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នាម្អនក្ជួយរិនតិ្យអក្ខរាវិរទុធនិង្វាយអត្ថបទ 

6 
    ១- លោកម្ចា ស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ  ហ ៊ឺ ជីលៅ ជួយសគ្រួលលសចកដី 

      ២- លោកម្ចា ស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ  លយឿន កលាណ ជួយសគ្រួលលសចកដី  

    ៣- លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន ជួយសគ្រួលលសចកដី 

   ៤- លោកម្ចា ស់ សនតចិលតត  លរន រដ្ឋា  ជួយពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៥- លោកម្ចា ស់ ញាណានលទោ  ងួន ភារ ណ ជួយពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៦- លោកម្ចា ស់ លរតត ធលទ លរឿន ស៊ឺន ជួយពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

    ៧- លោកម្ចា ស់គ្រូ យសបាលោ ជ័យ ស ហ ន ជួយពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៨- សារលណរ ឆាយ សីោ ជួយពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៩- សារលណរ ល ឿន ល ង ជួយពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ១០- ភិកខ  លោវលិោ ល ោះ សូលវៀត្ ជួយវាយ ត្ថបទ្ 

   ១១- ភិកខ  ញាតិ្ធលម្ចោ  ព យ ស វត្ថិឌី (រ ីលភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្ 

()&❈*() 

 
 



ខ 
អារម្ភក្ថា 

បរយិត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ 
រួយប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះព ទ្ធសាសទឲ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរ ងលរឿង
ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កន ង ទរត្ោល ោប់តងំពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ គ្ទ្ង់
រលំត់្ខនធបរនិិព្វា នរក លបើគ្ពោះលេោន លេរៈោំង យរិនចាប់ចិត្ត កន ង
ោរសិកាគ្ពោះព ទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គន រកលហើយ គ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចាន ោះ រន សស
ោងំ យប្ែលលកើត្រក កន ងសរ័យលគ្ោយតំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ
បរនិិព្វា នរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ រិនម្ចនឱោសបាន
សិកាធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកាធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទលហើយ ក៏រប្រងប្បរលៅនិយរោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ ប្ែល
រិនប្រនគ្ពោះព ទ្ធសាសទ លធាើឲ្យវែដៈរបស់ប រគលោំង យលទោះរិន
ម្ចនទី្បំផ ត្ រួរឲ្យសាដ យយ៉ាងក្គ្កប្លង ែូលចាន ោះោរសិកាគ្ពោះបរយិត្តិ
លទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។ 

លយ ធម្ចោ  លហត្ បបភវា 
លត្សំ លហត្ ំ ត្ថារលត (អាហ) 
លត្សញ្ា  លយ និលោលោ (ច) 
ឯវវំាទី្ រហាសរលណាតិ្ ។ 

ធរ៌ោំង យណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្  គ្ពោះត្ថារត្
លព្វលនូវលហត្ ក្នធរ៌ោំង យលទោះ រា៉ាងលទ្ៀត្លសចកដីរលត់្និងឧបាយ
ជាលគ្រឿងរលត់្នូវធរ៌ោំង យណា គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី



រលត់្និងឧបាយជាលគ្រឿងរលត់្ក្នធរ៌ោងំ យលទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ
ម្ចនគ្បគ្កតី្លព្វលយ៉ាងលនោះ ។ 

កន ងលសៀវលៅគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ១ ែល់បរលិចេទ្ទី្ ៩  
ខ្ ំម្ចនលសចកដីគ្ជោះថាា បានលរៀបចំជាលសៀវលៅលនោះលឡើង ក៏អាស្ស័យោរ
បានសិកាគ្ពោះ ភិធរោកន ងចាប់លែើរ (រូលនិធិប្នបរហានីោននោ) 
ល ើញថាម្ចនោរ ធិបាយពិសាដ រជំនួយែល់ោរយល់បានលអ ខ្ ំក៏
ពាយរប្គ្បជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍
ែល់ោរសិការបស់ព ទ្ធបរសិ័ទ្ ។ 

កន ងលសៀវលៅលនោះ ខ្ ំព ំបានលលើកយករំនិត្ផ្ទោ ល់ខាួនលទោះលទ្ រ៊ឺ
ស្សង់យកលសចកដីកន ងចាប់លែើរោំងស្សុង និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក 
 ែាកថាខាោះ ប៉ា ប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ ំលជឿជាក់ថា 
ោរលរៀបលរៀងលសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហ សខ សឆ្គងខាោះជាព ំខាន ពី
លគ្ព្វោះជាសាន ក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខ្ ំ ខ្ ំសូរទ្ទួ្លោល់កំហ ស
ខ សឆ្គងោំង រាលម្ច៉ាន  ំពីសម្ចន ក់លោក នកសបប រសោំង យ 
ប្ែលម្ចនបំណងកន ងោរប្កលំ  និងសាថ បទកន ងលពលជាខាង
លគ្ោយៗ លទ្ៀត្ ។ 

ជាទី្បញ្ា ប់ លដ្ឋយផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខ្ ំ សូរលលើក
លឡើងនូវរហាក សលថាន ក់ធរោោនលនោះ និងប ណយក សលគ្រប់ប្បបយ៉ាង
ប្ែលបានសនសំលហើយកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះ ជាពិលសសប ណយ
ក សលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទឹ្កែីព ទ្ធភូរិ ម្ចនគ្បលទ្សឥណាា  
លនបា៉ាល ស្សីលង្កា  និងគ្បលទ្សភូម្ច ប្ែលបានលៅលហើយេោីៗ លនោះ  

រ 



សូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ 
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជាយ៍ បញ្ញា វុឌឍ ិព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោយណ៍

ជាគ្ពោះគ្រូ ន រណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ 
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជាយ៍ គ្ពោះទរ យ ូអុី វត្តតប្ហន 
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជាយ៍ វជិរបបច្ញ្ញា  ហម្ ច្ ឿន វត្តភនំតម្ច 

 តី្ត្ជាគ្ពោះគ្រូ ន រណស្សុករត្នរណា ល 
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវនិយចារយ គំ   ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវន័ិយ 

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរ ណោំង ស់កន ងសងាវែដ និងសពាសត្ា 
ោំង ស់កន ងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកប ណយលសោើៗ គន  ។ 

រួយចំប្ណកសូរជូនចំលព្វោះលញារគ្បុស ព យ រ ី លញារស្សី 
រស់ ស ីលហៀង ប្ែលម្ចនជីវតិ្រសល់ៅសពាក្េៃលនោះ  និងសូរជូនចំលព្វោះ
លោកគ្រូ  រគបណាិ ត្ធម្ចោ ចារយ ប  ត្ សាវងស លោកគ្រូ ធរោបណាិ ត្ 
រស់ ស ផ្ទត្ គ្ពរោំងព ទ្ធបរសិ័ទ្ោំង ស់ សូរបានចំប្ណកប ណយ
ធរោោនលនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គន ក ំបីអាក់ខានលឡើយ ។ 
                                                  សូរ ន លម្ចទ្ទ...................!!! 
 

បាត់្ែំបង វត្តសីត្វន័ ក្េៃ ១៥ ក ើត ប្ខបឋម្ចសាឍ ព.ស. ២៥៦៥ 
រ.ស. 2021 

 
 

  

(វត្តសីត្វន័ (រហាវហិារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក ញ់   កំំព ងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា)  

ភិក្ខ ុញាត្ធិច្មម  រុយ សវុត្ថឌិី  



មត្ិកា 

ល.រ.                                                                                ទំរ័រ 
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ពាក្យច្ ត្ើម្ 

ោលសលរតចគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ គ្ទ្ង់គ្តស់ែឹងនូវ ន ត្តរសម្ចោ - 
សលម្ចព ធិញ្ញញ ណ គ្ទ្ង់បានលគ្បៀនគ្បលៅរន សស លទ្វត និងគ្ពហោ  ស់លវោ 
៦ គ្ពោះវសាលហើយ ក៏គ្ទ្ង់សប្រតងយរកបាែិហារយិ៍លគ្ោរលែើរសាា យ
លឈាោ ោះថា រណាា រពគ្ពឹកស ជិត្នររសាវត្ថី លែើរបីនឹងទូ្ទោ ន ពួកតិ្រ ថយិ
ោំង យ ោលគ្ទ្ង់សប្រតងយរកបាែិហារយិ៍លហើយ គ្ទ្ង់ពិចារណាថា 
គ្ពោះព ទ្ធោំង យកន ង តី្ត្ោល បទោ ប់ពីសប្រដងយរកបាែិហារយិ៍
លហើយគ្ទ្ង់យងលៅទី្ណា ក៏ល ើញថាគ្ទ្ង់យងលៅតវត្តិងសពិភព លទ្ើប
ឈានជាន់គ្បឹេពីលដ្ឋយគ្ពោះបាទ្ម្ចខ ង ដ្ឋក់គ្ពោះបាទ្ទី្ពីរលលើកំពូលភនំយ រនធរ 
លហើយលលើកគ្ពោះបាទ្ែំបូងឈានលៅជាន់កំពូលភនំសិលនរ  គ្ទ្ង់គ្បថាប់
រង់លលើប្ផនេោបណា ករពល លហើយគ្ទ្ង់សប្រតង ភិធរោកថាតំងពីលែើរវសា 
ែល់លទ្វតកន ងរ ៊ឺនចគ្កវាល ប្ែលរកគ្បជ ំគន  ។ 

 លហើយកន ងលវោភិោខ ចារគ្ទ្ង់និរិោត្គ្ពោះព ទ្ធនិរិោត្លឡើង លែើរបី
សប្រតងធរ៌ជំនួស គ្ទ្ង់ជគ្រោះគ្ពោះទ្នត និងជគ្រោះគ្ពោះឱសាលៅគ្ត្ង់ លទត្ត្ត
ស្សោះ យងលៅបិណា បាត្កន ងឧត្តរក រ ទ្ាីប លហើយគ្ត្ឡប់រកលសាយលៅប្កបរ
ម្ចត់្ លទត្ត្តស្សោះ គ្ពោះសារបី ត្តលត្ថរ និរនតលៅគល់ោល់ក្េៃ គ្ពោះ ងគ
គ្ទ្ង់លគ្បាសគ្បោន ភិធរោកថា លដ្ឋយសលងខបន័យ ។ 

 ប្ត្គ្ទ្ង់សប្រតងែល់លទ្វតនិងគ្ពហោលដ្ឋយវតិថ រន័យ  សរ់យៈ
លពលបីប្ខ ធម្ចោ ភិសរ័យ បានម្ចនែល់លទ្វត ៨០ លោែិ លដ្ឋយគ្បោរ
ែូលចនោះ ។ 
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អភិធម្មក្ថាមនការសប្ម្តង្ ៣ ន័យ គឺ  

 ១. គ្ពោះព ទ្ធ ងគសប្រតងែល់លទ្វតនិងគ្ពហោកន ងតវត្តិងសលដ្ឋយ
វតិថ រន័យ រ៊ឺ ន័យពិសាត រ ។ 
 ២. គ្ពោះព ទ្ធ ងគសប្រតងែល់គ្ពោះសារបី ត្តលៅម្ចត់្ លទត្ត្តស្សោះ
លដ្ឋយសលងខបន័យ រ៊ឺន័យសលងខប ។ 
 ៣. គ្ពោះសារបី ត្តសប្រតងែល់សិសស ៥០០ ប្ែលោា ប់លកើត្ជាសត្ា
គ្បលចៀវលដ្ឋយទតិ្វតិថ រទតិ្សលងខបន័យ (លដ្ឋយព្វក់កណាត លសលងខប 
ព្វក់កណាត លពិសាត រ) ។ 
 គ្ពោះអាននោគ្ទ្គ្ទ្ង់ចាំយករកសប្រតង គ្បាកែលៅកន ងគ្ពោះ ភិធរោ 
៧ ររពីរ ជាទតិ្វតិថ រទតិ្សលងខបន័យ ប្ែលរួបរួរទ្ កកន ងគ្ពោះ ភិធរោបិែក
លទោះឯង ។ 
 ត្រកព ទ្ធសកោជគ្បម្ចណ ៩០០ ឆាន ំ ម្ចនគ្ពោះលេរ: នកឆាា ត្ឈាា ស
កន ងគ្ពោះក្គ្ត្បិែករួយរូបម្ចនទរថា គ្ពោះ ន រ ទ្ធលត្ថរ ជា នកស្សុកោវលិកញ្ា  ិ
នរររទ្ោោជ ទិ្សខាងត្បូងក្នគ្បលទ្សឥណាា  លោកបានរកសិកា
គ្ពោះ ភិធរោលៅនររ ន ោធប រ ី សាន ក់លៅវត្តត្ រូលលសាម្ចោរគ្បលទ្ស
ស្សីលង្កា  ម្ចនភាពឆាា ត្ឈាា សណាស់ ទររបស់លោកគ្បាកែលដ្ឋយ
ទូ្លៅ លោកបានអាស្ស័យគ្ពោះបាលី  ែាកថា ែីោ និង  ន ែីោ ប្ែលជា
លគលសំខាន់ លហើយរួបរួរចងគ្កងសលងខបលសចកតីពីគ្ពោះ ភិធរោបិែក
ប្ែលជាររពីរសខំាន់បំផ ត្របស់គ្ពោះព ទ្ធសាសទ ម្ចន ត្ថ ប្ែលលព្វល ំពី
សភាវធរ៌ប្ែលលអិត្គ្ជាលលគ្ៅ ពិសាត រយ៉ាងក្គ្កប្លង ោំងលំបាក
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ែល់ោរសិកា  និងលំបាកែល់ោរ ធិបាយឲ្យយល់លសចកដី លោក
បានពាយរសលងខបររពីរ ែ៏ប្សនគ្ជាលលគ្ៅលនោះ លដ្ឋយប្ញកលំដ្ឋប់
លរឿង ត្ថលចញរក ឲ្យង្កយស្សួលែល់ោរសិកានិងចងចាំ លឈាោ ោះថា 
 ភិធរោត្ថសងគហ: លែើរបីគ្បលយជន៍យូរ ប្ងាងែល់ នកសិកាលកើត្បញ្ញញ
គ្ជោះថាា  កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលដ្ឋយចិត្តលពញលៅលដ្ឋយលសចកតីករ ណា ។ 
 ជាោរលំបាកក្គ្កប្លង ែល់ នកសិកាលដ្ឋយគ្ត្ង់កន ងររពីរ
គ្ពោះ ភិធរោោំង ៧ ររពីរ ឲ្យយល់ចូលចិត្តលដ្ឋយរិនបាច់អាស្សយ័ 
គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ: ប្ែលរចទលឡើងលដ្ឋយគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ ឲ្យជា
រូលដ្ឋា នជារ នសិនលទ្លទោះ ។ លផតើរតំងពីបរលិចេទ្ទី្ ១ ែល់ បរលិចេទ្ទី្ ៩ 
លដ្ឋយលហត្ លនោះ លោកលទ្ើបបានទ្ទួ្លនូវោរោប់អានកន ងឋានៈជា
គ្ពោះរនថរចទចារយ  នកប្ត្ងររពីរគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ: ប្ែលលោក នក
សិកាម្ចនលសចកតីយល់លហត្ ផលបាន លវៀរោរគ្ោបថាា យបងគំែល់រ ណ
របស់លោករិនបាន ។ 
 លោកបានរចទគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ: ពីររពីរគ្ពោះ ភិធរោបិែក
ោំង ៧ ររពីរ លចញរកជាររពីររួយលនោះលទ្ៀត្ លែើរបីឲ្យ នកសិកាង្កយ
យល់រិនគ្ចបូកគ្ចបល់លដ្ឋយលរៀងលំដ្ឋប់ពីង្កយ  ៗ លៅលនោះឯង ជាលហត្ 
ឲ្យ នកខាោះប្ែលរិនោា ប់បានសកិា គ្ពោះ ភិធរោរកពីរ ន ោំងោរអាន
 ភិធរោត្ថសងគហ:លដ្ឋយខាួនឯង ក៏លៅប្ត្រិនអាចយល់បាន លទ្ើបបាន
លព្វលថា  ភិធរោត្ថសងគហ:លទោះរិនប្រនជាព ទ្ធវចន: លគ្ព្វោះជាោរប្ត្ង
លឡើងលដ្ឋយគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ កន ងោលខាងលគ្ោយប៉ា ទោ នឆាន ំរកលនោះឯង ។ 
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 ប្រនពិត្  នកបរយិយ ភិធរោលដ្ឋយលគ្ចើននិង នកសិកា ភិធរោ
ប្ែលម្ចនោរយល់ចូលចិត្តសររួរលអ រប្រងគ្បចកសែល់ចិត្តខាួនឯង
ថាគ្ពោះ ភិធរោោំង ៧ ររពីរ និងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ: ប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ -
ចារយរចទលឡើងលទោះ រិនម្ចនលសចកតីលផសងគន បនតិចបនតួចលឡើយ រិនថា
ជា ងគធរ៌ ឬតួ្លលខប្ែល  ំគ្រងរកាទ្ ករិនឲ្យខាា ត់្ខាា យលទោះោំងោល
ប្ែលលោកប្ត្ងររពីរលនោះ លោកក៏បានសរលសើររ ណគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ
ជាម្ចា ស់រ ន គ្ពរោំងសប្រតងោរលគរពតំងពីលផតើរបរលិចេទ្ទី្ ១ ។ 
 យ៉ាងណាកតី លោក នកសិកាក៏រប្រងជា នកម្ចនោររិត្ពិចារណា 
ជា នកម្ចនលហត្ ផលរបស់ខាួនឯង ោលលោកបានសិការិនោន់ចប់
បរលិចេទ្ទី្  ១  លោកក៏គ្ជាបបានលដ្ឋយខាួនឯងថា  គ្ពោះ ភិធរោោំង ៧ 
ររពីរលទោះ រិនម្ចន នកណាកន ងលោកនឹងប្ត្ងលឡើងរកបាន លវៀរប្លងប្ត្
គ្ពោះសពាញ្ញ ត្ញ្ញញ ណរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធប៉ា លណាណ ោះ លហើយលោកក៏នឹង
គ្ជាបបានលដ្ឋយខាួនឯងលទ្ៀត្ថា  នកលព្វលថាគ្ពោះ ភិធរោរិនប្រន
ព ទ្ធវចន:លទោះ លគ្ព្វោះរិនោា ប់បានសិកាលទ្ើបរិនម្ចនោរយល់ កន ង
គ្ពោះ ភិធរោលឡើយ ។ 
 គ្ពោះ ភិធរោនឹងលកើត្លឡើងកន ងលោកបានលទោះ រ៊ឺគ្តូ្វអាស្ស័យ
គ្ពោះសពាញ្ញ ត្ញ្ញញ ណរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធប៉ា លណាណ ោះ ែូចម្ចនសាធក
បាលីប្ែលបានសប្រតងទ្ កកន ងបិែកបរវិារគ្ពោះបាលីថា  
  ព ទ្ធចលនោ  ន បបលនន  ព ោធ ទិ្លចា  ន រគលត្ 
  លត្សំ សភាវធម្ចោ នំ         ទររត្តំ ន ញាយតិ្ ។ 
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ប្គ្បថា ោលគ្ពោះព ទ្ធែូចជាគ្ពោះចនោរិនោន់លកើត្លឡើង ោលគ្ពោះព ទ្ធ
ែូចជាគ្ពោះអាទិ្ត្យរិនោន់បានគ្តស់លៅលឡើយ ទរបញ្ញត្តិរបស់
សភាវធរ៌ោំង យលទោះ ក៏រិនម្ចន នកណាអាចែឹងបាន ។ (បិ.១២ ទ្.៣៤៤) 

