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.អាកិញ្ចញ្ញ
ា យតនជ្ឈានៈ
១.អាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ាានៈ
ឈានចិតតនិងសម យុតតធម៌

សំលឹងអារមមណ៍ទីេកើតរបស់
គឺសេចក្ឋីមិនមានអរូប

ទី១

េំសៅដល់អរូបាវរចិត្តដង
ួ ទី៣ឬអរូបជានទី៣ដដលមាន៣ជាត្ិគឺ៖
១.អាក្ិញ្ចញ្ញដយត្នក្ុេលចិត្ត
៣២។

២.អាក្ិញ្ចញ្ញដយត្នវិបាក្ចិត្ត

ជាអរូប
ជាអរូប

៣៣។ ៣.អាក្ិញ្ចញ្ញដយត្នក្ិរយា
ិ ចិត្ត ជាអរូប
អន ក្ដដលអប់ រច
ំ សរមើនអរូប

ក្ុេលដួងទី
វិបាក្ចិត្ដ
ត ង
ួ ទី
ក្ិរយា
ិ ដួងទី៣ ។

ក្ុេលចិត្តដង
ួ ទី៣រត្វូ អប់ រអ
ំ រូប

ក្ុេលចិត្តដង
ួ ទី២រហូ ត្ដល់ជនា
ើ ញជាវេី ។
អាកាសានញ្ញចយត្នជាន

ទីសក្ើត្របេ់ ឈានចិត្ន
ត ិងេមប

យុ ត្តធម៌ ដដលមិនមានទីបផ
ំ ត្
ុ
អរូប

េំសៅអរូបាវចរចិត្ដ
ត ង
ួ ដើបូង ឬ

ដដលមាន៣ដួងគឺ៖
ក្.អាកាសានញ្ញចយត្នក្ុេលចិត្ត ជាអរូប

ក្ុេលដួងទី

៣២។ ខ.អាកាសានញ្ញចយត្នវិបាក្ចិត្ត ជាអរូប

វិបាក្ចិត្ដ
ត ង
ួ

៣៣។ គ.អាកាសានញ្ញចយត្នក្ិរយា
ិ ចិត្ត ជាអរូប
ទី៣ ។
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ក្ិរយា
ិ

ដួង

អព្យាកតហេតុ
េេតុេចតសិកែែលមិនែមនជាកុសលនិងអកុសល េំសៅ
ដល់សហត្ុសចត្េិ ក្៣ដួងគឺ៖

១.អសោភសចត្េិ ក្

២.អសោេ

សចត្េិ ក្ ៣.អសមាហសចត្េិ ក្ ដដលសក្ើត្រួមជាមួយវិបាក្ចិត្ន
ត ិង
ក្ិរយា
ិ ចិត្ដត ត្បុស្
ណ ោះ។
អព្យាកតធម៌
ធម៌ែែលមិនបានពាាករណ៍ ធម៌ែែលមិនអាចនឹងេោលថា
ជាកុសលឬ

អកុសល បានដល់វបា
ិ ក្ចិត្ត៣៦ដួងនិងសចត្េិ ក្ដដល

សក្ើត្រួមជាមួយក្ិរយា
ិ ចិត្ត២០ដួង និងសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយ
នឹងរូបោំងអេ់ (រូប២៨)

និព្វវន ជាសចត្េិ ក្ដដលជាជាត្ិវបា
ិ ក្

និងក្ិរយា
ិ
រូបនិងនិព្វវន មិនដមន

ក្ុេលធម៌និង អក្ុេលធម៌

សទើបជាអពាក្ត្ធម៌។
អប្បមញ្ញ
ា ហេតសិក
េចតសិកែែលមិនមានរបមាណបានដល់សសាភណសចត្េិ ក្
២ដួងគឺ៖ ក្រុ្១ មុទិតា១។ សចត្េិ ក្២ដួងសនោះសក្ើត្រួមជាមួយ
ចិត្២
ត ៨ដួង បានដល់មហាក្ុេលចិត្ត៨ មហាក្ិរយា
ិ ចិត្៨
ត រូបាវចរ
ក្ុេលចិត្ត៤ រូបាវចរក្ិរយា
ិ ចិត្៤
ត ។ ១.ក្រុ្សចត្េិ ក្ ជាេភាវៈ
ដដលអាណិត្

កាលសឃើ ញអន ក្ដទទក្ំពង
ុ មានទុក្ខ។
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២.មុទិតា

សចត្េិ ក្ ជាេភាវធម៌ដដលសរត្ក្អររីក្រាយ កាលសឃើ ញអន ក្
មានសេចក្ឋីេុខ។
អបបមញ្ញដមាន៤គឺ៖ ១.សមតាត ២.ក្រុ្ ៣.មុទិតា
ឧសបកាខ

េំសៅ

៤.

ធម៌ដដលមិនមានរបមាណគឺអាចចសរមើនបាន

ដល់េត្វ និងបុគគលោំងពួងក្នុងសោក្។ សោយមិនមានសោេ្ៗ
កាលអបបមញ្ញដ៤(រពហម វហា
ិ រ៤)ជាេភាពដដលមានក្មាលំងរហូ ត្
ដល់អបបនា គឺជាឈានចិត្អា
ក ចផសពវផាយសៅដល់េពវេត្វោំងពួង
រហូ ត្ដល់សោក្ោំងពួងសោយមិនមានទីបផ
ំ ត្
ុ មិ មានរបមាណ។
អប្បនាសមាធិ
អបាបនាសមាធិ បានែល់សមាធិែែលេកើតជាមួយនឹងឈាន
ចិតត ផុត្ចាក្រូប េំសេង ក្លិន រេ សោដឌពវ (ផុត្ចាក្អារមមណ៍)។អាច
រគបេងកត្់នវូ ក្ិសលេនីវរណបាន។ អបបនាេមាធិ សក្ើត្ជាមួយនឹង
ចិត្ដត ដលជារូបាវចរភូមិ អរូបាវចរភូមិ និង សោក្ុត្រត ភូមិ មិនសក្ើត្
ជាមួយនឹងចិត្ដត ដលជាកាមាវចរភូមិសទ។
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អប្បនាវិថី
អបាបនាវិថី ផលូវេែើររបស់ចិតត េំសៅដល់វថ
ិ ច
ី ិត្តផូវល មសនាោវរ
ផុត្ចាក្កាមវិថី ផុត្ចាក្កាមារមមណ៍ និង អបបនាចិត្តសក្ើត្សោយ
មានលំោប់ របរពឹត្សត ៅគឺ៖ ភវងគ ភវងគលចនៈ ភវងគុបបសចឆទៈ មសនា
ោវរាវជជនៈ បរិក្មម ឧបចារៈ អនុសោម សោរត្ភូ ឈានចិត្ត ភវងគ។
សនោះជាសោក្ិយអបបនាវិថី

ខណៈដដលជាឈានចិត្ដត ត្បុស្
ណ ោះ

សទើបជាអបបនាចិត្ត ចំដណក្វិថច
ី ិត្តសរៅសនោះ ជាកាមាវចរចិត្ត សបើជា
សោក្ុត្រត អបបនាវិថី

មគគចិត្ម
ត ួយខណៈនិងផលចិត្ត២ឬ៣ខណៈ

ដដលនឹងសក្ើត្ត្ពីសោរត្ភូមគគចិត្ន
ត ិងផលចិត្ដត ត្បុស្
ណ ោះ ជាអបបនា
ចិត្។
ត
អប្បនាជ្ឈវនេិតត
អបាបនាជ្វនចិតត បានដល់អបបនាជវន២៦ដួង ដដលសធវើ
ជវនក្ិចច បានដល់របា
ូ វចរក្ុេលចិត្ត៥ដួង រូបាវចរក្ិរយា
ិ ចិត្ត៥ដួង
អរូបាវចរក្ុេលចិត្ត៤ដួង អរូបាវចរក្ិរយា
ិ ចិត្ត៤ដួង មគគចិត្ត៤ដួង
ផលចិត្៤
ត ដួង(មហគគត្ក្ុេលចិត្ត៩ដួង

មហគគត្ក្ិរយា
ិ ចិត្ត៩ដួង

សោក្ុត្រត ចិត្ត៨ដួង)។មហគគត្វិបាក្ចិត្ត៩ដួងសធវើក្ិចចបដិេនធិ ភវងគ និង
ចុត្ិ ដត្បុស្
ណ ោះ។
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អប្បនាេិតត
អបបនាចិត្ត ជាចិត្ដត ដលមានអបបនាេមាធិសក្ើត្រួមជាមួយ
ជាចិត្ថ្ន
ត ន ក្់ របា
ូ វចរភូមិ អរូបាវចរភូមិ សោក្ុត្តរភូមិ អបបនាចិត្មា
ត ន
៣៥ដួងសោយេសងខបគឺ៖ រូបាវចរចិត្១
ត ៥
សោក្ុត្រត ចិត្ត៨

សោយ សាឋរសោក្ុត្រត ចិត្ត

អរូបាវចរចិត្១
ត ២
៤០ដួង(៨គុណនឹង

ឈាន៥ សេមើ ៤០)។
អប្បណិេត
ិ វិហមាកខ
អបាបណិេត
ិ វិេមាកខ ការរួចផុតេោយពិចារណាេសចកដមិន
មានទីតង
ំ េំសៅដល់រពោះនិព្វវន ក្នុងខណៈដដលជាអារមមណ៍របេ់
មគគចិត្ន
ត ិងផលចិត្។
ត សរព្វោះមិនមានទីតាំងគឺក្ិសលេោំងពួង សហើ យ
អន ក្ដដលបានអប់ រេ
ំ ត្ិបបោឌន

មានការសធវើទុក្ក្នុងចិត្តមនេិ ការ

នាមរូបសោយេភាវៈដដលជាទុក្ខ

បញ្ញដចសរមើនសេើងរពមរហូ ត្

សឃើ ញចាេ់ េភាវធម៌សៅតាមលំោប់ ។ ខណៈដដលផុត្អនុសោម
ញ្ញដណ

ដដលមានទរត្លក្ខណ៍ជាអារមមណ៍

និងមានទុក្ខលក្ខណៈ

របាក្ដ កាលមគគសក្ើត្សេើង ការរួចផុត្សទើបបានសឈាមោះថ្ន អបបណិ
ហិ ត្វិសមាក្ខ។
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អតថប្ញ្ាតត ិ
អតថបញ្ញតតតិ

ការែឹងេសចកដរី បស់សាវធម៌

ចាក្េ្
ឌ ន

ដដលរបាក្ដ តាមផលូវ ដភនក្ រត្សចៀក្ រចមុោះ អ្
ឋ ត្ កាយ ដដលមិន
មានពិត្សោយបរមត្ថ

ដត្ជាវត្ថុដដលចិត្គ
ត ិត្។ការដឹងអារមមណ៍ផលូវ

ោវរសផសងៗដូចសឃើ ញពណ៌សហើ យក្៏ នឹក្គិត្ រូបរាងេ្
ឌ នដដលជា
ដី ឬ ដុថ
ើ ម សហើ យដឹងសេចក្ឋី ឬបានឮេំសេងខ្លំងៗជាសដើម។
អតត សញ្ញ
ា
អតតសញ្ញា េសចកដចា
ី ំថាជាតួខ្ន
លួ
បានដល់េញ្ញដសចត្េិ ក្
ដដលសក្ើត្រួមជាមួយនឹងអក្ុេលចិត្ក្
ត នុងខណៈដដលចាំថ្នមានរូប
រាងេ្
ឌ នជាេត្វ ជាបុគគលដដលសក្ើត្សេើងតាមោវរោំង៦។
អណឌជ្ឈ
អណឌជ្

កំេណើតកនង
ុ ពងបានដល់េត្វដដលសក្ើត្សៅក្នុងគភ៌

រត្វូ អារេ័ យក្នុងពងមុន ខ្ងសរកាយពី សចញចាក្ទផទសព្វោះសម សទើប
សចញចាក្ពីពងមឋងសទៀត្

េត្វរបសភទសនោះសទើបមានការសក្ើត្ពីរដង

(ទវិជាត្ិ)បានដល់េត្វចាប មាន់ ោ ពេ់ ត្ុក្ដក្ ។ល។ េត្វក្នុងទឹក្
រត្ី អសណឋើក្ ក្ដងកប ជាសដើម។
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អហេតុកវិបាកេិតត
អេេតុកវិបាកចិតត

វិបាកចិតតែែលមិនមានេេតុេចតសិក

េកើតរួមជាមួយ បានដល់វបា
ិ ក្ចិត្១
ត ៥ ដដលមិនមានសហត្ុសចត្េិ ក្៦
សក្ើត្រួមជាមួយដចក្សចញជា២របសភទគឺ៖ ១.អសហត្ុក្ក្ុេលវិបាក្
ចិត្៨
ត ដួង ២.

អក្ុេល

ចិត្៧
ត ដួង។ឧសបកាខចក្ខុវញ្ញ
ិ ដ ណ

មួយ ឧសបកាខចក្ខុវញ្ញ
ិ ដ ណពីរ ឧសបកាខសសាត្វិញ្ញដណ២ ឧសបកាខសសាត្
វិញ្ញដណ៣ ឧសបកាខឃានវិញ្ញដណ៣ ឧសបកាខជីវ្ហាវិញ្ញដណ៤ ឧសបកាខជី
វ្ហាវិញ្ញដណ៥ េុខកាយវិញ្ញដណ៥ ទុក្ខកាយវិញ្ញដណ៦ ឧសបកាខេមបដិ
ចឆនច
ន ិត្៦
ត ឧសបកាខេមបដិចឆនច
ន ិត្ត៧ ឧសបកាខេនឋីរណចិត្ត៧ ឧសបកាខេ
នឋីរណចិត្ត៨

សសាមនេសេនឋីរណចិត្ត

រគប់ ដង
ួ (សវៀរដត្េនឋីរណចិត្ោ
ត ំង២)
មជឈតាតរមមណ៍

អសហត្ុក្ក្ុេលវិបាក្ចិត្ត
ដឹងអារមមណ៍លអ(ឥ

ឬអារមមណ៍ដដលលអទរក្ដលង)(អត្ិអនិោឌរមមណ៍)

ចំដណក្ឧសបកាខេនឋីរណចិត្ដ
ត ង
ឹ អារមមណ៍ដដលលអសសាមនេស
េនឋីរណចិត្ដ
ត ង
ឹ អារមមណ៍ដដលលអយាងទរក្ដលងដត្បុស្
ណ ោះ។
អក្ុេលវិបាក្រគប់ ដង
ួ ដឹងអារមមណ៍ដដលមិនលអ(អនិោឌរមមណ៍)ដត្
បុស្
ណ ោះ។

7

អហេតុកប្ដិសនធិ
អេេតុកបែិសនធិ ការេកើតែែលមិនមានេេតុរបកប បាន
ដល់បដិេនធិចិត្ត២ដួងដដលមិនមានសហត្ុសចត្េិ ក្្ៗ
ជាមួយ

សក្ើត្រួម

ដចក្សចញជាពីររបសភទគឺ៖

១.អសហត្ុក្ក្ុេលវិបាក្

បដិេនធិ(ឧសបកាខេនឋីរណក្ុេលវិបាក្)

ជាផលរបេ់ ក្ុេលក្មម

ញាណវិបបយុ ត្តយាងទន់ សខសោយ(សក្ើត្ចាក្មហាក្ុេលចិត្ញា
ត ណ
វិបបយុ ត្ត៤ដួង)។២.អក្ុេលវិបាក្បដិេនធិ(ឧសបកាខេនឋីរណ
អក្ុេលវិបាក្)ជាផលរបេ់ អក្ុេលក្មម(សក្ើត្ចាក្អក្ុេលចិត្ត១១
ដួង (សវៀរសមាហឧទធចចេមបយុ ត្ត មិនឲ្យផលក្នុងបដិេនធិ)។
អហេតុកទិដឋិ
អេេតុកទិែឋិ េ

ើញថាមិនមានេេតុមិនមានបចច័យ បាន

ដល់ការយល់សឃើ ញខុេ របកាន់ មាំថ្ន សេចក្ឋីសៅហម ងឬបរិេុទធិ
របេ់ េត្វសក្ើត្សេើងឯងៗ។បដិសេធសហត្ុនិងផល ជាការហាមោំង
ក្មមនិងវិបាក្។
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អហេតុកេិតត
អេេតុកចិតត
ជាមួយ

ចិតតែែលមិនមានេេតុេចតសិកេកើតរួម

បានដល់ចិត្ត១៨ដួងដដលមិនមានសហត្ុសចត្េិ ក្៦សក្ើត្រួម

ជាមួយមានពីរជាត្ិគឺ៖ អសហត្ុក្វិបាក្ចិត្ត១៥ដួងនិងអសហត្ុក្ក្ិរយា
ិ
ចិត្៣
ត ដួង។
អហេតុកកិ រយា
ិ េិតត
អេេតុកកិរយា
ិ ចិតត កិរយា
ិ ចិតែត ែលមិនមានេេតុេចតសិក
េកើតរួមជាមួយ បានដល់បញ្ចោវរាវជជនចិត្ត១ មសនាោវរាវជជនចិត្ត១
ហេិ ត្ប
ុ ាទចិត្ត១ ក្ិរយា
ិ ចិត្ោ
ត ំង៣ដួងសនោះមិនមានសហត្ុសចត្េិ ក្
៦ សទើបបានសឈាមោះថ្ន អសហត្ុក្ក្ិរយា
ិ ។បញ្ចោវរាវជជនចិត្ជា
ត ក្ិរយា
ិ
មសនាធាត្ុ មសនាោវរាវជជនចិត្តជាក្ិរយា
ិ មសនាវិញ្ញដណធាត្ុ ោំងពីរ
ដួងសនោះសក្ើត្បានជាមួយរគប់ បុគគលដដលមានចិត្ត

ោំងបុថជ
ុ ន
ជ ោំង

អរិយបុគគល។ហេិ ត្ុបាទចិត្ត ជាក្ិរយា
ិ មសនាវិញ្ញដណធាត្ុសក្ើត្បាន
ជាមួយរពោះអរហនឋដត្បុស្
ណ ោះ(អរូបរពហម បុគគលមិនមានបញ្ចោវរា
វជជនចិត្ន
ត ិងហេិ ត្ប
ុ ាទចិត្ត សរព្វោះមិនមានបញ្ចោវរនិងមិនមានរូប
ដដលនាំឲ្យមានការញញឹម)។
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អហោភណធម៌
អេោភណធម៌
ោអាតេកើតរួមជាមួយ

សាវធម៌ែែលមិនមានេចតសិកែែលលអ
បានដល់អសសាភណចិត្៣
ត ០ដួងនិងសចត្េិ ក្

ដដលលអសក្ើត្រួមជាមួយ ជាអសសាភណធម៌សរព្វោះមិនមានសសាភណ
សចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយ។
អសសាភណធម៌មានសេចក្ឋីទូលទ
ំ ូោយជាងអសសាភណចិត្ត
សរព្វោះ សេចក្ឋីរម
ួ ោំងចិត្ន
ត ិងសចត្េិ ក្ដដលជាអសសាភណ ចំដណក្
អសសាភណចិត្បា
ត នដល់ចិត្ដត ដលជាអសសាភណដត្មាង។
អហសកខ ប្ុគ្គល
អេសកខបុគ្ល
គ
បុគ្ល
គ ែែលមិនចាំបាច់រតូវសិកាា បានដល់
រពោះអរហនឋបុគគល

ឬការសព្វលសោយខណចិត្គ
ត ឺអរហត្តផលចិត្ត

ជាអន ក្ដដលមិនរត្វូ េិ ក្ាឬអប់ រច
ំ សរមើនបញ្ញដសដើមបីមគគផល្ៗ
សរព្វោះេសរមចក្ិចចក្នុងរពោះពុទធសាេនាអេ់ ក្ិសលេដដលរត្វូ សក្ើត្
ក្នុងគភ៌សទៀត្សហើ យ។
អសង្ខ តធម៌
អសងខតធម៌ ធម៌ែែលមិនមានបចច័យតក់ែតង បានដល់រពោះ
និព្វវនដដលជាេភាវធម៌សទៀង សរព្វោះរបាេចាក្ការដរបរបល
ជា
ួ
េុខសរព្វោះមិនសក្ើត្មិនរលត្់

ជាេភាវធម៌ដដលមិនសៅសរកាម
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អំ្ចបង្គគប់ បញ្ញជរបេ់ នរ្ៗ។ និព្វវនំ បរមំ េុខំ រពោះនិព្វវន
ជាបរមេុ ខដ៏យាងទរក្ដលង។
េុ ខសវទនា
ោំងពួង

េុខក្នុងទីសនោះមិនដមនេំសៅដល់

ដត្បានដល់សេចក្ឋីេុខ សេចក្ឋីេងប់រមាងប់ ចាក្េង្គខរ
សរព្វោះេង្គខរោំងពួងមិនសទៀងជាទុក្ខ

ការរលត្់ េង្គខរ

ោំងពួងជារពោះនិព្វវន។
អសង្ខ តធាតុ
អសងខតធាតុ ធាតុែែលមិន
ដល់និព្វវនធាត្ុ

បចចយ
័ របជ្ុំតក់ែតង

បាន

សរព្វោះរពោះនិព្វវនមិនដមនជាេត្វបុគគលត្ួខលួន

សទើបចាត្់ ជាធាត្ុមួយរបសភទ(ជាធមមធាត្ុក្នុងធាត្ុ១៨)។

ជាបរមត្ថ

ធម៌មាងដដលមិនរត្វូ អារេ័ យសហត្ុបចច័យតាក្់ ដត្ង។

សទើបមិន

សក្ើត្មិនរលត្់ ជាេភាពដដលសទៀងនិងជាេុ ខដ៏យាងទរក្ដលង។
អលកខ ណរូប្
អលកខណរូប

រូបែែលមិនមានលកខណៈ

េភាវរូប១០។រូបសនាោះឯង

េំសៅដល់

សរព្វោះមិនមានេភាវជារបេ់ ខលួនឯង

សទើបមិនមានលក្ខណៈដដលជា អនិចច ំ ទុក្ខ ំ និង អនតាត។
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អសភាវរូប្
អសាវរូប រូបែែលមិនមានសាវៈ បានដល់រប
ូ ដដលមិន
មានេភាវលក្ខណៈជារបេ់ ខលួន
េភាវរូប

ដូចជាបរិសចឆទរូប។

ដត្សក្ើត្សេើងបានសរព្វោះអារេ័ យ
អេភាវរូបមាន១០រូប

បានដល់

បរិសចឆទរូប១ វិញ្ដត្តិរប
ូ ២ វិការរូប៣ លក្ខណរូប៤។
អវិភតា
ូ រមមណ៍
អវិភូតរមមណ៍

អារមមណែ៍ ែលមិនជាក់ចា
ា ស់

បានដល់

សេចក្ឋីរបរពឹត្សត ៅរបេ់ អារមមណ៍ផលូវមសនាោវរ មានសេចក្ឋីមិនជាក្់
ចាេ់ មានក្មាលំងសខសោយជាងវិភូតារមមណ៍ សធវើឲ្យវិថសី ក្ើត្សេើងតាំង
ដត្អាវជជនវិថម
ី ួយខណៈ និងជវនវិថរី បាំពីរខណៈ

វ្ហរៈសនោះសៅថ្ន

ជវនវ្ហរៈ។
អរូបាវេរវិបាកេិតត
អរូបាវចរវិបាកចិតត
ែតបុេណា្ោះា

វិបាកចិតតែែលរបរពឹតេត ៅកនុងអរូបភូមិ

បានដល់អរូប

វិបាក្ចិត្ដត ដលជាផលរបេ់ អរូប

ក្ុេលេរមាប់ បុគគលដដលបានអរូប
មិនវិនាេឈានមុនអេ់ ជីវត្
ិ ក្នុងខណៈមរណ។

ក្ុេលចិត្ត សហើ យ
អរូប

ក្ុេល

ចិត្សត ក្ើត្មុនចុត្ច
ិ ិត្ក្
ត នុងមរ្េននវថ
ិ គ
ី ឺវថ
ិ ច
ី ិត្តចុងសរកាយជិត្សាលប់
មានផលសធវើឲ្យអរូប

វិបាក្ចិត្សត ធវើក្ិចចបដិេនធិក្នុងអរូបរពហម ភូមិ
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និងសធវើភវងគក្ិចចត្អរូបរពហម បុគគល រហូ ត្ដល់និងអេ់ ក្មម និងសធវើចុត្ិ
ក្ិចចពីអរូបរពហម បុគគល

កាលអេ់ ក្មមសហើ យ។អរូបាវចរវិបាក្ចិត្ត

មាន៤ដួងគឺ៖ ១.អាកាសានញ្ញចយត្នវិបាក្ចិត្ត ជាអរូប
ដួងទី១២។ ២.វិញ្ញដណញ្ញចយត្នវិបាក្ចិត្ត ជាអរូប
ទី២៣។ ៣.អាក្ិញ្ចញ្ញដយត្នវិបាក្ចិត្ត ជាអរូប
៣៤។ ៤.សនវេញ្ញដនាេញ្ញដយត្នវិបាក្ចិត្ត ជាអរូប

វិបាក្ចិត្ត
វិបាក្ចិត្ដ
ត ង
ួ
វិបាក្ចិត្ដ
ត ង
ួ ទី
វិបាក្ចិត្ត

ដួងទី៤។
អរូបាវចរវិបាក្ចិត្ត៤ដួងសក្ើត្បានក្នុងអរូបភូមិ៤ភូមិ សរព្វោះសធវើ
ក្ិចចបដិេនធិ ភវងគ ចុត្ិ ក្នុងអរូបរពហម ភូមិដត្បុស្
ណ ោះ។
អរូបាវេរកុសលេិតត
អរូបាវចរកុសលចិតត
អរូបភូមិចន
ំ ួនេរចើន

កុសលចិតតែែលរបរពឹតតេៅេៅកនុង

បានដល់អរូប

ដដលមិនដមនជារពោះអរហនឋ
េមាបត្តិ

ក្ុេលចិត្រត បេ់ បុគគល

ក្នុងខណៈដដលចូលអរូប

អរូបាវចរក្ុេលចិត្តជាចិត្ដត ដលជាសហត្ុឲ្យសក្ើត្ផលគឺ៖

អរូបាវចរវិបាក្ចិត្សត ធវើឲ្យសក្ើត្ជាអរូបរពហម បុគគលក្នុងអរូបរពហម ភូមិ
មាន៤ដួងគ៖

១.អាកាសានញ្ញចយត្នក្ុេលចិត្ត

ជាអរូប

ក្ុេលចិត្តដង
ួ ទី១២។ ២.វិញ្ញដណញ្ញចយត្នក្ុេលចិត្ត ជាអរូប
ក្ុេលចិត្តដង
ួ ទី២៣។ ៣.អាក្ិញ្ចញ្ញដយត្នក្ុេលចិត្ជា
ត អរូប
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ក្ុេលចិត្តដង
ួ ទី៣៤។ ៤.សនវេញ្ញដនាេញ្ញដយត្នក្ុេលចិត្ត ជា
អរូប

ក្ុេលចិត្តដង
ួ ទី៤។
អរូបាវចរក្ុេលចិត្ត៤ដួងសក្ើត្បានក្នុង២៦ភូមិគឺ៖ មនុេសភូមិ

១ សទវភូមិ៦ រូបរពហម ភូមិ១៥ និងអរូបរពហម ភូមិ៤(មិនសក្ើត្ក្នុង
អបាយភូមិ៤

សរព្វោះេត្វអបាយសក្ើត្សោយអសហត្ុក្បដិេនធិ)។

អន ក្ដដលចសរមើនអរូប

ក្ុេលបានលុោះរតាដត្ជាត្ិសហត្ុ

បដិេនធិ មិនសក្ើត្ក្នុងអេ េតាតរពហម សរព្វោះជាភូមិដដលមិនមាន
ចិត្។
ត
អរូបាវេរកិ រយា
ិ េិតត
អរូបាវចរកិរយា
ិ ចិតត កិរយា
ិ ចិតែត ែលរបរពឹតេត ៅកនុងរូបភូមិជា
ចំនួនេរចើន

