេធវទ្  បដ្ិឃស្ម្ប-
យុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរដិឃៈ អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត 
មទ្ធម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធទមនសាេធវទ្  បដ្ិឃស្ម្ប-
យុតតំ មដលព្រករព្រមធហើយធោយរដឃិៈ ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, បដ្ិឃ-
ស្ម្បយុតតច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា រដឃិសមាបយតុតចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [៦] ឧមបកាា ស្ហគតំ វចិ្ិកិច្ឆេ ស្ម្បយុតតមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ 
ឧទ្ធច្ចស្ម្បយុតតមម្កនតិ ឥោនិ មទ្ាបិ មោម្ហូច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

១. ចិត្តបរចិ្ចេទ 
ភមូ្ិមភទ្ច្ិតតំ  

 [៣] តតា ច្ិតតំ ោវ ច្តុព្ាិធំ មោតិ កាោវច្រ ំ របូាវច្រ ំ អរបូាវច្រ ំ
មោកុតតរមចច ត ិ។ 
 ច្ិតតបរមិច្េមទ្ធ រីររិធចឆទ្ធ លធោយចតិត (ឥតិ) ថា ភមូ្ិមភទ្ច្ិតតំ រីចិតតមដលធ្ាេង្
គ្នាធោយភូម ិ [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចមត នឹង្ធ ល ឥតិ ថា] តតា (ច្តសុូ្ អភិធម្ាមតាសុ្)    
រណ្តាអតថពនអភិ្មមទុំង្ឡាយចុំនួន ៤ ធ ោះ ច្ិតត ំរីចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ និទ្ទិដ្ឋ ំនឹង្សមមតង្] 
ោវ ជាដុំរូង្ ច្តុព្ាិធ ំជាចិតតមានចុំនួន ៤ ព្រការ មោត ិ រមមង្មាន ឥតិ គឺ កាោ-   
វច្រ ំ(ច្) រីកាមាវចរចិតត្ង្ របូាវច្រ ំ(ច្) រីរូបាវចរចិតត្ង្ អរបូាវច្រ ំ(ច្) រីអរូបាវចរ-
ចិតត្ង្ មោកុតតរ ំច្ រីធោកុតតរចិតត្ង្ ។ 

 
អកុស្លច្ិតតំ 

   [៤] តតា កតម្ំ កាោវច្រ?ំ មោម្នស្សស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ     
អស្ង្ខា រកិមម្កំ, ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, មោម្នស្សស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតតំ     
អស្ង្ខា រកិមម្កំ, ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ         
អស្ង្ខា រកិមម្កំ, ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតតំ       
អស្ង្ខា រកិមម្កំ, ស្ស្ង្ខា រកិមម្កនតិ ឥោនិ  អដ្ឋប ិ មោភស្ហគតច្ិោត និ   
ន្ថម្ ។ 
 អកុស្លច្ិតតំ រីអកុសលចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចមត នឹង្ធ ល ឥតិ ថា] (បុច្ឆេ )    
រីសុំនួរ (មោតិ) រមមង្មាន (ឥតិ) ថា តតា (ច្តុព្ាិមធសុ្ ច្ិមតតសុ្) រណ្តាចិតត     
ទុំង្ឡាយមានចុំនួន ៤ ព្រការធ ោះ កាោវច្រ ំ រីកាមាវចរចិតត កតម្ំ ដូចធមតចខលោះ ?       
(បរោិមោ) រីចធមលើយ (មោតិ) រមមង្មាន (ឥត)ិ ថា (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ  
អដ្ឋបិ សូមាបីចុំនួន ៨ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ (ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយ
ទ្ិដឋិ អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដល

ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយ
ទ្ិដឋិ ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតតំ មិនព្រករព្រមធហើយ
ធោយទ្ិដឋិ អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតតំ មិនព្រករព្រម
ធហើយធោយទ្ិដឋិ ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ 
មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយ
ធោយទ្ិដឋិ អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, ច្ិតត ំ រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយ 
ទ្ិដឋិ ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតត
ធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតត ំ មិនព្រករព្រមធហើយធោយទ្ដិឋិ      
អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតត   
ធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ទ្ិដ្ឋិគតវបិបយុតត ំ មិនព្រករព្រមធហើយធោយទ្ដិឋ ិ   
ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, មោភស្ហគតច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា ធោភ-
សហគតចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [៥] មទ្ធម្នស្សស្ហគតំ បដ្ិឃស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, ស្ស្ង្ខា រ-ិ
កមម្កនតិ ឥោនិ មទ្ាបិ បដ្ិឃស្ម្បយុតតច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ មទ្ាប ិសូមាបីចុំនួន ២ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ (ច្ិតតំ) រីចិតត 
មទ្ធម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធទមនសាេធវទ្  បដ្ិឃស្ម្ប-
យុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរដិឃៈ អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត 
មទ្ធម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធទមនសាេធវទ្  បដ្ិឃស្ម្ប-
យុតតំ មដលព្រករព្រមធហើយធោយរដឃិៈ ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, បដ្ិឃ-
ស្ម្បយុតតច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា រដឃិសមាបយតុតចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [៦] ឧមបកាា ស្ហគតំ វចិ្ិកិច្ឆេ ស្ម្បយុតតមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ 
ឧទ្ធច្ចស្ម្បយុតតមម្កនតិ ឥោនិ មទ្ាបិ មោម្ហូច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

  (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ មទ្ាបិ សូមាបីចុំនួន ២ ឥោន ិធនោះ ឥត ិគឺ (ច្ិតតំ) រីចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  វចិ្ិកិច្ឆេ  ស្ម្ប-
យុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយវិចិកិច្ឆា ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ឧទ្ធច្ចស្ម្បយុតតំ មដលព្រករព្រមធហើយធោយ
ឧទ្ធចចៈ ឯកំ ១, មោម្ហូច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា ធមាមហូចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [៧] ឥមច្ចវ ំស្ព្ាថាបិ ទ្ធា ទ្ោកុស្លច្ិោត និ ស្ម្ោត និ ។ 
 អកុស្លច្ិោត និ រីអកុសលចិតតទុំង្ឡាយ ទ្ធា ទ្ស្ ចុំនួន ១២ ស្ម្ោត ន ិចរ់
ធហើយ ស្ព្ាថាប ិ ធោយព្រការទុំង្រួង្ ឥមច្ចវ ំាមន័យមដលខ្ញុំធ លធហើយធោយព្រការ
យ ាង្ធនោះ ។ 
 [៨]  អដ្ឋធា មោភម្ោូនិ,  មទ្ធស្ម្ោូនិ ច្ ទ្ាិធា; 
      មោហម្ោូនិ ច្ មទ្ាតិ,  ទ្ធា ទ្ោកុស្ោ សិ្យុ ំ។ 
 អកុស្ោ រីអកុសលចតិតទុំង្ឡាយ ទ្ធា ទ្ស្ មានចុំនួន ១២ ឥត ិគឺ អដ្ឋធា 
មោភម្ោូនិ (ច្) រីធោភមលូចិតតទុំង្ឡាយមានចុំនួន ៨ ព្រការ្ង្, ទ្ាិធា មទ្ធស្-  
ម្ោូនិ ច្ រីធទសមលូចតិតទុំង្ឡាយមានចុំនួន ២ ព្រការ្ង្, មទ្ា មោហម្ោូនិ ច្      
រីធមាហមលូចតិតទុំង្ឡាយចុំនួន ២ ព្រការ្ង្ សិ្យុ ំរមមង្មាន ។ 

 
អមហតុកច្ិតតំ 

 [៩] ឧមបកាា ស្ហគតំ ច្កាុ វញិ្ញា ណំ, តថា មោតវញិ្ញា ណំ, ឃាន-   
វញិ្ញា ណំ ជិវាា វញិ្ញា ណំ, ទុ្កា ស្ហគតំ កាយវញិ្ញា ណំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ   
ស្ម្បដ្ិច្េនច្ិតតំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ស្នតីរណច្ិតតមចច តិ ឥោនិ ស្តតបិ 
អកុស្លវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
   អមហតុកច្ិតតំ រីអធហតុកចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចមត នឹង្ធ ល ឥតិ ថា] (ច្ិោត និ) 
រីចិតតទុំង្ឡាយ ស្តតបិ សូមាបីទុំង្ ៧ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ ច្កាុ វញិ្ញា ណំ រីចិតតមដល
អាព្ស័យធហើយកនញង្ចកខញរស្ទ្ (អកុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់អកុសលកមម ឧមបកាា -
ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ច្ ្ង្, មោតវញិ្ញា ណំ (ច្) 

ចិត្តបរិច្ឆេទ៤

រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្ធស្តរស្ទ្្ង្, ឃានវញិ្ញា ណំ (ច្) រីចិតតមដលអាព្សយ័
ធហើយកនញង្ឃានរស្ទ្្ង្, ជិវាា វញិ្ញា ណំ (ច្) រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្ជិវ្ហារស្ទ្
្ង្ តថា បានដល ់ អកុស្លវបិាកំ, អកុស្លវបិាកំ ជា្លររស់អកសុលកមម 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្ , កាយវញិ្ញា ណំ    
រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្កាយរស្ទ្ (អកុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់អកុសល-
កមម ទុ្កា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅព្រមធោយទ្ុកខធវទ្  ច្ ្ង្, ស្ម្បដ្ិច្េនច្ិតតំ      
រីសមាបដិចឆនចិតត (អកុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់អកុសលកមម ឧមបកាា ស្ហគត ំ
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  (ច្) ្ង្, ស្នតីរណច្ិតតំ រីសនតីរណចិតត 
(អកុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់អកសុលកមម ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅ
មួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  អកុស្លវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្  ធ ្ាោះថា អកុសល- 
វបិាកចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [១០] ឧមបកាា ស្ហគតំ កុស្លវបិាកំ ច្កាុ វញិ្ញា ណំ, តថា មោត-
វញិ្ញា ណំ, ឃានវញិ្ញា ណំ, ជិវាា វញិ្ញា ណំ, សុ្ខស្ហគតំ កាយវញិ្ញា ណំ, 
ឧមបកាា ស្ហគតំ ស្ម្បដ្ិច្េនច្ិតតំ, មោម្នស្សស្ហគតំ ស្នតីរណច្ិតតំ, 
ឧមបកាា ស្ហគតំ ស្នតីរណច្ិតតមចច តិ ឥោនិ អដ្ឋបិ កុស្លវបិាកាមហតុក-
ច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋប ិសូមាបីទុំង្ ៨ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ ច្កាុ -     
វញិ្ញា ណំ រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្ចកខញរស្ទ្ (កុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់
កុសលកមម ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ច្ ្ង្, 
មោតវញិ្ញា ណំ (ច្) រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្ធស្តរស្ទ្្ង្, ឃានវញិ្ញា ណំ 
(ច្) រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្ឃានរស្ទ្្ង្, ជិវាា វញិ្ញា ណំ (ច្) រីចិតតមដល
អាព្ស័យកនញង្ជិវ្ហារស្ទ្្ង្, តថា បានដល ់[កុស្លវបិាកំ, កុស្លវបិាកំ ជា្ល
ររស់កុសលកមម ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្ ], 
កាយវញិ្ញា ណំ រីចិតតមដលអាព្សយ័ធហើយកនញង្កាយរស្ទ្ (កុស្លវបិាកំ) ជា្ល



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

  (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ មទ្ាបិ សូមាបីចុំនួន ២ ឥោន ិធនោះ ឥត ិគឺ (ច្ិតតំ) រីចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  វចិ្ិកិច្ឆេ  ស្ម្ប-
យុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយវិចិកិច្ឆា ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ឧទ្ធច្ចស្ម្បយុតតំ មដលព្រករព្រមធហើយធោយ
ឧទ្ធចចៈ ឯកំ ១, មោម្ហូច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា ធមាមហូចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [៧] ឥមច្ចវ ំស្ព្ាថាបិ ទ្ធា ទ្ោកុស្លច្ិោត និ ស្ម្ោត និ ។ 
 អកុស្លច្ិោត និ រីអកុសលចិតតទុំង្ឡាយ ទ្ធា ទ្ស្ ចុំនួន ១២ ស្ម្ោត ន ិចរ់
ធហើយ ស្ព្ាថាប ិ ធោយព្រការទុំង្រួង្ ឥមច្ចវ ំាមន័យមដលខ្ញុំធ លធហើយធោយព្រការ
យ ាង្ធនោះ ។ 
 [៨]  អដ្ឋធា មោភម្ោូនិ,  មទ្ធស្ម្ោូនិ ច្ ទ្ាិធា; 
      មោហម្ោូនិ ច្ មទ្ាតិ,  ទ្ធា ទ្ោកុស្ោ សិ្យុ ំ។ 
 អកុស្ោ រីអកុសលចតិតទុំង្ឡាយ ទ្ធា ទ្ស្ មានចុំនួន ១២ ឥត ិគឺ អដ្ឋធា 
មោភម្ោូនិ (ច្) រីធោភមលូចិតតទុំង្ឡាយមានចុំនួន ៨ ព្រការ្ង្, ទ្ាិធា មទ្ធស្-  
ម្ោូនិ ច្ រីធទសមលូចតិតទុំង្ឡាយមានចុំនួន ២ ព្រការ្ង្, មទ្ា មោហម្ោូនិ ច្      
រីធមាហមលូចតិតទុំង្ឡាយចុំនួន ២ ព្រការ្ង្ សិ្យុ ំរមមង្មាន ។ 

 
អមហតុកច្ិតតំ 

 [៩] ឧមបកាា ស្ហគតំ ច្កាុ វញិ្ញា ណំ, តថា មោតវញិ្ញា ណំ, ឃាន-   
វញិ្ញា ណំ ជិវាា វញិ្ញា ណំ, ទុ្កា ស្ហគតំ កាយវញិ្ញា ណំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ   
ស្ម្បដ្ិច្េនច្ិតតំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ស្នតីរណច្ិតតមចច តិ ឥោនិ ស្តតបិ 
អកុស្លវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
   អមហតុកច្ិតតំ រីអធហតុកចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចមត នឹង្ធ ល ឥតិ ថា] (ច្ិោត និ) 
រីចិតតទុំង្ឡាយ ស្តតប ិសូមាបីទុំង្ ៧ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ ច្កាុ វញិ្ញា ណំ រីចិតតមដល
អាព្ស័យធហើយកនញង្ចកខញរស្ទ្ (អកុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់អកុសលកមម ឧមបកាា -
ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ច្ ្ង្, មោតវញិ្ញា ណំ (ច្) 

រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្ធស្តរស្ទ្្ង្, ឃានវញិ្ញា ណំ (ច្) រីចិតតមដលអាព្សយ័
ធហើយកនញង្ឃានរស្ទ្្ង្, ជិវាា វញិ្ញា ណំ (ច្) រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្ជិវ្ហារស្ទ្
្ង្ តថា បានដល ់ អកុស្លវបិាកំ, អកុស្លវបិាកំ ជា្លររស់អកសុលកមម 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្ , កាយវញិ្ញា ណំ    
រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្កាយរស្ទ្ (អកុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់អកុសល-
កមម ទុ្កា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅព្រមធោយទ្ុកខធវទ្  ច្ ្ង្, ស្ម្បដ្ិច្េនច្ិតតំ      
រីសមាបដិចឆនចិតត (អកុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់អកុសលកមម ឧមបកាា ស្ហគត ំ
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  (ច្) ្ង្, ស្នតីរណច្ិតតំ រីសនតីរណចិតត 
(អកុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់អកសុលកមម ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅ
មួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  អកុស្លវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្  ធ ្ាោះថា អកុសល- 
វបិាកចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [១០] ឧមបកាា ស្ហគតំ កុស្លវបិាកំ ច្កាុ វញិ្ញា ណំ, តថា មោត-
វញិ្ញា ណំ, ឃានវញិ្ញា ណំ, ជិវាា វញិ្ញា ណំ, សុ្ខស្ហគតំ កាយវញិ្ញា ណំ, 
ឧមបកាា ស្ហគតំ ស្ម្បដ្ិច្េនច្ិតតំ, មោម្នស្សស្ហគតំ ស្នតីរណច្ិតតំ, 
ឧមបកាា ស្ហគតំ ស្នតីរណច្ិតតមចច តិ ឥោនិ អដ្ឋបិ កុស្លវបិាកាមហតុក-
ច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋប ិសូមាបីទុំង្ ៨ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ ច្កាុ -     
វញិ្ញា ណំ រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្ចកខញរស្ទ្ (កុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់
កុសលកមម ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ច្ ្ង្, 
មោតវញិ្ញា ណំ (ច្) រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្ធស្តរស្ទ្្ង្, ឃានវញិ្ញា ណំ 
(ច្) រីចិតតមដលអាព្ស័យធហើយកនញង្ឃានរស្ទ្្ង្, ជិវាា វញិ្ញា ណំ (ច្) រីចិតតមដល
អាព្ស័យកនញង្ជិវ្ហារស្ទ្្ង្, តថា បានដល ់[កុស្លវបិាកំ, កុស្លវបិាកំ ជា្ល
ររស់កុសលកមម ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្ ], 
កាយវញិ្ញា ណំ រីចិតតមដលអាព្សយ័ធហើយកនញង្កាយរស្ទ្ (កុស្លវបិាកំ) ជា្ល

ចិត្តបរិច្ឆេទ៥



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ររស់កុសលកមម សុ្ខស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយសខុធវទ្  (ច្) ្ង្, 
ស្ម្បដ្ិច្េនច្ិតតំ រីសមាបដិចឆនចិតត (កុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់កុសលកមម ឧមបកាា -
ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  (ច្) ្ង្, ស្នតីរណច្ិតត ំ      
រីសនតីរណចិតត (កុស្លវបិាកំ) ជា្លររសក់ុសលកមម មោម្នស្សស្ហគតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  (កុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់
កុសលកមម (ច្) ្ង្, ស្នតីរណច្ិតតំ រីសនតីរណចិតត (កុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់
កុសលកមម ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  (ច្) ្ង្ 
កុស្លវបិាកាមហតុកច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា កសុលវបិាកាធហតកុចិតត ( មោនតិ) 
រមមង្មាន ។  
 [១១] ឧមបកាា ស្ហគតំ បចច ទ្ធា ោវជជនច្ិតតំ, តថា ម្មន្ថទ្ធា ោវជជនច្ិតត,ំ 
មោម្នស្សស្ហគតំ ហសិ្តុបាទ្ច្ិតតមចច តិ ឥោនិ តីណិបិ អមហតុក-   
កិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
  (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ តីណិបិ សូមាបីទុំង្ ៣ ដួង្ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ បចច -
ទ្ធា ោវជជនច្ិតតំ រីរញ្ចទវារាវជជនចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយ
ឧធរកាខាធវទ្  ច្ ្ង្, តថា ធព្ៅរធី ោះ  ម្មន្ថទ្ធា ោវជជនច្ិតតំ រីមធ ទវារាវជជនចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  (ច្) ្ង្, ហសិ្តុ-
បាទ្ច្ិតតំ រីហសិតុរាាទ្ចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយ
ធស្មនសាេធវទ្  ច្ ្ង្, អមហតុកកិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា អធហតុករិយិចតិត 
(មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [១២] ឥមច្ចវ ំស្ព្ាថាបិ អដ្ឋឋ រស្ អមហតុកច្ិោត និ ស្ម្ោត និ ។ 
 អមហតុកច្ិោត ន ិរីអធហតុកចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋឋ រស្ ចុំនួន ១៨ ស្ម្ោត និ ចរ់
ធហើយ ស្ព្ាថាប ិសូមាបីធោយព្រការទុំង្រួង្ ឥមច្ចវ ំាមន័យមដលធ លធហើយធនោះ ។ 
   [១៣]  ស្ោត កុស្លបាកានិ,  បុចាបាកានិ អដ្ឋធា; 
          ក្កិយច្ិោត និ តីណីតិ,  អដ្ឋឋ រស្ អមហតុកា ។ 

ចិត្តបរិច្ឆេទ៦

 អមហតុកា  រីអធហតុកចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋឋ រស្ ចុំនួន ១៨ ឥត ិ គឺ ស្តត
អកុស្លបាកានិ (ច្) រីអកុសលវិបាកចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ៧ ្ង្, អដ្ឋធា បុចា-
បាកានិ (ច្) រីកុសលវិបាកទុំង្ឡាយចុំនួន ៨ ដួង្ ្ង្ តីណិ ក្កិយច្ិោត ន ិ(ច្)  
រីកិរិយចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ៣ ្ង្ ។ 

 
មោភនច្ិតតំ 

 [១៤]  បាបាមហតុកមុ្ោត និ,  មោភន្ថនីតិ វុច្ចមរ; 
          ឯកនូស្ដ្ឋិ ច្ិោត និ,  អមេកនវុតីបិ វា ។ 
 មោភណច្ិតត ំ រីធស្ភណចិតត (ម្យា) គឺខ្ញុំ (វុច្ចតិ) នឹង្ធ ល (ឥតិ) ថា 
ច្ិោត និ រីចិតតទុំង្ឡាយ ឯកនូស្ដ្ឋិ ចុំនួន ៦០ ធោយខវោះ ១ = ចុំនួន ៥៩ អេ វា  
មា្ ាង្ធទ្ៀត (ច្ិោត និ) អបិ សូមាបីរីចិតតទុំង្ឡាយ ឯកនវុតិ ចុំនួន ៩១ បាបមហតុក-
មុ្ោត និ មដលរួច្ុតធហើយច្កអកុសលចិតត និង្អធហតុកចិតតទុំង្ឡាយ (បណឌិ មតន)  
គឺរណឌិត វុច្ចមរ រមមង្ធ ល មោភណានិ ឥតិ ថាជាធស្ភណចតិត ។ 

 
កាោវច្រមោភនច្ិតតំ 

 [១៥] មោម្នស្សស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,        
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, មោម្នស្សស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, 
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,  
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,     
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កនតិ ឥោនិ អដ្ឋបិ កាោវច្រកុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 កាោវច្រមោភនច្ិតតំ រីកាមាវចរធស្ភនចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចតិ នឹង្ធ ល ឥតិ 
ថា] (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋប ិ សូមាបីមានចុំនួន ៨ ដួង្ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ 
(ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  
ញាណស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ  មិនមានសង្ខារ ឯកំ 
១, [ច្ិតត ំ រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយធស្មនសាេ-



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ររស់កុសលកមម សុ្ខស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយសខុធវទ្  (ច្) ្ង្, 
ស្ម្បដ្ិច្េនច្ិតតំ រីសមាបដិចឆនចិតត (កុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់កុសលកមម ឧមបកាា -
ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  (ច្) ្ង្, ស្នតីរណច្ិតត ំ      
រីសនតីរណចិតត (កុស្លវបិាកំ) ជា្លររសក់ុសលកមម មោម្នស្សស្ហគតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  (កុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់
កុសលកមម (ច្) ្ង្, ស្នតីរណច្ិតតំ រីសនតីរណចិតត (កុស្លវបិាកំ) ជា្លររស់
កុសលកមម ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  (ច្) ្ង្ 
កុស្លវបិាកាមហតុកច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា កសុលវបិាកាធហតកុចិតត ( មោនតិ) 
រមមង្មាន ។  
 [១១] ឧមបកាា ស្ហគតំ បចច ទ្ធា ោវជជនច្ិតត,ំ តថា ម្មន្ថទ្ធា ោវជជនច្ិតត,ំ 
មោម្នស្សស្ហគតំ ហសិ្តុបាទ្ច្ិតតមចច តិ ឥោនិ តីណិបិ អមហតុក-   
កិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
  (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ តីណិបិ សូមាបីទុំង្ ៣ ដួង្ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ បចច -
ទ្ធា ោវជជនច្ិតតំ រីរញ្ចទវារាវជជនចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយ
ឧធរកាខាធវទ្  ច្ ្ង្, តថា ធព្ៅរធី ោះ  ម្មន្ថទ្ធា ោវជជនច្ិតតំ រីមធ ទវារាវជជនចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  (ច្) ្ង្, ហសិ្តុ-
បាទ្ច្ិតតំ រីហសិតុរាាទ្ចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយ
ធស្មនសាេធវទ្  ច្ ្ង្, អមហតុកកិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា អធហតុករិយិចតិត 
(មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [១២] ឥមច្ចវ ំស្ព្ាថាបិ អដ្ឋឋ រស្ អមហតុកច្ិោត និ ស្ម្ោត និ ។ 
 អមហតុកច្ិោត និ រីអធហតុកចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋឋ រស្ ចុំនួន ១៨ ស្ម្ោត និ ចរ់
ធហើយ ស្ព្ាថាប ិសូមាបីធោយព្រការទុំង្រួង្ ឥមច្ចវ ំាមន័យមដលធ លធហើយធនោះ ។ 
   [១៣]  ស្ោត កុស្លបាកានិ,  បុចាបាកានិ អដ្ឋធា; 
          ក្កិយច្ិោត និ តីណីតិ,  អដ្ឋឋ រស្ អមហតុកា ។ 

 អមហតុកា  រីអធហតុកចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋឋ រស្ ចុំនួន ១៨ ឥត ិ គឺ ស្តត
អកុស្លបាកានិ (ច្) រីអកុសលវិបាកចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ៧ ្ង្, អដ្ឋធា បុចា-
បាកានិ (ច្) រីកុសលវិបាកទុំង្ឡាយចុំនួន ៨ ដួង្ ្ង្ តីណិ ក្កិយច្ិោត និ (ច្)  
រីកិរិយចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ៣ ្ង្ ។ 

 
មោភនច្ិតតំ 

 [១៤]  បាបាមហតុកមុ្ោត និ,  មោភន្ថនីតិ វុច្ចមរ; 
          ឯកនូស្ដ្ឋិ ច្ិោត និ,  អមេកនវុតីបិ វា ។ 
 មោភណច្ិតត ំ រីធស្ភណចិតត (ម្យា) គឺខ្ញុំ (វុច្ចតិ) នឹង្ធ ល (ឥតិ) ថា 
ច្ិោត និ រីចិតតទុំង្ឡាយ ឯកនូស្ដ្ឋិ ចុំនួន ៦០ ធោយខវោះ ១ = ចុំនួន ៥៩ អេ វា  
មា្ ាង្ធទ្ៀត (ច្ិោត និ) អបិ សូមាបីរីចិតតទុំង្ឡាយ ឯកនវុតិ ចុំនួន ៩១ បាបមហតុក-
មុ្ោត និ មដលរួច្ុតធហើយច្កអកុសលចិតត និង្អធហតុកចិតតទុំង្ឡាយ (បណឌិ មតន)  
គឺរណឌិត វុច្ចមរ រមមង្ធ ល មោភណានិ ឥតិ ថាជាធស្ភណចតិត ។ 

 
កាោវច្រមោភនច្ិតតំ 

 [១៥] មោម្នស្សស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,        
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, មោម្នស្សស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, 
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,  
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,     
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កនតិ ឥោនិ អដ្ឋបិ កាោវច្រកុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 កាោវច្រមោភនច្ិតតំ រីកាមាវចរធស្ភនចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចតិ នឹង្ធ ល ឥតិ 
ថា] (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋប ិ សូមាបីមានចុំនួន ៨ ដួង្ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ 
(ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  
ញាណស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ  មិនមានសង្ខារ ឯកំ 
១, [ច្ិតត ំ រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយធស្មនសាេ-
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា]  ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ  
ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយ
ធស្មនសាេធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមាន
សង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំ រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយ
ធស្មនសាេធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មាន
សង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយ
ឧធរកាខាធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមាន
សង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំរីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខា-
ធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ   
ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខា
ធវទ្  ញាណវបិបយុតត ំមិនព្រករធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, 
[ច្ិតតំ រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណ-
វបិបយុតតំ មិនព្រករធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១ ដួង្,   កាោវច្រ-
កុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា កាមាវចរកុសលចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [១៦] មោម្នស្សស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, 
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, មោម្នស្សស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, 
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,  
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,     
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កនតិ ឥោនិ អដ្ឋបិ ស្មហតុកកាោវច្រវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋប ិសូមាបីមានចុំនួន ៨ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ (ច្ិតតំ) 
រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
ស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតតំ   
រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
ស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ)   
រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
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វបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំរីចិតត 
មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
វបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតត)ំ រីចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ 
ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំ រីចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ 
ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា -
ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ មិនព្រករ
ធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំរីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយ
រញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, ស្មហតុកកាោវច្រវបិាកច្ិោត និ 
ន្ថម្ ធ ្ាោះថា សធហតុកកាមាវចរវបិាកចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [១៧] មោម្ស្សស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, 
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, មោម្នស្សស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, 
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,  
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,     
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កនតិ ឥោនិ អដ្ឋបិ ស្មហតុកកាោវច្រកិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋប ិសូមាបីចុំនួន ៨ ឥោន ិធនោះ ឥត ិគឺ (ច្ិតតំ) រីចិតត 
មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-    
ស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតតំ   
រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
ស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ)   
រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
វបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំរីចិតត 
មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
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ធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា]  ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ  
ឯកំ ១, (ច្ិតត)ំ រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយ
ធស្មនសាេធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមាន
សង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំ រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយ
ធស្មនសាេធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មាន
សង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតត)ំ រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយ
ឧធរកាខាធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមាន
សង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំរីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខា-
ធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ   
ឯកំ ១, (ច្ិតត)ំ រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខា
ធវទ្  ញាណវបិបយុតត ំមិនព្រករធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, 
[ច្ិតតំ រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណ-
វបិបយុតតំ មិនព្រករធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១ ដួង្,   កាោវច្រ-
កុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា កាមាវចរកុសលចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [១៦] មោម្នស្សស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, 
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, មោម្នស្សស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, 
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,  
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,     
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កនតិ ឥោនិ អដ្ឋបិ ស្មហតុកកាោវច្រវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋប ិសូមាបីមានចុំនួន ៨ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ (ច្ិតត)ំ 
រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
ស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតតំ   
រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
ស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ)   
រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-

វបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំរីចិតត 
មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
វបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ 
ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំ រីចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ 
ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត ឧមបកាា -
ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ មិនព្រករ
ធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំរីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយ
រញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, ស្មហតុកកាោវច្រវបិាកច្ិោត និ 
ន្ថម្ ធ ្ាោះថា សធហតុកកាមាវចរវបិាកចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [១៧] មោម្ស្សស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, 
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, មោម្នស្សស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ, 
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណស្ម្បយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,  
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កំ, ឧមបកាា ស្ហគតំ ញាណវបិបយុតតំ អស្ង្ខា រកិមម្កំ,     
ស្ស្ង្ខា រកិមម្កនតិ ឥោនិ អដ្ឋបិ ស្មហតុកកាោវច្រកិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ អដ្ឋប ិសូមាបីចុំនួន ៨ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ (ច្ិតតំ) រីចិតត 
មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-    
ស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតតំ   
រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
ស្ម្បយុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ)   
រីចិតត មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-
វបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំរីចិតត 
មោម្នស្សស្ហគតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយធស្មនសាេធវទ្  ញាណ-

ចិត្តបរិច្ឆេទ៩



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

វបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ)     
រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណស្ម្ប-
យុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំ រីចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ 
ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ) រីចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ 
មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំរីចិតត ឧមបកាា -
ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ មិនព្រករ
ធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, ស្មហតុកកាោវច្រកិរយិ-
ច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា សធហតុកកាមាវចរកិរិយចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [១៨] ឥមច្ចវ ំ ស្ព្ាថាបិ ច្តុវសី្តិ ស្មហតុកកាោវច្រកុស្លវបិាក-
កិរយិច្ិោត និ ស្ម្ោត និ។ 
  ស្មហតុកកាោវច្រកុស្លវបិាកកិរយិច្ិោត និ រីសធហតកុកាមាវចរ-
កុសលចិតត និង្សធហតុកកាមាវចរវិបាកចិតត និង្សធហតុកកាមាវចរកិរិយចិតតទុំង្ឡាយ
ច្តុវសី្តិ ចុំនួន ២៤ ស្ម្ោត និ ចរ់ធហើយ ស្ព្ាថាប ិធោយព្រការទុំង្រួង្  ឥមច្ចវ ំ
ាមន័យមដលខ្ញុំធ លធហើយយ ាង្ធនោះ ។ 
 [១៩]  មវទ្ន្ថញាណស្ង្ខា រ-, មភមទ្ន ច្តុវសី្តិ; 
        ស្មហតុកាោវច្រ-, បុចាបាកក្កិយា ម្ោ ។ 
 ស្មហតុកាោវច្របុចាបាកក្កិយា រីសធហតុកកាមាវចរកុសលចិតត និង្   
សធហតុកកាមាវចរវិបាកចិតត និង្សធហតុកកាមាវចរកិរិយចិតតទុំង្ឡាយ (បណឌិ មតន) 
គឺរណឌិត ម្ោ ព្តូវដឹង្ធហើយ ច្តុវសី្តិ ថាមានចុំនួន ២៤ មវទ្ន្ថញាណស្ង្ខា រ- 
មភមទ្ន មដលធ្ាេង្គ្នាធោយធវទ្  និង្ញាណ និង្សង្ខារ ។ 
 [២០] កាមម្ មតវសី្ បាកានិ,  បុញ្ញា បុញ្ញា និ វសី្តិ; 
         ឯកាទ្ស្ ក្កិយា មច្តិ,  ច្តុបញ្ញា ស្ ស្ព្ាថា ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្តុបញ្ញា ស្ ចុំនួន ៥៤ ( មោនតិ) រមមង្មាន    

ចិត្តបរិច្ឆេទ១០

កាមម្ កនញង្កាមភូមិ ស្ព្ាថា ធោយព្រការទុំង្រួង្ ឥត ិ គឺ មតវសី្ បាកាន ិ (ច្)      
រីវិបាកចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ២៣ ្ង្, វសី្តិ បុញ្ញា បុញ្ញា និ (ច្) រីកុសលចិតត និង្
អកុសលចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ២០ ្ង្, ឯកាទ្ស្ ក្កិយា ច្ រីកិរិយចិតតទុំង្ឡាយ
ចុំនួន ១១ ្ង្  ។ 
 

របូាវច្រច្ិតតំ 
 [២១] វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ បឋម្ជានកុស្លច្ិតតំ, វចិ្ឆរ-
បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ ទុ្តិយជានកុស្លច្ិតតំ, បីតិសុ្មខកគគោស្ហិត ំ
តតិយជានកុស្លច្ិតតំ, សុ្មខកគគោស្ហិតំ ច្តុតាជានកុស្លច្ិតតំ, 
ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ បចច ម្ជានកុស្លច្ិតតមចច តិ ឥោនិ បចច បិ របូា-     
វច្រកុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 របូាវច្រច្ិតតំ រីរូបាវចរចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចត ិនឹង្ធ ល ឥតិ ថា] (ច្ិោត ន)ិ រីចិតត
ទុំង្ឡាយ បចច ប ិសូមាបីចុំនួន ៥ ឥោន ិ ធនោះ ឥតិ គឺ បឋម្ជានកុស្លច្ិតត ំ        
រីរឋមជាានកុសលចិតត វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយ
អធនលើធោយវិតកកៈ និង្វិច្រៈ និង្រីតិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ទុ្តិយជាន-
កុស្លច្ិតតំ រីទ្ុតិយជាានកុសលចិតត វចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រតឹត
ធៅមួយអធនលើធោយវិច្រៈ និង្រីតិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, តតិយជាន-
កុស្លច្ិតតំ រីតតិយជាានកុសលចិតត បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយ
អធនលើធោយរតីិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ច្តុតាជានកុស្លច្ិតតំ រីចតុតថជាាន-
កុសលចិតត សុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយសុខៈ និង្ឯកគគា 
(ច្) ្ង្, បចច ម្ជានកុស្លច្ិតត ំរីរញ្ចមជាានកុសលចិតត ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខា និង្ឯកគគា ច្ ្ង្, របូាវច្រកុស្លច្ិោត និ
ន្ថម្ ធ ្ាោះថា របូាវចរកសុលចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [២២] វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ បឋម្ជានវបិាកច្ិតតំ, វចិ្ឆរ-
បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ ទុ្តិយជានវបិាកច្ិតតំ, បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ    



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

វបិបយុតតំ មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតតំ)     
រីចិតត ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណស្ម្ប-
យុតតំ ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំ រីចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណស្ម្បយុតតំ 
ព្រករព្រមធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, (ច្ិតត)ំ រីចិតត 
ឧមបកាា ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ 
មិនព្រករធហើយធោយរញ្ញា អស្ង្ខា រកំិ មិនមានសង្ខារ ឯកំ ១, [ច្ិតត ំរីចិតត ឧមបកាា -
ស្ហគតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខាធវទ្  ញាណវបិបយុតតំ មិនព្រករ
ធហើយធោយរញ្ញា] ស្ស្ង្ខា រកំិ មានសង្ខារ ឯកំ ១, ស្មហតុកកាោវច្រកិរយិ-
ច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា សធហតុកកាមាវចរកិរិយចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [១៨] ឥមច្ចវ ំ ស្ព្ាថាបិ ច្តុវសី្តិ ស្មហតុកកាោវច្រកុស្លវបិាក-
កិរយិច្ិោត និ ស្ម្ោត និ។ 
  ស្មហតុកកាោវច្រកុស្លវបិាកកិរយិច្ិោត និ រីសធហតកុកាមាវចរ-
កុសលចិតត និង្សធហតុកកាមាវចរវិបាកចិតត និង្សធហតុកកាមាវចរកិរិយចិតតទុំង្ឡាយ
ច្តុវសី្តិ ចុំនួន ២៤ ស្ម្ោត និ ចរ់ធហើយ ស្ព្ាថាប ិធោយព្រការទុំង្រួង្  ឥមច្ចវ ំ
ាមន័យមដលខ្ញុំធ លធហើយយ ាង្ធនោះ ។ 
 [១៩]  មវទ្ន្ថញាណស្ង្ខា រ-, មភមទ្ន ច្តុវសី្តិ; 
        ស្មហតុកាោវច្រ-, បុចាបាកក្កិយា ម្ោ ។ 
 ស្មហតុកាោវច្របុចាបាកក្កិយា រីសធហតុកកាមាវចរកុសលចិតត និង្   
សធហតុកកាមាវចរវិបាកចិតត និង្សធហតុកកាមាវចរកិរិយចិតតទុំង្ឡាយ (បណឌិ មតន) 
គឺរណឌិត ម្ោ ព្តូវដឹង្ធហើយ ច្តុវសី្តិ ថាមានចុំនួន ២៤ មវទ្ន្ថញាណស្ង្ខា រ- 
មភមទ្ន មដលធ្ាេង្គ្នាធោយធវទ្  និង្ញាណ និង្សង្ខារ ។ 
 [២០] កាមម្ មតវសី្ បាកានិ,  បុញ្ញា បុញ្ញា និ វសី្តិ; 
         ឯកាទ្ស្ ក្កិយា មច្តិ,  ច្តុបញ្ញា ស្ ស្ព្ាថា ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្តុបញ្ញា ស្ ចុំនួន ៥៤ ( មោនតិ) រមមង្មាន    

កាមម្ កនញង្កាមភូមិ ស្ព្ាថា ធោយព្រការទុំង្រួង្ ឥតិ គឺ មតវសី្ បាកានិ (ច្)      
រីវិបាកចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ២៣ ្ង្, វសី្តិ បុញ្ញា បុញ្ញា និ (ច្) រីកុសលចិតត និង្
អកុសលចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ២០ ្ង្, ឯកាទ្ស្ ក្កិយា ច្ រីកិរិយចិតតទុំង្ឡាយ
ចុំនួន ១១ ្ង្  ។ 
 

របូាវច្រច្ិតតំ 
 [២១] វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ បឋម្ជានកុស្លច្ិតតំ, វចិ្ឆរ-
បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ ទុ្តិយជានកុស្លច្ិតតំ, បីតិសុ្មខកគគោស្ហិត ំ
តតិយជានកុស្លច្ិតតំ, សុ្មខកគគោស្ហិតំ ច្តុតាជានកុស្លច្ិតតំ, 
ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ បចច ម្ជានកុស្លច្ិតតមចច តិ ឥោនិ បចច បិ របូា-     
វច្រកុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 របូាវច្រច្ិតតំ រីរូបាវចរចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចតិ នឹង្ធ ល ឥតិ ថា] (ច្ិោត និ) រីចិតត
ទុំង្ឡាយ បចច ប ិសូមាបីចុំនួន ៥ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ បឋម្ជានកុស្លច្ិតត ំ        
រីរឋមជាានកុសលចិតត វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយ
អធនលើធោយវិតកកៈ និង្វិច្រៈ និង្រីតិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ទុ្តិយជាន-
កុស្លច្ិតតំ រីទ្ុតិយជាានកុសលចិតត វចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រតឹត
ធៅមួយអធនលើធោយវិច្រៈ និង្រីតិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, តតិយជាន-
កុស្លច្ិតតំ រីតតិយជាានកុសលចិតត បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមួយ
អធនលើធោយរតីិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ច្តុតាជានកុស្លច្ិតតំ រីចតុតថជាាន-
កុសលចិតត សុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយសុខៈ និង្ឯកគគា 
(ច្) ្ង្, បចច ម្ជានកុស្លច្ិតត ំរីរញ្ចមជាានកុសលចិតត ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខា និង្ឯកគគា ច្ ្ង្, របូាវច្រកុស្លច្ិោត និ
ន្ថម្ ធ ្ាោះថា របូាវចរកសុលចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [២២] វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ បឋម្ជានវបិាកច្ិតតំ, វចិ្ឆរ-
បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ ទុ្តិយជានវបិាកច្ិតតំ, បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ    
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តតិយជានវបិាកច្ិតតំ, សុ្មខកគគោស្ហិតំ ច្តុតាជានវបិាកច្ិតតំ, ឧមបមកា -
កគគោស្ហិតំ បចច ម្ជានវបិាកច្ិតតមចច តិ ឥោនិ បចច បិ របូាវច្រវបិាក-
ច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
    (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ បចច ប ិសូមាបីចុំនួន ៥ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ បឋម្-
ជានវបិាកច្ិតតំ រីរឋមជាានវិបាកចិតត វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយវិតកកៈ និង្វិច្រៈ និង្រីត ិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, 
ទុ្តិយជានវបិាកច្ិតតំ រីទ្ុតិយជាានវិបាកចិតត វចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយវិច្រៈ និង្រីតិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, តតិយជាន-
វបិាកច្ិតតំ រីតតិយជាានវិបាកចិតត បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួ
អធនលើធោយរតីិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ច្តុតាជានវបិាកច្ិតតំ រីចតុតថជាាន-
វិបាកចិតត សុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយសុខៈ និង្ឯកគគា 
(ច្) ្ង្, បចច ម្ជានវបិាកច្ិតតំ រីរញ្ចមជាានវិបាកចិតត ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខា និង្ឯកគគា ច្ ្ង្, របូាវច្រវបិាកច្ិោត និ 
ន្ថម្  ធ ្ាោះថា របូាវចរវបិាកចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [២៣] វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ បឋម្ជានកិរយិច្ិតតំ, វចិ្ឆរ-
បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ ទុ្តិយជានកិរយិច្ិតតំ, បីតិសុ្មខកគគោស្ហិត ំ   
តតិយជានកិរយិច្ិតតំ, សុ្មខកគគោស្ហិតំ ច្តុតាជានកិរយិច្ិតតំ, ឧមបមកា -
កគគោស្ហិតំ បចច ម្ជានកិរយិច្ិតតមចច តិ ឥោនិ បចច បិ របូាវច្រកិរយិ-
ច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
   (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ បចច ប ិសូមាបីចុំនួន ៥ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ បឋម្-
ជានកិរយិច្ិតតំ រីរឋមជាានកិរិយចិតត វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយវិតកកៈ និង្វិច្រៈ និង្រីត ិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, 
ទុ្តិយជានកិរយិច្ិតតំ រីទ្ុតិយជាានកិរិយចិតត វចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយវិច្រៈ និង្រីតិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, តតិយជាន-
កិរយិច្ិតតំ រីតតិយជាានកិរិយចិតត បីតសុិ្មខកគគោស្ហិត ំមដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើ
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ធោយរីតិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ច្តុតាជានកិរយិច្ិតត ំ រីចតុតថជាានកិរិយ-
ចិតត សុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយសុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, 
បចច ម្ជានកិរយិច្ិតតំ រីរញ្ចមជាានកិរិយចិតត ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយឧធរកាខា និង្ឯកគគា ច្ ្ង្, របូាវច្រកិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ 
ធ ្ាោះថា របូាវចរករិយិចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [២៤] ឥមច្ចវ ំ ស្ព្ាថាបិ បននរស្ របូាវច្រកុស្លវបិាកកិរយិច្ិោត និ 
ស្ម្ោត និ ។ 
  របូាវច្រកុស្លវបិាកកិរយិច្ិោត និ រីរូបាវចរកុសលចិតត និង្រូបាវចរវិបាកចិតត 
និង្រូបាវចរកិរិយចិតតទុំង្ឡាយ បននរស្ ចុំនួន ១៥ ស្ម្ោត និ ចរ់ធហើយ ស្ព្ាថាបិ 
សូមាបធីោយព្រការទុំង្រួង្ ឥមច្ចវ ំាមន័យមដលខ្ញុំធ លធហើយយ ាង្ធនោះ ។ 
 [២៥]  បចច ធា ឈានមភមទ្ន,  របូាវច្រោនសំ្; 
         បុចាបាកក្កិយាមភទ្ធ,  តំ បចច ទ្ស្ធា ភមវ ។ 
 របូាវច្រោនសំ្ រីរូបាវចរចិតត បចច ធា មានចុំនួន ៥ ព្រការ ឈានមភមទ្ន 
ធោយភារធ្ាេង្គ្នាពន ន, (របូាវច្រោនសំ្) រីរូបាវចរចិតត តំ ធ ោះ បចច ទ្ធា មាន
ចុំនួន ១៥ ព្រការ បុចាបាកក្កិយាមភទ្ធ ធោយភារធ្ាេង្គ្នាពនកុសល និង្វិបាក និង្
កិរិយ ភមវ រមមង្មាន ។ 
 [២៦] អាកាោនញ្ញច យតនកុស្លច្ិតតំ, វញិ្ញា ណញ្ញច យតនកុស្ល-
ច្ិតតំ, អាកិចច ញ្ញា យតនកុស្លច្ិតតំ, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតនកុស្ល- 
ច្ិតតមចច តិ ឥោនិ ច្ោត របិិ អរបូាវច្រកុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្ោត របិិ សូមាបីចុំនួន ៤ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ អាកា-
ោនញ្ញច យតនកុស្លច្ិតតំ (ច្) រីអាកាស្នញ្ចាយតនកុសលចិតត្ ង្, វញិ្ញា ណ-
ញ្ញច យតនកុស្លច្ិតតំ (ច្) រីវិញ្ញាណញ្ចាយតនកុសលចិតត្ង្, អាកិចច ញ្ញា យតន-
កុស្លច្ិតតំ ច្ រអីាកិញ្ចញ្ញាយតនកុសលចិតត្ ង្, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតន-
កុស្លច្ិតតំ ច្ រីធនវសញ្ញា សញ្ញាយតនកុសលចិតត្ ង្ អរបូាវច្រកុស្លច្ិោត និ
ន្ថម្ ធ ្ាោះថា អរូបាវចរកុសលចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
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តតិយជានវបិាកច្ិតតំ, សុ្មខកគគោស្ហិតំ ច្តុតាជានវបិាកច្ិតតំ, ឧមបមកា -
កគគោស្ហិតំ បចច ម្ជានវបិាកច្ិតតមចច តិ ឥោនិ បចច បិ របូាវច្រវបិាក-
ច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
    (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ បចច ប ិសូមាបីចុំនួន ៥ ឥោនិ ធនោះ ឥត ិ គឺ បឋម្-
ជានវបិាកច្ិតតំ រីរឋមជាានវិបាកចិតត វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយវិតកកៈ និង្វិច្រៈ និង្រីត ិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, 
ទុ្តិយជានវបិាកច្ិតតំ រីទ្ុតិយជាានវិបាកចិតត វចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយវិច្រៈ និង្រីតិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, តតិយជាន-
វបិាកច្ិតតំ រីតតិយជាានវិបាកចិតត បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួ
អធនលើធោយរតីិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ច្តុតាជានវបិាកច្ិតតំ រីចតុតថជាាន-
វិបាកចិតត សុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើធោយសុខៈ និង្ឯកគគា 
(ច្) ្ង្, បចច ម្ជានវបិាកច្ិតតំ រីរញ្ចមជាានវិបាកចិតត ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយឧធរកាខា និង្ឯកគគា ច្ ្ង្, របូាវច្រវបិាកច្ិោត និ 
ន្ថម្  ធ ្ាោះថា របូាវចរវបិាកចិតត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [២៣] វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ បឋម្ជានកិរយិច្ិតតំ, វចិ្ឆរ-
បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ ទុ្តិយជានកិរយិច្ិតតំ, បីតិសុ្មខកគគោស្ហិត ំ   
តតិយជានកិរយិច្ិតតំ, សុ្មខកគគោស្ហិតំ ច្តុតាជានកិរយិច្ិតតំ, ឧមបមកា -
កគគោស្ហិតំ បចច ម្ជានកិរយិច្ិតតមចច តិ ឥោនិ បចច បិ របូាវច្រកិរយិ-
ច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
   (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ បចច ប ិសូមាបីចុំនួន ៥ ឥោនិ ធនោះ ឥត ិ គឺ បឋម្-
ជានកិរយិច្ិតតំ រីរឋមជាានកិរិយចិតត វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយវិតកកៈ និង្វិច្រៈ និង្រីត ិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, 
ទុ្តិយជានកិរយិច្ិតតំ រីទ្ុតិយជាានកិរិយចិតត វចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយវិច្រៈ និង្រីតិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, តតិយជាន-
កិរយិច្ិតតំ រីតតិយជាានកិរិយចិតត បីតសុិ្មខកគគោស្ហិត ំមដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើ

ធោយរីតិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ច្តុតាជានកិរយិច្ិតតំ រីចតុតថជាានកិរិយ-
ចិតត សុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយសុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, 
បចច ម្ជានកិរយិច្ិតតំ រីរញ្ចមជាានកិរិយចិតត ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយឧធរកាខា និង្ឯកគគា ច្ ្ង្, របូាវច្រកិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ 
ធ ្ាោះថា របូាវចរករិយិចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [២៤] ឥមច្ចវ ំ ស្ព្ាថាបិ បននរស្ របូាវច្រកុស្លវបិាកកិរយិច្ិោត និ 
ស្ម្ោត និ ។ 
  របូាវច្រកុស្លវបិាកកិរយិច្ិោត និ រីរូបាវចរកុសលចិតត និង្រូបាវចរវិបាកចិតត 
និង្រូបាវចរកិរិយចិតតទុំង្ឡាយ បននរស្ ចុំនួន ១៥ ស្ម្ោត និ ចរ់ធហើយ ស្ព្ាថាបិ 
សូមាបធីោយព្រការទុំង្រួង្ ឥមច្ចវ ំាមន័យមដលខ្ញុំធ លធហើយយ ាង្ធនោះ ។ 
 [២៥]  បចច ធា ឈានមភមទ្ន,  របូាវច្រោនសំ្; 
         បុចាបាកក្កិយាមភទ្ធ,  តំ បចច ទ្ស្ធា ភមវ ។ 
 របូាវច្រោនសំ្ រីរូបាវចរចិតត បចច ធា មានចុំនួន ៥ ព្រការ ឈានមភមទ្ន 
ធោយភារធ្ាេង្គ្នាពន ន, (របូាវច្រោនសំ្) រីរូបាវចរចិតត តំ ធ ោះ បចច ទ្ធា មាន
ចុំនួន ១៥ ព្រការ បុចាបាកក្កិយាមភទ្ធ ធោយភារធ្ាេង្គ្នាពនកុសល និង្វិបាក និង្
កិរិយ ភមវ រមមង្មាន ។ 
 [២៦] អាកាោនញ្ញច យតនកុស្លច្ិតតំ, វញិ្ញា ណញ្ញច យតនកុស្ល-
ច្ិតតំ, អាកិចច ញ្ញា យតនកុស្លច្ិតតំ, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតនកុស្ល- 
ច្ិតតមចច តិ ឥោនិ ច្ោត របិិ អរបូាវច្រកុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្ោត របិិ សូមាបីចុំនួន ៤ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ អាកា-
ោនញ្ញច យតនកុស្លច្ិតតំ (ច្) រីអាកាស្នញ្ចាយតនកុសលចិតត្ង្, វញិ្ញា ណ-
ញ្ញច យតនកុស្លច្ិតតំ (ច្) រីវិញ្ញាណញ្ចាយតនកុសលចិតត្ង្, អាកិចច ញ្ញា យតន-
កុស្លច្ិតតំ ច្ រអីាកិញ្ចញ្ញាយតនកុសលចិតត្ ង្, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតន-
កុស្លច្ិតតំ ច្ រីធនវសញ្ញា សញ្ញាយតនកុសលចិតត្ ង្ អរបូាវច្រកុស្លច្ិោត និ
ន្ថម្ ធ ្ាោះថា អរូបាវចរកុសលចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 

ចិត្តបរិច្ឆេទ១៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [២៧] អាកាោនញ្ញច យតនវបិាកច្ិតតំ, វញិ្ញា ណញ្ញច យតនវបិាកច្ិតតំ, 
អាកិចច ញ្ញា យតនវបិាកច្ិតតំ, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតនវបិាកច្ិតតមចច តិ 
ឥោនិ ច្ោត របិិ អរបូាវច្រវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
   (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្ោត របិិ សូមាបីចុំនួន ៤ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ អាកា-
ោនញ្ញច យតនវបិាកច្ិតតំ (ច្) រីអាកាស្នញ្ចាយតនវិបាកចិតត្ង្, វញិ្ញា ណ-
ញ្ញច យតនវបិាកច្ិតតំ  (ច្) រីវិញ្ញាណញ្ចាយតនវិបាកចិតត្ង្, អាកិចច ញ្ញា យតន-
វបិាកច្ិតតំ ច្ រីអាកិញ្ចញ្ញាយតនវិបាកចិតត្ង្, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតនវបិាក-
ច្ិតតំ ច្ រីធនវសញ្ញា សញ្ញាយតនវិបាកចិតត្ង្ អរបូាវច្រវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា 
អរូបាវចរវបិាកចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។  
 [២៨] អាកាោនញ្ញច យតនកិរយិច្ិតតំ, វញិ្ញា ណញ្ញច យតនកិរយិច្ិតតំ, 
អាកិចច ញ្ញា យតនកិរយិច្ិតតំ, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតនកិរយិច្ិតតមចច តិ 
ឥោនិ ច្ោត របិិ អរបូាវច្រកិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្ោត របិិ សូមាបីចុំនួន ៤ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ អាកា-
ោនញ្ញច យតនកិរយិច្ិតតំ (ច្) រីអាកាស្នញ្ចាយតនកិរិយចិតត្ង្, វញិ្ញា ណ-
ញ្ញច យតនកិរយិច្ិតតំ  (ច្) រីវិញ្ញាណញ្ចាយតនកិរិយចិតត្ង្, អាកិចច ញ្ញា យតន-
កិរយិច្ិតតំ ច្ រីអាកិញ្ចញ្ញាយតនកិរិយចិតត្ង្, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតនកិរយិ-
ច្ិតតំ ច្ រីធនវសញ្ញា សញ្ញាយតនកិរិយចិតត្ង្ អរបូាវច្រកិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា 
អរូបាវចរកិរិយចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [២៩] ឥមច្ចវ ំ ស្ព្ាថាបិ ទ្ធា ទ្ស្ អរបូាវច្រកុស្លវបិាកកិរយិច្ិោត និ 
ស្ម្ោត និ ។ 
 អរបូាវច្រកុស្លវបិាកកិរយិច្ិោត និ រីអរូបាវចរកុសលចិតត និង្អរូបាវចរ-
វិបាកចិតត និង្អរូបាវចរកិរិយចិតតទុំង្ឡាយ ទ្ធា ទ្ស្ ចុំនួន ១២ ស្ម្ោត និ ចរ់ធហើយ 
ស្ព្ាថាបិ សូមាបីធោយព្រការទុំង្រងួ្  ឥមច្ចវ ំាមន័យមដលខ្ញុំធ លធហើយយ ាង្ធនោះ ។ 
 [៣០]  អាលម្ពណបបមភមទ្ន,  ច្តុធារុបបោនសំ្; 
          បុចាបាកក្កិយាមភទ្ធ,  បុន ទ្ធា ទ្ស្ធា ឋិតំ ។ 

ចិត្តបរិច្ឆេទ១៤

  អរុបបោនសំ្ រីអរូបាវចរចិតត ច្តុធា មានចុំនួន ៤ ព្រការ អាលម្ពណបប-    
មភមទ្ន ធោយភារធ្ាេង្គ្នាពនអារមមណ៍, (អរុបបោនសំ្) រីអរូបាវចរចិតត (តំ) ធ ោះ   
ឋិតំ ាុំង្ធៅធហើយ = កុំណត់ទ្ុកធហើយ ទ្ធា ទ្ស្ធា មានចុំនួន ១២ បុន មតង្ធទ្ៀត 
បុចាបាកក្កិយាមភទ្ធ ធោយភារធ្ាេង្គ្នាពនកុសល និង្វបិាក និង្កិរិយ ។ 
 

មោកុតតរច្ិតតំ 
 [៣១] មោោបតតិម្គគច្ិតតំ, ស្កទ្ធគាម្ិម្គគច្ិតតំ, អន្ថគាម្ិម្គគច្ិតត,ំ 
អរហតតម្គគច្ិតតមចច តិ ឥោនិ ច្ោត របិិ មោកុតតរកុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 មោកុតតរច្ិតត ំរីធោកុតតរចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចត ិនឹង្ធ ល ឥត ិថា] (ច្ិោត ន)ិ  
រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្ោត របិិ សូមាបីចុំនួន ៤ ឥោនិ ធនោះ ឥត ិគឺ មោោបតតិម្គគច្ិតតំ (ច្) 
រីធស្ារតតិមគគចិតត្ ង្, ស្កទ្ធគាម្ិម្គគច្ិតតំ (ច្) រីសកទគ្មិមគគចិតត្ ង្, 
អន្ថគាម្ិម្គគច្ិតតំ (ច្) រីអ គ្មិមគគចិតត្ ង្, អរហតតម្គគច្ិតតំ ច្ រីអរហតតមគគចិតត
្ង្ មោកុតតរកុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា ធោកតុតរកសុលចតិត (មោនតិ) រមមង្
មាន ។ 
 [៣២] មោោបតតិផលច្ិតតំ, ស្កទ្ធគាម្ិផលច្ិតតំ, អន្ថគាម្ិផលច្ិតតំ, 
អរហតតផលច្ិតតមចច តិ ឥោនិ ច្ោត របិិ មោកុតតរវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្ោត របិិ សូមាបីចុំនួន ៤ ឥោនិ ធនោះ ឥត ិគឺ មោោ-
បតតិផលច្ិតតំ (ច្) រីធស្ារតតិ្លចិតត្ង្ ស្កទ្ធគាម្ិផលច្ិតតំ (ច្) រីសកទគ្មិ-
្លចិតត្ង្ អន្ថគាម្ិផលច្ិតតំ (ច្) រីអ គ្មិ្ លចិតត្ង្, អរហតតផលច្ិតត ំច្     
រីអរហតត្លចិតត្ង្ មោកុតតរវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា ធោកុតតរវិបាកចិតត 
(មោនតិ) រមមង្មាន ។  
 [៣៣] ឥមច្ចវ ំស្ព្ាថាបិ អដ្ឋ មោកុតតរកុស្លវបិាកច្ិោត និ ស្ម្ោត ន ិ។ 
 មោកុតតរកុស្លវបិាកច្ិោត និ រីធោកុតតរកុសលចិតត និង្ធោកុតតរវិបាកចិតត
ទុំង្ឡាយ អដ្ឋ ចុំនួន ៨ ស្ម្ោត និ ចរធ់ហើយ ស្ព្ាថាប ិសូមាបីធោយព្រការទុំង្រងួ្ 
ឥមច្ចវ ំាមន័យមដលខ្ញុំធ លធហើយយ ាង្ធនោះ ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [២៧] អាកាោនញ្ញច យតនវបិាកច្ិតតំ, វញិ្ញា ណញ្ញច យតនវបិាកច្ិតតំ, 
អាកិចច ញ្ញា យតនវបិាកច្ិតតំ, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតនវបិាកច្ិតតមចច តិ 
ឥោនិ ច្ោត របិិ អរបូាវច្រវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
   (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្ោត របិិ សូមាបីចុំនួន ៤ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ អាកា-
ោនញ្ញច យតនវបិាកច្ិតតំ (ច្) រីអាកាស្នញ្ចាយតនវិបាកចិតត្ង្, វញិ្ញា ណ-
ញ្ញច យតនវបិាកច្ិតតំ  (ច្) រីវិញ្ញាណញ្ចាយតនវិបាកចិតត្ង្, អាកិចច ញ្ញា យតន-
វបិាកច្ិតតំ ច្ រីអាកិញ្ចញ្ញាយតនវិបាកចិតត្ង្, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតនវបិាក-
ច្ិតតំ ច្ រីធនវសញ្ញា សញ្ញាយតនវិបាកចិតត្ង្ អរបូាវច្រវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា 
អរូបាវចរវបិាកចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។  
 [២៨] អាកាោនញ្ញច យតនកិរយិច្ិតតំ, វញិ្ញា ណញ្ញច យតនកិរយិច្ិតតំ, 
អាកិចច ញ្ញា យតនកិរយិច្ិតតំ, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតនកិរយិច្ិតតមចច តិ 
ឥោនិ ច្ោត របិិ អរបូាវច្រកិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្ោត របិិ សូមាបីចុំនួន ៤ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ អាកា-
ោនញ្ញច យតនកិរយិច្ិតតំ (ច្) រីអាកាស្នញ្ចាយតនកិរិយចិតត្ង្, វញិ្ញា ណ-
ញ្ញច យតនកិរយិច្ិតតំ  (ច្) រីវិញ្ញាណញ្ចាយតនកិរិយចិតត្ង្, អាកិចច ញ្ញា យតន-
កិរយិច្ិតតំ ច្ រីអាកិញ្ចញ្ញាយតនកិរិយចិតត្ង្, មនវស្ញ្ញា ន្ថស្ញ្ញា យតនកិរយិ-
ច្ិតតំ ច្ រីធនវសញ្ញា សញ្ញាយតនកិរិយចិតត្ង្ អរបូាវច្រកិរយិច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា 
អរូបាវចរកិរិយចតិត (មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [២៩] ឥមច្ចវ ំ ស្ព្ាថាបិ ទ្ធា ទ្ស្ អរបូាវច្រកុស្លវបិាកកិរយិច្ិោត និ 
ស្ម្ោត និ ។ 
 អរបូាវច្រកុស្លវបិាកកិរយិច្ិោត និ រីអរូបាវចរកុសលចិតត និង្អរូបាវចរ-
វិបាកចិតត និង្អរូបាវចរកិរិយចិតតទុំង្ឡាយ ទ្ធា ទ្ស្ ចុំនួន ១២ ស្ម្ោត និ ចរ់ធហើយ 
ស្ព្ាថាបិ សូមាបីធោយព្រការទុំង្រងួ្  ឥមច្ចវ ំាមន័យមដលខ្ញុំធ លធហើយយ ាង្ធនោះ ។ 
 [៣០]  អាលម្ពណបបមភមទ្ន,  ច្តុធារុបបោនសំ្; 
          បុចាបាកក្កិយាមភទ្ធ,  បុន ទ្ធា ទ្ស្ធា ឋិតំ ។ 

  អរុបបោនសំ្ រីអរូបាវចរចិតត ច្តុធា មានចុំនួន ៤ ព្រការ អាលម្ពណបប-    
មភមទ្ន ធោយភារធ្ាេង្គ្នាពនអារមមណ៍, (អរុបបោនសំ្) រីអរូបាវចរចិតត (តំ) ធ ោះ   
ឋិតំ ាុំង្ធៅធហើយ = កុំណត់ទ្ុកធហើយ ទ្ធា ទ្ស្ធា មានចុំនួន ១២ បុន មតង្ធទ្ៀត 
បុចាបាកក្កិយាមភទ្ធ ធោយភារធ្ាេង្គ្នាពនកុសល និង្វបិាក និង្កិរិយ ។ 
 

មោកុតតរច្ិតតំ 
 [៣១] មោោបតតិម្គគច្ិតតំ, ស្កទ្ធគាម្ិម្គគច្ិតតំ, អន្ថគាម្ិម្គគច្ិតតំ, 
អរហតតម្គគច្ិតតមចច តិ ឥោនិ ច្ោត របិិ មោកុតតរកុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 មោកុតតរច្ិតត ំរីធោកុតតរចិតត [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចត ិនឹង្ធ ល ឥត ិថា] (ច្ិោត និ)  
រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្ោត របិិ សូមាបីចុំនួន ៤ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ មោោបតតិម្គគច្ិតតំ (ច្) 
រីធស្ារតតិមគគចិតត្ ង្, ស្កទ្ធគាម្ិម្គគច្ិតតំ (ច្) រីសកទគ្មិមគគចិតត្ ង្, 
អន្ថគាម្ិម្គគច្ិតតំ (ច្) រីអ គ្មិមគគចិតត្ ង្, អរហតតម្គគច្ិតតំ ច្ រីអរហតតមគគចិតត
្ង្ មោកុតតរកុស្លច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា ធោកតុតរកសុលចតិត (មោនតិ) រមមង្
មាន ។ 
 [៣២] មោោបតតិផលច្ិតតំ, ស្កទ្ធគាម្ិផលច្ិតតំ, អន្ថគាម្ិផលច្ិតតំ, 
អរហតតផលច្ិតតមចច តិ ឥោនិ ច្ោត របិិ មោកុតតរវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (ច្ិោត និ) រីចិតតទុំង្ឡាយ ច្ោត របិិ សូមាបីចុំនួន ៤ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ មោោ-
បតតិផលច្ិតតំ (ច្) រីធស្ារតតិ្លចិតត្ង្ ស្កទ្ធគាម្ិផលច្ិតតំ (ច្) រីសកទគ្មិ-
្លចិតត្ង្ អន្ថគាម្ិផលច្ិតតំ (ច្) រីអ គ្មិ្ លចិតត្ង្, អរហតតផលច្ិតតំ ច្     
រីអរហតត្លចិតត្ង្ មោកុតតរវបិាកច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា ធោកុតតរវិបាកចិតត 
(មោនតិ) រមមង្មាន ។  
 [៣៣] ឥមច្ចវ ំស្ព្ាថាបិ អដ្ឋ មោកុតតរកុស្លវបិាកច្ិោត និ ស្ម្ោត និ ។ 
 មោកុតតរកុស្លវបិាកច្ិោត និ រីធោកុតតរកុសលចិតត និង្ធោកុតតរវិបាកចិតត
ទុំង្ឡាយ អដ្ឋ ចុំនួន ៨ ស្ម្ោត និ ចរធ់ហើយ ស្ព្ាថាប ិសូមាបីធោយព្រការទុំង្រងួ្ 
ឥមច្ចវ ំាមន័យមដលខ្ញុំធ លធហើយយ ាង្ធនោះ ។ 
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ស្ង្គហគាថា 
 [៣៤] ច្តុម្គគបបមភមទ្ន, ច្តុធា កុស្លំ តថា; 
  បាកំ តស្ស ផលោត តិ, អដ្ឋធានុតតរ ំម្តំ ។ 
 ស្ង្គហគាថា រីសង្គហគ្ថា (មោតិ) រមមង្មាន (ឥតិ) ថា កុស្លំ រីមគគចិតត 
ច្តុធា មានចុំនួន ៤ ព្រការ ច្តុម្គគបបមភមទ្ន ធោយព្រធភទ្ពនមគគទុំង្ ៤, បាកំ    
រី្លចិតត តថា (ក៏) ដូចគ្នាមដរ តស្ស (មោកុតតរកុស្លស្ស) ផលោត  ធព្ ោះភាវៈ
ពន្លចិតតជា្លពនធោកតុតរកុសលចិតតធ ោះ ឥត ិ ធព្ ោះធហតុដូធច្នាោះ អនុតតរ ំ រីធោកុតតរ-
ចិតត (បណឌិ មតន) គឺរណឌិត ម្តំ ដឹង្ធហើយ អដ្ឋថា ថាមានចុំនួន ៨ ព្រការ ។ 
 [៣៥]  ទ្ធា ទ្ោកុស្ោមនវ,ំ កុស្ោមនកវសី្តិ;  
          ឆតតឹមស្វ វបិាកានិ,    ក្កិយច្ិោត និ វសី្តិ ។ 
 ទ្ធា ទ្ស្ អកុស្ោនិ (ច្ិោត និ ច្) រីអកុសលចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ១២ ្ង្, 
ឯកវសី្តិ កុស្ោនិ (ច្ិោត និ ច្) រីកុសលចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ២១ ្ង្, ឆតតឹស្ 
ឯវ វបិាកានិ (ច្ិោត និ ច្) រីវិបាកចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ៣៦ ្ង្មតរ ុធណ្្ាោះ វសី្តិ      
ក្កិយច្ិោត និ (ច្ិោត និ ច្) រីកិរិយចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ២០ (មោនតិ) រមមង្មាន ឯវ ំ
ធោយព្រការយ ាង្ធនោះ ។ 
 [៣៦]  ច្តុបញ្ញា ស្ធា កាមម្, រមូប បននរសី្រមយ; 
          ច្ិោត និ ទ្ធា ទ្ោរុមបប,     អដ្ឋធានុតតមរ តថា ។ 
 (បណឌិ មោ) រីរណឌិត ឦរមយ គរាបីធ ល (ច្ិោត និ) នូវចិតតទុំង្ឡាយ (បរ-ិ
យាបន្ថន និ) មដលព្តូវធោករារ់រញ្ចលូធហើយ កាមម្ កនញង្កាមភូមិ ច្តុបញ្ញា ស្ធា ថា
មានចុំនួន ៥៤ ព្រការ, [ឦរមយ គរាបីធ ល ច្ិោត និ នូវចិតតទុំង្ឡាយ បរយិាបន្ថន ន ិ
មដលព្តូវធោករារ់រញ្ចលូធហើយ] រមូប កនញង្រូរភូម ិ បននរស្ ថាមានចុំនួន ១៥ ព្រការ, 
[ឦរមយ គរាបីធ ល ច្ោិត និ នូវចិតតទុំង្ឡាយ បរយិាបន្ថន និ មដលព្តូវធោករារ់
រញ្ចូលធហើយ] អារុមបប កនញង្អរូរភូម ិ ទ្ធា ទ្ស្ ថាចុំនួន ១២, តថា ធព្ៅរីអុំរីធ ោះ      
[បណឌិ មោ រីរណឌិត ឦរមយ គរាបីធ ល ច្ិោត និ នូវចិតតទុំង្ឡាយ បរយិាបន្ថន និ 
មដលព្តូវធោករារ់រញ្ចលូធហើយ] អនុតតមរ កនញង្ធោកុតតរភូម ិ អដ្ឋថា ថាមានចុំនួន ៨ 
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ព្រការ ។ 
 [៣៧] ឥតាមម្កនូនវុតិ-, បមភទ្ំ បន ោនសំ្; 
         ឯកវសី្ស្តំ វាេ,  វភិជនតិ វចិ្កា ណា ។ 
 បន ក៏ ោនសំ្ រីចិតត ឯកនូនវុតិបមភទ្ំ មដលមានព្រធភទ្ចុំនួន ៩០ ធោយខវោះ 
១ = មដលមានព្រធភទ្ ៨៩ ឥតាំ ាមព្រការមដលខ្ញុំធ លធហើយធនោះ, អេ វា មា្ ាង្ធទ្ៀត 
វចិ្កា ណា រីអនកព្បាជ្ទុំង្ឡាយ វភិជនតិ រមមង្មរង្មចកធោយវិធសស (កោា ) ធ្វើ 
(ច្ិតតំ) ឱាយជាចិតត ឯកវសី្ស្ត ំមានចុំនួន ១២១ ។ 
 

វោិា រគណន្ថ 
 [៣៨] កេមម្កនូនវុតិវធិំ ច្ិតតំ ឯកវសី្ស្តំ មោតិ? 
 វោិា រគណន្ថ រីចុំនួនធោយរិស្តារ [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចតិ នឹង្ធ ល ឥត ិថា] (បុច្ឆេ ) 
រីសុំនួរ (មោតិ) រមមង្មាន (ឥតិ) ថា ច្ិតត ំ រីចិតត ឯកនូនវុតិវធិំ មានចុំនួន ៩០ 
ធោយខវោះ ១ = មានចុំនួន ៨៩ ព្រការ  (កោា ) ធ្វើ ឯកវសី្ស្តំ ឱាយជាចិតតចុំនួន១២១ 
កេំ ធោយព្រការដូចធមតច (មោតិ) រមមង្មាន ? 
  [៣៩] វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ បឋម្ជានមោោបតតិម្គគ-
ច្ិតតំ, វចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ ទុ្តិយជានមោោបតតិម្គគច្ិតតំ, បីតិសុ្មខ-
កគគោស្ហិតំ តតិយជានមោោបតតិម្គគច្ិតតំ, សុ្មខកគគោស្ហិតំ ច្តុតា-
ជានមោោបតតិម្គគច្ិតតំ, ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ បចច ម្ជានមោោបតតិ-
ម្គគច្ិតតមចច តិ ឥោន ិបចច ប ិមោោបតតិម្គគច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (វសិ្សជជន្ថ) រីចធមលើយ (មោតិ) រមមង្មាន (ឥតិ) ថា ច្ិោត និ រីចិតតទុំង្ឡាយ 
បចច បិ សូមាបីចុំនួន ៥ ឥោន ិ ធនោះ ឥត ិ គឺ បឋម្ជានមោោបតតិម្គគច្ិតតំ រីរឋម-
ជាានធស្ារតតិមគគចិតត វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួ
អធនលើធោយវិតកកៈ និង្វិច្រៈ និង្រីត ិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ទុ្តិយជាន-
មោោបតតិម្គគច្ិតត ំ រីទ្ុតិយជាានធស្ារតតិមគគចិតត វចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយវិច្រៈ និង្រីត ិនិង្សខុៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, តតិយ-
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ស្ង្គហគាថា 
 [៣៤] ច្តុម្គគបបមភមទ្ន, ច្តុធា កុស្លំ តថា; 
  បាកំ តស្ស ផលោត តិ, អដ្ឋធានុតតរ ំម្តំ ។ 
 ស្ង្គហគាថា រីសង្គហគ្ថា (មោតិ) រមមង្មាន (ឥតិ) ថា កុស្លំ រីមគគចិតត 
ច្តុធា មានចុំនួន ៤ ព្រការ ច្តុម្គគបបមភមទ្ន ធោយព្រធភទ្ពនមគគទុំង្ ៤, បាកំ    
រី្លចិតត តថា (ក៏) ដូចគ្នាមដរ តស្ស (មោកុតតរកុស្លស្ស) ផលោត  ធព្ ោះភាវៈ
ពន្លចិតតជា្លពនធោកតុតរកុសលចិតតធ ោះ ឥត ិ ធព្ ោះធហតុដូធច្នាោះ អនុតតរ ំ រីធោកុតតរ-
ចិតត (បណឌិ មតន) គឺរណឌិត ម្តំ ដឹង្ធហើយ អដ្ឋថា ថាមានចុំនួន ៨ ព្រការ ។ 
 [៣៥]  ទ្ធា ទ្ោកុស្ោមនវ,ំ កុស្ោមនកវសី្តិ;  
          ឆតតឹមស្វ វបិាកានិ,    ក្កិយច្ិោត និ វសី្តិ ។ 
 ទ្ធា ទ្ស្ អកុស្ោនិ (ច្ិោត ន ិ ច្) រីអកុសលចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ១២ ្ង្, 
ឯកវសី្តិ កុស្ោនិ (ច្ិោត និ ច្) រីកុសលចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ២១ ្ង្, ឆតតឹស្ 
ឯវ វបិាកានិ (ច្ិោត ន ិ ច្) រីវិបាកចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ៣៦ ្ង្មតរ ុធណ្្ាោះ វសី្តិ      
ក្កិយច្ិោត និ (ច្ិោត និ ច្) រីកិរិយចិតតទុំង្ឡាយចុំនួន ២០ (មោនតិ) រមមង្មាន ឯវ ំ
ធោយព្រការយ ាង្ធនោះ ។ 
 [៣៦]  ច្តុបញ្ញា ស្ធា កាមម្, រមូប បននរសី្រមយ; 
          ច្ិោត និ ទ្ធា ទ្ោរុមបប,     អដ្ឋធានុតតមរ តថា ។ 
 (បណឌិ មោ) រីរណឌិត ឦរមយ គរាបីធ ល (ច្ិោត និ) នូវចិតតទុំង្ឡាយ (បរ-ិ
យាបន្ថន និ) មដលព្តូវធោករារ់រញ្ចលូធហើយ កាមម្ កនញង្កាមភូមិ ច្តុបញ្ញា ស្ធា ថា
មានចុំនួន ៥៤ ព្រការ, [ឦរមយ គរាបីធ ល ច្ិោត និ នូវចិតតទុំង្ឡាយ បរយិាបន្ថន ន ិ
មដលព្តូវធោករារ់រញ្ចលូធហើយ] រមូប កនញង្រូរភូម ិ បននរស្ ថាមានចុំនួន ១៥ ព្រការ, 
[ឦរមយ គរាបីធ ល ច្ោិត និ នូវចិតតទុំង្ឡាយ បរយិាបន្ថន និ មដលព្តូវធោករារ់
រញ្ចូលធហើយ] អារុមបប កនញង្អរូរភូម ិ ទ្ធា ទ្ស្ ថាចុំនួន ១២, តថា ធព្ៅរីអុំរីធ ោះ      
[បណឌិ មោ រីរណឌិត ឦរមយ គរាបីធ ល ច្ិោត និ នូវចិតតទុំង្ឡាយ បរយិាបន្ថន និ 
មដលព្តូវធោករារ់រញ្ចលូធហើយ] អនុតតមរ កនញង្ធោកុតតរភូមិ អដ្ឋថា ថាមានចុំនួន ៨ 

ព្រការ ។ 
 [៣៧] ឥតាមម្កនូនវុតិ-, បមភទ្ំ បន ោនសំ្; 
         ឯកវសី្ស្តំ វាេ,  វភិជនតិ វចិ្កា ណា ។ 
 បន ក៏ ោនសំ្ រីចិតត ឯកនូនវុតិបមភទ្ំ មដលមានព្រធភទ្ចុំនួន ៩០ ធោយខវោះ 
១ = មដលមានព្រធភទ្ ៨៩ ឥតាំ ាមព្រការមដលខ្ញុំធ លធហើយធនោះ, អេ វា មា្ ាង្ធទ្ៀត 
វចិ្កា ណា រីអនកព្បាជ្ទុំង្ឡាយ វភិជនតិ រមមង្មរង្មចកធោយវិធសស (កោា ) ធ្វើ 
(ច្ិតតំ) ឱាយជាចិតត ឯកវសី្ស្ត ំមានចុំនួន ១២១ ។ 
 

វោិា រគណន្ថ 
 [៣៨] កេមម្កនូនវុតិវធិំ ច្ិតតំ ឯកវសី្ស្តំ មោតិ? 
 វោិា រគណន្ថ រីចុំនួនធោយរិស្តារ [ម្យា គឺខ្ញុំ វុច្ចតិ នឹង្ធ ល ឥត ិថា] (បុច្ឆេ ) 
រីសុំនួរ (មោតិ) រមមង្មាន (ឥតិ) ថា ច្ិតត ំ រីចិតត ឯកនូនវុតិវធិំ មានចុំនួន ៩០ 
ធោយខវោះ ១ = មានចុំនួន ៨៩ ព្រការ  (កោា ) ធ្វើ ឯកវសី្ស្តំ ឱាយជាចិតតចុំនួន១២១ 
កេំ ធោយព្រការដូចធមតច (មោតិ) រមមង្មាន ? 
  [៣៩] វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ បឋម្ជានមោោបតតិម្គគ-
ច្ិតតំ, វចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ ទុ្តិយជានមោោបតតិម្គគច្ិតតំ, បីតិសុ្មខ-
កគគោស្ហិតំ តតិយជានមោោបតតិម្គគច្ិតតំ, សុ្មខកគគោស្ហិតំ ច្តុតា-
ជានមោោបតតិម្គគច្ិតតំ, ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ បចច ម្ជានមោោបតតិ-
ម្គគច្ិតតមចច តិ ឥោនិ បចច បិ មោោបតតិម្គគច្ិោត និ ន្ថម្ ។ 
 (វសិ្សជជន្ថ) រីចធមលើយ (មោតិ) រមមង្មាន (ឥតិ) ថា ច្ិោត និ រីចិតតទុំង្ឡាយ 
បចច បិ សូមាបីចុំនួន ៥ ឥោនិ ធនោះ ឥតិ គឺ បឋម្ជានមោោបតតិម្គគច្ិតតំ រីរឋម-
ជាានធស្ារតតិមគគចិតត វតិកកវចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រឹតតធៅមយួ
អធនលើធោយវិតកកៈ និង្វិច្រៈ និង្រីត ិ និង្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ទុ្តិយជាន-
មោោបតតិម្គគច្ិតត ំ រីទ្ុតិយជាានធស្ារតតិមគគចិតត វចិ្ឆរបីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយវិច្រៈ និង្រីត ិនិង្សខុៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, តតិយ-
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ជានមោោបតតិម្គគច្ិតត ំរីតតិយជាានធស្ារតតិមគគចិតត បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយរីតិ នងិ្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ច្តុតាជាន-
មោោបតតិម្គគច្ិតត ំ រីចតុតថជាានធស្ារតតិមគគចិតត សុ្មខកគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយសុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, បចច ម្ជានមោោបតតិម្គគ-
ច្ិតតំ រីរញ្ចមជាានធស្ារតតិចិតត ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើ
ធោយឧធរកាខា និង្ឯកគគា មោោបតតិម្គគច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា ធស្ារតតមិគគចិតត 
(មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [៣៩] តថា ស្កទ្ធគាម្ិម្គគអន្ថគាម្ិម្គគអរហតតម្គគច្ិតតមចច តិ ស្ម្-    
វសី្តិ ម្គគច្ិោត និ ។ 
 ស្កទ្ធគាម្ិម្គគអន្ថគាម្ិម្គគអរហតតម្គគច្ិតតំ ច្ សមូាបរីីសកទគ្មមិគគចិតត 
និង្អ គ្មិមគគចិតត និង្អរហតតមគគចិតត តថា ក៏ដូចគ្នាមដរ (មោតិ) រមមង្មាន, ឥតិ 
ធព្ ោះធហតុដធូច្នាោះ ម្គគច្ិោត និ រីមគគចិតតទុំង្ឡាយ ស្ម្វសី្តិ ជាចិតតមានចុំនួន ២០ គត់ 
(មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [៤០] តថា ផលច្ិោត និ មច្តិ ស្ម្ច្ោត លីស្ មោកុតតរច្ិោត និ ភវនតីតិ ។ 
   ផលច្ិោត និ ច្ សូមាបីរី្លចិតតទុំង្ឡាយ្ង្ តថា ក៏ដូចគ្នា (ភវនតិ) រមមង្មាន,
ឥតិ ធព្ ោះធហតុដូធច្នាោះ មោកុតតរច្ិោត និ រីធោកុតតរចិតតទុំង្ឡាយ ស្ម្ច្ោត លីស្ ជា
ចិតតមានចុំនួន ៤០ គត់ ភវនត ិរមមង្មាន ឥតិ ធោយព្រការដូធចនោះ ។ 
 [៤១]  ឈានង្គមយាគមភមទ្ន,  កមតាមកកនតុ  បចច ធា 
         វុច្ចោនុតតរ ំច្ិតតំ,      ច្ោត លីស្វធិនតិ ច្។ 
 ច្ិតត ំ រីចិតត អនុតតរ ំ ជាធោកុតតរចិតត (បណឌិ តមតន) គឺរណឌិត វុច្ចត ិ រមមង្ធ ល 
ច្ោត លីស្វធិំ ឥត ិច្ ថាមានចុំនួន ៤០ ព្រការ្ង្ កោា  ធព្ ោះធ្វើ ឯមកកំ (ច្ិតតំ) 
នូវចិតតនីមួយៗ បចច ធា ធោយធោយចុំមណក ៥ ឈានង្គមយាគមភមទ្ន ធោយភារ
ធ្ាេង្គ្នាពនការព្រករធោយអង្គ ន ។ 
 [៤២]  យថា ច្ របូាវច្រ,ំ  គយាោនុតតរ ំតថា, 
        បឋោទ្ិឈានមភមទ្,   អារុបបញ្ញច បិ បចច មម្ ។ 

ចិត្តបរិច្ឆេទ១៨

  ឯកាទ្ស្វធិំ តោា ,      បឋោទ្ិកម្ីរតិំ; 
        ឈានមម្មកកម្មនត តុ,    មតវសី្តិវធិំ ភមវ ។ 
 ច្ ក៏ របូាវច្រ ំ រីរូបាវចរចិតត (បណឌិ មតន) គឺរណឌិត គយាតិ រមមង្ព្តូវកាន់យក 
យថា យ ាង្ណ្ អនុតតរ ំ រីធោកុតតរចតិត (បណឌិ មតន) គឺរណឌិត (គយាត)ិ រមមង្ព្តូវ
កាន់យក បឋោទ្ិឈានមភមទ្ កនញង្ភារធ្ាេង្គ្នាពន នមានរឋមជាានជាធដើម តថា 
យ ាង្ធ ោះ, អារុបប ំ ច្ អប ិសូមាបីមតរីអរូបាវចរចិតត (បណឌិ មតន) គឺរណឌិត (គយាតិ) 
រមមង្កានយ់ក បចច មម្ កនញង្ នទ្ី ៥ ។ 
 តោា  ធព្ ោះធហតុធ ោះ បឋោទ្ិកំ រី នចិតតមានរឋមជាានចិតតជាធដើម  
(បណឌិ មតន) គឺរណឌិត ឦរតិ ំ ធ លធហើយ ឯកាទ្ស្វធិំ ថាមានចុំនួន ១១ ព្រការ, 
តុ ចុំមណកថា ឈានំ រី នចិតត ឯមកកំ នីមួយៗ អមនត កនញង្ទ្ីរុំ្ុត  មតវសី្តិវធិ ំជា
 នចិតតមានចុំនួន ២៣ ដួង្ ភមវ រមមង្មាន ។ 
 [៤៣]  ស្តតតឹស្វធិំ បុចាំ , ទ្ាិបញ្ញា ស្វធិំ តថា; 
        បាកម្ិច្ឆច ហុ ច្ិោត និ,       ឯកវសី្ស្តំ ពុ្ធា ។ 
  ពុ្ធា រីអនកព្បាជ្ទុំង្ឡាយ អាហុ ធ លធហើយ ច្ិោត ន ិនូវចិតតទុំង្ឡាយ ឯក-  
វសី្ស្តំ ថាមានចុំនួន ១២១ ឥតិ ថា បុចាំ   រីកុសលចិតត ស្តតតឹស្វធិំ មានចុំនួន ៣៧ 
ព្រការ; តថា ធព្ៅអុំរីធ ោះ បាកំ រីវិបាកចិតត ទ្ាិបញ្ញា ស្វធិ ំមានចុំនួន ៥២ ព្រការ ។ 

ឥតិ អភិធម្ាតាស្ង្គមហ ច្ិតតស្ង្គហវភិាមគា ន្ថម្ 
បឋមោ បរមិច្េមទ្ធ ។ 

បរមិច្េមទ្ធ រីររិធចឆទ្ បឋមោ ទ្ី ១ ច្ិតតស្ង្គហវភិាមគា ន្ថម្  
ធ ្ាោះថា ចតិតសង្គហវិភាគ អភិធម្ាតាស្ង្គមហ កនញង្គមពីរអភិ្មមតថសង្គហៈ ឥតិ ចរ់ ។ 

 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ជានមោោបតតិម្គគច្ិតត ំរីតតិយជាានធស្ារតតិមគគចិតត បីតិសុ្មខកគគោស្ហិតំ 
មដលព្រព្រឹតតធៅមួយអធនលើធោយរីតិ នងិ្សុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, ច្តុតាជាន-
មោោបតតិម្គគច្ិតត ំ រីចតុតថជាានធស្ារតតិមគគចិតត សុ្មខកគគោស្ហិតំ មដល
ព្រព្រឹតតធៅមយួអធនលើធោយសុខៈ និង្ឯកគគា (ច្) ្ង្, បចច ម្ជានមោោបតតិម្គគ-
ច្ិតតំ រីរញ្ចមជាានធស្ារតតិចិតត ឧមបមកា កគគោស្ហិតំ មដលព្រព្រតឹតធៅមួយអធនលើ
ធោយឧធរកាខា និង្ឯកគគា មោោបតតិម្គគច្ិោត និ ន្ថម្ ធ ្ាោះថា ធស្ារតតមិគគចិតត 
(មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [៣៩] តថា ស្កទ្ធគាម្ិម្គគអន្ថគាម្ិម្គគអរហតតម្គគច្ិតតមចច តិ ស្ម្-    
វសី្តិ ម្គគច្ិោត និ ។ 
 ស្កទ្ធគាម្ិម្គគអន្ថគាម្ិម្គគអរហតតម្គគច្ិតតំ ច្ សមូាបរីីសកទគ្មមិគគចិតត 
និង្អ គ្មិមគគចិតត និង្អរហតតមគគចិតត តថា ក៏ដូចគ្នាមដរ (មោតិ) រមមង្មាន, ឥតិ 
ធព្ ោះធហតុដធូច្នាោះ ម្គគច្ិោត និ រីមគគចិតតទុំង្ឡាយ ស្ម្វសី្តិ ជាចិតតមានចុំនួន ២០ គត់ 
(មោនតិ) រមមង្មាន ។ 
 [៤០] តថា ផលច្ិោត និ មច្តិ ស្ម្ច្ោត លីស្ មោកុតតរច្ិោត និ ភវនតីតិ ។ 
   ផលច្ិោត និ ច្ សូមាបីរី្លចិតតទុំង្ឡាយ្ង្ តថា ក៏ដូចគ្នា (ភវនតិ) រមមង្មាន,
ឥតិ ធព្ ោះធហតុដូធច្នាោះ មោកុតតរច្ិោត និ រីធោកុតតរចិតតទុំង្ឡាយ ស្ម្ច្ោត លីស្ ជា
ចិតតមានចុំនួន ៤០ គត់ ភវនត ិរមមង្មាន ឥតិ ធោយព្រការដូធចនោះ ។ 
 [៤១]  ឈានង្គមយាគមភមទ្ន,  កមតាមកកនតុ  បចច ធា 
         វុច្ចោនុតតរ ំច្ិតតំ,      ច្ោត លីស្វធិនតិ ច្។ 
 ច្ិតត ំ រីចិតត អនុតតរ ំ ជាធោកុតតរចិតត (បណឌិ តមតន) គឺរណឌិត វុច្ចត ិ រមមង្ធ ល 
ច្ោត លីស្វធិំ ឥត ិច្ ថាមានចុំនួន ៤០ ព្រការ្ង្ កោា  ធព្ ោះធ្វើ ឯមកកំ (ច្ិតតំ) 
នូវចិតតនីមួយៗ បចច ធា ធោយធោយចុំមណក ៥ ឈានង្គមយាគមភមទ្ន ធោយភារ
ធ្ាេង្គ្នាពនការព្រករធោយអង្គ ន ។ 
 [៤២]  យថា ច្ របូាវច្រ,ំ  គយាោនុតតរ ំតថា, 
        បឋោទ្ិឈានមភមទ្,   អារុបបញ្ញច បិ បចច មម្ ។ 

  ឯកាទ្ស្វធិំ តោា ,      បឋោទ្ិកម្ីរតិំ; 
        ឈានមម្មកកម្មនត តុ,    មតវសី្តិវធិំ ភមវ ។ 
 ច្ ក៏ របូាវច្រ ំ រីរូបាវចរចិតត (បណឌិ មតន) គឺរណឌិត គយាតិ រមមង្ព្តូវកាន់យក 
យថា យ ាង្ណ្ អនុតតរ ំ រីធោកុតតរចតិត (បណឌិ មតន) គឺរណឌិត (គយាតិ) រមមង្ព្តូវ
កាន់យក បឋោទ្ិឈានមភមទ្ កនញង្ភារធ្ាេង្គ្នាពន នមានរឋមជាានជាធដើម តថា 
យ ាង្ធ ោះ, អារុបប ំ ច្ អប ិសូមាបីមតរីអរូបាវចរចិតត (បណឌិ មតន) គឺរណឌិត (គយាតិ) 
រមមង្កានយ់ក បចច មម្ កនញង្ នទ្ី ៥ ។ 
 តោា  ធព្ ោះធហតុធ ោះ បឋោទ្ិកំ រី នចិតតមានរឋមជាានចិតតជាធដើម  
(បណឌិ មតន) គឺរណឌិត ឦរតិ ំ ធ លធហើយ ឯកាទ្ស្វធិំ ថាមានចុំនួន ១១ ព្រការ, 
តុ ចុំមណកថា ឈានំ រី នចិតត ឯមកកំ នីមួយៗ អមនត កនញង្ទ្ីរុំ្ុត  មតវសី្តិវធិំ ជា
 នចិតតមានចុំនួន ២៣ ដួង្ ភមវ រមមង្មាន ។ 
 [៤៣]  ស្តតតឹស្វធិំ បុចាំ , ទ្ាិបញ្ញា ស្វធិំ តថា; 
        បាកម្ិច្ឆច ហុ ច្ិោត និ,       ឯកវសី្ស្តំ ពុ្ធា ។ 
  ពុ្ធា រីអនកព្បាជ្ទុំង្ឡាយ អាហុ ធ លធហើយ ច្ិោត និ នូវចិតតទុំង្ឡាយ ឯក-  
វសី្ស្តំ ថាមានចុំនួន ១២១ ឥតិ ថា បុចាំ   រីកុសលចិតត ស្តតតឹស្វធិំ មានចុំនួន ៣៧ 
ព្រការ; តថា ធព្ៅអុំរីធ ោះ បាកំ រីវិបាកចិតត ទ្ាិបញ្ញា ស្វធិំ មានចុំនួន ៥២ ព្រការ ។ 

ឥតិ អភិធម្ាតាស្ង្គមហ ច្ិតតស្ង្គហវភិាមគា ន្ថម្ 
បឋមោ បរមិច្េមទ្ធ ។ 

បរមិច្េមទ្ធ រីររិធចឆទ្ បឋមោ ទ្ី ១ ច្ិតតស្ង្គហវភិាមគា ន្ថម្  
ធ ្ាោះថា ចតិតសង្គហវិភាគ អភិធម្ាតាស្ង្គមហ កនញង្គមពីរអភិ្មមតថសង្គហៈ ឥតិ ចរ់ ។ 

 

ចិត្តបរិច្ឆេទ១៩
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២. ចេតសកិបរចិេេទ 
សម្បយោគលក្ខ ណំ 

 [១]  ឯកុ្ប្បាទនិយោធា ច,  ឯកាលម្ពណវត្ថុ កា; 
       យចយោយុោា  ទវិប្បញ្ញា ស,    ធម្មា  យចត្សិកា ម្ោ ។ 
 យចត្សិក្ប្បរយិចេយោ រីបរិច្ឆេទច្ោលច្ោយច្ឆតសកិ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចយត្) នឹង
ច្ោល (ឥត្)ិ ថា សម្បយោគលក្ខ ណំ រីសម្បច្ោគលកខណៈ (ឥត្ិ) ថា ធម្មា  រីធម៌
ទុំងឡាយ ទវិប្បញ្ញា ស ឆុំនួន ៥២ យចយោយុោា  ដែលប្បកបច្ ើយកនញងឆិតត ឯកុ្ប្បាទ- 
និយោធា ច មានការច្កើតច្ ើង និងមានការរលតក់នញងខណៈដតមយួជាមួយឆិតតផង ឯកា-
លម្ពណវត្ថុ កា ច មានអារមមណ៍ និងមានវតថញដតមយួជាមួយឆិតតផង (ប្បណឌិ យត្ន) គឺ
បណឌិត ម្ោ ែឹងច្ ើយ យចត្សិកា ថាជាច្ឆតសកិ ។  

 
អញ្ាសម្មនយចត្សិកំ្ 

 [២] ក្ថំ? ផយសោ យវទនា សញ្ញា  យចត្នា ឯក្គគោ ជីវតិ្ិន្ទនរិយ ំម្នសិ-
កាយោ យចត្ិ សត្ាិយម្ យចត្សិកា សព្វចិត្ាសាធារណា នាម្ ។  
 អញ្ាសម្មនាយចត្សិកំ្ រីអញ្ញសមានាច្ឆតសកិ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចយត្) នឹង
ច្ោល (ឥត្ិ) ថា (បុ្បច្ឆេ ) រីសុំណួរ (យោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា យចត្សិកា       
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ក្ថ ំ ែូឆច្មតឆខលះ ? (វសិជជនា) រីឆច្មលើយ (យោត្ិ) រដមងមាន 
(ឥត្ិ) ថា យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ សត្ា ឆុំនួន ៧ ឥយម្ ច្នះ ឥត្ិ គឺ ផយសោ 
(ច) រីផស្សច្ឆតសិកផង យវទនា (ច) រីច្វទនាច្ឆតសិកផង សញ្ញា  (ច) រីសញ្ញ-្
ច្ឆតសិកផង យចត្នា (ច) រីច្ឆតនាច្ឆតសិកផង ឯក្គគោ (ច) រីឯកគគតាច្ឆតសិកផង 
ជីវតិ្ិន្ទនរិយ ំ (ច) រីជីវិតិន្ទនរយិច្ឆតសិកផង ម្នសិកាយោ ច រីមនសិការច្ឆតសិកផង 
សព្វចិត្ាសាធារណា នាម្ ច្ ្្ះថា សព្វឆតិតសាធារណច្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមង
មាន ។ 
 [៣] វតិ្យកាោ  វចិ្ឆយោ អធិយម្មយកាខ  វរីយិ ំប្បីត្ិ ឆយនារ  ច្ឆត្ិ ឆ ឥយម្ យចត្សិកា 
ប្បកិ្ណណកា នាម្ ។ 

 យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ ឥយម្ ច្នះ ឥត្ ិ គឺ វតិ្យកាោ  (ច)    
រីវិតកកច្ឆតសិកផង វចិ្ឆយោ (ច) រីវិចារច្ឆតសិកផង អធិយម្មយកាខ  (ច) រីអធិច្មាកខ-
ច្ឆតសិកផង វរីយិ ំ(ច) រីវីរិយច្ឆតសិកផង ប្បីត្ ិ(ច) រីបីតិច្ឆតសិកផង ឆយនារ  ច រីឆនរ-
ច្ឆតសិកផង ប្បកិ្ណណកា នាម្ ច្ ្្ះថា បកណិណកច្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
  [៤] ឯវយម្យត្ យត្រស យចត្សិកា អញ្ាសម្មនាត្ិ យវទិត្ព្វវ  ។ 
 យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ យត្រស ឆុំនួន ១៣ ឯយត្ ន  ះ (ប្បណឌិ យត្ន) គឺ
បណឌិត យវទិត្ព្វវ  គប្បីប្ជាប អញ្ាសម្មនា ឥត្ ិថាជាអញ្ញសមានច្ឆតសកិ ឯវ ំ ច្ោយ
ោ ្ងច្នះ ។ 
 

អកុ្សលយចត្សិកំ្ 
 [៥] យម្មយោ អហិរកំិ្ អយនាត្ាប្បប ំឧទធចចំ យោយោ ទិដ្ឋ ិម្មយនា យោយសា 
ឥសោ ម្ចេរយិ ំ កុ្ក្ោុចចំ ថិនំ ម្ិទធំ វចិិកិ្ច្ឆេ  យចត្ិ ចុទរសិយម្ យចត្សិកា       
អកុ្សោ នាម្ ។ 
  អកុ្សលយចត្សិកំ្ រីអក សលច្ឆតសិក (ឥត្ិ) ថា យចត្សិកា រីច្ឆតសិក
ទុំងឡាយ ចុទរស ឆុំនួន ១៤ ឥយម្ ច្នះ ឥត្ ិ គឺ យម្មយោ (ច) រីច្មា ច្ឆតសិកផង   
អហិរកំិ្ (ច) រីអ ិរិកច្ឆតសិកផង អយនាត្ាប្បប ំ (ច) រីអច្នាតតប្បច្ឆតសិកផង ឧទធចចំ 
(ច) រីឧទធឆចច្ឆតសិកផង យោយោ (ច) រីច្ោភច្ឆតសិកផង ទិដ្ឋិ (ច) រីទិែឋច្ឆតសិក
ផង ម្មយនា (ច) រីមានច្ឆតសិកផង យោយសា (ច) រីច្ទសច្ឆតសិកផង ឥសោ (ច)  
រីឥស្ាច្ឆតសិកផង ម្ចេរយិ ំ (ច) រីមឆេរិយច្ឆតសិកផង កុ្ក្ោុចចំ (ច) រីក កកញឆចច្ឆតសិក
ផង ថិន ំ(ច) រីថនិច្ឆតសិកផង ម្ិទធ ំ(ច) រីមិទធច្ឆតសិកផង វចិិកិ្ច្ឆេ  (ច) រីវិឆិកិចាឆ-្
ច្ឆតសិកផង អកុ្សោ នាម្ ច្ ្្ះថា អក សលច្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 

យសាភនយចត្សិកំ្ 
 [៦] សោធ  សត្ិ ហិរ ីឱត្ាប្បប ំអយោយោ អយោយសា ត្ត្ត្ម្ជឈត្ាោ កាយ- 
ប្បសសទធិ ចិត្ាប្បសសទធិ កាយលហុោ ចិត្ាលហុោ កាយមុ្ទុោ ចិត្ាមុ្ទុោ 
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២. ចេតសកិបរចិេេទ 
សម្បយោគលក្ខ ណំ 

 [១]  ឯកុ្ប្បាទនិយោធា ច,  ឯកាលម្ពណវត្ថុ កា; 
       យចយោយុោា  ទវិប្បញ្ញា ស,    ធម្មា  យចត្សិកា ម្ោ ។ 
 យចត្សិក្ប្បរយិចេយោ រីបរិច្ឆេទច្ោលច្ោយច្ឆតសកិ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចយត្) នឹង
ច្ោល (ឥត្)ិ ថា សម្បយោគលក្ខ ណំ រីសម្បច្ោគលកខណៈ (ឥត្ិ) ថា ធម្មា  រីធម៌
ទុំងឡាយ ទវិប្បញ្ញា ស ឆុំនួន ៥២ យចយោយុោា  ដែលប្បកបច្ ើយកនញងឆិតត ឯកុ្ប្បាទ- 
និយោធា ច មានការច្កើតច្ ើង និងមានការរលតក់នញងខណៈដតមយួជាមួយឆិតតផង ឯកា-
លម្ពណវត្ថុ កា ច មានអារមមណ៍ និងមានវតថញដតមយួជាមួយឆិតតផង (ប្បណឌិ យត្ន) គឺ
បណឌិត ម្ោ ែឹងច្ ើយ យចត្សិកា ថាជាច្ឆតសកិ ។  

 
អញ្ាសម្មនយចត្សិកំ្ 

 [២] ក្ថ?ំ ផយសោ យវទនា សញ្ញា  យចត្នា ឯក្គគោ ជីវតិ្ិន្ទនរិយ ំម្នសិ-
កាយោ យចត្ិ សត្ាិយម្ យចត្សិកា សព្វចិត្ាសាធារណា នាម្ ។  
 អញ្ាសម្មនាយចត្សិកំ្ រីអញ្ញសមានាច្ឆតសកិ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចយត្) នឹង
ច្ោល (ឥត្ិ) ថា (បុ្បច្ឆេ ) រីសុំណួរ (យោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា យចត្សិកា       
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ក្ថ ំ ែូឆច្មតឆខលះ ? (វសិជជនា) រីឆច្មលើយ (យោត្ិ) រដមងមាន 
(ឥត្ិ) ថា យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ សត្ា ឆុំនួន ៧ ឥយម្ ច្នះ ឥត្ិ គឺ ផយសោ 
(ច) រីផស្សច្ឆតសិកផង យវទនា (ច) រីច្វទនាច្ឆតសិកផង សញ្ញា  (ច) រីសញ្ញ-្
ច្ឆតសិកផង យចត្នា (ច) រីច្ឆតនាច្ឆតសិកផង ឯក្គគោ (ច) រីឯកគគតាច្ឆតសិកផង 
ជីវតិ្ិន្ទនរិយ ំ (ច) រីជីវិតិន្ទនរយិច្ឆតសិកផង ម្នសិកាយោ ច រីមនសិការច្ឆតសិកផង 
សព្វចិត្ាសាធារណា នាម្ ច្ ្្ះថា សព្វឆតិតសាធារណច្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមង
មាន ។ 
 [៣] វតិ្យកាោ  វចិ្ឆយោ អធិយម្មយកាខ  វរីយិ ំប្បីត្ិ ឆយនារ  ច្ឆត្ិ ឆ ឥយម្ យចត្សិកា 
ប្បកិ្ណណកា នាម្ ។ 

 យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ ឥយម្ ច្នះ ឥត្ ិ គឺ វតិ្យកាោ  (ច)    
រីវិតកកច្ឆតសិកផង វចិ្ឆយោ (ច) រីវិចារច្ឆតសិកផង អធិយម្មយកាខ  (ច) រីអធិច្មាកខ-
ច្ឆតសិកផង វរីយិ ំ(ច) រីវីរិយច្ឆតសិកផង ប្បីត្ិ (ច) រីបីតិច្ឆតសិកផង ឆយនារ  ច រីឆនរ-
ច្ឆតសិកផង ប្បកិ្ណណកា នាម្ ច្ ្្ះថា បកណិណកច្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
  [៤] ឯវយម្យត្ យត្រស យចត្សិកា អញ្ាសម្មនាត្ិ យវទិត្ព្វវ  ។ 
 យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ យត្រស ឆុំនួន ១៣ ឯយត្ ន  ះ (ប្បណឌិ យត្ន) គឺ
បណឌិត យវទិត្ព្វវ  គប្បីប្ជាប អញ្ាសម្មនា ឥត្ ិថាជាអញ្ញសមានច្ឆតសកិ ឯវ ំ ច្ោយ
ោ ្ងច្នះ ។ 
 

អកុ្សលយចត្សិកំ្ 
 [៥] យម្មយោ អហិរកំិ្ អយនាត្ាប្បប ំឧទធចចំ យោយោ ទិដ្ឋិ ម្មយនា យោយសា 
ឥសោ ម្ចេរយិ ំ កុ្ក្ោុចចំ ថិនំ ម្ិទធំ វចិិកិ្ច្ឆេ  យចត្ិ ចុទរសិយម្ យចត្សិកា       
អកុ្សោ នាម្ ។ 
  អកុ្សលយចត្សិកំ្ រីអក សលច្ឆតសិក (ឥត្ិ) ថា យចត្សិកា រីច្ឆតសិក
ទុំងឡាយ ចុទរស ឆុំនួន ១៤ ឥយម្ ច្នះ ឥត្ ិ គឺ យម្មយោ (ច) រីច្មា ច្ឆតសិកផង   
អហិរកំិ្ (ច) រីអ ិរិកច្ឆតសិកផង អយនាត្ាប្បប ំ (ច) រីអច្នាតតប្បច្ឆតសិកផង ឧទធចចំ 
(ច) រីឧទធឆចច្ឆតសិកផង យោយោ (ច) រីច្ោភច្ឆតសិកផង ទិដ្ឋិ (ច) រីទិែឋច្ឆតសិក
ផង ម្មយនា (ច) រីមានច្ឆតសិកផង យោយសា (ច) រីច្ទសច្ឆតសិកផង ឥសោ (ច)  
រីឥស្ាច្ឆតសិកផង ម្ចេរយិ ំ (ច) រីមឆេរិយច្ឆតសិកផង កុ្ក្ោុចចំ (ច) រីក កកញឆចច្ឆតសិក
ផង ថិនំ (ច) រីថនិច្ឆតសិកផង ម្ិទធំ (ច) រីមិទធច្ឆតសិកផង វចិិកិ្ច្ឆេ  (ច) រីវិឆិកិចាឆ-្
ច្ឆតសិកផង អកុ្សោ នាម្ ច្ ្្ះថា អក សលច្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 

យសាភនយចត្សិកំ្ 
 [៦] សោធ  សត្ិ ហិរ ីឱត្ាប្បប ំអយោយោ អយោយសា ត្ត្ត្ម្ជឈត្ាោ កាយ- 
ប្បសសទធិ ចិត្ាប្បសសទធិ កាយលហុោ ចិត្ាលហុោ កាយមុ្ទុោ ចិត្ាមុ្ទុោ 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ២១
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កាយក្ម្ាញ្ាោ ចិត្ាក្ម្ាញ្ាោ កាយបាគុញ្ាោ ចិត្ាបាគុញ្ាោ កាយុជុក្ោ 
ចិត្ាុ ជុក្ោ យចត្ិ ឯក្នូវសីត្ិយម្ យចត្សិកា យសាភនសាធារណា នាម្ ។ 
   យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឯក្នូវសីត្ ិឆុំនួន ២០ ច្ោយខវះ ១ = ឆុំនួន 
១៩ ឥយម្ ច្នះ ឥត្ ិ គឺ សោធ  (ច) រីសទធ្ច្ឆតសកិផង សត្ិ (ច) រីសតិច្ឆតសិកផង 
ហិរ ី (ច) រី ិរីច្ឆតសិកផង ឱត្ាប្បប ំ (ច) រីឱតតប្បច្ឆតសិកផង អយោយោ (ច)     
រីអច្ោភច្ឆតសិកផង អយោយសា (ច) រីអច្ទសច្ឆតសិកផង ត្ត្ត្ម្ជឈត្ាោ (ច)      
រីតប្តមជ្ឈតាត្ច្ឆតសិកផង កាយប្បសសទធិ (ច) រីកាយបស្សទធិច្ឆតសិកផង ចិត្ាប្បសសទធិ 
(ច) រីឆិតតបស្សទធិច្ឆតសកិផង កាយលហុោ (ច) រីកាយល  តាច្ឆតសិកផង ចិត្ា-
លហុោ (ច) រីឆិតតល  តាច្ឆតសកិផង កាយមុ្ទុោ (ច) រីកាយម ទ តាច្ឆតសិកផង 
ចិត្ាមុ្ទុោ (ច) រីឆិតតម ទ តាច្ឆតសិកផង កាយក្ម្ាញ្ាោ (ច) រីកាយកមមញ្ញតា-
ច្ឆតសិកផង ចិត្ាក្ម្ាញ្ាោ (ច) រីឆិតតកមមញ្ញតាច្ឆតសិកផង កាយបាគុញ្ាោ (ច) 
រីកាយបាគ ញ្ញតាច្ឆតសិកផង ចិត្ាបាគុញ្ាោ (ច) រីឆិតតបាគ ញ្ញតាច្ឆតសិកផង កាយុ-
ជុក្ោ (ច) រីកាយ ជ កតាច្ឆតសិកផង ចិត្ាុ ជុក្ោ (ច) រីឆិតតញជ កតាច្ឆតសិកផង 
យសាភនសាធារណា នាម្ ច្ ្្ះថា ច្សាភនច្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
  [៧] សម្មា វាច្ឆ សម្មា ក្ម្ាយនាា  សម្មា អាជីយវា យចត្ិ ត្ិយសោ វរិត្ិយោ នាម្ ។ 
  វរិត្ិយោ នាម្ ច្ ្្ះថា រវីិរតិច្ឆតសិកទុំងឡាយ ត្ិយសោ ឆុំនួន ៣ (យោនាិ)
រដមងមាន ឥត្ិ គឺ សម្មា វាច្ឆ (ច) រីសមា្្វាចាច្ឆតសិកផង សម្មា ក្ម្ាយនាា  (ច)       
រីសមា្្កមមនតច្ឆតសិកផង សម្មា អាជីយវា (ច) រីសមា្្អាជីវច្ឆតសិកផង ។ 
 [៨] ក្រុណា មុ្ទិោ អប្បបម្ញ្ញា យោ នាម្មត្ិ សព្វថាប្បិ ប្បញ្ាិ ន្ទនរិយយន   
សទធឹ ប្បញ្ច វសីត្ិយម្ យចត្សិកា យសាភនាត្ិ យវទិត្ព្វវ  ។ 
  ក្រុណា (ច) រីករ ណាច្ឆតសិកផង មុ្ទុោ (ច) រីម ទ តាច្ឆតសិកផង អប្បប-   
ម្ញ្ញា យោ នាម្ ច្ ្្ះថា អបប្មញ្ញច្្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមងមាន ឥត្ិ ច្ប្ោះច្ ត 
ែូច្ចា្្ះ យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ប្បញ្ច វសីត្ ិ ឆុំនួន ២៥ ឥយម្ ច្នះ សទធឹ 
មួយអច្នលើ ប្បញ្ាិ ន្ទនរិយយន ច្ោយបញ្ញិន្ទនរិយច្ឆតសិក (ប្បណឌិ យត្ន) គឺបណឌិត យវទិត្ព្វវ  
គប្បីប្ជាប យសាភនា ឥត្ិ ថាជាច្សាភនច្ឆតសកិ ។ 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ២២

 [៩] ឯោា វោ ច ⎯ 
     យត្រសញ្ាសម្មនា ច,     ចុទរសាកុ្សោ ត្ថា; 
     យសាភនា ប្បញ្ច វសីាត្ិ,     ទវិប្បញ្ញា ស ប្បវុចចយរ ។ 
 ឯោា វោ ច្ោយោក្យមានប្បមាណប  ច្ណណះ ច នឹងច្ោលច្ោយសរ ប (យចត្សិកា) 
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ប្បណឌិ យត្ន) គឺបណឌិត ប្បវុចចយរ រដមងច្ោល ទវិប្បញ្ញា ស ឆុំនួន 
៥២ ឥត្ិ ថា យត្រស អញ្ាសម្មនា ច រីអញ្ញសមានាច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១៣ ផង, 
ចុទរស អកុ្សោ (ច)  រីអក សលច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១៤ ផង, ត្ថា ច្ប្ៅអុំពី្
ច្នាះ ប្បញ្ច វសីត្ិ យសាភនា (ច) រីច្សាភណច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២៥ ផង ។ 
 

សម្បយោគនយោ 
 [១០]  យត្សំ ចិោា វយុិោា នំ, យថាយោគម្ិយោ ប្បរ;ំ 
        ចិត្ាុប្បាយទសុ ប្បយចចកំ្,     សម្បយោយោ ប្បវុចចត្ិ ។ 
 សម្បយោគនយោ រីសម្បច្ោគន័យ (ឥត្ិ) ថា ប្បរ ំ កនញងលុំោប់ ឥយោ ចាក
ឧច្ទរសននច្ឆតសិកច្នះ សម្បយោយោ រីការប្បកប ប្បយចចកំ្ នីមួយៗ ចិត្ាុប្បាយទសុ 
កនញងឆិតតដែលកុំព្ ងច្កើតច្ ើងទុំងឡាយ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ ប្បវុចចត្ ិនឹងច្ោល យថាយោគំ 
តាមសមគួរែល់ការប្បកប យត្សំ (យចត្សិកានំ) ននច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះ ចិោា -   
វយុិោា នំ ដែល (ច្កើតច្ ើង) មិនប្បាសចាកឆិតត ។ 
 [១១]  សត្ា សព្វត្ថ យុជជនាិ, យថាយោគំ ប្បកិ្ណណកា; 
        ចុទរសាកុ្សយលយសវវ,    យសាភយនយសវវ យសាភនា ។ 
 (សព្វចិត្ាសាធារណា យចត្សិកា) រីសព្វឆិតតសាធារណច្ឆតសិកទុំងឡាយ 
សត្ា ឆុំនួន ៧ យុជជនា ិ រដមងប្បកប សព្វត្ថ (ចិយត្ាសុ) កនញងឆិតតទុំងឡាយទុំងពួ្ង,    
ប្បកិ្ណណកា រីបកិណណកច្ឆតសកិទុំងឡាយ (យុជជនាិ) រដមងប្បកប យថាយោគំ 
តាមសមគួរែល់ការប្បកប, (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ចុទរសា ឆុំនួន ១៤ 
(យុជជនាិ) រដមងប្បកប  អកុ្សយលសុ ឯវ កនញងអក សលឆិតតទុំងឡាយដតប  ច្ណា្្ះ, 
យសាភនា រីច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយ យុជជនា ិ រដមងប្បកប យសាភយនសុ ឯវ កនញង 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

កាយក្ម្ាញ្ាោ ចិត្ាក្ម្ាញ្ាោ កាយបាគុញ្ាោ ចិត្ាបាគុញ្ាោ កាយុជុក្ោ 
ចិត្ាុ ជុក្ោ យចត្ិ ឯក្នូវសីត្ិយម្ យចត្សិកា យសាភនសាធារណា នាម្ ។ 
   យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឯក្នូវសីត្ ិឆុំនួន ២០ ច្ោយខវះ ១ = ឆុំនួន 
១៩ ឥយម្ ច្នះ ឥត្ ិ គឺ សោធ  (ច) រីសទធ្ច្ឆតសកិផង សត្ ិ (ច) រីសតិច្ឆតសិកផង 
ហិរ ី (ច) រី ិរីច្ឆតសិកផង ឱត្ាប្បប ំ (ច) រីឱតតប្បច្ឆតសិកផង អយោយោ (ច)     
រីអច្ោភច្ឆតសិកផង អយោយសា (ច) រីអច្ទសច្ឆតសិកផង ត្ត្ត្ម្ជឈត្ាោ (ច)      
រីតប្តមជ្ឈតាត្ច្ឆតសិកផង កាយប្បសសទធិ (ច) រីកាយបស្សទធិច្ឆតសិកផង ចិត្ាប្បសសទធិ 
(ច) រីឆិតតបស្សទធិច្ឆតសកិផង កាយលហុោ (ច) រីកាយល  តាច្ឆតសិកផង ចិត្ា-
លហុោ (ច) រីឆិតតល  តាច្ឆតសកិផង កាយមុ្ទុោ (ច) រីកាយម ទ តាច្ឆតសិកផង 
ចិត្ាមុ្ទុោ (ច) រីឆិតតម ទ តាច្ឆតសិកផង កាយក្ម្ាញ្ាោ (ច) រីកាយកមមញ្ញតា-
ច្ឆតសិកផង ចិត្ាក្ម្ាញ្ាោ (ច) រីឆិតតកមមញ្ញតាច្ឆតសិកផង កាយបាគុញ្ាោ (ច) 
រីកាយបាគ ញ្ញតាច្ឆតសិកផង ចិត្ាបាគុញ្ាោ (ច) រីឆិតតបាគ ញ្ញតាច្ឆតសិកផង កាយុ-
ជុក្ោ (ច) រីកាយ ជ កតាច្ឆតសិកផង ចិត្ាុ ជុក្ោ (ច) រីឆិតតញជ កតាច្ឆតសិកផង 
យសាភនសាធារណា នាម្ ច្ ្្ះថា ច្សាភនច្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
  [៧] សម្មា វាច្ឆ សម្មា ក្ម្ាយនាា  សម្មា អាជីយវា យចត្ិ ត្ិយសោ វរិត្ិយោ នាម្ ។ 
  វរិត្ិយោ នាម្ ច្ ្្ះថា រវីិរតិច្ឆតសិកទុំងឡាយ ត្ិយសោ ឆុំនួន ៣ (យោនា)ិ
រដមងមាន ឥត្ិ គឺ សម្មា វាច្ឆ (ច) រីសមា្្វាចាច្ឆតសិកផង សម្មា ក្ម្ាយនាា  (ច)       
រីសមា្្កមមនតច្ឆតសិកផង សម្មា អាជីយវា (ច) រីសមា្្អាជីវច្ឆតសិកផង ។ 
 [៨] ក្រុណា មុ្ទិោ អប្បបម្ញ្ញា យោ នាម្មត្ិ សព្វថាប្បិ ប្បញ្ាិ ន្ទនរិយយន   
សទធឹ ប្បញ្ច វសីត្ិយម្ យចត្សិកា យសាភនាត្ ិយវទិត្ព្វវ  ។ 
  ក្រុណា (ច) រីករ ណាច្ឆតសិកផង មុ្ទុោ (ច) រីម ទ តាច្ឆតសិកផង អប្បប-   
ម្ញ្ញា យោ នាម្ ច្ ្្ះថា អបប្មញ្ញច្្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមងមាន ឥត្ិ ច្ប្ោះច្ ត 
ែូច្ចា្្ះ យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ប្បញ្ច វសីត្ ិ ឆុំនួន ២៥ ឥយម្ ច្នះ សទធឹ 
មួយអច្នលើ ប្បញ្ាិ ន្ទនរិយយន ច្ោយបញ្ញិន្ទនរិយច្ឆតសិក (ប្បណឌិ យត្ន) គឺបណឌិត យវទិត្ព្វវ  
គប្បីប្ជាប យសាភនា ឥត្ិ ថាជាច្សាភនច្ឆតសកិ ។ 

 [៩] ឯោា វោ ច ⎯ 
     យត្រសញ្ាសម្មនា ច,     ចុទរសាកុ្សោ ត្ថា; 
     យសាភនា ប្បញ្ច វសីាត្ិ,     ទវិប្បញ្ញា ស ប្បវុចចយរ ។ 
 ឯោា វោ ច្ោយោក្យមានប្បមាណប  ច្ណណះ ច នឹងច្ោលច្ោយសរ ប (យចត្សិកា) 
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ប្បណឌិ យត្ន) គឺបណឌិត ប្បវុចចយរ រដមងច្ោល ទវិប្បញ្ញា ស ឆុំនួន 
៥២ ឥត្ិ ថា យត្រស អញ្ាសម្មនា ច រីអញ្ញសមានាច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១៣ ផង, 
ចុទរស អកុ្សោ (ច)  រីអក សលច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១៤ ផង, ត្ថា ច្ប្ៅអុំពី្
ច្នាះ ប្បញ្ច វសីត្ិ យសាភនា (ច) រីច្សាភណច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២៥ ផង ។ 
 

សម្បយោគនយោ 
 [១០]  យត្សំ ចិោា វយុិោា នំ, យថាយោគម្ិយោ ប្បរ;ំ 
        ចិត្ាុប្បាយទសុ ប្បយចចកំ្,     សម្បយោយោ ប្បវុចចត្ិ ។ 
 សម្បយោគនយោ រីសម្បច្ោគន័យ (ឥត្ិ) ថា ប្បរ ំ កនញងលុំោប់ ឥយោ ចាក
ឧច្ទរសននច្ឆតសិកច្នះ សម្បយោយោ រីការប្បកប ប្បយចចកំ្ នីមួយៗ ចិត្ាុប្បាយទសុ 
កនញងឆិតតដែលកុំព្ ងច្កើតច្ ើងទុំងឡាយ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ ប្បវុចចត្ ិនឹងច្ោល យថាយោគំ 
តាមសមគួរែល់ការប្បកប យត្សំ (យចត្សិកានំ) ននច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះ ចិោា -   
វយុិោា នំ ដែល (ច្កើតច្ ើង) មិនប្បាសចាកឆិតត ។ 
 [១១]  សត្ា សព្វត្ថ យុជជនាិ, យថាយោគំ ប្បកិ្ណណកា; 
        ចុទរសាកុ្សយលយសវវ,    យសាភយនយសវវ យសាភនា ។ 
 (សព្វចិត្ាសាធារណា យចត្សិកា) រីសព្វឆិតតសាធារណច្ឆតសិកទុំងឡាយ 
សត្ា ឆុំនួន ៧ យុជជនា ិ រដមងប្បកប សព្វត្ថ (ចិយត្ាសុ) កនញងឆិតតទុំងឡាយទុំងពួ្ង,    
ប្បកិ្ណណកា រីបកិណណកច្ឆតសកិទុំងឡាយ (យុជជនាិ) រដមងប្បកប យថាយោគំ 
តាមសមគួរែល់ការប្បកប, (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ចុទរសា ឆុំនួន ១៤ 
(យុជជនាិ) រដមងប្បកប  អកុ្សយលសុ ឯវ កនញងអក សលឆិតតទុំងឡាយដតប  ច្ណា្្ះ, 
យសាភនា រីច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយ យុជជនា ិ រដមងប្បកប យសាភយនសុ ឯវ កនញង 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ២៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ច្សាភនឆិតតទុំងឡាយដតប  ច្ណា្្ះ ។ 
 

អញ្ាសម្មនយចត្សិក្សម្បយោគនយោ 
 [១២] ក្ថំ? សព្វចិត្ាសាធារណា ោវ សត្ាិយម្ យចត្សិកា សព្វសុប្បិ      
ឯក្នូនវុត្ិចិត្ាុប្បាយទសុ លព្ភនាិ ។ 
 អញ្ាសម្មនយចត្សិក្សម្បយោគនយោ រីអញ្ញសមានច្ឆតសិកសមប្ច្ោគ-
នយៈ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចត្ិ) នឹងច្ោល (ឥត្ិ) ថា (យច្ឆទនា) រីសុំណួរ (យោត្ិ) 
រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា សម្បយោយោ) រីការប្បកប ក្ថ ំែូឆច្មតឆ ? (ប្បរោិយោ) រី
ឆច្មលើយ (យោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ សត្ា ឆុំនួន 
៧ ឥយម្ ច្នះ  សព្វចិត្ាសាធារណា ដែលជាសព្វឆិតតសាធារណច្ឆតសិក ោវ ជាែុំបងូ 
លព្ភនាិ រដមងប្តូវបាន = រដមងប្តូវប្បកប ឯក្នូនវុត្ិចិត្ាុ ប្បាយទសុ កនញងឆិតតញប្ាទៈ
ទុំងឡាយឆុំនួន ៨៩ ែួង សយព្វសុប្បិ សូម្បីទុំងព្ួង ។ 
 [១៣] ប្បកិ្ណណយក្សុ ប្បន វតិ្យកាោ  ោវ ទវិប្បញ្ច វញិ្ញា ណវជជិត្កាម្មវចរ-
ចិយត្ាសុ យចវ ឯកាទសសុ ប្បឋម្ជានចិយត្ាសុ យចត្ិ ប្បញ្ច ប្បញ្ញា សចិយត្ាសុ  
ឧប្បបជជត្ិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ ប្បកិ្ណណយក្សុ បណាត្បកណិណកច្ឆតសកិទុំងឡាយ វតិ្យកាោ      
រីវិតកកច្ឆតសិក ោវ ែុំបូង១ ឧប្បបជជត្ិ រដមងច្កើតច្ ើង ប្បញ្ច ប្បញ្ញា សចិយត្ាសុ កនញងឆិតត
ឆុំនួន ៥៥ ទុំងឡាយ ឥត្ ិគឺ ទវិប្បញ្ច វញិ្ញា ណវជជិត្កាម្មវចរចិយត្ាសុ ច ឯវ កនញង  
កាមាវឆរឆិតតដែលមានទវិបញ្ចវិញ្ញ្ណច្វៀរច្ ើយផង ឯកាទសសុ ប្បឋម្ជានចិយត្ាសុ 
ច កនញងបឋម នឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ១១ ផង ។ 
 [១៤] វចិ្ឆយោ ប្បន យត្សុ យចវ ឯកាទសសុ ទុត្ិយជានចិយត្ាសុ ច្ឆត្ិ      
ឆសដ្ឋិចិយត្ាសុ ។ 
  ប្បន ឆុំដណកឯ វចិ្ឆយោ រីវិចារច្ឆតសិក (ឧប្បបជជត្ិ) រដមងច្កើត ឆសដ្ឋិចិយត្ាសុ 
កនញងឆិតតឆុំនួន ៦៦ ទុំងឡាយ ឥត្ិ គឺ យត្សុ (ប្បញ្ច ប្បញ្ញា សចិយត្ាសុ) ច ឯវ កនញងឆិតត 

 
១ ឬន័យម្្ ្ងច្ទៀតថា ម្ោ គឺខ្ញុំ និទរិយដ្ឋ នងឹសដមតង ោវ ជាែុំបូង ។ 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ២៤

ឆុំនួន ៥៥ ទុំងឡាយច្នាះផង ឯកាទសសុ ទុត្ិយជានចិយត្ាសុ ច កនញងទ តិយជ្ាន-
ឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ១១ ផង ។ 
 [១៥] អធិយម្មយកាខ  ទវិប្បញ្ច វញិ្ញា ណវចិិកិ្ច្ឆេ សហគត្វជជិត្ចិយត្ាសុ ។ 
 អធិយម្មយកាខ  រីអធិច្មាកខច្ឆតសិក (ឧប្បបជជត្ិ) រដមងច្កើតច្ ើង ទវិប្បញ្ច វញិ្ញា ណ-
វចិិកិ្ច្ឆេ សហគត្វជជិត្ចិយត្ាសុ កនញងឆិតតដែលមានទវិបញ្ចវិញ្ញណ្ឆិតត និងវិឆិកិចាឆ្ស -
គតឆិតតប្តូវច្វៀរច្ ើយទុំងឡាយ ។ 
 [១៦] វរីយិ ំ ប្បញ្ច ោវ ោវជជនទវិប្បញ្ច វញិ្ញា ណសម្បដ្ិចេនសនាីរណវជជិត្- 
ចិយត្ាសុ ។ 
 វរីយិ ំ រីវីរិយច្ឆតសិក (ឧប្បបជជត្ិ) រដមងច្កើតច្ ើង ប្បញ្ច ោវ ោវជជនទវិប្បញ្ច -
វញិ្ញា ណសម្បដ្ិចេនសនាីរណវជជិត្ចិយត្ាសុ កនញងឆិតតដែលមានបញ្ចទវ្រាវជជនឆិតត និង
ទវិបញ្ចវិញ្ញណ្ឆិតត និងសម្បែិឆេនឆិតត និងសនតីរណឆិតតប្តូវច្វៀរច្ ើយទុំងឡាយ ។ 
 [១៧] ប្បីត្ិ យោម្នសសុយប្បកាខ សហគត្កាយវញិ្ញា ណចតុ្ត្ថជានវជជិត្-
ចិយត្ាសុ ។ 
 ប្បីត្ ិ រីបីតិច្ឆតសិក (ឧប្បបជជត្ិ) រដមងច្កើតច្ ើង យោម្នសសុយប្បកាខ សហគត្-
កាយវញិ្ញា ណចតុ្ត្ថជានវជជិត្ចិយត្ាសុ កនញងឆិតតដែលមានច្ទមនសស្ស គតឆិតត 
និងឧច្បកាខ្ស គតឆិតត និងទ កខសគតកាយវិញ្ញ្ណឆិតត និងឆត តថជ្ានឆិតតប្តូវច្វៀរច្ ើយ
ទុំងឡាយ ។ 
 [១៨] ឆយនារ  អយហតុ្ក្យម្មម្ហូវជជិត្ចិយត្ាសតូ្ិ ។ 
  ឆយនារ  រីឆនរច្ឆតសិក (ឧប្បបជជត្ិ) រដមងច្កើច្ ើង  អយហតុ្ក្យម្មម្ហូវជជិត្-
ចិយត្ាសុ កនញងឆិតតដែលមានអច្ ត កឆិតត និងច្មាមូ ឆិតតប្តូវច្វៀរច្ ើយទុំងឡាយ ។ 
 [១៩] យត្ ប្បន ចិត្ាុប្បាោ យថាក្ោម្ំ ⎯ 
         ឆសដ្ឋិ ប្បញ្ច ប្បញ្ញា ស, ឯកាទស ច យសាឡស; 
         សត្ាត្ិ វសីត្ិ យចវ,      ប្បកិ្ណណក្វវិជជិោ ។ 
  ប្បញ្ច ប្បញ្ញា ស ឆសដ្ឋិ-,    ដ្ឋសត្ាត្ិ ត្ិសត្ាត្ិ; 
  ឯក្ប្បញ្ញា ស យចក្នូ-, សត្ាត្ិ សប្បកិ្ណណកា ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ច្សាភនឆិតតទុំងឡាយដតប  ច្ណា្្ះ ។ 
 

អញ្ាសម្មនយចត្សិក្សម្បយោគនយោ 
 [១២] ក្ថំ? សព្វចិត្ាសាធារណា ោវ សត្ាិយម្ យចត្សិកា សព្វសុប្បិ      
ឯក្នូនវុត្ិចិត្ាុប្បាយទសុ លព្ភនាិ ។ 
 អញ្ាសម្មនយចត្សិក្សម្បយោគនយោ រីអញ្ញសមានច្ឆតសិកសមប្ច្ោគ-
នយៈ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចត្ិ) នឹងច្ោល (ឥត្ិ) ថា (យច្ឆទនា) រីសុំណួរ (យោត្ិ) 
រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា សម្បយោយោ) រីការប្បកប ក្ថ ំែូឆច្មតឆ ? (ប្បរោិយោ) រី
ឆច្មលើយ (យោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ សត្ា ឆុំនួន 
៧ ឥយម្ ច្នះ  សព្វចិត្ាសាធារណា ដែលជាសព្វឆិតតសាធារណច្ឆតសិក ោវ ជាែុំបងូ 
លព្ភនាិ រដមងប្តូវបាន = រដមងប្តូវប្បកប ឯក្នូនវុត្ិចិត្ាុ ប្បាយទសុ កនញងឆិតតញប្ាទៈ
ទុំងឡាយឆុំនួន ៨៩ ែួង សយព្វសុប្បិ សូម្បីទុំងព្ួង ។ 
 [១៣] ប្បកិ្ណណយក្សុ ប្បន វតិ្យកាោ  ោវ ទវិប្បញ្ច វញិ្ញា ណវជជិត្កាម្មវចរ-
ចិយត្ាសុ យចវ ឯកាទសសុ ប្បឋម្ជានចិយត្ាសុ យចត្ិ ប្បញ្ច ប្បញ្ញា សចិយត្ាសុ  
ឧប្បបជជត្ិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ ប្បកិ្ណណយក្សុ បណាត្បកណិណកច្ឆតសកិទុំងឡាយ វតិ្យកាោ      
រីវិតកកច្ឆតសិក ោវ ែុំបូង១ ឧប្បបជជត្ិ រដមងច្កើតច្ ើង ប្បញ្ច ប្បញ្ញា សចិយត្ាសុ កនញងឆិតត
ឆុំនួន ៥៥ ទុំងឡាយ ឥត្ ិគឺ ទវិប្បញ្ច វញិ្ញា ណវជជិត្កាម្មវចរចិយត្ាសុ ច ឯវ កនញង  
កាមាវឆរឆិតតដែលមានទវិបញ្ចវិញ្ញ្ណច្វៀរច្ ើយផង ឯកាទសសុ ប្បឋម្ជានចិយត្ាសុ 
ច កនញងបឋម នឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ១១ ផង ។ 
 [១៤] វចិ្ឆយោ ប្បន យត្សុ យចវ ឯកាទសសុ ទុត្ិយជានចិយត្ាសុ ច្ឆត្ិ      
ឆសដ្ឋិចិយត្ាសុ ។ 
  ប្បន ឆុំដណកឯ វចិ្ឆយោ រីវិចារច្ឆតសិក (ឧប្បបជជត្ិ) រដមងច្កើត ឆសដ្ឋិចិយត្ាសុ 
កនញងឆិតតឆុំនួន ៦៦ ទុំងឡាយ ឥត្ិ គឺ យត្សុ (ប្បញ្ច ប្បញ្ញា សចិយត្ាសុ) ច ឯវ កនញងឆិតត 

 
១ ឬន័យម្្ ្ងច្ទៀតថា ម្ោ គឺខ្ញុំ និទរិយដ្ឋ នងឹសដមតង ោវ ជាែុំបូង ។ 

ឆុំនួន ៥៥ ទុំងឡាយច្នាះផង ឯកាទសសុ ទុត្ិយជានចិយត្ាសុ ច កនញងទ តិយជ្ាន-
ឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ១១ ផង ។ 
 [១៥] អធិយម្មយកាខ  ទវិប្បញ្ច វញិ្ញា ណវចិិកិ្ច្ឆេ សហគត្វជជិត្ចិយត្ាសុ ។ 
 អធិយម្មយកាខ  រីអធិច្មាកខច្ឆតសិក (ឧប្បបជជត្ិ) រដមងច្កើតច្ ើង ទវិប្បញ្ច វញិ្ញា ណ-
វចិិកិ្ច្ឆេ សហគត្វជជិត្ចិយត្ាសុ កនញងឆិតតដែលមានទវិបញ្ចវិញ្ញណ្ឆិតត និងវិឆិកិចាឆ្ស -
គតឆិតតប្តូវច្វៀរច្ ើយទុំងឡាយ ។ 
 [១៦] វរីយិ ំ ប្បញ្ច ោវ ោវជជនទវិប្បញ្ច វញិ្ញា ណសម្បដ្ិចេនសនាីរណវជជិត្- 
ចិយត្ាសុ ។ 
 វរីយិ ំ រីវីរិយច្ឆតសិក (ឧប្បបជជត្ិ) រដមងច្កើតច្ ើង ប្បញ្ច ោវ ោវជជនទវិប្បញ្ច -
វញិ្ញា ណសម្បដ្ិចេនសនាីរណវជជិត្ចិយត្ាសុ កនញងឆិតតដែលមានបញ្ចទវ្រាវជជនឆិតត និង
ទវិបញ្ចវិញ្ញណ្ឆិតត និងសម្បែិឆេនឆិតត និងសនតីរណឆិតតប្តូវច្វៀរច្ ើយទុំងឡាយ ។ 
 [១៧] ប្បីត្ិ យោម្នសសុយប្បកាខ សហគត្កាយវញិ្ញា ណចតុ្ត្ថជានវជជិត្-
ចិយត្ាសុ ។ 
 ប្បីត្ិ រីបីតិច្ឆតសិក (ឧប្បបជជត្ិ) រដមងច្កើតច្ ើង យោម្នសសុយប្បកាខ សហគត្-
កាយវញិ្ញា ណចតុ្ត្ថជានវជជិត្ចិយត្ាសុ កនញងឆិតតដែលមានច្ទមនសស្ស គតឆិតត 
និងឧច្បកាខ្ស គតឆិតត និងទ កខសគតកាយវិញ្ញ្ណឆិតត និងឆត តថជ្ានឆិតតប្តូវច្វៀរច្ ើយ
ទុំងឡាយ ។ 
 [១៨] ឆយនារ  អយហតុ្ក្យម្មម្ហូវជជិត្ចិយត្ាសតូ្ិ ។ 
  ឆយនារ  រីឆនរច្ឆតសិក (ឧប្បបជជត្ិ) រដមងច្កើច្ ើង  អយហតុ្ក្យម្មម្ហូវជជិត្-
ចិយត្ាសុ កនញងឆិតតដែលមានអច្ ត កឆិតត និងច្មាមូ ឆិតតប្តូវច្វៀរច្ ើយទុំងឡាយ ។ 
 [១៩] យត្ ប្បន ចិត្ាុប្បាោ យថាក្ោម្ំ ⎯ 
         ឆសដ្ឋិ ប្បញ្ច ប្បញ្ញា ស, ឯកាទស ច យសាឡស; 
         សត្ាត្ិ វសីត្ិ យចវ,      ប្បកិ្ណណក្វវិជជិោ ។ 
  ប្បញ្ច ប្បញ្ញា ស ឆសដ្ឋិ-,    ដ្ឋសត្ាត្ិ ត្ិសត្ាត្ិ; 
  ឯក្ប្បញ្ញា ស យចក្នូ-, សត្ាត្ិ សប្បកិ្ណណកា ។ 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ២៥



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 ប្បន ច្ោលច្ោយសរ ប ចិត្ាុប្បាោ រីឆិតតញប្ាទៈទុំងឡាយ ប្បកិ្ណណក្វវិជជិោ
ដែលប្តូវបកណិណកច្ឆតសកិច្វៀរច្ ើយ យត្ ច្នាះ (យោនាិ) រដមងមាន ឆដ្ឋិ ច ឆុំនួន ៦៦ 
ផង ប្បញ្ច ប្បញ្ញា ស ច ឆុំនួន ៥៥ ផង ឯកាទស ច ឆុំនួន ១១ ផង យសាឡស ច 
ឆុំនួន ១៦ ផង សត្ាត្ិ ច ឆុំនួន ៧០ ផង វសីត្ិ ច ឯវ ឆុំនួន ២០ ផង យថាក្ោម្ំ 
តាមលុំោប់ ។ 
 ចិត្ាុប្បាោ រីឆិតតញប្ាទៈទុំងឡាយ សប្បកិ្ណណកា ដែលប្បប្ព្ឹតតច្ៅមយួអច្នលើ
ច្ោយបកិណណច្ឆតសិក (យោនាិ) រដមងមាន ប្បញ្ច ប្បញ្ញា ស (ច) ឆុំនួន ៥៥ ផង ឆសដ្ឋ ិ
(ច) ឆុំនួន ៦៦ ផង អដ្ឋសត្ាត្ិ (ច) ឆុំនួន ៧៨ ផង ត្ិសត្ាត្ិ (ច) ឆុំនួន ៧៣ ផង 
ឯក្ប្បញ្ញា ស ច ឆុំនួន ៥១ ផង ឯក្នូសត្ាត្ិ (ច) ឆុំនួន ៧០ ច្ោយខវះ ១ = ឆុំនួន 
៦៩ ផង (យថាក្ោម្ំ) តាមលុំោប់ ។ 

 
អកុ្សលយចត្សិក្សម្បយោគនយោ 

 [២០] អកុ្សយលសុ ប្បន យម្មយោ អហិរកំិ្ អយនាត្ាប្បប ំ ឧទធចចញ្ញច ត្ិ   
ចោា យោយម្ យចត្សិកា សព្វកុ្សលសាធារណា នាម្, សយព្វសុប្បិ ោវ ទសា-
កុ្សយលសុ លព្ភនាិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ អកុ្សយលសុ បណាត្អក សលឆិតតទុំងឡាយ យចត្សិកា        
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ចោា យោ ឆុំនួន ៤ ឥយម្ ច្នះ យម្មយោ ច រីច្មា ច្ឆតសកិផង     
អហិរកំិ្ (ច) រីអ ិរិកច្ឆតសិកផង អយនាត្ាប្បប ំ (ច) រីអច្នាតតប្បច្ឆតសិកផង ឧទធចចំ 
(ច) រីឧទធឆចច្ឆតសិកផង សព្វវ កុ្សលសាធារណា នាម្ ច្ ្ះ្ថា សព្វឆតិត-
សាធារណក សលច្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមងមាន, (សព្វវ កុ្សលសាធារណា
យចត្សិកា) រីសោវ្ក សលសាធារណច្ឆតសិកទុំងឡាយ លព្ភនាិ រដមងប្តូវប្បកប
ោវ ទសកុ្សយលសុ កនញងអក សលឆុំនួន ១២ ទុំងឡាយ សយព្វសុប្បិ សូម្បីច្ោយ
ប្បការទុំងព្ងួ ។ 
 [២១] យោយោ អដ្ឋសុ យោភសហគត្ចិយត្ាយសវវ លព្ភត្ិ ។ 
 យោយោ រីច្ោភច្ឆតសកិ លព្ភត្ ិ រដមងប្តូវប្បកប អដ្ឋសុ យោភសហគត្-

ចេតសិកបរិច្ឆេទ២៦

ចិយត្ាសុ ឯវ កនញងច្ោភស គតឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៨ ប  ច្ណា្្ះ ។ 
 [២២] ទិដ្ឋិ ចត្សុូ ទិដ្ឋិគត្សម្បយុយត្ាសុ ។ 
 ទិដ្ឋ ិ រីទិែឋិច្ឆតសិក (លព្ភត្ិ) រដមងប្តូវប្បកប ចតុ្សុ ទិដ្ឋិគត្សម្បយុយត្ាសុ 
កនញងទិែឋិគតសម្បយ តតឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ។ 
 [២៣] ម្មយនា ចត្សុូ ទិដ្ឋិគត្វបិ្បបយុយត្ាសុ ។ 
 ម្មយនា រីមានច្ឆតសិក (លព្ភត្ិ) រដមងប្តូវប្បកប ចតុ្សុ ទិដ្ឋិគត្វបិ្បបយុយត្ាសុ 
កនញងទិែឋិគតវិប្បយ តតឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ។ 
 [២៤] យោយសា ឥសោ ម្ចេរយិ ំ កុ្ក្ោុ ចចញ្ញច ត្ិ ទវីសុ ប្បដ្ិឃសម្បយុត្ា- 
ចិយត្ាសុ។ 
 (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឥត្ ិ គឺ យោយសា (ច) រីច្ទសច្ឆតសិកផង 
ឥសោ (ច) រីឥស្ាច្ឆតសិកផង ម្ចេរយិ ំ(ច) រីមឆេរិយច្ឆតសិកផង កុ្ក្ោុ ចចំ ច រីក កកញឆច-
ច្ឆតសិកផង (លព្ភត្ិ) រដមងប្បកប ទវីសុ ប្បដ្ិឃសម្បយុត្ាចិយត្ាសុ កនញងបែិឃ-
សម្បយ តតឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ២ ។ 
 [២៥] ថិនម្ិទធំ ប្បញ្ច សុ សសង្ខខ រកិ្ចិយត្ាសុ ។ 
 ថិនម្ិទធ ំ រីថិនច្ឆតសិក និងមិទធច្ឆតសិក (លព្ភត្)ិ រដមងប្តូវប្បកប ប្បញ្ច សុ    
សសង្ខខ រកិ្ចិយត្ាសុ កនញងសសង្ខ្រកិឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៥ ។ 
 [២៦] វចិិកិ្ច្ឆេ  វចិិកិ្ច្ឆេ សហគត្ចិយត្ាយយវាត្ិ ។ 
 វចិិកិ្ច្ឆេ  រីវិឆិកិចាឆ្ច្ឆតសកិ (លព្ភត្)ិ រដមងប្តូវប្បកប វចិិកិ្ច្ឆេ សហគចិយត្ា 
ឯវ កនញងវិឆិកិចាឆ្ស គតឆិតតដតប  ច្ណា្្ះ ឥត្ិ ច្ោយប្បការោ ្ងច្នះ ។ 
 [២៧]  សព្វវ បុ្បយញ្ាសុ ចោា យោ, យោភម្យូល ត្យោ គោ; 
  យោសម្យូលសុ ចោា យោ, សសង្ខខ យរ ទវយ ំត្ថា ។ 
       វចិិកិ្ច្ឆេ  វចិិកិ្ច្ឆេ -, ចិយត្ា ច្ឆត្ិ ចតុ្ទរស; 
  ោវ ទសាកុ្យលយសវវ,  សម្បយុជជនាិ ប្បញ្ច ធា ។ 
 (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ចតុ្ទរស ឆុំនួន ១៤ សម្បយុជជនាិ រដមង
ប្បកបប្ព្ម ោវ ទសាកុ្សយលសុ ឯវ កនញងអក សលឆិតតឆុំនួន ១២ ទុំងឡាយដមនព្ិត 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 ប្បន ច្ោលច្ោយសរ ប ចិត្ាុប្បាោ រីឆិតតញប្ាទៈទុំងឡាយ ប្បកិ្ណណក្វវិជជិោ
ដែលប្តូវបកណិណកច្ឆតសកិច្វៀរច្ ើយ យត្ ច្នាះ (យោនាិ) រដមងមាន ឆដ្ឋ ិ ច ឆុំនួន ៦៦ 
ផង ប្បញ្ច ប្បញ្ញា ស ច ឆុំនួន ៥៥ ផង ឯកាទស ច ឆុំនួន ១១ ផង យសាឡស ច 
ឆុំនួន ១៦ ផង សត្ាត្ ិច ឆុំនួន ៧០ ផង វសីត្ិ ច ឯវ ឆុំនួន ២០ ផង យថាក្ោម្ំ 
តាមលុំោប់ ។ 
 ចិត្ាុប្បាោ រីឆិតតញប្ាទៈទុំងឡាយ សប្បកិ្ណណកា ដែលប្បប្ព្ឹតតច្ៅមយួអច្នលើ
ច្ោយបកិណណច្ឆតសិក (យោនាិ) រដមងមាន ប្បញ្ច ប្បញ្ញា ស (ច) ឆុំនួន ៥៥ ផង ឆសដ្ឋ ិ
(ច) ឆុំនួន ៦៦ ផង អដ្ឋសត្ាត្ិ (ច) ឆុំនួន ៧៨ ផង ត្ិសត្ាត្ិ (ច) ឆុំនួន ៧៣ ផង 
ឯក្ប្បញ្ញា ស ច ឆុំនួន ៥១ ផង ឯក្នូសត្ាត្ិ (ច) ឆុំនួន ៧០ ច្ោយខវះ ១ = ឆុំនួន 
៦៩ ផង (យថាក្ោម្ំ) តាមលុំោប់ ។ 

 
អកុ្សលយចត្សិក្សម្បយោគនយោ 

 [២០] អកុ្សយលសុ ប្បន យម្មយោ អហិរកំិ្ អយនាត្ាប្បប ំ ឧទធចចញ្ញច ត្ិ   
ចោា យោយម្ យចត្សិកា សព្វកុ្សលសាធារណា នាម្, សយព្វសុប្បិ ោវ ទសា-
កុ្សយលសុ លព្ភនាិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ អកុ្សយលសុ បណាត្អក សលឆិតតទុំងឡាយ យចត្សិកា        
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ចោា យោ ឆុំនួន ៤ ឥយម្ ច្នះ យម្មយោ ច រីច្មា ច្ឆតសកិផង     
អហិរកំិ្ (ច) រីអ ិរិកច្ឆតសិកផង អយនាត្ាប្បប ំ (ច) រីអច្នាតតប្បច្ឆតសិកផង ឧទធចចំ 
(ច) រីឧទធឆចច្ឆតសិកផង សព្វវ កុ្សលសាធារណា នាម្ ច្ ្ះ្ថា សព្វឆតិត-
សាធារណក សលច្ឆតសកិ (យោនាិ) រដមងមាន, (សព្វវ កុ្សលសាធារណា
យចត្សិកា) រីសោវ្ក សលសាធារណច្ឆតសិកទុំងឡាយ លព្ភនាិ រដមងប្តូវប្បកប
ោវ ទសកុ្សយលសុ កនញងអក សលឆុំនួន ១២ ទុំងឡាយ សយព្វសុប្បិ សូម្បីច្ោយ
ប្បការទុំងព្ងួ ។ 
 [២១] យោយោ អដ្ឋសុ យោភសហគត្ចិយត្ាយសវវ លព្ភត្ិ ។ 
 យោយោ រីច្ោភច្ឆតសកិ លព្ភត្ ិ រដមងប្តូវប្បកប អដ្ឋសុ យោភសហគត្-

ចិយត្ាសុ ឯវ កនញងច្ោភស គតឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៨ ប  ច្ណា្្ះ ។ 
 [២២] ទិដ្ឋិ ចត្សុូ ទិដ្ឋិគត្សម្បយុយត្ាសុ ។ 
 ទិដ្ឋ ិ រីទិែឋិច្ឆតសិក (លព្ភត្ិ) រដមងប្តូវប្បកប ចតុ្សុ ទិដ្ឋិគត្សម្បយុយត្ាសុ 
កនញងទិែឋិគតសម្បយ តតឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ។ 
 [២៣] ម្មយនា ចត្សុូ ទិដ្ឋិគត្វបិ្បបយុយត្ាសុ ។ 
 ម្មយនា រីមានច្ឆតសិក (លព្ភត្ិ) រដមងប្តូវប្បកប ចតុ្សុ ទិដ្ឋិគត្វបិ្បបយុយត្ាសុ 
កនញងទិែឋិគតវិប្បយ តតឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ។ 
 [២៤] យោយសា ឥសោ ម្ចេរយិ ំ កុ្ក្ោុ ចចញ្ញច ត្ិ ទវីសុ ប្បដ្ិឃសម្បយុត្ា- 
ចិយត្ាសុ។ 
 (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឥត្ិ គឺ យោយសា (ច) រីច្ទសច្ឆតសិកផង 
ឥសោ (ច) រីឥស្ាច្ឆតសិកផង ម្ចេរយិ ំ(ច) រីមឆេរិយច្ឆតសិកផង កុ្ក្ោុ ចចំ ច រីក កកញឆច-
ច្ឆតសិកផង (លព្ភត្ិ) រដមងប្បកប ទវីសុ ប្បដ្ិឃសម្បយុត្ាចិយត្ាសុ កនញងបែិឃ-
សម្បយ តតឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ២ ។ 
 [២៥] ថិនម្ិទធំ ប្បញ្ច សុ សសង្ខខ រកិ្ចិយត្ាសុ ។ 
 ថិនម្ិទធ ំ រីថិនច្ឆតសិក និងមិទធច្ឆតសិក (លព្ភត្ិ) រដមងប្តូវប្បកប ប្បញ្ច សុ    
សសង្ខខ រកិ្ចិយត្ាសុ កនញងសសង្ខ្រកិឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៥ ។ 
 [២៦] វចិិកិ្ច្ឆេ  វចិិកិ្ច្ឆេ សហគត្ចិយត្ាយយវាត្ិ ។ 
 វចិិកិ្ច្ឆេ  រីវិឆិកិចាឆ្ច្ឆតសកិ (លព្ភត្ិ) រដមងប្តូវប្បកប វចិិកិ្ច្ឆេ សហគចិយត្ា 
ឯវ កនញងវិឆិកិចាឆ្ស គតឆិតតដតប  ច្ណា្្ះ ឥត្ិ ច្ោយប្បការោ ្ងច្នះ ។ 
 [២៧]  សព្វវ បុ្បយញ្ាសុ ចោា យោ, យោភម្យូល ត្យោ គោ; 
  យោសម្យូលសុ ចោា យោ, សសង្ខខ យរ ទវយ ំត្ថា ។ 
       វចិិកិ្ច្ឆេ  វចិិកិ្ច្ឆេ -, ចិយត្ា ច្ឆត្ិ ចតុ្ទរស; 
  ោវ ទសាកុ្យលយសវវ,  សម្បយុជជនាិ ប្បញ្ច ធា ។ 
 (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ចតុ្ទរស ឆុំនួន ១៤ សម្បយុជជនាិ រដមង
ប្បកបប្ព្ម ោវ ទសាកុ្សយលសុ ឯវ កនញងអក សលឆិតតឆុំនួន ១២ ទុំងឡាយដមនព្ិត 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ២៧
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ប្បញ្ច ធា ច្ោយឆុំដណក ៥ ឥត្ិ គឺ (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ចោា យោ ឆុំនួន 
៤ គោ ប្បកបច្ ើយ សព្វវ បុ្បយញ្ាសុ កនញងអក សលឆិតតទុំងព្ួងទុំងឡាយ ច ផង, 
(យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ត្យោ ឆុំនួន ៣ (គោ) ប្បកបច្ ើយ យោភ- 
ម្យូល កនញងច្ោភមូលឆិតត ច ផង, (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ចោា យោ ឆុំនួន 
៤ (គោ) ប្បកបច្ ើយ យោសម្យូលសុ កនញងច្ទសមូលឆិតតទុំងឡាយ ច ផង, ទវយ ំ  
រីប្បជ ុំព្ីរននច្ឆតសិក (គត្ំ) ប្បកច្ ើយ សសង្ខខ យរ កនញងសសង្ខ្រិកឆិតត ច ផង, ត្ថា 
ច្ប្ៅអុំពី្ច្នាះ វចិិកិ្ច្ឆេ  រីវិឆិកិចាឆ្ច្ឆតសិក (គោ) ប្បកបច្ ើយ វចិិកិ្ច្ឆេ ចិយត្ា កនញង
វិឆិកិចាឆ្ឆិតត ច ផង ។ 
 

យសាភនយចត្សិក្សម្បយោគនយោ 
 [២៨] យសាភយនសុ ប្បន យសាភនសាធារណា ោវ ឯក្នូវសីត្ិយម្ 
យចត្សិកា សយព្វសុប្បិ ឯក្នូសដ្ឋិយសាភនចិយត្ាសុ សំវជិជនាិ ។ 
 យសាភនយចត្សិក្សម្បយោគនយោ រីច្សាភនច្ឆតសិកសមប្ច្ោគន័យ 
(ឥត្ិ) ថា ប្បន ឆុំដណកឯ យសាភយនសុ បណាត្ច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយ យចត្សិកា     
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឯក្នូវសីត្ិ ឆុំនួន ២០ ច្ោយខវះ ១ = ឆុំនួន ១៩ ឥយម្ ច្នះ 
យសាភនសាធារណា ដែលមានច្ ្្ះថា ច្សាភនសាធារណច្ឆតសកិ ោវ ែុំបូង    
សំវជជនាិ រដមងមាន = រដមងប្បកបប្ព្ម ឯក្នូសដ្ឋិយសាភនចិយត្ាសុ កនញងច្សាភនឆិតត 
ឆុំនួន ៦០ ច្ោយខវះ ១ ទុំងឡាយ = ឆុំនួន ៥៩ ទុំងឡាយ សយព្វសុប្បិ សូម្បីច្ោយ
ទុំងពួ្ង ។ 
 [២៩] វរិត្ិយោ ប្បន ត្ិយសោប្បិ យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ សព្វថាប្បិ និយោ 
ឯក្យោវ លព្ភនាិ; យោកិ្យយសុ ប្បន កាម្មវចរកុ្សយលយសវវ ក្ោច ិ        
សនរិសសនាិ វសំុិ វសំុិ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ វរិត្ិយោ រីវិរតិច្ឆតសកិទុំងឡាយ ត្ិយសោ អប្បិ សូម្បីទុំង ៣
និយោ (ហុោវ ) ជានិយតច្ឆតសិក សព្វថាប្ប ិសូម្បីប្បការទុំងពួ្ង លព្ភនាិ រដមងប្តវូ
ប្បកប យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ កនញងច្ោក តតរឆិតតទុំងឡាយ ឯក្យោវ កនញងទីដតមួយ, ប្បន 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ២៨

ឆុំដណកឯ យោកិ្យយសុ កនញងច្ោកិយឆិតតទុំងឡាយ (វរិត្ិយោ) រីវិរតិច្ឆតសិកទុំង
ឡាយ សនរិសសនា ិនឹងប្បាកែ វសំុិ វសំុិ ច្ផ្សងៗ គ្្ ្ក្ោច ិកនញងប្គ្ខលះ កាម្មវចរ-
កុ្សយលសុ ឯវ កនញងកាមាវឆរក សលឆិតតទុំងឡាយដមនពិ្ត ។ 
 [៣០] អប្បបម្ញ្ញា យោ ប្បន ោវ ទសសុ ប្បញ្ច ម្ជានវជជិត្ម្ហគគត្ចិយត្ាសុ 
យចវ កាម្មវចរកុ្សយលសុ ច សយហតុ្ក្កាម្មវចរកិ្រយិចិយត្ាសុ ច្ឆត្ិ អដ្ឋ- 
វសីត្ិ ចិយត្ាយសវវ ក្ោច ិនានា ហុោវ  ជាយនាិ; ឧយប្បកាខ សហគយត្សុ ប្បយនត្ថ 
ក្រុណាមុ្ទិោ ន សនាីត្ិ យក្ចិ វទនាិ។   
   ប្បន ឆុំដណកឯ អប្បបម្ញ្ញា យោ រីអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិកទុំងឡាយ នានា ក្ោចិ
ហុោវ  ជានានាកទឆិច្ឆតសិក ជាយនាិ រដមងច្កើត អដ្ឋវសីត្ ិចិយត្ាសុ ឯវ កនញងឆិតតទុំង 
ឡាយឆុំនួន ២៨ ដមនព្ិត ឥត្ ិគឺ ោវ ទសសុ ប្បញ្ច ម្ជានវជជិត្ម្ហគគត្ចិយត្ាសុ ច
ឯវ កនញងម គគតឆិតតដែលមានបញ្ចមជ្ានប្តូវច្វៀរច្ ើយទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ផងដមនព្ិត 
កាម្មវចរកុ្សយលសុ ច កនញងកាមាវឆរក សលឆិតតទុំងឡាយផង សយហតុ្ក្កា-
ម្មវចរកិ្រយិចិយត្ាសុ កនញងសច្ ត កកាមវឆរកិរិោឆិតតទុំងឡាយ ច ផង ។ យក្ចិ 
(អាចរោិ) រីអាចារ្យទុំងឡាយព្ួកខលះ វទនាិ រដមងច្ោល ឥត្ិ ថា ប្បន ឆុំដណកឯ 
ក្រុណាមុ្ទុោ រីករ ណាច្ឆតសិក និងម ទ តាច្ឆតសិកទុំងឡាយ ន សនា ិរដមងមិនមាន 
ឯត្ថ (អដ្ឋវសីត្ ិ ចិយត្ាសុ) កនញងឆិតតឆុំនួន ២៨ ទុំងឡាយន  ះ ឧយប្បកាខ សហគយត្សុ 
ដែលប្បកបប្ព្មច្ោយឧច្បកាខ្ច្វទនា ។ 
 [៣១] ប្បញ្ញា  ប្បន ោវ ទសសុ ញាណសម្បយុត្ាកាម្មវចរចិយត្ាសុ យចវ  
សយព្វសុប្បិ ប្បញ្ច ត្ឹសម្ហគគត្យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ ច្ឆត្ិ សត្ាចោា លីសចិយត្ាសុ 
សម្បយោគំ គចេត្ីត្ិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ ប្បញ្ញា  រីបញ្ញ្ច្ឆតសកិ គចេត្ ិ រដមងែល់ សម្បយោគំ នូវការ
ប្បកប សត្ាចោា លីសចិយត្ាសុ កនញងឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៤៧ ទុំងឡាយ ឥត្ ិ គឺ 
ោវ ទសសុ ញាណសម្បយុត្ាកាម្មវចរចិយត្ាសុ ច ឯវ កនញងញាណសមប្យ តតកាមា-
វឆរឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ផងដមនព្ិត ប្បញ្ច ត្ាឹស ម្ហគគត្យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ ច 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ប្បញ្ច ធា ច្ោយឆុំដណក ៥ ឥត្ ិគឺ (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ចោា យោ ឆុំនួន 
៤ គោ ប្បកបច្ ើយ សព្វវ បុ្បយញ្ាសុ កនញងអក សលឆិតតទុំងព្ួងទុំងឡាយ ច ផង, 
(យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ត្យោ ឆុំនួន ៣ (គោ) ប្បកបច្ ើយ យោភ- 
ម្យូល កនញងច្ោភមូលឆិតត ច ផង, (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ចោា យោ ឆុំនួន 
៤ (គោ) ប្បកបច្ ើយ យោសម្យូលសុ កនញងច្ទសមូលឆិតតទុំងឡាយ ច ផង, ទវយ ំ  
រីប្បជ ុំព្ីរននច្ឆតសិក (គត្)ំ ប្បកច្ ើយ សសង្ខខ យរ កនញងសសង្ខ្រិកឆិតត ច ផង, ត្ថា 
ច្ប្ៅអុំពី្ច្នាះ វចិិកិ្ច្ឆេ  រីវិឆិកិចាឆ្ច្ឆតសិក (គោ) ប្បកបច្ ើយ វចិិកិ្ច្ឆេ ចិយត្ា កនញង
វិឆិកិចាឆ្ឆិតត ច ផង ។ 
 

យសាភនយចត្សិក្សម្បយោគនយោ 
 [២៨] យសាភយនសុ ប្បន យសាភនសាធារណា ោវ ឯក្នូវសីត្ិយម្ 
យចត្សិកា សយព្វសុប្បិ ឯក្នូសដ្ឋិយសាភនចិយត្ាសុ សំវជិជនាិ ។ 
 យសាភនយចត្សិក្សម្បយោគនយោ រីច្សាភនច្ឆតសិកសមប្ច្ោគន័យ 
(ឥត្ិ) ថា ប្បន ឆុំដណកឯ យសាភយនសុ បណាត្ច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយ យចត្សិកា     
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឯក្នូវសីត្ិ ឆុំនួន ២០ ច្ោយខវះ ១ = ឆុំនួន ១៩ ឥយម្ ច្នះ 
យសាភនសាធារណា ដែលមានច្ ្្ះថា ច្សាភនសាធារណច្ឆតសកិ ោវ ែុំបូង    
សំវជជនាិ រដមងមាន = រដមងប្បកបប្ព្ម ឯក្នូសដ្ឋយិសាភនចិយត្ាសុ កនញងច្សាភនឆិតត 
ឆុំនួន ៦០ ច្ោយខវះ ១ ទុំងឡាយ = ឆុំនួន ៥៩ ទុំងឡាយ សយព្វសុប្បិ សូម្បីច្ោយ
ទុំងពួ្ង ។ 
 [២៩] វរិត្ិយោ ប្បន ត្ិយសោប្បិ យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ សព្វថាប្បិ និយោ 
ឯក្យោវ លព្ភនាិ; យោកិ្យយសុ ប្បន កាម្មវចរកុ្សយលយសវវ ក្ោច ិ        
សនរិសសនាិ វសំុិ វសំុិ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ វរិត្ិយោ រីវិរតិច្ឆតសកិទុំងឡាយ ត្ិយសោ អប្បិ សូម្បីទុំង ៣
និយោ (ហុោវ ) ជានិយតច្ឆតសិក សព្វថាប្ប ិសូម្បីប្បការទុំងពួ្ង លព្ភនា ិរដមងប្តវូ
ប្បកប យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ កនញងច្ោក តតរឆិតតទុំងឡាយ ឯក្យោវ កនញងទដីតមួយ, ប្បន 

ឆុំដណកឯ យោកិ្យយសុ កនញងច្ោកិយឆិតតទុំងឡាយ (វរិត្ិយោ) រីវិរតិច្ឆតសិកទុំង
ឡាយ សនរិសសនា ិនឹងប្បាកែ វសំុិ វសំុិ ច្ផ្សងៗ គ្្ ្ក្ោចិ កនញងប្គ្ខលះ កាម្មវចរ-
កុ្សយលសុ ឯវ កនញងកាមាវឆរក សលឆិតតទុំងឡាយដមនពិ្ត ។ 
 [៣០] អប្បបម្ញ្ញា យោ ប្បន ោវ ទសសុ ប្បញ្ច ម្ជានវជជិត្ម្ហគគត្ចិយត្ាសុ 
យចវ កាម្មវចរកុ្សយលសុ ច សយហតុ្ក្កាម្មវចរកិ្រយិចិយត្ាសុ ច្ឆត្ិ អដ្ឋ- 
វសីត្ិ ចិយត្ាយសវវ ក្ោចិ នានា ហុោវ  ជាយនាិ; ឧយប្បកាខ សហគយត្សុ ប្បយនត្ថ 
ក្រុណាមុ្ទិោ ន សនាីត្ិ យក្ចិ វទនាិ។   
   ប្បន ឆុំដណកឯ អប្បបម្ញ្ញា យោ រីអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិកទុំងឡាយ នានា ក្ោចិ
ហុោវ  ជានានាកទឆិច្ឆតសិក ជាយនាិ រដមងច្កើត អដ្ឋវសីត្ិ ចិយត្ាសុ ឯវ កនញងឆិតតទុំង 
ឡាយឆុំនួន ២៨ ដមនព្ិត ឥត្ ិគឺ ោវ ទសសុ ប្បញ្ច ម្ជានវជជិត្ម្ហគគត្ចិយត្ាសុ ច
ឯវ កនញងម គគតឆិតតដែលមានបញ្ចមជ្ានប្តូវច្វៀរច្ ើយទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ផងដមនព្ិត 
កាម្មវចរកុ្សយលសុ ច កនញងកាមាវឆរក សលឆិតតទុំងឡាយផង សយហតុ្ក្កា-
ម្មវចរកិ្រយិចិយត្ាសុ កនញងសច្ ត កកាមវឆរកិរិោឆិតតទុំងឡាយ ច ផង ។ យក្ចិ 
(អាចរោិ) រីអាចារ្យទុំងឡាយព្ួកខលះ វទនាិ រដមងច្ោល ឥត្ិ ថា ប្បន ឆុំដណកឯ 
ក្រុណាមុ្ទុោ រីករ ណាច្ឆតសិក និងម ទ តាច្ឆតសិកទុំងឡាយ ន សនា ិរដមងមិនមាន 
ឯត្ថ (អដ្ឋវសីត្ិ ចិយត្ាសុ) កនញងឆិតតឆុំនួន ២៨ ទុំងឡាយន  ះ ឧយប្បកាខ សហគយត្សុ 
ដែលប្បកបប្ព្មច្ោយឧច្បកាខ្ច្វទនា ។ 
 [៣១] ប្បញ្ញា  ប្បន ោវ ទសសុ ញាណសម្បយុត្ាកាម្មវចរចិយត្ាសុ យចវ  
សយព្វសុប្បិ ប្បញ្ច ត្ឹសម្ហគគត្យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ ច្ឆត្ិ សត្ាចោា លីសចិយត្ាសុ 
សម្បយោគំ គចេត្ីត្ិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ ប្បញ្ញា  រីបញ្ញ្ច្ឆតសកិ គចេត្ ិ រដមងែល់ សម្បយោគំ នូវការ
ប្បកប សត្ាចោា លីសចិយត្ាសុ កនញងឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៤៧ ទុំងឡាយ ឥត្ ិ គឺ 
ោវ ទសសុ ញាណសម្បយុត្ាកាម្មវចរចិយត្ាសុ ច ឯវ កនញងញាណសមប្យ តតកាមា-
វឆរឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ផងដមនព្ិត ប្បញ្ច ត្ាឹស ម្ហគគត្យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ ច 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ២៩



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

កនញងម គគតឆិតត និងច្ោក តតរឆិតតឆុំនួន ៣៥ ទុំងឡាយផង សយព្វសុប្បិ សូម្បីច្ោយ
ប្បការទុំងព្ងួ ។ 
 [៣២]  ឯក្នូវសីត្ិ ធម្មា , ជាយយនាក្នូសដ្ឋិសុ; 
       ត្យោ យសាឡសចិយត្ាសុ,   អដ្ឋវសីត្ិយ ំទវយ។ំ 
  ប្បញ្ញា  ប្បកាសិោ សត្ា-, ចោា លីសវយិធសុប្បិ; 
        សម្បយុោា  ចតុ្យធវ,ំ    យសាភយនយសវវ យសាភនា ។ 
 ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឯក្នូវសីត្ ិឆុំនួន ១៩ ជាយនាិ រដមងច្កើត ឯក្នូ-
សដ្ឋិសុ កនញងឆិតតឆុំនួន ៥៩ ទុំងឡាយ, ត្យោ រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៣ ជាយយនា 
រដមងច្កើត យសាឡសចិយត្ាសុ កនញងឆិតតឆុំនួន ១៦ ទុំងឡាយ, ទវយ ំរីប្បជ ុំព្ីរននច្ឆតសិក 
ជាយត្ិ រដមងច្កើត អដ្ឋវសីត្ិយ ំកនញងឆិតតឆុំនួន ២៨ ។  
 ប្បញ្ញា  រីបញ្ញ្ច្ឆតសិក (ភគវោ) គឺប្ព្ះមានប្ព្ះភាគ ប្បកាសិោ សដមតងច្ ើយ 
សត្ាចោា លីសវយិធសុប្បិ សូម្បីកនញងឆិតតមានឆុំនួន ៤៧ ប្បការទុំងឡាយ, យសាភនា    
រីច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយ សម្បយុោា  ប្បកបប្ព្មច្ ើយ យសាភយនសុ ឯវ កនញង  
ច្សាភនឆិតតទុំងឡាយប  ច្ណា្្ះ ចតុ្ធា ច្ោយឆុំដណក ៤ ឯវ ំោ ្ងច្នះ ។ 
 [៣៣]  ឥសោម្យចេរកុ្ក្ោុ ចច-,       វរិត្ិក្រុណាទយោ; 
          នានា ក្ោចិ ម្មយនា ច,    ថនិម្ិទធំ ត្ថា សហ ។ 
 [៣៤]  យថាវុោា នុសាយរន,  យសសា និយត្យោគិយនា; 
          សង្គហញ្ច  ប្បវកាខ ម្ិ,  យត្សំ ោនិ យថារហំ ។ 
 យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឥសោម្យចេរកុ្ក្ោុ ចចវរិត្ិក្រុណាទយោ 
មានឥស្ាច្ឆតសិក និងមឆេរិយច្ឆតសកិ និងក កកញឆចច្ឆតសិក និងវិរតិច្ឆតសិក និងករ ណា-
ច្ឆតសិកទុំងឡាយជាច្ែើម នានា (ហុោវ ) ជានានាច្ឆតសកិ (ជាយនាិ) រដមងច្កើត  
ក្ោចិ កនញងប្គ្ខលះ, ម្មយនា ច រីមានច្ឆតសិកផង (ជាយត្ិ) រដមងច្កើតច្ ើង ក្ោច ិ
កនញងប្គ្ខលះ, ថិនម្ិទធ ំច រីថិនច្ឆតសិក និងមិទធច្ឆតសិកផង (ជាយយត្) រដមងច្កើត ត្ថា 
កនញងកាលខលះច្នាះ សហ ជាមួយគ្្្ ។ 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ៣០