 
ព្រះអដ្ឋក្ថាចារយសប្ម្តង្ទុក្ក្នងុ្អដ្ឋសាលនិីអដ្ឋក្ថា ថា 

  ភិធលម្ចោ  ទរ ន  លញ្ញសំ វសិលយ សពាញ្ញ ព ោធ នំលយវ វសិលយ 
លត្សំ វលសន លទ្លសត្ពាលទ្សទ ។ 
 ប្គ្បថា ប្ែលលឈាោ ោះថាគ្ពោះ ភិធរោ លគ្ព្វោះរិនប្រនជាវសិ័យរបស់
ប រគលែក្ទ្ ជាវសិ័យក្នគ្ពោះសពាញ្ញូរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធប៉ា លណាណ ោះ នឹងោរ
សប្រតងគ្ពោះ ភិធរោប្ែលគ្បាកែលឡើងបាន ក៏លដ្ឋយ ំណាចក្ន
គ្ពោះសពាញ្ញូរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធោំង យលទោះឯង ។ 
 គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ រចទគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ:លទោះ លោកបាន 
ប្ចកលចញជា ៩ បរលិចេទ្ រ៊ឺ  
 បរលិចេទ្ទី្ ១ សប្រតង ំពីចិត្តបររត្ថ លឈាោ ោះថា ចិត្តសងគហវភិារ ។ 
 បរលិចេទ្ទី្ ២ សប្រតង ំពីលចត្សិកបររត្ថ លឈាោ ោះថា លចត្សិក-
សងគហវភិារ ។ 
 បរលិចេទ្ទី្ ៣ សប្រតង ំពីោររួបរួរធរ៌លផសង  ៗប្ែលោក់ទ្ងជារួយ 
ចិត្ត លចត្សិក រ៊ឺ លវទ្ទ លហត្  កិចា ោា រ អាររោណ៍ និង វត្ថ  លឈាោ ោះថា 
បកិណណកសងគហវភិារ ។ 
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 បរលិចេទ្ទី្ ៤ សប្រតង ំពីោរង្កររបស់ចិត្ត រ៊ឺ វេិីចិត្ត លឈាោ ោះថា 
វេិីសងគហវភិារ ។ 
 បរលិចេទ្ទី្ ៥ សប្រតង ំពីចិត្តប្ែលផ ត្វេិីរហូត្ែល់ធរ៌ប្ែល 
ជាប់ោក់ទ្ងគន  លឈាោ ោះថា វេិីរ ត្តសងគហវភិារ ។ 
 បរលិចេទ្ទី្ ៦ សប្រតង ំពីរូបបររត្ថ និងនិព្វា ន លឈាោ ោះថា រូបសងគ-
ហវភិារ ។ 
 បរលិចេទ្ទី្ ៧ សប្រតង ំពីធរ៌ប្ែលសលគង្កគ ោះចូលជាពួកគ្កុររួរគន
បាន លឈាោ ោះថា សរ ចាយសងគហវភិារ ។ 
 បរលិចេទ្ទី្ ៨ សប្រតង ំពីបររត្ថធរ៌ប្ែលជាបចា័យែល់គន រហូត្
ែល់ បញ្ញត្តិធរ៌ លឈាោ ោះថា បចាយសងគហវភិារ ។ 
 បរលិចេទ្ទី្ ៩ សប្រតង ំពីោរបែិបត្តិសរេៈនិងវបិសសទ លឈាោ ោះថា 
ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ ។ 
 

ការឆលូដ្លព់្រះរុទធសាសនាមន ៣ ព្បការ 
 ១. បរយិត្តិសាសទ បានែល់ ោរសិកាព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅ
ឲ្យយល់ លែើរបីគ្បលយជន៍ែល់ោរបែិបត្តិ លដ្ឋយសលងខប បរយិត្តិសាសទ 
បានែល់ ោរសិកាគ្ពោះធរ៌វន័ិយកន ងគ្ពោះក្គ្ត្បិែកឲ្យយល់លទោះឯង ។ 
 ២. បែិបត្តិសាសទ បានែល់ ោរបែិបត្តិធរ៌តរប្ែលបាន
សិការកពីបរយិត្តិម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ បែិបត្តិលដ្ឋយ សីល សម្ចធិ បញ្ញញ  ។ 
 ៣. បែិលវធសាសទ បានែល់ ផលប្ែលលកើត្លឡើងពីបរយិត្តិ 
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 និងបែិបត្តិប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វ រ៊ឺ នវលោក ត្តរធរ៌ ៩ បានែល់ ររគ ៤ ផល 
៤ និងនិព្វា ន ១ ។ 
 

ព្រះសមម សម្ពុទធព្ទង់្ច្ព្បៀនព្បច្ៅអំរីអវ?ី 
 កន ងរវាង ៤៥ គ្ពោះវសាោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធបានគ្តស់ែឹង 
 ន ត្តរសម្ចោ សលម្ចព ធិញ្ញញ ណ ក៏បានសប្រតងធរ៌លគ្បាសែល់លវលនយយសត្ា 
លែើរបីឲ្យរួចផ ត្ចាកទ្ កខផង  ស់កិលលសផង ោលលបើរួរព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅ
ោំង ស់ ម្ចនចំនួន ៨៤.០០០ គ្ពោះធរោកខនធ សលគង្កគ ោះទ្ កជាបិែក ប្ចក
លចញជា ៣ បិែក លឈាោ ោះថា គ្ពោះក្គ្ត្បិែក បានែល់ 
 ១. គ្ពោះវន័ិយបិែក ម្ចន ២១០០០ គ្ពោះធរោកខនធ ។ 
 ២. គ្ពោះស ត្តនតបិែក ម្ចន ២១០០០ គ្ពោះធរោកខនធ ។ 
 ៣. គ្ពោះ ភិធរោបិែក ម្ចន ៤២០០០ គ្ពោះធរោកខនធ ។ 
 

១. ព្រះវិន័យបិដ្ក្សប្ម្តង្អំរីអវ?ី 
 គ្ពោះវន័ិយបិែក ជាធរ៌ប្ែលសប្រតង ំពីរលបៀប ឬអាជ្ាជាលគល 
ឲ្យគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិលែើរបីជារលបៀបលរៀបរយសាអ ត្លអ ែូចផ្ទា លឈើប្ែលលរ
ទំយករកគ្កងទ្ ក រិនឲ្យខាា ត់្ខាា យ  នកប្ែលរិនបានគ្បគ្ពឹត្តតរអាជ្ា 
ឬគ្បគ្ពឹត្តលលោើស ក៏រប្រងគ្តូ្វលោសតរសររួរ គ្ពោះវន័ិយបិែកលនោះម្ចន 
២១.០០០ គ្ពោះធរោកខនធ ប្ចកលចញជា ៥ ររពីរ រ៊ឺ 
 ១. ររពីរអាទិ្ករោិក, ២. ររពីរបាចិត្តិយ, ៣. ររពីររហាវរគ, ៤. ររពីរច លាវរគ 
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 ៥. ររពីរបរវិារ ។ 
 ររពីរោំង ៥ លនោះ ម្ចនលឈាោ ោះសលងខបលែើរបីឲ្យង្កយចំា លដ្ឋយ
យកពាងគខាងរ ខរកតំងលឈាោ ោះថា  អា. បា. រ. ច . ប. ។ 
 

២. ព្រះសតុ្តនតបិដ្ក្សប្ម្តង្អំរីអវី? 
 គ្ពោះស ត្តនតបិែក ជាធរ៌ប្ែលសប្រតង ំពីលរឿងប្ែលជាប់ោក់
ទ្ងជារួយនឹងសរោតិ្សចា: ប្ែលជាលសចកតីពិត្ចំប្ណករួយសគ្ម្ចប់
សត្ាលោក ជាធរ៌ប្ែលលលើកសត្ាប រគលលឡើងរកសប្រដង លែើរបីឲ្យលកើត្
ោរគ្បគ្ពឹត្តលអ លៅរួរគន កន ងសងគរលដ្ឋយភាពលរៀបរយ ម្ចន ២១.០០០ 
គ្ពោះធរោកខនធ ។ 
 គ្ពោះស ត្តនតបិែកលនោះ លពលខាោះក៏លៅយ៉ាងខាីថាគ្ពោះសូគ្ត្ ប្ែល
ប្ចកលចញជា ៥ និោយរ៊ឺ  
 ១. ទី្ និោយ, ២. រជឈរិនិោយ, ៣. សំយ ត្តនិោយ, 
៤. ងគ ត្តរនិោយ, ៥. ខ ទ្ោកនិោយ ។ 
 និោយោំង ៥ លនោះ ម្ចនលឈាោ ោះសលងខបលែើរបីឲ្យង្កយចំាលដ្ឋយ
យកពាងគរ ខរកតំងលឈាោ ោះថា ទី្. រ. សំ.  ំ. ខ . ។ 
 

៣. ព្រះអភិធម្មបិដ្ក្សប្ម្តង្អំរីអវី? 
 គ្ពោះ ភិធរោបិែក ជាធរ៌ប្ែលសប្រតង ំពីបររត្ថសចា: បែិលសធ
សត្ា ប រគល តួ្ខាួនលយើងលរ ជាលសចកតីពិត្គ្បាកែរិនម្ចនោរប្គ្បគ្បួល
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រិនថាលវោណា ឬកន ងទី្ណា ស្សលែៀងវជិាា  វទិ្ាសាស្រសត ប្ែលលយើង
សិកា ំពីកលដដ  ពនា៊ឺ សំលឡង លរប្ែក  រគិសនី ជាលែើរ ។ 
 គ្ពោះ ភិធរោបិែក លព្វល ំពីសភាវធរ៌ប្ែលជាលសចកតីពិត្ ោល
ែឹងលហើយលធាើឲ្យលកើត្បញ្ញញ  អាចលោះកិលលសទំខាួនឲ្យផ ត្ទ្ កខបានម្ចន 
៤២.០០០ គ្ពោះធរោកខនធ លសោើគន ជារួយនឹងគ្ពោះវន័ិយ និងគ្ពោះសូគ្ត្រួរគន  ។ 
 គ្ពោះ ភិធរោបិែកកន ងចំនួន ៤២.០០០ គ្ពោះធរោកខនធ ប្ចកលចញជា 
៧ ររពីររ៊ឺ  
 ១. ធរោសងគណី លព្វល ំពីពួកគ្កុរក្នបររត្ថធរ៌ ។ 
 ២. វភិងគ លព្វល ំពីោរប្ចកបររត្ថធរ៌លចញជាចំប្ណកៗ ។ 
 ៣ ោត្ កថា លព្វល ំពីោត្ ក្នបររត្ថធរ៌ ។ 
 ៤. ប រគលបបញ្ញត្តិ លព្វល ំពីបញ្ញត្តិប រគលនិងបររត្ថ ។ 
 ៥. កថាវត្ថ  លព្វល ំពីព្វកយសួរ ព្វកយលឆ្ាើយកន ងបររត្ថ ។ 
  ៦. យរក លព្វល ំពីោរសប្រតងបររត្ថជារូៗ ។ 
 ៧. រហាបដ្ឋា ន លព្វល ំពីលហត្ បចា័យរបស់បររត្ថ ។ 
 ររពីរោងំ ៧ លនោះម្ចនលឈាោ ោះ ឲ្យលៅលែើរបីង្កយចាំថា សំ. វ.ិ ោ. 
ប . ក. យ. ប. ។ 
 

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ:គឺអវី? 
  ភិធរោត្ថសងគហ ប្ចកលចញជា  ភិ+ធរោ+ ត្ថ+សំ+រហ ។ 

 ភិ = ែ៏គ្បលសើរក្គ្កប្លង ។ 
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 ធរោ = ធរោជាតិ្ប្ែលរិនប្រនសត្ា រិនប្រនជីវ: ឬធរោជាតិ្គ្ទ្គ្ទ្ង់
សភាវៈទ្ ករិនឲ្យម្ចនោរប្គ្បគ្បួល ។ 
  ត្ថ  = លសចកតី ។ 
 សំ   = លដ្ឋយសលងខប ។ 
 រហ = រួបរួរ ។ 
  ភិធរោត្ថសងគហ ជាលឈាោ ោះររពីរ ែាកថា ប្ែលបានគ្បរូល 
លសចកតីពីគ្ពោះ ភិធរោ ប្ែលគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់គ្ទ្ង់សប្រតងោំង ៧ 
ររពីរ ទ្ កលដ្ឋយសលងខប ោលសលងខបររពីរគ្ពោះ ភិធរោោំង ៧ ររពីរ 
ឲ្យខាីបំផ ត្លហើយ ក៏បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វា ន បញ្ញត្តិ ។ 
 

ព្រះបាល ីបានដ្ល ់អវី? 
 បាលី បានែល់ ព្វកយប្ែលគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់គ្តសល់ទ្សទ 
លគ្បាសែលល់វលនយយសត្ា បានែល់គ្ពោះព ទ្ធវចន:លដ្ឋយគ្ត្ង់ ។ 
 

អដ្ឋក្ថា បានដ្ល ់អវី? 
  ត្ថ = លសចកតី, កថា = លព្វល ឬព្វកយ រួរចូលគន លហើយ ប្គ្បថា 
លព្វលលសចកតីលទោះ រ៊ឺលព្វលលសចកតីតរបាលីលទោះរដងលទ្ៀត្  នក ធិបាយ
លសចកដីតរបាលីលទោះ លៅថា  ែាកថាចារយ លោកបាន ធិបាយលសចកដី
ពីបាលីលចញរក លែើរបីឲ្យង្កយយល់ ឲ្យជាក់ចាស់លឡើង លែើរបងី្កយ
ស្សួលែល់ោរសិកាលរៀនសូគ្ត្  ែាកថាចារយ បានទ្ទួ្លោរលលើក
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ត្លរាើងពីបណាត  នកសិកាោំង យ លគ្ព្វោះជា នកម្ចនោរឆាា ត្ឈាា ស 
ភារលគ្ចើនជាគ្ពោះ រយិប រគល និង នកគ្ទ្គ្ទ្ង់គ្ពោះក្គ្ត្បិែក ។ 
 

ដី្កាចារយ បានដ្ល ់អវី? 
 ោល ែាកថា  ធិបាយបរយិយលសចកតីលចញរកលហើយ  នក
សិកាក៏រិនោន់យល់បានលទ្ៀត្ ែីោចារយលទ្ើបជា នក ធិបាយលសចកតី
ក្ន ែាកថាលទោះរតងលទ្ៀត្ ។ 
 ត្ពីលនោះ ក៏ម្ចន ន ែីោចារយ និងលកចិអាចារយជា នក ធិបាយកន ង
លគលធរ៌ោំង យ ប្ែលែីោចារយបានលធាើទ្ កលែើរបីឲ្យជាក់ចាស់
លឡើងលៅលទ្ៀត្ ។ 
 

ព្រះអភិធម្ម សប្ម្តង្អំរីអវី? 
 គ្ពោះ ភិធរោលទោះ ជាធរ៌ប្ែលសប្រតង ំពីលសចកតីពិត្ពីរគ្បលភទ្រ៊ឺ 
បររត្ថធរ៌និងបញ្ញត្តិធរ៌ ។ 
 ១. បររត្ថធរ៌ ឬ បររត្ថសចា រ៊ឺធរោជាតិ្ែ៏គ្បលសើរ ប្ែលជាលសចកដី
ពិត្ ម្ចនោរបែិលសធសត្ានិងជីវ: បានែល់ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលសចកតី
ពិត្រិនម្ចនោរប្គ្បគ្បួល ឬរិនម្ចនលសចកតីវបិរតិ្លដ្ឋយគ្បោរណាៗ 
ម្ចន ៤ គ្បោរ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វា ន ។ ែឹង
បររត្ថធរ៌ម្ចនគ្បលយជន៍យ៉ាងក្គ្កប្លង រ៊ឺ លធាើឲ្យផ ត្ទ្ កខបានលដ្ឋយពិត្ ។ 
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 ២. បញ្ញត្តិធរ៌ ឬ សរោតិ្សចា ជាវត្ថ ប្ែលបញ្ញត្តប្ត្ងតំងលឡើង 
លហើយជាទី្គ្ពរទ្ទួ្លរបស់ពួកជន លទ្ើបបានជាវត្ថ សនោត្លឡើងរកថា 
ជាោរពិត្លែើរបីនឹងលៅលឈាោ ោះបានគ្តឹ្រគ្តូ្វ តរោរនិយររបស់
រន សសរួយពួក ឬរួយគ្បលទ្ស ។ 
 

បរម្ត្ថធម៌្មនលក្ខណ:ដូ្ឆច្ម្េឆ? 
       បររត្ថធរ៌ម្ចនលកខណ:បែិលសធសត្ា និងជីវ:  (និសសត្ត និជីាវ ធរោ) 
ជាសភាវធរ៌ប្ែលម្ចនពិត្ ម្ចនលកខណ:ជាគ្បចំា ២ លកខណ: រ៊ឺ  
 ១. សារញ្ញលកខណ ជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនលកខណ:សារញ្ញទូ្លៅ 
ឬម្ចនលកខណ:គ្បគ្កតី្ធរោត ប្ែលជារូបធរ៌ និងទរធរ៌ ។ 
 កន ងសារញ្ញលកខណ ប្ែលលព្វលថាម្ចនតរធរោត ឬគ្បគ្ពឹត្ត
លៅតរធរោជាតិ្លទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលកខណៈោំង ៣ លនោះ រ៊ឺ 
 ក.  និចាលកខណ ជាលកខណ:ប្ែលម្ចនោររិនលទ្ៀង រិនឋិត្លេរ 
ម្ចនោររិនរង់វងស គ្តូ្វប្គ្បគ្បួលលៅ ។ 
 ខ. ទ្ កខលកខណ ជាលកខណ:គ្ោំលៅរិនបាន ឬលៅកន ងសភាពលែើរ
រិនបាន គ្តូ្វសាបសូនយលៅ ។ 
 រ.  នត្តលកខណ ជាលកខណ:ប្ែលសូនយចាកតួ្ខាួន រ៊ឺរិនប្រន
រន សស រិនប្រនសត្ា រិនប្រនវត្ថ របស់ ោំងរិនលៅកន ង ំណាចបង្កគ ប់
បញ្ញា របស់ នកណាលឡើយ ។ 
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បរម្ត្ថធម៌្ច្ោយសច្ង្ខបច្នាះមន ៤ ព្បការ គឺ 

