
 

 

 

ននត្តិហារត្ថទីបន ី
ឧបចារៈ និង នយៈ 

រចនានោយព្រះវិសទុ្ធធ ចារៈ 
 

 
 
 
 

ប្ព្បនោយព្រះធម្មា ននទមហានេរ   

ប្ព្បជាភាសាប្មារនោយ ហួយ វ៉ន់េន 

រុទធសករាជ ២៥៦០ 

 

 



 

 

 
េ ្មោះេ ៀវេៅ     េនត្តិហារត្ថទីបនី 
       ឧបចារៈ និង នយៈ 
រចនាេោយ      ព្ពោះវ ិុទ្ធមចារ 
ែព្បេោយ      ព្ពោះធម្្មននទមហាេេរ 
ែព្បជាភាសាែមែរេោយ    ហួយ វ មន់េន 
ពិនិត្មយេោយ      ង ធារទិធ 
ការផមាយ ពុទធិកបណ្ឌិត្ ភាៃនសាកល               

វិទមាល័យបញ្ញមសាស្ត តកមពហជា 
 ព្ម្ប់ជា   ធមែទ្ន 
ព. .       ២៥៦០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ពាកយនាាំ 
 ធម៌កដី វិន័យកដី ែដលព្ពោះ ម្្ម មពហទធទ្ងឡងយ យ ព្ទង់នសន ែមដងទុកេហើយ បញត្ត្តទុក 
េហើយ េដើមមបីព្បេោជន៍ ុមដល់ ត្វេោកទ្ងឡងពួង េ ្មោះថា បរិយត្តិ ទធមែ កនហងបណ្ដម ទធមែ 
ទ្ងឡង ៣ ព្បការ គឺ បរិយត្តិ បដិបត្តិ បធិេវធ បរិយត្តិ ទធមែេនាោះជាមូលជាឫ គល់រប  ់ 
ព្ពោះសា នា ជាព្បធានៃនការតងឡងេៅរប ់ព្ពោះសា នា េព្រោះថាកាលបរិយត្តិេៅម្ន 
បដិបត្តិនិងបដិេវធរែមងេកើត្េ ើងនសន េបើអ ់បរិយត្តិេហើយ បដិបត្តិនិងបដិេវធមិនអាចេកើត្ 
េ ើងនសនេ ើយ េ ចកដីេនោះឧបម្ដូចថា កាលម្ត្់ៃនព្ ោះេនាោះធាលមយេហើយ ទឹកនិងផ្កមឈូក 
មិនម្នទីអាព្ ័យក៏រែមងតងឡងេៅមិននសន ក៏ោ មងេនាោះ  ូមមបីអដឋកថាចារមយជាអនកព្នសជញ ឆ្លមត្ 
 លម កនហងវងមឝៃនព្ពោះ ទធមែ ក៏នសនេរលទុកថា  
  យាវ តិដ្ឋន្តិ សុតតន្ត ា   វ នន្ោយា យាវ ិិបតត ិ   

  តាវ ិក្ខ ន្តិ អាោោក្ំ  សូរ នោេ អព្ភដុ្ឋិោត េថា។ 

 ព្ពោះ ុត្តនតបិដក និង ព្ពោះអភិធមែបិដក តងឡងេៅម្ងឡព្ត្ឹមណ្ ព្ពោះវិនយបិដកេៅរុងេរឿង 
ព្ត្ឹមណ្ ក៏េៅម្នព្នសកដពនលឺ (ឆលហោះបញ្្មងឡងផលឡវបដិបត្តិដល់ ត្វទ្ងឡងយ យ) េៅព្ត្ឹមេនាោះ 
េព្បៀបដូច ព្ពោះអាទិត្មយកងឡពុងរោះ ដូេចា្មោះ ។  
 េព្រោះេហត្ុេនាោះ ពុទធបរិ ័ទទ្ងឡងយ យគួរជួយគ្្មរកមាបរិយត្តិ ទធមែេនាោះទុក េោយការ 
 ិកមាឲមយយល់េហើយនាងឡេៅបេព្ងៀនដល់អនុជនជងឡនាន់េព្កាយត្ៗេៅ ដូចព្ពោះេេរៈទ្ងឡងយ យ 
កនហង ម័យមុនៗ នសនជួយគ្្មេធវើមកេហើយ ការ ិកមាបរិយត្តិ ទធមែេនាោះ គួរ ិកមាឲមយម្នរេបៀប 
ែបបែផន ម្នព្គូម្នអាចារមយ េទើបនសនចងឡេណ្ោះវិជាជមដ៏ព្ត្ឹមព្ត្ូវ េបើ ិកមាេោយមលអនឯងមិនម្ន 
ែបបែផន មិនម្នព្គូអាចារមយពនមយល់ែណ្នាងឡេហើយ អាចនឹងេធវើឲមយយល់េ្លៀងឃ្លមត្ េហើយកាន ់
យកេ ចកដីមុ  ព្ពោះធម៌ែដលព្ពោះម្នព្ពោះភាគព្ទង់នសន ែមដងទុកេនាោះ ដឹងនសនេោយលងឡនសក 
ម្នជេព្ៅ កែនលងមលោះេយើងអាចយល់នសនេោយមលអនឯង កែនលងមលោះក៏មិនអាចយល់នសនេោយ 
មលអនឯង េព្រោះកម្លមងឡង ត្ិបញ្ញមរប ់េយើង ព្ត្ូវអាព្ ័យេោកអនកេចោះដឹងជួយអធិបមាយពព្ងីក 
េ ចកដីបែនថមេទៀត្េទើបអាចយល់នសន ការ ិកមាែដលរាប់ថា ម្នែបបែផនេនាោះ នសនដល ់
 ិកមាតមមូលោឋមនែដលេោកចងព្កងទុកេហើយ គឺព្ពោះៃព្ត្បិដក អដឋកថា ដីកាជាេដើម ។ 
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  ព្ម្ប់េនត្តបិករណ្៍ ជា ងឡវណ្ណនាវិេ   ែដល ែមដងការពណ្៌នាអត្ថៃនព្ពោះៃព្ត្បិដក 
េោយចងឡណ្ុចេផមឝងៗ ទ្ងឡង មែហតិ្ ចចៈ និងបរមត្ថ ចចៈ េធវើឲមយយល់ធម៌នសនោ មងធងឡទូលងឡទូោយ 
និងចមា ់ោ ់ េនត្តិបករណ្៍េនោះជានសលីែដលម្នេៅកនហងព្ពោះៃព្ត្បិដកេនាោះឯង ែត្ជាេេរ-
ភា ិត្ គឺជាភា ិត្រប ់ព្ពោះមហាកចា្មយនេេរៈ ជាឯត្ទគគៈែផនកខាងពព្ងីកេ ចកដី េងេប 
ឲមយពិសាដមរ ។ 
 ចងឡែណ្កេនត្តហិារត្ថទបីនីេនោះ អាចារមយវិ ុទ្ធមចារនសននាងឡយកេនត្តិបករណ្៍េនាោះ មកេរៀប 
េរៀង និងពព្ងីកេ ចកដីេែីេដើមមបីឲមយងាយយល់ កនហងការចងព្កងេនត្តិហារត្ថទីបនីេនោះ នសនរួបរួម 
យក នយៈ និង ឧបចារៈ ែដលេនសរាណ្ចារមយទ្ងឡងយ យនសនែណ្នាងឡេព្បៀនព្បេៅត្ៗគ្្មមកទកុ 
កនហងគមពីរេនោះជាមួយគ្្មផង េព្រោះថា នយៈ និង ឧបចារៈ េនោះ ក៏ម្នេ ចកដី ងឡខាន់ែដលជួយឲមយ 
យល់អត្ថៃនព្ពោះៃព្ត្បិដកនសនោ មងលស ។ 
 នយៈ េនាោះ ូមមបីថាម្ន ៥៥ ែត្និយមេៅថា នយៈ ៤០ េព្រោះេដើមេ ើយម្នព្ត្ឹមែត្ 
៤០ ប ុេណ្្មោះ េព្ៅពីេនាោះ េោកបែនថមមកខាងេព្កាយ េទើបេៅេ ្មោះតមេដើម (ភូត្បុពវគត្ិ-
កនយៈ ម្នន័យដូចវត្ថហែដលធាលមប់ម្នមកអងឡពីមុន) ចងឡែណ្ក ឧបចារៈ ម្នព្ត្ឹមែត្ ១២ ោ មង ។ 
 កាលរួមយក ៣ ោ មងេនោះចូលគ្្មេហើយ គមពីរេនោះេទើបជាគមពីរម្នគុណ្ព្បេោជន ៍
េដើមមបីេ ចកដីយល់ការពណ្៌នាអតថមធិបមាយអត្ថែដលព្ជាលេព្្កនហងព្ពោះៃព្ត្បិដក អដឋកថា ដីកា 
ជាេដើម ឲមយងាយៃព្កែលងេ ើង ព្ម្ប់អនក ិកមា អនកព្សាវព្ជាវ និងអនកេពញចិត្ត េដើមមបីេ ចកដី 
តងឡងម្ងឡៃនព្ពោះ ទធមែ ។ 
       ចិរំ តិដ្ឋតុ សិធោ ម្ ា    

       ូមព្ពោះ ទធមែចូរឋិត្េៅអ ់កាលយូរ  
ធោមម ោោន្ត ុសគរវា 

         ូមសាធុជនទ្ងឡងយ យចូរជាអនកម្នេ ចកដីេគ្រពកនហងព្ពោះ ទធមែ 
         ព្រះធម្មា ននទមហានេរ 
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ននត្តិហារត្ថទីបន ី
ឧបចារៈ និង នយៈ 

ម្មត្ិកា          ទាំរ័រ 
ហារកណ្ឌ  

 ហារៈ ១៦          ១ 
១. េទ នាហារៈ         ២ 
ែចកការបូជា ២ ោ មងេោយអត្ថ ៦       ៤ 
 េស្តងា្មោះអត្ថ ៦ ចុោះកនហង ចចៈ ៤       ៤ 

 ការែចក ចចៈ ៤ េោយអត្ថ ៦       ៥ 
២. វិចយហារៈ         ៦ 
បុចាឆមវិចយៈ          ៦ 
បុចាឆមម្ន ៥ ោ មង         ៧ 
វិ ជជនាវិចយៈ         ៧ 
វិ ជជនាម្ន ៤ ោ មង        ៧ 
បុរវមបរវិចយៈ          ៨ 
អនុគីតិ្វិចយៈ          ៨ 
អ មាទវិចយៈ         ១០ 

អាទីនវវចិយៈ          ១១ 
និស្សរណវចិយៈ         ១១ 
ផលវចិយៈ          ១១ 
ឧបាយវចិយៈ          ១២ 

គ 



 

 

អាណត្តិវចិយៈ         ១២ 
៣. យតុ្តហិារៈ          ១៤ 
 ទទយុត្តិ          ១៤ 

 ៤. បទោឋមនហារៈ         ១៥ 
អនវយៈ ឱរុេោឝមរុយឞៈ         ១៥ 
អនវយៈ អារុោឝមរុយឞៈ         ១៥ 
ពមយត្ិេរក ឱរុេោឝមរុយឞៈ         ១៦ 
ពមយត្ិេរក អារុោឝមរុយឞៈ        ១៦ 
៥. លកេណ្ហារៈ         ១៦ 
៦. ចត្ពុមយឡហហារៈ         ១៧ 
និរុត្តពមយឡហៈ          ១៨ 

អធិបាយពយូហៈ         ១៩ 
និទានពយូហៈ          ១៩ 
អនុស្នធិពយូហៈ         ២០ 
អត្ថស្នធិ          ២០ 

 ពយញ្ជ នស្នធិ          ២១ 
 ទទស្នាស្នធិ          ២១ 
 និទទទស្ស្នធិ          ២១ 
 បទត្ថនិទទទស្          ២២ 
 និស្សតិ្ៈ និង អនិស្សតិ្ចិត្ត        ២២ 
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 ៧. អាវដ្ដហារៈ         ២៣ 
 ៨. វភិត្តហិារ          ២៤ 
 ធមែវិភត្តិ          ២៥ 
 ភូមិវិភត្តិ          ២៥ 
 បទោឋមនវិភត្តិ          ២៥ 
 ៩. បរិវត្តនហារៈ         ២៦ 
 ១០. េវវចនហារៈ         ២៧ 
 ១១. បញតត្្តហិារៈ         ២៧ 

 ១២. ឱត្រណហារៈ         ២៩ 
 ១៣. ទោធនហារៈ         ៣០ 
 ១៤. អធិដ្ឋឋ នហារៈ         ៣១ 
 ១៥. បរកិ្ខា រហារៈ         ៣២ 

ទហតុ្ (មូលទហតុ្)         ៣៣
បចច័យ (ទហតុ្ដដ្លជួយទនុំកបរមុង)      ៣៣ 
១៦. ស្មាទោបនហារៈ        ៣៤ 

នយកណ្ឌ  

ន័យ ៥          ៣៦ 
១. ននទិយាវដ្ដន័យ         ៣៧ 
ស្ទគ រ្ ោះធម៌ចុោះកនុងស្ចចៈ ៤        ៣៨ 
ដចកទដ្ឋយធមមទិោ         ៣៨ 

ង 



 

 

មូលបទ ៤ និង បុគ្រល ២        ៣៨ 
២. តិ្បុកាលន័យ         ៣៩ 
៣. សី្ហវកិកឡិីត្ន័យ         ៤០ 
៤-៥. ទិោទោចនន័យ និង អងកុស្ន័យ      ៤២ 

សាសនបបោា នកណ្ឌ  

 ទ ម្ ោះសូ្រត្ដដ្លមកកនុងរពោះបាលី       ៤៣ 
 ទ ម្ ោះសូ្រត្ដដ្លមកកនុងអដ្ឋកដ្ឋ និង ដី្ក្ខ     ៤៣ 
 ទ ម្ ោះសូ្រត្ដដ្លមកកនុងបាលីមយ៉ាងទទៀត្      ៤៤ 

ឧបចារៈ 

ឧបចារៈ ១២          ៤៩ 

១. ក្ខរណូបចារៈ         ៤៩ 
២. ផលូបចារៈ         ៥១ 
៣. ស្ទិសូ្បចារៈ         ៥២ 

 ៤. ឋានូបចារៈ         ៥២ 
 ៥. ឋានយូបចារៈ         ៥៥ 

៦. គុ្ណូបចារៈ         ៥៦ 
៧. ឯកទទសូ្បចារៈ         ៥៧ 
៨. ឯកទទស្យូបចារៈ         ៥៨ 
៩. ស្មីបូបចារៈ         ៥៩ 
១០. ស្មីបយូបចារៈ         ៦០ 

ច 



 

 

១១. ត្ទធធមមូបចារៈ         ៦០ 
១២. អទភទូបចារៈ         ៦២ 

មុមយៈ 

១. ទពវស្ទទៈ          ៦៥ 
២. គុ្ណស្ទទ          ៦៦ 
៣. រកិយាស្ទទៈ         ៦៦ 
៤. នាមស្ទទៈ          ៦៧ 
៥. ជាតិ្ស្ទទៈ          ៦៧ 

នយៈ 
 ១. បចាច ស្ននន័យ         ៦៩ 

២. បចាច ស្ត្តិន័យ         ៧០ 
៣. បធានន័យ         ៧១ 
៤. ឧបលកាណន័យ         ៧២ 
៥. និទស្សនន័យ         ៧៣ 
៦. ទយភុយយន័យ         ៧៥ 

 ៧. ត្ពវហុលន័យ         ៧៦ 
៨. នាននតរកិន័យ         ៧៧ 
៩. អវនិាភាវន័យ         ៧៧ 
១០. អោធារណន័យ        ៧៩ 
១១. មិគ្បទវលញ្ជ ន័យ        ៧៩ 

ឆ 



 

 

១២. ភិននស្ត្តិស្មទវត្ន័យ        ៨១ 
១៣. សិ្ទលស្ន័យ         ៨១ 
១៤. បទីបន័យ         ៨២ 
១៥. ត្នតន័យ          ៨៣ 
១៦. ឯកទស្ស្ន័យ         ៨៤ 
១៧. ោមញ្ញនិទទទស្ន័យ        ៨៤ 
១៨. មហីរុហន័យ         ៨៥ 
១៩. ចនទកនតន័យ         ៨៦ 
២០. សូ្រយិកនតន័យ         ៨៧ 
២១. អមពទស្ចនគ្រុសិ្នានន័យ       ៨៧ 
២២. ទោពលីពទទន័យ        ៨៩ 
២៣. បុញ្ញញាណស្មាា រន័យ       ៩០ 
២៤. អធិក្ខរន័យ         ៩១ 
២៥. អាវុត្តិន័យ         ៩១ 
២៦. អាវដ្ដន័យ         ៩២ 
២៧. នាវាស្កដ្ន័យ         ៩២ 
២៨. យថាស្ងាយន័យ         ៩៣

 ២៩. យថាកកមន័យ         ៩៣ 
៣០. យថាោភន័យ         ៩៤ 
៣១. ទីបកន័យ         ៩៥ 
៣២. បារទិស្ស្ន័យ         ៩៦ 
៣៣. ទោគ្ណហ ន័យ         ៩៧ 

ជ 



 

 

៣៤. ក្ខទក្ខទោកនន័យ        ៩៨ 
៣៥. រុកាស្កុណន័យ         ៩៩ 
៣៦. ទនតទចេទនន័យ         ១០០ 
៣៧. ទនតទោធនន័យ        ១០១ 
៣៨. ត្ទចាស្ជជន័យ         ១០២ 
៣៩. ភិក្ខា ចរយិន័យ         ១០៣ 
៤០. អតិ្ស្យន័យ         ១០៤ 
៤១. រុក្ខា រុឡហន័យ         ១០៥ 
៤២. មគ្រគ្មនន័យ         ១០៦ 
៤៣. អវុត្តសិ្ទធិន័យ         ១០៧ 
៤៤. អត្ថថ បត្តិន័យ         ១០៨ 
៤៥. ពយតិ្ទរកន័យ         ១០៨ 
៤៦. នីត្ត្ថន័យ         ១០៩ 
៤៧. ទនយយត្ថន័យ         ១០៩ 
៤៨. អនវត្ថន័យ         ១១១ 
៤៩. រុឡហីន័យ          ១១២ 
៥០. ភូត្បុពវគ្តិ្កន័យ        ១១៤ 
៥១. ឧកកដ្ឋន័យ         ១១៥ 
៥២. អទភទន័យ         ១១៧ 
៥៣. ឯកទទស្វហិារន័យ        ១១៨ 
៥៤. និរុត្តិន័យ         ១១៩ 
និរុត្តិន័យ មាន ៥ របក្ខរ        ១២០ 

ឈ 



 

 

និរុត្តិន័យ ១០ របក្ខរ         ១២៣ 
៥៥. វបិោល ស្ន័យ         ១២៦ 
 
  

 

 
 
  
 

 

ញ 
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ននត្តិហារត្ថទីបន ី
នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស។ 

ហារកណ្ឌ  
 សវំណ្ណនាវិេសសែែលរពះមហាកច្ចាយនេេរៈ អ្នករបកបេោយបែិសមភិទាញាណ្ ែបក 
ធ្លាយកនហងរពះៃរៃបិែក រចនាទុកេែើមាបីពណ្៌នា អ្ធិបាាយពរងីកអ្ៃថេសចកដី ៃនរពះៃរៃបិែក 
េៅថា េនៃតិ េររះអាចនំាសៃវទាំងឡាយេៅកាន់មគគ ផល និរវាាន ជាគេរគឿងនាំ ជាគទីនាំពួក 
េវេនយាយសៃវទាំងឡាយេៅកាន់មគគ ផល និរវាាន ែូចមានវចនៃថៈថា មនតីតិ មនតតិ, នយនត ិ 

ឯោយ ឯតថ វាតិ មនតតិ (តំងវិេររះបាន ៣ យ ាងគឺ េនតីតិ មនតតិ, នយនតិ ឯោយាតិ 

មនតតិ និង នយនតិ ឯោថ ាតិ មនតតិ) ។   

 េនៃតេិនាះ កាលេរលេោយលកខណ្ៈសាមញ្ញមានមា្ ាង ែៃកាលែចកេោយលកខណ្ៈ 
វិេសសេ ើយមាន ៣ របការ គឺ 
 ១. ហារៈ 
 ២. នយៈ 
 ៣. សាសនបាបោឋានៈ ។ 

ហារៈ ១៦ 
 ហរតីតិ ហាមោ វិធីណារែមងកមាចាៃ់េសចកដីវេងវង េសចកដីសងាឝ័យ និងេសចកដីយល ់
ខុស ែែលមានសុៃតៈ េគយាយៈាគេែើមាគអារមមណ្៍ េររះេ ៃុេនាះ វិធីេនាះ េ ្ាះថា ហារៈ ជ 
ហរយិនតិ ឯមតនាតិ ហាមោ េសចកដីវេងវងរែមងរៃូវកមាចាៃ់េៅេោយវិធីេនាះ េររះេ ៃុេនាះ 

វិធីេនាះ េ ្ាះថា ហារៈ ជ ហរយិនតិ ឯោថ ាតិ ហាមោ េសចកដីវេងវងរែមងរៃូវកមាចាៃ់េៅកនហងវិធី 

េររះេ ៃុេនាះ វិធីេនាះ េ ្ាះថា ហារៈ ជ ហរណម្តតមម្វ ហាមោ រៃឹមែៃកមាចាៃ់ េសចកដី

វេងវងេនាះឯង េ ្ាះថា ហារៈ ។ 



2    េនៃតហិារៃថទីបន ី  

 

 ន័យមួយេទៀៃ ហាមោ វយិាតិ ហាមោ វិធីែែលេរបៀបែូចសង្វាាររៃនៈ ែែលអាចរមាងាប់ 

េសចកដីេ្ដារកហាយែែលេកើៃពីកាមរាគៈាគេែើម េ ្ាះថា ហារៈ ។ 
 ហារៈមាន ១៦ គឺ េទសនាហារៈ វិចយហារៈ យុៃតិហារៈ បទោឋានហារៈ លកខណ្ហារៈ 
ចៃុពាយឡ ហារៈ អាវែដហារៈ វិភៃតិហារៈ បរិវៃតនហារៈ េវវចនហារៈ បញ្ញៃតិហារៈ ឱៃរណ្ហារៈ 
េសាធនហារៈ អ្ធិោឋានហារៈ បរិកាខារហារៈ សមាេរាបនហារៈ ែូចមានបាលីថា  

មទ្ស្នា  វយិមយា យត តតិ  បទ្ដ្ឋ ាមនា យ លក្ខ មោ 

យតតព្យូមហា យ អាវមដ្ដ ា   វភិតតិ បរវិតតមនា។ 

មវវយមនា យ បញ្ញតតិ   ឱតរមោ យ មោធមនា 

អធិដ្ឋ ាមនា បរកិ្ខ ាមោ  ស្ោមោបមនា មោឡមោ។ 

១. នទសនាហារៈ 
 មទ្ស្ិយតិ ស្ំវណណយិតិ ស្តតតមោថ ា ឯោយាតិ មទ្ស្នា អ្ៃថរបស់រពះសូរៃ រែមង 

រៃូវពណ្៌នាេោយរកាយសមដីេនាះ េររះេ ៃុេនាះ រកាយសមដីេនាះ េ ្ាះថា េទសនា បាន
ែល់ ហារៈ ែែលមានលកខណ្ៈការពណ្៌នាអ្ៃថ ៦ យ ាង គអឺ្សាាទៈ អាទនីវៈ នសិាឝរណ្ៈ ផល 
ឧបាយ អាណ្ៃតិ ែូចមានរពះបាលីថា  

 អស្ាទាទ្នីវោ   និស្សរណម្បិ យ ផលំ ឧបាមយា យ 

អាណតតី យ ភគវមោ  មយាគីនំ មទ្ស្នាហាមោ។ 

 កនហងបណាដាអ្ៃថ ៦ យ ាងេនាះ សុខ េសាមនសាឝ ឥោឋារមមណ្៍ែែលគួរេរៃកអ្រ និង ៃណាហា-
វិបល្លាស ែែលេ ៃុេរៃកអ្រ េ ្ាះថា អ្សាាទៈ ។  
 ទុកខេវទនា ទុកខត ៣ យ ាង និងសង្ខារទុកខ ែែលរបរពឹៃតេៅកនហងភូមិទាំង ៣ េ ្ាះថា  
អាទនីវៈ ។ 
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 អ្រិយមគគែែលាគេ ៃុឲាយផុៃច្កវែដៈ និង រពះនិរវាានែែលាគទីផុៃច្កវែដទុកខ េ ្ាះ
ថា នសិាឝរណ្ៈ ។ 
 ទិែឋធមមិករបេយជន៍ែែលមានសុៃមយញាណ្ (បញ្ញាែែលេកើៃពីការសាដាប់) អ្ៃថេវទ 
(ការែឹងអ្ៃថ) ធមមេវទ (ការែឹងធម៌) េររះអារស័យេទសនា និង សមាបរាយិករបេយជន៍ ែែល 
មានភវសមាបៃតិ (ការេកើៃកនហងភពលស) េសគសមាបៃតិ (សពាគអ្នកបរិបូណ្៌េោយេសគសមាបៃតិ) 
ាគេែើម េ ្ាះថា ផល ។ 
 េ ៃុៃនការបនលហះផលេនាះ និង បុពវសគបែិបទា ែែលាគចំែណ្កខាងេែើមៃនអ្រិយមគគ 
េ ្ាះថា ឧបាយ ។ 
 ការោស់េៃឿន ជែណ្នាំថា ចូររបរពឹៃតយ ាងេនះ ាគេែើម របស់េទសកបុគគល (រពះពុទធ) 
អ្នករបាថានានឹងឲាយពួកេវេនយាយសៃវបនលហះរបេយជន៍សុខ េ ្ាះថា អាណ្ៃត ិ។ 
 េទសនាហារៈេនះ កាលមានឧទា រណ្៍របកបេទើបយល់ៃរកែលងេ ើង េសចកដីពិៃ 
រពះៃរៃបិែកេនាះឯងាគឧទា រណ្៍ ែៃថារពះៃរៃបិែកេនាះេរចើនណាស់ លំបាកែលក់ារ
យល់ ែូេច្នាះ នឹងេលើកយកឧទា រណ្៍មកសែមដងឲាយេឃើញយ ាងសេងខប ។ 
 រពះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ កនហងមងគលសូរៃាគឧទា រណ្៍ េររះរកាយថា បូជា 

យ បូជនីយានំ េនះរែមងសែមដងសចចធម៌ទាំង ៤ ែូចែែលេល្កេរលទុកថា ោយ ំ

មទ្ស្នា ក្ឹ មទ្ស្យតិ យោត ារ ិស្ច្ច ានិ ទ្តក្ខ ំ ស្ម្តទ្យំ និមោធំ ម្គគំ ។ 

 អ្ធិបាាយថា បូាគមាន ២ យ ាង គឺអាមិសបាូគ ១ ធមមបូាគ ១ កនហងបូាគ ២ យ ាងេនាះ 
ទានមយកុសលេចៃនា និង កិរិយេចៃនា តមន័យៃនរពះសូរៃមាន ១០ របការ គ ឺ

អននំ បានំ ឃរំ វតថំ   យានំ ោលា វមិលបនំ; 

គមនាធ ា មស្យា បទ្ីមបយយ ំ ទានវតថ ូស្ិយត ំ ទ្ស្។ 

        (អធិបធាន.គាថាទី្ ៤២២) 
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 តមន័យៃនរពះអ្ភិធមមមាន ៦ គឺរូបទាន សទទទាន គនធទាន រសទាន េោែឋពវទាន  
ធមមទាន ។ 
 តមន័យៃនរពះវិន័យមាន ៤ គឺ ចីវរ បិណ្ឌបាៃ េសនាសនៈ េភសជជ ទាំងេនះេ ្ាះថា 
អាមិសបូាគ ។ 
 សីលមយកុសល និងកិរិយេចៃនា ែែលមានបញ្ចងគិកសីលាគេែើម និងសវនាែែល
មានបុពវសគបែិបទាាគខាងេែើម មគគផលាគកណាដាល និរវាានាគទីបំផុៃ េ ្ាះថា ធមមបូាគ ។ 

ចែកការបូជា ២ យ៉ា ងនោយអត្ថ ៦ 
 េល្កិយធម៌ែែលាគប់ទាក់ទងនឹងការបូាគេនាះ និងៃណាហាែែលេរៃកអ្រនឹងេល្កិយ-
ធម៌ េ ្ាះថា អ្សាាទៈ េររះាគទីគួរេរៃកអ្រ និងាគេ ៃុឲាយេកើៃេសចកដីេរៃកអ្រ ។  
 េៃភូមិកធម៌ទាំងេនាះ ែែលាគសង្ខារទុកខ េ ្ាះថា អាទនីវៈ ។ 
 មគគ និង និរវាាន េ ្ាះថា នសិាឝរណ្ៈ ។ 
 ផលចិៃតហបាាទ និងអានិសងាឝៃនការបូាគ ែែលមានការផុៃច្កអ្តឍានុវាទភ័យ បរានុវាទ-
ភ័យ ទណ្ឌភ័យ ទុគគៃិភ័យាគេែើម ែូចពុទធសសិៃថា ធេមា្ា  េវ រកខៃិ ធមមច្រី េ ្ាះថា ផល ។ 
 ការបូាគែែលាគេ ៃុៃនការបនលហះផលេនាះ េ ្ាះថា ឧបាយ ។ 
 រកាយោស់េៃឿន ជ ែណ្នាំឲាយបូាគអ្នកគួរបូាគ េ ្ាះថា អាណ្ៃត ិ េររះកាលអ្នកណា 
បែិបៃតិតមរកាយេនាះេ ើយរែមងបនលហះរបេយជន៍យ ាងពិៃរបាកែ ។ 

សនគ គ្ ោះអត្ថ ៦ ែុោះកនងុសែចៈ ៤ 
 កនហងអ្ៃថ ៦ យ ាងេនាះ អាទនីវៈ និង ផល ាគ ទកុខសចចៈ, អ្សាាទៈ ាគ សមទុយសចចៈ, 
នសិាឝរណ្ៈ ាគ នេិរាធសចចៈ, ឧបាយ និង អាណ្ៃត ិាគ មគគសចចៈ សមែូចរពះបាលីថា  
  អស្ាមទា ស្ម្តទ្មយា   អាទ្ីនមវា ផលញ្ច  ទ្តក្ខ ំ   

  និស្សរណំ និមោមធា  ឧបាមយា អាណតតិ យ ម្មគាគ ា។ 
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 រកាយថា បូាគ ច បូជនីយនំ េនះ កាលពណ្៌នាេោយេទសនាហារៈែែលាគសំវណ្ណនា- 
វិេសសេ ើយ គឺការសែមដងសចចធម៌ទាំង ៤ េនាះឯង ។ 
 ន័យមា្ ាងេទៀៃ អ្ងគធម៌របស់បទថា បូាគនីយនំ គឺេល្កិយខនធ ៥ (េវៀរេល្ភៈ) របស់ 
បុគគលែែលគួរបូាគ ែែលមានរពះពុទធ រពះបេចចកពុទធ រពះអ្រ នត បិតមាត រគូអាច្រាយ 
សមណ្ររ មណ្៍ អ្នកមានសីលាគេែើម ាគ ទកុខសចចៈ ។ 
 ៃណាហា ែែលេរៃកអ្រនឹងការបូាគេនាះ ែែលាគេ ៃុៃនទុកខ ាគ សមទុយសចចៈ ។ 
 នរិវាាន ែែលាគទីរំលៃធ់ម៌ ២ យ ាងេនាះ ាគ នេិរាធសចចៈ ។ 
 បែិបទា ែែលាគេ ៃុឲាយែល់និេរាធេនាះ ាគ មគគសចចៈ ។ 

ការចែកសែចៈ ៤ នោយអត្ថ ៦ 
 កនហងសចចៈទាំង ៤ េនាះ សមទុយសចចៈ េ ្ាះថា អ្សាាទៈ ។ 
 ទកុខសចចៈ េ ្ាះថា អាទនីវៈ ។ 
 នេិរាធសចចៈ និង មគគសចចៈ េ ្ាះថា នសិាឝរណ្ៈ ។ 
 អានសិងាឝ ែែលេកើៃច្កការបូាគ ២ យ ាងេនាះ េ ្ាះថា ផល ។ 
 េយនេិសាមនសកិារៈ សទធមមសវនៈ និង ចៃចុកកសមាបៃតិាគេែើម ែែលាគេ ៃុឲាយបនលហះ 
ផលេនាះ េ ្ាះថា ឧបាយ ។ 
 រកាយថា បូជា យ បូជនីយានំ េនះ ែល់សូមាបីនឹងមិនបានរបាប់េោយរៃង់ថា កុលបុៃត 

ទាំងឡាយចូរេធវើឧបាយេនាះឲាយបរិបូរណ្៍េ ើយចូរបូាគអ្នកែែលគួរបូាគ ែូចេនះក៏ពិៃ ែៃក៏ែូច 
នឹងការរបាប់យ ាងេនាះ េទើបេ ្ាះថា អាណ្ៃត ិ។ 
 រពះបាលីថា បជូា យ បូជនីយានំ េ ្ាះថា េទសនាហារៈ េររះសែមដងសចចធម៌ទាំង 

៤ និងពណ៌្នាអ្ៃថ ៦ មាន អ្សាាទៈ ាគេែើម េោយរបការយ ាងេនះ ។ 
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២. វិែយហារៈ 
  វយិិយនតិ ឯមតនាតិ វយិមយា បទនិងបុច្ឆាាគេែើម រែមងរៃូវពិច្រណាេោយវិធីេនាះ 

េររះ េ ៃុេនាះ វិធីេនាះ េ ្ាះថា វចិយៈ ជ  វយិិយនតិ  ឯោថ ាតិ វយិមយា បទនិងបុច្ឆាាគេែើម 

រែមងរៃូវពិច្រណាកនហងវិធីេនាះ េររះេ ៃុេនាះ វិធីេនាះ េ ្ាះថា វចិយៈ បានែល ់ ហារៈ 
ែែលមានលកខណ្ៈការពិច្រណាអ្ៃថ ១១ យ ាង គឺ បទ បចុ្ឆា វសិជជនា បរុវាាបរៈ អ្នគុៃី ិ 
អ្សាាទៈ អាទនីវៈ នសិាឝរណ្ៈ ផល ឧបាយ អាណ្ៃតិ ែូចមានរពះបាលីថា  

យំ បតយឆិតញ្ច  វសិ្សជជិតញ្ច   ស្តតតស្ស យា យ អនតគីត ិ

ស្តតតស្ស មយា បវយិមយា  ហាមោ  វយិមយាត ិនិទ្ទិមដ្ឋ ា។ 

 វិធីពិច្រណា បទថា បូាគ េ ្ាះថា សពទ េររះថាសពទសំេៅែល់សំេ ង ជវៃថហែែលាគ 
អារមមណ្៍របស់េសាៃវិញ្ញាណ្តមវចនៃថៈថា ស្ទ្ទីយតិ ឧច្ច ារយីតតីិ ស្មទាទ ា សំេ ងណា

រែមងរៃូវបេញ្ចញមក េររះេ ៃុេនាះ សំេ ងេនាះ េ ្ាះថា សទទ ៈ ជ ស្បបតិ មោត- 

 វញិញ ាោរម្មណភាវ ំ គយឆតីតិ ស្មទាទ ា វៃថហណារែមងែល់សវៈាគអារមមណ្៍របស់េសាៃ-

វិញ្ញាណ្ េររះេ ៃុេនាះ វៃថហេនាះ េ ្ាះថា សទទៈ ។ 
 បាូគ សពទេនាះ ាគចិៃតជសពទ កនហងបណាដាសពទ ២ របេភទ គឺចិៃតជសពទ (សំេ ងែែលេកើៃ
ពីចិៃត) ឧៃុជសពទ (សំេ ងែែលេកើៃតមធមមាគៃិ) ។ 
 ាគអ្រិយសពទ កនហងបណាដាសពទ ២ របេភទេទៀៃ គឺអ្រិយសពទ (សពទាគសំេនៀងរបស់ពួក 
អ្រិយកៈ) មិលកខសពទ (សពទាគសំេនៀងរបស់ពួកមិលកខៈ) ។ 
 ាគមគធសពទ កនហងបណាដាសពទ ១០១ ែែលមានសកកែសពទាគេែើម ។ 
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 បាូគ សពទេនាះ េ ្ាះថា បទ េររះបទសំេៅែល់ពួកអ្កាឝរ ជវៃថហែែលេធវើឲាយែឹងេសចកដី 
តមវចនៃថៈថា អ្កខរសមូេហា បទំ ពួកៃនអ្កាឝរ េ ្ាះថា បទ ជ បជជមត ញាយមត អមោថ ា  

ឯមតនាតិ បទ្ំ អ្ៃថរែមងរៃូវែឹងេោយវៃថហេនាះ េររះេ ៃុេនាះ វៃថហេនាះ េ ្ាះថា បទ ។ 

 បាូគ បទេនាះ ាគសា្ទាយនតបទ កនហងបណាដាបទ ២ យ ាង គឺសា្ទាយនតបទ (បទែែលរបកប 
េោយនាមវិភៃតិមាន សិ ាគេែើម) និងៃា្ទាយនតបទ (បទែែលរបកបេោយអាខា្ៃវិភៃតិមាន ៃិ 
ាគេែើម)ាគ បឋមាសា្ទាយនតបទ កនហងបណាដាបទ ៧ យ ាងែែលមានបឋមាសា្ទាយនតបទ  
ទុៃិយសា្ទាយនតបទ ាគេែើម ។ 
 ការពិច្រណាបទេោយវិធីយ ាងេនះាគេែើម េ ្ាះថា បទវិចយៈ គរួពិច្រណាៃេៅ
ឲាយអ្ស់ ។ 

បុច្ឆា វិែយៈ 
 រកាយថា បូជា យ បជូនីយានំ េនះ ាគបុច្ឆា ជ វិសជជនា? កាលពិច្រណាេ ើយនឹង

េឃើញបានថា ាគវិសជជនា េររះមិនមានអ្ៃថៃនរកាយសួរយ ាងណា ែៃវិសជជនាេនាះក៏ាគផល 
ែែលមិនអាចេវៀរច្កេ ៃុ គឺបុច្ឆាបាន តមបរិសសាថា  
  យតថ យតថ បមទ្មស្េ វ  ទ្ិមឋឋ វសិ្ជជមន ស្ត ិ   

  តតថ តតថទុ្ធរតិព្េ ា   បតច្ឆ ា ោវ វភិាវនិា។ 

 ែូេច្នាះ េទើបអាចនឹងតំងរកាយសួរេ ើងមកបានថា បូជា យ បូជនីយាននតិ ក្ិម្តថ-

ម្ិទ្ធយុចមត (រពះពុទធរតស់រកាយថា បូជា យ បូជនីយានំ េនះ េែើមាបីរបេយជន៍អ្វី?) ។ 

បុច្ឆា មាន ៥ យ៉ា ង  
  ១. អ្ទែិឋេាគៃនាបចុ្ឆា សួរេែើមាបីរៃូវការែឹងវៃថហែែលខលអនមិនែឹង ។ 

២. ទែិឋសសំនទនាបចុ្ឆា សួរេែើមាបីេផទៀងោទាៃ់វៃថហែែលខលអនបានែឹង ។ 
៣. វមិៃិេចេទនាបចុ្ឆា សរួេែើមាបីកមាចាៃ់េសចកដីសងាឝ័យ ។ 
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៤. អ្នមុៃបិចុ្ឆា សួរេែើមាបីរៃូវការអ្នុមៃិ ។ 
៥. កេេៃកុមាយតបចុ្ឆា សួរេែើមាបីរៃូវការេឆលើយខលអនឯង ។ 

កនហងបុច្ឆា ៥ យ ាងេនាះ រកាយបុច្ឆាថា បូជា យ បូជនីយាននតិ ក្ិម្តថម្ិទ្ធម្តយចមត េនះ 

េ ្ាះថា អ្ទិែឋេាគៃនាបុច្ឆា ។ 
ការពិច្រណាបុច្ឆា េោយវិធីយ ាងេនះាគេែើម េ ្ាះថា បុច្ឆាវិចយ (េរ្ពីេនះគួរ

ពិច្រណាសតឍាធិោឋាន ធមា្ាធិោឋាន ឯកាធិោឋាន អ្េនកាធិោឋាន សមមហៃិវិសយៈ និង បរមៃថវិសយ-
បុច្ឆាាគេែើម) ។ 

វិសជ្ជនាវិែយៈ 
 កាលមានរកាយ បុច្ឆា ែូចេនាះ គួរវិសជជនាថា បូជារហានំ បូជំ ក្ោេ ា ស្ព្េ ទ្តក្ខ -

និស្សរណតថម្ិទ្ម្តយចមត (រពះពុទធរតស់រកាយេនះ េែើមាបីរបាថានាឲាយពួកេវេនយាយសៃវទាំងឡាយ

េធវើការបូាគអ្នកែែលគួរបូាគ េ ើយផុៃច្កទុកខទាំងពួង) ។ 
វិសជ្ជនាមាន ៤ យ៉ា ង  

  ១. ឯកសំពា្ ករណ្ៈ េឆលើយេោយចំែណ្កមួយ ។ 
  ២. វិភជជពា្ ករណ្ៈ េឆលើយេោយែចករបេភទ ។ 
  ៣. បែបិចិ្ឆាពា្ ករណ្ៈ រៃ ប់សួរេ ើយេទើបេឆលើយ ។ 
  ៤. េបនពា្ ករណ្ៈ មនិេឆលើយ (េររះមិនេកើៃរបេយជន៍) ។ 
 កនហងវិសជជនា ៤ យ ាងេនាះ រកាយវិសជជនាថា បូជារហានំ បូជំ ក្ោេ ា ស្ព្េ ទ្តក្ខ -

និស្សរណតថម្ិទ្ម្តយចមត េនះ េ ្ាះថា វិភជជពា្ ករណ្ៈ ។ 

 ការពិច្រណា វិសជជនា េោយវិធីយ ាងេនះាគេែើម េ ្ាះថា វិសជជនាវិចយៈ (េរ្ពី
េនះ គួរពិច្រណា សាវេសស អ្នវេសស សឧៃតរអ្នុៃតរ េល្កុៃតរវិសជជនា ាគេែើម) ។ 
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បុព្វវ បរវិែយៈ 
 រពះពុទធរតស់រកាយថា បូាគ ច បូជនីយនំ េែើមាបីរបេយជន៍អ្វី? ជេររះមានរបេយជន៍ 
អ្វី? េែើមាបីរបេយជន៍ ជ េររះមានរបេយជន៍កនហងការោស់េៃឿនឲាយពួកេវេនយាយសៃវទាំងឡាយ 
បូាគអ្នកែែលគួរបូាគ េ ើយនឹងបានផុយច្កទុកខទាំងពួង ។ 
 ការសួរេោយសមាបទាន ជ េ ៃុ េ ើយេឆលើយេោយសមាបទាន ជ េ ៃុ យ ាងេនះ រៃូវឲាយ 
រកាយសួរខាងមុខ និងរកាយរកាយេឆលើយខាងេរកាយរៃូវរនា ការកៈ ថា ក្ិម្តថម្ិទ្ ំាគរកាយខាង

មុខ កិរិយ ថា ឧយចមត ាគរកាយខាងេរកាយ (មានបុរស វិភៃតិ និង វចនៈ រៃូវរនា) ។ 

 ការពិច្រណា ខាងមុខ (ខាងេែើម) ខាងេរកាយ (ខាងចុង) េោយន័យយ ាងេនះ  
ាគេែើម េ ្ាះថា បុរវាាបរវចិយៈ ។ 

អនុគីត្ិវិែយៈ 
 រពះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ េនះ ាគអ្នុគីៃិ ជ អ្ននុគីៃិ ? ាគ អ្នុគីៃិ េររះ 

េរលេោយសមគួរ ជមិនជំទាស់នឹងសូរៃែៃទាគេែើមថា  
បូជារមហ បូជយមោ  ព្តមទ្ធ យទ្ិ វ ោវមក្ 

បបញ្ច ស្ម្តិក្កមនត  តិណណមោក្បរទិ្ទមវ។ 

មត ោទ្ិមស្ បូជយមោ  និព្េ មុត អក្ត មោភមយ 

ន ស្ក្ក ា បតញ្ញំ ស្ង្ខ ាតតំ  ឥមម្តតម្ប ិមក្នយិ។ 

       (ធម្មបទ្ និង មេោបទាន) 

យតតននម្បិ ទ្ីបានំ   ឥស្សរំ មយាធ ក្រមយ 

ឯក្ិស្ា បូជនាមយតំ  ក្លំ នាគឃតិ មោឡស្ិិំ។ 

(មេោបទាន) 
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 នតថិ យិមតត បស្ននម្ ហ ិ  អបបក្ នាម្ ទ្ក្ខ ោិ 

តថាគមត វា ស្ម្ពមុទ្ធ  អេ វា តស្ស ោវមក្។ 

  ឯហិ ោតលិ អមម្ ហបិ  ភិមយា ភមិយា ម្មហម្មស្ 

តថាគតស្ស ធាតតមយា  ស្តមោ បតញញ ាន ម្តយចមយា។ 

  តិឋឋមនត និព្ពមុត ច្ប ិ  ស្មម្ យិមតត ស្ម្ំ ផលំ 

មយមោបណិធិមហតត ហិ  ស្ោត ា គយឆនតិ ស្តគគតិិំ។ 

  ព្ហូនំ វត អោថ ាយ   ឧបបជជនតិ តថាគោ 

យតថ ក្រំ ក្រោិេ ាន  ស្គគំ គយឆនតិ ទាយក្។ 

         ( វោិនវតថ)ុ 
 េររះេរលសមគួរែល់អ្ៃថ និងេរលខាងេរកាយពីទី ែែលបានកំណ្ៃ់ចំណាំទុក 
េោយចិៃត ែូចមានវិេររះថា អនតរូបា គីតិ អនតគីតិ ការេរល ែែលសមគួរ េ ្ាះថា អ្នុគៃី ិ

និង អនតបច្ឆ ា គីតិ អនតគីតិ ការេរលកនហងចំែណ្កខាងេរកាយ េ ្ាះថា អ្នគុៃីិ ។ 

អ្នុគីៃិេនាះ ាគេ ្ាះរបស់សងគ ៈ ៣ យ ាង គឺ 
១. វុៃតៃថសងគ ៈ ការសេ្ង្្ាះអ្ៃថែែលេរលមកេ ើយ ។  
២. អ្វៃុតៃថសងគ ៈ ការសេ្ង្្ាះអ្ៃថែែលេៅមិនបានេរល ។ 
៣. ឧភយៃថសងគ ៈ ការសេ្ង្្ាះអ្ៃថទាំង ២ ខាងេែើម ។ 

េោយេ ៃុេនះ រពះបាលីថា បូជា យ បជូនីយានំ េទើបបានេ ្ាះទាំង ៣ តម  

សងគ ៈ េររះេរលការបូាគកនហងកាលទាំង ៣ ។ 
ការពិច្រណា អ្នុគីៃិ េោយន័យយ ាងេនះាគេែើម េ ្ាះថា អ្នគុៃីិវចិយៈ ។ 
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អសាទវិែយៈ 
 អ្សាាទៈមាន ៥ យ ាង គឺ 
  ១. សខុ   ២. េសាមនសាឝ 
  ៣. ឥោឋារមមណ្ ៍  ៤. ៃណាហា 
  ៥. វបិល្លាស ។ 
 សខុ និង េសាមនសាឝ នមីួយៗ មាន ២ គឺ 
  ១. េគ សាឝៃិសខុ, េសាមនសាឝ សុខនិងេសាមនសាឝែែលអារស័យកាមគុណ្ ។ 
  ២. េនកខមមសាឝិៃសខុ, េសាមនសាឝ សុខនិងេសាមនសាឝែែលអារស័យេនកខមមៈ ។ 
 ឥោឋារមមណ្៍មាន ២ យ ាង គឺ 
  ១. សសវឥោឋារមមណ្ ៍ឥោឋារមមណ្៍េោយសសវៈ ។ 
  ២. បរកិបាបឥោឋារមមណ្៍ ឥោឋារមមណ្៍េោយការនឹកគិៃ ។ 
 ៃណាហាមាន ១០៨ យ ាង គឺ 

 ៃណាហា ៣ x អារមមណ្៍ ៦ x កាល ៣ x សន្តថ ន ២ = តណ្ហា  ១០៨ (ត ាំងតណ្ហា  ៣ គុណ
ដោយ អា, កា, សាំ) ។ 
 តណ្ហា  ៣ បានដល់ កាមតណ្ហា  ភវតណ្ហា  វភិវតណ្ហា  ។ 
 អារមយណ៍ ៦ បានដល់ រូប សាំដឡង ក្វិន រស ដោដឌពឝៈ ធមយៈ ។ 
 កាល ៣ បានដល់ បចចុបផនប អតីតិ អន្តគត ។ 
 សន្តថ ន ២ បានដល់ អជឈតថៈ ពហិទនៈ ។ 
 វបិល្លវ សមាន ៣ យ៉ា ង គឺ 
  ១. សញ្ញដ វបិល្លវ ស ដសចក្ឋីចងច ាំដដលដឃវៀងឃ្លវ ត ។ 
  ២. ចិតថវបិល្លវ ស ការគិតដដលដឃវៀងឃ្លវ ត ។ 
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  ៣. ទិដឌវិបិល្លវ ស ដសចក្ឋីយល់ដឃើញដដលដឃវៀងឃ្លវ ត ។ 
 ក្បុងវបិល្លវ ស ៣ យ៉ា ងដន្តោះ វបិល្លវ សនីមួយៗ មាន ៤ គឺ 
  ១. អនិដចច និចចវលិ្លវ ស   ២. ទុដក្េ សុខវបិល្លវ ស 
  ៣. អនតថនិ អតថវបិល្លវ ស  ៣. អសុដភ សុភវបិល្លវ ស  
 រួមជាវបិល្លវ ស ១២ ។ 
 ការពិចរណ្ហអសាទៈដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ដ យ្ ោះថា អសាទវចិយៈ ។ 

អាទីនវវិែយៈ 

 អាទីនវៈ មានដលចើនលបការ ដូច ទុក្េ, ដោមនសស, ទុក្េទុក្េ, សង្ខេ រទុក្េ, ដតភូមិក្សង្ខេ រទុក្េ 
ជាដដើម ការពិចរណ្ហ អាទីនវៈ ដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ដ យ្ ោះថា អាទីនវវចិយៈ ។ 

និសសរណ្វិែយៈ 

 និសសរណៈមាន ២ គឺ 
  ១. អរយិមគគ   ២. និព្វឝ ន ។ 
 អរយិមគគមាន ៣ គឺ 
  ១. សុញ្ដតមគគ  ២. អនិមិតថមគគ  ៣. អបផណិហិតមគគ ។ 
 និព្វឝ នមាន ២ គឺ 
  ១. សឧបាទិដសសនិព្វឝ ន ២. អនុបាទិដសសនិព្វឝ ន ។ 
 ការពិចរណ្ហនិសសរណៈដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ដ យ្ ោះថា និសសរណវចិយៈ ។ 

ផលវិែយៈ 

 ផលមាន ២ គឺ 
  ១. មុខរផល ផលដដលបានដោយលតង់ ។ 
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  ២. បរមផរផល ផលដដលនឹងតមមក្ក្បុងខាងដលកាយ ។ 
 មុខរផលមាន ៩ គឺ 
  ១. សុតមយបញ្ញដ  បញ្ញដ ដដលដក្ើតពីការស្ដឋ ប់ ។ 
  ២. អតទដវទ ការដឹងអតទ ។ 
  ៣. ធមយដវទ ការដឹងធម៌ ។ 
  ៤-៩. ឆពឝិសុទនិ បានដល់ វសុិទនិ ៦ លបការ ។ 
 បរមផរផលមានដលចើនលបការ ដូច ភវសមផតថិ, ដោគសមផតថិជាដដើម ។ 
 ការពិចរណ្ហ ផល ដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ដ យ្ ោះថា ផលវចិយៈ ។ 