 (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ យសសា ដែលច្ៅសល់ និយត្យោគិយនា 
ជានិយតច្ោគីច្ឆតសិក យោនា ិ រដមងមាន យថាវុោា នុសាយរន ច្ោយប្សបតាមន័យ
ដែលខ្ញុំបានច្ោលច្ ើយ, ឥោនិ កនញងកាលឥ ូវច្នះ អហំ រីខ្ញុំ ប្បវកាខ ម្ិ នឹងច្ោល    
សង្គហំ ច នូវសងគ ន័យផង យត្សំ (យចត្សិកានំ) របស់ច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះ 
យថារហំ តាមសមគួរ ។ 

 
សង្គហនយោ 

 [៣៥]  ឆត្ាឹសានុត្ាយរ ធម្មា , ប្បញ្ច ត្ឹស ម្ហគគយត្; 
          អដ្ឋត្ឹសាប្បិ លព្ភនាិ,      កាម្មវចរយសាភយន ។ 
          សត្ាវសីត្ិបុ្បញ្ាម្ហិ,       ោវ ទសាយហតុ្យក្ត្ិ ច; 
        យថាសម្ភវយោយគន,     ប្បញ្ច ធា ត្ត្ថ សង្គយោ ។ 
 ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឆត្ាឹស ឆុំនួន ៣៦ លព្ភនា ិ រដមងប្តូវបាន អនុត្ាយរ 
កនញងច្ោក តតរឆិតត, (ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ប្បញ្ច ត្ឹស ឆុំនួន ៣៥ លព្ភនា ិរដមងប្តូវ
បាន ម្ហគគយត្ កនញងម គគតឆិតត, (ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ អដ្ឋត្ាឹស ឆុំនួន ៣៨ 
លព្ភនាិ រដមងប្តូវបាន កាម្មវចរយសាភយន កនញងកាមាវឆរច្សាភនឆិតត ។ (ធម្មា )       
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ សត្ាវសីត្ិ ឆុំនួន ២៧ លព្ភនាិ រដមងប្បកប អបុ្បញ្ាម្ហ ិ កនញង
អក សលឆិតត, (ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ោវ ទស ឆុំនួន ១២ លព្ភនា ិរដមងប្តូវបាន 
អយហតុ្យក្ កនញងអច្ ត កឆិតត, ឥត្ិ ច ច្ប្ោះច្ ត ែូច្ចា្្ះឯង សង្គយោ រីសងគ ន័យ  
ត្ត្ថ (ចិត្ាុប្បាយទសុ) កនញងឆិតតញប្ាទៈទុំងឡាយច្នាះ ប្បញ្ច ធា ជាសងគ ន័យមានឆុំនួន 
៥ ប្បការ (យោត្ិ) រដមងមាន យថាសម្ភវយោយគន តាមការប្បកបែស៏មគួរែលក់ារ
ច្កើតច្ ើង ។ 

 
យោកុ្ត្ារចិត្ាសង្គហនយោ 

 [៣៦] ក្ថំ? យោកុ្ត្ាយរសុ ោវ អដ្ឋសុ ប្បឋម្ជានិក្ចិយត្ាសុ អញ្ា-    
សម្មនា យត្រស យចត្សិកា, អប្បបម្ញ្ញា វជជិោ យត្វសីត្ិ យសាភនយចត្សិកា 
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កនញងម គគតឆិតត និងច្ោក តតរឆិតតឆុំនួន ៣៥ ទុំងឡាយផង សយព្វសុប្បិ សូម្បីច្ោយ
ប្បការទុំងព្ងួ ។ 
 [៣២]  ឯក្នូវសីត្ិ ធម្មា , ជាយយនាក្នូសដ្ឋិសុ; 
       ត្យោ យសាឡសចិយត្ាសុ,   អដ្ឋវសីត្ិយ ំទវយ។ំ 
  ប្បញ្ញា  ប្បកាសិោ សត្ា-, ចោា លីសវយិធសុប្បិ; 
        សម្បយុោា  ចតុ្យធវ,ំ    យសាភយនយសវវ យសាភនា ។ 
 ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឯក្នូវសីត្ ិឆុំនួន ១៩ ជាយនាិ រដមងច្កើត ឯក្នូ-
សដ្ឋិសុ កនញងឆិតតឆុំនួន ៥៩ ទុំងឡាយ, ត្យោ រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៣ ជាយយនា 
រដមងច្កើត យសាឡសចិយត្ាសុ កនញងឆិតតឆុំនួន ១៦ ទុំងឡាយ, ទវយ ំរីប្បជ ុំព្ីរននច្ឆតសិក 
ជាយត្ិ រដមងច្កើត អដ្ឋវសីត្ិយ ំកនញងឆិតតឆុំនួន ២៨ ។  
 ប្បញ្ញា  រីបញ្ញ្ច្ឆតសិក (ភគវោ) គឺប្ព្ះមានប្ព្ះភាគ ប្បកាសិោ សដមតងច្ ើយ 
សត្ាចោា លីសវយិធសុប្បិ សូម្បីកនញងឆិតតមានឆុំនួន ៤៧ ប្បការទុំងឡាយ, យសាភនា    
រីច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយ សម្បយុោា  ប្បកបប្ព្មច្ ើយ យសាភយនសុ ឯវ កនញង  
ច្សាភនឆិតតទុំងឡាយប  ច្ណា្្ះ ចតុ្ធា ច្ោយឆុំដណក ៤ ឯវ ំោ ្ងច្នះ ។ 
 [៣៣]  ឥសោម្យចេរកុ្ក្ោុ ចច-,       វរិត្ិក្រុណាទយោ; 
          នានា ក្ោចិ ម្មយនា ច,    ថនិម្ិទធំ ត្ថា សហ ។ 
 [៣៤]  យថាវុោា នុសាយរន,  យសសា និយត្យោគិយនា; 
          សង្គហញ្ច  ប្បវកាខ ម្ិ,  យត្សំ ោនិ យថារហំ ។ 
 យចត្សិកា រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឥសោម្យចេរកុ្ក្ោុ ចចវរិត្ិក្រុណាទយោ 
មានឥស្ាច្ឆតសិក និងមឆេរិយច្ឆតសកិ និងក កកញឆចច្ឆតសិក និងវិរតិច្ឆតសិក និងករ ណា-
ច្ឆតសិកទុំងឡាយជាច្ែើម នានា (ហុោវ ) ជានានាច្ឆតសកិ (ជាយនាិ) រដមងច្កើត  
ក្ោចិ កនញងប្គ្ខលះ, ម្មយនា ច រីមានច្ឆតសិកផង (ជាយត្ិ) រដមងច្កើតច្ ើង ក្ោច ិ
កនញងប្គ្ខលះ, ថិនម្ិទធ ំច រីថិនច្ឆតសិក និងមិទធច្ឆតសិកផង (ជាយយត្) រដមងច្កើត ត្ថា 
កនញងកាលខលះច្នាះ សហ ជាមួយគ្្ ្។ 

 (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ យសសា ដែលច្ៅសល់ និយត្យោគិយនា 
ជានិយតច្ោគីច្ឆតសិក យោនា ិ រដមងមាន យថាវុោា នុសាយរន ច្ោយប្សបតាមន័យ
ដែលខ្ញុំបានច្ោលច្ ើយ, ឥោនិ កនញងកាលឥ ូវច្នះ អហំ រីខ្ញុំ ប្បវកាខ ម្ិ នឹងច្ោល    
សង្គហំ ច នូវសងគ ន័យផង យត្សំ (យចត្សិកានំ) របស់ច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះ 
យថារហំ តាមសមគួរ ។ 

 
សង្គហនយោ 

 [៣៥]  ឆត្ាឹសានុត្ាយរ ធម្មា , ប្បញ្ច ត្ឹស ម្ហគគយត្; 
          អដ្ឋត្ឹសាប្បិ លព្ភនាិ,      កាម្មវចរយសាភយន ។ 
          សត្ាវសីត្ិបុ្បញ្ាម្ហិ,       ោវ ទសាយហតុ្យក្ត្ិ ច; 
        យថាសម្ភវយោយគន,     ប្បញ្ច ធា ត្ត្ថ សង្គយោ ។ 
 ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឆត្ាឹស ឆុំនួន ៣៦ លព្ភនា ិ រដមងប្តូវបាន អនុត្ាយរ 
កនញងច្ោក តតរឆិតត, (ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ប្បញ្ច ត្ឹស ឆុំនួន ៣៥ លព្ភនា ិរដមងប្តូវ
បាន ម្ហគគយត្ កនញងម គគតឆិតត, (ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ អដ្ឋត្ាឹស ឆុំនួន ៣៨ 
លព្ភនាិ រដមងប្តូវបាន កាម្មវចរយសាភយន កនញងកាមាវឆរច្សាភនឆិតត ។ (ធម្មា )       
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ សត្ាវសីត្ិ ឆុំនួន ២៧ លព្ភនាិ រដមងប្បកប អបុ្បញ្ាម្ហ ិ កនញង
អក សលឆិតត, (ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ោវ ទស ឆុំនួន ១២ លព្ភនា ិរដមងប្តូវបាន 
អយហតុ្យក្ កនញងអច្ ត កឆិតត, ឥត្ិ ច ច្ប្ោះច្ ត ែូច្ចា្្ះឯង សង្គយោ រីសងគ ន័យ  
ត្ត្ថ (ចិត្ាុប្បាយទសុ) កនញងឆិតតញប្ាទៈទុំងឡាយច្នាះ ប្បញ្ច ធា ជាសងគ ន័យមានឆុំនួន 
៥ ប្បការ (យោត្ិ) រដមងមាន យថាសម្ភវយោយគន តាមការប្បកបែស៏មគួរែលក់ារ
ច្កើតច្ ើង ។ 

 
យោកុ្ត្ារចិត្ាសង្គហនយោ 

 [៣៦] ក្ថំ? យោកុ្ត្ាយរសុ ោវ អដ្ឋសុ ប្បឋម្ជានិក្ចិយត្ាសុ អញ្ា-    
សម្មនា យត្រស យចត្សិកា, អប្បបម្ញ្ញា វជជិោ យត្វសីត្ិ យសាភនយចត្សិកា 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ៣១
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យចត្ិ ឆត្ាឹស ធម្មា  សង្គហំ គចេនាិ, ត្ថា ទុត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវជាជ ,       
ត្ត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរវជាជ , ចតុ្ត្ថជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរប្បីត្ិវជាជ , 
ប្បញ្ច ម្ជានិក្ចិយត្ាសុប្បិ ឧយប្បកាខ សហគោ យត្ ឯវ សង្គយហនាីត្ិ សព្វថាប្ប ិ 
អដ្ឋសុ យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ ប្បញ្ច ក្ជានវយសន ប្បញ្ច ធាវ សង្គយោ យោត្ីត្ិ ។ 
  យោកុ្ត្ារចិត្ាសង្គហនយោ រីច្ោក តតរឆិតតសងគ ន័យ (ឥត្ិ) ថា (បុ្បច្ឆេ ) 
រីសុំណួរ (យោត្ិ) រដមងមាន ឥត្ិ ថា សង្គយោ រីសងគ ន័យ ក្ថ ំែូឆច្មតឆ ? (ប្បរ-ិ
ោយោ) រីឆច្មលើយ (យោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ កនញងច្ោក តតរ-
ឆិតតទុំងឡាយ ោវ ជាែុំបូង ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឆត្ាឹស ឆុំនួន ៣៦ ឥត្ ិ គឺ     
អញ្ាសម្មនា យត្រស យចត្សិកា (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១៣ ដែលមាន
ច្ ្្ះថា អញ្ញសមានាច្ឆតសិកផង អប្បបម្ញ្ញា វជជិោ យត្វសីត្ិ យសាភនយចត្សិកា 
(ច) រីច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២៣ ដែលមានអប្បមញ្ញ្ច្វៀរច្ ើយផង គចេនាិ 
រដមងែល់ សង្គហំ នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ប្បឋម្ជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងបឋមជ្ានិកឆិតតទុំង
ឡាយ អដ្ឋសុ ឆុំនួន ៨, ត្ថា ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ = ច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំង
ឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវជាជ  ដែលវិតកកច្ឆតសិកច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវ
សច្ន្ទង្្្ះ ទុត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងទ តិយជ្ានកិឆិតតទុំងឡាយ, ត្ថា ច្ោយប្បការ
ែូច្ចា្្ះ =  រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរវជាជ  ដែលប្តូវវិតកក-
ច្ឆតសិក នងិវិចារច្ឆតសកិច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្ះ្    
ត្ត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងតតិយជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្ច្្នាះ 
= រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរប្បីត្ិវជាជ  ដែលប្តូវវិតកក-
ច្ឆតសិក និងវិចារច្ឆតសិក និងបីតិច្ឆតសិកច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) 
នូវការសច្ន្ទង្្ះ្ ចតុ្ត្ថជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងឆត តថជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, យត្ (ធម្មា ) ឯវ 
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះឯង ឧយប្បកាខ សហគោ ដែលប្បប្ព្ឹតតច្ៅមយួអច្នលើច្ោយ
ឧច្បកាខ្ច្វទនា សង្គយហនាិ រដមងប្តូវសច្ន្ទង្្្ះ ប្បញ្ច ម្ជានិក្ចិយត្ាសុ អប្បិ សូម្បីកនញង 
បញ្ចមជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ឥត្ិ ច្ប្ោះច្ ត ែូច្ចា្្ះ សង្គយោ រីសងគ ន័យ ប្បញ្ច ធា 
ឯវ ជាន័យមានឆុំនួន ៥ ប្បការដមនព្ិត យោត្ ិរដមងមាន ប្បញ្ច ក្ជានវយសន ច្ោយ

ចេតសិកបរិច្ឆេទ៣២

ប្បច្ភទននបញ្ចកជ្ាន អដ្ឋសុ យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ កនញងច្ោក តតរឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៨ 
ែួង សព្វថាប្ប ិសូម្បីច្ោយប្បការទុំងព្ួង ឥត្ិ ច្ោយប្បការោ ង្ច្នះ ។ 
 [៣៧] ឆត្ាឹស ប្បញ្ច ត្ឹស ច,  ចតុ្ត្ាឹស យថាក្ោម្ំ; 
         យត្ត្ាឹសទវយម្ិយចចវ,ំ  ប្បញ្ច ធានុត្ាយរ ឋិោ ។ 
 ប្បញ្ច ធា រីសងគ ន័យមានឆុំនួន ៥ ប្បការទុំងឡាយ ឥត្ិ គឺ ឆត្ាឹស ច រីច្ឆតសិក
ឆុំនួន ៣៦ ផង ប្បញ្ច ត្ឹស ច រីច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៥ ផង ចតុ្ត្ាឹស ច រីច្ឆតសិកឆុំនួន 
៣៤ ផង យត្ត្ាឹសទវយ ំ ច រីប្បជ ុំ ២ ននច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៣ ផង ឋិោ តាុំងច្ៅច្ ើយ
អនុត្ាយរ កនញងច្ោក តតរឆិតត ។ 
 

ម្ហគគត្ចិត្ាសង្គហនយោ 
 [៣៨] ម្ហគគយត្សុ ប្បន ត្ីសុ ប្បឋម្ជានិក្ចិយត្ាសុ ោវ អញ្ាសម្មនា 
យត្រស យចត្សិកា, វរិត្ិត្ាយវជជិោ ោវ វសីត្ិ យសាភនយចត្សិកា យចត្ិ ប្បញ្ច ត្ឹស 
ធម្មា  សង្គហំ គចេនា,ិ ក្រុណាមុ្ទិោ ប្បយនត្ថ ប្បយចចក្យម្វ យោយជត្ព្វវ , ត្ថា 
ទុត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវជាជ , ត្ត្យិជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរវជាជ ,
ចតុ្ត្ថជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរប្បីត្ិវជាជ , ប្បញ្ច ម្ជានិក្ចិយត្ាសុ ប្បន ប្បននរសសុ 
អប្បបម្ញ្ញា យោ ន លព្ភនាីត្ិ សព្វថាប្បិ សត្ាវសីត្ិម្ហគគត្ចិយត្ាសុ ប្បញ្ច ក្ជាន-
វយសន ប្បញ្ច ធាវ សង្គយោ យោត្ីត្ិ ។ 
 ម្ហគគត្ចិត្ាសង្គហនយោ រីម គគតឆិតតសងគ ន័យ (យោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) 
ថា ប្បន ឆុំដណកឯ ម្ហគគយត្សុ កនញងម គគតឆិតតទុំងឡាយ ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ 
ប្បញ្ច ត្ាឹស ឆុំនួន ៣៥ ឥត្ ិ គឺ អញ្ាសម្មនា យត្រស យចត្សិកា (ច) រីច្ឆតសកិ
ទុំងឡាយឆុំនួន ១៣ ដែលច្ ្្ះថាអញ្ញសមានាច្ឆតសិកផង វរិត្ិវជជិោ ោវ វសីត្ិ 
យសាភនយចត្សិកា ច រីច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២២ ដែលមានវិរតិច្ឆតសិក
ប្តូវច្វៀរច្ ើយផង គចេនា ិរដមងែល់ សង្គហំ នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ត្ីសុ ប្បឋម្ជានិក្ចិយត្ាសុ 
កនញងបឋមជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៣ ោវ ជាែុំបូង, ប្បន ច្ោយដ ក ក្រុណា-
មុ្ទិោ រីករ ណាច្ឆតសិក និងម ទិតាច្ឆតសិកទុំងឡាយ យោយជត្ព្វវ  គប្បីប្បកប 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

យចត្ិ ឆត្ាឹស ធម្មា  សង្គហំ គចេនាិ, ត្ថា ទុត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវជាជ ,       
ត្ត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរវជាជ , ចតុ្ត្ថជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរប្បីត្ិវជាជ , 
ប្បញ្ច ម្ជានិក្ចិយត្ាសុប្បិ ឧយប្បកាខ សហគោ យត្ ឯវ សង្គយហនាីត្ិ សព្វថាប្ប ិ 
អដ្ឋសុ យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ ប្បញ្ច ក្ជានវយសន ប្បញ្ច ធាវ សង្គយោ យោត្ីត្ិ ។ 
  យោកុ្ត្ារចិត្ាសង្គហនយោ រីច្ោក តតរឆិតតសងគ ន័យ (ឥត្ិ) ថា (បុ្បច្ឆេ ) 
រីសុំណួរ (យោត្ិ) រដមងមាន ឥត្ិ ថា សង្គយោ រីសងគ ន័យ ក្ថ ំែូឆច្មតឆ ? (ប្បរ-ិ
ោយោ) រីឆច្មលើយ (យោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ កនញងច្ោក តតរ-
ឆិតតទុំងឡាយ ោវ ជាែុំបូង ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឆត្ាឹស ឆុំនួន ៣៦ ឥត្ ិ គឺ     
អញ្ាសម្មនា យត្រស យចត្សិកា (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១៣ ដែលមាន
ច្ ្្ះថា អញ្ញសមានាច្ឆតសិកផង អប្បបម្ញ្ញា វជជិោ យត្វសីត្ិ យសាភនយចត្សិកា 
(ច) រីច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២៣ ដែលមានអប្បមញ្ញ្ច្វៀរច្ ើយផង គចេនាិ 
រដមងែល់ សង្គហំ នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ប្បឋម្ជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងបឋមជ្ានិកឆិតតទុំង
ឡាយ អដ្ឋសុ ឆុំនួន ៨, ត្ថា ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ = ច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំង
ឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវជាជ  ដែលវិតកកច្ឆតសិកច្វៀរច្ ើយ (គចេនា)ិ រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវ
សច្ន្ទង្្្ះ ទុត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងទ តិយជ្ានកិឆិតតទុំងឡាយ, ត្ថា ច្ោយប្បការ
ែូច្ចា្្ះ =  រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរវជាជ  ដែលប្តូវវិតកក-
ច្ឆតសិក នងិវិចារច្ឆតសកិច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្ះ្    
ត្ត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងតតិយជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្ច្្នាះ 
= រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរប្បីត្ិវជាជ  ដែលប្តូវវិតកក-
ច្ឆតសិក និងវិចារច្ឆតសិក និងបីតិច្ឆតសិកច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) 
នូវការសច្ន្ទង្្ះ្ ចតុ្ត្ថជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងឆត តថជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, យត្ (ធម្មា ) ឯវ 
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះឯង ឧយប្បកាខ សហគោ ដែលប្បប្ព្ឹតតច្ៅមយួអច្នលើច្ោយ
ឧច្បកាខ្ច្វទនា សង្គយហនាិ រដមងប្តូវសច្ន្ទង្្្ះ ប្បញ្ច ម្ជានិក្ចិយត្ាសុ អប្បិ សូម្បីកនញង 
បញ្ចមជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ឥត្ិ ច្ប្ោះច្ ត ែូច្ចា្្ះ សង្គយោ រីសងគ ន័យ ប្បញ្ច ធា 
ឯវ ជាន័យមានឆុំនួន ៥ ប្បការដមនព្ិត យោត្ ិរដមងមាន ប្បញ្ច ក្ជានវយសន ច្ោយ

ប្បច្ភទននបញ្ចកជ្ាន អដ្ឋសុ យោកុ្ត្ារចិយត្ាសុ កនញងច្ោក តតរឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៨ 
ែួង សព្វថាប្បិ សូម្បីច្ោយប្បការទុំងព្ួង ឥត្ិ ច្ោយប្បការោ ង្ច្នះ ។ 
 [៣៧] ឆត្ាឹស ប្បញ្ច ត្ឹស ច,  ចតុ្ត្ាឹស យថាក្ោម្ំ; 
         យត្ត្ាឹសទវយម្ិយចចវ,ំ  ប្បញ្ច ធានុត្ាយរ ឋិោ ។ 
 ប្បញ្ច ធា រីសងគ ន័យមានឆុំនួន ៥ ប្បការទុំងឡាយ ឥត្ិ គឺ ឆត្ាឹស ច រីច្ឆតសិក
ឆុំនួន ៣៦ ផង ប្បញ្ច ត្ឹស ច រីច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៥ ផង ចតុ្ត្ាឹស ច រីច្ឆតសិកឆុំនួន 
៣៤ ផង យត្ត្ាឹសទវយ ំ ច រីប្បជ ុំ ២ ននច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៣ ផង ឋិោ តាុំងច្ៅច្ ើយ
អនុត្ាយរ កនញងច្ោក តតរឆិតត ។ 
 

ម្ហគគត្ចិត្ាសង្គហនយោ 
 [៣៨] ម្ហគគយត្សុ ប្បន ត្ីសុ ប្បឋម្ជានិក្ចិយត្ាសុ ោវ អញ្ាសម្មនា 
យត្រស យចត្សិកា, វរិត្ិត្ាយវជជិោ ោវ វសីត្ិ យសាភនយចត្សិកា យចត្ិ ប្បញ្ច ត្ឹស 
ធម្មា  សង្គហំ គចេនាិ, ក្រុណាមុ្ទិោ ប្បយនត្ថ ប្បយចចក្យម្វ យោយជត្ព្វវ , ត្ថា 
ទុត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវជាជ , ត្ត្យិជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរវជាជ ,
ចតុ្ត្ថជានិក្ចិយត្ាសុ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរប្បីត្ិវជាជ , ប្បញ្ច ម្ជានិក្ចិយត្ាសុ ប្បន ប្បននរសសុ 
អប្បបម្ញ្ញា យោ ន លព្ភនាីត្ិ សព្វថាប្បិ សត្ាវសីត្ិម្ហគគត្ចិយត្ាសុ ប្បញ្ច ក្ជាន-
វយសន ប្បញ្ច ធាវ សង្គយោ យោត្ីត្ិ ។ 
 ម្ហគគត្ចិត្ាសង្គហនយោ រីម គគតឆិតតសងគ ន័យ (យោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) 
ថា ប្បន ឆុំដណកឯ ម្ហគគយត្សុ កនញងម គគតឆិតតទុំងឡាយ ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ 
ប្បញ្ច ត្ាឹស ឆុំនួន ៣៥ ឥត្ិ គឺ អញ្ាសម្មនា យត្រស យចត្សិកា (ច) រីច្ឆតសកិ
ទុំងឡាយឆុំនួន ១៣ ដែលច្ ្្ះថាអញ្ញសមានាច្ឆតសិកផង វរិត្ិវជជិោ ោវ វសីត្ិ 
យសាភនយចត្សិកា ច រីច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២២ ដែលមានវិរតិច្ឆតសិក
ប្តូវច្វៀរច្ ើយផង គចេនាិ រដមងែល់ សង្គហំ នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ត្ីសុ ប្បឋម្ជានិក្ចិយត្ាសុ 
កនញងបឋមជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយឆុំនួន ៣ ោវ ជាែុំបូង, ប្បន ច្ោយដ ក ក្រុណា-
មុ្ទិោ រីករ ណាច្ឆតសិក និងម ទិតាច្ឆតសិកទុំងឡាយ យោយជត្ព្វវ  គប្បីប្បកប 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ៣៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ប្បយចចកំ្ ឯវ នីមួយៗ ដមនព្ិត ឯត្ថ (ម្ហគគយត្សុ) កនញងម គគតឆិតតទុំងឡាយន  ះ, 
ត្ថា ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ = រីច្ឆតសកិែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវជាជ  
ដែលមានវិតកកច្ឆតសិកប្តវូច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្ះ្ 
ទុត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងទ តិយជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះ 
= រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរវជាជ  ដែលមានវិតកក-
ច្ឆតសិក និងវិចារច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ 
ត្ត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងតតិយជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះ 
= រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរប្បីត្ិវជាជ  ដែលមានវិតកក-
ច្ឆតសិក និងវិចារច្ឆតសិក និងបីតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ ចតុ្ត្ថជានិក្ចិយត្ាសុ កនញង
ឆត តថជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ប្បន ឆុំដណកឯ អប្បបម្ញ្ញា យោ រីអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិកទុំង
ឡាយ ន លព្ភនា ិ រដមងមិនប្តូវបាន = រដមងមិនប្តូវប្បកប ប្បញ្ច ម្ជានិក្ចិយត្ាសុ 
កនញងបញ្ចមជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ឥត្ ិច្ប្ោះច្ ត ច្នាះ សង្គយោ រីសងគ ន័យ ប្បញ្ច ធា
ឯវ  ជាន័យមានឆុំនួន ៥ ប្បការដមនព្ិត យោត្ិ រដមងមាន ប្បញ្ច ក្ជានវយសន 
ច្ោយប្បច្ភទននបញ្ចកជ្ាន សត្ាវសីត្ិម្ហគគយត្សុ កនញងម គគតឆិតតឆុំនួន ២៧ ទុំង
ឡាយ សព្វថាប្ប ិសូម្បីច្ោយប្បការទុំងពួ្ង ។ 
 [៣៩]  ប្បញ្ច ត្ឹស ចតុ្ត្ាឹស, យត្ត្ាឹស ច យថាក្ោម្ំ; 
          ព្វត្ាឹស យចវ ត្ឹយសត្ិ,  ប្បញ្ច ធាវ ម្ហគគយត្ ។ 
 ប្បញ្ច ធា ឯវ រីសងគ ន័យមានឆុំនួន ៥ ប្បការដមនព្ិត ប្បញ្ច ត្ឹស ច រីច្ឆតសិក
ទុំងឡាយឆុំនួន ៣៥ ផង ចតុ្ត្ាឹស (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៣៤ ផង យត្ត្ាឹស 
ច រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៣៣ ផង ព្វត្ាឹស ច ឯវ រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៣២
ផងដមនព្ិត ត្ឹស ច រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៣០ ផង យោនាិ រដមងមាន យថាក្ោម្ំ 
តាមលុំោប់ ម្ហគគយត្ កនញងម គគតឆិតត ។ 
 

កាម្មវចរយសាភនចិត្ាសង្គហនយោ 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ៣៤

 [៤០] កាម្មវចរយសាភយនសុ ប្បន កុ្សយលសុ ោវ ប្បឋម្ទវយយ អញ្ា-   
សម្មនា យត្រស យចត្សិកា, ប្បញ្ច វសីត្ិ យសាភនយចត្សិកា យចត្ិ អដ្ឋត្ឹស   
ធម្មា  សង្គហំ គចេនាិ, អប្បបម្ញ្ញា វរិត្ិយោ ប្បយនត្ថ ប្បញ្ច ប្បិ ប្បយចចក្យម្វ យោយជត្ព្វវ , 
ត្ថា ទុត្ិយទវយយ ញាណវជជិោ, ត្ត្ិយទវយយ ញាណសម្បយុោា  ប្បីត្ិវជជិោ, 
ចតុ្ត្ថទវយយ ញាណប្បីត្ិវជជិោ យត្ ឯវ សង្គយហនាិ ។ កិ្រយិចិយត្ាសុប្បិ វរិត្ិវជជិោ  
ត្យថវ ចត្សុូប្បិ ទុយក្សុ ចតុ្ធាវ សង្គយហនាិ ។ ត្ថា វបិាយក្សុ ច អប្បបម្ញ្ញា -
វរិត្ិវជជិោ យត្ ឯវ សង្គយហនាីត្ិ សព្វថាប្បិ ចតុ្វសីត្ិកាម្មវចរយសាភនចិយត្ាសុ 
ទុក្វយសន ោវ ទសធាវ សង្គយោ យោត្ីត្ិ ។ 
 កាម្មវចរយសាភនចិត្ាសង្គហនយោ រីកាមាវឆរច្សាភនឆតិតសងគ ន័យ (ឥត្ិ) 
ថា ប្បន ឆុំដណកឯ កាម្មវចរយសាភយណសុ បណាត្កាមាវឆរច្សាភនឆិតតទុំងឡាយ 
កុ្សយលសុ កនញងក សលឆិតតទុំងឡាយ ោវ ែុំបូង ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ អដ្ឋត្ឹស 
ឆុំនួន ៣៨ ឥត្ិ គឺ អញ្ាសម្មនា យត្រស យចត្សិកា (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន 
១៣ ដែលមានច្ ្្ះថាអញ្ញសមានាច្ឆតសិកផង, ប្បញ្ច វសីត្ិ យសាភនយចត្សិកា ច 
រីច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២៥ ផង គចេនា ិ រដមងែល ់សង្គហំ នូវការសច្ន្ទង្្្ះ 
ប្បឋម្ទវយយ កនញងគូននឆិតតទី ១, ប្បន ច្ោយដ ក អប្បបម្ញ្ញា វរិត្ិយោ រីអប្បមញ្ញ-្
ច្ឆតសិក និងវិរតិច្ឆតសិកទុំងឡាយ ប្បញ្ច  អប្ប ិសូម្បីទុំង ៥ យោយជត្ព្វវ  គប្បីប្បកប 
ប្បយចចកំ្ឯវ នីមួយដមនព្តិ ឯត្ថ (កុ្សយលសុ) កនញងក សលឆិតតទុំងឡាយន  ះ, ត្ថា
ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ = រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ ញាណវជជិោ 
មានបញ្ញច្្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេត្)ិ រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ទុត្ិយ
ទវយយ កនញងគូននឆិតតទ ី២, (ត្ថា) ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ = រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយ
ទុំងឡាយច្នាះ ប្បីត្ិវជជិោ មានបីតចិ្ឆតសិកដែលប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេត្)ិ រដមងែល់ 
(សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ត្ត្ិយទវយយ កនញងគូននឆិតតទី ៣, (ត្ថា) ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ 
= រីច្ឆតសិក ែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ យត្ (ធម្មា ) ឯវ រីច្ឆតសិកាទុំងឡាយ
ច្នាះឯង ញាណប្បីត្ិវជជិោ មានបញ្ញ្ច្ឆតសិក និងបីតិច្ឆសកិប្តូវច្វៀរច្ ើយ សង្គយហនា ិ
រដមងប្តូវសច្ន្ទង្្្ះ ចតុ្ត្ថទវយយ កនញងគូននឆិតតទ ី ៤ ។ អប្ប ិឆុំដណកឯ ត្ថា ឯវ = យត្     



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ប្បយចចកំ្ ឯវ នីមួយៗ ដមនព្ិត ឯត្ថ (ម្ហគគយត្សុ) កនញងម គគតឆិតតទុំងឡាយន  ះ, 
ត្ថា ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ = រីច្ឆតសកិែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវជាជ  
ដែលមានវិតកកច្ឆតសិកប្តវូច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្ះ្ 
ទុត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងទ តិយជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះ 
= រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរវជាជ  ដែលមានវិតកក-
ច្ឆតសិក និងវិចារច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេនា)ិ រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ 
ត្ត្ិយជានិក្ចិយត្ាសុ កនញងតតិយជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះ 
= រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ វតិ្ក្ោវចិ្ឆរប្បីត្ិវជាជ  ដែលមានវិតកក-
ច្ឆតសិក និងវិចារច្ឆតសិក និងបីតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ ចតុ្ត្ថជានិក្ចិយត្ាសុ កនញង
ឆត តថជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ប្បន ឆុំដណកឯ អប្បបម្ញ្ញា យោ រីអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិកទុំង
ឡាយ ន លព្ភនា ិ រដមងមិនប្តូវបាន = រដមងមិនប្តូវប្បកប ប្បញ្ច ម្ជានិក្ចិយត្ាសុ 
កនញងបញ្ចមជ្ានិកឆិតតទុំងឡាយ, ឥត្ ិច្ប្ោះច្ ត ច្នាះ សង្គយោ រីសងគ ន័យ ប្បញ្ច ធា
ឯវ  ជាន័យមានឆុំនួន ៥ ប្បការដមនព្ិត យោត្ិ រដមងមាន ប្បញ្ច ក្ជានវយសន 
ច្ោយប្បច្ភទននបញ្ចកជ្ាន សត្ាវសីត្ិម្ហគគយត្សុ កនញងម គគតឆិតតឆុំនួន ២៧ ទុំង
ឡាយ សព្វថាប្ប ិសូម្បីច្ោយប្បការទុំងពួ្ង ។ 
 [៣៩]  ប្បញ្ច ត្ឹស ចតុ្ត្ាឹស, យត្ត្ាឹស ច យថាក្ោម្ំ; 
          ព្វត្ាឹស យចវ ត្ឹយសត្,ិ  ប្បញ្ច ធាវ ម្ហគគយត្ ។ 
 ប្បញ្ច ធា ឯវ រីសងគ ន័យមានឆុំនួន ៥ ប្បការដមនព្ិត ប្បញ្ច ត្ឹស ច រីច្ឆតសិក
ទុំងឡាយឆុំនួន ៣៥ ផង ចតុ្ត្ាឹស (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៣៤ ផង យត្ត្ាឹស 
ច រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៣៣ ផង ព្វត្ាឹស ច ឯវ រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៣២
ផងដមនព្ិត ត្ឹស ច រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៣០ ផង យោនាិ រដមងមាន យថាក្ោម្ំ 
តាមលុំោប់ ម្ហគគយត្ កនញងម គគតឆិតត ។ 
 

កាម្មវចរយសាភនចិត្ាសង្គហនយោ 

 [៤០] កាម្មវចរយសាភយនសុ ប្បន កុ្សយលសុ ោវ ប្បឋម្ទវយយ អញ្ា-   
សម្មនា យត្រស យចត្សិកា, ប្បញ្ច វសីត្ិ យសាភនយចត្សិកា យចត្ិ អដ្ឋត្ឹស   
ធម្មា  សង្គហំ គចេនាិ, អប្បបម្ញ្ញា វរិត្ិយោ ប្បយនត្ថ ប្បញ្ច ប្បិ ប្បយចចក្យម្វ យោយជត្ព្វវ , 
ត្ថា ទុត្ិយទវយយ ញាណវជជិោ, ត្ត្ិយទវយយ ញាណសម្បយុោា  ប្បីត្ិវជជិោ, 
ចតុ្ត្ថទវយយ ញាណប្បីត្ិវជជិោ យត្ ឯវ សង្គយហនាិ ។ កិ្រយិចិយត្ាសុប្បិ វរិត្ិវជជិោ  
ត្យថវ ចត្សុូប្បិ ទុយក្សុ ចតុ្ធាវ សង្គយហនាិ ។ ត្ថា វបិាយក្សុ ច អប្បបម្ញ្ញា -
វរិត្ិវជជិោ យត្ ឯវ សង្គយហនាីត្ិ សព្វថាប្បិ ចតុ្វសីត្ិកាម្មវចរយសាភនចិយត្ាសុ 
ទុក្វយសន ោវ ទសធាវ សង្គយោ យោត្ីត្ិ ។ 
 កាម្មវចរយសាភនចិត្ាសង្គហនយោ រីកាមាវឆរច្សាភនឆតិតសងគ ន័យ (ឥត្ិ) 
ថា ប្បន ឆុំដណកឯ កាម្មវចរយសាភយណសុ បណាត្កាមាវឆរច្សាភនឆិតតទុំងឡាយ 
កុ្សយលសុ កនញងក សលឆិតតទុំងឡាយ ោវ ែុំបូង ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ អដ្ឋត្ឹស 
ឆុំនួន ៣៨ ឥត្ិ គឺ អញ្ាសម្មនា យត្រស យចត្សិកា (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន 
១៣ ដែលមានច្ ្្ះថាអញ្ញសមានាច្ឆតសិកផង, ប្បញ្ច វសីត្ិ យសាភនយចត្សិកា ច 
រីច្សាភនច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២៥ ផង គចេនា ិ រដមងែល ់សង្គហំ នូវការសច្ន្ទង្្្ះ 
ប្បឋម្ទវយយ កនញងគូននឆិតតទី ១, ប្បន ច្ោយដ ក អប្បបម្ញ្ញា វរិត្ិយោ រីអប្បមញ្ញ-្
ច្ឆតសិក និងវិរតិច្ឆតសិកទុំងឡាយ ប្បញ្ច  អប្ប ិសូម្បីទុំង ៥ យោយជត្ព្វវ  គប្បីប្បកប 
ប្បយចចកំ្ឯវ នីមួយដមនព្តិ ឯត្ថ (កុ្សយលសុ) កនញងក សលឆិតតទុំងឡាយន  ះ, ត្ថា
ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ = រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ ញាណវជជិោ 
មានបញ្ញច្្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេត្ិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ទុត្ិយ
ទវយយ កនញងគូននឆិតតទ ី២, (ត្ថា) ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ = រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយ
ទុំងឡាយច្នាះ ប្បីត្ិវជជិោ មានបីតចិ្ឆតសិកដែលប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេត្ិ) រដមងែល់ 
(សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ត្ត្ិយទវយយ កនញងគូននឆិតតទី ៣, (ត្ថា) ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ 
= រីច្ឆតសិក ែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ យត្ (ធម្មា ) ឯវ រីច្ឆតសិកាទុំងឡាយ
ច្នាះឯង ញាណប្បីត្ិវជជិោ មានបញ្ញ្ច្ឆតសិក និងបីតិច្ឆសកិប្តូវច្វៀរច្ ើយ សង្គយហនា ិ
រដមងប្តូវសច្ន្ទង្្្ះ ចតុ្ត្ថទវយយ កនញងគូននឆិតតទ ី ៤ ។ អប្ប ិឆុំដណកឯ ត្ថា ឯវ = យត្     

ចេតសិកបរិច្ឆេទ៣៥



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

(ធម្មា ) ឯវ រីច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះឯង វរិត្ិវជជិោ មានវិរតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ  
សង្គយហនាិ រដមងប្តូវសច្ន្ទង្្្ះ កិ្រយិចិយត្ាសុ កនញងកិរិយឆិតតទុំងឡាយ ចតុ្ធា ឯវ 
ច្ោយសងគ ន័យមាន ៤ ប្បការដមនព្ិត ទុយក្សុ កនញងព្ួក ២ ទុំងឡាយ ចត្សុូប្បិ សូម្បី 
ទុំង ៤ ។ ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះ យត្ (ធម្មា ) ឯវ រីច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះឯង 
អប្បបម្ញ្ញា វរិត្ិវជជិោ មានអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិក និងវិរតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ សង្គយហនាិ 
រដមងប្តូវសច្ន្ទង្្្ះ វបិាយក្សុ ច កនញងវិបាកឆិតតទុំងឡាយផង, ឥត្ិ ច្ប្ោះច្ ត ែូច្ចា្្ះ  
សង្គយោ រីសងគ ន័យ ោវ ទសធាវ ជាន័យមានឆុំនួន ១២ ប្បការដមនពិ្ត ទុក្-
វយសន ច្ោយអុំណាឆននព្ួក ២ ចតុ្វសីត្ិកាម្មវចរយសាភនចិយត្ាសុ កនញងកាមាវឆរ-
ច្សាភនឆិតតឆុំនួន ២៤ ទុំងឡាយ សព្វថាប្ប ិ សូម្បីច្ោយប្បការទុំងព្ងួ ឥត្ ិ ច្ោយ
ប្បការោ ្ងច្នះ ។ 
 [៤១]  អដ្ឋត្ឹស សត្ាត្ឹស, ទវយ ំឆត្ាឹសកំ្ សុយភ; 
        ប្បញ្ច ត្ឹស ចតុ្ត្ាឹស,     ទវយ ំយត្ត្ាឹសកំ្ ត្កិ្យយ ។ 
        យត្ត្ាឹស បាយក្ ព្វត្ាឹស,    ទវយយក្ត្ឹសកំ្ ភយវ; 
         សយហតុ្កាម្មវចរបុ្បញ្ា-,    បាក្ត្កិ្ោម្យន ។ 
 សយហតុ្កាម្មវចរបុ្បញ្ាបាក្ត្កិ្ោម្យន បណាត្សច្ ត កកាមាវឆរក សល-
ឆិតត និងសច្ ត កកាមាវឆរវិបាកឆិតត និងសច្ ត កកាមាវឆរកិរិោឆិតត អដ្ឋត្ឹស រីច្ឆតសិក
ឆុំនួន ៣៨ សត្ាត្ឹសទវយ ំ រីប្បជ ុំ ២ ននច្ឆតសកិឆុំនួន ៣៧ ឆត្ាឹសកំ្ រីច្ឆតសិកឆុំនួន 
៣៦ ភយវ រដមងមាន សុយភ កនញងកាមាវឆរក សលឆតិត, ប្បញ្ច ត្ឹស រីច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៥ 
ចតុ្ត្ាឹសទវយ ំ រីប្បជ ុំ ២ ននច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៤ យត្ត្ាឹសកំ្ រីច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៣ 
(ភយវ) រដមងមាន ត្កិ្យយ កនញងកិរិយឆិតត ។ 
 យត្ត្ាឹស រីច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៣ ព្វត្ាឹសទវយ ំ រីប្បជ ុំ ២ ននច្ឆតសិកឆុំនួន ៣២ 
ឯក្ត្ាឹសកំ្ រីច្ឆតសិកឆុំនួន ៣១ ភយវ រដមងមាន បាយក្ កនញងវិបាកឆិតត។   
 [៤២]  នវជិជយនាត្ថ វរិត្ី, ត្កិ្យយសុ ច ម្ហគគយត្; 
         អនុត្ាយរ អប្បបម្ញ្ញា ,      កាម្បាយក្ ទវយ ំត្ថា ។ 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ៣៦

 ឯត្ថ បណាតច្្ឆតសិកទុំងឡាយន  ះ វរិត្ី រីវិរតិច្ឆតសិកទុំងឡាយ ន វជិជនា ិរដមង
មិនមាន ត្កិ្យយសុ ច កនញងកិរិយឆិតតទុំងឡាយផង ម្ហគគយត្ (ច) កនញងម គគតឆិតតផង, 
អប្បបម្ញ្ញា  រីអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ន វជិជនា)ិ រដមងមិនមាន អនុត្ាយរ កនញង
ច្ោក តតរឆិតត, ទវយ ំ រីប្បជ ុំ ២ ននអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិក និងវិរតិច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ន    
វជិជនាិ) រដមងមិនមាន កាម្បាយក្ កនញងកាមាវឆរវបិាកឆិតត ត្ថា ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ ។ 
  អនុត្ាយរ ឈានធម្មា ,   អប្បបម្ញ្ញា  ច ម្ជឈយិម្; 
  វរិត្ី ញាណប្បីត្ិ ច,      ប្បរយិត្ាសុ វយិសសកា។ 
 ឈានធម្មា  រីអងគនន នទុំងឡាយ វយិសសកា ជាច្ឆតសិកដែលច្ធវើឱយ្ដបលកគ្្ ្
អនុត្ាយរ កនញងច្ោក តតរឆិតត (យោនាិ) រដមងមាន, (ឈានធម្មា  ច) រីអងគនន នទុំង
ឡាយផង អប្បបម្ញ្ញា  ច រីអប្បមញ្ញច្្ឆតសិកទុំងឡាយផង វយិសសកា ជាច្ឆតសិក
ដែលច្ធវើឱ្យដបលកគ្្្ ម្ជឈយិម្ កនញងម គគតឆិតត (យោនាិ) រដមងមាន, (អប្បបម្ញ្ញា  ច)      
រីអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិកទុំងឡាយផង វរិត្ ី(ច) រីវិរតិច្ឆតសិកទុំងឡាយផង ញាណប្បីត្ិ
ច រីបញ្ញ្ច្ឆតសិក និងបតីិច្ឆតសិកទុំងឡាយផង វយិសសកា ជាច្ឆតសិកដែលច្ធវើឱយ្
ដបលកគ្្ ្ប្បរយិត្ាសុ កនញងកាមាវឆរច្សាភនឆិតតទុំងឡាយ ។ 
 

អកុ្សលចិត្ាសង្គហនយោ 
 [៤៣] អកុ្សយលសុ ប្បន យោភម្យូលសុ ោវ ប្បឋយម្ អសង្ខខ រយិក្ អញ្ា-
សម្មនា យត្រស យចត្សិកា, អកុ្សលសាធារណា ចោា យោ ច្ឆត្ិ សត្ារស 
យោភទិដ្ឋីហិ សទធឹ ឯក្នូវសីត្ិ ធម្មា  សង្គហំ គចេនាិ ។ 
 អកុ្សលចិត្ាសង្គហនយោ រីអក សលឆិតតសងគ ន័យ (យោត្ិ) រដមងមាន 
(ឥត្ិ) ថា ប្បន ឆុំដណកឯ អកុ្សយលសុ បណាត្អក សលឆិតតទុំងឡាយ យោភម្យូលសុ 
កនញងច្ោភមលូឆិតតទុំងឡាយ ោវ ែុំបូង ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ សត្ារស ឆុំនួន 
១៧ ឥត្ ិគឺ អញ្ាសម្មនា យត្រស យចត្សិកា (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១៣ 
ច្ ្្ះថាអញ្ញសមានាច្ឆតសិកផង អកុ្សលសាធារណា ចោា យោ ច រីច្ឆតសិកទុំង 
ឡាយឆុំនួន ៤ ច្ ្្ះថាសោវ្ក សលសាធារណច្ឆតសិកផង សទធឹ មួយអច្នលើ យោភ- 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

(ធម្មា ) ឯវ រីច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះឯង វរិត្ិវជជិោ មានវិរតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ  
សង្គយហនាិ រដមងប្តូវសច្ន្ទង្្្ះ កិ្រយិចិយត្ាសុ កនញងកិរិយឆិតតទុំងឡាយ ចតុ្ធា ឯវ 
ច្ោយសងគ ន័យមាន ៤ ប្បការដមនព្ិត ទុយក្សុ កនញងព្ួក ២ ទុំងឡាយ ចត្សុូប្បិ សូម្បី 
ទុំង ៤ ។ ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះ យត្ (ធម្មា ) ឯវ រីច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះឯង 
អប្បបម្ញ្ញា វរិត្ិវជជិោ មានអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិក និងវិរតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ សង្គយហនាិ 
រដមងប្តូវសច្ន្ទង្្្ះ វបិាយក្សុ ច កនញងវិបាកឆិតតទុំងឡាយផង, ឥត្ិ ច្ប្ោះច្ ត ែូច្ចា្្ះ  
សង្គយោ រីសងគ ន័យ ោវ ទសធាវ ជាន័យមានឆុំនួន ១២ ប្បការដមនពិ្ត ទុក្-
វយសន ច្ោយអុំណាឆននព្ួក ២ ចតុ្វសីត្ិកាម្មវចរយសាភនចិយត្ាសុ កនញងកាមាវឆរ-
ច្សាភនឆិតតឆុំនួន ២៤ ទុំងឡាយ សព្វថាប្ប ិ សូម្បីច្ោយប្បការទុំងព្ងួ ឥត្ ិ ច្ោយ
ប្បការោ ្ងច្នះ ។ 
 [៤១]  អដ្ឋត្ឹស សត្ាត្ឹស, ទវយ ំឆត្ាសឹកំ្ សុយភ; 
        ប្បញ្ច ត្ឹស ចតុ្ត្ាឹស,     ទវយ ំយត្ត្ាឹសកំ្ ត្កិ្យយ ។ 
        យត្ត្ាឹស បាយក្ ព្វត្ាឹស,    ទវយយក្ត្ឹសកំ្ ភយវ; 
         សយហតុ្កាម្មវចរបុ្បញ្ា-,    បាក្ត្កិ្ោម្យន ។ 
 សយហតុ្កាម្មវចរបុ្បញ្ាបាក្ត្កិ្ោម្យន បណាត្សច្ ត កកាមាវឆរក សល-
ឆិតត និងសច្ ត កកាមាវឆរវិបាកឆិតត និងសច្ ត កកាមាវឆរកិរិោឆិតត អដ្ឋត្ឹស រីច្ឆតសិក
ឆុំនួន ៣៨ សត្ាត្ឹសទវយ ំ រីប្បជ ុំ ២ ននច្ឆតសកិឆុំនួន ៣៧ ឆត្ាឹសកំ្ រីច្ឆតសិកឆុំនួន 
៣៦ ភយវ រដមងមាន សុយភ កនញងកាមាវឆរក សលឆតិត, ប្បញ្ច ត្ឹស រីច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៥ 
ចតុ្ត្ាឹសទវយ ំ រីប្បជ ុំ ២ ននច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៤ យត្ត្ាឹសកំ្ រីច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៣ 
(ភយវ) រដមងមាន ត្កិ្យយ កនញងកិរិយឆិតត ។ 
 យត្ត្ាឹស រីច្ឆតសិកឆុំនួន ៣៣ ព្វត្ាឹសទវយ ំ រីប្បជ ុំ ២ ននច្ឆតសិកឆុំនួន ៣២ 
ឯក្ត្ាឹសកំ្ រីច្ឆតសិកឆុំនួន ៣១ ភយវ រដមងមាន បាយក្ កនញងវិបាកឆិតត។   
 [៤២]  នវជិជយនាត្ថ វរិត្ី, ត្កិ្យយសុ ច ម្ហគគយត្; 
         អនុត្ាយរ អប្បបម្ញ្ញា ,      កាម្បាយក្ ទវយ ំត្ថា ។ 

 ឯត្ថ បណាតច្្ឆតសិកទុំងឡាយន  ះ វរិត្ី រីវិរតិច្ឆតសិកទុំងឡាយ ន វជិជនា ិរដមង
មិនមាន ត្កិ្យយសុ ច កនញងកិរិយឆិតតទុំងឡាយផង ម្ហគគយត្ (ច) កនញងម គគតឆិតតផង, 
អប្បបម្ញ្ញា  រីអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ន វជិជនាិ) រដមងមិនមាន អនុត្ាយរ កនញង
ច្ោក តតរឆិតត, ទវយ ំ រីប្បជ ុំ ២ ននអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិក និងវិរតិច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ន    
វជិជនាិ) រដមងមិនមាន កាម្បាយក្ កនញងកាមាវឆរវបិាកឆិតត ត្ថា ច្ោយប្បការែូច្ចា្្ះ ។ 
  អនុត្ាយរ ឈានធម្មា ,   អប្បបម្ញ្ញា  ច ម្ជឈយិម្; 
  វរិត្ី ញាណប្បីត្ិ ច,      ប្បរយិត្ាសុ វយិសសកា។ 
 ឈានធម្មា  រីអងគនន នទុំងឡាយ វយិសសកា ជាច្ឆតសិកដែលច្ធវើឱយ្ដបលកគ្្ ្
អនុត្ាយរ កនញងច្ោក តតរឆិតត (យោនាិ) រដមងមាន, (ឈានធម្មា  ច) រីអងគនន នទុំង
ឡាយផង អប្បបម្ញ្ញា  ច រីអប្បមញ្ញច្្ឆតសិកទុំងឡាយផង វយិសសកា ជាច្ឆតសិក
ដែលច្ធវើឱ្យដបលកគ្្្ ម្ជឈយិម្ កនញងម គគតឆិតត (យោនាិ) រដមងមាន, (អប្បបម្ញ្ញា  ច)      
រីអប្បមញ្ញ្ច្ឆតសិកទុំងឡាយផង វរិត្ី (ច) រីវិរតិច្ឆតសិកទុំងឡាយផង ញាណប្បីត្ិ
ច រីបញ្ញ្ច្ឆតសិក និងបតីិច្ឆតសិកទុំងឡាយផង វយិសសកា ជាច្ឆតសិកដែលច្ធវើឱយ្
ដបលកគ្្ ្ប្បរយិត្ាសុ កនញងកាមាវឆរច្សាភនឆិតតទុំងឡាយ ។ 
 

អកុ្សលចិត្ាសង្គហនយោ 
 [៤៣] អកុ្សយលសុ ប្បន យោភម្យូលសុ ោវ ប្បឋយម្ អសង្ខខ រយិក្ អញ្ា-
សម្មនា យត្រស យចត្សិកា, អកុ្សលសាធារណា ចោា យោ ច្ឆត្ិ សត្ារស 
យោភទិដ្ឋីហិ សទធឹ ឯក្នូវសីត្ិ ធម្មា  សង្គហំ គចេនាិ ។ 
 អកុ្សលចិត្ាសង្គហនយោ រីអក សលឆិតតសងគ ន័យ (យោត្ិ) រដមងមាន 
(ឥត្ិ) ថា ប្បន ឆុំដណកឯ អកុ្សយលសុ បណាត្អក សលឆិតតទុំងឡាយ យោភម្យូលសុ 
កនញងច្ោភមលូឆិតតទុំងឡាយ ោវ ែុំបូង ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ សត្ារស ឆុំនួន 
១៧ ឥត្ ិគឺ អញ្ាសម្មនា យត្រស យចត្សិកា (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១៣ 
ច្ ្្ះថាអញ្ញសមានាច្ឆតសិកផង អកុ្សលសាធារណា ចោា យោ ច រីច្ឆតសិកទុំង 
ឡាយឆុំនួន ៤ ច្ ្្ះថាសោវ្ក សលសាធារណច្ឆតសិកផង សទធឹ មួយអច្នលើ យោភ- 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ទិដ្ឋីហិ ច្ោយច្ោភច្ឆតសិក និងទិែឋិច្ឆតសិកទុំងឡាយផង ឯក្នូវសីត្ិ ជាច្ឆតសិក
ឆុំនួន ១៩ គចេនា ិ រដមងែល់ សង្គហំ នូវការសច្ន្ទង្្្ះ អសង្ខខ រយិក្ កនញងអក សល- 
អសង្ខ្រិកឆិតត ប្បឋយម្ ទី ១ ។ 
 [៤៤] ត្យថវ ទុត្ិយយ អសង្ខខ រយិក្ យោភម្មយនន ។ 
 ត្ថា ឯវ ច្ោយប្បការែឆូគ្្្ច្នាះឯង សទធ ឹ មួយអច្នលើ យោភម្មយនន ច្ោយ
ច្ោភច្ឆតសិក និងមានច្ឆតសិក (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ   
អសង្ខខ រយិក្ កនញងអក សលអសង្ខ្រកិឆិតត ទុត្ិយយ ទី ២ ។ 
 [៤៥] ត្ត្ិយយ ត្យថវ ប្បីត្ិវជជិោ យោភទិដ្ឋីហិ សហ អដ្ឋឋ រស ។ 
 ត្ថា ឯវ ច្ោយប្បការែឆូគ្្្ច្នាះឯង ប្បីត្ិវជជិោ មានបីតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ 
សហ មួយអច្នលើ យោភទិដ្ឋីហិ ច្ោយច្ោភច្ឆតសិក និងទិែឋិច្ឆតសិកទុំងឡាយ  
អដ្ឋឋ រស (ហុោវ ) ជាច្ឆតសិកឆុំនួន ១៨ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ 
ត្ត្ិយយ កនញងអក សលអសង្ខ្រិកឆិតតទី ៣ ។ 
 [៤៦] ចតុ្យត្ថ ត្យថវ យោភម្មយនន ។ 
 ត្ថា ឯវ ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះឯង (ប្បីត្ិវជជិោ) មានបីតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ
សហ មួយអច្នលើ យោភម្មយនន ច្ោយច្ោភច្ឆសិក និងមានច្ឆតសិក (អដ្ឋឋ រស    
ហុោវ ) ជាច្ឆតសិកឆុំនួន ១៨ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ចតុ្យត្ថ
កនញងអក សលអសង្ខ្រិកឆិតតទី ៤ ។ 
 [៤៧] ប្បញ្ច យម្ ប្បន ប្បដ្ិឃសម្បយុយត្ា អសង្ខខ រយិក្ យោយសា ឥសោ        
ម្ចេរយិ ំ កុ្ក្ោុចចញ្ញច ត្ិ ចត្ហិូ សទធឹ ប្បីត្ិវជជិោ យត្ ឯវ វសីត្ិ ធម្មា  សង្គយហនាិ;
ឥសោម្ចេរយិកុ្ក្ោុច្ឆច និ ប្បយនត្ថ ប្បយចចក្យម្វ យោយជត្ព្វវ និ ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ វសីត្ិ ឆុំនួន ២០  យត្ ឯវ ច្នាះឯង 
ប្បីត្ិវជជិោ មានបីតចិ្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ សទធឹ មួយអច្នលើ ចត្ហិូ (ធយម្ាហិ) ច្ោយ
ច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ យោយសា (ច) រីច្ទសច្ឆតសិកផង ឥសោ 
(ច) រីឥសា្ច្ឆតសិកផង ម្ចេរយិ ំ (ច) រីមឆេរិយច្ឆតសិកផង កុ្ក្ោុ ចចំ ច រីក កកញឆច-
ច្ឆតសិកផង សង្គយហនាិ រដមងប្តូវសច្ន្ទង្្្ះ ប្បដ្ិឃសម្បយុយត្ា កនញងបែិសម្បយ តតឆិតត 
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ប្បញ្ច យម្ ទ ី ៥ ។ ប្បន ច្ោយដ ក ឥសោម្ចេរយិកុ្ក្ោុច្ឆច និ រីឥស្ាច្ឆតសិក នងិ
មឆេរិយច្ឆតសិក និងក កកញឆចច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ប្បណឌិ យត្ន) គឺបណឌិត យោយជត្ព្វវ  
គប្បីប្បកប ប្បយចចកំ្ ឯវ ច្ោយឆុំដណកនីមួយៗ ដមនព្ិត ឯត្ថ (អកុ្សយលសុ) កនញង
អក សលឆិតតទុំងឡាយន  ះ ។ 
 [៤៨] សសង្ខខ រកិ្ប្បញ្ច យក្ប្បិ ត្យថវ ថិនម្ិយទធន វយិសយសោវ  យោយជត្ព្វវ  ។  
 (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ប្បណឌិ យត្ន) គឺបណឌិត វយិសយសោវ  ច្ធវើឲ្យ
វិច្សសច្ ើយ ថិនម្ិយទធន ច្ោយថិនច្ឆតសិក និងមិទធច្ឆតសិក ត្ថា ឯវ ច្ោយប្បការ
ែូច្ចា្្ះឯង យោយជត្ព្វវ  គប្បីប្បកប សសង្ខខ រកិ្ប្បញ្ច យក្ អប្បិ សូម្បីកនញងព្ួក ៥ នន
អក សលសសង្ខ្រិកឆិតត ។ 
 [៤៩] ឆនរប្បីត្ិវជជិោ ប្បន អញ្ាសម្មនា ឯកាទស, អកុ្សលសាធារណា 
ចោា យោ ច្ឆត្ិ ប្បននរស ធម្មា  ឧទធចចសហគយត្ សម្បយុជជនាិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ ធម្មា  រីធម៌ទុំងឡាយ ប្បននរស ឆុំនួន ១៥ ឥត្ ិគឺ ឆនរប្បីត្ិវជជិោ 
ឯកាទស អញ្ាសម្មនា (ច) រីអញ្ញសមានាច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១១ មានឆនរ
ច្ឆតសិក និងបីតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយផង ចោា យោ អកុ្សលសាធារណា ច        
រីអក សលសាធារណច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ផង សម្បយុជជត្ិ រដមងប្បកបប្ព្ម
ឧទធចចសហគយត្ កនញងឧទធឆចស គឆិតត ។ 
 [៥០] វចិិកិ្ច្ឆេ សហគត្ចិយត្ា ច អធិយម្មក្ខ វរិហិោ វចិិកិ្ច្ឆេ សហគោ  
ត្យថវ ប្បននរស ធម្មា  សមុ្ប្បលព្ភនាីត្ិ សព្វថាប្ប,ិ ោវ ទសាកុ្សលចិត្ាុប្បាយទសុ 
ប្បយចចកំ្ យោជិយម្មនាប្បិ គណនវយសន សត្ាធាវ សង្គហិោ ភវនាីត្ិ ។ 
 ច និង ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ត្ថា ឯវ ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះឯង 
អធិយម្មក្ខ វរិហិោ ដែលប្បាសច្ ើយចាកអធិច្មាកខច្ឆតសកិ វចិិកិ្ច្ឆេ សហគោ 
ដែលប្បកបប្ព្មច្ ើយច្ោយវិឆិកិចាឆ្ច្ឆតសិក ប្បននរស (ហុោវ ) ជាច្ឆតសកិឆុំនួន ១៥ 
សមុ្ប្បលព្ភនាិ រដមងប្តូវឆូលច្ៅប្បកបប្ព្ម វចិិកិ្ច្ឆេ សហគត្ចិយត្ា កនញងវិឆិកិចាឆ្ស -
គតឆិតត, ឥត្ិ ច្ប្ោះច្ ត ែូច្ចា្្ះ (យត្ ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះ (ប្បណឌិ យត្ន) 
យោជិយម្មនាប្បិ គឺបណឌិតសូមប្កីុំព្ ងប្តូវប្បកប ប្បយចចកំ្ ច្ោយដ កៗ សង្គហិោ 
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ទិដ្ឋីហិ ច្ោយច្ោភច្ឆតសិក និងទិែឋិច្ឆតសិកទុំងឡាយផង ឯក្នូវសីត្ិ ជាច្ឆតសិក
ឆុំនួន ១៩ គចេនា ិ រដមងែល់ សង្គហំ នូវការសច្ន្ទង្្្ះ អសង្ខខ រយិក្ កនញងអក សល- 
អសង្ខ្រិកឆិតត ប្បឋយម្ ទ ី១ ។ 
 [៤៤] ត្យថវ ទុត្ិយយ អសង្ខខ រយិក្ យោភម្មយនន ។ 
 ត្ថា ឯវ ច្ោយប្បការែឆូគ្្្ច្នាះឯង សទធ ឹ មួយអច្នលើ យោភម្មយនន ច្ោយ
ច្ោភច្ឆតសិក និងមានច្ឆតសិក (គចេនា)ិ រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ   
អសង្ខខ រយិក្ កនញងអក សលអសង្ខ្រកិឆិតត ទុត្ិយយ ទ ី២ ។ 
 [៤៥] ត្ត្ិយយ ត្យថវ ប្បីត្ិវជជិោ យោភទិដ្ឋីហិ សហ អដ្ឋឋ រស ។ 
 ត្ថា ឯវ ច្ោយប្បការែឆូគ្្្ច្នាះឯង ប្បីត្ិវជជិោ មានបីតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ 
សហ មួយអច្នលើ យោភទិដ្ឋីហិ ច្ោយច្ោភច្ឆតសិក និងទិែឋិច្ឆតសិកទុំងឡាយ  
អដ្ឋឋ រស (ហុោវ ) ជាច្ឆតសិកឆុំនួន ១៨ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ 
ត្ត្ិយយ កនញងអក សលអសង្ខ្រិកឆិតតទី ៣ ។ 
 [៤៦] ចតុ្យត្ថ ត្យថវ យោភម្មយនន ។ 
 ត្ថា ឯវ ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះឯង (ប្បីត្ិវជជិោ) មានបីតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ
សហ មួយអច្នលើ យោភម្មយនន ច្ោយច្ោភច្ឆសិក និងមានច្ឆតសិក (អដ្ឋឋ រស    
ហុោវ ) ជាច្ឆតសិកឆុំនួន ១៨ (គចេនា)ិ រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ចតុ្យត្ថ
កនញងអក សលអសង្ខ្រិកឆិតតទី ៤ ។ 
 [៤៧] ប្បញ្ច យម្ ប្បន ប្បដ្ិឃសម្បយុយត្ា អសង្ខខ រយិក្ យោយសា ឥសោ        
ម្ចេរយិ ំ កុ្ក្ោុចចញ្ញច ត្ិ ចត្ហិូ សទធឹ ប្បីត្ិវជជិោ យត្ ឯវ វសីត្ិ ធម្មា  សង្គយហនាិ;
ឥសោម្ចេរយិកុ្ក្ោុច្ឆច និ ប្បយនត្ថ ប្បយចចក្យម្វ យោយជត្ព្វវ និ ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ វសីត្ិ ឆុំនួន ២០  យត្ ឯវ ច្នាះឯង 
ប្បីត្ិវជជិោ មានបីតចិ្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ សទធ ឹ មួយអច្នលើ ចត្ហិូ (ធយម្ាហិ) ច្ោយ
ច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ យោយសា (ច) រីច្ទសច្ឆតសិកផង ឥសោ 
(ច) រីឥសា្ច្ឆតសិកផង ម្ចេរយិ ំ (ច) រីមឆេរិយច្ឆតសិកផង កុ្ក្ោុ ចច ំ ច រីក កកញឆច-
ច្ឆតសិកផង សង្គយហនាិ រដមងប្តូវសច្ន្ទង្្្ះ ប្បដ្ិឃសម្បយុយត្ា កនញងបែិសម្បយ តតឆិតត 

ប្បញ្ច យម្ ទី ៥ ។ ប្បន ច្ោយដ ក ឥសោម្ចេរយិកុ្ក្ោុច្ឆច និ រីឥស្ាច្ឆតសិក នងិ
មឆេរិយច្ឆតសិក និងក កកញឆចច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ប្បណឌិ យត្ន) គឺបណឌិត យោយជត្ព្វវ  
គប្បីប្បកប ប្បយចចកំ្ ឯវ ច្ោយឆុំដណកនីមួយៗ ដមនព្ិត ឯត្ថ (អកុ្សយលសុ) កនញង
អក សលឆិតតទុំងឡាយន  ះ ។ 
 [៤៨] សសង្ខខ រកិ្ប្បញ្ច យក្ប្បិ ត្យថវ ថិនម្ិយទធន វយិសយសោវ  យោយជត្ព្វវ  ។  
 (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ប្បណឌិ យត្ន) គឺបណឌិត វយិសយសោវ  ច្ធវើឲ្យ
វិច្សសច្ ើយ ថិនម្ិយទធន ច្ោយថិនច្ឆតសិក និងមិទធច្ឆតសិក ត្ថា ឯវ ច្ោយប្បការ
ែូច្ចា្្ះឯង យោយជត្ព្វវ  គប្បីប្បកប សសង្ខខ រកិ្ប្បញ្ច យក្ អប្បិ សូម្បីកនញងព្ួក ៥ នន
អក សលសសង្ខ្រិកឆិតត ។ 
 [៤៩] ឆនរប្បីត្ិវជជិោ ប្បន អញ្ាសម្មនា ឯកាទស, អកុ្សលសាធារណា 
ចោា យោ ច្ឆត្ិ ប្បននរស ធម្មា  ឧទធចចសហគយត្ សម្បយុជជនាិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណកឯ ធម្មា  រីធម៌ទុំងឡាយ ប្បននរស ឆុំនួន ១៥ ឥត្ិ គឺ ឆនរប្បីត្ិវជជិោ 
ឯកាទស អញ្ាសម្មនា (ច) រីអញ្ញសមានាច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១១ មានឆនរ
ច្ឆតសិក និងបីតិច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយផង ចោា យោ អកុ្សលសាធារណា ច        
រីអក សលសាធារណច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ផង សម្បយុជជត្ិ រដមងប្បកបប្ព្ម
ឧទធចចសហគយត្ កនញងឧទធឆចស គឆិតត ។ 
 [៥០] វចិិកិ្ច្ឆេ សហគត្ចិយត្ា ច អធិយម្មក្ខ វរិហិោ វចិិកិ្ច្ឆេ សហគោ  
ត្យថវ ប្បននរស ធម្មា  សមុ្ប្បលព្ភនាីត្ិ សព្វថាប្បិ, ោវ ទសាកុ្សលចិត្ាុប្បាយទសុ 
ប្បយចចកំ្ យោជិយម្មនាប្បិ គណនវយសន សត្ាធាវ សង្គហិោ ភវនាីត្ិ ។ 
 ច និង ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ត្ថា ឯវ ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះឯង 
អធិយម្មក្ខ វរិហិោ ដែលប្បាសច្ ើយចាកអធិច្មាកខច្ឆតសកិ វចិិកិ្ច្ឆេ សហគោ 
ដែលប្បកបប្ព្មច្ ើយច្ោយវិឆិកិចាឆ្ច្ឆតសិក ប្បននរស (ហុោវ ) ជាច្ឆតសកិឆុំនួន ១៥ 
សមុ្ប្បលព្ភនាិ រដមងប្តូវឆូលច្ៅប្បកបប្ព្ម វចិិកិ្ច្ឆេ សហគត្ចិយត្ា កនញងវិឆិកិចាឆ្ស -
គតឆិតត, ឥត្ិ ច្ប្ោះច្ ត ែូច្ចា្្ះ (យត្ ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះ (ប្បណឌិ យត្ន) 
យោជិយម្មនាប្បិ គឺបណឌិតសូមប្កីុំព្ ងប្តូវប្បកប ប្បយចចកំ្ ច្ោយដ កៗ សង្គហិោ 

ចេតសិកបរិច្ឆេទ៣៩
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ជាច្ឆតសិកប្តូវច្ោកសច្ន្ទង្្្ះច្ ើយ សត្ាធាវ ច្ោយឆុំដណក ៧ ដមនព្ិត គណវយសន 
ច្ោយអុំណាឆននឆុំនួន ោវ ទសាកុ្សលចិត្ាុប្បាយទសុ កនញងអក សលឆតិតញប្ាទៈឆុំនួន 
១២ ទុំងឡាយ សព្វោថ  អប្បិ សូម្បីច្ោយប្បការទុំងពួ្ង ឥត្ ិច្ោយប្បការោ ្ងច្នះ ។  
 [៥១] ឯក្នូវសីាដ្ឋឋ រស, វយីសក្វសី វសីត្ិ; 
      ោវ វសី ប្បននរយសត្ិ,       សត្ាធា កុ្សយល ឋិោ ។ 
 (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឋិោ ដែលតាុំងច្ៅច្ ើយ អកុ្សយល កនញង
អក សលឆិតត សត្ាធា ច្ោយន័យមាន ៧ ប្បការ ឥត្ិ គឺ ឯក្នូវសី (ច) រីច្ឆតសិក
ទុំងឡាយឆុំនួន ១៩ ផង អដ្ឋឋ រស (ច) រីច្ឆតសកិទុំងឡាយឆុំនួន ១៨ ផង វសី (ច) 
រីច្ឆសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២០ ផង ឯក្វសី (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២១ ផង   
វសីត្ិ (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២០ ផង ោវ វសី (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន
២២ ផង ប្បននរស (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១៥ ផង ។ 
 [៥២]    សាធារណា ច ចោា យោ, សម្មនា ច ទសាប្បយរ; 
           ចុទរយសយត្ ប្បវុចចនាិ,       សព្វវ កុ្សលយោគិយនា ។ 
 ឯយត្ (ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយន  ះ ចុទរស ឆុំនួន ១៤ (ឥត្ិ) គឺ ចោា យោ 
សាធារណា ច រីអក សលសាធារណច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ផង អប្បយរ ទស   
សម្មនា ច រីអញ្ញសមានាច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ែនទច្ទៀតផង (ប្បណឌិ យត្ន) 
គឺបណឌិត ប្បវុចចនា ិ រដមងប្តូវច្ៅ សព្វវ កុ្សលយោគិយនា ថាជាសោវក្ សលច្ោគី-
ច្ឆតសកិ ។ 

 
អយហតុ្ក្ចិត្ាសង្គហនយោ 

 [៥៣] អយហតុ្យក្សុ ប្បន ហសនចិយត្ា ោវ ឆនរវជជិោ អញ្ាសម្មនា 
ោវ ទស ធម្មា  សង្គហំ គចេនាិ ។ 
 អយហតុ្ក្ចិត្ាសង្គហនយោ រីអច្ ត កឆិតតសងគ ន័យ (ឥត្ិ) ថា ប្បន ឆុំដណក 
អយហតុ្យក្សុ បណាត្អច្ ត កឆិតតទុំងឡាយ ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ អញ្ាសម្មនា 
ដែលច្ ្្ះថាអញ្ញសមានាច្ឆតសិក ោវ ទស ឆុំនួន ១២  ឆនរវជជិោ មានឆនរច្ឆតសិក

ចេតសិកបរិច្ឆេទ៤០

ប្តូវច្វៀរច្ ើយ គចេនា ិ រដមងែល់ សង្គហំ នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ហសនចិយត្ា កនញង សន-
ឆិតត (អយម្ហហិ) គឺខ្ញុំ (និទរិយដ្ឋ) សដមតងច្ ើយ ោវ ជាែុំបូង ។ 
 [៥៤] ត្ថា យវាដ្ឋព្វយន ឆនរប្បីត្ិវជជិោ ។ 
  ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្ច្្នាះ = រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ
ឆនរប្បីត្ិវជជិោ មានឆនរច្ឆតសិក និងបីតិច្ឆតសកិប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល ់  
(សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្ះ្ យវាដ្ឋព្វយន កនញងច្វាែឋនឆិតត ។ 
 [៥៥] សុខសនាីរយណ ឆនរវរីយិវជជិោ ។ 
 ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះ = រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ 
ឆនរវរីយិវជជិោ មានឆនរច្ឆតសិក និងវីរិយច្ឆតសកិប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេនា)ិ រដមងែល់ 
(សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្ះ្ សុខសនាីរយណ កនញងច្សាមនស្សសនតីរណឆិតត ។ 
 [៥៦] ម្យនាធាតុ្ត្ាិកាយហតុ្ក្ប្បដ្ិសនធិយុគយឡ ឆនរប្បីត្ិវរីយិវជជិោ ។ 
 (ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ទស) ឆុំនួន (អញ្ាសម្មនា) ដែលច្ ្្ះថា   
អញ្ញសមានា ឆនរប្បីត្ិវរីយិវជជិោ មានឆនរច្ឆតសិក និងបីតចិ្ឆតសិក នងិវីរិយច្ឆតសកិ
ប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ម្យនាធាតុ្ត្ាិកាយហតុ្ក្-
ប្បដ្ិសនធិយុគយឡ កនញងព្ួក ៣ ននមច្នាធាត  និងគូននអច្ ត កបែិសនធិឆិតត  ។ 
 [៥៧] ទវិប្បញ្ច វញិ្ញា យណ ប្បកិ្ណណក្វជជិោ យត្យយវ សង្គយហនាីត្ិ សព្វថាប្បិ 
អដ្ឋឋ រសសុ អយហតុ្យក្សុ គណនវយសន ចតុ្ធាវ សង្គយោ យោត្ីត្ិ ។ 
 យត្ (ធម្មា ) ឯវ រីច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះឯង ប្បកិ្ណណក្វជជិោ មានបកិណណក-
ច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ (ប្បណឌិ យត្ន) គឺបណឌិត សង្គយហនា ិ រដមងសច្ន្ទង្្្ះ ទវិប្បញ្ច - 
វញិ្ញា យណ កនញងទវិបញ្ចវញិ្ញ្ណឆិតត, ឥត្ ិច្ប្ោះច្ ត ច្នាះ សង្គយោ រីសងគ ន័យ យោត្ ិ
រដមងមាន ចតុ្ធា ឯវ ច្ោយឆុំដណក ៤ ប្បការដមនព្ិត គណវយសន ច្ោយអុំណាឆនន
ការរាប់ អយហតុ្យក្សុ កនញងអច្ ត កឆិតតទុំងឡាយ អដ្ឋឋ រស ឆុំនួន ១៨ សព្វថាប្បិ  
សូម្បីច្ោយប្បការទុំងព្ងួ  ឥត្ ិច្ោយប្បការោ ង្ច្នះ ។ 
 [៥៨]  ោវ ទយសកាទស ទស, សត្ា ច្ឆត្ិ ចតុ្ព្វិយធា; 
        អដ្ឋឋ រសាយហតុ្យក្សុ,        ចិត្ាុប្បាយទសុ សង្គយោ ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ជាច្ឆតសិកប្តូវច្ោកសច្ន្ទង្្្ះច្ ើយ សត្ាធាវ ច្ោយឆុំដណក ៧ ដមនព្ិត គណវយសន 
ច្ោយអុំណាឆននឆុំនួន ោវ ទសាកុ្សលចិត្ាុប្បាយទសុ កនញងអក សលឆតិតញប្ាទៈឆុំនួន 
១២ ទុំងឡាយ សព្វោថ  អប្ប ិសូម្បីច្ោយប្បការទុំងពួ្ង ឥត្ ិច្ោយប្បការោ ្ងច្នះ ។  
 [៥១] ឯក្នូវសីាដ្ឋឋ រស, វយីសក្វសី វសីត្ិ; 
      ោវ វសី ប្បននរយសត្ិ,       សត្ាធា កុ្សយល ឋិោ ។ 
 (យចត្សិកា) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឋិោ ដែលតាុំងច្ៅច្ ើយ អកុ្សយល កនញង
អក សលឆិតត សត្ាធា ច្ោយន័យមាន ៧ ប្បការ ឥត្ិ គឺ ឯក្នូវសី (ច) រីច្ឆតសិក
ទុំងឡាយឆុំនួន ១៩ ផង អដ្ឋឋ រស (ច) រីច្ឆតសកិទុំងឡាយឆុំនួន ១៨ ផង វសី (ច) 
រីច្ឆសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២០ ផង ឯក្វសី (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២១ ផង   
វសីត្ិ (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ២០ ផង ោវ វសី (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន
២២ ផង ប្បននរស (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១៥ ផង ។ 
 [៥២]    សាធារណា ច ចោា យោ, សម្មនា ច ទសាប្បយរ; 
           ចុទរយសយត្ ប្បវុចចនាិ,       សព្វវ កុ្សលយោគិយនា ។ 
 ឯយត្ (ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយន  ះ ចុទរស ឆុំនួន ១៤ (ឥត្ិ) គឺ ចោា យោ 
សាធារណា ច រីអក សលសាធារណច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ផង អប្បយរ ទស   
សម្មនា ច រីអញ្ញសមានាច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ែនទច្ទៀតផង (ប្បណឌិ យត្ន) 
គឺបណឌិត ប្បវុចចនា ិ រដមងប្តូវច្ៅ សព្វវ កុ្សលយោគិយនា ថាជាសោវក្ សលច្ោគី-
ច្ឆតសកិ ។ 

 
អយហតុ្ក្ចិត្ាសង្គហនយោ 

 [៥៣] អយហតុ្យក្សុ ប្បន ហសនចិយត្ា ោវ ឆនរវជជិោ អញ្ាសម្មនា 
ោវ ទស ធម្មា  សង្គហំ គចេនាិ ។ 
 អយហតុ្ក្ចិត្ាសង្គហនយោ រីអច្ ត កឆិតតសងគ ន័យ (ឥត្ិ) ថា ប្បន ឆុំដណក 
អយហតុ្យក្សុ បណាត្អច្ ត កឆិតតទុំងឡាយ ធម្មា  រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ អញ្ាសម្មនា 
ដែលច្ ្្ះថាអញ្ញសមានាច្ឆតសិក ោវ ទស ឆុំនួន ១២  ឆនរវជជិោ មានឆនរច្ឆតសិក

ប្តូវច្វៀរច្ ើយ គចេនា ិ រដមងែល់ សង្គហំ នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ហសនចិយត្ា កនញង សន-
ឆិតត (អយម្ហហិ) គឺខ្ញុំ (និទរិយដ្ឋ) សដមតងច្ ើយ ោវ ជាែុំបូង ។ 
 [៥៤] ត្ថា យវាដ្ឋព្វយន ឆនរប្បីត្ិវជជិោ ។ 
  ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្ច្្នាះ = រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ
ឆនរប្បីត្ិវជជិោ មានឆនរច្ឆតសិក និងបីតិច្ឆតសកិប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល ់  
(សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្ះ្ យវាដ្ឋព្វយន កនញងច្វាែឋនឆិតត ។ 
 [៥៥] សុខសនាីរយណ ឆនរវរីយិវជជិោ ។ 
 ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្្ច្នាះ = រីច្ឆតសិកែូឆដែលច្ោលច្ ើយទុំងឡាយច្នាះ 
ឆនរវរីយិវជជិោ មានឆនរច្ឆតសិក និងវីរិយច្ឆតសកិប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ 
(សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្ះ្ សុខសនាីរយណ កនញងច្សាមនស្សសនតីរណឆិតត ។ 
 [៥៦] ម្យនាធាតុ្ត្ាិកាយហតុ្ក្ប្បដ្ិសនធិយុគយឡ ឆនរប្បីត្ិវរីយិវជជិោ ។ 
 (ធម្មា ) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ (ទស) ឆុំនួន (អញ្ាសម្មនា) ដែលច្ ្្ះថា   
អញ្ញសមានា ឆនរប្បីត្ិវរីយិវជជិោ មានឆនរច្ឆតសិក និងបីតចិ្ឆតសិក នងិវីរិយច្ឆតសកិ
ប្តូវច្វៀរច្ ើយ (គចេនាិ) រដមងែល់ (សង្គហំ) នូវការសច្ន្ទង្្្ះ ម្យនាធាតុ្ត្ាិកាយហតុ្ក្-
ប្បដ្ិសនធិយុគយឡ កនញងព្ួក ៣ ននមច្នាធាត  និងគូននអច្ ត កបែិសនធិឆិតត  ។ 
 [៥៧] ទវិប្បញ្ច វញិ្ញា យណ ប្បកិ្ណណក្វជជិោ យត្យយវ សង្គយហនាីត្ិ សព្វថាប្បិ 
អដ្ឋឋ រសសុ អយហតុ្យក្សុ គណនវយសន ចតុ្ធាវ សង្គយោ យោត្ីត្ិ ។ 
 យត្ (ធម្មា ) ឯវ រីច្ឆតសិកទុំងឡាយច្នាះឯង ប្បកិ្ណណក្វជជិោ មានបកិណណក-
ច្ឆតសិកប្តូវច្វៀរច្ ើយ (ប្បណឌិ យត្ន) គឺបណឌិត សង្គយហនា ិ រដមងសច្ន្ទង្្្ះ ទវិប្បញ្ច - 
វញិ្ញា យណ កនញងទវិបញ្ចវញិ្ញ្ណឆិតត, ឥត្ ិច្ប្ោះច្ ត ច្នាះ សង្គយោ រីសងគ ន័យ យោត្ ិ
រដមងមាន ចតុ្ធា ឯវ ច្ោយឆុំដណក ៤ ប្បការដមនព្ិត គណវយសន ច្ោយអុំណាឆនន
ការរាប់ អយហតុ្យក្សុ កនញងអច្ ត កឆិតតទុំងឡាយ អដ្ឋឋ រស ឆុំនួន ១៨ សព្វថាប្បិ  
សូម្បីច្ោយប្បការទុំងព្ងួ  ឥត្ ិច្ោយប្បការោ ង្ច្នះ ។ 
 [៥៨]  ោវ ទយសកាទស ទស, សត្ា ច្ឆត្ិ ចតុ្ព្វិយធា; 
        អដ្ឋឋ រសាយហតុ្យក្សុ,        ចិត្ាុប្បាយទសុ សង្គយោ ។ 
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 [៥៩]  អយហតុ្យក្សុ សព្វត្ថ, សត្ា យសសា យថារហំ; 
          ឥត្ិ វោិថ រយោ វុយោា ,      យត្ត្ាឹសវធិ សង្គយោ ។ 
 សង្គយោ រីសងគ ន័យ (យោត្ិ) រដមងមាន ចិត្ាុប្បាយទសុ កនញងឆិតតញប្ាទៈទុំង 
ឡាយ អដ្ឋឋ រស អយហតុ្យក្សុ ជាអច្ ត កឆិតតញប្ាទៈឆុំនួន ១៨ ចតុ្ព្វិយធា មានឆុំនួន 
៤ ប្បការ ឥត្ិ គឺ ោវ ទស (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ផង ឯកាទស (ច)  
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ១១ ផង ទស (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ផង សត្ា ច   
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៧ ផង ។  
 សព្វចិត្ាសាធារណា រីសព្វឆិតតសាធារណច្ឆតសិកទុំងឡាយ សត្ា ឆុំនួន ៧ 
យុជជនាិ រដមងប្បកប អយហតុ្យក្សុ កនញងអច្ ត កឆិតតទុំងឡាយ សព្វត្ថ ទុំងពួ្ង,     
ប្បកិ្ណណកា រីបកិណណកច្ឆតសកិទុំងឡាយ យសសា ដែលច្ៅសល់ យុជជនាិ រដមង
ប្បកប យថារហំ តាមសមគួរែលក់ារប្បកប, ឥត្ ិ ច្ប្ោះច្ ត ែូច្ចា្្ះ យត្ត្ាឹសវធិ-     
សង្គយោ រីសងគ ន័យមានឆុំនួន ៣៣ ប្បការ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ វុយោា  ច្ោលច្ ើយ    
វោិថ រយោ ច្ោយអតថព្ិសាត្រ ។ 
 [៦០]  ឥត្ថំ ចិោា វយុិោា នំ, សម្បយោគញ្ច  សង្គហំ; 
          ញោវ  យភទំ យថាយោគំ,    ចិយត្ាន សម្មុ្ទរិយស ។ 
 (បុ្បគគយោ) រីប គគល ញោវ  ែឹងច្ ើយ សម្បយោគំ ច នូវសម្បច្ោគន័យផង 
សង្គហំ ច នូវសងគ ន័យផង ចិោា វយុិោា នំ របស់ច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឥត្ថ ំតាមន័យ
ដែលខ្ញុំច្ោលច្ ើយ ឧទរិយស គប្បីសដមតង យភទំ នូវការដឆក (ក្ោវ ) ច្ធវើ សម្ ំឲ្យច្សមើ
គ្្្ ចិយត្ាន ជាមួយនឹងឆតិត យថាយោគំ តាមសមគួរែលក់ារប្បកប ។ 

ឥត្ិ អភិធម្ាត្ថសង្គយហ យចត្សិក្សង្គហវោិយោ នាម្ 
ទុត្ិយោ ប្បរយិចេយោ។ 

ប្បរយិចេយោ រីបរិច្ឆេទ ទុត្ិយោ ទី ២  
យចត្សិក្សង្គហវោិយោ នាម្ ច្ ្្ះថា ច្ឆតសកិសងគ វិភាគ  

អភិធម្ាត្ថសង្គយហ កនញងគមពីរអភិធមមតថសងគ ៈ ឥត្ិ ឆប់ ។ 
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៣. បកិណ្ណ កបរចិ្ឆេទ 
 [១] សម្បយុត្តា  យថាយោគំ    យេបញ្ញា ស សភាវយត្ត; 
      ចិេាយចេសិកា ធម្មា ,        យេសំ ទានិ យថារហំ ។ 
 [២]  យវទនាយហេុយត្ត កិចច-, ទាា រាលម្ពណវេថុ យត្ត; 
    ចិេាុបាទវយសយនវ,  សង្គយោ នាម្ នីយយេ ។ 
 បកិណណកបរយិចេយទា រីបកិណ្ណកបរិច្ឆេទ [ម្ោ គឺខ្ញុំ វុចចយេ នឹងច្ោល ឥេ ិថា] 
ធម្មា  រីធម៌ទុំងឡាយ ចិេាយចេសិកា គឺឆិត្ត និងច្ឆត្សិក សម្បយុត្តា  ដែលប្បកប
ប្រមច្ ើយ យថាយោគំ តាមសមគួរែល់ការប្បកប សភាវយត្ត (ច្ោល) ច្ោយសភាវៈ 
យេបញ្ញា ស មានឆុំនួន ៥៣ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ និទទិដ្ឋា  សដមតងរសិ្តាររួឆច្ ើយ ទានិ កនញង
កាលឥឡូវច្នេះ សង្គយោ នាម្ ច្ ្ាេះថារីសងគ ៈ យេសំ (ធម្មា នំ) ននឆិត្ត និង
ច្ឆត្សិកទុំងឡាយច្ េះ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ នីយយេ នឹងប្ត្ូវ ុំមក ចិេាុបាទវយសន ឯវ 
ច្ោយប្បច្េទននឆិត្តញបាាទដមនរិត្ យវទនាយហេុយត្ត (ច) ច្ោយច្វទ  និងច្ ត្ុផង 
កិចចទាា រាលម្ពណវេថុ យត្ត (ច) ច្ោយកិឆច និងទវារ និងអារមមណ្ ៍ និងវត្ថញផង យថា-
រហំ តាមសមគួរ ។ 

 
យវទនាសង្គយោ 

 [៣] េេថ យវទនាសង្គយហ ត្តវ េវិធិា យវទនា សុខំ ទុកខំ  អទុកខ សុខា    
យចេិ ។ សុខំ ទុកខំ  យោម្នសស ំយទាម្នសស ំឧយបកាខ េ ិច យេយទន បន បញ្ច ធា 
យោេិ ។ 
 យវទនាសង្គយោ រីច្វទ សងគ ៈ [ម្ោ គឺខ្ញុំ វុចចយេ នឹងច្ោល ឥេិ ថា] េេថ 
(សង្គយហសុ) បណ្តាសងគ ៈទុំងឡាយច្ េះ យវទនា រីច្វទ  (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្
លព្ភម្មនា កាលបាន = កាលែឹង យវទនាសង្គយហ កនញងច្វទ សងគ ៈ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ
និទទិយឋា នឹងប្ត្ូវសដមតង ត្តវ ជាែុំបូង េិវធិា មានឆុំនួន ៣ ប្បការ (អារម្ាណានុេវន-
យេយទន) ច្ោយប្បច្េទននការច្ស្យនូវអារមមណ្៍ ឥេ ិ គឺ សុខំ (ច) រីសុខច្វទ ផង 
ទុកខំ  (ច) រីទុកខច្វទ ផង អទុកខ ម្សុខា (ច) រីអទុកខមសុខច្វទ ផង ។ បន មា្យាង



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [៥៩]  អយហតុ្យក្សុ សព្វត្ថ, សត្ា យសសា យថារហំ; 
          ឥត្ិ វោិថ រយោ វុយោា ,      យត្ត្ាឹសវធិ សង្គយោ ។ 
 សង្គយោ រីសងគ ន័យ (យោត្ិ) រដមងមាន ចិត្ាុប្បាយទសុ កនញងឆិតតញប្ាទៈទុំង 
ឡាយ អដ្ឋឋ រស អយហតុ្យក្សុ ជាអច្ ត កឆិតតញប្ាទៈឆុំនួន ១៨ ចតុ្ព្វិយធា មានឆុំនួន 
៤ ប្បការ ឥត្ិ គឺ ោវ ទស (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ផង ឯកាទស (ច)  
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយ ១១ ផង ទស (ច) រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ផង សត្ា ច   
រីច្ឆតសិកទុំងឡាយឆុំនួន ៧ ផង ។  
 សព្វចិត្ាសាធារណា រីសព្វឆិតតសាធារណច្ឆតសិកទុំងឡាយ សត្ា ឆុំនួន ៧ 
យុជជនាិ រដមងប្បកប អយហតុ្យក្សុ កនញងអច្ ត កឆិតតទុំងឡាយ សព្វត្ថ ទុំងពួ្ង,     
ប្បកិ្ណណកា រីបកិណណកច្ឆតសកិទុំងឡាយ យសសា ដែលច្ៅសល់ យុជជនាិ រដមង
ប្បកប យថារហំ តាមសមគួរែលក់ារប្បកប, ឥត្ ិ ច្ប្ោះច្ ត ែូច្ចា្្ះ យត្ត្ាឹសវធិ-     
សង្គយោ រីសងគ ន័យមានឆុំនួន ៣៣ ប្បការ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ វុយោា  ច្ោលច្ ើយ    
វោិថ រយោ ច្ោយអតថព្ិសាត្រ ។ 
 [៦០]  ឥត្ថំ ចិោា វយុិោា នំ, សម្បយោគញ្ច  សង្គហំ; 
          ញោវ  យភទំ យថាយោគំ,    ចិយត្ាន សម្មុ្ទរិយស ។ 
 (បុ្បគគយោ) រីប គគល ញោវ  ែឹងច្ ើយ សម្បយោគំ ច នូវសម្បច្ោគន័យផង 
សង្គហំ ច នូវសងគ ន័យផង ចិោា វយុិោា នំ របស់ច្ឆតសិកទុំងឡាយ ឥត្ថ ំតាមន័យ
ដែលខ្ញុំច្ោលច្ ើយ ឧទរិយស គប្បីសដមតង យភទំ នូវការដឆក (ក្ោវ ) ច្ធវើ សម្ ំឲ្យច្សមើ
គ្្្ ចិយត្ាន ជាមួយនឹងឆតិត យថាយោគំ តាមសមគួរែលក់ារប្បកប ។ 

ឥត្ិ អភិធម្ាត្ថសង្គយហ យចត្សិក្សង្គហវោិយោ នាម្ 
ទុត្ិយោ ប្បរយិចេយោ។ 

ប្បរយិចេយោ រីបរិច្ឆេទ ទុត្ិយោ ទី ២  
យចត្សិក្សង្គហវោិយោ នាម្ ច្ ្្ះថា ច្ឆតសកិសងគ វិភាគ  

អភិធម្ាត្ថសង្គយហ កនញងគមពីរអភិធមមតថសងគ ៈ ឥត្ិ ឆប់ ។ 
 

៣. បកិណ្ណ កបរចិ្ឆេទ 
 [១] សម្បយុត្តា  យថាយោគំ    យេបញ្ញា ស សភាវយត្ត; 
      ចិេាយចេសិកា ធម្មា ,        យេសំ ទានិ យថារហំ ។ 
 [២]  យវទនាយហេុយត្ត កិចច-, ទាា រាលម្ពណវេថុ យត្ត; 
    ចិេាុបាទវយសយនវ,  សង្គយោ នាម្ នីយយេ ។ 
 បកិណណកបរយិចេយទា រីបកិណ្ណកបរិច្ឆេទ [ម្ោ គឺខ្ញុំ វុចចយេ នឹងច្ោល ឥេ ិថា] 
ធម្មា  រីធម៌ទុំងឡាយ ចិេាយចេសិកា គឺឆិត្ត និងច្ឆត្សិក សម្បយុត្តា  ដែលប្បកប
ប្រមច្ ើយ យថាយោគំ តាមសមគួរែល់ការប្បកប សភាវយត្ត (ច្ោល) ច្ោយសភាវៈ 
យេបញ្ញា ស មានឆុំនួន ៥៣ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ និទទិដ្ឋា  សដមតងរសិ្តាររួឆច្ ើយ ទានិ កនញង
កាលឥឡូវច្នេះ សង្គយោ នាម្ ច្ ្ាេះថារីសងគ ៈ យេសំ (ធម្មា នំ) ននឆិត្ត និង
ច្ឆត្សិកទុំងឡាយច្ េះ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ នីយយេ នឹងប្ត្ូវ ុំមក ចិេាុបាទវយសន ឯវ 
ច្ោយប្បច្េទននឆិត្តញបាាទដមនរិត្ យវទនាយហេុយត្ត (ច) ច្ោយច្វទ  និងច្ ត្ុផង 
កិចចទាា រាលម្ពណវេថុ យត្ត (ច) ច្ោយកិឆច និងទវារ និងអារមមណ្៍ និងវត្ថញផង យថា-
រហំ តាមសមគួរ ។ 

 
យវទនាសង្គយោ 

 [៣] េេថ យវទនាសង្គយហ ត្តវ េវិធិា យវទនា សុខំ ទុកខំ  អទុកខ សុខា    
យចេិ ។ សុខំ ទុកខំ  យោម្នសស ំយទាម្នសស ំឧយបកាខ េិ ច យេយទន បន បញ្ច ធា 
យោេិ ។ 
 យវទនាសង្គយោ រីច្វទ សងគ ៈ [ម្ោ គឺខ្ញុំ វុចចយេ នឹងច្ោល ឥេិ ថា] េេថ 
(សង្គយហសុ) បណ្តាសងគ ៈទុំងឡាយច្ េះ យវទនា រីច្វទ  (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្
លព្ភម្មនា កាលបាន = កាលែឹង យវទនាសង្គយហ កនញងច្វទ សងគ ៈ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ
និទទិយឋា នឹងប្ត្ូវសដមតង ត្តវ ជាែុំបូង េិវធិា មានឆុំនួន ៣ ប្បការ (អារម្ាណានុេវន-
យេយទន) ច្ោយប្បច្េទននការច្ស្យនូវអារមមណ្៍ ឥេិ គឺ សុខំ (ច) រីសុខច្វទ ផង 
ទុកខំ  (ច) រីទុកខច្វទ ផង អទុកខ ម្សុខា (ច) រីអទុកខមសុខច្វទ ផង ។ បន មា្យាង



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ច្ទៀត្ យវទនា រីច្វទ  បញ្ច ធា មានឆុំនួន ៥ ប្បការ យោេ ិ រដមងមាន ឥេ ិ គឺ សុខំ 
(ច) រីសុខច្វទ ផង ទុកខំ  (ច) រីទុកខច្វទ ផង យោម្នសស ំ(ច) រីច្ស្មនសាសច្វទ 
ផង យទាម្នសស ំ (ច) រីច្ទមនសាសច្វទ ផង ឧយបកាខ  (ច) រីឧច្បកាខាច្វទ ផង  
យេយទន ច្ោយប្បច្េទននឥន្ទនរិយ ។ 
 [៤] េេថ សុខសហគេំ កុសលវបិាកំ កាយវញិ្ញា ណយម្កយម្វ, េថា 
ទុកខ សហគេំ អកុសលវបិាកំ ។  
 េេថ (យវទនាសុ) បណ្តាច្វទ ទុំងឡាយច្ េះ កាយវញិ្ញា ណំ រីកាយវិញ្ញាណ្-
ឆិត្ត សុខសហគេំ ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយសុខច្វទ  កុសលវបិាកំ ជា
កុសលវិបាក ឯកំ ឯវ ដត្ ១ គត់្; េថា ច្ោយប្បការែូច្ ្ាេះ កាយវញិ្ញា ណំ រីកាយ-
វិញ្ញាណ្ឆិត្ត ទុកខ សហគេំ ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើទុកខច្វទ  អកុសលវបិាកំ ជា
អកុសលវិបាក ឯកំ ឯវ ដត្ ១ គត់្ ។  
 [៥] យោម្នសសសហគេចិត្តា និ បន យោេម្ោូនិ ចត្តា រ,ិ ទាា ទស   
កាម្មវចរយោេនានិ, សុខសនាីរណហសនានិ ច យទាេិ អដ្ឋា រស កាម្មវចរ-
យោម្នសសសហគេចិត្តា និ យចវ បឋម្ទុេិយេេិយចេុេថជ្ឈានសង្ខខ ត្តនិ 
ចេុចត្តា លីសម្ហគគេយោកុេារចិត្តា និ យចេិ ទាា សឋាិវធិានិ េវនាិ ។  
 បន ឆុំដណ្កឯ យោម្នសសសហគេចិត្តា និ រីឆិត្តដែលប្បប្រឹត្តច្ៅមយួអច្នលើ
ច្ោយច្ស្មនសាសច្វទ  ទាា សឋាិវធិានិ មានឆុំនួន ៦២ ប្បការ េវនាិ រដមងមាន ឥេ ិគឺ 
អដ្ឋា រស កាម្មវចរយោម្នសសសហគេចិត្តា និ ច ឯវ រីឆិត្តដែលប្បកបប្រម
ច្ោយច្ស្មនសាសច្វទ ជាកាមាវឆរទុំងឡាយឆុំនួន ១៨ ផងដមនរិត្ ឥេិ គឺ ចត្តា រ ិ
យោេម្ោូនិ (ច) រីច្ោេមូលឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ផង ទាា ទស កាម្មវចរ- 
យោេនានិ (ច) រីកាមាវឆរច្ស្េនឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ផង យទា សុខសនាីរណ-
ហសនានិ (ច) រីច្ស្មនសាសសនតីរណ្ឆិត្ត និង សិត្ុបាាទឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ២ ផង, 
បឋម្ទុេិយេេិយចេុេថជ្ឈានសង្ខខ ត្តនិ ចេុចត្តា លីស ម្ហគគេយោកុេារ-
ចិត្តា និ ច រីម គគត្ឆិត្ត និងច្ោកុត្តរឆិត្ត ច្ោលគបឺឋមជ្ាានឆិត្ត និងទុត្ិយជ្ាានឆិត្ត និង
ត្ត្ិយជ្ាានឆិត្ត និងឆតុ្ត្ថជ្ាានផង ។  

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៤៤

 [៦] យទាម្នសសសហគេចិត្តា និ បន យទា បឋិឃសម្បយុេាចិត្តា យនវ ។  
 បន ឆុំដណ្កឯ យទាម្នសសសហគេចិត្តា និ រីឆិត្តដែលប្បប្រឹត្តច្ៅមយួអច្នលើ
ច្ោយច្ទមនសាសច្វទ ទុំងឡាយ យទា បឋិឃសម្បយុេាចិត្តា និ ឯវ ជាឆិត្តដែលប្បកប
ប្រមច្ ើយច្ោយបែិឃៈឆុំនួន ២ ដមនរិត្ (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
  [៧] យសោនិ សព្វា និបិ បញ្ច បញ្ញា ស ឧយបកាខ សហគេចិត្តា យនវាេិ ។  
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យសោន ិដែលច្ៅសល់ សព្វា និ អបិ សមូាបទីុំងអស ់
បញ្ច បញ្ញា ស ឆុំនួន ៥៥ ឧយបកាខ សហគេចិត្តា និ ឯវ ជាឆិត្តដែលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយ 
អច្នលើច្ោយឧច្បកាខាច្វទ ដមនរិត្ (យោនាិ) រដមងមាន ឥេ ិច្ោយប្បការយយាងច្នេះ ។ 
  [៨]  សុខំ ទុកខ មុ្យបកាខ េិ, េិវធិា េេថ យវទនា;  
      យោម្នសស ំយទាម្នសស-, ម្ិេិយេយទន បញ្ច ធា ។  
 យវទនា រីច្វទ ទុំងឡាយ េេថ (យវទនាសង្គយហ) កនញងច្វទ សងគ ៈច្ េះ       
េិវធិា មានឆុំនួន ៣ ប្បការ (យោនាិ) រដមងមាន (ឥេិ) ថា សុខំ (ច) រីសុខច្វទ ផង
ទុកខំ  (ច) រីទុកខច្វទ ផង ឧយបកាខ  (ច) រីឧច្បកាខាច្វទ ផង, (ត្ត យវទនា) រីច្វទ      
ទុំងឡាយច្ េះ បញ្ច ធា មានឆុំនួន ៥ ប្បការ (យោនា)ិ រដមងមាន យេយទន ច្ោយ 
ឥន្ទនរិយច្េទន័យ ឥេ ិថា យោម្នសស ំ(ច) រីច្ស្មនសាសច្វទ ផង យទាម្នសស ំ(ច)  
រីច្ទមនសាសច្វទ ផង [សុខំ ច រីសុខច្វទ ផង ទុកខំ  ច រីទុកខច្វទ ផង ឧយបកាខ  ច   
រីឧច្បកាខាច្វទ ផង] ។  
 [៩]  សុខយម្កេថ ទុកខ ញ្ច , យទាម្នសស ំទាយយ ឋិេំ;  
    ទាា សឋាីសុ យោម្នសស,ំ បញ្ច បញ្ញា សយកេរា។  
 សុខំ (ច) រីសុខច្វទ ផង ទុកខំ  ច រីទុកខច្វទ ផង (ឋិេំ) ប្បកបច្ ើយ ឯកេថ 
(ចិយេា) កនញងឆិត្ត ១, យទាម្នសស ំ រីច្ទមនសាសច្វទ  ឋិេ ំ ប្បកបច្ ើយ ទាយយ កនញងឆិត្ត
រួក ២, យោម្នសស ំ រីច្ស្មនសាសច្វទ  (ឋិេ)ំ ប្បកបច្ ើយ ទាា សឋាីសុ កនញងឆិត្ត 
ឆុំនួន ៦២, ឥេរា ច្ប្ៅអុំរីច្នេះ ឧយបកាខ យវទនា រីឧច្បកាខាច្វទ  (ឋិត្ត) ប្បកបច្ ើយ 
បញ្ច បញ្ញា សយក កនញងឆិត្តឆុំនួន ៥៥ ។  
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ច្ទៀត្ យវទនា រីច្វទ  បញ្ច ធា មានឆុំនួន ៥ ប្បការ យោេ ិ រដមងមាន ឥេ ិ គឺ សុខំ 
(ច) រីសុខច្វទ ផង ទុកខំ  (ច) រីទុកខច្វទ ផង យោម្នសស ំ(ច) រីច្ស្មនសាសច្វទ 
ផង យទាម្នសស ំ (ច) រីច្ទមនសាសច្វទ ផង ឧយបកាខ  (ច) រីឧច្បកាខាច្វទ ផង  
យេយទន ច្ោយប្បច្េទននឥន្ទនរិយ ។ 
 [៤] េេថ សុខសហគេំ កុសលវបិាកំ កាយវញិ្ញា ណយម្កយម្វ, េថា 
ទុកខ សហគេំ អកុសលវបិាកំ ។  
 េេថ (យវទនាសុ) បណ្តាច្វទ ទុំងឡាយច្ េះ កាយវញិ្ញា ណំ រីកាយវិញ្ញាណ្-
ឆិត្ត សុខសហគេំ ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយសុខច្វទ  កុសលវបិាកំ ជា
កុសលវិបាក ឯកំ ឯវ ដត្ ១ គត់្; េថា ច្ោយប្បការែូច្ ្ាេះ កាយវញិ្ញា ណំ រីកាយ-
វិញ្ញាណ្ឆិត្ត ទុកខ សហគេំ ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើទុកខច្វទ  អកុសលវបិាកំ ជា
អកុសលវិបាក ឯកំ ឯវ ដត្ ១ គត់្ ។  
 [៥] យោម្នសសសហគេចិត្តា និ បន យោេម្ោូនិ ចត្តា រ,ិ ទាា ទស   
កាម្មវចរយោេនានិ, សុខសនាីរណហសនានិ ច យទាេិ អដ្ឋា រស កាម្មវចរ-
យោម្នសសសហគេចិត្តា និ យចវ បឋម្ទុេិយេេិយចេុេថជ្ឈានសង្ខខ ត្តនិ 
ចេុចត្តា លីសម្ហគគេយោកុេារចិត្តា និ យចេិ ទាា សឋាិវធិានិ េវនាិ ។  
 បន ឆុំដណ្កឯ យោម្នសសសហគេចិត្តា និ រីឆិត្តដែលប្បប្រឹត្តច្ៅមយួអច្នលើ
ច្ោយច្ស្មនសាសច្វទ  ទាា សឋាិវធិានិ មានឆុំនួន ៦២ ប្បការ េវនា ិរដមងមាន ឥេ ិគឺ 
អដ្ឋា រស កាម្មវចរយោម្នសសសហគេចិត្តា និ ច ឯវ រីឆិត្តដែលប្បកបប្រម
ច្ោយច្ស្មនសាសច្វទ ជាកាមាវឆរទុំងឡាយឆុំនួន ១៨ ផងដមនរិត្ ឥេ ិ គឺ ចត្តា រ ិ
យោេម្ោូនិ (ច) រីច្ោេមូលឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ផង ទាា ទស កាម្មវចរ- 
យោេនានិ (ច) រីកាមាវឆរច្ស្េនឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ផង យទា សុខសនាីរណ-
ហសនានិ (ច) រីច្ស្មនសាសសនតីរណ្ឆិត្ត និង សិត្ុបាាទឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ២ ផង, 
បឋម្ទុេិយេេិយចេុេថជ្ឈានសង្ខខ ត្តនិ ចេុចត្តា លីស ម្ហគគេយោកុេារ-
ចិត្តា និ ច រីម គគត្ឆិត្ត និងច្ោកុត្តរឆិត្ត ច្ោលគបឺឋមជ្ាានឆិត្ត និងទុត្ិយជ្ាានឆិត្ត និង
ត្ត្ិយជ្ាានឆិត្ត និងឆតុ្ត្ថជ្ាានផង ។  

 [៦] យទាម្នសសសហគេចិត្តា និ បន យទា បឋិឃសម្បយុេាចិត្តា យនវ ។  
 បន ឆុំដណ្កឯ យទាម្នសសសហគេចិត្តា និ រីឆិត្តដែលប្បប្រឹត្តច្ៅមយួអច្នលើ
ច្ោយច្ទមនសាសច្វទ ទុំងឡាយ យទា បឋិឃសម្បយុេាចិត្តា និ ឯវ ជាឆិត្តដែលប្បកប
ប្រមច្ ើយច្ោយបែិឃៈឆុំនួន ២ ដមនរិត្ (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
  [៧] យសោនិ សព្វា និបិ បញ្ច បញ្ញា ស ឧយបកាខ សហគេចិត្តា យនវាេិ ។  
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យសោន ិដែលច្ៅសល់ សព្វា និ អបិ សមូាបទីុំងអស ់
បញ្ច បញ្ញា ស ឆុំនួន ៥៥ ឧយបកាខ សហគេចិត្តា និ ឯវ ជាឆិត្តដែលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយ 
អច្នលើច្ោយឧច្បកាខាច្វទ ដមនរិត្ (យោនាិ) រដមងមាន ឥេ ិច្ោយប្បការយយាងច្នេះ ។ 
  [៨]  សុខំ ទុកខ មុ្យបកាខ េិ, េិវធិា េេថ យវទនា;  
      យោម្នសស ំយទាម្នសស-, ម្ិេិយេយទន បញ្ច ធា ។  
 យវទនា រីច្វទ ទុំងឡាយ េេថ (យវទនាសង្គយហ) កនញងច្វទ សងគ ៈច្ េះ       
េិវធិា មានឆុំនួន ៣ ប្បការ (យោនាិ) រដមងមាន (ឥេិ) ថា សុខំ (ច) រីសុខច្វទ ផង
ទុកខំ  (ច) រីទុកខច្វទ ផង ឧយបកាខ  (ច) រីឧច្បកាខាច្វទ ផង, (ត្ត យវទនា) រីច្វទ      
ទុំងឡាយច្ េះ បញ្ច ធា មានឆុំនួន ៥ ប្បការ (យោនាិ) រដមងមាន យេយទន ច្ោយ 
ឥន្ទនរិយច្េទន័យ ឥេិ ថា យោម្នសស ំ(ច) រីច្ស្មនសាសច្វទ ផង យទាម្នសស ំ(ច)  
រីច្ទមនសាសច្វទ ផង [សុខំ ច រីសុខច្វទ ផង ទុកខំ  ច រីទុកខច្វទ ផង ឧយបកាខ  ច   
រីឧច្បកាខាច្វទ ផង] ។  
 [៩]  សុខយម្កេថ ទុកខ ញ្ច , យទាម្នសស ំទាយយ ឋិេំ;  
    ទាា សឋាីសុ យោម្នសស,ំ បញ្ច បញ្ញា សយកេរា។  
 សុខ ំ(ច) រីសុខច្វទ ផង ទុកខំ  ច រីទុកខច្វទ ផង (ឋិេំ) ប្បកបច្ ើយ ឯកេថ 
(ចិយេា) កនញងឆិត្ត ១, យទាម្នសស ំ រីច្ទមនសាសច្វទ  ឋិេ ំ ប្បកបច្ ើយ ទាយយ កនញងឆិត្ត
រួក ២, យោម្នសស ំ រីច្ស្មនសាសច្វទ  (ឋិេំ) ប្បកបច្ ើយ ទាា សឋាីសុ កនញងឆិត្ត 
ឆុំនួន ៦២, ឥេរា ច្ប្ៅអុំរីច្នេះ ឧយបកាខ យវទនា រីឧច្បកាខាច្វទ  (ឋិត្ត) ប្បកបច្ ើយ 
បញ្ច បញ្ញា សយក កនញងឆិត្តឆុំនួន ៥៥ ។  

 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៤៥



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

យហេុសង្គយោ 
 [១០] យហេុសង្គយហ យហេ ូ នាម្ យោយភា យទាយោ យម្មយោ អយោយភា 
អយទាយោ អយម្មយោ ចាេិ ឆព្ាិធា េវនាិ ។ 
 យហេុសង្គយហ កនញងច្ ត្ុសងគ ៈ យហេ ូនាម្ ច្ ្ាេះថារីច្ ត្ុទុំងឡាយ ឆព្ាិធា 
មានឆុំនួន ៦ ប្បការ េវនា ិ រដមងមាន ឥេ ិ គឺ យោេ (ច) រីច្ោេច្ ត្ផុង យទាយោ 
(ច) រីច្ទសច្ ត្ផុង យម្មយោ (ច) រីច្មា ច្ ត្ផុង អយោយភា (ច) រីអច្ោេច្ ត្ុ
ផង អយទាយោ (ច) រីអច្ទសច្ ត្ុផង អយម្មយោ (ច) រីអច្មា ច្ ត្ផុង ។ 
 [១១] េេថ បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនទាិបញ្ច វញិ្ញា ណសម្បឋិចេនសនាីរណយវាឋាព្ាន-
ហសនវយសន អយហេុកចិត្តា និ នាម្ ។ 
 េេថ (ឆព្ាិយធសុ យហេសុូ) បណ្តាច្ ត្ុទុំងឡាយមានឆុំនួន ៦ ប្បការច្ េះ      
អដ្ឋា រស (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ១៨ បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនទាិបញ្ច វញិ្ញា ណ-    
សម្បឋិចេននសនាីរណយវាឋាព្ានហសនវយសន ច្ោយប្បច្េទននបញ្ចទវារាវជ្ជនឆិត្ត និង
ទវិបញ្ចវិញ្ញាណ្ឆិត្ត និងសមាបែិឆេនឆិត្ត និងសនតីរណ្ឆិត្ត និងច្ោែឋរវនឆិត្ត និង សិត្ុបាាទ-
ឆិត្ត អយហេុកចិត្តា និ នាម្  ច្ ្ាេះថាជាអច្ តុ្កឆិត្ត (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [១២] យសោនិ សព្វា និបិ ឯកសេាេិចិត្តា និ សយហេុកាយនវ ។ 
 ឯកសេាេិចិត្តា និ អបិ សូមាបីរីឆិត្តឆុំនួន ៧១ ទុំងឡាយ យសោនិ ដែលច្ៅ
សល់ សព្វា និ ទុំងអស់ សយហេុកានិ ឯវ ជាសច្ តុ្កឆិត្តដមនរិត្ (យោនាិ) រដមង
មាន ។ 
 [១៣] េត្តថ បិ យទា យម្មម្ហូចិត្តា និ ឯកយហេុកានិ ។ 
 េេថ (សយហេុយកសុ) អបិ សូមាបបីណ្តាសច្ ត្ុកឆិត្តទុំងឡាយច្ េះ យម្មម្ហូ-
ចិត្តា និ រីច្មាមូ ឆិត្តទុំងឡាយ យទា ឆុំនួន ២ ឯកយហេុកានិ ជាឯកច្ ត្ុកឆិត្ត 
(យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [១៤] យសោនិ ទស អកុសលចិត្តា និ យចវ ញាណវបិបយុត្តា និ ទាា ទស 
កាម្មវចរយោេនានិ យចេិ ទាា វសីេិ ទាិយហេុកចិត្តា និ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ ទាា វសីេិ ឆុំនួន ២២ (េវនាិ) រដមងមាន ឥេ ិ គ ឺ  

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៤៦

យសោនិ ទស អកុសលចិត្តា និ ច ឯវ រីអកុសលឆិត្តទុំងឡាយ ១០ ដែលច្ៅសល់
ផងដមនរិត្ ញាណវបិបយុត្តា និ ទាា ទស កាម្មវចរយោេនានិ ច រីកាមាវឆរ- 
ច្ស្េនឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ដែលជាញាណ្វបិាបយុត្តផង ទាិយហេុកចិត្តា និ ជាទវិ-
ច្ ត្ុកឆិត្ត (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [១៥] ទាា ទស ញាណសម្បយុេាកាម្មវចរយោេនានិ យចវ បញ្ច េឹស   
ម្ហគគេយោកុេារចិត្តា និ យចេិ សេាចត្តា លីស េិយហេុកចិត្តា នីេិ ។ 
 ចិត្តា ន ិរីឆិត្តទុំងឡាយ សេាចត្តា លីស ឆុំនួន ៤៧ (េវនាិ) រដមងមាន ឥេ ិគឺ 
ទាា ទសញាណសម្បយុេាកាម្មវចរយោេនានិ ច ឯវ រីកាមាវឆរច្ស្េនឆិត្ត
ទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ដែលជាញាណ្សមាបយុត្តផងដមនរិត្ បញ្ច េាឹស ម្ហគគេ-
យោកុេារចិត្តា និ ច រមី គគត្ឆិត្ត និងច្ោកុត្តរឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៣៥ ផង េិយហេុ-
កចិត្តា និ ជាត្ិច្ ត្ុកឆិត្ត (យោេិ) រដមងមាន ឥេ ិច្ោយប្បការយយាងច្នេះ ។ 
 [១៦]  យោយភា យទាយោ ច យម្មយោ ច, យហេ ូអកុសោ េយោ; 
       អយោភាយទាោយម្មយោ ច, កុសោព្ាកត្ត េថា ។ 
 យហេ ូរីច្ ត្ុទុំងឡាយ អកុសោ ជាអកុសលច្ ត្ ុេយោ ឆុំនួន ៣ (េវនាិ) 
រដមងមាន (ឥេ)ិ គឺ យោយភា (ច) រីច្ោេច្ ត្ុផង យទាយោ ច រីច្ទសច្ ត្ ុ
យម្មយោ ច រីច្មា ច្ ត្ុផង, ច ឆុំដណ្កឯ កុសោព្ាកត្ត រីកុសលច្ តុ្ និង
អរា្កត្ច្ ត្ុទុំងឡាយ អយោភាយទាោយម្មោ គឺអច្ោេច្ ត្ុ និងអច្ទសច្ ត្ុ 
និងអច្មា ច្ ត្ុ េថា ច្ោយប្បការែឆូគ្្ា ។ 
 [១៧  អយហេុកាដ្ឋា រយស-, កយហេុកា យទា ទាា វសីេិ 
      ទាិយហេុកា ម្ត្ត សេា-, ចត្តា លីសេិយហេុកា ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ អដ្ឋា រស ឆុំនួន ១៨ អយហេុកា ជាអច្ តុ្កឆិត្ត, 
(ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យទា ឆុំនួន ២ ឯកយហេុកា ជាឯកច្ ត្ុកឆិត្ត, (ចិត្តា និ)   
រីឆិត្តទុំងឡាយ ទាា វសីេិ ឆុំនួន ២២ ទាិយហេុកា ជាទវិច្ ត្ុកឆិត្ត, (ចិត្តា ន)ិ រីឆិត្ត
ទុំងឡាយ សេាចត្តា លីស ឆុំនួន ៤៧ េិយហេុកា ជាត្ិច្ ត្ុកឆិត្ត (បណឌិ យេន)   
គឺបណ្ឌិត្ ម្ត្ត ែឹងច្ ើយ ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

យហេុសង្គយោ 
 [១០] យហេុសង្គយហ យហេ ូ នាម្ យោយភា យទាយោ យម្មយោ អយោយភា 
អយទាយោ អយម្មយោ ចាេិ ឆព្ាិធា េវនាិ ។ 
 យហេុសង្គយហ កនញងច្ ត្ុសងគ ៈ យហេ ូនាម្ ច្ ្ាេះថារីច្ ត្ុទុំងឡាយ ឆព្ាិធា 
មានឆុំនួន ៦ ប្បការ េវនា ិ រដមងមាន ឥេ ិ គឺ យោេ (ច) រីច្ោេច្ ត្ផុង យទាយោ 
(ច) រីច្ទសច្ ត្ផុង យម្មយោ (ច) រីច្មា ច្ ត្ផុង អយោយភា (ច) រីអច្ោេច្ ត្ុ
ផង អយទាយោ (ច) រីអច្ទសច្ ត្ុផង អយម្មយោ (ច) រីអច្មា ច្ ត្ផុង ។ 
 [១១] េេថ បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនទាិបញ្ច វញិ្ញា ណសម្បឋិចេនសនាីរណយវាឋាព្ាន-
ហសនវយសន អយហេុកចិត្តា និ នាម្ ។ 
 េេថ (ឆព្ាិយធសុ យហេសុូ) បណ្តាច្ ត្ុទុំងឡាយមានឆុំនួន ៦ ប្បការច្ េះ      
អដ្ឋា រស (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ១៨ បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនទាិបញ្ច វញិ្ញា ណ-    
សម្បឋិចេននសនាីរណយវាឋាព្ានហសនវយសន ច្ោយប្បច្េទននបញ្ចទវារាវជ្ជនឆិត្ត និង
ទវិបញ្ចវិញ្ញាណ្ឆិត្ត និងសមាបែិឆេនឆិត្ត និងសនតីរណ្ឆិត្ត និងច្ោែឋរវនឆិត្ត និង សិត្ុបាាទ-
ឆិត្ត អយហេុកចិត្តា ន ិនាម្  ច្ ្ាេះថាជាអច្ តុ្កឆិត្ត (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [១២] យសោនិ សព្វា និបិ ឯកសេាេិចិត្តា និ សយហេុកាយនវ ។ 
 ឯកសេាេិចិត្តា ន ិ អបិ សូមាបីរីឆិត្តឆុំនួន ៧១ ទុំងឡាយ យសោនិ ដែលច្ៅ
សល់ សព្វា ន ិទុំងអស់ សយហេុកានិ ឯវ ជាសច្ តុ្កឆិត្តដមនរិត្ (យោនាិ) រដមង
មាន ។ 
 [១៣] េត្តថ បិ យទា យម្មម្ហូចិត្តា និ ឯកយហេុកានិ ។ 
 េេថ (សយហេុយកសុ) អបិ សូមាបបីណ្តាសច្ ត្ុកឆិត្តទុំងឡាយច្ េះ យម្មម្ហូ-
ចិត្តា និ រីច្មាមូ ឆិត្តទុំងឡាយ យទា ឆុំនួន ២ ឯកយហេុកានិ ជាឯកច្ ត្ុកឆិត្ត 
(យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [១៤] យសោនិ ទស អកុសលចិត្តា និ យចវ ញាណវបិបយុត្តា និ ទាា ទស 
កាម្មវចរយោេនានិ យចេិ ទាា វសីេិ ទាិយហេុកចិត្តា និ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ ទាា វសីេិ ឆុំនួន ២២ (េវនាិ) រដមងមាន ឥេ ិ គ ឺ  

យសោនិ ទស អកុសលចិត្តា និ ច ឯវ រីអកុសលឆិត្តទុំងឡាយ ១០ ដែលច្ៅសល់
ផងដមនរិត្ ញាណវបិបយុត្តា និ ទាា ទស កាម្មវចរយោេនានិ ច រីកាមាវឆរ- 
ច្ស្េនឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ដែលជាញាណ្វបិាបយុត្តផង ទាិយហេុកចិត្តា និ ជាទវិ-
ច្ ត្ុកឆិត្ត (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [១៥] ទាា ទស ញាណសម្បយុេាកាម្មវចរយោេនានិ យចវ បញ្ច េឹស   
ម្ហគគេយោកុេារចិត្តា និ យចេិ សេាចត្តា លីស េិយហេុកចិត្តា នីេិ ។ 
 ចិត្តា និ រីឆិត្តទុំងឡាយ សេាចត្តា លីស ឆុំនួន ៤៧ (េវនាិ) រដមងមាន ឥេ ិគឺ 
ទាា ទសញាណសម្បយុេាកាម្មវចរយោេនានិ ច ឯវ រីកាមាវឆរច្ស្េនឆិត្ត
ទុំងឡាយឆុំនួន ១២ ដែលជាញាណ្សមាបយុត្តផងដមនរិត្ បញ្ច េាឹស ម្ហគគេ-
យោកុេារចិត្តា និ ច រមី គគត្ឆិត្ត និងច្ោកុត្តរឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៣៥ ផង េិយហេុ-
កចិត្តា និ ជាត្ិច្ ត្ុកឆិត្ត (យោេិ) រដមងមាន ឥេ ិច្ោយប្បការយយាងច្នេះ ។ 
 [១៦]  យោយភា យទាយោ ច យម្មយោ ច, យហេ ូអកុសោ េយោ; 
       អយោភាយទាោយម្មយោ ច, កុសោព្ាកត្ត េថា ។ 
 យហេ ូរីច្ ត្ុទុំងឡាយ អកុសោ ជាអកុសលច្ ត្ ុេយោ ឆុំនួន ៣ (េវនាិ) 
រដមងមាន (ឥេិ) គឺ យោយភា (ច) រីច្ោេច្ ត្ុផង យទាយោ ច រីច្ទសច្ ត្ ុ
យម្មយោ ច រីច្មា ច្ ត្ុផង, ច ឆុំដណ្កឯ កុសោព្ាកត្ត រីកុសលច្ តុ្ និង
អរា្កត្ច្ ត្ុទុំងឡាយ អយោភាយទាោយម្មោ គឺអច្ោេច្ ត្ុ និងអច្ទសច្ ត្ុ 
និងអច្មា ច្ ត្ុ េថា ច្ោយប្បការែឆូគ្្ា ។ 
 [១៧  អយហេុកាដ្ឋា រយស-, កយហេុកា យទា ទាា វសីេិ 
      ទាិយហេុកា ម្ត្ត សេា-, ចត្តា លីសេិយហេុកា ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ អដ្ឋា រស ឆុំនួន ១៨ អយហេុកា ជាអច្ តុ្កឆិត្ត, 
(ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យទា ឆុំនួន ២ ឯកយហេុកា ជាឯកច្ ត្ុកឆិត្ត, (ចិត្តា និ)   
រីឆិត្តទុំងឡាយ ទាា វសីេិ ឆុំនួន ២២ ទាិយហេុកា ជាទវិច្ ត្ុកឆិត្ត, (ចិត្តា និ) រីឆិត្ត
ទុំងឡាយ សេាចត្តា លីស ឆុំនួន ៤៧ េិយហេុកា ជាត្ិច្ ត្ុកឆិត្ត (បណឌិ យេន)   
គឺបណ្ឌិត្ ម្ត្ត ែឹងច្ ើយ ។ 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៤៧
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កិចចសង្គយោ 
 [១៨] កិចចសង្គយហ កិចាច និ នាម្ បឋិសនធិេវង្ខគ វជ្ឈជនទសសនសវន-    
ឃាយនោយនផុសនសម្បឋិចេនសនាីរណយវាឋាព្ានជ្ឈវនេទារម្ាណចុេិ-
វយសន ចុទទសវធិានិ េវនាិ ។ 
 កិចាច និ នាម្ ច្ ្ាេះថារកីិឆចទុំងឡាយ កិចចសង្គយហ កនញងកិឆចសងគ ៈ ចុទទស-
វធិានិ មានឆុំនួន ១៤ ប្បការ បឋិសនធិេវង្ខគ វជ្ឈជនទសសនបឋិសនធិេវង្ខគ វជ្ឈជនទសសន-
សវនឃាយនោយនផុសនសម្បឋិចេនសនាីរណយវាឋាព្ានជ្ឈវនេទារម្ាណ-
ចុេិវយសន ច្ោយប្បច្េទននបែិសនធិកិឆច និងេវងគកិឆច និងអាវជ្ជនកិឆច និងទសាសនកិឆច និង 
សវនកិឆច និងឃាយនកិឆច និងស្យនកិឆច និងផុសនកិឆច និងសមាបែិឆេនកិឆច និងសនតីរណ្-
កិឆច និងច្ោែឋរវនកិឆច និងជ្វនកិឆច និងត្ទរមមណ្កិឆច និងឆុតិ្កិឆច េវនាិ រដមងមាន ។ 
 [១៩] បឋិសនធិេវង្ខគ វជ្ឈជនបញ្ច វញិ្ញា ណឋានាទិវយសន បន យេសំ ទសធា 
ឋានយេយទា យវទិេយព្វា  ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ឋានយេយទា រីប្បច្េទននឋាន យេសំ (កិចាច នំ) ននឋានទុំង
ឡាយច្ េះ (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្ យវទិេយព្វា  គបាបីប្ជាប ទសធា ថាមានឆុំនួន ១០ 
ប្បការ បឋិសនធិេវង្ខគ វជ្ឈជនបញ្ច វញិ្ញា ណឋានាទិវយសន ច្ោយប្បច្េទននបែិសនធិ-
ឋាន និងេវងគឋាន និងអាវជ្ជនឋាន និងបញ្ចវិញ្ញាណ្ឋានជាច្ែើម ។ 
 [២០] េេថ យទា ឧយបកាខ សហគេសនាីរណានិ យចវ អឋា ម្ោវបិាកានិ ច 
នវ របូារបូវបិាកានិ យចេិ ឯកនូវសីេិ ចិត្តា និ បឋិសនធិេវង្គចុេិកិចាច និ នាម្ ។  
 េេថ (កិយចចសុ) បណ្តាកិឆចទុំងឡាយច្ េះ ចិត្តា ន ិ រីឆិត្តទុំងឡាយ ឯកនូ-       
វសីេិ ឆុំនួន ១៩ ឥេ ិគឺ យទា ឧយបកាខ សហគេសនាីរណានិ ច ឯវ រីឧច្បកាខា-      
ស គត្សនតរីណ្ឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ២ ផងដមនរតិ្ អឋា ម្ោវបិាកានិ ច រីមហា-
វិបាកឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៨ ផង នវ របូារបូវបិាកានិ ច រីរូបវិបាកឆិត្ត និងអរូបាវឆរ-
វិបាកឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៩ ផង បឋិសនធិេវង្គចុេិកិចាច និ នាម្ ច្ ្ាេះថាជាឆិត្តមាន
បែិសនធិកិឆច និងេវងគកិឆច និងឆុតិ្កិឆច (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២១] អាវជ្ឈជនកិចាច និ បន យទា។ 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៤៨

 បន ឆុំដណ្កឯ (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យទា ឆុំនួន ២ អាវជ្ឈជនកិចាច និ ជាឆិត្ត
មានអាវជ្ជនកិឆច (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២២] េថា ទសសនសវនឃាយនោយនផុសនសម្បឋិចេនកិចាច និ ច ។ 
 េថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្ា េថា បានែល់ (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យទា ឆុំនួន ២ 
ទសសនសវនឃាយនោយនផុសនសម្បឋិចេនកិចាច និ ច ជាឆិត្តមានទសាសន-
កិឆច និងសវនកិឆច និងឃាយនកិឆច និងស្យនកិឆច និងផុសនកិឆច និងសមាបែិឆេនកិឆចផង 
(យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២៣] េីណិ សនាីរណកិចាច និ ។ 
 (ចិត្តា ន)ិ រីឆិត្តទុំងឡាយ េីណិ ឆុំនួន ៣ សនាីរណកិចាច និ ជាឆិត្តមាន      
សនតីរណ្កិឆច (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២៤] ម្យនាទាា រាវជ្ឈជនយម្វ បញ្ច ទាា យរ យវាឋាព្ានកិចចំ ោយធេិ ។ 
 ម្យនាទាា រាវជ្ឈជនំ ឯវ រីមច្ ទវារាវជ្ជនឆិត្តដមនរិត្ យវាឋាព្ានកិចចំ ញា ាុំងច្ោែឋរវន-
កិឆច ោយធេ ិរដមងឲាយសច្ប្មឆ បញ្ច ទាា យរ កនញងបញ្ចទវារ ។ 
 [២៥] អាវជ្ឈជនទាយវជ្ឈជិត្តនិ កុសោកុសលផលកិរយិចិត្តា និ បញ្ច -
បញ្ញា ស ជ្ឈវនកិចាច និ ។ 
 កុសោកុសលផលកិរយិចិត្តា និ រីកុសលឆិត្ត និងអកុសលឆិត្ត និងផលឆិត្ត 
និងកិរិយឆិត្តទុំងឡាយ អាវជ្ឈជនទាយវជ្ឈជិត្តនិ មានប្បជ្ុុំ ២ ននអាវជ្ជនឆិត្តប្ត្ូវច្វៀរច្ ើយ 
បញ្ច បញ្ញា ស ឆុំនួន ៥៥ ជ្ឈវនកិចាច និ ជាឆិត្តមានជ្វនកិឆច (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២៦] អឋា ម្ោវបិាកានិ យចវ សនាីរណេាយយញ្ច េិ ឯកាទស េទារម្ា-
ណកិចាច និ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ ឯកាទស ឆុំនួន ១១ ឥេ ិគឺ អឋា ម្ោវបិាកានិ 
ច ឯវ រីមហាវិបាកឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៨ ផង សនាីរណេាយ ំច រីប្បជ្ុុំ ៣ ននសនតីរណ្-
ឆិត្តផង េទារម្ាណកិចាច ន ិជាឆិត្តមានត្ទរមមណ្កិឆច (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២៧] យេសុ បន យទា ឧយបកាខ សហគេសនាីរណចិត្តា និ បឋិសនធិេវង្គ-
ចុេិេទារម្ាណសនាីរណវយសន បញ្ច កិចាច និ នាម្ ។ 
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កិចចសង្គយោ 
 [១៨] កិចចសង្គយហ កិចាច និ នាម្ បឋិសនធិេវង្ខគ វជ្ឈជនទសសនសវន-    
ឃាយនោយនផុសនសម្បឋិចេនសនាីរណយវាឋាព្ានជ្ឈវនេទារម្ាណចុេិ-
វយសន ចុទទសវធិានិ េវនាិ ។ 
 កិចាច និ នាម្ ច្ ្ាេះថារកីិឆចទុំងឡាយ កិចចសង្គយហ កនញងកិឆចសងគ ៈ ចុទទស-
វធិានិ មានឆុំនួន ១៤ ប្បការ បឋិសនធិេវង្ខគ វជ្ឈជនទសសនបឋិសនធិេវង្ខគ វជ្ឈជនទសសន-
សវនឃាយនោយនផុសនសម្បឋិចេនសនាីរណយវាឋាព្ានជ្ឈវនេទារម្ាណ-
ចុេិវយសន ច្ោយប្បច្េទននបែិសនធិកិឆច និងេវងគកិឆច និងអាវជ្ជនកិឆច និងទសាសនកិឆច និង 
សវនកិឆច និងឃាយនកិឆច និងស្យនកិឆច និងផុសនកិឆច និងសមាបែិឆេនកិឆច និងសនតីរណ្-
កិឆច និងច្ោែឋរវនកិឆច និងជ្វនកិឆច និងត្ទរមមណ្កិឆច និងឆុតិ្កិឆច េវនាិ រដមងមាន ។ 
 [១៩] បឋិសនធិេវង្ខគ វជ្ឈជនបញ្ច វញិ្ញា ណឋានាទិវយសន បន យេសំ ទសធា 
ឋានយេយទា យវទិេយព្វា  ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ឋានយេយទា រីប្បច្េទននឋាន យេសំ (កិចាច នំ) ននឋានទុំង
ឡាយច្ េះ (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្ យវទិេយព្វា  គបាបីប្ជាប ទសធា ថាមានឆុំនួន ១០ 
ប្បការ បឋិសនធិេវង្ខគ វជ្ឈជនបញ្ច វញិ្ញា ណឋានាទិវយសន ច្ោយប្បច្េទននបែិសនធិ-
ឋាន និងេវងគឋាន និងអាវជ្ជនឋាន និងបញ្ចវិញ្ញាណ្ឋានជាច្ែើម ។ 
 [២០] េេថ យទា ឧយបកាខ សហគេសនាីរណានិ យចវ អឋា ម្ោវបិាកានិ ច 
នវ របូារបូវបិាកានិ យចេិ ឯកនូវសីេិ ចិត្តា និ បឋិសនធិេវង្គចុេិកិចាច និ នាម្ ។  
 េេថ (កិយចចសុ) បណ្តាកិឆចទុំងឡាយច្ េះ ចិត្តា ន ិ រីឆិត្តទុំងឡាយ ឯកនូ-       
វសីេិ ឆុំនួន ១៩ ឥេ ិគឺ យទា ឧយបកាខ សហគេសនាីរណានិ ច ឯវ រីឧច្បកាខា-      
ស គត្សនតរីណ្ឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ២ ផងដមនរតិ្ អឋា ម្ោវបិាកានិ ច រីមហា-
វិបាកឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៨ ផង នវ របូារបូវបិាកានិ ច រីរូបវិបាកឆិត្ត និងអរូបាវឆរ-
វិបាកឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៩ ផង បឋិសនធិេវង្គចុេិកិចាច និ នាម្ ច្ ្ាេះថាជាឆិត្តមាន
បែិសនធិកិឆច និងេវងគកិឆច និងឆុតិ្កិឆច (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២១] អាវជ្ឈជនកិចាច និ បន យទា។ 

 បន ឆុំដណ្កឯ (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យទា ឆុំនួន ២ អាវជ្ឈជនកិចាច និ ជាឆិត្ត
មានអាវជ្ជនកិឆច (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២២] េថា ទសសនសវនឃាយនោយនផុសនសម្បឋិចេនកិចាច និ ច ។ 
 េថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្ា េថា បានែល់ (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យទា ឆុំនួន ២ 
ទសសនសវនឃាយនោយនផុសនសម្បឋិចេនកិចាច និ ច ជាឆិត្តមានទសាសន-
កិឆច និងសវនកិឆច និងឃាយនកិឆច និងស្យនកិឆច និងផុសនកិឆច និងសមាបែិឆេនកិឆចផង 
(យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២៣] េីណិ សនាីរណកិចាច និ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ េីណិ ឆុំនួន ៣ សនាីរណកិចាច និ ជាឆិត្តមាន      
សនតីរណ្កិឆច (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២៤] ម្យនាទាា រាវជ្ឈជនយម្វ បញ្ច ទាា យរ យវាឋាព្ានកិចចំ ោយធេិ ។ 
 ម្យនាទាា រាវជ្ឈជនំ ឯវ រីមច្ ទវារាវជ្ជនឆិត្តដមនរិត្ យវាឋាព្ានកិចចំ ញា ាុំងច្ោែឋរវន-
កិឆច ោយធេ ិរដមងឲាយសច្ប្មឆ បញ្ច ទាា យរ កនញងបញ្ចទវារ ។ 
 [២៥] អាវជ្ឈជនទាយវជ្ឈជិត្តនិ កុសោកុសលផលកិរយិចិត្តា និ បញ្ច -
បញ្ញា ស ជ្ឈវនកិចាច និ ។ 
 កុសោកុសលផលកិរយិចិត្តា និ រីកុសលឆិត្ត និងអកុសលឆិត្ត និងផលឆិត្ត 
និងកិរិយឆិត្តទុំងឡាយ អាវជ្ឈជនទាយវជ្ឈជិត្តនិ មានប្បជ្ុុំ ២ ននអាវជ្ជនឆិត្តប្ត្ូវច្វៀរច្ ើយ 
បញ្ច បញ្ញា ស ឆុំនួន ៥៥ ជ្ឈវនកិចាច និ ជាឆិត្តមានជ្វនកិឆច (យោនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២៦] អឋា ម្ោវបិាកានិ យចវ សនាីរណេាយយញ្ច េិ ឯកាទស េទារម្ា-
ណកិចាច និ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ ឯកាទស ឆុំនួន ១១ ឥេិ គឺ អឋា ម្ោវបិាកានិ 
ច ឯវ រីមហាវិបាកឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៨ ផង សនាីរណេាយ ំច រីប្បជ្ុុំ ៣ ននសនតីរណ្-
ឆិត្តផង េទារម្ាណកិចាច ន ិជាឆិត្តមានត្ទរមមណ្កិឆច (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២៧] យេសុ បន យទា ឧយបកាខ សហគេសនាីរណចិត្តា និ បឋិសនធិេវង្គ-
ចុេិេទារម្ាណសនាីរណវយសន បញ្ច កិចាច និ នាម្ ។ 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៤៩
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 បន ច្ោលច្ោយសរុប យេសុ (ចិយេាសុ) បណ្តាឆិត្តទុំងឡាយច្ េះ ឧយបកាខ -
សហគេសនាីរណចិត្តា និ រីឧច្បកាខាស គត្សនតីរណ្ឆិត្តទុំងឡាយ យទា ឆុំនួន ២ 
បញ្ច កិចាច និ នាម្ ច្ ្ាេះថាជាឆតិ្តមានកិឆចឆុំនួន ៥ បឋិសនធិេវង្គចុេិេទារម្ាណ-
សនាីរណវយសន ច្ោយប្បច្េទននបែសិនធិកិឆច និងេវងគកិឆច និងឆុតិ្កិឆច និងត្ទរមមណ្-
កិឆច និងសនតីរណ្កិឆច (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២៨] ម្ោវបិាកានិ អឋា បឋិសនធិេវង្គចុេិេទារម្ាណវយសន ចេុ- 
កិចាច និ នាម្ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ អឋា ឆុំនួន ៨ ម្ោវបិាកានិ ដែលជាមហាវបិាកឆិត្ត 
ចេុកិចាច និ នាម្ ច្ ្ាេះថាជាឆិត្តមានកិឆចឆុំនួន ៤ បឋិសនធិេវង្គចុេិេទារម្ាណ-
វយសន ច្ោយប្បច្េទននបែិសនធិកិឆច និងេវងគកិឆច និងឆុតិ្កិឆច និងត្ទរមមណ្កិឆច (េវនាិ) 
រដមងមាន ។ 
 [២៩] ម្ហគគេវបិាកានិ នវ បឋិសនធិេវង្គចុេិវយសន េិកិចាច និ នាម្ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ នវ ឆុំននួ ៩ ម្ហគគេវបិាកានិ ដែលជាម គគត្-
វិបាកឆិត្ត េិកិចាច និ នាម្ ច្ ្ាេះថាជាឆិត្តមានកិឆចឆុំនួន ៣ បឋិសនធិេវង្គចុេិវយសន 
ច្ោយប្បច្េទននបែិសនធិកិឆច និងេវងគកិឆច និងឆុតិ្កិឆច (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៣០] យោម្នសសសនាីរណំ សនាីរណេទារម្ាណវយសន ទុកិចចំ ។ 
 យោម្នសសសនាីរណំ រីច្ស្មនសាសស គត្សនតីរណ្ឆិត្ត ទុកិចចំ ជាឆិត្តមានកិឆច 
ឆុំនួន ២ សនាីរណេទារម្ាណវយសន ច្ោយប្បច្េទននសនតីរណ្កិឆច និងត្ទរមមណ្-
កិឆច (េវេិ) រដមងមាន ។ 
 [៣១] េថា យវាឋាព្ានំ យវាឋាព្ានាវជ្ឈជនវយសន ។ 
 យវាឋាព្ានំ រីច្ោែឋរវនឆិត្ត េថា ក៏ែូឆគ្្ាដែរ េថា បានែល់ ទុកិចច ំជាឆិត្តមានកិឆច
ឆុំនួន ២ យវាឋាព្ានាវជ្ឈជនវយសន ច្ោយប្បច្េទននច្ោែឋរវនកិឆច និងអាវជ្ជនកិឆច (េវេិ)
រដមងមាន ។ 
 [៣២] យសោនិ បន សព្វា និបិ ជ្ឈវនម្យនាធាេុេាិកទាិបញ្ច វញិ្ញា ណានិ  
យថាសម្ភវយម្កកិចាច នីេិ ។ 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៥០

 បន ឆុំដណ្កឯ ជ្ឈវនម្យនាធាេុេាិកទាិបញ្ច វញិ្ញា ណានិ រីជ្វនឆិត្ត និងប្បជ្ុុំ ៣
ននមច្ ធាត្ ុនិងទវិបញ្ចវញិ្ញាណ្ឆិត្ត យសោនិ ដែលច្ៅសល់ សព្វា និបិ សូមាបីទុំងអស ់
ឯកកិចាច និ ជាឆិត្តមានកិឆចឆុំនួន ១ (េវនាិ) រដមងមាន យថាសម្ភវ ំតាមសមគួរែល់
ការច្កើត្ច្ឡើង ឥេិ ច្ោយប្បការយយាងច្នេះ ។ 
 [៣៣]  បឋិសនាធ ទយោ នាម្, កិចចយេយទន ចុទទស; 
        ទសធា ឋានយេយទន,     ចិេាុបាទា បកាសិត្ត ។ 
 ចិេាុបាទា រីឆិត្តញបាាទៈទុំងឡាយ បឋិសនាធ ទយោ នាម្ ដែលមានច្ ្ាេះថា
បែិសនធិឆិត្តញបាាទៈជាច្ែើម (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្ បកាសិត្ត សដមតងច្ ើយ ចុទទស 
ថាមានឆុំនួន ១៤ កិចចយេយទន ច្ោយប្បច្េទននកិឆច, ទសធា ថាមានឆុំនួន ១០ ប្បការ 
ឋានយេយទន ច្ោយប្បច្េទននឋាន ។  
 [៣៤]  អឋាសឋាិ េថា យទា ច, នវាឋា យទា យថាកកម្ំ; 
         ឯកទាិេិចេុបញ្ច -,       កិចចឋានានិ និទទិយស ។ 
 (បណឌិ យត្ត) រីបណ្ឌិត្ និទទិយស គបាបីសដមតង ឯកទាិេិចេុបញ្ច កិចចឋានានិ 
នូវកិឆច និងឋានមានឆុំនួន ១ និង២ និង៣ និង៤ និង៥ អឋាសឋាិ ថាមានឆុំននួ
៦៨, េថា ច្ប្ៅអុំរីច្ េះ យទា ច ថាមានឆុំនួន ២ នវ ច ថាមានឆុំនួន ៩ អឋា ច ថាមាន
ឆុំនួន ៨ យទា ច ថាមានឆុំនួន ២ យថាកកម្ំ តាមលុំោប ់។ 

 
ទាា រសង្គយោ 

 [៣៥] ទាា រសង្គយហ ទាា រានិ នាម្ ចកខុ ទាា រ ំ យោេទាា រ ំ ឃានទាា រ ំ ជិ្ឈវាា ទាា រ ំ
កាយទាា រ ំម្យនាទាា រយញ្ច េិ ឆព្ាិធានិ េវនាិ ។ 
 ទាា រសង្គយោ រីទវារសងគ ៈ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចយេ) រដមងច្ោល (ឥេិ) ថា    
ទាា រសង្គយហ កនញងទវារសងគ ៈ ទាា រានិ នាម្ ច្ ្ាេះថារីទវារទុំងឡាយ ឆព្ាិធាន ិមាន
ឆុំនួន ៦ ប្បការ េវនា ិ រដមង ឥេិ គឺ ចកខុ ទាា រ ំ (ច) រីឆកខញទវារផង យោេទាា រ ំ (ច)        
រីច្ស្ត្ទវារផង ឃានទាា រ ំ(ច) រីឃានទវារផង ជិ្ឈវាា ទាា រ ំ(ច) រីជ្ិោហាទវារផង កាយទាា រ ំ
ច រីកាយទវារផង ម្យនាទាា រ ំច រីមច្ ទវារផង ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 បន ច្ោលច្ោយសរុប យេសុ (ចិយេាសុ) បណ្តាឆិត្តទុំងឡាយច្ េះ ឧយបកាខ -
សហគេសនាីរណចិត្តា និ រីឧច្បកាខាស គត្សនតីរណ្ឆិត្តទុំងឡាយ យទា ឆុំនួន ២ 
បញ្ច កិចាច និ នាម្ ច្ ្ាេះថាជាឆតិ្តមានកិឆចឆុំនួន ៥ បឋិសនធិេវង្គចុេិេទារម្ាណ-
សនាីរណវយសន ច្ោយប្បច្េទននបែសិនធិកិឆច និងេវងគកិឆច និងឆុតិ្កិឆច និងត្ទរមមណ្-
កិឆច និងសនតីរណ្កិឆច (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [២៨] ម្ោវបិាកានិ អឋា បឋិសនធិេវង្គចុេិេទារម្ាណវយសន ចេុ- 
កិចាច និ នាម្ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ អឋា ឆុំនួន ៨ ម្ោវបិាកានិ ដែលជាមហាវបិាកឆិត្ត 
ចេុកិចាច និ នាម្ ច្ ្ាេះថាជាឆិត្តមានកិឆចឆុំនួន ៤ បឋិសនធិេវង្គចុេិេទារម្ាណ-
វយសន ច្ោយប្បច្េទននបែិសនធិកិឆច និងេវងគកិឆច និងឆុតិ្កិឆច និងត្ទរមមណ្កិឆច (េវនាិ) 
រដមងមាន ។ 
 [២៩] ម្ហគគេវបិាកានិ នវ បឋិសនធិេវង្គចុេិវយសន េិកិចាច និ នាម្ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ នវ ឆុំននួ ៩ ម្ហគគេវបិាកានិ ដែលជាម គគត្-
វិបាកឆិត្ត េិកិចាច និ នាម្ ច្ ្ាេះថាជាឆិត្តមានកិឆចឆុំនួន ៣ បឋិសនធិេវង្គចុេិវយសន 
ច្ោយប្បច្េទននបែិសនធិកិឆច និងេវងគកិឆច និងឆុតិ្កិឆច (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៣០] យោម្នសសសនាីរណំ សនាីរណេទារម្ាណវយសន ទុកិចចំ ។ 
 យោម្នសសសនាីរណំ រីច្ស្មនសាសស គត្សនតីរណ្ឆិត្ត ទុកិចច ំជាឆិត្តមានកិឆច 
ឆុំនួន ២ សនាីរណេទារម្ាណវយសន ច្ោយប្បច្េទននសនតីរណ្កិឆច និងត្ទរមមណ្-
កិឆច (េវេិ) រដមងមាន ។ 
 [៣១] េថា យវាឋាព្ានំ យវាឋាព្ានាវជ្ឈជនវយសន ។ 
 យវាឋាព្ានំ រីច្ោែឋរវនឆិត្ត េថា ក៏ែូឆគ្្ាដែរ េថា បានែល់ ទុកិចច ំជាឆិត្តមានកិឆច
ឆុំនួន ២ យវាឋាព្ានាវជ្ឈជនវយសន ច្ោយប្បច្េទននច្ោែឋរវនកិឆច និងអាវជ្ជនកិឆច (េវេិ)
រដមងមាន ។ 
 [៣២] យសោនិ បន សព្វា និបិ ជ្ឈវនម្យនាធាេុេាិកទាិបញ្ច វញិ្ញា ណានិ  
យថាសម្ភវយម្កកិចាច នីេិ ។ 

 បន ឆុំដណ្កឯ ជ្ឈវនម្យនាធាេុេាិកទាិបញ្ច វញិ្ញា ណានិ រីជ្វនឆិត្ត និងប្បជ្ុុំ ៣
ននមច្ ធាត្ុ និងទវិបញ្ចវញិ្ញាណ្ឆិត្ត យសោនិ ដែលច្ៅសល់ សព្វា និបិ សូមាបីទុំងអស ់
ឯកកិចាច និ ជាឆិត្តមានកិឆចឆុំនួន ១ (េវនាិ) រដមងមាន យថាសម្ភវ ំតាមសមគួរែល់
ការច្កើត្ច្ឡើង ឥេិ ច្ោយប្បការយយាងច្នេះ ។ 
 [៣៣]  បឋិសនាធ ទយោ នាម្, កិចចយេយទន ចុទទស; 
        ទសធា ឋានយេយទន,     ចិេាុបាទា បកាសិត្ត ។ 
 ចិេាុបាទា រីឆិត្តញបាាទៈទុំងឡាយ បឋិសនាធ ទយោ នាម្ ដែលមានច្ ្ាេះថា
បែិសនធិឆិត្តញបាាទៈជាច្ែើម (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្ បកាសិត្ត សដមតងច្ ើយ ចុទទស 
ថាមានឆុំនួន ១៤ កិចចយេយទន ច្ោយប្បច្េទននកិឆច, ទសធា ថាមានឆុំនួន ១០ ប្បការ 
ឋានយេយទន ច្ោយប្បច្េទននឋាន ។  
 [៣៤]  អឋាសឋាិ េថា យទា ច, នវាឋា យទា យថាកកម្ំ; 
         ឯកទាិេិចេុបញ្ច -,       កិចចឋានានិ និទទិយស ។ 
 (បណឌិ យត្ត) រីបណ្ឌិត្ និទទិយស គបាបីសដមតង ឯកទាិេិចេុបញ្ច កិចចឋានានិ 
នូវកិឆច និងឋានមានឆុំនួន ១ និង២ និង៣ និង៤ និង៥ អឋាសឋាិ ថាមានឆុំននួ
៦៨, េថា ច្ប្ៅអុំរីច្ េះ យទា ច ថាមានឆុំនួន ២ នវ ច ថាមានឆុំនួន ៩ អឋា ច ថាមាន
ឆុំនួន ៨ យទា ច ថាមានឆុំនួន ២ យថាកកម្ំ តាមលុំោប ់។ 

 
ទាា រសង្គយោ 

 [៣៥] ទាា រសង្គយហ ទាា រានិ នាម្ ចកខុ ទាា រ ំ យោេទាា រ ំ ឃានទាា រ ំ ជិ្ឈវាា ទាា រ ំ
កាយទាា រ ំម្យនាទាា រយញ្ច េិ ឆព្ាិធានិ េវនាិ ។ 
 ទាា រសង្គយោ រីទវារសងគ ៈ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចយេ) រដមងច្ោល (ឥេិ) ថា    
ទាា រសង្គយហ កនញងទវារសងគ ៈ ទាា រានិ នាម្ ច្ ្ាេះថារីទវារទុំងឡាយ ឆព្ាិធានិ មាន
ឆុំនួន ៦ ប្បការ េវនា ិ រដមង ឥេិ គឺ ចកខុ ទាា រ ំ (ច) រីឆកខញទវារផង យោេទាា រ ំ (ច)        
រីច្ស្ត្ទវារផង ឃានទាា រ ំ(ច) រីឃានទវារផង ជិ្ឈវាា ទាា រ ំ(ច) រីជ្ិោហាទវារផង កាយទាា រ ំ
ច រីកាយទវារផង ម្យនាទាា រ ំច រីមច្ ទវារផង ។ 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៥១



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [៣៦] េេថ ចកខុ យម្វ ចកខុ ទាា រ ំ។ 
 េេថ (ឆព្ាិយធសុ ទាា យរសុ) បណ្តាទវារទុំងឡាយមានឆុំនួន ៦ ប្បការច្ េះ ចកខុ
ឯវ រីឆកខញបស្ទដមនរិត្ ចកខុ ទាា រ ំជាឆកខញទវារ (យោេិ) រដមងមាន ។ 
 [៣៧] េថា យោត្តទយោ យោេទាា រាទីនិ ។ 
 េថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្ាច្ េះ យោត្តទយោ រីទវារមានច្ស្ត្បស្ទជាច្ែើមទុំង 
ឡាយ យោេទាា រាទីន ិជាច្ស្ត្ទវារជាច្ែើម (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៣៨] ម្យនាទាា រ ំបន េវង្គនាិ បវុចចេិ ។ 
 បន ច្ោយដឡក េវង្គ ំ (ឥេិ វចនំ) រីោកាយថា េវងគ (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្    
បវុចចេិ រដមងប្ត្ូវច្ៅ ម្យនាទាា រ ំជាមច្ ទវារ ។ 
 [៣៩] េេថ បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនចកខុ វញិ្ញា ណសម្បឋិចេនសនាីរណយវាឋាព្ាន-
កាម្មវចរជ្ឈវនេទារម្ាណវយសន ឆចត្តា លីស ចិត្តា និ ចកខុ ទាា យរ យថារហំ 
ឧបបជ្ឈជនាិ, េថា បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនយោេវញិ្ញា ណាទិវយសន យោេទាា រាទីសុបិ     
ឆចត្តា លីយសវ េវនាីេិ សព្ាថាបិ បញ្ច ទាា យរ ចេុបញ្ញា ស ចិត្តា និ កាម្មវចរាយនវ ។ 
 េេថ (ឆសុ ទាា យរសុ) បណ្តាទវារទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ច្ េះ ចិត្តា ន ិរីឆិត្តទុំងឡាយ 
ឆចត្តា លីស ឆុំនួន ៤៦ ឧបបជ្ឈជនាិ រដមងច្កើត្ច្ឡើង យថារហំ តាមសមគួរ ចកខុ ទាា យរ 
កនញងឆកខញទវារ បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនចកខុ វញិ្ញា ណសម្បឋិចេនសនាីរណយវាឋាព្ានកាម្ម-   
វចរជ្ឈវនេទារម្ាណវយសន ច្ោយប្បច្េទននបញ្ចទវារាវជ្ជនឆិត្ត និងឆកខញវិញ្ញាណ្ឆិត្ត និង
សមាបែិឆេនឆិត្ត និងសនតីរណ្ឆិត្ត និងច្ោែឋរវនឆិត្ត និងកាមាវឆរជ្វនឆិត្ត និងត្ទរមមណ្ឆិត្ត, 
េថា ច្ោយប្បការែូឆដែលច្ោលមកច្ េះ ចិត្តា ន ិ រីឆិត្តទុំងឡាយ ឆចត្តា លីស ឯវ 
ឆុំនួន ៤៦ ដមនរិត្ េវនាិ រដមងមាន យោេទាា រាទីសុ (ទាា យរសុ) អបិ សូមាបីកនញងទវារ
ទុំងឡាយមានច្ស្ត្ទវារជាច្ែើម បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនយោេវញិ្ញា ណាទិវយសន ច្ោយ
ប្បច្េទននបញ្ចទវារាវជ្ជនឆិត្ត និងច្ស្ត្វិញ្ញាណ្ឆិត្តជាច្ែើម ឥេ ិ ច្ប្ោេះច្ ត្ុែូច្ ្ាេះ ចិត្តា ន ិ
រីឆិត្តទុំងឡាយ ចេុបបញ្ញា ស ឆុំនួន ៥៤ កាម្មវចរានិ ឯវ ដែលជាកាមាវឆរឆិត្តដមន
រិត្ (េវនាិ) រដមងមាន បញ្ច ទាា យរ កនញងបញ្ចទវារ សព្ាថាបិ  សូមាបីទុំងរួង ។ 
 [៤០] ម្យនាទាា យរ បន ម្យនាទាា រាវជ្ឈជនបញ្ច បញ្ញា សជ្ឈវនេទារម្ាណ-
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វយសន សេាសឋាិ ចិត្តា និ េវនាិ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ចិត្តា និ រីឆិត្តទុំងឡាយ សេាសឋាិ ឆុំនួន ៦៧ េវនា ិ រដមងមាន 
ម្យនាទាា យរ កនញងមច្ ទវារ ម្យនាទាា រាវជ្ឈជនបញ្ច បញ្ញា សជ្ឈវនេទារម្ាណវយសន 
ច្ោយប្បច្េទននមច្ ទវារាវជ្ជនឆិត្ត និងជ្វនឆិត្តឆុំនួន ៥៥ និងត្ទរមមណ្ឆិត្ត ។ 
 [៤១] ឯកនូវសីេិ បឋិសនធិេវង្គចុេិវយសន ទាា រវមុិ្ត្តា និ ។ 
 ចិត្តា ន ិរីឆិត្តទុំងឡាយ ឯកនូវសីេិ ឆុំនួន ១៩ ទាា រវមុិ្ត្តា និ ជាឆិត្តផុត្ កទវារ 
បឋិសនធិេវង្គចុេិវយសន ច្ោយប្បច្េទននបែសិនធិ និងេវងគ និងឆុតិ្ ។ 
 [៤២] យេសុ បន បញ្ច វញិ្ញា ណានិ យចវ ម្ហគគេយោកុេារជ្ឈវនានិ យចេិ  
ឆេាឹស យថារហយម្កទាា រកិចិត្តា និ នាម្ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ យេសុ ចិយេាសុ បណ្តាឆិត្តទុំងឡាយច្ េះ ចិត្តា ន ិរីឆិត្តទុំងឡាយ 
ឆេាឹស មានឆុំនួន ៣៦ (េវនាិ) រដមងមាន ឥេ ិ គឺ បញ្ច វញិ្ញា ណានិ ច ឯវ រីបញ្ច-
វិញ្ញាណ្ឆិត្តទុំងឡាយផង ម្ហគគេយោកុេារជ្ឈវនានិ ច រីម គគត្ជ្វនឆិត្ត និង
ច្ោកុត្តរជ្វនឆិត្ត ឯកទាា រកិចិត្តា និ នាម្ ច្ ្ាេះថាជាឯកទវារកិឆិត្ត េវនា ិ រដមងមាន 
យថារហំ តាមសមគួរ ។ 
 [៤៣] ម្យនាធាេុេាិកំ បន បញ្ច ទាា រកំិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ម្យនាធាេុេាិកំ រីប្បជ្ុុំ ៣ ននមច្ ធាត្ុ បញ្ច ទាា រកំិ នាម្ 
ច្ ្ាេះថាជាបញ្ចទវារិកឆិត្ត (េវេ)ិ រដមងមាន ។ 
 [៤៤] សុខសនាីរណយវាឋាព្ានកាម្មវចរជ្ឈវនានិ ឆទាា រកិចិត្តា និ ។ 
 ចិត្តា ន ិ រីឆិត្តទុំងឡាយ សុខសនាីរណយវាឋាព្ានកាម្មវចរជ្ឈវនានិ ដែលជា
ច្ស្មនសាសស គត្សនតរីណ្ឆិត្ត និងច្ោែឋរវនឆិត្ត និងកាមាវឆរជ្វនឆិត្ត ឆទាា រកិចិត្តា និ 
នាម្ ច្ ្ាេះជាថាឆទវារិកឆិត្ត េវនាិ រដមងមាន ។ 
 [៤៥] ឧយបកាខ សហគេសនាីរណម្ោវបិាកានិ ឆទាា រកិានិ យចវ ទាា រ-
វមុិ្ត្តា និ ច។ 
 ឧយបកាខ សហគេសនាីរណម្ោវបិាកានិចិត្តា និ រីឧច្បកាខាស គត្- 
សនតីរណ្ឆិត្ត និងមហាវិបាកឆិត្តទុំងឡាយ ឆទាា រកិានិ ច ឯវ ជាឆទវារិកឆិត្តផងដមនរិត្ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [៣៦] េេថ ចកខុ យម្វ ចកខុ ទាា រ ំ។ 
 េេថ (ឆព្ាិយធសុ ទាា យរសុ) បណ្តាទវារទុំងឡាយមានឆុំនួន ៦ ប្បការច្ េះ ចកខុ
ឯវ រីឆកខញបស្ទដមនរិត្ ចកខុ ទាា រ ំជាឆកខញទវារ (យោេិ) រដមងមាន ។ 
 [៣៧] េថា យោត្តទយោ យោេទាា រាទីនិ ។ 
 េថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្ាច្ េះ យោត្តទយោ រីទវារមានច្ស្ត្បស្ទជាច្ែើមទុំង 
ឡាយ យោេទាា រាទីន ិជាច្ស្ត្ទវារជាច្ែើម (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៣៨] ម្យនាទាា រ ំបន េវង្គនាិ បវុចចេិ ។ 
 បន ច្ោយដឡក េវង្គ ំ (ឥេិ វចនំ) រីោកាយថា េវងគ (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្    
បវុចចេិ រដមងប្ត្ូវច្ៅ ម្យនាទាា រ ំជាមច្ ទវារ ។ 
 [៣៩] េេថ បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនចកខុ វញិ្ញា ណសម្បឋិចេនសនាីរណយវាឋាព្ាន-
កាម្មវចរជ្ឈវនេទារម្ាណវយសន ឆចត្តា លីស ចិត្តា និ ចកខុ ទាា យរ យថារហំ 
ឧបបជ្ឈជនាិ, េថា បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនយោេវញិ្ញា ណាទិវយសន យោេទាា រាទីសុបិ     
ឆចត្តា លីយសវ េវនាីេិ សព្ាថាបិ បញ្ច ទាា យរ ចេុបញ្ញា ស ចិត្តា និ កាម្មវចរាយនវ ។ 
 េេថ (ឆសុ ទាា យរសុ) បណ្តាទវារទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ច្ េះ ចិត្តា ន ិរីឆិត្តទុំងឡាយ 
ឆចត្តា លីស ឆុំនួន ៤៦ ឧបបជ្ឈជនាិ រដមងច្កើត្ច្ឡើង យថារហំ តាមសមគួរ ចកខុ ទាា យរ 
កនញងឆកខញទវារ បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនចកខុ វញិ្ញា ណសម្បឋិចេនសនាីរណយវាឋាព្ានកាម្ម-   
វចរជ្ឈវនេទារម្ាណវយសន ច្ោយប្បច្េទននបញ្ចទវារាវជ្ជនឆិត្ត និងឆកខញវិញ្ញាណ្ឆិត្ត និង
សមាបែិឆេនឆិត្ត និងសនតីរណ្ឆិត្ត និងច្ោែឋរវនឆិត្ត និងកាមាវឆរជ្វនឆិត្ត និងត្ទរមមណ្ឆិត្ត, 
េថា ច្ោយប្បការែូឆដែលច្ោលមកច្ េះ ចិត្តា ន ិ រីឆិត្តទុំងឡាយ ឆចត្តា លីស ឯវ 
ឆុំនួន ៤៦ ដមនរិត្ េវនាិ រដមងមាន យោេទាា រាទីសុ (ទាា យរសុ) អបិ សូមាបីកនញងទវារ
ទុំងឡាយមានច្ស្ត្ទវារជាច្ែើម បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនយោេវញិ្ញា ណាទិវយសន ច្ោយ
ប្បច្េទននបញ្ចទវារាវជ្ជនឆិត្ត និងច្ស្ត្វិញ្ញាណ្ឆិត្តជាច្ែើម ឥេ ិ ច្ប្ោេះច្ ត្ុែូច្ ្ាេះ ចិត្តា ន ិ
រីឆិត្តទុំងឡាយ ចេុបបញ្ញា ស ឆុំនួន ៥៤ កាម្មវចរានិ ឯវ ដែលជាកាមាវឆរឆិត្តដមន
រិត្ (េវនាិ) រដមងមាន បញ្ច ទាា យរ កនញងបញ្ចទវារ សព្ាថាប ិ សូមាបីទុំងរួង ។ 
 [៤០] ម្យនាទាា យរ បន ម្យនាទាា រាវជ្ឈជនបញ្ច បញ្ញា សជ្ឈវនេទារម្ាណ-

វយសន សេាសឋាិ ចិត្តា និ េវនាិ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ចិត្តា និ រីឆិត្តទុំងឡាយ សេាសឋាិ ឆុំនួន ៦៧ េវនាិ រដមងមាន 
ម្យនាទាា យរ កនញងមច្ ទវារ ម្យនាទាា រាវជ្ឈជនបញ្ច បញ្ញា សជ្ឈវនេទារម្ាណវយសន 
ច្ោយប្បច្េទននមច្ ទវារាវជ្ជនឆិត្ត និងជ្វនឆិត្តឆុំនួន ៥៥ និងត្ទរមមណ្ឆិត្ត ។ 
 [៤១] ឯកនូវសីេិ បឋិសនធិេវង្គចុេិវយសន ទាា រវមុិ្ត្តា និ ។ 
 ចិត្តា និ រីឆិត្តទុំងឡាយ ឯកនូវសីេិ ឆុំនួន ១៩ ទាា រវមុិ្ត្តា និ ជាឆិត្តផុត្ កទវារ 
បឋិសនធិេវង្គចុេិវយសន ច្ោយប្បច្េទននបែសិនធិ និងេវងគ និងឆុតិ្ ។ 
 [៤២] យេសុ បន បញ្ច វញិ្ញា ណានិ យចវ ម្ហគគេយោកុេារជ្ឈវនានិ យចេិ  
ឆេាឹស យថារហយម្កទាា រកិចិត្តា និ នាម្ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ យេសុ ចិយេាសុ បណ្តាឆិត្តទុំងឡាយច្ េះ ចិត្តា និ រីឆិត្តទុំងឡាយ 
ឆេាឹស មានឆុំនួន ៣៦ (េវនាិ) រដមងមាន ឥេ ិ គឺ បញ្ច វញិ្ញា ណានិ ច ឯវ រីបញ្ច-
វិញ្ញាណ្ឆិត្តទុំងឡាយផង ម្ហគគេយោកុេារជ្ឈវនានិ ច រីម គគត្ជ្វនឆិត្ត និង
ច្ោកុត្តរជ្វនឆិត្ត ឯកទាា រកិចិត្តា និ នាម្ ច្ ្ាេះថាជាឯកទវារកិឆិត្ត េវនា ិ រដមងមាន 
យថារហំ តាមសមគួរ ។ 
 [៤៣] ម្យនាធាេុេាិកំ បន បញ្ច ទាា រកំិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ម្យនាធាេុេាិកំ រីប្បជ្ុុំ ៣ ននមច្ ធាត្ុ បញ្ច ទាា រកំិ នាម្ 
ច្ ្ាេះថាជាបញ្ចទវារិកឆិត្ត (េវេិ) រដមងមាន ។ 
 [៤៤] សុខសនាីរណយវាឋាព្ានកាម្មវចរជ្ឈវនានិ ឆទាា រកិចិត្តា និ ។ 
 ចិត្តា ន ិ រីឆិត្តទុំងឡាយ សុខសនាីរណយវាឋាព្ានកាម្មវចរជ្ឈវនានិ ដែលជា
ច្ស្មនសាសស គត្សនតរីណ្ឆិត្ត និងច្ោែឋរវនឆិត្ត និងកាមាវឆរជ្វនឆិត្ត ឆទាា រកិចិត្តា និ 
នាម្ ច្ ្ាេះជាថាឆទវារិកឆិត្ត េវនាិ រដមងមាន ។ 
 [៤៥] ឧយបកាខ សហគេសនាីរណម្ោវបិាកានិ ឆទាា រកិានិ យចវ ទាា រ-
វមុិ្ត្តា និ ច។ 
 ឧយបកាខ សហគេសនាីរណម្ោវបិាកានិចិត្តា និ រីឧច្បកាខាស គត្- 
សនតីរណ្ឆិត្ត និងមហាវិបាកឆិត្តទុំងឡាយ ឆទាា រកិានិ ច ឯវ ជាឆទវារិកឆិត្តផងដមនរិត្ 
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ទាា រវមុិ្ត្តា និ ច ថាទវារវិមុត្តឆិត្តផង (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៤៦] ម្ហគគេវបិាកានិ ទាា រវមុិ្ត្តា យនវាេិ ។ 
 ម្ហគគេវបិាកាន ិ រីម គគត្វិបាកឆិត្តទុំងឡាយ ទាា រវមុិ្ត្តា និ ឯវ ជាទវារវិមុត្ត-
ឆិត្តដត្ប ុច្ណ្្ាេះ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៤៧]  ឯកទាា រកិចិត្តា និ,  បញ្ច ឆទាា រកិានិ ច; 
        ឆទាា រកិវមុិ្ត្តា និ,       វមុិ្ត្តា និ ច សព្ាថា ។ 
        ឆេាឹសេិ េថា េីណិ,   ឯកេឹស យថាកកម្ំ; 
      ទសធា នវធា យចេិ,    បញ្ច ធា បរទិីបយយ ។ 
   (បណឌិ យត្ត) រីបណ្ឌិត្ បរទិីបយយ គបាបីសដមតង បញ្ច ធា ច្ោយមាន ៥ ប្បការ 
ឥេិ គឺ ឯកទាា រកិចិត្តា និ (ច) រីឆិត្តទុំងឡាយដែលប្បប្រឹត្តច្ៅកនញងទវារដត្មួយផង 
បញ្ច ឆទាា រកិានិ ច រីឆិត្តទុំងឡាយដែលប្បប្រឹត្តច្ៅកនញងទវារទុំង ៥ និងឆិត្តដែលប្បប្រឹត្ត
ច្ៅកនញងទវារទុំង ៦ ផង ឆទាា រកិវមុិ្ត្តា និ ច រីឆិត្តទុំងឡាយដែលប្បប្រឹត្តច្ៅកនញងទវារ ៦
និងឆិត្តដែលរឆួផុត្ កទវារផង វមុិ្ត្តា និ ច រីឆិត្តទុំងឡាយដែលរួឆផុត្ កទវារ ៦ ផង
សព្ាថា ច្ោយប្បការទុំងរួង ឆេាឹសេិ ជាឆិត្តមានឆុំនួន ៣៦ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
េថា ច្ប្ៅរីច្ េះ េីណិ (ច) ឆុំនួន ៣ ផង ឯកេាឹស (ច) ឆុំនួន ៣១ ផង ទសធា 
(ច) មានឆុំនួន ១០ ប្បការផង នវធា ច មានឆុំនួន ៩ ប្បការផង យថាកកម្ំ តាម
លុំោប់ ។ 