 ចិត្ត លចត្សិក រូប និងគ្ពោះនិព្វា ន ។ ចិត្ត លចត្សិក រូប ោំង ៣ លនោះ 
ម្ចនសារញ្ញលកខណ: លគ្ព្វោះគ្បកបលៅលដ្ឋយ  និចាលកខណ ទ្ កខលកខណ 
 នត្តលកខណ ប្ែលលៅថា ក្គ្ត្ល័កខណ៍ ។ 
 គ្ពោះនិព្វា នលទោះ រិនបានលៅកន ងលកខណ:គ្រប់ោំង ៣ គ្បោរលទ្ 
ម្ចនសារញ្ញលកខណ: គ្តឹ្រប្ត្រួយរ៊ឺ  នត្តលកខណ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 សគ្ម្ចប់បញ្ញត្តិធរ៌ រិនគ្បកបលដ្ឋយក្គ្ត្ល័កខណ៍ ឬសារញ្ញ-
លកខណ:ោងំ ៣ លឡើយ លគ្ព្វោះគ្តឹ្រប្ត្ជាបញ្ញត្តិ ឬសនោត្លឡើងលែើរបីឲ្យ
យល់គន បានប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចនពិត្លទ្ ។ 
 ២. វលិសសលកខណ ជាធរោជាតិ្ពិលសសប្ែលម្ចនគ្បចំាកន ង 
បររត្ថធរ៌នីរួយៗ ម្ចនលកខណ:ពិលសសចំលព្វោះខាួនប្ែលរិនែូចគន
លឡើយ វលិសសលកខណ:ម្ចន ៤ គ្បោររ៊ឺ លកខណ រស បចា បបដ្ឋា ន និង 
បទ្ដ្ឋា ន ។ 
 ក. លកខណ  បានែល់ លគ្រឿងសម្ចគ ល់ ឬរ ណសរបត្តិប្ែលម្ចន
គ្បចាំលដ្ឋយចំលព្វោះ ។ 
 ខ. រស  បានែល់ កិចាប្ែលលធាើ ឬោរសលគ្រចប្ែលម្ចនលៅកន ងតួ្
របស់បររត្ថធរ៌ោំង យ រសលនោះលទ្ើបប្ចកលចញជា ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 (១). កិចារស បានែល់ តួ្ទទី្របស់បររត្ថធរ៌ោំង យ ែូចជា
ចិត្តម្ចនទទី្ប្ែលជាកិចារស រ៊ឺជាគ្បោនកន ងសរបយ ត្តធរ៌ោំង យ 
ឬកិចារស របស់លត្លជាោត្  រ៊ឺ ោត្ លភាើងរប្រងម្ចនទទី្កន ងោរែ ត្និងលធាើ 
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វត្ថ លផសងៗ ឲ្យឆ្អិនបានជាទទី្របស់លភាើង ។ 
 (២). សរបត្តិរស បានែល់ រ ណសរបត្តិប្ែលម្ចនលៅគ្បចាំរបស់
បររត្ថធរ៌ោំង យ ែូចជាចិត្តម្ចនរ ណសរបត្តិលៅគ្បចាំប្ែលជា
សរបត្តិរស រ៊ឺ ម្ចនលចត្សកិគ្បកបជាសរបយ ត្តធរ៌ផង សរបត្តិរស 
របស់គ្ពោះនិព្វា ន រ៊ឺ ម្ចនសភាពរិនប្គ្បគ្បួលជា និចាំ ឬ សរបត្តិរស 
របស់លត្លជាោត្  រ៊ឺ ភាពលតត រប្រងញា ំងពនា៊ឺឲ្យសលគ្រចជារ ណសរបត្តិ
ជាលែើរ ។ 
 រ. បចា បបដ្ឋា ន  បានែល់ ផលប្ែលលកើត្លឡើង ំពីកិចាលទោះឯង 
ឬជាោរគ្បាកែលឡើងពីកិចាលទោះៗ ។ 
  . បទ្ដ្ឋា ន  បានែល់ លហត្ ជិត្ប្ែលជាលហត្ ឲ្យធរ៌លទោះៗ 
គ្បាកែលឡើង ។ 
 វលិសសលកខណ ៤ គ្បោរ ែូចលព្វលរកលនោះ លឈាោ ោះលកខណាទិ្-
ចត្ កា: ម្ចនលសចកតីថា ធរ៌ប្ែលម្ចន ងគ ៤ គ្បោរ ម្ចនលកខណ: ជាលែើរ ។ 
 ចិត្ត លចត្សិក រូប ម្ចនវលិសសលកខណ: ៤ គ្បោរ គ្រប់បរបូិណ៌ ។ 
 និព្វា ន ម្ចនវលិសសលកខណ: ៣ គ្បោរប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺម្ចន លកខណ 
រស បចា បបដ្ឋា ន ប្ត្រិនម្ចនបទ្ដ្ឋា ន រ៊ឺ លហត្ ជិត្ឲ្យលកើត្ លដ្ឋយលហត្ ថា
គ្ពោះនិព្វា នលទោះ ជាធរ៌ប្ែលផ ត្ចាកលហត្ បចា័យតក់ប្ត្ង ។  

សគ្ម្ចប់បញ្ញត្តិធរ៌លទោះរិនម្ចនវលិសសលកខណ:លឡើយ។ 
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 លសាភណ ៣០  
លសាភណ    ២៤ 
រូបាវចរ .......១៥ 
 រូបាវចរ.....១២ 

ររគចិត្ត.............................៤ 
ផលចិត្ត............................៤ 

សពាចិត្តសាោរណ..៧ 
បកិណណក ................៦ 
លម្ចចត្  ក...............៤ 
លោតិ្ក................៣ 
លោចត្  ក...............៤ 
េីទ្ ក....................២ 
វចិិកិចាេ ..................១ 

លោក ត្តរ 

 ញ្ញសម្ច
ទ 

លសាភណសាោរណ.១៩ 
វរិតិ្.............................៣ 
 បបរញ្ញញ ....................២ 
បញ្ញញ ...........................១ 

រហាភូត្រូប..........................................................៤ 

បសាទ្រូប.............................៥ 
លគចររូប..............................៤ 
ភាវរបូ..................................២ 
ហទ្យរូប.............................១ 
ជីវតិ្រូប.................................១ 
អាហាររូប.............................១ 
បរលិចេទ្រូប.............................១ 
វញិ្ញត្តិរូប...............................២ 
វោិររូប................................៣ 
លកខណរូប...........................៤ 

 សងខត្ធរ៌……………………....................................................... និព្វា ន ១ 

៥៤

២៧ 

 

 

២៤ 

៨១ 

២៥ 

១៤ 

១៣ 

៨ 
៨៩ 

៥២ 

២៨ 

បលង្ប់រម្ត្ថធម្ ៌៤ ព្បការ 

            
     ចិត្ត    

      

                                      
                        ទរ           

             ក សល 

     លចត្សិក 

            សងខត្           

      

     
                           រូប       

     
     ឧបាោយរូប 

                                   

 

               

ោម្ចវចរចិត្ត  

រហរគត្ចិត្ត 
លោកិយ 

លសាភណ 

បររត្ថ 
ធរ៌ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហបាល ីបរចិ្ឆេទទី ១ 

ឆិត្តសង្គហវិភាគ 
គាថាច្ ត្ើម្បក្រណ៍ 

  ១. សម្ចោ សរព ទ្ធរត្ លំ        សសទ្ធរោរណ ត្តរំ 
       ភិវាទិ្យ ភាសិសសំ         ភិធរោត្ថសងគហំ ។ 
  ២. ត្ត្ថ វ តត ភិធរោតថ               ចត្ ោ បររត្ថលត 
              ចិត្តំ លចត្សិកំ រូបំ        និព្វា នរិតិ្ សពាថា ។ 

គាថាសង្គហ 

   ៣.  ែាោ លោភរូោនិ      លោសរូោនិ ច ទ្ាិោ 
        លម្ចហរូោនិ ច លទ្ាតិ្       ោា ទ្សាក សោ សិយ ំ ។ 
  ៤. សតត ក សលបាោនិ      ប ញ្ញបាោនិ  ែាោ 
      គ្កិយចិតត និ តី្ណីតិ្       ដ្ឋា រស  លហត្ ោ ។ 
  ៥. បាបាលហត្ ករ តត និ      លសាភទនីតិ្ វ ចាលរ 
     ឯកូនសែាិ ចិតត និ               លេកនវ តី្បិ វា ។ 
 

  ៦. លវទ្ទញាណសង្កខ រ-     លភលទ្ន ចត្ វសីតិ្ 
      សលហត្ ោម្ចវចរ-     ប ញ្ញបាកគ្កិយ រត ។ 
 ៧. ោលរ លត្វសី បាោនិ     ប ញ្ញញ ប ញ្ញញ និ វសីតិ្ 
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       ឯោទ្ស គ្កិយ លចតិ្     ចត្ បញ្ញញ ស សពាថា ។ 
  ៨. បញ្ាោ ឈានលភលទ្ន      រូបាវចរម្ចនសំ 
      ប ញ្ញបាកគ្កិយលភោ     តំ្ បញ្ា ទ្សោ ភលវ ។ 
  ៩. អាលរពនបបលភលទ្ន     ចត្ ោរ បបម្ចនសំ 
      ប ញ្ញបាកគ្កិយលភោ       ប ន ោា ទ្សោ ឋិតំ្ ។ 
  ១០. ចត្ ររគបបលភលទ្ន      ចត្ ោ ក សលំ ត្ថា 
        បាកំ ត្សស ផលតត តិ្       ែាោន ត្តរ ំរតំ្ ។ 
  ១១. ោា ទ្សាក សោលនវ ំ      ក សោលនកវសីតិ្ 
        ឆ្ត្តឹលសវ វបិាោនិ      គ្កិយចិតត និ វសីតិ្ ។ 
 ១២. ចត្ បញ្ញញ សោ ោលរ       រូលប បននរសីរលយ  
        ចិតត និ ោា ទ្សារ លបប        ែាោន ត្តលរ ត្ថា ។ 
  ១៣. ឥត្ថលរកូននវ តិ្-       បលភទំ្ បន ម្ចនសំ 
         ឯកវសីសតំ្ វាេ        វភិជនតិ វចិកខណា ។ 
 ១៤. ឈានងគលយរលភលទ្ន     កលត្ាលកកនត  បញ្ា ោ 
         វ ចាតន ត្តរ ំចិត្តំ       ចតត លីសវធិនតិ ច ។ 
  ១៥. យថា ច រូបាវចរ ំ       រយហតន ត្តរ ំត្ថា 
                 បឋម្ចទិ្ឈានលភលទ្       អារ បបញ្ញា បិ បញ្ា លរ ។ 
  ១៦. ឯោទ្សវធំិ ត្សាោ        បឋម្ចទិ្ករីរតំិ្ 
                ឈានលរលកករលនត ត្        លត្វសីតិ្វធំិ ភលវ ។ 
  ១៧. សត្តតឹ្សវធំិ ប ញ្ញំ       ទ្ាិបញ្ញញ សវធំិ ត្ថា  
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                បាករិចាា ហ  ចិតត និ       ឯកវសីសតំ្ ព ោ ។ 
 

       ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ ចិត្តសងគហវភិាលគ ទរ  
                           បឋលម្ច បរលិចេលោ ។  

ចប់ ភិធរោត្ថសងគហៈបាលី  បរលិចេទ្ទី្ ១ លព្វល ំពី     
ចិត្តសងគហវភិារ ៕ 
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   ……………លោភរូលចិត្ត ៨ 
 ក សលចិត្ត ១២ 

ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ 

  ………………………  លោសរូលចិត្ត ២ 

 
 ………………………   លម្ចហរូលចិត្ត ២ 

  .....................   លហត្ កកិរយិចិត្ត ៣ 

 

  ក សលវបិាកចិត្ត ៧ 

 
…  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត៨ 

     រហាក សលចិត្ត ៨ 

    រហាវបិាកចិត្ត ៨ 

    រហាកិរយិចិត្ត ៨ 

   រូបាវចរក សលចិត្ត ៥ 

 
  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ 

 
  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៥ 

 
    រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ 

 
    រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ 

 
    រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ 

   ររគចិត្ត ៤ ឬ ២០ 

   ផលចិត្ត ៤ ឬ ២០ 

 

រូបាវចរចិត្ត ១៥ 

  រូបាវចរចិត្ត ១២ 

 
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ 

 

 លហត្ កចិត្ត ១៨ 

 

ឆិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ដួ្ង្ 
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បរចិ្ឆេទទី ១ ឆិត្តសង្គហវិភាគ 

នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមម សម្ពុទធសស 

បណារនិងលបតជ្ារបស់គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ 

(គាថាច្ ត្ើម្បក្រណ៍) 

  ១. សម្ចោ សរព ទ្ធរត្ លំ        សសទ្ធរោរណ ត្តរំ 
       ភិវាទិ្យ ភាសិសសំ         ភិធរោត្ថសងគហំ ។ 
  ខ្ ំគ្ពោះ ងគ ( ន រ ោធ ចារយ) សូរនរសាា រថាា យបងគំចំលព្វោះគ្ពោះសម្ចោ -
សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ប្ែលរិនម្ចនប រគលណារួយលសោើបាន គ្ពរោំងគ្ពោះសទ្ធរោ 
និងរណៈក្នគ្ពោះ រយិសងឃែ៏ឧត្តរ លហើយនឹងសូរលព្វលនូវររពីរ 
 ភិធរោត្ថសងគហ ។ 
  ២. ត្ត្ថ វ តត ភិធរោតថ               ចត្ ោ បររត្ថលត 
              ចិត្តំ លចត្សិកំ រូបំ        និព្វា នរិតិ្ សពាថា ។ 
 ប្គ្បថា  ត្ថក្នគ្ពោះ ភិធរោ កន ង ភិធរោបិែកលទោះ លព្វលលដ្ឋយ
បររត្ថធរ៌លហើយ ម្ចនគ្តឹ្រ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វា ន 
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 លទ្ើបជាធរ៌ប្ែលម្ចនលសចកតីែ៏គ្បលសើរ ។ 
 បររ ឬគ្បលសើរ លនោះោលលព្វលលដ្ឋយ ត្ថលហើយ រិនបាន 
សំលៅែល់ គ្បណីត្សាអ ត្ ប្ត្សំលៅយក ភាវ: ៣ គ្បោរ រ៊ឺ ១ គ្បលសើរ លគ្ព្វោះ
រិនម្ចនោរវបិរតិ្ប្គ្បគ្បួល ។ 
 បរលម្ច ឧត្តលម្ច  វបិរលិត  លតថ តិ្ = បររលតថ  ប្គ្បថា សភាវធរ៌ 
ែ៏គ្បលសើរ រ៊ឺ រិនប្គ្បគ្បួល លទ្ើបលឈាោ ោះថា បររត្ថ  ។ 
 ោររិនវបិរតិ្ប្គ្បគ្បួលលទោះ សលំៅែល ់ សភាវៈរបស់ខាួនយ៉ាង
ណា ក៏ជាយ៉ាងលទោះរហូត្លៅ រិនខ សគ្បគ្កតី្ជាយ៉ាងែក្ទ្ ជារបស់ 
ម្ចនពិត្ ។ 
 ២. គ្បលសើរ លគ្ព្វោះជាទី្លគចរក្នញាណែ៏គ្បលសើរ ។ 
 បររសស  ឧត្តរសស ញាណសស  លតថ  លគចលោតិ្ = បររលតថ  
ប្គ្បថា សភាវធរ៌ណាប្ែលជាទី្លគចរក្នញាណែ៏គ្បលសើរ រ៊ឺ ខពង់ខពស់បំផ ត្ 
សភាវធរ៌លទោះ លឈាោ ោះថា បររត្ថ  ។ លព្វលរ៊ឺ បររត្ថធរ៌លទោះ ជាធរ៌ប្ែល
ម្ចនលសចកតីលអិត្ស ខ រក្គ្កប្លង  នកម្ចនបញ្ញញ ទ្ន់លខាយ រប្រងយល់
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កន ងសភាវៈរបស់បររត្ថធរ៌លនោះរិនបានលឡើយ  នកប្ែលយល់បាន
គ្តូ្វជា នកម្ចនញាណខាា ំងោា  ជាតិ្លហត្ កប រគលជាលែើរ រហូត្ែល់
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា សជ់ាទី្បំផ ត្ប៉ា លណាណ ោះ ែឹងបររត្ថធរ៌លធាើឲ្យបាន
បររត្ថគ្បលយជន៍ ។ 
 ៣. គ្បលសើរ លគ្ព្វោះជាធរ៌ប្ែលជាគ្បោនក្នបញ្ញត្តិធរ៌ោំង យ ។ 
 បរលម្ច បោលទ  លតថ តិ្ = បររលតថ  ប្គ្បថា លសចកតីប្ែលជា
គ្បោន លឈាោ ោះថា បររត្ថ ។ លព្វលរ៊ឺ បណាត សត្ានិងវត្ថ ោំង យកន ង
លោកលនោះ ម្ចនលគ្ចើនយ៉ាងលគ្ចើនគ្បលភទ្ រហូត្ែល់គ្បម្ចណរិនបាន ប្ត្
លបើកំណត់្យកលសចកតីពិត្លហើយ ក៏ម្ចនប្ត្ ត្ថៈ (លសចកតី) រ៊ឺសភាវៈរបស់
ទររូប ប្ែលលឈាោ ោះថាជា ងគធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបលព្វលបានថាលគ្តពី ចិត្ត 
លចត្សិក រូប លហើយ រិនម្ចន ាីលទ្ៀត្លឡើយ កន ងវត្ថ ប្ែលម្ចន
ជីវតិ្និងរិនម្ចនជីវតិ្ោងំ យ ។ 
 បររត្ថធរ៌ ម្ចន ២ យ៉ាងរ៊ឺ សងខត្ធរ៌ រា៉ាង និង  សងខត្ធរ៌ 
រា៉ាង ។ 
 សងខត្ធរ៌ បានលសចកតីថា ធរ៌ោំង យប្ែលម្ចនោរតក់ប្ត្ង
លដ្ឋយបចា័យ ៤ រ៊ឺ ករោ ចិត្ត ឧត្  និងអាហារ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក 
និងរូប ។ 
  សងខត្ធរ៌ បានលសចកតីថា ធរ៌ោំង យប្ែលរិនម្ចនោរ 
តក់ប្ត្ងលដ្ឋយបចា័យណាៗ បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
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 ត្លៅលនោះនឹងសិកាសងខត្ធរ៌ លព្វល ំពី “ចិត្ត” ជាលំដ្ឋប់ែំបូង
ត្លៅ  

ឆិត្តបរម្ត្ថ 

ឆិត្ត គឺ អវ?ី 
 ចិត្តជាធរោជាតិ្ែឹងអាររោណ៍ រ៊ឺបានទ្ទួ្លអាររោណ៍ជានិចាលទ្ើប
លៅថា ែឹងអាររោណ៍ ែូចគ្ពោះបាលីថា អាររោណំ ចិលនតតី្តិ្ = ចិត្តំ 
ធរោជាតិ្ណា រប្រងរិត្ រ៊ឺែឹងអាររោណ៍ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា “ចិត្ត” ។ 
 