ឧបាយវិែយៈ 

 ឧបាយមាន ២ គឺ 
  ១. ឧបាយ ដដលជាបុពឝោគបដិបោរបស់មគគ ។ 
  ២. ឧបាយ ដដលជាដហតុននភវសមផតថិ ។ 
 ការពិចរណ្ហ ឧបាយ ដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ដ យ្ ោះថា ឧបាយវចិយៈ ។ 

អាណ្ត្តិវិែយៈ 

 អាណតថិមានដលចើនយ៉ា ង ដូច ការបដបលបបួលរបស់មនុសស ដទវត លពហយ ការដណន្តាំ 
របស់លគហសទ បពឝជិត ការោស់ដតឿនរបស់លពោះពុទន លពោះបដចចក្ពុទន លពោះស្ដវក័្ ដោយព្វក្រ  
ជាដដើមថា ទានំ មទ្េ, ស្ីលំ រក្ខ េ, ភាវនំ ភាមវេ ។ 

 ការពិចរណ្ហ អាណតថិ ដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ដ យ្ ោះថា អាណតថវិចិយៈ ។ 
 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដ យ្ ោះថា វចិយហារៈ ដលព្វោះពិចរណ្ហអតទ ១១ 

យ៉ា ង គឺ បទ, បុចឆ  ។ល។ អាណតថិ ដោយលបការយ៉ា ងដនោះ ។ 
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៣. យតុ្តិហារៈ 
 យត តតឹ វចិ្មរតិ ឯមតនាតិ យត តតិ (ឧៃតរបទេល្េបន) បុគគលរែមងពិច្រណាេសចកដី

សមគួរ និងមិនសមគួរ េោយវិធីេនាះ េររះេ ៃុេនាះ វិធីេនាះ េ ្ាះថា យៃុតិ (េោយលុប
បទេរកាយគឺវិច្រៈ) បានែល់ ហារៈែែលមានលកខណ្ៈការពិច្រណាេសចកដីសមគួរ និង មិន
សមគួររបស់សពទ និង អ្ៃថ ែូចរពះបាលីថា 
  ស្មព្េ ស្ំ ហាោន ំ  យា ភមូ្ី មយា យ មគាយមោ មតស្ំ  

  យត ោត ាយត តតិបរកិ្ខ ា  ហាមោ យត តតតីិ និទ្ទិមដ្ឋ ា។ 

សទទយតុ្តិ 
 វិធីពិច្រណាយុៃតិមាន ២ គឺ សទទយុៃត ិនិង អ្ៃថយុៃតិ កនហង ២ យ ាងេនាះ សពទថា បូជា យ  

បូជនីយានំ េនះ កាលកាន់យកាគ ចិៃតជសពទេទើបគួរ កាន់យកាគឧៃុជសពទមិនគួរ, ាគ អ្រិយ-

មាគធសពទេទើបគួរ ាគសពទយ ាងែៃទមិនគួរ, ាគសា្ទាយនតបទ េទើបគួរ ាគៃា្ទាយនតបទមិនគួរ, ាគ 
នំ ចៃុៃថីវិភៃតិ ជ ឆែឋីវិភៃតិ ព ុវចនៈ េទើបគួរ ាគវិភៃតិែៃទ ឯកវចនៈមិនគួរ ។ 
 ការពិច្រណាេសចកដីសមគួរ និងមិនសមគួររបស់សពទ (ែូចកនហងបទវិចយៈ) េោយន័យ 
យ ាងេនះាគេែើម េ ្ាះថា សទទយៃុត ិ។ 
 កាលកាន់យកអ្ៃថរបស់បទថា បូជនីយនំ បានែល់ គុណ្វិសិែឋបុគគល មានរពពុទធ  
ាគេែើមេទើបគួរ កាលកាន់យកថា បានែល់ គុណ្វិរ ិៃបុគគល មានបូរណ្កសាឝបៈាគេែើមមិន
គួរ កាលកាន់យកអ្ៃថរបស់ នំ វិភៃតិ ាគសមាបទានៃថ ជ កមមៃថ (ឆែឋីកមម) េទើបគួរ កាលកាន់យក 
អ្ៃថែៃទេរ្ពីេនះមិនគួរ ។ 
 ការពិច្រណាេសចកដីសមគួរ និង មិនសមគួរ របស់អ្ៃថេោយន័យយ ាងេនះាគេែើម
េ ្ាះថា អ្ៃថយៃុតិ ។ 
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 រពះបាលីថា បូាគ ច បជូនីយនំ េនះ េ ្ាះថា យុៃតិហារៈ េររះពិច្រណាេសចកដីសម 
គួរ និងមិនសមគួររបស់សពទនិងអ្ៃថ េោយរបការយ ាងេនះ ។   

៤. បទោឋ នហារៈ 
 បទោឋានំ វិច្េរៃិ ឯេៃនាៃិ បទោឋាេនា (ឧៃតរបទេល្េបន) បុគគលរែមងពិច្រណានូវ 
បទោឋានរបស់ធម៌ទំាងឡាយ េោយវិធីេនាះ េររះេ ៃុេនាះ វិធេីនាះ េ ្ាះថា បទោឋាន 
(េោយលុបបទេរកាយ គឺវិច្រៈ) បានែល់ ហារៈែែលមានលកខណ្ៈការពិច្រណាបទោឋាន 
(េ ៃុជិៃ) របស់ធម៌ទាំងឡាយែែលមានមកអំ្ពីរពះសូរៃេោយ ឱរុេយហារុយឞៈ (េ ៃុបនតៗ 
ចុះេៅ) និង អាៃុយហារុយឞៈ (ផលបនតៗេ ើងមក) ទាំង អ្នវយៈ (រសបតម) និង ពាយៃិេរកៈ 
(ផទហយរនា) ែូចមានរពះបាលីថា  

 ធម្មំ មទ្មស្តិ ជមិនា តស្ស យ ធម្មស្ស យំ បទ្ដ្ឋ ានំ 

ឥតិ យាវ ស្ព្េ ធោម ា ឯមោ ហាមោ បទ្ដ្ឋ ាមនា។ 

អនវយៈ ឱរនុយោ រយុោៈ 
 វិធពីិច្រណា អ្ងគធម៌របស់ការបូាគេនាះ បានែល់ កុសល និងអ្ពា្កៃចិៃតហបាាទ ។ 
បទោឋាន (េ ៃុ) របស់ ចិៃតហបាាទ គឺេយនិេសាមនសិការៈ ។ 
បទោឋាន (េ ៃុ) របស់ េយនិេសាមនសិការៈ គឺសទធមមសវនៈ ។ 
បទោឋាន (េ ៃុ) របស់ សទធមមសវនៈ គឺសបាបហរិសូបនិសាឝយៈ ។ 
បទោឋាន (េ ៃុ) របស់ សបាបហរិសូបនិសាឝយៈ គឺបែិរូបេទសវាសៈ ។ 
បទោឋាន (េ ៃុ) របស់ បែិរូបេទសវាសៈ គឺបុេពវកៃបុញ្ញត ។ 

អនវយៈ អារយុោ រយុោៈ 
 បេុពវកៃបញុ្ញត ាគេ ៃុ បែិរបូេទសវាសៈ ាគផល ។ 
បែិរបូេទសវាសៈ ាគេ ៃុ សបាបហរសិបូនសិាឝយៈ ាគផល ។ 
សបាបហរសិបូនសិាឝយៈ ាគេ ៃុ សទធមមសវនៈ ាគផល ។ 
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សទធមមសវនៈ ាគេ ៃុ  េយនេិសាមនសកិារៈ ាគផល ។ 
េយនេិសាមនសកិារៈ ាគេ ៃុ ការបូាគ ាគផល ។ 

 ការបូាគ ាគេ ៃ ុ េទើបបានទទួលផល គឺ បាេមាជជៈ, បៃី,ិ បសាឝទធ,ិ សុខៈ, សមាធ,ិ 
យថាភៃូញាណ្, នពិវទិា, មគគ, ផល, បចចេវកខណ្ញាណ្ ។ បចចេវកខណ្ញាណ្ ាគេ ៃុ េទើប 
បានបនលហះផល គឺ អ្នបុាទេិសសនរិវាាន ។   

ពយត្ិនរក ឱរនុយោ រយុោៈ 
 បទោឋានរបស់ការមិនបូាគ គឺអ្េយនិេសាមនសិការៈ ។ល។ បទោឋានរបស់អ្បិរូបេទស- 
វាសៈ គឺបុេពវអ្កៃបុញ្ញត ។ 

ពយត្ិនរក អារយុោ រយុោៈ 
 បេុពវអ្កៃបញុ្ញត ាគេ ៃុ អ្បែិរបូេទសវាសៈ ាគផល ។ល។ 
 ការមិនបូាគាគេ ៃុ េទើបបានទទួលផល គអឺ្កុសលធម៌ទាំងឡាយចេរមើនេរចើនេ ើង 
កាលអ្កុសលធម៌ចេរមើនេរចើនេ ើង រែមងនាំេៅកាន់អ្បាយ និងឲាយវិលវល់េៅកនហងវែដសងាារ 
មិនមានទីបំផុៃ ។ 
 រពះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ េនះ េ ្ាះថា បទោឋានហារៈ េររះពិច្រណាធម៌ 

ទាំងឡាយែែលមានមកពីរពះសូរៃ េោយ ឱរុេយហារយុឞៈ និង អារយុហារុយឞៈ ទាំង អ្នវយៈ និង 
ពាយៃេិរកៈ េោយរបការយ ាងេនះ ។ 

៥. លកខណ្ហារៈ 
 លក្ខ ិយនតិ អវុោត ាបិ ឯមតន ឯតថ វាតិ លក្ខ មោ ធម៌ទំាងឡាយែែលមិនបាន

េរល រែមងរៃូវេរលេោយវិធីេនាះ ជកនហងវិធីេនាះ េររះេ ៃុេនាះ វិធីេនាះ េ ្ាះថា  
លកខណ្ៈ បានែល ់ ហារៈែែលមានលកខណ្ៈកៃ់ចំណាំធម៌ែែលមិនបានេរល េោយ
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អារស័យធម៌ែែលបានេរលទុក ែែលមានសសពែូចរនាេោយលកខណ្ៈ កិចច េ ៃុ ផល  
ាគេែើម ែូចមានរពះបាលីថា  

 វុតតម្ ហិ ឯក្ធមម្ម  មយ ធោម ា ឯក្លក្ខ ោ មក្យិ 

វុោត ា ភវនតិ ស្មព្េ   មោ ហាមោ លក្ខ មោ នាម្។ 

 វិធចីងច្ំ កាលសំេៅយកអ្ងគធម៌របស់បទថា បូាគ បានែល់ កុសលនិងអ្ពា្កៃ-
េចៃនា ក៏គួរកាន់យក ស ចរណ្ចិៃតហបាាទ (ចិៃតេចៃសិកែែលេកើៃរួមនឹងេចៃនាេនាះ) ផង 
េររះមានសសពែូចរនានឹងេចៃនាេនាះ េោយលកខណ្ៈគឺការបូាគបូជនីយបុគគល េោយកិចច 
គឺការកមាចាៃ់មចេរិយៈាគេែើម, េោយេ ៃុ គឺេយនិេសាមនសិការៈ េោយផល គឺភវសមាបៃតិ  
ាគេែើម ។ 
 ន័យមា្ ាងេទៀៃ បទថា បូាគ បានែល់ វិញ្ញៃតិ ២ គឺកាយវិញ្ញៃតិ និង វចីវិញ្ញៃតិ ែែលាគ 
កិរិយអាការៈរបស់ការបូាគ ែូេច្នាះ េទើបគួរកាន់យករូបែ៏េសស ២៦ េទៀៃ េររះែូចរនានឹង 
វិញ្ញៃតិរូបេនាះ េោយលកខណ្ៈ គឺការសាបសូនាយអ្ស់េៅ ។ 
 ន័យមា្ ាងវិញេទៀៃ កាលមានរកាយថា បូជា យ បូជនីយានំ ក៏គួរកាន់យក រកាយថា 

ោមនា យ ោនិតព្េ ានំ ស្ក្ក ាមោ ស្ក្កមរយានំ ាគេែើមផង េររះមានសសពែចូរនា 

េោយកិចច ។ 
 រពះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ េនះ េ ្ាះថា លកខណ្ហារៈ េររះាគេរគឿងចងច្ ំ

ធម៌ែែលមិនបានេរល េោយអារស័យធម៌ែែលបានេរលទុក ែែលមានសសពែូចរនា 
េោយលកខណ្ៈ កិចច េ ៃុ ផលាគេែើម េោយរបការយ ាងេនះ ។ 

៦. ែត្ុពយហូហារៈ 
  វយូិហិយនតិ ឯមតន វាតិ ព្យូមហា អ្ៃថទាំងឡាយ រែមងរៃូវែចកេោយវិធីេនាះ ជ កនហង 

វិធីេនាះ េររះេ ៃុេនាះ េ ្ាះថា ពាយឡ ៈ ។ 
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 យតតននំ ព្យូមហា យតតព្យូមហា (ហាមោ) ហារៈ ែែលាគេរគឿងែចកអ្ៃថ ៤ យ ាង គនឺរិុៃត ិ

អ្ធបិាាយ នទិាន និង អ្នសុនធិ េ ្ាះថា ចៃពុាយឡ ហារៈ ែូចមានរពះបាលីថា 
មនរុតតម្ធបិាមយា  ព្យញ្ជ នម្េ មទ្ស្នានិទានញ្ច  

បតព្េ ាបោនតស្នធ ី  ឯមោ ហាមោ យតតព្យមូហា។ 

និរតុ្តពយហូៈ 
 បទថា បូាគ មានវិេររះថា បូជនំ បូជា ាគសវសាធនៈ បូជធ្ៃុ អ្បចច័យ ។ 

 អ្ងគធម៌របស់ បូជធ្ៃុ បានែល់ ចៃិតហបាាទ ែែលាគករិិយអាការបូាគ សូមាបីអ្ងគធម៌របស់ 
អ្បចច័យ ក៏បានែល់ ចៃិតហបាាទ ែូចរនា េររះកនហងសវសាធនៈេនាះ អ្ៃថរបស់ធ្ៃុ និងអ្ៃថរបស់  
បចច័យមិនេផាឝងរនា ែូចែែលេបារាណាច្រាយេរលទុកថា 
  ធាតេ តថបយចយតថស្ស   វសិ្តំ ភាមវ អភាវមោ   

  ធាតេ មោថ ា បយចមយន  ឧទ្ីរមិោតិ ភាស្ិមោ។ 

 ចសពទ (កនហង បាូគ ច) ាគ សមចុចយសមាបណិ្ឌនៃថេាគៃកនបិាៃ តំងវិេររះមិនបាន (បទ
ែែលតំងវិេររះមិនបាន មាន ៦ យ ាង គរឺ ុហ,ី អាខា្ ៃ, នបិាៃ, ឧបសគគ, អាលបនៈ, 
សពវនាម) ចំែណ្កអ្ងគធម៌របស់ ចសពទេនាះ បានែល់ សមចុចយៃថៈ គឺការរួបរួមយក  
អមស្វនា និង មស្វនា ចូលមកទុកផង បទថា បូជនីយ មានវិេររះថា បូមជតព្េ ាតិ  

បូជនីយា ាគកមមសាធនៈ បជូធ្ៃ ុអ្នយីបចច័យ, កៃតហៃថរកិយ ែែលាគអ្ងគធម៌របស់ បជូធ្ៃុ 

បានែល់ ចិៃតហបាាទ ែែលបានេោយ មុខាយៈ (េោយរៃង់) ចំែណ្ក កមមៃថរកិយ ែែលាគអ្ងគធម៌
របស់បទថា បូជនីយានំ បានែល់ កមមការកៈ េរលគឺ អារមមណ្បចចយសៃតិ របស់គុណ្វិសិែឋ-

បុគគល មានរពះពុទធ និងរពះអ្រ នតាគេែើម ែែលាគឧបការៈែល់ចិៃតហបាាទេនាះ បានេោយ  
ផលបូច្រៈ (េរលផលែៃសំេៅយកេ ៃុ) ។     
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 អ្ងគធម៌របស់ អ្នីយបចច័យ បានែល់ ទពវៈ េរលគឺ រាងកាយរបសគ់ុណ្វិសិែឋបុគគល 
ែែលាគសៃតិមនតៈ (វៃថហែែលអាចាគអារមមណ្៍បាន) ។ 
 កនហងការតំងវិេររះបទថា បូជនីយនំ េនាះ មាន ២ ចំែណ្ក គឺចំែ ណ្កែំបូងតំងាគ  
បឋមាវិភៃតិ (បទាវៃថិកនតទនតេឆទននយៈ) ខាងេរកាយេទើបោលាស់ាគឆែឋីវិភៃតិតមរបេយគេនះ 
(វាកាយវៃថិកនតទនតេសាធននយៈ) យ ាងេនះ គឺបូមជតព្េ ាតិ បូជនីយា, មតស្ំ បូជនីយានំ អ្ងគ

ធម៌ របស់ នំវិភៃតិ បានែល់ ព ុវចនសងេា ែែលាគកមមការកៈ និង សមាបទានការកៈ េរលគ ឺ
រកិយបាបុណ្នសៃតិ និង សមាបទានសៃតិ ។ 

 ែូេច្នាះ បូជនីយនំ ទាំងបទ េទើបមានអ្ៃថ ៥ របការ គឺ សកៃថៈ ទពវៈ សងេា ការកៈ កនហង ៥ 
របការេនាះ បូេជៃពវសវគុណ្ មានសីល សមាធិាគេែើម េ ្ាះថា សកៃថៈ, រាងកាយែែលាគ 

ទីតំងៃនគុណ្េនាះ េ ្ាះថា ទពវៈ, វិសទាការៈ េ ្ាះថា បុលលិងគ, ពហុវចនសងេា ដ យ្ ោះថា 
សងេា, ក្មយការក្ៈ និង សមផោនការក្ៈ ដ យ្ ោះថា ការក្ៈ ។ 
 ការវដិលរោះបទដោយបទដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ដ យ្ ោះថា និរុតថិ ។ 

អធិបាយពយហូៈ 

 អធាលស័យរបស់ដទសក្បុគគលអបក្លបក្បដោយដមតថ ក្រុណ្ហនិងដណន្តាំដោយលបាថាប ថា 
សតឝោ ាំងឡាយបូជាបុគគលដដលគួរបូជា ដហើយនឹងអាចផុតអាចវដឋទុក្េ ដ យ្ ោះថា អធិបាយ ។ 

និទានពយហូៈ 

 ដទសន្តនិោនមាន ២ លបការ គឺ អជឈតថិក្និោន ព្វហិយនិោន ក្បុងនិោន ២ លបការដន្តោះ 
ក្រុណ្ហ និង ដទសន្តញាណ ដ យ្ ោះថា អជឈតថកិ្និោន, ដទសកាលដទសក្ៈ (អបក្សដមឋង)  
បដិគគហាក្ៈ (អបក្ទទួលស្ដឋ ប់) ។ 
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អនុសនធិពយហូៈ 

 អនុសននិ មាន ៤ គឺ 
  ១. អតទសននិ   ២. ពរញ្ជនសននិ 
  ២. ដទសន្តសននិ  ៤. និដទធសសននិ ។ 

អត្ថសនធ ិ

 ក្បុងសននិ ៤ យ៉ា ងដន្តោះ ការសមភ័នន អតទបទ (បទមានអតទ) ៦ លបការ គឺ 
  ១. សង្ខា សន្ត  ការដព្វល 
  ២. បកាសន្ត  ការលបកាស 
  ៣. វវិរណ្ហ  ការដបើក្បង្ខា ញ 
  ៤. វភិជន្ត  ការដចក្ 
  ៥. ឧតថ នីក្មយ  ការដធឝើឲ្រលបាក្ដ 
  ៦. បញ្ដតថ ិ  ការឲ្រដឹងដោយពិស្ដឋ រ  
 ោាំងដនោះ ដ យ្ ោះថា អតទសននិ ។ 
 វធីិសមភ័នន ទពឝៈ គឺរាងកាយរបស់វសិិដឌបុគគល ជា សមផតថិក្មយ ដព្វលគឺ អារមយណនិមិតថ 
ក្បុងចិតថុបាទ ចិតថុបាទជាកិ្រយិ ដព្វលគឺ អារមយណិក្និមិតថវនថៈ ។ 
 ន័យមា៉ាងដទៀត ទពឝៈ គឺ រាងកាយរបស់គុណវសិិដឌបុគគល ជា យថារហៈ អារមយណៈ  
អារមយណ្ហធិបតិ និង អារមយណូបនិសសយៈ បចចយុបផនបៈ ។ 
 ការសមភ័នន អតទ និង អតទ យ៉ា ងដនោះ ដ យ្ ោះថា អតទសននិ ។  
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ពយញ្ជនសនធ ិ

 ការសមភ័នន ពរញ្ជនបទ ៦ លបការ គឺ អក្េរៈ, បទ, ពរញ្ជនៈ, អាការៈ, និរុតថិ, និដទធស ដ យ្ ោះ
ថា ពរញ្ជនសននិ ។ 
 វធីិសមភ័នន បទថា បូជនីយានំ ជាឆដឌីក្មយ ក្បុងបទថា បូជា ដលព្វោះលបថា នូវ បទថា បូជា 

ជាកិ្រយិរបស់ ក្មយ និងជា និទដសសតពឝសរូប ក្បុងបទថា ឯតំ, ឯតំ ជា និទសសនសរូបវនថៈ ។ 

 ន័យមា៉ាងដទៀត បទថា បូជា ជាសមុចចយៈ ក្បុង អមស្វនា និង មស្វនា, អមស្វនា 

និង មស្វនា ជា សមុដចចតពឝៈ, យសពធ ជា សមុចចយដជាតក្ៈ ក្បុង អមស្វនា និង មស្វនា 

ដោយអម, អមស្វនា និង មស្វនា ជា សមុដចចតពឝវាចក្ៈ ការសមភ័ននសពធនិងសពធយ៉ា ងដនោះ 

ដ យ្ ោះថា ពរញ្ជនសននិ ។ 
នទសនាសនធិ 

 ការសមភ័ននបទមុខនិងបទដលកាយ តមន័យននពរញ្ជនសននិ ដដលដព្វលមក្ដហើយក្ឋី ការ
ដលបៀបដធៀបឲ្រសមនឹងសូលតដនទ មាន បូជារដហ បូជយដត ជាដដើមក្ឋី ការសដមឋងដសចក្ឋីសមភ័នន 
រប រវាងវចីដភទដទសន្តរបស់ដទសក្បុគគល នឹងវចីដភទសទធរបស់សុណនថបុគគលក្ឋី ដ យ្ ោះថា 
ដទសន្តសននិ ។  

និនទទសសនធ ិ

 និដទធសសននិ មាន ៤ លបការ គឺ បទ, បទតទៈ, និសសតិចិតថ និង អនិសសតិចិតថ ក្បុង ៤ លបការ 
ដន្តោះ ការក្ាំណត់បទ និងអតទដហើយសដមឋងដោយ បទដចឆទៈ បទ បទតទៈ យ៉ា ងដនោះ គឺ 
 បូជាតិ ឯក្ំ បទ្ំ, ច្តិ ឯក្ំ បទ្ំ, បូជនយីាននតិ ឯក្ំ បទ្ំ ។ 

 បូជាតិ ឯក្ំ ក្ក្ិយតថបទ្ំ, ច្តិ ឯក្ំ ស្ម្តយចយតថបទ្ំ ។ 
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 បូជនីយាននតិ ឯក្ំ ក្ម្មតថបទ្ំ ស្ម្បទានតថបទ្ំ វា ។ ដ យ្ ោះថា និដទធសសននិ ។ 
បទត្ថនិនទទស 

 ការពិចរណ្ហបទ និងអតទដហើយសដមឋងដោយ បទចិន្តថ , បទបទតទៈ យ៉ា ងដនោះ គឺ  
 បូជាតិ ក្ក្ិយានិមទ្ទមោ, ច្តិ ស្ម្តយចយតថនិមទ្ទមោ, បូជនីយាននតិ ក្ម្មតថ

និមទ្ទមោ ស្ម្បទានតថនិមទ្ទមោ វា។ ដ យ្ ោះថា បទតទនិដទធស ។ 
និសសតិ្ៈ និង អនិសសតិ្ែិត្ត 

 បុគគលគឺបុថុជជន ដសក្េបុគគល និង ធម៌ គឺកុ្សល អកុ្សល ដ យ្ ោះថា និសសតិចិតថ ដលព្វោះ 
មានចិតថដដលអាលស័យតណ្ហា  និងទិដឌិ ដូចមានវចនតទៈថា  
 និស្សិតំ យិតតមម្មតស្នតិ និស្សិតយិោត ា ចាំដណក្បទដដលសដមឋងបុគគល និងធម៌ោ ាំង

ដន្តោះ ដ យ្ ោះថា និសសតិចិតថ ដលព្វោះមានវចនតទៈថា និស្សិតំ យិតតំ ឯោថ ាតិ និស្សិតយិោត ា។ 

 បុគគល គឺលពោះពុទន លពោះអរហនថ និង ធម៌ គឺអរហតថផល និព្វឝ នក្ឋី បទដដលសដមឋងបុគគល 
និងធម៌ោ ាំងដន្តោះក្ឋី ដ យ្ ោះថា អនិសសតិចិតថ ដលព្វោះមានវចនតទៈថា ន និស្សិតយិោត ា  

អនិស្សិតយិោត ា។  

 ក្បុងព្វក្រថា បូជា យ បូជនីយានំ ដនោះ ដបើសាំដៅយក្អាការបូជាដដលជាោនមយៈ 

សីលមយៈ ោវន្តមយៈ របស់បុថុជជន ដសក្េបុគគល និង បុថុជជន ដសក្េបុគគលអបក្គួរបូជា ជា 
និសសតិចិតថ ដទើបសដមឋងដោយសាំស្ដរបវតថិ ខណៈដដលសដមឋងដន្តោះ ដទសន្តថា បូជា យ  

បូជនីយានំ ជា និសសតិចិតថ និងមាន ២ យ៉ា ង គឺ វដឋនិសសតិៈ វវិដឋនិសសតិៈ, ក្បុងវដឋៈ ២ យ៉ា ង

ដន្តោះ វដឋនិសសតិដទសន្ត ជា វាសន្តោគិយៈ, ចាំដណក្វវិដឋនិសសតិដទសន្ត មាន ២ យ៉ា ង គឺ  
វស្ដសន្តោគិយៈ និង និដពឝធោគិយៈ ។ 



23 

 

 ដបើសាំដៅយក្អាការបូជារបស់លពោះពុទន លពោះអរហនថនិងលពោះពុទន លពោះអរហនថអបក្គួរបូជា 
ក៏្ជា អនិសសតិចិតថ ដទើបសដមឋងដោយ សាំស្ដរនិវតថិ ខណៈដដលសដមឋងដន្តោះ ដទសន្តថា បូជា 

យ បូជនីយានំ ដនោះ ដ យ្ ោះថា អនិសសតចិតថ ។ 

 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដនោះ ដ យ្ ោះថា ចតុពរូហហារៈ ដលព្វោះដចក្អតទ ៤ 

យ៉ា ង គឺនិរុតថិ, អធិបាយ, និោន និង អនុសននិ ដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ។ 
៧. អាវដ្ដហារៈ 

 ស្ភាគវសិ្ភាគធោម ា អាវតតិយនតិ ឯមតន, ឯតថ វាតិ អាវមោត ា សោគធម៌និង

វសិោគធម៌ោ ាំងឡាយ រដមងលតូវវលិដៅដោយវធីិដន្តោះ ឬក្បុងវធីិដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ វធីិដន្តោះ 
អាវតថៈ បានដល់ ហារៈដដលមានលក្េណៈការដសឝក្រក្បទោឌ នរបស់រូឡាធមយៈ ដហើយវលិ 
កុ្សលធម៌ និងអកុ្សលធម៌ដដលជាសោគៈ និងវសិោគៈ ដៅតមបទោឌ នដន្តោះ ដូចមាន 
លពោះបាលីថា 

 ឯក្ម្ ហិ បទ្ដ្ឋ ាមន  បរមិយស្តិ មស្ស្ក្ំ បទ្ដ្ឋ ានំ 

  អាវឋដតិ បឋិបមក្ខ   អាវមដ្ដ ា នាម្ មោ ហាមោ។ 

 វធីិវលិ បទោឌ នរបស់ការបូជា គឺដយនិដស្ដមនសិការ, សបផុរសូិបនិសសយៈ,  
សទនមយសសវនៈ, នវមខណៈ, ចតុចក្ាសមផតថិ ជាដដើម (ដសចក្ឋីថា ជាបទោឌ នបនថៗ រប ដៅ) ។ 
 ចាំដណក្បទោឌ នរបស់ការមិនបូជា គឺ អដយនិដស្ដមនសិការ, ព្វលូបដសវនៈជាដដើម 
(ផធុយរប នឹងការបូជា) ក្បុងការវលិ ២ យ៉ា ងដន្តោះ កាលមានដយនិដស្ដមនសិការដហើយ កុ្សល-
ធម៌ រដមងវលិដៅ (ដក្ើតបនថៗ រប ដៅ) ដូចលពោះបាលីថា  
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 មយានិមោ ភិក្ខ មវ ម្នស្ិ ក្មោមោ អនតបបនាន ា មយវ ក្ត ស្លា ធោម ា ឧបបជជនតិ 

ឧបបនាន ា យ ក្ត ស្លា ធោម ា ភាវនាបារបិូរ ីគយឆនតិ។ 

 ស្ក្លម្ិទ្ំ អាននទ ក្ព្ហម យរយិស្ស យទ្ិទ្ំ ក្លាណម្ិតតោ។ 

 បញ្ច ិមម្ ភិក្ខ មវ អានសិ្ំោ ធម្មស្សវមន។ ក្តមម្ បញ្ច  អស្តតំ ស្តោតិ,  

ស្តតំ បរមិយាទាមបត,ិ ក្ងខំ វតិរតិ, ទ្ិឋឋឹ ឧជតំ ក្មោតិ, យិតតម្ស្ស បស្ីទ្តិ។ 

 កាលមានអដយនិដស្ដមនសិការៈ អកុ្សលធម៌ រដមងវលិដៅ (ដក្ើតបនថៗ រប ដៅ) ដូច 
មានលពោះបាលីថា  
 អមយានិមោ ភិក្ខ មវ ម្នស្ិ ក្មោមោ អនតបបនាន ា មយវ អក្ត ស្លា ធោម ា  

ឧបបជជនតិ ឧបបនាន ា យ អក្ត ស្លា ធោម ា ភិមយាភាវាយ មវបតលាល ាយ ស្ំវតតនតិ។ 

 អស្សវនោ ធម្មស្ស បរហិាយនតិ។ 

 ទ្តមក្ខ ា ព្មលហិ ស្ំវាមោ។ 

 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដនោះ ដ យ្ ោះថា អាវដឋហារៈ ដលព្វោះមានការដសឝងរក្ 

បទោឌ នរបស់សុតថ រុឡាធមយៈ ដហើយវលិកុ្សលធម៌និងអកុ្សលធម៌ ដដលជាសោគៈនិង 
វសិោគៈ ដៅតមបទោឌ នដន្តោះ ។ 

៨. វិភត្តិហារ 
 ោធារោោធារោនំ ស្ំក្ិមលស្មវាទានធោម ានំ ភមូ្ិមយា វភិជីយនត ិ 

ឯមតន, ឯតថ វាតិ វភិតតិ។ 

 ភូមិននសងាិដលសធម៌ និងដវាោនធម៌ោ ាំងឡាយ ដដលជាស្ដធារណៈ និង អស្ដធារណៈ 
រដមងលតូវដចក្ដោយវធីិដន្តោះ ឬក្បុងវធីិដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ វធីិដន្តោះ ដ យ្ ោះថា វភិតថ,ិ ឬ  



25 

 

ឯមតស្ំ ភមូ្ិយា វភិជនំ វភិតតិ ការដចក្ធម៌ពួក្ដន្តោះដោយភូមិ ដ យ្ ោះថា វភិតថិ បានដល់  

ហារៈដដលមានលក្េណៈការដចក្ធម៌ោ ាំងឡាយដដលមក្ពីលពោះសូលតដោយ ធមយ, ភូមិ, បទោឌ ន, 
ន្តម និង វតទុ  ដដលជា ស្ដធារណៈ និង អស្ដធារណៈ ដូចមានលពោះបាលីថា   

ធម្មញ្ច  បទ្ដ្ឋ ាន ំ   ភមូ្ិញ្ច  វភិជជមត អយ ំហាមោ 

  ោធារមណ អោធារមណ  យ មនមយា  វភិតតតីិ។ 

 វិភៃតិេនាះមាន ៣ គឺ ធមមវិភៃតិ, ភូមិវិភៃតិ, បទោឋានវិភៃតិ កនហងវិភៃតិទំាង ៣ យ ាងេនាះ វិភៃតិ 
នីមួយៗ មាន ២ គឺសាធ្រណ្ៈ និង អ្សាធ្រណ្ៈ ។ 
 កនហង (សាធ្រណ្ៈ, អ្សាធ្រណ្ៈ) ២ យ ាងេនាះ យ ាងនីមួយៗ មាន ២ គឺ នាម និង វៃថហ។ 

ធមមវិភត្ត ិ
 វិធែីចក ចិៃតហបាាទែែលាគអ្ងគធម៌របស់បទថា បាូគ េនាះ កាលសំេៅយកេ ្ាះ  
ចិៃតហបាាទ និងវៃថហែែលតំងបុគគលសាមញ្ញ ច្ៃ់ាគ សាធ្រណ្ៈ, កាលសំេៅយកេ ្ាះ និងវៃថហ 
ែែលតំងបុគគលេោយចំេរះៗ ច្ៃ់ាគ អ្សាធ្រណ្ៈ ។ 

ភូមិវិភត្ត ិ
 ចិៃតហបាាទេនាះ កាលសំេៅយកេ ្ាះសាមញ្ញ គឺចៃុភូមិកចិៃតហបាាទ និង វៃថហសាមញ្ញ គឺ 
ភូមិ ៤ ច្ៃ់ាគ សាធ្រណ្ៈ, កាលសំេៅយកេ ្ាះនិងវៃថហេោយចំេរះៗ េោយវិេសស ច្ៃ់
ាគ អ្សាធ្រណ្ៈ ។ 

បទោឋ នវិភត្តិ 
 ការបូាគាគបទោឋានរបស់ផលទាំងឡាយ ែូចរពះបាលីថា  
  មត ោទ្ិមស្ បូជយមោ  និព្េ មុត អក្ត មោភមយ   

  ន ស្ក្ក ា បតញ្ញំ ស្ង្ខ ាតតំ  ឥមម្តតម្បិ មក្នយិ។ 



26    េនៃតហិារៃថទីបន ី  

 

 បទោឋានេនាះ កាលសំេៅយកេ ្ាះ (បទោឋាន) និង វៃថហសាមញ្ញច្ៃ់ាគសាធ្រណ្ៈ 
កាលសំេៅយកេ ្ាះ និងវៃថហេោយចំេរះៗ ច្ៃ់ាគ អ្សាធ្រណ្ៈ, េ ៃុមុនៗ ែែលមាន 
េយនិេសាមនសិការាគេែើម ាគបទោឋានរបស់ការបូាគាគេែើម ការបូាគាគេែើមាគបទោឋានរបស ់
ផលខាងេរកាយៗ ែែលមាន បាេមាជជៈាគេែើម តមែែលសែមដងមកេ ើយកនហងបទោឋានហារៈ ។ 
 រពះបាលីថា បជូា យ បូជនីយានំ េ ្ាះថា វិភៃតិហារៈ េររះែចកធម៌េោយធមម, ភូមិ, 

បទោឋាន និង នាម, វៃថហ ែែលាគសាធ្រណ្ៈ និង អ្សាធ្រណ្ៈ េោយន័យយ ាងេនះាគេែើម ។ 
៩. បរវិត្តនហារៈ 

 ស្តមតត វុតតធោម ា បឋិបក្ខ វមស្ន បរវិតតិយនតិ ឯមតន, ឯតថ វាត ិ បរវិតតមនា ធម៌

ែែលេរលទុកកនហងសូរៃទាំងឡាយ រែមងរៃូវរៃ ប់េោយអំ្ណាចៃនបែិបកខធម៌ េោយវិធី
េនាះ ជកនហងវិធីេនាះ េររះេ ៃុេនាះ វិធីេនាះ េ ្ាះថា បរិវៃតនៈ ជ មតស្ំ បរវិតតន ំ 

បរវិតតនំ ការរៃ ប់ធម៌ទាំេនាះ េ ្ាះថា បរិវៃតនៈ បានែល់ហារៈែែលមានលកខណ្ៈ ការ  

រៃ ប់កុសលធម៌ និងអ្កុសលធម៌ ែែលមកពីរពះសូរៃ េោយអ្កុសលធម៌ និងកុសលធម៌ 
ែែលាគបែិបកខនឹងរនា ែូចមានរពះបាលីថា  

 ក្ត ស្លាក្ត ស្មល ធមម្ម  និទ្ទិមឋឋ ភាវមិត បហីមន យ 

  បរវិតតតិ បឋិបមក្ខ    ហាមោ បរវិតតមនា នាម្។ 

 វិធរីៃ ប ់ការបូាគ គឺ អាមិសបូាគ និង ធមមបូាគេនាះ មានេយនិេសាមនសិការាគមូល 
កាលបុគគលមានេយនិេសាមនសិការេ ើយ អ្េយនិេសាមនសិការរែមងវិនាសេៅ កាល 
អ្េយនិេសាមនសិការវិនាសេៅ អ្កុសលធម៌ទាំងឡាយ ែែលមានអ្េយនិេសាមនសិការ
េនាះាគមូលរែមងអ្ស់េៅ កាលអ្កុសលធម៌ទាំងឡាយអ្ស់េៅ កុសលអ្នវជជធម៌រែមងចេរមើន 
េ ើង ។ 
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 រពះបាលីថា បជូា យ បូជនីយានំ េ ្ាះថា បរវិៃតនហារៈ េររះវិលរៃ ប់ធម៌

ទាំងឡាយេោយធម៌ផទហយរនា េោយន័យយ ាងេនះាគេែើម ។ 
១០. នវវែនហារៈ 

  វវិធិំ វយនំ ឯតថ, វវិធិំ វា វុយចតិ អមោថ ា ឯមតនាតិ វវិយនំ, វវិយនមម្វ មវវយនំ សពទ 

េផាឝងៗ រែមងរៃូវេរលកនហងវិធីេនាះ ជអ្ៃថរែមងរៃូវេរលេោយរបការេផាឝងៗ េោយវិធីេនាះ 
េររះេ ៃុេនាះ វិធីេនាះ េ ្ាះថា វិវចនៈ, វិវចនៈេនាះឯង េ ្ាះថា េវវចនៈ បានែល់ ហារៈ 
ែែលមានលកខណ្ៈពណ្៌នាធម៌ទាំងឡាយែែលមកពីរពះសូរៃេោយ េវវចនសពទ ែូចរពះ
បាលីថា  

 មវវយនានិ ព្ហូនិ តត ស្តមតត វុោត ាន ិឯក្ធម្មស្ស 

  មយា ជានាតិ ស្តតតវទិ្ ូ មវវយមនា នាម្ មោ ហាមោ។ 

 វិធពីណ្ន៌ា សពទទាំងេនះ គឺ បូជា, បូជនា, ោនំ, ោននំ, ស្ក្ក ាមោ ាគេែើម សពទ

ទាំងេនះ គឺ យ, វា, តថាបិ, អបិ ាគេែើម សពទទាំងេនះ គឺ បូជនីយានំ, បូមជតព្េ ានំ  

ោមនតព្េ ានំ, ោនមនយានំ, ស្ក្កមរយានំ ាគេែើម ាគរកាយេវវចនៈរបស់រនានិងរនា េរបើ

ពណ្៌នារនាបាន ។ 
 រពះបាលីថា បជូា យ បូជនីយានំ េ ្ាះថា េវវចនហារៈ េររះពណ្៌នាធម៌

ទាំងឡាយ េោយេវវចនៈ ជ បរិយយសពទ េោយន័យយ ាងេនះាគេែើម ។ 
១១. បញ្ញត្តិហារៈ 

 បក្មរហិ ញាបិយនតិ ឯោយ ឯតថ វា អោថ ាតិ បញ្ញតតិ អ្ៃថទាំងឡាយរែមងរៃូវឲាយ 

ែឹងេោយរបការេផាឝងៗ េោយរកាយេនាះ ជកនហងរកាយេនាះ េររះេ ៃុេនាះ រកាយេនាះ េ ្ាះ
ថា បញ្ញៃតិ បានែល ់ ហារៈែែលមានលកខណ្ៈការឲាយែឹងធម៌ទំាងឡាយែែលមកពីរពះសូរៃ 
េោយរបការេផាឝងៗ ែូចរពះបាលីថា   
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ឯក្ំ ភគវា ធម្ម ំ   បញ្ញតតីហិ វវិធិាហិ មទ្មស្ត ិ

  មោ អាក្មោ មេមយា  បញ្ញតត ីនាម្ ហាមោតិ។ 

 វធីិការឲ្រដឹង ការបូជាដនោះ ដ យ្ ោះថា និដក្េបបញ្ដតថ ិ ដលព្វោះជាបញ្ដតថិដដលលពោះពុទនលទង់ 
ត ាំងទុក្ដដើមផឲី្រដឹងថា ការបូជាបុគគលអបក្គួរបូជាជាមងគល, ដ យ្ ោះថា តជាជ បញ្ដតថ ិដលព្វោះឲ្រដឹង 
តជាជ  គឺអាការបូជា, ដ យ្ ោះថា ឧបាោបញ្ដតថ ិ ដលព្វោះដក្ើតដឡើងដោយអាលស័យកិ្រយិការបូជា
ដន្តោះ, ដ យ្ ោះថា ឧបនិធាបញ្ដតថ ិ ដលព្វោះដក្ើតដឡើងដោយសដគង្ខគ ោះកិ្រយិយ៉ា ងដនទ មានវនធន្ត, 
មាន, សកាា រ ជាដដើម, ដ យ្ ោះថា សមូហបញ្ដតថិ ដលព្វោះឲ្រដឹងពួក្ននធម៌ គឺោន,សីល, ោវន្ត, 
អាមិសបូជា, ធមយបូជា ជាដដើម, ដ យ្ ោះថា សនថតិបញ្ដតថ ិ ដលព្វោះឲ្រដឹងលាំោប់ននធមាយ នុធមយ- 
បតិបតថិ ដលព្វោះលាំោប់ដដលមានបឋមជវនៈជាដដើម, ដ យ្ ោះថា អតទបញ្ដតថ ិ ដលព្វោះឲ្រដឹងអតទថា 
អងគធម៌របស់ការបូជា គឺចិតថុបាទ, ដ យ្ ោះថា សដងាតបញ្ដតថ ិ ដលព្វោះឲ្រដឹងទីសដងាត សលមាប់ចង 
ច ាំថា អាមិសបូជា ធមយបូជា ជាដដើម ។  
 បូជាសពធដដលក្ាំណត់ទុក្ក្បុងចិតថថា មុនបដញ្ចញមក្ ដ យ្ ោះថា មនស្ដវវតទបិតធមយគមមរី-
បញ្ដតថ ិ។ 
 បូជាសពធដដលបដញ្ចញមក្តមដដលក្ាំណត់ទុក្ដន្តោះ ដ យ្ ោះថា វចីដភទដទសន្តគមមរី-
សទធបញ្ដតថ ិ។ 
 បូជាសពធ ដដលជាអារមយណ៍ របស់សុទនមដន្តោឝ រវថីិ ដដលដក្ើតដឡើង ក្បុងសន្តឋ នរបស់  
សុណនថបុគគល អបក្ណ្ហឮសទធបញ្ដតថិដន្តោះដ យ្ ោះថា ន្តមបញ្ដតថ ិ។ 
 ន័យមា៉ាងដទៀត បូជាសពធ ដ យ្ ោះថា បទបញ្ដតថ,ិ សាទរនថបទបញ្ដតថិ និង បឋមាសាទរនថ-
បទបញ្ដតថិ អតទរបស់សពធដន្តោះ ដ យ្ ោះថា ការក្បញ្ដតថ,ិ ក្តថុការក្បញ្ដតថ,ិ វុតថក្តថុការក្បញ្ដតថ ិ។ 
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 ដលៅពីដនោះដៅមានបញ្ដតថិ បូជា (ការបូជា) ដោយលបដភទដផសងៗ ដទៀត ដូច អាមិសបូជា, 
ធមយបូជា, អនបបូជា, បានបូជា ជាដដើម ។ 
 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដ យ្ ោះថា បញ្ដតថហិារៈ ដលព្វោះឲ្រដឹងដោយលបការ

ដផសង ៗ ដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ។ 
១២. ឱត្រណ្ហារៈ 

 ស្តោត ាគតធោម ា បឋយិចស្ម្តបាទាទ្សី្ត ឱោមោយនតិ អនតបមវស្ិយនតិ  ឯមតន  

ឯតថ វាតិ ឱតរមោ សុតថ គតធម៌ោ ាំងឡាយ រដមងលតូវចត់ចូលដៅក្បុងខនន អាយតនៈ ធាតុ 

ឥគនធិយ បដិចចសមុបាទ ជាដដើម ដោយវធីិដន្តោះ ឬក្បុងវធីិដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ វធីិដន្តោះ ដ យ្ ោះ
ថា ឱតរណៈ ដូចមានលពោះបាលីថា  

មយា យ បឋិយចបុាមទា ឥន្ទនទិយខនាធ ា យ ធាតត អាយតនា 

  ឯមតហិ ឱតរតិ មយា ឱតរមោ នាម្ មោ ហាមោ។ 

 វធីិចត់ ការចត់ខនន ៥ ដព្វលគឺ វញិ្ដតថិ និង ចិតថុបាទ ដដលជាអងគធម៌របស់បទថា បូជា, 
និងខនន ៥ ដព្វលគឺ គុណវសិិដឌបុគគលអបក្គួរបូជាដដលជាអងគធម៌របស់បទថា បូជនីយានំ 

តមសមគួរដល់ខននដន្តោះៗ ដ យ្ ោះថា ខដន្តន តរណៈ ។ 
 ការចត់ឲ្រចូលដៅក្បុងអាយតនៈជាដដើម ដ យ្ ោះថា អាយតដន្តតរណៈ ធាដតតរណៈ 
ឥគនធិដយតរណៈ ។  
 ខនន ៥ ដន្តោះមានអវជិាជ ជាដហតុ កាលមានអវជិាជ ដហើយ សង្ខេ រ វញិ្ញដ ណ ន្តមរូប ជាដដើម 
រដមងដក្ើតដឡើង កាលទមាវ យអវជិាជ ដន្តោះដោយអរហតថមគគដហើយ សង្ខេ រជាដដើមរដមងរលត់ដៅ។ 
 ការចត់ធម៌ឲ្រចូលដៅក្បុងបដិចចសមិបាទយ៉ា ងដនោះ ដ យ្ ោះថា បដិចចសមុបាដោតរណៈ 
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 ដលៅពីដនោះគួរចត់ចូលក្បុង អធិដមាក្េ សតិបោឌ ន សមយបផធាន ឥទនិបាទ ពល ដព្វជឈងគ 
និង មគគងគៈ ផង ។ 
 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដ យ្ ោះថា ឱតរណៈ ដលព្វោះចត់សុតថ គតធម៌ឲ្រចូល

ដៅក្បុងខននជាដដើម ដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ។  
១៣. នោធនហារៈ 

 មោធិយនតិ ស្ោធយិនតិ ឯមតន ឯតថ វាតិ មោធមនា ធម៌ោ ាំងឡាយ រដមងលតូវ

ជលមោះដោយវធីិដន្តោះ ឬក្បុងវធីិដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ វធីិដន្តោះ ដ យ្ ោះថា ដស្ដធនៈ បានដល់  
ហារៈដដលមានលក្េណៈការជលមោះបទ បទតទ បុចឆ  វសិជជន្ត និង អារមមៈ ដដលមានដៅក្បុងលពោះ
សូលត ដូចលពោះបាលីថា  

 វសិ្សជជិតម្ ហិ បមញ្ហ  គាថាយំ បតយឆិោយោរព្ភ 

  ស្តទាធ ាស្តទ្ធបរកិ្ខ ា  ហាមោ មោ មោធមនា នាម្។ 

 ក្បុងបណ្ហឋ  ៥ យ៉ា ងដន្តោះ បទ បទតទ បុចឆ  វសិជជន្ត ក្បុងលបដយគដដលដៅមិនចប់ 
(បរបូិរណ៍) ដៅមិនបានដ យ្ ោះថា អារមមសុទនិ ដតដ យ្ ោះថា បទសុទនិ ជាដដើមប៉ាុដណ្ហត ោះ ។ 
 បទណ្ហជាសាំខាន់បាំផុតក្បុងលបដយគ ដលព្វោះដធឝើឲ្រដសចក្ឋីដពញបរបូិណ៌ កាលដព្វលដល់ 
បទដន្តោះដហើយ បទដន្តោះដ យ្ ោះថា បទសុទនិផង អារមមសុទនិផង ។ 
 ក្បុងលបដយគថា បជូា យ បជូនយីាន ំ ការបូជាដល់បុគគលដដលគួរបូជា ដនោះ បទថា 

បូជា ដ យ្ ោះថា បទសុទនិ ចាំដណក្បទថា បូជនីយនាំ ដ យ្ ោះថា បទសុទនិផង អារមមសុទនិផង 

ដលព្វោះជាបទសាំខាន់ដដលដធឝើឲ្រដសចក្ឋីដពញបរបូិណ៌ ។ 
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 ក្ាំណត់ចាំណ្ហាំ ដដលដព្វលមក្ដនោះ ជាការសដមឋងតមព្វក្រដលបពីោស្ដបាលី គឺក្បុង 
ោស្ដបាលី លបកាន់យក្ថា កិ្រយិបទជាបទសាំខាន់ ដូដចប ោះ កាលកាន់យក្តមន័យននបាលី 
ដហើយ បទថា បូជនីយានំ ដ យ្ ោះថា បទសុទនិ ចាំដណក្បទថា បូជា ដ យ្ ោះថា បទសុទនិផង 

អារមមសុទនិផង, ដូចក្បុងបុចឆ វសិជជន្តថា បូជា យ បូជនីយាននតិ ក្ិម្តថម្ិទ្ម្តយចមត, បជូា  

ម្ងគលំ ក្ោេ ា ស្ព្េ ទ្តក្ខ និស្សរណតថម្ទិ្ម្តយចមត បទខាងមុខៗ ដ យ្ ោះថា បុចឆ សុទនិ និង 

វសិជជន្តសុទនិ ប៉ាុដណ្ហត ោះ មិនដ យ្ ោះថា អារមមសុទនិ ចាំដណក្បទថា ឧយចមត ដ យ្ ោះថា បុចឆ សុទនិ 

វសិជជន្តសុទនិ និង អារមមសុទនិផង ។ 
 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដ យ្ ោះថា ដស្ដធនហារៈ ដលព្វោះជលមោះ បទ បទតទ 

បុចឆ  វសិជជន្ត និង អារមមៈ  ដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ។ 
១៤. អធិោឋ នហារៈ 

 ោម្ញ្ញ វមិស្ស្ភោូ ធោម ា វនិា វកិ្មបបន អធិឋឋិយនតិ អនតបវតតិយនតិ ឯមតន  

ឯតថ វាតិ អឋិដ្ឋ ាមនា ធម៌ោ ាំងឡាយ ោ ាំងស្ដមញ្ដនិងវដិសស រដមងលតូវត ាំងទុក្ដហើយដលើក្ 

ដឡើងដោយដវៀរចក្វកិ្បផ ដោយវធីិដន្តោះ ឬក្បុងវធីិដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ វធីិដន្តោះ ដ យ្ ោះថា 
អធិោឌ ន ដូចមានលពោះបាលីថា  