បានដល់អរូប

ក្ិរយា
ិ ចិត្តដដលជាចិត្តរបេ់ រពោះ

អរហនឋ ក្នុងខណៈដដលចូលអរូប

េមាបត្តិ ។ អរូបាវចរក្ិរយា
ិ

ចិត្ត ជាចិត្ដត ដលសក្ើត្សេើងសធវើក្ិចចដង
ឹ អារមមណ៍ដដលជាអរូបក្មមោឌន
ដត្បុស្
ណ ោះ

មិនជាសហត្ុឲ្យសក្ើត្វិបាក្ចិត្ន
ត ិងមិនដមនផលរបេ់

ក្ុេលចិត្តមាន៤ដួងគឺ៖ ១.អាកាសានញ្ញចយត្នក្ិរយា
ិ ចិត្ត ជាអរូប
ក្ិរយា
ិ ដួងទី១២។

២.វិញ្ញដណញ្ញចយត្នក្ិរយា
ិ

ជាអរូប

ក្ិរយា
ិ ចិត្ដ
ត ង
ួ ទី២៣។ ៣.អាក្ិញ្ចញ្ញដយត្នក្ិរយា
ិ ចិត្ត ជាអរូប
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ក្ិរយា
ិ ដួងទី៣៤។ ៤.សនវេញ្ញដនាេញ្ញដយត្នក្ិរយា
ិ ចិត្ត ជាអរូប
ក្ិរយា
ិ ចិត្ដ
ត ង
ួ ទី៤។
អរូបាវចរក្ិរយា
ិ ចិត្ត៤ដួងសក្ើត្បាន២៦ភូមិគឺ៖

មនុេសភូមិ១

សទវភូមិ៦ រូបរពហម ភូមិ១៥ និងអរូបរពហម ភូមិ៤(មិនសក្ើត្ក្នុងអេ
េតាតរពហម ភូមិ សរព្វោះជាភូមិដដលមិនមានចិត្ត)។
អរូប្ព្ព្យេមភូមិ
អរូបរពេមភូមិ រពេមែែលមិនមានរូប បានដល់សាថនទីសក្ើត្
របេ់ បុគគលដដលអប់ រច
ំ សរមើនអរូប

ក្ុេលចិត្ត

កាលឈាន

ចិត្ម
ត ិនោន់ វនា
ិ េមុនចុត្ិ សរកាយពី សាលប់ សហើ យ អរូប
ជាផលរបេ់ អរូប

វិបាក្ចិត្ត

ក្ុេលចិត្ន
ត ឹងសក្ើត្សេើងសធវើក្ិចចបដិេនធិ ក្នុង

អរូបរពហម ភូមិជាអរូបរពហម បុគគលតាមក្មាលំងរបេ់ អរូប

ដដល

មាន៤ថ្ននក្់ ។ អរូបរពហម ភូមិសទើបមាន៤ភូមិគឺ៖ អាកាសានញ្ញចយត្ន
ភូមិ១ វិញ្ញដណញ្ញចយត្នភូមិ១ អាក្ិញ្ចញ្ញដយត្នភូមិ១ សនវេញ្ញដ
នាេញ្ញដយត្នភូមិ១។
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អរូប្
អរូប

ចិតត

ែែលជាអរូបកមមោឋាន

េិតត

សាពចិតតែែលមានការសមលឹងអារមមណ៍
បានដល់អរូបាវចរចិត្ត១២ដួងគឺ៖

១.អរូបា

ក្ុេលចិត្ត៤ដួង ២.អរូបាវចរវិបាក្ចិត្ត៤ដួង ៣.អរូបាវចរក្ិរយា
ិ ចិត្ត
៤ដួង។
អរិយោវ័ក
អរិយោវ័ក ោវ័កអនកឆ្ងាយចាកអំពីកេិ លស បានដល់អនក្
ដដលសាឋប់ រពោះធម៌

រពោះដ៏មានរពោះភាគរទងៀរបកាេេដមឋងមាន

សេចក្ឋីរជោះថ្នល សហើ យរបរពឹត្ប
ត ដិបត្តតា
ិ មរហូ ត្ដល់បានេសរមចជា
រពោះអរិយបុគគលគឺជារពោះេងឃសាវ័ក្៤គូ

របាំបីបុគគលជាដរេ

បុណយដ៏របសេើ រសនាោះឯង។
អរិយសេច ធម៌
អរិយសចចធម៌
េសចកដីពិតែ៏របេសើរ

គ្ឺេសចកដីពត
ិ ែែលេធវើឲាយជារពោះអរិយ
បានដល់អរិយេចចោំង៤

ទុក្ខេចច១

េមុទយេចច១ និសរាធេចច១ មគគេចច១។ ទុក្ខអរិយេចចជាផល
ចំដណក្េមុទយអរិយេចចគឺត្្
ា ជាសហត្ុ។ោំងទុក្ខនិងេមុទយ
ជាសោក្ិយធម៌។ និសរាធអរិយេចចគឺរពោះនិព្វវនជាផល ចំដណក្មគគ
អរិយេចចជាសហត្ុោំងនិសរាធនិងមគគជាសោក្ុត្រត ធម៌។
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អរិយមគ្គ
អរិយមគ្គ ជាផលូវរបស់អនកឆ្ងាយចាកកិេលសផលូវែ៏របេសើរបាន
ដល់មគគមានអងគ៨សរព្វោះនាំឲ្យអន ក្អប់ រច
ំ សរមើនេសរមចជារពោះអរិយ
បុគគលផុត្ពី បុថជ
ុ ន
ជ និងផុត្ចាក្ការសក្ើត្ក្នុងអបាយភូមិជាោច់ ខ្ត្។
អរេតត ផលេិតត
អរេតតផលចិតត ចិតែត ែលជាផលរបស់អរេតតមគ្គ បានដល់
សោក្ុត្រត វិបាក្ចិត្ដ
ត ង
ួ ទី៤

ដដលសសាយផលចាក្ការដដលអរហត្ត

មគគរល
ំ ត្់ ក្ិសលេជាេមុសចឆទ

ដដលជាវិមុត្តិេុខ

ជាសេចក្ឋី

ខ

ដដលសក្ើត្ពី ការរួចផុត្ចាក្ក្ិសលេ ផលចិត្ដត ដលសក្ើត្សេើងជាការ
របហារក្ិសលេដដលជាបដិបេសទធិបហាន
េងប់រមាងប់ សហើ យ។បុគគលអន ក្េសរមចធម៌

គឺលោះសោយសេចក្ឋី
សទើបឲ្យសឈាមោះថ្ន

រពោះអរហនឋ។
អរេតត មគ្គ េិតត
អរេតតមគ្គចិតត មគ្គចិតតែែលេធវើឲាយអនកសេរមច ឆ្ងាយចាក
កិេលស បានដល់មគគចិត្ដ
ត ង
ួ ទី៤សៅថ្ន

ត្ថមគគ សធវើឲ្យក្ិសលេេំ

សយាជនោំងពួង ដដលសៅេល់ពីការលោះរបេ់ មគគ៣ខ្ងសដើមអេ់
សៅ។
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អដឋកថា
អែឋកថា ោកាយអធិបាាយេសចកដី បានដល់គមពីរអដឌក្ថ្នចារយ
ដត្ងអធិបាយសេចក្ឋីបាលីពទ
ុ ធវចន(រពោះទរត្បិដក្)រពោះអដឌក្ថ្នចារយ
គឺអនក្ដដលអធិបាយព្វក្យសរបៀនរបសៅ

រពោះមានរពោះភាគ ក្នុង

េម័យពុទធកាល កាលរពោះមានរពោះភាគគងៀរពោះជនមសៅ ក្៏ មានរពោះ
អដឌក្ថ្នចារយសរចើនអងគ

ដដលជួយអធិបាយរពោះធម៌ដដលរពោះមាន

រពោះភាគរទងៀេដមឋងដល់ភក្
ិ ខុោំងឡាយ។
ោន់ យល់ចាេ់
អាននទសត្ថរ
សរចើនរពោះអងគ

ដត្ភិក្ខុពក្
ួ សនាោះសៅមិន

សទើបសៅេួ ររពោះសថរៈមានរពោះសារីបុត្សត ត្ថរ រពោះ

ជាសដើម។សរកាយេម័យពុទធកាលក្៏ មានអដឌក្ថ្នចារយ
ដដលរចនាគមពីរអដឌក្ថ្នសផសងៗ

សដើមបីជាសោល

េិ ក្ារសាវរជាវ។
អហយានិហោមនសិការ
អេយានិេោមនសិការ ការេធវើទុកកនុងចិតតេោយឧបាយមិន
រតូវទំនង បានដល់េភាវធម៌ដដលជាអក្ុេលចិត្ន
ត ិងសចត្េិ ក្ក្នុង
ខណៈដដលសភលចេត្ិ របរពឹត្សត ៅសោយអក្ុេលចិត្តយាង្មួយ
ខណៈសនាោះជាអសយានិសសាមនេិ ការ។
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អភិសង្ខ
ខ រ
អភិសង្ខរា សាវធម៌ែែលតក់ែតងមាាយាង បានដល់សចត្នា
សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្ជាមួយអក្ុេលចិត្ត១២ដួង និងសោក្ិយក្ុេល
ចិត្១
ត ៧ដួងដបងដចក្ជា៣របសភទគឺ៖

១.បុញ្ញដភិេង្គខរ

េង្គខរគឺ

េភាពតាក្់ ដត្ងគឺបុណយ ២.អបុញ្ញដភិេង្គខរ េង្គខរគឺេភាពតាក្់
ដត្ងគឺបាប ៣. អសនញ្ញជភិេង្គខរ េង្គខរគឺេភាពតាក្់ ដត្ងគឺសេចក្ឋី
មិនញាប់ ញ័រ។
អភិញ្ញ
ា ៦
អភិញ្ញា េសចកដីែង
ឹ ែ៏យាយាងៃរកែលង៦យាយាង ដដលជាផល
ការអប់ រច
ំ សរមើនេមថភាវនានិងវិបេសនាភាវនា ។ ១.ឥទធិវធ
ិ ញ្ញដណ
ការដឹងដដលសធវើឲ្យេដមឋងឫទធិសផសងៗបាន សដើរសលើទឹក្ សហាោះសលើ
អាកាេជាសដើម។ ២.ទិពសវ សាត្ញ្ញដណ បានឮេំសេងតាមដដលរត្វូ
ការរបាថ្ននចងៀឮ មិនថ្នេំសេងសនាោះឆ្ងងយបុ្
ណ ឬក្នុងទីក្បា
ំ ំង ឬ
េំសេងរបេ់ សទវតា មនុេស អមនុេសោំងឡាយ។ ៣.សចសតាបរិយ
ញ្ញដណ ដឹងចិត្អ
ត ន ក្ដទទ មិនថ្នគិត្លអឬគិត្អារក្ក្់ គិត្ជាក្ុេលឬ
អក្ុេលក្៏ សោយ។ ៤.បុសពវនិវ្ហសានុេសត្ិញ្ញដណ អាចរលឹក្ដឹងជាត្ិ
បានធាលប់ សក្ើត្ជានរ្ក្នុងជាត្ិ្ មួយជាត្ិៗសធវើអវីខលោះ មានញាត្ិ
បងបអូនរត្ក្ូល

អាជីពយាងដូចសមឋចខលោះ។
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៥.ទិពច
វ ក្ខុញ្ញដណ

អាចសឃើ ញវត្ថុដដលរត្វូ ការចងៀសឃើ ញ មិនថ្នរូបក្នុងទីក្បា
ំ ំង ឬរូប
ក្នុងរូ ភន ំ រូបដដលជាទិពរវ បេ់ សទវតាជាសដើម។៦.អាេវក្ខយញ្ញដណ
សធវើឲ្យអាេវក្កិសលេសាបេូនយអេ់ សៅ។
អភិញ្ញដ៥ខ្ងសដើម

សក្ើត្ចាក្ការអប់ រច
ំ សរមើនេមថភាវនា

ជាសោក្ិយធម៌។ចំដណក្អភិញ្ញដទី៦

សក្ើត្ចាក្ការអប់ រច
ំ សរមើន

វិបេសនាភាវនា ជាសោក្ុត្រត ធម៌។
អប្ុញ្ញ
ា ភិសង្ខ
ខ រ
អបុញ្ញាភិសង្ខារ

ការតក់ែតងយាយាងៃរកែលងគ្ឺសាពជា

បាប បានដល់សចត្នាសចត្េិ ក្ ដដលសក្ើត្ជាមួយនឹងអក្ុេលចិត្ត
១២ដួង ដដលតាក្់ ដត្ងសធវើឲ្យបដិេនធិក្នុងអបាយភូមិ៤ និងតាក្់ ដត្ង
ឲ្យសក្ើត្អក្ុេលវិបាក្

៧ដួងក្នុងបវត្តកា
ិ ល។
អបាយភូមិ

អបាយភូមិ ទីកែនលងែែលរបាសចាកេសចកដច
ី េរមើន បាន
ដល់ភូមិជាទីសក្ើត្របេ់ េត្វដដលបានសធវើនវូ អក្ុេលក្មម ជាទីក្ដនលង
ទទួលផលក្មមអារក្ក្់ មានដត្អនិោឌរមមណ៍ អបាយភូមិជាទីរបាេ
ចាក្សេចក្ឋីចសរមើនសរព្វោះេត្វក្នុងអបាយមិនអាចចសរមើននូវបញ្ញដ
មិនអាចចសរមើននូវក្ុេលបានសេើយ។អបាយភូមិមាន៤គឺ៖ ១.នរក្
២.ដរបត្ ៣.ត្ិរចាឆន ៤.អេុរកាយ។
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អហនញ្ញ
ា ភិសង្ខ
ខ រ
អសនញ្ញជភិេង្គខរ ការតាក្់ ដត្ង យាងទរក្ដលងគឺេភាពដដល
មិនក្សរមើក្ញាប់ ញរ័ បានដល់សចត្នាសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយ
នឹងអរូបាវចរក្ុេលចិត្ត៤ដួង

ជាេភាពដដលតាក្់ ដត្ងយាងទរក្

ដលងគឺឲ្យផលជាអរូបាវចរវិបាក្ សធវើ បដិេនធិជាអរូបរពហម បុគគល
និងជាេភាពដដលមិនក្សរមើក្ញាប់ ញ័រ

អក្ុេលនីវរណសរព្វោះ

ឆ្ងងយចាក្កាមារមមណ៍ េូមបីរប
ូ ក្មមោឌន ក្៏ សឃើ ញសោេថ្ន គបបីផត្
ុ
ចាក្កាម
អារមមណ៍។

សទើបលោះរូបក្មមោឌនសហើ យកាន់ យក្អរូបក្មមោឌនជា
អរូបាវចរចិត្ជា
ត ចិត្ដត ដលរបណីត្និងមានក្មាលំងសរចើន

ជាងរូបាវចរចិត្ត

សរព្វោះមានអារមមណ៍ដដលលអត្
ិ េុខុមជាង។េូមបី

បញ្ចមជានដដលមានអងគឈាន២គឺ៖ ឧសបកាខ និង ឯក្គគតា ដូចោន។
អនុសយ
័ កិហលស
អនុេ័យក្ិសលេ

សរគឿងសៅហម ងដដលសដក្រតាំ

បានដល់

ក្ិសលេដ៏យាងលអត្
ិ ដដលសដក្រតាំសៅក្នុងចិត្ត មិនរបាក្ដសចញមក្ឬ
ជាក្ិសលេដដលមានក្មាលំងនិងលោះមិនបាន។ លោះបានសោយក្ុេល
ថ្ននក្់ បញ្ញដដត្បុស្
ណ ោះ(វិបេសនាភាវនា)។

វីត្ក្
ិ កមក្ិសលេនិង

បរិយុោឌនក្ិសលេសក្ើត្សេើងរបាក្ដបានសរព្វោះមានអនុេ័យក្ិសលេ
កាលសោក្ុត្រត មគគ

របហារអនុេ័យក្ិសលេជាេមុសចឆទតាម
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លំោប់ សហើ យ ក្ិសលេថ្ននក្់ សរកាមនិងក្ិសលេថ្ននក្់ ក្្
ឋ ល មិន
អាចសក្ើត្សេើងសទៀត្បានសេើយ។
អនិដ្ឋ
ឋ រមមណ៍
អនិោឌរមមណ៍ អារមមណ៍ដដលមិនជាទីរបាថ្នន ជាទីសពញចិត្ត បាន
ដល់អារមមណ៍ដដលមិនលអ មិនរបណីត្ដូចសឃើ ញរូបមិនលអ សឃើ ញ
សាក្េព ឮេំសេងមិនលអ េំសេងសគសជរ ដឹងក្លិនមិនលអ ក្លិនេអុយ
ដឹងរេមិនលអ ទរបសពក្ ជូរសពក្ សោដឌពម
វ ិនលអ រឹងសពក្ ទន់ សពក្
រត្ជាក្់ សពក្។

អនិោឌរមមណ៍ជាអក្ុេលវិបាក្ដត្បុស្
ណ ោះ

សរព្វោះ

អក្ុេលក្មម សធវើឲ្យអក្ុេលវិបាក្ដឹងចំសព្វោះអនិោឌរមមណ៍។
អនិេចតារូប្
អនិចតា
ច រូប រូបក្នង
ុ ខណដដលរលត្់ បានដល់អេភាវរូប ដដល
ជាអាការៈឬអាយុ របេ់ េភាវរូបគឺខណដដលេភាវរូបសក្ើត្សេើង
អាការៈរបេ់ េភាវរូបដដលសក្ើត្សេើងក្នុងឧបាទខណសនាោះសៅថ្ន
ជាត្ិរប
ូ (គឺ៖ ឧបចចយរូប និង េនឋត្រិ ប
ូ មានអាយុ សេមើ ោន១អនុខណ
របេ់ ចិត្ត)។

ក្នុងខណដដលេភាវរូបសក្ើត្សេើងសហើ យតាំងសៅ

អាការៈដដលតាំងសៅជា ឋិ ត្ខ
ិ ណសនាោះសៅថ្ន ជរតារូប មានអាយុ
សេមើោន៤៩អនុខណចិត្ត ក្នុងខណដដលេភាវរូបក្ំពង
ុ រលត្់ ។ អាការៈ
ដដលរលត្់ ដដលជាភងគខណសនាោះសៅថ្នអនិចចតារូបដដលមានអាយុ
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សេមើោន១អនុខណរបេ់ ចិត្។
ត េភាវរូបរគប់ រប
ូ មានអាយុ សេមើោន១៧
ខណចិត្ឬ
ត ១៤អនុខណ។សរព្វោះដូសចានោះអនិចចតារូបសទើបមានអាយុ សេមើ
ោនភងគខណរបេ់ ចិត្ដ
ត ង
ួ ទី១៧។
អនិេចលកខ ណ
អនិចល
ច ក្ខណ េភាវដដលមិនសទៀង បានដល់លក្ខណៈដដលជា
សាធារ

ដល់េង្គខរធម៌ោំងពួងចិត្សត ចត្េិ ក្រូបជាអនិចច ំ

សរព្វោះ

មា អនិចចលក្ខណៈមានការសក្ើត្សេើងក្៏ រលត្់ សៅ។
អនាគាមិផលេិតត
អនាោមិផលចិត្ត ចិត្ដត ដលជាផលរបេ់ អនាោមិមគគ បាន
ដល់សោក្ុត្រត វិបាក្ចិត្តដង
ួ ទី៣ដដលសសាយផលចាក្

អនាោមិមគគ

ដដលរលត្់ ក្ិសលេជាេមុសចឆទជាវិមុត្េ
តិ ុខ សេចក្ឋីេុខដដលសក្ើត្
ពីការផុត្ចាក្ក្ិសលេ

ផលចិត្ដត ដលសក្ើត្សេើងជាការរបហារ

ក្ិសលេ ដដលជាបដិបេសទធិបហានគឺលោះសោយសេចក្ឋីជាធម៌ដដល
េងប់រមាងប់ សហើ យនាំសអាយបុគគលសនាោះេសរមចបានសឈាមោះថ្នជារពោះ
អនាោមី។
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អនាគាមិមគ្គ េិតត
អនាោមិមគគចត្
ិ ត

មគគចត្
ិ ដត ដលសធវឲ្
ើ យបុគល
គ អន ក្េសរមចមិន

រត្លប់ មក្កាន់ សោក្សនោះសទៀត្

បានដល់មគគចិត្ដ
ត ង
ួ ទី៣សៅថ្ន

ត្ត្ិយមគគ។សធវើឲ្យកាមរាគនិងបដិេំសយាជនវិនាេសាបេូនយសៅ។
អននដ រិយកមម
ការសធវដើ ដលឲ្យផលក្នុងភពមិនមានរវ្ហងចសនាលោះ
ក្មមក្នុងដផនក្អក្ុេល
អបាយភូមិ

បានដល់គរុ

ដដលនឹងឲ្យផលជាជនក្ក្មមនាំបដិេនធិក្នុង

សរកាយពីអេ់ ជីវត្
ិ សៅពីជាត្ិសនោះ។

មិនថ្នចសរមើន

ក្ុេលដដលមានអានិេងសសរចើនយាង្ ក្៏ មិនអាចលុបោងការ
ឲ្យផលបានសេើយ។ អននឋរយ
ិ ក្មមមាន៥

គឺ៖ ១.េមាលប់ មាតា

២.េមាលប់ បិតា ៣.េមាលប់ រពោះអរហនឋ ៤.សោហិ ត្ប
ុ ាទ ៥.េងឃ
សភទ។
អធិប្តី៤
អធិប
ធម៌ដដលជាធំ

សេចក្ឋជា
ី ធំយាងទរក្ដលង៤យាង បានដល់េភាវ
ជាអធិបត្ិបចច័យឲ្យេភាវធម៌ដដលសក្ើត្រួមអាច

បស្
ឋ យតាមខលួនបានដល់ ១.ឆនាទធិបត្ី សេចក្ឋីសពញចិត្ក្
ត នុងការ
េិ ក្ារពោះធម៌

សពញចិត្ក្
ត នុងការសមើលសរឿងសផសងៗ(ឆនទសចត្េិ ក្

ដដលសក្ើត្ជាមួយជវនចិត្ត៥២ដួង)។ ២.វិរយា
ិ ធិបត្ី សេចក្ឋីពាយាម
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មានឧេា

ក្នុងការអានរពោះទរត្បិដក្េូមបីមិនេូវយល់ក្៏

ពាយាមអាន

(វីរយ
ិ សចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយនឹងជវនចិត្ត៥២ដួង)។

៣.ចិតាតធិបត្ី មានចិត្តជាធំសេចក្ឋីតាំងចិត្ន
ត ឹងសធវើអវីមួយ(ជវនចិត្ត៥២
ដួងដដលមានសហត្ុ២ឬសហត្ុ៣)។ ៤.វិមសា
ំ ធិបត្ី មានបញ្ញដជាធំ
អានឬក្៏ សាឋប់ សោយសេចក្ឋីយល់(បញ្ញដសចត្េិ ក្ ដដលសក្ើត្ជាមួយ
ជវនចិត្៣
ត ៤ដួង)។

អធិបត្ីោំង៤សនោះជាធំសផសងពីឥន្ទនទីយ៍ដដលជាធំ

តាមក្ិចចរបេ់ ខលួន បានរពមៗោនសរចើនយាងនឹងជវនចិត្៥
ត ២ដួងសនាោះ
កាមជវនចិត្ត២៦ដួង(មហាក្ុេលចិត្៨
ត មហាក្ិរយា
ិ ចិត្ត៨ អក្ុេល
ចិត្១
ត ០

ដត្សមាហមូលចិត្ត២សរព្វោះមានសហត្ុ១ និងហេិ ត្ប
ុ ាទ

ចិត្១
ត សរព្វោះមិនមានសហត្ុសក្ើត្រួមជាមួយ)។

សពលខលោះក្៏ មានេភាវ

ធម៌ដដលជាអធិបត្ី សពលខលោះក្៏ មិនមានេរមាប់ អបបនាជវនចិត្ត២៦
ដួង(មហគគត្ក្ុេលចិត្ត៩ មហគគត្ក្ិរយា
ិ ចិត្ត៩ សោក្ុត្តរចិត្៨
ត )រត្វូ
មានអធិបត្ីយាង្មួយយាងពិត្របាក្ដ។ អធិបត្ី៣គឺ៖ ឆនាទធិត្ី
វីរយា
ិ ធិបត្ី ចិតាតធិបត្ី សក្ើត្ជាមួយនឹងចិត្បា
ត នោំងជាក្ុេល ោំង
អក្ុេលនិងក្ិរយា
ិ ។ ចំដណក្វិមសា
ំ ធិបត្ី សក្ើត្ជាមួយនឹងចិត្ដត ដល
ជាក្ុេលនិងក្ិរយា
ិ ដត្បុស្
ណ ោះ។
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អតីតភវង្គ
អត្ីត្ភវងគ ភវងគដដលក្នលងសៅបានដល់ភវងគចិត្ក្
ត នុងខណដដល
រូបសក្ើត្សេើង

បោះខទប់នឹងបសាទរូបតាមផលូវោវរ្មួយដូចជាផលូវ

ដភនក្ កាលវិថច
ី ិត្សត ៅមិនបានសក្ើត្សេើងដឹងអារមមណ៍

ោវរ៦ ភងគ

ចិត្ក្
ត ៏ សក្ើត្រលត្់ ត្ោនរបរពឹត្សត ៅតាមរក្ដេភវងគ ដត្កាលមានវ
រូប(ពណ៌)មក្កាន់ គនលងចក្ខុគឺសក្ើត្សេើងខទប់ោនចក្ខុបសាទ។ ភវងគចិត្ត
ក្នុងខណដដលពណ៌សក្ើត្សេើងខទប់ោននឹងចក្ខុបសាទ

បានសឈាមោះថ្ន

អត្ីត្ភវងគជាភវងគចិត្ដត ដលក្នលងសៅ សរព្វោះសៅមិនមានផលឲ្យសក្ើត្
វិថច
ី ិត្ន
ត ឹងជាការតាំងសឈាមោះ

សដើមបីឲ្យរជាបអាយុ របេ់ រូបកាល

សរបៀបសធៀបជាមួយខណចិត្សត រព្វោះរូបសក្ើត្សេើង រពមជាមួយភវងគ
ចិត្ដ
ត ង
ួ សនោះ(អត្ីត្ភវងគ) នឹងរលត្់ រពមជាមួយត្ោលមពណចិត្ដ
ត ង
ួ ចុង
សរកាយ អាយុ របេ់ រូបសទើបសេមើោន១៧ខណចិត្។
ត
អត្ីត្ភវងគ ភវងគចលន ភវងគុបបសចឆទ ជាវិបាក្ចិត្រត បសភទដត្
មួយ មានសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយសេមើ ោន នឹងមានអារមមណ៍
ដូចោនជាមួយបដិេនធិចិត្ត ចុត្ច
ិ ិត្ត ក្នុងជាត្ិជាមួយោននឹងសធវើក្ិចចដត្
មាងជាមួយនឹងភវងគដង
ួ ដទទៗ

(រត្ឹមដត្ជាសឈាមោះដដលតាំងសេើង

សដើមបីឲ្យរជាបអាយុ របេ់ រូបដត្បុស្
ណ ោះ។
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អតិឥដ្ឋ
ឋ រមមណ៍
អត្ិឥោឌរមមណ៍ អារមមណ៍ដដលជាទីរបាថ្ននជាទីសពញចិត្ត បាន
ដល់អារមមណ៍ដដលលអរបសេើ រ ដូចពណ៌ េំសេងក្លិន រេ សោដឌពវ
ដដលជាទិពឬ
វ ពណ៌ដដលជារូបកាយរបេ់ រពោះេមាមេមពុទធ េំសេង
របេ់ រពោះដ៏មានរពោះភាគជាសដើម។
អតិមេនា
ដ រមមណ៍
អត្ិមហនាឋរមមណ៍ អារមមណ៍ដដលជាធំយាងទរក្ដលង បាន
ដល់សេចក្ឋីរបរពឹត្សត ៅរបេ់ អារមមណ៍ដដលមានក្មាលំងខ្លំងកាល

សធវើ

ឲ្យត្ោលមពណវិថច
ី ិត្ដត ដលជាវិថច
ី ុងសរកាយ សក្ើត្សេើងដឹងអារមមណ៍
ដដលជាសោចររូបផលូវបញ្ចោវរនឹងអារមមណ៍ក្៏ រលត្់ សៅ រពមជាមួយ
ត្ោលមពណចិត្ដ
ត ង
ួ ចុងសរកាយ។
អតិប្ រិតា
ត រមមណ៍
អត្ិបរិតាតរមមណ៍