 
អាលម្ពណសង្គយោ 

 [៤៨] អាលម្ពណសង្គយហ អារម្ាណានិ នាម្ របូារម្ាណំ សទាទ រម្ាណំ  
គនាធ រម្ាណំ រោរម្ាណំ យោឋាព្វា រម្ាណំ ធម្មា រម្ាណយញ្ច េិ ឆព្ាិធានិ េវនាិ ។ 
 (អាលម្ពណសង្គយោ) រីអារមមណ្សងគ ៈ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចយេ) រដមង
ច្ោល (ឥេ)ិ ថា អាលម្ពណសង្គយហ កនញងអារមមណ្សងគ ៈ អារម្ាណានិ នាម្ 
ច្ ្ាេះថារអីារមមណ្៍ទុំងឡាយ ឆព្ាិធានិ មានឆុំនួន ៦ ប្បការ េវនាិ រដមងមាន ឥេិ គឺ
របូារម្ាណំ (ច) រីរូបារមមណ្៍ផង សទាទ រម្ាណំ (ច) រីសទទារមមណ្៍ផង គនាធ រម្ាណំ 
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(ច) រីគ ធារមមណ្៍ផង យោឋាព្វា រម្ាណំ (ច) រីច្ោែឋោវារមមណ្៍ផង ធម្មា រម្ាណំ (ច)     
រីធមា្ារមមណ្ទ៍ុំងឡាយផង ។ 
 [៤៩] េេថ របូយម្វ របូារម្ាណំ, េថា សទាទ ទយោ សទាទ រម្ាណាទីនិ ។ 
 េេថ (ឆព្ាសុិ អារម្ាយណសុ) បណ្តាអារមមណ្ម៍ានឆុំនួន ៦ ប្បការទុំងឡាយ
ច្ េះ របូំ ឯវ រីវណ្ណរូបដមនរិត្ របូារម្ាណំ ច្ ្ាេះថា របូារមមណ្៍, េថា ច្ប្ៅអុំរីច្ េះ   
សទាទ ទយោ រីសទររបូជាច្ែើមទុំងឡាយ សទាទ រម្ាណាទីនិ ច្ ្ាេះថាសទទារមមណ្៍ជា
ច្ែើម េវនា ិរដមងមាន ។ 
 [៥០] ធម្មា រម្ាណំ បន បោទសុខុម្របូចិេាយចេសិកនិព្វា នបញ្ាេាិ-
វយសន ឆធា សង្គយាេ ិ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ធម្មា រម្ាណំ រីធមា្ារមមណ្ ៍ (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្ សង្គយានាិ 
រដមងប្ត្ូវសច្ន្ទគ្ាេះ ឆធា ច្ោយមានឆុំនួន ៦ ប្បការ បោទសុខុម្របូចិេាយចេសិក-
និព្វា នបញ្ាេាិវយសន ច្ោយប្បច្េទននបស្ទរូប និងសុខុមរូប និងឆិត្ត និងច្ឆត្សិក 
និងនិោវាន និងបញ្ញត្ត ិ។  
 [៥១] េេថ ចកខុ ទាា រកិចិត្តា នំ សយព្ាសម្ប ិ របូយម្វ អារម្ាណំ, េញ្ច        
បចចុ បបននំ ។ េថា យោេទាា រកិចិត្តា ទីនម្ប ិសទាទ ទីន,ិ ត្តនិ ច បចចុ បបនាន និយយវ ។ 
 េេថ (ឆព្ាិយធសុ អារម្ាយណសុ) បណ្តាអារមមណ្ទ៍ុំងឡាយមានឆុំនួន ៦ ប្បការ
ច្ េះ របូំ ឯវ រីរូបារមមណ្៍ដមនរិត្ អារម្ាណំ ជាអារមមណ្ ៍ចកខុ ទាា រកិចិត្តា នំ របស់ឆិត្ត
ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅកនញងឆកខញទវារទុំងឡាយ សយព្ាសំ អបិ សូមាបីទុំងអស ់(េវេិ) រដមងមាន, 
េំ (របូំ) ច រីរូបារមមណ្៍ច្ េះផង បចចុបបនន ំជាបឆចញបាបននអារមមណ្៍ (េវេិ) រដមងមាន ។ 
េថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្ាច្ េះ សទាទ ទីនិ (អារម្ាណានិ) រីអារមមណ្៍ទុំងឡាយមាន  
សទទារមមណ្ជ៍ាច្ែើម អារម្ាណានិ ជាអារមមណ្ ៍ យោេទាា រកិចិត្តា ទនីំ អប ិ សូមាបី    
ននច្ស្ត្ទវារឆិត្តជាច្ែើមទុំងឡាយ (េវនាិ) រដមងមាន, ត្តនិ (សទាទ រម្ាណាទីនិ   
អារម្ាណានិ) ច រីអារមមណ្៍ទុំងឡាយមានសទទារមមណ្៍ជាច្ែើមច្ េះផង បចចុបបនាន និ 
ឯវ ជាបឆចញបាបននអារមមណ្៍ដមនរិត្ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៥២] ម្យនាទាា រកិចិត្តា នំ បន ឆព្ាិធម្ប ិ បចចុបបននម្េីេំ អនាគេំ កាល-
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ទាា រវមុិ្ត្តា និ ច ថាទវារវិមុត្តឆិត្តផង (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៤៦] ម្ហគគេវបិាកានិ ទាា រវមុិ្ត្តា យនវាេិ ។ 
 ម្ហគគេវបិាកាន ិ រីម គគត្វិបាកឆិត្តទុំងឡាយ ទាា រវមុិ្ត្តា និ ឯវ ជាទវារវិមុត្ត-
ឆិត្តដត្ប ុច្ណ្្ាេះ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៤៧]  ឯកទាា រកិចិត្តា និ,  បញ្ច ឆទាា រកិានិ ច; 
        ឆទាា រកិវមុិ្ត្តា និ,       វមុិ្ត្តា និ ច សព្ាថា ។ 
        ឆេាសឹេិ េថា េីណិ,   ឯកេឹស យថាកកម្ំ; 
      ទសធា នវធា យចេិ,    បញ្ច ធា បរទិីបយយ ។ 
   (បណឌិ យត្ត) រីបណ្ឌិត្ បរទិីបយយ គបាបីសដមតង បញ្ច ធា ច្ោយមាន ៥ ប្បការ 
ឥេិ គឺ ឯកទាា រកិចិត្តា ន ិ (ច) រីឆិត្តទុំងឡាយដែលប្បប្រឹត្តច្ៅកនញងទវារដត្មួយផង 
បញ្ច ឆទាា រកិានិ ច រីឆិត្តទុំងឡាយដែលប្បប្រឹត្តច្ៅកនញងទវារទុំង ៥ និងឆិត្តដែលប្បប្រឹត្ត
ច្ៅកនញងទវារទុំង ៦ ផង ឆទាា រកិវមុិ្ត្តា និ ច រីឆិត្តទុំងឡាយដែលប្បប្រឹត្តច្ៅកនញងទវារ ៦
និងឆិត្តដែលរឆួផុត្ កទវារផង វមុិ្ត្តា និ ច រីឆិត្តទុំងឡាយដែលរួឆផុត្ កទវារ ៦ ផង
សព្ាថា ច្ោយប្បការទុំងរួង ឆេាឹសេិ ជាឆិត្តមានឆុំនួន ៣៦ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
េថា ច្ប្ៅរីច្ េះ េីណិ (ច) ឆុំនួន ៣ ផង ឯកេាឹស (ច) ឆុំនួន ៣១ ផង ទសធា 
(ច) មានឆុំនួន ១០ ប្បការផង នវធា ច មានឆុំនួន ៩ ប្បការផង យថាកកម្ំ តាម
លុំោប់ ។ 

 
អាលម្ពណសង្គយោ 

 [៤៨] អាលម្ពណសង្គយហ អារម្ាណានិ នាម្ របូារម្ាណំ សទាទ រម្ាណំ  
គនាធ រម្ាណំ រោរម្ាណំ យោឋាព្វា រម្ាណំ ធម្មា រម្ាណយញ្ច េិ ឆព្ាិធានិ េវនា ិ។ 
 (អាលម្ពណសង្គយោ) រីអារមមណ្សងគ ៈ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចយេ) រដមង
ច្ោល (ឥេ)ិ ថា អាលម្ពណសង្គយហ កនញងអារមមណ្សងគ ៈ អារម្ាណានិ នាម្ 
ច្ ្ាេះថារអីារមមណ្៍ទុំងឡាយ ឆព្ាិធានិ មានឆុំនួន ៦ ប្បការ េវនាិ រដមងមាន ឥេ ិ គឺ
របូារម្ាណំ (ច) រីរូបារមមណ្៍ផង សទាទ រម្ាណំ (ច) រីសទទារមមណ្៍ផង គនាធ រម្ាណំ 

(ច) រីគ ធារមមណ្៍ផង យោឋាព្វា រម្ាណំ (ច) រីច្ោែឋោវារមមណ្៍ផង ធម្មា រម្ាណំ (ច)     
រីធមា្ារមមណ្ទ៍ុំងឡាយផង ។ 
 [៤៩] េេថ របូយម្វ របូារម្ាណំ, េថា សទាទ ទយោ សទាទ រម្ាណាទីនិ ។ 
 េេថ (ឆព្ាិសុ អារម្ាយណសុ) បណ្តាអារមមណ្ម៍ានឆុំនួន ៦ ប្បការទុំងឡាយ
ច្ េះ របូំ ឯវ រីវណ្ណរូបដមនរិត្ របូារម្ាណំ ច្ ្ាេះថា របូារមមណ្៍, េថា ច្ប្ៅអុំរីច្ េះ   
សទាទ ទយោ រីសទររបូជាច្ែើមទុំងឡាយ សទាទ រម្ាណាទីនិ ច្ ្ាេះថាសទទារមមណ្៍ជា
ច្ែើម េវនា ិរដមងមាន ។ 
 [៥០] ធម្មា រម្ាណំ បន បោទសុខុម្របូចិេាយចេសិកនិព្វា នបញ្ាេាិ-
វយសន ឆធា សង្គយាេិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ធម្មា រម្ាណំ រីធមា្ារមមណ្ ៍ (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្ សង្គយានាិ 
រដមងប្ត្ូវសច្ន្ទគ្ាេះ ឆធា ច្ោយមានឆុំនួន ៦ ប្បការ បោទសុខុម្របូចិេាយចេសិក-
និព្វា នបញ្ាេាិវយសន ច្ោយប្បច្េទននបស្ទរូប និងសុខុមរូប និងឆិត្ត និងច្ឆត្សិក 
និងនិោវាន និងបញ្ញត្ត ិ។  
 [៥១] េេថ ចកខុ ទាា រកិចិត្តា នំ សយព្ាសម្ប ិ របូយម្វ អារម្ាណំ, េញ្ច        
បចចុ បបននំ ។ េថា យោេទាា រកិចិត្តា ទីនម្ប ិសទាទ ទីនិ, ត្តនិ ច បចចុ បបនាន និយយវ ។ 
 េេថ (ឆព្ាិយធសុ អារម្ាយណសុ) បណ្តាអារមមណ្ទ៍ុំងឡាយមានឆុំនួន ៦ ប្បការ
ច្ េះ របូំ ឯវ រីរូបារមមណ្៍ដមនរិត្ អារម្ាណំ ជាអារមមណ្៍ ចកខុ ទាា រកិចិត្តា នំ របស់ឆិត្ត
ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅកនញងឆកខញទវារទុំងឡាយ សយព្ាសំ អប ិសូមាបីទុំងអស ់(េវេិ) រដមងមាន, 
េំ (របូំ) ច រីរូបារមមណ្៍ច្ េះផង បចចុបបនន ំជាបឆចញបាបននអារមមណ្៍ (េវេិ) រដមងមាន ។ 
េថា ច្ោយប្បការែូឆគ្្ាច្ េះ សទាទ ទីនិ (អារម្ាណានិ) រីអារមមណ្៍ទុំងឡាយមាន  
សទទារមមណ្ជ៍ាច្ែើម អារម្ាណានិ ជាអារមមណ្៍ យោេទាា រកិចិត្តា ទីនំ អបិ សូមាបី    
ននច្ស្ត្ទវារឆិត្តជាច្ែើមទុំងឡាយ (េវនាិ) រដមងមាន, ត្តនិ (សទាទ រម្ាណាទីនិ   
អារម្ាណានិ) ច រីអារមមណ្៍ទុំងឡាយមានសទទារមមណ្៍ជាច្ែើមច្ េះផង បចចុបបនាន និ 
ឯវ ជាបឆចញបាបននអារមមណ្៍ដមនរិត្ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៥២] ម្យនាទាា រកិចិត្តា នំ បន ឆព្ាិធម្ប ិ បចចុបបននម្េីេំ អនាគេំ កាល-

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៥៥
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វមុិ្េាញ្ច  យថារហម្មរម្ាណំ យោេិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ឆព្ាិធំ (អារម្ាណំ) អបិ សមូាបីរអីារមមណ្ម៍ានឆុំនួន ៦ ប្បការ 
ម្យនាទាា រកិចិត្តា នំ របស់មច្ ទវារកិឆិត្តទុំងឡាយ អារម្ាណំ ជាអារមមណ្ ៍ យថា-
រហំ តាមសមគួរ បចចុបបននំ (ច) ជាបឆចញបាបននអារមមណ្៍ផង អេីេំ (ច) ជាអត្ីត្អារមមណ្៍
ផង អនាគេំ (ច) ជាអ គត្អារមមណ្៍ផង កាលវមុិ្េាំ ច ជាកាលវមិុត្តអារមមណ្ផ៍ង 
យោេិ រដមងមាន ។ 
 [៥៣] ទាា រវមុិ្ត្តា នញ្ច  បឋិសនធិេវង្គចុេិសង្ខខ ត្តនំ ឆព្ាិធម្ប ិ យថាសម្ភវ ំ
យយេុយយេន េវនាយរ ឆទាា រគគហិេំ បចចុបបននម្េីេំ បញ្ាេាិេេូំ វា កម្ាកម្ានិម្ិេា-
គេិនិម្ិេាសម្ាេំ អារម្ាណំ យោេិ ។ 
 ឆព្ាិធំ (អារម្ាណំ) អបិ សូមាបីរអីារមមណ្៍មានឆុំននួ ៦ ប្បការ បឋិសនធិេវង្គ-
ចុេិសង្ខខ ត្តនំ ទាា រវមុិ្ត្តា នំ ច របស់ទវារវិមុត្តឆិត្តទុំងឡាយ ដែលបណ្ឌិត្ច្ោលច្ ើយ
ថាជាបែិសនធឆិិត្ត និងេវងគឆិត្ត និងឆុតិ្ឆិត្ត អារម្ាណំ ជាអារមមណ្៍ ឆទាា រគគហិេ ំ ដែល
ប្ត្ូវមរណ្សននជ្វនឆិត្តទទួលច្ ើយតាមទវារទុំង ៦ េវនាយរ កនញងេរែនទ យយេុយយេន 
ច្ោយច្ប្ឆើន យថាសម្ភវ ំ តាមសមគួរែល់ការច្កើត្ច្ឡើង បចចុបបននំ (វា) ជាបឆចញបាបនន-
អារមមណ្៍ឬ អេីេំ (វា) ឬថាជាអត្ីត្អារមមណ្៍ បញ្ាេាិេេូំ វា ឬថាជាបញ្ញត្តអិារមមណ្៍
ដែលច្កើត្ច្ ើយ កម្ាកម្ានិម្ិេាគេិនិម្ិេាសម្ាេំ ដែលប្ត្ូវបណ្ឌិត្សនមត្ច្ ើយថាជា
កមម និងកមមនិមិត្ត និងគតិ្និមិត្ត ។ 
 [៥៤] យេសុ ចកខុ វញិ្ញា ណាទីនិ យថាកកម្ំ របូាទិឯយកការម្ាណាយនវ ។ 
 យេសុ (ចិយេាសុ) បណ្តាឆិត្តទុំងឡាយច្ េះ ចកខុ វញិ្ញា ណាទីនិ (ចិត្តា និ)      
រីឆិត្តទុំងឡាយមានឆកខញវិញ្ញាណ្ឆិត្តជាច្ែើម របូាទិឯយកការម្ាណានិ ឯវ ច្ ្ាេះថា  
ជាឆិត្តមានអារមមណ្៍ដត្មួយៗ មានរូបារមមណ្៍ជាច្ែើមដមនរិត្ (យោនាិ) រដមងមាន 
យថាកកម្ំ តាមលុំោប ់។ 
 [៥៥] ម្យនាធាេុេាិកំ បន របូាទិបញ្ញច រម្ាណំ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ម្យនាធាេុេាិកំ រីប្បជ្ុុំ ៣ ននមច្ ធាត្ ុរបូាទិបញ្ញច រម្ាណំ ជា
ឆិត្តមានបញ្ចារមមណ្៍មានរបូារមមណ្៍ជាច្ែើម (េវេិ) រដមងមាន ។ 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៥៦

 [៥៦] យសោនិ កាម្មវចរវបិាកានិ ហសនចិេាយញ្ច េិ សព្ាថាបិ កាម្ម-
វចរារម្ាណាយនវ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយច្នេះ (ឥម្មន)ិ ច្នេះ (ឥេ)ិ គឺ កាម្មវចរវបិាកានិ 
ច រីកាមាវឆរវិបាកឆិត្តទុំងឡាយផង យសោន ិដែលច្ៅសល់ ហសនចិេាំ ច រី សន-
ឆិត្តផង កាម្មវចរារម្ាណានិ ឯវ ជាឆិត្តមានអារមមណ្៍ជាកាមាវឆរៈដមនរិត្ សព្ាថាប ិ
សូមាបីច្ោយប្បការទុំងរងួ ។ 
 [៥៧] អកុសោនិ យចវ ញាណវបិបយុេាកាម្មវចរជ្ឈវនានិ យចេិ 
យោកុេារវជ្ឈជិេសព្វា រម្ាណានិ ។ 
 (ឥម្មន ិចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយច្នេះ ឥេិ គឺ អកុសោនិ ច ឯវ រីអកុសល-
ឆិត្តទុំងឡាយផងដមនរតិ្ ញាណវបិបយុេាកាម្មវចរជ្ឈវនានិ ច រីញាណ្វិបាបយតុ្ត-
កាមាវឆរជ្វនឆិត្តទុំងឡាយផង យោកុេារវជ្ឈជិេសព្វា រម្ាណានិ ជាមានអារមមណ្៍
ទុំងរួងដែលប្ត្ូវច្ោកុត្តរអារមមណ្ច៍្វៀរច្ ើយ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៥៨] ញាណសម្បយុេាកាម្មវចរកុសោនិ យចវ បញ្ច ម្ជ្ឈានសង្ខខ េំ 
អេិញ្ញា កុសលយញ្ច េិ អរហេាម្គគផលវជ្ឈជិេសព្វា រម្ាណានិ ។ 
 (ឥម្មន ិចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយច្នេះ ឥេ ិ គឺ ញាណសម្បយុេាកាម្មវចរ-
កុសោនិ ច ឯវ រីញាណ្សមាបយុត្តកាមាវឆរកុសលឆិត្តទុំងឡាយផងដមនរិត្ បញ្ច ម្-
ជ្ឈានសង្ខខ េំ អេិញ្ញា កុសលំ ច រីអេិញ្ញាកុសលឆិត្តដែលបណ្ឌិត្ច្ោលច្ ើយថាជា
បញ្ចមជ្ាានឆិត្តផង អរហេាម្គគផលវជ្ឈជិេសព្វា រម្ាណានិ ជាឆិត្តមានអារមមណ្៍ទុំង 
រួងដែលប្ត្ូវអរ ត្តមគគ និងអរ ត្តផលច្វៀរច្ ើយ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៥៩] ញាណសម្បយុេាកាម្មវចរកិរោិនិ យចវ កិរោិេិញ្ញា យវាឋាព្ាន-
យញ្ច េិ សព្ាថាបិ សព្វា រម្ាណានិ ។ 
 (ឥម្មន ិចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយច្នេះ ឥេ ិ គឺ ញាណសម្បយុេាកាម្មវចរ-
កិរោិនិចិត្តា និ ច ឯវ រីញាណ្សមាបយុត្តកាមាវឆរកិរិយឆិត្តទុំងឡាយផងដមនរតិ្ 
កិរោិេិញ្ញា យវាឋាព្ានំ ច រីកិរិយអេិញ្ញាឆិត្ត និងច្ោែឋរវនឆិត្តផង សព្វា រម្ាណាន ិជា
ឆិត្តមានអារមមណ្៍ទុំងរួង សព្ាថាបិ សូមាបីទុំងអស់ (េវនា)ិ រដមងមាន ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

វមុិ្េាញ្ច  យថារហម្មរម្ាណំ យោេិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ឆព្ាិធ ំ (អារម្ាណំ) អបិ សមូាបីរអីារមមណ្ម៍ានឆុំនួន ៦ ប្បការ 
ម្យនាទាា រកិចិត្តា នំ របស់មច្ ទវារកិឆិត្តទុំងឡាយ អារម្ាណំ ជាអារមមណ្ ៍ យថា-
រហំ តាមសមគួរ បចចុបបននំ (ច) ជាបឆចញបាបននអារមមណ្៍ផង អេីេំ (ច) ជាអត្ីត្អារមមណ្៍
ផង អនាគេំ (ច) ជាអ គត្អារមមណ្៍ផង កាលវមុិ្េាំ ច ជាកាលវមិុត្តអារមមណ្ផ៍ង 
យោេិ រដមងមាន ។ 
 [៥៣] ទាា រវមុិ្ត្តា នញ្ច  បឋិសនធិេវង្គចុេិសង្ខខ ត្តនំ ឆព្ាិធម្ប ិ យថាសម្ភវ ំ
យយេុយយេន េវនាយរ ឆទាា រគគហិេំ បចចុបបននម្េីេំ បញ្ាេាិេេូំ វា កម្ាកម្ានិម្ិេា-
គេិនិម្ិេាសម្ាេំ អារម្ាណំ យោេិ ។ 
 ឆព្ាិធ ំ (អារម្ាណំ) អបិ សូមាបីរអីារមមណ្៍មានឆុំននួ ៦ ប្បការ បឋិសនធិេវង្គ-
ចុេិសង្ខខ ត្តនំ ទាា រវមុិ្ត្តា នំ ច របស់ទវារវិមុត្តឆិត្តទុំងឡាយ ដែលបណ្ឌិត្ច្ោលច្ ើយ
ថាជាបែិសនធឆិិត្ត និងេវងគឆិត្ត និងឆុតិ្ឆិត្ត អារម្ាណំ ជាអារមមណ្៍ ឆទាា រគគហិេ ំ ដែល
ប្ត្ូវមរណ្សននជ្វនឆិត្តទទួលច្ ើយតាមទវារទុំង ៦ េវនាយរ កនញងេរែនទ យយេុយយេន 
ច្ោយច្ប្ឆើន យថាសម្ភវ ំ តាមសមគួរែល់ការច្កើត្ច្ឡើង បចចុបបននំ (វា) ជាបឆចញបាបនន-
អារមមណ្៍ឬ អេីេ ំ (វា) ឬថាជាអត្ីត្អារមមណ្៍ បញ្ាេាិេេូំ វា ឬថាជាបញ្ញត្តអិារមមណ្៍
ដែលច្កើត្ច្ ើយ កម្ាកម្ានិម្ិេាគេិនិម្ិេាសម្ាេំ ដែលប្ត្ូវបណ្ឌិត្សនមត្ច្ ើយថាជា
កមម និងកមមនិមិត្ត និងគតិ្និមិត្ត ។ 
 [៥៤] យេសុ ចកខុ វញិ្ញា ណាទីនិ យថាកកម្ំ របូាទិឯយកការម្ាណាយនវ ។ 
 យេសុ (ចិយេាសុ) បណ្តាឆិត្តទុំងឡាយច្ េះ ចកខុ វញិ្ញា ណាទីនិ (ចិត្តា និ)      
រីឆិត្តទុំងឡាយមានឆកខញវិញ្ញាណ្ឆិត្តជាច្ែើម របូាទិឯយកការម្ាណានិ ឯវ ច្ ្ាេះថា  
ជាឆិត្តមានអារមមណ្៍ដត្មួយៗ មានរូបារមមណ្៍ជាច្ែើមដមនរិត្ (យោនាិ) រដមងមាន 
យថាកកម្ំ តាមលុំោប ់។ 
 [៥៥] ម្យនាធាេុេាិកំ បន របូាទិបញ្ញច រម្ាណំ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ម្យនាធាេុេាិកំ រីប្បជ្ុុំ ៣ ននមច្ ធាត្ ុរបូាទិបញ្ញច រម្ាណំ ជា
ឆិត្តមានបញ្ចារមមណ្៍មានរបូារមមណ្៍ជាច្ែើម (េវេិ) រដមងមាន ។ 

 [៥៦] យសោនិ កាម្មវចរវបិាកានិ ហសនចិេាយញ្ច េិ សព្ាថាបិ កាម្ម-
វចរារម្ាណាយនវ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយច្នេះ (ឥម្មនិ) ច្នេះ (ឥេិ) គឺ កាម្មវចរវបិាកានិ 
ច រីកាមាវឆរវិបាកឆិត្តទុំងឡាយផង យសោន ិដែលច្ៅសល់ ហសនចិេាំ ច រី សន-
ឆិត្តផង កាម្មវចរារម្ាណានិ ឯវ ជាឆិត្តមានអារមមណ្៍ជាកាមាវឆរៈដមនរិត្ សព្ាថាប ិ
សូមាបីច្ោយប្បការទុំងរងួ ។ 
 [៥៧] អកុសោនិ យចវ ញាណវបិបយុេាកាម្មវចរជ្ឈវនានិ យចេិ 
យោកុេារវជ្ឈជិេសព្វា រម្ាណានិ ។ 
 (ឥម្មនិ ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយច្នេះ ឥេិ គឺ អកុសោនិ ច ឯវ រីអកុសល-
ឆិត្តទុំងឡាយផងដមនរតិ្ ញាណវបិបយុេាកាម្មវចរជ្ឈវនានិ ច រីញាណ្វិបាបយតុ្ត-
កាមាវឆរជ្វនឆិត្តទុំងឡាយផង យោកុេារវជ្ឈជិេសព្វា រម្ាណានិ ជាមានអារមមណ្៍
ទុំងរួងដែលប្ត្ូវច្ោកុត្តរអារមមណ្ច៍្វៀរច្ ើយ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៥៨] ញាណសម្បយុេាកាម្មវចរកុសោនិ យចវ បញ្ច ម្ជ្ឈានសង្ខខ េំ 
អេិញ្ញា កុសលយញ្ច េិ អរហេាម្គគផលវជ្ឈជិេសព្វា រម្ាណានិ ។ 
 (ឥម្មនិ ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយច្នេះ ឥេ ិ គឺ ញាណសម្បយុេាកាម្មវចរ-
កុសោនិ ច ឯវ រីញាណ្សមាបយុត្តកាមាវឆរកុសលឆិត្តទុំងឡាយផងដមនរិត្ បញ្ច ម្-
ជ្ឈានសង្ខខ េំ អេិញ្ញា កុសលំ ច រីអេិញ្ញាកុសលឆិត្តដែលបណ្ឌិត្ច្ោលច្ ើយថាជា
បញ្ចមជ្ាានឆិត្តផង អរហេាម្គគផលវជ្ឈជិេសព្វា រម្ាណានិ ជាឆិត្តមានអារមមណ្៍ទុំង 
រួងដែលប្ត្ូវអរ ត្តមគគ និងអរ ត្តផលច្វៀរច្ ើយ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៥៩] ញាណសម្បយុេាកាម្មវចរកិរោិនិ យចវ កិរោិេិញ្ញា យវាឋាព្ាន-
យញ្ច េិ សព្ាថាបិ សព្វា រម្ាណានិ ។ 
 (ឥម្មនិ ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយច្នេះ ឥេ ិ គឺ ញាណសម្បយុេាកាម្មវចរ-
កិរោិនិចិត្តា និ ច ឯវ រីញាណ្សមាបយុត្តកាមាវឆរកិរិយឆិត្តទុំងឡាយផងដមនរតិ្ 
កិរោិេិញ្ញា យវាឋាព្ានំ ច រីកិរិយអេិញ្ញាឆិត្ត និងច្ោែឋរវនឆិត្តផង សព្វា រម្ាណាន ិជា
ឆិត្តមានអារមមណ្៍ទុំងរួង សព្ាថាបិ សូមាបីទុំងអស់ (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [៦០] អារុយបបសុ ទុេិយចេុត្តថ និ ម្ហគគត្តរម្ាណានិ ។ 
 អរុយបបសុ កនញងអរូបាវឆរឆិត្តទុំងឡាយ ទុេិយចេុត្តថ និ រីទុត្ិយជ្ាានឆិត្ត និង  
ឆត្ុត្ថជ្ាានឆិត្តទុំងឡាយ ម្ហគគត្តរម្ាណានិ ជាឆិត្តមានម គគតារមមណ្ ៍ (េវនាិ)
រដមងមាន ។ 
 [៦១] យសោនិ ម្ហគគេចិត្តា និ សព្វា និបិ បញ្ាត្តា រម្ាណានិ ។ 
 ម្ហគគេចិត្តា និ រីម គគឆិត្តទុំងឡាយ យសោន ិ ដែលច្ៅសល់ បញ្ាត្តា -        
រម្ាណានិ មានបញ្ញត្តជិាអារមមណ្៍ សព្វា និប ិសូមាបីទុំងរួង (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៦២] យោកុេារចិត្តា និ និព្វា នារម្ាណានីេិ ។ 
 យោកុេារចិត្តា ន ិ រីច្ោកុត្តរទុំងឡាយ នពិ្វា នរម្ាណានិ មាននិោវានជា
អារមមណ្៍ (េវនាិ) រដមងមាន ឥេិ ច្ោយប្បការយយាងច្នេះ ។ 
 [៦៣]  បញ្ច វសី បរេិាម្ាិ, ឆ ចិត្តា និ ម្ហគគយេ; 
        ឯកវសីេិ យវាោរ-,     អឋា និព្វា នយោចយរ ។ 
        វោីនុេារមុ្េាម្ាិ,        អគគម្គគផលុជ្ឈឈយិេ; 
       បញ្ច  សព្ាេថ ឆយចចេិ,      សេាធា េេថ សង្គយោ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ បញ្ច វសី ឆុំនួន ២៥ (យោនាិ) រដមងមាន = រដមង
ច្កើត្ច្ឡើង បរេិាម្ាិ កនញងកាមអារមមណ្៍, ចិត្តា ន ិ រីឆិត្តទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ (យោនាិ) 
រដមងមាន = រដមងច្កើត្ ម្ហគគយេ កនញងម គគត្អារមមណ្,៍ (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ 
ឯកវសីេិ ឆុំនួន ២១ (យោនាិ) រដមងមាន = រដមងច្កើត្ យវាោយរ កនញងបញ្ញត្តិ-
អារមមណ្៍, (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ អឋា ឆុំនួន ៨ (យោនាិ) រដមងមាន = រដមងច្កើត្ 
និព្វា នយោចយរ កនញងអារមមណ្៍ គឺនិោវាន ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ វសី ឆុំនួន ២០ (យោនាិ) រដមងមាន = រដមងច្កើត្ 
អនុេារមុ្េាម្ាិ កនញងអារមមណ្៍ែនទ កច្ោកុត្តរអារមមណ្៍, បញ្ច  (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ
ឆុំនួន ៥ (យោនាិ) រដមងមាន = រដមងច្កើត្ អគគម្គគផលុជ្ឈឈយិេ កនញងអារមមណ្៍ែ៏ច្លើស គឺ
មគគឆិត្ត និងផលឆិត្តប្ត្ូវច្វៀរច្ ើយ, ឆ ចិត្តា ន ិ រីឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៦ (យោនាិ) រដមង
មាន = រដមងច្កើត្ សព្ាេថ (អារម្ាយណសុ) កនញងអារមមណ្ទ៍ុំងឡាយទុំងរួង, ឥេិ 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៥៨

ច្ប្ោេះច្ តុ្ច្ េះ សង្គយោ រីសងគ ន័យ (យោេិ) ច្ទើបមាន សេាធា ច្ោយឆុំដណ្ក ៧ 
េេថ (អារម្ាណសង្គយហ) កនញងអារមមណ្សងគ ៈច្ េះ ។ 

 
វេថុ សង្គយោ 

 [៦៤] វេថុ សង្គយហ វេថូនិ នាម្ ចកខុ យោេឃានជិ្ឈវាា កាយហទយវេថុ  យចេិ 
ឆព្ាិធានិ េវនាិ ។ 
 វេថុសង្គយោ រីវត្ថញសងក ៈ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចយេ) នឹងច្ោល (ឥេិ) ថា វេថុ -   
សង្គយហ កនញងវត្ថញសងគ ៈ វេថូន ិ នាម្ ច្ ្ាេះថារចី្ ្ាេះវត្ថញទុំងឡាយ ឆព្ាធិា មានឆុំនួន 
៦ ប្បការ េវនា ិរដមងមាន ឥេ ិគឺ ចកខុ យោេឃានជិ្ឈវាា កាយហទយវេថុ  ច រីឆកខញ-
វត្ថញ និងច្ស្ត្វត្ថញ និងឃានវត្ថញ និងជ្ិោហាវត្ថញ និងកាយវត្ថញ និង ទយវត្ថញផង ។ 
 [៦៥] ត្តនិ កាម្យោយក សព្វា និបិ លព្ភនាិ ។ 
 ត្តនិ (វេថូនិ) រីវត្ថញទុំងឡាយច្ េះ សព្វា និបិ សូមាបីទុំងអស់ លព្ភនា ិរដមងប្ត្ូវ
បាន = រដមងប្ត្ូវច្កើត្ កាម្យោយក កនញងកាមច្ោក ។ 
 [៦៦] របូយោយក បន ឃានាទិេាយ ំនេថិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ឃានាទិេាយ ំរីប្បជ្ុុំ ៣ ននវត្ថញមានឃានវត្ថញជាច្ែើម នេថ ិរដមងមិន
មាន របូយោយក កនញងរូបច្ោក ។ 
 [៦៧] អរបូយោយក បន សព្វា និបិ ន សំវជិ្ឈជនាិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ សព្វា ន ិ(វេថូនិ) អប ិសូមាបីរីវត្ថញទុំងឡាយទុំងអស់ ន សំវជ្ឈជនាិ 
រដមងមិនមាន អរបូយោយក កនញងអរូបច្ោក ។ 
 [៦៨] េេថ បញ្ច វញិ្ញា ណធាេុយោ យថាកកម្ំ ឯកយនាន បញ្ច  បោទ-     
វេថូនិ និសាយយវ បវេានាិ ។ 
 េេថ (ឆសុ វេថូសុ) បណ្តាវត្ថញទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ច្ េះ បញ្ច វញិ្ញា ណធាេុយោ 
រីបញ្ចវិញ្ញាណ្ធាត្ុទុំងឡាយ និសាយ អាប្ស័យច្ ើយ បញ្ច បោទវេថូនិ ឯវ នូវវត្ថញ-
រូប គឺបស្ទរូបឆុំនួន ៥ ដមនរិត្ បវេានា ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ = រដមងច្កើត្ច្ឡើង យថា- 
កកម្ំ តាមលុំោប ់ឯកយនាន ច្ោយឆុំដណ្កមយួ = ច្ោយរិត្ប្បាកែ ។ 
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 [៦០] អារុយបបសុ ទុេិយចេុត្តថ និ ម្ហគគត្តរម្ាណានិ ។ 
 អរុយបបសុ កនញងអរូបាវឆរឆិត្តទុំងឡាយ ទុេិយចេុត្តថ និ រីទុត្ិយជ្ាានឆិត្ត និង  
ឆត្ុត្ថជ្ាានឆិត្តទុំងឡាយ ម្ហគគត្តរម្ាណានិ ជាឆិត្តមានម គគតារមមណ្ ៍ (េវនាិ)
រដមងមាន ។ 
 [៦១] យសោនិ ម្ហគគេចិត្តា និ សព្វា និបិ បញ្ាត្តា រម្ាណានិ ។ 
 ម្ហគគេចិត្តា ន ិ រីម គគឆិត្តទុំងឡាយ យសោន ិ ដែលច្ៅសល់ បញ្ាត្តា -        
រម្ាណានិ មានបញ្ញត្តជិាអារមមណ្៍ សព្វា និប ិសូមាបីទុំងរួង (េវនាិ) រដមងមាន ។ 
 [៦២] យោកុេារចិត្តា និ និព្វា នារម្ាណានីេិ ។ 
 យោកុេារចិត្តា ន ិ រីច្ោកុត្តរទុំងឡាយ នពិ្វា នរម្ាណានិ មាននិោវានជា
អារមមណ្៍ (េវនាិ) រដមងមាន ឥេិ ច្ោយប្បការយយាងច្នេះ ។ 
 [៦៣]  បញ្ច វសី បរេិាម្ាិ, ឆ ចិត្តា និ ម្ហគគយេ; 
        ឯកវសីេិ យវាោរ-,     អឋា និព្វា នយោចយរ ។ 
        វោីនុេារមុ្េាម្ាិ,        អគគម្គគផលុជ្ឈឈយិេ; 
       បញ្ច  សព្ាេថ ឆយចចេិ,      សេាធា េេថ សង្គយោ ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ បញ្ច វសី ឆុំនួន ២៥ (យោនាិ) រដមងមាន = រដមង
ច្កើត្ច្ឡើង បរេិាម្ា ិ កនញងកាមអារមមណ្៍, ចិត្តា ន ិ រីឆិត្តទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ (យោនាិ) 
រដមងមាន = រដមងច្កើត្ ម្ហគគយេ កនញងម គគត្អារមមណ្,៍ (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ 
ឯកវសីេិ ឆុំនួន ២១ (យោនាិ) រដមងមាន = រដមងច្កើត្ យវាោយរ កនញងបញ្ញត្តិ-
អារមមណ្៍, (ចិត្តា ន)ិ រីឆិត្តទុំងឡាយ អឋា ឆុំនួន ៨ (យោនាិ) រដមងមាន = រដមងច្កើត្ 
និព្វា នយោចយរ កនញងអារមមណ្៍ គឺនិោវាន ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ វសី ឆុំនួន ២០ (យោនា)ិ រដមងមាន = រដមងច្កើត្ 
អនុេារមុ្េាម្ាិ កនញងអារមមណ្៍ែនទ កច្ោកុត្តរអារមមណ្,៍ បញ្ច  (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ
ឆុំនួន ៥ (យោនា)ិ រដមងមាន = រដមងច្កើត្ អគគម្គគផលុជ្ឈឈយិេ កនញងអារមមណ្៍ែ៏ច្លើស គឺ
មគគឆិត្ត និងផលឆិត្តប្ត្ូវច្វៀរច្ ើយ, ឆ ចិត្តា ន ិ រីឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៦ (យោនា)ិ រដមង
មាន = រដមងច្កើត្ សព្ាេថ (អារម្ាយណសុ) កនញងអារមមណ្ទ៍ុំងឡាយទុំងរួង, ឥេិ 

ច្ប្ោេះច្ តុ្ច្ េះ សង្គយោ រីសងគ ន័យ (យោេិ) ច្ទើបមាន សេាធា ច្ោយឆុំដណ្ក ៧ 
េេថ (អារម្ាណសង្គយហ) កនញងអារមមណ្សងគ ៈច្ េះ ។ 

 
វេថុ សង្គយោ 

 [៦៤] វេថុ សង្គយហ វេថូនិ នាម្ ចកខុ យោេឃានជិ្ឈវាា កាយហទយវេថុ  យចេិ 
ឆព្ាិធានិ េវនាិ ។ 
 វេថុសង្គយោ រីវត្ថញសងក ៈ (ម្ោ) គឺខ្ញុំ (វុចចយេ) នឹងច្ោល (ឥេិ) ថា វេថុ -   
សង្គយហ កនញងវត្ថញសងគ ៈ វេថូនិ នាម្ ច្ ្ាេះថារចី្ ្ាេះវត្ថញទុំងឡាយ ឆព្ាធិា មានឆុំនួន 
៦ ប្បការ េវនា ិរដមងមាន ឥេ ិគឺ ចកខុ យោេឃានជិ្ឈវាា កាយហទយវេថុ  ច រីឆកខញ-
វត្ថញ និងច្ស្ត្វត្ថញ និងឃានវត្ថញ និងជ្ិោហាវត្ថញ និងកាយវត្ថញ និង ទយវត្ថញផង ។ 
 [៦៥] ត្តនិ កាម្យោយក សព្វា និបិ លព្ភនាិ ។ 
 ត្តនិ (វេថូនិ) រីវត្ថញទុំងឡាយច្ េះ សព្វា និបិ សូមាបីទុំងអស់ លព្ភនា ិរដមងប្ត្ូវ
បាន = រដមងប្ត្ូវច្កើត្ កាម្យោយក កនញងកាមច្ោក ។ 
 [៦៦] របូយោយក បន ឃានាទិេាយ ំនេថិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ឃានាទិេាយ ំរីប្បជ្ុុំ ៣ ននវត្ថញមានឃានវត្ថញជាច្ែើម នេថ ិរដមងមិន
មាន របូយោយក កនញងរូបច្ោក ។ 
 [៦៧] អរបូយោយក បន សព្វា និបិ ន សំវជិ្ឈជនាិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ សព្វា ន ិ(វេថូនិ) អបិ សូមាបីរីវត្ថញទុំងឡាយទុំងអស់ ន សំវជ្ឈជនាិ 
រដមងមិនមាន អរបូយោយក កនញងអរូបច្ោក ។ 
 [៦៨] េេថ បញ្ច វញិ្ញា ណធាេុយោ យថាកកម្ំ ឯកយនាន បញ្ច  បោទ-     
វេថូនិ និសាយយវ បវេានាិ ។ 
 េេថ (ឆសុ វេថូសុ) បណ្តាវត្ថញទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ច្ េះ បញ្ច វញិ្ញា ណធាេុយោ 
រីបញ្ចវិញ្ញាណ្ធាត្ុទុំងឡាយ និសាយ អាប្ស័យច្ ើយ បញ្ច បោទវេថូនិ ឯវ នូវវត្ថញ-
រូប គឺបស្ទរូបឆុំនួន ៥ ដមនរិត្ បវេានា ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ = រដមងច្កើត្ច្ឡើង យថា- 
កកម្ំ តាមលុំោប ់ឯកយនាន ច្ោយឆុំដណ្កមយួ = ច្ោយរិត្ប្បាកែ ។ 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៥៩
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 [៦៩] បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនសម្បឋិចេនសង្ខខ ត្ត បន ម្យនាធាេុ ច ហទយ ំ
និសសតិ្តយយវ បវេានាិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ម្យនាធាេុ ច រីមច្ ធាត្ុដមនរិត្ បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនសម្បឋិចេន-
សង្ខខ ត្ត ដែលបណ្ឌិត្ច្ោលច្ ើយថាបញ្ចទវារាវជ្ជនឆិត្ត និងសមាបែឆិេនឆិត្ត និសសតិ្ត ឯវ 
អាប្ស័យច្ ើយ ហទយ ំឯវ នូវ ទយវត្ថញដមនរិត្ បវេានា ិរដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ។ 
 [៧០] អវយសោ បន ម្យនាវញិ្ញា ណធាេុសង្ខខ ត្ត ច សនាីរណម្ោ-
វបិាកបឋិឃទាយបឋម្ម្គគហសនរបូាវចរវយសន ហទយ ំនិសាយយវ បវេានាិ ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ អវយសោ រីឆិត្តទុំងឡាយដែលនូវសល់ ម្យនាវញិ្ញា ណធាេុ-
សង្ខខ ត្ត ច ដែលបណ្ឌិត្ច្ោលច្ ើយថាមច្ វិញ្ញាណ្ធាត្ុផង បវេាម្មនា កុំរុងប្បប្រឹត្ត
ច្ៅ សនាីរណម្ោវបិាកបឋិឃទាយបឋម្គគហសនរបូាវចវយសន ច្ោយ
ប្បច្េទននសនតីរណ្ឆិត្ត និងមហាវិបាកឆិត្ត និងប្បជ្ុុំ ២ ននបែិឃឆិត្ត និងច្ស្តាបត្តិមគគឆិត្ត 
និង សនឆិត្ត និងរូបាវឆរឆិត្ត បវេានាិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ និសាយ ច្ោយអាប្ស័យ    
ហទយ ំឯវ នូវ ទយវត្ថញដមនរិត្ ។ 
 [៧១] អវយសោ កុសោកុសលកិរោិនុេារវយសន បន និសាយ វា 
អនិសាយ វា ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ អវយសោ រីឆិត្តទុំងឡាយដែលច្ៅសល់ (បវេាម្មនា) កុំរុង
ប្បប្រឹត្តច្ៅ កុសោកុសលកិរោិនុេារវយសន ច្ោយប្បច្េទននកុសលឆិត្ត 
និងអកុសលឆិត្ត និងកិរិយឆិត្ត និងច្ោកុត្តរឆិត្ត និសាយ វា អាប្ស័យច្ ើយឬ     
អនិសាយ វា ឬថាមនិអាប្សយ័ច្ ើយ (ហទយ)ំ នូវ ទយវត្ថញ (បវេានាិ) រដមង
ប្បប្រឹត្តច្ៅ ។ 
 [៧២] អារុបបវបិាកវយសន ហទយ ំអនិសាយយវាេិ ។ 
 (ធម្មា ) រីធម៌ទុំងឡាយ បវេាម្មនា ដែលកុំរុងប្បប្រឹត្តច្ៅ អរុបបវបិាកវយសន 
ច្ោយអុំណ្ឆននអរូបវិបាកឆិត្ត អនិសាយ មិនអាប្ស័យច្ ើយ ហទយ ំឯវ នូវ ទយ-
វត្ថញដមនរិត្ (បវេានាិ) រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ។ 
 [៧៣]  ឆវេថុ ំ និសសតិ្ត កាយម្, សេា រយូប ចេុព្ាិធា; 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៦០

  េិវេថុ ំ និសសតិ្តរុយបប,       ធាយេាកានិសសតិ្ត ម្ត្ត ។ 
 (វញិ្ញា ណធាេុយោ) រីវិញ្ញាណ្ធាត្ទុុំងឡាយ សេា ឆុំនួន ៧ (បណឌិ យេន)  
គឺបណ្ឌិត្ (ម្ត្ត) ែឹងច្ ើយ និសសតិ្ត ថាអាប្ស័យច្ ើយ ឆវេថុ ំ នូវវត្ថញឆុំនួន ៦ កាយម្ 
កនញងកាមេូមិ, (វញិ្ញា ណធាេុយោ) រីវិញ្ញាណ្ធាត្ទុុំងឡាយ ចេុព្ាិធា មានឆុំនួន ៤ 
ប្បការ និសសតិ្ត ដែលអាប្ស័យច្ ើយ េិវេថុ  ំ នូវវត្ថញឆុំនួន ៣ (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្ 
(ម្ត្ត) ែឹងច្ ើយ របូយោយក ថាកនញងរូបេូមិ, ធាេុ រីមច្ វិញ្ញាណ្ធាត្ុ ឯកា ឆុំនួន 
១ អនិសសតិ្ត មិនអាប្ស័យច្ ើយ (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្ ម្ត្ត ែឹងច្ ើយ អរយូប ថា
ច្កើត្កនញងអរូបេូមិ ។ 
 [៧៤]  យេចត្តា លីស និសាយ, យទាចត្តា លីស ជាយយរ; 
        និសាយ ច អនិសាយ, បាការុបា អនិសសតិ្ត ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យេចត្តា លីស ឆុំនួន ៤៣ និសាយ អាប្ស័យច្ ើយ 
ជាយយរ = បវេានាិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ, (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យទាចត្តា លីស ឆុំនួន 
៤២ និសាយ ច អាប្ស័យច្ ើយផង អនិសាយ (ច) មិនអាប្ស័យច្ ើយផង ជាយយរ 
= បវេានាិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ, បាការុបា រីអរូបាវឆរវិបាកឆិត្តទុំងឡាយ អនិសសតិ្ត 
មិនអាប្សយ័ច្ ើយ ជាយយរ = បវេានាិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ។ 

ឥេិ អេិធម្ាេថសង្គយហ បកិណណកសង្គហវភិាយោ នាម្ 
េេិយោ បរយិចេយទា ។ 

បរយិចេយទា រីបរិច្ឆេទ េេិយោ ទី ៣  
បកិណណកសង្គហវភិាយោ នាម្ ច្ ្ាេះថា បកណិ្ណកសងគ វិភាគ  

អេិធម្ាេថសង្គយហ កនញងគមពីរអេិធមមត្ថសងគ ៈ ឥេ ិឆប់ច្ ើយ ។ 
 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [៦៩] បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនសម្បឋិចេនសង្ខខ ត្ត បន ម្យនាធាេុ ច ហទយ ំ
និសសតិ្តយយវ បវេានា ិ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ ម្យនាធាេុ ច រីមច្ ធាត្ុដមនរិត្ បញ្ច ទាា រាវជ្ឈជនសម្បឋិចេន-
សង្ខខ ត្ត ដែលបណ្ឌិត្ច្ោលច្ ើយថាបញ្ចទវារាវជ្ជនឆិត្ត និងសមាបែឆិេនឆិត្ត និសសតិ្ត ឯវ 
អាប្ស័យច្ ើយ ហទយ ំឯវ នូវ ទយវត្ថញដមនរិត្ បវេានា ិរដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ។ 
 [៧០] អវយសោ បន ម្យនាវញិ្ញា ណធាេុសង្ខខ ត្ត ច សនាីរណម្ោ-
វបិាកបឋិឃទាយបឋម្ម្គគហសនរបូាវចរវយសន ហទយ ំនិសាយយវ បវេានា ិ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ អវយសោ រីឆិត្តទុំងឡាយដែលនូវសល់ ម្យនាវញិ្ញា ណធាេុ-
សង្ខខ ត្ត ច ដែលបណ្ឌិត្ច្ោលច្ ើយថាមច្ វិញ្ញាណ្ធាត្ុផង បវេាម្មនា កុំរុងប្បប្រឹត្ត
ច្ៅ សនាីរណម្ោវបិាកបឋិឃទាយបឋម្គគហសនរបូាវចវយសន ច្ោយ
ប្បច្េទននសនតីរណ្ឆិត្ត និងមហាវិបាកឆិត្ត និងប្បជ្ុុំ ២ ននបែិឃឆិត្ត និងច្ស្តាបត្តិមគគឆិត្ត 
និង សនឆិត្ត និងរូបាវឆរឆិត្ត បវេានាិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ និសាយ ច្ោយអាប្ស័យ    
ហទយ ំឯវ នូវ ទយវត្ថញដមនរិត្ ។ 
 [៧១] អវយសោ កុសោកុសលកិរោិនុេារវយសន បន និសាយ វា 
អនិសាយ វា ។ 
 បន ឆុំដណ្កឯ អវយសោ រីឆិត្តទុំងឡាយដែលច្ៅសល់ (បវេាម្មនា) កុំរុង
ប្បប្រឹត្តច្ៅ កុសោកុសលកិរោិនុេារវយសន ច្ោយប្បច្េទននកុសលឆិត្ត 
និងអកុសលឆិត្ត និងកិរិយឆិត្ត និងច្ោកុត្តរឆិត្ត និសាយ វា អាប្ស័យច្ ើយឬ     
អនិសាយ វា ឬថាមនិអាប្សយ័ច្ ើយ (ហទយ)ំ នូវ ទយវត្ថញ (បវេានាិ) រដមង
ប្បប្រឹត្តច្ៅ ។ 
 [៧២] អារុបបវបិាកវយសន ហទយ ំអនិសាយយវាេិ ។ 
 (ធម្មា ) រីធម៌ទុំងឡាយ បវេាម្មនា ដែលកុំរុងប្បប្រឹត្តច្ៅ អរុបបវបិាកវយសន 
ច្ោយអុំណ្ឆននអរូបវិបាកឆិត្ត អនិសាយ មិនអាប្ស័យច្ ើយ ហទយ ំឯវ នូវ ទយ-
វត្ថញដមនរិត្ (បវេានា)ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ។ 
 [៧៣]  ឆវេថុ ំ និសសតិ្ត កាយម្, សេា រយូប ចេុព្ាិធា; 

  េិវេថុ ំ និសសតិ្តរុយបប,       ធាយេាកានិសសតិ្ត ម្ត្ត ។ 
 (វញិ្ញា ណធាេុយោ) រីវិញ្ញាណ្ធាត្ទុុំងឡាយ សេា ឆុំនួន ៧ (បណឌិ យេន)  
គឺបណ្ឌិត្ (ម្ត្ត) ែឹងច្ ើយ និសសតិ្ត ថាអាប្ស័យច្ ើយ ឆវេថុ ំ នូវវត្ថញឆុំនួន ៦ កាយម្ 
កនញងកាមេូមិ, (វញិ្ញា ណធាេុយោ) រីវិញ្ញាណ្ធាត្ទុុំងឡាយ ចេុព្ាិធា មានឆុំនួន ៤ 
ប្បការ និសសតិ្ត ដែលអាប្ស័យច្ ើយ េិវេថុ  ំ នូវវត្ថញឆុំនួន ៣ (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្ 
(ម្ត្ត) ែឹងច្ ើយ របូយោយក ថាកនញងរូបេូមិ, ធាេុ រីមច្ វិញ្ញាណ្ធាត្ុ ឯកា ឆុំនួន 
១ អនិសសតិ្ត មិនអាប្ស័យច្ ើយ (បណឌិ យេន) គឺបណ្ឌិត្ ម្ត្ត ែឹងច្ ើយ អរយូប ថា
ច្កើត្កនញងអរូបេូមិ ។ 
 [៧៤]  យេចត្តា លីស និសាយ, យទាចត្តា លីស ជាយយរ; 
        និសាយ ច អនិសាយ, បាការុបា អនិសសតិ្ត ។ 
 (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យេចត្តា លីស ឆុំនួន ៤៣ និសាយ អាប្ស័យច្ ើយ 
ជាយយរ = បវេានាិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ, (ចិត្តា និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ យទាចត្តា លីស ឆុំនួន 
៤២ និសាយ ច អាប្ស័យច្ ើយផង អនិសាយ (ច) មិនអាប្ស័យច្ ើយផង ជាយយរ 
= បវេានាិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ, បាការុបា រីអរូបាវឆរវិបាកឆិត្តទុំងឡាយ អនិសសតិ្ត 
មិនអាប្សយ័ច្ ើយ ជាយយរ = បវេានាិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ។ 

ឥេិ អេិធម្ាេថសង្គយហ បកិណណកសង្គហវភិាយោ នាម្ 
េេិយោ បរយិចេយទា ។ 

បរយិចេយទា រីបរិច្ឆេទ េេិយោ ទី ៣  
បកិណណកសង្គហវភិាយោ នាម្ ច្ ្ាេះថា បកណិ្ណកសងគ វិភាគ  

អេិធម្ាេថសង្គយហ កនញងគមពីរអេិធមមត្ថសងគ ៈ ឥេ ិឆប់ច្ ើយ ។ 
 

បកិណ្ណកបរិច្ឆេទ៦១



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

៤. វីថិបរចិ្ឆេទ 
 [១]  ចិត្តុប្បាទានមិច្ចេវ,ំ  កត្វា សង្គហមុត្តរ;ំ 
       ភមូិបុ្បគ្គលច្ភច្េន,     បុ្បព្វា ប្បរនិយាមិត្ំ ។ 
       ប្បវត្តិសង្គហំ នាម,     ប្បដិសនធិប្បវត្តិយ;ំ 
       ប្បវក្ខា មិ សមាច្សន,   យថាសមភវច្ត្វ កថំ ។ 
 វថីិប្បរចិ្ចេច្ទា រីបរិច្ឆេទច្ោលច្ោយវថិី [មយា គឺខ្ញុំ វុចេច្ត្ នឹងច្ោល ឥត្ិ ថា] 
(អហំ) រីខ្ញុំ កត្វា  រឆនាច្ ើយ សង្គហំ នូវបកិណ្ណកសងគ ៈ ឧត្តរ ឹ ដ៏ប្បច្សើរ ចិត្តុ -
ប្បាទានំ ននឆិត្ត និងច្ឆត្សិកទុំងឡាយ ឥច្ចេវ ំ តាមន័យដដលខ្ញុំច្ោលច្ ើយច្ោយ
ប្បការយ ៉ាងច្នេះ ប្បវក្ខា មិ នឹងច្ោល ប្បវត្តិសង្គហំ នាម នូវសងគ ៈច្ ្៉ាេះថា បវត្តិ-   
សងគ  បុ្បព្វា ប្បរនិយាមិត្ ំដដលប្ត្ូវបណ្ឌិត្កុំណ្ត្់ទុកច្ ើយនវូឆិត្តដដលច្កើត្មុន និងឆិត្ត
ដដលច្កើត្ច្ប្កាយ ភមូិបុ្បគ្គលច្ភច្េន មួយអច្នលើប្បច្េទននេូម ិ និងបុគគល ប្បដិសនធិ- 
ប្បវត្តិយ ំ កនញងបដិសនធិកាល និងបវត្តកិាល យថាសមភវច្ត្វ តាមសមគួរដល់ការច្កើត្
ច្ ើង សមាច្សន ច្ោយសច្ងេប, (បុ្បច្ឆេ ) រីសុំនួរ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា 
ប្បវត្តិសង្គច្ោ រីបវត្តិសងគ ៈ កថំ មានប្បការដូឆច្មតឆ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន? 

 
ឆ ឆកកមាត្ិក្ខ 

 [២] ឆ វត្ថូនិ ឆទាា រានិ ឆ អារមមណានិ ឆ វញិ្ញា ណានិ ឆ វថីិច្យា ឆធា 
វសិយប្បបវត្តិ ច្ចត្ិ វថីិសង្គច្ហ ឆ ឆក្ខក និ ច្វេិត្ព្វា និ ។  
 ឆក្ខក និ រីប្កុមននធម៌ទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ឆ ឆុំនួន ៦ (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹង
ច្ោល ។ (វសិជ្ជនា) រីឆច្មលើយ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា ឆក្ខក និ រីប្កុមននធម៌
ឆុំនួន ៦ ទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ច្វេិត្ព្វា និ គប៉ាបីប្ាប ឆ ថា
ឆុំនួន ៦ ឥត្ ិ គឺ ឆ ទាា រានិ (ច) រីទវ៉ារទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ផង ឆ អារមមណានិ (ច)    
រីអារមមណ្៍ទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ផង ឆ វញិ្ញា ណានិ (ច) រីវិញ្ញណ្ទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ផង 
ឆ វថីិច្យា (ច) រីវថីិទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ផង ឆធា វសិយប្បបវត្តិ (ច) រីវិសយប៉ាបវត្តិ
ទុំងឡាយមានឆុំនួន ៦ ប្បការផង វថីិសង្គច្ហ កនញងវិថីសងគ ៈ ។ 

 [៣] វថីិមុត្វត នំ ប្បន កមមកមមនិមិត្តគ្ត្ិនិមិត្តវច្សន ត្ិវធិា ច្ោត្ិ វសិយ-
ប្បបវត្តិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ វសិយប្បបត្តិ រីការប្បប្រឹត្តច្ៅននអារមមណ្៍ វថីិមុត្វត នំ ននឆិត្តដដល
ផុត្ចាកវីថីទុំងឡាយ ត្ិវធិា មានឆុំនួន ៣ ប្បការ កមមកមមនិមិត្តគ្ត្ិនិមិត្តវច្សន 
ច្ោយប្បច្េទននកមម និងកមមនិមិត្ត និងគតិ្និមិត្ត (ច្ោត្ិ) រដមងមាន ។ 
 [៤] ត្ត្ថ វត្ថុ ទាា រារមមណានិ បុ្បច្វា វុត្តនយាច្នវ ។ 
 ត្ត្ថ ( ឆសុ ឆច្កកសុ) បណ្ត៉ាឆកកធម៌ទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ច្នាេះ វត្ថុ ទាា រារមមណានិ 
រីវត្ថញ និងទវ៉ារ និងអារមមណ្ទ៍ុំងឡាយ វុត្តនយាន ិឯវ ាឆកកៈតាមន័យដដលខ្ញុំច្ោលច្ ើយ
ដមនរិត្ ច្ោនតិ រដមងមាន ។ 

 
វញិ្ញា ណ្ឆកកំ  

 [៥] ចកាុ វញិ្ញា ណំ្ ច្ោត្វញិ្ញា ណំ្ ឃានវញិ្ញា ណំ្ ជិ្វ្ហា វញិ្ញា ណំ្ ក្ខយ-
វញិ្ញា ណំ្ មច្នាវញិ្ញា ណ្ច្ចេ ត្ិ ឆ វញិ្ញា ណាន ិ។ 
 វញិ្ញា ណ្ឆកកំ  រីវិញ្ញ៉ាណ្ឆកកៈ (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹងច្ោល ។ វញិ្ញា ណាន ិ
រីវិញ្ញ៉ាណ្ទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន ឥត្ ិ គឺ ចកាុ វញិ្ញា ណំ្ (ច)       
រីឆកេញវិញ្ញ៉ាណ្ផង ច្ោត្វញិ្ញា ណំ្ (ច) រីច្ោត្វិញ្ញ៉ាណ្ផង ឃានវញិ្ញា ណំ្ (ច)        
រីឃានវិញ្ញ៉ាណ្ផង ជិ្វ្ហា វញិ្ញា ណំ្ (ច) រីជិវ្ហ៉ាវិញ្ញ៉ាណ្ផង ក្ខយវញិ្ញា ណំ្ (ច) រីកាយ-
វិញ្ញ៉ាណ្ផង មច្នាវញិ្ញា ណំ្ ច រីមច្នាវិញ្ញ៉ាណ្ផង ។ 
 

វថីិឆកកំ  
 [៦] ឆ វថីិច្យា ប្បន ចកាុ ទាា រវថីិ ច្ោត្ទាា រវថីិ ឃានទាា រវថីិ ជិ្វ្ហា ទាា រវថីិ 
ក្ខយទាា រវថីិ មច្នាទាា រវថីិ ច្ចត្ិ ទាា រវច្សន វ្ហ, ចកាុ វញិ្ញា ណ្វថីិ ច្ោត្-
វញិ្ញា ណ្វថីិ ឃានវញិ្ញា ណ្វថីិ ជិ្វ្ហា វញិ្ញា ណ្វថីិ ក្ខយវញិ្ញា ណ្វថីិ មច្នា-
វញិ្ញា ណ្វថីិ ច្ចត្ិ វញិ្ញា ណ្វច្សន វ្ហ ទាា រប្បបវត្វត  ចិត្តប្បបវត្តិច្យា ច្យាច្ជ្ត្ព្វា  ។ 
 វថីិឆកកំ  រីវីថិឆកកៈ (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹងច្ោល ។ ប្បន ឆុំដណ្កឯ វថីិច្យា  



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

៤. វីថិបរចិ្ឆេទ 
 [១]  ចិត្តុប្បាទានមិច្ចេវ,ំ  កត្វា សង្គហមុត្តរ;ំ 
       ភមូិបុ្បគ្គលច្ភច្េន,     បុ្បព្វា ប្បរនិយាមិត្ំ ។ 
       ប្បវត្តិសង្គហំ នាម,     ប្បដិសនធិប្បវត្តិយ;ំ 
       ប្បវក្ខា មិ សមាច្សន,   យថាសមភវច្ត្វ កថំ ។ 
 វថីិប្បរចិ្ចេច្ទា រីបរិច្ឆេទច្ោលច្ោយវថិី [មយា គឺខ្ញុំ វុចេច្ត្ នឹងច្ោល ឥត្ ិ ថា] 
(អហំ) រីខ្ញុំ កត្វា  រឆនាច្ ើយ សង្គហំ នូវបកិណ្ណកសងគ ៈ ឧត្តរ ឹ ដ៏ប្បច្សើរ ចិត្តុ -
ប្បាទានំ ននឆិត្ត និងច្ឆត្សិកទុំងឡាយ ឥច្ចេវ ំ តាមន័យដដលខ្ញុំច្ោលច្ ើយច្ោយ
ប្បការយ ៉ាងច្នេះ ប្បវក្ខា មិ នឹងច្ោល ប្បវត្តិសង្គហំ នាម នូវសងគ ៈច្ ្៉ាេះថា បវត្តិ-   
សងគ  បុ្បព្វា ប្បរនិយាមិត្ ំដដលប្ត្ូវបណ្ឌិត្កុំណ្ត្់ទុកច្ ើយនវូឆិត្តដដលច្កើត្មុន និងឆិត្ត
ដដលច្កើត្ច្ប្កាយ ភមូិបុ្បគ្គលច្ភច្េន មួយអច្នលើប្បច្េទននេូម ិ និងបុគគល ប្បដិសនធ-ិ 
ប្បវត្តិយ ំ កនញងបដិសនធិកាល និងបវត្តកិាល យថាសមភវច្ត្វ តាមសមគួរដល់ការច្កើត្
ច្ ើង សមាច្សន ច្ោយសច្ងេប, (បុ្បច្ឆេ ) រីសុំនួរ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្)ិ ថា 
ប្បវត្តិសង្គច្ោ រីបវត្តិសងគ ៈ កថំ មានប្បការដូឆច្មតឆ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន? 

 
ឆ ឆកកមាត្ិក្ខ 

 [២] ឆ វត្ថូន ិ ឆទាា រានិ ឆ អារមមណានិ ឆ វញិ្ញា ណានិ ឆ វថីិច្យា ឆធា 
វសិយប្បបវត្តិ ច្ចត្ ិវថីិសង្គច្ហ ឆ ឆក្ខក ន ិច្វេិត្ព្វា ន ិ។  
 ឆក្ខក និ រីប្កុមននធម៌ទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ឆ ឆុំនួន ៦ (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹង
ច្ោល ។ (វសិជ្ជនា) រីឆច្មលើយ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា ឆក្ខក និ រីប្កុមននធម៌
ឆុំនួន ៦ ទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ច្វេិត្ព្វា និ គប៉ាបីប្ាប ឆ ថា
ឆុំនួន ៦ ឥត្ ិ គឺ ឆ ទាា រាន ិ(ច) រីទវ៉ារទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ផង ឆ អារមមណានិ (ច)    
រីអារមមណ្៍ទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ផង ឆ វញិ្ញា ណាន ិ(ច) រីវិញ្ញណ្ទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ផង 
ឆ វថីិច្យា (ច) រីវថីិទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ផង ឆធា វសិយប្បបវត្តិ (ច) រីវិសយប៉ាបវត្តិ
ទុំងឡាយមានឆុំនួន ៦ ប្បការផង វថីិសង្គច្ហ កនញងវិថីសងគ ៈ ។ 

 [៣] វថីិមុត្វត នំ ប្បន កមមកមមនិមិត្តគ្ត្ិនិមិត្តវច្សន ត្ិវធិា ច្ោត្ិ វសិយ-
ប្បបវត្តិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ វសិយប្បបត្តិ រីការប្បប្រឹត្តច្ៅននអារមមណ្៍ វថីិមុត្វត នំ ននឆិត្តដដល
ផុត្ចាកវីថីទុំងឡាយ ត្ិវធិា មានឆុំនួន ៣ ប្បការ កមមកមមនិមិត្តគ្ត្ិនិមិត្តវច្សន 
ច្ោយប្បច្េទននកមម និងកមមនិមិត្ត និងគតិ្និមិត្ត (ច្ោត្ិ) រដមងមាន ។ 
 [៤] ត្ត្ថ វត្ថុ ទាា រារមមណានិ បុ្បច្វា វុត្តនយាច្នវ ។ 
 ត្ត្ថ ( ឆសុ ឆច្កកសុ) បណ្ត៉ាឆកកធម៌ទុំងឡាយឆុំនួន ៦ ច្នាេះ វត្ថុ ទាា រារមមណានិ 
រីវត្ថញ និងទវ៉ារ និងអារមមណ្ទ៍ុំងឡាយ វុត្តនយានិ ឯវ ាឆកកៈតាមន័យដដលខ្ញុំច្ោលច្ ើយ
ដមនរិត្ ច្ោនតិ រដមងមាន ។ 

 
វញិ្ញា ណ្ឆកកំ  

 [៥] ចកាុ វញិ្ញា ណំ្ ច្ោត្វញិ្ញា ណំ្ ឃានវញិ្ញា ណំ្ ជិ្វ្ហា វញិ្ញា ណំ្ ក្ខយ-
វញិ្ញា ណំ្ មច្នាវញិ្ញា ណ្ច្ចេ ត្ិ ឆ វញិ្ញា ណានិ ។ 
 វញិ្ញា ណ្ឆកកំ  រីវិញ្ញ៉ាណ្ឆកកៈ (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹងច្ោល ។ វញិ្ញា ណាន ិ
រីវិញ្ញ៉ាណ្ទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន ឥត្ ិ គឺ ចកាុ វញិ្ញា ណំ្ (ច)       
រីឆកេញវិញ្ញ៉ាណ្ផង ច្ោត្វញិ្ញា ណំ្ (ច) រីច្ោត្វិញ្ញ៉ាណ្ផង ឃានវញិ្ញា ណំ្ (ច)        
រីឃានវិញ្ញ៉ាណ្ផង ជិ្វ្ហា វញិ្ញា ណំ្ (ច) រីជិវ្ហ៉ាវិញ្ញ៉ាណ្ផង ក្ខយវញិ្ញា ណំ្ (ច) រីកាយ-
វិញ្ញ៉ាណ្ផង មច្នាវញិ្ញា ណំ្ ច រីមច្នាវិញ្ញ៉ាណ្ផង ។ 
 

វថីិឆកកំ  
 [៦] ឆ វថីិច្យា ប្បន ចកាុ ទាា រវថីិ ច្ោត្ទាា រវថីិ ឃានទាា រវថីិ ជិ្វ្ហា ទាា រវថីិ 
ក្ខយទាា រវថីិ មច្នាទាា រវថីិ ច្ចត្ិ ទាា រវច្សន វ្ហ, ចកាុ វញិ្ញា ណ្វថីិ ច្ោត្-
វញិ្ញា ណ្វថីិ ឃានវញិ្ញា ណ្វថីិ ជិ្វ្ហា វញិ្ញា ណ្វថីិ ក្ខយវញិ្ញា ណ្វថីិ មច្នា-
វញិ្ញា ណ្វថីិ ច្ចត្ិ វញិ្ញា ណ្វច្សន វ្ហ ទាា រប្បបវត្វត  ចិត្តប្បបវត្តិច្យា ច្យាច្ជ្ត្ព្វា  ។ 
 វថីិឆកកំ  រីវីថិឆកកៈ (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹងច្ោល ។ ប្បន ឆុំដណ្កឯ វថីិច្យា  
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ ចិត្តប្បបវត្តិច្យា ដដលាការប្បប្រឹត្តច្ៅននឆតិ្ត ទាា រប្បវត្វត  
ដដលប្បប្រឹត្តច្ៅកនញងទវ៉ារ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ច្យាច្ជ្ត្ព្វា  គប៉ាបីប្បកប ទាា រវច្សន 
វ្ហ ច្ោយប្បច្េទននទវ៉ារវិថផីង ឥត្ិ គឺ ចកាុ ទាា រវថីិ (ច) រីឆកេញវិថីផង ច្ោត្វថីិ (ច)    
រីច្ោត្វិថីផង ឃានទាា រវថីិ (ច) រីឃានទវ៉ារវិថីផង ជិ្វ្ហា ទាា រវថីិ (ច) រីជិវ្ហ៉ាទវ៉ារវិថីផង 
ក្ខយទាា រវថីិ (ច) រីកាយទវ៉ារវិថីផង មច្នាទាា រវថីិ ច រីមច្នាទវ៉ារវិថីផង; វញិ្ញា ណ្-
វច្សន វ្ហ ឬថាច្ោយប្បច្េទននវិញ្ញ៉ាណ្ ឥត្ ិ គឺ ចកាុ វញិ្ញា ណ្វថីិ (ច) រីឆកេញវិញ្ញ៉ាណ្
ផង ច្ោត្វញិ្ញា ណ្វថីិ (ច) រីច្ោត្ទវ៉ារវិថីផង ឃានវញិ្ញា ណ្វថីិ (ច) រីឃាន-
វិញ្ញ៉ាណ្វិថីផង ជិ្វ្ហា វញិ្ញា ណ្វថីិ (ច) រីជិវ្ហ៉ាវិញ្ញ៉ាណ្ផង ក្ខយវញិ្ញា ណ្វថីិ (ច)        
រីកាយវិញ្ញ៉ាណ្ផង មច្នាវញិ្ញា ណ្វថីិ ច រីមច្នាវិញ្ញ៉ាណ្វិថីផង ។ 

 
វថីិច្ភច្ទា 

 [៧] អត្ិមហនតំ មហនតំ ប្បរតិ្តំ អត្ិប្បរតិ្តច្ចេ ត្ិ ប្បចេ ទាា ច្រ មច្នាទាា ច្រ ប្បន    
វភិតូ្មវភិតូ្ច្ចេ ត្ិ ឆធា វសិយប្បបវត្តិ ច្វេិត្ព្វា  ។ 
 វថីិច្ភច្ទា រីប្បច្េទននវិថ ី (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹងច្ោល ។ វសិយប្បបវត្តិ     
រីការប្បប្រឹត្តច្ៅននអារមមណ្៍ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ច្វេិត្ព្វា  គប៉ាបីប្ាប ឆធា ច្ោយ
មានឆុំនួន ៦ ប្បការ ប្បចេ ទាា ច្រ កនញងបញ្ចទវ៉ារ ឥត្ិ គឺ អត្ិមហនតំ (ច) រីអតិ្ម នាត៉ារ-   
មមណ្៍ផង មហនត ំ(ច) រីម នាត៉ារមមណ្ផ៍ង ប្បរតិ្តំ (ច) រីបរិតាត៉ារមមណ្៍ផង អត្ិប្បរតិ្តំ (ច) 
រីអតិ្បរិតាត៉ារមមណ្៍ផង; ប្បន ឆុំដណ្កឯ មច្នាទាា ច្រ កនញងមច្នាទវ៉ារ ឥត្ិ គឺ វភិតូ្ំ (ច)        
រីវិេូតារមមណ្ផ៍ង អត្ិវភិតូ្ំ (ច)  រីអត្ិវិេូតារមមណ្ផ៍ង ។ 

 
ប្បចេ ទាា រវថីិ 

 [៨] កថំ? ឧប្បាេឋិត្ិភង្គវច្សន ខណ្ត្តយ ំឯកចិត្តកា ណំ្ នាម ។ 
 ប្បចេ ទាា រវថីិ រីបញ្ចទវ៉ារវិថ ី(មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹងច្ោល ។ (បុ្បច្ឆេ ) រីសុំនរួ 
(ច្ោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា វសិយប្បវត្តិ រីការប្រឹត្តច្ៅននអារមមណ្៍ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) 
គឺបណ្ឌិត្ (ច្វេិត្ព្វា ) គប៉ាបីដឹង កថំ ច្ោយប្បការដូឆច្មតឆ ? (ប្បរោិច្រា) រីឆច្មលើយ 
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(ច្ោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា ខណ្ត្តិយ ំរីប្បជុុំ ៣ ននខណ្ៈឆិត្ត ឧប្បាេឋិត្ិភង្គ-
វច្សន ច្ោយប្បច្េទននឧប៉ាាទកេណ្ៈ និងឋិត្កិេណ្ៈ និងេងគកេណ្ៈ ឯកចិត្តកា ណំ្ 
នាម ច្ ្៉ាេះថា ខណ្ៈរបស់ឆិត្ត ១ ។ 
 [៩] ត្វនិ ប្បន សត្តរស ចិត្តកា ណានិ របូ្បធមាម នមាយ ូ។ 
 ប្បន ក៏ ចិត្តកា ណាន ិ រីខណ្ៈរបស់ឆតិ្តទុំងឡាយ ត្វនិ ច្នាេះ សត្តរស ឆុំនួន 
១៧ អាយ ូាអាយ ុរបូ្បធមាម នំ របស់រូបធមទ៌ុំងឡាយ (ច្ោនតិ) រដមងមាន ។ 
 [១០] ឯកចិត្តកា ណាត្ីត្វនិ វ្ហ វហុចិត្តកា ណាត្ីត្វនិ វ្ហ ឋិត្ិប្បបត្វត ច្នវ 
ប្បញ្ញេ រមមណានិ ប្បចេ ទាា ច្រ អាបាថមាគ្ចេនតិ ។ ត្ោម  យេិ ឯកចិត្តកា ណា-   
ត្ីត្កំ របូារមមណំ្ចកាុ សស អាបាថមាគ្ចេត្ិ, ត្ច្ត្វ េាិកា ត្តុ ំ ភវច្ង្គ ចលិច្ត្ ភវង្គ-
ច្ោត្ំ ច្វ្ហចេិនទិត្វា  ត្ច្មវ របូារមមណំ្ អាវជ្ជនតំ ប្បចេ ទាា រាវជ្ជនចិត្តំ ឧប្បបជ្ជិត្វា        
និរុជ្ឈត្ិ, ត្ច្ត្វ ត្សាននតរ ំត្ច្មវ របូ្បំ ប្បសសនតំ ចកាុ វញិ្ញា ណំ្, សមបដិចេនតំ សមប-
ដិចេនចិត្តំ, សនតីរយមានំ សនតីរណ្ចិត្ត,ំ វវត្ថច្ប្បនតំ ច្វ្ហដឋវានចិត្តច្ចេ ត្ិ យថា-  
កកមំ ឧប្បបជ្ជិត្វា  និរុជ្ឈនត,ិ ត្ច្ត្វ ប្បរ ំឯកនូត្ឹស ក្ខមាវចរជ្វច្នសុ យកិំចេិ  
លេធប្បចេយ ំច្យភុច្យេន សត្តកា ត្តុ ំ ជ្វត្ិ, ជ្វនានុវនាធ និ ច ច្េា ត្ទារមមណ្-
បាក្ខនិ យថារហំ ប្បវត្តនតិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំភវង្គបាច្ត្វ ។ 
 ប្បញ្ញេ រមមណាន ិ រីអាមមណ្៍ឆុំនួន ៥ ទុំងឡាយ ឯកចិត្តកា ណាត្ីត្វនិ វ្ហ 
មានខណ្ៈរបស់ឆិត្ត ១ ដដលកនលងច្ៅច្ ើយឬ វហុចិត្តកា ណាត្ីត្វនិ វ្ហ ឬថាមាន  
ខណ្ៈរបស់ឆតិ្តច្ប្ឆើនកនលងច្ៅច្ ើយ ឋិត្ប្បបត្វត ន ិ ឯវ ដដលដល់ច្ ើយនូវឋតិ្កេណ្ៈដមន
រិត្ អាគ្ចេត្ិ រដមងមក អាបាថំ កាន់គនលង (ឬប្ាកដ) ប្បចេ ទាា ច្រ កនញងបញ្ចទវ៉ារ ។ 
ត្ោម  ច្ប្ោេះច្ តុ្ច្នាេះ យេិ ប្បសិនច្បើ របូារមមណំ្  រីរូារមមណ្៍ ឯកចិត្តកា ណា-  
ត្ីត្កំ ដដលមានខណ្ៈរបស់ឆិត្ត ១ របស់ឆិត្តកនលងច្ៅច្ ើយ អាគ្ចេត្ិ រដមងមកដល់ 
អាបាថំ កាន់គនលង ចកាុ សស ននឆកេញបោទ ។ ភវច្ង្គ នាកាលេវងគឆិត្ត ចលច្ត្ ដដល
កច្ប្មើកញ័រច្ ើយ េាិកា ត្តុ  ំអសឆ់ុំនួនវ្រៈ ២ ដង ត្ច្ត្វ (ខណ្ច្ត្វ) បនាទ៉ាប់អុំរីខណ្ៈ
ច្នាេះ  ប្បចេ ទាា រវជ្ជនចិត្តំ រីបញ្ចទវ៉ារាវជជនឆិត្ត ច្វ្ហចេិនទិត្វា  កាត្់ផ្ត៉ាឆ់ច្ ើយ ភវង្គច្ោត្ំ 
នូវប្កដសននេវងគ អាវជ្ជនតំ ដដលកុំរុងប្បប្រឹត្តច្ៅ (ដូឆាការរិចារណ្) ត្ំ របូារមមណំ្ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ ចិត្តប្បបវត្តិច្យា ដដលាការប្បប្រឹត្តច្ៅននឆតិ្ត ទាា រប្បវត្វត  
ដដលប្បប្រឹត្តច្ៅកនញងទវ៉ារ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ច្យាច្ជ្ត្ព្វា  គប៉ាបីប្បកប ទាា រវច្សន 
វ្ហ ច្ោយប្បច្េទននទវ៉ារវិថផីង ឥត្ិ គឺ ចកាុ ទាា រវថីិ (ច) រីឆកេញវិថីផង ច្ោត្វថីិ (ច)    
រីច្ោត្វិថីផង ឃានទាា រវថី ិ (ច) រីឃានទវ៉ារវិថីផង ជិ្វ្ហា ទាា រវថីិ (ច) រីជិវ្ហ៉ាទវ៉ារវិថីផង 
ក្ខយទាា រវថីិ (ច) រីកាយទវ៉ារវិថីផង មច្នាទាា រវថីិ ច រីមច្នាទវ៉ារវិថីផង; វញិ្ញា ណ្-
វច្សន វ្ហ ឬថាច្ោយប្បច្េទននវិញ្ញ៉ាណ្ ឥត្ ិ គឺ ចកាុ វញិ្ញា ណ្វថីិ (ច) រីឆកេញវិញ្ញ៉ាណ្
ផង ច្ោត្វញិ្ញា ណ្វថីិ (ច) រីច្ោត្ទវ៉ារវិថីផង ឃានវញិ្ញា ណ្វថីិ (ច) រីឃាន-
វិញ្ញ៉ាណ្វិថីផង ជិ្វ្ហា វញិ្ញា ណ្វថីិ (ច) រីជិវ្ហ៉ាវិញ្ញ៉ាណ្ផង ក្ខយវញិ្ញា ណ្វថីិ (ច)        
រីកាយវិញ្ញ៉ាណ្ផង មច្នាវញិ្ញា ណ្វថីិ ច រីមច្នាវិញ្ញ៉ាណ្វិថីផង ។ 

 
វថីិច្ភច្ទា 

 [៧] អត្ិមហនតំ មហនតំ ប្បរតិ្តំ អត្ិប្បរតិ្តច្ចេ ត្ិ ប្បចេ ទាា ច្រ មច្នាទាា ច្រ ប្បន    
វភិតូ្មវភិតូ្ច្ចេ ត្ិ ឆធា វសិយប្បបវត្តិ ច្វេិត្ព្វា  ។ 
 វថីិច្ភច្ទា រីប្បច្េទននវិថ ី (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹងច្ោល ។ វសិយប្បបវត្តិ     
រីការប្បប្រឹត្តច្ៅននអារមមណ្៍ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ច្វេិត្ព្វា  គប៉ាបីប្ាប ឆធា ច្ោយ
មានឆុំនួន ៦ ប្បការ ប្បចេ ទាា ច្រ កនញងបញ្ចទវ៉ារ ឥត្ិ គឺ អត្ិមហនតំ (ច) រីអតិ្ម នាត៉ារ-   
មមណ្៍ផង មហនត ំ(ច) រីម នាត៉ារមមណ្ផ៍ង ប្បរតិ្ត ំ(ច) រីបរិតាត៉ារមមណ្៍ផង អត្ិប្បរតិ្ត ំ(ច) 
រីអតិ្បរិតាត៉ារមមណ្៍ផង; ប្បន ឆុំដណ្កឯ មច្នាទាា ច្រ កនញងមច្នាទវ៉ារ ឥត្ិ គឺ វភិតូ្ំ (ច)        
រីវិេូតារមមណ្ផ៍ង អត្ិវភិតូ្ ំ(ច)  រីអត្ិវិេូតារមមណ្ផ៍ង ។ 

 
ប្បចេ ទាា រវថីិ 

 [៨] កថ?ំ ឧប្បាេឋិត្ិភង្គវច្សន ខណ្ត្តយ ំឯកចិត្តកា ណំ្ នាម ។ 
 ប្បចេ ទាា រវថីិ រីបញ្ចទវ៉ារវិថ ី(មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹងច្ោល ។ (បុ្បច្ឆេ ) រីសុំនរួ 
(ច្ោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្)ិ ថា វសិយប្បវត្តិ រីការប្រឹត្តច្ៅននអារមមណ្៍ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) 
គឺបណ្ឌិត្ (ច្វេិត្ព្វា ) គប៉ាបីដឹង កថំ ច្ោយប្បការដូឆច្មតឆ ? (ប្បរោិច្រា) រីឆច្មលើយ 

(ច្ោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា ខណ្ត្តិយ ំរីប្បជុុំ ៣ ននខណ្ៈឆិត្ត ឧប្បាេឋិត្ិភង្គ-
វច្សន ច្ោយប្បច្េទននឧប៉ាាទកេណ្ៈ និងឋិត្កិេណ្ៈ និងេងគកេណ្ៈ ឯកចិត្តកា ណំ្ 
នាម ច្ ្៉ាេះថា ខណ្ៈរបស់ឆិត្ត ១ ។ 
 [៩] ត្វនិ ប្បន សត្តរស ចិត្តកា ណានិ របូ្បធមាម នមាយ ូ។ 
 ប្បន ក៏ ចិត្តកា ណាន ិ រីខណ្ៈរបស់ឆតិ្តទុំងឡាយ ត្វនិ ច្នាេះ សត្តរស ឆុំនួន 
១៧ អាយ ូាអាយ ុរបូ្បធមាម នំ របស់រូបធមទ៌ុំងឡាយ (ច្ោនតិ) រដមងមាន ។ 
 [១០] ឯកចិត្តកា ណាត្ីត្វនិ វ្ហ វហុចិត្តកា ណាត្ីត្វនិ វ្ហ ឋិត្ិប្បបត្វត ច្នវ 
ប្បញ្ញេ រមមណានិ ប្បចេ ទាា ច្រ អាបាថមាគ្ចេនតិ ។ ត្ោម  យេិ ឯកចិត្តកា ណា-   
ត្ីត្កំ របូារមមណំ្ចកាុ សស អាបាថមាគ្ចេត្ិ, ត្ច្ត្វ េាិកា ត្តុ ំ ភវច្ង្គ ចលិច្ត្ ភវង្គ-
ច្ោត្ំ ច្វ្ហចេិនទិត្វា  ត្ច្មវ របូារមមណំ្ អាវជ្ជនតំ ប្បចេ ទាា រាវជ្ជនចិត្តំ ឧប្បបជ្ជិត្វា        
និរុជ្ឈត្ិ, ត្ច្ត្វ ត្សាននតរ ំត្ច្មវ របូ្បំ ប្បសសនតំ ចកាុ វញិ្ញា ណំ្, សមបដិចេនតំ សមប-
ដិចេនចិត្តំ, សនតីរយមានំ សនតីរណ្ចិត្តំ, វវត្ថច្ប្បនតំ ច្វ្ហដឋវានចិត្តច្ចេ ត្ិ យថា-  
កកមំ ឧប្បបជ្ជិត្វា  និរុជ្ឈនតិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំឯកនូត្ឹស ក្ខមាវចរជ្វច្នសុ យកិំចេិ  
លេធប្បចេយ ំច្យភុច្យេន សត្តកា ត្តុ ំ ជ្វត្ិ, ជ្វនានុវនាធ និ ច ច្េា ត្ទារមមណ្-
បាក្ខនិ យថារហំ ប្បវត្តនតិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំភវង្គបាច្ត្វ ។ 
 ប្បញ្ញេ រមមណាន ិ រីអាមមណ្៍ឆុំនួន ៥ ទុំងឡាយ ឯកចិត្តកា ណាត្ីត្វនិ វ្ហ 
មានខណ្ៈរបស់ឆិត្ត ១ ដដលកនលងច្ៅច្ ើយឬ វហុចិត្តកា ណាត្ីត្វនិ វ្ហ ឬថាមាន  
ខណ្ៈរបស់ឆតិ្តច្ប្ឆើនកនលងច្ៅច្ ើយ ឋិត្ប្បបត្វត និ ឯវ ដដលដល់ច្ ើយនូវឋតិ្កេណ្ៈដមន
រិត្ អាគ្ចេត្ិ រដមងមក អាបាថំ កាន់គនលង (ឬប្ាកដ) ប្បចេ ទាា ច្រ កនញងបញ្ចទវ៉ារ ។ 
ត្ោម  ច្ប្ោេះច្ តុ្ច្នាេះ យេិ ប្បសិនច្បើ របូារមមណំ្  រីរូារមមណ្៍ ឯកចិត្តកា ណា-  
ត្ីត្កំ ដដលមានខណ្ៈរបស់ឆិត្ត ១ របស់ឆិត្តកនលងច្ៅច្ ើយ អាគ្ចេត្ិ រដមងមកដល់ 
អាបាថំ កាន់គនលង ចកាុ សស ននឆកេញបោទ ។ ភវច្ង្គ នាកាលេវងគឆិត្ត ចលច្ត្ ដដល
កច្ប្មើកញ័រច្ ើយ េាិកា ត្តុ  ំអសឆ់ុំនួនវ្រៈ ២ ដង ត្ច្ត្វ (ខណ្ច្ត្វ) បនាទ៉ាប់អុំរីខណ្ៈ
ច្នាេះ  ប្បចេ ទាា រវជ្ជនចិត្តំ រីបញ្ចទវ៉ារាវជជនឆិត្ត ច្វ្ហចេិនទិត្វា  កាត្់ផ្ត៉ាឆ់ច្ ើយ ភវង្គច្ោត្ំ 
នូវប្កដសននេវងគ អាវជ្ជនតំ ដដលកុំរុងប្បប្រឹត្តច្ៅ (ដូឆាការរិចារណ្) ត្ំ របូារមមណំ្ 
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ឯវ នូវរូារមមណ្៍ច្នាេះឯង ឧប្បបជ្ជិត្វា  ច្កើត្ច្ ើងច្ ើយ និរុជ្ឈត្ ិរដមងរលត្ច់្ៅ ។ ត្ច្ត្វ 
(និរុជ្ឈនច្ត្វ) បនាទ៉ាប់អុំរីការរលត្់ច្ៅច្នាេះ (ចិត្វត និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ ឥត្ិ គឺ ចកាុ -     
វញិ្ញា ណំ្ រីឆកេញវិញ្ញ៉ាណ្ ប្បសសនតំ កុំរុងច្ ើញ របំូ្ប នូវរូារមមណ្ ៍ត្ំ ឯវ ច្នាេះឯង អននតរ ំ
ដដលគ្្៉ានឆច្នា្៉ាេះ ត្សស (អាវជ្ជនចិត្តសស) ននអាវជជនឆិត្តច្នាេះ (ច) ផង, សមបដិចេន-
ចិត្តំ (ច) រីសម៉ាបដិឆេនឆិត្តផង សមបដិចេនតំ កុំរុងទទលួ, សនតីរណ្ចិត្តំ ច រីសនតីរណ្-
ឆិត្តផង សនតីរយមានំ កុំរុងរិចារណ្, ច្វ្ហដឋវានចិត្តំ ច រីច្វ្ដឋរវនឆិត្តផង វវត្ថច្ប្បនតំ
កុំរុងកាត្់ច្សឆកតីផង ឧប្បបជ្ជិត្វា  និរុជ្ឈនតិ រដមងច្កើត្ច្ ើងច្ ើយរលត្់ច្ៅ យថាកកមំ 
តាមលុំោប់ ។ ប្បរ ំ កនញងលុំោប់ ត្ច្ត្វ (ច្វ្ហដឋវាននិរុជ្ឈនច្ត្វ) បនាទ៉ាប់អុំរីការរលត្់នន 
ច្វ្ដឋរវនឆិត្តច្នាេះ ក្ខមាវចរជ្វច្នសុ បណ្ត៉ាកាមាវឆរជវនឆិត្តទុំងឡាយ ឯកនូត្តឹស 
ឆុំនួន ២៩ យកិំចេិ  ក្ខមាវចរជ្វនំ រីកាមាវឆរឆិត្តឯណ្នីមួយ យកិំចេិ  ណ្មួយ
លេធប្បចេយ ំ(ហុត្វា ) ាជវនឆិត្តមានបឆច័យដដលខលួនានច្ ើយ ជ្វត្ ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ 
សត្តកា ត្តុ ំ អសឆ់ុំនួន ៧ វ្រៈ ច្យភុច្យេន ច្ោយច្ប្ឆើន, ច ក៏ ត្ទារមមណ្បាក្ខនិ   
រីវិាកឆិត្តដដលមានអារមមណ្៍ប្ត្ូវជវនឆិត្តកាន់យកច្ ើយច្នាេះ ច្េា ឆុំនួន ២ ជ្វនានុ-     
វនាធ និ ាប់តាមនូវជវនឆិត្ត ប្បវត្តនតិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ យថារហំ តាមសមគួរ, ភវង្គ-
បាច្ត្វ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគ ប្បរ ំ កនញងលុំោប់ ត្ច្ត្វ (ត្ទារមមណ្វបិាកច្ត្វ) ចាក
វិាកឆិត្តដដលមានអារមមណ្៍ គឺជវនឆិត្តច្នាេះកាន់យកច្ ើយ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន ។ 
 [១១] ឯត្វត វត្វ ចុេទស វថីិចិត្តុប្បាទា, ច្េា ភវង្គចលនានិ, បុ្បច្វាវ្ហត្ីត្កច្ម-
កចិត្តកា ណ្នតិ កត្វា  សត្តរស ចិត្តកា ណានិ ប្បរបិ្បចូ្រនតិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំ និរុជ្ឈត្ិ, 
អារមមណ្ច្មត្ំ អត្ិមហនតំ នាម ច្ោចរ ំ។ 
 ចុេទស វថិីចិត្តុប្បាទា (ច) រីវិថីឆិត្តញប៉ាាទៈទុំងឡាយឆុំនួន ១៤ ផង ច្េា ភវង្គ-
ចលនានិ (ច) រីេវងគឆលនៈទុំងឡាយឆុំនួន ២ ផង ឯកចិត្តកា ណំ្ (ច) រីខណ្ៈ
របស់ឆិត្ត ១ ផង  អត្ីត្កំ កនលងច្ៅច្ ើយ បុ្បច្វា ឯវ កនញងកាលមុនដមនរិត្ កត្វា  
ច្ោយច្ធវើ (គ្ណ្នំ) នូវការរាប់ ឥត្ ិថា ចិត្តកា ណានិ រីឆិត្តកេណ្ៈទុំងឡាយ សត្ត-
រស ឆុំនួន ១៧ ប្បរបិ្បចូ្រនតិ រដមងច្រញបរបិូរណ្៍ ឯត្វត វត្វ ច្ោយឆតិ្តញប៉ាាទៈមានប្បមាណ្
ប ុច្ណ្ណេះ, ប្បរ ំ កនញងខាងច្ប្កាយ ត្ច្ត្វ បនាទ៉ាប់អុំរីច្នាេះ (អារមមណំ្) រីអារមមណ្៍ និរុជ្ឈត្ ិ
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រដមងរលត្ច់្ៅ, ឯត្ ំអារមមណំ្ រីអារមមណ្៍នុ េះ ច្ោចរ ំច្ទើបាទបី្តាឆ់ច្ៅរបស់ឆិត្ត អត្-ិ
មហនតំ នាម ដដលច្ ្៉ាេះថា អត្មិ នាត៉ារមមណ្ ។ 
  [១២] យាវ ត្ទារមមណុ្ប្បាទា ប្បន អប្បបច្ោនាត ត្ីត្កមាបាថមាគ្ត្ំ  
អារមមណំ្ មហនត ំនាម, ត្ត្ថ ជ្វនាវោច្ន ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ិ, នត្ថិ ត្ទារមម-
ណុ្ប្បាច្ទា ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ អារមមណំ្ រីអារមមណ្ ៍យាវ ត្ទារមមណុ្ប្បាទា អប្បបច្ោនាត -
ត្ីត្កំ (ហុត្វា ) ាអារមមណ្៍ដដលមនិអាឆច្កើត្ដរាបដល់ការច្កើត្ច្ ើងននត្ទរមមណ្ឆិត្ត
កនលងច្ៅច្ ើយ អាគ្ត្ ំ ដដលមកដល់ច្ ើយ អាបាថ ំ កាន់គនលង = កាន់ភារប្ាកដ     
មហនតំ នាម ច្ ្៉ាេះថា ម នាត៉ារមមណ្ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន, ត្ត្ថ (មហនាត រមមច្ណ្) 
កនញងម នាត៉ារមមណ្វ៍ិថចី្នាេះ ភវង្គបាច្ត្វវ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគដមនរិត្ ច្ោត្ ិរដមងមាន    
ជ្វនាវោច្ន កនញងទីបុំផុត្ននជវនឆិត្ត, ត្ទារមមណុ្ប្បាច្ទា រីការច្កើត្ច្ ើងននត្ទរមមណ្-
ឆិត្ត នត្ថ ិរដមងមិនមាន ។ 
 [១៣] យាវ ជ្វនុប្បាទាប្បិ អប្បបច្ោនាត ត្ីត្កមាបាថមាគ្ត្ំ អារមមណំ្  
ប្បរតិ្តំ នាម, ត្ត្ថ ជ្វនមប ិ អនុប្បបជ្ជិត្វា  េាត្តិកា ត្តុ ំ ច្វ្ហដឋវានច្មវ ប្បវត្តត្,ិ ត្ច្ត្វ ប្បរ ំ  
ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ិ ។ 
 អារមមណំ្ រីអារមមណ្ ៍ យាវ ជ្វនុប្បាទាប្បិ អប្បបច្ោនាត ត្ីត្កំ (ហុត្វា ) ា
អារមមណ្ដ៍ដលមានឆិត្តមនិអាឆច្កើត្ដរាបដល់ សូម៉ាបីការច្កើត្ច្ ើងននជវនឆិត្តកនលងច្ៅ
ច្ ើយ អាគ្ត្ំ ដដលមកដល់ អាបាថំ កាន់គនលង = កាន់ភារប្ាកដ ប្បរតិ្ត ំនាម ច្ ្៉ាេះ
ថា បរតិាត៉ារមមណ្ ។ ច្វ្ហដឋវានំ ឯវ រីច្វ្ដឋរវនឆិត្តដមនរិត្ ប្បវត្តត្ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ = រដមង
ច្កើត្ េាត្តិកា ត្តុ  ំអសឆ់ុំនួនវ្រៈ ២ ដង ជ្វន ំ អនុប្បបជ្ជិត្វា  អប្បិ សូម៉ាបីច្ប្ោេះការមិនច្កើត្
ច្ ើងនូវជវនឆិត្ត ត្ត្ថ (ប្បរចិ្ត្ត) កនញងបរិតាត៉ារមមណ្វថិចី្នាេះ, ភវង្គបាច្ត្វវ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញង 
េវងគឆិត្តដមនរិត្ ច្ោត្ិ រដមងមាន = រដមងច្កើត្ ប្បរ ំកនញងលុំោប់ ត្ច្ត្វ (ច្វ្ហដឋវានច្ត្វ) 
ចាកច្វ្ដឋរវនឆិត្តច្នាេះ ។ 
 [១៤] យាវ ច្វ្ហដឋវានុប្បាទា ច ប្បន អប្បបច្ោនាត ត្ីត្កមាបាថមាគ្ត្ំ  
និច្រាធាសននមារមមណំ្ អត្ិប្បរតិ្តំ នាម, ត្ត្ថ ភវង្គចលនច្មវ ច្ោត្ិ, នត្ថិ វថីិចិត្តុ -
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ឯវ នូវរូារមមណ្ច៍្នាេះឯង ឧប្បបជ្ជិត្វា  ច្កើត្ច្ ើងច្ ើយ និរុជ្ឈត្ ិរដមងរលត្ច់្ៅ ។ ត្ច្ត្វ 
(និរុជ្ឈនច្ត្វ) បនាទ៉ាប់អុំរីការរលត្់ច្ៅច្នាេះ (ចិត្វត និ) រីឆិត្តទុំងឡាយ ឥត្ ិ គឺ ចកាុ -     
វញិ្ញា ណំ្ រីឆកេញវិញ្ញ៉ាណ្ ប្បសសនតំ កុំរុងច្ ើញ របូ្បំ នូវរូារមមណ្ ៍ត្ំ ឯវ ច្នាេះឯង អននតរ ំ
ដដលគ្្៉ានឆច្នា្៉ាេះ ត្សស (អាវជ្ជនចិត្តសស) ននអាវជជនឆិត្តច្នាេះ (ច) ផង, សមបដិចេន-
ចិត្តំ (ច) រីសម៉ាបដិឆេនឆិត្តផង សមបដិចេនតំ កុំរុងទទលួ, សនតីរណ្ចិត្តំ ច រីសនតីរណ្-
ឆិត្តផង សនតីរយមាន ំ កុំរុងរិចារណ្, ច្វ្ហដឋវានចិត្ត ំ ច រីច្វ្ដឋរវនឆិត្តផង វវត្ថច្ប្បនតំ
កុំរុងកាត្់ច្សឆកតីផង ឧប្បបជ្ជិត្វា  និរុជ្ឈនតិ រដមងច្កើត្ច្ ើងច្ ើយរលត្់ច្ៅ យថាកកមំ 
តាមលុំោប់ ។ ប្បរ ំ កនញងលុំោប់ ត្ច្ត្វ (ច្វ្ហដឋវាននិរុជ្ឈនច្ត្វ) បនាទ៉ាប់អុំរីការរលត្់នន 
ច្វ្ដឋរវនឆិត្តច្នាេះ ក្ខមាវចរជ្វច្នសុ បណ្ត៉ាកាមាវឆរជវនឆិត្តទុំងឡាយ ឯកនូត្តឹស 
ឆុំនួន ២៩ យកិំចេិ  ក្ខមាវចរជ្វនំ រីកាមាវឆរឆិត្តឯណ្នីមួយ យកិំចេិ  ណ្មួយ
លេធប្បចេយ ំ(ហុត្វា ) ាជវនឆិត្តមានបឆច័យដដលខលួនានច្ ើយ ជ្វត្ ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ 
សត្តកា ត្តុ ំ អសឆ់ុំនួន ៧ វ្រៈ ច្យភុច្យេន ច្ោយច្ប្ឆើន, ច ក៏ ត្ទារមមណ្បាក្ខនិ   
រីវិាកឆិត្តដដលមានអារមមណ្៍ប្ត្ូវជវនឆិត្តកាន់យកច្ ើយច្នាេះ ច្េា ឆុំនួន ២ ជ្វនានុ-     
វនាធ និ ាប់តាមនូវជវនឆិត្ត ប្បវត្តនតិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ យថារហំ តាមសមគួរ, ភវង្គ-
បាច្ត្វ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគ ប្បរ ំ កនញងលុំោប់ ត្ច្ត្វ (ត្ទារមមណ្វបិាកច្ត្វ) ចាក
វិាកឆិត្តដដលមានអារមមណ្៍ គឺជវនឆិត្តច្នាេះកាន់យកច្ ើយ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន ។ 
 [១១] ឯត្វត វត្វ ចុេទស វថីិចិត្តុប្បាទា, ច្េា ភវង្គចលនានិ, បុ្បច្វាវ្ហត្ីត្កច្ម-
កចិត្តកា ណ្នតិ កត្វា  សត្តរស ចិត្តកា ណានិ ប្បរបិ្បចូ្រនតិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំ និរុជ្ឈត្,ិ 
អារមមណ្ច្មត្ំ អត្ិមហនតំ នាម ច្ោចរ ំ។ 
 ចុេទស វថិីចិត្តុប្បាទា (ច) រីវិថីឆិត្តញប៉ាាទៈទុំងឡាយឆុំនួន ១៤ ផង ច្េា ភវង្គ-
ចលនានិ (ច) រីេវងគឆលនៈទុំងឡាយឆុំនួន ២ ផង ឯកចិត្តកា ណំ្ (ច) រីខណ្ៈ
របស់ឆិត្ត ១ ផង  អត្ីត្កំ កនលងច្ៅច្ ើយ បុ្បច្វា ឯវ កនញងកាលមុនដមនរិត្ កត្វា  
ច្ោយច្ធវើ (គ្ណ្នំ) នូវការរាប់ ឥត្ ិថា ចិត្តកា ណាន ិ រីឆិត្តកេណ្ៈទុំងឡាយ សត្ត-
រស ឆុំនួន ១៧ ប្បរបិ្បចូ្រនតិ រដមងច្រញបរបិូរណ្៍ ឯត្វត វត្វ ច្ោយឆតិ្តញប៉ាាទៈមានប្បមាណ្
ប ុច្ណ្ណេះ, ប្បរ ំ កនញងខាងច្ប្កាយ ត្ច្ត្វ បនាទ៉ាប់អុំរីច្នាេះ (អារមមណំ្) រីអារមមណ្៍ និរុជ្ឈត្ ិ

រដមងរលត្ច់្ៅ, ឯត្ំ អារមមណំ្ រីអារមមណ្៍នុ េះ ច្ោចរ ំច្ទើបាទបី្តាឆ់ច្ៅរបស់ឆិត្ត អត្ិ-
មហនតំ នាម ដដលច្ ្៉ាេះថា អត្មិ នាត៉ារមមណ្ ។ 
  [១២] យាវ ត្ទារមមណុ្ប្បាទា ប្បន អប្បបច្ោនាត ត្ីត្កមាបាថមាគ្ត្ំ  
អារមមណំ្ មហនត ំនាម, ត្ត្ថ ជ្វនាវោច្ន ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ិ, នត្ថិ ត្ទារមម-
ណុ្ប្បាច្ទា ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ អារមមណំ្ រីអារមមណ្ ៍យាវ ត្ទារមមណុ្ប្បាទា អប្បបច្ោនាត -
ត្ីត្កំ (ហុត្វា ) ាអារមមណ្៍ដដលមនិអាឆច្កើត្ដរាបដល់ការច្កើត្ច្ ើងននត្ទរមមណ្ឆិត្ត
កនលងច្ៅច្ ើយ អាគ្ត្ ំ ដដលមកដល់ច្ ើយ អាបាថ ំ កាន់គនលង = កាន់ភារប្ាកដ     
មហនតំ នាម ច្ ្៉ាេះថា ម នាត៉ារមមណ្ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន, ត្ត្ថ (មហនាត រមមច្ណ្) 
កនញងម នាត៉ារមមណ្៍វិថចី្នាេះ ភវង្គបាច្ត្វវ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគដមនរិត្ ច្ោត្ិ រដមងមាន    
ជ្វនាវោច្ន កនញងទីបុំផុត្ននជវនឆិត្ត, ត្ទារមមណុ្ប្បាច្ទា រីការច្កើត្ច្ ើងននត្ទរមមណ្-
ឆិត្ត នត្ថ ិរដមងមិនមាន ។ 
 [១៣] យាវ ជ្វនុប្បាទាប្បិ អប្បបច្ោនាត ត្ីត្កមាបាថមាគ្ត្ំ អារមមណំ្  
ប្បរតិ្តំ នាម, ត្ត្ថ ជ្វនមប ិ អនុប្បបជ្ជិត្វា  េាត្តិកា ត្តុ ំ ច្វ្ហដឋវានច្មវ ប្បវត្តត្ិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំ  
ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ិ ។ 
 អារមមណំ្ រីអារមមណ្៍ យាវ ជ្វនុប្បាទាប្បិ អប្បបច្ោនាត ត្ីត្កំ (ហុត្វា ) ា
អារមមណ្ដ៍ដលមានឆិត្តមនិអាឆច្កើត្ដរាបដល់ សូម៉ាបីការច្កើត្ច្ ើងននជវនឆិត្តកនលងច្ៅ
ច្ ើយ អាគ្ត្ំ ដដលមកដល់ អាបាថំ កាន់គនលង = កាន់ភារប្ាកដ ប្បរតិ្តំ នាម ច្ ្៉ាេះ
ថា បរតិាត៉ារមមណ្ ។ ច្វ្ហដឋវានំ ឯវ រីច្វ្ដឋរវនឆិត្តដមនរិត្ ប្បវត្តត្ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ = រដមង
ច្កើត្ េាត្តិកា ត្តុ  ំអសឆ់ុំនួនវ្រៈ ២ ដង ជ្វន ំ អនុប្បបជ្ជិត្វា  អប្បិ សូម៉ាបីច្ប្ោេះការមិនច្កើត្
ច្ ើងនូវជវនឆិត្ត ត្ត្ថ (ប្បរចិ្ត្ត) កនញងបរិតាត៉ារមមណ្វថិចី្នាេះ, ភវង្គបាច្ត្វវ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញង 
េវងគឆិត្តដមនរិត្ ច្ោត្ិ រដមងមាន = រដមងច្កើត្ ប្បរ ំកនញងលុំោប់ ត្ច្ត្វ (ច្វ្ហដឋវានច្ត្វ) 
ចាកច្វ្ដឋរវនឆិត្តច្នាេះ ។ 
 [១៤] យាវ ច្វ្ហដឋវានុប្បាទា ច ប្បន អប្បបច្ោនាត ត្ីត្កមាបាថមាគ្ត្ំ  
និច្រាធាសននមារមមណំ្ អត្ិប្បរតិ្តំ នាម, ត្ត្ថ ភវង្គចលនច្មវ ច្ោត្ិ, នត្ថិ វថីិចិត្តុ -

វីថិបរិច្ឆេទ៦៧



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ប្បាច្ទា ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ អារមមណំ្ រីអារមមណ្ ៍ និច្រាធសនន ំ ដដលជិត្នឹងរលត្់ យាវ     
ច្វ្ហដឋវានុប្បាទា ច អប្បបច្ោនាត ត្ីត្កំ (ហុត្វា ) ាអារមមណ្៍ដដលមានឆិត្តមិនអាឆ
ច្កើត្ដរាបដល់សូម៉ាបីការច្កើត្ច្ ើងននច្វ្ដឋរវនឆិត្ត  អាគ្ត្ំ ដដលមកដលច់្ ើយ អាបាថំ 
កាន់គនលង = កាន់ភារប្ាកដ អត្ិប្បរតិ្តំ នាម ច្ ្៉ាេះថា អត្បិរតិាត៉ារមមណ្,  ភវង្គចលនំ 
ឯវ រីេវងគឆលនៈដមនរិត្ ច្ោត្ិ រដមងមាន ត្ត្ថ (អត្ិប្បរចិ្ត្ត) កនញងអត្ិបរិតាត៉ារមមណ្៍ច្នាេះ, 
វថីិចិត្តុប្បាច្ទា រីការច្កើត្ច្ ើងននវីថិរបស់ឆិត្ត នត្ថ ិរដមងមិនមាន ។ 
 [១៥] ឥច្ចេវ ំ ចកាុ ទាា ច្រ ត្ថា ច្ោត្ទាា រាេីសុ ច្ចត្ិ សវាថាប្បិ ប្បចេ ទាា ច្រ   
ត្ទារមមណ្ជ្វនច្វ្ហដឋវានច្មាឃវ្ហរសង្ខា ត្វនំ ចតុ្ននំ វ្ហរានំ យថាកកមំអារមមណ្-
ភតូ្វ វសិយប្បបវត្តិ ចតុ្ធា ច្វេិត្ព្វា  ។ 
 វសិយប្បបត្តិ រីការប្បប្រឹត្តច្ៅននអារមមណ្៍ អារមមណ្ភតូ្វ ដដលាអារមមណ្៍ច្កើត្
ច្ ើយ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ច្វេិត្ព្វា  គប៉ាបីប្ាប ចតុ្ធា ថាមានឆុំនួន ៤ ប្បការ  
យថាកកមំ តាមលុំោប ់វ្ហរាន ំ ននវ្រៈទុំងឡាយ ចតុ្ននំ ឆុំនួន ៤ ត្ទារមមណ្ជ្វន-
ច្វ្ហដឋវានច្មាឃវ្ហរសង្ខា ត្វនំ ដដលបណ្ឌិត្ច្ោលច្ ើយថាត្ទរមមណ្វ្រៈ និងជវនវ្រៈ 
និងច្វ្ដឋរវនវ្រៈ និងច្មា វ្រៈ ប្បចេ ទាា ច្រ កនញងបញ្ចទវ៉ារ ឥត្ ិគឺ ចកាុ ទាា ច្រ (ច) កនញងឆកេញ-
ទវ៉ារផង ច្ោត្ទាា រាេីសុ (ទាា ច្រសុ) ច កនញងទវ៉ារទុំងឡាយមានច្ោត្ទវ៉ារាច្ដើមផង 
ត្ថា ក៏ដូឆគ្ន៉ា សវាថាប្ប ិសូម៉ាបីទុំងអស់  ឥច្ចេវ ំតាមន័យដដលខ្ញុំច្ោលមកច្ ើយយ ៉ាង
ច្នេះ ។ 
 [១៦]  វថីិចិត្វត និ សច្ត្តវ, ចិត្តុប្បាទា ចតុ្េទស; 
        ចតុ្ប្បញ្ញា ស វតិ្វថ រា,    ប្បចេ ទាា ច្រ យថារហំ ។ 
 វថីិចិត្វត ន ិ រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ សត្ត ឯវ ឆុំនួន ៧ ដមនរិត្ ចិត្តុប្បាទា ច្ោល
ច្ោយឆិត្តញប៉ាាទៈ ចតុ្េទស មានឆុំនួន ១៤ វតិ្វថ រា ច្ោលច្ោយរិោត៉ារ ចតុ្ប្បបញ្ញា ស 
មានឆុំនួន ៥៤ យថារហំ តាមសមគួរ ប្បចេ ទាា ច្រ កនញងបញ្ចទវ៉ារ ។ 

អយច្មត្ថ ប្បចេ ទាា ច្រ វថីិចិត្តប្បបវត្តិនច្យា ។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ វថីិចិត្តប្បបវត្តិនច្យា ាន័យច្ោលច្ោយការប្បប្រឹត្តច្ៅ 

វីថិបរិច្ឆេទ៦៨

ននវិថីឆិត្ត ប្បចេ ទាា ច្រ កនញងបញ្ចទវ៉ារវិថី ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

មច្នាទាា រវថីិ  
ប្បរតិ្តជ្វនវ្ហច្រា 

 [១៧] មច្នាទាា ច្រ ប្បន យេិ វភិតូ្មារមមណំ្ អាបាថមាគ្ចេត្ិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំ   
ភវង្គចលនមច្នាទាា រាវជ្ជនជ្វនាវោច្ន ត្ទារមមណ្បាក្ខនិ ប្បវត្តនតិ, ត្ច្ត្វ 
ប្បរ ំភវង្គបាច្ត្វ ។ 
 មច្នាទាា រវថីិ រីមច្នាទវ៉ារវិថី (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹងច្ោល ។ ប្បរតិ្តជ្វនវ្ហច្រា 
រីបរិត្តជវនវ្រៈ (ឥត្ិ) ថា ប្បន ឆុំដណ្កឯ មច្នាទាា ច្រ កនញងមច្នាទវ៉ារ យេិ ប្បសិនណ្ច្បើ 
វភិតូ្មារមមណំ្ រីវិេូតារមមណ្ ៍ អាគ្ចេត្ិ រដមងមកដល់ អាបាថំ កាន់គនលង = កាន់
សភារប្ាកដ; ប្បរ ំ កនញងលុំោប់ ត្ច្ត្វ (អាបាថច្ត្វ) បនាទ៉ាប់អុំរីភារប្ាកដច្នាេះ       
ត្ទារមមណ្បាក្ខនិ រីត្ទរមមណ្វិាកឆិត្តទុំងឡាយ ប្បវត្តនតិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ភវង្គ-
ចលនមច្នាទាា រាវជ្ជនជ្វនាវោច្ន កនញងទីបុំផុត្ននេវងគឆលនៈ និងមច្នាទវ៉ារាវជជនឆតិ្ត
និងជវនឆិត្ត, ប្បរ ំកនញងលុំោប់  ត្ច្ត្វ បនាទ៉ាប់មកច្នាេះ ភវង្គបាច្ត្វ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះេវងគឆិត្ត
ច្ោត្ិ រដមងមាន ។ 
 [១៨] អវភិចូ្ត្ ប្បនារមមច្ណ្ ជ្វនាវោច្ន ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ិ, នត្ថ ិ        
ត្ទារមមណុ្ប្បាច្ទាត្ិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ អារមមច្ណ្ កនញងអារមមណ្ ៍អវភិចូ្ត្ ដដលាអវិេូត្ៈ ភវង្គបាច្ត្វ  
រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគឆិត្តដមនរិត្ ច្ោត្ិ រដមងមាន ជ្វនាវោច្ន កនញងទីបុំផុត្ននជវន-
ឆិត្ត, ត្ទារមមណុ្ប្បាទា រីការច្កើត្ច្ ើងននត្ទរមមណ្៍ នត្ថ ិ រដមងមិនមាន ឥត្ ិ ច្ោយ
ប្បការយ ៉ាងច្នេះ ។ 
 [១៩]  វថីិចិត្វត និ ត្ីច្ណ្វ, ចិត្តុប្បាទា េច្សរតិ្វ; 
        វតិ្វថ ច្រន ប្បច្នច្ត្ថក-,   ចត្វត លីស វភិាវច្យ ។ 
 ប្បន ច្ោលច្ោយសរុប ឯត្ថ (ក្ខមាវចរជ្វនមច្នាទាា ច្រ) កនញងកាមាវឆរ-        
ជវនមច្នាទវ៉ារវីថ ិ វថីិចិត្វត និ វីថិឆិត្តទុំងឡាយ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ (ឦរតិ្វ) 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ប្បាច្ទា ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ អារមមណំ្ រីអារមមណ្ ៍ និច្រាធសនន ំ ដដលជិត្នឹងរលត្់ យាវ     
ច្វ្ហដឋវានុប្បាទា ច អប្បបច្ោនាត ត្ីត្កំ (ហុត្វា ) ាអារមមណ្៍ដដលមានឆិត្តមិនអាឆ
ច្កើត្ដរាបដល់សូម៉ាបីការច្កើត្ច្ ើងននច្វ្ដឋរវនឆិត្ត  អាគ្ត្ំ ដដលមកដលច់្ ើយ អាបាថំ 
កាន់គនលង = កាន់ភារប្ាកដ អត្ិប្បរតិ្តំ នាម ច្ ្៉ាេះថា អតិ្បរតិាត៉ារមមណ្,  ភវង្គចលនំ 
ឯវ រីេវងគឆលនៈដមនរិត្ ច្ោត្ិ រដមងមាន ត្ត្ថ (អត្ិប្បរចិ្ត្ត) កនញងអត្ិបរិតាត៉ារមមណ្៍ច្នាេះ, 
វថីិចិត្តុប្បាច្ទា រីការច្កើត្ច្ ើងននវីថិរបស់ឆិត្ត នត្ថ ិរដមងមិនមាន ។ 
 [១៥] ឥច្ចេវ ំ ចកាុ ទាា ច្រ ត្ថា ច្ោត្ទាា រាេីសុ ច្ចត្ិ សវាថាប្បិ ប្បចេ ទាា ច្រ   
ត្ទារមមណ្ជ្វនច្វ្ហដឋវានច្មាឃវ្ហរសង្ខា ត្វនំ ចតុ្ននំ វ្ហរានំ យថាកកមំអារមមណ្-
ភតូ្វ វសិយប្បបវត្តិ ចតុ្ធា ច្វេិត្ព្វា  ។ 
 វសិយប្បបត្តិ រីការប្បប្រឹត្តច្ៅននអារមមណ្៍ អារមមណ្ភតូ្វ ដដលាអារមមណ្៍ច្កើត្
ច្ ើយ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ច្វេិត្ព្វា  គប៉ាបីប្ាប ចតុ្ធា ថាមានឆុំនួន ៤ ប្បការ  
យថាកកមំ តាមលុំោប ់វ្ហរាន ំ ននវ្រៈទុំងឡាយ ចតុ្ននំ ឆុំនួន ៤ ត្ទារមមណ្ជ្វន-
ច្វ្ហដឋវានច្មាឃវ្ហរសង្ខា ត្វនំ ដដលបណ្ឌិត្ច្ោលច្ ើយថាត្ទរមមណ្វ្រៈ និងជវនវ្រៈ 
និងច្វ្ដឋរវនវ្រៈ និងច្មា វ្រៈ ប្បចេ ទាា ច្រ កនញងបញ្ចទវ៉ារ ឥត្ ិគឺ ចកាុ ទាា ច្រ (ច) កនញងឆកេញ-
ទវ៉ារផង ច្ោត្ទាា រាេីសុ (ទាា ច្រសុ) ច កនញងទវ៉ារទុំងឡាយមានច្ោត្ទវ៉ារាច្ដើមផង 
ត្ថា ក៏ដូឆគ្ន៉ា សវាថាប្ប ិសូម៉ាបីទុំងអស់  ឥច្ចេវ ំតាមន័យដដលខ្ញុំច្ោលមកច្ ើយយ ៉ាង
ច្នេះ ។ 
 [១៦]  វថីិចិត្វត និ សច្ត្តវ, ចិត្តុប្បាទា ចតុ្េទស; 
        ចតុ្ប្បញ្ញា ស វតិ្វថ រា,    ប្បចេ ទាា ច្រ យថារហំ ។ 
 វថីិចិត្វត ន ិ រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ សត្ត ឯវ ឆុំនួន ៧ ដមនរិត្ ចិត្តុប្បាទា ច្ោល
ច្ោយឆិត្តញប៉ាាទៈ ចតុ្េទស មានឆុំនួន ១៤ វតិ្វថ រា ច្ោលច្ោយរិោត៉ារ ចតុ្ប្បបញ្ញា ស 
មានឆុំនួន ៥៤ យថារហំ តាមសមគួរ ប្បចេ ទាា ច្រ កនញងបញ្ចទវ៉ារ ។ 

អយច្មត្ថ ប្បចេ ទាា ច្រ វថីិចិត្តប្បបវត្តិនច្យា ។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ វថីិចិត្តប្បបវត្តិនច្យា ាន័យច្ោលច្ោយការប្បប្រឹត្តច្ៅ 

ននវិថីឆិត្ត ប្បចេ ទាា ច្រ កនញងបញ្ចទវ៉ារវិថី ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

មច្នាទាា រវថីិ  
ប្បរតិ្តជ្វនវ្ហច្រា 

 [១៧] មច្នាទាា ច្រ ប្បន យេិ វភិតូ្មារមមណំ្ អាបាថមាគ្ចេត្ិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំ   
ភវង្គចលនមច្នាទាា រាវជ្ជនជ្វនាវោច្ន ត្ទារមមណ្បាក្ខនិ ប្បវត្តនតិ, ត្ច្ត្វ 
ប្បរ ំភវង្គបាច្ត្វ ។ 
 មច្នាទាា រវថីិ រីមច្នាទវ៉ារវិថី (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចេច្ត្) នឹងច្ោល ។ ប្បរតិ្តជ្វនវ្ហច្រា 
រីបរិត្តជវនវ្រៈ (ឥត្ិ) ថា ប្បន ឆុំដណ្កឯ មច្នាទាា ច្រ កនញងមច្នាទវ៉ារ យេិ ប្បសិនណ្ច្បើ 
វភិតូ្មារមមណំ្ រីវិេូតារមមណ្ ៍ អាគ្ចេត្ិ រដមងមកដល់ អាបាថំ កាន់គនលង = កាន់
សភារប្ាកដ; ប្បរ ំ កនញងលុំោប់ ត្ច្ត្វ (អាបាថច្ត្វ) បនាទ៉ាប់អុំរីភារប្ាកដច្នាេះ       
ត្ទារមមណ្បាក្ខនិ រីត្ទរមមណ្វិាកឆិត្តទុំងឡាយ ប្បវត្តនតិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ភវង្គ-
ចលនមច្នាទាា រាវជ្ជនជ្វនាវោច្ន កនញងទីបុំផុត្ននេវងគឆលនៈ និងមច្នាទវ៉ារាវជជនឆតិ្ត
និងជវនឆិត្ត, ប្បរ ំកនញងលុំោប់  ត្ច្ត្វ បនាទ៉ាប់មកច្នាេះ ភវង្គបាច្ត្វ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះេវងគឆិត្ត
ច្ោត្ិ រដមងមាន ។ 
 [១៨] អវភិចូ្ត្ ប្បនារមមច្ណ្ ជ្វនាវោច្ន ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ិ, នត្ថ ិ        
ត្ទារមមណុ្ប្បាច្ទាត្ិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ អារមមច្ណ្ កនញងអារមមណ្ ៍អវភិចូ្ត្ ដដលាអវិេូត្ៈ ភវង្គបាច្ត្វ  
រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគឆិត្តដមនរិត្ ច្ោត្ិ រដមងមាន ជ្វនាវោច្ន កនញងទីបុំផុត្ននជវន-
ឆិត្ត, ត្ទារមមណុ្ប្បាទា រីការច្កើត្ច្ ើងននត្ទរមមណ្៍ នត្ថ ិ រដមងមិនមាន ឥត្ ិ ច្ោយ
ប្បការយ ៉ាងច្នេះ ។ 
 [១៩]  វថីិចិត្វត និ ត្ីច្ណ្វ, ចតិ្តុប្បាទា េច្សរតិ្វ; 
        វតិ្វថ ច្រន ប្បច្នច្ត្ថក-,   ចត្វត លីស វភិាវច្យ ។ 
 ប្បន ច្ោលច្ោយសរុប ឯត្ថ (ក្ខមាវចរជ្វនមច្នាទាា ច្រ) កនញងកាមាវឆរ-        
ជវនមច្នាទវ៉ារវីថ ិ វថីិចិត្វត និ វីថិឆិត្តទុំងឡាយ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ (ឦរតិ្វ) 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ច្ោលច្ ើយ ត្ីណិ្ ឯវ ថាមានឆុំននួ ៣ ដមនរតិ្, (វថីិចិត្វត និ) រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ    
(ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ឦរតិ្វ ច្ោលច្ ើយ ចិត្តុប្បាទា ច្ោយឆិត្តញប៉ាាទៈ េស ថា
មានឆុំនួន ១០, (ប្បណ្ឌិ ត្វ) រីបណ្ឌិត្ វភិាវច្យ គប៉ាបីសុំដដង វតិ្វថ ច្រន ច្ោយរិោត៉ារ  
(វថីិចិត្វត និ) នូវវីថិឆិត្តទុំងឡាយ ឯកចត្វត លីស ថាមានឆុំនួន ៤១  ។ 

អយច្មត្ថ ប្បរតិ្តជ្វនវ្ហច្រា។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ ប្បរតិ្តជ្វនវ្ហច្រា ាកាមាវឆរជវនវ្រៈ  

ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រា 
 [២០] អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រ ប្បន វភិតូ្វវភិតូ្ច្ភច្ទា នត្ថិ, ត្ថា ត្ទារមមណុ្ប្បាច្ទា 
ច ។ 
 អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រា រីអប៉ាបនាជវនវ្រៈ (ឥត្ិ) ថា ប្បន ឆុំដណ្កឯ វភិតូ្វវភិតូ្-    
ច្ភច្ទា រីប្បច្េទវិេូតារមមណ្៍ និងអវិេូតារមមណ្៍ នត្ថ ិ រដមងមិនមាន អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រ 
កនញងអប៉ាបនាជវនវ្រៈ, ត្ថា ច្ោយប្បការដូឆគ្ន៉ាច្នាេះ ត្ទារមមណុ្ប្បាច្ទា ច រីការច្កើត្
ច្ ើងននត្ទរមមណ្ឆិត្តផង នត្ថិ រដមងមិនមាន ។ 
 [២១] ត្ត្ថ ហិ ញាណ្សមបយុត្តក្ខមាវចរជ្វនានមដឋននំ អចាត្រសមឹ      
ប្បរកិច្មាម ប្បច្ឆរានុច្ោមច្ោត្ត្ភុនាច្មន ចតុ្កា ត្តុ ំ ត្ិកា ត្តុ ច្មវ វ្ហ យថាកកម ំ
ឧប្បបជ្ជិត្វា  និរុទាធ ននតរច្មវ យថារហំ ចតុ្ត្ថំ, ប្បចេ មំ វ្ហ ឆវាីសត្ិមហគ្គត្-
ច្ោកុត្តរជ្វច្នសុ យថាភិនីោរវច្សន យ ំ កិចេិ  ជ្វនំ អប្បបនាវថីិច្មាត្រត្ិ, 
ត្ច្ត្វ ប្បរ ំអប្បបនាវោច្ន ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ិ ។ 
  ហិ អធិប៉ាាយថា ត្ត្ថ (មច្នាទាា រអប្បបនាជ្វនវ្ហច្រ) កនញងមច្នាទវ៉ារអប៉ាបនាជវន- 
វ្រៈច្នាេះ ញាណ្សមបយុត្តក្ខមាវចរជ្វនានំ បណ្ត៉ាញាណ្សម៉ាបយុត្តកាមាវឆរ-
ជវនឆិត្តទុំងឡាយ អដឋនន ំឆុំនួន ៨ អចាត្រសមឹ (ចិច្ត្ត) នាកាលឆិត្តណ្មួយ ឧប្បជ្ជិត្វា  
ច្កើត្ច្ ើងច្ ើយ យថាកកមំ តាមលុំោប់ ចតុ្ត្ថំ វ្ហ អសឆ់ុំនួន ៤ វ្រៈឬ ត្ិកា ត្តុ ំ ឯវ វ្ហ 
ឬថាអស់ឆុំននួ ៣ វ្រៈដមនរិត្ ប្បរកិច្មាម ប្បច្ឆរានុច្ោមច្ោត្ត្ភនូាច្មន ច្ោយបរិ-

វីថិបរិច្ឆេទ៧០

កមមៈ និងឧបចារៈ និងអនចុ្ោមៈ និងច្គ្ប្ត្េូ និរុច្េធ កាលរលត្់ច្ៅច្ ើយ ឆវាីសត្ិ-    
មហគ្គត្ច្ោកុត្តរជ្វច្នសុ បណ្ត៉ាម គគត្ជវនឆិត្ត និងច្ោកុត្តរជវនឆិត្តទុំងឡាយ 
ជ្វនំ រីជវនឆិត្ត យ ំកិចេិ  ឯណ្នីមយួ ឱត្រត្ ិរដមងឆលងច្ៅ អប្បបនាវថីឹ កាន់អប៉ាបនា-
វិថ ីចតុ្ត្ថំ ទី ៤ (វ្ហ) ឬ វ្ហ ឬថា ប្បចេ មំ ទី ៥ យថាភិនីោរវច្សន ច្ោយអុំណ្ឆនន
ភារសមគួរដល់ការបច្្អ៉ានច្ៅរបស់ឆិត្ត អននតរ ំ ឯវ គ្្៉ានឆច្នា្៉ាេះដមនរិត្, ភវង្គបាច្ត្វ 
ឯវ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគដមនរិត្ ច្ោត្ ិរដមងមាន អប្បបនាវោច្ន កនញងទីាទីបុំផុត្នន
អប៉ាបនាជវនឆិត្ត ប្បរ ំ ខាងឆុង ត្ច្ត្វ (ចតុ្ត្ថច្ត្វ វ្ហ ប្បចេ មច្ត្វ វ្ហ) ចាកអប៉ាបនា-
ជវនឆិត្តទី ៤ ឬ ឬថាទី ៥ ច្នាេះ ។ 
 [២២] ត្ត្ថ ច្ោមនសសសហគ្ត្ជ្វនាននតរ ំអប្បបនាប្បិ ច្ោមនសសសហ-
គ្ត្វវ បាដិកង្ាិ ត្ព្វា , ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្ជ្វនាននតរ ំឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្វវ, ត្ត្វថ ប្បិ 
កុសលជ្វនាននតរ ំ កុសលជ្វនច្ចេ វ ច្ហដឋិមចេ  ផលត្តយមច្ប្បបត្ិ, កិរយិ-   
ជ្វនាននតរ ំកិរយិជ្វនំ អរហត្តផលញ្ញេ ត្ិ ។ 
 (វចនំ) រីោក៉ាយ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ (េដឋវាំ) គប៉ាបីប្ាប ឥត្ ិ ថា ត្ត្ថ 
(អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រ) កនញងអប៉ាបនាជវនវ្រៈច្នាេះ អប្បបនា អប្បិ សូម៉ាបីរីអប៉ាបនាជវនឆិត្ត
ទុំងឡាយ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ បាដិកង្ាិ ត្ព្វា  គប៉ាបីប្ាថាន៉ាឆុំច្ោេះ ច្ោមនសស-
សហគ្ត្វវ ាអប៉ាបនាជវនឆិត្តដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមយួអច្នលើច្ោយច្ោមនស៉ាសច្វទនាដមនរិត្ 
ច្ោមនសសសហគ្ត្ជ្វនាននតរ ំកនញងលុំោប់ននកុសលជវនឆិត្ត និងកិរិយជវនឆិត្តដដល
ប្បប្រឹត្តច្ៅមយួអច្នលើច្ោយច្ោមនស៉ាសច្វទនា, អប្បបនា អប្ប ិសូម៉ាបីរីអប៉ាបនាជវនទុំងឡាយ 
(ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ បាដិកង្ាិ ត្ព្វា  គប៉ាបីប្ាថាន៉ាឆុំច្ោេះ ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្វវ ា
អប៉ាបនាឆិត្តដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយឧច្បកាខ៉ាច្វទនា ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្ជ្វនាននតរ ំ
កនញងលុំោបន់នកុសលជវនឆិត្ត និងកិរិយជវនឆិត្តដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមយួអច្នលើឧច្បកាខ៉ាច្វទនា ។ 
ត្ត្ថ (អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រ) អប្ប ិ សូម៉ាបីកនញងអប៉ាបនាជវនវ្រៈច្នាេះ កុសលជ្វនំ ច ឯវ      
រីម គគត្កុសលជវនឆិត្ត និងច្ោកុត្តរជវនឆិត្តផងដមនរិត្ ច្ហដឋមំ ផលត្តយ ំច រីប្បជុុំ
៣ ននផលឆិត្តខាងច្ប្កាមផង អច្ប្បបត្ិ រដមងមិនញាប់ញ័រ កុសលជ្វនាននតរ ំ កនញង
លុំោបន់នកុសលជវនឆិត្ត, កិរយិជ្វនំ (ច) រីកិរិយជវនឆិត្តផង អរហត្តផលំ ច        



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ច្ោលច្ ើយ ត្ីណិ្ ឯវ ថាមានឆុំននួ ៣ ដមនរតិ្, (វថីិចិត្វត និ) រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ    
(ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ឦរតិ្វ ច្ោលច្ ើយ ចិត្តុប្បាទា ច្ោយឆិត្តញប៉ាាទៈ េស ថា
មានឆុំនួន ១០, (ប្បណ្ឌិ ត្វ) រីបណ្ឌិត្ វភិាវច្យ គប៉ាបីសុំដដង វតិ្វថ ច្រន ច្ោយរិោត៉ារ  
(វថីិចិត្វត និ) នូវវីថិឆិត្តទុំងឡាយ ឯកចត្វត លីស ថាមានឆុំនួន ៤១  ។ 

អយច្មត្ថ ប្បរតិ្តជ្វនវ្ហច្រា។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ ប្បរតិ្តជ្វនវ្ហច្រា ាកាមាវឆរជវនវ្រៈ  

ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រា 
 [២០] អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រ ប្បន វភិតូ្វវភិតូ្ច្ភច្ទា នត្ថ,ិ ត្ថា ត្ទារមមណុ្ប្បាច្ទា 
ច ។ 
 អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រា រីអប៉ាបនាជវនវ្រៈ (ឥត្ិ) ថា ប្បន ឆុំដណ្កឯ វភិតូ្វវភិតូ្-    
ច្ភច្ទា រីប្បច្េទវិេូតារមមណ្៍ និងអវិេូតារមមណ្៍ នត្ថ ិ រដមងមិនមាន អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រ 
កនញងអប៉ាបនាជវនវ្រៈ, ត្ថា ច្ោយប្បការដូឆគ្ន៉ាច្នាេះ ត្ទារមមណុ្ប្បាច្ទា ច រីការច្កើត្
ច្ ើងននត្ទរមមណ្ឆិត្តផង នត្ថ ិរដមងមិនមាន ។ 
 [២១] ត្ត្ថ ហិ ញាណ្សមបយុត្តក្ខមាវចរជ្វនានមដឋននំ អចាត្រសមឹ      
ប្បរកិច្មាម ប្បច្ឆរានុច្ោមច្ោត្ត្ភុនាច្មន ចតុ្កា ត្តុ ំ ត្ិកា ត្តុ ច្មវ វ្ហ យថាកកម ំ
ឧប្បបជ្ជិត្វា  និរុទាធ ននតរច្មវ យថារហំ ចតុ្ត្ថំ, ប្បចេ មំ វ្ហ ឆវាីសត្ិមហគ្គត្-
ច្ោកុត្តរជ្វច្នសុ យថាភិនីោរវច្សន យ ំ កិចេិ  ជ្វនំ អប្បបនាវថីិច្មាត្រត្ិ, 
ត្ច្ត្វ ប្បរ ំអប្បបនាវោច្ន ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ ិ។ 
  ហិ អធិប៉ាាយថា ត្ត្ថ (មច្នាទាា រអប្បបនាជ្វនវ្ហច្រ) កនញងមច្នាទវ៉ារអប៉ាបនាជវន- 
វ្រៈច្នាេះ ញាណ្សមបយុត្តក្ខមាវចរជ្វនានំ បណ្ត៉ាញាណ្សម៉ាបយុត្តកាមាវឆរ-
ជវនឆិត្តទុំងឡាយ អដឋនន ំឆុំនួន ៨ អចាត្រសមឹ (ចិច្ត្ត) នាកាលឆិត្តណ្មួយ ឧប្បជ្ជិត្វា  
ច្កើត្ច្ ើងច្ ើយ យថាកកមំ តាមលុំោប់ ចតុ្ត្ថំ វ្ហ អសឆ់ុំនួន ៤ វ្រៈឬ ត្ិកា ត្តុ  ំឯវ វ្ហ 
ឬថាអស់ឆុំននួ ៣ វ្រៈដមនរិត្ ប្បរកិច្មាម ប្បច្ឆរានុច្ោមច្ោត្ត្ភនូាច្មន ច្ោយបរ-ិ

កមមៈ និងឧបចារៈ និងអនចុ្ោមៈ និងច្គ្ប្ត្េូ និរុច្េធ កាលរលត្់ច្ៅច្ ើយ ឆវាីសត្ិ-    
មហគ្គត្ច្ោកុត្តរជ្វច្នសុ បណ្ត៉ាម គគត្ជវនឆិត្ត និងច្ោកុត្តរជវនឆិត្តទុំងឡាយ 
ជ្វនំ រីជវនឆិត្ត យ ំកិចេិ  ឯណ្នីមយួ ឱត្រត្ ិរដមងឆលងច្ៅ អប្បបនាវថីឹ កាន់អប៉ាបនា-
វិថី ចតុ្ត្ថំ ទី ៤ (វ្ហ) ឬ វ្ហ ឬថា ប្បចេ មំ ទី ៥ យថាភិនីោរវច្សន ច្ោយអុំណ្ឆនន
ភារសមគួរដល់ការបច្្អ៉ានច្ៅរបស់ឆិត្ត អននតរ ំ ឯវ គ្្៉ានឆច្នា្៉ាេះដមនរិត្, ភវង្គបាច្ត្វ 
ឯវ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគដមនរិត្ ច្ោត្ ិរដមងមាន អប្បបនាវោច្ន កនញងទីាទីបុំផុត្នន
អប៉ាបនាជវនឆិត្ត ប្បរ ំ ខាងឆុង ត្ច្ត្វ (ចតុ្ត្ថច្ត្វ វ្ហ ប្បចេ មច្ត្វ វ្ហ) ចាកអប៉ាបនា-
ជវនឆិត្តទី ៤ ឬ ឬថាទី ៥ ច្នាេះ ។ 
 [២២] ត្ត្ថ ច្ោមនសសសហគ្ត្ជ្វនាននតរ ំអប្បបនាប្បិ ច្ោមនសសសហ-
គ្ត្វវ បាដិកង្ាិ ត្ព្វា , ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្ជ្វនាននតរ ំឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្វវ, ត្ត្វថ ប្បិ 
កុសលជ្វនាននតរ ំ កុសលជ្វនច្ចេ វ ច្ហដឋិមចេ  ផលត្តយមច្ប្បបត្ិ, កិរយិ-   
ជ្វនាននតរ ំកិរយិជ្វនំ អរហត្តផលញ្ញេ ត្ិ ។ 
 (វចនំ) រីោក៉ាយ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ (េដឋវាំ) គប៉ាបីប្ាប ឥត្ ិ ថា ត្ត្ថ 
(អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រ) កនញងអប៉ាបនាជវនវ្រៈច្នាេះ អប្បបនា អប្បិ សូម៉ាបីរីអប៉ាបនាជវនឆិត្ត
ទុំងឡាយ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ បាដិកង្ាិ ត្ព្វា  គប៉ាបីប្ាថាន៉ាឆុំច្ោេះ ច្ោមនសស-
សហគ្ត្វវ ាអប៉ាបនាជវនឆិត្តដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមយួអច្នលើច្ោយច្ោមនស៉ាសច្វទនាដមនរិត្ 
ច្ោមនសសសហគ្ត្ជ្វនាននតរ ំកនញងលុំោប់ននកុសលជវនឆិត្ត និងកិរិយជវនឆិត្តដដល
ប្បប្រឹត្តច្ៅមយួអច្នលើច្ោយច្ោមនស៉ាសច្វទនា, អប្បបនា អប្ប ិសូម៉ាបីរីអប៉ាបនាជវនទុំងឡាយ 
(ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ បាដិកង្ាិ ត្ព្វា  គប៉ាបីប្ាថាន៉ាឆុំច្ោេះ ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្វវ ា
អប៉ាបនាឆិត្តដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយឧច្បកាខ៉ាច្វទនា ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្ជ្វនាននតរ ំ
កនញងលុំោបន់នកុសលជវនឆិត្ត និងកិរិយជវនឆិត្តដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមយួអច្នលើឧច្បកាខ៉ាច្វទនា ។ 
ត្ត្ថ (អប្បបនាជ្វនវ្ហច្រ) អប្ប ិ សូម៉ាបីកនញងអប៉ាបនាជវនវ្រៈច្នាេះ កុសលជ្វនំ ច ឯវ      
រីម គគត្កុសលជវនឆិត្ត និងច្ោកុត្តរជវនឆិត្តផងដមនរិត្ ច្ហដឋមំ ផលត្តយ ំច រីប្បជុុំ
៣ ននផលឆិត្តខាងច្ប្កាមផង អច្ប្បបត្ិ រដមងមិនញាប់ញ័រ កុសលជ្វនាននតរ ំ កនញង
លុំោបន់នកុសលជវនឆិត្ត, កិរយិជ្វនំ (ច) រីកិរិយជវនឆិត្តផង អរហត្តផលំ ច        

វីថិបរិច្ឆេទ៧១



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

រីអរ ត្តផលផង (អច្ប្បបត្ិ) រដមងមិនញាប់ញ័រ កិរយិជ្វនាននតរ ំកនញងលុំោបន់នកិរិយ
ជវនឆិត្ត ។ 
 [២៣]  េាត្តឹស សុខបុ្បចាមាា , ទាា េច្ោច្ប្បកា ក្ខ ប្បរ;ំ 
         សុខិត្ត្កិយច្ត្វ អដឋ, ឆ សច្មាភ នតិ ឧច្ប្បកា ក្ខ ។ 
 (អប្បបនា) រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ េាត្តឹស ឆុំនួន ៣២ (សច្មាភ នតិ) រដមង
ច្កើត្ ប្បរ ំកនញងខាងឆុង សុខបុ្បចាមាា  ចាកច្ោមនស៉ាសស គត្ញាណ្សម៉ាបយុត្តកាមាវឆរ-
កុសលឆិត្ត, (អប្បបនា) រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ ទាា េស ឆុំនួន ១២ (សច្មាភ នតិ) 
រដមងច្កើត្ ប្បរ ំកនញងខាងឆុង ឧច្ប្បកា ក្ខ ចាកឧច្បកាខ៉ាស គត្មហាកុសលញាណ្សម៉ាប-
យុត្តឆិត្ត, (អប្បបនា) រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ អដឋ ឆុំនួន ៨ (សច្មាភ នតិ) រដមងច្កើត្ 
ប្បរ ំ កនញងខាងឆុង សុខិត្ត្កិយច្ត្វ ចាកច្ោមនស៉ាសស គត្មហាកិរិយញាណ្សម៉ាប-
យុត្តឆិត្ត, (អប្បបនា) រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ សច្មាភ នតិ រដមងច្កើត្ច្ ើង 
ប្បរ ំកនញងខាងឆុង ឧច្ប្បកា ក្ខ ចាកឧច្បកាខ៉ាស គត្មហាកិរិយញាណ្សម៉ាបយុត្តឆិត្ត ។ 
 [២៤]  បុ្បថុជ្ជនាន ច្សក្ខា នំ, ក្ខមបុ្បចាត្ិច្ហតុ្ច្ត្វ; 
          ត្ិច្ហតុ្ក្ខមត្កិយច្ត្វ,    វតី្រាោនមប្បបនា ។ 
 អប្បបនា រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ (ចតុ្ចត្វត លីស) ឆុំនួន ៤៤ (សច្មាភ នតិ) 
រដមងច្កើត្ច្ ើង បុ្បជ្ជនានំ (ច) ដល់បុថុជជនទុំងឡាយផង ច្សក្ខា នំ(ច) ដល់ប្រេះ  
ច្សកេបុគគលទុំងឡាយផង (ប្បរ)ំ កនញងខាងឆុង ក្ខមបុ្បចាត្ិច្ហតុ្ច្ត្វ ចាកកាមាវឆរ-
កុសលដដលាតិ្ច្ ត្ុកៈ, (អប្បបនា) រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ (ចតុ្េទស) ឆុំនួន 
១៤ (សច្មាភ នតិ) រដមងច្កើត្ច្ ើង វតី្រាោន ំដល់ប្រេះអរ នតទុំងឡាយ (ប្បរ)ំ កនញងខាង
ឆុង (ត្ិច្ហតុ្ក្ខមត្កិយច្ត្វ) ចាកកាមាវឆរកិរិយដដលាត្ចិ្ ត្ុកឆិត្ត ។ 

អយច្មត្ថ មច្នាទាា ច្រ វថីិចិត្តប្បបវត្តិនច្យា ។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ វថីិចិត្តប្បបវត្តិនច្យា ាន័យននការប្បប្រឹត្តរបស ់

វីថិឆិត្ត មច្នាទាា ច្រ កនញងមច្នាទវ៉ារ ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 

 

វីថិបរិច្ឆេទ៧២

ត្ទារមមណ្និយច្មា 
 [២៥] សវាត្វថ ប្បិ ប្បច្នត្ថ អនិច្ដឋ អារមមច្ណ្ អកុសលវបិាក្ខច្នវ ប្បចេ -
វញិ្ញា ណ្សមបដិចេនសនតីរណ្ត្ទារមមណានិ ។ 
 ត្ទារមមណ្និយច្មា រីការកកុំណ្ត្់នូវត្ទរមមណ្៍ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) 
ថា ប្បន ឆុំដណ្កឯ ប្បចេ វញិ្ញា ណ្សមបដិចេនសនតីរណ្ត្ទារមមណានិ រីបញ្ច-
វិញ្ញ៉ាណ្ឆិត្ត និងសម៉ាបដិឆេនឆិត្ត និងសនតីរណ្ឆិត្ត និងត្ទរមមណ្ឆិត្តទុំងឡាយ 
អកុសលវបិាក្ខនិ ឯវ ដដលាអកុសលវិាកឆិត្តដមនរិត្ (ច្ោនតិ) រដមងមាន = 
រដមងច្កើត្ អារមមច្ណ្ កនញងអារមមណ្ ៍អនិច្ដឋ ដដលមិនាទីច្រញឆិត្ត សវាត្វថ  អប្ប ិសូម៉ាបី
ច្ោយប្បការទុំងរួង ឯត្ថ (ប្បចេ ទាា រមច្នាទាា ច្រសុ) កនញងបញ្ចទវ៉ារ នងិមច្នាទវ៉ារទុំង
ឡាយនុ េះ ។ 
 [២៦] ឥច្ដឋ កុសលវបិាក្ខនិ ។ 
 (ប្បចេ វញិ្ញា ណ្សមបដិចេនសនតីរណ្ត្ទារមមណានិ) រីបញ្ចវិញ្ញ៉ាណ្ឆតិ្ត និង
សម៉ាបដិឆេនឆិត្ត និងសនតីរណ្ឆិត្ត និងត្ទរមមណ្៍ឆិត្តទុំងឡាយ កុសលវបិាក្ខនិ ដដល
ាកុសលវាិកឆិត្ត ច្ោត្ ិ រដមងមាន អារមមច្ណ្ កនញងអារមមណ្ ៍ឥច្ដឋ ដដលាទបី្ាថាន៉ា 
សវាត្វថ ប្បិ សូម៉ាបីច្ោយប្បការទុំងរងួ ឯត្ថ (ប្បចេ ទាា រមច្នាទាា ច្រសុ) កនញងបញ្ចទវ៉ារ និង
មច្នាទវ៉ារទុំងឡាយច្នាេះ ។ 
 [២៧] អត្ិឥច្ដឋ ប្បន ច្ោមនសសសហគ្ត្វច្នវ សនតីរណ្ត្ទារមមណានិ, 
ត្ត្វថ ប្បិ ច្ោមនសសសហគ្ត្កិរយិជ្វនាវោច្ន ច្ោមនសសសហគ្ត្វច្នវ 
ត្ទារមមណានិ ភវនតិ, ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្កិរយិជ្វនាវោច្ន ច ឧច្ប្បក្ខា សហ-
គ្ត្វច្នវ ច្ោនតិ ។  
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ សនតីរណ្ត្ទារមមណានិ រីសនតីរណ្ឆិត្ត និងត្ទរមមណ្ឆិត្តទុំង
ឡាយ ច្ោមនសសសហគ្ត្វនិ ឯវ ដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយច្ោមនស៉ាសច្វទនា
ដមនរិត្ (ច្ោនត)ិ រដមងច្កើត្ច្ ើង អត្ិឥច្ដឋ កនញងអតិ្ឥោឋ៉ារមមណ្៍ ។ ត្ត្ថ (សនតីរណ្-
ត្ទារមមច្ណ្សុ) សូម៉ាបីបណ្ត៉ាសនតរីណ្ឆិត្ត និងត្ទរមមណ្ឆិត្តទុំងឡាយច្នាេះ ត្ទារ-  
មមណានិ រីត្ទរមមណ្ឆិត្តទុំងឡាយ ច្ោមនសសសហគ្ត្វនិ ឯវ ដដលប្បប្រឹត្តច្ៅ



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

រីអរ ត្តផលផង (អច្ប្បបត្ិ) រដមងមិនញាប់ញ័រ កិរយិជ្វនាននតរ ំកនញងលុំោបន់នកិរិយ
ជវនឆិត្ត ។ 
 [២៣]  េាត្តឹស សុខបុ្បចាមាា , ទាា េច្ោច្ប្បកា ក្ខ ប្បរ;ំ 
         សុខិត្ត្កិយច្ត្វ អដឋ, ឆ សច្មាភ នតិ ឧច្ប្បកា ក្ខ ។ 
 (អប្បបនា) រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ េាត្តឹស ឆុំនួន ៣២ (សច្មាភ នតិ) រដមង
ច្កើត្ ប្បរ ំកនញងខាងឆុង សុខបុ្បចាមាា  ចាកច្ោមនស៉ាសស គត្ញាណ្សម៉ាបយុត្តកាមាវឆរ-
កុសលឆិត្ត, (អប្បបនា) រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ ទាា េស ឆុំនួន ១២ (សច្មាភ នតិ) 
រដមងច្កើត្ ប្បរ ំកនញងខាងឆុង ឧច្ប្បកា ក្ខ ចាកឧច្បកាខ៉ាស គត្មហាកុសលញាណ្សម៉ាប-
យុត្តឆិត្ត, (អប្បបនា) រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ អដឋ ឆុំនួន ៨ (សច្មាភ នតិ) រដមងច្កើត្ 
ប្បរ ំ កនញងខាងឆុង សុខិត្ត្កិយច្ត្វ ចាកច្ោមនស៉ាសស គត្មហាកិរិយញាណ្សម៉ាប-
យុត្តឆិត្ត, (អប្បបនា) រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ សច្មាភ នតិ រដមងច្កើត្ច្ ើង 
ប្បរ ំកនញងខាងឆុង ឧច្ប្បកា ក្ខ ចាកឧច្បកាខ៉ាស គត្មហាកិរិយញាណ្សម៉ាបយុត្តឆិត្ត ។ 
 [២៤]  បុ្បថុជ្ជនាន ច្សក្ខា នំ, ក្ខមបុ្បចាត្ិច្ហតុ្ច្ត្វ; 
          ត្ិច្ហតុ្ក្ខមត្កិយច្ត្វ,    វតី្រាោនមប្បបនា ។ 
 អប្បបនា រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ (ចតុ្ចត្វត លីស) ឆុំនួន ៤៤ (សច្មាភ នតិ) 
រដមងច្កើត្ច្ ើង បុ្បជ្ជនានំ (ច) ដល់បុថុជជនទុំងឡាយផង ច្សក្ខា នំ(ច) ដលប់្រេះ  
ច្សកេបុគគលទុំងឡាយផង (ប្បរ)ំ កនញងខាងឆុង ក្ខមបុ្បចាត្ិច្ហតុ្ច្ត្វ ចាកកាមាវឆរ-
កុសលដដលាតិ្ច្ ត្ុកៈ, (អប្បបនា) រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ (ចតុ្េទស) ឆុំនួន 
១៤ (សច្មាភ នតិ) រដមងច្កើត្ច្ ើង វតី្រាោន ំដល់ប្រេះអរ នតទុំងឡាយ (ប្បរ)ំ កនញងខាង
ឆុង (ត្ិច្ហតុ្ក្ខមត្កិយច្ត្វ) ចាកកាមាវឆរកិរិយដដលាត្ចិ្ ត្ុកឆិត្ត ។ 

អយច្មត្ថ មច្នាទាា ច្រ វថីិចិត្តប្បបវត្តិនច្យា ។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ វថីិចិត្តប្បបវត្តិនច្យា ាន័យននការប្បប្រឹត្តរបស ់

វីថិឆិត្ត មច្នាទាា ច្រ កនញងមច្នាទវ៉ារ ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 

 

ត្ទារមមណ្និយច្មា 
 [២៥] សវាត្វថ ប្បិ ប្បច្នត្ថ អនិច្ដឋ អារមមច្ណ្ អកុសលវបិាក្ខច្នវ ប្បចេ -
វញិ្ញា ណ្សមបដិចេនសនតីរណ្ត្ទារមមណានិ ។ 
 ត្ទារមមណ្និយច្មា រីការកកុំណ្ត្់នូវត្ទរមមណ្៍ (ច្ោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) 
ថា ប្បន ឆុំដណ្កឯ ប្បចេ វញិ្ញា ណ្សមបដិចេនសនតីរណ្ត្ទារមមណានិ រីបញ្ច-
វិញ្ញ៉ាណ្ឆិត្ត និងសម៉ាបដិឆេនឆិត្ត និងសនតីរណ្ឆិត្ត និងត្ទរមមណ្ឆិត្តទុំងឡាយ 
អកុសលវបិាក្ខនិ ឯវ ដដលាអកុសលវិាកឆិត្តដមនរិត្ (ច្ោនតិ) រដមងមាន = 
រដមងច្កើត្ អារមមច្ណ្ កនញងអារមមណ្ ៍អនិច្ដឋ ដដលមិនាទីច្រញឆិត្ត សវាត្វថ  អប្បិ សូម៉ាបី
ច្ោយប្បការទុំងរួង ឯត្ថ (ប្បចេ ទាា រមច្នាទាា ច្រសុ) កនញងបញ្ចទវ៉ារ នងិមច្នាទវ៉ារទុំង
ឡាយនុ េះ ។ 
 [២៦] ឥច្ដឋ កុសលវបិាក្ខនិ ។ 
 (ប្បចេ វញិ្ញា ណ្សមបដិចេនសនតីរណ្ត្ទារមមណានិ) រីបញ្ចវិញ្ញ៉ាណ្ឆតិ្ត និង
សម៉ាបដិឆេនឆិត្ត និងសនតីរណ្ឆិត្ត និងត្ទរមមណ្៍ឆិត្តទុំងឡាយ កុសលវបិាក្ខនិ ដដល
ាកុសលវាិកឆិត្ត ច្ោត្ិ រដមងមាន អារមមច្ណ្ កនញងអារមមណ្៍ ឥច្ដឋ ដដលាទបី្ាថាន៉ា 
សវាត្វថ ប្បិ សូម៉ាបីច្ោយប្បការទុំងរងួ ឯត្ថ (ប្បចេ ទាា រមច្នាទាា ច្រសុ) កនញងបញ្ចទវ៉ារ និង
មច្នាទវ៉ារទុំងឡាយច្នាេះ ។ 
 [២៧] អត្ិឥច្ដឋ ប្បន ច្ោមនសសសហគ្ត្វច្នវ សនតីរណ្ត្ទារមមណានិ, 
ត្ត្វថ ប្បិ ច្ោមនសសសហគ្ត្កិរយិជ្វនាវោច្ន ច្ោមនសសសហគ្ត្វច្នវ 
ត្ទារមមណានិ ភវនតិ, ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្កិរយិជ្វនាវោច្ន ច ឧច្ប្បក្ខា សហ-
គ្ត្វច្នវ ច្ោនតិ ។  
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ សនតីរណ្ត្ទារមមណានិ រីសនតីរណ្ឆិត្ត និងត្ទរមមណ្ឆិត្តទុំង
ឡាយ ច្ោមនសសសហគ្ត្វនិ ឯវ ដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយច្ោមនស៉ាសច្វទនា
ដមនរិត្ (ច្ោនតិ) រដមងច្កើត្ច្ ើង អត្ិឥច្ដឋ កនញងអតិ្ឥោឋ៉ារមមណ្៍ ។ ត្ត្ថ (សនតីរណ្-
ត្ទារមមច្ណ្សុ) សូម៉ាបីបណ្ត៉ាសនតរីណ្ឆិត្ត និងត្ទរមមណ្ឆិត្តទុំងឡាយច្នាេះ ត្ទារ-  
មមណានិ រីត្ទរមមណ្ឆិត្តទុំងឡាយ ច្ោមនសសសហគ្ត្វនិ ឯវ ដដលប្បប្រឹត្តច្ៅ

វីថិបរិច្ឆេទ៧៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

មួយអច្នលើច្ោយច្ោមនស៉ាសច្វទនាដមនរតិ្ ភវនតិ រដមងច្កើត្ ច្ោមនសសហគ្ត្កិរយិ-
ជ្នវោច្ន កនញងទីបុំផុត្ននច្ោមនស៉ាសស គត្កិរិយជវនឆិត្ត, ត្ទារមមណានិ រីត្ទរ-
មមណ្ឆិត្តទុំងឡាយ ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្វនិឯវ ដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយឧច្បកាខ៉ា-
ច្វទនាដមនរតិ្ (ច្ោនតិ) រដមងមាន ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្កិរយិជ្វនាវោច្ន ច កនញង
ទីាទីបុំផុត្ននកិរិយជវនឆិត្តដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយឧច្បកាខ៉ាច្វទនាផង ។ 
 [២៨] ច្ទាមនសសសហគ្ត្ជ្វនាវោច្ន ច ប្បន ត្ទារមមណានិច្ចវ        
ភវង្ខគ និ ច ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្វច្នវ ភវនតិ, ត្ោម  យេិ ច្ោមនសសប្បដិសនធិកសស 
ច្ទាមនសសសហគ្ត្ជ្វនាវោច្ន ត្ទារមមណ្សមភច្វ្ហ នត្ថិ, ត្ទា យ ំ កិចេិ    
ប្បរចិិត្បុ្បវាំ ប្បរតិ្វត រមមណ្មារវភ ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្សនតីរណំ្ ឧប្បបជ្ជត្ិ, ត្ម-      
ននតរតិ្វា  ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ីត្ិ វេនតិ អាចរយិា ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ អាចរយិា រីអាចារ៉ាយទុំងឡាយ វេនតិ រដមងច្ោល ឥត្ ិថា         
ត្ទារមមណានិ ច ឯវ រីត្ទរមមណ្ឆិត្តទុំងឡាយផង ភវង្ខគ និ ច រីេវងគឆិត្តទុំងឡាយ
ផង ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្វនិ ឯវ ដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយឧច្បកាខ៉ាច្វទនាដមនរិត្  
ភវនតិ រដមងច្កើត្ ច្ទាមនសសសហគ្ត្ជ្វនាវោច្ន ច កនញងទីបុំផុត្ននច្ទមនស៉ាស-
ស គត្ជវនឆិត្តផង, ត្ោម   ច្ប្ោេះច្ តុ្ច្នាេះ យេិ ប្បសិនណ្ ត្ទារមមណ្សមភច្វ្ហ  
រីការច្កើត្ច្ ើងននត្ទរមមណ្ឆិត្ត ច្ោមនសសប្បដិសនធិកសស របស់អនកមានបដិសនធិ
ច្ោយច្ោមនស៉ាសច្វទនា នត្ថ ិ រដមងមនិមាន ច្ទាមនសសសហគ្ត្ជ្វនាវោច្ន កនញង
ទីបុំផុត្ននច្ទមនស៉ាសស គត្ជវនឆិត្ត, ត្ទា កនញងប្គ្ច្នាេះ ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្សនតីរណំ្ 
រីឧច្បកាខ៉ាស គត្សនតីរណ្ឆិត្ត ប្បរចិិត្បុ្បវាំ ដដលធ្្៉ាប់សន៉ាសុំទុកច្ ើយ យ ំ កិចេិ  ឯណ្
នីមួយ អារវភ ប្ាររធច្ ើយ ប្បរតិ្វត រមមណំ្ នូវកាមអារមមណ្៍ ឧប្បបជ្ជត្ិ ច្ទើបច្កើត្ច្ ើង,  
ភវង្គបាច្ត្វ ឯវ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគដមនរិត្ ត្មននតរតិ្វា  ច្ប្ោេះច្ធវើនូវឧច្បកាខ៉ាស គត្-
សនតីរណ្ឆិត្តច្នាេះឲ៉ាយមិនមានឆច្នា្៉ាេះ ច្ោត្ិ រដមងមាន ។ 
 [២៩] ត្ថា ក្ខមាវចរជ្វនាវោច្ន ក្ខមាវចរសត្វត នំ ក្ខមាវចរធច្មម
ច្សាអារមមណ្ភចូ្ត្សុ ត្ទារមមណំ្ ឥចេនតីត្ិ ។ 
 ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្នាេះ (អាចរយិា) រីអាចារ៉ាយទុំងឡាយ ឥចេនតិ រដមងបុំណ្ងយក  

វីថិបរិច្ឆេទ៧៤

ត្ទារមមណំ្ នូវត្ទរមមណ្ឆិត្ត ក្ខមាវចរជ្វនាវោច្ន កនញងទីបុំផុត្ននកាមាវឆរ-     
ជវនឆិត្ត ក្ខមាវចរសត្វត នំ របស់កាមាវឆរបុគគលទុំងឡាយ ក្ខមាវចរធច្មមសុ ឯវ 
កនញងកាមាវឆរធម៌ទុំងឡាយដមនរិត្ អារមមណ្ភចូ្ត្សុ ដដលាអារមមណ្ច្កើត្ច្ ើយ ។ 
 [៣០]  ក្ខច្ម ជ្វនសត្វត ល-, មពណានំ និយច្ម សត្ិ; 
          វភិចូ្ត្ត្ិមហច្នត ច,  ត្ទារមមណ្មីរតិ្ំ ។ 
 និយច្ម នាកាលការកុំណ្ត្់ ជ្វនសត្វត លមពណានំ ននជវនឆិត្ត និងបុគគល និង
អារមមណ្ទ៍ុំងឡាយ (ប្បរយិាប្បនាន ន)ំ ដដលដល់នូវការបញ្ចលូ ក្ខច្ម កនញងកាមេមូិ 
សត្ិ កុំរុងមាន ត្ទារមមណំ្ រីត្ទរមមណ្ឆិត្ត (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ឦរតិ្ំ ច្ោល
ច្ ើយ វភិចូ្ត្ (ច) កនញងវិេូតារមមណ្៍ផង អត្ិមហច្នត ច កនញងអត្ិម នាត៉ារមមណ្៍ផង ។ 

អយច្មត្ថ ត្ទារមមណ្និយច្មា ។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ ត្ទារមមណ្និយច្មា ាការកុំណ្ត្់នូវត្ទរមមណ្ៈ  

ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

ជ្វននិយច្មា 
 [៣១] ជ្វច្នសុ ច ប្បរតិ្តជ្វនវថីិយ ំក្ខមាវចរជ្វនានិ សត្តកា ត្តុ ំ ឆកា ត្តុ ច្មវ 
វ្ហ ជ្វនត ិ។ 
 ច ក៏ ជ្វច្នសុ បណ្ត៉ាជវនឆិត្តទុំងឡាយ ក្ខមាវចរជ្វនានិ រីកាមាវឆរជវនឆិត្ត
ទុំងឡាយ ប្បរតិ្តជ្វនវថីិយ ំកនញងកាមាវឆរជវនវិថី ជ្វនត ិរដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ សត្តកា ត្តុ  ំវ្ហ 
អស់ឆុំនួន ៧ វ្រៈឬ ឆកា ត្តុ  ំវ្ហ ឬថាអស់ឆុំនួន ៦  ។ 
 [៣២] មនទប្បបវត្តិយ ំប្បន មរណ្ក្ខោេីសុ ប្បចេ វ្ហរច្មវ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ (ក្ខមាវចរជ្វនានិ) រីកាមាវឆរជវនឆិត្តទុំងឡាយ មនទប្បបវត្តិយ ំ
កនញងកាមាវឆរជវនវិថីមានវត្ថញដដលមានកមា្៉ាុំងច្ខ៉ាោយ មរណ្ក្ខោេីសុ (ក្ខច្លសុ) 
កនញងកាលទុំងឡាយមានកាលជិត្នឹងោ្៉ាប់ាច្ដើម (ជ្វនត)ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ប្បចេ វ្ហរ ំ
ឯវ អសឆ់ុំនួន ៥ ដត្ប ុច្ណ្្៉ាេះ ។ 
 [៣៣] ភគ្វច្ត្វ ប្បន យមកបាដិោរយិក្ខោេីសុ លហុកប្បបវត្តិយ ំ
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មួយអច្នលើច្ោយច្ោមនស៉ាសច្វទនាដមនរតិ្ ភវនតិ រដមងច្កើត្ ច្ោមនសសហគ្ត្កិរយិ-
ជ្នវោច្ន កនញងទីបុំផុត្ននច្ោមនស៉ាសស គត្កិរិយជវនឆិត្ត, ត្ទារមមណានិ រីត្ទរ-
មមណ្ឆិត្តទុំងឡាយ ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្វនិឯវ ដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយឧច្បកាខ៉ា-
ច្វទនាដមនរតិ្ (ច្ោនតិ) រដមងមាន ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្កិរយិជ្វនាវោច្ន ច កនញង
ទីាទីបុំផុត្ននកិរិយជវនឆិត្តដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយឧច្បកាខ៉ាច្វទនាផង ។ 
 [២៨] ច្ទាមនសសសហគ្ត្ជ្វនាវោច្ន ច ប្បន ត្ទារមមណានិច្ចវ        
ភវង្ខគ និ ច ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្វច្នវ ភវនតិ, ត្ោម  យេិ ច្ោមនសសប្បដិសនធិកសស 
ច្ទាមនសសសហគ្ត្ជ្វនាវោច្ន ត្ទារមមណ្សមភច្វ្ហ នត្ថិ, ត្ទា យ ំ កិចេិ    
ប្បរចិិត្បុ្បវាំ ប្បរតិ្វត រមមណ្មារវភ ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្សនតីរណំ្ ឧប្បបជ្ជត្ិ, ត្ម-      
ននតរតិ្វា  ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ីត្ិ វេនតិ អាចរយិា ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ អាចរយិា រីអាចារ៉ាយទុំងឡាយ វេនតិ រដមងច្ោល ឥត្ ិថា         
ត្ទារមមណានិ ច ឯវ រីត្ទរមមណ្ឆិត្តទុំងឡាយផង ភវង្ខគ និ ច រីេវងគឆិត្តទុំងឡាយ
ផង ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្វនិ ឯវ ដដលប្បប្រឹត្តច្ៅមួយអច្នលើច្ោយឧច្បកាខ៉ាច្វទនាដមនរិត្  
ភវនតិ រដមងច្កើត្ ច្ទាមនសសសហគ្ត្ជ្វនាវោច្ន ច កនញងទីបុំផុត្ននច្ទមនស៉ាស-
ស គត្ជវនឆិត្តផង, ត្ោម   ច្ប្ោេះច្ តុ្ច្នាេះ យេិ ប្បសិនណ្ ត្ទារមមណ្សមភច្វ្ហ  
រីការច្កើត្ច្ ើងននត្ទរមមណ្ឆិត្ត ច្ោមនសសប្បដិសនធិកសស របស់អនកមានបដិសនធិ
ច្ោយច្ោមនស៉ាសច្វទនា នត្ថ ិ រដមងមនិមាន ច្ទាមនសសសហគ្ត្ជ្វនាវោច្ន កនញង
ទីបុំផុត្ននច្ទមនស៉ាសស គត្ជវនឆិត្ត, ត្ទា កនញងប្គ្ច្នាេះ ឧច្ប្បក្ខា សហគ្ត្សនតីរណំ្ 
រីឧច្បកាខ៉ាស គត្សនតីរណ្ឆិត្ត ប្បរចិិត្បុ្បវាំ ដដលធ្្៉ាប់សន៉ាសុំទុកច្ ើយ យ ំ កិចេិ  ឯណ្
នីមួយ អារវភ ប្ាររធច្ ើយ ប្បរតិ្វត រមមណំ្ នូវកាមអារមមណ្៍ ឧប្បបជ្ជត្ិ ច្ទើបច្កើត្ច្ ើង,  
ភវង្គបាច្ត្វ ឯវ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគដមនរិត្ ត្មននតរតិ្វា  ច្ប្ោេះច្ធវើនូវឧច្បកាខ៉ាស គត្-
សនតីរណ្ឆិត្តច្នាេះឲ៉ាយមិនមានឆច្នា្៉ាេះ ច្ោត្ ិរដមងមាន ។ 
 [២៩] ត្ថា ក្ខមាវចរជ្វនាវោច្ន ក្ខមាវចរសត្វត នំ ក្ខមាវចរធច្មម
ច្សាអារមមណ្ភចូ្ត្សុ ត្ទារមមណំ្ ឥចេនតីត្ិ ។ 
 ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្នាេះ (អាចរយិា) រីអាចារ៉ាយទុំងឡាយ ឥចេនតិ រដមងបុំណ្ងយក  

