ព្រះអភិធម្មត្ស
ថ ង្គហ
បរ ិច្ឆេទទី ១
ឆិត្តសង្គហវិភាគ

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ោយ
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
សព្មប់ជាធម្មទាន
រុទធសក្រាជ ២៥៦៥

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
បរ ិច្ឆេទទី ១
ឆិត្តសង្គហវិភាគ

ប្រែ និងរ ៀែរ ៀងរោយ
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថឌ
ិ ី

័ (មហាវហា
ំ ង
រ្រៅវត្
ស
) រេត្បា
ត ីត្វន
ត ត្់ដែ
ិ
ើវ
( សរាែ់ជា្មមទាន )
ពុ ទ្ស
ធ ករាជ ២៥៦៥

ក

នាម្អនក្ជួយរិនត្
ិ យអក្ខរាវិរ ុទធនិង្វាយអត្ថបទ

6
១- លោកម្ចាស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ ហ៊ឺ ជីលៅ ជួយសគ្រួលលសចកដី
២- លោកម្ចាស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ លយឿន កលាណ ជួយសគ្រួលលសចកដី

៣- លោកម្ចាស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន ជួយសគ្រួលលសចកដី
៤- លោកម្ចាស់ សនតចិលតត លរន រដ្ឋា ជួយពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ
៥- លោកម្ចាស់ ញាណានលទោ ងួន ភារណ ជួយពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ
៦- លោកម្ចាស់ លរតតធលទ លរឿន ស៊ឺន ជួយពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ
៧- លោកម្ចាស់គ្រូ យសបាលោ ជ័យ សហន ជួយពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ
៨- សារលណរ ឆាយ សីោ ជួយពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ
៩- សារលណរ ល ឿន ល ង ជួយពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ
១០- ភិកខ លោវ ិលោ ល

ោះ សូលវៀត្ ជួយវាយ ត្ថបទ្

១១- ភិកខ ញាត្ិធលម្ចោ ពយ សវត្ថិឌី (រ ី លភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្
()&❈*()

ខ

អារម្ភក្ថា
បរ ិយត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ
រួយប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះពទ្ធសាសទឲ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរងលរឿង
ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កនង ទរត្ោល ោប់តង
ំ ពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ គ្ទ្ង់
រ ំលត្់ខនធបរ ិនិព្វានរក លបើគ្ពោះលេោនលេរៈោំង
ោរសិកាគ្ពោះពទ្ធវចនៈ

យរិនចាប់ចិត្ត កនង

និង ែាកថាជាប់ត្គនរកលហើយ

គ្ពោះពទ្ធ-

សាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើ ែូលចានោះ រនសស
ោំង

យប្ែលលកើត្រក

កនងសរ័ យលគ្ោយតំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

បរ ិនិព្វានរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះពទ្ធសាសទ រិនម្ចនឱោសបាន
សិកាធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកាធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលហើយ

ក៏រប្រងប្បរលៅនិយរោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ

រិនប្រនគ្ពោះពទ្ធសាសទ លធាើឲ្យវែដៈរបស់បរគលោំង

ប្ែល

យលទោះរិន

ម្ចនទ្ីបំផត្ រួរឲ្យសាដយយ៉ា ងក្គ្កប្លង ែូលចានោះោរសិកាគ្ពោះបរ ិយត្តិ
លទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។
លយ ធម្ចោ លហត្បបភវា
លត្សំ លហត្ំ ត្ថារលត (អាហ)
លត្សញ្ា លយ និលោលោ (ច)

ឯវ ំវាទ្ី រហាសរលណាត្ិ ។
ធរ៌ោំង

យណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្ គ្ពោះត្ថារត្

លព្វលនូវលហត្ក្នធរ៌ោំង
ជាលគ្រឿងរលត្់នូវធរ៌ោំង

យលទោះ រា៉ា ងលទ្ៀត្លសចកដីរលត្់និងឧបាយ
យណា

គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី

រ

រលត្់និងឧបាយជាលគ្រឿងរលត្់ក្នធរ៌ោង
ំ

យលទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ

ម្ចនគ្បគ្កត្ីលព្វលយ៉ា ងលនោះ ។
កនងលសៀវលៅគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ១ ែល់បរ ិលចេទ្ទ្ី ៩
ខ្ំម្ចនលសចកដីគ្ជោះថាាបានលរៀបចំជាលសៀវលៅលនោះលឡើង
បានសិកាគ្ពោះ ភិធរោកនងចាប់លែើរ
ល

ក៏អាស្ស័យោរ

(រូលនិធិប្នបរហានីោននោ)

ើញថាម្ចនោរ ធិបាយពិសាដរជំនួយែល់ោរយល់បានលអ

ខ្ំក៏

ពាយរប្គ្បជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍
ែល់ោរសិការបស់ពទ្ធបរ ិស័ទ្ ។
កនងលសៀវលៅលនោះ ខ្ំពំបានលលើកយករំនិត្ផ្ទោល់ខួនលទោះលទ្
ា
រ៊ឺ

ស្សង់យកលសចកដីកនងចាប់លែើរោំងស្សុង
ែាកថាខាោះ

និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក

ប៉ាប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ំលជឿជាក់ថា

ោរលរៀបលរៀងលសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហសខសឆ្គងខាោះជាពំខាន ពី
លគ្ព្វោះជាសានក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខំ្
ខសឆ្គងោំង រាលម្ច៉ា ន

ខ្ំសូរទ្ទ្ួលោល់កំហស

ំពីសម្ចនក់លោក នកសបបរសោំង

ប្ែលម្ចនបំ ណងកនងោរប្កលំ

យ

និងសាថបទកនងលពលជាខាង

លគ្ោយៗ លទ្ៀត្ ។
ជាទ្ីបញ្ា ប់ លដ្ឋយផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខំ្ សូរលលើក
លឡើងនូវរហាកសលថានក់ធរោោនលនោះ និងបណយកសលគ្រប់ប្បបយ៉ា ង
ប្ែលបានសនសំលហើយកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះ
កសលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទ្ឹកែីពទ្ធភូរិ

ជាពិលសសបណយ
ម្ចនគ្បលទ្សឥណា
ា

លនបា៉ា ល ស្សីលង្កា និងគ្បលទ្សភូម្ច ប្ែលបានលៅលហើយេោីៗ លនោះ

សូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជាយ៍ បញ្ញ
ា វុឌឍ ិ ព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោយណ៍
ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជាយ៍ គ្ពោះទរ យូ អុី វត្តតប្ហន
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជាយ៍ វជិរបបច្ញ្ញ
ា ហម្ ច្
ត្ីត្ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុករត្នរណាល
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវ ិនយចារយ គំ

ឿន វត្តភំនតម្ច

ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវ ិន័យ

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរណោំង ស់កនងសងាវែដ និងសពាសត្ា
ោំង ស់កនងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកបណយលសោើៗ គន ។
រួ យ ចំ ប្ណកសូ រ ជូ ន ចំ លព្វោះលញារគ្បុ ស ព យ រី លញារស្សី

រស់ សីលហៀង ប្ែលម្ចនជីវ ិត្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ និងសូរជូនចំលព្វោះ
លោកគ្រូ

រគ ប ណិ ា ត្ធម្ចោ ចារយ ប ត្ សាវងស លោកគ្រូ ធរោ ប ណិ ា ត្

រស់ សផ្ទត្ គ្ពរោំងពទ្ធបរ ិស័ទ្ោំង ស់ សូរបានចំប្ណកបណយ
ធរោោនលនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គនកំបីអាក់ខានលឡើយ ។
សូរ នលម្ចទ្ទ...................!!!
បាត្់ែំបង វត្តសីត្វ ័ន ក្េៃ ១៥ ក ើត ប្ខបឋម្ចសាឍ ព.ស. ២៥៦៥
រ.ស. 2021

ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថឌ
ិ ី
(វត្តសីត្វ័ន (រហាវិហារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក

ញ់

ក
ំ ំពងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា)

ង

មត្ិកា
ល.រ.

ទំរ័រ

ព្វកយលផតើរ .........................................................................................................១
ោរចូលែល់គ្ពោះពទ្ធសាសទម្ចន ៣ គ្បោរ .....................................................៦
គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធគ្ទ្ង់លគ្បៀនគ្បលៅ ំពី ី?
ា ........................................................... ៧
គ្ពោះវ ិន័យបិែកសប្រតង ំពី ី?
ា ........................................................................... ៧
គ្ពោះសត្តនតបិែកសប្រតង ំពី ី?
ា ...........................................................................៨
គ្ពោះ ភិធរោបិែកសប្រតង ំពី ីា?..........................................................................៨
គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ:រ៊ឺ ី?
ា .................................................................................៩
គ្ពោះ ភិធរោ សប្រតង ំពី ី?
ា .............................................................................. ១១
បររត្ថធរ៌ម្ចនលកខណ:ែូចលរដច? ...................................................................១២
បររត្ថធរ៌លដ្ឋយសលងខបលទោះម្ចន ៤ គ្បោរ .................................................. ១៣
បាង់បររត្ថធរ៌ ៤ គ្បោរ .................................................................................. ១៥
ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរ ិលចេទ្ទ្ី ១ ................................................................. ១៦
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ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

ពាក្យច្្តើម្
ោលសលរតចគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់

គ្ទ្ង់គ្តស់ែឹងនូវ នត្តរសម្ចោ-

សលម្ចពធិញ្ញញណ គ្ទ្ង់បានលគ្បៀនគ្បលៅរនសស លទ្វត និងគ្ពហោ

ស់លវោ

៦ គ្ពោះវសាលហើយ ក៏គ្ទ្ង់សប្រតងយរកបាែិហារ ិយ៍លគ្ោរលែើរសាាយ
លឈាោោះថា
ោំង

រណា
ា រពគ្ពឹកស

ជិត្នររសាវត្ថី

លែើរបីនឹងទ្ូទោន

ពួកត្ិរយ
ិថ

យ ោលគ្ទ្ង់ សប្រតងយរកបាែិហារ ិយ៍លហើយ គ្ទ្ង់ ពិចារណាថា

គ្ពោះពទ្ធោំង

យកនង ត្ី ត្ោល

លហើយគ្ទ្ង់យងលៅទ្ីណា ក៏ល

បទោប់ពីសប្រដងយរកបាែិហារ ិយ៍
ើញថាគ្ទ្ង់យងលៅតវត្តិងសពិភព លទ្ើប

ឈានជាន់គ្បឹេពីលដ្ឋយគ្ពោះបាទ្ម្ចខង ដ្ឋក់គ្ពោះបាទ្ទ្ីពីរលលើកំពូលភនំយរនធរ
លហើយលលើកគ្ពោះបាទ្ែំបូងឈានលៅជាន់ កំពូលភនំសិលនរ
រង់លលើប្ផនេោបណាករពល

គ្ទ្ង់គ្បថាប់

លហើយគ្ទ្ង់សប្រតង ភិធរោកថាតំងពីលែើរវសា

ែល់លទ្វតកនងរ៊ឺនចគ្កវាល ប្ែលរកគ្បជំ គន ។
លហើយកនងលវោភិោខចារគ្ទ្ង់និរិោត្គ្ពោះពទ្ធនិរិោត្លឡើង

លែើរបី

សប្រតងធរ៌ជំនួស គ្ទ្ង់ជគ្រោះគ្ពោះទ្នត និងជគ្រោះគ្ពោះឱសាលៅគ្ត្ង់ លទត្ត្ត
ស្សោះ យងលៅបិណាបាត្កនងឧត្តរករទ្ាីប លហើយគ្ត្ឡប់រកលសាយលៅប្កបរ
ម្ចត្់ លទត្ត្តស្សោះ

គ្ពោះសារ ីបត្តលត្ថរ

និរនតលៅគល់ោល់ក្េៃ

គ្ពោះ ងគ

គ្ទ្ង់លគ្បាសគ្បោន ភិធរោកថា លដ្ឋយសលងខបន័យ ។
ប្ត្គ្ទ្ង់សប្រតងែល់លទ្វតនិងគ្ពហោលដ្ឋយវ ិតថរន័យ

ស់រយៈ

លពលបីប្ខ ធម្ចោភិសរ័ យ បានម្ចនែល់លទ្វត ៨០ លោែិ លដ្ឋយគ្បោរ
ែូ លចនោះ ។
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អភិធម្មក្ថាមនការសប្ម្តង្ ៣ ន័យ គឺ
១.

គ្ពោះពទ្ធ ងគសប្រតងែល់លទ្វតនិ ងគ្ពហោកនងតវត្តិងសលដ្ឋយ

ិ ថ រន័យ រ៊ឺ ន័យពិ សាតរ ។
វត
២.

គ្ពោះពទ្ធ ងគសប្រតងែល់គ្ពោះសារ ីបត្តលៅម្ចត្់ លទត្ត្តស្សោះ

លដ្ឋយសលងខបន័យ រ៊ឺ ន័យសលងខប ។
៣. គ្ពោះសារីបត្តសប្រតងែល់សិសស ៥០០ ប្ែលោាប់លកើ ត្ជាសត្ា

គ្បលចៀវលដ្ឋយទត្ិវ ិតថរទត្ិសលងខបន័យ

(លដ្ឋយព្វក់កណា
ត លសលងខប

ព្វក់កណា
ត លពិ សាតរ) ។
គ្ពោះអាននោគ្ទ្គ្ទ្ង់ចាំយករកសប្រតង

គ្បាកែលៅកនងគ្ពោះ ភិធរោ

៧ ររពីរ ជាទត្ិវ ិតថរទត្ិសលងខបន័យ ប្ែលរួបរួរទ្កកនងគ្ពោះ ភិ ធរោបិែក
លទោះឯង ។
ត្រកពទ្ធសកោជគ្បម្ចណ ៩០០ ឆានំ ម្ចនគ្ពោះលេរ: នកឆាាត្ឈាាស
កនងគ្ពោះក្គ្ត្បិែករួយរូបម្ចនទរថា គ្ពោះ នរទ្ធលត្ថរ ជា នកស្សុកោវ ិលកញ្ា ិ
នរររទ្ោោជ

ទ្ិសខាងត្បូងក្នគ្បលទ្សឥណា
ា

គ្ពោះ ភិធរោលៅនររ នោធបរ ី

លោកបានរកសិ កា

សានក់លៅវត្តត្រូលលសាម្ចោរគ្បលទ្ស

ស្សីលង្កា ម្ចនភាពឆាា ត្ឈាា សណាស់ ទររបស់លោកគ្បាកែលដ្ឋយ
ទ្ូលៅ លោកបានអាស្ស័យគ្ពោះបាលី
លគលសំខាន់

ែាកថា ែីោ និ ង

នែីោ ប្ែលជា

លហើយរួបរួរចងគ្កងសលងខបលសចកតីពគ្ី ពោះ ភិ ធរោបិែក

ប្ែលជាររពីរសំខាន់បំផត្របស់គ្ពោះពទ្ធសាសទ ម្ចន ត្ថ ប្ែលលព្វល ំពី
សភាវធរ៌ប្ែលលអិត្គ្ជាលលគ្ៅ

ពិ សាតរយ៉ា ងក្គ្កប្លង
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ែល់ោរសិកា

និងលំបាកែល់ោរ ធិបាយឲ្យយល់លសចកដី

បានពាយរសលងខបររពីរ
លរឿង ត្ថលចញរក
ភិធរោត្ថសងគហ:

ែ៏ប្សនគ្ជាលលគ្ៅលនោះ

លោក

លដ្ឋយប្ញកលំដ្ឋប់

ឲ្យង្កយស្សួលែល់ោរសិកានិងចងចាំ

លឈាោោះថា

លែើរបីគ្បលយជន៍ យូរ ប្ងាងែល់ នកសិកាលកើត្បញ្ញញ

គ្ជោះថាា កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលដ្ឋយចិត្តលពញលៅលដ្ឋយលសចកតីករណា ។
ជាោរលំបាកក្គ្កប្លង
គ្ពោះ ភិធរោោំង

៧

ររពីរ

គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ:

ែល់ នកសិកាលដ្ឋយគ្ត្ង់ កងររព
ន
ីរ
ឲ្យយល់ចូលចិត្តលដ្ឋយរិនបាច់អាស្ស័យ

ប្ែលរចទលឡើងលដ្ឋយគ្ពោះ នរោធចារយ

ឲ្យជា

រូលដ្ឋានជារនសិនលទ្លទោះ ។ លផតើរតំងពីបរ ិលចេទ្ទ្ី ១ ែល់ បរ ិលចេទ្ទ្ី ៩
លដ្ឋយលហត្លនោះ

លោកលទ្ើបបានទ្ទ្ួ លនូវោរោប់អានកនងឋានៈជា

គ្ពោះរនថរចទចារយ

នកប្ត្ងររពីរគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ: ប្ែលលោក នក

សិកាម្ចនលសចកតីយល់លហត្ផលបាន លវៀរោរគ្ោបថាាយបងគំែល់រណ
របស់លោករិ នបាន ។
លោកបានរចទគ្ពោះ ភិធរោត្ស
ថ ងគហ:

ពីររពីរគ្ពោះ ភិ ធរោបិែក

ោំង ៧ ររពីរ លចញរកជាររពីររួយលនោះលទ្ៀត្ លែើរបីឲ្យ នកសិកាង្កយ
យល់រិនគ្ចបូ កគ្ចបល់លដ្ឋយលរៀងលំដ្ឋប់ពីង្កយៗ លៅលនោះឯង ជាលហត្
ឲ្យ ក
ន ខាោះប្ែលរិនោាប់បានសិកា

គ្ពោះ ភិ ធរោរកពី រន

ោំងោរអាន

ភិធរោត្ថសងគហ:លដ្ឋយខាួនឯង ក៏លៅប្ត្រិនអាចយល់បាន លទ្ើបបាន

លព្វលថា

ភិធរោត្ថសងគហ:លទោះរិនប្រនជាពទ្ធវចន: លគ្ព្វោះជាោរប្ត្ង

លឡើងលដ្ឋយគ្ពោះ នរោធចារយ កនងោលខាងលគ្ោយប៉ាទោនឆានំរកលនោះឯង ។
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ប្រនពិ ត្

នកបរយ
ិ យ ភិ ធរោលដ្ឋយលគ្ចើននិង នកសិកា ភិធរោ

ប្ែលម្ចនោរយល់ចូលចិត្តសររួរលអ

រប្រងគ្បចកសែល់ចិត្តខួានឯង

ថាគ្ពោះ ភិធរោោំង ៧ ររពីរ និងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ: ប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយរចទលឡើងលទោះ រិនម្ចនលសចកតីលផសងគនបនតិចបនតួចលឡើយ រិនថា
ជា ងគធរ៌ ឬត្ួលលខប្ែល

ំគ្រងរកាទ្ករិនឲ្យខាាត្់ខាាយលទោះោំងោល

ប្ែលលោកប្ត្ងររពីរលនោះ

លោកក៏ បានសរលសើររណគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

ជាម្ចាស់រន គ្ពរោំងសប្រតងោរលគរពតំងពីលផតើរបរ ិលចេទ្ទ្ី ១ ។
យ៉ា ងណាកតី

លោក ក
ន សិកាក៏រប្រងជា នកម្ចនោររិត្ពិចារណា

ជា នកម្ចនលហត្ផលរបស់ខួានឯង

ោលលោកបានសិការិនោន់ចប់

បរ ិលចេទ្ទ្ី ១ លោកក៏គ្ជាបបានលដ្ឋយខាួនឯងថា គ្ពោះ ភិ ធរោោំង ៧

ររពីរលទោះ រិនម្ចន នកណាកនងលោកនឹងប្ត្ងលឡើងរកបាន លវៀរប្លងប្ត្
គ្ពោះសពាញ្ញត្ញ្ញញណរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធប៉ាលណាណោះ
គ្ជាបបានលដ្ឋយខាួនឯងលទ្ៀត្ថា
ពទ្ធវចន:លទោះ

លហើយលោកក៏នឹង

នកលព្វលថាគ្ពោះ ភិធរោរិនប្រន

លគ្ព្វោះរិនោាប់បានសិកាលទ្ើបរិនម្ចនោរយល់

កនង

គ្ពោះ ភិ ធរោលឡើយ ។
គ្ពោះ ភិធរោនឹងលកើត្លឡើងកនងលោកបានលទោះ

រ៊ឺគ្ត្ូវអាស្ស័យ

គ្ពោះសពាញ្ញត្ញ្ញញណរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធប៉ាលណាណោះ

ែូចម្ចនសាធក

បាលីប្ែលបានសប្រតងទ្កកនងបិ ែកបរវា
ិ រគ្ពោះបាលីថា
ពទ្ធចលនោ

នបបលនន

ពោធទ្ិ លចា

លត្សំ សភាវធម្ចោនំ

នរគលត្

ទររត្តំ ន ញាយត្ិ ។
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ប្គ្បថា ោលគ្ពោះពទ្ធែូចជាគ្ពោះចនោរិនោន់លកើត្លឡើង ោលគ្ពោះពទ្ធ
ែូចជាគ្ពោះអាទ្ិត្យរិនោន់បានគ្តស់លៅលឡើយ
សភាវធរ៌ោំង

ទរបញ្ញត្ិតរបស់

យលទោះ ក៏រិនម្ចន នកណាអាចែឹងបាន ។ (បិ.១២ ទ្.៣៤៤)

ព្រះអដ្ឋក្ថាចារយសប្ម្តង្ទុក្ក្នង្អដ្ឋ
សាលិនីអដ្ឋក្ថា ថា
ុ
លញ្ញ សំ វ ិសលយ សពាញ្ញពោធនំលយវ វ ិសលយ

ភិ ធលម្ចោ ទរ ន

លត្សំ វលសន លទ្លសត្ពាលទ្សទ ។

ប្គ្បថា ប្ែលលឈាោោះថាគ្ពោះ ភិធរោ លគ្ព្វោះរិនប្រនជាវ ិស័យរបស់

បរគលែក្ទ្ ជាវ ិស័យក្នគ្ពោះសពាញ្ូញ របស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធប៉ាលណាណោះ នឹ ងោរ
សប្រតងគ្ពោះ ភិ ធរោប្ែលគ្បាកែលឡើងបាន
គ្ពោះសពាញ្ូញ របស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធោំង
គ្ពោះ នរោធចារយ

ក៏ លដ្ឋយ ំណាចក្ន

យលទោះឯង ។

រចទគ្ពោះ ភិធរោត្ស
ថ ងគហ:លទោះ

លោកបាន

ប្ចកលចញជា ៩ បរិលចេទ្ រ៊ឺ

បរ ិលចេទ្ទ្ី ១ សប្រតង ំពីចិត្ប
ត ររត្ថ លឈាោោះថា ចិត្តសងគហវ ិភារ ។
បរិលចេទ្ទ្ី ២ សប្រតង ំ ពីលចត្សិកបររត្ថ លឈាោោះថា លចត្សិក-

សងគហវិភារ ។
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៣ សប្រតង ំពីោររួបរួរធរ៌លផសងៗ ប្ែលោក់ទ្ងជារួ យ
ចិ ត្ត លចត្សិ ក រ៊ឺ លវទ្ទ លហត្ កិចា ោារ អាររោណ៍ និង វត្ថ លឈាោោះថា
បកិ ណណកសងគហវិភារ ។
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ី ិ ចិត្ត លឈាោោះថា
បរិលចេទ្ទ្ី ៤ សប្រតង ំពីោរង្កររបស់ចិត្ត រ៊ឺ វេ
វីេិសងគហវិភារ ។
បរិលចេទ្ទ្ី

៥

ី ិ រហូត្ែល់ធរ៌ ប្ែល
សប្រតង ំពីចិត្តប្ែលផត្វេ

ី ិ រត្តសងគហវិភារ ។
ជាប់ោក់ ទ្ងគន លឈាោោះថា វេ

បរិលចេទ្ទ្ី ៦ សប្រតង ំពីរូបបររត្ថ និងនិ ព្វាន លឈាោោះថា រូបសងគហវិភារ ។
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៧ សប្រតង ំពីធរ៌ប្ែលសលគង្កគោះចូលជាពួកគ្កុររួរគន
បាន លឈាោោះថា សរចាយសងគហវិភារ ។
បរិលចេទ្ទ្ី ៨ សប្រតង ំពីបររត្ថធរ៌ប្ែលជាបចា័យែល់គនរហូត្
ែល់ បញ្ញ ត្ិ ធ
ត រ៌ លឈាោោះថា បចាយសងគហវិភារ ។
ិ សសទ លឈាោោះថា
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៩ សប្រតង ំពីោរបែិ បត្តិសរេៈនិងវប
ករោដ្ឋានសងគហវិភារ ។
ការឆូលដ្ល់ព្រះរុទធសាសនាមន ៣ ព្បការ
១.

បរិយត្តិសាសទ

បានែល់

ោរសិកាព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅ

ឲ្យយល់ លែើរបីគ្បលយជន៍ែល់ោរបែិបត្តិ លដ្ឋយសលងខប បរ ិយត្តិសាសទ
បានែល់ ោរសិកាគ្ពោះធរ៌វ ិន័យកនងគ្ពោះក្គ្ត្បិ ែកឲ្យយល់លទោះឯង ។
២. បែិ បត្តិសាសទ បានែល់ ោរបែិ បត្តិធរ៌តរប្ែលបាន
សិការកពីបរ ិយត្តិម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ បែិបត្តិលដ្ឋយ សីល សម្ចធិ បញ្ញញ ។
៣. បែិ លវធសាសទ បានែល់ ផលប្ែលលកើត្លឡើងពី បរិយត្តិ

-6-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

និ ងបែិ បត្តិប្ែលគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ រ៊ឺ នវលោកត្តរធរ៌ ៩ បានែល់ ររគ ៤ ផល
៤ និ ងនិ ព្វាន ១ ។
ព្រះសមមសម្ពទធ
វី
ុ ព្ទង្់ច្ព្បៀនព្បច្ៅអំរីអ?

កនងរវាង ៤៥ គ្ពោះវសាោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធបានគ្តស់ែឹង
នត្តរសម្ចោសលម្ចពធិញ្ញញណ
លែើរបីឲ្យរួចផត្ចាកទ្កខផង

ក៏ បានសប្រតងធរ៌លគ្បាសែល់លវលនយយសត្ា
ស់កិលលសផង ោលលបើរួរព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅ

ោំង ស់ ម្ចនចំនួន ៨៤.០០០ គ្ពោះធរោកខនធ សលគង្កគោះទ្កជាបិ ែក ប្ចក
លចញជា ៣ បិ ែក លឈាោោះថា គ្ពោះក្គ្ត្បិែក បានែល់
១. គ្ពោះវិន័យបិែក ម្ចន ២១០០០ គ្ពោះធរោកខនធ ។
២. គ្ពោះសត្តនតបិែក ម្ចន ២១០០០ គ្ពោះធរោកខនធ ។
៣. គ្ពោះ ភិធរោបិែក ម្ចន ៤២០០០ គ្ពោះធរោកខនធ ។
១. ព្រះវិនយ
័ បិដ្ក្សប្ម្តង្អំរីអ?
វី
គ្ពោះវ ិន័យបិែក ជាធរ៌ប្ែលសប្រតង ំពីរលបៀប ឬអាជា្ជាលគល
ឲ្យគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិលែើរបីជារលបៀបលរៀបរយសាអត្លអ
ទំយករកគ្កងទ្ក រិ នឲ្យខាាត្់ខាាយ

ែូចផ្ទាលឈើ ប្ែលលរ

នកប្ែលរិនបានគ្បគ្ពឹត្ត
ត រអាជា្

ឬគ្បគ្ពឹត្តលលោើស ក៏រប្រងគ្ត្ូវលោសតរសររួរ គ្ពោះវ ិន័យបិែកលនោះម្ចន
២១.០០០ គ្ពោះធរោកខនធ ប្ចកលចញជា ៥ ររពីរ រ៊ឺ
១. ររពីរអាទ្ិករោិក, ២. ររពីរបាចិត្ិយ
ត , ៣. ររពីររហាវរគ, ៤. ររពីរចលាវរគ
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៥. ររពីរបរិវារ ។
ររពីរោំង ៥ លនោះ ម្ចនលឈាោោះសលងខបលែើរបីឲ្យង្កយចាំ លដ្ឋយ
យកពាងគខាងរខរកតំងលឈាោោះថា អា. បា. រ. ច. ប. ។
២. ព្រះសុត្តនតបិដ្ក្សប្ម្តង្អំរីអវី?
គ្ពោះសត្តនតបិែក

ជាធរ៌ប្ែលសប្រតង ំ ពីលរឿងប្ែលជាប់ ោក់

ទ្ងជារួ យនឹ ងសរោត្ិសចា:

ប្ែលជាលសចកតីពិត្ចំប្ណករួយសគ្ម្ចប់

សត្ាលោក ជាធរ៌ប្ែលលលើកសត្ាបរគលលឡើងរកសប្រដង លែើរបីឲ្យលកើត្
ោរគ្បគ្ពឹត្តលអ លៅរួរគនកនងសងគរលដ្ឋយភាពលរៀបរយ ម្ចន ២១.០០០
គ្ពោះធរោកខនធ ។
គ្ពោះសត្តនតបិែកលនោះ លពលខាោះក៏លៅយ៉ា ងខាីថាគ្ពោះសូគ្ត្ ប្ែល
ប្ចកលចញជា ៥ និោយរ៊ឺ
១.

ទ្ី

និោយ,

២.

រជឈិរនិោយ,

៣.

សំយត្តនិោយ,

៤. ងគត្តរនិ ោយ, ៥. ខទ្ោកនិ ោយ ។
និ ោយោំង ៥ លនោះ ម្ចនលឈាោោះសលងខបលែើរបី ឲ្យង្កយចាំលដ្ឋយ
យកពាងគរខរកតំងលឈាោោះថា ទ្ី . រ. សំ .

ំ . ខ. ។

៣. ព្រះអភិធម្មបិដ្ក្សប្ម្តង្អំរអ
ី វី?
គ្ពោះ ភិធរោបិែក ជាធរ៌ប្ែលសប្រតង ំពីបររត្ថសចា: បែិលសធ

សត្ា បរគល ត្ួខួានលយើងលរ ជាលសចកតីពិត្គ្បាកែរិនម្ចនោរប្គ្បគ្បួល
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រិនថាលវោណា ឬកនងទ្ីណា ស្សលែៀងវ ិជាា វ ិទ្ាសាស្រសត ប្ែលលយើង
សិកា ំ ពីកលដដ ពនា៊ឺ សំលឡង លរប្ែក

រគិសនី ជាលែើរ ។

គ្ពោះ ភិធរោបិែក លព្វល ំពីសភាវធរ៌ប្ែលជាលសចកតីពិត្ ោល

ែឹងលហើយលធាើឲ្យលកើត្បញ្ញញ

អាចលោះកិលលសទំខួនឲ្យផ
ា
ត្ទ្កខបានម្ចន

៤២.០០០ គ្ពោះធរោកខនធ លសោើគនជារួយនឹងគ្ពោះវ ិន័យ និ ងគ្ពោះសូគ្ត្រួរគន ។

គ្ពោះ ភិ ធរោបិែកកនងចំ នួន ៤២.០០០ គ្ពោះធរោកខនធ ប្ចកលចញជា

៧ ររពីររ៊ឺ

១. ធរោសងគណី លព្វល ំពីពួកគ្កុរក្នបររត្ថធរ៌ ។

២. វិភងគ លព្វល ំ ពីោរប្ចកបររត្ថធរ៌លចញជាចំប្ណកៗ ។
៣ ោត្កថា លព្វល ំពីោត្ក្នបររត្ថធរ៌ ។

៤. បរគលបបញ្ញ ត្ិ ត លព្វល ំពីបញ្ញ ត្ិតបរគលនិងបររត្ថ ។

៥. កថាវត្ថ លព្វល ំពីព្វកយសួរ ព្វកយលឆ្ាើយកនងបររត្ថ ។
៦. យរក លព្វល ំពីោរសប្រតងបររត្ថជារូៗ ។

៧. រហាបដ្ឋាន លព្វល ំ ពីលហត្បចា័យរបស់បររត្ថ ។
ររពីរោំង ៧ លនោះម្ចនលឈាោោះ ឲ្យលៅលែើ របីង្កយចាំថា សំ . វិ. ោ.
ប. ក. យ. ប. ។
ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ:គឺអវី?
ភិ ធរោត្ថសងគហ ប្ចកលចញជា
ភិ = ែ៏គ្បលសើរក្គ្កប្លង ។
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ធរោ = ធរោជាត្ិ ប្ែលរិនប្រនសត្ា រិ នប្រនជីវ: ឬធរោជាត្ិ គ្ទ្គ្ទ្ង់
សភាវៈទ្ករិនឲ្យម្ចនោរប្គ្បគ្បួល ។
ត្ថ = លសចកតី ។
សំ = លដ្ឋយសលងខប ។
រហ = រួបរួរ ។
ភិ ធរោត្ថសងគហ

ជាលឈាោោះររពីរ ែាកថា

ប្ែលបានគ្បរូល

លសចកតីពីគ្ពោះ ភិធរោ ប្ែលគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់គ្ទ្ង់សប្រតងោំង ៧
ររពីរ

ទ្កលដ្ឋយសលងខប

ោលសលងខបររពីរគ្ពោះ ភិ ធរោោំង

៧

ររពីរ

ឲ្យខាីបំផត្លហើយ ក៏បានែល់ ចិ ត្ត លចត្សិ ក រូប និព្វាន បញ្ញ ត្ិត ។
ព្រះបាលី បានដ្ល់ អវី?
បាលី បានែល់ ព្វកយប្ែលគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់គ្តស់លទ្សទ
លគ្បាសែល់លវលនយយសត្ា បានែល់គ្ពោះពទ្ធវចន:លដ្ឋយគ្ត្ង់ ។
អដ្ឋក្ថា បានដ្ល់ អវី?
ត្ថ = លសចកតី, កថា = លព្វល ឬព្វកយ រួរចូលគនលហើយ ប្គ្បថា
លព្វលលសចកតីលទោះ រ៊ឺលព្វលលសចកតីតរបាលីលទោះរដងលទ្ៀត្
លសចកដីតរបាលីលទោះ លៅថា

ែាកថាចារយ លោកបាន ធិបាយលសចកដី

ពី បាលីលចញរក លែើរបីឲ្យង្កយយល់
ស្សួលែល់ោរសិកាលរៀនសូគ្ត្

នក ធិបាយ

ឲ្យជាក់ចាស់លឡើង លែើរបីង្កយ

ែាកថាចារយ
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ត្លរាើងពីបណា
ត នកសិកាោំង

យ

លគ្ព្វោះជា នកម្ចនោរឆាាត្ឈាាស

ភារលគ្ចើ នជាគ្ពោះ រិយបរគល និង នកគ្ទ្គ្ទ្ង់គ្ពោះក្គ្ត្បិែក ។
ដ្ីកាចារយ បានដ្ល់ អវី?
ោល ែាកថា

ធិបាយបរិយយលសចកតីលចញរកលហើយ

សិកាក៏រិនោន់ យល់បានលទ្ៀត្

នក

ែី ោចារយលទ្ើបជា នក ធិបាយលសចកតី

ក្ន ែាកថាលទោះរតងលទ្ៀត្ ។
ត្ពីលនោះ ក៏ម្ចន នែីោចារយ និងលកចិអាចារយជា នក ធិបាយកនង
លគលធរ៌ោំង

យ

ប្ែលែីោចារយបានលធាើទ្កលែើរបីឲ្យជាក់ចាស់

លឡើងលៅលទ្ៀត្ ។
ព្រះអភិធម្ម សប្ម្តង្អំរីអវី?
គ្ពោះ ភិ ធរោលទោះ ជាធរ៌ប្ែលសប្រតង ំពីលសចកតីពិត្ពីរគ្បលភទ្រ៊ឺ
បររត្ថធរ៌ និងបញ្ញ ត្ិតធរ៌ ។
១. បររត្ថធរ៌ ឬ បររត្ថសចា រ៊ឺធរោជាត្ិ ែ៏គ្បលសើរ ប្ែលជាលសចកដី
ពិ ត្ ម្ចនោរបែិលសធសត្ានិងជីវ: បានែល់ ធរោជាត្ិប្ែលជាលសចកតី
ពិ ត្រិ នម្ចនោរប្គ្បគ្បួល
ម្ចន

៤

គ្បោរ

ិ រត្
ឬរិ នម្ចនលសចកតីវប
ិ លដ្ឋយគ្បោរណាៗ

បានែល់

ចិត្ត

លចត្សិ ក រូប

និព្វាន

។ ែឹ ង

បររត្ថធរ៌ម្ចនគ្បលយជន៍ យ៉ាងក្គ្កប្លង រ៊ឺ លធាើឲ្យផត្ទ្កខបានលដ្ឋយពិត្ ។
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២. បញ្ញ ត្ិតធរ៌ ឬ សរោត្ិសចា ជាវត្ថប្ែលបញ្ញ ត្តប្ត្ងតំងលឡើង
លហើយជាទ្ីគ្ពរទ្ទ្ួលរបស់ពួកជន

លទ្ើបបានជាវត្ថសនោត្លឡើងរកថា

ជាោរពិ ត្លែើ របីនឹងលៅលឈាោោះបានគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ

តរោរនិយររបស់

រនសសរួយពួ ក ឬរួយគ្បលទ្ស ។
បរម្ត្ថធម្៌មនលក្ខណ:ដ្ូឆច្ម្េឆ?
បររត្ថធរ៌ ម្ចនលកខណ:បែិលសធសត្ា និងជីវ:

(និសសត្ត និជីាវ ធរោ)

ជាសភាវធរ៌ ប្ែលម្ចនពិត្ ម្ចនលកខណ:ជាគ្បចាំ ២ លកខណ: រ៊ឺ
១. សារញ្ញ លកខណ ជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចនលកខណ:សារញ្ញ ទ្ូលៅ
ឬម្ចនលកខណ:គ្បគ្កត្ីធរោត ប្ែលជារូបធរ៌ និងទរធរ៌ ។
កនងសារញ្ញ លកខណ

ប្ែលលព្វលថាម្ចនតរធរោត

ឬគ្បគ្ពឹត្ត

លៅតរធរោជាត្ិ លទោះ គ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងលកខណៈោំង ៣ លនោះ រ៊ឺ
ក.

និចាលកខណ ជាលកខណ:ប្ែលម្ចនោររិនលទ្ៀង រិ នឋិ ត្លេរ

ម្ចនោររិ នរង់វងស គ្ត្ូវប្គ្បគ្បួលលៅ ។
ខ. ទ្កខលកខណ ជាលកខណ:គ្ោំលៅរិនបាន ឬលៅកនងសភាពលែើ រ
រិ នបាន គ្ត្ូវសាបសូនយលៅ ។
រ.

នត្តលកខណ ជាលកខណ:ប្ែលសូនយចាកត្ួ ខួាន រ៊ឺ រិនប្រន

រនសស រិ នប្រនសត្ា រិនប្រនវត្ថរបស់ ោំងរិនលៅកនង ំណាចបង្កគប់
បញ្ញ
ា របស់ នកណាលឡើយ ។
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បរម្ត្ថធម្៌ច្ោយសច្ង្ខបច្នាះមន ៤ ព្បការ គឺ
ចិត្ត លចត្សិក រូប និងគ្ពោះនិព្វាន ។ ចិត្ត លចត្សិ ក រូប ោំ ង ៣ លនោះ
ម្ចនសារញ្ញ លកខណ: លគ្ព្វោះគ្បកបលៅលដ្ឋយ

និ ចាលកខណ ទ្កខលកខណ

នត្តលកខណ ប្ែលលៅថា ក្គ្ត្ល័ កខណ៍ ។
គ្ពោះនិព្វានលទោះ រិនបានលៅកនងលកខណ:គ្រប់ោំង ៣ គ្បោរលទ្
ម្ចនសារញ្ញ លកខណ: គ្ត្ឹរប្ត្រួយរ៊ឺ
សគ្ម្ចប់ បញ្ញ ត្ិធ
ត រ៌

នត្តលកខណ ប៉ាលណាណោះ ។

រិ នគ្បកបលដ្ឋយក្គ្ត្ល័កខណ៍

ឬសារញ្ញ -

លកខណ:ោំង ៣ លឡើយ លគ្ព្វោះគ្ត្ឹរប្ត្ជាបញ្ញ ត្ិត ឬសនោត្លឡើងលែើ របីឲ្យ
យល់គនបានប៉ាលណាណោះ រិនម្ចនពិត្លទ្ ។
២.

វ ិលសសលកខណ

បររត្ថធរ៌នីរួយៗ

ជាធរោជាត្ិពិលសសប្ែលម្ចនគ្បចាំកង
ន

ម្ចនលកខណ:ពិលសសចំលព្វោះខាួនប្ែលរិនែូចគន

លឡើយ វ ិលសសលកខណ:ម្ចន ៤ គ្បោររ៊ឺ លកខណ រស បចាបបដ្ឋាន និង
បទ្ដ្ឋាន ។
ក. លកខណ

បានែល់ លគ្រឿងសម្ចគល់ ឬរណសរបត្តិប្ែលម្ចន

គ្បចាំលដ្ឋយចំ លព្វោះ ។
ខ. រស

បានែល់ កិចាប្ែលលធាើ ឬោរសលគ្រចប្ែលម្ចនលៅកនងត្ួ

របស់បររត្ថធរ៌ោំង

យ រសលនោះលទ្ើបប្ចកលចញជា ២ គ្បោរ រ៊ឺ

(១). កិចារស បានែល់ ត្ួទទ្ីរបស់បររត្ថធរ៌ោំង
ចិត្តម្ចនទទ្ីប្ែលជាកិចារស

យ ែូចជា

រ៊ឺជាគ្បោនកនងសរបយត្តធរ៌ោំង

យ

ឬកិ ចរា ស របស់លត្លជាោត្ រ៊ឺ ោត្លភាើងរប្រងម្ចនទទ្ីកនងោរែត្និ ងលធាើ
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វត្ថលផសងៗ ឲ្យឆ្អិនបានជាទទ្ីរបស់លភាើង ។
(២). សរបត្តិរស បានែល់ រណសរបត្តិប្ែលម្ចនលៅគ្បចាំរបស់
បររត្ថធរ៌ោំង
សរបត្តិរស

រ៊ឺ

យ

ែូចជាចិត្តម្ចនរណសរបត្តិលៅគ្បចាំប្ែលជា

ម្ចនលចត្សិកគ្បកបជាសរបយត្តធរ៌ផង

សរបត្តិរស

របស់គ្ពោះនិ ព្វាន រ៊ឺ ម្ចនសភាពរិនប្គ្បគ្បួលជា និចំា ឬ សរបត្តិរស
របស់លត្លជាោត្

រ៊ឺ

ភាពលតតរប្រងញាំងពនា៊ឺឲ្យសលគ្រចជារណសរបត្តិ

ជាលែើរ ។
រ. បចាបបដ្ឋាន

បានែល់ ផលប្ែលលកើត្លឡើង ំពីកិចាលទោះឯង

ឬជាោរគ្បាកែលឡើងពី កិចាលទោះៗ ។
. បទ្ដ្ឋាន

បានែល់ លហត្ជិត្ប្ែលជាលហត្ឲ្យធរ៌លទោះៗ

គ្បាកែលឡើង ។
វិលសសលកខណ ៤ គ្បោរ ែូចលព្វលរកលនោះ លឈាោោះលកខណាទ្ិចត្កា: ម្ចនលសចកតីថា ធរ៌ប្ែលម្ចន ងគ ៤ គ្បោរ ម្ចនលកខណ: ជាលែើរ ។
ចិត្ត លចត្សិក រូប ម្ចនវ ិលសសលកខណ: ៤ គ្បោរ គ្រប់បរ ិបូណ៌ ។
និព្វាន ម្ចនវ ិលសសលកខណ: ៣ គ្បោរប៉ាលណាណោះ រ៊ឺម្ចន លកខណ
រស បចាបបដ្ឋាន ប្ត្រិ នម្ចនបទ្ដ្ឋាន រ៊ឺ លហត្ជិត្ឲ្យលកើត្ លដ្ឋយលហត្ថា
គ្ពោះនិព្វានលទោះ ជាធរ៌ប្ែលផត្ចាកលហត្បចា័យតក់ប្ត្ង ។

សគ្ម្ចប់ បញ្ញ ត្ិធ
ត រ៌ លទោះរិ នម្ចនវ ិលសសលកខណ:លឡើយ។
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បលង្ប
់ រម្ត្ថធម្៌ ៤ ព្បការ

ចិ ត្ត

លោកិយ
លោកត្តរ

ោម្ចវចរចិត្ត
រហរគត្ចិត្ត

លសាភណ ៣០

លសាភណ ២៤
រូបាវចរ .......១៥

រូបាវចរ.....១២
ររគចិត្ត.............................៤

៥៤

៨១

២៧

៨៩
៨

ផលចិត្.ត ...........................៤
សពាចិត្តសាោរណ..៧
ញ្ញសម្ច
១៣
បកិណណក ................៦
ទ
លម្ចចត្ ក...............៤
កសល
លោត្ិក................៣

ទរ

លោចត្ ក...............៤ ១៤

លចត្សិក

េីទ្ក....................២

វ ិចិកិចាេ..................១
លសាភណសាោរណ.១៩

សងខត្
លសាភណ

វ ិរត្ិ.............................៣

បបរញ្ញញ....................២

៥២

២៥

បញ្ញញ...........................១

រូប

រហាភូត្រូប..........................................................៤
បសាទ្រូប.............................៥

បររត្ថ
ធរ៌

ឧបាោយរូប

លគចររូប..............................៤

២៨

ភាវរូប..................................២

ហទ្យរូប.............................១
ជីវ ិត្រូប.................................១

អាហាររូប.............................១
បរ ិលចេទ្រូប.............................១

២៤

វ ិញ្ញត្ិតរូប...............................២

វ ិោររូប................................៣

លកខណរូប...........................៤
សងខត្ធរ៌……………………....................................................... និព្វាន ១
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អភិធម្មត្ស
ថ ង្គហបាលី បរ ិច្ឆេទទី ១
ឆិត្តសង្គហវិភាគ
គាថាច្្តើម្បក្រណ៍
១. សម្ចោសរពទ្ធរត្លំ

សសទ្ធ រោរណត្តរំ

ភិ វាទ្ិយ ភាសិសសំ

ភិធរោត្ថសងគហំ ។

២. ត្ត្ថ វតតភិ ធរោតថ

ចត្ោ បររត្ថលត

ចិ ត្ំត លចត្សិ កំ រូបំ

និព្វានរិ ត្ិ សពាថា ។
គាថាសង្គហ

៣.

ែាោ លោភរូ ោនិ
លម្ចហរូោនិ ច លទ្ាត្ិ

៤. សតតកសលបាោនិ

លោសរូ ោនិ ច ទ្ាិោ
ោាទ្សាកសោ សិ យំ ។
បញ្ញ បាោនិ

គ្កិ យចិ តតនិ ត្ី ណីត្ិ
៥. បាបាលហត្ករតតនិ

ដ្ឋារស

សលហត្ោម្ចវចរ៧. ោលរ លត្វីស បាោនិ

លហត្ោ ។

លសាភទនី ត្ិ វចាលរ

ឯកូ នសែាិ ចិ តតនិ
៦. លវទ្ទញាណសង្កខរ-

ែាោ

លេកនវត្ីបិ វា ។
លភលទ្ន ចត្វីសត្ិ
បញ្ញ បាកគ្កិយ រត ។
បញ្ញញបញ្ញញនិ វីសត្ិ
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ឯោទ្ស គ្កិ យ លចត្ិ

ចត្បញ្ញញស សពាថា ។

៨. បញ្ាោ ឈានលភលទ្ន

រូបាវចរម្ចនសំ

បញ្ញ បាកគ្កិ យលភោ

ត្ំ បញ្ាទ្សោ ភលវ ។

៩. អាលរពនបបលភលទ្ន

ចត្ោរបបម្ចនសំ

បញ្ញ បាកគ្កិ យលភោ

បន ោាទ្សោ ឋិ ត្ំ ។

១០. ចត្ររគបបលភលទ្ន

ចត្ោ កសលំ ត្ថា

បាកំ ត្សស ផលតតត្ិ

ែាោនត្តរ ំ រត្ំ ។

១១. ោាទ្សាកសោលនវំ

កសោលនកវីសត្ិ

ឆ្ត្តឹលសវ វិបាោនិ

គ្កិ យចិ តតនិ វីសត្ិ ។

១២. ចត្បញ្ញញសោ ោលរ

រូលប បននរសី រលយ

ចិ តតនិ ោាទ្សារលបប

ែាោនត្តលរ ត្ថា ។

១៣. ឥត្ថលរកូននវត្ិ -

បលភទ្ំ បន ម្ចនសំ

ឯកវីសសត្ំ វាេ

វិភជនតិ វិចកខណា ។

១៤. ឈានងគលយរលភលទ្ន

កលត្ាលកកនត បញ្ាោ

វចាតនត្តរ ំ ចិត្ំ ត

ចតតលីសវិធនតិ ច ។

១៥. យថា ច រូបាវចរំ
បឋម្ចទ្ិ ឈានលភលទ្
១៦. ឯោទ្សវិធំ ត្សាោ
ឈានលរលកករលនត ត្
១៧. សត្តត្ឹសវិធំ បញ្ញំ

រយហតនត្តរ ំ ត្ថា
អារបបញ្ញ
ា បិ បញ្ាលរ ។
បឋម្ចទ្ិករី រត្
ិ ំ

ិ ំ ភលវ ។
លត្វីសត្ិ វធ
ទ្ាិបញ្ញញសវិធំ ត្ថា
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បាករិចាាហ ចិតតនិ
ឥត្ិ

ឯកវីសសត្ំ ពោ ។

ភិ ធរោត្ថសងគលហ ចិ ត្តសងគហវិភាលគ ទរ
បឋលម្ច បរិលចេលោ ។

ចប់ ភិធរោត្ថសងគហៈបាលី បរ ិលចេទ្ទ្ី ១ លព្វល ំពី
ចិ ត្តសងគហវិភារ ៕
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ឆិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ដ្ួង្

កសលចិត្ត ១២

……………លោភរូ លចិត្ត ៨
……………………… លោសរូលចិត្ត ២

……………………… លម្ចហរូលចិត្ត ២
លហត្កចិត្ត ១៨

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

…

ិ កចិត្ត ៧
កសលវបា

ិ កចិត្ត៨
លហត្កកសលវបា

លហត្កកិរ ិយចិត្ត ៣

រហាកសលចិត្ត ៨
រហាវ ិបាកចិត្ត ៨

ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤

រហាកិរ ិយចិត្ត ៨
រូបាវចរកសលចិត្ត ៥

រូបាវចរចិត្ត ១៥

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៥

រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត ៥

រូបាវចរកសលចិត្ត ៤

រូបាវចរចិត្ត ១២

ិ កចិត្ត ៤
រូបាវចរវបា

រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត ៤

ររគចិត្ត ៤ ឬ ២០
លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០
ផលចិត្ត ៤ ឬ ២០
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បរ ិច្ឆេទទី ១ ឆិត្តសង្គហវិភាគ
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមមសម្ពុទធសស
បណារនិងលបតជា្របស់ គ្ពោះ នរោធចារយ
(គាថាច្្តើម្បក្រណ៍)
១. សម្ចោសរពទ្ធរត្លំ

សសទ្ធ រោរណត្តរំ

ភិ វាទ្ិយ ភាសិសសំ

ភិធរោត្ថសងគហំ ។

ខ្ំគ្ពោះ ងគ ( នរោធចារយ) សូរនរសាារថាាយបងគំចំលព្វោះគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់ប្ែលរិនម្ចនបរគលណារួយលសោើបាន គ្ពរោំងគ្ពោះសទ្ធរោ
និ ងរណៈក្នគ្ពោះ រ ិយសងឃែ៏ ឧត្តរ

លហើយនឹ ងសូរលព្វលនូវររពីរ

ភិ ធរោត្ថសងគហ ។
២. ត្ត្ថ វតតភិ ធរោតថ

ចត្ោ បររត្ថលត

ចិ ត្ំត លចត្សិ កំ រូបំ
ប្គ្បថា

និព្វានរិ ត្ិ សពាថា ។

ត្ថក្នគ្ពោះ ភិ ធរោ កនង ភិ ធរោបិែកលទោះ លព្វលលដ្ឋយ

បររត្ថធរ៌លហើយ ម្ចនគ្ត្ឹរ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិ ត្ត លចត្សិក រូប និព្វាន
លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង ។
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អធិបាយ
បររត្ថ ប្ចកលចញជា ២ បទ្រ៊ឺ បររ+ ត្ថ ។
បររ ប្គ្បថា ែ៏គ្បលសើរ ។
ត្ថ ប្គ្បថា លសចកតី ។
ែូ លចនោះ បររត្ថ លទ្ើបប្គ្បថា លសចកតីែ៏គ្បលសើរ ឬលសចកតីប្ែលលអ
ក្គ្កប្លង ។
ព្វកយថា បររត្ថធរ៌ លទ្ើបជាធរ៌ ប្ែលម្ចនលសចកតីែ៏គ្បលសើរ ។
បររ

ឬគ្បលសើរ

លនោះោលលព្វលលដ្ឋយ ត្ថលហើយ

រិនបាន

សំលៅែល់ គ្បណីត្សាអត្ ប្ត្សំលៅយក ភាវ: ៣ គ្បោរ រ៊ឺ ១ គ្បលសើរ លគ្ព្វោះ
ិ រ ិត្ប្គ្បគ្បួល ។
រិ នម្ចនោរវប
បរលម្ច ឧត្តលម្ច

វិបរិលត

លតថត្ិ = បររលតថ ប្គ្បថា សភាវធរ៌

ែ៏គ្បលសើរ រ៊ឺ រិ នប្គ្បគ្បួល លទ្ើបលឈាោោះថា បររត្ថ ។

ោររិនវ ិបរ ិត្ប្គ្បគ្បួលលទោះ សំលៅែល់ សភាវៈរបស់ខួានយ៉ា ង

ណា ក៏ ជាយ៉ា ងលទោះរហូត្លៅ រិនខសគ្បគ្កត្ីជា យ៉ា ងែក្ទ្ ជារបស់
ម្ចនពិត្ ។
២. គ្បលសើរ លគ្ព្វោះជាទ្ីលគចរក្នញាណែ៏ គ្បលសើរ ។
បររសស

ឧត្តរសស ញាណសស

លតថ លគចលោត្ិ = បររលតថ

ប្គ្បថា សភាវធរ៌ ណាប្ែលជាទ្ីលគចរក្នញាណែ៏គ្បលសើរ រ៊ឺ ខពង់ខពស់បំផត្
សភាវធរ៌លទោះ លឈាោោះថា បររត្ថ ។ លព្វលរ៊ឺ បររត្ថធរ៌លទោះ ជាធរ៌ប្ែល
ម្ចនលសចកតីលអិត្សខរក្គ្កប្លង

នកម្ចនបញ្ញញទ្ន់លខាយ រប្រងយល់

-21-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

កនងសភាវៈរបស់បររត្ថធរ៌លនោះរិនបានលឡើយ
គ្ត្ូវជា នកម្ចនញាណខាាំងោា

ក
ន ប្ែលយល់បាន

ជាត្ិលហត្កបរគលជាលែើ រ

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់ជាទ្ីបំផត្ប៉ាលណាណោះ

រហូត្ែល់

ែឹងបររត្ថធរ៌លធាើឲ្យបាន

បររត្ថគ្បលយជន៍ ។
៣. គ្បលសើរ លគ្ព្វោះជាធរ៌ប្ែលជាគ្បោនក្នបញ្ញត្ិធ
ត រ៌ោំង
បរលម្ច បោលទ

យ។

លតថត្ិ = បររលតថ ប្គ្បថា លសចកតីប្ែលជា

គ្បោន លឈាោោះថា បររត្ថ ។ លព្វលរ៊ឺ បណា
ត សត្ានិងវត្ថោំង

យកនង

លោកលនោះ ម្ចនលគ្ចើនយ៉ា ងលគ្ចើ នគ្បលភទ្ រហូត្ែល់គ្បម្ចណរិ នបាន ប្ត្
លបើកំណត្់យកលសចកតីពិត្លហើយ ក៏ម្ចនប្ត្ ត្ថៈ (លសចកតី) រ៊ឺសភាវៈរបស់
ទររូប ប្ែលលឈាោោះថាជា ងគធរ៌ប៉ាលណាណោះ លទ្ើបលព្វលបានថាលគ្តពី ចិ ត្ត
លចត្សិ ក

រូប

លហើយ

ជីវ ិត្និងរិនម្ចនជីវ ិត្ោំង

រិនម្ចន ីលា ទ្ៀត្លឡើយ

កនងវត្ថប្ែលម្ចន

យ។

បររត្ថធរ៌ ម្ចន ២ យ៉ា ងរ៊ឺ សងខត្ធរ៌ រា៉ា ង និង

សងខត្ធរ៌

រា៉ា ង ។
សងខត្ធរ៌ បានលសចកតីថា ធរ៌ ោំង

យប្ែលម្ចនោរតក់ ប្ត្ង

លដ្ឋយបចា័យ ៤ រ៊ឺ ករោ ចិត្ត ឧត្ និងអាហារ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិ ក
និ ងរូប ។
សងខត្ធរ៌

បានលសចកតីថា

ធរ៌ោំង

យប្ែលរិ នម្ចនោរ

តក់ ប្ត្ងលដ្ឋយបចា័យណាៗ បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន ។
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ត្លៅលនោះនឹងសិកាសងខត្ធរ៌ លព្វល ំ ពី “ចិ ត្ត” ជាលំដ្ឋប់ ែំបូង
ត្លៅ
ឆិត្តបរម្ត្ថ
ឆិត្ត គឺ អវ?
ី
ចិ ត្តជាធរោជាត្ិែឹងអាររោណ៍

រ៊ឺបានទ្ទ្ួ លអាររោណ៍ជានិ ចាលទ្ើប

លៅថា ែឹ ងអាររោណ៍ ែូចគ្ពោះបាលីថា អាររោ ណំ ចិ លនតត្ីត្ិ = ចិ ត្ំ ត
ធរោជាត្ិណា រប្រងរិត្ រ៊ឺែឹងអាររោណ៍ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា “ចិត្ត” ។
អារម្មណ៍ជាធម្មជាត្ិប្ដ្លឆិត្តព្ត្ូវដ្ឹង្មន ៦ យ៉ាង្ គឺ
១. រូបាររោណ៍ បានែល់ វណណ រូប ចិត្តអាចែឹងបានលដ្ឋយោរល

ើញ ។

២. សោោររោណ៍ បានែល់ សំលឡង ចិត្អា
ត ចែឹងបានលដ្ឋយោរឮ ។
៣. រទធររោណ៍ បានែល់ កាិន ចិត្តអាចែឹងបានលដ្ឋយោរធំកិន
ា ។
៤. រសាររោណ៍ បានែល់ រស ចិត្តអាចែឹងបានលដ្ឋយោរទ្ទ្ួលរស ។
៥. លផ្ទែាព្វាររោ ណ៍ បានែល់ រឹង ទ្ន់ លតដ គ្ត្ជាក់ ត្ឹង ញ័រ ចិ ត្ត
អាចែឹងបានលដ្ឋយោរព្វល់គ្ត្ូវសរផសស ។
៦. ធម្ចោររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិ ក បសាទ្រូប សខររូប
និ ព្វាន បញ្ញ ត្ិ ត ចិ ត្តអាចែឹងបានលដ្ឋយោរនឹករិត្ ។

-23-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

ការដ្ឹង្អារម្មណ៍មន ៣ យ៉ាង្ គឺ
១. ោរែឹងលដ្ឋយសញ្ញញ រ៊ឺ ែឹងលគ្ព្វោះអាស្ស័យោរកំណត្់ ចំណាំទ្ក ែូចជាចាំបានថា ពណ៌ស ពណ៌លមោ បរស ស្រសតីជាលែើរ លៅថា ែឹ ង
លដ្ឋយសញ្ញញ ។
២. ោរែឹ ងលដ្ឋយបញ្ញញ រ៊ឺ ែឹ ងលហត្ផលតរលសចកតីពិត្ ែូ ចជា
ែឹ ងបាប បណយ រណ លោស គ្បលយជន៍ រិ នប្រនគ្បលយជន៍ ឬែឹង
ទររូបតរលសចកតីពិត្
ល

ជាោរែឹងលែើរបីលោះបង់កិលលស

ម្ចនោរយល់

ើញខសជាលែើ រ លៅថា ែឹងលដ្ឋយ បញ្ញញ ។

៣. ោរែឹងលដ្ឋយវ ិញ្ញញណ រ៊ឺ ែឹងថាម្ចនោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍តរ

ោារលផសងៗ បានែល់ ោរល

ើញ ោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹ ងលផ្ទែាពៈា

និ ងោរនឹ ករិ ត្ លៅថា ែឹងលដ្ឋយវិញ្ញញណ ។

ោរែឹងអាររោណ៍របស់ចិត្តលទ្ើបជាោរែឹងលដ្ឋយវ ិញ្ញញណលទោះឯង

លគ្ព្វោះព្វកយថា “ចិ ត្ត ឬ វិញ្ញញណ” ម្ចនលសចកតីែូចគន កនងបែិសរភិោ
គ្ពោះបាលីរហាវរគបានសប្រតងទ្កថា ចិត្តម្ចនលឈាោោះលផសងៗ ប្ែលលៅ
លផសងគនម្ចន ១០ លឈាោោះ ែូ ចសប្រតងថា
យំ ចិ ត្ំត រលទ ម្ចនសំ ហទ្យំ បណារំ រទយត្នំ

រនិ គនោិយំ

វិញ្ញញណំ វិញ្ញញណកខលទធ ត្ជាា រលទវិញ្ញញណោត្ ឥទ្ំ ចិត្ំត ។
(បិែកភារ ៧០ ទ្ំ ព័រ ១៦២)

ែាសាលិនី ែាកថា

ធិ បាយទ្កថា

ធរោជាត្ិ ណា រប្រងរិត្ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា ចិ ត្ត ។
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ធរោជាត្ិណា រប្រងបលង្កអនលៅរកអាររោណ៍ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា
រលទ ។
ចិ ត្តប្ែលរួបរួរទ្កខាងកនងលទោះឯង លឈាោោះថា ហទ្យ ។
ធរោជាត្ិឆ្នោៈ

រ៊ឺ

លសចកតីលពញចិត្តប្ែលម្ចនលៅកនងចិត្តលទោះ

លឈាោោះថា ម្ចនស ។
ចិ ត្ត ជាធរោជាត្ិប្ែលថាាផូរផង់លទ្ើ ប លឈាោោះថា បណារ ។
រន ជាអាយត្ន: រ៊ឺ លគ្រឿងត្លទ្ើប លឈាោោះថា រទយត្ន ។
រន ជាឥគនោិយ រ៊ឺ គ្របគ្រងជាធំ លទ្ើ បលឈាោោះថា រនិ គនោិយ ។

ិ ញ ណ។
ធរោជាត្ិណា ប្ែលែឹងអាររោណ៍ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា វញ្ញ
វិញ្ញញណ ជាខនធ លឈាោោះថា វិញ្ញញណកខនធ ។
រន

ជាោត្រួយគ្បលភទ្

ប្ែលែឹងអាររោណ៍

លទ្ើ បលឈាោោះថា

រលទវិញ្ញញណោត្ ។
សាម្ញ្ា លក្ខណ:របស់ឆិត្ត
ចិត្តជាសងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ជាធរោជាត្ិប្ែលគ្ត្ូវតក់ប្ត្ងលដ្ឋយ ំ ណាចក្ន
បចា័យ

ម្ចនអាររោណបបចា័យ

ននតរបបចា័យជាលែើរ

ែូលចនោះចិត្តលទ្ើ ប

ម្ចនសភាវៈប្ែលជាសារញ្ញ លកខណ: ឬក្គ្ត្លកខណ: រ៊ឺ
១.

និ ចាលកខណ រ៊ឺ សភាពរិនលទ្ៀងប្គ្បគ្បួល ។

២. ទ្កខលកខណ រ៊ឺ សភាពគ្ោំលៅរិនបាន លគ្ព្វោះគ្ត្ូវលបៀត្លបៀន ។
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៣.

នត្តលកខណ រ៊ឺ សភាពរិនប្រនត្ួខួាន រិនសថិត្លៅកនង

ំណាចោរបង្កគប់ បញ្ញ
ា ឲ្យគ្បគ្ពឹ ត្តលៅយ៉ា ងណាៗ បានលឡើយ ។

លគ្ព្វោះចិត្តម្ចនសភាពជាក្គ្ត្លកខណ: ែូចលព្វលរកលនោះ ចិត្តលទ្ើប
ម្ចនអាោរលកើត្រលត្់ជាប់ត្គន លៅរិ នដ្ឋច់គ្កប្ស

លហើយោរលកើត្រលត្់

បនតគនលនោះលលឿនរហ័ស ម្ចនឧបម្ចថា រួយផ្ទោត្់គ្ម្ចរក្ែ ចិត្លត កើ ត្រលត្់
ែល់លៅប្សនលោែិខណ: ។
សងខត្ធរ៌ែក្ទ្ រ៊ឺ លចត្សិក និ ងរូប ក៏ ម្ចនសារញ្ញ លកខណ:ែូ ចគន
លគ្ព្វោះែូលចានោះ ោរប្ែលនឹ ងយល់សភាវលកខណ:ពិ ត្របស់ចិត្តលទោះបាន
គ្ត្ូវពិចារណាវ ិលសសលកខណ: រ៊ឺ លកខណ:ពិលសសគ្បចាំខួន
ា របស់ចិត្ត ៤
គ្បោរ ប្ែលលៅថា លកខណាទ្ិ ចត្កាៈរបស់ចិត្តរ៊ឺ

១. វិជាននលកខណំ ម្ចនោរែឹងនូវអាររោណ៍ជាលកខណ:
២. បពាងគររសំ ម្ចនភាពជាគ្បោនកនងធរ៌ ោំងពួងជាកិ ចា
៣.

សទធនបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនោរលកើត្ជាប់ត្គនរិ នដ្ឋច់គ្កប្ស

ជាអាោរគ្បាកែ
៤. ទររូបបទ្ដ្ឋានំ ម្ចនទររូបជាលហត្ជិត្ ។
កនងគថាធរោបទ្បានសប្រតងែល់សភាពរបស់ចិត្តទ្កែូលចនោះ រ៊ឺ
ទ្ូ រងគរំ ឯកចរំ

សរីរ ំ រហាសយំ

លយ ចិ ត្ំត សញ្ញ លរសសនតិ
ប្គ្បថា

នកោំង

លម្ចកខនិ ត ម្ចរពនធទ ។

យណា នឹងសគ្ងួរចិត្តប្ែលលៅឆាៃយ ជាចិត្ត

គ្តច់លៅប្ត្ឯង រិនម្ចនសរ ីរ: ម្ចនរហារ៊ឺរហាភូត្រូប ៤ ជាទ្ីអាស្ស័យលៅ
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នកោំងលទោះឯង រប្រងរួចចាកចំ ណងក្នម្ចរ
កនងគថាធរោបទ្លនោះ

(បិ ែកភារ ៥២ ទ្ំ ព័រ ២៨)

។

សប្រតងសភាពរបស់ចិត្តឲ្យបានគ្ជាបទ្ក

លគ្ចើ នន័ យ រ៊ឺ
ចិ ត្ត ធរោជាត្ិ ែឹងអាររោណ៍ គ្តច់ លៅបានឆាៃយ (ទ្ូ រងគរំ) បាន
ែល់ចិត្តអាចទំយកអាររោណ៍ប្ែលលៅឆាៃយែ៏ប្សនឆាៃយ ប្ែលោាប់ជួប
ោាប់ល

ើញរកលហើយ យករកនឹករិត្បាន រិនប្រនចិ ត្តលចញពីរូបោយ

គ្តច់លៅលទោះលទ្ ។
ចិត្ត ជាធរោជាត្ិគ្តច់លៅប្ត្ឯង ឬលៅប្ត្រួយែួ ង (ឯកចរ ំ) បាន
ែល់ចិត្តែឹងអាររោណ៍បានរតងរួយៗ
លគ្ចើ នយ៉ា ងគ្ពរគនរិនបាន
ប៉ាលណាណោះ

ចិត្តរួយខណ:នឹងែឹងអាររោណ៍

ចិត្តរួយខណ:ែឹងអាររោណ៍បានរួ យយ៉ា ង

ប្ត្លដ្ឋយសារចិត្តលកើត្រលត្់ លលឿនរហ័ស

អាចែឹងអាររោណ៍បានលគ្ចើនយ៉ា ង

លទ្ើបហាក់ែូចជា

កនងគ្គប្ត្រួយបាន ចិត្តខណ:រួយៗ

រប្រងែឹងអាររោណ៍បានប្ត្រួ យយ៉ា ងប៉ាលណាណោះ ។
ចិត្ត

ជាទរធរ៌រិនម្ចនរូបោងសណា
ា នឲ្យែឹ ងបានលដ្ឋយប្ភនក

គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ
សភាវៈជា រូបធរ៌

ណា
ត ត្ ោយលទ្ អាចែឹ ងបានលដ្ឋយចិត្តប៉ាលណាណោះ ម្ចន
លទ្ើបរិនអាចសប្រតងរូបោងសណា
ា នឲ្យគ្បាកែបាន

( សរីរ)ំ ។
ចិត្ត ជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចនវត្ថជាទ្ីលកើត្ និងទ្ីអាស្ស័យ (រហាសយំ) សគ្ម្ចប់សត្ាប្ែលលកើ ត្កនងបញ្ា លវាោរភូ រិ រ៊ឺភូរិប្ែលម្ចនខនធ ៥
វត្ថប្ែលជាទ្ីអាស្ស័យរបស់ចិត្តម្ចន ៦ បានែល់
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៣.ឃានវត្ថ ៤.ជិវាហវត្ថ ៥.ោយវត្ថ ៦.ហទ្យវត្ថ ។ លដ្ឋយសភាវបររត្ថធរ៌
បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងហទ្យវត្ថរូប ១ ចិត្តនឹងគ្តច់លៅលគ្ត
វត្ថប្ែលជាទ្ីអាស្ស័យរិនបាន ។ សូរបីលវោសាាប់ ចិត្តក៏រលត្់គ្ពរគន
ជារួយោររលត្់របស់ហទ្យវត្ថរូបលទោះឯង ។
ចិត្តរបស់សត្ាោំង

យ លគ្ត ំពីចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត រប្រងគ្ត្ូវ

អាសវកិាលលសរួបរ ឹត្ជាគ្បចាំ

លែកគ្តំជានិចា

លធាើរិនឲ្យែឹងោរពិត្

របស់ទររូប រ៊ឺ ទ្កខសចា: លទ្ើបលកើត្ោរសម្ចគល់ខសថា ទររូបឬខនធ ៥

ិ ោាសចាក
ជា តតត្ួខួាន គ្បាថានភាពសាអត្លសចកតីសខ លសចកតីលទ្ៀង វប

លសចកតីពិត្ជានិ ចា លគ្ព្វោះលហត្លទោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគឲ្យសគ្ងួររកាចិ ត្តឲ្យ
ផត្ចាកលគ្រឿងចងរបស់ម្ចរ

(កិលលស)

លដ្ឋយគ្ត្ូវចលគ្រើនសត្ិ បបដ្ឋាន

ប្ែលជាផាូវរូ លប្ត្រួយ នឹងលធាើឲ្យផត្កិលលស ជាក់ចាស់នូវគ្ពោះនិព្វាន
និ ងផត្ចាកសងារទ្កខបាន ។
ែូលចានោះ

លទ្ើ បរិ នម្ចនចិត្តរបស់ នកណាប្ែលលកើ ត្រកគ្ពរលដ្ឋយ

ោរបរ ិសទ្ធបាន
ប្ត្សាតប់ ធរ៌

គ្ត្ូវកិលលសម្ចររួបរ ឹត្ទ្កលៅកនង ំណាច

គ្រប់គនគ្ត្ូវ

និ ងបែិបត្តិតរព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះពទ្ធ ងគប៉ាលណាណោះ

លទ្ើ បអាចរួចផត្ចាកកិលលសជាលគ្រឿងចងរបស់ម្ចរបាន ។
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អំណាឆរបស់ឆិត្ត
ចិត្ត លគ្តពីែឹងអាររោណ៍ជាលកខណ:លហើយ លៅម្ចនកិចា ឬត្ួទទ្ី
ប្ែលជាគ្បោនកនងធរ៌ ោំងពួង

រ៊ឺ លធាើឲ្យសលគ្រចោរង្ករោំង

យ

តរផាូវោយវាចាចិ ត្ត ែូចកនងគថាធរោបទ្លព្វលថា
រលទបពាងគម្ច ធម្ចោ

រលទលសដ្ឋា រលទរយ

រនសា លច បទ្លែាន

ភាសត្ិ វា កលោត្ិ វា

ត្លត នំ ទ្កខរលនាត្ិ

ចកាំវ វហលត បទ្ំ ។

ធរ៌ ោំង
ចិ ត្តជាធំ)

យ ម្ចនចិត្តជាគ្បោន ម្ចនចិ ត្តគ្បលសើរបំ ផត្ (ម្ចន

សលគ្រច ំ ពីចិត្ត

លបើ បរគលម្ចនចិ ត្តគ្ត្ូវលោសគ្បទ្ូ សតលហើយ

លព្វលកតី លធាើកីត (នូវទ្ចារត្
ិ ) លគ្ព្វោះទ្ចារត្
ិ ោំងលទោះ ទ្កខ រប្រងជាប់ តរ
បរគលលទោះលៅ

ែូ ចកង់រលទ្ោះវ ិលលៅតរដ្ឋនលជើងលគប្ែលកំ ពង

ូ សលៅ ។
រលទបពាងគម្ច ធម្ចោ

រលទលសដ្ឋា រលទរយ

រនសា លច បសលននន

ភាសត្ិ វា កលោត្ិ វា

ត្លត នំ សខរលនា ត្ិ

ឆាយវ

ធរ៌ោំង

នបាយិ នី ។

យ ម្ចនចិត្តជាគ្បោន ម្ចនចិត្តគ្បលសើរបំផត្ សលគ្រច

ំ ពីចិត្ត លបើ បរគលម្ចនចិ ត្តគ្ជោះថាាលហើយ លព្វលកតី លធាើកីត (នូវសចរត្
ិ )
លគ្ព្វោះសចរ ិត្ោំងលទោះ សខរប្រងជាប់តរបរគលលទោះលៅ ែូចស្សលម្ចល
លទោលតរគ្បាណ ។ (បិែកភារ ៥២ ទ្ំព័រ ២១)
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ម្ចនលសចកដីថា ោរង្ករលផសងៗ របស់សត្ាោំង

យ រិ នថាោរ

លធាើបាប លធាើបណយយ៉ា ងណាក៏លដ្ឋយ សទ្ធប្ត្សលគ្រចបានលដ្ឋយចិត្ោ
ត ំង
ស់

លបើរិនម្ចនចិត្តលហើយក៏រិនអាចលធាើករោ ីបា
ា នលឡើយ

ំណាចឲ្យសលគ្រចោរង្កររបស់សត្ាោំង

ចិត្តលទ្ើបម្ចន
ឲ្យវ ិចិត្តលផសងៗ

យ

ែូចវចនត្ថៈថា
ចិត្ីតកលោត្ីត្ិ = ចិត្ំត ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណាលធាើោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់
សត្ាោំង

ិ ិ គ្ត្ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា ចិ ត្ត ។
យឲ្យវច

ែូលចានោះ ចិត្តលទ្ើបម្ចន ំណាចលធាើឲ្យធរោជាត្ិោង
ំ

យ គ្បគ្ពឹត្តលៅ

លដ្ឋយវិចិគ្ត្ ោរវិចិគ្ត្របស់ចិត្តម្ចន ៦ គ្បោររ៊ឺ
១.
វត្ថោំង
សត្ាោំង

វ ិចិត្តករណា

វ ិចិគ្ត្លដ្ឋយោរលធាើ

ចិត្ំត

បានលសចកតីថា

យ ប្ែលគ្បាកែលៅកនងលោក និងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់សពា
យលទោះ រប្រងម្ចនោំងសាអត្ ប្បាក ចប្រាករួ រខាាច និងរួរត្ក់

សាត្លទោះ សលគ្រចបានលដ្ឋយចិ ត្ត ។
២.