អារម្មណ៍ជាធម្មជាតិ្ប្ដ្លឆិត្តព្ត្វូដឹ្ង្មន ៦ យ៉ា ង្ គឺ 

 ១. រូបាររោណ៍ បានែល់ វណណរូប ចិត្តអាចែឹងបានលដ្ឋយោរល ើញ ។ 
 ២. សោោ ររោណ៍ បានែល ់សំលឡង ចិត្តអាចែឹងបានលដ្ឋយោរឮ ។ 
 ៣. រទធ ររោណ៍ បានែល់ កាិន ចិត្តអាចែឹងបានលដ្ឋយោរធ ំកាិន ។ 
 ៤. រសាររោណ៍ បានែល ់រស ចិត្តអាចែឹងបានលដ្ឋយោរទ្ទួ្លរស ។ 
 ៥. លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ បានែល់ រងឹ ទ្ន់ លតដ  គ្ត្ជាក់  តឹ្ង ញ័រ ចិត្ត
អាចែឹងបានលដ្ឋយោរព្វលគ់្តូ្វសរផសស ។ 
 ៦. ធម្ចោ ររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក បសាទ្រូប ស ខ ររូប 
និព្វា ន បញ្ញត្តិ ចិត្តអាចែឹងបានលដ្ឋយោរនឹករិត្ ។ 
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ការដឹ្ង្អារម្មណ៍មន ៣ យ៉ា ង្ គឺ 

 ១. ោរែឹងលដ្ឋយសញ្ញញ  រ៊ឺ ែឹងលគ្ព្វោះអាស្ស័យោរកំណត់្ ចំណំា-
ទ្ ក ែូចជាចាបំានថា ពណ៌ស ពណ៌លមោ  ប រស ស្រសតីជាលែើរ លៅថា ែឹង
លដ្ឋយសញ្ញញ  ។ 
 ២. ោរែឹងលដ្ឋយបញ្ញញ  រ៊ឺ ែឹងលហត្ ផលតរលសចកតីពិត្ ែូចជា
ែឹងបាប ប ណយ រ ណ លោស គ្បលយជន៍ រិនប្រនគ្បលយជន៍ ឬែឹង 
ទររូបតរលសចកតីពិត្ ជាោរែឹងលែើរបីលោះបង់កិលលស ម្ចនោរយល់
ល ើញខ សជាលែើរ លៅថា ែឹងលដ្ឋយ បញ្ញញ  ។ 
 ៣. ោរែឹងលដ្ឋយវញិ្ញញ ណ រ៊ឺ ែឹងថាម្ចនោរទ្ទួ្លអាររោណ៍តរ
ោា រលផសងៗ បានែល់ ោរល ើញ ោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ 
និងោរនឹករិត្ លៅថា ែឹងលដ្ឋយវញិ្ញញ ណ ។ 
 ោរែឹងអាររោណ៍របស់ចិត្តលទ្ើបជាោរែឹងលដ្ឋយវញិ្ញញ ណលទោះឯង 
លគ្ព្វោះព្វកយថា “ចិត្ត ឬ វញិ្ញញ ណ” ម្ចនលសចកតីែូចគន  កន ងបែិសរភិោ 
គ្ពោះបាលីរហាវរគបានសប្រតងទ្ កថា ចិត្តម្ចនលឈាោ ោះលផសងៗ ប្ែលលៅ
លផសងគន ម្ចន ១០ លឈាោ ោះ ែូចសប្រតងថា  
 យំ ចិត្តំ រលទ ម្ចនសំ ហទ្យំ បណា រ ំ រទយត្នំ  រនិគនោិយំ 
វញិ្ញញ ណំ វញិ្ញញ ណកខលទធ  ត្ជាា  រលទវញិ្ញញ ណោត្  ឥទំ្ ចិត្តំ ។  
                                                                  (បិែកភារ ៧០ ទំ្ព័រ ១៦២) 

 ែាសាលិនី ែាកថា  ធិបាយទ្ កថា  
 ធរោជាតិ្ណា រប្រងរិត្ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ចិត្ត ។ 
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 ធរោជាតិ្ណា រប្រងបលង្កអ នលៅរកអាររោណ៍ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
រលទ ។ 
 ចិត្តប្ែលរួបរួរទ្ កខាងកន ងលទោះឯង លឈាោ ោះថា ហទ្យ ។ 
 ធរោជាតិ្ឆ្នោៈ រ៊ឺ លសចកតីលពញចិត្តប្ែលម្ចនលៅកន ងចិត្តលទោះ 
លឈាោ ោះថា ម្ចនស ។ 
 ចិត្ត ជាធរោជាតិ្ប្ែលថាា ផូរផង់លទ្ើប លឈាោ ោះថា បណា រ ។ 
 រន ជាអាយត្ន: រ៊ឺ លគ្រឿងត្លទ្ើប លឈាោ ោះថា រទយត្ន ។ 
 រន ជាឥគនោិយ រ៊ឺ គ្របគ្រងជាធំ លទ្ើបលឈាោ ោះថា រនិគនោិយ ។  
 ធរោជាតិ្ណា ប្ែលែឹងអាររោណ៍ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា វញិ្ញញ ណ ។ 
 វញិ្ញញ ណ ជាខនធ លឈាោ ោះថា វញិ្ញញ ណកខនធ ។ 
 រន ជាោត្ រួយគ្បលភទ្ ប្ែលែឹងអាររោណ៍ លទ្ើបលឈាោ ោះថា 
រលទវញិ្ញញ ណោត្  ។ 
 

សាម្ញ្ាលក្ខណ:របសឆិ់ត្ត 
 ចិត្តជាសងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ជាធរោជាតិ្ប្ែលគ្តូ្វតក់ប្ត្ងលដ្ឋយ ំណាចក្ន
បចា័យ ម្ចនអាររោណបបចា័យ  ននតរបបចា័យជាលែើរ ែូលចនោះចិត្តលទ្ើប
ម្ចនសភាវៈប្ែលជាសារញ្ញលកខណ: ឬក្គ្ត្លកខណ: រ៊ឺ 
 ១.  និចាលកខណ រ៊ឺ សភាពរិនលទ្ៀងប្គ្បគ្បួល ។ 
 ២. ទ្ កខលកខណ រ៊ឺ សភាពគ្ោំលៅរិនបាន លគ្ព្វោះគ្តូ្វលបៀត្លបៀន ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-26- 

 ៣.  នត្តលកខណ រ៊ឺ សភាពរិនប្រនតួ្ខាួន រិនសថិត្លៅកន ង
 ំណាចោរបង្កគ ប់បញ្ញា  ឲ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងណាៗ បានលឡើយ ។ 
 លគ្ព្វោះចិត្តម្ចនសភាពជាក្គ្ត្លកខណ: ែូចលព្វលរកលនោះ ចិត្តលទ្ើប
ម្ចនអាោរលកើត្រលត់្ជាប់ត្គន  លៅរិនដ្ឋច់គ្កប្ស  លហើយោរលកើត្រលត់្
បនតគន លនោះលលឿនរហ័ស ម្ចនឧបម្ចថា រួយផ្ទោ ត់្គ្ម្ចរក្ែ ចិត្តលកើត្រលត់្
ែល់លៅប្សនលោែិខណ: ។ 
 សងខត្ធរ៌ែក្ទ្ រ៊ឺ លចត្សិក និងរូប ក៏ម្ចនសារញ្ញលកខណ:ែូចគន  
លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ ោរប្ែលនឹងយល់សភាវលកខណ:ពិត្របស់ចិត្តលទោះបាន 
គ្តូ្វពិចារណាវលិសសលកខណ: រ៊ឺ លកខណ:ពិលសសគ្បចាំខាួន របស់ចិត្ត ៤ 
គ្បោរ ប្ែលលៅថា លកខណាទិ្ចត្ កាៈរបស់ចិត្តរ៊ឺ  
 ១. វជិាននលកខណំ ម្ចនោរែឹងនូវអាររោណ៍ជាលកខណ:  
 ២. ប ពាងគររសំ ម្ចនភាពជាគ្បោនកន ងធរ៌ោំងពួងជាកិចា 
 ៣. សទធ នបចា បបដ្ឋា នំ ម្ចនោរលកើត្ជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់គ្កប្ស 
ជាអាោរគ្បាកែ  
 ៤. ទររូបបទ្ដ្ឋា នំ ម្ចនទររូបជាលហត្ ជិត្ ។ 
 កន ងគថាធរោបទ្បានសប្រតងែលស់ភាពរបស់ចិត្តទ្ កែូលចនោះ រ៊ឺ  
  ទូ្រងគរំ ឯកចរ ំ            សររី ំរ ហាសយំ 
  លយ ចិត្តំ សញ្ញលរសសនតិ លម្ចកខនតិ ម្ចរពនធទ ។ 
 ប្គ្បថា  នកោំង យណា នឹងសគ្ងួរចិត្តប្ែលលៅឆាៃ យ ជាចិត្ត
គ្តច់លៅប្ត្ឯង រិនម្ចនសររី: ម្ចនរ ហារ៊ឺរហាភូត្រូប ៤ ជាទី្អាស្ស័យលៅ 
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  នកោំងលទោះឯង រប្រងរួចចាកចំណងក្នម្ចរ (បិែកភារ ៥២ ទំ្ព័រ ២៨) ។ 
 កន ងគថាធរោបទ្លនោះ សប្រតងសភាពរបស់ចិត្តឲ្យបានគ្ជាបទ្ ក
លគ្ចើនន័យ រ៊ឺ 
 ចិត្ត ធរោជាតិ្ែឹងអាររោណ៍ គ្តច់លៅបានឆាៃ យ (ទូ្រងគរំ) បាន
ែល់ចិត្តអាចទយំកអាររោណ៍ប្ែលលៅឆាៃ យែ៏ប្សនឆាៃ យ ប្ែលោា ប់ជួប
ោា ប់ល ើញរកលហើយ យករកនឹករិត្បាន រិនប្រនចិត្តលចញពីរូបោយ
គ្តច់លៅលទោះលទ្ ។ 
 ចិត្ត ជាធរោជាតិ្គ្តច់លៅប្ត្ឯង ឬលៅប្ត្រួយែួង (ឯកចរ)ំ បាន
ែល់ចិត្តែឹងអាររោណ៍បានរតងរួយៗ ចិត្តរួយខណ:នឹងែឹងអាររោណ៍
លគ្ចើនយ៉ាងគ្ពរគន រិនបាន ចិត្តរួយខណ:ែឹងអាររោណ៍បានរួយយ៉ាង
ប៉ា លណាណ ោះ ប្ត្លដ្ឋយសារចិត្តលកើត្រលត់្លលឿនរហ័ស លទ្ើបហាក់ែូចជា
អាចែឹងអាររោណ៍បានលគ្ចើនយ៉ាង កន ងគ្គប្ត្រួយបាន ចិត្តខណ:រួយ  ៗ
រប្រងែឹងអាររោណ៍បានប្ត្រួយយ៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ចិត្ត ជាទរធរ៌រិនម្ចនរូបោងសណាា នឲ្យែឹងបានលដ្ឋយប្ភនក 
គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ ោយលទ្ អាចែឹងបានលដ្ឋយចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ម្ចន
សភាវៈជា រូបធរ៌ លទ្ើបរិនអាចសប្រតងរូបោងសណាា នឲ្យគ្បាកែបាន 
( សររី)ំ ។ 
 ចិត្ត ជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនវត្ថ ជាទី្លកើត្ និងទី្អាស្ស័យ (រ ហា-
សយំ) សគ្ម្ចប់សត្ាប្ែលលកើត្កន ងបញ្ា លវាោរភូរិ រ៊ឺភូរិប្ែលម្ចនខនធ ៥ 
វត្ថ ប្ែលជាទី្អាស្សយ័របស់ចិត្តម្ចន ៦ បានែល់           ១.ចកខ វត្ថ  ២.លសាត្វត្ថ  
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៣.ឃានវត្ថ  ៤.ជិវាហ វត្ថ  ៥.ោយវត្ថ  ៦.ហទ្យវត្ថ  ។ លដ្ឋយសភាវបររត្ថធរ៌ 
បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងហទ្យវត្ថ រូប ១ ចិត្តនឹងគ្តច់លៅលគ្ត
វត្ថ ប្ែលជាទី្អាស្សយ័រិនបាន ។ សូរបីលវោសាា ប់ ចិត្តក៏រលត់្គ្ពរគន
ជារួយោររលត់្របស់ហទ្យវត្ថ រូបលទោះឯង ។ 
 ចិត្តរបស់សត្ាោំង យ លគ្ត ំពីចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត រប្រងគ្តូ្វ
អាសវកិាលលសរួបរតឹ្ជាគ្បចាំ លែកគ្តំជានិចា លធាើរិនឲ្យែឹងោរពិត្
របស់ទររូប រ៊ឺ ទ្ កខសចា: លទ្ើបលកើត្ោរសម្ចគ ល់ខ សថា ទររូបឬខនធ ៥ 
ជា តត តួ្ខាួន គ្បាថាន ភាពសាអ ត្លសចកតីស ខ លសចកតីលទ្ៀង វបិោា សចាក
លសចកតីពិត្ជានិចា លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគឲ្យសគ្ងួររកាចិត្តឲ្យ
ផ ត្ចាកលគ្រឿងចងរបស់ម្ចរ (កិលលស) លដ្ឋយគ្តូ្វចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន 
ប្ែលជាផាូវរូលប្ត្រួយ នឹងលធាើឲ្យផ ត្កិលលស ជាក់ចាស់នូវគ្ពោះនិព្វា ន 
និងផ ត្ចាកសងារទ្ កខបាន ។ 
 ែូលចាន ោះ លទ្ើបរិនម្ចនចិត្តរបស់ នកណាប្ែលលកើត្រកគ្ពរលដ្ឋយ 
ោរបរសិ ទ្ធបាន គ្តូ្វកិលលសម្ចររួបរតឹ្ទ្ កលៅកន ង ំណាច គ្រប់គន គ្តូ្វ
ប្ត្សាត ប់ធរ៌ និងបែិបត្តិតរព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះព ទ្ធ ងគប៉ា លណាណ ោះ 
លទ្ើបអាចរួចផ ត្ចាកកិលលសជាលគ្រឿងចងរបស់ម្ចរបាន ។ 
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អំណាឆរបសឆ់ិត្ត 

 ចិត្ត លគ្តពីែឹងអាររោណ៍ជាលកខណ:លហើយ លៅម្ចនកិចា ឬតួ្ទទី្
ប្ែលជាគ្បោនកន ងធរ៌ោំងពួង រ៊ឺលធាើឲ្យសលគ្រចោរង្ករោំង យ 
តរផាូវោយវាចាចិត្ត ែូចកន ងគថាធរោបទ្លព្វលថា  
    រលទប ពាងគម្ច ធម្ចោ    រលទលសដ្ឋា  រលទរយ 
    រនសា លច បទ្ លែាន   ភាសតិ្ វា កលោតិ្ វា  
    ត្លត នំ ទ្ កខរលនាតិ្   ចកាំវ វហលត បទំ្ ។ 
 ធរ៌ោងំ យ ម្ចនចិត្តជាគ្បោន ម្ចនចិត្តគ្បលសើរបំផ ត្ (ម្ចន
ចិត្តជាធំ) សលគ្រច ំពីចិត្ត លបើប រគលម្ចនចិត្តគ្តូ្វលោសគ្បទូ្សតលហើយ 
លព្វលកតី លធាើកតី (នូវទ្ ចារតិ្) លគ្ព្វោះទ្ ចារតិ្ោំងលទោះ ទ្ កខ រប្រងជាប់តរ
ប រគលលទោះលៅ ែូចកង់រលទ្ោះវលិលៅតរដ្ឋនលជើងលគប្ែលកំព ង
 ូសលៅ ។ 
    រលទប ពាងគម្ច ធម្ចោ    រលទលសដ្ឋា  រលទរយ 
    រនសា លច បសលននន   ភាសតិ្ វា កលោតិ្ វា  
    ត្លត នំ ស ខរលនាតិ្   ឆាយវ  ន បាយិនី ។ 
 ធរ៌ោំង យ ម្ចនចិត្តជាគ្បោន ម្ចនចិត្តគ្បលសើរបំផ ត្ សលគ្រច
 ំពីចិត្ត លបើប រគលម្ចនចិត្តគ្ជោះថាា លហើយ លព្វលកតី លធាើកតី (នូវស ចរតិ្) 
លគ្ព្វោះស ចរតិ្ោំងលទោះ ស ខរប្រងជាប់តរប រគលលទោះលៅ ែូចស្សលម្ចល
 លទោ លតរគ្បាណ ។ (បិែកភារ ៥២ ទំ្ព័រ ២១) 
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 ម្ចនលសចកដីថា ោរង្ករលផសងៗ របស់សត្ាោំង យ រិនថាោរ
លធាើបាប លធាើប ណយយ៉ាងណាក៏លដ្ឋយ ស ទ្ធប្ត្សលគ្រចបានលដ្ឋយចិត្តោំង
 ស់ លបើរិនម្ចនចិត្តលហើយក៏រិនអាចលធាើករោ ាីបានលឡើយ ចិត្តលទ្ើបម្ចន
 ំណាចឲ្យសលគ្រចោរង្កររបស់សត្ាោំង យ ឲ្យវចិិត្តលផសងៗ 
ែូចវចនត្ថៈថា   
 ចិត្តីកលោតី្តិ្ = ចិត្តំ ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណាលធាើោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់
សត្ាោំង យឲ្យវចិិគ្ត្ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ចិត្ត ។ 
 ែូលចាន ោះ ចិត្តលទ្ើបម្ចន ំណាចលធាើឲ្យធរោជាតិ្ោងំ យ គ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋយវចិិគ្ត្ ោរវចិិគ្ត្របស់ចិត្តម្ចន ៦ គ្បោររ៊ឺ  
 ១. វចិិត្តករណា ចិត្តំ វចិិគ្ត្លដ្ឋយោរលធាើ បានលសចកតីថា 
វត្ថ ោងំ យ ប្ែលគ្បាកែលៅកន ងលោក និងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់សពា
សត្ាោំង យលទោះ រប្រងម្ចនោំងសាអ ត្ ប្បាក ចប្រាករួរខាា ច និងរួរត្ក់
សា ត្លទោះ សលគ្រចបានលដ្ឋយចិត្ត ។ 
 ២.  ត្តលទ ចិត្តតយ វចិិគ្ត្លដ្ឋយខាួនឯង បានែល់ សភាពរបស់
ចិត្តលទោះឯង ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរួរឲ្យ សាា រយលដ្ឋយគ្បោរលផសង  ៗ ម្ចន
ោំងចិត្តប្ែលជា ក សល  ក សល វបិាក  ភិញ្ញញ  និងកិរយិ ែូច
ជាចិត្តប្ែលម្ចនោរៈ ចិត្តប្ែលម្ចនលោសៈ និងចិត្តប្ែលម្ចន សោធ  
 ភិញ្ញញ  បញ្ញញ  លហើយនិងចិត្តសៃប់ជាលែើរ ។ 
 ៣. ចិត្តំ ករោកិលលលសហិ វចិិគ្ត្លដ្ឋយោរសនសំករោនិងកិលលស 
បានែល់ ករោ រ៊ឺ ោរលធាើ និងកិលលសជាលគ្រឿងលធាើឲ្យចិត្តលៅហោង ប្ែល
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គ្បាកែលឡើងែល់សត្ាោំង យ លៅជាគ្បចាំលទោះ លគ្ព្វោះម្ចនោរសនសំ
ទ្ កកន ងចិត្តរកលហើយពី តី្ត្ ោលបានរកទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីកន ងបចា បបនន 
ក៏សនសំករោ និងកិលលសឲ្យគ្បាកែលឡើងរកជាេោី និងសនសំទ្ កត្លៅលទ្ៀត្ ។ 
 ៤. ចិត្តំ តយតិ្ វចិិគ្ត្កន ងោររកាវបិាកប្ែលករោ និងកិលលស
បានសនសំទ្ ក បានែល់ ករោោំង យប្ែលជាក សលករោនិង
 ក សលករោ ប្ែលចិត្តលធាើឲ្យលកើត្លឡើង ផលរបស់ករោ រ៊ឺ វបិាក រប្រង
រិនសាបសូនយបាត់្លៅណា សូរបីករោលទោះតិ្ចតួ្ច ឬបានលធាើរកលហើយ
យូរប៉ា នណាកតី ផលក្នករោ រ៊ឺ វបិាកលទោះនឹងគ្តូ្វជាប់តរលៅរហូត្បាន
ទ្ទួ្លផល ែល់លពលម្ចនឱោស ។ 
 ៥. ចិលទតិ្  ត្តសទត នំ វចិិគ្ត្កន ងោរសនសំសទត នខាួនឯង បាន
ែល់ចិត្តប្ែលលធាើឲ្យលកើត្ោរលធាើយ៉ាងណារួយកតី ោលបានលធាើលរឿយៗ
លហើយ រប្រងជាប់ជានិសស័យកន ងសទត ន លធាើឲ្យលកើត្ភាពជំទញកន ងោរលធាើ
យ៉ាងលទោះលរឿយ  ៗ លៅ ោំងលនោះលគ្ព្វោះោលចិត្តរួយែួងលកើត្លឡើងលហើយ 
រប្រងរលត់្លៅ និងលធាើឲ្យចិត្តែួងេោីលកើត្ជាប់បនតគន លរឿយៗ លៅ ចិត្តែួង
រ នប្ែលរលត់្លៅលទោះ រប្រងគ្បរល់កិចាោរង្ករឲ្យចិត្តែួងេោី លដ្ឋយរិន
ដ្ឋច់គ្កប្ស កន ងលកខណ:ប្ែលជា ននតរបបចា័យ និងអាលសវនបបចា័យ
ជាលែើរ ។ 