ឯក្តតោយ ធោម ា  មយបិ យ មវម្តតោយ និទ្ទិដ្ឋ ា 

មតន វកិ្បបយិតព្េ ា ឯមោ ហាមោ អធដិ្ឋ ាមនា។ 

 វធីិត ាំងនិងដលើក្ បូជាសពធ ដ យ្ ោះថា ឯក្តថៈ ដលព្វោះទូដៅដល់ឧតុជសពធដោយស្ដមញ្ដ 
ថា ស្បបតិ មោតវញិញ ាោរម្មណភាវ ំ គយឆតីតិ ស្មទាទ ា, ដ យ្ ោះថា ដវមតថៈ ដលព្វោះដផសង 
ចក្ឧតុជសពធដោយវដិសស គឺជាចិតថជសពធ ។ 
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 សូមផដីសចក្ឋជីា ចិតថជសពធដន្តោះដៅដ យ្ ោះថា ឯក្តថៈ, ដលព្វោះទូដៅដល់ មិលក្េសពធ, 
ដសចក្ឋីថា អរយិសពធ ដ យ្ ោះថា ដវមតថៈ ។ 

សពធដន្តោះជាបទដោយស្ដមញ្ដ ដទើបដ យ្ ោះថា ឯក្តថៈ, ដសចក្ឋីជា សាទរនថបទ ដ យ្ ោះថា  
ដវមតថៈ ។ 

 សូមផសីាទរនថបទដន្តោះដៅដ យ្ ោះថា ឯក្តថៈ ដបើបក្ដោយវដិសស ដៅថា ដវមតថៈ ។ 

 ដលៅពីដនោះ គួរដលើក្ដឡើងដោយអាលស័យ បទវចិយៈ តដៅដទៀត ។ 

 ក្ាំណត់ចាំណ្ហាំ ការបក្ដោយស្ដមញ្ដ ដៅថា  ឯក្តថៈ, អាមិសបូជា ធមយបូជា ដ យ្ ោះថា  
ដវមតថៈ ។ 

 ការបូជាស្ដមញ្ដ ដ យ្ ោះថា ឯក្តថៈ, អាមិសបូជា ធមយបូជា ដ យ្ ោះថា ដវមតថៈ ។ 

 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដ យ្ ោះថា អធិោឌ នហារៈ ដលព្វោះការត ាំងទុក្ដហើយ 
ដលើក្ដឡើងដោយស្ដមញ្ដ និងវដិសស ដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ។ 

១៥. បរកិាខ រហារៈ 

 ផលំ បរកិ្មោតិ អភសិ្ង្ខ ាមោតីតិ បរកិ្ខ ាមោ (មហតត បយចមយា យ) ដហតុបចច័យ 
ណ្ហ រដមងតក់្ដតងផល ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ដហតុបចច័យដន្តោះ ដ យ្ ោះថា បរកិាេ រ, តំ អាយិក្ខ តីត ិ

បរកិ្ខ ាមោ ហារៈណ្ហរដមងដព្វលនូវតុបចច័យដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ហារៈដន្តោះ ដ យ្ ោះថា 
បរកិាេ រ បានដល់ ហារៈដដលមានលក្េណៈការដព្វលពណ៌ន្តដហតុ ២ យ៉ា ង គឺដហតុដដលជា 
សោគៈ, អជឈតថិក្ៈ, ជនក្ៈ, អស្ដធារណៈ និង បចច័យដដលជា វសិោគៈ, ព្វហិយៈ, ឧបថមមក្ៈ, 
ស្ដធារណៈ ដូចមានលពោះបាលីថា  
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  មយ ធោម ា យំ ធម្មំ  ជនយនតិបបយចយា បរម្បរមោ   

  មហតតម្វក្ឌ្ឍយិោេ ា ឯមោ ហាមោ បរកិ្ខ ាមោ។ 

នហត្ុ (មូលនហត្ុ) 

 វធីិដព្វលពណ៌ន្ត ក្បុងការអុចលបទីប ដភវើងជាសោគៈនឹងអណ្ហឋ តដភវើង, ក្បុងដវល្លចក្េុ -
វញិ្ញដ ណដក្ើតដឡើង ចក្េុ វតទុ  និង មនសិការជា អជឈតថកិ្ៈ, ក្បុងការបដិសននិ ក្មយជា ជនក្ៈ, ក្បុងការ 
ដុោះដឡើងននដដើមដឈើ លរប់ពូជជា អស្ដធារណៈ សោវៈោ ាំងដនោះ ដ យ្ ោះថា ដហតុ (មូលដហតុ)។ 

បែច័យ (នហត្ុចដ្លជ្យួទំនុកបរមុង) 

 ចាំដណក្ដ៏ដសសដដលមានដលបងជាដដើម, រូបារមយណ៍ជាដដើម, អវជិាជ ជាដដើម, បឋវជីាដដើម 
ជាវសិោគៈ, ព្វហិយៈ, ឧបថមមក្ៈ, ស្ដធារណៈ ដទើបដ យ្ ោះថា បចចយ័ (ដហតុដដលជួយទាំនុក្
បលមុង) ។ 

 ក្បុងខថា បូជា យ បូជនីយានំ ដហតុរបស់ចិតថុបាទដដលជាអងគធម៌របស់បទថា បូជា 

បានដល់ សោន , ដទយរធម៌, ទក្េិដណយរបុគគល, ដយនិដស្ដមនសិការ, ដមតថ , បញ្ញដ , វតទុ , ោឝ រ, 
អារមយណ៍, សបផុរសូិបនិសសយៈ, បារមីសមាម រ ជាដដើម ដូចលពោះបាលីថា តិណណំ ភិក្ខ មវ ស្ម្តខិ

ភាវា ស្មទាធ ា ក្ត លបតមោត ា ព្ហត ំ បតញ្ញំ បស្វតិ ជាដដើម ។ 

 ក្បុងបណ្ហឋ ធម៌ោ ាំងដន្តោះ សោន  ជា សោគៈ, អជឈតថិក្ៈ, ជនក្ៈ និង អស្ដធារណៈ ដទើប 
ដ យ្ ោះថា ដហតុ ។ 

 ដទយរធម៌ និង ទក្េិដណយរបុគគល ជា វសិោគៈ, ព្វហិយៈ, ឧបថមមក្ៈ និង ស្ដធារណៈ 
ដទើបដ យ្ ោះថា បចចយ័ ។ 
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 ដយនិដស្ដមនសិការ ជា សោគៈ, អជឈតថិក្ៈ, ជនក្ៈ ដទើបដ យ្ ោះថា ដហតុ និងជា  
ស្ដធារណៈ ដលព្វោះលបក្បទូដៅក្បុងកុ្សលោ ាំងពួង ដទើបដ យ្ ោះថា បចចយ័ ផង ។ 

 កាលកាន់យក្កិ្រយិការបូជាថា បានដល់ វញិ្ដតថិរូប ២ ដហើយ មហាភូតរូប ដ យ្ ោះថា 
ដហតុ ដលព្វោះជា សោគៈ, អជឈតថិក្ៈ, ជនក្ៈ ដទើបដ យ្ ោះថា ដហតុ និងដ យ្ ោះថា បចចយ័ ដលព្វោះ 
ទូដៅដល់ផលដនទ ដដលមាន វណតៈ, គននៈ, រសៈ, ឱជៈ ជាដដើម ។ 

 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដ យ្ ោះថា បរកិាេ រហារៈ ដលព្វោះដព្វលពណ៌ន្តដហតុ 
២ យ៉ា ងគឺ ដហតុ និង បចច័យ ដោយន័យយ៉ា ងដនោះជាដដើម ។ 

១៦. សមានោបនហារៈ 

 ធោម ា បទ្ដ្ឋ ានាទ្ិម្តមខន ស្ោមោបិយនតិ ឯមតន ឯតថ វាតិ ស្ោមោបមនា ធម៌
ោ ាំងឡាយ រដមងលតូវដលើក្ដឡើងដោយោពជាលបមុខមានបទោឌ នជាដដើម (ដវវចនៈ, ោវន្ត និង 
បហានៈ) ដោយវធីិដន្តោះ ឬក្បុងវធីិដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ វធីិដន្តោះ ដ យ្ ោះថា សមាដរាបនៈ ដូច 
មានលពោះបាលីថា   

មយ ធោម ា យំ ម្ូលា មយ មយក្ោថ ា បក្ស្ិោ ម្តនិនា 

  មត ស្ម្មោបយតិព្េ ា ឯស្ ស្ោមោបមនា ហាមោ។ 

 ក្បុងបណ្ហឋ លបមុខោ ាំង ៤ យ៉ា ងដន្តោះ ការដលើក្ដឡើងនូវបទោឌ នរបស់ចិតថុបាទ (អងគធម៌ 
របស់បទថាបូជា) បនថៗ  ដៅ ដដលមានដយនិដស្ដមនសិការ, សទនមយសសវនៈ និង សបផុរសូិប-
និសសយៈ ជាដដើម ដ យ្ ោះថា បទោឌ នសមាដរាបនៈ ។ 
 ការដលើក្ដឡើងនូវអតទសមភ័ននដស្ដយដវវចនបរយិយសពធដផសង ដូចដដលដព្វលមក្ដហើយ 
ក្បុងដវវចនហារៈ ដូចរថាថា  
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  បាឋានតោរ ីស្ម្ពមនាធ ា  ស្ម្ពមនាធ ា ឧបោយ យ   

  មហតតនា បិ យ ស្ម្ពមនាធ ា   ឧបោមហតតនា យ    

  ស្ម្ពនធមភទា វមិញ្ញយា  យោត ាមោបិ វភិាវនិា ។ 

 ដនោះដ យ្ ោះថា ដវវចនសមាដរាបនៈ ។ 
 ការលដលើក្ដឡើងនូវសងាិដលសធម៌ោ ាំងឡាយ ដដលដក្ើតដឡើង ដលព្វោះការបូជា ដ យ្ ោះថា 
ោវន្តសមាដរាបនៈ ។ 
 ការដលើក្ដឡើងនូវសងាិដលសធម៌ោ ាំងឡាយ ដដលគួរលោះដោយការបូជា ដ យ្ ោះថា  
បហានសមាដរាបនៈ ។ 
 ន័យមា៉ាងដទៀត ការដលើក្ដឡើងយ៉ា ងដនោះថា ដព្វធិបក្េិយធម៌ោ ាំងឡាយ ដដលមាន  
សទនិគនធិយ, សោន ពលៈ, សមយបផធាន, វរីយិិទនិបាទ, វរីយិិគនធិយ, វរីយិពលៈ, វរីយិសដមាភ ជឈងគៈ, 
សមាយ វាយមមគគងគៈ ជាដដើម និង ដវាោនបក្េិយធម៌ោ ាំងឡាយ ដដលដលៅពីដន្តោះ រដមងចដលមើន 
ដឡើងក្បុងសន្តឋ នរបស់កុ្លបុលតអបក្ដធឝើការបូជាបុគគលដដលគួរបូជា ដ យ្ ោះថា ោវន្តសមាដរាបនៈ ។ 
 កាលដវាោនបក្េិយធម៌ចដលមើនដឡើង រដមងទមាវ យ អសទនិយៈ, ដកាសជជៈ, បមាទៈ,  
ដមាហៈ និង សងាិដលសបក្េធម៌ោ ាំងឡាយ ដដលជាបដិបក្េឲ្រអស់ដៅ ដ យ្ ោះថា  
បហានសមាដរាបនៈ ។ 
 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដ យ្ ោះថា សមាដរាបនហារៈ ដលព្វោះដលើក្ដឡើងនូវ  

សុតថ គតធម៌ដោយលបមុខ ៤ យ៉ា ង គឺបទោឌ ន, ដវវចនៈ, ោវន្ត និង បហានៈ ដោយន័យយ៉ា ង
ដនោះជាដដើម ។  

ចប់ហារៈ ។ 
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នយកណ្ឌ  
ន័យ ៥ 

 ដលកាយពីការបានសដមឋងហារៈ ១៦ ដហើយ នឹងសដមឋងន័យ ៥ តដៅ ដូចមានលពោះបាលី
ថា   

មោឡស្ ហាោ បឋម្ ំ      

ទ្ិស្មលាយនមោ ទ្ោិ វមិលាមក្ោេ ា 

    ស្ងខិបិយ អង កមុស្ន ហិ      

    នមយហិ តីហិ និទ្ទិមស្ ស្តតតំ។ 

 ដលព្វោះដហតុអឝ ី ដទើបដ យ្ ោះថា ន័យ ? ដដលដ យ្ ោះថា ន័យ ដលព្វោះឲ្រដឹងអកុ្សលធម៌ 
ដដលដៅហយង និងកុ្សលធម៌ដដលបរសុិទន ដោយការដចក្ដចញជាចាំដណក្ៗ ដូចវចនតទៈថា 
នយតិ ស្ំក្ិមលស្មវាទានានិ វភិាគមោ ញាមបតីតិ នមយា ឬ ដលព្វោះជាដលគឿងដឹង ឬជា

ជាទីដឹងសងាិដលសនិងដវាោនធម៌ោ ាំងដន្តោះ ដូចមានវចនតទៈថា នីយនតិ វា ោនិ ឯមតន ឯតថ 

វាតិ នមយា ឬ ដលព្វោះលតូវធមយក្ថិក្បុគគល ន្ត ាំដៅដចក្អតទរបស់លពោះសូលត ដូចវចនតទៈថា នីយត ិ

ឧបនីយតិ ធម្មក្េិមក្ហីតិ វា នមយា ឬដលព្វោះ (មានលក្េណៈការឲ្រដឹងអតទរបស់លពោះ

សូលត) ដូច ន័យោ ាំងឡាយមាន ឯក្តថនយៈ ជាដដើម ដូចវចនតទៈថា នមយា វយិាតិ វា  

នមយា។ 

 ន័យដន្តោះ កាលដព្វលដោយលក្េណៈស្ដមញ្ដ មានដតមួយ ដតកាលដចក្ដោយ 
លក្េណៈវដិសសដហើយមាន ៥ លបការ គឺ ននធិយវដឋន័យ, តិបុក្េលន័យ, សីហវកិ្ាឡិីតន័យ,  
ទិស្ដដល្លចនន័យ និង អងាុសន័យ ដូចមានលពោះបាលីថា 
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បឋមោ ននទិយាវមដ្ដ ា  ទ្តតិមយា យ តិបតក្ខ មលា 

ស្ីហវកិ្កីឡិមោ នាម្  តតិមយា នយលញ្ជ មក្។ 

ទ្ិោមលាយនោហំស្ត  យតតតថំ នយម្តតតម្ ំ

  បញ្ច មោ អង កមុោ នាម្  ស្មព្េ  បញ្ច  នយា គោតិ។  
១. ននទិយវដ្ដន័យ 

 ដដលដ យ្ ោះថា ននធិយវដឋន័យ ដលព្វោះមានការវលិនូវសងាិដលសបក្េៈ និង ដវាោនបក្េធម៌ 
ោ ាំងឡាយ ដោយអាំណ្ហចតណ្ហា  អវជិាជ  និង សមថៈ វបិសសន្ត ដូចោា ននធិយៈ (ោា ពុត) ដដល 
មានលតបក្វលិ ដូដចប ោះ ននទិយា វតតស្ស វយិ អាវមដ្ដ ា យស្ាតិ ននទិយាវមដ្ដ ា, ននទិយា វា 

តោហ ាយ បមោទ្ស្ស វា ឯោថ ាតិ ននទិយាវមដ្ដ ា។ 

 ននធិយវដឋន័យដនោះ មានលក្េណៈការន្ត ាំអតទរបស់សូលតដដលជា សាំកិ្ដលសបក្េៈ គឺ 
តណ្ហា , អវជិាជ  និង អតទរបស់សូលតដដលជា ដវាោនបក្េៈ គឺ សមថៈ, វបិសសន្ត ដៅសដគង្ខគ ោះចុោះក្បុង 
សចចធម៌ោ ាំង ៤ ដូចលពោះបាលីថា  

 តណហញ្ច  អវជិជម្បិ យ ស្ម្មេន វបិស្សនា មយា មនតិ 

  ស្មយចហិ មយាជយិោេ ា អយំ នមយា ននទយិាវមដ្ដ ា។ 

 វធីិន្ត ាំដៅ ក្បុងខថា បជូា យ បូជនីយានំ ដនោះ ការបូជា (អាមិសបូជា និង ធមយោន) ជា 

សង្ខេ រ, កាលសាំដៅយក្សង្ខេ រក៏្គួរកាន់យក្ អវជិាជ  ដដលជាតួដហតុផង កាលសាំដៅយក្ អវជិាជ  
ក៏្គួរកាន់យក្តណ្ហា ដដលជាសមផយុតថធម៌ជាមួយនឹងអវជិាជ ដន្តោះផង, កាលសាំដៅយក្មូលបទ
គឺ អវជិាជ  និង តណ្ហា  ក៏្គួរកាន់យក្អកុ្សលធម៌ដដលជាតបផក្េិក្ៈ (ចាំដណក្ជាមួយនឹងអវជិាជ , 
តណ្ហា ដន្តោះ) ផង ។ 
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 សមាធិ ដដលមានដៅក្បុងអងគធម៌របស់បទថា បូជា ដ យ្ ោះថា សមថៈ, បញ្ញដ  ដ យ្ ោះថា 
វបិសសន្ត, កាលសាំដៅយក្មូលបទ គឺ សមថៈ និង វបិសសន្ត ក៏្គួរកាន់យក្កុ្សលដដលជា  
តបផក្េិក្ៈ (ចាំដណក្ជាមួយនឹងសមថៈ, វបិសសន្តដន្តោះ) ផង ។  

សនគ គ្ ោះធម៌ែុោះកនងុសែចៈ ៤ 

 ក្បុងបណ្ហឋ ធម៌ោ ាំងឡាយដន្តោះ តណ្ហា , អវជិាជ , អកុ្សលដដលជាកិ្ដលស និង កុ្សល- 
ចិតថុបាទដដលជា ស្ដសវៈ ដ យ្ ោះថា សមុទយសចចៈ ។ 
 ដតភូមិក្ធម៌ោ ាំងឡាយដ៏ដសស ដ យ្ ោះថា ទុក្េសចចៈ ។ 
 សមថៈ និង វបិសសន្ត ដ យ្ ោះថា មគគសចចៈ ។ 
 លពោះនិព្វឝ នដដលគបផបីានដោយមគគសចចៈដន្តោះ ដ យ្ ោះថា និដរាធសចចៈ ។ 

ចែកនោយធមមទិោ 

 ក្បុងសាំកិ្ដលសបក្េៈ តណ្ហា  ដ យ្ ោះថា បឋមទិស្ដ, អវជិាជ  ដ យ្ ោះថា ទុតិយទិស្ដ ។ 
 ក្បុងដវាោនបក្េៈ សមថៈ ដ យ្ ោះថា បឋមទិស្ដ, វបិសសន្ត ដ យ្ ោះថា ទុតិយទិស្ដ ។ 

មូលបទ ៤ និង បុគគល ២ 

 ក្បុង ននធិយវដឋន័យ ដនោះ សដមឋងមូលបទ ៤ គឺ តណ្ហា , អវជិាជ , សមថៈ, វបិសសន្ត និង 
បុគគល ២ គឺ តណ្ហា ចរតិ, ទិដឌិចរតិ ថាមានដសចក្ឋីោក់្ទងរប  យ៉ា ងដនោះ គឺ 
 តណ្ហា ចរតិបុគគល អាលស័យសមថៈដដលជាបឋមទិស្ដដោយទុក្េបដិបោ លោះតណ្ហា
ដដលជាបឋមទិស្ដ ដោយអន្តរមិមគគដហើយដទើបបនវុោះ រាគវរិាគដចដតវមុិតថ ិ។ 
 ទិដឌចិរតិបុគគល អាលស័យវបិសសន្តដដលជាទុតិយទិស្ដដោយសុខបដិបោ លោះអវជិាជ
ដដលជាទុតិយទិស្ដ ដោយអរហតថមគគដហើយដទើបបនវុោះ អវជិាជ វរិាគបញ្ញដ វមុិតថ ិ។ 
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 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដនោះរដមងសដមឋងសាំកិ្ដលសបក្េៈ និង ដវាោនបក្េ-

ធម៌ោ ាំងឡាយ សដគង្ខគ ោះចុោះក្បុងសចចធម៌ោ ាំង ៤ តមននធិយវដឋន័យ ដោយលបការដូដចបោះ ។ 
២. ត្ិបុកខលន័យ 

 ន័យដដលស្ដា តដោយចាំដណក្ ៣ មានដល្លភដហតុជាដដើមក្បុងសាំកិ្ដលសបក្េៈ និង 
ចាំដណក្ ៣ មាន អដល្លភដហតុជាដដើម ក្បុងដវាោនបក្េៈ ដ យ្ ោះថា តិបុក្េលន័យ ដូចមាន 
វចនតទៈថា តីហិ អវយមវហិ បតក្ខ មលា មោភមនា តិបតក្ខ មលា។ 

 តិបុក្េលន័យ ដនោះ មានលក្េណៈការន្ត ាំអតទរបស់សូលត ដដលជាសាំកិ្ដលសបក្េៈ គឺ
អកុ្សលមូល ៣ និង អតទរបស់សូលតដដលជា ដវាោនបក្េៈ គឺ កុ្សលមូល ៣ ដៅលបក្បនឹង 
សចចធម៌ោ ាំង ៤ ដូចលពោះបាលីថា  
  មយា អក្ត ស្មល ស្ម្ូមលហិ មនតិ ក្ត ស្មល យ ក្ត ស្លម្ូមលហិ 

  ភតូំ តេំ អវតិេ ំ   តិបតក្ខ លំ តំ នយំ អាហត ។ 

 ក្បុងបណ្ហឋ ធម៌ោ ាំងឡាយ ដដលសដមឋងមក្ដហើយ ដោយការដចក្ជាសចចៈក្បុង ននធិយវដឋ- 
ន័យ អកុ្សលមូល ៣ គឺ ដល្លភៈ ដោសៈ ដមាហៈ ក្បុងសាំកិ្ដលសបក្េៈ ដ យ្ ោះថា បឋមាទិស្ដ 
ទុតិយទិស្ដ តតិយទិស្ដ (តមលាំោប់) ។ 
 អងគធម៌ក្បុងតិបុក្េលន័យដនោះ បានដល់ មូលបទ ៦ គឺ អកុ្សលមូល ៣ កុ្សលមូល ៣ 
និង បុគគល ៣ គឺ ឧគឃដិតញ្ដូ  វបិញ្ចិ តញ្ដូ  ដនយរៈ ក្បុងបណ្ហឋ បុគគលោ ាំងដន្តោះ ទិដឌចិរតិ  
ឧទតថបុគគល ដ យ្ ោះថា ឧគឃដិតញ្ដូ , ទិដឌចិរតិមនធបុគគល និង តណ្ហា ចរតិ ឧទតថបុគគល ដ យ្ ោះថា  
វបិញ្ចិ តញ្ដូ , តណ្ហា ចរតិមនធបុគគល ដ យ្ ោះថា ដនយរៈ ។ 
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 បុគគលោ ាំងដន្តោះ អាលស័យ អដល្លភៈដដលជាបឋមទិស្ដ ក្បុងដវាោនបក្េៈ លោះដល្លភៈ 
និង តបផក្េិក្ៈ អកុ្សលធម៌ោ ាំងឡាយ ដដលជាបឋមាទិស្ដ ក្បុងសាំកិ្ដលសបក្េៈ ដហើយផុតចក្ 
វដឋៈដោយអបផណិហិតវដិមាក្េដដលជាទីបាំផុតរបស់ បឋមាទិស្ដ, អាលស័យ អដោសៈ អដមាហៈ 
និង ដោសៈ ដមាហៈ តបផក្េិក្អកុ្សលធម៌ោ ាំងឡាយ ដហើយផុតចក្វដឋៈដោយអនិមិតថវដិមាក្េ 
និង សុញ្ដតវដិមាក្េ ដដលជាទីបាំផុតននទុតិយទិស្ដ និងតតិយទិស្ដ (តមលាំោប់) ។ 
 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដនោះ កាលដព្វលដោយ តិបុក្េលន័យ ដហើយមាន 

អតទ ធិបាយដូចពណ៌ន្តមក្ដនោះ ។ 
៣. សហីវិកកីឡតិ្ន័យ 

 ន័យដដលមានលីល្លការសដមឋងធម៌របស់លពោះពុទនលទង់ដូចជារាជសីហ៍ ដ យ្ ោះថា សីហ
វកិ្ាីឡិតន័យ ដូចមានវចនតទៈថា ស្ីហស្ស វកិ្កីឡិតំ ឯោថ ាតិ ស្ីហវកិ្កីឡិមោ។ 

 សីហវកិ្ាឡិីតន័យដនោះ មានលក្េណៈការន្ត ាំអតទរបស់សូលតដដលជាសាំកិ្ដលសបក្េៈ គឺ 
វបិល្លវ ស ៤ និងអតទរបស់សូលតដដលជាដវាោនបក្េៈ គឺឥគនធិយ ៤ បានដល់ សតិ, សមាធិ, វរីយិៈ, 
បញ្ញដ  ដៅលបក្បនឹងសចចធម៌ោ ាំង ៤ ដូចលពោះបាលីថា  

 មយា មនតិ វបិលាល ាមស្ហិ  ក្ិមលមស្ ឥន្ទនទិមយហិ ស្ទ្ធមម្ម 

ឯតំ នយំ នយវទិ្ ូ   សី្ហវកិ្កឡីតិ ំអាហត ។ 

 ក្បុងបណ្ហឋ ធម៌ោ ាំងឡាយដដលជាអងគធម៌របស់បទថា បូជា ក្បុង បូជា យ បូជនីយានំ 
ដន្តោះ អសុដភ សុភវបិល្លវ ស និង ទុដក្េ សុខវបិល្លវ ស ដក្ើតដឡើងដលព្វោះតណ្ហា  ចាំដណក្ អនិដចច 
និចចវបិល្លវ ស និង អនតថនិ អតថវបិល្លវ ស ដក្ើតដឡើងដលព្វោះអវជិាជ  ។ 
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 មា៉ាងដទៀត អងគធម៌ក្បុង វដឋនិសសតិបូជា បានដល់ វបិល្លវ ស ៤ លពមដោយតបផក្េិក្ធម៌ 
ោ ាំងឡាយ អងគធម៌ក្បុងវវិដឋនិសសតបូជា បានដល់ សតិ, សមាធិ, វរីយិៈ, បញ្ញដ , សតិបោឌ ន ៤ 
លពមដោយតបផក្េិក្ធម៌ោ ាំងឡាយ ។ 

 ក្បុងបណ្ហឋ ធម៌ោ ាំងឡាយពួក្ដន្តោះ អសុដភ សុភវបិល្លវ ស ទុដក្េ សុខវបិល្លវ ស អនិដចច  
និចចវបិល្លវ ស និង អនតថនិ អតថវបិល្លវ ស ក្បុងសាំកិ្ដលសបក្េៈ ដ យ្ ោះថា បឋមាទិស្ដ,  
ទុតិយទិស្ដ, តតិយទិស្ដ (តមលាំោប់) ។ 

 សតិគនធិយ និង អសុដភ អសុភសមាយ ទសសនៈ កាយនុបសសន្តសតិបោឌ ន, សមាធិគនធិយ 
និង ទុដក្េ ទុក្េសមាយ ទសសនៈ ដវទន្តនុបសសន្តសតិបោឌ ន, វរិយិិគនធិយ និង អនិដចច អនិចចសមាយ - 
ទសសនៈ ចិតថ នុបសសន្តសតិបោឌ ន, បញ្ដិ គនធិយ និង អនតថនិ អនតថសមាយ ទសសនៈ ធមាយ នុបសសន្ត- 
សតិបោឌ ន ក្បុង ដវាោនបក្េៈ ក៏្ដ យ្ ោះថា បឋមាទិស្ដ, ទុតិយទិស្ដ, តតិយទិស្ដ, ចតុតទទិស្ដ 
(តមលាំោប់) ដូចរប  ។ 

 ក្បុងបណ្ហឋ ទិស្ដធម៌ោ ាំងដន្តោះ វបិល្លវ ស ៤ ជា វដឋមូល ដទើបដ យ្ ោះថា សមុទយសចចៈ,  
ដតភូមិក្ធម៌ដ៏ដសស ដ យ្ ោះថា ទុក្េសចចៈ, ឥគនធិយ ៤ សមាយ ទសសនៈ ៤ សតិបោឌ ន ៤ ដ យ្ ោះថា 
មគគសចចៈ, និព្វឝ នដដលបនវុោះដោយមគគសចចៈដន្តោះ ដ យ្ ោះថា និដរាធសចចៈ ។ 

 អងគធម៌ក្បុងសីហវកិ្ាីឡិតន័យដនោះបានដល់ មូលបទ ៨ គឺ វបិល្លវ ស ៤ សតិបោឌ ន ៤ និង 
បុគគល ៤ គឺ រាគចរតិ, ដោសចរតិ, ទិដឌិចរតិមនធៈ, ទិដឌិចរតិឧទតថៈ ។ 

 បុគគលោ ាំងដន្តោះអាលស័យដវាោនបក្េទិស្ដធម៌ ៤ លោះសងាិដលសបក្េទិស្ដធម៌ ៤ ដហើយ 
ផុតចក្វដឋៈដោយមគគផល ៤ ដដលជាទីបាំផុតននទិស្ដ ៤ ។ 
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 លពោះបាលីថា បូជា យ បូជនីយានំ ដនោះ កាលដព្វលដោយ សីហវកិ្ាឡិីតន័យ ដហើយ

មានអតទ ធិបាយដូចពណ៌ន្តមក្ដនោះ ។ 
៤-៥. ទិោនោែនន័យ និង អងកុសន័យ 

 ន័យដដលជាដលគឿងដមើលទិស្ដធម៌ ១៨ លបការ ដដលជាកុ្សលនិងអកុ្សលតមដដល 
សដមឋងមក្ដហើយក្បុង អតទនយៈ ៣ ខាងដដើម ដ យ្ ោះថា ទិស្ដដល្លចនន័យ ដលព្វោះមានវដិលរោះថា 
ទ្ិោ អាមលាយតិ ឯមតនាយិ ទ្ិោមលាយមនា។ ដូចមានលពោះបាលីថា  
  មវយាក្រមណស្ត ហិ មយ ក្ត ស្លាក្ត ស្លា តហិិំ តហិិំ វុោត ា 

  ម្នោ មវាមលាក្យមត  តំ ខត ទ្ោិមលាយន ំអាហត ។ 

 ន័យដដលជាដលគឿងន្ត ាំទិស្ដធម៌ោ ាំងឡាយ ដដលដមើលមក្ដហើយដោយ ទិស្ដដល្លចន-
ន័យ ដៅដលបើក្បុង អតទនយៈ ៣ ខាងដដើម ដូចការន្ត ាំវតទុយ៉ា ងណ្ហមួយដដលលតូវការដៅកាន់ 
ស្ដទ នទីដដលលតូវការសូម ដ យ្ ោះថា អងាុសន័យ ដលព្វោះវដិលរោះថា អង កមុោ វយិាត ិ 

អង កមុោ។ ដូចមានលពោះបាលីថា  

ឱមលាមក្ោេ ា ទ្ិស្មលាយមនន ឧក្ខ ិបិយ យ ំស្ោមនតិ 

  ស្មព្េ  ក្ត ស្លាក្ត ស្មល  អយំ នមយា អង កមុោ នាម្។ 

 ន័យោ ាំង ២ ដនោះមិនមានការពណ៌ន្តអតទដផសងដឡើយ លតឹមដតជាដលគឿងពិចរណ្ហដមើល 
ទិស្ដធម៌ោ ាំងដន្តោះដោយចិតថដហើយន្ត ាំដៅដោយចិតថក្បុងទីលបក្ប អតទនយៈ ៣ ខាងដដើម
ប៉ាុដណ្ហត ោះ ដទើបដៅមា៉ាងដទៀតថា វហិារន័យ និង ក្មយន័យ ដលព្វោះលតឹមដតជាវហិារ គឺការដមើល, 
ការន្ត ាំដៅ និង លតឹមដតជាកិ្រយិអាការ គឺការដមើល ការន្ត ាំដៅ ប៉ាុដណ្ហត ោះ ។  

ចប់ន័យ ៥ ។ 
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ោសនបបោឋ នកណ្ឌ  

 សាំវណតន្តវដិសសដដលសដមឋងដសចក្ឋីលបលពឹតថដៅរបស់ដទសន្ត ដោយលបការដផសងៗ មាន 
សាំកិ្ដលសោគិយៈជាដដើម តមសមគួរដល់អធាលស័យរបស់ដវដនយរសតឝ ដ យ្ ោះថា  
ស្ដសនបផោឌ ន ដូចមានវចនតទៈថា មទ្ស្នា ស្ង្ខ ាតោស្នបបដ្ឋ ានំ, ឥធ បនស្ស  

តថាភាវទ្ីបនំ ោស្នបបដ្ឋ ានំ។ 

 ស្ដសនបផោឌ នដនោះ មានលក្េណៈការដសឝងរក្ និងក្ាំណត់ទិស្ដធម៌ោ ាំងឡាយ (គឺមូល
បទ ១៨ លបការ ដដលដព្វលមក្ដហើយក្បុងន័យ ៥) ក្បុងលពោះនលតបិដក្ ។ 

ន ម្ ោះសរូត្ចដ្លមកកនងុរពោះបាល ី

 លពោះសូលតដដលបានដ យ្ ោះថា ស្ដសនបផោឌ ន ដដលជាទីត ាំងននអោឌ រសមូលបទ  
(មូលបទ១៨) ដដលមក្ក្បុងលពោះបាលីមាន ១៦ សូលត គឺ 
 ១. សាំកិ្ដលសោគិយសុតថ   ២. វាសន្តោគិយសុតថ 
 ៣. និដពឝធោគិយសុតថ   ៤. អដសក្េោគិយសុតថ 
 ៥. សាំកិ្ដលសវាសន្តោគិយសុតថ  ៦. សាំកិ្ដលស-និដពឝធោគិយសុតថ 
 ៧. សាំកិ្ដលស-អដសក្េោគិយសុតថ  ៨. សាំកិ្ដលសនិដពឝធ អដសក្េោគិយសុតថ 
 ៩. សាំកិ្ដលស វាសន្ត និដពឝធោគិយសុតថ ១០. វាសន្ត និដពឝធោគិយសុតថ 
 ១១. តណ្ហា  និដពឝធោគិយសុតថ  ១២. ទិដឌិ សាំកិ្ដលសោគិយសុតថ 
 ១៣. ទុចចរតិ សាំកិ្ដលសោគិយសុតថ  ១៤. តណ្ហា  វោិនោគិយសុតថ 
 ១៥. ទិដឌិ ដវាោនោគិយសុតថ  ១៦. ទុចចរតិ ដវាោនោគិយសុតថ ។ 

ន ម្ ោះសរូត្ចដ្លមកកនងុអដ្ឋកោ និង ដ្ីកា 

 ដ យ្ ោះសូលតដដលមក្ក្បុងអដឌក្ថា និង ដីកា មាន ១៦ សូលត គឺ 
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 - ឯក្ក្ៈ មាន ៤ គឺ សាំ, វា, និ, អ 
 - ទុក្ៈ  មាន ៦ គឺ សាំវា, សាំនិ, សាំអ, វានិ, វាអ, និអ 
 - តិក្ៈ  មាន ៤ គឺ សាំវានិ, សាំវាអ, សាំនិអ, វានិអ 
 - ចតុក្ាៈ មាន ២ គឺ សពឝោគិយសុតថ, អសពឝោគិយសុតថ ។  

ន ម្ ោះសរូត្ចដ្លមកកនងុបាលមីយ៉ា ងនទៀត្ 

 ដ យ្ ោះសូលតដដលមក្ក្បុងលពោះបាលីមា៉ាងដទៀត មាន ២៨ សូលត គឺ 
 ១. ដល្លកិ្យសុតថ, ដល្លកុ្តថរសុតថ, ដល្លកិ្យដល្លកុ្តថរសុតថ ៣ 
 ២. សតថ ធិោឌ នសុតថ, ធមាយ ធិោឌ នសុតថ, សតថធមាយ ធិោឌ នសុតថ ៣ 
 ៣. ញាណសុតថ, ដញយរសុតថ, ញាណដញយរសុតថ ៣ 
 ៤. ទសសនសុតថ, ោវន្តសុតថ, ទសសនោវន្តសុតថ ៣ 
 ៥. សក្វចនសុតថ, បរវចនសុតថ, សក្បរវចនសុតថ ៣ 
 ៦. វសិជជនីយសុតថ, អវសិជជនីយសុតថ, វសិជជនីយវសិជជនីយសុតថ ៣ 
 ៧. ក្មយសុតថ, វបិាក្សុតថ, ក្មយវបិាក្សុតថ ៣ 
 ៨. កុ្សលសុតថ, អកុ្សលសុតថ, កុ្សល្លកុ្សលសុតថ ៣ 
 ៩. អនុញ្ញដ តសុតថ, បដិក្េតិថសុតថ, អនុញ្ញដ តបដិក្េតិថសុតថ ៣ 
 ១០. ថវសុតថ ១ ។ 
 ក្បុងបណ្ហឋ សូលតោ ាំងដន្តោះ សូលតដដលដចក្អកុ្សលជាដដើមថា  
  មក្ធម្ក្ខ គរុ ភិក្ខ ុ  លាភស្ក្ក ារក្រោ   

  ស្តមខមតត បូតិព្ីជំ យ  ស្ទ្ធម្មស្មឹ ន រូហតិ។ 
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 ដ យ្ ោះថា សាំកិ្ដលសោគិយសុតថ ដលព្វោះមានវចនតទៈថា ស្ំក្ិលិស្សនតិ ឯមតនាត ិ 

ស្ំក្ិមលមោ, ស្ំក្ិមលស្ភាមគ ស្ំក្ិមលស្មក្ដ្ឋ ាមស្ បវតតំ ស្ំក្ិមលស្- 

ភាគិយំ។ 

 សូលតដដលដចក្ដសក្េសីលក្េននជាដដើម ដដលមានព្វក្រថា  
  ស្តតិយា វយិ ឱម្មដ្ឋ ា  ទ្យ ហោមនា វ ម្តថមក្   

  ក្ម្ោគបបហានាយ  ស្មោ ភិក្ខ ុ បរពិ្េ មជ។ 

 ជាអាទិ៍ ដ យ្ ោះថា និដពឝធសុតថ ដលព្វោះមានវចនតទៈថា និព្េ ិជឈនំ មលាភក្ខ នាធ ាទ្ិ- 

បទាលនំ និមព្េ មធា, និមព្េ ធភាមគ បវតតិ ភជាមបតីតិ វា និមព្េ ធភាគិយំ។ 

 សូលតដដលដចក្អដសក្េសីលក្េនន ជាដដើម ដដលមានព្វក្រថា 
យទា ហមវ បាតតភវនតិ ធោម ា 

អាោបិមនា ឈាយមោ ក្ព្ហម ណស្ស 

 វធូិបយំ តិឋឋតិ ោរមស្នំ 

ស្ូរមិយាវ ឱភាស្យម្នតលិក្ខ ំ។ 

 ជាអាទិ៍ ដ យ្ ោះថា អដសក្េោគិយសុតថ ។ 
 សលមាប់សូលតថា បូជា យ បូជនីយានំ ដនោះ ដ យ្ ោះថា វាសន្តោគិយៈ ដោយអាំណ្ហច

ននបុពឝោគបូជា, ដ យ្ ោះថា និដពឝធោគិយៈ ដោយអាំណ្ហចននដសក្េធម៌, ដ យ្ ោះថា អដសក្េោគិយៈ 
ដោយអាំណ្ហចននអរហតថផល កាលរួមោ ាំងអស់ដហើយ ដ យ្ ោះថា វាសន្តនិដពឝធោគិយៈ, 
វាសន្តអដសក្េោគិយៈ, និដពឝធអដសក្េោគិយៈ, វាសន្តនិដពឝធអដសក្េោគិយៈ ។ 
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 និងដៅដ យ្ ោះថា តណ្ហា ដវាោនោគិយៈ, ទិដឌិដវាោនោគិយៈ, ទុចចរតិដវាោនោគិយៈផង 
ដលព្វោះជលមោះតណ្ហា សងាិដលស, ទិដឌិសងាិដលស, ទុចចរតិសងាិដលស ដដលជាអកុ្សលធម៌ឲ្រអស់ 
ដៅ ។ 
 ដលព្វោះដូដចប ោះ សូលតថា បូជា យ បូជនីយានំ ដនោះ ដទើបត ាំងដ យ្ ោះបាន ១០ សូលត ក្បុង 

ដស្ដឡស ស្ដសនបផោឌ ន ចាំដណក្ក្បុង អដឌវសីតិ ស្ដសនបផោឌ ន ត ាំងដ យ្ ោះបាន ២០ សូលត 
ដវៀរ ៨ សូលត គឺ បរវចនៈ, សក្បរវចនៈ, អវសិជជនីយៈ, វសិជជនីយវសិជជនីយៈ, អកុ្សល,  
កុ្សល្លកុ្សល, បតិក្េិតថៈ, អនុញ្ញដ តបតិក្េិតថៈ ។ 
 សលមាប់ទីត ាំងដ យ្ ោះថា ថវសូលត បានដន្តោះ ដលព្វោះដឹងការសរដសើរបានដោយបូជារហ- 
ោវគុណរបស់បបូជនីយបុគគល និង អតថបស្ដទគុណជាដដើម របស់អបក្បូជា ដូចលពោះបាលីថា 
ព្តទាធ ាទ្ីនំ បន គតោភិតថវវមស្ន បវតតំ ស្តតតំ េមវា នាម្។ 

 សាំវណតន្តវដិសស ដដលសដមឋងដសចក្ឋីលបលពឹតថដៅរបស់ដទសន្ត ដោយលបការដផសងៗ 
ដដលមាន សាំកិ្ដលសោគិយៈ ជាដដើម តមសមគួរដល់អធាលស័យរបស់ដវដនយរសតឝ ដ យ្ ោះ
ថា ស្ដសនបផោឌ ន ដូចពណ៌ន្តមក្ដូដចបោះឯង ។ 

ចប់ ស្ដសនបផោឌ ន ។ 
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ឧបច្ឆរៈ 

 ឧបចរៈ គឺព្វក្រសមឋីដដលដព្វលជិតៗ ឬ ព្វក្រសមឋីដដលលតូវដព្វលក្បុងអតទដនទ ឬការ 
ដលើក្ដឡើងក្បុងអតទដនទពីដសចក្ឋីដដើម ព្វក្រថា ឧបចរៈ មានវដិលរោះថា 
 ឧប ស្ម្ីមប យរតិ បវតតតិ វទ្តីតិ ឧបច្មោ, មវាហាមោ។ 

 ព្វក្រសមឋីណ្ហ រដមងដព្វលក្បុងទីជិតៗ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ព្វក្រសមឋីដន្តោះ ដ យ្ ោះថា 
ឧបចរៈ បានដល់ ដវាហារ ។ បានដសចក្ឋីថា ឧបចរៈ ជាព្វក្រសមឋីដដលដព្វលជិតៗ លបឆិតៗ 
មិនបានដព្វលទុក្ ដោយលតង់ដតបិទបា ាំងដរឿងសមាង ត់ទុក្ ។ ន័យមា៉ាងដទៀតថា 
 អញ្ញស្មឹ បតរោិទ្ិអមតថ ឧបយរយីមត មវាហរយីមតតិ ឧបាច្មោ, មវាហាមោ។ 

 ព្វក្រសមឋីណ្ហ លតូវដព្វលដៅក្បុងដសចក្ឋីមានបុរសជាដដើមដនទ (ចក្ដសចក្ឋីដដលដព្វល
ដល់) ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ព្វក្រសមឋីដន្តោះ ដ យ្ ោះថា ឧបចរៈ បានដល់ ដវាហារ ។ 
 មានដសចក្ឋីថា ឧបចរៈ ជាព្វក្រសមឋីដដលលតូវដព្វលក្បុងដសចក្ឋីដនទពីដសចក្ឋីដដល 
ដឃើញ មិនដលបើដសចក្ឋីដោយលតង់ ។ 
 ក្បុងអភិធានបផទីបិការថាទី ១០០១ សដមឋងអតទរបស់ឧបចរសពធ ក្បុងលពោះនលតបិដក្ថា  
  ឧបច្មោ ឧបដ្ឋ ាមន  អាស្មនន អញ្ញមោបមន។ 

 ឧបចរសពធលបលពឹតថដៅក្បុងអតទថា ក្បុងការទទួលដលបើ, ក្បុងទីជិត និងក្បុងការដលើក្ដឡើង 
ក្បុងដសចក្ឋីដនទពីដសចក្ឋីដដើម ។ ចាំដណក្ឧបចរៈដដលនឹងដព្វលក្បុងទីដនោះមានអតទជា អញ្ញដ -
ដរាបនៈ (ក្បុងការដលើក្ដឡើងក្បុងដសចក្ឋីដនទពីដសចក្ឋីដដើម) ក្បុងបណ្ហឋ អតទ ៣ យ៉ា ងដន្តោះឯង ។ 
 ឧបចរៈោ ាំងអស់ជា រូឡាី គឺព្វក្រសមឋីដដលលតឹមដតដលើក្ដឡើងនិយយប៉ាុដណ្ហត ោះ មិនមាន 
ដសចក្ឋីដោយលតង់ ក្ដនវងខវោះដៅថា វងាវុតថ ិ គឺព្វក្រសមឋីដដលដព្វលដោយអម ទីក៏្ខវោះដៅថា  
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អមុខរៈ គឺព្វក្រសមឋីដដលមិនលតង់ ដដលដលចើនដលបើជាគូនឹងព្វក្រថា មុខរៈ គឺព្វក្រសមឋីលតង់ ដូច 
ដដលសដមឋងទុក្ក្បុងគមភីរសទធតទដភទចិន្តថ រថាទី ៨៧ ថា 
  ម្តខាម្តខយវមស្មនវ  ស្មព្េ ា ស្មទាទ ា បភិជជមត    

  គង្គ ាយំ នាហ ាយមត គង្គ ា- យំ ស្ស្សនតិ យថាក្កម្ំ។ 

 សពធោ ាំងអស់ រដមងលតូវដចក្ដោយលបដភទរបស់ មុខរៈ និង អមុខរៈ ដោយវធីិដព្វល 
ដហើយដន្តោះ (សាំដៅដល់រថាទី ៨៦) មានឧោហរណ៍តមលាំោប់ថា ងូតទឹក្ដៅក្បុងទដនវគង្ខគ , 
សនធូងត ាំងដៅលតង់ទដនវគង្ខគ  ។ 
 ព្វក្រសមឋីថា ងូតទឹក្ក្បុងទដនវគង្ខគ ដនោះ ជាព្វក្រសមឋីលតង់ ដលព្វោះអាចងូតទឹក្ក្បុងទដនវគង្ខគ  
បាន គង្គ ាយំ ជាសពធដដលដព្វលដសចក្ឋីលតង់ដៅលតង់មក្មានដសចក្ឋីរបស់ខវួនឯងជាលបធាន 

ចាំដណក្ក្បុងឧោហរណ៍ថា គង្គ ាយំ ស្ស្ស ំ (តិឋឋមត) សនធូងត ាំងដៅលតង់ទដនវគង្ខគ  ដនោះជា 

ព្វក្រសមឋីដោយអម ដលព្វោះសនធូងមិនអាចនឹងត ាំងដៅ (ោាំ) លតង់ទដនវគង្ខគ បាន ដតសាំដៅដល់ 
ត ាំងដៅលតង់លច ាំងជិតទដនវគង្ខគ  ដហតុដដលដព្វលដូចដនោះដលព្វោះលច ាំងដៅជិតទដនវគង្ខគ  ដនោះជា 
ព្វក្រនិយយដោយអមដដលសាំដៅដល់វតទុ ដៅជិតៗ (ក្បុងទីដនោះសាំដៅដល់លច ាំង) និងក្បុងគមភីរ 
សទធស្ដរតទជាលិនី ក៏្សដមឋងដល់សោពរបស់មុខរៈនិង អមុខរៈ (ឧបចរៈ) ទុក្ក្បុងរថាទី ៨ ថា  
  ម្តខាម្តខយវមស្មនវ   ស្មទាទ ា ទ្េ ិធា បក្ស្ោិ   

  មតស្ត ម្តមខា តត ស្ភាមវា  ឥតមោ វញ្ច មក្ ម្មោ។ 

 សពធលតូវសដមឋង ២ យ៉ា ង ដោយលបដភទរបស់ មុខរៈ និង អមុខរៈប៉ាុដណ្ហត ោះ បណ្ហឋ មុខរៈ 
និង អមុខរៈ ២ យ៉ា ងដន្តោះ សពធដដលជា មុខរៈ គបផលីជាបថាជាសពធដដលមានអតទ ចាំដណក្សពធ
ដដលជាអមុខរៈដនទគបផលីជាបថា ជាសពធដដលដបាក្បដញ្ញឆ ត បានដសចក្ឋីថា សពធដដលជា  
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មុខរៈ ដន្តោះមានអតទរបស់ខវួនជាលបធាន អាចដធឝើឲ្រយល់ដសចក្ឋីដោយសពធដដលសដមឋងបាន 
ដោយលតង់ ដតសពធដដលជា អមុខរៈ ដន្តោះជាសពធដដលបិទបា ាំងដរឿងសមាង ត់ទុក្ មិនដធឝើឲ្រយល់ 
ដសចក្ឋីបានលតង់ដទ ។ 

ឧបច្ឆរៈ ១២ 

 ឧបចរៈ គឺព្វក្រសមឋីដដលដព្វលដោយអមដន្តោះដចក្ដោយលបដភទមាន ១២ លបការ គឺ 
 ១. ការណូបចរៈ   ២. ផលូបចរៈ 
 ៣. សទិសូបចរៈ   ៤. ឋានូបចរៈ 
 ៥. ឋានរូបចរៈ   ៦. គុណូបចរៈ 
 ៧. ឯក្ដទសូបចរៈ   ៨. ឯក្ដទសរូបចរៈ 
 ៩. សមីបូបចរៈ   ១០. សមីបរូបចរៈ 
 ១១. តទនធមយូបចរៈ   ១២. អដភទូបចរៈ ។ 

១. ការណូ្បច្ឆរៈ 

 ការណូបចរៈ គឺព្វក្រសមឋីដដលដព្វលដល់ផលដដលជិតដហតុ ដសចក្ឋីថា ដព្វលដហតុ
ដតសាំដៅដល់ផល ។ 
 វគិគហៈថា ក្រណស្ស ឧបច្មោ មវាហាមោ ក្រណូបច្មោ។ 

 ឧោហរណ៍ថា យក្ខ ុនា រូបំ បស្សតិ ដឃើញរូបដោយដភបក្ ។ 

 បទថា យក្ខ ុនា ដនោះ ជា ការណូបចរៈ ដលព្វោះមិនអាចដឃើញរូបដោយដួងដភបក្បាន ដួង 

ដភបក្លតឹមដតជាសសមាម រចក្េុ  ដតដដលដឃើញរូបបានដន្តោះក៏្ដោយ ចក្េុ វញិ្ញដ ណ បានដសចក្ឋីថា 
ដួងដភបក្ (ចក្េុបស្ដទ) ដនោះ មិនមានវញិ្ញដ ណ (ការដឹង) ដដលដឃើញរូបបានដតវតទុ ដដលដធឝើដឃើញ 
រូបបាន គឺចក្េុ វញិ្ញដ ណ ដបើមានដតចក្េុបស្ដទ មិនមាន ចក្េុ វញិ្ញដ ណ ក៏្មិនអាចដឃើញរូបដផសងៗ 
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បាន ដលព្វោះដួងដភបក្មិនមានចិតថ ធមយតផលរដមងដក្ើតដឡើងអាំពីដហតុ អាលស័យដហតុ ដបើដហតុ 
មិនមាន ផលក៏្នឹងដក្ើតដឡើងមិនបាន ដសចក្ឋីដនោះក៏្យ៉ា ងដន្តោះដូចរប  ចក្េុ វញិ្ញដ ណ អាលស័យ 
ចក្េុបស្ដទ ដបើមិនមាន ចក្េុបស្ដទ ចក្េុ វញិ្ញដ ណ ក៏្នឹងដក្ើតដឡើងមិនបាន ចក្េុបស្ដទជាដហតុ 
ចក្េុ វញិ្ញដ ណជាផល ដូដចប ោះ កាលដព្វលថា ដឃើញរូបដោយដភបក្ ក៏្គួរលជាបថា សាំដៅដល់ 
ដឃើញរូបដោយចក្េុវញិ្ញដ ណ ដូដចប ោះ ក្បុងទីដនោះដព្វលដហតុ (ចក្េុបស្ដទ) ដតសាំដៅដល់ផល 
(ចក្េុ វញិ្ញដ ណ) ដូដចប ោះ បទថា ចក្េុន្ត ដនោះ ដទើបជា ការណូបចរៈ ។ 
 ក្បុងគមភីរវសុិទនិមគគ ក៏្សដមឋងអធិបាយដល់ បទថា យក្ខ ុនា ដដលជាការណូបចរៈថា 