ត្ទារមមណំ្ នូវត្ទរមមណ្ឆិត្ត ក្ខមាវចរជ្វនាវោច្ន កនញងទីបុំផុត្ននកាមាវឆរ-     
ជវនឆិត្ត ក្ខមាវចរសត្វត នំ របស់កាមាវឆរបុគគលទុំងឡាយ ក្ខមាវចរធច្មមសុ ឯវ 
កនញងកាមាវឆរធម៌ទុំងឡាយដមនរិត្ អារមមណ្ភចូ្ត្សុ ដដលាអារមមណ្ច្កើត្ច្ ើយ ។ 
 [៣០]  ក្ខច្ម ជ្វនសត្វត ល-, មពណានំ និយច្ម សត្ិ; 
          វភិចូ្ត្ត្ិមហច្នត ច,  ត្ទារមមណ្មីរតិ្ំ ។ 
 និយច្ម នាកាលការកុំណ្ត្់ ជ្វនសត្វត លមពណានំ ននជវនឆិត្ត និងបុគគល និង
អារមមណ្៍ទុំងឡាយ (ប្បរយិាប្បនាន នំ) ដដលដល់នូវការបញ្ចលូ ក្ខច្ម កនញងកាមេមូិ 
សត្ិ កុំរុងមាន ត្ទារមមណំ្ រីត្ទរមមណ្ឆិត្ត (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ឦរតិ្ំ ច្ោល
ច្ ើយ វភិចូ្ត្ (ច) កនញងវិេូតារមមណ្៍ផង អត្ិមហច្នត ច កនញងអត្ិម នាត៉ារមមណ្៍ផង ។ 

អយច្មត្ថ ត្ទារមមណ្និយច្មា ។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ ត្ទារមមណ្និយច្មា ាការកុំណ្ត្់នូវត្ទរមមណ្ៈ  

ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

ជ្វននិយច្មា 
 [៣១] ជ្វច្នសុ ច ប្បរតិ្តជ្វនវថីិយ ំក្ខមាវចរជ្វនានិ សត្តកា ត្តុ ំ ឆកា ត្តុ ច្មវ 
វ្ហ ជ្វនតិ ។ 
 ច ក៏ ជ្វច្នសុ បណ្ត៉ាជវនឆិត្តទុំងឡាយ ក្ខមាវចរជ្វនានិ រីកាមាវឆរជវនឆិត្ត
ទុំងឡាយ ប្បរតិ្តជ្វនវថីិយ ំកនញងកាមាវឆរជវនវិថី ជ្វនត ិរដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ សត្តកា ត្តុ ំ វ្ហ 
អស់ឆុំនួន ៧ វ្រៈឬ ឆកា ត្តុ ំ វ្ហ ឬថាអស់ឆុំនួន ៦  ។ 
 [៣២] មនទប្បបវត្តិយ ំប្បន មរណ្ក្ខោេីសុ ប្បចេ វ្ហរច្មវ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ (ក្ខមាវចរជ្វនានិ) រីកាមាវឆរជវនឆិត្តទុំងឡាយ មនទប្បបវត្តិយ ំ
កនញងកាមាវឆរជវនវិថីមានវត្ថញដដលមានកមា្៉ាុំងច្ខ៉ាោយ មរណ្ក្ខោេីសុ (ក្ខច្លសុ) 
កនញងកាលទុំងឡាយមានកាលជិត្នឹងោ្៉ាប់ាច្ដើម (ជ្វនតិ) រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ប្បចេ វ្ហរ ំ
ឯវ អសឆ់ុំនួន ៥ ដត្ប ុច្ណ្្៉ាេះ ។ 
 [៣៣] ភគ្វច្ត្វ ប្បន យមកបាដិោរយិក្ខោេីសុ លហុកប្បបវត្តិយ ំ

វីថិបរិច្ឆេទ៧៥
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ចត្វត រ ិប្បចេ  វ្ហ ប្បចេច្វកា ណ្ចិត្វត និ ភវនតីត្ិប្បិ វេនតិ ។ 
 (អាចរយិា) រីអាចារ៉ាយទុំងឡាយ វេនត ិ រដមងច្ោល ឥត្ិប្ប ិសូម៉ាបីថា ប្បន ក៏      
ប្បចេច្វកា ណ្ចិត្វត និ រីបឆចច្វកេណ្ឆិត្តទុំងឡាយ ចត្វត រ ិ (វ្ហ) ឆុំនួន ៤ វ្រៈឬ ប្បចេ  វ្ហ 
ឬថាឆុំនួន ៥ វ្រៈ ភវនត ិ រដមងមាន លហុកប្បបវត្តិយ ំ កនញងវិថីដដលប្បប្រតឹ្តច្ៅយ ៉ាង
រ ័ស យមកបាដិោរយិក្ខោេីសុ (ក្ខច្លសុ) កនញងកាលទុំងឡាយមាន
កាលាទីសដមតងនូវយមកាដិហារ៉ាយាច្ដើម ភគ្វច្ត្វ របស់ប្រេះមានប្រេះភាគ ។ 
 [៣៤] អាេិកមមិកសស ប្បន ប្បឋមកប្បបនាយ ំមហគ្គត្ជ្វនានិ, អភិញ្ញា - 
ជ្វនានិ ច សវាទាប្បិ ឯកវ្ហរច្មវ ជ្វនតិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំភវង្គបាច្ត្វ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ មហគ្គត្ជ្វនានិ រីម គគត្ជវនឆិត្តទុំងឡាយ ប្បឋមកប្បបនាយ ំ
កនញងអប៉ាបនាដុំបូង អាេិកមមិកសស របស់អាទកិមមិកបុគគល (ជ្វនតិ) រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ  
ឯកវ្ហរ ំ ឯវ អស់ឆុំនួន ១ វ្រៈដត្ប ចុ្ណ្្៉ាេះ, អភិញ្ញា ជ្វនានិ ច និងរីអេញិ្ញ៉ាជវនឆិត្ត
ទុំងឡាយ ជ្វនត ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ឯកវ្ហរ ំឯវ អស់ឆុំនួន ១ វ្រៈប ចុ្ណ្្៉ាេះ សវាទាប្បិ  
សូម៉ាបីប្គប់កាលទុំងរួង, ភវង្គបាច្ត្វ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគ ច្ោត្ិ រដមងមាន ប្បរ ំកនញង
ខាងឆុង ត្ច្ត្វ (ជ្វនច្ត្វ) ចាកជវនឆិត្តច្នាេះ ។ 
 [៣៥] ចត្វត ច្រា ប្បន មគ្គុប្បាទា ឯកចិត្តកា ណិ្ក្ខ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំ ច្េា ត្ីណិ្ 
ផលចិត្វត និ យថារហំ ឧប្បបជ្ជនតិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំភវង្គបាច្ត្វ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ មគ្គុប្បាទា រីមគគញប៉ាាទៈទុំងឡាយ ចត្វត ច្រា ឆុំនួន ៤ ឯកចិត្ត-
កា ណិ្ក្ខ ាឆិត្តមានខណ្ៈឆិត្តដត្មួយ = ាឆិត្តច្កើត្មួយខណ្ៈ (ភវនតិ) រដមងមាន, 
ផលចិត្វត និ រីផលឆិត្តទុំងឡាយ ច្េា ត្ីណិ្ ឆុំនួន ២ និង ៣ ខណ្ៈ ឧប្បបជ្ជនត ិ រដមង
ច្កើត្ច្ ើង យថារហំ តាមសមគួរ, ភវង្គបាច្ត្វ រីការច្កើត្ច្ ើងននេវងគ ច្ោត្ ិ រដមង
មាន ប្បរ ំកនញងកាលខាងច្ប្កាយ ត្ច្ត្វ (ផលចិត្តច្ត្វ) ចាកផលឆិត្តច្នាេះ ។ 
 [៣៦] និច្រាធសមាប្បត្តិក្ខច្ល េាិកា ត្តុ ំ ចតុ្ត្វថ រុប្បបជ្វនំ ជ្វត្ិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំ
និច្រាធំ ផុសត្ិ ។ 
 ចតុ្ត្វថ រុប្បបជ្វនំ រីអរូាវឆរជវនឆិត្តទី ៤ ជ្វត្ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ េាកា ត្តុ  ំ អស់
ឆុំនួន ២ វ្រៈ និច្រាធសមាប្បត្តិក្ខច្ល កនញងកាលនននិច្រាធសមាបត្តិ, ប្បរ ំកនញងកាលខាង

វីថិបរិច្ឆេទ៧៦

ច្ប្កាយ ត្ច្ត្វ (ចតុ្ត្វថ រុប្បបជ្វនច្ត្វ) ចាកអរូាវឆរឆិត្តទី ៤ ច្នាេះ (ច្យាគ្ី) រីច្យគី 
ផុសត្ិ រដមងោល់ប្ត្ូវ នចិ្រាធ ំនូវនិច្រាធ ។ 
 [៣៧] វុដ្ឋឋ នក្ខច្ល ច អនាោមិផលំ វ្ហ អរហត្តផលំ វ្ហ យថារហច្មក-
វ្ហរ ំឧប្បបជ្ជិត្វា  និរុច្េធ ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ិ ។ 
 អនាោមិផលំ វ្ហ នាកាលអានាគ្មផិលឆិត្តឬ អរហត្តផលំ វ្ហ ឬថាអរ ត្ត-
ផលឆិត្ត ឧប្បបជ្ជិត្វា  ច្កើត្ច្ ើងច្ ើយ ឯកវ្ហរ ំអស់ឆុំនួន ១ វ្រៈ និរុច្េធ រលត្់ច្ៅច្ ើយ 
យថារហំ តាមសមគួរ វុដ្ឋឋ នក្ខច្ល ច សូម៉ាបីកនញងកាលាទចី្ឆញចាកនិច្រាធសមាបត្តិ,   
ភវង្គបាច្ត្វវ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគដមនរិត្ ច្ោត្ ិរដមងមាន ។   
 [៣៨] សវាត្វថ ប្បិ សមាប្បត្តិវថីិយ ំ ភវង្គច្ោច្ត្វ វយិ វថីិនិយច្មា នត្ថីត្ិ 
កត្វា  វហនូិប្បិ លវភនតីត្ិ ។ 
 វថីិនិយច្មា រីការកុំណ្ត្់នូវវិថ ី សមាប្បត្តិវថីិយ ំ កនញងសមាបត្តិវិថី សវាត្វថ ប្បិ    
សូម៉ាបីច្ោយប្បការទុំងរងួ នត្ថ ិ រដមងមិនមាន ភវង្គច្ោច្ត្វ វយិ ដូឆារីដខ៉ាសននេវងគ 
កត្វា  ច្ប្ោេះច្ធវើ (ឥត្)ិ ថា អប្បបនានិ អប្ប ិសូម៉ាបីរីអប៉ាបនាឆិត្តទុំងឡាយ វហនូិ ដ៏ច្ប្ឆើន 
(ច្យាគ្ិនា) គឺច្យគីបុគគល លវភនតិ រដមងប្ត្ូវាន ។ 
 [៣៩]  សត្តកា ត្តុ ំ ប្បរតិ្វត និ,  មោគ ភិញ្ញា  សកឹ មត្វ; 
         អវច្សោនិ លវភនតិ,  ជ្វនានិ វហនូិប្បិ ។ 
 ប្បរតិ្វត និ រីកាមាវឆរជវនឆិត្តទុំងឡាយ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ (មត្វនិ) ប្ាប
ច្ ើយ សត្តកា ត្តុ  ំថាមានឆុំនួន ៧ វ្រៈ, មោគ ភិញ្ញា  រីមគគឆិត្ត និងអេិញ្ញ៉ាឆិត្តទុំងឡាយ 
(ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ មត្វ ប្ាបច្ ើយ សកឹ ថាមានឆុំនួន ១ វ្រៈ, ជ្វនាន ិរីជវន-
ឆិត្តទុំងឡាយ ច្សោន ិ ដដលច្ៅសល់ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន)  គឺបណ្ឌិត្ លវភនត ិ រដមងប្ត្ូវ
ាន វហនូបិ្ប ិសូម៉ាបីឆុំនួនច្ប្ឆើនវ្រៈ ។  

អយច្មត្ថ ជ្វននិយច្មា ។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ ជ្វននិយច្មា ាការកុំណ្ត្់នូវជវនវ្រៈ  

ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ចត្វត រ ិប្បចេ  វ្ហ ប្បចេច្វកា ណ្ចិត្វត និ ភវនតីត្ិប្បិ វេនត ិ។ 
 (អាចរយិា) រីអាចារ៉ាយទុំងឡាយ វេនត ិ រដមងច្ោល ឥត្ិប្ប ិសូម៉ាបីថា ប្បន ក៏      
ប្បចេច្វកា ណ្ចិត្វត និ រីបឆចច្វកេណ្ឆិត្តទុំងឡាយ ចត្វត រ ិ (វ្ហ) ឆុំនួន ៤ វ្រៈឬ ប្បចេ  វ្ហ 
ឬថាឆុំនួន ៥ វ្រៈ ភវនត ិ រដមងមាន លហុកប្បបវត្តិយ ំ កនញងវិថីដដលប្បប្រតឹ្តច្ៅយ ៉ាង
រ ័ស យមកបាដិោរយិក្ខោេីសុ (ក្ខច្លសុ) កនញងកាលទុំងឡាយមាន
កាលាទីសដមតងនូវយមកាដិហារ៉ាយាច្ដើម ភគ្វច្ត្វ របស់ប្រេះមានប្រេះភាគ ។ 
 [៣៤] អាេិកមមិកសស ប្បន ប្បឋមកប្បបនាយ ំមហគ្គត្ជ្វនានិ, អភិញ្ញា - 
ជ្វនានិ ច សវាទាប្បិ ឯកវ្ហរច្មវ ជ្វនត,ិ ត្ច្ត្វ ប្បរ ំភវង្គបាច្ត្វ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ មហគ្គត្ជ្វនានិ រីម គគត្ជវនឆិត្តទុំងឡាយ ប្បឋមកប្បបនាយ ំ
កនញងអប៉ាបនាដុំបូង អាេិកមមិកសស របស់អាទកិមមិកបុគគល (ជ្វនតិ) រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ  
ឯកវ្ហរ ំ ឯវ អស់ឆុំនួន ១ វ្រៈដត្ប ចុ្ណ្្៉ាេះ, អភិញ្ញា ជ្វនានិ ច និងរីអេញិ្ញ៉ាជវនឆិត្ត
ទុំងឡាយ ជ្វនត ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ ឯកវ្ហរ ំឯវ អស់ឆុំនួន ១ វ្រៈប ចុ្ណ្្៉ាេះ សវាទាប្បិ  
សូម៉ាបីប្គប់កាលទុំងរួង, ភវង្គបាច្ត្វ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគ ច្ោត្ិ រដមងមាន ប្បរ ំកនញង
ខាងឆុង ត្ច្ត្វ (ជ្វនច្ត្វ) ចាកជវនឆិត្តច្នាេះ ។ 
 [៣៥] ចត្វត ច្រា ប្បន មគ្គុប្បាទា ឯកចិត្តកា ណិ្ក្ខ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំ ច្េា ត្ីណិ្ 
ផលចិត្វត និ យថារហំ ឧប្បបជ្ជនតិ, ត្ច្ត្វ ប្បរ ំភវង្គបាច្ត្វ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ មគ្គុប្បាទា រីមគគញប៉ាាទៈទុំងឡាយ ចត្វត ច្រា ឆុំនួន ៤ ឯកចិត្ត-
កា ណិ្ក្ខ ាឆិត្តមានខណ្ៈឆិត្តដត្មួយ = ាឆិត្តច្កើត្មួយខណ្ៈ (ភវនតិ) រដមងមាន, 
ផលចិត្វត និ រីផលឆិត្តទុំងឡាយ ច្េា ត្ីណិ្ ឆុំនួន ២ និង ៣ ខណ្ៈ ឧប្បបជ្ជនត ិ រដមង
ច្កើត្ច្ ើង យថារហំ តាមសមគួរ, ភវង្គបាច្ត្វ រីការច្កើត្ច្ ើងននេវងគ ច្ោត្ ិ រដមង
មាន ប្បរ ំកនញងកាលខាងច្ប្កាយ ត្ច្ត្វ (ផលចិត្តច្ត្វ) ចាកផលឆិត្តច្នាេះ ។ 
 [៣៦] និច្រាធសមាប្បត្តិក្ខច្ល េាិកា ត្តុ ំ ចតុ្ត្វថ រុប្បបជ្វនំ ជ្វត្,ិ ត្ច្ត្វ ប្បរ ំ
និច្រាធំ ផុសត្ិ ។ 
 ចតុ្ត្វថ រុប្បបជ្វនំ រីអរូាវឆរជវនឆិត្តទី ៤ ជ្វត្ិ រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ េាកា ត្តុ  ំ អស់
ឆុំនួន ២ វ្រៈ និច្រាធសមាប្បត្តិក្ខច្ល កនញងកាលនននិច្រាធសមាបត្តិ, ប្បរ ំកនញងកាលខាង

ច្ប្កាយ ត្ច្ត្វ (ចតុ្ត្វថ រុប្បបជ្វនច្ត្វ) ចាកអរូាវឆរឆិត្តទី ៤ ច្នាេះ (ច្យាគ្ី) រីច្យគី 
ផុសត្ិ រដមងោល់ប្ត្ូវ នចិ្រាធ ំនូវនិច្រាធ ។ 
 [៣៧] វុដ្ឋឋ នក្ខច្ល ច អនាោមិផលំ វ្ហ អរហត្តផលំ វ្ហ យថារហច្មក-
វ្ហរ ំឧប្បបជ្ជិត្វា  និរុច្េធ ភវង្គបាច្ត្វវ ច្ោត្ិ ។ 
 អនាោមិផលំ វ្ហ នាកាលអានាគ្មផិលឆិត្តឬ អរហត្តផលំ វ្ហ ឬថាអរ ត្ត-
ផលឆិត្ត ឧប្បបជ្ជិត្វា  ច្កើត្ច្ ើងច្ ើយ ឯកវ្ហរ ំអស់ឆុំនួន ១ វ្រៈ និរុច្េធ រលត្់ច្ៅច្ ើយ 
យថារហំ តាមសមគួរ វុដ្ឋឋ នក្ខច្ល ច សូម៉ាបីកនញងកាលាទចី្ឆញចាកនិច្រាធសមាបត្តិ,   
ភវង្គបាច្ត្វវ រីការធ្្៉ាក់ឆុេះកនញងេវងគដមនរិត្ ច្ោត្ ិរដមងមាន ។   
 [៣៨] សវាត្វថ ប្បិ សមាប្បត្តិវថីិយ ំ ភវង្គច្ោច្ត្វ វយិ វថីិនិយច្មា នត្ថីត្ិ 
កត្វា  វហនូិប្បិ លវភនតីត្ិ ។ 
 វថីិនិយច្មា រីការកុំណ្ត្់នូវវិថ ី សមាប្បត្តិវថីិយ ំ កនញងសមាបត្តិវិថី សវាត្វថ ប្បិ    
សូម៉ាបីច្ោយប្បការទុំងរងួ នត្ថ ិ រដមងមិនមាន ភវង្គច្ោច្ត្វ វយិ ដូឆារីដខ៉ាសននេវងគ 
កត្វា  ច្ប្ោេះច្ធវើ (ឥត្ិ) ថា អប្បបនានិ អប្ប ិសូម៉ាបីរីអប៉ាបនាឆិត្តទុំងឡាយ វហនូិ ដ៏ច្ប្ឆើន 
(ច្យាគ្ិនា) គឺច្យគីបុគគល លវភនតិ រដមងប្ត្ូវាន ។ 
 [៣៩]  សត្តកា ត្តុ ំ ប្បរតិ្វត និ,  មោគ ភិញ្ញា  សកឹ មត្វ; 
         អវច្សោនិ លវភនតិ,  ជ្វនានិ វហនូិប្បិ ។ 
 ប្បរតិ្វត ន ិរីកាមាវឆរជវនឆិត្តទុំងឡាយ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ (មត្វនិ) ប្ាប
ច្ ើយ សត្តកា ត្តុ  ំថាមានឆុំនួន ៧ វ្រៈ, មោគ ភិញ្ញា  រីមគគឆិត្ត និងអេិញ្ញ៉ាឆិត្តទុំងឡាយ 
(ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ មត្វ ប្ាបច្ ើយ សកឹ ថាមានឆុំនួន ១ វ្រៈ, ជ្វនាន ិរីជវន-
ឆិត្តទុំងឡាយ ច្សោន ិ ដដលច្ៅសល់ (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន)  គឺបណ្ឌិត្ លវភនត ិ រដមងប្ត្ូវ
ាន វហនូិប្ប ិសូម៉ាបីឆុំនួនច្ប្ឆើនវ្រៈ ។  

អយច្មត្ថ ជ្វននិយច្មា ។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ ជ្វននិយច្មា ាការកុំណ្ត្់នូវជវនវ្រៈ  

ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

វីថិបរិច្ឆេទ៧៧



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

បុ្បគ្គលច្ភច្ទា 
 [៤០] េុច្ហតុ្ក្ខនមច្ហតុ្ក្ខនចេ  ប្បច្នត្ថ កិរយិជ្វនានិ ច្ចវ អប្បបនា- 
ជ្វនានិ ច ន លវភនតិ ។ 
  ប្បន ឆុំដណ្កឯ ឯត្ថ (វថីិចិច្ត្តសុ) កនញងវីថិឆិត្តទុំងឡាយច្នេះ   កិរយិាជ្វនានិ 
(ច) ឯវ រីកិរិយជវនឆិត្តទុំងឡាយផង អប្បបនាជ្វនានិ ច រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ
ផង (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ន លវភនត ិ រដមងមិនប្ត្ូវាន េុច្ហតុ្ក្ខនំ (ច) ដល់   
ទវិច្ ត្ុកបុគគលទុំងឡាយផង អច្ហតុ្ក្ខនំ ច ដល់អច្ ត្ុកបគុគលទុំងឡាយផង ។ 
 [៤១] ត្ថា ញាណ្សមបយុត្តវបិាក្ខនិ ច សុគ្ត្ិយ ំ។ 
 ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្នាេះ ញាណ្សមបយុត្តវបិាក្ខនិ ច រីញាណ្សម៉ាបយុត្តវិាក-
ឆិត្តទុំងឡាយផង ន លភនត ិរដមងមនិប្ត្ូវាន សុគ្ត្ិយ ំកនញងសុគត្ិេូមិ ។ 
 [៤២] េុគ្គត្ិយ ំប្បន ញាណ្វបិ្បបយុត្វត និ ច មោវបិាក្ខនិ ន លវភនតិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ មោវបិាក្ខនិ រីមហាវិាកឆិត្តទុំងឡាយ ញាណ្វបិ្បបយុត្វត និ 
ដដលាញាណ្វិប៉ាបយុត្តផង ន លវភនតិ រដមងមិនប្ត្វូាន េុគ្ត្ិយ ំកនញងទុគតិ្េូមិ ។ 
 [៤៣] ត្ិច្ហតុ្ច្កសុ ច ខណីាសវ្ហនំ កុសោកុសលជ្វនានិ ន      
លវភនតិ ។ 
 កុសោកុសលជ្វនានិ រីកុសលជវនឆិត្ត និងអកុសលជវនឆិត្តទុំងឡាយ ន
លវភនតិ រដមងមិនប្ត្ូវាន ខីណាសវ្ហនំ ដល់ប្រេះអរ នតទុំងឡាយ ត្ិច្ហតុ្ច្កសុ 
ច  បណ្ត៉ាត្ិច្ តុ្កបុគគលទុំងឡាយផង ។ 
 [៤៤] ត្ថា ច្សកា បុ្បថុជ្ជនានំ កិរយិជ្វនានិ ។ 
 ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្នាេះ កិរយិជ្វនានិ រីកិរិយជវនឆិត្តទុំងឡាយ (ន លវភនតិ) រដមង
មិនប្ត្ូវាន ច្សកា បុ្បថុជ្ជនានំ ដល់ប្រេះច្សកេបុគគល និងបុថជជនបុគគលទុំងឡាយ ។ 
 [៤៥] េិដឋិគ្ត្សមបយុត្តវចិិកិច្ឆេ ជ្វនានិ ច ច្សក្ខា នំ ។ 
 េិដឋិគ្ត្សមបយុត្តវចិិកិច្ឆេ ជ្វនានិ ច រីទិដឋគិត្សម៉ាបយុត្តជវនឆិត្ត និងវិឆិកិចាឆ៉ា
សម៉ាបយុត្តជវនឆិត្តទុំងឡាយផង (ន លវភនតិ) រដមងមិនប្ត្ូវាន ច្សក្ខា នំ ដល់ប្រេះច្សកេ-
បុគគលទុំងឡាយ ។  

វីថិបរិច្ឆេទ៧៨

 [៤៦] អនាោមិបុ្បគ្គោនំ ប្បន ប្បដិឃជ្វនានិ ច ន លវភនតិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ ប្បដិឃជ្វនានិ ច របីដិ ជវនឆិត្តទុំងឡាយ ន លវភនត ិ រដមង
មិនប្ត្ូវាន អនាោមិបុ្បគ្គោនំ ដល់ប្រេះអនាគបុគគលទុំងឡាយ ។ 
 [៤៧] ច្ោកុត្តរជ្វនានិ ច យថារហំ អរយិានច្មវ សមុប្បបជ្ជនតីត្ិ ។ 
 ច ច្ោយឆុំច្ោេះ ច្ោកុត្តរជ្វនានិ រីច្ោកុត្តរជវនឆិត្តទុំងឡាយ សមុប្បបជ្ជនតិ 
រដមងច្កើត្ច្ោយលអ អរយិានំ ឯវ ដលប់្រេះអរិយបុគគលទុំងឡាយដត្ប ុច្ណ្្៉ាេះ យថារហំ 
តាមសមគួរ ឥត្ិ ច្ោយប្បការយ ៉ាងច្នេះ ។ 
 [៤៨]    អច្សក្ខា នំ ចតុ្ចត្វត -, លីស  ច្សក្ខា នមុេទិច្ស; 
          ឆប្បបញ្ញា ោវច្សោនំ,  ចតុ្ប្បញ្ញា ស សមភវ្ហ ។ 
 (ប្បណ្ឌិ ច្ត្វ) រីបណ្ឌិត្ ឧេទិច្ស គប៉ាបីសដមតង ចតុ្ចត្វត លីស នូវឆិត្តឆុំនួន ៤៤ 
ទុំងឡាយ (សមភវ្ហ) តាមសមគួរដល់ការច្កើត្ អច្សក្ខា នំ ដលប់្រេះអច្សកេបុគគល
ទុំងឡាយ, (ប្បណ្ឌិ ច្ត្វ) រីបណ្ឌិត្ (ឧេទិច្ស) គប៉ាបីសដមតង ឆប្បបញ្ញា ស នូវឆិត្តឆុំនួន 
៥៦ ទុំងឡាយ (សមភវ្ហ) តាមសមគួរដលក់ារច្កើត្ ច្សក្ខា នំ ដល់ច្សកេបុគគល
ទុំងឡាយ, (ប្បណ្ឌិ ច្ត្វ) រីបណ្ឌិត្ ឧេទច្ស គប៉ាបីសដមតង ចតុ្ប្បបញ្ញា ស នូវឆិត្តឆុំនួន 
៥៤ ទុំងឡាយ សមភវ្ហ តាមសមគួរដល់ការច្កើត្ អវច្សោនំ (បុ្បគ្គោនំ) ដល់
បុគគលទុំងឡាយដដលច្ៅសល់ ។ 

អយច្មត្ថ បុ្បគ្គលច្ភច្ទា ។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ បុ្បគ្គលច្ភច្ទា ាការដឆកនូវបុគគល  

ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

ភមូិវភិាច្ោ 
 [៤៩] ក្ខមាវចរភមូិយ ំ ប្បច្នត្វនិ សព្វា និប្បិ វថីិចិត្វត និ យថារហមុប្ប-   
លវភនតិ ។ 
 ភមូិវភិាច្ោ រីការដឆកនូវេូមិ (ឥត្ិ) ថា ប្បន ក៏ វថីិចិត្វត និ រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ   
ឯត្វនិ នុ េះ សព្វា និប្បិ សូម៉ាបីទុំងអស់ ឧប្បលវភនតិ រដមងប្ត្ូវាន ក្ខមាវចរភមូិយ ំ
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បុ្បគ្គលច្ភច្ទា 
 [៤០] េុច្ហតុ្ក្ខនមច្ហតុ្ក្ខនចេ  ប្បច្នត្ថ កិរយិជ្វនានិ ច្ចវ អប្បបនា- 
ជ្វនានិ ច ន លវភនត ិ។ 
  ប្បន ឆុំដណ្កឯ ឯត្ថ (វថីិចិច្ត្តសុ) កនញងវីថិឆិត្តទុំងឡាយច្នេះ   កិរយិាជ្វនានិ 
(ច) ឯវ រីកិរិយជវនឆិត្តទុំងឡាយផង អប្បបនាជ្វនានិ ច រីអប៉ាបនាជវនឆិត្តទុំងឡាយ
ផង (ប្បណ្ឌិ ច្ត្ន) គឺបណ្ឌិត្ ន លវភនត ិ រដមងមិនប្ត្ូវាន េុច្ហតុ្ក្ខនំ (ច) ដល់   
ទវិច្ ត្ុកបុគគលទុំងឡាយផង អច្ហតុ្ក្ខនំ ច ដល់អច្ ត្ុកបគុគលទុំងឡាយផង ។ 
 [៤១] ត្ថា ញាណ្សមបយុត្តវបិាក្ខនិ ច សុគ្ត្ិយ ំ។ 
 ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្នាេះ ញាណ្សមបយុត្តវបិាក្ខនិ ច រីញាណ្សម៉ាបយុត្តវិាក-
ឆិត្តទុំងឡាយផង ន លភនត ិរដមងមនិប្ត្ូវាន សុគ្ត្ិយ ំកនញងសុគត្ិេូមិ ។ 
 [៤២] េុគ្គត្ិយ ំប្បន ញាណ្វបិ្បបយុត្វត និ ច មោវបិាក្ខនិ ន លវភនតិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ មោវបិាក្ខនិ រីមហាវិាកឆិត្តទុំងឡាយ ញាណ្វបិ្បបយុត្វត និ 
ដដលាញាណ្វិប៉ាបយុត្តផង ន លវភនតិ រដមងមិនប្ត្វូាន េុគ្ត្ិយ ំកនញងទុគតិ្េូមិ ។ 
 [៤៣] ត្ិច្ហតុ្ច្កសុ ច ខណីាសវ្ហនំ កុសោកុសលជ្វនានិ ន      
លវភនតិ ។ 
 កុសោកុសលជ្វនានិ រីកុសលជវនឆិត្ត និងអកុសលជវនឆិត្តទុំងឡាយ ន
លវភនតិ រដមងមិនប្ត្ូវាន ខីណាសវ្ហនំ ដល់ប្រេះអរ នតទុំងឡាយ ត្ិច្ហតុ្ច្កសុ 
ច  បណ្ត៉ាត្ិច្ តុ្កបុគគលទុំងឡាយផង ។ 
 [៤៤] ត្ថា ច្សកា បុ្បថុជ្ជនានំ កិរយិជ្វនានិ ។ 
 ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្នាេះ កិរយិជ្វនានិ រីកិរិយជវនឆិត្តទុំងឡាយ (ន លវភនត)ិ រដមង
មិនប្ត្ូវាន ច្សកា បុ្បថុជ្ជនានំ ដល់ប្រេះច្សកេបុគគល និងបុថជជនបុគគលទុំងឡាយ ។ 
 [៤៥] េិដឋិគ្ត្សមបយុត្តវចិិកិច្ឆេ ជ្វនានិ ច ច្សក្ខា នំ ។ 
 េដិឋិគ្ត្សមបយុត្តវចិិកិច្ឆេ ជ្វនានិ ច រីទិដឋគិត្សម៉ាបយុត្តជវនឆិត្ត និងវិឆិកិចាឆ៉ា
សម៉ាបយុត្តជវនឆិត្តទុំងឡាយផង (ន លវភនតិ) រដមងមិនប្ត្ូវាន ច្សក្ខា នំ ដល់ប្រេះច្សកេ-
បុគគលទុំងឡាយ ។  

 [៤៦] អនាោមិបុ្បគ្គោនំ ប្បន ប្បដិឃជ្វនានិ ច ន លវភនតិ ។ 
 ប្បន ឆុំដណ្កឯ ប្បដិឃជ្វនានិ ច របីដិ ជវនឆិត្តទុំងឡាយ ន លវភនត ិ រដមង
មិនប្ត្ូវាន អនាោមិបុ្បគ្គោនំ ដល់ប្រេះអនាគបុគគលទុំងឡាយ ។ 
 [៤៧] ច្ោកុត្តរជ្វនានិ ច យថារហំ អរយិានច្មវ សមុប្បបជ្ជនតីត្ិ ។ 
 ច ច្ោយឆុំច្ោេះ ច្ោកុត្តរជ្វនានិ រីច្ោកុត្តរជវនឆិត្តទុំងឡាយ សមុប្បបជ្ជនតិ 
រដមងច្កើត្ច្ោយលអ អរយិានំ ឯវ ដល់ប្រេះអរិយបុគគលទុំងឡាយដត្ប ុច្ណ្្៉ាេះ យថារហំ 
តាមសមគួរ ឥត្ិ ច្ោយប្បការយ ៉ាងច្នេះ ។ 
 [៤៨]    អច្សក្ខា នំ ចតុ្ចត្វត -, លីស  ច្សក្ខា នមុេទិច្ស; 
          ឆប្បបញ្ញា ោវច្សោនំ,  ចតុ្ប្បញ្ញា ស សមភវ្ហ ។ 
 (ប្បណ្ឌិ ច្ត្វ) រីបណ្ឌិត្ ឧេទិច្ស គប៉ាបីសដមតង ចតុ្ចត្វត លីស នូវឆិត្តឆុំនួន ៤៤ 
ទុំងឡាយ (សមភវ្ហ) តាមសមគួរដល់ការច្កើត្ អច្សក្ខា នំ ដល់ប្រេះអច្សកេបុគគល
ទុំងឡាយ, (ប្បណ្ឌិ ច្ត្វ) រីបណ្ឌិត្ (ឧេទិច្ស) គប៉ាបីសដមតង ឆប្បបញ្ញា ស នូវឆិត្តឆុំនួន 
៥៦ ទុំងឡាយ (សមភវ្ហ) តាមសមគួរដលក់ារច្កើត្ ច្សក្ខា នំ ដល់ច្សកេបុគគល
ទុំងឡាយ, (ប្បណ្ឌិ ច្ត្វ) រីបណ្ឌិត្ ឧេទច្ស គប៉ាបីសដមតង ចតុ្ប្បបញ្ញា ស នូវឆិត្តឆុំនួន 
៥៤ ទុំងឡាយ សមភវ្ហ តាមសមគួរដល់ការច្កើត្ អវច្សោនំ (បុ្បគ្គោនំ) ដល់
បុគគលទុំងឡាយដដលច្ៅសល់ ។ 

អយច្មត្ថ បុ្បគ្គលច្ភច្ទា ។ 
អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ បុ្បគ្គលច្ភច្ទា ាការដឆកនូវបុគគល  

ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

ភមូិវភិាច្ោ 
 [៤៩] ក្ខមាវចរភមូិយ ំ ប្បច្នត្វនិ សព្វា និប្បិ វថីិចិត្វត និ យថារហមុប្ប-   
លវភនតិ ។ 
 ភមូិវភិាច្ោ រីការដឆកនូវេូមិ (ឥត្ិ) ថា ប្បន ក៏ វថីិចិត្វត និ រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ   
ឯត្វនិ នុ េះ សព្វា និប្បិ សូម៉ាបីទុំងអស់ ឧប្បលវភនតិ រដមងប្ត្ូវាន ក្ខមាវចរភមូិយ ំ

វីថិបរិច្ឆេទ៧៩
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កនញងកាមាវឆរេូមិ យថារហំ តាមសមគួរ ។ 
 [៥០] របូាវចរភមូិយ ំប្បដិឃជ្វនត្ទារមមណ្វជ្ជិត្វនិ ។ 
 (វថីិចិត្វត និ) រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ ប្បដិឃជ្វនត្ទារមមណ្វជ្ជិត្វនិ ដដលច្ទស-
ជវនឆិត្ត និងត្ទរមមណ្ឆិត្តច្វៀរច្ ើយ ឯត្វន ិនុ េះ ឧប្បលវភនត ិ រដមងប្ត្ូវាន របូាវចរ-
ភមូិយ ំកនញងរូាវឆរេូមិ ។ 
 [៥១] អរបូាវចរភមូិយ ំ ប្បឋមមគ្គរបូាវចរហសនច្ហដឋិមារុប្បបវជ្ជិត្វនិ ច 
លវភនតិ ។ 
 (វថីិចិត្វត និ) រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ ប្បឋមមគ្គរបូាវចរហសនច្ហដឋិមារុប្បបវជ្ជិត្វនិ 
ច ដដលបឋមមគគឆិត្ត និងរូាវឆរឆិត្ត និង សិត្ុប៉ាាទឆិត្ត  និងអរូាវឆរឆិត្តខាងច្ប្កាម
ច្វៀរច្ ើយផង លវភនត ិរដមងប្ត្ូវាន អរបូាវចរភមូិយ ំកនញងអរូាវឆរេូមិ ។ 
 [៥២] សវាត្វថ ប្បិ ច ត្ំត្ំប្បោេរហិត្វនំ ត្ំត្ំទាា រកិវថីិចិត្វត និ ន លវភច្នតវ ។ 
 ច ម៉ា្ ៉ាងច្ទៀត្ ត្ំត្ំទាា រកិវថីិចិត្វត និ រីវថីិឆិត្តដដលច្កើត្កនញងទវ៉ារច្នាេះៗ ទុំងឡាយ 
ន លវភនត ិ ឯវ រដមងមនិប្ត្ូវានដមនរិត្ ត្ំត្បំ្បោេរហិត្វនំ ដល់បុគគលទុំងឡាយ
ដដលមានបោទរូបច្នាេះៗ ច្វៀរច្ ើយ ន លវភនតិ រដមងមិនប្ត្វូាន សវាត្ថ (ភមូីសុ)  
អប្បិ សូម៉ាបីដល់េូមិទុំងឡាយទុំងរងួ ។ 
 [៥៣] អសចាសត្វត នំ ប្បន សវាថាប្បិ ចិត្តប្បបវត្តិ នច្ត្ថវ្ហត្ិ ។ 
 ប្បន ក៏ ចិត្តប្បបវត្ត ិ រីការប្បប្រឹត្តច្ៅននឆិត្ត សវាថាប្បិ សូម៉ាបីច្ោយប្បការទុំងរួង  
នត្ថិ ឯវ រដមងមិនមានដមនរិត្ អសចាសត្វត នំ ដល់អសញ្ញសត្តទុំងឡាយ ឥត្ ិច្ោយ
ប្បការយ ៉ាងច្នេះ ។ 
 [៥៤]  អសីត្ិ វថីិចិត្វត និ,  ក្ខច្ម រចូ្ប្ប យថារហំ; 
        ចតុ្សដឋិ ត្ថារចូ្ប្ប,  ច្េាចត្វត លីស លវភច្រ ។ 
 វថីិចិត្វត ន ិ រីវថីិឆិត្តទុំងឡាយ អសីត្ ិ ឆុំនួន ៨០ (លវភច្រ) រដមងប្ត្ូវាន     
ក្ខច្ម កនញងកាមេូមិ, (វថីិចិត្វត និ) រីវិថីឆិត្តទុំងឡាយ ចតុ្សដឋិ ឆុំនួន ៦៤ (លវភច្រ) 
រដមងប្ត្ូវាន រចូ្ប្ប កនញងរូបេូម,ិ ត្ថា ច្ប្ៅអុំរចី្នាេះ (វថីិចិត្វត និ) រីវិថីឆិត្តទុំងឡាយ   
ច្េាចត្វត លីស ឆុំនួន ៤២ លវភច្រ រដមងប្ត្ូវាន អរចូ្ប្ប កនញងអរូបេូមិ យថារហំ តាម

វីថិបរិច្ឆេទ៨០

សមគួរ ។ 
អយច្មត្ថ ភមូិវភិាច្ោ ។ 

អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ ភមូិវភិាច្ោ ាការដឆកនូវេូមិ  
ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 

 [៥៥] ឥច្ចេវ ំ ឆទាា រកិចិត្តប្បបវត្តិ យថាសមភវ ំ ភវង្គនតរតិ្វ យាវត្វយុក-     
មច្ព្វា ចេិនាន  ប្បវត្តត្ ិ។ 
 ឆទាា រកិចិត្តប្បបវត្តិ រីការប្បប្រឹត្តច្ៅ = ការច្កើត្ច្ ើងននឆិត្តដដលប្បប្រតឹ្តច្ៅកនញង
ទវ៉ារទុំង ៦ ភវង្គនតរតិ្វ (ហុត្វា ) ាការច្កើត្ច្ ើងននឆិត្តប្ត្ូវេវងគច្ោលច្ ើយ ប្បវត្តត្ ិ
រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ អច្ព្វា ចេិនាន  ាប់មិនោឆ់ យថាសមភវ ំតាមសមគួរដលក់ារច្កើត្ច្ ើង 
ឥច្ចេវ ំតាមន័យដដលខ្ញុំច្ោលច្ ើយយ ៉ាងច្នេះ ។ 

ឥត្ិ អភិធមមត្ថសង្គច្ហ វថីិសង្គហវភិាច្ោ នាម  
ចតុ្ច្ត្វថ  ប្បរចិ្ចេច្ទា ។ 

ប្បរចិ្ចេច្ទា រីបរិច្ឆេទ ចតុ្ច្ត្វថ  ទី ៤ វថីិសង្គហវភិាច្ោ នាម ច្ ្៉ាេះថា វីថសិងគ វិភាគ 
អភិធមមត្ថសង្គច្ហ កនញងគមពីរអេិធមមត្ថសងគ ៈ ឥត្ិ ឆប់ ។ 

 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

កនញងកាមាវឆរេូមិ យថារហំ តាមសមគួរ ។ 
 [៥០] របូាវចរភមូិយ ំប្បដិឃជ្វនត្ទារមមណ្វជ្ជិត្វនិ ។ 
 (វថីិចិត្វត និ) រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ ប្បដិឃជ្វនត្ទារមមណ្វជ្ជិត្វនិ ដដលច្ទស-
ជវនឆិត្ត និងត្ទរមមណ្ឆិត្តច្វៀរច្ ើយ ឯត្វន ិនុ េះ ឧប្បលវភនត ិ រដមងប្ត្ូវាន របូាវចរ-
ភមូិយ ំកនញងរូាវឆរេូមិ ។ 
 [៥១] អរបូាវចរភមូិយ ំ ប្បឋមមគ្គរបូាវចរហសនច្ហដឋិមារុប្បបវជ្ជិត្វនិ ច 
លវភនតិ ។ 
 (វថីិចិត្វត និ) រីវីថិឆិត្តទុំងឡាយ ប្បឋមមគ្គរបូាវចរហសនច្ហដឋិមារុប្បបវជ្ជិត្វនិ 
ច ដដលបឋមមគគឆិត្ត និងរូាវឆរឆិត្ត និង សិត្ុប៉ាាទឆិត្ត  និងអរូាវឆរឆិត្តខាងច្ប្កាម
ច្វៀរច្ ើយផង លវភនត ិរដមងប្ត្ូវាន អរបូាវចរភមូិយ ំកនញងអរូាវឆរេូមិ ។ 
 [៥២] សវាត្វថ ប្បិ ច ត្ំត្ំប្បោេរហិត្វនំ ត្ំត្ំទាា រកិវថីិចិត្វត និ ន លវភច្នតវ ។ 
 ច ម៉ា្ ៉ាងច្ទៀត្ ត្តំ្ំទាា រកិវថីិចិត្វត និ រីវថីិឆិត្តដដលច្កើត្កនញងទវ៉ារច្នាេះៗ ទុំងឡាយ 
ន លវភនត ិ ឯវ រដមងមនិប្ត្ូវានដមនរិត្ ត្ំត្បំ្បោេរហិត្វនំ ដល់បុគគលទុំងឡាយ
ដដលមានបោទរូបច្នាេះៗ ច្វៀរច្ ើយ ន លវភនតិ រដមងមិនប្ត្វូាន សវាត្ថ (ភមូីសុ)  
អប្បិ សូម៉ាបីដល់េូមិទុំងឡាយទុំងរងួ ។ 
 [៥៣] អសចាសត្វត នំ ប្បន សវាថាប្បិ ចិត្តប្បបវត្តិ នច្ត្ថវ្ហត្ិ ។ 
 ប្បន ក៏ ចិត្តប្បបវត្ត ិ រីការប្បប្រឹត្តច្ៅននឆិត្ត សវាថាប្ប ិ សូម៉ាបីច្ោយប្បការទុំងរួង  
នត្ថិ ឯវ រដមងមិនមានដមនរិត្ អសចាសត្វត នំ ដល់អសញ្ញសត្តទុំងឡាយ ឥត្ ិច្ោយ
ប្បការយ ៉ាងច្នេះ ។ 
 [៥៤]  អសីត្ិ វថីិចិត្វត និ,  ក្ខច្ម រចូ្ប្ប យថារហំ; 
        ចតុ្សដឋិ ត្ថារចូ្ប្ប,  ច្េាចត្វត លីស លវភច្រ ។ 
 វថីិចិត្វត ន ិ រីវថីិឆិត្តទុំងឡាយ អសីត្ ិ ឆុំនួន ៨០ (លវភច្រ) រដមងប្ត្ូវាន     
ក្ខច្ម កនញងកាមេូមិ, (វថីិចិត្វត និ) រីវថីិឆិត្តទុំងឡាយ ចតុ្សដឋិ ឆុំនួន ៦៤ (លវភច្រ) 
រដមងប្ត្ូវាន រចូ្ប្ប កនញងរូបេូម,ិ ត្ថា ច្ប្ៅអុំរចី្នាេះ (វថីិចិត្វត និ) រីវិថីឆិត្តទុំងឡាយ   
ច្េាចត្វត លីស ឆុំនួន ៤២ លវភច្រ រដមងប្ត្ូវាន អរចូ្ប្ប កនញងអរូបេូមិ យថារហំ តាម

សមគួរ ។ 
អយច្មត្ថ ភមូិវភិាច្ោ ។ 

អយ ំ(នច្យា) រីន័យច្នេះ ភមូិវភិាច្ោ ាការដឆកនូវេូមិ  
ឯត្ថ (ប្បរចិ្ចេច្េ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 

 [៥៥] ឥច្ចេវ ំ ឆទាា រកិចិត្តប្បបវត្តិ យថាសមភវ ំ ភវង្គនតរតិ្វ យាវត្វយុក-     
មច្ព្វា ចេិនាន  ប្បវត្តត្ិ ។ 
 ឆទាា រកិចិត្តប្បបវត្តិ រីការប្បប្រឹត្តច្ៅ = ការច្កើត្ច្ ើងននឆិត្តដដលប្បប្រតឹ្តច្ៅកនញង
ទវ៉ារទុំង ៦ ភវង្គនតរតិ្វ (ហុត្វា ) ាការច្កើត្ច្ ើងននឆិត្តប្ត្ូវេវងគច្ោលច្ ើយ ប្បវត្តត្ ិ
រដមងប្បប្រឹត្តច្ៅ អច្ព្វា ចេិនាន  ាប់មិនោឆ់ យថាសមភវ ំតាមសមគួរដលក់ារច្កើត្ច្ ើង 
ឥច្ចេវ ំតាមន័យដដលខ្ញុំច្ោលច្ ើយយ ៉ាងច្នេះ ។ 

ឥត្ិ អភិធមមត្ថសង្គច្ហ វថីិសង្គហវភិាច្ោ នាម  
ចតុ្ច្ត្វថ  ប្បរចិ្ចេច្ទា ។ 

ប្បរចិ្ចេច្ទា រីបរិច្ឆេទ ចតុ្ច្ត្វថ  ទី ៤ វថីិសង្គហវភិាច្ោ នាម ច្ ្៉ាេះថា វីថសិងគ វិភាគ 
អភិធមមត្ថសង្គច្ហ កនញងគមពីរអេិធមមត្ថសងគ ៈ ឥត្ិ ឆប់ ។ 

 

វីថិបរិច្ឆេទ៨១
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៥. វីថិមុត្តបរចិ្ឆេទ 
 [១]  វថីិចិត្តវសេសេវ,ំ  បវត្តិយមុទីរសិោ; 
      បវត្តិេង្គសោ នាម,  េេធិយ ំទាេិ វុចចត្ិ ។ 
 វថីិមុត្តបរសិចេសទា រីបរិច្ឆេទច្ោលច្ោយវីថិមុត្តៈ (ឥត្ិ) ថា បវត្តិេង្គសោ នាម 
ច្ ្មោះថារីវីថមិុត្តសង្គហៈ (មយា) គឺខ្ញុំ ឧទីរសិោ ច្ោលច្ហើយ បវត្តិយ ំ ក្នញង្បវត្តិកាល 
វថីិចិត្តវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃវថីិឆិត្ត ឯវ ំតាមៃ័យដែលខ្ញុំច្ោលច្ហើយយ មង្ច្ៃោះ ឥទាេិ 
ក្នញង្កាលឥឡវូច្ៃោះ បវត្តិេង្គសោ នាម ច្ ្មោះថារីបវត្តិសង្គហៈ េេធិយ ំក្នញង្បែិសៃធ-ិ
កាល (មយា) គឺខ្ញុំ វុចចត្ិ ៃឹង្ច្ោល (អយ)ំ ែូឆត្ច្ៅច្ៃោះ ⎯ 
 

ចតុ្ក្កមាត្ិកា 
 [២] ចត្សេោ ភមូិសយា, ចតុ្ព្វិធា បដិេេធិ, ចោត រ ិ ក្មាា េិ, ចតុ្ធា       
មរណុបបត្តិ សចត្ិ វថីិមុត្តេង្គសេ ចោត រ ិចតុ្កាក េិ សវទិត្ព្វវ េិ ។ 
 ចតុ្ក្កមាត្ិកា រីឆតុ្ក្កមាត្ិកា (ឥត្ិ) ថា ចតុ្កាក េ ិ រីឆតុ្ក្កៈទុំង្ឡាយ ចោត រ ិ
ឆុំៃួៃ ៤ ឥត្ ិ គឺ ចត្សេោ ភមូិសយា ច រីេមូិទុំង្ឡាយឆុំៃួៃ ៤ ផង្ ចតុ្ព្វិធា 
បដិេេធិ ច រីបែិសៃធមិាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការផង្ ចោត រ ិក្មាា េិ ច រីក្មមទុំង្ឡាយឆុំៃួៃ 
៤ ផង្ ចតុ្ធា មរណុបបត្តិ ច រីមរណុបមបត្តមិាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការផង្ វថីិមុត្តេង្គសេ 
ក្នញង្វីថិមុត្តសង្គហៈ (បណឌិ សត្េ) គឺបណឌិត្ សវទិត្ព្វវ េិ គបមបីប្ាប ។ 
 

ភមូិចតុ្ក្កំ  
 [៣] ត្ត្ថ អបាយភមូិ កាមេុគត្ិភមូិ របូាវចរភមូិ អរបូាវចរភមូិ សចត្ ិ  
ចត្សេោ ភមូិសយា នាម ។ 
 ភមូិចតុ្ក្កំ  រីេូមិឆត្ុក្កៈ (ឥត្ិ) ថា ត្ត្ថ (ចត្េុូ ចតុ្សក្កេុ) បណ្តមឆត្ុក្កៈទុំង្
ឡាយឆុំៃួៃ ៤ ច្ ោះ ភមូសិយា នាម ច្ ្មោះថារីេូមទិុំង្ឡាយ ចត្សេោ ឆុំៃួៃ ៤ ឥត្ិ  
គឺ អបាយភមូិ (ច) រីអបាយេូមិផង្ កាមេុគត្ិភមូិ (ច) រីកាមសុគត្ិេមូិផង្ របូា-      
វចរភមូិ (ច) រីរូបាវឆរេូមិផង្ អរបូាវចរភមូិ (ច) រីអរូបាវឆរេូមិផង្ ។ 

 [៤] ោេុ េិរសយា ត្ិរច្ឆេ េសយាេិ សបត្តិវេិសយា អេុរកាសយា សចត្ិ 
អបាយភមូិ ចតុ្ព្វិធា សោត្ ិ។ 
 ោេុ (ចត្េុូ ភមូីេុ) បណ្តមេូមិទុំង្ឡាយឆុំៃួៃ ៤ ច្ ោះ អបាយភមូិ 
រីអបាយេូមិ ចតុ្ព្វិធា មាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ សោត្ ិរដមង្មមាៃ ឥត្ ិគឺ េិរសយា (ច) 
រីៃរក្ផង្ ត្ិរច្ឆេ េសយាេិ (ច) រីត្ិរច្ឆមៃច្យៃិផង្ សបត្តវេិសយា (ច) រីច្បត្តវិសយៈ 
ផង្ អេុរកាសយា ច រីអសុរកាយផង្ ។ 
 [៥] មេុេោ ច្ឆតុ្មោរាជិកា ោវត្ឹសា យាមា តុ្េិោ េិមាា េរត្ ិ      
បរេិមាិត្វេវត្តី សចត្ិ កាមេុគត្ិភមូិ េត្តវធិា សោត្ ិ។ 
 កាមេុគត្ិភមូិ រីកាមសុគត្ិេូម ិ េត្តវធិា មាៃឆុំៃួៃ ៧ ប្បការ សោត្ិ 
រដមង្មាៃ ឥត្ ិ គឺ មេុេោ (ច) រីមៃុសមសេូមិផង្ ច្ឆតុ្មោរាជិកា (ច) រីច្ត្-ុ
មហារាជិកាេមូិផង្ ោវត្ឹសា (ច) រីតាវត្ឹសាេមូិផង្ យាមា (ច) រីយមាេូមិផង្ 
តុ្េិោ (ច) រីត្ុសិតាេូមិផង្ េិមាា េរត្ិ (ច) រីៃិមា្មរត្ិេូមិផង្ បរេិមាិត្វេវត្តី ច 
រីបរៃិមមិត្វសវត្តិផង្ ។ 
 [៦] សា បនាយសមកាទេវធិាបិ កាមាវចរភមូិសចចវ េង្ខំ គចេត្ិ ។ 
 បេ ក្៏ សា អយ ំ (ភមូិ) រីេូមិច្ ោះ ឯកាទេវធិំ អបិ សូមមបីមាៃឆុំៃួៃ ១១ 
ប្បការ គចេត្ិ រដមង្ែល់ េង្ខ ំៃូវការរាប់ កាមាវចរភមូិ ឥត្ិ ឯវ ំថាាកាមាវឆរេូមិ ។ 
 [៧] ព្ព្េាបារេិជ្ជា  ព្ព្េាបុសរាេិោ មោព្ព្ោា  សចត្ិ បឋមជាេភមូិ ។ 
 បឋមជាេភមូិ រីបឋមជមាៃេូមិ (ត្ិវធិា) មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ សោត្ ិ រដមង្
មាៃ ឥត្ ិគឺ ព្ព្េាបារេិជ្ជា  (ច) រីប្រហមបារិសាជមផង្ ព្ព្េាបុសរាេិោ (ច) រីប្រហម-
បុច្តាហិតាផង្ មោព្ព្ោា  ច រីមហាប្រហា្មផង្ ។ 
 [៨] បរោិត ភា អបបមាណាភា អាភេសរា សចត្ិ ទុត្ិយជាេភមូិ ។ 
 ទុត្ិយជាេភមូ ិរីទុត្យិជមាៃេូមិ (ត្ិវធិា) មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ សោត្ ិរដមង្ 
មាៃ ឥត្ ិគឺ បរោិត ភា (ច) រីបរិតាតមភាេូមិផង្ អបបមាណាភា (ច) រីអបមបមាណ្ភា-
េូមិផង្ អាភេសរា ច រីរីអាេសមសរាេូមិផង្ ។ 
 [៩] បរតិ្តេុភា អបបមាណេុភា េុភកិ្ណាា  សចត្ិ ត្ត្ិយជាេភមូិ ។ 
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៥. វីថិមុត្តបរចិ្ឆេទ 
 [១]  វថីិចិត្តវសេសេវ,ំ  បវត្តិយមុទីរសិោ; 
      បវត្តិេង្គសោ នាម,  េេធិយ ំទាេិ វុចចត្ិ ។ 
 វថីិមុត្តបរសិចេសទា រីបរិច្ឆេទច្ោលច្ោយវីថិមុត្តៈ (ឥត្ិ) ថា បវត្តិេង្គសោ នាម 
ច្ ្មោះថារីវីថមិុត្តសង្គហៈ (មយា) គឺខ្ញុំ ឧទីរសិោ ច្ោលច្ហើយ បវត្តិយ ំ ក្នញង្បវត្តិកាល 
វថីិចិត្តវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃវថីិឆិត្ត ឯវ ំតាមៃ័យដែលខ្ញុំច្ោលច្ហើយយ មង្ច្ៃោះ ឥទាេិ 
ក្នញង្កាលឥឡវូច្ៃោះ បវត្តិេង្គសោ នាម ច្ ្មោះថារីបវត្តិសង្គហៈ េេធិយ ំក្នញង្បែិសៃធ-ិ
កាល (មយា) គឺខ្ញុំ វុចចត្ិ ៃឹង្ច្ោល (អយ)ំ ែូឆត្ច្ៅច្ៃោះ ⎯ 
 

ចតុ្ក្កមាត្ិកា 
 [២] ចត្សេោ ភមូិសយា, ចតុ្ព្វិធា បដិេេធ,ិ ចោត រ ិ ក្មាា េិ, ចតុ្ធា       
មរណុបបត្តិ សចត្ិ វថីិមុត្តេង្គសេ ចោត រ ិចតុ្កាក េិ សវទិត្ព្វវ េិ ។ 
 ចតុ្ក្កមាត្ិកា រីឆតុ្ក្កមាត្ិកា (ឥត្ិ) ថា ចតុ្កាក េ ិ រីឆតុ្ក្កៈទុំង្ឡាយ ចោត រ ិ
ឆុំៃួៃ ៤ ឥត្ ិ គឺ ចត្សេោ ភមូិសយា ច រីេមូិទុំង្ឡាយឆុំៃួៃ ៤ ផង្ ចតុ្ព្វិធា 
បដិេេធិ ច រីបែិសៃធមិាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការផង្ ចោត រ ិក្មាា េិ ច រីក្មមទុំង្ឡាយឆុំៃួៃ 
៤ ផង្ ចតុ្ធា មរណុបបត្តិ ច រីមរណុបមបត្តមិាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការផង្ វថីិមុត្តេង្គសេ 
ក្នញង្វីថិមុត្តសង្គហៈ (បណឌិ សត្េ) គឺបណឌិត្ សវទិត្ព្វវ េ ិគបមបីប្ាប ។ 
 

ភមូិចតុ្ក្កំ  
 [៣] ត្ត្ថ អបាយភមូិ កាមេុគត្ិភមូិ របូាវចរភមូិ អរបូាវចរភមូិ សចត្ ិ  
ចត្សេោ ភមូិសយា នាម ។ 
 ភមូិចតុ្ក្កំ  រីេូមិឆត្ុក្កៈ (ឥត្ិ) ថា ត្ត្ថ (ចត្េុូ ចតុ្សក្កេុ) បណ្តមឆត្ុក្កៈទុំង្
ឡាយឆុំៃួៃ ៤ ច្ ោះ ភមូសិយា នាម ច្ ្មោះថារីេូមទិុំង្ឡាយ ចត្សេោ ឆុំៃួៃ ៤ ឥត្ិ  
គឺ អបាយភមូិ (ច) រីអបាយេូមិផង្ កាមេុគត្ិភមូិ (ច) រីកាមសុគត្ិេមូិផង្ របូា-      
វចរភមូិ (ច) រីរូបាវឆរេូមិផង្ អរបូាវចរភមូិ (ច) រីអរូបាវឆរេូមិផង្ ។ 

 [៤] ោេុ េិរសយា ត្ិរច្ឆេ េសយាេិ សបត្តិវេិសយា អេុរកាសយា សចត្ិ 
អបាយភមូិ ចតុ្ព្វិធា សោត្ិ ។ 
 ោេុ (ចត្េុូ ភមូីេុ) បណ្តមេូមិទុំង្ឡាយឆុំៃួៃ ៤ ច្ ោះ អបាយភមូិ 
រីអបាយេូមិ ចតុ្ព្វិធា មាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ សោត្ ិរដមង្មមាៃ ឥត្ ិគឺ េិរសយា (ច) 
រីៃរក្ផង្ ត្ិរច្ឆេ េសយាេិ (ច) រីត្ិរច្ឆមៃច្យៃិផង្ សបត្តវេិសយា (ច) រីច្បត្តវិសយៈ 
ផង្ អេុរកាសយា ច រីអសុរកាយផង្ ។ 
 [៥] មេុេោ ច្ឆតុ្មោរាជិកា ោវត្ឹសា យាមា តុ្េិោ េិមាា េរត្ ិ      
បរេិមាិត្វេវត្តី សចត្ិ កាមេុគត្ិភមូិ េត្តវធិា សោត្ិ ។ 
 កាមេុគត្ិភមូិ រីកាមសុគត្ិេូម ិ េត្តវធិា មាៃឆុំៃួៃ ៧ ប្បការ សោត្ិ 
រដមង្មាៃ ឥត្ ិ គឺ មេុេោ (ច) រីមៃុសមសេូមិផង្ ច្ឆតុ្មោរាជិកា (ច) រីច្ត្-ុ
មហារាជិកាេមូិផង្ ោវត្ឹសា (ច) រីតាវត្ឹសាេមូិផង្ យាមា (ច) រីយមាេូមិផង្ 
តុ្េិោ (ច) រីត្ុសិតាេូមិផង្ េិមាា េរត្ិ (ច) រីៃិមា្មរត្ិេូមិផង្ បរេិមាិត្វេវត្តី ច 
រីបរៃិមមិត្វសវត្តិផង្ ។ 
 [៦] សា បនាយសមកាទេវធិាបិ កាមាវចរភមូិសចចវ េង្ខំ គចេត្ិ ។ 
 បេ ក្៏ សា អយ ំ (ភមូិ) រីេូមិច្ ោះ ឯកាទេវធិំ អបិ សូមមបីមាៃឆុំៃួៃ ១១ 
ប្បការ គចេត្ិ រដមង្ែល់ េង្ខ ំៃូវការរាប់ កាមាវចរភមូិ ឥត្ិ ឯវ ំថាាកាមាវឆរេូមិ ។ 
 [៧] ព្ព្េាបារេិជ្ជា  ព្ព្េាបុសរាេិោ មោព្ព្ោា  សចត្ិ បឋមជាេភមូិ ។ 
 បឋមជាេភមូិ រីបឋមជមាៃេូមិ (ត្ិវធិា) មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ សោត្ិ រដមង្
មាៃ ឥត្ ិគឺ ព្ព្េាបារេិជ្ជា  (ច) រីប្រហមបារិសាជមផង្ ព្ព្េាបុសរាេិោ (ច) រីប្រហម-
បុច្តាហិតាផង្ មោព្ព្ោា  ច រីមហាប្រហា្មផង្ ។ 
 [៨] បរោិត ភា អបបមាណាភា អាភេសរា សចត្ិ ទុត្ិយជាេភមូិ ។ 
 ទុត្ិយជាេភមូ ិរីទុត្យិជមាៃេូមិ (ត្ិវធិា) មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ សោត្ ិរដមង្ 
មាៃ ឥត្ ិគឺ បរោិត ភា (ច) រីបរិតាតមភាេូមិផង្ អបបមាណាភា (ច) រីអបមបមាណ្ភា-
េូមិផង្ អាភេសរា ច រីរីអាេសមសរាេូមិផង្ ។ 
 [៩] បរតិ្តេុភា អបបមាណេុភា េុភកិ្ណាា  សចត្ិ ត្ត្ិយជាេភមូិ ។ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 ត្ត្ិយជាេភមូ ិរីត្តិ្យជមាៃេូមិ (ត្ិវធិា) មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ សោត្ ិរដមង្
មាៃ ឥត្ ិ គឺ បរតិ្តេុភា (ច) រីបរិត្តសុភាេូមិផង្ អបបមាណេុភា (ច) រីអបមប-
មាណសភុាេូមិផង្ េុភកិ្ណាា  ច រីសុេក្ណិ្ហមេូមិផង្ ។ 
 [១០] សវេបផលា អេញ្ញេោត  េុទាធ វាសា សចត្ិ ចតុ្ត្ថជាេភមូីត្ិ 
របូាវចរភមូិ សសាឡេវធិា សោត្ិ ។ 
 ចតុ្ត្ថជាេភមូិ រីឆត្ុត្ថជមាៃេូមិ (ត្ិវធិា) មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ សោត្ ិ រដមង្
មាៃ ឥត្ិ គឺ សវេបផលា (ច) រីច្វហបផលាេូមិផង្ អេញ្ញេោត  (ច) រីអសញ្ញសត្ត-
េូមិផង្ េុទាធ វាសា ច រីសុទធមវាសេូមិផង្ ឥត្ ិ ច្ប្ោោះច្ហតុ្ែូច្ច្្មោះ របូាវចរភមូិ 
រីរូបាវឆរេូមិ សសាឡេវធិា ាេូមិមាៃឆុំៃួៃ ១៦ ប្បការ សោត្ិ រដមង្មាៃ ។ 
 [១១] អវោិ អត្បា េុទេោ េុទេស ី អក្េិដ្ឋា  សចត្ិ េុទាធ វាេភមូិ 
បញ្ច វធិា សោត្ិ។ 
 េុទាធ វាេភមូិ រីសុទធមវាសេូមិ បញ្ច វធិា មាៃឆុំៃៃួ ៥ ប្បការ សោត្ ិរដមង្មាៃ 
ឥត្ិ គឺ អវោិ (ច) រីអវិហាេូមិផង្ អត្បា (ច) រីអត្បមាេូមិផង្ េុទេោ (ច) 
រីសុទសមាេូមផិង្ េុទេស ី(ច) រីសុទសមសីេូមិផង្ អក្េិដ្ឋា  ច រីអក្ៃិែឋេូមិផង្ ។ 
 [១២] អាកាសាេញ្ចច យត្េភមូិ វញិ្ចញ ណញ្ចច យត្េភមូិ អាកិ្ញ្ច ញ្ចញ -
យត្េភមូិ សេវេញ្ចញ នាេញ្ចញ យត្េភមូិ សចត្ិ អរបូភមូិ ចតុ្ព្វិធា សោត្ិ ។ 
 អរបូភមូិ រីអរូបេូមិ ចតុ្ព្វិធា មាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ សោត្ិ រដមង្មាៃ ឥត្ ិ គឺ 
អាកាសាេញ្ចច យត្េភមូិ (ច) រីអាកាសាៃញ្ចមយត្ៃេូមិផង្ វញិ្ចញ ណញ្ចច យត្េ-
ភមូិ (ច) រិវិញ្ញមណញ្ចមយត្ៃេូមិផង្ អាកិ្ញ្ច ញ្ចញ យត្េភមូិ (ច) រីអាក្ិញ្ចញ្ញមយត្ៃ-
េូមិផង្ សេវេញ្ចញ នាេញ្ចញ យត្េភមូិ ច រីច្ៃវសញ្ញម សញ្ញមយត្ៃេូមិផង្ ។ 
 [១៣]  បុថុជានា េ លព្ភេតិ,  េុទាធ វាសេេុ េព្វោថ ; 
       សសាោបនាា  ច េក្ទា-, គាមិសនា ច្ឆបិ បុគគលា ។ 
 បុគគលា រីបុគគលទុំង្ឡាយ បុថុជានា ច អបិ ច្ទោះាបុថុជជៃទុំង្ឡាយផង្ 
សសាោបនាា  ច អបិ រីច្សាតាបៃនបុគគលទុំង្ឡាយផង្ េក្ទាគាមិសនា ច អបិ 
រីសក្ទគាមបិុគគលទុំង្ឡាយ េ លព្ភេតិ រដមង្មិៃប្ត្ូវបាៃ = រដមង្មិៃប្ត្ូវច្ក្ើត្ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ៨៤

េុទាធ វាសេេុ ក្នញង្សុទធមវាសេមូិទុំង្ឡាយ េព្វោថ  សូមមបីច្ោយប្បការទុំង្រួង្ ។ 
 [១៤]  អរយិា សនាបលព្ភេតិ,  អេញ្ចញ បាយភមូិេុ; 
       សេេដ្ឋា សេេុ លព្ភេតិ,  អរយិាេរយិាបិ ច ។ 
 អរយិា រីប្រោះអរិយបុគគលទុំង្ឡាយ េ ឧបលព្ភេត ិរដមង្មិៃប្ត្ូវបាៃ = រដមង្មិៃ 
ប្ត្ូវច្ក្ើត្ អេញ្ចញ បាយភមូិេុ ក្នញង្អសញ្ញសត្តេូមិ ៃិង្អបាយេូមិទុំង្ឡាយ, អរយិា
(ច) រីប្រោះអរិយបុគគលទុំង្ឡាយផង្ អេរយិា អប ិច សូមមបីបុគគលមិៃដមៃាប្រោះអរិយ 
ទុំង្ឡាយផង្ លព្ភេត ិរដមង្ប្ត្ូវបាៃ = រដមង្ប្ត្ូវច្ក្ើត្ សេេដ្ឋា សេេុ ក្នញង្េូមដិែល
ច្ៅសល់ទុំង្ឡាយ ។ 

ឥទសមត្ថ ភមូិចតុ្ក្កំ  ។ 
ឥទំ (ចតុ្ក្កំ ) រីឆតុ្ក្កៈច្ៃោះ ភមូិចតុ្ក្កំ  ាេូមិឆត្ុក្កៈ 

ឯត្ថ (បរសិចេសទ) ក្នញង្បរិច្ឆេទៃុ ោះ ។ 
 

បដិេេធិចតុ្ក្កំ  
 [១៥] អបាយបដិេេធិ កាមេុគត្ិបដិេេធិ របូាវចរបដិេេធិ អរបូាវចរ-
បដិេេធិ សចត្ិ ចតុ្ព្វិធា បដិេេធិ នាម ។ 
 បដិេេធិចតុ្ក្កំ  រីបែិសៃធិឆត្ុក្កៈ (ឥត្ិ) ថា បដិេេធ ិនាម ច្ ្មោះថា រីបែិសៃធ ិ
ចតុ្ព្វិធា មាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ឥត្ ិ គឺ អបាយបដិេេធ ិ (ច) 
រីអបាយបែសិៃធិផង្ កាមេុគត្ិបដិេេធិ (ច) រីកាមសុគត្ិបែសិៃធិផង្ របូាវចរ-
បដិេេធិ (ច) រីរូបាវឆរបែិសៃធិផង្ អរបូាវចរបដិេេធ ិច រីអរូបាវឆរបែិសៃធិផង្ ។ 
 [១៦] ត្ត្ថ អកុ្េលវបិាសកាសបកាខ េេគត្េេតីរណំ អបាយភមូិយ ំ
ឱក្កេតិក្ខ សណ បដិេេធិ េុោវ  ត្សោ បរ ំ ភវង្គំ បរសិយាសាសេ ចវេំ េុោវ  
សវាចេិជាត្ិ, អយសមកាបាយបដិេេធិ នាម ។ 
 ត្ត្ថ (ចតុ្ព្វិធាេុ បដិេេធីេុ) បណ្តមបែសិៃធិទុំង្ឡាយមាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ
ច្ ោះ អកុ្េលវបិាសកាសបកាខ េេគត្េេតីរណំ រីឧច្បកាខមសហគត្សៃតីរណឆិត្ត 
ដែលាអក្សុលវិបាក្ បដិេេធិ េុោវ  ាបែិសៃធឆិិត្ត ឱក្កេតិក្ខ សណ ក្នញង្ខណៈនៃ



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 ត្ត្ិយជាេភមូ ិរីត្តិ្យជមាៃេូមិ (ត្ិវធិា) មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ សោត្ ិរដមង្
មាៃ ឥត្ ិ គឺ បរតិ្តេុភា (ច) រីបរិត្តសុភាេូមិផង្ អបបមាណេុភា (ច) រីអបមប-
មាណសភុាេូមិផង្ េុភកិ្ណាា  ច រីសុេក្ណិ្ហមេូមិផង្ ។ 
 [១០] សវេបផលា អេញ្ញេោត  េុទាធ វាសា សចត្ិ ចតុ្ត្ថជាេភមូីត្ិ 
របូាវចរភមូិ សសាឡេវធិា សោត្ិ ។ 
 ចតុ្ត្ថជាេភមូិ រីឆត្ុត្ថជមាៃេូមិ (ត្ិវធិា) មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ សោត្ ិ រដមង្
មាៃ ឥត្ ិគឺ សវេបផលា (ច) រីច្វហបផលាេូមិផង្ អេញ្ញេោត  (ច) រីអសញ្ញសត្ត-
េូមិផង្ េុទាធ វាសា ច រីសុទធមវាសេូមិផង្ ឥត្ ិ ច្ប្ោោះច្ហតុ្ែូច្ច្្មោះ របូាវចរភមូិ 
រីរូបាវឆរេូមិ សសាឡេវធិា ាេូមិមាៃឆុំៃួៃ ១៦ ប្បការ សោត្ិ រដមង្មាៃ ។ 
 [១១] អវោិ អត្បា េុទេោ េុទេស ី អក្េិដ្ឋា  សចត្ិ េុទាធ វាេភមូិ 
បញ្ច វធិា សោត្ិ។ 
 េុទាធ វាេភមូិ រីសុទធមវាសេូមិ បញ្ច វធិា មាៃឆុំៃៃួ ៥ ប្បការ សោត្ ិរដមង្មាៃ 
ឥត្ិ គឺ អវោិ (ច) រីអវិហាេូមិផង្ អត្បា (ច) រីអត្បមាេូមិផង្ េុទេោ (ច) 
រីសុទសមាេូមផិង្ េុទេស ី(ច) រីសុទសមសីេូមិផង្ អក្េិដ្ឋា  ច រីអក្ៃិែឋេូមិផង្ ។ 
 [១២] អាកាសាេញ្ចច យត្េភមូិ វញិ្ចញ ណញ្ចច យត្េភមូិ អាកិ្ញ្ច ញ្ចញ -
យត្េភមូិ សេវេញ្ចញ នាេញ្ចញ យត្េភមូិ សចត្ិ អរបូភមូិ ចតុ្ព្វិធា សោត្ ិ។ 
 អរបូភមូិ រីអរូបេូមិ ចតុ្ព្វិធា មាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ សោត្ិ រដមង្មាៃ ឥត្ ិ គឺ 
អាកាសាេញ្ចច យត្េភមូិ (ច) រីអាកាសាៃញ្ចមយត្ៃេូមិផង្ វញិ្ចញ ណញ្ចច យត្េ-
ភមូិ (ច) រិវិញ្ញមណញ្ចមយត្ៃេូមិផង្ អាកិ្ញ្ច ញ្ចញ យត្េភមូិ (ច) រីអាក្ិញ្ចញ្ញមយត្ៃ-
េូមិផង្ សេវេញ្ចញ នាេញ្ចញ យត្េភមូិ ច រីច្ៃវសញ្ញម សញ្ញមយត្ៃេូមិផង្ ។ 
 [១៣]  បុថុជានា េ លព្ភេតិ,  េុទាធ វាសេេុ េព្វោថ ; 
       សសាោបនាា  ច េក្ទា-, គាមិសនា ច្ឆបិ បុគគលា ។ 
 បុគគលា រីបុគគលទុំង្ឡាយ បុថុជានា ច អប ិ ច្ទោះាបុថុជជៃទុំង្ឡាយផង្ 
សសាោបនាា  ច អបិ រីច្សាតាបៃនបុគគលទុំង្ឡាយផង្ េក្ទាគាមិសនា ច អបិ 
រីសក្ទគាមបិុគគលទុំង្ឡាយ េ លព្ភេតិ រដមង្មិៃប្ត្ូវបាៃ = រដមង្មិៃប្ត្ូវច្ក្ើត្ 

េុទាធ វាសេេុ ក្នញង្សុទធមវាសេមូិទុំង្ឡាយ េព្វោថ  សូមមបីច្ោយប្បការទុំង្រួង្ ។ 
 [១៤]  អរយិា សនាបលព្ភេតិ,  អេញ្ចញ បាយភមូិេុ; 
       សេេដ្ឋា សេេុ លព្ភេតិ,  អរយិាេរយិាបិ ច ។ 
 អរយិា រីប្រោះអរិយបុគគលទុំង្ឡាយ េ ឧបលព្ភេត ិរដមង្មិៃប្ត្ូវបាៃ = រដមង្មិៃ 
ប្ត្ូវច្ក្ើត្ អេញ្ចញ បាយភមូិេុ ក្នញង្អសញ្ញសត្តេូមិ ៃិង្អបាយេូមិទុំង្ឡាយ, អរយិា
(ច) រីប្រោះអរិយបុគគលទុំង្ឡាយផង្ អេរយិា អបិ ច សូមមបីបុគគលមិៃដមៃាប្រោះអរិយ 
ទុំង្ឡាយផង្ លព្ភេត ិរដមង្ប្ត្ូវបាៃ = រដមង្ប្ត្ូវច្ក្ើត្ សេេដ្ឋា សេេុ ក្នញង្េូមដិែល
ច្ៅសល់ទុំង្ឡាយ ។ 

ឥទសមត្ថ ភមូិចតុ្ក្កំ  ។ 
ឥទំ (ចតុ្ក្កំ ) រីឆតុ្ក្កៈច្ៃោះ ភមូិចតុ្ក្កំ  ាេូមិឆត្ុក្កៈ 

ឯត្ថ (បរសិចេសទ) ក្នញង្បរិច្ឆេទៃុ ោះ ។ 
 

បដិេេធិចតុ្ក្កំ  
 [១៥] អបាយបដិេេធិ កាមេុគត្ិបដិេេធិ របូាវចរបដិេេធិ អរបូាវចរ-
បដិេេធិ សចត្ិ ចតុ្ព្វិធា បដិេេធិ នាម ។ 
 បដិេេធិចតុ្ក្កំ  រីបែិសៃធិឆត្ុក្កៈ (ឥត្ិ) ថា បដិេេធិ នាម ច្ ្មោះថា រីបែិសៃធ ិ
ចតុ្ព្វិធា មាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ឥត្ ិ គឺ អបាយបដិេេធិ (ច) 
រីអបាយបែសិៃធិផង្ កាមេុគត្ិបដិេេធិ (ច) រីកាមសុគត្ិបែសិៃធិផង្ របូាវចរ-
បដិេេធិ (ច) រីរូបាវឆរបែិសៃធិផង្ អរបូាវចរបដិេេធិ ច រីអរូបាវឆរបែិសៃធិផង្ ។ 
 [១៦] ត្ត្ថ អកុ្េលវបិាសកាសបកាខ េេគត្េេតីរណំ អបាយភមូិយ ំ
ឱក្កេតិក្ខ សណ បដិេេធិ េុោវ  ត្សោ បរ ំ ភវង្គំ បរសិយាសាសេ ចវេំ េុោវ  
សវាចេិជាត្ិ, អយសមកាបាយបដិេេធិ នាម ។ 
 ត្ត្ថ (ចតុ្ព្វិធាេុ បដិេេធីេុ) បណ្តមបែសិៃធិទុំង្ឡាយមាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ
ច្ ោះ អកុ្េលវបិាសកាសបកាខ េេគត្េេតីរណំ រីឧច្បកាខមសហគត្សៃតីរណឆិត្ត 
ដែលាអក្សុលវិបាក្ បដិេេធិ េុោវ  ាបែិសៃធឆិិត្ត ឱក្កេតិក្ខ សណ ក្នញង្ខណៈនៃ

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ៨៥



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ការបច្្អមៃឆុោះ អបាយភមូិយ ំ ក្នញង្អបាយេូមិ  ភវង្គំ េុោវ  ច ៃិង្ាេវង្គឆិត្ត បរ ំ
ក្នញង្កាលខាង្ច្ប្កាយ ត្សោ (បដិេេធិសោ) ច្ក្បែិសៃធឆិិត្តច្ ោះ ចវេ ំ េុោវ  ច 
ៃិង្ាឆុត្ឆិិត្ត បរសិយាសាសេ ក្នញង្កាលាទីបុំផតុ្ សវាចេិជាត្ិ រដមង្ោឆ់ច្ៅ, អយ ំ
បដិេេធិ រីបែិសៃធិច្ៃោះ ឯកា ១ អបាយបដិេេធិ នាម ច្ ្មោះថាអបាយបែសិៃធិ ។ 
 [១៧] កុ្េលវបិាសកាសបកាខ េេគត្េេតីរណំ បេ កាមេុគត្ិយ ំ
មេុេោេសញ្ច វ ជចចនាធ ទីេំ ភុមាេសោិេញ្ច  វេិិបាត្ិកាេុរាេំ បដិេេធិភវង្គ-
ចុត្ិវសេេ បវត្តត្ិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ កុ្េលវបិាសកាសបកាខ េេគត្េេតីរណំ រីឧច្បកាខមសហ-
គត្សៃតីរណឆិត្តដែលាក្សុលវិបាក្ បវត្តត្ ិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ បដិេេធិភវង្គចុត្ិ-
វសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃបែិសៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ ជចចនាធ ទីេំ មេុេោេំ ឯវ ច 
ែល់មៃុសមសទុំង្ឡាយមាៃមៃុសមសខាវមក្់រីក្ុំច្ណើត្ាច្ែើមផង្ដមៃរិត្ ភុមាេសោិេំ វេិិបា-
ត្ិកាេុរាេំ ច ែល់វិៃិបាតិ្កាសុរៈទុំង្ឡាយដែលអាប្ស័យច្ហើយៃវូេូមិច្ទវតាផង្ 
កាមេុគត្ិយ ំក្នញង្កាមសុគត្ិេូមិ ។ 
 [១៨] មោវបិាកាេិ បេ អដា េព្វោថ បិ កាមេុគត្ិយ ំបដេិេធិភវង្គ-
ចុត្ិវសេេ បវត្តេតិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ មោវបិាកាេិ រីមហាវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ បវត្តត្ិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ 
បដិេេធិភវង្គចុត្ិវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃបែសិៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ កាមេុគត្ិយ ំ
ក្នញង្កាមសុគត្ិេូមិ េព្វោថ បិ សូមមបីទុំង្អស់ ។ 
 [១៩] ឥមា េវ កាមេុគត្ិបដិេេធិសយា នាម។ 
 ឥមា (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយច្ៃោះ កាមេុគត្ិបដិេេធិសយា 
នាម ច្ ្មោះថាកាមសុគត្ិបែិសៃធិ េវ  ឆុំៃួៃ ៩ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [២០] សា បនាយ ំទេវធិាបិ កាមាវចរបដិេេធិសចចវ េង្ខំ គចេត្ិ ។ 
 បេ ក្៏ សា អយ ំ(បដិេេធិ) រីបែិសៃធិច្ ោះ ទេវធិា អបិ សូមមបីមាៃឆុំៃួៃ ១០ 
ប្បការ គចេត្ ិ រដមង្ែល ់េង្ខ ំៃូវការរាប់ កាមាវចរបដិេេធិ ឥត្ិ ឯវ ថាាកាមា-
វឆរបែិសៃធិ ។ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ៨៦

 [២១] សត្េុ ចតុ្េាំ អបាយាេំ មេុេោេំ វេិិបាត្ិកាេុរាេញ្ច  
អាយុបបមាណគណនាយ េិយសមា េត្ថិ។ 
 សត្េុ (កាមបដិេេធិសក្េុ) បណ្តមកាមបែិសៃធិបុគគលទុំង្ឡាយច្ ោះ េិយសមា 
រីការក្ុំណត់្ អាយុបបមាណគណនាយ ក្នញង្ការរាប់ៃូវឆុំៃួៃនៃអាយុ ចតុ្េាំ 
អបាយាេំ ច នៃអបាយសត្វទុំង្ឡាយ ៤ ផង្ មេុេោេំ ច នៃមៃុសមសទុំង្ឡាយផង្ 
វេិិបាត្ិកាេុរាេំ ច នៃវិៃិបាត្ិកាសុរៈទុំង្ឡាយផង្ េត្ថ ិរដមង្មិៃដមៃ ។ 
 [២២] ច្ឆតុ្មោរាជិកាេំ បេ សទវាេំ ទិព្វវ េិ បញ្ច វេសេោេ ិ
អាយុបបមាណំ, មេុេសគណនាយ េវុត្ិវេសេត្េេេសបបមាណំ សោត្ិ, 
ត្សោ ចតុ្គគុណំ ោវត្ឹសាេំ, ត្សោ ចតុ្គគុ ណំ យាមាេំ, ត្សោ ចតុ្គគុ ណំ 
តុ្េិោេំ, ត្សោ ចតុ្គគុ ណំ េិមាា េរត្ីេំ, ត្សោ ចតុ្គគុណំ បរេិមាិត្វេវត្តីេ ំ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ អាយុបបមាណំ រីប្បមាណៃូវអាយុ សទវាេំ នៃច្ទវតាទុំង្ឡាយ 
ចតុ្មោរាជិកាេំ ដែលាឆត្ុមហារាជិកា ទពិ្វវ េ ិបញ្ច វេសេោេិ ារយនៃឆ្មុំ 
៥ = ា ៥០០ ឆ្មុំទិរវ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ, េវុត្ិវេសេត្េេេសបបមាណំ 
រីការប្បមាណៃូវអាយមុាៃឆុំៃួៃដសៃនៃឆ្មុំ ៩០ = រីការប្បមាណៃូវអាយុឆុំៃួៃ ៩ លាៃឆ្មុំ 
មេុេសគណនាយ ច្ោយការរាបឆ់ុំៃួៃរបស់ឆ្មុំមៃុសមស សោត្ិ រដមង្មាៃ, ចតុ្គគុ ណំ 
រីការគុណច្ោយឆុំៃួៃ ៤ ត្សោ (ច្ឆតុ្មោរាជិកាអាយុបបមាណសោ) ច្ក្ការ 
ប្បមាណៃូវអាយុរបស់ច្ទវតាច្ត្ុមហារាជិកាច្ ោះ (អាយុបបមាណំ) ាប្បមាណៃវូ
អាយុ ោវត្តឹសាេំ នៃតាវត្សឹច្ទវតាទុំង្ឡាយ សោត្ ិ រដមង្មាៃ, ចតុ្គគុណំ រីការ
គុណច្ោយឆុំៃួៃ ៤ ត្សោ (ោវត្តឹសាយុបបមាណសោ) ច្ក្ការប្បមាណៃូវអាយុ
ប្បមាណរបស់តាវត្តឹសាច្ទវតាច្ ោះ (អាយុបបមាណំ) ាប្បមាណនៃអាយុ យាមាេំ 
របស់យមាច្ទវតាទុំង្ឡាយ, ចតុ្គគុណំ រីការគុណៃឹង្ឆុំៃួៃ ៤ ត្សោ (យាមាយុបប-
មាណសោ) ច្ក្ការប្បមាណៃូវអាយុរបស់យមាច្ទវតាច្ ោះ (អាយុបបមាណំ) ា
ការប្បមាណៃូវអាយុ តុ្េិោេំ របស់ត្ុសតិាច្ទវតាទុំង្ឡាយ សោត្ ិ រដមង្មាៃ, 
ចតុ្គគុណំ រីការគុណៃឹង្ឆុំៃួៃ ៤ ត្សោ (តុ្េិោយុបបមាណសោ) ច្ក្ការ
ប្បមាណៃូវអាយុរបស់ត្សុិតាច្ទវតាច្ ោះ (អាយុបបមាណំ) ាប្បមាណៃូវអាយុ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ការបច្្អមៃឆុោះ អបាយភមូិយ ំ ក្នញង្អបាយេូមិ  ភវង្គំ េុោវ  ច ៃិង្ាេវង្គឆិត្ត បរ ំ
ក្នញង្កាលខាង្ច្ប្កាយ ត្សោ (បដិេេធិសោ) ច្ក្បែិសៃធឆិិត្តច្ ោះ ចវេ ំ េុោវ  ច 
ៃិង្ាឆុត្ឆិិត្ត បរសិយាសាសេ ក្នញង្កាលាទីបុំផតុ្ សវាចេិជាត្ិ រដមង្ោឆ់ច្ៅ, អយ ំ
បដិេេធិ រីបែិសៃធិច្ៃោះ ឯកា ១ អបាយបដិេេធិ នាម ច្ ្មោះថាអបាយបែសិៃធិ ។ 
 [១៧] កុ្េលវបិាសកាសបកាខ េេគត្េេតីរណំ បេ កាមេុគត្ិយ ំ
មេុេោេសញ្ច វ ជចចនាធ ទីេំ ភុមាេសោិេញ្ច  វេិិបាត្ិកាេុរាេំ បដិេេធិភវង្គ-
ចុត្ិវសេេ បវត្តត្ិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ កុ្េលវបិាសកាសបកាខ េេគត្េេតីរណំ រីឧច្បកាខមសហ-
គត្សៃតីរណឆិត្តដែលាក្សុលវិបាក្ បវត្តត្ ិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ បដិេេធិភវង្គចុត្-ិ
វសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃបែិសៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ ជចចនាធ ទីេំ មេុេោេំ ឯវ ច 
ែល់មៃុសមសទុំង្ឡាយមាៃមៃុសមសខាវមក្់រីក្ុំច្ណើត្ាច្ែើមផង្ដមៃរិត្ ភុមាេសោិេំ វេិិបា-
ត្ិកាេុរាេំ ច ែល់វិៃិបាតិ្កាសុរៈទុំង្ឡាយដែលអាប្ស័យច្ហើយៃវូេូមិច្ទវតាផង្ 
កាមេុគត្ិយ ំក្នញង្កាមសុគត្ិេូមិ ។ 
 [១៨] មោវបិាកាេិ បេ អដា េព្វោថ បិ កាមេុគត្ិយ ំ បដិេេធិភវង្គ-
ចុត្ិវសេេ បវត្តេតិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ មោវបិាកាេិ រីមហាវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ បវត្តត្ិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ 
បដិេេធិភវង្គចុត្ិវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃបែសិៃធ ិៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ កាមេុគត្ិយ ំ
ក្នញង្កាមសុគត្ិេូមិ េព្វោថ ប ិសូមមបីទុំង្អស់ ។ 
 [១៩] ឥមា េវ កាមេុគត្ិបដិេេធិសយា នាម។ 
 ឥមា (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយច្ៃោះ កាមេុគត្ិបដិេេធិសយា 
នាម ច្ ្មោះថាកាមសុគត្ិបែិសៃធិ េវ  ឆុំៃួៃ ៩ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [២០] សា បនាយ ំទេវធិាបិ កាមាវចរបដិេេធិសចចវ េង្ខំ គចេត្ិ ។ 
 បេ ក្៏ សា អយ ំ(បដិេេធិ) រីបែិសៃធិច្ ោះ ទេវធិា អបិ សូមមបីមាៃឆុំៃួៃ ១០ 
ប្បការ គចេត្ ិ រដមង្ែល ់េង្ខ ំៃូវការរាប់ កាមាវចរបដិេេធិ ឥត្ ិ ឯវ ថាាកាមា-
វឆរបែិសៃធិ ។ 

 [២១] សត្េុ ចតុ្េាំ អបាយាេំ មេុេោេំ វេិិបាត្ិកាេុរាេញ្ច  
អាយុបបមាណគណនាយ េិយសមា េត្ថិ។ 
 សត្េុ (កាមបដិេេធិសក្េុ) បណ្តមកាមបែិសៃធិបុគគលទុំង្ឡាយច្ ោះ េិយសមា 
រីការក្ុំណត់្ អាយុបបមាណគណនាយ ក្នញង្ការរាប់ៃូវឆុំៃួៃនៃអាយុ ចតុ្េាំ 
អបាយាេំ ច នៃអបាយសត្វទុំង្ឡាយ ៤ ផង្ មេុេោេំ ច នៃមៃុសមសទុំង្ឡាយផង្ 
វេិិបាត្ិកាេុរាេំ ច នៃវិៃិបាត្ិកាសុរៈទុំង្ឡាយផង្ េត្ថ ិរដមង្មិៃដមៃ ។ 
 [២២] ច្ឆតុ្មោរាជិកាេំ បេ សទវាេំ ទិព្វវ េិ បញ្ច វេសេោេ ិ
អាយុបបមាណំ, មេុេសគណនាយ េវុត្ិវេសេត្េេេសបបមាណំ សោត្ិ, 
ត្សោ ចតុ្គគុណំ ោវត្ឹសាេំ, ត្សោ ចតុ្គគុ ណំ យាមាេំ, ត្សោ ចតុ្គគុ ណំ 
តុ្េិោេំ, ត្សោ ចតុ្គគុ ណំ េិមាា េរត្ីេំ, ត្សោ ចតុ្គគុណំ បរេិមាិត្វេវត្តីេំ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ អាយុបបមាណំ រីប្បមាណៃូវអាយុ សទវាេំ នៃច្ទវតាទុំង្ឡាយ 
ចតុ្មោរាជិកាេំ ដែលាឆត្ុមហារាជិកា ទពិ្វវ េ ិបញ្ច វេសេោេិ ារយនៃឆ្មុំ 
៥ = ា ៥០០ ឆ្មុំទិរវ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ, េវុត្ិវេសេត្េេេសបបមាណំ 
រីការប្បមាណៃូវអាយមុាៃឆុំៃួៃដសៃនៃឆ្មុំ ៩០ = រីការប្បមាណៃូវអាយុឆុំៃួៃ ៩ លាៃឆ្មុំ 
មេុេសគណនាយ ច្ោយការរាបឆ់ុំៃួៃរបស់ឆ្មុំមៃុសមស សោត្ិ រដមង្មាៃ, ចតុ្គគុ ណំ 
រីការគុណច្ោយឆុំៃួៃ ៤ ត្សោ (ច្ឆតុ្មោរាជិកាអាយុបបមាណសោ) ច្ក្ការ 
ប្បមាណៃូវអាយុរបស់ច្ទវតាច្ត្ុមហារាជិកាច្ ោះ (អាយុបបមាណំ) ាប្បមាណៃវូ
អាយុ ោវត្តឹសាេំ នៃតាវត្សឹច្ទវតាទុំង្ឡាយ សោត្ ិ រដមង្មាៃ, ចតុ្គគុណំ រីការ
គុណច្ោយឆុំៃួៃ ៤ ត្សោ (ោវត្តឹសាយុបបមាណសោ) ច្ក្ការប្បមាណៃូវអាយុ
ប្បមាណរបស់តាវត្តឹសាច្ទវតាច្ ោះ (អាយុបបមាណំ) ាប្បមាណនៃអាយុ យាមាេំ 
របស់យមាច្ទវតាទុំង្ឡាយ, ចតុ្គគុណំ រីការគុណៃឹង្ឆុំៃួៃ ៤ ត្សោ (យាមាយុបប-
មាណសោ) ច្ក្ការប្បមាណៃូវអាយុរបស់យមាច្ទវតាច្ ោះ (អាយុបបមាណំ) ា
ការប្បមាណៃូវអាយុ តុ្េិោេំ របស់ត្ុសតិាច្ទវតាទុំង្ឡាយ សោត្ ិ រដមង្មាៃ, 
ចតុ្គគុណំ រីការគុណៃឹង្ឆុំៃួៃ ៤ ត្សោ (តុ្េិោយុបបមាណសោ) ច្ក្ការ
ប្បមាណៃូវអាយុរបស់ត្សុិតាច្ទវតាច្ ោះ (អាយុបបមាណំ) ាប្បមាណៃូវអាយុ 
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េិមាា េរត្ីេំ របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយាៃ់ៃិមា្មៃរតី្ សោត្ិ រដមង្មាៃ, ចតុ្គគុណំ 
រីការគុណច្ោយឆុំៃួៃ ៤ ត្សោ (េិមាា េរោយុបបមាណសោ) ច្ក្ការប្បមាណៃូវ 
អាយុប្បមាណរបសច់្ទវតាាៃ់ៃិមា្មៃរត្ីច្ ោះ (អាយុបមាណំ) ាការប្បមាណៃូវអាយ ុ
បរេិមាិត្វេវត្តីេំ របស់បវៃិមមិត្តវសវត្ីច្ទវតាទុំង្ឡាយ សោត្ិ រដមង្មាៃ ។ 
 [២៣]  េវេត្សញ្ច ក្វេី-, វេោេំ សកាដិសយា ត្ថា; 
         វេសេត្េេេោេិ,  េដាិ ច វេវត្តិេុ។ 
 េវេត្ំ សកាដិសយា រីច្កាែិទុំង្ឡាយឆុំៃួៃ ៩០០ ផង្ ឯក្វេីសកាដិសយា 
(ច) រីច្កាែិឆុំៃួៃ ២១ ផង្ ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្ ោះ េដាិ ច រីច្កាែឆិុំៃួៃ ៦០ ផង្ វេោេំ 
នៃឆ្មុំរបសម់ៃុសមសទុំង្ឡាយ (អាយុបបមាណំ) ាការប្បមាណៃូវអាយុ វេវត្តិេុ 
ក្នញង្បរៃិមមិត្វសវត្តីទុំង្ឡាយ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [២៤] បឋមជាេវបិាកំ្ បឋមជាេភមូិយ ំ បដិេេធិភវង្គចុត្ិវសេេ 
បវត្តត្ិ ។ 
 បឋមជាេវបិាកំ្ រីបឋមជមាៃវិបាក្ឆិត្ត បវត្តត្ិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ បដិេេធិ-
ភវង្គចុត្ិវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃបែិសៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ បឋមជាេភមូិយ ំ
ក្នញង្បឋមជមាៃេូម ិ។ 
 [២៥] ត្ថា ទុត្ិយជាេវបិាកំ្ ត្ត្ិយជាេវបិាក្ញ្ច  ទុត្ិយជាេភមូិយ ំ។ 
 ទុត្ិយជាេវបិាកំ្ (ច) រីទុត្ិយជមាៃវិបាក្ឆិត្តផង្ ត្ត្ិយជាេវបិាកំ្ ច 
រីត្ត្ិយជមាៃវិបាក្ឆិត្តផង្ (បវត្តត្ិ) រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ ត្ថា ច្ោយប្បការែឆូគា្ម ត្ថា 
បាៃែល់ (បដិេេធិភវង្គចុត្ិវសេេ, បដិេេធិភវង្គចុត្ិវសេេ) ច្ោយប្បច្េទនៃ
បែិសៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ ទុត្ិយជាេភមូិយ ំក្នញង្ទុត្ិយជមាៃេូមិ ។ 
 [២៦] ចតុ្ត្ថជាេវបិាកំ្ ត្ត្ិយជាេភមូិយ ំ។ 
 ចតុ្ត្ថជាេវបិាកំ្ រីឆត្ុត្ថជមាៃវិបាក្ឆិត្ត (បវត្តត្ិ) រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ (បដិេេធិ-
ភវង្គចុត្ិវសេេ) ច្ោយប្បច្េទនៃបែិសៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ ត្ត្ិយជាេភមូិយ ំ
ក្នញង្ត្តិ្យ ៃេូមិ ។ 
 [២៧] បញ្ច មជាេវបិាកំ្ ចតុ្ត្ថជាេភមូិយ ំ។ 
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 បញ្ច មជាេវបិាកំ្ រីបញ្ចមជមាៃវិបាក្ឆិត្ត (បវត្តត្ិ) រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ (បដិេេធិ-
ភវង្គចុត្ិវសេេ) ច្ោយប្បច្េទនៃបែិសៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ ចតុ្ត្ថជាេភមូិយ ំក្នញង្ 
ឆត្ុត្ថជមាៃេូមិ ។ 
 [២៨] អេញ្ញេោត េំ បេ របូសមវ បដិេេធិ សោត្ិ ។ ត្ថា ត្សោ បរ ំ
បវត្តិយ ំចវេកាសល ច របូសមវ បវត្តិោវ  េិរុជឈត្ិ, ឥមា ឆ របូាវចរបដិេេធិសយា 
នាម ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ របូំ ឯវ ររីូបដត្ប ុច្ណ្្មោះ បដិេេធ ិាបែិសៃធិ អេញ្ចញ េំ របស់
អសញ្ញសត្តទុំង្ឡាយ សោត្ ិរដមង្មាៃ ។ ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគា្មច្ ោះ បរ ំក្នញង្ខាង្ 
ច្ប្កាយ ត្សោ (បដិេេធិសោ) ច្ក្បែិសៃធិច្ ោះ របូំ ឯវ រីរូបដត្ប ុច្ណ្្មោះ បវត្តិោវ  
ប្បប្រឹត្តច្ៅច្ហើយ បវត្តិយ ំ (ច) ក្នញង្បវត្តិកាលផង្ ចវេកាសល ច ក្នញង្ឆុត្ិកាលផង្ 
េិរុជឈត្ិ ច្ទើបរលត្់ច្ៅ, ឥមា ឆ (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយឆុំៃួយ ៦ ច្ៃោះ 
របូាវចរបដិេេធិសយា នាម ច្ ្មោះថា របូាវឆរបែសិៃធិ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [២៩] សត្េុ ព្ព្េាបារេិជ្ជា េំ សទវាេំ ក្បបេស ត្ត្ិសយា ភាសគា 
អាយុបបមាណំ ។   
 សត្េុ (ឆេុ បដិេេធិយុត្តសក្េុ) បណ្តមបុគគលដែលប្បក្បច្ោយបែសិៃធិទុំង្
ឡាយឆុំៃួៃ ៦ ច្ ោះ ភាសគា រីឆុំដណក្ ត្ត្ិសយា ទ ី៣ ក្បបេស នៃអសច្ង្េយមយក្បមប 
អាយុបបមាណំ = អាយុបបមាសណា ាការប្បមាណៃូវអាយុ សទវាេំ របស់ច្ទវតា
ទុំង្ឡាយ = របស់ប្រហមទុំង្ឡាយ ព្ព្េាបារេិជ្ជា េំ ច្ ្មោះថា ប្រហមបារសិាជម ។ 
 [៣០] ព្ព្េាបុសរាេិោេំ ឧបឌ្ឍក្សបា ។ 
 ឧបឌ្ឍក្សបា រីោក្់ក្ណ្តមលនៃអសច្ង្េយមយក្បមប  (អាយុបបមាសណា) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ = របស់ប្រហមទុំង្ឡាយ ព្ព្េា-
បុសរាេិោេំ ដែលាប្រហមបុច្រាហតិា (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣១] មោព្ព្ោា េំ ឯសកា ក្សបា ។ 
 ក្សបា រីក្បមប ឯសកា ឆុំៃួៃ ១  (អាយុបបមាសណា) ាការប្បមាណនៃអាយ ុ
(សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ = របស់ប្រហមទុំង្ឡាយ មោព្ព្ោា េំ ដែលា 
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េិមាា េរត្ីេំ របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយាៃ់ៃិមា្មៃរតី្ សោត្ិ រដមង្មាៃ, ចតុ្គគុណំ 
រីការគុណច្ោយឆុំៃួៃ ៤ ត្សោ (េិមាា េរោយុបបមាណសោ) ច្ក្ការប្បមាណៃូវ 
អាយុប្បមាណរបសច់្ទវតាាៃ់ៃិមា្មៃរត្ីច្ ោះ (អាយុបមាណំ) ាការប្បមាណៃូវអាយ ុ
បរេិមាិត្វេវត្តីេំ របស់បវៃិមមិត្តវសវត្ីច្ទវតាទុំង្ឡាយ សោត្ិ រដមង្មាៃ ។ 
 [២៣]  េវេត្សញ្ច ក្វេី-, វេោេំ សកាដិសយា ត្ថា; 
         វេសេត្េេេោេិ,  េដាិ ច វេវត្តិេុ។ 
 េវេត្ំ សកាដិសយា រីច្កាែិទុំង្ឡាយឆុំៃួៃ ៩០០ ផង្ ឯក្វេីសកាដិសយា 
(ច) រីច្កាែិឆុំៃួៃ ២១ ផង្ ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្ ោះ េដាិ ច រីច្កាែឆិុំៃួៃ ៦០ ផង្ វេោេំ 
នៃឆ្មុំរបសម់ៃុសមសទុំង្ឡាយ (អាយុបបមាណំ) ាការប្បមាណៃូវអាយុ វេវត្តិេុ 
ក្នញង្បរៃិមមិត្វសវត្តីទុំង្ឡាយ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [២៤] បឋមជាេវបិាកំ្ បឋមជាេភមូិយ ំ បដិេេធិភវង្គចុត្ិវសេេ 
បវត្តត្ិ ។ 
 បឋមជាេវបិាកំ្ រីបឋមជមាៃវិបាក្ឆិត្ត បវត្តត្ិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ បដិេេធ-ិ
ភវង្គចុត្ិវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃបែិសៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ បឋមជាេភមូិយ ំ
ក្នញង្បឋមជមាៃេូម ិ។ 
 [២៥] ត្ថា ទុត្ិយជាេវបិាកំ្ ត្ត្ិយជាេវបិាក្ញ្ច  ទុត្ិយជាេភមូិយ ំ។ 
 ទុត្ិយជាេវបិាកំ្ (ច) រីទុត្ិយជមាៃវិបាក្ឆិត្តផង្ ត្ត្ិយជាេវបិាកំ្ ច 
រីត្ត្ិយជមាៃវិបាក្ឆិត្តផង្ (បវត្តត្ិ) រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ ត្ថា ច្ោយប្បការែឆូគា្ម ត្ថា 
បាៃែល់ (បដិេេធិភវង្គចុត្ិវសេេ, បដិេេធិភវង្គចុត្ិវសេេ) ច្ោយប្បច្េទនៃ
បែិសៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ ទុត្ិយជាេភមូិយ ំក្នញង្ទុត្ិយជមាៃេូមិ ។ 
 [២៦] ចតុ្ត្ថជាេវបិាកំ្ ត្ត្ិយជាេភមូិយ ំ។ 
 ចតុ្ត្ថជាេវបិាកំ្ រីឆត្ុត្ថជមាៃវិបាក្ឆិត្ត (បវត្តត្ិ) រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ (បដិេេធិ-
ភវង្គចុត្ិវសេេ) ច្ោយប្បច្េទនៃបែិសៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ ត្ត្ិយជាេភមូិយ ំ
ក្នញង្ត្តិ្យ ៃេូមិ ។ 
 [២៧] បញ្ច មជាេវបិាកំ្ ចតុ្ត្ថជាេភមូិយ ំ។ 

 បញ្ច មជាេវបិាកំ្ រីបញ្ចមជមាៃវិបាក្ឆិត្ត (បវត្តត្ិ) រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ (បដិេេធិ-
ភវង្គចុត្ិវសេេ) ច្ោយប្បច្េទនៃបែិសៃធិ ៃិង្េវង្គ ៃិង្ឆុតិ្ ចតុ្ត្ថជាេភមូិយ ំក្នញង្ 
ឆត្ុត្ថជមាៃេូមិ ។ 
 [២៨] អេញ្ញេោត េំ បេ របូសមវ បដិេេធិ សោត្ិ ។ ត្ថា ត្សោ បរ ំ
បវត្តិយ ំចវេកាសល ច របូសមវ បវត្តិោវ  េិរុជឈត្ិ, ឥមា ឆ របូាវចរបដិេេធិសយា 
នាម ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ របូំ ឯវ ររីូបដត្ប ុច្ណ្្មោះ បដិេេធិ ាបែិសៃធិ អេញ្ចញ េំ របស់
អសញ្ញសត្តទុំង្ឡាយ សោត្ ិរដមង្មាៃ ។ ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគា្មច្ ោះ បរ ំក្នញង្ខាង្ 
ច្ប្កាយ ត្សោ (បដិេេធិសោ) ច្ក្បែិសៃធិច្ ោះ របំូ ឯវ រីរូបដត្ប ុច្ណ្្មោះ បវត្តិោវ  
ប្បប្រឹត្តច្ៅច្ហើយ បវត្តិយ ំ (ច) ក្នញង្បវត្តិកាលផង្ ចវេកាសល ច ក្នញង្ឆុត្ិកាលផង្ 
េិរុជឈត្ិ ច្ទើបរលត្់ច្ៅ, ឥមា ឆ (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយឆុំៃួយ ៦ ច្ៃោះ 
របូាវចរបដិេេធិសយា នាម ច្ ្មោះថា របូាវឆរបែសិៃធិ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [២៩] សត្េុ ព្ព្េាបារេិជ្ជា េំ សទវាេំ ក្បបេស ត្ត្ិសយា ភាសគា 
អាយុបបមាណំ ។   
 សត្េុ (ឆេុ បដិេេធិយុត្តសក្េុ) បណ្តមបុគគលដែលប្បក្បច្ោយបែសិៃធិទុំង្
ឡាយឆុំៃួៃ ៦ ច្ ោះ ភាសគា រីឆុំដណក្ ត្ត្ិសយា ទី ៣ ក្បបេស នៃអសច្ង្េយមយក្បមប 
អាយុបបមាណំ = អាយុបបមាសណា ាការប្បមាណៃូវអាយុ សទវាេំ របស់ច្ទវតា
ទុំង្ឡាយ = របស់ប្រហមទុំង្ឡាយ ព្ព្េាបារេិជ្ជា េំ ច្ ្មោះថា ប្រហមបារសិាជម ។ 
 [៣០] ព្ព្េាបុសរាេិោេំ ឧបឌ្ឍក្សបា ។ 
 ឧបឌ្ឍក្សបា រីោក្់ក្ណ្តមលនៃអសច្ង្េយមយក្បមប  (អាយុបបមាសណា) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ = របស់ប្រហមទុំង្ឡាយ ព្ព្េា-
បុសរាេិោេំ ដែលាប្រហមបុច្រាហតិា (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣១] មោព្ព្ោា េំ ឯសកា ក្សបា ។ 
 ក្សបា រីក្បមប ឯសកា ឆុំៃួៃ ១  (អាយុបបមាសណា) ាការប្បមាណនៃអាយ ុ
(សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ = របស់ប្រហមទុំង្ឡាយ មោព្ព្ោា េំ ដែលា 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ៨៩



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

មហាប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣២] បរោិត ភាេំ សទវ ក្បាេិ ។ 
 ក្បាេ ិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ សទវ ឆុំៃួៃ ២ (អាយុបបមាណាេិ) ាការប្បមាណ
ៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ បរោិត ភាេំ ដែលាបរិតាតមភាប្រហម (សោត្ិ) 
រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៣] អបបមាណាភាេំ ចោត រ ិក្បាេិ ។ 
 ក្បាេ ិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ ចោត សរា ឆុំៃួៃ ៤ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អបបមាណាភាេំ ដែលាអបមប-
មាណ្ភាប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៤] អាភេសរាេំ អដា ក្បាេិ ។ 
 ក្បាេ ិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ ចោត សរា ឆុំៃួៃ ៤ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អាភេសរាេំ ដែលាអាេសមសរា-
ប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៥] បរតិ្តេុភាេំ សសាឡេ ក្បាេិ។ 
 ក្បាេិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ សសាឡេ ឆុំៃួៃ ១៦ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ បរោិត េុភាេំ ដែលាបរិតាតមសភុា-
ប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៦] អបបមាណេុភាេំ ទវត្តឹេ ក្បាេិ ។ 
 ក្បាេិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ ទវត្តឹេ ឆុំៃួៃ ៣២ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អបបមាណេុភាេំ ដែលាអបមប-
មាណសភុា (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៧] េុភកិ្ណាា េំ ចតុ្េដាិ ក្បាេិ ។ 
 ក្បាេ ិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ ចតុ្េដា ិ ឆុំៃួៃ ៦៤ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ េុភកិ្ណាា េំ ដែលាសេុ-
ក្ិណ្ហមប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ៩០

 [៣៨] សវេបផលាេំ អេញ្ញេោត េញ្ច  បញ្ច ក្បបេោេិ ។ 
 បញ្ច ក្បបេោេិ រីរយនៃក្បមបឆុំៃួៃ ៥ = រីឆុំៃួៃ ៥០០ ក្បមប (អាយុបប-
មាណាេិ) ាការប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ សវេបផលាេំ 
(ច) ដែលាច្វហបផលាប្រហមផង្ អេញ្ញេោត េំ ច ដែលអសញ្ញសត្តប្រហមផង្ 
(សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៩] អវោិេំ ក្បបេេេោេិ ។ 
 ក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបទុំង្ឡាយ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អវោិេំ ដែលាអវិហាប្រហម 
(សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤០] អត្បាេំ សទវ ក្បបេេេោេិ ។ 
 ក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបទុំង្ឡាយ សទវ ឆុំៃួៃ ២ (អាយុបបមាណាេិ) 
ាការប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អត្បាេំ ដែលាអត្បមា-
ប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤១] េុទេោេំ ចោត រ ិក្បបេេេោេិ ។ 
 ក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបទុំង្ឡាយ ចោត រ ិឆុំៃួៃ ៤ (អាយុបបមាណាេិ) 
ាការប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ េុទេោេំ ដែលាសុទសមា-
ប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤២] េុទេសេីំ អដា ក្បបេេេោេិ ។ 
 ក្បបេេេោេ ិរីោៃ់នៃក្បមបទុំង្ឡាយ អដា ឆុំៃួៃ ៨ (អាយុបបមាណាេិ) 
ាការប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ េុទេសេីំ ដែលាសុទសមស-ី
ប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤៣] អក្េិដ្ឋា េំ សសាឡេ ក្បបេេេោេ ិ។ 
 ក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបទុំង្ឡាយ សសាឡេ ឆុំៃួៃ ១៦ (អាយុបប-
មាណាេិ) ាប្បមាណៃវូអាយ ុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ  អក្េិដ្ឋា េំ 
ដែលាអក្ៃោិឋមប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
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មហាប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣២] បរោិត ភាេំ សទវ ក្បាេិ ។ 
 ក្បាេ ិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ សទវ ឆុំៃួៃ ២ (អាយុបបមាណាេិ) ាការប្បមាណ
ៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ បរោិត ភាេំ ដែលាបរិតាតមភាប្រហម (សោត្ិ) 
រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៣] អបបមាណាភាេំ ចោត រ ិក្បាេិ ។ 
 ក្បាេ ិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ ចោត សរា ឆុំៃួៃ ៤ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អបបមាណាភាេំ ដែលាអបមប-
មាណ្ភាប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៤] អាភេសរាេំ អដា ក្បាេិ ។ 
 ក្បាេ ិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ ចោត សរា ឆុំៃួៃ ៤ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អាភេសរាេ ំ ដែលាអាេសមសរា-
ប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៥] បរតិ្តេុភាេំ សសាឡេ ក្បាេិ។ 
 ក្បាេិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ សសាឡេ ឆុំៃួៃ ១៦ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ បរោិត េុភាេំ ដែលាបរិតាតមសភុា-
ប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៦] អបបមាណេុភាេំ ទវត្តឹេ ក្បាេិ ។ 
 ក្បាេ ិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ ទវត្តឹេ ឆុំៃួៃ ៣២ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អបបមាណេុភាេំ ដែលាអបមប-
មាណសភុា (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៧] េុភកិ្ណាា េំ ចតុ្េដាិ ក្បាេិ ។ 
 ក្បាេ ិ រីក្បមបទុំង្ឡាយ ចតុ្េដា ិ ឆុំៃួៃ ៦៤ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ េុភកិ្ណាា េំ ដែលាសេុ-
ក្ិណ្ហមប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 

 [៣៨] សវេបផលាេំ អេញ្ញេោត េញ្ច  បញ្ច ក្បបេោេិ ។ 
 បញ្ច ក្បបេោេិ រីរយនៃក្បមបឆុំៃួៃ ៥ = រីឆុំៃួៃ ៥០០ ក្បមប (អាយុបប-
មាណាេិ) ាការប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ សវេបផលាេំ 
(ច) ដែលាច្វហបផលាប្រហមផង្ អេញ្ញេោត េំ ច ដែលអសញ្ញសត្តប្រហមផង្ 
(សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៣៩] អវោិេំ ក្បបេេេោេិ ។ 
 ក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបទុំង្ឡាយ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អវោិេំ ដែលាអវិហាប្រហម 
(សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤០] អត្បាេំ សទវ ក្បបេេេោេិ ។ 
 ក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបទុំង្ឡាយ សទវ ឆុំៃួៃ ២ (អាយុបបមាណាេិ) 
ាការប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អត្បាេំ ដែលាអត្បមា-
ប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤១] េុទេោេំ ចោត រ ិក្បបេេេោេិ ។ 
 ក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបទុំង្ឡាយ ចោត រ ិឆុំៃួៃ ៤ (អាយុបបមាណាេិ) 
ាការប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ េុទេោេំ ដែលាសុទសមា-
ប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤២] េុទេសេីំ អដា ក្បបេេេោេិ ។ 
 ក្បបេេេោេ ិរីោៃ់នៃក្បមបទុំង្ឡាយ អដា ឆុំៃួៃ ៨ (អាយុបបមាណាេិ) 
ាការប្បមាណៃូវអាយុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ េុទេសេីំ ដែលាសុទសមស-ី
ប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤៣] អក្េិដ្ឋា េំ សសាឡេ ក្បបេេេោេិ ។ 
 ក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបទុំង្ឡាយ សសាឡេ ឆុំៃួៃ ១៦ (អាយុបប-
មាណាេិ) ាប្បមាណៃវូអាយ ុ (សទវាេំ) របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ  អក្េិដ្ឋា េំ 
ដែលាអក្ៃោិឋមប្រហម (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ៩១
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 [៤៤] បឋមារុបាទិវបិាកាេិ បឋមារុបាទិភមូីេុ យថាក្កមំ បដិេេធិ-
ភវង្គចុត្ិវសេេ បវត្តេតិ ។ ឥមា ចត្សេោ អរបូបដិេេធិសយា នាម ។ 
 បឋមារុបាទិវបិាកាេិ រីអរូបវិបាក្ឆិត្តមាៃបឋមារូបវិបាក្ឆិត្តាច្ែើមទុំង្ឡាយ 
បវត្តេតិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ បដិេេធិភវង្គចុត្ិវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃបែសិៃធិ ៃិង្េវង្គ 
ៃិង្ឆុតិ្ បឋមារុបាទិភមូីេុ ក្នញង្អរូបេូមិមាៃបឋមារុបមបេូមាិច្ែើមទុំង្ឡាយ យថា-
ក្កមំ តាមលុំោប ់។ ឥមា (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយច្ៃោះ ចត្សេោ ឆុំៃួៃ 
៤ អារុបបបដិេេធិសយា នាម ច្ ្មោះថា អារបុមបបែសិៃធិ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤៥] សត្េុ បេ អាកាសាេញ្ចច យត្េបូគាេំ សទវាេំ វេីត្ិក្បប-
េេេោេិ អាយុបបមាណំ ។ 
 បេ ក្៏ សត្េុ (អរបូបុគគសលេុ) បណ្តមអរូបប្រហមទុំង្ឡាយច្ ោះ វេីត្ិ-
ក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបឆុំៃួៃ ២០ ទុំង្ឡាយ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ សទវាេំ របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អាកាសាេញ្ចច យត្េបូគាេំ អនក្
ឆូលែល់ច្ហើយកាៃ់អាកាសាៃញ្ចមយៃេូមិ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤៦] វញិ្ចញ ណញ្ចច យត្េបូគាេំ សទវាេំ ចោត លីេក្បបេេេោេិ ។ 
 ចោត លីេក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបឆុំៃួៃ ៤០ ទុំង្ឡាយ (អាយុបប-
មាណាេិ) ាការប្បមាណៃូវអាយុ សទវាេំ របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ វញិ្ចញ ណញ្ចច យ-
ត្េបូគាេំ ដែលឆូលែលវ់ិញ្ញមណញ្ចមយត្ៃេូមិ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤៧] អាកិ្ញ្ច ញ្ចញ យត្េបូគាេំ សទវាេំ េដាិក្បបេេេោេិ ។ 
 េដាិក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបឆុំៃួៃ ៦០ ទុំង្ឡាយ (អាយុបបមាណាេិ) 
ាការប្បមាណៃូវអាយុ សទវាេំ របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អាកិ្ញ្ច ញ្ចញ យត្េបូគាេំ 
អនក្ឆូលែលក់ាៃ់អាក្ិញ្ចញ្ញមយត្ៃេូម ិ(សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤៨] សេវេញ្ចញ នាេញ្ចញ យត្េបូគាេំ សទវាេំ ចតុ្រាេីត្ិក្បប-
េេេោេិ ។ 
 ចតុ្រាេីត្ិក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបឆុំៃួៃ ៨៤ ទុំង្ឡាយ (អាយុបប-
មាណាេិ) ាការប្បមាណៃូវអាយ ុ សទវាេំ របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ សេវេញ្ចញ នា-

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ៩២

េញ្ចញ យត្េបូគាេំ អនក្ឆូលែល់កាៃ់ច្ៃវសញ្ញម សញ្ញមយត្ៃេូមិ (សោត្ិ) រដមង្
មាៃ ។ 
 [៤៩]  បដិេេធិ ភវង្គញ្ច ,  ត្ថា ចវេមាេេំ; 
        ឯក្សមវ ត្សថសវក្-, វេិយសញ្ច ក្ជ្ជត្ិយ ំ។ 
 បដិេេធិ (ច) រីបែិសៃធិផង្ ភវង្គំ ច រីេវង្គឆិត្តផង្ ចវេមាេេំ ច រីឆុតិ្ឆិត្តផង្ 
ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្ ោះ ឯកំ្ (ច) ាឆិត្តដត្មួយផង្ ត្ថា ឯក្វេិយ ំ (ច) ាឆិត្តមាៃ
អារមមណដ៍ត្មយួែូឆគា្មផង្ ឯក្ជ្ជត្ិយ ំក្នញង្ាត្ិមួយ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 

ឥទសមត្ថ បដិេេធិចតុ្ក្កំ  ។ 
ឥទំ (ចតុ្ក្កំ ) រីឆតុ្ក្កៈច្ៃោះ បដិេេធិចតុ្ក្កំ  ាបែិសៃធិឆតុ្ក្កៈ  

ឯត្ថ (បរសិចេសទ) ក្នញង្បរិច្ឆេទៃុ ោះ ។ 
 

ក្មាចតុ្ក្កំ  
 [៥០] ជេកំ្ ឧបត្ថមភកំ្ ឧបបីឡកំ្ ឧបឃាត្ក្សញ្ច ត្ិ កិ្ចចវសេេ។ 
 ក្មាចតុ្ក្កំ  រីក្មមឆត្ុក្កៈ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ (ឥត្ិ) ថា (ក្មាា េិ នាម) 
ច្ ្មោះថា រីក្មមទុំង្ឡាយ (ចោត រ)ិ ឆុំៃួៃ ៤ កិ្ចចវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃក្ិឆច ឥត្ ិ គឺ 
ជេកំ្ (ច) រីជៃក្ក្មមផង្ ឧបត្ថមភកំ្ (ច) រីឧបត្ថមភក្ក្មមផង្ ឧបបីឡកំ្ (ច) 
រីឧបបីឡក្ក្មមផង្ ឧបឃាត្កំ្ ច រីឧបឃាត្ក្ក្មមផង្ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៥១] គរុកំ្ អាេេាំ អាចិណណំ  ក្ដោត ក្មាសញ្ច ត្ិ បាក្ទាេបរយិាសយេ ។ 
 (ក្មាា េិ នាម) ច្ ្មោះថា រីក្មមទុំង្ឡាយ (ចោត រ)ិ ឆុំៃួៃ ៤ បាក្ទាេ-
បរយិាសយេ ច្ោយប្បច្េទនៃការឲមយផល ឥត្ ិ គឺ គរុកំ្ (ច) រីគរុក្មមផង្ អាេេាំ 
(ច) រីអាសៃនក្មមផង្ អាចិណណំ  (ច) រីអាឆិណណក្មមផង្  ក្ដោត ក្មាំ ច រីក្ែតាតមក្មមផង្ 
(សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៥២] ទិដាធមាសវទេីយ ំ ឧបបជាសវទេីយ ំ អបរាបរយិសវទេីយ ំ អសោេិ-
ក្មាសញ្ច ត្ិ បាក្កាលវសេេ ចោត រ ិក្មាា េិ នាម ។ 
 (ក្មាា េិ នាម) ច្ ្មោះថារីក្មមទុំង្ឡាយ (ចោត រ)ិ ឆុំៃួៃ ៤ បាក្កាល-



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [៤៤] បឋមារុបាទិវបិាកាេិ បឋមារុបាទិភមូីេុ យថាក្កមំ បដិេេធិ-
ភវង្គចុត្ិវសេេ បវត្តេតិ ។ ឥមា ចត្សេោ អរបូបដិេេធិសយា នាម ។ 
 បឋមារុបាទិវបិាកាេិ រីអរូបវិបាក្ឆិត្តមាៃបឋមារូបវិបាក្ឆិត្តាច្ែើមទុំង្ឡាយ 
បវត្តេតិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ បដិេេធិភវង្គចុត្ិវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃបែសិៃធិ ៃិង្េវង្គ 
ៃិង្ឆុតិ្ បឋមារុបាទិភមូីេុ ក្នញង្អរូបេូមិមាៃបឋមារុបមបេូមាិច្ែើមទុំង្ឡាយ យថា-
ក្កមំ តាមលុំោប ់។ ឥមា (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយច្ៃោះ ចត្សេោ ឆុំៃួៃ 
៤ អារុបបបដិេេធិសយា នាម ច្ ្មោះថា អារបុមបបែសិៃធិ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤៥] សត្េុ បេ អាកាសាេញ្ចច យត្េបូគាេំ សទវាេំ វេីត្ិក្បប-
េេេោេិ អាយុបបមាណំ ។ 
 បេ ក្៏ សត្េុ (អរបូបុគគសលេុ) បណ្តមអរូបប្រហមទុំង្ឡាយច្ ោះ វេីត្ិ-
ក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបឆុំៃួៃ ២០ ទុំង្ឡាយ (អាយុបបមាណាេិ) ាការ
ប្បមាណៃូវអាយុ សទវាេំ របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អាកាសាេញ្ចច យត្េបូគាេំ អនក្
ឆូលែល់ច្ហើយកាៃ់អាកាសាៃញ្ចមយៃេូមិ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤៦] វញិ្ចញ ណញ្ចច យត្េបូគាេំ សទវាេំ ចោត លីេក្បបេេេោេិ ។ 
 ចោត លីេក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបឆុំៃួៃ ៤០ ទុំង្ឡាយ (អាយុបប-
មាណាេិ) ាការប្បមាណៃូវអាយុ សទវាេំ របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ វញិ្ចញ ណញ្ចច យ-
ត្េបូគាេំ ដែលឆូលែលវ់ិញ្ញមណញ្ចមយត្ៃេូមិ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤៧] អាកិ្ញ្ច ញ្ចញ យត្េបូគាេំ សទវាេំ េដាិក្បបេេេោេិ ។ 
 េដាិក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបឆុំៃួៃ ៦០ ទុំង្ឡាយ (អាយុបបមាណាេិ) 
ាការប្បមាណៃូវអាយុ សទវាេំ របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ អាកិ្ញ្ច ញ្ចញ យត្េបូគាេំ 
អនក្ឆូលែលក់ាៃ់អាក្ិញ្ចញ្ញមយត្ៃេូម ិ(សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៤៨] សេវេញ្ចញ នាេញ្ចញ យត្េបូគាេំ សទវាេំ ចតុ្រាេីត្ិក្បប-
េេេោេិ ។ 
 ចតុ្រាេីត្ិក្បបេេេោេិ រីោៃ់នៃក្បមបឆុំៃួៃ ៨៤ ទុំង្ឡាយ (អាយុបប-
មាណាេិ) ាការប្បមាណៃូវអាយ ុ សទវាេំ របស់ច្ទវតាទុំង្ឡាយ សេវេញ្ចញ នា-

េញ្ចញ យត្េបូគាេំ អនក្ឆូលែល់កាៃ់ច្ៃវសញ្ញម សញ្ញមយត្ៃេូមិ (សោត្ិ) រដមង្
មាៃ ។ 
 [៤៩]  បដិេេធិ ភវង្គញ្ច ,  ត្ថា ចវេមាេេំ; 
        ឯក្សមវ ត្សថសវក្-, វេិយសញ្ច ក្ជ្ជត្ិយ ំ។ 
 បដិេេធិ (ច) រីបែិសៃធិផង្ ភវង្គំ ច រីេវង្គឆិត្តផង្ ចវេមាេេំ ច រីឆុតិ្ឆិត្តផង្ 
ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្ ោះ ឯកំ្ (ច) ាឆិត្តដត្មួយផង្ ត្ថា ឯក្វេិយ ំ (ច) ាឆិត្តមាៃ
អារមមណដ៍ត្មយួែូឆគា្មផង្ ឯក្ជ្ជត្ិយ ំក្នញង្ាត្ិមួយ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ 

ឥទសមត្ថ បដិេេធិចតុ្ក្កំ  ។ 
ឥទំ (ចតុ្ក្កំ ) រីឆតុ្ក្កៈច្ៃោះ បដិេេធិចតុ្ក្កំ  ាបែិសៃធិឆតុ្ក្កៈ  

ឯត្ថ (បរសិចេសទ) ក្នញង្បរិច្ឆេទៃុ ោះ ។ 
 

ក្មាចតុ្ក្កំ  
 [៥០] ជេកំ្ ឧបត្ថមភកំ្ ឧបបីឡកំ្ ឧបឃាត្ក្សញ្ច ត្ិ កិ្ចចវសេេ។ 
 ក្មាចតុ្ក្កំ  រីក្មមឆត្ុក្កៈ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ (ឥត្ិ) ថា (ក្មាា េិ នាម) 
ច្ ្មោះថា រីក្មមទុំង្ឡាយ (ចោត រ)ិ ឆុំៃួៃ ៤ កិ្ចចវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃក្ិឆច ឥត្ិ គឺ 
ជេកំ្ (ច) រីជៃក្ក្មមផង្ ឧបត្ថមភកំ្ (ច) រីឧបត្ថមភក្ក្មមផង្ ឧបបីឡកំ្ (ច) 
រីឧបបីឡក្ក្មមផង្ ឧបឃាត្កំ្ ច រីឧបឃាត្ក្ក្មមផង្ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៥១] គរុកំ្ អាេេាំ អាចិណណំ  ក្ដោត ក្មាសញ្ច ត្ិ បាក្ទាេបរយិាសយេ ។ 
 (ក្មាា េិ នាម) ច្ ្មោះថា រីក្មមទុំង្ឡាយ (ចោត រ)ិ ឆុំៃួៃ ៤ បាក្ទាេ-
បរយិាសយេ ច្ោយប្បច្េទនៃការឲមយផល ឥត្ិ គឺ គរុកំ្ (ច) រីគរុក្មមផង្ អាេេាំ 
(ច) រីអាសៃនក្មមផង្ អាចិណណំ  (ច) រីអាឆិណណក្មមផង្  ក្ដោត ក្មាំ ច រីក្ែតាតមក្មមផង្ 
(សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៥២] ទិដាធមាសវទេីយ ំ ឧបបជាសវទេីយ ំ អបរាបរយិសវទេីយ ំ អសោេិ-
ក្មាសញ្ច ត្ិ បាក្កាលវសេេ ចោត រ ិក្មាា េិ នាម ។ 
 (ក្មាា េិ នាម) ច្ ្មោះថារីក្មមទុំង្ឡាយ (ចោត រ)ិ ឆុំៃួៃ ៤ បាក្កាល-
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វសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃកាលក្នញង្ការឲមយផល ទិដាិធមាសវទេីយ ំ ច រីទិែឋិធមមវច្វទៃីយក្មម
ផង្ ឧបបជាសវទេីយ ំ ច រីឧបបជជៃយីក្មមផង្ អបរាបរយិសវទេីយ ំ ច រីអបរាបរិយ-
ច្វទៃីយក្មមផង្ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៥៣] ត្ថា អកុ្េលំ កាមាវចរកុ្េលំ របូាវចរកុ្េលំ អរបូាវចរ-
កុ្េលសញ្ច ត្ិ បាក្ឋាេវសេេ ។ 
 ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្ ោះ (ក្មាា េិ នាម) ច្ ្មោះថា រីក្មមទុំង្ឡាយ (ចោត រ)ិ ឆុំៃួៃ ៤ 
បាក្ឋាេវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃឋាៃៈក្នញង្ឱមយផល ឥត្ ិគឺ អកុ្េលំ (ច) រីអក្ុសល-
ក្មមផង្ កាមាវចរកុ្េលំ (ច) រីកាមាឆវរក្សុលក្មមផង្ របូាវចរកុ្េលំ (ច) 
រីរូបាវឆរក្ុសលក្មមផង្ អរបូាវចរកុ្េលំ ច រីអរូបាវឆរកុ្សលក្មមផង្ (សោេតិ) 
រដមង្មាៃ ។ 
 [៥៤] ត្ត្ថ អកុ្េលំ កាយក្មាំ វចីក្មាំ មសនាក្មាសញ្ច ត្ិ ក្មាទាវ រ-
វសេេ ត្ិវធិំ សោត្ិ ។ 
 ត្ត្ថ (ចត្េុូ ក្សមាេុ) បណ្តមក្មមទុំង្ឡាយឆុំៃួៃ ៤ ច្ ោះ អកុ្េលំ 
រីអកុ្សលក្មម ត្ិវធិ ំ មាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ សោត្ ិ រដមង្មាៃ ក្មាទាវ រវសេេ 
ច្ោយប្បច្េទនៃក្មមទវមរ ឥត្ ិ គឺ កាយក្មាំ (ច) រីកាយក្មមផង្ វចីក្មាំ (ច) 
រីវឆីក្មមផង្ មសនាក្មាំ ច រីមច្ ក្មមផង្ ។ 
 [៥៥] ក្ថំ? បាណាត្ិបាសោ អទិនាា ទាេំ កាសមេុមិច្ឆេ ច្ឆសរា សចត្ ិ
កាយវញិ្ញត្តិេង្ខខ សត្ កាយទាវ សរ ព្វេុលលវុត្តិសោ កាយក្មាំ នាម ។ 
 (សច្ឆទនា) រីសុំណួរ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ (ឥត្ិ) ថា អកុ្េលក្មាំ 
រីអកុ្សលក្មម ត្ិវធិំ មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ ក្ថំ ច្ោយប្បការ
ែូឆច្មតឆ ? (បរោិសរា) រីឆច្មលើយ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ (ឥត្ិ) ថា (ោេិ ក្មាា េិ) 
រីក្មមទុំង្ឡាយច្ ោះ ឥត្ ិ គឺ បាណាត្ិបាសោ ច រីបាណ្ត្ិបាត្ផង្ អទិនាា ទាេំ ច 
រីអទិ ្មទៃផង្ កាសមេុមិច្ឆេ ច្ឆសរា ច រកីាច្មសុមិច្ឆមច្រផង្ កាយក្មាំ នាម 
ច្ ្មោះថា កាយក្មម ព្វេុលលវត្តិសោ ច្ប្ោោះការប្បប្រឹត្តច្ៅច្ោយច្ប្ឆើៃ កាយទាវ សរ ក្នញង្
កាយទវមរ កាយវញិ្ញត្តិេង្ខខ សត្ ដែលបណឌិត្ច្ោលច្ហើយថា កាយវញិ្ញត្តិ ។ 
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 [៥៦] មុសាវាសទា បិេុណវាច្ឆ ផរុេវាច្ឆ េមផបបលាសបា សចត្ិ វចី-
វញិ្ញត្តិេង្ខខ សត្ វចីទាវ សរ ព្វេុលលវុត្តិសោ វចីក្មាំ នាម ។ 
 (ោេិ ក្មាា េិ) រីក្មមទុំង្ឡាយច្ ោះ ឥត្ ិ គឺ មុសាវាសទា (ច) រីមុសាវាទផង្ 
បិេុណាវាច្ឆ (ច) រីបិសណុ្វាច្ផង្ ផរុេវាច្ឆ (ច) រីផរុសវាច្ផង្ េមផបប-
លាសបា ច រីសមផបមបលាបៈផង្ វចកី្មា នាម ច្ ្មោះថា វឆីក្មម ព្វេុលលវុត្តិសោ 
ច្ប្ោោះការប្បប្រឹត្តច្ៅច្ោយច្ប្ឆើៃ វចីទាវ សរ ក្នញង្វឆីទវមរ វចីវញិ្ញត្តិេង្ខខ សត្ ដែលបណឌិត្ 
ច្ោលច្ហើយថា វឆីវិញ្ញត្ត ិ។ 
 [៥៧] អភិជា ព្ាបាសទា មិច្ឆេ ទិដាិ សចត្ិ អញ្ញព្ោបិ វញិ្ញត្តិយា មេេាឹសយវ 
ព្វេុលលវុត្តិសោ មសនាក្មាំ នាម។ 
 (ោេិ ក្មាា េិ) រីក្មមទុំង្ឡាយច្ ោះ ឥត្ិ គឺ អភិជា (ច) រីអេិជមាផង្ 
ព្ាបាសទា (ច) រីរមាបាទៈផង្ មិច្ឆេ ទិដា ិច រីមចិ្ឆមទិែឋិផង្ មសនាក្មាំ នាម ច្ ្មោះថា 
មច្ ក្មម ព្វេុលលវុត្តិសោ ច្ប្ោោះការប្បប្រឹត្តច្ៅច្ោយច្ប្ឆើៃ មេេាឹ ឯវ ក្នញង្មច្ ទវមរ
ប ុច្ណ្្មោះ អញ្ញព្ត្ អប ិសូមមបីច្វៀរ វញិ្ញត្តិយា ច្ក្ៃូវកាយវិញ្ញត្ត ិៃិង្វឆីវិញ្ញត្ត ិ។ 
 [៥៨] សត្េុ បាណាត្ិបាសោ ផរុេវាច្ឆ ព្ាបាសទា ច សទាេមសូលេ 
ជ្ជយេតិ ។ 
 សត្េុ (អកុ្េសលេុ) បណ្តមអក្ុសលក្មមទុំង្ឡាយច្ ោះ បាណាត្ិបាសោ 
(ច) រីបាណ្ត្ិបាត្ៈផង្ ផរុេវាច្ឆ (ច) រីផរុសវាច្ផង្ ព្ាបាសទា (ច) រីរមាបាទៈ
ផង្ ជ្ជយេតិ រដមង្ច្ក្ើត្ សទាេមសូលេ ច្ោយមាៃច្ទសៈាមលូ ។ 
 [៥៩] កាសមេុមិច្ឆេ ច្ឆសរា អភិជា មិច្ឆេ ទិដាិ ច សលាភមសូលេ ។ 
 កាសមេុមិច្ឆេ សរា (ច) រីកាច្មសមុិច្ឆមរៈផង្ អភិជា (ច) រីអេិជមាផង្ 
មិច្ឆេ ទិដាិ (ច) រីមិច្ឆមទិែឋិផង្ (ជ្ជយេតិ) រដមង្ច្ក្ើត្ សលាភមសូលេ ច្ោយមាៃច្លាេៈ
ាមូល ។ 
 [៦០] សេសាេិ ចោត របិិ ទវីេិ មសូលេិ េមភវេតិ ។ 
 សេសាេិ (អកុ្េលាេិ) រីអក្ុសលក្មមទុំង្ឡាយដែលច្ៅសល់ ចោត របិិ
 សូមមបីទុំង្ ៤ េមភវេត ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ប្រម មសូលេិ ាមួយមូលទុំង្ឡាយ ទវីេិ 
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វសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃកាលក្នញង្ការឲមយផល ទិដាិធមាសវទេីយ ំ ច រីទិែឋិធមមវច្វទៃីយក្មម
ផង្ ឧបបជាសវទេីយ ំ ច រីឧបបជជៃយីក្មមផង្ អបរាបរយិសវទេីយ ំ ច រីអបរាបរិយ-
ច្វទៃីយក្មមផង្ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៥៣] ត្ថា អកុ្េលំ កាមាវចរកុ្េលំ របូាវចរកុ្េលំ អរបូាវចរ-
កុ្េលសញ្ច ត្ិ បាក្ឋាេវសេេ ។ 
 ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្ ោះ (ក្មាា េិ នាម) ច្ ្មោះថា រីក្មមទុំង្ឡាយ (ចោត រ)ិ ឆុំៃួៃ ៤ 
បាក្ឋាេវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃឋាៃៈក្នញង្ឱមយផល ឥត្ ិគឺ អកុ្េលំ (ច) រីអក្ុសល-
ក្មមផង្ កាមាវចរកុ្េលំ (ច) រីកាមាឆវរក្សុលក្មមផង្ របូាវចរកុ្េលំ (ច) 
រីរូបាវឆរក្ុសលក្មមផង្ អរបូាវចរកុ្េលំ ច រីអរូបាវឆរកុ្សលក្មមផង្ (សោេតិ) 
រដមង្មាៃ ។ 
 [៥៤] ត្ត្ថ អកុ្េលំ កាយក្មាំ វចីក្មាំ មសនាក្មាសញ្ច ត្ិ ក្មាទាវ រ-
វសេេ ត្ិវធិំ សោត្ិ ។ 
 ត្ត្ថ (ចត្េុូ ក្សមាេុ) បណ្តមក្មមទុំង្ឡាយឆុំៃួៃ ៤ ច្ ោះ អកុ្េលំ 
រីអកុ្សលក្មម ត្ិវធិ ំ មាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ សោត្ ិ រដមង្មាៃ ក្មាទាវ រវសេេ 
ច្ោយប្បច្េទនៃក្មមទវមរ ឥត្ ិ គឺ កាយក្មាំ (ច) រីកាយក្មមផង្ វចីក្មា ំ (ច) 
រីវឆីក្មមផង្ មសនាក្មាំ ច រីមច្ ក្មមផង្ ។ 
 [៥៥] ក្ថំ? បាណាត្ិបាសោ អទិនាា ទាេំ កាសមេុមិច្ឆេ ច្ឆសរា សចត្ ិ
កាយវញិ្ញត្តិេង្ខខ សត្ កាយទាវ សរ ព្វេុលលវុត្តិសោ កាយក្មាំ នាម ។ 
 (សច្ឆទនា) រីសុំណួរ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ (ឥត្ិ) ថា អកុ្េលក្មាំ 
រីអកុ្សលក្មម ត្ិវធិ ំ មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ (សោត្)ិ រដមង្មាៃ ក្ថ ំ ច្ោយប្បការ
ែូឆច្មតឆ ? (បរោិសរា) រីឆច្មលើយ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ (ឥត្ិ) ថា (ោេិ ក្មាា េិ) 
រីក្មមទុំង្ឡាយច្ ោះ ឥត្ ិ គឺ បាណាត្ិបាសោ ច រីបាណ្ត្ិបាត្ផង្ អទិនាា ទាេ ំ ច 
រីអទិ ្មទៃផង្ កាសមេុមិច្ឆេ ច្ឆសរា ច រកីាច្មសុមិច្ឆមច្រផង្ កាយក្មាំ នាម 
ច្ ្មោះថា កាយក្មម ព្វេុលលវត្តិសោ ច្ប្ោោះការប្បប្រឹត្តច្ៅច្ោយច្ប្ឆើៃ កាយទាវ សរ ក្នញង្
កាយទវមរ កាយវញិ្ញត្តិេង្ខខ សត្ ដែលបណឌិត្ច្ោលច្ហើយថា កាយវញិ្ញត្តិ ។ 

 [៥៦] មុសាវាសទា បិេុណវាច្ឆ ផរុេវាច្ឆ េមផបបលាសបា សចត្ិ វចី-
វញិ្ញត្តិេង្ខខ សត្ វចីទាវ សរ ព្វេុលលវុត្តិសោ វចីក្មាំ នាម ។ 
 (ោេិ ក្មាា េិ) រីក្មមទុំង្ឡាយច្ ោះ ឥត្ ិ គឺ មុសាវាសទា (ច) រីមុសាវាទផង្ 
បិេុណាវាច្ឆ (ច) រីបិសណុ្វាច្ផង្ ផរុេវាច្ឆ (ច) រីផរុសវាច្ផង្ េមផបប-
លាសបា ច រីសមផបមបលាបៈផង្ វចកី្មា នាម ច្ ្មោះថា វឆីក្មម ព្វេុលលវុត្តិសោ 
ច្ប្ោោះការប្បប្រឹត្តច្ៅច្ោយច្ប្ឆើៃ វចីទាវ សរ ក្នញង្វឆីទវមរ វចីវញិ្ញត្តិេង្ខខ សត្ ដែលបណឌិត្ 
ច្ោលច្ហើយថា វឆីវិញ្ញត្តិ ។ 
 [៥៧] អភិជា ព្ាបាសទា មិច្ឆេ ទិដាិ សចត្ិ អញ្ញព្ោបិ វញិ្ញត្តិយា មេេាឹសយវ 
ព្វេុលលវុត្តិសោ មសនាក្មាំ នាម។ 
 (ោេិ ក្មាា េិ) រីក្មមទុំង្ឡាយច្ ោះ ឥត្ិ គឺ អភិជា (ច) រីអេិជមាផង្ 
ព្ាបាសទា (ច) រីរមាបាទៈផង្ មិច្ឆេ ទិដាិ ច រីមចិ្ឆមទិែឋិផង្ មសនាក្មាំ នាម ច្ ្មោះថា 
មច្ ក្មម ព្វេុលលវុត្តិសោ ច្ប្ោោះការប្បប្រឹត្តច្ៅច្ោយច្ប្ឆើៃ មេេាឹ ឯវ ក្នញង្មច្ ទវមរ
ប ុច្ណ្្មោះ អញ្ញព្ត្ អបិ សូមមបីច្វៀរ វញិ្ញត្តិយា ច្ក្ៃូវកាយវិញ្ញត្ត ិៃិង្វឆីវិញ្ញត្ត ិ។ 
 [៥៨] សត្េុ បាណាត្ិបាសោ ផរុេវាច្ឆ ព្ាបាសទា ច សទាេមសូលេ 
ជ្ជយេតិ ។ 
 សត្េុ (អកុ្េសលេុ) បណ្តមអក្ុសលក្មមទុំង្ឡាយច្ ោះ បាណាត្ិបាសោ 
(ច) រីបាណ្ត្ិបាត្ៈផង្ ផរុេវាច្ឆ (ច) រីផរុសវាច្ផង្ ព្ាបាសទា (ច) រីរមាបាទៈ
ផង្ ជ្ជយេតិ រដមង្ច្ក្ើត្ សទាេមសូលេ ច្ោយមាៃច្ទសៈាមលូ ។ 
 [៥៩] កាសមេុមិច្ឆេ ច្ឆសរា អភិជា មិច្ឆេ ទិដាិ ច សលាភមសូលេ ។ 
 កាសមេុមិច្ឆេ សរា (ច) រីកាច្មសមុិច្ឆមរៈផង្ អភិជា (ច) រីអេិជមាផង្ 
មិច្ឆេ ទិដាិ (ច) រីមិច្ឆមទិែឋិផង្ (ជ្ជយេតិ) រដមង្ច្ក្ើត្ សលាភមសូលេ ច្ោយមាៃច្លាេៈ
ាមូល ។ 
 [៦០] សេសាេិ ចោត របិិ ទវីេិ មសូលេិ េមភវេតិ ។ 
 សេសាេិ (អកុ្េលាេិ) រីអក្ុសលក្មមទុំង្ឡាយដែលច្ៅសល់ ចោត របិិ
 សូមមបីទុំង្ ៤ េមភវេត ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ប្រម មសូលេិ ាមួយមូលទុំង្ឡាយ ទវីេិ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ឆុំៃួៃ ២ ។ 
 [៦១] ចិត្តុបាទវសេេ បសេត្ំ អកុ្េលំ េព្វថាបិ ទាវ ទេវធិំ សោត្ិ ។ 
 បេ ក៏្ អកុ្េលំ រីអកុ្សលក្មម  ឯត្ ំៃុ ោះ ទាវ ទេវធិំ មាៃឆុំៃួៃ ១២ ប្បការ 
សោត្ិ រដមង្មាៃ េព្វថាប ិ សូមមបីច្ោយប្បការទុំង្រួង្ ចិត្តុបាទវសេេ ច្ោយ
ប្បច្េទឆិត្តញបមាទៈ ។    
 [៦២] កាមាវចរកុ្េលមប ិកាយទាវ សរ បវត្តំ កាយក្មាំ, វចីទាវ សរ បវត្តំ 
វចីក្មាំ, មសនាទាវ សរ បវត្តំ មសនាក្មាសញ្ច ត្ិ ក្មាទាវ រវសេេ ត្ិវធិំ សោត្ិ ។ 
 កាមាវចរកុ្េលំ អបិ សូមមបីរកីាមាវឆរក្ុសលក្មម ត្ិវធិំ មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ 
សោត្ិ រដមង្មាៃ ក្មាទាវ រវសេេ ច្ោយអុំណ្ឆនៃក្មមទវមរ ឥត្ិ គឺ ក្មា ំរីក្មម បវត្តំ 
ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅច្ហើយ កាយទាវ សរ ក្នញង្កាយទវមរ កាយក្មាំ ច្ ្មោះថា 
កាយក្មម, ក្មា ំ រីក្មម បវត្តំ  ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅ វចីទាវ សរ ក្នញង្វឆីទវមរ វចីក្មាំ ច្ ្មោះថា 
វឆីក្មម, ក្មាំ រីក្មម បវត្ត ំ ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅ មសនាទាវ សរ ក្នញង្មច្ ទវមរ មសនាក្មាំ 
ច្ ្មោះថា មច្ ក្មម ។ 
 [៦៣] ត្ថា ទាេេីលភាវនាវសេេ ។ 
 ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគា្មច្ ោះ ត្ថា បាៃែល់ កាមាវចរកុ្េលំ អប ិ សូមមបី
រីកាមាវឆរក្សុលក្មម ត្វិធិ ំ មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ សោត្ិ រដមង្មាៃ ទាេេីល-
ភាវនាវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃទៃ ៃងិ្សីល ៃិង្ភាវ  ។ 
 [៦៤] ចិត្តុបាទវសេេ បសេត្ំ អដាវធិំ សោត្ិ ។ 
 បេ ក៏្ ឯត្ំ (កាមាវចរកុ្េលំ) រីកាមាវឆរកុ្សលក្មមៃុ ោះ អដាវធិំ ាក្មម 
មាៃឆុំៃួៃ ៨ ប្បការ សោត្ ិរដមង្មាៃ  ចិត្តុបាទវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃឆិត្តញបមាទៈ ។ 
 [៦៥] ទាេេីលភាវនាបច្ឆយេសវយាវចចបត្តិទាេបោត េុសមាទេធមា-
េសវេធមាសទេនា ទិដាិជុក្មាវសេេ ទេវធិំ សោត្ិ ។ 
 (ឯត្ំ កាមាវចរកុ្េលំ) រីកាមាវឆរក្ុសលក្មមៃុ ោះ ទេវធិំ ាក្មមមាៃឆុំៃួៃ 
១០ ប្បការ សោត្ ិ រដមង្មាៃ ទាេេីលភាវនាបច្ឆយេសវយាវចចបត្តិទាេ-
បោត េុសមាទេធមាេសវេធមាសទេនាទិដាិជុក្មាវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃទៃ ៃងិ្ 
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សីល ៃិង្ភាវ  ៃិង្អបច្យៃ ៃិង្ច្វយមាវឆចៈ ៃិង្បត្តិទៃ ៃិង្បតាតមៃុច្មាទ  
ៃិង្ធមមសមសវៃ ៃិង្ធមមច្ទស  ៃិង្ទិែឋញជុក្មម ។ 
 [៦៦] ត្ំ បសេត្ំ វេីត្ិវធិមប ិកាមាវចរក្មាមិសចចវ េង្ខំ គចេត្ិ ។ 
 បេ ក៏្ ត្ ំ ឯត្ំ (ក្មាំ) រីក្មមច្ ោះ វេីត្ិវធិមប ិ សូមមបីមាៃឆុំៃួៃ ២០  គចេត្ ិ
រដមង្ែល ់េង្ខ ំៃូវការច្ៅ កាមាវចរក្មាំ ឥត្ិ ឯវ ំថាាកាមាវឆរយ មង្ច្ៃោះ ។ 
 [៦៧] របូាវចរកុ្េលំ បេ មសនាក្មាសមវ, ត្ញ្ច  ភាវនាមយ ំ អបបនា-
បបត្តំ, ឈាេង្គសភសទេ បញ្ច វធិំ សោត្ិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ របូាវចរកុ្េលំ រីរូបាវឆរក្ុសលក្មម មសនាក្មាំ ឯវ ាមច្ -
ក្មមដត្ប ុច្ណ្្មោះ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ, ត្ំ (មសនាក្មាំ) ច រីមច្ ក្មមច្ ោះផង្  ភាវនា-
មយ ំ ាក្មមសច្ប្មឆច្ហើយច្ក្ភាវ  អបបនាបត្តំ ដែលែល់ច្ហើយៃូវអបមប , (ត្ ំ
មសនាក្មាំ ច) រីមច្ ក្មមច្ ោះផង្ បញ្ច វធិំ ាក្មមមាៃឆុំៃួៃ ៥ ប្បការ ឈាេសភសទេ 
ច្ោយប្បច្េទនៃ ៃ សោត្ ិរដមង្មាៃ ។ 
 [៦៨] ត្ថា អរបូាវចរកុ្េលញ្ច  មសនាក្មាំ, ត្មប ិ ភាវនាមយ ំ អបបនា-
បបត្តំ ។ អារមាណសភសទេ ចតុ្ព្វិធំ សោត្ិ ។ 
 អរបូាវចរកុ្េលំ រីអរូបាវឆក្ុសលក្មម មសនាក្មាំ ាមច្ ក្មម ត្ថា ែូឆគា្ម 
(សោត្ិ) រដមង្មាៃ, ត្ំ (អរបូាវចរកុ្េលំ) អបិ សូមមបីអរូបាវឆរក្ុសលក្មមច្ ោះ 
ភាវនាមយ ំាក្មមសច្ប្មឆច្ហើយច្ប្ោោះភាវ  អបបនាបបត្តំ ដែលែល់ច្ហើយៃូវអបមប  
(សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ (ត្ំ អរបូាវចរកុ្េលំ ច) រីអរូបាវឆក្ុសលក្មមផង្ ចតុ្ព្វិធំ 
ាក្មមមាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ អារមាណសភសទេ ច្ោយភារច្ផមសង្គា្មនៃអារមមណ៍ (សោត្ិ) 
រដមង្មាៃ ។  
 [៦៩] ឯោថ កុ្េលក្មាមុទធចចរេិត្ំ អបាយភមូិយ ំ បដិេេធឹ ជសេត្,ិ 
បវត្តិយ ំ បេ េព្វមប ិ ទាវ ទេវធិំ េោត កុ្េលបាកាេិ េព្វោថ បិ កាម-
សលាសក្ របូសលាសក្ ច យថារេំ វបិចចត្ិ ។ 
 ឯត្ថ (ចតុ្ព្វសិធេុ ក្សមាេុ) បណ្តមក្មមទុំង្ឡាយមាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការៃុ ោះ 
អកុ្េលក្មាំ រីអកុ្សលក្មម ឧទធចចរេិត្ ំ ដែលច្វៀរច្ក្ឧទធឆចៈ បដេិេធ ឹ ញ មុំង្
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ឆុំៃួៃ ២ ។ 
 [៦១] ចិត្តុបាទវសេេ បសេត្ំ អកុ្េលំ េព្វថាបិ ទាវ ទេវធិំ សោត្ិ ។ 
 បេ ក៏្ អកុ្េលំ រីអកុ្សលក្មម  ឯត្ ំៃុ ោះ ទាវ ទេវធិំ មាៃឆុំៃួៃ ១២ ប្បការ 
សោត្ិ រដមង្មាៃ េព្វថាប ិ សូមមបីច្ោយប្បការទុំង្រួង្ ចិត្តុបាទវសេេ ច្ោយ
ប្បច្េទឆិត្តញបមាទៈ ។    
 [៦២] កាមាវចរកុ្េលមប ិកាយទាវ សរ បវត្តំ កាយក្មាំ, វចីទាវ សរ បវត្តំ 
វចីក្មាំ, មសនាទាវ សរ បវត្តំ មសនាក្មាសញ្ច ត្ិ ក្មាទាវ រវសេេ ត្ិវធិំ សោត្ិ ។ 
 កាមាវចរកុ្េលំ អបិ សូមមបីរកីាមាវឆរក្ុសលក្មម ត្ិវធិំ មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ 
សោត្ិ រដមង្មាៃ ក្មាទាវ រវសេេ ច្ោយអុំណ្ឆនៃក្មមទវមរ ឥត្ិ គឺ ក្មា ំរីក្មម បវត្តំ 
ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅច្ហើយ កាយទាវ សរ ក្នញង្កាយទវមរ កាយក្មាំ ច្ ្មោះថា 
កាយក្មម, ក្មា ំ រីក្មម បវត្តំ  ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅ វចីទាវ សរ ក្នញង្វឆីទវមរ វចីក្មាំ ច្ ្មោះថា 
វឆីក្មម, ក្មាំ រីក្មម បវត្ត ំ ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅ មសនាទាវ សរ ក្នញង្មច្ ទវមរ មសនាក្មាំ 
ច្ ្មោះថា មច្ ក្មម ។ 
 [៦៣] ត្ថា ទាេេីលភាវនាវសេេ ។ 
 ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគា្មច្ ោះ ត្ថា បាៃែល់ កាមាវចរកុ្េលំ អបិ សូមមបី
រីកាមាវឆរក្សុលក្មម ត្វិធិ ំ មាៃឆុំៃួៃ ៣ ប្បការ សោត្ិ រដមង្មាៃ ទាេេីល-
ភាវនាវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃទៃ ៃងិ្សីល ៃិង្ភាវ  ។ 
 [៦៤] ចិត្តុបាទវសេេ បសេត្ំ អដាវធិំ សោត្ ិ។ 
 បេ ក៏្ ឯត្ំ (កាមាវចរកុ្េលំ) រីកាមាវឆរកុ្សលក្មមៃុ ោះ អដាវធិំ ាក្មម 
មាៃឆុំៃួៃ ៨ ប្បការ សោត្ ិរដមង្មាៃ  ចិត្តុបាទវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃឆិត្តញបមាទៈ ។ 
 [៦៥] ទាេេីលភាវនាបច្ឆយេសវយាវចចបត្តិទាេបោត េុសមាទេធមា-
េសវេធមាសទេនា ទិដាិជុក្មាវសេេ ទេវធិំ សោត្ិ ។ 
 (ឯត្ំ កាមាវចរកុ្េលំ) រីកាមាវឆរក្ុសលក្មមៃុ ោះ ទេវធិំ ាក្មមមាៃឆុំៃួៃ 
១០ ប្បការ សោត្ ិ រដមង្មាៃ ទាេេីលភាវនាបច្ឆយេសវយាវចចបត្តិទាេ-
បោត េុសមាទេធមាេសវេធមាសទេនាទិដាិជុក្មាវសេេ ច្ោយប្បច្េទនៃទៃ ៃងិ្ 

សីល ៃិង្ភាវ  ៃិង្អបច្យៃ ៃិង្ច្វយមាវឆចៈ ៃិង្បត្តិទៃ ៃិង្បតាតមៃុច្មាទ  
ៃិង្ធមមសមសវៃ ៃិង្ធមមច្ទស  ៃិង្ទិែឋញជុក្មម ។ 
 [៦៦] ត្ំ បសេត្ំ វេីត្ិវធិមប ិកាមាវចរក្មាមិសចចវ េង្ខំ គចេត្ិ ។ 
 បេ ក៏្ ត្ំ ឯត្ំ (ក្មាំ) រីក្មមច្ ោះ វេីត្ិវធិមប ិ សូមមបីមាៃឆុំៃួៃ ២០  គចេត្ ិ
រដមង្ែល ់េង្ខំ ៃូវការច្ៅ កាមាវចរក្មាំ ឥត្ិ ឯវ ំថាាកាមាវឆរយ មង្ច្ៃោះ ។ 
 [៦៧] របូាវចរកុ្េលំ បេ មសនាក្មាសមវ, ត្ញ្ច  ភាវនាមយ ំ អបបនា-
បបត្តំ, ឈាេង្គសភសទេ បញ្ច វធិំ សោត្ិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ របូាវចរកុ្េលំ រីរូបាវឆរក្ុសលក្មម មសនាក្មាំ ឯវ ាមច្ -
ក្មមដត្ប ុច្ណ្្មោះ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ, ត្ំ (មសនាក្មាំ) ច រីមច្ ក្មមច្ ោះផង្  ភាវនា-
មយ ំ ាក្មមសច្ប្មឆច្ហើយច្ក្ភាវ  អបបនាបត្តំ ដែលែល់ច្ហើយៃូវអបមប , (ត្ ំ
មសនាក្មាំ ច) រីមច្ ក្មមច្ ោះផង្ បញ្ច វធិំ ាក្មមមាៃឆុំៃួៃ ៥ ប្បការ ឈាេសភសទេ 
ច្ោយប្បច្េទនៃ ៃ សោត្ ិរដមង្មាៃ ។ 
 [៦៨] ត្ថា អរបូាវចរកុ្េលញ្ច  មសនាក្មាំ, ត្មប ិ ភាវនាមយ ំ អបបនា-
បបត្តំ ។ អារមាណសភសទេ ចតុ្ព្វិធំ សោត្ិ ។ 
 អរបូាវចរកុ្េលំ រីអរូបាវឆក្ុសលក្មម មសនាក្មាំ ាមច្ ក្មម ត្ថា ែូឆគា្ម 
(សោត្ិ) រដមង្មាៃ, ត្ំ (អរបូាវចរកុ្េលំ) អបិ សូមមបីអរូបាវឆរក្ុសលក្មមច្ ោះ 
ភាវនាមយ ំាក្មមសច្ប្មឆច្ហើយច្ប្ោោះភាវ  អបបនាបបត្តំ ដែលែល់ច្ហើយៃូវអបមប  
(សោត្ិ) រដមង្មាៃ ។ (ត្ំ អរបូាវចរកុ្េលំ ច) រីអរូបាវឆក្ុសលក្មមផង្ ចតុ្ព្វិធំ 
ាក្មមមាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ អារមាណសភសទេ ច្ោយភារច្ផមសង្គា្មនៃអារមមណ៍ (សោត្ិ) 
រដមង្មាៃ ។  
 [៦៩] ឯោថ កុ្េលក្មាមុទធចចរេិត្ំ អបាយភមូិយ ំ បដិេេធឹ ជសេត្,ិ 
បវត្តិយ ំ បេ េព្វមប ិ ទាវ ទេវធិំ េោត កុ្េលបាកាេិ េព្វោថ បិ កាម-
សលាសក្ របូសលាសក្ ច យថារេំ វបិចចត្ិ ។ 
 ឯត្ថ (ចតុ្ព្វិសធេុ ក្សមាេុ) បណ្តមក្មមទុំង្ឡាយមាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការៃុ ោះ 
អកុ្េលក្មាំ រីអកុ្សលក្មម ឧទធចចរេិត្ ំ ដែលច្វៀរច្ក្ឧទធឆចៈ បដេិេធ ឹ ញ មុំង្

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ៩៧
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បែិសៃធិ ជសេត្ ិ រដមង្ឱមយច្ក្ើត្ អបាយភមូិយ ំ ក្នញង្អបាយេូមិ, បេ ឆុំដណក្ឯ 
(អកុ្េលក្មាំ) រីអកុ្សលក្មម ទាវ ទេវធិំ មាៃឆុំៃួៃ ១២ ប្បការ េព្វំ អប ិ
សូមមបីទុំង្អស់ អកុ្េលបាកាេិ ញ មុំង្អក្ុសលវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ េត្ត ឆុំៃួៃ ៧ 
វបិចចត្ិ រដមង្ឱមយឆ្អិៃវិច្សស កាមសលាសក្ (ច) ក្នញង្កាមច្លាក្ផង្ របូសលាសក្ ច 
ក្នញង្រូបច្លាក្ផង្ យថារេំ តាមសមគួរ បវត្តិយ ំក្នញង្បវត្តិកាល ។ 
 [៧០] កាមាវចរកុ្េលមប ិ កាមេុគត្ិយសមវ បដិេេធឹ ជសេត្ិ, ត្ថា 
បវត្តិយញ្ច  មោវបិាកាេិ, អសេតុ្ក្វបិាកាេិ បេ អដាបិ េព្វោថ បិ កាម-
សលាសក្ របូសលាសក្ ច យថារេំ វបិចចត្ិ ។ 
 កាមាវចរកុ្េលំ អបិ សូមមបីរីកាមាវឆរក្ុសលក្មម បដិេេធឹ (ច) ញ មុំង្
បែិសៃធិផង្ ជសេត្ ិ រដមង្ឱមយច្ក្ើត្ កាមេុគត្ិយ ំ ឯវ ក្នញង្កាមសុគត្ដិមៃរិត្, ត្ថា 
ែូឆគា្មច្ ោះ ត្ថា បាៃែល់ កាមាចវរកុ្េលំ រីកាមាវឆរក្ុសលក្មម មោវបិាកាេិ 
ច ញ មុំង្មហាវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយផង្ ជសេត្ ិ រដមង្ឱមយច្ក្ើត្ បវត្តិយ ំ ច ក្នញង្បវត្តិកាល, 
បេ ឆុំដណក្ឯ (ឯត្ំ កាមាវរកុ្េលំ) រីកាមាវឆរក្សុលក្មមៃុ ោះ អសេតុ្ក្-
វបិាកាេិ ញ មុំង្អច្ហត្កុ្វិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ អដាប ិសូមមបីទុំង្ ៨ វបិចចត្ិ រដមង្ឱមយឆ្អិៃ
វិច្សស កាមសលាសក្ (ច) ក្នញង្កាមច្លាក្ផង្ េព្វោថ បិ សូមមបីច្ោយប្បការទុំង្រងួ្ 
របូសលាសក្ ច ក្នញង្រូបច្លាក្ផង្ យថារេំ តាសមគួរ ។ 
 [៧១] ត្ោថ បិ ត្ិសេតុ្ក្មុក្កដាំ កុ្េលំ ត្ិសេតុ្កំ្ បដិេេធឹ ទោវ  បវសត្ត 
សសាឡេ វបិាកាេិ វបិចចត្ិ ។ 
 ត្ត្ថ (កាមាវចរកុ្េសលេុ) អបិ សូមមបីបណ្តមកាមាវឆរក្ុសលក្មមទុំង្ឡាយ
ច្ ោះ កុ្េលក្មាំ រីក្ុសលក្មម ត្ិសេតុ្កំ្ ដែលាត្ិច្ហត្កុ្ៈ ឧក្កដាំ ែ៏ខពង្់ខពស់បុំផុត្ 
ទោវ  ឱមយច្ហើយ បដិេេធ ឹ ៃូវបែិសៃធិ ត្ិសេតុ្កំ្ ាត្ិច្ហត្ុក្ៈ វបិចចត្ ិ រដមង្ឱមយឆ្អិៃ
វិច្សស វបិាកាេិ ៃូវវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ សសាឡេ ឆុំៃួៃ ១៦ បវសត្ត ក្នញង្បវត្តិកាល ។ 
 [៧២] ត្ិសេតុ្ក្សមាមកំ្ ទវិសេតុ្ក្មុក្កដាញ្ច  កុ្េលំ ទវិសេតុ្កំ្ 
បដិេេធឹ ទោវ  បវសត្ត ត្ិសេតុ្ក្រេិោេិ ទាវ ទេ វបិាកាេិ វបិចចត្ិ។ 
 កុ្េលំ រីក្ុសលក្មម ត្ិសេតុ្កំ្ ាត្ិច្ហត្ុក្ៈ ឱមកំ្ ក្ប្មិត្ទប (ច) ផង្ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ៩៨

(កុ្េលំ) រីក្ុសលក្មម ទវសិេតុ្កំ្ ាទវិច្ហតុ្ក្ៈ ឧក្កដាំ ក្ប្មិត្ខពង្់ខពស់បុំផតុ្ ច ផង្ 
ទោវ  ឲមយច្ហើយ បដិេេធ ឹ ៃូវបែិសៃធ ិ ទវិសេតុ្កំ្ ដែលាទិវច្ហត្ុក្ៈ វបិចចត្ ិ រដមង្
បញ្ជូៃផល វបិាកាេិ ៃូវវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ ទាវ ទេ ឆុំៃួៃ ១២ ត្ិសេតុ្ក្រេិោេិ 
ដែលមាៃត្ិច្ហត្ុក្ៈប្បាសច្ហើយ បវសត្ត ក្នញង្បវត្តិកាល ។  
 [៧៣] ទវិសេតុ្ក្សមាមកំ្ បេ កុ្េលំ អសេតុ្ក្សមវ បដិេេធឹ សទត្,ិ 
បវសត្ត ច អសេតុ្ក្វបិាកាសេវ វបិចចត្ ិ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ កុ្េលំ រីក្ុសលក្មម ទវិសេតុ្កំ្ ាទវិច្ហតុ្ក្ៈ ឱមកំ្ ក្ប្មិត្
ទប សទត្ិ រដមង្ឲមយ បដិេេធ ឹ ៃូវបែិសៃធិ អសេតុ្កំ្ ឯវ ាអច្ហតុ្ក្ៈដត្ប ុច្ណ្្មោះ, ច 
ៃិង្ (ត្ំ ឱមកំ្ ទវិសេតុ្កំ្ កុ្េលំ) រីក្ុសលក្មមាទវចិ្ហត្ុក្ៈឱមក្ៈច្ ោះ វបិចចត្ ិ
រដមង្បញ្ជូៃផល អសេតុ្ក្វបិាកាេិ ឯវ ដែលាអច្ហត្ុក្វិបាក្ឆិត្តដត្ប ុច្ណ្្មោះ បវសត្ត 
ច ក្នញង្បវត្តិកាលផង្ ។ 
 [៧៤]  អេង្ខខ រ ំេេង្ខខ រ-, វបិាកាេិ េ បចចត្ិ; 
        េេង្ខខ រមេង្ខខ រ-, វបិាកាេីត្ិ សក្ចេ ។ 
        សត្េំ ទាវ ទេ បាកាេិ,  ទសាដា ច យថាក្កមំ; 
        យថាវុោត េុសាសរេ,  យថាេមភវមុទទិសេ ។ 
 សក្ចេ  (អាចរយិា) រីអាច្រមយទុំង្ឡាយរួក្ខលោះ វទេតិ រដមង្ច្ោល ឥត្ិ ថា 
អេង្ខខ រ ំ រីអស្ខមរិក្ក្មម េេង្ខខ រវបិាកាេិ ញ មុំង្សស្ខមរវិបាក្ទុំង្ឡាយ េ 
បចចត្ិ រដមង្មិៃឲមយច្ក្ើត្ច្ឡើង្, េេង្ខខ រ ំ រីសស្ខមរិក្ក្មម អេង្ខខ រវបិាកាេិ ញ មុំង្
អស្ខមរវិបាក្ទុំង្ឡាយ េ បចចត្ិ រដមង្មិៃឲមយច្ក្ើត្ច្ឡើង្ ។ 
 (បណឌិ សោ) រីបណឌិត្ ឧទទិសេ គបមបីសដមតង្ បាកាេិ ៃូវវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ 
ទាវ ទេ (ច) ថាមាៃ ១២ ផង្ ទេ (ច) ថាមាៃ ១០ ផង្ អដា ច ថាមាៃ ៨ ផង្ 
យថាក្កមំ តាមលុំោប ់ យថាេមភវ ំ តាមសមគួរែលក់ារច្ក្ើត្ច្ឡើង្ យថាវុោត -
េុសាសរេ ច្ោយប្សបោក្មយដែលច្លាក្ច្ោលច្ហើយ សត្េំ (សថរាេំ) របស់ប្រោះច្ថរៈ
ទុំង្ឡាយច្ ោះ ។ 
 [៧៥] របូាវចរកុ្េលំ បេ បឋមជាេំ បរតិ្តំ ភាសវោវ  ព្ព្េាបារេិសជាេុ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