អារមមណ៍ត្ិចត្ួចយាងទរក្ដលង

សេចក្ឋីរបរពឹត្សត ៅរបេ់ អារមមណ៍ដដលមានក្មាលំងសខសោយ
ដល់មិនជាបចច័យឲ្យមានវិថច
ី ិត្សត ក្ើត្សេើង
ចាក្វិថច
ី ិត្ត។
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បានដល់
រហូ ត្

ជាវ្ហរៈដដលេូនយទសទ

អកុសលហេតុ
អក្ុេលសហត្ុ សហត្ុសចត្េិ ក្ដដលសក្ើ់ត្រួមជាមួយអក្ុេល
ចិត្ត បានដល់សហត្ុសចត្េិ ក្៣ដួងគឺ៖ សោភសចត្េិ ក្១ សោេ
សចត្េិ ក្១ សមាហសចត្េិ ក្១ ដដលសក្ើត្រួមជាមួយនឹងអក្ុេលចិត្ត
១២ដួង

សទើបជាអក្ុេលជាត្ិបុស្
ណ ោះ។អក្ុេលចិត្ដ
ត ង
ួ ខលោះមាន

សហត្ុមាង
សហត្ុ៣

ដួងខលោះក្៏ មានសហត្ុ២(អក្ុេលចិត្ដត ដលរបក្បសោយ
មិនមានសរព្វោះសោភសហត្ុនិងសោេសហត្ុជាេភាវធម៌

ដដលមានលក្ខណៈផទុយោន មិនអាចសក្ើត្រួមជាមួយនឹងោនបាន)។
អកុសលោធារណហេតសិក
អក្ុេលសាធារណសចត្េិ ក្

សចត្េិ ក្ដដលមិនទូសៅដល់

អក្ុេលចិត្រត គប់ ដង
ួ បានដល់អក្ុេលសចត្េិ ក្៤ដួងគឺ៖ សមាហ១
អហិ រក្
ិ ១ អសនាត្តបប១ ឧទធចច១។
អកុសលធម៌
អក្ុេលធម៌

ធម៌ដដលមានសោេនឹងឲ្យផលជាអក្ុេល

វិបាក្ ឲ្យផលជាទុក្ខ បានដល់េភាវធម៌គឺចត្
ិ ន
ត ិងសចត្េិ ក្ដដលជា
អក្ុេលជាត្ិ ជាសហត្ុសធវើឲ្យសក្ើត្អក្ុេលវិបាក្។
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អកុសលជាតិ
អក្ុេលជាត្ិ ការសក្ើត្ជាអក្ុេល បានដល់អក្ុេលចិត្ត១២
ដួងនិងសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយ ជាជាត្ិដដលជាសហត្ុឲ្យសក្ើត្
អក្ុេលវិបាក្។
អកុសលហេតសិក
អក្ុេលសចត្េិ ក្ សចត្េិ ក្ដដលជាអក្ុេល សចត្េិ ក្ដដល
សក្ើត្ជាមួយចិត្ត

បានដល់សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្ជាមួយនឹងអក្ុេល

ចិត្ដត ត្មាង មាន១៤ដួងគឺ៖ ១.សមាហ ២.អហិ រក្
ិ ៣.អសនាត្តបប ៤.
ឧទធចច(៤ដួងសនោះសឈាមោះសៅថ្ន

សមាចត្ុក្កសចត្េិ ក្)

៥.សោភ

៦.មានៈ ៧.ទិដ(ឌិ ៣ដួងសនោះសឈាមោះសៅថ្ន សោត្ិក្សចត្េិ ក្) ៨.
សោេ ៩.ឥេា ១០.មចឆរយ
ិ
១១.ក្ុក្កុចច(៤ដួងសនោះសឈាមោះសៅថ្ន
សោចត្ុក្កសចត្េិ ក្) ១២.ថីន ១៣.មិទធ(២ដួងសនោះសឈាមោះសៅថ្ន ថីទុក្
សចត្េិ ក្) ១៤.វិចិក្ិចាឆសចត្េិ ក្។
អកុសលេិតត
អក្ុេលចិត្ត ចិត្ដត ដលមិនឆ្ងលត្មានសោេឲ្យផលជាអក្ុេល
វិបាក្បានដល់អក្ុេលចិត្ត១២ដួង។
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អកុសលកមម
អក្ុេលក្មម

ការសធវើដដលជាអក្ុេលបានដល់សចត្នា

សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយអក្ុេលចិត្ត ។
អកិ រយ
ិ ទិដឋិ
អក្ិរយ
ិ ទិដឌិ ការយល់សឃើ ញថ្នក្មមដដលបានសធវសើ ហើ យ សឈាមោះ
ថ្នមិនបានសធវ។
ើ ជាការហាមក្មមបានដល់ការយល់សឃើ ញខុេរបកាន់
មាំថ្ន

បាបបុណយដដលសធវើសហើ យរដមងជារត្ឹមដត្ជាអាការៈសធវើ

បុស្
ណ ោះ

គឺសធវើសេចក្ឋីលក្
អ ៏ រត្ឹមដត្សធវើសេចក្ឋីលដអ ត្បុស្
ណ ោះ

ដមនជាបុណយ

មិន

សធវើសេចក្ឋីអារក្ក្់ ក្៏រត្ឹមដត្ជាការសធវើដត្បុស្
ណ ោះ

មិនដមនជាបាប។
ហេតុប្បេច យ
័
សហត្ុបបចចយ
័

េភាវធម៌ដដលជាបចចយ
័ ឲ្យសក្ើត្ផលសោយ

សេចក្ឋជា
ី សហត្ុ បានដល់សហត្ុសចត្េិ ក្៦ដួងគឺ៖ សោភ សោេ
សមាហ អសោភ អសោេ អសមាហ ដដលរបក្បជាមួយនឹងចិត្ត
ជាសហត្ុបចច័យឲ្យចិត្ន
ត ិងសចត្េិ ក្ដួងដទទសក្ើត្រួមជាមួយ
ចិត្ជ
ត រជ ប
ូ សក្ើត្សេើង

រួមោំង

នឹងជាបចច័យដល់បដិេនធិក្មមជរជ ប
ូ ក្នុងខណ

បដិេនធិកាល។

30

សហត្ុបបចច័យ ជាបចច័យទី១ ក្នុងបចច័យ២៤ដដលរពោះមានរពោះ
ភាគរពោះអងគរទងៀេដមឋងក្នុងគមពីរមហាបោឌន

េដមឋ ងឲ្យសឃើ ញ

សេចក្ឋីេំខ្ន់ របេ់ សហត្ុបបចច័យ សរព្វោះសបើមិនមានសហត្ុសចត្េិ ក្
៦ពួក្សនោះេត្វោំងឡាយក្៏ មិនមានការសធវើបាបឬបុណយដដរ។

ការ

អប់ រសំ ហត្ុដផនក្ខ្ងក្ុេលរហូ ត្អាចរំលត្់ សហត្ុដផនក្ខ្ងអក្ុេល
បានសហើ យ

សហត្ុដដលដផនក្ខ្ងអក្ុេលដល់សេចក្ឋីអេ់ សៅសៅ

េល់សហត្ុដដលជាអពាក្ត្សហត្ុបុស្
ណ ោះ ។ កាលអេ់ ក្មមដដល
សធវើឲ្យមានជីវត្
ិ សៅក្នុងជីវត្
ិ សនាោះសហើ យ

ក្៏ ដល់សេចក្ឋីរល
ំ ត្់ ខនធ

បរិនិព្វវនមិនមានការបដិេនធិក្នុងភពថមត្
ី សៅសទៀត្។
ហេតុហេតសិក
សហត្ុសចត្េិ ក្ សចត្េិ ក្ដដលជាមូល ជាសហត្ុ៦យាងបាន
ដល់សចត្េិ ក្៦ដួងគឺ៖

សោភសចត្េិ ក្១

សោេសចត្េិ ក្១

សមាហសចត្េិ ក្១ ជាអក្ុេលសហត្ុ៣សក្ើត្បានជាមួយអក្ុេលចិត្ត
១២ដួងដត្បុស្
ណ ោះ។

អសោភសចត្េិ ក្១

អសោេសចត្េិ ក្១

អសមាហសចត្េិ ក្១ ជាសសាភណសហត្ុ៣សក្ើត្បានជាមួយសសាភណ
ចិត្៥
ត ៩ដួង។ សហត្ុសចត្េិ ក្៦ដួងសនោះសក្ើត្រួមជា មួយចិត្ដ
ត ង
ួ ្
ចិត្ដ
ត ង
ួ សនាោះបានសឈាមោះថ្ន េសហត្ុក្ចិត្(ត មាន១៧ដួង របក្បសោយ
សហត្ុមួយដួងខលោះ របក្បសោយសហត្ុពីរដួងខលោះ របក្បសោយសហត្ុបី
ដួងខលោះ)។
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េសិតប្
ុ ាទេិតត
ហេិ ត្ប
ុ ាទចិត្ត

ចិត្ដត ដលសធវឲ្
ើ យសក្ើត្ការញញឹមបានដល់

អសហត្ុក្ក្ិរយា
ិ ចិត្ត ដដលជាមសនាវិញ្ញដណធាត្ុសធវើក្ិចចជវនដដលជា
ចិត្សត ធវើឲ្យរពោះអរហនឋសក្ើត្ការញញឹម

ការបានទទួលអារមមណ៍

បនឋិចបនឋួចដូចជាសឃើ ញសាថនទីជាទីមសនារមយ ឬបានឮេំសេងរបេ់
អន ក្ដដលសព្វលផរុេវ្ហចារពោះអរហនឋក្៏សក្ើត្អាការៈញញឹម
ញញឹមសចញសធមញជាសហត្ុសធវើឲ្យសៅកាន់ អបាយ។

សរព្វោះ

ឬរក្អូ បក្លិនោក

ដដលគួរនឹងយក្សៅបូជារពោះសចត្ិយរពោះរេី មហាសព្វធិ៍ ឬបានភលក្ស
រេជាត្ិអាហារសហើ យក្៏ គិត្សៅ សដើមបីថ្នវយដល់េហធមមិក្ជាសដើម
។ហេនចិត្ជា
ត ចិត្ដត ដលសធវើឲ្យសក្ើត្ការសេើ ច ញញឹមមាន១៣ដួងគឺ៖
សោភមូលចិត្សត ក្ើត្រួមជាមួយសសាមនេសសវទនា៤ដួង
ក្ុេលសក្ើត្រួមជាមួយសសាមនេសសវទនា៤ដួង

មហា

មហាក្ិរយា
ិ ចិត្ត

សក្ើត្រួមជាមួយសសាមនេសសវទនា៤ដួង ហេិ ត្ប
ុ ាទចិត្ដត ដលសក្ើត្
រួមជាមួយសសាមនេសសវទនា១ដួង
ការញញឹម សេើ ចមាន៦របសភទគឺ៖ ១.េិ ត្ ការញញឹមមិន
សឃើ ញសធមញរបេ់ រពោះេមាមេមពុទធ
សធមញរបេ់ រពោះអរហនឋសាវ័ក្
រពោះសសាតាបនននិងបុថជ
ុ ន
ជ

២.ហេិ ត្

រពោះេក្ោោមី
៣.វិហេិ ត្
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ការញញឹមសឃើ ញ
រពោះអនាោមី

ការសេើ ចមានេំសេង

សខសោយរសាល

សក្ើត្ជាមួយរពោះអរិយបុគគលខ្ងសដើម៣ពួក្នឹង

បុថជ
ុ ន
ជ ៤.អត្ិហេិ ត្ ការសេើ ចមានេំសេងខ្លំងសក្ើត្ជាមួយរពោះ
េក្ោោមី រពោះសសាតាបនននិងបុថជ
ុ ន
ជ ៥.ឧបហេិ ត្ ការសេើ ច
រហូ ត្ដល់ក្សរមើ ក្កាយសក្ើត្ជាមួយបុថជ
ុ ន
ជ ដត្បុស្
ណ ោះ៦.អវហេិ ត្
ការសេើ ចរហូ ត្ដល់ទឹក្ដភនក្ហូ រសក្ើត្ជាមួយដត្បុថជ
ុ ន
ជ ដត្បុស្
ណ ោះ។
រពោះអរហនឋញញឹមសោយចិត្ត៥ដួងគឺ៖ សសាមនេសមហាក្ិរយា
ិ ចិត្ត៤
ដួងនឹងហេិ ត្ប
ុ ាទចិត្ត១ដួង។ រពោះអរិយបុគគលខ្ងសដើម៣ពួក្ញញឹម
សេើ ចសោយចិត្៦
ត ដួង សសាមនេសសោភមូលទិដគ
ឌិ ត្វិបបយុ ត្តចិត្ត២ដួង
សសាមនេសមហាក្ុេលចិត្៤
ត ដួង។បុថជ
ុ ន
ជ សេើ ចញញឹមសោយចិត្ត៨
ដួង

សសាមនេសសោភមូលចិត្៤
ត ដួងនិងសសាមនេសមហាក្ុេល៤

ដួង។
ហោភណហេតុ
សសាភណសហត្ុ

សហត្ុសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយនឹង

សសាភណចិត្ត បានដល់សហត្ុសចត្េិ ក្៣ដួងគឺ៖ អសោភសចត្េិ ក្១
អសោេសចត្េិ ក្១ អសមាហសចត្េិ ក្១ ដដលសក្ើត្រួមជាមួយនឹង
ចិត្ដត ដលលអសាអត្គឺសសាភណចិត្៥
ត ៩ដួងដដលមានោំង៣ជាត្ិ

ជា

ក្ុេលជាត្ិ២១ដួង ជាវិបាក្ជាត្ិ២១ដួង និងជាក្ិរយា
ិ ជាត្ិ១៧ដួង។
សសាភណចិត្ដ
ត ង
ួ ខលោះមានសហត្ុ២ នឹងដួងខលោះសទៀត្មានសហត្ុ៣។
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ហោភណវិបាកេិតត
សសាភណវិបាក្ចិត្ត

វិបាក្ចិត្ដត ដលមានសចត្េិ ក្លអសាអត្

សក្ើត្រួមជាមួយបានដល់វបា
ិ ក្ចិត្២
ត ១ដួងគឺ៖

មហាវិបាក្៨ដួង

មហគគត្វិបាក្៩ដួងនិងសោក្ុត្រត វិបាក្៤ដួងដដលជាផលរបេ់ ក្ុេល
ចិត្២
ត ១ដួង។ អក្ុេលចិត្ន
ត ិងក្ុេលចិត្តដដលមានក្មាលំងសខសោយឲ្យ
ផលជាអសសាភណវិបាក្ចិត្(ត អសហត្ុក្វិបាក្)។
ហោភណោធារណហេតសិក
សសាភណសាធារណសចត្េិ ក្
សសាភណចិត្ត

សចត្េិ ក្ដដលទូសៅដល់

បានដល់សចត្េិ ក្១៩ដួង

ដដលសក្ើត្រួមជាមួយនឹង

សសាភណចិត្រត គប់ ដង
ួ គឺសសាភណចិត្តមួយដួងៗ
ោំង១៩ដួងសនោះសក្ើត្រួមជាមួយ

រត្វូ មានសចត្េិ ក្

និងមានសចត្េិ ក្ដទទៗសក្ើត្រួម

ជាមួយសទៀត្និងជាសសាភណចិត្រត បសភទ្ដូចមានបីត្ិ

បញ្ញដ

វីរត្ិ ឬ អបបមញ្ញដសក្ើត្រួមផងឬមិនសក្ើត្រួមជាមួយក្៏ បាន។សសាភណ
សាធារណសចត្េិ ក្១៩បានដល់ ១.េោធ ២.េត្ិ ៣.ហិ រិ ៤.ឱត្តបប
៥.អសោភ

៦.អសោេ

៧.ត្រត្មជឈត្តតា

៨.កាយបេសទធិ

៩.ចិត្ប
ត េសទធិ ១០.កាយលហុ តា ១១.ចិត្ល
ត ហុ តា ១២.កាយមុទុតា
១៣.ចិត្ម
ត ុទុតា
១៦.កាយបាគុញ្ដតា

១៤.កាយក្មមញ្ដតា
១៧.ចិត្បា
ត គុញ្ដតា

១៩.ចិត្ុជ
ត ក្
ុ តា។
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១៥.ចិត្ក្
ត មមញ្ដតា
១៨.កាយុ ជុក្តា

ហោភណធម៌
សសាភណធម៌ េភាវធម៌ដដលលអសាអត្

បានដល់សសាភណ

សចត្េិ ក្ដដលលអសាអត្សក្ើត្រួមជាមួយសសាភណធម៌

សទើបបានដល់

ចិត្ន
ត ឹងសចត្េិ ក្ដដលជាក្ុេលជាត្ិ វិបាក្ជាត្ិនិងក្ិរយា
ិ បុស្
ណ ោះ។
ហោភណហេតសិក
សសាភណសចត្េិ ក្

សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយ

សសាភណចិត្ត បានដល់សចត្េិ ក្ដដលលអសាអត្មិនមានសោេ សក្ើត្
ជាមួយចិត្បា
ត នោំង៣ជាត្ិគឺ៖ ក្ុេលជាត្ិ វិបាក្ជាត្ិ និងក្ិរយា
ិ ជាត្ិ
។ សសាភណសចត្េិ ក្មាន២៥ដួងគឺ៖ សសាភណសាធារណសចត្េិ ក្
១៩ដួង

វីរត្ិសចត្េិ ក្៣ដួង

អបបមញ្ញដសចត្េិ ក្២ដួងនិងបញ្ញដ

សចត្េិ ក្។
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ហោភណេិតត
សសាភណចិត្ត ចិត្ដត ដលលអសាអត្

បានដល់ចិត្ដត ដលមាន

សសាភណសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយដូចសសាភណសចត្េិ ក្មាន េោធ
េត្ិ ហិ រិ ឱត្តបប អសោភ អសោេជាសដើម។សសាភណចិត្មា
ត ន៥៩
ដួង

បានដល់កាមសសាភណចិត្ត២៤ដួងគឺ៖

មហាវិបាក្ចិត្ត៨ដួង

មហាក្ុេលចិត្៨
ត ដួង

មហាក្ិរយា
ិ ចិត្៨
ត ដួង។រូបាវចរចិត្ត១៥ដួងគឺ៖

រូបាវចរក្ុេលចិត្ត៥ដួង រូបាវចរវិបាក្ចិត្ត៥ដួង រូបាវចរក្ិរយា
ិ ចិត្៥
ត ។
អរូបាវចរចិត្ត១២ដួងគឺ៖ អរូបាវចរក្ុេលចិត្ត៤ អរូបាវចរវិបាក្ចិត្៤
ត
អរូបាវចរក្ិរយា
ិ ចិត្៤
ត ។សោក្ុត្រត ចិត្ត៨គឺ៖ សោក្ុត្រត ក្ុេលចិត្៤
ត ដួង
សោក្ុត្រត វិបាក្ចិត្ត៤ដួង។
ហោភណកិ រយា
ិ េិតត
សសាភណក្ិរយា
ិ ចិត្ត ក្ិរយា
ិ ចិត្ដត ដលមានសចត្េិ ក្ដដលលអ
សាអត្សក្ើត្រួមជាមួយ បានដល់ក្ិរយា
ិ ចិត្ត១៧ដួងគឺ៖ មហាក្ិរយា
ិ ចិត្ត
៨ដួង មហគគត្ក្ិរយា
ិ ចិត្ត៩ដួង ដដលជាក្ិរយា
ិ ចិត្សត ធវើក្ិចចជវននិងជា
របេ់ រពោះអរហនឋដត្បុស្
ណ ោះ។

អសហត្ុក្ក្ិរយា
ិ ចិត្៣
ត ដួងគឺ៖

បញ្ចោវរាវជជនចិត្ត១ មសនាោវរាវជជនចិត្ត១ ហេិ ត្ប
ុ ាទចិត្១
ត មិន
ដមនសសាភណក្ិរយា
ិ ចិត្ត សរព្វោះមិនមានសសាភណសចត្េិ ក្សក្ើត្រួម
ជាមួយ។

36

ហោតាប្តត យ
ិ ង្គ ៤
សសាតាបត្តយ
ិ ងគ អងគទនការដល់រក្ដេរពោះនិព្វវនឬអងគទនការ
ដល់សេចក្ឋជា
ី រពោះសសាតាបនន៤របការបានដល់សហត្ុដដលសធវើសអាយ
មានសេចក្ឋីចសរមើនសៅថ្ន វ ុឌធិធម៌ ៤របការគឺ៖ ១.ការសេពគប់
េបបុរេ ២.ការសាឋប់ នវូ រពោះធម៌ ៣.ការសធវើទុក្ក្នុងចិត្សត ោយឧបាយ
ទនរបាជាញ ៤.ការបដិបត្តធ
ិ ម៌ដេ
៏ មគួរដល់ធម៌។ ការសធវើសហត្ុោំង៤
យាងសនោះរដមងដល់នវូ សេចក្ឋីចសរមើន

មានឱកាេេសរមចជារពោះ

សសាតាបននអនាគត្កាលយាងពិត្របាក្ដ។
ហោតវិញ្ញ
ា ណ
សសាត្វិញ្ញដណេភាពដឹងចាេ់ អារមមណ៍តាមផលវូ រត្សចៀក្ បាន
ដល់អសហត្ុក្វិបាក្ចិត្ត២ដួង
សាទ)

ដដលសក្ើត្ក្ដនលងសសាត្វត្ថុ(សសាត្បប

សធវេ
ើ វនក្ិចចគឺទទួលដឹងេោទរមមណ៍ដដលបោះខទប់ផូវល រត្សចៀក្

ជាក្ុេលវិបាក្១ដួង ទទួលដឹងេំសេងដដលលអ ជាអក្ុេលវិបាក្១
ដួងដដលទទួលេំសេងដដលមិនលអ។ សសាត្វិញ្ញដណសក្ើត្រួមជាមួយ
ឧសបកាខសវទនាោំង២ដួង។
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ហោតវតថុ
សសាត្វត្ថុ

ទីក្ដនលងរបេ់ ចត្
ិ គ
ត រឺ ត្សចៀក្

បានដល់សសាត្

របសាទរូបជាទីសៅឬជាទីសក្ើត្របេ់ សសាត្វិញ្ញដណ២ដួង

(ក្ុេល

វិបាក្ចិត្ត១ដួង អក្ុេលវិបាក្ចិត្១
ត ដួង)។សសាត្បបសាទជារូបបរមត្ថ
ដដលជាេភាវរូបសៅសឈាមោះថ្ន សសាត្វត្ថុ កាលមានសសាត្វិញ្ញដណ
សក្ើត្សេើងដត្បុស្
ណ ោះ។
ហោតប្បោទរូប្
សសាត្បបសាទរូប

រូបដដលមានេភាពថ្នលផូរផងៀគរឺ ត្សចៀក្

បានដល់រប
ូ ដដលសក្ើត្ពី ក្មមដដលមានេភាពថ្នលអាចទទួលបោះខទប់ជា
មួយនឹងេំសេងសផសងៗតាំងសៅខ្ងក្នុងរត្សចៀក្សធវើនាទី២យាងគឺ៖
១.សសាត្វត្ថុក្ដនលងសក្ើត្របេ់ សសាត្វិញ្ញដណ២ដួង

២.សសាត្ោវរផលូវ

ដឹងអារមមណ៍របេ់ សសាត្ោវរវិថច
ី ិត្។
ត
ហោតទ្វ
ា រាវជ្ឈា នេិតត
សសាត្ោវរាវជជនចិត្ត ចិត្ដត ដលសធវក្
ើ ច
ិ រច ព
ំ ឹងដល់អារមមណ៍តាម
ផលវូ រត្សចៀក្ បានដល់អសហត្ុក្ក្ិរយា
ិ ចិត្ដត ដលជាមសនាធាត្ុបានដល់
បញ្ចោវរាវជជនចិត្សត នាោះឯង។

ដត្សក្ើត្ផលូវសសាត្ោវរសទើបសឈាមោះថ្ន

សសាត្ោវរាវជជនចិត្តជាវិថច
ី ិត្ដ
ត ង
ួ ដើបូងដដលមានេំសេងជាអារមមណ៍
តាមផលូវរត្សចៀក្។
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ហោតទ្វ
ា រវិថីេិតត
សសាត្ោវរវិថី វិថច
ី ត្
ិ តា
ត មផលវូ រត្សចៀក្

បានដល់ចិត្រត គប់ ដង
ួ

ដដលដឹងអារមមណ៍ដដលក្ំពង
ុ របាក្ដតាមផលូវសសាត្ោវរោំងអេ់ ១៤
ខណតាំងដត្សសាត្ោវរាវជជនចិត្ត១ សសាត្វិញ្ញដណ១ េមបដិចឆនច
ន ិត្១
ត
េនឋីរណចិត្ត១ សវ្ហដឌពន
វ ចិត្ត១ ជវនចិត្៧
ត ត្ោលមពនចិត្ត២។
ហោតាប្តត ិផលេិតត
សសាតាបត្តផ
ិ លចិត្ត ចិត្ដត ដលជាផលរបេ់ សសាតាបត្តម
ិ គគ
បានដល់សោក្ុត្រត វិបាក្ចិត្ដ
ត ង
ួ ដើបូងដដលសសាយផលចាក្ការរួចផុត្
ក្ិសលេ

ផលចិត្ដត ដលសក្ើត្សេើងជាការរបហារក្ិសលេជាបដិ

បេសទធិបហានសឈាមោះថ្នជារពោះសសាតាបនន។
មគគចិត្ដត ដលរត្វូ រក្ដេរពោះនិព្វវន

សសាតាបត្តម
ិ គគចិត្ត

ជារោដើបូងបានដល់ចិត្ដត ដល

េមបយុ ត្តសោយអងគមគគដដលមានរពោះនិព្វវនជាអារមមណ៍សោយការ
របហារក្ិសលេរោដើបូង

ជាមគគចិត្ដ
ត ង
ួ ដើបូងដដលសក្ើត្សេើងមុន

សៅថ្ន បឋមមគគ ជាសោក្ុត្រត ក្ុេលសធវើឲ្យេកាយទិដឌិ វិចិក្ិចាឆ
េី លពវត្បរាមាេេំសយាជនដដលជាសរគឿងចងេត្វទុក្ក្នុងភព។
ហសកខ ប្ុគ្គល
សេក្ខបុគល
គ
បុគល
គ អន ក្រត្វូ េិ ក្ាបានដល់រពោះអរិយបុគល
គ
ខ្ងសដើម៣គឺ៖ រពោះសសាតាបនន រពោះេក្ោោមី រពោះអនាោមី ។ អន ក្
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សៅមានក្ិចចរត្វូ អប់ រច
ំ សរមើនបញ្ញដសដើមបីរល
ំ ត្់ ទុក្ខគឺអរហត្តផលចិត្ត
សទើបជាការអេ់ ក្ិចចក្នុងរពោះសាេនា។
សុតមយប្ញ្ញ
ា
េុត្មយបញ្ញដបញ្ញដសក្ើត្អំពីការសាឋប់
សក្ើត្ពីការសាឋប់ អព
ំ ីបុគគលដទទ(ឬការអានគមពីរ)

បានដល់បញ្ញដដដល
មិនបានសក្ើត្ពីការ

គិត្របេ់ ខលួនឯង។
សុញ្ាតវិហមាកខ
េុញ្ត្
ដ វិសមាក្ខ ការរួចផុត្សោយការពិចារ្សេចក្ឋេ
ី ូនយ
ទសទ

បានដល់ក្នុងខណដដលជាអារមមណ៍របេ់ មគគចិត្តនិងផលចិត្ត

សរព្វោះេូនយចាក្ក្ិសលេោំងពួង។ អន ក្ដដលអប់ រប
ំ ញ្ញដចសរមើនេត្ិ
បបោឌន

មានមនេិ ការនាមនិងរូបសោយេភាពជាអនតាត

បញ្ញដញាណបរិបូណ៌

កាល

រហូ ត្ដល់ជាក្់ ចាេ់ េភាវធម៌តាមលំោប់

ខណដដលរួចផុត្ពី អនុសោមញ្ញដណ
អារមមណ៍និងមានអនត្តលក្ខណៈរបាក្ដ

ដដលមានទរត្លក្ខណ៍ជា
កាលមគគចិត្ផ
ត លចិត្សត ក្ើត្

សេើង សេចក្ឋីរច
ួ ផុត្សនោះសទើបសឈាមោះថ្ន េុញ្ដត្វិសមាក្ខ ។
សុកខ វិប្សសក
េុក្វខ ប
ិ េសក្