ត្តលទ ចិត្តតយ វ ិចិគ្ត្លដ្ឋយខាួនឯង បានែល់ សភាពរបស់

ចិត្តលទោះឯង ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរួរឲ្យ សាារយលដ្ឋយគ្បោរលផសងៗ ម្ចន
ោំងចិត្តប្ែលជា កសល

កសល វិបាក

ភិ ញ្ញញ និ ងកិរយ
ិ
ែូច

ជាចិ ត្តប្ែលម្ចនោរៈ ចិត្តប្ែលម្ចនលោសៈ និ ងចិ ត្តប្ែលម្ចន សោធ
ភិ ញ្ញញ បញ្ញញ លហើយនិងចិត្តសៃប់ជាលែើ រ ។

៣. ចិត្ំត ករោកិលលលសហិ វ ិចិគ្ត្លដ្ឋយោរសនសំករោនិងកិលលស

បានែល់ ករោ រ៊ឺ ោរលធាើ និងកិលលសជាលគ្រឿងលធាើឲ្យចិត្លត ៅហោង ប្ែល
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គ្បាកែលឡើងែល់សត្ាោំង

យ លៅជាគ្បចាំលទោះ លគ្ព្វោះម្ចនោរសនសំ

ទ្កកនងចិត្តរកលហើយពី ត្ីត្

ោលបានរកទ្ទ្ួលអាររោណ៍េោីកនងបចាបបនន

ក៏សនសំករោ និងកិលលសឲ្យគ្បាកែលឡើងរកជាេោី និងសនសំទ្កត្លៅលទ្ៀត្ ។
៤. ចិ ត្ំត តយត្ិ វិចិគ្ត្កនងោររកាវិបាកប្ែលករោ និងកិលលស
បានសនសំទ្ក

បានែល់

ករោោំង

យប្ែលជាកសលករោនិង

កសលករោ ប្ែលចិត្តលធាើឲ្យលកើត្លឡើង ផលរបស់ករោ រ៊ឺ វ ិបាក រប្រង

រិ នសាបសូនយបាត្់លៅណា សូរបីករោលទោះត្ិចត្ួច ឬបានលធាើរកលហើយ
យូរប៉ា នណាកតី ផលក្នករោ រ៊ឺ វ ិបាកលទោះនឹ ងគ្ត្ូវជាប់ តរលៅរហូត្បាន
ទ្ទ្ួ លផល ែល់លពលម្ចនឱោស ។
៥. ចិ លទត្ិ

ត្តសទតនំ វិចិគ្ត្កនងោរសនសំសទតនខាួនឯង បាន

ែល់ចិត្តប្ែលលធាើឲ្យលកើត្ោរលធាើយ៉ាងណារួយកតី

ោលបានលធាើលរឿយៗ

លហើយ រប្រងជាប់ជានិសស័យកនងសទតន លធាើឲ្យលកើត្ភាពជំទញកនងោរលធាើ
យ៉ា ងលទោះលរឿយៗ លៅ ោំងលនោះលគ្ព្វោះោលចិត្តរួយែួងលកើត្លឡើងលហើយ
រប្រងរលត្់លៅ និងលធាើឲ្យចិត្តែួងេោីលកើ ត្ជាប់ បនតគនលរឿយៗ លៅ ចិត្តែួង
រនប្ែលរលត្់លៅលទោះ រប្រងគ្បរល់កិចាោរង្ករឲ្យចិត្តែួងេោី លដ្ឋយរិន
ដ្ឋច់គ្កប្ស

កនងលកខណ:ប្ែលជា ននតរបបចា័យ

និងអាលសវនបបចា័យ

ជាលែើរ ។

ិ ិ គ្ត្លដ្ឋយអាររោណ៍លផសងៗ បានែល់ ចិ ត្ត
៦. វិចិតតររោណំ វច

រប្រងទ្ទ្ួ លអាររោណ៍លផសងៗ ជានិចា រ៊ឺ រតងល
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ជាលែើរ

ផ្ទាស់បូរវ
ត ិលវល់លៅកនងអាររោណ៍ោំង

៦

ម្ចនរូបាររោណ៍ខាោះ

សោោររោណ៍ខាោះ រទធររោណ៍ខាោះជាលែើ រ ។
ែូ លចានោះ

លទ្ើបល

ើញបានថា

ិ និ ងរិនម្ចនជី វត្
ិ
វត្ថប្ែលម្ចនជី វត្

ិ ិ គ្ត្ពិ សាតរលទោះ លគ្ព្វោះ ំ ណាចក្នចិ ត្ត រ៊ឺ ម្ចនចិ ត្តជា
ោំង ស់ប្ែលវច
នកលធាើឲ្យវ ិចិគ្ត្ កនងវត្ថប្ែលរិនម្ចនជី វ ិត្ បានែល់វត្ថោំង

គ្បាកែលៅកនងលោក
ោំង

យ។
សត្ាោំង

និ ងកនងវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្

ិ ិគ្ត្លទោះ
យប្ែលវច

វ ិចិគ្ត្ លគ្ព្វោះោរលធាើ (កសល

យ ប្ែល

បានែល់សត្ា

ិ ិ គ្ត្
លគ្ព្វោះកំ លណើត្វច

កំលណើត្

កសល) វ ិចិគ្ត្ ោរលធាើវ ិចិគ្ត្លគ្ព្វោះត្ណា
ហ

រ៊ឺលសចកតីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តវ ិចិគ្ត្ ត្ណា
ហ វ ិចិគ្ត្លគ្ព្វោះសញ្ញញវ ិចិគ្ត្ សញ្ញញ
វ ិចិគ្ត្លគ្ព្វោះចិត្តសនសំវ ិចិគ្ត្ ែូចបាលីកនងបររត្ថទ្ីបនីែីោសប្រតងថា
ិ ិ ត្តតយ សញ្ញញវច
ិ ិត្តត សញ្ញញវិចិត្តតយ ត្ណា
ចិ ត្តវច
ហ វិចិត្តត

ិ ិ ត្តត លយនិ លយ វិចិត្តត
ត្ណា
ហ វិចិត្តតយ កម្ចោនិ វិចិតតនិ ករោវច
ិ ិ ត្តតយ លត្សំ ត្ិ រចាេនរតនំ វិចិត្តត លវទ្ិ ត្ព្វា ។
លយនិ វច

សញ្ញញវ ិចិគ្ត្លគ្ព្វោះោរវ ិចិគ្ត្ក្នចិត្ត ត្ណា
ហ វ ិចិគ្ត្លគ្ព្វោះោរវ ិចិគ្ត្ក្ន

សញ្ញញ ករោវ ិចិគ្ត្លគ្ព្វោះោរវ ិចិគ្ត្ក្នត្ណា
ហ កំលណើត្វ ិចិគ្ត្លគ្ព្វោះោរវ ិចិគ្ត្
ក្នករោ

របបីគ្ជាបោរវ ិចិគ្ត្ក្នសត្ាត្ិរចាេនោំងលទោះ

លគ្ព្វោះោរវ ិចិគ្ត្

ក្នកំលណើត្ ។

រួរលសចកតីលហើយ ចិត្ត លធាើឲ្យវ ិចិគ្ត្ោំងខាងកនង និងខាងលគ្តសទតន

របស់ខួន
ា រ៊ឺ លធាើឲ្យសត្ាោំង

យវ ិចិគ្ត្ និងលធាើឲ្យវត្ថខាងលគ្តវ ិចិគ្ត្ ។
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ឆំនន
ួ ឆិត្ត
ោលលព្វលតរសភាវលកខណ:របស់ចិត្តលហើយ
គ្ត្ឹ រប្ត្រួយប៉ា លណាណោះ

ចិត្តម្ចនចំនួន

លគ្ព្វោះចិត្តជាធរោជាត្ិប្ែលែឹងអាររោណ៍

ខណ:

ណាចិត្តលកើត្លឡើង ខណ:លទោះោរែឹ ងអាររោណ៍ក៏លកើ ត្លឡើង នឹ ងហារោរ
ែឹ ងអាររោណ៍រិ នឲ្យលកើ ត្លឡើងរិនបាន
ោលលព្វលលដ្ឋយទ្ូលៅ

។

សភាវលកខណ:របស់ចិត្ត

ម្ចនោរែឹងអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង

ោលោប់

ចំនួនលដ្ឋយសភាវលកខណ:លហើយ លទ្ើបម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្រួយ ប្ត្នឹងលព្វល
ែល់លកខណ:ែឹ ងអាររោណ៍ពិ លសសរបស់ចិត្លត ហើយ
កនងោរែឹ ងអាររោណ៍រិនែូ ចគន

ចិត្តម្ចន ំណាច

លដ្ឋយ ំណាចោរតក់ប្ត្ងរបស់

លចត្សិកប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្ពរជារួយចិ ត្ត រលត្់គ្ពរជារួយចិត្ត ម្ចនទ្ី
អាស្ស័យនិងម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ យជារួ យគននឹងចិត្ត លទ្ើបអាចលធាើឲ្យចិត្ត
ម្ចន ំណាចកនងោរែឹងអាររោណ៍ពិលសសលផសងគន
បណយ ជាបាប ែឹងកនងោរសៃប់រម្ចៃប់ ចាកោរ រ៊ឺ

ែូចជាែឹ ងថា ីាជា
ែឹងកនងរូបជាន

រូបជាន និ ងែឹងនិ ព្វាន លគ្ព្វោះែូលចានោះ ោលលបើសិកាែល់លសចកតីពិសាតរ
របស់ចិត្តលហើយ គ្ត្ូវសិកាគ្បលភទ្លផសងៗ របស់ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍
លផសងៗ ោំងលនោះត្លៅ ប្ែលប្ចកចិត្តោង
ំ ស់បានលដ្ឋយសលងខបម្ចន ៨៩
ែួង និងលដ្ឋយពិសាតរ ១២១ ែួង ។
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ប្ឆក្ព្បច្ភទឆិត្តច្ោយន័យច្្សង្ៗ
ចិត្តចំនួន ៨៩ ែួង ឬ ១២១ ែួងលទោះ ប្ចកលដ្ឋយន័យលផសងៗ បាន
៩ ន័យ រ៊ឺ
១. ជាត្ិលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយជាត្ិ ម្ចន ៤
ជាត្ិ បានែល់ កសលជាត្ិ កសលជាត្ិ វ ិបាកជាត្ិ និ ងកិរយ
ិ ជាត្ិ ។
២. ភូរិលភទ្ន័ យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយភូរិ ម្ចន ៤
ភូ រិ បានែល់ ោរភូរិ រូបភូ រិ

រូបភូ រិ និ ងលោកត្តរភូ រិ ។

៣. លសាភណលភទ្ន័ យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តប្ែលសាអត្
លអរួយគ្បលភទ្

លៅថា

លសាភណចិត្ត

ពី លទោះលៅថា

លសាភណចិ ត្ត ។

និ ងគ្បលភទ្ចិ ត្តែ៏លសសលគ្ត

៤. លោកលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តប្ែលលៅកនង
លោកោំង ៣ ម្ចន ោរលោក រូបលោក និ ង រូបលោក លៅថា
លោកិយចិ ត្ត ចិត្តប្ែលផត្ពីោរគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងលោកោំង ៣ លៅថា
លោកត្តរចិ ត្ត ។
៥. លហត្លភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ
លហត្ លៅថា សលហត្កចិត្ត និ ងរិនគ្បកបលដ្ឋយ លហត្ លៅថា
លហត្កចិ ត្ត ។
៦. ឈានលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តប្ែលអាចលធាើឈាន
លៅថា ឈានចិ ត្ត និងរិនអាចលធាើឈាន លៅថា ឈានចិត្ត ។
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៧. លវទ្ទលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយោរលសាយ
អាររោណ៍ បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ សខលវទ្ទ ទ្កខលវទ្ទ
លសារនសសលវទ្ទ លោរនសសលវទ្ទ និងឧលបោខលវទ្ទ ។
៨.

សរបលយរលភទ្ន័យ

រ៊ឺ

ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ

សរបយត្ត និ ង វិបបយត្ត ។
៩. សង្កខរលភទ្ន័ យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយសភាព
ម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា លៅថា

សង្កខរ ិក និ ងសភាពប្ែលម្ចនកម្ចាំងលខាយ

លៅថា សសង្កខរិក ។
អធិបាយឆិត្ត
គ្ពោះ នរោធចារយ

បានសប្រតងចិត្តលដ្ឋយភូរិលភទ្ន័យរន

លគ្ព្វោះ

សប្រតង ំពីោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តប្ែលគ្តច់លៅកនងភូរិលផសងៗ

ម្ចន

ោរភូរិជាលែើរ ប្ែលលយើងោំង

យកំពងគ្បសពាលនោះ រប្រងង្កយយល់

ជាងោរសប្រតងចិ ត្តកនងគ្បលភទ្ែក្ទ្លទ្ៀត្ ។
ប្ឆក្ឆិត្តច្ោយភូម្ិ
ត្ត្ថ ចិ ត្ំ ត តវ ចត្ពាិធំ លហាត្ិ ោម្ចវចរំ រូបាវចរំ

រូបាវចរំ

លោកត្តរលញ្ាត្ិ ។
ចិ ត្តបររត្ថប្ែលសប្រតងលដ្ឋយភូ រិទ្កជាលំដ្ឋប់ ែំបូងលនោះម្ចន ៤
គ្បលភទ្ រ៊ឺ
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ោម្ចវចរចិ ត្ត រូបាវចរចិត្ត

រូបាវចរចិ ត្ត និ ងលោកត្តរចិត្ត ។

កនងចំ នួនចិ ត្ត ៨៩ ែួ ង ឬ ១២១ ែួងលទោះ ោលប្ចកលដ្ឋយភូ រិ
លហើយបាន ៤ គ្បលភទ្រ៊ឺ
ចិ ត្ត ៨៩ ែួង ឬ ១២១ ែួ ង ប្ចកលដ្ឋយភូ រិ រ៊ឺ
១. ោម្ចវចរភូ រិម្ចនចិ ត្ត ៥៤ ែួ ង
២. រូបាវចរភូ រិម្ចនចិត្ត ១៥ ែួ ង
៣.

រូបាវចរភូ រិម្ចនចិត្ត ១២ ែួង

៤. លោកត្តរភូរិម្ចនចិត្ត ៨ ែួង ឬ ៤០ ែួង ។
កាមវឆរឆិត្ត ៥៤ ដ្ួង្
ព្វកយថា ោម្ចវចរចិត្ត ោលោត្់ បទ្លហើយបាន ៣ បទ្ រ៊ឺ
ោរ+ វចរ+ចិ ត្ត = ោម្ចវចរចិត្ត ។
ោរ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកនងអាររោណ៍ ៦ ម្ចន រូប
សំលឡង

កាិន រស

លផ្ទែាពាៈ

វត្ថណាប្ែលជាទ្ីលពញចិត្ត

និងលរឿងោ៉ា វប្ែលនឹ ករិ ត្

វត្ថលទោះក៏បានលឈាោោះថា

ឬបានែល់

ោរ

ែូចម្ចន

វចនត្ថៈថា ោលរត្ី ត្ិ = ោលម្ច (វា) ោរី យត្ី ត្ិ = ោលម្ច ប្គ្បថា ធរោជាត្ិ
ណា រប្រងម្ចនលសចកតីគ្ត្ូវោរោម្ចររោណ៍ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា ោរ
បានែល់ កិ លលសោរ រ៊ឺ ោរត្ណា
ហ ឬធរោជាត្ិណា ជាទ្ី គ្បាថានរបស់
ោរត្ណា
ហ

ធរោជាត្ិលទោះក៏

លឈាោោះថា

ោរ បានែល់

ោរចិ ត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ ោរត្ណា
ហ ។

-36-

វត្ថោរ រ៊ឺ

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

កិលលសោរ បានែល់ សភាវៈប្ែលជា នកគ្បាថាន

នកលគ្ត្ក រ

លភាើត្លភាើនកនងោភ យស សរលសើរ សខ ប្ែលជាោរធរ៌ ។
វត្ថោរ

បានែល់

សភាវធរ៌ ប្ែលជាអាររោណ៍ឲ្យោរត្ណា
ហ

ចូលលៅចាប់យក បានែល់ ោម្ចររោណ៍ រ៊ឺ ោរចិត្តជារួយនឹ ងលចត្សិក
ប្ែលគ្បកប និងរូបធរ៌ ។
វចរ ប្គ្បថា គ្តច់លៅ ឬប្ែលអាស្ស័យ ែូលចានោះ ោម្ចវចរចិ ត្ត
លទ្ើ បសំលៅែល់

ចិត្តប្ែលគ្តច់ លៅ

ឬអាស្ស័យលៅកនងភូ រិប្ែលជាទ្ី

លកើ ត្របស់កិលលសោរ និ ងវត្ថោរ ។
រួរលសចកតីថា ោម្ចវចរចិ ត្ត ឬលៅសលងខបថាោរចិ ត្តលទោះ ម្ចន
៣ ន័យ រ៊ឺ
១. ជាចិ ត្តប្ែលទ្ទ្ួ លោម្ចររោណ៍លដ្ឋយលគ្ចើ ន ។
២. ជាចិ ត្តប្ែលលកើត្កនងោរភូរិ ១១ លដ្ឋយលគ្ចើ ន ។
៣. ជាចិ ត្តប្ែលជាប់លៅកនងោម្ចររោណ៍ ។
ម្ចនវចនត្ថៈថា ោលរ

វចរត្ីត្ិ = ោម្ចវចរ ំ ប្គ្បថា ចិត្តោំង

យ

ណា ប្ែលគ្តច់លៅកនងោម្ចររោណ៍ ឬោរភូ រិលដ្ឋយលគ្ចើន ចិត្ោ
ត ំងយលទោះ លឈាោោះថា ោម្ចវចរ ។
ោម្ចវចរចិ ត្ត ឬ ោរចិ ត្ត ប្ែលម្ចនចំ នួន ៥៤ ែួងលទោះ ប្ចក
បាន ៣ គ្បលភទ្រ៊ឺ
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កសលចិត្ត ១២ ែួ ង
ោម្ចវចរចិត្ត ៥៤

លហត្កចិត្ត ១៨ ែួ ង

ោម្ចវចរលសាភណចិ ត្ត ២៤ ែួ ង

កនងោម្ចវចរចិត្ត ៥៤ ែួងលនោះ គ្ពោះ នរោធចារយ បានសប្រតង
កសលចិ ត្តរន
ណា

លគ្ព្វោះ កសលចិ ត្តលនោះ

ោលលកើត្លឡើងែល់បរគល

ក៏រប្រងឲ្យលោសែល់បរគលលទោះ លទ្ើ បសររួរនឹ ងបានែឹ ងសភាព

ិ ជាលែើ រ ។
របស់ចិត្ត ប្ែលនឹងលធាើឲ្យលកើត្លោសភ័យែល់ជីវត្
អក្ុសលឆិត្ត ១២

4
កសលចិ ត្ត
គ្គត្

ជាចិ ត្ប្ត ែលរិនលអរិនសាអត្

ជាចិ ត្តប្ែលលគ្គត្

ឬជាចិ ត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ កសលលចត្សិក

ប្ែលជាលោស

ម្ចនលោសនិ ងឲ្យផលជាទ្កខ ។
គាថាសង្គហទី ៣
៣.

ែាោ លោភរូ ោនិ
លម្ចហរូោនិ ច លទ្ាត្ិ

លោសរូោនិ ច ទ្ាិោ
ោាទ្សាកសោ សិ យំ ។

ប្គ្បថា លោភរូលចិត្ត ៨ ែួ ង លោសរូលចិត្ត ២ ែួ ង លម្ចហរូល
ចិ ត្ត ២ ែួ ង សរប ១២ ែួងលនោះជា កសលចិ ត្ត ។
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អធិបាយអក្ុសលឆិត្ត
កសលចិត្ត ១២ លនោះ ប្ចកលចញជា ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ លោភរូ លចិត្ត
៨ ែួ ង លោសរូលចិ ត្ត ២ ែួ ង និ ងលម្ចហរូលចិ ត្ត ២ ែួ ង ។
លោភរូ លចិ ត្ត បានលសចកតីថា ចិ ត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចន
កសលលចត្សិកគ្បកប និ ងម្ចនលោភលចត្សិកជាគ្បោន ។
លោសរូ លចិ ត្ត បានលសចកតីថា ចិត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋយម្ចន
កសលលចត្សិកគ្បកប និ ងម្ចនលោសលចត្សិកជាគ្បោន ។
លម្ចហរូ លចិត្ត បានលសចកតីថា ចិ ត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចន
កសលលចត្សិកគ្បកប និ ងម្ចនលម្ចហលចត្សិកជាគ្បោន ។
សប្ម្តង្ការប្ឆក្អក្ុសលឆិត្តជា ៣ ព្បច្ភទ
លោភរូ លចិត្ត ៨ ែួ ង
កសលចិ ត្ត ១២ លោសរូ លចិ ត្ត ២ ែួង
លម្ចហរូ លចិ ត្ត ២ ែួ ង
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អក្ុសលឆិត្ត ៣ ព្បច្ភទច្ោយរិសាតរ

ទ្ិ ែិ ារត្សរបយត្ត
លសារនសស
ទ្ិ ែិ ារត្វិបបយត្ត
លោភរូ ល
ទ្ិ ែិារត្សរបយត្ត
ឧលបោខ
ទ្ិ ែិារត្វ ិបបយត្ត

កសលចិត្ត

លោសរូ ល លោរនសស បែិ

លម្ចហរូ លឧលបោខ

សរបយត្ត

សង្កខរិក...១
សសង្កខរិក..១
សង្កខរិក.....១
សសង្កខរិក....១
សង្កខរិក......១
សសង្កខរិក.....១
សង្កខរិក.......១
១២

សសង្កខរិក.....១
សង្កខរិក......១
សសង្កខរិក.....១

ិ ិ កិចាេសរបយត្ត.............................១
វច
ឧទ្ធចាសរបយត្ត................................១
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ច្ោភម្ូលឆិត្ត ៨
លោភរូលចិត្ត ៨ ែួងលនោះ ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យ
លោភជាលហត្ លព្វលរ៊ឺ ោរលគ្ត្ក រចង់បាន និ ងជាប់ចិត្តកនងអាររោណ៍
លផសងៗ ចិ ត្តគ្បលភទ្លនោះលទ្ើ បគ្បាកែលឡើង ។
លោភរូលចិត្តលនោះ ជាចិត្ប្ត ែលគ្បកបជារួយលោភលចត្សិកជា
គ្បោន សភាវធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយលោភលចត្សិកលទោះ លទ្ើបគ្ត្ូវ
បលណា
ត យតរ ំណាចរបស់លោភលចត្សិក

ប្ែលម្ចនលកខណ:

ពិ លសសចំលព្វោះខាួនែូលចនោះរ៊ឺ (កនង ែាសាលិនី)

១. អាររោណរគហណលកខលណា ម្ចនោរចាប់គ្បោន់កនងអាររោណ៍ជា

លកខណ:
២.

ភិ សងគរលសា

ម្ចនោរជាប់ជំព្វក់ កងអាររោ
ន
ណ៍ ជាកិ ចា

៣. បរ ិចាារបចាបបដ្ឋាលទ ម្ចនោររិនលោះបង់អាររោណ៍ ជាផល
៤. សំ លយជនិ យធលរោស
ល

ើញលដ្ឋយលសចកដីលគ្ត្ក រ

សាទ្ទ្សសនបទ្ដ្ឋាលទ ម្ចនោរ

លពញចិ ត្តកនងធរ៌ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់

សំលយជនៈ ជាលហត្ជិ ត្ ។
លោភរូលចិត្ត ម្ចនចំ នួន ៨ ែួ ង ោរប្ែលប្ចកចិត្តគ្បលភទ្លនោះជា
៨ ែួ ងលទោះ លគ្ព្វោះលោភចិត្តរួយែួ ងៗ រប្រងគ្បកបលដ្ឋយធរ៌ ៣ គ្បោរ
រ៊ឺ គ្បកបលដ្ឋយលវទ្ទ (ោរលសាយអាររោណ៍) ទ្ិ ែិា (លសចកតីល
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និ ងសង្កខរ (ម្ចនោរបបួលែឹកទំ ឬរិ នម្ចនោរបបួលែឹ កទំ) ។
លោភចិត្ត ម្ចនចំនួន ៨ ែួងលនោះ ម្ចនលឈាោោះនិ ងលសចកតីែូលចនោះ រ៊ឺ

ល

១. លសារនសសសហរត្ំ ទ្ិ ែិារត្សរបយត្តំ

សង្កខរិកំ ។

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស

គ្បកបលដ្ឋយលសចកតី

ើញខស រិ នម្ចនោរបបួលែឹ កទំ ។
២. លសារនសសសហរត្ំ ទ្ិ ែិ ារត្សរបយត្តំ សសង្កខរិកំ ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស

ល

គ្បកបលដ្ឋយលសចកតី

ើញខស ម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។
៣. លសារនសសសហរត្ំ ទ្ិែិារត្វិបបយត្តំ

សង្កខរិកំ ។

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស រិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតី
ល

ើញខស រិ នម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។
៤. លសារនសសសហរត្ំ ទ្ិែិារត្វិបបយត្តំ សសង្កខរិកំ ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស រិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតី

ល

ើញខស ម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។
៥. ឧលបោខសហរត្ំ ទ្ិ ែិ ារត្សរបយត្តំ

សង្កខរិកំ ។

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល
ខស រិ នម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។
៦. ឧលបោខសហរត្ំ ទ្ិ ែិ ារត្សរបយត្តំ សសង្កខរិកំ ។
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ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល

ើញ

ខស ម្ចនោរបបួ លែឹ កទំ ។
៧. ឧលបោខសហរត្ំ ទ្ិែិារត្វិបបយត្តំ

សង្កខរក
ិ ំ។

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ
ល

រិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតី

ើញខស រិ នម្ចនោរបបួ លែឹ កទំ ។
៨. ឧលបោខសហរត្ំ ទ្ិែិ ារត្វិបបយត្តំ សសង្កខរិកំ ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ

ល

រិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតី

ើញខស ម្ចនោរបបួ លែឹ កទំ ។
សប្ម្តង្ការប្ឆក្ច្ោភម្ូលឆិត្ត ៨ ដ្ួង្
ទ្ិែិារត្សរបយត្ត
លសារនសសលវទ្ទ
ទ្ិែិារត្វិបបយត្ត
លោភរូ ល
ទ្ិ ែិារត្សរបយត្ត
ឧលបោខលវទ្ទ
ទ្ិែិារត្វិបបយត្ត

សង្កខរិក....១
សសង្កខរ ិក...១
សង្កខរិក....១

សសង្កខរ ិក...១
សង្កខរិក.....១

៨ ែួង

សសង្កខរ ិក....១
សង្កខរិក.....១

សសង្កខរ ិក....១

ចំ ណចសម្ចគល់ កនងលោភរូ លចិត្ត ៨ ែួ ងលនោះ សប្រតងសភាវធរ៌
ប្ែលគ្បាកែ ៣ គ្បោររ៊ឺ
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១. សភាវ ប្ែលែឹងកនងោរលសាយអាររោណ៍ រ៊ឺ
លសារនសសសហរត្ំ និ ង ឧលបោខសហរត្ំ ។
លសារនសសសហរត្ំ

ប្គ្បថា

លកើត្គ្ពរលដ្ឋយោរលគ្ត្ក រខាាំង

ម្ចនបី ត្ិ ប្ឆ្អត្ចិ ត្ត ។
ឧលបោខសហរត្ំ ប្គ្បថា លកើត្គ្ពរលដ្ឋយលសចកតីលគ្ត្ក រគ្ត្ឹរប្ត្
បនតិចបនតួច ។

២. សប្រតងសភាវៈរបស់ចិត្ខ
ត ណ:ខាោះ គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល

ខស ឬខណ:ខាោះក៏រិនបានគ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល

ញ
ើ

ើញខស រ៊ឺ

ទ្ិ ែិ រ
ា ត្សរបយត្តំ និ ង ទ្ិ ែិារត្វិបបយត្តំ ។
ទ្ិែិា តរពយញ្ា នៈ ប្រែថា ោរយល់ល

ើញ ប្ត្កែើប្គ្បលដ្ឋយ ត្ថ រ៊ឺ

លសចកតីក្នធរ៌ លហើយ ទ្ិែិា កនងទ្ី លនោះ សំកៅដល់ ទ្ិ ែិលា ចត្សិកប្ែល
គ្បកបលៅកនងលោភរូលចិ ត្ត ប្ែលជា កសលចិត្ត ែូលចានោះទ្ិ ែិ លា ទ្ើបម្ចន
ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងផាូវរិ នលអ រ៊ឺ សំលៅយ

រិចាេទ្ិ ែិ ា ប្ែលទំឲ្យមាន

រិ ចាេទ្ិ ែិា កនងរលទទ្ចារ ិត្ (និ យត្រិ ចាេទ្ិ ែិ )ា ។
ទ្ិែិារត្សរបយត្តំ ម្ចនលសចកតីថា គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល

ើញខស ។

ទ្ិ ែិ រ
ា ត្វិបបយត្តំ មានលសចកតីថា រិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល
ខស ។ ចិត្តប្ែលរិ នគ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល
ន័យថា ជាចិត្តប្ែលម្ចនលសចកតីល

ើញ

ើញខសលនោះ រិនប្រនបាន

ើញគ្ត្ូវលទ្ គ្ត្ឹរប្ត្សំលៅែល់ចិត្តប្ែល

លកើត្លឡើង លដ្ឋយរិ នោក់ទ្ងជារួយការយល់ល
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៣. សប្រតងសភាវៈរបស់ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង លដ្ឋយកម្ចាំងខាាំងោា
និ ងកម្ចាំងលខាយគ្ត្ូវម្ចនោរបបួលែឹកទំរ៊ឺ
សង្កខរក
ិ ំ និង សសង្កខរិកំ ។
សង្កខរ ិកំ

ប្គ្បថា ចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋយរិនបាច់អាស្ស័យោរែឹក

ទំ ំ ពី នកណារួ យជាបពាបលយរ រ៊ឺ គ្បារពធលឡើងរន ។
សសង្កខរ ិកំ ប្គ្បថា ចិត្លត កើ ត្លឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យម្ចនោរែឹ កទំឬ
គ្បារពធតរ នកែក្ទ្ ។
ោរែឹកទំប្ែលលៅថា សសង្កខរ ិកំ លទោះ រ៊ឺសង្កខរប្ែលប្គ្បថា
តក់ ប្ត្ងលទោះឯង ។
ការោក្់ប្ត្ង្ឬដ្ឹក្នា ំមន ៣ យ៉ាង គឺ
១. ោយបលយរ រ៊ឺ ោរបបួលែឹកទំលដ្ឋយអាស្ស័យកិរ ិយអាោរ
តរផាូវោយ ែូចជាែឹកក្ែ រិចប្ភនក ងក់ កាល ជាលែើរ ។

២. វចីបលយរ រ៊ឺ ោរបបួលែឹ កទំលដ្ឋយវាចា ែូចជានិយយ

បបួល និ យយរួ លបង្កាច់ លរើលង្កយ ញោះញង់ សរលសើរ សកលសៀត្
ឲ្យលកើត្ឧសាហៈ ជាលែើ រ ។
៣. រលទបលយរ រ៊ឺ ោរបបួលខាួនឯង លដ្ឋយអាស្ស័យជំរញចិត្ត

ឲ្យរិត្ែល់លរឿងោ៉ា ងប្ែលនឹងលធាើឲ្យលកើត្លសចកតីលគ្ត្ក រលពញចិ ត្តជាលែើរ

ិ សសទភាវទ គ្ត្ូវ
ប្ែលគ្បាកែចាស់កនងោរចលគ្រើន សរថភាវទ ឬ វប
អាស្ស័យរលទបលយរយ៉ា ងពិ ត្គ្បាកែ ។
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ការែឹកទំែូចលព្វលលហើយ

លបើជាោរែឹកទំរបស់ នកែក្ទ្ក៏ម្ចន

គ្ត្ឹរប្ត្ពីរយ៉ា ង រ៊ឺ ោយបលយរ និង វចី បលយរ ប្ត្លបើជាខាួនឯងែឹ កទំ

ខាួនឯងលហើយ ក៏រប្រងលធាើបានោំង ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ ោយបលយរ វចី បលយរ
និ ង រលទបលយរ ។

ការចែក្ច្ោភម្ូលឆិត្ត ៨ ដួង ចដលច្ក្ើត្ព្រម្ជាម្ួយនឹង្
សភាវធម្៌ ៣ ព្បការ
១. លោភរូលចិត្ត ៨ ដួ ង លដ្ឋយោរលកើត្គ្ពរជារួយនឹ ង លវទ្ទ រ៊ឺ
លសារនសសសហរត្ ៤ ដួង ឧលបោខសហរត្ ៤ ដួ ង ។
២. លោភរូលចិត្ត ៨ ដួង លដ្ឋយោរគ្បកប និងរិនគ្បកបជាមួយ
ោរយល់ល

ើញខស រ៊ឺ ទ្ិ ែិារត្សរបយត្ត ៤ ដួ ង ទ្ិ ែិរ
ា ត្វ ិបបយត្ត ៤ ដួង ។

៣. លោភរូ លចិ ត្ត ៨ លដ្ឋយោរតក់ប្ត្ង រ៊ឺ

សង្កខរិក ៤ ដួ ង

សសង្កខរិក ៤ ដួ ង ។
ច្ហត្ុន ាំឲ្យច្ក្ើត្ច្ោភម្ូលឆិត្ត ៨ ដួង មន ៤ ព្បការ
១.

លោភបរិវារករោបែិ សនធិកត

ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយ

ករោប្ែលម្ចនលោភជាបរិវារ ។
២.

លោភឧសសននភវលតចវនត

ភាពជា នកចត្ិចា ភពប្ែល

ម្ចនលោភលគ្ចើ ន ។
៣. ឥដ្ឋាររោណសម្ចលយលគ បានគ្បសពាជារួយនឹងអាររោណ៍ប្ែល
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លអ ។
៤.

សាទ្ទ្សសនំ បានល

ើញវត្ថប្ែលជាទ្ី លពញចិ ត្ត ។

ច្ហត្ុន ាំឲ្យច្ក្ើត្ច្ោភច្សាម្នសស មាន ៤ ប្រការ
១. លសារនសសបែិសនធិកត ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយលសារនសស
លវទ្ទ ។
២. ររភីរបកត្ិត ភាពជា នកម្ចនរែរ តី មិនសខរររភីរភាព ។
៣. ឥដ្ឋាររោណសម្ចលយលគ បានគ្បសព្វនឹងអាររោណ៍ប្ែលលអ ។
៤. ពយសនរត្តិ ផត្ចាកលសចកតីវ ិទស ៥ គ្បោរ ។
ច្សឆក្តីវិនាស ៥ ព្បការ គឺ
១. ញាត្ិ ពយសន លសចកតីវ ិទសក្នញាត្ិ ។
២. លភារពយសន លសចកតីវ ិទសក្នគ្ទ្ពយសរបត្តិ ។

៣. លោរពយសន លសចកតីវ ិទសក្នលោរលបៀត្លបៀន ។
៤. ទ្ិ ែិ ាពយសន លសចកតីវ ិទសកររោះោរយល់ល

ើញខស ។

៥. សី លពយសន លសចកតីវ ិទសលគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹត្តខសសីល ។
ច្ហត្ុន ាំឲ្យច្ក្ើត្ច្ោភឧច្បកាខ មាន ៥ ប្រការ

១. ឧលបោខបែិសនធិកត ភាពជា ក
ន បែិសនធិលដ្ឋយឧលបោខលវទ្ទ ។
២. ររភីរបកត្ិ ត ភាពជា ក
ន ម្ចនរែរ តីសខរររភីរភាព ។

-47-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

៣.

រជឈតតររោណសម្ចលយលគ

បានគ្បសពានឹងអាររោណ៍ជា

កណា
ត ល។
៤. ពយសនរត្តិ ផត្ចាកលសចកតីវ ិទស ៥ គ្បោរ ។
៥.

រូ រោត្កត

ភាពជា នកម្ចនសទតនជារនសសរិ នសូវ

និ យយ ។
ច្ហត្ុន ាំឲ្យច្ក្ើត្ទិដ្ឋិគត្សម្បយុត្ត មាន ៥ ប្រការ
១. ទ្ិ ែិ ាជាសយត ម្ចនោរយល់ល

ើញខសជា ធាស្ស័យ ។

២. ទ្ិែិាវ ិបបននបរគលលសវនត កសព្រប់ជារួយនឹងែុគ្គលប្ដលយល់
ល

ើញខស ។

ិ ខត ប្ែរមុ ខលចញព្ី គ្ពោះសទ្ធរោ ។
៣. សទ្ធរោវរ

ិ កាៈ ។
៤. រិ ចាេវិត្កាពហលត កររើ នកៅកោយមិ ចាាវ ត
៥. លយនិលសា ឧរោជានំ រិនពិចារណាលដ្ឋយឧបាយរតូវទំនង ។
ច្ហត្ុន ាំឲ្យច្ក្ើត្ទិដ្ិគ
ឋ ត្វិបបយុត្ត មន ៥ ព្បការ
១. សសសត្ឧលចេទ្ទ្ិែិា នជាសយត រិ នម្ចនសសសត្ទ្ិែិា និង
ឧលចេទ្ទ្ិ ែិាជា ធាស្ស័យរកពី ត្ីត្ជាត្ិ ។

២. ទ្ិែិវា ិបបននបរគល លសវនត រិនលសពរប់ជារួយនឹងបរគលប្ែល

ល

ើញខស ។
៣. សទ្ធរោសរោខត ប្បររខរកគ្ពោះសទ្ធរោ ។

-48-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

៤. សម្ចោវិត្កាពហលត លគ្ចើ នលដ្ឋយសម្ចោវ ិត្កាៈ ។
៥.

លយនិលសា ន ឧរោជានំ រិនលិចចោះកនងោរពិចារណាលដ្ឋយ

ឧបាយរិ នគ្ត្ូវទ្ំនង ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្អក្ុសលអសង្ខខរ ិក្ មន ៦ ព្បការ
១. សង្កខរ ិកករោជនិត្បែិសនធិកត ភាពជា នកម្ចនបែិសនធិលដ្ឋយ
ករោប្ែលជា សង្កខរ ិក ។
២. កលាោយចិ ត្តត ម្ចនោយនិ ងចិត្តម្ចំរួន ។
៣. សី ត្ណា
ហ ទ្ីនំ ខរនពហលត ម្ចនលសចកតី ត្់ ធន់ ចំលព្វោះ
គ្ត្ជាក់ និងលតតជាលែើ រ ។
៤. កត្តពាកលរោស ទ្ិ ដ្ឋានិ សំសត ម្ចនោរល

ើញអានិសងសកនង

ោរង្ករប្ែលរបបីលធាើ ។
៥. កលរោស ចិ ណណវសិត ម្ចនភាពជំ ទញកនងោរង្ករោំង

យ។

៦. ឧត្លភាជទទ្ិ សបាយោលភា បានទ្ទ្ួលឧត្និ ងលភាជនជាទ្ី
សបាយជាលែើ រ ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្អក្ុសលសសង្ខខរ ិក្ មន ៦ ព្បការ
១. សសង្កខរ ិកករោជនិត្បែិសនធិកត ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយករោ
ប្ែលជាសសង្កខរក
ិ ។
២.

កលាោយចិត្តត ម្ចនោយនិ ងចិ ត្តរិនម្ចំរួន ។
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៣. សីត្ណា
ហ ទ្ីនំ

ខរនពហលត រិនម្ចនលសចកតី ត្់ធន់ ចំលព្វោះ

លតតនិងគ្ត្ជាក់ជាលែើរ ។
៤.

កត្តពាកលរោស ទ្ិដ្ឋានិសំសត រិនម្ចនោរល

ើញអានិ សងស

កនងោរង្ករប្ែលលធាើ ។
៥. កលរោស ចិណណវសិត រិនម្ចនជំទញកនងោរង្ករោំង

យ។

៦. ឧត្លភាជទទ្ិ សបាយោលភា រិនបានទ្ទ្ួលឧត្និ ងលភាជន
ជាទ្ីសបាយជាលែើ រ ។
្លប្ដ្លច្ក្ើត្អំរីច្ោភម្ូលឆិត្ត
លោភរូលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលសាងលហត្លោភ រ៊ឺលសចកតីចង់បាន
ឬលសចកតីគ្បាថានកនងអាររោណ៍ ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ោលសាងលហត្
លឡើងលហើយ ផលក៏រប្រងគ្បាកែលឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័យលហត្លទោះ ជាធរោត
ផលប្ែលលកើ ត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័យលោភលហត្

ឬផលប្ែលលកើ ត្ពី

លោភរូលចិ ត្តលទោះ លោកសប្រតងថា
សរ័យណារនសសម្ចនសទតនលគ្ចើ នលៅលដ្ឋយលសចកតីលោភ
សរ័យលទោះរប្រងលកើត្ទ្ពភិកខនតោយ រ៊ឺ នតោយលកើ ត្ ំពីោរខាោះខាត្ បាយរក
បានលដ្ឋយលំបាក ជាលហត្ឲ្យលកើត្ោរលស្សកឃាានចូលរកគ្របសងាត្់ រហូត្
ែល់សាាប់យ៉ាងលគ្ចើន លសចកដីទ្កខលផសងៗ នឹងគ្បាកែែល់រហាជនយ៉ា ង
លគ្ចើនគ្បម្ចណរិនបាន

លនោះជាផលបចាបបនន

ប្ែលលកើត្ពី ំ ណាចរបស់

លោភរូ លចិត្ត ប្ត្សគ្ម្ចប់ផលប្ែលលកើ ត្ពីលោភកនង ទរត្លទោះ ម្ចន
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សប្រតងកនង ែាសាលិនី ែាកថា ថា

ិ យំ ឧបបជានិត ។
លយភលយយន ហិ សតត ត្ណា
ហ យ លបត្តិវស
សត្ាោំង

យលដ្ឋយលគ្ចើន រប្រងលៅលកើត្ជាលគ្បត្ខាោះ ជា សរោយ

ខាោះ តរ ំណាចក្នលោភៈ ប្ែលម្ចនលសចកតីចង់បានជារូល ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ លោភរូលចិត្តលនោះ ជាលហត្ឲ្យលកើត្ទ្កខ សំលៅែល់
ទ្កខសចាៈលកើត្លឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័យសរទ្យសចាៈជាលហត្ រ៊ឺ
លោភ កនង ត្ីត្ជាត្ិ បានលធាើករោកនង ត្ី ត្ ជាលហត្ ។
ជាត្ិ ទ្កខ ជោទ្កខ ររណទ្កខ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។
លោភៈកនងបចាបបនន រ៊ឺ លសចកតីគ្បាថាន លសចកតីគ្ត្ូវោរ លសចកតីចង់
បាន ោររណាររោណ៍ជាលហត្ ។
លសាក បរ ិលទ្វ ទ្កខ លោរនសស ឧបាយស លទ្ើបគ្បាកែលឡើងជាផល។
ច្ទាសម្ូលឆិត្ត ២ ដ្ួង្
លោសរូលចិត្ត

ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះម្ចនលោសៈជាលហត្

ោររិនគ្បាថានអាររោណ៍លទោះៗ

រប្រងម្ចនលោសៈជា នកទំ

ឬជាលហត្

លោស ជាលចត្សិកធរ៌ប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្ត ឲ្យលកើត្លសចកតីលគ្ោធ លសចកតី
សអប់ ខូ ចចិ ត្ត លសចកតីទ្កខគ្ពួយ និងលសចកតីភ័យខាាច ។
ចិត្តប្ែលគ្ត្ូវលោសលចត្សិកគ្របសងាត្់លទោះ

រប្រងជាចិត្ត

គ្បទ្ូសោ៉ា យអាររោណ៍ លគ្ព្វោះធរោជាត្ិរបស់លោសលចត្សិកម្ចនលកខណ:
៤ គ្បោរ រ៊ឺ (កនង ែាសាលិនី)
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១. ចណិ ា កាលកខលណា

ម្ចនោរោចសាហាវ ជាលកខណ:។

២. ត្តលទ និសសយទ្ហនរលសា ម្ចនោរែត្ទ្ី អាស្ស័យរបស់ខួាន
ជាកិ ចា ។

៣. ទ្សសនបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរគ្បទ្ូសោ៉ា យអាររោណ៍ជា
អាោរគ្បាកែ ។

៤. អាឃាត្វត្ថបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនអាឃាត្វត្ថជាលហត្ជិត្ ។

ែូលចានោះ លោសរូលចិត្ត លទ្ើបម្ចនលសចកតីថា ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង
លដ្ឋយម្ចនលោសលចត្សិកជារូ ល ជាគ្បោន ។
ច្ទាសម្ូលឆិត្តមន ២ ដ្ួង្
១. លោរនសសសហរត្ំ បែិ

សរបយត្តំ

សង្កខរិកំ ។

លោសរូលចិត្តលកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលោរនសសលវទ្ទ
លដ្ឋយបែិ

ៈ រ៊ឺ ោរថានំថានក់រិនម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។

២. លោរនសសសហរត្ំ បែិ

សរបយត្តំ សសង្កខរិកំ ។

លោសរូលចិ ត្តលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលោរនសសលវទ្ទ
លដ្ឋយបែិ

គ្បកប

គ្បកប

ៈ រ៊ឺ ោរថានំថានក់ ម្ចនោរបបួ លែឹ កទំ ។

លោរនសសសហរត្ំ បែិ

សរបយត្តំ សង្កខរ ិកំ ១ សសង្កខរ ិកំ ១ ។

លោសរូ លចិត្ត ២ ែួ ងលនោះ ម្ចនសភាវធរ៌ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
១. លោរនសសសហរត្ំ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយលសចកតីខូចចិ ត្ត ទ្រន
ប្គ្បតរសពោថា ចិត្តអាគ្កក់ ប្គ្បតរ ត្ថថា ម្ចនចិត្តអាគ្កក់ រ៊ឺ សភាវៈ
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ក្នចិត្តអាគ្កក់ លតតគ្កហាយ លៅហោង បរគលប្ែលម្ចនចិត្អា
ត គ្កក់លទោះ
លឈាោោះថា លោរនសស ប្ែលម្ចន ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិ ក
(ធរោជាត្ិ ប្ែលលសាយអាររោណ៍) ។ ជាលវទ្ទរួយគ្បលភទ្កនងលវទ្ទ ៥
យ៉ា ង រ៊ឺ ទ្កខលវទ្ទ សខលវទ្ទ លសារនសសលវទ្ទ លោរនសសលវទ្ទ និ ង
ឧលបោខលវទ្ទ ។
លោរនសសលវទ្ទ លនោះលកើត្គ្ពរជារួយលោសរូលចិ ត្ត ២ ែួង
ប៉ាលណាណោះ នឹងលកើ ត្គ្ពរជារួ យចិត្តែក្ទ្រិនបាន លគ្ព្វោះែូលចានោះ ោលលោសរូលចិត្តលកើត្លឡើងខណ:ណា ខណ:លទោះលោរនសសលវទ្ទ ក៏លកើត្ជានិចា
លទ្ើ បលៅថា លោរនសសសហរត្ំ ។
២. បែិ

សរបយត្តំ គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីលគ្ោធ បែិ

ប្គ្បថា

លសចកតីលគ្ោធ លសចកតីចលងអៀត្ចងអល់ ឬោរប៉ាោះទ្ងគិចជាលែើរ ។ ោលប្គ្ប
លដ្ឋយ ត្ថលហើយ បានែល់ ោរប៉ាោះទ្ងគិចកនងអាររោណ៍ រ៊ឺ ម្ចនសភាព
គ្បទ្ូសោ៉ា យ ទ្ម្ចាយអាររោណ៍ប្ែលប៉ាោះខោប់ឲ្យវ ិទសលៅ

ងគធរ៌បានែល់

លោសលចត្សិ ក (ធរោជាត្ិប្ែលគ្បទ្ូ សោ៉ា យអាររោណ៍) បែិ
លនោះ

ជាសភាវៈប្ែលគ្ត្ូវគ្បកបជារួ យនឹងលោរនសសលវទ្ទ

ឬ លោស
និងលកើ ត្

គ្ពរជារួយលវទ្ទែក្ទ្ៗ រិ នបាន ។
ព្វកយប្ែលលព្វលរកលនោះបញ្ញ
ា ក់ ឲ្យល
បែិ

ើញថា

លោរនសស

និ ង

ម្ចនសភាពលផសងគន រ៊ឺ
លោរនសស ជា លវទ្ទលចត្សិក និងជាធរ៌រា៉ា ង ប្ែលោប់ចូលកនង

លវទ្ទខនធ ម្ចនោរលសាយ និដ្ឋាររោណ៍ (ជាអាររោណ៍រិនលអ) ជាលកខណ:។
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ចំប្ណក បែិ

រ៊ឺ ជាលោសលចត្សិកនិ ងជាធរ៌រា៉ា ង ប្ែលោប់

ចូលកនងសង្កខរកខនធ ម្ចនលសចកតីគ្បទ្ូសោ៉ា យអាររោណ៍ ជាលកខណ: ។
រួរោំង ២ គ្បោរលនោះ សូរបីលផសងគនលដ្ឋយសភាវលកខណ: ប្ត្លដ្ឋយ
ំណាចក្នលោសចិត្តបាទ្លហើយ លោរនសសលវទ្ទ គ្ត្ូវលកើត្រួរជារួយ
បែិ

ជានិ ចា ។
៣.

សង្កខរ ិកំ ជាអាោរប្ែលបែិ

ចិត្តម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា លកើ ត្

លឡើងលដ្ឋយរិ នម្ចន នកែឹកទំ ចំប្ណក សសង្កខរិកំ លទោះជា បែិ
ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចន នកែឹកទំឲ្យលកើត្លឡើង
កម្ចាំងលខាយ ទ្ំ នងែូ ចគនជារួយនឹង

ចិត្ត

លទ្ើបជាចិត្តប្ែលម្ចន

សងខរក
ិ និ ងសសង្កខរិក កនង

លោភរូលចិ ត្តលទោះឯង ។
លោរនសស និង បែិ

លនោះ អាស្ស័យោរបានគ្បសពាជារួយ

និដ្ឋាររោណ៍ និ ងអាឃាត្វត្ថ ១០ យ៉ា ង ជាលហត្ជិត្ឲ្យលកើត្ ។
អាឃាត្វត្ថុ ១០ ព្បការ

១. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា ោាប់បានលធាើលសចកដីវ ិទសែល់លយើង ។
២. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិ ត្ថា កំពងលធាើលសចកតីវ ិទសែល់លយើង ។
៣. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា នឹ ងលធាើលសចកតីវ ិទសែល់លយើង ។

៤. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា ោាប់បានលធាើលសចកតីវ ិទសែល់បរគល
ប្ែលលយើងស្សោញ់ ។
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៥. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិ ត្ថា កំពងលធាើលសចកតីវ ិទសែល់បរគល
ប្ែលលយើងស្សោញ់ ។
៦. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា នឹងលធាើលសចកតីវ ិទសែល់បរគលប្ែល
លយើងស្សោញ់ ។
៧. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា ោាប់បានលធាើរណគ្បលយជន៍ ែល់
បរគលប្ែលលយើងសអប់ ។
៨. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា កំពងលធាើរណគ្បលយជន៍ ែល់បរគល
ប្ែលលយើងសអប់ ។
៩. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា នឹងលធាើរណគ្បលយជន៍ ែល់បរគល
ប្ែលលយើងសអប់ ។
១០. អាឃាត្ កនងឋានៈប្ែលរិនរួរ ែូចជាខណ:ប្ែលលែើរជំពប់
លជើ ង ឬក៏ជាន់ បទាជាលែើ រ ។
ប្ត្លបើលព្វលរួរែល់ ត្ីត្លហត្ រ៊ឺ លហត្ឆាៃយ លហត្ឲ្យលកើត្លោសៈ
ឬបែិ

ៈ ម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. លោសជាសយត ម្ចន ធាស្ស័យជា នកលគ្ោធ ។
២.

ររភីរបបកត្ិ ត ម្ចនគ្បគ្កត្ី រិត្រិនសខរ ។

៣.

បបសសត្ត ម្ចនោរសាដប់ ត្ិច ។

៤.

និ ដ្ឋាររោណសម្ចលយលគ គ្បកបអាររោណ៍ប្ែលរិ នលអ ។

៥. អាឃាត្វត្ថសម្ចលយលគ គ្បកបជារួយនឹងអាឃាត្វត្ថ ១០ ។
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ចំ ណចសម្ចគល់ កនងលោសរូលចិត្តលនោះ ជាចិត្តប្ែលម្ចនប្ត្បែិ
សរបយត្ត រ៊ឺ គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីលគ្ោធ ប្ត្រិ នម្ចនលសចកតីយល់ល
ខសគ្បកប

រ៊ឺ ទ្ិែិ ារត្សរបយត្ត

លគ្ព្វោះទ្ិ ែិោ
ា រយល់ល

ើញ

ើញខសលទោះ

រប្រងទ្ទ្ួលសភាវអាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ប្ត្លោសចិត្លត ទោះ
ម្ចនោរទ្ទ្ួ លសភាវអាររោណ៍ប្ែលរិ នលពញចិត្ត
លពញចិត្តនឹងលកើត្គ្ពរជារួយលសចកតីរិនលពញចិត្ត

ែូលចានោះលសចកតីលគ្ត្ក រ
កនងខណ:ជារួ យគន

រិនបាន លដ្ឋយលហត្លនោះ លោសចិត្តលទ្ើបរិនម្ចនទ្ិែិា រ៊ឺ លសចកតីយល់
ល

ើញខសគ្បកបជារួយ ។
្លប្ដ្លច្ក្ើត្រីច្ទាសម្ូលឆិត្ត
លោសរូលចិត្ត លនោះជាចិត្ប្ត ែលគ្បកបលដ្ឋយលោសៈ រិ នលពញចិត្ត

កនងអាររោណ៍

ប្ែលកំពងគ្បសពា

ែូលចានោះោលលោសគ្បាកែែល់

បរគលណាលហើយ បរគលលទោះរប្រងលៅហោងលតតគ្កហាយ លែើរបីទ្ម្ចាយ
អាររោណ៍ប្ែលរិនលពញចិត្លត ទោះឲ្យវ ិទសបាត្់លៅ សប្រដងអាោររខគ្កញូវ
រិនរ ីកោយ

ប្ែលជាលហត្ឲ្យ នកែក្ទ្ល

ើញកនងខណ:លទោះែឹ ងថាកំពង

លគ្ោធ និ ងចិត្តក៏លៅហោងលតតគ្កហាយផងប្ែរ ។
សរ័យណារនសសម្ចនសទតនលគ្ចើនលៅលដ្ឋយលោសៈ
លទោះរប្រងលកើត្សត្ថនោ
ត យ រ៊ឺ
លហត្ឲ្យលធាើសគង្កគរសម្ចាប់គន

សរ័យ

នតោយប្ែលលកើត្ពីសគ្តវធលផសងៗ ជា
លសចកដីភ័យលផសងៗ

នឹ ងគ្បាកែែល់

រនសសលោករួ រឲ្យខាាច ។ សគ្ម្ចប់ផលក្នលោសៈកនង ទរត្ រ៊ឺ កនង

-56-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

ភពខាងរខ ជាត្ិ រខ រប្រងបនាត្់លៅឲ្យលកើត្ជាសត្ានរកកនងនិ រយភូរិ
ែូ ច ែាសាលិនី ែាកថាប្ែលសប្រតងថា
លោលសន ហិ ចណាជាត្ិ តយ លោសសទ្ិសំ និរយំ ឧបបជានិ ត ។
សត្ាោំង

យរប្រងលៅលកើត្កនងនរក

ភារលគ្ចើនលដ្ឋយ ំ ណាច

ក្នលោសៈប្ែលជាលហត្លធាើឲ្យសត្ាលតតគ្កហាយ ែូចគននឹងសភាវៈរបស់
លោសៈ ប្ែលលធាើឲ្យខាួនឯងលតតគ្កហាយជាលរឿយៗ ។ ែូលចានោះោរសប្រតង
លោសរូលចិត្តបទោប់ ំពីលោភរូលចិត្ត
លដ្ឋយអាស្ស័យោរោរៈ

(លោភ)

លគ្ព្វោះលោសៈរប្រងលកើត្លឡើង

លបើបរគលលោះោរោរៈបានលហើយ

លោសៈក៏លកើត្លឡើងរិនបាន ែូចជាគ្ពោះ ទគរីោំង

យ លោកលោះ

ោរោរៈបានលហើយ លោសៈក៏គ្ត្ូវលោះបានផងប្ែរ ។
ច្មហម្ូលឆិត្ត ២ ដ្ួង្
លម្ចហរូលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលវលងាង រ៊ឺរិនែឹ ងទររូបតរលសចកតីពិត្
ឬចិត្ប្ត ែលរិ នអាចែឹងលហត្ផលតរលសចកតីពិត្របស់សភាវធរ៌បាន
លព្វលរ៊ឺ

ជាចិ ត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋយម្ចនលម្ចហលចត្សិកជាគ្បោន

ឬជារូល លទ្ើ បលៅចិត្តលនោះថា លម្ចហរូ លចិ ត្ត ។
ចិត្តប្ែលគ្ត្ូវលម្ចហលចត្សិកគ្របសងាត្់លទោះ

រប្រងវលងាងរិនែឹ ង

សភាវធរ៌តរលសចកតីពិត្ លគ្ព្វោះធរោជាត្ិរបស់លម្ចហលចត្សិកលទោះ ម្ចន
លកខណ:ពិ លសស ៤ យ៉ា ងរ៊ឺ (កនង ែាសាលិនី)
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១. ញ្ញញណលកខលណា

ម្ចនោររិ នែឹ ងកនង រ ិយសចា
ជាលកខណ: ។

២. អាររោណសភាវចាេទ្នរលសា

ម្ចនោរបិ ទ្បាំងសភាវៈក្ន
អាររោណ៍ ជាកិចា ។

៣.

នធោរបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរងងឹត្ ជាផល ។

៤. លយនិលសារនសិ ោរបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនោរលធាើទ្កកនងចិ ត្ត

លដ្ឋយឧបាយរិនគ្ត្ូវទ្ំនង ជាលហត្ជិត្ ។
ច្មហម្ូលឆិត្ត មន ២ ដ្ួង្
១. ឧលបោខសហរត្ំ វិចិកិចាេសរបយត្តំ ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួយនឹងឧលបោខ

គ្បកបលដ្ឋយោរ

សងស័យ ។
២. ឧលបោខសហរត្ំ ឧទ្ធចាសរបយត្តំ ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួយនឹងឧលបោខ

គ្បកបលដ្ឋយោរ

ោយម្ចយ ។
លម្ចហរូ លចិ ត្ត រួយែួងៗ គ្បកបលដ្ឋយធរ៌ ២ គ្បោរ រ៊ឺ ឧលបោខសហរត្ំ

លកើត្គ្ពរជារួយនឹ ងលវទ្ទរា៉ា ង

និ ង

វិចិកិចាេ

ឬ

ឧទ្ធចាសរបយត្ត គ្បកបលដ្ឋយលសចកដីសងស័យ ឬោរោយម្ចយរា៉ា ង ។
ឧលបោខសហរត្ំ

បានលសចកតីថា

ប្ែលម្ចនលវទ្ទ ១ រ៊ឺ ឧលបោខលវទ្ទ ។
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លកើ ត្គ្ពរជារួយនឹងលវទ្ទ
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ភិធរោត្ថសងគហៈ

ប្ត្សភាវៈរបស់ឧលបោខលវទ្ទកនងលម្ចហរូលចិត្តលនោះ
ឧលបោខលវទ្ទកនងលោភរូលចិត្ត

លផសងគននឹង

ឧលបោខលវទ្ទកនងលម្ចហរូលចិត្តលនោះ

បានែល់ ោរែឹងប្ែលគ្ពលងើយៗ ចំលព្វោះអាររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែលទោះ
លគ្ព្វោះោរវលងាងរិ នែឹងរណត្ក្រារបស់សភាវអាររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែតរ
លសចកតីពិត្

។

ចំប្ណកឧលបោខលវទ្ទកនងលោភរូលចិត្តលទោះ

បាន

ែល់លសចកតីលគ្ត្ក រគ្ត្ឹ រប្ត្បនតិចបនតួច រិនែល់ថានក់ លធាើឲ្យលកើត្លសចកតី
លគ្ត្ក រខាាំងជាលសារនសសលវទ្ទ ។

វ ិចិកិចាេសរបយត្តំ ប្គ្បថា គ្បកបលដ្ឋយលសចកដីសងស័យ លសចកដី

សងស័យ ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. នីវរណវ ិចិកិចាេ លសចកតីសងស័យជានីវរណៈប្ែលោោំងកសល

ករោ ។
២. បែិ រូបកវិចិកិចាេ លសចកតីសងស័យកនងលឈាោោះរនសស សត្ា វត្ថ
របស់ប្ែលលៅរិនោន់ សាគល់ ឬសងស័យកនងចំ លណោះវិជាាលផសងៗ ប្ែល
លៅរិនោន់ យល់

ឬគ្ពោះ រហនតសងស័យកនងអាបត្តិ

ោំងលនោះរិនចាត្់

ិ ិ កិចាេកនងលម្ចហរូលចិ ត្តលទ្ ។
ថាជាវច
លសចកតីសងស័យប្ែលគ្បកបជារួ យលម្ចហរូ លចិ ត្ត

ប្ែលជា

វ ិចិកិចាេសរបយត្តលទោះ សំលៅយក នី វរណវ ិចិកិចាេ រ៊ឺ លសចកតីសងស័យប្ែល
គ្បគ្ពឹ ត្តលៅលែើ របីោោំងររគ ផល និព្វាន ម្ចន ៨ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ពលទ្ធ កងខត្ិ ម្ចនលសចកតីសងស័យកនងគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់
បានែល់ សងស័យកនងគ្ពោះសរីរ: ែូចជាសងស័យថា
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គ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់
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រិនម្ចនត្ួខួនពិ
ា ត្ៗ

លទ្

គ្បប្ហលជាសនោត្លឡើងរកលែើរបីជាឧបាយឲ្យ

រនសសម្ចនភាពសាររគី រិ នលឈាាោះវ ិវាទ្គន ឬសងស័យកនងគ្ពោះពទ្ធរណ ៩
គ្បោរែូ ចជាសងស័យថា គ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់លទោះជា នកឆាៃយចាកកិលលស ែូច
គ្ពោះពទ្ធរណបទ្ថា

“ រហំ ”,

ជា នកគ្តស់ែឹងធរ៌លដ្ឋយខាួនឯង

“សម្ចោសរពលោធ”, ជា នកែល់គ្ពរលដ្ឋយលសចកតីែឹង និ ងោរបែិបត្តិយ៉ាង

គ្បលសើរ “វ ិជាាចរណសរបលទន”, លសតចយងលៅលដ្ឋយលអលហើយ “សរលត”,
ជា ក
ន គ្ជាបចាស់នូវលោកោំង ៣ រ៊ឺ សត្ាលោក ឱោសលោក សង្កខរលោក កនងគ្ពោះរណបទ្ថា “លោកវ ិទ្ូ”, ជា ក
ន ទ្ូទោននូវបរសប្ែលរួ រ

ទ្ូ ទោនបានយ៉ា ងគ្បលសើរ “ នត្តលោ បរិសទ្រោសារេិ ”, ជាសាសាតរបស់
រនសស លទ្វត គ្ពហោោំង

យ “សតថលទ្វរនសានំ”, ជា នកែឹ ងចាស់

នូវ រ ិយសចាៈលដ្ឋយគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ លហើយអាចញាំងសត្ាោំង

យឲ្យែឹងតរ

ផង “ពលោធ”, ជា នកម្ចនបញ្ញញធិោរែ៏យ៉ាង សាារយក្គ្កប្លង “ភរវា” ។
លសចកតីសងស័យកនងគ្ពោះពទ្ធរណលផសងៗ ោំងលនោះ គ្ពោះពទ្ធរណ
លផសងៗ ែូចលព្វលលទោះនឹងម្ចនពិត្ ឬរិនពិត្ ឬជាព្វកយលព្វលលែើរបីលលើក
សរលសើរកនងឋានៈជា ក
ន វ ិលសស ។
២. ធលរោ កងខត្ិ សងស័យកនងគ្ពោះធរ៌ថា សាាោខត្ធរ៌ រ៊ឺ ររគ ៤ ផល ៤
និព្វាន ១ និងគ្ពោះក្គ្ត្បិែកលទោះម្ចនពិត្ឬ ឬសងស័យថាគ្ពោះធរោរណ
ប្ែលគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្តស់ទ្កលអលហើយ ែូចបទ្ថា “សាាោខលត”, ជា
របស់ប្ែលបរគលរបបីចូលលៅល

ើញលដ្ឋយខាួនឯង “សនោិែិលា ោ”, ជារបស់

រិ នម្ចនោលលវោ “ ោលិលោ”, ជារបស់ប្ែលលៅ នកែក្ទ្ឲ្យចូល
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ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

រកលរើលបាន “ឯហិ បសសិលោ”, ជារបស់ប្ែលបរគលរបបីបលង្កអនចូល
រកទ្កកនងចិ ត្តបាន

“ឱបនយិលោ”,

ជារបស់ប្ែលវ ិញ្ញូ ជនោំង

របបីែឹងលដ្ឋយចំលព្វោះខាួន “បចាត្ំត លវទ្ិ ត្លព្វាវ ិញ្ញូ ហិ”,

យ

នកសងស័យរប្រង

លកើត្លសចកតីសងស័យលផសងៗ បាន ែូ ចជាសងស័យថា សាាោខត្ធរ៌ នឹងទំឲ្យ
ផត្ចាកទ្កខបានពិ ត្ឬ ? ។
៣. សលងឃ កងខត្ិ សងស័យកនងគ្ពោះសងឃថា គ្ពោះ រ ិយសងឃម្ចន
ពិ ត្ឬ ឬសងស័យថា គ្ពោះសងឃសាវ័ករបស់គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារជាម្ចាស់ជា
នកបែិបត្តិលអលហើយ
“ឧជបែិបលទន”,

“សបែិ បលទន”,

ជា នកបែិ បត្តិលដ្ឋយគ្ត្ង់លហើយ

ជា ក
ន បែិបត្តិលែើរបីគ្តស់ែឹងនូវគ្ពោះនិព្វានលហើយ

“ញាយបែិ បលទន”, ជា ក
ន បែិបត្តិែ៏សររួរែល់សារីចិករោ “សារីចិបែិ បលទន”, ជា នករួរទ្ទ្ួលនូវចត្បបចា័យ “អាហលនលយា”, ជា នករួរទ្ទ្ួល
នូវអារនតកោន “បាហលនលយា”, ជា ក
ន ទ្ទ្ួលនូវោន ប្ែលបរគលលជឿនូវ
ករោនិងផលក្នករោ “ទ្កខិលណលយា”, ជា នករួរែល់ ញ្ាលិករោ “ ញ្ាលិករណីលយ”, ជាបញ្ញ លកខត្ត រ៊ឺ ជាទ្ីែោះលឡើងក្នពូ ជ រ៊ឺ បណយក្នសត្ាលោក
រកលខត្តែក្ទ្ក្គ្កប្លងជាងគោន “ នត្តរ ំ បញ្ញ លកខត្ំត លោកសស”, ោំងលនោះ
ម្ចនពិត្ឬ? ។
៤. សិ ោខយ កងខត្ិ សងស័យថា សិោខ ៣ រ៊ឺ សីល សម្ចធិ បញ្ញញ
ប្ែលជាោរបែិ បត្តិតរ

ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះពទ្ធ ងគលទោះ

ម្ចន

ផលពិ ត្ឬ និ ងផោនិសងសក្នោរបែិ បត្តិកនងសិោខ ៣ លទោះ នឹ ងោរព្វរ
នកបែិបត្តិរិនឲ្យោាក់លៅកនងទ្រគត្ិភូរិ
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លៅកនងសរត្ិភូរិ

និងអាចទំឲ្យចូ លែល់ោរផត្ចាកទ្កខបានយ៉ា ងពិត្

គ្បាកែ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វាន នឹងគ្បគ្ពឹ ត្លត ៅបានែូលចានោះឬ ? ។
៥. បពាលនត កងខត្ិ សងស័យកនងខនធ អាយត្នៈ ោត្ រ៊ឺ សភាវៈត្ួខួន
ា

រនសស សត្ា ប្ែលោាប់គ្បាកែជា ត្ីត្លទោះម្ចនពិត្ឬ រ៊ឺ សងស័យថា
ជាត្ិរនលទោះម្ចនពិ ត្ឬលទ្? ។
៦.

បរលនត កងខត្ិ សងស័យកនងខនធ អាយត្នៈ ោត្ រ៊ឺ សភាវៈប្ែល

ជាត្ួខួាន រនសស សត្ា នឹងគ្បាកែេោីលទ្ៀត្កនង ទរត្ម្ចនពិ ត្ឬ រ៊ឺ សងស័យ
ថា ជាត្ិ រខនឹ ងម្ចនពិ ត្ឬលទ្ ? ។

៧. បពាទតបរលនត កងខត្ិ សងស័យកនងខនធ អាយត្នៈ ោត្ រ៊ឺ សភាវៈ
ជាត្ួខួន
ា រនសស សត្ា ប្ែលោាប់គ្បាកែលហើយកនងជាត្ិ រននិងជាត្ិរខ
គ្ពរោំងជាត្ិ លនោះ ម្ចនពិត្ឬលទ្ ? ។

៨. បែិ ចាសរបាលទ្ កងខត្ិ សងស័យថាធរ៌ រ៊ឺ ទររូប ប្ែលលកើ ត្
លឡើងលទោះ ជាលហត្ជាផល ោក់ទ្ងអាស្ស័យគនលកើត្លឡើងជាប់ត្គនលដ្ឋយ
រិនដ្ឋច់គ្កប្ស ជាបចាយោរ តរន័យកនងបែិចាសរបាទ្ នឹ ងគ្បគ្ពឹត្ត
លៅបាននិ ងម្ចនពិត្ឬ វត្ថប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយរិនបាច់អាស្ស័យលហត្ឲ្យ
លកើ ត្ នឹ ងរិនម្ចនខាោះលទ្ឬ ? ។
វិចិកិចាេសរបយត្តចិត្តលនោះ
លសចកដីសងស័យ

៨

សំលៅយកចិត្ត

ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ

គ្បោរែូចលព្វលរកលហើយប៉ាលណាណោះ

លសចកតីសងស័យែក្ទ្លទ្ៀត្លគ្តពីលនោះ

រិនប្រនជាលសចកដីសងស័យប្ែល

លកើត្ ំពីវ ិចិកិចាេ ប្ែលគ្បកបកនងលម្ចហរូលចិត្តលទ្ ។
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ឧទ្ធចាសរបយត្តំ

គ្បកបលដ្ឋយលសចកដីោយម្ចយ

សំលៅយកចិត្ត

លទោះ ោយម្ចយលៅកនងអាររោណ៍លផសងៗ ប្ត្អារោណ៍ោំងលទោះ រិ នម្ចំោំ
លទ្ើ បប្គ្បគ្បួលលៅលរឿយៗ ។
លម្ចហរូ លចិ ត្តោំង ២ ែួ ងលនោះ កនងគ្ពោះបាលីរិនបានសប្រតង
លសចកតីលផសងគនរបស់សង្កខរលភទ្ រ៊ឺ គ្បលភទ្ក្នសង្កខរ បានែល់ សង្កខរ ិក
និ ងសសង្កខរិកទ្កលទ្។
កនងវ ិសទ្ធិររគ និងកនង ភិធរោត្វថ ិភាវ ិនីែីោ លព្វលទ្កថា ចិត្តប្ែល
សងស័យរិនលជឿជាក់ កីត

ចិ ត្តប្ែលោយម្ចយកតី

ជាចិ ត្តប្ែលលវៀរចាក

ចំណង់លសចកដីលគ្ត្ក រ និ ងលវៀរចាកោរថានំងថានក់ចិត្ត ឬលោរនសសលទ្ើប
ជាចិត្ដប្ែលម្ចនកម្ចាំងលខាយ

និ ងខាោះឧសាហ:កនងកិចាោរង្ករលផសងៗ

លសចកដីលផសងគនកនងសភាវៈក្នសង្កខរលទ្ើបរិនម្ចន ប្ត្ក៏សលគង្កគោះលម្ចហរូល
ចិត្តោង
ំ ២ ែួងលនោះ ថាជា សង្កខរ ិកចិត្ត លគ្ព្វោះលសចកតីលៃង់ លសចកតីរិន
ែឹងកនងលហត្ផលតរលសចកតីពិត្លទោះ

រប្រងរិនលៅលគ្ោរឥទ្ធិពលរបស់

នកណា រ៊ឺ លសចកតីលៃង់លទោះ រប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋយខាួនឯង

នកែក្ទ្ណា

នឹងរកែឹកទំឲ្យលៃង់រប្រងរិ នបាន ។

លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួ ងលនោះ រិនគ្បកបលដ្ឋយទ្ិែិា រ៊ឺ លសចកតីយល់
ល

ើញខស និ ងបែិ

ៈ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ោធ លគ្ព្វោះលម្ចហរូលចិត្តម្ចន

ោររិ នែឹ ងអាររោណ៍តរលសចកតីពិត្ ជារូលដ្ឋាន ឬជាលហត្រា៉ា ង លទ្ើប
ទ្ទ្ួលអាររោណ៍លដ្ឋយភាពគ្ពលងើយៗ រិនលសារនសស រិនលោរនសស
កនងអាររោណ៍

លគ្ព្វោះែូលចានោះ

ទ្ិ ែិប្ា ែលអាស្ស័យលសចកតីលគ្ត្ក រកនង
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អាររោណ៍

និ ងបែិ

ៈ

ប្ែលអាស្ស័យលសចកដីរិនលគ្ត្ក រកនងអាររោណ៍

ជា ក
ន លធាើឲ្យលកើ ត្លម្ចហរូលចិត្ត

ម្ចនប្ត្ោររិនែឹងកនងអាររោណ៍តរ

លសចកតីពិត្ស្សាប់លហើយ លទ្ើបរិនម្ចនទ្ិែិន
ា ិងបែិ

ៈគ្បកបជារួយ ។

ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ច្មហៈ មន ២ ព្បការ
១.

លយនិលសារនសិោរ ម្ចនោរលធាើទ្កកនងចិត្តលដ្ឋយឧបាយ

រិ នគ្ត្ូវទ្ំ នង ។
២. អាសវសរបាទ្ ម្ចនោរលកើត្លឡើងក្នអាសវៈជាលហត្ ។
អធិបាយអច្យនិច្សាម្នសិការៈ
ោរលធាើទ្កកនងចិត្តលដ្ឋយឧបាយរិនគ្ត្ូវទ្ំនងលទោះ

រ៊ឺ

ខាោះោរ

ពិចារណាអាររោណ៍ឲ្យហោត្់ចត្់ កនងលហត្និងផលលដ្ឋយលអ លគ្ព្វោះោររិត្
ពិចារណាអាររោណ៍ រិនលអិត្សខរគ្ជាលលគ្ៅលទោះ រប្រងឲ្យលកើត្លសចកតី
សងស័យនិងោរោយម្ចយ

លសចកតីសងស័យនិងោរោយម្ចយលនោះក៏នឹង

គ្ត្ឡប់ជាលហត្ឲ្យលកើត្ោររិ នែឹ ង រ៊ឺ លម្ចហៈត្លៅលទ្ៀត្ ។

“អាសវសរបាទ្” ម្ចនអាសវៈជាលហត្ឲ្យលកើត្ វ ិជាា ជាលគ្រឿងគ្តំ

កិលលសប្ែលគ្តំទ្កកនងចិត្តម្ចនោម្ចសវៈ រ៊ឺ
កនងចិត្តជាលែើរ

គ្តំោររណាររោណ៍ទ្ក

ោលបានគ្បសពាជារួ យោររណាររោណ៍េោី

ចិត្តកងោររ
ន
ណាររោណ៍លទោះលទ្ៀត្

ក៏នឹងជាប់

លទ្ើបលធាើឲ្យបិទ្បាំងសភាវៈក្ន

អាររោណ៍តរលសចកដីពិត្ ប្ែលជាធរោជាត្ិរបស់លម្ចហៈ ឬ វ ិជាាលទោះឯង។
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្លប្ដ្លច្ក្ើត្រីច្មហម្ូលឆិត្ត
លម្ចហរូលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលសាងលហត្វលងាង ែូលចានោះបរគលណា
គ្ត្ូវគ្របសងាត្់លដ្ឋយ ំណាចលម្ចហៈ រប្រងវលងាងលភាើត្លភាើនលៅតរោររិន
ែឹ ងអាររោណ៍លទោះៗ ។
ំណាចក្នលម្ចហៈលនោះ

លបើសរ័យណារនសសម្ចនសទតនលគ្ចើន

លៅលដ្ឋយលម្ចហៈ សរ័យលទោះរប្រងលកើ ត្លោរនតោយ រ៊ឺ

នតោយប្ែល

លកើត្ ំពីជំង៊ឺត្ម្ចាត្់លបៀត្លបៀន ជាលហត្ឲ្យលកើត្លោរោត្ត្ាត្សាាប់ជាលគ្ចើន
លោរោំងពួងនឹងគ្បាកែផ្ទតច់ជីវ ិត្រនសសោំង

យឲ្យ ស់លៅ ។

សគ្ម្ចប់ផលរបស់លម្ចហៈប្ែលលកើត្លឡើងកនង ទរត្លទោះ

រប្រង

ឲ្យលកើត្កនងត្ិរចាេនភូ រិ ែូ ចកនង ែាសាលិនី ែាកថាសប្រតងថា
លម្ចលហន ហិ និ ចាសរោឡំ ហ ត្ិ រចាេនលយនឹ ឧបបជានិត ។
សត្ាោំង

យរប្រងលៅលកើ ត្ជាត្ិរចាេន

លដ្ឋយ ំ ណាចក្នលម្ចហៈ

លគ្ព្វោះជាសភាវៈប្ែលញាំងសត្ាឲ្យងងឹ ត្លៃង់លៅលរឿយៗ ។
សប្ម្តង្សម្បយុត្តក្ង្អក្ុ
នុ
សលឆិត្ត

កនង កសលចិត្ត ១២ ែួ ង រ៊ឺ លោភរូ លចិ ត្ត ៨ ែួង លោសរូល
ចិត្ត ២ ែួ ង និ ងលម្ចហរូ លចិត្ត ២ ែួ ង ប្ែលលព្វលរកលហើយលទោះ
គ្ពោះ នរោធចារយ សប្រតងសរបយត្តទ្កគ្ត្ឹ រ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ទ្ិ ែិារត្សរបយត្ត

ម្ចនលសចកតីយល់ល

ើញខសគ្បកបកនង

លោភរូ លចិ ត្ត ៤ ែួ ង ។
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២. បែិ

សរបយត្ត

លសចកតីលគ្ោធគ្បកបកនងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង

៣. វ ិចិកិចាេសរបយត្ត លសចកតីសងស័យគ្បកបកនងលម្ចហរូ លចិត្ត ១
ែួង ។
៤. ឧទ្ធចាសរបយត្ត

លសចកតីោយម្ចយគ្បកបយ៉ា ងជាក់ចាស់កនង
លម្ចហរូ លចិ ត្ត ១ ែួង ។

ព្វកយថា សរបយត្ត លនោះ ប្គ្បថា គ្បកប (ជារួយចិត្ត) ជាវ ិលសសនបទ្
ម្ចនទទ្ី សប្រតងឲ្យែឹងែល់លសចកដីលផសងគនរបស់ចិត្ត ែូចជា
ទ្ិែិារត្សរបយត្ត
ល

ើញខស សប្រតងឲ្យល

ប្គ្បថា

ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលសចកដីយល់

ើញថា ទ្ិែិា រ៊ឺ លសចកដីយល់ល

ើញខសលនោះ ជាធរ៌

ប្ែលគ្បកបជារួយចិត្ត ប្ត្រិនបានគ្បកបជារួយចិត្តគ្រប់ែួង ែូចជា ផសស
លវទ្ទ សញ្ញញ លចត្ទ ោំងលនោះជាលែើរលទ្ ប្ត្ កសលលោភរូលចិត្ត
ប្ែលម្ចនចំនួនោំង ស់ ៨ ែួងលទោះ រ៊ឺ ម្ចនទ្ិែិគ្ា បកបគ្ត្ឹ រប្ត្ ៤ ែួ ង
ប៉ា លណាណោះ
បែិ

រិនបានគ្បកបកនងលោភរូ លចិត្តោំង ស់លទ្

សរបយត្ត

លគ្ព្វោះែូលចានោះ

វិចិកិចាេសរបយត្ត ឬ ឧទ្ធចាសរបយត្ត ក៏ សទ្ធប្ត្ជា

វ ិលសសនបទ្

ប្ែលសប្រតងឲ្យល

ទ្ំនងែូចគន

ជាោរសប្រតងសភាវធរ៌ប្ែលគ្បកបជារួយចិត្ត

ចំលព្វោះយ៉ា ងដ្ឋច់ខាត្

លធាើឲ្យល

ើញលសចកដីលផសងគនរបស់ចិត្ត

លដ្ឋយ
លដ្ឋយ

ើញលសចកដីលផសងគនរបស់ចិត្តបានយ៉ា ង

ចាស់ោស់ ។
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សច្រង្ខគះអក្ុសលក្ម្មបថ ១០ ឆូលក្នង្អក្ុ
សលឆិត្ត ១២ ដ្ួង្
ុ
កសលករោបេ រ៊ឺ ផាូវក្នោរលធាើបាបម្ចន ១០ លៅថា

កសល-

ករោបេ ១០ ឬទ្ចារត្
ិ ១០ ប្ែលលកើ ត្បាន ៣ ោារ រ៊ឺ លបើលកើត្លឡើងតរ
ោារោយ លៅថា
លៅថា

កសលោយករោ ឬោយទ្ចារ ិត្ លកើត្តរោារវាចា

កសលវចីករោ ឬវចី ទ្ចារត្
ិ និងលបើលកើ ត្តរោារចិ ត្ត លៅថា

កសលរលទករោ ឬ រលទទ្ចារត្
ិ ។
កសលប្ែលលកើត្លឡើងតរោយោារ

ជា កសលោយករោ

ឬោយទ្ចារ ិត្លទោះ ម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
១. បាណាត្ិ បាត្ សម្ចាប់ សត្ា ។
២.