បែិសៃធិ ជសេត្ ិ រដមង្ឱមយច្ក្ើត្ អបាយភមូិយ ំ ក្នញង្អបាយេូមិ, បេ ឆុំដណក្ឯ 
(អកុ្េលក្មាំ) រីអកុ្សលក្មម ទាវ ទេវធិំ មាៃឆុំៃួៃ ១២ ប្បការ េព្វំ អប ិ
សូមមបីទុំង្អស់ អកុ្េលបាកាេិ ញ មុំង្អក្ុសលវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ េត្ត ឆុំៃួៃ ៧ 
វបិចចត្ិ រដមង្ឱមយឆ្អិៃវិច្សស កាមសលាសក្ (ច) ក្នញង្កាមច្លាក្ផង្ របូសលាសក្ ច 
ក្នញង្រូបច្លាក្ផង្ យថារេំ តាមសមគួរ បវត្តិយ ំក្នញង្បវត្តិកាល ។ 
 [៧០] កាមាវចរកុ្េលមប ិ កាមេុគត្ិយសមវ បដិេេធឹ ជសេត្,ិ ត្ថា 
បវត្តិយញ្ច  មោវបិាកាេិ, អសេតុ្ក្វបិាកាេិ បេ អដាបិ េព្វោថ បិ កាម-
សលាសក្ របូសលាសក្ ច យថារេំ វបិចចត្ិ ។ 
 កាមាវចរកុ្េលំ អបិ សូមមបីរីកាមាវឆរក្ុសលក្មម បដិេេធ ឹ (ច) ញ មុំង្
បែិសៃធិផង្ ជសេត្ ិ រដមង្ឱមយច្ក្ើត្ កាមេុគត្ិយ ំ ឯវ ក្នញង្កាមសុគត្ដិមៃរិត្, ត្ថា 
ែូឆគា្មច្ ោះ ត្ថា បាៃែល់ កាមាចវរកុ្េលំ រីកាមាវឆរក្ុសលក្មម មោវបិាកាេិ 
ច ញ មុំង្មហាវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយផង្ ជសេត្ ិ រដមង្ឱមយច្ក្ើត្ បវត្តិយ ំ ច ក្នញង្បវត្តិកាល, 
បេ ឆុំដណក្ឯ (ឯត្ំ កាមាវរកុ្េលំ) រីកាមាវឆរក្សុលក្មមៃុ ោះ អសេតុ្ក្-
វបិាកាេិ ញ មុំង្អច្ហត្កុ្វិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ អដាប ិសូមមបីទុំង្ ៨ វបិចចត្ិ រដមង្ឱមយឆ្អិៃ
វិច្សស កាមសលាសក្ (ច) ក្នញង្កាមច្លាក្ផង្ េព្វោថ បិ សូមមបីច្ោយប្បការទុំង្រងួ្ 
របូសលាសក្ ច ក្នញង្រូបច្លាក្ផង្ យថារេំ តាសមគួរ ។ 
 [៧១] ត្ោថ បិ ត្ិសេតុ្ក្មុក្កដាំ កុ្េលំ ត្ិសេតុ្កំ្ បដិេេធឹ ទោវ  បវសត្ត 
សសាឡេ វបិាកាេិ វបិចចត្ ិ។ 
 ត្ត្ថ (កាមាវចរកុ្េសលេុ) អបិ សូមមបីបណ្តមកាមាវឆរក្ុសលក្មមទុំង្ឡាយ
ច្ ោះ កុ្េលក្មាំ រីក្ុសលក្មម ត្ិសេតុ្កំ្ ដែលាត្ិច្ហត្កុ្ៈ ឧក្កដាំ ែ៏ខពង្់ខពស់បុំផុត្ 
ទោវ  ឱមយច្ហើយ បដិេេធ ឹ ៃូវបែិសៃធិ ត្ិសេតុ្កំ្ ាត្ិច្ហត្ុក្ៈ វបិចចត្ ិ រដមង្ឱមយឆ្អិៃ
វិច្សស វបិាកាេិ ៃូវវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ សសាឡេ ឆុំៃួៃ ១៦ បវសត្ត ក្នញង្បវត្តិកាល ។ 
 [៧២] ត្ិសេតុ្ក្សមាមកំ្ ទវិសេតុ្ក្មុក្កដាញ្ច  កុ្េលំ ទវិសេតុ្កំ្ 
បដិេេធឹ ទោវ  បវសត្ត ត្ិសេតុ្ក្រេិោេិ ទាវ ទេ វបិាកាេិ វបិចចត្ិ។ 
 កុ្េលំ រីក្ុសលក្មម ត្ិសេតុ្កំ្ ាត្ិច្ហត្ុក្ៈ ឱមកំ្ ក្ប្មិត្ទប (ច) ផង្ 

(កុ្េលំ) រីក្ុសលក្មម ទវិសេតុ្កំ្ ាទវិច្ហតុ្ក្ៈ ឧក្កដាំ ក្ប្មិត្ខពង្់ខពស់បុំផតុ្ ច ផង្ 
ទោវ  ឲមយច្ហើយ បដិេេធ ឹ ៃូវបែិសៃធិ ទវិសេតុ្កំ្ ដែលាទិវច្ហត្ុក្ៈ វបិចចត្ ិ រដមង្
បញ្ជូៃផល វបិាកាេិ ៃូវវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ ទាវ ទេ ឆុំៃួៃ ១២ ត្ិសេតុ្ក្រេិោេិ 
ដែលមាៃត្ិច្ហត្ុក្ៈប្បាសច្ហើយ បវសត្ត ក្នញង្បវត្តិកាល ។  
 [៧៣] ទវិសេតុ្ក្សមាមកំ្ បេ កុ្េលំ អសេតុ្ក្សមវ បដិេេធឹ សទត្ិ, 
បវសត្ត ច អសេតុ្ក្វបិាកាសេវ វបិចចត្ិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ កុ្េលំ រីក្ុសលក្មម ទវិសេតុ្កំ្ ាទវិច្ហតុ្ក្ៈ ឱមកំ្ ក្ប្មិត្
ទប សទត្ិ រដមង្ឲមយ បដិេេធ ឹ ៃូវបែិសៃធិ អសេតុ្កំ្ ឯវ ាអច្ហតុ្ក្ៈដត្ប ុច្ណ្្មោះ, ច 
ៃិង្ (ត្ំ ឱមកំ្ ទវិសេតុ្កំ្ កុ្េលំ) រីក្ុសលក្មមាទវចិ្ហត្ុក្ៈឱមក្ៈច្ ោះ វបិចចត្ ិ
រដមង្បញ្ជូៃផល អសេតុ្ក្វបិាកាេិ ឯវ ដែលាអច្ហត្ុក្វិបាក្ឆិត្តដត្ប ុច្ណ្្មោះ បវសត្ត 
ច ក្នញង្បវត្តិកាលផង្ ។ 
 [៧៤]  អេង្ខខ រ ំេេង្ខខ រ-, វបិាកាេិ េ បចចត្ិ; 
        េេង្ខខ រមេង្ខខ រ-, វបិាកាេីត្ិ សក្ចេ ។ 
        សត្េំ ទាវ ទេ បាកាេិ,  ទសាដា ច យថាក្កមំ; 
        យថាវុោត េុសាសរេ,  យថាេមភវមុទទិសេ ។ 
 សក្ចេ  (អាចរយិា) រីអាច្រមយទុំង្ឡាយរួក្ខលោះ វទេតិ រដមង្ច្ោល ឥត្ិ ថា 
អេង្ខខ រ ំ រីអស្ខមរិក្ក្មម េេង្ខខ រវបិាកាេិ ញ មុំង្សស្ខមរវិបាក្ទុំង្ឡាយ េ 
បចចត្ិ រដមង្មិៃឲមយច្ក្ើត្ច្ឡើង្, េេង្ខខ រ ំ រីសស្ខមរិក្ក្មម អេង្ខខ រវបិាកាេិ ញ មុំង្
អស្ខមរវិបាក្ទុំង្ឡាយ េ បចចត្ិ រដមង្មិៃឲមយច្ក្ើត្ច្ឡើង្ ។ 
 (បណឌិ សោ) រីបណឌិត្ ឧទទិសេ គបមបីសដមតង្ បាកាេិ ៃូវវិបាក្ឆិត្តទុំង្ឡាយ 
ទាវ ទេ (ច) ថាមាៃ ១២ ផង្ ទេ (ច) ថាមាៃ ១០ ផង្ អដា ច ថាមាៃ ៨ ផង្ 
យថាក្កមំ តាមលុំោប ់ យថាេមភវ ំ តាមសមគួរែលក់ារច្ក្ើត្ច្ឡើង្ យថាវុោត -
េុសាសរេ ច្ោយប្សបោក្មយដែលច្លាក្ច្ោលច្ហើយ សត្េំ (សថរាេំ) របស់ប្រោះច្ថរៈ
ទុំង្ឡាយច្ ោះ ។ 
 [៧៥] របូាវចរកុ្េលំ បេ បឋមជាេំ បរតិ្តំ ភាសវោវ  ព្ព្េាបារេិសជាេុ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ៩៩



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ឧបបជាត្ិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ 
បឋមជាេំ ៃូវបឋមជមាៃ របូាវចរកុ្េលំ ដែលារូបាវឆក្សុល (ក្ោវ ) ច្ធវើ បរតិ្ត ំ
ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ត្ិឆ ឧបបជាត្ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ បារេិសជាេុ ក្នញង្ប្រហមបារិសាជមេូមិ
ទុំង្ឡាយ ។ 
 [៧៦] ត្សទវ មជឈមិំ ភាសវោវ  ព្ព្េាបុសរាេិសត្េុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ត្ំ (បឋមជាេំ) ឯវ 
ៃូវបឋមជមាៃច្ ោះឯង្ (របូាវចរកុ្េលំ) ដែលារូបាវឆរក្ុសល (ក្ោវ ) ច្ធវើ មជឈមិំ  
ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ាក្ណ្តមល (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ ព្ព្េាបុសរាេិសត្េុ ក្នញង្ប្រហម-
បុច្រាហតិាេូមទិុំង្ឡាយ ។ 
 [៧៧] បណីត្ំ ភាសវោវ  មោព្ព្សេាេុ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ត្ំ (បឋមជាេំ) ឯវ 
ៃូវបឋមជមាៃច្ ោះឯង្ (របូាវចរកុ្េលំ) ដែលារូបាវឆរក្ុសល (ក្ោវ ) ច្ធវើ 
បណីត្ំ ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ប្បណីត្ (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ មោព្ព្សេាេុ 
ក្នញង្មហាប្រហមេូមិទុំង្ឡាយ ។ 
 [៧៨] ត្ថា ទុត្ិយជាេំ ត្ត្ិយជាេញ្ច  បរតិ្តំ ភាសវោវ  បរោិត សភេុ ។ 
 ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគា្មច្ ោះ ត្ថា បាៃែល់ (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ 
ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ទុត្ិយជាេំ (ច) ៃូវទុត្ិយជមាៃផង្ ត្ត្ិយជាេំ ច 
ៃូវត្ត្ិយជមាៃផង្ (របូាវចរកុ្េលំ) ារូបាវឆរក្ុសល (ក្ោវ ) ច្ធវើ បរតិ្តំ 
ឱមយមាៃក្មា្មុំង្តិ្ឆ ឧបបជាត្ិ រដមង្ច្ក្ើត្ បរោិត សភេុ ក្នញង្េូមិបរិតាតមភាប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៧៩] មជឈមិំ ភាសវោវ  អបបមាណាសភេុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ (ទុត្ិយជាេំ ច) 
ៃូវទុត្ិយជមាៃផង្ (ត្ត្ិយជាេំ ច) ៃូវត្ត្ិយជមាៃផង្ (របូាវចរកុ្េលំ) 
ារូបាវឆរក្ុសល (ក្ោវ ) ច្ធវើ មជឈមិំ ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ាក្ណ្តមល (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ 
ច្ឡើង្ អបបមាណាសភេុ ក្នញង្េូមិអបមបមាណ្ភាប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ១០០

 [៨០] បណីត្ំ ភាសវោវ  អាភេសសរេុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ [ទុត្ិយជាេ ំ ច 
ៃូវទុត្ិយជមាៃផង្ ត្ត្ិយជាេំ ច ៃូវត្ត្ិយជមាៃផង្ របូាវចរកុ្េលំ ារូបាវឆរ-
ក្ុសល] (ក្ោវ ) ច្ធវើ បណីត្ំ ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ប្បណីត្ (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ 
អាភេសសរេុ ក្នញង្េូមិអាេសមសរាប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨១] ចតុ្ត្ថជាេំ បរតិ្តំ ភាសវោវ  បរតិ្តេុសភេុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ចតុ្ត្ថជាេំ ៃូវ
ឆត្ុត្ថជមាៃ (របូាវចរកុ្េលំ) ារូបាវឆរកុ្សល (ក្ោវ ) ច្ធវើ បរតិ្តំ ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ត្ឆិ 
ឧបបជាត្ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ បរតិ្តេុសភេុ ក្នញង្េូមិបរិតាតមសភុាប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨២] មជឈមិំ ភាសវោវ  អបបមាណេុសភេុ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ចតុ្ត្ថជាេំ ៃូវ 
ឆត្ុត្ថជមាៃ (របូាវចរកុ្េលំ) ារូបាវឆរកុ្សល (ក្ោវ ) ច្ធវើ មជឈមិ ំឱមយមាៃក្មា្មុំង្ា
ក្ណ្តមល ឧបបជាត្ ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ អបបមាណេុសភេុ ក្នញង្េូមិអបមបមាណសភុា-
ប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨៣] បណីត្ំ ភាសវោវ  េុភកិ្សណា េុ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ (ចតុ្ត្ថជាេំ) ៃូវ 
ឆត្ុត្ថជមាៃ (របូាវចរកុ្េលំ) ារូបាវឆរក្ុសល (ក្ោវ ) ច្ធវើ បណីត្ំ ឱមយមាៃក្មា្មុំង្
ប្បណីត្ (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ េុភកិ្សណា េុ ក្នញង្េូមិសុេក្ណិ្ហមប្រហមទុំង្
ឡាយ ។ 
 [៨៤] បញ្ច មជាេំ ភាសវោវ  សវេបផសលេុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ បញ្ច មជាេំ ៃូវ
បញ្ចមជមាៃ (របូាវចរកុ្េលំ) ដែលារូបាវឆរក្ុសល (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ 
សវេបផសលេុ ក្នញង្េូមិច្វហបផលាប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨៥] ត្សទវ េញ្ចញ វរិាគំ ភាសវោវ  អេញ្ញេសត្តេុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ត្ ំ (បញ្ច មជាេំ) ឯវ 
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ឧបបជាត្ិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ 
បឋមជាេំ ៃូវបឋមជមាៃ របូាវចរកុ្េលំ ដែលារូបាវឆក្សុល (ក្ោវ ) ច្ធវើ បរតិ្ត ំ
ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ត្ិឆ ឧបបជាត្ ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ បារេិសជាេុ ក្នញង្ប្រហមបារិសាជមេូមិ
ទុំង្ឡាយ ។ 
 [៧៦] ត្សទវ មជឈមិំ ភាសវោវ  ព្ព្េាបុសរាេិសត្េុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ត្ំ (បឋមជាេំ) ឯវ 
ៃូវបឋមជមាៃច្ ោះឯង្ (របូាវចរកុ្េលំ) ដែលារូបាវឆរក្ុសល (ក្ោវ ) ច្ធវើ មជឈមិំ  
ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ាក្ណ្តមល (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ ព្ព្េាបុសរាេិសត្េុ ក្នញង្ប្រហម-
បុច្រាហតិាេូមទិុំង្ឡាយ ។ 
 [៧៧] បណីត្ំ ភាសវោវ  មោព្ព្សេាេុ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ត្ំ (បឋមជាេំ) ឯវ 
ៃូវបឋមជមាៃច្ ោះឯង្ (របូាវចរកុ្េលំ) ដែលារូបាវឆរក្ុសល (ក្ោវ ) ច្ធវើ 
បណីត្ំ ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ប្បណីត្ (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ មោព្ព្សេាេុ 
ក្នញង្មហាប្រហមេូមិទុំង្ឡាយ ។ 
 [៧៨] ត្ថា ទុត្ិយជាេំ ត្ត្ិយជាេញ្ច  បរតិ្តំ ភាសវោវ  បរោិត សភេុ ។ 
 ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគា្មច្ ោះ ត្ថា បាៃែល់ (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ 
ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ទុត្ិយជាេំ (ច) ៃូវទុត្ិយជមាៃផង្ ត្ត្ិយជាេ ំ ច 
ៃូវត្ត្ិយជមាៃផង្ (របូាវចរកុ្េលំ) ារូបាវឆរក្ុសល (ក្ោវ ) ច្ធវើ បរតិ្តំ 
ឱមយមាៃក្មា្មុំង្តិ្ឆ ឧបបជាត្ិ រដមង្ច្ក្ើត្ បរោិត សភេុ ក្នញង្េូមិបរិតាតមភាប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៧៩] មជឈមិំ ភាសវោវ  អបបមាណាសភេុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ (ទុត្ិយជាេ ំ ច) 
ៃូវទុត្ិយជមាៃផង្ (ត្ត្ិយជាេំ ច) ៃូវត្ត្ិយជមាៃផង្ (របូាវចរកុ្េលំ) 
ារូបាវឆរក្ុសល (ក្ោវ ) ច្ធវើ មជឈមិំ ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ាក្ណ្តមល (ឧបបជាត្)ិ រដមង្ច្ក្ើត្ 
ច្ឡើង្ អបបមាណាសភេុ ក្នញង្េូមិអបមបមាណ្ភាប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 

 [៨០] បណីត្ំ ភាសវោវ  អាភេសសរេុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ [ទុត្ិយជាេំ ច 
ៃូវទុត្ិយជមាៃផង្ ត្ត្ិយជាេំ ច ៃូវត្ត្ិយជមាៃផង្ របូាវចរកុ្េលំ ារូបាវឆរ-
ក្ុសល] (ក្ោវ ) ច្ធវើ បណីត្ំ ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ប្បណីត្ (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ 
អាភេសសរេុ ក្នញង្េូមិអាេសមសរាប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨១] ចតុ្ត្ថជាេំ បរតិ្តំ ភាសវោវ  បរតិ្តេុសភេុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ចតុ្ត្ថជាេំ ៃូវ
ឆត្ុត្ថជមាៃ (របូាវចរកុ្េលំ) ារូបាវឆរកុ្សល (ក្ោវ ) ច្ធវើ បរតិ្តំ ឱមយមាៃក្មា្មុំង្ត្ឆិ 
ឧបបជាត្ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ បរតិ្តេុសភេុ ក្នញង្េូមិបរិតាតមសភុាប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨២] មជឈមិំ ភាសវោវ  អបបមាណេុសភេុ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ចតុ្ត្ថជាេំ ៃូវ 
ឆត្ុត្ថជមាៃ (របូាវចរកុ្េលំ) ារូបាវឆរកុ្សល (ក្ោវ ) ច្ធវើ មជឈមិ ំឱមយមាៃក្មា្មុំង្ា
ក្ណ្តមល ឧបបជាត្ ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ អបបមាណេុសភេុ ក្នញង្េូមិអបមបមាណសភុា-
ប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨៣] បណីត្ំ ភាសវោវ  េុភកិ្សណា េុ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ (ចតុ្ត្ថជាេំ) ៃូវ 
ឆត្ុត្ថជមាៃ (របូាវចរកុ្េលំ) ារូបាវឆរក្ុសល (ក្ោវ ) ច្ធវើ បណីត្ំ ឱមយមាៃក្មា្មុំង្
ប្បណីត្ (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ េុភកិ្សណា េុ ក្នញង្េូមិសុេក្ណិ្ហមប្រហមទុំង្
ឡាយ ។ 
 [៨៤] បញ្ច មជាេំ ភាសវោវ  សវេបផសលេុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីប្រោះច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ បញ្ច មជាេំ ៃូវ
បញ្ចមជមាៃ (របូាវចរកុ្េលំ) ដែលារូបាវឆរក្ុសល (ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ 
សវេបផសលេុ ក្នញង្េូមិច្វហបផលាប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨៥] ត្សទវ េញ្ចញ វរិាគំ ភាសវោវ  អេញ្ញេសត្តេុ ។ 
 (សយាគាវចសរា) រីច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ ត្ ំ (បញ្ច មជាេំ) ឯវ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ១០១
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ៃូវបញ្ចមជមាៃច្ ោះឯង្ (ក្ោវ ) ច្ធវើ េញ្ចញ វរិាគំ ឲមយប្បាសច្ក្ច្សឆក្តីច្ប្ត្ក្អរក្នញង្សញ្ញម 
(ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ អេញ្ញេសត្តេុ ក្នញង្េូមិអសញ្ញសត្តប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨៦] អនាគាមិសនា បេ េុទាធ វាសេេុ ឧបបជាេតិ ។ 
 បេ ច្ោយឆុំច្ោោះ អនាគាមិសនា រីប្រោះអ គាមីទុំង្ឡាយ ឧបបជាេតិ  រដមង្ច្ក្ើត្
ច្ឡើង្ េុទធវាសេេុ ក្នញង្េូមិសទុធវាសប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨៧] អរបូាវចរកុ្េលញ្ច  យថាក្កមំ ភាសវោវ  អារុសបបេុ ឧបបជាេតីត្ិ ។ 
 ច ៃិង្ (សយាគាវចសរា) រីច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ អរបូាវចរ-
កុ្េលំ ៃូវអរូបាវឆរក្ុសល ឧបបជាត្ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ អារុសបបេុ ក្នញង្អរូបប្រហមទុំង្
ឡាយ យថាក្កមំ តាមលុំោប ់ឥត្ិ ច្ោយប្បការយ មង្ច្ៃោះ ។ 
 [៨៨]  ឥត្ថំ មេគគត្ំ បុញ្ញំ ,  យថាភមូិវវត្ថិត្ំ; 
       ជសេត្ិ េទិេំ បាកំ្,  បដិេេធិបវត្តិយ ំ។ 
 បុញ្ញំ  រីក្ុសលក្មម មេគគត្ំ ដែលាមហគគត្ៈ បាកំ្ ញ មុំង្វិបាក្ េទិេំ 
មាៃសភារែឆូខលួៃ យថាភមូិវវត្ថិត្ំ ដែលប្ត្ូវក្ុំណត្់ច្ហើយតាមេូមិ ជសេត្ិ រដមង្ឲមយ
ច្ក្ើត្ បដិេេធិបវត្តិយ ំ ក្នញង្បែិសៃធិកាល ៃិង្បវត្តិកាល ឥត្ថ ំ តាមប្បការដែលខ្ញុំច្ោល
ច្ហើយច្ៃោះ ។ 

ឥទសមត្ថ ក្មាចតុ្ក្កំ  ។ 
ឥទំ (ចតុ្ក្កំ ) រីឆតុ្ក្កៈច្ៃោះ ក្មាចតុ្ក្កំ  ាក្មមឆត្ុក្កៈ  

ឯត្ថ (បរសិចេសទ) ក្នញង្បរិច្ឆេទៃុ ោះ ។ 
 

ចុត្ិបដិេេធិក្កសមា 
 [៨៩] អាយុក្ខ សយេ ក្មាក្ខ សយេ ឧភយក្ខ សយេ ឧបសចេទក្ក្មាុនា 
សចត្ិ ចតុ្ធា មរណុបបត្តិ នាម ។ 
 ចុត្ិបដិេេធិក្កសមា រីលុំោប់ឆុត្ិ ៃិង្បែិសៃធិ (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចចសត្) ៃឹង្ច្ោល 
(ឥត្ិ) ថា មរណុបបត្តិ នាម ច្ ្មោះថា រមីរណបុមបត្តិ ចតុ្ធា មាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ 
(សោត្ិ) រដមង្មាៃ ឥត្ ិ គឺ អាយុក្ខ សយេ (ច) ច្ោយការអសច់្ៅនៃអាយុផង្ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ១០២

ក្មាក្ខ សយេ (ច) ច្ោយការអសច់្ៅនៃក្មមផង្ ឧភយក្ខ សយេ (ច) ច្ោយការអស់
ច្ៅទុំង្ ២ ផង្ ឧបសចេទក្មាុនា ច ច្ោយក្មមឆូលច្ៅកាត្ផ់្តមឆ់ផង្ ។ 
 [៩០] ត្ថា ច មរនាត េំ បេ មរណកាសល យថារេំ អភិមុខីភតូ្ំ ភវេតសរ 
បដិេេធិជេកំ្ ក្មាំ វា, ត្ំក្មាក្រណកាសល របូាទិក្មុបលទធបុព្វមុបក្រណ-
ភតូ្ញ្ច  ក្មាេិមិត្តំ វា, អេេតរមុបបជាមាេភសវ ឧបលភិត្ព្វមុបសភាគភតូ្ញ្ច  
គត្ិេិមិត្តំ វា ក្មាព្សលេ ឆេាំ ទាវ រាេំ អញ្ញត្រេា ឹបចចុបដ្ឋា ត្ិ, ត្សោ បរ ំត្សមវ 
ត្សថាបដាិត្ំ អារមាណំ អារព្ភ វបិចចមាេក្ក្មាា េុរបូំ បរេុិទធំ ឧបក្កិ លិដាំ វា 
ឧបលភិត្ព្វភវាេុរបូំ ត្សោថ ណត្ំវ ចិត្តេនាត េំ អភិណាំ  បវត្តត្ិ ព្វេុសលលេ, 
ត្សមវ វា បេ ជេក្ភតូ្ំ ក្មាំ អភិេវក្រណវសេេ ទាវ របបត្តំ សោត្ិ ។ 
 បេ មមា មង្ច្ទៀត្ ភវេតសរ បដិេេធិជេកំ្ ក្មាំ វា រីក្ុសលក្មម ៃិង្អក្ុសលក្មម 
ដែលញ មុំង្បែិសៃធិឱមយច្ក្ើត្ក្នញង្ខាង្មុខឬ ត្ំក្មាក្រណកាសល របូាទិកំ្ (អត្ថនា) 
ឧបលទធំ (ច) ឧបក្រណភតូ្ំ ច ក្មាេិមិត្តំ វា ឬថារីក្មមដែលខលួៃបាៃច្ហើយ ៃិង្ា 
ឧបក្រណ៍ច្ក្ើត្ច្ហើយមាៃរូបារមមណ៍ាច្ែើមក្នញង្កាលនៃការច្ធវើៃូវក្មមច្ ោះ (វា) ឬ អេេតរ ំ
ឧបបជាមាេភសវ (អត្តនា) ឧបលភិត្ព្វំ ឧបសភាគភតូ្ំ ច គត្ិេិមិត្តំ វា ឬថារីគត្ិ-
ៃិមិត្តដែលាច្ប្គឿង្ច្ប្បើប្បាស់ គឺខលួៃគបមបីៃឹង្បាៃច្សាយក្នញង្េរដែលៃឹង្ច្ក្ើត្ក្នញង្លុំោប់
ប ទមប់ អភមុិខីភតូ្ ំ ប្បាក្ែច្ហើយឆុំច្ោោះមុខ (បុគគលាេំ) ែល់បុគគលទុំង្ឡាយ 
មរនាត េំ អនក្ជិត្ៃឹង្សា្មប ់ មរណកាសល ក្នញង្កាលជិត្ៃឹង្សា្មប ់ យថារេំ 
តាមសមគួរ ត្ថា ច ច្ប្ោោះច្ហតុ្មាៃ ៤ ប្បការច្ ោះឯង្ ត្សោ ឯវ ច្ប្ោោះច្ហតុ្ច្ ោះ 
បចចុបដ្ឋា ត្ិ រដមង្ប្បាក្ែ អញ្ញត្រេាឹ (ទាវ សរ) ក្នញង្ទវមរណ្មយួ ទាវ រាេំ បណ្តមទវមរទុំង្ 
ឡាយ ឆេា ំឆុំៃួៃ ក្មាព្សលេ ច្ោយក្មា្មុំង្របស់ក្មម (េោត េំ) ែល់សត្វទុំង្ឡាយ 
(មរនាត េំ) អនក្ក្ុំរុង្ជិត្សា្មប,់ បរ ំក្នញង្ខាង្ច្ប្កាយ ត្សោ (កាលសោ) អុំរីកាលច្ ោះ 
ចិត្តេនាត េំ រីត្ុំណនៃឆិត្ត អារព្ភ ប្បាររធយក្ អារមាណំ ៃូវអារមមណ៍ ត្ ំ ឯវ ច្ ោះឯង្ 
ត្សថាបដាិត្ំ ដែលប្បាក្ែច្ហើយច្ោយប្បការែូច្ច្្មោះ បរេុិទធំ (វា) បរិសុទធច្ហើយឬ 
ឧបក្កិ លិដាំ វា ឬថាច្ៅហមង្ច្ហើយ វបិចចមាេក្ក្មាា េុរបូំ ដែលសមគួរែល់ក្មម 
ដែលក្ុំរុង្បញ្ជូៃផល ត្ត្ថ (ភសវ) ឱណត្ំ ឥវ ែូឆាភារឱៃឆុោះច្ៅក្នញង្េរច្ ោះ ឧប-



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ៃូវបញ្ចមជមាៃច្ ោះឯង្ (ក្ោវ ) ច្ធវើ េញ្ចញ វរិាគំ ឲមយប្បាសច្ក្ច្សឆក្តីច្ប្ត្ក្អរក្នញង្សញ្ញម 
(ឧបបជាត្ិ) រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ អេញ្ញេសត្តេុ ក្នញង្េូមិអសញ្ញសត្តប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨៦] អនាគាមិសនា បេ េុទាធ វាសេេុ ឧបបជាេតិ ។ 
 បេ ច្ោយឆុំច្ោោះ អនាគាមិសនា រីប្រោះអ គាមីទុំង្ឡាយ ឧបបជាេត ិ រដមង្ច្ក្ើត្
ច្ឡើង្ េុទធវាសេេុ ក្នញង្េូមិសទុធវាសប្រហមទុំង្ឡាយ ។ 
 [៨៧] អរបូាវចរកុ្េលញ្ច  យថាក្កមំ ភាសវោវ  អារុសបបេុ ឧបបជាេតីត្ិ ។ 
 ច ៃិង្ (សយាគាវចសរា) រីច្យគាវឆរៈ ភាសវោវ  ឆច្ប្មើៃច្ហើយ អរបូាវចរ-
កុ្េលំ ៃូវអរូបាវឆរក្ុសល ឧបបជាត្ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ អារុសបបេុ ក្នញង្អរូបប្រហមទុំង្
ឡាយ យថាក្កមំ តាមលុំោប ់ឥត្ិ ច្ោយប្បការយ មង្ច្ៃោះ ។ 
 [៨៨]  ឥត្ថំ មេគគត្ំ បុញ្ញំ ,  យថាភមូិវវត្ថិត្ំ; 
       ជសេត្ិ េទិេំ បាកំ្,  បដិេេធិបវត្តិយ ំ។ 
 បុញ្ញំ  រីក្ុសលក្មម មេគគត្ំ ដែលាមហគគត្ៈ បាកំ្ ញ មុំង្វិបាក្ េទិេំ 
មាៃសភារែឆូខលួៃ យថាភមូិវវត្ថិត្ំ ដែលប្ត្ូវក្ុំណត្់ច្ហើយតាមេូមិ ជសេត្ិ រដមង្ឲមយ
ច្ក្ើត្ បដិេេធិបវត្តិយ ំ ក្នញង្បែិសៃធិកាល ៃិង្បវត្តិកាល ឥត្ថ ំ តាមប្បការដែលខ្ញុំច្ោល
ច្ហើយច្ៃោះ ។ 

ឥទសមត្ថ ក្មាចតុ្ក្កំ  ។ 
ឥទំ (ចតុ្ក្កំ ) រីឆតុ្ក្កៈច្ៃោះ ក្មាចតុ្ក្កំ  ាក្មមឆត្ុក្កៈ  

ឯត្ថ (បរសិចេសទ) ក្នញង្បរិច្ឆេទៃុ ោះ ។ 
 

ចុត្ិបដិេេធិក្កសមា 
 [៨៩] អាយុក្ខ សយេ ក្មាក្ខ សយេ ឧភយក្ខ សយេ ឧបសចេទក្ក្មាុនា 
សចត្ិ ចតុ្ធា មរណុបបត្តិ នាម ។ 
 ចុត្ិបដិេេធិក្កសមា រីលុំោប់ឆុត្ិ ៃិង្បែិសៃធិ (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចចសត្) ៃឹង្ច្ោល 
(ឥត្ិ) ថា មរណុបបត្តិ នាម ច្ ្មោះថា រមីរណបុមបត្តិ ចតុ្ធា មាៃឆុំៃួៃ ៤ ប្បការ 
(សោត្ិ) រដមង្មាៃ ឥត្ ិ គឺ អាយុក្ខ សយេ (ច) ច្ោយការអសច់្ៅនៃអាយុផង្ 

ក្មាក្ខ សយេ (ច) ច្ោយការអសច់្ៅនៃក្មមផង្ ឧភយក្ខ សយេ (ច) ច្ោយការអស់
ច្ៅទុំង្ ២ ផង្ ឧបសចេទក្មាុនា ច ច្ោយក្មមឆូលច្ៅកាត្ផ់្តមឆ់ផង្ ។ 
 [៩០] ត្ថា ច មរនាត េំ បេ មរណកាសល យថារេំ អភិមុខីភតូ្ំ ភវេតសរ 
បដិេេធិជេកំ្ ក្មាំ វា, ត្ំក្មាក្រណកាសល របូាទិក្មុបលទធបុព្វមុបក្រណ-
ភតូ្ញ្ច  ក្មាេិមិត្តំ វា, អេេតរមុបបជាមាេភសវ ឧបលភិត្ព្វមុបសភាគភតូ្ញ្ច  
គត្ិេិមិត្តំ វា ក្មាព្សលេ ឆេាំ ទាវ រាេំ អញ្ញត្រេាឹ បចចុបដ្ឋា ត្ិ, ត្សោ បរ ំត្សមវ 
ត្សថាបដាិត្ំ អារមាណំ អារព្ភ វបិចចមាេក្ក្មាា េុរបូំ បរេុិទធំ ឧបក្កិ លិដាំ វា 
ឧបលភិត្ព្វភវាេុរបូំ ត្សោថ ណត្ំវ ចិត្តេនាត េំ អភិណាំ  បវត្តត្ិ ព្វេុសលលេ, 
ត្សមវ វា បេ ជេក្ភតូ្ំ ក្មាំ អភិេវក្រណវសេេ ទាវ របបត្តំ សោត្ិ ។ 
 បេ មមា មង្ច្ទៀត្ ភវេតសរ បដិេេធិជេកំ្ ក្មាំ វា រីក្ុសលក្មម ៃិង្អក្ុសលក្មម 
ដែលញ មុំង្បែិសៃធិឱមយច្ក្ើត្ក្នញង្ខាង្មុខឬ ត្ំក្មាក្រណកាសល របូាទិកំ្ (អត្ថនា) 
ឧបលទធំ (ច) ឧបក្រណភតូ្ំ ច ក្មាេិមិត្តំ វា ឬថារីក្មមដែលខលួៃបាៃច្ហើយ ៃិង្ា 
ឧបក្រណ៍ច្ក្ើត្ច្ហើយមាៃរូបារមមណ៍ាច្ែើមក្នញង្កាលនៃការច្ធវើៃូវក្មមច្ ោះ (វា) ឬ អេេតរ ំ
ឧបបជាមាេភសវ (អត្តនា) ឧបលភិត្ព្វំ ឧបសភាគភតូ្ំ ច គត្ិេិមិត្តំ វា ឬថារីគត្ិ-
ៃិមិត្តដែលាច្ប្គឿង្ច្ប្បើប្បាស់ គឺខលួៃគបមបីៃឹង្បាៃច្សាយក្នញង្េរដែលៃឹង្ច្ក្ើត្ក្នញង្លុំោប់
ប ទមប់ អភមុិខីភតូ្ ំ ប្បាក្ែច្ហើយឆុំច្ោោះមុខ (បុគគលាេំ) ែល់បុគគលទុំង្ឡាយ 
មរនាត េំ អនក្ជិត្ៃឹង្សា្មប ់ មរណកាសល ក្នញង្កាលជិត្ៃឹង្សា្មប ់ យថារេំ 
តាមសមគួរ ត្ថា ច ច្ប្ោោះច្ហតុ្មាៃ ៤ ប្បការច្ ោះឯង្ ត្សោ ឯវ ច្ប្ោោះច្ហតុ្ច្ ោះ 
បចចុបដ្ឋា ត្ិ រដមង្ប្បាក្ែ អញ្ញត្រេាឹ (ទាវ សរ) ក្នញង្ទវមរណ្មយួ ទាវ រាេំ បណ្តមទវមរទុំង្ 
ឡាយ ឆេា ំឆុំៃួៃ ក្មាព្សលេ ច្ោយក្មា្មុំង្របស់ក្មម (េោត េំ) ែល់សត្វទុំង្ឡាយ 
(មរនាត េំ) អនក្ក្ុំរុង្ជិត្សា្មប់, បរ ំក្នញង្ខាង្ច្ប្កាយ ត្សោ (កាលសោ) អុំរីកាលច្ ោះ 
ចិត្តេនាត េំ រីត្ុំណនៃឆិត្ត អារព្ភ ប្បាររធយក្ អារមាណំ ៃូវអារមមណ៍ ត្ ំ ឯវ ច្ ោះឯង្ 
ត្សថាបដាិត្ំ ដែលប្បាក្ែច្ហើយច្ោយប្បការែូច្ច្្មោះ បរេុិទធំ (វា) បរិសុទធច្ហើយឬ 
ឧបក្កិ លិដាំ វា ឬថាច្ៅហមង្ច្ហើយ វបិចចមាេក្ក្មាា េុរបូំ ដែលសមគួរែល់ក្មម 
ដែលក្ុំរុង្បញ្ជូៃផល ត្ត្ថ (ភសវ) ឱណត្ំ ឥវ ែូឆាភារឱៃឆុោះច្ៅក្នញង្េរច្ ោះ ឧប-

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ១០៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

លភិត្ព្វភវាេុរបូំ ែ៏សមគួរែល់េរគបមបីឆូលច្ៅច្ក្ើត្ បវត្តត្ិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ 
អភិណណំ  ាច្រឿយៗ ព្េុសលលេ ច្ោយច្ប្ឆើៃ, វា បេ មមា មង្វិញច្ទៀត្ ក្មាំ រីក្មម 
ជេក្ភតូ្ំ ាអនក្ញ មុំង្ផលឱមយច្ក្ើត្ច្ឡើង្ច្ក្ើត្ច្ហើយ ត្ំ ឯវ ច្ ោះឯង្ ទាវ របបត្តំ 
ាក្មមែល់ច្ហើយៃូវភារទវមរ សោត្ិ រដមង្មាៃ អភិេវក្រណវសេេ ច្ោយអុំណ្ឆ 
នៃការច្ធវើឱមយែូឆាការច្ធវើភា្មមៗ ។ 
 [៩១] បច្ឆច េេាមរណេស ត្េស វថីិចិោត វសាសេ ភវង្គក្ខ សយ វា 
ចវេវសេេ បចចុបបេាភវបរសិយាសាេភតូ្ំ ចុត្ិចិត្តំ ឧបបជាិោវ  េិរុជឈត្ិ, ត្េាឹ 
េិរុទាធ វសាសេ ត្េោេេតរសមវ ត្ថាគេិត្ំ អារមាណំ អារព្ភ េវត្ថុ កំ្ 
អវត្ថុក្សមវ វា យថារេំ អវជិ្ជា េុេយបរកិ្ខិ សត្តេ ត្ណាា េុេយមលូសក្េ 
េង្ខខ សរេ ជេិយមាេំ េមបយុសត្តេិ បរគិគយាមាេំ េេជ្ជោេមធិដ្ឋា េ-
ភាសវេ បុព្វង្គមភតូ្ំ ភវេតរបដិេនាធ េវសេេ បដិេេធិេង្ខខ ត្ំ មាេេំ 
ឧបបជាមាេសមវ បត្ិដ្ឋា ត្ិ ភវេតសរ ។ 
 ចុត្ិចិត្ត ំ រីឆុត្ិឆិត្ត បចចុបបេាភវបរសិយាសាេភតូ្ំ ដែលាទបីុំផុត្នៃបឆចញបមបៃនេរ 
បច្ឆច េេាមរណេស (បុគគលេស) របស់បុគគលអនក្មាៃមរណៈយ មង្ជិត្បុំផុត្ ត្េស 
ច្ ោះ ឧបបជាិោវ  េិរុជឈត្ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ច្ហើយរលត្់ច្ៅ ចវេវសេេ ច្ោយអុំណ្ឆនៃ 
ឆុត្ ិ វថីិចិោត វសាសេ (វា) ក្នញង្ទីបុំផុត្នៃវិថីឆិត្តឬ ភវង្គក្ខ សយ វា ឬថាក្នញង្ការអស់ច្ៅ 
នៃេវង្គឆិត្ត, ត្េាឹ (ចុត្ិចិសត្ត)  កាលឆុត្ិឆិត្តច្ ោះ េិរុសទធ រលត្់ច្ហើយ េិរុទាធ វសាសេ 
ក្នញង្ទីបុំផុត្នៃឆុត្ិឆិត្តដែលរលត្់ច្ហើយ មាេេំ រីឆិត្ត បដិេេធិេង្ខខ ត្ំ ដែលបណឌិត្ 
ច្ោលច្ហើយថាបែិសៃធិឆតិ្ត ភវេតរបដិេនាធ េវសេេ ច្ោយអុំណ្ឆនៃការត្ភាជមប់នៃេរ 
ប ទមប់ េវត្ថុ កំ្ មាៃវត្ថញ (វា) ឬ វា ឬថា អារព្ភ ច្ប្ោោះប្បាររធ អារមាណំ ៃូវអារមមណ៍ 
ត្ថាគេិត្ំ តាមដែលមរណ្សៃនជវៃឆិត្តកាៃ់យក្ច្ហើយ អេេតរ ំ ឯវ គា្មៃឆច្ ្មោះដមៃ 
រិត្ ត្េស (ចុត្ិចិត្តេស) នៃឆុត្ិឆិត្តច្ ោះ អវត្ថុ កំ្ ឯវ មិៃមាៃវត្ថញដមៃរតិ្ អវជិ្ជា េុ-
េយបរកិ្ខិ សត្តេ ត្ណាា េុេយមលូសក្េ េង្ខខ សរេ ជេិយមាេំ េមប-
យុសត្តេិ បរគិគយាមាេំ េេជ្ជោេំ អធិដ្ឋា េភាសវេ បុព្វង្គមភតូ្ំ ដែលាប្បធាៃ 
ច្ក្ើត្ច្ហើយ ច្ោយភារាទីតាុំង្នៃសហាត្ធម៌ទុំង្ឡាយ ដែលស្ខមរមាៃអវិាជមៃុសយៈ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ១០៤

ច្ច្មច្រាមច្ហើយ មាៃត្ណ្ហមៃុសយៈាមូលច្ធវើឱមយច្ក្ើត្ច្ឡើង្ ដែលសមមបយុត្តទុំង្ឡាយកាៃ់ 
យក្ច្ហើយច្ោយជុុំវិញ ឧបបជាមាេំ ឯវ ក្ុំរុង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ដមៃរិត្ បត្ិដ្ឋា ត្ ិរដមង្តាុំង្ច្ៅ 
ភវេតសរ ក្នញង្េរប ទមប់ យថារេំ តាមសគួរ ។ 
 [៩២] មរណាេេាវថីិយ ំ បសេត្ថ មេទបបវោត េិ បសញ្ច វ ជវនាេិ បាដិ-
ក្ង្ខិ ត្ព្វវ េ,ិ ត្សាា  យទិ បចចុបបនាា រមាសណេុ អាបាថគសត្េុ ធរសេតសេវវ 
មរណំ សោត្ិ, ត្ទា បដិេេធិភវង្ខគ េមប ិ បចចុបបនាា រមាណោ លព្ភត្ីត្ិ ក្ោវ  
កាមាវចរបដិេេធិយា ឆទាវ រគគេិត្ំ ក្មាេិមិត្តំ គត្ិេិមិត្តញ្ច  បចចុបបេា-
មត្ីោរមាណំ ឧបលព្ភត្ិ, ក្មាំ បេ អត្ីត្សមវ, ត្ញ្ច  មសនាទាវ រគគេិត្ំ, ោេិ 
បេ េព្វវ េិបិ បរតិ្តធមាភោូសេវារមាណាេិ ។ 
 បេ ច្ោយឆុំច្ោោះ ជវនាេិ រីជវៃឆិត្តទុំង្ឡាយ បញ្ច  ឯវ ដត្ ៥ (ខណៈ) ប ុច្ណ្្មោះ 
មេទបបវោត េិ ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅ ច្ប្ោោះអាប្ស័យវត្ថញមាៃក្មា្មុំង្ច្ខមាយ (បណឌិ សត្េ) 
គឺបណឌិត្ បដិក្ង្ខិ ត្ព្វវ េ ិគបមបីប្បាថា្មយក្ មរណាេេាវថីិយ ំក្នញង្មរណ្សៃនវិថី ឯត្ថ 
(ចុត្ិបដិេេធិក្កមាធិកាសរ) ក្នញង្អធិការៈនៃឆតុ្ិបែិសៃធិក្កមៈៃុ ោះ, ត្សាា  ច្ប្ោោះច្ហតុ្
ច្ ោះ យទិ ប្បសិៃច្បើ បចចុបបនាា រមាសណេុ  កាលបឆចញបមប ្មអារមមណ៍ទុំង្ឡាយ 
អាគសត្េុ ដែលមក្ច្ហើយ អាបាថ ំ កាៃ់គៃលង្ = កាៃ់ភារប្បាក្ែ ធរសេតេុ ឯវ 
ក្ុំរុង្ប្ទប្ទង្់ច្ៅដមៃរតិ្ មរណំ រីច្សឆក្តីសា្មប ់ សោត្ ិ រដមង្មាៃ, ត្ទា ក្នញង្កាលច្ ោះ 
បដិេេធិភវង្ខគ េំ បចចុបបនាា រមាណោ អបិ សមូមបីរីភាវៈនៃបែិសៃធិឆិត្ត ៃិង្េវង្គឆិត្ត
ទុំង្ឡាយមាៃបឆចញបមបៃនអារមមណ៍ លព្ភត្ ិ រដមង្ប្តូ្វបាៃ ក្ោវ  ច្ប្ោោះច្ធវើ ឥត្ ិ ថា 
បចចុបបេាំ រីបឆចញបមប ្មរមមណ៍ (ច) ៃិង្ អត្ីោរមាណំ រីអត្ីតារមមណ៍ ក្មាេិមិត្តំ 
ាក្មមៃិមិត្ត ច ៃិង្ គត្ិេិមិត្ត ំាគត្ិៃិមិត្ត ឆទាវ រគគេិត្ ំដែលប្ត្ូវកាៃ់យក្ច្ហើយច្ោយ 
ទវមរទុំង្ ៦ កាមាវចរបដិេេធិយា នៃកាមាវឆរបែិសៃធ ិ ឧបលព្ភត្ិ រដមង្ប្ត្ូវច្ក្ើត្, 
បេ ច្ោយដឡក្ ក្មាំ រីក្មមអារមមណ៍ អត្ីត្ំ ឯវ ាអត្ីត្ដត្ប ុច្ណ្្មោះ (សោត្ិ) 
រដមង្មាៃ, ត្ំ (ក្មាំ) ច សូមមបីរីក្មមអារមមណច៍្ ោះ មសនាទាវ រគគេិត្ំ ប្ត្ូវកាៃ់យក្ច្ហើយ 
ច្ោយមច្ ទវមរ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ, ោេិ េព្វវ េិ (អារមាណាេិ) អបិ សូមមបី



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

លភិត្ព្វភវាេុរបូំ ែ៏សមគួរែល់េរគបមបីឆូលច្ៅច្ក្ើត្ បវត្តត្ិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ 
អភិណណំ  ាច្រឿយៗ ព្េុសលលេ ច្ោយច្ប្ឆើៃ, វា បេ មមា មង្វិញច្ទៀត្ ក្មា ំ រីក្មម 
ជេក្ភតូ្ំ ាអនក្ញ មុំង្ផលឱមយច្ក្ើត្ច្ឡើង្ច្ក្ើត្ច្ហើយ ត្ំ ឯវ ច្ ោះឯង្ ទាវ របបត្តំ 
ាក្មមែល់ច្ហើយៃូវភារទវមរ សោត្ិ រដមង្មាៃ អភិេវក្រណវសេេ ច្ោយអុំណ្ឆ 
នៃការច្ធវើឱមយែូឆាការច្ធវើភា្មមៗ ។ 
 [៩១] បច្ឆច េេាមរណេស ត្េស វថីិចិោត វសាសេ ភវង្គក្ខ សយ វា 
ចវេវសេេ បចចុបបេាភវបរសិយាសាេភតូ្ំ ចុត្ិចិត្តំ ឧបបជាិោវ  េិរុជឈត្ិ, ត្េាឹ 
េិរុទាធ វសាសេ ត្េោេេតរសមវ ត្ថាគេិត្ំ អារមាណំ អារព្ភ េវត្ថុ កំ្ 
អវត្ថុក្សមវ វា យថារេំ អវជិ្ជា េុេយបរកិ្ខិ សត្តេ ត្ណាា េុេយមលូសក្េ 
េង្ខខ សរេ ជេិយមាេំ េមបយុសត្តេិ បរគិគយាមាេំ េេជ្ជោេមធិដ្ឋា េ-
ភាសវេ បុព្វង្គមភតូ្ំ ភវេតរបដិេនាធ េវសេេ បដិេេធិេង្ខខ ត្ំ មាេេំ 
ឧបបជាមាេសមវ បត្ិដ្ឋា ត្ិ ភវេតសរ ។ 
 ចុត្ិចិត្ត ំ រីឆុត្ិឆិត្ត បចចុបបេាភវបរសិយាសាេភតូ្ំ ដែលាទបីុំផុត្នៃបឆចញបមបៃនេរ 
បច្ឆច េេាមរណេស (បុគគលេស) របស់បុគគលអនក្មាៃមរណៈយ មង្ជិត្បុំផុត្ ត្េស 
ច្ ោះ ឧបបជាិោវ  េិរុជឈត្ិ រដមង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ច្ហើយរលត្់ច្ៅ ចវេវសេេ ច្ោយអុំណ្ឆនៃ 
ឆុត្ ិ វថីិចិោត វសាសេ (វា) ក្នញង្ទីបុំផុត្នៃវិថីឆិត្តឬ ភវង្គក្ខ សយ វា ឬថាក្នញង្ការអស់ច្ៅ 
នៃេវង្គឆិត្ត, ត្េាឹ (ចុត្ិចិសត្ត)  កាលឆុត្ិឆិត្តច្ ោះ េិរុសទធ រលត្់ច្ហើយ េិរុទាធ វសាសេ 
ក្នញង្ទីបុំផុត្នៃឆុត្ិឆិត្តដែលរលត្់ច្ហើយ មាេេំ រីឆិត្ត បដិេេធិេង្ខខ ត្ំ ដែលបណឌិត្ 
ច្ោលច្ហើយថាបែិសៃធិឆតិ្ត ភវេតរបដិេនាធ េវសេេ ច្ោយអុំណ្ឆនៃការត្ភាជមប់នៃេរ 
ប ទមប់ េវត្ថុ កំ្ មាៃវត្ថញ (វា) ឬ វា ឬថា អារព្ភ ច្ប្ោោះប្បាររធ អារមាណំ ៃូវអារមមណ៍ 
ត្ថាគេិត្ំ តាមដែលមរណ្សៃនជវៃឆិត្តកាៃ់យក្ច្ហើយ អេេតរ ំ ឯវ គា្មៃឆច្ ្មោះដមៃ 
រិត្ ត្េស (ចុត្ិចិត្តេស) នៃឆុត្ិឆិត្តច្ ោះ អវត្ថុ កំ្ ឯវ មិៃមាៃវត្ថញដមៃរតិ្ អវជិ្ជា េុ-
េយបរកិ្ខិ សត្តេ ត្ណាា េុេយមលូសក្េ េង្ខខ សរេ ជេិយមាេំ េមប-
យុសត្តេិ បរគិគយាមាេំ េេជ្ជោេំ អធិដ្ឋា េភាសវេ បុព្វង្គមភតូ្ំ ដែលាប្បធាៃ 
ច្ក្ើត្ច្ហើយ ច្ោយភារាទីតាុំង្នៃសហាត្ធម៌ទុំង្ឡាយ ដែលស្ខមរមាៃអវិាជមៃុសយៈ 

ច្ច្មច្រាមច្ហើយ មាៃត្ណ្ហមៃុសយៈាមូលច្ធវើឱមយច្ក្ើត្ច្ឡើង្ ដែលសមមបយុត្តទុំង្ឡាយកាៃ់ 
យក្ច្ហើយច្ោយជុុំវិញ ឧបបជាមាេំ ឯវ ក្ុំរុង្ច្ក្ើត្ច្ឡើង្ដមៃរិត្ បត្ិដ្ឋា ត្ ិរដមង្តាុំង្ច្ៅ 
ភវេតសរ ក្នញង្េរប ទមប់ យថារេំ តាមសគួរ ។ 
 [៩២] មរណាេេាវថីិយ ំ បសេត្ថ មេទបបវោត េិ បសញ្ច វ ជវនាេិ បាដិ-
ក្ង្ខិ ត្ព្វវ េិ, ត្សាា  យទិ បចចុបបនាា រមាសណេុ អាបាថគសត្េុ ធរសេតសេវវ 
មរណំ សោត្ិ, ត្ទា បដិេេធិភវង្ខគ េមប ិ បចចុបបនាា រមាណោ លព្ភត្ីត្ិ ក្ោវ  
កាមាវចរបដិេេធិយា ឆទាវ រគគេិត្ំ ក្មាេិមិត្តំ គត្ិេិមិត្តញ្ច  បចចុបបេា-
មត្ីោរមាណំ ឧបលព្ភត្ិ, ក្មាំ បេ អត្ីត្សមវ, ត្ញ្ច  មសនាទាវ រគគេិត្ំ, ោេិ 
បេ េព្វវ េិបិ បរតិ្តធមាភោូសេវារមាណាេិ ។ 
 បេ ច្ោយឆុំច្ោោះ ជវនាេិ រីជវៃឆិត្តទុំង្ឡាយ បញ្ច  ឯវ ដត្ ៥ (ខណៈ) ប ុច្ណ្្មោះ 
មេទបបវោត េិ ដែលប្បប្រឹត្តច្ៅ ច្ប្ោោះអាប្ស័យវត្ថញមាៃក្មា្មុំង្ច្ខមាយ (បណឌិ សត្េ) 
គឺបណឌិត្ បដិក្ង្ខិ ត្ព្វវ េ ិគបមបីប្បាថា្មយក្ មរណាេេាវថីិយ ំក្នញង្មរណ្សៃនវិថី ឯត្ថ 
(ចុត្ិបដិេេធិក្កមាធិកាសរ) ក្នញង្អធិការៈនៃឆតុ្ិបែិសៃធិក្កមៈៃុ ោះ, ត្សាា  ច្ប្ោោះច្ហតុ្
ច្ ោះ យទិ ប្បសិៃច្បើ បចចុបបនាា រមាសណេុ  កាលបឆចញបមប ្មអារមមណ៍ទុំង្ឡាយ 
អាគសត្េុ ដែលមក្ច្ហើយ អាបាថ ំ កាៃ់គៃលង្ = កាៃ់ភារប្បាក្ែ ធរសេតេុ ឯវ 
ក្ុំរុង្ប្ទប្ទង្់ច្ៅដមៃរតិ្ មរណំ រីច្សឆក្តីសា្មប ់ សោត្ ិ រដមង្មាៃ, ត្ទា ក្នញង្កាលច្ ោះ 
បដិេេធិភវង្ខគ េំ បចចុបបនាា រមាណោ អបិ សមូមបីរីភាវៈនៃបែិសៃធិឆិត្ត ៃិង្េវង្គឆិត្ត
ទុំង្ឡាយមាៃបឆចញបមបៃនអារមមណ៍ លព្ភត្ ិ រដមង្ប្តូ្វបាៃ ក្ោវ  ច្ប្ោោះច្ធវើ ឥត្ ិ ថា 
បចចុបបេាំ រីបឆចញបមប ្មរមមណ៍ (ច) ៃិង្ អត្ីោរមាណំ រីអត្ីតារមមណ៍ ក្មាេិមិត្តំ 
ាក្មមៃិមិត្ត ច ៃិង្ គត្ិេិមិត្ត ំាគត្ិៃិមិត្ត ឆទាវ រគគេិត្ ំដែលប្ត្ូវកាៃ់យក្ច្ហើយច្ោយ 
ទវមរទុំង្ ៦ កាមាវចរបដិេេធិយា នៃកាមាវឆរបែិសៃធ ិ ឧបលព្ភត្ិ រដមង្ប្ត្ូវច្ក្ើត្, 
បេ ច្ោយដឡក្ ក្មាំ រីក្មមអារមមណ៍ អត្ីត្ំ ឯវ ាអត្ីត្ដត្ប ុច្ណ្្មោះ (សោត្ិ) 
រដមង្មាៃ, ត្ំ (ក្មាំ) ច សូមមបីរីក្មមអារមមណច៍្ ោះ មសនាទាវ រគគេិត្ំ ប្ត្ូវកាៃ់យក្ច្ហើយ 
ច្ោយមច្ ទវមរ (សោត្ិ) រដមង្មាៃ, ោេិ េព្វវ េិ (អារមាណាេិ) អបិ សូមមបី

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ១០៥



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

រីអារមមណ៍ទុំង្ឡាយទុំង្រួង្ច្ ោះ អារមាណាេិ ាអារមមណ ៍ បរតិ្តធមាភោូេិ ឯវ 
ាកាមធមច៌្ក្ើត្ច្ហើយដមៃរិត្ ។ 
 [៩៣] របូាវចរបដិេេធិយា បេ បញ្ញត្តិភតូ្ំ ក្មាេិមិត្តសមវារមាណំ សោត្ិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ ក្មាេិមិត្តំ ឯវ រីក្មមៃិមិត្តដមៃរតិ្ បញ្ញត្តិភតូ្ំ ាបញ្ញត្តិច្ក្ើត្ 
ច្ហើយ អារមាណំ ាអារមមណ៍ របូាវចរបដិេេធិយា នៃរូបាវឆរបែិសៃធិ សោត្ិ 
រដមង្មាៃ ។ 
 [៩៤] ត្ថា អរបូបដិេេធិយា ច មេគគត្ភតូ្ំ បញ្ញត្តិភតូ្ញ្ច  ក្មា-
េិមិត្តសមវ យថារេមារមាណំ សោត្ិ ។ 
 ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគា្មច្ ោះ ក្មាេិមិត្តំ ឯវ រីក្មមៃិមិត្តដមៃរតិ្ មេគគត្ភតូ្ំ 
(ច) ដែលាមហគគត្ៈផង្ បញ្ញត្តិភតូ្ំ ច ដែលាបញ្ញត្តិផង្ អារមាណំ ាអារមមណ៍ 
អរបូាបដិេេធិយា នៃអរូបបែិសៃធិ សោត្ិ រដមង្មាៃ ។ 
 [៩៥] អេញ្ញេោត េំ បេ ជីវតិ្េវក្សមវ បដិេេធិភាសវេ បត្ិដ្ឋា ត្ិ, ត្សាា  
សត្ របូបដិេេធិកា នាម ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ ជីវតិ្េវកំ្ ឯវ រីជីវិត្ៃវក្ក្លាបៈដមៃរិត្ បត្ិដ្ឋា ត្ ិ រដមង្តាុំង្
ច្ៅ បដិេេធិភាសវេ ច្ោយភាវាបែិសៃធ ិអេញ្ញេោត េំ ែល់អសញ្ញសត្តទុំង្ឡាយ, 
ត្សាា  ច្ប្ោោះច្ហតុ្ច្ ោះ សត្ (អេញ្ញោត ) រីអសញ្ញត្តសត្តទុំង្ឡាយច្ ោះ របូបដិ-
េេធិកា នាម ច្ ្មោះថារូបបែិសៃធ ិ(សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៩៦] អរបូា អរបូបដិេេធិកា ។ 
 អរបូា រីអរូបសត្វទុំង្ឡាយ អរបូបដិេេធិកា ាសត្វមាៃ មធមា៌បែិសៃធ ិ
(សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៩៧] សេសា របូារបូបដិេេធិកា ។ 
 សេសា (េោត ) រីសត្វទុំង្ឡាយដែលច្ៅសល់ របូរបូបដិេេធិកា ាសត្វ
មាៃរូបាបែសិៃធិ ៃិង្មាៃ មាបែសិៃធិ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៩៨]  អារុបបចុត្ិយា សោេតិ,  សេដាិមារុបបវជាិោ; 
      បរមារុបបេេធី ច,  ត្ថា កាមត្ិសេតុ្កា ។ 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ១០៦

      របូាវចរចុត្ិយា,  អសេតុ្រេិោ េិយុ;ំ 
     េព្វវ  កាមត្ិសេតុ្មាា ,  កាសមសេវវ បសេត្រា ។ 
 សេដាិមារបូវជាិោ  អរបូដិេេធី ច រីអរូបបែិសៃធទិុំង្ឡាយដែលមាៃអរូបបែ-ិ
សៃធិក្នញង្ខាង្ច្ប្កាមច្វៀរច្ហើយផង្ ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្ ោះ កាមត្ិសេតុ្កា (ច) 
រីកាមបែិសៃធាិនប្ត្ច្ហត្ុទុំង្ឡាយផង្ សោេតិ រដមង្មាៃ បរ ំ ក្នញង្ខាង្ច្ប្កាយ 
អារុបបចុត្ិយា ច្ក្អរូបឆុត្,ិ អសេតុ្រេិោ (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយ  
ដែលច្វៀរច្ហើយច្ក្អច្ហត្ុក្បែិសៃធិ េិយុ ំ គបមបីមាៃ បរ ំ ក្នញង្កាលខាង្ច្ប្កាយ របូា-
វចរចុត្ិយា ច្ក្រូបាវឆរឆុតិ្, េព្វវ  (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយទុំង្រួង្ 
(េិយុ)ំ គបមបីមាៃ បរ ំក្នញង្កាលខាង្ឆុង្ កាមត្ិសេតុ្មាា  ច្ក្កាមត្ិច្ហត្កុ្បែិសៃធ,ិ 
បេ ឆុំដណក្ឯ (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយ ទេ ឆុំៃួៃ ១០ (េិយុ)ំ 
គបមបីមាៃ បរ ំក្នញង្ខាង្ច្ប្កាយ ឥត្រា (បដិេេធិយា) ច្ក្បែិសៃធិែនទ ។ 

អយសមត្ថ ចុត្ិបដិេេធិក្កសមា ។ 
អយ ំ(េសយា) រីៃ័យច្ៃោះ ចុត្ិបដិេេធិក្កសមា ាឆុត្ិបែិសៃធិក្កមៈ  

ឯត្ថ (បរសិចេសទ) ក្នញង្បរិច្ឆេទៃុ ោះ ។ 
 
 

 [៩៩] ឥសចចវ ំ គេិត្បដិេេធិកាេំ បេ បដិេេធិេិសរាធាេេតរសោ បភុត្ិ 
ត្សមវារមាណមារព្ភ ត្សទវ ចិត្តំ យាវ ចុត្ិចិត្តុ បាទា អេត្ិ វថីិចិត្តុ បាសទ ភវេស 
អង្គភាសវេ ភវង្គេេតត្ិេង្ខខ ត្ំ មាេេំ អសព្វវ ចេិេា ំេទីសសាសោ វយិ បវត្តត្ិ ។ 
 បេ ក៏្ ត្ំ ចតិ្តំ ឯវ រីឆិត្តច្ ោះឯង្ ចិត្ត ំបាៃែល ់មាេេំ, មាេេំ រីឆិត្ត ភវង្គ-
េេតត្ិេង្ខខ ត្ំ ដែលបណឌិត្ច្ោលច្ហើយថាភារត្ភាជមប់នៃេវង្គ អង្គភាសវេ ច្ោយភារ 
ាអង្គ ភវេស នៃេរ វថីិចិត្តុបាសទ  កាលវីថិឆតិ្តញបមាទៈ អេត្ិ មិៃក្ុំរុង្មាៃ អារព្ភ 
ប្បាររធច្ហើយ ត្ំ អារមាណំ ឯវ ៃូវអារមមណច៍្ ោះឯង្ បវត្តត្ ិ រដមង្ប្បប្រតឹ្តច្ៅ អសព្វវ -
ចេិេាំ មិៃោឆ ់ យាវ ែរាប ចុត្ិចិត្តុបាទា ច្ក្ឆុត្ិឆិត្តញបមាទៈ គេិត្បដិេេធិកាេំ 
ែល់អនក្មាៃបែិសៃធិកាៃយ់ក្ច្ហើយ ឥសចចវ ំ តាមលក្េណៈដែលខ្ញុំបាៃច្ោលច្ហើយយ មង្



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

រីអារមមណ៍ទុំង្ឡាយទុំង្រួង្ច្ ោះ អារមាណាេិ ាអារមមណ ៍ បរតិ្តធមាភោូេ ិ ឯវ 
ាកាមធមច៌្ក្ើត្ច្ហើយដមៃរិត្ ។ 
 [៩៣] របូាវចរបដិេេធិយា បេ បញ្ញត្តិភតូ្ំ ក្មាេិមិត្តសមវារមាណំ សោត្ិ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ ក្មាេិមិត្តំ ឯវ រីក្មមៃិមិត្តដមៃរតិ្ បញ្ញត្តិភតូ្ំ ាបញ្ញត្តិច្ក្ើត្ 
ច្ហើយ អារមាណំ ាអារមមណ៍ របូាវចរបដិេេធិយា នៃរូបាវឆរបែិសៃធិ សោត្ិ 
រដមង្មាៃ ។ 
 [៩៤] ត្ថា អរបូបដិេេធិយា ច មេគគត្ភតូ្ំ បញ្ញត្តិភតូ្ញ្ច  ក្មា-
េិមិត្តសមវ យថារេមារមាណំ សោត្ិ ។ 
 ត្ថា ច្ោយប្បការែូឆគា្មច្ ោះ ក្មាេិមិត្ត ំ ឯវ រីក្មមៃិមិត្តដមៃរតិ្ មេគគត្ភតូ្ំ 
(ច) ដែលាមហគគត្ៈផង្ បញ្ញត្តិភតូ្ំ ច ដែលាបញ្ញត្តិផង្ អារមាណំ ាអារមមណ៍ 
អរបូាបដិេេធិយា នៃអរូបបែិសៃធិ សោត្ិ រដមង្មាៃ ។ 
 [៩៥] អេញ្ញេោត េំ បេ ជីវតិ្េវក្សមវ បដិេេធិភាសវេ បត្ិដ្ឋា ត្ិ, ត្សាា  
សត្ របូបដិេេធិកា នាម ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ ជីវតិ្េវកំ្ ឯវ រីជីវិត្ៃវក្ក្លាបៈដមៃរិត្ បត្ិដ្ឋា ត្ ិ រដមង្តាុំង្
ច្ៅ បដិេេធិភាសវេ ច្ោយភាវាបែិសៃធ ិអេញ្ញេោត េំ ែល់អសញ្ញសត្តទុំង្ឡាយ, 
ត្សាា  ច្ប្ោោះច្ហតុ្ច្ ោះ សត្ (អេញ្ញោត ) រីអសញ្ញត្តសត្តទុំង្ឡាយច្ ោះ របូបដិ-
េេធិកា នាម ច្ ្មោះថារូបបែិសៃធ ិ(សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៩៦] អរបូា អរបូបដិេេធិកា ។ 
 អរបូា រីអរូបសត្វទុំង្ឡាយ អរបូបដិេេធិកា ាសត្វមាៃ មធមា៌បែិសៃធ ិ
(សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៩៧] សេសា របូារបូបដិេេធិកា ។ 
 សេសា (េោត ) រីសត្វទុំង្ឡាយដែលច្ៅសល់ របូរបូបដិេេធិកា ាសត្វ
មាៃរូបាបែសិៃធិ ៃិង្មាៃ មាបែសិៃធិ (សោេតិ) រដមង្មាៃ ។ 
 [៩៨]  អារុបបចុត្ិយា សោេតិ,  សេដាិមារុបបវជាិោ; 
      បរមារុបបេេធី ច,  ត្ថា កាមត្ិសេតុ្កា ។ 

      របូាវចរចុត្ិយា,  អសេតុ្រេិោ េិយុ;ំ 
     េព្វវ  កាមត្ិសេតុ្មាា ,  កាសមសេវវ បសេត្រា ។ 
 សេដាិមារបូវជាិោ  អរបូដិេេធី ច រីអរូបបែិសៃធទិុំង្ឡាយដែលមាៃអរូបបែ-ិ
សៃធិក្នញង្ខាង្ច្ប្កាមច្វៀរច្ហើយផង្ ត្ថា ច្ប្ៅអុំរីច្ ោះ កាមត្ិសេតុ្កា (ច) 
រីកាមបែិសៃធាិនប្ត្ច្ហត្ុទុំង្ឡាយផង្ សោេតិ រដមង្មាៃ បរ ំ ក្នញង្ខាង្ច្ប្កាយ 
អារុបបចុត្ិយា ច្ក្អរូបឆុត្,ិ អសេតុ្រេិោ (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយ  
ដែលច្វៀរច្ហើយច្ក្អច្ហត្ុក្បែិសៃធិ េិយុ ំ គបមបីមាៃ បរ ំ ក្នញង្កាលខាង្ច្ប្កាយ របូា-
វចរចុត្ិយា ច្ក្រូបាវឆរឆុតិ្, េព្វវ  (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយទុំង្រួង្ 
(េិយុ)ំ គបមបីមាៃ បរ ំក្នញង្កាលខាង្ឆុង្ កាមត្ិសេតុ្មាា  ច្ក្កាមត្ិច្ហត្កុ្បែិសៃធ,ិ 
បេ ឆុំដណក្ឯ (បដិេេធិសយា) រីបែិសៃធិទុំង្ឡាយ ទេ ឆុំៃួៃ ១០ (េិយុ)ំ 
គបមបីមាៃ បរ ំក្នញង្ខាង្ច្ប្កាយ ឥត្រា (បដិេេធិយា) ច្ក្បែិសៃធិែនទ ។ 

អយសមត្ថ ចុត្ិបដិេេធិក្កសមា ។ 
អយ ំ(េសយា) រីៃ័យច្ៃោះ ចុត្ិបដិេេធិក្កសមា ាឆុត្ិបែិសៃធិក្កមៈ  

ឯត្ថ (បរសិចេសទ) ក្នញង្បរិច្ឆេទៃុ ោះ ។ 
 
 

 [៩៩] ឥសចចវ ំ គេិត្បដិេេធិកាេំ បេ បដិេេធិេិសរាធាេេតរសោ បភុត្ិ 
ត្សមវារមាណមារព្ភ ត្សទវ ចិត្តំ យាវ ចុត្ិចិត្តុ បាទា អេត្ិ វថីិចិត្តុ បាសទ ភវេស 
អង្គភាសវេ ភវង្គេេតត្ិេង្ខខ ត្ំ មាេេំ អសព្វវ ចេិេាំ េទីសសាសោ វយិ បវត្តត្ិ ។ 
 បេ ក៏្ ត្ំ ចតិ្តំ ឯវ រីឆិត្តច្ ោះឯង្ ចិត្ត ំបាៃែល ់មាេេំ, មាេេំ រីឆិត្ត ភវង្គ-
េេតត្ិេង្ខខ ត្ំ ដែលបណឌិត្ច្ោលច្ហើយថាភារត្ភាជមប់នៃេវង្គ អង្គភាសវេ ច្ោយភារ 
ាអង្គ ភវេស នៃេរ វថីិចិត្តុបាសទ  កាលវីថិឆតិ្តញបមាទៈ អេត្ិ មិៃក្ុំរុង្មាៃ អារព្ភ 
ប្បាររធច្ហើយ ត្ំ អារមាណំ ឯវ ៃូវអារមមណច៍្ ោះឯង្ បវត្តត្ ិ រដមង្ប្បប្រតឹ្តច្ៅ អសព្វវ -
ចេិេាំ មិៃោឆ ់ យាវ ែរាប ចុត្ិចិត្តុបាទា ច្ក្ឆុត្ិឆិត្តញបមាទៈ គេិត្បដិេេធិកាេំ 
ែល់អនក្មាៃបែិសៃធិកាៃយ់ក្ច្ហើយ ឥសចចវ ំ តាមលក្េណៈដែលខ្ញុំបាៃច្ោលច្ហើយយ មង្
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ច្ៃោះ បភុត្ ិ ច្ប់ច្ផតើម បដិេេធិេិសរាធាេេតរសោ ច្ក្ការរលត្់ច្ៅនៃបែសិៃធិឆិត្តមិៃ
មាៃឆច្ ្មោះ េទីសសាសោ វយិ ែូឆារីដខមសទឹក្ក្នញង្សទងឹ្ ។ 
 [១០០] បរសិយាសាសេ ច ចវេវសេេ ចុត្ិចិត្តំ េុោវ  េិរុជឈត្ិ ។ 
 ច ក៏្ បរសិយាសាសេ ក្នញង្ទីាទបីុំផុត្ (អត្តភាវេស) នៃអត្តភារ ចុត្ិចិត្តំ 
រីឆុតិ្ឆិត្ត េុោវ  ច្ក្ើត្ច្ហើយ ចវេវសេេ ច្ោយអុំណ្ឆនៃឆតុ្ិក្ិឆច េិរុជឈត្ិ ច្ទើបរលត្់ ។ 
 [១០១] ត្សោ បរញ្ច  បដិេនាធ ទសយា រថចក្កមិវ យថាក្កមំ ឯវ បរវិត្តនាត   
បវត្តេតិ ។ 
 ច ក្៏ បដិេនាធ ទសយា រីឆិត្តញបមាទៈទុំង្ឡាយមាៃបែិសៃធិឆិត្តញបមាទៈាច្ែើម 
បរវិត្តនាត  កាលផ្្មស់បតូរ បវត្តេតិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ រថចក្កំ  ឥវ ែូឆារកី្ង្់នៃរថ បរ ំ
ក្នញង្ខាង្ច្ប្កាយ ត្សោ (ចុត្ិចិត្តសោ) ច្ក្ឆុតិ្ឆិត្តច្ ោះ យថាក្កមំ តាមលុំោប់ ។ 
 [១០២]  បដិេេធិភវង្គវថីិសយា,  ចុត្ិសចេ ត្ថា ភវេតសរ; 
          បុេ េេធិ ភវង្គមិចចយ,ំ  បរវិត្តត្ិ ចិត្តេេតត្ិ។ 
 បដិេេធិភវង្គវថីិសយា (ច) រីបែិសៃធិឆិត្ត ៃិង្េវង្គឆិត្ត ៃិង្វិថីឆិត្តទុំង្ឡាយផង្ 
ចុត្ិ ច រីឆុតិ្ឆិត្តផង្ (បរវិត្តត្ិ) រដមង្វិលវល ់ = រដមង្ផ្្មស់បតូរ ឥេ ក្នញង្ច្លាក្ច្ៃោះ 
យថា ច្ោយអាការយ មង្ណ្, អយ ំចិត្តេេតត្ ិរីភារត្ភាជមបន់ៃឆិត្តច្ៃោះ េេធិភវង្គំ ឥត្ិ 
គឺបែិសៃធិឆិត្ត ៃិង្េវង្គឆិត្តាច្ែើម បរវិត្តត្ិ រដមង្ដប្បប្បួល = រដមង្ផ្្មស់បតូរ ភវេតសរ 
ក្នញង្េរែនទ បុេ មតង្ច្ទៀត្ ត្ថា ច្ោយអាការយ មង្ច្ ោះ ។ 
          បដិេង្ខខ យ បសេត្មទធុ វ,ំ   
  អធិគនាតវ  បទមចចុត្ំ ពុ្ធា; 
          េុេមុចេិេាេិសេេព្េធនា,   
  េមសមេសេតិ ចិរាយ េុព្វោ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ ពុ្ធា រីអនក្ប្បាជ្ទុំង្ឡាយ េុព្វសោ ាអនក្ប្បប្រឹត្តលអ ចរិាយ 
អស់កាលយូរ បដិេង្ខខ យ រិច្រណ្ច្ហើយ ឯត្ ំ (វដដំ) ៃូវវែដៈៃុ ោះ អទធុ វ ំ មិៃឋិត្ច្ឋរ 
អធិគនាតវ  សុំច្រឆច្ហើយ បទំ ៃូវប្រោះៃិោវមៃ អចចុត្ំ ដែលមិៃសា្មប ់េុេមុចេិេាេិសេេ-

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ១០៨

ព្េធនា (េុោវ ) ាអនក្មាៃឆុំណង្ គឺប្ត្ូវត្ណ្ហមកាត្ផ់្តមឆ់ច្ោយលអច្ហើយ ឯេសេត ិ ៃឹង្
ែល់ (បទ)ំ ៃូវប្រោះៃិោវមៃ េម ំែ៏សងប់ ។  

ឥត្ិ អភិធមាត្ថេង្គសេ វថីិមុត្តេង្គេវភិាសគា នាម  
បញ្ច សមា បរសិចេសទា។ 

បរសិចេសទា រីបរិច្ឆេទ បញ្ច សមា ទី ៥ វថីិមុត្តេង្គេវភិាសគា នាម  
ច្ ្មោះថា វថីមិតុ្តសង្គហវិភាគ អភិធមាត្ថេង្គសេ  
ក្នញង្គមពីរអេិធមមត្ថសង្គហៈ ឥត្ ិឆប់ ។ 

 
 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ច្ៃោះ បភុត្ ិ ច្ប់ច្ផតើម បដិេេធិេិសរាធាេេតរសោ ច្ក្ការរលត្់ច្ៅនៃបែសិៃធិឆិត្តមិៃ
មាៃឆច្ ្មោះ េទីសសាសោ វយិ ែូឆារីដខមសទឹក្ក្នញង្សទងឹ្ ។ 
 [១០០] បរសិយាសាសេ ច ចវេវសេេ ចុត្ិចិត្តំ េុោវ  េិរុជឈត្ិ ។ 
 ច ក៏្ បរសិយាសាសេ ក្នញង្ទីាទបីុំផុត្ (អត្តភាវេស) នៃអត្តភារ ចុត្ិចិត្តំ 
រីឆុតិ្ឆិត្ត េុោវ  ច្ក្ើត្ច្ហើយ ចវេវសេេ ច្ោយអុំណ្ឆនៃឆតុ្ិក្ិឆច េិរុជឈត្ិ ច្ទើបរលត្់ ។ 
 [១០១] ត្សោ បរញ្ច  បដិេនាធ ទសយា រថចក្កមិវ យថាក្កមំ ឯវ បរវិត្តនាត   
បវត្តេតិ ។ 
 ច ក្៏ បដិេនាធ ទសយា រីឆិត្តញបមាទៈទុំង្ឡាយមាៃបែិសៃធិឆិត្តញបមាទៈាច្ែើម 
បរវិត្តនាត  កាលផ្្មស់បតូរ បវត្តេតិ រដមង្ប្បប្រឹត្តច្ៅ រថចក្កំ  ឥវ ែូឆារកី្ង្់នៃរថ បរ ំ
ក្នញង្ខាង្ច្ប្កាយ ត្សោ (ចុត្ិចិត្តសោ) ច្ក្ឆុតិ្ឆិត្តច្ ោះ យថាក្កមំ តាមលុំោប់ ។ 
 [១០២]  បដិេេធិភវង្គវថីិសយា,  ចុត្ិសចេ ត្ថា ភវេតសរ; 
          បុេ េេធិ ភវង្គមិចចយ,ំ  បរវិត្តត្ិ ចិត្តេេតត្ិ។ 
 បដិេេធិភវង្គវថីិសយា (ច) រីបែិសៃធិឆិត្ត ៃិង្េវង្គឆិត្ត ៃិង្វិថីឆិត្តទុំង្ឡាយផង្ 
ចុត្ិ ច រីឆុតិ្ឆិត្តផង្ (បរវិត្តត្)ិ រដមង្វិលវល ់ = រដមង្ផ្្មស់បតូរ ឥេ ក្នញង្ច្លាក្ច្ៃោះ 
យថា ច្ោយអាការយ មង្ណ្, អយ ំចិត្តេេតត្ ិរីភារត្ភាជមបន់ៃឆិត្តច្ៃោះ េេធិភវង្គំ ឥត្ិ 
គឺបែិសៃធិឆិត្ត ៃិង្េវង្គឆិត្តាច្ែើម បរវិត្តត្ិ រដមង្ដប្បប្បួល = រដមង្ផ្្មស់បតូរ ភវេតសរ 
ក្នញង្េរែនទ បុេ មតង្ច្ទៀត្ ត្ថា ច្ោយអាការយ មង្ច្ ោះ ។ 
          បដិេង្ខខ យ បសេត្មទធុ វ,ំ   
  អធិគនាតវ  បទមចចុត្ំ ពុ្ធា; 
          េុេមុចេិេាេិសេេព្េធនា,   
  េមសមេសេតិ ចិរាយ េុព្វោ ។ 
 បេ ឆុំដណក្ឯ ពុ្ធា រីអនក្ប្បាជ្ទុំង្ឡាយ េុព្វសោ ាអនក្ប្បប្រឹត្តលអ ចរិាយ 
អស់កាលយូរ បដិេង្ខខ យ រិច្រណ្ច្ហើយ ឯត្ ំ (វដដំ) ៃូវវែដៈៃុ ោះ អទធុ វ ំ មិៃឋិត្ច្ឋរ 
អធិគនាតវ  សុំច្រឆច្ហើយ បទំ ៃូវប្រោះៃិោវមៃ អចចុត្ំ ដែលមិៃសា្មប ់េុេមុចេិេាេិសេេ-

ព្េធនា (េុោវ ) ាអនក្មាៃឆុំណង្ គឺប្ត្ូវត្ណ្ហមកាត្ផ់្តមឆ់ច្ោយលអច្ហើយ ឯេសេត ិ ៃឹង្
ែល់ (បទំ) ៃូវប្រោះៃិោវមៃ េម ំែ៏សងប់ ។  

ឥត្ិ អភិធមាត្ថេង្គសេ វថីិមុត្តេង្គេវភិាសគា នាម  
បញ្ច សមា បរសិចេសទា។ 

បរសិចេសទា រីបរិច្ឆេទ បញ្ច សមា ទី ៥ វថីិមុត្តេង្គេវភិាសគា នាម  
ច្ ្មោះថា វថីមិតុ្តសង្គហវិភាគ អភិធមាត្ថេង្គសេ  
ក្នញង្គមពីរអេិធមមត្ថសង្គហៈ ឥត្ ិឆប់ ។ 

 
 

វីថិមុត្តបរិច្ឆេទ១០៩
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៦. របូបរចិ្ឆេទ 
 [១]  ឯត្តា វត្ត វភិត្តា  ហិ,  សប្បភភទប្បវត្ាិកា; 
  ចិត្ាភចត្សិកា ធម្មា ,  របូ្ំ ទានិ ប្វុចចត្ិ ។ 
 (របូ្ប្រភិចេភទា) រីបរិច្ឆេទច្ោលច្ោយរបូ (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចចភត្) នឹងច្ោល (ឥត្ិ) 
ថា ធម្មា  រីធម៌ទុំងឡាយ ចិត្ាភចត្សិកា គឺឆិត្ត និងច្ឆត្សកិ សប្បភភទប្បវត្ាិកា 
ព្រមទុំងព្បច្េទ និងការព្បព្រឹត្តច្ៅ (មយា) គឺខ្ញុំ វភិត្តា  ចឆកច្ ើយ ឯត្តា វត្ត ច្ោយ
ព្បការមានព្បមាណប ៉ុច្ណណេះ ហិ ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុណា, (ត្ស្មា ) ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ ឥទាន ិកនញង
កាលឥឡូវច្នេះ របូ្ំ រូប (មយា) គឺខ្ញុំ ប្វុចចត្ិ នឹងច្ោល ។ 
 [២]  សមុភទេស្ម វភិាគា ច,  សមុដ្ឋា នា កលាប្ភត្ត; 
  ប្វត្ាិកកមភត្ត ភចត្ិ,  ប្ញ្ច ធា ត្ត្ថ សង្គភោ ។ 
 សង្គភោ រីការរួបរួម ត្ត្ថ (របូ្ប្រភិចេភទ) កនញងរូបបរិច្ឆេទច្ េះ (ភោត្ិ) រចមង
មាន ប្ញ្ច ធា ច្ោយឆុំចណកមាន ៥ ព្បការ ឥត្ ិគឺ សមុភទេស្ម (ច) រីរូបសម៉ុច្ទេសៈផង 
វភិាគា ច រីរូបវិភាគៈផង សមុដ្ឋា នា (ច) រីរូបសម៉ុោឋានៈផង កលាប្ភត្ត (ច) រីរូប-
កលាបៈផង ប្វត្ាិកកមភត្ត ច រីរូបបវត្តិកកមៈផង ។ 

 
របូ្សមុភទេភស្ម 

 [៣] ចត្តា រ ិមោភតូ្តនិ, ចតុ្ននញ្ច  មោភតូ្តនំ ឧបាទាយរបូ្នាិ ទុវធិភមបត្ំ
របូ្ំ ឯកាទសវភិធន សង្គហំ គចេត្ិ ។ 
 របូ្សមុភទេភស្ម រីការសចមតងច្ោយសច្ងេបនូវរូប (ភោត្ិ) រចមងមាន (ឥត្ិ) ថា 
របូ្ំ រីរូប ឯត្ ំន៉ុ េះ ទុវធិំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន ២ ព្បការ ឥត្ ិគឺ  ចត្តា រ ិមោភតូ្តនិ (ច) 
រីមហាេូត្រូបទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ផង ចតុ្នន ំ មោភតូ្តនំ ឧទាយរបូ្ំ ច រីរីរូបចែល
អាព្ស័យនូវមហាេូត្រូបឆុំនួន ៤ ផង គចេត្ ិរចមងែល់ សង្គហំ នូវការសច្្គ្ាេះ ឯកា-
ទសវភិធន ច្ោយមានឆុំនួន ១១ ព្បការ ។ 
 [៤] កថំ? ប្ថវធីាតុ្ អាភបាធាតុ្ ភត្ភោធាតុ្ វាភយាធាតុ្ ភតូ្របូ្ំ នាម ។ 
 (ភោទនា) រីសុំណួរ (ភោត្ិ) រចមងមាន (ឥត្ិ) ថា (របំូ្) រីរូប ឯកទសវធិំ  

មានឆុំនួន ១១ ព្បការ កថ ំ ច្ោយព្បការែូឆច្មតឆ ? (ប្រោិភោ) រីឆច្មលើយ (ភោត្ិ) 
រចមងមាន (ឥត្ិ) ថា ប្ឋវធីាតុ្ (ច) រីបឋវីធាត្៉ុផង អាភបាធាតុ្ (ច) រីអាច្ោធាត្៉ុផង
ភត្ភោធាតុ្ (ច) រីច្ត្ច្ោធាត្៉ុផង វាភយាធាតុ្ (ច) រីវាច្ោធាត្៉ុផង ភតូ្របូ្ំ នាម 
ច្ ្ាេះថាេតូ្រូប (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [៥] ចកខុ  ភស្មត្ំ ឃានំ ជិវាា  កាភយា ប្ស្មទរបូ្ំ នាម ។ 
 ចកខុ  (ច) រីឆកេញផង ភស្មត្ំ (ច) រីច្ោត្ៈផង ឃានំ (ច) រីឃានៈផង ជិវាា  (ច) 
រីជិវាហាផង កាភយា (ច) រីកាយៈផង ប្ស្មទរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា បោទរបូ (ភោត្ិ) 
រចមងមាន ។ 
 [៦] របូ្ំ សភទាេ  គភនាោ  រភស្ម អាភបាធាតុ្វវិជជិត្ំ ភតូ្ត្ាយសង្ខខ ត្ំ ភោដ្ាព្វំ 
ភគាចររបូ្ំ នាម ។  
 របូ្ំ (ច) រីរោូរមមណផ៍ង សភទាេ  (ច) រីសទទារមមណផ៍ង គភនាោ  (ច) រីគ ធារមមណ៍
ផង រភស្ម (ច) រីរោរមមណ៍ផង ភោដ្ាព្វំ រីច្ោែឋោវារមមណ ៍ ភតូ្ត្ាយសង្ខខ ត្ំ ចែល
បណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោព្បជ៉ុុំ ៣ ននេូត្រូប អាភបាធាតុ្វវិជជិត្ំ មានអាច្ោធាត្៉ុព្ត្ូវច្វៀរ
ច្ ើយ (ច) ផង ភគាចររបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា ច្ោឆររបូ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [៧] ឥត្ថត្ា ំបុ្រសិត្ាំ ភាវរបំូ្ នាម ។ 
 ឥត្ថត្ា ំ(ច) រីភាវៈោ្សតីផង បុ្រសិត្ា ំ(ច) រីភាវៈោប៉ុរសផង ភាវរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះ
ថា ភាវរបូ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [៨] ហទយវត្ថុ  ហទយរបូ្ំ នាម ។ 
 ហទយវត្ថុ  រី ទយវត្ថញ ហទយរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា  ទយរបូ (ភោត្ិ) រចមង
មាន ។ 
 [៩] ជីវតិ្ិន្ទនេិយ ំជីវតិ្របូ្ំ នាម ។ 
 ជីវតិ្ិន្ទនេិយ ំរីជីវិតិ្្នេីយ៍ ជីវតិ្របូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា ជវីតិ្រូប (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [១០] កព្ឡកីាភោ អាោភោ អាោររបំូ្ នាម ។ 
 អាោភោ រីអាហារ កព្ឡកីាភោ ចែលច្គច្ធវើឱាយោរុំនូត្ អាោររបូ្ំ នាម 
ច្ ្ាេះថា អាហាររូប (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
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៦. របូបរចិ្ឆេទ 
 [១]  ឯត្តា វត្ត វភិត្តា  ហិ,  សប្បភភទប្បវត្ាិកា; 
  ចិត្ាភចត្សិកា ធម្មា ,  របូ្ំ ទានិ ប្វុចចត្ិ ។ 
 (របូ្ប្រភិចេភទា) រីបរិច្ឆេទច្ោលច្ោយរបូ (មយា) គឺខ្ញុំ (វុចចភត្) នឹងច្ោល (ឥត្ិ) 
ថា ធម្មា  រីធម៌ទុំងឡាយ ចិត្ាភចត្សិកា គឺឆិត្ត និងច្ឆត្សកិ សប្បភភទប្បវត្ាិកា 
ព្រមទុំងព្បច្េទ និងការព្បព្រឹត្តច្ៅ (មយា) គឺខ្ញុំ វភិត្តា  ចឆកច្ ើយ ឯត្តា វត្ត ច្ោយ
ព្បការមានព្បមាណប ៉ុច្ណណេះ ហិ ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុណា, (ត្ស្មា ) ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ ឥទាន ិកនញង
កាលឥឡូវច្នេះ របំូ្ រូប (មយា) គឺខ្ញុំ ប្វុចចត្ិ នឹងច្ោល ។ 
 [២]  សមុភទេស្ម វភិាគា ច,  សមុដ្ឋា នា កលាប្ភត្ត; 
  ប្វត្ាិកកមភត្ត ភចត្ិ,  ប្ញ្ច ធា ត្ត្ថ សង្គភោ ។ 
 សង្គភោ រីការរួបរួម ត្ត្ថ (របូ្ប្រភិចេភទ) កនញងរូបបរិច្ឆេទច្ េះ (ភោត្ិ) រចមង
មាន ប្ញ្ច ធា ច្ោយឆុំចណកមាន ៥ ព្បការ ឥត្ ិគឺ សមុភទេស្ម (ច) រីរូបសម៉ុច្ទេសៈផង 
វភិាគា ច រីរូបវិភាគៈផង សមុដ្ឋា នា (ច) រីរូបសម៉ុោឋានៈផង កលាប្ភត្ត (ច) រីរូប-
កលាបៈផង ប្វត្ាិកកមភត្ត ច រីរូបបវត្តិកកមៈផង ។ 

 
របូ្សមុភទេភស្ម 

 [៣] ចត្តា រ ិមោភតូ្តនិ, ចតុ្ននញ្ច  មោភតូ្តនំ ឧបាទាយរបូ្នាិ ទុវធិភមបត្ំ
របំូ្ ឯកាទសវភិធន សង្គហំ គចេត្ិ ។ 
 របូ្សមុភទេភស្ម រីការសចមតងច្ោយសច្ងេបនូវរូប (ភោត្ិ) រចមងមាន (ឥត្ិ) ថា 
របំូ្ រីរូប ឯត្ ំន៉ុ េះ ទុវធិ ំអប្ិ សូមាបីមានឆុំនួន ២ ព្បការ ឥត្ ិគឺ  ចត្តា រ ិមោភតូ្តនិ (ច) 
រីមហាេូត្រូបទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ផង ចតុ្នន ំ មោភតូ្តនំ ឧទាយរបូ្ំ ច រីរីរូបចែល
អាព្ស័យនូវមហាេូត្រូបឆុំនួន ៤ ផង គចេត្ ិរចមងែល់ សង្គហំ នូវការសច្្គ្ាេះ ឯកា-
ទសវភិធន ច្ោយមានឆុំនួន ១១ ព្បការ ។ 
 [៤] កថ?ំ ប្ថវធីាតុ្ អាភបាធាតុ្ ភត្ភោធាតុ្ វាភយាធាតុ្ ភតូ្របំូ្ នាម ។ 
 (ភោទនា) រីសុំណួរ (ភោត្ិ) រចមងមាន (ឥត្)ិ ថា (របូ្ំ) រីរូប ឯកទសវធិ ំ 

មានឆុំនួន ១១ ព្បការ កថ ំ ច្ោយព្បការែូឆច្មតឆ ? (ប្រោិភោ) រីឆច្មលើយ (ភោត្ិ) 
រចមងមាន (ឥត្ិ) ថា ប្ឋវធីាតុ្ (ច) រីបឋវីធាត្៉ុផង អាភបាធាតុ្ (ច) រីអាច្ោធាត្៉ុផង
ភត្ភោធាតុ្ (ច) រីច្ត្ច្ោធាត្៉ុផង វាភយាធាតុ្ (ច) រីវាច្ោធាត្៉ុផង ភតូ្របូ្ំ នាម 
ច្ ្ាេះថាេតូ្រូប (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [៥] ចកខុ  ភស្មត្ំ ឃានំ ជិវាា  កាភយា ប្ស្មទរបំូ្ នាម ។ 
 ចកខុ  (ច) រីឆកេញផង ភស្មត្ំ (ច) រីច្ោត្ៈផង ឃានំ (ច) រីឃានៈផង ជិវាា  (ច) 
រីជិវាហាផង កាភយា (ច) រីកាយៈផង ប្ស្មទរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា បោទរបូ (ភោត្ិ) 
រចមងមាន ។ 
 [៦] របូ្ំ សភទាេ  គភនាោ  រភស្ម អាភបាធាតុ្វវិជជិត្ំ ភតូ្ត្ាយសង្ខខ ត្ំ ភោដ្ាព្វំ 
ភគាចររបំូ្ នាម ។  
 របូ្ំ (ច) រីរោូរមមណ៍ផង សភទាេ  (ច) រីសទទារមមណផ៍ង គភនាោ  (ច) រីគ ធារមមណ៍
ផង រភស្ម (ច) រីរោរមមណ៍ផង ភោដ្ាព្វំ រីច្ោែឋោវារមមណ ៍ ភតូ្ត្ាយសង្ខខ ត្ំ ចែល
បណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោព្បជ៉ុុំ ៣ ននេូត្រូប អាភបាធាតុ្វវិជជិត្ំ មានអាច្ោធាត្៉ុព្ត្ូវច្វៀរ
ច្ ើយ (ច) ផង ភគាចររបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា ច្ោឆររបូ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [៧] ឥត្ថត្ា ំបុ្រសិត្ាំ ភាវរបំូ្ នាម ។ 
 ឥត្ថត្ា ំ(ច) រីភាវៈោ្សតីផង បុ្រសិត្ា ំ(ច) រីភាវៈោប៉ុរសផង ភាវរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះ
ថា ភាវរបូ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [៨] ហទយវត្ថុ  ហទយរបំូ្ នាម ។ 
 ហទយវត្ថុ  រី ទយវត្ថញ ហទយរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា  ទយរបូ (ភោត្ិ) រចមង
មាន ។ 
 [៩] ជីវតិ្ិន្ទនេិយ ំជីវតិ្របូ្ំ នាម ។ 
 ជីវតិ្ិន្ទនេិយ ំរីជីវិតិ្្នេីយ៍ ជីវតិ្របូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា ជវីតិ្រូប (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [១០] កព្ឡកីាភោ អាោភោ អាោររបំូ្ នាម ។ 
 អាោភោ រីអាហារ កព្ឡកីាភោ ចែលច្គច្ធវើឱាយោរុំនូត្ អាោររបូ្ំ នាម 
ច្ ្ាេះថា អាហាររូប (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 

រូបបរិច្ឆេទ១១១



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [១១] ឥត្ិ ច អដ្ឋា រសវធិភមបត្ំ របូ្ំ សភាវរបូ្ំ សលកខ ណរបូ្ំ និប្ផននរបូ្ំ របូ្-
របូ្ំ សមាសនរបូ្នា ិច សង្គហំ គចេត្ិ ។ 
 របូ្ំ រីរូប អដ្ឋា រសវធិំ អប្ិ សូមាបីមានឆុំនួន ១៨ ព្បការ ឯត្ំ ន៉ុ េះ គចេត្ ិរចមងែល់ 
សង្គហំ នូវការសច្្គ្ាេះ សភាវរបូ្ំ (ឥត្ិ ច) ថាោសភាវរូបផង សលកខ ណរបូ្ំ (ឥត្ិ 
ច) ថាោសលកេណរូបផង និប្ផននរបូ្ំ (ឥត្ិ ច) ថាោនិបផននរូបផង របូ្ំរបូ្ំ (ឥត្ិ ច) ថាោ
រូបរូបផង សមាសនរបូ្ំ ឥត្ិ ច ថាោសមមសនរូបផង ។ 
 [១២] អាកាសធាតុ្ ប្រភិចេទរបូ្ំ នាម ។ 
 អាកាសធាតុ្ រីអាកាសធាត្៉ុ ប្រភិចេទរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា បរចិ្ឆេទរបូ (ភោត្ិ) 
រចមងមាន ។ 
 [១៣] កាយវញិ្ញត្ាិ វចីវញិ្ញត្ាិ វញិ្ញត្ាិរបូ្ំ នាម ។ 
 កាយវញិ្ញត្ាិ (ច) រីកាយវិញ្ញត្តិផង វចីវញិ្ញត្ាិ (ច) រីវឆីវិញ្ញត្តិផង វញិ្ញត្ាិរបូ្ំ នាម
ច្ ្ាេះថា វញិ្ញត្តរិបូ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [១៤] របូ្សស លហុត្ត មុទុត្ត កមាញ្ញត្ត វញិ្ញត្ាិទវយ ំវកិាររបូ្ំ នាម ។ 
 លហុត្ត (ច) រីភារព្ោលផង មុទុត្ត (ច) រីភារទន់ផង កមាញ្ញត្ត (ច)         
រីភារគួរែលក់ារគរផង របូ្សស ននត្ិជនិបផននរូប វញិ្ញត្ាិទវយ ំ(ច)និងរីព្បជ៉ុុំ ២ ននវិញ្ញត្តិ-
រូប វកិាររបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា វកិាររបូ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [១៥] របូ្សស ឧប្ចភយា សនាត្ិ ជរត្ត អនិចចត្ត លកខ ណរបំូ្ នាម ។ 
 ឧប្ចភយា (ច) រីការច្កើត្ច្ឡើងោែុំបូងផង សនាត្ិ (ច) រីភារោប់ត្ោនាផង       
ជរត្ត (ច) រីភារចាស់ព្ោុំព្ោផង អនិចចត្ត (ច) រីការមិនច្ទៀងផង របូ្សស ននត្ិជ-     

និបផននរូប លកខ ណរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា លកេណរបូ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [១៦] ោត្ិរបូ្ភមវ ប្ភនត្ថ ឧប្ចយសនាត្ិនាភមន ប្វុចចត្ីត្ិ ឯកាទស-         
វធិភមបត្ំ របូ្ំ អដ្ាវសីត្ិវធិំ ភោត្ិ សរបូ្វភសន ។ 
 ប្ន ក៏ ឯត្ថ (របូ្សមុភទេភស) កនញងរូបសម៉ុច្ទេសច្នេះ ោត្ិរបូ្ំ ឯវ រីោត្ិរូបចមនរិត្ 
(ប្ណឌិ ភត្ន) គឺបណឌិត្ ប្វុចចត្ិ រចមងច្ៅ ឧប្ចយសនាត្ិនាភមន ច្ោយច្ ្ាេះថា
ឧបឆយ និង សនតត្ិ ឥត្ិ ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ របូ្ំ រីរូប ឯត្ំ ន៉ុ េះ ឯទសវធិំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន 

រូបបរិច្ឆេទ១១២

១១ ព្បការ, អដ្ាវសីត្ិវធិ ំថាោរូបមានឆុំនួន ២៨ ព្បការ សរបូ្វភសន ច្ោយព្បច្េទនន
អងគធម៌ ភោត្ ិរចមងមាន ។ 
 [១៧] កថំ ⎯  
  ភតូ្ប្បស្មទវសិយា,  ភាភវា ហទយមិចចប្ិ; 
  ជីវតិ្តោររភូប្ហិ,  អដ្ឋា រសវធិំ ត្ថា ។ 
  ប្រភិចេភទា ច វញិ្ញត្ាិ,  វកិាភោ លកខ ណនាិ ច; 
  អនិប្ផនាន  ទស ភចត្ិ,  អដ្ាវសីវធិំ ភភវ ។ 
 [ភោទនា រីសុំណួរ ភោត្ិ រចមងមាន ឥត្ិ ថា របូ្ំ រីរូប អដ្ាវសីត្ិវធិំ ោរូបមាន
ឆុំនួន ២៨ ព្បការ ភោត្ ិរចមងមាន] កថ ំច្ោយព្បការែូឆច្មតឆ ? [ប្រោិភោ រីឆច្មលើយ 
ភោត្ិ រចមងមាន ឥត្ ិថា] អដ្ឋា រសវធិំ (របូ្ំ) រីរូបមានឆុំនួន ១៨ ព្បការ ឥត្បិ្ ិសូមាបី
គឺ ភតូ្ប្បស្មទវសិយា (ច) រីេូត្រូប និងបោទរូប និងវសិយរូបទុំងឡាយផង ភាភវា 
(ច) រីភាវរូបផង ហទយ ំ(ច) រី ទយរូបផង ជីវតិ្តោររភូប្ហិ មួយអច្នលើច្ោយជីវិត្-
រូប និងអាហាររូបទុំងឡាយ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ ត្ថា ច្ព្ៅអុំរីច្ េះ អនិប្ផនាន            
រីអនិបផននរូបទុំងឡាយ ទស ឆុំនួន ១០ ប្រភិចេភទា (ឥត្ិ ច) គឺបរិច្ឆេទរូបផង វញិ្ញត្ាិ 
(ឥត្ិ ច) គឺវិញ្ញត្តិរូបផង វកិាភោ (ឥត្ិ ច) គឺវិការរូបផង លកខ ណំ ឥត្ិ ច គឺលកេណ-

រូបផង ឥត្ ិច្ព្ោេះច្ ត្៉ុែូច្ចានាេះ របូ្ំ រីរូប អដ្ាវសីវធិំ ោរូបមានឆុំននួ ២៨ ភភវ រចមងមាន ។  
អយភមត្ថ របូ្សមុភទេភស្ម ។ 

អយ ំ(នភយា) រីន័យច្នេះ របូ្សមុភទេភស្ម ោរូបសម៉ុច្ទេសៈ  
ឯត្ថ (ប្រភិចេភទ) កនញងបរិច្ឆេទន៉ុ េះ ។ 

 

របូ្វភិាភគា 
 [១៨] សព្វញ្ច  ប្ភនត្ំ របូ្ំ អភហតុ្កំ សប្បចចយ ំស្មសវ ំសង្ខត្ំ ភលាកិយ ំ
កាម្មវចរ ំ អនារមាណំ អប្បោត្ព្វភមវាត្ិ ឯកវធិមប ិ អជឈត្ាិកពាហិោទិ-
វភសន ព្ហុធា ភភទំ គចេត្ិ ។ 
 ច ប្ន ក៏ ឯត្ ំរបូ្ំ រីរូបន៉ុ េះ សព្វ ំទុំងអស់ អភហតុ្កំ ោអច្ ត្៉ុកៈ សប្បចចយ ំ



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [១១] ឥត្ិ ច អដ្ឋា រសវធិភមបត្ំ របូ្ំ សភាវរបូ្ំ សលកខ ណរបូ្ំ និប្ផននរបូ្ំ របូ្-
របូ្ំ សមាសនរបូ្នា ិច សង្គហំ គចេត្ិ ។ 
 របំូ្ រីរូប អដ្ឋា រសវធិំ អប្ិ សូមាបីមានឆុំនួន ១៨ ព្បការ ឯត្ំ ន៉ុ េះ គចេត្ ិរចមងែល់ 
សង្គហំ នូវការសច្្គ្ាេះ សភាវរបូ្ំ (ឥត្ ិច) ថាោសភាវរូបផង សលកខ ណរបូ្ំ (ឥត្ិ 
ច) ថាោសលកេណរូបផង និប្ផននរបូ្ំ (ឥត្ ិច) ថាោនិបផននរូបផង របូ្ំរបូ្ំ (ឥត្ ិច) ថាោ
រូបរូបផង សមាសនរបូ្ំ ឥត្ិ ច ថាោសមមសនរូបផង ។ 
 [១២] អាកាសធាតុ្ ប្រភិចេទរបូ្ំ នាម ។ 
 អាកាសធាតុ្ រីអាកាសធាត្៉ុ ប្រភិចេទរបូ្ ំនាម ច្ ្ាេះថា បរចិ្ឆេទរបូ (ភោត្ិ) 
រចមងមាន ។ 
 [១៣] កាយវញិ្ញត្ាិ វចីវញិ្ញត្ាិ វញិ្ញត្ាិរបូ្ំ នាម ។ 
 កាយវញិ្ញត្ាិ (ច) រីកាយវិញ្ញត្តិផង វចីវញិ្ញត្ា ិ(ច) រីវឆីវិញ្ញត្តិផង វញិ្ញត្ាិរបូ្ំ នាម
ច្ ្ាេះថា វញិ្ញត្តរិបូ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [១៤] របូ្សស លហុត្ត មុទុត្ត កមាញ្ញត្ត វញិ្ញត្ាិទវយ ំវកិាររបូ្ំ នាម ។ 
 លហុត្ត (ច) រីភារព្ោលផង មុទុត្ត (ច) រីភារទន់ផង កមាញ្ញត្ត (ច)         
រីភារគួរែលក់ារគរផង របូ្សស ននត្ិជនិបផននរូប វញិ្ញត្ាិទវយ ំ(ច)និងរីព្បជ៉ុុំ ២ ននវិញ្ញត្ត-ិ
រូប វកិាររបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា វកិាររបូ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [១៥] របូ្សស ឧប្ចភយា សនាត្ិ ជរត្ត អនិចចត្ត លកខ ណរបំូ្ នាម ។ 
 ឧប្ចភយា (ច) រីការច្កើត្ច្ឡើងោែុំបូងផង សនាត្ ិ (ច) រីភារោប់ត្ោនាផង       
ជរត្ត (ច) រីភារចាស់ព្ោុំព្ោផង អនិចចត្ត (ច) រីការមិនច្ទៀងផង របូ្សស ននត្ិជ-     

និបផននរូប លកខ ណរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា លកេណរបូ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [១៦] ោត្ិរបូ្ភមវ ប្ភនត្ថ ឧប្ចយសនាត្ិនាភមន ប្វុចចត្ីត្ិ ឯកាទស-         
វធិភមបត្ំ របូ្ំ អដ្ាវសីត្ិវធិំ ភោត្ិ សរបូ្វភសន ។ 
 ប្ន ក៏ ឯត្ថ (របូ្សមុភទេភស) កនញងរូបសម៉ុច្ទេសច្នេះ ោត្ិរបូ្ំ ឯវ រីោត្ិរូបចមនរិត្ 
(ប្ណឌិ ភត្ន) គឺបណឌិត្ ប្វុចចត្ិ រចមងច្ៅ ឧប្ចយសនាត្ិនាភមន ច្ោយច្ ្ាេះថា
ឧបឆយ និង សនតត្ិ ឥត្ ិច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ របំូ្ រីរូប ឯត្ំ ន៉ុ េះ ឯទសវធិំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន 

១១ ព្បការ, អដ្ាវសីត្ិវធិ ំថាោរូបមានឆុំនួន ២៨ ព្បការ សរបូ្វភសន ច្ោយព្បច្េទនន
អងគធម៌ ភោត្ ិរចមងមាន ។ 
 [១៧] កថំ ⎯  
  ភតូ្ប្បស្មទវសិយា,  ភាភវា ហទយមិចចប្ិ; 
  ជីវតិ្តោររភូប្ហិ,  អដ្ឋា រសវធិំ ត្ថា ។ 
  ប្រភិចេភទា ច វញិ្ញត្ាិ,  វកិាភោ លកខ ណនាិ ច; 
  អនិប្ផនាន  ទស ភចត្ិ,  អដ្ាវសីវធិំ ភភវ ។ 
 [ភោទនា រីសុំណួរ ភោត្ិ រចមងមាន ឥត្ិ ថា របំូ្ រីរូប អដ្ាវសីត្ិវធិំ ោរូបមាន
ឆុំនួន ២៨ ព្បការ ភោត្ ិរចមងមាន] កថ ំច្ោយព្បការែូឆច្មតឆ ? [ប្រោិភោ រីឆច្មលើយ 
ភោត្ិ រចមងមាន ឥត្ ិថា] អដ្ឋា រសវធិំ (របូ្ំ) រីរូបមានឆុំនួន ១៨ ព្បការ ឥត្ិប្ ិសូមាបី
គឺ ភតូ្ប្បស្មទវសិយា (ច) រីេូត្រូប និងបោទរូប និងវសិយរូបទុំងឡាយផង ភាភវា 
(ច) រីភាវរូបផង ហទយ ំ(ច) រី ទយរូបផង ជីវតិ្តោររភូប្ហិ មួយអច្នលើច្ោយជីវិត្-
រូប និងអាហាររូបទុំងឡាយ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ ត្ថា ច្ព្ៅអុំរីច្ េះ អនិប្ផនាន            
រីអនិបផននរូបទុំងឡាយ ទស ឆុំនួន ១០ ប្រភិចេភទា (ឥត្ិ ច) គឺបរិច្ឆេទរូបផង វញិ្ញត្ាិ 
(ឥត្ិ ច) គឺវិញ្ញត្តិរូបផង វកិាភោ (ឥត្ិ ច) គឺវិការរូបផង លកខ ណំ ឥត្ិ ច គឺលកេណ-

រូបផង ឥត្ ិច្ព្ោេះច្ ត្៉ុែូច្ចានាេះ របូ្ំ រីរូប អដ្ាវសីវធិំ ោរូបមានឆុំននួ ២៨ ភភវ រចមងមាន ។  
អយភមត្ថ របូ្សមុភទេភស្ម ។ 

អយ ំ(នភយា) រីន័យច្នេះ របូ្សមុភទេភស្ម ោរូបសម៉ុច្ទេសៈ  
ឯត្ថ (ប្រភិចេភទ) កនញងបរិច្ឆេទន៉ុ េះ ។ 

 

របូ្វភិាភគា 
 [១៨] សព្វញ្ច  ប្ភនត្ំ របូ្ំ អភហតុ្កំ សប្បចចយ ំស្មសវ ំសង្ខត្ំ ភលាកិយ ំ
កាម្មវចរ ំ អនារមាណំ អប្បោត្ព្វភមវាត្ិ ឯកវធិមប ិ អជឈត្ាិកពាហិោទិ-
វភសន ព្ហុធា ភភទំ គចេត្ិ ។ 
 ច ប្ន ក៏ ឯត្ំ របូ្ំ រីរូបន៉ុ េះ សព្វ ំទុំងអស់ អភហតុ្កំ ោអច្ ត្៉ុកៈ សប្បចចយ ំ

រូបបរិច្ឆេទ១១៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ោសបាបឆចយៈ ស្មសវ ំ ោោសវៈ សង្ខត្ំ ោសងេត្ៈ ភលាកិយ ំោច្លាកិយៈ កាម្ម-
វចរ ំោកាមាវឆរៈ អនារមាណំ ោអ រមមណៈ អប្បោត្ព្វំ ោអបាបហាត្រវៈ ឥត្ ិច្ព្ោេះ
ច្ ត្៉ុច្ េះ របូ្ំ រីរូប ឯកវធិំ អប្ិ សមូាបីមានឆុំនួន ១ ព្បការ គចេត្ិ រចមងែល់ ភភទំ នូវ
ភារច្ផាេងោនា ព្ហុធា ច្ោយមានច្ព្ឆើនព្បការ អជឈត្ាិកពាហិោទិវភសន ច្ោយព្បច្េទ
ននរូបមានអជាឈត្តកិរូប និងោ ិររូបោច្ែើម ។ 
 [១៩] កថំ? ប្ស្មទសង្ខខ ត្ំ ប្ញ្ច វធិមប ិអជឈត្ាិករបូ្ំ នាម, ឥត្រ ំពាហិរ-  
របំូ្ ។ 
 [ភោទនា រីសុំណួរ ភោត្ិ រចមងមាន ឥត្ ិថា អជឈត្ាិកពាហិររបូ្ំ រីរូបអជាឈត្តិក-
រូប និងោ រិរូប] កថ ំច្ោយព្បការែឆូច្មតឆ ? (ប្រោិភោ) រីឆច្មលើយ (ភោត្ិ) រចមង
មាន (ឥត្ិ) ថា (របូ្ំ) រីរូប ប្ញ្ច វធិំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន ៥ ព្បការ ប្ស្មទសង្ខខ ត្ំ 
ចែលបណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោបោទរូប អជឈត្ាិករបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា អជាឈត្តិករូប, ឥត្រ ំ
(របូ្ំ) រីរូបច្ព្ៅរីច្នេះ ពាហិររបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា ោ រិរូប ។ 
 [២០] ប្ស្មទហទយសង្ខខ ត្ំ ឆព្វិធមប ិវត្ថុ របូ្ំ នាម, ឥត្រ ំអវត្ថុ របូ្ំ ។ 
 (របូ្ំ) រីរូប ឆព្វិធំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន ៦ ព្បការ ប្ស្មទហទយសង្ខខ ត្ំ ចែល
បណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោបោទរូប និង ទយរូប វត្ថុ របូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា វត្ថញរូប, ឥត្រ ំ     
(របូ្ំ) រីរូបច្ព្ៅច្នេះ អវត្ថុ របូ្ំ ច្ ្ាេះថា អវត្ថញរបូ ។ 
 [២១] ប្ស្មទវញិ្ញត្ាិសង្ខខ ត្ំ សត្ាវធិមប ិទាវ ររបំូ្ នាម, ឥត្រ ំអទាវ ររបំូ្ ។ 
 (របូ្ំ) រីរូប សត្ាវធិំ អប្ិ សូមាបីមានឆុំនួន ៧ ព្បការ ប្ស្មទវញិ្ញត្ាិសង្ខខ ត្ំ ចែល
បណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាបោទរូប និងវិញ្ញត្តិរូប ទាវ ររបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា ទវាររបូ, ឥត្រ ំ(របូ្ំ) 
រីរូបច្ព្ៅរចី្នេះ អទាវ ររបូ្ំ ច្ ្ាេះថា អទវាររូប ។ 
 [២២] ប្ស្មទភាវជីវតិ្សង្ខខ ត្ំ អដ្ាវធិមប ិឥន្ទនេិយរបូ្ំ នាម, ឥត្រ ំអនិន្ទនេិយ-
របំូ្ ។ 
 (របូ្ំ) រីរូប អដ្ាវធិំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន ៨ ព្បការ ប្ស្មទភាវជីវតិ្សង្ខខ ត្ំ ចែល
បណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោបោទរូប និងភាវរូប និងជីវិត្រូប ឥន្ទនេិយរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា
ឥ្នេិយរូប, ឥត្រ ំ(របូ្ំ) រីរូបច្ព្ៅច្នេះ អនិន្ទនេិយរបំូ្ ច្ ្ាេះថា អនិ្ នេយិរបូ ។ 

រូបបរិច្ឆេទ១១៤

 [២៣] ប្ស្មទវសិយសង្ខខ ត្ំ ទាវ ទសវធិមប ិ ឱឡារកិរបូ្ំ សនាិភករបូ្ំ, 
សប្បដ្ិឃរបូ្ញ្ច , ឥត្រ ំសុខុមរបូ្ំ ទភូររបូ្ំ អប្បដ្ឃិរបូ្ញ្ច  ។ 
 (របូ្ំ) រីរូប ទាវ ទសវធិំ អប្ ិ សូមាបីមានឆុំនួន ១២ ព្បការ ប្ស្មទវសិយ-           
សង្ខខ ត្ំ ចែលបណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោបោទរូប និងវិសយរបូ ឱឡារកិរបូ្ ំ (ច) 
ច្ ្ាេះថា ឱឡារកិរូប ផង សនាិភករបូ្ំ (ច) ច្ ្ាេះថា សនតចិ្ករបូ ផង សប្បដ្ិឃរបូ្ំ ច 
ច្ ្ាេះថា សបាបែឃិរបូ ផង, ឥត្រ ំរបូ្ំ រីច្ព្ៅច្នេះ សុខុមរបូ្ំ (ច) ច្ ្ាេះថា ស៉ុខ៉ុមរបូ ផង   
ទភូររបូ្ំ (ច) ច្ ្ាេះថា ទចូ្ររបូ ផង អប្បដ្ិឃរបូ្ ំច ច្ ្ាេះថា អបាបែឃិរបូ ផង ។ 
 [២៤] កមាជំ ឧបាទិននរបូ្ំ, ឥត្រ ំអនុបាទិននរបូ្ំ ។ 
 កមាជជំ រីរូបចែលច្កើត្ច្ព្ោេះកមម ឧបាទិននរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា ឧោទនិនរបូ, ឥត្រ ំរីរូបច្ព្ៅ
ច្នេះ អនុបាទិននរបូ្ ំច្ ្ាេះថា អន៉ុោទនិនរបូ ។ 
 [២៥] របូាយត្នំ សនិទសសនរបូ្ំ, ឥត្រ ំអនិទសសនរបូ្ំ ។ 
 របូាយត្នំ រីរូោយត្នៈ សនិទសសនរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា សនទិសាេនរូប, ឥត្រ ំ(របូ្ំ)      
រីរូបច្ព្ៅច្នេះ អនិទសសនរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា អនិទសាេនរបូ ។ 
 [២៦] ចកាខ ទិទវយ ំអសមបត្ាវភសន, ឃានាទិត្ាយ ំសមបត្ាវភសនាត្ិ ប្ញ្ច -
វធិមប ិភគាចរគាគ ហិករបូ្ំ, ឥត្រ ំអភគាចរគាគ ហិករបូ្ំ ។ 
 របូ្ំ រីរូប ប្ញ្ច វធិំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន ៥ ព្បការ ឥត្ ិគឺ ចកាខ ទិទវយ ំរីព្បជ៉ុុំ ២ 
ននរូបមានឆកេញបោទរូបោច្ែើម អសមបត្ាវភសន ច្ោយអុំណាឆននអារមមណ៍ចែលមនិ
ទន់សច្ព្មឆព្រម = មិនទន់ឆូលែល់, ឃានទិត្ាយ ំរីព្បជ៉ុុំ ៣ ននរូបមានឃានបោទរបូ
ោច្ែើម សមបត្ាវភសន ច្ោយអុំណាឆននអារមមណច៍ែលមកព្ោកែ ភគាចរគាគ ហិករបូ្ំ 
ច្ ្ាេះថា ច្ោឆរោ្ា ិករបូ, ឥត្រ ំ(របូ្ំ) រីរូបច្ព្ៅរីច្នេះ អភគាចរគាគ ហិករបូ្ំ ច្ ្ាេះថា
អច្ោឆរោ្ា ិករបូ ។ 
 [២៧] វភណោ  គភនាោ  រភស្ម ឱោ ភតូ្ចតុ្កកភញ្ច ត្ិ អដ្ាវធិមប ិអវនិិភពាោ គរបូ្ំ, 
ឥត្រ ំវនិិភពាោ គរបូ្ំ ។ 
 [២៧] របូ្ំ រីរូប អដ្ាវធិ ំអប្ិ សូមាបីមានឆុំនួន ៨ ព្បការ ឥត្ិ គឺ វភណោ  (ច) រីវណណ-
រូបផង គភនាោ  (ច) រីគនធផង រភស្ម (ច) រីរសផង ឱោ (ច) រីឱោផង ភតូ្ចតុ្កកំ  (ច) 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ោសបាបឆចយៈ ស្មសវ ំ ោោសវៈ សង្ខត្ំ ោសងេត្ៈ ភលាកិយ ំោច្លាកិយៈ កាម្ម-
វចរ ំោកាមាវឆរៈ អនារមាណំ ោអ រមមណៈ អប្បោត្ព្វំ ោអបាបហាត្រវៈ ឥត្ ិច្ព្ោេះ
ច្ ត្៉ុច្ េះ របូ្ំ រីរូប ឯកវធិ ំអប្ិ សមូាបីមានឆុំនួន ១ ព្បការ គចេត្ិ រចមងែល់ ភភទំ នូវ
ភារច្ផាេងោនា ព្ហុធា ច្ោយមានច្ព្ឆើនព្បការ អជឈត្ាិកពាហិោទិវភសន ច្ោយព្បច្េទ
ននរូបមានអជាឈត្តកិរូប និងោ ិររូបោច្ែើម ។ 
 [១៩] កថំ? ប្ស្មទសង្ខខ ត្ំ ប្ញ្ច វធិមប ិអជឈត្ាិករបូ្ំ នាម, ឥត្រ ំពាហិរ-  
របំូ្ ។ 
 [ភោទនា រីសុំណួរ ភោត្ិ រចមងមាន ឥត្ ិថា អជឈត្ាិកពាហិររបូ្ំ រីរូបអជាឈត្តិក-
រូប និងោ រិរូប] កថ ំច្ោយព្បការែឆូច្មតឆ ? (ប្រោិភោ) រីឆច្មលើយ (ភោត្ិ) រចមង
មាន (ឥត្ិ) ថា (របូ្ំ) រីរូប ប្ញ្ច វធិំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន ៥ ព្បការ ប្ស្មទសង្ខខ ត្ំ 
ចែលបណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោបោទរូប អជឈត្ាិករបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា អជាឈត្តិករូប, ឥត្រ ំ
(របំូ្) រីរូបច្ព្ៅរីច្នេះ ពាហិររបូ្ ំនាម ច្ ្ាេះថា ោ រិរូប ។ 
 [២០] ប្ស្មទហទយសង្ខខ ត្ំ ឆព្វិធមប ិវត្ថុ របូ្ំ នាម, ឥត្រ ំអវត្ថុ របូ្ំ ។ 
 (របូ្ំ) រីរូប ឆព្វិធ ំអប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន ៦ ព្បការ ប្ស្មទហទយសង្ខខ ត្ំ ចែល
បណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោបោទរូប និង ទយរូប វត្ថុ របូ្ ំ នាម ច្ ្ាេះថា វត្ថញរូប, ឥត្រ ំ     
(របូ្ំ) រីរូបច្ព្ៅច្នេះ អវត្ថុ របូ្ំ ច្ ្ាេះថា អវត្ថញរបូ ។ 
 [២១] ប្ស្មទវញិ្ញត្ាិសង្ខខ ត្ំ សត្ាវធិមប ិទាវ ររបំូ្ នាម, ឥត្រ ំអទាវ ររបំូ្ ។ 
 (របូ្ំ) រីរូប សត្ាវធិ ំអប្ិ សូមាបីមានឆុំនួន ៧ ព្បការ ប្ស្មទវញិ្ញត្ាិសង្ខខ ត្ំ ចែល
បណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាបោទរូប និងវិញ្ញត្តិរូប ទាវ ររបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា ទវាររបូ, ឥត្រ ំ(របូ្ំ) 
រីរូបច្ព្ៅរចី្នេះ អទាវ ររបូ្ំ ច្ ្ាេះថា អទវាររូប ។ 
 [២២] ប្ស្មទភាវជីវតិ្សង្ខខ ត្ំ អដ្ាវធិមប ិឥន្ទនេិយរបូ្ំ នាម, ឥត្រ ំអនិន្ទនេិយ-
របំូ្ ។ 
 (របូ្ំ) រីរូប អដ្ាវធិំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន ៨ ព្បការ ប្ស្មទភាវជីវតិ្សង្ខខ ត្ំ ចែល
បណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោបោទរូប និងភាវរូប និងជីវិត្រូប ឥន្ទនេិយរបូ្ំ នាម ច្ ្ាេះថា
ឥ្នេិយរូប, ឥត្រ ំ(របូ្ំ) រីរូបច្ព្ៅច្នេះ អនិន្ទនេិយរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា អនិ្ នេយិរបូ ។ 

 [២៣] ប្ស្មទវសិយសង្ខខ ត្ំ ទាវ ទសវធិមប ិ ឱឡារកិរបូ្ំ សនាិភករបូ្ំ, 
សប្បដ្ិឃរបូ្ញ្ច , ឥត្រ ំសុខុមរបូ្ំ ទភូររបូ្ំ អប្បដ្ឃិរបូ្ញ្ច  ។ 
 (របូ្ំ) រីរូប ទាវ ទសវធិំ អប្ ិ សូមាបីមានឆុំនួន ១២ ព្បការ ប្ស្មទវសិយ-           
សង្ខខ ត្ំ ចែលបណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោបោទរូប និងវិសយរបូ ឱឡារកិរបូ្ំ (ច) 
ច្ ្ាេះថា ឱឡារកិរូប ផង សនាិភករបូ្ំ (ច) ច្ ្ាេះថា សនតចិ្ករបូ ផង សប្បដ្ិឃរបូ្ំ ច 
ច្ ្ាេះថា សបាបែឃិរបូ ផង, ឥត្រ ំរបូ្ំ រីច្ព្ៅច្នេះ សុខុមរបូ្ំ (ច) ច្ ្ាេះថា ស៉ុខ៉ុមរបូ ផង   
ទភូររបូ្ំ (ច) ច្ ្ាេះថា ទចូ្ររបូ ផង អប្បដ្ិឃរបូ្ំ ច ច្ ្ាេះថា អបាបែឃិរបូ ផង ។ 
 [២៤] កមាជំ ឧបាទិននរបូ្ំ, ឥត្រ ំអនុបាទិននរបូ្ំ ។ 
 កមាជជ ំរីរូបចែលច្កើត្ច្ព្ោេះកមម ឧបាទិននរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា ឧោទនិនរបូ, ឥត្រ ំរីរូបច្ព្ៅ
ច្នេះ អនុបាទិននរបូ្ ំច្ ្ាេះថា អន៉ុោទនិនរបូ ។ 
 [២៥] របូាយត្នំ សនិទសសនរបូ្ំ, ឥត្រ ំអនិទសសនរបូ្ំ ។ 
 របូាយត្នំ រីរូោយត្នៈ សនិទសសនរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា សនទិសាេនរូប, ឥត្រ ំ(របំូ្)      
រីរូបច្ព្ៅច្នេះ អនិទសសនរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា អនិទសាេនរបូ ។ 
 [២៦] ចកាខ ទិទវយ ំអសមបត្ាវភសន, ឃានាទិត្ាយ ំសមបត្ាវភសនាត្ិ ប្ញ្ច -
វធិមប ិភគាចរគាគ ហិករបូ្ំ, ឥត្រ ំអភគាចរគាគ ហិករបូ្ំ ។ 
 របូ្ំ រីរូប ប្ញ្ច វធិំ អប្ិ សូមាបីមានឆុំនួន ៥ ព្បការ ឥត្ ិគឺ ចកាខ ទិទវយ ំរីព្បជ៉ុុំ ២ 
ននរូបមានឆកេញបោទរូបោច្ែើម អសមបត្ាវភសន ច្ោយអុំណាឆននអារមមណ៍ចែលមនិ
ទន់សច្ព្មឆព្រម = មិនទន់ឆូលែល់, ឃានទិត្ាយ ំរីព្បជ៉ុុំ ៣ ននរូបមានឃានបោទរបូ
ោច្ែើម សមបត្ាវភសន ច្ោយអុំណាឆននអារមមណច៍ែលមកព្ោកែ ភគាចរគាគ ហិករបូ្ំ 
ច្ ្ាេះថា ច្ោឆរោ្ា ិករបូ, ឥត្រ ំ(របូ្ំ) រីរូបច្ព្ៅរីច្នេះ អភគាចរគាគ ហិករបូ្ំ ច្ ្ាេះថា
អច្ោឆរោ្ា ិករបូ ។ 
 [២៧] វភណោ  គភនាោ  រភស្ម ឱោ ភតូ្ចតុ្កកភញ្ច ត្ិ អដ្ាវធិមប ិអវនិិភពាោ គរបូ្ំ, 
ឥត្រ ំវនិិភពាោ គរបូ្ំ ។ 
 [២៧] របូ្ំ រីរូប អដ្ាវធិំ អប្ិ សូមាបីមានឆុំនួន ៨ ព្បការ ឥត្ិ គឺ វភណោ  (ច) រីវណណ-
រូបផង គភនាោ  (ច) រីគនធផង រភស្ម (ច) រីរសផង ឱោ (ច) រីឱោផង ភតូ្ចតុ្កកំ  (ច) 

រូបបរិច្ឆេទ១១៥



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

រីរួក ៤ ននមហាេូត្រូបផង អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា អវិនចិ្ោភាគរបូ, ឥត្រ ំ(របំូ្) រីរូបច្ព្ៅ
ច្នេះ វនិិភពាោ គរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា វនិចិ្ោភាគរូប ។ 
 [២៨]  ឥភចចវមដ្ាវសីត្ិ-, វធិមប ិច វចិកខ ណ; 
   អជឈត្ាិកាទិភភភទន,  វភិជនាិ យថារហំ។ 
 ច កនញងទីបញ្ចប ់វចិកខ ណ រីអនកព្ោជ្ទុំងឡាយ វភិជនាិ រចមងចឆក អដ្ាវសីត្ិ-  
វធិំ (របូ្ំ) អប្ិ សូមាបីនូវរូបមានឆុំនួន ២៨ ព្បការ អជឈត្ាិកាទិភភភនន ច្ោយព្បច្េទនន
អជាឈត្តិករូបោច្ែើម ឥភចចវ ំតាមន័យចែលខ្ញុំោនច្ោលមកច្ ើយ យថារហំ តាមសមគួរ ។ 

អយភមត្ថ របូ្វភិាភគា ។ 
អយ ំ(នភយា) រីន័យច្នេះ របូ្វភិាភគា ោរូបវិភាគ  

ឯត្ថ (ប្រភិចេភទ) កនញងបរិច្ឆេទន៉ុ េះ ។ 
 

របូ្សមុដ្ឋា ននភយា 
 [២៩] កមាំ ចិត្ាំ ឧតុ្ អាោភោ ភចត្ិ ចត្តា រ ិរបូ្សមុដ្ឋា នានិ នាម ។ 
 របូ្សមុដ្ឋា នានិ នាម ច្ ្ាេះថារីរូបសម៉ុោឋានទុំងឡាយ ចត្តា រ ិមាន ៤ ឥត្ិ គឺ  
កមាំ (ច) រីកមមជរូបផង ចិត្ាំ (ច) រីឆិត្តជរូបផង ឧតុ្ (ច) រីឧត្៉ុជរូបផង អាោភោ ច 
រីអាហារជរូបផង ។ 
 [៣០] ត្ត្ថ កាម្មវចរ ំ របូាវចរភញ្ច ត្ិ ប្ញ្ច វសីត្ិវធិមប ិ កុសលាកុសល-

កមាមភិសង្ខត្ំ អជឈត្ាិកសនាា ភន កមាសមុដ្ឋា នរបូ្ំ ប្ដ្ិសនោិមុបាទាយ            
ខភណ ខភណ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ ។ 
 ត្ត្ថ (ចត្សុូ សមុដ្ឋា ភនសុ) បណាតាសម៉ុោឋានទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ច្ េះ កុសលា-
កុសលកមាំ រីក៉ុសលកមម និងអក៉ុសលកមម អភិសង្ខត្ំ ចែលតាក់ចត្ងច្ ើយ ប្ញ្ច -       
វសីត្ិវធិំ អប្ិ សូមាបីមានឆុំនួន ២៥ ព្បការ ឥត្ ិគឺ កាម្មវចរ ំ(ច) រីកាមាវឆរក៉ុសល-
ច្ឆត្  និងអក៉ុសលច្ឆត្ ផង របូាវចរ ំច រីរូោវឆរក៉ុសលច្ឆត្ ផង, កមាសមុដ្ឋា ន-
របូ្ំ ញ ាុំងរូបចែលច្កើត្ច្ព្ោេះកមម សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ រចមងឱាយតាុំងច្ៅព្រម ខភណ ខភណ 
ព្គប់ខណៈៗ ឧបាទាយ (ចាប់ច្ផតើម) អាព្ស័យ ប្ដ្ិសនោ ឹនូវឧបាាទកេណៈននបែិសនធិឆិត្ត 

រូបបរិច្ឆេទ១១៦

អជឈត្ាិកសនាា ភន កនញងអជាឈត្តិកស តាន ។ 
 [៣១] អរបូ្វបិាកទវិប្ញ្ច វញិ្ញញ ណវជជិត្ំ ប្ញ្ច សត្ាត្ិវធិមប ិ ចិត្ាំ ចិត្ា-
សមុដ្ឋា នរបូ្ំ ប្ឋមភវង្គមុបាទាយោយនាភមវសមុដ្ឋា ភប្ត្ិ ។ 
 ចិត្ា ំរីឆិត្ត ប្ញ្ច សត្ាត្ិវធិំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន ៧៥ ព្បការ អរបូ្វបិាកទវិប្ញ្ច -
វញិ្ញញ ណវជជិត្ំ មានអរូបវិោកឆិត្ត និងទវិបញ្ចវិញ្ញាណឆិត្តព្តូ្វច្វៀរច្ ើយ ចិត្ាសមុដ្ឋា នរបូ្ំ 
ញ ាុំងរូបចែលច្កើត្ច្ព្ោេះឆិត្ត ឧបាទាយ ចាប់ច្ផតើម ប្ឋមភវង្គំ នូវបឋមេវងគ ោយនាំ ឯវ 
ឱាយច្កើត្ច្ឡើងចមនរិត្ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ រចមងឱាយតាុំងច្ៅព្រម ។ 
 [៣២] ត្ត្ថ អប្បនាជវនំ ឥរយិាប្ថមប ិសនាន ភមត្ិ ។ 
 ត្ត្ថ (ប្ញ្ច សត្ាត្ិចិភត្ាសុ) បណាតាឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៧៥ ច្ េះ អប្បនាជវនំ  
រីអបាប ជវ័ន ឥរយិាប្ថំ អប្ ិ សូមាបញី ាុំងឥរិោបថ សនាន ភមត្ិ រចមងឱាយបច្គអានច្ៅ
ច្ោយលអ ។ 
 [៣៣] ភវាដ្ាព្វនកាម្មវចរជវនាភិញ្ញញ  ប្ន វញិ្ញត្ាិមប ិសមុដ្ឋា ភប្នាិ ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ ភវាដ្ាព្វនកាម្មវចរជវនាភិញ្ញញ  រីច្វាែឋរវនឆិត្ត និងកាមាវឆរ-
ជវនឆិត្ត និងអេិញ្ញាឆិត្តទុំងឡាយ វញិ្ញត្ា ំអប្ ិសូមាបីញ ាុំងវិញ្ញត្តិរបូ សមុដ្ឋា ភប្ត្ ិរចមង
ឱាយតាុំងច្ៅព្រម ។ 
 [៣៤] ភស្មមនសសជវនានិ ប្ភនត្ថ ភត្រស ហសនមប ិជភននាិ ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ ឯត្ថ ភវាដ្ាព្វនកាម្មវចរជវនាភិភញ្ញសុ បណាតាច្វាែឋរវនឆិត្ត និង
កាមាវឆរជវនឆិត្ត និងអេិញ្ញាឆិត្តទុំងឡាយន៉ុ េះ ភស្មមនសសជវនានិ រីច្ោមនសាេជវន-
ឆិត្តទុំងឡាយ ភត្រស ឆុំនួន ១៣ ហសនំ អប្ ិសូមាបីញ ាុំងការច្សើឆ ជភននា ិ រចមងឱាយ
ច្កើត្ច្ឡើង ។ 
 [៣៥] សីតុ្ភណា តុ្សមញ្ញញ ត្ត ភត្ភោធាតុ្ ឋិត្ិប្បត្តា វ ឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ំ   
អជឈត្ាញ្ច  ព្ហិទាោ  ច យថារហំ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ ។ 
 ភត្ភោធាតុ្ រីច្ត្ច្ោធាត្៉ុ សីតុ្ភណា តុ្សមញ្ញត្ត ចែលព្ត្ូវបណឌិត្សនមត្ថិាោ
ភារព្ត្ោក់ និងភារច្ៅតា ឋិត្ិប្បត្តា វ ព្ោន់ចត្ែល់ឋតិ្ិកេណៈភាលាម ឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ំ ញ ាុំង
រូបចែលច្កើត្ច្ព្ោេះឧត្៉ុ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ រចមងឱាយច្កើត្ច្ឡើងព្រម អជឈត្ាំ ច ទុំងខាងកនញង     
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រីរួក ៤ ននមហាេូត្រូបផង អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា អវិនចិ្ោភាគរបូ, ឥត្រ ំ(របូ្ំ) រីរូបច្ព្ៅ
ច្នេះ វនិិភពាោ គរបូ្ំ ច្ ្ាេះថា វនិចិ្ោភាគរូប ។ 
 [២៨]  ឥភចចវមដ្ាវសីត្ិ-, វធិមប ិច វចិកខ ណ; 
   អជឈត្ាិកាទិភភភទន,  វភិជនាិ យថារហំ។ 
 ច កនញងទីបញ្ចប ់វចិកខ ណ រីអនកព្ោជ្ទុំងឡាយ វភិជនាិ រចមងចឆក អដ្ាវសីត្-ិ  
វធិំ (របូ្ំ) អប្ិ សូមាបីនូវរូបមានឆុំនួន ២៨ ព្បការ អជឈត្ាិកាទិភភភនន ច្ោយព្បច្េទនន
អជាឈត្តិករូបោច្ែើម ឥភចចវ ំតាមន័យចែលខ្ញុំោនច្ោលមកច្ ើយ យថារហំ តាមសមគួរ ។ 

អយភមត្ថ របូ្វភិាភគា ។ 
អយ ំ(នភយា) រីន័យច្នេះ របូ្វភិាភគា ោរូបវិភាគ  

ឯត្ថ (ប្រភិចេភទ) កនញងបរិច្ឆេទន៉ុ េះ ។ 
 

របូ្សមុដ្ឋា ននភយា 
 [២៩] កមាំ ចិត្ាំ ឧតុ្ អាោភោ ភចត្ិ ចត្តា រ ិរបូ្សមុដ្ឋា នានិ នាម ។ 
 របូ្សមុដ្ឋា នានិ នាម ច្ ្ាេះថារីរូបសម៉ុោឋានទុំងឡាយ ចត្តា រ ិមាន ៤ ឥត្ិ គឺ  
កមាំ (ច) រីកមមជរូបផង ចិត្ា ំ(ច) រីឆិត្តជរូបផង ឧតុ្ (ច) រីឧត្៉ុជរូបផង អាោភោ ច 
រីអាហារជរូបផង ។ 
 [៣០] ត្ត្ថ កាម្មវចរ ំ របូាវចរភញ្ច ត្ិ ប្ញ្ច វសីត្ិវធិមប ិ កុសលាកុសល-

កមាមភិសង្ខត្ំ អជឈត្ាិកសនាា ភន កមាសមុដ្ឋា នរបូ្ំ ប្ដ្ិសនោិមុបាទាយ            
ខភណ ខភណ សមុដ្ឋា ភប្ត្ ិ។ 
 ត្ត្ថ (ចត្សុូ សមុដ្ឋា ភនសុ) បណាតាសម៉ុោឋានទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ច្ េះ កុសលា-
កុសលកមាំ រីក៉ុសលកមម និងអក៉ុសលកមម អភិសង្ខត្ ំ ចែលតាក់ចត្ងច្ ើយ ប្ញ្ច -       
វសីត្ិវធិ ំអប្ិ សូមាបីមានឆុំនួន ២៥ ព្បការ ឥត្ ិគឺ កាម្មវចរ ំ(ច) រីកាមាវឆរក៉ុសល-
ច្ឆត្  និងអក៉ុសលច្ឆត្ ផង របូាវចរ ំច រីរូោវឆរក៉ុសលច្ឆត្ ផង, កមាសមុដ្ឋា ន-
របំូ្ ញ ាុំងរូបចែលច្កើត្ច្ព្ោេះកមម សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ រចមងឱាយតាុំងច្ៅព្រម ខភណ ខភណ 
ព្គប់ខណៈៗ ឧបាទាយ (ចាប់ច្ផតើម) អាព្ស័យ ប្ដ្ិសនោ ឹនូវឧបាាទកេណៈននបែិសនធិឆិត្ត 

អជឈត្ាិកសនាា ភន កនញងអជាឈត្តិកស តាន ។ 
 [៣១] អរបូ្វបិាកទវិប្ញ្ច វញិ្ញញ ណវជជិត្ំ ប្ញ្ច សត្ាត្ិវធិមប ិ ចិត្ាំ ចិត្ា-
សមុដ្ឋា នរបូ្ំ ប្ឋមភវង្គមុបាទាយោយនាភមវសមុដ្ឋា ភប្ត្ិ ។ 
 ចិត្ាំ រីឆិត្ត ប្ញ្ច សត្ាត្ិវធិំ អប្ ិសូមាបីមានឆុំនួន ៧៥ ព្បការ អរបូ្វបិាកទវិប្ញ្ច -
វញិ្ញញ ណវជជិត្ំ មានអរូបវិោកឆិត្ត និងទវិបញ្ចវិញ្ញាណឆិត្តព្តូ្វច្វៀរច្ ើយ ចិត្ាសមុដ្ឋា នរបូ្ំ 
ញ ាុំងរូបចែលច្កើត្ច្ព្ោេះឆិត្ត ឧបាទាយ ចាប់ច្ផតើម ប្ឋមភវង្គំ នូវបឋមេវងគ ោយនាំ ឯវ 
ឱាយច្កើត្ច្ឡើងចមនរិត្ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ រចមងឱាយតាុំងច្ៅព្រម ។ 
 [៣២] ត្ត្ថ អប្បនាជវនំ ឥរយិាប្ថមប ិសនាន ភមត្ិ ។ 
 ត្ត្ថ (ប្ញ្ច សត្ាត្ិចិភត្ាសុ) បណាតាឆិត្តទុំងឡាយឆុំនួន ៧៥ ច្ េះ អប្បនាជវនំ  
រីអបាប ជវ័ន ឥរយិាប្ថំ អប្ ិ សូមាបញី ាុំងឥរិោបថ សនាន ភមត្ិ រចមងឱាយបច្គអានច្ៅ
ច្ោយលអ ។ 
 [៣៣] ភវាដ្ាព្វនកាម្មវចរជវនាភិញ្ញញ  ប្ន វញិ្ញត្ាិមប ិសមុដ្ឋា ភប្នាិ ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ ភវាដ្ាព្វនកាម្មវចរជវនាភិញ្ញញ  រីច្វាែឋរវនឆិត្ត និងកាមាវឆរ-
ជវនឆិត្ត និងអេិញ្ញាឆិត្តទុំងឡាយ វញិ្ញត្ាំ អប្ ិសូមាបីញ ាុំងវិញ្ញត្តិរបូ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ រចមង
ឱាយតាុំងច្ៅព្រម ។ 
 [៣៤] ភស្មមនសសជវនានិ ប្ភនត្ថ ភត្រស ហសនមប ិជភននាិ ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ ឯត្ថ ភវាដ្ាព្វនកាម្មវចរជវនាភិភញ្ញសុ បណាតាច្វាែឋរវនឆិត្ត និង
កាមាវឆរជវនឆិត្ត និងអេិញ្ញាឆិត្តទុំងឡាយន៉ុ េះ ភស្មមនសសជវនានិ រីច្ោមនសាេជវន-
ឆិត្តទុំងឡាយ ភត្រស ឆុំនួន ១៣ ហសនំ អប្ិ សូមាបីញ ាុំងការច្សើឆ ជភននា ិ រចមងឱាយ
ច្កើត្ច្ឡើង ។ 
 [៣៥] សីតុ្ភណា តុ្សមញ្ញញ ត្ត ភត្ភោធាតុ្ ឋិត្ិប្បត្តា វ ឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ំ   
អជឈត្ាញ្ច  ព្ហិទាោ  ច យថារហំ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ ។ 
 ភត្ភោធាតុ្ រីច្ត្ច្ោធាត្៉ុ សីតុ្ភណា តុ្សមញ្ញត្ត ចែលព្ត្ូវបណឌិត្សនមត្ថិាោ
ភារព្ត្ោក់ និងភារច្ៅតា ឋិត្ិប្បត្តា វ ព្ោន់ចត្ែល់ឋតិ្ិកេណៈភាលាម ឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ំ ញ ាុំង
រូបចែលច្កើត្ច្ព្ោេះឧត្៉ុ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ រចមងឱាយច្កើត្ច្ឡើងព្រម អជឈត្ាំ ច ទុំងខាងកនញង     

រូបបរិច្ឆេទ១១៧
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ព្ហិទាោ  ច ទុំងខាងច្ព្ៅ យថារហំ តាមសមគួរ ។ 
 [៣៦] ឱោសង្ខខ ភត្ត អាោភោ អាោរសមុដ្ឋា នរបំូ្ អភជោហរណកាភល 
ឋានប្បភត្តា វ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ ។ 
 [៣៦] អាោភោ រីអាហារ ឱោសង្ខខ ភត្ត ចែលបណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោឱោ 
ឋានប្បភត្តា វ ព្ោន់ចត្ែល់ឋិត្ិខណៈភាលាម អភជោហរណកាភល កនញងកាលោទីច្លប
ឆូលច្ៅ អាោរសមុដ្ឋា នរបូ្ំ ញ ាុំងរូបចែលច្កើត្ច្ព្ោេះអាហារ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ រចមងឱាយ
តាុំងច្ៅព្រម ។ 
 [៣៧] ត្ត្ថ ហទយឥន្ទនេិយរបូានិ កមាោភនវ ។ 
 ត្ត្ថ (រភូប្សុ) បណាតារបូទុំងឡាយច្ េះ ហទយឥន្ទនេិយរបូានិ រី ទយរូប និង
ឥ្នេិយរូបទុំងឡាយ កមាោនិ ឯវ ោរូបច្កើត្ច្ព្ោេះកមមចមនរិត្ (ភោនាិ) រចមងមាន ។ 
 [៣៨] វញិ្ញត្ាិទវយ ំចិត្ាជភមវ ។ 
 វញិ្ញត្ាិទវយ ំ រីព្បជ៉ុុំ ២ ននវិញ្ញត្តិរូប ចិត្ាជំ ឯវ ោរូបច្កើត្ច្ ើយច្ព្ោេះឆិត្តចមនរិត្ 
(ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [៣៩] សភទាេ  ចិភត្តា តុ្ភោ ។ 
 សភទាេ  រីសុំច្ឡង ចិភត្តា តុ្ភោ ោរូបច្កើត្ច្ព្ោេះឆិត្ត និងឧត្៉ុ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [៤០] លហុត្តទិត្ាយ ំឧតុ្ចិត្តា ោភរហិ សភម្មោ ត្ិ ។ 
 លហុត្តទិត្ាយ ំ រីព្បជ៉ុុំ ៣ ននរូបមានល ៉ុតារូបោច្ែើម សភម្មោ ត្ិ រចមងច្កើត្ច្ឡើង 
ឧតុ្ចិត្តា ោភរហិ ចាកឧត្៉ុ និងឆិត្ត និងអាហារទុំងឡាយ ។ 
 [៤១] អវនិិភពាោ គរបូានិ ភចវ អាកាសធាតុ្ ច ចត្ហិូ សមោូត្តនិ ។ 
 អវនិិភពាោ របូានិ ច ឯវ រីអវិនិច្ោភាគរូបទុំងឡាយផងចមនរិត្ អាកាសធាតុ្ ច     
រីអាកាសធាត្៉ុផង សមោូត្តនិ ច្កើត្ច្ឡើងព្រមច្ ើយ ចត្ហិូ (សមុដ្ឋា ភនហិ) ចាក
សម៉ុោឋានទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ។ 
 [៤២] លកខ ណរបូានិ ន កុភត្តចិ ោយនាិ ។ 
 លកខ ណរបូាន ិ រីលកេណរូបទុំងឡាយ ោយនា ិ រចមងច្កើត្ ន កុភត្តចិ មិន
ចាកសម៉ុោឋានណាៗ ។ 

រូបបរិច្ឆេទ១១៨

 [៤៣]  អដ្ឋា រស ប្ននរស,  ភត្រស ទាវ ទស្មត្ិ ច; 
  កមាចិភត្តា តុ្កាោរ- ោនិ ភោនាិ យថាកកមំ ។ 
 កមាចិភត្តា តុ្កាោរោនិ រីកមមជរូប និងឆិត្តជរូប និងឧត្៉ុជរូប និងអាហារជរូប 
ទុំងឡាយ ភោនា ិរចមងមាន អដ្ឋា រស (ឥត្ិ ច) ថាមាន ១៨ ផង, ប្ននរស (ឥត្ិ ច) 
ថាឆុំនួន ១៥ ផង, ភត្រស (ឥត្ិ ច) ថាឆុំនួន ១៣ ផង, ទាវ ទស ឥត្ ិច ថាឆុំនួន ១២ 
ផង យថាកកមំ តាមលុំោប ់។ 
 [៤៤]  ោយម្មនាទិរបូានំ,  សភាវត្តា  ហិ ភកវលំ; 
  លកខ ណនិ ន ោយនាិ,  ភកហិចីត្ិ ប្កាសិត្ំ ។ 
 ហិ ច្ព្ោេះថា (វចនំ) រីោកាយ ឥត្ ិថា លកខ ណនិ រីលកេណរូបទុំងឡាយ ន 
ោយនាិ រចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង ភកហិចិ (សមុដ្ឋា ភនហិ) ចាកសម៉ុោឋានណាៗ ភត្សំ 
(លកខ ណនំ) ោយម្មនាទិរបូានំ ភកវលំ សភាវត្តា  ច្ព្ោេះភាវៈននលកេណរូប
ទុំងឡាយច្ េះ ោសភារធមមតាននរូបកលាបៈទុំងឡាយចែលកុំរ៉ុងច្កើត្ច្ឡើងចត្ប ៉ុច្ណា្ាេះ 
(ភគវត្ត) គឺព្រេះមានព្រេះភាគ ប្កាសិត្ំ សចមតងច្ ើយ ។ 

អយភមត្ថ របូ្សមុដ្ឋា ននភយា ។ 
អយ ំ(នភយា) រីន័យច្នេះ សមដ្ឋា ននភយា ោសម៉ុោឋានន័យ  

ឯត្ថ (ប្រភិចេភទ) កនញងបរិច្ឆេទន៉ុ េះ ។ 
 

កលាប្ភយាជនា 
 [៤៥] ឯកុប្ាទា ឯកនិភោធា ឯកនិសសយា សហវុត្ាិភនា ឯកវសីត្ិ របូ្-
កលាបា នាម ។ 
 កលាប្ភយាជនា រីការព្បកបនូវកលាបៈ (ភោត្ិ) រចមងមាន (ឥត្ិ) ថា 
សហវុត្ាិភនា រីការព្បព្រឹត្តច្ៅព្រមោនា ឯកុប្ាទា មានការច្កើត្ព្រមោនា ឯកនិភោធា 
មានការរលត្ក់នញងខណៈចត្មួយ ឯកនិសសយា មានមហាេូត្របូោទីអាព្សយ័ោមួយោនា 
របូ្កលាបា នាម ច្ ្ាេះថារូបកលាប ឯកវសីត្ ិមានឆុំនួន ២១ ។ 
 [៤៦] ត្ត្ថ ជីវតិ្ំ អវនិិភពាោ គរបូ្ញ្ច  ចកខុ នា សហ ចកខុ ទសកនាិ ប្វុចចត្ិ ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ព្ហិទាោ  ច ទុំងខាងច្ព្ៅ យថារហំ តាមសមគួរ ។ 
 [៣៦] ឱោសង្ខខ ភត្ត អាោភោ អាោរសមុដ្ឋា នរបូ្ំ អភជោហរណកាភល 
ឋានប្បភត្តា វ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ ។ 
 [៣៦] អាោភោ រីអាហារ ឱោសង្ខខ ភត្ត ចែលបណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោឱោ 
ឋានប្បភត្តា វ ព្ោន់ចត្ែល់ឋិត្ិខណៈភាលាម អភជោហរណកាភល កនញងកាលោទីច្លប
ឆូលច្ៅ អាោរសមុដ្ឋា នរបូ្ំ ញ ាុំងរូបចែលច្កើត្ច្ព្ោេះអាហារ សមុដ្ឋា ភប្ត្ិ រចមងឱាយ
តាុំងច្ៅព្រម ។ 
 [៣៧] ត្ត្ថ ហទយឥន្ទនេិយរបូានិ កមាោភនវ ។ 
 ត្ត្ថ (រភូប្សុ) បណាតារបូទុំងឡាយច្ េះ ហទយឥន្ទនេិយរបូានិ រី ទយរូប និង
ឥ្នេិយរូបទុំងឡាយ កមាោនិ ឯវ ោរូបច្កើត្ច្ព្ោេះកមមចមនរិត្ (ភោនាិ) រចមងមាន ។ 
 [៣៨] វញិ្ញត្ាិទវយ ំចិត្ាជភមវ ។ 
 វញិ្ញត្ាិទវយ ំ រីព្បជ៉ុុំ ២ ននវិញ្ញត្តិរូប ចិត្ាជ ំ ឯវ ោរូបច្កើត្ច្ ើយច្ព្ោេះឆិត្តចមនរិត្ 
(ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [៣៩] សភទាេ  ចិភត្តា តុ្ភោ ។ 
 សភទាេ  រីសុំច្ឡង ចិភត្តា តុ្ភោ ោរូបច្កើត្ច្ព្ោេះឆិត្ត និងឧត្៉ុ (ភោត្ិ) រចមងមាន ។ 
 [៤០] លហុត្តទិត្ាយ ំឧតុ្ចិត្តា ោភរហិ សភម្មោ ត្ិ ។ 
 លហុត្តទិត្ាយ ំ រីព្បជ៉ុុំ ៣ ននរូបមានល ៉ុតារូបោច្ែើម សភម្មោ ត្ិ រចមងច្កើត្ច្ឡើង 
ឧតុ្ចិត្តា ោភរហិ ចាកឧត្៉ុ និងឆិត្ត និងអាហារទុំងឡាយ ។ 
 [៤១] អវនិិភពាោ គរបូានិ ភចវ អាកាសធាតុ្ ច ចត្ហិូ សមោូត្តនិ ។ 
 អវនិិភពាោ របូានិ ច ឯវ រីអវិនិច្ោភាគរូបទុំងឡាយផងចមនរិត្ អាកាសធាតុ្ ច     
រីអាកាសធាត្៉ុផង សមោូត្តនិ ច្កើត្ច្ឡើងព្រមច្ ើយ ចត្ហិូ (សមុដ្ឋា ភនហិ) ចាក
សម៉ុោឋានទុំងឡាយឆុំនួន ៤ ។ 
 [៤២] លកខ ណរបូានិ ន កុភត្តចិ ោយនាិ ។ 
 លកខ ណរបូាន ិ រីលកេណរូបទុំងឡាយ ោយនា ិ រចមងច្កើត្ ន កុភត្តចិ មិន
ចាកសម៉ុោឋានណាៗ ។ 

 [៤៣]  អដ្ឋា រស ប្ននរស,  ភត្រស ទាវ ទស្មត្ិ ច; 
  កមាចិភត្តា តុ្កាោរ- ោនិ ភោនាិ យថាកកមំ ។ 
 កមាចិភត្តា តុ្កាោរោនិ រីកមមជរូប និងឆិត្តជរូប និងឧត្៉ុជរូប និងអាហារជរូប 
ទុំងឡាយ ភោនា ិរចមងមាន អដ្ឋា រស (ឥត្ិ ច) ថាមាន ១៨ ផង, ប្ននរស (ឥត្ិ ច) 
ថាឆុំនួន ១៥ ផង, ភត្រស (ឥត្ិ ច) ថាឆុំនួន ១៣ ផង, ទាវ ទស ឥត្ិ ច ថាឆុំនួន ១២ 
ផង យថាកកមំ តាមលុំោប ់។ 
 [៤៤]  ោយម្មនាទិរបូានំ,  សភាវត្តា  ហិ ភកវលំ; 
  លកខ ណនិ ន ោយនាិ,  ភកហិចីត្ិ ប្កាសិត្ំ ។ 
 ហិ ច្ព្ោេះថា (វចនំ) រីោកាយ ឥត្ ិថា លកខ ណនិ រីលកេណរូបទុំងឡាយ ន 
ោយនាិ រចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង ភកហិចិ (សមុដ្ឋា ភនហិ) ចាកសម៉ុោឋានណាៗ ភត្សំ 
(លកខ ណនំ) ោយម្មនាទិរបូានំ ភកវលំ សភាវត្តា  ច្ព្ោេះភាវៈននលកេណរូប
ទុំងឡាយច្ េះ ោសភារធមមតាននរូបកលាបៈទុំងឡាយចែលកុំរ៉ុងច្កើត្ច្ឡើងចត្ប ៉ុច្ណា្ាេះ 
(ភគវត្ត) គឺព្រេះមានព្រេះភាគ ប្កាសិត្ំ សចមតងច្ ើយ ។ 

អយភមត្ថ របូ្សមុដ្ឋា ននភយា ។ 
អយ ំ(នភយា) រីន័យច្នេះ សមដ្ឋា ននភយា ោសម៉ុោឋានន័យ  

ឯត្ថ (ប្រភិចេភទ) កនញងបរិច្ឆេទន៉ុ េះ ។ 
 

កលាប្ភយាជនា 
 [៤៥] ឯកុប្ាទា ឯកនិភោធា ឯកនិសសយា សហវុត្ាិភនា ឯកវសីត្ិ របូ្-
កលាបា នាម ។ 
 កលាប្ភយាជនា រីការព្បកបនូវកលាបៈ (ភោត្ិ) រចមងមាន (ឥត្ិ) ថា 
សហវុត្ាិភនា រីការព្បព្រឹត្តច្ៅព្រមោនា ឯកុប្ាទា មានការច្កើត្ព្រមោនា ឯកនិភោធា 
មានការរលត្ក់នញងខណៈចត្មួយ ឯកនិសសយា មានមហាេូត្របូោទីអាព្សយ័ោមួយោនា 
របូ្កលាបា នាម ច្ ្ាេះថារូបកលាប ឯកវសីត្ ិមានឆុំនួន ២១ ។ 
 [៤៦] ត្ត្ថ ជីវតិ្ំ អវនិិភពាោ គរបូ្ញ្ច  ចកខុ នា សហ ចកខុ ទសកនាិ ប្វុចចត្ិ ។ 

រូបបរិច្ឆេទ១១៩
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ត្ថា ភស្មត្តទីហិ សទោឹ ភស្មត្ទសកំ ឃានទសកំ ជិវាា ទសកំ កាយ-      

ទសកំ ឥត្ថិភាវទសកំ បុ្ម្មោ វទសកំ វត្ថុ ទសកភញ្ច ត្ិ យថាកកមំ ភយាភជត្ព្វំ ។ 
អវនិិភពាោ គរបូ្ភមវ ជីវភិត្ន សហ ជីវតិ្នវកនាិ ប្វុចចត្ិ ។ ឥភមនវកមាសមុដ្ឋា ន-

កលាបា។ 
 ត្ត្ថ (របូ្កលាភប្សុ) បណាតារូបកលាបៈទុំងឡាយច្ េះ ជីវតិ្ំ (ច) រីជីវិត្រូបផង, 
អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ច រីអវិនិច្ោភាគរូបផង សហ មួយអច្នលើ ចកខុ នា ច្ោយឆកេញបោទ ប្វុចចត្ិ 
រចមងព្ត្ូវច្ៅ ចកខុ ទសកំ ឥត្ិ ថាឆកេញទសក ។ (ប្ណឌិ ភត្ន) គឺបណឌិត្ ភយាភជត្ព្វំ 
គបាបីព្បកប យថាកកមំ តាមលុំោប់ ឥត្ ិថា ត្ថា ច្ោយព្បការែូឆោនា ត្ថា ោនែល ់   
ជីវតិ្ំ (ច) រីជីវិត្រូបផង អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ច រីអវិនិច្ោភាគរូបផង សទោឹ មួយអច្នលើ ភស្មត្តទីហិ 
(រភូប្ហិ) ច្ោយរូបទុំងឡាយមានច្ោត្បោទរបូោច្ែើម ភស្មត្ទសកំ (ច) ច្ ្ាេះ
ថា ច្ោត្ទសក ផង, ឃានទសកំ (ច) ច្ ្ាេះថា ឃានទសក ផង ជិវាា ទសកំ (ច) 
ច្ ្ាេះថា ជវិាហាទសក ផង កាយទសកំ (ច) ច្ ្ាេះថា កាយទសក ផង ឥត្ថិភាវទ-    
សកំ (ច) ច្ ្ាេះថា ឥត្ថភិាវទសក ផង បុ្ម្មោ វទសកំ (ច) ច្ ្ាេះថា ប៉ុមាភាវទសក ផង 
វត្ថុទសកំ ច ច្ ្ាេះថា វត្ថញទសក ផង ។ អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ឯវ រីអវិនិច្ោភាគរូបចមនរិត្ 
សហ មួយអច្នលើ ជីវភិត្ន ច្ោយជីវិត្រូប ប្វុចចត្ ិរចមងព្ត្ូវច្ៅ ជីវតិ្នវកំ ឥត្ ថា ជវីតិ្-
នវក ។ ឥភម (កលាបា) រីកលាបៈទុំងឡាយច្នេះ កមាសមុដ្ឋា នកលាបា ច្ ្ាេះថា 
កមមសម៉ុោឋានកលាប នវ ឆុំនួន ៩ (ភោនាិ) រចមងមាន ។ 
 [៤៧] អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ប្ន សុទោដ្ាកំ, ត្ភទវ កាយវញិ្ញត្ាិយា សហ កាយ-

វញិ្ញត្ាិនវកំ, វចីវញិ្ញត្ាិសភទេហិ សហ វចីវញិ្ញត្ាិទសកំ, លហុត្តទីហិ សទោឹ 
លហុត្តភទកាទសកំ, កាយវញិ្ញត្ាិលហុត្តទិទាវ ទសកំ, វចីវញិ្ញត្ាិសទេ-
លហុត្តទិភត្រសកភញ្ច ត្ិ ឆ ចិត្ាសមុដ្ឋា នកលាបា ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ អវនិិភពាោ គរបូ្ំ រីអវិនិច្ោភាគរូប សុទោដ្ាកំ ច្ ្ាេះថា ស៉ុទធែឋក,           
ត្ំ (អវនិិភពាោ គរបូ្ំ) ឯវ រីអវិនិច្ោភាគរូបច្ េះឯង សហ មួយអច្នលើ កាយវញិ្ញត្ាិយា 
ច្ោយកាយវញិ្ញត្តិ កាយវញិ្ញត្ាិនវកំ ច្ ្ាេះថា កាយវញិ្ញត្តនិវក, ត្ំ (អវនិិភពាោ គរបូ្ំ) ឯវ           
រីអវិនិច្ោភាគរូបច្ េះឯង សហ មួយអច្នលើ វចីវញិ្ញត្ាិសភទេហិ ច្ោយវឆីវិញ្ញត្តិ និងសទេ-     

រូបបរិច្ឆេទ១២០

រូបទុំងឡាយ វចីវញិ្ញត្ាិទសកំ ច្ ្ាេះថា វឆីវិញ្ញត្តិទសក, ត្ំ (អវនិិភពាោ គរបូ្ំ) ឯវ  
រីអវិនិច្ោភាគរូបច្ េះឯង សទោ ឹមួយអច្នលើ លហុត្តទីហិ ច្ោយរបូទុំងឡាយមានល ៉ុតា-
រូបោច្ែើម លហុត្តភទកាទសកំ ច្ ្ាេះថា ល ៉ុតាច្ទកាទសក, (ត្ំ អវនិិភពាោ គរបូ្ំ 
ឯវ) រីអវិនិច្ោភាគរូបច្ េះឯង សហ មួយអច្នលើ កាយវញិ្ញត្ាិលហុត្តទីហិ ច្ោយកាយ-
វិញ្ញត្តិ និងល ៉ុតារូបោច្ែើម កាយវញិ្ញត្ាិលហុត្តទិទាវ ទសកំ ច្ ្ាេះថា កាយវញិ្ញត្តិ-
ល ៉ុតាទទិវាទសក, (ត្ំ អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ឯវ) រីអវិនិច្ោភាគរូបច្ េះឯង សហ មួយអច្នលើ វចី-
វញិ្ញត្ាិសទេលហុត្តទីហិ ច្ោយវឆីវិញ្ញត្តិរូប និងសទេរបូ និងល ៉ុតារូបោច្ែើម
ទុំងឡាយ វចីវញិ្ញត្ាិសទេលហុត្តទិភត្រសកំ ច្ ្ាេះថា វឆីវិញ្ញត្តសិទេល ៉ុតាទចិ្ត្-
រសក ចិត្ាសមុដ្ឋា នកលាបា រីឆិត្តសម៉ុោឋានកលាបៈទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន (ភោនាិ) 
រចមងមាន ឥត្ ិច្ោយព្បការោ ាងច្នេះ ។ 
 [៤៨] សុទោដ្ាកំ សទេនវកំ លហុត្តភទកាទសកំ សទេលហុត្តទិ-
ទាវ ទសកភញ្ច ត្ិ ចត្តា ភោ ឧតុ្សមុដ្ឋា នកលាបា ។ 
 ឧតុ្សមុដ្ឋា នកលាបា រីឧត្៉ុសម៉ុោឋានកលាបទុំងឡាយ ចត្តា ភោ ឆុំនួន ៤ 
(ភោនាិ) រចមងមាន ឥត្ិ គឺ សុទោដ្ាកំ (ច) រីស៉ុទធែឋកៈផង សទេនវកំ (ច) រីសទេ-     
នវកៈផង លហុត្តភទកាសកំ (ច) រីល ៉ុតាច្ទកាសកៈផង សទេលហុត្តទិ-
ទាវ ទសកំ ច រីសទេល ៉ុតាទិទសកៈផង ។ 
 [៤៩] សុទោដ្ាកំ លហុត្តភទកាទសកភញ្ច ត្ិ ភទវ អាោរសមុដ្ឋា ន-          
កលាបា ។ 
 អាោរសមុដ្ឋា នកលាបា រីអាហារសម៉ុោឋានកលាបៈទុំងឡាយ ភទវ ឆុំនួន ២ 
(ភោនាិ) រចមងមាន ឥត្ិ គឺ សុទោដ្ាកំ (ច) រីស៉ុែឋកៈផង លហុត្តភទកាទសកំ ច   
រីល ៉ុតាច្ទកាទសកៈផង ។ 
 [៥០] ត្ត្ថ សុទោដ្ាកំ សទេនវកភញ្ច ត្ិ ភទវ ឧតុ្សមុដ្ឋា នកលាបា ព្ហិទាោ ប្ិ 
លព្ោនាិ, អវភសស្ម ប្ន សភព្វប្ិ អជឈត្ាិកភមវាត្ិ ។ 
 ត្ត្ថ (កលាភប្សុ) កនញងបណាតាកលាបៈទុំងឡាយច្ េះ ឧតុ្សមុដ្ឋា នកលាបា 
រីឧត្៉ុសម៉ុោឋានកលាបៈទុំងឡាយ ភទវ ឆុំនួន ២ (ភោនាិ) រចមងមាន ឥត្ ិគឺ សុទោដ្ាកំ 
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ត្ថា ភស្មត្តទីហិ សទោ ឹ ភស្មត្ទសកំ ឃានទសកំ ជិវាា ទសកំ កាយ-      

ទសកំ ឥត្ថិភាវទសកំ បុ្ម្មោ វទសកំ វត្ថុ ទសកភញ្ច ត្ិ យថាកកមំ ភយាភជត្ព្វំ ។ 
អវនិិភពាោ គរបូ្ភមវ ជីវភិត្ន សហ ជីវតិ្នវកនាិ ប្វុចចត្ិ ។ ឥភមនវកមាសមុដ្ឋា ន-