៦. វចិិតត ររោណំ វចិិគ្ត្លដ្ឋយអាររោណ៍លផសងៗ បានែល់ ចិត្ត
រប្រងទ្ទួ្លអាររោណ៍លផសងៗ ជានិចា រ៊ឺរតងល ើញ រតងឮ ែឹងកាិន ែឹងរស



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-32- 

ជាលែើរ ផ្ទា សប់តូរវលិវល់លៅកន ងអាររោណ៍ោំង ៦ ម្ចនរូបាររោណ៍ខាោះ 
សោោ ររោណ៍ខាោះ រទធ ររោណ៍ខាោះជាលែើរ ។ 
 ែូលចាន ោះ លទ្ើបល ើញបានថា វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្និងរិនម្ចនជីវតិ្
ោំង ស់ប្ែលវចិិគ្ត្ពិសាត រលទោះ លគ្ព្វោះ ំណាចក្នចិត្ត រ៊ឺ ម្ចនចិត្តជា 
 នកលធាើឲ្យវចិិគ្ត្ កន ងវត្ថ ប្ែលរិនម្ចនជីវតិ្ បានែល់វត្ថ ោំង យ ប្ែល
គ្បាកែលៅកន ងលោក និងកន ងវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ បានែល់សត្ា
ោំង យ ។ 
 សត្ាោំង យប្ែលវចិិគ្ត្លទោះ លគ្ព្វោះកំលណើ ត្វចិិគ្ត្ កំលណើ ត្
វចិិគ្ត្ លគ្ព្វោះោរលធាើ (ក សល  ក សល) វចិិគ្ត្ ោរលធាើវចិិគ្ត្លគ្ព្វោះត្ណាហ  
រ៊ឺលសចកតីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តវចិិគ្ត្ ត្ណាហ វចិិគ្ត្លគ្ព្វោះសញ្ញញ វចិិគ្ត្ សញ្ញញ
វចិិគ្ត្លគ្ព្វោះចិត្តសនសំវចិិគ្ត្ ែូចបាលកីន ងបររត្ថទី្បនីែីោសប្រតងថា  
     ចិត្តវចិិត្តតយ សញ្ញញ វចិិត្តត  សញ្ញញ វចិិត្តតយ ត្ណាហ វចិិត្តត 
     ត្ណាហ វចិិត្តតយ កម្ចោ និ វចិិតត និ ករោវចិិត្តត លយនិលយ វចិិត្តត 
     លយនិវចិិត្តតយ លត្សំ តិ្រចាេ នរតនំ វចិិត្តត លវទិ្ត្ព្វា  ។ 

 សញ្ញញ វចិិគ្ត្លគ្ព្វោះោរវចិិគ្ត្ក្នចិត្ត ត្ណាហ វចិិគ្ត្លគ្ព្វោះោរវចិិគ្ត្ក្ន
សញ្ញញ  ករោវចិិគ្ត្លគ្ព្វោះោរវចិិគ្ត្ក្នត្ណាហ  កំលណើ ត្វចិិគ្ត្លគ្ព្វោះោរវចិិគ្ត្
ក្នករោ របបីគ្ជាបោរវចិិគ្ត្ក្នសត្ាតិ្រចាេ នោំងលទោះ លគ្ព្វោះោរវចិិគ្ត្
ក្នកំលណើ ត្ ។ 
 រួរលសចកតីលហើយ ចិត្ត លធាើឲ្យវចិិគ្ត្ោំងខាងកន ង និងខាងលគ្តសទត ន
របសខ់ាួន រ៊ឺ លធាើឲ្យសត្ាោំង យវចិិគ្ត្ និងលធាើឲ្យវត្ថ ខាងលគ្តវចិិគ្ត្ ។ 
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ឆំនួនឆិត្ត 

 ោលលព្វលតរសភាវលកខណ:របស់ចិត្តលហើយ ចិត្តម្ចនចំនួន
គ្តឹ្រប្ត្រួយប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះចិត្តជាធរោជាតិ្ប្ែលែឹងអាររោណ៍ ខណ:
ណាចិត្តលកើត្លឡើង ខណ:លទោះោរែឹងអាររោណ៍ក៏លកើត្លឡើង នឹងហារោរ
ែឹងអាររោណ៍រិនឲ្យលកើត្លឡើងរិនបាន ។ សភាវលកខណ:របស់ចិត្ត
ោលលព្វលលដ្ឋយទូ្លៅ ម្ចនោរែឹងអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង ោលោប់
ចំនួនលដ្ឋយសភាវលកខណ:លហើយ លទ្ើបម្ចនគ្តឹ្រប្ត្រួយ ប្ត្នឹងលព្វល
ែល់លកខណ:ែឹងអាររោណ៍ពិលសសរបស់ចិត្តលហើយ ចិត្តម្ចន ំណាច
កន ងោរែឹងអាររោណ៍រិនែូចគន  លដ្ឋយ ំណាចោរតក់ប្ត្ងរបស់
លចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួយចិត្ត រលត់្គ្ពរជារួយចិត្ត ម្ចនទី្
អាស្ស័យនិងម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួយជារួយគន នឹងចិត្ត លទ្ើបអាចលធាើឲ្យចិត្ត
ម្ចន ំណាចកន ងោរែឹងអាររោណ៍ពិលសសលផសងគន  ែូចជាែឹងថា ាីជា
ប ណយ ជាបាប ែឹងកន ងោរសៃប់រម្ចៃ ប់ចាកោរ រ៊ឺ ែឹងកន ងរូបជាន 
 រូបជាន និងែឹងនិព្វា ន លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ ោលលបើសិកាែល់លសចកតីពិសាត រ
របស់ចិត្តលហើយ គ្តូ្វសិកាគ្បលភទ្លផសង  ៗ របស់ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍
លផសងៗ ោំងលនោះត្លៅ ប្ែលប្ចកចិត្តោំង ស់បានលដ្ឋយសលងខបម្ចន ៨៩ 
ែួង និងលដ្ឋយពិសាត រ ១២១ ែួង ។ 
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ប្ឆក្ព្បច្ភទឆិត្តច្ោយន័យច្្សង្ៗ 

 ចិត្តចំនួន ៨៩ ែួង ឬ ១២១ ែួងលទោះ ប្ចកលដ្ឋយន័យលផសងៗ បាន 
៩ ន័យ រ៊ឺ 
 ១. ជាតិ្លភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយជាតិ្ ម្ចន ៤ 
ជាតិ្ បានែល់  ក សលជាតិ្ ក សលជាតិ្ វបិាកជាតិ្ និងកិរយិជាតិ្ ។ 
 ២. ភូរិលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយភូរិ ម្ចន ៤ 
ភូរិ បានែល់ ោរភូរិ រូបភូរិ  រូបភូរិ និងលោក ត្តរភូរិ ។ 
 ៣. លសាភណលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តប្ែលសាអ ត្
លអរួយគ្បលភទ្ លៅថា លសាភណចិត្ត និងគ្បលភទ្ចិត្តែ៏លសសលគ្ត
ពីលទោះលៅថា  លសាភណចិត្ត ។ 
 ៤. លោកលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តប្ែលលៅកន ង 
លោកោំង ៣ ម្ចន ោរលោក រូបលោក និង រូបលោក លៅថា 
លោកិយចិត្ត ចិត្តប្ែលផ ត្ពីោរគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលោកោំង ៣ លៅថា 
លោក ត្តរចិត្ត ។ 
 ៥. លហត្ លភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ
លហត្  លៅថា សលហត្ កចិត្ត និងរិនគ្បកបលដ្ឋយ លហត្  លៅថា 
 លហត្ កចិត្ត ។ 
 ៦. ឈានលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តប្ែលអាចលធាើឈាន 
លៅថា ឈានចិត្ត និងរិនអាចលធាើឈាន លៅថា  ឈានចិត្ត ។ 
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 ៧. លវទ្ទលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយោរលសាយ
អាររោណ៍ បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ស ខលវទ្ទ ទ្ កខលវទ្ទ 
លសារនសសលវទ្ទ លោរនសសលវទ្ទ និងឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
 ៨. សរបលយរលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ 
សរបយ ត្ត និង វបិបយ ត្ត ។ 
 ៩. សង្កខ រលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយសភាព 
ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  លៅថា  សង្កខ រកិ និងសភាពប្ែលម្ចនកម្ចា ំងលខាយ  
លៅថា សសង្កខ រកិ ។ 
 

អធិបាយឆិត្ត 
  គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានសប្រតងចិត្តលដ្ឋយភូរិលភទ្ន័យរ ន លគ្ព្វោះ
សប្រតង ំពីោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តប្ែលគ្តច់លៅកន ងភូរិលផសងៗ ម្ចន
ោរភូរិជាលែើរ ប្ែលលយើងោំង យកំព ងគ្បសពាលនោះ រប្រងង្កយយល់
ជាងោរសប្រតងចិត្តកន ងគ្បលភទ្ែក្ទ្លទ្ៀត្ ។ 

 
ប្ឆក្ឆិត្តច្ោយភូមិ្ 

 ត្ត្ថ ចិត្តំ តវ ចត្ ពាិធំ លហាតិ្ ោម្ចវចរ ំ រូបាវចរ ំ  រូបាវចរ ំ
លោក ត្តរលញ្ា តិ្ ។ 
 ចិត្តបររត្ថប្ែលសប្រតងលដ្ឋយភូរិទ្ កជាលំដ្ឋប់ែំបូងលនោះម្ចន ៤ 
គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
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 ោម្ចវចរចិត្ត រូបាវចរចិត្ត  រូបាវចរចិត្ត និងលោក ត្តរចិត្ត ។ 
 កន ងចំនួនចិត្ត ៨៩ ែួង ឬ ១២១ ែួងលទោះ ោលប្ចកលដ្ឋយភូរិ
លហើយបាន ៤ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
 ចិត្ត ៨៩ ែួង ឬ ១២១ ែួង ប្ចកលដ្ឋយភូរិ រ៊ឺ  
 ១. ោម្ចវចរភូរិម្ចនចិត្ត ៥៤ ែួង 
 ២. រូបាវចរភូរិម្ចនចិត្ត ១៥ ែួង  
 ៣.  រូបាវចរភូរិម្ចនចិត្ត ១២ ែួង  
 ៤. លោក ត្តរភូរិម្ចនចិត្ត ៨ ែួង ឬ ៤០ ែួង ។ 
 

កាមវឆរឆិត្ត ៥៤ ដួ្ង្ 
 ព្វកយថា ោម្ចវចរចិត្ត ោលោត់្បទ្លហើយបាន ៣ បទ្ រ៊ឺ 
ោរ+ វចរ+ចិត្ត = ោម្ចវចរចិត្ត ។ 
 ោរ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍ ៦ ម្ចន រូប 
សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ និងលរឿងោ៉ា វប្ែលនឹករិត្ ឬបានែល់ 
វត្ថ ណាប្ែលជាទី្លពញចិត្ត វត្ថ លទោះក៏បានលឈាោ ោះថា ោរ ែូចម្ចន 
វចនត្ថៈថា ោលរតី្តិ្ = ោលម្ច (វា) ោរីយតី្តិ្ = ោលម្ច ប្គ្បថា ធរោជាតិ្
ណា រប្រងម្ចនលសចកតីគ្តូ្វោរោម្ចររោណ៍ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ោរ 
បានែល់ កិលលសោរ រ៊ឺ ោរត្ណាហ  ឬធរោជាតិ្ណា ជាទី្គ្បាថាន របស់ 
ោរត្ណាហ  ធរោជាតិ្លទោះក៏ លឈាោ ោះថា ោរ បានែល់ វត្ថ ោរ រ៊ឺ 
ោរចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ ោរត្ណាហ  ។ 
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 កិលលសោរ បានែល់ សភាវៈប្ែលជា នកគ្បាថាន   នកលគ្ត្ក រ
លភាើត្លភាើនកន ងោភ យស សរលសើរ ស ខ ប្ែលជាោរធរ៌ ។ 
 វត្ថ ោរ បានែល ់ សភាវធរ៌ប្ែលជាអាររោណ៍ឲ្យោរត្ណាហ  
ចូលលៅចាប់យក បានែល់ ោម្ចររោណ៍ រ៊ឺ ោរចិត្តជារួយនឹងលចត្សិក
ប្ែលគ្បកប និងរូបធរ៌ ។ 
  វចរ ប្គ្បថា គ្តច់លៅ ឬប្ែលអាស្ស័យ ែូលចាន ោះ ោម្ចវចរចិត្ត
លទ្ើបសំលៅែល់ ចិត្តប្ែលគ្តច់លៅ ឬអាស្ស័យលៅកន ងភូរិប្ែលជាទី្
លកើត្របស់កិលលសោរ និងវត្ថ ោរ ។ 
 រួរលសចកតីថា ោម្ចវចរចិត្ត ឬលៅសលងខបថាោរចិត្តលទោះ ម្ចន  
៣ ន័យ រ៊ឺ 
 ១. ជាចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍លដ្ឋយលគ្ចើន ។ 
 ២. ជាចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោរភូរិ ១១ លដ្ឋយលគ្ចើន ។ 
 ៣. ជាចិត្តប្ែលជាប់លៅកន ងោម្ចររោណ៍ ។ 
 ម្ចនវចនត្ថៈថា ោលរ  វចរតី្តិ្ = ោម្ចវចរ ំប្គ្បថា ចិត្តោំង យ
ណា ប្ែលគ្តច់លៅកន ងោម្ចររោណ៍ ឬោរភូរិលដ្ឋយលគ្ចើន ចិត្តោំង-
 យលទោះ លឈាោ ោះថា ោម្ចវចរ ។ 
 ោម្ចវចរចិត្ត ឬ ោរចិត្ត ប្ែលម្ចនចំនួន ៥៤ ែួងលទោះ ប្ចក
បាន ៣ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
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      ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
 ោម្ចវចរចិត្ត ៥៤     លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង 
     ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ែួង 
 កន ងោម្ចវចរចិត្ត ៥៤ ែួងលនោះ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានសប្រតង 
 ក សលចិត្តរ ន លគ្ព្វោះ ក សលចិត្តលនោះ ោលលកើត្លឡើងែល់ប រគល 
ណា ក៏រប្រងឲ្យលោសែល់ប រគលលទោះ លទ្ើបសររួរនឹងបានែឹងសភាព
របស់ចិត្ត ប្ែលនឹងលធាើឲ្យលកើត្លោសភ័យែល់ជីវតិ្ជាលែើរ ។ 
 

អក្សុលឆិត្ត ១២ 

4 
  ក សលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលរិនលអរិនសាអ ត្ ជាចិត្តប្ែលលគ្គត្
គ្គត្ ឬជាចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ក សលលចត្សកិ ប្ែលជាលោស
ម្ចនលោសនិងឲ្យផលជាទ្ កខ ។ 
 

គាថាសង្គហទី ៣ 

 ៣.  ែាោ លោភរូោនិ      លោសរូោនិ ច ទ្ាិោ 
        លម្ចហរូោនិ ច លទ្ាតិ្       ោា ទ្សាក សោ សិយ ំ ។ 
 ប្គ្បថា លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លោសរូលចិត្ត ២ ែួង លម្ចហរូល
ចិត្ត ២ ែួង សរ ប ១២ ែួងលនោះជា ក សលចិត្ត ។ 
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អធិបាយអក្សុលឆិត្ត 
 ក សលចិត្ត ១២ លនោះ ប្ចកលចញជា ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត 

៨ ែួង លោសរូលចិត្ត ២ ែួង និងលម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង ។ 
 លោភរូលចិត្ត បានលសចកតីថា ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចន
 ក សលលចត្សិកគ្បកប និងម្ចនលោភលចត្សិកជាគ្បោន ។ 
 លោសរូលចិត្ត បានលសចកតីថា ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចន
 ក សលលចត្សិកគ្បកប និងម្ចនលោសលចត្សិកជាគ្បោន ។ 
 លម្ចហរូលចិត្ត បានលសចកតីថា ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចន
 ក សលលចត្សិកគ្បកប និងម្ចនលម្ចហលចត្សិកជាគ្បោន ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្អក្សុលឆិត្តជា ៣ ព្បច្ភទ 

    លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង 
  ក សលចិត្ត ១២   លោសរូលចិត្ត ២ ែួង  

          លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង 
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 សង្កខ រកិ...១ 

សសង្កខ រកិ..១ 

 សង្កខ រកិ.....១ 

សសង្កខ រកិ....១ 

 សង្កខ រកិ......១ 

សសង្កខ រកិ.....១ 

 សង្កខ រកិ.......១ 

សសង្កខ រកិ.....១ 

 សង្កខ រកិ......១ 

សសង្កខ រកិ.....១ 

វចិិកិចាេ សរបយ ត្ត.............................១ 

ឧទ្ធចាសរបយ ត្ត................................១ 

៨ 

២ 

២ 

១២ 

អក្សុលឆិត្ត ៣ ព្បច្ភទច្ោយរសិាត រ 
 

      ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្ត 

         លសារនសស 

      ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្ត 

            លោភរូល 

             ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្ត 

         ឧលបោខ  

              ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្ត 

  