ទ្ិ ទនោន លួចគ្ទ្ពយលរ ។

៣. ោលរសរិចាេចារ គ្បគ្ពឹ ត្តខសកនងោរ ។
កសលប្ែលលកើ ត្តរវចីោារ

ជា កសលវចី ករោ

ឬវចីទ្ចារ ិត្

លទោះម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១. រសាវាទ្ និយយព្វកយកហក ។
២. បិ សណាវាចា និយយញោះញង់ ។
៣. ផរសវាចា និយយលគ្គត្គ្គត្ ។
៤. សរផបបោប និយយព្វកយលោយោយឥត្គ្បលយជន៍ ។
កសល

ប្ែលលកើត្លឡើងកនងរលទោារជា កសលរលទករោ

ឬរលទទ្ចារ ិត្ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

ភិ ជា ោរសរាឹងរំក្ពចង់បានគ្ទ្ពយរបស់ នកែក្ទ្ ។
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២. ពាបាទ្ រិ ត្ចងរំ នំ ពាបាទ្ឲ្យលរវ ិទស ។
៣. រិ ចាេទ្ិ ែិ ា ម្ចនលសចកដីយល់ល

ើញខស (និយត្រិ ចាេទ្ិ ែិា) ។

កនងលោភរូ លចិ ត្ត ៨ ែួង ទ្ចារត្
ិ លកើត្បានោំង ៣ ោារ ម្ចន ៧
គ្បោរ រ៊ឺ
ោយោារ ម្ចន ២ រ៊ឺ

ទ្ិ ទនោន និង ោលរសរិ ចាេចារ ។

វចីោារ ម្ចន ៣ រ៊ឺ រសាវាទ្ បិសណាវាចា និង សរផបបោប ។
រលទោារ ម្ចន ២ រ៊ឺ

ភិ ជា និង រិចាេទ្ិ ែិ ា ។

កនងលោសរូ លចិ ត្ត ២ ែួង ទ្ចារត្
ិ លកើត្បានោំង ៣ ោារ ម្ចន ៧
គ្បោរ រ៊ឺ
ោយោារ ម្ចន ២ រ៊ឺ បាណាត្ិ បាត្ និង

ទ្ិ ទនោន ។

វចី ោារ ម្ចន ៤ រ៊ឺ រសាវាទ្ បិ សណាវាចា ផរសវាចា និង
សរផបបោប ។
រលទោារ ម្ចន ១ រ៊ឺ ពាបាទ្ ។
កនងលម្ចហរូ លចិ ត្ត ២ ែួង ទ្ចារ ិត្លកើត្បានោំង ៣ ោារ ម្ចន ១០
គ្បោរ រ៊ឺ
ោយោារ ម្ចន ៣ រ៊ឺ បាណាត្ិ បាត្ ទ្ិទនោន ោលរសរិចាេចារ ។
វចី ោារ

ម្ចន

៤

រ៊ឺ

រសាវាទ្

បិ សណាវាចា

ផរសវាចា

សរផបបោប ។
រលទោារ ម្ចន ៣ រ៊ឺ

ភិ ជា ពាបាទ្ និ ង រិ ចាេទ្ិ ែិ ា ។

កនង កសលករោបេ ១០ លនោះ លបើ ពិចារណាឲ្យលអលហើយ ក៏ នឹង
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ល

ើញថា

ពាបាទ្

កសលករោបេ ៣ បានែល់ បាណាត្ិបាត្ ផរសវាចា និង
លកើ ត្បានលដ្ឋយ ំណាចលោសរូ លចិ ត្ត

ប្ែលម្ចន

លោស

កសលករោបេ ៣ លទ្ៀត្ បានែល់ ោលរសរិចាេចារ

ភិជា

ជាលហត្ ។
និង រិចាេទ្ិ ែិា លកើត្លដ្ឋយ ំណាចក្នលោភរូលចិត្ត ប្ែលម្ចន លោភ
ជាលហត្ ។
ចំ ប្ណក កសលករោបេែ៏ លសស

រ៊ឺ

ទ្ិ ទនោន

រសាវាទ្

បិសណាវាចា និង សរផបបោប ោំង ៤ គ្បោរលនោះ គ្គខាោះក៏លកើត្លដ្ឋយ
លោភរូ លចិត្ត ែូ ចជាលួចគ្ពទ្យលរលគ្ព្វោះគ្បាថានចង់ម្ចន ឬនិ យយកហក
លែើរបីប្សាងរកគ្បលយជន៍ជាលែើរ ខណ:លទោះក៏ម្ចន លោភ ជាលហត្ ។
ប្ត្គ្គខាោះ កសលករោបេ ែូចលព្វលរកលនោះ ក៏លកើត្លឡើងលដ្ឋយ
លោសរូលចិត្ត ប្ែលម្ចនលោសជាលហត្ ែូចជាលួចគ្ទ្ពយយកលៅលចាល
លគ្ព្វោះសអប់ម្ចាស់គ្ទ្ពយ ឬនិយយកហកលែើរបីឲ្យលកើត្លសចកដីលតតគ្កហាយ
ែល់ នកែក្ទ្ជាលែើ រ ។
កសលករោបេ ោំង ១០ លនោះ អាស្ស័យ លោភរូ លចិ ត្ត និង
លោសរូលចិត្ត

ជាលហត្ឲ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋយគ្ត្ង់

ប្ត្ប្ែលលព្វលថា

កសលករោបេលកើត្បានកនងលម្ចហរូលចិត្តគ្រប់ ១០ គ្បោរ បរ ិបូណ៌លទោះ
លគ្ព្វោះជាោរលព្វលលដ្ឋយ រ លគ្ព្វោះ កសលករោបេ ១០ អាស្ស័យ
វ ិជាាជាលហត្លទោះឯង

ែូលចានោះលទ្ើ បលព្វលបានថា

ោលលោភរូ លចិ ត្ត

លកើ ត្លឡើងម្ចនលោភៈជាលហត្ លម្ចហៈជាលហត្ឧបត្ថរភ ។
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លោសរូលចិត្តលកើត្លឡើងម្ចនលោសៈជាលហត្

លម្ចហៈជាលហត្

ឧបត្ថរភ ។
លម្ចហរូលចិត្តលកើ ត្លឡើង ម្ចនលម្ចហៈជាលហត្ប្ត្រា៉ា ង។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្អក្ុសលឆិត្ត
ោរលកើត្លឡើងក្ន កសលចិត្ត ១២ ែួងលទោះ លគ្ព្វោះោររិនពិចារណា
អាររោណ៍លដ្ឋយឧបាយគ្ត្ូវទ្ំនង លៅថា លយនិលសារនសិោរ ។
គ្ពោះែ៏ម្ចនគ្ពោះភារជាម្ចាស់គ្ទ្ង់សប្រតងថា
លយនិលសារនសិោរលទោះ

នកប្ែលម្ចន

កសលចិត្តប្ែលលៅរិនោន់លកើត្

រប្រងលកើ ត្លឡើង

កសលចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលហើយ

រប្រងចលគ្រើន

ក្គ្កប្លងលឡើង

កសលចិត្តប្ែលនឹងលកើត្រប្រងរិនម្ចនឱោសលកើត្

លហើយកសលចិត្តប្ែលកំ ពងលកើ ត្លឡើង រប្រងរលត្់ លៅ ។
លយនិ លសារនសិ ោរ

លនោះ

រប្រងលកើ ត្លឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យ

លហត្ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. បលពា កត្បញ្ញ ត រិនបានសនសំបណយទ្កពីោលរន ។
២.

បបែិ រូបលទ្សវាស លៅកនងគ្បលទ្សប្ែលរិនសររួរ ។

៣.

សបបរិសូបនិសសយ រិ នបានរប់រកសបបរស ។

៤.

សទ្ធរោសសវន រិ នបានសាតប់ធរ៌របស់សបបរស ។

៥.

ត្ត រិចាេបណិធិ ត្រាល់ខួានទ្កខស ។
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លហត្ឲ្យលកើ ត្ លយនិលសារនសិោរ ៥ គ្បោរលនោះ រប្រងម្ចន
ឧបោរៈែល់គន រ៊ឺ រិ នបានលធាើបណយទ្កពីោលរនជា ត្ីត្លហត្ លគ្ព្វោះ
រិនបានលធាើបណយទ្កពីោលរន លទ្ើបរកលកើ ត្កនងគ្បលទ្សរិ នសររួរ រ៊ឺ
រិ នម្ចនសបបរស

លទ្ើ បលធាើឲ្យរិ នបានសាតប់ធរ៌

និងលគ្ព្វោះលហត្ប្ែល

រិ នបានសាតប់ ធរ៌ លទ្ើបលធាើឲ្យរិត្ខស តំងចិ ត្តទ្ករិ នគ្បក្ព រ៊ឺ ត្រាល់
ខាួនទ្កខសលទោះឯង លទ្ើបលធាើឲ្យ កសលចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋយអាស្ស័យ
លយនិលសារនសិោរ លហត្ឲ្យលកើ ត្ លយនិលសារនសិោរលនោះ

លទ្ើប

លសោើគនជារួយលហត្ប្ែលឲ្យលកើ ត្ កសលចិ ត្តលទោះឯង ។
អក្ុសលឆិត្ជា
ត ធម្៌ប្ដ្លគួរលះ
កសលចិត្ត

ជាចិត្តអាគ្កក់ជាបាបម្ចនលោស

តរព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះពទ្ធសាសទលទោះ

និងឲ្យផលជាទ្កខ
គ្បលៅឲ្យលោះ ំ លពើ

អាគ្កក់ ជាគ្បោរែំ បូង ឲ្យគ្បគ្ពឹត្តលអជាគ្បោរទ្ី ២ និងោរលធាើចិត្ឲ្
ត យ
0បរ ិសទ្ធគ្បាសចាកលគ្រឿងលៅហោង ជាគ្បោរចងលគ្ោយ
កសលចិត្តជាលហត្ឲ្យលកើត្ោរលធាើោរនិយយ
ជាោរង្ករប្ែលអាគ្កក់ជាបាប

លគ្ព្វោះែូលចានោះ

និងោររិត្ប្ែលរិ នលអ

លទ្ើ បគ្ត្ូវលោះ កសលចិ ត្តរន

ោរលោះ កសលចិ ត្តលទោះ រប្រងលធាើបាន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. ត្ទ្ងគែបហាន លោះបានជាខណ:ៗ លដ្ឋយសីល ។
២. វិកខរភនែបហាន លោះលដ្ឋយោរគ្របសងាត្់លដ្ឋយសម្ចធិ ។
៣. សរលចេទ្ែបហាន លោះដ្ឋច់ ជាសរលចេទ្លដ្ឋយបញ្ញញ ។
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ោរលោះ កសលចិត្តបានរួយគ្គលទោះ បានែល់
សគ្ងួររិ នឲ្យ កសលចិត្ត
លម្ចហរូលចិត្តលកើត្លឡើង

រ៊ឺ

លោភរូលចិ ត្ត

ោរប្ែលបរគល

លោសរូលចិត្ត

និ ង

គ្ត្ូវអាស្ស័យធរ៌ជាបែិបកខែល់ោរលកើ ត្លឡើង

របស់ កសលចិត្តោំងលទោះ រ៊ឺ
លោភរូ លចិ ត្ត ជាចិ ត្តប្ែលលកើត្ពីោរលោភ រ៊ឺ ោរចង់ បាន លបើ
រិ នសគ្ងួរឲ្យលអលហើយ
លគ្ត្ក រលទោះ
រិ នបាន

លសចកតីលោភចង់បានកនងអាររោណ៍ប្ែលរួរ

ក៏នឹងរ ីកោលដ្ឋលធំទ្ូោយលចញលៅរកទ្ីបំផត្គ្បម្ចណ

លែើ របីោរព្វររិនឲ្យលសចកតីលោភចង់បានលបា៉ា ងលឡើងកនងចិត្ត

គ្ត្ូវអាស្ស័យធរ៌ប្ែលលឈាោោះថា សលទតស រ៊ឺ លសច ីដលពញចិត្តតរម្ចន
តរបាន

រ៊ឺ

ោរែឹ ងគ្បម្ចណកនងោរទ្ទ្ួល

ប្ែល ងគធរ៌បានែល់

លោភលចត្សិក ោរលោះលោភៈលដ្ឋយ លោភៈម្ចនសលទតសជាលែើរ
លនោះ ជាោរលោះបានគ្ត្ឹ រប្ត្រួ យគ្គប៉ាលណាណោះ ប្ែលម្ចនោរសគ្ងួររិនឲ្យ
លសចកតីលោភលកើត្លឡើងជាខណ:ៗ

ប៉ាលណាណោះ

លៅថាលោះបានលដ្ឋយ

ត្ទ្ងគែបហាន លបើនឹងលោះលដ្ឋយអាោរគ្របសងាត្់លោភៈទ្ករិនឲ្យលកើត្
លឡើងជាលវោយូរៗ លទោះគ្ត្ូវអាស្ស័យសម្ចធិ ឬឈាន ជាលគ្រឿងគ្រប
សងាត្់ទ្ក ោរលោះ កសលចិត្តលដ្ឋយោរគ្របសងាត្់ទ្កលនោះលៅថាលោះ
ិ ខរភនែបហាន
លដ្ឋយ វក

ចំប្ណកោរលោះលោភរូលចិ ត្តលដ្ឋយដ្ឋច់ ជា

សរលចេទ្លទោះ គ្ត្ូវអាស្ស័យបញ្ញញកនងររគចិត្ត ជា នកលោះប្ែលអាចលោះ
លសចកដីលោភយ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្លៅរហូត្ែល់ថានក់លអិត្ជាទ្ីបំផត្

កនង

រហត្តររគចិត្ត ោរលោះលដ្ឋយបញ្ញញលនោះជាោរលោះលដ្ឋយដ្ឋច់ជាសរលចេទ្
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លៅថា សរលចេទ្ែបហាន ។
លោសរូលចិត្ត ជាចិត្ដប្ែលលកើត្ពីលសចកតីលគ្ោធ សអប់ ខាាច ោរ
គ្បទ្ូសោ៉ា យអាររោណ៍ ប្ែលរិនរួរគ្បាថាន
ោរយល់ល

ើញចូលខាងខាួនជាធំលហើយ

ឲ្យលតតគ្កហាយ

នកណាក៏លដ្ឋយោលម្ចន
រប្រងម្ចនប្ត្ោរជំ រញចិត្ត

ទំឲ្យលកើ ត្លោសគ្បទ្ូ សោ៉ា យខាួនឯងនិង នកែក្ទ្ ប្ែល

រកសម្ចររជារួយ លគ្ព្វោះោរនិយរលលើកត្លរាើងសរលសើរខាួនឯង ឲ្យខាាំង
លពកលទោះឯង លទ្ើបសរាឹងលរើ លលោសរបស់ខួានឯងរិនល

ើញៗ ប្ត្លោស

ោរលបៀត្លបៀនប្ែលម្ចនសភាពជាលោសរូ លចិ ត្តលនោះ

លទ្ើបគ្ត្ូវលោះ

នកែក្ទ្

និងរកឱោសលបៀត្លបៀនជាលរឿយៗ

ែូលចានោះលែើរបីោត្់ បនថយ

លោសៈលដ្ឋយវ ិធីចលគ្រើនលរតត រ៊ឺ គ្ត្ូវពិចារណាលរឿយៗ ថា ខាួនលយើងសអប់
ទ្កខគ្បាថានសខយ៉ា ងណា

នកែក្ទ្សត្ាែក្ទ្ក៏សអប់ទ្កខគ្បាថានសខែូច

លយើងក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ោលពិចារណាែូលចនោះលហើយ រប្រងោត្់ បនថយោរ
លបៀត្លបៀននូវគននិ ងគនបាន

ជាោរលោះ កសលលោសរូលចិត្តបាន

រួ យគ្គ ប្ែលលៅថា ត្ទ្ងគែបហាន ។
កនងសត្ិ បបដ្ឋាន ែាកថា សប្រតងលហត្ប្ែលគ្បហារលោសៈ ៦
គ្បោរទ្ក រ៊ឺ
១. លរតតនិ រិត្តសស ឧរគលហា សិកាកនងនិរិត្តក្នោរចលគ្រើនលរតត។
២. លរតតភាវទនលយលគ គ្បកបភាវទកនងលរតតលរឿយៗ ។
៣. ករោសសកតបចាលវកខណា ពិចារណាលរឿយៗ ថា ជាករោរបស់ខួាន ។
៤. បែិ សង្កខនពហលត លធាើឲ្យលគ្ចើ នលដ្ឋយបញ្ញញ ។
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៥. កលាណរិ ត្តត រប់រករិ ត្តប្ែលលអម្ចនលរតត ។
៦. សបាយកថា បានសាតប់ព្វកយប្ែលជាទ្ីសបាយ (លរតតកថា) ។
លគ្តពីោរលោះលោសៈលដ្ឋយលរតតនិងលហត្ែក្ទ្ៗ ោំង ៦ គ្បោរ
ែូចលព្វលលហើយ

ប់រ ំសម្ចធិ

ែោបណាប្ែលលៅកនងឈាន

ឬឈានលោះបានលដ្ឋយោរគ្របសងាត្់
ឬសម្ចធិ ប្ែលសថិត្លៅ

លៅោរលោះ

លនោះថា វិកខរភនបបហាន ចំប្ណកោរលោះលោសៈដ្ឋច់ជាសរលចេទ្ រិ នឲ្យ
លកើ ត្លឡើងជាេោីលទ្ៀត្លទោះ

គ្ត្ូវលោះលដ្ឋយបញ្ញញក្ន ទគរិររគចិត្ត

ជាោរលោះែល់ទ្ីបំផត្ជា សរលចេទ្បបហាន ។
លម្ចហរូ លចិ ត្ត
គ្បចកស

ជាចិ ត្តប្ែលរិ នបានសប្រតងលោសលចញរកឲ្យ

ប្ត្ជាឫសរល់ក្ន កសលចិត្តោំងពួង ម្ចនសភាពបិទ្បាំង

លសចកតីពិត្

លគ្បៀបែូចជាភាពងងឹត្

ែូលចានោះោរគ្បហារភាពងងឹត្លទោះ

គ្ត្ូវអាស្ស័យពនា៊ឺ បានែល់បញ្ញញលទោះឯង ។ កនងសត្ិបបដ្ឋាន ែាកថា
សប្រតងលហត្គ្បហារលម្ចហៈគ្បកបលដ្ឋយវ ិចិកិចាេ និងឧទ្ធចាទ្កែូលចនោះ រ៊ឺ
ច្ហត្ុប្ដ្លព្បហារវិឆិក្ិចាេ ៦ ព្បការ
១. ពហសសត្ត ភាពជា នកបានសាតប់ លគ្ចើន ។
២. បរិបចេកត ភាពជា នកលចោះសាកសួរ ។

ិ ័យ ។
៣. វិនលយ បកត្ញ្ញ ត ភាពជា នកឆាាត្ឈាាសកនងគ្ពោះវន
៤.

ធិ លម្ចកខពហលត ភាពជា នកលគ្ចើ នលៅលដ្ឋយ ធិលម្ចកខ ។

៥. កលាណរិត្តត ភាពជា នកម្ចនកលាណរិ ត្ត ។
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៦. សបាយកថា បានសាតប់ព្វកយប្ែលជាទ្ី សបាយ ។
ច្ហត្ុប្ដ្លព្ត្ូវលះឧទធឆចៈ ៦ ព្បការ
១. ពហសសត្ត ភាពជា នកបានសាតប់លគ្ចើន ។
២. បរិបចេកត ភាពជា នកលចោះសាកសួរ ។

ិ ័យ ។
៣. វិនលយ បកត្ញ្ញ ត ភាពជា នកឆាាត្ឈាាសកនងគ្ពោះវន

៤. ពទ្ធលសវ ិត ភាពជា នកបានសាតប់ធរ៌របស់គ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់ ។
៥. កលាណរិ ត្តត ភាពជា នកម្ចនកលាណរិត្ត ។
៦. សបាយកថា បានសាតប់ព្វកយប្ែលជាទ្ីសបាយ ។
ោរលោះលម្ចហៈ ឬ វ ិជាាលទោះគ្ត្ូវអាស្ស័យបញ្ញញ តំងពីសត្រយ
បញ្ញញ ចិ ទតរយបញ្ញញ និងភាវទរយបញ្ញញ តរលំដ្ឋប់ លគ្ព្វោះបញ្ញញ
លទោះជាពនា៊ឺប្ែលនឹងទ្ម្ចាយភាពងងឹត្ រ៊ឺ លម្ចហៈលដ្ឋយគ្ត្ង់ ប្ត្ោរលោះ
លម្ចហៈ រ៊ឺ វ ិជាាលដ្ឋយដ្ឋច់ជាសរលចេទ្ រិនឲ្យម្ចនលៅលសសសល់លទោះ
គ្ត្ូវអាស្ស័យបញ្ញញកនង រហត្តររគចិត្តជា នកលោះ ។
ឆប់ អក្ុសលឆិត្ត ១២
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អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨

6
ព្វកយថា

លហត្ក បានែល់ រិ នគ្បកបលដ្ឋយលហត្ ។

លហត្កចិ ត្ត បានែល់ ចិ ត្តប្ែលរិ នគ្បកបលដ្ឋយលហត្ ។
តរធរោតចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើង លដ្ឋយលគ្ចើនគ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋយលហត្
រិនលហត្បណយ

ក៏លហត្បាបណារួយប្ែលលៅថា

កសលលហត្

ឬ

កសលលហត្ ។
លហត្បាប ឬ

កសលលហត្ លទោះ បានែល់ លោភលហត្

លោសលហត្ និ ងលម្ចហលហត្ ចំប្ណក លហត្បណយ ឬ កសលលហត្ ក៏
បានែល់

លោភលហត្

រួរលហត្បណយ

លោសលហត្

និ ងលហត្បាបម្ចនគ្ត្ឹ រប្ត្

៦

និ ង លម្ចហលហត្
លហត្លនោះប៉ាលណាណោះ

ធរ៌ ប្ែលជាលហត្លនោះជាលចត្សិកធរ៌ ប្ែលគ្បកបជារួ យចិ ត្ត ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចនលហត្គ្បកបជារួយ ែូចលព្វលរក
លនោះ លឈាោោះថា សលហត្កចិ ត្ត ប្ត្លៅម្ចនចិ ត្តរួយគ្បលភទ្លទ្ៀត្ ប្ែល
រិនបានគ្បកបលដ្ឋយលហត្ណារួយកនងលហត្ោំង ៦ ែូចលព្វលរកលទោះ
លឡើយ ចិត្តគ្បលភទ្លទោះលឈាោោះថា

លហត្កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលរិនម្ចនោំង

លហត្បណយ និ ងលហត្បាបគ្បកបជារួយលឡើយ ។
លហត្ប្ែលគ្បកបលនោះ សំលៅយក សរបយត្តលហត្ រ៊ឺលហត្ប្ែល
គ្បកបជារួយចិត្ត

ប្ត្ឧបបត្តិលហត្

រ៊ឺលហត្ប្ែលលធាើឲ្យចិត្រ
ត ួយែួ ងៗ

គ្បាកែលឡើង ោំងលនោះរប្រងម្ចន នឹ ងលព្វលត្លៅ ។
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លហត្កចិ ត្ត រ៊ឺ ចិត្ប្ត ែលរិ នគ្បកបលដ្ឋយលហត្លនោះម្ចន ១៨ ែួ ង
ប្ចកតរោរសប្រតងទ្កកនងគថាសងគហ: ៣ ពួ ក
គាថាសង្គហទី ៤
៤. សតតកសលបាោនិ

បញ្ញ បាោនិ

គ្កិ យចិ តតនិ ត្ី ណីត្ិ
ប្គ្បថា

ដ្ឋារស

ែាោ

លហត្ោ ។

កសលវ ិបាកចិ ត្ត ៧ ែួង កសលវ ិបាកចិ ត្ត ៨ ែួង

កិ រយ
ិ ចិ ត្ត ៣ ែួ ង រួរចិ ត្ោ
ត ំង ១៨ ែួងលនោះជា លហត្កចិ ត្ត ។
សប្ម្តង្អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ ដ្ួង្
កសលវិបាកចិត្ត ៧ ែួ ង ។
លហត្កកសលវិបាកចិ ត្ត ៨ ែួ ង ។
លហត្កកិរយ
ិ ចិត្ត ៣ ែួ ង សរបចិត្ត ១៨ ែួ ង ។

កសលវ ិបាកចិត្ត ៧ រ៊ឺចិត្ប្ត ែលជាផលរបស់ កសលករោ បាន
លសចកតីថា
លហើយពី ត្ី ត្

កសលករោជាករោប្ផនកអាគ្កក់ ប្ផនកបាប ប្ែលបានលធាើទ្ក
ប្ែលរិនោន់ឲ្យផល

នឹ ងម្ចនឱោសលកើត្លឡើងលែើ របី

ទ្ទ្ួ លផលប្ែលជា កសលវ ិបាកចិ ត្ត ៧ ែួ ង ម្ចនោរល

ើញ ោរឮ

ែឹងកាិន ែឹ ងរស ែឹ ងលផ្ទែាពាៈ ទ្ទ្ួ លអាររោណ៍ និ ងពិចារណាអាររោណ៍
រិ នលអលផសងៗ

ប្ែលជាផលឲ្យចិ ត្តគ្ត្ូវទ្ទ្ួលែឹ ងអាររោណ៍ប្ែលរិនលអ

៧ គ្បោរ ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួ លផលរបស់ កសលករោោំងលនោះ លទ្ើបលឈាោោះថា
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កសលវ ិបាកចិ ត្ត ម្ចនចំនួន ៧ ែួង ។
លហត្កកសលវិបាកចិ ត្ត ៨ ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស់កសល
ករោ បានលសចកតីថា កសលករោប្ែលជាករោប្ផនកលអ រ៊ឺបណយប្ែលបានលធាើ
ទ្ករកលហើយកនង ត្ីត្

ប្ែលលៅរិនោន់ ឲ្យផល

នឹងម្ចនឱោស

លកើត្លឡើងលែើរបីទ្ទ្ួលផល ប្ែលជា លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ប្ត្
លបើកសលករោប្ែលបានលធាើទ្កលហើយ កនង ត្ីត្លទោះម្ចនកម្ចាំងលខាយ រ៊ឺ
ជាកសលករោគ្បលភទ្ប្ែលម្ចន កសលជាបរ ិវារ ឬកសលជវនៈែួ ងទ្ី ១
កនងបចាបបននភពលនោះ

រប្រងម្ចនកម្ចាំងលខាយកនងោរឲ្យផលជា

លហត្កកសលវិបាកចិ ត្ត ៨ ម្ចនោរល

ើញ ោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស

ែឹ ងលផ្ទែាពាៈប្ែលលអៗ ជាលែើរ ផលរបស់កសលករោប្ែលម្ចនកម្ចាំង
លខាយលនោះ

រប្រងឲ្យចិត្តទ្ទ្ួលែឹងបានលដ្ឋយភាពជា លហត្កកសល-

វ ិបាកចិត្ត រ៊ឺជាចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលែឹងអាររោណ៍លអម្ចន ៨ ែួង ។

លហត្កកិរ ិយចិត្ត ៣ ជាចិត្តប្ែលរិ នប្រនជាផលរបស់ កសល
ករោ

ឬកសលករោណារួ យលឡើយ

កសលចិត្តប្ែរ

លហើយក៏រិនប្រនជាកសលចិ ត្ត

ឬ

ប្ត្ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងតរទទ្ីរបស់ខួនប៉ា
ា លណាណោះ

រ៊ឺ លធាើទទ្ី លបើ កោារឲ្យអាររោណ៍
ចូ លរកប៉ាោះខោប់ជារួយចិ ត្ត

ប្ែលគ្បាកែចំលព្វោះរខ

ឬន័យរា៉ា ងលទ្ៀត្

បានឆ្ាងោត្់

ជាចិ ត្តលធាើឲ្យលកើ ត្ោរ

ញញឹររបស់គ្ពោះ រហនត លគ្ព្វោះគ្បសពាជារួយ និដ្ឋាររោណ៍ គ្ត្ឹរប្ត្ជា
កិរ ិយចិត្ត

ប្ែលលធាើទទ្ីោវរកអាររោណ៍និងទ្ទ្ួលអាររោណ៍

លឈាោោះថា ជា លហត្កកិ រយ
ិ ចិ ត្ត ម្ចនចំ នួន ៣ ែួ ង ។
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ចំ ណចសម្ចគល់ ចិត្តជាផលរបស់ កសលករោ លៅថា

វ ិបាកចិត្ត ប្ត្ចំប្ណកចិត្តប្ែលជាផលរបស់កសលករោ លៅថា
កសលវ ិបាកចិត្ត
លខាយ

លហត្ក-

ប្ែលលៅែូលចនោះលគ្ព្វោះ កសលករោលទោះម្ចនកម្ចាំង

ឲ្យផលប្ត្កនងគ្បលភទ្ លហត្កចិត្តប្ត្រា៉ា ង

កសលករោ

កសល-

រប្រងលកើត្ពី កសលចិ ត្ត

សរបយត្តលដ្ឋយឧទ្ធចាៈ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះ

លហើយ កសលចិ ត្តគ្រប់ ែួង

រ៊ឺលសចកដីោយម្ចយ

ប្ែលលធាើឲ្យចិត្តចាប់យក

អាររោណ៍រិនបានម្ចំោំ

លធាើឲ្យ កសលលចត្ទប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលហត្

គ្បកបលដ្ឋយលហត្បាន

ែូលចានោះផលរបស់ កសលករោ

លទោះម្ចនកម្ចាំងលខាយចោះ និងរិ នអាចឲ្យផលជា កសលវ ិបាក ប្ែល
គ្បលភទ្ លហត្កចិ ត្តប្ត្រា៉ា ង
របស់រហាកសលលឡើយ
ចិត្ត លៅគ្ត្ឹ រប្ត្

លទ្ើបម្ចនប្ត្

រិ នម្ចនផលជាសលហត្កចិ ត្ត

ែូ ចផល

លទ្ើបរិនចាំបាច់លៅ លហត្ក កសលវ ិបាក

កលសវិបាកចិ ត្ត ប៉ាលណាណោះ ។

ចំ ប្ណកផលរបស់កសលករោលទោះ

លបើ កសលករោម្ចនកម្ចាំង

ខាាំង ក៏ ឲ្យផលជាសលហត្កចិ ត្ត រ៊ឺម្ចនកសលលហត្ចូលគ្បកប បាន
ែល់

លោភលហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ សរបយត្តជារួយ

ប្ត្លបើ កសលករោម្ចនកម្ចាំងលខាយកនងោរឲ្យផល

លគ្ព្វោះកសលម្ចន

កសលជាបរវា
ិ រលហើយ ក៏ នឹងឲ្យផលជា លហត្កចិត្ត រ៊ឺរិនម្ចនកសលលហត្សរបយត្ត លដ្ឋយលហត្លនោះផលរបស់កសលលទ្ើ បម្ចន ២ ប្ផនក រ៊ឺ
សលហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត

និ ង លហត្កកសលវ ិបាកចិ ត្ត

ែូលចានោះផល

របស់កសលប្ែលម្ចនកម្ចាំងលខាយ លទ្ើបគ្ត្ូវប្ចកជា លហត្កកសល-
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វ ិបាកចិ ត្ត ។

កិរយ
ិ ចិត្ត ក៏ម្ចន ២ ប្ផនកែូចកសលវ ិបាកចិត្តប្ែរ រ៊ឺម្ចនោំង

សលហត្កកិរយ
ិ ចិត្ត បានែល់ ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប្ែលលធាើកិចាលផសងៗ
ជាកិរ ិយចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលហត្ប្ែលលៅថា

រហាកិរ ិយចិត្តម្ចន

ចំនួន ៨ ែួង និ ង លហត្កកិរយ
ិ ចិ ត្ត បានែល់ ចិ ត្ត ប្ែលលធាើកិចលា បើក
ោារទ្ទ្ួលប៉ា ោះខោប់អាររោណ៍េោី តរប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ
និងចិត្តរបស់សត្ាោំង

ណា
ត ត្ ោយ

យម្ចនចំនួន ២ ែួង និ ងចិត្តប្ែលលធាើឲ្យលកើត្

ោរញញឹររបស់គ្ពោះ រហនត

ប្ែលលៅថា

លគ្ព្វោះគ្បសពា និ ដ្ឋាររោណ៍រួយែួ ងលទ្ៀត្

ហសិត្បាទ្ចិត្លត កើត្លឡើង
ចិ ត្តោំង

៣

គ្បលភទ្ប្ែល

លព្វលរកលនោះ រិនម្ចនសរបយត្តលហត្ លទ្ើបលឈាោោះថា
គ្ត្ឹរប្ត្ថាម្ចនទទ្ីកនងោរលធាើកិចាលទ្ើបលឈាោោះថា

លហត្កចិត្ត

លហត្កកិ រយ
ិ ចិ ត្ត

ប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវសិកាលរអិត្ត្លៅ ។
អក្ុសលវិបាក្ឆិត្ត ៧
កសលវ ិបាកចិត្ត

បានែល់ចិត្តប្ែលជាផលរបស់ កសលករោ

ប្ែលបានលធាើទ្កលហើយកនង ត្ី ត្ម្ចនចំ នួន ៧ ែួង បានែល់
ិ ញ ណំ
១. ឧលបោខសហរត្ំ ចកខវញ្ញ

កសលវិបាកចិ ត្ំ ត ។

ចិ ត្ដប្ែលអាស្ស័យចកខវត្ថលកើ ត្គ្ពរជារួ យឧលបោខ
កសលករោល

ជាផលរបស់

ើញរូបប្ែលជា និដ្ឋាររោណ៍ រ៊ឺអាររោណ៍រិ នលអ ។

២. ឧលបោខសហរត្ំ លសាត្វិញ្ញញណំ
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ចិ ត្ដប្ែលអាស្ស័យលសាត្វត្ថលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ

ជាផល

របស់ កសលករោឮសំលឡងរិនលអ ។

៣. ឧលបោខសហរត្ំ ឃានវ ិញ្ញញណំ កសលវ ិបាកចិត្ំត ។
ចិត្ដប្ែលអាស្ស័យឃានវត្ថលកើ ត្គ្ពរជារួយឧលបោខ ជាផលរបស់

កសលករោែឹងកាិនរិ នលអ ។

៤. ឧលបោខសហរត្ំ ជិវាហវ ិញ្ញញណំ កសលវ ិបាកចិត្ំត ។
ចិត្ដប្ែលអាស្ស័យជិ វាហវត្ថលកើ ត្គ្ពរជារួ យឧលបោខ

ជាផលរបស់

កសលករោែឹងរសរិ នលអ ។
៥. ទ្កខសហរត្ំ ោយវិញ្ញញណំ

កសលវិបាកចិត្ំត ។

ចិ ត្ដប្ែលអាស្ស័យោយវត្ថលកើត្គ្ពរជារួយទ្កខលវទ្ទ

ជាផល

របស់ កសលករោែឹងលផ្ទែាពាៈរិ នលអ ។
៦. ឧលបោខសហរត្ំ រលទោត្

កសលវិបាកចិ ត្ំ ត ។

ចិ ត្ដប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ

ជាផលរបស់ កសលករោ

ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ោំង ៥ (រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ) រិ នលអ ។
៧. ឧលបោខសហរត្ំ រលទវិញ្ញញណោត្

កសលវិបាកចិ ត្ំ ត ។

ចិត្ដប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ ជាផលរបស់ កសលករោលធាើកិចា
ពិចារណាអាររោណ៍ោំង ៥ (រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ( ឬ ៦) រិនលអ ។
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សប្ម្តង្អក្ុសលវិបាក្ឆិត្ត ៧ ដ្ួង្
ិ ញ ណចិ ត្ត............១
ចកខវញ្ញ
ឧលបោខសហរត្
កសលវិបាកចិត្ត

លសាត្វិញ្ញញណចិ ត្ត........១
ឃានវិញ្ញញណចិ ត្ត.........១
ិ ញ ណចិ ត្.ត ...........១
ជិ វាហវញ្ញ

ទ្កខសហរត្

៧ ែួង

ោយវិញ្ញញណចិ ត្ត.........១

ឧលបោខសហរត្

សរបែិ ចេនចិត្ត.............១
សនតីរណចិត្.ត ...............១

កនង កសលវ ិបាកចិត្ត ៧ ែួងលនោះ ធរ៌ប្ែលរួរយល់ម្ចន ២ គ្បោររ៊ឺ
១.

កសលវិបាកចិត្ត ៧ ែួងលនោះ ម្ចនលឈាោោះលៅលផសងគន រ៊ឺ

លៅថា វិញ្ញញណខាោះ លៅថា ចិ ត្តខាោះ ។
ប្ែលលៅថា វិញ្ញញណ លនោះរ៊ឺ
ចកខវ ិញ្ញញណ
ល

បានែល់

ចិត្ប្ត ែលែឹ ងអាររោណ៍តរោារប្ភនក

រ៊ឺ

ើញរូប ។
លសាត្វ ិញ្ញញណ បានែល់ ចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍តរោារគ្ត្លចៀក

រ៊ឺ ឮសំលឡង ។
ឃានវ ិញ្ញញណ បានែល់ ចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍តរោារគ្ចរោះ រ៊ឺ
ធំកិន
ា ។
ិ ញ ណ បានែល់ ចិ ត្តប្ែលែឹ ងអាររោណ៍តរោារ ណា
ជិ វាហវញ្ញ
ត ត្ រ៊ឺ
ែឹ ងរស ។
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ោយវិញ្ញញណ បានែល់ ចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍តរោារោយ រ៊ឺ
ែឹ ងលផ្ទែាពាៈ ។
ោរបញ្ញ ត្តលឈាោោះលៅ ចិ ត្ត ធរោជាត្ិប្ែលទ្ទ្ួលែឹ ងអាររោណ៍លទោះ
បញ្ញ ត្តលឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យ លវទ្ទ លហត្ កិ ចា ោារ អាររោណ៍ និងវត្ថ
ណារួយតរសររួរ

ិ ញ ណជាចិត្តប្ែលអាស្ស័យចកខកនងទ្ី លនោះចកខវញ្ញ

វត្ថែឹងអាររោណ៍តរចកខោារ ោលរូបាររោណ៍រកប៉ាោះខោប់តរចកខោារ លៅថា
ចកខចិ ត្ត

នឹ ងឲ្យយល់ថា

ចកខលទោះជាចិត្ត

ជារូបធរ៌ប្ែលរិនអាចែឹងអាររោណ៍បាន

លសចកតីពិត្ចកខម្ចនសភាព
សភាពប្ែលែឹងអាររោណ៍

ិ ញ ណប្ែលជាទរធរ៌ ប្ត្វ ិញ្ញញណលនោះ អាស្ស័យរូបាររោណ៍
បានែល់វញ្ញ
តរចកខោារលទ្ើបលៅថា ចកខវ ិញ្ញញណ វ ិញ្ញញណែក្ទ្ៗ ម្ចនលសាត្វ ិញ្ញញណ
ជាលែើរ

ក៏ គ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋយទ្ំនងែូ ចគន

ប្ត្ចំប្ណក កសលវ ិបាក

ចិត្តែ៏លសស ២ ែួង រ៊ឺ សរបែិចេនចិត្ត និងសនតីរណចិត្លត ទោះលៅថា ចិត្ត
រិនលៅថាវ ិញ្ញញណ លគ្ព្វោះែូ ចប្ែលលព្វលរកលហើយ
ជាលែើរ

បញ្ញ ត្តលឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យោារនិងវត្ថ

រូបធរ៌ជាលគល

លែើរបីោរព្វររិនឲ្យយល់ខសថា

ិ ញ ណ
ម្ចនចកខវញ្ញ

ប្ែលជាលឈាោោះរបស់
រូបធរ៌លទោះជាចិត្ត

ចំប្ណកសរបែិចេនចិត្ត និងសនតីរណចិ ត្តលនោះ បញ្ញ ត្លត ដ្ឋយអាស្ស័យកិចា រ៊ឺ
ត្ួទទ្ីរបស់ចិត្ត ប្ែលជាទរធរ៌ លទ្ើបរិនគ្ត្ូវយកព្វកយថា វ ិញ្ញញណរកលគ្បើ
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ជាន់គនជារួយចិត្តលទ្ៀត្ ប្ែលលៅលឈាោោះលដ្ឋយគ្ត្ង់ ថា សរបែិ ចេនចិត្ត
ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចាទ្ទ្ួ លបញ្ញ
ា ររោណ៍លដ្ឋយគ្ត្ង់ និ ងសនតីរណចិត្ត ជាចិ ត្ត
ប្ែលលធាើកិចាពិចារណាបញ្ញ
ា ររោណ៍លដ្ឋយគ្ត្ង់ ។
២. លវទ្ទ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយ កសលវ ិបាកចិ ត្តលទោះ ម្ចន ២
លវទ្ទ រ៊ឺ ឧលបោខលវទ្ទ និ ងទ្កខលវទ្ទ ចកខវិញ្ញញណ លសាត្វិញ្ញញណ
ិ ញ ណ សរបែិចេនចិ ត្ត និ ង សនតីរណចិ ត្ត ចិត្តោំង
ឃានវិញ្ញញណ ជិ វាហវញ្ញ
៦ ែួងលនោះ លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខលវទ្ទ រ៊ឺភាពគ្ពលងើយៗ ជាកណា
ដ ល
រិនជាសខ ឬរិនជាទ្កខ លគ្ព្វោះចិត្តោំងលទោះលកើត្លឡើងលដ្ឋយោរប៉ាោះខោប់
គន រវាងឧបាោយរូបជារួយឧបាោយរូប រ៊ឺរូបាររោណ៍ជារួយចកខបសាទ្
ជាលែើរ

ឧបម្ចែូ ចសំឡប
ី ៉ាោះខោប់ជារួយសំឡី

រប្រងម្ចនកម្ចាំង

ក្នោរប៉ាោះខោប់លទោះស្សាល លទ្ើ បរិនជាលហត្ឲ្យលកើ ត្សខលវទ្ទ ឬជាទ្កខលវទ្ទគ្បាកែលឡើងបាន ។
ចំប្ណកោយវ ិញលទោះ ចិត្តែឹងលផ្ទែាពាៈតរោារោយ

កសល-

ិ ញ ណចិ ត្ត រប្រងលកើ ត្គ្ពរជារួយទ្កខលវទ្ទ លគ្ព្វោះោយ
វ ិបាកោយវញ្ញ
ិ ញ ណលទោះ
វញ្ញ

នឹងលកើ ត្លឡើងបានលដ្ឋយអាស្ស័យោរប៉ាោះខោប់គនរវាង

រហាភូ ត្រូប រ៊ឺ បឋវី លត្លជា វាលយោត្ (លវៀរអាលបា រ៊ឺោត្ទ្ឹក)
ជារួយឧបាោយរូប

(ោយបសាទ្)

ឧបម្ចែូ ចយកញញួរលៅវាយ

សំឡប្ី ែលដ្ឋក់ លលើប្ែកគ្ទ្ទប់ រប្រងម្ចនកម្ចាំងកនងោរប៉ាោះខោប់ខាាំង
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លទ្ើ បជាលហត្ឲ្យលកើ ត្ទ្កខលវទ្ទគ្បាកែលឡើងបាន ។
អច្ហត្ុក្ក្ុសលវិបាក្ឆិត្ត ៨ ដ្ួង្
លហត្កកសលវិបាកចិ ត្ត
កសលករោ

បានែល់ចិត្តប្ែលជាផលរបស់

ឬចិ ត្តប្ែលលកើ ត្ពី ំ ណាចរបស់កសលលចត្ទកនង

រហាកសលចិត្ត ៨ ែួ ង ប្ែលលកើត្លឡើងលហើយកនង ត្ី ត្ ប្ត្លគ្ព្វោះោរខាោះ
ខាត្ក្នលចត្ទកនងោលោំង ៣ រ៊ឺ លចត្ទរនោរលធាើកសលករោ លចត្ទ
ខណ:កំ ពងលធាើកសលករោ និងលចត្ទខាងលគ្ោយប្ែលបានលធាើកសល
ករោលទោះលហើយ

លចត្ទកនងោលណារួយ

លទ្ើបលធាើឲ្យផលក្នកសល

លចត្ទលទោះ ម្ចនកម្ចាំងលខាយ និ ងឲ្យផលជា លហត្ក រ៊ឺ ជាចិត្តប្ែល
លកើ ត្លឡើងលដ្ឋយរិនម្ចនកសលលហត្ បានែល់ លោភលហត្
លហត្ និង លម្ចហលហត្ គ្បកបកនងឋានៈជាសរបយត្តលហត្

លោស
លហត្ក-

កសលវិបាកចិ ត្ត ៨ ែួ ង លទ្ើ បគ្បាកែលឡើង ជាផលរបស់កសលករោ
កនង ត្ីត្ ម្ចនចំ នួន ៨ ែួង រ៊ឺ
១. ឧលបោខសហរត្ំ ចកខវ ិញ្ញញណំ កសលវ ិបាកចិត្ំត ។
ចិត្តប្ែលអាស្ស័យចកខវត្ថលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ
កសលករោល

ជាផលរបស់

ើញរូបប្ែលជាឥដ្ឋាររោណ៍ រ៊ឺអាររោណ៍លអៗ ។

២. ឧលបោខសហរត្ំ លសាត្វ ិញ្ញញណំ កសលវ ិបាកចិត្ំត ។

ចិត្តប្ែលអាស្ស័យលសាត្វត្ថលកើ ត្គ្ពរជារួយឧលបោខ ជាផលរបស់
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កសលករោឮសំលឡងលអ ។

៣. ឧលបោខសហរត្ំ ឃានវិញ្ញញណំ កសលវិបាកចិ ត្ំ ត ។
ចិត្តប្ែលអាស្ស័យឃានវត្ថលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ

កសលករោែឹងកាិនលអ ។

ជាផលរបស់

ិ ញ ណំ កសលវិបាកចិត្ំត ។
៤. ឧលបោខសហរត្ំ ជិ វាហវញ្ញ
ចិត្តប្ែលអាស្ស័យជិវាហវត្ថលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ

កសលករោែឹងរសលអ ។

ជាផលរបស់

៥. សខសហរត្ំ ោយវ ិញ្ញញណំ កសលវ ិបាកចិត្ំត ។

ចិត្តប្ែលអាស្ស័យោយវត្ថលកើត្គ្ពរជារួយសខលវទ្ទ

របស់កសលករោែឹងលផ្ទែាពាៈលអ ។

៦. ឧលបោខសហរត្ំ រលទោត្ កសលវិបាកចិត្ំត ។

ជាផល

ចិ ត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្ពរជារួយឧលបោខ

ជាផលរបស់

៧. ឧលបោខសហរត្ំ រលទវ ិញ្ញញណោត្

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ំត

កសលករោលធាើកិចាទ្ទ្ួលអាររោណ៍ោំង ៥ ប្ែលលអ ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួយឧលបោខ

ជាផលរបស់កសលករោ

លធាើកិចាពិចារណាអាររោណ៍ោំង ៥ (ឬ ៦) ប្ែលជាឥដ្ឋាររោណ៍។
៨.

លសារនសសសហរត្ំ

រលទវិញ្ញញណោត្កសលវិបាកចិ ត្ំត

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួយលសារនសស ជាផលរបស់កសល-

ករោលធាើកិចាពិចារណាអាររោណ៍ោំង ៥ (ឬ ៦) ជា ត្ិ ឥដ្ឋាររោណ៍ ។
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សប្ម្តង្អច្ហត្ុក្ក្ុសលវិបាក្ឆិត្ត ៨ ដ្ួង្
ិ ញ ណចិ ត្…
ចកខវញ្ញ
ត …១

លសាត្វិញ្ញញណចិ ត្ត…១

ឧលបោខសហរត្…

លហត្កកសលវិបាកចិត្ត

សខសហរត្………
ឧលបោខសហរត្…

ឃានវិញ្ញញណចិ ត្ត… ១

=៤

ោយវិញ្ញញណចិត្ត… ១

=១

ិ ញ ណចិ ត្…
ជិ វាហវញ្ញ
ត …១

សរបែិ ចេនចិ ត្…
ត … ១

សនតីរណចិត្…
ត …… ១

លសារនសសសហរត្… សនតីរណចិ ត្ត……… ១

៨ ែួង

=២
=១

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួ ងលនោះ ជាចិត្ប្ត ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍តរ
បញ្ា ោារ ទ្ំនងែូ ចគនជារួយ កសលវ ិបាកចិត្ត ៧ ែួ ង ប្ែលលព្វលលហើយ
ប្ត្លផសងគនគ្ត្ង់ថា

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្លត នោះ

ជាផលរបស់

កសលករោឲ្យល

ើញរូប ឮសំលឡង ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹ ងលផ្ទែាពា: ប្ែល

ជាឥដ្ឋាររោណ៍

និង ត្ិឥដ្ឋាររោណ៍ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋយន័យផោយគន

ជារួយ កសលវិបាកចិ ត្ត ។
ចំ ណចសម្ចគល់

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្តលទោះ ម្ចនចំនួន ៨ ែួ ង

ប្ែលម្ចនលគ្ចើ នជាង កសលវិបាកចិត្ត ១ ែួង រ៊ឺ លសារនសសសនតីរណ
ចិត្ត

បានជាែូលចនោះ

លគ្ព្វោះសនតីរណចិត្ត

ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចាកនងោរ

ពិចារណាអាររោណ៍ លហើយអាររោណ៍របស់កសលវ ិបាកចិត្តលទោះ ប្ចកជា
២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ ឥែារជឈតតររោណ៍ ជាអាររោណ៍ប្ែលលអធរោតរួយ និង
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ត្ិឥដ្ឋាររោណ៍

ជាអាររោណ៍ប្ែលលអយ៉ាងក្គ្កប្លងរួយ កសសវ ិបាក-

សនតីរណចិត្តលទោះ ោលណាទ្ទ្ួលឥែារជឈតតររោណ៍ រប្រងលកើត្លឡើង
គ្ពរលដ្ឋយឧលបោខលវទ្ទ

កសលវ ិបាកសនតីរណចិត្តលទោះលទ្ើ បលឈាោោះថា

ឧលបោខសនតីរណកសលវ ិបាកចិត្ត ោលណាទ្ទ្ួល ត្ិឥដ្ឋាររោណ៍ រប្រង
លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសសលវទ្ទ

កសលវ ិបាកគ្បលភទ្លទោះលទ្ើ ប

លឈាោោះថា លសារនសសសនតីរណកសលវ ិបាកចិត្ត ប្ត្ចំ ប្ណក ក សល-

វ ិបាកសនតីរណចិត្តលទោះ ោលណាទ្ទ្ួ ល និែារជឈតតររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍
ប្ែលរិនលអធរោត

ឬបានទ្ទ្ួល ត្ិ និដ្ឋាររោណ៍

អាររោណ៍ប្ែលរិន

លអយ៉ាងក្គ្កប្លង រប្រងលកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយឧលបោខលវទ្ទប្ត្រា៉ា ង រិ នអាច
លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយលោរនសសលវទ្ទបាន លគ្ព្វោះលោរនសសលវទ្ទលទោះ នឹង
គ្ត្ូវគ្បកបជារួយលោសរូលចិត្ប្ត ត្ប៉ាលណាណោះ

ែូចបានលព្វលលហើយថា

លោសរូលចិត្តលនោះ ោលលព្វលលដ្ឋយជាត្ិរបស់ចិត្តលហើយ ក៏ ជា កសល
ជាត្ិ និងោលលព្វលលដ្ឋយលហត្លហើយ ក៏ជា កសលលហត្ រ៊ឺ លោសលហត្ ប្ត្សនតីរណចិ ត្តលទោះ រប្រងជាចិ ត្តប្ែលជាវិបាកជាត្ិ ប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺ
ជាចិត្តប្ែលជាផល និ ងជាចិ ត្តប្ែលរិ នគ្បកបលដ្ឋយលហត្លផសងៗ លទ្ៀត្

ផង ែូ លចានោះ កសលវ ិបាកសនតីរណចិត្ត សូរបីនឹងទ្ទ្ួលអាររោណ៍ប្ែល
ជា ត្ិ និដ្ឋាររោណ៍

ក៏លកើត្គ្ពរលដ្ឋយលោរនសសលវទ្ទរិនបានលឡើយ

គ្ត្ូវលកើត្គ្ពរលដ្ឋយឧលបោខលវទ្ទលទោះឯង លដ្ឋយលហត្លនោះ
វ ិបាកចិ ត្ត លទ្ើបគ្ត្ូវម្ចនគ្ត្ឹ រ ៧ ែួ ង ត្ិចជាង
១ ែួ ង ។
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រា៉ា ងលទ្ៀត្ ចកខវ ិញ្ញញណ លសាត្វ ិញ្ញញណ ឃានវ ិញ្ញញណ ជិវាហវ ិញ្ញញណ

និ ង ោយវិញ្ញញណ ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅោំងប្ផនក កសលវ ិបាក និងកសល
វ ិបាកលទោះ និយរលៅថា ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត បានែល់ចិត្ត ១០ ែួង
ប្ែលអាស្ស័យលកើត្តរោារប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ត ត្ និងោយ ោំង

ប្ផនកលអនិងរិ នលអលែើរបីគ្បលយជន៍ ែល់ោរចងចាំ

និ ងលៅលឈាោោះចិត្ត

ោំងលទោះឯង ។
អច្ហត្ុក្ក្ិរ ិយឆិត្ត
លហត្កកិរ ិយចិ ត្ត ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង លែើរបីលធាើកិចាកងោរ
ន
ទ្ទ្ួលអាររោណ៍េោីតរោារោំង ៦ និងលធាើកិចាោត្់ កីតបញ្ញ
ា ររោណ៍ រហូត្
ែល់ចិត្តប្ែលលធាើកិចាញញឹរ របស់គ្ពោះ រហនតោំង
លឡើងលែើ របីលធាើកិចាលនោះ

គ្ត្ឹរប្ត្ជាចិត្តលធាើកិចា

អាស្ស័យកសលលហត្

កសលលហត្

ចិ ត្តបាប

យ ចិត្តប្ែលលកើត្

រិនបានលកើ ត្លឡើងលគ្ព្វោះ
លទ្ើបរិ នប្រនជាចិ ត្តបណយ

និងរិនប្រនជាវ ិបាកចិត្តប្ែលជាផលរបស់បណយឬបាប

លហត្កកិរ ិយចិ ត្តលនោះម្ចនចំនួន ៣ ែួង ។
សប្ម្តង្អច្ហត្ុក្ក្ិរ ិយឆិត្ត ៣ ដ្ួង្

លហត្កកិ រយ
ិ

ឧលបោខសហរត្...

បញ្ាោាោវជានចិ ត្ត.........១
រលទោាោវជានចិ ត្ត........១

លសារនសសសហរត្... ហសិត្បាទ្ចិ ត្ត....... ១
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១. ឧលបោខសហរត្ំ រលទោត្ កិ រយ
ិ ចិ ត្ំ ត ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ

លែើរបីោវរកអាររោណ៍

តរបញ្ា ោារ ។
លសចកតីថា ចិត្ែ
ត ួងលនោះ ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចោ
ា វរកអាររោណ៍ ប្ែលរក
ប៉ាោះខោប់ោារលទោះៗ

ឧបម្ចែូ ចទយោារប្ែលរកាោារគ្ពោះោជវាំងប្ែល

ចាំលបើកោារឲ្យលភ្ៀវចូលរកតរឋានៈរបស់បរគល

រិនបានរិត្តរលៅ

លធាើកិចាយ៉ាងែក្ទ្លឡើយ ។

២. ឧលបោខសហរត្ំ រលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្កកិរយ
ិ ចិត្ំត ។
ចិត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ ោវរកអាររោណ៍តររលទ

ោារ ។
លសចកតីថា ចិ ត្តែួងលនោះ ជាចិ ត្តប្ែលម្ចនកិ ចាោវរកអាររោណ៍ ៦ ឬ
ជាចិ ត្តប្ែលលធាើកិចាោត្់ កីប
ត ញ្ញ
ា ររោណ៍តរបញ្ា ោារ ។
៣. លសារនសសសហរត្ំ រលទវិញ្ញញណោត្ លហត្កកិ រយ
ិ ចិ ត្ំ ត
ចិ ត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសសលធាើោរញញឹរ
គ្ពោះ រហនតប្ែលលកើត្លឡើង ។ លគ្ព្វោះោរល
ជាោរល

ើញលដ្ឋយ ភិញ្ញញកិរ ិយចិត្ត

ពិចារណាថា

របស់

ើញលគ្បត្ប្ែលកំពងទ្ទ្ួលទ្កខ
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋយោរ

សភាពប្បបលនោះនឹ ងរិ នគ្បាកែែល់អាតោ ញត្លៅលទ្ៀត្

លឡើយ ជាោរពិចារណាលដ្ឋយរហាកិរ ិយញាណសរបយត្តចិត្តរន ោល
ពិចារណាលហើយហសិត្បាទ្ចិ ត្តលទ្ើ បលកើ ត្លឡើង

ែូ ចជាគ្បាកែកនង

ភិ ធរោត្ថសងគហៈថា ហសិ ត្បាទ្ចិ លត្តន បន បវត្តិយម្ចនរបិ លត្សំ
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សិ ត្ករណំ

បលពានិវាស ទរត្ំ សសពាញ្ញត្ញាណានំ

នវត្តកតត

ញាណានបរិវត្តិលយវាត្ិ ។ ោរញញឹររបស់គ្ពោះ រហនតោំងលទោះ សូរបី
លដ្ឋយហសិត្បាទ្ចិត្ត ក៏លឈាោោះថាគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ បលពានិវាសានសត្ិញ្ញញណ

ទរត្ំសញ្ញញណ សពាញ្ញត្ញាណ ។

បានលសចកតីថា

ោល ភិញ្ញញចិត្តល

រហាកិរ ិយចិ ត្តក៏ពិចារណាថា

ើញសត្ាោំងលទោះលហើយ

សភាពប្បបលនោះរិនម្ចនែល់អាតោ ញ

លឡើយ ហសិត្បាទ្ចិ ត្តលទ្ើបលកើ ត្លឡើង ោំងលនោះលគ្ព្វោះ ភិ ញ្ញញចិ ត្ត រប្រង
លកើ ត្ប្ត្រួយខណៈប៉ាលណាណោះ

ត្លៅលទ្ើបជាទទ្ីរបស់រហាកិរយ
ិ ចិ ត្ត

ជា នកពិ ចារណា លហើយក៏លសពអាររោណ៍លដ្ឋយហសិត្បាទ្ចិត្ត លទ្ើបលធាើ
ឲ្យអាោរញញឹរ គ្បលភទ្ប្ែលជា សិ ត្ និ ងហសិ ត្ គ្បាកែលឡើងរក ។
ការញញឹម្និង្ការច្សើឆ
ោរញញឹរនិងោរលសើច កនងររពីរសលព្វោលង្ការបានប្ចកទ្ក ៦
យ៉ា ង រ៊ឺ
១. សិត្ ញញឹររិ នល

ើញលធោញជាោរញញឹររបស់គ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់

២. ហសិ ត្ ញញឹរលោរល
ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត

ើញលធោញជាោរញញឹរប្ែលលកើ ត្ ំពី

ឬគ្ពោះ ទគរី

គ្ពោះសកោគរី

គ្ពោះលសាតបនន

និ ងបេជាន ប្ត្ោរញញឹរគ្បលភទ្លនោះលគ្តពី គ្ពោះ រហនតលហើយ រប្រងជា
ោរញញឹរប្ែលគ្បកបលដ្ឋយកសលលហត្ ឬ កសលលហត្ ។
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៣. វ ិហសិត្ ោរលសើចសំលឡងត្ិចៗ លកើត្ ំពីចិត្តរបស់បេជាន និង
គ្ពោះ រ ិយបរគល

៣

ពួក រ៊ឺ

គ្ពោះលសាតបនន

គ្ពោះសកោគរី

និ ង

គ្ពោះ ទគរី ។
៤.

ត្ិ ហសិត្ ោរលសើចម្ចនសំលឡងខាាំងប្ែលម្ចនកនងបេជាន

គ្ពោះលសាតបនន និ ងគ្ពោះសកោគរី ។
៥.

បហសិ ត្ ោរលសើចរហូត្ែល់ញ័រ ោំងោយ ជាោរលសើច

របស់បេជាន ។
៦. ឧបហសិ ត្ ោរលសើ ចរហូ ត្ ែល់ ហូរ ទ្ឹ កប្ភន ក ជាោរលសើ ច
របស់ បេជានប៉ាលណាណោះ ។
ោរញញឹរនិ ងោរលសើចោំង ៦ គ្បោរ ប្ែលលព្វលរកលនោះ ក៏
រប្រងល

ើញបានថា ោរញញឹរខាងកនងរិ នល

ើញលធោញ លឈាោោះថា សិ ត្

ប្ែលលកើត្បានចំលព្វោះគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់ប៉ាលណាណោះ និងោរញញឹរ
ល

ើញលធោញប្ែលលកើត្ជារួយគ្ពោះ រហនតលទោះ

ជាចិ ត្តប្ែលលធាើឲ្យលកើត្

ោរញញឹរលដ្ឋយរិនគ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍

ែូចយ៉ា ងចិត្ប្ត ែលលកើត្ោរ

លសើចែក្ទ្ៗ

ជាចិ ត្តពិលសស

ចិ ត្តលនោះលទ្ើ បម្ចនកម្ចាំងត្ិ ច

ហសិត្បាទ្ចិ ត្ត

លៅថា

ប្ែលអាចលធាើឲ្យលកើត្ោរញញឹរបានគ្ត្ឹរប្ត្គ្បលភទ្ជា

សិ ត្ និង ហសិត្ ប៉ាលណាណោះ និងោរប្ែលចិត្តលនោះម្ចនកម្ចាំងត្ិចលនោះឯង
លទ្ើបជា លហត្កចិត្ត ចំប្ណកចិត្តប្ែលលកើត្ោរលសើចលទោះ រប្រងជាចិត្ត
ប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំង និ ងគ្បោន់ ម្ចំកនងអាររោណ៍ ជាលហត្ឲ្យែល់ោរ
លសើចកនងលកខណ:លផសងៗ លទ្ើបជាសលហត្កចិ ត្ត ។
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សង្ខខរច្ភទននអច្ហត្ុក្ឆិត្ត
លហត្កចិត្ត ោំង ១៨ ែួងលនោះ រិនបានសប្រតងទ្កថា ជាចិ ត្ត
គ្បលភទ្ សង្កខរ ិកចិត្ត ឬសសង្កខរ ិកចិត្ណា
ត
រួយលឡើយ តរសាធកៈប្ែល
គ្បាកែកនងវាទ្លផសងៗ

ប្ែលោក់ទ្ងនឹងសង្កខរលភទ្របស់ លហត្កចិ ត្ត

លនោះ រួរបានជា ៣ ន័ យ រ៊ឺ

១. កនងរូលែីោ និង ភិធរោត្ថវ ិភាវ ិនីែីោ លព្វលថា ជាសង្កខរវ ិរត្តិ

ោំង ១៨ ែួ ង លគ្ព្វោះរិនម្ចនគ្ពោះបាលីបញ្ញ
ា ក់ទ្កទ្ី ណាលឡើយថា ជា
សង្កខរិក ឬសសង្កខរ ិក ោលរិនម្ចនបាលីសប្រតងទ្កក៏គ្ត្ូវោន់យក
ិ ត្តិ រ៊ឺ ផត្ចាក សង្កខរ ិក និ ងសសង្កខរ ិក ។
ថា ជាសង្កខរវរ
២. កន ងបររត្ថ ទ្ី ប នី ែីោ លព្វលថា បានោំ ង សង្កខ រ ក
ិ និ ង
សសង្កខរ ិកោំង ១៨ ែួង លគ្ព្វោះកនងររណាសននោល រ៊ឺ លវោប្ែលជិត្
សាាប់ វ ីេិចិត្តលផសងៗ នឹ ងគ្បាកែលឡើងឯង ឬអាចនឹ ងម្ចន នកណាម្ចនក់

ែឹកទំឲ្យលរើលគ្ពោះពទ្ធរូប ឬឲ្យសាតប់ សំលឡងសូគ្ត្ធរ៌ជាលែើរក៏បាន លទ្ើប
ចាត្់ថាជាសង្កខរបានោំង ២ យ៉ា ង ។
៣. បូ ោណាចារយ លព្វលថា ជា សង្កខ រ ក
ិ ចិ ត្តោំ ង ១៨ ែួ ង
លគ្ព្វោះោរល
រប្រងល

ើញរូប ឮសំលឡង ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពៈា ោំងលនោះ

ើញ ឮ ែឹ ងកាិន ែឹងរស បានប៉ាោះគ្ត្ូវលផ្ទែាពាៈលដ្ឋយខាួនឯង

អាស្ស័យឧបបត្តិលហត្

ឲ្យចិត្តោង
ំ លនោះលកើត្លឡើង

សង្កខរិកោំង ១៨ ែួង ។
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លហត្កចិត្តោំង ១៨ ែួង លទ្ើបសលគង្កគោះចូលកនង សង្កខរ ិក លគ្ព្វោះ
លហត្កចិត្តលនោះរប្រងលកើត្លឡើងឯង លដ្ឋយអាស្ស័យឧបបត្តិលហត្ គ្បជំ
គនឲ្យលកើ ត្ សូរបីម្ចន នកណារកែឹ កទំកីត ប្ត្លបើ ឧបបត្តិលហត្ ម្ចនរិ ន
គ្រប់ ងគលដ្ឋយបរិបូណ៌លហើយ ចិ ត្តប្ែលល

ើញរូប ឮសំលឡង ែឹងកាិន

ជាលែើរ ក៏លកើ ត្លឡើងរិនបាន ។
លហត្កចិ ត្ត ជាចិត្ប្ត ែលរិនម្ចនលហត្ ៦ រ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្

លោភលហត្

លោសលហត្ និ ង

លម្ចហលហត្

គ្បកបជារួយលឡើយ លបើចិត្តណាម្ចនលហត្រួយ ឬលហត្លគ្ចើន កនងលហត្
៦ ែូ ចលព្វលលទោះ គ្បកបជារួយចិត្តោំងលទោះ លៅថា សលហត្កចិត្ត
លគ្ព្វោះោរគ្បកបលដ្ឋយលហត្របស់ចិត្តោំងលទោះ លៅថា សរបយត្តលហត្ ។
លគ្ព្វោះែូលចានោះ
សរបយត្តលហត្

លហត្កចិ ត្ត លទ្ើបសំលៅែល់ ចិ ត្តប្ែលរិនម្ចន

ប្ត្ធរ៌ ោំង

យរប្រងលកើត្ពី លហត្

ឬម្ចនលហត្ជា

ប្ែនលកើ ត្ លហត្ប្ែលលព្វលលនោះរិ នប្រនលហត្ ៦ ប្ែលគ្បកបជារួយ
ចិ ត្តប្ែលជាសរបយត្តលហត្ែូ ចលព្វលលឡើយ

ប្ត្ជាលហត្ប្ែលលធាើឲ្យ

ចិត្តលកើត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះអាស្ស័យលហត្លទោះ លហត្ប្ែលលធាើឲ្យចិត្តលកើ ត្
លឡើងលនោះលៅថា ឧបបត្តិលហត្ លគ្ព្វោះែូលចានោះ

លហត្កចិត្តនឹងគ្បាកែលឡើង

បានក៏គ្ត្ូវអាស្ស័យឧបបត្តិលហត្ រ៊ឺ លហត្ប្ែលលធាើឲ្យចិ ត្លត កើត្លដ្ឋយគ្បោរ
លផសងៗ ែូលចនោះ រ៊ឺ
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ឧបបត្តច្ិ ហត្ុននអច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ ដ្ួង្
លហត្ប្ែលលធាើឲ្យ លហត្កចិ ត្ត ១៨ ែួ ង លកើត្លឡើងបានលទោះម្ចន
ែូ ចត្លៅលនោះ រ៊ឺ

១.

ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ឆក្ខវិ
ា ណឆិត្ត ២ ដ្ួង្
ុ ញ្ញ

សរភិននតត ចកខសស លគ្ព្វោះចកខបសាទ្រិនោន់ ប្បកោាយ

២. អាបាេរត្តត រូបានំ លគ្ព្វោះរូបរកោន់ រនាងក្នចកខបសាទ្
៣. អាលោកសននិសសិត្ំ អាស្ស័យលដ្ឋយពនា៊ឺ
៤. រនសិោរលហត្កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្(បញ្ាោាោវជានចិត្ត) ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ច្សាត្វិញ្ញ
ា ណឆិត្ត ២ ដ្ួង្
១.
២.

សរភិននតត លសាត្សស លគ្ព្វោះលសាត្បសាទ្រិនោន់ប្បកោាយ
អាបាេរត្តត

សោោនំ

លគ្ព្វោះសំលឡងរកោន់រនាងក្ន

លសាត្បបសាទ្
៣. អាោសសននិសសិត្ំ អាស្ស័យអាោស (លំហ)
៤. រនសិោរលហត្កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្ (បញ្ាោាោវជានចិត្)ត ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ឃានវិញ្ញ
ា ណឆិត្ត ២ ដ្ួង្
១.

សរភិននតត ឃានសស លគ្ព្វោះឃានបសាទ្រិនោន់ប្បកោាយ
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២. អាបាេរត្តត រទធនំ លគ្ព្វោះកាិនរកោន់រនាងក្នឃានបសាទ្
៣. វាលយសននិសសិត្ំ អាស្ស័យវាលយ(ខយល់)
៤. រនសិោរលហត្កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្ (បញ្ាោាោវជានចិត្)ត ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ជិវាាវិញ្ញ
ា ណឆិត្ត ២ ដ្ួង្
១.

សរភិននតត ជិវាហយ លគ្ព្វោះជិវាហបសាទ្រិ នោន់ប្បកោាយ

២. អាបាេរត្តត រសានំ លគ្ព្វោះរសរកោន់រនាងក្នជិ វាហបសាទ្
៣. អាលបាសននិសសិត្ំ អាស្ស័យអាលបា រ៊ឺ ទ្ឹក
៤. រនសិោរលហត្កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្(បញ្ាោាោវជានចិត្ត) ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្កាយវិញ្ញ
ា ណឆិត្ត ២ ដ្ួង្
១.

សរភិននតត ោយសស លគ្ព្វោះោយបសាទ្រិនោន់ប្បកោាយ

២. អាបាេរត្តត លផ្ទែាព្វានំ លគ្ព្វោះលផ្ទែាពាៈរកោន់ រនាងក្ន

ោយបសាទ្

៣. បឋវីសននិសិសត្ំ អាស្ស័យបឋវី

៤. រនសិ ោរលហត្កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្ជិត្(បញ្ាោាោវជាន-

ចិ ត្ត) ។

ចកខវ ិញ្ញញណចិត្ត ២ ែួ ង លសាត្វ ិញ្ញញណចិត្ត ២ ែួ ង ឃានវ ិញ្ញញណ

ិ ញ ណចិ ត្ត ២ ែួ ង និងោយវិញ្ញញណចិ ត្ត ២ ែួង រួរចិ ត្ត
ចិ ត្ត ២ ែួ ង ជិ វាហវញ្ញ
១០ ែួងលនោះលៅថា ទ្ាិបញ្ា វិញ្ញញណចិត្ត ។
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1

ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ម្ច្នាធាត្ុ ៣ ដ្ួង្
១.

សរភិននតត បសាទ្សស លគ្ព្វោះបសាទ្រូប រិនោន់ប្បកោាយ

២. អាបាេរត្តត បញ្ញ
ា ររោណានំ ម្ចនអាររោណ៍ោំង ៥ រ៊ឺរប
ូ

សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ រកោន់រនាង

៣. ហទ្យសននិសសិត្ំ អាស្ស័យហទ្យវត្ថរូប

៤. រនសិ ោរលហត្កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្ ។
រលទោត្

ជាចិ ត្ត ប្ែលែឹ ង អាររោ ណ៍ ត្ិ ច ជាងចិ ត្ត ែួ ង ែក្ទ្ៗ

ម្ចន ៣ ែួង រ៊ឺ បញ្ា ោាោវជានចិ ត្ត ១ ែួ ង និ ងសរបែិ ចេនចិត្ត ២ ែួង រួរ
ចិ ត្ត ៣ ែួងលនោះលៅថា រលទោត្ ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ម្ច្នាវិញ្ញ
ា ណធាត្ុននអច្ហត្ុក្ឆិត្ត ៥ ដ្ួង្
១.