កលាបា។ 
 ត្ត្ថ (របូ្កលាភប្សុ) បណាតារូបកលាបៈទុំងឡាយច្ េះ ជីវតិ្ំ (ច) រីជីវិត្រូបផង, 
អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ច រីអវិនិច្ោភាគរូបផង សហ មួយអច្នលើ ចកខុ នា ច្ោយឆកេញបោទ ប្វុចចត្ិ 
រចមងព្ត្ូវច្ៅ ចកខុ ទសកំ ឥត្ិ ថាឆកេញទសក ។ (ប្ណឌិ ភត្ន) គឺបណឌិត្ ភយាភជត្ព្វំ 
គបាបីព្បកប យថាកកមំ តាមលុំោប់ ឥត្ ិថា ត្ថា ច្ោយព្បការែូឆោនា ត្ថា ោនែល ់   
ជីវតិ្ំ (ច) រីជីវិត្រូបផង អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ច រីអវិនិច្ោភាគរូបផង សទោឹ មួយអច្នលើ ភស្មត្តទីហិ 
(រភូប្ហិ) ច្ោយរូបទុំងឡាយមានច្ោត្បោទរបូោច្ែើម ភស្មត្ទសកំ (ច) ច្ ្ាេះ
ថា ច្ោត្ទសក ផង, ឃានទសកំ (ច) ច្ ្ាេះថា ឃានទសក ផង ជិវាា ទសកំ (ច) 
ច្ ្ាេះថា ជវិាហាទសក ផង កាយទសកំ (ច) ច្ ្ាេះថា កាយទសក ផង ឥត្ថិភាវទ-    
សកំ (ច) ច្ ្ាេះថា ឥត្ថភិាវទសក ផង បុ្ម្មោ វទសកំ (ច) ច្ ្ាេះថា ប៉ុមាភាវទសក ផង 
វត្ថុទសកំ ច ច្ ្ាេះថា វត្ថញទសក ផង ។ អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ឯវ រីអវិនិច្ោភាគរូបចមនរិត្ 
សហ មួយអច្នលើ ជីវភិត្ន ច្ោយជីវិត្រូប ប្វុចចត្ ិរចមងព្ត្ូវច្ៅ ជីវតិ្នវកំ ឥត្ ថា ជវីតិ្-
នវក ។ ឥភម (កលាបា) រីកលាបៈទុំងឡាយច្នេះ កមាសមុដ្ឋា នកលាបា ច្ ្ាេះថា 
កមមសម៉ុោឋានកលាប នវ ឆុំនួន ៩ (ភោនាិ) រចមងមាន ។ 
 [៤៧] អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ប្ន សុទោដ្ាកំ, ត្ភទវ កាយវញិ្ញត្ាិយា សហ កាយ-

វញិ្ញត្ាិនវកំ, វចីវញិ្ញត្ាិសភទេហិ សហ វចីវញិ្ញត្ាិទសកំ, លហុត្តទីហិ សទោឹ 
លហុត្តភទកាទសកំ, កាយវញិ្ញត្ាិលហុត្តទិទាវ ទសកំ, វចីវញិ្ញត្ាិសទេ-
លហុត្តទិភត្រសកភញ្ច ត្ិ ឆ ចិត្ាសមុដ្ឋា នកលាបា ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ អវនិិភពាោ គរបូ្ំ រីអវិនិច្ោភាគរូប សុទោដ្ាកំ ច្ ្ាេះថា ស៉ុទធែឋក,           
ត្ំ (អវនិិភពាោ គរបូ្ំ) ឯវ រីអវិនិច្ោភាគរូបច្ េះឯង សហ មួយអច្នលើ កាយវញិ្ញត្ាិយា 
ច្ោយកាយវញិ្ញត្តិ កាយវញិ្ញត្ាិនវកំ ច្ ្ាេះថា កាយវញិ្ញត្តនិវក, ត្ ំ(អវនិិភពាោ គរបូ្ំ) ឯវ           
រីអវិនិច្ោភាគរូបច្ េះឯង សហ មួយអច្នលើ វចីវញិ្ញត្ាិសភទេហិ ច្ោយវឆីវិញ្ញត្តិ និងសទេ-     

រូបទុំងឡាយ វចីវញិ្ញត្ាិទសកំ ច្ ្ាេះថា វឆីវិញ្ញត្តិទសក, ត្ំ (អវនិិភពាោ គរបូ្ំ) ឯវ  
រីអវិនិច្ោភាគរូបច្ េះឯង សទោឹ មួយអច្នលើ លហុត្តទីហិ ច្ោយរបូទុំងឡាយមានល ៉ុតា-
រូបោច្ែើម លហុត្តភទកាទសកំ ច្ ្ាេះថា ល ៉ុតាច្ទកាទសក, (ត្ំ អវនិិភពាោ គរបូ្ំ 
ឯវ) រីអវិនិច្ោភាគរូបច្ េះឯង សហ មួយអច្នលើ កាយវញិ្ញត្ាិលហុត្តទីហិ ច្ោយកាយ-
វិញ្ញត្តិ និងល ៉ុតារូបោច្ែើម កាយវញិ្ញត្ាិលហុត្តទិទាវ ទសកំ ច្ ្ាេះថា កាយវញិ្ញត្តិ-
ល ៉ុតាទទិវាទសក, (ត្ំ អវនិិភពាោ គរបូ្ំ ឯវ) រីអវិនិច្ោភាគរូបច្ េះឯង សហ មួយអច្នលើ វចី-
វញិ្ញត្ាិសទេលហុត្តទីហិ ច្ោយវឆីវិញ្ញត្តិរូប និងសទេរបូ និងល ៉ុតារូបោច្ែើម
ទុំងឡាយ វចីវញិ្ញត្ាិសទេលហុត្តទិភត្រសកំ ច្ ្ាេះថា វឆីវិញ្ញត្តសិទេល ៉ុតាទចិ្ត្-
រសក ចិត្ាសមុដ្ឋា នកលាបា រីឆិត្តសម៉ុោឋានកលាបៈទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន (ភោនាិ) 
រចមងមាន ឥត្ ិច្ោយព្បការោ ាងច្នេះ ។ 
 [៤៨] សុទោដ្ាកំ សទេនវកំ លហុត្តភទកាទសកំ សទេលហុត្តទិ-
ទាវ ទសកភញ្ច ត្ិ ចត្តា ភោ ឧតុ្សមុដ្ឋា នកលាបា ។ 
 ឧតុ្សមុដ្ឋា នកលាបា រីឧត្៉ុសម៉ុោឋានកលាបទុំងឡាយ ចត្តា ភោ ឆុំនួន ៤ 
(ភោនាិ) រចមងមាន ឥត្ិ គឺ សុទោដ្ាកំ (ច) រីស៉ុទធែឋកៈផង សទេនវកំ (ច) រីសទេ-     
នវកៈផង លហុត្តភទកាសកំ (ច) រីល ៉ុតាច្ទកាសកៈផង សទេលហុត្តទិ-
ទាវ ទសកំ ច រីសទេល ៉ុតាទិទសកៈផង ។ 
 [៤៩] សុទោដ្ាកំ លហុត្តភទកាទសកភញ្ច ត្ិ ភទវ អាោរសមុដ្ឋា ន-          
កលាបា ។ 
 អាោរសមុដ្ឋា នកលាបា រីអាហារសម៉ុោឋានកលាបៈទុំងឡាយ ភទវ ឆុំនួន ២ 
(ភោនាិ) រចមងមាន ឥត្ិ គឺ សុទោដ្ាកំ (ច) រីស៉ុែឋកៈផង លហុត្តភទកាទសកំ ច   
រីល ៉ុតាច្ទកាទសកៈផង ។ 
 [៥០] ត្ត្ថ សុទោដ្ាកំ សទេនវកភញ្ច ត្ិ ភទវ ឧតុ្សមុដ្ឋា នកលាបា ព្ហិទាោ ប្ិ 
លព្ោនាិ, អវភសស្ម ប្ន សភព្វប្ិ អជឈត្ាិកភមវាត្ិ ។ 
 ត្ត្ថ (កលាភប្សុ) កនញងបណាតាកលាបៈទុំងឡាយច្ េះ ឧតុ្សមុដ្ឋា នកលាបា 
រីឧត្៉ុសម៉ុោឋានកលាបៈទុំងឡាយ ភទវ ឆុំនួន ២ (ភោនាិ) រចមងមាន ឥត្ ិ គឺ សុទោដ្ាកំ 

រូបបរិច្ឆេទ១២១



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

(ច) រីស៉ុទធែឋកៈផង សទេនវកំ ច រីសទេនវកៈផង លព្ោនា ិរចមងព្ត្ូវោន ព្ហិទាោ  អប្ ិ
សូមាបីខាងច្ព្ៅ, ប្ន ឆុំចណកឯ អវភសស្ម (របូ្កលាបា) រីរូបកលាបៈទុំងឡាយចែល
ច្សសសល់ សភព្វប្ ិសូមាបីទុំងអស់ (លព្ោនាិ) រចមងព្ត្ូវោន អជឈត្ាិកំ ឯវ កនញងអជាឈត្ត-
ស តានចមនរិត្ ឥត្ិ ច្ោយព្បការោ ាងច្នេះ ។ 
 [៥១]  កមាចិភត្តា តុ្កាោរ-, សមុដ្ឋា នា យថាកកមំ; 
  នវ ឆ ចតុ្ភោ ភទវត្ិ,  កលាបា ឯកវសីត្ិ ។ 
  កលាបានំ ប្រភិចេទ-, លកខ ណត្តា  វចិកខ ណ; 
  ន កលាប្ង្គមិោច ហុ,  អាកាសំ លកខ ណនិ ច ។ 
 កមាចិភត្តា តុ្កាោរសមុដ្ឋា នា រីកមមសម៉ុោឋាន និងឆិត្តសម៉ុោឋាន និងឧត្៉ុ-
សម៉ុោឋាន និងអាហារសម៉ុោឋានទុំងឡាយ នវ (ច) ឆ (ច) ចតុ្ភោ (ច) ភទវ (ច) ឆុំនួន 
៩ ផង, ៦ ផង, ៤ ផង, ២ ផង យថាកកមំ តាមលុំោប់ ឥត្ិ ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ កលាបា 
រីកលាបៈទុំងឡាយ ឯកវសីត្ិ (ភោនាិ) ច្ទើបមានឆុំនួន ២១ ។  
 វចិកខ ណ រីអនកព្ោជ្ទុំងឡាយ ន អាហុ មិនច្ោលច្ ើយ អាកាសំ ច នូវ
អាកាសរបូផង លកខ ណនិ ច នូវលកេណរូបទុំងឡាយផង កលាប្ង្គំ ឥត្ិ ថាោអងគ
ននកលាប កលាបានំ ប្រភិចេទលកខ ណត្តា  ច្ព្ោេះភាវោច្ព្គឿងកុំណត់្ និងោច្ព្គឿង
សមា្ាល់របសរ់ូបកលាបៈទុំងឡាយ ។ 

អយភមត្ថ កលាប្ភយាជនា ។ 
អយ ំ(នភយា) រីន័យច្នេះ កលាប្ភយាជនា ោកលាបច្ោជនន័យ  

ឯត្ថ (ប្រភិចេភទ) កនញងបរិច្ឆេទន៉ុ េះ ។ 
 

របូ្ប្វត្ាិកកភម្ម 
 [៥២] សពាវ និប្ិ ប្ភនត្តនិ របូានិ កាមភលាភក យថារហំ អននូានិ       
ប្វត្ាិយ ំឧប្លព្ោនាិ ។ 
 របូ្ប្វត្ាិកកភម្ម រីរូបបវត្តិកកមៈ (ភោត្ិ) រចមងមាន (ឥត្ិ) ថា ប្ន ឆុំចណកឯ  
របូានិ រីរូបទុំងឡាយ ឯត្តន ិន៉ុ េះ សពាវ និប្ ិសូមាបីទុំងអស់ អននូានិ មិនខវេះ ឧប្-     

រូបបរិច្ឆេទ១២២

លព្ោនាិ រចមងច្កើត្ច្ឡើង កាមភលាភក កនញងកាមេូមិ យថារហំ តាមសមគួរ ប្វត្ាិយ ំ
កនញងបវត្តិកាល ។ 
 [៥៣] ប្ដ្ិសនោិយ ំប្ន សំភសទោនភញ្ច វ ឱប្បាត្ិកានញ្ច  ចកខុ ភស្មត្- 
ឃានជិវាា កាយភាវវត្ថុទសកសង្ខខ ត្តនិ សត្ា ទសកានិ បាតុ្ភវនាិ ឧកកដ្ា-     
វភសន, ឱមកវភសន ប្ន ចកខុ ភស្មត្ឃានភាវទសកានិ កទាចិប្ិ ន លព្ោនាិ, 
ត្ស្មា  ភត្សំ វភសន កលាប្ោនិ ភវទិត្ពាវ  ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ ប្ដ្ិសនោិយ ំ កនញងបែិសនធិកាល ទសកានិ រីទសកៈទុំងឡាយ 
សត្ា ឆុំនួន ៧ ចកខុ ភស្មត្ឃានជិវាា កាយភាវវត្ថុទសកសង្ខខ ត្តនិ ចែលបណឌតិ្
ច្ោលច្ ើយថាោឆកេញទសកៈ និងច្ោត្ទសកៈ និងឃានទសកៈ និងជិវាហាទសកៈ និងកាយ-
ទសកៈ និងភាវទសកៈទុំងឡាយ បាតុ្ភវនា ិ រចមងព្ោកែ សំភសទោនំ ច ឯវ ែល់   
ស តានននសត្វចែលោសុំច្សទជៈទុំងឡាយផងចមនរិត្ ឱប្បាត្ិកានំ ច ែលស់ តាននន
សត្វចែលោឱបោត្ិកៈទុំងឡាយផង ឧកកដ្ាវភសន ច្ោយឧព្កែិ, ប្ន ឆុំចណកឯ ឱម-
កវភសន ច្ោយឱមកន័យ ចកខុ ភស្មត្ឃានភាវទសកានិ រីឆកេញទសកៈ និងច្ោត្-
ទសកៈ និងឃានទសកៈ និងភាវទសកៈទុំងឡាយ ន លព្ោនា ិរចមងច្កើត្ច្ឡើង កទាចិប្ិ 
សូមាបីកនញងព្ោខលេះ, ត្ស្មា  ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ កលាប្ោនិ រីការោបសូនាយនូវកលាបៈទុំង
ឡាយ វភសន ច្ោយអុំណាឆ ភត្សំ (កលាប្ំ) ននកលាបៈទុំងឡាយច្ េះ (ប្ណឌិ ភត្ន) 
គឺបណឌិត្ ភវទិត្ភពាវ  គបាបីព្ោប ។ 
 [៥៤] គព្ោភសយយកសត្តា នំ ប្ន កាយភាវវត្ថុទសកសង្ខខ ត្តនិ ត្ីណិ 
ទសកានិ បាតុ្ភវនាិ, ត្ត្តថ ប្ិ ភាវទសកំ កទាចិ ន លព្ោត្ិ, ត្ភត្ត ប្រ ំ ប្វត្ា-ិ   
កាភល កភមន ចកខុ ទសកាទីនិ ច បាតុ្ភវនាិ ។ 
 ប្ន ច្ោយឆុំច្ោេះ គព្ោភសយយកសត្តា នំ សព្មាប់គរភច្សយាយកសត្វទុំងឡាយ    
ទសកានិ រីទសកៈទុំងឡាយ ត្ណិី ឆុំនួន ៣ កាយភាវវត្ថុទសកសង្ខខ ត្តនិ គឺ
កាយទសកៈ និងភាវទសកៈ និងវត្ថញទសកៈ បាតុ្ភវនា ិរចមងព្ោកែ ។ ត្ត្ថ អប្ ិសូមាបីកនញង
កលាបៈទុំងឡាយច្ េះ ភាវទសកំ រីភាវទសកៈ ន លព្ោនា ិរចមងមិនច្កើត្ កទាច ិកនញង
កាលខលេះ ។ ប្រ ំកនញងលុំោប់ប ទាប់ ត្ភត្ត អុំរីច្ េះ ចកខុ ទសកាទីនិ រីទសកៈទុំងឡាយ



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

(ច) រីស៉ុទធែឋកៈផង សទេនវកំ ច រីសទេនវកៈផង លព្ោនា ិរចមងព្ត្ូវោន ព្ហិទាោ  អប្ ិ
សូមាបីខាងច្ព្ៅ, ប្ន ឆុំចណកឯ អវភសស្ម (របូ្កលាបា) រីរូបកលាបៈទុំងឡាយចែល
ច្សសសល់ សភព្វប្ ិសូមាបីទុំងអស់ (លព្ោនាិ) រចមងព្ត្ូវោន អជឈត្ាិកំ ឯវ កនញងអជាឈត្ត-
ស តានចមនរិត្ ឥត្ិ ច្ោយព្បការោ ាងច្នេះ ។ 
 [៥១]  កមាចិភត្តា តុ្កាោរ-, សមុដ្ឋា នា យថាកកមំ; 
  នវ ឆ ចតុ្ភោ ភទវត្ិ,  កលាបា ឯកវសីត្ិ ។ 
  កលាបានំ ប្រភិចេទ-, លកខ ណត្តា  វចិកខ ណ; 
  ន កលាប្ង្គមិោច ហុ,  អាកាសំ លកខ ណនិ ច ។ 
 កមាចិភត្តា តុ្កាោរសមុដ្ឋា នា រីកមមសម៉ុោឋាន និងឆិត្តសម៉ុោឋាន និងឧត្៉ុ-
សម៉ុោឋាន និងអាហារសម៉ុោឋានទុំងឡាយ នវ (ច) ឆ (ច) ចតុ្ភោ (ច) ភទវ (ច) ឆុំនួន 
៩ ផង, ៦ ផង, ៤ ផង, ២ ផង យថាកកមំ តាមលុំោប់ ឥត្ិ ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ កលាបា 
រីកលាបៈទុំងឡាយ ឯកវសីត្ ិ(ភោនាិ) ច្ទើបមានឆុំនួន ២១ ។  
 វចិកខ ណ រីអនកព្ោជ្ទុំងឡាយ ន អាហុ មិនច្ោលច្ ើយ អាកាសំ ច នូវ
អាកាសរបូផង លកខ ណន ិច នូវលកេណរូបទុំងឡាយផង កលាប្ង្គំ ឥត្ ិថាោអងគ
ននកលាប កលាបានំ ប្រភិចេទលកខ ណត្តា  ច្ព្ោេះភាវោច្ព្គឿងកុំណត់្ និងោច្ព្គឿង
សមា្ាល់របសរ់ូបកលាបៈទុំងឡាយ ។ 

អយភមត្ថ កលាប្ភយាជនា ។ 
អយ ំ(នភយា) រីន័យច្នេះ កលាប្ភយាជនា ោកលាបច្ោជនន័យ  

ឯត្ថ (ប្រភិចេភទ) កនញងបរិច្ឆេទន៉ុ េះ ។ 
 

របូ្ប្វត្ាិកកភម្ម 
 [៥២] សពាវ និប្ិ ប្ភនត្តនិ របូានិ កាមភលាភក យថារហំ អននូានិ       
ប្វត្ាិយ ំឧប្លព្ោនាិ ។ 
 របូ្ប្វត្ាិកកភម្ម រីរូបបវត្តិកកមៈ (ភោត្ិ) រចមងមាន (ឥត្ិ) ថា ប្ន ឆុំចណកឯ  
របូានិ រីរូបទុំងឡាយ ឯត្តន ិន៉ុ េះ សពាវ និប្ ិសូមាបីទុំងអស់ អននូានិ មិនខវេះ ឧប្-     

លព្ោនាិ រចមងច្កើត្ច្ឡើង កាមភលាភក កនញងកាមេូមិ យថារហំ តាមសមគួរ ប្វត្ាិយ ំ
កនញងបវត្តិកាល ។ 
 [៥៣] ប្ដ្ិសនោិយ ំប្ន សំភសទោនភញ្ច វ ឱប្បាត្ិកានញ្ច  ចកខុ ភស្មត្- 
ឃានជិវាា កាយភាវវត្ថុទសកសង្ខខ ត្តនិ សត្ា ទសកានិ បាតុ្ភវនាិ ឧកកដ្ា-     
វភសន, ឱមកវភសន ប្ន ចកខុ ភស្មត្ឃានភាវទសកានិ កទាចិប្ិ ន លព្ោនាិ, 
ត្ស្មា  ភត្សំ វភសន កលាប្ោនិ ភវទិត្ពាវ  ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ ប្ដ្ិសនោិយ ំ កនញងបែិសនធិកាល ទសកានិ រីទសកៈទុំងឡាយ 
សត្ា ឆុំនួន ៧ ចកខុ ភស្មត្ឃានជិវាា កាយភាវវត្ថុទសកសង្ខខ ត្តនិ ចែលបណឌតិ្
ច្ោលច្ ើយថាោឆកេញទសកៈ និងច្ោត្ទសកៈ និងឃានទសកៈ និងជិវាហាទសកៈ និងកាយ-
ទសកៈ និងភាវទសកៈទុំងឡាយ បាតុ្ភវនា ិ រចមងព្ោកែ សំភសទោនំ ច ឯវ ែល់   
ស តានននសត្វចែលោសុំច្សទជៈទុំងឡាយផងចមនរិត្ ឱប្បាត្ិកានំ ច ែល់ស តាននន
សត្វចែលោឱបោត្ិកៈទុំងឡាយផង ឧកកដ្ាវភសន ច្ោយឧព្កែិ, ប្ន ឆុំចណកឯ ឱម-
កវភសន ច្ោយឱមកន័យ ចកខុ ភស្មត្ឃានភាវទសកានិ រីឆកេញទសកៈ និងច្ោត្-
ទសកៈ និងឃានទសកៈ និងភាវទសកៈទុំងឡាយ ន លព្ោនា ិរចមងច្កើត្ច្ឡើង កទាចិប្ិ 
សូមាបីកនញងព្ោខលេះ, ត្ស្មា  ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ កលាប្ោនិ រីការោបសូនាយនូវកលាបៈទុំង
ឡាយ វភសន ច្ោយអុំណាឆ ភត្សំ (កលាប្ំ) ននកលាបៈទុំងឡាយច្ េះ (ប្ណឌិ ភត្ន) 
គឺបណឌិត្ ភវទិត្ភពាវ  គបាបីព្ោប ។ 
 [៥៤] គព្ោភសយយកសត្តា នំ ប្ន កាយភាវវត្ថុទសកសង្ខខ ត្តនិ ត្ីណិ 
ទសកានិ បាតុ្ភវនាិ, ត្ត្តថ ប្ិ ភាវទសកំ កទាចិ ន លព្ោត្ិ, ត្ភត្ត ប្រ ំ ប្វត្ាិ-   
កាភល កភមន ចកខុ ទសកាទីនិ ច បាតុ្ភវនាិ ។ 
 ប្ន ច្ោយឆុំច្ោេះ គព្ោភសយយកសត្តា នំ សព្មាប់គរភច្សយាយកសត្វទុំងឡាយ    
ទសកានិ រីទសកៈទុំងឡាយ ត្ណិី ឆុំនួន ៣ កាយភាវវត្ថុទសកសង្ខខ ត្តនិ គឺ
កាយទសកៈ និងភាវទសកៈ និងវត្ថញទសកៈ បាតុ្ភវនា ិរចមងព្ោកែ ។ ត្ត្ថ អប្ ិសូមាបីកនញង
កលាបៈទុំងឡាយច្ េះ ភាវទសកំ រីភាវទសកៈ ន លព្ោនា ិរចមងមិនច្កើត្ កទាចិ កនញង
កាលខលេះ ។ ប្រ ំកនញងលុំោប់ប ទាប់ ត្ភត្ត អុំរីច្ េះ ចកខុ ទសកាទីនិ រីទសកៈទុំងឡាយ

រូបបរិច្ឆេទ១២៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

មានឆកេញទសកៈោច្ែើមផង បាតុ្ភវនាិ រចមងព្ោកែ កភមន តាមលុំោប់ ប្វត្ាិកាភល 
កនញងបវត្តិកាល ។ 
 [៥៥] ឥភចចវ ំ ប្ដ្ិសនោិមុបាទាយ កមាសមុដ្ឋា នា, ទុត្ិយចិត្ាមុបាទាយ 
ចិត្ាសមុដ្ឋា នា, ឋិត្ិកាលមុបាទាយ ឧតុ្សមុដ្ឋា នា, ឱោផរណមុបាទាយ 
អាោរសមុដ្ឋា នា ភចត្ិ ចតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្កលាប្សនាត្ិ កាមភលាភក              
ទីប្ោលា វយិ, នទីភស្មភត្ត វយិ ច យាវត្តយុកមភពាវ ចេិនាន  ប្វត្ាត្ិ ។ 
 ចតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្កលាប្សនាត្ិ រីការត្ភាជាបន់នរូបកលាបៈោសម៉ុោឋានទុំង ៤ 
ឥត្ិ គឺ កមាសមុដ្ឋា នា រីកមមសម៉ុោឋានទុំងឡាយ ឧបាទាយ កាន់យកច្ ើយ ប្ដ្ិសនោឹ 
នូវបែិសនធិ, ចិត្ាសមុដ្ឋា នា រីឆិត្តសម៉ុោឋានទុំងឡាយ ឧទាយ កាន់យកច្ ើយ ទុត្ិយ-
ចិត្ាំ នូវទ៉ុត្ិយឆិត្ត (បឋមេវងគឆិត្ត), ឧតុ្សមុដ្ឋា នា រីឧត្៉ុសម៉ុោឋានទុំងឡាយ ឧបាទាយ 
កាន់យកច្ ើយ ឋិត្ិកាលំ នូវឋិត្ិកេណៈ, អាោរសមុដ្ឋា នា រីអាហារសម៉ុោឋាន
ទុំងឡាយ ឱោផរណមុបាទាយ ចាប់ច្ផតើមអុំរកីារផាាយច្ៅននឱោ ប្វត្ាត្ិ រចមង
ព្បព្រឹត្តច្ៅ យាវត្តយុកំ អភពាវ ឆិនាន  ោ ាងោប់មិនោឆ់ែរាបែល់អាយ៉ុកេ័យ កាម-
ភលាភក កនញងកាមច្លាក ទីប្ោលា វយិ (ច) ែូឆោរីអណាតាត្ននព្បទីបផង នទី-    
ភស្មភត្ត វយិ ច ែូឆោរីចខាេទឹកកនញងសេឹងផង ។ 
 [៥៦] មរណកាភល ប្ន ចុត្ចិិភត្តា ប្រសិត្ារសមចិត្ាសស ឋិត្ិកាល-         
មុបាទាយ កមាជរបូានិ ន ឧប្បជជនាិ, បុ្ភរត្រមុប្បនាន និ ច កមាជរបូានិ ចុត្ិចិត្ា-
សមកាលភមវ ប្វត្ាិត្តវ  និរុជឈនាិ, ត្ភត្ត ប្រ ំចិត្ាោោរជរបូ្ញ្ច  ភវាចេិជជត្ិ, ត្ភត្ត 
ប្រ ំឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ប្រមបោ យាវ មត្កភឡវរសង្ខខ ត្ត ប្វត្ានាិ ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ មរណកាភល កនញងកាលជិត្នឹងោលាប ់ កមាជជរបូានិ រីកមមជរូប
ទុំងឡាយ ន ឧប្បជជត្ ិរចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង ឋិត្ិកាលមុទាយ ចាប់ច្ផតើមតាុំងរីឋិត្ិខណៈ 
ចុត្ិចិភត្តា ប្រសិត្ារសមចិត្ាសស ននឆិត្តទ ី ១៧ ខាងច្លើចាកឆ៉ុតិ្ឆិត្ត, កមាជជរបូានិ        
រីកមមជរូបទុំងឡាយ ឧប្បនាន និ ច្កើត្ច្ឡើងច្ ើយ បុ្ភរត្រ ំកនញងឧបាាទកេណៈចែលព្បព្រឹត្ត
ច្ៅម៉ុន ប្វត្ាិត្តវ  ព្បព្រឹត្តច្ៅច្ ើយ ចុត្ិចិត្ាសមកាលំ ឯវ ែរាបែលក់ាលចែលច្សមើ
ច្ោយឆ៉ុត្ិឆិត្ត និរុជឈត្ ិ ច្ទើបរលត្់ច្ៅ, ប្រ ំកនញងលុំោប់ ត្ភត្ត អុំរីច្ េះ ចិត្ាោោរជ-      

រូបបរិច្ឆេទ១២៤

របូ្ំ ច រីឆិត្តជរូបនិងអាហារជជរូបផង ភវាចេិជជត្ ិច្ទើបរលត្់ច្ៅ, ប្រ ំកនញងលុំោប់ ត្ភត្ត អុំរី
ច្ េះច្ៅ ឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ប្រមបោ រីការច្កើត្ច្ឡើងោច្រឿយៗ ននឧត្៉ុសម៉ុោឋានរបូ ប្វត្ាត្ិ 
រចមងព្បព្រឹត្តច្ៅ យាវ មត្កភឡវរសង្ខខ ត្ត ែរាបែល់ព្ត្ូវច្លាកច្ៅថាោកសរ ។ 
 [៥៧]  ឥភចចវ ំមត្សត្តា នំ,  បុ្នភទវ ភវនាភរ; 
  ប្ដ្ិសនោិមុបាទាយ,  ត្ថា របូ្ំ ប្វត្ាត្ិ។ 
 របូ្ំ រីរូប ប្វត្ាត្ ិរចមងព្បព្រឹត្តច្ៅ ត្ថា ច្ោយព្បការែូឆោនា ប្ដ្ិសនោិមុបាទាយ 
ច្ោយតាុំងអុំរីបែិសនធ ិ បុ្ន ភវនាភរ ឯវ កនញងេរែនទមតងច្ទៀត្ចមនរិត្ មត្សត្តា នំ នន
សត្វចែលោលាប់ច្ ើយ ឥភចចវ ំតាមន័យចែលខ្ញុំច្ោលមកច្ ើយោ ាងច្នេះ ។ 
 [៥៨] របូ្ភលាភក ប្ន ឃានជិវាា កាយភាវទសកានិ ច អាោរជ-           
កលាបានិ ច ន លព្ោនាិ, ត្ស្មា  ភត្សំ ប្ដ្ិសនោិកាភល ចកខុ ភស្មត្វត្ថុ វភសន     
ត្ីណិ ទសកានិ ជីវតិ្នវកភញ្ច ត្ិ ចត្តា ភោ កមាសមុដ្ឋា នកលាបា, ប្វត្ាិយ ំ
ចិភត្តា តុ្សមុដ្ឋា នា ច លព្ោនាិ ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ ឃានជិវាា កាយភាវទសកានិ ច រីឃានទសកៈ និងជិវាហាទសកៈ
និងកាយទសកៈ និងភាវទសកៈទុំងឡាយផង អាោរជកលាបានិ ច រីអាហារជ-      

កលាបៈទុំងឡាយផង ន លព្ោនាិ រចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង របូ្ភលាភក កនញងរូបច្លាក ។ 
 [៥៩] អសញ្ញសត្តា នំ ប្ន ចកខុ ភស្មត្វត្ថុ សទាេ ប្ិ ន លព្ោនាិ, ត្ថា សពាវ និប្ិ 
ចិត្ាជរបូានិ, ត្ស្មា  ភត្សំ ប្ដ្ិសនោិកាភល ជីវតិ្នវកភមវ, ប្វត្ាិយញ្ច  សទេវជជិត្ំ 
ឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ំ អត្ិរចិេត្ិ ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ ចកខុ ភស្មត្វត្ថុសទាេ ប្ិ សូមាបីរីឆកេញបោទរូប នងិច្ោត្បោទរូប
និង ទយរូប និងសទេរូបទុំងឡាយ ន លព្ោនា ិ រចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង អសញ្ញសត្តា នំ 
ែល់អសញ្ញប៉ុគគលទុំងឡាយ, ត្ថា ច្ព្ៅអុំរីច្ េះ ចិត្ាជជរបូានិ រីឆិត្តជរូបទុំងឡាយ      
សពាវ និប្ិ សូមាបីទុំងអស់ ន លព្ោនាិ រចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង, ត្ស្មា  ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ ជីវតិ្-
នវកំ រីជីវិត្នវកកលាបរូប លព្ោត្ិ ឯវ រចមងច្កើត្ចមនរិត្  អសញ្ញត្តា នំ ែល់អសញ្ញត្ត-
ប៉ុគគលទុំងឡាយ ប្ដ្សិនោិកាភល កនញងបែិសនធិកាល ។ ច ច្ោយចឡក ប្វត្ាិយ ំកនញង
បវត្តិកាលវិញ ឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ំ រីឧត្៉ុសម៉ុោឋានរូប សទេវជជិត្ំ ចែលព្ត្ូវសទេៈច្វៀរច្ ើយ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

មានឆកេញទសកៈោច្ែើមផង បាតុ្ភវនាិ រចមងព្ោកែ កភមន តាមលុំោប់ ប្វត្ាិកាភល 
កនញងបវត្តិកាល ។ 
 [៥៥] ឥភចចវ ំ ប្ដ្ិសនោិមុបាទាយ កមាសមុដ្ឋា នា, ទុត្ិយចិត្ាមុបាទាយ 
ចិត្ាសមុដ្ឋា នា, ឋិត្ិកាលមុបាទាយ ឧតុ្សមុដ្ឋា នា, ឱោផរណមុបាទាយ 
អាោរសមុដ្ឋា នា ភចត្ិ ចតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្កលាប្សនាត្ិ កាមភលាភក              
ទីប្ោលា វយិ, នទីភស្មភត្ត វយិ ច យាវត្តយុកមភពាវ ចេិនាន  ប្វត្ាត្ិ ។ 
 ចតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្កលាប្សនាត្ិ រីការត្ភាជាបន់នរូបកលាបៈោសម៉ុោឋានទុំង ៤ 
ឥត្ិ គឺ កមាសមុដ្ឋា នា រីកមមសម៉ុោឋានទុំងឡាយ ឧបាទាយ កាន់យកច្ ើយ ប្ដ្ិសនោឹ 
នូវបែិសនធិ, ចិត្ាសមុដ្ឋា នា រីឆិត្តសម៉ុោឋានទុំងឡាយ ឧទាយ កាន់យកច្ ើយ ទុត្ិយ-
ចិត្ាំ នូវទ៉ុត្ិយឆិត្ត (បឋមេវងគឆិត្ត), ឧតុ្សមុដ្ឋា នា រីឧត្៉ុសម៉ុោឋានទុំងឡាយ ឧបាទាយ 
កាន់យកច្ ើយ ឋិត្ិកាលំ នូវឋិត្ិកេណៈ, អាោរសមុដ្ឋា នា រីអាហារសម៉ុោឋាន
ទុំងឡាយ ឱោផរណមុបាទាយ ចាប់ច្ផតើមអុំរកីារផាាយច្ៅននឱោ ប្វត្ាត្ិ រចមង
ព្បព្រឹត្តច្ៅ យាវត្តយុកំ អភពាវ ឆិនាន  ោ ាងោប់មិនោឆ់ែរាបែល់អាយ៉ុកេ័យ កាម-
ភលាភក កនញងកាមច្លាក ទីប្ោលា វយិ (ច) ែូឆោរីអណាតាត្ននព្បទីបផង នទ-ី    
ភស្មភត្ត វយិ ច ែូឆោរីចខាេទឹកកនញងសេឹងផង ។ 
 [៥៦] មរណកាភល ប្ន ចុត្ចិិភត្តា ប្រសិត្ារសមចិត្ាសស ឋិត្ិកាល-         
មុបាទាយ កមាជរបូានិ ន ឧប្បជជនាិ, បុ្ភរត្រមុប្បនាន និ ច កមាជរបូានិ ចុត្ិចិត្ា-
សមកាលភមវ ប្វត្ាិត្តវ  និរុជឈនាិ, ត្ភត្ត ប្រ ំចិត្ាោោរជរបូ្ញ្ច  ភវាចេិជជត្ិ, ត្ភត្ត 
ប្រ ំឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ប្រមបោ យាវ មត្កភឡវរសង្ខខ ត្ត ប្វត្ានាិ ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ មរណកាភល កនញងកាលជិត្នឹងោលាប ់ កមាជជរបូានិ រីកមមជរូប
ទុំងឡាយ ន ឧប្បជជត្ ិរចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង ឋិត្ិកាលមុទាយ ចាប់ច្ផតើមតាុំងរីឋិត្ិខណៈ 
ចុត្ិចិភត្តា ប្រសិត្ារសមចិត្ាសស ននឆិត្តទ ី ១៧ ខាងច្លើចាកឆ៉ុតិ្ឆិត្ត, កមាជជរបូានិ        
រីកមមជរូបទុំងឡាយ ឧប្បនាន និ ច្កើត្ច្ឡើងច្ ើយ បុ្ភរត្រ ំកនញងឧបាាទកេណៈចែលព្បព្រឹត្ត
ច្ៅម៉ុន ប្វត្ាិត្តវ  ព្បព្រឹត្តច្ៅច្ ើយ ចុត្ិចិត្ាសមកាលំ ឯវ ែរាបែលក់ាលចែលច្សមើ
ច្ោយឆ៉ុត្ិឆិត្ត និរុជឈត្ ិ ច្ទើបរលត្់ច្ៅ, ប្រ ំកនញងលុំោប់ ត្ភត្ត អុំរីច្ េះ ចិត្ាោោរជ-      

របូ្ំ ច រីឆិត្តជរូបនិងអាហារជជរូបផង ភវាចេិជជត្ ិច្ទើបរលត្់ច្ៅ, ប្រ ំកនញងលុំោប់ ត្ភត្ត អុំរី
ច្ េះច្ៅ ឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ប្រមបោ រីការច្កើត្ច្ឡើងោច្រឿយៗ ននឧត្៉ុសម៉ុោឋានរបូ ប្វត្ាត្ិ 
រចមងព្បព្រឹត្តច្ៅ យាវ មត្កភឡវរសង្ខខ ត្ត ែរាបែល់ព្ត្ូវច្លាកច្ៅថាោកសរ ។ 
 [៥៧]  ឥភចចវ ំមត្សត្តា នំ,  បុ្នភទវ ភវនាភរ; 
  ប្ដ្ិសនោិមុបាទាយ,  ត្ថា របូ្ំ ប្វត្ាត្ិ។ 
 របូ្ំ រីរូប ប្វត្ាត្ិ រចមងព្បព្រឹត្តច្ៅ ត្ថា ច្ោយព្បការែូឆោនា ប្ដ្ិសនោិមុបាទាយ 
ច្ោយតាុំងអុំរីបែិសនធ ិ បុ្ន ភវនាភរ ឯវ កនញងេរែនទមតងច្ទៀត្ចមនរិត្ មត្សត្តា នំ នន
សត្វចែលោលាប់ច្ ើយ ឥភចចវ ំតាមន័យចែលខ្ញុំច្ោលមកច្ ើយោ ាងច្នេះ ។ 
 [៥៨] របូ្ភលាភក ប្ន ឃានជិវាា កាយភាវទសកានិ ច អាោរជ-           
កលាបានិ ច ន លព្ោនាិ, ត្ស្មា  ភត្សំ ប្ដ្ិសនោិកាភល ចកខុ ភស្មត្វត្ថុ វភសន     
ត្ីណិ ទសកានិ ជីវតិ្នវកភញ្ច ត្ិ ចត្តា ភោ កមាសមុដ្ឋា នកលាបា, ប្វត្ាិយ ំ
ចិភត្តា តុ្សមុដ្ឋា នា ច លព្ោនាិ ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ ឃានជិវាា កាយភាវទសកានិ ច រីឃានទសកៈ និងជិវាហាទសកៈ
និងកាយទសកៈ និងភាវទសកៈទុំងឡាយផង អាោរជកលាបានិ ច រីអាហារជ-      

កលាបៈទុំងឡាយផង ន លព្ោនាិ រចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង របូ្ភលាភក កនញងរូបច្លាក ។ 
 [៥៩] អសញ្ញសត្តា នំ ប្ន ចកខុ ភស្មត្វត្ថុ សទាេ ប្ិ ន លព្ោនាិ, ត្ថា សពាវ និប្ិ 
ចិត្ាជរបូានិ, ត្ស្មា  ភត្សំ ប្ដ្ិសនោិកាភល ជីវតិ្នវកភមវ, ប្វត្ាិយញ្ច  សទេវជជិត្ំ 
ឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ំ អត្ិរចិេត្ិ ។ 
 ប្ន ឆុំចណកឯ ចកខុ ភស្មត្វត្ថុសទាេ ប្ិ សូមាបីរីឆកេញបោទរូប នងិច្ោត្បោទរូប
និង ទយរូប និងសទេរូបទុំងឡាយ ន លព្ោនា ិ រចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង អសញ្ញសត្តា នំ 
ែល់អសញ្ញប៉ុគគលទុំងឡាយ, ត្ថា ច្ព្ៅអុំរីច្ េះ ចិត្ាជជរបូានិ រីឆិត្តជរូបទុំងឡាយ      
សពាវ និប្ិ សូមាបីទុំងអស់ ន លព្ោនាិ រចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង, ត្ស្មា  ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ ជីវតិ្-
នវកំ រីជីវិត្នវកកលាបរូប លព្ោត្ិ ឯវ រចមងច្កើត្ចមនរិត្  អសញ្ញត្តា នំ ែល់អសញ្ញត្ត-
ប៉ុគគលទុំងឡាយ ប្ដ្សិនោិកាភល កនញងបែិសនធិកាល ។ ច ច្ោយចឡក ប្វត្ាិយ ំកនញង
បវត្តិកាលវិញ ឧតុ្សមុដ្ឋា នរបូ្ំ រីឧត្៉ុសម៉ុោឋានរូប សទេវជជិត្ំ ចែលព្ត្ូវសទេៈច្វៀរច្ ើយ 

រូបបរិច្ឆេទ១២៥



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

អត្ិរចិេត្ិ ក៏មិនមានច្ៅសល់ ។ 
 [៦០] ឥភចចវ ំ កាមរបូាសញ្ញី សង្ខខ ភត្សុ ត្ីសុ ឋាភនសុ ប្ដ្ិសនោិប្វត្ាិ-
វភសន ទុវធិា របូ្ប្បវត្ាិ ភវទិត្ពាវ  ។ 
 របូ្ប្បវត្ាិ រីការព្បព្រឹត្តច្ៅននរូប (ប្ណឌិ ភត្ន) គឺបណឌិត្ ភវទិត្ពាវ  គបាបីព្ោប      
ទុវភិធា ថាមានឆុំនួន ២ ព្បការ ប្ដ្ិសនោិប្វត្ាិវភសន ច្ោយអុំណាឆននបែសិនធិកាល នងិ
បវត្តិកាល ឋាភន កនញងេូមិ ត្ីសុ ឆុំនួន ៣ កាមរបូាសញ្ញី សង្ខខ ភត្សុ គឺកាមេូមិ និង
រូបេូមិនិងអសញ្ញីេូមិ ឥត្ិ ឯវ ំែូឆន័យចែលខ្ញុំោនច្ោលមកច្ ើយោ ាងច្នេះ ។ 
 [៦១]  អដ្ាវសីត្ិ កាភមសុ,  ភោនាិ ភត្វសី របូ្ិសុ; 
  សត្ារភសវ សញ្ញី នំ,  អរភូប្ នត្ថិ កិញ្ចិ ប្ិ ។ 
  សភទាេ  វកិាភោ ជរត្ត,  មរណភញ្ញច ប្ប្ត្ាិយ;ំ 
  ន លព្ោនាិ ប្វភត្ា តុ្,  ន កិញ្ចិ ប្ិ ន លព្ោត្ិ ។ 
  អដ្ាវសីត្ ិរីរូបឆុំនួន ២៨ ទុំងឡាយ ភោនា ិរចមងមាន កាភមសុ កនញងកាមេូមិ
ទុំងឡាយ, ភត្វសីត្ិ រីរូបឆុំនួន ២៣ ទុំងឡាយ (ភោនាិ) រចមងមាន រភូប្សុ កនញងរូប-
េូមិទុំងឡាយ, សត្ារសំ ឯវ រីរូបឆុំនួន ១៧ ទុំងឡាយចមនរិត្ (ភោនាិ) រចមងមាន 
សញ្ញី នំ ែល់អសញ្ញីសត្តទុំងឡាយ, កិញ្ចិ  អប្ិ រីរូបណានីមយួ នត្ថ ិរចមងមាន អរភូប្ 
កនញងអរូបេូមិ ។ 
 សភទាេ  (ច) រីសទេរូបផង វកិាភោ (ច) រីវិការរូបផង ជរត្ត (ច) រីជរតារូបផង 
មរណំ ច រីមរណរូបផង ន លព្ោត្ិ រចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង ឧប្ប្ត្ាិយ ំកនញងបែិសនធិកាល, 
តុ្ ឆុំចណកឯ ប្វភត្ា កនញងបវត្តិកាល ន ន លព្ោត្ ិរចមងច្កើត្ ។ 

អយភមត្ថ របូ្ប្វត្ាិកកភម្ម ។ 
អយ ំ(នភយា) រីន័យច្នេះ របូ្ប្វត្ាិកកភម្ម ោរូបបវត្តិកកមៈ  

ឯត្ថ (ប្រភិចេភទ) កនញងបរិច្ឆេទន៉ុ េះ ។ 
 
 
 

រូបបរិច្ឆេទ១២៦

និពាវ នភភភទា 
 [៦២] និពាវ នំ ប្ន ភលាកុត្ារសង្ខខ ត្ំ ចតុ្មគគញាភណន សចេិកាត្ព្វំ មគគ-
ផលានម្មរមាណភតូ្ំ វានសង្ខខ ត្តយ ត្ណា យ និកខ នាត្តា  និពាវ ននាិ ប្វុចចត្ិ ។ 
 និពាវ នភភភទា រីព្បច្េទនននិោវាន (ប្ណឌិ ភត្ន) គឺបណឌិត្ (ភវទិត្ភពាវ ) គបាបីព្ោប 
(ឥត្ិ) ថា ប្ន ឆុំចណកឯ និពាវ នំ រីច្ ្ាេះថាថា នោិវាន (ប្ណឌិ ភត្ន) គឺបណឌិត្ ប្វុចចត្ ិ
រចមងច្ៅ និពាវ នំ ឥត្ិ ថា និោវាន និកខ នាត្តា  ច្ព្ោេះកនលងផ៉ុត្ ត្ណា យ ចាករីត្ណាហា វាន-
សង្ខខ ត្តយ ចែលបណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាវានៈ ភលាកុត្ារសង្ខខ ត្ំ ចតុ្មគគញាភណន 
សចេិកាត្ព្វំ មគគផលានំ អារមាណភតូ្ំ ោអារមមណ៍របស់ផលឆិត្ត និងមគគឆិត្ត
ទុំងឡាយ ចែលមគគញណទុំង ៤ ព្ត្ូវបណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោច្លាក៉ុត្តរៈគបាបីច្ធវើឱាយោក់
ឆាាស់ ។ 
  [៦៣] ត្ភទត្ំ សភាវភត្ត ឯកវធិមប ិសឧបាទិភសសនិពាវ នធាតុ្ អនុបាទិ-
ភសសនិពាវ នធាតុ្ ភចត្ិ ទុវធិំ ភោត្ិ ការណប្រយិាភយន ។ 
 ត្ ំឯត្ ំ(និពាវ ន)ំ រីព្រេះនិោវានន៉ុ េះ សភាវភត្ត ច្ោលច្ោយសភាវៈ ឯកវធិមប ិសូមាបី
មានចត្ ១ ព្បការ, ការណប្រយិាភយន ច្ោលច្ោយការណបរិោយ ទុវធិ ំោធមម៌ាន
២ ព្បការ ភោត្ិ រចមងមាន ឥត្ិ គឺ សឧបាទិភសសនិពាវ នធាតុ្ (ច) រីសឧោទ-ិ
ច្សសនិោវានធាត្៉ុផង, អនុបាទិភសសនិពាវ នធាតុ្ ច រីអន៉ុោទិច្សសនិោវានធាត្៉ុផង ។ 
 [៦៤] ត្ថា សុញ្ញត្ំ អនិមិត្ាំ អប្បណិហិត្ភញ្ច ត្ិ ត្ិវធិំ ភោត្ិ អាការ-       

ភភភទន ។ 
 ត្ថា ច្ព្ៅអុំរីច្ េះ (និពាវ នំ) រីព្រេះនិោវាន អាការភភភទន ច្ោលច្ោយព្បច្េទនន
អាការ ត្ិវធិ ំោធម៌មាន ៣ ព្បការ ភោត្ិ រចមងមាន ឥត្ ិគឺ សុញ្ញត្ំ (ច) រីស៉ុញ្ញត្-
និោវានផង អនិមិត្ា ំ(ច) រីអនិមិត្តនិោវានផង អប្បណិហិត្ំ ច រីអបាបណិ ិត្និោវានផង ។ 
 [៦៥]  ប្ទមចចុត្មចចនាំ,  អសង្ខត្មនុត្ារ;ំ 
   និពាវ នមិត្ិ ភាសនាិ,  វានមុត្តា  មភហសភយា ។ 
   ឥត្ិ ចិត្ាំ ភចត្សិកំ,  របូ្ំ និពាវ ននមិចចប្ិ; 
   ប្រមត្ថំ ប្កាភសនាិ,  ចតុ្ធាវ ត្ថាគត្ត ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

អត្ិរចិេត្ិ ក៏មិនមានច្ៅសល់ ។ 
 [៦០] ឥភចចវ ំ កាមរបូាសញ្ញី សង្ខខ ភត្សុ ត្ីសុ ឋាភនសុ ប្ដ្ិសនោិប្វត្ាិ-
វភសន ទុវធិា របូ្ប្បវត្ាិ ភវទិត្ពាវ  ។ 
 របូ្ប្បវត្ាិ រីការព្បព្រឹត្តច្ៅននរូប (ប្ណឌិ ភត្ន) គឺបណឌិត្ ភវទិត្ពាវ  គបាបីព្ោប      
ទុវភិធា ថាមានឆុំនួន ២ ព្បការ ប្ដ្ិសនោិប្វត្ាិវភសន ច្ោយអុំណាឆននបែសិនធិកាល នងិ
បវត្តិកាល ឋាភន កនញងេូមិ ត្ីសុ ឆុំនួន ៣ កាមរបូាសញ្ញី សង្ខខ ភត្សុ គឺកាមេូមិ និង
រូបេូមិនិងអសញ្ញីេូមិ ឥត្ ិឯវ ំែូឆន័យចែលខ្ញុំោនច្ោលមកច្ ើយោ ាងច្នេះ ។ 
 [៦១]  អដ្ាវសីត្ិ កាភមសុ,  ភោនាិ ភត្វសី របូ្ិសុ; 
  សត្ារភសវ សញ្ញី នំ,  អរភូប្ នត្ថិ កិញ្ចិ ប្ ិ។ 
  សភទាេ  វកិាភោ ជរត្ត,  មរណភញ្ញច ប្ប្ត្ាិយ;ំ 
  ន លព្ោនាិ ប្វភត្ា តុ្,  ន កិញ្ចិ ប្ិ ន លព្ោត្ិ ។ 
  អដ្ាវសីត្ិ រីរូបឆុំនួន ២៨ ទុំងឡាយ ភោនា ិរចមងមាន កាភមសុ កនញងកាមេូមិ
ទុំងឡាយ, ភត្វសីត្ិ រីរូបឆុំនួន ២៣ ទុំងឡាយ (ភោនាិ) រចមងមាន រភូប្សុ កនញងរូប-
េូមិទុំងឡាយ, សត្ារសំ ឯវ រីរូបឆុំនួន ១៧ ទុំងឡាយចមនរិត្ (ភោនា)ិ រចមងមាន 
សញ្ញី នំ ែល់អសញ្ញីសត្តទុំងឡាយ, កិញ្ចិ  អប្ិ រីរូបណានីមយួ នត្ថ ិរចមងមាន អរភូប្ 
កនញងអរូបេូមិ ។ 
 សភទាេ  (ច) រីសទេរូបផង វកិាភោ (ច) រីវិការរូបផង ជរត្ត (ច) រីជរតារូបផង 
មរណំ ច រីមរណរូបផង ន លព្ោត្ិ រចមងមិនច្កើត្ច្ឡើង ឧប្ប្ត្ាិយ ំកនញងបែិសនធិកាល, 
តុ្ ឆុំចណកឯ ប្វភត្ា កនញងបវត្តិកាល ន ន លព្ោត្ ិរចមងច្កើត្ ។ 

អយភមត្ថ របូ្ប្វត្ាិកកភម្ម ។ 
អយ ំ(នភយា) រីន័យច្នេះ របូ្ប្វត្ាិកកភម្ម ោរូបបវត្តិកកមៈ  

ឯត្ថ (ប្រភិចេភទ) កនញងបរិច្ឆេទន៉ុ េះ ។ 
 
 
 

និពាវ នភភភទា 
 [៦២] និពាវ នំ ប្ន ភលាកុត្ារសង្ខខ ត្ំ ចតុ្មគគញាភណន សចេិកាត្ព្វំ មគគ-
ផលានម្មរមាណភតូ្ំ វានសង្ខខ ត្តយ ត្ណា យ និកខ នាត្តា  និពាវ ននាិ ប្វុចចត្ិ ។ 
 និពាវ នភភភទា រីព្បច្េទនននិោវាន (ប្ណឌិ ភត្ន) គឺបណឌិត្ (ភវទិត្ភពាវ ) គបាបីព្ោប 
(ឥត្ិ) ថា ប្ន ឆុំចណកឯ និពាវ នំ រីច្ ្ាេះថាថា នោិវាន (ប្ណឌិ ភត្ន) គឺបណឌិត្ ប្វុចចត្ិ 
រចមងច្ៅ និពាវ នំ ឥត្ិ ថា និោវាន និកខ នាត្តា  ច្ព្ោេះកនលងផ៉ុត្ ត្ណា យ ចាករីត្ណាហា វាន-
សង្ខខ ត្តយ ចែលបណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាវានៈ ភលាកុត្ារសង្ខខ ត្ំ ចតុ្មគគញាភណន 
សចេិកាត្ព្វំ មគគផលានំ អារមាណភតូ្ំ ោអារមមណ៍របស់ផលឆិត្ត និងមគគឆិត្ត
ទុំងឡាយ ចែលមគគញណទុំង ៤ ព្ត្ូវបណឌិត្ច្ោលច្ ើយថាោច្លាក៉ុត្តរៈគបាបីច្ធវើឱាយោក់
ឆាាស់ ។ 
  [៦៣] ត្ភទត្ំ សភាវភត្ត ឯកវធិមប ិសឧបាទិភសសនិពាវ នធាតុ្ អនុបាទិ-
ភសសនិពាវ នធាតុ្ ភចត្ិ ទុវធិំ ភោត្ិ ការណប្រយិាភយន ។ 
 ត្ំ ឯត្ំ (និពាវ នំ) រីព្រេះនិោវានន៉ុ េះ សភាវភត្ត ច្ោលច្ោយសភាវៈ ឯកវធិមប ិសូមាបី
មានចត្ ១ ព្បការ, ការណប្រយិាភយន ច្ោលច្ោយការណបរិោយ ទុវធិំ ោធម៌មាន
២ ព្បការ ភោត្ិ រចមងមាន ឥត្ិ គឺ សឧបាទិភសសនិពាវ នធាតុ្ (ច) រីសឧោទ-ិ
ច្សសនិោវានធាត្៉ុផង, អនុបាទិភសសនិពាវ នធាតុ្ ច រីអន៉ុោទិច្សសនិោវានធាត្៉ុផង ។ 
 [៦៤] ត្ថា សុញ្ញត្ំ អនិមិត្ាំ អប្បណិហិត្ភញ្ច ត្ិ ត្ិវធិំ ភោត្ិ អាការ-       

ភភភទន ។ 
 ត្ថា ច្ព្ៅអុំរីច្ េះ (និពាវ នំ) រីព្រេះនិោវាន អាការភភភទន ច្ោលច្ោយព្បច្េទនន
អាការ ត្ិវធិំ ោធម៌មាន ៣ ព្បការ ភោត្ិ រចមងមាន ឥត្ិ គឺ សុញ្ញត្ំ (ច) រីស៉ុញ្ញត្-
និោវានផង អនិមិត្ាំ (ច) រីអនិមិត្តនិោវានផង អប្បណិហិត្ំ ច រីអបាបណិ ិត្និោវានផង ។ 
 [៦៥]  ប្ទមចចុត្មចចនាំ,  អសង្ខត្មនុត្ារ;ំ 
   និពាវ នមិត្ិ ភាសនាិ,  វានមុត្តា  មភហសភយា ។ 
   ឥត្ិ ចិត្ាំ ភចត្សិកំ,  របូ្ំ និពាវ ននមិចចប្ិ; 
   ប្រមត្ថំ ប្កាភសនាិ,  ចតុ្ធាវ ត្ថាគត្ត ។ 

រូបបរិច្ឆេទ១២៧



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 មភហសិភយា រីព្រេះរ៉ុទធោមាចាស់ទុំងឡាយ វានមុភត្តា  ចែលរួឆផ៉ុត្ច្ ើយចាក
ត្ណាហា ភាសនាិ រចមងព្តាស់សចមតង ឥត្ិ ថា ប្ទ ំ(ច) រីបទផង អចចុត្ំ (ច) រីអឆចញត្ផង 
អចចនា ំ(ច) រីអឆចនតផង អសង្ខត្ំ (ច) រីអសងេត្ផង អនុត្ារ ំ(ច) រីអន៉ុត្តរផង និពាវ នំ 
ឥត្ិ ថាោ នោិវាន ។ ឥត្ ិ ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ ត្ថាគត្ត រីព្រេះរ៉ុទធទុំងឡាយ ប្កាភសនាិ 
ព្ទង់សុំចែង ប្រមត្ថ ំនូវបរមត្ថ ចតុ្ធា វ ថាមានឆុំនួន ៤ ព្បការចត្ប ៉ុច្ណា្ាេះ ឥត្ិប្ិ សូមាបីគ ឺ
ចិត្ាំ (ច) រីឆិត្តផង ភចត្សិកំ (ច) រីច្ឆត្សិកផង របំូ្ (ច) រីរូបផង និពាវ នំ (ច)                  
រីព្រេះនិោវានផង ។ 

ឥត្ិ អភិធមាត្ថសង្គភហ របូ្សង្គហវភិាភគា នាម 
ឆភដ្ឋា  ប្រភិចេភទា ។ 

ប្រភិចេភទា រីបរិច្ឆេទ ឆភដ្ឋា  ទី ៦ របូ្សង្គហវភិាភគា នាម ច្ ្ាេះថា របូសងគ វិភាគ  
អភិធមាត្ថសង្គភហ កនញងគមពីរអេិធមមត្ថសងគ ៈ ឥត្ិ ឆប់ ។ 

 

រូបបរិច្ឆេទ១២៨

៧. សមុច្ចយបរចិ្ច្េទ 
 [១]  ទ្វា សត្តត្ិវធិា វុត្តត ,  វត្ថុធម្មា  សលក្ខ ណា; 
     តត្សំ ទ្វនិ យថាតោគំ,  បវក្ខខ មិ សមុច្ចយ ំ។ 
 សមុច្ចយបរតិច្េតទ្វ រីសមុច្ចយបរិច្ច្េទ (ឥត្ិ) ថា វត្ថុធម្មា  រីវត្ថុធម៌ទាំងឡាយ 
សលក្ខ ណា ដែលមានលក្ខណៈជារបសខ់្លួន (មោ) គឺខ្្ុាំ វុត្តត  ច្ោលច្ ើយ ទ្វា សត្ត-
ត្ិវធិា ថាមានច្ាំនួន ៧២ ប្បការ ឥទ្វនិ ក្នុងកាលឥឡូវច្នេះ អហំ រីខ្្ុាំ បវក្ខខ ម ិនឹងច្ោល 
សមុច្ចយ ំ នូវការរួបរួម តត្សំ (វត្ថុ ធម្មា នំ) ននវត្ថុធម៌ទាំងឡាយច្ េះ យថាតោគ ំ
តាមសមគួរែល់ការប្បក្ប ។ 
 [២] អកុ្សលសង្គតោ មិសសក្សង្គតោ តោធិបក្ខិ យសង្គតោ     
សព្ាសង្គតោ តច្ត្ិ សមុច្ចយសង្គតោ ច្តុ្ព្ាិតធា តវទិត្តោា  ។ 
 សមុច្ចសង្គតោ រីសមុច្ចយសងគ ៈ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ តវទិត្តោា  គប្បី
ប្ជាប ច្តុ្ព្ាិតធា ថាមានច្ាំនួន ៤ ប្បការ (តោត្ិ) រដមងមាន ឥត្ិ គឺ អកុ្សល-
សង្គតោ (ច្) រីអកុ្សលសងគ ៈផង មិសសក្សង្គតោ (ច្) រីមិស្សក្សងគ ៈផង 
តោធិបក្ខិ យសង្គតោ (ច្) រីច្ោធិបក្ខិយសងគ ៈផង សព្ាសង្គតោ ច្ រីសព្វ-
សងគ ៈផង ។ 
 

អកុ្សលសង្គតោ 
 [៣] ក្ថំ? អកុ្សលសង្គតហ ត្តវ ច្ត្តត តោ អាសវា ― ក្ខម្មសតវា                                   
ភវាសតវា ទិដ្ឋា សតវា អវជិ្ជា សតវា ។ 
 កុ្សលសង្គតោ រីអកុ្សលសងគ ៈ (មោ) គឺខ្្ុាំ (វុច្ចតត្) នឹងច្ោល ។ 
  (តោទនា) រីសាំណួរ (តោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្)ិ ថា សមុច្ចយសង្គតោ   
រីសមុច្ចយសងគ ៈ ក្ថ ំមានប្បការែូច្ច្មេច្ តោត្ ិរដមងមាន ?  (បរោិតោ) រីច្ច្មលើយ 
(តោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្)ិ ថា អាសវា រីអាសវទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ (មោ)  
គឺខ្្ុាំ (និទទិដ្ឋា ) នឹងសដមេង ត្តវ ជាែាំបូង អកុ្សលសង្គតហ ក្នុងអក្ុសលសងគ  ឥត្ ិ
គឺ ក្ខម្មសតវា (ច្) រីកាមាសវផង ភវាសតវា (ច្) រីភវាសវផង ទិដ្ឋា សតវា (ច្)         



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 មភហសិភយា រីព្រេះរ៉ុទធោមាចាស់ទុំងឡាយ វានមុភត្តា  ចែលរួឆផ៉ុត្ច្ ើយចាក
ត្ណាហា ភាសនា ិរចមងព្តាស់សចមតង ឥត្ិ ថា ប្ទ ំ(ច) រីបទផង អចចុត្ ំ(ច) រីអឆចញត្ផង 
អចចនា ំ(ច) រីអឆចនតផង អសង្ខត្ំ (ច) រីអសងេត្ផង អនុត្ារ ំ(ច) រីអន៉ុត្តរផង និពាវ នំ 
ឥត្ិ ថាោ នោិវាន ។ ឥត្ ិ ច្ព្ោេះច្ ត្៉ុច្ េះ ត្ថាគត្ត រីព្រេះរ៉ុទធទុំងឡាយ ប្កាភសនាិ 
ព្ទង់សុំចែង ប្រមត្ថ ំនូវបរមត្ថ ចតុ្ធា វ ថាមានឆុំនួន ៤ ព្បការចត្ប ៉ុច្ណា្ាេះ ឥត្បិ្ ិសូមាបីគ ឺ
ចិត្ាំ (ច) រីឆិត្តផង ភចត្សិកំ (ច) រីច្ឆត្សិកផង របូ្ំ (ច) រីរូបផង និពាវ ន ំ (ច)                  
រីព្រេះនិោវានផង ។ 

ឥត្ិ អភិធមាត្ថសង្គភហ របូ្សង្គហវភិាភគា នាម 
ឆភដ្ឋា  ប្រភិចេភទា ។ 

ប្រភិចេភទា រីបរិច្ឆេទ ឆភដ្ឋា  ទី ៦ របូ្សង្គហវភិាភគា នាម ច្ ្ាេះថា របូសងគ វិភាគ  
អភិធមាត្ថសង្គភហ កនញងគមពីរអេិធមមត្ថសងគ ៈ ឥត្ិ ឆប់ ។ 

 

៧. សមុច្ចយបរចិ្ច្េទ 
 [១]  ទ្វា សត្តត្ិវធិា វុត្តត ,  វត្ថុធម្មា  សលក្ខ ណា; 
     តត្សំ ទ្វនិ យថាតោគំ,  បវក្ខខ មិ សមុច្ចយ ំ។ 
 សមុច្ចយបរតិច្េតទ្វ រីសមុច្ចយបរិច្ច្េទ (ឥត្ិ) ថា វត្ថុធម្មា  រីវត្ថុធម៌ទាំងឡាយ 
សលក្ខ ណា ដែលមានលក្ខណៈជារបសខ់្លួន (មោ) គឺខ្្ុាំ វុត្តត  ច្ោលច្ ើយ ទ្វា សត្ត-
ត្ិវធិា ថាមានច្ាំនួន ៧២ ប្បការ ឥទ្វនិ ក្នុងកាលឥឡូវច្នេះ អហំ រីខ្្ុាំ បវក្ខខ មិ នឹងច្ោល 
សមុច្ចយ ំ នូវការរួបរួម តត្សំ (វត្ថុ ធម្មា នំ) ននវត្ថុធម៌ទាំងឡាយច្ េះ យថាតោគ ំ
តាមសមគួរែល់ការប្បក្ប ។ 
 [២] អកុ្សលសង្គតោ មិសសក្សង្គតោ តោធិបក្ខិ យសង្គតោ     
សព្ាសង្គតោ តច្ត្ិ សមុច្ចយសង្គតោ ច្តុ្ព្ាិតធា តវទិត្តោា  ។ 
 សមុច្ចសង្គតោ រីសមុច្ចយសងគ ៈ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ តវទិត្តោា  គប្បី
ប្ជាប ច្តុ្ព្ាិតធា ថាមានច្ាំនួន ៤ ប្បការ (តោត្ិ) រដមងមាន ឥត្ិ គឺ អកុ្សល-
សង្គតោ (ច្) រីអកុ្សលសងគ ៈផង មិសសក្សង្គតោ (ច្) រីមិស្សក្សងគ ៈផង 
តោធិបក្ខិ យសង្គតោ (ច្) រីច្ោធិបក្ខិយសងគ ៈផង សព្ាសង្គតោ ច្ រីសព្វ-
សងគ ៈផង ។ 
 

អកុ្សលសង្គតោ 
 [៣] ក្ថំ? អកុ្សលសង្គតហ ត្តវ ច្ត្តត តោ អាសវា ― ក្ខម្មសតវា                                   
ភវាសតវា ទិដ្ឋា សតវា អវជិ្ជា សតវា ។ 
 កុ្សលសង្គតោ រីអកុ្សលសងគ ៈ (មោ) គឺខ្្ុាំ (វុច្ចតត្) នឹងច្ោល ។ 
  (តោទនា) រីសាំណួរ (តោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា សមុច្ចយសង្គតោ   
រីសមុច្ចយសងគ ៈ ក្ថ ំមានប្បការែូច្ច្មេច្ តោត្ ិរដមងមាន ?  (បរោិតោ) រីច្ច្មលើយ 
(តោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា អាសវា រីអាសវទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ (មោ)  
គឺខ្្ុាំ (និទទិដ្ឋា ) នឹងសដមេង ត្តវ ជាែាំបូង អកុ្សលសង្គតហ ក្នុងអក្ុសលសងគ  ឥត្ ិ
គឺ ក្ខម្មសតវា (ច្) រីកាមាសវផង ភវាសតវា (ច្) រីភវាសវផង ទិដ្ឋា សតវា (ច្)         



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

រីទិដ្ឋ្សវៈផង អវជិ្ជា សតវា (ច្) រីអវិជាជ្សវៈផង ។ 
 [៤]   ច្ត្តត តោ ឱឃា ⎯ ក្ខតម្មតឃា ភតវាតឃា ទិតដ្ឋា តឃា អវតិជ្ជា តឃា ។ 
 ឱឃា រីឱឃៈទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ (ឥត្ិ) គឺ  ក្ខតម្មតឃា (ច្) រីកាច្មាឃៈ
ផង ភតវាតឃា (ច្) រីភច្វាឃៈផង ទិតដ្ឋា តឃា (ច្) រីទិច្ដ្ឋ្ឃៈផង អវតិជ្ជា តឃា (ច្)        
រីអវិច្ជាជ្ឃៈផង ។  
 [៥] ច្ត្តត តោ តោគា ⎯ ក្ខមតោតគា ភវតោតគា ទិដ្ាិតោតគា                  
អវជិ្ជា តោតគា ។ 
 តោគា រីច្ោគៈទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ ក្ខមតោតគា (ច្) រីកាម-
ច្ោគៈផង ភវតោតគា (ច្) រីភវច្ោគៈផង ទិដ្ាិតោតគា (ច្) រីទិែឋិច្ោគៈផង                     
អវតិជ្ជា តឃា (ច្) រីអវិច្ជាជ្ឃៈផង ។ 
 [៦] ច្ត្តត តោ គនាថ  ⎯ អភិជ្ឈាក្ខយគតនាថ , ព្ាបាតទ្វ ក្ខយគតនាថ , សីល-
ព្ាត្បោម្មតោ ក្ខយគតនាថ , ឥទំសោច ភិនិតវតោ ក្ខយគតនាថ  ។ 
 គនាថ  រីគនថៈទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ អភិជ្ឈាក្ខយគតនាថ  (ច្)         
រីអភិជ្្ាកាយគនថៈផង ព្ាបាតទ្វក្ខយគតនាថ  (ច្) រីព្្ាបាទកាយគនថផង សីលព្ាត្-                                   
បោម្មតោក្ខយគតនាថ  (ច្) រីសីលព្វត្បរាមាសកាយគនថផង ឥទំសោច ភិនិតវតោ-     

ក្ខយគតនាថ  (ច្) រីឥទាំសច្ច្ភិនិច្វសកាយគនថផង ។ 
 [៧] ច្ត្តត តោ ឧបាទ្វនា ― ក្ខមុបាទ្វនំ ទិដ្ាុបាទ្វនំ សីលព្ាតុ្បាទ្វនំ                    
អត្តវាទុបាទ្វនំ ។ 
 ឧបាទ្វនា រីឧបាទនទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ឥត្ ិគឺ ក្ខមុបាទ្វនំ (ច្)   
រីកាមុទនផង ទិដ្ាុបាទ្វនំ (ច្) រីទិែឋុបាទនផង សីលព្ាតុ្បាទ្វនំ (ច្) រីសីលព្វត្-ុ 
បាទនផង អត្តវាទុបាទ្វនំ (ច្) រីអត្េវាទុបាទនផង ។ 
 [៨] ឆ នីវរណានិ ― ក្ខមច្េនទនីវរណំ្ ព្ាបាទនីវរណំ្ ថិនមិទធនីវរណំ្ 
ឧទធច្ចកុ្ក្កុ ច្ចនីវរណំ្ វចិ្ិកិ្ោេ នីវរណំ្ អវជិ្ជា នីវរណំ្ ។ 
 នីវណានិ រីនីវណធម៌ទាំងឡាយ ឆ ច្ាំនួន ៦ ឥត្ិ គឺ ក្ខមឆនទនីវរណំ្ (ច្)       
រីកាមឆនទនីវរណៈផង ព្ាបាទនីវណំ្ (ច្) រីព្្ាបាទនីវរណៈផង ថនិមិទធនីវរណំ្ 

សមុច្ចយបរិច្ឆេទ១៣០

(ច្) រីថិនមិទធនីវរណៈផង ឧទធច្ចកុ្ក្កច្ចនីវរណំ្ (ច្) រីឧទធច្ចក្ុក្កចុ្ចនីវរណៈផង 
វចិ្ិកិ្ោេ នីវរណំ្ (ច្) រីវិច្ិកិ្ច្ឆ្នីវរណៈផង អវជិ្ជា នីវរណំ្ (ច្) រីអវិជាជ្នីវរណៈផង ។ 
 [៩] សត្ត អនុសោ ― ក្ខមោគានុសតោ ភវោគានុសតោ បដ្ិឃា-                   
នុសតោ ម្មនានុសតោ ទិដ្ឋា នុសតោ វចិ្ិកិ្ោេ នុសតោ អវជិ្ជា នុសតោ ។ 
 អនុសោ រីអនុសយៈទាំងឡាយ សត្ត ច្ាំនួន ៧ ឥត្ ិគឺ ក្ខមោគានុសតោ 
(ច្) រីកាមរាគានុសយៈផង ភវោគានុសតោ (ច្) រីភវរាគានុសយៈផង បដ្ិឃានុ-
សតោ (ច្) រីបែិឃានុសយៈផង ម្មនានុសតោ (ច្) រីមា នុសយៈផង ទិដ្ឋា នុ-
សតោ (ច្) រីទិដ្ឋ្នុសយៈផង វចិ្កិិ្ោេ នុសតោ (ច្) រីវិច្ិក្ិច្ឆ្នុសយៈផង អវជិ្ជា នុ-
សតោ (ច្) រីអវិជាជ្នុសយៈផង ។ 
 [១០] ទស សំតោជ្ឈនានិ ― ក្ខមោគសំតោជ្ឈនំ របូោគសំតោជ្ឈនំ                   
អរបូោគសំតោជ្ឈនំ បដ្ិឃសំតោជ្ឈនំ ម្មនសំតោជ្ឈនំ ទិដ្ាិសំតោជ្ឈនំ 
សីលព្ាត្បោម្មសសំតោជ្ឈនំ វចិ្ិកិ្ោេ សំតោជ្ឈនំ ឧទធច្ចសំតោជ្ឈនំ អវជិ្ជា -                 
សំតោជ្ឈនំ សុត្តតនត ។ 
 សំតោជ្ឈនានិ រីសាំច្ោជ្នៈទាំងឡាយ ទស ច្ាំនួន ១០ ឥត្ិ គឺ ក្ខមោគ-                            
សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីកាមរាគសាំច្ោជ្នៈផង  របូោគសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីរូបរាគសាំច្ោជ្នៈ 
ផង អរបូោគសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីអរូបរាគសាំច្ោជ្នៈផង បដ្ិឃសំតោជ្ឈនំ (ច្)                       
រីបែិឃសាំច្ោជ្នៈផង ម្មនសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីមានសាំច្ោជ្នៈផង ទិដ្ាិសំតោជ្ឈន ំ
(ច្) រីទិែឋិសាំច្ោជ្នៈផង សីលព្ាត្បោម្មសសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីសីលព្វត្បរាមាស- 
សាំច្ោជ្នៈផង វចិ្ិកិ្ោេ សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីវិចិ្ក្ិច្ឆ្សាំច្ោជ្នៈផង ឧទធច្ចសំតោជ្ឈនំ 
(ច្) រីឧទធច្ចសាំច្ោជ្នៈផង អវជិ្ជា សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីអវិជាជ្សាំច្ោជ្នៈផង សុត្តតនត ក្នុង
សុត្េនេន័យ ។ 
 [១១] អបោនិបិ ទស សំតោជ្ឈនានិ ― ក្ខមោគសំតោជ្ឈនំ ភវ-                                  
ោគសំតោជ្ឈនំ បដ្ិឃសំតោជ្ឈនំ ម្មនសំតោជ្ឈនំ ទិដ្ាិសំតោជ្ឈនំ សីល-                             
ព្ាត្បោម្មសសំតោជ្ឈនំ វចិ្ិកិ្ោេ សំតោជ្ឈនំ ឥសាសំតោជ្ឈនំ មច្េរយិ-                                
សំតោជ្ឈនំ អវជិ្ជា សំតោជ្ឈនំ អភិធតមា ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

រីទិដ្ឋ្សវៈផង អវជិ្ជា សតវា (ច្) រីអវិជាជ្សវៈផង ។ 
 [៤]   ច្ត្តត តោ ឱឃា ⎯ ក្ខតម្មតឃា ភតវាតឃា ទិតដ្ឋា តឃា អវតិជ្ជា តឃា ។ 
 ឱឃា រីឱឃៈទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ (ឥត្ិ) គឺ  ក្ខតម្មតឃា (ច្) រីកាច្មាឃៈ
ផង ភតវាតឃា (ច្) រីភច្វាឃៈផង ទិតដ្ឋា តឃា (ច្) រីទិច្ដ្ឋ្ឃៈផង អវតិជ្ជា តឃា (ច្)        
រីអវិច្ជាជ្ឃៈផង ។  
 [៥] ច្ត្តត តោ តោគា ⎯ ក្ខមតោតគា ភវតោតគា ទិដ្ាិតោតគា                  
អវជិ្ជា តោតគា ។ 
 តោគា រីច្ោគៈទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ ក្ខមតោតគា (ច្) រីកាម-
ច្ោគៈផង ភវតោតគា (ច្) រីភវច្ោគៈផង ទិដ្ាិតោតគា (ច្) រីទិែឋិច្ោគៈផង                     
អវតិជ្ជា តឃា (ច្) រីអវិច្ជាជ្ឃៈផង ។ 
 [៦] ច្ត្តត តោ គនាថ  ⎯ អភិជ្ឈាក្ខយគតនាថ , ព្ាបាតទ្វ ក្ខយគតនាថ , សីល-
ព្ាត្បោម្មតោ ក្ខយគតនាថ , ឥទំសោច ភិនិតវតោ ក្ខយគតនាថ  ។ 
 គនាថ  រីគនថៈទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ អភិជ្ឈាក្ខយគតនាថ  (ច្)         
រីអភិជ្្ាកាយគនថៈផង ព្ាបាតទ្វក្ខយគតនាថ  (ច្) រីព្្ាបាទកាយគនថផង សីលព្ាត្-                                   
បោម្មតោក្ខយគតនាថ  (ច្) រីសីលព្វត្បរាមាសកាយគនថផង ឥទំសោច ភិនិតវតោ-     

ក្ខយគតនាថ  (ច្) រីឥទាំសច្ច្ភិនិច្វសកាយគនថផង ។ 
 [៧] ច្ត្តត តោ ឧបាទ្វនា ― ក្ខមុបាទ្វនំ ទិដ្ាុបាទ្វនំ សីលព្ាតុ្បាទ្វនំ                    
អត្តវាទុបាទ្វនំ ។ 
 ឧបាទ្វនា រីឧបាទនទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ឥត្ ិគឺ ក្ខមុបាទ្វនំ (ច្)   
រីកាមុទនផង ទិដ្ាុបាទ្វនំ (ច្) រីទិែឋុបាទនផង សីលព្ាតុ្បាទ្វនំ (ច្) រីសីលព្វត្-ុ 
បាទនផង អត្តវាទុបាទ្វនំ (ច្) រីអត្េវាទុបាទនផង ។ 
 [៨] ឆ នីវរណានិ ― ក្ខមច្េនទនីវរណំ្ ព្ាបាទនីវរណំ្ ថិនមិទធនីវរណំ្ 
ឧទធច្ចកុ្ក្កុ ច្ចនីវរណំ្ វចិ្ិកិ្ោេ នីវរណំ្ អវជិ្ជា នីវរណំ្ ។ 
 នីវណានិ រីនីវណធម៌ទាំងឡាយ ឆ ច្ាំនួន ៦ ឥត្ិ គឺ ក្ខមឆនទនីវរណំ្ (ច្)       
រីកាមឆនទនីវរណៈផង ព្ាបាទនីវណំ្ (ច្) រីព្្ាបាទនីវរណៈផង ថនិមិទធនីវរណំ្ 

(ច្) រីថិនមិទធនីវរណៈផង ឧទធច្ចកុ្ក្កច្ចនីវរណំ្ (ច្) រីឧទធច្ចក្ុក្កចុ្ចនីវរណៈផង 
វចិ្ិកិ្ោេ នីវរណំ្ (ច្) រីវិច្ិកិ្ច្ឆ្នីវរណៈផង អវជិ្ជា នីវរណំ្ (ច្) រីអវិជាជ្នីវរណៈផង ។ 
 [៩] សត្ត អនុសោ ― ក្ខមោគានុសតោ ភវោគានុសតោ បដ្ិឃា-                   
នុសតោ ម្មនានុសតោ ទិដ្ឋា នុសតោ វចិ្ិកិ្ោេ នុសតោ អវជិ្ជា នុសតោ ។ 
 អនុសោ រីអនុសយៈទាំងឡាយ សត្ត ច្ាំនួន ៧ ឥត្ ិគឺ ក្ខមោគានុសតោ 
(ច្) រីកាមរាគានុសយៈផង ភវោគានុសតោ (ច្) រីភវរាគានុសយៈផង បដ្ិឃានុ-
សតោ (ច្) រីបែិឃានុសយៈផង ម្មនានុសតោ (ច្) រីមា នុសយៈផង ទិដ្ឋា នុ-
សតោ (ច្) រីទិដ្ឋ្នុសយៈផង វចិ្កិិ្ោេ នុសតោ (ច្) រីវិច្ិក្ិច្ឆ្នុសយៈផង អវជិ្ជា នុ-
សតោ (ច្) រីអវិជាជ្នុសយៈផង ។ 
 [១០] ទស សំតោជ្ឈនានិ ― ក្ខមោគសំតោជ្ឈនំ របូោគសំតោជ្ឈនំ                   
អរបូោគសំតោជ្ឈនំ បដ្ិឃសំតោជ្ឈនំ ម្មនសំតោជ្ឈនំ ទិដ្ាិសំតោជ្ឈនំ 
សីលព្ាត្បោម្មសសំតោជ្ឈនំ វចិ្ិកិ្ោេ សំតោជ្ឈនំ ឧទធច្ចសំតោជ្ឈនំ អវជិ្ជា -                 
សំតោជ្ឈនំ សុត្តតនត ។ 
 សំតោជ្ឈនានិ រីសាំច្ោជ្នៈទាំងឡាយ ទស ច្ាំនួន ១០ ឥត្ិ គឺ ក្ខមោគ-                            
សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីកាមរាគសាំច្ោជ្នៈផង  របូោគសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីរូបរាគសាំច្ោជ្នៈ 
ផង អរបូោគសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីអរូបរាគសាំច្ោជ្នៈផង បដ្ិឃសំតោជ្ឈនំ (ច្)                       
រីបែិឃសាំច្ោជ្នៈផង ម្មនសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីមានសាំច្ោជ្នៈផង ទិដ្ាិសំតោជ្ឈនំ 
(ច្) រីទិែឋិសាំច្ោជ្នៈផង សីលព្ាត្បោម្មសសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីសីលព្វត្បរាមាស- 
សាំច្ោជ្នៈផង វចិ្ិកិ្ោេ សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីវិចិ្ក្ិច្ឆ្សាំច្ោជ្នៈផង ឧទធច្ចសំតោជ្ឈនំ 
(ច្) រីឧទធច្ចសាំច្ោជ្នៈផង អវជិ្ជា សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីអវិជាជ្សាំច្ោជ្នៈផង សុត្តតនត ក្នុង
សុត្េនេន័យ ។ 
 [១១] អបោនិបិ ទស សំតោជ្ឈនានិ ― ក្ខមោគសំតោជ្ឈនំ ភវ-                                  
ោគសំតោជ្ឈនំ បដ្ិឃសំតោជ្ឈនំ ម្មនសំតោជ្ឈនំ ទិដ្ាិសំតោជ្ឈនំ សីល-                             
ព្ាត្បោម្មសសំតោជ្ឈនំ វចិ្ិកិ្ោេ សំតោជ្ឈនំ ឥសាសំតោជ្ឈនំ មច្េរយិ-                                
សំតោជ្ឈនំ អវជិ្ជា សំតោជ្ឈនំ អភិធតមា ។ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

  សំតោជ្ឈនានិ រីសាំច្ោជ្នៈទាំងឡាយ អបោនិប ិសូម្បីែនទ ទស ច្ាំនួន ១០ 
ឥត្ិ គឺ ក្ខមោគសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីកាមរាគសាំច្ោជ្នៈផង ភវោគសំតោជ្ឈនំ 
(ច្) រីភវរាគសាំច្ោជ្នៈផង បដ្ិឃសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីបែិឃសាំច្ោជ្នៈផង ម្មន-   
សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីមានសាំច្ោជ្នៈផង ទិដ្ាិសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីទិែឋិសាំច្ោជ្នៈផង 
សីលព្ាត្បោម្មសសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីសីលព្វត្បរាមាសសាំច្ោជ្នៈផង វចិ្ិកិ្ោេ - 
សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីវិចិ្ក្ិច្ឆ្សាំច្ោជ្នៈផង ឥសាសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីឥស្ាសាំច្ោជ្នៈ
ផង មច្េរយិសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីមច្េរិយសាំច្ោជ្នៈផង អវជិ្ជា សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីអវិជាជ្-
សាំច្ោជ្នៈផង អភិធតមា ក្នុងអភិធមមន័យ ។ 
 [១២] ទស កិ្តលោ ― តោតោ តទ្វតោ តម្មតោ ម្មតនា ទិដ្ា ិ                           
វចិ្ិកិ្ោេ  ថិនំ ឧទធច្ច ំអហិរកំិ្ អតនាត្តបប ំ។ 
  កិ្តលោ រីក្ិច្លសទាំងឡាយ ទស ច្ាំនួន ១០ ឥត្ិ គឺ តោតោ (ច្)                      
រីច្ោភៈផង តទ្វតោ (ច្) រីច្ទសៈផង តម្មតោ (ច្) រីច្មា ៈផង ម្មតនា (ច្)   
រីមានៈផង ទដិ្ាិ (ច្) រីទិែឋិផង វចិ្ិកិ្ោេ  (ច្) រីវិច្ិក្ិច្ឆ្ផង ថិនំ (ច្) រីថិនៈផង ឧទធច្ច ំ
(ច្) រីឧទធច្ចៈផង អហិរកំិ្ (ច្) រីអ ិរិក្ៈផង អតនាត្តបប ំ(ច្) រីអច្ ត្េប្បៈផង ។ 
 [១៣] អាសវាទីសុ បតនត្ថ ក្ខមភវនាតមន ត្ព្ាត្ថុក្ខ ត្ណាា  អធិតបបត្ត, 
សីលព្ាត្បោម្មតោ ឥទំសោច ភិនិតវតោ អត្តវាទុបាតទ្វ ច្ ត្ថាបវត្តំ ទិដ្ាិ-                         
គត្តមវ បវុច្ចត្ិ។ 
 បន ច្ដ្យច្ាំច្ោេះ អាសវាទីសុ (ធតមាសុ) បណ្ត្ធម៌ទាំងឡាយមានអាសវៈ      
ជាច្ែើម ត្ណាា  រីត្ណ្ហ្ ត្ព្ាត្ថុក្ខ ដែលមានសភាវជាទតីាាំង (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្  
អធិតបបត្ត កាន់យយក្ច្ ើយ ក្ខមោវនាតមន ច្ដ្យច្ ្្េះននភាព្ជាអារមមណ៍ គឺកាម 
និងភព្ ទិដ្ាិគត្ំ រីទិែឋិដមនព្ិត្ ត្ថាបវត្តំ ដែលប្បប្ព្ឹត្េច្ៅោ ង្ច្ េះ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺ
បណឌិត្ បវុច្ចត្ិ រដមងច្ៅ សីលព្ាត្បោម្មតោ (ច្) ថាសីលព្វត្បរាមាសៈផង ឥទ-ំ
សោច ភិនិតវតោ (ច្) ថាឥទាំសច្ច្ភនិិច្វសៈផង អត្តវាទុបាតទ្វ ច្ ថាអត្េវាទុបាទៈផង 
ឯត្ថ (អកុ្សលសង្គតហ) ក្នុងអក្ុសលសងគ ៈច្នេះ ។ 
 [១៤]  អាសតវាឃា ច្ តោគា ច្,  ត្តោ គនាថ  ច្ វត្ថុ តត្ត; 
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        ឧបាទ្វនា ទុតវ វុត្តត , អដ្ា នីវរណា សិយុ ំ។ 
        ឆតេវានុសោ តោនតិ,  នវ សំតោជ្ឈនា មត្ត; 
        កិ្តលោ ទស វុតត្តត យ,ំ  នវធា បាបសង្គតោ ។ 
   បាបសង្គតោ រីបាបសងគ ៈ អយ ំ ច្នេះ (អតមាហិ) គឺខ្្ុាំ វុតត្តត  ច្ោលច្ ើយ         
នវធា ច្ដ្យមានច្ាំនួន ៩ ប្បការ ឥត្ ិគឺ អាសតវាឃា ច្ រីអាសវៈ និងឱឃៈទាំងឡាយ
ផង តោគា ច្ រីច្ោគៈទាំងឡាយផង គនាថ  ច្ រីគនថៈទាំងឡាយផង វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគ
ធម៌ ត្តោ មានច្ាំនួន ៣ (តោនតិ) រដមងមាន, ឧបាទ្វនា រីឧបាទនៈទាំងឡាយ    
វុត្តត  ដែលប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ ទុតវ ថាមានច្ាំនួន ២  វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌ (សិយុ)ំ គប្បី
មាន, នីវរណានិ រីនីវរណៈទាំងឡាយ វុត្តត  ដែលប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ អដ្ា ថាមានច្ាំនួន ៨ 
វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌ សិយុ ំគប្បីមាន ។ 
 អនុសោ រីអនុសយៈទាំងឡាយ ឆតេវ មានច្ាំនួន ៦ ដមនព្ិត្ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគ
ធម៌ តោនតិ រដមងមាន, សំតោជ្ឈនា រីសាំច្ោជ្នៈទាំងឡាយ មត្ត ដែលប្ត្ូវែឹងច្ ើយ
នវ ថាមានច្ាំនួន ៩ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌ (តោនតិ) រដមងមាន, កិ្តលោ រីក្ិច្លស
ទាំងឡាយ ទស ច្ាំនួន ១០ (តោនតិ) រដមងមាន ។ 

 
មិសសក្សង្គតោ 

 [១៥] មិសសក្សង្គតហ ឆ តហត្ ូ― តោតោ តទ្វតោ តម្មតោ អតោតោ 
អតទ្វតោ អតម្មតោ ។ 
 មិសសក្សង្គតោ រីមិស្សក្សងគ ៈ (ឥត្ិ) ថា តហត្ ូរីច្ ត្ុទាំងឡាយ ឆ ច្ាំនួន 
៦ ឥត្ ិគឺ តោតោ (ច្) រីច្ោភៈផង តទ្វតោ (ច្) រីច្ទសៈផង តម្មតោ (ច្) រីច្មា ៈ 
ផង អតោតោ (ច្) រីអច្ោភៈផង អតទ្វតោ (ច្) រីអច្ទសៈផង អតម្មតោ (ច្)  
រីអច្មា ៈផង តោត្ ិរដមងមាន មសិសក្សង្គតហ ក្នុងមិស្សក្សងគ ៈ។ 
 [១៦] សត្ត ឈានង្គគ និ ― វតិ្តក្ខក  វោិតោ បីត្ិ ឯក្គគត្ត តោមនសស ំ             
តទ្វមនសស ំឧតបក្ខខ  ។ 
 ឈានង្គគ និ រីអងគ នទាំងឡាយ សត្ត ច្ាំនួន ៧ (តោត្ិ) រដមងមាន ឥត្ ិ                   



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

  សំតោជ្ឈនានិ រីសាំច្ោជ្នៈទាំងឡាយ អបោនិប ិសូម្បីែនទ ទស ច្ាំនួន ១០ 
ឥត្ិ គឺ ក្ខមោគសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីកាមរាគសាំច្ោជ្នៈផង ភវោគសំតោជ្ឈនំ 
(ច្) រីភវរាគសាំច្ោជ្នៈផង បដ្ិឃសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីបែិឃសាំច្ោជ្នៈផង ម្មន-   
សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីមានសាំច្ោជ្នៈផង ទិដ្ាិសំតោជ្ឈន ំ (ច្) រីទិែឋិសាំច្ោជ្នៈផង 
សីលព្ាត្បោម្មសសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីសីលព្វត្បរាមាសសាំច្ោជ្នៈផង វចិ្ិកិ្ោេ - 
សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីវិចិ្ក្ិច្ឆ្សាំច្ោជ្នៈផង ឥសាសំតោជ្ឈនំ (ច្) រីឥស្ាសាំច្ោជ្នៈ
ផង មច្េរយិសំតោជ្ឈន ំ(ច្) រីមច្េរិយសាំច្ោជ្នៈផង អវជិ្ជា សំតោជ្ឈនំ (ច្) រីអវិជាជ្-
សាំច្ោជ្នៈផង អភិធតមា ក្នុងអភិធមមន័យ ។ 
 [១២] ទស កិ្តលោ ― តោតោ តទ្វតោ តម្មតោ ម្មតនា ទិដ្ា ិ                           
វចិ្ិកិ្ោេ  ថិនំ ឧទធច្ច ំអហិរកំិ្ អតនាត្តបប ំ។ 
  កិ្តលោ រីក្ិច្លសទាំងឡាយ ទស ច្ាំនួន ១០ ឥត្ិ គឺ តោតោ (ច្)                      
រីច្ោភៈផង តទ្វតោ (ច្) រីច្ទសៈផង តម្មតោ (ច្) រីច្មា ៈផង ម្មតនា (ច្)   
រីមានៈផង ទដិ្ា ិ(ច្) រីទិែឋិផង វចិ្ិកិ្ោេ  (ច្) រីវិច្ិក្ិច្ឆ្ផង ថិនំ (ច្) រីថិនៈផង ឧទធច្ច ំ
(ច្) រីឧទធច្ចៈផង អហិរកំិ្ (ច្) រីអ ិរិក្ៈផង អតនាត្តបប ំ(ច្) រីអច្ ត្េប្បៈផង ។ 
 [១៣] អាសវាទីសុ បតនត្ថ ក្ខមភវនាតមន ត្ព្ាត្ថុក្ខ ត្ណាា  អធិតបបត្ត, 
សីលព្ាត្បោម្មតោ ឥទំសោច ភិនិតវតោ អត្តវាទុបាតទ្វ ច្ ត្ថាបវត្តំ ទិដ្ា-ិ                         
គត្តមវ បវុច្ចត្ិ។ 
 បន ច្ដ្យច្ាំច្ោេះ អាសវាទីសុ (ធតមាសុ) បណ្ត្ធម៌ទាំងឡាយមានអាសវៈ      
ជាច្ែើម ត្ណាា  រីត្ណ្ហ្ ត្ព្ាត្ថុក្ខ ដែលមានសភាវជាទតីាាំង (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្  
អធិតបបត្ត កាន់យយក្ច្ ើយ ក្ខមោវនាតមន ច្ដ្យច្ ្្េះននភាព្ជាអារមមណ៍ គឺកាម 
និងភព្ ទិដ្ាិគត្ ំ រីទិែឋិដមនព្ិត្ ត្ថាបវត្តំ ដែលប្បប្ព្ឹត្េច្ៅោ ង្ច្ េះ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺ
បណឌិត្ បវុច្ចត្ិ រដមងច្ៅ សីលព្ាត្បោម្មតោ (ច្) ថាសីលព្វត្បរាមាសៈផង ឥទ-ំ
សោច ភិនិតវតោ (ច្) ថាឥទាំសច្ច្ភនិិច្វសៈផង អត្តវាទុបាតទ្វ ច្ ថាអត្េវាទុបាទៈផង 
ឯត្ថ (អកុ្សលសង្គតហ) ក្នុងអក្ុសលសងគ ៈច្នេះ ។ 
 [១៤]  អាសតវាឃា ច្ តោគា ច្,  ត្តោ គនាថ  ច្ វត្ថុ តត្ត; 

        ឧបាទ្វនា ទុតវ វុត្តត , អដ្ា នីវរណា សិយុ ំ។ 
        ឆតេវានុសោ តោនតិ,  នវ សំតោជ្ឈនា មត្ត; 
        កិ្តលោ ទស វុតត្តត យ,ំ  នវធា បាបសង្គតោ ។ 
   បាបសង្គតោ រីបាបសងគ ៈ អយ ំ ច្នេះ (អតមាហិ) គឺខ្្ុាំ វុតត្តត  ច្ោលច្ ើយ         
នវធា ច្ដ្យមានច្ាំនួន ៩ ប្បការ ឥត្ ិគឺ អាសតវាឃា ច្ រីអាសវៈ និងឱឃៈទាំងឡាយ
ផង តោគា ច្ រីច្ោគៈទាំងឡាយផង គនាថ  ច្ រីគនថៈទាំងឡាយផង វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគ
ធម៌ ត្តោ មានច្ាំនួន ៣ (តោនតិ) រដមងមាន, ឧបាទ្វនា រីឧបាទនៈទាំងឡាយ    
វុត្តត  ដែលប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ ទុតវ ថាមានច្ាំនួន ២  វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌ (សិយុ)ំ គប្បី
មាន, នីវរណានិ រីនីវរណៈទាំងឡាយ វុត្តត  ដែលប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ អដ្ា ថាមានច្ាំនួន ៨ 
វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌ សិយុ ំគប្បីមាន ។ 
 អនុសោ រីអនុសយៈទាំងឡាយ ឆតេវ មានច្ាំនួន ៦ ដមនព្ិត្ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគ
ធម៌ តោនតិ រដមងមាន, សំតោជ្ឈនា រីសាំច្ោជ្នៈទាំងឡាយ មត្ត ដែលប្ត្ូវែឹងច្ ើយ
នវ ថាមានច្ាំនួន ៩ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌ (តោនតិ) រដមងមាន, កិ្តលោ រីក្ិច្លស
ទាំងឡាយ ទស ច្ាំនួន ១០ (តោនតិ) រដមងមាន ។ 

 
មិសសក្សង្គតោ 

 [១៥] មិសសក្សង្គតហ ឆ តហត្ ូ― តោតោ តទ្វតោ តម្មតោ អតោតោ 
អតទ្វតោ អតម្មតោ ។ 
 មិសសក្សង្គតោ រីមិស្សក្សងគ ៈ (ឥត្ិ) ថា តហត្ ូរីច្ ត្ុទាំងឡាយ ឆ ច្ាំនួន 
៦ ឥត្ ិគឺ តោតោ (ច្) រីច្ោភៈផង តទ្វតោ (ច្) រីច្ទសៈផង តម្មតោ (ច្) រីច្មា ៈ 
ផង អតោតោ (ច្) រីអច្ោភៈផង អតទ្វតោ (ច្) រីអច្ទសៈផង អតម្មតោ (ច្)  
រីអច្មា ៈផង តោត្ ិរដមងមាន មសិសក្សង្គតហ ក្នុងមិស្សក្សងគ ៈ។ 
 [១៦] សត្ត ឈានង្គគ និ ― វតិ្តក្ខក  វោិតោ បីត្ិ ឯក្គគត្ត តោមនសស ំ             
តទ្វមនសស ំឧតបក្ខខ  ។ 
 ឈានង្គគ និ រីអងគ នទាំងឡាយ សត្ត ច្ាំនួន ៧ (តោត្ិ) រដមងមាន ឥត្ ិ                   

សមុច្ចយបរិច្ឆេទ១៣៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

គឺ វតិ្តក្ខក  (ច្) រីវិត្ក្កៈផង វោិតោ (ច្) រីវិច្រៈផង បីត្ិ (ច្) រីបីត្ិផង ឯក្គគត្ត (ច្)               
រីឯក្គគតាផង តោមនសស ំ (ច្) រីច្ោមនសស្ផង តទ្វមនសស ំ (ច្) រីច្ទមនស្សផង 
ឧតបក្ខខ  (ច្) រីឧច្បកាខ្ផង ។  
 [១៧] ទ្វា ទស មគគង្គគ និ ― សម្មា ទិដ្ាិ សម្មា សង្ កតបោ សម្មា វាោ                           
សម្មា ក្មាតនាត  សម្មា អាជី្ឈតវា សម្មា វាោតម្ម សម្មា សត្ិ សម្មា សម្មធិ មិោេ ទិដ្ាិ 
មិោេ សង្ កតបោ មិោេ វាោតម្ម មិោេ សម្មធិ ។ 
 មគគង្គគ ន ិរីអងគននមគគទាំងឡាយ ទ្វា ទស ច្ាំនួន ១២ តោត្ិ រដមងមាន ឥត្ ិគឺ 
សម្មា ទិដ្ាិ (ច្) រីសមា្ទ្ែិឋិផង សម្មា សង្ កតបោ (ច្) រីសមា្្សងកប្បៈផង សម្មា វាោ 
(ច្) រីសមា្្វាច្ផង សម្មា ក្មាតនាត  (ច្) រីសមា្្ក្មមនេៈផង សម្មា អាជី្ឈតវា (ច្) រីសមា្្-
អាជ្ីវៈផង សម្មា វាោតម្ម (ច្) រីសមា្វ្ាោមៈផង សម្មា សត្ិ (ច្) រីសមា្ស្ត្ិផង                           
សម្មា សម្មធិ (ច្) រីសមា្្សមាធិផង មិោេ ទិដ្ាិ (ច្) រីមិច្ឆ្ទិែឋិផង មិោេ សង្ កតបោ 
(ច្) រីមិច្ឆ្សងកប្បៈផង មិោេ វាោតម្ម (ច្) រីមិច្ឆ្វាោមៈផង មិោេ សម្មធិ (ច្)                       
រីមិច្ឆ្សមាធផិង។ 
 [១៨] ោវសីត្ិន្ទនទិោនិ ― ច្ក្ខុ ន្ទនទិយ ំ តោត្ិន្ទនទិយ ំ ឃានិន្ទនទិយ ំ ជិ្ឈវ ានិ្ទនទិយ ំ
ក្ខយិន្ទនទិយ ំឥត្ថិន្ទនទិយ ំបុរសិិន្ទនទិយ ំជី្ឈវតិ្ិន្ទនទិយ ំមនិន្ទនទិយ ំសុខិន្ទនទិយ ំទុក្ខិ ន្ទនទិយ ំ
តោមនសសនិ្ទនទិយ ំ តទ្វមនសសនិ្ទនទិយ ំ ឧតបក្ខិ ន្ទនទិយ ំ សទធិន្ទនទិយ ំ វរីយិិន្ទនទិយ ំ                          
សត្ិន្ទនទិយ ំ សម្មធិន្ទនទិយ ំ បញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ អនញ្ញញ ត្ញ្ញសាមីត្ិន្ទនទិយ ំ អញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ                         
អញ្ញញ ត្តវនិ្ទនទិយ ំ។ 
 ឥន្ទនទិោន ិ រីឥន្ទនទិយទាំងឡាយ ោវសីត្ិ ច្ាំនួន ២២ ឥត្ិ គឺ ច្ក្ខុ ន្ទនទិយ ំ (ច្)       
រីច្ក្ខុន្ទនទិយផង តោត្ិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីច្ោត្ិន្ទនទិយផង ឃានិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីឃានិន្ទនទិយផង       
ជិ្ឈវ ានិ្ទនទិយ ំ (ច្) រីជ្ិវហិន្ទនទិយផង ក្ខយិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីកាយិន្ទនទិយ ឥត្ថិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីឥត្ថិ-
ឥន្ទនទិយ បុរសិិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីបុរិសិន្ទនទិយផង ជី្ឈវតិ្ិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីជ្ីវិតិ្ន្ទនទិយផង មនិន្ទនទិយ ំ
(ច្) រីមនិន្ទនទិយផង សុខិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីសុខ្ិន្ទនទយិផង ទុក្ខិ ន្ទនទិយ ំ (ច្) រីទុក្ខិន្ទនទិយផង 
តោមនសសនិ្ទនទិយ ំ(ច្) រីច្ោមនស្សិន្ទនទិយផង តទ្វមនសសនិ្ទនទិយ ំ(ច្) រីច្ទមនស្សិន្ទនទិយ 
ផង ឧតបក្ខិ ន្ទនទិយ ំ(ច្) រីឧច្បក្ខិន្ទនទយិផង សទធិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីសទធិន្ទនទិយផង វរីយិិន្ទនទិយ ំ

សមុច្ចយបរិច្ឆេទ១៣៤

(ច្) រីវីរិយិន្ទនទិយផង សត្ិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីសត្ិន្ទនទិយផង សម្មធិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីសមាធិន្ទនទយិ 
ផង បញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ (ច្) រីបញ្ញិន្ទនទយិផង អនញ្ញញ ត្ញ្ញសាមីត្ិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីអនញ្ញត្-     
ញ្ញស្ាមីត្ិន្ទនទយិផង អញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ (ច្) រីអញ្ញិន្ទនទិយផង អញ្ញញ ត្តវនិ្ទនទិយ ំ (ច្) រីអញ្ញ-្    
តាវិន្ទនទិយផង ។ 
 [១៩] នវ ព្ោនិ ― សទ្វធ ព្លំ វរីយិព្លំ សត្ិព្លំ សម្មធិព្លំ                           
បញ្ញញ ព្លំ ហិរពិ្លំ ឱត្តបបព្លំ អហិរកិ្ព្លំ អតនាត្តបបព្លំ ។ 
 ព្ោនិ រីព្លទាំងឡាយ នវ ច្ាំនួន ៩ ឥត្ ិ គឺ សទ្វធ ព្លំ (ច្) រីសទធ្ព្លផង         
វរីយិព្លំ (ច្) រីវីរិយព្លផង សត្ិព្លំ (ច្) រីសត្ិព្លផង សម្មធិព្លំ (ច្)                                 
រីសមាធិព្លផង បញ្ញញ ព្លំ (ច្) រីបញ្ញ្ព្លផង ហិរពិ្លំ (ច្) រី ិរិព្លផង                                    
ឱត្តបបព្លំ (ច្) រីឱត្េប្បព្លផង អហិរកិ្ព្លំ (ច្) រីអ ិរិក្ព្លផង អតនាត្តបប-
ព្លំ (ច្) រីអច្ ត្េប្បព្លផង ។ 
 [២០] ច្ត្តត តោ អធិបត្ី ― ឆនាទ ធិបត្ិ វរីោិធិបត្ិ ច្ិត្តត ធិបត្ិ វមីំោធិបត្ ិ។ 
 អធិបត្ ី រីអធិបត្ិធម៌ទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ ឆនាទ ធិបត្ ិ (ច្)                            
រីឆ ទ្ធិបត្ិផង វរីោិធិបត្ ិ (ច្) រីវីរិោធិបត្ិផង ច្ិត្តត ធិបត្ិ (ច្) រីច្ិតាត្ធិបត្ិផង                    
វមីំោធិបត្ិ (ច្) រីវីមាំោធិបតិ្ផង។ 
 [២១] ច្ត្តត តោ អាោោ ⎯ ក្ព្េកី្ខតោ អាោតោ, ផតសា ទុត្ិតោ,                       
មតនាសតញ្ច ត្នា ត្ត្ិោ, វញិ្ញញ ណំ្ ច្តុ្ត្ថំ ។ 
 អាោោ រីអាហារទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ ក្ព្េកី្ខតោ                
អាោតោ (ច្) រីែុាំអាហារដែលជាព្ាំនូត្ជាទី ាំមក្នូវឱជាជាគប្មប់ ៨ ផង ផតសា   
ទុត្ិតោ (ច្) រីផស្សៈជាសភាវៈ ាំមក្នូវច្វទ ជាគប្មប់ ២ ផង មតនាសតញ្ច ត្នា      
ត្ត្ិោ (ច្) រីមច្ សច្ញ្ចត្ ជាអាហារ ាំមក្នូវបែិសនធិជាគប្មប់ ៣ ផង, វញិ្ញញ ណំ្ 
ច្តុ្ត្ថំ (ច្) រីវិញ្ញ្ណជាអាហារ ាំមក្នូវ ម និងរូបជាគប្មប ់៤ ផង ។ 
 [២២] ឥន្ទនទិតយសុ បតនត្ថ តោត្តបត្តិមគគញាណំ្ អនញ្ញញ ត្ញ្ញសាមី-          
ត្ិន្ទនទិយ ំ។ 
 បន ច្ដ្យច្ាំច្ោេះ ឥន្ទនទិតយសុ បណ្ត្ឥន្ទនទិយទាំងឡាយ តោត្តបត្តិមគគញាណំ្                         



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

គឺ វតិ្តក្ខក  (ច្) រីវិត្ក្កៈផង វោិតោ (ច្) រីវិច្រៈផង បីត្ ិ(ច្) រីបីត្ិផង ឯក្គគត្ត (ច្)               
រីឯក្គគតាផង តោមនសស ំ (ច្) រីច្ោមនសស្ផង តទ្វមនសស ំ (ច្) រីច្ទមនស្សផង 
ឧតបក្ខខ  (ច្) រីឧច្បកាខ្ផង ។  
 [១៧] ទ្វា ទស មគគង្គគ និ ― សម្មា ទិដ្ាិ សម្មា សង្ កតបោ សម្មា វាោ                           
សម្មា ក្មាតនាត  សម្មា អាជី្ឈតវា សម្មា វាោតម្ម សម្មា សត្ិ សម្មា សម្មធិ មិោេ ទិដ្ាិ 
មិោេ សង្ កតបោ មិោេ វាោតម្ម មិោេ សម្មធិ ។ 
 មគគង្គគ ន ិរីអងគននមគគទាំងឡាយ ទ្វា ទស ច្ាំនួន ១២ តោត្ិ រដមងមាន ឥត្ ិគឺ 
សម្មា ទិដ្ាិ (ច្) រីសមា្ទ្ែិឋិផង សម្មា សង្ កតបោ (ច្) រីសមា្្សងកប្បៈផង សម្មា វាោ 
(ច្) រីសមា្្វាច្ផង សម្មា ក្មាតនាត  (ច្) រីសមា្្ក្មមនេៈផង សម្មា អាជី្ឈតវា (ច្) រីសមា្្-
អាជ្ីវៈផង សម្មា វាោតម្ម (ច្) រីសមា្វ្ាោមៈផង សម្មា សត្ិ (ច្) រីសមា្ស្ត្ិផង                           
សម្មា សម្មធិ (ច្) រីសមា្្សមាធិផង មិោេ ទិដ្ា ិ (ច្) រីមិច្ឆ្ទិែឋិផង មិោេ សង្ កតបោ 
(ច្) រីមិច្ឆ្សងកប្បៈផង មិោេ វាោតម្ម (ច្) រីមិច្ឆ្វាោមៈផង មិោេ សម្មធិ (ច្)                       
រីមិច្ឆ្សមាធផិង។ 
 [១៨] ោវសីត្ិន្ទនទិោនិ ― ច្ក្ខុ ន្ទនទិយ ំ តោត្ិន្ទនទិយ ំ ឃានិន្ទនទិយ ំ ជិ្ឈវ ានិ្ទនទិយ ំ
ក្ខយិន្ទនទិយ ំឥត្ថិន្ទនទិយ ំបុរសិិន្ទនទិយ ំជី្ឈវតិ្ិន្ទនទិយ ំមនិន្ទនទិយ ំសុខិន្ទនទិយ ំទុក្ខិ ន្ទនទិយ ំ
តោមនសសនិ្ទនទិយ ំ តទ្វមនសសនិ្ទនទិយ ំ ឧតបក្ខិ ន្ទនទិយ ំ សទធិន្ទនទិយ ំ វរីយិិន្ទនទិយ ំ                          
សត្ិន្ទនទិយ ំ សម្មធិន្ទនទិយ ំ បញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ អនញ្ញញ ត្ញ្ញសាមីត្ិន្ទនទិយ ំ អញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ                         
អញ្ញញ ត្តវនិ្ទនទិយ ំ។ 
 ឥន្ទនទិោន ិ រីឥន្ទនទិយទាំងឡាយ ោវសីត្ិ ច្ាំនួន ២២ ឥត្ិ គឺ ច្ក្ខុ ន្ទនទិយ ំ (ច្)       
រីច្ក្ខុន្ទនទិយផង តោត្ិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីច្ោត្ិន្ទនទិយផង ឃានិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីឃានិន្ទនទិយផង       
ជិ្ឈវ ានិ្ទនទិយ ំ (ច្) រីជ្ិវហិន្ទនទិយផង ក្ខយិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីកាយិន្ទនទិយ ឥត្ថិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីឥត្ថ-ិ
ឥន្ទនទិយ បុរសិិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីបុរិសិន្ទនទិយផង ជី្ឈវតិ្ិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីជ្ីវិតិ្ន្ទនទិយផង មនិន្ទនទិយ ំ
(ច្) រីមនិន្ទនទិយផង សុខិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីសុខ្ិន្ទនទយិផង ទុក្ខិ ន្ទនទិយ ំ (ច្) រីទុក្ខិន្ទនទិយផង 
តោមនសសនិ្ទនទិយ ំ(ច្) រីច្ោមនស្សិន្ទនទិយផង តទ្វមនសសនិ្ទនទិយ ំ(ច្) រីច្ទមនស្សិន្ទនទិយ 
ផង ឧតបក្ខិ ន្ទនទិយ ំ(ច្) រីឧច្បក្ខិន្ទនទយិផង សទធិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីសទធិន្ទនទិយផង វរីយិិន្ទនទិយ ំ

(ច្) រីវីរិយិន្ទនទិយផង សត្ិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីសត្ិន្ទនទិយផង សម្មធិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីសមាធិន្ទនទយិ 
ផង បញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ (ច្) រីបញ្ញិន្ទនទយិផង អនញ្ញញ ត្ញ្ញសាមីត្ិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីអនញ្ញត្-     
ញ្ញស្ាមីត្ិន្ទនទយិផង អញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ (ច្) រីអញ្ញិន្ទនទិយផង អញ្ញញ ត្តវនិ្ទនទិយ ំ (ច្) រីអញ្ញ្-    
តាវិន្ទនទិយផង ។ 
 [១៩] នវ ព្ោនិ ― សទ្វធ ព្លំ វរីយិព្លំ សត្ិព្លំ សម្មធិព្លំ                           
បញ្ញញ ព្លំ ហិរពិ្លំ ឱត្តបបព្លំ អហិរកិ្ព្លំ អតនាត្តបបព្លំ ។ 
 ព្ោនិ រីព្លទាំងឡាយ នវ ច្ាំនួន ៩ ឥត្ ិ គឺ សទ្វធ ព្លំ (ច្) រីសទធ្ព្លផង         
វរីយិព្លំ (ច្) រីវីរិយព្លផង សត្ិព្លំ (ច្) រីសត្ិព្លផង សម្មធិព្លំ (ច្)                                 
រីសមាធិព្លផង បញ្ញញ ព្លំ (ច្) រីបញ្ញ្ព្លផង ហិរពិ្លំ (ច្) រី ិរិព្លផង                                    
ឱត្តបបព្លំ (ច្) រីឱត្េប្បព្លផង អហិរកិ្ព្លំ (ច្) រីអ ិរិក្ព្លផង អតនាត្តបប-
ព្លំ (ច្) រីអច្ ត្េប្បព្លផង ។ 
 [២០] ច្ត្តត តោ អធិបត្ី ― ឆនាទ ធិបត្ិ វរីោិធិបត្ិ ច្ិត្តត ធិបត្ិ វមីំោធិបត្ិ ។ 
 អធិបត្ ី រីអធិបត្ិធម៌ទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ ឆនាទ ធិបត្ិ (ច្)                            
រីឆ ទ្ធិបត្ិផង វរីោិធិបត្ិ (ច្) រីវីរិោធិបត្ិផង ច្ិត្តត ធិបត្ិ (ច្) រីច្ិតាត្ធិបត្ិផង                    
វមីំោធិបត្ិ (ច្) រីវីមាំោធិបតិ្ផង។ 
 [២១] ច្ត្តត តោ អាោោ ⎯ ក្ព្េកី្ខតោ អាោតោ, ផតសា ទុត្ិតោ,                       
មតនាសតញ្ច ត្នា ត្ត្ិោ, វញិ្ញញ ណំ្ ច្តុ្ត្ថំ ។ 
 អាោោ រីអាហារទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ ក្ព្េកី្ខតោ                
អាោតោ (ច្) រីែុាំអាហារដែលជាព្ាំនូត្ជាទី ាំមក្នូវឱជាជាគប្មប់ ៨ ផង ផតសា   
ទុត្ិតោ (ច្) រីផស្សៈជាសភាវៈ ាំមក្នូវច្វទ ជាគប្មប់ ២ ផង មតនាសតញ្ច ត្នា      
ត្ត្ិោ (ច្) រីមច្ សច្ញ្ចត្ ជាអាហារ ាំមក្នូវបែិសនធិជាគប្មប់ ៣ ផង, វញិ្ញញ ណំ្ 
ច្តុ្ត្ថំ (ច្) រីវិញ្ញ្ណជាអាហារ ាំមក្នូវ ម និងរូបជាគប្មប ់៤ ផង ។ 
 [២២] ឥន្ទនទិតយសុ បតនត្ថ តោត្តបត្តិមគគញាណំ្ អនញ្ញញ ត្ញ្ញសាមី-          
ត្ិន្ទនទិយ ំ។ 
 បន ច្ដ្យច្ាំច្ោេះ ឥន្ទនទិតយសុ បណ្ត្ឥន្ទនទិយទាំងឡាយ តោត្តបត្តិមគគញាណំ្                         
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

រីច្ោតាបត្េិមគគញាណ (ភគវត្ត) គឺប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ បវុច្ចត្ិ រដមងប្តាស់ច្ៅ អនញ្ញញ -
ត្ញ្ញសាមីត្ិន្ទនទិយ ំឥត្ិ ថាអនញ្ញ្ត្ញ្ញស្ាមីត្ិន្ទនទិយាំ ឯត្ថ (មិសសក្សង្គតហ) ក្នុង  
មិស្សក្សងគ ៈនុ េះ ។ 
 [២៣] អរហត្តផលញាណំ្ អញ្ញញ ត្តវនិ្ទនទិយ ំ។ 
 អរហត្តផលញាណំ្ រីអរ ត្េផលញាណ (ភគវត្ត) គឺប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ  
(បវុច្ចត្ិ) រដមងប្តាស់ច្ៅ អញ្ញញ ត្តវនិ្ទនទិយ ំ(ឥត្ិ) ថាអញ្ញ្តាវិន្ទនទិយ ។ 
 [២៤] មតជ្ឈេ ឆ ញាណានិ អញ្ញិ ន្ទនទិោនីត្ិ បវុច្ចនតិ ។ 
 ញាណានិ រីញាណទាំងឡាយ ឆ ច្ាំនួន ៦ មតជ្ឈេ ក្នុងក្ណ្ត្ល (ភគវត្ត)    
គឺប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ បវុច្ចនត ិរដមងប្ទង់ប្តាស់ច្ៅ អញ្ញិ ន្ទនទិោនិ ឥត្ិ ថាអញ្ញនិ្ទនទិយ ។ 
 [២៥] ជី្ឈវតិ្ិន្ទនទិយញ្ច  របូារបូវតសន ទុវធិំ តោត្ិ ។ 
  ច្ ក្៏ ជី្ឈវតិ្ិន្ទនទិយ ំ រីជ្ីវិតិ្ន្ទនទិយ ទុវធិំ មានច្ាំនួន ២ ប្បការ របូារបូវតសន ច្ដ្យ
ប្បច្ភទននរូបជ្ីវិតិ្ន្ទនទិយ និង មជ្ីវិតិ្ន្ទនទយិ តោត្ ិរដមងមាន ។ 
 [២៦] បញ្ច វញិ្ញញ តណ្សុ ឈានង្គគ និ, អវរីតិយសុ ព្ោនិ, អតហតុ្តក្សុ 
មគគង្គគ និ ន លព្ភនតិ ។ 
 ឈានង្គគ និ រីអងគនន នទាំងឡាយ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ (ន លព្ភនតិ) 
រដមងមិនប្ត្ូវបាន បញ្ច វញិ្ញញ តណ្សុ ក្នុងបញ្ចវញិ្ញ្ណច្ិត្េទាំងឡាយ, ព្ោនិ រីព្ល
ទាំងឡាយ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ (ន លព្ភនតិ) រដមងមិនប្ត្ូវបាន អវរីតិយសុ ក្នុង     
អវីរិយច្ិត្េទាំងឡាយ, មគគង្គគ និ រីអងគននមគគទាំងឡាយ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ ន       
លព្ភនតិ រដមងមិនប្ត្ូវបាន អតហតុ្តក្សុ ក្នុងអច្ ត្ុក្ចិ្ត្េទាំងឡាយ ។ 
 [២៧] ត្ថា វចិ្ិកិ្ោេ ច្ិតត្ត ឯក្គគត្ត មគគិន្ទនទិយព្លោវ ំន គច្េត្ិ ។ 
 ត្ថា ច្ដ្យប្បការែូច្គាន្ច្ េះ ឯក្គគត្ត រីឯក្គគតាច្ច្ត្សិក្ វចិ្ិកិ្តច្េ ក្នុងវិចិ្ក្ិច្ឆ្-
ច្ិត្េ ន គច្េត្ិ រដមងមិនែល់ មគគិន្ទនទិយព្លោវ ំនូវភាព្ជាមគគ និងឥន្ទនទិយ និងព្ល ។ 
 [២៨] ទាិតហតុ្ក្ត្ិតហតុ្ក្ជ្ឈវតនតសាវ យថាសមភវ ំ អធិបត្ិ ឯតក្ខវ                             
លព្ភត្ីត្ិ ។ 
 អធិបត្ ិ រីអធិបត្ិ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ លព្ភត្ិ រដមងកាន់យក្ ឯតក្ខ វ ដត្
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មួយដមនពិ្ត្  ទាិតហតុ្ក្ត្ិតហតុ្ក្ជ្ឈវតនសុ ឯវ ក្នុងទវិច្ ត្ុក្ជ្វនចិ្ត្េ និងត្ិច្ តុ្-
ជ្វនច្ិត្េទាំងឡាយដមនពិ្ត្ យថាសមភវ ំតាមសមគួរ ។ 
 [២៩]  ឆ តហត្ ូបញ្ច  ឈានង្គគ ,  មគគង្គគ  នវ វត្ថុ តត្ត; 
       តោេសិន្ទនទិយធម្មា  ច្,  ព្លធម្មា  នតវរតិ្ត ។ 
       ច្ត្តត តោធិបត្ិ វុត្តត ,  ត្ថាោោត្ិ សត្តធា; 
       កុ្សោទិសម្មកិ្តណាោ ,  វុតត្តត មិសសក្សង្គតោ ។ 
 មិសសក្សង្គតោ រីមិស្សក្សងគ ៈ កុ្សោទិសម្មកិ្តណាោ  ដែលោយ
ប្ច្ឡាំច្ ើយច្ដ្យក្ុសលជាច្ែើម (មោ) គឺខ្្ុាំ វុតត្តត  ច្ោលច្ ើយ សត្តធា ច្ដ្យច្ាំដណក្ 
៧ ប្បការ ឥត្ ិថា តហត្ ូ រីច្ ត្ុទាំងឡាយ ឦរតិ្ត ប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ ឆ ថាមានច្ាំនួន ៦ 
វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌, ឈានង្គគ និ រីអងគនន នទាំងឡាយ (ឦរតិ្ត) ប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ 
បញ្ច  ថាមានច្ាំនួន ៥ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌, មគគង្គគ និ រីអងគននមគគទាំងឡាយ  (ឦរតិ្ត) 
ប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ នវ ថាមានច្ាំនួន ៩ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌, ឥន្ទនទិយធម្មា  ច្ រីឥន្ទនទិយ
ទាំងឡាយផង ឦរតិ្ត ច្ោលច្ ើយ តោេស ថាមានច្ាំនួន ១៦ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌, 
អធិបត្ិ រីអធិបត្ិ វុត្តត  ប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ ច្ត្តត តោ ថាមាន ៤ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យសភាវៈ, ត្ថា 
ច្ប្ៅព្ចី្ េះ អាោោ រីអាហារទាំងឡាយ វុត្តត  ប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ ច្ត្តត តោ ថាមានច្ាំនួន ៤ 
វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌ ។ 

 
តោធិបក្ខិ យសង្គតោ 

 [៣០] តោធិបក្ខិ យសង្គតហ ច្ត្តត តោ សត្ិបដ្ឋា នា ― ក្ខោនុបសសនា
សត្ិបដ្ឋា នំ តវទនានុបសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ ច្ិត្តត នុបសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ ធម្មា នុ-                    
បសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ ។ 
 តោធិបក្ខិ យសង្គតោ រីច្ោធិបក្ខិយសងគ ៈ (ឥត្ិ) ថា សត្ិបដ្ឋា នា រីសត្-ិ  
បដ្ឋ្នទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ (តោនត)ិ រដមងមាន ឥត្ ិគឺ ក្ខោនុបសសនា-
សត្ិបដ្ឋា នំ (ច្) រីកាោនុបស្ស សត្ិបដ្ឋ្នផង តវទនានុបសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ (ច្) 
រីច្វទ នុបសស្ សត្ិបដ្ឋន្ផង ច្ិត្តត នុបសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ (ច្) រីច្ិតាត្នុបស្ស សត្ិ-
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រីច្ោតាបត្េិមគគញាណ (ភគវត្ត) គឺប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ បវុច្ចត្ិ រដមងប្តាស់ច្ៅ អនញ្ញញ -
ត្ញ្ញសាមីត្ិន្ទនទិយ ំឥត្ិ ថាអនញ្ញ្ត្ញ្ញស្ាមីត្ិន្ទនទិយាំ ឯត្ថ (មិសសក្សង្គតហ) ក្នុង  
មិស្សក្សងគ ៈនុ េះ ។ 
 [២៣] អរហត្តផលញាណំ្ អញ្ញញ ត្តវនិ្ទនទិយ ំ។ 
 អរហត្តផលញាណំ្ រីអរ ត្េផលញាណ (ភគវត្ត) គឺប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ  
(បវុច្ចត្ិ) រដមងប្តាស់ច្ៅ អញ្ញញ ត្តវនិ្ទនទិយ ំ(ឥត្)ិ ថាអញ្ញ្តាវិន្ទនទិយ ។ 
 [២៤] មតជ្ឈេ ឆ ញាណានិ អញ្ញិ ន្ទនទិោនីត្ិ បវុច្ចនតិ ។ 
 ញាណានិ រីញាណទាំងឡាយ ឆ ច្ាំនួន ៦ មតជ្ឈេ ក្នុងក្ណ្ត្ល (ភគវត្ត)    
គឺប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ បវុច្ចនត ិរដមងប្ទង់ប្តាស់ច្ៅ អញ្ញិ ន្ទនទិោនិ ឥត្ិ ថាអញ្ញនិ្ទនទិយ ។ 
 [២៥] ជី្ឈវតិ្ិន្ទនទិយញ្ច  របូារបូវតសន ទុវធិំ តោត្ិ ។ 
  ច្ ក្៏ ជី្ឈវតិ្ិន្ទនទិយ ំ រីជ្ីវិតិ្ន្ទនទិយ ទុវធិំ មានច្ាំនួន ២ ប្បការ របូារបូវតសន ច្ដ្យ
ប្បច្ភទននរូបជ្ីវិតិ្ន្ទនទិយ និង មជ្ីវិតិ្ន្ទនទយិ តោត្ ិរដមងមាន ។ 
 [២៦] បញ្ច វញិ្ញញ តណ្សុ ឈានង្គគ និ, អវរីតិយសុ ព្ោនិ, អតហតុ្តក្សុ 
មគគង្គគ និ ន លព្ភនតិ ។ 
 ឈានង្គគ និ រីអងគនន នទាំងឡាយ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ (ន លព្ភនត)ិ 
រដមងមិនប្ត្ូវបាន បញ្ច វញិ្ញញ តណ្សុ ក្នុងបញ្ចវញិ្ញ្ណច្ិត្េទាំងឡាយ, ព្ោនិ រីព្ល
ទាំងឡាយ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ (ន លព្ភនតិ) រដមងមិនប្ត្ូវបាន អវរីតិយសុ ក្នុង     
អវីរិយច្ិត្េទាំងឡាយ, មគគង្គគ និ រីអងគននមគគទាំងឡាយ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ ន       
លព្ភនតិ រដមងមិនប្ត្ូវបាន អតហតុ្តក្សុ ក្នុងអច្ ត្ុក្ចិ្ត្េទាំងឡាយ ។ 
 [២៧] ត្ថា វចិ្ិកិ្ោេ ច្ិតត្ត ឯក្គគត្ត មគគិន្ទនទិយព្លោវ ំន គច្េត្ិ ។ 
 ត្ថា ច្ដ្យប្បការែចូ្គាន្ច្ េះ ឯក្គគត្ត រីឯក្គគតាច្ច្ត្សិក្ វចិ្ិកិ្តច្េ ក្នុងវិចិ្ក្ិច្ឆ្-
ច្ិត្េ ន គច្េត្ិ រដមងមិនែល់ មគគិន្ទនទិយព្លោវ ំនូវភាព្ជាមគគ និងឥន្ទនទិយ និងព្ល ។ 
 [២៨] ទាិតហតុ្ក្ត្ិតហតុ្ក្ជ្ឈវតនតសាវ យថាសមភវ ំ អធិបត្ិ ឯតក្ខវ                             
លព្ភត្ីត្ិ ។ 
 អធិបត្ ិ រីអធិបត្ិ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ លព្ភត្ ិរដមងកាន់យក្ ឯតក្ខ វ ដត្

មួយដមនពិ្ត្  ទាិតហតុ្ក្ត្ិតហតុ្ក្ជ្ឈវតនសុ ឯវ ក្នុងទវិច្ ត្ុក្ជ្វនចិ្ត្េ និងត្ិច្ តុ្-
ជ្វនច្ិត្េទាំងឡាយដមនពិ្ត្ យថាសមភវ ំតាមសមគួរ ។ 
 [២៩]  ឆ តហត្ ូបញ្ច  ឈានង្គគ ,  មគគង្គគ  នវ វត្ថុ តត្ត; 
       តោេសិន្ទនទិយធម្មា  ច្,  ព្លធម្មា  នតវរតិ្ត ។ 
       ច្ត្តត តោធិបត្ិ វុត្តត ,  ត្ថាោោត្ិ សត្តធា; 
       កុ្សោទិសម្មកិ្តណាោ ,  វុតត្តត មិសសក្សង្គតោ ។ 
 មិសសក្សង្គតោ រីមិស្សក្សងគ ៈ កុ្សោទិសម្មកិ្តណាោ  ដែលោយ
ប្ច្ឡាំច្ ើយច្ដ្យក្ុសលជាច្ែើម (មោ) គឺខ្្ុាំ វុតត្តត  ច្ោលច្ ើយ សត្តធា ច្ដ្យច្ាំដណក្ 
៧ ប្បការ ឥត្ ិថា តហត្ ូរីច្ ត្ុទាំងឡាយ ឦរតិ្ត ប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ ឆ ថាមានច្ាំនួន ៦ 
វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌, ឈានង្គគ និ រីអងគនន នទាំងឡាយ (ឦរតិ្ត) ប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ 
បញ្ច  ថាមានច្ាំនួន ៥ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌, មគគង្គគ និ រីអងគននមគគទាំងឡាយ  (ឦរតិ្ត) 
ប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ នវ ថាមានច្ាំនួន ៩ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌, ឥន្ទនទិយធម្មា  ច្ រីឥន្ទនទិយ
ទាំងឡាយផង ឦរតិ្ត ច្ោលច្ ើយ តោេស ថាមានច្ាំនួន ១៦ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌, 
អធិបត្ិ រីអធិបត្ិ វុត្តត  ប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ ច្ត្តត តោ ថាមាន ៤ វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យសភាវៈ, ត្ថា 
ច្ប្ៅព្ចី្ េះ អាោោ រីអាហារទាំងឡាយ វុត្តត  ប្ត្ូវច្ោលច្ ើយ ច្ត្តត តោ ថាមានច្ាំនួន ៤ 
វត្ថុ តត្ត ច្ដ្យអងគធម៌ ។ 

 
តោធិបក្ខិ យសង្គតោ 

 [៣០] តោធិបក្ខិ យសង្គតហ ច្ត្តត តោ សត្ិបដ្ឋា នា ― ក្ខោនុបសសនា
សត្ិបដ្ឋា នំ តវទនានុបសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ ច្ិត្តត នុបសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ ធម្មា នុ-                    
បសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ ។ 
 តោធិបក្ខិ យសង្គតោ រីច្ោធិបក្ខិយសងគ ៈ (ឥត្ិ) ថា សត្ិបដ្ឋា នា រីសត្-ិ  
បដ្ឋ្នទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ ិគឺ ក្ខោនុបសសនា-
សត្ិបដ្ឋា នំ (ច្) រីកាោនុបស្ស សត្ិបដ្ឋ្នផង តវទនានុបសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ (ច្) 
រីច្វទ នុបសស្ សត្ិបដ្ឋន្ផង ច្ិត្តត នុបសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ (ច្) រីច្ិតាត្នុបស្ស សត្ិ-

សមុច្ចយបរិច្ឆេទ១៣៧



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

បដ្ឋ្នផង ធម្មា នុបសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ (ច្) រីធមា្្នុបសស្ សត្ិបដ្ឋ្នផង តោធិ-     
បក្ខិ យសង្គតហ ក្នុងច្ោធិបក្ខិយសងគ ៈ ។ 
 [៣១] ច្ត្តត តោ សមាបបធានា ⎯ ឧបបនាា នំ បាបក្ខនំ បោនាយ                             
វាោតម្ម, អនុបបនាា នំ បាបក្ខនំ អនុបោទ្វយ វាោតម្ម, អនុបបនាា នំ                          
កុ្សោនំ ឧបោទ្វយ វាោតម្ម, ឧបបនាា នំ កុ្សោនំ ភិតយាោវាយ                              
វាោតម្ម ។ 
 សមាបបធានា រីសមមប្បធានទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ (តោនតិ) រដមងមាន 
ឥត្ិ គឺ ឧបបនាា នំ បាបក្ខនំ បោនាយ វាោតម្ម (ច្) រីច្សច្ក្េីព្្ាោមច្ែើមប្ី
លេះបង់នូវអក្ុសលទាំងឡាយដែលច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ ើយផង, អនុបបនាា នំ បាបក្ខនំ អនុ-
បោទ្វយ វាោតម្ម (ច្) រីច្សច្ក្េីព្្ាោមច្ែើម្បញីា ្ាំងអកុ្សលទាំងឡាយដែលមិនទន់
ច្ក្ើត្ច្ឡើងមិនឱ្យច្ក្ើត្ច្ឡើងផង អនុបបនាា នំ កុ្សោនំ ឧបោទ្វយ វាោតម្ម (ច្) 
រីច្សច្ក្េីព្្ាោមច្ែើម្បញីា ្ាំងក្ុសលទាំងឡាយដែលមិនទន់ច្ក្ើត្ច្ឡើង ឱយ្ច្ក្ើត្ច្ឡើងផង 
ឧបបនាា នំ កុ្សោនំ ភិតយាោវាយ វាោតម្ម (ច្) រីច្សច្ក្េីព្្ាោមច្ែើម្បីញា ្ាំង
ក្ុសលទាំងឡាយដែលច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ ើយឱ្យច្ក្ើត្ច្ឡើងនប្ក្ដលងផង ។ 
 [៣២] ច្ត្តត តោ ឥទធិបាទ្វ ― ឆនទិទធិបាតទ្វ វរីយិិទធិបាតទ្វ ច្ិត្តិទធិបាតទ្វ                 
វមីំសិទធិបាតទ្វ ។ 
 ឥទធិបាទ្វ រីឥទធិបាទទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ ិ គឺ    
ឆនទិទធិបាតទ្វ (ច្) រីឆនទិទធិបាទផង វរីយិិទធិបាតទ្វ (ច្) រីវីរិយិទធិបាទផង ច្ិត្តិទធិបាតទ្វ 
(ច្) រីច្ិត្េិទធិបាទផង វមីំសិទធិបាតទ្វ (ច្) រីវីមាំសិទធិបាទផង ។ 
  [៣៣] បញ្ចិ ន្ទនទិោនិ ― សទធិន្ទនទិយ ំ វរីយិិន្ទនទិយ ំ សត្ិន្ទនទិយ ំ សម្មធិន្ទនទិយ ំ                     
បញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ។ 
 ឥន្ទនទិោនិ រីឥន្ទនទិយទាំងឡាយ បញ្ច  ច្ាំនួន ៥ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ិ គឺ 
សទធិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីសទធិន្ទនទិយផង វរីយិិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីវីរិយិន្ទនទិយផង សត្ិន្ទនទិយ ំ (ច្)         
រីសត្ិន្ទនទិយផង សម្មធិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីសមាធិន្ទនទិយផង បញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ(ច្) រីបញ្ញិន្ទនទិយផង ។ 
 [៣៤] បញ្ច  ព្ោនិ ― សទ្វធ ព្លំ វរីយិព្លំ សត្ិព្លំ សម្មធិព្លំ                   

សមុច្ចយបរិច្ឆេទ១៣៨

បញ្ញញ ព្លំ ។ 
 ព្ោន ិរីព្លទាំងឡាយ បញ្ច  ច្ាំនួន ៥ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ិ គឺ សទ្វធ ព្លំ 
(ច្) រីសទធ្ព្លផង វរីយិព្លំ (ច្) រីវីរិយព្លផង សត្ិព្លំ (ច្) រីសត្ិព្លផង       
សម្មធិព្លំ (ច្) រីសមាធិព្លផង បញ្ញញ ព្លំ (ច្) រីបញ្ញ្ព្លផង ។ 
 [៣៥] សត្ត តោជ្ឈេង្គគ  ― សត្ិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  ធមាវចិ្យសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ                 
វរីយិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  បីត្ិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  បសសទធិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  សម្មធិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  
ឧតបក្ខខ សតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  ។ 
 តោជ្ឈេង្គគ  រីច្ោជ្្ឈងគទាំងឡាយ សត្ត ច្ាំនួន ៧ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ ិគឺ សត្-ិ
សតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីសត្ិសច្មាព្ជ្្ឈងគផង ធមាវចិ្យសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីធមមវចិ្យ-    
សច្មាព្ជ្្ឈងគផង វរីយិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីវីរិយសច្មាព្ជ្្ឈងគផង បីត្ិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្)       
រីបីត្ិសច្មាព្ជ្្ឈងគផង បសសទធិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីបស្សទធិសច្មាព្ជ្្ឈងគផង សម្មធ-ិ
សតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីសមាធសិច្មាពជ្្្ឈងគផង ឧតបក្ខខ សតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីឧច្បកាខ-្     
សច្មាព្ជ្្ឈងគផង ។ 
 [៣៦] អដ្ា មគគង្គគ និ ― សម្មា ទិដ្ាិ សម្មា សង្ កតបោ សម្មា វាោ សម្មា - 
ក្មាតនាត  សម្មា អាជី្ឈតវា សម្មា វាោតម្ម សម្មា សត្ិ សម្មា សម្មធិ ។ 
 មគគង្គគ និ រីអងគននមគគទាំងឡាយ អដ្ា ច្ាំនួន ៨ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ ិ គ ឺ  
សម្មា ទិដ្ាិ (ច្) រីសមា្្ទែិឋិផង សម្មា សង្ កតបោ (ច្) រីសមា្្សងកប្បៈផង សម្មា វាោ 
(ច្) រីសមា្វ្ាច្ផង សម្មា ក្មាតនាត  (ច្) រីសមា្្ក្មមនេៈផង សម្មា អាជី្ឈតវា (ច្) រីសមា្្-
អាជ្ីវៈផង សម្មា វាោតម្ម (ច្) រីសមា្វ្ាោមៈផង សម្មា សត្ិ (ច្) រីសមា្ស្ត្ិផង 
សម្មា សម្មធិ (ច្) រីសមា្្សមាធិផង ។ 
 [៣៧] ឯត្ថ បន ច្ត្តត តោ សត្ិបដ្ឋា នាត្ិ សម្មា សត្ិ ឯក្ខវ បវុច្ចត្ិ ។ 
 បន ក្៏ ឯត្ថ (តោធិបក្ខិ យធតមាសុ) ក្នុងច្ោធិបក្ខយិធម៌ទាំងឡាយច្ េះ សម្មា -
សត្ិ រីសមា្្សត្ិ ឯតក្ខ វ ដត្មួយគត្់ (ភគវត្ត) គឺប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ បវុច្ចត្ ិរដមងប្តាស់
ច្ៅ សត្ិបបដ្ឋា នា ឥត្ ិថាជាសត្ិបប្ដ្ឋ្ន ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ។ 
 [៣៨] ត្ថា ច្ត្តត តោ សមាបបធានាត្ិ ច្ សម្មា វាោតម្ម ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

បដ្ឋ្នផង ធម្មា នុបសសនាសត្ិបដ្ឋា នំ (ច្) រីធមា្្នុបសស្ សត្ិបដ្ឋ្នផង តោធិ-     
បក្ខិ យសង្គតហ ក្នុងច្ោធិបក្ខិយសងគ ៈ ។ 
 [៣១] ច្ត្តត តោ សមាបបធានា ⎯ ឧបបនាា នំ បាបក្ខនំ បោនាយ                             
វាោតម្ម, អនុបបនាា នំ បាបក្ខនំ អនុបោទ្វយ វាោតម្ម, អនុបបនាា នំ                          
កុ្សោនំ ឧបោទ្វយ វាោតម្ម, ឧបបនាា នំ កុ្សោនំ ភិតយាោវាយ                              
វាោតម្ម ។ 
 សមាបបធានា រីសមមប្បធានទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ (តោនតិ) រដមងមាន 
ឥត្ិ គឺ ឧបបនាា នំ បាបក្ខនំ បោនាយ វាោតម្ម (ច្) រីច្សច្ក្េីព្្ាោមច្ែើមប្ី
លេះបង់នូវអក្ុសលទាំងឡាយដែលច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ ើយផង, អនុបបនាា នំ បាបក្ខនំ អនុ-
បោទ្វយ វាោតម្ម (ច្) រីច្សច្ក្េីព្្ាោមច្ែើម្បញីា ្ាំងអកុ្សលទាំងឡាយដែលមិនទន់
ច្ក្ើត្ច្ឡើងមិនឱ្យច្ក្ើត្ច្ឡើងផង អនុបបនាា នំ កុ្សោនំ ឧបោទ្វយ វាោតម្ម (ច្) 
រីច្សច្ក្េីព្្ាោមច្ែើម្បញីា ្ាំងក្ុសលទាំងឡាយដែលមិនទន់ច្ក្ើត្ច្ឡើង ឱយ្ច្ក្ើត្ច្ឡើងផង 
ឧបបនាា នំ កុ្សោនំ ភិតយាោវាយ វាោតម្ម (ច្) រីច្សច្ក្េីព្្ាោមច្ែើម្បីញា ្ាំង
ក្ុសលទាំងឡាយដែលច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ ើយឱ្យច្ក្ើត្ច្ឡើងនប្ក្ដលងផង ។ 
 [៣២] ច្ត្តត តោ ឥទធិបាទ្វ ― ឆនទិទធិបាតទ្វ វរីយិិទធិបាតទ្វ ច្ិត្តិទធិបាតទ្វ                 
វមីំសិទធិបាតទ្វ ។ 
 ឥទធិបាទ្វ រីឥទធិបាទទាំងឡាយ ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ ិ គឺ    
ឆនទិទធិបាតទ្វ (ច្) រីឆនទិទធិបាទផង វរីយិិទធិបាតទ្វ (ច្) រីវីរិយិទធិបាទផង ច្ិត្តិទធិបាតទ្វ 
(ច្) រីច្ិត្េិទធិបាទផង វមីំសិទធិបាតទ្វ (ច្) រីវីមាំសិទធិបាទផង ។ 
  [៣៣] បញ្ចិ ន្ទនទិោនិ ― សទធិន្ទនទិយ ំ វរីយិិន្ទនទិយ ំ សត្ិន្ទនទិយ ំ សម្មធិន្ទនទិយ ំ                     
បញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ។ 
 ឥន្ទនទិោនិ រីឥន្ទនទិយទាំងឡាយ បញ្ច  ច្ាំនួន ៥ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ិ គឺ 
សទធិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីសទធិន្ទនទិយផង វរីយិិន្ទនទិយ ំ (ច្) រីវីរិយិន្ទនទិយផង សត្ិន្ទនទិយ ំ (ច្)         
រីសត្ិន្ទនទិយផង សម្មធិន្ទនទិយ ំ(ច្) រីសមាធិន្ទនទិយផង បញ្ញិ ន្ទនទិយ ំ(ច្) រីបញ្ញិន្ទនទិយផង ។ 
 [៣៤] បញ្ច  ព្ោនិ ― សទ្វធ ព្លំ វរីយិព្លំ សត្ិព្លំ សម្មធិព្លំ                   

បញ្ញញ ព្លំ ។ 
 ព្ោន ិរីព្លទាំងឡាយ បញ្ច  ច្ាំនួន ៥ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ិ គឺ សទ្វធ ព្លំ 
(ច្) រីសទធ្ព្លផង វរីយិព្លំ (ច្) រីវីរិយព្លផង សត្ិព្លំ (ច្) រីសត្ិព្លផង       
សម្មធិព្លំ (ច្) រីសមាធិព្លផង បញ្ញញ ព្លំ (ច្) រីបញ្ញ្ព្លផង ។ 
 [៣៥] សត្ត តោជ្ឈេង្គគ  ― សត្ិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  ធមាវចិ្យសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ                 
វរីយិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  បីត្ិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  បសសទធិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  សម្មធិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  
ឧតបក្ខខ សតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  ។ 
 តោជ្ឈេង្គគ  រីច្ោជ្្ឈងគទាំងឡាយ សត្ត ច្ាំនួន ៧ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ ិគឺ សត្ិ-
សតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីសត្ិសច្មាព្ជ្្ឈងគផង ធមាវចិ្យសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីធមមវចិ្យ-    
សច្មាព្ជ្្ឈងគផង វរីយិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីវីរិយសច្មាព្ជ្្ឈងគផង បីត្ិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្)       
រីបីត្ិសច្មាព្ជ្្ឈងគផង បសសទធិសតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីបស្សទធិសច្មាព្ជ្្ឈងគផង សម្មធិ-
សតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីសមាធសិច្មាពជ្្្ឈងគផង ឧតបក្ខខ សតម្មោ ជ្ឈេតង្គគ  (ច្) រីឧច្បកាខ-្     
សច្មាព្ជ្្ឈងគផង ។ 
 [៣៦] អដ្ា មគគង្គគ និ ― សម្មា ទិដ្ាិ សម្មា សង្ កតបោ សម្មា វាោ សម្មា - 
ក្មាតនាត  សម្មា អាជី្ឈតវា សម្មា វាោតម្ម សម្មា សត្ិ សម្មា សម្មធិ ។ 
 មគគង្គគ និ រីអងគននមគគទាំងឡាយ អដ្ា ច្ាំនួន ៨ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ ិ គ ឺ  
សម្មា ទិដ្ាិ (ច្) រីសមា្្ទែិឋិផង សម្មា សង្ កតបោ (ច្) រីសមា្្សងកប្បៈផង សម្មា វាោ 
(ច្) រីសមា្វ្ាច្ផង សម្មា ក្មាតនាត  (ច្) រីសមា្្ក្មមនេៈផង សម្មា អាជី្ឈតវា (ច្) រីសមា្្-
អាជ្ីវៈផង សម្មា វាោតម្ម (ច្) រីសមា្វ្ាោមៈផង សម្មា សត្ិ (ច្) រីសមា្ស្ត្ិផង 
សម្មា សម្មធិ (ច្) រីសមា្្សមាធិផង ។ 
 [៣៧] ឯត្ថ បន ច្ត្តត តោ សត្ិបដ្ឋា នាត្ិ សម្មា សត្ិ ឯក្ខវ បវុច្ចត្ិ ។ 
 បន ក្៏ ឯត្ថ (តោធិបក្ខិ យធតមាសុ) ក្នុងច្ោធិបក្ខយិធម៌ទាំងឡាយច្ េះ សម្មា -
សត្ិ រីសមា្្សត្ិ ឯតក្ខ វ ដត្មួយគត្់ (ភគវត្ត) គឺប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ បវុច្ចត្ ិរដមងប្តាស់
ច្ៅ សត្ិបបដ្ឋា នា ឥត្ ិថាជាសត្ិបប្ដ្ឋ្ន ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ។ 
 [៣៨] ត្ថា ច្ត្តត តោ សមាបបធានាត្ិ ច្ សម្មា វាោតម្ម ។ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 ត្ថា ច្ដ្យប្បការែូច្គានច្្ េះ សម្មា វាោតម្ម រីសមា្្វាោមៈ ឯក្តត្ត វ ដត្មួយ
ដមនព្ិត្ (ភគវត្ត) គឺប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ បវុច្ចត្ ិរដមងប្តាសច់្ៅ សមាបបធានា ឥត្ិ ថា 
សមមប្បធាន ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ។ 
 [៣៩]  ឆតនាទ  ច្ិត្តមុតបក្ខខ  ច្,  សទ្វធ បសសទធិបីត្ិតោ; 
       សម្មា ទិដ្ាិ ច្ សង្ កតបោ,  វាោតម្ម វរិត្ិត្តយ ំ។ 
        សម្មា សត្ិ សម្មធីត្ិ,  ចុ្ទទតសតត្ សោវតត្ត; 
       សត្តត្ឹសបបតភតទន,  សត្តធា ត្ត្ថ សង្គតោ ។ 
 ឯតត្ (តោធិបក្ខិ យធម្មា ) រីច្ោធិបក្ខិយធម៌ទាំងឡាយច្ េះ ចុ្ទទស ជាធម៌មាន
ច្ាំនួន ១៤ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ិ គឺ ឆតនាទ  (ច្) រីឆនទៈផង ច្ិត្តំ (ច្) រីច្ិត្េផង 
ឧតបក្ខខ  ច្ រីឧច្បកាខ្ផង សទ្វធ  (ច្) រីសទធ្ផង បសសទធិបីត្ិតោ (ច្) រីបស្សទធ ិនិង
បីត្ិទាំងឡាយផង សម្មា ទិដ្ាិ ច្ រីសមា្ទ្ិែឋិផង សង្ កតបោ (ច្) រីវិត្ក្កៈផង វាោតម្ម 
(ច្) រីសមា្្វាោមៈផង វរិត្ិត្តយ ំ(ច្) រីប្បជ្ុាំ ៣ ននវិរត្ិផង សម្មា សត្ិ (ច្) រីសមា្ស្ត្ិ
ផង សម្មធិ (ច្) រីសមា្ស្មាធិផង សោវតត្ត ច្ដ្យបរមត្ថ, (ច្) និង សត្តត្ឹសបប-
តភនតទន ច្ដ្យប្បច្ភទមានច្ាំនួន ៣៧, សង្គតោ រីការរួបរួម សត្តធា មានច្ាំនួន ៣៧ 
ប្បការ ត្ត្ថ (តោធិបក្ខិ យសង្គតហ) ក្នុងច្ោធិបក្ខិយសងគ ៈច្នេះ ។ 
 [៤០]  សង្ កបបបសសទធិ ច្ បីតុ្តបក្ខខ , 
        ឆតនាទ  ច្ ច្ិត្តំ វរិត្ិត្តយញ្ច ; 
        នតវក្ឋានា វរិយិ ំនវដ្ា, 
        សត្ី សម្មធី ច្តុ្ បញ្ច  បញ្ញញ ; 
        សទ្វធ  ទុឋានុត្តមសត្តត្ឹស-, 
        ធម្មា នតមតោ បវតោ វោិតគា ។ 
 (ធម្មា ) រីធម៌ទាំងឡាយ នវ ច្ាំនួន ៩ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ិ គឺ សង្ កបប- 
បសសទធិ (ច្) រីវិត្ក្កៈ និងបស្សទធិផង បីតុ្តបក្ខខ  (ច្) រីបីត្ ិនិងឧច្បកាខ្ផង ឆតនាទ  (ច្) 
រីឆនទៈផង ច្ិត្តំ (ច្) រីច្ិត្េផង វរិត្ិត្តយ ំ(ច្) រីប្បជ្ុាំ ៣ ននវិរត្ិច្ច្ត្សិក្ផង ឯក្ឋានា 
ជាធម៌មានឋានដត្មួយ, វរីយិ ំរីវីរិយៈ នវ (ឋានំ) ជាធម៌មានឋានៈ ៩, សត្ ិរីសត្ិ អដ្ា 
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(ឋានា) ជាធម៌មានឋានៈ ៨,  សម្មធិ រីសមាធិ ច្តុ្ (ឋាតនា ) ជាធម៌មានឋានៈ ៤ 
បញ្ញញ  រីបញ្ញ្ បញ្ច  (ឋានា) ជាធម៌មានឋានៈ ៥, សទ្វធ  រីសទធ្ ទុឋានា ជាធម៌មាន   
ឋានៈ ២, ឯតោ វោិតគា រីការដច្ក្នុ េះ បវតោ ជាការដច្ក្ែ៏ប្បច្សើរ (តោត្ិ) រដមងមាន ។ 
 [៤១]  សតព្ា តោកុ្ត្តតរ តោនត,ិ   ន វា សង្ កបបបីត្ិតោ; 
         តោកិ្តយបិ យថាតោគំ,   ឆព្ាិសុទធិបវត្តិយ ំ។ 
 សតព្ា (តោធិបក្ខិ យធម្មា ) រីច្ោធិបក្ខិយធម៌ទាំងឡាយទាំងអស់ តោនត ិរដមង
មាន តោកុ្ត្តតរ ក្នុងច្ោក្ុត្េរច្ិត្េ, សង្ កបបបីត្ិតោ រីវិត្ក្កៈ និងបីត្ិទាំងឡាយ ន  
តោត្ិ រដមងមិនមាន វា ខ្លេះ, ឆព្ាិសុទធិបវត្តិយ ំ កាលការច្ក្ើត្ច្ឡើងននវិសុទធិ ៦ ប្បការ 
(សត្ិ) ក្ាំព្ុងមាន (តោបក្ខិ យធម្មា ) រីច្ោធិបក្ខិយធម៌ទាំងឡាយ (តោត្)ិ រដមង
មាន តោកិ្តយប ិសូម្បីក្នុងច្ោក្យិច្ិត្េ យថាតោគំ តាមសមគួរែលក់ារប្បក្ប ។ 

 
សព្ាសង្គតោ 

 [៤២] សព្ាសង្គតហ បញ្ច ក្ខ នាធ  ― របូក្ខ តនាធ  តវទនាក្ខ តនាធ  សញ្ញញ ក្ខ តនាធ  
សង្គខ រក្ខ តនាធ  វញិ្ញញ ណ្ក្ខ តនាធ ។ 
 សព្ាសង្គតោ រីសព្វសងគ ៈ (តោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា បញ្ច ក្ខ នាធ       
រីបញ្ចក្ខនធទាំងឡាយ ឥត្ ិគឺ របូក្ខ តនាធ  (ច្) រីរូបក្ខនធផង តវទនាក្ខ តនាធ  (ច្) រីច្វទ ក្ខនធ
ផង សញ្ញញ ក្ខ តនាធ  (ច្) រីសញ្ញ្ក្ខនធផង សង្គខ រក្ខ តនាធ  (ច្) រីសង្ខ្រក្ខនធផង វញិ្ញញ ណ្-
ក្ខ តនាធ  (ច្) រីវិញ្ញ្ណក្ខនធផង សព្ាសង្គតហ ក្នុងសព្វសងគ ៈ ។ 
 [៤៣] បញ្ចុ បាទ្វនក្ខ នាធ  ― របុូបាទ្វនក្ខ តនាធ  តវទនុបាទ្វនក្ខ តនាធ                               
សញ្ញុ បាទ្វនក្ខ តនាធ  សង្គខ រុបាទ្វនក្ខ តនាធ  វញិ្ញញ ណុ្បាទ្វនក្ខ តនាធ  ។ 
 បញ្ចុ បាទ្វនក្ខ នាធ  រីបញ្ចុបាទនក្ខនធទាំងឡាយ ឥត្ ិគឺ របុូបាទ្វនក្ខ តនាធ  (ច្) 
រីរូបុបាទនក្ខនធផង តវទនុបាទ្វនក្ខ តនាធ  (ច្) រីច្វទនុបាទនក្ខនធផង សញ្ញុ បាទ្វន-  
ក្ខ តនាធ  (ច្) រីសញ្ញុបាទនក្ខនធផង សង្គខ រុបាទ្វនក្ខ តនាធ  (ច្) រីសង្ខ្រុបាទនក្ខនធផង 
វញិ្ញញ ណុ្បាទ្វនក្ខ តនាធ  (ច្) រីវិញ្ញ្ណុបាទនក្ខនធផង ។ 
 [៤៤] ទ្វា ទោយត្នានិ ― ច្ក្ខខ យត្នំ តោត្តយត្នំ ឃានាយត្នំ                   



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 ត្ថា ច្ដ្យប្បការែូច្គានច្្ េះ សម្មា វាោតម្ម រីសមា្្វាោមៈ ឯក្តត្ត វ ដត្មួយ
ដមនព្ិត្ (ភគវត្ត) គឺប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ បវុច្ចត្ ិរដមងប្តាសច់្ៅ សមាបបធានា ឥត្ិ ថា 
សមមប្បធាន ច្ត្តត តោ ច្ាំនួន ៤ ។ 
 [៣៩]  ឆតនាទ  ច្ិត្តមុតបក្ខខ  ច្,  សទ្វធ បសសទធិបីត្ិតោ; 
       សម្មា ទិដ្ា ិច្ សង្ កតបោ,  វាោតម្ម វរិត្ិត្តយ ំ។ 
        សម្មា សត្ិ សម្មធីត្ិ,  ចុ្ទទតសតត្ សោវតត្ត; 
       សត្តត្ឹសបបតភតទន,  សត្តធា ត្ត្ថ សង្គតោ ។ 
 ឯតត្ (តោធិបក្ខិ យធម្មា ) រីច្ោធិបក្ខិយធម៌ទាំងឡាយច្ េះ ចុ្ទទស ជាធម៌មាន
ច្ាំនួន ១៤ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ិ គឺ ឆតនាទ  (ច្) រីឆនទៈផង ច្ិត្ត ំ (ច្) រីច្ិត្េផង 
ឧតបក្ខខ  ច្ រីឧច្បកាខ្ផង សទ្វធ  (ច្) រីសទធ្ផង បសសទធិបីត្ិតោ (ច្) រីបស្សទធ ិនិង
បីត្ិទាំងឡាយផង សម្មា ទិដ្ា ិច្ រីសមា្ទ្ិែឋិផង សង្ កតបោ (ច្) រីវិត្ក្កៈផង វាោតម្ម 
(ច្) រីសមា្្វាោមៈផង វរិត្ិត្តយ ំ(ច្) រីប្បជ្ុាំ ៣ ននវិរត្ិផង សម្មា សត្ិ (ច្) រីសមា្ស្ត្ិ
ផង សម្មធិ (ច្) រីសមា្ស្មាធិផង សោវតត្ត ច្ដ្យបរមត្ថ, (ច្) និង សត្តត្សឹបប-
តភនតទន ច្ដ្យប្បច្ភទមានច្ាំនួន ៣៧, សង្គតោ រីការរួបរួម សត្តធា មានច្ាំនួន ៣៧ 
ប្បការ ត្ត្ថ (តោធិបក្ខិ យសង្គតហ) ក្នុងច្ោធិបក្ខិយសងគ ៈច្នេះ ។ 
 [៤០]  សង្ កបបបសសទធិ ច្ បីតុ្តបក្ខខ , 
        ឆតនាទ  ច្ ច្ិត្តំ វរិត្ិត្តយញ្ច ; 
        នតវក្ឋានា វរិយិ ំនវដ្ា, 
        សត្ី សម្មធី ច្តុ្ បញ្ច  បញ្ញញ ; 
        សទ្វធ  ទុឋានុត្តមសត្តត្សឹ-, 
        ធម្មា នតមតោ បវតោ វោិតគា ។ 
 (ធម្មា ) រីធម៌ទាំងឡាយ នវ ច្ាំនួន ៩ (តោនតិ) រដមងមាន ឥត្ិ គឺ សង្ កបប- 
បសសទធិ (ច្) រីវិត្ក្កៈ និងបស្សទធិផង បីតុ្តបក្ខខ  (ច្) រីបីត្ ិនិងឧច្បកាខ្ផង ឆតនាទ  (ច្) 
រីឆនទៈផង ច្ិត្ត ំ(ច្) រីច្ិត្េផង វរិត្ិត្តយ ំ(ច្) រីប្បជ្ុាំ ៣ ននវិរត្ិច្ច្ត្សិក្ផង ឯក្ឋានា 
ជាធម៌មានឋានដត្មួយ, វរីយិ ំរីវីរិយៈ នវ (ឋានំ) ជាធម៌មានឋានៈ ៩, សត្ ិរីសត្ិ អដ្ា 

(ឋានា) ជាធម៌មានឋានៈ ៨,  សម្មធិ រីសមាធិ ច្តុ្ (ឋាតនា ) ជាធម៌មានឋានៈ ៤ 
បញ្ញញ  រីបញ្ញ្ បញ្ច  (ឋានា) ជាធម៌មានឋានៈ ៥, សទ្វធ  រីសទធ្ ទុឋានា ជាធម៌មាន   
ឋានៈ ២, ឯតោ វោិតគា រីការដច្ក្នុ េះ បវតោ ជាការដច្ក្ែ៏ប្បច្សើរ (តោត្ិ) រដមងមាន ។ 
 [៤១]  សតព្ា តោកុ្ត្តតរ តោនតិ,   ន វា សង្ កបបបីត្ិតោ; 
         តោកិ្តយបិ យថាតោគំ,   ឆព្ាិសុទធិបវត្តិយ ំ។ 
 សតព្ា (តោធិបក្ខិ យធម្មា ) រីច្ោធិបក្ខិយធម៌ទាំងឡាយទាំងអស់ តោនត ិរដមង
មាន តោកុ្ត្តតរ ក្នុងច្ោក្ុត្េរច្ិត្េ, សង្ កបបបីត្ិតោ រីវិត្ក្កៈ និងបីត្ិទាំងឡាយ ន  
តោត្ិ រដមងមិនមាន វា ខ្លេះ, ឆព្ាិសុទធិបវត្តិយ ំ កាលការច្ក្ើត្ច្ឡើងននវិសុទធិ ៦ ប្បការ 
(សត្ិ) ក្ាំព្ុងមាន (តោបក្ខិ យធម្មា ) រីច្ោធិបក្ខិយធម៌ទាំងឡាយ (តោត្ិ) រដមង
មាន តោកិ្តយប ិសូម្បីក្នុងច្ោក្យិច្ិត្េ យថាតោគំ តាមសមគួរែលក់ារប្បក្ប ។ 

 
សព្ាសង្គតោ 

 [៤២] សព្ាសង្គតហ បញ្ច ក្ខ នាធ  ― របូក្ខ តនាធ  តវទនាក្ខ តនាធ  សញ្ញញ ក្ខ តនាធ  
សង្គខ រក្ខ តនាធ  វញិ្ញញ ណ្ក្ខ តនាធ ។ 
 សព្ាសង្គតោ រីសព្វសងគ ៈ (តោត្ិ) រដមងមាន (ឥត្ិ) ថា បញ្ច ក្ខ នាធ       
រីបញ្ចក្ខនធទាំងឡាយ ឥត្ ិគឺ របូក្ខ តនាធ  (ច្) រីរូបក្ខនធផង តវទនាក្ខ តនាធ  (ច្) រីច្វទ ក្ខនធ
ផង សញ្ញញ ក្ខ តនាធ  (ច្) រីសញ្ញ្ក្ខនធផង សង្គខ រក្ខ តនាធ  (ច្) រីសង្ខ្រក្ខនធផង វញិ្ញញ ណ្-
ក្ខ តនាធ  (ច្) រីវិញ្ញ្ណក្ខនធផង សព្ាសង្គតហ ក្នុងសព្វសងគ ៈ ។ 
 [៤៣] បញ្ចុ បាទ្វនក្ខ នាធ  ― របុូបាទ្វនក្ខ តនាធ  តវទនុបាទ្វនក្ខ តនាធ                               
សញ្ញុ បាទ្វនក្ខ តនាធ  សង្គខ រុបាទ្វនក្ខ តនាធ  វញិ្ញញ ណុ្បាទ្វនក្ខ តនាធ  ។ 
 បញ្ចុ បាទ្វនក្ខ នាធ  រីបញ្ចុបាទនក្ខនធទាំងឡាយ ឥត្ ិគឺ របុូបាទ្វនក្ខ តនាធ  (ច្) 
រីរូបុបាទនក្ខនធផង តវទនុបាទ្វនក្ខ តនាធ  (ច្) រីច្វទនុបាទនក្ខនធផង សញ្ញុ បាទ្វន-  
ក្ខ តនាធ  (ច្) រីសញ្ញុបាទនក្ខនធផង សង្គខ រុបាទ្វនក្ខ តនាធ  (ច្) រីសង្ខ្រុបាទនក្ខនធផង 
វញិ្ញញ ណុ្បាទ្វនក្ខ តនាធ  (ច្) រីវិញ្ញ្ណុបាទនក្ខនធផង ។ 
 [៤៤] ទ្វា ទោយត្នានិ ― ច្ក្ខខ យត្នំ តោត្តយត្នំ ឃានាយត្នំ                   

សមុច្ចយបរិច្ឆេទ១៤១



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ជិ្ឈវាា យត្នំ ក្ខោយត្នំ មនាយត្នំ របូាយត្នំ សទ្វទ យត្នំ គនាធ យត្នំ 
រោយត្នំ តោដ្ាោា យត្នំ ធម្មា យត្នំ ។ 
 ទ្វា ទោយត្នានិ រីអាយត្នៈច្ាំនួន ១២ ទាំងឡាយ ឥត្ិ គឺ ច្ក្ខខ យត្នំ (ច្)                  
រីច្កាខ្យត្នៈផង តោត្តយត្នំ (ច្) រីច្ោតាយត្នៈផង ឃានាយត្នំ (ច្)                                   
រីឃា យត្នៈផង ជិ្ឈវាា យត្នំ (ច្) រីជ្ិវាហ្យត្នៈផង ក្ខោយត្នំ (ច្) រីកាោយត្នៈ 
ផង មនាយត្នំ (ច្) រីម យត្នៈផង របូាយត្នំ (ច្) រីរូបាយត្នៈផង សទ្វទ យត្នំ 
(ច្) រីសទទ្យត្នៈផង គនាធ យត្នំ (ច្) រីគ ធ្យត្នៈផង រោយត្នំ (ច្) រីរោយត្នៈ 
ផង តោដ្ាោា យត្នំ (ច្) រីច្ោែឋោវ្យត្នៈផង  ធម្មា យត្នំ (ច្) រីធមា្្យត្នៈផង ។ 
 [៤៥] អដ្ឋា រស ធាតុ្តោ ― ច្ក្ខុ ធាតុ្ តោត្ធាតុ្ ឃានធាតុ្ ជិ្ឈវាា ធាតុ្ 
ក្ខយធាតុ្ របូធាតុ្ សទទធាតុ្ គនធធាតុ្ រសធាតុ្ តោដ្ាព្ាធាតុ្ ច្ក្ខុ -                           
វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ តោត្វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ ឃានវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ ជិ្ឈវាា វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ 
ក្ខយវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ មតនាធាតុ្ ធមាធាតុ្ មតនាវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ ។ 
 ធាតុ្តោ ធាត្ុទាំងឡាយ អដ្ឋា រស ច្ាំនួន ១៨ ឥត្ិ គឺ ច្ក្ខុ ធាតុ្ (ច្) រីច្ក្ខុធាត្ុ
ផង តោត្ធាតុ្ (ច្) រីច្ោត្ធាត្ុផង ឃានធាតុ្ (ច្) រីឃានធាត្ុផង ជិ្ឈវាា ធាតុ្ (ច្) 
រីជ្ិវាហ្ធាត្ុផង ក្ខយធាតុ្ (ច្) រីកាយធាត្ុផង របូធាតុ្ (ច្) រីរូបធាត្ុផង សទទធាតុ្ 
(ច្) រីសទទធាត្ុផង គនធធាតុ្ (ច្) រីគនធធាតុ្ផង រសធាតុ្ (ច្) រីរសធាត្ុផង តោដ្ាព្ា-
ធាតុ្ (ច្) រីច្ោែឋព្វធាត្ផុង ច្ក្ខុ វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្) រីច្ក្ខុវិញ្ញ្ណធាត្ុផង តោត្-
វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្) រីច្ោត្វិញ្ញ្ណធាត្ុផង ឃានវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្) រីឃានវិញ្ញ្ណ-
ធាត្ុផង ជិ្ឈវាា វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្) រីជ្ិវាហ្វិញ្ញ្ណធាត្ុផង ក្ខយវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្)      
រីកាយវិញ្ញណ្ធាត្ុផង មតនាធាតុ្ (ច្) រីមច្ ធាត្ុផង ធមាធាតុ្ (ច្) រីធមមធាត្ុផង 
មតនាវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្) រីមច្ វិញ្ញ្ណធាត្ុផង ។ 
 [៤៦] ច្ត្តត រ ិ អរយិសោច និ ― ទុក្ខំ  អរយិសច្ចំ, ទុក្ខ សមុទតោ អរយិ-
សច្ចំ, ទុក្ខ និតោតធា អរយិសច្ចំ, ទុក្ខ និតោធគាមិនី បដ្ិបទ្វ អរយិសច្ចំ ។ 
 អរយិសោច និ រីអរិយសច្ចទាំងឡាយ ច្ត្តត រ ិច្ាំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ ទុក្ខំ  អរយិសច្ចំ 
(ច្) រីទុក្ខអរិយសច្ចផង ទុក្ខ សមុទតោ អរយិសច្ចំ (ច្) រីទុក្ខសមទុយអរិយសច្ចផង 

សមុច្ចយបរិច្ឆេទ១៤២

ទុក្ខ និតោតធា អរយិសច្ចំ (ច្) រីទុក្ខនិច្រាធអរិយសច្ចផង, ទុក្ខ និតោធគាមិនី 
បដ្ិបទ្វ អរយិសច្ចំ (ច្) រីទុក្ខនិច្រាធគាមិនីបែិបទអរិយសច្ចផង ។ 
 [៤៧] ឯត្ថ បន តច្ត្សិក្សុខុមរបូនិោា នវតសន ឯក្នូសត្តត្ិ ធម្មា                                 
ធម្មា យត្នធមាធាត្តូ្ិ សង្ខំ គច្េនតិ ។ 
 បន ច្ាំដណក្ឯ ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ឯក្នូសត្តត្ ិ ច្ាំនួន ៦៩ តច្ត្សិក្-    