អន ក្សឃើ ញចាេ់ ក្ង
ុន មគគជាសរគឿងញាុង
ំ

ក្ិសលេឲ្យេងត្
ួ ហួ ត្ដហង េំសៅដល់រពោះអរហនឋដដលេសរមចមគគ
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ចិត្ផ
ត លចិត្ត

សោយមិនមានអងគឈានដដលសក្ើត្ពីការអប់ រច
ំ សរមើន

េមថភាវនាសក្ើត្រួមជាមួយគឺមិនបានអភិញ្ញដ៥

េមាបត្តិ៨

មិន

អាចសធវើឥទធិបាដិហារសផសងៗសទ។
ោយនកិេច
សាយនក្ិចច

នាទីរបេ់ ចត្
ិ គ
ត កា
ឺ រដឹងរេ់ បានដល់ក្ិចចរបេ់

អសហត្ុក្វិបាក្ចិត្ត២ដួង

ដដលសធវើនាទីដង
ឹ ចាេ់ របាក្ដតាមផលូវ

អ្
ឋ ត្ (រសារមមណ៍) បានដល់ឧសបកាខជីវ្ហាវិញ្ញដណក្ុេលវិបាក្១ដួង
ជាផលរបេ់ ក្ុេលក្មមនិងឧសបកាខជីវ្ហាវិញ្ញដណអក្ុេលវិបាក្១ដួង
ជាផលរបេ់ អក្ុេលក្មម ។
សមា
ម អាជ្ឈីវ
េមាមអាជីវ

ការចិញ្ឹ ម
ច រត្វូ បានវីរត្ិសចត្េិ ក្មួយដដលសធវើ

ក្ិចចសអាយសក្ើត្ការសវៀរចាក្មិចាឆជីពឬវ្ហចាដដលទុចចរត្
ិ ។
សមា
ម សង្ក ប្ប
េមាមេងកបប សេចក្ឋរី ត្ិោះរិោះរត្វូ បានដល់វត្
ិ ក្កសចត្េិ ក្ដដល
រត្ិោះរិោះលក្ខណៈរបេ់ រូបធម៌ និងនាមធម៌
សអាយេត្ិរលឹក្ដឹងរហូ ត្ដល់បញ្ញដ
រូប។

ដដលក្ំពង
ុ របាក្ដសដើមបី

បានេិ ក្ាលក្ខណរបេ់ នាម

េមាមេងកបបមានអាការៈ៣យាង៖១.រត្ិោះរិោះក្នុងការសចញចាក្

កាម ២.រត្ិោះរិោះក្នុងការមិនពាបាទ ៣.រត្ិោះរិោះក្នុងការមិនសបៀត្សបៀន។
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សមា
ម សមាធិ
េមាមេមាធិ បានដល់ការត្មកល់ចិត្សត អាយតាំងមាំ បានដល់
ឯក្គគតាសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយក្ុេលចិត្ត

ក្នុងខណដដល

េត្ិបបោឌននិងវិបេសនាញាណសក្ើត្សេើង។ េមាមេមាធិសធវើចិត្ន
ត ិង
សចត្េិ ក្ដទទសអាយតាំងមាំក្នុងអារមមណ៍ គឺនាមធម៌ឬរូបធម៌ដដល
ក្ំពង
ុ របាក្ដ សដើមបីសអាយបញ្ញដដឹងជាក្់ ចាេ់ លក្ខណៈរបេ់ នាមរូប
សនាោះៗ

កាលមគគចិត្សត ក្ើត្សេើងេមាមេមាធិក្៏សធវើសអាយចិត្ន
ត ឹង

សចត្េិ ក្ដទទតាំងមាំសៅក្នុងអារមមណ៍គឺរពោះនិព្វវន។
សមា
ម សតិ
េមាមេត្ិ

ការរលឹក្រត្វូ

បានដល់េត្ិសចត្េិ ក្ដដល

រលឹក្ដឹងេភាវលក្ខណៈរបេ់ រូបធម៌ឬនាមធម៌រហូ ត្ដល់បញ្ញដមាន
ក្មាលំងរបត្យក្សចាេ់ េភាវធម៌សៅតាមលំោប់ ។ កាលមគគចិត្សត ក្ើត្
សេើង េមាមេត្ិក្៏រឭក្ដឹងលក្ខណៈរបេ់ រពោះនិព្វវន។
សមា
ម វាយាម
េមាមវ្ហយាម

សេចក្ឋព
ី ាយាមរត្វូ បានដល់វរិ យ
ិ សចត្េិ ក្

ដដលសក្ើត្ជាមួយក្ុេលចិត្ត ដដលរបរពឹត្សត ៅរពមជាមួយនឹងេត្ិ
បបោឌននិងវិបេសនាញាណ

ជាសេចក្ឋីពាយាមដដលនឹងដឹង

លក្ខណៈរបេ់ េភាវធម៌តាមសេចក្ឋីពិត្។
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សមា
ម វាចា
េមាមវ្ហចា

វ្ហចារបទពបានដល់វរី ត្ិសចត្េិ ក្មួយដួងដដល

សធវើក្ិចចសអាយសក្ើត្ការសវៀរចាក្វចីទុចចរត្
ិ ៤យាងគឺ៖
និយាយេ៊ ក្សេៀត្

២.និយាយក្ុហក្

១.សវៀរចាក្ការ

៣.និយាយឥត្របសយាជន៍

៤.និយាយញុោះញងៀ។
សមា
ម មគ្គ
េមាមមគគ

ផលវូ ដដលរបទពបានដល់ខបដិបត្តដិ ដលជាផលវូ នាំ

សអាយរួចផុត្ចាក្ទុក្បា
ខ នដល់េមាមមគគ៨គឺសចត្េិ ក្៨ដួងដដលសក្ើត្
ពីការអប់ រវំ ប
ិ េសនាភាវនា

រហូ ត្ដល់មគគេមងគសី ធវើក្ិចចរបហារ

ក្ិសលេជាេមុសចឆទ។
សមា
ម ទិដឋិ
េមាមទិដេ
ឌិ មាមទិដកា
ឌិ រយល់សឃើ ញរត្វូ បានដល់បញ្ញដសចត្េិ ក្
ដដលមានលក្ខណៈដឹងេភាវធម៌តាមសេចក្ឋីពិត្

េមាមទិដមា
ឌិ ន

សរចើនលំោប់ តាំងដត្ពី ក្មមេសក្តាេមាមទិដសឌិ េចក្ឋីយល់ សឃើ ញរត្វូ
សរឿងក្មមនិងផលរបេ់ ក្មម

ឈានេមាមទិដសឌិ េចក្ឋីយល់ សឃើ ញរត្វូ

ដដលសក្ើត្ជាមួយនឹងឈានចិត្ត

វិបេសនាេមាមទិដសឌិ េចក្ឋីយល់

សឃើ ញរត្វូ ដដលសក្ើត្ជាមួយនឹងវិបេសនា
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ដដលលក្ខណៈជាេត្ិ

បបោឌនឬក្៏ ជាមគគមានអងគ៥ ដត្ខណដដលមគគចិត្សត ក្ើត្សេើងរបហារ
ក្ិសលេជាេមុសចឆទក្៏ ជាមគគមានអងគ៨ជាសដើម។
សមា
ម កមមនដ
េមាមក្មមន ឋ

ការង្គររត្វូ បានដល់វរី ត្ិសចត្េិ ក្មួយដួងដដល

សធវើក្ិចចសអាយសក្ើត្ការសវៀរចាក្កាយទុចចរត្
ិ ៣យាងគឺ៖

១.សវៀរចាក្

ការេមាលប់ េត្វ ២.សវៀរចាក្ការលួច ៣.សវៀរចាក្របរពឹត្ខ
ត ុេក្នុង
កាម។
សមមប្បធាន
េមមបបធាន សេចក្ឋព
ី ាយាមដ៏របទព បានដល់េភាវធម៌គឺ
វីរយ
ិ សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រពមជាមួយនឹងក្ុេលចិត្ត
សៅក្នុងវិបេសនាភាវនា

ដដលរបរពឹត្ត

សរព្វោះជាចំដណក្មួយក្នុងសព្វធិបក្ខិយធម៌

៣៧របការ។ វីរយ
ិ សចត្េិ ក្ដដលជាេមម បបធានមាន៤យាងគឺ៖ ១.
េំវរបបធាន

ពាយាមមិនសអាយបាបអក្ុេលដដលសៅមិនោន់

សក្ើត្សេើងមិនសអាយសក្ើត្សេើង ២.បហានបបធាន ពាយាមលោះបាប
អក្ុេលដដលសក្ើត្សេើងសហើ យមិនសអាយសក្ើត្សេើងសទៀត្ ៣.ភាវនា
បធាន

សេចក្ឋីពាយាមចសរមើនក្ុេលធម៌ដដលសៅមិនោន់ សក្ើត្

សេើងសអាយសក្ើត្សេើង

៤.អនុរក្ខនាបធាន

ពាយាមរក្ាក្ុេល

ដដលសក្ើត្សេើងសហើ យសអាយចសរមើនតាំងមាំ ខណដដលេត្ិបបោឌន
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សក្ើត្សេើង

រដមងមានេមមបបធានយាង្មួយសក្ើត្សេើងរួមជា

មួយ សរព្វោះវីរយ
ិ សចត្េិ ក្សនាោះបានោំងជាេមមបបធាន ឥទធិបាទ ពល
ឥន្ទនទិយ៍ សព្វជឈងគ និងមគគមានអងគ៨។
សមសនរូប្
េមេនរូប រូបដដលគួរដល់ការពិចារ្បានដល់េភាវ
រូប១៨ដដលមានេភាវលក្ខណៈសអាយពិចារ្សោយសេចក្ឋីពិត្
ជាអនិចច ំ ទុក្ខ ំ អនតាត គឺជាអារមមណ៍របេ់ េត្ិបបោឌនក្៏ បាន។
សមបយុតតប្េច យ
័
េមបយុ ត្តបចច័យ

េភាវៈដដលជាទីអារេ័ យរបរពឹ ត្សត ៅ

សោយការរបក្បសក្ើត្រួមោន
ធម៌សក្ើត្រួមោន

បានដល់នាមធម៌ដដលអារេ័ យនាម

ជាបចច័យសអាយសក្ើត្សេើងបានដល់ចិត្អា
ត រេ័ យ

សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយ

ជាេមបយុ ត្តបចច័យសចត្េិ ក្ដដល

អារេ័ យចិត្សត ក្ើត្រួមជាមួយ ជាេមបយុ ត្តបចច័យនិងសចត្េិ ក្ដដល
អារេ័ យសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយោន ជាេមបយុ ត្តបចច័យ។
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សមបយុតតធម៌
េមបយុ ត្តធម៌

ធម៌ដដលរបក្បទូសៅរពមបានដល់ចិត្ន
ត ិង

សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយោនបានយាងេនិ ទធ

សរព្វោះជានាមធម៌

ដូចោន នាមធម៌ដដលជាេមបយុ ត្តជាមួ យនឹងនាមធម៌សនាោះ នឹងរត្វូ
ជានាមធម៌ដដលសក្ើត្រួមោនបុស្
ណ ោះ។
សមបយុតតេិតត
េមបយុ ត្តចត្
ិ ត ចិត្ដត ដលរបក្បទូសៅរពមបានដល់ចិត្ដត ដល
របក្បសោយសចត្េិ ក្។េមបយុ ត្តចិត្មា
ត ន៥របសភទបានដល់ ១.ទិដឌិ
គត្េមបយុ ត្ត គឺសោភមូលចិត្ត៤ដួងដដលមានទិដសឌិ ចត្េិ ក្សក្ើត្រួម
ជាមួយ ២.បដិឃេមបយុ ត្ត គឺសោេមូលចិត្ោ
ត ំងពី រដួងដដលមាន
សោេសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយ ៣.វិចិក្ិចាឆេមបយុ ត្ត គឺសមាហមូល
ចិត្ដត ដលមានវិចិក្ិចាឆសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយ ៤.ឧទធចចេមបយុ ត្ត គឺ
សមាហមូលចិត្ដត ដលឧទធចចសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយ

៥.ញាណ

េមបយុ ត្ត គឺសសាភណចិត្ត៤៧ដួងដដលមានបញ្ញដសចត្េិ ក្សក្ើត្រួម
ជាមួយ។
សមបយុតត
េមបយុ ត្តរបក្បទូសៅ

រពមបានដល់ការរបក្បរួមោនរបេ់

នាមធម៌ជាមួយ នឹងនាមធម៌បានដល់ចិត្ន
ត ិងសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួម
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ោនដដលេមបយុ ត្តលក្ខណៈ៤យាងគឺ៖

១.ឯក្ុបាទ

សក្ើត្រពមោន

២.ឯក្និសរាធ រលត្់ រពមោន ៣.ឯកាលមព ណ មានអារមមណ៍ដូចោន
៤.ឯក្វត្ថុក្

សក្ើត្ក្ដនលងជាមួយោន(ក្នុងភូមិដដលមានខនធ៥

សទើប

អារេ័ យវត្ថុជាទីសក្ើត្)។
សមបដិេឆននកិេច
េមបដិចឆនក្
ន ិចច នាទីរបេ់ ចិត្គ
ត ឺការទទួលរពមដដលអារមមណ៍
បានដល់ក្ិចចរបេ់ អសហត្ុក្វិបាក្ចិត្ត២ដួង

ដដលសធវើនាទីដង
ឹ ចាេ់

បញ្ញចរមមណ៍ (ផលូវបញ្ចោវរ) គឺរត្ឹមដត្ទទួលអារមមណ៍ពី បញ្ចវញ្ញ
ិ ដ ណ
បានដល់ឧសបកាខេនឋីរណចិត្ក្
ត ុេលវិបាក្

ជាផលរបេ់ ក្ុេលក្មម

មួយដួង និងឧសបកាខេមបដិចឆន។
ន
សព្យាញ្ាុតត ញ្ញ
ា ណ
េពវញ្ត្
ុដ ញ្ញ
ត ដ ណ

សេចក្ឋដ
ី ង
ឹ ចាេ់ ក្ង
ុន ទីោង
ំ ពួងបានដល់

រពោះបញ្ញដរបេ់ រពោះេមាមេមពុទធជាមាចេ់

ដដលដឹងរគប់ សរឿងរគប់

យាងដដលរពោះអងគរទងៀរបាថ្នននឹងដឹង េពវញ្ដុត្តញ្ញដណសនោះនឹងសក្ើត្ពី
ការេនសំបារមីចន
ំ ន
ួ ៤អេសងខយយនិង១ដេនក្បប
ជារពោះេមាមេមពុទធក្៏មក្រពមោនអរហត្តមគគញ្ញដណ។
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សដើមបីរតាេ់ ដឹង

សព្យាេិតតោធារណហេតសិក
េពវចត្
ិ សា
ត ធារណសចត្េិ ក្
ោំងពួងបានដល់សចត្េិ ក្៧ដួង

សចត្េិ ក្ដដលទូសៅដល់ចិត្ត
ដដលជាសាធារណនឹងរត្វូ សក្ើត្

ជាមួយនឹងចិត្រត គប់ ដង
ួ ចិត្ដត ដលមានសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយមាន
៧ដួងគឺ៖

១.ផេសសចត្េិ ក្

២.សវទនាសចត្េិ ក្

េភាវធម៌ដដលបោះខទប់អារមមណ៍

សចត្េិ ក្ដដលជាេភាវធម៌រលឹក្ដឹងឬសសាយ

អារមមណ៍ ៣.េញ្ញដសចត្េិ ក្ េភាវធម៌ដដលចងចាំ ៤.សចត្នា
សចត្េិ ក្ េភាវធម៌ដដលតាំងចិត្ត ៥.ឯក្គគតាសចត្េិ ក្ េភាវធម៌
ដដលសធវើសអាយចិត្តា
ត ំងមាំ ៦.ជីវត្
ិ ិន្ទនទិយសចត្េិ ក្ ជាេភាវធម៌ដដល
រក្ាេមបយុ ត្តធម៌សអាយមានជីវត្
ិ រេ់ សៅបាន

៧.មនេិ ការ

សចត្េិ ក្េភាវដដលសពញចិត្សត ធវើចិត្សត អាយសឆ្ងពោះរត្ងៀក្នុងអារមមណ៍។
សនដីរណកិេច
េនឋរី ណក្ិចច នាទីរបេ់ ចត្
ិ គ
ត កា
ឺ រពិចារ្ឈានបានដល់ក្ិចច
របេ់ អសហត្ុក្វិបាក្ចិត្ត៣ដួងដដលសធវើនាទីពិចារ្គឺដង
ឹ បញ្ញច រមម
ណ៍ពីេមបដិចឆនច
ន ិត្តផូវល បញ្ចោវរ បានដល់ឧសបកាខេនឋីរណចិត្ក្
ត ុេល
វិបាក្មួយដួងជាផលរបេ់ ក្ុេលក្មមដដលដឹងអារមមណ៍លអ។

ឥដឌ

មជឈតាតរមមណ៍

ជា

សសាមនេសេនឋីរណចិត្ក្
ត ុេលវិបាក្មួយដួង

ផលរបេ់ ក្ុេលក្មមដង
ឹ អារមមណ៍ដដលលអយាងទរក្ដលង
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(អត្ិ

ឥោឌរមមណ៍) និងឧសបកាខេនឋីរណចិត្ត អក្ុេលវិបាក្មួយដួងជាផល
របេ់ អក្ុេលក្មមដង
ឹ អារមមណ៍ដដលមិនលអ(អនិោឌរមមណ៍)។
សនដតិរប្
ូ
េនឋត្រិ ប
ូ

រូបដដលត្ជាប់ ោនបានដល់អេភាវរូបដដលជា

អាការៈ ឬជាអាយុ របេ់ េភាវរូបដដលេភាវរូបរគប់ រប
ូ មានអាយុ
សេមើោន១៧ខណចិត្ត

ឬ៥១អនុខណចិត្ត

លក្ខណៈរូបោំង៤គឺ៖

ឧបចយរូបនិងេនឋត្ិរប
ូ (ក្នុងរពោះអភិធមមបិដក្សរបើេពទថ្ន ជាត្ិរប
ូ )
មានអាយុ សេមើោនមួយអនុខណដើបូង
អនុខណនិងអនិចចតារូប

ជរតារូបមានអាយុ សេមើោន៤៩

រូបដដលមានអាយុ សេមើោន១អនុខណចុង

សរកាយ ឧបចយរូបនិងេនឋត្ិរប
ូ មានសេចក្ឋីសផសងោនគឺ ឧបចយរូប
ជាអនុខណដើបូងរបេ់ រក្ុមរូប

ដដលសក្ើត្សេើងរោដើបូងតាំងដត្

បដិេនធិ អនុខណទី២ អនុខណទី៥០ ជាជរតារូបនិងអនុខណចុង
សរកាយជាអនិចចតារូប ចំដណក្េនឋត្រិ ប
ូ ជាអនុខណដើបូងរបេ់ រក្ម
ុ
រូបដដលធាលប់ សក្ើត្សេើងសហើ យ

និងសក្ើត្សេើងត្មក្ខ្ងសរកាយ

បដិេនធិ អនុខណទី២ អនុខណទី៥០ក្៏ ជាជរតារូប អនុខណចុង
សរកាយទី៥១ក្៏ ជាអនិចចតារូប

ដូចខណបដិេនធិរបេ់ មនុេសដដល

សក្ើត្ក្នុងគភ៌ មានរូបដដលពីក្មម ៣រក្ម
ុ គឺ េភាវេទក្ក្ោប(រក្ម
ុ
រូបដដលេដមឋងសអាយសឃើ ញសភទរបុេឬសភទរេី )
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កាយទេក្

ក្ោប(រក្ម
ុ រូបដដលមានកាយបសាទ
រក្ុមរូបដដលមានហទយវត្ថុ)

និងហទយទេក្ក្ោប

អនុខណដើបូងរបេ់ រូបមួយរូបៗក្នុង

រក្ម
ុ របេ់ ពួក្សនោះដដលសក្ើត្សេើងរោដើបូងគឺឧបចយរូប
សនោះមានអាយុ សេមើោន១៧ខណធំឬ៥១អនុខណ

រក្ម
ុ រូប

សហើ យក្៏ រលត្់ សៅ

ចំដណក្អនុខណដើបូងរបេ់ រូបក្នុងរក្ម
ុ ោំង៣ដដលសក្ើត្ត្ៗមក្មិន
សៅថ្នឧបចយរូបដត្ជាេនឋត្ិរប
ូ
សរព្វោះមិនដមនជាការសក្ើត្សេើង
រោដើបូងដត្ជាការត្ជាប់ ោនរបេ់ រក្ុមរូប
ចំដណក្រក្ម
ូ ជាចក្ខុបបសាទ
ុ ដដលសៅេល់ដច
សសាត្បបសាទ (សសាត្ទេក្ក្ោប)

ដដលធាលប់ សក្ើត្សហើ យ
(ចក្ខុទេក្ក្ោប)

ជាសដើមដដលសក្ើត្សេើងក្នុង

េបាឋហ៍ ទី៧-១១ក្៏ ដច
ូ ោនគឺអនុខណដើបូងជាឧបចយរូប អនុខណត្ៗ
មក្ជាេនឋត្រិ ប
ូ ។
សទធ មម
េទធមម ធម៌របេ់ អនក្េងប់

ធម៌ដដលសធវើសអាយេងប់បានដល់

រពោះេទធមម១០គឺ៖ មគគ៤ ផល៤ និព្វវន១ និងរពោះបរិយត្តិ១។
សទ្វ
ា រមមណ៍
េោទរមមណ៍ អារមមណ៍គឺេំសេងបានដល់េំសេងខ្លំងដដល
របាក្ដតាមផលូវរត្សចៀក្ក្នុងខណដដលចិត្ដ
ត ង
ួ ្មួយដឹង។
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សប្បុរស
េបបុរេ

បុរេអន ក្េងប់ បានដល់អនក្ដដលមានបញ្ញដជា

េមាមទិដឌិ េបបុរេថ្ននក្់ ខពេ់បំផត្
ុ គឺរពោះអរហនឋេមាមេមពុទធជាឧត្តម
េបបុរេ សោយថ្ននក្់ សរកាមបានដល់អនក្ដដលសជឿក្មមនិងផលរបេ់
ក្មមសធវើោនរក្ាេី ល

អប់ រភា
ំ វនាសោយខណចិត្ត

ខណ្ជា

ក្ុេលចិត្ត ខណសនាោះជាេបបុរេ ខណ្ជាអក្ុេលចិត្ត ខណ
សនាោះជាអេបបុរេ។
សំោរវដដ
េងារវដឋ
សក្ើត្វិលសាលប់

ការរតាច់ រងគត្់វល
ិ វល់ក្ង
ុន វដឋបានដល់ការវិល
រតាច់ រងគត្់សៅក្នុងភពភូមិសផសងៗជាការសក្ើត្ពីនាម

ធម៌និងរូបធម៌ដដលរបរពឹត្សត ៅតាមសហត្ុបចច័យ។
សំហយាជ្ឈន
េំសយាជន
សចញចាក្េំសារវដឋ

គឺរបក្បរពមឬចងេត្វោង
ំ ឡាយមិនសអាយ
ជាអក្ុេលក្នុងប្
ឋ អក្ុេល៩ក្ង។

េំសយាជនមាន១០យាងគឺ៖ ១.កាមរាគេំសយាជន បានដល់សោភ
សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយនឹងសោភមូលចិត្ត៨ដួង
េំសយាជន

២.រូបរាគ

បានដល់សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយទិដគ
ឌិ ត្វិបបយុ ត្ត

ចិត្៤
ត ដួង ៣.អរូបរាគេំសយាជន បានដល់សោភសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្
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ជាមួយទិដគ
ឌិ ត្វិបបយុ ត្តចិត្ត៤ដួង

៤.បដិឃេំសយាជន

សោេសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្ជាមួយសោេមូលចិត្ត២ដួង

បានដល់
៥.មាន

េំសយាជន បានដល់មានសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្ជាមួយទិដគ
ឌិ ត្វិបបយុ ត្ត
៤ដួង ៦.ទិដេ
ឌិ ំសយាជន បានដល់ទិដសឌិ ចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្ជាមួយទិដឌិ
គត្េមបយុ ត្តចិត្៤
ត ដួង ៧.េី លពវត្បរាមាេេំសយាជន បានដល់
ទិដសឌិ ចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្ជាមួយទិដគ
ឌិ ត្េមបយុ ត្តចិត្ត៤ដួង ៨.វិចិក្ិចាឆ
េំសយាជន

បានដល់វច
ិ ិក្ិចាឆសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្ជាមួយសមាហ

វិចិក្ិចាឆេមបយុ ត្តចិត្ត១ដួង

៩.ឧទធចចេំសយាជន

បានដល់ឧទធចច

សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្ជាមួយអក្ុេលចិត្តោំង១២ដួង

១០.អវិជាជ

េំសយាជន បានដល់សមាហសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្ជាមួយអក្ុេលចិត្ត
ោំង១២ដួង។
សង្ខ
ខ រធម៌
េង្គខរធម៌

ធម៌ដដលមានបចចយ
័ របជុតា
ើ ក្់ ដត្ង

បានដល់

េភាវធម៌ដដលរត្វូ អារេ័ យេភាវធម៌ដទទសទើបសក្ើត្សេើងបានដល់
ចិត្ត

សចត្េិ ក្និងរូបោំងអេ់ ជាេង្គខរធម៌សរព្វោះរត្វូ អារេ័ យ

េភាវធម៌ដទទៗជាបចច័យ។ េង្គខរធម៌និងអេងខធម៌បានដល់េភាវ
ធម៌ដត្មាង សផសងោនដត្ពយញ្ជនៈ សដើមបីអធិបាយសេចក្ឋីសអាយ
ជាក្់ ចាេ់ សេើងេង្គខរធម៌ជាធម៌ដដលបចច័យតាក្់ ដត្ងដត្េងខត្ធម៌
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សរៅពីជាធម៌ ដដលមានបចច័យរបជុតា
ើ ក្់ ដត្ងសហើ យសៅមានេភាវ
ធម៌ដដលសក្ើត្រួមជាមួយ។
សង្ខ
ខ រកខ នធ
េង្គខរក្ខនគ
ធ ន
ំ រទនេង្គខរធម៌ដដលមានបចចយ
័ របជុតា
ើ ក្់ ដត្ង
បានដល់សចត្េិ ក្៥០ដួង (សវៀរសវទនាសចត្េិ ក្និងេញ្ញដសចត្េិ ក្)
ដដលមានេភាពតាក្់ ដត្ងសធវើសអាយចិត្ដត ដលសក្ើត្សេើង របរពឹត្សត ៅ
ក្នុងជាត្ិជាក្ុេល អក្ុេល វិបាក្ ឬ ក្ិរយា
ិ ។
សង្ខ តធម៌
េងខត្ធម៌

ធម៌ដដលបចចយ
័ តាក្់ ដត្ងសហើ យបានដល់េភាវ

ធម៌ដដលសក្ើត្សេើងសរព្វោះមានបចច័យជាសហត្ុសធវើសអាយសក្ើត្ កាល
អេ់ សហត្ុបចច័យេភាវធម៌សនាោះៗក្៏ រលត្់ ។

េងខត្ធម៌សទើបេំសៅ

ដល់េភាវធម៌ដដលមានការសក្ើត្រលត្់ បានដល់ ចិត្៨
ត ៩ដួង សចត្េិ ក្
៥២ដួង រូប២៨។
សហេតុកវិបាកេិតត
េសហត្ុក្វិបាក្ចិត្ត វិបាក្ចិត្ដត ដលមានសហត្ុរបក្បជាមួយ
បានដល់វបា
ិ ក្ចិត្ត២១ដួង