សរភិននតត រនសស លគ្ព្វោះរលទរិនោន់ប្បកោាយ

២. អាបាេរត្តត ធម្ចោនំ លគ្ព្វោះម្ចនធម្ចោររោណ៍រកោន់ រនាង
៣. វត្ថសននិសសិត្ំ អាស្ស័យហទ្យវត្ថរូប (លវៀរ រូបគ្ពហោ)
៤. រនសិ ោរលហត្កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្ ។
ម្ច្នាវិញ្ញ
ា ណធាត្ុ
រលទវ ិញ្ញញណោត្

ជាចិ ត្ប្ត ែលម្ចនោរែឹ ងអាររោណ៍បានលគ្ចើន

ជាងបញ្ា វ ិញ្ញញណ និងរលទោត្ កនង លហត្កចិត្ម្ច
ត នរលទវ ិញ្ញញណោត្
1

នៅក្នុងអដ្ឋសាលិនី មិនបានសម្មែងនេតុនក្ើតន ើងរបស់ មនោធាតុ ៣ គឺ បញ្ចទ្វារាវជ្ជនចិតត ១ និងសមបដ្ិចនឆ ចិតត ២ នេ ។
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៥ ែួ ង រ៊ឺ រលទោាោវជានចិ ត្ត ១ ហសិត្បាទ្ចិ ត្ត ១ និ ងសនតីរណចិត្ត ៣

រួរជារលទវ ិញ្ញញណោត្ ៥ តរពិ ត្លទោះចិត្តោង
ំ ស់ម្ចន ៨៩ ឬ ១២១
ិ ញ ណចិ ត្ត ១០ ែួ ង និ ងរលទោត្ ៣ ែួ ង លហើយ
ែួង លគ្ត ំពីទ្ិាបញ្ា វញ្ញ
លគ្តពី លទោះចិត្តែ៏លសស
រលទវ ិញ្ញញណោត្ ។
លហត្លផសងៗ

៧៦

ឬ

១០៨

ែួង

ោំង ស់លទោះ

ជា

ប្ែលលធាើឲ្យចកខវ ិញ្ញញណជាលែើ រលកើត្លឡើងបានលទោះ

សប្រតងឲ្យល

ើញថា ោលម្ចនលហត្គ្បជំ គនោំង ៤ យ៉ា ង គ្រប់ បរិបូណ៌

លហើយ ោរល

ើញ ឬចកខវិញ្ញញណជាលែើ រ រប្រងលកើ ត្លឡើងភាារ រិនម្ចន

វត្ថែក្ទ្ណា នឹងហារឃាត្់ោរល

ើញបានលឡើយ លបើ ខាោះលហត្ណារួ យ

រិ នគ្រប់ បរិបូណ៌ោំង ៤ លហើយ ក៏រិនម្ចន នកណានឹងជួយឲ្យោរល

ើញ

លកើត្លឡើងបានលឡើយ ។
ែូលចានោះ លបើនឹងពិចារណាឲ្យលអលហើយ សភាវៈប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនង
ោរល

ើញ ោរឮជាលែើរលទោះ គ្ត្ូវអាស្ស័យម្ចនលហត្បចា័យលធាើឲ្យគ្បាកែ

ផលលឡើង និ ងធរ៌ប្ែលជាលហត្បចា័យលទោះ ក៏សទ្ធប្ត្ម្ចនភាពជា នតត
រិនលៅកនង ំណាចបង្កគប់បញ្ញ
ា របស់ នកណាបាន រកត្ួខួានរិនបាន ម្ចន

ប្ត្ទររូបប៉ាលណាណោះ ប្ត្លគ្ព្វោះលម្ចហៈរ៊ឺ វ ិជាាបិទ្បាំងនូវសភាវៈពិត្ លធាើឲ្យ
បេជានោំង

យ វលងាងលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងអាររោណ៍ប្ែលលកើត្តរោារ

លផសងៗ ។
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កនង ែាសាលិនីនិងវ ិសទ្ធិររគ ែាកថាបានឧបម្ចោារ ិកចិត្តោំង ៦ ទ្កថា
ប្ភនកែូចជាពស់

ប្ែលបិទ្បាំងទ្ក ។

ចូលចិត្តលៅកនងទ្ីកំបាំង

ប្ភនកក៏ ចង់ល

ើញវត្ថ

គ្ត្លចៀកែូ ចជាគ្កលពើ ប្ែលចូលចិត្តលៅកនង នាង់ទ្ឹកប្ែលគ្ត្ជាក់ ៗ

គ្ត្លចៀកក៏ ចូលចិ ត្តសាតប់ព្វកយប្ែលទ្ន់ ភាន់ ។

គ្ចរោះែូចជាសត្ាបកសី ប្ែលចូលចិត្តលហើរលៅកនងអាោស គ្ចរោះ

ក៏ ចូលចិ ត្តស្សូបកាិនគ្ក ូ បប្ែល ប្ណតត្តរខយល់បក់រក ។
ណា
ត ត្ែូចជាប្ឆ្ាស្សុក

ប្ែលចូលចិត្ឲ្
ត យទ្ឹកម្ចត្់ហូរលរឿយៗ

ណា
ត ត្ក៏ចង់ ភាក់រសលរឿយៗ ែូ ចគន ។
ោយែូចជាប្ឆ្ាក្គ្ព

ប្ែលចូលចិត្តសីសាច់រនសសកនងក្គ្ពសោសាន

ោយក៏ ចូលចិ ត្តប៉ាោះខោប់តរផាូវោយ ។

ចិត្តែូចជាសាា ប្ែលចូលចិត្តរពឹសលៅរិនលសៃៀរ ចិត្តក៏ចូលចិត្ត

គ្តច់លៅកនងអាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលលៅរិ នលសៃៀរែូចគន ។
ក្ិឆរច បស់អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ ដ្ួង្
ិ ញ ណ ២ ែួ ង លធាើទ្សសនកិ ចា រ៊ឺកិចាល
ចកខវញ្ញ

ើញរូបាររោណ៍ ។

លសាត្វ ិញ្ញញណ ២ ែួ ង លធាើសវនកិចា រ៊ឺ កិចាឮសោោររោណ៍ ។
ឃានវិញ្ញញណ ២ ែួ ង លធាើឃាយនកិ ចា រ៊ឺ កិចាែឹងរទធររោណ៍ ។
ិ ញ ណ ២ ែួ ង លធាើសាយនកិ ចា រ៊ឺកិចាែឹងរសារោណ៍ ។
ជិ វាហវញ្ញ
ោយវ ិញ្ញញណ ២ ែួង លធាើផសនកិចា រ៊ឺកិចាែឹងលផ្ទែាព្វាររោណ៍។
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វ ិបាករលទោត្ ២ ែួង លធាើសរបែិចេនកិចា រ៊ឺកិចាទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា ររោណ៍។
បែិសនធិកិចា រ៊ឺ កិចាលកើត្កនងភពេោី
ឧលបោខ លហត្កវ ិបាក

រលទវ ិញ្ញញណោត្ ២ ែួង លធាើ

ភវងគ កិចា រ៊ឺ កិចារកាភព
ចត្ិ កិចា រ៊ឺ កិចាឃាាត្ចាកភព
សនតីរណកិចា រ៊ឺកិចាពិចារណាអាររោណ៍
ត្ោលរពនកិចា រ៊ឺ កិចាទ្ទ្ួលអាររោណ៍-

លសារនសស លហត្កវ ិបាក

រលទវ ិញ្ញញណោត្ ១ ែួង លធាើ

ត្ពី ជវនៈ ។

សនតីរណកិចា រ៊ឺពិចារណាអាររោណ៍

ត្ោលរពនកិចា រ៊ឺទ្ទ្ួលអាររោណ៍ត្ពី ជវនៈ។

បញ្ាោាោវជានចិ ត្ត ១ ែួ ង លធាើអាវជានកិ ចា រ៊ឺ ោវរកបញ្ញ
ា ររោណ៍តរបញ្ាោារ ។
រលទោាោវជាន ១ ែួ ង លធាើ

អាវជានកិ ចា រ៊ឺទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ៦ តររលទោារ
លវាែាពានកិចា រ៊ឺោត្់កីប
ត ញ្ញ
ា ររោណ៍ ថាលអឬ
រិនលអតរបញ្ាោារ ។

ហសិ ត្បាទ្ចិ ត្ត ១ ែួង លធាើជវនកិចា រ៊ឺលសពអាររោណ៍លធាើឲ្យលកើ ត្ោរ
ញញឹររបស់គ្ពោះ រហនត ។

ទាវររបស់អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ ដ្ួង្
-ចកខវិញ្ញញណ ២ ែួ ង អាស្ស័យលកើ ត្តរ ចកខោារ

-លសាត្វិញ្ញញណ ២ ែួ ង អាស្ស័យលកើ ត្តរ លសាត្ោារ
-ឃានវិញ្ញញណ ២ ែួ ង អាស្ស័យលកើ ត្តរ ឃានោារ
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-ជិ វាហវិញ្ញញណ ២ ែួ ង អាស្ស័យលកើ ត្តរ ជិ វាហោារ

-ោយវិញ្ញញណ ២ ែួ ង អាស្ស័យលកើត្តរ ោយោារ
-រលទោត្ លហត្កកិរយ
ិ ចិត្ត ១ ែួ ង
-រលទោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួ ង

អាស្ស័យលកើត្តរបញ្ាោារ

-រលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង
-រលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ៣ ែួង

-លសារនសសរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង

លកើត្តរោារោំង ៦

វត្ថុរបស់អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ ដ្ួង្

-ចកខវិញ្ញញណ ២ ែួង លកើត្អាស្ស័យចកខវត្ថ

-លសាត្វិញ្ញញណ ២ ែួ ង លកើត្អាស្ស័យលសាត្វត្ថ
-ឃានវិញ្ញញណ ២ ែួ ង លកើ ត្អាស្ស័យឃានវត្ថ
-ជិ វាហវិញ្ញញណ ២ ែួង លកើត្អាស្ស័យជិវាហវត្ថ

-ោយវិញ្ញញណ ២ ែួ ង លកើ ត្អាស្ស័យោយវត្ថ
-វិបាករលទោត្ ២ ែួង លកើត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ

- លហត្កវ ិបាករលទវ ិញ្ញញណោត្ ៣ ែួង លកើត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ
-បញ្ាោាោវជានចិ ត្ត ១ ែួង លកើ ត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ
-រលទោាោវជានចិត្ត ១ ែួ ង លកើ ត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ
-ហសិ ត្បាទ្ចិ ត្ត ១ ែួ ង លកើត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ ។
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អារម្មណ៍របស់អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨
-ចកខវិញ្ញញណ ២ ែួ ង ែឹ ងរូបាររោណ៍ រ៊ឺ ល

ើញពណ៌លផសងៗ

-លសាត្វិញ្ញញណ ២ ែួ ង ែឹ ងសោោររោណ៍ រ៊ឺ ឮសំលឡងលផសងៗ
-ឃានវិញ្ញញណ ២ ែួង ែឹ ងរទធររោណ៍ រ៊ឺែឹងកាិនលផសងៗ
-ជិ វាហវិញ្ញញណ ២ ែួង ែឹ ងរសាររោណ៍ រ៊ឺែឹងរសលផសងៗ

-ោយវ ិញ្ញញណ ២ ែួង ែឹងលផ្ទែាព្វាររោណ៍ រ៊ឺគ្ត្ជាក់ លតត រ ឹង ទ្ន់
ត្ឹង ញ័រ ។
ែឹ ងរូបាររោណ៍
ែឹ ងសោោររោណ៍
បញ្ាោាោវជានចិ ត្ត ១ ែួ ង

ែឹ ងរទធររោណ៍

វិបាករលទោត្ ២ ែួង

ែឹងរសាររោណ៍

អាររោណ៍ ៥

ែឹ ងលផ្ទែាព្វាររោណ៍
ែឹងរូបាររោណ៍
រលទោាោវជានចិ ត្ត ១ ែួង

ែឹ ងសោោររោណ៍

ិ ញ ណោត្ ៣ ែួង ែឹ ងរទធររោណ៍
លហត្កវ ិបាករលទវញ្ញ

ហសិ ត្បាទ្ចិ ត្ត ១ ែួ ង

ែឹ ងរសាររោណ៍
ែឹ ងលផ្ទែាព្វាររោណ៍
ែឹ ងធម្ចោររោណ៍
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សប្ម្តង្ការច្ក្ើត្របស់អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ ច្ោយវីថិ
ី ិ
បញ្ា ោារវេ
១
ផត្វីេិ

វិបាក
កិ រយ
ិ

ិ ក
វបា

កិ រយ
ិ

ត្ីត្ភវងគ

ត្ិរហទតររោណ៍
ភវងគលែើរ

២ ភវងគចលនៈ

ភវងគញ័រ

៣ ភវងគបលចេទ្ៈ

ោត្់ ផ្ទដច់ ប្ខសភវងគ

៤ បញ្ាោាោវជានៈ

ោវរកបញ្ញ
ា ររោណ៍ប្ែលរកប៉ាោះខោប់

ិ ញ ណ
៥ បញ្ាវញ្ញ

ចកខ លសាត្ ឃាន ជិវាហ ោយវិញ្ញញណ

(ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណ ១០ ែួ ង)

៦ សរបែិ ចេនៈ

ទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា ររោណ៍ (សរបែិ ចេនចិ ត្ត ២ ែួង)

៧ សនតីរណៈ

ពិ ចារណាបញ្ញ
ា ររោណ៍ (សនតីរណចិត្ត ៣ ែួង)

៨ លវាែាពានៈ

ោត្់ កីអា
ត ររោណ៍ជាកសល

កសល ឬកិ រយ
ិ

(រលទោាោវជានចិ ត្ត ១ ែួង)
៩ ជវនៈ

ី ិ
វេ

១០ ជវនៈ

កសល

១១ ជវនៈ

ឬកិ រ ិយ

១៣ ជវនៈ

កសល

១២ ជវនៈ

ជវនៈកនង លហត្កចិ ត្ត បានែល់ ហសិត្បាទ្ចិ ត្ត
១ ែួង លសពអាររោណ៍ឲ្យសលគ្រចជាកិ រ ិយ

១៤ ជវនៈ
១៥ ជវនៈ

ិ ក
វបា

១៦ ត្ោលរពនៈ

ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ត្ពីជវនៈ (សនតីរណ ៣ ែួង-

១៧ ត្ោលរពនៈ

បានែល់ ត្ោលរពនចិត្ត រ៊ឺសនតីរណចិត្ត ៣។

រហាវ ិបាក ៨ ែួង) សគ្ម្ចប់ លហត្កចិ ត្ត
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បលង្់អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ ដ្ួង្
ចកខវិញ្ញញណចិ ត្ត ១
ឧលបោខសហរត្
កសល

ិ ក
វបា

ិ ញ ណចិត្ត១
លសាត្វញ្ញ

ិ ញ ណចិ ត្ត ១ ៤
ឃានវញ្ញ
ជិ វាហវិញ្ញញណចិ ត្ត ១

ិ ញ ណចិ ត្ត
ោយវញ្ញ

ទ្កខសហរត្
ឧលបោខសហរត្

រលទោត្ ១

ិ ញ ណោត្១
រលទវញ្ញ

៧

១
២

ចកខវិញ្ញញណចិ ត្ត ១
ឧលបោខសហរត្
លហត្កចិត្ត

លហត្ក

កសល
ិ ក
វបា

ិ ញ ណចិត្ត១
លសាត្វញ្ញ

ិ ញ ណចិ ត្១
ឃានវញ្ញ
ត

៤
=១៨

ជិ វាហវិញ្ញញណចិ ត្ត ១

សខសហរត្
ឧលបោខសហរត្

ិ ញ ណចិ ត្ត
ោយវញ្ញ
រលទោត្ ១

ិ ញ ណោត្១
រលទវញ្ញ

១

៨

២

ិ ញ ណោត្១
លសារនសសសហរត្ រលទវញ្ញ

លហត្ក

កិ រ ិយ

ឧលបោខសហរត្

បញ្ា ោាោវជានចិ ត្ត ១
រលទោាោវជានចិត្ត ១

លសារនសសសហរត្ ហសិត្បាទ្ចិ ត្ត
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២
១

៣
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ភិធរោត្ថសងគហៈ

អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ ជាវិញ្ញ
ា ណធាត្ុ ៧
ចកខវ ិញ្ញញណ ២ ែួ ង ជាចកខវ ិញ្ញញណោត្
ិ ញ ណោត្
លសាត្វ ិញ្ញញណ ២ ែួង ជាលសាត្វញ្ញ
ិ ញ ណោត្
ឃានវ ិញ្ញញណ ២ ែួ ង ជាឃានវញ្ញ
ជិ វាហវ ិញ្ញញណ ២ ែួង ជាជិ វាហវ ិញ្ញញណោត្

បញ្ាវ ិញ្ញញណោត្ ៥

ិ ញ ណោត្
ោយវ ិញ្ញញណ ២ ែួ ង ជាោយវញ្ញ

សរបែិ ចេនចិ ត្ត

២ ែួង

ជា……រលទោត្……… ១

បញ្ាោាោវជានចិ ត្ត ១ ែួង
សនតីរណចិត្ត

៣ ែួ ង

រលទោាោវជានចិ ត្ត ១ ែួ ង
ហសិ ត្បាទ្ចិត្ត

=៧

ជា រលទវិញ្ញញណោត្ ១

១ ែួង

វិញ្ញញណោត្ សំលៅែល់ ោត្ែឹ ងអាររោណ៍របស់ចិត្ត ចិត្តោំង
ស់ ៨៩ ឬ ១២១ ែួងលទោះ ម្ចនោរែឹ ងអាររោណ៍រិនលសោើគន រ៊ឺម្ចនោរ
ែឹ ងអាររោណ៍ ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ
បញ្ច វិញ្ញ
ា ណធាត្ុ
ជាចិត្តប្ែលម្ចនទទ្ីែឹងអាររោណ៍ប្ែលរកប៉ាោះខោប់លដ្ឋយចំលព្វោះ
ោាររបស់ខួនៗ
ា
លដ្ឋយគ្ត្ង់ លទ្ើបែឹងអាររោណ៍បានលគ្ចើន យ៉ា ងកណា
ត ល
បានែល់ ចិ ត្ត ១០ ែួ ង រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ាវិញ្ញញណចិ ត្ត ១០ ។
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ម្ច្នាធាត្ុ
ជាចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍បានត្ិ ចបំផត្

លគ្ព្វោះបញ្ា ោាោវជានចិត្ត

ជាចិត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងទ្ទ្ួលអាររោណ៍ជាខណ:ែំបូង
ជាចិត្តប្ែលលកើ ត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ

និ ងសរបែិ ចេនក៏

ទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា ររោណ៍ត្ពី បញ្ា វ ិញ្ញញណ

ប្ែលចិត្តោំង ២ លនោះអាស្ស័យវត្ថលផសងគនលកើត្លឡើង រ៊ឺ បញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត

អាស្ស័យបញ្ា វត្ថ សរបែិចេនចិត្តអាស្ស័យហទ្យវត្ថ លគ្ព្វោះចិត្តអាស្ស័យ
វត្ថលផសងគន រប្រងម្ចនកម្ចាំងលខាយ រលទោត្លនោះលទ្ើ បែឹងអាររោណ៍
ត្ិ ចបំ ផត្ បានែល់ ចិ ត្ត ៣ ែួង រ៊ឺ បញ្ា ោាោវជានចិ ត្ត ១ និ ងសរបែិ ចេន
ចិ ត្ត ២ ។
ម្ច្នាវិញ្ញ
ា ណធាត្ុ
ជាចិ ត្តប្ែលែឹ ងអាររោណ៍លគ្ចើនបំ ផត្

លគ្ព្វោះបានទ្ទ្ួលបចា័យពី

បញ្ា វ ិញ្ញញណោត្ និ ងរលទោត្ រប្រងម្ចនកម្ចាំងខាាំង លទ្ើបែឹ ងអាររោណ៍
លគ្ចើ ន បានែល់ ចិ ត្ត ៧៦ ែួ ង (លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញញណចិ ត្ត ១០ និ ង
រលទោត្ ៣) ។
អក្ុសលឆិត្ត និង្ អច្ហត្ុក្ឆិត្ត
កសលចិត្ត ១២ ែួង និង
ែួងលនោះ លឈាោោះថា

លហត្កចិ ត្ត ១៨ ែួង រួរចិ ត្ត ៣០

លសាភណចិត្ត ប្ែលលឈាោោះថា

លសាភណចិត្ត លទោះ

រិនបានសំលៅយកចិត្តប្ែលរិនលអ រិនសាអត្ ឬជាចិ ត្តប្ែលជាបាបលថាក
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ោបប្ត្រា៉ា ងលទ្

ប្ត្ជាោរសប្រតងសភាពរបស់ចិត្តលដ្ឋយបរ ិយយថា

លសាភណចិត្ត ជាចិត្ប្ត ែលលគ្ត ំពី លសាភណចិត្ត ជាចិត្តប្ែលរិនបាន
លកើត្គ្ពរជារួយ លសាភណលចត្សិក ។
សប្ម្តង្អច្សាភណឆិត្ត ៣០ ដ្ួង្

កសលចិ ត្ត ១២

លោភរូលចិ ត្ត

៨

លោសរូ លចិ ត្ត

២

លម្ចហរូលចិ ត្ត

២

ិ កចិ ត្ត៧ =៣០ ែួ ង
កសលវបា

លសាភណចិ ត្ត ៣០

លហត្កកសល-

លហត្កចិ ត្ត ១៨

វិបាកចិ ត្ត ៨
លហត្កកិរយ
ិ ចិ ត្ត៣

លហត្ ីា លសាភណចិត្តលទ្ើ បរិ នបានសំលៅយកថា
រិនលអ

រិនសាអត្ែូ ច កសលចិត្ត

រនសសរិ នបាន

ជាចិត្តប្ែល

លគ្ព្វោះ កសលចិត្តលទោះលកើត្គ្រប់

ែូចយ៉ា ង លហត្កចិ ត្ត

កសលចិ ត្តែួងខាោះលកើត្រិន

បានកនងគ្ពោះលសាតបនន

ម្ចនលោភចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយទ្ិែិាជាលែើរ

ឬគ្ពោះ ទគរិបរគល

កសលចិត្តគ្បលភទ្ម្ចនោរោរៈ

រប្រងលកើត្រិនបានលទ្ៀត្

កនងសទតនរបស់គ្ពោះ ទគរិបរគលោំង

គ្ពោះ រហនតោំង

យ កសលចិ ត្តលកើ ត្រិនបានលឡើយ

ប្ែលលៅម្ចនជីវ ិត្រិ នោន់បរ ិនិព្វាន រប្រងល
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ឬលោសចិត្ត
យ

ប្ត្គ្ពោះ រហនត

ើញ ឮ ែឹ ងកាិន ែឹងរស

ចិត្តសងគហវ ិភារ
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ែឹងលផ្ទែាពាៈ និ ងនឹ ករិ ត្គ្បគ្ពឹត្តលៅែូ ចគនជារួយបរគលែក្ទ្ោំង
សប្រត ងថា

លោកលៅម្ចន លហត្កចិ ត្ត

ប្ត្រិនប្រនចិ ត្តប្ែលរិ នលអ

យ

ប្ែលជា លសាភណចិត្ត

រិ នសាអត្លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង

យ

នក ស់កិលលសាសវៈោំងពួ ងលហើយ លបើ លសាភណចិ ត្ត ប្គ្បថា ជា
ចិត្តរិនលអរិនសាអត្លហើយ ក៏គ្ពោះ រហនតលៅម្ចនចិត្តរិនលអ រិនសាអត្លទ្ៀត្
ែូលចានោះ លសាភណចិត្ត លទ្ើបសំលៅយកគ្ត្ឹរប្ត្ចិត្តប្ែលលគ្តពី លសាភណ
ចិត្ត

ឬចិត្តប្ែលរិនម្ចនលសាភណលចត្សិកគ្បកប

តរលហត្ផលែូច

លព្វលលហើយប៉ា លណាណោះ ។
អច្សាភណឆិត្ត និង្ ច្សាភណឆិត្ត
ចំ នួនចិ ត្តោង
ំ
ស់ោប់លដ្ឋយសលងខប ៨៩ ែួង ឬោប់លដ្ឋយពិសាតរ
១២១ ែួ ងលទោះ ោលប្ចកជា លសាភណចិត្ត និងលសាភណចិ ត្តលហើយ
បាន លសាភណចិ ត្ត ៣០ និ ងលសាភណចិ ត្ត ៥៩ ែួ ង ឬ ៩១ ែួង ។
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សប្ម្តង្ការប្ឆក្ឆិត្ច្ត ោយអច្សាភណ និង្ ច្សាភណ
លោភរូលចិ ត្ត ៨
កសលចិ ត្ត

លោសរូលចិ ត្ត ២

១២

លម្ចហរូលចិ ត្ត ២

លសាភណចិត្ត

៣០

កសលវិបាកចិ ត្ត ៧
លហត្កចិ ត្ត

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ១៨
លហត្កកិ រយ
ិ ចិ ត្ត ៣
រហាកសលចិ ត្ត ៨

៨៩

ចិ ត្ត

ោម្ចវចរលសាភណចិ ត្ត

១២១

រហាវិបាកចិ ត្ត

៨

រហាកិ រយ
ិ ចិ ត្ត

៨

២៤

រូបាវចរកសលចិ ត្ត ៥
រូបាវចរចិ ត្ត

រូបាវចរវិបាកចិ ត្ត ៥

១៥
៥៩ ឬ

រូបាវចរកិ រយ
ិ ចិ ត្ត ៥

លសាភណចិត្ត

រូបាវចរកសលចិ ត្ត៤
រូបាវចរចិ ត្ត

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ ១២
រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត ៤
ររគចិត្ត ៤.២០

លោកត្តរចិត្ត

ផលចិ ត្ត ៤.២០
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លសាភណចិត្ត បានែល់ ចិត្ប្ត ែលលគ្ត ំពីលសាភណចិត្ត ឬបាន
ែល់ចិត្តប្ែលរិនលកើ ត្គ្ពរជារួ យលសាភណលចត្សិក
លនោះម្ចនចំនួន ៣០ ែួ ង រ៊ឺ

លសាភណចិត្ត

កសលចិត្ត ១២ និង លហត្កចិត្ត ១៨ រួរ

ជា លសាភណចិត្ត ៣០ ែូចបានសប្រតងរកលហើយ ។

ឆប់ អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨
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ច្សាភណឆិត្ត

6
ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតងលសាភណចិត្ត ៥៩ ែួង ឬ ៩១ ែួង តរ
គថាសងគហ:សប្រតងថា
គាថាសង្គហទី ៥
៥. បាបាលហត្ករតតនិ

លសាភទនី ត្ិ វចាលរ

ឯកូ នសែាិ ចិ តតនិ
ប្គ្បថា ចិត្តោំង

លេកនវត្ីបិ វា ។

យ ៥៩ ឬ ៩១ ែួ ង ប្ែលផត្ ំពី កសលចិត្ត

និង លហត្កចិត្តលទោះ លៅថា លសាភណចិត្ត ។
ធិបាយ លសាភណចិត្ត ជាចិត្ប្ត ែលលអសាអត្ ឬជាចិត្ប្ត ែលម្ចន
លសាភណលចត្សិកគ្បកប ប្ែលោប់លដ្ឋយសលងខប ៥៩ ែួ ង ឬលដ្ឋយ
ពិសាតរ ៩១ ែួ ង ោលប្ចកចិ ត្ោ
ត ំងលនោះ លដ្ឋយភូរិលហើយបាន ៤ ភូរិ ។
សប្ម្តង្ការប្ឆក្ច្សាភណឆិត្តច្ោយភូម្ិ
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤
លសាភណចិត្ត

រូបាវចរចិត្ត ១៥
រូបាវចរចិត្ត ១២
លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០
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ចិត្តប្ែលគ្តច់លៅកនងោរភូរិ ឬកនងោម្ចររោណ៍លទោះ ម្ចនោំង
លសាភណចិត្ត និង លសាភណចិត្ត ែូលចនោះ ោលប្ចកលសាភណចិត្តលដ្ឋយ
ោរភូរិលហើយ លទ្ើបគ្ត្ូវម្ចនព្វកយថា លសាភណរកជារួយឲ្យជាក់ចាស់ ។
ចំប្ណកកនងរូបភូរិ

រូបភូរិ និងលោកត្តរភូរិ ចិត្តនឹងលកើត្លឡើងបាន

ប្ត្លសាភណចិត្តប្ត្រា៉ា ង លទ្ើបរិនគ្ត្ូវម្ចនព្វកយលសាភណរកជារួយ ែូច
យ៉ា ងលសាភណចិ ត្តប្ែលលកើ ត្កនងោរភូរិលទ្ ។
ត្លៅលនោះនឹ ងបានសប្រតងលសាភណចិ ត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួង លដ្ឋយ
លំដ្ឋប់ ោប់តំងពីោម្ចវចរលសាភណចិត្តជាលែើរលៅ ។
កាមវឆរច្សាភណឆិត្ត ២៤
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ជាចិត្តប្ែលគ្តច់លៅកនងោរភូរិ រ៊ឺ ភូរិ
ប្ែលជាប្ែនលកើត្ក្នកិលលសោរ និ ងវត្ថោរ ប្ត្ជាចិត្តប្ែលលអសាអត្
លគ្ព្វោះគ្បកបលដ្ឋយលសាភណលចត្សិក
លៅលែើ របីគ្បលយជន៍

ប្ែលតក់ប្ត្ងចិ ត្តឲ្យគ្បគ្ពឹ ត្ត

គ្បាសចាកលោសភ័យវិបត្តិ

ោម្ចវចរលសាភណ

ចិត្តលនោះ ប្ចកលចញជា ៣ គ្បលភទ្តរគថាសងគហ:ប្ែលសប្រតងថា
គាថាសង្គហទី ៦
៦. លវទ្ទញាណសង្កខរសលហត្ោម្ចវចរ-

លភលទ្ន ចត្វីសត្ិ
បញ្ញ បាកគ្កិយ រត ។
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ប្គ្បថា ចិត្ត ២៤ ែួង ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ ញាណ
និងសង្កខរ លៅថា សលហត្កោម្ចវចរកសលចិត្ត សលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត និងសលហត្កោម្ចវចរកិរយ
ិ ចិត្ត ។
ធិបាយ ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ែួង ជាចិត្តប្ែលគ្បកប
លដ្ឋយលហត្លៅថា “សរបយត្តលហត្” លហត្ប្ែលគ្បកបជារួយចិត្តលនោះ
ជាប្ផនកលសាភណលហត្

ឬកសលលហត្

បានែល់

លោភលហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្តរសររួរ ចិត្តប្ែលម្ចនលហត្លផសងៗ
គ្បកបលនោះ លៅថា “សលហត្កចិត្ត” កនងោម្ចវចរលសាភណចិ ត្តោំង ២៤
ែួងលនោះ

ម្ចនលហត្គ្បកបគ្រប់ែួង

ោំង ស់

លទ្ើបលឈាោោះថា

ែូលចានោះោរប្ចកលដ្ឋយជាត្ិ លភទ្ន័យជា

លទ្ើបរិនគ្ត្ូវយកព្វកយ

“សលហត្ក”

ជាសលហត្កចិត្ត
៣

ទំរខលទ្ៀត្

គ្បលភទ្លហើយ
លគ្បើប្ត្ព្វកយថា

ោម្ចវចរកសលចិត្ត ោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត និងោម្ចវចរកិរ ិយចិត្តប៉ាលណាណោះ ។
សប្ម្តង្ការប្ឆក្កាមវឆរច្សាភណឆិត្ត ៣ ព្បច្ភទ
ោម្ចវចរកសលចិត្ត ៨ ែួង
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត

ោម្ចវចរវ ិបាកចិ ត្ត

៨ ែួ ង

២៤ ែួ ង

ោម្ចវចរកិរ ិយចិ ត្ត ៨ ែួង

ោម្ចវចរកសលចិ ត្ត ោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត និងោម្ចវចរកិរ ិយចិត្ត
ោំង ៣ គ្បលភទ្លនោះ ម្ចនលឈាោោះលៅរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា រហាកសលចិត្ត
រហាវ ិបាកចិ ត្ត និ ង រហាកិរយ
ិ ចិត្ត ។
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អត្ថរបស់ក្ស
ុ ល
កចេិលត្ បាបធលរោ សលយត្ិ ចលយត្ិ កលរោត្ិ វ ិទ្ធំលសត្ី ត្ិ = កសលំ
ធរោជាត្ិ ណារប្រងលធាើឲ្យញាប់ញរ័ ឬរប្រងកំចាត្់នូវបាបធរ៌ ប្ែល
បណិ ា ត្ោំង

យរបបីលខពើរ ែូលចនោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា

កសល ។

ព្វកយថា “កសល” បានែល់ កសលចិ ត្ត ជាចិត្តប្ែលលអសាអត្ គ្បាសចាក
លសចកតីលៅហោង លតតគ្កហាយរិនម្ចនលោស និ ងឲ្យផលជាសខម្ចន
ត្ថ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

លោរយត្ថ លដ្ឋយ ត្ថថា រិ នម្ចនលោរ រ៊ឺរិនម្ចនកិលលស ោរៈ

ជាលែើរ ចាក់លដ្ឋត្ចិត្ត និងោងោយ ោរៈ លោសៈ លម្ចហៈ ជាលែើរ ោំង
លនោះលឈាោោះថា “លោរ” លគ្ព្វោះចាក់លដ្ឋត្គ្បទ្ូសោ៉ា យចិត្តនិងោងោយរបស់
សត្ាោំង

យ។

២. សនោរត្ថ លដ្ឋយ ត្ថថា ជាធរោជាត្ិ លអសាអត្ រ៊ឺ ជាគ្បលយជន៍
ែល់សត្ាោំង

យបាន ។

៣. លឆ្កត្ថ លដ្ឋយ ត្ថថា ជាធរោជាត្ិប្ែលឆាាត្ឈាាសវាងក្វ រ៊ឺ
ជា ក
ន ម្ចនចិត្តជាកសល លទ្ើ បម្ចនកិរ ិយវាចាសភាពទ្ន់ភាន់ ។
៤. នវជាត្ថ លដ្ឋយ ត្ថថា រិនម្ចនលោសប្ែលរួរត្ិោះលែៀលបាន ។
៥. សខវ ិបាកត្ថ លដ្ឋយ ត្ថថា ឲ្យផលជាសខសរតរគ្បាថាន ។
អត្ថរបស់បុណយ
ត្តលទ សទតនំ បណាត្ិ លសាលធត្ីត្ិ = បញ្ញំ
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ប្គ្បថា ធរោជាត្ិ ណា រប្រងជគ្រោះសទតនចិត្តរបស់ខួនឲ្យបរ
ា
ិសទ្ធ

ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា បណយ ។

ម្ហាក្ុសលឆិត្ត ៨
ោម្ចវចរកសលចិត្ត (រហាកសលចិ ត្)ត ។
ោម្ចវចរកសលចិត្ត ឬរហាកសលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ
លចត្ទប្ែលលអសាអត្ លទ្ើបជាចិត្ប្ត ែលរិនម្ចនលោស និ ងឲ្យផលជាសខ
លហើយអាចឲ្យផលលកើត្លឡើងបានលគ្ចើ នជាងខាួន

រ៊ឺឲ្យលកើត្ផលជា

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង និ ងរហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង គ្បលសើរជាង

លទោះ ប្ែលលឈាោោះថា “រហាកសលចិត្ត” លទោះ រ៊ឺ
ក. ជាចិត្តប្ែលលកើត្បានធំទ្ូោយកនងអាររោណ៍ ៦ រ៊ឺលកើត្បាន
កនងអាររោណ៍ប្ែលជារូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាព:ា និងធម្ចោររោណ៍ ោំង
ជាចិត្តប្ែលលអសាអត្ ប្ែលលកើត្លឡើងបានធំទ្ូោយទ្ូលៅរិនកំណត្់ ភព
ភូរិ និ ងគ្បលភទ្ក្នសត្ានិងបរគល លព្វលរ៊ឺ លកើ ត្បានកនងភូរិលផសងៗ រហូត្
ែល់

៣០ ភូ រិ តំងពីនិរយភូរិ

(លវៀរ សញ្ញ សត្តភូរិ)

ែល់លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្នភូរិ

និងលកើ ត្បានកនងចិត្តសទតនរបស់សត្ាោំង

យ

តំងពី បាយសត្ា រនសស លទ្វត រូបគ្ពហោ (លវៀរ សញ្ញ សត្តគ្ពហោ) និ ង
រូបគ្ពហោ លកើ ត្បានកនងបរគលទ្ូលៅ លវៀរប្ត្ចិត្ស
ត ទតនរបស់ររគបរគល
និងគ្ពោះ រហនតោំង

យប៉ាលណាណោះ ។
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ខ. ជាចិត្តប្ែលជាទ្ីតំងក្នោរបំលពញោន រកាសីល និងភាវទ
ខាងលែើរឲ្យលកើត្ឈាន ររគ

ផល

រហូត្ែល់បលង្កអនយកនូវអាររោណ៍

គ្ពោះនិព្វាន (ខណ:ប្ែលរហាកសលចិត្តចូលែល់លគគ្ត្ភូញាណ និង
បចា លវកខ ណ ញ្ញញណ) លទ្ៀត្ផង ។
សភាវចិត្ត ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលចត្ទលអ ជាោម្ចវចរកសល លទ្ើប
លឈាោោះថា

“រហាកសលចិត្ត”

លដ្ឋយលហត្ែូ ចលព្វលលហើយ

និ ង

រហាកសលចិត្តលនោះ ប្ចកលចញបាន ៨ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. លសារនសសសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស

សង្កខរ ិកំ ។
គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

រិនម្ចនោរែឹ កទំ ។
២. លសារនសសសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស

គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

ម្ចនោរែឹកទំ ។

៣. លសារនសសសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ

សង្កខរ ិកំ ។

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស

រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

រិនម្ចនោរែឹ កទំ ។

៤. លសារនសសសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស

រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

ម្ចនោរែឹកទំ ។
៥. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ
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ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិនម្ចន
ោរែឹកទំ ។
៦. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ

គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

ម្ចន

ោរែឹកទំ ។

៧. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ

សង្កខរ ិកំ ។

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិន
ម្ចនោរែឹកទំ ។

៨. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ

រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

ម្ចនោរែឹកទំ ។
សប្ម្តង្ការប្ឆក្ម្ហាក្ុសលឆិត្ត ៨ ដ្ួង្
ញាណសរបយត្ត
លសារនសស
ញាណវ ិបបយត្ត

រហាកសលចិត្ត
ឧលបោខ

ញាណសរបយត្ត
ញាណវ ិបបយត្ត
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សង្កខរ ិក ១

៤

សសង្កខរ ិក ១

៨ ែួង

សង្កខរ ិក ១
សសង្កខរ ិក ១
សង្កខរ ិក ១
សសង្កខរ ិក ១

៤
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ចំ ណចសម្ចគល់ រហាកសលចិត្តប្ែលប្ចកលចញលៅបានជា ៨
ែួងលទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័យសភាវធរ៌ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ លវទ្ទ ញាណ និង
សង្កខរ

ជា នកតក់ប្ត្ងចិត្តឲ្យលផសងគន

ស្សលែៀងគននឹងសភាវៈរបស់

លវទ្ទ ទ្ិ ែិា និ ងសង្កខរ ប្ែលប្ចកលោភរូលចិ ត្ឲ្
ត យលផសងគនបាន ៨ ែួ ង
ែូលចានោះ
សប្ម្តង្ការប្ឆក្ម្ហាក្ុសលឆិត្ត ៨ ច្ោយធម្៌ ៣ ព្បការ
១. រហាកសលចិ ត្ត ៨ លដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ
២. រហាកសលចិត្ត ៨ លដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នញាណ

៣.រហាកសលចិត្ត ៨ លដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នសង្កខរ

លសារនសស........៤
ឧលបោខ...............៤
ញាណសរបយត្ត..៤

ញាណវ ិបបយត្ត.....៤

សង្កខរ ិក.............៤
សសង្កខរ ិក............៤

៨

៨

៨

១. រហាកសលចិត្ត ៨ ែួ ងលទោះ ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្ន
លវទ្ទលហើយ រហាកសលចិត្តរប្រងលកើត្គ្ពរជារួយលវទ្ទបាន ២ រ៊ឺ លកើត្
គ្ពរជារួ យលសារនសសលវទ្ទ និ ងលកើ ត្គ្ពរជារួយឧលបោខលវទ្ទ បាន
លសចកតីថា ចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹត្លត ៅកនងោរលធាើលសចកតីលអរបស់សត្ាោំង
ប្ែលោក់ទ្ងជារួយោរលធាើលសចកតីលរអ បស់សត្ាោំង
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គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរជារួយបីត្ិលគ្ត្ក រខាាង
ំ ប្ែលលៅថា លសារនសសលវទ្ទ
ឬរិ នែូលចានោះក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរជារួយភាពគ្ពលងើយៗ

ប្ែលលៅថា

ឧលបោខលវទ្ទ នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរជារួយភាពគ្ពលងើយៗ លទោះ រប្រង
អាស្ស័យលៅលលើសោធរបស់ ក
ន លធាើ លបើ នកលធាើម្ចនសោធខាាំង ោរលធាើលសចកតី
លអលទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋយលសចកដីលគ្ត្ក រខាាំង ប្ត្ នកលធាើម្ចនសោធត្ិច
ោរលធាើលសចកតីលអលទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋយភាពគ្ពលងើយៗ ។
២. រហាកសលចិត្ត ៨ ែួ ង ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នញាណ រ៊ឺ
ោរគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញលហើយក៏ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ

លៅថា

ញាណសរបយត្ត

ិ បយត្ត ។
បញ្ញញ លៅថា ញាណវប

និងចិត្ប្ត ែលរិ នបានគ្បកបលដ្ឋយ

ញាណសម្បយុត្ត
ញាណសរបយត្ត បានែល់ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រ៊ឺម្ចនោរយល់គ្ត្ូវ
តរសភាវៈពិត្ បញ្ញញប្ែលលព្វលលនោះសំលៅយកបញ្ញញប្ែលគ្បកបជារួយ
ោម្ចវចរកសលចិត្តប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ ករោសសកតបញ្ញញនិ ងវ ិបសសទបញ្ញញ ។
ករោសសកតបញ្ញញ បានែល់ បញ្ញញប្ែលែឹ ងថា សត្ាោំង
ម្ចនសិទ្ិធកនងោរលធាើរបស់ខួាន

យ

ោំងប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងប្ផនកលអនឹងប្ផនក

រិនលអែូចគនោំង ស់ ែួ ចជាគ្ទ្ពយសរបត្តិ ម្ចស គ្បាក់ ម្ចត បិ ត សាារី
ភរ ិយ ឬបត្តធីតោំង

យ រិនប្រនជាសិទ្ិធរបស់សត្ាោំងលទោះលដ្ឋយ

ពិត្ លគ្ព្វោះរិ នអាចជាប់តរសត្ាោង
ំ
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កនងភពលនោះ ក៏លៅប្ត្រិនម្ចនសិទ្ិយ
ធ ៉ា ងពិ ត្គ្បាកែលទ្ៀត្ផង លគ្ព្វោះអាច
ិ ត្តិគ្ត្ូវឲ្យវ ិទស គ្ត្ូវសាាប់ គ្ត្ូវគ្ព្វត្់គ្បាសចាកគន ។
ម្ចនភ័យវប

ករោ សកំ លយសនតិ = ករោសសោ ប្គ្បថា ករោប្ែលជាករោសិទ្ិធរបស់
ខាួនម្ចនែល់សត្ាោំង

យ

ែូលចានោះសត្ាោំង

យលទ្ើបលឈាោោះថា

ករោសសក ។

ករោសសោនំ ភាលវា = ករោសសកត ប្គ្បថា ភាពរស់លៅក្នសត្ា
ោំង

យម្ចនករោជាករោសទ្
ិ ិធរបស់ខួាន លឈាោោះថា ករោសសកត ។

ករោសសកត ញាណំ = ករោសសកតញាណំ ប្គ្បថា ោរែឹងលហត្
ផល កនងោររស់លៅក្នសត្ា លឈាោោះថា ករោសសកតបញ្ញញ ។
ែូលចានោះ ោរែឹងលហត្ផលកនងោររស់លៅរបស់សត្ា ប្ែលថាសត្ា
ោំង

យម្ចនសិទ្ិធកនងោរលធាើរបស់ខួាន

ឬែឹ ងថាសត្ាោំង

យម្ចន

ករោជារបស់ខួន
ា ោរែឹងលទោះលឈាោោះថា ករោសសកតបញ្ញញ និងបញ្ញញរប្រង
លកើត្លឡើងត្ជាប់គន ៣ គ្បោរ ។
ការច្ក្ើត្ច្
១.

សត្រយបញ្ញញ

ង្
ើ របស់បញ្ញ
ា ៣ ព្បការ
បញ្ញញណាប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយោរសិកា

លរៀនសូគ្ត្ ឬបានឮ បានសាតប់ រក បញ្ញញលទោះលៅថា សត្រយបញ្ញញ
បញ្ញញលនោះ លដ្ឋោះស្សាយោរយល់ខសប្ែលោាប់បានឮបានសាតប់ រក ឬ
ឲ្យយល់ែឹង កនងវត្ថប្ែលរិនោាប់ ែឹងរកពីរន ។
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២. ចិទតរយបញ្ញញ បញ្ញញប្ែលលកើត្ពី ោររិត្ពិ ចារណា កនងបរគល
ជា នកធរោតប្ត្ងលកើត្លគ្ព្វោះោរសាដប់ជាែំបូងសិន
ប៉ាប្នតចំលព្វោះ នកម្ចនបាររី ប់រ ំរកលអលហើយ
ក៏អាចលកើ ត្លឡើងបានប្ែរ

។

លទ្ើបលកើត្លឡើងបាន

រិនចាំបាច់សាដប់ ពី នកែក្ទ្

កនង ែាកថា

សលម្ចោហវ ិលទទ្នី

បានលលើកយកគ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង ២ ជាឧោហរណ៍ រ៊ឺ សពាញ្ូញ លព្វធិសត្ា

និងបលចាកលព្វធិសត្ា ។ គ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង ២ លនោះ កនងជាត្ិចងលគ្ោយ
អាចគ្ត្ឹរប្ត្ចិទតរយបញ្ញញ ក៏សលគ្រចររគផលបានប្ែរ ។
៣. ភាវទរយបញ្ញញ បញ្ញញប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើនភាវទ បានែល់
វ ិបសសទភាវទ បញ្ញញណាចូ លលៅែឹ ងោរពិ ត្របស់ទររូបថា រិនលទ្ៀង
ជាលែើរ បញ្ញញលទោះលៅថា ភាវទរយបញ្ញញ ។
បញ្ញញ តរប្ែលបានសប្រតងរកលហើយ លទ្ើបប្ចកបានជា ២ យ៉ា ង
រ៊ឺបញ្ញញប្ែលជាលហត្ បានែល់ បញ្ញញោំង ៣ ែូចលព្វលលទោះ និ ងបញ្ញញ

ប្ែលជាផល បានែល់ ករោសសកតបញ្ញញ ឬ វ ិបសសទបញ្ញញ សូរបីជន
ោំង

យលៅរិនោន់អាចលោះសោាយទ្ិែិា (ោរគ្បោន់ម្ចក
ំ នងខនធ ៥ ថា

ជាត្ួខួាន) បានកតី ប្ត្ោលលបើម្ចនោរយល់ល

ើញគ្ត្ូវកនងអាររោណ៍ ១០

គ្បោរ ប្ែលលៅថា ទ្សវត្ថកសម្ចោទ្ិែិា ែូចនឹងលព្វលត្លៅលនោះ ក៏
លឈាោោះថា

ជា នកែឹងថាសត្ាោំង

ករោសសកតបញ្ញញ

យម្ចនករោជារបស់ខួានៗ

ប្ត្វ ិបសសទបញ្ញញលទោះ

លែើរ រប្រងលោះសោាយទ្ិែិា ។
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ទសវត្ថក្សម
ម ទិដ្ឋិ ១០ ព្បការ
ុ

១.

ត្ថិ ទ្ិនំន

ោនប្ែលបរគលឲ្យលហើត្ម្ចនផល ។

២.

ត្ថិ យិែំា ោរបូជាធំម្ចនផល ។

៣. ត្ថិ ហត្ំ ោរបូជាត្ូចម្ចនផល (លគ្រឿងសោារៈប្ែលលរលធាើែល់
លភ្ៀវ) ។
៤.

ត្ថិ សកត្ទ្កាដ្ឋនំ កម្ចោនំ ផលំ វ ិបាលោ ផលវ ិបាករបស់

ករោប្ែលសត្ាលធាើលអនិងលធាើអាគ្កក់ម្ចន ។
៥.

ត្ថិ

យំ លោលោ លោកលនោះម្ចន (លោកលនោះម្ចនែល់សត្ា

ប្ែលឋិត្លៅកនងលោកែក្ទ្) ។
៦.

ត្ថិ បលោ លោលោ លោកខាងរខម្ចន (លោកែក្ទ្ម្ចនែល់

សត្ាប្ែលឋិ ត្លៅកនងលោកលនោះ

នឹ ងលៅលកើត្ភពខាងរខកនង ទរត្

ម្ចន) ។
៧.

ត្ថិ ម្ចត ម្ចតម្ចនរណ (បណយបាប) ។

៨.

ត្ថិ បិត បិតម្ចនរណ (បណយបាប) ។

៩.

ត្ថិ សតត ឱបបាត្ិោ សត្ាឱបបាត្ិ កកំលណើត្ម្ចន (រ៊ឺសត្ានរក

លគ្បត្ សរោយ លទ្វត និងគ្ពហោលទោះម្ចន) ។
១០.

ត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សរោរគត សម្ចោបែិបទន

លយ ឥរញ្ា លោកំ បរញ្ា លោកំ សយំ

ភិញ្ញញ សចេិកតា បលវលទ្នតិ ។

សរណៈគ្ព្វហោណ៍កនងលោក ប្ែលគ្ពរលគ្ពៀង គ្បត្ិបត្តិគ្ត្ូវ លធាើឲ្យជាក់
ចាស់ លដ្ឋយគ្បាជា្ែ៏ក្គ្កប្លងខាួនឯង គ្តស់ែឹងនូវលោកលនោះនិងលោក-
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ខាងរខក៏ម្ចន ។ (បិែកលលខ ២៦ ទ្ំព័រ ៣៣៧)
ោរយល់ល

ើញគ្ត្ូវតរលគលរបស់ទ្សវត្ថកសម្ចោទ្ិែិគ្ា រប់គ្បោរ

លទោះលហើយ លឈាោោះថា ករោសសកតញាណ បានលកើត្លឡើងលហើយ ោរ
បរ ិចាារោន ោររកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់បរគលលទោះ ម្ចនអានិសងស
លពញបរ ិបូណ៌

ែូ ចោរបណដោះគ្គប់លព្វធិ៍ឲ្យចលគ្រើ នលឡើងជាលែើរលព្វធិ៍ធំ

ផោយគនពីោន

សីល ភាវទរបស់ ក
ន ប្ែលរិនម្ចនករោសសកតញាណ

ម្ចនអានិសងសត្ិច ែូ ចលែើរលព្វធិ៍ប្ែលឲ្យផលលកើត្ជាគ្គប់លព្វធិ៍ប៉ាលណាណោះ
ទ្សវត្ថកសម្ចោទ្ិែិា ឧបម្ចែូ ចេោែស ប្ែលែសលរើលសាច់ ម្ចសថាពិត្
ឬរិ នពិត្ ឬក៏ែូចទ្ឹកគ្កុត្ប្ែលលគ្បើបនតក់លរើលសាច់គ្បាក់ ម្ចស ែឹ ងថា
ពិត្ឬរិនពិត្

យ៉ា ងណារិ ញ

អាស្ស័យ

ទ្សវត្ថកសម្ចោទ្ិែិា

សត្ាោំង

ោរយល់ល

ើញគ្បក្ពគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

ជាលគ្រឿងជាក់ចាស់ក្នករោរបស់

យ ក៏ម្ចនឧបលរយយយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។

វ ិបសសទបញ្ញញ ជាបញ្ញញប្ែលែឹងខនធ ៥ អាយត្នៈ ១២ ោត្ ១៨

ឥគនោិយ ២២ សចាៈ ៤ និងបែិចាសរបាទ្ ១២ ថា ជាសភាវៈរបស់ទររូប
ប្ែលជា

និ ចំា ទ្កខំ និង

វត្ថោំង

យកនងលោកលនោះ

នតត លព្វលរ៊ឺ ម្ចនបញ្ញញែឹងថា បណា
ត

ោំងប្ែលម្ចនជីវ ិត្និងរិនម្ចនជីវ ិត្កតី

រង់ម្ចនប្ត្ទរនិ ងរូប ២ យ៉ា ងប៉ាលណាណោះ លហើយទររូបលនោះក៏ជារបស់
រិនលទ្ៀង ោលលកើ ត្លឡើងលហើយរប្រងរលត្់លៅវ ិញ ម្ចនសភាពជា
ទ្កខំ

និចំា

នតតោំង ស់ បញ្ញញណាចូលលៅែឹងលសចកតីពិត្របស់ទររូបថា
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រិនលទ្ៀងជាលែើរ លដ្ឋយចូលលៅពិលសាធលហើយលដ្ឋយខាួនឯង បញ្ញញលទោះ
ិ សសទបញ្ញញ ។
លៅថា វប

ចំប្ណក ញាណវ ិបបយត្ត លទោះ ប្គ្បថា រិនបានគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

ិ សសទបញ្ញញ ។
ោំងប្ែលជា ករោសសកតបញ្ញញ និង វប
ែូលចានោះ

រហាកសលចិត្ត

គ្បលភទ្ប្ែលជាញាណវ ិបបយត្តលទោះ

លទ្ើបបានែល់ចិត្តប្ែលម្ចនលចត្ទលធាើ ំលពើលអ
លដ្ឋយគ្បកបជារួ យបញ្ញញផង

ប្ត្រិនបានគ្បគ្ពឹត្តលៅ

ែូ ចជាោរលធាើបណយឲ្យោនតរគ្បក្ពណី

ជាលែើរ អាស្ស័យសោធជាគ្បោន ។
៣. រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នសង្កខរ រ៊ឺ
គ្ត្ូវអាស្ស័យោរែឹកទំ

និ ងរិនគ្ត្ូវអាស្ស័យោរែឹកទំ

បានែល់

សង្កខរ ិកចិត្ត ៤ ែួង សសង្កខរ ិកចិត្ត ៤ ែួ ង តរន័យែូ ច លោភរូលចិត្ត ៨ ែួ ង លទោះឯង ។
សប្ម្តង្ការប្ឆក្កាមវឆរក្ុសលច្ោយច្ហត្ុ
ោម្ចវចរកសល លនោះ ោលប្ចកលដ្ឋយលហត្លហើយម្ចន ២ យ៉ា ង
រ៊ឺ ត្ិលហត្កកសល និ ង ទ្ាិលហត្កកសល
ត្ិច្ហត្ុក្ក្ុសល
កនងោរលធាើកសលលផសងៗ ម្ចនោរឲ្យោន រកាសីល ចលគ្រើន
ភាវទជាលែើរ លធាើលដ្ឋយោយ វាចា និងចិត្តកីដ លបើកសលចិត្តរបស់ នក
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កំពងលធាើកសលលទោះ គ្បកបលដ្ឋយ ករោសសកតញាណ ឬ វ ិបសសទញាណ
ណារួយលហើយ

កសលករោគ្បលភទ្លនោះ

លឈាោោះថា

ត្ិ លហត្កកសល

លគ្ព្វោះជាកសលករោប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលហត្ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
លោសលហត្ និង

លម្ចហលហត្

លោភលហត្

ងគធរ៌បានែល់ រហាកសលញាណ-

សរបយត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។
ទវច្ិ ហត្ុក្ក្ុសល
កនងោរលធាើកសលលផសងៗ ម្ចនោរឲ្យោន រកាសីល ចលគ្រើន
ភាវទជាលែើរ នឹងលធាើលដ្ឋយោយ វាចា ចិត្តកីត លបើកសលចិ ត្តរបស់ នក
ប្ែលកំពងលធាើកសលលទោះ រិ នបានគ្បកបលដ្ឋយ ករោសសកតញាណ ឬ
វ ិបសសទញាណ

ណារួយលទ្

កសលករោគ្បលភទ្លនោះ

លឈាោោះថា

ទ្ាិលហត្កកសល លគ្ព្វោះជាកសលករោ ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយកសលលហត្
គ្ត្ឹរប្ត្ ២ គ្បោរ រ៊ឺ
(រិនគ្បកបលដ្ឋយ

លោភលហត្ និង
លម្ចហលហត្)

រហាកសលញាណវ ិបបយត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

លោសលហត្ ប៉ាលណាណោះ

ែូលចានោះ ងគធរ៌លទ្ើបបានែល់

សប្ម្តង្ការប្ឆក្កាមវឆរក្ុសលច្ោយច្ឆត្នា
កនងោរលធាើកសលណារួយលទោះ រិ នថានឹងជា ត្ិ លហត្កកសល ឬ
ទ្ាិលហត្កកសល កតី រប្រងគ្បកបលដ្ឋយលចត្ទកនងោលោំង ៣ រ៊ឺ
១. បពាលចត្ទ លចត្ទប្ែលលកើ ត្លឡើងរនោរលធាើ ។
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២. រញ្ានលចត្ទ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងកនងខណ:កំពងលធាើ ។
៣.

បរលចត្ទ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោយ ខណ:លពល

ប្ែលលធាើរួចលហើយ ។
ត្ិលហត្កកសល និង ទ្ាិលហត្កកសល លទោះ ោលប្ចកលចញ
លដ្ឋយ ំណាចក្នលចត្ទែូ ចលព្វលលហើយ រប្រងបាន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. ឧកាែាកសល បានែល់ កសលថានក់ខពស់ ។
២. ឱរកកសល បានែល់ កសលថានក់ោប ។
(១) ឧកាែាកសល រ៊ឺ កនងោរលធាើកសលលផសងៗ ម្ចនោន សីល
ភាវទជាលែើរ រននឹងលធាើកីត ខណ:កំពងលធាើកីត ឬខាងលគ្ោយលពលប្ែលលធាើ
លស្សចលហើយកតី លបើចិត្តរបស់បរគល នកលធាើលទោះ រិនម្ចន កសលោយ
រ៊ឺម្ចនលចត្ទបរ ិសទ្ធកនងោលោំង ៣ លដ្ឋយលហត្លនោះ ោនកសល
សីលកសល ឬភាវទកសលប្ែលលកើត្លឡើងែល់បរគលលទោះ លោោះជា
ត្ិលហត្កកសល ឬ ទ្ាិលហត្កកសល កតី ចាត្់ជាឧកាែាកសល រ៊ឺ កសល
ថានក់ខពស់ ។
(២) ឱរកកសល រ៊ឺ កនងោរលធាើកសលលផសងៗ ម្ចនោន សីល
ភាវទជាលែើរ រននឹ ងលធាើកីត ខណ:កំពងលធាើកីត ឬខាងលគ្ោយលពលលធាើរួច
លហើយកតី លបើចិត្តរបស់បរគល នកលធាើលទោះ ម្ចន កសលចូលោយ រ៊ឺ ម្ចន
លចត្ទរិនបរ ិសទ្ធកនងោលោំង

៣

លដ្ឋយលហត្លនោះ

ោនកសល

សីលកសល ឬ ភាវទកសល ប្ែលលកើត្លឡើងែល់បរគលលទោះ លោោះជា
ត្ិលហត្កកសល ឬ ទ្ាិលហត្កកសល ចាត្់ជាឱរកកសល រ៊ឺ កសលថានក់
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ោបោំង ស់ ។
ប្ឆក្ត្ិច្ហត្ុក្ក្ុសល និង្ ទិច្វ ហត្ុក្ក្ុសលច្ោយឧក្កដ្ឋ និង្
ឱម្ក្
ត្ិលហត្កកសល

ទ្ាិលហត្កកសល

ឧកាែា រ៊ឺ កសលថានក់ខពស់
ឱរក រ៊ឺ កសលថានក់ោប
ឧកាែា រ៊ឺ កសលថានក់ខពស់
ឱរក រ៊ឺ កសលថានក់ោប

បណា
ត
លចត្ទ ប្ែលជាលគ្រឿងោត្់ កីក
ត សលករោថា ជាគ្បលភទ្
ឧកាែក
ា សល

ឬឱរកកសលលទោះ

បរលចត្ទម្ចនលសចកតីសខា
ំ ន់

និ ងរញ្ា នលចត្ទ

លគ្ព្វោះ បរលចត្ទជាលចត្ទប្ែល

ជាងបពាលចត្ទ

លកើត្លឡើងខាងលគ្ោយ

ំពីោរលធាើកសលលទោះៗ សលគ្រចលហើយ សូរបី

បពាលចត្ទ ឬរញ្ា នលចត្ទ រិនបរ ិសទ្ធ ប្ត្ បរលចត្ទបរ ិសទ្ធក៏ចាត្់ថា
ជាឧកាែាកសល ប្ត្លបើបពាលចត្ទ និងរញ្ា នលចត្ទបរ ិសទ្ធ

បរលចត្ទ

រិនបរ ិសទ្ធ កសលលទោះចាត្់ជាឱរកកសល លដ្ឋយលហត្លនោះ

បរលចត្ទ

លទ្ើបម្ចនលសចកតីសំខាន់លគ្ចើនជាងកនងោរោត្់កីថា
ត

កសលលទោះជាកសល

គ្បលភទ្ឧកាែាកសល ឬឱរកកសល ។
បរលចត្ទលនោះ

ែាកថាចារយបានប្ចកពិសាតរលចញលៅលទ្ៀត្ជា

បោបរលចត្ទ ។
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បោបរលចត្ទលទោះ

រ៊ឺលចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោយ បរ-

លចត្ទបានលកើ ត្កនាងលៅលហើយរួយក្េៃ ឬរួ យប្ខជាលែើ រ លព្វលរ៊ឺ ោល
បាននឹ កែល់ោរបរ ិចាារោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់ខួានប្ែល
បានលធាើលៅលហើយ
លសារនសស
ជាលរឿយៗ

សូរបីកនាងលៅលគ្ចើនក្េៃលគ្ចើនប្ខលហើយកតី

ប្ត្បីត្ិ

សោធនិងបញ្ញញប្ែលម្ចនកនងកសលរបស់ខួនលទោះលៅលកើ
ា
ត្

លចត្ទប្ែលរិ ត្កនងលពលខាងលគ្ោយលនោះ

ចាត្់ជាកសល

បោបរលចត្ទ លបើោរបរ ិចាារោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់ខួានប្ែល

បានលធាើលៅលហើយ កនងលវោត្ៗ រក លកើត្ោរសាតយលគ្ោយ ឬរិ នែូលចានោះ
លកើត្លសចកតីលគ្ត្ក រលភាើត្លភាើនជាប់លដ្ឋយត្ណា
ហ

ឬលកើត្លសចកតីគ្ក ៊ឺត្

កនងចិត្តថា លយើងលធាើបានលអជាង នកែក្ទ្ ប្ែលជាត្ួ ម្ចនោះ

បោបរលចត្ទ

ជា កសល កសលករោលទោះៗ ក៏ចាត្់ជាកសលគ្បលភទ្ឱរក ែូលចនោះោល
នឹងប្ចកឧកាែាកសល

និងឱរកកសលោំងប្ែលជាត្ិលហត្កកសល

និងទ្ាិលហត្កកសលលដ្ឋយ បោបរលចត្ទលហើយ
គ្បោរ ។
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សប្រតងោរប្ចកឧកាែា និ ង ឱរករបស់ត្ិលហត្កកលសនិ ង
ទ្ាិលហត្កកសលលដ្ឋយ បោបរលចត្ទ
ឧកាែា
ត្ិលហត្កកសល

ឱរក

ឧកាែា
ទ្ាិលហត្កកសល

ឱរក

ត្ិលហត្កឧកាែាកាែា
ត្ិលហត្កឧកាលដ្ឋារក
ត្ិលហត្កឱរកកាែា
ត្ិលហត្កឱរលោរក
ទ្ាិលហត្កឧកាែាកាែា
ទ្ាិលហត្កឧកាលដ្ឋារក
ទ្ាិលហត្កឱរកកាែា
ទ្ាិលហត្កឱរលោរក

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ត្ិលហត្កកសល និងទ្ាិលហត្កកសលោំង ៨
គ្បោរលនោះ

អាស្ស័យរញ្ា នលចត្ទជា នកទំ

និងអាស្ស័យ បរលចត្ទ

និង បោបរលចត្ទជា ក
ន ប្ចក លព្វលរ៊ឺ
ខណ:ប្ែលរញ្ា នលចត្ទលកើត្លឡើង
លឈាោោះថា

ត្ិលហត្កកសល

គ្បកបលដ្ឋយក្គ្ត្លហត្

ប្ត្លបើខណ:រញ្ា នលចត្ទគ្បកបលដ្ឋយ

ទ្ាិលហត្ (រិនម្ចន លម្ចហៈគ្បកប) ក៏ លឈាោោះថា ទ្ាិលហត្កកសល ោំង
ត្ិលហត្កកសល

និងទ្ាិលហត្កកសល

ោំងលនោះ

លបើលកើត្លឡើងខណ:

ប្ែលម្ចន
បរលចត្ទលអ និង បោបរលចត្ទលអ ក៏ចាត្់ជា ឧកាែាកាែា
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បរលចត្ទលអ ប្ត្ បោបរលចត្ទរិ នលអ ចាត្់ជា ឧកាលដ្ឋារក
បរលចត្ទរិនលអ ប្ត្ បោបរលចត្ទលអ ចាត្់ជា ឱរកកាែា
បរលចត្ទរិ នលអ

និង បោបរលចត្ទក៏រិនលអ

ចាត្់ជា

ឱរលោរក ។
កាមវឆរក្ុសលក្ម្ម
ោម្ចវចរកសលករោ បានែល់ ោរលធាើលសចកតីលអ ឬោរលធាើសចរ ិត្
ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងលដ្ឋយោម្ចររោណ៍ម្ចន រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ
ជាលែើរ និងករោលឬ
អ សចរ ិត្ករោលទោះ រប្រងលកើត្លឡើងបានលដ្ឋយ ំណាច
ក្នលចត្ទ

ប្ែលម្ចនលៅកនងរហាកសលចិត្ត

ជាសំខាន់លទ្ើបសលគ្រច

ជាករោប្ែល លឈាោោះថា ោម្ចវចរកសលករោ ឬោរកសលករោ ។
ោម្ចវចរកសលករោ ឬោរកសលករោ លនោះ ម្ចនោរសប្រតងទ្ក
ជា ២ ន័ យរ៊ឺ
១. លដ្ឋយករោោារ, ២. លដ្ឋយបញ្ញ កិរ ិយវត្ថ នឹងបានសប្រតងន័យ
ោំង ២ លនោះ ត្លៅតរលំដ្ឋប់
ក. ោម្ចវចរកសល លព្វលលដ្ឋយករោោារ
ោម្ចវចរកសល ោលលព្វលលដ្ឋយករោោារលហើយម្ចន ៣ ោាររ៊ឺ
១. ករោប្ែលលកើ ត្លឡើងផាូវោយលៅថា ោយករោ ។
២. ករោប្ែលលកើ ត្លឡើងផាូវវាចាលៅថា វចី ករោ ។
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៣. ករោប្ែលលកើត្លឡើងផាូវចិត្តលៅថា រលទករោ ។

ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នកសលករោលហើយម្ចន ១០ យ៉ា ង
កាមវឆរក្ុសលក្ម្ម ១០
កាយក្ម្ម ៣ គឺ
១. បាណាត្ិបាត្ វ ិរត្ិ

លវៀរចាកោរសម្ចាប់សត្ា ។

២.

លវៀរចាកោរលួចគ្ទ្ពយលរ ។

ទ្ិទនោន វ ិរត្ិ

៣. ោលរសរិចាេចារ វ ិរត្ិ

លវៀរចាកោរគ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរ ។

វឆីក្ម្ម ៤ គឺ
១. រសាវាទ្ វ ិរត្ិ

២. បិសណាវាចា វ ិរត្ិ
៣. ផរសវាចា វ ិរត្ិ

៤. សរផបបោប វ ិរត្ិ

លវៀរចាកោរលព្វលកហក ។
លវៀរចាកោរលព្វលសកលសៀត្ ។
លវៀរចាកោរលព្វលព្វកយលគ្គត្គ្គត្ ។
លវៀរចាកោរលព្វលព្វកយប្ែលរិ នជា
គ្បលយជន៍ ។

ម្ច្នាក្ម្ម ៣ គឺ
១.

នភិជា

២.

ពាបាទ្

៣. សម្ចោទ្ិែិា

រិនរ ំក្ពចង់បានគ្ទ្ពយរបស់ នកែក្ទ្ ។
រិនរិ ត្ពាបាទ្លរឲ្យវ ិទស ។
ម្ចនោរយល់ល
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ោម្ចវចរកសលករោ ១០ គ្បោរលនោះ លៅថា កសលករោបេ ១០
ឬសចរត្
ិ ១០ ក៏បាន ។
អង្គធម្៌របស់ក្ស
ុ លក្ម្មបថ ១០
ោយករោ ៣

ងគធរ៌ បានែល់ សម្ចោករោនតលចត្សិ ក សម្ចោអាជីវ-

លចត្សិ ក ។
វចីករោ ៤

ងគធរ៌ បានែល់ សម្ចោវាចាលចត្សិក សម្ចោអាជីវ-

លចត្សិក ។
រលទករោ ៣

នភិ ជា

ងគធរ៌ បានែល់

លោភលចត្សិ ក ។

ពាបាទ្

ងគធរ៌ បានែល់

លោសលចត្សិ ក ។

សម្ចោទ្ិ ែិា

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញញលចត្សិក ។

ខ. ោម្ចវចរកសល លដ្ឋយបញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ១០
បញ្ញ កិរយ
ិ វត្ថ ១០ រកពី ព្វកយបាលីថា បញ្ញ គ្កិយវត្ថ
បញ្ញ បានែល់ លសចកតីលអប្ែលជគ្រោះលសចកតីលៅហោងលតតគ្ក ហាយ ។
គ្កិយ បានែល់ រួរលធាើ ។
វត្ថ បានែល់ ជាលហត្ ជាទ្ីតំងក្នផល ។
ែូលចានោះ បញ្ញ កិរ ិយវត្ថ លទ្ើបប្គ្បថា លសចកតីលអប្ែលរួរលធាើ លគ្ព្វោះ
ជាលហត្ជាទ្ីតំងក្នផលលអប្ែលលកើត្លឡើង រ៊ឺ ជាវត្ថប្ែលឲ្យសលគ្រច
ជាបណយ ជាកសល គ្ពរោំងអានិសងសផលប្ែល ក
ន លធាើរបបីបានទ្ទ្ួល
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តរសររួរែល់ឱោស ។
កាមវឆរក្ុសលក្ម្មជាបុញ្ាក្ិរ ិយវត្ថមន
១០ ព្បការ
ុ
១. ោន

ោរឲ្យវត្ថប្ែលជាគ្បលយជន៍សខែល់ នកទ្ទ្ួល ។

២. សីល

ោររវាំងរកាោយ វាចា ឲ្យតំងលៅកនងសីល ។

៣. ភាវទ

បានែល់ ោរចលគ្រើនសរេៈ និ ងវ ិបសសទ ។

៤. បចាយន ោរលគរពឱនលំលោនែល់ នកចលគ្រើនលដ្ឋយជាត្ិ
ចលគ្រើនលដ្ឋយវ ័យ និងចលគ្រើនលដ្ឋយរណ ។

៥. លវយាវចា ោរជួយខាល់ខាាយកិចាោរង្ករោក់ ទ្ងជារួយ
បរ ិយត្តិនិងបែិ បត្តិ ។
៦. បត្តិោន

ោរប្ចកចំប្ណកបណយែល់ ក
ន ែក្ទ្ ។

៧. បតតនលម្ចទ្ទ ោរ នលម្ចទ្ទចំប្ណកបណយ ំ ពី នកែក្ទ្ ។
៨. ធរោលទ្សទ

ោរសប្រដងធរ៌ ។

៩. ធរោសសវន

ោរសាដប់ ធរ៌ ។

១០. ទ្ិែាជករោ ោរយល់ល

ើញគ្ត្ូវតរលសចកតីពិត្ ។

បញ្ញ កិរយ
ិ វត្ថោំ ង ១០ គ្បោរលនោះ ជាោរង្កររបស់ចិត្ត លទ្ើ បគ្បកប
លដ្ឋយលចត្ទប្ែលលអសាអត្ ប្ែលជាលហត្ឲ្យលកើត្ផលលអជាសខ ែូលចានោះ
ចិត្តប្ែលចាត្់ ថាជារហាកសលចិត្តលទោះ

លទ្ើ បជាចិត្ប្ត ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ

កនងអាររោណ៍ ក្នបញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ១០ គ្បោរ ែូ ចលព្វលលហើយលនោះ ។
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សច្រង្ខគះបុញ្ាក្ិរ ិយវត្ថុ ១០ ច្ោយ ទាន សីល ភាវនា
បញ្ញ កិរយ
ិ វត្ថ ១០ គ្បោរ ោលសលគង្កគោះចូលកនងគ្បលភទ្ក្នោន
សីល និង ភាវទ បានែូលចនោះរ៊ឺ
១. ោន
សលគង្កគោះកនងោន បានែល់

២. បត្តិោន
៣. បតតនលម្ចទ្ទ
១. សីល

សលគង្កគោះកនងសីល បានែល់

២.

បចាយនៈ

៣. លវយាវចាៈ
១. ភាវទ
សលគង្កគោះកនងភាវទ បានែល់

២. ធរោលទ្សទ
៣. ធរោសសវនៈ
៤. ទ្ិែាជករោ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ តរន័យក្នពទ្ធភាសិត្ ែាកថា សប្រតងថា ធរោសសវន រ៊ឺ
ោរសាតប់ ធរ៌លដ្ឋយលគរព និ ង ធរោលទ្សទ រ៊ឺ ោរសប្រតងធរ៌ លែើរបីជា
ធរោោនសលគង្កគោះចូលកនងោនក៏បាន ែូចពទ្ធវចន: លព្វលថា សពាោនំ
ធរោោនំ ជិទត្ិ ោរឲ្យធរ៌រប្រងឈនោះោរឲ្យោំងពួង និងចំប្ណកទ្ិែាជករោ
លទោះ ក៏សលគង្កគោះចូលកនងោន សីល ភាវទ បានោំង ៣ គ្បោរ លគ្ព្វោះកនង
បររត្ថទ្ីបនី សប្រតងថា ទ្ិ ែាជករោំ សលពាសំ និយរលកខណំ លសចកតីថា
ទ្ិែាជករោ រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលល

ើញគ្ត្ូវតរលសចកតីពិត្ លបើោរបំលពញោន
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រកាសីល

និងចលគ្រើនភាវទ

ោរឲ្យផលរបស់ោន
ម្ចនោរខាោះខាត្

លដ្ឋយរិនម្ចនទ្ិែាជករោគ្បកបលហើយ

សីល

ភាវទ

និងក្គ្កប្លងជាងលទោះ

ោំងលទោះក៏ រិនបរ ិបូណ៌

ទ្ិែាជករោលនោះជាទ្ីតំងនិងជា

បចា័យឲ្យលកើត្បញ្ញ កិរ ិយវត្ថែក្ទ្ៗ ោំងពួង លទ្ើបសលគង្កគោះចូលកនងោន
សីល និ ងភាវទ បានោំង ស់ ។
ច្ហត្ុឲ្យច្ក្ើត្ម្ហាក្ុសល
លហត្ប្ែលលធាើឲ្យោម្ចវចរកសលចិត្ត
លឡើងបានលទោះ

ឬរហាកសលចិ ត្តលកើត្

រប្រងអាស្ស័យលយនិលសារនសិោរ

អាររោណ៍លដ្ឋយឧបាយគ្ត្ូវទ្ំនង

លព្វលរ៊ឺ

រ៊ឺ ោរពិចារណា

ោលចិត្ប
ត ៉ាោះខោប់ជារួយ

អាររោណ៍ណារួយតរោារោំង ៦ ក៏ម្ចនោរពិចារណាកំណត្់ ែល់សភាវៈ
ពិត្ ប្ែលគ្បាកែលឡើងក្នអាររោណ៍លទោះៗ ោរពិចារណាតរសភាវៈពិត្
ប្ែលគ្បាកែលទោះ លឈាោោះថា ម្ចន លយនិលសារនសិោរ
លយនិលសារនសិោរ

ប្ត្ោរម្ចន

ចំលព្វោះអាររោណ៍ប្ែលប៉ាោះខោប់ចិត្តលទោះ

រប្រងអាស្ស័យលហត្ ត្ី ត្ និ ងបចាបបនន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. បលពាកត្បញ្ញ ត

ភាពជា នកបានលធាើបណយទ្កលហើយ
ពី ជាត្ិរនរក ។

២. បែិរូបលទ្សវាស

បានលៅកនងគ្បលទ្សប្ែលសររួរ
ម្ចនគ្ពោះពទ្ធសាសទ ។

៣. សបបរ ិសូបនិសសយ

បានលសពរប់ជារួ យនឹ ងសបបរស ។
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៤. សទ្ធរោសសវន

បានសាតប់ ធរ៌របស់សបបរស ។

៥.

ត្រាល់ខួានទ្កលដ្ឋយលអ ។

ត្តសម្ចោបណិធិ

លហត្ឲ្យលកើត្លយនិលសារនសិោរោំង ៥ គ្បោរ ែូចលព្វលរកលនោះ
គ្បោរែំបូងអាស្ស័យ ត្ីត្ករោជាលហត្ ចំប្ណកែ៏លសស ៤ គ្បោរលទ្ៀត្
អាស្ស័យបចាបបននករោជាលហត្ ។
្លរបស់ម្ហាក្ុសលឆិត្ត
ោរឲ្យផលរបស់ោម្ចវចរកសល ឬរហាកសលចិត្តលនោះ រប្រង
ម្ចនោរឲ្យផលបាន ២ យ៉ា ងរ៊ឺ
១. ឲ្យផលកនងបែិសនធិោល (ខណ:លកើ ត្) ។
២.

ជីវ ិត្) ។

ឲ្យផលកនងបវត្តិោល

(លគ្ោយ ំពីលកើត្លហើយទ្ល់នឹង ស់

ិសនធិកាល
១. ឲ្យ្លក្នង្បដ្
ុ

រហាកសលករោ ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយ ំណាចរបស់បញ្ញ កិរ ិយវត្ថ
១០ ឬកសលករោបេ ១០ លទោះ រប្រងឲ្យផលជា រហាវ ិបាកចិត្ត ៨
ឧលបោខសនតីរណកសលវ ិបាកចិត្ត ១ និង ករោជរូប លកើ ត្លឡើងបានកនង
បែិសនធិោល

និ ងលកើត្កនងោរសរត្ិភូរិ

រហាវ ិបាកចិត្ត

៨

ែួង

៧

ប៉ាលណាណោះ

លព្វលរ៊ឺ

ជាផលឲ្យបែិសនធិជារនសសនិងលទ្វត

ោរសរត្ិភព ៧ រ៊ឺ រនសសភូរិ ១ និ ងលទ្វភូរិ ៦ ។
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ឧលបោខសនតីរណកសលវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង ឲ្យផលបែិសនធិជារនសស
និងលទ្វតជាន់ចាត្រោហាោជោភូ រិ ប្ែលខាោះបណយ (ខាាក់ ខាិន រ េាង់ពី
កំលណើត្) លទ្ើ បលកើត្បាន ២ ភូ រិប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ រនសសភូរិ ១ និង
ចាត្រោហាោជោភូ រិ ១ ។
២. ឲ្យ្លក្នង្បវត្ត
ិកាល
ុ

ផលប្ែលបានទ្ទ្ួលពីរហាកសល ៨ កនងបវត្តិោលម្ចន ២ យ៉ា ង

១. រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួ ង ជាសលហត្កផល រ៊ឺ ផលប្ែលគ្បកប
លដ្ឋយលហត្ តរកម្ចាំងលចត្ទរបស់រហាកសលចិត្ត ៨ ជាផលប្ែល
បានទ្ទ្ួលចំលព្វោះកនងោរសរត្ិភូរិ ៧ ប៉ាលណាណោះ លដ្ឋយម្ចនទទ្ីរកា
ភពជាត្ិ

(ភវងគចិត្)ត

ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ត្ពី ជវនៈប្ែលលសាយលហើយ

(ត្ោលរពនកិ ចា) និងលធាើទទ្ី ឃាាត្ចាកភពប្ែលលៅលទោះ (ចត្ិកិចា) ។
២.