សុខុមរបូនិោា នវតសន ច្ដ្យប្បច្ភទននច្ច្ត្សិក្ និងសុខ្ុមរបូ និងប្ព្េះនិោវ្ន គច្េនត ិ
រដមងែល់ សង្ខយំ នូវការច្ៅ ធម្មា យត្នធម្មា ធាតុ្ ឥត្ ិថាធមា្្យត្ន និងធមមធាត្ ុ              
ឯត្ថ (អាយត្នធាត្សុូ) ក្នុងអាយត្នៈ និងធាត្ុទាំងឡាយនុ េះ ។ 
 [៤៨] មនាយត្នតមវ សត្តវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្វតសន ភិជ្ឈាត្ិ ។ 
 មនាយត្នំ ឯវ រីម យត្នៈដមនព្ិត្ ភិជ្ឈាត្ិ រដមងដច្ក្ សត្តវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្-
វតសន ច្ដ្យប្បច្ភទននវញិ្ញ្ណធាត្ចុ្ាំនួន ៧ ។ 
 [៤៩] របូញ្ច  តវទនា សញ្ញញ ,  តសសតច្ត្សិក្ខ ត្ថា; 
        វញិ្ញញ ណ្មិត្ិ បតញ្ច តត្,  បញ្ច ក្ខ នាធ ត្ិ ោសិត្ត ។ 
 ឯតត្ (ធម្មា ) រីធម៌ទាំងឡាយ បញ្ច  ច្ាំនួន ៥ ឥត្ិ គឺ របូំ (ច្) រីរូបផង តវទនា 
(ច្) រីច្វទ ផង សញ្ញញ  (ច្) រីសញ្ញ្ផង តសសតច្ត្សិក្ខ (ច្) រីច្ច្ត្សិក្ដែល    
ច្ៅសល់ទាំងឡាយផង ត្ថា ច្ប្ៅអាំពី្ច្ េះ វញិ្ញញ ណំ្ (ច្) រីវិញ្ញ្ណផង (ភគវត្ត) គឺ
ប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ ោសិត្ត ប្តាស់ច្ៅច្ ើយ បញ្ច ក្ខ នាធ  ឥត្ិ ថាជា បញ្ចក្ខនធ ។ 
 [៥០]  បញ្ចុ បាទ្វនក្ខ នាធ ត្ិ,  ត្ថា តត្ភមូក្ខ មត្ត; 
        តភទ្វោតវន និោា នំ,  ខនធសង្គហនិសសដ្ំ ។ 
 ត្ថា ច្ដ្យប្បការែូច្គានច្្ េះ តត្ភមូិក្ខ រីធមដ៌ែលប្បប្ព្ឹត្េច្ៅក្នុងភូមិ ៣ ទាំង
ឡាយ (សមោុ តទធន) គឺប្ព្េះសមពុទធ មត្ត ប្ទង់ប្តាសច់្ ើយ បញ្ចុ បាទ្វនក្ខ នាធ  ឥត្ិ ថាជា
បញ្ចបុាទនក្ខ ធ្, និោា ន ំរីប្ព្េះនិោវ្ន ខនធសង្គហនិសសដ្ ំដែលប្ត្ូវែក្ច្ច្ញច្ ើយច្ក្
ការរាប់ថាខ្នធ តភទ្វោតវន ច្ប្ោេះមិនមានភាព្ច្ផ្សងគាន្ ។ 
 [៥១]  ទ្វា ោរមាណ្តភតទន,  ភវនាត យត្នានិ ច្; 
         ទ្វា ោលមោត្ទុបបនា-, បរោិតយន ធាតុ្តោ ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ជិ្ឈវាា យត្នំ ក្ខោយត្នំ មនាយត្នំ របូាយត្នំ សទ្វទ យត្នំ គនាធ យត្នំ 
រោយត្នំ តោដ្ាោា យត្នំ ធម្មា យត្នំ ។ 
 ទ្វា ទោយត្នានិ រីអាយត្នៈច្ាំនួន ១២ ទាំងឡាយ ឥត្ិ គឺ ច្ក្ខខ យត្នំ (ច្)                  
រីច្កាខ្យត្នៈផង តោត្តយត្នំ (ច្) រីច្ោតាយត្នៈផង ឃានាយត្នំ (ច្)                                   
រីឃា យត្នៈផង ជិ្ឈវាា យត្នំ (ច្) រីជ្ិវាហ្យត្នៈផង ក្ខោយត្នំ (ច្) រីកាោយត្នៈ 
ផង មនាយត្ន ំ(ច្) រីម យត្នៈផង របូាយត្នំ (ច្) រីរូបាយត្នៈផង សទ្វទ យត្នំ 
(ច្) រីសទទ្យត្នៈផង គនាធ យត្នំ (ច្) រីគ ធ្យត្នៈផង រោយត្នំ (ច្) រីរោយត្នៈ 
ផង តោដ្ាោា យត្នំ (ច្) រីច្ោែឋោវ្យត្នៈផង  ធម្មា យត្នំ (ច្) រីធមា្្យត្នៈផង ។ 
 [៤៥] អដ្ឋា រស ធាតុ្តោ ― ច្ក្ខុ ធាតុ្ តោត្ធាតុ្ ឃានធាតុ្ ជិ្ឈវាា ធាតុ្ 
ក្ខយធាតុ្ របូធាតុ្ សទទធាតុ្ គនធធាតុ្ រសធាតុ្ តោដ្ាព្ាធាតុ្ ច្ក្ខុ -                           
វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ តោត្វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ ឃានវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ ជិ្ឈវាា វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ 
ក្ខយវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ មតនាធាតុ្ ធមាធាតុ្ មតនាវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ ។ 
 ធាតុ្តោ ធាត្ុទាំងឡាយ អដ្ឋា រស ច្ាំនួន ១៨ ឥត្ិ គឺ ច្ក្ខុ ធាតុ្ (ច្) រីច្ក្ខុធាត្ុ
ផង តោត្ធាតុ្ (ច្) រីច្ោត្ធាត្ុផង ឃានធាតុ្ (ច្) រីឃានធាត្ុផង ជិ្ឈវាា ធាតុ្ (ច្) 
រីជ្ិវាហ្ធាត្ុផង ក្ខយធាតុ្ (ច្) រីកាយធាត្ុផង របូធាតុ្ (ច្) រីរូបធាត្ុផង សទទធាតុ្ 
(ច្) រីសទទធាត្ុផង គនធធាតុ្ (ច្) រីគនធធាតុ្ផង រសធាតុ្ (ច្) រីរសធាត្ុផង តោដ្ាព្ា-
ធាតុ្ (ច្) រីច្ោែឋព្វធាត្ផុង ច្ក្ខុ វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្) រីច្ក្ខុវិញ្ញ្ណធាត្ុផង តោត្-
វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្) រីច្ោត្វិញ្ញ្ណធាត្ុផង ឃានវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្) រីឃានវិញ្ញ្ណ-
ធាត្ុផង ជិ្ឈវាា វញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្) រីជ្ិវាហ្វិញ្ញ្ណធាត្ុផង ក្ខយវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្)      
រីកាយវិញ្ញណ្ធាត្ុផង មតនាធាតុ្ (ច្) រីមច្ ធាត្ុផង ធមាធាតុ្ (ច្) រីធមមធាត្ុផង 
មតនាវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្ (ច្) រីមច្ វិញ្ញ្ណធាត្ុផង ។ 
 [៤៦] ច្ត្តត រ ិ អរយិសោច និ ― ទុក្ខំ  អរយិសច្ច,ំ ទុក្ខ សមុទតោ អរយិ-
សច្ចំ, ទុក្ខ និតោតធា អរយិសច្ចំ, ទុក្ខ និតោធគាមិនី បដ្ិបទ្វ អរយិសច្ចំ ។ 
 អរយិសោច និ រីអរិយសច្ចទាំងឡាយ ច្ត្តត រ ិច្ាំនួន ៤ ឥត្ិ គឺ ទុក្ខំ  អរយិសច្ចំ 
(ច្) រីទុក្ខអរិយសច្ចផង ទុក្ខ សមុទតោ អរយិសច្ចំ (ច្) រីទុក្ខសមទុយអរិយសច្ចផង 

ទុក្ខ និតោតធា អរយិសច្ចំ (ច្) រីទុក្ខនិច្រាធអរិយសច្ចផង, ទុក្ខ និតោធគាមិនី 
បដ្ិបទ្វ អរយិសច្ចំ (ច្) រីទុក្ខនិច្រាធគាមិនីបែិបទអរិយសច្ចផង ។ 
 [៤៧] ឯត្ថ បន តច្ត្សិក្សុខុមរបូនិោា នវតសន ឯក្នូសត្តត្ិ ធម្មា                                 
ធម្មា យត្នធមាធាត្តូ្ិ សង្ខំ គច្េនតិ ។ 
 បន ច្ាំដណក្ឯ ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ឯក្នូសត្តត្ ិ ច្ាំនួន ៦៩ តច្ត្សិក្-    

សុខុមរបូនិោា នវតសន ច្ដ្យប្បច្ភទននច្ច្ត្សិក្ និងសុខ្ុមរបូ និងប្ព្េះនិោវ្ន គច្េនត ិ
រដមងែល់ សង្ខយំ នូវការច្ៅ ធម្មា យត្នធម្មា ធាតុ្ ឥត្ ិថាធមា្្យត្ន និងធមមធាត្ ុ              
ឯត្ថ (អាយត្នធាត្សុូ) ក្នុងអាយត្នៈ និងធាត្ុទាំងឡាយនុ េះ ។ 
 [៤៨] មនាយត្នតមវ សត្តវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្វតសន ភិជ្ឈាត្ិ ។ 
 មនាយត្នំ ឯវ រីម យត្នៈដមនព្ិត្ ភិជ្ឈាត្ិ រដមងដច្ក្ សត្តវញិ្ញញ ណ្ធាតុ្-
វតសន ច្ដ្យប្បច្ភទននវញិ្ញ្ណធាត្ុច្ាំនួន ៧ ។ 
 [៤៩] របូញ្ច  តវទនា សញ្ញញ ,  តសសតច្ត្សិក្ខ ត្ថា; 
        វញិ្ញញ ណ្មិត្ិ បតញ្ច តត្,  បញ្ច ក្ខ នាធ ត្ិ ោសិត្ត ។ 
 ឯតត្ (ធម្មា ) រីធម៌ទាំងឡាយ បញ្ច  ច្ាំនួន ៥ ឥត្ិ គឺ របំូ (ច្) រីរូបផង តវទនា 
(ច្) រីច្វទ ផង សញ្ញញ  (ច្) រីសញ្ញ្ផង តសសតច្ត្សិក្ខ (ច្) រីច្ច្ត្សិក្ដែល    
ច្ៅសល់ទាំងឡាយផង ត្ថា ច្ប្ៅអាំពី្ច្ េះ វញិ្ញញ ណំ្ (ច្) រីវិញ្ញ្ណផង (ភគវត្ត) គឺ
ប្ព្េះមានប្ព្េះភាគ ោសិត្ត ប្តាស់ច្ៅច្ ើយ បញ្ច ក្ខ នាធ  ឥត្ិ ថាជា បញ្ចក្ខនធ ។ 
 [៥០]  បញ្ចុ បាទ្វនក្ខ នាធ ត្ិ,  ត្ថា តត្ភមូក្ខ មត្ត; 
        តភទ្វោតវន និោា នំ,  ខនធសង្គហនិសសដ្ំ ។ 
 ត្ថា ច្ដ្យប្បការែូច្គានច្្ េះ តត្ភមូិក្ខ រីធមដ៌ែលប្បប្ព្ឹត្េច្ៅក្នុងភូមិ ៣ ទាំង
ឡាយ (សមោុ តទធន) គឺប្ព្េះសមពុទធ មត្ត ប្ទង់ប្តាសច់្ ើយ បញ្ចុ បាទ្វនក្ខ នាធ  ឥត្ិ ថាជា
បញ្ចបុាទនក្ខ ធ្, និោា ន ំរីប្ព្េះនិោវ្ន ខនធសង្គហនិសសដ្ ំដែលប្ត្ូវែក្ច្ច្ញច្ ើយច្ក្
ការរាប់ថាខ្នធ តភទ្វោតវន ច្ប្ោេះមិនមានភាព្ច្ផ្សងគាន្ ។ 
 [៥១]  ទ្វា ោរមាណ្តភតទន,  ភវនាត យត្នានិ ច្; 
         ទ្វា ោលមោត្ទុបបនា-, បរោិតយន ធាតុ្តោ ។ 

សមុច្ចយបរិច្ឆេទ១៤៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 ច្ ក៏្ អាយត្នាន ិ រីអាយត្នៈទាំងឡាយ ទ្វា ទស ច្ាំនួន ១២ ភវនត ិ រដមងមាន 
ទ្វា ោលមោណ្តភតទន ច្ប្ោេះភាព្ច្ផ្សងគាន្ច្ដ្យទវ្រ និងអារមមណ៍, ធាតុ្តោ រីធាត្ុទាំង
ឡាយ អដ្ឋា រស មានច្ាំនួន ១៨ ភវនត ិ រដមងមាន ទ្វា ោលមោត្ទុបបនាបរោិតយន                 
ច្ប្ោេះទវ្រ និងអារមមណ ៍និងបរិោយននវញិ្ញ្ណអាប្សយ័នូវធម៌ទាំងច្ េះច្ក្ើត្ច្ ើយ ។ 
 [៥២]  ទុក្ខំ  តត្ភមូកំ្ វដ្ដំ,  ត្ណាា  សមុទតោ ភតវ; 
        និតោតធា នាម និោា នំ,  មតគាគ  តោកុ្ត្តតោ មតត្ត ។ 
 វដ្តំ រីវែេៈ តត្ភមូិកំ្ ដែលប្បប្ព្ឹត្េច្ៅក្នុងភូមិ ៣ ទុក្ខំ  ជាទុក្ខសច្ចៈ (ភតវ) រដមង
មាន, ត្ណាា  រីត្ណ្ហ្ សមុទតោ ជាសមុទយសច្ចៈ ភតវ រដមងមាន, នោិា ន ំរីប្ព្េះនិោវ្ន 
និតោតធា នាម ច្ ្្េះថានចិ្រាធសច្ចៈ (ភតវ) រដមងមាន, មតគាគ  រីមគគ តោកុ្ត្តតោ ដែល
ជាច្ោក្ុត្េរ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ មតត្ត ែឹងច្ ើយ ។ 
 [៥៣]  មគគយុត្តត  ផោ តច្វ,   ច្តុ្សច្ចវនិិសសដ្ឋ; 
        ឥត្ិ បញ្ច បបតភតទន,  បវុតត្តត  សព្ាសង្គតោ ។ 
 មគគយុត្តត  ច្ រីអងគមគគដែលប្បក្បក្នងុមគគច្ិត្េផង ផោ (ច្) ឯវ រីផលច្ិត្េទាំង
ឡាយផង ច្តុ្សច្ចវនិិសសដ្ឋ ជាធម៌ផុត្ច្ក្សច្ច ៤ (តោនតិ) រដមងមាន, សព្ា-     
សង្គតោ រីសព្វសងគ ៈ (មោ) គឺខ្្ុាំ បវុតត្តត  ច្ោលច្ ើយ បញ្ច បបតភតទន ច្ដ្យ
ប្បច្ភទមានច្ាំនួន ឥត្ិ ច្ដ្យប្បការោ ង្ច្នេះ ។ 

ឥត្ិ អភិធមាត្ថសង្គតហ សមុច្ចយសង្គហវោិតគា នាម  
សត្តតម្ម បរតិច្េតទ្វ ។ 

បរតិច្េតទ្វ រីបរិច្ច្េទ សត្តតម្ម ទី ៧ 
សមុច្ចយសង្គហវោិតគា នាម ច្ ្្េះថា សមចុ្ចយសងគ វិភាគ  

អភិធមាត្ថសង្គតហ ក្នុងគមពីរអភិធមមត្ថសងគ ៈ ឥត្ិ ច្ប់ ។ 

សមុច្ចយបរិច្ឆេទ១៤៤

៨. បច្ចយបរចិ្ច្េទ 
 [១]  យេសំ សង្ខតធម្មា នំ,  យេ ធម្មា  បច្ចយា េថា; 
  តំ វភិាគមិយេទានិ,  បវក្ខខ មិ េថារេំ ។ 
 បច្ចេបរយិច្េយទា រីបច្ចយបរិច្ច្េទ (ឥតិ) ថា ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ យេ ឯណា    
បច្ចយា ជាបច្ច័យ សង្ខតធម្មា នំ ដល់បច្ចុប្បន្នធម៌ទាំងឡាយ យេសំ ឯណា (ភវនតិ) 
រមមងមាន្ េថា ច្ោយប្បការយ ង្ណា ឥទានិ ក្នុងកាលឥឡវូច្ន្េះ (អេំ) រីខ្ុាំ បវក្ខខ មិ 
ន្ឹងច្ោល តំ វភិាគំ ន្ូវការមបងមច្ក្នន្បច្ចយធម៌ ន្ិងបច្ចយុប្បន្នធម៌ច្ េះ (តំតំបច្ចេ-
ភាវក្ខរានុរបូំ) ដល់សមគួរដល់អាការនន្បច្ចយសត្តិច្ េះៗ ឥេ (បច្ចេសង្គយេ) 
ក្នុងបច្ចយសងគហច្ន្េះ ។ 
 [២] បដិច្ចសមុបាទនយយា បដ្ឋា ននយយា យច្តិ បច្ចេសង្គយោ ទុវយិោ                                  
យវទិតយវោ  ។ 
 បច្ចេសង្គយោ រីបច្ចយសងគហៈ ទុវយិោ មាន្ ២ ប្បការ យោត ិរមមងមាន្ ឥត ិ
គឺ បដិច្ចសមុបាទនយយា (ច្) រីបដិច្ចសមុប្ាទន្័យទាំងឡាយផង បដ្ឋា ននយយា 
(ច្) រីបោឋ្ន្ន្យទាំងឡាយផង (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ យវទិតយវោ  គប្បីប្ជាប ។ 
 [៣] តតថ តវា វភាវភីាវាក្ខរមយតត បលក្ខិ យត បដិច្ចសមុបាទនយយា,               
បដ្ឋា ននយយា បន អាេច្ចបច្ចេដាិតិម្មរព្ា បវុច្ចតិ, ឧភេ ំ បន យវាមិយសេតោ                  
បបយចច នតិ អាច្រយិា ។ 
 តតថ (ទុវយិធសុ នយេសុ) បណាត្ន្យ័ទាំងឡាយមាន្ច្ាំន្ួន្ ២ ប្បការច្ េះ តវា វ-
ភាវភីាវាក្ខរមយតត បលក្ខិ យត រីន្័យមដលប្រេះសមាម្សមពទុធក្ាំណ្ត្់ទុក្ប្ត្ឹមមត្អាការៈគឺ
ភាវៈនន្ធម៌មាន្ប្បប្ក្ត្ីច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ប្ោេះបច្ច័យធម៌ច្ េះ បដិច្ចសមុបាទនយយា ច្ ម្េះថា
បដចិ្ចសមបុា្ទន្យ (យោតិ) រមមងមាន្, បន ច្ាំមណ្ក្ឯ បដ្ឋា ននយយា រីបោឋ្ន្ន្យ័ 
(ភគវត) គឺប្រេះមាន្ប្រេះភាគ បវុច្ចតិ រមមងប្ាសច់្ៅ អារព្ា ច្ប្ោេះប្ាររភ អាេច្ច-    
បច្ចេដាិតឹ ន្ូវបច្ច័យមដលជាទាីាំងនន្បច្ចយុប្បន្នធម៌ប្បប្រឹត្តច្ៅច្ោយប្បការច្ផ្េងៗ ។ 
បន ច្ាំមណ្ក្ឯ អាច្រយិា រីប្រេះអដឋក្ថាចារ្យទាំងឡាយ បបយចច នតិ រមមងអធិប្ាយ      
យវាមិសេតិោ  ច្ោយច្ធវើឱយ្លាយប្ច្ឡាំគ្ន្ ឧភេ ំន្ូវន្័យទាំង ២ ។ 
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 ច្ ក៏្ អាយត្នាន ិ រីអាយត្នៈទាំងឡាយ ទ្វា ទស ច្ាំនួន ១២ ភវនត ិ រដមងមាន 
ទ្វា ោលមោណ្តភតទន ច្ប្ោេះភាព្ច្ផ្សងគាន្ច្ដ្យទវ្រ និងអារមមណ,៍ ធាតុ្តោ រីធាត្ុទាំង
ឡាយ អដ្ឋា រស មានច្ាំនួន ១៨ ភវនត ិ រដមងមាន ទ្វា ោលមោត្ទុបបនាបរោិតយន                 
ច្ប្ោេះទវ្រ និងអារមមណ ៍និងបរិោយននវញិ្ញ្ណអាប្សយ័នូវធម៌ទាំងច្ េះច្ក្ើត្ច្ ើយ ។ 
 [៥២]  ទុក្ខំ  តត្ភមូកំ្ វដ្ដំ,  ត្ណាា  សមុទតោ ភតវ; 
        និតោតធា នាម និោា នំ,  មតគាគ  តោកុ្ត្តតោ មតត្ត ។ 
 វដ្តំ រីវែេៈ តត្ភមូិកំ្ ដែលប្បប្ព្ឹត្េច្ៅក្នុងភូមិ ៣ ទុក្ខំ  ជាទុក្ខសច្ចៈ (ភតវ) រដមង
មាន, ត្ណាា  រីត្ណ្ហ្ សមុទតោ ជាសមុទយសច្ចៈ ភតវ រដមងមាន, នោិា ន ំរីប្ព្េះនិោវ្ន 
និតោតធា នាម ច្ ្្េះថានចិ្រាធសច្ចៈ (ភតវ) រដមងមាន, មតគាគ  រីមគគ តោកុ្ត្តតោ ដែល
ជាច្ោក្ុត្េរ (បណ្ឌិ តត្ន) គឺបណឌិត្ មតត្ត ែឹងច្ ើយ ។ 
 [៥៣]  មគគយុត្តត  ផោ តច្វ,   ច្តុ្សច្ចវនិិសសដ្ឋ; 
        ឥត្ិ បញ្ច បបតភតទន,  បវុតត្តត  សព្ាសង្គតោ ។ 
 មគគយុត្តត  ច្ រីអងគមគគដែលប្បក្បក្នងុមគគច្ិត្េផង ផោ (ច្) ឯវ រីផលច្ិត្េទាំង
ឡាយផង ច្តុ្សច្ចវនិិសសដ្ឋ ជាធម៌ផុត្ច្ក្សច្ច ៤ (តោនតិ) រដមងមាន, សព្ា-     
សង្គតោ រីសព្វសងគ ៈ (មោ) គឺខ្្ុាំ បវុតត្តត  ច្ោលច្ ើយ បញ្ច បបតភតទន ច្ដ្យ
ប្បច្ភទមានច្ាំនួន ឥត្ ិច្ដ្យប្បការោ ង្ច្នេះ ។ 

ឥត្ិ អភិធមាត្ថសង្គតហ សមុច្ចយសង្គហវោិតគា នាម  
សត្តតម្ម បរតិច្េតទ្វ ។ 

បរតិច្េតទ្វ រីបរិច្ច្េទ សត្តតម្ម ទី ៧ 
សមុច្ចយសង្គហវោិតគា នាម ច្ ្្េះថា សមចុ្ចយសងគ វិភាគ  

អភិធមាត្ថសង្គតហ ក្នុងគមពីរអភិធមមត្ថសងគ ៈ ឥត្ិ ច្ប់ ។ 

៨. បច្ចយបរចិ្ច្េទ 
 [១]  យេសំ សង្ខតធម្មា នំ,  យេ ធម្មា  បច្ចយា េថា; 
  តំ វភិាគមិយេទានិ,  បវក្ខខ មិ េថារេំ ។ 
 បច្ចេបរយិច្េយទា រីបច្ចយបរិច្ច្េទ (ឥតិ) ថា ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ យេ ឯណា    
បច្ចយា ជាបច្ច័យ សង្ខតធម្មា នំ ដល់បច្ចុប្បន្នធម៌ទាំងឡាយ យេសំ ឯណា (ភវនតិ) 
រមមងមាន្ េថា ច្ោយប្បការយ ង្ណា ឥទានិ ក្នុងកាលឥឡវូច្ន្េះ (អេំ) រីខ្ុាំ បវក្ខខ មិ 
ន្ឹងច្ោល ត ំ វភិាគំ ន្ូវការមបងមច្ក្នន្បច្ចយធម៌ ន្ិងបច្ចយុប្បន្នធម៌ច្ េះ (តំតំបច្ចេ-
ភាវក្ខរានុរបូំ) ដល់សមគួរដល់អាការនន្បច្ចយសត្តិច្ េះៗ ឥេ (បច្ចេសង្គយេ) 
ក្នុងបច្ចយសងគហច្ន្េះ ។ 
 [២] បដិច្ចសមុបាទនយយា បដ្ឋា ននយយា យច្តិ បច្ចេសង្គយោ ទុវយិោ                                  
យវទិតយវោ  ។ 
 បច្ចេសង្គយោ រីបច្ចយសងគហៈ ទុវយិោ មាន្ ២ ប្បការ យោត ិរមមងមាន្ ឥត ិ
គឺ បដិច្ចសមុបាទនយយា (ច្) រីបដិច្ចសមុប្ាទន្័យទាំងឡាយផង បដ្ឋា ននយយា 
(ច្) រីបោឋ្ន្ន្យទាំងឡាយផង (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ យវទិតយវោ  គប្បីប្ជាប ។ 
 [៣] តតថ តវា វភាវភីាវាក្ខរមយតត បលក្ខិ យត បដិច្ចសមុបាទនយយា,               
បដ្ឋា ននយយា បន អាេច្ចបច្ចេដាិតិម្មរព្ា បវុច្ចតិ, ឧភេ ំ បន យវាមិយសេតោ                  
បបយចច នតិ អាច្រយិា ។ 
 តតថ (ទុវយិធសុ នយេសុ) បណាត្ន្យ័ទាំងឡាយមាន្ច្ាំន្ួន្ ២ ប្បការច្ េះ តវា វ-
ភាវភីាវាក្ខរមយតត បលក្ខិ យត រីន្័យមដលប្រេះសមាម្សមពទុធក្ាំណ្ត្់ទុក្ប្ត្ឹមមត្អាការៈគឺ
ភាវៈនន្ធម៌មាន្ប្បប្ក្ត្ីច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ប្ោេះបច្ច័យធម៌ច្ េះ បដិច្ចសមុបាទនយយា ច្ ម្េះថា
បដចិ្ចសមបុា្ទន្យ (យោតិ) រមមងមាន្, បន ច្ាំមណ្ក្ឯ បដ្ឋា ននយយា រីបោឋ្ន្ន្យ័ 
(ភគវត) គឺប្រេះមាន្ប្រេះភាគ បវុច្ចតិ រមមងប្ាសច់្ៅ អារព្ា ច្ប្ោេះប្ាររភ អាេច្ច-    
បច្ចេដាិតឹ ន្ូវបច្ច័យមដលជាទាីាំងនន្បច្ចយុប្បន្នធម៌ប្បប្រឹត្តច្ៅច្ោយប្បការច្ផ្េងៗ ។ 
បន ច្ាំមណ្ក្ឯ អាច្រយិា រីប្រេះអដឋក្ថាចារ្យទាំងឡាយ បបយចច នតិ រមមងអធិប្ាយ      
យវាមិសេតិោ  ច្ោយច្ធវើឱយ្លាយប្ច្ឡាំគ្ន្ ឧភេ ំន្ូវន្័យទាំង ២ ។ 
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បដិច្ចសមុបាទនយយា 
 [៤] តតថ អវជិ្ជា បច្ចយា សង្ខខ រា, សង្ខខ របច្ចយា វញិ្ញា ណំ្, វញិ្ញា ណ្បច្ចយា 
នាមរបូំ, នាមរបូបច្ចយា សឡាេតនំ, សឡាេតនបច្ចយា ផយសោ, ផសេ-  
បច្ចយា យវទនា, យវទនាបច្ចយា តណ្ហា , តណ្ហា បច្ចយា ឧបាទានំ, ឧបាទាន-   
បច្ចយា ភយវា, ភវបច្ចយា ជ្ជតិ, ជ្ជតិបច្ចយា ជរាមរណំ្ យោក្បរយិទវទុក្ខ -
យទាមនសេុបាយាោ សមាវនតិ ។ ឯវយមតសេ យក្វលសេ ទុក្ខ ក្ខ នធសេ       
សមុទយយា យោតីតិ អេយមតថ បដិច្ចសមុបាទនយយា ។ 
 តតថ (នយេសុ) ក្នុងន័្យទាំងឡាយច្ េះ សង្ខខ រា រីសង្ខ្រទាំងឡាយ (សមាវនតិ) 
រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង អវជិ្ជា បច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ច័យ គឺអវិជាជ,្ វញិ្ញា ណំ្ រីវិញ្ញ្ណ្ (សមាវតិ) 
រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង សង្ខខ របច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ច័យគឺសង្ខ្រ, នាមរបូំ រីច្ច្ត្សិក្ ន្ិងក្មមជ្ជរូប 
(សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង វញិ្ញា ណ្បច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ច័យ គឺវិញ្ញ្ណ្, សឡាេតន ំ  
រីអាយត្ន្ៈទាំង ៦ (សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង នាមរបូបច្ចយា  ច្ប្ោេះបច្ចយ័ គឺច្ច្ត្សិក្ 
ន្ិងក្មមជ្ជរូប, ផយសោ រីផស្េៈ (សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង សឡាេតនបច្ចយា ច្ប្ោេះ
បច្ច័យ គឺអាយត្ន្ៈទាំង ៦, យវទនា រីច្វទ  (សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង ផសេបច្ចយា 
ច្ប្ោេះបច្ចយ័ គឺផស្េៈ, តណ្ហា  រីត្ណាហ្ (សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង យវទនាបច្ចយា ច្ប្ោេះ
បច្ច័យ គឺច្វទ , ឧបាទានំ រីឧាទន្ សមាវតិ រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង តណ្ហា បច្ចយា ច្ប្ោេះ
បច្ច័យ គឺត្ណាហ,្ ភយវា រីភរ (សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង ឧបាទានបច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ច័យ
គឺឧាទន្, ជ្ជត ិរីជាត្ិ (សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង ភវបច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ចយ័ គឺភរ, ជរា-
មរណំ្ រីជ្រា ន្ិងមរណ្ៈ យោក្បរយិទវទុក្ខ យទាមនសេុបាយាោ រីច្ោក្ ន្ិងការ
ខ្េឹក្ខ្េួល ន្ិងទុក្ខ ន្ិងច្ទមន្ស្េ ន្ិងឧាយសៈទាំងឡាយ (សមាវនតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង 
ជ្ជតិបច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ច័យ គឺជាត្ិ ។ សមុទយយា រីច្ហត្ុ ាំឱ្យច្ក្ើត្ ទុក្ខ ក្ខ នធសេ នន្
ក្ងទុក្ខ ឯតសេ ន្ុ េះ យក្វលសេ ទាំងអស់ យោត ិរមមងមាន្ ឯវ ំយ ្ងច្ន្េះ, ឥត ិច្ប្ោេះ
ច្ហត្ុដូច្ចាន្េះ អេ ំ (នយយា) រីន្័យច្ន្េះ បដិច្ចសមុបាទនយយា ច្ មេ្ះថា
បដិច្ចសមុប្ាទន្័យ ឯតថ (បរយិច្េយទ) ក្នុងបរិច្ច្េទន្ុ េះ ។ 
 [៥] តតថ តយយា អទាធ  ទាោ ទសង្ខគ និ វសីតក្ខរា តិសនធិ ច្តុសយង្ខបា តីណិ្ 

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៤៦

វដ្ឋា និ យទោ មលូានិ ច្ យវទិតវោ និ ។ 
 តតថ (បដិច្ចសមុបាទនយេ) ក្នុងបដិច្ចសមបុ្ាទន្យ័ច្ េះ តយយា អទាធ      
(ច្) រីអទធ្ទាំងឡាយច្ាំន្ួន្ ៣ ផង ទាោ ទសង្ខគ ន ិ(ច្) រីអងគច្ាំន្ួន្ ១២ ទាំងឡាយ
ផង វសីតក្ខរា (ច្) រីអាការច្ាំន្ួន្ ២០ ទាំងឡាយផង តសិនធិ (ច្) រីសន្ធិច្ាំន្ួន្ ៣ 
ផង ច្តុសយង្ខបា (ច្) រីសច្ងខបច្ាំន្ួន្ ៤ ទាំងឡាយផង តីណិ្ វដ្ឋា និ (ច្) រីវដតៈ
ទាំងឡាយច្ាំន្ួន្ ៣ ផង យទោ មលូានិ (ច្) រីមូលទាំងឡាយច្ាំន្ួន្ ២ ផង (បណ្ឌិ យតន) 
គឺបណ្ឌិត្ យវទិតវោ ន ិគប្បីប្ជាប ។ 
 [៦] ក្ថំ? អវជិ្ជា សង្ខខ រា អតីយត អទាធ , ជ្ជតិជរាមរណំ្ អនាគយត អទាធ , 
មយជេ អដា បច្ចុបបយនាោ  អទាធ តិ តយយា អទាធ  ។ 
 (យោទនា) រីសាំណ្ួរ (យោតិ) រមមងមាន្ ឥត ិថា (អទាធ ) រីអទធ្ជាច្ដើមទាំង
ឡាយ (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ (យវទិតវោ ) គប្បីប្ជាប ក្ថំ ច្ោយប្បការដូច្ច្មតច្ ?    
(បរោិយរា) រីច្ច្មលើយ (យោតិ) រមមងមាន្ (ឥតិ) ថា អទាធ  រីកាលទាំងឡាយ តយយា 
ច្ាំន្ួន្ ៣ ឥតិ គឺ អវជិ្ជា សង្ខខ រា រីអវិជាជ្ ន្ិងសង្ខ្រទាំងឡាយ អតីយត អទាធ  ជាអតី្ត្-
កាល, ជ្ជតិជរាមរណំ្ រីជាត្ ិន្ិងជ្រាមរណ្ៈ អនាគយតអទាធ  ជាអ គត្កាល (ធម្មា ) 
រីធម៌ទាំងឡាយ អដា ច្ាំន្នួ្ ៨ មយជេ ប្ត្ង់ក្ណាត្ល បច្ចបបយនាោ អទាធ  ជាបច្ចុប្បន្នកាល  ។ 
 [៧] អវជិ្ជា  សង្ខខ រា វញិ្ញា ណំ្ នាមរបូំ សឡាេតនំ ផយសោ យវទនា តណ្ហា  
ឧបាទានំ ភយវា ជ្ជតិ ជរាមរណ្នតិ ទាោ ទសង្ខគ និ ។ 
 ទាោ ទសង្ខគ និ រីអងគច្ាំន្ួន្ ១២ ទាំងឡាយ (យោនតិ) រមមងមាន្ ឥត ិគឺ អវជិ្ជា  
(ច្) រីអវិជាជ្ផង សង្ខខ រា(ច្) រីសង្ខ្រទាំងឡាយ វញិ្ញា ណំ្ (ច្) រីវិញ្ញ្ណ្ផង នាមរបូំ 
(ច្) រី មរូបផង សឡាេតនំ (ច្) រីសឡាយត្ន្ផង ផយសោ (ច្) រីផស្េផង 
យវទនា (ច្) រីច្វទ ផង តណ្ហា  (ច្) រីត្ណាហ្ផង ឧបាទានំ (ច្) រីឧាទន្ផង ភយវា 
(ច្) រីភវផង ជ្ជតិ (ច្) រីជាត្ិផង ជរាមរណំ្ (ច្) រីជ្រាមរណ្ផង ។ 
 [៨] យោក្ខទិវច្នំ បយនតថ និសេនទផលនិទសេនំ ។ 
 បន ច្ាំមណ្ក្ឯ ឬច្ោយច្ាំច្ោេះ យោក្ខទិវច្ន ំ រីោក្្យមាន្ ច្ោក្ ជាច្ដើម ឯតថ  
(បដិច្ចសមុបាទនយេ) ក្នុងបដិច្ចសមុប្ាទន្យៈច្ន្េះ និសេនទផលនិទសេនំ ជា



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

បដិច្ចសមុបាទនយយា 
 [៤] តតថ អវជិ្ជា បច្ចយា សង្ខខ រា, សង្ខខ របច្ចយា វញិ្ញា ណំ្, វញិ្ញា ណ្បច្ចយា 
នាមរបូំ, នាមរបូបច្ចយា សឡាេតនំ, សឡាេតនបច្ចយា ផយសោ, ផសេ-  
បច្ចយា យវទនា, យវទនាបច្ចយា តណ្ហា , តណ្ហា បច្ចយា ឧបាទានំ, ឧបាទាន-   
បច្ចយា ភយវា, ភវបច្ចយា ជ្ជតិ, ជ្ជតិបច្ចយា ជរាមរណំ្ យោក្បរយិទវទុក្ខ -
យទាមនសេុបាយាោ សមាវនតិ ។ ឯវយមតសេ យក្វលសេ ទុក្ខ ក្ខ នធសេ       
សមុទយយា យោតីតិ អេយមតថ បដិច្ចសមុបាទនយយា ។ 
 តតថ (នយេសុ) ក្នុងន័្យទាំងឡាយច្ េះ សង្ខខ រា រីសង្ខ្រទាំងឡាយ (សមាវនតិ) 
រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង អវជិ្ជា បច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ច័យ គឺអវិជាជ,្ វញិ្ញា ណំ្ រីវិញ្ញ្ណ្ (សមាវត)ិ 
រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង សង្ខខ របច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ច័យគឺសង្ខ្រ, នាមរបូំ រីច្ច្ត្សិក្ ន្ិងក្មមជ្ជរូប 
(សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង វញិ្ញា ណ្បច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ច័យ គឺវិញ្ញ្ណ្, សឡាេតន ំ  
រីអាយត្ន្ៈទាំង ៦ (សមាវត)ិ រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង នាមរបូបច្ចយា  ច្ប្ោេះបច្ចយ័ គឺច្ច្ត្សិក្ 
ន្ិងក្មមជ្ជរូប, ផយសោ រីផស្េៈ (សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង សឡាេតនបច្ចយា ច្ប្ោេះ
បច្ច័យ គឺអាយត្ន្ៈទាំង ៦, យវទនា រីច្វទ  (សមាវត)ិ រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង ផសេបច្ចយា 
ច្ប្ោេះបច្ចយ័ គឺផស្េៈ, តណ្ហា  រីត្ណាហ្ (សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង យវទនាបច្ចយា ច្ប្ោេះ
បច្ច័យ គឺច្វទ , ឧបាទានំ រីឧាទន្ សមាវតិ រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង តណ្ហា បច្ចយា ច្ប្ោេះ
បច្ច័យ គឺត្ណាហ,្ ភយវា រីភរ (សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង ឧបាទានបច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ច័យ
គឺឧាទន្, ជ្ជតិ រីជាត្ិ (សមាវតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង ភវបច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ចយ័ គឺភរ, ជរា-
មរណំ្ រីជ្រា ន្ិងមរណ្ៈ យោក្បរយិទវទុក្ខ យទាមនសេុបាយាោ រីច្ោក្ ន្ិងការ
ខ្េឹក្ខ្េួល ន្ិងទុក្ខ ន្ិងច្ទមន្ស្េ ន្ិងឧាយសៈទាំងឡាយ (សមាវនតិ) រមមងច្ក្ើត្ច្ឡើង 
ជ្ជតិបច្ចយា ច្ប្ោេះបច្ច័យ គឺជាត្ិ ។ សមុទយយា រីច្ហត្ុ ាំឱ្យច្ក្ើត្ ទុក្ខ ក្ខ នធសេ នន្
ក្ងទុក្ខ ឯតសេ ន្ុ េះ យក្វលសេ ទាំងអស់ យោត ិរមមងមាន្ ឯវ ំយ ្ងច្ន្េះ, ឥត ិច្ប្ោេះ
ច្ហត្ុដូច្ចាន្េះ អេ ំ (នយយា) រីន្័យច្ន្េះ បដិច្ចសមុបាទនយយា ច្ មេ្ះថា
បដិច្ចសមុប្ាទន្័យ ឯតថ (បរយិច្េយទ) ក្នុងបរិច្ច្េទន្ុ េះ ។ 
 [៥] តតថ តយយា អទាធ  ទាោ ទសង្ខគ និ វសីតក្ខរា តិសនធិ ច្តុសយង្ខបា តីណិ្ 

វដ្ឋា និ យទោ មលូានិ ច្ យវទិតវោ និ ។ 
 តតថ (បដិច្ចសមុបាទនយេ) ក្នុងបដិច្ចសមបុ្ាទន្យ័ច្ េះ តយយា អទាធ      
(ច្) រីអទធ្ទាំងឡាយច្ាំន្ួន្ ៣ ផង ទាោ ទសង្ខគ ន ិ(ច្) រីអងគច្ាំន្ួន្ ១២ ទាំងឡាយ
ផង វសីតក្ខរា (ច្) រីអាការច្ាំន្ួន្ ២០ ទាំងឡាយផង តសិនធិ (ច្) រីសន្ធិច្ាំន្ួន្ ៣ 
ផង ច្តុសយង្ខបា (ច្) រីសច្ងខបច្ាំន្ួន្ ៤ ទាំងឡាយផង តីណិ្ វដ្ឋា និ (ច្) រីវដតៈ
ទាំងឡាយច្ាំន្ួន្ ៣ ផង យទោ មលូានិ (ច្) រីមូលទាំងឡាយច្ាំន្ួន្ ២ ផង (បណ្ឌិ យតន) 
គឺបណ្ឌិត្ យវទិតវោ ន ិគប្បីប្ជាប ។ 
 [៦] ក្ថំ? អវជិ្ជា សង្ខខ រា អតីយត អទាធ , ជ្ជតិជរាមរណំ្ អនាគយត អទាធ , 
មយជេ អដា បច្ចុបបយនាោ  អទាធ តិ តយយា អទាធ  ។ 
 (យោទនា) រីសាំណ្ួរ (យោតិ) រមមងមាន្ ឥត ិថា (អទាធ ) រីអទធ្ជាច្ដើមទាំង
ឡាយ (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ (យវទិតវោ ) គប្បីប្ជាប ក្ថំ ច្ោយប្បការដូច្ច្មតច្ ?    
(បរោិយរា) រីច្ច្មលើយ (យោតិ) រមមងមាន្ (ឥតិ) ថា អទាធ  រីកាលទាំងឡាយ តយយា 
ច្ាំន្ួន្ ៣ ឥតិ គឺ អវជិ្ជា សង្ខខ រា រីអវិជាជ្ ន្ិងសង្ខ្រទាំងឡាយ អតីយត អទាធ  ជាអតី្ត្-
កាល, ជ្ជតិជរាមរណំ្ រីជាត្ ិន្ិងជ្រាមរណ្ៈ អនាគយតអទាធ  ជាអ គត្កាល (ធម្មា ) 
រីធម៌ទាំងឡាយ អដា ច្ាំន្នួ្ ៨ មយជេ ប្ត្ង់ក្ណាត្ល បច្ចបបយនាោ អទាធ  ជាបច្ចុប្បន្នកាល  ។ 
 [៧] អវជិ្ជា  សង្ខខ រា វញិ្ញា ណំ្ នាមរបូំ សឡាេតនំ ផយសោ យវទនា តណ្ហា  
ឧបាទានំ ភយវា ជ្ជតិ ជរាមរណ្នតិ ទាោ ទសង្ខគ និ ។ 
 ទាោ ទសង្ខគ និ រីអងគច្ាំន្ួន្ ១២ ទាំងឡាយ (យោនតិ) រមមងមាន្ ឥត ិគឺ អវជិ្ជា  
(ច្) រីអវិជាជ្ផង សង្ខខ រា(ច្) រីសង្ខ្រទាំងឡាយ វញិ្ញា ណំ្ (ច្) រីវិញ្ញ្ណ្ផង នាមរបូំ 
(ច្) រី មរូបផង សឡាេតនំ (ច្) រីសឡាយត្ន្ផង ផយសោ (ច្) រីផស្េផង 
យវទនា (ច្) រីច្វទ ផង តណ្ហា  (ច្) រីត្ណាហ្ផង ឧបាទានំ (ច្) រីឧាទន្ផង ភយវា 
(ច្) រីភវផង ជ្ជតិ (ច្) រីជាត្ិផង ជរាមរណំ្ (ច្) រីជ្រាមរណ្ផង ។ 
 [៨] យោក្ខទិវច្នំ បយនតថ និសេនទផលនិទសេនំ ។ 
 បន ច្ាំមណ្ក្ឯ ឬច្ោយច្ាំច្ោេះ យោក្ខទិវច្ន ំ រីោក្្យមាន្ ច្ោក្ ជាច្ដើម ឯតថ  
(បដិច្ចសមុបាទនយេ) ក្នុងបដិច្ចសមុប្ាទន្យៈច្ន្េះ និសេនទផលនិទសេនំ ជា
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ោក្្យសមមតងនូ្វផលមដលជាអាន្ិសងេ្ (យោតិ) រមមងមាន្ ។ 
 [៩] អវជិ្ជា សង្ខខ រគគេយណ្ន បយនតថ តណ្ាុ បាទានភវាបិ គេិត ភវនតិ, 
តថា តណ្ាុ បាទានភវគគេយណ្ន ច្ អវជិ្ជា សង្ខខ រា, ជ្ជតិជរាមរណ្គគេយណ្ន 
ច្ វញិ្ញា ណ្ហទិផលបចច ក្យមវ គេិតនតិ ក្តោ  ― 
 [១០]  អតីយត យេតយវា បចច ,  ឥទានិ ផលបចច កំ្ ។ 
        ឥទានិ យេតយវា បចច ,  អាេតឹ ផលបចច ក្នតិ; 
        វសីតក្ខរា តិសនធិ,   ច្តុសយង្ខបា ច្ ភវនតិ ។ 
 បន ក្៏ ឯតថ (បដិច្ចសមុបាទនយេ) ក្នុងបដិច្ចសមុប្ាទន្័យន្ុ េះ តណ្ាុ បាទាន-
ភវាបិ សូម្បីត្ណាហ្ ន្ិងឧាទន្ ន្ិងភវៈទាំងឡាយ គេិត ភវនតិ រមមងប្ត្ូវប្រេះោោត្កាន្់ 
យក្ អវជិ្ជា សង្ខខ រគគេយណ្ន ច្ោយអវិជាជ ្ ន្ិងសង្ខ្រ តថា ច្ោយប្បការដូច្គ្ន្ច្ េះ 
អវជិ្ជា សង្ខខ រា រីអវិជាជ្ ន្ិងសង្ខ្រទាំងឡាយ គេិត ភវនត ិរមមងប្ត្ូវប្រេះោោត្កាន្់យក្ 
តណ្ាុ បាទានភវគគេយណ្ន ច្ ច្ោយត្ណាហ្ ន្ិងឧាទន្ ន្ិងភវផង, វញិ្ញា ណ្ហទិ-      
ផលបចច កំ្ ឯវ រីរួក្ ៥ នន្ផលមាន្វិញ្ញ្ណ្ជាច្ដើមមមន្រិត្ គេិត ំ មដលប្រេះោោត្
កាន្់យក្ ជ្ជតិជរាមរណ្គគយណ្ន ច្ ច្ោយោក្្យថាជាត្ ិន្ិងជ្រា ន្ិងមរណ្ៈផង ឥត ិ
ក្តោ  ច្ប្ោេះច្ហត្ុយ ្ងច្ េះ ។ 
 វសីតិក្ខរា (ច្) រីអាការៈច្ាំន្ួន្ ២០ ទាំងឡាយផង តិសនធិ (ច្) រីសន្ធ ិ៣ ផង  
ច្តុសយង្ខបា (ច្) រីសច្ងខបច្ាំន្ួន្ ៤ ទាំងឡាយផង ភវនត ិរមមងមាន្ ឥត ិយ ្ងច្ន្េះថា  
អតីយត បចច  យេតុយវា រីច្ហត្ុទាំងឡាយ ៥ មដលជាអត្ីត្ផង ឥទាន ិ ផលបចច កំ្ 
(ច្) រីរួក្ ៥ នន្ផលក្នុងបច្ចុប្បន្នផង ឥទាន ិបចច  យេតុយវា រីច្ហត្ុទាំងឡាយ ៥ ក្នុង
បច្ចុប្បន្នផង អាេតឹ ផលបចច កំ្ រីរួក្ ៥ មដលប្បប្រឹត្តខាងមខុ  ។ 
 [១១] អវជិ្ជា តណ្ាុ បាទានា ច្ កិ្យលសវដាំ, ក្មាភវសង្ខខ យត ភយវក្-       
យទយោ សង្ខខ រា ច្ ក្មាវដាំ, ឧបបតតិភវសង្ខខ យត ភយវក្យទយោ អវយសោ ច្ 
វបិាក្វដានតិ តីណិ្ វដ្ឋា និ ។ 
 វដ្ឋត ន ិរីវដតៈទាំងឡាយ តីណិ្ ច្ាំន្ួន្ ៣ ឥត ិគឺ អវជិ្ជា តណ្ាុ បាទានា ច្ រីអវិជាជ ្      
ន្ិងត្ណាហ្ ន្ងិឧាទន្ កិ្យលសវដតំ ជាក្ិច្លសវដត, ក្មាភវសង្ខខ យត ភយវក្យទយោ 
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សង្ខខ រា ច្ រីសង្ខ្រទាំងឡាយមដលជាច្ាំមណ្ក្នន្ភរ គឺក្មមភវមដលជាក្មមវដតផង ក្មាវដាំ 
ជាក្មមវដត, ឧបបតតិភវសង្ខខ យត ភយវក្យទយោ អវយសោ ច្ រីធម៌មដលច្ៅសល់ទាំង
ឡាយមដលជាច្ាំមណ្ក្នន្ភរ គឺឧបបត្តិភរជាវិាក្វដតផង វបិាក្វដត ជាវិាក្វដត ។ 
 [១២] អវជិ្ជា តណ្ហា វយសន យទោ មលូានិ ច្ យវទិតវោ និ ។ 
 មលូានិ រីមូលទាំងឡាយ យទោ ច្ ច្ាំន្ួន្ ២ ផង (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ យវទិតវោ និ 
គប្បីប្ជាប អវជិ្ជា តណ្ហា វយសន ច្ោយប្បច្ភទនន្អវិជាជ្ ន្ិងត្ណាហ ្។  
 [១៣]  យតសយមវ ច្ មលូានំ,  និយរាយធន និរុជេតិ ។ 
         ជរាមរណ្មុោេ េ,  បីឡតិនមភិណ្ា យោ; 
         អាសវានំ សមុបាទា,  អវជិ្ជា  ច្ បវតតតិ ។ 
  វដាម្មព្នធមិយច្ចវ,ំ  យតភមូក្មនាទិកំ្; 
         បដិច្ចសមុបាយទាតិ,  បដាយបសិ មោមុនិ ។ 
  ច្ ច្ោលច្ោយសរុបថា វដតំ រីវដតៈ និរុជេតិ រមមងរលត្់ និយរាយធន ច្ប្ោេះកិ្រិយរលត្ ់
យតសំ មលូានំ ឯវ នន្មូលទាំងឡាយច្ េះឯងមមន្រិត្, អវជិ្ជា  ច្ រីអវិជាជ្ផង បវតតតិ 
រមមងប្បប្រឹត្តច្ៅ សមុបាទា ច្ប្ោេះច្ក្ើត្ច្ឡើងប្រម អាសវានំ នន្អាសវៈទាំងឡាយ   
ជរាមរណ្មុោេ េ បីឡតិនំ (សតត នំ) ដល់សត្វទាំងឡាយមដលប្តូ្វជ្រា ន្ិងមរណ្ៈ
ន្ិងច្សច្ក្តីវច្ងវងច្បៀត្ច្បៀន្ច្ហើយ អភិណ្ា យោ ជាច្រឿយៗ  ។ 
 មោមុន ិរីប្រេះសមាម្សមពទុធ បដាយបសិ ប្ទង់ាាំងទុក្ច្ហើយ វដតំ ន្ូវវដតៈ យតភមូកំ្ 
មដលប្បប្រឹត្តច្ៅក្នុងភូមិ ៣ អាព្នធំ ជាប់មិន្ោច្ ់អនាទិកំ្ មិន្មាន្ខាងច្ដើម បដិច្ច- 
សមុបាយទា ឥតិ ថាជាបដិច្ចសមបុ្ាទ ឥយច្ចវ ំដូច្ន្័យមដលខ្ុាំច្ោលច្ហើយយ ្ងច្ន្េះ ។ 
 

បដ្ឋា ននយយា 
 [១៤] យេតុបច្ចយយា អារមាណ្បច្ចយយា អធិបតិបច្ចយយា អននតរបច្ចយយា 
សមននតរបច្ចយយា សេជ្ជតបច្ចយយា អចាមចាបច្ចយយា និសេេបច្ចយយា 
ឧបនិសេេបច្ចយយា បុយរជ្ជតបច្ចយយា បោេ ជ្ជតបច្ចយយា អាយសវនបច្ចយយា 
ក្មាបច្ចយយា វបិាក្បច្ចយយា អាោរបច្ចយយា ឥន្ទនទិេបច្ចយយា ឈានបច្ចយយា 
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ោក្្យសមមតងនូ្វផលមដលជាអាន្ិសងេ្ (យោតិ) រមមងមាន្ ។ 
 [៩] អវជិ្ជា សង្ខខ រគគេយណ្ន បយនតថ តណ្ាុ បាទានភវាបិ គេិត ភវនតិ, 
តថា តណ្ាុ បាទានភវគគេយណ្ន ច្ អវជិ្ជា សង្ខខ រា, ជ្ជតិជរាមរណ្គគេយណ្ន 
ច្ វញិ្ញា ណ្ហទិផលបចច ក្យមវ គេិតនតិ ក្តោ  ― 
 [១០]  អតីយត យេតយវា បចច ,  ឥទានិ ផលបចច កំ្ ។ 
        ឥទានិ យេតយវា បចច ,  អាេតឹ ផលបចច ក្នតិ; 
        វសីតក្ខរា តិសនធិ,   ច្តុសយង្ខបា ច្ ភវនតិ ។ 
 បន ក្៏ ឯតថ (បដិច្ចសមុបាទនយេ) ក្នុងបដិច្ចសមុប្ាទន្័យន្ុ េះ តណ្ាុ បាទាន-
ភវាបិ សូម្បីត្ណាហ ្ន្ិងឧាទន្ ន្ិងភវៈទាំងឡាយ គេិត ភវនតិ រមមងប្ត្ូវប្រេះោោត្កាន្់ 
យក្ អវជិ្ជា សង្ខខ រគគេយណ្ន ច្ោយអវិជាជ ្ ន្ិងសង្ខ្រ តថា ច្ោយប្បការដូច្គ្ន្ច្ េះ 
អវជិ្ជា សង្ខខ រា រីអវិជាជ្ ន្ិងសង្ខ្រទាំងឡាយ គេិត ភវនត ិរមមងប្ត្ូវប្រេះោោត្កាន្់យក្ 
តណ្ាុ បាទានភវគគេយណ្ន ច្ ច្ោយត្ណាហ្ ន្ិងឧាទន្ ន្ិងភវផង, វញិ្ញា ណ្ហទិ-      
ផលបចច កំ្ ឯវ រីរួក្ ៥ នន្ផលមាន្វិញ្ញ្ណ្ជាច្ដើមមមន្រិត្ គេិត ំ មដលប្រេះោោត្
កាន្់យក្ ជ្ជតិជរាមរណ្គគយណ្ន ច្ ច្ោយោក្្យថាជាត្ ិន្ិងជ្រា ន្ិងមរណ្ៈផង ឥត ិ
ក្តោ  ច្ប្ោេះច្ហត្ុយ ្ងច្ េះ ។ 
 វសីតិក្ខរា (ច្) រីអាការៈច្ាំន្ួន្ ២០ ទាំងឡាយផង តិសនធិ (ច្) រីសន្ធ ិ៣ ផង  
ច្តុសយង្ខបា (ច្) រីសច្ងខបច្ាំន្ួន្ ៤ ទាំងឡាយផង ភវនត ិរមមងមាន្ ឥត ិយ ្ងច្ន្េះថា  
អតីយត បចច  យេតុយវា រីច្ហត្ុទាំងឡាយ ៥ មដលជាអត្ីត្ផង ឥទាន ិ ផលបចច កំ្ 
(ច្) រីរួក្ ៥ នន្ផលក្នុងបច្ចុប្បន្នផង ឥទាន ិបចច  យេតុយវា រីច្ហត្ុទាំងឡាយ ៥ ក្នុង
បច្ចុប្បន្នផង អាេតឹ ផលបចច កំ្ រីរួក្ ៥ មដលប្បប្រឹត្តខាងមខុ  ។ 
 [១១] អវជិ្ជា តណ្ាុ បាទានា ច្ កិ្យលសវដាំ, ក្មាភវសង្ខខ យត ភយវក្-       
យទយោ សង្ខខ រា ច្ ក្មាវដាំ, ឧបបតតិភវសង្ខខ យត ភយវក្យទយោ អវយសោ ច្ 
វបិាក្វដានតិ តីណិ្ វដ្ឋា និ ។ 
 វដ្ឋត ន ិរីវដតៈទាំងឡាយ តីណិ្ ច្ាំន្ួន្ ៣ ឥត ិគឺ អវជិ្ជា តណ្ាុ បាទានា ច្ រីអវិជាជ ្      
ន្ិងត្ណាហ្ ន្ងិឧាទន្ កិ្យលសវដតំ ជាក្ិច្លសវដត, ក្មាភវសង្ខខ យត ភយវក្យទយោ 

សង្ខខ រា ច្ រីសង្ខ្រទាំងឡាយមដលជាច្ាំមណ្ក្នន្ភរ គឺក្មមភវមដលជាក្មមវដតផង ក្មាវដាំ 
ជាក្មមវដត, ឧបបតតិភវសង្ខខ យត ភយវក្យទយោ អវយសោ ច្ រីធម៌មដលច្ៅសល់ទាំង
ឡាយមដលជាច្ាំមណ្ក្នន្ភរ គឺឧបបត្តិភរជាវិាក្វដតផង វបិាក្វដត ជាវិាក្វដត ។ 
 [១២] អវជិ្ជា តណ្ហា វយសន យទោ មលូានិ ច្ យវទិតវោ និ ។ 
 មលូានិ រីមូលទាំងឡាយ យទោ ច្ ច្ាំន្ួន្ ២ ផង (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ យវទិតវោ និ 
គប្បីប្ជាប អវជិ្ជា តណ្ហា វយសន ច្ោយប្បច្ភទនន្អវិជាជ្ ន្ិងត្ណាហ ្។  
 [១៣]  យតសយមវ ច្ មលូានំ,  និយរាយធន និរុជេតិ ។ 
         ជរាមរណ្មុោេ េ,  បីឡតិនមភិណ្ា យោ; 
         អាសវានំ សមុបាទា,  អវជិ្ជា  ច្ បវតតតិ ។ 
  វដាម្មព្នធមិយច្ចវ,ំ  យតភមូក្មនាទិកំ្; 
         បដិច្ចសមុបាយទាតិ,  បដាយបសិ មោមុនិ ។ 
  ច្ ច្ោលច្ោយសរុបថា វដតំ រីវដតៈ និរុជេតិ រមមងរលត្់ និយរាយធន ច្ប្ោេះកិ្រិយរលត្ ់
យតសំ មលូានំ ឯវ នន្មូលទាំងឡាយច្ េះឯងមមន្រិត្, អវជិ្ជា  ច្ រីអវិជាជ្ផង បវតតតិ 
រមមងប្បប្រឹត្តច្ៅ សមុបាទា ច្ប្ោេះច្ក្ើត្ច្ឡើងប្រម អាសវានំ នន្អាសវៈទាំងឡាយ   
ជរាមរណ្មុោេ េ បីឡតិនំ (សតត នំ) ដល់សត្វទាំងឡាយមដលប្តូ្វជ្រា ន្ិងមរណ្ៈ
ន្ិងច្សច្ក្តីវច្ងវងច្បៀត្ច្បៀន្ច្ហើយ អភិណ្ា យោ ជាច្រឿយៗ  ។ 
 មោមុន ិរីប្រេះសមាម្សមពទុធ បដាយបសិ ប្ទង់ាាំងទុក្ច្ហើយ វដតំ ន្ូវវដតៈ យតភមូកំ្ 
មដលប្បប្រឹត្តច្ៅក្នុងភូមិ ៣ អាព្នធំ ជាប់មិន្ោច្ ់អនាទិកំ្ មិន្មាន្ខាងច្ដើម បដិច្ច- 
សមុបាយទា ឥតិ ថាជាបដិច្ចសមបុ្ាទ ឥយច្ចវ ំដូច្ន្័យមដលខ្ុាំច្ោលច្ហើយយ ្ងច្ន្េះ ។ 
 

បដ្ឋា ននយយា 
 [១៤] យេតុបច្ចយយា អារមាណ្បច្ចយយា អធិបតិបច្ចយយា អននតរបច្ចយយា 
សមននតរបច្ចយយា សេជ្ជតបច្ចយយា អចាមចាបច្ចយយា និសេេបច្ចយយា 
ឧបនិសេេបច្ចយយា បុយរជ្ជតបច្ចយយា បោេ ជ្ជតបច្ចយយា អាយសវនបច្ចយយា 
ក្មាបច្ចយយា វបិាក្បច្ចយយា អាោរបច្ចយយា ឥន្ទនទិេបច្ចយយា ឈានបច្ចយយា 

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៤៩



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

មគគបច្ចយយា សមបេុតតបច្ចយយា វបិបេុតតបច្ចយយា អតថិបច្ចយយា នតថិបច្ចយយា     
វគិតបច្ចយយា អវគិតបច្ចយយាតិ ។  

អេយមតថ បដ្ឋា ននយយា  ។ 
 អេ ំ(នយយា) រីន្័យច្ន្េះ ឥតិ ថា យេតុបច្ចយយា រីច្ហត្ុបច្ច័យ អារមាណ្-       
បច្ចយយា រីអារមមណ្បច្ចយ័ អធិបតិបច្ចយយា រីអធិបត្ិបច្ច័យ អននតរបច្ចយយា រីអន្ន្តរ- 
បច្ច័យ សមននតរបច្ចយយា រីសមន្ន្តរបច្ច័យ សេជ្ជតបច្ចយយា រីសហជាត្បច្ចយ័                    
អចាមចាបច្ចយយា រីអញ្ញមញ្ញបច្ច័យ នសិេេបច្ចយយា រីន្ិស្េយបច្ច័យ ឧបនិសេេ-      
បច្ចយយា រីឧបន្ិស្េយបច្ច័យ បុយរជ្ជតបច្ចយយា រីបុច្រជាត្បច្ចយ័ បោេ ជ្ជតបច្ចយយា                  
រីបចាឆ្ជាត្បច្ចយ័ អាយសវនបច្ចយយា រីអាច្សវន្បច្ច័យ ក្មាបច្ចយយា រីក្មមបច្ច័យ                  
វបិាក្បច្ចយយា រីវិាក្បច្ច័យ អាោរបច្ចយយា រីអាហារបច្ច័យ ឥន្ទនទិេបច្ចយយា                      
រីឥន្ទន្រិយបច្ចយ័ ឈានបច្ចយយា រី ន្បច្ច័យ មគគបច្ចយយា រីមគគបច្ច័យ សមបេុតត-                   
បច្ចយយា រីសម្បយុត្តបច្ចយ័ វបិបេុតតបច្ចយយា រីវិប្បយុត្តបច្ចយ័ អតថិបច្ចយយា រីអត្ថិ-
បច្ច័យ នតថិបច្ចយយា រីន្ត្ថិបច្ច័យ វគិតបច្ចយយា រីវិគត្បច្ច័យ អវគិតបច្ចយយា រីអវិគត្-
បច្ច័យ បដ្ឋា ននយយា ជាបោឋ្ន្ន្័យ ឯតថ (បច្ចេសង្គយេ) ក្នុងបច្ចយសងគហៈន្ុ េះ  ។ 
 [១៥]  ឆោ នាមំ តុ នាមសេ,  បចច ោ នាមរបូិនំ; 
       ឯក្ោ បុន របូសេ,  របូំ នាមសេ យច្ក្ោ ។ 
      បចាតតិនាមរបូានិ,  នាមសេ ទុវោិ ទោេ;ំ 
      ទោេសេ នវោ យច្តិ,  ឆព្ោិោ បច្ចយា ក្ថំ ។ 
 បច្ចយា រីបច្ច័យទាំងឡាយ ឆព្ោិោ មាន្ច្ាំន្ួន្ ៦ ប្បការ (យោនតិ) រមមងមាន្ ឥតិ 
ថា តុ អធិបា្យថា នាមំ រី ម បច្ចយយា ជាបច្ច័យ នាមសេ ដល់ ម ឆោ ច្ោយ       
បច្ចយសត្តិ ៦ ប្បការ, (នាមំ) រី ម បច្ចយយា ជាបច្ច័យ នាមរបូិន ំដល់ ម ន្ិងរូប
ទាំងឡាយ បចច ោ ច្ោយបច្ចយសត្ត ិ ៥ ប្បការ, បុន ច្ោយមឡក្ច្ទៀត្ នាមំ រី ម                        
បច្ចយយា ជាបច្ច័យ របូសេ ដល់រូប ឯក្ោ ច្ោយបច្ចយសត្ត ិ១ ប្បការ, ច្ ច្ាំមណ្ក្ឯ    
របូំ រីរូប បច្ចយយា ជាបច្ច័យ នាមសេ ដល់ ម ឯក្ោ ច្ោយបច្ចយសត្តិ ១ ប្បការ,                   
បចាតតិនាមរបូានិ រីបញ្ញត្ត ិន្ិង មរូបទាំងឡាយ បច្ចយា ជាបច្ច័យ នាមសេ ដល់ ម 

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៥០

ទុវយិោ ច្ោយបច្ចយសត្ត ិ២ ប្បការ, ទោេ ំរីប្បជ្ុាំ ២ នន្ ម ន្ិងរូប បច្ចយយា ជាបច្ច័យ                    
ទោេសេ ដល់ប្បជ្ុាំ ២ នន្ ម ន្ិងរូប នវោ ច្ោយបច្ចយសត្ត ិ៩ ប្បការ ។  (យោទនា) 
រីសាំណ្ួរ (យោតិ) រមមងមាន្ ឥតិ ថា បច្ចយា រីបច្ច័យទាំងឡាយ ឆព្ោិោ មាន្ ៦ ប្បការ 
(បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ (យវទិតយវោ ) គប្បីប្ជាប ក្ថ ំច្ោយប្បការដូច្ច្មតច្ ?  
 [១៦] អននតរនិរុទាធ  ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  បដុបបនាោ នំ ច្ិតតយច្តសិក្ខនំ                      
ធម្មា នំ អននតរសមននតរនតថិវគិតវយសន, បុរមិ្មនិ ជវនានិ បច្េិម្មនំ ជវនាន ំ                    
អាយសវនវយសន, សេជ្ជត ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  អចាមចាំ  សមបេុតត-                                     
វយសយនតិ ច្ ឆោ នាមំ នាមសេ បច្ចយយា យោតិ ។ 
 (បរោិយរា) រីច្ច្មលើយ (យោតិ) រមមងមាន្ (ឥតិ) ថា ច្ ន្ឹងច្ធវើឱ្យអត្ថច្ េះឱ្យ
ប្ាក្ដថា នាមំ រី ម បច្ចយយា ជាបច្ច័យ  នាមសេ ដល់ ម ឆោ ច្ោយបច្ចយសត្តិ ៦ 
ប្បការ យោត ិ រមមងមាន្ ឥត ិគឺ ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ មដលជាច្តិ្ត 
ន្ិងច្ច្ត្សិក្ អននតរានិរុទាធ  មដលរលត្់ច្ៅគ្ម្ន្ច្ច្ ្្េះ (បច្ចយយា) ជាបច្ច័យ ធម្មា នំ 
ដល់ធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខនំ គឺច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិក្ បដុបបនាោ នំ មដលច្ក្ើត្  
ប ទ្ប់អាំរីខលនួ្ អននតរសមននតរនតថិវគិតវយសន (ច្) ច្ោយអាំណាច្នន្អន្ន្តរបច្ច័យ 
ន្ិងសមន្ន្តរបច្ច័យ ន្ិងន្ត្ថិវិគត្បច្ច័យ (យោតិ) រមមងមាន្, ជវនាន ិ រីជ្វន្ច្ិត្តទាំង
ឡាយ បុរមិ្មនិ មដលច្ក្ើត្ច្ឡើងមុន្ បច្ចយា ជាបច្ច័យ ជវនានំ ដល់ជ្វន្ច្ិត្តទាំងឡាយ    
បច្េិម្មនំ មដលច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ប្កាយៗ អាយសវនវយសន ច្ោយអាំណាច្អាច្សវន្បច្ចយ័ 
(យោនតិ) រមមងមាន្, ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ មដលជាច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិក្ 
សេជ្ជត មដលច្ក្ើត្ច្ឡើងប្រមគ្ន ្ បច្ចយា ជាបច្ច័យ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន ្
សមបេុតតវយសន ច្ោយអាំណាច្សមប្យុត្តបច្ច័យ យោនត ិរមមងមាន្ ។ 
 [១៧] យេតុឈានង្គមគគង្ខគ និ សេជ្ជតនំ នាមរបូានំ យេតទិវយសន, 
សេជ្ជត យច្តនា សេជ្ជតនំ នាមរបូានំ, នានាក្ខ ណិ្ក្ខ យច្តនា                           
ក្ម្មា ភិនិព្ោតត នំ នាមរបូានំ ក្មាវយសន, វបិាក្ក្ខ នាធ  អចាមចាំ  សេជ្ជតនំ 
របូានំ វបិាក្វយសយនតិ ច្ បចច ោ នាមំ នាមរបូានំ បច្ចយយា យោតិ ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

មគគបច្ចយយា សមបេុតតបច្ចយយា វបិបេុតតបច្ចយយា អតថិបច្ចយយា នតថិបច្ចយយា     
វគិតបច្ចយយា អវគិតបច្ចយយាតិ ។  

អេយមតថ បដ្ឋា ននយយា  ។ 
 អេ ំ(នយយា) រីន្័យច្ន្េះ ឥតិ ថា យេតុបច្ចយយា រីច្ហត្ុបច្ច័យ អារមាណ្-       
បច្ចយយា រីអារមមណ្បច្ចយ័ អធិបតិបច្ចយយា រីអធិបត្ិបច្ច័យ អននតរបច្ចយយា រីអន្ន្តរ- 
បច្ច័យ សមននតរបច្ចយយា រីសមន្ន្តរបច្ច័យ សេជ្ជតបច្ចយយា រីសហជាត្បច្ចយ័                    
អចាមចាបច្ចយយា រីអញ្ញមញ្ញបច្ច័យ នសិេេបច្ចយយា រីន្ិស្េយបច្ច័យ ឧបនិសេេ-      
បច្ចយយា រីឧបន្ិស្េយបច្ច័យ បុយរជ្ជតបច្ចយយា រីបុច្រជាត្បច្ចយ័ បោេ ជ្ជតបច្ចយយា                  
រីបចាឆ្ជាត្បច្ចយ័ អាយសវនបច្ចយយា រីអាច្សវន្បច្ច័យ ក្មាបច្ចយយា រីក្មមបច្ច័យ                  
វបិាក្បច្ចយយា រីវិាក្បច្ច័យ អាោរបច្ចយយា រីអាហារបច្ច័យ ឥន្ទនទិេបច្ចយយា                      
រីឥន្ទន្រិយបច្ចយ័ ឈានបច្ចយយា រី ន្បច្ច័យ មគគបច្ចយយា រីមគគបច្ច័យ សមបេុតត-                   
បច្ចយយា រីសម្បយុត្តបច្ចយ័ វបិបេុតតបច្ចយយា រីវិប្បយុត្តបច្ចយ័ អតថិបច្ចយយា រីអត្ថ-ិ
បច្ច័យ នតថិបច្ចយយា រីន្ត្ថិបច្ច័យ វគិតបច្ចយយា រីវិគត្បច្ច័យ អវគិតបច្ចយយា រីអវិគត្-
បច្ច័យ បដ្ឋា ននយយា ជាបោឋ្ន្ន្យ័ ឯតថ (បច្ចេសង្គយេ) ក្នុងបច្ចយសងគហៈន្ុ េះ  ។ 
 [១៥]  ឆោ នាមំ តុ នាមសេ,  បចច ោ នាមរបូិនំ; 
       ឯក្ោ បុន របូសេ,  របូំ នាមសេ យច្ក្ោ ។ 
      បចាតតិនាមរបូានិ,  នាមសេ ទុវោិ ទោេ;ំ 
      ទោេសេ នវោ យច្តិ,  ឆព្ោិោ បច្ចយា ក្ថំ ។ 
 បច្ចយា រីបច្ច័យទាំងឡាយ ឆព្ោិោ មាន្ច្ាំន្ួន្ ៦ ប្បការ (យោនតិ) រមមងមាន្ ឥតិ 
ថា តុ អធិបា្យថា នាមំ រី ម បច្ចយយា ជាបច្ច័យ នាមសេ ដល់ ម ឆោ ច្ោយ       
បច្ចយសត្តិ ៦ ប្បការ, (នាមំ) រី ម បច្ចយយា ជាបច្ច័យ នាមរបូិន ំដល់ ម ន្ិងរូប
ទាំងឡាយ បចច ោ ច្ោយបច្ចយសត្ត ិ ៥ ប្បការ, បុន ច្ោយមឡក្ច្ទៀត្ នាមំ រី ម                        
បច្ចយយា ជាបច្ច័យ របូសេ ដល់រូប ឯក្ោ ច្ោយបច្ចយសត្ត ិ១ ប្បការ, ច្ ច្ាំមណ្ក្ឯ    
របំូ រីរូប បច្ចយយា ជាបច្ច័យ នាមសេ ដល់ ម ឯក្ោ ច្ោយបច្ចយសត្តិ ១ ប្បការ,                   
បចាតតិនាមរបូានិ រីបញ្ញត្ត ិន្ិង មរូបទាំងឡាយ បច្ចយា ជាបច្ច័យ នាមសេ ដល់ ម 

ទុវយិោ ច្ោយបច្ចយសត្ត ិ២ ប្បការ, ទោេ ំរីប្បជ្ុាំ ២ នន្ ម ន្ិងរូប បច្ចយយា ជាបច្ច័យ                    
ទោេសេ ដល់ប្បជ្ុាំ ២ នន្ ម ន្ិងរូប នវោ ច្ោយបច្ចយសត្ត ិ៩ ប្បការ ។  (យោទនា) 
រីសាំណ្ួរ (យោតិ) រមមងមាន្ ឥតិ ថា បច្ចយា រីបច្ច័យទាំងឡាយ ឆព្ោិោ មាន្ ៦ ប្បការ 
(បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ (យវទិតយវោ ) គប្បីប្ជាប ក្ថ ំច្ោយប្បការដូច្ច្មតច្ ?  
 [១៦] អននតរនិរុទាធ  ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  បដុបបនាោ នំ ច្ិតតយច្តសិក្ខនំ                      
ធម្មា នំ អននតរសមននតរនតថិវគិតវយសន, បុរមិ្មនិ ជវនានិ បច្េិម្មនំ ជវនាន ំ                    
អាយសវនវយសន, សេជ្ជត ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  អចាមចាំ  សមបេុតត-                                     
វយសយនតិ ច្ ឆោ នាមំ នាមសេ បច្ចយយា យោតិ ។ 
 (បរោិយរា) រីច្ច្មលើយ (យោតិ) រមមងមាន្ (ឥតិ) ថា ច្ ន្ឹងច្ធវើឱ្យអត្ថច្ េះឱ្យ
ប្ាក្ដថា នាមំ រី ម បច្ចយយា ជាបច្ច័យ  នាមសេ ដល់ ម ឆោ ច្ោយបច្ចយសត្តិ ៦ 
ប្បការ យោត ិ រមមងមាន្ ឥត ិគឺ ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ មដលជាច្តិ្ត 
ន្ិងច្ច្ត្សិក្ អននតរានិរុទាធ  មដលរលត្់ច្ៅគ្ម្ន្ច្ច្ ្្េះ (បច្ចយយា) ជាបច្ច័យ ធម្មា នំ 
ដល់ធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខនំ គឺច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិក្ បដុបបនាោ នំ មដលច្ក្ើត្  
ប ទ្ប់អាំរីខលនួ្ អននតរសមននតរនតថិវគិតវយសន (ច្) ច្ោយអាំណាច្នន្អន្ន្តរបច្ច័យ 
ន្ិងសមន្ន្តរបច្ច័យ ន្ិងន្ត្ថិវិគត្បច្ច័យ (យោតិ) រមមងមាន្, ជវនាន ិ រីជ្វន្ច្ិត្តទាំង
ឡាយ បុរមិ្មនិ មដលច្ក្ើត្ច្ឡើងមុន្ បច្ចយា ជាបច្ច័យ ជវនានំ ដល់ជ្វន្ច្ិត្តទាំងឡាយ    
បច្េិម្មនំ មដលច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ប្កាយៗ អាយសវនវយសន ច្ោយអាំណាច្អាច្សវន្បច្ចយ័ 
(យោនតិ) រមមងមាន្, ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ មដលជាច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិក្ 
សេជ្ជត មដលច្ក្ើត្ច្ឡើងប្រមគ្ន ្ បច្ចយា ជាបច្ច័យ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន ្
សមបេុតតវយសន ច្ោយអាំណាច្សមប្យុត្តបច្ច័យ យោនត ិរមមងមាន្ ។ 
 [១៧] យេតុឈានង្គមគគង្ខគ និ សេជ្ជតនំ នាមរបូានំ យេតទិវយសន, 
សេជ្ជត យច្តនា សេជ្ជតនំ នាមរបូានំ, នានាក្ខ ណិ្ក្ខ យច្តនា                           
ក្ម្មា ភិនិព្ោតត នំ នាមរបូានំ ក្មាវយសន, វបិាក្ក្ខ នាធ  អចាមចាំ  សេជ្ជតនំ 
របូានំ វបិាក្វយសយនតិ ច្ បចច ោ នាមំ នាមរបូានំ បច្ចយយា យោតិ ។ 

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៥១



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 ច្ អធិប្ាយថា នាមំ រី ម បច្ចយយា យោតិ រមមងជាបច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់
 ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ បចច ោ ច្ោយបច្ច័យច្ាំន្នួ្ ៥ ប្បការ ឥតិ គឺ យេតុឈានង្គ-
មគគង្ខគ និ រីច្ហត្ ុន្ិងអងគនន្ ន្ ន្ិងអងគនន្មគគទាំងឡាយ បច្ចយា យោតិ រមមងជា
បច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ សេជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន្ យេត-
ទិវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្បច្ច័យមាន្ច្ហត្ុបច្ច័យជាច្ដើម, យច្តនា រីច្ច្ត្  សេជ្ជត 
មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន្ បច្ចយយា យោតិ រមមងជាបច្ចយ័ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំង
ឡាយ សេជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន្ ក្មាវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្សហជាត្ក្មម-
បច្ច័យ, យច្តនា រីច្ច្ត្  នានាក្ខ ណិ្ក្ខ មដលមាន្ក្នងុខណ្ៈច្ផ្េងៗ បច្ចយយា   
យោតិ រមមងជាបច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ ក្ម្មា ភិនិព្ោតត នំ មដល
ច្ក្ើត្ច្ហើយច្ប្ោេះក្មម ក្មាវយសន ច្ោយអាំណាច្  ក្ខណ្ិក្ក្មមបច្ច័យ, វបិាក្ក្ខ នាធ      
រីវិាក្ខន្ធទាំងឡាយ បច្ចយា យោនតិ រមមងជាបច្ចយ័ របូានំ ដល់រូបទាំងឡាយ សេ-
ជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន្ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ងឹគ្ន្ វបិាក្វយសន ច្ោយវិាក្បច្ចយ័ ។ 
 [១៨] បោេ ជ្ជត ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  បុយរជ្ជតសេ ឥមសេ ក្ខេសេ                    
បោេ ជ្ជតវយសយនតិ ឯក្ោវ នាមំ របូសេ បច្ចយយា យោតិ ។ 
 នាមំ រី ម បច្ចយយា យោតិ រមមងជាបច្ច័យ របូសេ ដល់រូប ឯក្ោវ ច្ោយ     
បច្ចយសត្តមិត្ ១ ប្បការមមន្រិត្ ឥតិ គឺ ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត ន្ិង
ច្ច្ត្សិក្ បោេ ជ្ជត មដលច្ក្ើត្ច្ប្កាយៗ បច្ចយា យោនតិ រមមងជាបច្ចយ័ ឥមសេ     
ក្ខេសេ ដល់កាយច្ន្េះ បុយរជ្ជតសេ មដលច្ក្ើត្មុន្ៗ បោេ ជ្ជតវយសន ច្ោយ
អាំណាច្បចាឆជ្ាត្បច្ច័យ ។ 
 [១៩] ឆ វតថូនិ បវតតិេ ំ សតតនោំ វញិ្ញា ណ្ោតនូំ បញ្ញច រមាណ្ហនិ ច្ បចច -
វញិ្ញា ណ្វថីិយា បុយរជ្ជតវយសយនតិ ឯក្ោវ របូំ នាមសេ បច្ចយយា យោតិ ។ 
 របូំ រីរូប បច្ចយយា យោតិ រមមងជាបច្ច័យ នាមសេ ដល់ ម ឯក្ោវ ច្ោយ     
បច្ចយសត្តមិត្ ១ ប ចុ្ណា្្េះ ឥត ិគឺ ឆ វតថូនិ (ច្) រីវត្ថុទាំងឡាយ ៦ ផង បច្ចយា យោនតិ 
រមមងជាបច្ចយ័ វញិ្ញា ណ្ោតនូំ ដល់វិញ្ញ្ណ្ធាតុ្ទាំងឡាយ សតតនោំ ច្ាំន្ួន្ ៧, បញ្ញច -   
រមាណ្ហនិ ច្ រីបញ្ច្រមមណ្៍ទាំងឡាយផង បច្ចយា យោនតិ រមមងជាបច្ច័យ បចច -

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៥២

វញិ្ញា ណ្វថីិយា ដល់វិញ្ញ្ណ្ធាតុ្ទាំងឡាយ ៥ បវតតិេ ំ ក្នុងបវត្តិកាល បុយរជ្ជត-     

វយសន ច្ោយអាំណាច្បចុ្រជាត្បច្ច័យ ។ 
 [២០] អារមាណ្វយសន ឧបនិសេេវយសយនតិ ច្ ទុវោិ បចាតតិនាមរបូានិ 
នាមយសេវ បច្ចយា យោនតិ ។ 
 ច្ ក្៏ បចាតតិនាមរបូានិ រីបញ្ញត្ត ិ ន្ិង ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ បច្ចយា យោនត ិ
រមមងជាបច្ចយ័ នាមសេ ឯវ ដល់ មមត្ប ុច្ណា្្េះ ទុវោិ ច្ោយបច្ចយសត្តិ ២ ប្បការ ឥត ិ
គឺ អារមាណ្វយសន (ច្) ច្ោយអាំណាច្នន្អារមមណ្បច្ច័យផង ឧបនិសេេវយសយនន 
ច្ ច្ោយអាំណាច្នន្ឧបន្ិស្េយបច្ច័យផង ។ 
 [២១] តតថ របូាទិវយសន ឆព្ោិធំ យោតិ អារមាណំ្ ។ 
 តតថ (បច្ចេសតតីសុ) បណាត្បច្ចយសត្តិទាំងឡាយច្ េះ អារមាណំ្  រីអារមមណ្ ៍ 
ឆព្ោិធំ យោត ិរមមងមាន្ ៦ ប្បការ របូាទិវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្រូារមមណ្៍ជាច្ដើម  ។ 
 [២២] ឧបនិសេយយា បន តិវយិោ យោតិ ― អារមាណូ្បនិសេយយា អននតរ-ូ            
បនិសេយយា បក្តបូនិសេយយា យច្តិ ។ 
 បន ច្ាំមណ្ក្ឯ ឧបនិសេយយា រីឧបន្ិស្េយបច្ច័យ តិវយិោ មាន្ច្ាំន្ួន្ ៣ ប្បការ 
យោតិ រមមងមាន្ ឥតិ គឺ អារមាណូ្បនិសេយយា (ច្) រីអារមមណ្ូបន្សិ្េយបច្ច័យផង 
អននតរបូនិសេយយា (ច្) រីអន្ន្តរូបន្ិស្េយបច្ច័យផង បក្តបូនិសេយយា ច្ រីបក្ត្ូប-
ន្ិស្េយបច្ច័យផង ។ 
 [២៣] តតថ អារមាណ្យមវ គរុក្តំ អារមាណូ្បនិសេយយា ។ 
 តតថ (ឧបនិសេេបច្ចយេសុ) បណាត្ឧបន្ិស្េយបច្ច័យទាំងឡាយច្ េះ អារមាណំ្ 
ឯវ រីអារមមណ្៍មមន្រិត្ គរុក្តំ មដលច្ធវើឱយ្មាាំមួន្ច្ហើយ អារមាណូ្បនិសេយយា ច្ ម្េះ
ថាអារមមណ្បូន្សិេ្យបច្ចយ័ ។  
 [២៤] អននតរនិរុទាធ  ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  អននតរបូនិសេយយា ។ 
 ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្តច្ច្ត្សិក្ អននតរនិរុទាធ  មដលរលត្់
ច្ៅគ្ម្ន្ច្ច្ ្េ្ះ អននតរបូនិសេយយា ច្ ម្េះថា អន្ន្តរបូន្សិេ្យបច្ចយ័ ។ 
 [២៥] រាគាទយយា បន ធម្មា  សទាធ ទយយា ច្ សុខំ ទុក្ខំ  បុគគយលា យភាជន ំ            



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 ច្ អធិប្ាយថា នាមំ រី ម បច្ចយយា យោតិ រមមងជាបច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់
 ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ បចច ោ ច្ោយបច្ចយ័ច្ាំន្នួ្ ៥ ប្បការ ឥតិ គឺ យេតុឈានង្គ-
មគគង្ខគ និ រីច្ហត្ ុន្ិងអងគនន្ ន្ ន្ិងអងគនន្មគគទាំងឡាយ បច្ចយា យោតិ រមមងជា
បច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ សេជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន្ យេត-
ទិវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្បច្ច័យមាន្ច្ហត្ុបច្ច័យជាច្ដើម, យច្តនា រីច្ច្ត្  សេជ្ជត 
មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន្ បច្ចយយា យោតិ រមមងជាបច្ចយ័ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំង
ឡាយ សេជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន្ ក្មាវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្សហជាត្ក្មម-
បច្ច័យ, យច្តនា រីច្ច្ត្  នានាក្ខ ណិ្ក្ខ មដលមាន្ក្នងុខណ្ៈច្ផ្េងៗ បច្ចយយា   
យោតិ រមមងជាបច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ ក្ម្មា ភិនិព្ោតត នំ មដល
ច្ក្ើត្ច្ហើយច្ប្ោេះក្មម ក្មាវយសន ច្ោយអាំណាច្  ក្ខណ្ិក្ក្មមបច្ច័យ, វបិាក្ក្ខ នាធ      
រីវិាក្ខន្ធទាំងឡាយ បច្ចយា យោនតិ រមមងជាបច្ចយ័ របូានំ ដល់រូបទាំងឡាយ សេ-
ជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន្ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ងឹគ្ន្ វបិាក្វយសន ច្ោយវិាក្បច្ចយ័ ។ 
 [១៨] បោេ ជ្ជត ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  បុយរជ្ជតសេ ឥមសេ ក្ខេសេ                    
បោេ ជ្ជតវយសយនតិ ឯក្ោវ នាមំ របូសេ បច្ចយយា យោតិ ។ 
 នាមំ រី ម បច្ចយយា យោតិ រមមងជាបច្ច័យ របូសេ ដល់រូប ឯក្ោវ ច្ោយ     
បច្ចយសត្តមិត្ ១ ប្បការមមន្រិត្ ឥតិ គឺ ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត ន្ិង
ច្ច្ត្សិក្ បោេ ជ្ជត មដលច្ក្ើត្ច្ប្កាយៗ បច្ចយា យោនតិ រមមងជាបច្ចយ័ ឥមសេ     
ក្ខេសេ ដល់កាយច្ន្េះ បុយរជ្ជតសេ មដលច្ក្ើត្មុន្ៗ បោេ ជ្ជតវយសន ច្ោយ
អាំណាច្បចាឆជ្ាត្បច្ច័យ ។ 
 [១៩] ឆ វតថូនិ បវតតិេ ំ សតតនោំ វញិ្ញា ណ្ោតនូំ បញ្ញច រមាណ្ហនិ ច្ បចច -
វញិ្ញា ណ្វថីិយា បុយរជ្ជតវយសយនតិ ឯក្ោវ របូំ នាមសេ បច្ចយយា យោតិ ។ 
 របំូ រីរូប បច្ចយយា យោតិ រមមងជាបច្ច័យ នាមសេ ដល់ ម ឯក្ោវ ច្ោយ     
បច្ចយសត្តមិត្ ១ ប ចុ្ណា្្េះ ឥត ិគឺ ឆ វតថូន ិ(ច្) រីវត្ថុទាំងឡាយ ៦ ផង បច្ចយា យោនតិ 
រមមងជាបច្ចយ័ វញិ្ញា ណ្ោតនូំ ដល់វិញ្ញ្ណ្ធាតុ្ទាំងឡាយ សតតនោំ ច្ាំន្ួន្ ៧, បញ្ញច -   
រមាណ្ហនិ ច្ រីបញ្ច្រមមណ្៍ទាំងឡាយផង បច្ចយា យោនតិ រមមងជាបច្ច័យ បចច -

វញិ្ញា ណ្វថីិយា ដល់វិញ្ញ្ណ្ធាតុ្ទាំងឡាយ ៥ បវតតិេ ំ ក្នុងបវត្តិកាល បុយរជ្ជត-     

វយសន ច្ោយអាំណាច្បចុ្រជាត្បច្ច័យ ។ 
 [២០] អារមាណ្វយសន ឧបនិសេេវយសយនតិ ច្ ទុវោិ បចាតតិនាមរបូានិ 
នាមយសេវ បច្ចយា យោនតិ ។ 
 ច្ ក្៏ បចាតតិនាមរបូានិ រីបញ្ញត្ត ិ ន្ិង ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ បច្ចយា យោនត ិ
រមមងជាបច្ចយ័ នាមសេ ឯវ ដល់ មមត្ប ុច្ណា្្េះ ទុវោិ ច្ោយបច្ចយសត្តិ ២ ប្បការ ឥត ិ
គឺ អារមាណ្វយសន (ច្) ច្ោយអាំណាច្នន្អារមមណ្បច្ច័យផង ឧបនិសេេវយសយនន 
ច្ ច្ោយអាំណាច្នន្ឧបន្ិស្េយបច្ច័យផង ។ 
 [២១] តតថ របូាទិវយសន ឆព្ោិធំ យោតិ អារមាណំ្ ។ 
 តតថ (បច្ចេសតតីសុ) បណាត្បច្ចយសត្តិទាំងឡាយច្ េះ អារមាណំ្  រីអារមមណ្ ៍ 
ឆព្ោិធំ យោត ិរមមងមាន្ ៦ ប្បការ របូាទិវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្រូារមមណ្៍ជាច្ដើម  ។ 
 [២២] ឧបនិសេយយា បន តិវយិោ យោតិ ― អារមាណូ្បនិសេយយា អននតរ-ូ            
បនិសេយយា បក្តបូនិសេយយា យច្តិ ។ 
 បន ច្ាំមណ្ក្ឯ ឧបនិសេយយា រីឧបន្ិស្េយបច្ច័យ តិវយិោ មាន្ច្ាំន្ួន្ ៣ ប្បការ 
យោតិ រមមងមាន្ ឥតិ គឺ អារមាណូ្បនិសេយយា (ច្) រីអារមមណ្ូបន្សិ្េយបច្ច័យផង 
អននតរបូនិសេយយា (ច្) រីអន្ន្តរូបន្ិស្េយបច្ច័យផង បក្តបូនិសេយយា ច្ រីបក្ត្ូប-
ន្ិស្េយបច្ច័យផង ។ 
 [២៣] តតថ អារមាណ្យមវ គរុក្តំ អារមាណូ្បនិសេយយា ។ 
 តតថ (ឧបនិសេេបច្ចយេសុ) បណាត្ឧបន្ិស្េយបច្ច័យទាំងឡាយច្ េះ អារមាណំ្ 
ឯវ រីអារមមណ្៍មមន្រិត្ គរុក្តំ មដលច្ធវើឱយ្មាាំមួន្ច្ហើយ អារមាណូ្បនិសេយយា ច្ ម្េះ
ថាអារមមណ្បូន្សិេ្យបច្ចយ័ ។  
 [២៤] អននតរនិរុទាធ  ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  អននតរបូនិសេយយា ។ 
 ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្តច្ច្ត្សិក្ អននតរនិរុទាធ  មដលរលត្់
ច្ៅគ្ម្ន្ច្ច្ ្េ្ះ អននតរបូនិសេយយា ច្ ម្េះថា អន្ន្តរបូន្សិេ្យបច្ចយ័ ។ 
 [២៥] រាគាទយយា បន ធម្មា  សទាធ ទយយា ច្ សុខំ ទុក្ខំ  បុគគយលា យភាជន ំ            

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៥៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ឧតុយសនាសនចច  េថារេំ អជេតតចច  ព្េិទាធ  ច្ កុ្សលាទិធម្មា នំ, ក្មាំ            
វបិាក្ខននតិ ច្ ព្េុោ យោតិ បក្តបូនិសេយយា ។ 
 បន ច្ាំមណ្ក្ ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ រាគាទយយា មាន្រាគៈជាច្ដើម (ច្) និ្ង ធម្មា  
រីធម៌ទាំងឡាយ សទាធ ទយយា មាន្សទធ្ជាច្ដើម សុខំ (ច្) រីសុខផង ទុក្ខំ  (ច្)                           
រីទុក្ខផង បុគគយលា ច្ រីបុគគលផង យភាជនំ (ច្) រីច្ភាជ្ន្ផង ឧតុ (ច្) រីឧត្ុផង                    
យសនាសនំ ច្ រីច្ស សន្ៈផង អជេតតចច  រីខាងក្នុងផង ព្េិទាធ  ច្ រីខាងច្ប្ៅផង                        
បច្ចយយា ជាបច្ច័យ កុ្សលាទិធម្មា នំ ដល់ធម៌មាន្ក្ុសលជាច្ដើមទាំងឡាយ (បក្ត-ូ    
បនិសេេបច្ចយេន) ច្ោយអាំណាច្បក្ត្ូបន្ិស្េយបច្ច័យ, ក្មា ំ រីក្មម បច្ចយយា                   
ជាបច្ច័យ វបិាក្ខនំ ដល់វិាក្ទាំងឡាយ (បក្តបូនិសេេបច្ចយេន) ច្ោយបក្ត្-ូ                    
បន្ិស្េយបច្ចយ័ ឥតិ ច្ កាលច្បើដូច្ចាន្េះ បក្តបូនិសេយយា រីបក្តូ្បន្ិស្េយបច្ចយ័                     
ព្េុោ យោតិ រមមងមាន្ច្ប្ច្ើន្ប្បច្ភទ  ។ 
 [២៦] អធិបតិសេជ្ជតអចាមចានិសេេអាោរឥន្ទនទិេវបិបេុតតអតថិ-  
អវគិតវយសយនតិ េថារេំ នវោ នាមរបូានិ នាម របូានំ បច្ចយា ភវនតិ ។ 
 នាមរបូានិ នាម ច្ ម្េះថា រី ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ បច្ចយា ភវនតិ រមមងជាបច្ច័យ 
នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ នវោ មាន្ ៩ ប្បការ ឥត ិគឺ អធិបតិសេ
ជ្ជតអចាមចានិសេេអាោរឥន្ទនទិេវបិបេុតតអតថិអវគិតវយសន ច្ោយអាំណាច្
នន្អធិបតិ្បច្ច័យ ន្ិងសហជាត្បបច្ច័យ ន្ិងអញ្ញមញ្ញបច្ច័យ ន្ិងន្ិស្េយបច្ច័យ ន្ិងអាហារ-
បច្ច័យ ន្ិងឥន្ទន្រិយបច្ច័យ ន្ិងវិប្បយុត្តបច្ច័យ ន្ិងអត្ថិបច្ច័យ ន្ិងអវិគត្បច្ច័យ េថារេំ 
ាមសមគួរ ។ 
 [២៧] តតថ គរុក្តម្មរមាណំ្ អារមាណ្ហធិបតិវយសន នាម្មនំ, សេ-                      
ជ្ជតធិបតិ ច្តុព្ោិយោបិ សេជ្ជតវយសន សេជ្ជតនំ នាមរបូាននតិ ច្ ទុវយិោ 
យោតិ អធិបតិបច្ចយយា ។ 
 តតថ (បច្ចយេសុ) បណាត្បច្ចយ័ទាំងឡាយច្ េះ គរុក្តំ អារមាណំ្ រីអារមមណ្៍
មដលបុគគលច្ធវើឱ្យមាាំមួន្ច្ហើយ បច្ចយយា ជាបច្ច័យ នាម្មនំ ដល់ មធម៌ទាំងឡាយ អារមា-
ណ្ហធិបតិវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្អារមមណាធិបត្ិបច្ច័យ (យោតិ) រមមងមាន្ ។ 

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៥៤

សេជ្ជតធិបតិ រីសហជាាធិបត្ ិច្តុព្ោិយោប ិសូម្បីមាន្ច្ាំន្ួន្ ៤ ប្បការ បច្ចយយា 
ជាបច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ សេជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្រួមគ្ន្ សេ-
ជ្ជតវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្សហជាាធិបត្ិបច្ច័យ ឥតិ ច្ កាលច្បើយ ង្ច្ េះ អធិបត-ិ
បច្ចយយា រីអធិបត្ិបច្ច័យ ទុវយិោ មាន្ច្ាំន្ួន្ ២ ប្បការ យោត ិរមមងមាន្ ។ 
 [២៨] ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  អចាមចាំ  សេជ្ជតរបូានចច , មោភតូ                                
អចាមចាំ  ឧបាទានរបូានចច , បដិសនធិក្ខ យណ្ វតថុ វបិាក្ខ អចាមចានតិ ច្           
តិវយិោ យោតិ សេជ្ជតបច្ចយយា ។ 
 ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិក្ បច្ចយា ជាបច្ច័យ 
សេជ្ជតរបូានំ ដល់សហជាត្រូបទាំងឡាយ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន ្សេជ្ជត-                

បច្ចយេន ច្ោយអាំណាច្នន្សហជាត្បច្ច័យ ច្ ផង, មោភតូ រីមហាភូត្រូបទាំងឡាយ 
បច្ចយា ជាបច្ច័យ ឧបាទារបូានំ ដល់ឧាទយរបូទាំងឡាយ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន្
សេជ្ជតបច្ចយេន ច្ោយអាំណាច្នន្សហជាត្បច្ច័យ ច្ ផង, វតថុ វបិាក្ខ រីហទយរូប
ន្ិងវិាក្ច្ិត្តទាំងឡាយ បដិសនធិក្ខ យណ្ ក្នុងខណ្ៈបដសិន្ធិ បច្ចយា ជាបច្ច័យ អចា-
មចាំ  ដល់គ្ន្ន្ងឹគ្ន្ សេជ្ជតបច្ចយេន ច្ោយសហជាត្បច្ចយ័ (ច្) ផង ឥត ិច្ កាល
ច្បើដូច្ចាន្េះ សេជ្ជតបច្ចយយា រីសហជាត្បច្ច័យ តិវយិោ យោតិ ច្ទើបមាន្ ៣ ប្បការ ។ 
 [២៩] ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  អចាមចាំ , មោភតូ អចាមចាំ , បដិសនធ-ិ                        
ក្ខ យណ្ វតថុ វបិាក្ខ អចាមចានតិ ច្ តិវយិោ យោតិ អចាមចាបច្ចយយា ។ 
 ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិកា បច្ចយា ជាបច្ច័យ    
អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន ្ (អចាមចាបច្ចយេន) ច្ោយអញ្ញមញ្ញបច្ច័យ (ច្) ផង,   
មោភតូ រីមហាភូត្រូបទាំងឡាយ (បច្ចយា) ជាបច្ច័យ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន ្               
(អចាមចាបច្ចយេន) ច្ោយអញ្ញមញ្ញបច្ច័យ (ច្) ផង, វតថុ វបិាក្ខ រីហទយរូប ន្ិង
វិាក្ច្ិត្តទាំងឡាយ (បច្ចយា) ជាបច្ច័យ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ងឹគ្ន្ អចាមចាបច្ចយេន 
ច្ោយអញ្ញមញ្ញបច្ច័យ (ច្) ផង ឥតិ ច្ កាលច្បើដូច្ចាន្េះ អចាមចាបច្ចយយា រីអញ្ញ-                            
មញ្ញបច្ច័យ តវិយិោ យោតិ ច្ទើបមាន្ ៣ ប្បការ ។  
 [៣០] ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  អចាមចាំ  សេជ្ជតរបូានចច , មោភតូ                             



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ឧតុយសនាសនចច  េថារេំ អជេតតចច  ព្េិទាធ  ច្ កុ្សលាទិធម្មា នំ, ក្មាំ            
វបិាក្ខននតិ ច្ ព្េុោ យោតិ បក្តបូនិសេយយា ។ 
 បន ច្ាំមណ្ក្ ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ រាគាទយយា មាន្រាគៈជាច្ដើម (ច្) និ្ង ធម្មា  
រីធម៌ទាំងឡាយ សទាធ ទយយា មាន្សទធ្ជាច្ដើម សុខំ (ច្) រីសុខផង ទុក្ខំ  (ច្)                           
រីទុក្ខផង បុគគយលា ច្ រីបុគគលផង យភាជនំ (ច្) រីច្ភាជ្ន្ផង ឧតុ (ច្) រីឧត្ុផង                    
យសនាសនំ ច្ រីច្ស សន្ៈផង អជេតតចច  រីខាងក្នុងផង ព្េិទាធ  ច្ រីខាងច្ប្ៅផង                        
បច្ចយយា ជាបច្ច័យ កុ្សលាទិធម្មា នំ ដល់ធម៌មាន្ក្ុសលជាច្ដើមទាំងឡាយ (បក្ត-ូ    
បនិសេេបច្ចយេន) ច្ោយអាំណាច្បក្ត្ូបន្ិស្េយបច្ច័យ, ក្មា ំ រីក្មម បច្ចយយា                   
ជាបច្ច័យ វបិាក្ខនំ ដល់វិាក្ទាំងឡាយ (បក្តបូនិសេេបច្ចយេន) ច្ោយបក្ត្-ូ                    
បន្ិស្េយបច្ចយ័ ឥត ិ ច្ កាលច្បើដូច្ចាន្េះ បក្តបូនិសេយយា រីបក្តូ្បន្ិស្េយបច្ចយ័                     
ព្េុោ យោតិ រមមងមាន្ច្ប្ច្ើន្ប្បច្ភទ  ។ 
 [២៦] អធិបតិសេជ្ជតអចាមចានិសេេអាោរឥន្ទនទិេវបិបេុតតអតថិ-  
អវគិតវយសយនតិ េថារេំ នវោ នាមរបូានិ នាម របូានំ បច្ចយា ភវនតិ ។ 
 នាមរបូានិ នាម ច្ ម្េះថា រី ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ បច្ចយា ភវនតិ រមមងជាបច្ច័យ 
នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ នវោ មាន្ ៩ ប្បការ ឥត ិគឺ អធិបតិសេ
ជ្ជតអចាមចានិសេេអាោរឥន្ទនទិេវបិបេុតតអតថិអវគិតវយសន ច្ោយអាំណាច្
នន្អធិបតិ្បច្ច័យ ន្ិងសហជាត្បបច្ច័យ ន្ិងអញ្ញមញ្ញបច្ច័យ ន្ិងន្ិស្េយបច្ច័យ ន្ិងអាហារ-
បច្ច័យ ន្ិងឥន្ទន្រិយបច្ច័យ ន្ិងវិប្បយុត្តបច្ច័យ ន្ិងអត្ថិបច្ច័យ ន្ិងអវិគត្បច្ច័យ េថារេំ 
ាមសមគួរ ។ 
 [២៧] តតថ គរុក្តម្មរមាណំ្ អារមាណ្ហធិបតិវយសន នាម្មនំ, សេ-                      
ជ្ជតធិបតិ ច្តុព្ោិយោបិ សេជ្ជតវយសន សេជ្ជតនំ នាមរបូាននតិ ច្ ទុវយិោ 
យោតិ អធិបតិបច្ចយយា ។ 
 តតថ (បច្ចយេសុ) បណាត្បច្ចយ័ទាំងឡាយច្ េះ គរុក្តំ អារមាណំ្ រីអារមមណ្៍
មដលបុគគលច្ធវើឱ្យមាាំមួន្ច្ហើយ បច្ចយយា ជាបច្ច័យ នាម្មនំ ដល់ មធម៌ទាំងឡាយ អារមា-
ណ្ហធិបតិវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្អារមមណាធិបត្ិបច្ច័យ (យោតិ) រមមងមាន្ ។ 

សេជ្ជតធិបតិ រីសហជាាធិបត្ ិច្តុព្ោិយោប ិសូម្បីមាន្ច្ាំន្ួន្ ៤ ប្បការ បច្ចយយា 
ជាបច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ សេជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្រួមគ្ន្ សេ-
ជ្ជតវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្សហជាាធិបត្ិបច្ច័យ ឥតិ ច្ កាលច្បើយ ង្ច្ េះ អធិបតិ-
បច្ចយយា រីអធិបត្ិបច្ច័យ ទុវយិោ មាន្ច្ាំន្ួន្ ២ ប្បការ យោត ិរមមងមាន្ ។ 
 [២៨] ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  អចាមចាំ  សេជ្ជតរបូានចច , មោភតូ                                
អចាមចាំ  ឧបាទានរបូានចច , បដិសនធិក្ខ យណ្ វតថុ វបិាក្ខ អចាមចានតិ ច្           
តិវយិោ យោតិ សេជ្ជតបច្ចយយា ។ 
 ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិក្ បច្ចយា ជាបច្ច័យ 
សេជ្ជតរបូានំ ដល់សហជាត្រូបទាំងឡាយ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន ្សេជ្ជត-                

បច្ចយេន ច្ោយអាំណាច្នន្សហជាត្បច្ច័យ ច្ ផង, មោភតូ រីមហាភូត្រូបទាំងឡាយ 
បច្ចយា ជាបច្ច័យ ឧបាទារបូានំ ដល់ឧាទយរបូទាំងឡាយ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន្
សេជ្ជតបច្ចយេន ច្ោយអាំណាច្នន្សហជាត្បច្ច័យ ច្ ផង, វតថុ វបិាក្ខ រីហទយរូប
ន្ិងវិាក្ច្ិត្តទាំងឡាយ បដិសនធិក្ខ យណ្ ក្នុងខណ្ៈបដសិន្ធិ បច្ចយា ជាបច្ច័យ អចា-
មចាំ  ដល់គ្ន្ន្ងឹគ្ន្ សេជ្ជតបច្ចយេន ច្ោយសហជាត្បច្ចយ័ (ច្) ផង ឥតិ ច្ កាល
ច្បើដូច្ចាន្េះ សេជ្ជតបច្ចយយា រីសហជាត្បច្ច័យ តិវយិោ យោតិ ច្ទើបមាន្ ៣ ប្បការ ។ 
 [២៩] ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  អចាមចាំ , មោភតូ អចាមចាំ , បដិសនធិ-                        
ក្ខ យណ្ វតថុ វបិាក្ខ អចាមចានតិ ច្ តិវយិោ យោតិ អចាមចាបច្ចយយា ។ 
 ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិកា បច្ចយា ជាបច្ច័យ    
អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន ្ (អចាមចាបច្ចយេន) ច្ោយអញ្ញមញ្ញបច្ច័យ (ច្) ផង,   
មោភតូ រីមហាភូត្រូបទាំងឡាយ (បច្ចយា) ជាបច្ច័យ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន ្               
(អចាមចាបច្ចយេន) ច្ោយអញ្ញមញ្ញបច្ច័យ (ច្) ផង, វតថុ វបិាក្ខ រីហទយរូប ន្ិង
វិាក្ច្ិត្តទាំងឡាយ (បច្ចយា) ជាបច្ច័យ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ងឹគ្ន្ អចាមចាបច្ចយេន 
ច្ោយអញ្ញមញ្ញបច្ច័យ (ច្) ផង ឥតិ ច្ កាលច្បើដូច្ចាន្េះ អចាមចាបច្ចយយា រីអញ្ញ-                            
មញ្ញបច្ច័យ តវិយិោ យោតិ ច្ទើបមាន្ ៣ ប្បការ ។  
 [៣០] ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  អចាមចាំ  សេជ្ជតរបូានចច , មោភតូ                             
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

អចាមចាំ  ឧបាទារបូានចច , ឆ វតថូនិ សតតនោំ វញិ្ញា ណ្ោតនូនតិ ច្ តិវយិោ យោតិ                   
និសេេបច្ចយយា ។ 
 ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ យច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិក្ បច្ចយា ជាបច្ច័យ អចា- 
មចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន្ សេជ្ជតរបូានំ ដល់សហជាត្រូបទាំងឡាយ (និសេេបច្ចយេន) 
ច្ោយសហជាត្ន្ិស្េយបច្ច័យ (ច្) ផង, មោភតូ រីមហាភូត្ទាំងឡាយ (បច្ចយា) 
ជាបច្ច័យ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន្ ឧបាទារបូានំ ដល់ឧាទរូបទាំងឡាយ (និសេេ-
បច្ចយេន) ច្ោយសហជាត្ន្ិស្េយបច្ច័យ (ច្) ផង, ឆ វតថូនិ រីវត្ថុរូបទាំងឡាយ ៦       
(បច្ចយា) ជាបច្ច័យ វញិ្ញា ណ្ោតនូំ ដល់វិញ្ញ្ណ្ធាតុ្ទាំងឡាយ សតតនោំ ច្ាំន្ួន្ ៧ 
និសេេបច្ចយេន ច្ោយន្ិស្េយបច្ច័យ (ច្) ផង ឥតិ ច្ កាលច្បើដូច្ចានេ្ះ និសេេ-              
បច្ចយយា រីន្ិស្េយបច្ច័យ តិវយិោ យោតិ ច្ទើបមាន្ ៣ ប្បការ ។ 
 [៣១] ក្ព្ឡកី្ខយរា អាោយរា ឥមសេ ក្ខេសេ, អរបូិយនា អាោរា 
សេជ្ជតនំ នាមរបូាននតិ ច្ ទុវយិោ យោតិ អាោរបច្ចយយា ។ 
 អាោយរា រីអាហារ ក្ព្ឡកី្ខយរា ាន្ដល់អាហារមដលជាដុាំរាំនួ្ត្ បច្ចយយា ជា
បច្ច័យ ឥមសេ ក្ខេសេ ដល់កាយច្ន្េះ (អាោរបច្ចេវយសន) ច្ោយអាំណាច្នន្
អាហារបច្ចយ័, អាោរា រីអាហារទាំងឡាយ អរបូិយនា មដលជា មអាហារ បច្ចយា                
ជាបច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ សេជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន ្
(អាោរបច្ចេវយសន) ច្ោយអាំណាច្នន្អាហារបច្ច័យ ឥតិ ច្ កាលច្បើដូច្ចានេ្ះ 
អាោរបច្ចយយា រីអាហារបច្ច័យ ទុវយិោ យោត ិច្ទើបមាន្ ២ ប្បការ  ។ 
 [៣២] បចច  បោទា បចច នោំ វញិ្ញា ណ្ហនំ, របូជីវតិិន្ទនទិេ ំ ឧបាទិនោរបូានំ,                  
អរបូិយនា ឥន្ទនទិយា សេជ្ជតនំ នាមរបូាននតិ ច្ តិវយិោ យោតិ ឥន្ទនទិេបច្ចយយា ។ 
 បោទា រីបោទរូបទាំងឡាយ បចច  ច្ាំន្ួន្ ៥ បច្ចយា ជាបច្ច័យ វញិ្ញា ណ្ហនំ                         
ដល់វិញ្ញ្ណ្ទាំងឡាយ បចច នោំ ច្ាំន្ួន្ ៥ ឥន្ទនទិេបច្ចយេន ច្ោយឥន្ទន្រិយបច្ច័យ, របូ-     
ជីវតិិន្ទនទិេ ំ រីរូបជ្ីវិត្ិន្ទន្រិយ បច្ចយយា ជាបច្ច័យ ឧបាទិនោរបូានំ ដល់ឧាទិន្នរូបទាំង
ឡាយ ឥន្ទនទិេបច្ចយេន ច្ោយឥន្ទន្រយិបច្ច័យ, ឥន្ទនទិយា រីឥន្ទន្រិយទាំងឡាយ អរបូិយនា 
មដលជា មឥន្ទន្រិយ  បច្ចយយា ជាបច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ សេ-
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ជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន្ ឥន្ទនទិេបច្ចយេន ច្ោយឥន្ទន្រិយបច្ច័យ, ឥត ិ ច្ កាលច្បើ
ដូច្ចាន្េះ ឥន្ទនទិេបច្ចយយា រីឥន្ទន្រិយបច្ច័យ តិវយិោ យោត ិច្ទើបមាន្ ៣ ប្បការ  ។ 
 [៣៣] ឱក្កនតិក្ខ យណ្ វតថុ  វបិាក្ខនំ, ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  សេជ្ជត-   
របូានំ សេជ្ជតវយសន, បោេ ជ្ជត ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  បុយរជ្ជតសេ ឥមសេ                             
ក្ខេសេ បោេ ជ្ជតវយសន ឆ វតថូនិ បវតតិេ ំសតតនោំ វញិ្ញា ណ្ោតនូំ បុយរជ្ជត-                    
វយសយនតិ ច្ តិវយិោ យោតិ វបិបេុតតបច្ចយយា ។ 
 វតថុ  រីហទយរូប ឱក្កនតិក្ខ យណ្ ក្នុងបដិសន្ធិខណ្ៈ បច្ចយយា ជាបច្ច័យ វបិាក្ខនំ 
ដល់វិាក្ច្ិត្តទាំងឡាយ, ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិក្      
បច្ចយា ជាបច្ច័យ សេជ្ជតរបូានំ ដល់សហជាត្រូបទាំងឡាយ សេជ្ជតវយសន 
ច្ោយអាំណាច្សហជាត្វបិ្បយុត្តបច្ចយ័, ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត 
ន្ិងច្ច្ត្សិក្ បោេ ជ្ជត មដលច្ក្ើត្ច្ប្កាយ បច្ចយា ជាបច្ច័យ ឥមសេ ក្ខេសេ ដល់
កាយច្ន្េះ បុយរជ្ជតសេ មដលច្ក្ើត្មុន្ បោេ ជ្ជតវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្បចាឆ្ជាត្-    
វិប្បយុត្តបច្ចយ័, វតថូន ិ រីវត្ថុទាំងឡាយ ឆ ច្ាំន្ួន្ ៦ បច្ចយា ជាបច្ច័យ វញិ្ញា ណ្ោតនូ ំ
ដល់វិញ្ញ្ណ្ធាត្ុទាំងឡាយ សតតនោ ំ ច្ាំន្ួន្ ៧ បវតតិេ ំ ក្នុងបវត្តិកាល បុយរជ្ជតវយសន 
ច្ោយអាំណាច្នន្បុច្រជាត្វបិ្បយុត្តបច្ចយ័ ឥត ិ ច្ កាលច្បើដូច្ចានេ្ះ វបិបេុតតបច្ចយយា           
រីវិប្បយុត្តបច្ចយ័ តិវយិោ យោតិ ច្ទើបមាន្ ៣ ប្បការ  ។ 
 [៣៤]  សេជ្ជតំ បុយរជ្ជតំ,  បោេ ជ្ជតចច  សព្ោថា; 
      ក្ព្ឡកី្ខយរា អាោយរា,  របូជីវតិមិច្ចេនតិ ។ ―  
បចច វយិោ យោតិ អតថិបច្ចយយា អវគិតបច្ចយយា ច្ ។ 
 បច្ចយយា រីបច្ច័យ អេ ំច្ន្េះ បចច វោិ យោត ិរមមងមាន្ច្ាំន្ួន្ ៥ ប្បការ ឥត ិ គ ឺ
សេជ្ជតំ (ច្) រីសហជាត្បច្ច័យផង បុយរជ្ជតំ (ច្) រីបុច្រជាត្បច្ច័យផង បោេ ជ្ជតំ 
(ច្) រីបចាឆ្ជាត្បច្ច័យផង ក្ព្ឡកី្ខយរា អាោយរា (ច្) រីក្រឡីការអាហារបច្ចយ័ផង 
របូជីវតិំ (ច្)  រីរូបជ្ីវិត្បច្ច័យផង អតថិបច្ចយយា (ច្) ជាអត្ថិបច្ច័យផង អវគិតបច្ចយយា 
ច្ ជាអវិគត្បច្ច័យផង  ។ 
 [៣៥] អារមាណូ្បនិសេេក្មាតថិបច្ចយេសុ ច្ សយព្ោបិ បច្ចយា សយម្ម-
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អចាមចាំ  ឧបាទារបូានចច , ឆ វតថូនិ សតតនោំ វញិ្ញា ណ្ោតនូនតិ ច្ តិវយិោ យោតិ                   
និសេេបច្ចយយា ។ 
 ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ យច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិក្ បច្ចយា ជាបច្ច័យ អចា- 
មចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន្ សេជ្ជតរបូានំ ដល់សហជាត្រូបទាំងឡាយ (និសេេបច្ចយេន) 
ច្ោយសហជាត្ន្ិស្េយបច្ច័យ (ច្) ផង, មោភតូ រីមហាភូត្ទាំងឡាយ (បច្ចយា) 
ជាបច្ច័យ អចាមចាំ  ដល់គ្ន្ន្ឹងគ្ន្ ឧបាទារបូានំ ដល់ឧាទរូបទាំងឡាយ (និសេេ-
បច្ចយេន) ច្ោយសហជាត្ន្ិស្េយបច្ច័យ (ច្) ផង, ឆ វតថូនិ រីវត្ថុរូបទាំងឡាយ ៦       
(បច្ចយា) ជាបច្ច័យ វញិ្ញា ណ្ោតនូំ ដល់វិញ្ញ្ណ្ធាតុ្ទាំងឡាយ សតតនោំ ច្ាំន្ួន្ ៧ 
និសេេបច្ចយេន ច្ោយន្ិស្េយបច្ច័យ (ច្) ផង ឥត ិ ច្ កាលច្បើដូច្ចានេ្ះ និសេេ-              
បច្ចយយា រីន្ិស្េយបច្ច័យ តិវយិោ យោតិ ច្ទើបមាន្ ៣ ប្បការ ។ 
 [៣១] ក្ព្ឡកី្ខយរា អាោយរា ឥមសេ ក្ខេសេ, អរបូិយនា អាោរា 
សេជ្ជតនំ នាមរបូាននតិ ច្ ទុវយិោ យោតិ អាោរបច្ចយយា ។ 
 អាោយរា រីអាហារ ក្ព្ឡកី្ខយរា ាន្ដល់អាហារមដលជាដុាំរាំនួ្ត្ បច្ចយយា ជា
បច្ច័យ ឥមសេ ក្ខេសេ ដល់កាយច្ន្េះ (អាោរបច្ចេវយសន) ច្ោយអាំណាច្នន្
អាហារបច្ចយ័, អាោរា រីអាហារទាំងឡាយ អរបូិយនា មដលជា មអាហារ បច្ចយា                
ជាបច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ សេជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន ្
(អាោរបច្ចេវយសន) ច្ោយអាំណាច្នន្អាហារបច្ច័យ ឥតិ ច្ កាលច្បើដូច្ចានេ្ះ 
អាោរបច្ចយយា រីអាហារបច្ច័យ ទុវយិោ យោត ិច្ទើបមាន្ ២ ប្បការ  ។ 
 [៣២] បចច  បោទា បចច នោំ វញិ្ញា ណ្ហនំ, របូជីវតិិន្ទនទិេ ំ ឧបាទិនោរបូានំ,                  
អរបូិយនា ឥន្ទនទិយា សេជ្ជតនំ នាមរបូាននតិ ច្ តិវយិោ យោតិ ឥន្ទនទិេបច្ចយយា ។ 
 បោទា រីបោទរូបទាំងឡាយ បចច  ច្ាំន្ួន្ ៥ បច្ចយា ជាបច្ច័យ វញិ្ញា ណ្ហនំ                         
ដល់វិញ្ញ្ណ្ទាំងឡាយ បចច នោំ ច្ាំន្ួន្ ៥ ឥន្ទនទិេបច្ចយេន ច្ោយឥន្ទន្រិយបច្ច័យ, របូ-     
ជីវតិិន្ទនទិេ ំ រីរូបជ្ីវិត្ិន្ទន្រិយ បច្ចយយា ជាបច្ច័យ ឧបាទិនោរបូានំ ដល់ឧាទិន្នរូបទាំង
ឡាយ ឥន្ទនទិេបច្ចយេន ច្ោយឥន្ទន្រយិបច្ច័យ, ឥន្ទនទិយា រីឥន្ទន្រិយទាំងឡាយ អរបូិយនា 
មដលជា មឥន្ទន្រិយ  បច្ចយយា ជាបច្ច័យ នាមរបូានំ ដល់ ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ សេ-

ជ្ជតនំ មដលច្ក្ើត្ប្រមគ្ន្ ឥន្ទនទិេបច្ចយេន ច្ោយឥន្ទន្រិយបច្ច័យ, ឥតិ ច្ កាលច្បើ
ដូច្ចាន្េះ ឥន្ទនទិេបច្ចយយា រីឥន្ទន្រិយបច្ច័យ តិវយិោ យោត ិច្ទើបមាន្ ៣ ប្បការ  ។ 
 [៣៣] ឱក្កនតិក្ខ យណ្ វតថុ  វបិាក្ខនំ, ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  សេជ្ជត-   
របូានំ សេជ្ជតវយសន, បោេ ជ្ជត ច្ិតតយច្តសិក្ខ ធម្មា  បុយរជ្ជតសេ ឥមសេ                             
ក្ខេសេ បោេ ជ្ជតវយសន ឆ វតថូនិ បវតតិេ ំសតតនោំ វញិ្ញា ណ្ោតនូំ បុយរជ្ជត-                    
វយសយនតិ ច្ តិវយិោ យោតិ វបិបេុតតបច្ចយយា ។ 
 វតថុ  រីហទយរូប ឱក្កនតិក្ខ យណ្ ក្នុងបដិសន្ធិខណ្ៈ បច្ចយយា ជាបច្ច័យ វបិាក្ខនំ 
ដល់វិាក្ច្ិត្តទាំងឡាយ, ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត ន្ិងច្ច្ត្សិក្      
បច្ចយា ជាបច្ច័យ សេជ្ជតរបូានំ ដល់សហជាត្រូបទាំងឡាយ សេជ្ជតវយសន 
ច្ោយអាំណាច្សហជាត្វបិ្បយុត្តបច្ចយ័, ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ច្ិតតយច្តសិក្ខ គឺច្ិត្ត 
ន្ិងច្ច្ត្សិក្ បោេ ជ្ជត មដលច្ក្ើត្ច្ប្កាយ បច្ចយា ជាបច្ច័យ ឥមសេ ក្ខេសេ ដល់
កាយច្ន្េះ បុយរជ្ជតសេ មដលច្ក្ើត្មុន្ បោេ ជ្ជតវយសន ច្ោយអាំណាច្នន្បចាឆ្ជាត្-    
វិប្បយុត្តបច្ចយ័, វតថូន ិ រីវត្ថុទាំងឡាយ ឆ ច្ាំន្ួន្ ៦ បច្ចយា ជាបច្ច័យ វញិ្ញា ណ្ោតនូ ំ
ដល់វិញ្ញ្ណ្ធាត្ុទាំងឡាយ សតតនោ ំ ច្ាំន្ួន្ ៧ បវតតិេ ំ ក្នុងបវត្តិកាល បុយរជ្ជតវយសន 
ច្ោយអាំណាច្នន្បុច្រជាត្វបិ្បយុត្តបច្ចយ័ ឥតិ ច្ កាលច្បើដូច្ចានេ្ះ វបិបេុតតបច្ចយយា           
រីវិប្បយុត្តបច្ចយ័ តិវយិោ យោតិ ច្ទើបមាន្ ៣ ប្បការ  ។ 
 [៣៤]  សេជ្ជតំ បុយរជ្ជតំ,  បោេ ជ្ជតចច  សព្ោថា; 
      ក្ព្ឡកី្ខយរា អាោយរា,  របូជីវតិមិច្ចេនតិ ។ ―  
បចច វយិោ យោតិ អតថិបច្ចយយា អវគិតបច្ចយយា ច្ ។ 
 បច្ចយយា រីបច្ច័យ អេ ំច្ន្េះ បចច វោិ យោត ិរមមងមាន្ច្ាំន្ួន្ ៥ ប្បការ ឥតិ  គ ឺ
សេជ្ជតំ (ច្) រីសហជាត្បច្ច័យផង បុយរជ្ជតំ (ច្) រីបុច្រជាត្បច្ច័យផង បោេ ជ្ជតំ 
(ច្) រីបចាឆ្ជាត្បច្ច័យផង ក្ព្ឡកី្ខយរា អាោយរា (ច្) រីក្រឡីការអាហារបច្ចយ័ផង 
របូជីវតិំ (ច្)  រីរូបជ្ីវិត្បច្ច័យផង អតថិបច្ចយយា (ច្) ជាអត្ថិបច្ច័យផង អវគិតបច្ចយយា 
ច្ ជាអវិគត្បច្ច័យផង  ។ 
 [៣៥] អារមាណូ្បនិសេេក្មាតថិបច្ចយេសុ ច្ សយព្ោបិ បច្ចយា សយម្ម-

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៥៧
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ោនំ គច្េនតិ ។ 
 ច្ ក្៏ បច្ចយា រីបច្ច័យទាំងឡាយ សយព្ោប ិ សូម្បីទាំងអស់ គច្េនត ិ រមមងដល ់       
សយម្មោនំ ន្ូវរួបរួម អារមាណូ្បនិសេេក្មាតថិបច្ចយេសុ ច្ ក្នុងអារមមណ្បច្ច័យ
ន្ិងឧបន្ិស្េយបច្ច័យ ន្ិងក្មមបច្ច័យ ន្ិងអត្ថិបច្ច័យទាំងឡាយ ។ 
 [៣៦] សេជ្ជតរបូនតិ បយនតថ សព្ោតថ បិ បវយតត ច្ិតតសមុដ្ឋា នានំ, បដិសនធិេ ំ
ក្ដតត របូានចច  វយសន ទុវធិំ យោតីតិ យវទិតព្ោំ ។ 
 បន ច្ោយច្ាំច្ោេះ (វច្នំ) រីោក្្យ សេជ្ជតរបូំ ឥតិ គឺថា សហជាត្រូបាំ         
បណ្ឌិ យតន គឺបណ្ឌិត្ យវទិតព្ោ ំ គប្បីប្ជាប ឥត ិ គឺ ទុវធិំ យោតិ រមមងមាន្ ២ ប្បការ 
វយសន ច្ោយប្បច្ភទ បវយតត ច្ិតតសមុដ្ឋា នានំ (ច្) នន្រូបមដលមាន្ច្ិត្តជាសមុោឋន្្   
ក្នុងបវត្តិកាលផង បដិសនធិេ ំ ក្ដតត  របូានំ (ច្) នន្ក្មមជ្ជរូបក្នុងបដិសន្ធិកាលផង 
សព្ោតថ បិ សូម្បីក្នុងទីទាំងរួង ឯតថ បដ្ឋា នយេ ក្នុងបោឋ្ន្ន្័យច្ន្េះ ។ 
 [៣៧]  ឥតិ យតក្ខលិក្ខ ធម្មា ,  ក្ខលមុតត  ច្ សមាវា; 
         អជេតតចច  ព្េិទាធ  ច្,  សង្ខតសង្ខត តថា  ។ 
        បចាតតិនាមរបូានំ,  វយសន តិវោិ ឋិត; 
        បច្ចយា នាម បដ្ឋា យន,   ច្តុវសីតិ សព្ោថា ។ 
 ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ យតក្ខលិក្ខ (ច្) មដលប្បប្រឹត្តច្ៅកាល ៣ ផង ក្ខល-
វមុិតត  ច្ មដលផុត្ចាក្កាលទាំង ៣ ផង អជេតត ំ ច្ មដលជាខាងក្នុងផង ព្េិទាធ  ច្ 
មដលជាខាងច្ប្ៅផង សង្ខតសង្ខត មដលជាសងខត្ ន្ិងអសងខត្ផង, តថា ច្ប្ៅរចី្ េះ 
ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ឋិត មដលាាំងច្ៅច្ហើយ វយសន ច្ោយប្បច្ភទ បចាតតិនាម-
របូានំ នន្បញ្ញត្តិ ន្ិង ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ េថាសមាវ ំាមសមគួរដលក់ារច្ក្ើត្ច្ឡើង 
ឥតិ  ច្ប្ោេះច្ហត្ុច្ េះ បច្ចយា នាម ច្ទើបច្ ម្េះថា បច្ច័យ ច្តុវសីត ិមាន្ច្ាំន្ួន្ ២៤            
បដ្ឋា យន ក្នុងបោឋ្ន្ន្័យ សព្ោថា ច្ោយប្បការទាំងរួង ។  
 [៣៨] តតថ របូធម្មា  របូក្ខ យនាធ វ, ច្ិតតយច្តសិក្សង្ខខ ត ច្តត យរា អរបូិយនា                 
ខនាធ , និវោ នយចច តិ បចច វធិមប ិអរបូនតិ ច្ នាមនតិ ច្ បវុច្ចតិ ។ 
 តតថ (បចាតតិនាមរយូបសុ) បណាត្បញ្ញត្តិ ន្ិង ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ របូធម្មា         

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៥៨

រីរូបធម៌ទាំងឡាយ របូក្ខ យនាធ វ ច្ ម្េះថា រូបក្ខន្ធ មមន្រិត្, បចច វធិំ អប ិ សូម្បីធម ៌ ៥ 
ប្បការ ឥត ិគឺ ខនាធ  រីខន្ធទាំងឡាយ អរបូិយនា មដលជាអរូបខន្ធ ច្តត យរា ច្ាំន្ួន្ ៤ ច្ិតត-  
យច្តសិក្ខសង្ខខ ត (ច្) គឺច្ិត្តន្ិងច្ច្ត្សិក្ទាំងឡាយផង, នវិោ នំ ច្ រីប្រេះន្ិោវ្ន្ផង 
(ភគវត) គឺប្រេះមាន្ភាគ បវុច្ចតិ រមមងប្ាស់សមមតង អរបូំ ឥតិ ច្ ថា អរបូ ផង នាមំ 
ឥតិ ច្ ថា  ម ផង ។  

បចាតតិយភយទា 
 [៣៩] តយត អវយសោ បចាតតិ បន បញ្ញា បិេតត  បចាតតិ, បញ្ញា បនយត                    
បចាតតីតិ ច្ ទុវោិ យោតិ ។ 
 បចាតតិយភយទា រីប្បច្ភទនន្បញ្ញត្តិ (យោតិ) រមមងមាន្ (ឥតិ) ថា បន ច្ាំមណ្ក្ឯ 
បចាតតិ រីបញ្ញត្តិ អវយសោ មដលន្ូវសល់ តយត (នាមរបូយត) ចាក្ ម ន្ិងរូប ទុវោិ 
យោតិ រមមងមាន្ ២ ប្បការ ឥតិ គឺ បញ្ញា បិេតត  បចាតត ិ(ច្) រីបញ្ញត្តិច្ប្ោេះភាវៈនន្
បញ្ញត្តិមដលប្តូ្វញ ្ាំងច្គឱ្យដឹង បញ្ញា បនយត បចាតតិ ច្ រីបញ្ញត្តិច្ប្ោេះភាវៈញ ្ាំងឱយ្ដឹង
ច្ោយប្បការច្ផ្េងៗ ។ 
 [៤០] ក្ថំ? តំតភំតូវបិរណិ្ហម្មក្ខរមុបាទាេ តថា តថា បចាតត                      
ភមូិបព្ោតទិក្ខ, សម្មា រសនោិយវោក្ខរមុបាទាេ យគេរថសក្ដ្ឋទិក្ខ,  
ខនធបចច ក្មុបាទាេ បុរសិបុគគលាទិក្ខ, ច្នាទ វដានាទិក្មុបាទាេ ទិោ-                         
ក្ខលាទិក្ខ, អសមផុដ្ឋា ក្ខរមុបាទាេ ក្បូគុោទិក្ខ, តំតំភតូនិមិតត ំ                   
ភាវនាវយិសសចច  ឧបាទាេ ក្សិណ្និមិតត ទិក្ខ យច្តិ ឯវម្មទិបបយភទា                      
បន បរមតថយត អវជិាម្មនាបិ អតថោេ យាក្ខយរន ច្ិតតុបាទានម្មរមាណ្ភតូ                     
តំ តំ ឧបាទាេ ឧបនិោេ ក្ខរណំ្ ក្តោ  តថា តថា បរកិ្បបេិម្មនា                     
សង្ខខ េតិ សមញ្ញា េតិ យវាេរេីតិ បញ្ញា បីេតីតិ បចាតតីតិ បវុច្ចតិ ។                      
អេ ំបចាតតិ បញ្ញា បិេតត  បចាតតិ នាម ។ 
 (បរោិយរា) រីសាំណ្ួរ (យោតិ) រមមងមាន្ (ឥតិ) ថា បចាតតិ រីបញ្ញត្តិ អវយសោ 
មដលច្ៅសល់ តយត (នាមរបូយត) ចាក្ ម ន្ិងរូប ទុវោិ មាន្ ២ ប្បការ (បណ្ឌិ យតន) 
គឺបណ្ឌិត្ យវទិតព្ោ ំ គប្បីប្ជាប ក្ថំ ច្ោយប្បការដូច្ច្មតច្ ? (បរោិយរា) រីច្ច្មលើយ   



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ោនំ គច្េនតិ ។ 
 ច្ ក្៏ បច្ចយា រីបច្ច័យទាំងឡាយ សយព្ោប ិ សូម្បីទាំងអស់ គច្េនត ិ រមមងដល ់       
សយម្មោនំ ន្ូវរួបរួម អារមាណូ្បនិសេេក្មាតថិបច្ចយេសុ ច្ ក្នុងអារមមណ្បច្ច័យ
ន្ិងឧបន្ិស្េយបច្ច័យ ន្ិងក្មមបច្ច័យ ន្ិងអត្ថិបច្ច័យទាំងឡាយ ។ 
 [៣៦] សេជ្ជតរបូនតិ បយនតថ សព្ោតថ បិ បវយតត ច្ិតតសមុដ្ឋា នានំ, បដិសនធិេ ំ
ក្ដតត របូានចច  វយសន ទុវធិំ យោតីតិ យវទិតព្ោំ ។ 
 បន ច្ោយច្ាំច្ោេះ (វច្នំ) រីោក្្យ សេជ្ជតរបូំ ឥតិ គឺថា សហជាត្រូបាំ         
បណ្ឌិ យតន គឺបណ្ឌិត្ យវទិតព្ោ ំ គប្បីប្ជាប ឥត ិ គឺ ទុវធិំ យោតិ រមមងមាន្ ២ ប្បការ 
វយសន ច្ោយប្បច្ភទ បវយតត ច្ិតតសមុដ្ឋា នានំ (ច្) នន្រូបមដលមាន្ច្ិត្តជាសមុោឋន្្   
ក្នុងបវត្តិកាលផង បដិសនធិេ ំ ក្ដតត  របូានំ (ច្) នន្ក្មមជ្ជរូបក្នុងបដិសន្ធិកាលផង 
សព្ោតថ បិ សូម្បីក្នុងទីទាំងរួង ឯតថ បដ្ឋា នយេ ក្នុងបោឋ្ន្ន្យ័ច្ន្េះ ។ 
 [៣៧]  ឥតិ យតក្ខលិក្ខ ធម្មា ,  ក្ខលមុតត  ច្ សមាវា; 
         អជេតតចច  ព្េិទាធ  ច្,  សង្ខតសង្ខត តថា  ។ 
        បចាតតិនាមរបូានំ,  វយសន តិវោិ ឋិត; 
        បច្ចយា នាម បដ្ឋា យន,   ច្តុវសីតិ សព្ោថា ។ 
 ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ យតក្ខលិក្ខ (ច្) មដលប្បប្រឹត្តច្ៅកាល ៣ ផង ក្ខល-
វមុិតត  ច្ មដលផុត្ចាក្កាលទាំង ៣ ផង អជេតត ំ ច្ មដលជាខាងក្នុងផង ព្េិទាធ  ច្ 
មដលជាខាងច្ប្ៅផង សង្ខតសង្ខត មដលជាសងខត្ ន្ិងអសងខត្ផង, តថា ច្ប្ៅរចី្ េះ 
ធម្មា  រីធម៌ទាំងឡាយ ឋិត មដលាាំងច្ៅច្ហើយ វយសន ច្ោយប្បច្ភទ បចាតតិនាម-
របូានំ នន្បញ្ញត្តិ ន្ិង ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ េថាសមាវ ំាមសមគួរដលក់ារច្ក្ើត្ច្ឡើង 
ឥតិ  ច្ប្ោេះច្ហត្ុច្ េះ បច្ចយា នាម ច្ទើបច្ ម្េះថា បច្ច័យ ច្តុវសីត ិមាន្ច្ាំន្ួន្ ២៤            
បដ្ឋា យន ក្នុងបោឋ្ន្ន្័យ សព្ោថា ច្ោយប្បការទាំងរួង ។  
 [៣៨] តតថ របូធម្មា  របូក្ខ យនាធ វ, ច្ិតតយច្តសិក្សង្ខខ ត ច្តត យរា អរបូិយនា                 
ខនាធ , និវោ នយចច តិ បចច វធិមប ិអរបូនត ិច្ នាមនត ិច្ បវុច្ចតិ ។ 
 តតថ (បចាតតិនាមរយូបសុ) បណាត្បញ្ញត្ត ិ ន្ិង ម ន្ិងរូបទាំងឡាយ របូធម្មា         

រីរូបធម៌ទាំងឡាយ របូក្ខ យនាធ វ ច្ ម្េះថា រូបក្ខន្ធ មមន្រិត្, បចច វធិំ អប ិ សូម្បីធម ៌ ៥ 
ប្បការ ឥត ិគឺ ខនាធ  រីខន្ធទាំងឡាយ អរបូិយនា មដលជាអរូបខន្ធ ច្តត យរា ច្ាំន្ួន្ ៤ ច្ិតត-  
យច្តសិក្ខសង្ខខ ត (ច្) គឺច្ិត្តន្ិងច្ច្ត្សិក្ទាំងឡាយផង, នវិោ នំ ច្ រីប្រេះន្ិោវ្ន្ផង 
(ភគវត) គឺប្រេះមាន្ភាគ បវុច្ចតិ រមមងប្ាស់សមមតង អរបូំ ឥតិ ច្ ថា អរបូ ផង នាមំ 
ឥតិ ច្ ថា  ម ផង ។  

បចាតតិយភយទា 
 [៣៩] តយត អវយសោ បចាតតិ បន បញ្ញា បិេតត  បចាតតិ, បញ្ញា បនយត                    
បចាតតីតិ ច្ ទុវោិ យោតិ ។ 
 បចាតតិយភយទា រីប្បច្ភទនន្បញ្ញត្តិ (យោតិ) រមមងមាន្ (ឥតិ) ថា បន ច្ាំមណ្ក្ឯ 
បចាតតិ រីបញ្ញត្តិ អវយសោ មដលន្ូវសល់ តយត (នាមរបូយត) ចាក្ ម ន្ិងរូប ទុវោិ 
យោតិ រមមងមាន្ ២ ប្បការ ឥតិ គឺ បញ្ញា បិេតត  បចាតតិ (ច្) រីបញ្ញត្តិច្ប្ោេះភាវៈនន្
បញ្ញត្តិមដលប្តូ្វញ ្ាំងច្គឱ្យដឹង បញ្ញា បនយត បចាតតិ ច្ រីបញ្ញត្តិច្ប្ោេះភាវៈញ ្ាំងឱយ្ដឹង
ច្ោយប្បការច្ផ្េងៗ ។ 
 [៤០] ក្ថំ? តំតភំតូវបិរណិ្ហម្មក្ខរមុបាទាេ តថា តថា បចាតត                      
ភមូិបព្ោតទិក្ខ, សម្មា រសនោិយវោក្ខរមុបាទាេ យគេរថសក្ដ្ឋទិក្ខ,  
ខនធបចច ក្មុបាទាេ បុរសិបុគគលាទិក្ខ, ច្នាទ វដានាទិក្មុបាទាេ ទិោ-                         
ក្ខលាទិក្ខ, អសមផុដ្ឋា ក្ខរមុបាទាេ ក្បូគុោទិក្ខ, តំតំភតូនិមិតត ំ                   
ភាវនាវយិសសចច  ឧបាទាេ ក្សិណ្និមិតត ទិក្ខ យច្តិ ឯវម្មទិបបយភទា                      
បន បរមតថយត អវជិាម្មនាបិ អតថោេ យាក្ខយរន ច្ិតតុបាទានម្មរមាណ្ភតូ                     
តំ តំ ឧបាទាេ ឧបនិោេ ក្ខរណំ្ ក្តោ  តថា តថា បរកិ្បបេិម្មនា                     
សង្ខខ េតិ សមញ្ញា េតិ យវាេរេីតិ បញ្ញា បីេតីតិ បចាតតីតិ បវុច្ចតិ ។                      
អេ ំបចាតតិ បញ្ញា បិេតត  បចាតតិ នាម ។ 
 (បរោិយរា) រីសាំណ្ួរ (យោតិ) រមមងមាន្ (ឥតិ) ថា បចាតតិ រីបញ្ញត្តិ អវយសោ 
មដលច្ៅសល់ តយត (នាមរបូយត) ចាក្ ម ន្ិងរូប ទុវោិ មាន្ ២ ប្បការ (បណ្ឌិ យតន) 
គឺបណ្ឌិត្ យវទិតព្ោ ំ គប្បីប្ជាប ក្ថំ ច្ោយប្បការដូច្ច្មតច្ ? (បរោិយរា) រីច្ច្មលើយ   

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៥៩



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

(យោតិ) រមមងមាន្ (ឥតិ) ថា  បន ក្៏ ឯវ ំអាទិបបយភទា រីប្បច្ភទនន្បញ្ញត្តិមាន្ជា
អាទិយ ្ងច្ន្េះ ឥត ិ គឺ ភមូិបព្ោតទិក្ខ រីស ត្ន្បញ្ញត្តិមដលមាន្មផន្ដី ន្ិងភនាំជាច្ដើម     
តំតំភតូវបិរណិ្ហម្មក្ខរមុបាទាេ ច្ប្ោេះអាប្ស័យន្ូវអាការនន្ការមប្បប្បួលរបស់
មហាភូត្រូបច្ េះៗ បចាតត  មដលប្ត្ូវបញ្ញត្តិ តថា តថា ច្ោយប្បការច្ េះៗ (ច្) ផង, 
យគេរថសក្ដ្ឋទិក្ខ រីសមូហបញ្ញត្តិមាន្ផរេះ ន្ិងរថ ន្ិងរច្ទេះជាច្ដើម សម្មា រសនោិ-  
យវោក្ខរមុទាេ ច្ប្ោេះអាប្សយ័ន្ូវអាការនន្ការប្បជ្ុាំគ្ន្របស់សមាភ្រៈ (ច្), បុរសិ-
បុគគលាទិក្ខ រីសត្តបញ្ញត្តិមាន្បុរស ន្ិងបុគគលជាច្ដើម ខនធបចច ក្មុទាេ ច្ប្ោេះ
អាប្ស័យន្ូវរកួ្ ៥ នន្ខន្ធ (ច្) ផង, ទិោក្ខលាទិក្ខ រីទិសបញ្ញត្តិមាន្ទសិ ន្ិងកាល
ជាច្ដើម ច្នាទ វដ្ឋត នាទិក្មុបាទាេ ច្ប្ោេះអាប្សយ័ន្ូវដាំច្ណ្ើរច្ៅមក្របស់ប្រេះច្ន្រជា
ច្ដើម (ច្) ផង, ក្បូគុោទិក្ខ រីអាកាសបញ្ញត្តិមាន្អណ្តូងទឹក្ ន្ិងគុហាជាច្ដើម        
អសមផុដ្ឋា ក្ខរមុទាេ ច្ប្ោេះអាប្ស័យន្ូវអាការ គឺការមិន្ប ៈខរបគ់្ន្ (ច្), ក្សិណ្-
និមិតត ទិក្ខ រីក្សិណ្ន្ិត្តជាច្ដើម ឧបាទាេ ច្ប្ោេះអាប្ស័យ តំ ត ំ ភតូនិមិតតំ ច្                     
ន្ូវនិ្មិត្ត គឺមហាភូត្រូបច្ េះផង ភាវនាវយិសសំ ច្ ន្ូវភាវ វិច្សសផង អវជិាម្មនាអបិ             
សូម្បីកាលមនិ្មាន្ បរមតថយត ច្ោយបរមត្ថ អារមាណ្ភតូ មដលជាអារមមណ្៍                         
ច្ិតតុបាទានំ របស់ច្ិត្តុប្ាទទាំងឡាយ អតថោេ ក្ខយរន ច្ោយអាការជាប្សច្មាលរបស់
បរមត្ថមាន្មហាភូត្រូបជាច្ដើម ឧបាទាេ អាប្ស័យច្ហើយ ឧបាទាេ ាន្ដល ់ឧប- 
និោេ, ឧបនិោេ ច្ូលច្ៅក្ាំណ្ត្់ច្ហើយ តំ តំ (អាក្ខរ)ំ ន្ូវអាការច្ េះៗ ឧប-     
និោេ ាន្ដល់ ក្ខរណំ្ ក្តោ , ក្តោ  ច្ធវើច្ហើយ ក្ខរណំ្ ឱ្យជាច្ហត្ុ បរ-ិ            
ក្បបេិម្មនា កាលប្ត្វូគិត្រិចារណា តថា តថា ច្ោយប្បការច្ េះៗ សង្ខខ េតិ 
រមមងប្ត្ូវច្ោលច្ោយលអ សង្ខខ េតិ ាន្ដល ់សមញ្ញា េត,ិ សមញ្ញា េតិ រមមង-
ប្ត្ូវដឹងប្រមគ្ន្ សមញ្ញា េត ិ ាន្ដល ់ យវាេរេីតិ, យវាេរេីតិ រមមងប្ត្ូវច្ៅ, 
យវាោរេីតិ ាន្ដល ់ បញ្ញា បីេតិ, បញ្ញា បីេតិ រមមងប្ត្ូវឱយ្ដឹងច្ោយប្បការ     
ច្ផ្េងៗ ឥត ិច្ប្ោេះច្ហតុ្ច្ េះ (បណ្ឌិ យតន)  គឺបណ្ឌិត្ បវុច្ចត ិរមមងច្ៅ បចាតតិ ឥតិ 
ថាបញ្ញត្តិ, អេ ំបចាតតិ រីបញ្ញត្តិច្ន្េះ បចាតតិ នាម ច្ ម្េះថាបញ្ញត្តិ បញ្ញា បិេតត  ច្ប្ោេះ
ភាវៈនន្សភាវៈមដលប្ត្ូវច្គដឹងាន្ច្ោយប្បការច្ផ្េងៗ  ។ 

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៦០

 [៤១] បញ្ញា បនយត បចាតតិ បន នាមនាមក្ម្មា ទិនាយមន បរទិីបិត, ោ 
វជិាម្មនបចាតតិ អវជិាម្មនបចាតតិ, វជិាម្មយនន អវជិាម្មនបចាតតិ, អវជិាម្មយនន 
វជិាម្មនបចាតតិ, វជិាម្មយនន វជិាម្មនបចាតតិ, អវជិាម្មយនន អវជិាម្មនបចាតតិ យច្តិ                 
ឆព្ោិោ យោតិ ។ 
 បន ច្ាំមណ្ក្ឯ បចាតត ិ រីសទរបញ្ញត្តិ បរទិីបយត សាំមដងច្ហើយ នាមក្ម្មា ទិ-     
នាយមន ាមច្ ម្េះថា ម ន្ិង មក្មមជាច្ដើម បញ្ញា បនយត ច្ប្ោេះភាវៈញ ្ាំងឱ្យដឹង
ច្ោយប្បការច្ផ្េងៗ, ោ (បចាតតិ) រី មបញ្ញត្តចិ្ េះ ឆព្ោិោ មាន្ ៦ ប្បការ យោតិ 
រមមងមាន្ ឥត ិ គឺ វជិាម្មនបចាតតិ (ច្) រីវិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង អវជិាម្មនបចាតតិ (ច្) 
អវជិ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង, វជិាម្មយនន អវជិាម្មនបចាតតិ (ច្) រីវិជ្ជមាច្ន្ន្អវិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង, 
អវជិាម្មយនន វជិាម្មនបចាតតិ (ច្) រីអវិជ្ជមាច្ន្ន្វិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង, វជិាម្មយនន 
វជិាម្មនបចាតតិ (ច្) រីវិជ្ជមាច្ន្ន្វិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង, អវជិាម្មយនន អវជិាម្មនបចាតតិ ច្, 
រីអវិជ្ជមាច្ន្ន្អវិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង ។ 
 [៤២] តតថ េទា បន បរមតថយត វជិាម្មនំ របូយវទនាទឹ ឯតេ បញ្ញា យបនត,ិ             
តទាេ ំវជិាម្មនបចាតតិ ។ េទា បន បរមតថយត អវជិាម្មនំ ភមូិបព្ោតទ ឹឯតេ 
បញ្ញា យបនតិ, តទាេ ំអវជិាម្មនបចាតតីតិ បវុច្ចតិ ។ ឧភិនោំ បន យវាមិសេក្វយសន 
យសោ េថាក្កមំ ឆឡភិយញ្ញា , ឥតថិសយទាទ , ច្ក្ខុ វញិ្ញា ណំ្, រាជបុយតត ត ិ ច្                    
យវទិតវោ  ។ 
 បន ក្៏ តតថ (សទទបចាតតីសុ) បណាត្សទរបញ្ញត្តិទាំងឡាយច្ េះ បណ្ឌិ ត             
រីបណ្ឌិត្ របូយវទនាទឹ ញ ្ាំងច្ ម្េះថារូប ន្ិងច្វទ ជាច្ដើម វជិាម្មនំ មដលមាន្ប្ាក្ដ 
បរមតថយត ច្ោយបរមត្ថ បញ្ញា យបនតិ រមមងឱ្យដឹងច្ោយប្បការច្ផ្េងៗ ឯតេ (សទទ-
បចាតតិយា) ច្ោយសទរបញ្ញត្តនិ្ុ េះ េទា ក្នុងកាលណា, អេ ំ(បចាតតិ) រីសទរបញ្ញត្តចិ្ន្េះ 
(បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ បវុច្ចត ិរមមងច្ៅ វជិាម្មនបចាតត ិឥតិ ថាវិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិ តទា 
ក្នុងកាលច្ េះ ។ បន ច្ាំមណ្ក្ឯ បណ្ឌិ ត រីបណ្ឌិត្ទាំងឡាយ ភមូិបព្ោតទឹ ញ ្ាំងច្ ម្េះ
ថាមផន្ដី ន្ិងភនាំជាច្ដើម អវជិាម្មនំ មដលមិន្មាន្រិត្ប្ាក្ដ បរមតថយត ច្ោយបរមត្ថ 
បញ្ញា យបនតិ រមមងញ ្ាំងច្គឱ្យដឹង ឯតេ (សទទបចាតតិយា) ច្ោយសទរបញ្ញត្តនិ្ុ េះ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

(យោតិ) រមមងមាន្ (ឥតិ) ថា  បន ក្៏ ឯវ ំអាទិបបយភទា រីប្បច្ភទនន្បញ្ញត្តិមាន្ជា
អាទិយ ្ងច្ន្េះ ឥត ិ គឺ ភមូិបព្ោតទិក្ខ រីស ត្ន្បញ្ញត្តិមដលមាន្មផន្ដី ន្ិងភនាំជាច្ដើម     
តំតំភតូវបិរណិ្ហម្មក្ខរមុបាទាេ ច្ប្ោេះអាប្ស័យន្ូវអាការនន្ការមប្បប្បួលរបស់
មហាភូត្រូបច្ េះៗ បចាតត  មដលប្ត្ូវបញ្ញត្តិ តថា តថា ច្ោយប្បការច្ េះៗ (ច្) ផង, 
យគេរថសក្ដ្ឋទិក្ខ រីសមូហបញ្ញត្តិមាន្ផរេះ ន្ិងរថ ន្ិងរច្ទេះជាច្ដើម សម្មា រសនោិ-  
យវោក្ខរមុទាេ ច្ប្ោេះអាប្សយ័ន្ូវអាការនន្ការប្បជ្ុាំគ្ន្របស់សមាភ្រៈ (ច្), បុរសិ-
បុគគលាទិក្ខ រីសត្តបញ្ញត្តិមាន្បុរស ន្ិងបុគគលជាច្ដើម ខនធបចច ក្មុទាេ ច្ប្ោេះ
អាប្ស័យន្ូវរកួ្ ៥ នន្ខន្ធ (ច្) ផង, ទិោក្ខលាទិក្ខ រីទិសបញ្ញត្តិមាន្ទសិ ន្ិងកាល
ជាច្ដើម ច្នាទ វដ្ឋត នាទិក្មុបាទាេ ច្ប្ោេះអាប្សយ័ន្ូវដាំច្ណ្ើរច្ៅមក្របស់ប្រេះច្ន្រជា
ច្ដើម (ច្) ផង, ក្បូគុោទិក្ខ រីអាកាសបញ្ញត្តិមាន្អណ្តូងទឹក្ ន្ិងគុហាជាច្ដើម        
អសមផុដ្ឋា ក្ខរមុទាេ ច្ប្ោេះអាប្ស័យន្ូវអាការ គឺការមិន្ប ៈខរបគ់្ន្ (ច្), ក្សិណ្-
និមិតត ទិក្ខ រីក្សិណ្ន្ិត្តជាច្ដើម ឧបាទាេ ច្ប្ោេះអាប្ស័យ តំ ត ំ ភតូនិមិតត ំ ច្                     
ន្ូវនិ្មិត្ត គឺមហាភូត្រូបច្ េះផង ភាវនាវយិសសំ ច្ ន្ូវភាវ វិច្សសផង អវជិាម្មនាអបិ             
សូម្បីកាលមនិ្មាន្ បរមតថយត ច្ោយបរមត្ថ អារមាណ្ភតូ មដលជាអារមមណ្៍                         
ច្ិតតុបាទានំ របស់ច្ិត្តុប្ាទទាំងឡាយ អតថោេ ក្ខយរន ច្ោយអាការជាប្សច្មាលរបស់
បរមត្ថមាន្មហាភូត្រូបជាច្ដើម ឧបាទាេ អាប្ស័យច្ហើយ ឧបាទាេ ាន្ដល ់ឧប- 
និោេ, ឧបនិោេ ច្ូលច្ៅក្ាំណ្ត្់ច្ហើយ តំ តំ (អាក្ខរ)ំ ន្ូវអាការច្ េះៗ ឧប-     
និោេ ាន្ដល ់ ក្ខរណំ្ ក្តោ , ក្តោ  ច្ធវើច្ហើយ ក្ខរណំ្ ឱ្យជាច្ហត្ុ បរ-ិ            
ក្បបេិម្មនា កាលប្ត្វូគិត្រិចារណា តថា តថា ច្ោយប្បការច្ េះៗ សង្ខខ េតិ 
រមមងប្ត្ូវច្ោលច្ោយលអ សង្ខខ េតិ ាន្ដល ់សមញ្ញា េត,ិ សមញ្ញា េតិ រមមង-
ប្ត្ូវដឹងប្រមគ្ន្ សមញ្ញា េត ិ ាន្ដល ់ យវាេរេីតិ, យវាេរេីតិ រមមងប្ត្ូវច្ៅ, 
យវាោរេីតិ ាន្ដល ់ បញ្ញា បីេតិ, បញ្ញា បីេតិ រមមងប្ត្ូវឱយ្ដឹងច្ោយប្បការ     
ច្ផ្េងៗ ឥត ិច្ប្ោេះច្ហតុ្ច្ េះ (បណ្ឌិ យតន)  គឺបណ្ឌិត្ បវុច្ចត ិរមមងច្ៅ បចាតតិ ឥតិ 
ថាបញ្ញត្តិ, អេ ំបចាតតិ រីបញ្ញត្តិច្ន្េះ បចាតតិ នាម ច្ ម្េះថាបញ្ញត្តិ បញ្ញា បិេតត  ច្ប្ោេះ
ភាវៈនន្សភាវៈមដលប្ត្ូវច្គដឹងាន្ច្ោយប្បការច្ផ្េងៗ  ។ 

 [៤១] បញ្ញា បនយត បចាតតិ បន នាមនាមក្ម្មា ទិនាយមន បរទិីបិត, ោ 
វជិាម្មនបចាតតិ អវជិាម្មនបចាតតិ, វជិាម្មយនន អវជិាម្មនបចាតតិ, អវជិាម្មយនន 
វជិាម្មនបចាតតិ, វជិាម្មយនន វជិាម្មនបចាតតិ, អវជិាម្មយនន អវជិាម្មនបចាតតិ យច្តិ                 
ឆព្ោិោ យោតិ ។ 
 បន ច្ាំមណ្ក្ឯ បចាតត ិ រីសទរបញ្ញត្តិ បរទិីបយត សាំមដងច្ហើយ នាមក្ម្មា ទិ-     
នាយមន ាមច្ ម្េះថា ម ន្ិង មក្មមជាច្ដើម បញ្ញា បនយត ច្ប្ោេះភាវៈញ ្ាំងឱ្យដឹង
ច្ោយប្បការច្ផ្េងៗ, ោ (បចាតតិ) រី មបញ្ញត្តចិ្ េះ ឆព្ោិោ មាន្ ៦ ប្បការ យោតិ 
រមមងមាន្ ឥត ិ គឺ វជិាម្មនបចាតតិ (ច្) រីវិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង អវជិាម្មនបចាតតិ (ច្) 
អវជិ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង, វជិាម្មយនន អវជិាម្មនបចាតតិ (ច្) រីវិជ្ជមាច្ន្ន្អវិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង, 
អវជិាម្មយនន វជិាម្មនបចាតតិ (ច្) រីអវិជ្ជមាច្ន្ន្វិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង, វជិាម្មយនន 
វជិាម្មនបចាតតិ (ច្) រីវិជ្ជមាច្ន្ន្វិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង, អវជិាម្មយនន អវជិាម្មនបចាតតិ ច្, 
រីអវិជ្ជមាច្ន្ន្អវិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិផង ។ 
 [៤២] តតថ េទា បន បរមតថយត វជិាម្មនំ របូយវទនាទឹ ឯតេ បញ្ញា យបនតិ,             
តទាេ ំវជិាម្មនបចាតតិ ។ េទា បន បរមតថយត អវជិាម្មនំ ភមូិបព្ោតទឹ ឯតេ 
បញ្ញា យបនតិ, តទាេ ំអវជិាម្មនបចាតតីតិ បវុច្ចតិ ។ ឧភិនោំ បន យវាមិសេក្វយសន 
យសោ េថាក្កមំ ឆឡភិយញ្ញា , ឥតថិសយទាទ , ច្ក្ខុ វញិ្ញា ណំ្, រាជបុយតត តិ ច្                    
យវទិតវោ  ។ 
 បន ក្៏ តតថ (សទទបចាតតីសុ) បណាត្សទរបញ្ញត្តិទាំងឡាយច្ េះ បណ្ឌិ ត             
រីបណ្ឌិត្ របូយវទនាទឹ ញ ្ាំងច្ ម្េះថារូប ន្ិងច្វទ ជាច្ដើម វជិាម្មនំ មដលមាន្ប្ាក្ដ 
បរមតថយត ច្ោយបរមត្ថ បញ្ញា យបនតិ រមមងឱ្យដឹងច្ោយប្បការច្ផ្េងៗ ឯតេ (សទទ-
បចាតតិយា) ច្ោយសទរបញ្ញត្តិន្ុ េះ េទា ក្នុងកាលណា, អេ ំ(បចាតតិ) រីសទរបញ្ញត្តចិ្ន្េះ 
(បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ បវុច្ចត ិរមមងច្ៅ វជិាម្មនបចាតត ិឥតិ ថាវិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិ តទា 
ក្នុងកាលច្ េះ ។ បន ច្ាំមណ្ក្ឯ បណ្ឌិ ត រីបណ្ឌិត្ទាំងឡាយ ភមូិបព្ោតទឹ ញ ្ាំងច្ ម្េះ
ថាមផន្ដី ន្ិងភនាំជាច្ដើម អវជិាម្មនំ មដលមិន្មាន្រិត្ប្ាក្ដ បរមតថយត ច្ោយបរមត្ថ 
បញ្ញា យបនតិ រមមងញ ្ាំងច្គឱ្យដឹង ឯតេ (សទទបចាតតិយា) ច្ោយសទរបញ្ញត្តនិ្ុ េះ 

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៦១



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

េទា ក្នុងកាលណា, អេ ំ(បចាតតិ) រីសទរបញ្ញត្តិច្ន្េះ (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ បវុច្ចត ិ
រមមងច្ៅ អវជិាម្មនបចាតតិ ឥតិ ថាអវិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិ តទា ក្នុងកាលច្ េះ ។ បន ច្ោយ
មឡក្ យសោ (បចាតតិយយា) រីបញ្ញត្តិទាំងឡាយមដលច្ៅសល់ (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ 
យវទិតយវោ  គប្បីប្ជាប ឆឡភិយញ្ញា  ឥតិ (ច្) ថាឆឡភិញ្ញ្ផង ឥតថិសយទាទ  ឥតិ (ច្) ថា
ឥត្ថសិទរផង ច្ក្ខុ វញិ្ញា ណំ្ ឥតិ (ច្) ថាច្ក្ខុវិញ្ញ្ណ្ផង រាជបុយតត  ឥតិ ច្ ថារាជ្បុត្ត
ផង យវាមិសេក្វយសន ច្ោយប្បច្ភទនន្ការលាយច្លូគ្ន្ ឧភិនោំ (បចាតតីនំ) នន្បញ្ញត្តិ
ទាំងឡាយទាំងទាំង ២ េថាក្កមំ ាមលាំោប់ ។   
 [៤៣]  វច្ីយោោនុោយរន,  យោតវញិ្ញា ណ្វថីិយា; 
        បវតត ននតរុបបនោ-, មយនាទាោ រសេ យគាច្រា ។ 
       អតថ  េសោនុោយរន,  វញិ្ញា េនតិ តយត បរ;ំ 
       ោេ ំបចាតតិ វយិចាេា,  យលាក្សយង្ កតនិមាិត ។ 
 អតថ  រីអត្ថទាំងឡាយ យគាច្រា មដលជាអារមមណ្៍ បវតត ននតរុបបនោមយនាទាោ រសេ 
នន្មច្ ទវ្រមដលច្ក្ើត្ក្នុងលាំោប់គ្ម្ន្ច្ច្ ្្េះនន្ការប្បប្រឹត្តច្ៅ យោតវញិ្ញា ណ្វថីិយា នន្
ច្ោត្វិញ្ញណ្្វីថិ (ជាច្ដើម) វច្ីយោោនុោយរន ច្ោយប្សបាមសាំច្ឡងមដលបន្លឺ
ច្ឡើង វញិ្ញា េនតិ រមមងប្តូ្វដឹង អនុោយរន ាមលាំោប ់េសេ (បចាតតិជ្ជតសេ) នន្
បញ្ញត្តិឯណា បរ ំ ក្នុងខាងច្ប្កាយ តយត (បចាតតិគគេណ្យត) ចាក្ការកាន្់យក្នូ្វ
បញ្ញត្តិច្ េះ ោ អេ ំបចាតតិ រី មបញ្ញត្តិច្ េះ (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ វយិចាេា គប្បី
ប្ជាប យលាក្សយង្ កតនិមាិត ច្ោយការសន្មត្ាិមច្ោហាររបស់សត្វច្លាក្ ។  

ឥតិ អភិធមាតថសង្គយេ បច្ចេសង្គេវភិាយគា នាម 
អដាយម្ម បរយិច្េយទា ។ 

បរយិច្េយទា រីបរិច្ច្េទ អដាយម្ម ទី ៨ បច្ចេសង្គេវភិាយគា នាម  
ច្ ម្េះថា បច្ចយសងគហវិភាគ អភិធមាតថសង្គយេ ក្នុងគមពីរអភិធមមត្ថសងគហៈ ឥត ិច្ប់ ។ 

បច្ឆយបរិច្ឆេទ១៦២

 ៩. កម្មដ្ឋា នបរចិ្ឆេទ 
 [១] សមថវបិសសនានំ,  ភាវនានមិតោ បរ;ំ 
      កមមដ្ឋា នំ បវក្ខា មិ,  ទុវធិមប ិយថាកកមំ ។ 
 កមមដ្ឋា នបរតិឆេតោ រីកម្មដ្ឋានបរិច្ឆេទ (តោតិ) រមម្ងមាន (ឥតិ) ថា (អហំ) 
រីខ្ញុំ បវក្ខា មិ នឹងច្ោល កមមដ្ឋា នំ នូវកម្មដ្ឋាន ទុវធិមប ិសូម្ាបីមាន ២ ប្បការ ភាវនានំ 
ននភាវនាទុំងឡាយ សមថវបិសសនានំ គឺសម្ថ និងវិបសាសនា បរ ំកនញងខាងឆុង ឥតោ 
ចាកបឆចយសងគហៈច្នេះ យថាកកមំ តាម្លុំដ្ប់ ។ 

 
សមថកមមដ្ឋា នំ 

 [២] តតថ សមថសតគេ ោវ ទស កសិណានិ, ទស អសុភា, ទស 
អនុសសតិតោ, ឆតតសោ អបបមញ្ញា តោ, ឯក្ខ សញ្ញា , ឯកំ វវោថ នំ, ឆោា តោ 
អារុបា តឆតិ សតាវតិធន សមថកមមដ្ឋា នសគេតោ ។ 
 សមថកមមដ្ឋា នំ រីសម្ថកម្មដ្ឋាន (មោ) គឺខ្ញុំ (វុឆចតត) នឹងច្ោល (ឥតិ) ថា 
តតថ (កមមដ្ឋា តនសុ) បណ្ដាកម្មដ្ឋានទុំងឡាយច្នាេះ សមថសគេតហ កនញងសម្ថសងគហៈ 
សមថកមមដ្ឋា នសគេតោ រីសម្ថកម្មដ្ឋានសងគហៈ (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត 
(តវទិតតវោ ) គបាបីប្ាប ោវ ាដុំបូង សតាវតិធន ច្ដ្យមានឆុំនួន ៧ ប្បការ ឥតិ គឺ 
ទស កសិណានិ (ឆ) រីកសិណ្ទុំងឡាយ ១០ ផង, ទស អសុភា (ឆ) រីអសុភៈទុំង
ឡាយ ១០ ផង, ទស អនុសសតិតោ (ឆ) រីអនុសាសតិទុំងឡាយ ១០ ផង, ឆតតសោ 
អបបមញ្ញា តោ (ឆ) រីអបាបម្ញ្ញាទុំងឡាយ ៤ ផង, ឯក្ខ សញ្ញា  (ឆ) រីសញ្ញា ១ ផង, 
ឯកំ វវោថ នំ (ឆ) រីវវតាថាន ១ ផង, ឆោា តោ អារុបា ឆ រីអារុបាបៈទុំងឡាយ ៤ ផង ។ 

 
ឆរតិតេតោ 

 [៣] ោគឆរោិ តោសឆរោិ តោហឆរោិ សោា ឆរោិ ពុទាិឆរោិ 
វតិកកឆរោិ តឆតិ ឆពោិតធន ឆរតិសគេតោ ។ 
 ឆរតិតេតោ រីឆរិតច្ភទ (ឥតិ) ថា ឆរតិសគេតោ រីឆរិតសងគហៈ (បណ្ឌិ តតន) 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

េទា ក្នុងកាលណា, អេ ំ(បចាតតិ) រីសទរបញ្ញត្តិច្ន្េះ (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ បវុច្ចត ិ
រមមងច្ៅ អវជិាម្មនបចាតតិ ឥតិ ថាអវិជ្ជមាន្បញ្ញត្តិ តទា ក្នុងកាលច្ េះ ។ បន ច្ោយ
មឡក្ យសោ (បចាតតិយយា) រីបញ្ញត្តិទាំងឡាយមដលច្ៅសល់ (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ 
យវទិតយវោ  គប្បីប្ជាប ឆឡភិយញ្ញា  ឥតិ (ច្) ថាឆឡភិញ្ញ្ផង ឥតថិសយទាទ  ឥត ិ(ច្) ថា
ឥត្ថសិទរផង ច្ក្ខុ វញិ្ញា ណំ្ ឥតិ (ច្) ថាច្ក្ខុវិញ្ញ្ណ្ផង រាជបុយតត  ឥតិ ច្ ថារាជ្បុត្ត
ផង យវាមិសេក្វយសន ច្ោយប្បច្ភទនន្ការលាយច្លូគ្ន្ ឧភិនោំ (បចាតតីនំ) នន្បញ្ញត្តិ
ទាំងឡាយទាំងទាំង ២ េថាក្កមំ ាមលាំោប់ ។   
 [៤៣]  វច្ីយោោនុោយរន,  យោតវញិ្ញា ណ្វថីិយា; 
        បវតត ននតរុបបនោ-, មយនាទាោ រសេ យគាច្រា ។ 
       អតថ  េសោនុោយរន,  វញិ្ញា េនតិ តយត បរ;ំ 
       ោេ ំបចាតតិ វយិចាេា,  យលាក្សយង្ កតនិមាិត ។ 
 អតថ  រីអត្ថទាំងឡាយ យគាច្រា មដលជាអារមមណ្៍ បវតត ននតរុបបនោមយនាទាោ រសេ 
នន្មច្ ទវ្រមដលច្ក្ើត្ក្នុងលាំោប់គ្ម្ន្ច្ច្ ្្េះនន្ការប្បប្រឹត្តច្ៅ យោតវញិ្ញា ណ្វថីិយា នន្
ច្ោត្វិញ្ញណ្្វីថិ (ជាច្ដើម) វច្ីយោោនុោយរន ច្ោយប្សបាមសាំច្ឡងមដលបន្លឺ
ច្ឡើង វញិ្ញា េនតិ រមមងប្តូ្វដឹង អនុោយរន ាមលាំោប ់េសេ (បចាតតិជ្ជតសេ) នន្
បញ្ញត្តិឯណា បរ ំ ក្នុងខាងច្ប្កាយ តយត (បចាតតិគគេណ្យត) ចាក្ការកាន្់យក្នូ្វ
បញ្ញត្តិច្ េះ ោ អេ ំបចាតតិ រី មបញ្ញត្តិច្ េះ (បណ្ឌិ យតន) គឺបណ្ឌិត្ វយិចាេា គប្បី
ប្ជាប យលាក្សយង្ កតនិមាិត ច្ោយការសន្មត្ាិមច្ោហាររបស់សត្វច្លាក្ ។  

ឥតិ អភិធមាតថសង្គយេ បច្ចេសង្គេវភិាយគា នាម 
អដាយម្ម បរយិច្េយទា ។ 

បរយិច្េយទា រីបរិច្ច្េទ អដាយម្ម ទី ៨ បច្ចេសង្គេវភិាយគា នាម  
ច្ ម្េះថា បច្ចយសងគហវិភាគ អភិធមាតថសង្គយេ ក្នុងគមពីរអភិធមមត្ថសងគហៈ ឥត ិច្ប់ ។ 

 ៩. កម្មដ្ឋា នបរចិ្ឆេទ 
 [១] សមថវបិសសនានំ,  ភាវនានមិតោ បរ;ំ 
      កមមដ្ឋា នំ បវក្ខា មិ,  ទុវធិមប ិយថាកកមំ ។ 
 កមមដ្ឋា នបរតិឆេតោ រីកម្មដ្ឋានបរិច្ឆេទ (តោតិ) រមម្ងមាន (ឥតិ) ថា (អហំ) 
រីខ្ញុំ បវក្ខា មិ នឹងច្ោល កមមដ្ឋា នំ នូវកម្មដ្ឋាន ទុវធិមប ិសូម្ាបីមាន ២ ប្បការ ភាវនានំ 
ននភាវនាទុំងឡាយ សមថវបិសសនានំ គឺសម្ថ និងវិបសាសនា បរ ំកនញងខាងឆុង ឥតោ 
ចាកបឆចយសងគហៈច្នេះ យថាកកមំ តាម្លុំដ្ប់ ។ 

 
សមថកមមដ្ឋា នំ 

 [២] តតថ សមថសតគេ ោវ ទស កសិណានិ, ទស អសុភា, ទស 
អនុសសតិតោ, ឆតតសោ អបបមញ្ញា តោ, ឯក្ខ សញ្ញា , ឯកំ វវោថ នំ, ឆោា តោ 
អារុបា តឆតិ សតាវតិធន សមថកមមដ្ឋា នសគេតោ ។ 
 សមថកមមដ្ឋា នំ រីសម្ថកម្មដ្ឋាន (មោ) គឺខ្ញុំ (វុឆចតត) នឹងច្ោល (ឥតិ) ថា 
តតថ (កមមដ្ឋា តនសុ) បណ្ដាកម្មដ្ឋានទុំងឡាយច្នាេះ សមថសគេតហ កនញងសម្ថសងគហៈ 
សមថកមមដ្ឋា នសគេតោ រីសម្ថកម្មដ្ឋានសងគហៈ (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត 
(តវទិតតវោ ) គបាបីប្ាប ោវ ាដុំបូង សតាវតិធន ច្ដ្យមានឆុំនួន ៧ ប្បការ ឥតិ គឺ 
ទស កសិណានិ (ឆ) រីកសិណ្ទុំងឡាយ ១០ ផង, ទស អសុភា (ឆ) រីអសុភៈទុំង
ឡាយ ១០ ផង, ទស អនុសសតិតោ (ឆ) រីអនុសាសតិទុំងឡាយ ១០ ផង, ឆតតសោ 
អបបមញ្ញា តោ (ឆ) រីអបាបម្ញ្ញាទុំងឡាយ ៤ ផង, ឯក្ខ សញ្ញា  (ឆ) រីសញ្ញា ១ ផង, 
ឯកំ វវោថ នំ (ឆ) រីវវតាថាន ១ ផង, ឆោា តោ អារុបា ឆ រីអារុបាបៈទុំងឡាយ ៤ ផង ។ 