យក្ខ ុនា របូ ំទ្ោិេ ាតិ ក្រណវមស្ន យក្ខ ូតិ លទ្ធមវាហាមរន រូបទ្ស្សនស្ម្មតថ

ន យក្ខ ុវញិញ ាមណន រូបំ ទ្ិោេ ា។ មបាោោ បនាហត  ‘‘យក្ខ ុ រូបំ ន បស្សតិ, អយិតត

ក្ោត ា, យិតតំ ន បស្សតិ, អយក្ខ ុក្ោត ា, ទាេ ាោរម្មណស្ងឃមឋដ បន យក្ខ ុបោទ្វតថមុក្ន 

យិមតតន បស្សតិ។ ឦទ្ិស្ី បមនោ ‘ធនតនា វជិឈត’ីតិអាទ្ីស្ត វយិ ស្ស្ោភ ារក្ថា 

នាម្ មហាត,ិ តោម ា យក្ខ ុវញិញ ាមណន រូបំ ទ្ិោេ ាតិ អយមម្មវតថ អមោថ ា’’តិ។ 

ព្វក្រថា ដឃើញរូបដោយដភបក្ គឺដឃើញរូបដោយចក្េុវញិ្ញដ ណ ដដលអាចដឃើញរូបបាន 
ដដលបានព្វក្រដៅថា ដភបក្ ដូដចបោះ ដោយអាំណ្ហចននដហតុ ក៏្ដបារាណ្ហចររោ ាំងឡាយដព្វល
ថា ដភបក្មិនដឃើញរូបដលព្វោះមិនមានចិតថ ចិតថក៏្មិនដឃើញរូបដលព្វោះមិនមានដភបក្ ដតកាលោឝ រនិង 
អារមយណ៍ប៉ាោះផធប់រប ដហើយ ដទើបដឃើញបានដោយចិតថដដលមានចក្េុបស្ដទជាទីត ាំង ក៏្ព្វក្រដូច 
ដនោះ ដ យ្ ោះថាជាព្វក្រសមឋីដដលនិយយរួម ដូចក្បុងព្វក្រថា បាញ់ដោយធបូ  ជាដដើម ក្បុងដរឿង
ដនោះ មានដសចក្ឋីយ៉ា ងដនោះថា ដឃើញរូបដោយចក្េុវញិ្ញដ ណ ។ 
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បទថា ធនតនា ក្បុងឧោហរណ៍ថា ធនតនា វជិឈតិ (បាញ់ដោយធបូ ) ជាការណូបចរៈ 

ដលព្វោះមិនអាចនឹងបាញ់ដោយធបូបានដទ ដតអាចបាញ់ដោយលពួញបាន មានដសចក្ឋីថា ធបូ ដនោះ
មិនអាចនឹងបាញ់ដចញដៅដទ ដតវតទុ ដដលបាញ់ដចញដៅគឺលពួញ (សរ) ធបូជាដហតុដលព្វោះដបើមិន
មានធបូ ក៏្បាញ់ដចញដៅមិនបាន លរប់លពួញជាផល ដលព្វោះជាវតទុ ដដលលតូវអាលស័យធបូ  ដូដចប ោះ 
កាលដព្វលថា បាញ់ដោយធបូ  ក៏្គួរលជាបថា សាំដៅដល់ បាញ់ដោយលពួញ ក្បុងទីដនោះដព្វលដល់ 
ដហតុ (ធបូ ) ដតសាំដៅដល់ផល (លពួញ) ដូដចប ោះ បទថា ធនតនា ដទើបជា ការណូបចរៈ ។  

២. ផលបូច្ឆរៈ 

 ផលូបចរៈ គឺ ព្វក្រសមឋីដដលដព្វលក្បុងដហតុដដលជិតផល បានដសចក្ឋីថា ដព្វលផល 
ដតសាំដៅដល់ដហតុ ។ 
 វគិគហៈថា ផលស្ស ឧបច្មោ មវាហាមោ ផលបូច្មោ។ 

 ឧោហរណ៍ថា ឱទ្មនា បយចមត បាយគឺដគចមាិន ។ 

 បទថា ឱទ្មនា ដនោះ ជាផលូបចរៈ ដលព្វោះតមធមយត ដបើចមាិនអងារ (តណឍុ លៈ) ឲ្រឆាិន 

ក៏្ជាបាយ (ឱទនៈ) ដតក្បុងឧោហរណ៍ដនោះ លតឡប់ជាដព្វលថា ចមាិនបាយ ដតដសចក្ឋីពិតវញិ 
ដបើយក្បាយមក្ចមាិនដទៀត ក៏្នឹងកាវ យជាបបរ (យគុ) ក្បុងទីដនោះអងារ (តណឍុ លៈ) ជាដហតុ
របស់បាយ (ឱទនៈ) ដូដចប ោះ កាលដព្វលថា ចមាិនបាយ ក៏្គួរលជាបថា សាំដៅដល់ ចមាិនអងារ 
ក្បុងទីដនោះដព្វលដល់ផល គឺបាយ ដតសាំដៅដល់ដហតុ គឺអងារ បទថា ឱទ្មនា ដទើបជា  

ផលូបចរៈ ។   
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៣. សទិសបូច្ឆរៈ 

 សទិសូបចរៈ គឺព្វក្រសមឋីដដលដព្វលក្បុងវតទុ ដដលជិតវតទុ ដដលដូចរប  បានដសចក្ឋីថា 
ដព្វលវតទុ មួយ ដតបានវតទុ មួយដទៀតដដលដូចរប  ។ 
 វគិគហៈថា ស្ទ្ិស្ស្ស ឧបច្មោ មវាហាមោ ស្ទ្ិស្ូបច្មោ។ 

 ឧោហរណ៍ថា ស្ីមហា គាយតិ សតឝសីហៈដលចៀង ។ 

 បទថា ស្ីមហា ដនោះជាសទិសូបចរៈ ដលព្វោះសីហៈ (រាជសីហ៍) មិនអាចនឹងដលចៀងបាន 

ដតព្វក្រដនោះសាំដៅដល់បុរសមួយរូប ដដលមានដសចក្ឋីអង់អាចកាវ ហាន ដូចរាជសីហ៍ក្ាំពុង
ដលចៀង ក្បុងទីដនោះ ដព្វលដល់ សីហៈ (បុរស) អបក្ដូចសីហៈ ដូដចប ោះ បទថា ស្ីមហា ដទើបជា  

សទិសូបចរៈ ។ 
 សទិសូបចរៈដនោះដព្វលដល់វតទុ  ២ ដដលមានលក្េណៈយ៉ា ងណ្ហមួនដូចរប  មិនបាន 
ដូចោ ាំងអស់លគប់យ៉ា ងដទ ដូចន្តយសីហៈជាអបក្អង់អាចកាវ ហានដូចរាជសីហ៍ប៉ាុដណ្ហត ោះ ដត  
លក្េណៈយ៉ា ងដនទមិនដូចរប  ដលព្វោះមនុសសនឹងឲ្រដូចសតឝោ ាំងអស់លគប់យ៉ា ងមិនបាន ដតក៏្ 
ដៅថា ស្ីមហា បាន ដូចឧោហរណ៍យ៉ា ងថា បតណណយមនាទ ាវ មត ម្តខំ លពោះភគក្ថលពោះអងគដូច

លពោះចគនធដពញវង់ តមធមយតនផធមុខរបស់មនុសសនឹងឲ្រដូចលពោះចគនធបានយ៉ា ងណ្ហ? ដលព្វោះលពោះ
ចគនធមិនមានមាត់ លចមុោះជាដដើម ដតក្បុងទីដនោះសាំដៅដល់លតឹមដតថា មានមុខមូល មានរសយីដូច 
លពោះចគនធដពញវង់ក្បុងនថងដពញបូណ៌មីប៉ាុដណ្ហត ោះ ។ 

៤. ឋានូបច្ឆរៈ 

 ឋានូបចរៈ គឺព្វក្រសមឋដីដលដព្វលក្បុងឋានៈ ដដលជិតឋានី បានដសចក្ឋីថា ដព្វលឋានៈ
ដតសាំដៅដល់ ឋានី ។ 
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 វគិគហៈថា ឋានស្ស ឧបច្មោ មវាហាមោ ឋានបូច្មោ។ 

 ឧោហរណ៍ថា ម្ញច ា មោស្នតិ ដលគោ ាំងឡាយដលសក្ ។ 

 បទថា ម្ញច ា ជាឋានូបចរៈ ជាឋានូបចរៈ ដលព្វោះដព្វលថា ដលគដដក្ដលសក្ តមដសចក្ឋី 

ពិតដហើយ ដលគមិនអាចបដញ្ចញសាំដឡងបាន ដតព្វក្រដនោះ សាំដៅដល់មនុសសដដលដៅដលើដលគ 
ដលគជានិជជីវៈ (មិនមានជីវតិ) ជានិសសតថិ (មិនមានអាំណ្ហច) ដដលនឹងបដញ្ចញសាំដឡងបាន ដត 
មនុសសជា សជីវៈ (មានជីវតិ) ជាសសតថិ (មានអាំណ្ហច) បដញ្ចញសាំដឡង អាលស័យមក្ពីដលគជា 
ឋាន (ទីត ាំងរបស់មនុសស) មនុសសជាឋានី (អបក្អាលស័យឋានគឺដលគ) ។ 
 ដូដចប ោះ កាលដព្វលថា ដលគដលសក្ ក៏្គួរលជាបថា សាំដៅដល់ មនុសសដលសក្ ក្បុងទីដនោះ
ដព្វលឋាន គឺដលគ ដតសាំដៅដល់ ឋានី គឺមនុសស ដលព្វោះដហតុដន្តោះ បទថា ម្ញច ា ដទើបជា  

ឋានូបចរៈ ។  
 ឋានូបចរៈដនោះ ក្បុងលពោះបាលីលបាក្ដមានដលចើន និងក្បុងអដឌក្ថា, ដីកាក៏្ពណ៌ន្តពលងីក្ 
ដសចក្ឋីដលចើនក្ដនវង នឹងដលើក្ស្ដធក្ៈពីគមភីរដផសងៗ មក្សដមឋងលយមជាតួយ៉ា ង ដដើមផឲី្រអបក្
សិក្ាបានយល់ចូលចិតថជាក់្ចាស់ដឡើងដូចតដៅដនោះ ៖ 
 ក្ព្លីក្មរតិ ឋានបូច្មរន មវាហរមិត ឱជាស្ង្ខ ាមត អាហាមរ។ 

           (ដនតថិវោិវនីិ) 
 បទថា ក្ពលីកាដរ (បាយ) គឺអាហារ ដព្វលគឺ ឱជា ដដលលតូវដៅដោយឋានូបចរៈ ។ 
 បទថា ក្ព្លីក្មរ (បាយ) ជាឋានូបចរៈ ដលព្វោះដលបថា បាយ ដតសាំដៅដល់ ឱជា (រស 

អាហារដដលលជាបចូលចិញ្ចឹ មរាងកាយ) បាយជាឋាន (ទីត ាំងរបស់ឱជា) ឱជាជាឋានី (វតទុ ដដល
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អាលស័យដៅក្បុងបាយ) ក្បុងទីដនោះដព្វលដល់បាយ ដតសាំដៅដល់ ឱជា ដូដចប ោះ បទថា  
ក្ព្លីក្មរ ដទើជាឋានូបចរៈ ។  
 វតថិមនាតិ ម្តតតស្ស ឋានបូច្មរន បមនតំ វតថីតិ វុតតំ។ 

 បទថា វតថិមនា បានដល់ ម្តតតស្ស សលមាប់ មុតថ ដនោះ លតូវដៅថា វតទិ ដោយឋានូបចរៈ ។ 

 បទថា វតថិមនា ជាឋានូបចរៈ ដលព្វោះដព្វលថា វតថិ (តលមងបសាវៈ) ដតសាំដៅដល់ ម្តតត 

(បសាវៈ) តលមងបសាវៈជាឋាន (ទីត ាំងរបស់បសាវៈ) បសាវៈជាឋានី (វតទុ ដដលអាលស័យដៅ 
ក្បុងតលមងបសាវៈ) ក្បុងទីដព្វលថា វតថិ ដតសាំដៅដល់ ម្តតត ដូដចប ោះ បទថា វតថិមនា ដទើបជា 

ឋានូបចរៈ ។ 
 មគមហ បឋសិ្នធិិំ អគគមហសី្ត ិ មោគគលិក្ព្ហម ណស្ស មគមហ ក្ព្ហម ណិយា 

ក្ត យឆិម្ ហិ បឋិស្នធិិំ អគគមហស្ីតិ អមោថ ា។ មគហស្ស បន តននិស្សយោត ា និស្សិមត  

និស្សយមវាហារវមស្ន ‘‘មគមហ បឋិស្នធិិំ អគគមហស្’ី’តិ វុតតំ យថា ‘‘ម្ញច ា ឧក្កុឋឋិិំ ក្

មោនតិ, ស្មព្េ ា គាមោ អាគមោ’’តិ។ 

 ព្វក្រថា កាន់យក្បដិសននិក្បុងផធោះ ដសចក្ឋីថា កាន់យក្បដិសននិក្បុងនផធរបស់ន្តង
លព្វហយណីក្បុងផធោះរបស់លព្វហយណ៍ដមាគគលវី ។ ដតដលព្វោះផធោះជាទីអាលស័យរបស់ន្តងលព្វហយណីដន្តោះ 
ដល្លក្ដទើបដព្វលថា កាន់យក្បដិសននិក្បុងផធោះដោយអាំណ្ហចការដព្វលដល់ទីអាលស័យរបស់ 
បុគគលអបក្អាលស័យដូចឧោហរណ៍ថា ដលគដធឝើសាំដឡងដហា , លសុក្ោ ាំងពួងមក្ដហើយ ។ 

(ស្ដរតទទីបនីដីកា) 
 លសុក្ជាឋាន (ទីអាលស័យរបស់ន្តងលព្វហយណី) ន្តងលព្វហយណីជាឋានី (អបក្អាលស័យ 
លសុក្) ដព្វលថា លសុក្ ដតសាំដៅដល់ន្តងលព្វហយណី ដលព្វោះដហតុដន្តោះ បទថា មគមហ ដទើបជា 
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ឋានូបចរៈ ។ និងដដលដព្វលថា លសុក្ោ ាំងអស់មក្ដហើយ ក៏្សាំដៅដល់ មនុសសដដលដៅក្បុង 
លសុក្ោ ាំងអស់មក្ ។ 

៥. ឋានយបូច្ឆរៈ 

 ឋានរូបចរៈ គឺព្វក្រសមឋីដដលដព្វលក្បុងឋានីដដលជិតឋានៈ ដសចក្ឋីថា ដព្វលឋានី ដត 
សាំដៅដល់ឋានៈ ។ 
 វគិគហៈថា ឋានិមនា ឧបច្មោ មវាហាមោ ឋានយូបច្មោ។ 

 ឧោហរណ៍ថា ក្ត នាត ា បយរនតិ លាំដពងោ ាំងឡាយលតច់ដៅ ។ 

 បទថា កុ្ន្តថ  ដនោះជា ឋានរូបចរៈ ដលព្វោះលាំដពងមិនអាចលតច់ដៅដោយឯក្ឯងបាន ដត
មានបុរសអបក្កាន់លាំដពងក្ាំពុងលតច់ដៅ បានដសចក្ឋីថា លាំដពងមិនមានជីវតិមិនអាចនឹងលតច់ 
ដៅខវួនឯងបាន ដតបុរសអបក្កាន់លាំដពងក្ាំពុងលតច់ដៅ មនុសសជាឋាន (ទីត ាំងរបស់លាំដពង) 
លាំដពងជាឋានី (វតទុ ដដលអាលស័យឋានគឺមនុសស) ក្បុងទីដនោះដព្វលឋានី (លាំដពង) ដតសាំដៅដល់ 
ឋាន (មនុសស) ដូដចប ោះ បទថា កុ្ន្តថ  ដទើបជា ឋានរូបចរៈ ។ 
 ឋានរូបចរៈ មានលបាក្ដក្បុងលពោះដលតបិដក្ដលចើនក្ដនវង ក្បុងបារាជិក្អដឌក្ថា និង  
សីលក្េននវគគអដឌក្ថា ក៏្សដមឋងថា  
 ព្តទ្ធស្ស ភគវមោ អាស្នារហំ ធោម ាស្នំ បញ្ញមបោេ ា។ 

 ឲ្រត ាំងធមាយ សនៈ ដដលគួរជាទីលបថាប់របស់លពោះមានលពោះោគលទង់លតស់ដឹងដហើយ ។ 
 ធោម ាស្នំ មានវគិគហៈថា ធម្មស្ស អាស្នំ ធោម ាស្នំ។ 

 ទីអងគុយរបស់លពោះធម៌ ដ យ្ ោះថា ធមាយ សនៈ ។ 
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 បទថា ធោម ាស្នំ ជាឋានរូបចរៈ ដលព្វោះលពោះធម៌មិនមានទពឝៈ (តួខវួន) ដតលពោះធមយក្ថិក្ 

មានទពឝៈ (តួខវួន) លពោះធមយក្ថិក្ជាឋាន (ទីត ាំងរបស់លពោះធម៌) លពោះធម៌ជាឋានី (វតទុ ដដល
អាលស័យឋានគឺលពោះធមយក្ថិក្) កាលដព្វលថា ទីអងគុយលពោះធម៌ ក៏្គបផលីជាបថា សាំដៅដល់ ទី
អងគុយរបស់លពោះធមយក្ថិក្ ដូដចប ោះ បទថា ធោម ាស្នំ ដទើបជា ឋានរូបចរៈ ។ 

៦. គុណូ្បច្ឆរៈ 

 គុណូបចរៈ គឺព្វក្រសមឋីដដលដព្វលក្បុងវដិសសយៈ (សពធដដលលតូវពលងីក្) ដដលជិត 
វដិសសនៈ (សពធជាដលគឿងពលងីក្) បានដសចក្ឋីថា ដព្វលដល់វដិសសនៈ ដតសាំដៅដល់ 
វដិសសយៈ ។ 
 វគិគហៈថា គតណស្ស ឧបច្មោ មវាហាមោ គតណូបច្មោ។ 

 ឧោហរណ៍ថា នីលំ អាមនហិ អបក្ចូរន្ត ាំ (សាំពត់) ដខៀវមក្ ។ 

 ព្វក្រថា គុណ មានអតទដលចើនយ៉ា ង ដូច ថាប ក់្, ក្ង, អានិសងស, ដលគឿងចង, វដិសសនៈ  
ជាដដើម ដត គុណ ក្បុងព្វក្រថា គតណូបច្មោ ដនោះមានអតទជា វដិសសនៈ (សពធជាដលគឿងពលងីក្, 

ដលគឿងដធឝើឲ្រវដិសស) ដូច នីមលា បមដ្ សាំពត់ដខៀវ ។ នីមលា ជាវដិសសនៈ ឬគុណសពធ 

(ដលគឿងពលងីក្ដលព្វោះពលងីក្សាំពត់ថាជាសាំពត់ពណ៌ដខៀវ) មិនដមនពណ៌ដនទ មានពណ៌ស  
ជាដដើម, ឬជាដលគឿងដធឝើវដិសស ដលព្វោះដធឝើវដិសសឲ្រសាំពត់ដន្តោះដផសងពីសាំពត់ដនទដដលមានពណ៌ 
សជាដដើម) បមដ្ ជាវដិសសយៈ ឬគុណី (អបក្លតូវពលងីក្ដលព្វោះលតូវ ដខៀវ ពលងីក្ថា ជាសាំពត់

ពណ៌ដខៀវមិនដមនសាំពត់ពណ៌ដនទ, ឬអបក្លតូវដធឝើវដិសស ដលព្វោះលតូវ ដខៀវ ដធឝើឲ្រវដិសសដផសងពី 
សាំពត់ពណ៌ដនទ) ។ 
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 ក្បុងឧោហរណ៍ថា នីលំ អាមនហិ ដនោះ បទថា នីលំ ជាគុណូបចរៈ ដលព្វោះដព្វលដល់ 

គុណ ឬ វដិសសនៈគឺ ដខៀវ ដតសាំដៅដល់ គុណី ឬ វដិសសយៈ គឺសាំពត់ ។ 
៧. ឯកនទសបូច្ឆរៈ 

 ឯក្ដទសូបចរៈ គឺ ព្វក្រសមឋីដដលដព្វលក្បុងចាំដណក្ខវោះដដលជិតពួក្ បានដសចក្ឋីថា 
ដព្វលដល់ចាំដណក្ (ឬចាំដណក្មួយ) ដតសាំដៅដល់ពួក្ ។ 
 វគិគហៈថា ឯក្មទ្ស្ស្ស ឧបច្មោ មវាហាមោ ឯក្មទ្ស្ូបច្មោ។ 

 ឧោហរណ៍ថា ស្ម្ំ យតណណំ (ថាប ាំ) លមាិតដសយើរប  ។ 

 បទថា ស្ម្ំ ជាឯក្ដទសូបចរៈ ព្វក្រថា ដសយើរប  ក្បុងទីដនោះសាំដៅយក្មានបរមិាណដសយើ
រប  របស់តួថាប ាំដតមា៉ាង ដូច ោា ចនធន៍មានលបមាណ ១ បាទ, ដផវចនធន៍មាន ១ បាទ, សមរមាន ១ 
បាទជាដដើម ដនោះមានលបមាណប៉ាុនរប  ដតសាំដៅដល់ថា ោវ ចនធន៍ដផវចនធន៍និងសមរជាដដើម ដដល
ន្ត ាំមក្ដធឝើជាថាប ាំដនោះោ ាំងអស់មានលបមាណប៉ាុនរប ដសយើរប  បរមិាណ ១ បាទរបស់ថាប ាំដតមួយពួក្ជា 
ឯក្ដទស (ចាំដណក្មួយ) ោា ចនធន៍ ផលចនធន៍ សមរជាដដើម ោ ាំងអស់ដដលប៉ាុនរប  ដសយើរប  ជា  
ឯក្ដទសី (ពួក្) កាលដព្វលដល់បរមិាណដដលដសយើរប របស់ថាប ាំមួយពួក្ៗ ក៏្គួរលជាបដល់ថាប ាំោ ាំង 
អស់ដដលមានបរមិាណប៉ាុនរប  ក្បុងទីដនោះដព្វលដល់ ឯក្ដទស (បរមិាណរបស់ថាប ាំមួយពួក្ៗ) 
ដតសាំដៅដល់ ឯក្ដទសី (ថាប ាំោ ាំងអស់) ដូដចប ោះ ស្ម្ំ យតណណំ ដទើបជាឯក្ដទសូបចរៈ ។   

 ឯក្ដទសូបចរៈដនោះ ដូចឧោហរណ៍ថា ភតតំ ភតញ្ជ តិ បរដិោគបាយ ។ 

 បទថា ភតតំ ជាឯក្ដទសូបចរៈ ដលព្វោះដលបថា បរដិោគបាយ ដតសាំដៅដល់ បរដិោគបាយ 

និងមាូបផង បានដសចក្ឋីថា មិនបានបរដិោគបាយដតមា៉ាងដទ គឺបរដិោគជាមួយនឹងមាូប បាយជា 
ឯក្ដទស (ចាំដណក្មួយរបស់អាហារដដលជាបាយនិងមាូប) អាហារដដលជាបាយនិងមាូប ជា 
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ឯក្ដទសី (ពួក្) ក្បុងទីដនោះដព្វលដល់ ឯក្ដទស (បាយ) ដតសាំដៅដល់ ឯក្ដទសី (បាយនិងមាូប) 
ដូដចប ោះ បទថា ភតតំ ដទើបជា ឯក្ដទសូបចរៈ ។  

៨. ឯកនទសយបូច្ឆរៈ 

 ឯក្ដទសរូបចរៈ គឺព្វក្រសមឋីដដលដព្វលក្បុងពួក្ ដដលជិតចាំដណក្ខវោះ បានដសចក្ឋីថា 
ដព្វលដល់ពួន ដតសាំដៅដល់ចាំដណក្ខវោះ (ឬចាំដណក្មួយ) ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ស្ម្តមទាទ ា ម្យា ទ្ិមដ្ឋ ា ដយើងដឃើញមហាសមុលទដហើយ ។ 

 បទថា ស្ម្តមទាទ ា ជាឯក្ដទសរូបចរៈ ដលព្វោះមិនអាចដឃើញមហាសមុលទោ ាំងអស់បាន 

ដតដឃើញចាំដណក្ខវោះរបស់មហាសមុលទប៉ាុដណ្ហត ោះ បានដសចក្ឋីថា មហាសមុលទធាំដធងណ្ហស់ ផុត
លក្ដសដភបក្ របស់មនុសសធមយតនឹងដមើលដឃើញឲ្របានោ ាំងអស់ ដតដដលដឃើញក៏្លតឹមដត
ចាំដណក្មួយ (ឬចាំដណក្ខវោះ) របស់មហាសមុលទប៉ាុដណ្ហត ោះ មហាសមុលទជាឯក្ដទសី (ពួក្) ដលព្វោះ 
សោពធាំដធង មហាសមុលទដដលដឃើញបានដោយដភបក្ជាឯក្ដទស (ចាំដណក្មួយ) ដលព្វោះជា 
ចាំដណក្របស់មហាសមុលទ ក្បុងទីដនោះ កាលដព្វលដល់ ឯក្ដទសី (មហាសមុលទ) ដតសាំដៅដល់ 
ឯក្ដទស (ចាំដណក្មួយរបស់មហាសមុលទ) ដូដចប ោះ បទថា ស្ម្តមទាទ ា ដទើបជាឯក្ដទសរូបចរៈ ។  

 ក្បុងគមភីរនាសៈ សមាសក្ណឍ  សូលតទី ៣១៦ ដព្វលដល់ដរឿងឯក្ដទសរូបចរៈថា 
 ស្ម្តទាមយ ហិ បវមោត ា ស្មទាទ ា អវយមវបិ ទ្ិស្សតិ។ រុក្ខ  ំ និនទតិ, បមដ្  

ទ្មឌ្ោតិ យថា។ 

 ពិតដមន សពធដដលលបលពឹតថក្បុងពួក្ រដមងលបាក្ដសូមផកី្បុងចាំដណក្ខវោះមានឧោហរណ៍ថា 
កាត់ដដើមដឈើ, សាំពត់លតូវដឆោះ ។ 
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 បទថា រុក្ខ ំ ក្បុងព្វក្រថា រុក្ខ ំ និនទតិ ជាឯក្ដទសរូបចរៈ ដលព្វោះសាំដៅដល់ កាត់ចាំដណក្ 

របស់ដដើមដឈើ មិនបានកាត់ោ ាំងអស់ ដដើមដឈើជាឯក្ដទសី (ពួក្) ដលព្វោះសាំដៅដល់ដដើមដឈើ 
ោ ាំងអស់ ចាំដណក្មួយរបស់ដដើមដឈើដដលលតូវកាត់ជាឯក្ដទស (ចាំដណក្ខវោះឬចាំដណក្មួយ) 
ក្បុងទីដនោះដព្វលដល់ ឯក្ដទសី (ដដើមដឈើោ ាំងអស់) ដតសាំដៅដល់ ឯក្ដទស (ចាំដណក្មួយរបស់
ដដើមដឈើ) ដូដចប ោះ បទថា រុក្ខ ំ ដទើបជា ឯក្ដទសរូបចរៈ ។ 

 បទថា បមដ្ ក្បុងព្វក្រថា បមដ្ ទ្មឌ្ោ ជាឯក្ដទសរូបចរៈ ដលព្វោះសាំដៅដល់ដឆោះ

ចាំដណក្មួយរបស់សាំពត់ប៉ាុដណ្ហត ោះ មិនបានដឆោះសាំពត់ោ ាំងអស់សពឝក្ដនវង ។ 
  សូមផកី្បុងគមភីរស្ដរតទទីបនីដីកា ក៏្សដមឋងថា  
 ស្នថោយាតិ ឯក្មទ្មស្ ស្ម្តទាយមវាហាមោ បមដ្ ទ្មឌ្ោតិ អាទ្ីស្ត វយិ។ 

 បទថា ស្នថោយ ជាព្វក្រនិយយដល់ពួក្ក្បុងចាំដណក្ខវោះ ដូចក្បុងឧោហរណ៍ថា  

បមដ្ ទ្មឌ្ោ ជាដដើម ។ 
៩. សមីបូបច្ឆរៈ 

 សមីបូបចរៈ គឺព្វក្រសមឋីដដលដព្វលក្បុងសមីបី (វតទុ ដដលមានទីជិត) ដដលជិតសមីបៈ 
(ទីជិត) បានដសចក្ឋីថា ដព្វលដល់ សមីបៈ ដតសាំដៅដល់ សមីបី ។ 
 វគិគហៈថា ស្ម្ីបស្ស ឧបច្មោ មវាហាមោ ស្ម្ីបូបច្មោ។ 

 ឧោហរណ៍ថា មយន តីមរន នាវា គយឆតិ ទូក្រដមងរត់ដៅផវូវលច ាំងណ្ហ ។ 

 បទថា តីមរន ជា សមីបូបចរៈ ដលព្វោះរថលតូវរត់ដៅផវូវដរក្ ទូក្លតូវរត់ដៅផវូវទឹក្ ក្បុងទី

ដនោះ ទូក្នឹងរត់ដៅផវូវលច ាំងមិនបាន លតូវរត់ដៅផវូវទដនវ ឬមហាសមុលទដដលជិតលច ាំង ទដនវឬ 
មហាសមុលទដដលជិតលច ាំង ជា សមីបី (វតទុ ដដលមានលច ាំងជាទីជិត) លច ាំងជា សមីបៈ (ទីជិតនឹង



60    េនៃតហិារៃថទីបន ី  

 

ទដនវ ឬមហាសមុលទ) ក្បុងទីដនោះដព្វលដល់ សមីបៈ (លច ាំង) ដតសាំដៅដល់ សមីបិ (ទដនវឬមហា
សមុលទ) ដូដចប ោះ បទថា តីមរន ដទើបជា សមីបូបចរៈ ។ 

១០. សមីបយបូច្ឆរៈ 

 សមីបរូបចរៈ គឺ ព្វក្រសមឋីដដលដព្វលក្បុងសមីបៈ (ទីជិត) ដដលជិតសមីបី (វតទុ ដដល
មានទីជិត) បានដសចក្ឋីថា ដព្វលដល់ សមីបី ដតសាំដៅដល់ សមីបៈ ។ 
 វគិគហៈថា ស្ម្ីបិមនា ឧបច្មោ មវាហាមោ ស្ម្ីបយូបច្មោ។ 

 ឧោហណ៍ថា គង្គ ាយំ ស្ស្ស ំតិឋឋតិ សនធូងត ាំងដៅលតង់ទដនវគង្ខគ  ។ 

 បទថា គង្គ ាយំ ដនោះជា សមូបរូបចរៈ ដលព្វោះសនធូងត ាំងដៅ (ដុោះលូតល្លស់) លតង់ទដនវ

គង្ខគ មិនបាន ដតត ាំងដៅ (លតង់លច ាំង) ដដលជិតទដនវគង្ខគ បាន មានដសចក្ឋីថា អាលស័យមក្ពី 
លច ាំងជា សមីបៈ (ទីជិតទដនវគង្ខគ ) និងទដនវគង្ខគ ជា សមីបី (វតទុ ដដលមានលច ាំងជាទីជិត) ក្បុងទី
ដនោះ កាលដព្វលដល់ សមីបី (ទដនវគង្ខគ ) ដតក៏្គួរលជាបថាសាំដៅដល់ សមីបៈ (លច ាំង) ដូដចប ោះ បទ
ថា គង្គ ាយំ ដទើបជា សមីបរូបចរៈ ។ 

 ក្បុងឧោហរណ៍ថា មវរញជ ាយំ វហិរតិ (បារាជិក្បាលិ-១) លទង់លបថាប់លតង់លសុក្ដវរញ្ញជ  

ក៏្ជា សមីបរូបចរៈ ដលព្វោះបទថា មវរញជ ាយំ ដន្តោះ ដសចក្ឋីពិតលពោះមានលពោះោគលបថាប់ដៅជិត 

ដដើមដៅឋ ជិតលសុក្ដវរញ្ញជ  មិនដមនលបថាប់ដៅក្បុងលសុក្ដវរញ្ញជ ដទ ។ 
១១. ត្ទធធមមូបច្ឆរៈ 

 តទនមយូបចរៈ គឺព្វក្រសមឋីដដលដព្វលក្បុងវតទុ ដដលជិតធមយតននវតទុ ដន្តោះ បានដសចក្ឋីថា 
ដព្វលវតទុ ដដលមិនធាវ ប់មានឲ្រមានដឡើង ។ 
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 វគិគហៈថា មតស្ំ វោិណបតបផមលាោទ្វិនាត ានំ ស្តតរុក្ខ ានំ ធមោម ា ធម្មោតិ  

តទ្ធមោម ា។ 

 វតទុណ្ហ ជាធមយតននសតឝ និងដដើមដឈើ ដដលមានក្ាំពូល, មានោា និងមានដសបងជាដដើម 
ដលព្វោះដហតុដន្តោះ វតទុ ដន្តោះ ដ យ្ ោះថា តទនមយៈ ។  
 តទ្ធម្មស្ស ឧបច្មោ មវាហាមោ តទ្ធម្មបូច្មោ។ 

 ឧោហរណ៍ថា ស្ស្វោិណំ ដសបងទនាយ ។ 

 បទថា ស្ស្វោិណំ ដនោះជា តទនមយូបចរៈ ដលព្វោះធមយតដសបងរបស់សតឝទនាយមិន

មាន ដតអាលស័យមក្ពីោគដលចើន ធមយតសតឝដជើង ៤ មានដសបង ដលព្វោះ ដសបង ជាវតទុ ដដលមាន 
ជាធមយតរបស់សតឝដជើង ៤ ដូចដន្តោះដល់សូមផថីា ដសបងរបស់សតឝទនាយមិនមានក៏្ដៅបាន 
ដលព្វោះព្វក្រសមឋីក្បុងដល្លក្ក្ដនវងខវោះនិយយដល់វតទុ ដដលមិនធាវ ប់មានឲ្រមានដឡើងបាន ដូច 
ឧោហរណ៍មា៉ាងដទៀតថា  
 វជាបតមោត ា ស្ស្វោិណធនតំ គមហោេ ា អាក្ស្ម្មគគន គយឆតិ។ 

 កូ្នរបស់គសថីអា កាន់ដហើយនូវធបូ ដសបងទនាយ ដៅតមផវូវអាកាស ។ 
 បទថា វជាបតមោត ា, ស្ស្វោិណធនតំ, អាក្ស្ម្មគគន ោ ាំងអស់ជា តទនមយូបចរៈ 

ដលព្វោះកូ្នរបស់គសថីអាមិនមាន, ធបូ ដដលដធឝើដោយដសបងទនាយមិនមាន, អាកាសមិនមានផវូវដដើរ 
ការដព្វលដល់ព្វក្រសមឋីមិនធាវ ប់មានពីមុនឲ្រមានដឡើងដន្តោះ មានដសចក្ឋីលបាថាប ដលចើនៗ យ៉ា ង 
ដូចរប  លរខវោះលបាថាប ដព្វលដល់ដហតុការណ៍ដដលមិនមានផវូវនឹងដក្ើតដឡើង ដូចក្បុងអដឌក្និបាត 
អោឌ នជាតក្  លពោះតបសដព្វលនឹងន្តងដស្ដក្ណីថា  
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 គង្គ ា ក្ត ម្តទ្ិនី ស្នាត ា  ស្ងខវោណ ា យ មក្ក្ិលា 

ជម្ព ុោលផលំ ទ្ជាជ ា  អេ ននូ តទា ស្ិយា។ 

យទា ក្យឆបមលាោនំ  បាវាមោ តិវមិធា ស្យិា 

មហម្នតិក្ំ បាវុរណំ   អេ ននូ តទា ស្ិយា។ 

 ( មហាធនតបស និយយថា ) ក្បុងកាលណ្ហ ទដនវគង្ខគ  ដបរជាមានោា កុ្មុទោ ាំងមាន
ទឹក្ សតឝតដ ៉ាដបរជាមានសមផុរដូចស័ងេ ដដើមលពីងដបរជាបដព្វច ញដផវដតប ត កាលដបើយ៉ា ងដនោះ
ដទើប ( ដយើងនឹងន្តង ) បានជួបរប  ក្បុងកាលដន្តោះដោយពិត ។ 

ក្បុងកាលណ្ហ សាំពត់បាវារ ៣ យ៉ា ង គឺសាំពត់ដដលដធឝើដោយដរាមអដណថើ ក្ ១ សាំពត់
ដដលដធឝើដោយប៉ាុយ ១ សាំពត់ដដលដធឝើដោយល្លយរប ោ ាំងពីរមុខ ១ ដលបជាសាំពត់សលមាប់ 
ដណថ ប់ក្បុងរដូវរង្ខបាន កាលដបើយ៉ា ងដនោះ ដទើប (ដយើងនឹងន្តង) បានជួបរប ក្បុងកាលដន្តោះ 
ដោយពិត ។ 

(សុតថនថបិដក្ ខុទធក្និកាយ ជាតក្ អដឌក្និបាត ក្ចច និវគគ អោឌ នជាតក្ បិដលដលខ ៥៩ ទាំព័រ ១៣០) 
១២. អនភទូបច្ឆរៈ 

 អដភទូបចរៈ គឺ ព្វក្រសមឋីនិយយជិតៗ ដល់វតទុ ដដលមិនដផសងៗរប  ដូចថា ដផសងរប  
បានដសចក្ឋីថា ដព្វលវតទុ ដដលមិនដផសងរប  ។ 
 វគិគហៈថា អមភទ្ំបិ មភទ្ំ វយិ ឧបច្មោ មវាហាមោ អមភទ្បូច្មោ។ 

 ឧោហរណ៍ថា ស្ិលាបតតតក្ស្ស ស្ររីំ សររីៈរបស់កូ្នថយកិ្នថាប ាំ ។ 

 ព្វក្រថា សិល្លបុតថក្សស សររី ាំ ជាអដភទូបចរៈ ដលព្វោះព្វក្រថា សររីៈរបស់កូ្នថបកិ្នថាប ាំ 
ដនោះ មានទពឝៈ (តួខវួន) ដតមួយមិនដផសងរប  ព្វក្រថា តួ ដនោះសាំដៅដល់កូ្នថយកិ្នថាប ាំដន្តោះឯង ដត
ដព្វលដចក្ដចញពីកូ្នថយកិ្នថាប ាំ ដូចដព្វលឲ្រដផសងរប ថា តួខវួមានទពឝៈមួយ កូ្នថយកិ្នថាប ាំមាន 
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ទពឝៈមួយ  ដតដសចក្ឋីពិតមិនដផសងរប ដឡើយ មានទពឝៈដតមួយ អាលស័យមក្ពីក្បុងទីដនោះដព្វលឲ្រ 
ដផសងរប ថា សររីៈរបស់កូ្នថយកិ្នថាប ាំ ដតសាំដៅដល់ កូ្នថយកិ្នថាប ាំ ដូដចប ោះ ព្វក្រថា សិល្លបុតថក្សស 
សររី ាំ ដទើបជា អដភទូបចរៈ ។ 
 ក្បុងសតថតិនិបាត កុ្សជាតក្ ក៏្មានឧោហរណ៍របស់អដភទូបចរៈថា 
  បាោណោរំ ខនស្ិ  ក្ណិក្រស្ស ទារនុា។ 

 លពោះអងគហាក់្បីដូច ជីក្នូវខវឹមថយ ដោយដឈើននដដើមក្ណិការ ។  
 ព្វក្រថា ក្ណិក្រស្ស ទារុនា ជាអដភទូបចរៈ ដលព្វោះព្វក្រថា ដឈើរបស់ដដើម

ក្ណិការដនោះ មានទពឝៈដតមួយ ដលព្វោះព្វក្រថា ដឈើ ដនោះសាំដៅដល់ ដដើមក្ណិការដន្តោះឯង 
អាលស័យមក្ ពីក្បុងទីដនោះដព្វលឲ្រដផសងរប ថា ដឈើរបស់ដដើមក្ណិការ ដតសាំដៅដល់ ដដើម
ក្ណិការ ដូដចប ោះ ព្វក្រថា ក្ណិការសស ោរុន្ត ដទើបជា អដភទូបចរៈ ។ 
 អដភទូបចរៈដដលសដមឋងមក្ដហើយដនោះ ជាព្វក្រដដលសាំដៅដល់វតទុ  ដដលមិនដផសងរប  
ដតលរខវោះអដភទូបចរៈ ក៏្សាំដៅដល់ ព្វក្រដដលចក់្ដល់វតទុ ដផសងឲ្រមិនដផសងរប  ដូច
ឧោហរណ៍ថា  
 គាម្ធម្មនតិ ឯតថ គាម្ស្មទ្ទន គាម្វាស្មិនា វុោត ា អមភទ្បូច្មរនាតិ អាហ 

‘‘គាម្វាសិ្ក្ម្នតស្ាន’’នតិ។ 

 កនហងបទថា គាម្ធម្មំ េនះ បុគគលអ្នកអារស័យេៅកនហងរសុករៃូវេរលេោយសពទថា 

រសុក េោយអ្េភទូបច្រៈ េររះេ ៃុេនាះ (កនហងសមនតបាាសាទកិា) េទើបេរលថា គាម្- 

វាស្ិក្ម្នតស្ានំ ។ 

(សារៃថទបីនែីីកា) 
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 បទថា គាម្ធម្មំ (ខលបលពឹតថរបស់លសុក្-ដមថុន) ជាអដភទូបចរៈ ដលព្វោះលសុក្ នឹងលបលពឹតថ 

មិនបាន ដតមនុសសអបក្ដៅក្បុងលសុក្លបលពឹតថបាន មានដសចក្ឋីថា លសុក្ជា និជជីវៈ (មិនមានជីវតិ) 
ជានិសសតថិ (មិនមានអាំណ្ហច) ដទើបមិនអាចនឹងលបលពឹតថបាន ដតមនុសសអបក្ដៅក្បុងលសុក្ ជា  
សជីវៈ (មានជីវតិ) ជា សសតថិ (មានអាំណ្ហច) ដដលនឹងលបលពឹតថបាន ដូដចប ោះ កាលដព្វលថា  
ខលបលពឹតថរបស់លសុក្ ក៏្គួរលជាបថា សាំដៅដល់ ខលបលពឹតថរបស់មនុសសអបក្ដៅក្បុងលសុក្ ក្បុងទីដនោះ 
ដព្វលដល់លសុក្និងមនុសសអបក្ដៅក្បុងលសុក្ជារបស់ដតមួយ ដោយ រមសពធ ដូដចប ោះបទថា  
គាម្ធម្មំ ដទើបជា អដភទូបចរៈ ។ 

 អដភទូបចរៈដនោះ មានដ យ្ ោះដៅក្បុងគមភីរដផសងៗ បានដលចើនយ៉ា ងថា ដភទូបចរៈ ក៏្មាន 
ដៅថា អដភោបចរៈ ក៏្មាន ដៅថា អដភទដភទូបចរៈ ក៏្មាន ។ 
   ក្បុងឧបចរៈ ១២ យ៉ា ង ដដលបានសដមឋងមក្ដហើយដន្តោះ សពធខវោះក៏្បានឧបចរៈដលចើន 
ដលសចដហើយដតការគិតដសចក្ឋីដៅក្បុងទាំនងណ្ហ ដូចបទថា គាម្ធម្មំ ដបើគិតថា ក្បុងបទដនោះ 

លបាថាប នឹងដព្វលថា វតទុ ដដលដផសងរប  (លសុក្ និង មនុសសអបក្ដៅក្បុងលសុក្) ឲ្រមិនដផសងរប  ក៏្ជា
អដភទូបចរៈបាន ដបើគិតថា បទដនោះ ដព្វលដល់ឋាន (លសុក្) ដតសាំដៅដល់ឋានី (មនុសសអបក្ដៅ
ក្បុងលសុក្) ក៏្ជា ឋានូបចរៈបាន ជាដដើម ។ 

ចប់ ឧបចរៈ ១២ ។ 
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មុខ្យៈ 

 មុខរៈ គឺព្វក្រសមឋីនិយយដោយលតង់ ឬជាសពធដដលដព្វលដសចក្ឋីបានដោយសពធដដល 
ដឃើញមានដសចក្ឋីជារបស់ខវួនឯង មិនបានដព្វលបញ្ឆិ តបដញ្ឆ ៀង ដូចឧបចរៈ ក្បុងគមភីរអលង្ខា រ 
ដៅថា មុខរៈ ដនោះថា ឧជុវុតថិ (សពធដដលដព្វលដោយលតង់) ។ 
 មុខរៈ ដចក្ជា ៥ លបការ គឺ 
 ១. ទពឝសទធៈ ដូច " វោិណី" គយឆតិ ដរមានដសបង ក្ាំពុងដៅ ។ 

 ២. គុណសទធៈ ដូច "ធវមលា" គយឆតិ ដរស ក្ាំពុងដៅ ។ 

 ៣. លកិ្យសទធៈ ដូច "គនាត ា" គយឆតិ ដរដដលដដើរ ក្ាំពុងដៅ ។ 

 ៤. ន្តមសទធៈ ដូច "យិមោត ា" គយឆតិ ដរដ យ្ ោះ ចិលត ក្ាំពុងដៅ ។ 

៥. ជាតិសទធៈ ដូច "មគា" គយឆតិ ដរ ក្ាំពុងដៅ ។ 

ក្បុងមុខរៈោ ាំង ៥ លបការដន្តោះ មានអធិបាយដូចតដៅដនោះ ៖ 
១. ទពវសទទៈ 

 ទពឝសទធៈ គឺសពធលបលពឹតថដៅដោយមានទពឝៈ (តួខវួន) ជាដហតុ ។ 
 វគិគហៈថា ទ្ព្េ និម្ិមតតន បវមោត ា ស្មទាទ ា ទ្ព្េ ស្មទាទ ា។ 

 ឧោហរណ៍ថា  វោិណី គយឆតិ ដរមានដសបង ក្ាំពុងដៅ ។  

 វសិ្ដណី = វសិ្ដណសពធ (ដលបថា ដសបង) + ឦបចច័យក្បុងអសសតទិតទនិត (ដលបថា មាន) ត ាំង 
វគិគហៈបានថា  វោិណំ អស្ស អតថីតិ វោិណី។ បានដល់ សទឝមានដសបង ។ ក្បុងទីដនោះ

សាំដៅដល់ ដរ ដូដចប ោះ វសិ្ដណី ដទើបដលបថា ដរមានដសបង សពធថា វសិ្ដណី ជាទពឝសពធដលព្វោះ  
វសិ្ដណ (ដសបង) របស់ដរដន្តោះ ជាទពឝៈ គឺមានតួខវួន ចប់បាន អាលស័យមក្ពីមនុសសដឃើញដរ
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មានដសបង ដទើបដៅថា "វសិ្ដណី" វសិ្ដណ (ដសបង) ដដលជាទពឝៈជាដហតុឲ្រដក្ើតព្វក្រដៅថា  
វសិ្ដណី ដលព្វោះដហតុដន្តោះ បទថា វសិ្ដណី (ដរមានដសបង) ដទើបជា ទពឝសពធ ។ 

២. គុណ្សទទ 
 គុណសទធ គឺសពធដដលលបលពឹតថដៅដោយមានគុណ (វដិសសនៈ) ជាដហតុ ។ 
 វគិគហៈថា គតណនិម្ិមតតន បវមោត ា ស្មទាទ ា គតណស្មទាទ ា។ 

 ឧោហរណ៍ថា ធវមលា គយឆតិ ដរស ក្ាំពុងដៅ ។ 
 ធវមលា មក្ពី ធវលសពធ (ដលបថា ស) + ណបចច័យ ក្បុងអសសតទិតទនិត (ដលបថា មាន) ត ាំង
វគិគហៈបានថា ធវមលា អស្ស អតថីតិ ធវមលា។ បានដល់ សតឝស ។ ក្បុងទីដនោះសាំដៅដល់ 
ដរ ដូដចប ោះ ធវដល្ល ដទើបដលបថា ដរស សពធថា ធវមលា ជាគុណសពធ ដលព្វោះធវលៈ (ពណ៌ស) 
របស់ ដរដន្តោះ មានគុណ (វដិសសនៈ) គឺជាសពធពលងីក្ អាលស័យមក្ពីមនុសសដឃើញដរមាន
ពណ៌ស ដូដចប ោះ ដទើបដៅថា ធវមលា ពណ៌សដដលជាគុណ ជាដហតុឲ្រដក្ើតព្វក្រដៅថា  
ធវមលា ដលព្វោះដហតុដន្តោះ បទថា ធវមលា ដទើបជា គុណសទធៈ (ដមើលអធិបាយដល់ដរឿងគុណ
វដិសសនៈក្បុង គុណូបចរៈ) ។ 

៣. រកិយសទទៈ 
 លកិ្យសទធៈ គឺសពធលបលពឹតថដៅដោយមានកិ្រយិជាដហតុ ។ 
 វគិគហៈថា ក្ក្ិយានិម្ិមតតន បវមោត ា ស្មទាទ ា ក្ក្ិយាស្មទាទ ា។ 

 ឧោហរណ៍ថា គនាត ា គយឆតិ ដរដដលដដើរ ក្ាំពុងដៅ ។ 
 សពធថា គនាត ា ដនោះជាកិ្រយិសពធ ដលព្វោះកិ្រយិអាការ ដៅ របស់ដរដន្តោះជា ក្ក្ិយា 
អាលស័យមក្ពីមនុសសដឃើញដរក្ាំពុងដៅ ដូដចប ោះ ដទើបដៅដរដដលក្ាំពុងដៅថា គនាត ា សពធថា 
គនាត ា ជាកិ្រយិសពធ ដលព្វោះកិ្រយិអាការលបលពឹតថដៅជាដហតុរបស់ការដៅថា គនាត ា ។ 
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៤. នាមសទទៈ 

 ន្តមសទធៈ គឺសពធលបលពឹតថដៅដោយមានន្តមជាដហតុ ។ 
 វគិគហៈថា នាម្និម្ិមតតន បវមោត ា ស្មទាទ ា នាម្ស្មទាទ ា។ 

ឧោហរណ៍ថា យិមោត ា គយឆតិ ដរដ យ្ ោះ ចិលត ក្ាំពុងដៅ ។ 

សពធថា យិមោត ា ដនោះជាន្តមសពធ ដលព្វោះព្វក្រថា ចិលត ជាដ យ្ ោះរបស់ដរដន្តោះ ។ ដូចដន្តោះ 

សពធថា យិមោត ា ដទើបជា ន្តមសពធ ដលព្វោះដ យ្ ោះថា ចិលត របស់ដរដន្តោះជាដហតុរបស់ការដៅថា 

យិមោត ា ។ 
៥. ជាត្ិសទទៈ 

ជាតិសទធ គឺសពធលបលពឹតថដៅដោយមានជាតិជាដហតុ ។ 
 វគិគហៈថា ជាតិនិម្ិមតតន បវមោត ា ស្មទាទ ា ជាតិស្មទាទ ា។ 

ឧោហរណ៍ថា មគា គយឆតិ ដរ ក្ាំពុងដៅ ។ 

សពធថា មគា ដនោះជា ជាតិសពធ ដលព្វោះព្វក្រថា ដរ ជាដ យ្ ោះរបស់ក្ាំដណើ ត ឬ ជាតិ 

ដូដចប ោះ សពធថា មគា ដទើបជា ជាតិសពធ ដលព្វោះជាតិដដលជាដរ ជាដហតុរបស់កាដៅថា មគា ។ 

ក្បុងគមភីរសទធតទដភទចិន្តថ  រថាទី ៩៣-៩៤ សដមឋងថា  
  ទព្វ គុណក្រិយានាម-  ជាតិភេភទន បញ្ចធា 