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ជា លហត្កផល រ៊ឺ ផល

ប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋយលហត្ ជាផលប្ែលឲ្យបានទ្ទ្ួល កនងោរភូរិ
១១ រ៊ឺ

បាយភូរិ ៤ រនសសភូរិ ១ លទ្វភូរិ ៦ និ ងរូបភូរិ ១៥

(លវៀរ សញ្ញ ីសត្តភូរិ) តរសររួរែល់ោារនិងអាររោណ៍ លដ្ឋយលធាើទទ្ី
កនងោរល

ើញ ោរឮ ែឹ ងកាិន ែឹ ងរស ែឹងលផ្ទែាពា:កនងអាររោណ៍ប្ែលលអ

លផសងៗ ជាលែើ រ ។
ោរលកើត្លឡើងរបស់ោម្ចវចរកសលចិ ត្ត

ឬរហាកសលចិត្ត

៨

ែួងលទោះ អាស្ស័យលសចកតីលផសងគនក្នលវទ្ទខាោះ ញាណខាោះ និងសង្កខរខាោះ
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ែូចប្ែលបានលព្វលរកលហើយ ត្លៅលនោះ រួរនឹ ងបានគ្ជាបលហត្ឲ្យលកើត្
ចិត្តគ្បលភទ្លផសងៗ ោំងលទោះ ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ច្សាម្នសសក្ុសលឆិត្ត ៦ ព្បការ
១. លសារនសសបែិសនធិកត ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយលសារនសស។
២. សោធពហលត

ភាពជា នកម្ចនសោធលគ្ចើន ។

៣. វ ិសទ្ធទ្ិែិាត

ភាពជា នកម្ចនោរយល់ល

៤. អានិសំសទ្សាវ ិត ភាពជា នកល

ើញបរ ិសទ្ធ ។

ើញអានិសងសក្នកសល-

ករោលទោះៗ ។
៥. ឥដ្ឋាររោណសម្ចលយលគ បានគ្បកបជារួយនឹងឥដ្ឋាររោណ៍។
៦. កសសចិបិ

ភាលវា

រិនម្ចនឧបសរគណាៗ រកោោំង ។

ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ឧច្បកាខក្ុសលឆិត្ត ៦ ព្បការ
១. ឧលបោខបែិសនធិកត
២.
៣.

បបសទ្ធត

វ ិសទ្ធទ្ិែិាត

ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយឧលបោខ ។

ភាពជា នកម្ចនសោធត្ិច ។
ភាពជា នកម្ចនោរយល់ល

៤. អានិសំស ទ្សាវ ិត

ភាពជា ក
ន រិនល

ើញរិនបរ ិសទ្ធ។
ើញឬរិនយល់កនង-

អានិសងសក្នកសលករោលទោះៗ ។
៥. រជឈតតររោណសម្ចលយលគ គ្បកបជារួយអាររោណ៍ជាកណា
ត ល។
៦. កសសចិបិឡិកត

ម្ចនឧបសរគរកោោំងខាោះ ។
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ច្សឆក្តីច្្សង្គានរបស់ច្សាម្នសសនិង្ឧច្បកាខក្នង្កាម្ក្ុ
សល
ុ
និង្អក្ុសលឆិត្ត

លសារនសស កសល លកើត្គ្ពរជារួ យលសារនសសលោភរូលចិត្ត
៤ ែួង ជាលសចកដីលគ្ត្ក រកនងបាប ឬ កសលករោ រប្រងបានទ្ទ្ួលផល
អាគ្កក់លគ្ចើន ជាបាបធៃន់ ។
លសារនសសកសល លកើត្គ្ពរជារួយលសារនសសកសលចិត្ត ៤
ែួង ជាលសចកដីលគ្ត្ក រកនងបណយ ឬកសលករោ រប្រងបានទ្ទ្ួលផលលអ
លគ្ចើន ជាបណយ ជាកសលលគ្ចើន ។
ឧលបោខ កសល លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខលោភរូលចិ ត្ត ៤ ែួ ង
ជាលសចកតីលគ្ត្ក រកនងបាប

ឬ កសលករោគ្ត្ឹ រប្ត្បនតិចបនតួច

លទ្ើប

គ្ពលងើយៗ រិ នែល់ថានក់លគ្ត្ក រ និងឧលបោខលម្ចហរូលចិ ត្ត ២ ែួ ង ជាភាព
គ្ពលងើយៗ

លគ្ព្វោះរិ នែឹងលសចកតីពិត្ក្នអាររោណ៍

ឧលបោខ កសលចិត្ត

លទ្ើបម្ចនបាបត្ិចជាងលសារនសស កសល ។
ឧលបោខកសល កនងទ្ីលនោះ បានែល់ឧលបោខោរកសល ប្ែលលកើត្
គ្ពរជារួយឧលបោខរហាកសលចិត្ត
លគ្ព្វោះសោធត្ិច

៤

ែួង

រប្រងម្ចនភាពគ្ពលងើយៗ

លទ្ើបបីត្ិលសចកដីលគ្ត្ក ររិនលកើ ត្

កសលករោឬបណយ

ប្ែលលកើត្ពី ឧលបោខោរកសលលនោះ លទ្ើបបានបណយត្ិចជាងលសារនសស
កសល ។
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ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ញាណសម្បយុត្តធម្៌មន ៤ ព្បការ (ន័យទី ១)
១. បញ្ញញសំវត្តនិកករោលត បែិសនធិលដ្ឋយកសលករោប្ែលគ្បកប
គ្ពរលដ្ឋយបញ្ញញ ។
២.

ពាបជាលោកូ បបត្តិលត

លកើត្កនងជាត្ិប្ែលរិ នម្ចនកងាល់

គ្បាសចាកអាឃាត្ពាបាទ្ ម្ចនឱោសប្សាងរកធរ៌បាន ។
៣. កិលលសទ្ូរ ីភាវលត ឆាៃយចាកកិលលសលគ្រឿងលៅហោង ។
៤. ឥគនោិយបរ ិបាកលត ម្ចនបញ្ញិគនោិយចាស់ោា (ម្ចនអាយ ៤០

័ ជាវ ័យប្ែលម្ចនបញ្ញញពិចារណា
ែល់ ៥០ ឆានំ លៅថា បញ្ញញទ្សកវយ
លដ្ឋយលអិត្លអន់ែល់លហត្និ ងផល) ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ញាណសម្បយុត្តមន ៧ ព្បការ (ន័យទី ២)
លែើរបីោរលកើត្លឡើងក្នធរោវ ិចយសលម្ចពជឈងគ
១. បរ ិបចេកត ចូលចិត្តសាកសួរបញ្ញ
ហ លផសងៗ ។

២. វត្ថវ ិសទ្កិរ ិយ ចូលចិត្ស
ត ម្ចអត្ោយនិងចិត្ត រហូត្ែល់វត្ថ
លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់លផសងៗ ។
៣. ឥគនោិយសរត្តបែិ បាទ្ទ រកាឥគនោិយោំង ៥ ប្ែលម្ចន
សទ្ធិគនោិយជាលែើរ ឲ្យសថិត្លៅលសោើគនជានិចា ។
៤. ទ្បបញ្ញ បរគលបរ ិវជាទ លរចលចញចាកបរគលប្ែលរិ នម្ចនបញ្ញញ។
៥. បញ្ញ វនតបរគលលសវទ លសពរប់ជារួយបណិ ា ត្ នកម្ចនបញ្ញញ។
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៦. ររភីរញាណចរ ិយបចាលវកខណា ពិចារណាធរ៌ប្ែលគ្ជាលលគ្ៅ។
៧. ត្ទ្ធិរត្តត លពញចិត្ក
ត នងោរបលង្កអនចិត្ប្ត សាងរកធរោរសប្ែល
លធាើឲ្យលកើត្បញ្ញញ ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ញាណវិបបយុត្ធ
ត ម្៌ ៤ ព្បការ (ន័យទី ១)
១. បញ្ញញ សំវត្តនិកករោលត បែិសនធិលដ្ឋយកសលករោ ប្ែលរិន
បានគ្បកបគ្ពរលដ្ឋយបញ្ញញ ។
២. សពាបជាលោកូបបត្តិលត លកើត្កនងជាត្ិប្ែលម្ចនោរកងាល់
ម្ចនអាឃាត្ពាបាទ្ រិ នម្ចនឱោសប្សាងរកធរ៌ ។
៣. កិលលសាទ្ូរ ីភាវលត រិនឆាៃយចាកកិលលសប្សាងរកកិលលស
រកជាលគ្រឿងកងាល់ ។
៤. ឥគនោិយ បរ ិបាកលត ម្ចនបញ្ញិគនោិយទ្ន់លខាយ (ម្ចនអាយរវាង

១ លៅ ១០ ឆានំ លៅថា រណាសកវ ័យ ជាវ ័យប្ែលរិនោន់ម្ចនបញ្ញញ
ពិចារណាលហត្ផលបានលអិត្លអន់) ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ញាណវិបបយុត្តធម្៌ ៧ ព្បការ (ន័យទី ២)
១.
២.

បរ ិបចេកត ភាពជា នករិ នចូ លចិ ត្តសួរបញ្ញ
ហ ធរ៌លផសងៗ។
វត្ថ វ ិសទ្កិរ ិយ

រិនចូលចិត្តសម្ចអត្ោំងោយនិងចិត្រត ហូត្

ែល់វត្ថលគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់លផសងៗ ។
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៣. ឥគនោិយ សរត្តបែិបាទ្ទ រិនរកាឥគនោិយោំង ៥ ម្ចន
សទ្ធិគនោិយជាលែើរ ឲ្យសថិត្លៅលសោើគនជានិចា ។
៤. ទ្បបញ្ញ បរគលលសវទ រប់រកបរគល នករិនម្ចនបញ្ញញ ។
៥. បញ្ញ វនតបរគលបរ ិវជាទ ម្ចនោរលរចលចញពីបរគល នកម្ចនបញ្ញញ។
៦. ររភីរញាណចរ ិយ បចាលវកខណា រិនពិចារណាធរ៌ប្ែលគ្ជាល
លគ្ៅ ។
៧. ត្ទ្ធិរត្តត ភាពជា នករិ នលពញចិត្តកងោរបលង្ក
ន
អ នចិត្តប្សាង
រកធរោរសប្ែលលធាើឲ្យលកើត្បញ្ញញ ។
ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ក្ុសលអសង្ខខរ ិក្ ៦ ព្បការ
១.

សង្កខរ ិកករោជនិ ត្បែិសនធិកត ភាពជា នកម្ចនបែិសនធិលកើត្

ពីកសល សង្កខរ ិក ។
២. កលាោយចិត្តត ម្ចនលសចកតីសខោយសបាយចិត្ត ។
៣. សីត្ណា
ហ ទ្ីនំ ខរនពហលត ម្ចនោរ ត្់ធន់ចំលព្វោះគ្ត្ជាក់
លតតជាលែើរ ។
៤. កត្តពាកលរោស ទ្ិដ្ឋានិសំសត ោាប់ល

ើញផលកនងោរង្ករប្ែល

របបីលធាើ ។
៥. កលរោស ចិណណវសិត ម្ចនភាពជំទញកនងោរង្ករប្ែលលធាើលទោះ។
៦. ឧត្លភាជទទ្ិសបាយោលភា បានទ្ទ្ួលអាោសលអ អាហារ
លអជាលែើរ ។
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ច្ហត្ុនា ំឲ្យច្ក្ើត្ក្ុសលសសង្ខខរ ិក្ ៦ ព្បការ
១. សសង្កខរ ិកករោជនិ ត្បែិសនធិកត ភាពជា នកម្ចនបែិសនធិលកើត្
ពីកសលសសង្កខរ ិក ។
២.

កលាោយចិត្តត រិនម្ចនលសចកតីសខោយសបាយចិត្ត ។

៣. សីត្ណា
ហ ទ្ីនំ

ខរនពហលត រិ នម្ចនោរ ត្់ ធន់ចំលព្វោះ

គ្ត្ជាក់និងលតតជាលែើរ ។
៤. កត្តពាកលរោស

ទ្ិដ្ឋានិសំសត រិនោាប់ល

ើញផលកនងោរង្ករ

ប្ែលរបបីលធាើ ។
៥. កលរោស ចិណណវសិត រិនម្ចនភាពជំទញកនងោរង្ករប្ែលលធាើ។
៦. ឧត្លភាជទទ្ិ សបាយោលភា រិ នបានទ្ទ្ួលអាោសលអ
អាហារលអជាលែើ រ ។
លហត្ឲ្យលកើត្សង្កខរលភទ្កនងរហាកសលលនោះ
ន័យែូចគននឹ ងសង្កខរលភទ្

ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋយ

កនងលោភរូលចិត្ប្ត ែលលព្វលលហើយខាង

លែើរលទោះឯង ។
អត្ថននវិបាក្
ញ្ញ រញ្ញ វ ិសិដ្ឋានំ កសោកសោនំ បាោត្ិ = វ ិបាោ
ប្គ្បថា

ធរ៌ោំង

យប្ែលជាផលរបស់កសល

ិ ក។
ប្ែលពិលសសជាងគននិ ងគន លឈាោោះថា វបា
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ផលប្ែលពិលសសជាងគនលទោះ រ៊ឺ កសលឲ្យផលប្ែលលអជាឥែាផល
ចំប្ណក កសលឲ្យផលរិ នលអជា និែាផល ។
ធម្៌ប្ដ្លជា្លច្នះមន ២ យ៉ាង្ គឺ
១. រខយផល ជាផលលដ្ឋយគ្ត្ង់ បានែល់ វ ិបាកចិត្តនិងលចត្សិក
គ្បកប ប្ែលជាផលលដ្ឋយគ្ត្ង់ លនោះលគ្ព្វោះជាទរធរ៌ ែឹ ងអាររោណ៍បាន
ែូចគននឹ ងធរ៌ប្ែលជាលហត្ រ៊ឺកសលចិត្ត ឬ កសលចិត្តលទោះឯង ។
២. សារញ្ញ ផល ជាផលធរោតសារញ្ញ (ផលលដ្ឋយ រ) បានែល់
ករោជរូប ប្ែលជារូបធរ៌ បានែល់ ហទ្យវត្ថរូប និងបសាទ្រូបជាលែើ រ ។
វ ិបាកលនោះ រប្រងសំលៅយករខយផលលដ្ឋយគ្ត្ង់ ែូលចានោះ វ ិបាក

លទ្ើបសំលៅយកចំលព្វោះវ ិបាកចិ ត្ត ប្ែលជាទរធរ៌ប៉ាលណាណោះ ។
វិបាក្ឆិត្ម
ត នឆំនួនទា ំង្អស់ ៣៦ ដ្ួង្ គឺ
លហត្កៈ
ោម្ចវចរ
សលហត្កៈ
វ ិបាកចិត្ត

រហរគត្

លោកត្តរ

ិ កចិត្ត
កសលវបា

៧ ែួង

ិ កចិត្ត ៨ ែួង
លហត្កកសលវបា
ោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត

៨ ែួង

ិ កចិត្ត
......................រូបាវចរវបា

៥ ែួង

...................... រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត

៤ ែួង

.....................លោកត្តរវ ិបាកចិត្ត

៤ ែួង
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សគ្ម្ចប់

កសលវ ិបាកចិត្ត និង លហត្កកសលវ ិបាកចិត្តលទោះ

បានសប្រតងរកលហើយកនង

លហត្កចិត្ត

ត្លៅលនោះនឹ ងបានសប្រតង

សលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត ឬ រហាវ ិបាកចិ ត្ត ។
ម្ហាវិបាក្ឆិត្ត ៨ ដ្ួង្
វ ិបាកចិត្ត ម្ចនសភាពែូលចនោះ រ៊ឺ

១. រិនប្រនជាចិត្តប្ែលគ្ត្ូវលធាើឲ្យលកើ ត្លឡើង លបើម្ចនកសលករោ

កសលករោ ជាលហត្លហើយ វ ិបាកចិត្ត រ៊ឺផលក៏គ្ត្ូវម្ចនពិ ត្គ្បាកែ ។

២. វ ិបាកចិត្ត ជាចិត្តប្ែលសៃប់ រិនគ្បាកែអាោរយ៉ា ងណារួយ

ជាចិត្តប្ែលរិ នម្ចនលសចកតីខាល់ខាាយ វ ីរ ិយៈ ឧសាហ: លៅម្ចនកម្ចាំង
លខាយ លផសងគនពី កសល

កសល និងកិរយ
ិ
។

៣. វ ិបាកចិត្ត រិនគ្បាកែចាស់ ប្ែលែឹងគ្បាកែចាស់ចំលព្វោះ

ខណ:លែកលក់ ចំប្ណកលវោភា្ក់ ចិ ត្តលកើត្លឡើងោន់វ ីេិ ជាកសលខាោះ
ជា កសលខាោះ និងកិរយ
ិ ខាោះ រប្រងគ្បាកែចាស់ជាងវ ិបាកចិត្ត ។
៤. លចត្សិក ប្ែលលកើត្ជារួយវ ិបាកចិ ត្ត ក៏ម្ចនកម្ចាំងលខាយផង

ប្ែរ រួរោំងបែិសនធិករោជរូប និ ងចិត្តជរូប ប្ែលលកើត្ពីវ ិបាកចិត្តលទោះ
ក៏រិនគ្បាកែអាោរណារួយែូ ចកសលចិត្ត
ប្ែរ

ែូ ចជាជោរប្រងលកើត្ែល់បរគលគ្រប់រូប

ជោនឹងគ្ត្ូវម្ចនពិ ត្គ្បាកែ ។
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កសលចិត្ត និ ងកិរយ
ិ ចិត្ត
ោលលបើជាត្ិម្ចនលហើយ
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សច្ហត្ុក្កាមវឆរវិបាក្ឆិត្ត (ម្ហាវិបាក្)
សលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត និយរលៅថា ោម្ចវចរវ ិបាក ឬ

ិ ក
រហាវបា

លគ្ព្វោះជាចិត្ប្ត ែលជាផលរបស់

ោម្ចវចរកសលចិត្ត

ឬ

រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង លដ្ឋយគ្ត្ង់លព្វលរ៊ឺ រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង
ិ កចិត្ត ៨ ែួ ង លកើត្ជាផល និ ងរប្រងឲ្យផលគ្ត្ូវគន
ជាលហត្ឲ្យ រហាវបា

ែូចជា រហាកសលចិត្ត ជា លសារនសសញាណសរបយត្ត សង្កខរ ិក ក៏
ិ កលសារនសសញាណសរបយត្ត សង្កខរ ិក ែូចគន
ឲ្យផលជា រហាវបា
ជាលែើរ ។

ោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត លទោះ ោលលព្វលលដ្ឋយទ្ូលៅលហើយ រប្រង

ម្ចន ២៣ ែួង រ៊ឺ
លហត្ក
ិ កចិត្ត
ោម្ចវចរវបា

:

សលហត្ក

ិ ក៧
កសលវបា
ិ ក
កសលវបា

២៣

ិ ក៨
ោម្ចវចរវបា

កនងោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត ២៣ ែួ ងលទោះ
ជាផលរបស់ កសលចិត្ត ១២ ែួ ង

៨

កសលវ ិបាកចិត្ត ៧ ែួង

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង

និងសលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រួរចិត្ត ១៦ ែួ ង លនោះជាផល
របស់ោម្ចវចរកសលចិត្ត ៨ ឬប្ែលលៅថា រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង
លគ្ព្វោះលហត្ប្ែលឲ្យផលលគ្ចើនជាងខាួនែូលចនោះឯង ។
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សូរបី លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត និ ងរហាវ ិបាកចិត្ត ជាប់ោក់ ទ្ង
ពីរហាកសលចិត្តែូចគនកតី

ប្ត្ភាពលផសងគនរវាង លហត្កកសលវ ិបាក

ចិត្ត ជារួ យនឹ ងរហាវ ិបាកចិត្ត រប្រងម្ចនជានិចា រ៊ឺ
លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត

រ៊ឺចិត្តប្ែលជាផលរបស់រហាកសល

ប្ត្រិនគ្បកបលដ្ឋយលហត្ណារួយ
ម្ចំោំ

ោលលកើត្លឡើងទ្ទ្ួលអាររោណ៍ក៏រិន

និងលកើ ត្បានទ្ូលំទ្ូោយោំងកនងោរភូរិ

និងរូបភូរិតរ

សររួរ។

ិ កចិត្ត រ៊ឺចិត្ប្ត ែលជាផលរបស់រហាកសលចិត្ត ប្ត្ងគ្បកប
រហាវបា

លដ្ឋយលហត្

ោលលកើ ត្លឡើងទ្ទ្ួលអាររោណ៍ម្ចំោំ

និងលកើ ត្បាន

ចំលព្វោះកនងោរសរត្ិភូរិ ៧ ប៉ាលណាណោះ ។

ែូលចានោះ សលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត ឬរហាវ ិបាកចិត្ត ប្ែលនឹ ង

លព្វលត្លៅលនោះ លទ្ើ បបានែល់ចិត្ប្ត ែលជាផលរបស់រហាកសល លគ្ព្វោះ
ោលលព្វលលដ្ឋយលវទ្ទ សរបលយរ និងសង្កខរលហើយ ក៏ ែូចគនជារួយ
រហាកសលចិត្តគ្រប់គ្បោរ លទ្ើ បលឈាោោះថា រហាវ ិបាកចិត្ត ។

សលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត លនោះ ម្ចនចំនួន ៨ ែួង និ ងម្ចន

លឈាោោះែូចគនជារួយនឹ ង រហាកសលចិត្ត រ៊ឺ
១. លសារនសសសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ

សង្កខរ ិកំ ។

រហាវ ិបាកចិ ត្តែួងទ្ី ១ លកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ រិ នម្ចនោរែឹ កទំ ។
២. លសារនសសសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
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រហាវ ិបាកចិ ត្តែួងទ្ី ២ លកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនោរែឹ កទំ ។

៣. លសារនសសសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ

សង្កខរ ិកំ ។

រហាវ ិបាកចិ ត្តែួងទ្ី ៣ លកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស រិ ន
គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិនម្ចនោរែឹ កទំ ។

៤. លសារនសសសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
រហាវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ៤ លកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស រិន

គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនោរែឹកទំ ។
៥. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ

សង្កខរ ិកំ ។

រហាវ ិបាកចិ ត្តែួងទ្ី ៥ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ គ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ រិ នម្ចនោរែឹ កទំ ។
៦. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
រហាវ ិបាកចិ ត្តែួងទ្ី

៦

លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ

គ្បកប

លដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនោរែឹកទំ ។

៧. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ

សង្កខរ ិកំ ។

រហាវ ិបាកចិត្ែ
ត ួងទ្ី ៧ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ រិនគ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ រិ នម្ចនោរែឹ កទំ ។

៨. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។

រហាវ ិបាកចិ ត្តែួងទ្ី ៨ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ រិនគ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនោរែឹ កទំ ។
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ម្ហាវិបាក្ជាអរាក្ត្ធម្៌
ិ ក ប្ែលជា ពាកត្ធរ៌ រ៊ឺ
រហាវបា
កនងសរ័ យណា ោម្ចវចរកសល ប្ែលបានលធាើទ្កលហើយ លទ្ើ បឲ្យ

លកើត្ផលជារលទវ ិញ្ញញណោត្ ប្ែលជាវ ិបាកលកើត្គ្ពរជារួយលសារនសស
ខាោះ ឧលបោខខាោះ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញខាោះ រិ នគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញខាោះ ម្ចន
រូបាររោណ៍ ឬគ្បារពធអាររោណ៍ណាៗ លកើត្លឡើងឯង លដ្ឋយរិ នម្ចនោរ
ែឹកទំ ឬម្ចនោរែឹកទំ ជារហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួ ង ។

កនងសរ័ យលទោះ រប្រងលកើត្ ផសស លវទ្ទ សញ្ញញ លចត្ទ ឯករគត

ជីវ ិត្ិគនោិយ រនសិោរ សោធ ។ល។ លកើត្

វ ិលកខប រ៊ឺសភាវៈប្ែលសៃប់

រិនរលវ ើរវាយ សភាវធរ៌ោំងលទោះលឈាោោះថា ធរ៌ជា ពាកត្ៈ លគ្ព្វោះម្ចន
ពាកត្រូល រ៊ឺ

លោភៈ

លោសៈ ឬ លម្ចហៈជារូ លឲ្យសភាវធរ៌

ោំងលទោះគ្បាកែលឡើង ។
ម្ហាវិបាក្ច្្សង្រីម្ហាក្ុសល
រហាវ ិបាក លផសងពីរហាកសល រ៊ឺ កនងរហាកសលោំង

យម្ចន

លសចកដីលផសងគនក្នករោ ោារ ករោបេ និ ង បញ្ញ កិរយ
ិ វត្ថ ប្ត្លសចកតី

លផសងគនែូចកនងរហាកសលលទោះ រិ នម្ចនកនងរហាវ ិបាកលទ្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
រហាវ ិបាករិ នញាំងវ ិញ្ញត្ិឲ្
ត យលកើត្

លគ្ព្វោះរហាវ ិបាកជាផលែ៏ឆ្ិអនលហើយ

រិនម្ចនវ ិបាកត្លៅលទ្ៀត្ និងលគ្ព្វោះរហាវ ិបាករិនបានលធាើសត្ាបញ្ញ ត្ិតឲ្យ

ជាអាររោណ៍ រ៊ឺ ករណា រទ្ិត និ ងសូរបីវ ិរត្ិ រ៊ឺ សម្ចោករោនត សម្ចោវាចា
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និងសម្ចោអាជីវៈក៏រិនម្ចន ធរ៌ោង
ំ ៥ គ្បោរ ែូចលព្វលលនោះ លទ្ើបលកើ ត្
ជារួយរហាវ ិបាកចិត្តរិនបានលឡើយ ។

ចំប្ណកសភាវៈក្នសង្កខរធរ៌លទោះ រ៊ឺ

គ្បលភទ្ក្ន សង្កខរ ិក និង

សសង្កខរ ិក ែូ ចគនជារួ យនឹ ងរហាកសលគ្រប់គ្បោរ ។
ឋានៈប្ដ្លឲ្យ្លរបស់ម្ហាវិបាក្
រហាវ ិបាកចិ ត្តោង
ំ ៨ ែួ ងលទោះ រប្រងឲ្យផលកនងឋានៈ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
កនងឋានៈប្ែលលកើត្លឡើងគ្គែំបូងកនងភពេោី លៅថា បែិសនធិកិចា។
កនងឋានៈប្ែលរកាភពជាត្ិកំលណើត្លទោះទ្ក លៅថា ភវងគកិចា ។
កនងឋានៈប្ែលឃាាត្ចាកភពលទោះ លៅថា ចត្ិកិចា ។
កនងឋានៈប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍សល់ ំពីជវនៈលសាយលហើយ
លៅថា ត្ោលរពនកិចា ។
ឋានៈប្ដ្លឲ្យ្លជាបដ្ិសនធក្
ិ ិឆច
នកប្ែលោាប់លធាើបណយកសល
បញ្ញញកតី

ោំងគ្បលភទ្ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ

ំណាចក្នកសលចិត្ែ
ត ួងណារួយកនង ៨ ែួងលទោះ រប្រងញាង
ំ

ផលឲ្យបែិសនធិជារនសស និ ងជាលទ្វត ជាន់ោម្ចវចរ
រហាវ ិបាកចិ ត្ត ៨ និងករោជរូប ។
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ឋានៈប្ដ្លឲ្យ្លជាភវង្គក្ិឆច
ោលសត្ាោំង

យបានបែិសនធិលហើយ ក៏ឲ្យផលជាភវងគ លធាើទទ្ី

កនងោររកាភពជាត្ិរបស់រនសស

ឬលទ្វតជាន់ោម្ចវចរោំងលទោះទ្ក

កនងបវត្តិោលរហូត្ ស់អាយកខ័យ ៧៥ ឆានំខាោះ ១០០ ឆានំខាោះ តរសររួរ
ែល់អាយកខ័យក្នសត្ាកនងភពភូរិលទោះៗ ។
ឋានៈឲ្យ្លជាត្ទាលម្ពនក្ិឆច
ោរទ្ទ្ួ លអាររោណ៍ប្ែលសល់ត្ ំពីខណ:លសាយអាររោណ៍លទោះ
បានែល់

ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ប្ែលសល់ពីជវនចិត្ត

វ ិបាកចិត្តនឹងឲ្យផលជា

ត្ោលរពនកិចាលនោះ បានប្ត្ចំលព្វោះោរសត្ា កនងោរភូរិប៉ាលណាណោះ រ៊ឺជា
ោរបរគល ម្ចនោម្ចររោណ៍និងោរជវនៈប៉ាលណាណោះ ។
ឋានៈឲ្យ្លជាឆុត្ិក្ឆ
ិ ច
កនងររណោលក្នភពជាត្ិប្ែលលៅលទោះ

រហាវ ិបាកចិត្តប្ែល

គ្បាកែគ្គែំ បូងកនងភពជាត្ិលទោះៗ និ ងលកើត្ជាប់ត្គនរកលរឿយៗ រហូត្
ែល់លវោប្ែលគ្ត្ូវឃាាត្ចាកភពជាត្ិប្ែលលៅលទោះ
ចិត្ត

គ្បលភទ្ែូចគននឹ ងបែិសនធិលទោះឯង

ែូលចានោះរហាវ ិបាក

ជា នកចត្ិឃាាត្ចាកភពជាត្ិ

លទោះ ។
ែូលចនោះលទ្ើបល

ើញបានថា រហាវ ិបាកោំង ៨ ែួ ងលនោះ រប្រងជា នក

តក់ប្ត្ងសត្ាឲ្យគ្បាកែលឡើងជាេោី កនងោរសរត្ិ ភូរិ ៧ តរសររួរ
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ែល់កម្ចាំងរបស់រហាកសល

ប្ែលលធាើឲ្យសត្ាលផសងគនលដ្ឋយភូ រិ

ឬ

កំលណើត្ និងសូរបីលៅកនងភូរិជារួយគន ក៏លៅប្ត្លផសងគនលដ្ឋយ ំណាច
ក្នកិលលស និងលផសងគនលដ្ឋយ ំណាចក្នសោធ បញ្ញញរបស់កសលលចត្ទ
កនង ត្ីត្ប្ែលញាំងវ ិបាកឲ្យសត្ាោំងលទោះ

របបីបានទ្ទ្ួ លខាងលគ្ោយ

ំពីបានលកើត្រកលហើយ សត្ាោំងលទោះ ពួកខាោះម្ចនលោភៈជាចំប្ណកលគ្ចើន
ពួកខាោះម្ចនលោសៈជាចំប្ណកលគ្ចើន

និងពួកខាោះម្ចនលម្ចហៈជាចំប្ណក

លគ្ចើន លបើនឹងតំងបញ្ញ
ហ សួរថា ធរ៌ណាប្ែលជា នកកំណត្់ សភាវៈប្ែល
ជាចំប្ណកខាងលគ្ចើន

ក៏ឲ្យគ្បាកែជាផលលឡើងែល់សត្ាោំងលទោះ?

លឆ្ាើយថា លគ្ព្វោះលហត្ ៦ គ្បោរ រ៊ឺ លោភៈ លោសៈ លម្ចហៈ ឬ លោភៈ
លោសៈ និ ង លម្ចហៈ ប្ែលសត្ាោំងលទោះបានលធាើទ្កលហើយលទោះឯង
ជា ក
ន កំណត្់ឲ្យ លដ្ឋយលហត្លនោះ កនងខណ:ប្ែលខាល់ខាាយគ្បកបករោកង
ន
បចាបបនន

លសចកតីលផសងគនកនងោរខាល់ខាាយរបស់បណា
ត សត្ាោំងលទោះ

រប្រងគ្បាកែជាផលប្ែលលផសងគន រ៊ឺ
បរគលណាម្ចនលោភៈ

លោសៈ

លម្ចហៈខាាំង

ប្ត្ លោភៈ

លោសៈ និងលម្ចហៈលខាយ បរគលលទោះរប្រងជា នកលោភលន់ ចូល
ចិត្តសបាយ រិនលគ្ោធ ប្ត្រប្រងជា នកម្ចនបញ្ញញ ។
បរគលណាម្ចនលោភៈ លោសៈ និង លម្ចហៈខាាំង ប្ត្ម្ចន លោភៈ
លោសៈ

និងលម្ចហៈលខាយ

បរគលលទោះរប្រងជា នកលោភលន់

និងខឹងលគ្ោធ ប្ត្រប្រងជា នកម្ចនបញ្ញញ ។
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បរគលណាម្ចនលោភ:

លោស: និ ងលម្ចហ:ខាាំង បរគលលទោះ

រប្រងជា នកលោភលន់ ចូ លចិត្តសបាយ លៃង់លមា ប្ត្រិ នសូវខឹ ងលគ្ោធ ។
បរគលណាម្ចនលោភ: លោស: លម្ចហ:ខាាំង រប្រងជា ក
ន លោភលន់
ខឹងលគ្ោធ និងលៃង់លមា ។
បរគលណាម្ចន លោភ: លោស: លម្ចហ:ខាាំង បរគលលទោះរប្រង
រិនសូវលោភលន់ ប្ត្ជា ក
ន ខឹងលគ្ោធ និងម្ចនបញ្ញញទ្ន់លខាយ ។
បរគលណាម្ចន លោភ:
រប្រងរិ នសូវលោភលន់

លោស: និងលម្ចហ:ខាាំង បរគលលទោះ

រិនសូវខឹ ងលគ្ោធ

និ ងជា នកម្ចនបញ្ញញទ្ន់

លខាយ ។
បរគលណាម្ចន លោភ: លោស: និ ង លម្ចហ:ខាាំង បរគលលទោះ
រប្រងជា នករិ នសូវលោភលន់ និ ងម្ចនបញ្ញញ ប្ត្ជា នកខឹ ងលគ្ោធលគ្ចើន ។
បរគលណាម្ចន លោភ:

លោស: និ ង លម្ចហ:ោំង ៣ លនោះខាាំង

រប្រងជា នករិនសូវលោភលន់ រិនសូវខឹងលគ្ោធ និងម្ចនបញ្ញញលគ្ចើន ។
តរប្ែលលព្វលរកលនោះ

រប្រងល

រប្រងកំ ណត្់ ផលឲ្យគ្បាកែលឡើង
កនងបចាបបនន

ើញបានថា

លហត្ខាងលែើ រ

លែើរបីជាឧបោរៈកនងោរគ្បកបករោ

លសចកតីលផសងគនលទ្ើបរប្រងគ្បាកែលឡើង

កនងខណ:ខាល់

ខាាយគ្បកបករោលទោះៗ ភាវៈប្ែលជាប់រកពី ត្ីត្លទោះ របបីយល់ថាជា
វ ិបាកលទោះឯង ។

ប្ត្ោរបង្កហញលដ្ឋយចំលព្វោះថា

វ ិបាកណាជាផលរបស់ករោណា

បានលធាើទ្កលហើយោលណា រប្រងរិ នអាចបង្កហញលដ្ឋយចំលព្វោះបាន និ ង
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ក្គ្កប្លងជាងលទោះលៅលទ្ៀត្

គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់គ្តស់សប្រតងទ្កកនង

គ្ពោះបាលី

ងគត្តរនិ ោយចត្កានិបាទ្ថា ោរោវរកវ ិបាកករោលទោះ ជាវត្ថ

រិនរួររិ ត្

លគ្ព្វោះរិនប្រនជាវ ិស័យរបស់ នកណា លវៀរប្ត្គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

ជាម្ចាស់ប៉ាលណាណោះ ប្ែលអាចែឹងបាន គ្ពោះ ងគគ្តស់សប្រតងថា
ម្ចនលភិកខោំង

យ ចិក្គនតយ៍ (លហត្ប្ែលរិនរួររិ ត្) លនោះម្ចន ៤

គ្បោរ ប្ែលបរគលរិនរួររិត្លទ្

ប្ត្ នកណារិត្

ចំប្ណកក្នលសចកដីឆ្ួាត្និងលសចកដីលំបាក

។

នកលទោះរបបីបាននូវ

ចិក្គនតយ៍

៤

គ្បោរ

យ ពទ្ធវ ិស័យរបស់គ្ពោះពទ្ធោំង

ែូចលរដចខាោះ ។ ម្ចនលភិកខោំង

ជា ចិក្គនតយ៍ ប្ែលបរគលរិនរួររិត្ ប្ត្ នកណារិត្
ចំប្ណកក្នលសចកដីឆ្ួត្និ
ា ងលសចកដីលំបាកទ្លទ្

១

យ

នកលទោះរបបីបាននូវ
ម្ចនលភិកខោំង

យ

ឈានវ ិស័យរបស់បរគល នកបានឈាន ជា ចិក្គនតយ៍ ប្ែលបរគលរិន
រួររិត្

ប្ត្ នកណារិត្

និងលសចកដីលំបាកទ្លទ្

១

នកលទោះរបបីបាននូវចំប្ណកក្នលសចកដីឆ្ួាត្

ម្ចនលភិ កខោំង

យ

ចិក្គនតយ៍ ប្ែលបរគលរិនរួររិត្ ប្ត្ នកណារិត្

វ ិបាករបស់ករោជា

នកលទោះរបបីបាននូវ

ចំប្ណកក្នលសចកដីឆ្ួត្និ
ា
ងលសចកដីលំបាកទ្លទ្ ១ ម្ចនលភិកខោំង
លោកចិទត

2

(ោររិត្ ំពីលោក) ជា ចិក្គនតយ៍ ប្ែលបរគលរិនរួ ររិត្

ប្ត្ នកណារិ ត្

នកលទោះរបបីបាននូវចំប្ណកក្នលសចកដីឆ្ួាត្និងលសចកដី

លំបាកទ្លទ្ ១ ។ ម្ចនលភិកខោំង
2

យ

យ

ចិក្គនតយ៍ ម្ចន ៤ គ្បោរប៉ាលណាណោះ

គិតថាព្រះចន្ទនរ ព្រះអាេិតយ ម្ែនដ្ី មហាសមុព្េ អនក្ណាសាង រួក្សតានងិ ភ្នំ និងព្ព្រព្រក្ឹ ាមាននដ្ើមសាា យ នដ្ើមនចក្និងនដ្ើមដ្ូងជានដ្ើម អនក្ណាបនងកើតជាដ្ំបងូ គំនតិ យ៉ា ងននះ នៅថា នោក្ោែ ។

អដ្ឋក្ថា ។
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ប្ែលរិនរួររិ ត្ ប្ត្ នកណារិត្

នកលទោះរបបីបាននូវចំប្ណកក្នលសចកដី

ឆ្ាួត្និ ងលសចកដីលំបាកទ្លទ្ៗ ។ (បិែកភារ ៤២ ទំព្័រ ១៩៧)

កនងលរឿងរបស់វ ិបាកទ្ក

ោរប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់ បានហាររិ ត្

លទោះ
លទោះ

ក៏លគ្ព្វោះសភាវៈប្ែលគ្បាកែែល់សត្ាោំង

រប្រងនឹ ងហារវ ិបាករិ នឲ្យលកើ ត្រិ នបាន

យគ្រប់លពលលវោ
លគ្ព្វោះសត្ាោំង

យ

រប្រងជា នកគ្បកបករោ ឲ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅតរកសល និ ង កសលករោក្ន
ខាួន រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីោរវ ិលវល់លៅកនងរត្ិោង
ំ ៥ គ្បោរ ប្ែល
លៅថា សរងគិត ។

សរងគិត ៥ បានែល់ កសលករោ ឬ កសលករោប្ែលសលគ្រច
បានរួយគ្គៗ លទោះ រប្រងញាំងលសចកតីែល់គ្ពរក្នធរ៌ ៥ គ្បោរ ឲ្យ
លកើត្លឡើង រ៊ឺ
១.

អាយូ ហនសរងគិត

កសលករោ

បានែល់

ោរពាយរកនងខណ:លធាើ

កសលករោ ។

២. លចត្ទសរងគិត បានែល់ លចត្ទកនងោលោំង ៣ រ៊ឺ
បពាលចត្ទ
កសលករោ

រញ្ា នលចត្ទ

និ ង បរលចត្ទ

លចត្ទសរងគិតលនោះ

កនងោរលធាើកសលករោ

ម្ចនកនងបរគលទ្ូលៅ

លវៀរប្ត្

គ្ពោះ រហនត ។
៣. ករោសរងគិត បានែល់ កសលករោ

កសលករោ ប្ែលជា

លហត្នឹងឲ្យលកើ ត្ផលកនង ទរត្ គ្រប់ ងគក្នករោបេ ។
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៤. វ ិបាកសរងគិត បានែល់ ផលរបស់កសលករោ
កនង ត្ីត្

ប្ែលគ្បកបគ្ពរលដ្ឋយករោកនងបចាបបនន

កសលករោ

លបើលៅរិ នោន់ ែល់

គ្ពោះនិព្វានែោបណា រប្រងរិ នរួចផត្ពី វ ិបាកសរងគិត ែោបលទោះ រ៊ឺ នឹង
គ្ត្ូវទ្ទ្ួលផលរបស់ករោលទោះៗ ។
៥. ឧបដ្ឋានសរងគិត បានែល់ កម្ចោររោណ៍ ករោនិរិតតររោណ៍
រត្ិនិរិតតររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែលឡើងកនងលវោជិត្សាាប់ ឧបដ្ឋានសរងគិត
លនោះ ម្ចនកម្ចាំងលខាយជាងសរងគីោំងពួ ង

ំណាចរបស់ករោប្ែលនឹង

ឲ្យផល រប្រងលធាើអាររោណ៍ឲ្យគ្បាកែោលជិត្នឹងសាាប់ ។

6

ម្ហាក្ិរ ិយឆិត្ត ៨ ដ្ួង្
កិរយ
ិ ចិត្ត បានែល់ ចិត្ប្ត ែលរិនប្រនកសល

កសល និង

វ ិបាក គ្ត្ឹរប្ត្ជាចិត្តប្ែលលធាើទទ្ី ទ្ទ្ួ លអាររោណ៍តរោារោំង ៦ ឬលធាើ
ទទ្ីឲ្យសលគ្រចោររិ ត្ ោរលធាើ ោរនិយយ ជាកិរ ិយលដ្ឋយភាវៈប្ែល
លកើត្លឡើងែល់គ្ពោះខីណាស្សព រិ នម្ចនបចា័យក្នកសល និ ង កសល
កនង ទរត្លទ្ៀត្ កិរ ិយចិត្តលទ្ើ បម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១.

លហត្កកិរ ិយចិត្ត រ៊ឺជាចិត្ប្ត ែលរិនប្រនជាផលរបស់កសល

និង កសល និងោំងរិ នប្រនចិត្តប្ែលជាត្ួកសល និ ង កសលផង ជា
ចិត្តប្ែលគ្ត្ឹរប្ត្លធាើទទ្ីទ្ទ្ួលអាររោណ៍តរោារោំង ៦ ប៉ាលណាណោះ លៅរិន
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ោន់ឲ្យែល់ជវនៈ (លវៀរប្ត្ហសិត្បាទ្ជវនៈ) ។
លទ្ើបរិនម្ចនឱោសសាងលហត្

ែូលចានោះរប្រងរិនម្ចនលហត្ផល

ែូចផ្ទាលឈើ គ្ជុោះ លព្វលរ៊ឺ ជាផ្ទាលឈើ ប្ែលរិនម្ចនប្ផា ។
២. សលហត្កោម្ចវចរកិរ ិយចិត្ត ឬរហាកិរ ិយចិត្ត ជាចិត្តប្ែល
លធាើឲ្យសលគ្រច ោរលធាើ ោរនិ យយ ោររិត្របស់គ្ពោះ រហនត

នក ស់

កិលលសោំងពួ ង ជាកិរ ិយចិត្តចូលែល់ជវនៈ លសាយអាររោណ៍ប្ែលជា
លសារនសស ឬឧលបោខ គ្ត្ឹរប្ត្ជាលវទ្ទរួយគ្បលភទ្ ប្ែលរិនប្រនជា
លហត្ក្នត្ណា
ហ និងឧបាោន

លទ្ើបរិនអាចឲ្យលកើត្ផលកនង ទរត្បនត

លទ្ៀត្បាន លគ្បៀបែូ ចផ្ទាលឈើ ប្ែលម្ចនលែើរដ្ឋច់ ឫសលហើយ ។
លហត្កកិរ ិយចិត្ត បានសប្រតងរកលហើយកនងបទ្ខាងលែើរ ត្លៅ
លនោះនឹងបានសប្រតងែល់សលហត្កោម្ចវចរកិរ ិយចិត្ត ឬរហាកិរ ិយចិត្ត។
សច្ហត្ុក្កាមវឆរក្ិរ ិយឆិត្ត (ម្ហាក្ិរ ិយឆិត្ត)
សលហត្កោម្ចវចរកិរយ
ិ ចិត្ត ឬរហាកិរយ
ិ ចិត្តលនោះ ជាចិ ត្តប្ែល
ម្ចនលហត្គ្បកបលកើត្លឡើងទ្ទ្ួលោម្ចររោណ៍ លដ្ឋយលគ្ចើននឹងលកើត្លឡើង
បានទ្ូលំទ្ូោយកនងភូ រិលផសងៗ បានែល់លៅ ២៦ ភូរិ (លវៀរ បាយភូរិ
៤ និ ង សញ្ញ ីសត្តភូរិ ១ ប្ែលរិ នម្ចនគ្ពោះ រហនត) រហាកិរ ិយចិ ត្តលនោះ
លទ្ើបម្ចនសភាវៈស្សលែៀងគននឹងរហាកសលចិត្ត

ខសគនប្ត្ថា

រហាកសលចិត្តលទោះឯង

ប្ែលរិនប្រន

លបើលកើត្លឡើងែល់បរគលែក្ទ្

គ្ពោះ រហនត ចិត្តោំងលទោះរង់លៅថារហាកសលចិត្ត ប្ត្លបើលកើ ត្ជារួយ
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គ្ពោះ រហនតលដ្ឋយចំលព្វោះលហើយ ចិត្ោ
ត ំងលទោះក៏លៅថា រហាកិរ ិយចិត្ត
ែូលចានោះ រហាកិរ ិយចិត្ត លទ្ើបម្ចនចំនួនែូ ចគននឹង រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង ។
ម្ហាក្ិរ ិយឆិត្ត ៨
១. លសារនសសសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ

សង្កខរ ិកំ ។

រហាកិរ ិយចិ ត្តែួងទ្ី ១ លកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ រិ នម្ចនោរែឹ កទំ ។
២. លសារនសសសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
រហាកិរ ិយចិ ត្តែួងទ្ី ២ លកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនោរែឹ កទំ ។

៣. លសារនសសសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ
រហាកិរ ិយចិត្តែួងទ្ី

៣

សង្កខរ ិកំ ។

លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស

រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិនម្ចនោរែឹ កទំ ។

៤. លសារនសសសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
រហាកិរ ិយចិ ត្តែួងទ្ី

៤

លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស

រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនោរែឹ កទំ ។
៥. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ

សង្កខរ ិកំ ។

រហាកិរ ិយចិ ត្តែួងទ្ី ៥ លកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ
លដ្ឋយបញ្ញញ រិ នម្ចនោរែឹ កទំ ។
៦. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
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រហាកិរ ិយចិ ត្តែួងទ្ី ៦ លកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ

គ្បកប

លដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនោរែឹ កទំ ។

៧. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ

សង្កខរ ិកំ ។

រហាកិរ ិយចិត្ែ
ត ួ ងទ្ី ៧ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ រិនគ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ រិ នម្ចនោរែឹ កទំ ។

៨. ឧលបោខសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ សសង្កខរ ិកំ ។
រហាកិរ ិយចិ ត្ែ
ត ួងទ្ី ៨ លកើ ត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ រិ នគ្បកប

លដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនោរែឹ កទំ ។
ម្ហាក្ិរ ិយឆិត្តប្ដ្លច្ក្ើត្ព្រម្ជាម្ួយច្សាម្នសសច្វទនា
រហាកិរ ិយចិត្ត
គ្ពោះ រហនត

ជាចិត្តប្ែលលកើត្ប្ត្កនងចំលព្វោះសទតនរបស់

នកគ្បហារកិលលសដ្ឋច់ជាសរលចេទ្លហើយ

អាររោណ៍រកគ្បាកែតរោារោំង

៦

ែូលចានោះោល

រប្រងពិចារណាអាររោណ៍លទោះៗ

លដ្ឋយភាពជាឧលបោខរិ នម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រ

ថានំងថានក់លឡើយ

រហាកិរ ិយចិ ត្តលទ្ើបរិ នលកើ ត្គ្ពរជារួ យលសារនសសលវទ្ទបាន ។
រហាកិរ ិយចិត្ត

រប្រងលកើត្គ្ពរជារួយលសារនសសលវទ្ទបាន

ែូចជាចកខោាររបស់គ្ពោះ រហនត
សររួរែល់ោរចលគ្រើនករោដ្ឋាន

បានល

ើញសាថនទ្ីប្ែលជាទ្ីសបាយ

រប្រងចូលែល់សភាពជាលសារនសស

លដ្ឋយរហាកិរ ិយចិត្តែួងលនោះ ។
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លសាត្ោារ ឮសំលឡង ូ រ របស់ នកលោភលន់កនងលោងោន ក៏ជា
នកចូលែល់ភាពលសារនសស លដ្ឋយរហាកិរ ិយចិត្តលនោះ លដ្ឋយរិត្ថា
លយើងលោះត្ណា
ហ ប្ែលលឡោះល

ោះែូលចនោះបានលហើយ ។

ឃានោារ ជិវាហោារ ោយោារ និងរលទោារ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋយ
ទ្ំនងែូចគននឹងជា នកែល់ភាពលសារនសស

លដ្ឋយរហាកិរ ិយចិត្តបាន

លសារនសសប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ យរហាកិរយ
ិ ចិត្តរបស់គ្ពោះខី ណាស្សព
លនោះ គ្ត្ឹ រប្ត្ជាលវទ្ទប្ែលជាផលរបស់ផសសៈប៉ាលណាណោះ ។
រិនប្រនជាលហត្ក្នត្ណា
ហ ឧបាោន និងករោលទ្ រហាកិរយ
ិ ចិត្ត
លទ្ើបលកើត្គ្ពរជារួ យលសារនសសលវទ្ទបាន ។
ចំប្ណករហាកិរ ិយចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខលវទ្ទលទោះ
រប្រងគ្បាកែកនងខណ:ពិចារណាអាររោណ៍លទោះ លដ្ឋយឆ្ឡងគលបោខ រិន
ម្ចនោរលគ្ត្ក រគ្បោរណាលឡើយ ។
ម្ហាក្ិរ ិយឆិត្ព្ត បក្បច្ោយបញ្ញ
ា
រហាកិរ ិយចិត្ត

ប្ែលលកើត្កនងសទតនរបស់គ្ពោះខីណាស្សពលទោះ

រប្រងជាចិត្តប្ែលបរ ិសទ្ធសាអត្គ្បាសចាករនោិល រ៊ឺ កិលលស ចិត្តប្ែល
បរ ិសទ្ធ

ែូលចនោះរួរនឹងជាចិ ត្ប្ត ែលគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញប្ត្រា៉ា ង

ប្ែលរិន

បានគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រ៊ឺ គ្បលភទ្ប្ែលជាញាណវ ិបបយត្តលទោះ រិ នរួរ
នឹងម្ចនបាន ។
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រហាកិរ ិយចិត្ត ប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រប្រងម្ចនបាន
លព្វលរ៊ឺ កនងខណ:ប្ែលគ្ពោះ រហនតោំង

យ គ្ត្ូវគ្បកបកិចាោរប្ែល

គ្បគ្ពឹត្តលៅតរធរោតរបស់សង្កខរ ឬកិចាោរប្ែលោាប់ បានលធាើ រិនគ្ត្ូវ
គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញក៏ម្ចនបាន

ែូចជាោរលែើរ

ឈរ

ងគយ

លែក

បលទោបង់ ឧចាារៈ បសាវៈជាលែើរ ោរង្ករលផសងៗ ោំងលនោះ រប្រងគ្ត្ូវ
អាស្ស័យរហាកិរ ិយចិ ត្ជា
ត
នកចាត្់ប្ចង នឹងរិ នគ្ត្ូវលគ្បើបញ្ញញរកគ្បកប
ផងលឡើយ ។
រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចោ
ា រង្កររបស់កសលលទោះឯង
ប្ត្ោរង្កររបស់កសលលទោះ

រប្រងឲ្យផលជាលសចកតីសខត្លៅលទ្ៀត្

ចំប្ណកគ្ពោះ រហនតលោកលធាើកិចោ
ា រង្ករ

រិ នគ្ត្ូវោរផលប្ែលជា

លសចកតីសខត្លៅលទ្ៀត្ លទ្ើបលៅថា គ្គន់ប្ត្លធាើ និយយ រិត្ លដ្ឋយ
រហាកិរ ិយចិ ត្តប៉ាលណាណោះឯង

ប្ែលជាោរង្កររបស់កសលលទោះ

បាន

លសចកតីថា ោរង្ករប្ែលគ្ពោះ រហនតលធាើលទោះ លបើរិនប្រនគ្ពោះ រហនត រ៊ឺ
បេជាន ឬគ្ពោះលសកខបរគលលធាើ ក៏សទ្ធប្ត្ជាោរង្ករប្ែលជាកសលោំង
ស់ ចំប្ណកោរង្ករប្ែលជា កសលលទោះ សូរបីគ្ត្ឹរប្ត្រិត្លដ្ឋយចិត្ត
ប្ែលជា កសល ក៏រិនម្ចនែល់ចិត្គ្ត ពោះ រហនតោំង

យលឡើយ ។

គាថាសង្គហទី ៧
៧. ោលរ លត្វីស បាោនិ
ឯោទ្ស គ្កិ យ លចត្ិ

បញ្ញញបញ្ញញនិ វីសត្ិ
ចត្បញ្ញញស សពាថា ។
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ប្គ្បថា ោម្ចវចរវ ិបាកចិត្តម្ចន ២៣ ោម្ចវចរកសលចិត្ត និ ង
កសលចិត្តម្ចន ២០ ោម្ចវចរកិរយ
ិ ចិត្តម្ចន ១១ រួរោម្ចវចរចិត្ម្ច
ត ន
៥៤ លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង ។

ឆប់ កាមវឆរច្សាភណឆិត្ត ២៤
rrr o sss
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រ ូបាវឆរឆិត្ត ១៥

6
រូបាវចរចិត្ត

បានែល់

ចិ ត្ប្ត ែលចូលែល់អាររោណ៍របស់រូបជាន

ឬបានែល់ចិត្តគ្តច់លៅលកើត្កនងភូរិ ប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នវត្ថរូប និងកិលលស
រូបលដ្ឋយលគ្ចើន ។
វត្ថរូប បានែល់ រូបាវចរចិត្ត ១៥ លចត្សិក ៣៥ (វត្ថធរ៌) ។
កិលលសរូប បានែល់ លោភលចត្សិកប្ែលជាប់លដ្ឋយរូបត្ណា
ហ
រ៊ឺ ោរលពញចិត្តកនងរូប ឈាន

ភិ ញ្ញញ និងរូបភព ម្ចនគ្ពោះបាលីថា

រូបសស ភលវាត្ិ = រូបំ
ភូរិណា ជាទ្ីលកើត្ក្នវត្ថរូប និងកិលលសរូប ភូរិលទោះលឈាោោះថា រូប
បានែល់ រូបភូ រិ ១៥ ឬ រូលប

វចរត្ីត្ិ = រូបាវចរ ំ

ចិត្តណា រប្រងគ្តច់លៅលកើត្កនងភូរិប្ែលជាទ្ីលកើ ត្ក្នវត្ថរូប និង
កិលលសរូប ចិ ត្តលទោះលឈាោោះថា រូបាវចរចិត្ត ។
គាថាសង្គហទី ៨
៨. បញ្ាោ ឈានលភលទ្ន
បញ្ញ បាកគ្កិ យលភោ

រូបាវចរម្ចនសំ
ត្ំ បញ្ាទ្សោ ភលវ ។

ប្គ្បថា រូបាវចរចិត្ត លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នឈានម្ចន ៥ ែួ ង

ោលប្ចកលដ្ឋយកសល វ ិបាក កិរយ
ិ
លហើយម្ចន ១៥ ែួង ។
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អធិបាយរ ូបាវឆរឆិត្ត
រូបាវចរចិត្តលទោះ ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នឈានម្ចន ៥ រ៊ឺ
រូបាវចរបឋរជានចិត្ត ១
រូបាវចរទ្ត្ិ យជានចិត្ត ១
រូបាវចរត្ត្ិយជានចិត្ត ១
រូបាវចរចត្ត្ថជានចិត្ត ១
រូបាវចរបញ្ារជានចិត្ត ១
រូបាវចរឈានចិត្ោ
ត ំង ៥ លនោះ ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នជាត្ិ រ៊ឺ
កសល វ ិបាក កិរយ
ិ លហើយ បានរូបាវចរកសលចិត្ត ៥ រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត
៥ រូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្ត ៥ រួររូបាវចរចិត្តម្ចន ១៥ ែួង ។
អត្ថរបស់ឈាន
ឈាន

បានែល់

ោរសរាឹងអាររោណ៍លែើរបីឲ្យចិត្តែិត្ជាប់កនង

អាររោណ៍ករោដ្ឋាន បានែល់ ោរប្ែលចិត្តចូលលៅសរាឹងអាររោណ៍ ម្ចន
បឋវ ីកសិណជាលែើរ
យកធរោជាត្ិ

លដ្ឋយ ំណាចក្ន បបទសម្ចធិរា៉ា ង

ប្ែលជាលគ្រឿងែត្ធរ៌ប្ែលជាសគ្ត្ូវ

និងសំលៅ

ែល់ោរសរាឹង

អាររោណ៍ លែើរបីឲ្យឈានចិត្តលកើត្លឡើងរា៉ា ង ។
ធរ៌ប្ែលជាសគ្ត្ូវឬបែិបកខែល់ឈានចិត្លត ទោះ លៅថា នី វរណ រ៊ឺ
ជាលគ្រឿងោោំងក្នោរលធាើលសចកតីលអ កនងទ្ីលនោះសំលៅែល់ ោោំងរិនឲ្យចូល
ែល់ឈានចិត្តបាន ។
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ឈានមន ២ យ៉ាង្ គឺ
១.

អាររោណូបនិជាន

បានែល់

លែើរបីឲ្យចិត្តែិត្ជាប់នឹងអាររោណ៍

ោរសរាឹងនិរិត្តក្នអាររោណ៍

ងគធរ៌បានែល់ រហរគត្កសលចិត្ត

៩ ែួ ង និ ងរហរគត្កិរ ិយចិត្ត ៩ ែួ ង ។
២.

លកខណូបនិជាន

បានែល់

ោរសរាឹងសភាវលកខណ:ក្ន

អាររោណ៍ លែើរបីឲ្យបញ្ញញែឹងបររត្ថអាររោណ៍ លដ្ឋយម្ចន និចាលកខណ:
ជាលែើរ

ងគធរ៌បានែល់ រហាកសលញាណសរបយត្តចិត្ត ៤ និង

លោកត្តរចិត្ត ៨ ខណ:ប្ែលវ ិបសសទញាណ ររគញាណ និ ងផលញាណលកើត្លឡើង ។
កនងឈានោំង ២ លនោះ លដ្ឋយ ត្ថបំណងយកអាររោណូបនិជាន
លគ្ព្វោះែូលចានោះ ឈានកនងទ្ីលនោះ លទ្ើ បម្ចនលសចកតីថា សរាឹងអាររោណ៍ ឬ
លគ្ព្វោះជាលគ្រឿងែត្ធរ៌ប្ែលជាសគ្ត្ូវែល់ឈានចិត្ត ។
កនង ែាសាលិនីសប្រតងថា « អាររោណូបនិ ជានលត បចានីកជាបនលត វា = ឈានំ » ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណាប្ែលសរាឹងអាររោណ៍កតី ឬ
ធរោជាត្ិ ែត្ធរ៌ប្ែលជាបែិ បកខកីត ធរោជាត្ិលទោះលឈាោោះថា “ឈាន” ។
អាររោណ៍សគ្ម្ចប់ សរាឹង

បានែល់

អាររោណ៍ករោដ្ឋាន

សរេករោដ្ឋានម្ចនចំនួនោំង ស់ ៤០ រ៊ឺ កសិណ ១០

រ៊ឺ

សភ ១០

នសសត្ិ ១០ (ឲ្យចូ លែល់ឈានបានគ្ត្ឹរ ២ រ៊ឺោយរតសត្ិ ១
អាទបានសសត្ិ ១ ប៉ាលណាណោះ)
ចត្ោត្វវតថន ១

បបរញ្ញញ ៤ អាហាលរបែិកូលសញ្ញញ ១

រូបករោដ្ឋាន ៤ រួរអាររោណ៍ករោដ្ឋាន ៤០ ។
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ធរ៌ប្ែលជាបែិបកខរបស់ឈាន បានែល់ នីវរណ រ៊ឺជាលគ្រឿងោោំង
ោរលធាើលសចកតីលអកនងទ្ីលនោះ បានែល់ ោោំងរិនឲ្យចូ លែល់ឈានបាន
នីវរណៈម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ោរចេនោនីវរណ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលគ្ត្ក រ
ជាប់ចិត្តកនងោររណាររោណ៍ ម្ចនរូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈជាលែើរ
ោម្ចររោណ៍ោំងលនោះ ជាលគ្រឿងោោំងរិ នឲ្យឈានចិ ត្តលកើត្លឡើងបាន ។
២. ពាបាទ្នីវរណ បានែល់ លោសលចត្សិក ប្ែលជាលសចកតី
លគ្ោធខឹងនឹ ងគ្បទ្ូ សោ៉ា យ នកែក្ទ្

រប្រងជាលគ្រឿងោោំងរិ នឲ្យចិត្តចូល

ែល់ឈានបាន ។
៣. េី នរិទ្ន
ធ ីវរណ បានែល់ េីនៈនិងរិទ្ធលចត្សិក ប្ែលម្ចនោរ
រួញោេយចាកអាររោណ៍ប្ែលគ្ត្ូវសរាឹង រប្រងជាលគ្រឿងោោំងរិនឲ្យចិត្ត
ចូលែល់ឈាន ។
៤. ឧទ្ធចាកកាចានីវរណ បានែល់ ឧទ្ធចលា ចត្សិក និងកកាចាលចត្សិក
ប្ែលជាោរោយម្ចយលតដគ្កហាយចិត្ត រប្រងជាបែិបកខែល់ឈាន លគ្ព្វោះ
គ្ត្ូវអាស្ស័យោរសរាឹងអាររោណ៍លដ្ឋយលសចកតីសៃប់

ឈានលទ្ើបលកើត្រិន

បាន ។

៥. វ ិចិកិចាេនីវរណ បានែល់ វ ិចិកិចាេលចត្សិក ប្ែលម្ចនោរ

សងស័យោប្រកចិត្ត

រប្រងទ្ម្ចាយលសចកតីសាាហាប់ក្នោរសរាឹងអាររោណ៍

ឲ្យវ ិទសលៅ លទ្ើបរិនអាចចូ លែល់ឈានបាន ។
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នីវរណធរ៌ោំង ៥ គ្បោរ លនោះ លឈាោោះថា ជាបែិបកខធរ៌ ឬធរ៌ប្ែល
ជាសគ្ត្ូវ ប្ែលគ្ត្ូវលគ្បើ ងគឈានជាលគ្រឿងរម្ចៃប់ ។
ឈានសងប់ចាក្កាម្គុណ និង្ អក្ុសលធម្៌
កនង ែាសាលិនីសប្រតងថា វ ិវ ិលចាវ ោលរហិ វ ិវ ិចា
ធលរោហិ ម្ចន ត្ថថា សៃប់ចាកោរោំង
ោំង

កសលលហិ

យ និ ងសៃប់ចាក កសលធរ៌

យ។

វ ិវ ិចា បានែល់ វ ិលវក ប្គ្បថា លសចកតីសៃប់សាៃត្់ រ៊ឺលរចលចញ ។
វ ិវ ិលចាវ ោលរហិ បានែល់ លរចលចញចាកោរោំង

វត្ថោរនិ ងកិលលសោរ ោរោំង

យ រ៊ឺ ោំង

យែូចលព្វលលនោះ សូរបីរិនម្ចន

លៅកនងលវោចូលបឋរជានក៏ពិត្ ប្ត្ក៏លៅជាសគ្ត្ូវែល់បឋរជានបាន
ែូលចនោះោរសលគ្រចបឋរជានបាន

ក៏ គ្ត្ូវលោះោរលចញ

ប្ែលលៅថា

លោះចាកោរលទោះឯង ។
សូរបីឈានលនោះ នឹងគ្បាកែផលថា ជាលគ្រឿងលោះោរោំង

យ

លចញលៅក៏ពិត្ ប្ត្ក៏រិនបានសំលៅយក គ្ត្ឹរប្ត្លោះបង់ោរោំង

យ

លចញប៉ាលណាណោះលទ្ គ្ពោះលយគវចរក៏ នឹងអាចចូលឈានបាន លគ្ព្វោះោរ ឬ
ោរចេនោៈលទោះ ម្ចនគ្ត្ឹ រប្ត្ ១ កនង ៥ របស់នីវរណធរ៌ប៉ាលណាណោះ នីវរណធរ៌
ែក្ទ្ លគ្ត ំពីោរលៅម្ចនសល់លទ្ៀត្ ធរ៌ោង
ំ លទោះ ក៏ជាសគ្ត្ូវែល់
ឈានែូចគន លទ្ើបគ្ត្ូវលោះនីវរណធរ៌ ឬ កសលធរ៌ោំងលទោះផង លទ្ើប
ចូលែល់បាន

សប្រតងថា

ឈានរប្រងសាៃត្់ចាកោរោំង
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និង កសលធរ៌ោំងពួង សរែូចបាលីប្ែលលលើករកលព្វល ខាងលលើ
លនោះ ។

សរបលសចកតីថា វ ិវ ិលចាវ ោលរហិ លនោះ រប្រងសំលៅែល់ វ ិលវក ប្ែល

ជាលគ្រឿងគ្របសងាត្់ោរចេនោៈ និ ង វវិ ិចា
សំលៅែល់

វ ិលវក

កសលលហិ ធលរោហិ រប្រង

ប្ែលជាលគ្រឿងគ្របសងាត្់នីវរណធរ៌ែ៏លសស

រ៊ឺ

ពាបាទ្នីវរណៈ េីនរិ ទ្ន
ធ ីវរណៈ ឧទ្ធចាកកាចានីវរណៈ និ ង វ ិចិកិចាេនីវរណៈ

ោលលព្វលលដ្ឋយ ភិធរោន័យលហើយ រប្រងសំលៅែល់ វ ិលវក ប្ែលជា
លគ្រឿងគ្របសងាត្់ោរលកើត្លឡើងក្នលោភរូលចិត្ត ៨ ែួ ង និងសំលៅែល់

វ ិលវក ប្ែលជាលគ្រឿងគ្របសងាត្់ោរលកើ ត្លឡើងក្នលោសរូ លចិត្ត ២ ែួ ង
លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួ ង ប៉ាលណាណោះ ។
អង្គននឈាន
កនងោរគ្បកបកសលករោ ប្ែលម្ចនោនជាលែើរលនោះ កសលលចត្ទ
គ្បាកែលឡើងកនងខណ:ណា

រហាកសលចិត្តរប្រងលកើ ត្លឡើងកនងខណ:

លទោះរួយរ ំលពច ប្ត្រូបាវចរកសលចិត្ត រិនប្រនលកើត្ែូលចានោះលទ្ រូបាវចរចិត្ត
នឹងលកើត្លឡើងបាន
បបទសម្ចធិ
កសិណជាលែើរ
លចត្សិកធរ៌

អាស្ស័យោរចលគ្រើនសរេភាវទលទោះ

រ៊ឺចិត្តចូលែល់ោរែិត្ជាប់កនងអាររោណ៍
លព្វលរ៊ឺ

ចូលែល់

ឈាន

ម្ចន

ខណ:ប្ែលកំពងចលគ្រើនភាវទលទោះ

គ្កុរ

ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ យចិត្តរួយគ្កុរ

នឹ ងលធាើទទ្ី ែត្ឬ

គ្របសងាត្់នីវរណធរ៌ ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងរិ នឲ្យឈានចិ ត្តលកើត្លឡើងបាន
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នីវរណធរ៌ោំង ៥ ណារួ យលៅម្ចន ឈានចិត្តនឹងលកើត្លឡើងរិ នបាន
លឡើយ

ែូលចានោះោលគ្កុរលចត្សិកធរ៌ែូចលព្វលលទោះ

លធាើទទ្ី កម្ចាត្់

ឬគ្របសងាត្់នីវរណធរ៌ឲ្យវ ិទសលៅ ឈានចិត្តរប្រងលកើត្លឡើងបាន ។
ខណ:ប្ែលឈានចិត្តគ្បាកែលឡើងលនោះឯង គ្កុរលចត្សិកធរ៌ រ៊ឺ

វ ិត្កាលចត្សិក វ ិចារលចត្សិក បីត្ិលចត្សិក លវទ្ទលចត្សិក (សខ ឬ
ឧលបោខ) និ ងឯករគតលចត្សិក ប្ែលលធាើទទ្ីគ្របសងាត្់នីវរណធរ៌បាន
លហើយ លទ្ើបគ្បាកែចាស់ជា ងគឈាន លគ្ព្វោះែូលចានោះ

ងគក្នឈានលទ្ើប

បានែល់ វ ិត្កាៈ វ ិចារៈ បីត្ិ សខ (លវទ្ទលចត្សិក) និ ងឯករគត គ្ត្ឹ រប្ត្ ងគ
៥ លនោះ ។
ឈានលះបង្់នីវរណៈ
ោរគ្របសងាត្់នីវរណៈ
ឈាន

លៅថា

ិ ខរភនបបហាន
វក

ឬគ្បហារនីវរណៈលដ្ឋយ ំណាចក្ន
ែោបណាប្ែលឈានចិត្តរិនោន់

សាបសូនយ ែោបលទោះនីវរណធរ៌រប្រងគ្ត្ូវគ្របសងាត្់ទ្ក រិ នឲ្យគ្បាកែ
លឡើងរកបាន ឬលព្វលថា នីវរណធរ៌កលគ្រើកលឡើងោលណា ឈានក៏
សាបសូនយលៅោលលទោះ ។
ោរគ្បហារនីវរណធរ៌ ៥ គ្បោរ បានលទោះ រប្រងគ្ត្ូវអាស្ស័យ
ងគឈានជាលគ្រឿងគ្បហារ ែូលចនោះ រ៊ឺ

វ ិត្កា គ្បហារេីនរិ ទ្ធនីវរណៈ ។
វ ិចារ គ្បហារវ ិចិកិចាេនីវរណៈ ។
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បីត្ិ គ្បហារពាបាទ្នីវរណៈ ។
សខ (លវទ្ទ) គ្បហារឧទ្ធចាកកាចានីវរណៈ ។
ឯករគត គ្បហារោរចេនោនីវរណៈ ។
អធិបាយអង្គឈាន
១.

ិ កា
វត្

រ៊ឺ

ោរលលើកចិត្លត ឡើងោន់អាររោណ៍កនងោរលធាើឈាន

(រូបឈាន) លទោះ គ្ត្ូវសាងបញ្ញ តតររោណ៍ ប្ែលលៅថា

ងគកសិណ

ជាលែើរ ទ្កសគ្ម្ចប់ឲ្យចិត្តចូលលៅសរាឹង ងគកសិណលទោះ លគ្ព្វោះែូលចានោះ
ោរសរាឹង ងគកសិណលនោះ គ្ពោះលយគវចរ នកបែិបត្តិគ្ត្ូវលលើកចិត្លត ឡើង
ោន់អាររោណ៍ករោដ្ឋាន ប្ែលកំណត្់ទ្កជានិចា គ្ត្ូវពាយររិនបលណា
ត យ
ឲ្យចិត្តលចញចាកអាររោណ៍ប្ែលកំ ណត្់ ទ្ក លៅរិត្លរឿងែក្ទ្ លបើខណ:ណា
ចិត្តលចញចាកអាររោណ៍ប្ែលសរាឹង េី នរិទ្ធ រ៊ឺសភាវៈប្ែលលធាើឲ្យចិត្តរញ
ួ ោ
េយចាកអាររោណ៍ប្ែលសរាឹង

ឬរ ំសាយចិ ត្តចាកអាររោណ៍ប្ែលសរាឹង

ខណ:លទោះចិត្តរប្រងោាក់ចោះពី ងគកសិណ
លឡើងោន់ ងគកសិណជាេោី

រ៊ឺ

គ្ត្ូវលលើកចិត្តឲ្យគ្ត្ឡប់រក

ឲ្យសរាឹង ងគកសិណលទ្ៀត្រិនឲ្យឃាាត្

ិ កាៈ រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែលលលើកចិត្លត ឡើងោន់
លចញចាក ងគកសិណ ែូលចានោះ វត្
អាររោណ៍លនោះ

លទ្ើបលធាើទទ្ីគ្បហារេីនរិទ្ធ

លដ្ឋយលកខណៈក្នោរ

គ្របសងាត្់ទ្ក ។

២. វ ិចារ រ៊ឺ ោរផគងចិត្តឲ្យតំងម្ចំលៅកនងអាររោណ៍ប្ែលសរាឹង

ោលវ ិត្កាៈលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍ប្ែលសរាឹងលហើយ វ ិចារៈក៏លធាើទទ្ី
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ផគងចិត្តរិនឲ្យោាក់លចញពី អាររោណ៍ប្ែលសរាឹងលទោះ

លបើលកើត្ោរសងស័យ

លឡើងកនងខណ:សរាឹងអាររោណ៍ថា ោរសរាឹងអាររោណ៍ែូលចានោះ នឹងអាចលធាើ
ឲ្យឈានលកើ ត្លឡើងបានពិ ត្ឬ? ោលសងស័យលកើត្លឡើង ោរផគងចិត្តឲ្យតំង
ម្ចំកងអាររោ
ន
ណ៍ក៏នឹងសាបសូនយលៅ

លសចកតីលនឿយណាយកនងោរផគង

ចិត្តក៏នឹងលកើ ត្លឡើង ែូលចានោះគ្ពោះលយគវចរ ចាំបាច់គ្ត្ូវលគ្បើវ ិចារៈផគងចិត្ត
ឲ្យសរាឹងអាររោណ៍

លដ្ឋយគ្បាសចាកលសចកតីសងស័យគ្ពរជារួយវ ិចារៈ

ិ ខរភនបបហាន ។
រប្រងលធាើទទ្ីគ្របសងាត្់វ ិចិកិចាេនីវរណៈ កនងលកខណ: វក

៣. បីត្ិ រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក ររក
ី ោយ ោលវ ិត្កាៈបានលធាើទទ្ីលលើក

ចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍

និ ងវ ិចារៈផគងចិត្តឲ្យតំងម្ចំកនងអាររោណ៍លហើយ

រប្រងលកើ ត្លសចកតីលគ្ត្ក ររ ីកោយចិត្ត

កនងោរប្ែលអាចលធាើបាន ែូលចានោះ

ខណ:ប្ែលចិត្តកំពងលគ្ត្ក ររ ីកោយលទោះ
លឡើង

ោរពាបាទ្រប្រងរិនលកើត្

ែូលចានោះបីត្ិលនោះលទ្ើ បអាចគ្របសងាត្់ពាបាទ្នីវរណៈបានលដ្ឋយ

វ ិកខរភនបបហាន ។

បីត្ិ ច្នះមន ៥ យ៉ាង្ គឺ
១. ខទ្ោោបីត្ិ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក រត្ិច គ្ត្ឹរគ្ព៊ឺលោរគ្ព៊ឺប្សបក ។
២. ខណិោបី ត្ិ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក ររួ យខណ:ៗ គ្បាកែែូចជា
លផាកបលទោរ ។
៣. ឱកានិោ
ត បីត្ិ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក រលរឿយៗ ម្ចនអាោរគ្បាកែែូច
ជាទ្ឹករលកលបាកខោប់រកគ្ត្ូវ ។
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៤. ឧលពាង្កគបីត្ិ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក រខាាំង អាចញាំងោយឲ្យ ប្ណតត្
លឡើង ។
៥. ផរណាបីត្ិ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក រផសពាផាយគ្ជួត្គ្ជាបទ្ូលៅកនង
ោយ ។
បីត្ិ ប្ែលជា ងគឈានអាចគ្បហារពាបាទ្នីវរណៈបានលទោះ គ្ត្ូវ
ែល់ថានក់ ផរណាបីត្ិ ចំប្ណកបីត្ិលគ្តពីលទោះ ៤ យ៉ា ង រិ នោប់ថាជា
ងគឈាន លគ្ព្វោះលៅម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ និ ងម្ចនកម្ចាំងលខាយ ។
៤. សខ រ៊ឺ សខលវទ្ទកនង ងគឈាន បានែល់ លសចកតីសខចិត្ត ឬ
លសារនសសលវទ្ទលទោះឯង ខណ:បរ ិករោ រ៊ឺ លលើកចិត្តលឡើងោន់ អាររោណ៍
និងផគងចិត្តឲ្យតំងលៅកនងអាររោណ៍រហូត្ែល់លកើត្បីត្ិ
រប្រងែឹ ងខាួនថាសខ

ែូលចនោះលហើយ

លគ្ព្វោះម្ចនលសចកតីសៃប់គ្បាសចាកោររលវ ើរវាយចិត្ត

ខណ:ប្ែលកំពងលសាយលសចកតីសខលនោះ សខលវទ្ទលទ្ើ បម្ចនសភាពជា
នកែត្

ឬគ្របសងាត្់ឧទ្ធចាកកាចានីវរណៈ

សខលវទ្ទលទ្ើប

វ ិកខរភនបបហាន ។

លឈាោោះថា

រិនឲ្យលកើត្លឡើងបាន

ជា ក
ន គ្បហារឧទ្ធចក
ា កាចានីវរណៈលដ្ឋយ

បីត្ិ និង សខ ម្ចនសភាវៈស្សលែៀងគន លព្វលរ៊ឺ បីត្ិ បានែល់
លសចកតីលគ្ត្ក ររ ីកោយ ប្ែលបានគ្បសពាជារួយឥដ្ឋាររោណ៍ ចំប្ណក
សខ ម្ចនោរលសាយអាររោណ៍ប្ែលបានគ្បសពាលហើយ ។
បីត្ិ ម្ចនកនងទ្ីណា សខក៏ម្ចនកនងទ្ីលទោះ ប្ត្លបើសខម្ចនកនងទ្ីណា
បីត្ិអាចរិនម្ចនកនងទ្ីលទោះ បីត្ិជាសង្កខរកខនធ ចំប្ណកសខជាលវទ្ទខនធ ។
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៥. ឯករគត បានែល់ ោរប្ែលចិត្តម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ យ ោល
ចិត្តតង
ំ លៅកនងអាររោណ៍ប្ែលសរាឹងប្ត្រួយលហើយ លឈាោោះថា ចិ ត្ម្ច
ត ន
សម្ចធិ រ៊ឺ ោររិ នរលវ ើរវាយលៅកនងអាររោណ៍លផសងៗ ម្ចនរូប សំលឡង កាិន
រស លផ្ទែាពាៈ លរឿងោ៉ា វជាប់លដ្ឋយោររណាររោណ៍ ចិត្តនឹងតំងម្ចំលៅ
កនងអាររោណ៍ប្ែលសរាឹងប្ត្រា៉ា ង រប្រងម្ចនសម្ចធិ រ៊ឺ ោរឈប់ នឹងក្ន
ចិត្ត

ែូ ចោរតំងលៅនឹ ងរបស់ ណា
ត ត្គ្បទ្ី បលៅកនងទ្ីប្ែលសៃប់ខយល់

ែូលចានោះ សម្ចធិចិត្លត ទោះ រិ នរលវ ើរវាយលៅោន់អាររោណ៍ប្ែលគ្បាថាន ែូលចនោះ
រ៊ឺ

ំណាចក្នសម្ចធិ ឬឯករគតលនោះ រប្រងែត្កិលលស ឬគ្របសងាត្់

ោរចេនោនីវរណ ។
សមធិមន ៣ យ៉ាង្
១. ខណិកសម្ចធិ បានែល់ សម្ចធិប្ែលលធាើឲ្យចិត្តតំងម្ចំលៅ
កនងអាររោណ៍បានរួយជួរខណ: ។
២. ឧបចារសម្ចធិ បានែល់ សម្ចធិប្ែលលធាើឲ្យចិត្តតំងម្ចំលៅ
កនងអាររោណ៍ជិ ត្នឹងបានឈាន ។
៣.