ដដលមានសហត្ុសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយ

បានដល់មហាវិបាក្ចិត្ត៨ដួង
គឺអសោភនិងអសោេ

ញាណវិបបយុ ត្តចិត្ត៤ដួងមានសហត្ុ២
ញាណេមបយុ ត្ត៤ដួងមានសហត្ុ៣គឺ៖
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អសោភ អសោេនិងអសមាហ រូបាវចរវិបាក្ចិត្ត៥ដួងមានសហត្ុ៣គឺ
អសោភ អសោេនិងអសមាហ អរូបាវចរវិបាក្ចិត្ត៤ដួងមានសហត្ុ៣
គឺ៖ អសោភ អសោេនិងអសមាហ សោក្ុត្រត វិបាក្ចិត្ត៤ដួងមាន
សហត្ុ៣គឺ អសោភ អសោេនិងអសមាហ។
សហេតុកេិតត
េសហត្ុក្ចិត្ត ចិត្ដត ដលមានសហត្ុរបក្បរួមជាមួយបានដល់
ចិត្៧
ត ១ ដដលមានសហត្ុសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយមានោំង៤ជាត្ិគឺ៖
អក្ុេលចិត្១
ត ២ដួង

ជាអក្ុេលជាត្ិបានដល់សោភមូលចិត្ត៨ដួង

មានអក្ុេលសហត្ុ២គឺសោភសហត្ុនិងសមាហសហត្ុ។
ចិត្២
ត ដួង

សោេមូល

មានអក្ុេលសហត្ុ២គឺសោេសហត្ុនិងសមាហសហត្ុ។

សមាហមូលចិត្ត២ដួងមានអក្ុេលសហត្ុ១គឺសមាហសហត្ុ។

ក្ុេល

ចិត្២
ត ១ដួង ជាក្ុេលជាត្ិបានដល់មហាក្ុេលចិត្ត៨ដួងគឺ៖ ញាណ
វិបបយុ ត្តចិត្៤
ត ដួង

មានសហត្ុ២គឺអសោភនិងអសោេ

េមបយុ ត្ត៤ដួងមានសហត្ុ៣គឺ៖

អសោភ

រូបាវចរក្ុេលចិត្ត៥ដួងមានសហត្ុ៣គឺ៖
អសមាហ។

អសោេនិងអសមាហ។
អសោភ

អរូបាវចរក្ុេលចិត្ត៤ដួងមានសហត្ុ៣គឺ៖

អសោេនិងអសមាហ។

ញាណ

អសោេនិង
អសោភ

សោក្ុត្រត ក្ុេលចិត្ត៤ដួងមានសហត្ុ៣គឺ៖
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អសោភ អសោេនិងអសមាហ។េសហត្ុក្វិបាក្២១ដួងជាវិបាក្ជាត្ិ
េសហត្ុក្ក្ិរយា
ិ ចិត្ត១៧ដួងជាក្ិរយា
ិ ជាត្ិ។
សហេតុកកិ រយា
ិ េិតត
េសហត្ុក្ក្ិរយា
ិ ចិត្ត ក្ិរយា
ិ ចិត្ដត ដលមានសហត្ុសចត្េិ ក្សក្ើត្
រួមជាមួយ បានដល់ក្ិរយា
ិ ចិត្ត១៧ដួងដដលមានសហត្ុសចត្េិ ក្សក្ើត្
រួមជាមួយ ដដលជាចិត្សត ក្ើត្បានជាមួយនឹងរពោះអរហនឋដត្បុស្
ណ ោះ
បានដល់មហាក្ិរយា
ិ ចិត្ត៨ដួង។ ញាណវិបបយុ ត្ត៤ដួងមានសហត្ុ២គឺ
៖

អសោភ

អសោេ។

ញាណេមបយុ ត្ត៤ដួងមានសហត្ុ៣គឺ៖

អសោភ អសោេនិងអសមាហ។ រូបាវចរក្ិរយា
ិ ចិត្៥
ត ដួងមានសហត្ុ៣
គឺ៖អសោភ

អសោេនិងអសមាហ។

អរូបាវរក្ិរយា
ិ ចិត្ត៤ដួងមាន

សហត្ុ៣គឺ៖ អសោភ អសោេនិងអសមាហ។
សវនកិេច
េវនក្ិចច

ក្ិចនា
ច ទីរបេ់ ចត្
ិ គ
ត កា
ឺ របានឮបានដល់ក្ិចចរបេ់

អសហត្ុក្វិបាក្ចិត្ត២ដួងគឺ៖

១.ឧសបកាខសសាត្វិញ្ញដណក្ុេលវិបាក្

មួយដួងជាផលរបេ់ ក្ុេលក្មម ២.ឧសបកាខសសាត្វិញ្ញដណអក្ុេល
វិបាក្មួយដួងជាផលរបេ់ អក្ុេលក្មម។
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លកខ ណរូប្
លក្ខណរូប

រូបដដលជាសរគឿងេំោល់សអាយដឹងថ្ន

ជា

អនិចច ំ ទុក្ខ ំ អនតាត បានដល់េភាវរូប១៨ រូបដដលសរៅពី មានេភាវ
លក្ខណៈរបចាំខលួន ដដលអាចសអាយដឹងបានថ្នជាេភាវធម៌

មាន

លក្ខណៈដដលជាទរត្លក្ខណ៍។
សរាគ្េិតត
សរាគ្ចិតត

ចិតែត ែលមានរាគ្បានដល់សោភមូលចិត្ត៨ដួង

ដដលមានសោភសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយ។ រាគជាសឈាមោះមួយសទៀត្
របេ់ សោភសចត្េិ ក្

សរព្វោះដូសចានោះសទើបសៅសោភមូលចិត្តថ្ន

េរាគចិត្ឬ
ត ចិត្ដត ដលមានរាគឬមានសោភសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយ
សនាោះឯង។
សមុទយអរិយសេច
សមុទយអរិយសចច េសចកដីែរ៏ បេសើរ គឺសហត្ុសក្ើត្សេើងទន
ទុក្ខបានដល់ត្្
ា

ឬសោភសចត្េិ ក្ដដលជាេភាវធម៌ដដលមាន

លក្ខណៈជាប់ ជព្វ
ើ ក្់ សធវើសអាយសក្ើត្សេចក្ឋីសភលត្
ើ សភលន
ើ ក្នុងភព ជាសហត្ុ
នាំសអាយវិលវល់សក្ើត្សាលប់ ក្នុងវដឋេងារ។
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សមុហេឆ ទមរណ
េមុសចឆទមរណសេចក្ឋសា
ី ល ប់ យាងោច់ ខ្ត្បានដល់សេចក្ឋី
សាលប់ របេ់ រពោះអរហនតខី្រេព

គឺខណដដលចុត្ច
ិ ិត្តរបេ់ រពោះ

អរហនឋសក្ើត្សេើងសហើ យរលត្់ សៅ

មិនមានបដិេនធិចិត្តសក្ើត្សេើង

ក្នុងភពថមសី ទៀត្សេើយ

ជាសេចក្ឋីសាលប់ ចុងសរកាយក្នុងេងារវដឋ

សរព្វោះមិនមានត្្
ា ជាសហត្ុសអាយសក្ើត្នាមរូបក្នុងភពថម។
ី
សមុហេឆ ទប្ហាន
េមុសចឆទបបហាន

ការកាត្់ ោឋច់ សោយលអបានដល់ការលោះ

ក្ិសលេយាងោច់ ខ្ត្សោយ សោក្ុត្រត ក្ុេលដដលជាក្ុេលថ្ននក្់
វិបេសនាភាវនា

លោះអនុេ័យក្ិសលេមិនមានរត្លប់ មក្សទៀត្

សេើយ។
សមាប្តត ៨
ិ
សមាបតតិ

ការែល់រពម ការចូលឈាន៨យាយាងបានដល់

រូបជាន៤និងអរូបជាន៤ សោយន័យរពោះេូរត្រពោះអងគរទងៀេដមឋង
ថ្នរូបជានមាន៤ចត្ុក្កន័យ

តាមអធារេ័ យរបេ់ បុគគលអន ក្

េសរមចធម៌ដឆ្ង
៏ ប់ រហ័ េគឺ ឈានទី១មានអងគឈាន៥ អងគឈានទី
២លោះអងគឈាន២គឺវត្
ិ ក្កនិងវិចារ សៅេល់អងគឈាន៣ ឈានទី៣
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លោះបីត្សិ ៅេល់អងគឈាន២គឺ េុខ និង ឯក្គគតា ឈានទី៤លោះេុ ខ
សៅេល់អងគឈាន២គឺ ឧសបកាខជាមួយនឹងឯក្គគតា។
សមមតិសេច
សមមតស
ិ ចច

េសចកដីពិតេោយេោហារបានដល់សេចក្ឋី

ពិត្សោយេនមត្មិនដមនសេចក្ឋីពិត្សោយបរមត្ថ

សរព្វោះមិនមាន

េភាវលក្ខណៈក្នុងខលួនឯង ជាការបញ្ដត្តា
តិ ំងសេើងដូចមនុេស េត្វ
របសទេ នគរ សទវតា ឥនទរពហម ជាសដើម ជាេមមត្ប
ិ ញ្ដត្តិោំងអេ់ ។
សមថព្យល
សមថពល

កំលំងគ្ឺេសចកដស
ី ងប់ចាកកិេលស

បានដល់

េមាបត្ត៨
ិ
គឺរប
ូ ជាន៤និងអរូបជាន៤ ដដលជើនាញមិនក្សរក្ើក្
ញាប់ ញ័រដល់នីវរណ។
សមថភាវនា
សមថាវនា ការអប់រេំ សចកដីសងប់េអាយមានេ
ការអប់ រច
ំ ិត្សត អាយេង ប់ចាក្ក្ិសលេ

ង
ើ បានដល់

ជាការចសរមើនេមាធិដដល

សៅថ្ន

អារមមណូបនិជានគឺការេមលឺងអារមមណ៍របេ់ េមថក្មម

ោឌន៤០

អន ក្ដដលចសរមើនេមថភាវនារត្វូ មានេត្ិេមបជញ្ដនិង

សេចក្ឋីសផសងោនរបេ់ ចិត្ដត ដលេងប់និងមិនេងប់ សទើបអាចអប់ រច
ំ ិត្ត
សអាយេងប់ទរក្ដលងសេើងចាក្

ខណិក្េមាធិជាឧបចារេមាធិ
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រហូ ត្ដល់អបបនាេមាធិដដលជាឈានចិត្ន
ត ិងអាចអប់់ រ ំ សអាយជា
ឈានចិត្ថ្ន
ត ន ក្់ ខពេ់ទរក្ដលងសេើងតាមលំោប់
បដិេនធិរពមសោយបញ្ញដ

អន ក្ដដលមិនបាន

គឺមិនបានជាត្ិសហត្ុក្បដិេនធិមិនអាច

អប់ រច
ំ ិត្សត អាយេងប់រហូ ត្ដល់ឈានចិត្បា
ត នសេើយ។
សភាវរូប្
សាវរូប

រូបែែលមានសាវៈ

បានដល់រប
ូ ដដលមាន

លក្ខណៈរបចាំខលួនរបាក្ដសអាយដឹងបានដូចជា វណណរូប (ពណ៌) មាន
លក្ខណៈគឺរបាក្ដសអាយដឹងបានតាមផលូវដភនក្ េទទរប
ូ (េំសេង )មាន
ភាវលក្ខណៈគឺរបាក្ដសអាយដឹងតាមផលូវរត្សចៀក្ជាសដើម។ េភាវរូប
ោំងអេ់ មាន១៨ គឺ៖ មហាភូត្រូប៤ បសាទរូប៥ ភាវរូប២ វិេយ
រូប៤(ពណ៌ េំសេង ក្លិន រេ) ហទយរូប១ ជីវត្
ិ រូប១ ឱជារូប១។
សកទ្វគាមិផលេិតត
សកទាគាមិផលចិតត ចិតតជាផលរបស់សកទាគាមិមគ្គ បាន
ដល់សោក្ុត្រត វិបាក្ចិត្តដង
ួ ទី២ដដលសសាយផលចាក្េក្ោោមិមគគ
រំលត្់ ក្ិសលេជាេមុសចឆទដដលជាវិមុត្េ
តិ ុខគឺសេចក្ឋីេុខដដលសក្ើត្
ពីការរួចផុត្ចាក្ក្ិសលេ។

ផលចិត្ដត ដលសក្ើត្សេើងជាការរបហារ

ក្ិសលេដដលសក្ើត្ពី ការរួចផុត្ចាក្ក្ិសលេ

ផលចិត្ដត ដលសក្ើត្

សេើងជាការរបហារក្ិសលេជាបដិបេសទធិបហាន
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គឺលោះសោយ

សេចក្ឋីជាធម៌ដដលេង ប់រង្គ
ំ ប់ សហើ យ សធវើសអាយបុគគលអន ក្េសរមច
សនាោះបានសឈាមោះថ្ន រពោះេក្ោោមី។
សីលវិសទ
ុ ធិ
សីលវិសុទធិ

សីលែែលែល់នូវេសចកដីបរិសុទធិវេិ សសបាន

ដល់ខណដដលេត្ិបបោឌនសក្ើត្សេើង រលឹក្ដឹងេភាវធម៌ឬរូបធម៌
នាមធម៌ដដលក្ំពង
ុ របាក្ដ

ខណសនាោះជាការេរងមតាមផល
ូវដភនក្
ួ

រត្សចៀក្ រចមុោះ អ្
ឋ ត្ កាយ ចិត្ត មិនមានការរបរពឹត្សត លមេ
ើ ផលូវ
កាយឬផលូវវ្ហចាជាឥន្ទនទិយេំវរេី ល
សោយេត្ិេំវរ។

គឺជាការេរងមឥន្ទនទ
ិយ៍ោំង៦
ួ

ដដលសឈាមោះថ្នេី លវិេុទធិ

សរព្វោះជាសេចក្ឋី

បរិេុទធិផត្
ុ ចាក្សេចក្ឋីរបកាន់ ត្ួខលួន សរព្វោះដឹងថ្នមានរត្ឹមដត្រូបធម៌
ឬនាមធម៌ដដលក្ំពង
ុ របាក្ដដត្បុស្
ណ ោះ។
ហវាដឋព្យានកិេច
េោែឋពន
វ កិចច កិចចនាទីរបស់ចិតតកណ
ំ ត់ឬសេរមចអារមមណ៍
តមការសនាឝក
ំ នុងអតីតៈ

បានដល់ក្ិចចរបេ់ អសហត្ុក្ចិត្ដត ដលជា

មសនាវិញ្ញដណធាត្ុដដលសធវើនាទីសអាយក្ុេលចិត្ឬ
ត អក្ុេលចិត្ត ឬ
ក្ិរយា
ិ ចិត្សត ក្ើត្សេើងបាន
ចំដណក្ចិត្ដត ដលជាក្ុេល
បាន

បានដល់ឧសបកាខមសនាោវរាវជជនចិត្ត

។

ឬអក្ុេលឬក្ិរយា
ិ នឹងសក្ើត្សេើងមិន

សបើមសនាោវរាវជជនចិត្ម
ត ិនសក្ើត្សេើងសធវើក្ិចចសវ្ហដឌពន
វ
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សរព្វោះ

ដូសចានោះមសនាោវរាវជជនចិត្សត ទើបបានសឈាមោះថ្នជវនបដិបាទក្មនេិ ការ
គឺជាចិត្ដត ដលជាបាទ

ឬជាចិត្ដត ដលសធវើសអាយជវនចិត្សត ក្ើត្សេើង

សហើ យដត្ការេនសំក្នុងអត្ីត្ៈ កាលដឹងអារមមណ៍ចិត្ន
ត ឹងជាអក្ុេល
ក្៏ ដង
ឹ អារមមណ៍ចិត្ន
ត ឹងជាអក្ុេល

ឬេរមាប់ រពោះអរហនឋអនក្អេ់

អាេវក្កិសលេសហើ យ។ ជវនចិត្រត ដមងជាក្ិរយា
ិ
មិនមានអន ក្្
មានអំ្ចបង្គគប់ បញ្ញជឬក្ំណត្់ េសរមចតាមចិត្បា
ត នសេើយ។
វិសង្ខ
ខ រធម៌
វិសង្ខរា ធម៌

ធម៌ែែលរបាសចាកការតក់ែតងបានដល់រពោះ

និព្វវនដដលជាេភាវធម៌មិនមានការសក្ើត្រលត្់ ជាេភាវធម៌ដដល
សទៀងេងប់របណីត្ មិនអាចដឹងបានសោយការរត្ិោះរិោះនឹក្គិត្ មិនជា
អារមមណ៍របេ់ បុថជ
ុ ន
ជ េូមបីដត្ការយល់េបឋិ ដត្អាចនឹងដឹងចាេ់
បានសោយការអបរំចសរមើនវិបេសនាបញ្ញដ រហូ ត្ដល់េសរមចបាន
ជារពោះអរិយបុគគល។
ិ យរូប្
វវស
វិសយរូប

រូបជាអារមមណ៍ឬជាទីេគាចររបស់ចិតតជារបចាំ

បានដល់រប
ូ ដដលរបាក្ដជាមួយចិត្ត ជារបរក្ត្ីក្នុងជីវត្
ិ របចាំទថងបាន
ដល់រប
ូ ោំង៧គឺ៖ ១.វណណរូប ពណ៌សផសងៗ ២.េទទរប
ូ
េំសេង
សផសងៗ ៣.គនធរប
ូ ក្លិនសផសងៗ ៤.រេរូប រេសផសងៗ ៥.បឋវីរប
ូ ដី
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៦.សត្សជារូប សភលង
ើ ៧.វ្ហសយារូប ខយល់។ វិេយរូប៧សនោះសៅសឈាមោះ
មួយសទៀត្ថ្នសោចររូប៧ក្៏ បាន។
ិ ដដគាមិនក
វវវ
ី ស
ុ ល
វិវែដគាមិនីកស
ុ ល

កុសលែែលនាំេៅកាន់ការេចញចាក

វែដសងាារបានដល់ក្ុេលរគប់ របសភទដដលរបរពឹត្ត
ក្ិសលេ

សដើមបីការលោះ

េូមបីការថ្នវយោនេូមបីបនឋិចបនឋួច។ការសឃើ ញសោេ

របេ់ អក្ុេល

ការពាយាមចសរមើនក្ុេលសោយសេចក្ឋីយល់

សឃើ ញរត្វូ សដើមបីអេ់ សៅរបេ់ ក្ិសលេ

រដមងជាបារមីជាេមាម

បដិបោនិងជាវិវដឋោមិនីក្ុេល។
វវររតិហេតសិក
វីរតិេចតសិក េចតសិកែែលេធវើេអាយេកើតការេវៀរចាកបាប
បានដល់សសាភណសចត្េិ ក្៣ដួងគឺ៖ ១.េមាមវ្ហចា ២.េមាមក្មមន ឋ
៣.េមាមអាជីវ។ េមាមវ្ហចាសចត្េិ ក្ ជាេភាវធម៌ដដលសវៀរចាក្
ទុចចរត្
ិ ៤២ េមាមក្មមនសឋ ចត្េិ ក្ ជាេភាវធម៌ដដលសវៀរចាក្កាយ
ទុចចរត្
ិ ៣៣ េមាមអាជីវ ជាេភាវធម៌ដដលសវៀរចាក្អាជីវទុចចរត្
ិ ដដល
របរពឹត្សត ៅតាមផលូវវ្ហចា៤និងផលូវកាយ៣។

វីរត្ិសចត្េិ ក្៣ដួងសនោះ

សក្ើត្បានជាមួយចិត្រត ត្ឹមដត្១៦ដួងដត្បុស្
ណ ោះ សក្ើត្បានជាមួយនឹង
មហាក្ុេលចិត្ត៨ដួងនិងសោក្ុត្តរចិត្ត៨ដួង។
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វីរត្ិសចត្េិ ក្សក្ើត្

ជាមួយនឹងមហាក្ុេលចិត្ម
ត ួយដួងៗ ដដលរបរពឹត្សត ៅក្នុងក្ុេល
ថ្ននក្់ េីល

សរព្វោះអារមមណ៍របេ់ វីរត្ិោំង៣សនាោះសផសងោនសទើបមិន

បានសក្ើត្រពមោន។

ចំដណក្វីរត្ិដដលសក្ើត្ជាមួយសោក្ុត្រត ចិត្សត ៅ

សក្ើត្រពមោនោំង៣ដួង

សរព្វោះជាអងគរបេ់ អធិេីលេិ កាខដដលសធវើ

ក្ិចចរបហារក្ិសលេជាេមុសចឆទសរព្វោះមានអារមមណ៍ គឺរពោះនិព្វវនដត្
មាង។
ិ តា
វវភ
ូ រមមណ៍
វិភូតរមមណ៍

អារមមណ៍ែែលជាក់ចា
ា ស់បានដល់សេចក្ឋី

របរពឹត្សត ៅរបេ់ អារមមណ៍ផលូវមសនាោវរដដលមានសេចក្ឋីជាក្់ ចាេ់
មានក្មាលំងសធវើសអាយវិថច
ី ិត្សត ក្ើត្សេើងតាំងដត្អាវជជនវិថម
ី ួយខណ
ជវនវិថរី បាំពីរខណ និងត្ោលមពនវិថ២
ី ខណ ដដលវ្ហរៈសនោះសៅថ្ន
ត្ោលមពនវ្ហរៈ។
ិ កប្េច យ
វវបា
័
វិបាកបចច័យ សាវជាទីអារស័យរបរពឹតតេៅេោយេសចកដី
ជាវិបាកបានដល់វបា
ិ ក្ចិត្ន
ត ិងសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួម ដដលជាបចច័យ
ដល់ោននិងោន និងជាបចច័យដល់ចិត្ជ
ត រជ ប
ូ ដដលសក្ើត្ពីវបា
ិ ក្ចិត្រត ម
ួ ោំង
បដិេនធិក្មមជរជ ប
ូ ផង។
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ិ សសនាព្យល
វវប្
វិបសាឝនាពល កមា្ាំងគ្ឺការេ

ញ
ើ ចាាស់សាវធម៌បានដល់

វិបេសនាញាណដដលជើនាញនិងមិនញាប់ ញ័រដល់អវិជាជ

រពោះ

អនាោមីឬរពោះអរហនឋជាអន ក្ដល់រពមសោយេមថពលក្នុងវិបេា
នាពលសទើបមិនអាចចូលនិសរាធេមាបត្តិបានមិនសលើេពី ៧ទថង។
ិ សសនាភាវនា
វវប្
វិបសាឝនាាវនាការអប់រច
ំ េរមើនបញ្ញាេែើមាបេី
អប់ រច
ំ សរមើនបញ្ញដសដើមបី

ើញចាាស់ ការ

សឃើ ញយាងពិសេេបានដល់ការចសរមើន

បញ្ញដសដើមបីសឃើ ញចាេ់ េភាវធម៌តាមសេចក្ឋីពិត្តាមលំោប់ ថ្ននក្់
ដើបូង គឺការអប់ រច
ំ សរមើនេត្ិបបោឌនជាការចសរមើនវិបេសនាសដើមបី
សឃើ ញចាេ់ លក្ខណៈ

របេ់ រូបធម៌និងនាមធម៌រហូ ត្ដល់េត្ិ

បបោឌនចសរមើនបរិបូណ៌ ។ វិបេសនាញាណដដលជាបញ្ញដសក្ើត្សេើង
រពមជាមួយ នឹងមហាក្ុេលចិត្ញា
ត ណេមបយុ ត្តសក្ើត្សេើងសឃើ ញ
េភាវធម៌យាងពិសេេ គឺសឃើ ញចាេ់ ទរត្លក្ខណៈរបេ់ នាមធម៌
និងរូបធម៌វប
ិ េសនាញាណ

នឹងសក្ើត្សេើងរបរពឹត្សត ៅតាមលំោប់

ថ្ននក្់ របេ់ បញ្ញដដដលចសរមើនសេើង តាំងដត្វិបេសនាញាណទីមួយ
(នាមរូបបរិសចឆទញ្ញដណ)

រហូ ត្ដល់វប
ិ េសនាញាណទី១២

(អនុ

សោមញ្ញដណ)និងមានេង្គខរនាមធម៌និងរូបធម៌ ជាអារមមណ៍របេ់
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វិបេសនាញាណទី១៣(សោរត្ភូញាណ) វិបេសនាញាណទី១៤(មគគ
ញ្ញដណ) វិបេសនាញាណទី១៥(ផលញាណ) មានវិេង្គខរធម៌គឺរពោះ
និព្វវនជាអារមមណ៍

វិបេសនាញាណទី១៦(បចចសវក្ខណញ្ញដណ)មាន

មគគចិត្ន
ត ិងផលចិត្រត ពោះនិព្វវនក្ិសលេដដលលោះសហើ យ និងក្ិសលេ
ដដលសៅេល់ជាអារមមណ៍។
ិ សសនាណណ
វវប្
វិបសាឝនាញាណបញ្ញាែែលេ
យាយាងវិេសស

ើញចាាស់បញ្ញែា ែលេ

ើញ

បញ្ញដដដលសឃើ ញសោយរបការសផសងៗបានដល់

សេចក្ឋីបរិបូណ៌សោយបញ្ញដ

ដដលជាផលសក្ើត្ពីការអប់ រច
ំ សរមើន

េត្ិបបោឌនបានដល់បញ្ញដសចត្េិ ក្ ដដលសក្ើត្ជាមួយមហាក្ុេល
ចិត្ញា
ត ណេមបយុ ត្ត

ដដលសឃើ ញចាេ់ េភាវធម៌សោយរបការ

សផសងៗគឺសឃើ ញចាេ់ លក្ខណៈរូបធម៌និងនាមធម៌ជាអនតាត សឃើ ញ
ការសក្ើត្រលត្់ របេ់ រូបធម៌និងនាមធម៌ សឃើ ញរូបធម៌និងនាមធម៌ជា
ភ័យជាសោេ។វិបេសនាញាណមាន១៦គឺ៖

១.នាមរូបបរិសចឆទ

ញ្ញដណ បញ្ញដដដលសឃើ ញចាេ់ សេចក្ឋីសផសងៗោនរបេ់ រូបធម៌និង
នាមធម៌ជាអនតាត ២.បចចយបរិគគហញាណ បញ្ញដដដលសឃើ ញចាេ់
សេចក្ឋីជាបចច័យរបេ់ នាមធម៌និងរូបធម៌គឺសឃើ់ ញចាេ់ ថ្ន នាមរូប
មានបចច័យជាសហត្ុសអាយសក្ើត្

៣.េមេនញ្ញដណ
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បញ្ញដដដល

សឃើ ញចាេ់ ការសក្ើត្រលត្់ ត្ោនរបេ់ នាមធម៌និងរូបធម៌យាងឆ្ងប់
រហ័ េ ៤.ឧទយពវយញ្ញដណ បញ្ញដដដលសឃើ ញចាេ់ ការសក្ើត្រលត្់
របេ់ រូបធម៌

និងនាមធម៌យាងលអត្
ិ ជាវិបេសនាដដលមានក្មាលំង

សឃើ ញសោេការសក្ើត្រលត្់ របេ់ េភាវធម៌

៥.ភង្គគនុបេសនា

ញាណ បញ្ញដដដលសឃើ ញចាេ់ សេចក្ឋីរលត្់ ទោ
ំ យរបេ់ នាមរូប
៦.ភយត្ុបោឌនញ្ញដណ

បញ្ញដដដលសឃើ ញចាេ់ នាមរូបសោយ

សេចក្ឋីជាភ័យក្នុងេង្គខរោំងឡាយ
បញ្ញដដដលសឃើ ញចាេ់ រូប

៧.អាទីនវ្ហនុបេសនាញាណ

សោយសេចក្ឋីជាសោេក្នុងេង្គខរ

ោំងឡាយ ៨.និពិោ
វ នុបេសនាញាណ បញ្ញដដដលសឃើ ញចាេ់ នាម
រូបសោយសេចក្ឋីជាទុក្ខសោេភ័យ

រហូ ត្ដល់សក្ើត្សេចក្ឋីសនឿយ

្យក្នុងេង្គខរធម៌ោំងពួង ៩.មុញ្ិ ចត្ក្
ុ មយតាញាណ បញ្ញដដដល
សឃើ ញចាេ់ នាមរូបសោយសេចក្ឋីដដលអន ក្្នឹងផុត្ចាក្េង្គខរ
ោំងពួង ១០.បដិេង្គខរវិបេសនាញាណ បញ្ញដដដលសឃើ ញចាេ់
លក្ខណៈោំង៣របេ់ នាមរូប ១១.េង្គខរុសបកាខញាណ បញ្ញដដដល
សឃើ ញចាេ់ លក្ខណៈោំង៣របេ់ នាមរូប