  អភ ថ្ ោ អតថមុភេភនវ  សភ ទ្ ោបិតយបភេ វទិ។ូ 

   វណិណ  វវភ  គនាត ោ  ចិភ ត្ ោ ភោតិ ច តញ្ញុនា 

 ទព្វ ោទិ ទព្វស ទ្ ោទ ិ  បភចចរំ ភោហេយីភត។ 
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ដសចក្ឋីដដលដព្វលថា មាន ៥ យ៉ា ង ដោយលបដភទនន ទពឝៈ, គុណ, លកិ្យ, ន្តម និង 
ជាតិ បណឍិ តដនទដព្វលថា សូមផសីពធក៏្មាន យ៉ា ង ដលព្វោះមានដសចក្ឋីជាដហតុដន្តោះឯង ។  

ដសចក្ឋីដដលមានទពឝៈជាដដើម លតូវបណឍិ តអបក្ដឹងសពធនិងដសចក្ឋីដន្តោះ ដព្វលថា ជា 
ទពឝសពធជាដដើមចាំដព្វោះៗ ថា ដរមានដសបង, ដរស, ដរដដលដដើរដៅ, ដរដ យ្ ោះចិលត និង ដរ ។ 

ក្បុងដល្លក្ដនោះអតទ (ដសចក្ឋី) ដក្ើតដឡើងមុនសពធ ដលព្វោះសម័យដដើមក្បផដៅមិនមាន
ដ យ្ ោះដផសងៗ ដៅរប  មានដតសដងាតដសចក្ឋីដហើយដទើបន្ត ាំដសចក្ឋី ដដលសដងាតបានដន្តោះមក្
តាំងជាសពធមួយដទៀត ដូចសដងាតទុក្ថា មនុសស ជាសតឝដដលមានដសចក្ឋីដឹង ដទើបត ាំងដ យ្ ោះ
ថា មនុសស សដងាតថា ដរមានដសបង ដទើបត ាំងដ យ្ ោះថា វសិ្ដណីជាដដើម ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ក្បុង 
សម័យមុន បណឍិ តពួក្ខវោះដទើបដព្វលថា ដសចក្ឋីមាន ៥ យ៉ា ង គឺ ទពឝៈ, គុណ, លកិ្យ, ន្តម, 
ជាតិ និងសពធក៏្មាន ៥ យ៉ា ង ដូចរប  មាន ទពឝៈ ជាដដើម ដលព្វោះសពធដដលមានដសចក្ឋីជាដហតុឲ្រ 
ដក្ើតដឡើង ដូដចប ោះ កាលដសចក្ឋីមាន ៥ យ៉ា ង សពធក៏្លតូវមាន ៥ យ៉ា ង តមដៅផង ។ 

ដរឿងរបស់មុខរៈដដលសដមឋងមក្ដហើយដន្តោះ ដក្មក្ពីគមភីរសទធតទដភទចិន្តថ  ដតអាលស័យ 
ក្បុង ២ រថាោ ាំងដន្តោះសដមឋងលបដភទរបស់មុខរសពធ ៥ យ៉ា ង និងឧោហរណ៍លពមោ ាំងព្វក្រ 
អធិបាយពីបណឍិ តដនទផង ដូដចប ោះ អាចររធមាយ ននធ ននវតថថាមៈឱក៏្បានលបព័ននរថាដឡើង 
ដោយសដមឋងដល់លបដភទរបស់មុខរៈនិងឧោហរណ៍ប៉ាុដណ្ហត ោះថា  

 ទ្ព្េ គតណក្ក្ិយានាម្  ជាតិមភមទ្ន បញ្ច ធា   

   វោិណីធវមលា គនាត ា  យិមោត ា មគាតិ ឧទាហដ្ ។ 

 ដសចក្ឋីដព្វលថាមា ៥ យ៉ា ង ដោយលបដភទរបស់ ទពឝៈ, គុណ, លកិ្យ, ន្តម និង ជាតិ 
ឧោហរណ៍ថា ដរមានដសបង, ដរស, ដរដដលដដើរដៅ, ដរដ យ្ ោះថាចិលត, ដរ ។ 

ចប់ មុខរៈ ។ 
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នយៈ 
 លពោះនលតបិដក្ដដលដៅថា ស្ដសនវរៈ លបក្បដោយន័យដផសងៗ ដូចដដលអដឌក្ថាដព្វល 
ទុក្ថា ន្តន្តនយនិបុណតគមមីរ ាំ (លាិតលជាលដលៅដោយន័យដផសងៗ) ។ 
 ន័យ បានដល់ វធីិ មានដសចក្ឋីថា ជាវធីិដដលដធឝើឲ្រដឹងដសចក្ឋីបានយ៉ា ងជាក់្ចាស់ 
ន័យ ដនោះមិនបានដព្វលទុក្ដោយលតង់ ដូចមុខរៈ ដតលបាប់ដសចក្ឋីដដលគួរដឹង ដដើមផដីសចក្ឋ ី
យល់អតទបានយ៉ា ងចាស់ ។ 
 វគិគហៈថា នីយមត អមោថ ា ឯមតនាតិ នមយា។ 

 អតទលតូវដឹងដោយវធីិដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ វធីិដន្តោះ ដ យ្ ោះថា ន័យ ។ 
 ន័យដនោះ ក្បុងកាលមុន ដបារាណ្ហចររោ ាំងឡាយសដមឋងទុក្ ៤០ យ៉ា ង ដតបចចុបផនបដនោះ 
តមដដលសិក្ាមក្មានន័យ ៥៥ យ៉ា ង ដលព្វោះអាចររជាំន្តន់ដលកាយ បានបដនទមដឡើង ដតសូមផ ី
ថា បចចុបផនបមាន ន័យ ៥៥ យ៉ា ងក៏្ដោយ អាលស័យមក្ពីក្បុងកាលមុន ន័យ ធាវ ប់មាន ៤០ យ៉ា ង 
ក៏្ធាវ ប់ដៅតមរប ជាប់មាត់ថា ន័យ ៤០ បចចុបផនបសូមផថីា មានន័យ ៥៥ យ៉ា ង ដតក៏្ដៅថា 
ន័យ ៤០ បានដោយ ភូតបុពឝគតិន័យ (វធីិដដលធាវ ប់មានមក្ក្បុងកាលមុន) ដសចក្ឋីពិតន័យដៅ 
មានដលចើនដទៀត ដូចមានលបាក្ដក្បុងគមភីរ សុដព្វធាលង្ខា រ និង សទធស្ដរតទជាលិនី ជាដដើម ។ 

ន័យមាន ៥៥ យ៉ា ង គឺ  
១. បច្ឆច សននន័យ 

 បចច សនបន័យ (ឬអាសនបន័យ) គឺ វធីិដដលដព្វលដល់វតទុ ដដលដៅជិតៗ ដោយសាំដៅវតទុ  
ដដលដៅជិតនិងដៅឆ្ងង យ ។ 
 វគិគហៈថា បច្ច ាស្ននញ្ច  តំ នមយា ច្តិ បច្ច ាស្នននមយា។ 

 ឧោហរណ៍ថា ក្មក្ វារយ ម្យឆោហ ា ចូវដដញដក្ាក្ចក្លតី ។ 
 បទថា ក្មក្ ជា បចច សនបន័យ ដលព្វោះដព្វលដល់ដក្ាក្ក៏្បាន និងបក្សដីនទៗ មានស្ដធ ាំង
ជាដដើមផងដដលដៅឆ្ងង យៗ បានដសចក្ឋីថា អាលស័យមក្ពីដក្ាក្ជាសតឝដដលដៅជិតលតីដលចើន
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ជាងសតឝដនទមានស្ដធ ាំងជាដដើម ដូដចប ោះ កាលដព្វលថា ចូរដដញដក្ាក្ចក្លតី ក៏្គួរលជាបថា 
សាំដៅដល់ ចូរដដញបក្សដីនទៗមានស្ដធ ាំងជាដដើម ដដលដៅឆ្ងង យៗ ចក្លតីផង ក្បុងទីដនោះដព្វល 
ដល់ដក្ាង ដដលជាសតឝដៅជិតលតីបាំផុត ក៏្សាំដៅដល់បក្សដីនទៗ មានស្ដធ ាំងជាដដើមផងដដលមិន 
បានដៅជិតលតីដូចដក្ាក្ ដូដចប ោះ បទថា ក្មក្ ដទើបជាបចច សនបន័យ ។ 

២. បច្ឆច សត្តិន័យ 
 បចច សតថិន័យ គឺវធីិដដលដព្វលដល់វតទុ ដដលដៅជិតៗ មិនដព្វលតមលាំោប់ ។ 
 វគិគហៈថា បច្ច ាស្តតិ យ ោ នមយា ច្តិ បច្ច ាស្តតិនមយា។ 

 ឧោហរណ៍ថា តមោ ស្ស្ស ស្ាយាតិ ស្តតតស្ស វុតតិយំ តមោ ោឯោ- 

ឥោមោតិ។ 

 តដត តឯតឥមាដត ក្បុងវុតថិរបស់សូលតថា តដត សសស សាយ ។ 
(ក្ចច យនៈ ន្តមក្ណឍ  សូលតទី ៦៥, បទរូបសិទនិ សូលតទី ២១៥) 

 ក្បុងព្វក្រថា "តដត តឯតឥមាដត" ជា បចច សតថិន័យ ដលព្វោះសដមឋង "ត" សពធឲ្រដៅ
មុខ ឯត និង ឥមាសពធ អាលស័យមក្ពីដៅជិតនឹងសូលតដនោះជាង ឯត និង ឥមាសពធ មាន
ដសចក្ឋីថា តមលាំោប់សូលតរបស់ ក្ចច យនៈថា ឯតិមាសមិ, តសា វា, តដត សសស សាយ ។ 
ក្បុងសូលតថា "ឯតិមាសមិ" ដព្វលដល់ ឯត និង ឥមា ចាំដណក្សូលតថា "តសា វា" ដព្វលដល់ 
ត តមធមយតលតូវដព្វលតមលាំោប់សូលតថា "តដត ឯត ឥមា តដត" ដតអាលស័យមក្ពីក្បុងទី
ដនោះសូលតថា "តសា វា" ដដលសដមឋង "ត" សពធដៅជិតសូលត "តដត សសស សាយ" ជាសូលត  
"ឯតិមាសមិ" ដដលសដមឋង ឯត និង ឥមា សពធ ក្បុងសូលតដនោះដព្វល "ត" សពធមុនឯតនិងឥមា
សពធ ដលព្វោះតសពធដៅជិតសូលតដនោះជាងឯតនិងឥមាសពធ ដូដចប ោះ ក្បុងព្វក្រថា "តដត តឯតឥ
មាដត" ដទើបជា បចច សតថិន័យ (ដមើលអធិបាយលបក្បក្បុងគមភីរនាសៈ) ។ 
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 មា៉ាងដទៀត បចច សតថន័ិយ សាំដៅយក្ វធីិដដលដព្វលវតទុ ដដលដៅជិតរប  មាន
ឧោហរណ៍ថា មោ ឥម្ំ មលាក្ំ ស្មទ្វក្ំ ស្ោរក្ំ លពោះមានលពោះោគអងគដន្តោះ...នូវ
ដល្លក្ដនោះ លពមោ ាំងដទវដល្លក្ និងមារដល្លក្ ។ 
 បទថា ស្ោរក្ំ ជាបចច សតថិន័យ ដលព្វោះព្វក្រថា មារដល្លក្ សាំដៅយក្បរនិមយិតវស- 
វតថភូមិប៉ាុដណ្ហត ោះ អាលស័យមក្ពីដសឋចមារជិតនឹងភូមិដនោះ បានដសចក្ឋីថា ដលើដទវដល្លក្មានសួគ៌ 
៦ ជាន់ ក្បុងបណ្ហឋ សួគ៌ ៦ ជាន់ដន្តោះ លតូវអាំណ្ហចរបស់ដសឋចមារផាយដៅលគបដណឋ ប់ោ ាំងអស់ 
ដតជាន់ដដលជិតនឹងដសឋចមារ គឺជាន់ទី ៦ ដលព្វោះជាទីដៅរបស់ដសឋចមារខវួនឯង ដលព្វោះដូដចប ោះ 
បទថា ស្ោរក្ំ ដទើបសាំដៅដល់ បរនិមយិតវសវតថិភូមិ ដដលជាជាន់ទី ៦ ក្បុងសួគ៌ោ ាំង ៦ ដលព្វោះ
ជិតដសឋចមារជាងសួគ៌ ៥ ជាន់ដទៀត បទថា ស្ោរក្ំ មានវគិគហៈថា  
 ស្ហ ោមរន មយា វតតីតិ ស្ោរមក្ ។  

សាំដៅដល់ ដល្លក្ដដលជិតដសឋចមារ ។ 
៣. បធានន័យ 

 បធានន័យ គឺវធីិដដលបានវតទុ ដដលមិនជាលបធានដោយការដព្វលដល់លបធាន ។ 
 វគិគហៈថា បធានញ្ច  តំ នមយា បធាននមយា។ 
 ឧោហរណ៍ថា ោជា អាគយឆស្ិ លពោះរាជាយងមក្ ។ 
 បទថា ោជា ជា បធានន័យ ដលព្វោះបានលពោះរាជិនីនិងរាជបរពិ្វរជាដដើមផងដោយការ
ដព្វលលបធាន គឺលពោះរាជា ដូដចប ោះ កាលដព្វលថា លពោះរាជាយងមក្ ក៏្គួរលជាបថា សាំដៅដល់ 
លពោះរាជិនី និងរាជបរពិ្វរជាដដើម ដសឋចយងមក្ អាលស័យមក្ពីក្បុងបុគគលោ ាំងដន្តោះ មានលពោះ
រាជាជាលបធានជាលបមុខ ដូចដន្តោះ ក្បុងទីដនោះ ដព្វលដល់លបធាន (លពោះរាជា) ក៏្បានបរវិារ (លពោះ
រាជិនី, រាជបរពិ្វរជាដដើម) ផង  ដូដចប ោះបទថា ោជា ដទើបជា បធានន័យ ។ 
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៤. ឧបលកខណ្ន័យ 
 ឧបលក្េណន័យ គឺវធីិជាដលគឿងសមាគ ល់ បានដសចក្ឋីថា បានពួក្ដោយការដព្វលដល់ 
ចាំដណក្មួយ ។ 
 វគិគហៈថា ឧបលក្ខ ិតព្េ ំ ឧបលក្ខ ីយមត អមននាតិ ឧបលក្ខ ណ។ំ 
 ពួក្គឺដលគឿងលបោប់របស់លពោះរាជា ៥ យ៉ា ង ដដលគួរចងច ាំរដមងលតូវចងច ាំដោយ
ចាំដណក្ គឺឆលតសដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ចាំដណក្គឺឆលតសដន្តោះ ដ យ្ ោះថា ឧបលក្េណៈ ។ 
 ឧបលក្ខ ណំ យ តំ នមយា ច្តិ ឧបលក្ខ ណនមយា។ 

 ឧោហរណ៍ថា លទាធ ាតបមោត ា ោជក្ត ោមោ លពោះរាជកុ្មារលទង់បានឆលតដហើយ ។ 
 បទថា លទាធ ាតបមោត ា ជាឧបលក្េណន័យ ដលព្វោះដព្វលដល់ថា បានឆលតមួយ ដតសាំដៅ
ដល់បានឆលត, លពោះខន័, ឧណាិ សៈ, បាទុកា, និងវាលវជីនីផងោ ាំងអស់ មានដសចក្ឋីថា ព្វក្រថា 
លទង់បានឆលតដហើយ ជាដលគឿងសមាគ ល់ឲ្រដឹងថា លពោះរាជកុ្មារដន្តោះមិនដមនលពោះរាជកុ្មារ
ស្ដមញ្ដដតជាលពោះរាជកុ្មារដដលលទង់បានឆលតដហើយ ដដលសដមឋងថា លពោះរាជកុ្មារដន្តោះអងគ
ដន្តោះក្ាំពុងបានជាលពោះរាជា អាលស័យមក្ពីលពោះរាជាចស់លទង់ជរាោពដហើយឲ្រឆលត (សាំដៅ
ដល់ដសតឆតថ = ឆលតស) ដល់លពោះរាជកុ្មារអងគណ្ហ សដមឋងថាលទង់លបគល់តាំដណងលពោះរាជាឲ្រ 
ដល់លពោះរាជកុ្មារអងគដន្តោះដហើយ និងលពោះរាជកុ្មារអងគដន្តោះ លតូវបានដលគឿងលបោប់លបច ាំខវួន
របស់លពោះរាជា ៤ យ៉ា ងដទៀត គឺ លពោះខន័, ឧណាិ សៈ, បាទុកា និងវាលវជីនីផង ។ 
 ក្កុ្ធភណឍ  (ដលគឿងលបោប់របស់លពោះរាជា) ៥ យ៉ា ង គឺ 
 ១. ខគគ លពោះខន័ 
 ២. ឆតថ ឆលត (សាំដៅដល់ ដសតឆតថ = ឆលតស) 
 ៣. ឧណាិ សៈ មកុ្ដ 
 ៤. បាទិកា ដសផក្ដជើង 
 ៥. វាលពីជនី ផវិតដរាមសតឝ ។ 
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 ក្បុងគមភីរអភិធានបផទីបិកា រថាទី ៣៥៨ សដមឋងថា  
 ខមគាគ ា យ នតតម្តណហ ីស្ំ  បាទ្តក្ វាលព្ីជនី 

ឥមម្ ក្ក្ត ធភោឌ ាន ិ  ភវនតិ បញ្ច  ោជតនំ។ 

 លពោះខន័, ឆលត, មកុ្ដ, ដសផក្ដជើង, ផវិតដរាមសតឝ ោ ាំង ៥ យ៉ា ងដនោះ ជាដលគឿងលបោប់
របស់លពោះរាជាោ ាំងឡាយ ។ 
 ដូដចប ោះកាលដព្វលថា លពោះរាជកុ្មារលទង់បានឆលតដហើយក៏្គួរលជាបថា សាំដៅដល់លទង់ 
បានដសឝតចឆលតលពមោ ាំងលពោះខន័ជាដដើម ៤ យ៉ា ងដទៀត ក្បុងទីដនោះដព្វលដល់ឆលតដដលជា
ចាំដណក្មួយរបស់ក្កុ្ធភណឍ  ក៏្សាំដៅដល់ ពួក្ដលគឿងក្កុ្ធភណឍ ោ ាំង ៥ យ៉ា ង ដូដចប ោះ បទថា 
លទាធ ាតបមោត ា ដទើបជា បធានន័យ ។ 
 បទថា លទាធ ាតបមោត ា មានវគិគហៈថា  
 លទ្ធំ អាតបតតំ មយនាតិ លទាធ ាតបមោត ា ោជក្ត ោមោ ។ 

៥. និទសសនន័យ 
 និទសសនន័យ វធីិសដមឋងដចញ គឺវធីិដដលដព្វលវតទុ ដដលលបាក្ដដតមួយ ដោយសាំដៅ
ដល់វតទុោ ាំងអស់ ។ 
 វគិគហៈថា និទ្ស្សនំ យ តំ នមយា ច្តិ និទ្ស្សននមយា។ 

និទសសនៈ គឺ វធីិសដមឋងដចញ បានដសចក្ឋីថា ជាវធីិដដលសដមឋងតួយ៉ា ង (ឧោហរណ៍) 
ដដលលបាក្ដជាក់្ចាស់យ៉ា ងណ្ហមួយដហើយ ឧោហរណ៍យ៉ា ងដនទោ ាំងអស់ ដដលមិនបាន 
សដមឋងក៏្មានលក្េណៈដូចរប មិនដផសងរប  ។ 

និទសសនសពធដនោះមានដ យ្ ោះដៅដលចើនយ៉ា ងដទៀត គឺ ឧដបាគាតៈ, ទិដឌនថៈ, ឧោហរណៈ, 
ស្ដធក្ៈ និង ញាបក្ៈ ។ 

ឧោហរណ៍ថា ស្ទាធ ាមទ្យានិ មភាជនានិ ភតញ្ជ ិោេ ា សមណលព្វហយណ៍ពួក្ខវោះ
បរដិោគដហើយនូវអាហារដដលដគឲ្រដោយសោន  ។ 
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បទថា មភាជនានិ ជានិទសសនន័យ ដលព្វោះដព្វលដល់អាហារដតមួយ ក៏្បានដល់បចច័យ
ោ ាំង ៤ បានដសចក្ឋីថា លពោះពុទនលទង់សដមឋងដល់អាហារឲ្រជាតួយ៉ា ងថា សមណលព្វហយណ៍ពួក្ 
ខវោះបរដិោគអាហារ ដដលដគឲ្រដោយសោន ដហើយ សនធន្តរប ដោយតិរចឆ នក្ថា ដតលពោះ
សមណដរតមមិនដធឝើយ៉ា ងដន្តោះជាដដើម លពោះពុទនលទង់សដមឋងអាហារឲ្រជាតួយ៉ា ងក្បុងដរឿងដនោះ 
ដលព្វោះក្បុងបចច័យោ ាំង ៤ ដន្តោះអាហារជាបចច័យដដលសាំខាន់បាំផុតជាងបចច័យ ៣ ដទៀត ដូដចប ោះ 
កាលដព្វលថា បរដិោគអាហារដដលដគឲ្រដោយសោន ក៏្គួរលជាបថា សាំដៅដល់បរដិោគបចច័យ 
៤ ដដលដគឲ្រដោយសោន  ក្បុងទីដនោះដព្វលដល់អាហារដតមួយដោយសាំដៅដល់បចច័យោ ាំង ៤ 
ដលព្វោះដហតុដន្តោះ បទថា មភាជនានិ ដទើបជា និទសសនន័យ ។ 

 និទសសនន័យដនោះ លរខវោះដៅថា ដទសន្តសីសៈ (លបធានរបស់ដទសន្ត) ដូចដដល
លបាក្ដក្បុងអដឌក្ថាសីលក្េននវគគថា 

មភាជនានតី ិមទ្ស្នាស្ីស្ម្តតមម្តំ, អតថមោ បន ស្ទាធ ាមទ្យានិ មភាជនាន ិ

ភតញ្ជ ិោេ ា យីវោនិ បារុបិោេ ា មស្នាស្នានិ មស្វោនា គិលានមភស្ជជំ បរភិតញ្ជ ោនាត ិ

ស្ព្េ មម្តំ វុតតមម្វ មហាតិ។ 
បទថា មភាជនានិ ដនោះលតឹមដតជាលបធានរបស់ដទសន្ត ។ ដតដោយអតទ ព្វក្រដដល

និយយដនោះ រដមងជាការដព្វលអស់ដតមួយថា ដោជន្តអាហារដដលដគឲ្រដោយសោន , ដណឋ ប់
ចីវរដដលដគឲ្រដោយសោន , ដលបើដសន្តសនៈដដលដគឲ្រសោន , បរដិោគថាប ាំរក្ាដរាគដដលដគឲ្រ 
ដោយសោន  ។ 

ក្បុងអដឌក្ថាសីលក្េននវគគ ក៏្សដមឋងថា 
ឧននោ ភមូ្ិបបមទ្ោ ឱនម្នតិ, ឱនោ ឧននម្នត,ិ បាទ្និមក្ខ បស្ម្មយ ស្ោវ 

ភមូ្ិ មហាតិ។ 

ភូមិលបដទសដដលក្ាំពុង រដមងលសុតចុោះ ។ ភូមិលបដទសដដលដលៅរដមងខភស់ដឡើង ។ ក្បុង 
ខណៈដដល (លពោះពុទន) លទង់ោក់្លពោះបាទ នផធដីនឹងរាបដសយើរប ដតមឋង ។ 
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ដសចក្ឋីថា កុ្នដវល្លដដលលពោះពុទននឹងសដមឋចដៅបិណឍ បាត ដផនដីដដលខភស់ដឡើងក៏្ោប
ចុោះមក្ ចាំដណក្ដផនដីដដលោបក៏្ខភស់ដឡើងដៅ ចាំដណក្ក្បុងដវល្លលទង់ោក់្លពោះបាទ ដផនដីក៏្
ដសយើរប  ព្វក្រសមឋីដដលដព្វលមក្ដនោះលតឹមដតជាតួយ៉ា ងឲ្រដឹងប៉ាុដណ្ហត ោះថា លពោះពុទនមិនដមនជា
មនុសសស្ដមញ្ដ អាលស័យមក្ពីមុនដវល្លដសឋចដៅបានដក្ើតបាដិហាររ មានដផនដីដដលខភស់ក៏្
ោបចុោះមក្ជាដដើម ដតមិនលតឹមដតប៉ាុដណតោះ ដលព្វោះលគួស, ដក្ផឿង, បន្តវ , តងគត់ដឈើជាដដើម ក៏្ដគច
ដចញចក្ផវូវដដលលពោះពុទនយងដៅ ដូចក្បុងគមភីរសីលក្េននវគគ-អភិនវដីកា សដមឋងថា 

ស្ម្ភាគក្រណម្មតតន ឱនម្នត,ិ ឧននម្នត ិយ, តមោមយវ បាទ្នមិក្ខ បស្ម្មយ 

ស្ោវ ភមូ្ ិ មហាត។ិ និទ្ស្សនម្តតមញ្ច តំ ស្ក្ខ រក្េលក្ណដ ក្ស្ង កកុ្លលាទ្ិ-

អបគម្នស្ាបិ ស្ម្ភវមោ។ 

ភូមិលបដទស រដមងលសុតចុោះ និងរដមងខភស់ដឡើង ដោយដធឝើឲ្រជាចាំដណក្ដសយើរប ប៉ាុដណ្ហត ោះ 
ក្បុងខណៈដដល (លពោះពុទន) លទង់ោក់្លពោះបាទដន្តោះឯង ដផនដីនឹងដសយើរប ដតមឋង ។ ក៏្ព្វក្រសមឋី
ដនោះ លតឹមដតជាតួយ៉ា ង ដលព្វោះការដគចដចញដៅរបស់លគួស, ដក្ផឿង, បន្តវ , តងគត់, ភក់្ជាដដើម ។ 

៦. នយភុយយន័យ 
 ដយភុយរន័យ គឺវធីិដដលលបលពឹតថដៅដោយដលចើន សាំដៅដល់ ដព្វលចាំដណក្ដលចើនដោយ 
បានចាំដណក្តិចផង ។ 
 វគិគហៈថា មយភតមយយន បវមោត ា នមយា មយភតយយនមយា។ 

 ឧោហរណ៍ថា ខទ្ិរវនំ នលពគគីរ ។ 
 បទថា ខទ្ិរវនំ ជា ដយភុយរន័យ ដលព្វោះក្បុងនលពដន្តោះមានដដើមគគីរដលចើនជាងដដើមដឈើ  
ដនទៗ ដូច សដងាជាដដើម នឹងមានខវោះ ក៏្មិនដមនដលចើនដូចដដើមគគីរ ដទើបដព្វលថា នលពគគីរោ ាំង
ដនោះដលព្វោះដព្វលដោយចាំដណក្ដលចើន គបផលីជាបថា ដដើមដឈើដនទៗ មានតិចដូចដដើមស្ដឝ យជា
ដដើម ក៏្មានដៅក្បុងនលពដន្តោះ ដទើបចត់ជា ដយភុយរន័យ ។ 
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 ដៅមានដយភុយរន័យវដិសសមួយដទៀត ដូចឧោហរណ៍ ដដលសដមឋងទុក្ក្បុងអដឌក្ថា- 
វន័ិយ និង អដឌក្ថាសីលក្េននវគគថា  
 មយភតមយយន ភគវមោ ឯតទ្គគំ អាមោបិមត មតវជិាជ ាទ្ិមភមទ្ ខីោស្វភិក្ខ ូមយវ 

ឯកូ្នបញ្ច ស្មត បរគិគមហស្ិ។ 

 លពោះមហាក្សសបៈរួបរួមយក្លពោះអរហនថខីណ្ហលសពប៉ាុដណ្ហត ោះដដលមាន ៤៤៩ រូប មាន 
លបដភទជាអបក្មានវជិាជ  ៣ ជាដដើម ដដលលពោះមានលពោះោគលទង់ដលើក្ដឡើងកាន់ឯតទគគៈដោយ 
ដលចើន ។ 
 បទថា មយភតមយយន (ដោយដលចើន) ក្បុងទីដនោះមិនបានសាំដៅដល់ថាក្បុងចាំនួនភិក្េុ
ខីណ្ហលសព ៤៤៩ រូបដន្តោះជាភិក្េុអបក្បានទទួលឯតទគគៈជាចាំនួនដលចើនដទ ដលព្វោះភិក្េុអបក្បាន
ទទួលឯតទគគៈមានលតឹមដត ៤១ រូបប៉ាុដណ្ហត ោះ  ដតព្វក្រថា "ដោយដលចើន" ក្បុងទីដនោះសាំដៅដល់ថា 
ក្បុងចាំនួនភិក្េុអបក្បានទទួលឯតទគគៈ ៤១ រូបដន្តោះ ដដលបរនិិព្វឝ នដៅមានចាំនួនតិចតួច ចាំដណក្
ដដលមិនោន់បរនិិព្វឝ នមានចាំនួនដលចើន ភិក្េុចាំនួនដលចើនដដលដៅមិនោន់បរនិិព្វឝ នោ ាំងដន្តោះដៅ
ក្បុងការលបុងលបយ័តប ដដលលពោះមហាក្សសបៈនឹងរួមរួបបឋមសង្ខគ យន្តោាំងអស់ ដូដចប ោះ  
មយភតមយយន ក្បុងទីដនោះដទើបចត់ជា ដយភុយរន័យដដលវដិសសជាង ដដលដព្វលដហើយ 
ខាងដដើម ។  

៧. ត្ពវហុលន័យ 
 តពឝហុលន័យ គឺវធីិដដលដតងដត (ញឹក្ញាប់) ដលចើនក្បុងស្ដទ នទីដន្តោះ បានដសចក្ឋីថា 
ដព្វលដសចក្ឋីជាដលចើនដោយបានចាំដណក្តិចផង ។ 
 វគិគហៈថា តស្មឹ ព្ហត លំ អាយិណណំ តព្េ ហត លំ។ តព្េ ហត លំ យ តំ ច្តិ  

តព្េ ហត លនមយា។ 

 ឧោហរណ៍ថា វនយរមក្ លព្វននលព (អបក្លតច់ដៅក្បុងនលព) ។ 
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 បទថា វនយរមក្ ជា តពឝហុលន័យ ដលព្វោះដគលតច់ដៅក្បុងនលពញឹក្ញាប់ ដូចដន្តោះដល់ 
សូមផថីាដគនឹងលតច់ដៅក្បុងលសុក្ខវោះ ក្បុងលកុ្ងខវោះ ក៏្ដៅដៅថា វនយរមក្ ដន្តោះឯង ដូដចប ោះ 
បទថា វនយរមក្ ដនោះដទើបជា តពឝហុលន័យ ដលព្វោះដព្វលដោយចាំដណក្ដលចើន គឺការលតច់ដៅ
ក្បុងនលព ដោយចាំដណក្តិចគឺការដៅក្បុងលសុក្ផង ។  

៨. នាននតរកិន័យ 
 ន្តននថរកិ្ន័យ គឺវធីិដដលបានវតទុ ដដលោក់្ទងរប  ដោយការដព្វលទីត ាំងរបស់វតទុ ដដល
ោក់្ទងរប  ។ 
 វគិគហៈថា នតថិ អនតរមិក្ អស្ាត ិ អននតរមិក្។ អននតរមិក្ ឯវ  

នាននតរមិក្។ 

 ឧោហរណ៍ថា ឃតតថិក្ស្ស ឃឋោនយ ចូរន្ត ាំឆ្ងប ាំមក្ដល់អបក្ដដលលតូវការទឹក្
ដោោះថាវ  ។ 
 បទថា ឃឋំ ជា ន្តននថរកិ្ន័យ ដលព្វោះបានវតទុ ដដលមិនដញក្ពីរប  គឺទឹក្ដោោះថាវ  ដោយ
ការដព្វលទីត ាំងដដលមិនដញក្ពីរប គឺឆ្ងប ាំ ។ មានដសចក្ឋីថា ទឹក្ដោោះថាវ ដៅជាប់នឹងឆ្ងប ាំ 
អាលស័យឆ្ងប ាំ ជាវតទុ ដដលោក់្ទងនឹងឆ្ងប ាំ ចាំដណក្ឆ្ងប ាំជាទីត ាំងរបស់ទឹក្ដោោះថាវ  ឆ្ងប ាំនិងទឹក្ដោោះថាវ  
ោក់្ទងរប យ៉ា ងដនោះ ដលបថា "ចូរន្ត ាំឆ្ងប ាំមក្" ក៏្សាំដៅដល់ "ចូរន្ត ាំឆ្ងប ាំដដលមានទឹក្ដោោះថាវ មក្" 
អាលស័យមក្ពីដព្វលដល់ទីត ាំងរបស់វតទុ ដដលោក់្ទងរប  គឺ ឆ្ងប ាំ ដោយបានវតទុ ដដលជាប់រប  គឺ 
ទឹក្ដោោះថាវ  ដូដចប ោះបទថា ឃឋ ំដទើបជាន្តននថរកិ្ន័យ ។ 

៩. អវិនាភាវន័យ 
 អវនិ្តោវន័យ គឺវធីិដដលបានទីត ាំងរបស់វតទុ ដដលោក់្ទងរប  ដោយការដព្វលវតទុ ដដល 
ោក់្ទងរប  ។ 
 ឧោហរណ៍ថា អាោបី និបមក្ ភិក្ខ ុ ភុក្េុអបក្មានដសចក្ឋីពាយម ជាអបក្មានបញ្ញដ ។ 
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 បទថា និបមក្ ជា អវនិ្តោវន័យ ដលព្វោះបានទីត ាំងដដលមិនដញក្ពីរប  គឺ សតិ ដោយ
ការដព្វលដល់វតទុ ដដលមិនដញក្ដចញពីរប  គឺបញ្ញដ  អធិបាយថា និបដកា ដលបថា អបក្មានបញ្ញដ  
ដូចក្បុងវសុិទនិមគគមហាដីកា ត ាំងវគិគហៈថា និបយតិ វមិស្មស្តិ បឋិបក្ខ នតិ និបមក្,  

ស្ម្បជាមនា។ អបក្ណ្ហរដមងជាសលតូវ សងួតហួតដហងដៅ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ អបក្ដន្តោះដ យ្ ោះ
ថា និបមក្ បានដល់ បុគគលអបក្មានបញ្ញដ ឃុាំលគងរក្ា ។ 
 និបក្ៈ ជាបុគគលអបក្មានបញ្ញដ  បញ្ញដ របស់បុគគលដន្តោះ ដៅថា ដនបក្ាៈ ដលព្វោះមក្ពី 
វគិគហៈថា និបក្ស្ស ភាមវា មនបក្កំ ោវៈរបស់អបក្ឆ្ងវ ត ដ យ្ ោះថា ដនបក្ាៈ ដូចដន្តោះ ក្បុងគមភរី
វសុិទនិមគគ ដទើបសដមឋងថា   
 និបដកាតិ មនបក្កំ វុយចតិ បញញ ា ព្វក្រថា និបដកា គឺដនបក្ាៈ ដព្វលថា ជាបញ្ញដ  ។ 
 ព្វក្រថា និបមក្ ដព្វលដល់បញ្ញដ មិនបានដព្វលដល់សតិ ដតដសចក្ឋីពិតដហើយអបក្
មានបញ្ញដ ច ាំបាច់លតូវមានសតិផង ដលព្វោះដបើោច់សតិដហើយបញ្ញដ ក៏្ដក្ើតដឡើងមិនបាន បញ្ញដ
ដទើបមិនដញក្ដចញពីសតិ សតិជាទីត ាំងដដក្មិនដញក្ពីបញ្ញដ  សតិដនោះលបក្បបានក្បុងធម៌លគប់
យ៉ា ងដូចលពោះពុទនលទង់សដមឋងថា 
 ស្តិញ្ច  ោេ ាហំ ភិក្ខ មវ ស្ព្េ តថិក្ំ វទាម្ិ។ 

 មាប លភិក្េុោ ាំងឡាយ តថាគតដព្វលថា មានលបដយជន៍ក្បុងធម៌លគប់យ៉ា ង ។ 
 ឬ ស្តិ បន ស្ព្េ តថ ព្លវតី។ 

 ក៏្សតិមានក្មាវ ាំងដលចើនក្បុងធម៌លគប់យ៉ា ង ។ ដលព្វោះដហតុដន្តោះក្បុងវសុិទនិមគគមហាដីកា 
ដទើបសដមឋងថា  
 អឋឋក្ថាយំ បន ‘‘មនបក្កំ បញញ ា’’តិ អយម្មោថ ា ទ្ស្សិមោ។ តគគហមណមនវ 

ស្តិបិ គហិោវ មហាតិ។ ន ហិ ស្តិវរិហិោ បញញ ា អតថីតិ។ 
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 សលមាប់ក្បុងអដឌក្ថា សដមឋងដសចក្ឋីថា ដនបក្ាៈ ជាបញ្ញដ  ។ សូមផសីតិក៏្កាន់យក្បានផង
ដោយ ដនបក្ាសពធដន្តោះឯង ដលព្វោះបញ្ញដ ដដលដវៀរចក្សតិរដមងមិនមាន ។ 
 បញ្ញដ ោក់្ទងនឹងសតិ ដព្វលដល់បញ្ញដ ក៏្សាំដៅសល់សតិផង ដលព្វោះសតិជាទីត ាំងរបស់
បញ្ញដ  និងបញ្ញដ ជាប់ព្វក់្ព័នននឹងសតិ អាលស័យមក្ពីក្បុងទីដនោះបានទីត ាំងជាប់ោក់្ទងរប  (រវាង
សតិនិងបញ្ញដ ) គឺសតិ ដោយការដព្វលវតទុ ដដលោក់្ទងរប  គឺបញ្ញដ  ដូដចប ោះ បទថា និបមក្ 
ដទើបជា អវនិ្តោវន័យ ។ 

១០. អោធារណ្ន័យ 
 អស្ដធារណន័យ គឺវធីិដដលមិនទូដៅ មានដសចក្ឋីថា ដព្វលវតទុ ដដលចាំដព្វោះ មិនជាប់
ោក់្ទងនឹងវតទុដនទ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ដភរសិដោធ  សាំដឡងសគរ ។ 
 បទថា ដភរសិដោធ  ជាអស្ដធារណន័យ ដលព្វោះដព្វលចាំដព្វោះថា ជាសាំដឡងសគរមិនដមន
សាំដឡងរបស់ពួក្តគនថីដនទ មានបីុ, ខវុយ, ស័ងេជាដដើម បានដសចក្ឋីថា ព្វក្រថា សាំដឡងសគរដនោះ 
ចាំដព្វោះដល់ថា ជាសាំដឡងរបស់សគរ ដល់សូមផថីា សគរនឹងដចញសាំដឡងមិនបាន លតូវដលបើដឈើ
អនវូងវាយ ដតដបើដលបថា សាំដឡងដឈើអនវូងក៏្មិនដឹងថា នឹងដក្ើតសាំដឡងអឝី ដលព្វោះមិនដឹងថា ដឈើ
អនវូងដន្តោះវាយអឝី ដបើដព្វលដូចដនោះអាចនឹងជាសាំដឡងរបស់សគរជ័យ ឬ សគរតូចក៏្បាន ដតកាល 
ដព្វលថា សាំដឡងសគរក៏្ចាំដព្វោះដៅថា ជាសាំដឡងសគរមិនដមនសាំដឡងរបស់ដូររតគនថីពួក្ដនទ ដូច
ព្វក្រថា យវងារៈ (ពនវក្ធញ្ដជាតិ) អមភងារៈ (ពនវក្ស្ដឝ យ) ដដលជាព្វក្រចាំដព្វោះមិនោក់្ទងនឹង 
ពនវក្របស់ដដើមដឈើដនទ ដតដបើដព្វលថា ពីជងារៈ (ពនវក្លរប់) ក៏្មិនអាចដឹងថា ជាពនវក្របស់ 
លរប់ដដើមដឈើលបដភទណ្ហ ដដលជាព្វក្រនិយយដល់ពនវក្របស់លរប់ទូដៅមិនចាំដព្វោះ ។ 

១១. មិគបទវលញ្ជន័យ 
 មិគបទវលញ្ជន័យ គឺវធីិដូចស្ដប មដជើងលមឹគ  បានដសចក្ឋីថា សដមឋងខាងដដើម និងទីបាំផុត 
ដោយមិនសដមឋងចាំដណក្ក្ណ្ហឋ ល ។ 
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 វគិគហៈថា បទ្ស្ស វលមញជ ា បទ្វលមញជ ា។ ម្ិគស្ស បទ្វលមញជ ា ម្ិគបទ្- 

វលមញជ ា។ 

 មិគបទវលញ្ជ ន័យ ជាវធីិដដលដូចស្ដប មដជើងលមឹគ គឺដវល្លលមឹគរត់ឆវងកាត់ដលើដផនថយ 
ន្តយលព្វនអបក្ជាប់តមរដមងមិនដឃើញស្ដប មដជើងរបស់លមឹគដលើដផនថយដន្តោះ ដតក្បុងនផធដីខាងមុខ 
និងខាងដលកាយរបស់ដផនថយមានស្ដប មដជើងលមឹគ កាលន្តយលព្វនដឃើញស្ដប មដជើងលមឹគោ ាំងពីរ 
ក្ដនវងដហើយក៏្ដឹងបានថា លមឹគបានដគចរត់ឆវងកាត់ដៅដលើដផនថយដន្តោះ ដល់សូមផសី្ដប មដជើង
លមឹគនឹងមិនលបាក្ដដលើដផនថយលតង់ក្ណ្ហឋ លដន្តោះក៏្ដោយ ។ 
 ក្បុងគមភីរសទធស្ដរតទជាលិនី រថាទី ២៥ សដមឋងមិគបទវលញ្ជ ន័យថា 
  អាទ្យនតមម្វ ទ្មីបោេ ា  ម្មជឈ បន អទ្ស្សន ំ   

  ម្ិគបទ្វលមញជ ាត ិ  មវទ្ិតមព្េ ា ស្តធីម្ោ។ 

 បណឋិ តោ ាំងឡាយថា  ន័យ ដដលសដមឋងខាងដដើមនិងទីបាំផុតប៉ាុដណ្ហត ោះ ដតថាមិនសដមឋង
ក្បុងចាំណុចក្ណ្ហឋ ល ដ យ្ ោះថា មិគបទវលញ្ជ ន័យ ។ 
  ក្រុោ វយិ ស្មតតស្ត  បញញ ា យស្ស ម្មហស្ិមនា។ 

 ព្វក្រសមឋីដនោះ ជាមិគបទវលញ្ជ ន័យ ដលព្វោះដព្វលដល់លពោះគុណរបស់លពោះពុទន គឺសីល-
សិកាេ  (ដដលមានក្រុណ្ហជាដហតុ) និង បញ្ញដ សិកាេ  ដោយសាំដៅដល់សមាធិសិកាេ ផង ក្បុងរវាង
ននក្រុណ្ហនិងបញ្ញដ  អធិបាយថា ក្រុណ្ហជាដហតុរបស់សីលសិកាេ  ដលព្វោះរក្ាសីលនឹងដក្ើត
ដឡើងបាន ក៏្ដលព្វោះដក្ើតដសចក្ឋីក្រុណ្ហក្បុងសតឝពួក្ដនទ កាលរក្ាសីលសលងួមផវូ វកាយវាច 
ដរៀបរយលាដហើយ ក៏្ដធឝើឲ្រដក្ើត្នសមាធិដឡើងជាសមាធិសិកាេ  កាលសមាធិដក្ើតដឡើងដហើយ
បញ្ញដ ដទើបដក្ើតដឡើងមក្ ក្បុងទីដនោះសដមឋងសីលសិកាេ  ដដលមានក្រុណ្ហជាដហតុ និងបញ្ញដ សិកាេ  
មិនសដមឋងសមាធិសិកាេ  ដូចស្ដប មដជើងលមឹគដដលមិនលបាក្ដដលើដផនថយ ក៏្គបផដឹីងថា ក្បុងរវាង
សីលសិកាេ  និង បញ្ញដ សិកាេ  មានសមាធិសិកាេ  ដលព្វោះដហតុដន្តោះក្បុងមូលដីកា ដទើបអធិបាយថា  
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ក្រុោគហមណន យ ស្ីលក្ខ នធបតព្េ ងគមោ ស្ោធិក្ខ មនាធ ា ទ្ស្សិមោ  

មហាតិ។ ក្រុោនិទានញ្ហិ ស្ីលំ តមោ បាោតិបាោទ្ិវរិតិបបវតតិមោ។ 
 ក៏្ដោយក្រុណ្ហសពធ សដមឋងសមាធិក្េននដដលមានសីលក្េននដល់មុន ពិតដមនសីលមាន 
ក្រុណ្ហជាដហតុ បនថពីដន្តោះ ដទើបលបលពឹតថដៅដោយការមិនសមាវ ប់សតឝជាដដើម ។ 

១២. ភិននសត្តិសមនវត្ន័យ 
 ភិនបសតថសិមដវតន័យ គឺវធីិដដលបានអតទ ២ យ៉ា ងដោយសតថិ (ដសចក្ឋីអាច) ដដលដផសង
រប ក្បុងបទដតមួយ ។  
 ឧោហរណ៍ថា មស្មោ ធាវតិ។ 

 ដលបបាន ២ ដសចក្ឋី គឺ ១. សតឝស រដមងរត់ ។ 
     ២. សុនខរដមងរត់ពីទីដនោះ ។ 
 បទថា មស្មោ ជាភិនបសតថិសមដវតន័យ ដលព្វោះមានដសចក្ឋី ២ យ៉ា ង គឺ ១. សតឝស,  
២. សុនខរត់ពីទីដនោះ អធិបាយថា មស្មោ ជាគុណសតថិ របស់ ស្មោត ា ដទើបដលបថាសតឝស ដបើ
កាត់បទថា ស្ដ + ឥដត ក៏្ជា ទពឝសតថិ ដលព្វោះ ស្ដ (សុនខ) ជា ទពឝៈ ។ 

១៣. សនិលសន័យ 
 សិដលសន័យ គឺវធីិដដលមានដសចក្ឋីជាប់រប  មានដសចក្ឋីថា ជាវធីិដដលមានសពធ
លបក្បដោយបទដតមួយ ដោយមានដសចក្ឋីដលចើនយ៉ា ង ។ 
 វគិគហៈថា ស្ិលិស្សនតិ នានោថ ា ឯោថ ាតិ ស្ិមលមោ។ 
 ដសចក្ឋីដផសងៗ រដមងជាប់រប ក្បុងបទដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ បទដន្តោះ ដ យ្ ោះថា  
សិដលសៈ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា បីមណតិ ជនតំ ស្តធី។ 
 លពោះពុទនញុា ាំងពួក្ជនឲ្រដពញចិតថ ឬលពោះចគនធញុា ាំងពួក្ជនឲ្រដពញចិតថ ។ 
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 បទថា ស្តធី ជាសិដលសន័យ ដលព្វោះ ស្តធី មានដសចក្ឋី ២ យ៉ា ង គឺលពោះពុទន និង  
លពោះចគនធ ។ បទថា សុធី មានវគិគហៈថា ស្តជឈតីតិ ស្តធី អបក្ណ្ហស្ដា ត ដលព្វោះដហតុដន្តោះ អបក្
ដន្តោះ ដ យ្ ោះថា សុធី បានដល់ លពោះពុទន និង លពោះចគនធ ។ ដលព្វោះោ ាំងលពោះពុទន និង លពោះចគនធអាច
ញុាាំងពួក្ជនឲ្រដលតក្អរបាន ។ លពោះចគនធស្ដា តសាំដៅដល់ដវល្លដដលលពោះចគនធដពញវង់ កាល 
លពោះចគនធរោះដឡើងពួក្ជនក៏្ដពញចិតថ, លពោះពុទនស្ដា ត ដលព្វោះលពោះអងគមានលពោះវរកាយស្ដា តវដិសស 
លបាសចក្ធូលី ពួក្ជនដឃើញក៏្ដពញចិតថ ។ 

១៤. បទីបន័យ 
 បទីបន័យ គឺវធីិដដលដូចលបទីប ។ 
 ក្បុងដវល្លដដលលពោះអាទិតរដឆោះដឡើង រដមងទមាវ យដសចក្ឋីងងឹតដោយពនវឺផង រដមងផុត
ទឹក្ដោោះថាវ និងដលបងផង យ៉ា ងណ្ហ បទីបន័យក៏្យ៉ា ងដន្តោះដូចរប  អាលស័យមក្ពីដសចក្ឋីដលចើន
យ៉ា ងក្បុងសពធដតមួយ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ឧបធាធិក្ិស្សរវយមន។ 

 ដសចក្ឋីថា ក្បុងការលបក្បដោយ ឧប ដដលមានដសចក្ឋីថា អធិក្ៈ (នលក្ដលង) និង អធិ 
ដដលមានដសចក្ឋីជា ឥសសរៈ (អបក្ជាធាំ និង មានអបក្ជាធាំ) ចុោះសតថមីវភិតថិដលកាយលិងគ ។ 

(ក្ចច យនសូលតទី ៣១៤, បទរូបសិទនិសូលតទី ៣២៨) 
 ក្បុងទីដនោះដសចក្ឋី ២ យ៉ា ង គឺអបក្ជាធាំ និងមានអបក្ជាធាំលតូវសដមឋងក្បុង ឥសសរសពធដតមួយ 
ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ឥសសរសពធដទើបជាបទីបន័យ ។ 
 ឥសសរសពធតមលបលក្តីមានដសចក្ឋីថា អបក្ជាធាំ ដតដបើត ាំងវគិគហៈថា ឥស្សមោ អស្ស  

អតថីតិ ឥស្សមោ។ ក៏្មានដសចក្ឋីថា មានអបក្ជាធាំ ។ 
 ឥសសរសពធដដលមានដសចក្ឋីថា អបក្ជាធាំ មានឧោហរណ៍ថា អធិ មទ្មវស្ត ព្តមទាធ ា លពោះ
ពុទនលទង់ជាអបក្ធាំននពួក្ដទពោ ាំង ៣ (ឧបតថិដទព, សមយុ តិដទព, វសុិទនិដទព) ។ 
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 ឥសសរសពធដដលមានដសចក្ឋីថា មានអបក្ជាធាំ មានឧោហរណ៍ថា អធិ ក្ព្ហម ទ្មតត 

បញច ាលា អបក្លសុក្បញ្ញច លៈោ ាំងឡាយ ជាោសៈរបស់លពោះបាទលពហយទតថ ក្បុងឧោហរណ៍ដនោះ 
ក្បុងគមភីរបទរូបសិទនិ សដមឋងអធិបាយថា លពហយទតថិសសរា បញ្ញច ល្លតិ អដតទ  អបក្លសុក្បញ្ញច លៈ
មានអបក្ជាធាំ គឺលពោះបាទលពហយទតថ ។ 

១៥. ត្នតន័យ 
 តនថន័យ គឺវធីិដដលដូចសរនសអាំដបាោះ (របស់ជាងតមាញ) បានដសចក្ឋីថា សពធមួយ
សដមឋងអតទ ២ យ៉ា ង ។ 
  ក្បុងដល្លក្ដនោះសរនសអាំដបាោះ (របស់ជាងតមាញ) មាន ២ សរនស ដតហាក់្ដូចជា ១ 
សរនស យ៉ា ងណ្ហ តនថន័យ ក៏្យ៉ា ងដន្តោះ អាលស័យមក្ពីមានសពធមួយ ដតមានអតទ ២ យ៉ា ង ដូច
ដន្តោះក្បុងគមភីរសទធស្ដរតទជាលិនីដីកា ដទើបសដមឋងថា 
 តនតំ ហិ នាម្ មលាមក្ ទ្តបឋដំបិ ស្ោនំ ឯក្បឋដម្ិវ មហាតិ។ តថា អយំ  