បបទសម្ចធិ បានែល់ សម្ចធិប្ែលលធាើឲ្យចិត្តតំងម្ចំលៅ

កនងអាររោណ៍ប្ែលកិលលសរិ នអាចរកកួនបាន ឈានចិត្តរប្រងលកើត្លឡើង
បានែល់

បបទសម្ចធិលនោះឯង ។
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ព្បច្ភទននឈាន
តរន័យក្នគ្ពោះ ភិ ធរោ បានប្ចកគ្បលភទ្ក្នឈានទ្ក ៥ គ្បលភទ្
លៅថា ឈានបញ្ា កន័យ បានែល់

ិ កា វ ិចារ បីត្ិ សខ ឯករគត
បឋរជាន ម្ចន ងគឈាន ៥ រ៊ឺ វត្
ទ្ត្ិ យជាន ម្ចន ងគឈាន ៤ រ៊ឺ -

វ ិចារ បីត្ិ សខ ឯករគត

ត្ត្ិយជាន ម្ចន ងគឈាន ៣ រ៊ឺ -

-

បីត្ិ សខ ឯករគត

ចត្ត្ថជាន ម្ចន ងគឈាន ២ រ៊ឺ -

-

-

សខ ឯករគត

បញ្ារជាន ម្ចន ងគឈាន ២ រ៊ឺ -

-

-

ឧលបោខ ឯករគត

អធិបាយឈាន
១. បឋរជាន បានែល់ ឈានទ្ី ១ ជាឈានប្ែលលកើត្លឡើង
គ្គែំបូង ប្ែលឆ្ាងពី ោរលគគ្ត្បាន បឋរជានលនោះ លទ្ើបគ្ត្ូវអាស្ស័យ
ងគឈានគ្រប់ោំង ៥ ជាលគ្រឿងគ្របសងាត្់នីវណៈោំង ៥ គ្បោរលទោះ
ចិត្តប្ែលសាៃត្់ចាកនីវរណធរ៌ លដ្ឋយោរគ្របសងាត្់ទ្កបានកនងគ្គែំបូង
លនោះលទ្ើបលឈាោោះថា បឋរជានកសលចិត្ត

ងគឈានោំង ៥ រប្រងលកើត្

គ្ពរគននឹ ងខណ:ជារួ យគន រប្រងលធាើទទ្ីែត្ឬគ្របសងាត្់នីវរណៈគ្ពរ
គនលទ្ៀត្ផង រិនប្រនថា

ងគឈាននឹ ងលកើត្លឡើងរតងរួ យ និ ងរិ នប្រន

គ្របសងាត្់នីវរណៈរតងរួយលទ្ ។
២. ទ្ត្ិយជាន បានែល់ ឈានទ្ី ២ ប្ែលលកើត្លឡើងបានកនង
លំដ្ឋប់ត្លៅ ខាងលគ្ោយពី បឋរជានប្ែលបានលកើត្លឡើងលហើយ ។
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កនងោរបែិ បត្តិលែើរបីឲ្យទ្ត្ិ យជានលកើ ត្លឡើងបានលទោះ
បឋរជានឲ្យលកើត្លឡើងជាប់ត្គនលរឿយៗ
ខាាំងោាលឡើង

គ្ត្ូវលធាើ

លែើរបី ប់រ ំចិត្តឲ្យម្ចនសម្ចធិ

និងម្ចនជំទញកនងោរចូលឈាន

និងលចញចាកឈាន

លសចកដីជំទញោក់ ទ្ងនឹងឈានលនោះ លៅថា វសី ម្ចន ៥ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. អាវជានវសី បានែល់ លសចកតីជំទញកនងោរពិ ចារណា ងគ
ឈាន រនចូលឈានលែើរបីឲ្យចូ លឈានបានលដ្ឋយរហ័ស ។
២. សម្ចបជានវសី បានែល់ លសចកតីជំទញកនងោរចូលសម្ចបត្តិ។
៣. ធិដ្ឋានវសី បានែល់ លសចកតីជំទញកនងោរតំងលៅកនងឈាន។
៤. វដ្ឋានវសី បានែល់ លសចកតីជំទញកនងោរលចញចាកឈាន។
៥. បចាលវកខណវសី បានែល់ លសចកតីជំទញកនងោរពិចារណា
ងគឈានលគ្ោយពីលចញចាកឈាន ។
លពលគ្ពោះលយគវចរបានបឋរជានជំ ទញគ្ពរលដ្ឋយវសីោំង ៥
លហើយ ក៏អាចចលគ្រើនទ្ត្ិ យជាបាន លដ្ឋយសរាឹងបែិភារនិរិត្តប្ែល
ោាប់បានពី បឋរជានរកលហើយ
លផតើរចលគ្រើនបឋរជាន

រិនគ្ត្ូវសរាឹង ងគកសិណែូ ចោល

ោលសរាឹងបែិភារនិរិត្តលនោះ

លគ្ព្វោះលសចកតី

ជំទញរហូត្ែល់បានជាវសីលហើយ លទ្ើបរិ នគ្ត្ូវអាស្ស័យវ ិត្កាៈលលើកចិត្ត
លឡើងោន់អាររោណ៍ និ ងលគ្ព្វោះចិត្តប្ែលចូលឈានរហូត្ែល់ជំទញលហើយ
ចិត្តរប្រងរិនរួញោេយចាកអាររោណ៍

ប្ត្នឹ ងជាប់លៅជារួយអាររោណ៍

ប្ែលសរាឹងលទោះយ៉ា ងលអ លទ្ើបរិនគ្ត្ូវអាស្ស័យវ ិត្កាៈគ្របសងាត្់េីនរិទ្ធនីវរណៈ លគ្ព្វោះគ្របសងាត្់រកលហើយពីបឋរជាន ែូលចានោះ ទ្ត្ិយជាន
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លទ្ើបម្ចន ងគឈានគ្ត្ឹរប្ត្ ៤ លដ្ឋយលោះវ ិត្កាៈបានលហើយ ។
៣. ត្ត្ិយជាន បានែល់ ឈានទ្ី ៣ ោលបានទ្ត្ិយជានលហើយ
គ្ត្ូវពាយរលធាើទ្ត្ិយជានឲ្យជំទញជាវសីជារនសិន
ចលគ្រើនឲ្យចូលែល់ត្ត្ិយជានលទោះ

រប្រងល

នកប្ែលនឹង

ើញលោសរបស់វ ិចារៈថា

ម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្រិ នរង់វងស ម្ចនសភាពង្កយសាបសូនយ លទ្ើ ប
ពាយរលោះវ ិចារៈ ជា ងគឈានប្ែលខាួនល

ើញថា ម្ចនសភាពលគ្គត្

ឯករគត

លទ្ើបលផតើរលដ្ឋយោរសរាឹង

គ្គត្លនោះលចញ លែើរបីចូលោន់ត្ត្ិ យជាន ប្ែលម្ចនប្ត្បីត្ិ សខ និ ង
ប្ែលគ្បណីត្ជាងទ្ត្ិយជាន

បែិភារនិរិត្ត

និ ងបរ ិករោរហូត្ែល់ត្ត្ិយជានលកើត្

លទ្ើបម្ចន ងគឈានគ្ត្ឹរប្ត្

៣

រ៊ឺ

បីត្ិ

សខ

ត្ត្ិយជានចិត្ត

និងឯករគត

លដ្ឋយ

លោះបានោំងវ ិត្កាៈ និងវ ិចារៈ ។
៤. ចត្ត្ថជាន បានែល់ ឈានទ្ី ៤ ត្ត្ិយជានោភីបរគល
ោលបានចូលត្ត្ិយជានជំទញជាវសីលហើយ

រប្រងលកើត្ោរលនឿយ

ណាយកនងត្ត្ិយជានលទោះ គ្ពរោំងោរពិចារណាល
លកើត្កនងត្ត្ិ យជាន

ជាោរលគ្ត្ក ររ ីកោយោំងកនងោយនិ ងចិត្ត

អាោរលោរទ្ន់លៅកនងផាូវល
លៅលគ្គត្គ្គត្

ើញថា បីត្ិប្ែល

ាងលឃាាង

ម្ចន

ចិត្តលទ្ើ បោប់ថាជាសភាពប្ែល

និងបំណងចង់បានឈានប្ែលគ្បណីត្លឡើងលៅលទ្ៀត្

រិនរួរជាប់ចិត្តលៅកនងបីត្ិ

ប្ែលជារបស់លគ្គត្គ្គត្គ្ត្ឹ រលនោះ

លផតើរចលគ្រើនចត្ត្ថជានលដ្ឋយសរាឹងបែិភារនិរិត្ត

លទ្ើ ប

លែើរបីលោះបីត្ិលចញ

ោលចត្ត្ថជានចិ ត្តលកើត្ លទ្ើបសល់ ងគឈានគ្ត្ឹ រប្ត្ ២ រ៊ឺ សខ និ ង
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ឯករគតប៉ាលណាណោះ ។
៥. បញ្ារជាន ជាឈានចងលគ្ោយរបស់រូបជាន ចត្ត្ថជាន
ោភីបរគលោលនឹងចូ លោន់ បញ្ា រជាន

គ្ត្ូវពិ ចារណាល

ើញលោស

របស់សខ ប្ែលម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ជាងឧលបោខឯករគត លហើយក៏
លផតើរសរាឹងបែិភារនិរិត្លត ដ្ឋយភាវទោំង ៣ តរលំដ្ឋប់ រ៊ឺ បរ ិករោភាវទ ឧបចារភាវទ និ ង បបទភាវទ លែើរបីលោះសខត្លៅ រហូត្ចូល
ែល់បញ្ា រជាន

ែូលចនោះកនងបញ្ា រជានលនោះ

ពីសខលវទ្ទកនងចត្ត្ថជានរកជាឧលបោខលវទ្ទ

លទ្ើបផ្ទាស់លវទ្ទ
ងគឈាន លទ្ើ បម្ចន ២

បានែល់ ឧលបោខ និងឯករគត ។
សខ

ជា ងគឈាន

ប្ែលចត្ត្ថជានោភីបរគលលោះបានលទោះ

បានែល់ សខផាូវចិត្ត រ៊ឺ លសារនសសលវទ្ទលទោះឯង ចំប្ណកលសចកតីសខ
ោយនិងលោរនសសលទោះ

សូរបីគ្ពោះពទ្ធ ងគរិនបានគ្តស់ទ្ក

លំដ្ឋប់ក្នោរលោះ ងគឈានោំងលនោះកតី
លំដ្ឋប់ក្នឥគនោិយោំង

លដ្ឋយ

ប្ត្ក៏បានគ្តស់ទ្កលដ្ឋយ

យ កនងឥគនោិយវ ិភងគ លដ្ឋយ ត្ថថា ទ្កខលោរនសស

និងសខោយ រប្រងលោះបានកនងខណ:ក្នឧបចារភាវទ របស់ឈានទ្ី
១ ទ្ី ២ និងទ្ី ៣ លដ្ឋយអាោរយ៉ា ងលនោះ ។
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អានិសង្សរបស់ច្សាម្នសសច្វទនា និង្ ឧច្បកាខច្វទនា
កនងរហាកសល ឬោម្ចវចរកសល លសារនសសលវទ្ទ រប្រងម្ចន
អានិសងសលគ្ចើនជាងឧលបោខលវទ្ទ ប្ត្កនងឈានកសល ឧលបោខលវទ្ទ
រប្រងម្ចនអានិសងសលគ្ចើនជាងលសារនសសលវទ្ទ ។
ច្សឆក្តីច្្សង្គានច្ោយព្បច្ភទននឈាន
គ្បលភទ្របស់ឈានោំង ៥ ម្ចនបឋរជានជាលែើរ រហូត្ែល់
បញ្ា រជានជាទ្ីបំផត្លទោះ
នីរួយៗ

រប្រងម្ចនលសចកដីលផសងគនគ្ត្ង់ ងគឈាន

ម្ចនចំនួន ងគឈានលគ្ចើនឬត្ិចជាងគនជាលគ្រឿងសម្ចគល់

ចំប្ណកអាររោណ៍ប្ែលសរាឹងលទោះ

រប្រងជាអាររោណ៍ប្ត្រួយរិនលផសងគន

ក៏បាន ។
អារម្មណ៍របស់ឈានច្ោយព្បច្ភទច្្សង្ៗ
អាររោណ៍ប្ែលលគ្បើសរាឹង

លែើរបីឲ្យលកើត្ឈានចិត្តគ្បលភទ្លផសងៗ

កនងឈានោំង ៥ លទោះ គ្ត្ូវអាស្ស័យបញ្ញតតររោណ៍ោំង ស់ រ៊ឺ គ្ត្ូវ
សនោត្កំ ណត្់ និរិត្តណារួយ រកជាលគ្រឿងសរាឹង និ ងអាររោណ៍ប្ែលជា
លគ្រឿងសរាឹងឲ្យឈានចិត្តលកើ ត្លឡើងបាន

តំងពី បឋរជានរហូត្ែល់

បញ្ា រជានលទោះ រប្រងកំណត្់ចំលព្វោះអាររោណ៍លផសងៗ ែូ ចត្លៅលនោះ រ៊ឺ
បឋរជាន អាស្ស័យអាររោណ៍ជាលគ្រឿងសរាឹងបាន ២៥ យ៉ា ង
បានែល់ កសិណបញ្ញ ត្ិត ១០

សភបញ្ញ ត្ិត ១០ អាទបានបញ្ញ ត្ិត ១
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លោដ្ឋាសបញ្ញ ត្ិត

១

និ ងសត្ាបញ្ញ ត្ិត

៣

រ៊ឺ

បិយរទបសត្ាបញ្ញ ត្ិត

ទ្កខិត្សត្ាបញ្ញ ត្ិត សខិត្សត្ាបញ្ញ ត្ិត ។
ទ្ត្ិ យជាន ត្ត្ិយជាន និងចត្ត្ថជាន អាស្ស័យអាររោណ៍ជា
លគ្រឿងសរាឹងឲ្យឈានចិត្លត កើត្លឡើងបាន ១៤ យ៉ា ង បានែល់ កសិណបញ្ញ ត្ិត ១០ អាទបានបញ្ញ ត្ិត ១ និ ងសត្ាបញ្ញ ត្ិត ៣ (លវៀររជឈត្តសត្ា
បញ្ញ ត្ិ)ត ។
បញ្ារជាន

អាស្ស័យអាររោណ៍ជាលគ្រឿងសរាឹងឲ្យឈានចិត្តលកើ ត្

លឡើងបាន ១២ យ៉ា ង រ៊ឺ កសិណបញ្ញត្ិត ១០ អាទបានបញ្ញ ត្ិត ១ និ ង
សត្ាបញ្ញ ត្ិត ១ រ៊ឺ រជឈត្តសត្ាបញ្ញ ត្ិត ។
ឈានឆត្ុក្ន
ក ័យ និង្ បញ្ច ក្ន័យ
គ្បលភទ្ក្នឈានតរប្ែលបានលព្វលរកលហើយ ម្ចន ៥ យ៉ា ង
ប្ែលជាោរលព្វលតរន័យរបស់គ្ពោះ ភិ ធរោ

ប្ែលប្ចកគ្បលភទ្របស់

ឈានលៅតរ ងគឈាន

ប្ែលបញ្ញញរបស់រនោបរគល នកម្ចនបញ្ញញែឹង

យ៊ឺត្ រិ នអាចពិចារណាល

ើញលោសរបស់វ ិត្កាៈ និងវ ិចារៈោំង ២ លនោះ កនង

លវោជារួយគនបាន

លទ្ើ បប្ចកឈានលចញជា

៥

គ្បលភទ្

លៅថា

បញ្ា កន័ យ ។
ចំប្ណកតរន័យរបស់គ្ពោះសូគ្ត្

បានប្ចកគ្បលភទ្របស់ឈាន

លចញជា ៤ គ្បលភទ្ លដ្ឋយោរសប្រតងែល់ត្ិកប
ខ រគល ក
ន ចលគ្រើនទ្ត្ិយជាន
លទោះ ោលនឹងចូលទ្ត្ិ យជាន លទ្ើបម្ចន ងគឈានគ្ត្ឹ រប្ត្ ៣ រ៊ឺ បីត្ិ
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សខ និ ងឯករគត ោំងលនោះលគ្ព្វោះអាចលោះោំងវ ិត្កាៈ និ ងវ ិចារៈបានកនង
ខណ:ប្ត្រួយ លទ្ើបប្ចកលចញជា ៤ គ្បលភទ្លៅថា ចត្កាន័យប្ែលម្ចន
ងគឈាន ែូលចនោះ

ិ កា វ ិចារ បីត្ិ សខ ឯករគត
បឋរជាន ម្ចន ងគឈាន ៥ រ៊ឺ វត្
ទ្ត្ិ យជាន ម្ចន ងគឈាន ៣ រ៊ឺ -

-

បីត្ិ សខ ឯករគត

ត្ត្ិយជាន ម្ចន ងគឈាន ២ រ៊ឺ -

-

-

ចត្ត្ថជាន ម្ចន ងគឈាន ២ រ៊ឺ

-

- ឧលបោខ ឯករគត ។

-

សខ ឯករគត

តរន័យរបស់គ្ពោះ ភិធរោ ប្ែលប្ចកឈានជាបញ្ា កន័យលទោះ ក៏
លែើរបីឲ្យគ្ត្ូវតរសភាវៈ គ្ត្ូវតរគ្បលភទ្និងចំនួនរបស់ចិត្ត ប្ែលម្ចនលៅ
កនងចំប្ណកខាងលគ្ចើន លគ្ព្វោះចិត្តរបស់រនោបរគល នកែឹ ងយ៊ឺត្លទោះ នឹ ង
លោះ ងគឈានបានគ្ត្ឹរប្ត្ ១ ប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ ទ្ត្ិ យជានលោះវ ិត្កាៈ និ ង
ត្ត្ិយជានលោះវ ិចារៈ ។

ប្ត្លបើជាត្ិកខបរគល រ៊ឺ

នកែឹ ងរហ័សលទោះ រប្រងម្ចនសត្ិ បញ្ញញរត្

ិ រៈ បានកនងគ្គប្ត្រួយគ្ពរគន ។
ស្សួច អាចនឹ ងលោះ ងគឈានោំងវ ិត្កាវចា
លដ្ឋយលហត្លនោះ

គ្ពោះលយគវចរប្ែលអាចចូ លឈានសម្ចបត្តិ

តំងពីលែើររហូត្ែល់ទ្ីបំផត្លទោះ លទ្ើ បលព្វលថាបានឈានសម្ចបត្តិ ៨
និងកនងន័យខាោះក៏លព្វលថា បានឈានសម្ចបត្តិ ៩ ។
ប្ែលលព្វលបានថាសម្ចបត្តិ ៨ លទោះ ជាោរលព្វលតរន័យរបស់
គ្ពោះសូគ្ត្ប្ែលសប្រតងថា រូបជានម្ចន ៤

រូបជានម្ចន ៤ រួរជាឈាន

សម្ចបត្តិ ៨ និងប្ែលលព្វលថាបានឈានសម្ចបត្តិ ៩ លទោះ ជាោរលព្វល
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តរន័យរបស់គ្ពោះ ភិធរោលទោះ ប្ែលសប្រតងថា រូបជានលទោះម្ចន ៥
រូបជានម្ចន ៤ រួរជាឈានសម្ចបត្តិ ៩ ។
ឈានបញ្ាកន័យ តរន័យរបស់គ្ពោះ ភិធរោលនោះ ោលប្ចកលដ្ឋយ
គ្បលភទ្ក្នជាត្ិ រ៊ឺ កសល វ ិបាក និ ងកិ រ ិយលហើយ លទ្ើបបានែល់របា
ូ វចរ-

កសលចិត្ត ៥ រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៥ រូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្ត ៥ រួររូបាវចរចិត្ត
ោំង ស់ ១៥ ប្ែលម្ចនលសចកដីលរអិត្ែូលចនោះ ។
រ ូបាវឆរក្ុសលឆិត្ត
រូបាវចរកសលចិត្ត

ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយោរចលគ្រើន

សរេភាវទ រប្រងគ្ត្ូវអាស្ស័យបញ្ញ ត្ិរត បស់រូបធរ៌ណារួយជាអាររោណ៍
ចិត្តប្ែលលផតើរសរាឹងបញ្ញ តតររោណ៍កនងគ្គែំបូងលនោះ រប្រងជារហាកសល
ចិត្ត សម្ចធិប្ែលគ្បកបជារួយរហាកសលចិត្តលទោះ ថានក់បរក
ិ រោសម្ចធិ
និងឧបចារសម្ចធិ

ោលចលគ្រើនភាវទសម្ចធិ

បបទសម្ចធិលហើយ
រូបាវចរកសលចិត្ត

រហូត្ចូលែល់

ចិត្តនឹងបដូរពីរហាកសលចិត្ត

ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ងគឈាន

៥

លៅជា
ជាកសលចិត្ត

គ្បលភទ្ប្ែលនឹងគ្ត្ូវឲ្យផលបែិសនធិជារូបគ្ពហោកនងភូរិលផសងៗ

បានតរ

សររួរែល់ឈានចិត្តលទោះៗ ។
រ ូបាវឆរក្ុសលឆិត្ត មន ៥ ដ្ួង្
១. វ ិត្កាវ ិចារបីត្ិសលខករគតសហិត្ំ បឋរជានកសលចិត្ំត ។
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ិ កា វ ិចារ បីត្ិ សខ
រូបាវចរកសលចិត្ែ
ត ួ ងទ្ី ១ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វត្
ឯករគត ។

២. វ ិចារបីត្ិសលខករគតសហិត្ំ ទ្ត្ិ យជានកសលចិត្ំត ។

ិ រ បីត្ិ សខ ឯករគត។
រូបាវចរកសលចិត្តែួងទ្ី ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វចា
៣. បីត្ិសលខករគតសហិត្ំ ត្ត្ិ យជានកសលចិត្ំត ។
រូបាវចរកសលចិត្ែ
ត ួងទ្ី ៣ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ បី ត្ិ សខ ឯករគត
៤. សលខករគតសហិត្ំ ចត្ត្ថជានកសលចិត្ំត ។
រូបាវចរកសលចិត្ែ
ត ួងទ្ី ៤ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ សខ ឯករគត ។
៥. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ បញ្ារជានកសលចិត្ំត ។
រូបាវចរកសលចិត្ែ
ត ួ ងទ្ី ៥ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត ។
រ ូបាវឆរវិបាក្ឆិត្ត មន ៥ ដ្ួង្
រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស់រូបាវចរកសលចិត្ត លធាើ
កិចាបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិរបស់រូបគ្ពហោ កនងរូបភូរិ ១៥ ម្ចនចំ នួន ៥ ែួ ង
លសោើគនជារួយរូបាវចរកសលចិត្ត ។

១. វ ិត្កាវ ិចារបីត្ិសលខករគតសហិត្ំ បឋរជានវ ិបាកចិត្ំត ។

ិ កា វ ិចារ បីត្ិ សខ
រូបាវចរវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ១ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វត្
ឯករគត ។

២. វ ិចារបី ត្ិសលខករគតសហិត្ំ ទ្ត្ិ យជានវ ិបាកចិត្ំត ។

រូបាវចរវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វ ិចារ បីត្ិ សខ ឯករគត។
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ិ កចិត្ំត ។
៣. បីត្ិសលខករគតសហិត្ំ ត្ត្ិ យជានវបា

រូបាវចរវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ៣ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ បី ត្ិ សខ ឯករគត ។
៤. សលខករគតសហិត្ំ ចត្ត្ថជានវ ិបាកចិត្ំត ។

រូបាវចរវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ៤ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ សខ ឯករគត ។
៥. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ បញ្ារជានវ ិបាកចិ ត្ំត ។

រូបាវចរវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ៥ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត ។
រ ូបាវឆរក្ុសលឆិត្តឲ្យ្លជារ ូបាវឆរវិបាក្ឆិត្ត
រូបាវចរកសលចិត្ត

ជាលហត្ប្ែលលធាើឲ្យរូបាវចរវ ិបាកចិត្តគ្បាកែ

លឡើងជាផលគ្ត្ូវគន នឹងឲ្យបែិសនធិកនងរូបភូរិលផសងៗ ែូលចនោះ រ៊ឺ

បឋរជានកសល ឲ្យផលជា បឋរជានវ ិបាក បែិសនធិកនងបឋរជានភូរិ ។
ិ ក
ទ្ត្ិ យជានកសល ឲ្យផលជា ទ្ត្ិ យជានវបា
ិ ក
ត្ត្ិ យជានកសល ឲ្យផលជា ត្ត្ិ យជានវបា

បែិសនធិកនងទ្ត្ិយជានភូរិ ។

ិ ក បែិសនធិកនងត្ត្ិ យជានភូរិ។
ចត្ត្ថជានកសល ឲ្យផលជា ចត្ត្ថជានវបា
ិ ក បែិសនធិកនងចត្ត្ថជានភូ រិ។
បញ្ារជានកសល ឲ្យផលជា បញ្ារជានវបា

ចំ ណចសម្ចគល់ ទ្ត្ិយជានវ ិបាក និងត្ត្ិយជានវ ិបាក ឲ្យផល

បែិសនធិកនងទ្ត្ិយជានភូរិជារួយគនលទោះ
របស់វ ិត្កាៈនិងវ ិចារៈោំង

២

លនោះស្សលែៀងគន

លគ្ព្វោះសភាព ងគឈាន
និងរប្រងឧបត្ថរភែល់

គននិងគន ែូលចនោះោលគ្ពោះលយគវចរលោះវ ិត្កាៈបាន ប្ត្លោះវ ិចារៈរិនបាន
ឬលោះបានោំងវ ិត្កាៈនិងវ ិចារៈ

ក៏រង់ឲ្យផលបែិសនធិកនងទ្ត្ិយជានភូរិ
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ែូចគនលទោះឯង

ប្ត្ផលប្ែលនឹងបានទ្ទ្ួលកនងបវត្តិោលលទោះ

រប្រង

នឹងក្គ្កប្លងជាងគនខាោះ ។
រ ូបាវឆរក្ិរ ិយឆិត្ត មន ៥ ដ្ួង្
រូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្ត

ជាចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប្ែលចូ លែល់រូបជាន

លដ្ឋយន័យែូចគននឹងរូបាវចរកសលចិត្ត លទ្ើបលព្វលបានថា រូបាវចរកិរ ិយ
ចិត្ត

ក៏ រ៊ឺរូបាវចរកសលចិ ត្លត ទោះឯង

ប្ត្ងលកើត្លឡើងកនងសទតនក្ន

គ្ពោះ រហនតលដ្ឋយចំលព្វោះប៉ាលណាណោះ ។
ែូលចានោះ រូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្ត លទ្ើ បម្ចនចំនួន ៥ ែួ ង ែូ ចគននឹ ង
រូបាវចរកសលចិត្ត រ៊ឺ

១. វ ិត្កាវ ិចារបីត្ិសលខករគតសហិត្ំ បឋរជានគ្កិយចិត្ំត ។

ិ កា វ ិចារ បីត្ិ សខ
រូបាវចរកិរ ិយចិត្តែួងទ្ី ១ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ វត្
ឯករគត ។

២. វ ិចារបីត្ិសលខករគតសហិត្ំ ទ្ត្ិ យជានគ្កិយចិត្ំត ។

ិ រ បីត្ិ សខ ឯករគត។
រូបាវចរកិរ ិយចិត្តែួងទ្ី ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វចា
៣. បីត្ិសលខករគតសហិត្ំ ត្ត្ិ យជានគ្កិយចិត្ំត ។
រូបាវចរកិរ ិយចិត្តែួងទ្ី ៣ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ បី ត្ិ សខ ឯករគត ។
៤. សលខករគតសហិត្ំ ចត្ត្ថជានគ្កិយចិត្ំត ។
រូបាវចរកិរ ិយចិត្តែួងទ្ី ៤ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ សខ ឯករគត ។
៥. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ បញ្ារជានគ្កិ យចិត្ំត ។
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រូបាវចរកិរ ិយចិត្តែួងទ្ី ៥ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត ។
ចំ ណចសម្ចគល់ កនងោរចលគ្រើនឈានលដ្ឋយទ្ូលៅលទោះ ោលចូ ល
ែល់ឈាន

ងគឈានរប្រងគ្របសងាត្់នីវរណៈ កនងខណ:ប្ែលឈាន

ចិត្តលកើត្ជាវ ិកខរភនបបហាន ោលចិ ត្តផត្ចាកឈានលហើយ

ឬឈានចិត្ត

សាបសូនយលហើយ នីវរណៈក៏លកើត្លឡើងបានលទ្ៀត្ រប្រងសប្រតងឲ្យល
ថា

ើញ

ងគឈានលទោះ ម្ចនទទ្ីគ្របសងាត្់នីវរណៈ ប្ត្សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនតខី-

ណាស្សព នកគ្បាសចាកកិលលសនីវរណៈ ស់រលីងលហើយ ោរកំ ណត្់ ងគ
ឈាន លែើរបីលោះ ងគឈានប្ែលលគ្គត្គ្គត្ ោន់យក ងគឈានប្ែល
គ្បណីត្ លដ្ឋយសភាវៈរបស់សរបយត្តធរ៌ ប្ែលសរាឹងអាររោណ៍តរ
ធរោនិយរ

លែើរបីប្ចកឲ្យកំ ណត្់ែឹងបានថា

គ្ពោះ រហនត នកចលគ្រើ ន

ឈានលទោះ បានចូលែល់ឈានថានក់ ណា រិ នែូលចានោះលទ្ និ ងរិ នជាោរ
កំណត្់ែឹងឈានចិត្តសគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនតបានលឡើយ ។
ភូម្ិប្ដ្លជាទីច្ក្ើត្របស់រ ូបាវឆរឆិត្ត ១៥
រូបាវចរកសលចិត្ត ៥ លកើត្បាន ២២ ភូរិ រ៊ឺ ោរសរត្ិ ភូរិ ៧
(រនសស ១ លទ្វត ៦) រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញីសត្តភូរិ ១) ។

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៥ លកើត្បាន ១៥ ភូរិ រ៊ឺ រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញី-

សត្តភូរិ ១) ។
រូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្ត ៥ លកើត្បាន ២២ ភូរិ (លសោើគនជារួយរូបាវចរកសលចិត្ត) រ៊ឺ ោរសរត្ិភូរិ ៧ រូបភូ រិ ១៥ ។
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ចំប្ណក រូបភូរិ

រូបាវចរចិ ត្តរប្រងលកើ ត្រិ នបាន

លគ្ព្វោះរិ នម្ចន

ករោដ្ឋានប្ែលជាអាររោណ៍របស់រូបជាន ។
កនង សញ្ញីសត្តភូរិលទោះ រិ នម្ចនសញ្ញញ បានែល់ រិ នម្ចនចិត្ត
និងលចត្សិកលកើ ត្លឡើងបានលឡើយ រូបាវចរចិ ត្តលទ្ើបលកើ ត្រិនបាន និងកនង
បាយភូ រិ ៤ រិ នម្ចនត្ិលហត្កបរគល រ៊ឺ
និងឈានចិត្តលទោះ

នកបែិសនធិលដ្ឋយក្គ្ត្លហត្

រប្រងលកើត្បានចំលព្វោះប្ត្ត្ិលហត្កបរគលប៉ាលណាណោះ

បាយភូរិម្ចនប្ត្ទ្រគត្ិ លហត្កបរគល ឈានចិត្តលទ្ើបលកើត្រិនបាន ។

ឆប់ រ ូបាវឆរឆិត្ត ១៥

6
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អរ ូបាវឆរឆិត្ត មន ១២ ដ្ួង្
រូបាវចរចិត្ត ជាចិត្ប្ត ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយោរចលគ្រើនសរេភាវទ
របស់ នកប្ែលបានរូបាវចរបញ្ា រជានលហើយ

ោលបានចលគ្រើនឈាន

ឲ្យខពស់លឡើងលៅ ក៏នឹងចូលែល់ រូបជាន ែូលចានោះ រូបាវចរចិត្ត លទ្ើបជា
ចិត្តប្ែលគ្តច់លៅកនងភូរិប្ែលជាទ្ីលកើ ត្ក្នវត្ថ រូប

និ ងកិលលស រូប

លដ្ឋយលគ្ចើន ។
វត្ថ រូប បានែល់

រូបាវចរចិត្ត ១២ លចត្សិ ក ៣០ (វត្ថធរ៌) ។

កិលលស រូប បានែល់

រូបត្ណា
ហ ឬលសចកតីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត

កនង រូបជាននិង រូបភព ។
រូបសស ភលវាត្ិ =
ភូរិណា
លឈាោោះថា

រូបំ

ជាទ្ីលកើត្ក្នវត្ថ រូបនិ ងកិលលស រូប

រូបភូ រិ បានែល់

រូលប

វចរត្ីត្ិ =

ែូលចានោះភូរិលទោះ

រូបភូ រិ ៤ ។

រូបាវចរ ំ

ចិត្តណា រប្រងគ្តច់លៅលកើត្លៅកនងភូ រិ ប្ែលជាទ្ីលកើ ត្ក្នកិលលស
រូប និងវត្ថ រូប ែូលចានោះចិត្លត ទោះ លឈាោោះថា

រូបាវចរចិត្ត ។

គាថាសង្គហទី ៩
៩. អាលរពនបបលភលទ្ន
បញ្ញ បាកគ្កិ យលភោ

ចត្ោរបបម្ចនសំ
បន ោាទ្សោ ឋិ ត្ំ ។
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ប្គ្បថា

រូបាវចរចិត្តលទោះ លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ម្ចន

៤ ែួង ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នជាត្ិ រ៊ឺ កសល វ ិបាក កិរយ
ិ លហើយ
ម្ចនចំនួន ១២ ែួ ង ។
អធិបាយអរ ូបាវឆរឆិត្ត

រូបាវចរចិត្តលទោះ ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ម្ចន ៤
យ៉ា ង រ៊ឺ
អាោសានញ្ញ
ា យត្ន ១

វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្ន ១

អាកិញ្ាញ្ញញយត្ន ១

លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្ន ១ ។

រូបាវចរចិ ត្តោំង ៤ យ៉ា ងលនោះ ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នជាត្ិ

រ៊ឺ កសល វ ិបាក កិរយ
ិ លហើយ បានែល់
រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ ែួង

រូបាវចរកសលចិ ត្ត ៤ ែួង

រូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្ត ៤ ែួង រួរជា រូបាវចរចិត្ត

១២ ែួ ង ។
រូបាវចរចិត្ត
បញ្ា រជានោំង ស់
ឯករគត

ប្ត្រា៉ា ង

១២

ែួងលនោះ

ោប់លដ្ឋយឈានចិត្តកនងថានក់

លគ្ព្វោះ ងគរបស់ រូបជានគ្បកបលដ្ឋយឧលបោខ
លហើយែូចគននឹង ងគឈានរបស់រូបាវចរបញ្ា រជាន

ប្ត្លសចកតីលផសងគនរបស់ រូបាវចរចិត្លត នោះ លផសងគនប្ត្អាររោណ៍ រិនប្រន
លផសងគនលដ្ឋយ ងគឈានែូចយ៉ា ងកនង រូបាវចរចិត្ត រ៊ឺ
អាោសានញ្ញ
ា យត្ន

(បឋម្ចរូបជាន)

ម្ចនអាោសប្ែលលបើក

ពីកសិណ (កសិ ណរាែិម្ចោសបញ្ញ ត្ិត) ជាអាររោណ៍ ។
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វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្ន (ទ្ត្ិយរូបជាន) ម្ចនបឋម្ចរូបជានចិត្ជា
ត
អាររោណ៍ ។
អាកិញ្ាញ្ញញយត្ន (ត្ត្ិយរូបជាន) ម្ចន នត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិត ជា
អាររោណ៍ ។
លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្ន (ចត្តថរូបជាន) ម្ចនត្ត្ិ យរូបជានចិត្ត
ជាអាររោណ៍ ។
អារម្មណ៍របស់អរ ូបាវឆរឆិត្ត
អាររោណ៍របស់ រូបាវចរចិត្ត ម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. កសិណរាែិម្ចោសបញ្ញ ត្ិត ជាអាររោណ៍ បានែល់ ោរកំណត្់
យកអាោសប្ែលលបើក ំពីកសិណ ៩ (លវៀរអាោសកសិណ) ជាអាោស
ប្ែលលហលលហវរកទ្ីបំផត្រិនបាន
អាោសរិ នម្ចនទ្ីបំផត្ៗ

លដ្ឋយបរ ិករោថា

អាោលសា

រហូត្ែល់ឈានចិត្តលកើ ត្

លកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចនកសិណរាែិម្ចោសបញ្ញ ត្ិត

នលទត

ឈានចិត្តប្ែល
ជាអាររោណ៍លនោះ

ម្ចនលឈាោោះថា អាោសានញ្ញ
ា យត្នឈាន ឬ “បឋម្ចរូបចិត្ត” ។
២. អាោសានញ្ញ
ា យត្នឈាន ជាអាររោណ៍ បានែល់ ម្ចន
វ ិញ្ញញណប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងអាោស ប្ែលលហលលហវលទោះជាអាររោណ៍ ឬ

ិ ញ ណំ
ម្ចនោរសរាឹងយកបឋម្ចរូបចិត្តជាអាររោណ៍ លដ្ឋយបរ ិករោថា វញ្ញ

ននតំ វ ិញ្ញញណរិ នម្ចនទ្ីបំផត្ៗ រហូត្ែល់ឈានចិត្តលកើត្លឡើង ឈាន

ចិត្តប្ែលលកើត្លដ្ឋយម្ចនអាោសានញ្ញ
ា យត្នឈានចិត្តជាអាររោណ៍លនោះ

-189-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

ិ ញ ណញ្ញ
លឈាោោះថា វញ្ញ
ា យត្នឈាន ឬ “ទ្ត្ិ យរូបចិត្ត” ។
៣. នត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិត ជាអាររោណ៍ រ៊ឺសភាវៈប្ែលរិនម្ចន ីាលសស
សល់ជាអាររោណ៍លឡើយ បានលសចកតថា
ី
ោលគ្ត្ូវោរចលគ្រើនអាកិញ្ាញ្ញញយត្នឈាន រ៊ឺគ្ត្ូវចូលវ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្នឈានលរឿយៗ រហូត្ជាវសី
លហើយពិចារណាល

ើញលោសរបស់វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្នឈានថា

លបើខាោះ

ោរចូលឈានលនោះលរឿយៗ លហើយ ឈានលនោះអាចនឹ ងសាបសូនយ គ្ត្ឡប់
លៅតំងលៅកនងអាោសានញ្ញ
ា យត្នឈានែូចលែើ រវ ិញ

លហើយសម្ចធិ

ប្ែលលកើត្ពីវ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្នឈានលនោះ ក៏លៅលគ្គត្គ្គត្ លទ្ើបលកើត្
លសចកដីគ្បាថានប្ែលនឹងឲ្យអាោសានញ្ញ
ា យត្នឈានរលត្់សាបសូនយលៅ
ពីចិត្ស
ត ទតនលដ្ឋយរិនឲ្យម្ចនសល់លឡើយ

លដ្ឋយគ្ត្ឡប់ ពាយរឲ្យ

នត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិត គ្បាកែលឡើងជំនួស លដ្ឋយបរក
ិ រោថា នត្ថិ

កិញ្ាិ

ីត្
ា ិច

ត្ួចរិនម្ចនៗ រហូត្ែល់ឈានចិត្តលកើ ត្លឡើង លដ្ឋយម្ចននត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិត
ជាអាររោណ៍ លនោះលឈាោោះថា អាកិញ្ាញ្ញញយត្នឈាន ឬ ត្ត្ិ យរូបចិត្ត ។
៤. អាកិញ្ាញ្ញញយត្នឈាន ជាអាររោណ៍ រ៊ឺ យកត្ត្ិ យរូបចិត្ត
ជាអាររោណ៍កំណត្់យកលសចកតីលអិត្គ្បណីត្របស់ត្ត្ិយរូបចិត្ត
ែឹងថាសញ្ញញ

លដ្ឋយ

រ៊ឺចិត្ប្ត ែលរិនម្ចនលសសសល់គ្ត្ឹរប្ត្ ីាបនតិចបនតួច

នឹងថារិ នម្ចនក៏រិនប្រន

លគ្ព្វោះលៅម្ចនោរែឹងខាួនថាលៅម្ចន

នឹ ង

ថារិនម្ចនក៏ រិនគ្បាកែ លគ្ព្វោះសញ្ញញលទោះគ្បណីត្លអិត្សៃប់ រហូត្ែល់
រិនែឹ ងថាម្ចន ីា

លហើយពាយរយកអាកិញ្ាញ្ញញយត្នឈានឲ្យរក

គ្បាកែ ជំ នួសលដ្ឋយបរ ិករោថា សនត លរត្ំ បណីត្ លរត្ំ ឬ ឯត្ំ សនតំ ឯត្ំ
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បណីត្ំ សៃប់ហន៎ គ្បណីត្ហន៎ រហូត្ែល់ឈានចិត្លត កើ ត្លឡើង ឈានប្ែល
លកើត្លឡើង លដ្ឋយម្ចនអាកិញ្ាញ្ញញយត្នឈានជាអាររោណ៍លនោះ លឈាោោះថា
លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្នឈាន
លគ្គត្គ្គត្ម្ចនប្ត្សញ្ញញលអិត្

ប្គ្បថា

ឈានប្ែលរិនម្ចនសញ្ញញ

ឬឈានប្ែលរិ នម្ចនសញ្ញញក៏រិនប្រន

ម្ចនសញ្ញញក៏រិនប្រន លពលខាោះលៅឈានលនោះថា ចត្តថរូបចិត្ត ។
ប្ឆក្អរ ូបាវឆរឆិត្តច្ោយព្បច្ភទននជាត្ិ
រូបាវចរចិត្ត ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នជាត្ិ រ៊ឺ
ចិត្ត

រូបាវចរកសល

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត និង រូបាវចរកិ រ ិយចិត្តនីរួយៗ ម្ចន ៤ គ្បលភទ្

តរគ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ រ៊ឺ
អរ ូបាវឆរក្ុសលឆិត្ត
រូបាវចរកសលចិត្ត
រូបជាន

ជាចិត្ប្ត ែលចលគ្រើនសរេភាវទរហូត្ែល់

គ្បគ្ពឹត្លត ៅគ្ពរលដ្ឋយោរតក់ប្ត្ង រូបកសលទ្កឲ្យបាន

ទ្ទ្ួលសរបត្តិជា រូបគ្ពហោកនងគ្ពហោលោក ឬ រូបភូរិម្ចនចំ នួន ៤ ែួង រ៊ឺ
១. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ អាោសានញ្ញ
ា យត្នកសលចិ ត្ំត ។
រូបាវចរកសលចិត្តែួងទ្ី ១ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត
ជា អាោសានញ្ញ
ា យត្នឈានកសល ។

២. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្នកសលចិត្ំត ។
រូបាវចរកសលចិត្តែួងទ្ី ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត
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ិ ញ ណញ្ញ
ជា វញ្ញ
ា យត្នឈានកសល ។
៣. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ អាកិញ្ាញ្ញញយត្នកសលចិត្ំត ។
រូបាវចរកសលចិត្ែ
ត ួងទ្ី ៣ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត
ជា អាកិញ្ាញ្ញញយត្នឈានកសល ។
៤. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្នកសលចិត្ំត ។
រូបាវចរកសលចិត្តែួងទ្ី ៤ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត
ជា លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្នឈានកសល ។
អរ ូបាវឆរវិបាក្ឆិត្ត
រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត រ៊ឺជាផលរបស់ រូបាវចរកសលចិត្ត លព្វលរ៊ឺ
រូបាវចរកសលចិ ត្តជាលហត្

រូបាវចរវ ិបាកចិត្តជាផល ឲ្យបានលសាយ

សរបត្តិជា រូបគ្ពហោកនង រូបភូរិ ៤ គ្ត្ូវគននឹង រូបាវចរកសលចិ ត្តលទោះ
ឯង លទ្ើបម្ចនចំនួន ៤ ែួ ង រ៊ឺ

១. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ អាោសានញ្ញ
ា យត្នវ ិបាកចិត្ំត ។
រូបាវចរវ ិបាកចិត្ែ
ត ួ ងទ្ី ១ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត

ជា អាោសានញ្ញ
ា យត្នឈានវ ិបាក ។

២. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្នវ ិបាកចិត្ំត ។

រូបាវចរវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត

ិ ញ ណញ្ញ
ជា វញ្ញ
ា យត្នឈានវ ិបាក ។

៣. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ អាកិញ្ាញ្ញញយត្នវ ិបាកចិត្ំត ។
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រូបាវចរវ ិបាកចិត្ែ
ត ួ ងទ្ី ៣ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត

ជា អាកិញ្ាញ្ញញយត្នឈានវ ិបាក ។

៤. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្នវ ិបាកចិត្ំត ។
រូបាវចរវ ិបាកចិត្ែ
ត ួ ងទ្ី ៤ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត

ជា លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្នឈានវ ិបាក ។

អរ ូបាវឆរក្ិរ ិយឆិត្ត
រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត

ជាចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត

ប្ែលចូលែល់

រូបជាន លដ្ឋយន័យែូ ចគននឹង រូបាវចរកសលចិត្ត លទ្ើបលព្វលបានថា
រូបាវចរកិរ ិយចិ ត្ត ក៏ រ៊ឺ រូបាវចរកសលលទោះឯង ប្ត្ចិត្តលទោះលកើ ត្លឡើង
កនងសទតនរបស់គ្ពោះ រហនតលដ្ឋយចំលព្វោះប៉ាលណាណោះ ។
រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត លទ្ើបម្ចនចំនួន ៤ ែួង រ៊ឺ
១. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ អាោសានញ្ញ
ា យត្នគ្កិយចិត្ំត ។
រូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្តែួងទ្ី ១ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត
ជា អាោសានញ្ញ
ា យត្នឈានកិរ ិយ ។

២. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្នគ្កិយចិត្ំត ។
រូបាវចរកិរ ិយចិត្ែ
ត ួងទ្ី ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត

ិ ញ ណញ្ញ
ជា វញ្ញ
ា យត្នឈានកិរយ
ិ
។

៣. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ អាកិញ្ាញ្ញញយត្នគ្កិយចិត្ំត ។
រូបាវចរកិរ ិយចិត្ែ
ត ួ ងទ្ី ៣ លកើ ត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត
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ជា អាកិញ្ាញ្ញញយត្នឈានកិរយ
ិ
។
៤. ឧលបលកខករគតសហិត្ំ លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្នគ្កិយចិត្ំត ។
រូបាវចរកិរ ិយចិត្តែួងទ្ី ៤ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ ឯករគត
ជា លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្នឈានកិរ ិយ ។
អត្ថរបស់អរ ូបជាន ៤ គឺ
១. អាោសានញ្ញ
ា យត្ន ប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ
អាោស +

នញ្ា + អាយត្ន = អាោសានញ្ញ
ា យត្ន ។

អាោស = ទ្ីលហលលហវ (បានែល់ អាោសប្ែលលបើ កឬែកលចញពីបែិភារនិរិត្ត) ។
នញ្ា = រកទ្ីបំផត្រិនបាន (រកពីព្វកយថា

ននត) ។

អាយត្ន = ជាទ្ីតំង ។
អាោសានញ្ញ
ា យត្ន លទ្ើបសំលៅែល់ អាោសប្ែលលបើកលចញ
ពីបែិភារនិរិត្ត

លហើយរកទ្ីបំផត្រិ នបាន

ជាទ្ីតំងក្នចិត្ត

ឬចិត្ត

ប្ែលោន់យកទ្ីលហលលហវ

(អាោសប្ែលលបើកលចញពី បែិភារនិរិត្)ត

ឧបម្ចែូ ចសាោធំរួយខនង

ប្ែលលពញលៅលដ្ឋយលគ្រឿងគ្បដ្ឋប់

លបើកលចញពី បែិភារនិរិត្ត

ោរ

ែូចោរលលើកយកលគ្រឿងគ្បដ្ឋប់លចញលៅ ស់

សល់ប្ត្សាោប្ែលលហលលហវប៉ាលណាណោះ ចិត្តលនោះលទ្ើបសរាឹងទ្ីលហលលហវ ខាង
កនងបរ ិលវណក្នសាោ ។

២. វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្ន ប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ
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វ ិញ្ញញណ +

នញ្ា + អាយត្ន = វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្ន ។

វ ិញ្ញញណ = ចិត្ត (ធរោជាត្ិែឹងអាររោណ៍) ។
នញ្ា = រកទ្ីបំផត្រិ នបាន ។
អាយត្ន = ជាទ្ីតំង ។

វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្ន លទ្ើបសំលៅែល់ ចិត្តប្ែលោន់ យកចិ ត្តែួងរន
ប្ែលែឹងអាោសនិរិត្ត ប្ែលរកទ្ីបំផត្រិនបានរកជាអាររោណ៍ ឧបម្ច
ែូចជាសាោប្ែលលហលលហវលទោះ

ឥឡវលនោះម្ចនគ្ពោះសងឃរកគ្បជ
ំគនលធាើ
ូ

សងឃករោ ចិត្តលទ្ើ បសរាឹងចំលព្វោះគ្ពោះសងឃប្ែលរកគ្បជំគនលទោះ លដ្ឋយ
រិនបានយកចិត្តទ្កដ្ឋក់កនងបរ ិលវណក្នសាោលទោះលឡើយ ។
៣. អាកិញ្ាញ្ញញយត្ន ប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ
ន + កិញ្ាន + អាយត្ន = អាកិញ្ាញ្ញញយត្ន ។
ន = រិនម្ចន ។
កិញ្ាន = លៅសល់ ។
អាយត្ន = ជាទ្ីតំង ។
អាកិញ្ាញ្ញញយត្ន បានែល់ ចិត្តប្ែលោន់យកសភាវៈរិនម្ចន
បឋម្ចរូបចិត្តជាអាររោណ៍ ឧបម្ចែូចជាសាោធំប្ែលគ្ពោះសងឃគ្បជំគនលធាើ
សងឃករោលទោះ ឥឡូវលនោះ បានលចញពីសាោលទោះលៅ ស់លហើយ រិ ន
ម្ចនសល់សូរបីប្ត្រួយ ងគ
គ្ពោះសងឃលៅលទោះ

ចិត្ែ
ត ួងលនោះ

លទ្ើបសរាឹងទ្ីប្ែលរិនម្ចន

និងគ្ពរោំងរិនយកចិត្តទ្កដ្ឋក់កនងបរ ិលវណក្ន

សាោលទោះផង ។
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៤. លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្ន ប្ចកបទ្បានែូលចនោះ រ៊ឺ
ន+ឯវ+សញ្ញញ+ន+ សញ្ញញ+អាយត្ន=លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្ន។
ន = រិ នប្រន ។
ឯវ = ប៉ាលណាណោះ ។
សញ្ញញ = ម្ចនសញ្ញញ ។
ន = រិ នប្រន ។
សញ្ញញ = រិ នម្ចនសញ្ញញ ។
អាយត្ន = ជាទ្ីតំង ។
លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្ន សំលៅែល់ សភាពចិត្តប្ែលោន់យក
អាររោណ៍ប្ែលលអិត្ក្គ្កប្លងប៉ាលណាណោះ
សញ្ញញក៏រិនប្រន
លែើរបីោរព្វរសនឹរ

ម្ចនសញ្ញញក៏រិនប្រន

រិនម្ចន

ឧបម្ចែូចជាសារលណរយកលគ្បងរកោបបាគ្ត្ទ្ក
គ្ពោះលេរៈលៅឲ្យយកបាគ្ត្ពីសារលណរលែើរបីដ្ឋក់ភត្ត

សារលណរលទ្ើ បគ្បាប់ថា បាគ្ត្ជាប់លគ្បង គ្ពោះលេរៈក៏លព្វលថា យករកចោះ
លយើងនឹងចាក់ទ្កកនងបំពង់លគ្បង

សារលណរ

លទ្ើបត្បថា

ោបបាគ្ត្ទ្កគ្ត្ឹ រប្ត្លោរោរព្វរសនឹររិ នម្ចនសល់លគ្ចើន

លគ្បងលទោះ
រហូត្ែល់

អាចចាក់ ទ្កកនងបំ ពង់ បាន អាររោណ៍របស់លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្ន លទ្ើប
លព្វលថា ម្ចនសញ្ញញក៏រិនប្រន រិនម្ចនសញ្ញញក៏រិនប្រន រ៊ឺ ម្ចនប្ត្
សភាពសញ្ញញប្ែលលអិត្ ។
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ភូម្ប្ិ ដ្លជាទីច្ក្ើត្របស់អរ ូបាវឆរក្ុសលឆិត្ត
រូបាវចរកសលចិត្ត ៤ រប្រងលកើត្បាន ២៦ ភូ រិ រ៊ឺ ោរសរត្ិភូរិ
៧ រូបភូ រិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញីសត្តភូរិ ១)

រូបភូរិ ៤ (លវៀរឈានប្ែល

ោបជាងភូរិរបស់ខួាន) ។

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ រប្រងលកើត្បានកនង រូបភូរិ ៤ (លដ្ឋយ

ចំលព្វោះភូរិរបស់ខួានៗ ) ។

រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត ៤ រប្រងលកើត្បាន ២៦ ភូរិ រ៊ឺ ោរសរត្ិភូរិ

៧ រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញស
ី ត្តភូរិ ១)

រូបភូរិ ៤ ។

ត្ិលហត្កបរគលប្ែលលៅកនងោរសរត្ិភូរិកីត ប្ែលលៅកនងរូបភូរិ
(លវៀរ សញ្ញ ីសត្តភូរិ ១) កតី អាចចលគ្រើនសរេភាវទឲ្យ រូបជានចិត្ត
លកើត្លឡើងបានកនងសទតនក្នខាួន លបើ រូបជានចិត្លត កើត្លឡើងកនងសទតន
របស់បេជាន

ឬគ្ពោះលសកខបរគលលហើយ

ក៏លឈាោោះថា

រូបាវចរកសល

ចិត្តលកើត្

ប្ត្លបើ រូបជានចិត្តលកើ ត្លឡើងកនងសទតនរបស់គ្ពោះ រហនត

ក៏លឈាោោះថា

រូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្តលកើត្ ។

ចំប្ណកកនង សញ្ញស
ី ត្តភូរិលទោះ

រូបាវចរចិត្តរប្រងលកើត្លឡើង

រិនបាន លគ្ព្វោះជាភូរិប្ែលរិនម្ចនចិត្តលឡើយ រិនអាចនឹងលធាើកិចាណាៗ
បាន ។
កនង រូបភូរិោំង ៤ លទោះភូរិនីរួយៗ
ប្ែលជាឈានកនងភូរិរបស់ខួានៗ
របស់ខួនប៉ា
ា លណាណោះ

រប្រងចលគ្រើនប្ត្ រូបជាន

ឬកនង រូបជានប្ែលខពស់ជាងឈាន

នឹ ងរិ នចលគ្រើន រូបជានប្ែលោបជាងភូរិរបស់ខួាន

-197-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

លឡើយ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះបានល

ើញលោសកនងអាររោណ៍ប្ែលបានលោះផត្

រកលហើយលទោះ ។
រហរគត្ចិត្ត

បានែល់

ចិត្តប្ែលចូលែល់សភាពជាធំលទោះ

សំលៅែល់ម្ចនកម្ចាំង ចិត្តប្ែលអាចលធាើឲ្យសលគ្រចកិចាលផសងៗ បាន រ៊ឺ
ក.

គ្របសងាត្់កិលលសទ្កបានយូរតរសររួរ

វ ិកខរភនបបហាន ។

ប្ែលលៅថា

ខ. ឲ្យផលបរ ិបូណ៌ រ៊ឺ ម្ចនគ្ពហោវ ិហារធរ៌ ឲ្យបានលសាយគ្ពហោ
សរបត្តិកនងគ្ពហោលោក ។
រ. ឲ្យជវនចិត្តម្ចនោរលកើត្លឡើងជាប់ ត្គនបានយូរជាពិលសស រ៊ឺ
ឈានសម្ចបត្តិ ឬជារូបគ្ពហោ
ែក្ទ្ៗ ោំង

រូបគ្ពហោ ប្ែលម្ចនអាយប្វងជាងសត្ា

យ សទ្ធប្ត្អាស្ស័យរហរគត្បែិសនធិចិត្តោង
ំ ស់ ។

ចិត្តប្ែលចូលែល់សភាពជាធំ

និ ងគ្បលសើរែូចលព្វលរកលនោះ

លឈាោោះថា រហរគត្ចិត្ត ម្ចនចំនួន ២៧ ែួ ង រ៊ឺ រូបាវចរចិត្ត ១៥
រូបាវចរចិត្ត ១២ រួរជា ២៧ ែួ ង ។
រូបាវចរចិត្ត

១៥

រូបាវចរចិត្ត ១២

= ២៧ ែួង

ឆប់ ម្ហគគត្ឆិត្ត

+°*
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🖎 ច្ោក្ុត្រត ឆិត្ត ៨ ✍

6

លោកត្តរចិ ត្ត ជាចិត្ប្ត ែលផត្ចាកលោក បានលសចកតីថា ជាចិត្ត

ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ខពង់ខស
ព ់ជាងសភាវធរ៌ប្ែលម្ចនលៅកនងលោក ឬជា
ចិត្តប្ែលម្ចន ំណាចទ្ទ្ួលអាររោណ៍ពិលសសខពង់ខពស់ជាងលោក

រ៊ឺ

និព្វាទររោណ៍ ចិត្តោំងលនោះម្ចនចំនួន ៨ ែួង និងអាចទ្ទ្ួលនិព្វានជា
អាររោណ៍លដ្ឋយពិត្គ្បាកែប្ត្រា៉ា ង
លោកត្តរចិ ត្ត ។

លទ្ើបលៅចិត្ត

៨

ែួ ងលនោះថា

លោកត្តរចិត្ត ោលប្ចកបទ្បានដូករនោះ គ្ឺ
លោក + ឧត្តរ + ចិត្ត = លោកត្តរចិត្ត ។
លោក បានែល់ លោកោំង ៣ រ៊ឺ ោរលោក (ោរភូរិ) រូបលោក (រូបភូ រិ) និ ង រូបលោក ( រូបភូរិ) ឬន័យរា៉ា ងលទ្ៀត្
លោក បានែល់ វត្ថប្ែលប្បកោាយ សូនយលៅជាធរោត ។
ឧត្តរ បានែល់ គ្បលសើរ ឬខពង់ខពស់ ។
លោកត្តរចិ ត្ត លទ្ើបសំលៅែល់ចិត្តគ្បលសើរជាងលោកោំង ៣ ឬ
ចិត្តប្ែលផត្ចាកោរគ្តច់លៅកនងលោកោំង ៣ បានលសចកតីថាចិត្តលនោះ
ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលខពង់ខស
ព ់ជាងលោក

មានអារមមណ៍ប្ដលផុតចា កោ

លព្វលរ៊ឺ លោកត្តរចិត្ត ម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍ លហើយនិព្វានលនោះ ចាត្់ជា
ធរ៌ប្ែលផត្ចា លោក ជាធរ៌ប្ែលគ្បលសើរលលើសលោកោំង ៣ ។
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លោកត្តរចិ ត្ត
លទោះ

ជាចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍ផត្ចាកោរលកើត្រលត្់

ក៏រិនបានសំលៅយកចិត្តនឹងរិ នលកើត្រលត្់

ចិត្តក៏រង់ ម្ចនអាោរ

លកើត្រលត្់តរសភាវៈរបស់ចិត្ត ជាចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍ពិលសសប្ែល
ផត្ចាកោរលកើត្រលត្់ អាររោណ៍ប្ែលលព្វលលនោះ ក៏រ៊ឺនិព្វានជាអាររោណ៍
ប្ែលរិនម្ចនោរលកើត្រលត្់

រិ នម្ចនោរប្គ្បគ្បួលលៅោន់លសចកតីវ ិទស

ជាធរ៌ប្ែលផត្ចាកោរតក់ប្ត្ងជា សងខត្ធរ៌ ។
ធរោតធរ៌ោំង

យប្ែលគ្បគ្ពឹត្តកៅកនងលោកោំង ៣ រប្រងលកើត្

រលត្់ោំង ស់ ប្ត្និព្វានជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរលកើត្រលត្់ ជាធរ៌ប្ែល
ផត្ចាកោរលកើ ត្រលត្់

និព្វានលទ្ើបជាធរ៌ប្ែលផត្ចាកលោក

ជាធរ៌

ប្ែលគ្បលសើរលលើសលោក ផត្ចាកោរតក់ប្ត្ងលដ្ឋយបចា័យធរ៌ រ៊ឺ ករោ
ចិត្ត ឧត្ និងអាហារោំង ស់ ។

គាថាសង្គហទី ១០
១០. ចត្ររគបបលភលទ្ន

ចត្ោ កសលំ ត្ថា

បាកំ ត្សស ផលតតត្ិ

ប្គ្បថា

ែាោនត្តរ ំ រត្ំ ។

នត្តរចិត្ត (លោកត្តរចិត្)ត លដ្ឋយសលងខបម្ចន ៨ ែួង រ៊ឺ

លោកត្តររិតតលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នររគម្ចន ៤ ែួង និងលោកត្តរវ ិបាក
ចិត្ត ប្ែលជាផលរបស់លោកត្តរកសលចិត្ត ក៏ ម្ចន ៤ ែួង ។
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ប្ឆក្ច្ោក្ុត្តរឆិត្ត ៨ ច្ោយព្បច្ភទននជាត្ិ
លោកត្តរចិ ត្ត ៨ លទោះ ម្ចន ២ ជាត្ិ រ៊ឺ
១. ជាត្ិជាកសល លឈាោោះថា លោកត្តរកសលចិត្ត ឬររគចិត្ត ម្ចន

ចំនួន ៤ ែួង លៅតរលឈាោោះរបស់ញាណប្ែលលកើត្កនងខណ:ចិត្តលទោះៗ
លគ្ព្វោះជាគ្បលភទ្ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ រ ិយររគ ។

២. ជាត្ិជាវ ិបាក លឈាោោះថា លោកត្តរវ ិបាកចិត្ត ឬផលចិត្ត លគ្ព្វោះ

ជាផលរបស់លោកត្តរកសលចិត្ត លទ្ើបម្ចនចំនួន ៤ ែួង ែូចគន ។
រួរជាលោកត្តរចិត្ត

៨

ែួ ង

ចាំង្កយៗ

ថា

ររគជាកសល

ផលជាវ ិបាក ប្ែលម្ចនលសចកតីថា ររគចិត្ត ជាត្ិជាកសល និ ងផលចិត្ត
ជាត្ិជាវ ិបាក ។
ចំ ណចសម្ចគល់ លោកត្តរចិត្តលនោះ ម្ចនប្ត្លោកត្តរកសល និ ង
លោកត្តរវ ិបាកប៉ាលណាណោះ

រិ នម្ចនលោកត្តរកិរ ិយផងលឡើយ

លគ្ព្វោះលបើម្ចនលោកត្តរកិរ ិយ

ក៏រប្រងសំលៅែល់លោកត្តរកសលប្ែល

លកើត្លឡើងកនងសទតនរបស់គ្ពោះ រហនត
មហគ្គត ុសល

កែើក ើតក

ោំងលនោះ

ទំនងដូរគ្នននឹងមហា ុសល

ង
ើ ុនងសន្ដដនរែស់រព្ោះអរហនត

ឬ

ក៏លឈាោោះថា

រហាកិរ ិយ ឬរហរគត្កិរយ
ិ
ោំងរហាកិរយ
ិ
និ ងរហរគត្កិរយ
ិ លទោះ
រប្រងអាចលកើ ត្លឡើងបានលរឿយៗ កនងសទតនរបស់គ្ពោះ រហនត ។
ប្ត្ចំប្ណកររគចិត្លត ទោះ ុនងមគ្គនីមួយៗ លកើ ត្បានប្ត្រួយខណៈ
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រ៊ឺលសាតបត្តិររគ

សកោគរិររគ

ទគរិ ររគ

នឹងលកើត្បានររគរដងរួយខណៈប៉ាលណាណោះ
បានប្ត្មដងរួយខណៈ

និង រហត្តររគ

លគ្ព្វោះររគចិត្តលទោះលកើត្លឡើង

លែើរបីលធាើកិចាគ្បហារ នស័យកិលលស

ឲ្យជា

សរលចេទ្បបហាន ោលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតលហើយ រិនម្ចនកិលលស
លៅសល់សូរបីត្ិចត្ួច លទ្ើបរិនគ្ត្ូវម្ចនររគចិត្ត លែើរបីគ្បហារកិលលស
លទ្ៀត្ ែូលចានោះលោកត្តរកិរ ិយលទ្ើ បរិ នម្ចន ។
លោកត្តរធរ៌ បានែល់ ររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ និងនិព្វាន ១ រួរ
សភាវៈប្ែលជាលោកត្តរធរ៌ម្ចន ៩ គ្បលភទ្
លោកត្តរចិ ត្ត

៨

សូរបីជាលោកត្តរធរ៌

ប្ត្ ៏លៅជាសងខត្ធរ៌

និព្វានប៉ាលណាណោះ ោំងជាលោកត្តរធរ៌ និងជា សងខត្ធរ៌ ផង ។

ច្ោក្ុត្តរក្ុសល ឬ ម្គគឆិត្ត
លោកត្តរកសល ម្ចនន័ យលគ្ចើនយ៉ា ង រ៊ឺ
ន័ យទ្ី ១ លោកត្តរកសល បានលសចកតីថា ជាកសលប្ែលលធាើ
ឲ្យឆ្ាងផត្ចាកលោកោំង ៣ រ៊ឺ ោរលោក បានែល់ ោរភូរិ ១១
រូបលោក បានែល់ រូបភូរិ ១៦ និ ង រូបលោក បានែល់

រូបភូរិ ៤ ។

ន័ យទ្ី ២ លោកត្តរកសល បានលសចកតីថា ជាកសលប្ែលឆ្ាង
ផត្ចាកភាពជាបេជាន ចូលោន់ភាពជា រ ិយបរគល ។
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ន័ យទ្ី ៣ លោកត្តរកសល បានលសចកតីថា កសលចិ ត្តប្ែល
លកើត្លឡើងទ្ទ្ួ លលោកត្តោររោណ៍ រ៊ឺ និ ព្វាន ។
ន័ យទ្ី ៤ លោកត្តរកសល បានលសចកតីថា ជាកសលចិត្តប្ែល
ម្ចន ំ ណាចលលើលោកិយកសល

លដ្ឋយលហត្ថា

រ ំលត្់ កសលឬ

គ្បហារកិលលសឲ្យជា សរលចេទ្បបហាន ។
កសលប្ែលគ្បគ្ពឹត្លត ៅកនងភូរិោំង ៣ ប្ែលលឈាោោះថា លោកិ យកសលលទោះ

រប្រងឲ្យចត្ិ

និងបែិ សនធិលធាើឲ្យសត្ាលៅកនងវែតៈ

លោកិយកសលប្ែលគ្បគ្ពឹត្លត ៅកនងភូរិោំង

៣

ែូលចានោះ

លទ្ើបលឈាោោះថា

អាចយគរី ឬ វែតគរិនីកសល ប្ត្កនងលោកត្តរកសលលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត
លៅលដ្ឋយន័យប្ែលផោយគន រ៊ឺ លោកត្តរកសលលនោះ រប្រងទ្ម្ចាយចត្ិ
និងបែិសនធិក្នសត្ា

ប្ែលលោកិ យកសលបលងាើត្ទ្កលហើយលដ្ឋយលធាើ

ោរតក់ប្ត្ងក្នបចា័យរបស់ធរ៌ប្ែលជាលហត្ឲ្យលកើត្ លោកត្តរកសលលនោះ
លឈាោោះថា

បចយគរី ឬ វវិ ែតគរិនីកសល ។

លោកត្តរកសលចិត្ត

ឬររគចិត្លត នោះ

ចំនួន ៤ ែួ ង រ៊ឺ
១. លសាតបត្តិររគ ជាររគចិត្តែួងទ្ី ១ ។
២ សកោគរិ ររគ ជាររគចិត្តែួងទ្ី ២ ។
៣

ទគរិររគ ជាររគចិត្ែ
ត ួ ងទ្ី ៣ ។
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៤

រហត្តររគ ជាររគចិត្តែួងទ្ី ៤ ។

ធិបាយន័ យទ្ី ១ លោកត្តរកសល បានែល់ ជាកសលប្ែល
ឆ្ាងផត្ចាកលោកោំង ៣ លទោះរ៊ឺ លសាតបត្តិររគចិត្ត និងសកោគរិររគចិត្ត លធាើឲ្យឆ្ាងផត្ចាកោរលោកបាន ៤ ភូរិ រ៊ឺ

បាយភូរិ ៤ ។

ទគរិររគចិត្ត លធាើឲ្យឆ្ាងផត្ចាកោរលោកោំង ស់ រ៊ឺ ោរភូរិ
ោំង ១១ ភូរិ ។
រហត្តររគចិត្ត លធាើឲ្យឆ្ាងផត្ចាកលោកោំង ៣ រ៊ឺ ោរលោក
រូបលោក និ ង រូបលោក ។
ន័ យទ្ី ២ លោកត្តរកសល បានែល់ កសលប្ែលលធាើឲ្យឆ្ាងផត្
ចាកភាពជាបេជានចូលោន់ភាពជា រ ិយបរគលរ៊ឺ
លសាតបត្តិររគចិត្ត លធាើឲ្យជាលសាតបត្តិររគបរគល ។
សកោគរិ ររគចិត្ត លធាើឲ្យជាសកោគរិររគបរគល ។
ទគរិររគចិត្ត លធាើឲ្យជា ទគរិ ររគបរគល ។
រហត្តររគចិត្ត លធាើឲ្យជា រហត្តររគបរគល ។
ន័ យទ្ី ៣ លោកត្តរកសល បានែល់ ចិត្ប្ត ែលលកើ ត្លឡើងទ្ទ្ួល
លោកត្តោររោណ៍

រ៊ឺគ្ពោះនិព្វានលទោះ

លគ្ព្វោះគ្ពោះនិព្វានជាអាររោណបបចា័យ

ឲ្យែល់ររគចិត្តោំង ៤ លព្វលរ៊ឺ លោកត្តរកសលចិត្ត ៤ ែួង លនោះលកើ ត្
លឡើងបានលដ្ឋយ ំ ណាចក្នគ្ពោះនិព្វានជាបចា័យ

លគ្ព្វោះគ្ពោះនិព្វានលទោះ

ជាលោកត្តរធរ៌ ររគចិត្ោ
ត ំង ៤ ែួងលនោះ លទ្ើ បលៅថា លោកត្តរកសល
លគ្ព្វោះជាកសលធរ៌ប្ែលលកើ ត្ពីលោកត្តរធរ៌ ។
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ន័ យទ្ី

៤ លោកត្តរកសល

បានែល់

កសលចិត្តប្ែលម្ចន

ំណាចរ ំលត្់ កសល ឬគ្បហារកិលលសបានជាសរលចេទ្បបហាន ។
លក្ខណ:ននការព្បហារក្ិច្លស
កិលលស រ៊ឺ ជាធរ៌ប្ែលលៅហោងលតតគ្កហាយ កនងគ្ពោះ ភិ ធរោ
បានប្ចកកិលលសតរអាោរសប្រតងលចញបានជា ៣ ថានក់រ៊ឺ

ក. វ ីត្ិការកិលលស បានែល់ កិលលសយ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ ប្ែល

ជាលហត្ឲ្យលកើត្សករោភាពលចញរកតរោយោារ ឬវចីោារបាន ជាទ្ចារ ិត្
ករោ កិលលសគ្បលភទ្លនោះ គ្បហារបានលដ្ឋយសីល ជាោរសៃប់រម្ចៃប់រួយ
គ្គ

រួយខណ:ប្ែលលៅម្ចនោររកាសីល

ោរគ្បហារកិលលសបាន

រួយខណ:ៗ លនោះលៅថា ត្ទ្ងគបបហាន ។
ខ. បរ ិយដ្ឋានកិលលស បានែល់ កិលលសយ៉ា ងកណា
ត លប្ែល
លកើត្ខាងកនងរលទោារ

រិ នែល់ថានក់ សប្រតងអាោរលចញរកតរោយោារ

ឬវចីោារ នីវរណកិលលសគ្បលភទ្លនោះ គ្បហារបានលដ្ឋយសម្ចធិ រ៊ឺឈាន
រប្រងរ ំលត្់

ឬរម្ចៃប់ បានតរ ំណាចក្នឈានបានយូរ ែោបណាប្ែល

ឈានលៅរិ នោន់ សាបសូនយ លៅថា វ ិកខរភនបបហាន ។
រ.