 
ឆរតិតេតោ 

 [៣] ោគឆរោិ តោសឆរោិ តោហឆរោិ សោា ឆរោិ ពុទាិឆរោិ 
វតិកកឆរោិ តឆតិ ឆពោិតធន ឆរតិសគេតោ ។ 
 ឆរតិតេតោ រីឆរិតច្ភទ (ឥតិ) ថា ឆរតិសគេតោ រីឆរិតសងគហៈ (បណ្ឌិ តតន) 
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គឺបណ្ឌត តវទិតតវោ  គបាបីប្ាប ឆពោិតធន ច្ដ្យមានឆុំនួន ៦ ប្បការ ឥត ិគឺ ោគឆរោិ 
(ឆ) រីរាគឆរិតផង តោសឆរោិ (ឆ) រីច្ទសឆរិតផង តោហឆរោិ (ឆ) រីច្មាហ-
ឆរិតផង សោា ឆរោិ (ឆ) រីសទធាឆរិតផង ពុទាិឆរោិ (ឆ) រីពុទធិឆរិតផង វតិកកឆរោិ 
ឆ រីវិតកកឆរិតផង ។ 

 

ភាវនាតេតោ 
 [៤] បរកិមមភាវនា ឧបចារភាវនា អបបនាភាវនា តឆតិ តិតសោ ភាវនា ។ 
 ភាវនាតេតោ រីភាវនាច្ភទ (ឥតិ) ថា ភាវនា រីភាវនា (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌតិ 
(តវទិតតវោ ) គបាបីប្ាប តិតសោ ថាមានឆុំនួន ៣ ឥតិ គឺ បរកិមមភាវនា (ឆ) រីបរិកម្ម-
ភាវនាផង ឧបចារភាវនា (ឆ) រីឧបចារភាវនាផង អបបនាភាវនា ឆ រីអបាបនា-
ភាវនាផង ។ 

 

និមិតាតេតោ 
 [៥] បរកិមមនិមិតាំ ឧគេហនិមិតាំ បដិភាគនិមិតាតចច តិ តីណិ្ និមិោា និ ឆ 
តវទិតវោ និ ។ 
 និមិតាតេតោ រីនិម្ិតតច្ភទ (ឥតិ) ថា និមិោា និ រីនិម្ិតតទុំងឡាយ (បណ្ឌិ តតន) 
គឺបណ្ឌិតទុំងឡាយ (តវទិតវោ និ) គបាបីប្ាប តណិី្ ឆុំនួន ៣ ឥតិ គឺ បរកិមមនិមិតាំ 
(ឆ) រីបរិកម្មនិម្ិតតផង ឧគេហនិមិតាំ (ឆ) រីឧគគហនិម្ិតតផង បដិភាគនិមិតាំ ឆ 
រីបដិភាគនិម្តិតផង ។ 
 [៦] កថំ? បថវកីសិណំ្ អាតោកសិណំ្ តតតោកសិណំ្ វាតោ-
កសិណំ្ នីលកសិណំ្ បីតកសិណំ្ តោហិតកសិណំ្ ឱោតកសិណំ្ 
អាក្ខសកសិណំ្ អាតោកកសិណ្តចច តិ ឥោនិ ទស កសិណានិ នាម ។ 
 [តចាទនា រីសុំណ្ួរ តោតិ រមម្ងមាន ឥតិ ថា សមថសគេតោ រីសម្ថ-
សងគហៈ បណ្ឌិ តតន គឺបណ្ឌិត តវទិតតវោ  គបាបីប្ាប] កថំ ច្ដ្យប្បការដូឆច្ម្េឆ ? 
(បរោិតោ) រីឆច្ម្លើយ (តោតិ) រមម្ងមាន ឥតិ ថា ទស អារមមណានិ រីអារម្មណ្៍
ទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ឥោនិ ច្នេះ ឥតិ គឺ បថវកីសិណំ្ (ឆ) រីបថវីកសិណ្ផង 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៦៤

អាតោកសិណំ្ (ឆ) រីអាច្ោកសណិ្ផង តតតោកសិណំ្ (ឆ) រីច្តច្ាកសិណ្ផង 
វាតោកសិណំ្ (ឆ) រីវាច្ោកសិណ្ផង នលីកសិណំ្ (ឆ) រីនីលកសិណ្ផង 
បីតកសិណំ្(ឆ) រីបីតកសិណ្ផង តោហិតកសិណំ្ (ឆ) រីច្ោហិតកសិណ្ផង 
ឱោតកសិណំ្ (ឆ) រីឱទតកសិណ្ផង អាក្ខសកសិណំ្ (ឆ) រីអាកាស-
កសិណ្ផង អាតោកកសិណំ្ ឆ រីអាច្ោកកសិណ្ផង កសិណានិ នាម 
ច្ ្ាេះថា កសណិ្ ។ 
 [៧] ឧទាោតកំ វនិីលកំ វបុិពោកំ វឆិេិទទកំ វកិ្ខា យិតកំ វកិាិ តាកំ 
ហតវកិាិ តាកំ តោហិតកំ បុឡវកំ អដាិកតចច តិ ឥតម ទស អសុភា នាម ។ 
 អសុភា នាម ច្ ្ាេះថា រីអសុភៈទុំងឡាយ ទស ឆុំនួន ១០ ឥតម ច្នេះ ឥតិ គឺ 
ឧទាុោតកំ (ឆ) រីឧទធញមាតកផង វនិីលកំ (ឆ) រីវិនីលកផង វបុិពោកំ (ឆ) 
រីវិបុពវកផង វឆិេិទទកំ (ឆ) រីវិឆេិទទកផង វកិ្ខា យិតកំ (ឆ) រីវិកាខាយិតកផង វកិាិ តាកំ 
(ឆ) រីវិកខិតតកផង ហតវកិាិ តាកំ (ឆ) រីហតវិកខិតតកផង តោហិតកំ (ឆ) 
រីច្ោហិតកផង បុឡវកំ (ឆ) វិបុឡវកផង អដាិកំ ឆ រីអដឋិកផង ។ 
 [៨] ពុោា នុសសតិ ធោម នុសសតិ សគានុសសតិ សីោនុសសតិ ចាគា-
នុសសតិ តទវោនុសសតិ ឧបសោនុសសតិ មរណានុសសតិ ក្ខយគោសតិ 
អានាោនសតិ តឆតិ ឥោ ទស អនុសសតិតោ នាម ។ 
 អនុសសតិតោ នាម ច្ ្ាេះថា រីអនុសាសតិទុំងឡាយ ទស ឆុំនួន ១០ ឥោ ច្នេះ 
ឥតិ គឺ ពុោា នុសសតិ (ឆ) រីពុទធានុសាសតិផង ធោម នុសសតិ (ឆ) រីធមា្ានុសាសតិផង 
សគានុសសតិ (ឆ) រីសងាានុសាសតផិង សីោនុសសតិ (ឆ) រីសីោនុសាសតិផង 
ចាគានុសសតិ (ឆ) រីចាគានុសាសតផិង តទវោនុសសតិ (ឆ) រីច្ទវតានុសាសតិផង 
ឧបសោនុសសតិ (ឆ) រីឧបសមានសុាសតិផង មរណានុសសតិ (ឆ) រីម្រណ្នុសាសតិ
ផង ក្ខោគោនុសតិ (ឆ) រីកាយគតានសុតិផង អានាោនសសតិ ឆ រីអានា-
ោនសាសតិផង ។ 
 [៩] តមោា  ករុណា មុទិោ ឧតបក្ខា  តឆតិ ឥោ ឆតតសោ អបបមញ្ញា តោ 
នាម ព្ពហមវោិតោតិ ឆ បវុឆចតិ ។ 
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គឺបណ្ឌត តវទិតតវោ  គបាបីប្ាប ឆពោិតធន ច្ដ្យមានឆុំនួន ៦ ប្បការ ឥត ិគឺ ោគឆរោិ 
(ឆ) រីរាគឆរិតផង តោសឆរោិ (ឆ) រីច្ទសឆរិតផង តោហឆរោិ (ឆ) រីច្មាហ-
ឆរិតផង សោា ឆរោិ (ឆ) រីសទធាឆរិតផង ពុទាិឆរោិ (ឆ) រីពុទធិឆរិតផង វតិកកឆរោិ 
ឆ រីវិតកកឆរិតផង ។ 

 

ភាវនាតេតោ 
 [៤] បរកិមមភាវនា ឧបចារភាវនា អបបនាភាវនា តឆតិ តិតសោ ភាវនា ។ 
 ភាវនាតេតោ រីភាវនាច្ភទ (ឥតិ) ថា ភាវនា រីភាវនា (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌតិ 
(តវទិតតវោ ) គបាបីប្ាប តិតសោ ថាមានឆុំនួន ៣ ឥតិ គឺ បរកិមមភាវនា (ឆ) រីបរិកម្ម-
ភាវនាផង ឧបចារភាវនា (ឆ) រីឧបចារភាវនាផង អបបនាភាវនា ឆ រីអបាបនា-
ភាវនាផង ។ 

 

និមិតាតេតោ 
 [៥] បរកិមមនិមិតាំ ឧគេហនិមិតាំ បដិភាគនិមិតាតចច តិ តីណិ្ និមិោា និ ឆ 
តវទិតវោ និ ។ 
 និមិតាតេតោ រីនិម្ិតតច្ភទ (ឥតិ) ថា និមិោា និ រីនិម្ិតតទុំងឡាយ (បណ្ឌិ តតន) 
គឺបណ្ឌិតទុំងឡាយ (តវទិតវោ និ) គបាបីប្ាប តណិី្ ឆុំនួន ៣ ឥតិ គឺ បរកិមមនិមិតាំ 
(ឆ) រីបរិកម្មនិម្ិតតផង ឧគេហនិមិតាំ (ឆ) រីឧគគហនិម្ិតតផង បដិភាគនិមិតាំ ឆ 
រីបដិភាគនិម្តិតផង ។ 
 [៦] កថំ? បថវកីសិណំ្ អាតោកសិណំ្ តតតោកសិណំ្ វាតោ-
កសិណំ្ នីលកសិណំ្ បីតកសិណំ្ តោហិតកសិណំ្ ឱោតកសិណំ្ 
អាក្ខសកសិណំ្ អាតោកកសិណ្តចច តិ ឥោនិ ទស កសិណានិ នាម ។ 
 [តចាទនា រីសុំណ្ួរ តោតិ រមម្ងមាន ឥតិ ថា សមថសគេតោ រីសម្ថ-
សងគហៈ បណ្ឌិ តតន គឺបណ្ឌិត តវទិតតវោ  គបាបីប្ាប] កថំ ច្ដ្យប្បការដូឆច្ម្េឆ ? 
(បរោិតោ) រីឆច្ម្លើយ (តោតិ) រមម្ងមាន ឥតិ ថា ទស អារមមណានិ រីអារម្មណ្៍
ទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ឥោនិ ច្នេះ ឥតិ គឺ បថវកីសិណំ្ (ឆ) រីបថវីកសិណ្ផង 

អាតោកសិណំ្ (ឆ) រីអាច្ោកសណិ្ផង តតតោកសិណំ្ (ឆ) រីច្តច្ាកសិណ្ផង 
វាតោកសិណំ្ (ឆ) រីវាច្ោកសិណ្ផង នលីកសិណំ្ (ឆ) រីនីលកសិណ្ផង 
បីតកសិណំ្(ឆ) រីបីតកសិណ្ផង តោហិតកសិណំ្ (ឆ) រីច្ោហិតកសិណ្ផង 
ឱោតកសិណំ្ (ឆ) រីឱទតកសិណ្ផង អាក្ខសកសិណំ្ (ឆ) រីអាកាស-
កសិណ្ផង អាតោកកសិណំ្ ឆ រីអាច្ោកកសិណ្ផង កសិណានិ នាម 
ច្ ្ាេះថា កសណិ្ ។ 
 [៧] ឧទាោតកំ វនិីលកំ វបុិពោកំ វឆិេិទទកំ វកិ្ខា យិតកំ វកិាិ តាកំ 
ហតវកិាិ តាកំ តោហិតកំ បុឡវកំ អដាិកតចច តិ ឥតម ទស អសុភា នាម ។ 
 អសុភា នាម ច្ ្ាេះថា រីអសុភៈទុំងឡាយ ទស ឆុំនួន ១០ ឥតម ច្នេះ ឥតិ គឺ 
ឧទាុោតកំ (ឆ) រីឧទធញមាតកផង វនិីលកំ (ឆ) រីវិនីលកផង វបុិពោកំ (ឆ) 
រីវិបុពវកផង វឆិេិទទកំ (ឆ) រីវិឆេិទទកផង វកិ្ខា យិតកំ (ឆ) រីវិកាខាយិតកផង វកិាិ តាកំ 
(ឆ) រីវិកខិតតកផង ហតវកិាិ តាកំ (ឆ) រីហតវិកខិតតកផង តោហិតកំ (ឆ) 
រីច្ោហិតកផង បុឡវកំ (ឆ) វិបុឡវកផង អដាិកំ ឆ រីអដឋិកផង ។ 
 [៨] ពុោា នុសសតិ ធោម នុសសតិ សគានុសសតិ សីោនុសសតិ ចាគា-
នុសសតិ តទវោនុសសតិ ឧបសោនុសសតិ មរណានុសសតិ ក្ខយគោសតិ 
អានាោនសតិ តឆតិ ឥោ ទស អនុសសតិតោ នាម ។ 
 អនុសសតិតោ នាម ច្ ្ាេះថា រីអនុសាសតិទុំងឡាយ ទស ឆុំនួន ១០ ឥោ ច្នេះ 
ឥតិ គឺ ពុោា នុសសតិ (ឆ) រីពុទធានុសាសតិផង ធោម នុសសតិ (ឆ) រីធមា្ានុសាសតិផង 
សគានុសសតិ (ឆ) រីសងាានុសាសតផិង សីោនុសសតិ (ឆ) រីសីោនុសាសតិផង 
ចាគានុសសតិ (ឆ) រីចាគានុសាសតផិង តទវោនុសសតិ (ឆ) រីច្ទវតានុសាសតិផង 
ឧបសោនុសសតិ (ឆ) រីឧបសមានសុាសតិផង មរណានុសសតិ (ឆ) រីម្រណ្នុសាសតិ
ផង ក្ខោគោនុសតិ (ឆ) រីកាយគតានសុតិផង អានាោនសសតិ ឆ រីអានា-
ោនសាសតិផង ។ 
 [៩] តមោា  ករុណា មុទិោ ឧតបក្ខា  តឆតិ ឥោ ឆតតសោ អបបមញ្ញា តោ 
នាម ព្ពហមវោិតោតិ ឆ បវុឆចតិ ។ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 អបបមញ្ញា តោ នាម ច្ ្ាេះថា រីអបាបម្ញ្ញាទុំងឡាយ ឆតតសោ ឆុំនួន ៤ ឥោ 
ច្នេះ ឥតិ គឺ តមោា  (ឆ) រីច្ម្តាតាផង ករុណា (ឆ) រីករុណ្ផង មុទិោ (ឆ) 
រីម្ុទិតាផង ឧតបក្ខា  ឆ រីឧច្បកាខាផង (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត បវុឆចតិ រមម្ងច្ៅ 
ព្ពហមវោិតោ ឥតិ ឆ ថាប្ពហមវិហារផង ។ 
 [១០] អាហតរបដិកលូសញ្ញា  ឯក្ខ សញ្ញា  នាម ។ 
 បដិកលូសញ្ញា  រីបដិកូលសញ្ញា អាោតរ កនញងអាហារ សញ្ញា  នាម ច្ ្ាេះថា 
សញ្ញា ឯក្ខ ឆុំនួន ១ ។ 
 [១១] ឆតុធាតុវវោថ នំ ឯកំ វវោថ នំ នាម ។ 
 វវោថ នំ នាម ច្ ្ាេះថា រីវវតាថាន ឯកំ ១ ឆតុធាតុវវោថ នំ ាការកុំណ្ត់នូវធាត ុ
ទុំង ៤ ។ 
 [១២] អាក្ខសានញ្ញច យតនាទតោ ឆោា តោ អារុបា នាោតិ សពោថាបិ 
សមថនិតទទតស ឆោា លីស កមមដ្ឋា នានិ េវនាិ ។ 
 អារុបា នាម ច្ ្ាេះថា រីអារុបាបៈទុំងឡាយ ឆោា តោ ឆុំនួន ៤ អាក្ខសាន-
ញ្ញច យតនាទតោ មានអាកាសានញ្ចាយតនៈាច្ដើម្ ឥតិ ច្ប្ោេះច្ហតុច្នាេះ កមមដ្ឋា នានិ 
រីកម្មដ្ឋានទុំងឡាយ ឆោា លីស េវនាិ ច្ទើបមាន ៤០ សមថនិតទទតស កនញងការសមម្េង 
នូវសម្ថៈ សពោថាបិ សូម្ាបីច្ដ្យប្បការទុំងពងួ ។ 

 
សបាយតេតោ 

 [១៣] ឆរោិសុ បន ទស អសុភា ក្ខយគោសតិសង្ខា ោ តក្ខដ្ឋា ស-
ភាវនា ឆ ោគឆរតិសស សបាោ ។ 
 សបាយតេតោ រីសបាាយច្ភទៈ (ឥតិ) ថា បន ឆុំមណ្កឯ ឆរោិសុ បណ្ដា
ឆរិតទុំងឡាយ ទស អសុភា (ឆ) រីអសុភៈទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ផង តក្ខដ្ឋា ស-
ភាវនា រីការឆច្ប្ម្ើននូវច្កាដ្ឋាស ក្ខយគោសតិសង្ខា ោ មដលបណ្ឌិតច្ោលច្ហើយ
ថាាកាយគតាសតិ ឆ ផង សបាោ ាទីសបាាយ ោគឆរតិសស ននបុគគលរាគឆរិត ។ 
 [១៤] ឆតតសោ អបបមញ្ញា តោ នីោទីនិ ឆ ឆោា រ ិ កសិណានិ 
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តោសឆរតិសស ។ 
 ឆតតសោ អបបមញ្ញា តោ (ឆ) រីអបាបម្ញ្ញាទុំងឡាយឆុំនួន ៤ នីោទីនិ ឆោា រ ិ
កសិណានិ ឆ រីកសិណ្ទុំងឡាយឆុំនួន ៤ មាននីលកសិណ្ាច្ដើម្ផង (សបាោ) 
ាទីសបាាយ តោសឆរតិសស ននបុគគលមដលាច្ទសឆរិត ។ 
 [១៥] អានាោនំ តោហឆរតិសស វតិកកឆរតិសស ឆ ។ 
 អានាោនំ រីអានាោន (សបាោ) ាទីសបាាយ តោហឆរតិសស (ឆ) ដល់
បុគគលមដលាច្មាហឆរិតផង វតិកកឆរតិសស ឆ ដល់បុគគលមដលាវិតកកឆរិតផង ។ 
 [១៦] ពុោា នុសសតិអាទតោ ឆ សោា ឆរតិសស ។ 
 ពុោា នុសសតិអាទតោ រីពុទធានុសាសតិាច្ដើម្ទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ (សបាោ) 
ាទីសបាាយ សោា ឆរតិសស ដល់បុគគលមដលាសទធាឆរិត ។ 
 [១៧] មរណ្ឧបសមសញ្ញា វវោា នានិ ពុទាិឆរតិសស ។ 
 មរណ្ឧបសមសញ្ញា វវោថ នានិ រីម្រណ្នុសាសតិ និងឧបសមានសុាសត ិ និង
អាហាច្របដិកូលសញ្ញា នងិឆតុធាតុវវតាថានទុំងឡាយ (សបាោ) ាទីសបាាយ 
ពុទាិឆរតិសស ដល់បុគគលមដលាពុទធិឆរតិ ។ 
 [១៨] តសសានិ បន សវោ និបិ កមមដ្ឋា នានិ សពោសមប ិ សបាោនិ, 
តោថ ប ិកសិតណ្សុ បុថុលំ តោហឆរតិសស, ខុទទកំ វតិកកឆរតិតសសវាតិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ កមមដ្ឋា នានិ រីកម្មដ្ឋានទុំងឡាយ តសសានិ មដលច្ៅសល ់
សវោ និបិ សូម្ាបីទុំងអស់ សបាោនិ ាសបាាយ សតពោសំ អបិ ដល់ឆរិតទុំងអស់, 
តតថ កសិតណ្សុ អបិ សូម្ាបបីណ្ដាកសិណ្ទុំងឡាយច្នាេះ បុថុលំ រីកសិណ្បញ្ញតតិ
មដលធុំទូោយ (សបាយ)ំ ាទីសបាាយ តោហឆរតិសស ដលច់្មាហឆរិតបុគគល, 
ខុទទកំ រីកសិណ្បញ្ញតតិមដលឆច្ងអៀតតូឆ (សបាោ) ាទីសបាាយ វតិកកឆរតិសស 
ឯវ ដលប់ុគគលមដលាវិតកកឆរិតមតប ុច្ណ្្ាេះ ។ 

អយតមតថ សបាយតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ សបាយតេតោ ាសបាាយច្ភទ  

ឯតថ (បរតិឆេតទ) កនញងបរិច្ឆេទច្នេះ ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 អបបមញ្ញា តោ នាម ច្ ្ាេះថា រីអបាបម្ញ្ញាទុំងឡាយ ឆតតសោ ឆុំនួន ៤ ឥោ 
ច្នេះ ឥតិ គឺ តមោា  (ឆ) រីច្ម្តាតាផង ករុណា (ឆ) រីករុណ្ផង មុទិោ (ឆ) 
រីម្ុទិតាផង ឧតបក្ខា  ឆ រីឧច្បកាខាផង (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត បវុឆចតិ រមម្ងច្ៅ 
ព្ពហមវោិតោ ឥតិ ឆ ថាប្ពហមវិហារផង ។ 
 [១០] អាហតរបដិកលូសញ្ញា  ឯក្ខ សញ្ញា  នាម ។ 
 បដិកលូសញ្ញា  រីបដិកូលសញ្ញា អាោតរ កនញងអាហារ សញ្ញា  នាម ច្ ្ាេះថា 
សញ្ញា ឯក្ខ ឆុំនួន ១ ។ 
 [១១] ឆតុធាតុវវោថ នំ ឯកំ វវោថ នំ នាម ។ 
 វវោថ នំ នាម ច្ ្ាេះថា រវីវតាថាន ឯកំ ១ ឆតុធាតុវវោថ នំ ាការកុំណ្ត់នូវធាត ុ
ទុំង ៤ ។ 
 [១២] អាក្ខសានញ្ញច យតនាទតោ ឆោា តោ អារុបា នាោតិ សពោថាបិ 
សមថនិតទទតស ឆោា លីស កមមដ្ឋា នានិ េវនាិ ។ 
 អារុបា នាម ច្ ្ាេះថា រីអារុបាបៈទុំងឡាយ ឆោា តោ ឆុំនួន ៤ អាក្ខសាន-
ញ្ញច យតនាទតោ មានអាកាសានញ្ចាយតនៈាច្ដើម្ ឥតិ ច្ប្ោេះច្ហតុច្នាេះ កមមដ្ឋា នានិ 
រីកម្មដ្ឋានទុំងឡាយ ឆោា លីស េវនាិ ច្ទើបមាន ៤០ សមថនិតទទតស កនញងការសមម្េង 
នូវសម្ថៈ សពោថាបិ សូម្ាបីច្ដ្យប្បការទុំងពងួ ។ 

 
សបាយតេតោ 

 [១៣] ឆរោិសុ បន ទស អសុភា ក្ខយគោសតិសង្ខា ោ តក្ខដ្ឋា ស-
ភាវនា ឆ ោគឆរតិសស សបាោ ។ 
 សបាយតេតោ រីសបាាយច្ភទៈ (ឥតិ) ថា បន ឆុំមណ្កឯ ឆរោិសុ បណ្ដា
ឆរិតទុំងឡាយ ទស អសុភា (ឆ) រីអសុភៈទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ផង តក្ខដ្ឋា ស-
ភាវនា រីការឆច្ប្ម្ើននូវច្កាដ្ឋាស ក្ខយគោសតិសង្ខា ោ មដលបណ្ឌិតច្ោលច្ហើយ
ថាាកាយគតាសតិ ឆ ផង សបាោ ាទីសបាាយ ោគឆរតិសស ននបុគគលរាគឆរិត ។ 
 [១៤] ឆតតសោ អបបមញ្ញា តោ នីោទីនិ ឆ ឆោា រ ិ កសិណានិ 

តោសឆរតិសស ។ 
 ឆតតសោ អបបមញ្ញា តោ (ឆ) រីអបាបម្ញ្ញាទុំងឡាយឆុំនួន ៤ នីោទីនិ ឆោា រ ិ
កសិណានិ ឆ រីកសិណ្ទុំងឡាយឆុំនួន ៤ មាននីលកសិណ្ាច្ដើម្ផង (សបាោ) 
ាទីសបាាយ តោសឆរតិសស ននបុគគលមដលាច្ទសឆរិត ។ 
 [១៥] អានាោនំ តោហឆរតិសស វតិកកឆរតិសស ឆ ។ 
 អានាោនំ រីអានាោន (សបាោ) ាទីសបាាយ តោហឆរតិសស (ឆ) ដល់
បុគគលមដលាច្មាហឆរិតផង វតិកកឆរតិសស ឆ ដល់បុគគលមដលាវិតកកឆរិតផង ។ 
 [១៦] ពុោា នុសសតិអាទតោ ឆ សោា ឆរតិសស ។ 
 ពុោា នុសសតិអាទតោ រីពុទធានុសាសតិាច្ដើម្ទុំងឡាយ ឆ ឆុំនួន ៦ (សបាោ) 
ាទីសបាាយ សោា ឆរតិសស ដល់បុគគលមដលាសទធាឆរិត ។ 
 [១៧] មរណ្ឧបសមសញ្ញា វវោា នានិ ពុទាិឆរតិសស ។ 
 មរណ្ឧបសមសញ្ញា វវោថ នានិ រីម្រណ្នុសាសតិ និងឧបសមានសុាសត ិ និង
អាហាច្របដិកូលសញ្ញា នងិឆតុធាតុវវតាថានទុំងឡាយ (សបាោ) ាទីសបាាយ 
ពុទាិឆរតិសស ដល់បុគគលមដលាពុទធិឆរតិ ។ 
 [១៨] តសសានិ បន សវោ និបិ កមមដ្ឋា នានិ សពោសមប ិ សបាោនិ, 
តោថ បិ កសិតណ្សុ បុថុលំ តោហឆរតិសស, ខុទទកំ វតិកកឆរតិតសសវាតិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ កមមដ្ឋា នានិ រីកម្មដ្ឋានទុំងឡាយ តសសានិ មដលច្ៅសល ់
សវោ និបិ សូម្ាបីទុំងអស់ សបាោនិ ាសបាាយ សតពោសំ អបិ ដល់ឆរិតទុំងអស់, 
តតថ កសិតណ្សុ អបិ សូម្ាបបីណ្ដាកសិណ្ទុំងឡាយច្នាេះ បុថុលំ រីកសិណ្បញ្ញតតិ
មដលធុំទូោយ (សបាយ)ំ ាទីសបាាយ តោហឆរតិសស ដលច់្មាហឆរិតបុគគល, 
ខុទទកំ រីកសិណ្បញ្ញតតិមដលឆច្ងអៀតតូឆ (សបាោ) ាទីសបាាយ វតិកកឆរតិសស 
ឯវ ដល់បុគគលមដលាវិតកកឆរិតមតប ុច្ណ្្ាេះ ។ 

អយតមតថ សបាយតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ សបាយតេតោ ាសបាាយច្ភទ  

ឯតថ (បរតិឆេតទ) កនញងបរិច្ឆេទច្នេះ ។ 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៦៧



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ភាវនាតេតោ 
 [១៩] ភាវនាសុ សពោោថ បិ បរកិមមភាវនា លពភតតវ, ពុោា នុសសតិអាទីសុ 
អដាសុ សញ្ញា វវោថ តនសុ ចាតិ ទសសុកមមដ្ឋា តនសុ ឧបចារភាវនាវ សមបជ្ជតិ, 
នតថិ អបបនា ។ 
 ភាវនាតេតោ រីភាវនាច្ភទ (ឥតិ) ថា ភាវនាសុ បណ្ដាភាវនាទុំងឡាយ បរ-ិ
កមមភាវនា រីបរិកម្មភាវនា (តោគាវឆតរន) លពភតិ ឯវ គឺប្ពេះច្ោគាវឆរៈរមម្ងប្តូវ
ោនមម្នពិត សពោោថ បិ សូម្ាបីកនញងកម្មដ្ឋានទុំងពួង, ឧបចារភាវនា វ រីឧបចារភាវនាមត 
ប ុច្ណ្្ាេះ សមបជ្ជត ិរមម្ងសច្ប្ម្ឆ កមមដ្ឋា តនសុ កនញងកម្មដ្ឋានទុំងឡាយ ទសសុ ឆុំនួន 
១០ ឥតិ គឺ អដាសុ ពុោា នុសសតិអាទីសុ (ឆ) កនញងពុទធានុសាសតិាច្ដើម្ទុំងឡាយឆុំនួន 
៨ ផង សញ្ញា វវោថ តនសុ ឆ កនញងសញ្ញា និងវវតាថានទុំងឡាយផង ។ 
 [២០] តសតសសុ បន សមតឹសកមមដ្ឋា តនសុ អបបនាភាវនាបិ សមបជ្ជតិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ អបបនាភាវនា អបិ សូម្ាបរីីអបាបនាភាវនា សមបជ្ជតិ រមម្ងសច្ប្ម្ឆ 
សមតឹសកមមដ្ឋា តនសុ កនញងកម្មដ្ឋានទុំងឡាយឆុំនួន ៣០ តសតសសុ មដលច្ៅសល់ ។ 
 [២១] តោថ បិ ទស កសិណានិ អានាោនចច  បចច កជ្ានិក្ខនិ ។ 
 តតថ (សមតឹសកមមដ្ឋា តនសុ) អបិ សូម្ាបីបណ្ដាកម្មដ្ឋានទុំងឡាយឆុំនួន ៣០ 
ច្នាេះ ទស កសិណានិ (ឆ) រីកសិណ្ទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ផង អានាោនំ ឆ 
រីអានាោនសាសតិផង បចច កជ្ានិក្ខនិ ាកម្មដ្ឋានមានកនញង នទុំងឡាយ ៥ ។ 
 [២២] ទស អសុភា ក្ខយគោសតិ ឆ បឋមជ្ានិក្ខ ។ 
 ទស អសុភា (ឆ) រីអសុភៈទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ផង ក្ខយគោសតិ ឆ 
រីកាយគតាសតិផង បឋមជ្ានិក្ខ ាកម្មដ្ឋានមានកនញងបឋម្ ន ។ 
 [២៣] តមោា ទតោ តតោ ឆតុកកជ្ានិក្ខ ។ 
 តតោ តមោា ទតោ រីប្ពហមវិហារទុំងឡាយឆុំនួន ៣ មានច្ម្តាតាប្ពហមវិហារ 
ាច្ដើម្ ឆតុកកជ្ានិក្ខ ាកម្មដ្ឋានមានកនញងឆតុកកជ្ាាន ។ 
 [២៤] ឧតបក្ខា  បចច មជ្ានិក្ខតិ ឆពោីសតិ រោូវឆរជ្ានិក្ខនិ 
កមមដ្ឋា នានិ ។ 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៦៨

 ឧតបក្ខា  រីឧច្បកាខាប្ពហមវហិារ បចច មជ្ានិក្ខ ាកម្មដ្ឋានមានកនញងបញ្ចម្ជ្ាាន 
ឥតិ ច្ប្ោេះច្ហតុច្នាេះ កមមដ្ឋា នានិ រីកម្មដ្ឋានទុំងឡាយ រោូវឆរជ្ានិក្ខនិ ប្បកប
កនញងរូោវឆរជ្ាាន ឆពោីសត ិមានឆុំនួន ២៦ ។ 
 [២៥] ឆោា តោ បន អារុបា អារុបបជ្ានិក្ខត ិ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ អារុបា រីអារុបាបៈទុំងឡាយ ឆោា តោ ឆុំនួរ ៤ អារុបបជ្ានិក្ខ 
ាកម្មដ្ឋានមានកនញងអារុបាបជ្ាាន ឥត ិច្ដ្យប្បការដចូ្ឆនេះ ។ 

អយតមតថ ភាវនាតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ ភាវនាតេតោ ាភាវនាច្ភទ ឯតថ (បរតិឆេតទ) 

កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

តគាឆរតេតោ 
 [២៦] និមិតតាសុ បន បរកិមមនិមិតាំ ឧគេហនិមិតាចច  សពោោថ បិ យថារហំ 
បរោិតយន លពភតនាវ ។ 
 តគាឆរតេតោ រីច្គាឆរច្ភទ ឥត ិថា បន ឆុំមណ្កឯ និមិតតាសុ បណ្ដានមិ្ិតតទុំង
ឡាយ បរកិមមនិមិតាំ (ឆ) រីបរិកម្មនិម្ិតតផង ឧគេហនិមិតាំ ឆ រីឧគគហនិម្ិតតផង 
(តោគាវឆតរន) គឺប្ពេះច្ោគាវឆរៈ លពភនាិ ឯវ រមម្ងប្តូវោនមម្នពិត សពោោថ បិ 
សូម្ាបីកនញងទីទុំងពួង បរោិតយន ច្ដ្យបរិោយ យថារហំ តាម្សម្គួរ ។ 
 [២៧] បដិភាគនិមិតាំ បន កសិណាសុេតក្ខដ្ឋា សអានាោតនតសោវ 
លពភតិ, តតថ ហិ បដិភាគនិមិតាោរពភ ឧបចារសោធិ អបបនាសោធិ ឆ បវតានា ិ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ បដិភាគនិមិតាំ រីបដិភាគនិម្ិតត (តោគាវឆតរន) 
គឺប្ពេះច្ោគាវឆរៈ លពភតិ រមម្ងប្តូវោន កសិណាសុេតក្ខដ្ឋា សអានាោតនសុ 
ឯវ កនញងកសណិ្ និងអសភុៈ និងច្កាដ្ឋាសៈ និងអានាោនសាសតិទុំងឡាយប ុច្ណ្្ាេះ, ហិ 
មម្នពិត តតថ (កមមដ្ឋា តនសុ) បណ្ដាកម្មដ្ឋានទុំងឡាយច្នាេះ ឧបចារសោធិ (ឆ) 
រីឧបចាសមាធិផង អបបនាសោធិ ឆ រីអបាបនាសមាធិផង អារពភ ច្ប្ោេះប្ោរពធច្ហើយ 
បដិភាគនិមិតាំ នូវបដិភាគនិម្ិតត បវតានាិ រមម្ងប្បប្ពឹតតច្ៅ ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ភាវនាតេតោ 
 [១៩] ភាវនាសុ សពោោថ បិ បរកិមមភាវនា លពភតតវ, ពុោា នុសសតិអាទីសុ 
អដាសុ សញ្ញា វវោថ តនសុ ចាតិ ទសសុកមមដ្ឋា តនសុ ឧបចារភាវនាវ សមបជ្ជតិ, 
នតថិ អបបនា ។ 
 ភាវនាតេតោ រីភាវនាច្ភទ (ឥតិ) ថា ភាវនាសុ បណ្ដាភាវនាទុំងឡាយ បរ-ិ
កមមភាវនា រីបរិកម្មភាវនា (តោគាវឆតរន) លពភត ិ ឯវ គឺប្ពេះច្ោគាវឆរៈរមម្ងប្តូវ
ោនមម្នពិត សពោោថ បិ សូម្ាបីកនញងកម្មដ្ឋានទុំងពួង, ឧបចារភាវនា វ រីឧបចារភាវនាមត 
ប ុច្ណ្្ាេះ សមបជ្ជត ិរមម្ងសច្ប្ម្ឆ កមមដ្ឋា តនសុ កនញងកម្មដ្ឋានទុំងឡាយ ទសសុ ឆុំនួន 
១០ ឥតិ គឺ អដាសុ ពុោា នុសសតិអាទីសុ (ឆ) កនញងពុទធានុសាសតិាច្ដើម្ទុំងឡាយឆុំនួន 
៨ ផង សញ្ញា វវោថ តនសុ ឆ កនញងសញ្ញា និងវវតាថានទុំងឡាយផង ។ 
 [២០] តសតសសុ បន សមតឹសកមមដ្ឋា តនសុ អបបនាភាវនាបិ សមបជ្ជតិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ អបបនាភាវនា អបិ សូម្ាបរីីអបាបនាភាវនា សមបជ្ជតិ រមម្ងសច្ប្ម្ឆ 
សមតឹសកមមដ្ឋា តនសុ កនញងកម្មដ្ឋានទុំងឡាយឆុំនួន ៣០ តសតសសុ មដលច្ៅសល់ ។ 
 [២១] តោថ បិ ទស កសិណានិ អានាោនចច  បចច កជ្ានិក្ខនិ ។ 
 តតថ (សមតឹសកមមដ្ឋា តនសុ) អបិ សូម្ាបីបណ្ដាកម្មដ្ឋានទុំងឡាយឆុំនួន ៣០ 
ច្នាេះ ទស កសិណានិ (ឆ) រីកសិណ្ទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ផង អានាោនំ ឆ 
រីអានាោនសាសតិផង បចច កជ្ានិក្ខនិ ាកម្មដ្ឋានមានកនញង នទុំងឡាយ ៥ ។ 
 [២២] ទស អសុភា ក្ខយគោសតិ ឆ បឋមជ្ានិក្ខ ។ 
 ទស អសុភា (ឆ) រីអសុភៈទុំងឡាយឆុំនួន ១០ ផង ក្ខយគោសតិ ឆ 
រីកាយគតាសតិផង បឋមជ្ានិក្ខ ាកម្មដ្ឋានមានកនញងបឋម្ ន ។ 
 [២៣] តមោា ទតោ តតោ ឆតុកកជ្ានិក្ខ ។ 
 តតោ តមោា ទតោ រីប្ពហមវិហារទុំងឡាយឆុំនួន ៣ មានច្ម្តាតាប្ពហមវិហារ 
ាច្ដើម្ ឆតុកកជ្ានិក្ខ ាកម្មដ្ឋានមានកនញងឆតុកកជ្ាាន ។ 
 [២៤] ឧតបក្ខា  បចច មជ្ានិក្ខតិ ឆពោសីតិ រោូវឆរជ្ានិក្ខនិ 
កមមដ្ឋា នានិ ។ 

 ឧតបក្ខា  រីឧច្បកាខាប្ពហមវហិារ បចច មជ្ានិក្ខ ាកម្មដ្ឋានមានកនញងបញ្ចម្ជ្ាាន 
ឥតិ ច្ប្ោេះច្ហតុច្នាេះ កមមដ្ឋា នានិ រីកម្មដ្ឋានទុំងឡាយ រោូវឆរជ្ានិក្ខនិ ប្បកប
កនញងរូោវឆរជ្ាាន ឆពោីសតិ មានឆុំនួន ២៦ ។ 
 [២៥] ឆោា តោ បន អារុបា អារុបបជ្ានិក្ខតិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ អារុបា រីអារុបាបៈទុំងឡាយ ឆោា តោ ឆុំនួរ ៤ អារុបបជ្ានិក្ខ 
ាកម្មដ្ឋានមានកនញងអារុបាបជ្ាាន ឥតិ ច្ដ្យប្បការដចូ្ឆនេះ ។ 

អយតមតថ ភាវនាតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ ភាវនាតេតោ ាភាវនាច្ភទ ឯតថ (បរតិឆេតទ) 

កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

តគាឆរតេតោ 
 [២៦] និមិតតាសុ បន បរកិមមនិមិតាំ ឧគេហនិមិតាចច  សពោោថ បិ យថារហំ 
បរោិតយន លពភតនាវ ។ 
 តគាឆរតេតោ រីច្គាឆរច្ភទ ឥត ិថា បន ឆុំមណ្កឯ និមិតតាសុ បណ្ដានមិ្ិតតទុំង
ឡាយ បរកិមមនិមិតាំ (ឆ) រីបរិកម្មនិម្ិតតផង ឧគេហនិមិតាំ ឆ រីឧគគហនិម្ិតតផង 
(តោគាវឆតរន) គឺប្ពេះច្ោគាវឆរៈ លពភនាិ ឯវ រមម្ងប្តូវោនមម្នពិត សពោោថ បិ 
សូម្ាបីកនញងទីទុំងពួង បរោិតយន ច្ដ្យបរិោយ យថារហំ តាម្សម្គួរ ។ 
 [២៧] បដិភាគនិមិតាំ បន កសិណាសុេតក្ខដ្ឋា សអានាោតនតសោវ 
លពភតិ, តតថ ហិ បដិភាគនិមិតាោរពភ ឧបចារសោធិ អបបនាសោធិ ឆ បវតានាិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ បដិភាគនិមិតាំ រីបដិភាគនិម្ិតត (តោគាវឆតរន) 
គឺប្ពេះច្ោគាវឆរៈ លពភតិ រមម្ងប្តូវោន កសិណាសុេតក្ខដ្ឋា សអានាោតនសុ 
ឯវ កនញងកសណិ្ និងអសភុៈ និងច្កាដ្ឋាសៈ និងអានាោនសាសតិទុំងឡាយប ុច្ណ្្ាេះ, ហិ 
មម្នពិត តតថ (កមមដ្ឋា តនសុ) បណ្ដាកម្មដ្ឋានទុំងឡាយច្នាេះ ឧបចារសោធិ (ឆ) 
រីឧបចាសមាធិផង អបបនាសោធិ ឆ រីអបាបនាសមាធិផង អារពភ ច្ប្ោេះប្ោរពធច្ហើយ 
បដិភាគនិមិតាំ នូវបដិភាគនិម្ិតត បវតានាិ រមម្ងប្បប្ពឹតតច្ៅ ។ 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៦៩



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [២៨] កថំ? អាទិកមមិកសស ហិ បថវមីណ្ឌ ោទីសុ និមិតាំ 
ឧគេណ្ហ នាសស តោរមមណំ្ បរកិមមនិមិតានាិ បវុឆចតិ, សា ឆ ភាវនា 
បរកិមមភាវនា នាម ។ 
 (តចាទនា) រីសុំណ្ួរ (ឥតិ) ថា និមិោា និ រីនិម្ិតតទុំងឡាយ បវោា និ មដល
ប្បប្ពឹតតច្ៅ (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត តវទិតវោ  គបាបីប្ាប កថំ ច្ដ្យប្បការដូឆច្ម្េឆ ? 
(បរោិតោ) រីឆច្ម្លើយ (ឥតិ) ថា  ហិ ក៏ (បុគេលសស) កាលបុគគល អាទិកមមិកសស 
មដលាអាទកិម្មិក ឧគេណ្ហ នាសស កាលកានយ់ក និមិតាំ នូវនិម្ិតត បថវមីណ្ឌ ោទីសុ 
កនញងម្ណ្ឌលទុំងឡាយមានបថវីាច្ដើម្ តំ អារមមណំ្ រីអារម្មណ្៍ច្នាេះ (បណ្ឌិ តតន) 
គឺបណ្ឌិត បវុឆចតិ រមម្ងច្ៅ បរកិមមនិមិតាំ ឥតិ ថាបរកិម្មនមិ្តិត, សា ភាវនា ឆ 
រីភាវនាច្នាេះផង បរកិមមភាវនា នាម ច្ ្ាេះថាាបរកិម្មភាវនា ។ 
 [២៩] យោ បន តំ និមិតាំ ឆិតតាន សមុគេហិតំ តោតិ, ឆកាុ នា 
បសសនាតសសវ មតនាោោ រសស អាោថោគតំ, តោ តតមវារមមណំ្ ឧគេហនិមិតាំ 
នាម, សា ឆ ភាវនា សោធិយតិ ។ 
 បន ក៏ តំ និមិតាំ រីនិម្ិតតច្នាេះ ឆិតតាន សមុគេហិតំ តោតិ រមម្ងាអារម្មណ្៍
មដលឆិតតកានយ់កច្ហើយច្ដ្យលអ, (តំ និមិតាំ) រីនិម្ិតតច្នាេះ អាគតំ ប្ោកដច្ហើយ 
អាោថំ កាន់គនលង មតនាោោ រសស ននម្ច្នាទវារ ឆកាុ នា បសសនាសស ឥវ ដូឆាអនក
កុំពុងច្ ើញច្ដ្យឆកខញ យោ កនញងកាលណ្ តោ កនញងកាលច្នាេះ តំ អារមមណំ្ ឯវ 
រីអារម្មណ្៍ច្នាេះឯង ឧគេហនិមិតាំ នាម ច្ ្ាេះថាឧគគហនិម្ិតត, សា ភាវនា ឆ រីភាវនា
ច្នាេះផង សោធិយតិ រមម្ងតាុំងច្ៅមាុំ ។ 
 [៣០] តថា សោហិតសស បតនតសស តតោ បរ ំ តសមឹ ឧគេហនិមិតតា 
បរកិមមសោធិនា ភាវនមនុយុចជ នាសស យោ តបបដិភាគំ វតថុធមមវមុិឆចិត ំ
បចាតាិសង្ខា តំ ភាវនាមយោរមមណំ្ ឆិតតា សននិសននំ សមបបតិំ តោតិ, តោ តំ 
បដិភាគនិមិតាំ សមុបបនននាិ បវុឆចតិ ។ 
 បន ក៏ ឯតសស (បុគេលសស) នាកាលបុគគលច្នាេះ សោហិតសស មានឆិតតមាុំ
ច្ហើយ តថា ច្ដ្យប្បការដូច្ចា្ាេះ អនុយុចជ នាសស កាលពាាោម្ច្រឿយៗ ភាវនំ នូវការ

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៧០

ឆច្ប្ម្ើន បរកិមមសោធិនា ច្ដ្យបរិកម្មសមាធិ ឧគេហនិមិតតា កនញងឧគគហនិម្ិតត តសមឹ 
ច្នាេះ បរ ំកនញងខាងច្ប្កាយ តតោ លុំដ្ប់ច្នាេះ តបបដិភាគំ រីបដិភាគនិម្ិតតច្នាេះ បចាតា-ិ
សង្ខា តំ គឺាបញ្ញតត ិ វតថុធមមវមុិឆចិតំ មដលរួឆផុតចាកសភាវធម្៌ សននិសននំ ានិម្ិតត
ាប់តគា្ា សមបបតិ ំមដលតាុំងច្ៅ តោតិ រមម្ងមាន ឆិតតា កនញងឆិតត យោ កនញងកាលណ្ 
តំ (អារមមណំ្) រីអារម្មណ្៍ច្នាេះ (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត បវុឆចតិ រមម្ងច្ៅ បដិភាគ-
និមិតាំ សមុបបននំ ឥតិ ថា រីបដិភាគនិម្ិតតច្កើតច្ឡើងលអច្ហើយ តោ កនញងកាលច្នាេះ ។ 
 [៣១] តតោ បដ្ឋា យ បរបិនថវបិបហីនា ក្ខោវឆរសោធិសង្ខា ោ 
ឧបចារភាវនា និបផនាន  នាម តោតិ ។ 
 ឧបចារភាវនា រីឧបចារភាវនា ក្ខោវឆរសោធិសង្ខា ោ គឺកាមាវឆរសមាធ ិ
បដិបនថវបិបហីនា មដលមានអនតរាយច្ផាសងៗ ច្ៅប្ោសច្ហើយ និបផនាន  នាម ច្ ្ាេះថា 
ភាវនាសច្ប្ម្ឆច្ហើយ តោតិ រមម្ងមាន បដ្ឋា យ ចាប់ច្ផេើម្ តតោ (បដិភាគនិមិតាតោ) 
អុំពីបដិភាគនិម្ិតតច្នាេះ ។ 
 [៣២] តតោ បរ ំតតមវ បរភិាគនិមិតាំ ឧបចារសោធិនា សោតសវនាសស 
រោូវឆរបឋមជ្ានមតបបតិ ។ 
 (បុគេលសស) កាលបុគគល សោតសវនាសស កុំពុងច្សពោ ាងលអ បដិភាគនិមិតា ំ
នូវបដិភាគនិម្ិតត តំ ឯវ ច្នាេះឯង ឧបចារសោធិនា ច្ដ្យឧបចារសមាធ ិ បរ ំ កនញង
ខាងច្ប្កាយ តតោ បនាទាប់អុំពីច្នាេះ រោូវឆរបឋមជ្ានំ រីរូោវឆរបឋម្ជ្ាាន អតបបតិ 
រមម្ងដល ់។ 
 [៣៣] តតោ បរ ំ តតមវ បឋមជ្ានំ អាវជ្ជនំ សោបជ្ជនំ អធិដ្ឋា នំ វុដ្ឋា នំ 
បឆចតវកា ណា តឆតិ ឥោហិ បចច ហិ វសិោហិ វសីេតូំ កោោ  វតិក្ខក ទិ-
កតោឡារកិគេំ បោនាយ វចិាោទិសុខុមគេុបតាិោ បទហតោ យថាកកមំ 
ទុតិយជ្ានាទតោ យថារហមតបបនាិ ។ 
 បរ ំកនញងខាងច្ប្កាយ តតោ (បឋមជ្ានតោ) ចាកបឋម្ជ្ាានច្នាេះ (បុគេតោ) 
រីបុគគល កោោ  ច្ធវើច្ហើយ បឋមជ្ានំ នូវបឋម្ជ្ាាន តំ ឯវ ច្នាេះឯង វសីេតូំ ឱាយសាទាត់
ជ្ុំនាញ វសិោហិ ច្ដ្យវសីទុំងឡាយ បចច ហិ ឆុំនួន ៥ ឥោហិ ច្នេះ ឥតិ គឺ អធិដ្ឋា នំ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 [២៨] កថំ? អាទិកមមិកសស ហិ បថវមីណ្ឌ ោទីសុ និមិតាំ 
ឧគេណ្ហ នាសស តោរមមណំ្ បរកិមមនិមិតានាិ បវុឆចតិ, សា ឆ ភាវនា 
បរកិមមភាវនា នាម ។ 
 (តចាទនា) រីសុំណ្ួរ (ឥតិ) ថា និមិោា និ រីនិម្ិតតទុំងឡាយ បវោា និ មដល
ប្បប្ពឹតតច្ៅ (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត តវទិតវោ  គបាបីប្ាប កថំ ច្ដ្យប្បការដូឆច្ម្េឆ ? 
(បរោិតោ) រីឆច្ម្លើយ (ឥតិ) ថា  ហិ ក៏ (បុគេលសស) កាលបុគគល អាទិកមមិកសស 
មដលាអាទកិម្មិក ឧគេណ្ហ នាសស កាលកានយ់ក និមិតាំ នូវនិម្ិតត បថវមីណ្ឌ ោទីសុ 
កនញងម្ណ្ឌលទុំងឡាយមានបថវីាច្ដើម្ តំ អារមមណំ្ រីអារម្មណ្៍ច្នាេះ (បណ្ឌិ តតន) 
គឺបណ្ឌិត បវុឆចតិ រមម្ងច្ៅ បរកិមមនិមិតាំ ឥតិ ថាបរកិម្មនមិ្តិត, សា ភាវនា ឆ 
រីភាវនាច្នាេះផង បរកិមមភាវនា នាម ច្ ្ាេះថាាបរកិម្មភាវនា ។ 
 [២៩] យោ បន តំ និមិតាំ ឆិតតាន សមុគេហិតំ តោតិ, ឆកាុ នា 
បសសនាតសសវ មតនាោោ រសស អាោថោគតំ, តោ តតមវារមមណំ្ ឧគេហនិមិតាំ 
នាម, សា ឆ ភាវនា សោធិយតិ ។ 
 បន ក៏ តំ និមិតាំ រីនិម្ិតតច្នាេះ ឆិតតាន សមុគេហិតំ តោតិ រមម្ងាអារម្មណ្៍
មដលឆិតតកានយ់កច្ហើយច្ដ្យលអ, (តំ និមិតាំ) រីនិម្ិតតច្នាេះ អាគតំ ប្ោកដច្ហើយ 
អាោថំ កាន់គនលង មតនាោោ រសស ននម្ច្នាទវារ ឆកាុ នា បសសនាសស ឥវ ដូឆាអនក
កុំពុងច្ ើញច្ដ្យឆកខញ យោ កនញងកាលណ្ តោ កនញងកាលច្នាេះ តំ អារមមណំ្ ឯវ 
រីអារម្មណ្ច៍្នាេះឯង ឧគេហនិមិតាំ នាម ច្ ្ាេះថាឧគគហនិម្ិតត, សា ភាវនា ឆ រីភាវនា
ច្នាេះផង សោធិយតិ រមម្ងតាុំងច្ៅមាុំ ។ 
 [៣០] តថា សោហិតសស បតនតសស តតោ បរ ំ តសមឹ ឧគេហនិមិតតា 
បរកិមមសោធិនា ភាវនមនុយុចជ នាសស យោ តបបដិភាគំ វតថុធមមវមុិឆចិត ំ
បចាតាិសង្ខា តំ ភាវនាមយោរមមណំ្ ឆិតតា សននិសននំ សមបបតិំ តោតិ, តោ តំ 
បដិភាគនិមិតាំ សមុបបនននាិ បវុឆចតិ ។ 
 បន ក៏ ឯតសស (បុគេលសស) នាកាលបុគគលច្នាេះ សោហិតសស មានឆិតតមាុំ
ច្ហើយ តថា ច្ដ្យប្បការដូច្ចា្ាេះ អនុយុចជ នាសស កាលពាាោម្ច្រឿយៗ ភាវនំ នូវការ

ឆច្ប្ម្ើន បរកិមមសោធិនា ច្ដ្យបរិកម្មសមាធិ ឧគេហនិមិតតា កនញងឧគគហនិម្ិតត តសមឹ 
ច្នាេះ បរ ំកនញងខាងច្ប្កាយ តតោ លុំដ្ប់ច្នាេះ តបបដិភាគំ រីបដិភាគនិម្ិតតច្នាេះ បចាតាិ-
សង្ខា តំ គឺាបញ្ញតត ិ វតថុធមមវមុិឆចិតំ មដលរួឆផុតចាកសភាវធម្៌ សននិសននំ ានិម្ិតត
ាប់តគា្ា សមបបតិំ មដលតាុំងច្ៅ តោតិ រមម្ងមាន ឆិតតា កនញងឆិតត យោ កនញងកាលណ្ 
តំ (អារមមណំ្) រីអារម្មណ្៍ច្នាេះ (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត បវុឆចតិ រមម្ងច្ៅ បដិភាគ-
និមិតាំ សមុបបននំ ឥតិ ថា រីបដិភាគនិម្ិតតច្កើតច្ឡើងលអច្ហើយ តោ កនញងកាលច្នាេះ ។ 
 [៣១] តតោ បដ្ឋា យ បរបិនថវបិបហីនា ក្ខោវឆរសោធិសង្ខា ោ 
ឧបចារភាវនា និបផនាន  នាម តោតិ ។ 
 ឧបចារភាវនា រីឧបចារភាវនា ក្ខោវឆរសោធិសង្ខា ោ គឺកាមាវឆរសមាធ ិ
បដិបនថវបិបហីនា មដលមានអនតរាយច្ផាសងៗ ច្ៅប្ោសច្ហើយ និបផនាន  នាម ច្ ្ាេះថា 
ភាវនាសច្ប្ម្ឆច្ហើយ តោតិ រមម្ងមាន បដ្ឋា យ ចាប់ច្ផេើម្ តតោ (បដិភាគនិមិតាតោ) 
អុំពីបដិភាគនិម្ិតតច្នាេះ ។ 
 [៣២] តតោ បរ ំតតមវ បរភិាគនិមិតាំ ឧបចារសោធិនា សោតសវនាសស 
រោូវឆរបឋមជ្ានមតបបតិ ។ 
 (បុគេលសស) កាលបុគគល សោតសវនាសស កុំពុងច្សពោ ាងលអ បដិភាគនិមិតាំ 
នូវបដិភាគនិម្ិតត តំ ឯវ ច្នាេះឯង ឧបចារសោធិនា ច្ដ្យឧបចារសមាធ ិ បរ ំ កនញង
ខាងច្ប្កាយ តតោ បនាទាប់អុំពីច្នាេះ រោូវឆរបឋមជ្ានំ រីរូោវឆរបឋម្ជ្ាាន អតបបតិ 
រមម្ងដល់ ។ 
 [៣៣] តតោ បរ ំ តតមវ បឋមជ្ានំ អាវជ្ជនំ សោបជ្ជនំ អធិដ្ឋា នំ វុដ្ឋា នំ 
បឆចតវកា ណា តឆតិ ឥោហិ បចច ហិ វសិោហិ វសីេតូំ កោោ  វតិក្ខក ទិ-
កតោឡារកិគេំ បោនាយ វចិាោទិសុខុមគេុបតាិោ បទហតោ យថាកកមំ 
ទុតិយជ្ានាទតោ យថារហមតបបនាិ ។ 
 បរ ំកនញងខាងច្ប្កាយ តតោ (បឋមជ្ានតោ) ចាកបឋម្ជ្ាានច្នាេះ (បុគេតោ) 
រីបុគគល កោោ  ច្ធវើច្ហើយ បឋមជ្ានំ នូវបឋម្ជ្ាាន តំ ឯវ ច្នាេះឯង វសីេតូំ ឱាយសាទាត់
ជ្ុំនាញ វសិោហិ ច្ដ្យវសីទុំងឡាយ បចច ហិ ឆុំនួន ៥ ឥោហិ ច្នេះ ឥតិ គឺ អធិដ្ឋា នំ 
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(ឆ) រីអធិដ្ឋានផង វុដ្ឋា នំ (ឆ) រីវុដ្ឋានផង បកា តវកា ណា ឆ រីបឆចច្វកខណ្ៈទុំងឡាយ
ផង (បុគេលសស) កាលបុគគល បទហតោ កាលច្ធវើបរិកម្ម បោនាយ ច្ដើម្ាបីលេះបង ់
វតិក្ខក ទិកតោឡារកិគេំ នូវអងគ នគឺភាពច្ប្គាតប្គាតមានវិតកកៈាច្ដើម្ វចិាោទិ-
សុខុមគេុបតាិោ ច្ដើម្ាបីការច្កើតច្ឡើងននអងគ ន មដលលអិតមានវិចារៈាច្ដើម្, ទុតិយ-
ជ្ានាទតោ រីទុតិយជ្ាានាច្ដើម្ទុំងឡាយ យថាកកមំ តាម្លុំដ្ប់ អតបបត ិ
រមម្ងដល់ យថារហំ តាម្សម្គួរ ។ 
 [៣៤] ឥតឆចវ ំ បថវកីសិណាទីសុ ោោ វសីតិកមមដ្ឋា តនសុ បដិភាគនិមិតា-
មុបលពភតិ ។ 
 បដិភាគនិមិតាំ រីបដិភាគនិម្ិតត (តោគាវឆតរន) គឺប្ពេះច្ោគាវឆរៈ ឧបលពភតិ 
រមម្ងប្តូវឆូលច្ៅោន ោោ វសីតិកមមដ្ឋា តនសុ កនញងកម្មដ្ឋានទុំងឡាយឆុំនួន ២២ 
បថវកីសិណាទីសុ មានបថវីកសណិ្ាច្ដើម្ ឥតឆចវ ំ តាម្ន័យមដលខ្ញុំច្ោលច្ហើយ 
ោ ាងច្នេះ ។  
 [៣៥] អវតសតសសុ បន អបបមញ្ញា  សតាបចាតាិយ ំបវតានាិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ អវតសតសសុ (កមមដ្ឋា តនសុ) បណ្ដាកម្មដ្ឋានទុំងឡាយមដល
ច្ៅសល់ អបបមញ្ញា  រីអបាបម្ញ្ញាទុំងឡាយ បវតានាិ រមម្ងប្បប្ពឹតតច្ៅ សតាបចាតាិយ ំ
កនញងសតតបញ្ញតតិ ។ 
 [៣៦] អាក្ខសវជ្ជិតកសិតណ្សុ បន យ ំកិចចិ  កសិណំ្ ឧគាតដោោ  
លទាោក្ខសំ អននាវតសន បរកិមមំ កតោនាសស បឋោរុបបមតបបតិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ (បុគេលសស) នាកាលបុគគល ឧគាតដោោ  ដកច្ហើយ កសិណំ្ 
នូវកសិណ្ យ ំ កិចចិ  ណ្ម្ួយ អាក្ខសវជ្ជិតកសិតណ្សុ បណ្ដាកសិណ្ទុំង
ឡាយមដលអាកាសកសណិ្ប្តូវច្វៀរច្ហើយ កតោនដសស កាលច្ធវើ អាក្ខសំ នូវអាកាស 
លទាំ មដលខលួនោនច្ហើយ កោោ  ច្ធវើ បរកិមមំ ឲាយាបរិកម្ម អននាវតសន ច្ដ្យប្បច្ភទ
ម្ិនមានទីបុំផតុ បឋោរុបប ំរីបឋមារុបាបៈ អតបបតិ រមម្ងដល់ ។ 
 [៣៧] តតមវ បឋោរុបបវញិ្ញា ណំ្ អននាវតសន បរកិមមំ កតោនាសស 
ទុតិោរុបបមតបបតិ ។ 
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 (បុគេលសស) នាកាលបុគគល កតោនាសស កាលច្ធវើ បឋោរុបបវញិ្ញា ណំ្ 
នូវអរូបវិញ្ញាណ្ទី ១ តំ ឯវ ច្នាេះឯង (កោោ ) ច្ធវើ បរកិមមំ ឲាយាបរិកម្ម អននាវតសន 
ច្ដ្យប្បច្ភទម្ិនមានទីបុំផុត, ទុតិោរុបប ំរីអារុបាបៈទ ី២ អតបបតិ រមម្ងដល់ ។ 
 [៣៨] តតមវ បឋោរុបបវញិ្ញា ណាភាវ ំ បន នតថិ កិចចី តិ បរកិមមំ 
កតោនាសស តតិោរុបបមតបបតិ ។ 
 បន ក៏ (បុគេលសស) នាកាលបុគគល កតោនាសស កាលច្ធវើ បឋោរុបបវញិ្ញា ណា-
ភាវ ំនូវភាពម្ិនមានននបឋមារុបាបវិញ្ញាណ្ តំ ឯវ ច្នាេះឯង (កោោ ) ច្ធវើ បរកិមមំ ឲាយា
បរិកម្ម នតថិ កិចចិ  ឥតិ ថាអវបីនតិឆម្ិនមាន, តតិោរុបប ំ រីតតិោរុបាបៈ អតបបតិ រមម្ង
ដល់ ។ 
 [៣៩] តតិោរុបប ំសនាតមតំ, បណី្តតមតនាិ បរកិមមំ កតោនាសស ឆតុោថ -
រុបបមតបបតិ ។ 
 (បុគេលសស) នាកាលបគុគល កតោនាសស កាលច្ធវើ តតិោរុបប ំ នូវតតិោរុបាបៈ 
តំ ឯវ ច្នាេះឯង កោោ  ច្ធវើ បរកិមមំ ឲាយាបរិកម្ម សនាតមតំ បណី្តំ ឥតិ ថាវតថញច្នេះសងប ់
វតថញច្នេះប្បណ្តី, ឆតុោថ រុបប ំរីឆតុតាថារុបាបៈ អតបបតិ រមម្ងដល់ ។ 
 [៤០] អវតសតសសុ ឆ ទសសុ កមមដ្ឋា តនសុ ពុទាគុណាទិកោរមមណ្-
ោរពភ បរកិមមំ កោោ  តសមឹ និមិតតា សាធុកមុគេហិតត តតតថវ បរកិមមចច  
សោធិយតិ, ឧបចាតោ ឆ សមបជ្ជតិ ។ 
 ឆ ឆុំមណ្កឯ តសមឹ និមិតតា នាកាលនិម្ិតតច្នាេះ (តោគាវឆតរន) ឧគេហិតត 
មដលប្តូវប្ពេះច្ោគាវឆរៈកាន់យកច្ហើយ សាធុកំ ដ៏លអ អារពភ ច្ដ្យប្ោរពធ អារមមណំ្ 
នូវអារម្មណ្៍ ពុទាគុណាទិកំ មានប្ពេះពុទធគុណ្ាច្ដើម្, ទសសុ កមមដ្ឋា នសុ បណ្ដា
កម្មដ្ឋានទុំងឡាយ ១០ អវតសតសសុ មដលច្ៅសល ់ បរកិមមំ កោោ  ច្ធវើឲាយាបរិកម្ម
ច្ហើយ, បរកិមមំ ឆ រីបរិកម្មផង សោធិយតិ រមម្ងតាុំងច្ៅមាុំ តតថ (ទសសុ 
អារមមតណ្សុ) ឯវ កនញងអារម្មណ្៍ទុំងឡាយ ១០ ច្នាេះឯង ឧបចាតោ ឆ នឹងរីឧបចារ-
សមាធិ សមបជ្ជតិ រមម្ងសច្ប្ម្ឆ ។ 
 [៤១] អេិញ្ញា វតសន បវតាោនំ បន រោូវឆរបចច មជ្ានំ អេិញ្ញា ោទក-
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(ឆ) រីអធិដ្ឋានផង វុដ្ឋា នំ (ឆ) រីវុដ្ឋានផង បកា តវកា ណា ឆ រីបឆចច្វកខណ្ៈទុំងឡាយ
ផង (បុគេលសស) កាលបុគគល បទហតោ កាលច្ធវើបរិកម្ម បោនាយ ច្ដើម្ាបីលេះបង ់
វតិក្ខក ទិកតោឡារកិគេំ នូវអងគ នគឺភាពច្ប្គាតប្គាតមានវិតកកៈាច្ដើម្ វចិាោទិ-
សុខុមគេុបតាិោ ច្ដើម្ាបីការច្កើតច្ឡើងននអងគ ន មដលលអិតមានវិចារៈាច្ដើម្, ទុតិយ-
ជ្ានាទតោ រីទុតិយជ្ាានាច្ដើម្ទុំងឡាយ យថាកកមំ តាម្លុំដ្ប់ អតបបត ិ
រមម្ងដល់ យថារហំ តាម្សម្គួរ ។ 
 [៣៤] ឥតឆចវ ំ បថវកីសិណាទីសុ ោោ វសីតិកមមដ្ឋា តនសុ បដិភាគនិមិតា-
មុបលពភតិ ។ 
 បដិភាគនិមិតាំ រីបដិភាគនិម្ិតត (តោគាវឆតរន) គឺប្ពេះច្ោគាវឆរៈ ឧបលពភតិ 
រមម្ងប្តូវឆូលច្ៅោន ោោ វសីតិកមមដ្ឋា តនសុ កនញងកម្មដ្ឋានទុំងឡាយឆុំនួន ២២ 
បថវកីសិណាទីសុ មានបថវីកសណិ្ាច្ដើម្ ឥតឆចវ ំ តាម្ន័យមដលខ្ញុំច្ោលច្ហើយ 
ោ ាងច្នេះ ។  
 [៣៥] អវតសតសសុ បន អបបមញ្ញា  សតាបចាតាិយ ំបវតានាិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ អវតសតសសុ (កមមដ្ឋា តនសុ) បណ្ដាកម្មដ្ឋានទុំងឡាយមដល
ច្ៅសល់ អបបមញ្ញា  រីអបាបម្ញ្ញាទុំងឡាយ បវតានាិ រមម្ងប្បប្ពឹតតច្ៅ សតាបចាតាិយ ំ
កនញងសតតបញ្ញតតិ ។ 
 [៣៦] អាក្ខសវជ្ជិតកសិតណ្សុ បន យ ំកិចចិ  កសិណំ្ ឧគាតដោោ  
លទាោក្ខសំ អននាវតសន បរកិមមំ កតោនាសស បឋោរុបបមតបបតិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ (បុគេលសស) នាកាលបុគគល ឧគាតដោោ  ដកច្ហើយ កសិណំ្ 
នូវកសិណ្ យ ំ កិចចិ  ណ្ម្ួយ អាក្ខសវជ្ជិតកសិតណ្សុ បណ្ដាកសិណ្ទុំង
ឡាយមដលអាកាសកសណិ្ប្តូវច្វៀរច្ហើយ កតោនដសស កាលច្ធវើ អាក្ខសំ នូវអាកាស 
លទាំ មដលខលួនោនច្ហើយ កោោ  ច្ធវើ បរកិមមំ ឲាយាបរិកម្ម អននាវតសន ច្ដ្យប្បច្ភទ
ម្ិនមានទីបុំផតុ បឋោរុបប ំរីបឋមារុបាបៈ អតបបតិ រមម្ងដល់ ។ 
 [៣៧] តតមវ បឋោរុបបវញិ្ញា ណំ្ អននាវតសន បរកិមមំ កតោនាសស 
ទុតិោរុបបមតបបតិ ។ 

 (បុគេលសស) នាកាលបុគគល កតោនាសស កាលច្ធវើ បឋោរុបបវញិ្ញា ណំ្ 
នូវអរូបវិញ្ញាណ្ទី ១ តំ ឯវ ច្នាេះឯង (កោោ ) ច្ធវើ បរកិមមំ ឲាយាបរិកម្ម អននាវតសន 
ច្ដ្យប្បច្ភទម្ិនមានទីបុំផុត, ទុតិោរុបប ំរីអារុបាបៈទី ២ អតបបតិ រមម្ងដល់ ។ 
 [៣៨] តតមវ បឋោរុបបវញិ្ញា ណាភាវ ំ បន នតថិ កិចចី តិ បរកិមមំ 
កតោនាសស តតិោរុបបមតបបតិ ។ 
 បន ក៏ (បុគេលសស) នាកាលបុគគល កតោនាសស កាលច្ធវើ បឋោរុបបវញិ្ញា ណា-
ភាវ ំនូវភាពម្ិនមានននបឋមារុបាបវិញ្ញាណ្ តំ ឯវ ច្នាេះឯង (កោោ ) ច្ធវើ បរកិមមំ ឲាយា
បរិកម្ម នតថិ កិចចិ  ឥតិ ថាអវបីនតិឆម្ិនមាន, តតិោរុបប ំ រីតតិោរុបាបៈ អតបបតិ រមម្ង
ដល់ ។ 
 [៣៩] តតិោរុបប ំសនាតមតំ, បណី្តតមតនាិ បរកិមមំ កតោនាសស ឆតុោថ -
រុបបមតបបតិ ។ 
 (បុគេលសស) នាកាលបគុគល កតោនាសស កាលច្ធវើ តតិោរុបប ំ នូវតតិោរុបាបៈ 
តំ ឯវ ច្នាេះឯង កោោ  ច្ធវើ បរកិមមំ ឲាយាបរិកម្ម សនាតមតំ បណី្តំ ឥតិ ថាវតថញច្នេះសងប ់
វតថញច្នេះប្បណ្តី, ឆតុោថ រុបប ំរីឆតុតាថារុបាបៈ អតបបតិ រមម្ងដល់ ។ 
 [៤០] អវតសតសសុ ឆ ទសសុ កមមដ្ឋា តនសុ ពុទាគុណាទិកោរមមណ្-
ោរពភ បរកិមមំ កោោ  តសមឹ និមិតតា សាធុកមុគេហិតត តតតថវ បរកិមមចច  
សោធិយតិ, ឧបចាតោ ឆ សមបជ្ជតិ ។ 
 ឆ ឆុំមណ្កឯ តសមឹ និមិតតា នាកាលនិម្ិតតច្នាេះ (តោគាវឆតរន) ឧគេហិតត 
មដលប្តូវប្ពេះច្ោគាវឆរៈកាន់យកច្ហើយ សាធុកំ ដ៏លអ អារពភ ច្ដ្យប្ោរពធ អារមមណំ្ 
នូវអារម្មណ្៍ ពុទាគុណាទិកំ មានប្ពេះពុទធគុណ្ាច្ដើម្, ទសសុ កមមដ្ឋា នសុ បណ្ដា
កម្មដ្ឋានទុំងឡាយ ១០ អវតសតសសុ មដលច្ៅសល ់ បរកិមមំ កោោ  ច្ធវើឲាយាបរិកម្ម
ច្ហើយ, បរកិមមំ ឆ រីបរិកម្មផង សោធិយតិ រមម្ងតាុំងច្ៅមាុំ តតថ (ទសសុ 
អារមមតណ្សុ) ឯវ កនញងអារម្មណ្៍ទុំងឡាយ ១០ ច្នាេះឯង ឧបចាតោ ឆ នឹងរីឧបចារ-
សមាធិ សមបជ្ជតិ រមម្ងសច្ប្ម្ឆ ។ 
 [៤១] អេិញ្ញា វតសន បវតាោនំ បន រោូវឆរបចច មជ្ានំ អេិញ្ញា ោទក-
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បចច មជ្ានា វុដាហិោោ  អធិតដាយាទិកោវតជ្ជោោ  បរកិមមំ កតោនាសស រោូទីសុ 
អារមមតណ្សុ យថារហមតបបតិ ។ 
 បន ច្ដ្យឆុំច្ោេះ រោូវឆរបចច មជ្ានំ រីរូោវឆរបញ្ចម្ជ្ាាន បវតាោនំ មដល
កុំពុងប្បប្ពឹតតច្ៅ អេិញ្ញា វតសន ច្ដ្យប្បច្ភទននអភិញ្ញា (តោគិតនា) នាកាលច្ោគី 
វុដាហិោោ  ច្ឆញច្ហើយ អេិញ្ញា ោទកបចច មជ្ានា ចាកបញ្ចម្ជ្ាានមដលាោទនន
អភិញ្ញា អាវតជ្ជោោ  ពិចារណ្ច្ហើយ អធិតដាយាទិកំ នូវអារម្មណ្៍មដលមានអារម្មណ្៍
គបាបីអធិដ្ឋានាច្ដើម្ កតោនាសស កាលច្ធវើ បរកិមមំ នូវបរិកម្ម អារមមតណ្សុ កនញង
អារម្មណ្៍ទុំងឡាយ រោូទីសុ មានរូោរម្មណ្ា៍ច្ដើម្ អតបបតិ រមម្ងដល់ យថារហំ 
តាម្សម្គួរ ។ 
 [៤២] អេិញ្ញា  ឆ នាម ⎯ 
  ឥទាិវធិំ ទិពោតសាតំ,  បរឆិតាវោិននា; 
  បុតពោនិវាសានុសសតិ,  ទិពោឆកាូ តិ បចច ធា។ 
 ឆ ក៏ អេិញ្ញា  នាម ច្ ្ាេះថារីអភញិ្ញា បចច ធា តោតិ រមម្ងមាន ៥ ប្បការ ឥត ិ
គឺ ឥទាិវធិំ (ឆ) រីឥទធិវិធៈផង ទិពោតសាតំ (ឆ) រីទិពវច្សាតផង បរឆិតាវោិននា (ឆ) 
រីបរឆិតតវិាននាផង បុតពោនិវាសានុសសតិ (ឆ) រីបុច្ពវនិវាសានុសាសតិផង ទិពោឆកាុ  ឆ 
រីទិពវឆកខញផង ។ 

អយតមតថ តគាឆរតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ តគាឆរតេតោ ាច្គាឆរច្ភទ  

ឯតថ (បរតិឆេតទ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
និដាិតោ ឆ សមថកមមដ្ឋា ននតោ ។ 

ឆ ម្ាា ាងច្ទៀត សមថកមមដ្ឋា ននតោ រីសម្ថកម្មដ្ឋានន័យ  
និដាិតោ ឆប់ច្ហើយ ។ 

 
 
 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៧៤

វបិសសនាកមមដ្ឋា នំ 
វសុិទាិតេតោ 

 [៤៣] វបិសសនាកមមដ្ឋា តន បន សីលវសុិទាិ ឆិតាវសុិទាិ ទិដាិវសុិទាិ 
កង្ខា វតិរណ្វសុិទាិ មគាេ មគេញាណ្ទសសនវសុិទាិ បដិបោញាណ្ទសសន-

វសុិទាិ ញាណ្ទសសនវសុិទាិ តឆតិ សតាវតិធន វសុិទាិសគេតោ ។ 
 វបិសសនាកមមដ្ឋា នំ រីវិបសាសនាកម្មដ្ឋាន មោ គឺខ្ញុំ វុឆចតត នឹងច្ោល ។ 
វសុិទាិតេតោ រីវិសុទធចិ្ភទ ឥត ិ ថា បន ឆុំមណ្កឯ វសុិទាិសគេតោ រីវិសទុធិសងគហៈ 
សតាវតិធន ច្ដ្យ ៧ ប្បការ ឥតិ គឺ សីលវសុិទាិ (ឆ) រីសីលវិសុទធិផង ឆិតាវសុិទាិ (ឆ) 
រីឆិតតវិសុទធិផង ទិដាិវសុិទាិ (ឆ) រីទិដឋិវិសុទធិផង កង្ខា វតិរណ្វសុិទាិ (ឆ) រីកង្ខាវិតរណ្-
វិសុទធិផង មគាេ មគេញាណ្ទសសនវសុិទាិ (ឆ) រីម្គាគាម្គគញាណ្ទសាសនវសិុទធិផង បដ-ិ
បោញាណ្ទសសនវសុិទាិ (ឆ) រីបដិបទញាណ្ទសាសនវសិុទធិផង ញាណ្ទសសន-
វសុិទាិ ឆ រីញាណ្ទសាសនវិសុទធិផង វបិសសនាកមមដ្ឋា តន កនញងវិបសាសនាកម្មដ្ឋាន ។ 
 [៤៤] អនិឆចលកា ណំ្ ទុកា លកា ណំ្ អនតាលកា ណ្តចច តិ តីណិ្ 
លកា ណានិ ។ 
 លកា ណានិ រីលកខណ្ៈទុំងឡាយ តីណិ្ ឆុំនួន ៣ ឥតិ គ ឺ អនិឆចលកា ណំ្ 
(ឆ) រីអនិឆចលកខណ្ៈផង ទុកា លកា ណំ្ (ឆ) រីទុកខលកខណ្ៈផង អនតាលកា ណំ្ ឆ 
រីអនតតលកខណ្ៈផង ។ 
 [៤៥] អនិចាច នុបសសនា ទុក្ខា នុបសសនា អនោា នុបសសនា តឆតិ តិតសោ 
អនុបសសនា ។ 
 អនុបសសនា រីអនុបសាសនាទុំងឡាយ តិតសោ ឆុំនួន ៣ ឥតិ គឺ អនិចាច នុបសសនា 
(ឆ) រីអនិចាចានុបសាសនាផង ទុក្ខា នុបសសនា (ឆ) រីទុកាខានុបសាសនាផង អនោា នុបសសនា 
ឆ រីអនតាតានុបសាសនាផង ។ 
 [៤៦] សមមសនញាណំ្ ឧទយពោយញាណំ្ េគេញាណំ្ េយញាណំ្ 
អាទីនវញាណំ្ និពោិោញាណំ្ មុឆចិតុកមយោញាណំ្ បដិសង្ខា ញាណំ្ 
សង្ខា រុតបក្ខា ញាណំ្ អនុតោមញាណ្តចច តិ ទស វបិសសនាញាណានិ ។ 
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បចច មជ្ានា វុដាហិោោ  អធិតដាយាទិកោវតជ្ជោោ  បរកិមមំ កតោនាសស រោូទីសុ 
អារមមតណ្សុ យថារហមតបបតិ ។ 
 បន ច្ដ្យឆុំច្ោេះ រោូវឆរបចច មជ្ានំ រីរូោវឆរបញ្ចម្ជ្ាាន បវតាោនំ មដល
កុំពុងប្បប្ពឹតតច្ៅ អេិញ្ញា វតសន ច្ដ្យប្បច្ភទននអភិញ្ញា (តោគិតនា) នាកាលច្ោគី 
វុដាហិោោ  ច្ឆញច្ហើយ អេិញ្ញា ោទកបចច មជ្ានា ចាកបញ្ចម្ជ្ាានមដលាោទនន
អភិញ្ញា អាវតជ្ជោោ  ពិចារណ្ច្ហើយ អធិតដាយាទិកំ នូវអារម្មណ្៍មដលមានអារម្មណ្៍
គបាបីអធិដ្ឋានាច្ដើម្ កតោនាសស កាលច្ធវើ បរកិមមំ នូវបរិកម្ម អារមមតណ្សុ កនញង
អារម្មណ្៍ទុំងឡាយ រោូទីសុ មានរូោរម្មណ្ា៍ច្ដើម្ អតបបតិ រមម្ងដល់ យថារហំ 
តាម្សម្គួរ ។ 
 [៤២] អេិញ្ញា  ឆ នាម ⎯ 
  ឥទាិវធិំ ទពិោតសាតំ,  បរឆិតាវោិននា; 
  បុតពោនិវាសានុសសតិ,  ទពិោឆកាូ តិ បចច ធា។ 
 ឆ ក៏ អេិញ្ញា  នាម ច្ ្ាេះថារីអភញិ្ញា បចច ធា តោតិ រមម្ងមាន ៥ ប្បការ ឥត ិ
គឺ ឥទាិវធិំ (ឆ) រីឥទធិវិធៈផង ទិពោតសាតំ (ឆ) រីទិពវច្សាតផង បរឆិតាវោិននា (ឆ) 
រីបរឆិតតវិាននាផង បុតពោនិវាសានុសសតិ (ឆ) រីបុច្ពវនិវាសានុសាសតិផង ទិពោឆកាុ  ឆ 
រីទិពវឆកខញផង ។ 

អយតមតថ តគាឆរតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ តគាឆរតេតោ ាច្គាឆរច្ភទ  

ឯតថ (បរតិឆេតទ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
និដាិតោ ឆ សមថកមមដ្ឋា ននតោ ។ 

ឆ ម្ាា ាងច្ទៀត សមថកមមដ្ឋា ននតោ រីសម្ថកម្មដ្ឋានន័យ  
និដាិតោ ឆប់ច្ហើយ ។ 

 
 
 

វបិសសនាកមមដ្ឋា នំ 
វសុិទាិតេតោ 

 [៤៣] វបិសសនាកមមដ្ឋា តន បន សីលវសុិទាិ ឆិតាវសុិទាិ ទិដាិវសុិទាិ 
កង្ខា វតិរណ្វសុិទាិ មគាេ មគេញាណ្ទសសនវសុិទាិ បដិបោញាណ្ទសសន-

វសុិទាិ ញាណ្ទសសនវសុិទាិ តឆតិ សតាវតិធន វសុិទាិសគេតោ ។ 
 វបិសសនាកមមដ្ឋា នំ រីវិបសាសនាកម្មដ្ឋាន មោ គឺខ្ញុំ វុឆចតត នឹងច្ោល ។ 
វសុិទាិតេតោ រីវិសុទធចិ្ភទ ឥត ិ ថា បន ឆុំមណ្កឯ វសុិទាិសគេតោ រីវិសទុធិសងគហៈ 
សតាវតិធន ច្ដ្យ ៧ ប្បការ ឥតិ គឺ សីលវសុិទាិ (ឆ) រីសីលវិសុទធិផង ឆិតាវសុិទាិ (ឆ) 
រីឆិតតវិសុទធិផង ទិដាិវសុិទាិ (ឆ) រីទិដឋិវិសុទធិផង កង្ខា វតិរណ្វសុិទាិ (ឆ) រីកង្ខាវិតរណ្-
វិសុទធិផង មគាេ មគេញាណ្ទសសនវសុិទាិ (ឆ) រីម្គាគាម្គគញាណ្ទសាសនវសិុទធិផង បដ-ិ
បោញាណ្ទសសនវសុិទាិ (ឆ) រីបដិបទញាណ្ទសាសនវសិុទធិផង ញាណ្ទសសន-
វសុិទាិ ឆ រីញាណ្ទសាសនវិសុទធិផង វបិសសនាកមមដ្ឋា តន កនញងវិបសាសនាកម្មដ្ឋាន ។ 
 [៤៤] អនិឆចលកា ណំ្ ទុកា លកា ណំ្ អនតាលកា ណ្តចច តិ តីណិ្ 
លកា ណានិ ។ 
 លកា ណានិ រីលកខណ្ៈទុំងឡាយ តីណិ្ ឆុំនួន ៣ ឥតិ គ ឺ អនិឆចលកា ណំ្ 
(ឆ) រីអនិឆចលកខណ្ៈផង ទុកា លកា ណំ្ (ឆ) រីទុកខលកខណ្ៈផង អនតាលកា ណំ្ ឆ 
រីអនតតលកខណ្ៈផង ។ 
 [៤៥] អនិចាច នុបសសនា ទុក្ខា នុបសសនា អនោា នុបសសនា តឆតិ តិតសោ 
អនុបសសនា ។ 
 អនុបសសនា រីអនុបសាសនាទុំងឡាយ តិតសោ ឆុំនួន ៣ ឥតិ គឺ អនិចាច នុបសសនា 
(ឆ) រីអនិចាចានុបសាសនាផង ទុក្ខា នុបសសនា (ឆ) រីទុកាខានុបសាសនាផង អនោា នុបសសនា 
ឆ រីអនតាតានុបសាសនាផង ។ 
 [៤៦] សមមសនញាណំ្ ឧទយពោយញាណំ្ េគេញាណំ្ េយញាណំ្ 
អាទីនវញាណំ្ និពោិោញាណំ្ មុឆចិតុកមយោញាណំ្ បដិសង្ខា ញាណំ្ 
សង្ខា រុតបក្ខា ញាណំ្ អនុតោមញាណ្តចច តិ ទស វបិសសនាញាណានិ ។ 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៧៥
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 វបិសសនាញាណានិ រីវិបសាសនាញាណ្ទុំងឡាយ ទស ឆុំនួន ១០ ឥតិ គឺ 
សមមសនញាណំ្ (ឆ) រីសម្មសនញាណ្ផង ឧទយពោយញាណំ្ (ឆ) រីឧទយពវយ-
ញាណ្ផង េគេញាណំ្ (ឆ) រីភងគញាណ្ផង េយញាណំ្ (ឆ) រីភយញាណ្ផង 
អាទីនវញាណំ្ (ឆ) រីអាទីនវញាណ្ផង និពោោិញាណំ្ (ឆ) រីនិពវិទញាណ្ផង 
មុឆចិតុកមយោញាណំ្ (ឆ) រីម្ុឆចិតុកម្ាយតាញាណ្ផង បដិសង្ខា ញាណំ្ (ឆ) រីបដិ-
សង្ខាញាណ្ផង សង្ខា រុតបក្ខា ញាណំ្ (ឆ) រីបដិសង្ខារចុ្បកាខាញាណ្ផង អនុតោម-
ញាណំ្ ឆ រីអនុច្ោម្ញាណ្ផង ។ 
 [៤៧] សុចាតោ វតិោតក្ខា , អនិមិតោា  វតិោតក្ខា , អបបណិ្ហិតោ 
វតិោតក្ខា  តឆតិ តតោ វតិោក្ខា  ។ 
 វតិោក្ខា  រីវិច្មាកខទុំងឡាយ តតោ ឆុំនួន ៣ ឥតិ គឺ សុចាតោ វតិោតក្ខា  (ឆ) 
រីសុញ្ញតវិច្មាកខផង អនិមិតោា  វតិោតក្ខា  (ឆ) រីអនិម្ិតតវិច្មាកខផង អបបណិ្ហិតោ 
វតិោតក្ខា  ឆ រីអបាបណ្ិហិតវិច្មាកខផង ។ 
 [៤៨] សុចាោនុបសសនា អនិមិោា នុបសសនា អបបណិ្ហិោនុបសោនា 
តឆតិ តីណិ្ វតិោកា មុខានិ ឆ តវទិតវោ និ ។ 
 ឆ ក៏ វតិោកា មុខានិ រីវិច្មាកខម្ខុទុំងឡាយ តណិី្ ឆុំនួន ៣ ឥតិ គឺ សុចាោ-
នុបសសនា (ឆ) រីសុញ្ញតានុបសាសនាផង អនិមិោា នុបសសនា (ឆ) រីអនិម្ិតាតានុបសាសនា
ផង អបបណិ្ហិោនុបសសនា ឆ រីអបាបណ្ិហិតានុបសាសនាផង (បណ្ឌិ តតន) 
គឺបណ្ឌិត តវទិតវោ និ គបាបីប្ាប ។ 
 [៤៩] កថំ? ោតិតោកា សំវរសីលំ ឥន្ទនទិយសំវរសីលំ អាជី្វោរសុិទាិ-
សីលំ បឆចយសននិសសតិសីលតចច តិ ឆតុោរសុិទាិសីលំ សីលវសុិទាិ នាម ។ 
 តចាទនា រីសុំណ្ួរ តោតិ រមម្ងមាន ឥត ិ គឺ វសុិទាិតោ រីវិសុទធទិុំងឡាយ 
បណ្ឌិ តតន គឺបណ្ឌិត តវទិតវោ  គបាបីប្ាប កថំ ច្ដ្យប្បការដូឆច្ម្េឆ ? បរោិតោ 
រីឆច្ម្លើយ តោត ិ រមម្ងមាន ឥតិ ថា ឆតុោរសុិទាិសីលំ រីឆតុោរិសុទធសិីល ឥតិ គឺ 
ោតិតោកា សំវរសីលំ (ឆ) រីោតិច្មាកខសុំវរសីលផង ឥន្ទនទិយសំវរសីលំ (ឆ) 
រីឥន្ទនទិយសុំវរសីលផង អាជី្វោរសុិទាិសីលំ (ឆ) រីអាជ្ីវោរិសុទធិសលីផង បឆចយ-

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៧៦

សននិសសតិសីលំ ឆ រីបឆចយសននិសាសិតសីលផង សីលវសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា សលីវសិទុធិ ។ 
 [៥០] ឧបចារសោធិ អបបនាសោធិ តឆតិ ទុវតិធាបិ សោធិ ឆិតាវសុិទាិ 
នាម ។ 
 សោធិ រីសមាធិ ទុវតិធាបិ សូម្ាបីមាន ២ ប្បការ ឥតិ គឺ ឧបចារសោធិ (ឆ) 
រីឧបចារសមាធិផង អបបនាសោធិ ឆ រីអបាបនាសមាធិផង ឆិតាវសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា 
ឆិតតវសិទុធិ ។ 
 [៥១] លកា ណ្រសបឆចុ បដ្ឋា នបទដ្ឋា នវតសន នាមរបូបរគិេតោ ទិដាិវសុិទាិ 
នាម ។ 
 នាមរបូបរគិេតោ រីការកុំណ្ត់ដឹងនូវនាម្ និងរូប លកា ណ្រសបឆចុ បដ្ឋា ន-

បទដ្ឋា នវតសន ច្ដ្យប្បច្ភទននលកខណ្ៈ និងរស និងបឆចញបដ្ឋាន និងបទដ្ឋាន ទិដា-ិ
វសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា ទដិឋវិសិទុធិ ។ 
 [៥២] តតសតមវ ឆ នាមរោូនំ បឆចយបរគិេតោ កង្ខា វតិរណ្វសុិទាិ នាម ។ 
 បឆចយបរគិេតោ រីការកុំណ្ត់ដឹងនូវបឆច័យ នាមរោូនំ នននាម្ និងរូបទុំងឡាយ 
តតសំ ឯវ ឆ ច្នាេះឯងផង កង្ខា វតិរណ្វសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា កង្ខាវតិរណ្វសិទុធ ិ។ 
 [៥៣] តតោ បរ ំបន តថាបរគិេហិតតសុ សបបឆចតយសុ តតេមូកសង្ខា តរសុ 
អតីោទិតេទេិតននសុ ខនាា ទិនយោរពភ កោបវតសន សគាិ បិោោ  អនិឆចំ 
ខយតដាន, ទុកាំ  េយតដាន, អនោា  អសារកតដានាតិ អោា នវតសន សនាតិ-
វតសន ខណ្វតសន វា សមមសនញាតណ្ន លកា ណ្តាយ ំ សមមសនាសស 
តតតសោវ បឆចយវតសន ខណ្វតសន ឆ ឧទយពោយញាតណ្ន ឧទយពោយ ំ
សមនុបសសនាសស ឆ ⎯ 
  ឱភាតសា បីតិ បសសទាិ,  អធិតោតក្ខា  ឆ បគេតោ; 
  សុខំ ញាណ្មុបដ្ឋា ន–, មុតបក្ខា  ឆ និកនាិ តឆតិ ⎯ 
 ឱភាសាទិវបិសសនុបកកិ តលសបរបិនថបរគិេហវតសន មគាេ មគេលកា ណ្-

វវោថ នំ មគាេ មគេញាណ្ទសសនវសុិទាិ នាម ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 វបិសសនាញាណានិ រីវិបសាសនាញាណ្ទុំងឡាយ ទស ឆុំនួន ១០ ឥតិ គឺ 
សមមសនញាណំ្ (ឆ) រីសម្មសនញាណ្ផង ឧទយពោយញាណំ្ (ឆ) រីឧទយពវយ-
ញាណ្ផង េគេញាណំ្ (ឆ) រីភងគញាណ្ផង េយញាណំ្ (ឆ) រីភយញាណ្ផង 
អាទីនវញាណំ្ (ឆ) រីអាទីនវញាណ្ផង និពោោិញាណំ្ (ឆ) រីនិពវិទញាណ្ផង 
មុឆចិតុកមយោញាណំ្ (ឆ) រីម្ុឆចិតុកម្ាយតាញាណ្ផង បដិសង្ខា ញាណំ្ (ឆ) រីបដ-ិ
សង្ខាញាណ្ផង សង្ខា រុតបក្ខា ញាណំ្ (ឆ) រីបដិសង្ខារចុ្បកាខាញាណ្ផង អនុតោម-
ញាណំ្ ឆ រីអនុច្ោម្ញាណ្ផង ។ 
 [៤៧] សុចាតោ វតិោតក្ខា , អនិមិតោា  វតិោតក្ខា , អបបណិ្ហិតោ 
វតិោតក្ខា  តឆតិ តតោ វតិោក្ខា  ។ 
 វតិោក្ខា  រីវិច្មាកខទុំងឡាយ តតោ ឆុំនួន ៣ ឥតិ គឺ សុចាតោ វតិោតក្ខា  (ឆ) 
រីសុញ្ញតវិច្មាកខផង អនិមិតោា  វតិោតក្ខា  (ឆ) រីអនិម្ិតតវិច្មាកខផង អបបណិ្ហិតោ 
វតិោតក្ខា  ឆ រីអបាបណ្ិហិតវិច្មាកខផង ។ 
 [៤៨] សុចាោនុបសសនា អនិមិោា នុបសសនា អបបណិ្ហិោនុបសោនា 
តឆតិ តីណិ្ វតិោកា មុខានិ ឆ តវទិតវោ ន ិ។ 
 ឆ ក៏ វតិោកា មុខានិ រីវិច្មាកខម្ខុទុំងឡាយ តណិី្ ឆុំនួន ៣ ឥតិ គឺ សុចាោ-
នុបសសនា (ឆ) រីសុញ្ញតានុបសាសនាផង អនិមិោា នុបសសនា (ឆ) រីអនិម្ិតាតានុបសាសនា
ផង អបបណិ្ហិោនុបសសនា ឆ រីអបាបណ្ិហិតានុបសាសនាផង (បណ្ឌិ តតន) 
គឺបណ្ឌិត តវទិតវោ និ គបាបីប្ាប ។ 
 [៤៩] កថំ? ោតិតោកា សំវរសីលំ ឥន្ទនទិយសំវរសីលំ អាជី្វោរសុិទាិ-
សីលំ បឆចយសននិសសតិសីលតចច តិ ឆតុោរសុិទាិសីលំ សីលវសុិទាិ នាម ។ 
 តចាទនា រីសុំណ្ួរ តោតិ រមម្ងមាន ឥត ិ គឺ វសុិទាិតោ រីវិសុទធទិុំងឡាយ 
បណ្ឌិ តតន គឺបណ្ឌិត តវទិតវោ  គបាបីប្ាប កថំ ច្ដ្យប្បការដូឆច្ម្េឆ ? បរោិតោ 
រីឆច្ម្លើយ តោត ិ រមម្ងមាន ឥតិ ថា ឆតុោរសុិទាិសីលំ រីឆតុោរិសុទធសិីល ឥតិ គឺ 
ោតិតោកា សំវរសីលំ (ឆ) រីោតិច្មាកខសុំវរសីលផង ឥន្ទនទិយសំវរសីលំ (ឆ) 
រីឥន្ទនទិយសុំវរសីលផង អាជី្វោរសុិទាិសីលំ (ឆ) រីអាជ្ីវោរិសុទធិសលីផង បឆចយ-

សននិសសតិសីលំ ឆ រីបឆចយសននិសាសិតសីលផង សីលវសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា សលីវសិទុធិ ។ 
 [៥០] ឧបចារសោធិ អបបនាសោធិ តឆតិ ទុវតិធាបិ សោធិ ឆិតាវសុិទាិ 
នាម ។ 
 សោធិ រីសមាធិ ទុវតិធាបិ សូម្ាបីមាន ២ ប្បការ ឥតិ គឺ ឧបចារសោធិ (ឆ) 
រីឧបចារសមាធិផង អបបនាសោធិ ឆ រីអបាបនាសមាធិផង ឆិតាវសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា 
ឆិតតវសិទុធិ ។ 
 [៥១] លកា ណ្រសបឆចុ បដ្ឋា នបទដ្ឋា នវតសន នាមរបូបរគិេតោ ទិដាិវសុិទាិ 
នាម ។ 
 នាមរបូបរគិេតោ រីការកុំណ្ត់ដឹងនូវនាម្ និងរូប លកា ណ្រសបឆចុ បដ្ឋា ន-

បទដ្ឋា នវតសន ច្ដ្យប្បច្ភទននលកខណ្ៈ និងរស និងបឆចញបដ្ឋាន និងបទដ្ឋាន ទិដាិ-
វសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា ទដិឋវិសិទុធិ ។ 
 [៥២] តតសតមវ ឆ នាមរោូនំ បឆចយបរគិេតោ កង្ខា វតិរណ្វសុិទាិ នាម ។ 
 បឆចយបរគិេតោ រីការកុំណ្ត់ដឹងនូវបឆច័យ នាមរោូនំ នននាម្ និងរូបទុំងឡាយ 
តតសំ ឯវ ឆ ច្នាេះឯងផង កង្ខា វតិរណ្វសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា កង្ខាវតិរណ្វិសទុធ ិ។ 
 [៥៣] តតោ បរ ំបន តថាបរគិេហិតតសុ សបបឆចតយសុ តតេមូកសង្ខា តរសុ 
អតីោទិតេទេិតននសុ ខនាា ទិនយោរពភ កោបវតសន សគាិ បិោោ  អនិឆចំ 
ខយតដាន, ទុកាំ  េយតដាន, អនោា  អសារកតដានាតិ អោា នវតសន សនាតិ-
វតសន ខណ្វតសន វា សមមសនញាតណ្ន លកា ណ្តាយ ំ សមមសនាសស 
តតតសោវ បឆចយវតសន ខណ្វតសន ឆ ឧទយពោយញាតណ្ន ឧទយពោយ ំ
សមនុបសសនាសស ឆ ⎯ 
  ឱភាតសា បីតិ បសសទាិ,  អធិតោតក្ខា  ឆ បគេតោ; 
  សុខំ ញាណ្មុបដ្ឋា ន–, មុតបក្ខា  ឆ និកនាិ តឆតិ ⎯ 
 ឱភាសាទិវបិសសនុបកកិ តលសបរបិនថបរគិេហវតសន មគាេ មគេលកា ណ្-

វវោថ នំ មគាេ មគេញាណ្ទសសនវសុិទាិ នាម ។ 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៧៧



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 បន ក៏ មគាេ មគេលកា ណ្វវោថ នំ រីបញ្ញាាច្ប្គឿងកុំណ្ត់នូវលកខណ្ៈថាាម្គាគាម្គគៈ 
ឱភាសាទិវបិសសនុបកកិ តលសបរបិនថបរគិេហវតសន ច្ដ្យអុំណ្ឆននការកុំណ្តន់វូ
អនតរាយ គឺវិបសាសនូបកិច្លសមានឱភាសាច្ដើម្ ឥតិ គឺ ឱភាតសា (ឆ) រីឱភាសផង បីតិ 
(ឆ) រីបីតិផង បសសទាិ (ឆ) រីបសាសទធិផង អធិតោតក្ខា  (ឆ) រីអធិច្មាកខផង បគេតោ 
(ឆ) រីបគគហៈផង សុខំ (ឆ) រីសុខផង ញាណំ្ (ឆ) រីញាណ្ផង ឧបដ្ឋា នំ (ឆ) 
រីឧបដ្ឋានផង និកនាិ (ឆ) រីនិកនតិផង ោបរគិេហិតតសុ សបបឆចតយសុ តតេមូក-
សង្ខា តរសុ អតីោទិតេទេិតននសុ ខនាា ទិនយោរពភ កោបវតសន សគាិ បិោោ  
អនិឆចំ ខយតដាន ទុកាំ  េយតដាន អនោា  អសារកតដានាតិ អោា នវតសន សនាតិ-
វតសន ខណ្វតសន វា សមមសនញាតណ្ន លកា ណ្តាយ ំសមមសនាសស (ឆ) 
ននប្ពេះច្ោគាវឆរៈប្ោរពធយកច្ហើយនូវន័យមានខនធាច្ដើម្ កនញងសង្ខារមដលប្បប្ពឹតតច្ៅកនញង
ភូម្ិ ៣ ទុំងឡាយម្យួអច្នលើច្ដ្យបឆច័យ មដលប្ពេះច្ោគាវឆរៈកុំណ្ត់យកច្ដ្យអាការៈ
ដូឆមដលច្ោលម្កច្ហើយ មដលមឆកាប្បច្ភទមានអតីតាច្ដើម្រួបរួម្ច្ហើយតាម្កោបៈ
ពិចារណ្នូវប្បជ្ុុំ ៣ ននសាម្ញ្ញលកខណ្ៈ ច្ដ្យសម្មសនញាណ្តាម្កាលឬ ឬថាតាម្សនធ ិ
ឬថាតាម្ខណ្ៈ ច្ប្ោេះអតថថាមានការអស់ច្ៅ ាទុកខ ច្ប្ោេះអតថថាគួរឱាយខាលាឆ និងអនតាតា  
ច្ប្ោេះអតថថាម្និមានសារៈាច្ដើម្ផង តតតសោវ បឆចយវតសន ខណ្វតសន (ឆ) 
ឧទយពោយញាតណ្ន ឧទយពោយ ំ សមនុបសសនាសស ឆ ននប្ពេះច្ោគាវឆរៈមដល 
ពិចារណ្ច្ ើញាច្រឿយៗ ោ ាងលអនូវការច្កើតច្ឡើង និងការរលត់ច្ៅច្ដ្យឧទយពវយ-
ញាណ្ តាម្ប្បច្ភទននបឆចយ័ផង ច្ដ្យប្បច្ភទននខណ្ៈផង កនញងច្តភូម្កសង្ខារទុំងឡាយ
ច្នាេះផង មគាេ មគេញាណ្ទសសនវសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា ម្គាគាម្គគញាណ្ទសាសនវិសទុធិ ។ 
 [៥៤] តថា បរបិនថវមុិតាសស បន តសស ឧទយពោយញាណ្តោ បដ្ឋា យ 
ោវានុតោោ តិលកា ណំ្ វបិសសនាបរមបោយ បដិបជ្ជនាសស នវ វបិសសនា-
ញាណានិ បដិបោញាណ្ទសសនវសុិទាិ នាម។ 
 បន ក៏ វបិសសនាញាណានិ រីវិបសាសនាញាណ្ទុំងឡាយ នវ ឆុំនួន ៩ បរបិនថ-
វមុិតាសស របស់ប្ពេះច្ោគាវឆរៈអនកផុតចាកអនតរាយ តសស ច្នាេះ តថា ច្ដ្យប្បការដឆូ
ច្ោលម្កច្នេះ បដិបជ្ជនាសស កាលបដិបតត ិ (អាតោតបោោ ន) ច្ដ្យច្លើកច្ឡើង 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៧៨

តិលកា ណំ្ នូវលកខណ្ៈ ៣ បដ្ឋា យ ចាប់ច្ផេើម្ ឧទយពោយញាណ្តោ អុំពីឧទយពវយ- 
ញាណ្ ោវានុតោោ ដរាបដល់អនុច្ោម្ញាណ្ វបិសសនាបរមបោយ ច្ដ្យការ
ាប់តគា្ាច្រឿយៗ របស់វិបសាសនាញាណ្ បដិបោញាណ្ទសសនវសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា 
បដបិទញាណ្ទសាសនវសិទុធ ិ។ 
 [៥៥] តតសសវ ំបដិបជ្ជនាសស បន វបិសសនាបរោិកោគមម ឥោនិ អបបនា 
ឧបបជ្ជិសសតីតិ េវគេំ តវាឆេិជ្ជិោោ  ឧបបននមតនាោោ ោវជ្ជនាននារ ំតទោ តីណិ្ វបិសសនា-
ឆិោា និ យ ំ កិចចិ  អនិចាច ទិលកា ណ្ោរពភ បរកិតោម បចាោនុតោមនាតមន 
បវតានាិ ។ 
 បន ក៏ វបិសសនាឆិោា និ រីវិបសាសនាឆិតតទុំងឡាយ តទោ (វា) ២ ខណ្ៈឬ តីណិ្ 
(វា) ឬថា ៣ ខណ្ៈ (បុគេលសស) ននបុគគល តសស ច្នាេះ បដិបជ្ជនាសស កាលបដិបតត ិ
ឯវ ំោ ាងច្នេះ អាគមម អាប្ស័យច្ហើយ វបិសសនាបរោិកំ នូវភាពចាស់កាលាននវិបសាសនា 
តវាឆេិជ្ជិោោ  កាត់ផ្ដាឆ់ច្ហើយ េវគេ ំ នូវភវងគ ឥោនិ អបបនា ឧបបជ្ជិសសតិ ឥតិ 
(ឆិនាតនន) ច្ដ្យការគិតថា កនញងកាលឥឡូវច្នេះ រីអបាបនានឹងច្កើតច្ឡើង អារពភ 
ប្ោរពភច្ហើយ អនិចាច ទិលកា ណំ្ នូវលកខណ្ៈមានអនិឆចលកខណ្ៈាច្ដើម្ យ ំ កិចចិ  
ណ្នីម្យួ បវតានាិ រមម្ងប្បប្ពឹតតច្ៅ បរកិតោម បចាោនុតោមនាតមន ច្ដ្យច្ ្ាេះ
ថាបរិកម្ម នងិឧបចារៈ និងអនុច្ោម្ ឧបបននមតនាោោ ោវជ្ជនាននារ ំបនាទាប់អុំពីម្ច្នាទវា-
រាវជ្ជនៈច្កើតច្ឡើងច្ហើយ ។ 
 [៥៦] ោ សិខាបបោា , សា សានុតោោ សង្ខា រុតបក្ខា  វុដ្ឋា នគាមិនិ-
វបិសសនាតិ ឆ បវុឆចតិ ។ 
 សង្ខា រុតបក្ខា  រីសង្ខារុច្បកាខាញាណ្ ោ ឯណ្ សិខាបោា  ដល់ច្ហើយនូវទីបុំផតុ 
(អតថិ) រមម្ងមាន, សា (សង្ខា រុតបក្ខា ) រីសង្ខារុច្បកាខាញាណ្ច្នាេះ សានុតោោ 
មដលប្បប្ពឹតតច្ៅម្ួយអច្នលើច្ដ្យអនុច្ោម្ញាណ្ (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត បវុឆចតិ 
រមម្ងច្ៅ វុដ្ឋា នគាមិនិវបិសសនា ឥតិ ឆ ច្ ្ាេះថា វដុ្ឋានគាម្និវិបិសាសនា ផង ។ 
 [៥៧] តតោ បរ ំ តគាព្តេុឆិតាំ និវោ នោលមពិោោ  បុថុជ្ជនតគាតាមេិេវនាំ, 
អរយិតគាតាមេិសតោភ នាចច  បវតាតិ ។  



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 បន ក៏ មគាេ មគេលកា ណ្វវោថ នំ រីបញ្ញាាច្ប្គឿងកុំណ្ត់នូវលកខណ្ៈថាាម្គាគាម្គគៈ 
ឱភាសាទិវបិសសនុបកកិ តលសបរបិនថបរគិេហវតសន ច្ដ្យអុំណ្ឆននការកុំណ្តន់វូ
អនតរាយ គឺវិបសាសនូបកិច្លសមានឱភាសាច្ដើម្ ឥតិ គឺ ឱភាតសា (ឆ) រីឱភាសផង បីតិ 
(ឆ) រីបីតិផង បសសទាិ (ឆ) រីបសាសទធិផង អធិតោតក្ខា  (ឆ) រីអធិច្មាកខផង បគេតោ 
(ឆ) រីបគគហៈផង សុខំ (ឆ) រីសុខផង ញាណំ្ (ឆ) រីញាណ្ផង ឧបដ្ឋា នំ (ឆ) 
រីឧបដ្ឋានផង និកនាិ (ឆ) រីនិកនតិផង ោបរគិេហិតតសុ សបបឆចតយសុ តតេមូក-
សង្ខា តរសុ អតីោទិតេទេិតននសុ ខនាា ទិនយោរពភ កោបវតសន សគាិ បិោោ  
អនិឆចំ ខយតដាន ទុកាំ  េយតដាន អនោា  អសារកតដានាតិ អោា នវតសន សនាតិ-
វតសន ខណ្វតសន វា សមមសនញាតណ្ន លកា ណ្តាយ ំសមមសនាសស (ឆ) 
ននប្ពេះច្ោគាវឆរៈប្ោរពធយកច្ហើយនូវន័យមានខនធាច្ដើម្ កនញងសង្ខារមដលប្បប្ពឹតតច្ៅកនញង
ភូម្ិ ៣ ទុំងឡាយម្យួអច្នលើច្ដ្យបឆច័យ មដលប្ពេះច្ោគាវឆរៈកុំណ្ត់យកច្ដ្យអាការៈ
ដូឆមដលច្ោលម្កច្ហើយ មដលមឆកាប្បច្ភទមានអតីតាច្ដើម្រួបរួម្ច្ហើយតាម្កោបៈ
ពិចារណ្នូវប្បជ្ុុំ ៣ ននសាម្ញ្ញលកខណ្ៈ ច្ដ្យសម្មសនញាណ្តាម្កាលឬ ឬថាតាម្សនធ ិ
ឬថាតាម្ខណ្ៈ ច្ប្ោេះអតថថាមានការអស់ច្ៅ ាទុកខ ច្ប្ោេះអតថថាគួរឱាយខាលាឆ និងអនតាតា  
ច្ប្ោេះអតថថាម្និមានសារៈាច្ដើម្ផង តតតសោវ បឆចយវតសន ខណ្វតសន (ឆ) 
ឧទយពោយញាតណ្ន ឧទយពោយ ំ សមនុបសសនាសស ឆ ននប្ពេះច្ោគាវឆរៈមដល 
ពិចារណ្ច្ ើញាច្រឿយៗ ោ ាងលអនូវការច្កើតច្ឡើង និងការរលត់ច្ៅច្ដ្យឧទយពវយ-
ញាណ្ តាម្ប្បច្ភទននបឆចយ័ផង ច្ដ្យប្បច្ភទននខណ្ៈផង កនញងច្តភូម្កសង្ខារទុំងឡាយ
ច្នាេះផង មគាេ មគេញាណ្ទសសនវសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា ម្គាគាម្គគញាណ្ទសាសនវិសទុធិ ។ 
 [៥៤] តថា បរបិនថវមុិតាសស បន តសស ឧទយពោយញាណ្តោ បដ្ឋា យ 
ោវានុតោោ តិលកា ណំ្ វបិសសនាបរមបោយ បដិបជ្ជនាសស នវ វបិសសនា-
ញាណានិ បដិបោញាណ្ទសសនវសុិទាិ នាម។ 
 បន ក៏ វបិសសនាញាណានិ រីវិបសាសនាញាណ្ទុំងឡាយ នវ ឆុំនួន ៩ បរបិនថ-
វមុិតាសស របស់ប្ពេះច្ោគាវឆរៈអនកផុតចាកអនតរាយ តសស ច្នាេះ តថា ច្ដ្យប្បការដឆូ
ច្ោលម្កច្នេះ បដិបជ្ជនាសស កាលបដិបតត ិ (អាតោតបោោ ន) ច្ដ្យច្លើកច្ឡើង 

តិលកា ណំ្ នូវលកខណ្ៈ ៣ បដ្ឋា យ ចាប់ច្ផេើម្ ឧទយពោយញាណ្តោ អុំពីឧទយពវយ- 
ញាណ្ ោវានុតោោ ដរាបដល់អនុច្ោម្ញាណ្ វបិសសនាបរមបោយ ច្ដ្យការ
ាប់តគា្ាច្រឿយៗ របស់វិបសាសនាញាណ្ បដិបោញាណ្ទសសនវសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា 
បដបិទញាណ្ទសាសនវសិទុធ ិ។ 
 [៥៥] តតសសវ ំបដិបជ្ជនាសស បន វបិសសនាបរោិកោគមម ឥោនិ អបបនា 
ឧបបជ្ជិសសតីតិ េវគេំ តវាឆេិជ្ជិោោ  ឧបបននមតនាោោ ោវជ្ជនាននារ ំតទោ តីណិ្ វបិសសនា-
ឆិោា និ យ ំ កិចចិ  អនិចាច ទិលកា ណ្ោរពភ បរកិតោម បចាោនុតោមនាតមន 
បវតានាិ ។ 
 បន ក៏ វបិសសនាឆិោា និ រីវិបសាសនាឆិតតទុំងឡាយ តទោ (វា) ២ ខណ្ៈឬ តីណិ្ 
(វា) ឬថា ៣ ខណ្ៈ (បុគេលសស) ននបុគគល តសស ច្នាេះ បដិបជ្ជនាសស កាលបដិបតត ិ
ឯវ ំោ ាងច្នេះ អាគមម អាប្ស័យច្ហើយ វបិសសនាបរោិកំ នូវភាពចាស់កាលាននវិបសាសនា 
តវាឆេិជ្ជិោោ  កាត់ផ្ដាឆ់ច្ហើយ េវគេ ំ នូវភវងគ ឥោនិ អបបនា ឧបបជ្ជិសសតិ ឥតិ 
(ឆិនាតនន) ច្ដ្យការគិតថា កនញងកាលឥឡូវច្នេះ រីអបាបនានឹងច្កើតច្ឡើង អារពភ 
ប្ោរពភច្ហើយ អនិចាច ទិលកា ណំ្ នូវលកខណ្ៈមានអនិឆចលកខណ្ៈាច្ដើម្ យ ំ កិចចិ  
ណ្នីម្យួ បវតានាិ រមម្ងប្បប្ពឹតតច្ៅ បរកិតោម បចាោនុតោមនាតមន ច្ដ្យច្ ្ាេះ
ថាបរិកម្ម នងិឧបចារៈ និងអនុច្ោម្ ឧបបននមតនាោោ ោវជ្ជនាននារ ំបនាទាប់អុំពីម្ច្នាទវា-
រាវជ្ជនៈច្កើតច្ឡើងច្ហើយ ។ 
 [៥៦] ោ សិខាបបោា , សា សានុតោោ សង្ខា រុតបក្ខា  វុដ្ឋា នគាមិនិ-
វបិសសនាតិ ឆ បវុឆចតិ ។ 
 សង្ខា រុតបក្ខា  រីសង្ខារុច្បកាខាញាណ្ ោ ឯណ្ សិខាបោា  ដល់ច្ហើយនូវទីបុំផតុ 
(អតថិ) រមម្ងមាន, សា (សង្ខា រុតបក្ខា ) រីសង្ខារុច្បកាខាញាណ្ច្នាេះ សានុតោោ 
មដលប្បប្ពឹតតច្ៅម្ួយអច្នលើច្ដ្យអនុច្ោម្ញាណ្ (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត បវុឆចតិ 
រមម្ងច្ៅ វុដ្ឋា នគាមិនិវបិសសនា ឥតិ ឆ ច្ ្ាេះថា វដុ្ឋានគាម្និវិបិសាសនា ផង ។ 
 [៥៧] តតោ បរ ំ តគាព្តេុឆិតាំ និវោ នោលមពិោោ  បុថុជ្ជនតគាតាមេិេវនាំ, 
អរយិតគាតាមេិសតោភ នាចច  បវតាតិ ។  
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អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 បរ ំ កនញងលុំដ្ប់ តតោ ច្នាេះ តគាព្តេុឆិតាំ រីច្គាប្តភូឆិតត អាលមពិោោ  ច្តាងយក
ច្ហើយ និវោ នំ នូវប្ពេះនិោវាន បុថុជ្ជនតគាតាំ អេិេវនាំ (ឆ) កាលប្គបសងកត់ច្ហើយនូវ
បុថុជ្ជនច្គាប្តផង អរយិតគាតាំ អេិសតោភ នាំ ឆ កាលដល់ នូវអរិយច្គាប្តផង បវតានាិ 
ច្ទើបប្បប្ពឹតតច្ៅ ។ 
 [៥៨] តសោននារតមវ មតគាេ  ទុកា សឆចំ បរោិនតនាា  សមុទយសឆចំ 
បជ្ហតនាា , និតោធសឆចំ សឆេិកតោតនាា , មគេសឆចំ ភាវនាវតសន អបបនាវថីិ-
តោតរតិ ។ 
 មតគាេ  រីម្គគ បរោិនតនាា  កាលកុំណ្ត់ដឹង ទុកា សឆចំ នូវទុកខសឆច បជ្ហតនាា  
កាលលេះបង ់ សមុទយសឆចំ នូវសម្ុទយសឆច សឆេិកតោតនាា  កាលច្ធវើឱាយាក់ឆាាស ់
និតោធសឆចំ នូវនិច្រាធសឆច ឱតរតិ រមម្ងឆ្លងច្ៅ អបបនាវថីឹ កាន់អបាបនាវថីិ 
ភាវនាវតសន ច្ដ្យអុំណ្ឆននឆច្ប្ម្ើន មគេសឆចំ នូវម្គគសឆច តសស (តគាព្តេុ-

ញាណ្សស) អននារ ំឯវ កនញងកាលម្ិនមានឆច្នាលាេះននច្គាប្តភូញាណ្ច្នាេះឯង ។ 
 [៥៩] តតោ បរ ំ តទោ តណិី្ ផលឆិោា និ បវតាិោោ  េវគេោតោវ តោតិ, បុន 
េវគេំ តវាឆេិនទិោោ  បឆចតវកា ណ្ញាណានិ បវតានាិ ។  
 េវគេោតោ ឯវ រីការធាលាក់ឆុេះកនញងភវងគមម្នពិត តោតិ រមម្ងមាន តទោ តីណិ្ 
ផលឆិោា និ បវតាិោោ  ច្ប្ោេះការច្កើតច្ឡើងននផលឆតិតទុំងឡាយអស់ ២ ឬ ៣ ខណ្ៈ បរ ំ
កនញងលុំដ្ប ់ តតោ ច្នាេះ បឆចតវកា ណ្ញាណានិ រីបឆចច្វកខណ្ញាណ្ទុំងឡាយ 
តវាឆេិនទិោោ  កាត់ផ្ដាឆ់ច្ហើយ េវគេំ នូវភវងគ បវតានា ិរមម្ងប្បប្ពឹតតច្ៅ បុន ម្េងច្ទៀត ។ 
 [៦០]  មគេំ ផលចច  និវោ នំ,  បឆចតវកា តិ បណ្ឌិ តោ 
  ហីតន កិតលតស តសតស ឆ, បឆចតវកា តិ វាន វា ។ 
  ឆពោិសុទាិកតមតនវ,ំ  ភាតវតតវោ  ឆតុពោិតធា; 
  ញាណ្ទសសនវសុិទាិ,  នាម មតគាេ  បវុឆចតិ ។ 
 បណ្ឌិ តោ រីបណ្ឌិត បឆចតវកា តិ រមម្ងពិចារណ្ មគេំ (ឆ) នូវម្គគផង ផលំ ឆ 
នូវផលផង, (បណ្ឌិ តោ) រីបណ្ឌិត បឆចតវកា តិ (វា) រមម្ងពិចារណ្ឬ ន បឆចតវកា តិ 
វា ឬថាម្ិនពិចារណ្ ហីតន កិតលតស (ឆ) នូវកិច្លសទុំងឡាយមដលខលួនលេះបង់

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៨០

ច្ហើយផង តសតស (កិតលតស) ឆ នូវកិច្លសទុំងឡាយ មដលម្ិនទន់លេះបង់ច្ហើយ
ផង, មតគាេ  រីម្គគ ឆតុពោិតធា មាន ៤ ប្បការ (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត ភាតវតតវោ  គបាបី
ឆច្ប្ម្ើន ឆពោសុិទាិកំ ឯវ ំ កនញងលុំដ្ប់ននវិសុទធិ ៦ ច្ដ្យប្បការោ ាងច្នេះ (េគវោ) គឺ
ប្ពេះមានប្ពេះភាគ បវុឆចតិ រមម្ងប្តាស់ច្ៅ ញាណ្ទសសនវសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា 
ញាណ្ទសាសនវិសទុធិ ។ 

អយតមតថ វសុិទាិតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ វសុិទាិតេតោ ាវិសុទធិច្ភទ  

ឯតថ (បរតិឆេតទ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

វតិោកា តេតោ 
 [៦១] តតថ អនោា នុបសសនា អោា េិនិតវសំ មុចច នាី សុចាោនុបសសនា 
នាម វតិោកា មុខំ តោតិ ។ 
 តតថ (វបិសសនាធិក្ខតរ) កនញងអធិការននវិបសាសនាច្នាេះ អោា នុបសសនា រីអតាតា-
នុបសាសនា  មុចជ នាី កាលលេះបង់ច្ចាល អោា េិនិតវសំ នូវការប្បកាន់ថាាអតាតា វតិោកា -
មុខំ តោតិ រមម្ងាវិច្មាកខម្ុខ សុចាោនុបសសនា នាម ច្ ្ាេះថា សញុ្ញតានបុសាសនា ។ 
 [៦២] អនិចាច នុបសសនា វបិោា សនិមិតាំ មុចច នាី អនិមិោា នុបសសនា នាម ។ 
 អនិចាច នុបសសនា រីអនិចាចានុបសាសនា មុចច នាី កាលលេះបង់ វបិោា សនិមិតាំ នូវ 
វិបោលាសនិម្តិត អនិមិោា នុបសសនា នាម ច្ ្ាេះថា អនិម្តិាតានបុសាសនា ។ 
 [៦៣] ទុក្ខា នុបសសនា តណាហ បណិ្ធ ឹ មុចច នាី អបបណិ្ហិោនុបសសនា 
នាម ។ 
 ទុក្ខា នុបសសនា រីទុកាខានុបសាសនា មុចច នា ី កាលលេះបង ់ តណាហ បណិ្ធឹ នូវ
បណ្ិធិ គឺតណ្ហា អបបណិ្ហិោនុបសសនា នាម ច្ ្ាេះថា អបាបណ្ហិិតានបុសាសនា ។ 
 [៦៤] តសាម  យទិ វុដ្ឋា នគាមិនិវបិសសនា អនតាតោ វបិសសតិ, សុចាតោ 
វតិោតក្ខា  នាម តោតិ មតគាេ  ។ 
 តសាម  ច្ប្ោេះច្ហតុច្នាេះ យទិ ប្បសិនច្បើ វុដ្ឋា នគាមិនិវបិសសនា រីវុដ្ឋានគាម្ិន-ិ
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 បរ ំ កនញងលុំដ្ប់ តតោ ច្នាេះ តគាព្តេុឆិតាំ រីច្គាប្តភូឆិតត អាលមពិោោ  ច្តាងយក
ច្ហើយ និវោ នំ នូវប្ពេះនិោវាន បុថុជ្ជនតគាតាំ អេិេវនាំ (ឆ) កាលប្គបសងកត់ច្ហើយនូវ
បុថុជ្ជនច្គាប្តផង អរយិតគាតាំ អេិសតោភ នាំ ឆ កាលដល់ នូវអរិយច្គាប្តផង បវតានាិ 
ច្ទើបប្បប្ពឹតតច្ៅ ។ 
 [៥៨] តសោននារតមវ មតគាេ  ទុកា សឆចំ បរោិនតនាា  សមុទយសឆចំ 
បជ្ហតនាា , និតោធសឆចំ សឆេិកតោតនាា , មគេសឆចំ ភាវនាវតសន អបបនាវថីិ-
តោតរតិ ។ 
 មតគាេ  រីម្គគ បរោិនតនាា  កាលកុំណ្ត់ដឹង ទុកា សឆចំ នូវទុកខសឆច បជ្ហតនាា  
កាលលេះបង ់ សមុទយសឆចំ នូវសម្ុទយសឆច សឆេិកតោតនាា  កាលច្ធវើឱាយាក់ឆាាស ់
និតោធសឆចំ នូវនិច្រាធសឆច ឱតរតិ រមម្ងឆ្លងច្ៅ អបបនាវថីឹ កាន់អបាបនាវថីិ 
ភាវនាវតសន ច្ដ្យអុំណ្ឆននឆច្ប្ម្ើន មគេសឆចំ នូវម្គគសឆច តសស (តគាព្តេុ-

ញាណ្សស) អននារ ំឯវ កនញងកាលម្ិនមានឆច្នាលាេះននច្គាប្តភូញាណ្ច្នាេះឯង ។ 
 [៥៩] តតោ បរ ំ តទោ តណិី្ ផលឆិោា និ បវតាិោោ  េវគេោតោវ តោតិ, បុន 
េវគេំ តវាឆេិនទិោោ  បឆចតវកា ណ្ញាណានិ បវតានា ិ។  
 េវគេោតោ ឯវ រីការធាលាក់ឆុេះកនញងភវងគមម្នពិត តោតិ រមម្ងមាន តទោ តីណិ្ 
ផលឆិោា និ បវតាិោោ  ច្ប្ោេះការច្កើតច្ឡើងននផលឆតិតទុំងឡាយអស់ ២ ឬ ៣ ខណ្ៈ បរ ំ
កនញងលុំដ្ប ់ តតោ ច្នាេះ បឆចតវកា ណ្ញាណានិ រីបឆចច្វកខណ្ញាណ្ទុំងឡាយ 
តវាឆេិនទិោោ  កាត់ផ្ដាឆ់ច្ហើយ េវគេំ នូវភវងគ បវតានា ិរមម្ងប្បប្ពឹតតច្ៅ បុន ម្េងច្ទៀត ។ 
 [៦០]  មគេំ ផលចច  និវោ ន,ំ  បឆចតវកា តិ បណ្ឌិ តោ 
  ហីតន កិតលតស តសតស ឆ, បឆចតវកា តិ វាន វា ។ 
  ឆពោសុិទាិកតមតនវ,ំ  ភាតវតតវោ  ឆតុពោតិធា; 
  ញាណ្ទសសនវសុិទាិ,  នាម មតគាេ  បវុឆចតិ ។ 
 បណ្ឌិ តោ រីបណ្ឌិត បឆចតវកា តិ រមម្ងពិចារណ្ មគេំ (ឆ) នូវម្គគផង ផលំ ឆ 
នូវផលផង, (បណ្ឌិ តោ) រីបណ្ឌិត បឆចតវកា តិ (វា) រមម្ងពិចារណ្ឬ ន បឆចតវកា តិ 
វា ឬថាម្ិនពិចារណ្ ហីតន កិតលតស (ឆ) នូវកិច្លសទុំងឡាយមដលខលួនលេះបង់

ច្ហើយផង តសតស (កិតលតស) ឆ នូវកិច្លសទុំងឡាយ មដលម្ិនទន់លេះបង់ច្ហើយ
ផង, មតគាេ  រីម្គគ ឆតុពោិតធា មាន ៤ ប្បការ (បណ្ឌិ តតន) គឺបណ្ឌិត ភាតវតតវោ  គបាបី
ឆច្ប្ម្ើន ឆពោសុិទាិកំ ឯវ ំ កនញងលុំដ្ប់ននវិសុទធិ ៦ ច្ដ្យប្បការោ ាងច្នេះ (េគវោ) គឺ
ប្ពេះមានប្ពេះភាគ បវុឆចតិ រមម្ងប្តាស់ច្ៅ ញាណ្ទសសនវសុិទាិ នាម ច្ ្ាេះថា 
ញាណ្ទសាសនវិសទុធិ ។ 

អយតមតថ វសុិទាិតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ វសុិទាិតេតោ ាវិសុទធិច្ភទ  

ឯតថ (បរតិឆេតទ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

វតិោកា តេតោ 
 [៦១] តតថ អនោា នុបសសនា អោា េិនិតវសំ មុចច នាី សុចាោនុបសសនា 
នាម វតិោកា មុខំ តោតិ ។ 
 តតថ (វបិសសនាធិក្ខតរ) កនញងអធិការននវិបសាសនាច្នាេះ អោា នុបសសនា រីអតាតា-
នុបសាសនា  មុចជ នាី កាលលេះបង់ច្ចាល អោា េិនិតវសំ នូវការប្បកាន់ថាាអតាតា វតិោកា -
មុខំ តោតិ រមម្ងាវិច្មាកខម្ុខ សុចាោនុបសសនា នាម ច្ ្ាេះថា សញុ្ញតានបុសាសនា ។ 
 [៦២] អនិចាច នុបសសនា វបិោា សនិមិតាំ មុចច នាី អនិមិោា នុបសសនា នាម ។ 
 អនិចាច នុបសសនា រីអនិចាចានុបសាសនា មុចច នាី កាលលេះបង់ វបិោា សនិមិតាំ នូវ 
វិបោលាសនិម្តិត អនិមិោា នុបសសនា នាម ច្ ្ាេះថា អនិម្តិាតានបុសាសនា ។ 
 [៦៣] ទុក្ខា នុបសសនា តណាហ បណិ្ធឹ មុចច នាី អបបណិ្ហិោនុបសសនា 
នាម ។ 
 ទុក្ខា នុបសសនា រីទុកាខានុបសាសនា មុចច នាី កាលលេះបង ់ តណាហ បណិ្ធឹ នូវ
បណ្ិធិ គឺតណ្ហា អបបណិ្ហិោនុបសសនា នាម ច្ ្ាេះថា អបាបណ្ហិិតានបុសាសនា ។ 
 [៦៤] តសាម  យទិ វុដ្ឋា នគាមិនិវបិសសនា អនតាតោ វបិសសតិ, សុចាតោ 
វតិោតក្ខា  នាម តោតិ មតគាេ  ។ 
 តសាម  ច្ប្ោេះច្ហតុច្នាេះ យទិ ប្បសិនច្បើ វុដ្ឋា នគាមិនិវបិសសនា រីវុដ្ឋានគាម្ិនិ-

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៨១
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វិបសាសនា វបិសសតិ រមម្ងច្ ើញ អនតាតោ ថាម្ិនមម្នខលួន, មតគាេ  រីម្គគ សុចាតោ 
វតិោតក្ខា  នាម ច្ ្ាេះថា សញុ្ញតវិច្មាកខ ។ 
  [៦៥] យទិ អនិឆចតោ វបិសសតិ, អនិមិតោា  វតិោតក្ខា  នាម ។ 
 យទិ ប្បសិនច្បើ (វុដ្ឋា នគាមិនិវបិសសនា) វិវុដ្ឋានគាម្ិនិវិបសាសនា វបិសសតិ 
រមម្ងច្ ើញ អនិឆចតោ ថាម្ិនច្ទៀង អនិមិតោា  វតិោតក្ខា  នាម ច្ ្ាេះថា អនមិ្តិត-
វចិ្មាកខ ។ 
 [៦៦] យទិ ទុកា តោ វបិសសតិ, អបបណិ្ហិតោ វតិោតក្ខា  នាោតិ ឆ មតគាេ  
វបិសសនាគមនវតសន តីណិ្ នាោនិ លេតិ, តថា ផលចច  មគាេ គមនវតសន 
មគេវថីិយ ំ។ 
 យទិ ប្បសិនច្បើ (វុដ្ឋា នគាមិនិវបិសសនា) រីវុដ្ឋានគាម្ិនិវិបសាសនា វបិសសតិ 
រមម្ងច្ ើញ ទុកា តោ ច្ដ្យសភាពថាាទុកខ, មតគាេ  រីម្គគ លេតិ រមម្ងោន 
អបបណិ្ហិតោ វតិោតក្ខា  នាម ឥតិ ឆ ច្ ្ាេះថា អបាបណ្ហិិតវចិ្មាកខ ផង, (មតគាេ ) 
រីម្គគ លេតិ រមម្ងោន នាោនិ នូវច្ ្ាេះទុំងឡាយ តណិី្ ឆុំនួន ៣ វបិសសនា-
គមនវតសន ច្ដ្យប្បច្ភទននវិបសាសនាមដលាច្ហតុម្កននម្គគ, តថា ច្ដ្យប្បការដូឆគា្ា
ច្នាេះ ផលំ ឆ រីផលឆិតតផង (លេតិ) រមម្ងោន នាោនិ នូវច្ ្ាេះទុំងឡាយ តីណិ្ 
៣ មគេវថីិយ ំកនញងម្គគវិថី គមនវតសន ច្ដ្យអុំណ្ឆននការម្កដល់គឺម្គគ ។ 
 [៦៧] ផលសោបតាិវថីិយ ំ បន យថាវុតានតយន វបិសសនាា នំ 
យថាសកផលមុបបជ្ជោនមប ិ វបិសសនាគមនវតសតនវ សុចាោទិវតិោតក្ខា តិ 
ឆ បវុឆចតិ, អារមមណ្វតសន បន សរសវតសន ឆ នាមតាយ ំសពោតថ សតពោសមប ិ
សមតមវ ឆ ។ 
 បន ក៏ ផលសោបតាិវថីិយ ំ កនញងផលសមាបតតិវីថ ិ ផលំ អបិ សូម្ាបីផលឆិតត 
យថាសកំ តាម្សភាវៈរបស់ខលួន ឧបបជ្ជោនំ កាលច្កើតច្ឡើង (បុគេោនំ) ដល់
បុគគលទុំងឡាយ វបិសសនាា នំ មដលកុំពុងច្ ើញឆាាស់ យថាវុតានតយន តាម្ន័យមដល
ោនច្ោលច្ហើយ បវុឆចតិ រមម្ងប្តូវច្ោកច្ៅ សុចាោទិវតិោតក្ខា  ឥតិ ឆ ថាា
វិច្មាកខមានសញុ្ញតវិច្មាកខាច្ដើម្ វបិសសនាគមនវតសន ឯវ ច្ដ្យប្បច្ភទននវបិសាសនាា

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៨២

ច្ហតុម្កមម្នពិត, បន ឆុំមណ្កឯ នាមតាយ ំ រីប្បជ្ុុំ ៣ ននច្ ្ាេះ សមំ ឯវ ដូឆគា្ា
មម្នពិត សតពោសមប ិ សូម្ាបីកនញងបុគគលទុំងពួង សពោតថ កនញងម្គគវិថី និងផលវិថីទុំងពួង 
អារមមណ្វតសន (ឆ) ច្ដ្យប្បច្ភទននអារម្មណ្៍ផង សរសវតសន ឆ ច្ដ្យសភាព
ាសភាវៈរបស់ខលួនផង ។ 

អយតមតថ វតិោកា តេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ វតិោកា តេតោ ាវិច្មាកខច្ភទ  

ឯតថ (បរតិឆេតទ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

បុគេលតេតោ 
 [៦៨] ឯតថ បន តសាោបតាិមគេំ ភាតវោោ  ទិដាិវឆិិកិចាេ បោតនន 
បហីនាោយគមតនា សតាកា តាុបរតោ តសាោបតនាន  នាម តោតិ ។ 
 (បុគេលតេតោ) រីបុគគលច្ភទ (ឥតិ) ថា បន ក៏ ឯតថ (មគេផតលសុ) បណ្ដាម្គគ 
និងផលទុំងឡាយច្នាេះ (តោគាវឆតោ) រីច្ោគាវឆរៈ តសាោបតាិមគេំ ញា ាុំងច្សាតាបតតិ-
ម្គគ ភាតវោោ  ឱាយឆច្ប្ម្ើនច្ហើយ បហីនាោយគមតនា (ហុោោ ) ាអនកមានដុំច្ណ្ើរច្ៅ
កាន់អោយលេះបង់ច្ហើយ ទិដាិវឆិិកិចាេ បោតនន ច្ដ្យការកុំចាត់នូវទិដឋិ និងវិឆិចាឆា 
សតាកា តាុបរតោ ាសតតកខតតញបរម្ តសាោបតនាន  នាម តោតិ រមម្ងមានច្ ្ាេះថា 
ច្សាតបនន ។ 
 [៦៩] សកោគាមិមគេំ ភាតវោោ  ោគតោសតោោនំ តនុករោា  
សកោគាមី នាម តោតិ សកិតទវ ឥមំ តោកំ អាគនាាោ  ។ 
 (តសាោបតនាន ) រីច្សាតាបនន សកោគាមិមគេំ ញា ាុំងសកទគាម្ិម្គគ ភាតវោោ  
ឱាយឆច្ប្ម្ើនច្ហើយ សកោគាមី នាម តោតិ រមម្ងមានច្ ្ាេះថាសកទគាម្ីបុគគល 
ោគតោសតោោនំ តនុករោា  ច្ប្ោេះភាវៈននខលនួច្ធវើនូវរាគៈ និងច្ទសៈ និងច្មាហៈ 
ឱាយប្សាល អាគនាាោ  ម្កច្ហើយ ឥមំ តោកំ កានច់្ោកច្នេះ សកិតទវ ម្េងច្ទៀត ។ 
 [៧០] អនាគាមិមគេ ំ ភាតវោោ  ក្ខមោគពាោទនមនវតសសបបោតនន 
អនាគាមី នាម តោតិ អនាគនាាោ  ឥតថតាំ ។ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

វិបសាសនា វបិសសតិ រមម្ងច្ ើញ អនតាតោ ថាម្ិនមម្នខលួន, មតគាេ  រីម្គគ សុចាតោ 
វតិោតក្ខា  នាម ច្ ្ាេះថា សញុ្ញតវិច្មាកខ ។ 
  [៦៥] យទិ អនិឆចតោ វបិសសតិ, អនិមិតោា  វតិោតក្ខា  នាម ។ 
 យទិ ប្បសិនច្បើ (វុដ្ឋា នគាមិនិវបិសសនា) វិវុដ្ឋានគាម្ិនិវិបសាសនា វបិសសតិ 
រមម្ងច្ ើញ អនិឆចតោ ថាម្ិនច្ទៀង អនិមិតោា  វតិោតក្ខា  នាម ច្ ្ាេះថា អនិម្តិត-
វចិ្មាកខ ។ 
 [៦៦] យទិ ទុកា តោ វបិសសតិ, អបបណិ្ហិតោ វតិោតក្ខា  នាោតិ ឆ មតគាេ  
វបិសសនាគមនវតសន តីណិ្ នាោនិ លេតិ, តថា ផលចច  មគាេ គមនវតសន 
មគេវថីិយ ំ។ 
 យទិ ប្បសិនច្បើ (វុដ្ឋា នគាមិនិវបិសសនា) រីវុដ្ឋានគាម្ិនិវិបសាសនា វបិសសតិ 
រមម្ងច្ ើញ ទុកា តោ ច្ដ្យសភាពថាាទុកខ, មតគាេ  រីម្គគ លេតិ រមម្ងោន 
អបបណិ្ហិតោ វតិោតក្ខា  នាម ឥតិ ឆ ច្ ្ាេះថា អបាបណ្ហិិតវចិ្មាកខ ផង, (មតគាេ ) 
រីម្គគ លេតិ រមម្ងោន នាោនិ នូវច្ ្ាេះទុំងឡាយ តណិី្ ឆុំនួន ៣ វបិសសនា-
គមនវតសន ច្ដ្យប្បច្ភទននវិបសាសនាមដលាច្ហតុម្កននម្គគ, តថា ច្ដ្យប្បការដូឆគា្ា
ច្នាេះ ផលំ ឆ រីផលឆិតតផង (លេតិ) រមម្ងោន នាោនិ នូវច្ ្ាេះទុំងឡាយ តីណិ្ 
៣ មគេវថីិយ ំកនញងម្គគវិថី គមនវតសន ច្ដ្យអុំណ្ឆននការម្កដល់គឺម្គគ ។ 
 [៦៧] ផលសោបតាិវថីិយ ំ បន យថាវុតានតយន វបិសសនាា នំ 
យថាសកផលមុបបជ្ជោនមប ិ វបិសសនាគមនវតសតនវ សុចាោទិវតិោតក្ខា តិ 
ឆ បវុឆចតិ, អារមមណ្វតសន បន សរសវតសន ឆ នាមតាយ ំសពោតថ សតពោសមប ិ
សមតមវ ឆ ។ 
 បន ក៏ ផលសោបតាិវថីិយ ំ កនញងផលសមាបតតវិីថ ិ ផលំ អបិ សូម្ាបីផលឆិតត 
យថាសកំ តាម្សភាវៈរបស់ខលួន ឧបបជ្ជោនំ កាលច្កើតច្ឡើង (បុគេោនំ) ដល់
បុគគលទុំងឡាយ វបិសសនាា នំ មដលកុំពុងច្ ើញឆាាស់ យថាវុតានតយន តាម្ន័យមដល
ោនច្ោលច្ហើយ បវុឆចតិ រមម្ងប្តូវច្ោកច្ៅ សុចាោទិវតិោតក្ខា  ឥតិ ឆ ថាា
វិច្មាកខមានសញុ្ញតវិច្មាកខាច្ដើម្ វបិសសនាគមនវតសន ឯវ ច្ដ្យប្បច្ភទននវបិសាសនាា

ច្ហតុម្កមម្នពិត, បន ឆុំមណ្កឯ នាមតាយ ំ រីប្បជ្ុុំ ៣ ននច្ ្ាេះ សមំ ឯវ ដូឆគា្ា
មម្នពិត សតពោសមប ិ សូម្ាបីកនញងបុគគលទុំងពួង សពោតថ កនញងម្គគវិថី និងផលវិថីទុំងពួង 
អារមមណ្វតសន (ឆ) ច្ដ្យប្បច្ភទននអារម្មណ្៍ផង សរសវតសន ឆ ច្ដ្យសភាព
ាសភាវៈរបស់ខលួនផង ។ 

អយតមតថ វតិោកា តេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ វតិោកា តេតោ ាវិច្មាកខច្ភទ  

ឯតថ (បរតិឆេតទ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

បុគេលតេតោ 
 [៦៨] ឯតថ បន តសាោបតាិមគេំ ភាតវោោ  ទិដាិវឆិិកិចាេ បោតនន 
បហីនាោយគមតនា សតាកា តាុបរតោ តសាោបតនាន  នាម តោតិ ។ 
 (បុគេលតេតោ) រីបុគគលច្ភទ (ឥតិ) ថា បន ក៏ ឯតថ (មគេផតលសុ) បណ្ដាម្គគ 
និងផលទុំងឡាយច្នាេះ (តោគាវឆតោ) រីច្ោគាវឆរៈ តសាោបតាិមគេំ ញា ាុំងច្សាតាបតតិ-
ម្គគ ភាតវោោ  ឱាយឆច្ប្ម្ើនច្ហើយ បហីនាោយគមតនា (ហុោោ ) ាអនកមានដុំច្ណ្ើរច្ៅ
កាន់អោយលេះបង់ច្ហើយ ទិដាិវឆិិកិចាេ បោតនន ច្ដ្យការកុំចាត់នូវទិដឋិ និងវិឆិចាឆា 
សតាកា តាុបរតោ ាសតតកខតតញបរម្ តសាោបតនាន  នាម តោតិ រមម្ងមានច្ ្ាេះថា 
ច្សាតបនន ។ 
 [៦៩] សកោគាមិមគេំ ភាតវោោ  ោគតោសតោោនំ តនុករោា  
សកោគាមី នាម តោតិ សកិតទវ ឥមំ តោកំ អាគនាាោ  ។ 
 (តសាោបតនាន ) រីច្សាតាបនន សកោគាមិមគេំ ញា ាុំងសកទគាម្ិម្គគ ភាតវោោ  
ឱាយឆច្ប្ម្ើនច្ហើយ សកោគាមី នាម តោតិ រមម្ងមានច្ ្ាេះថាសកទគាម្ីបុគគល 
ោគតោសតោោនំ តនុករោា  ច្ប្ោេះភាវៈននខលនួច្ធវើនូវរាគៈ និងច្ទសៈ និងច្មាហៈ 
ឱាយប្សាល អាគនាាោ  ម្កច្ហើយ ឥមំ តោកំ កានច់្ោកច្នេះ សកិតទវ ម្េងច្ទៀត ។ 
 [៧០] អនាគាមិមគេំ ភាតវោោ  ក្ខមោគពាោទនមនវតសសបបោតនន 
អនាគាមី នាម តោតិ អនាគនាាោ  ឥតថតាំ ។ 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៨៣



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 (សកោគាមី) រីសកទគាម្ីបុគគល អនាគាមិមគេំ ញា ាុំងអនាគាម្ិម្គគ ភាតវោោ  
ឱាយឆច្ប្ម្ើនច្ហើយ អនាគាមី នាម តោតិ រមម្ងមានច្ ្ាេះថា អនាគាម្ ី
ក្ខមោគពាោទនមនវតសសបបោតនន ច្ប្ោេះលេះបង់ម្ិនឱាយមានច្សសសល់ 
នូវកាម្រាគៈ និងពាាោទ អនាគនាាោ  ម្ិនម្កច្ហើយ ឥតថតាំ កានម់្នុសាសច្ោកច្នេះ ។ 
 [៧១] អរហតាមគេំ ភាតវោោ  អនវតសសកិតលសបបោតនន អរោ នាម 
តោតិ ខីណាសតវា តោតក អគេទកាិ តណ្តយាតិ ។ 
 (អនាគាមី) រីអនាគាម្បីគុគល អរហតាមគេំ ញា ាុំងអរហតតម្គគ ភាតវោោ  ឱាយឆច្ប្ម្ើន
ច្ហើយ អរោ នាម តោតិ រមម្ងមានច្ ្ាេះថា ប្ពេះអរហនត ខីណាសតវា ាអនកម្ិន
មានអាសវៈ អគេទកាិ តណ្តយា ាអគគទកខិច្ណ្យាយបុគគល អនវតសសកិតលស-
បបោតនន ច្ប្ោេះការលេះនូវកិច្លសម្និមានច្សសសល់ តោតក កនញងច្ោក ។ 

អយតមតថ បុគេលតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ បុគេលតេតោ ាបុគគលច្ភទ  

ឯតថ (បរតិឆេតទ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

សោបតាិតេតោ 
 [៧២] ផលសោបតាិវថីិយ ំ បតនតថ សតពោសមប ិ យថាសកផលវតសន 
សាធារណាវ ។ 
 សោបតាិតេតោ រីសមាបតតិច្ភទ (ឥតិ) ថា បន ក៏ ឯតថ (ផលសោបតាិ-
និតោធសោបតាីសុ) បណ្ដាផលសមាបតតិ និងនិច្រាធសមាបតតិទុំងឡាយច្នាេះ ផល-
សោបតាិវថីិយ ំ រីផលសមាបតតិវថីិ សាធារណា ាធម្មាតិទូច្ៅ សតពោសំ 
(អរោិនំ) អបិ សូម្ាបដីល់អរិយបុគគល ទុំងឡាយទុំងពួង យថាសកផលវតសន 
ច្ដ្យប្បច្ភទផលរបសខ់លួនៗ ។  
 [៧៣] និតោធសោបតាិសោបជ្ជនំ បន អនាគាមីនតចច វ អរហនាា នចច  
លពភតិ, តតថ យថាកកមំ បឋមជ្ានាទិមហគេតសោបតាឹ សោបជ្ជិោោ  វុដ្ឋា យ 
តតថ គតត សង្ខា រធតមម តតថ តតតថវ វបិសសតនាា  ោវ អាកិចច ញ្ញា យតនំ គនាាោ  

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៨៤

តតោ បរ ំ អធិតដាយាទិកំ បុពោកិឆចំ កោោ  តនវសញ្ញា នាសញ្ញា យតនំ 
សោបជ្ជតិ, តសស ទោិននំ អបបនាជ្វនានំ បរតោ តវាឆេិជ្ជតិ ឆិតាសនាតិ, តតោ 
និតោធសោបតនាន  នាម តោតិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ និតោធសោបតាិសោបជ្ជនំ រីការឆូលកាន់និច្រាធសមាបតត ិ
លពភតិ រមម្ងប្តូវោន អនាគាមីនំ ឆ ឯវ ដល់ប្ពេះអនាគាម្ិបុគគលទុំងឡាយផងមម្ន
ពិត អរហនាា នំ ឆ ដល់ប្ពេះអរហនតបុគគលទុំងឡាយ, តតថ (និតោធសោបតាីសុ) 
បណ្ដានចិ្រាធសមាបតតទិុំងឡាយច្នាេះ (អរោ វា) រីប្ពេះអរហនតឬ (អនាគាមី វា) ឬថា
រីប្ពេះអនាគាម្ីបុគគល សោបជ្ជិោោ  ឆូលច្ហើយ បឋមជ្ានាទិមហគេតសោបតាឹ នូវ
ម្ហគគតសមាបតតិមានបឋម្ជ្ាានាច្ដើម្ វុដ្ឋា យ ច្ឆញច្ហើយ យថាកកមំ តាម្លុំដ្ប ់
វបិសសតនាា  កាលច្ ើញឆាាស ់ សង្ខា រធតមម នូវសង្ខារធម្ទ៌ុំងឡាយ គតត មដលប្បប្ពឹតត
ច្ៅច្ហើយ តតថ (សោបតាីសុ) កនញងសមាបតតទិុំងឡាយច្នាេះ តតថ (សោបតាិយ)ំ តតថ 
(សោបតាិយ)ំ ឯវ ប្គប់ៗ សមាបតតិច្នាេះៗ មម្នពិត គនាាោ  ប្បប្ពឹតតច្ៅច្ហើយ ោវ 
អាកិចច ញ្ញា យតនំ ដរាបដល់អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ កោោ  ច្ធវើច្ហើយ បុពោកិឆចំ នូវបុពវកិឆច 
អធិតដាយាទិកំ មានកិឆចអធិដ្ឋានាច្ដើម្ បរ ំ កនញងលុំដ្ប ់ តតោ ច្នាេះ សោបជ្ជតិ 
ច្ទើបឆលូ តនវសញ្ញា នាសញ្ញា យតនំ កាន់ច្នវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ។ ឆិតាសនាតិ 
រីកាាប់តគា្ាននឆិតត តវាឆេិជ្ជតិ រមម្ងកាត់ផ្ដាឆ ់ បរតោ អុំពីខាងច្ប្កាយ អបបនាជ្វនានំ 
ននអបាបនាជ្វនៈទុំងឡាយ ទោិននំ ឆុំនួន ២ តសស ននប្ពេះអរហនត និងប្ពេះអនាគាម្ិបុគគល
ច្នាេះ និតោធសោបតនាន  នាម តោតិ រមម្ងមានច្ ្ាេះថា ាអនកឆូលកាន់និច្រាធ-
សមាបតត ិ (បរតោ) កនញងកាលាខាងច្ប្កាយ តតោ (ឆិតាសនាតិតោ) ចាកភាពាប់
តគា្ាននឆិតតច្នាេះ ។ 
 [៧៤] វុដ្ឋា នក្ខតល បន អនាគាមិតនា អនាគាមិផលឆិតាំ, អរហតោ 
អរហតាផលឆិតាំ ឯកវារតមវ បវតាិោោ  េវគេោតោ តោតិ, តតោ បរ ំ
បឆចតវកា ណ្ញាណំ្ បវតាត ិ។ 
 បន ក៏ េវគេោតោ រីការធាលាក់ឆុេះកាន់ភវងគឆិតត តោតិ រមម្ងមាន អនាគាមិតនា 
អនាគាមិផលឆិតាំ ឯកវារ ំ ឯវ បវតាិោោ  (ឆ) ច្ប្ោេះការប្បប្ពឹតតច្ៅអស់ ១ វារៈ 



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

 (សកោគាមី) រីសកទគាម្ីបុគគល អនាគាមិមគេំ ញា ាុំងអនាគាម្ិម្គគ ភាតវោោ  
ឱាយឆច្ប្ម្ើនច្ហើយ អនាគាមី នាម តោតិ រមម្ងមានច្ ្ាេះថា អនាគាម្ ី
ក្ខមោគពាោទនមនវតសសបបោតនន ច្ប្ោេះលេះបង់ម្ិនឱាយមានច្សសសល់ 
នូវកាម្រាគៈ និងពាាោទ អនាគនាាោ  ម្ិនម្កច្ហើយ ឥតថតាំ កានម់្នុសាសច្ោកច្នេះ ។ 
 [៧១] អរហតាមគេំ ភាតវោោ  អនវតសសកិតលសបបោតនន អរោ នាម 
តោតិ ខីណាសតវា តោតក អគេទកាិ តណ្តយាតិ ។ 
 (អនាគាមី) រីអនាគាម្បីគុគល អរហតាមគេំ ញា ាុំងអរហតតម្គគ ភាតវោោ  ឱាយឆច្ប្ម្ើន
ច្ហើយ អរោ នាម តោតិ រមម្ងមានច្ ្ាេះថា ប្ពេះអរហនត ខីណាសតវា ាអនកម្ិន
មានអាសវៈ អគេទកាិ តណ្តយា ាអគគទកខិច្ណ្យាយបុគគល អនវតសសកិតលស-
បបោតនន ច្ប្ោេះការលេះនូវកិច្លសម្និមានច្សសសល់ តោតក កនញងច្ោក ។ 

អយតមតថ បុគេលតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ បុគេលតេតោ ាបុគគលច្ភទ  

ឯតថ (បរតិឆេតទ) កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
 

សោបតាិតេតោ 
 [៧២] ផលសោបតាិវថីិយ ំ បតនតថ សតពោសមប ិ យថាសកផលវតសន 
សាធារណាវ ។ 
 សោបតាិតេតោ រីសមាបតតិច្ភទ (ឥតិ) ថា បន ក៏ ឯតថ (ផលសោបតាិ-
និតោធសោបតាីសុ) បណ្ដាផលសមាបតតិ និងនិច្រាធសមាបតតិទុំងឡាយច្នាេះ ផល-
សោបតាិវថីិយ ំ រីផលសមាបតតិវថីិ សាធារណា ាធម្មាតិទូច្ៅ សតពោសំ 
(អរោិនំ) អបិ សូម្ាបដីល់អរិយបុគគល ទុំងឡាយទុំងពួង យថាសកផលវតសន 
ច្ដ្យប្បច្ភទផលរបសខ់លួនៗ ។  
 [៧៣] និតោធសោបតាិសោបជ្ជនំ បន អនាគាមីនតចច វ អរហនាា នចច  
លពភតិ, តតថ យថាកកមំ បឋមជ្ានាទិមហគេតសោបតាឹ សោបជ្ជិោោ  វុដ្ឋា យ 
តតថ គតត សង្ខា រធតមម តតថ តតតថវ វបិសសតនាា  ោវ អាកិចច ញ្ញា យតនំ គនាាោ  

តតោ បរ ំ អធិតដាយាទិកំ បុពោកិឆចំ កោោ  តនវសញ្ញា នាសញ្ញា យតនំ 
សោបជ្ជតិ, តសស ទោិននំ អបបនាជ្វនានំ បរតោ តវាឆេិជ្ជតិ ឆិតាសនាតិ, តតោ 
និតោធសោបតនាន  នាម តោតិ ។ 
 បន ឆុំមណ្កឯ និតោធសោបតាិសោបជ្ជនំ រីការឆូលកាន់និច្រាធសមាបតត ិ
លពភតិ រមម្ងប្តូវោន អនាគាមីនំ ឆ ឯវ ដល់ប្ពេះអនាគាម្ិបុគគលទុំងឡាយផងមម្ន
ពិត អរហនាា នំ ឆ ដល់ប្ពេះអរហនតបុគគលទុំងឡាយ, តតថ (និតោធសោបតាីសុ) 
បណ្ដានចិ្រាធសមាបតតទិុំងឡាយច្នាេះ (អរោ វា) រីប្ពេះអរហនតឬ (អនាគាមី វា) ឬថា
រីប្ពេះអនាគាម្ីបុគគល សោបជ្ជិោោ  ឆូលច្ហើយ បឋមជ្ានាទិមហគេតសោបតាឹ នូវ
ម្ហគគតសមាបតតិមានបឋម្ជ្ាានាច្ដើម្ វុដ្ឋា យ ច្ឆញច្ហើយ យថាកកមំ តាម្លុំដ្ប ់
វបិសសតនាា  កាលច្ ើញឆាាស ់ សង្ខា រធតមម នូវសង្ខារធម្ទ៌ុំងឡាយ គតត មដលប្បប្ពឹតត
ច្ៅច្ហើយ តតថ (សោបតាីសុ) កនញងសមាបតតទិុំងឡាយច្នាេះ តតថ (សោបតាិយ)ំ តតថ 
(សោបតាិយ)ំ ឯវ ប្គប់ៗ សមាបតតិច្នាេះៗ មម្នពិត គនាាោ  ប្បប្ពឹតតច្ៅច្ហើយ ោវ 
អាកិចច ញ្ញា យតនំ ដរាបដល់អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ កោោ  ច្ធវើច្ហើយ បុពោកិឆចំ នូវបុពវកិឆច 
អធិតដាយាទិកំ មានកិឆចអធិដ្ឋានាច្ដើម្ បរ ំ កនញងលុំដ្ប ់ តតោ ច្នាេះ សោបជ្ជតិ 
ច្ទើបឆលូ តនវសញ្ញា នាសញ្ញា យតនំ កាន់ច្នវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ។ ឆិតាសនាតិ 
រីកាាប់តគា្ាននឆិតត តវាឆេិជ្ជតិ រមម្ងកាត់ផ្ដាឆ ់ បរតោ អុំពីខាងច្ប្កាយ អបបនាជ្វនានំ 
ននអបាបនាជ្វនៈទុំងឡាយ ទោិននំ ឆុំនួន ២ តសស ននប្ពេះអរហនត និងប្ពេះអនាគាម្ិបុគគល
ច្នាេះ និតោធសោបតនាន  នាម តោតិ រមម្ងមានច្ ្ាេះថា ាអនកឆូលកាន់និច្រាធ-
សមាបតត ិ (បរតោ) កនញងកាលាខាងច្ប្កាយ តតោ (ឆិតាសនាតិតោ) ចាកភាពាប់
តគា្ាននឆិតតច្នាេះ ។ 
 [៧៤] វុដ្ឋា នក្ខតល បន អនាគាមិតនា អនាគាមិផលឆិតាំ, អរហតោ 
អរហតាផលឆិតាំ ឯកវារតមវ បវតាិោោ  េវគេោតោ តោតិ, តតោ បរ ំ
បឆចតវកា ណ្ញាណំ្ បវតាតិ ។ 
 បន ក៏ េវគេោតោ រីការធាលាក់ឆុេះកាន់ភវងគឆិតត តោតិ រមម្ងមាន អនាគាមិតនា 
អនាគាមិផលឆិតាំ ឯកវារ ំ ឯវ បវតាិោោ  (ឆ) ច្ប្ោេះការប្បប្ពឹតតច្ៅអស់ ១ វារៈ 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៨៥



អភិធម្មត្ថសង្គហនិស្សយៈ

ប ុច្ណ្្ាេះននអនាគាម្ិផលរបស់ប្ពេះអនាគាម្ិបុគគលផង អរហតោ អរហតាផលឆិតាំ 
ឯកវារ ំ ឯវ បវតាិោោ  (ឆ) ច្ប្ោេះការប្បប្ពឹតតច្ៅអស់ ១ វារៈមម្នពិតននប្ពេះអរហតតផល 
របស់ប្ពេះអរហតតបុគគលផង វុដ្ឋា នក្ខតល កនញងកាលច្ឆញចាកនិច្រាធសមាបតតិ ។ បរ ំកនញង
លុំដ្ប់ តតោ ច្នាេះ បឆចតវកា ញាណំ្ រីបឆចច្វកខញាណ្ បវតាតិ រមម្ងប្បប្ពឹតតច្ៅ ។ 

អយតមតថ សោបតាិតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ សោបតាិតេតោ ាសមាបតតិច្ភទ ឯតថ (បរតិឆេតទ) 

កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
និដាិតោ ឆ វបិសសនាកមមដ្ឋា ននតោ ។ 

 ឆ ម្ាា ាងច្ទៀត វបិសសនាកមមដ្ឋា ននតោ រីវិបសាសនាកម្មដ្ឋានន័យ  
និដាិតោ ឆប់ច្ហើយ ។ 

 
ឧតយាជ្នំ 

 [៧៥]  ភាតវតពោ ំបនិតឆចវ,ំ  ភាវនាទោយមុតាមំ. 
  បដិបតាិរសសោទំ,  បតថយតនាន សាសតនតិ ។ 
 ឧតយាជ្នំ រីឧច្យាាជ្នៈ (ឥតិ) ថា បន ក៏ ភាវនាទោយ ំ រីប្បជ្ុុំ ២ ននភាវនា 
ឧតាមំ ដ៏ប្បច្សើរ (បុគេតលន) គឺបុគគល បតថយតនាន អនកកុំពុងប្ោថា្ា បដិបតាិរស-
សោទំ នូវ ន និងម្គគ និងផលមដលារសាទរីីករាយននការបដិបតតិ សាសតន កនញង
ប្ពេះសាសនា ភាតវតពោំ គបាបីឆច្ប្ម្ើនច្ឡើង ។ 

ឥតិ អេិធមមតថសគេតហ កមមដ្ឋា នសគេហវភិាតគា នាម 
នវតោ បរតិឆេតោ ។ 

បរតិឆេតោ រីបរិច្ឆេទ នវតោ ទី ៩ កមមដ្ឋា នសគេហវភិាតគា នាម  
ច្ ្ាេះថា កម្មដ្ឋានសងគហវភិាគ អេិធមមតថសគេតហ  

កនញងគម្ពីរអភិធម្មតថសងគហៈ ឥតិ ឆប់ ។ 
 

 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៨៦

និគមនំ 
 (ក)  ចារតិាតសាេិតវសិាលកុតោទតយន, 
  សោា េិវុឌ្ឍបរសុិទាគុតណាទតយន; 
  នមបវ ហតយន បណិ្ធាយ បោនុកមប,ំ 
  យ ំបតថិតំ បករណំ្ បរនិិដាិតំ ត ំ។ 
 (ខ)  បុតចាន តតន វបុិតលន តុ មលូតសាមំ; 
  ធញ្ញា ធិវាសមុទិតោទិតោយុកនាំ; 
  បញ្ញា វោតគុណ្តសាេិតលជ្ជិេិកាូ , 
  មចានាុ  បុចាវេិតវាទយមគេោយ ។ 
 និគមនំ រីនិគម្នៈ (ឥតិ) ថា យ ំ បករណំ្ រីបករណ្ឯ៍ណ្ ចារតិាតសាេិត-
វសិាលកុតោទតយន នមបវ ហតយន សោា េិវុឌ្ឍបរសុិទាតគាទតយន បណិ្ធាយ 
បោនុកមប ំបតថិត ំមដលឧោសកច្ ្ាេះថា នម្ាប ាអនកច្កើតកនញងប្តកូលដ៏បរិបូណ្៍ោ ាងលអ
សាអាត ច្ដ្យការប្បប្ពឹតតច្ៅកនញងប្តកូលាអនកមានទន និងសីលាច្ដើម្ឆច្ប្ម្ើន និងបរិសទុធ
ច្កើតច្ឡើង ច្ដ្យសទធាមានកម្មាច្ដើម្ ាអារម្មណ្៍បច្ង្អានឆុេះកាន់ការអនុច្ប្គាេះអនកដនទ
ោនអារធនាឱាយរឆនាច្ហើយ បករណំ្ នូវបករណ្៍ តំ ច្នាេះ បរនិិដាិតំ ឆប់ច្ហើយ ។ 
 តុ ឆុំមណ្កឯ បញ្ញា វោតគុណ្តសាេិតលជ្ជិេិកាូ  រីភិកខញអនកបរិសុទធច្ដ្យបញ្ញា 
កនញងអរិយម្គគ និងលអច្ដ្យគុណ្ មានសីលគុណ្ាច្ដើម្ ោនច្ ្ាេះថាលជ្ជី មចានាុ  សមូ្
សមាគាល់ មលូតសាមំ នូវវិហារច្ ្ាេះថា ម្លូច្សាម្ ធញ្ញា ធិវាសំ ាទីច្ៅរបស់បុគគល
អនកមានបុណ្ាយ ឧទិតោទិតំ មដលលាបខីទរខាទាច្ហើយ បុចាវេិតវាទយមង្ខេ យ ច្ដើម្ាបីម្ងគល 
គឺការច្កើតច្ឡើងននប្ទពាយ គបឺុណ្ាយ អាយុកនាំ រហូតដល់ទីបុំផុតននអាយ ុ តតន វបុិតលន 
បុតចាន ច្ដ្យបុណ្ាយដ៏បិរបូណ្៌ច្នាេះ ។ 

ឥតិ អនុរុោា ឆរតិយន រឆិតំ អេិធមមតថសគេហំ នាម បករណំ្ ។ 
បករណំ្ រីបករណ្៍ អេិធមមតថសគេហំ នាម ច្ ្ាេះថា អភិធម្មតថសងគហ 

អនុរុោា ឆរតិយន គឺប្ពេះអនុរុទធាចារាយ រឆិតំ រឆនាច្ហើយ ឥតិ ឆប់ ។ 
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ប ុច្ណ្្ាេះននអនាគាម្ិផលរបស់ប្ពេះអនាគាម្ិបុគគលផង អរហតោ អរហតាផលឆិតាំ 
ឯកវារ ំ ឯវ បវតាិោោ  (ឆ) ច្ប្ោេះការប្បប្ពឹតតច្ៅអស់ ១ វារៈមម្នពិតននប្ពេះអរហតតផល 
របស់ប្ពេះអរហតតបុគគលផង វុដ្ឋា នក្ខតល កនញងកាលច្ឆញចាកនិច្រាធសមាបតតិ ។ បរ ំកនញង
លុំដ្ប់ តតោ ច្នាេះ បឆចតវកា ញាណំ្ រីបឆចច្វកខញាណ្ បវតាតិ រមម្ងប្បប្ពឹតតច្ៅ ។ 

អយតមតថ សោបតាិតេតោ ។ 
អយ ំ(នតោ) រីន័យច្នេះ សោបតាិតេតោ ាសមាបតតិច្ភទ ឯតថ (បរតិឆេតទ) 

កនញងបរិច្ឆេទនុ េះ ។ 
និដាិតោ ឆ វបិសសនាកមមដ្ឋា ននតោ ។ 

 ឆ ម្ាា ាងច្ទៀត វបិសសនាកមមដ្ឋា ននតោ រីវិបសាសនាកម្មដ្ឋានន័យ  
និដាិតោ ឆប់ច្ហើយ ។ 

 
ឧតយាជ្នំ 

 [៧៥]  ភាតវតពោ ំបនិតឆចវ,ំ  ភាវនាទោយមុតាមំ. 
  បដិបតាិរសសោទំ,  បតថយតនាន សាសតនតិ ។ 
 ឧតយាជ្នំ រីឧច្យាាជ្នៈ (ឥតិ) ថា បន ក៏ ភាវនាទោយ ំ រីប្បជ្ុុំ ២ ននភាវនា 
ឧតាមំ ដ៏ប្បច្សើរ (បុគេតលន) គឺបុគគល បតថយតនាន អនកកុំពុងប្ោថា្ា បដិបតាិរស-
សោទ ំនូវ ន និងម្គគ និងផលមដលារសាទរីីករាយននការបដិបតតិ សាសតន កនញង
ប្ពេះសាសនា ភាតវតពោំ គបាបីឆច្ប្ម្ើនច្ឡើង ។ 

ឥតិ អេិធមមតថសគេតហ កមមដ្ឋា នសគេហវភិាតគា នាម 
នវតោ បរតិឆេតោ ។ 

បរតិឆេតោ រីបរិច្ឆេទ នវតោ ទី ៩ កមមដ្ឋា នសគេហវភិាតគា នាម  
ច្ ្ាេះថា កម្មដ្ឋានសងគហវភិាគ អេិធមមតថសគេតហ  

កនញងគម្ពីរអភិធម្មតថសងគហៈ ឥតិ ឆប់ ។ 
 

 

និគមនំ 
 (ក)  ចារតិាតសាេិតវសិាលកុតោទតយន, 
  សោា េិវុឌ្ឍបរសុិទាគុតណាទតយន; 
  នមបវ ហតយន បណិ្ធាយ បោនុកមប,ំ 
  យ ំបតថិតំ បករណំ្ បរនិិដាិតំ តំ ។ 
 (ខ)  បុតចាន តតន វបុិតលន តុ មលូតសាមំ; 
  ធញ្ញា ធិវាសមុទិតោទិតោយុកនាំ; 
  បញ្ញា វោតគុណ្តសាេិតលជ្ជិេិកាូ , 
  មចានាុ  បុចាវេិតវាទយមគេោយ ។ 
 និគមនំ រីនិគម្នៈ (ឥតិ) ថា យ ំ បករណំ្ រីបករណ្ឯ៍ណ្ ចារតិាតសាេិត-
វសិាលកុតោទតយន នមបវ ហតយន សោា េិវុឌ្ឍបរសុិទាតគាទតយន បណិ្ធាយ 
បោនុកមប ំបតថិតំ មដលឧោសកច្ ្ាេះថា នម្ាប ាអនកច្កើតកនញងប្តកូលដ៏បរិបូណ្៍ោ ាងលអ
សាអាត ច្ដ្យការប្បប្ពឹតតច្ៅកនញងប្តកូលាអនកមានទន និងសីលាច្ដើម្ឆច្ប្ម្ើន និងបរិសទុធ
ច្កើតច្ឡើង ច្ដ្យសទធាមានកម្មាច្ដើម្ ាអារម្មណ្៍បច្ង្អានឆុេះកាន់ការអនុច្ប្គាេះអនកដនទ
ោនអារធនាឱាយរឆនាច្ហើយ បករណំ្ នូវបករណ្៍ តំ ច្នាេះ បរនិិដាិតំ ឆប់ច្ហើយ ។ 
 តុ ឆុំមណ្កឯ បញ្ញា វោតគុណ្តសាេិតលជ្ជិេិកាូ  រីភិកខញអនកបរិសុទធច្ដ្យបញ្ញា 
កនញងអរិយម្គគ និងលអច្ដ្យគុណ្ មានសីលគុណ្ាច្ដើម្ ោនច្ ្ាេះថាលជ្ជី មចានាុ  សមូ្
សមាគាល់ មលូតសាមំ នូវវិហារច្ ្ាេះថា ម្លូច្សាម្ ធញ្ញា ធិវាសំ ាទីច្ៅរបស់បុគគល
អនកមានបុណ្ាយ ឧទិតោទិតំ មដលលាបខីទរខាទាច្ហើយ បុចាវេិតវាទយមង្ខេ យ ច្ដើម្ាបីម្ងគល 
គឺការច្កើតច្ឡើងននប្ទពាយ គបឺុណ្ាយ អាយុកនាំ រហូតដល់ទីបុំផុតននអាយ ុ តតន វបុិតលន 
បុតចាន ច្ដ្យបុណ្ាយដ៏បិរបូណ្៌ច្នាេះ ។ 

ឥតិ អនុរុោា ឆរតិយន រឆិតំ អេិធមមតថសគេហំ នាម បករណំ្ ។ 
បករណំ្ រីបករណ្៍ អេិធមមតថសគេហំ នាម ច្ ្ាេះថា អភិធម្មតថសងគហ 

អនុរុោា ឆរតិយន គឺប្ពេះអនុរុទធាចារាយ រឆិតំ រឆនាច្ហើយ ឥតិ ឆប់ ។ 

កម្មដ្ឋេនបរិច្ឆេទ១៨៧
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