នមយា។ 

 ដ យ្ ោះថា សរនសអាំដបាោះក្បុងដល្លក្សូមផមីាន ២ សរនសក៏្ហាក់្ដូច ១ សរនសយ៉ា ងណ្ហ 
វធីិដនោះ ក៏្ដូដចប ោះ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា វស្ស វា វុ។ 

 ជា ឧ នន វ ខវោះ, ឬជា ឧ នន អ របស់ វ ខវោះ ។ 
(ក្ចច យនៈ សូលតទី៥៧៥, បទរូបសិទនិ សូលតទី ៦១៤) 

 បទថា វស្ស ជា តនថន័យ ដលព្វោះមានអតទ ២ យ៉ា ង គឺ ១. នន វ, ២. នន អ របស់ វ 
អធិបាយថា ក្បុងសូលតដនោះ យក្ វ ជា ឧ ក៏្បាន ដូច ឧស្ិមោ ឬ យក្ អ របស់ វ ជា ឧ ក៏្បាន 
ដូច វុស្ិមោ បទថា វស្ស ដលបថា នន វ ដលព្វោះដលកាយ ច ចុោះ សវភិតថិ និង សអាគម, ចាំដណក្
ដដលដលបថា នន អ របស់ វ ដលព្វោះមក្ពី វគិគហៈថា វស្ស អ វ អរបស់វ ដ យ្ ោះថា វ ។ ដលកាយពី វ 
តួដនោះ ចុោះ ស វភិតថិ និង សអាគម ។ 
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 មានឧោហរណ៍ថា ភតតំ បយិោេ ា ភតញ្ជ ីយមត។ 

 (ដគ) ោ ាំបាយ ដហើយបាយ (លតូវដគ) បរដិោគ ។ 
 បទថា ភតថាំ ជាតនថន័យ ដលព្វោះមានអតទ ២ យ៉ា ង គឺ 
 ១. ជា អវុតថក្មយ ក្បុង បចិតឝ  ។ 
 ២. ជា វុតថក្មយ ក្បុង ភុញ្ជីយដត ។ 
 ដូដចប ោះ អាចររមហាវសុិោន រាម ដទើបរចន្តរថា ថា 
  ភតតំ បយិោេ ា ភតជជមត តនតនមយាតិ ញាយមត    

  ភតតនតិ បទ្មម្ក្ំប ិ  ភាមវតិ កិ្រយិំ ទ្េ ិធា។ 

 បទថា ភតតំ ក្បុងព្វក្រថា ភតតំ បយិោេ ា ភតញ្ជ មត គួរលជាបថា ជា តនថន័យ សូមផបីទថា  
ភតតំ បទមួយ ក៏្ឲ្រមានកិ្រយិ ២ យ៉ា ង (អវុតថក្មយ វុតថក្មយ) ។ 

១៦. ឯកនសសន័យ 
 ឯក្ដសសន័យ គឺវធីិដដលដធឝើឲ្រសល់មួយតួ បានដសចក្ឋីថា លុបសពធ ២ ឲ្រសល់លតឹមដត
មួយ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា បតរមិោ យ បតរមិោ យ បតរោិ បុរសផង បុរសផង ដ យ្ ោះថាបុរសិ្ដ ។ 
 បទថា បុរសិ្ដ ជា ឯក្ដសសន័យ ដលព្វោះលុបបុរសិមួយសពធដចញ សល់លតឹមដតបុរសិមួយ
សពធ ចុោះដយវភិតថិ, អាដយ ជាអា ដូចដន្តោះ បុរសិ្ដបទដនោះសាំដៅដល់បុរស ២ ន្តក់្ មិនដមនមួយ
ន្តក់្ ។ 

១៧. ោមញ្ញនិនទទសន័យ 
 ស្ដមញ្ដនិដទធសន័យ គឺវធីិដដលសដមឋងដសចក្ឋីដូចរប របស់សពធ បានដសចក្ឋីថា ក្បុងសពធ
ដដលដូចរប  ២ សពធ សដមឋងលតឹមដតមួយសពធ ។ 
 ឧាោហរណ៍ថា ស្ហមស្យយំ ក្មបបយយំ សលមាប់ការដដក្និងទីដដក្រួមរប  ។ 
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 បទថា មស្យយំ ជាស្ដមញ្ដនិដទធសន័យ ដលព្វោះមក្ពីដសយា ២ បទ ដតសដមឋងលតឹមដត
មួយបទ ។ ដសយាដដលដលបថា ការដដក្មានវគិគហៈថា ស្យនំ មស្យា ការដដក្ ដ យ្ ោះថា 
ដសយា ។ ដដលដលបថា ទីដដក្ មានវគិគហៈថា ស្យនតិ ឯោថ ាតិ មស្យា ជនោ ាំងឡាយដដក្
ដៅដលើដលគ, ត ាំង ជាដដើមដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ដលគ, ត ាំងជាដដើមដន្តោះ ដ យ្ ោះថា ដសយា ។ 
 ក្បុងគមភីរបាតិតាទិដយជន្ត សដមឋងថា 
 ស្យនំ មស្យា, បោរណក្ក្ិយា។ ស្យនតិ ឯោថ ាតិ មស្យា, ម្ញច ា- 

បីឋាទ្ិ។ តទ្តភយម្បិ ឯក្មស្មស្ន វា ោម្ញ្ញនិមទ្ទមស្ន វា ឯក្មោ ក្ោេ ា  

ស្ហមស្យយនតិ វុតតំ។ 

 ការដដក្ ដ យ្ ោះថា ដសយា បានដល់ ការសណឋូ ក្ដចញ ។ ជនោ ាំងឡាយដដក្ដៅដលើ 
ដលគ, ត ាំងជាដដើមដន្តោះ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ដលគ, ត ាំងជាដដើមដន្តោះ ដ យ្ ោះថា ដសយា (ទីដដក្) បាន
ដល់ ដលគ,ត ាំងជាដដើម ។ សូមផ ី ដសយរ ាំ ោ ាំង ២ បទដន្តោះដព្វលថា សហដសយរ ាំ ដលព្វោះដធឝើរួមរប  
ដោយឯក្ដសសន័យ ឬដោយស្ដមញ្ដនិដទធសន័យ ដសយាបទដនោះ មាន ២ បទ អាលស័យមក្ពី
ជាសពធដដលមានរូបដូចរប ដទើបសដមឋងលតឹមដតមួយបទ ដនោះជាស្ដមញ្ដនិដទធសន័យ ឬ ដសយា 
២ បទ មក្ពីវគិគហៈថា មស្យា យ មស្យា យ មស្យា។ លុប ដសយា ដចញមួយតួ ដនោះ
ជា ឯក្ដសសន័យ ។ 

១៨. មហរីហុន័យ 
 មហីរុហន័យ គឺវធីិដូចដដើមដឈើ បានដសចក្ឋីថា កាលលុបតួដហតុ (ការ)ី ដហើយតួផល 
(ការយិៈ) ក៏្បាត់ដៅផង ។ 
 អាលស័យមក្ពីលបលក្តីនផធដីមិនមានលសដមាល ដតដបើមានដដើមដឈើដុោះពនវក្មក្ដហើយដលើ 
នផធដីក៏្មានលសដមាលលបាក្ដ លសដមាលដនោះដក្ើតមក្ពីដដើមដឈើ ដូចដន្តោះ លសដមាលដទើបជាផល 
(ការយិៈ) របស់ដដើមដឈើ ដដើមដឈើជាដហតុ (ការ)ី លរកាលកាត់ដដើមដឈើដដលជាដហតុរបស់ 
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លសដមាលដហើយ លសដមាលដដលជាតួផលរបស់ដដើមដឈើក៏្នឹងបាត់ដៅផង វធីិដនោះក៏្ដូចរប  
កាលលុបតួដហតុ (ការ)ី ដហើយ តួផល (ការយិៈ) ក៏្បាត់ដៅផង ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ស្ោថ ា។ 
 បទថា សតទ  ជា មហីរុហន័យ ដលព្វោះកាលលុប សិ វភិតថិដហើយ អា លតូវលតឡប់មក្ជា ឧ 
ដូចដដើម ដហើយដទើបយក្ ឧ ជា អា មួយលរដទៀត ។ អធិបាយថា សតទ  មក្ពី សតទុ  សពធ 
(ឧការនថ) ចុោះ សិ វភិតថិ ដលព្វោះ សិ វភិតថិ យក្ ឧ លតង់ សតទុ  ជា អា និង លុប សិ ដោយ ស្តថ-ុ

បិោទ្ីនោ ស្ិស្មឹ ស្ិមលាមបា យ១។ ក្បុងសូលតដនោះយក្ ឧ ជា អា ដលព្វោះ សិ ដូចដន្តោះ សិ 
ដទើបជាតួដហតុ (ការ)ី អា ដដលមក្ពី ឧ ជាតួផល (ការយិៈ) កាលលុប សិ ដដលជាតួដហតុរបស់ 
អា ដហើយ អា ដដលជាតួផលរបស់ សិ ក៏្នឹងលតឡបមក្កាន់ោពជា ឧ ដូចដដើម ដូចកាលកាត់
ដដើមដឈើដហើយ នផធដីក៏្នឹងជាលបលក្តីមិនមានលសដមាល ដលកាយពីដន្តោះក៏្យក្ ឧ ជា អា មួយលរ
ដទៀតដោយសូលតថា មតស្ត វទិ្ធិ។ វធីិដនោះជា បរបក្េៈ (ពួក្ដនទ) សាំដៅដល់ជាវធីិរបស់សាំគសាឹត
ក្បុងដវយាក្រណ៍មគធៈមិនធាវ បមានដលបើ ។   

១៩. ែនទកនតន័យ 
 ចនធក្នថន័យ គឺវធីិដូចដួងចនធក្នថៈ បានដសចក្ឋីថា កាលលុបតួដហតុ (ការ)ី ដហើយ តួផល 
(ការយិៈ) ក៏្មិនបាត់ដៅ ។ 
 ដួងចនធក្នថៈដនោះ កាលលបសពឝនឹងពនវឺលពោះចគនធដហើយ ក៏្នឹងដធឝើមានទឹក្ហូរដចញមក្ ដបើ
ន្ត ាំោជនៈទដទមក្លតងទុក្ក៏្នឹងបានទឹក្ ដល់សូមផនឹីងយក្ដួងចនធក្នថៈដចញដហើយ ទឹក្ក៏្ដៅ
មិនបាត់ដៅ ដួងចនធក្នថៈជាតួដហតុ (ការ)ី របស់ទឹក្ ទឹក្ជាតួផល (ការយិៈ) វធីិដនោះ ក៏្ដូចរប  
កាលលុបតួដហតុ (ការ)ី តួផល (ការយិៈ) ក៏្ដៅលបាក្ដ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ស្ោថ ា។ 

                                                           

១. ក្ចច យនសូលតទី ១៩៩, បទរូបសិទនិសូលតទី ១៥៨ ។ 
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 បទថា ស្ោថ ា ជាចនធក្នថន័យ ដលព្វោះកាលលុបសិវភិតថិ ដហើយ អា ដដលមានពី ឧ ក៏្មិន
លតូវជា ឧ ដូចដដើម ដូច មហីរុហន័យ ដលបៀបដូចកាលន្តាំដួងចនធក្នថៈដចញដៅដហើយ ទឹក្ក៏្ដៅ 
មិនបាត់ដៅ លរកាលលុប សិ ដហើយ អា ដដលមក្ពី ឧ ក៏្ដៅដូចដដើម មិនលតូវលតឡប់កានោព 
ជា ឧ វធីិដនោះជា សក្បក្េៈ (ពួក្របស់ខវួន) សាំដៅដល់វធីិរបស់ដវយាក្រណ៍មគធៈ ។ 

២០. សរូយិកនតន័យ 
 សុរយិក្នថន័យ គឺវធីិដូចដួងសុរយិក្នថៈ បានដសចក្ឋីថា កាលលុបតួដហតុ (ការ)ី ដហើយ តួ
ផល (ការយិៈ) ក៏្នមិនបាត់ដៅ ។ 
 ដួងសុរយិក្នថៈដនោះ កាលលបសពឝនឹងពនវឺលពោះអាទិតរដហើយ ក៏្នឹងដក្ើតដសចក្ឋីដៅឋ ខាវ ាំង 
កាលន្ត ាំវតទុសលមាប់ដុតដូចលក្ោសជាដដើម មក្ទុក្ក្បុងទីជិតៗ ពនវឺរបស់ដួងសុរយិក្នថៈប៉ាោះផធប់
ចូលរប ក៏្ដក្ើតជាដភវើងថយីដឆោះដឡើង សូមផនឹីងន្ត ាំដួងសុរយិក្នថៈដចញដហើយ ដភវើងថយីដន្តោះក៏្ដៅដឆោះ 
ដួងសុរយិក្នថៈជាតួដហតុ (ការ)ី របស់ដភវើង ដភវើងជាតួផល (ការយិៈ) វធីិដនោះក៏្ដូចរប  កាលលុបតួ
ដហតុ (ការ)ី តួផល (ការយិៈ) ក៏្ដៅលបាក្ដ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ស្ោថ ា។ 
 ព្វក្រអធិបាយក្បុងសុរយិក្នថន័យ ក៏្ដូចរប នឹងចនធក្នថន័យ ដូចដន្តោះ ក្បុងទីដនោះ មិនបាន
ដព្វលមឋងដទៀត ។  

ដួចសុរយិក្នថៈ និងចនធក្នថៈដនោះ មានលបាក្ដក្បុងគមភីរមិលិនធបញ្ញា  និង វមិតិវដិន្តទនីដីកា 
ថា 

យថា ម្ហាោជ ម្ហិយា ព្ហត វធិា ម្ណមយា វជិជនតិ មស្យយេិទ្ំ។ ឥនទនីមលា 

(មប) ស្ូរយិក្មនាត ា យនទក្មនាត ា វជិមោ។ 

២១. អមពនសែនគរសុនិានន័យ 
 អមភដសចនសិន្តនន័យ គឺវធីិដូចដលស្ដចទឹក្ដដើមស្ដឝ យ និងងូតទឹក្អាចររ បានដសចក្ឋីថា 
ឲ្រសដលមចកិ្ចច ២ យ៉ា ងក្បុងវាក្រៈ (លបដយគ) ដតមួយ ។ 
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 កូ្នសិសសដដលឆ្ងវ ត អបក្លបាថាប ដលស្ដចទឹក្ដដើមស្ដឝ យ និងងូតទឹក្អាចររក្បុងខណៈដត
មួយ រដមងត ាំងឆ្ងប ាំងទឹក្ទុក្លតង់ដរលដដើមស្ដឝ យ កាលអាចររងូតទឹក្ដហើយ ដគក៏្បានសដលមច
កិ្ចច ២ យ៉ា ង គឺ ១. បានដលស្ដចទឹក្ដដើមស្ដឝ យ, ២. បានងូតទឹក្អាចររ យ៉ា ងណ្ហ វធីិដនោះ ក៏្ដូច
រប  ដូដចប ោះ ដលព្វោះវាក្រៈមួយឲ្រសដលមចកិ្ចច ២ យ៉ា ង ។ 
 ឧោហរណ៍ថា មក្ បក្មោ ក្េំ លបការអឝី ដ យ្ ោះថា ក្ថាំ (យ៉ា ងណ្ហ) វាក្រៈថា បកា
ដរា ជាអមភដសចនគរុសិន្តនន័យ ដលព្វោះឲ្រសដលមចកិ្ចច ២ យ៉ា ង គឺ ១. សដមឋងអតទរបស់ ក្ថាំ, ២. 
សដមឋងឧោហរណ៍របស់សូលត អធិបាយថា វាក្រៈថា ដកា បកាដរា ដនោះសដមឋងអតទរបស់ ក្ថាំ 
បទថា ក្ថាំ បទដនោះមានអតទថា លបការអឝី និងបទថា ដកា ក្បុងវាក្រៈថា ដកា បកាដរា ដនោះក៏្ជា
ឧោហរណ៍របស់សូលត ឧោហរណ៍មួយក្បុងគមភីរក្ចច យនសូលត ដសដសសុ ច (២២៩) សដមឋងថា 
ក្បុងដលព្វោះវភិតថិ និងបចច័យ យក្ កឹ្ ជា ក្ ។ អាលស័យមក្ពី ដកា < កឹ្ + សិ យក្ កឹ្ ជា ក្, យក្សិ
ជាឱ ដទើបសដលមចរូបជា ដកា បាន ដូចដន្តោះ វាក្រៈថា ដកា បកាដរា ឲ្រសដលមចកិ្ចច ២ យ៉ា ង គឺ 
សដមឋងឧោហរណ៍របស់សូលតនិងសដមឋងអតទរបស់ ក្ថាំ មិនបានសដមឋងចាំដព្វោះអតទរបស់ ក្ថាំ ដត
មា៉ាងដទ ដទើបជា អមភដសចនគរុសិន្តនន័យ ។ 
 ក្បុងគមភីរសទធនីតិ សុតថមាល្ល សូលតទី ៤៥៧ ដព្វលដល់ន័យដនោះថា 
 គរូ បន យថា ឯមក្មនាទ្ក្ឃមឋន អម្ពមស្យនគរុស្ិនានាន ិភវនតីតិ ឧបម្ំ  

អាហរនតិ។ 

 ដតអាចររោ ាំងឡាយ រដមងន្ត ាំមក្នូវឧបមាថា ដូចមានការដលស្ដចទឹក្ដដើមស្ដឝ យ និង 
ងូតទឹក្អាចររដោយឆ្ងប ាំងទឹងដតមួយ ។ 
 សូមផកី្បុងគមភីរ មណិទីបដីកា ក៏្អាងដល់ន័យដនោះថា 
 មោ យ អនតឋីក្យំ អម្ពមស្យនគរសុ្ិនាននមយន វុមតត យ ធមម្មន ហីតិ  

អាទ្ិវយមនន ស្ំស្នទតិ។ 

 



89 

 

២២. នោពលពីទទនយ័ 
 ដរពលីពទធន័យ គឺវធីិដូចដរ និងដរមានក្មាវ ាំង បានដសចក្ឋីថា ជាវធីិដដលសពធខាង
មុខ សាំដៅយក្វតទុ ដដលដលៅពីសពធដលកាយ ។ 
 ព្វក្រថា មគា ដលបថា ដរ ជាព្វក្រស្ដមញ្ដមិនចាំដព្វោះថា ជាដរលបដភទណ្ហ ដូចដន្តោះ 
ដទើបសាំដៅដល់ដរដលចើនលបដភទ ដូច វចឆៈ (កូ្នដរ) ទមយៈ (ដរជាំទង់) ពលីពទធៈ (ដរមានក្មាវ ាំង) 
ជរគគវៈ (ដរចស់) ដតដបើមាន ពលីពទធៈ ដៅខាងដលកាយដហើយ ព្វក្រថា មគា ដនោះក៏្សាំដៅដល់ 
វចឆៈ, ទមយៈ និង ជរគគវៈ ប៉ាុដណ្ហត ោះ មិនបានសាំដៅដល់ពលីពទធៈ ដលព្វោះមាន ពលីពទធសពធដៅបនថម
ក្ យ៉ា ងណ្ហ វធីិដនោះក៏្ជាយ៉ា ងដន្តោះ ដូចរប  ដលព្វោះសពធដដលដៅខាងមុខ សាំដៅយក្វតទុ ដដល
ដលៅពីសពធដដលដៅខាងដលកាយ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ធមោម ា យ វនិមយា យ មទ្ស្ិមោ បញ្ញមោត ា។ 

 លពោះធម៌ និង លពោះវន័ិយ (ដដលតថាគត) សដមឋងដហើយ បញ្ដតថដហើយ ។ 
     (សុតថនថបិដក្ ទីឃនិកាយ មហាវគគ មហាបរនិិព្វឝ នសូលត) 
 បទថា ធមោម ា ជាដរពលីពទធន័យ ដលព្វោះសាំដៅយក្លពោះសូលត និងលពោះអភិធមយ មិនបាន
សាំដៅយក្លពោះវន័ិយដលព្វោះមានបទថា វនិដយ ដៅបន្តធ ប់ ។ អធិបាយថា ព្វក្រថា លពោះធម៌ ជា
ព្វក្រស្ដមញ្ដសាំដៅយក្លពោះវន័ិយ, លពោះសូលត និងលពោះអភិធមយ ដតអាលស័យមក្ពីមាន វនិដយ 
បទដៅខាងដលកាយបនថមក្ ដូចដន្តោះ បទថា ធដមាយ  ដទើបសាំដៅយក្លពោះសូលត និងលពោះអភិធមយ 
មិនបានសាំដៅយក្លពោះវន័ិយដលព្វោះមានសដមឋងដហើយ ដូចក្បុងសពធថា ដរពលីពទធៈ ដដល ដរ
សពធ សាំដៅដល់ដរដផសងៗមាន វចឆៈជាដដើម ដវៀរ ពលីពទធៈ ។ 
 ក្បុងវមិានវតទុ  ដព្វលថា  
  មទ្វោ នតស្ិ គនធមព្េ ា  អទ្ត ស្មក្ក ា បតរនិទមទា   

  អជាននាត ា តំ បតច្ឆ ាម្  ក្េំ ជាមនម្ត តំ ម្យ។ំ 
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 ដល្លក្ជាដទវត ឬថាជាគននពឝ ឬជាសក្ាៈ ជាបុរនិធទៈ (អបក្ឲ្រោនមុនដគ) ខញុ ាំមិនដឹងដទើប
សួរដល្លក្ ខញុ ាំនឹងដឹងដល្លក្បានយ៉ា ងណ្ហ ។  
   (សុតថនថបិដក្ ខុទធក្និកាយ វមិានវតទុ  មហារថវគគ តតិយន្តគវមិានវតទុ ) 
 ការពិតសូមផលីពោះឥនធ និងគននពឝក៏្ជាដទវត ដតដលព្វោះសដមឋងទុក្ដផសងទុក្ខាងដលកាយ ក្បុង
ទីដនោះ ព្វក្រថា ដទវត ដទើបសាំដៅដល់ ដទវតពួក្ដនទពីលពោះឥនធនិងគននពឝដដលដព្វលទុក្ 
ដូដចប ោះ ក្បុងវមិានវតទុ -អដឌក្ថា ដទើបសដមឋថា 
 ឯតថ យ ស្តិបិ ស្ក្កគនធព្េ ានំ មទ្វភាមវ មតស្ំ វសិ្ត ំ គហិតោត ា មគាព្លិព្ទ្ធ- 

ញាមយន១ តទ្ញ្ញមទ្វវាយមក្ មទ្វស្មទាទ ា ទ្ឋឋមព្េ ា។ 
 ក៏្ក្បុងទីដនោះ សូមផោីពជាដទវតននលពោះឥនធ និងគននពឝ គួរលជាបដទវសពធថា ដព្វលដល់ 
ដទវតពួក្ដនទពីលពោះឥនធនិងគននពឝពួក្ដន្តោះ ដោយដរពលីពទធន័យ ដលព្វោះដសចក្ឋីកាន់យក្ 
(ដព្វល) លពោះឥនធនិងគននពឝពួក្ដន្តោះដទៀត ដលៅពីក្បុងអដឌក្ថាដហើយក្បុងដីកា ក៏្សដមឋងអាងដល់
ន័យដនោះថា  

តតថ បតព្េ និម្ោិត ានំ មភមទា វមិស្ស្ោម្ញ្ញវភិាមគន, មគាព្លីព្ទ្ទញាមយន១ យ 

គមហតមព្េ ា។ 

(លីនតទបផកាសនី-មហាវគគដីកា) 
 មគាព្លីព្ទ្ទនមយា មហស្។  

         (សីលក្េននវគគ-អភិនវដីកា) 
២៣. បុញ្ញញាណ្សមាា រន័យ 

 បុញ្ដញាណសមាម រន័យ គឺវធីិដូចសមាម រៈ គឺបុណរនិងបញ្ញដ  បានដសចក្ឋីថា សពធខាងមុខ
មានអតទដលើសពីសពធដដលលបក្បដៅខាងដលកាយ ។ 

                                                           

១. ញាយសពធ មានដសចក្ឋីដូចនឹងនយសពធ ។ 
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 បុណរ និង បញ្ញដ  ដៅថា សមាម រៈ ដលព្វោះគួរន្ត ាំដៅកាន់ភពខាងមុខ (ចាំដណក្វតទុ ដូចស្ដច់
សាំពត់ជាដដើម ដៅថា សមាម រៈ ដលព្វោះលតូវបុគគលសនស ាំ) បុណរ ជាព្វក្រស្ដមញ្ដមិនចាំដព្វោះ ដូច
ដន្តោះ ក៏្សាំដៅដល់កុ្សលោ ាំងអស់ ចាំដណក្ញាណ (បញ្ញដ ) ជាព្វក្រចត់ដសចក្ឋីទុក្ ដតក៏្រាប់
ចូក្ក្បុងកុ្សល ក្បុងព្វក្រថា បុញ្ដញាណសមាម រៈ ដនោះ បុណរលតូវសាំដៅយក្ពួក្កុ្សលធម៌ដដល 
ដលៅពីបញ្ញដ  ដលព្វោះសដមឋងដល់បញ្ញដ ជាបទបន្តធ ប់ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ធមោម ា យ វនិមយា យ មទ្ស្ិមោ បញ្ញមោត ា។ 
 លពោះធម៌ និង លពោះវន័ិយ (ដដលតថាគត) សដមឋងដហើយ បញ្ដតថដហើយ ។ 
 បទថា ធមោម ា ជា បុញ្ដញាណសមាម រន័យ អាលស័យមក្ពីសាំដៅយក្លពោះសូលត និង លពោះ
អភិធមយប៉ាុដណ្ហត ោះ មិនសាំដៅយក្លពោះវន័ិយដលព្វោះសដមឋងលពោះវន័ិយដោយបទថា  វនិមយា បន្តធ ប់ ។ 

២៤. អធិការន័យ 
 អធិការន័យ គឺវធីិតមមក្ បានដសចក្ឋីថា ដឹងអតទបានដោយសពធដដលតមមក្ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា បតមព្េ ា យ។ 
 លសៈខាងមុខដោយ (ទីឃាំ បដបាតិ) រដមងដល់នូវទីឃៈ ។ 

(ក្ចច យនសូលតទី ១៦, បទរូបសិទនិសូលតទី ១៨) 
 បតមព្េ ា យ ជាអធិការន័យ ដលព្វោះអាចដឹងអតទរបស់សូលតដនោះបានដោយទីឃសពធ ដដលតម
ពីសូលតថា ទ្ីឃំ ដលព្វោះដសចក្ឋីដតប៉ាុដណតោះថា "លសៈខាងមុខផង" ដៅមិនអាចយល់បាន (ចាំដណក្
បទថា បដបាតិ ដន្តោះោក់្មក្ខាងដលកាយមាន បុដព្វឝ  ជាក្តថ ) ។ 

២៥. អាវុត្តិន័យ 
អាវុតថន័ិយ គឺវធីិតមដរឿយៗ បានដសចក្ឋីថា ដឹងអតទបានដោយន្តាំសពធដដលធាវ ប់ដព្វលមក្

ដហើយ មក្ដព្វលដដដលដទៀត ។ 
 ឧោហរណ៍ថា បតមព្េ ា យ។ 
 លសៈខាងមុខដោយ (ទីឃាំ បដបាតិ) រដមងដល់នូវទីឃៈ ។ 

(ក្ចច យនសូលតទី ១៦, បទរូបសិទនិសូលតទី ១៨) 
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 បុដព្វឝ  ច ជាអាវុតថិន័យ ដលព្វោះអាចនឹងដឹងអតទរបស់សូលតបាន ដោយន្តាំ ទីឃសពធដដលធាវ ប់
បានដព្វលទុក្ក្បុងសូលតថា ទីឃាំ១ មក្ដព្វលមឋងដទៀតក្បុងសូលតដនោះ ដលព្វោះដសចក្ឋីដតប៉ាុដណតោះថា 
"លសៈខាងមុខផង" ដៅមិនអាចយល់បាន ។  

២៦. អាវដ្ដន័យ 
 អាវដឋន័យ គឺវធីិដូចទឹក្កួ្ច បានដសចក្ឋីថា ដធឝើតួដោយសូលតដលចើន សូលតក្បុងរូបដតមួយ ។ 
តមធមយតទឹក្កួ្ចនឹងវលិកួ្ចមិនឃ្លវ តដចញដៅខាងណ្ហដឡើយ ដតនឹងកួ្ចវលិដលចើនជុាំ យ៉ា ងណ្ហ 
វធីិដនោះក៏្ជាដូដចប ោះ ដូចរប  ដលព្វោះដធឝើតួដោយសូលតដលចើន សូលតក្បុងរូបដតមួយ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា បតរមិោ។ 

 បទថា បតរមិោ ជា អាវដឋន័យ ដលព្វោះមក្ពីបុរសិៈ ចុោះ សិវភិតថិ (ដោយលិងគដតទ បឋមា) 
ោវ ស់ សិ ជា ឱ (ដោយ សូលតថា ដស្ដ) ដញក្ពរញ្ជនៈដចញចក្លសៈ (ដោយ បុពឝមដធាឋិតមសសរ ាំ 
សដរន វដិយជដយ) លុបលសៈខាងមុខដលព្វោះលសៈខាងដលកាយ ដហើយលសៈខាងដលកាយជាបក្តិ 
(ដោយ សរដល្លដបាមាដទសបផចចយទិមាិ សរដល្លដប តុ បក្តិ) ន្ត ាំមក្លបក្បរប  (ដោយ នដយ បរ ាំ 
យុដតថ) ដទើបសដលមចរូបជា បុរដិស្ដ ក្បុង បុរដិស្ដ រូបដនោះលតូវដធឝើតួដោយសូលតដលចើន ក្បុងរូបដតមួយ 
ដូចរប នឹងទឹក្កួ្ច ដដលវលិដលចើនជុាំក្បុងទីដតមួយ ដទើបជា អាវដឋន័យ ។ 

២៧. នាវាសកដ្ន័យ 
 ន្តវាសក្ដន័យ គឺវធីិដដលដូចទូក្ និង រដទោះ បានដសចក្ឋីថា សដលមចរូបដោយសូលតរបស់ 
ខវួនៗ មិនលបក្បនឹងសូលតដនទ ។ 
 តមធមយត របស់ដដលគួរន្ត ាំដៅផវូ វទឹក្ ក៏្លតូវបនធុក្ោក់្ដលើទូក្ របស់ដដលគួរន្ត ាំដៅផវូ វ
ដរក្ក៏្លតូវបនធុក្ោក់្ដលើរដទោះ លតូវបនធុក្ោក់្ដលើទូក្ នឹងបនធុក្ោក់្ដលើរដទោះមិនបាន របស់ដដល
គួរន្ត ាំដៅផវូ វដរក្ នឹងបនធុក្ោក់្ដលើទូក្មិនបាន ដលព្វោះរបស់ដផសងរប  យ៉ា ងណ្ហ វធីិដនោះក៏្ជា

                                                           

១. ក្ចច យនសូលតទី ១៥, បទរូបសិទនិ សូលតទី ១៧ ។ 
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យ៉ា ងដន្តោះ ដូចរប  ដលព្វោះសដលមចរូបដោយសូលតរបស់ខវួនៗ សូលតណ្ហមានន្តទីយ៉ា ងណ្ហ ក៏្ដធឝើ
ន្តទីយ៉ា ងដន្តោះ មិនលបឆ្ង ាំងនឹងន្តទីដនទ ។  
 ឧោហរណ៍ថា បតរមិោ។ 

 បទថា បតរមិោ ជា ន្តវាសក្ដន័យ ដលព្វោះសដលមចរូបដោយសូលតដដលដធឝើន្តទីរបស់ខវួនៗ 
មិនជាំោស់រប  ដូច លុបលសៈ និង  ជាបក្តិ ក៏្ដលបើសូលត ស្រមលាមបា។ យក្ សិ ជា ឱ ក៏្ដលបើ
ដោយ មោ ជាដដើម ក្បុងសូលតោ ាំងដនោះ ដធឝើន្តទីរបស់ខវួនៗ សូលតដដលដធឝើលុបក៏្លុបដៅ សូលត
ដដលដធឝើន្តទីអាដទស ក៏្អាដទសដៅមិនលបឆ្ង ាំងរប  ។ 

២៨. យថាសងខយន័យ 
 យថាសងេយន័យ គឺវធីិតមលាំោប់សងេា បានដសចក្ឋីបានអតទតមលាំោប់សងេា (ព្វក្ររាប់
ចាំនួន) ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ឥវណណុ វោណ ា ឈលា ឥវណតៈ និង ឧវណតៈ ដ យ្ ោះថា ឈ និង ល ។ 

(១. ក្ចច យនសូលតទី ៥៨, បទរូបសិទនិ សូលតទី ២៩ ។) 
 ព្វក្រសមឋីដនោះ ជា យថាសងេយន័យ ដលព្វោះ ឥវណតៈ (ដដលជាតួទី ១ របស់បទថា  
ឥវណតុ វណ្ហត ) ដ យ្ ោះ ឈ (ដដលជាតួទី ១ របស់បទថា ឈល្ល) ចាំដណក្ ឧវណតៈ (ជាតួទី ២ របស់
បទថា ឥវណតុ វណ្ហត ) ដ យ្ ោះ ល (ដដលជាតួទី ២របស់បទថា ឈល្ល) ។  

២៩. យថាកកមន័យ 
 យថាក្ាមន័យ គឺវធីិតមលាំោប់ បានដសចក្ឋីថា បានអតទតមលាំោប់មិនរ ាំលងលាំោប់ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ឥវណណុ វោណ ា ឈលា ឥវណតៈ និង ឧវណតៈ ដ យ្ ោះថា ឈ និង ល ។ 

(១. ក្ចច យនសូលតទី ៥៨, បទរូបសិទនិ សូលតទី ២៩ ។) 
 ព្វក្រសមឋីដនោះ ជា យថាក្ាមន័យ ដលព្វោះ ឥវណតៈ (ដដលជាតួដាំបូងរបស់បទថា  
ឥវណតុ វណ្ហត ) ដ យ្ ោះ ឈ (ដដលជាតួដាំបូង របស់បទថា ឈល្ល) ចាំដណក្ ឧវណតៈ (ជាតួខាង
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ដលកាយរបស់បទថា ឥវណតុ វណ្ហត ) ដ យ្ ោះ ល (ដដលជាតួខាងដលកាយរបស់បទថា ឈល្ល) ។ ដនោះ
ជាលាំោប់មុនដលកាយមិនរ ាំលងលាំោប់រប  ។ 

៣០. យថាោភន័យ 
 យថាល្លភន័យ គឺវធីីតមសមគួរដល់ការបាន មានដសចក្ឋីថា បានអតទតមសមគួរ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ស្ក្ខ រក្េលម្បិ ម្យឆគតម្ពម្បិ យរនតម្បិ តិឋឋនតម្បិ១។ 
 (បុរសអបក្មានគបផដីឃើញ) លក្ួស និងដក្ផឿងខវោះ ហឝូងលតី ដហលខវោះ ឈប់ខវោះ ។ 

(សុតថនថបិដក្ ទីឃនិកាយ សីលក្េននវគគ សុភសូលត) 
 បទថា ស្ក្ខ រក្េលម្បិ និងបទថា ម្យឆគតម្ពម្បិ ចយថាល្លភន័យ ដលព្វោះលកួ្សនិង
ដក្ផឿងមិនមានជីវតិ ដទើបដហលដៅ (លតច់ដៅ) មិនបាន ដូចដន្តោះបទថា ស្ក្ខ រក្េលម្បិ ដនោះ
លតូវសាំដៅដល់កិ្រយិឈប់ (ត ាំងដៅ) ប៉ាុដណ្ហត ោះ មិនសាំដៅយក្កិ្រយិដហល ដតហឝូងលតីដហលដៅ
បាន និងឈប់ ក៏្បាន ដូដចប ោះ បទថា ម្យឆគតម្ពម្បិ ដនោះលតូវសាំដៅយក្កិ្រយិដហល និងកិ្រយិ
ឈប់ ោ ាំង ២ យ៉ា ង អាលស័យមក្ពីបទថា ស្ក្ខ រក្េលម្បិ សាំដៅយក្កិ្រយិ ឈប់ (ត ាំងដៅ) 
និងបទថា ម្យឆគតម្ពម្បិ សាំដៅយក្កិ្រយិដហល (លតច់ដៅ) និងឈប់ (ត ាំងដៅ) ដលព្វោះដហតុដន្តោះ 
ោ ាំង ២ បទដនោះ ដទើបជា យថាល្លភន័យ ។ 
 ដសចក្ឋីខាងដដើមដនោះមក្ពីសីលក្េននវគគបាលី ដដលមានដសចក្ឋីដពញថា  
 មស្យយថាប,ិ ម្ហាោជ, បព្ពតស្មងខមប ឧទ្ក្រហមទា អមច្ឆ ា  វបិបស្មនាន ា  

អនាវមិលា។ តតថ យក្ខ ុោ បតរមិោ តីមរ ឋិមោ បមស្សយយ ស្ិបបិស្ម្ពកុ្ម្ប ិ 

ស្ក្ខ រក្េលម្បិ ម្យឆគតម្ពម្បិ យរនតម្បិ តិឋឋនតម្បិ។ 

បពិលតមហារាជ ដូចជាអនវង់ទឹក្ដលើក្ាំពូលភបាំ ដដលថាវ ដឈឝង ឥតមានក្ក្រលាក់្បុរស
ដដលមានដភបក្ភវឺ ឈរដទៀបមាត់ននអនវង់ទឹក្ដន្តោះ គបផដីឃើញនូវខរង និងលគាំក្ថី ដុ ាំលកួ្ស និង
បាំដណក្ក្ថី ហឝូងលតីដដលដហលដៅមក្ ឬឋិតដៅក្ថី ។ 
                                                           

១. ក្បុងគមភីរ នយៈ សដមឋងឧោហរណ៍ថា សក្េរក្ថលិក្មផ ិមចឆគុមភមផ ិតិដឌនថមផ ិចរនថមផ ិបសសតិ។ 
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ក្បុងសីលក្េននវគគ-អដឌក្ថា អធិបាយថា 
ឋឋនតម្ប ិយរនតម្បតីិ ឯតថ ស្ក្ខ រក្េលំ តិឋឋតិមយវ, ឥតោនិ យរនតិបិ តិឋឋនតិបិ។ 
ក្បុងព្វក្រថា តិដឌនថមផ ិ ចរនថមផ ិ ដនោះ  លកួ្សនិងដក្ផឿងោ ាំងត ាំងដៅប៉ាុដណ្ហត ោះ ខរង លគាំ និង

ហឝូងលតីដនទៗ ដហលដៅខវោះ ឈប់ខវោះ ។ 
យថាល្លភន័យដនោះ គមភីរវសុិទនិមគគមហាដីកា ក៏្ដព្វលក្អាងទុក្ថា 
ន មយតថ យថាលាភភវន?ំ ស្ក្ក ា បមយចតតំ ‘‘ស្ក្ខ រក្េលិក្ម្បិ១ ម្យឆគតម្ពម្ប ិ

យរនតម្បិ តិឋឋនតម្ប’ី’តិអាទ្ិ វយិ អបបស្ទិ្ធោយ រូបភាវស្ស។ 
៣១. ទីបកន័យ 

 ទីបក្ន័យ គឺវធីិដូចដួងលបទីប បានដសចក្ឋីថា សដមឋងអតទទុក្ក្បុងវាក្រៈមួយ ដោយអតទ
ផាយដៅក្បុងវាក្រៈដនទោ ាំងអស់ ។ 
 តមធមយត ដបើសូមផនឹីងត ាំងលបទីបទុក្ក្បុងស្ដទ នទីមួយ ដតលបទីបដន្តោះ មិនដមនបានពនវឺ
ក្បុងស្ដទ នទីមួយក៏្ដទ ដតពនវឺដន្តោះផាយដៅដល់ស្ដទ នដនទៗ ផង តមក្មាវ ាំងននពនវឺរបស់ខវួន យ៉ា ង
ណ្ហ វធីិដនោះក៏្យ៉ា ងដន្តោះ ដូចរប  ដលព្វោះសដមឋងអតទទុក្ក្បុងវាក្រៈមួយ ដតអតទដដលសដមឋងទុក្ដន្តោះ 
អាចផាយដៅក្បុងវាក្រៈដនទៗ ផង មិនដមនដតអតទក្បុងវាក្រៈរបស់ខវួនប៉ាុដណ្ហត ោះដទ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា "អក្ស្ិ" អតតមនា អតថំ បរតថម្បិ យ មោ ជិមនា។ 

 លពោះជិនលសីលពោះអងគដន្តោះ លទង់ដធឝើលបដយជន៍របស់លពោះអងគផង លទង់ដធឝើោ ាំងលបដយជន៍
របស់អបក្ដនទផង ។  
 បទថា អក្ស្ិ ជាទីបក្ន័យ ដលព្វោះសដមឋងទុក្ក្បុងវាក្រៈដាំបូង ដោយមានអតទផាយដៅ
ដល់វាក្រៈបន្តធ ប់ ។ 
 

                                                           

១. ក្ថល និង ក្ថលិក្ មានអតទដូចរប  ដត ក្ថលិក្ ចុោះ ឥក្បចច័យ (ជាបចច័យដដលមិនមានអតទ) ដពលខវោះក្៏ដលបើជា 
ក្ឋល ។ 
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ទីបកៈមាន ៣ របនភទ 
 ១. អាទិទីបក្ៈ សដមឋងអតទទុក្ក្បុងវាក្រៈដាំបូង ដោយមានអតទផាយដៅក្បុងវាក្រៈខាង
ដលកាយ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា អក្ស្ិ អតតមនា អតថំ បរតថម្បបិ យ មោ ជិមនា។ 
 ២. មដជឈទីបក្ៈ សដមឋងអតទទុក្ក្បុងដផបក្ក្ណ្ហឋ លននវាក្រៈោ ាំង ២ ដោយមានអតទផាយដៅ
ក្បុងវាក្រៈខាងមុខនិងខាងដលកាយ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា អតតមនា អតថំ អក្ស្ិ បរតថម្បបិ យ មោ ជិមនា។ 
 ៣. អនថទីបក្ៈ សដមឋងអតទទុក្ក្បុងវាក្រៈខាងចុង ដោយមានអតទផាយដៅក្បុងវាក្រៈខាង
មុខ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា មោ ជិមនា អតតមនា អតថំ បរតថម្បបិ អក្ស្ិ។ 

 ទីបក្ៈដៅដចក្បាន ៣ យ៉ា ងដទៀត គឺ 
 ១. លកិ្យទីបក្ៈ 
 ២. ជាតិទីបក្ៈ (អាចររខវោះដៅ ទពឝទីបក្ៈ) 
 ៣. គុណទីបក្ៈ  
 លបដភទរបស់ទីបក្ៈនិងឧោហរណ៍របស់ទីបក្ៈ គបផដីមើលដសចក្ឋីពិស្ដឋ រ ក្បុងគមភីរ សុដព្វ
ធាលង្ខា រ រថាទី ២២៨-២៣១ និង សទធស្ដរតទជាលិនី រថាទី ៣៥-៣៨ ។ 

៣២. បារនិសសន័យ 
 បារដិសសន័យ គឺវធីិដដលសល់ពីអតទោ ាំងអស់ បានដសចក្ឋីថា យក្អតទដដលសល់ពីអតទ
ោ ាំងអស់ ។ 
 វគិគហៈថា បរ ិស្ម្នតមោ មស្មោ បារមិស្មោ។ 

 សល់ (ពីអតទ) ដោយជុាំវញិ ដ យ្ ោះថា បារដិសសៈ ។ 
         (សទធស្ដរតទជាលិនី រថាទី ២៥០) 
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 ឧោហរណ៍ថា មោ ឥម្ំ មលាក្ំ ស្មទ្ក្ំ ស្ោរក្ំ ។មប។ 
 បទថា ស្មទ្វក្ំ ជាបារដិសសដលព្វោះសាំដៅដល់សួគ៌ ៥ ជាន់ ដវៀរបរនិមយិតវសវតថិភូមិ ។ 
អធិបាយថា សួគ៌មាន ៦ ជាន់គឺ ១. ចតុមហារាជិកា, ២. តវតឹស្ដ, ៣. យមា, ៤. តុសិត,  
៥. និមាយ នរតី, ៦. បរនិមយិតវសវតថី កាលបទថា ស្ោរក្ំ សាំដៅដល់ បរនិមយិតវសវតថិភូមិដហើយ 
បទថា ស្មទ្វក្ ំ ក៏្លតូវមានអតទជាសួគ៌ ៥ ជាន់ ដវៀរបរនិមយិតវសវតថិភូមិ មិនបានសាំដៅយក្សួគ៌ 
៦ ជាន់ ។ 
 បារដិសសន័យដនោះដូចរប នឹងដរពលីពទធន័យ និង បុញ្ដញាណសមាម រន័យ ដតដដលដៅ
ដ យ្ ោះដផសងរប  ដលព្វោះដបារាណ្ហចររោ ាំងឡាយដលបើដផសងរប រហូតមក្ ដតអតទលបលពឹតថដៅដូចរប  ។ 

៣៣. នោគណ្ោ ន័យ 
 ដរគណា ន័យ គឺវធីិដូចចប់ដរ បានដសចក្ឋីថា ឲ្រដឹងវតទុ មិនលបាក្ដដោយវតទុ លបាក្ដ ។ 
 ក្បុងលរខវោះ ដរដក្ើតដសចក្ឋីកាចដឃ្លរដៅដឡើង មាច ស់របស់ដរមិនអាចនឹងចប់ចូល
ដលកាលបាន ដតមាច ស់ដដលឆ្ងវ ត នឹងន្ត ាំដរមួយដដលហឝឹក្ហាត់លាដហើយមក្បដញ្ញឆ តដរដដល
កាចដន្តោះឲ្រចូលដលកាលបាន យ៉ា ងណ្ហ វធីិដន្តោះក៏្យ៉ា ងដន្តោះ ដូចរប  ដលព្វោះឲ្រដឹងវតទុ ដដលមិន
លបាក្ដដោយវតទុ ដដលលបាក្ដ ។  
 ឧោហរណ៍ថា មស្ឋឋនតិ បស្តថតរំ។ ដសដឌាំ គឺលបដសើរជាង ។ 
 បទថា បស្តថតរំ ជាដរគណា ន័យ ដលព្វោះសដមឋងឲ្រដឹងថា បទថា មស្ឋឋំ លបក្បដោយ 
ឥដឌបចច័យ ដោយ តរបចច័យក្បុងបទរបស់ខវួន ។ អធិបាយថា បទថា មស្ឋឋំ មក្ពី បសតទសពធ + 
ឥដឌបចច័យ (យក្បសតទជា ស, ដញក្, លុប, ឥជាឯ, រួម, ត ាំងជាន្តម, ដហើយចុោះ សិ, សិជាអាំ, ដញក្, 
លុប, បក្តិ, រួម ដទើបសដលមចរូបជា មស្ឋឋំ បាន) បទថា មស្ឋឋំ ដនោះជាលបក្បដោយ ឥដឌបចច័យ
ដដលមានអតទ "វដិសស" ដតរូបរបស់បចច័យមិនលបាក្ដអាចដធឝើឲ្រសងសយ័បាន ដូចដន្តោះ ដទើប
សដមឋងអធិបាយដោយ តរបចច័យដដលមានអតទ "វដិសស" ដូចរប  ដូដចប ោះ កាលសដមឋងបទថា  
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បស្តថតរំ ដដលលបក្បដោយ តរបចច័យដហើយក៏្លជាបបានថា បទថា មស្ឋឋំ លបក្បដោយ ឥដឌ
បចច័យដលព្វោះ តរ និង ឥដឌបចច័យមានដសចក្ឋីដូចរប  ។ 

៣៤. កានកានោកនន័យ 
 កាដកាដល្លក្នន័យ គឺ វធីិដូចការដមើលរបស់ដក្ាក្ បានដសចក្ឋីថា បទមួយសមវឹងរក្បទ ២ 
ក្បុងខណៈមួយ ។ 
 តមបក្តិដភបក្របស់មនុសសនិងសតឝដនទៗ មានដាំរជីាដដើម ដល់សូមផនឹីងមាន ២ ដាំរ ី ដតក៏្
ដឃើញរូបដោយដភបក្ោ ាំង ២ ខាងក្បុងដវល្លដតមួយ ដតដភបក្របស់ដក្ាក្មិនដូចដភបក្របស់មនុសស 
និងសតឝដនទ ដលព្វោះដួងដភបងោ ាំង ២ ខាងរបស់ដក្ាក្ដន្តោះរដមងដឃើញរូបដផសងរប បាន ដតអាលស័យ
មក្ពីចិតថទទួលអារមយណ៍មួយក្បុងខណៈដតមួយ ដូចដន្តោះ កាលដក្ាក្ដមើលសលតូវដោយដភបក្ខាង
ដឆឝង ដភបក្ខាងស្ដឋ ាំងរដមងមិនដឃើញអាហារ កាលដក្ាក្ដមើលអាហារដោយដភបក្ខាងស្ដឋ ាំង ដភបក្
ខាងដឆឝងរដមងមិនដឃើញសលតូវ ដលព្វោះដវល្លដមើលដោយដភបក្ខាងដឆឝង ដភបក្ខាងស្ដឋ ាំងរដមងមិន
ដឃើញ ដមើលដោយដភបក្ខាងស្ដឋ ាំង ដភបក្ខាងដឆឝងរដមងមិនដឃើញ យ៉ា ងណ្ហ វធីិដនោះក៏្យ៉ា ងដន្តោះ 
ដូចរប  ដលព្វោះមានបទមួយសមវឹងរក្សមភ័ននដល់ ២ បទ បានដតខណៈនីមួយៗមិនលពមរប  ។  
 ក្បុងគមភីរសទធស្ដរតទជាលិនីដីកា ពណ៌ន្តរថាទី ៤៧ ដព្វលអធិបាយកាដកាដល្លក្នន័យ
ថា  
 យថា ហិ ក្មក្ នាម្ ឯមក្ន ឱមលាមក្មនាត ា ឯមក្ន យក្ខ ុនា បស្សតិ។  

វាមម្ន ឱមលាមក្មនាត ា វាមម្មនវ បស្សតិ។ ន ទ្ក្ខ ិមណន។ ទ្ក្ខ ិមណន ឱមលាមក្មនាត ា 

ទ្ក្ខ ិមណមនវ។ ន វាមម្ន។ ឯវមម្វ អយំ នមយាតិ។ មតនាហត  មបាោោ ៖ 

យថាហិ ក្មក្ ឯមក្ន  យក្ខ ុនា បស្សតិ ស្ទា    

តមេវាយំ នមយា មតន  ក្មក្មលាមក្តិ វុយចតីតិ។ 
 ដ យ្ ោះថា ដក្ាក្ កាលដមើលផវូវមួយខាង រដមងដឃើញដោយដភបក្មួយខាង ។ កាលដមើលផវូ វ
ខាងដឆឝងរដមងដឃើញដោយដភបក្ខាងដឆឝងប៉ាុដណ្ហត ោះ មិនដឃើញដោយដភបក្ខាងស្ដឋ ាំង កាលដមើល
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ផវូវខាងស្ដឋ ាំង រដមងដឃើញដោយដភបក្ខាងស្ដឋ ាំងប៉ាុដណ្ហត ោះ មិនដឃើញដោយដភបក្ខាងដឆឝង យ៉ា ង
ណ្ហ វធីិដនោះក៏្យ៉ា ងដន្តោះ ដូចដនោះ ។ ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ដបារាណ្ហចររោ ាំងោ ាំងឡាយ ដទើបដព្វលថា  
 ដក្ាក្រដមងសមវឹងដមើលដោយដភបក្មួយខាង ក្បុងលគប់កាលដវល្ល យ៉ា ងណ្ហ ដលព្វោះដហតុ
ដន្តោះ វធីិដន្តោះ រដមងដព្វលថា ដ យ្ ោះថា កាដកាដល្លក្ៈ ដូដចប ោះ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា រមញញ ា បហិមោ ទ្មូោ។ 
 ទូតដដលលពោះរាជាបញ្ជូ នដៅ, ទូតរបស់លពោះរាជា លតូវបញ្ជូ នដៅ ។ 
 បទថា រមញញ ា សមវឹងរក្សមភ័ននក្បុងបទោ ាំង ២ គឺ បហិមោ និង ទ្មូោ។ រមញញ ា កាល 
សមភ័នននឹង បហិមោ ក៏្ជា ឆដឌីអវុតថក្តថ  កាលសមភ័នននឹង ទ្មូោ ក៏្ជា សមភននៈ ក្បុងទីដនោះ រមញញ ា 
ដទើបសមភ័នននឹង បទោ ាំង ២ ដតនឹងសមភ័ននមឋងមាប ក់្ មិនសមភ័ននលពមរប  ដូដចប ោះ បទថា រមញញ ា ដទើបជា
កាដកាដល្លក្នន័យ ។ កាដកាដល្លក្នន័យដនោះក្បុងសីលក្េននវគគ-អភិនវដីកា ដព្វលអាងទុក្ថា 
  ឥទ្ំ ហិ ក្មក្មលាម្នម្ិវ  ឧភយាមបក្ខ វយនំ។ 