នស័យកិលលស បានែល់ កិលលសយ៉ា ងលអិត្ ប្ែលលែកគ្តំ

លៅកនងខនធសទតន

ប្ែលរិនម្ចន នកែក្ទ្ណាអាចនឹ ងែឹ ងបាន

ពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់

នស័យកិលលសគ្បលភទ្លនោះ

លគ្ត

គ្ត្ូវគ្បហារ

លដ្ឋយបញ្ញញកនងររគចិត្ត លហើយររគចិត្តលនោះឯង ប្ែលអាចគ្បហារកិលលស
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ឲ្យសាបសូនយ ស់ រិ នគ្ត្ឡប់ម្ចនរកជាេោីលទ្ៀត្ លៅោរគ្បហារលនោះថា
សរលចេទ្បបហាន ។

ី ិការកិលលស គ្ត្ូវគ្បហារលដ្ឋយរហាកសល
សរបលសចកដីថា វត្

ចិត្ត ប្ែលជាប់លដ្ឋយសីលជា ត្ទ្ងគបបហាន ។
បរ ិយដ្ឋានកិលលស

វ ិកខរភនបបហាន ។

គ្ត្ូវគ្បហារលដ្ឋយរហរគត្កសលចិត្ត

ជា

នស័យកិលលស គ្ត្ូវគ្បហារលដ្ឋយររគចិត្តជាសរលចេទ្បបហាន ។
ការព្បហារក្ិច្លសព្បច្ភទសម្ុច្ឆេទបបហាន
កិលលស ប្ែលញាំងចិត្តឲ្យលៅហោងលតតគ្កហាយលនោះ រប្រងលកើ ត្
គ្ពរគន

និ ងគ្បកបជារួយ កសលចិត្តប៉ាលណាណោះ

ែូលចានោះោរគ្បហារ

កិលលស ក៏លសោើគននឹងោរគ្បហារ កសលចិត្តលទោះឯង កនងគ្ពោះ ភិ ធរោត្ថសងគហ:សប្រដង កសលទ្ក ៩ កង
១. អាសវ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងលែកគ្តំកនងសទតនម្ចន ៤ យ៉ា ង
-ោម្ចសវ លគ្រឿងលែកគ្តំ រ៊ឺ ោរ បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រកនងរូប
សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ។
-ភវាសវ លគ្រឿងលែកគ្តំ រ៊ឺ ភព បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកនងភព
ភូរិលផសងៗ ។
-ទ្ិដ្ឋាសវ លគ្រឿងលែកគ្តំ រ៊ឺទ្ិែិា បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រតរ
ោរយល់ល

ើញខស ។
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- វ ិជាាសវ លគ្រឿងលែកគ្តំរ៊ឺ វ ិជាា ប្ែលរិនែឹងតរលសចកតីពិត្ ។
២.
ោំង

ឱ

ធរ៌ប្ែលលគ្បៀបែូចជា នាង់ទ្ឹក

ប្ែលញាំងសត្ា

យឲ្យលិចចោះកនងសងារវែត រ៊ឺ
-ោលម្ច

នាង់ រ៊ឺ ោរ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកនងរូប សំលឡង

កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ។
-ភលវា

នាង់ រ៊ឺ ភព បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកនង ត្តភាពនិ ង

ភពភូរិលផសងៗ ។
-ទ្ិលដ្ឋា

- វ ិលជាា
៣.

នាង់ រ៊ឺទ្ិែិា បានែល់ ោរយល់ល

ើញខស ។

នាង់ រ៊ឺ វ ិជាា បានែល់ ោររិនែឹងតរលសចកតីពិត្ ។

លយរ

ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកបសត្ាទ្កកនងភពភូរិលផសងៗ

ម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
-ោរលយរ លគ្រឿងគ្បកប រ៊ឺោរ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកនង
ោររណាររោណ៍ោំង ៥ ។
-ភវលយរ លគ្រឿងគ្បកប រ៊ឺ ភព បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកនង
ភពភូរិលផសងៗ ។
-ទ្ិ ែិលា យរ លគ្រឿងគ្បកប រ៊ឺទ្ិែិា បានែល់ ោរយល់ល

ើញខស ។

- វ ិជាាលយរ លគ្រឿងគ្បកប រ៊ឺ វ ិជាា បានែល់ ោររិនែឹងតរ
លសចកតីពិត្ ។
៤. រនថ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងចងសត្ាទ្ក រិ នឲ្យរួចផត្ចាកលោក
បាន ម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
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- ភិជាោយរនថ បានែល់ លសចកតីលោភោំង
-ពាបាទ្ោយរនថ បានែល់ លសចកតីលគ្ោធោំង

យ។
យ។

-សីលពាត្បោម្ចសោយរនថ បានែល់ សាោប ប្ងអលសីលនិងវត្ត ។
-ឥទ្ំសចាាភិ និលវសោយរនថ

បានែល់

គ្បោន់ ោរយល់ល

ើញ

ខសយ៉ា ងម្ចំ ។
៥.

ឧបាោន

ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បោន់ម្ចំ

ឲ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅកនង

លោក ម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
-ោរបាោន

បានែល់

លសចកតីគ្បោន់ម្ចំកនងភពនិ ងោរ

រណាររោណ៍ ។
-ទ្ិែាបាោន បានែល់ លសចកដីគ្បោន់ម្ចំកនងោរយល់ល

ញ
ើ ខស។

- ត្តវាទ្បាោន បានែល់ លសចកដីគ្បោន់ម្ចំកនងោរយល់ល

ើញ

ខសថាម្ចនត្ួខួាន ។

-សីលពាត្បាោន បានែល់ លសចកដីគ្បោន់ម្ចំកនងោរបែិ បត្តិខស

លគ្ព្វោះរិនែឹ ងកិចាបែិ បត្តិណា ប្ែលទំឲ្យផត្ទ្កខយ៉ាងគ្ត្ឹរគ្ត្ូវបាន ។
៦. នីវរណ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកតីលអម្ចន ៦ យ៉ា ង រ៊ឺ
-ោរចេនោនីវរណ

បានែល់

លសចកតីលគ្ត្ក រលពញចិ ត្តកនងោរ-

រណាររោណ៍ ។
-ពាបាទ្នី វរណ បានែល់ ោររិនលពញចិត្ក
ត នងអាររោណ៍លផសងៗ ។
-េីនរិ ទ្ធនីវរណ បានែល់ ោរលង្កកងក់រញ
ួ ោចាកអាររោណ៍លផសងៗ ។
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-ឧទ្ធចាកកាចានីវរណ បានែល់ ោររលវ ើរវាយលតតគ្កហាយចិ ត្តកង
ន
អារោណ៍លផសងៗ ។

-វ ិចិកិចាេនីវរណ បានែល់ លសចកតីសងស័យ ។

- វ ិជាានីវរណ បានែល់ ោររិ នែឹងកនងសចាធរ៌ ។
៧. នស័យ ធរ៌ប្ែលលែកសរៃំកនងខនធសទតនម្ចន ៧ យ៉ា ង រ៊ឺ
-ោរោគនស័ យ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកនងោររណាររោណ៍ ។
-ទ្ិដ្ឋានស័ យ បានែល់ ោរយល់ល

ើញខស ។

-បែិ ឃានស័យ បានែល់ ោររិនលពញចិត្តកនងអាររោណ៍លផសងៗ ។
-ភវោគនស័យ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកនងោរតំងលៅក្នភព។
-ម្ចទនស័យ បានែល់ ោររ ឹងត្អឹង ។

-វ ិចិកិចាេនស័យ បានែល់ ោរសងស័យកនងសភាវធរ៌ ។
- វ ិជាានស័យ បានែល់ ោររិ នែឹងសចាធរ៌ ។

៨. សលញ្ញញជន ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងលដ្ឋត្គ្កងសត្ាោំង

យទ្ក

កនងសងារវែដម្ចន ១០ យ៉ា ង រ៊ឺ
-ោរោរសលញ្ញញជន

បានែល់

លសចកតីលគ្ត្ក រកនង

ោររណាររោណ៍ ។
-ភវោរសលញ្ញញជន បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកនងោរតំងលៅក្នភព ។
-ម្ចនសលញ្ញញជន បានែល់ ោររ ឹងត្អឹង ។
-ទ្ិ ែិស
ា លញ្ញញជន បានែល់ ោរយល់ល

ើញខស ។

-វ ិចិកិចាេសលញ្ញញជន បានែល់ លសចកតីសងស័យកនងលហត្ផលក្នធរ៌ ។
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-សីលពាត្បោម្ចសសលញ្ញញជន បានែល់ គ្បោន់វត្តបែិ បត្តិខស
រិត្ថាអាចផត្ចាកទ្កខបាន ។
-ឥសាសលញ្ញញជន បានែល់ ោរគ្ចប្ណនរិ នចង់ឲ្យ នកែក្ទ្លអ
ជាងខាួន ។

-រចេរ ិយសលញ្ញញជន បានែល់ លសចកតីហង
ួ ប្ហងកនងសរបត្តិរបស់

ខាួន ឬ នកែក្ទ្ ។
-បែិ

សលញ្ញញជន បានែល់ ោររិនលពញចិត្តកងអាររោ
ន
ណ៍លផសងៗ។

- វ ិជាាសលញ្ញញជន បានែល់ ោររិ នែឹ ងកនងសចាធរ៌ ។

៩. កិលលស ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងម្ចន ១០ យ៉ា ង រ៊ឺ
-លោភកិលលស បានែល់ លសចកតីលោភ ។
-លោសកិលលស បានែល់ លសចកតីលគ្ោធ ។
-លម្ចហកិលលស បានែល់ លសចកតីវលងាង ។
-ម្ចនកិលលស បានែល់ លសចកតីរ ឹងត្អឹង ។
-ទ្ិ ែិក
ា ិលលស បានែល់ ោរយល់ល

ើញខស ។

-វ ិចិកិចាេកិលលស បានែល់ ោរសងស័យ ។
-េី នកិលលស បានែល់ ោររួញោ ។
-ឧទ្ធចាកិលលស បានែល់ ោរោយម្ចយ ។

- ហិរ ិកកិលលស បានែល់ ោររិនខាោសបាប ។
- លទត្តបបកិលលស បានែល់ ោររិ នខាាចបាប ។
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ម្គគឆត្
ិ តព្បហារអក្ុសល
ររគចិត្ត ឬ លោកត្តរចិត្ត គ្បហារ កសល ៩ កងែូចលនោះរ៊ឺ
លសាតបត្តិររគចិត្ត គ្បហារអាសវ: បាន ១ រ៊ឺ ទ្ិដ្ឋាសវ:,
ឱ

បាន ១ រ៊ឺ ទ្ិលដ្ឋា

:,

លយរ បាន ១ រ៊ឺ ទ្ិែិាលយរ:,
រនថ បាន ២ រ៊ឺ សីលពាត្បោម្ចស និ ង ឥទ្ំសចាាភិនិលវស,
ឧបាោន បាន ៣ រ៊ឺ ទ្ិ ែាបាោន

ត្តវាទ្បាោន និងសីលពាត្បា-

ោន,
នីវរណ បាន ២ រ៊ឺ វ ិចិកិចាេនីវរណៈ កកាចានីវរណៈ,
នស័យ បាន ២ រ៊ឺ ទ្ិដ្ឋានស័យ វ ិចិកិចាេនស័យ,

សលញ្ញញជន បាន ៥ រ៊ឺ ទ្ិែិស
ា លញ្ញញជន វ ិចិកិចាេសលញ្ញញជន ឥសាសលញ្ញញជន រចេរ ិយសលញ្ញញជន សីលពាត្បោម្ចសសលញ្ញញជន,
កិលលស បាន ២ រ៊ឺ ទ្ិែិា, វ ិចិកិចាេ ។

សកោគរិររគចិត្ត ឬ ររគចិត្ែ
ត ួ ងទ្ី ២ លទោះ គ្បហារ កសល
ចំប្ណកលគ្គត្គ្គត្
លហើយ

ប្ែលសល់ពីលសាតបត្តិររគចិត្តបានគ្បហាររក

ោរគ្បហារ កសលលដ្ឋយសកោគរិររគចិត្លត ទោះ

គ្បហារ កសលឲ្យស្សាលលសតើងប៉ាលណាណោះ ។
ទគរិររគចិត្ត គ្បហារ អាសវ បាន ១ រ៊ឺ ោម្ចសវ
ឱ

បាន ១ រ៊ឺ ោលម្ច

:

លយរ បាន ១ រ៊ឺ ោរលយរៈ
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រនថ បាន ១ រ៊ឺ ពាបាទ្ោយរនថ:
នីវរណ បាន ២ រ៊ឺ ោរចេនន
ោ ីវរណៈ ពាបាទ្នីវរណៈ
នស័យ បាន ២ រ៊ឺ ោរោគនស័យ និងបែិ ឃានស័យ
សលញ្ញញជន បាន ២ រ៊ឺ ោរោរសលញ្ញញជន បែិ

សលញ្ញញជនៈ

កិលលស បាន ១ រ៊ឺ លោសកិលលស ។
រហត្តររគចិត្ត

គ្បហារ កសលោំង ស់ប្ែលជាចំប្ណកសល់

ពីររគខាងលគ្ោរោំង ៣ ប្ែលរិ នបានលោះ ។
ការលះអក្ុសលក្ម្មបថច្ោយលំោប់ននម្គគឆត្
ិ ត
បាណាត្ិ បាត្
ទ្ិ ទនោន
ោលរសរិ ចាេចារ លសាតបត្តិររគចិត្តលោះបានលដ្ឋយដ្ឋច់ខាត្ ជាសរលចេទ្បបហាន។
រសាវាទ្
រិ ចាេទ្ិ ែិ ា
កសលករោបេែ៏លសល សកោគរិររគចិត្ល
ត ោះបានលដ្ឋយោរលធាើឲ្យស្សាលលសតើងជា
ត្នករបបហាន ។
បិ សណាវាចា
ផរសវាចា

ទគរិររគចិត្ល
ត ោះបានលដ្ឋយដ្ឋច់ ខាត្ ជាសរលចេទ្បបហាន ។

ពាបាទ្
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សរផបបោប

រហត្តររគចិត្ល
ត ោះបានលដ្ឋយដ្ឋច់ខាត្ ជាសរលចេទ្បបហាន ។

ភិ ជា

ច្ោក្ុត្តរវិបាក្ ឬ ្លឆិត្ត
លោកត្តរវ ិបាកចិត្ត

ឬផលចិត្លត នោះ

ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស់

លោកត្តរកសលចិត្ត ឬររគចិត្តលទោះឯង លព្វលរ៊ឺ ោលររគចិត្តលកើត្លឡើង
គ្ពរជារួ យោរគ្បហារកិលលសលៅលហើយ ផលចិត្តក៏លកើ ត្ជាប់ ត្គនរួយ
រ ំលពច លដ្ឋយរិ នម្ចនរវាងចលទាោះ រ៊ឺ រិនម្ចនចិ ត្គ្ត បលភទ្ែក្ទ្ណាលកើត្
កនងរវាងចលទាោះលទោះលឡើយ ោលររគចិត្តលកើត្និ ងរលត្់លៅលហើយ ផល
ចិត្តក៏លកើត្ភាារ

លទ្ើបលៅររគចិត្តនិងផលចិត្តលទោះថាជា

ោលិលោ

រ៊ឺជាលហត្ឲ្យផលចិត្តលកើត្លឡើង កនងបចាបបននរួយរ ំលពច រិនគ្ត្ូវរង់ចាលំ វោ
ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តលឡើយ
ប្ែលររគចិត្តរលត្់លហើយ

ផលចិត្តលនោះនឹ ងគ្ត្ូវលកើត្លឡើងភាារ

លែើរបីលសាយផលជាប់ពីោរគ្បហារកិលលស

របស់ររគចិត្តលដ្ឋយចំលព្វោះៗ របស់ររគចិត្តោំង ៤ ែូលចានោះលោកត្តរវ ិបាក
ចិត្ត ឬផលចិត្ត លទ្ើបម្ចនចំនួន ៤ ែួ ង លសោើគននឹងររគចិត្ត រ៊ឺ
១. លសាតបត្តិផលចិត្ត
២. សកោគរិ ផលចិត្ត
៣.

ទគរិ ផលចិ ត្ត

៤.

រហត្តផលចិត្ត ។
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អត្ថននច្ោក្ុត្រត ឆិត្ត ៨
ត្លៅលនោះ នឹ ងបានសប្រតង ត្ថរបស់លោកត្តរចិត្ត លដ្ឋយររគចិត្ត
និងផលចិត្តលៅតរលំដ្ឋប់
១. លសាតបត្តិររគចិត្ត ោលប្ចកបទ្បាន ៤ បទ្ រ៊ឺ
លសាត្ + អាបត្តិ + ររគ + ចិត្ត ។
លសាត្ ប្គ្បថា គ្កប្ស ឬបានែល់

ងគររគ ៨ ប្ែលម្ចនសភាព

ែូចគ្កប្សទ្ឹ ក ។
អាបត្តិ ប្គ្បថា ចូលែល់ ( រ ិយររគគ្គែំបូង) ។
ររគ ប្គ្បថា ផាូវ បានែល់

ងគររគ ៨ ។

ចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគររគ ៨ ។
រួរលសចកតីថា

លសាតបត្តិររគចិត្ត

ម្ចន ត្ថថា

ជាចិត្តប្ែល

គ្បកបលដ្ឋយ ងគររគ ៨ ប្ែលម្ចនសភាពែូ ចគ្កប្សទ្ឹក ប្ែលហូរចូល
ោន់ រ ិយររគ ឬចូលែល់គ្ពោះនិព្វានជាគ្គែំបូង ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងថា
“សវត្ិ សនោត្ីត្ិ = លសាលត” ប្គ្បថា គ្កប្សទ្ឹ កលឈាោោះថា លសាត្
លគ្ព្វោះហូរលៅរិនគ្ត្ឡប់ បានែល់ គ្កប្សទ្ឹកប្ែលហូរលៅកនងទ្លនា ឬ
ិ ត្ីត្ិ = លសាលត”
“លសាលត វយ

រ ិយររគម្ចន ងគ ៨ លឈាោោះថា លសាត្

លគ្ព្វោះែូចគ្កប្សទ្ឹ ក ។
“អាទ្ិលត បជានំ = អាបត្តិ” ោរចូលែល់ រ ិយររគគ្គែំបូង លឈាោោះ
ថា

អាបត្តិ

“លសាត្សស

អាបត្តិ

=

រ ិយររគប្ែលម្ចនសភាពែូចគ្កប្សទ្ឹក
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លឈាោោះថា លសាតបត្តិ ។ “និព្វានត្ថិលកហិ ររគីយត្ីត្ិ = រលគគ” ផាូវកណា
ត ល
រ៊ឺ

ងគររគ ៨ ប្ែល នកគ្បាថាននិព្វានោំង

យរួរប្សាងរក ែូលចានោះ ផាូវ

កណា
ត លលទ្ើបលឈាោោះថា ររគ ឬ “កិលលលស ម្ចលរលទត រចេត្ិ = រលគគ”
ផាូវកណា
ត ល រ៊ឺ

ងគររគ ៨ លនោះ ជា នកគ្បហារកិលលស និងជា នកចូល

ែល់គ្ពោះនិព្វាន ផាូវកណា
ត លលនោះលទ្ើ ប លឈាោោះថា ររគ ។

លសាតបត្តិ ច សា រលគគ ចាត្ិ = លសាតបត្តិរលគគ ផាូវកណា
ត ល រ៊ឺ

ងគររគ ៨ ជា នកចូលែល់ រ ិយររគ ប្ែលម្ចនសភាពែូ ចគ្កប្សទ្ឹក ជា
គ្គែំបូងផង និងជាផាូវប្ែលរួរប្សាងរកផង លទ្ើបលឈាោោះថា លសាតបត្តិររគ
ឬន័យរា៉ា ងលទ្ៀត្ ប្គ្បថា ផាូវកណា
ត ល រ៊ឺ

ងគររគ ៨ ជា នកចូលែល់

រ ិយររគប្ែលម្ចនសភាពែូចគ្កប្សទ្ឹកជាគ្គែំបូងផង

គ្បហារកិលលស

និ ងជា នកចូលែល់គ្ពោះនិព្វានផង

ជា នក
លទ្ើ បលឈាោោះថា

លសាតបត្តិររគ ។
លសាតបត្តិ រលរគន សរបយត្តំ ចិត្តនិត = លសាតបត្តិររគចិត្ំត ចិត្ត
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគររគ ៨ ប្ែលជា នកចូលែល់ រ ិយររគម្ចនសភាព
ែូចគ្កប្សទ្ឹកជាគ្គែំបូងផង ជាផាូវប្ែលរួរប្សាងរកផង លទ្ើបលឈាោោះថា
លសាតបត្តិររគ ឬន័យរា៉ា ងលទ្ៀត្ ចិ ត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគររគ ៨ ជា
នកចូលែល់ រ ិយររគប្ែលម្ចនសភាពជាគ្កប្សទ្ឹ ក
ជា ក
ន គ្បហារកិលលស

ជាគ្គែំបូងផង

និងជា នកចូលែល់គ្ពោះនិព្វានផងលទ្ើបលឈាោោះថា

លសាតបត្តិររគ ។
ោលលសាតបត្តិររគចិត្តលកើត្លឡើង រប្រងសលគ្រចកិចាែូលចនោះ រ៊ឺ
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(១) លសាតបត្តិររគចិត្ត លកើត្ែល់បរគលណា បរគលលទោះលឈាោោះថា
លសាតបត្តិររគបរគល ។
(២) លសាតបត្តិររគចិត្ត លធាើឲ្យផត្ចាកោរភូរិកនងចំប្ណកប្ែល
ជា បាយភូរិ ៤ រ៊ឺ នរក លគ្បត្ ត្ិរចាេន និង សរោយ ។
(៣)

លសាតបត្តិររគចិត្ត

កិលលសទ្ម្ចាយ កសលចិត្ត

៥

លកើត្លឡើងគ្ពរជារួយនឹងោរគ្បហារ
ែួ ង

រិនឲ្យលកើ ត្លឡើងត្លៅលទ្ៀត្

រ៊ឺ

លោភទ្ិ ែិាសរបយត្តចិត្ត ៤ ែួ ង និ ងលម្ចហវ ិចិកិចាេសរបយត្តចិត្ត ១ ែួង

លគ្តពីលទោះប្េរោំងលធាើឲ្យកិលលសប្ែលគ្បកបកនងទ្ិែិរ
ា ត្វ ិបបយត្តចិត្ត ៤
ែួង និ ងលោសរូលចិត្ត ២ ែួ ង ស្សាលលសតើងរិ នអាចនឹ ងទំលៅោន់
បាយភូ រិ ៤ បាន ។
២. លសាតបត្តិផលចិត្ត ជាលោកត្តរចិ ត្ែ
ត ួងទ្ី ២ លកើត្លឡើងលែើរបី
លសាយនូវសនតិសខ
លហើយ

លព្វលរ៊ឺ

ប្ែលលសាតបត្តិររគចិត្គ្ត បហារ នស័យកិលលស
ោលលសាតបត្តិររគចិត្តលកើ ត្លឡើងគ្បហារ នស័យ

កិលលសនិងរលត្់លៅ

ខណៈលទោះលសាតបត្តិផលចិ ត្តក៏លកើត្លឡើង

លសាយផលជាសនតិសខប្ែលលកើត្ពីលសាតបត្តិររគចិត្ត

បានគ្បហារ

នស័យកិលលសលហើយ ។
ឬន័យរា៉ា ងលទ្ៀត្ លសាតបត្តិផលចិត្ត រប្រងលកើត្លឡើងបានកនង
ឱោសប្ែលគ្ពោះលសាតបននចូលផលសម្ចបត្តិ
ចិត្តលកើត្រប្រងឲ្យសលគ្រចកិ ចែ
ា ូលចនោះ រ៊ឺ
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(១) លសាតបត្តិផលចិ ត្ត លកើត្លឡើងែល់បរគលណា បរគលលទោះ
បានលឈាោោះថា លសាតបត្តិផលបរគល ឬប្ែលលៅថា គ្ពោះលសាតបនន
ឬលពលខាោះក៏លៅថា

លសកខបរគល

រ៊ឺបរគលប្ែលលៅសិកាត្លៅលទ្ៀត្

រហូត្ែល់ផត្ចាកភាវៈប្ែលរិ នគ្ត្ូវសិកាត្លៅលទ្ៀត្ ជា លសកខបរគល
ឬគ្ពោះ រហនត ។
(២) លសាតបត្តិផលចិត្ត លធាើឲ្យផត្ចាក បាយភូរិលដ្ឋយសរលចេទ្
លព្វលរ៊ឺ គ្ពោះលសាតបនន ោលចត្ិរប្រងរិនលៅបែិសនធិកនង បាយភូរិ
លទ្ៀត្លទ្ លគ្ព្វោះបានគ្បហារ កសលករោប្ែលជាលហត្លៅោន់ បាយភូរិ
បានលហើយលដ្ឋយសរលចេទ្ ។
(៣) លសាតបត្តិផលចិត្ត រប្រងលកើត្លឡើង លែើរបីលសាយនូវសនតិសខ
ពីោរគ្បហារទ្ិែិន
ា ិ ងវ ិចិកិចាេ ប្ែលលោះបានលហើយជាសរលចេទ្ ។
ព្បច្ភទរបស់ព្រះច្សាោបនន
គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រតងប្ចកគ្ពោះលសាតបននបានជា

៣

គ្បលភទ្

កំណត្់ ភពជាត្ិទ្កលដ្ឋយពិ ត្គ្បាកែ រ៊ឺ
១. ឯកពីជីលសាតបនន រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបននម្ចនជាត្ិ កំលណើត្ប្ត្រួយ
ជាត្ិលទ្ៀត្ ។
ឯកំ ពីជំ

សាត្ិ = ឯកពីជី ជាគ្ពោះលសាតបននប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវ

បែិសនធិត្លៅលទ្ៀត្រួយជាត្ិប៉ាលណាណោះ នឹងសលគ្រចគ្ពោះ រហត្ត លហើយក៏
បរ ិនិព្វានកនងទ្ីលទោះ ។
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២. លោលំលោលលសាតបនន រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបននប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវម្ចន
ជាត្ិកំលណើត្រវាង ២ លៅ ៦ ជាត្ិ ។
កលលត កលំ រចេត្ីត្ិ = លោលំលោលោ ជាគ្ពោះលសាតបនន
ប្ែលនឹងគ្ត្ូវបែិ សនធិត្លៅលទ្ៀត្តំងពី ២ លៅ ៦ ជាត្ិ យ៉ា ងលគ្ចើន ក៏
នឹងសលគ្រចគ្ពោះ រហត្តផលលហើយលទ្ើបបរ ិនិព្វាន ។
៣. សត្តកខត្តបររលសាតបនន រ៊ឺគ្ពោះលសាតបននប្ែលគ្ត្ូវម្ចនជាត្ិ
កំលណើត្ ៧ ជាត្ិលទ្ៀត្ ។
សត្តកខត្ត បររំ

សាត្ិ = សត្តកត្
ខ តបរលម្ច ជាគ្ពោះលសាតបនន

ប្ែលនឹងគ្ត្ូវបែិសនធិត្លៅលទ្ៀត្យ៉ា ងលគ្ចើនគ្ត្ឹរ ៧ ជាត្ិ ក៏នឹងសលគ្រច
រហត្តផលលហើយលទ្ើបបរ ិនិព្វាន ។
ច្ហត្ុប្ដ្លច្ធវឲ្
ើ យព្រះច្សាោបននសច្ព្ម្ឆអរហត្ត្លច្្សង្គាន
ោរប្ែលគ្ពោះលសាតបននសលគ្រច រហត្តផលលផសងគន

ប្ចកលៅ

បាន ៣ គ្បលភទ្ លទោះលគ្ព្វោះលហត្ ២ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

លផសងគនលដ្ឋយកម្ចាំងក្នឥគនោិយ

ប្ែលបានសាងសនសំ ប់រ ំ

រកពី ត្ី ត្ លព្វលរ៊ឺ លបើកនង ត្ីត្ជាត្ិបាន ប់រ ំឥគនោិយ រ៊ឺ សទ្ធិគនោិយ
វ ីរ ិយិគនោិយ សត្ិគនោិយ សម្ចធិគនោិយ និងបញ្ញិគនោិយ រកលហើយយ៉ា ងខាាំងោា
ោលបានសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបនន ក៏នឹងជា ឯកពីជីលសាតបនន ។
លបើកនង ត្ីត្ជាត្ិ

បានសាងសនសំ ប់រ ំឥគនោិយរកជាកណា
ត ល

ោលបានសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបននក៏នឹងជា លោលំលោលលសាតបនន ។
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លបើកនង ត្ីត្ជាត្ិ បានសាងសនសំ ប់រឥ
ំ គនោិយទ្កយ៉ា ងទ្ន់លខាយ
ោលបានសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបនន ក៏ ជាសត្តកត្
ខ តបររលសាតបនន។
២. លផសងគនលដ្ឋយោរតំងម្ចំែល់ រយ
ិ ររគខាងលលើ ៣ លព្វលរ៊ឺ
លបើគ្ពោះលសាតបនន

ប្ែលម្ចនចិត្តតំងម្ចំែល់ រ ិយររគថានក់លលើ

លដ្ឋយឧសាហពាយរចលគ្រើនវ ិបសសទ

៣

លដ្ឋយកម្ចាំងលចត្ទប្ែល

ខាាំងោាក៏ជា ឯកពីជីលសាតបនន ។
លបើគ្ពោះលសាតបននប្ែលម្ចនចិត្តតំងម្ចំែល់ រ ិយររគថានក់លលើ

លដ្ឋយឧសាហពាយរចលគ្រើនវ ិបសសទ

៣

លដ្ឋយកម្ចាំងលចត្ទយ៉ា ង

កណា
ត លក៏ជា លោលំលោលលសាតបនន ។
លបើគ្ពោះលសាតបនន
លដ្ឋយឧសាហ:

ម្ចនចិត្ត
ត ំងម្ចំែល់ រ ិយររគថានក់លលើ

៣

ចលគ្រើនវ ិបសសទលដ្ឋយកម្ចាំងលចត្ទយ៉ា ងទ្ន់លខាយ

ក៏ជា សត្តកខត្តបររលសាតបនន ។
គ្ពោះលសាតបននប្ែលលព្វលរកលហើយោំង ៣ គ្បលភទ្លនោះ សូរបី
លផសងគនលដ្ឋយោរ ប់រ ំឥគនោិយប្ែលក្គ្កប្លងជាងគន

ឬោលនឹ ង

ប្ចកលផសងគនលដ្ឋយចិត្ត ប្ែលតំងម្ចំកង
ន រ ិយររគថានក់លលើ និងក្គ្កប្លង
ជាងគនយ៉ា ងណាកតី

គ្ពោះលសាតបននោំងលទោះ

ក៏នឹងរិ នគ្ត្ូវបែិសនធិ

កនងភពជាត្ិទ្ី ៨ លទ្ៀត្ ែូចគ្បាកែកនងខទ្ោកនិោយគ្ពោះបាលីថា
លយ

រ ិយសចាានិ វ ិភាវយនតិ ររភីរបលញ្ញ ន សលទ្សិតនិ កិញ្ញ
ា បិ

លត្ លហានតិ ភសបបរតត ន លត្ ភវ ំ ែារម្ចទ្ិ យនតិ
ណា លធាើឲ្យជាក់ចាស់នូវ រ ិយសចាៈោំង
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ម្ចនគ្បាជា្ែ៏គ្ជាលលគ្ៅសប្រតងគ្បក្ពលហើយ
គ្បម្ចទ្ែ៏លលើសលប់ក៏លដ្ឋយ

រ ិយបរគលោំងលទោះ ទ្កជា

រ ិយបរគលោំងលទោះ រង់រិនោន់យកភព

ជារគ្រប់ ទ្ី ៨ រ៊ឺរិនលកើត្លទ្ៀត្ហួសពី ៧ ជាត្ិលឡើយ ។ (បិែកភារ ៥២ ទ្ំព័រ ៩)
ែូលចានោះគ្ពោះ រ ិយលសាតបននោំង ៣ គ្បលភទ្ ប្ែលលព្វលលនោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគ
គ្ទ្ង់បានសប្រតងទ្ីបំផត្ក្នភពជាត្ិទ្កលដ្ឋយពិត្គ្បាកែ ។
ប្ត្លៅម្ចនគ្ពោះលសាតបននរួយគ្បលភទ្លទ្ៀត្
ចូលកនងគ្ពោះលសាតបនន

៣

លសាតបននគ្បលភទ្លនោះ

លៅថា

លសាតបនន

ប្ែលរិ នោប់ររ
ួ

គ្បលភទ្ប្ែលលព្វលរកលទោះ
វដ្ឋតភិរត្លសាតបនន

គ្ពោះ រ ិយ
ជាគ្ពោះ រ ិយ

ប្ែលម្ចន ធាស្ស័យលៅលគ្ត្ក រលពញចិត្តកនងវែតៈ

គ្បាថានគ្តច់លៅ

បែិសនធិកនងលទ្វលោកោំង

៦

ជាន់

ប្ែល

រហូត្លៅែល់

កនិែាភព ែូ ចគ្បាកែកនងបរគលបបញ្ញ ត្ិត ែាកថា ថា
ឯកលចាា ហិ លសាតបលទន វែដជាសលយ លហាត្ិ វដ្ឋដភិរលត

បនបបនំ វែតសឹលោ យវ វ ិចរត្ិ សនោិសសត្ិ

ិ ខា
ទេបិ ណិ ា លោ លសែាិ, វសា

ឧបាសិោ, ចូ ឡរេរហារថា លទ្វបតត,

លនកវលណាណ លទ្វបលតត, សលោា

លទ្វោជា, ទរទ្លតត លទ្វបលតតត្ិ ឥលរ ហិ ឯត្តោ ជទ វែដជាសយ
វដ្ឋដភិរត អាទ្ិលត បដ្ឋាយ ឆ្ លទ្វលោលក លសាលធតា

កនិលែា ឋតា

បរន
ិ ិព្វាយិសសនតិ ឥលរ ឥធ ន រហិត ។
ប្គ្បថា លៅម្ចនគ្ពោះលសាតបននពួកខាោះ ម្ចន ធាស្ស័យលគ្ត្ក រ
លពញចិត្តកនងវែតៈ

គ្តច់លៅគ្បាកែកនងវែតៈលរឿយៗ

ជនោំងលទោះរ៊ឺ

ទេបិណិ ា កលសែាី ឧបាសិោវ ិសាខា ចូឡរេលទ្វបត្ត រហារេលទ្វបត្ត
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លនកវណណ លទ្វបត្ត លសតចសកាលទ្វោជ ទរទ្ត្តលទ្វបត្ត

នកោំងលនោះលៅ

ម្ចន ធាស្ស័យលគ្ត្ក រលពញចិត្តកងវែត
ន
ៈ ោរលធាើលទ្វលោកោំង ៦ ឲ្យ ស់
តំងពីលែើររហូត្ែល់តង
ំ លៅកនង កនិែភ
ា ព លទ្ើបបរ ិនិព្វាន គ្ពោះលសាតបនន
ោំងលទោះ លោករិនសលគង្កគោះចូលកនង សត្តកខត្បររលសាតបនន
ត
លទ្ ។
ែូលចានោះ លទ្ើបម្ចនោរលវៀរសគ្ម្ចប់វដ្ឋដភិ រត្លសាតបននថា គ្ពោះលសាតបននអាចោន់យកបែិសនធិលគ្ចើនជាង ៧ ជាត្ិក៏បាន ប្ត្រត្ិរួយលទ្ៀត្ថា
វដ្ឋដភិរត្លសាតបននលនោះ បានែល់ គ្ពោះលសាតបននប្ែលម្ចនអាយកខ័យរហូត្
ិ រនអាយកខ័យ ប្ត្នឹ ងរិ នលលើស ៧ ជាត្ិលទ្ ។
នឹងរិ ន ស់ជីវត្
៣. សកោគរិររគចិត្ត ប្ចកបទ្បាន ៤ បទ្ រ៊ឺ
សកឹ (រួយែង) + អាគរី (គ្ត្ឡប់រក) + ររគ(ផាូវ) + ចិត្ត ប្គ្បថា

ចិត្តប្ែលនឹងគ្ត្ឡប់រកបែិសនធិកនងរនសសភូរិប្ត្រដងលទ្ៀត្

លឈាោោះថា

សកោគរី ែូចបាលីប្ែលសប្រតងកនង ភិធរោត្ថសងគហែីោថា
សកឹ ឯកវារ ំ បែិ សនធិវលសន ឥរំ រនសសលោកំ អារចេត្ីត្ិ =
សកោគរី

ប្គ្បថា

គ្ពោះ រ ិយបរគលលដ្ឋយលគ្ចើនប្ែលនឹ ងគ្ត្ឡប់រក

បែិសនធិកនងរនសសភូរិគ្ត្ឹ រប្ត្រតងលទ្ៀត្ លឈាោោះថា សកោគរី ។
ត្សស រលគគ = សកោគរិ រលគគ
ផាូវបែិបត្តិរបស់គ្ពោះសកោគរីលទោះ លឈាោោះថា សកោគរិររគ ។
លត្ន សរបយត្តំ ចិត្ំត = សកោគរិ ររគចិត្ំត

ចិ ត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគ រ បស់ ស កោគរិ រ រគ
សកោគរិ ររគចិត្ត ។
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ោលសកោគរិររគចិត្តលកើត្លឡើង រប្រងឲ្យសលគ្រចកិចាែូលចនោះ រ៊ឺ
(១) សកោគរិ ររគចិត្ត លកើត្លឡើងែល់បរគលណា បរគលលទោះ
លឈាោោះថា សកោគរិ ររគបរគល ។
(២)

សកោគរិររគចិត្ត

លកើត្លឡើងគ្ពរជារួយោរគ្បហារ

កិលលស ប្ែលសល់ពីលសាតបត្តិររគចិត្ត បានគ្បហាររកលហើយលដ្ឋយ
លធាើកិលលសោំងលទោះ ឲ្យស្សាលលសតើងលទ្ៀត្ លៅថា ត្នករបបហាន ។
៤. សកោគរិ ផលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងរួយរ ំលពចប្ែល
សកោគរិររគចិត្តរលត្់

ឬលកើត្លឡើងបានជារួយសកោគរីប្ែលចូល

ផលសម្ចបត្តិ ។
ោលសកោគរិ ផលចិត្តគ្បាកែលឡើង រប្រងសលគ្រចកិ ចា រ៊ឺ
(១) សកោគរិផលចិត្ត លកើត្លឡើងែល់បរគលណា កនងខណ:
ែំបូងរួ យរ ំលពច

បរគលលទោះបានលឈាោោះថា

សកោគរិផលបរគល

សកោគរិផលបរគលរ៊ឺ ប្ែលនិយរលៅថា គ្ពោះសកោគរី ឬលពល
ខាោះលៅថា គ្ពោះសកោគ គ្ពោះ រ ិយបរគលកនងថានក់លនោះ លៅជាលសកខបរគល
លគ្ព្វោះគ្ត្ូវសិកាបែិ បត្តិត្លៅ លែើរបីឲ្យសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត ។
(២)

សកោគរិ ផល

លកើត្លឡើងលែើរបីលសាយផលប្ែល

សកោគរិររគចិត្បា
ត នគ្បហារកិលលសគ្បលភទ្

លែើរបីលសាយវ ិរត្តិសខខណ:ចូលផលសម្ចបត្តិ ។
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ព្បច្ភទរបស់ព្រះសក្ទាគាម្ី
កនង ភិធរោត្ថសងគហែីោ សប្រតងថា គ្ពោះសកោគរីលទោះម្ចន ៥
គ្បលភទ្ រ៊ឺ
(១) ឥធ បតា ឥធ បរ ិនិព្វាយី សលគ្រចជាគ្ពោះសកោគរិបរគល
កនងរនសសភូរិលហើយ

នឹងបានសលគ្រច រហត្តផលកនងរនសសភូរិ

ក៏

បរ ិនិពានកនងទ្ីលទោះ កនងជាត្ិប្ត្រួយ ។
(២) ត្ត្ថ បតា ត្ត្ថ បរ ិនិព្វាយី សលគ្រចជាគ្ពោះសកោគរិបរគល
កនងលទ្វលោកលហើយ

នឹ ងបានសលគ្រច រហត្តផលកនងលទ្វលោក

ក៏បរ ិនិព្វានកនងទ្ីលទោះ កនងជាត្ិប្ត្រួយ ។

(៣) ឥធ បតា ត្ត្ថ បរ ិនិព្វាយី សលគ្រចជាគ្ពោះសកោគរិបរគល

កនងរនសសភូរិ

លហើយចត្ិចាករនសសភូរិលៅបែិ សនធិកនងលទ្វភូរិ

សលគ្រច រហត្តផលកនងលទ្វភូរិលទោះ ក៏ បរ ិនិព្វានកនងទ្ីលទោះ ។

និ ង

(៤) ត្ត្ថ បតា ឥធ បរ ិនិព្វាយី សលគ្រចជាគ្ពោះសកោគរិបរគល

កនងលទ្វភូរិ លហើយចត្ិចាកលទ្វភូរិរកបែិសនធិកងរន
ន
សសភូរិ និងសលគ្រច
រហត្តផលកនងរនសសភូរិលទោះ ក៏ បរន
ិ ិព្វានកនងទ្ីលទោះ ។

(៥) ឥធ បតា ត្ត្ថ និពត្
ា ិត
ត ា ឥធ បរ ិនិព្វាយី សលគ្រចជា

គ្ពោះសកោគរិ បរគលកនងរនសសភូរិ

លហើយចត្ិចាករនសសភូរិលៅ

បែិសនធិកនងលទ្វភូរិ លហើយចត្ិចាកលទ្វភូរិ គ្ត្ឡប់រកបែិសនធិកនងរនសស
ភូរិលទ្ៀត្ និ ងបានសលគ្រច រហត្តផលកនងរនសសភូរិលនោះ ក៏បរ ិព្វានកនងទ្ី
លនោះ ។
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គ្ពោះសកោគរិ បរគលគ្បលភទ្ទ្ី ១ រហូត្ែល់គ្បលភទ្ទ្ី ៤ ជាន័ យ

ប្ែលសប្រតងទ្កលដ្ឋយបរយ
ិ យ ចំប្ណកគ្បលភទ្ទ្ី ៥ ជាន័យលដ្ឋយគ្ត្ង់
តរបាលីកនង ភិធរោត្ថសងគហែីោលនោះថា

សកឹ ឯកវារ ំ បែិ សនធិវលសន ឥរំ រនសសលោកំ អារចេត្ីត្ិ =

សកោគរី

ប្គ្បថា

គ្ពោះ រ ិយបរគលលដ្ឋយលគ្ចើនប្ែលនឹ ងគ្ត្ឡប់រក

បែិសនធិកនងរនសសភូរិលទ្ៀត្គ្ត្ឹរប្ត្រតង លឈាោោះថា គ្ពោះសកោគរី ។
៥.

ទគរិ ររគចិត្ត ជាររគចិត្តែួងទ្ី ៣ លកើត្លឡើងលែើរបីលោះ

ោរោរៈនិងពាបាទ្រិ នឲ្យសល់

ទគរិររគចិត្តោលប្ចកបទ្លហើយ

បានែូលចនោះរ៊ឺ

ន (រិន) + អាគរី (គ្ត្ឡប់រក) + ររគ (ផាូវ) + ចិ ត្ត ប្គ្បថា ចិត្ត

ប្ែលរិនគ្ត្ឡប់ រកបែិសនធិកនងោរភូរិលទ្ៀត្
ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា

លឈាោោះថា

បែិសនធិវលសន ឥរំ ោរោត្ំ ន អារចេត្ីត្ិ =

ប្ែលរិនគ្ត្ឡប់ រកបែិសនធិកនងោរភូរិលទ្ៀត្ លឈាោោះថា
ត្សស

រលគគ

=

ទគរីលទោះ លឈាោោះថា

ទគរិរលគគ

ទគរិររគ ។

លត្ន សរបយត្តំ ចិត្ំត =

លឈាោោះថា

ទគរី ។

នក

ផាូវបែិ បត្តិរបស់ នកសលគ្រច

ទគរិររគចិត្ត ោល ទគរិររគ

ចិត្តគ្បាកែលឡើង រប្រងឲ្យសលគ្រចកិចាែូលចនោះ រ៊ឺ
ទគរិ ររគចិត្ត

ទគរី

ទគរិររគចិត្ំត ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ

ងគក្ន ទគរិររគលទោះ លឈាោោះថា
(១)

ទគរី

លកើត្លឡើងែល់បរគលណា

ទគរិររគបរគល ។
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(២)

ទគរិ ររគចិត្ត

លកើត្លឡើងលែើរបីឆ្ាងផត្ចាកោរគ្ត្ឡប់

រកលកើ ត្កនងោរលោកលទ្ៀត្ នឹ ងលកើត្កនងគ្ពហោលោកពិ ត្គ្បាកែ ។
(៣)

ទគរិររគចិត្ត លកើត្លឡើងលែើរបីគ្បហារោរោរៈនិងពាបាទ្

៦.

ទគរិផលចិត្ត ជាផលចិ ត្តែួងទ្ី ៣ ប្ែលលកើត្លឡើងកនង

លដ្ឋយរិនម្ចនសល់ ។

លំដ្ឋប់ក្ន ទគរិររគចិត្រត លត្់លៅរិនម្ចនរវាងចលទាោះជា
ឬ ទគរិផលចិត្ត
ផលសម្ចបត្តិ ។

ោលិលោ

រប្រងលកើត្លឡើងកនងខណ:ប្ែលគ្ពោះ ទគរី ចូល

ទគរិផលចិត្ត លកើត្លឡើងែល់បរគលណា បរគលលទោះលឈាោោះថា

ទគរិ ផលបរគល

ឬ ទគរី

ប្ែលលៅជាគ្ពោះលសកខបរគល

នឹ ង

គ្ត្ូវសិកា រ៊ឺ ចលគ្រើនបញ្ញញត្លៅរហូត្ែល់សលគ្រច រហត្តផល ។
ទគរិផលចិត្ត

ជាចិត្តប្ែលលោភៈនិងលោសៈ

ោក់ ទ្ងនឹង

ោរោរៈគ្ត្ូវគ្បហារលហើយលដ្ឋយ សរលចេទ្បបហាន ។
ទគរិផលចិត្ត លទ្ើបជាចិត្ប្ត ែលផត្ចាកោរលដ្ឋយពិ ត្គ្បាកែ
រ៊ឺគ្ពោះ ទគរី ោលចត្ិលហើយ នឹងរិនបែិសនធិកនងោរភូ រិលទ្ៀត្លឡើយ
នឹងលៅបែិសនធិជាគ្ពហោកងរូ
ន បភូរិ

ឬ រូបភូរិ

តរសររួរែល់ោរ

ចលគ្រើនសរេភាវទរបស់គ្ពោះ រ ិយបរគល នកផត្ចាកោរ ។
ព្បច្ភទរបស់ព្រះអនាគាម្ី
កនងវ ិសទ្ធិររគសប្រតងថា គ្ពោះ ទគរិ បរគលម្ចន ៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
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(១)

នតោបរ ិនិព្វាយី បានែល់ គ្ពោះ ទគរិបរគលប្ែលបែិសនធិ

កនងគ្ពហោភូរិណារួយ

លហើយសលគ្រច រហត្តផល

នឹ ងបរ ិនិព្វានខាង

កនងព្វក់ កណា
ត លខាងលែើ រក្នអាយកខ័យរបស់ភូរិលទោះៗ ។
(២)

ឧបហចាបរ ិនិព្វាយី

បានែល់

គ្ពោះ ទគរិ បរគលប្ែល

បែិសនធិកនងគ្ពហោភូរិណារួយ លហើយសលគ្រច រហត្តផល នឹងបរ ិនិព្វាន
លលើសជាងព្វក់ កណា
ត លក្នអាយកខ័យរបស់ភូរិលទោះៗ ។
(៣)

សង្កខរបរ ិនិព្វាយី

បានែល់

បែិសនធិកនងគ្ពហោភូរិណារួ យ

គ្ពោះ ទគរិ បរគលប្ែល

លហើយសលគ្រច រហត្តផលបានយ៉ា ង

រហ័ស រិ នគ្ត្ូវពាយរខាាំងក៏សលគ្រចបាន ។
(៤)

សសង្កខរបរ ិនិព្វាយី

បែិសនធិកនងគ្ពហោភូរិណារួ យ

បានែល់

គ្ពោះ ទគរិ បរគលប្ែល

លហើយសលគ្រច រហត្តផលបានលដ្ឋយ

លំបាក គ្ត្ូវពាយរយ៉ា ងខាាំងោា លទ្ើបសលគ្រច រហត្តផលបាន ។
(៥) ឧទ្ធំលសាលត

កនិែាគរី បានែល់ គ្ពោះ ទគរិបរគលប្ែល

បែិសនធិកនងសោធវាសភូរិខាងលគ្ោរ តំងពី វ ិហាភូរិ លហើយចត្ិនិង
បែិសនធិកនងភូរិប្ែលខពសល់ ឡើងលៅលដ្ឋយលំដ្ឋប់ រ៊ឺ
សទ្សសី

រហូត្ែល់

កនិដ្ឋាភូរិ

ត្បាភូរិ សទ្សា

នឹងបានសលគ្រច រហត្តផលលហើយ

បរ ិនិព្វានកនងភូរិលទោះ ។
៧.

រហត្តររគចិត្ត ជាររគចិត្តែួងទ្ី ៤ ោលគ្ពោះ ទគរីបាន

ចលគ្រើនវ ិបសសទឲ្យក្គ្កប្លងលឡើងលហើយ
លែើរបីលោះរូបោរៈ

រហត្តររគចិត្តនឹងលកើ ត្លឡើង

រូបោរៈ ម្ចនោះ ឧទ្ធចាៈ និ ង វ ិជាារិនឲ្យម្ចនសល់ ។
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រហត្តររគចិត្ត ោលប្ចកបទ្លហើយ បានែូលចនោះ រ៊ឺ
រហត្ត ( ក
ន រួរបូជាយ៉ា ងក្គ្កប្លង) + ររគ(ផាូវ) + ចិ ត្ត

ប្គ្បថា ជាចិត្តែល់នូវផាូវប្ែលជា នករួរែល់ោរបូជាយ៉ា ងក្គ្កប្លង

ែូចគ្បាកែវចនត្ថៈថា
(១)

រគទ្កខិលណយយភាលវន បូជាវ ិលសសំ

រហត្ីត្ិ =

គ្ពោះ រ ិយបរគល នករួរែល់ោរបូជារបស់លទ្វត
យ

រហា

និ ងរនសសោំង-

លគ្ព្វោះជា នករួរែល់ទ្កខិណាែ៏លលើសលប់លទោះ

លទ្ើបលឈាោោះថា

រហនត ។
(២) ត្សស ភាលវា

រហត្តំ ចត្ត្ថផលលសសត្ំ

ធិវចនំ

ជា រ ិយបរគលប្ែលរួរែល់ោរបូ ជាែ៏ វ ិលសស លឈាោោះថា
បានែល់

រហត្ត

រហត្តផល ។

(៣) ត្សស អាររនភូលត រលគគ

រហត្តរលគគ

ផាូវប្ែលជាទ្ី រកក្ន រហត្តផលលទោះ លឈាោោះថា
(៤) លត្ន សរបយត្តំ ចិត្ំត

រហត្តររគ ។

រហត្តររគចិត្ំត

ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគក្ន រហត្តររគ លឈាោោះថា រហត្តររគចិត្ត ។
ោល រហត្តររគចិត្តគ្បាកែលឡើង រប្រងឲ្យសលគ្រចកិចាែូលចនោះ រ៊ឺ
- រហត្តររគចិត្ត លកើត្លឡើងែល់បរគលណា បរគលលទោះលឈាោោះថា
រហត្តររគបរគល ។
- រហត្តររគចិត្ត ជាចិត្ប្ត ែលកំពងឆ្ាងផត្រូបលោក

-227-

រូបលោក

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

លដ្ឋយពិ ត្គ្បាកែ ។
- រហត្តររគចិត្ត ជាចិត្តប្ែលកំពងគ្បហារកិលលស លព្វលលដ្ឋយ
ចិត្ត ក៏ ជាោរកំពងគ្បហារ កសលចិ ត្ត ប្ែលសល់ពី រ ិយររគចិត្តថានក់
លគ្ោរបានគ្បហារលហើយ លៅសល់ប្ត្ ៥ ែួងលទ្ៀត្ រ៊ឺ លោភរូលចិត្ប្ត ែល
ជាទ្ិែិវា ិបបយត្ត ៤ លម្ចហរូលចិត្តប្ែលជាឧទ្ធចស
ា របយត្ត ១ ែួ ង លព្វល
លដ្ឋយ កសលករោបេ

១០

រហត្តររគចិត្តជាចិត្តប្ែលកំពងគ្បហារ

កសលករោបេប្ែលសល់ ២ ែួង លទ្ៀត្ រ៊ឺ សរផបបោប និ ង ភិជា ។
(៨)

រហត្តផលចិ ត្ត ជាផលចិត្ែ
ត ួ ងទ្ី ៤ និ ងជាលោកត្តរចិ ត្តែួង

ចងលគ្ោយ ប្ែលលកើ ត្លឡើងភាារ ោល រហត្តររគចិត្តរលត្់លៅ លដ្ឋយ
រិនម្ចនចិត្តែក្ទ្លកើ ត្រវាងចលទាោះ ឬន័ យរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

រហត្តផលចិត្ត

រប្រងលកើ ត្លឡើងកនងខណ: ប្ែលគ្ពោះ រហនតចូលផលសម្ចបត្តិ ។
ោល រហត្តផលចិត្តលកើ ត្លឡើងែល់បរគលណា
លឈាោោះថា

រហត្តផលបរគល ។

រហត្តផលចិត្ត
លព្វលរ៊ឺ

បរគលលទោះបាន

ជាចិត្តប្ែលផត្ចាកោរលកើត្លៅកនងលោកណាៗ

គ្ពោះ រហនតោលបរ ិនិព្វានលហើយ

រិនគ្ត្ូវលៅបែិសនធិទ្ីណា

លទ្ៀត្លឡើយ ជាោរ ស់ភព ស់ជាត្ិ ផត្ចាកសងារវែត ប្ែលរិ នគ្ត្ូវ
គ្តច់លៅវ ិលវល់សាាប់លកើត្ លៅកនងភពត្ូចភពធំ ត្លៅលទ្ៀត្លឡើយ ។
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រហត្តផលចិត្ត

ជាចិត្ប្ត ែលគ្ត្ូវគ្បហារ កសល ស់លហើយ

លដ្ឋយសរលចេទ្បបហាន ឬលព្វលបានថា គ្ពោះ រហនតរិនម្ចន កសល
ចិត្តោង
ំ ១២ ែួ ង លកើ ត្លឡើងកនងសទតនលទ្ៀត្លឡើយ ។
រហត្តផលចិត្ត

ជាចិត្តប្ែលគ្ត្ូវគ្បហារ កសលករោបេ ស់

លហើយលដ្ឋយសរលចេទ្បបហាន ឬលព្វលបានថាគ្ពោះ រហនតលទោះ រិនម្ចន
កសលករោបេ ១០ លកើ ត្លឡើងកនងសទតនលទ្ៀត្លឡើយ ។
ព្រះអរហនត
រហត្តផលចិត្ត លកើត្លឡើងែល់បរគលណា បរគលលទោះលឈាោោះថា

រហត្តផលបរគល និង រហត្តផលបរគលលនោះ ម្ចនលឈាោោះលៅបាន

លគ្ចើនយ៉ា ង រ៊ឺ

គ្ពោះ រហនត

បានែល់

បូ ជាទ្ិវ ិលសសំ

រហត្ីត្ិ =

ក្គ្កប្លង ែូ ចម្ចនបាលីថា

បរគល នករួរលគរពសោារបូជាយ៉ា ង
រហំ

គ្ពោះខីណាស្សព បានែល់ បរគល នក ស់កិលលសាសវៈលហើយ ។
គ្ពោះ លសកខបរគល បានែល់

(លគ្ព្វោះបរ ិបូណ៌លហើយលដ្ឋយសីលសិោខ
ែូចម្ចនបាលីថា

ក
ន រិ នគ្ត្ូវសិកាត្លៅលទ្ៀត្លឡើយ

ឧបរ ិសិកិត្
ខ តព្វា ភាវលត ន លសោខត្ិ =
បរគលោំង

ចិត្តសិោខ
លសោខ

និងបញ្ញញសិោខ)

យណា រិនប្រនជាលសកខបរគលលគ្ព្វោះរិនម្ចនធរ៌
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ប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវបែិបត្តិត្លៅ ែូលចានោះបរគលលទោះ លឈាោោះថា

លសកខ ។

ព្បច្ភទរបស់ព្រះអរហនត
គ្ពោះ រហនតលទោះ ប្ចកលចញជាគ្បលភទ្លផសងៗ បានលគ្ចើនគ្បលភទ្
ប្ែលប្ចកជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. គ្ពោះ រហនត ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយបញ្ញញវ ិរត្តិ ។

២. គ្ពោះ រហនត ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយលចលតវ ិរត្តិ ។
អធិបាយព្រះអរហនត
១.

គ្ពោះ រហនត

ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយបញ្ញញវ ិរត្តិលទោះ

បានែល់

គ្ពោះ រហនតប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយោរបែិបត្តិវ ិបសសទភាវទសទ្ធៗ

រិន

បានបែិ បត្តិសរេភាវទ រ៊ឺ រិនបានចលគ្រើនឈានលឡើយ ោលររគផល
លកើត្លឡើងក៏រិនម្ចនអាររោណូបនិ ជានលកើត្លឡើងផងលទ្ គ្ពោះ រហនត នក
ប្ែលរិនបានឈានលទោះ លៅរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា សកខវ ិបសសក គ្ពោះ រហនត ។

២. គ្ពោះ រហនត ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយលចលតវ ិរត្តិលទោះ បានែល់

គ្ពោះ រហនតប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយវ ិបសសទភាវទ

គ្ពរោំងសលគ្រច

សរេភាវទ រហូត្ែល់បានឈានផង លហើយោរបានរកនូវឈានអាច
បាន ២ វ ិធី រ៊ឺ
ក. ឈាន អាចបានរកលដ្ឋយោរបែិ បត្តិសរេភាវទ រហូត្ែល់

សលគ្រចឈាន លៅោរបានឈានលដ្ឋយវ ិធីលនោះថា បែិបោសទ្ធិឈាន
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រ៊ឺបានឈានពីោរបែិ បត្តិសរេភាវទលហើយ លទ្ើបលលើកឈានលឡើងរក
ចលគ្រើនវ ិបសសទ រហូត្ែល់បានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត ។

ខ. ឈាន អាចបានរកសូរបីរិនបានបែិបត្តិសរេភាវទ ប្ត្

ិ សសទភាវទតរលំដ្ឋប់
ោលបានចលគ្រើនវប
រហត្តររគ

រហូត្ែល់បានសលគ្រច

រហត្តផល និ ងខណ:បានររគផលលទោះ អាររោណូបនិជាន

ក៏លកើត្លឡើងគ្ពរគន លដ្ឋយ ំណាចក្នបញ្ញញធិោរ ពី កនងោលរន ឈាន
ប្ែលលកើត្លឡើងលនោះ
ំណាចក្នររគ

លៅថា

ររគសទ្ធិឈាន

លហើយឈានគ្បលភទ្លនោះ

ែូចជាគ្ពោះចូឡបនថក

រ៊ឺ បានឈានលដ្ឋយ

អាចបាន ភិញ្ញញផងក៏ម្ចន

ោលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតក៏បាន ភិ ញ្ញញ

លហើយសប្រតងឥទ្ធិបាែិ ហារ ិយ៍បាន ។

គ្ពោះ រហនតគ្បលភទ្លចលតវ ិរត្តិលនោះ ជា នកប្ែលសលគ្រចឈានផង

លៅថា គ្ពោះ រហនតឈានោភី បរគល លហើយគ្ពោះ រហនតឈានោភីបរគលលនោះ

ងគខាោះរិ នបាន ភិញ្ញញក៏ ម្ចន

ក៏ម្ចន ។

គ្ពោះ រហនតឈានោភីបរគល

ប្ត្ ងគខាោះបាន ភិ ញ្ញញផង

ប្ែលបានឈាន ភិញ្ញញផងលទោះ

អាចបានសលគ្រច ភិញ្ញញលផសងគនក៏ម្ចន រ៊ឺ ងគខាោះបានគ្ត្ឹ រ ភិញ្ញញ
ងគខាោះក៏បានែល់ ភិ ញ្ញញ ៦ ក៏ម្ចន ។

ភិញ្ញញ ៣ ឬប្ែលលៅថា វ ិជាា ៣ លទោះ បានែល់

១.

បលពានិវាសានសសត្ិ ញ្ញញណ

ត្ី ត្បាន ។
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២. ទ្ិពាចកខញាណ ឬចត្ូបបាត្ញ្ញញណ ម្ចនប្ភនកទ្ិពា ឬែឹ ងចត្ិ

និងបែិសនធិរបស់សត្ាោំង

យ។

៣. អាសវកខយញ្ញញណ ម្ចនបញ្ញញែឹ ងពី ោរ ស់លៅក្នអាសវកិាលលស។
សកខវ ិបសសកគ្ពោះ រហនត

ឬឈានោភីគ្ពោះ រហនត

ប្ែលបាន

ភិញ្ញញ ឬរិ នបាន ភិញ្ញញកតី ោលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតលហើយ គ្ត្ូវម្ចន
ភិញ្ញញចំ ណចទ្ី ៣ លនោះគ្រប់ៗ

ងគ ។

ភិ ញ្ញញ ៦ ឬ វ ិជាា ៦ លទោះ បានែល់

ភិ ញ្ញញ ៣ ឬ វ ិជាា ៣ លទោះឯង

នឹងម្ចនោរែឹ ងបប្នថរលឡើង ៣ គ្បោរលទ្ៀត្ រ៊ឺ
៤. បរចិត្តវ ិជាានន ឬ លចលតបរ ិយញ្ញញណ រ៊ឺ ម្ចនោរែឹងចិត្ត នកែក្ទ្
៥. ទ្ិពាលសាត្ញាណ ម្ចនគ្ត្លចៀកទ្ិពា
៦. ឥទ្ធិវ ិធ អាចសប្រតងឫទ្ធិបាន ។
ព្រះអរហនតប្ឆក្ជា ២ ព្បច្ភទ ន័យម្ា៉ា ង្ច្ទៀត្
ោរប្ចកគ្ពោះ រហនតជា ២ គ្បលភទ្តរន័យលនោះ រ៊ឺ
១. គ្ពោះ រហនត

នកម្ចនបែិ សរភិោញាណ ។

២. គ្ពោះ រហនត

នករិនម្ចនបែិ សរភិោញាណ ។

បែិសរភិោញាណ រ៊ឺ ែល់គ្ពរលដ្ឋយោរែឹ ង ប្ែលប្បកោាយ
កនងព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់ យល់ែឹង ត្ថ ែឹងធរ៌
លផសងៗ ។
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បដ្ិសម្ភទា
ិ ញាណ មន ៤ ព្បការ គឺ
១.

ត្ថបបែិសរភិោញាណ រ៊ឺ បញ្ញញប្បកោាយកនងផលោំងពួ ង

ប្ែលលកើត្ពីលហត្

ត្ថ សំលៅយក ផល បានែល់ ធរ៌ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ

(១) យំ កិញ្ាិ បចាយសរភូត្ំ រ៊ឺ រូបធរ៌ោំងពួងប្ែលលកើត្លឡើង

ម្ចនបចា័យគ្បជំតក់ប្ត្ង ។

(២) និព្វានំ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វាន ។
ត្ថប្ែលលព្វលឲ្យែឹងវ ិបាកខនធ ៣២ ែួ ង ។

(៣) ភាសិត្លតថ រ៊ឺ

(៤) គ្កិយចិត្ំត រ៊ឺ កិរ ិយចិ ត្ត ២០ ែួង ។
(៥) ផលចិត្ំត រ៊ឺ ផលចិត្ត ៤ ែួង ។
២. ធរោបបែិ សរភិោញាណ រ៊ឺ បញ្ញញប្បកោាយកនងលហត្ ប្ែលលធាើ
ឲ្យលកើត្ផល ធរោ សំលៅយក លហត្ បានែល់ ធរ៌ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
(១) លយ លោចិ ផលនិ ពាត្តលោ លហត្ រ៊ឺ លហត្ោំងពួងប្ែល
ញាំងផលឲ្យលកើ ត្លឡើង ។
(២)

រ ិយរលគគ រ៊ឺ ររគចិត្ត ៤ ែួ ង ។

(៣) ភាសិត្ំ រ៊ឺ គ្ពោះធរ៌ោំង ៣ បិែក ។
(៤) កសលំ រ៊ឺ លោកិយកសលចិត្ត ១៧ ែួង ។
(៥)

កសលំ រ៊ឺ

កសលចិត្តោង
ំ ១២ ែួង ។

៣. និរត្តិបបែិ សរភិោញាណ រ៊ឺ ប្បកោាយកនងភាសាជាបញ្ញ ត្ិត
ប្ែលជាប់លដ្ឋយ ត្ថបបែិសរភិោ

និ ងធរោបបែិសរភិោ

បានលសចកតីថា

កនងោរ ធិបាយលសចកដីក្ន ត្ថបបែិសរភិោ និងធរោបបែិសរភិោ ឲ្យ ក
ន
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សាតប់ែឹងនិងយល់បានជាក់ចាស់ លដ្ឋយគ្ត្ឹរគ្ត្ូវលអិត្លអន់ គ្ត្ូវលចោះលគ្បើ
ព្វកយ

ឬភាសាជាបញ្ញ ត្ិប្ត ែលលៅ

លចោះលគ្បើលវាហារែូលចនោះ

លឈាោោះថា

និរត្តិបបែិសរភិោ ។
៤. បែិ ភាណបបែិសរភិោញាណ រ៊ឺ បញ្ញញប្បកោាយកនងបែិ សរភិោ
ខាងលែើរោំង ៣ បានលសចកតីថា ម្ចនបញ្ញញឈាាសក្វរហ័សរហួន កនង
ោរលឆ្ាើយត្ប ត្ថបបែិសរភិោ ធរោបបែិសរភិោ និងនិរត្តិបបែិសរភិោ ោំង
៣ លទោះ បានយ៉ា ងគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវនិងរហ័សរហួនជាក់ ចាស់ ោរប្បកោាយ
ែូលចនោះ លៅថា បែិ ភាណបបែិ សរភិោញាណ ។
ព្រះអរហនតប្ដ្លប្ឆក្ច្ឆញជា ៣ ព្បច្ភទ បានដ្ូច្ឆនះ គឺ
១.

គ្ពោះ រហនត

ប្ែលគ្តស់ ែឹង នត្តរសម្ចោសលម្ចព ធិ ញ្ញញណ

លដ្ឋយគ្ពោះ ងគឯង និ ងអាចលគ្បាសលវលនយយសត្ាឲ្យផត្ទ្កខបាន លដ្ឋយ
ប្ណទំឲ្យែល់ រ ិយររគ

រ ិយផលបាន

លគ្ព្វោះគ្ទ្ង់ជា នកែល់គ្ពរ

លដ្ឋយញាណ ប្ែលជាលគ្រឿងលគ្បាសសត្ា ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
ក. អាសយនសយញ្ញញណ រ៊ឺ ញាណប្ែលអាចែឹងនូវ នស័យ
កិលលសនិង ធាស្ស័យរបស់លវលនយយសត្ាោំង

យ។

ខ. ឥគនោិយបលោបរ ិយត្តិញ្ញញណ រ៊ឺ ញាណប្ែលអាចែឹងឥគនោិយ
របស់សត្ាោំង

យថា ចាស់ោាឬក៏ រិនោន់ចាស់ោា ។

រ. សពាញ្ញត្ញ្ញញណ រ៊ឺ ញាណប្ែលអាចែឹ ងសងខត្ធរ៌ និ ង
សងខត្ធរ៌ រួរោំងបញ្ញត្ិតធរ៌ោំងពួ ង គ្ពោះ រហនតគ្បលភទ្លនោះ លទ្ើបបាន
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លឈាោោះថា គ្ពោះសពាញ្ូញ ពទ្ធ ឬគ្ពោះ រហនតសម្ចោសរពទ្ធ ។

២. គ្ពោះ រហនត ប្ែលគ្តស់ែឹងលដ្ឋយគ្ពោះ ងគឯងែូ ចគន ប្ត្រិន

អាចបញ្ញ ត្តគ្ពោះធរ៌លគ្បាសលវលនយយសត្ាោំង

យ ឲ្យផត្ទ្កខបាន លគ្ព្វោះ

រិនែល់គ្ពរលដ្ឋយញាណជាលគ្រឿងលគ្បាសសត្ា ៣ គ្បោរ ែូចលព្វល
លហើយកនងចំណចទ្ី

១

គ្ពោះ រហនតគ្បលភទ្លនោះ

បានលឈាោោះថា

គ្ពោះ រហនតបលចាកពទ្ធ ឬគ្ពោះបលចាកពទ្ធ ។
៣. គ្ពោះ រហនត

ប្ែលគ្តស់ែឹងធរ៌

សលគ្រចគ្ពោះ រហត្តផល

តរព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់លទោះ

ក៏បានលឈាោោះ

ថា គ្ពោះ រហនត បានែល់ គ្ពោះ រហនតទ្ូលៅ ប្ែលលគ្តពីគ្ពោះ រហនត
សម្ចោសរពទ្ធនិងគ្ពោះ រហនតបលចាកពទ្ធ

លៅថា

គ្ពោះ រហនតសាវ ័ក

សត្ពទ្ធ និង នពទ្ធ ។
ព្រះអរហនតសាវ័ក្មន ៣ ព្បច្ភទ
១. បកត្ិ សាវក បានែល់ សាវ ័កប្ែលសលគ្រច រ ិយសចា

ស់

អាសវកិាលលសលហើយលដ្ឋយទ្ូលៅ ។
័ ធំជិត្ែិ ត្
២. រហាសាវក បានែល់ គ្ពោះ រហនតប្ែលជាសាវក
ជារួយគ្ពោះសាសាត បានទ្ទ្ួលោរលលើកត្លរាើងជាពិលសស (ឯត្ទ្រគ) ៤១
ងគ និង ៣៩

ងគលទ្ៀត្រិ នបានទ្ទ្ួលលលើកត្លរាើងជាពិលសស រួរជា ៨០

ងគ ។
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៣.

័ ប្ែលជាកំពូលលៅខាងលឆ្ាងនិ ង
រគសាវក បានែល់ សាវក

ខាងសាតំរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់

បានែល់

គ្ពោះសារ ីបត្តលត្ថរ

(ខាងសាតំ) និ ងគ្ពោះលម្ចរគោានលត្ថរ (ខាងលឆ្ាង) ។
ច្ោក្ុត្រត ឆិត្តរិសាតរ ៤០ ដ្ួង្
ោរោប់លោកត្តរចិ ត្តលទោះ ម្ចន ២ ន័យ
១. លោកត្តរចិត្ត ោប់លដ្ឋយសលងខបម្ចនចំនួន ៨ ែួង ។
២. លោកត្តរចិ ត្ត ោប់លដ្ឋយពិសាតរម្ចនចំនួន ៤០ ែួង ។
លោកត្តរចិត្តលដ្ឋយសលងខប ៨ ែួងលទោះ បានសប្រតងទ្កលហើយ
បានែល់ ររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ រួរជា ៨ ែួ ង ។
លោកត្តរចិត្ប្ត ែលោប់លដ្ឋយសលងខបលនោះ បានែល់ លោកត្តរចិត្ត
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលកខណូបនិជាន

លដ្ឋយ នកបែិ បត្តិពិចារណាោរ

លកើត្រលត្់របស់សង្កខរធរ៌ ទររូបជាអាររោណ៍រហូត្ែល់បានសលគ្រចជា
គ្ពោះ រហនតប្ែលលៅថា សកខវ ិបសសកគ្ពោះ រហនត លោកត្តរចិ ត្តប្ែលរិ ន
ម្ចនអាររោណូបនិជានជាបាទ្លនោះ

នលោរោប់ចូលលៅកនងបឋរជាន

លដ្ឋយលហត្ថា ម្ចនលចត្សិកប្ែលជា ងគរបស់បឋរជានគ្បកបគ្រប់ ។
ិ សសកៈ
ប្ត្គ្ពោះលយគវចរប្ែលជាសកខវប
ឈានឲ្យជា

និចំា ទ្កខំ

និងវ ិចារៈជាលែើ របាន

រិ នអាចពិចារណា ងគ

នតត បាន និងរិនអាចលោះ ងគឈានម្ចនវ ិត្កាៈ
រិ នអាចចូលបឋរជានបាន

ឬគ្ពោះលយគវចរ

ជាឈានោភីបរគល ប្ែលនិយរវ ិបសសទ រិននិយរឈានប្ែលខាួនបាន
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ប្ត្ពិចារណាសង្កខរធរ៌ម្ចនទររូបជាអាររោណ៍ក៏ជាសកខវ ិបសសកៈែូចគន ។
លសចកតីលផសងគនរបស់លោកត្តរចិត្ត
ត រគ្បលភទ្របស់ឈាន លទ្ើបរិ នម្ចន
កនងលោកត្តរចិត្តប្ែលរិ នបានគ្បកបលដ្ឋយអាររោណូបនិ ជាន លទ្ើ បម្ចន
គ្ត្ឹរប្ត្ ៨ ែួង តរចំនួនប្ែលោប់លដ្ឋយសលងខបប៉ាលណាណោះ ។
ចំប្ណកលោកត្តរចិត្ប្ត ែលោប់លដ្ឋយពិសាតរលទោះ

បានែល់

លោកត្តរចិត្តលដ្ឋយសលងខប ៨ ែួ ងលទោះោលម្ចនអាររោណូបនិជានជា
បាទ្ និ ងម្ចនលសចកតីលនឿយណាយកនង ងគឈានណារួ យ ប្ែលម្ចន ៥
ថានក់ រ៊ឺ បឋរជាន ទ្ត្ិយជាន ត្ត្ិយជាន ចត្ត្ថជាន និងបញ្ា រជាន
លទ្ើបជាចំនួន ៤០ ែួ ង បានលសចកតីថា ចិត្តរបស់គ្ពោះ រ ិយបរគលប្ែល
បានឈានផងលទោះ ោលលោកត្តរចិ ត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋយអាស្ស័យឈាន
ចិត្តជាបាទ្ ចិត្តរួយែួ ងៗ លទោះ គ្បកបលដ្ឋយឈានរួយថានក់ៗ លទោះឯង
លទ្ើបលផសងគនលដ្ឋយគ្បលភទ្ជាថានក់ឈាន លោកត្តរចិ ត្ត ៨ ែួង គ្បកប
លដ្ឋយឈាន ៥ ថានក់ លទ្ើបជាចំនួន ៨ × ៥ = ៤០ ែួ ង ។
លោកត្តរចិ ត្តពិសាតរ ម្ចនចំនួន ៤០ ែួងលនោះ ប្ចកបានជាររគចិត្ត
ពិសាតរ ២០ ែួ ង និងផលចិត្តពិសាតរ ២០ ែួងលទ្ៀត្ ែូចគ្ពោះបាលី
សប្រតងថា
១០. ចត្ររគបបលភលទ្ន

ចត្ោ កសលំ ត្ថា

បាកំ ត្សស ផលតតត្ិ

ែាោនត្តរ ំ រត្ំ ។

។ល។

។ល។

១៤. ឈានងគលយរលភលទ្ន

កលត្ាលកកនត បញ្ាោ
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វចាតនត្តរ ំ ចិ ត្ំ ត
របបីគ្ជាបថា

ចតតលីសវិធនតិ ច ។

លោកត្តរចិត្លត ដ្ឋយសលងខប

កសលចិត្តលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នររគម្ចន

៤

ម្ចន

៨

ែួ ង

រ៊ឺ

វ ិបាកចិត្ក
ត ៏ម្ចន

៤

លគ្ព្វោះជាផលរបស់ររគោំង ៤ ។
លោកត្តរចិ ត្ត ៨ ោលសប្រតងលដ្ឋយពិសាតរម្ចន ៤០ ែួ ង លគ្ព្វោះ
លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នោរគ្បកបរបស់ ងគឈាន

លហើយលោកត្តរចិត្ត

រួយែួងៗ ម្ចនឈាន ៥ ែូលចានោះលោកត្តរ ៨ គ្ត្ូវជា ៤០ ែួ ង ។
ចំ ណចសម្ចគល់ លោកត្តរចិត្ត រិនបានប្ចកលៅតរ រូបជាន ៤
លទ្ៀត្ លគ្ព្វោះ រូបជានោំង ៤ លទោះ ោប់ជាបញ្ា រជាន លហើយោរលព្វល
លដ្ឋយ ងគឈាន ក៏ម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្ ២ រ៊ឺ ឧលបោខ និងឯករគតប៉ាលណាណោះ និង
ែូចគនជារួយរូបាវចរបញ្ា រជាន លផសងគនប្ត្អាររោណ៍ប៉ាលណាណោះ ចំប្ណក
ងគឈានរ៊ឺលសោើគន ែូលចានោះលទ្ើបោប់ថា ឈានោំង ៩ ម្ចន ងគឈាន
គ្ត្ឹរប្ត្ ៥ ថានក់ ប៉ាលណាណោះ លោកត្តរចិ ត្ត ៨ ែួ ង ប្ចកតរឈាន ៥ ថានក់
លទ្ើបម្ចន ៤០ ែួ ង ។
ឆិត្តច្ភទ
ចិត្តលភទ្ បានែល់ ោរប្ចកចិត្តលចញជាគ្បលភទ្លផសងៗ ចិត្តោំង
ស់ ោលោប់លដ្ឋយសលងខបម្ចនចំនួន ៨៩ ែួង និងោប់លដ្ឋយពិសាតរ
ម្ចន ១២១ ែួង ោលប្ចកជាគ្បលភទ្លផសងៗ លហើយម្ចន ៩ ន័យ រ៊ឺ
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១. ជាត្ិលភទ្ន័ យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយជាត្ិម្ចន ៤

ជាត្ិ បានែល់ កសលជាត្ិ កសលជាត្ិ វ ិបាកជាត្ិ និងកិរ ិយជាត្ិ ។
២.

ភូរិលភទ្ន័យ

បានែល់ ោរភូ រិ រូបភូរិ
៣.