            លោសរូល  លោរនសស  បែិ សរបយ ត្ត 

    

            លម្ចហរូលឧលបោខ  

 ក សលចិត្ត 
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ច្ោភមូ្លឆតិ្ត ៨ 

 លោភរូលចិត្ត ៨ ែួងលនោះ ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យ
លោភជាលហត្  លព្វលរ៊ឺ ោរលគ្ត្ក រចង់បាន និងជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍
លផសងៗ ចិត្តគ្បលភទ្លនោះលទ្ើបគ្បាកែលឡើង ។ 
 លោភរូលចិត្តលនោះ ជាចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយលោភលចត្សិកជា
គ្បោន សភាវធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយលោភលចត្សិកលទោះ លទ្ើបគ្តូ្វ
បលណាត យតរ ំណាចរបសល់ោភលចត្សិក ប្ែលម្ចនលកខណ: 
ពិលសសចំលព្វោះខាួនែូលចនោះរ៊ឺ  (កន ង ែាសាលិនី) 
 ១. អាររោណរគហណលកខលណា ម្ចនោរចាប់គ្បោន់កន ងអាររោណ៍ជា
លកខណ: 
 ២.  ភិសងគរលសា         ម្ចនោរជាប់ជំព្វក់កន ងអាររោណ៍ ជាកិចា  
 ៣.  បរចិាា របចា បបដ្ឋា លទ ម្ចនោររិនលោះបង់អាររោណ៍ ជាផល 
 ៤. សំលយជនិយធលរោស   សាទ្ទ្សសនបទ្ដ្ឋា លទ ម្ចនោរ
ល ើញលដ្ឋយលសចកដីលគ្ត្ក រ លពញចិត្តកន ងធរ៌ប្ែលជាអាររោណ៍របស់
សំលយជនៈ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 លោភរូលចិត្ត ម្ចនចំនួន ៨ ែួង ោរប្ែលប្ចកចិត្តគ្បលភទ្លនោះជា  
៨ ែួងលទោះ លគ្ព្វោះលោភចិត្តរួយែួងៗ រប្រងគ្បកបលដ្ឋយធរ៌ ៣ គ្បោរ 
រ៊ឺ គ្បកបលដ្ឋយលវទ្ទ (ោរលសាយអាររោណ៍) ទិ្ែាិ (លសចកតីល ើញខ ស) 
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 និងសង្កខ រ (ម្ចនោរបបួលែឹកទំ ឬរិនម្ចនោរបបួលែឹកទំ) ។ 
 លោភចិត្ត ម្ចនចំនួន ៨ ែួងលនោះ ម្ចនលឈាោ ោះនិងលសចកតីែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ១. លសារនសសសហរតំ្ ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកបលដ្ឋយលសចកតី
ល ើញខ ស រិនម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។ 
 ២. លសារនសសសហរតំ្ ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកបលដ្ឋយលសចកតី
ល ើញខ ស ម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។ 
 ៣. លសារនសសសហរតំ្ ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស រិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតី
ល ើញខ ស រិនម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។ 
 ៤. លសារនសសសហរតំ្ ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស រិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតី
ល ើញខ ស ម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។ 
 ៥. ឧលបោខ សហរតំ្ ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល ើញ
ខ ស រិនម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។ 
 ៦. ឧលបោខ សហរតំ្ ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
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 សង្កខ រកិ....១ 
សសង្កខ រកិ...១ 
 សង្កខ រកិ....១ 
សសង្កខ រកិ...១ 
 សង្កខ រកិ.....១ 
សសង្កខ រកិ....១ 
 សង្កខ រកិ.....១ 
សសង្កខ រកិ....១ 

៨ ែួង 

 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល ើញ
ខ ស ម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។ 
 ៧. ឧលបោខ សហរតំ្ ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  រិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតី
ល ើញខ ស រិនម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។ 
 ៨. ឧលបោខ សហរតំ្ ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  រិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតី
ល ើញខ ស ម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្ច្ោភមូ្លឆិត្ត ៨ ដួ្ង្ 

             ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្ត 
    លសារនសសលវទ្ទ 
             ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្ត 
  លោភរូល 
           ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្ត 
    ឧលបោខ លវទ្ទ 
            ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្ត 

 
ចំណ ចសម្ចគ ល់ កន ងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួងលនោះ សប្រតងសភាវធរ៌

ប្ែលគ្បាកែ ៣ គ្បោររ៊ឺ  
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 ១. សភាវ ប្ែលែឹងកន ងោរលសាយអាររោណ៍ រ៊ឺ 
 លសារនសសសហរតំ្ និង ឧលបោខ សហរតំ្ ។ 
 លសារនសសសហរតំ្ ប្គ្បថា លកើត្គ្ពរលដ្ឋយោរលគ្ត្ក រខាា ំង 
ម្ចនបីតិ្ ប្ឆ្អត្ចិត្ត ។  
 ឧលបោខ សហរតំ្ ប្គ្បថា លកើត្គ្ពរលដ្ឋយលសចកតីលគ្ត្ក រគ្តឹ្រប្ត្
បនតិចបនតួច ។ 
 ២. សប្រតងសភាវៈរបស់ចិត្តខណ:ខាោះ គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល ើញ
ខ ស ឬខណ:ខាោះក៏រិនបានគ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល ើញខ ស រ៊ឺ  
 ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្តំ និង ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តំ ។ 
 ទិ្ែាិ តរពយញ្ា នៈ ប្រែថា ោរយល់ល ើញ ប្ត្កែើប្គ្បលដ្ឋយ ត្ថ រ៊ឺ 
លសចកតីក្នធរ៌លហើយ ទិ្ែាិ កន ងទី្លនោះ សំកៅដល់ ទិ្ែាិលចត្សិកប្ែល
គ្បកបលៅកន ងលោភរូលចិត្ត ប្ែលជា ក សលចិត្ត ែូលចាន ោះទិ្ែាិលទ្ើបម្ចន
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងផាូវរិនលអ រ៊ឺ សំលៅយ  រិចាេ ទិ្ែាិ ប្ែលទំឲ្យមាន 
រិចាេ ទិ្ែាិ កន ងរលទទ្ ចារតិ្ (និយត្រិចាេ ទិ្ែាិ) ។ 
 ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្តំ ម្ចនលសចកតីថា គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល ើញខ ស ។ 
 ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តំ មានលសចកតីថា រិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល ើញ
ខ ស ។ ចិត្តប្ែលរិនគ្បកបលដ្ឋយលសចកតីល ើញខ សលនោះ រិនប្រនបាន
ន័យថា ជាចិត្តប្ែលម្ចនលសចកតីល ើញគ្តូ្វលទ្ គ្តឹ្រប្ត្សំលៅែល់ចិត្តប្ែល
លកើត្លឡើង លដ្ឋយរិនោក់ទ្ងជារួយការយល់ល ើញខ សប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 ៣. សប្រតងសភាវៈរបស់ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង លដ្ឋយកម្ចា ំងខាា ំងោា  
និងកម្ចា ំងលខាយគ្តូ្វម្ចនោរបបួលែឹកទំរ៊ឺ   

 សង្កខ រកំិ និង សសង្កខ រកំិ ។ 
  សង្កខ រកំិ ប្គ្បថា ចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋយរិនបាច់អាស្ស័យោរែឹក
ទំ ំពី នកណារួយជាប ពាបលយរ រ៊ឺគ្បារពធលឡើងរ ន ។  
 សសង្កខ រកំិ ប្គ្បថា ចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យម្ចនោរែឹកទំឬ
គ្បារពធតរ នកែក្ទ្ ។ 
 ោរែឹកទំប្ែលលៅថា សសង្កខ រកំិ លទោះ រ៊ឺសង្កខ រប្ែលប្គ្បថា 
តក់ប្ត្ងលទោះឯង ។ 
 

ការោក់្ប្ត្ង្ឬដឹ្ក្នាមំន ៣ យ៉ា ង គឺ 

 ១. ោយបលយរ រ៊ឺ ោរបបួលែឹកទំលដ្ឋយអាស្ស័យកិរយិអាោរ
តរផាូវោយ ែូចជាែឹកក្ែ រិចប្ភនក ងក់កាល ជាលែើរ ។ 
 ២. វចីបលយរ រ៊ឺ ោរបបួលែឹកទំលដ្ឋយវាចា ែូចជានិយយ
បបួល និយយរួលបង្កា ច់ លរើលង្កយ ញ ោះញង់ សរលសើរ ស កលសៀត្ 
ឲ្យលកើត្ឧសាហៈ ជាលែើរ ។ 
 ៣. រលទបលយរ រ៊ឺ ោរបបួលខាួនឯង លដ្ឋយអាស្ស័យជំរ ញចិត្ត
ឲ្យរិត្ែល់លរឿងោ៉ាងប្ែលនឹងលធាើឲ្យលកើត្លសចកតីលគ្ត្ក រលពញចិត្តជាលែើរ 
ប្ែលគ្បាកែចាស់កន ងោរចលគ្រើន សរថភាវទ ឬ វបិសសទភាវទ គ្តូ្វ
អាស្ស័យរលទបលយរយ៉ាងពិត្គ្បាកែ ។ 
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 ការែឹកទំែូចលព្វលលហើយ លបើជាោរែឹកទំរបស់ នកែក្ទ្ក៏ម្ចន
គ្តឹ្រប្ត្ពីរយ៉ាង រ៊ឺ ោយបលយរ និង វចីបលយរ ប្ត្លបើជាខាួនឯងែឹកទំ
ខាួនឯងលហើយ ក៏រប្រងលធាើបានោំង ៣ យ៉ាង រ៊ឺ ោយបលយរ វចីបលយរ 
និង រលទបលយរ ។ 
 
ការចែក្ច្ោភមូ្លឆិត្ត ៨ ដួង ចដលច្ក្ើត្ព្រម្ជាមួ្យនឹង្

សភាវធម្៌ ៣ ព្បការ 
 ១. លោភរូលចិត្ត ៨ ដួង លដ្ឋយោរលកើត្គ្ពរជារួយនឹង លវទ្ទ រ៊ឺ 
លសារនសសសហរត្ ៤ ដួង ឧលបោខ សហរត្ ៤ ដួង ។ 
 ២. លោភរូលចិត្ត ៨ ដួង លដ្ឋយោរគ្បកប និងរិនគ្បកបជាមួយ
ោរយល់ល ើញខ ស រ៊ឺ ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្ត ៤ ដួង ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្ត ៤ ដួង ។ 
 ៣. លោភរូលចិត្ត ៨ លដ្ឋយោរតក់ប្ត្ង រ៊ឺ  សង្កខ រកិ ៤ ដួង 
សសង្កខ រកិ ៤ ដួង ។ 
 

ច្ហត្ុនាំឲ្យច្ក្ើត្ច្ោភមូ្លឆតិ្ត ៨ ដួង មន ៤ ព្បការ 

 ១. លោភបរវិារករោបែិសនធិកត ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយ
ករោប្ែលម្ចនលោភជាបរវិារ ។ 
 ២. លោភឧសសននភវលតចវនត ភាពជា នកច តិ្ចា ភពប្ែល
ម្ចនលោភលគ្ចើន ។ 
 ៣. ឥដ្ឋា ររោណសម្ចលយលគ បានគ្បសពាជារួយនឹងអាររោណ៍ប្ែល 
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លអ ។ 
 ៤.  សាទ្ទ្សសនំ បានល ើញវត្ថ ប្ែលជាទី្លពញចិត្ត ។ 
 

ច្ហត្ុនាំឲ្យច្ក្ើត្ច្ោភច្សាម្នសស មាន ៤ ប្រការ 

 ១. លសារនសសបែិសនធិកត ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយលសារនសស
លវទ្ទ ។ 
 ២.  ររភីរបកតិ្ត ភាពជា នកម្ចនរែរ តីមិនស ខ រររភីរភាព ។ 
 ៣. ឥដ្ឋា ររោណសម្ចលយលគ បានគ្បសព្វនឹងអាររោណ៍ប្ែលលអ ។ 
 ៤. ពយសនរ ត្តិ ផ ត្ចាកលសចកតីវទិស ៥ គ្បោរ ។ 
 

ច្សឆក្តីវិនាស ៥ ព្បការ គឺ 
 ១. ញាតិ្ពយសន លសចកតីវទិសក្នញាតិ្ ។ 
         ២. លភារពយសន លសចកតីវទិសក្នគ្ទ្ពយសរបត្តិ ។ 
 ៣. លោរពយសន លសចកតីវទិសក្នលោរលបៀត្លបៀន ។ 
 ៤. ទិ្ែាិពយសន លសចកតីវទិសកររោះោរយល់ល ើញខ ស ។ 
 ៥. សីលពយសន លសចកតីវទិសលគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹត្តខ សសីល ។ 
 

ច្ហតុ្នាំឲ្យច្ក្ើត្ច្ោភឧច្បកាខ  មាន ៥ ប្រការ 
 ១. ឧលបោខ បែិសនធិកត ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
 ២. ររភីរបកតិ្ត ភាពជា នកម្ចនរែរ តីស ខ រររភីរភាព ។ 
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 ៣. រជឈតត ររោណសម្ចលយលគ បានគ្បសពានឹងអាររោណ៍ជា
កណាត ល ។ 
 ៤. ពយសនរ ត្តិ ផ ត្ចាកលសចកតីវទិស ៥ គ្បោរ ។ 
 ៥. រូរោត្ កត ភាពជា នកម្ចនសទត នជារន សសរិនសូវ
និយយ ។ 
 

ច្ហតុ្នាំឲ្យច្ក្ើត្ទិដ្ឋិគត្សម្បយតុ្ត មាន ៥ ប្រការ 
 ១. ទិ្ែាិជាសយត ម្ចនោរយល់ល ើញខ សជា ធាស្ស័យ ។ 
 ២. ទិ្ែាិវបិបននប រគលលសវនត កសព្រប់ជារួយនឹងែុគ្គលប្ដលយល់
ល ើញខ ស ។ 
 ៣. សទ្ធរោវរិ ខត ប្ែរមុខលចញពី្គ្ពោះសទ្ធរោ ។ 
 ៤. រិចាេ វតិ្កាពហ លត កររើនកៅកោយមិចាា វតិកាៈ ។  
 ៥.  លយនិលសា ឧរោជានំ រិនពិចារណាលដ្ឋយឧបាយរតូវទំនង ។ 
 

ច្ហតុ្នាំឲ្យច្ក្ើត្ទដិ្ឋិគត្វិបបយតុ្ត មន ៥ ព្បការ 
 ១. សសសត្ឧលចេទ្ទិ្ែាិ នជាសយត រិនម្ចនសសសត្ទិ្ែាិ និង 
ឧលចេទ្ទិ្ែាិជា ធាស្ស័យរកពី តី្ត្ជាតិ្ ។ 
 ២. ទិ្ែាិវបិបននប រគល លសវនត រិនលសពរប់ជារួយនឹងប រគលប្ែល
ល ើញខ ស ។ 
 ៣. សទ្ធរោសរោ ខត ប្បររ ខរកគ្ពោះសទ្ធរោ ។ 
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 ៤. សម្ចោ វតិ្កាពហ លត លគ្ចើនលដ្ឋយសម្ចោ វតិ្កាៈ ។ 
 ៥.  លយនិលសា ន ឧរោ ជានំ រិនលចិច ោះកន ងោរពិចារណាលដ្ឋយ
ឧបាយរិនគ្តូ្វទំ្នង ។ 
 

ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្អក្សុលអសង្ខខ រកិ្ មន ៦ ព្បការ 
 ១.  សង្កខ រកិករោជនិត្បែិសនធិកត ភាពជា នកម្ចនបែិសនធិលដ្ឋយ
ករោប្ែលជា សង្កខ រកិ ។ 
 ២. កលាោយចិត្តត ម្ចនោយនិងចិត្តម្ចំរួន ។ 
 ៣. សីត្ ណាហ ទី្នំ ខរនពហ លត ម្ចនលសចកតី ត់្ធន់ចំលព្វោះ
គ្ត្ជាក់និងលតត ជាលែើរ ។ 
 ៤. កត្តពាកលរោស  ទិ្ដ្ឋា និសំសត ម្ចនោរល ើញអានិសងសកន ង
ោរង្ករប្ែលរបបីលធាើ ។ 
 ៥. កលរោស  ចិណណវសិត ម្ចនភាពជំទញកន ងោរង្ករោំង យ ។ 
 ៦. ឧត្ លភាជទទិ្សបាយោលភា បានទ្ទួ្លឧត្ និងលភាជនជាទី្
សបាយជាលែើរ ។ 
 

ច្ហត្ុនាឲំ្យច្ក្ើត្អក្សុលសសង្ខខ រកិ្ មន ៦ ព្បការ 
 ១. សសង្កខ រកិករោជនិត្បែិសនធិកត ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយករោ
ប្ែលជាសសង្កខ រកិ ។ 
 ២.  កលាោយចិត្តត ម្ចនោយនិងចិត្តរិនមំ្ចរួន ។ 
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 ៣. សីត្ ណាហ ទី្នំ  ខរនពហ លត រិនម្ចនលសចកតី ត់្ធន់ ចំលព្វោះ
លតត និងគ្ត្ជាក់ជាលែើរ ។ 
 ៤.  កត្តពាកលរោស  ទិ្ដ្ឋា និសំសត រិនម្ចនោរល ើញអានិសងស
កន ងោរង្ករប្ែលលធាើ ។ 
 ៥. កលរោស   ចិណណវសិត រិនម្ចនជំទញកន ងោរង្ករោំង យ ។ 
 ៦. ឧត្ លភាជទទិ្ សបាយោលភា រិនបានទ្ទួ្លឧត្ និងលភាជន
ជាទី្សបាយជាលែើរ ។ 
 