១២.អនុសោមញ្ញដណ

បញ្ញដក្នុងអនុសោមជវន៣ខណក្នុងមគគវថ
ិ ី (បរិក្មម ឧបចារៈ អនុ
សោម) ១៣.សោរត្ភូញាណ បញ្ញដក្នុងសោរត្ភូជវន ការសធវើរពោះ
និព្វវនសអាយជាអារមមណ៍ ១៤.មគគញ្ញដណ បញ្ញដក្នុងមគគចិត្ដត ដលជា
សោក្ុត្រត េសរមចក្ិចចទោ
ំ យ

ក្ិសលេរលត្់ វដឋទុក្ខបិទោវរអបាយ
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ភូមិ៤ ជាខណដដលដល់រពមសោយសព្វធិបក្ខិយធម៌ោំង៣៧របការ
១៥.ផលញាណ បញ្ញដក្នុងផលចិត្ដត ដលសក្ើត្ត្ោនពី របីខណសសាយ
វិមុត្េ
តិ ុខដដលរបាេចាក្ក្ិសលេ
១៦.បចចសវក្ខណញ្ញដណ

ដដលអរិយមគគរបហារសហើ យ

បញ្ញដក្នុងបចចសវក្ខណវិថដី ដលជាសោក្ិយ

ពិចារ្មគគផលរពោះនិព្វវនក្ិសលេដដលលោះសហើ យ
ដដលសៅេល់សៅរួម៤វ្ហរៈ

និងក្ិសលេ

េរមាប់ រពោះអរហនឋដដលមិនមាន

ក្ិសលេសៅេល់សអាយពិ ចារ្

សទើបមានបចចសវក្ខណវិថរី ត្ឹម៤

វ្ហរៈ។ បចចសវក្ខណវិថរី បេ់ រពោះអរិយបុគគលោំងអេ់ មាន១៩វ្ហរៈ។
ិ ា
វវប្
ស ស
វិបល្ស
ា

េសចកដស
ី គា
ំ ល់ខ្ស
ុ ពីេសចកដីពិតសក្ើត្ជាមួយ

អក្ុេលចិត្១
ត ២ដួងដត្បុស្
ណ ោះគឺ េញ្ញដវិបោលេ១ ចិត្វត ប
ិ ោលេ១
ទិដវឌិ ប
ិ ោលេ១ វិបោលេោំង៣សនោះរបរពឹ ត្សត ៅក្នុងអាការៈ៤គឺ៖ ១.
វត្ថុដដលមិនសាអត្ថ្នសាអត្ ២.ជាទុក្ខថ្នជាេុខ ៣.មិនសទៀងថ្នសទៀង
៤.មិនដមនត្ួខលួនថ្នជាត្ួខលួន។ វិបោលេ១២យាងគឺ៖
១.េញ្ញដវិបោលេ

ចាំខុេថ្នរូបជារបេ់ សាអត្រពោះអនាោមីសទើប

លោះបាន។២.េញ្ញដវិបោលេ
សទើបលោះ

ចាំខុេថ្នសវទនាជាេុខរពោះអហរនឋ

បាន។៣.េញ្ញដវិបោលេ

សសាតាបននសទើបលោះបាន។
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ចាំខុេថ្នសទៀង

រពោះ

៤.េញ្ញដវិបោលេ

ចាំខុេថ្នធម៌ជាត្ួខលួន រពោះសសាតាបននសទើបលោះ

បាន។៥.ចិត្តវប
ិ ោលេ គិត្ខុេថ្នរូបសាអត្ រពោះអរហនឋសទើបលោះបាន។
៦.ចិត្វត ប
ិ ោលេគិត្ខុេថ្នសវទនាជាេុខរពោះអរហនឋសទើបលោះបាន។
៧.ចិត្វត ប
ិ ោលេគិត្ខុេថ្នចិត្សត ទៀងរពោះសសាតាបននសទើបលោះបាន។
៨.ចិត្វត ប
ិ ោលេគិត្ខុេថ្នធម៌ជារបេ់ ខលួន រពោះសសាតាបននសទើបលោះ
បាន។៩.ទិដវឌិ ប
ិ ោលេសឃើ ញខុេថ្នរូបជារបេ់ សាអត្ រពោះសសាតាបនន
សទើបលោះបាន។១០.ទិដវឌិ ប
ិ ោលេសឃើ ញខុេថ្នសវទនាជាេុខ

រពោះ

សសាតាបននសទើបលោះបាន។១១.ទិដវឌិ ប
ិ ោលេសឃើ ញខុេថ្នចិត្សត ទៀង
រពោះសសាតាបននសទើបលោះ

បាន។១២.ទិដវឌិ ប
ិ ោលេសឃើ ញខុេថ្នធម៌

ជារបេ់ ខលួន រពោះសសាតាបននសទើបលោះបាន។
រពោះសសាតាបនននិងរពោះេក្ោោមីលោះវិបោលេបានរបសភទ
គឺ៖េញ្ញដវិបោលេក្នុងធម៌ដដលមិនដមនជាត្ួខលួនថ្នជាត្ួខលួនមួយ ក្នុង
ធម៌ដដលសទៀងមួយ។ ចិត្វត ប
ិ ោលេ ក្នុងធម៌ដដលមិនដមនជាត្ួខលួនថ្ន
ជាត្ួខលួនមួយ ក្នុងធម៌ដដលសទៀងមួយ។ និងទិដវឌិ ប
ិ ោលេក្នុងអាការៈ
ោំង៤ រពោះអនាោមីលោះវិបោលេបានពីរគឺ៖ េញ្ញដវិបោលេក្នុងរូប
ដដលមិនសាអត្ថ្នសាអត្

និងចិត្វត ប
ិ ោលេក្នុងរូបដដលមិនសាអត្ថ្ន

សាអត្មួយ រពោះអរហនឋលោះបានវិបោលេដដលសៅេល់ោំងអេ់ ពី រ
គឺេញ្ញដវិបោលេនិងចិត្វត ប
ិ ោលេក្នុងសវទនាដដលជាទុក្ខថ្ន ជាេុខ
ពីរ។អក្ុេលចិត្រត គប់ ដង
ួ ជាចិត្វត ប
ិ ោលេ
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េញ្ញដសចត្េិ ក្ដដល

សក្ើត្ជាមួយអក្ុេលចិត្រត គប់ ដង
ួ ជាេញ្ញដវិបោលេ

ទិដសឌិ ចត្េិ ក្

ដដលសក្ើត្រួមជាមួយនឹងសោភមូលចិត្ទ
ត ិដគ
ឌិ ត្េមបយុ ត្ត៤
ទិដវឌិ ប
ិ ោលេ

ដួងជា

រពោះដ៏មានរពោះភាគរពោះអងគរទងៀេដមឋងេត្ិបបោឌន

ោំង៤សដើមបីលោះក្ិសលេោំង៤។
ិ បយុតតប្េច យ
វវប្
័
វិបាបយុតតបចចយ
័

សាវធម៌ែែលអារស័យគានារបរពឹតតេៅ

េោយេសចកដីមិនរបកបគានា បានដល់នាមធម៌ដដលអារេ័ យរូបធម៌
ជាបចច័យដូចជា សសាត្វិញ្ញដណអារេ័ យសសាត្បសាទរូបដដលសក្ើត្
សសាត្បសាទរូបសទើបជាវិបបយុ ត្តបចច័យដល់សសាត្វិញ្ញដណ
ធម៌ដដលអារេ័ យនាមធម៌

ឬរូប

ជាបចច័យដូចជាចិត្ជ
ត រជ ប
ូ ឬនាមធម៌និង

រូបធម៌សផសងក្៏ ជាវិបបយុ ត្តបចច័យដល់ោននិងោនក្នុងបដិេនធិកាល

គឺ

បដិេនធិចិត្តក្នុងភូមិដដលមានខនធ៥ ជាវិបបយុ ត្តបចច័យដល់ោននិងោន
បដិេនធិហទយវត្ថុជាសដើម។
ិ បយុតតេិតត
វវប្
វិបាបយុតតចត
ិ ត

ចិតែត ែលមិនរបកបទូេៅបានែល់ចិតតមន
ិ

មានេចតសិកដដលេមបយុ ត្តសក្ើត្រួមជាមួយមានពីររបសភទគឺ ទិដឌិ
គត្វិបបយុ ត្ត គឺសោភមូលចិត្៤
ត ដួងដដលមិនមានទិដសឌិ ចត្េិ ក្សក្ើត្
រួមជាមួយញាណវិបបយុ ត្ត គឺកាមាវចរសសាភណចិត្ត១២ដួង ដដល
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មិនមានបញ្ញដសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជាមួយក្នុងគមពីរអភិធមមត្ថេងគហេដមឋង
ថ្ន អសហត្ុក្ចិត្១
ត ៨ដួងមិនជាេមបយុ ត្តចិត្ន
ត ិងវិបបយុ ត្តចិត្ត ។ ដត្គមពីរ
េម័យសរកាយេសន្ទង្គគោះវិបបយុ ត្តចិត្សត រព្វោះមិនមានសចត្េិ ក្សក្ើត្រួមជា
មួយ។
ិ កេិតត
វវបា
វិបាកចិតត

ចិតែត ែលជាផលែែលសុខ្វិេសសបានដល់ចិត្ត

ដដលជាផលរបេ់ ក្មម មានោំងក្ុេលក្មមនិងអក្ុេលក្មម វបា
ិ ក្ចិត្ត
ដដលជាផល

សទើបមានោំងជាក្ុេលវិបាក្ចិត្ត២៩ដួងនិងអក្ុេល

វិបាក្ចិត្ត៧ដួង។
ី ុតតេិតត
ិ ម
វវថ
វិថីមុតតចិតតចិត្ដត ដលផុត្ចាក្វិថបា
ី នដល់ចិត្ដត ដលដឹងអារមម ណ៍
មិនបានរបាក្ដក្នុងសោក្សនោះ គឺមិនបានដឹងអារមមណ៍ោវរោំង៦ ចិត្ត
ដដលសធវើក្ិចចបដិេនធិ ភវងគ និងចុត្។
ិ
ី ត
ិ េ
វវថ
ិ ត
វិថីចិតត ចិតែត ែលរបរពឹតតេៅតមផលវូ បានែល់ចិតត
អារមមណ៍ដដលរបាក្ដក្នុងសោក្សនោះតាមផលូវោវរ៦
តាមផលូវបញ្ចោវរសៅថ្ន

បញ្ចោវរវិថី

មសនាោវរសៅថ្ន មសនាោវរវិថ។
ី
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ដដលដឹង

សបើរបរពឹត្សត ៅ

សបើរបរពឹត្សត ៅតាមផលូវ

ហាកុតតរវិបាកេិតត
េលកុតតរវិបាកចិតត

វិបាកចិតតែែលជាេលកុតតរភូមិបានដល់

ផលចិត្ោ
ត ំង៤ដួងគឺ៖ ១.សសាតាបត្តផ
ិ លចិត្ត ២.េក្ោោមិផលចិត្ត
៣.អនាោមិផលចិត្ត ៤.អរហត្តផលចិត្ដត ដលជាផលរបេ់ សោក្ុត្តរ
ក្ុេលក្មមគឺសចត្នាសចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្ជាមួយនឹងសោក្ុត្រត ក្ុេល
ចិត្ដត ដលសអាយផលមិនមានរវ្ហងចសនាលោះសៅថ្ន អកាលិសកា ឬ
អកាលិក្ធម៌។
ហាកុតតរកុសលេិតត
េលកុតតរកុសលចិតត កុសលចិតតែែលជាេលកុតរត ភូមិ បាន
ដល់មគគចិត្ត៤ដួងគឺ៖ ១.សសាតាបត្តម
ិ គគចិត្ត ២.េក្ោោមិមគគចិត្ត
៣.អនាោមិមគគចិត្ត
ចសរមើនវិបេសនាភាវនា

៤.អរហត្តមគគចិត្តដដលជាផលចាក្ការអប់ រ ំ
សធវើសអាយបុគគលសនាោះបឋូរពីបុថជ
ុ ន
ជ សៅជា

រពោះអរិយបុគគលសរព្វោះអេ់ អនុេ័យក្ិសលេជាេមុសចឆទ សៅតាម
លំោប់ ។
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ហាកុតតរធម៌
េលកុតតរធម៌ ធម៌ែែលផុតចាកេលក

បានដល់េភាវធម៌

ដដលផុត្ពីសេចក្ឋីសក្ើត្រលត្់ បានដល់រពោះនិព្វវន ជាេភាវធម៌ដដល
សធវើសអាយផុត្ចាក្សេចក្ឋីសក្ើត្រលត្់ មិនរត្វូ រត្េប់ មក្កាន់ សោក្
សនោះវិលវល់សក្ើត្សាលប់ សទៀត្សេើយ

បានដល់សោក្ុត្រត ចិត្ត៨និង

សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយ៣៦ដួងរួមសោក្ុត្រត ក្ុេលក្មមមាន៩
គឺសោក្ុត្រត ចិត្ត៨ និងរពោះនិព្វវន១។
ហាកិយធម៌
េលកិយធម៌ សាវធម៌ែែលេកើតរលត់ បានដល់េភាវធម៌
ដដលរបរពឹ ត្សត ៅកាន់ សេចក្ឋីសក្ើត្រលត្់

បានដល់សោក្ិយចិត្៨
ត ១

សចត្េិ ក្ដដលសក្ើត្រួមជាមួយ៥២ និងរូប២៨។
លកខ ណូ ប្និជ្ឈាន
លកខណូបនិជ្ាាន

ការចូលេៅសមលឹងសាវបានដល់ការ

ចសរមើនវិបេសនាភាវនា អងគរបេ់ ឈានមាន វិត្ក្ក វិចារ ជាសដើមសធវើ
ក្ិចចេំេឹងឬរត្ិោះរិោះលក្ខណៈរបេ់ េភាវធម៌ រពមសោយេត្ិេមប
ជញ្ដដដលរលឹក្លក្ខណៈរបេ់ េភាវធម៌តាមសេចក្ឋីពិត្។
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លកខ ណាទទិេតុកក
លកខណាទិចតុកក

ធម៌ពួក៤មានលកខណៈជាេែើម

បាន

ដល់ លក្ខណ១ ក្ិចច១ បចចុបបោឌន១(ផលរបាក្ដ) និងបទោឌន១(សហត្ុ
សអាយសក្ើត្) របេ់ េភាវធម៌សផសងៗ។
លកខ ណរូប្
លកខណរូប

រូបែែលជាេរគ្ឿងកំណត់បានដល់រប
ូ ដដលជា

សរគឿងក្ំណត្់ ថ្នជា េងខត្ធម៌សរព្វោះមានបចច័យតាក្់ ដត្ង មានការ
សក្ើត្និងការរលត្់ ។លក្ខណរូបជាេភាវរូបគឺមិនមានេភាវលក្ខណ
របេ់ ខលួនឯងជាអាការៈឬជាអាយុ របេ់ េភាវរូបមាន៤យាងគឺ៖ ១.
ឧបចយរូប ២.េនឋត្រិ ប
ូ ៣.ជរតារូប ៤.អនិចចតារូប។
រូបាវេរវិបាកេិតត
រូបាវចរវិបាកចិតត

វិបាកចិតតែែលរបរពឹតេត ៅកនុងរូបភូមិ

ែតបុេណា្ោះា បានដល់រប
ូ ជានវិបាក្ចិត្ដត ដលជា

ផលរបេ់ រូបជាន

ក្ុេល េរមាប់ បុគគលដដលមិនបានរូបជានក្ុេលចិត្តសហើ យមិន
ោន់ ខូចមុនអេ់ ជីវត្
ិ ក្នុងខណនឹងមរណ

រូបជានក្ុេលចិត្ត

នឹង

សក្ើត្មុនចុត្ច
ិ ិត្ក្
ត នុងមរ្េននវថ
ិ ី វិថច
ី ិត្ច
ត ុងសរកាយជិត្សាលប់ មាន
ផលសធវើសអាយរូបជានវិបាក្ចិត្សត ធវើក្ិចចបដិេនធិក្នុងរូបរពហម ភូមិ និង
សធវើភវងគក្ិចត្
ច ភាជប់ សេចក្ឋីជារូបរពហម បុគគលរហូ ត្ដល់អេ់ ក្មម
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នឹង

សធវើចុត្ក្
ិ ិចចចាក្សេចក្ឋី

ជារូបរពហម បុគគលកាលអេ់ ក្មមសហើ យ។

រូបាវចរវិបាក្ចិត្ត៥ដួងគឺ៖

១.រូបជានវិបាក្ចិត្ដ
ត ង
ួ ទីមួយមានអងគ

ឈាន៥របាំគឺ៖ វិត្ក្ក វិចារ បីត្ិ េុខ ឯក្គគតា។២.រូបជានវិបាក្ចិត្ត
ដួងទីពីរមានអងគឈាន៤គឺ៖ វិចារ បីត្ិ េុខ ឯក្គគតា។៣.រូបជាន
វិបាក្ចិត្ដ
ត ង
ួ បីមានអងគឈាន៣គឺ៖ បីត្ិ េុ ខ និងឯក្គគតា។៤.រូប
ជានវិបាក្ចិត្ដ
ត ង
ួ ទីបួនមានអងគឈាន២គឺ៖ េុខ និង ឯក្គគតា។៥.រូប
ជានវិបាក្ចិត្ដ
ត ង
ួ ទីរបាំមានអងគឈាន២គឺ៖

ឧសបកាខនិងឯក្គគតា។

រូបាវចរវិបាក្ចិត្ត៥ដួងសក្ើត្បានក្នុងរូបរពហម ភូមិ១៥ភូមិ សរព្វោះសធវើក្ិចច
បដិេនធិ ភវងគ ចុត្ិ ក្នុងរូបរពហម ភូមិដដលមានខនធ៥ដត្បុស្
ណ ោះ។
រូបាវេរកុសលេិតត
រូបាវចរកុសលចិតត
ជាចំនួនេរចើន

កុសលចិតតែែលរបរពឹតតេៅកនុងរូបភូមិ

បានដល់រប
ូ ជានក្ុេលចិត្តរបេ់ បុគគលដដលមិន

ដមនរពោះអរហនឋក្នុងខណដដលចូលរូបជានេមាបត្តិ

រូបាវចរ

ក្ុេលចិត្ត ចិត្ដត ដលជាសហត្ុសអាយសក្ើត្ផលគឺរបា
ូ វចរវិបាក្ចិត្សត ធវើ
សអាយសក្ើត្ជារូបរពហម បុគគល។

រូបរពហម ភូមិមាន៥ដួងគឺ៖

១.រូប

ជានក្ុេលចិត្ដ
ត ង
ួ ទីមួយមានអងគឈាន៥គឺ៖ វិត្ក្ក វិចារ បីត្ េុខ
ឯក្គគតា។២.រូបជានក្ុេលចិត្តដង
ួ ទីពីរមានអងគឈាន៤គឺ៖

វិចារ

បីត្ េុខ ឯក្គគតា។៣.រូបជានក្ុេលចិត្តដង
ួ ទីបីមានអងគឈាន៣
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គឺ៖ បីត្ិ េុខ ឯក្គគតា។៤.រូបជានក្ុេលចិត្ដ
ត ង
ួ ទីបួនមានអងគ
ឈាន២គឺ៖ េុខ ឯក្គគតា។៥.រូបជានក្ុេលចិត្ដ
ត ង
ួ ទីរបាំមានអងគ
ឈាន២គឺ៖

ឧសបកាខនិងឯក្គគតា។រូបាវចរក្ុេលចិត្ត៥ដួងសក្ើត្បាន

ក្នុង២២ភូមិគឺ៖ មនុេសភូមិ១ សទវភូម៦ រូបរពហម ភូមិ១៥(មិនសក្ើត្ក្នុង
អបាយភូមិ៤) សរព្វោះេត្វអបាយសក្ើត្សោយអសហត្ុក្បដិេនធិ អន ក្
ដដលចសរមើនរូបជានក្ុេលបានោល់ដត្ត្ិសហត្ុក្បដិេនធិ មិនសក្ើត្
ក្នុងអេញ្ដិេតាតរពហម សរព្វោះជាភូមិដដលមិនមានចិត្ត

មិនសក្ើត្ក្នុង

អរូបរពហម ភូមិ៤សរព្វោះធុញរោន់ ក្នុងរូបោំងឡាយោំងពួង

រួមោំង

រូបក្មមោឌនដដលសៅឆ្ងងយ។
រូបាវេរកិ រយា
ិ េិតត
រូបាវចរកិរយា
ិ ចិតត

កិរយា
ិ ចិតែត ែលរបរពឹតតេៅកនុងរូបភូមិ

ចំនួនេរចើនបានដល់រប
ូ ជានក្ិរយា
ិ ចិត្រត បេ់ រពោះអរហនឋ

ក្នុងខណ

ដដលចូលេមាបត្តិ រូបាវចរក្ិរយា
ិ ចិត្ជា
ត ចិត្ដឋ ដលសក្ើត្សេើងសធវើក្ិចច
ការង្គរ ដឹងអារមមណ៍ដដលជារូបក្មមោឌនដត្បុស្
ណ ោះ មិនជាសហត្ុ
សអាយសក្ើត្វិបាក្ចិត្ត និងមិនដមនជាផលរបេ់ ក្ុេលចិត្មា
ត ន៥ដួង
គឺ៖ ១.រូបជានក្ិរយា
ិ ចិត្ដ
ត ង
ួ ទីមួយមានអងគឈាន៥គឺ៖ វិត្ក្ក វិចារ
បីត្ិ េុ ខ ឯក្គគតា។២.រូបជានក្ិរយា
ិ ចិត្ដ
ត ង
ួ ទីពីរមានអងគឈាន៤
គឺ៖ វិចារ បីត្ិ េុខ ឯក្គគតា។៣.រូបជានក្ិរយា
ិ ចិត្ដ
ត ង
ួ បីមានអងគ
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ឈាន៣គឺ៖ បីត្ េុខ ឯក្គគតា។៤.រូបជានក្ិរយា
ិ ចិត្ដ
ត ង
ួ ទីបួនមាន
អងគឈាន២គឺ៖ េុខ ឯក្គគតា។៥.រូបជានក្ិរយា
ិ ចិត្ដ
ត ង
ួ ទីរបាំសក្ើត្
បានក្នុង២២ភូមិគឺ៖ មនុេសភូមិ១ សទវភូមិ៦ រូបរពហម ភូមិ១៥ មិ ន
សក្ើត្ក្នុងអបាយភូមិ៤សរព្វោះក្នុងអបាយភូមិមិនមានរពោះអរហនឋ

មិន

សក្ើត្ក្នុងអេញ្ដិេតាតរពហម សរព្វោះជាភូមិដដលមិនមានចិត្ត មិនសក្ើត្
ក្នុងអរូបរពហម ភូមិ៤សរព្វោះសនឿយ្យក្នុងរូបោំងពួង

រួមោំងរូប

ក្មមោឌន។
មេគ្គ តជ្ឈវនេិតត
មេគ្គតជ្វនចិតត

ចិតែត ែលែល់េសចកដជា
ី ធំែែលេធវើកិចច

ជ្វនបានដល់មហគគត្ចិត្១
ត ៨ដួង

ដដលរូបាវចរក្ុេលចិត្ត៥ដួង

រូបាវចរក្ិរយា
ិ ចិត្៥
ត ដួង អរូបាវចរក្ុេលចិត្ត៥ដួងនិងអរូបាវចរក្ិរយា
ិ
ចិត្៤
ត ដួងដដលសធវើក្ិចចជវនបាន

ចំដណក្រូបាវចរវិបាក្ចិត្ត៥ដួងនិង

អរូបាវចរវិបាក្ចិត្ត៤ដួងសឈាមោះថ្ន
បដិេនធិ ភវងគ និងចុត្។
ិ
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មហគគត្វិបាក្ចិត្ត៩ដួងសធវើក្ិចច

នាមព្យុទធប្រិស័ទដដលមានសទ្វ
ធ ប្រិចា
ច គ្
ព្បាក់ហបាោះព្យុមពហសៀវហៅហនោះ
-ឧ.េ េ៊ុ យ យូ អាន និង ភរិយា រពមោំងបុរត្

៥០០០$

-សោក្ ដត្ េុ ខហុ ង និងភរិយា ឡាំ អា និងបុរត្

១៥០$+៥០០០០០៛

-ឧ.េ ជា សរេង និងឧ.េិ ចននី រពមោំងបុរត្

១៥០$+៥០០០០០៛

-ឧ.េិ ឌួង េុ មាលី និង យាុំេុខលី

៥០០០០០៛

-ឧ.េ សេង លីសាន រពមោំងបុរត្

១០០$

-ឧ.េិ សេង ហាក្់ រពមោំងបុរត្

១០០$

-ឧ. េិ លី ចានវននី និងសាវមី រពមោំងបុរត្

៦០$

-ឧ.េិ គួង វ្ហន់ ថ្ន

៥០$

-ឧ.េិ សអៀង ហគិ ច និង សាវមី

២០$

ឧ.េិ គឹម េុ ខុន

២០$

-ឧ.េ របុក្សខមាទេ

២០$

-ឧ.េិ រង
ុ សារាត្់

២០$

-ឧ.េិ គឹម េុ ខុន

២០$

-ឧ.េិ េឹ មសេងអុ ីម

១៥$

-ឈួ ក្ុក្ទហ

២៥០០០០៛

-សោក្ សហង េុឺ ទី និង សោក្រេី ឈួ សឆងឡាក្

២៥០០០០៛

-សោក្ លី គួងោង និង សោក្រេី ឈួ មុយជូ

១០០០០០៛

-សោក្ តាំង េុ ក្បុន និង សោក្រេី ឈួ មុយហ៊ួ

១២៥០០០៛

-សោក្ គួង ហាំងសរេង និង សោក្រេី ឈួ មុយសលង

១២៥០០០៛
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-សោក្ លីម ហុ ងលី និង សោក្រេី ឈួ យូ អី

១៥០០០០៛

- សហង សត្ក្សេៀង

១០០០០០៛

-សោក្ សហង គុយ និង សោក្រេី លីម ជាក្សហគ ច

២៥០០០០៛

-ឧ.េិ ស

២១០០០០៛

ហឺ យ

-ពុទធបរិេ័ទវត្តបុបាផវត្តសី មាងឫេសីបាត្់ ដប
ើ ង

១៩០០០០៛

-ឧ.េ អ៊ុន យាត្ ឧ.េ គី តាំងោ ឧ.េិ ទីតាំងសទៀនឧ.េិ វងសភីសាសមត្ ១៦មុឺន៛
-ឧ.េិ យូ សហៀងនិងក្ូនសៅ