 ពិតដមន ព្វក្រសមឋីដនោះ ជាព្វក្រសមវឹងដល់ ២ ចាំដណក្ដូចការដមើលរបស់ដក្ាក្ ។ 
៣៥. រកុខសកណុ្ន័យ 

 រុក្េសកុ្ណន័យ គឺវធីិដូចបក្សអីាលស័យដដើមដឈើ បានដសចក្ឋីថា កាលដដលអាលស័យរបស់
ខវួនវនិ្តសដៅដហើយ រដមងដៅកាន់ទីអាលស័យក្ដនវងដនទដោយខវួនឯង ។ 
 តមធមយត កាលដដើមដឈើដដលជាទីអាលស័យ របស់ហឝូងបក្សវីនិ្តសដៅ ដោយដហតុណ្ហ
មួយក៏្ដោយ ហឝូងបក្សរីដមងដហើរដៅអាលស័យលតង់ដដើមដនទខវួនឯង ដោយមិនលតូវមានមនុសស
ចប់ឲ្រដៅដដើមដនទ យ៉ា ងណ្ហ វធីិដនោះក៏្ជាយ៉ា ងដន្តោះ ដូចរប  ដលព្វោះកាលលសៈដដលជាទី
អាលស័យរបស់និគគហិតវនិ្តសដៅ និគគហិតរដមងឃ្លវ តដៅអាលស័យ (លបក្ប) លតង់លសៈតួដនទដោយ
មិនលតូវន្ត ាំនិគគហិតមក្លបក្បនឹងលសៈដទៀត ។ 
 ឧោហរណ៍ថា អគគឹ។ 
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 បទថា អគគឹ ជារុក្េសកុ្ណន័យ ដលព្វោះកាលោវ ស់ អាំ ជា ាំំ (និគគហិត) ដហើយនិគគហិតរដមង
ឃ្លវ តមក្លបក្បដោយ ឥ (ដដលដ យ្ ោះ ឈ) ដោយខវួនឯង ដោយមិនលតូវន្ត ាំពរញ្ជនៈមក្លបក្ប
នឹងលសៈដោយសូលតថា នមយ បរំ យត មតត១ ដទៀត អធិបាយថា បទថា អគគឹ មក្ពី អគគិ, ដលកាយ 
អគគិ ចុោះ អាំវភិតថិ, ឥ ដ យ្ ោះ ឈ ដោយ ឥវណណុ វោណ ា ឈលា២។ និងយក្ អាំ (ដដលលបក្បដោយ 
អ និង ាំំ) ជា អាំ (និគគហិត) ដោយសូលតថា អំមោ និគគហិតំ ឈលមបហិ៣។ គឺយក្លសៈអនិង
និគគហិត ( ាំំ) ជានិគគហិត ( ាំំ) ដដលលបាសចក្លសៈ អាលស័យមក្ពីនិគគហិតលតូវអាលស័យរសសសរៈ 
៣ តួ គឺ អ ឥ ឧ ពិតលបាក្ដនឹងដៅចាំដព្វោះតួមិនបាន ដូចដន្តោះ និគគហិត ( ាំំ) ដដលមក្ពី អាំ ដនោះ
រដមងឃ្លវ តដៅលបក្បនឹង ឥ លតង់ អគគិ ដោយខវួនឯង ដោយមិនលតូវន្ត ាំនិគគហិតមក្លបក្បនឹងលសៈ
ដោយសូលតថា នមយ បរំ យត មតត១ ដទៀត ។ 
 តមគមភីរក្ចច យនៈ និគគហិតដដលមក្លបក្បនឹងលសៈដោយខវួនឯងជារុក្េសកុ្ណន័យ ដត
ពរញ្ជនៈដនទពីនិគគហិតលតូវន្ត ាំមក្លបក្បនឹងលសៈដទៀត ចាំដណក្វធីិរបស់គមភីរសាំគសាឹតដ យ្ ោះ មុទន
ដព្វធៈ ពរញ្ជនៈោ ាំងអស់ដដលមិនមានលសៈលបក្ប នឹងឃ្លវ តមក្លបក្បនឹងលសៈខាងមុខដោយខវួន
ឯង ជារុក្េសកុ្ណន័យដោយមិនលតូវន្ត ាំពរញ្ជនៈមក្លបក្បនឹងលសៈដទៀត ។ 

៣៦. ទនតនែាទនន័យ 
 ទនថដចឆទនន័យ គឺវធីិដូចកាច់ភវុក្ បានដសចក្ឋីថា កាត់សាំវដណតតពឝបទ (ដដលគួរ
អធិបាយ) ។ 

តធមយត កាលកាត់ភវុក្ដហើយក៏្ដធឝើឲ្រភវុក្ដន្តោះបឋូ រសោពបីរូបដដើម យ៉ា ងណ្ហ វធីិដនោះក៏្
ជាយ៉ា ងដន្តោះ ដូចរប  ដលព្វោះដធឝើឲ្របទបឋូ រសោពពីរូបដដើម ។  មុននឹងដលើក្តួយ៉ា ង និងដព្វល
អធិបាយដល់ ទនថដចឆទនន័យ អបក្សិក្ាគបផលីជាបដល់ដសចក្ឋីដផសងរប  ននសាំវដណតតពឝៈ និង 
សាំវណតន្តមុន  មូលបទ (បទដដើម) ដដលគួរអធិបាយ ដៅថា សាំវដណតតពឝៈ និង បទដដលគួរ
                                                           

១. ក្ចច យនៈ សូលតទី ១១, បទរូបសិទនិ សូលតទី ១៤ ។ ២. ក្ចច យនៈ សូលតទី ៨៩, បទរូបសិទនិ សូលតទី ២៩ ។ ៣.  
ក្ចច យនៈ សូលតទី ៨២, បទរូបសិទនិ សូលតទី ១៤៩ ។ 
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អធិបាយ (សាំវដណតតពឝៈ) ដៅថា សាំវណតន្ត ដូច មស្ឋឋនតិ បស្តថតរំ។ បទថា មស្ឋឋំ ដៅថា 
សាំវដណតតពឝៈ ដលព្វោះជាបទដដលគួរអធិបាយឲ្រចូលចិតថ ចាំដណក្បទថា បស្តថតរំ ដៅថា  
សាំវណតន្ត ដលព្វោះជាបទដដលអធិបាយដសដឌាំបទ ។ 

ឧោហរណ៍ថា វយនមោថ ា យ មោ វមោ ច្តិ វយនតថវមោ។ 

អតទននវចនៈផង អតទននវចនៈដន្តោះ លបដសើរផង ដលព្វោះដហតុដន្តោះ ដ យ្ ោះ វចនតទវរៈ ។ 
បទសដលមច (និបពនបបទ) ថា វចនតទវដរា ជា ទនថដចឆទនន័យ ដលព្វោះជាបឋមាវភិតថិដដលជាបទ 

ដដលោវ ស់មក្ពីសោពដដើម ដដលជា សាំវដណតតពឝបទ ដដលជាទុតិយវភិតថិ ។ អធិបាយថា 
ព្វក្រថា ព្វក្រថា វចនតទវរៈ ដនោះមក្ពីទុតិយវភិតថិក្បុងបណ្ហមរថារបស់គមភីរក្ចច យនៈថា  

មស្ឋឋំ តិមលាក្ម្ហិតំ អភិវនទិយគគ ំ

ព្តទ្ធញ្ច  ធម្មម្ម្លំ គណម្តតតម្ញ្ច  

ស្តថសុ្ស តស្ស វយនតថវរំ ស្តព្តទ្ធ ុំ 

វក្ខ ាម្ិ ស្តតតហិតមម្តថ ស្តស្នធិក្បបំ។ 
បទថា វយនតថវរំ ដដលជាទុតិយវភិតថិជា សាំវដណតតពឝៈ ដលព្វោះជាបទដដលគួរអធិបាយ 

ដូដចប ោះ ក្បុងគមភីរនាសដទើបអធិបាយបទដនោះថា មក្ពីព្វក្រថា វចនតទៈ និង វរៈ មក្ដធឝើសមាសរប  
ដោយអធិបាយដោយវគិគហៈថា វយនមោថ ា យ មោ វមោ ច្តិ វយនតថវមោ។ 

បទថា វយនតថវមោ ជាបឋមាវភិតថិ មិនដមនទុតិយវភិតថិដូចដដើម ដលបៀបដូចកាលកាត់ភវុក្
ដហើយដធឝើឲ្រភវុក្បឋូ រសោពពីរូបដដើម ។ ទនថដចឆទនន័យដនោះ មានដលបើក្បុងដវយាក្រណ៍ដលចើន មិន
ធាវ ប់មានដលបើក្បុងអដឌក្ថា និងដីកា ។ 

៣៧. ទនតនោធនន័យ 
 ទនថដស្ដធនន័យ គឺវធីិដូចជលមោះភវុក្ បានដសចក្ឋីថា សដមឋងដោយវដណតតពឝបទ (បទដដល
គួរអធិបាយ) ដទៀត ។ 
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 តមធមយតភវុក្ដនោះនឹងដកាងស្ដា តមានចុងរាងលសួច កាលកាត់ដៅដហើយ ក៏្ដធឝើឲ្រោវ ស់បឋូ រ
ពីរូបដដើម ដតកាលលតូវការដធឝើឲ្រភវុក្ដដលលតូវកាត់ដៅដហើយ មានរូបដូចដដើម ក៏្លតូវជលមោះភវុក្  
(គឺតុបដតងឲ្រលា) ដោយន្ត ាំដដក្ជាដដើមមក្ដុសខាត់ កាលជលមោះដហើយក៏្នឹងដធឝើឲ្រភវុក្ដន្តោះមាន
រូបដូចដដើម ។ 
 ឧោហរណ៍ថា តំ វយនតថវរំ នូវអតទននវចនៈដន្តោះ ដ៏លបដសើរ ។  
 បទថា វយនតថវរំ ជា ទនថដស្ដធនន័យ ដលព្វោះសដមឋងដោយសាំវដណតតពភបទតមដដើម
ដទៀត ។ បានដសចក្ឋីថា បទថា វចនតទវដរា ក្បុងវគិគហៈថា វយនមោថ ា យ មោ វមោ ច្ត ិ 

វយនតថវមោ។ ជាទនថដចឆទនន័យ ដលព្វោះជាបទដដលោវ ស់មក្ពីបទដដើម ដដលជាទុតិយវភិតថិមក្
ជាបឋមាវភិតថិ បន្តធ ប់មក្នាសៈសដមឋងថា តាំ វចនតទវរ ាំ។ វចនតទវរ ាំ ដនោះជាបទដដលជា 
សាំវដណតតពឝៈក្បុងបណ្ហមរថាដដលសដមឋងដោយទុតិយវភិតថិដូចយក្ភវុក្ដដលកាត់ដោដហើយ
មក្ជលមោះឲ្រមានរូបលក្េណៈដូចដដើមដទៀត ។ 

គបផលីជាបថា តមលបលក្តី ទនថៈ ដលបថា ដធយញ ដតក្បុងទីដនោះដលបថា ភវុក្ ដលព្វោះភវុក្ក៏្មាន
លក្េណៈជាដធយញរបស់ដាំរ ី ដោយបទថា ទនថខចិតៈ (ដធឝើដោយភវុក្) បទថា ទ្នតខយិតំ ក្បុង 
សីលក្េននវគគ អភិនវដីកា អធិបាយថា  

ទ្នតខយិតនតិ ទ្មនតហិ ខយិតំ, ហតថិទ្មនតហិ ក្តនតិ វុតតំ មហាតិ។ ‘‘ទ្មនាត ា នាម្  

ហតថិទ្មនាត ា វុយចតី’’តិ ហិ វុតតំ។ 
បទថា ទនថខចិតាំ គឺដធឝើដោយភវុក្ោ ាំងឡាយ ។ ជាព្វក្រដព្វលថា ដធឝើដោយភវុក្ោ ាំងដាំរ ី

ោ ាំងឡាយ ។ ដលព្វោះថា ដព្វលក្ថា ភវុក្របស់ដាំររីដមងលតូវដៅដ យ្ ោះថា ទនថៈ ។ 
៣៨. ត្នច្ឆសជ្ជន័យ 

 តដចសជជន័យ គឺវធីិដូចពស់សក្សាំណក្ បានដសចក្ឋីថា លោះអតទចស់ដោយការដព្វល
អតទថយី ។ 
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 តមធមយត កាលពស់បានសាំណក្ថយីដហើយលោះសាំណក្ដដើមរបស់ខវួនដចញ និងដលបើ
សាំណក្ថយីដដលដទើបដតបានមក្ យ៉ា ងណ្ហ វធីិដនោះក៏្ជាយ៉ា ងដន្តោះ ដូចរប  ដលព្វោះលោះអតទចស់
ដោយការដព្វលអតទថយី ។ 
 ឧោហរណ៍ថា រមញញ ា បតមោត ា ោជបតមោត ា។ 

 លពោះឱរសរបស់លពោះរាជា ដ យ្ ោះថា រាជបុតថ (លពោះរាជឱរស) ។ 
បទថា ោជបតមោត ា ជាតដចសជជន័យ ដលព្វោះលោះអតទដដលជាទពឝៈ របស់លពោះរាជាដោយការ

ដព្វលអតទថយីដដលជាទពឝៈ របស់លពោះរាជឱរស ដដលសដលមចជាសមាសដហើយ ។ អធិបាយថា ក្បុង
ព្វក្រសមឋីដនោះដញក្ដចញបានជា ២ ចាំដណក្ គឺ ១. វាក្រៈ (លបដយគ) បានដល់ រមញញ ា បតមោត ា។ 
២. និបពនបបទ (បទសដលមច) បានដល់ ោជបតមោត ា។ ក្បុងវាក្រៈថា រមញញ ា បតមោត ា ដនោះមានដសចក្ឋី
ដដលជាទពឝៈ ២ យ៉ា ង គឺ ១. លពោះរាជឱរស, ២. លពោះរាជា ដតក្បុងនិបពនបបទមានអតទដដលជាទពឝៈដត
មួយ គឺ លពោះរាជឱរស មិនមានអតទដដលជាទពឝៈសាំដៅដល់លពោះរាជាដឡើយ ដតសាំដៅដល់ 
លពោះរាជឱរសមួយលពោះអងគ អាលស័យមក្ពីក្បុងសមាសដដលដព្វលដឡើងខាងដលកាយពីវាក្រៈ មាន
អតទដដលជាទពឝៈដតមួយ បានដល់ លពោះរាជឱរស មិនមានអតទដដលជាទពឝៈ ២ យ៉ា ង ដូចក្បុងវាក្រៈ 
ដលព្វោះលោះអតទដដលជាទពឝៈ របស់លពោះរាជាដូចពស់លោះសាំណក្ដដើមដចញ កាលបានសាំណក្ថយី
មក្ ដូដចប ោះ បទថា ោជបតមោត ា ដដលជាបទដដលមានអតទជាទពឝៈថយីដទើបជា តដចសជជន័យ ។     

៣៩. ភិកាខ ែរយិន័យ 
 ភិកាេ ចរយិន័យ គឺវធីិដូចការលតច់ដៅដដើមផបីាយ (ដៅបិណឍ បាត) បានដសចក្ឋីថា ដព្វល
អតទថយី ដោយបានអតទចស់ផង ។ 
 តមធមយត ការដៅបិណឍ បាត របស់លពោះសងឃ កាលបានបាយអាំពីលសុក្មួយដហើយ ដៅ
លសុក្បនថមក្ដទៀត ោយក្ោក់្បាយ លពោះសងឃក៏្ទទួលដទៀត ដោយមិនដចលបាយដដលទទួល
មក្ដហើយយ៉ា ងណ្ហ វធីិដនោះក៏្ជាយ៉ា ងដន្តោះ ដូចរប  ដលព្វោះដព្វលអតទថយីដោយបានអតទចស់ផង។ 
 ឧោហរណ៍ថា រមញញ ា បតមោត ា ោជបតមោត ា។ 
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 លពោះឱរសរបស់លពោះរាជា ដ យ្ ោះថា រាជបុតថ (លពោះរាជឱរស) ។ 
បទថា ោជបតមោត ា ជាភិកាេ ចរយិន័យ ដលព្វោះដព្វលអតទថយី ដោយបានអតទចស់ផង ។ 

អធិបាយថា ក្បុងវាក្រៈថា រដញ្ញដ  បុដតថ  បានអតទដដលជាទពឝៈ ២ យ៉ា ង គឺ ១. លពោះរាជា, ២. លពោះ
ឱរស លពោះរាជានិងលពោះឱរសសមភ័ននរប ដោយោពជា ជនក្ៈ (អបក្ឲ្រដក្ើត) និង ជដញ្ដ (អបក្ដក្ើត) ដត
និបពនបបទបានអតទដដលជាទពឝៈមួយគឺលពោះឱរស ក្បុងទីដនោះអាលស័យមក្ពីដល់សូមផថីា រាជបុដតថ  
នឹងជាបទសដលមចដហើយ ដតក៏្ដៅបានអតទដដលជាទពឝៈចស់ដទៀត គឺលពោះឱរសដដលមិនលោះអតទ
ជាទពឝៈដដើមដចញ ដូចរប នឹងលពោះសងឃដដលបានបាយអាំពីលសុក្មួយដហើយ ដៅទទួលបាយអាំពី
លសុក្ខាងដលកាយដទៀត ដោយមិនដចលបាយដដលបានទទួលមក្ដហើយ ។ 

បណ្ហឋ ឧបចរៈ ១២ យ៉ា ងដដលដព្វលទុក្ដហើយអាំពីខាងដដើមដន្តោះ សពធខវោះអាចនឹងជា
ឧបចរៈបានដលចើនយ៉ា ង អាលស័យនឹងការដមើលដៅថាទាំនងចូលក្បុងឧបចរៈណ្ហ, បណ្ហឋ ន័យ 
៥៥ ក៏្ដូចរប  សពធខវោះអាចជាន័យបានដលចើនន័យ អាលស័យនឹងការដមើលដៅថាទាំនងចូលក្បុងន័យ
ណ្ហ ដូចបទថា រាជបុដតថ  ជា តដចសជជន័យ ដលព្វោះសមវឹងដសចក្ឋីដៅក្បុងទាំនងថា បទដនោះជាបទ
ដដលមានអតទលោះអតទដដលជាទពឝៈរបស់លពោះរាជាដូចពស់សក្សាំណក្ដដើម ឬជា ភិកាេ ចរយិន័យ 
ដលព្វោះសមវឹងអតទដៅក្បុងទាំនងថា បទដនោះជាបទដដលមានអតទ មិនលោះអតទជាទពឝៈរបស់លពោះឱរស 
ដូចលពោះសងឃដដលបានបាយអាំពីលសុក្មួយដហើយ ក៏្ដៅទទួលបាយអាំពីលសុក្ដនទដទៀតដោយមិន 
ដចលបាយដដលបានទទួលមក្ដហើយ ។ 

៤០. អត្ិសយន័យ 
 អតិសយន័យ គឺវធីីដដលនលក្ដលង បានដសចក្ឋីថា កាន់យក្វតទុ ដដលលាលតង់ទីបាំផុតដោយ
មិនកាន់យក្វតទុធមយត ។ 
 ឧោហរណ៍ថា អភិរូបស្ស ក្ញញ ា ទាតព្េ ា។ 

 គួរឲ្រលសីលក្មុាំដល់បុរសរូបស្ដា ត ។ 
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 បទថា អភិរូបស្ស ដនោះជា អតិសយន័យ ដលព្វោះសាំដៅដល់បុរសអបក្មានរូបស្ដា តបាំផុត 
មិនដមនស្ដា តយ៉ា ងស្ដមញ្ដ អធិបាយថា បណ្ហឋ បុរសអបក្មានរូបស្ដា តដលចើនន្តក់្ គួរឲ្រលសីលក្មុាំ
ដល់ បុរសអបក្មានរូបស្ដា តបាំផុតក្បុងបណ្ហឋ បុរសអបក្មានរូបស្ដា តោ ាំងដន្តោះ ក្បុងទីដនោះដព្វលដល់
បុរសអបក្មានរូបស្ដា ត ដោយសាំដៅដល់ បុរសអបក្មានរូបស្ដា តបាំផុត ដូចដន្តោះ បទថា អភិរូបសស 
ដទើបជា អតិសយន័យ ។ អតិសយន័យដដលសដមឋងមក្ដហើយដនោះ ជាការសដមឋងដល់វតទុធមយត 
ដោយសាំដៅដល់វតទុ ដដលមិនដមនធមយត (គឺនលក្ដលងជាងធមយត) ដតអតិសយន័យ ដៅមាន
ដសចក្ឋីវដិសសដដលគួរលជាបមួយយ៉ា ងដទៀត គឺលរខវោះកាលមានបទ ២ ដូចរប  (គឺចាំដណក្ដាំបូង
មក្ពីសពធមួយ បនថមក្ដទឝោវៈ ឲ្រជា ២ សពធ) ក៏្មានដសចក្ឋីនលក្ដលងជាងលបលក្តី ដូច មុនិមុនិ, ឬ  
ដទវដទវៈ ដលបថា លពោះពុទន ។ តមលបលក្តីដោយដលចើនសពធថា មុនិ ដលបថា ឥសី និងសពធថា ដទវៈ ដលប
ថា ដទវត ដតកាលដទឝោវៈឲ្រជា ២ សពធដហើយ មុនិមុនិ និង ដទវដទវៈ សាំដៅដល់ លពោះពុទន មិន
ដមនឥសី ឬ ដទវតស្ដមញ្ដ ដតជាលពោះពុទនអបក្នលក្ដលងជាឥសីោ ាំងឡាយ និងដទវតោ ាំងឡាយ ឬ 
រាជៈ សាំដៅដល់លពោះរាជា ដត រាជរាជៈ សាំដៅដល់លពោះចលក្ពតថិ អបក្នលក្ដលងជាលពោះរាជា
ោ ាំងឡាយ ដូចដន្តោះក្បុងគមភីរនិរុតថិទីបនី ដទើបដព្វលថា  
 បទ្ទ្េ ិតតំ នាម្ បទ្ោថ ានំ អតិស្យោទ្ីបនតថំ។ 

 ដ យ្ ោះថា បទទឝិតថៈ (ការជា ២ ននបទ) រដមងមានដដើមផសីដមឋងដសចក្ឋីនលក្ដលងននអតទរបស់
បទ ។ 

៤១. រកុាខ រឡុ ោន័យ 
 រុកាេ រុឡាន័យ គឺវធីិដូចការដឡើងដដើមដឈើ បានដសចក្ឋីថា ខាងមុខជាខាងដលើ ខាងដលកាយ 
ជាខាងដលកាម ។ 

តមធមយត កាលដឡើងដដើមដឈើ ចាំដណក្របស់ដដើមដឈើខាងមុខដដលដៅមិនដឡើងដល់ 
ជាខាងដលើ ដតចាំដណក្របស់ដដើមដឈើដដលដឡើងឆវងមក្ដហើយ ជាខាងដលកាម យ៉ា ងណ្ហ វធីិដនោះ 
ក៏្ជាយ៉ា ងដន្តោះ ដូចរប  ដលព្វោះខាងមុខ ជាខាងដលើ, ខាងដលកាយជាខាងដលកាម ។ 
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ឧោហរណ៍ថា បតព្េ ម្មធាឋិតម្ស្សរ ំ ស្មរន វមិយាជមយ គបផដីញក្ពរញ្ជនៈខាង
មុខពីលសៈ ដធឝើឲ្រត ាំដៅខាងដលកាម និងមិនឲ្រមានលសៈ ។ 

(ក្ចច យនៈ សូលតទី ១០, បទរូបសិទនិ សូលតទី ១២) 
 បទថា "អធិឋិត" ជារុកាេ រុឡាន័យ ដលព្វោះខាងមុខសាំដៅដល់ខាងដលើ, ខាដលកាយសាំដៅដល់
ខាងដលកាម ។ គបផលីជាបតួយ៉ា ងមុនថា បទថា ដល្លក្គគបុគគដល្ល មក្ពី ដល្លក្ + អគគបុគគដល្ល 
ដោយសូលតដនោះដញក្ ពរញ្ជនៈដដលជាពរញ្ជនៈខាងមុខដចញចក្លសៈ អ ដោយដធឝើឲ្រមិនមាន
លសៈនិងដៅខាងដលកាម គឺ កាលដញក្ ក្ ពរញ្ជនៈដចញចក្លសៈ អ ដហើយ ក៏្នឹងមានរូបថា ក៑្ 
អ ក្បុងទីដនោះ ក៑្ ដដលមិនមានលសៈដៅខាងមុខ អ, ក៑្ ដទើបដៅថា ខាងដលកាម អ, ដៅដលកាយ ក៑្ 
ដទើបដៅថា ខាងដលើ (ដហើយបនថមក្ក៏្លុប, រួម, ដទើបសដលមចរូបជាដល្លក្គគបុគគដល្ល) ។ 

៤២. មគគគមនន័យ 
 មគគគមនន័យ គឺវធីិដូចការដដើរផវូ វ បានដសចក្ឋីថា ដៅមិនដល់ជាខាងមុខ ឆវងកាត់មក្
ដហើយជាខាងដលកាយ ។ 
 តមធមយតកាលដដើរផវូ វ ផវូ វដដលដៅមិនដល់ជាខាងមុខ ផវូ វដដលឆវងកាត់មក្ដហើយជា
ខាងដលកាយ យ៉ា ងណ្ហ វធីិដនោះក៏្ជាយ៉ា ងដន្តោះ ដូចរប  ដលព្វោះដដលដៅមិនដល់ជាខាងមុខ ដដល
ឆវងកាត់មក្ដហើយជាខាងដលកាយ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា បតមរ អធមោម ា ទ្ិបបតិ មុនអធម៌នឹងរុងដរឿង ។ 
 បទថា បតមរ ជាមគគគមនន័យ ដលព្វោះដវល្លដដលដៅមិនដល់ជាខាងមុខ (អន្តគត)  
អធិបផយថា លពោះមហាក្សសបដថរៈដព្វលនឹងពួក្ភិក្េុថា ពួក្ដយើងគួរសង្ខគ យន្ត មុនដដល
អធម៌នឹងរុងដរឿង បានដសចក្ឋីថា ដបើដពលដនោះពួក្ដយើងមិនសង្ខគ យន្តដហើយតដៅអធម៌នឹង
រុងដរឿងបាន ដូដចប ោះ បុដរ បទដនោះដទើបដលបថា មុន ដទើបសាំដៅដល់ដវល្លខាងមុខដដលដៅោន់
មក្ដល់ ។ ក្បុងសីលក្េននវគគ-អភិនវដីកា សដមឋងអធិបាយថា  



107 

 

 មក្យិ បមនតថ ឯវំ វណណយនតិ។ បតមរត ិបច្ឆ ា អនាគមត, យថា អទាធ ានំ គយឆនតស្ស 

គនតព្េ ម្មគាគ ា ‘‘បតមរ’’តិ វុយចតិ, តថា ឥធាបិ ម្គគគម្ននមយន អនាគតក្មលា  

‘‘បតមរ’’តិ វុយចតីតិ។ 
 ក្បុងដសចក្ឋីដនោះ អាចររខវោះអធិបាយយ៉ា ងដនោះ បុដរ គឺក្បុងអន្តគតខាងដលកាយ ផវូ វរបស់
បុគគលអបក្ដៅកាន់ផវូ វឆ្ងង យគួរដៅថា បុដរ យ៉ា ងណ្ហ សូមផកី្បុងទីដនោះ អន្តគតកាល ដៅថា បុដរ 
ដោយ មគគគមនន័យ ក៏្យ៉ា ងដន្តោះ ។ 

៤៣. អវុត្តសទិធិន័យ 
 អវុតថសិទនិន័យ គឺវធីិដដលសដលមចដសចក្ឋីលបាថាប ដោយមិនដព្វល ។ 
 ឧោហរណ៍ថា បដសសយរ តាំ វសសសតាំ អដរាគាំ។ 
 សូមឲ្របានដឃើញដល្លក្មានអាយុ ១០០ ឆ្ងប ាំ ជាអបក្មិនមានដរាគ ។ 
    (សុតថនថបិដក្ ខុទធក្និកាយ ជាតក្ អសីតនិិបាត មហាសុតដស្ដមជាតក្) 
 ព្វក្រសមឋីដនោះជា អវុតថសិទនិន័យ ដលព្វោះមិនដព្វលដសចក្ឋីសូមជីវតិទុក្ ដតក៏្មានដសចក្ឋី
សូមជីវតិដដលខវួនឯងលបាថាប  អធិបផយថា ដបារសិ្ដទឲ្រសុតថដស្ដមសូមពរ ដលព្វោះមិនលបាថាប នឹង
សមាវ ប់សុតថដស្ដម សុតថដស្ដមជាបណឍិ ត មិននិយយសូមជីវតិថា សូមដល្លក្ចូរឲ្រជីវតិដល់
ដយើងចុោះ ដតនិយយថា "សូមឲ្របានដឃើញដល្លក្មានអាយុ ១០០ ឆ្ងប ាំ ជាអបក្មិនមានដរាគ" ដបើ
សុតថដស្ដមលតូវដបារសិ្ដទសមាវ ប់ដហើយក៏្នឹងដឃើញដបារសិ្ដទមានអាយុ ១០០ ឆ្ងប ាំ ជាអបក្មិន
មានដរាគមិនបាន ដូចដន្តោះ ព្វក្រនិយយដនោះ ក៏្ប៉ាុនរប នឹងដព្វលថា "សូមដល្លក្ចូរឲ្រជីវតិដល់
ដយើងចុោះ" អាលស័យមក្ពីមិនដព្វលសូមជីវតិ ដតក៏្មានដសចក្ឋីលបលពឹតថដៅក្បុងទាំនងដព្វលសូម
ជីវតិ កាលដបារសិ្ដទបានឮព្វក្រដនោះដហើយ ក៏្មិនសមាវ ប់សុតថដស្ដម ។ 
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៤៤. អត្ថថ បត្តិន័យ 
 អតទ បតថន័ិយ១ គឺវធីិដល់អតទបានដោយមិនដព្វល ។ 
 ឧោហរណ៍ថា មទ្វទ្មោត ា ទ្ិវា ន ភតមោត ា េូមលា។ 
 ដទវទតថមិនបរដិោគក្បុងដវល្លនថងជាអបក្ធាត់ ។ 
 ព្វក្រនិយយដនោះ ជាអតទ បតថិន័យ ដលព្វោះដល់ដសចក្ឋីថា បរដិោគ ក្បុងដវល្លយប់បាន 
ដោយមិនដព្វលថា បរដិោគក្បុងដវល្លយប់ ។ អធិបាយថា មនុសសដយើងនឹងដៅដោយលបាស
ចក្អាហារមិនបាន កាលមិនបរដិោគក្បុងដវល្លនថង ក៏្លតូវបរដិោគក្បុងដវល្លយប់ ដូចដន្តោះ ដល់
ដព្វលថា ដទវទតថមិនបរដិោគក្បុងដវល្លនថង ដតដគធាត់ ក៏្លតូវដឹងបានថា ដគបរដិោគក្បុងដវល្ល
យប់ ក្បុងគមភីរសទធនីតិ សុតថមាល្ល បាឡិនយទិសងគហៈ ដព្វលថា 
 យទ្ក្ិតតិតំ អតថមោ អាបជជតិ។ ោ អោថ ាបតតិ។ 

 ព្វក្រសមឋណី្ហ មិនលតូវដព្វលទុក្ រដមងចូលដល់បានដោយអតទ ។ ព្វក្រសមឋីដន្តោះ 
ដ យ្ ោះថា អតទ បតថិ ។  
 ក្បុងគមភីរសក្ាតៈ ដ យ្ ោះ វាចបផតិ សដមឋងតួយ៉ា ងរបស់វធីិដនោះថា បិមនា មទ្វទ្មោត ា ទ្ិវា 

ន ភតញ្ជ តិ។ ចាំដណក្ព្វក្រអធិបាយក៏្មិនដបក្ដផសងពីឧោហរណ៍មុន ។ 
៤៥. ពយត្ិនរកន័យ 

 ពរតិដរក្ន័យ គឺវធីិផធុយរប  បានដសចក្ឋីថា យក្អតទផធុយពីអតទដដលដព្វលទុក្ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ហិយយតតនី ស្តតម្ី បញ្ច ម្ី វតតោនា ស្ព្េ ធាតតក្ំ២។ 

 ហិយរតថនី, សតថមី, បញ្ច មី និង វតថមាន្តវភិតថិ ដ យ្ ោះថា សពឝធាតុក្ៈ ។ 
 ព្វក្រសមឋីដនោះជា ពរតថិដរក្ន័យ ដលព្វោះពួក្វភិតថិដ៏ដសស ៤ ពួក្ដទៀត ដ យ្ ោះថា អសពឝ-
ធាតុក្ៈ ។ អធិបាយថា ក្បុងអាខាតវភិតថិមាន ១. វតថមាន្ត, ២. បញ្ច មី, ៣, សតថមី, ៤. បដរាកាេ , 

                                                           

១. ក្បុងគមភីរដផសងៗ មានដីកាជាដដើម សដមឋងជា អតទ បតថិន័យ ដតក្បុងគមភីរនយៈ សដមឋងជា អតទ បនបន័យ ោ ាំង ២ 
យ៉ា ងដនោះមានអតទដូចរប ។២. ក្ចច យនៈ សូលតទី ៤៣១, បទរូបសិទនិ សូលតទី ៤៥៨ ។ 
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៥. ហិយរតថនី, ៦. អជជតនី, ៧. ភវសិសនថិ, ៨. កាល្លតិបតថិ កាលព្វក្រសមឋីដនោះ ដលបថា ពួក្វភិតថិ ៤ 
មានហិយរតថនីជាដដើម ដ យ្ ោះថា សពឝធាតុក្ៈ ដតមិនដលបពួក្វភិតថិ ៤ ពួក្ដទៀតដ៏ដសស ដូចដន្តោះ 
ពួក្វភិតថិ ៤ ដ៏ដសសពីដដលដព្វលដហើយ គឺ បដរាកាេ , អជជតនី, ភវសិសនថិ និងកាល្លតិបតថិ ដទើប
ដ យ្ ោះថា អសពឝធាតុក្ៈ (មិនដមនសពឝធាតុក្ៈ) ដោយ ពរតិដរក្ន័យ ។ 

៤៦. នីត្ត្ថន័យ 
 នីតតទន័យ គឺវធីិដដលមានអតទដឹងបានដោយខវួនឯង ឬវធីិដដលមានអតទដដលសដមឋង
ដោយលតង់ ។ 
 វគិគហៈថា  នីយោថ ាតិ នីមោ។ 

   នីមោ អមោថ ា យស្ាតិ នីតមោថ ា, នមយា។ 
 ឧោហរណ៍ថា បាមោ ន ហនតមព្េ ា បុគគលមិនគួរសមាវ ប់សតឝ ។ 
 ព្វក្រដនោះជា នីតតទន័យ ដលព្វោះកាលដព្វលដហើយក៏្អាចដឹងអតទបានដោយខវួនឯង 
ដោយមិនលតូវមានព្វក្រអធិបាយដនទដទៀត ឬមានអតទដដលសដមឋងដោយលតង់ ដលព្វោះសាំដៅ
យក្សតឝលគប់លបដភទ មិនមានសល់ ដ យ្ ោះថា សតឝ មិនគួរសមាវ ប់ោ ាំងអស់ ។ 
 ស្យមម្វ គម្ិតព្េ តថំ (អភិធមយមូលដីកា) វធីិដដលមានអតទដដលបុគគលគបផលីជាបដោយ
ខវួនឯង ដ យ្ ោះថា នីតតទន័យ ។ 
 នីតតថនតិ យថាវុតវមស្ន ញាតព្េ តថំ (ដនតថិបក្រណ-អដឌក្ថា) បានដល់ មានអតទគបផ ី
ដឹងតមការដព្វលទុក្ ។ 

៤៧. ននយយត្ថន័យ 
 ដនយរតទន័យ គឺវធីិដដលដូចអតទដដលដល្លក្ឲ្រដឹងតមព្វក្រដនទ បានដសចក្ឋីថា មាន
ការន្ត ាំដៅអធិបាយដទៀត ។ 
 វគិគហៈថា  មនតមព្េ ាតិ មនមយា។ 

   មនមយា អមោថ ា យស្ាតិ មនយយមោថ ា, នមយា។ 
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 ឧោហរណ៍ថា ស្មព្េ  តស្នតិ ទ្ណឌ ស្ស, ស្មព្េ  ភាយនតិ ម្យចមុនា សតឝោ ាំងឡាយ
ោាំងពួង រដមងតក់្សវុតចាំដព្វោះអាជាញ  រដមងកាវ ចចាំដព្វោះដសចក្ឋីស្ដវ ប់ ។ 
 ព្វក្រសមឋីដនោះជា ដនយរតទន័យ ដលព្វោះលតូវអាលស័យព្វក្រដនទដទើបអាចយល់បាន បាន
ដសចក្ឋីថា មានការន្ត ាំដៅអធិបាយដទៀតថា សតឝោ ាំងឡាយោាំងពួងដនោះ ដវៀរសតឝនិងបុគគល
ោ ាំងដនោះ គឺ រាជសីហ៍, អាជាដនយរ, ដាំរអីាជាដនយរ, ដសោះអាជាដនយរ, ដរអាជាដនយរ, បុរស-
អាជាដនយរ, លពោះអរហនថ, លពោះអន្តរមី និង លពោះលពហយោ ាំងឡាយ ។ 
 មនយយតថនតិ និទាធ ាមរោេ ា គមហតេ តថំ (ដនតថិបក្រណ-អដឌក្ថា) បានដល់មានអតទដដលលតូវ
ន្ត ាំដចញមក្ដហើយកាន់យក្ ។ 
 មនតមព្េ ាតតិ អញ្ញមោ អាហរោិេ ា មព្មធតមព្េ ា ញាមបតមព្េ ាត ិអមោថ ា។  

(អងគុតថរនិកាយដកីា) 
 វយនតថមរន គមម្តព្េ តថំ មនយយំ (អភិធមយមូលដីកា) វធីិដដលមានអតទដដលដល្លក្ឲ្រដឹង
ដោយព្វក្រដនទ ដ យ្ ោះថា ដនយរតទៈ ។ 
 តមលបលក្តី សពឝសពធនឹងមានអតទថា និរវដសសៈ (ោ ាំងអស់មិនមានសល់) ដតក្បុងទីដនោះ 
សពឝសពធមានអតទជា ភិដយា (ដោយដលចើន) ដូចដន្តោះ ដបារាណ្ហចររដទើបដចក្សពឝសពធដចញ 
ជា ២ យ៉ា ងគឺ 
 ១. ស្ដវដសសសពឝៈ (សពឝៈដដលដៅមានសល់) ដូច សដពឝ តសនថិ ទណឍ សស។ 
 ២. អនវដសសសពឝៈ (សពឝៈដដលមិនមានសល់) ដូច សដពឝ ធមាយ  អនតថ ។ 
 ដសចក្ឋីរបស់នីតតទន័យ និង ដនយរតទន័យ ដដលសដមឋងមក្ដហើយដនោះ ក្បុងគមភីរ 
សទធស្ដរតទជាលិនី រថាទី ៩១ ដព្វលថា  
  ស្ទ្ទនតមរន ញាបមោ  មនយយមោថ ាតិ បវុយចត ិ   

  ស្យមម្វ គម្ិតមោថ ា  នីតមោថ ាតិ តថា ម្មោ។ 
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 ឲ្រដឹង (អតទ) ដោយសពធដនទ ដព្វលថាជា ដនយរតទៈ ដលៅពីដន្តោះមានអតទដដលដឹងបាន
ដោយខវួនឯងប៉ាុដណ្ហត ោះ គួរដឹងថាជា នីតតទៈ ។ 
 ដលៅពីការដព្វលដហើយដនោះ ដនយរតទៈ និង នីតតទៈ ដៅកាន់យក្អតទបានដលចើនយ៉ា ងដទៀត 
អបក្សិក្ាគបផដីមើលក្បុងគមភីរវជិរពុទនិ និង ស្ដរតទទីបនីដីកា ជាដដើម ។ 
 នីតតទន័យ និង ដនយរតទន័យ ដនោះ អបក្មិនឆ្ងវ តអាចនឹងកាន់យក្ខុស ដហើយសដមឋងខុស 
ការសដមឋងខុសដន្តោះប៉ាុនរប នឹងការដព្វលមួលបង្ខា ច់លពោះពុទនដីកា ដូចដដលលពោះពុទនលតស់ទុក្ថា  
 មទ្េ មម្, ភិក្ខ មវ, តថាគតំ អព្ភ ាយិក្ខ នតិ។ ក្តមម្ មទ្េ ? មយា យ មនយយតថំ ស្តតតនតំ 

នីតមោថ ា ស្តតតមនាត ាតិ ទ្មីបត,ិ មយា យ នីតតថំ ស្តតតនត ំមនយយមោថ ា ស្តតតមនាត ាតិ ទ្ីមបតិ។ 
 មាប លភិក្េុោ ាំងឡាយ បុគគលមាន ២ ពួក្ដនោះ រដមងដព្វលមួលបង្ខា ច់តថាគត ។ បុគគល ២ 
ពួក្ដតើដូចដមថច ? គឺបុគគលដដលសដមឋង ដនយរតទៈ សុតថនថៈ ជា នីតតទៈ សុតថនថៈ ១ បុគគលដដល
សដមឋង នីតតទៈ សុតថនថៈ ជា ដនយរតទៈ សុតថនថៈ ១ ។ 

(មាប លភិក្េុោ ាំងឡាយ បុគគល ២ ពួក្ដនោះដតងដព្វលបង្ខា ច់លពោះតថាគត ។ បុគគល ោ ាំង ២ 
ពួក្ ដតើដូចដមថច ។ គឺបុគគលដដលសាំដដងសូលត មានដសចកី្ថជាបុគគល្លធិោឌ ន ថាជា សូលតមាន 
ដសចកី្ថជាធមាយ ធិោឌ នដៅវញិ ១ ដដលសាំដដងសូលតមានដសចកី្ថជាធមាយ ធិោឌ ន ថា ជាសូលត មាន
ដសចក្ថីជាបុគគល្លធិោឌ នដៅវញិ ១ ។) 

(សុតថនថបិដក្ អងគុតថរនិកាយ ទុក្និបាត ព្វលវគគ) 
៤៩. អនវត្ថន័យ 

 អនឝតទន័យ គឺវធីិតមអតទ បានដសចក្ឋីថា មានដ យ្ ោះតមអតទរបស់វាក្រៈ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា គយឆតីតិ មគា ដរ ។ 
 បទថា មគា ជា អនឝតទន័យ ដលព្វោះលតូវដព្វលក្បុងអតទថា ដរ ដដលតមអតទក្បុងវាក្រៈថា 
ដៅ អធិបាយថា ដដើមដឡើយសពធថា មគា ដៅមិនដក្ើតដឡើង ដតដឃើញអតទថា ជាសតឝដដលក្ាំពុង
ដៅ ដូចដន្តោះ ដទើបោ ាំងដ យ្ ោះថា ដរ អាលស័យមក្ពីការត ាំងដ យ្ ោះលរដាំបូង លបាថាប ដល់អតទថា 
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សតឝក្ាំពុងដៅ ដូចដន្តោះ មគា ដទើបជា អនឝតទន័យ (ដតបនថមក្ បទថា មគា ជា ឬរុឡាីន័យ ដលព្វោះ
ដល់សូមផដីរនឹងឈរក្ឋី នឹងដឹក្ក្ឋី ចឹងលតច់ដៅក្ឋី ក៏្ដៅថា ដរ មិនោវ ស់បឋូ រដ យ្ ោះ ឬដលព្វោះ
សតឝដនទដូច ដសោះ, លក្បីជាដដើមក៏្ដៅបាន ដតសពធថា មគា សាំដៅដល់ ដរប៉ាុដណ្ហត ោះ) ។ 

៤៩. រឡុោនី័យ 
 រុឡាីន័យ គឺវធីិដដលដលើក្ដឡើងនិយយ ដោយមិនតមអតទក្បុងវាក្រៈ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា រូបាទ្ីស្ត ស្ញ្ជ តីតិ ស្មោត ា បុគគលណ្ហជាប់ក្បុងអារមយណ៍មានរូបជា
ដដើម ដលព្វោះដហតុដន្តោះ បុគគលដន្តោះ ដ យ្ ោះថា សតថ ។ 
 ព្វក្រថា ស្មោត ា ដនោះសាំដៅដល់សតឝោ ាំងអស់ សូមផដីតលពោះអរហនថអបក្មិនជាប់ក្បុង
អារមយណ៍មានរូបជាដដើម ក៏្ដៅដៅថា សតឝ ។ ការដដលលពោះអរហនថលតូវដៅថា សតថ ជា  
រុឡាីន័យ ដលព្វោះជាការដលើក្ដឡើងនិយយប៉ាុដណ្ហត ោះ មិនមានអតទតមវាក្រៈថា បុគគលជាប់ក្បុង
អារមយណ៍មានរូបជាដដើម គួរលជាបថា សតថ មាន ២ ពួក្គឺ 
 ១. សចឆនធរាគបុគគល គឺសតឝដដលមានដសចក្ឋីដពញចិតថនិងមានរាគៈ 
 ២. និចឆនធរាគបុគគល គឺសតឝដដលមិនមានដសចក្ឋីដពញចិតថនិងមានរាគៈ ។ 
 បទថា ស្មោត ា ដដលជារុឡាីន័យ (ភូតបុពឝរុឡាី) ក្បុងទីដនោះដលព្វោះដព្វលដល់និចឆនធរាគ
បុគគល ដដលជាលពោះអរហនថ អបក្មិនជាប់ក្បុងអារមយណ៍មានរូបជាដដើម ដតថា ស្មោត ា សាំដៅដល់ 
សចឆនធរាគបុគគល អបក្ជាប់ក្បុងអារមយណ៍មានរូបជាដដើម ក៏្ជា អនឝតទន័យ ។ 
 រុឡាី មាន ៣ លបដភទគឺ 
 ១. ភូតបុពឝរុឡាី បានដល់ ព្វក្រដដលដលើក្ដឡើងនិយយដដលធាវ ប់មានមក្ពីមុន 
 ២. បសិទនរុឡាី បានដល់ ព្វក្រដដលដលើក្ដឡើងនិយយដដលលបាក្ដ 
 ៣. ឧបចររុឡាី បានដល់ ព្វក្រដដលដលើក្ដឡើងនិយយដដលដព្វលដោយអម ។ 
 ភូតបុពឝរុឡាី ឧោហរណ៍ថា ស្មោត ា។ ព្វក្រថា ស្មោត ា ជាភូតបុពឝរុឡាី ដលព្វោះដព្វលដល់
លពោះអរហនថអបក្មិនជាប់ក្បុងអារមយណ៍មានរូបជាដដើម ដដក្ធាវ ប់ជាប់អាំពីកាលមុន អធិបាយថា 
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មុននឹងជាលពោះអរហនថ ជាអបក្ជាប់ក្បុងអារមយណ៍ដផសងៗ កាលជាលពោះអរហនថដហើយក៏្មិនជាប់ក្បុង
អារមយណ៍ដផសងៗ ដតដល់ជាអបក្មិនជាប់ក្បុងអារមយណ៍ដផសងៗ ក៏្ដៅដៅថា សតថ ដដដល ដលព្វោះ
ធាវ ប់មានអតទតមវាក្រៈដដលជាប់ក្បុងអារមយណ៍ដផសងៗ មក្អាំពីមុន ដូចដន្តោះ បទថា ស្មោត ា 
ដទើបជា ភូតបុពឝរុឡាី ។ 
 បសិទនិរុឡាី ឧោហរណ៍ថា គយឆតីតិ មគា។ តិមស្ា។ ម្ហិយត ុះ មស្តីត ិ 

ម្ហិមោ។ ព្វក្រថា មគា ជាបសិទនិរុឡាី ដលព្វោះព្វក្រថា មគា លបាក្ដថាជា ដរ មិនដមនសតឝ
ដនទ ព្វក្រថា តិមស្ា ក៏្លបាក្ដថាជាដ យ្ ោះមនុសសមិនដមនដលបថា ៣ និង ម្ហិមោ ក៏្
លបាក្ដជាលក្បីប៉ាុដណ្ហត ោះ អធិបាយថា ព្វក្រថា មគា មក្ពីអតទថា សតឝអបក្ដៅ ម្ហិមោ មក្ពី
អតទថា សតឝអបក្ដដក្ដលើដផនដី ដតដលព្វោះសតឝពួក្ដនទមានដាំរ,ី ដសោះជាដដើម ក៏្ជាសតឝដដលដៅ
បាន និងដដលដលើដផនដីបាន ក៏្មិនដៅថា ដរ, មហិសៈ ដលព្វោះបានដ យ្ ោះវដិសសរបស់ខវួនៗ 
ដហើយ ដូចដាំរ ី បានដ យ្ ោះថា ហតទី, ដសោះ បានដ យ្ ោះថា អសសៈ ជាដដើម ក្បុងគមភីរសទធស្ដរ-
តទជាលិនី រថាទី ៦០ ដព្វលទុក្ថា   
  អនេ តថំវ ស្ោនម្ប ិ  រុឡហី មគាម្ហិោទ្ិក្ំ 

  គតិភសូ្យនាទ្ីន ំ អមញ្ញស្តបិ បវតតិមោ។ 

 ដ យ្ ោះមាន ដរ, មហិសៈជាដដើម សូមផជីា អនឝតទៈ (ដ យ្ ោះដដលតមអតទ) ដូចរប  ក៏្
ដ យ្ ោះថា រុឡាី ដលព្វោះដសចក្ឋីលបលពឹតថដៅននអាការដៅ និងដដក្ដលើដផនដីជាដដើម ក្បុងសតឝដនទ
ផង ។ 
 ដ យ្ ោះ ដរ, មហិសៈ ជាដដើម លរដាំបូងជា អនឝតទន្តម (ដ យ្ ោះដដលតមអតទ) ដលព្វោះជា
សតឝដដលដៅ និងជាសតឝដដលដដក្ដលើដផនដីតមលាំោប់ ដតបនថមក្ជារុឡាីន្តម (ដ យ្ ោះដដល
ដព្វលដឡើងមិនលបាថាប ដល់អតទ) ដលព្វោះសូមផសីតឝពួក្ដនទមានដសោះ សុនខជាដដើមក៏្ដៅបាន និង
ដដក្ដលើដផនដីបាន ដូចដន្តោះ ដ យ្ ោះខវោះ លរដាំបូងជា អនឝតទៈ បន្តថ ប់មក្ជា រុឡាី ក៏្មាន ។ ដត
ដ យ្ ោះខវោះក៏្ជា អនឝតទៈ ពិតលបាក្ដ ដូច ពុទន ដ យ្ ោះដនោះដលបថា លពោះពុទន មានអតទថា អបក្ដឹង 
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ដ យ្ ោះខវោះក៏្ជា រុឡាី ពិតលបាក្ដ ដូច ដតលបាយី ដលបថា សតឝក្ន្តវ ត មានអតទថា សតឝដដលផឹក្
ដលបង ដតដសចក្ឋីពិតសតឝក្ន្តវ តមិនអាចផឹក្ដលបងបានដឡើយ  ដ យ្ ោះខវោះជា រុឡាី ក៏្បានជា អនឝតទៈ 
ក៏្បាន ដូច សិរវីឌណក្ៈ ដលបថា អបក្ចដលមើនសិរ ីដបើដ យ្ ោះដនោះជាដ យ្ ោះរបស់ដសដឌី ឬអបក្ធាំជាដដើម 
ក៏្ជា អនឝតទៈ បាន ដលព្វោះដគមានសិរចីដលមើន ដតដបើជាដ យ្ ោះរបស់យចក្ ឬ ោសៈ ជាដដើម ក៏្ជា 
រុឡាី ដលព្វោះដគលាំបាក្ដលចើនមិនមានសិរដីឡើយ ។ 
 ក្បុងគមភីរសទធនីតិ សុតថមាល្ល ចតុបទវោិគ ដព្វលថា 
  ឯក្មនតមនវ អនេ តថ ំ   មលាមក្ ព្តមទាធ ាតិ អាទ្ិក្ំ  