្លប្ដ្លច្ក្ើត្អំរីច្ោភមូ្លឆិត្ត 
 លោភរូលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលសាងលហត្ លោភ រ៊ឺលសចកតីចង់បាន 
ឬលសចកតីគ្បាថាន កន ងអាររោណ៍ ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ោលសាងលហត្ 
លឡើងលហើយ ផលក៏រប្រងគ្បាកែលឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័យលហត្ លទោះ ជាធរោត
ផលប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័យលោភលហត្  ឬផលប្ែលលកើត្ពី
លោភរូលចិត្តលទោះ លោកសប្រតងថា  
 សរ័យណារន សសម្ចនសទត នលគ្ចើនលៅលដ្ឋយលសចកតីលោភ 
សរ័យលទោះរប្រងលកើត្ទ្ ពភិកខនតោយ រ៊ឺ នតោយលកើត្ ំពីោរខាោះខាត្ បាយរក
បានលដ្ឋយលំបាក ជាលហត្ ឲ្យលកើត្ោរលស្សកឃាា នចូលរកគ្របសងាត់្ រហូត្
ែល់សាា ប់យ៉ាងលគ្ចើន លសចកដីទ្ កខលផសង  ៗ នឹងគ្បាកែែល់រហាជនយ៉ាង
លគ្ចើនគ្បម្ចណរិនបាន លនោះជាផលបចា បបនន ប្ែលលកើត្ពី ំណាចរបស់
លោភរូលចិត្ត ប្ត្សគ្ម្ចប់ផលប្ែលលកើត្ពីលោភកន ង ទរត្លទោះ ម្ចន 
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សប្រតងកន ង ែាសាលិនី ែាកថា ថា  
 លយភ លយយន ហិ សតត  ត្ណាហ យ លបត្តិវសិយំ ឧបបជានតិ ។ 
 សត្ាោំង យលដ្ឋយលគ្ចើន រប្រងលៅលកើត្ជាលគ្បត្ខាោះ ជា ស រោយ
ខាោះ តរ ំណាចក្នលោភៈ ប្ែលម្ចនលសចកតីចង់បានជារូល ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ លោភរូលចិត្តលនោះ ជាលហត្ ឲ្យលកើត្ទ្ កខ សំលៅែល់ 
ទ្ កខសចាៈលកើត្លឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័យសរ ទ្យសចាៈជាលហត្  រ៊ឺ  
 លោភ កន ង តី្ត្ជាតិ្បានលធាើករោកន ង តី្ត្ ជាលហត្  ។ 
 ជាតិ្ទ្ កខ ជោទ្ កខ ររណទ្ កខ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លោភៈកន ងបចា បបនន រ៊ឺ លសចកតីគ្បាថាន  លសចកតីគ្តូ្វោរ លសចកតីចង់
បាន ោររ ណាររោណ៍ជាលហត្  ។ 
 លសាក បរលិទ្វ ទ្ កខ លោរនសស ឧបាយស លទ្ើបគ្បាកែលឡើងជាផល។ 
 

ច្ទាសមូ្លឆិត្ត ២ ដួ្ង្ 
 លោសរូលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះម្ចនលោសៈជាលហត្  
ោររិនគ្បាថាន អាររោណ៍លទោះៗ រប្រងម្ចនលោសៈជា នកទំ ឬជាលហត្  
លោស ជាលចត្សិកធរ៌ប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្ត ឲ្យលកើត្លសចកតីលគ្ោធ លសចកតី
សអប់ ខូចចិត្ត លសចកតីទ្ កខគ្ពួយ និងលសចកតីភ័យខាា ច ។ 
 ចិត្តប្ែលគ្តូ្វលោសលចត្សិកគ្របសងាត់្លទោះ រប្រងជាចិត្ត    
គ្បទូ្សោ៉ាយអាររោណ៍ លគ្ព្វោះធរោជាតិ្របស់លោសលចត្សិកម្ចនលកខណ: 
៤ គ្បោរ រ៊ឺ (កន ង ែាសាលិនី) 
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 ១. ចណាិ កាលកខលណា         ម្ចនោរោចសាហាវ ជាលកខណ:។ 
 ២.  ត្តលទ និសសយទ្ហនរលសា ម្ចនោរែ ត្ទី្អាស្ស័យរបស់ខាួន 
                                                               ជាកិចា ។ 
 ៣. ទ្ សសនបចា បបដ្ឋា លទ         ម្ចនោរគ្បទូ្សោ៉ាយអាររោណ៍ជា 
                                                             អាោរគ្បាកែ ។ 
 ៤. អាឃាត្វត្ថ បទ្ដ្ឋា លទ         ម្ចនអាឃាត្វត្ថ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ែូលចាន ោះ លោសរូលចិត្ត លទ្ើបម្ចនលសចកតីថា ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង
លដ្ឋយម្ចនលោសលចត្សិកជារូល ជាគ្បោន ។ 
 

ច្ទាសមូ្លឆតិ្តមន ២ ដួ្ង្ 
 ១. លោរនសសសហរតំ្ បែិ សរបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 លោសរូលចិត្តលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលោរនសសលវទ្ទ គ្បកប
លដ្ឋយបែិ ៈ រ៊ឺ ោរថាន ំថាន ក់រិនម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។  
 ២. លោរនសសសហរតំ្ បែិ សរបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 លោសរូលចិត្តលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលោរនសសលវទ្ទ គ្បកប
លដ្ឋយបែិ ៈ រ៊ឺ ោរថាន ំថាន ក់ម្ចនោរបបួលែឹកទំ ។ 
 លោរនសសសហរតំ្ បែិ សរបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ១ សសង្កខ រកំិ ១ ។ 
 លោសរូលចិត្ត ២ ែួងលនោះ ម្ចនសភាវធរ៌ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. លោរនសសសហរតំ្ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយលសចកតីខូចចិត្ត ទ្ រន 
ប្គ្បតរសពោថា ចិត្តអាគ្កក់ ប្គ្បតរ ត្ថថា ម្ចនចិត្តអាគ្កក់ រ៊ឺ សភាវៈ
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ក្នចិត្តអាគ្កក់ លតត គ្កហាយ លៅហោង ប រគលប្ែលម្ចនចិត្តអាគ្កក់លទោះ 
លឈាោ ោះថា លោរនសស ប្ែលម្ចន ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក 
(ធរោជាតិ្ប្ែលលសាយអាររោណ៍) ។ ជាលវទ្ទរួយគ្បលភទ្កន ងលវទ្ទ ៥ 
យ៉ាង រ៊ឺ ទ្ កខលវទ្ទ ស ខលវទ្ទ លសារនសសលវទ្ទ លោរនសសលវទ្ទ និង 
ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
 លោរនសសលវទ្ទ លនោះលកើត្គ្ពរជារួយលោសរូលចិត្ត ២ ែួង 
ប៉ា លណាណ ោះ នឹងលកើត្គ្ពរជារួយចិត្តែក្ទ្រិនបាន លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ ោលលោស-
រូលចិត្តលកើត្លឡើងខណ:ណា ខណ:លទោះលោរនសសលវទ្ទ ក៏លកើត្ជានិចា 
លទ្ើបលៅថា លោរនសសសហរតំ្ ។ 
 ២. បែិ សរបយ ត្តំ គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីលគ្ោធ បែិ  ប្គ្បថា 
លសចកតីលគ្ោធ លសចកតីចលងអៀត្ចងអល់ ឬោរប៉ាោះទ្ងគិចជាលែើរ ។ ោលប្គ្ប
លដ្ឋយ ត្ថលហើយ បានែល់ ោរប៉ាោះទ្ងគិចកន ងអាររោណ៍ រ៊ឺ ម្ចនសភាព
គ្បទូ្សោ៉ាយ ទ្ម្ចា យអាររោណ៍ប្ែលប៉ាោះខោប់ឲ្យវទិសលៅ  ងគធរ៌បានែល់ 
លោសលចត្សិក (ធរោជាតិ្ប្ែលគ្បទូ្សោ៉ាយអាររោណ៍) បែិ  ឬ លោស 
លនោះ ជាសភាវៈប្ែលគ្តូ្វគ្បកបជារួយនឹងលោរនសសលវទ្ទ និងលកើត្
គ្ពរជារួយលវទ្ទែក្ទ្ៗ រិនបាន ។ 
 ព្វកយប្ែលលព្វលរកលនោះបញ្ញា ក់ឲ្យល ើញថា លោរនសស និង
បែិ  ម្ចនសភាពលផសងគន  រ៊ឺ 
 លោរនសស ជា លវទ្ទលចត្សិក និងជាធរ៌រា៉ាង ប្ែលោប់ចូលកន ង
លវទ្ទខនធ ម្ចនោរលសាយ និដ្ឋា ររោណ៍ (ជាអាររោណ៍រិនលអ) ជាលកខណ:។ 
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 ចំប្ណក បែិ  រ៊ឺ ជាលោសលចត្សិកនិងជាធរ៌រា៉ាង ប្ែលោប់
ចូលកន ងសង្កខ រកខនធ ម្ចនលសចកតីគ្បទូ្សោ៉ាយអាររោណ៍ ជាលកខណ: ។ 
 រួរោំង ២ គ្បោរលនោះ សូរបលីផសងគន លដ្ឋយសភាវលកខណ: ប្ត្លដ្ឋយ
 ំណាចក្នលោសចិត្ត បាទ្លហើយ លោរនសសលវទ្ទ គ្តូ្វលកើត្រួរជារួយ 
បែិ  ជានិចា ។ 
 ៣.  សង្កខ រកំិ ជាអាោរប្ែលបែិ ចិត្តម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  លកើត្
លឡើងលដ្ឋយរិនម្ចន នកែឹកទំ ចំប្ណក សសង្កខ រកំិ លទោះជា បែិ ចិត្ត 
ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចន នកែឹកទំឲ្យលកើត្លឡើង លទ្ើបជាចិត្តប្ែលម្ចន
កម្ចា ំងលខាយ ទំ្នងែូចគន ជារួយនឹង  សងខរកិ និងសសង្កខ រកិ កន ង
លោភរូលចិត្តលទោះឯង ។ 
 លោរនសស និង បែិ  លនោះ អាស្ស័យោរបានគ្បសពាជារួយ 
 និដ្ឋា ររោណ៍ និងអាឃាត្វត្ថ  ១០ យ៉ាង ជាលហត្ ជិត្ឲ្យលកើត្ ។ 
 

អាឃាត្វត្ថុ ១០ ព្បការ 
 ១. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា ោា ប់បានលធាើលសចកដីវទិសែល់លយើង ។ 
 ២. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា កំព ងលធាើលសចកតីវទិសែល់លយើង ។ 
 ៣. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា នឹងលធាើលសចកតីវទិសែល់លយើង ។ 
 ៤. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា ោា ប់បានលធាើលសចកតីវទិសែល់ប រគល
ប្ែលលយើងស្សោញ់ ។ 
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 ៥. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា កំព ងលធាើលសចកតីវទិសែល់ប រគល
ប្ែលលយើងស្សោញ់ ។ 
 ៦. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា នឹងលធាើលសចកតីវទិសែល់ប រគលប្ែល
លយើងស្សោញ់ ។ 
 ៧. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា ោា ប់បានលធាើរ ណគ្បលយជន៍ ែល់
ប រគលប្ែលលយើងសអប់ ។ 
 ៨. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា កំព ងលធាើរ ណគ្បលយជន៍ ែល់ប រគល
ប្ែលលយើងសអប់ ។ 
 ៩. អាឃាត្លរ លដ្ឋយរិត្ថា នឹងលធាើរ ណគ្បលយជន៍ ែល់ប រគល
ប្ែលលយើងសអប់ ។ 
 ១០. អាឃាត្ កន ងឋានៈប្ែលរិនរួរ ែូចជាខណ:ប្ែលលែើរជំពប់
លជើង ឬក៏ជាន់បទា ជាលែើរ ។ 
 ប្ត្លបើលព្វលរួរែល់ តី្ត្លហត្  រ៊ឺ លហត្ ឆាៃ យ លហត្ ឲ្យលកើត្លោសៈ 
ឬបែិ ៈ ម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. លោសជាសយត ម្ចន ធាស្ស័យជា នកលគ្ោធ ។ 
 ២.  ររភីរបបកតិ្ត ម្ចនគ្បគ្កតី្រិត្រិនស ខ រ ។ 
 ៣.  បបសស ត្ត ម្ចនោរសាដ ប់តិ្ច ។ 
 ៤.  និដ្ឋា ររោណសម្ចលយលគ គ្បកបអាររោណ៍ប្ែលរិនលអ ។ 
 ៥. អាឃាត្វត្ថ សម្ចលយលគ គ្បកបជារួយនឹងអាឃាត្វត្ថ  ១០ ។ 
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ចំណ ចសម្ចគ ល់ កន ងលោសរូលចិត្តលនោះ ជាចិត្តប្ែលម្ចនប្ត្បែិ -
សរបយ ត្ត រ៊ឺ គ្បកបលដ្ឋយលសចកតីលគ្ោធ ប្ត្រិនម្ចនលសចកតីយល់ល ើញ
ខ សគ្បកប រ៊ឺទិ្ែាិរត្សរបយ ត្ត លគ្ព្វោះទិ្ែាិោរយល់ល ើញខ សលទោះ 
រប្រងទ្ទួ្លសភាវអាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ប្ត្លោសចិត្តលទោះ 
ម្ចនោរទ្ទួ្លសភាវអាររោណ៍ប្ែលរិនលពញចិត្ត ែូលចាន ោះលសចកតីលគ្ត្ក រ
លពញចិត្តនឹងលកើត្គ្ពរជារួយលសចកតីរិនលពញចិត្ត កន ងខណ:ជារួយគន
រិនបាន លដ្ឋយលហត្ លនោះ លោសចិត្តលទ្ើបរិនម្ចនទិ្ែាិ រ៊ឺ លសចកតីយល់
ល ើញខ សគ្បកបជារួយ ។ 

 
្លប្ដ្លច្ក្ើត្រីច្ទាសមូ្លឆិត្ត 

 លោសរូលចិត្ត លនោះជាចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលោសៈ រិនលពញចិត្ត
កន ងអាររោណ៍ ប្ែលកំព ងគ្បសពា ែូលចាន ោះោលលោសគ្បាកែែល់
ប រគលណាលហើយ ប រគលលទោះរប្រងលៅហោងលតត គ្កហាយ លែើរបីទ្ម្ចា យ
អាររោណ៍ប្ែលរិនលពញចិត្តលទោះឲ្យវទិសបាត់្លៅ សប្រដងអាោររ ខគ្កញូវ 
រិនរកីោយ ប្ែលជាលហត្ ឲ្យ នកែក្ទ្ល ើញកន ងខណ:លទោះែឹងថាកំព ង
លគ្ោធ និងចិត្តក៏លៅហោងលតត គ្កហាយផងប្ែរ ។ 
 សរ័យណារន សសម្ចនសទត នលគ្ចើនលៅលដ្ឋយលោសៈ សរ័យ
លទោះរប្រងលកើត្សត្ថនតោយ រ៊ឺ  នតោយប្ែលលកើត្ពីសគ្តវ ធលផសងៗ ជា
លហត្ ឲ្យលធាើសគង្កគ រសម្ចា ប់គន  លសចកដីភ័យលផសងៗ នឹងគ្បាកែែល់
រន សសលោករួរឲ្យខាា ច ។ សគ្ម្ចប់ផលក្នលោសៈកន ង ទរត្ រ៊ឺ កន ង
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ភពខាងរ ខ ជាតិ្រ ខ រប្រងបនាត់្លៅឲ្យលកើត្ជាសត្ានរកកន ងនិរយភូរិ 
ែូច ែាសាលិនី ែាកថាប្ែលសប្រតងថា  
 លោលសន ហិ ចណា ជាតិ្តយ លោសសទិ្សំ និរយំ ឧបបជានតិ ។  
 សត្ាោងំ យរប្រងលៅលកើត្កន ងនរក ភារលគ្ចើនលដ្ឋយ ំណាច
ក្នលោសៈប្ែលជាលហត្ លធាើឲ្យសត្ាលតត គ្កហាយ ែូចគន នឹងសភាវៈរបស់
លោសៈ ប្ែលលធាើឲ្យខាួនឯងលតត គ្កហាយជាលរឿយ  ៗ ។ ែូលចាន ោះោរសប្រតង
លោសរូលចិត្តបទោ ប់ ំពីលោភរូលចិត្ត លគ្ព្វោះលោសៈរប្រងលកើត្លឡើង
លដ្ឋយអាស្ស័យោរោរៈ (លោភ) លបើប រគលលោះោរោរៈបានលហើយ 
លោសៈក៏លកើត្លឡើងរិនបាន ែូចជាគ្ពោះ ទគរីោំង យ លោកលោះ
ោរោរៈបានលហើយ លោសៈក៏គ្តូ្វលោះបានផងប្ែរ ។ 
 

ច្មហម្ូលឆតិ្ត ២ ដួ្ង្ 
 លម្ចហរូលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលវលងាង រ៊ឺរិនែឹងទររូបតរលសចកតីពិត្ 
ឬចិត្តប្ែលរិនអាចែឹងលហត្ ផលតរលសចកតីពិត្របស់សភាវធរ៌បាន 
លព្វលរ៊ឺ ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចនលម្ចហលចត្សិកជាគ្បោន
ឬជារូល លទ្ើបលៅចិត្តលនោះថា លម្ចហរូលចិត្ត ។ 
 ចិត្តប្ែលគ្តូ្វលម្ចហលចត្សិកគ្របសងាត់្លទោះ រប្រងវលងាងរិនែឹង
សភាវធរ៌តរលសចកតីពិត្ លគ្ព្វោះធរោជាតិ្របស់លម្ចហលចត្សិកលទោះ ម្ចន
លកខណ:ពិលសស ៤ យ៉ាងរ៊ឺ (កន ង ែាសាលិនី) 
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 ១.  ញ្ញញ ណលកខលណា                    ម្ចនោររិនែឹងកន ង រយិសចា 
                                                                ជាលកខណ: ។ 
 ២. អាររោណសភាវចាេ ទ្នរលសា        ម្ចនោរបិទ្បាំងសភាវៈក្ន 
                                                          អាររោណ៍ ជាកិចា ។ 
 ៣.  នធោរបចា បបដ្ឋា លទ                ម្ចនោរងងឹត្ ជាផល ។ 
 ៤.  លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋា លទ        ម្ចនោរលធាើទ្ កកន ងចិត្ត 
           លដ្ឋយឧបាយរិនគ្តូ្វទំ្នង ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