១៥០០០០៛

-ឧ.េិ ដមនសអៀម

១២០០០០៛

ឧ.េ សេង គឹមសឡា +ឧ.េិ ហ៊ូ ោងអុ ី

១២០០០០៛

-ឧ.េិ េួ ងយី មនិងក្ូនសៅ

១១០០០០៛

ឧ.េិ េួ ងយី មនិងក្ូនសៅ

១១០០០០៛

-ឧ.េិ វី េុ ន និង ឧ.េិ វី ខុន

១១០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ូច សាវឿន

១០០០០០៛

-ឧ.េិ រត្ន៍មុនីរពមោំងញាត្ិមិរត្

១០០០០០៛

-ឧ.េិ ទិត្ អម និង ក្ូនសៅ

១០០០០០៛

-ឧ.េិ តាបដវឿន

១០០០០០៛

-ឧ.េ លី សដៀវ និង ឧ.េិ សហងមួយោ

១០០០០០៛

-ឧ.េិ -ឧ.េិ សា៊ង េន

១០០០០០៛

-ឆ្ងយេំ

១០០០០០៛

-ឧ.េិ ងូវ សេងជាង

១០០០០០៛

-ឧ.េិ េូ វ្ហន់ ឌី

១០០០០០៛

-ឧ.េិ ដក្វ បូោន់

១០០០០០៛
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-ឧ.េិ ងួន គឹម សអៀវ

១០០០០០៛

ឧបាេិ កា លីសបៀវ

១០០០០០៛

-ឧ.េ េុ ខុននិងភរិយានិងក្ូនសៅ

១០០០០០៛

-ឧ.េិ មក្់ សាមុនរពមោំងក្ូនសៅ

១០០០០០៛

ឧ.េិ ឌួង វ្ហឿន់ ថន

១០០០០០៛

ឧ.េិ ដញម សេឿននិងបុរត្

១០០០០០៛

ឧ.េិ មាេ ភួង

១០០០០០៛

-ឧ.េិ រេ់ សភឿន

៨០០០០៛

ឧ.េិ ឆន វ្
ណ ត្ និងសាវមី

៨០០០០៛

-ឧ.េិ េុឹ មសហៀងនិងឧ.េក្ឹម្ង

៧០០០០៛

-បាេិ កា ដមនរន រពមោំងបុត្ត

៧០០០០៛

-ឧ.េិ សសាម សាសមៀន រពមោំងពុទធបរិេ័ទភូមិបរបក្ខ្ងត្បូង

៦០០០០៛

-ឧ.េ បុិច ដេម + បុរត្ោរាធារា

៦០០០០៛

-ឧ.េិ ងួន សៅ

៦០០០០៛

-ឧ.េិ យិ ន ្វី

៦០០០០៛

-រេី ស និងសាវមី

៦០០០៛

-ឧ.េិ េឹ ង លឹមសអង

៦០០០០៛

-ឧ.េិ ភន់ ឆ្ងប់

៦០០០០៛

-ឧ. េិ េុិ ន ោវី

៦០០០០៛

-ឧ.េិ េ៊ ង យុ ត្ រពមោំងក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ចាន់ សធឿន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ សេង សា៊ងលីន

៥០០០០៛
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-ឧ.េ សៅ ឈុ នសហង ឧ.េិ ជា សាមីន

៥០០០០៛

-ឧ.េ សអាម េំអាង ឧ.េិ អ៊ុក្ សារុន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ទឹម េី ថ្ន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ខុន េមិឌី

៥០០០០៛

សោក្ ឈិ នេុង និងភរិយា

៥០០០០៛

ឧ.េិ ហួ យ ោន់ នី

៥០០០០៛

ឧ.េិ ត្ុងចាន់ ឌីនិងឧ.េិ វងៀ ទផ

៥០០០០៛

ឧ.េិ េួ ន អូ ន

៥០០០០៛

ឧ.េិ ឃុ ត្ ោវី

៥០០០០៛

ឧ.េិ សេៀវ សា

៥០០០០៛

-ឧ.េិ សា៊ន ្រី

៥០០០០៛

-ឧ.េិ េុ ខ ្រា

៥០០០០៛

-ឧ.េិ េុ ភាព

៥០០០០៛

សោក្ធុយ និងអន ក្រេី ្រី

៥០០០០៛

សោក្សធឿននិងអន ក្រេី ្សរត្

៥០០០០៛

សោក្រេ៊ុ នចឹម និង អន ក្រេី ដអមសារន

៥០០០០៛

សោក្ សបាង ោងគងៀ

៥០០០០៛

ឧ.េិ យី ចន រពមោំងក្ូនលីេុខ្សៅសា៊ងហ៊ុ ន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ សេងផោលនិងបអូននិងក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េ ត្ឹមត្ុក្កតានិងឧ.េិ គឹមយុ ទធី

៥០០០០៛

សោក្ដេមលន់ និងភរិយារពមោំងបុរត្

៥០០០០៛

-ឧ.េ សអៀងេុ ផល

៥០០០០៛
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-ឧ.េ សអៀងសរឿន

៥០០០០៛

-ហងៀ រេី ្

៥០០០០៛

-ឧ.េិ បូវន
ិ

៥០០០០៛

-សោក្រេី វ្ហឿន់ ២៥០០០៛+ឧ.េិ សេឿន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ឆ្ងយ ទណរពមោំងបុរត្

៥០០០០៛

-សោក្សគៀត្ ចិនាឋ និងអន ក្ហុ ងសសាភ័ណ

៥០០០០៛

-សោក្សថ្នង លីឆូយ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ -ឧ.េិ សឡា សេៀវដឆ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ដហេុីថ្ន

៥០០០០៛

មាយិ ន + អ៊ុនត្ុង+ឃួ នសរេង+មូលទហ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ហាេ ណន់

៥០០០០៛

-ហងៀ រេី ្

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ជួ ចនាថ រពមោំងក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ឃុ ត្ វ ុន និង ក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ដចថ្នវី

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ជាវ េុ ខនី

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ដអម ឈុ ម និង ក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ យា យុ ន និង សាវមីរពមោំងក្ូន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ នួនេុ ខននិងសាវមី

៥០០០០៛

-ឧ.េិ េុ ខលីន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ វង េុ ខុម

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ចាន់ នី

៥០០០០៛
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-ឧ.េិ ឈាន ទឆអ៊ួន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ជាម ឈាង

៥០០០០៛

-ឧ.េិ មាោ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ចិ-ឧ.េិ ណូង ផន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ចាន់ សសាភា

៥០០០០៛

-ឧ.េិ េូ សេៀវ ចាន់

៥០០០០៛

ន សាសវត្ និង សាវមី +ក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុម

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ហុ ងសេងលីម

៥០០០០៛

-ឧ.េិ េឹ ង លឹមសអង

៦០០០០៛

-ឧ.េិ េ៊ ង យុ ត្ រពមោំងក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ មាយិ ន + អ៊ុនត្ុង+ឃួ នសរេង+មូលទហ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ នួនេុ ខននិងសាវមី

៥០០០០៛

-ឧ.េិ េុ ខលីន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ វង េុ ខុម

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ចាន់ នី

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ឈាន ទឆអ៊ួន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ចិន សាសវត្ និង សាវមី +ក្ូនសៅ

៥០០០០៛

ឧ.េិ ជាម ឈាង

៥០០០០៛

-ឧ.េិ មាោ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ណូង ផន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ចាន់ សសាភា

៥០០០០៛
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-ឧ.េិ េូ សេៀវ ចាន់

៥០០០០៛

ឧ.េិ តាន់ េុ ខ្ និងក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុម

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ហុ -ឧ.េិ សឡា សេៀវដឆ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ដហេុីថ្ន

៥០០០០៛

-សេងលីម

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ហាេ ណន់

៥០០០០៛

-ឧ.េ ថ្នវ រទី និង ឧ.េិ អ៊ុយ សរឿន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ សឆ្ងម មាឡា

៥០០០០៛

ឧ.េិ មាន សហឿន

៥០០០០៛

ឧ.េិ អាត្ ដបក្ចាន

៥០០០០៛

ឧ.េិ េសអៀថូ រពមោំងបុរត្

៥០០០០៛

-ឧ.េិ លុយ សេងរង
ុ និង ក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ យា យុ ន និង សាវមីរពមោំងក្ូន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ឃុ ត្ វ ុន និង ក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ដចថ្នវី

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ជាវ េុ ខនី

៥០០០០៛

-ឧ.េិ ដអម ឈុ ម និង ក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េ ថ្នវ រទី និង ឧ.េិ អ៊ុយ សរឿន

៥០០០០៛

-ឧ.េិ សឆ្ងម មាឡា

៥០០០០៛

-ឧ.េិ លុយ សេងរង
ុ និង ក្ូនសៅ

៥០០០០៛

-ឧ.េិ េុ ខ្រា

៥០០០០៛
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-ឧ.េិ ណុប រីម និង ក្ូនសៅ

៤០០០០៛

-ឧ.េិ នូ ខន រពមោំងក្ូនសៅ

៤០០០០៛

-ឧ.េិ េុី កាន

៤០០០០៛

ពុទធបរិេ័ទវត្តសព្វធិធមមវងសី(ទួលេូវ)ថនល់ដបក្

៤០០០០៛

-ឧ.េិ សឡាវ ួចសេង

១០$

-ឧ.េិ ឃូ គុយហុ ង

១០$

-ឧ.េិ ឡាយចាន់ ថ្នវី

១០$

-ឧ.េិ សចង េុ មាលី

១០$

-ឧ.េិ េួ ន សអឿន

១០$

-ឧ.េិ េុ ខ លន់

១០$

-ឧ.េិ -ឧ.េិ សឡាវ ួចសេង

១០$

-ឧ.េិ ឃូ គុយហុ ង

១០$

-ឧ.េិ ឡាយចាន់ ថ្នវី

១០$

-សអ៊ន ផោល

១០$

ឧ.េិ ដង សវឿន

១០$

-ឧ.េិ ងួន គឹមលី

៤០០០០៛

-ឧ.េិ សៅ សាមិលី

៤០០០០៛

ឧ.េិ សេៀង សយឿន

៤០០០០៛

-ឧ.េិ ណុប រីម និង ក្ូនសៅ

៤០០០០៛

-ឧ.េិ ខន មុង

៤០០០០៛

-ឧ.េិ េុី កាន

៤០០០០៛

-ឧ.េិ នូ ខន រពមោំងក្ូនសៅ

៤០០០០៛
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-ឧ.េិ ងួន គឹមលី

៤០០០០៛

-ឧ.េ សនត្ អននិងឧ.េិ ជាបបូរាន់

៤០០០០៛

ឧ.េិ កាំង គឹមហា៊ប

៤០០០០៛

-ឧ.េិ ខន មុ

៤០០០០៛

-ឧ.េិ ដបន សយង និង ញាត្ិមិត្ត

៣៥០០០៛

ឧ.េិ សេងេុទម

៣៥០០០៛

-ឧ.េិ ដបន សយង និង ញាត្ិមិត្ត

៣៥០០០៛

សោក្រេី របុក្ មូសរៀម

៣០០០០៛

-ឧ.េ ហ៊ួ ន ទថសេៀង និង ភរិយា

៣០០០០៛

-ឧ.េិ ញឹម សរឿន

៣០០០០៛

ឧ.េិ បាង េុ ខរួននិងសាវមីនិងក្ូនសៅ

៣០០០០៛

-ឧ.េិ គុណ ចាន់ េុផល

៣០០០០៛

-ឧ.េិ ឈិ នេុ ោនិងសាវមី

៣០០០០៛

-ឧ.េ ហ៊ួ ន ទថសេៀង និង ភរិយា

៣០០០០៛

-សោក្ជើោវ េយ េុ ភាព

៣០០០០៛

-ឧ.េ េុ ខ េុ ជាត្ិ និង ឧ.េិ អ៊ូរេី ោប

៣០០០០៛

-ឧ.េ រេី េុខសហង និង ឧ.េិ ហ៊ុ នធិហ័រនិងក្ូនសៅ

៣០០០០៛

ឧ.េិ អយ បុិច

៣០០០០៛

-ឧ.េិ វ ុន ឈាងលី

២៥០០០៛

-ឧ.េិ បួនរេី នាង និង សាវមី

២៥០០០៛

ឧ.េិ នាង គឹមយី

២៥០០០៛

-ឧ.េិ គីម សហង

២៥០០០៛
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-ឧ.េ ខ្ន់ េុខុម និង ឧ.េិ េុិ ន្រី

២៥០០០៛

-ឧ.េិ ឈុ ំ គ្
ណ រី និង ក្ូនសៅ

២៥០០០៛

-ឧ.េិ គីម សហង

២៥០០០៛

សោក្ផោលនិងអន ក្រេី ចានន

២៥០០០៛

-ឧ.េ ខ្ន់ េុខុម និង ឧ.េិ េុិ ន្រី

២៥០០០៛

-ឧ.េិ ហួ ច ៥០០០៛+ឧ.េិ នូ ហុ ង

២៥០០០៛

-ឧ.េ សឆង រសា៊ ឧ.េិ ោន់ គឹមហុី រពមោំងសៅ

២៥០០០៛

-ឧ.េិ សឈឿម ហាន រពមោំងសៅ

២៥០០០៛

-ឧ.េិ ហួ ត្ មាន់ និង សាវមី រពមោំងសៅ

២០០០០៛

-ឧ.េិ គឹម យុ ត្

២៥០០០៛

-ពូមួយ

២៥០០០៛

-ឧ.េិ ហាំ យានិងក្ូនសៅ

២៥០០០៛

-ឧ.េ សអង និង ឧ.េិ ោង

២៥០០០៛

-ឧ.េិ សរឿនរចិប

២៥០០០៛

-ឧ.េិ បូសអឿន

២៥០០០៛

-ឧ.េិ ឈាថិរា ឧ.េិ ឈាេុ គុណ

២៥០០០៛

-ឧ.េិ វ ុន ឈាងលី

២៥០០០៛

-ឧ.េិ បួនរេី នាង និង សាវមី

២៥០០០៛

-ឧ.េ អ៊ុក្ គឹមលី និងឧ.េិ កា ឈន ហួ យ

២៥០០០៛

-ពូមួយ

២៥០០០៛

-ឧ.េិ គឹម យុ ត្

២៥០០០៛

ឧបាេិ កាជិមសេៀវវឿង
ុ រពមោំងបត្ត

២៥០០០
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-ឧ.េ េួ េ សសាភ័ណ និង ភរិយា

២០០០០៛

-ឧ.េ ឈិ ន លួន និង ឧ.េិ យិ នគឹមហ៊ ន់

២០០០០៛

ឧ.េិ សាន់ ភាន និង ឱក្ ្សវឿន

២០០០០៛

-ឧ.េិ សកាសេង

២០០០០៛

-ឧ.េ ឈិ ន លួន និង ឧ.េិ យិ នគឹមហ៊ ន់

២០០០០៛

-ឧ.េិ ឃាង េុី ផល និង ក្ូនសៅ

២០០០០៛

-ឧ.េិ េុិ ន េុ មារិន និង ក្ូនសៅ

២០០០០៛

-ឧ.េិ ហា៊ង ហាប់

២០០០០៛

-ឧ.េិ បាង េំបូរ

២០០០០៛

-ឧ.េិ ឌិន សយឿន

២០០០០៛

-រកាម េុ វណណ

២០០០០៛

-ឧ.េិ អុ ំ េុ ខ និង ក្ូន សបឿក្ េុី ថូ សេងហ៊ុ ច

២០០០០៛

-នុយ ្ក្់ និង វ្
ណ រេី

២០០០០៛

-ឧ.េិ ទិន សឈៀក្

២០០០០៛

-ឧ.េិ អាន ថ្នត្

២០០០០៛

-ឧ.េិ ជុ ើ សារឹម

២០០០០៛

-សេៀមសហៀក្+យិ ងោង

២០០០០៛

-ឧ.េ ថ្នច់ េី ោ

២០០០០៛

-ឧ.េិ យី រេី មុម

២០០០០៛

-ឧ.េិ ជា ផោល

២០០០០៛

-គុយ យុ ន

២០០០០៛

-ឧ.េិ សឆង គុយ

២០០០០៛
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-ឧ.េ េួ េ សសាភ័ណ និង ភរិយា

២០០០០៛

-ឧ.េិ ទិន សឈៀក្

២០០០០៛

-ឧ.េិ ហូ គឹម ញ +តាសេងយាយយុ ន

២០០០០៛

-ឧ.េិ ដត្ន សឆង ហុ ង +ឧ.េិ ដត្នទឆហា៊ង

២០០០០៛

សកាសេង

២០០០០៛

ឧ.េិ យី សា៊ង

២០០០០៛

ឧ.េិ លីគឹមសរេង

២០០០០៛

-ឧ.េិ សថង លន

២០០០០៛

-សឌឿន ្រា

២០០០០៛

-ឧ.េិ រគយ
ុ វ្ហរិន

២០០០០៛

-សឌឿន ្រាត្់

២០០០០៛

-ឧ.េិ អាន ថ្នត្

២០០០០៛

-ឧ.េិ ជុ ើ សារឹម

២០០០០៛

-ឧ.េិ សថង លន

២០០០០៛

-ឧ.េិ រគយ
ុ វ្ហរិន

២០០០០៛

-ឧ.េ បូនិងសោក្យាយធំ

២០០០០៛

-ឧ.េិ បាវ រិន

២០០០០៛

ឧ.េិ ដេន អុ ន

២០០០០៛

-ឧ.េិ រេ់ ដក្វ

២០០០០៛

-ឧ.េិ យ និង ឧ.េិ សយឿន

២០០០០៛

-ឧ.េ កាននិងសោក្យាយេុ េ

២០០០០៛

-ឧ.េិ សឆង គុ

២០០០០៛

88

សោក្តារិន យាយហុ ង

២០០០០៛

ឧ.េិ ហ៊ុ នេុ ោ

២០០០០៛

ឧ.េិ ខ្ត្់ េុរគីរពមោំងឧ.េិ ខ្ត្់ ្

២០០០០៛

-ឧ.េ ថ្នច់ េី ោ

២០០០០៛

ឧ.េិ ្រិន

២០០០០៛

ឧ.េិ អ៊ុក្ អដឌវី រពមោំងបុរត្

២០០០០៛

ឧ.េិ ក្ុល ្ដរន និងក្ូនសៅ

២០០០០៛

-ឧ.េិ ដត្ន សឆង ហុ ង +ឧ.េិ ដត្នទឆហា៊ង

២០០០០៛

-ឧ.េិ ហូ គឹម ញ +តាសេងយាយយុ ន

២០០០០៛

-ឧ.េិ យី រេី មុម

២០០០០៛

សេៀមសហៀក្+យិ ងោង

២០០០០៛

-ឧ.េិ ជា ផោល

២០០០០៛

-គុយ យុ ន

២០០០០៛

អ៊ុសា
ើ សរឿន

២០០០០៛

សោក្មុក្សារាន់ និង អន ក្រេី ជាេុ ខហា៊ង

២០០០០៛

-លីសឆងហួ យ

១៥០០០៛

-ឧ.េ ដអម សេៀត្

១៥០០០៛

-សោក្ ឡាយដដននិងភរិយា

១៥០០០៛

-ឧ.េិ សនន េុី ថ្ន

១៥០០០៛

-ឧ.េិ បានគីមរសាងនិងក្ូនសៅ

១៥០០០៛

-ឧ.េិ សនន េុី ថ្ន

១៥០០០៛

-ពិច សយត្

១៥០០០៛
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-សោក្ ឡាយដដននិងភរិយា

១៥០០០៛

-ឧ.េិ បានគីមរសាងនិងក្ូនសៅ

១៥០០០៛

-ឧ.េិ គួង េន

១៥០០០៛

-ឧ.េិ គួង េន

១៥០០០៛

-ពិច សយត្

១៥០០០៛

-ឧ.េ ដអម សេៀត្

១៥០០០៛

-លីសឆងហួ យ

១៥០០០៛

-ឧ.េិ េ៊ យ ោត្

១៥០០០៛

ឧ.េិ សហន

១៥០០០៛

ឧ.េិ សេឿន

១៥០០០៛

-សោក្ជុគ
ើ ឹមសហឿន

១០០០០៛

- ជុគ
ើ ឹមសេង

១០០០០៛

សយឿន ចាន់ ធី

១០០០០៛

-អានេំ្ងនិងចាន់ ធី

១០០០០៛

-ឧ.េិ របាក្់ ចនធី រពមោំងក្ូនក្មួយ

១០០០០៛

-ឧ.េិ េុក្ សអម និង រពមោំងក្ូនសៅ

១០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុច េុ ខុន និង រពមោំងក្ូនសៅ

១០០០០៛

-សោក្រេី ឡាលីដណត្ និង សាវមី រពមោំងក្ូនសៅ

១០០០០៛

-ឧ.េិ វត្តី និង ក្ូនសៅ

១០០០០៛

-ឧ.េិ សសាម សឌៀប និង បងបអូន

១០០០០៛

-ឧ.េិ ឈុ ំ យុ ង និង ក្ូនសៅ

១០០០០៛

-ឧ.េិ ស

១០០០០៛

េុ ោ និង សាវមី និង ក្ូនសៅ
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-ឧ.េិ ទូច សេឿង និង ក្ូនសៅ

១០០០០៛

-ឧ.េិ សត្ង ចនធី និង ក្ូនសៅ

១០០០០៛

-ឧ.េិ េួ ន េុី ថ្នត្

១០០០០៛

-ឧ.េិ េូញ រេី

១០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុក្ មារិទធ

១០០០០៛

-ឧ.េិ ធួក្

១០០០០៛

-ឧ.េ រពំ ងួន +ឧ.េិ ចន ទូច

១០០០០៛

-ឧ.េិ សសាម ទូច

១០០០០៛

-ឧ.េ សមៀច +ឧ.េិ មុន

១០០០០៛

-ឧ.េ ភួងរេមីនិងភរិយា

១០០០០៛

-ឧ.េិ ្ត្

១០០០០៛

-ឧ.េិ សឃឿន និង សាវមី

១០០០០៛

-ឧ.េិ ចាប

១០០០០៛

-ធី អូ ន

១០០០០៛

-ហួ ន សហង

១០០០០៛

-ឧ.េិ ទួន យួ ន

១០០០០៛

-ចាប បុន្រង
ុ +ដក្វវិសាល

១០០០០៛

-សកាោះគឹមសាន+ប៊ុត្សហង

១០០០០៛

-សអៀងេមបត្តិ

១០០០០៛

-ឧ.េិ រេ់ សេង

១០០០០៛

-េុ វ្
ណ រា១០០០០៛+មាដេន

៥០០០៛
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ឧបាេក្ រេ់ សេង ក្ូនសៅ អន ក្រគេ
ុ ហា៊នយាយសខង ក្ុងសអងយាយ
ូ ុងនារីក្ង
ដងឿត្

១០០០០៛

-ឧ.េិ សភឿង ១០០០០៛+យាយ សសារ ១០០០០៛+យាយអម

១០០០០៛

-ជូ ងួន

១០០០០៛

-សោក្អ៊ុ ើ ្រិន

១០០០០៛

-ចាន់ ធីតារី

១០០០០៛

-អុ ឹម េុ គន់ +េុី នន

១០០០០៛

-ឧ.េិ ជា យយ

១០០០០៛

-ឧ.េិ រេី អា៊ត្

១០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុយ េុ ធា

១០០០០៛

-ឧ.េិ ទឆរន

១០០០០៛

-អន ក្រេី គឹមឡាយ

១០០០០៛

-សេៀម ង្គឿ

១០០០០៛

-អន ក្រេិ ស សឆង

១០០០០៛

-ឧ.េិ ក្ង ោ

១០០០០៛

-សោក្គឹមេុ ផលនិងអន ក្រេិ ហងសេុ ផល

១០០០០៛

-ោន ណន

១០០០០៛

-េុ ភាសរេឿន

១០០០០៛

-មុល េុ ខវី

១០០០០៛

-រគយ
ុ ចាន់ នី

១០០០០៛

ឧ.េិ សោក្តាយាត្ យាយសមឿន

១០០០០៛

-ោប

១០០០០៛
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-ឧ.េិ ចាប

១០០០០៛

អ៊ូ គឹមសហៀង

១០០០០៛

ឧ.េ ហា៊ន

១០០០០៛

ឧ.េិ លឹម សា៊ង

១០០០០៛

រ័ត្េ
ន ុ ថ្នន់

១០០០០៛

ឧ.េ មុក្ទឆវ្ហឿត្ ឧ.េិ េួ នសារី

១០០០០៛

សោក្យាយេន

១០០០០៛

សៅ យូ ហា៊ង

១០០០០៛

សោក្រេី ចិនាឋ

១០០០០៛

សោក្រេី ប៊ិត្

១០០០០៛

សោក្រេី ធីនិងសាវមី

១០០០០៛

សោក្រេី សអងវ ុទធី

១០០០០៛

ឧ.េិ ដយម ពុដំ េន

១០០០០៛

ឧ.េិ ឈាមបុិច

១០០០០៛

-ឧ.េិ បាវេុី សបឿន

១០០០០៛

-ឧ.េិ ផោលសអាក្

១០០០០៛

-ឧ.េិ ដថ មាលី

១០០០០៛

-ឧ.េិ មម េុ ោន

១០០០០៛

-ឧ.េិ សចង តាំងោង

១០០០០៛

-ឧ.េិ អាត្្រឹ

១០០០០៛

-ោម ឈួ

១០០០០៛

-ឧ.េិ ដក្វ សារុន

១០០០០៛
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-ឧ.េិ សឆងបាក្់ ឧ.េ អ៊ុត្សរៀន

១០០០០៛

សោក្តាសរត្ យាយឡាយ

១០០០០៛

សោក្តាតាក្់ យាយអួ ន

១០០០០៛

តាហុី ម យាយសា៊ប

១០០០០៛

ឧ.េិ លឹម សេឿន

១០០០០៛

ឧ.េិ រត្ប គីម

១០០០០៛

សោក្តាអុ ី យាយវន

១០០០០៛

សោក្េុ ខុននិងអន ក្រេី េុោ

១០០០០៛

ឧ.េិ សរឿន

១០០០០៛

សោក្តាសេង យាយលី

១០០០០៛

ឧ.េិ ឈួ ន គីមសា៊

១០០០០៛

-ឧ.េិ ទួន យួ ន

១០០០០៛

-គួង េុី ថ្ន

១០០០០៛

-ឧ.េិ សេៀម សផង

១០០០០៛

-គួង េុី ថ្ន

១០០០០៛

-លីមយុ ក្ោង

១០០០០៛

-ឈុ នគឹមសហង

១០០០០៛

-ឧ.េ ហម ហ៊ុ ប

១០០០០៛

-ញាន បុបាផ

១០០០០៛

-ឧ.េិ រេ់ សេង

១០០០០៛

-រពំុ អាត្

១០០០០៛

-អា សៅ

១០០០០៛
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-សោក្សឆងរសា៊ងនិងភរិយា