រ៊ឺ

ប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយភូរិម្ចន

៤

រូបភូរិ និង លោកត្តរភូរិ ។

លសាភណលភទ្ន័យ

រ៊ឺ

ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្លត ដ្ឋយ

លសាភណ និង លសាភណ ។
៤. លោកលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ លោកិយ
និង លោកត្តរ ។
៥. លហត្លភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ

លហត្ក

និង សលហត្ក ។
៦. ឈានលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ ឈាន និង
ឈាន ។
៧. លវទ្ទលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយលវទ្ទ ៥
បានែល់ សខលវទ្ទ ទ្កខលវទ្ទ លសារនសសលវទ្ទ លោរនសសលវទ្ទ
និង ឧលបោខលវទ្ទ ។
៨.

សរបលយរលភទ្ន័ យ

ិ បយត្ត ។
សរបយត្ត និង វប

រ៊ឺ

ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្លត ដ្ឋយ

៩. សង្កខរលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ
និង សសង្កខរ ិក ។
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១. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយជាត្ិច្ភទន័យ
ចិត្ត ៨៩ ែួង លទោះ ោលប្ចកលដ្ឋយជាត្ិ ឬគ្ត្កូលក្នោរលកើត្
លឡើងរបស់ចិត្តលហើយម្ចន ៤ ជាត្ិ ែូលចនោះ រ៊ឺ
គាថាសង្គហទី ១១
១១. ោាទ្សាកសោលនវំ

កសោលនកវីសត្ិ

ឆ្ត្តឹលសវ វិបាោនិ

គ្កិ យចិ តតនិ វីសត្ិ ។

ប្គ្បថា ចិ ត្តោំង ស់ ោលប្ចកលដ្ឋយជាត្ិលភទ្ន័យលហើយ ម្ចន ៤
ជាត្ិ រ៊ឺ

កសលជាត្ិ ១២ ែួ ង កសលជាត្ិ ២១ ែួង វ ិបាកជាត្ិ ៣៦

ែួង និងកិរ ិយជាត្ិ ២០ ែួង ។
កសលជាត្ិ ១២ ែួង បានែល់ ជាត្ិប្ែលជាប្ែនលកើ ត្ក្នលោស
និងឲ្យផលជាទ្កខ បានែល់

កសលចិត្ត ១២ ែួង ។

កសលជាត្ិ ២១ ែួង បានែល់ ជាត្ិប្ែលជាប្ែនលកើ ត្គ្បាសចាក
លោស និ ងឲ្យផលជាសខ បានែល់ កសលចិត្ត ២១ ែួង រ៊ឺ
រហាកសលចិត្ត

៨ ែួ ង

រហរគត្កសលចិត្ត ៩ ែួង

រួរ ២១ ែួង ។

លោកត្តរកសលចិត្ត ៤ ែួ ង

វ ិបាកជាត្ិ ៣៦ ែួង បានែល់ ជាត្ិប្ែលជាផលរបស់ កសល
និងកសល រ៊ឺ
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កសលវ ិបាកចិត្ត

៧ ែួ ង

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង

រហាវ ិបាកចិ ត្ត

៨ ែួ ង

រហរគត្វ ិបាកចិត្ត

៩ ែួង

លោកត្តរវ ិបាកចិត្ត

៣៦ ែួ ង ។

៤ ែួ ង

កិរ ិយជាត្ិ ២០ ែួង បានែល់ ជាត្ិរបស់ចិត្តប្ែលរិនប្រនជា
កសល កសលនិងោំងរិនប្រនជាផលរបស់កសលឬ កសលផង
ជាចិត្តប្ែលគ្គន់ប្ត្លធាើកិចាតរទទ្ីប៉ាលណាណោះ
លហត្កកិរ ិយចិ ត្ត ៣ ែួ ង
រហាកិរ ិយចិ ត្ត

៨ ែួ ង ២០ ែួ ង ។

រហរគត្កិរយ
ិ ចិត្ត ៩ ែួ ង

វ ិបាកជាត្ិ និ ងកិរ ិយជាត្ិលនោះ លៅថា

ពាកត្ជាត្ិ បានែល់

ជាត្ិរបស់ចិត្ត ប្ែលរិនប្រន កសលជាត្ិនិងកសលជាត្ិោំង ២ ។
២. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយភូម្ច្ិ ភទន័យ
ចិត្តោំង ៨៩ ែួង ោលប្ចកលដ្ឋយភូ រិ រ៊ឺ សាថនទ្ីលកើ ត្ ឬទ្ីលៅ
អាស្ស័យរបស់ចិត្តលហើយម្ចន ៤ ភូរិែូលចនោះ រ៊ឺ
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គាថាសង្គហទី ១២
១២. ចត្បញ្ញញសោ ោលរ

រូលប បននរសី រលយ

ចិ តតនិ ោាទ្សារលបប

ែាោនត្តលរ ត្ថា ។

ប្គ្បថា ចិត្តោំង ស់ោលប្ចកលដ្ឋយភូរិលហើយ បានោម្ចវចរភូរិ
៥៤ ែួង រូបាវចរភូរិ ១៥ ែួង

រូបាវចរភូរិ ១២ ែួង និងលោកត្តរភូ រិ ៨

ែួង ។
ោម្ចវចរភូរិ ៥៤ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់ោម្ចវចរចិត្ត
កសលចិត្ត

១២ ែួ ង

លហត្កចិត្ត

១៨ ែួ ង

រហាកសលចិត្ត
រហាវ ិបាកចិ ត្ត

រហាកិរ ិយចិ ត្ត

៨ ែួ ង

= ៥៤ ែួង ។

៨ ែួ ង
៨ ែួង

រូបាវចរភូរិ ១៥ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់រូបាវចរចិត្ត
រូបាវចរកសលចិត្ត ៥ ែួ ង
រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត

៥ ែួ ង

រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត

៥ ែួ ង

= ១៥ ែួ ង ។

រូបាវចរភូ រិ ១២ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់ រូបាវចរចិត្ត

រូបាវចរកសលចិត្ត ៤ ែួ ង

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត

៤ ែួង

= ១២ ែួង ។

រូបាវចរកិរ ិយចិ ត្ត ៤ ែួង

-242-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

លោកត្តរភូ រិ ៨ បានែល់ ទ្ីលកើត្របស់ចិត្ប្ត ែលផត្ចាកភូរិោំង
៣ ខាងលែើរ
លោកត្តរកសលចិត្ត

៤ ែួ ង

លោកត្តរវ ិបាកចិត្ត

៤ ែួ ង

ចំ ណចសម្ចគល់

= ៨ ែួង ។

ត្ថរបស់ ភូ រិ ប្គ្បបានលគ្ចើនន័ យ រ៊ឺ ប្គ្បថា

ប្ផនែី ទ្ីលៅអាស្ស័យ ទ្ីលកើត្ ឬថានក់

ត្ថរបស់ភូរិកនងទ្ីលនោះ បានែល់

ថានក់ប្ែលជាទ្ីអាស្ស័យរបស់ចិត្លត ផសងៗ

ប្ែលប្ចកលដ្ឋយ ំណាចរបស់

ត្ណា
ហ ប្ែលលៅថា វតថភូរិ ។
ប្ឆក្ព្បច្ភទការរាប់ឆន
ំ ួនឆិត្ត
គាថាសង្គហទី ១៣
១៣. ឥត្ថលរកូននវត្ិ ឯកវីសសត្ំ វាេ
ប្គ្បថា

នកគ្បាជ្ោំង

បលភទ្ំ បន ម្ចនសំ
វិភជនតិ វិចកខណា ។
យ បានប្ចកនូវចិត្តប្ែលម្ចនគ្បលភទ្ ៨៩

ែួង ន័យរា៉ា ងលទ្ៀត្ប្ចកបានជា ១២១ ែួង ។
ចំនួនប្ែលលផសងគនរបស់ចិត្ត ២ គ្បលភទ្លទោះ ប្ែលលផសងគនប្ត្
លោកត្តរចិត្តរួយប៉ាលណាណោះ ចំប្ណកោម្ចវចរចិ ត្ត រូបាវចរចិត្ត ឬ រូបាវចរ
ចិត្ត ម្ចនចំនួនែប្ែល រិ នម្ចនចំនួនប្គ្បគ្បួលលទ្ ។
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៣. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយច្សាភណច្ភទន័យ
ោរប្ចកចិត្ត

ជាគ្បលភទ្ចិត្តប្ែលលអសាអត្

ប្ែលលៅថា

“លសាភណចិត្ត” និងចិត្គ្ត បលភទ្ែក្ទ្ ប្ែលលគ្ត ំពីលសាភណចិត្ត ប្ែល
លៅថា “ លសាភណចិត្ត” លទោះ ប្ចកលចញបាន ែូលចនោះ
លសាភណចិ ត្ត ម្ចន ៥៩ ែួ ង បានែល់
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត

២៤ ែួ ង

រហរគត្ចិត្ត

២៧ ែួង = លសាភណចិត្ត ៥៩ ែួ ង

លោកត្តរចិត្ត

៨ ែួ ង

លសាភណចិត្ត ម្ចន ៣០ ែួ ង បានែល់
កសលចិត្ត

១២ ែួ ង

លហត្កចិត្ត

១៨ ែួ ង

=

លសាភណចិត្ត ៣០ ែួង ។

៤. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយច្ោក្ច្ភទន័យ
ោរប្ចកចិត្ត ជាគ្បលភទ្ចិត្ប្ត ែលគ្ត្ូវគ្តច់វ ិលវល់លៅកនងលោកោំង
៣ រ៊ឺ ោរលោក រូបលោក និង រូបលោក ប្ែលលៅថា “លោកិ យចិត្ត”
និងចិត្តប្ែលផត្ចាកោរគ្តច់លៅកនងលោក
ប្ចកបានែូលចនោះ
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លោកិយចិ ត្ត ម្ចន ៨១ ែួង បានែល់
ោម្ចវចរចិត្ត

៥៤ ែួ ង

រូបាវចរចិត្ត

១៥ ែួ ង = លោកិយចិត្ត ៨១ ែួង ។

រូបាវចរចិត្ត

១២ ែួ ង

លោកត្តរចិ ត្ត ម្ចន ៨ ែួ ង បានែល់ = លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួ ង ។
៥. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយច្ហត្ុច្ភទន័យ
ោរប្ចកចិត្តលដ្ឋយលហត្លភទ្ន័យ បានែល់ ោរប្ចកចិត្ត ៨៩ ែួង
លដ្ឋយគ្បលភទ្ប្ែលរិ នម្ចនសរបយត្តលហត្ លៅថា “ លហត្កចិត្ត”
ចំប្ណកគ្បលភទ្ប្ែលម្ចនសរបយត្តលហត្ លៅថា “សលហត្កចិត្”ត ។
លហត្កចិត្ត

បានែល់

ចិត្ប្ត ែលរិនម្ចនោំង កសលលហត្

និងកសលលហត្គ្បកប រ៊ឺ រិ នម្ចនលោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្
និងរិ នម្ចន លោភលហត្
បានែល់

លោសលហត្

លម្ចហលហត្គ្បកបផងលឡើយ

លហត្កចិត្ត ១៨ ែួ ង រ៊ឺ

កសលវ ិបាកចិត្ត

៧ ែួង

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួ ង
លហត្កកិរ ិយចិ ត្ត
សលហត្កចិត្ត

=

លហត្កចិត្ត ១៨ ែួ ង ។

៣ ែួ ង

បានែល់

ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលហត្

ោំង

កសលលហត្ និងកសលលហត្តរសររួរ រ៊ឺ សលហត្កចិ ត្ែ
ត ួងខាោះម្ចន
លហត្គ្បកបគ្ត្ឹរប្ត្រួយ លៅថា “ឯកលហត្កចិត្ត” ែួងខាោះក៏ម្ចនលហត្
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គ្បកបបាន ២

លៅថា “ទ្ាិលហត្កចិត្ត” និងគ្គខាោះក៏ម្ចនលហត្គ្បកប

បានែល់លៅ ៣ លៅថា “ត្ិលហត្កចិត្ត” ចិត្គ្ត បកបលដ្ឋយលហត្យ៉ា ង
លគ្ចើនបំផត្ បានគ្ត្ឹរ ៣ លហត្ប៉ាលណាណោះ ។
ែូលចានោះ សលហត្កចិត្ោ
ត ំង ៣ គ្បលភទ្ លទ្ើ បប្ចកលចញបានែូលចនោះ រ៊ឺ
១. ឯកលហត្កចិ ត្ត ម្ចន ២ ែួ ង បានែល់
លម្ចហរូ លចិត្ត ២ ម្ចនលហត្គ្ត្ឹ រប្ត្រួយរ៊ឺលម្ចហលហត្ ។
២. ទ្ាិលហត្កចិ ត្ត ម្ចន ២២ ែួ ង បានែល់
លោភរូ លចិត្ត ៨ ម្ចន លោភលហត្ និង លម្ចហលហត្ ។
លោសរូលចិត្ត ២ ម្ចន លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ ។

រហាកសលញាណវ ិបបយត្តចិត្ត ៤
ិ កញាណវ ិបបយត្តចិត្ត
រហាវបា

៤ ម្ចន លោភលហត្ និង លោសលហត្។

រហាកិរ ិយញាណវ ិបបយត្តចិត្ត ៤
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៣. ត្ិលហត្កចិត្ត ម្ចន ៤៧ ែួ ង បានែល់
រហាកសលញាណសរបយត្តចិត្ត ៤
រហាវ ិបាកញាណសរបយត្តចិត្ត ៤
រហាកិរ ិយញាណសរបយត្តចិត្ត ៤
រូបាវចរកសលចិត្ត

៥

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត

៥

រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត

៥

រូបាវចរកសលចិត្ត

៤

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត

៤

រូបាវចរកិរ ិយចិ ត្ត

៤

លោកត្តរចិត្ត

ម្ចន

លោភលហត្

លោសលហត្

និង លម្ចហលហត្ ។

៨

រួរលសចកតីថា ចិត្ត ៨៩ ែួ ង ោលប្ចកលដ្ឋយលហត្លភទ្ន័ យលហើយ
បានែល់ “ លហត្កចិត្ត ១៨ ែួ ង និង “សលហត្កចិ ត្ត ៧១ ែួង” ។
៦. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយឈានច្ភទន័យ
ោរប្ចកចិត្តលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នឈានលទោះ បានែល់ ោរប្ចកចិត្ត
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយអាររោណូបនិជាន ឬគ្បកបលដ្ឋយ ងគឈាន លៅថា
“ឈានចិត្ត” និងចិត្ប្ត ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋយអាររោណូបនិជាន ឬរិ នបាន
គ្បកបលដ្ឋយ ងគឈាន ប្ែលលៅថា “ ឈានចិត្ត” ប្ចកបានែូលចនោះ
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ឈានចិ ត្ត ម្ចន ៣៥ ែួង បានែល់
រូបាវចរចិត្ត

១៥

រូបាវចរចិត្ត

១២

លោកត្តរចិត្ត

៨

= ឈានចិត្ត ៣៥ ែួង ។

ឈានចិត្ត ម្ចន ៥៤ ែួង បានែល់
កសលចិត្ត

១២

លហត្កចិត្ត

១៨

=

ឈានចិត្ត ៥៤ ែួ ង ។

ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤
ចំ ណចសម្ចគល់ សគ្ម្ចប់លោកត្តរចិត្តប្ែលចាត្់ជាឈានចិត្លត ទោះ

សូរបីលោកត្តរចិត្តរបស់គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើនវ ិបសសទសទ្ធៗ ោល

ររគចិត្តលកើ ត្ជា បបទចិត្ត ប្ែលម្ចន ងគរបស់បឋរជានរួរផង លទ្ើប
សលគង្កគោះជាឈានចិត្តផង

ប្ត្លបើជាររគ

ផលរបស់ឈានោភីបរគល

លហើយ លោកត្តរចិត្ត លទ្ើបគ្ត្ូវោប់លដ្ឋយពិសាតរ ៤០ ែួ ង លោកត្តរចិត្លត នោះ
គ្ត្ូវចាត្់ជា “ឈានចិត្ត” លដ្ឋយពិត្គ្បាកែ ។
ប្ឆក្ច្ោក្ុត្តរឆិត្ច្ត ោយអង្គឈាន
អាវសានគាថា
១៤. ឈានងគលយរលភលទ្ន

កលត្ាលកកនត បញ្ាោ

វចាតនត្តរ ំ ចិ ត្ំ ត

ចតតលីសវិធនតិ ច ។
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ប្គ្បថា លោកត្តរចិត្ត ៨ ោលសប្រតងលដ្ឋយពិសាតរ ៤០ ែួ ង លគ្ព្វោះ
លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នោរគ្បកបរបស់ ងគឈានលហើយ លដ្ឋយលោកត្តរ
ចិត្តរួយែួ ងៗ ម្ចនឈាន ៥ ែូលចានោះលោកត្តរចិត្ត ៨ លទ្ើបជា ៤០ ែួង ។
គថាលនោះ រប្រងសប្រតងឲ្យល
សប្រតងលដ្ឋយពិសាតរ

ើញថា លោកត្តរចិត្ត ៨ លទោះ ោល

រប្រងប្ចកលចញលៅតរចំនួន ងគឈានប្ែលគ្បកប

លទ្ើបចាត្់ថា លោកត្តរចិត្ត លដ្ឋយពិសាតរលទោះជា “ឈានចិត្ត” ពិត្គ្បាកែ។
សច្រង្ខគះច្ោក្ុត្រត ឆិត្តជាម្ួយឈាន
គាថាសង្គហទី ១៥
១៥. យថា ច រូបាវចរំ

រយហតនត្តរ ំ ត្ថា

បឋម្ចទ្ិ ឈានលភលទ្
ប្គ្បថា

អារបបញ្ញ
ា បិ បញ្ាលរ ។

រូបាវរររិតតរាែ់សករ្គោះរូល ុងឈានទំ
ន
ង

៥

មាន

ែឋមជ្ឈានជាកដើ ម បានយ៉ា ងណា លោកត្តរចិត្ត ៏ រាែ់សករ្គោះរូល ុនង
ឈានទំង ៥ មានែឋមជ្ឈានជាកដើ ម

៏បានយ៉ា ងលទោះប្ែរ រំប្ណ

អរូបាវរររិតត ១២ កន្ដោះរាែ់សករ្គោះរូ ល ុនងែញ្ចមជ្ឈាន ។

ធិបាយថា លោកត្តរចិត្តប្ែលគ្ពោះ រ ិយបរគលបានសលគ្រចររគ

ផលលទោះ រប្រងម្ចន ងគឈានគ្បកបោំង ស់ រិ នថាគ្ពោះ រ ិយបរគល
លទោះ

ោាប់បានសលគ្រចឈានរកពីរនឬរិនោាប់ កីត

សលគ្រចឈានរកពីរន
គ្បាកែ

លបើោាប់

ងគឈានរប្រងលកើ ត្គ្ពរគនកនងខណ:ររគ ផល

ប្ត្លបើរិនោាប់បានលធាើឈានរកពីរន
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ប់រ ំឈានទ្ក

ងគឈានរប្រងរិ នម្ចនឱោសគ្បាកែ ប្ត្យ៉ា ងណាកតី

ិ កា វ ិចារ បីត្ិ សខ និងឯករគត រប្រងម្ចនគ្ពរ
ងគឈានោំង ៥ រ៊ឺ វត្
គនកនងខណ:ប្ែលររគចិត្ត ឬផលចិត្តលកើ ត្លឡើង លទ្ើបោប់ បានថា លោកត្តរ
ចិត្តលទ្ើបម្ចនបឋរជានែូចគនផង ។
៧. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយច្វទនាច្ភទន័យ
ោរប្ចកចិត្តលដ្ឋយលវទ្ទលភទ្ន័យ បានែល់ ោរប្ចកចិត្ត ៨៩
ែួង ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយលវទ្ទលផសងៗ បានែល់ លវទ្ទ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. សខលវទ្ទ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយសខលវទ្ទ (សខោយ)

បានែល់ សខសហរត្ោយវ ិញ្ញញណចិត្ត ១ ែួង ។

២. ទ្កខលវទ្ទ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយទ្កខលវទ្ទ (ទ្កខោយ)

បានែល់ ទ្កខសហរត្ោយវ ិញ្ញញណចិត្ត ១ ែួ ង ។
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៣. លសារនសសលវទ្ទ ចិត្ប្ត ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយលសារនសសលវទ្ទ
បានែល់
លសារនសសលោភរូលចិត្ត

៤

លសារនសសសនតីរណចិ ត្ត

១

លសារនសសហសិត្បាទ្ចិត្ត ១
លសារនសសរហាកសលចិ ត្ត ៤
លសារនសសរហាវ ិបាកចិត្ត

= ោរលសារនសស ១៨

៤

លសារនសសរហាកិរ ិយចិត្ត ៤

= ៣៨ ែួង

រូបាវចរបឋរជាន

៣

រូបាវចរទ្ត្ិយជាន

៣

រូបាវចរត្ត្ិយជាន

៣ = ឈានលសារនសស ២០

រូបាវចរចត្ត្ថជាន

៣

លោកត្តរចិត្ត

៨

ោលលព្វលលដ្ឋយទ្ូលៅលហើយ ោរប្ចកចិត្ត ៨៩ លដ្ឋយលវទ្ទលទោះ
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួ ងលទោះ រប្រងលកើត្គ្ពរជារួយលសារនសសលវទ្ទ ប្ត្លបើ
ប្ចកចិត្ត ១២១ ែួ ង លដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នលវទ្ទលហើយ ក៏ចាត្់ ជាលសារនសសលោកត្តរចិត្ត ៣២ ែួង រ៊ឺ លោកត្តរចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគឈានក្ន
បឋរជាន ៨ ែួ ង ទ្ត្ិយជាន ៨ ែួ ង ត្ត្ិយជាន ៨ ែួ ង និងចត្ត្ថជាន
៨ ែួង ជាលសារនសសលោកត្តរចិត្ត ចំ ប្ណកបញ្ា រជាន រប្រងលកើត្គ្ពរ
លដ្ឋយឧលបោខលវទ្ទ ។

-251-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

៤. លោរនសសលវទ្ទ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយលោរនសសលវទ្ទ
បានែល់ លោសរូ លចិត្ត ២ ែួ ង ។
៥. ឧលបោខលវទ្ទ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយឧលបោខលវទ្ទ ម្ចន
៤៧ ែួ ង រ៊ឺ
ឧលបោខលោភរូលចិត្ត

៤

ឧលបោខលម្ចហរូលចិត្ត ២
ឧលបោខ លហត្កចិ ត្ត

១៤

ឧលបោខរហាកសលចិ ត្ត ៤
ឧលបោខរហាវ ិបាកចិត្ត

= ោរឧលបោខ ៣២

៤

= ៤៧ ែួង

ឧលបោខរហាកិរ ិយចិត្ត ៤
រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣
រូបាវចរចិត្ត

១២

= រហរគត្ឧលបោខ ១៥

៨. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយសម្បច្យគច្ភទន័យ
ោរប្ចកចិត្តលដ្ឋយសរបលយរលភទ្ន័ យ រ៊ឺ ោរប្ចកចិត្តប្ែលម្ចន
សភាវធរ៌គ្បកបខាោះ លៅថា សរបយត្ត
ិ បយត្ត ។
លទោះគ្បកប លៅថា វប

និងរិនម្ចនសភាវធរ៌យ៉ាង

ោលប្ចកចិត្ត ៨៩ លដ្ឋយ “សរបយត្ត” និង “វ ិបបយត្ត” លហើយ

បានែូលចនោះ រ៊ឺ
សរបយត្តចិត្ត ម្ចន ៥៥ ែួ ង ប្ចកជា ៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
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១. ទ្ិែិារត្សរបយត្តចិត្ត ម្ចន ៤ ែួ ង បានែល់ លោភរូលចិត្ត
ប្ែលជា ទ្ិ ែិារត្សរបយត្ត ៤ ែួ ង ។
២. បែិ

សរបយត្តចិត្ត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង។

៣. វ ិចិកិចាេសរបយត្តចិត្ត ម្ចន ១ ែួ ង បានែល់ លម្ចហរូលចិ ត្ត

ិ ិកិចាេសរបយត្ត ។
ែួងទ្ី ១ ប្ែលជា វច

៤. ឧទ្ធចាសរបយត្តចិត្ត ម្ចន ១ ែួង បានែល់ លម្ចហរូលចិត្តែួង
ទ្ី ២ ប្ែលជា ឧទ្ធចាសរបយត្ត ។
៥. ញាណសរបយត្តចិត្ត ម្ចន ៤៧ ែួ ង បានែល់
ោម្ចវចរលសាភណញាណសរបយត្ត ១២ ែួ ង
រហរគត្ចិត្ត

២៧ ែួ ង

លោកត្តរចិត្ត

៨

= ៤៧ ែួង ។

ែួង

វ ិបបយត្តចិត្ត ម្ចន ៣៤ ែួ ង ប្ចកជា ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

១. ទ្ិែិារត្វ ិបបយត្តចិត្ត ម្ចន ៤ ែួ ង បានែល់ លោភរូលចិត្ត

ប្ែលជា ទ្ិ ែិារត្វ ិបបយត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

២. ញាណវ ិបបយត្តចិត្ត ម្ចន ១២ ែួង បានែល់ ោម្ចវចរលសាភ-

ណញាណវ ិបបយត្តចិត្ត ១២ ែួង ។

៣. វ ិបបយត្តចិត្ត ម្ចន ១៨ ែួ ង បានែល់

លហត្កចិត្ត ១៨ ែួ ង ។

សគ្ម្ចប់ លហត្កចិត្ត ១៨ ែួងលនោះ រិនម្ចនទ្ិែិា បែិ

វ ិចិកិចាេ

ឧទ្ធចាៈ ឬឈាន សូរបីណារួយគ្បកបកនង លហត្កចិត្តលឡើយ លទ្ើបចាត្់
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ជាវ ិបបយត្តចិត្ត លគ្ព្វោះរិនម្ចនសរបយត្តធរ៌ ៥ យ៉ា ង ែូ ចលព្វលលទោះ
លឡើយ ។
៩. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយសង្ខខរច្ភទន័យ
ោរប្ចកចិត្តលដ្ឋយសង្កខរលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកចិត្ប្ត ែលលកើត្លដ្ឋយ
ឧសាហ:របស់ខួនឯង
ា

ឬចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងបានលដ្ឋយគ្ត្ូវអាស្ស័យ

ម្ចនោរែឹកទំ ។

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយឧសាហ:ក្នខាួន រិនម្ចនោរែឹកទំលទោះ

លឈាោោះថា

សង្កខរ ិកចិត្ត និងចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យម្ចនោរ

ែឹកទំលទោះ លឈាោោះថា សសង្កខរក
ិ ចិត្ត ។
ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នសង្កខរលហើយ បានែូលចនោះ
សង្កខរ ិកចិ ត្ត ម្ចន ៣៧ ែួង បានែល់
កសល សង្កខរក
ិ ចិត្ត
លហត្កចិត្ត

៧
១៨ = ៣៧ ែួង

ោម្ចវចរលសាភណ សង្កខរ ិកចិត្ត ១២
សសង្កខរ ិកចិត្ត ម្ចន ៥២ ែួង បានែល់
កសលសសង្កខរ ិកចិ ត្ត

៥

ោម្ចវចរលសាភណសសង្កខរ ិកចិ ត្ត ១២
រហរគត្ចិត្ត

២៧

លោកត្តរចិត្ត

៨
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សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រ ិយបរគលោាប់ បានឈានរកពីរនលហើយ

ឈាន

ណារួយ តំងពីបឋរជានរហូត្ែល់បញ្ា រជាន ោលសលគ្រចររគផល
ងគឈានលទោះៗ ក៏លកើត្គ្ពរផង សូរបីកនង រូបជានោំង ស់ ក៏គ្បាកែ
ែូចបញ្ា រជាន លហើយឈានចិត្តោំង ស់ សលគង្កគោះជាសសង្កខរ ិកចិត្ត ។
ឈានឆិត្ត ៦៧
គាថាសង្គហទី ១៦
១៦. ឯោទ្សវិធំ ត្សាោ

បឋម្ចទ្ិករី រត្
ិ ំ

ឈានលរលកករលនត ត្

ិ ំ ភលវ ។
លត្វីសត្ិ វធ

ប្គ្បថា បឋរជាន ជាលែើរ លោកលព្វលថា ឈាននីរួយៗ ម្ចន
១១ ែួ ង ឈានចិត្តកនងទ្ីបំផត្ រ៊ឺ បញ្ា រជានលទោះម្ចន ២៣ ែួ ង ។
ធិបាយថា កនងចំ នួនចិ ត្ព
ត ិសាតរ ១២១ ែួងលទោះ ោប់ តរចិត្ត
ប្ែលចូលែល់ឈានលហើយ ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ
បឋរជានចិត្ត ១១ ែួ ង រ៊ឺ ជាលោកិយចិត្ត ៣ លោកត្តរចិ ត្ត ៨ ។
ទ្ត្ិ យជានចិត្ត ១១ ែួង រ៊ឺ ជាលោកិ យចិត្ត ៣ លោកត្តរចិ ត្ត ៨ ។
ត្ត្ិយជានចិត្ត ១១ ែួ ង រ៊ឺ ជាលោកិ យចិត្ត ៣ លោកត្តរចិ ត្ត ៨ ។
ចត្ត្ថជានចិត្ត ១១ ែួ ង រ៊ឺ ជាលោកិ យចិត្ត ៣ លោកត្តរចិ ត្ត ៨ ។
បញ្ារជានចិត្ត ២៣ ែួង រ៊ឺ ជាលោកិយចិត្ត ១៥ លោកត្តរចិត្ត ៨ ។
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រួរឈានចិត្តោំង ស់ ៦៧ ែួង បានែល់
រហរគត្ចិត្ត ២៧

= ឈានចិត្ត ៦៧ ែួ ង ។

លោកត្តរចិត្ត ៤០

ប្ឆក្ក្ុសលឆិត្ត និង្ វិបាក្ឆិត្តច្ោយរិសាតរ
គាថាសង្គហទី ១៧
១៧. សត្តត្ឹសវិធំ បញ្ញំ

ទ្ាិបញ្ញញសវិធំ ត្ថា

បាករិ ចាាហ ចិតតនិ

ឯកវីសសត្ំ ពោ ។

ប្គ្បថា កសលចិត្ត ៣៧ និងវ ិបាកចិត្ត ៥២ លគ្ព្វោះលហត្លទោះ
នកគ្បាជ្ោំង

យលព្វលលហើយលដ្ឋយពិសាតរ ១២១ ែួង ។

ធិបាយថា

តរគថាសងគហ:ទ្ី

១១

បានសប្រតងលហើយថា

កសលចិត្ត ២១ ែួង និ ងវ ិបាកចិត្ត ៣៦ ែួង លទោះ ជាោរសប្រតងជាត្ិរបស់

ចិត្តលដ្ឋយសលងខប ៨៩ ែួង ប៉ាលណាណោះ ប្ត្ោលសប្រតងជាត្ិរបស់ចិត្តលដ្ឋយ
ពិសាតរ ១២១ ែួង លហើយបានែូលចនោះ
កសលចិត្ត ៣៧ ែួងលទោះ បានែល់
ោម្ចវចរកសលចិត្ត ៨
រហរគត្កសលចិត្ត

៩

= កសលចិត្ត ៣៧ ែួង ។

លោកត្តរកសលចិត្ត ២០

-256-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

ិ កចិត្ត
កសលវបា

វ ិបាកចិត្ត ៥២ ែួងលទោះ បានែល់
៧

លហត្កកសលវ ិបាកចិ ត្ត ៨

រហាវ ិបាកចិត្ត

ិ ក ២៣
= ោម្ចវចរវបា

៨
រហរគត្វ ិបាក

៩

ិ កចិត្ត ៥២ ែួង។
= វបា

លោកត្តរវ ិបាក ២០

ោលពនយល់លសចកតីតរគថាទ្ី

១៧

ប្ែលជាគថាចងលគ្ោយ

ក្នគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ: លទ្ើបគ្ត្ូវសប្រតងោរប្ចកចិត្ត លដ្ឋយពិសាតរទ្ក
ែូលចនោះ រ៊ឺ
ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយជាត្ិច្ភទន័យ
កសលជាត្ិ បានែល់

កសលចិ ត្ត ១២ ែួង ។

កសលជាត្ិ បានែល់ កសលចិត្ត

៣៧ ែួ ង ។

វ ិបាកជាត្ិ បានែល់

វ ិបាកចិត្ត

៥២ ែួ ង ។

កិរយ
ិ ជាត្ិ បានែល់

កិរ ិយចិ ត្ត

២០ ែួ ង ។

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយភូម្ច្ិ ភទន័យ
ោរភូ រិ បានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ៥៤ ែួង ។
រូបភូរិ បានែល់ រូបាវចរចិ ត្ត ១៥ ែួ ង ។
រូបភូ រិ បានែល់

រូបាវចរចិត្ត ១២ ែួង ។

-257-

ចិត្តសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

លោកត្តរភូ រិ បានែល់ លោកត្តរចិត្ត ៤០ ែួ ង ។
ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយច្សាភណច្ភទន័យ
លសាភណ បានែល់

លសាភណចិត្ត ៣០ ែួ ង ។

លសាភណ បានែល់ លសាភណចិត្ត ៩១ ែួ ង ។
ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយច្ោក្ច្ភទន័យ
លោកិយ បានែល់ លោកិ យចិត្ត ៨១ ែួង ។
លោកត្តរ បានែល់ លោកត្តរចិត្ត ៤០ ែួង ។
ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយច្ហត្ុច្ភទន័យ
លហត្ក បានែល់

លហត្កចិត្ត ១៨ ែួង ។

សលហត្ក បានែល់ សលហត្កចិត្ត ១០៣ ែួ ង ។
ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយឈានច្ភទន័យ
ចិត្តប្ែលរិ នគ្បកបលដ្ឋយឈាន បានែល់

ឈានចិត្ត ៥៤ ែួង។

ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយឈាន បានែល់ ឈានចិត្ត ៦៧ ែួ ង ។
ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយច្វទនាច្ភទន័យ
សខលវទ្ទ បានែល់ សខសហរត្ចិ ត្ត ១ ែួ ង ។
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ទ្កខលវទ្ទ បានែល់ ទ្កខសហរត្ចិ ត្ត ១ ែួ ង ។
លសារនសសលវទ្ទ បានែល់ លសារនសសសហរត្ចិត្ត ៦២ ែួង ។
លោរនសសលវទ្ទ បានែល់ លោរនសសសហរត្ចិត្ត ២ ែួង ។
ឧលបោខលវទ្ទ បានែល់ ឧលបោខសហរត្ចិត្ត ៥៥ ែួ ង ។
ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយសម្បច្យគច្ភទន័យ
សរបលយរ ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ “សរបយត្ត” និ ង “វ ិបបយត្ត” ។
សរបយត្ត បានែល់ សរបយត្តចិត្ត ៨៧ ែួង ។
វ ិបបយត្ត បានែល់ វ ិបបយត្តចិត្ត ៣៤ ែួង ។

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយសង្ខខរច្ភទន័យ
សង្កខរ បានែល់

សង្កខរ ិកចិត្ត ៣៧ ែួង ។

សសង្កខរ បានែល់ សសង្កខរ ិកចិត្ត ៨៤ ែួ ង ។
ឆំណុឆសមគល់រិច្សស
លហត្កចិត្ត ១៨ សលគង្កគោះចូលកនងវ ិបបយត្តចិត្ត ។
ឈានចិ ត្ត

៦៧ សលគង្កគោះចូលកនងសរបយត្តចិត្ត ។

លម្ចហរូលចិត្ត ២
លហត្កចិត្ត ១៨
ឈានចិ ត្ត

សលគង្កគោះចូលកនង សង្កខរក
ិ ចិត្ត ។

៦៧ សលគង្កគោះចូលកនងសសង្កខរ ិកចិត្ត ។
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អវសានគាថា
ឥចាានរទ្ធរចិលត្
បឋលម្ច បរ ិលចេលោយំ

ភិ ធរោត្ថសងគលហ
សម្ចលសលនវ និែិលា ត ។

បរ ិលចេទ្ទ្ី ១ “ចិ ត្តសងគហវ ិភារ” កនងបករណ៍ប្ែលរួបរួរនូវ ត្ថក្ន
គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ

ប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយបានរចទទ្ក

សលងខបគ្ត្ឹរប្ត្ប៉ាលណណ ោះឯង ៕

ឆប់ បរ ិច្ឆេទទី ១

3
(,
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អភិធម្មត្ថសង្គហបាលី-ប្ព្ប
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមមសម្ពទធ
ុ សស ។

សូរនរសាារចំលព្វោះគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ រហនតសម្ចោសរពទ្ធ ងគលទោះ ។

(,
គនាថរម្ភក្ថា
កថាលផដើរបករណ៍
(១)

សម្ចោសរពទ្ធរត្លំ

សសទ្ធរោរណត្តរំ

ភិ វាទ្ិយ ភាសិសសំ

ភិធរោត្ថសងគហំ ។

ខ្ំគ្ពោះ ងគ ( នរោធចារយ) សូរនរសាារថាាយបងគំចំលព្វោះគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់ប្ែលរិនម្ចនបរគលណារួយលសោើបាន គ្ពរោំងគ្ពោះសទ្ធរោ
និ ងរណៈក្នគ្ពោះ រ ិយសងឃែ៏ ឧត្តរ

លហើយនឹ ងសូរលព្វលនូវររពីរ

ភិ ធរោត្ថសងគហ ។
ឆត្ុបរម្ត្ថធច្មម
បររត្ថធរ៌ ៤ គ្បោរ
(២)

ត្ត្ថ វតតភិធរោតថ

ចត្ោ បររត្ថលត

ចិ ត្ំ ត លចត្សិ កំ រូបំ

និព្វានរិ ត្ិ សពាថា ។
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ប្គ្បថា

ត្ថក្នគ្ពោះ ភិ ធរោ កនង ភិ ធរោបិែកលទោះ លព្វលលដ្ឋយ

បររត្ថធរ៌លហើយ ម្ចនគ្ត្ឹរ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិ ត្ត លចត្សិក រូប និព្វាន
លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង ។
គនថរម្ភក្ថា និដ្ឋិោ ។
កថាលផដើរបករណ៍ចប់ ។

បឋច្ម បរ ិច្ឆេច្ទាឆិត្តសង្គហវិភាច្គា
បរ ិលចេទ្ទ្ី ១ ចិត្តសងគហវ ិភារ
ភូម្ិច្ភទឆិត្តំ
ចិត្តប្ចកលដ្ឋយភូរិ
(៣) ត្ត្ថ ចិត្ំត តវ, ចត្ពាិធំ លហាត្ិ ោម្ចវចរ ំ រូបាវចរ ំ

រូបាវចរ ំ

លោកត្តរលញ្ាត្ិ ។
(បណា
ដ ត្ថរបស់គ្ពោះ ភិធរោោំង ៤ គ្បោរ)លទោះ ែំបូង ចិត្ត ម្ចន
៤ គ្បោរ បានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ១ រូបាវចរចិត្ត ១
និងលោកត្តរចិត្ត ១ ។
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អក្ុសលឆិត្តំ
កសលចិត្ត
លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង
(៤) ត្ត្ថ កត្រំ ោម្ចវចរ ំ ? លសារនសសសហរត្ំ ទ្ិែិរ
ា ត្សរបយត្តំ

សង្កខរ ិកលរកំ,

ទ្ិែិារត្វ ិបបយត្តំ

ទ្ិែិារត្សរបយត្តំ
ទ្ិែិារត្វ ិបបយត្តំ

សសង្កខរ ិកលរកំ,

សង្កខរ ិកលរកំ,

លសារនសសសហរត្ំ

សសង្កខរ ិកលរកំ,

ឧលបោខសហរត្ំ

សង្កខរក
ិ លរកំ, សសង្កខរ ិកលរកំ, ឧលបោខសហរត្ំ
សង្កខរ ិកលរកំ,

សសង្កខរ ិកលរកនតិ

ឥម្ចនិ

ែាបិ

លោភសហរត្ចិតតនិ ទរ ។
(សួរថា) (បណា
ដ ចិត្តោំង

យ ៤ គ្បោរ)លទោះ ោម្ចវចរចិត្តលត្ើ

ែូចលរដច ?
(លឆ្ាើយថា)

កសលចិត្តោំង

យ ៨ ែួ ងលនោះ លឈាោោះថា ចិត្តលកើត្

រួរជារួយលោភៈ (លោភរូលចិត្ត) បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយ
លសារនសសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយទ្ិែិា រិនម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរ
ជារួយលសារនសសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយទ្ិែិា ម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្
រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយទ្ិែិា រិនម្ចនសង្កខរ ១
ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ

រិនគ្បកបលដ្ឋយទ្ិែិា

ម្ចន

សង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយទ្ិែិា រិន
ម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយទ្ិែិា
ម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួ យឧលបោខលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយ
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ទ្ិែិា រិនម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ រិ នគ្បកប
លដ្ឋយទ្ិែិា ម្ចនសង្កខរ ១ ។
លោសរូលចិត្ត ២ ែួង
(៥)

លោរនសសសហរត្ំ

សសង្កខរ ិកលរកនតិ ឥម្ចនិ លទ្ាបិ បែិ
កសលចិត្តោំង

បែិ

សរបយត្តំ

សង្កខរក
ិ លរកំ,

សរបយត្តចិតតនិ ទរ ។

យ ២ ែួងលនោះ លឈាោោះថា ចិត្តប្ែលគ្បកប

លដ្ឋយលសចកដីថានំងថានក់ (លោសរូលចិត្ត) បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជា
រួយលោរនសសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបែិ

ៈ រិនម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែល

លកើត្រួរជារួ យលោរនសសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបែិ

ៈ ម្ចនសង្កខរ ១ ។

លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង

(៦) ឧលបោខសហរត្ំ វ ិចិកិចាេសរបយត្តលរកំ, ឧលបោខសហរត្ំ
ឧទ្ធចាសរបយត្តលរកនតិ ឥម្ចនិ លទ្ាបិ លម្ចរូហចិតតនិ ទរ ។
កសលចិត្តោំង

យ ២ ែួងលនោះ លឈាោោះថា ចិត្តវលងាងយ៉ា ង

ក្គ្កប្លង (លម្ចរូហចិត្ត ឬលម្ចហរូលចិត្ត) បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរ
ជារួយឧលបោខលវទ្ទ

គ្បកបជារួយវ ិចិកិចាេ

១

ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជា

រួយឧលបោខលវទ្ទ គ្បកបជារួយឧទ្ធចាៈ ១ ។

(៧) ឥលចាវ ំ សពាថាបិ ោាទ្សាកសលចិតតនិ សរតតនិ ។
កសលចិត្តោំង

យ ១២ ែួង ចប់លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង តរ-
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ន័យែូចប្ែលបានលព្វលលហើយយ៉ា ងលនោះ ។
សង្គហគាថា
គថាសរបចំនួន កសលចិត្ត
(៨)

ែាោ លោភរូោនិ

លោសរូោនិ ច ទ្ាិោ

លម្ចហរូោនិ ច លទ្ាត្ិ

ោាទ្សាកសា សិយំ ។

ប្គ្បថា លោភរូលចិ ត្ត ៨ ែួ ង លោសរូលចិត្ត ២ ែួ ង លម្ចហរូល
ចិ ត្ត ២ ែួ ង សរប ១២ ែួងលនោះជា កសលចិ ត្ត ។
អច្ហត្ុក្ឆិត្តំ
លហត្កចិត្ត

កសលវ ិបាកចិត្ត ៧ ែួង
(៩)

ឧលបោខសហរត្ំ

ចកខវ ិញ្ញញណំ,

ត្ថា

លសាត្វ ិញ្ញញណំ,

ិ ញ ណំ, ជិវាហវ ិញ្ញញណំ, ទ្កខសហរត្ំ ោយវ ិញ្ញញណំ, ឧលបោខឃានវញ្ញ
សហរត្ំ សរបបែិចេនចិត្ំ,ត ឧលបោខសហរត្ំ សនតីរណចិត្តលញ្ាត្ិ ឥម្ចនិ
សត្តបិ

កសលវ ិបាកចិតតនិ ទរ ។

លហត្កចិត្តោំង
បានែល់

យ ៧ ែួងលនោះ លឈាោោះថា

ចិត្តប្ែលអាស្ស័យចកខបសាទ្

កសលវ ិបាកចិត្ត

លកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ

ជាផលរបស់ កសលករោ ១ លដ្ឋយគ្បោរែូចគនលនោះ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យ
លសាត្បសាទ្ លកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ ជាផលរបស់ កសលករោ ១
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ចិត្តប្ែលអាស្ស័យឃានបសាទ្ លកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ ជាផលរបស់
កសលករោ ១ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យជិវាហបសាទ្ លកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ ជាផលរបស់ កសលករោ ១ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យោយបសាទ្
លកើត្រួរជារួ យទ្កខលវទ្ទ ជាផលរបស់ កសលករោ ១ សរបែិចេនចិត្ត
ប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ ជាផលរបស់ កសលករោ ១ សនតីរណចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ ជាផលរបស់ កសលករោ ១ ។
លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង
(១០)

កសលវ ិបាកំ

ឧលបោខសហរត្ំ

ចកខវ ិញ្ញញណំ,

ត្ថា

លសាត្វ ិញ្ញញណំ, ឃានវ ិញ្ញញណំ, ជិវាហវ ិញ្ញញណំ, សខសហរត្ំ ោយវ ិញ្ញញណំ,

ឧលបោខសហរត្ំ

សនតីរណចិត្ំត,

សរបបែិចេនចិត្ំ,ត

ឧលបោខសហរត្ំ

កសលវ ិបាោលហត្កចិតតនិ ទរ ។
លហត្កចិត្តោំង

លសារនសសសហរត្ំ

សនតីរណចិត្តលញ្ាត្ិ

ឥម្ចនិ

ែាបិ

យ ៨ ែួងលនោះ លឈាោោះថា កសលវ ិបាក-

លហត្កចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យចកខបសាទ្ លកើត្រួរជារួយ
ឧលបោខលវទ្ទ

ជាផលរបស់កសលករោ

១

លដ្ឋយគ្បោរែូចគនលនោះ

ចិត្តប្ែលអាស្ស័យលសាត្បសាទ្ លកើត្រួរជារួ យឧលបោខលវទ្ទ ជាផល
របស់កសលករោ

១

ចិត្តប្ែលអាស្ស័យឃានបសាទ្

លកើត្រួរជារួយ

ឧលបោខលវទ្ទ ជាផលរបស់កសលករោ ១ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យជិវាហបសាទ្
លកើត្រួរជារួ យឧលបោខលវទ្ទ

ជាផលរបស់កសលករោ
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អាស្ស័យោយបសាទ្ លកើត្រួរជារួ យសខលវទ្ទ ជាផលរបស់កសល
ករោ ១ សរបែិចេនចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ ជាផលរបស់
កសលករោ ១ សនតីរណចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ ជាផល
របស់កសលករោ

១

សនតីរណចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ

ជាផលរបស់កសលករោ ១ ។
លហត្កកិរ ិយចិត្ត ៣ ែួង
(១១) ឧលបោខសហរត្ំ

បញ្ាោាោវជានចិត្ំត, ត្ថា

រលទោាោ-

វជានចិ ត្ំ,ត លសារនសសសហរត្ំ ហសិត្បាទ្ចិត្តលញ្ាត្ិ ឥម្ចនិ ត្ីណិបិ
លហត្កកិរ ិយចិតតនិ ទរ ។
លហត្កកិរ ិយចិត្តោំង

យ ៣ ែួងលនោះ លឈាោោះថា

លហត្ក-

កិរ ិយចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលោវរកនូវអាររោណ៍តរបញ្ា ោារ លកើត្រួរ
ជារួយឧលបោខលវទ្ទ

១

លដ្ឋយគ្បោរែូចគនលនោះ

ចិត្តប្ែលោវរកនូវ

អាររោណ៍តររលទោារ លកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ ១ ចិត្តប្ែលញាំង
ោរញញឹរឲ្យលកើ ត្លឡើងរួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ ១ ។
(១២) ឥលចាវ ំ សពាថាបិ
លហត្កចិត្តោំង

យ

ដ្ឋារសាលហត្កចិតតនិ សរតតនិ ។
១៨

ែួង

ចប់លដ្ឋយគ្បោរោំ ងពួង

តរន័យែូចប្ែលបានលព្វលលហើយយ៉ា ងលនោះ ។
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សង្គហគាថា
គថាសរបចំនួន លហត្កចិត្ត
(១៣) សតតកសលបាោនិ

បញ្ញ បាោនិ

គ្កិយចិ តតនិ ត្ី ណីត្ិ
ប្គ្បថា

ដ្ឋារស

ែាោ

លហត្ោ ។

កសលវ ិបាកចិ ត្ត ៧ ែួង កសលវ ិបាកចិ ត្ត ៨ ែួ ង

កិ រយ
ិ ចិ ត្ត ៣ ែួ ង រួរចិ ត្ោ
ត ំង ១៨ ែួងលនោះជា លហត្កចិ ត្ត ។
ច្សាភណឆិត្តំ
លសាភណចិត្ត
(១៤) បាបាលហត្ករតតនិ

លសាភទនី ត្ិ វចាលរ

ឯកូ នសែាិ ចិ តតនិ
ប្គ្បថា ចិត្តោំង

លេកនវត្ីបិ វា ។

យ ៥៩ ឬ ៩១ ែួ ង ប្ែលផត្ ំពី កសលចិត្ត

និង លហត្កចិត្តលទោះ លៅថា លសាភណចិត្ត ។
កាមវឆរច្សាភណឆិត្តំ
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត
រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង
(១៥) លសារនសសសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ

សសង្កខរ ិកលរកំ , លសារនសសសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ
សសង្កខរ ិកលរកំ , ឧលបោខសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ
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សសង្កខរ ិកលរកំ ។ ឧលបោខសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ
សសង្កខរ ិកលរកនតិ ឥម្ចនិ

ែាបិ ោម្ចវចរកសលចិតតនិ ទរ ។

លសាភណចិត្តោំង
ោម្ចវចរកសលចិត្ត

សង្កខរ ិកលរកំ ,

យ

បានែល់

៨

ែួងលនោះ

លឈាោោះថា

សលហត្ក

ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសស-

លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិនម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយ
លសារនសសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរ
ជារួយលសារនសសលវទ្ទ

រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ

រិនម្ចនសង្កខរ

១

រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

ម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ
រិនម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ
ម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ រិនម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ រិនគ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនសង្កខរ ១ ។
ិ កចិត្ត ៨ ែួង
រហាវបា
(១៦) លសារនសសសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ

សសង្កខរ ិកលរកំ , លសារនសសសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ

សង្កខរ ិកលរកំ,
សង្កខរ ិកលរកំ,

សសង្កខរ ិកលរកំ , ឧលបោខសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ

សង្កខរ ិកលរកំ,

សសង្កខរ ិកលរកំ ,

សង្កខរ ិកលរកំ,

ឧលបោខសហរត្ំ

សសង្កខរ ិកលរកនតិ ឥម្ចនិ

ិ បយត្តំ
ញាណវប

ែាបិ សលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិតតនិ ទរ ។
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លសាភណចិត្តោំង

យ

៨

ែួ ងលនោះ

លឈាោោះថា

សលហត្ក

ោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ

គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិនម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ

គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ

ម្ចនសង្កខរ

១

ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយ

លសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិនម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែល
លកើត្រួរជារួ យលសារនសសលវទ្ទ រិ នគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនសង្កខរ ១
ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិនម្ចនសង្កខរ
១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនសង្កខរ
១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិន
ម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ រិ នគ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ ម្ចនសង្កខរ ១ ។
រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ែួង
(១៧) លសារនសសសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ

សសង្កខរកិលរកំ , លសារនសសសហរត្ំ ញាណវ ិបបយត្តំ

សង្កខរ ិកលរកំ,
សង្កខរ ិកលរកំ,

សសង្កខរ ិកលរកំ , ឧលបោខសហរត្ំ ញាណសរបយត្តំ

សង្កខរ ិកលរកំ,

សសង្កខរ ិកលរកំ ,

សង្កខរ ិកលរកំ,

ឧលបោខសហរត្ំ

សសង្កខរ ិកលរកនតិ ឥម្ចនិ
លសាភណចិត្តោំង

ិ បយត្តំ
ញាណវប

ែាបិ សលហត្កោម្ចវចរកិរ ិយចិតតនិ ទរ ។
យ

៨

ែួងលនោះ

លឈាោោះថា

សលហត្ក

ោម្ចវចរកិរ ិយចិត្ត បានែល់ ចិ ត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ
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គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិនម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយ
លសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិនម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែល
លកើត្រួរជារួ យលសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនសង្កខរ ១
ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិនម្ចនសង្កខរ
១ ចិ ត្តប្ែលលកើ ត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ម្ចនសង្កខរ
១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ រិន
ម្ចនសង្កខរ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ ម្ចនសង្កខរ ១ ។

(១៨) ឥលចាវ ំ សពាថាបិ ចត្វ ីសត្ិ សលហត្កោម្ចវចរកសល-

វ ិបាកកិរ ិយចិតតនិ សរតតនិ ។

ោម្ចវចរកសលចិ ត្ត ោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត និងោម្ចវចរកិរ ិយចិត្ត

ោំង

យ ប្ែលម្ចនលហត្ោំង ២៤ ែួ ង ចប់លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង

តរន័យែូចប្ែលបានលព្វលលហើយយ៉ា ងលនោះ ។
(១៩) លវទ្ទញាណសង្កខរសលហត្ោម្ចវចរ-

ី ត្ិ
លភលទ្ន ចត្វស
បញ្ញ បាកគ្កិ យ រត ។

ប្គ្បថា ចិត្ត ២៤ ែួង ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ ញាណ
និងសង្កខរ លៅថា សលហត្កោម្ចវចរកសលចិត្ត សលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត និងសលហត្កោម្ចវចរកិរយ
ិ ចិត្ត ។
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គាថាសរ ុបឆំនួនឆិត្តក្ង្កាមវឆរភូ
នុ
ម្ិ

(២០) ោលរ លត្វីស បាោនិ

ឯោទ្ស គ្កិ យ លចត្ិ

បញ្ញញបញ្ញញនិ វីសត្ិ
ចត្បញ្ញញស សពាថា ។

ប្គ្បថា ោម្ចវចរវ ិបាកចិត្តម្ចន ២៣ ោម្ចវចរកសលចិត្ត និ ង
កសលចិត្តម្ចន ២០ ោម្ចវចរកិរយ
ិ ចិត្តម្ចន ១១ រួរោម្ចវចរចិត្ម្ច
ត ន
៥៤ លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង ។
រ ូបាវឆរឆិត្តំ
រូបាវចរចិត្ត
រូបាវចរកសលចិត្ត ៥ ែួង

(២១) វ ិត្កាវ ិចារបីត្ិសលខករគតសហិត្ំ បឋរជានកសលចិត្ំ,ត

វ ិចារបី ត្ិសលខករគតសហិត្ំ ទ្ត្ិយជានកសលចិត្ំ,ត បីត្ិសលខករគតសហិត្ំ ត្ត្ិយជានកសលចិត្ំត, សលខករគតសហិត្ំ ចត្ត្ថជានកសលចិត្ំត, ឧលបលកខករគតសហិត្ំ បញ្ារជានកសលចិត្តលញ្ាត្ិ ឥម្ចនិ បញ្ាបិ
រូបាវចរកសលចិតតនិ ទរ ។
កសលចិត្តោំង

យ ៥ ែួងលនោះ លឈាោោះថា រូបាវចរកសលចិត្ត

បានែល់ កសលចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ យបឋរជាន លកើត្រួរជារួយវ ិត្កា

វ ិចារ បីត្ិ សខ និងឯករគត ១ កសលចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយទ្ត្ិយជាន
លកើត្រួរជារួ យវ ិចារ បី ត្ិ សខ និ ងឯករគត ១ កសលចិត្តប្ែលគ្បកបជា
រួយត្ត្ិយជាន លកើត្រួរជារួយបីត្ិ សខ និងឯករគត ១ កសលចិត្តប្ែល
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គ្បកបជារួយចត្ត្ថជាន លកើត្រួរជារួយសខ និងឯករគត ១ កសលចិត្ត
ប្ែលគ្បកបជារួយបញ្ា រជាន លកើត្រួរជារួយឧលបោខ និងឯករគត ១ ។
រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៥ ែួង

(២២)

វ ិត្កាវ ិចារបីត្ិសលខករគតសហិត្ំ

វ ិចារបី ត្ិសលខករគតសហិត្ំ

បឋរជានវ ិបាកចិត្ំត,

ទ្ត្ិ យជានវ ិបាកចិត្ំ,ត

បីត្ិសលខករគត-

សហិត្ំ ត្ត្ិយជានវ ិបាកចិត្ំត, សលខករគតសហិត្ំ ចត្ត្ថជានវ ិបាកចិត្ំ,ត
ឧលបលកខករគតសហិត្ំ

បញ្ារជានវ ិបាកចិត្តលញ្ាត្ិ

រូបាវចរវ ិបាកចិតតនិ ទរ ។
វ ិបាកចិត្តោំង

ឥម្ចនិ

បញ្ាបិ

យ ៥ ែួងលនោះ លឈាោោះថា រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត

បានែល់ វ ិបាកចិ ត្តប្ែលគ្បកបជារួ យបឋរជាន លកើ ត្រួរជារួ យវ ិត្កា

វ ិចារ បីត្ិ សខ និងឯករគត ១ វ ិបាកចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយទ្ត្ិយជាន
លកើត្រួរជារួ យវ ិចារ បីត្ិ សខ និងឯករគត ១ វ ិបាកចិត្តប្ែលគ្បកបជា

រួយត្ត្ិ យជាន លកើត្រួរជារួយបីត្ិ សខ និងឯករគត ១ វ ិបាកចិត្តប្ែល
គ្បកបជារួយចត្ត្ថជាន លកើត្រួរជារួយសខ និងឯករគត ១ វ ិបាកចិត្ត
ប្ែលគ្បកបជារួយបញ្ា រជាន លកើ ត្រួរជារួយឧលបោខ និងឯករគត ១ ។
រូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្ត ៥ ែួង

(២៣)

វ ិត្កាវ ិចារបី ត្ិសលខករគតសហិត្ំ

វ ិចារបី ត្ិសលខករគតសហិត្ំ

បឋរជានកិរ ិយចិត្ំត,

ទ្ត្ិយជានកិរ ិយចិត្ំត,
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សហិត្ំ ត្ត្ិយជានកិរ ិយចិត្ំត, សលខករគតសហិត្ំ ចត្ត្ថជានកិ រ ិយចិត្ំ,ត
ឧលបលកខករគតសហិត្ំ

បញ្ារជានកិរ ិយចិត្តលញ្ាត្ិ

ឥម្ចនិ

បញ្ាបិ

រូបាវចរកិរ ិយចិតតនិ ទរ ។
កិរ ិយចិត្តោំង

យ ៥ ែួងលនោះ លឈាោោះថា រូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្ត

បានែល់ កិរយ
ិ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយបឋរជាន លកើត្រួរជារួយវ ិត្កា

វ ិចារ បីត្ិ សខ និងឯករគត ១ កិរយ
ិ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយទ្ត្ិយជាន
លកើត្រួរជារួ យវ ិចារ បីត្ិ សខ និងឯករគត ១ កិរយ
ិ ចិត្តប្ែលគ្បកប
ជារួយត្ត្ិយជាន លកើត្រួរជារួយបីត្ិ សខ និងឯករគត ១ កិរយ
ិ ចិត្ត
ប្ែលគ្បកបជារួយចត្ត្ថជាន

លកើត្រួរជារួយសខ

កិរ ិយចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយបញ្ា រជាន

និងឯករគត

១

លកើត្រួរជារួយឧលបោខ

និងឯករគត ១ ។

(២៤) ឥលចាវ ំ សពាថាបិ បននរស រូបាវចរកសលវ ិបាកកិរ ិយចិតតនិ

សរតតនិ ។
រូបាវចរកសលចិត្ត
ោំង

រូបាវចរវ ិបាកចិ ត្ត

និ ងរូបាវចរកិរយ
ិ ចិត្ត

យ ១៥ ែួង ចប់លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង តរន័យែូចប្ែលបាន

លព្វលលហើយយ៉ា ងលនោះ ។
សង្គហគាថា
គថាសរបចំនួនរូបាវចរចិត្ត
(២៥) បញ្ាោ ឈានលភលទ្ន
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បញ្ញ បាកគ្កិ យលភោ

ត្ំ បញ្ាទ្សោ ភលវ ។

ប្គ្បថា រូបាវចរចិត្ត លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នឈានម្ចន ៥ ែួ ង
ោលប្ចកលដ្ឋយកសល វ ិបាក កិរយ
ិ
លហើយម្ចន ១៥ ែួង ។
អរ ូបាវឆរឆិត្តំ
រូបាវចរចិត្ត
រូបាវចរកសលចិត្ត ៤ ែួង
(២៦)

អាោសានញ្ញ
ា យត្នកសលចិត្ំត,

ិ ញ ណញ្ញ
វញ្ញ
ា យត្ន-

កសលចិត្ំត, អាកិញ្ាញ្ញញយត្នកសលចិត្ំ,ត លនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្នកសលចិត្តលញ្ាត្ិ ឥម្ចនិ ចតតរ ិបិ
កសលចិត្តោំង

រូបាវចរកសលចិតតនិ ទរ ។

យ ៤ ែួងលនោះ លឈាោោះថា

រូបាវចរកសលចិត្ត

បានែល់ កសលចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយអាោសានញ្ញ
ា យត្នជាន ១
កសលចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយវ ិញ្ញញណញ្ញ
ា យត្នជាន ១ កសលចិត្ត
ប្ែលគ្បកបជារួយអាកិញ្ាញ្ញញយត្នជាន

១

កសលចិត្តប្ែលគ្បកប

ជារួយលនវសញ្ញញទសញ្ញញយត្នជាន ១ ។
អរូបាវររវិបា រិតត ៤ ែួង
(២៧) អាកាសានញ្ច
ច យតនវិបា រិតំត, វិញ្ចញណញ្ច
ច យតនវិបា រិតំត,
កនវសញ្ចញន្ដសញ្ចញយតនវិបា រិ តំត,

អា ិញ្ចញ្ចញយតនវិបា រិ តតកញ្ចតិ

ឥមានិ រត្តតរិែិ អរូបាវររវិបា រិត្តតនិ ន្ដម ។
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វិបា រិតតទំងឡាយ ៤ ដួងកនោះ កឈាមោះថា អរូបាវររវិបា រិ តត
បានែល់

វិបា រិ តតប្ដលរែ ែជាមួ យអាកាសានញ្ច
ច យតនជ្ឈាន

១

វិបា រិតតប្ដលរែ ែជាមួយវិញ្ចញណញ្ច
ច យតនជ្ឈាន ១ វិបា រិ តប្ត ដល
រែ ែជាមួយអា ិញ្ចញ្ចញយតនជ្ឈាន

១

វិបា រិ តតប្ដលរែ ែជាមួយ

កនវសញ្ចញន្ដសញ្ចញយតនជ្ឈាន ១ ។
អរូបាវររ ិរយ
ិ រិតត ៤ ែួង
(២៨) អាកាសានញ្ច
ច យតន ិរ ិយរិតំត, វិញ្ចញណញ្ច
ច យតន ិរ ិយរិតំត,
អា ិញ្ចញ្ចញយតន ិរ ិយរិតំត,

កនវសញ្ចញន្ដសញ្ចញយតន ិរ ិយរិតតកញ្ចតិ

ឥមានិ រត្តតរិែិ អរូបាវររ ិរ ិយរិត្តតនិ ន្ដម ។
ិ រយ
ិ រិ តតទំងឡាយ ៤ ដួងកនោះ កឈាមោះថា អរូបាវររ ិរ ិយរិតត
បានែល់

ិ រយ
ិ រិតតប្ដលរែ ែជាមួយអាកាសានញ្ច
ច យតនជ្ឈាន

ិរ ិយរិតតប្ដលរែ ែជាមួយវិញ្ចញណញ្ច
ច យតនជ្ឈាន ១
រែ ែជាមួយអា ិញ្ចញ្ចញយតនជ្ឈាន ១

១

ិរ ិយរិតតប្ដល

ិ រយ
ិ រិតតប្ដលរែ ែជាមួយ

កនវសញ្ចញន្ដសញ្ចញយតនជ្ឈាន ១ ។

(២៩) ឥករចវ ំ សព្វថាែិ ទវទស អរូបាវររ ុសលវិបា

ិ រយ
ិ រិ ត្តតនិ

សមត្តតនិ ។
អរូបាវររ ុសលរិតត អរូបាវររវិបា រិតត និងអរូបាវររ ិរយ
ិ រិតត
មាន ១២ ដួ ង ចប់កោយរែការទំងព្ួង តរន័យែូចប្ែលបានលព្វល
លហើយយ៉ា ងកនោះ ។
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សងគហគាថា
គ្នថាសរុែរំនួនអរូបាវរររិ តត
(៣០) អាលរពនបបលភលទ្ន
បញ្ញ បាកគ្កិ យលភោ
ប្គ្បថា

ចត្ោរបបម្ចនសំ
បន ោាទ្សោ ឋិ ត្ំ ។

រូបាវចរចិត្តលទោះ លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ម្ចន

៤ ែួង ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នជាត្ិ រ៊ឺ កសល វ ិបាក កិរយ
ិ លហើយ
ម្ចនចំនួន ១២ ែួ ង ។
លោកុត្តរែិត្តាំ
កោ ុតតររិតត
កោ ុតតរ ុសលរិតត ៤ ែួង
(៣១) កសាត្តែតតិមគ្គរិតំត, ស ទគ្នមិ មគ្គរិតំត, អន្ដគ្នមិមគ្គរិតំត,
អរហតតមគ្គរិតតកញ្ចតិ ឥមានិ រត្តតរិែិ កោ ុ តតរ ុ សលរិត្តតនិ ន្ដម ។
រិតតទំងឡាយ ៤ ដួងកនោះ កឈាមោះថា កោ ុតតររិតត បានែល់
រិតតប្ដលរែ ែជាមួយកសាត្តែតតិមគ្គ

១

រិតតប្ដលរែ ែជាមួយ

ស ទគ្នមិ មគ្គ ១ រិ តប្ត ដលរែ ែជាមួយអន្ដគ្នមិមគ្គ ១ និងរិតតប្ដល
រែ ែជាមួយអរហតតមគ្គ ១ ។
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កោ ុតតរវិបា រិតត ៤ ែួង
(៣២) កសាត្តែតតិផលរិតំត, ស ទគ្នមិផលរិតំត, អន្ដគ្នមិផលរិតំត,
អរហតតផលរិតតកញ្ចតិ ឥមានិ រត្តតរិែិ កោ ុ តតរវិបា រិ ត្តតនិ ន្ដម ។
រិតតទំងឡាយ ៤ ដួងកនោះ កឈាមោះថា កោ ុតរត វិបា រិតត បានែល់
រិតតប្ដលរែ ែជាមួយកសាត្តែតតិផល

១

រិតតប្ដលរែ ែជាមួយ

ស ទគ្នមិ ផល ១ រិតតប្ដលរែ ែជាមួយអន្ដគ្នមិផល ១ និ ងរិតតប្ដល
រែ ែជាមួយអរហតតផល ១ ។
(៣៣)

ឥករចវ ំ

សព្វថាែិ

អដឋ

កោ ុ តតរ ុ សលវិបា រិត្តតនិ

សមត្តតនិ ។
កោ ុតតរ ុសលរិតត និ ងកោ ុ តតរវិបា រិតតទំងឡាយ ៨ ដួង រែ់
កោយរែការទំងព្ួង តរន័យែូចប្ែលបានលព្វលលហើយយ៉ា ងកនោះ ។
សងគហគាថា
គ្នថាសរុែរំនួនកោ ុតតររិ តត
(៣៤) ចត្ររគបបលភលទ្ន
ប្គ្បថា

ចត្ោ កសលំ ត្ថា

បាកំ ត្សស ផលតតត្ិ

ែាោនត្តរ ំ រត្ំ ។

នត្តរចិត្ត (លោកត្តរចិត្)ត លដ្ឋយសលងខបម្ចន ៨ ែួង រ៊ឺ

លោកត្តររិតតលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នររគម្ចន ៤ ែួង និងលោកត្តរវ ិបាក
ចិត្ត ប្ែលជាផលរបស់លោកត្តរកសលចិត្ត ក៏ ម្ចន ៤ ែួង ។
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ែិត្តគណនសងគលោ
គ្នថាសរុែរំនួនរិតត
(៣៥) ោាទ្សាកសោលនវំ

កសោលនកវីសត្ិ

ឆ្ត្តឹលសវ វិបាោនិ

គ្កិ យចិ តតនិ វីសត្ិ ។

ប្គ្បថា ចិ ត្តោំង ស់ ោលប្ចកលដ្ឋយជាត្ិលភទ្ន័យលហើយ ម្ចន ៤
ជាត្ិ រ៊ឺ

កសលជាត្ិ ១២ ែួ ង កសលជាត្ិ ២១ ែួង វ ិបាកជាត្ិ ៣៦

ែួង និងកិរ ិយជាត្ិ ២០ ែួង ។
(៣៦) ចត្បញ្ញញសោ ោលរ

រូលប បននរសី រលយ

ចិ តតនិ ោាទ្សារលបប

ែាោនត្តលរ ត្ថា ។

ប្គ្បថា ចិត្តោំង ស់ោលប្ចកលដ្ឋយភូរិលហើយ បានោម្ចវចរភូរិ
៥៤ ែួង រូបាវចរភូរិ ១៥ ែួង

រូបាវចរភូរិ ១២ ែួង និងលោកត្តរភូ រិ ៨

ែួង ។
(៣៧) ឥត្ថលរកូននវត្ិឯកវីសសត្ំ វាេ
ប្គ្បថា

នកគ្បាជ្ោំង

បលភទ្ំ បន ម្ចនសំ
វិភជនតិ វិចកខណា ។
យ បានប្ចកនូវចិត្តប្ែលម្ចនគ្បលភទ្ ៨៩

ែួង ន័យរា៉ា ងលទ្ៀត្ប្ចកបានជា ១២១ ែួង ។
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វិត្ថារគណន
រំនួនរិតតកោយព្ិសាដរ
(៣៨)

ថកម ូននវុតិវ ិធំ រិតំត ឯ វីសសតំ កហាតិ ? វិត កវ ិចារ-

ែី តិសុកខ គ្គត្តសហិតំ ែឋមជ្ឈានកសាត្តែតតិមគ្គរិតំត, វិចារែី តិសុកខគ្គត្តសហិ តំ ទុតិយជ្ឈានកសាត្តែតតិមគ្គរិតំត, ែីតិសុកខ គ្គត្តសហិតំ
តតិ យជ្ឈានកសាត្តែតតិមគ្គរិតំត, សុកខ គ្គត្តសហិតំ រតុតថជ្ឈានកសាត្តែតតិមគ្គរិតំត, ឧកែក េ គ្គត្តសហិតំ ែញ្ចមជ្ឈានកសាត្តែតតិមគ្គរិតតកញ្ចតិ
ឥមានិ ែញ្ចែិ កសាត្តែតតិមគ្គរិត្តតនិ ន្ដម ។
(សួរថា) រិតតមាន ៨៩ ដួង រប្រងម្ចន ១២១ ដួង បានកោយ
រែការដូ រកមដរលៅ ?
(ក្លើយថា) រិតតទំង ៥ ដួងកនោះ កឈាមោះថា កសាត្តែតតិមគ្គរិតត
ជារិ តតប្ដលរែ ែជាមួយែឋរជ្ឈាន ក ើតរួមជាមួយវិត ក វិចារ ែីតិ សុខ
និងឯ គ្គត្ត ១ កសាត្តែតតិមគ្គរិតតប្ដលរែ ែជាមួយទុតិយជ្ឈាន ក ើត
រួមជាមួយវិចារ ែីតិ សុខ និងឯ គ្គត្ត ១ កសាត្តែតតិមគ្គរិតតប្ដលរែ ែ
ជាមួយតតិយជ្ឈាន ក ើតរួមជាមួយែី តិ សុខ និងឯ គ្គត្ត ១ កសាត្តែតតិមគ្គរិតតប្ដលរែ ែជាមួយរតុតថជ្ឈាន ក ើតរួមជាមួយសុខ និងឯ គ្គត្ត
១

កសាត្តែតតិមគ្គរិតតប្ដលរែ ែជាមួយែញ្ចមជ្ឈាន

ក ើ តរួមជាមួយ

ឧកែកាេ និ ងឯ គ្គត្ត ១ ។
(៣៩)

តថា

ស ទគ្នមិមគ្គអន្ដគ្នមិមគ្គអរហតតមគ្គរិតតកញ្ចតិ

សមវីសតិ មគ្គរិត្តតនិ ។
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ស ទគ្នមិមគ្គរិតត អន្ដគ្នមិមគ្គរិតត និងអរហតតមគ្គរិតត ៏ ដូរគ្នន
កទើែមគ្គរិតតមាន ២០ ដួងរត្់ ។
(៤០) តថា ផលរិត្តតនិ ករតិ សមរត្តតលីស កោ ុតតររិត្តតនិ
ភវនតីតិ ។
រំប្ណ ផលរិតត ៏ដូរគ្ននប្ដរ ដូករនោះ កោ ុតតររិតតទំងឡាយកទើែ
មាន ៤០ ដួ ងគ្ត់ែូលចនោះឯង ។
(៤១) ឈានងគលយរលភលទ្ន

កលត្ាលកកនត បញ្ាោ

វចាតនត្តរ ំ ចិ ត្ំត

ចតតលី សវិធនតិ ច ។

ប្គ្បថា លោកត្តរចិត្ត ៨ ោលសប្រតងលដ្ឋយពិសាតរ ៤០ ែួង លគ្ព្វោះ
លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នោរគ្បកបរបស់ ងគឈានលហើយ លដ្ឋយលោកត្តរ
ចិត្តរួយែួ ងៗ ម្ចនឈាន ៥ ែូលចានោះលោកត្តរចិត្ត ៨ លទ្ើបជា ៤០ ែួង ។
(៤២) យថា ច រូបាវចរំ

រយហតនត្តរ ំ ត្ថា

បឋម្ចទ្ិ ឈានលភលទ្

អារបបញ្ញ
ា បិ បញ្ាលរ ។

ឯោទ្សវិធំ ត្សាោ

បឋម្ចទ្ិករី រត្
ិ ំ

ឈានលរលកករលនត ត្

ិ ំ ភលវ ។
លត្វីសត្ិ វធ

កោ ុតតររិតតប្ដលកោ សប្មដងត្តមរែកភទរែស់ឈានមាន
មានែឋមជ្ឈានជាកដើម
សប្មដងទុ

ដូររូបាវរររិតត

ុនងែញ្ចមជ្ឈាន

៥

និងអរូបាវរររិតតប្ដលកោ

កររោះកហតុកន្ដោះឈានរិតតប្ដលរែ ែជា

មួយែឋមជ្ឈានជាកដើម ឈាននីមួយៗ មាន ១១ ដួង រំប្ណ
ឈានទី ៥ មាន ២៣ ដួង ។
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(៤៣) សត្តត្ឹសវិធំ បញ្ញំ

ទ្ាិបញ្ញញសវិធំ ត្ថា

បាករិ ចាាហ ចិ តតនិ

ឯកវីសសត្ំ ពោ ។

ប្គ្បថា កសលចិត្ត ៣៧ និងវ ិបាកចិត្ត ៥២ លគ្ព្វោះលហត្លទោះ
នកគ្បាជ្ោំង

យលព្វលលហើយលដ្ឋយពិសាតរ ១២១ ែួង ។

ឥតិ អភិធមមតថសងគកហ រិតតសងគហវិភាកគ្ន ន្ដម
ែឋកមា ែរិករាកទ ។
ែរិករាទទី ១ កឈាមោះថា រិតតសងគហវិភាគ្ ុនងគ្មពីរអភិ ធមមតស
ថ ងគហៈ
រែ់កោយរែការដូករនោះ ៕

ឆប់ អភិធម្មត្ថសង្គហបាលី-ប្ព្ប

3
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kk នាម្រុទធបរ ិស័ទឆូលរ ួម្ច្បាះរុម្ព kk

7
១. លោកម្ចាស់ លរតតធលទ លរឿន ស៊ឺន

២០០,០០០ លរៀល

២.

នកម្ចនអាយ រត្នវលោ សរ សារ ិទ្ធ

១០០,០០០ លរៀល

៣.

នកម្ចនអាយ រីរ ហាល

៥០,០០០ លរៀល

៤. លោកម្ចាស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន ៤០,០០០ លរៀល
៥. លោកម្ចាស់ ញាណនលទោ ងួន ភារ ណ
៦. ឧបាសិោ Kim sonanna

៤០,០០០ លរៀល
១០០ ែោារ

៧. ឧបាសិោ ល

ហួ

២០ ែោារ

៨.

ិន សភ័គកត

១០ ែោារ

នកម្ចនអាយ

៩. ឧបាសិោ លថាង េងក្ប
១០.

១០ ែោារ

នកម្ចនអាយ ប្កវ ភិរណ

១១. ពទ្ធបរ ិស័ទ្រណាលវ ិបសសទវត្តរនីរងសី

២០,០០០ លរៀល
ំលឈើ ត្ំ ស្សុកគ្កររ

លខត្តលព្វធិ៍សាត្់ តររយៈឧបាសិោ ល ឿ រីរ
១,០០០,០០០ លរៀល
kkkkk
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អបារុ តា តេ អមេស្ស ទ្វា រា

តេ តោេវតតោ បមុ ញ្ចន្ោុ ស្ទ្ធំ

ំ រ
ទាវ នន រពះ និ ព្វវ ន ទា ង

ះ រែើ ក រ

ើយ

ំ ឡា យ ណា ា ន រោ ត្ ែប ោ ទ្
ស ត្វ ទា ង
ំ
សត្ទា
វ ងឡាយរ

ះចូ ែរចេញនូវសទាធចុះ ។
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