  មយវាបមនា មតលបាយី-  យិច្ច ាមទ្ក្នតរុឡហិក្ំ។ 

  ស្ិរវីឌ្ឍមក្ឥច្ច ាទ្ិ   ទាោទ្ីស្ត បវតតិមោ   

  រុឡហី ស្ិយាេវានេ តថ ំ  ឥស្សមរ យ បវតតិមោ។ 
 ដ យ្ ោះថា ដល្លដកា, ពុដោន ជាដដើម ជា អនឝតទៈ យ៉ា ងពិតលបាក្ដ ។ ដ យ្ ោះថា ដយវាបដន្ត, 
ដតលបាយី ជាដដើម ជា រុឡាីពិតលបាក្ដ ដ យ្ ោះថា សិរវីឌណដកា ជាដដើម ជា រុឡាី ដលព្វោះលបលពឹតថដៅ
ក្បុងោសៈជាដដើម ឬជា អនឝតទៈផដ ដលព្វោះលបលពឹតថដៅក្បុងអបក្ធាំ ។ 
 រុឡាី ដៅមានដសចក្ឋីដលចើនយ៉ា ង ដូចមានសដមឋងក្បុងគមភីរសទធនីតិ បទមាល្ល, 
សទធស្ដរតទជាលិនី រថាទី ៦២, ស្ដរតទទីបនីដីកា និង វចនតទដជាតិកាដីកា ។ 

៥០. ភូត្បុពវគត្ិកន័យ 
 វធីិដដលដព្វលតមដរឿងរា៉ា វដដលធាវ ប់មាន ដ យ្ ោះថា ភូតបុពឝគតិក្ន័យ ឧោហរណ៍ថា 
យតមនាទ ា ស្ម្ណត មទ្ទមោ (សុតថនថបិដក្ ទីឃនិកាយ) ព្វក្រដនោះជាដ យ្ ោះរបស់លពោះចុនធៈ ជាបាូន
លពោះស្ដរបុីលត ដល្លក្បានដ យ្ ោះដនោះកាលដៅជាស្ដមដណរ សូមផលីរខាងដលកាយដល្លក្បាន
បួសជាភិក្េុ ដហើយក៏្ដោយ ពួក្ភិក្េុោ ាំងឡាយ ក៏្ដៅស្ដក្សួរ និដៅដូចដដើមថា ចុនធ-  
សមណដទធស ។ 
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 ព្វក្រថា សមណុដទធសដនោះ ដលបថា ស្ដមដណរ ការដដលភិក្េុោ ាំងឡាយ ដៅថា លពោះចុនធៈ
ថា ស្ដមដណរ ចុនធៈ ដនោះ ចត់ជា ភូតបុពឝគតិក្ន័យ ។ 
  យតមនាទ ា ស្ម្ណត មទ្ទមោត ិអយំ មេមោ ធម្មមស្នាបតិស្ស ក្និឋឋភាតិមក្។ តំ 

ភិក្ខ ូ អនតបស្ម្បននក្មល ‘‘យតមនាទ ា ស្ម្ណត មទ្ទមោ’’តិ ស្ម្តទាយរោិេ ា មេរក្មលប ិ

តមេវ ស្ម្តទាយរ ិិំស្ត។ (សុមងគលវលិ្លសិនី ទីឃនិកាយ-អដឌក្ថា) 
 តមេវ ស្ម្តទាច្រសឹ្ត ភតូបតព្េ គតិយា។ (លីនតទបផកាសនី ទីឃនិកាដីកា) 

 ឧោហរណ៍មួយដទៀត គឺ មជតវមន អនាេបណិឌ ិក្ស្ស អាោមម្ ដជតវន័ ជាដ យ្ ោះ
របស់ មាច ស់ដដើម គឺ ដជត (រាជកុ្មារមួយអងគ) ដូចមានវគិគហៈថា មជតស្ស វនំ មជតវនំ សួន
របស់ដជត ដ យ្ ោះថា ដជតវន័ ។ 
 អន្តថបិណឍិ ក្ដសដឌី ដ យ្ ោះចាំដណក្ដន្តោះមក្ពីដជត ដូដចប ោះ អន្តថបណឍិ ក្ ដទើបបាន
ដ យ្ ោះថា ជា មាច ស់របស់មនុសសទី ២ ខាងដលកាយដល្លក្បានថាឝ យជាសងារាម ។ 
 កាលលពោះសងឃដៅអាលស័យដហើយ ក៏្កាវ យជារបស់សងឃមិនដមនរបស់អន្តថបិណឍិ ក្
ដសដឌី ដតជនោ ាំងឡាយដៅដតដៅដ យ្ ោះអារាមដន្តោះថា ដជតវន័ អារាមរបស់អន្តថបិណឍិ ក្ 
ដូចដដលដយើងដៅបុគគលអបក្បដលងៀនដៅក្បុងស្ដល្លថា លគូៗ ដល់សូមផខីាងដលកាយដគនឹងដចញ
ដហើយមិនបានបដលងៀនដហើយក៏្ដោយ ដតមនុសសោ ាំងឡាយក៏្ដៅដៅថា លគូៗ ដនោះចត់ជា  
ភូតបុពឝគតិក្ន័យ ។ 

៥១. ឧកកដ្ឋន័យ 
 ឧក្ាដឌន័យ គឺវធីិដព្វលដោយនលក្ដលង ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ឯក្ត បាទ្និមោធា យ ឯក្លម្ពនវតថកុ្។ 

 ដក្ើតលពមនឹងចិតថ, រលត់លពមនឹងចិតថ, មានអារមយណ៍ដតមួយជាមួយនឹងចិតថ និងមានទី
អាលស័យដតមួយជាមួយនឹងចិតថ ។ 
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 ព្វក្រសមឋីដនោះសដមឋង ដចដតយុតថលក្េណៈ (លក្េណៈដដលលបក្បនឹងចិតថ) របស់
ដចតសិក្ថា មាន ៤ យ៉ា ង ក្បុងបណ្ហឋ  ៤ យ៉ា ងោ ាំងដន្តោះ ឯក្វតទុក្ៈ មិនដមនលក្េណៈដដលមាន
ពិតលបាក្ដ ដូចដន្តោះ ឯក្វតទុក្ៈ មិនគួរនឹងោក់្មក្ក្បុងលក្េណៈរបស់ដចតសិក្ដដលលបក្បនឹង
ចិតថ ដលព្វោះការដក្ើតលពមនឹងចិតថជាដដើម, ៣ លបការ ក៏្ដធឝើឲ្រយល់លក្េណៈរបស់ដចតសិក្បាន
យ៉ា ងចាស់ ដូចដន្តោះ សពធថា ឯក្វតទុក្ៈ ដទើបជា ឧក្ាដឌន័យ ។ 
 អាលស័យមក្ពី ព្វក្រថា ឧក្ាដឌៈ មានដសចក្ឋីថា នលក្ដលង មិនដមនដសចក្ឋីថា ដក្ើនដឡើង 
ដតសពធថា ឯក្វតទុក្ៈ ដក្ើនមក្ ដូចដន្តោះ អាចររ ដកាសល្លវ ភិវ ាំសៈ ដទើបដព្វលថា ឯក្វតទុក្ៈ សពធ
ដនោះ ជា អធិក្ន័យ (វធីិដដលដព្វលដក្ើនដឡើងដៅ) ដោយដល្លក្សដមឋងតួយ៉ា ងរបស់ ឧក្ាដឌន័យ 
ពីអភិធមយតទសងគហៈ រូបបរដិចឆទ រូបបវតថិក្ាមៈថា  

បឋិស្នធិយ ំ បន ស្ំមស្ទ្ជានមញ្ច វ ឱបបាតិក្នញ្ច  យក្ខ ុមោតោនជិវាហា-

ក្យភាវវតថទុ្ស្ក្ស្ង្ខ ាោនិ ស្តត ទ្ស្ក្និ បាតតភវនតិ ឧក្កឋឋវមស្ន។ 
 សលមាប់ក្បុងបដិសននិកាល ទសក្ក្ល្លប ៧ ក្ល្លប ដព្វលគឺ ចក្េុទសក្ក្ល្លប, ដស្ដត-
ទសក្ក្ល្លប, ឃ្លនទសក្ក្ល្លប, ជិវាា ទសក្ក្ល្លប, កាយទសក្ក្ល្លប, ោវទសក្ក្ល្លប 
និង វតទុទសក្ក្ល្លប រដមងមានលបាក្ដដល់សាំដសទជបុគគល និងឱបបាតិក្បុគគល ដោយ
អាំណ្ហចរបស់ការដព្វលដោយនលក្ដលង ។  

ដព្វលថា សាំដសទជបុគគលនិងឱបបាតិក្បុគគលមានដភបក្, លតដចៀក្, លចមុោះ, អណ្ហឋ ត 
ជាដដើម ត ាំងដតក្បុងដវល្លដក្ើតដោយឧក្ាដឌន័យ (វធីិនលក្ដលង) គឺយក្ទីបរបូិណ៌បាំផុត ដលព្វោះដភបក្
មនុសសខវោះងងឹតត ាំងដតពីក្ាំដណើ ត លតដចៀក្មនុសសខវោះថវង់ត ាំងដតពីក្ាំដណើ តជាដដើម ដោយ
ចាំដព្វោះពួក្លពហយមិនមានឃ្លនបស្ដទ, ជិវាា បស្ដទ និងកាយបស្ដទ ដតដដលដព្វលទុក្ដូចដនោះ 
ដលព្វោះដោយដលចើនជាយ៉ា ងដន្តោះ ក្បុងបារាជិក្ក្ណឍ -អដឌក្ថា ដព្វលថា 

អស្ម្ពទុ្ធំ ព្តទ្ធនិមស្វតិំ យំ ភាវាភវ ំគយឆតិ ជីវមលាមក្។ 

សតឝដល្លក្ ដតងដៅកាន់ភពតូចភពធាំដលព្វោះមិនដឹងចាស់លពោះធម៌ណ្ហ ដដលលពោះពុទន
លទង់ដសពដហើយ ។  
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បទថា ពុទននិដសវតិាំ ជាឧក្ាដឌន័យ ដលព្វោះលពោះធម៌គឺ មគគ, ផល, និព្វឝ នដន្តោះ មិនដមនលពោះ
ពុទនលទង់ដសពលតឹមដតមួយអងគឯង សូមផដីតលពោះបដចចក្ពុទន និងពុទនស្ដវក័្ក៏្ដសពបាន ក្បុងទីដនោះ 
សដមឋងដល់លពោះពុទនដតប៉ាុដណ្ហត ោះ ដលព្វោះលពោះពុទនលទង់លបដសើរនលក្ដលងជាលពោះបដចចក្ពុទន និង  
ពុទនស្ដវក័្ ដូចដន្តោះ ក្បុងស្ដរតទទីបនីដីកា ដទើបអធិបាយថា  

ឯតថ យ ក្ិញច ាបិ ម្គគផលនិព្េ ានានិ បមយចក្ព្តទ្ធព្តទ្ធោវមក្ហិបិ មគាយោមស្វ-

នាទ្ិនា មស្វោិនិ មហានតិ, តថាបិ ឧក្កឋឋបរមិយឆទ្វមស្ន ‘‘ព្តទ្ធនិមស្វតិ’’នតិ វុតតំ។ 
សលមាប់ក្បុងទីដនោះ ដល់សូមផថីា មគគ ផល និព្វឝ ន ដដលលពោះបដចចក្ពុទន និងពុទនស្ដវក័្ 

ដោយដសពបាន ដោយការដសពផវូវអារមយណ៍ជាដដើម ។ ដតថា ដព្វលថា លពោះពុទនលទង់ដសព
ដោយអាំណ្ហចរបស់ការក្ាំណត់ដោយនលក្ដលង ។  

៥២. អនភទន័យ 
 អដភទន័យ គឺវធីិដព្វលដូវមិនដផសងរប  ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ស្មព្េ ា គាមោ អាគមោ លសុក្ោ ាំងពួងមក្ដហើយ ។ 
 បទថា គាមោ ជាអដភទន័យ ដលព្វោះដព្វលលសុក្និងមនុសសអបក្ដៅក្បុងលសុក្ ឲ្រជារបស់
ដតមួយ ដោយមិនដផសងរប  ដលព្វោះដលបើសពធថា គាមោ (លសុក្) មិនដមនជា គាម្ិមក្ (អបក្ដៅ
ក្បុងលសុក្) វធីិដនោះដៅដស្ដយឧបចរៈជា អដភទូបចរៈ ។ (អបក្សិក្ាគបផដីមើលក្បុង 
អដភទូបចរៈ) ក្បុងបារាជិក្ក្ណឍ -អដឌក្ថា ដព្វលក្ថា  
 សក្លនគរញ្ច  ជនបមទា យ ធាតតម្ហទ្ស្សនតថំ ស្ននិបតិ។ 

 នគរោ ាំងអស់ និង ជនបទ លបជុាំរប ដដើមផដីមើលោពស្ដា តននលពោះធាតុ ។ 
 នគរ និង ជនបទ ជានិជជីវៈ (មិនមានជីវតិ) នឹងលបជុាំរប មិនបាន ទីដនោះដព្វលដល់អបក្នគរ 
និងអបក្ជនបទ ដលព្វោះជាសជីវៈ (មានជីវតិ) ដោយដព្វលអបក្នគរនិងអបក្ជនបទមិនឲ្រដផសងរប
ពីនគរនិងជនបទ ដោយដលបើសពធថា នគរ និង ជនបទ ដូច ម្ញច ា ឧក្កុឋឋឹ ក្មោនតិ ដលគ
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ោាំងឡាយដធឝើសាំដឡងដហា  ។ ក្បុងទីដនោះសាំដៅដល់មនុសសអបក្ដៅដលើដលគ ដោយដព្វលមនុសស
និងដលគ ឲ្រមិនដផសងរប ដោយសពធថា មញ្ញច  ដូចដន្តោះ ក្បុងស្ដរតទទីបនីដីកា ដទើបអធិបាយថា  
 ស្ក្លនគរញ្ច  ជនបមទា ច្តិ នគរវាស្ិមនា ជនបទ្វាស្ិមនា យ អមភទ្មោ 

នគរជនបទ្ស្មទ្ទហិ វុោត ា ‘‘ស្មព្េ ា គាមោ អាគមោ, ម្ញច ា ឧក្កុឋឋិិំ ក្មោនត’ី’តិ- 

អាទ្ីស្ត វយិ។  
សក្លនគរញ្ច  ជនបដោ ច គឺអបក្នគរ និងអបក្ជនបទ ដដលលតូវដព្វលដោយនគរសពធ 

និង ជនបទសពធ ឲ្រមិនដផសងរប  ដូចក្បុងឧោហរណ៍ថា លសុក្ោ ាំងអស់មក្, ដលគដដក្ដធឝើសាំដឡង
ដហា ជាដដើម ។ 

៥៣. ឯកនទសវិហារន័យ 
 ឯក្ដទសវហិារន័យ គឺវធីិដព្វលចាំដណក្ខវោះ (ឬចាំដណក្មួយ) ឧោហរណ៍ថា ទ្មោត ា អបក្
ដដលដទវតឲ្រ ។ 
 បទថា ទ្មោត ា ជា ឯក្ដទសដវាហារន័យ ដលព្វោះដព្វលចាំដណក្មួយរបស់ដ យ្ ោះដពញថា 
មទ្វទ្មោត ា អធិបាយថា ដ យ្ ោះដពញមានដលចើនព្វក្រលតូវការដព្វលសដងេប ដោយដព្វលដ យ្ ោះ
ចាំដណក្ខវោះរបស់ដ យ្ ោះដពញដន្តោះ ។ 
 ក្បុងបារាជិក្ក្ណឍ -អដឌក្ថា ដព្វលថា  

តមោ ម្ហិមនាទ ា ឥឋដិមយា  ឧតតិមយា ស្ម្ពមលា តថា 

ភទ្ទនាមោ យ បណឌ ិមោ។ 
 បទថា ភទធន្តដមា ដលបថា ភទធស្ដល ។ ដ យ្ ោះដពញថា ភទធស្ដល ដោយក្បុងទីដនោះដព្វល
លតឹមដត ភទធ ដដលជាចាំដណក្មួយរបស់ដ យ្ ោះប៉ាុដណ្ហត ោះ ដូចដន្តោះ ក្បុងស្ដរតទទីបនីដីកា ដទើប
ដព្វលថា  
 ភទ្ទនាមោតិ ភទ្ទោលមតថមោ។ នាម្ស្ស ឯក្មទ្មស្នបិ ហិ មវាហាមោ  

ទ្ិស្សតិ ‘‘មទ្វទ្មោត ា ទ្មោត ា’’តិ យថា។ 
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 ភទធន្តដមា គឺភទធស្ដលដតទរ ។ ពិតដមន ព្វក្រសមឋី រដមងលបាក្ដសូមផដីោយចាំដណក្ខវោះ
ននដ យ្ ោះ ដូចព្វក្រថា ដទវទដតថ  ដព្វលជា ទដតថ  ។ 

៥៤. និរតុ្តិន័យ 
 និរុតថន័ិយ គឺវធីិដព្វលសដមឋងដល់រូបដដើម, បចច័យ, អធិបាយអតទ, វគិគហៈ និង អតទរបស់
ព្វក្រ ដោយលក្េណៈ ៥ យ៉ា ង មានវណ្ហត គមជាដដើម ។ 
 ព្វក្រថា និរុតថិ ដនោះជាដ ប្ ោះរបស់គមភីរមួយរបស់ោស្ដសាំគសាឹត ដដលឥសីយសាៈរចន្ត
ដឡើង ដព្វលថាជាពាក្រណបរសិិដឌ (ដវយាក្រណ៍វដិសស) ដដលដព្វលសដមឋងដល់ រូបដដើម, 
បចច័យ, អធិបាយអតទ, វគិគហៈ និងអតទរបស់ព្វក្រ ដោយលក្េណៈ ៥ យ៉ា ងមាន វណ្ហត គម 
ជាដដើម ។ ក្បុងសម័យបុរាណ គមភីរនិរុតថិចត់ជាចាំដណក្មួយរបស់គមភីរដវទ ដូចសដមឋងទុក្ក្បុង
គមភីរអភិធានបផទីបិកា រថាទី ១១០ ថា 

 ក្មបា ព្ាក្រណំ មជាត ិ ស្តថំ ស្ិក្ខ ា និរុតតិ យ 

នមនាទ ាវយិិតិ មយោនិ  មវទ្ង្គ ាន ិវទ្នតិ ន។ 
 គមភីរក្បផៈ, គមភីរដវយាក្រណ៍, គមភីរដជាតិ, គមភីរនិរុតថិ និង គមភីរឆនធ ៦ គមភីរោ ាំងដនោះ
ដព្វលថាជាអងគរបស់ដវទ ។ 
 ១. ក្បផៈ គឺគមភីរដដលសដមឋងវធីិអាលស័យនឹងការបូជាយញ្ដ ។ 
 ២. ពាក្រណៈ គឺគមភីរដដលសដមឋងការដចក្លបលក្តីជាដដើម មានគមភីរបាណិនីជាដដើម ។ 
 ៣. ដជាតិសតទៈ គឺគមភីរដដលសដមឋងលក្េណៈរបស់ោា យដដលបងាឲ្រមានដសចក្ឋីចដលមើន 
ឬដសចក្ឋីវនិ្តសរបស់មនុសស ។ 
 ៤. សិកាេ  គឺគមភីរដដលសដមឋងឋាន, ក្រណៈ និង បយតនៈរបស់អក្សរមានគមភីរបាណិនី
សិកាេ  និងន្តរទសិកាេ ជាដដើម ។ 
 ៥. និរុតថិ គឺគមភីរដដលសដមឋងដល់រូបដដើម, បចច័យ, អធិបាយអតទ, វគិគហៈ និង អតទរបស់
ព្វក្រ ដោយលក្េណៈ ៥ យ៉ា ង មានវណ្ហត គមជាដដើម ដដលឥសីយសាៈរចន្តទុក្ ។  
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 ៦. ឆដន្តធ វចិិតិ គឺគមភីរដដលសដមឋងលក្េណៈរបស់ឆនធដដលអាចររបិងគលៈជាដដើមរចន្ត
ទុក្ ។ 
 ក្បុងគមភីរសាំគសាឹត និរុតថិ រាប់ជាគមភីរមួយយ៉ា ងជាពួក្ដវយាក្រណ៍វដិសស ដតក្បុងោស្ដ
បាលី និរុតថិ មិនបានដចក្ជាគមភីរដោយចាំដព្វោះ ដោយលតូវរួមចូលក្បុងពួក្គមភីរដវយាក្រណ៍ ដូច
ដន្តោះ ក្បុងដវយាក្រណ៍បាលីមាន បទរូបសិទនិ, ដមាគគល្លវ ន, សទធនីតិជាដដើម ក៏្បានសដមឋង  
និរុតថិន័យ ទុក្ផង ។ 
 និរុតថន័ិយ មាន ៥ លបការគឺ 
 ១. វណ្ហត គមន័យ បានដល់ វធីិមក្ននអក្សរ (ចុោះអាគម) ។ 
  ឧោហរណ៍ថា នក្ខ តតោជារវិ ោរក្នំ ដលបៀបដូចនក្េតថរាជា ននពួតរា ។ 
    (សុតថនថបិដក្ ខុទធក្និកាយ ជាតក្ ឯកាទសក្និបាត ជុណ្ហា ជាតក្) 
 បទថា ថា នក្ខ តតោជារវិ ជាវណ្ហត គមន័យ ដលព្វោះមានការមក្ រ ៑អាគម ។ នក្ខ តតោជារ ិ

វ មក្ពី នក្េតថរាជា + ឥវ ចុោះអាគម គឺ រ ៑ដទើបជា នក្ខ តតោជារវិ។ 

 ២. វណតវបិរយិយន័យ បានដល់ វធីិឆ្ងវ ស់អក្សរដោយលតឡប់ខាងមុខ លតឡប់ខាងដលកាយ 
គឺឆ្ងវ ស់អក្សរ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ហឹស្តីតិ ស្ីមហា១ សតឝណ្ហដតងដបៀតដបៀន ដលព្វោះដហតុដន្តោះ សតឝ
ដន្តោះ ដ យ្ ោះថា សីហៈ ។ 
 បទថា ស្ីមហា ជាវណតវបិរយិយន័យ ដលព្វោះសពធដដើមជាហឹសៈ មាន ហ ដៅខាងមុខ 
ស  ដតឆ្ងវ ស់ ហ ដដលដៅខាងមុខមក្ទុក្ខាងដលកាយ, ស ដដលដៅខាងលក្យដៅទុក្ខាងមុខ 
ដទើបជា សីហៈ ។ 
 ៣. វណតវកិារន័យ បានដល់ វធីិោវ ស់អក្សរ ។ 
                                                           

១. មក្ពី ហឹសធាតុ អបចច័យ សិវភិតថិ កាលលតឡប់ខាងមុខមក្ខាងដលកាយ និរុតថិន័យ (វណតវបិរយិយៈ) ដហើយ លុប
និគគហិត និង ឥ ទីឃៈជា ឦ ន្ត ាំ ហ មក្លបក្បនឹង អអក្សរ សិ ជា ឱ ដញក្ លុន រួម ដទើបជា សីដហា ។ 
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 ឧោហរណ៍ថា និយមក្ ពិតលបាក្ដ ។ 
 បទថា និយមក្ ជាវណតវកិារន័យ ដលព្វោះ និយមក្ សពធដដើមជា និយមោ ដតោវ ស់  
តអក្សរ ជា ក្អក្សរ ដទើបជា និយមក្។ 

 ៤. វណតដល្លបន័យ១ បានដល់ វធីិលុបអក្សរ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា មម្ហនស្ស ខស្ស ោលា មម្ខលា ដខសននចដងាោះ ដ យ្ ោះថា ដមខល្ល
(ដខសរតឹចដងាោះ) ។ 
 បទថា មម្ខលា ជា វណតដល្លបន័យ ដលព្វោះតមវាក្រៈ មាន ដមហន ខ មាល្ល ដតដលព្វោះ
លុប ហន សល់ដត ដម, លុប មា សល់ដត ល្ល, ដទើបបានរូប ជា ដមខល្ល ។ 
 ៥. អតទ តិសយន័យ បានដល់ វធីិដដលលបក្បដោយអតទដ៏ដលក្ដលងជាងអតទដដើមរបស់
ធាតុ ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ម្ហិយំ រវតីតិ ម្យូមោ។ (មក្ពី មយធាតុ + ឩរបចច័យ + សិវភិតថិ ឬ 
មហីសទធូបបទ + រុធាតុ + អបចច័យ + សិវភិតថិ ) ។ 
 សតឝណ្ហដលសក្ដន្តោះដលើដផនដី ដលព្វោះដហតុដន្តោះ សតឝដន្តោះ ដ យ្ ោះថា មយូរៈ (បក្សដីកាង ក្)។ 

បទថា ម្យូមោ ជា អតទ តិសយន័យ ដលព្វោះលបក្បដោយអតទថា ដលសក្ ដដលដក្ើនដលើស
អតទដដើមរបស់ធាតុ គឺ "ដៅ" អធិបាយថា ម្យូមោ មក្ពី មយធាតុ គតិមាិ ក្បុងអតទថា ដៅ ដតក្បុង
វគិគហៈដព្វលថា ម្ហិយំ រវតីតិ ម្យូមោ ដលព្វោះជា ធាតឝតទវគិគហៈ (វគិគហៈដោយអតទរបស់ធាតុ) 
មយធាតុមានអតទថា "ដៅ" ដតក្បុងវគិគហៈដនោះមានអតទថា "ដលសក្" មិនដមន "ដៅ" តមអតទដដើម 
ដូដចប ោះ បទថា ម្យូមោ ដទើបជា អតទ តិសយន័យ ។ 

មា៉ាងដទៀត បទថា ម្យូមោ ជាអតទ តិសយន័យ ដលព្វោះលបក្បដោយអតទដលក្ដលងជាង
អតទដដើម អធិបាយថា ម្យូមោ មក្ពីមហីសទធូបបទ រុធាតុ សដទធ (ក្បុងអតទថា បដញ្ចញសាំដឡង) 
                                                           

១. លរខវោះដៅថា វណតន្តសៈ ។ 
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អបចច័យ សិវភិតថិ១ ដូចដន្តោះដទើបមានដសចក្ឋីថា សតឝដលសក្ដលើដផនដី ដតមយូដរាបទ មានអតទថា 
បក្សដីកាង ក្ ប៉ាុដណ្ហត ោះ ដដលមានអតទនលក្ដលងជាអតទដដើមថា សតឝដលសក្ដលើដផនដី គឺ ដល់សូមផថីា 
សតឝដនទៗ ដូច មាន់ ដសោះជាដដើម ក៏្ដលសក្ដលើដផនដីបាន ដតមយូដរា បទដនោះមិនបានសាំដៅ
ដល់សតឝពួក្ដនទដន្តោះ ដោយសាំដៅយក្ចាំដព្វោះបក្សដីកាង ក្ មិនបានសាំដៅយក្សតឝដដលដលសក្
ដលើដផនដីដោយទូដៅ ក្បុងគមភីរដមាគគល្លវ នបញ្ចិកា ដព្វលថា  

 វសិ្ិមឋឋ ក្តថយិ អមតថ ធាតតបបវតតិ អោថ ាតសិ្មយន មយាមគា យថា ម្យូមោតិ។ 

តថាមហតថ ម្យូមរ បាណិវមិស្ស្ រវនក្ក្ិយាភិស្ម្ពមនាធ ា។ 

ការលបលពឹតថដៅននធាតុក្បុងអតទខវោះយ៉ា ងវដិសសដូចក្បុងព្វក្រថា មយូដរា ដ យ្ ោះថា ជាការ
លបក្បដោយអតទដ៏ដលក្ដលង ។ ពិតដមន ព្វក្រដន្តោះ ក្បុងទីដនោះមានការសមភ័ននននកិ្រយិការដលសក្
ក្បុងសតឝដដលវដិសស គឺបក្សដីកាង ក្ ។ 

ក្បុងគមភីរបទរូបសិទនិ សូលតទី ៦៨០ សដមឋងនិរុតថិន័យ ៥ លបការដោយរថាថា  
វោណ ាគមោ វណណវបិរយិមយា យ 

មទ្េ  ច្បមរ វណណវកិ្រនាោ 

ធាតតស្ស យោថ ាតិស្មយន មយាមគា 

តទ្តយចមត បញ្ច វធិំ និរតុត។ំ 
និរុតថិដន្តោះដព្វលថា មាន ៥ លបការគឺ ការមក្ននអក្សរ (ចុោះអាគម) ការឆ្ងវ ស់អក្សរដោយ

លតឡប់ខាងមុខលតឡប់ខាងដលកាយ ២ យ៉ា ង និង ការោវ ស់បឋូ រអក្សរ ការលុបអក្សរដនទ (ចក្
ដដលដព្វលដហើយ ២ យ៉ា ង) និងការលបក្បដោយអតទដដលនលក្ដលងននធាតុ ។ 

                                                           

១. យក្ មហី ជា មយូ, លុប ឧ លតង់ រុ ន្ត ាំ រុ ដៅលបក្បនឹង អ, សិ ជា ឱ, ដញក្ បល រួមសដលមចជា មយូដរា ។ (លុប 
ឧ លតង់ រុ ដោយសូលតក្បុងគមភីរ កាសិថាវុតថិថា រវតិសស សដរ អនថដល្លដបា) ។ 
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ឧោហរណ៍ខវោះចត់ជានិរុតថិន័យបានដលចើនយ៉ា ង ដូច ស្ីមហា។ ក្បុងរូបដនោះការឆ្ងវ ស់
អក្សរដោយលតឡប់ខាងមុខលតឡប់ខាងដលកាយ ជាវណតវបិរយិយន័យ ការលុបនិគគហិត ជា 
វណតដល្លបន័យ និង យក្ ឥ ជា ឦទីឃៈ ជា វណតវកិារន័យ ជាដដើម ។  

តមលបលក្តីដោយដលចើន ឧោហរណ៍ដដលនឹងដធឝើរូបសដលមចបានដោយនិរុតថិន័យ ដលចើន
ជាឧោហរណ៍ដដលមិនអាចសដលមចដោយសូលតដផសងៗ បាន ដូចដន្តោះ រូបដដលសដលមចរូប
ដោយនិរុតថិន័យ ក៏្មានចាំនួនដលចើនក្បុងបាលី ដតរូបដដលសដលមចដោយនិរុតថិន័យ លតូវមានអតទ 
សមគួរផង ដូចលពោះអគគវ ាំសដតទរ ដព្វលទុក្ក្បុងគមភីរសទធនីតិ ធាតុមាល្ល ថា  

អយិមនតមយា ហិ និរុតតិនមយា មក្វលំ អតថយត តតិបឋិព្នធម្មោត ាវ, អតថយត តតិយំ ស្ត ិ

និបាផ ាមទ្តតម្ស្ក្កុមណយានិបិ រូបានិ អមនមនវ ស្ិជឈនតិ។ 
ពិតដមន និរុតថិន័យ ជាវតទុ ដដលមិនគបផគិីត លតឹមដតជាវតទុ ដដលតក់្ទងនឹងដសចក្ឋីសម

គួរ ននអតទសុទនៗ  ប៉ាុដណ្ហត ោះ កាលដសចក្ឋីសមគួរននអតទមាន សូមផរូីបដដលមិនអាច ដដើមផសីដលមច 
រដមងសដលមចបាន ដោយនិរុតថិន័យដន្តោះដតមឋង ។  
 អធិបាយថា ការមក្ននអក្សរ ការលុបអក្សរក្បុងនិរុតថិន័យ មិនលតូវគិតថា ដលព្វោះដហតុ
ណ្ហ ដទើបដធឝើដូចដនោះ និងរូបដដលសដលមចដោយនិរុតថិន័យបាន លតូវមានអតទសមគួរផង ដបើអតទ
មិនសមគួរ ក៏្មិនអាចសដលមចរូបដោយនិរុតថិន័យបាន ។ 
 ឧោហរណ៍ និងព្វក្រអធិបាយរបស់និរុតថិន័យ ដដលដព្វលទុក្ដហើយដន្តោះជាព្វក្រ
អធិបាយដោយសដងេប របស់និរុតថិន័យប៉ាុដណ្ហត ោះ អបក្សិក្ាគបផដីមើលព្វក្រអធិបាយនិរុតថិន័យ 
ក្បុងគមភីរសទធនីតិ សុតថមាល្ល សូលតទី ១៣៤៣, ដមាគគល្លវ នបញ្ចិកា, សទធស្ដរតទជាលិនី រថាទី 
១៣៨-១៤៣ ។ 

និរតុ្តិន័យ ១០ របការ 
  ១. វសិទិសៈ    ២. សទិសៈ 
  ៣. បក្េិតថៈ    ៤. អនុក្រណៈ 
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  ៥. បដិក្រណៈ   ៦. វបិរតីៈ 
  ៧. ដល្លបៈ    ៨. សមផស្ដរណៈ 
  ៩. ដទឝោវៈ    ១០. ធនិតតថៈ ។ 
 សម័យដនោះ ក្បុងវទិាល័យោ ាំងឡាយ ដលបើមូលោឌ នោក់្ទងនឹងោស្ដស្ដសលត ១០ 
លបការ (Ten Philological Theory) ដដលបានដល់និរុតថិន័យ ១០ លបការ ដូចដព្វលខាងដដើម ។ 
  ១. វសិទិសៈ (Dissmilation) ការដធឝើអក្សរខាងមុខខាងដលកាយឲ្រដផសងរប  ដូច ល្លងគលៈ = 
នងគលៈ, លល្លតៈ = នល្លដៈ, ដមននធៈ = មិលិនធៈ ។    
 ២. សទិសៈ (Assimilation) ការដធឝើអក្សរខាងមុខខាងដលកាយឲ្រដូចរប  ដូច អាលមភនៈ = 
អារមយណៈ, បញ្ច រសៈ - បណតរសៈ = បនបរសៈ, បទ ៑+ ន = បនបៈ, ពុធ៑ + ត ពុទន ។ 
 ៣. បក្េតិថៈ (Epethesis) ការោក់្អក្សរ ដូច បទយៈ = បទុមៈ, រតថៈ = រតនៈ, សឝបបៈ = សុបិនៈ
, ដក្វសៈ = កិ្ដលស, បវវ ថ ិ= បលវតិ, ជាតា = ជាតិយ ។ 
 ៤. អនុក្រណៈ (Analogy) ការដធឝើតម (ទាំដនៀម) ដូច សុគគតិ ដធឝើតម ទុគគតិ, អនុទធយៈ ដធឝើ
តម និទធយៈ, បុថុជជនៈ ដធឝើតម បុថុជជនៈ, ព្វហុសចចាំ ដដលដលបមក្ពី ពហុសសុតសស ោដវា  
ព្វហុសសចចាំ ដធឝើតម សចចៈ ។ 
 ៥. បដិក្រណៈ (Compensation) ការជាំនួស បានដសចក្ឋីថា កាលលុបអក្សរតួណ្ហមួយ 
ដហើយ លតូវដលបើអក្សរដនទជាំនួស ដដើមផជីាទីសដងាត ឲ្រដឹងដហតុននការលុបដន្តោះ ដូច ក្រ + តពឝ = 
កា-តពឝ, ក្រតុាំ = កាតុាំ, លដភយរ ាំ + អហាំ = លដភយាហាំ, បញ្ច  + នាំ = បញ្ញច នាំ = បញ្ចនបាំ ។ 
 ៦. វបិរតីៈ (Metathesis) ការលតឡប់ខាងដលកាយអក្សរ ដូច អហន៑ = អហប = នថង, ស្ដយ + 
អនា = ស្ដយនា = ដវល្លល្លង ច, បរ ិ+ ឧបាសតិ = បរយុិបាសតិ = បយិរុបាសតិ, គហ៑ + ន្ត + តិ = 
គហ៑ + ណ្ហ + តិ = គណ្ហា តិ, អស៑ + មិ = អសយិ កាលោវ ស់ ស ជា ហ ដហើយមានរូប អហយិ  = អស៑ 
+ ម = អមា (មានវធីិដូចរប ) ។ 
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 ៧. ដល្លបៈ (Elision) ការលុបអក្សរ ដូច ជាតិយ = ជតា = ជចច , ចតុទធស = ចុទធស, 
ភទដនថ = ភដនថ, ធុរ - វហរ = ដធារយា, ដធារយា, បដិសង្ខេ យ ដយនិដស្ដ = បដិសង្ខេ  ដយនិដស្ដ, 
អនុបាោយ = អនុបាោ ឧោហរណ៍ថា អនុបាោ អាសដវហិ ចិតថាំ វមុិចចិ ។ 
 ៨. សមផស្ដរណៈ (Contraction) ការោវ ស់រប រវាងលសៈ និង ពរញ្ជនៈក្នវោះលសៈ ។ 
 ក្បុងសាំគសាឹត ដៅ យ រ ល វ ថាពរញ្ជនក្នវោះលសៈ ។ ពី ឥ ជា យ, ពី រ ិជា រ, ពី ល ជា ល, 
ពី ឧ ជា វ, ោ ាំងដនោះ អាចោវ ស់រប បាន ។ ដៅ ឯ និង ឱ ថា សននយក្េរសរៈ (សននិ = អក្េរ) បាន
ដសចក្ឋីថា អ + ឥ = ឯ, អ + ឧ = ឱ ។ អយ = អឥ = ឯ ក្បុងទីដនោះ ដៅការោវ ស់ យ ជា លសៈឥ 
ថា "សមផស្ដរណៈ" អវ = អឧ = ឱ ដៅការោវ ស់ វ ជា លសៈ ឧ ថា "សមផស្ដរណៈ" ដូច  
អជឈយនៈ = អដជឈន, ឧទយន = ឧដទន, ឧជជយិនី = ឧដជជនី, យវន = លវណ = ដល្លណ, 
អវកាស = ឱកាស,  អវតរតិ = ឱតរតិ, វ ិ+ អវ + ហារ = វរវហារ + ដវាហារ, ភវដន្តថ  = ដោដន្តថ ,  
បាលយតិ = បាដលតិ, ដចរយតិ = ដចដរតិ ។ 
 ៩. ដទឝោវៈ (Rrduplication) ការដធឝើពរញ្ជនៈឲ្រជា ២ តួ ដូច ជាតិ + សរ = ជាតិសសរ, ឧស 
+ កិ្ដលស = ឧបក្ាិដលស, ប + ក្មតិ = បក្ាមតិ, វ ិ+ ប + យុតថ = វបិផយុតថ ។ 
  ១០. ធនិតតថៈ (Aspiration) ការោវ ស់ជា ធនិតអក្សរ ដូច បរសុ = ផរសុ, សុកុ្មារ =  
សុខុមារ, ដរោវរ ី= ដរធាវរ,ី កាលរួមនឹង ស អក្សរ និង ហ អក្សរ អាចោវ ស់ សិថិល ជា ធនិត 
បាន ដូច អស៑ + តិ = អសទិ = អតទិ, អស៑ + តុ = អសទុ = អតទុ , វស៑ + ត = វសទ = វតទ, វស៑ + តុ វសទុ  = 
វតទុ , អស៑ + ត = អសទ = អតទ, សស៑ + ត = សសទ = សតទ, តទ ៑+ ហិត = តធិត = តទនិត, ទហ៑ + ត 
= ទហ + ឋ = ទហ + ឍ = ទឌណ, ទុហ៑ + ត = ទុហ៑ + ធ = ទុធ = ទុទន, នហ៑ + ធ = នទន ។ 
 កាលមានការោវ ស់រូប និង សាំដឡង តមចាប់ដក្ណឍ របស់ោស្ដយ៉ា ងដនោះដហើយ ក៏្ដធឝើ
ឲ្រលជាបដល់ទីមក្របស់បទដន្តោះ ៗ បានយ៉ា ងចាស់ រហូតយល់វធីិដធឝើផង ។ 
 តួយ៉ា ង បទថា ស្ដយនា ក្បុងដមាគគល្លវ នឲ្រដធឝើ អហ ជា នា (ណា ) ដតក្បុងបទរូបសិទនិឲ្រដធឝើ
ជា អនា ។ ដបើសួរថា នឹងលតូវចាប់ណ្ហ ? លតូវដឆវើយតមចាប់ោស្ដថា បទដដើមជា អហ = អហប 
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កាលលតឡប់ខាងមុខលតឡប់ខាងដលកាយអក្សរដោយវបិរតីន័យ (Metathesis) ដហើយ ដទើបកាវ យ
មក្ជា អហ អហន៑ = អនា ដលព្វោះដូដចប ោះ ព្វក្ររបស់អាចររបទរូបសិទនិ ដដលដព្វលថា ោវ ស់ ជា 
អនា លតូវជាង ចាំដណក្ដដលដធឝើជា អណា  ណា  ដន្តោះជាវធីិដដលមិនលតូវចាប់ដក្ណឍ  ។ 

៥៥. វិបោល សន័យ 
 វបិល្លវ សន័យ គឺ វធីិដដលជាការោវ ស់លិងគជាដដើម ។ 
 វគិគហៈថា  វបិរតិំ អស្នំ វបិលាល ាមោ ដសចក្ឋោីវ ស់បថូ រ ដ យ្ ោះថា វបិល្លវ ស ។ 
 វបិល្លវ សន័យ មាន ៦ លបការ គឺ 
  ១. លិងគវបិល្លវ សន័យ  បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់លិងគ 

២. វភិតថវិបិល្លវ សន័យ  បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់វភិតថិ 
៣. វចនវបិល្លវ សន័យ បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់វចនៈ 
៤. កាលវបិល្លវ សន័យ បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់កាល 
៥. បុរសិវបិល្លវ សន័យ បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់បុរស 
៦. អក្េរវបិល្លវ សន័យ  បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់អក្សរ ។ 

 ១. លិងគវបិល្លវ សន័យ  បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់លិងគ បានដសចក្ឋីថា ោវ ស់ បុាំលិងគ 
ជា ឥតទិលិងគ ឬជា នបុាំសក្លិងគ ជាដដើម ។ 
 ឧោហរណ៍ថា ស្ិវបិតោត ានិ អវ ហយ។ 

 បទថា ស្ិវបិតោត ាន ិ ជាលិងគវបិល្លវ សន័យ ដលព្វោះោវ ស់ពីបុាំលិងគជានបុាំសក្លិងគ ។ 
អធិបាយថា តមលបលក្តីលតូវដលបើជាសិវបុិដតថ ដដលជាបុាំលិងគ ដតក្បុងទីដនោះដលបើជា សិវបុិតថ និ 
ដដលជា នបុាំសក្លិងគ ក្បុងបដិសមមិោមគគ-អដឌក្ថា ដលើក្តួយ៉ា ងទុក្ថា  
 អស្តិ ជាតិយាតិ លិងគវបិលាល ាមោ ក្មោ។ អស្តិយា ជាតិ យាតិ វុតតំ  

មហាតិ។  

 បទថា អសតិ ជា លិងគវបិល្លវ ស ដលព្វោះោវ ស់ពីឥតទីលិងគជាបុាំលិងគ ។   
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 ២. វភិតថវិបិល្លវ សន័យ  បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់វភិតថិ ។ បានដសចក្ឋីថា ោវ ស់ពី 
បឋមាវភិតថិមក្ជាទុតិយវភិតថិជាដដើម ។   
 ឧោហរណ៍ថា ឥទ្ម្បិស្ស មហាតិ ស្ីលស្មឹ  (សីលក្េននវគគ ស្ដមញ្ដផលសុតថ) ។ 

បទថា សីលសយឹ ជាវភិតថិវបិល្លវ សន័យ ដលព្វោះោវ ស់បឋមាវភិតថិ ជាសតថមីវភិតថិ ឬចុោះ 
សតថមីវភិតថិ ក្បុងអតទបឋមាវភិតថិ ដូចក្បុង សីលក្េននវគគ អដឌក្ថា ដទើបដព្វលទុក្ថា  

បយចតតវយនមតថ វា ឯតំ ភតម្មំ។ ម្ហាអឋឋក្ថាយញ្ហិ ឥទ្ម្បិ តស្ស ស្ម្ណស្ស 

ស្ីលនតិ អយមម្វ អមោថ ា វុមោត ា។ 

៣. វចនវបិល្លវ សន័យ បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់វចនៈ បានដសចក្ឋីថា ោវ ស់ពី 
ឯក្វនចៈ ជាពហុវចនៈ ជាដដើម ។ 

ឧោហរណ៍ថា នមជាជ ា ច្នតបរយិាតិ ។ (និមិជាតក្) 
បទថា នដជាជ  ជាវចនវបិល្លវ ស ដលព្វោះោវ ស់ពីឯក្វចនៈ (សិ) ជាពហុវចនៈ (ដយ) ដលព្វោះ

ក្បុងទីដនោះ សាំដៅដល់ សធឹងមួយដខសហូរវលិ ដូចដន្តោះ ក្បុងនិមិជាតក្-អដឌក្ថា ដទើបសដមឋងថា  
នមជាជ ាតិ វយនវបិលាល ាមោ។ ឯក្ នទ្ី តំ វោិនំ បរកិ្ខ ិបិោេ ា គោតិ អមោថ ា។ 

ឧោហរណ៍មួយដទៀតថា អស្តិ អស្ង្ខ ាមរស្ូតិ វយនវវិលាល ាមោ ក្មោ។  

អស្មនតស្ត ស្ង្ខ ាមរស្ូតិ វុតតំ មហាតិ។ (បដិសមមិោមគគ-អដឌក្ថា) 
អសតិ ជា វចនវបិល្លវ ស ដលព្វោះោវ ស់ពហុវចនៈ (សុ) ជាឯក្វចនៈ (សយឹ) ដូចដន្តោះ ក្បុង

អដឌក្ថាដទើបដព្វលថា អសដនថសុ ។ 
៤. កាលវបិល្លវ សន័យ បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់កាល បានដសចក្ឋីថា ោវ ស់ពី

បចចុបផនបកាល ជាអន្តគតកាលជាដដើម ។ 
ឧោហរណ៍ថា នព្េ ស្ានិ នាម្ ម្តគគយូស្ក្ត លតថយូស្ហមរណត យូោទ្នី ំ 

បស្ឋម្មតតន យាមបស្សតិ។ (មជឈមិនិកាយ-អដឌក្ថា) 
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បទថា យដបសសតិ ជាកាលវបិល្លវ សន័យ ដលព្វោះោវ ស់បចចុបផនបកាល ជាអន្តគតកាល គឺ 
លតូវដលបើជា យដបតិ ដដលជា បចចុបផនបកាល ដតោវ ស់ជាអន្តគតកាលថា យដបសសតិ ដូចដន្តោះ 
ក្បុងមជឈមិនិកាយ-ដីកា ដទើបអធិបាយថា  

យាមបស្សតិ នាោ’’តិ នាម្ស្ទ្ទមយាមគន -ស្ទ្ទំ អាមនោេ ា ស្ម្ពមនាធ ា។ នាម្-

ហិ អនាគតក្លស្ស វយិ បមយាមគា, យាមបតិ ឥមយចវ អមោថ ា។ 

ឧោហរណ៍មួយដទៀត ថា  
ស្មនតស្ត បរគិតហាម្ិ ោ យ កិ្ញ្ច ិ ឥមោ អទ្ំ។ (ដបតវតទុ  រថាទី ៤៤៩) 
បរគុិហាមិ ជាកាលវបិល្លវ សន័យ ដលព្វោះោវ ស់ពីអតីតកាលជាបចចុបផនបកាល គឺគួរដលបើជា 

បរចិឆ ដទសឹ ដដលជាអតីតកាល ដតដលបើជា បរគុិហាមិ ដដលជាបចចុបផនបកាល ដូចដន្តោះ ក្បុងដបត-
វតទុអដឌក្ថា ដទើបសដមឋងថា  

បរគិតហាម្តី ិបឋិច្ឆ ាមទ្ស្ិិំ។ ក្លវបិលាល ាមស្ន មហតំ វុតតំ។ 

និងក្បុងទីឃនិកាយ-ដីកា ដព្វលថា 
មវទ្យថាតិ ក្លវបិលាល ាមស្នាយំ និមទ្ទមោតិ អាហ មវទ្យោិថ ាតិ។ 

បទថា ដវទយថ សដមឋងជាបចចុបផនបកាល ដតដសចក្ឋីពិតលតូវសដមឋងជាអតីតកាលថា  
ដវទយិតទ ឧោហរណ៍ដនោះជាការោវ ស់បីអតីតកាលជាបចចុបផនបកាល ។ 

៥. បុរសិវបិល្លវ សន័យ បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់បុរស បានដសចក្ឋីថា ោវ ស់បឋម
បុរស ជាមជឈមិបុរសជាដដើម ។ 

ឧោហរណ៍ថា បុតថាំ លដភថ វរទាំ។ 
បទថា លដភថ ជាបុរសិវបិល្លវ សន័យ ដលព្វោះោវ ស់ពីឧតថមបុរស (ឯយរ ាំ) ជាបឋមបុរស 

(ឯថ) ដូចដន្តោះ ក្បុងជាតក្-អដឌក្ថា ដទើបដព្វលថា  
 លមភថាតិ លមភយយ។ំ 

 ៦. អក្េរវបិល្លវ សន័យ  បានដល់ វធីិដដលជាការោវ ស់អក្សរ ។ 
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 ឧោហរណ៍ថា ស្តគមោ។ 

 បទថា សុគដត ជាអក្េរវបិល្លវ សន័យ ដលព្វោះោវ ស់ ទអក្សរ ជា តអក្សរ សុគដត មានអតទ
ថា អបក្ដព្វលលា ក្បុងវនិយបិដក្-អដឌក្ថា សដមឋងថា  
 ស្ោម ា គទ្ោត ាបិ ស្តគមោ។ 

 និងក្បុង ស្ដរតទទីបនីដីកា ដព្វលអធិបាយដល់ដរឿងដនោះថា  
 ឯតថ បន ទ្ក្រស្ស តក្រំ ក្ោេ ា ស្តគមោតិ វុតតនតិ ទ្ឋឋព្េ ំ។ 

 ឧោហរណ៍របស់ វបិល្លវ សន័យ លពមោ ាំងព្វក្រចងាុលបង្ខា ញ ដដលបានដព្វល
អធិបាយទុក្ដហើយដន្តោះ ជាការអធិបាយដោយសដងេបប៉ាុដណ្ហត ោះ ដបើលតូវការដសចក្ឋីពិស្ដឋ រគបផ ី
ដមើលក្បុងសទធនីតិ សុតថមាល្ល សូលតទី ៦៧២ ថា លិងគវភិតថិវចនកាលបុរសិក្េរានាំ វបិល្លវ ដស្ដ និង
គមភីរសទធស្ដរតទជាលិនី រថាទី ៧២-៧៦ ដន្តោះដៅ ។ 

ចប់ ន័យ ។ 
 បានដព្វល ឧបចរៈ ១២ និង ន័យ ៥៥ មក្ដោយលាំោប់ ោ ាំងដនោះក៏្ដដើមផលីបាថាប  
ដសចក្ឋីចដលមើនដល់លពោះស្ដសន្ត របស់លពោះស្ដស្ដឋ  និងលបាថាប ដសចក្ឋីចដលមើន ដល់អបក្សិក្ា
ោស្ដបាលី សូមផលសដលមចចូរមានដល់អបក្សិក្ាលគប់ៗរប  ។ 

ែិរ ំត្ិដ្ឋត្ុ សទធនមាម  ! 
 
 
 
 