១០០០០៛

-ឧ.េិ សេៀម សខង

១០០០០៛

-ឧ.េិ ជា សអងឡាង

១០០០០៛

-ឧ.េិ េំរត្
ឹ សអឿង

១០០០០

-លីមយុ ក្ោង

១០០០០៛

-ឈុ នគឹមសហង

១០០០០៛

-ឧ.េ ហម ហ៊ុ ប

១០០០០៛

-ញាន បុបាផ

១០០០០៛

-រពំុ អាត្

១០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុម ្រិន

១០០០០៛

-ឧ.េិ ត្ូច សាលួត្

១០០០០៛

-ឧ.េិ សេង ្ន់

១០០០០៛

-មុិល គឹមទហ

១០០០០៛

-ឧ.េិ ដអម ចនាថ

១០០០០៛

-ឧ.េិ អុ ន បុក្

១០០០០៛

-ឧ.េិ ជូ យិ ន

១០០០០៛

-ឧ.េិ ចាន់ េុផល

១០០០០៛

-អា សៅ

១០០០០៛

-សោក្សឆងរសា៊ងនិងភរិយា

១០០០០៛

-ោម ឈួ

១០០០០៛

-ឧ.េិ សេៀម សខង

១០០០០៛

-ឧ.េិ ជា សអងឡាង

១០០០០៛
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-ឧ.េិ េំរត្
ឹ សអឿង

១០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុម ្រិន

១០០០០៛

-ឧ.េិ ត្ូច សាលួត្

១០០០០៛

-ឧ.េិ សេង ្ន

១០០០០៛

-មុិល គឹមទហ

១០០០០៛

-ឧ.េិ ដអម ចនាថ

១០០០០៛

-ឧ.េិ អុ ន បុក្

១០០០០៛

-សត្ងរេមី ១០០០០៛+សត្ងោរា+ធារា

១០០០០៛

-ត្ីរេមី

១០០០០៛

-ឧ.េិ ោ ២៥០០០៛+ឧ.េិ បាន៥០០០០៛+ឧ.េិ ភាក្់

១០០០០៛

-សោក្រេី ធា៥០០០៛+ឧ.េិ ស

១០០០០៛

-ឧ.េិ ជូ យិ ន

១០០០០៛

-ឧ.េិ ចាន់ េុផល

១០០០០៛

-រគយ
ុ ចាន់ នី

១០០០០៛

-មុល េុ ខវី

១០០០០៛

-ឧ.េិ រេី អា៊ត្

១០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុយ េុ ធា

១០០០០៛

-ឧ.េិ ទឆរន

១០០០០៛

-សេៀម ង្គឿ

១០០០០៛

-ស

សាសរឿន

១០០០០៛

-អន ក្រេី គឹមឡាយ

១០០០០៛

-អន ក្រេិ ស សឆង

១០០០០៛
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-ឧ.េិ ក្ង ោ

១០០០០៛

-សោក្គឹមេុ ផលនិងអន ក្រេិ ហងសេុ ផល

១០០០០៛

-ោន ណន

១០០០០៛

-េុ ភាសរេឿន

១០០០០៛

-ឧ.េិ េួ ន េុី ថ្នត្

១០០០០៛

-ជូ ងួន

១០០០០៛

សោក្អ៊ុ ើ ្រិន

១០០០០៛

-ចាន់ ធីតារី

១០០០០៛

-អុ ឹម េុ គន់ +េុី នន

១០០០០៛

-ឧ.េិ ជា យយ

១០០០០៛

-ធី អូ ន

១០០០០៛

-េ៊ុ ន និងទេគីម និងក្ូន

១០០០០៛

-ហួ ន សហង

១០០០០៛

-អានេំ្ងនិងចាន់ ធី

១០០០០៛

-ឧ.េិ គងៀ េមផេស

១០០០០៛

-ឧ.េិ លឹម ជឹម

១០០០០៛

-ចក្់ េុី ថ្ន

១០០០០៛

ឧ.េិ េយ អ៊ន់

១០០០០៛

-ឧ.េិ សេៀម សផង

១០០០០៛

-ឧ.េិ ចាប ពុោធវី

១០០០០៛

-ឧ.េិ ជាសេន

១០០០០៛

-ឧ.េិ សទេ េមបត្តិ

១០០០០៛
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-ឧ.េិ សទេ េមបត្តិ

១០០០០៛

-អ៊ុន ោន

១០០០០៛

-ឧ.េិ គឹម វន រពមោំងក្ូន

១០០០០៛

-ឧ.េិ យាយ េុ ខ

១០០០០៛

-ឧ.េិ ជុ ើ សារិន

១០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ូច េុ ខុន និង ក្ូនសៅ

១០០០០៛

-ឧ.េិ សា៊ង ឆ្ងន

១០០០០៛

-ឧ.េ វ្ហឿន់ ញឹល និង ឧ.េិ មុត្មានី

១០០០០៛

-េី លវត្ី ពត្ោង

១០០០០៛

-ឧ.េ រពំ ងួន +ឧ.េិ ចន ទូច

១០០០០៛

-ឧ.េិ សភឿង ១០០០០៛+យាយ សសារ ១០០០០៛+យាយអម

១០០០០៛

-ឧ.េិ សរពើន ៥០០០៛+សៅេុ គនធ

១០០០០៛

-ឧ.េិ សសាម ទូច

១០០០០៛

-ឧ.េ សមៀច +ឧ.េិ មុន

១០០០០៛

-ចាប បុន្រង
ុ +ដក្វវិសាល

១០០០០៛

-សកាោះគឹមសាន+ប៊ុត្សហង

១០០០០៛

-សបា ឈី វសអៀង

១០០០០៛

-សបា ោងគី

១០០០០៛

-េុី ម េុ ធាវី

១០០០០៛

-សអៀងេមបត្តិ

១០០០០៛

-េុ វ្
ណ រា១០០០០៛+មាដេន

៥០០០៛

-ឧ.េិ វត្តី និង ក្ូនសៅ

១០០០០៛
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-ឧ.េ ភួងរេមីនិងភរិយា

១០០០០៛

-ឧ.េិ ្ត្

១០០០០៛

-ឧ.េិ សសាម ជីម

១០០០០៛

-ឧ.េិ ព្វង គុយ

១០០០០៛

-ឧ.េិ រពំុ េុី ្ត្

១០០០០៛

-ឧ.េិ សឃឿន និង សាវមី

១០០០០៛

-ឧ.េិ លី

១០០០០៛

-ឧ.េិ សទេ េមបត្តិ

១០០០០៛

-ឧ.េ បុិត្ សពឿន

១០០០០៛

-ឧ.េិ សឆងបាក្់ ឧ.េ អ៊ុត្សរៀន

១០០០០៛

ឧ.េិ ដក្វ សារុន

១០០០០៛

-ឧ.េិ បាវេុី សបឿន

១០០០០៛

-ឧ.េិ ផោលសអាក្

១០០០០៛

-ឧ.េិ ដថ មាលី

១០០០០៛

-ឧ.េិ មម េុ ោន់

១០០០០៛

-ឧ.េិ សចង តាំងោង

១០០០០៛

-ឧ.េិ អាត្្រឹត្

១០០០០៛

-អ៊ុន ោន

១០០០០៛

-ឧ.េិ គឹម វន រពមោំងក្ូន

១០០០០៛

-ឧ.េិ យាយ េុ ខ

១០០០០៛

-ឧ.េិ ជុ ើ សារិន

១០០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ូច េុ ខុន និង ក្ូនសៅ

១០០០០៛
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-ឧ.េិ សា៊ង ឆ្ងន

១០០០០៛

-ឧ.េ វ្ហឿន់ ញឹល និង ឧ.េិ មុត្មានី

១០០០០៛

-េី លវត្ី ពត្ោង

១០០០០៛

-ឧ.េិ ជាសេន

១០០០០៛

-ឧ.េិ គងៀ េមផេស

១០០០០៛

-ឧ.េិ ចាប ពុោធវី

១០០០០៛

-ផនសគឿន

១០០០០៛

-ឧ.េិ លីម

១០០០០៛

-ឧ.េ បុិត្ សពឿន

១០០០០៛

-ឧ.េិ នាង សាសអឿន

៨០០០៛

-ឧ.េិ ហុឺ ជាវសេង

៥០០០៛

-សរេឿង វណណៈ

៥០០០៛

-បុឹមេុ គនាធរា វឿនហន

៥០០០៛

-ឧ.េិ េឹ មសាឈុ នហាក្់

៥០០០៛

-សឆងេុ ខលីម

៥០០០៛

-សឈឿន គឹមរា

៥០០០៛

-សខង រចនា

៥០០០៛

-ឧ.េិ សរេង ោង

៥០០០៛

-ឧ.េិ រសាយ

៥០០០៛

-ឧ.េិ ចាន់ សាលី

៥០០០៛

-ឧ.េិ ឃាង

៥០០០៛

-ឧ.េិ គឹម ោន

៥០០០៛
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-ភិ. រទី គឹមឆ្ងយ

៥០០០៛

-ឧ.េិ ស ឡាយ

៥០០០៛

-ឧ.េិ អិន សាត្

៥០០០៛

-ហុ ងេុ វណណមុនី

៥០០០៛

-ក្ុមារាចិរតាគង្គគ

៥០០០៛

-ឧ.េិ េ៊ូ រន
ុ

៥០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុង វណណដរន

៥០០០៛

-ឧ.េិ េុ ខ អុ ីម

៥០០០៛

-ឧ.េិ តាំង

៥០០០៛

-យាយ មុ ំ

៥០០០៛

-ជាលី្

៥០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុង សារា

៥០០០៛

-ឧ.េិ សាយេុ ភី

៥០០០៛

-ឧ.េិ េុិ ន ចំសរើន

៥០០០៛

-ឧ.េិ ដក្វ ភ័រក្សៅសេឋើ ង

៥០០០៛

-ឧ.េិ ដអម គឹមរេុន

៥០០០៛

-សោក្រេី សៅេុ គនាធវី

៥០០០៛

-មាក្់ វរី ពមោំងក្ូន

៥០០០៛

-ឧ.េ នូជន

៥០០០៛

-សឆងេុ ខលីម

៥០០០៛

-ឧ.េិ េ៊ុ ង រេ៊ ន់

៥០០០៛

-លឹម យាវ និងសាវមី

៥០០០៛
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-ឧ.េិ េយ ទផនី

៥០០០៛

-ញ ណុន

៥០០០៛

-េំរត្
ឹ ស

៥០០០៛

-ចុន នាង

៥០០០៛

-យាយ រសា៊ង

៥០០០៛

-ទណ គឹមរេយ

៥០០០៛

-យាយ រេ់ សេង

៥០០០៛

-ឧ.េិ ោន រេ៊ ន

៥០០០៛

-ឧ.េិ សខៀវ ទឆលី

៥០០០៛

-្ រត្ន៍

៥០០០៛

-ឧ.េិ ព្វង ចាន់ ថ្ន

៥០០០៛

-ឧ.េិ េំបូរ

៥០០០៛

-ពិនសាសមៀន+មីេំអាត្

៥០០០៛

-ឧ.េិ សអង ងន់

៥០០០៛

-េុ ខ សាវ្ហត្ + រេី ទូច

៥០០០៛

-អន ក្រេី សឆងេុី វឃាង

៥០០០៛

-ឧ.េ ហ៊ុ នសមងរេី +ឧ.េិ ជួនគឹមជាន

៥០០០៛

-ឧ.េិ អា៊ង សនឿក្

៥០០០៛

-ជាន ចាន់ ្

៥០០០៛

-អន ក្រេី សេៀសារាត្់

៥០០០៛

-ឧ.េិ អា៊ង ទូច

៥០០០៛

-ឧ.េ យូ មុងសរេង+ឧ.េិ នួនេំ្ង

៥០០០៛
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-សោក្គឹមផលរិននិងអន ក្រេី សា៊េុ ភាព

៥០០០៛

-ឧ.េិ គឹមចាន់ ថ្ន គឹមវ្
ណ

៥០០០៛

-ឧ.េិ សហា តាំងគឹមសហង

៥០០០៛

-ជិន ្ត្

៥០០០៛

-រេី រេ៊ ន់ និង សាវមី

៥០០០៛

-ឆន វ្
ណ និងសាវមីនិងក្ូន

៥០០០៛

-តាសឈឿងយាយលន់

៥០០០៛

-ឧ.េិ អុ ិនទូច

៥០០០៛

-ឧ.េិ សក្ត្ សយឿន

៥០០០៛

-ឧ.េ បាវសេង+ឧ.េិ សរេនវ្ហឿត្

៥០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ូ សយម

៥០០០៛

-អ៊ុក្ បុរី

៥០០០៛

-បាត្ ហ៊ុ ន

៥០០០៛

-ឧ.េិ នី េុ ខសហង

៥០០០៛

-ដក្វ វីរពមោំងក្ូន

៥០០០៛

-អាត្ធី

៥០០០៛

-ចាន់ សាសរត្

៥០០០៛

-ឧ.េិ រន

៥០០០៛

- សោក្តារិន+យាយោត្

៥០០០៛

-តាយន + យាយសយត្

៥០០០៛

-សធឿន និង ភរិយា

៥០០០៛

-ឧ.េិ រក្ឹម

៥០០០៛
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-ឧ.េិ បុក្ ៥០០០៛+ឧ.េិ អុ ំ ផោល

៥០០០៛

-ចាន់ រេី នាត្៥០០០៛+ដបន េុ ខ្

៥០០០៛

-រេី កា៥០០០៛+ផនសាវនល

៥០០០៛

-ឧ.េ រចឹក្វ្
ណ +ឧ.េិ សបេំអន

៥០០០៛

-ត្ន លន់

៥០០០៛

-តារពកា
ំុ និង យាយរុច
ិ ណន

៥០០០៛

-ឧ.េិ ទេ៥០០០៛+នុត្សាសរត្

៥០០០៛

-ឧ.េិ យូ ឈន

៥០០០៛

-ឧ.េ ហងៀសាត្+ឧ.េិ ឈុ ំ មរា

៥០០០៛

-ឧ.េ សរេងសាន+ឧ.េិ ចនេុ ោត្

៥០០០៛

-ឧ.េ ពត្ វ្ហញ

៥០០០៛

-ឧ.េិ ហួ ត្ ជា

៥០០០៛

-ឧ.េិ ោត្់ សារន

៥០០០៛

-ឧ.េ ឆុន + ឧ.េិ សារុម

៥០០០៛

-ឧ.េិ សមឿន៥០០០៛+ឧ.េិ រាន

៥០០០៛

-យន លិោះនិងក្ូនសៅ

៦០០០៛

-ឧ.េិ សរឿន ចាន់ ទី

៥០០០៛

-សារុមលីហួ

៥០០០៛

-ចាបសារី

៥០០០៛

-សធៀង សធឿន

៥០០០៛

-ឧ.េិ ចាប សារួន

៥០០០៛

-ឧ.េិ អុ យ សហឿន

៥០០០៛
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-ឧ.េិ េ យាន់

៥០០០៛

-សោក្ េ៊ុ យ យាយញ

៥០០០៛

-ហងៀ ដេត្

៥០០០៛

-ឧ.េ មម េំអុលនិងឧ.េិ ឈិ ត្សាសរឿម

៥០០០៛

-ឧ.េ ជា ទូច និង ឧ.េិ ជាសថង

៥០០០៛

-ពត្ វ្ហឿត្+េយសារិន

៥០០០៛

-វ ុនគនាធ

៥០០០៛

-តាជឹម យាយជីន

៥០០០៛

-សាេុ ននិងក្ូនសៅ

៥០០០៛

-ឧ.េិ ហុឺ ជាវសេង

៥០០០៛

-សរេឿង វណណៈ

៥០០០៛

-បុឹមេុ គនាធរា វឿនហន

៥០០០៛

-ឧ.េិ េឹ មសាឈុ នហាក្់

៥០០០៛

-សឈឿន គឹមរា

៥០០០៛

-សខង រចនា

៥០០០៛

-ឧ.េិ សរេង ោង

៥០០០៛

-ឧ.េិ រសាយ

៥០០០៛

-ឧ.េិ ចាន់ សាលី

៥០០០៛

-ឧ.េិ ឃាង

៥០០០៛

-ឧ.េិ អិន សាត្

៥០០០៛

-ឧ.េិ គឹម ោន

៥០០០៛

-ភិ. រទី គឹមឆ្ងយ

៥០០០៛
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-ហុ ងេុ វណណមុនី

៥០០០៛

-ក្ុមារាចិរតាគង្គគ

៥០០០៛

-ឧ.េិ ស ឡាយ

៥០០០៛

-ឧ.េិ េ៊ូ រន
ុ

៥០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុង វណណដរន

៥០០០៛

-ឧ.េិ េុ ខ អុ ីម

៥០០០៛

-ឧ.េិ តាំង

៥០០០៛

-យាយ មុ ំ

៥០០០៛

-ជាលី្

៥០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ុង សារា

៥០០០៛

-ឧ.េិ សាយេុ ភី

៥០០០៛

-ឧ.េិ េុិ ន ចំសរើន

៥០០០៛

-រេី ស និងសាវមី

៦០០០៛

-យន លិោះនិងក្ូនសៅ

៦០០០៛

-ឧ.េិ ដក្វ ភ័រក្សៅសេឋើ ង

៥០០០៛

-ឧ.េិ ដអម គឹមរេុន

៥០០០៛

-សោក្រេី សៅេុ គនាធវី

៥០០០៛

-មាក្់ វរី ពមោំងក្ូន

៥០០០៛

-ឧ.េ នូជន

៥០០០៛

-ឧ.េិ េ៊ុ ង រេ៊ ន់

៥០០០៛

-លឹម យាវ និងសាវមី

៥០០០៛

-ឧ.េិ េយ ទផនី

៥០០០៛
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-ញ ណុន

៥០០០៛

-េំរត្
ឹ ស

៥០០០៛

-ចុន នាង

៥០០០៛

-យាយ រសា៊ង

៥០០០៛

-ទណ គឹមរេយ

៥០០០៛

-យាយ រេ់ សេង

៥០០០៛

-ឧ.េិ ោន រេ៊ ន

៥០០០៛

-ឧ.េិ សខៀវ ទឆលី

៥០០០៛

-្ រត្ន៍

៥០០០៛

-ឧ.េិ ព្វង ចាន់ ថ្ន

៥០០០៛

-ឧ.េិ េំបូរ

៥០០០៛

-ពិនសាសមៀន+មីេំអាត្

៥០០០៛

-ឧ.េិ សអង ងន់

៥០០០៛

-េុ ខ សាវ្ហត្ + រេី ទូច

៥០០០៛

-អន ក្រេី សឆងេុី វឃាង

៥០០០៛

-ឧ.េ ហ៊ុ នសមងរេី +ឧ.េិ ជួនគឹមជាន

៥០០០៛

-ឧ.េិ អា៊ង សនឿក្

៥០០០៛

-ជាន ចាន់ ្

៥០០០៛

-អន ក្រេី សេៀសារាត្់

៥០០០៛

-ឧ.េិ អា៊ង ទូច

៥០០០៛

-ឧ.េ យូ មុងសរេង+ឧ.េិ នួនេំ្ង

៥០០០៛

-សោក្គឹមផលរិននិងអន ក្រេី សា៊េុ ភាព

៥០០០៛
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-ឧ.េិ គឹមចាន់ ថ្ន គឹមវ្
ណ

៥០០០៛

-ឧ.េិ សហា តាំងគឹមសហង

៥០០០៛

-ជិន ្ត្

៥០០០៛

-រេី រេ៊ ន់ និង សាវមី

៥០០០៛

-ឆន វ្
ណ និងសាវមីនិងក្ូន

៥០០០៛

-តាសឈឿងយាយលន់

៥០០០៛

-ឧ.េិ អុ ិនទូច

៥០០០៛

-ឧ.េិ សក្ត្ សយឿន

៥០០០៛

-ឧ.េ បាវសេង+ឧ.េិ សរេនវ្ហឿត្

៥០០០៛

-ឧ.េិ អ៊ូ សយម

៥០០០៛

-អ៊ុក្ បុរី

៥០០០៛

-បាត្ ហ៊ុ ន

៥០០០៛

-ឧ.េិ នី េុ ខសហង

៥០០០៛

-ដក្វ វីរពមោំងក្ូន

៥០០០៛

-អាត្ធី

៥០០០៛

-ចាន់ សាសរត្

៥០០០៛

-ឧ.េិ រន

៥០០០៛

- សោក្តារិន+យាយោត្

៥០០០៛

-តាយន + យាយសយត្

៥០០០៛

-សធឿន និង ភរិយា

៥០០០៛

-ឧ.េិ រក្ឹម

៥០០០៛

-ឧ.េិ បុក្ ៥០០០៛+ឧ.េិ អុ ំ ផោល

៥០០០៛

108

-ឧ.េិ សរពើន ៥០០០៛+សៅេុ គនធ

១០០០០៛

-ចាន់ រេី នាត្៥០០០៛+ដបន េុ ខ្

៥០០០៛

-រេី កា៥០០០៛+ផនសាវនល

៥០០០៛

-ឧ.េ រចឹក្វ្
ណ +ឧ.េិ សបេំអន

៥០០០៛

-តារពកា
ំុ និង យាយរុច
ិ ណន

៥០០០៛

-ឧ.េិ ទេ៥០០០៛+នុត្សាសរត្

៥០០០៛

-ឧ.េិ យូ ឈន

៥០០០៛

-ឧ.េ ហងៀសាត្+ឧ.េិ ឈុ ំ មរា

៥០០០៛

-ឧ.េ សរេងសាន+ឧ.េិ ចនេុ ោត្

៥០០០៛

-ឧ.េ ពត្ វ្ហញ

៥០០០៛

-ឧ.េិ ហួ ត្ ជា

៥០០០៛

-ឧ.េិ ោត្់ សារន

៥០០០៛

-ឧ.េ ឆុន + ឧ.េិ សារុម

៥០០០៛

-ឧ.េិ សមឿន៥០០០៛+ឧ.េិ រាន

៥០០០៛

-ឧ.េិ សរឿន ចាន់ ទី

៥០០០៛

-សារុមលីហួ

៥០០០៛

-ចាបសារី

៥០០០៛

-សធៀង សធឿន

៥០០០៛

-ឧ.េិ ចាប សារ

៥០០០៛

-ត្ន លន់

៥០០០៛

-ឧ.េិ អុ យ សហឿន

៥០០០៛

-ឧ.េិ េ យាន់

៥០០០៛
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-សោក្ េ៊ុ យ យាយញ

៥០០០៛

-ហងៀ ដេត្

៥០០០៛

-ឧ.េ មម េំអុលនិងឧ.េិ ឈិ ត្សាសរឿម

៥០០០៛

-ឧ.េ ជា ទូច និង ឧ.េិ ជាសថង

៥០០០៛

-ពត្ វ្ហឿត្+េយសារិន

៥០០០៛

-វ ុនគនាធ

៥០០០៛

-តាជឹម យាយជីន

៥០០០៛

-សាេុ ននិងក្ូនសៅ

៥០០០៛

-សោក្យាយេ៊ យសឈឿន

៥០០០៛

សោក្យាយសេខ

៥០០០៛

សោក្យាយត្ុប

៥០០០៛

-ឧ.េ លី និង ឧ.េិ េ៊ុ ន

៥០០០៛

ឧ.េិ ោ

៥០០០៛

+ឧ.េិ ខុន

៥០០០៛

ឧ.េិ មួង សមៀច

៥០០០៛

ឧ.េិ ខុម

៥០០០៛

សោក្យាយឃាង សយឿន

៥០០០៛

ឧ.េិ រសា៊ង

៦០០០៛

សោក្យាយសរេឿន

៥០០០៛

សោក្យាយ គន់

៥០០០៛

សោក្យាយេឹ ម

៥០០០៛

សោក្តារចិច យាយរាត្់

៥០០០៛
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សោក្យាយេុ ខ

៥០០០៛

សោក្តាហាន យាយវ ួច

៥០០០៛

សោក្យាយរី

៥០០០៛

សោក្េុ ខរសា៊ង

៥០០០៛

នឹប ត្ន

៨០០០៛

សោក្ហុឺ វននី

៥០០០៛

ឧ.េិ េុឹ ម េុីម

៥០០០៛

ឧ.េ គឹម រេន់

៥០០០៛

សេង ោម

៥០០០៛

សោក្អុ ីន ឆ្ងន និងអន ក្រេី ចាន់ ធី

៥០០០៛

ឧ.េិ សឆង សមត្

៥០០០៛

ឧ.េ ហ៊ុ យ សមង ហួ ន

៥០០០៛

ឧ.េិ ្ត្់

៥០០០៛

ឧ.េិ គឹម ហា៊ត្

៥០០០៛

ឧ.េិ មាចគឹមរេីុ

៥០០០៛

ហា៊ង វី

៥០០០៛

សវង រី

៥០០០៛

សោក្អិន អាន

៥០០០៛

សោក្លួន ចាន់ ថ្ន

៥០០០៛

រីលមា
ី ច

៥០០០៛

រេីុ ឌីមងៀនិងអន ក្រេី សអាក្្វី

៥០០០៛

យង សាសមត្

៥០០០៛
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ឧ.េិ សយឿន

៥០០០៛

ឧ.េិ សហា សាន

៥០០០៛

សោក្្វ ុទធនិងអន ក្រេី ចនាថ

៥០០០៛

ទុយសខង

៥០០០៛

ឧ.េិ ផលេឹ ម

៥០០០៛

ឧ.េិ ឡាង

៥០០០៛

សោក្តាឌួងយាយអុ ន

៥០០០៛

ឧ.េិ ក្ង េុី សយឿ

៥០០០៛

ឧ.េិ ថន េុី ម

៥០០០៛

សោក្យាយថ្ន

៥០០០៛

សោក្តានាេ់ យាយសមន

៥០០០៛

ឧ.េិ ទុយគឹមរេ៊ុ ន

៥០០០៛

សោក្រេី ធា និងសាវមី

៥០០០៛

សោក្រេី ត្ោ
ុ

៥០០០៛

ឧ.េិ មុ ំ ចិនាឋ

២០០០០៛

ក្ញ្ញដ ដក្វ-បទុម

១០០០០៛

អន ក្រេី អុ ល ច័នម
ទ ូរតា
ី និង សាវមី និង ក្ូន

១០០០០៛

សោក្ជើោវ ទូច េុ គនធនិងសាវមីនិងក្ូន

៤០០០០៛

ឧ.េ មា ជន និង ភរិយា មងៀសាសរម និង ក្ូនមា ផិនវ្ហឿ

២០០០០៛

សោក្រេី ក្ង យានី និង សាវមី និង ក្ូនរេី ផនចាន់ ្

២០០០០៛

សោក្រេី ដហម រេី មុច និង ក្ូនសៅ

២០០០០៛

សោក្រេី េុ ខ ឃី ម និង ក្ូនសៅ

២០០០០៛
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សោក្រេី ឈុ ំ េុ គន្ និង ក្ូនរេី គងៀ េុ គនធរាវី

១០០០០៛

ក្ញ្ញដ អុ ល វលក្ខណ៍

១០០០០៛

ឧ.េិ ណុប គងៀ និង ក្ូនរេី -របុេ

២៥០០០៛

សោក្ ជុ ើ ហ៊ ន និង ភរិយារពមោំងក្ូនរបុេជុ ើ ពណណរា

១០០០០៛

សោក្រេី ឃុ ត្ សាលី និង អន ក្មាឋយ ដយម រីម

៥០០០០៛

ឧ.េ ពិន ឃុ ន និង ភរិយា រពមោំងបុរត្

៥០០០០៛

ឧ.េិ េុ ខ សរត្

៥០០០០៛

សោក្ អាយ វណណៈ និង ភរិយា

៥០០០០៛

ឧ.េ ប៊ុន ទេ សៅ ឆ្ងយ និង ឧ.េិ កាំង សេៀវសឆង

៥០០០០៛

រពោះរគ ូ មុនីរត្នេតាថ អួ ង-េុ ខសអង វត្តមហាមន្ទនឋី

៤០០០០៛

សោក្រេី កាំង សេៀវ ហុ ង

៥០០០០៛

សោក្រេី កាំង សេៀវ សខង

៥០០០០៛

អ៊ុន ប៊ុនសហៀង

៥០០០០៛

ប៊ុនលី្

៥០០០០៛

ប៊ុនរិនី សៅរេី មុំ

៥០០០០៛

ទិត្យរេី ទូច

១០០០០៛

អុ លរេី

១០០០០៛

ឧ.េិ េយ គឹមហួ យ

៣០០០០៛

ឧ.េិ េុិ នោវី

៦០០០០៛

ឧ.េិ សអឿន

១៨០០០៛

តាមរយៈឧ.េិ លី្

១៥០០០០៛

ឧ.េិ ោេ់ េុ ទធ

២០$
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សោក្វ្ហឿន់ ោ

២០$

ឧ.េិ សេង សេៀង លីន

៥០០០០៛

ឧ.េិ សេៀង សយឿន

៤០០០០៛

ឧ.េិ មាន សហឿន

៤៥០០០៛

ឧ.េិ អាត្

៥០០០០៛

ឧ.េិ េ សអៀថូ

៥០០០០៛

ឧ.េិ ជង សវន

១០$

ឧ.េិ េំ

៧៥០០០៛

ឧ.េិ មា រពន
ួ

១០$

ឧ.េិ ្វី

៦០០០០៛

ឧ.េិ ចាន់ ថន និង សាវមី

២០០០០៛

ឧ.េ ចក្់

២០០០០៛

ឧ.េ យន និង ឧ.េិ សនឿន

១០០០០៛

ឧ.េ យួ ន និង ឧ.េិ ឃួ ន

៣០០០០៛

ឧ.េិ សរង េុខ្

៥០០០៛

ឧ.េ ហា៊ន និង ឧ.េិ អាង

១៥០០០៛

អន ក្រេី េុ ខ សខន

១០០០០៛

ឧ.េិ បុិល េី យុទធនិងសាវមី

២៥០០០៛

ឧ.េិ បុិល យឹ ប និង អន ក្ដម

២០០០០៛

ឧ.េិ េិ ត្វ្ហឿន់

៥០០០០៛

ឧ.េិ ដអម សាវ ុត្

៥០០០០៛

(D2E)
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ស ៀវសៅ

ធម្មនិទ្ទេស
ស ៀបស ៀង

ភិក្ខុបញ្ញានទ្្ទា សុង គឹម្សានដ
ពិនិត្យអក្ខរាវិ ុទ្ធ
ហកា ីក្ុុំព្យូទ្័

ភិក្ខុសល
ី សំវទ្ោ ញ៉ សុវណ្ណដែន
ស្ថ្នទ្ីស្វើ

វត្តម្ហាម្ន្ដនដី ោជធានីភនំទ្េញ

ទ្ុំនាក្់ទ្ុំនង

E-mail:sungkimsan36@gmail.com
www.facebook.com / sungkimsan
Tel: 098 992 020 / 085 445 513