ច្មហម្ូលឆិត្ត មន ២ ដួ្ង្ 
 ១. ឧលបោខ សហរតំ្ វចិិកិចាេ សរបយ ត្តំ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួយនឹងឧលបោខ  គ្បកបលដ្ឋយោរ
សងស័យ ។ 
 ២. ឧលបោខ សហរតំ្ ឧទ្ធចាសរបយ ត្តំ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួយនឹងឧលបោខ  គ្បកបលដ្ឋយោរ
ោយម្ចយ ។ 
 លម្ចហរូលចិត្ត រួយែួងៗ គ្បកបលដ្ឋយធរ៌ ២ គ្បោរ រ៊ឺ ឧលបោខ -
សហរតំ្ លកើត្គ្ពរជារួយនឹងលវទ្ទរា៉ាង និង វចិិកិចាេ  ឬ 
ឧទ្ធចាសរបយ ត្ត គ្បកបលដ្ឋយលសចកដីសងស័យ ឬោរោយម្ចយរា៉ាង ។ 
 ឧលបោខ សហរតំ្ បានលសចកតីថា លកើត្គ្ពរជារួយនឹងលវទ្ទ 
ប្ែលម្ចនលវទ្ទ ១ រ៊ឺ ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
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 ប្ត្សភាវៈរបស់ឧលបោខ លវទ្ទកន ងលម្ចហរូលចិត្តលនោះ លផសងគន នឹង
ឧលបោខ លវទ្ទកន ងលោភរូលចិត្ត ឧលបោខ លវទ្ទកន ងលម្ចហរូលចិត្តលនោះ 
បានែល់ ោរែឹងប្ែលគ្ពលងើយៗ ចំលព្វោះអាររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែលទោះ 
លគ្ព្វោះោរវលងាងរិនែឹងរ ណត្ក្រារបស់សភាវអាររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែតរ
លសចកតីពិត្ ។ ចំប្ណកឧលបោខ លវទ្ទកន ងលោភរូលចិត្តលទោះ បាន
ែល់លសចកតីលគ្ត្ក រគ្តឹ្រប្ត្បនតិចបនតួច រិនែល់ថាន ក់លធាើឲ្យលកើត្លសចកតី
លគ្ត្ក រខាា ំងជាលសារនសសលវទ្ទ ។ 
 វចិិកិចាេ សរបយ ត្តំ ប្គ្បថា គ្បកបលដ្ឋយលសចកដីសងស័យ លសចកដី
សងស័យ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ   
 ១. នីវរណវចិិកិចាេ  លសចកតីសងស័យជានីវរណៈប្ែលោោំងក សល
ករោ ។ 
 ២. បែិរូបកវចិិកិចាេ  លសចកតីសងស័យកន ងលឈាោ ោះរន សស សត្ា វត្ថ  
របស់ប្ែលលៅរិនោន់សាគ ល់ ឬសងស័យកន ងចំលណោះវជិាា លផសងៗ ប្ែល
លៅរិនោន់យល់ ឬគ្ពោះ រហនតសងស័យកន ងអាបត្តិ ោំងលនោះរិនចាត់្
ថាជាវចិិកិចាេ កន ងលម្ចហរូលចិត្តលទ្ ។ 
 លសចកតីសងស័យប្ែលគ្បកបជារួយលម្ចហរូលចិត្ត ប្ែលជា
វចិិកិចាេ សរបយ ត្តលទោះ សំលៅយក នីវរណវចិិកិចាេ  រ៊ឺ លសចកតីសងស័យប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីោោំងររគ ផល និព្វា ន ម្ចន ៨ គ្បោរ រ៊ឺ   
 ១. ព លទ្ធ កងខតិ្ ម្ចនលសចកតីសងស័យកន ងគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ 
បានែល់ សងស័យកន ងគ្ពោះសររី: ែូចជាសងស័យថា គ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា ស់ 
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រិនម្ចនតួ្ខាួនពិត្ៗ លទ្ គ្បប្ហលជាសនោត្លឡើងរកលែើរបីជាឧបាយឲ្យ
រន សសម្ចនភាពសាររគី រិនលឈាា ោះវវិាទ្គន  ឬសងសយ័កន ងគ្ពោះព ទ្ធរ ណ ៩ 
គ្បោរែូចជាសងស័យថា គ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា សល់ទោះជា នកឆាៃ យចាកកិលលស ែូច
គ្ពោះព ទ្ធរ ណបទ្ថា “ រហំ”, ជា នកគ្តស់ែឹងធរ៌លដ្ឋយខាួនឯង 
“សម្ចោ សរព លោធ ”, ជា នកែល់គ្ពរលដ្ឋយលសចកតីែឹង និងោរបែិបត្តិយ៉ាង
គ្បលសើរ “វជិាា ចរណសរបលទន ”, លសតចយងលៅលដ្ឋយលអលហើយ “ស រលត”, 
ជា នកគ្ជាបចាស់នូវលោកោំង ៣ រ៊ឺ សត្ាលោក ឱោសលោក សង្កខ រ-
លោក កន ងគ្ពោះរ ណបទ្ថា “លោកវទូិ្”, ជា នកទូ្ទោ ននូវប រសប្ែលរួរ
ទូ្ទោ នបានយ៉ាងគ្បលសើរ “ ន ត្តលោ ប រសិទ្រោសារេិ”, ជាសាសាត របស់
រន សស លទ្វត គ្ពហោោំង យ “សតថ លទ្វរន សានំ”, ជា នកែឹងចាស់
នូវ រយិសចាៈលដ្ឋយគ្តឹ្រគ្តូ្វ លហើយអាចញា ំងសត្ាោំង យឲ្យែឹងតរ
ផង “ព លោធ ”, ជា នកម្ចនប ញ្ញញ ធិោរែ៏យ៉ាង សាា រយក្គ្កប្លង “ភរវា” ។ 
 លសចកតីសងស័យកន ងគ្ពោះព ទ្ធរ ណលផសងៗ ោងំលនោះ គ្ពោះព ទ្ធរ ណ
លផសង  ៗែូចលព្វលលទោះនឹងម្ចនពិត្ ឬរិនពិត្ ឬជាព្វកយលព្វលលែើរបីលលើក
សរលសើរកន ងឋានៈជា នកវលិសស ។ 
 ២. ធលរោ កងខតិ្ សងស័យកន ងគ្ពោះធរ៌ថា សាា ោខ ត្ធរ៌ រ៊ឺ ររគ ៤ ផល ៤ 
និព្វា ន ១ និងគ្ពោះក្គ្ត្បិែកលទោះម្ចនពិត្ឬ ឬសងស័យថាគ្ពោះធរោរ ណ 
ប្ែលគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្តស់ទ្ កលអលហើយ ែូចបទ្ថា “សាា ោខ លត”, ជា
របស់ប្ែលប រគលរបបីចូលលៅល ើញលដ្ឋយខាួនឯង “សនោិែាិលោ”, ជារបស់
រិនម្ចនោលលវោ “ ោលិលោ”, ជារបស់ប្ែលលៅ នកែក្ទ្ឲ្យចូល
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រកលរើលបាន “ឯហិបសសិលោ”, ជារបស់ប្ែលប រគលរបបីបលង្កអ នចូល
រកទ្ កកន ងចិត្តបាន “ឱបនយិលោ”, ជារបស់ប្ែលវញិ្ញូជនោំង យ 
របបីែឹងលដ្ឋយចំលព្វោះខាួន “បចាត្តំ លវទិ្ត្លព្វា វញិ្ញូហិ”,  នកសងស័យរប្រង
លកើត្លសចកតីសងស័យលផសងៗ បាន ែូចជាសងស័យថា សាា ោខ ត្ធរ៌នឹងទំឲ្យ
ផ ត្ចាកទ្ កខបានពិត្ឬ ? ។ 
 ៣. សលងឃ កងខតិ្ សងស័យកន ងគ្ពោះសងឃថា គ្ពោះ រយិសងឃម្ចន
ពិត្ឬ ឬសងស័យថា គ្ពោះសងឃសាវក័របស់គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារជាម្ចា ស់ជា
 នកបែិបត្តិលអលហើយ “ស បែិបលទន ”, ជា នកបែិបត្តិលដ្ឋយគ្ត្ង់លហើយ 
“ឧជ បែិបលទន ”, ជា នកបែិបត្តិលែើរបីគ្តសែឹ់ងនូវគ្ពោះនិព្វា នលហើយ 
“ញាយបែិបលទន ”, ជា នកបែិបត្តិែ៏សររួរែល់សារីចិករោ “សារីចិបែិ-
បលទន ”, ជា នករួរទ្ទួ្លនូវចត្ បបចា័យ “អាហ លនលយា”, ជា នករួរទ្ទួ្ល
នូវអារនត កោន “បាហ លនលយា”, ជា នកទ្ទួ្លនូវោន ប្ែលប រគលលជឿនូវ
ករោនិងផលក្នករោ “ទ្កខិលណលយា”, ជា នករួរែល់ ញ្ាលិករោ “ ញ្ា លិ-
ករណីលយ”, ជាប ញ្ញលកខត្ត រ៊ឺ ជាទី្ែ ោះលឡើងក្នពូជ រ៊ឺ ប ណយក្នសត្ាលោក 
រកលខត្តែក្ទ្ក្គ្កប្លងជាងគោ ន “ ន ត្តរ ំ ប ញ្ញលកខត្តំ លោកសស”, ោំងលនោះ 
ម្ចនពិត្ឬ? ។ 
 ៤. សិោខ យ កងខតិ្ សងស័យថា សិោខ  ៣ រ៊ឺ សីល សម្ចធិ បញ្ញញ  
ប្ែលជាោរបែិបត្តិតរ ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទោះ ម្ចន
ផលពិត្ឬ និងផោនិសងសក្នោរបែិបត្តិកន ងសិោខ  ៣ លទោះ នឹងោរព្វរ
 នកបែិបត្តិរិនឲ្យោា ក់លៅកន ងទ្ រគតិ្ភូរិ ប្ត្គ្ត្ឡប់ជាផលទំឲ្យគ្បគ្ពឹត្ត
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លៅកន ងស រតិ្ភូរិ និងអាចទំឲ្យចូលែល់ោរផ ត្ចាកទ្ កខបានយ៉ាងពិត្
គ្បាកែ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា ន នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានែូលចាន ោះឬ ? ។ 
 ៥. ប ពាលនត កងខតិ្ សងស័យកន ងខនធ អាយត្នៈ ោត្  រ៊ឺ សភាវៈតួ្ខាួន 
រន សស សត្ា ប្ែលោា ប់គ្បាកែជា តី្ត្លទោះម្ចនពិត្ឬ រ៊ឺ សងស័យថា 
ជាតិ្រ នលទោះម្ចនពិត្ឬលទ្? ។ 
 ៦.  បរលនត កងខតិ្ សងស័យកន ងខនធ អាយត្នៈ ោត្  រ៊ឺ សភាវៈប្ែល
ជាតួ្ខាួន រន សស សត្ា នឹងគ្បាកែេោីលទ្ៀត្កន ង ទរត្ម្ចនពិត្ឬ រ៊ឺសងស័យ
ថា ជាតិ្រ ខនឹងម្ចនពិត្ឬលទ្ ? ។ 
 ៧. ប ពាទត បរលនត កងខតិ្ សងស័យកន ងខនធ អាយត្នៈ ោត្  រ៊ឺ សភាវៈ
ជាតួ្ខាួន រន សស សត្ា ប្ែលោា ប់គ្បាកែលហើយកន ងជាតិ្រ ននិងជាតិ្រ ខ 
គ្ពរោំងជាតិ្លនោះ ម្ចនពិត្ឬលទ្ ? ។ 
 ៨. បែិចាសរ បាលទ្ កងខតិ្ សងស័យថាធរ៌ រ៊ឺ ទររូប ប្ែលលកើត្
លឡើងលទោះ ជាលហត្ ជាផល ោក់ទ្ងអាស្ស័យគន លកើត្លឡើងជាប់ត្គន លដ្ឋយ
រិនដ្ឋច់គ្កប្ស ជាបចាយោរ តរន័យកន ងបែិចាសរ បាទ្ នឹងគ្បគ្ពឹត្ត
លៅបាននិងម្ចនពិត្ឬ  វត្ថ ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយរិនបាច់អាស្ស័យលហត្ ឲ្យ
លកើត្ នឹងរិនម្ចនខាោះលទ្ឬ ? ។ 
 វចិិកិចាេ សរបយ ត្តចិត្តលនោះ សំលៅយកចិត្ត ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ
លសចកដីសងស័យ ៨ គ្បោរែូចលព្វលរកលហើយប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណក
លសចកតីសងស័យែក្ទ្លទ្ៀត្លគ្តពីលនោះ រិនប្រនជាលសចកដីសងស័យប្ែល
លកើត្ ំពីវចិិកិចាេ  ប្ែលគ្បកបកន ងលម្ចហរូលចិត្តលទ្ ។ 
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 ឧទ្ធចាសរបយ ត្តំ គ្បកបលដ្ឋយលសចកដីោយម្ចយ សំលៅយកចិត្ត
លទោះ ោយម្ចយលៅកន ងអាររោណ៍លផសង  ៗ ប្ត្អារោណ៍ោំងលទោះ រិនម្ចំោំ
លទ្ើបប្គ្បគ្បួលលៅលរឿយៗ ។ 
 លម្ចហរូលចិត្តោំង ២ ែួងលនោះ កន ងគ្ពោះបាលីរិនបានសប្រតង
លសចកតីលផសងគន របស់សង្កខ រលភទ្ រ៊ឺ គ្បលភទ្ក្នសង្កខ រ បានែល់ សង្កខ រកិ 
និងសសង្កខ រកិទ្ កលទ្។ 
 កន ងវសិ ទ្ធិររគ និងកន ង ភិធរោត្ថវភិាវនីិែីោ លព្វលទ្ កថា ចិត្តប្ែល
សងស័យរិនលជឿជាក់កតី ចិត្តប្ែលោយម្ចយកតី ជាចិត្តប្ែលលវៀរចាក
ចំណង់លសចកដីលគ្ត្ក រ និងលវៀរចាកោរថាន ំងថាន ក់ចិត្ត ឬលោរនសសលទ្ើប
ជាចិត្ដប្ែលម្ចនកម្ចា ំងលខាយ និងខាោះឧសាហ:កន ងកិចាោរង្ករលផសង  ៗ  
លសចកដីលផសងគន កន ងសភាវៈក្នសង្កខ រលទ្ើបរិនម្ចន ប្ត្ក៏សលគង្កគ ោះលម្ចហរូល
ចិត្តោំង ២ ែួងលនោះ ថាជា សង្កខ រកិចិត្ត លគ្ព្វោះលសចកតីលៃង់ លសចកតីរិន
ែឹងកន ងលហត្ ផលតរលសចកតីពិត្លទោះ រប្រងរិនលៅលគ្ោរឥទ្ធិពលរបស់
 នកណា រ៊ឺ លសចកតីលៃង់លទោះ រប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋយខាួនឯង  នកែក្ទ្ណា
នឹងរកែឹកទឲំ្យលៃង់រប្រងរិនបាន ។ 
 លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួងលនោះ រិនគ្បកបលដ្ឋយទិ្ែាិ រ៊ឺ លសចកតីយល់
ល ើញខ ស និងបែិ ៈ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ោធ លគ្ព្វោះលម្ចហរូលចិត្តម្ចន
ោររិនែឹងអាររោណ៍តរលសចកតីពិត្ ជារូលដ្ឋា ន ឬជាលហត្ រា៉ាង លទ្ើប
ទ្ទួ្លអាររោណ៍លដ្ឋយភាពគ្ពលងើយៗ រិនលសារនសស រិនលោរនសស
កន ងអាររោណ៍ លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ ទិ្ែាិប្ែលអាស្ស័យលសចកតីលគ្ត្ក រកន ង
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អាររោណ៍ និងបែិ ៈ ប្ែលអាស្ស័យលសចកដីរិនលគ្ត្ក រកន ងអាររោណ៍ 
ជា នកលធាើឲ្យលកើត្លម្ចហរូលចិត្ត ម្ចនប្ត្ោររិនែឹងកន ងអាររោណ៍តរ
លសចកតីពិត្ស្សាប់លហើយ លទ្ើបរិនម្ចនទិ្ែាិនិងបែិ ៈគ្បកបជារួយ ។ 
 

ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ច្មហៈ មន ២ ព្បការ 
 ១.  លយនិលសារនសិោរ ម្ចនោរលធាើទ្ កកន ងចិត្តលដ្ឋយឧបាយ
រិនគ្តូ្វទំ្នង ។ 
 ២. អាសវសរ បាទ្ ម្ចនោរលកើត្លឡើងក្នអាសវៈជាលហត្  ។ 
 

អធិបាយអច្យនិច្សាម្នសកិារៈ  
ោរលធាើទ្ កកន ងចិត្តលដ្ឋយឧបាយរិនគ្តូ្វទំ្នងលទោះ  រ៊ឺ ខាោះោរ

ពិចារណាអាររោណ៍ឲ្យហោត់្ចត់្ កន ងលហត្ និងផលលដ្ឋយលអ លគ្ព្វោះោររិត្
ពិចារណាអាររោណ៍ រិនលអិត្ស ខ រគ្ជាលលគ្ៅលទោះ រប្រងឲ្យលកើត្លសចកតី
សងស័យនិងោរោយម្ចយ លសចកតីសងស័យនិងោរោយម្ចយលនោះក៏នឹង
គ្ត្ឡប់ជាលហត្ ឲ្យលកើត្ោររិនែឹង រ៊ឺ លម្ចហៈត្លៅលទ្ៀត្ ។ 
 “អាសវសរ បាទ្” ម្ចនអាសវៈជាលហត្ ឲ្យលកើត្ វជិាា  ជាលគ្រឿងគ្ត ំ
កិលលសប្ែលគ្តំទ្ កកន ងចិត្តម្ចនោម្ចសវៈ រ៊ឺ គ្តំោររ ណាររោណ៍ទ្ ក
កន ងចិត្តជាលែើរ ោលបានគ្បសពាជារួយោររ ណាររោណ៍េោី ក៏នឹងជាប់
ចិត្តកន ងោររ ណាររោណ៍លទោះលទ្ៀត្ លទ្ើបលធាើឲ្យបិទ្បាំងសភាវៈក្ន
អាររោណ៍តរលសចកដីពិត្ ប្ែលជាធរោជាតិ្របស់លម្ចហៈ ឬ វជិាា លទោះឯង។ 
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្លប្ដ្លច្ក្ើត្រីច្មហម្ូលឆិត្ត 
 លម្ចហរូលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលសាងលហត្ វលងាង ែូលចាន ោះប រគលណា
គ្តូ្វគ្របសងាត់្លដ្ឋយ ំណាចលម្ចហៈ រប្រងវលងាងលភាើត្លភាើនលៅតរោររិន
ែឹងអាររោណ៍លទោះៗ ។ 
  ំណាចក្នលម្ចហៈលនោះ លបើសរ័យណារន សសម្ចនសទត នលគ្ចើន
លៅលដ្ឋយលម្ចហៈ សរ័យលទោះរប្រងលកើត្លោរនតោយ រ៊ឺ  នតោយប្ែល
លកើត្ ំពីជំង៊ឺត្ម្ចា ត់្លបៀត្លបៀន ជាលហត្ ឲ្យលកើត្លោរោត្ត្ាត្សាា ប់ជាលគ្ចើន 
លោរោំងពួងនឹងគ្បាកែផ្ទត ច់ជីវតិ្រន សសោំង យឲ្យ ស់លៅ ។ 
 សគ្ម្ចប់ផលរបស់លម្ចហៈប្ែលលកើត្លឡើងកន ង ទរត្លទោះ រប្រង
ឲ្យលកើត្កន ងតិ្រចាេ នភូរិ ែូចកន ង ែាសាលិនី ែាកថាសប្រតងថា 
 លម្ចលហន ហិ និចាសរោ ឡហំ តិ្រចាេ នលយនឹ ឧបបជានតិ ។ 
 សត្ាោំង យរប្រងលៅលកើត្ជាតិ្រចាេ ន លដ្ឋយ ំណាចក្នលម្ចហៈ
លគ្ព្វោះជាសភាវៈប្ែលញា ំងសត្ាឲ្យងងឹត្លៃង់លៅលរឿយៗ ។  
 

សប្ម្តង្សម្បយតុ្តក្នងុ្អក្សុលឆិត្ត 
 កន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លោសរូល
ចិត្ត ២ ែួង និងលម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង ប្ែលលព្វលរកលហើយលទោះ 
គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ សប្រតងសរបយ ត្តទ្ កគ្តឹ្រ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្ត  ម្ចនលសចកតីយល់ល ើញខ សគ្បកបកន ង
            លោភរូលចិត្ត ៤ ែួង ។ 
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 ២. បែិ សរបយ ត្ត       លសចកតីលគ្ោធគ្បកបកន ងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង 
 ៣. វចិិកិចាេ សរបយ ត្ត លសចកតីសងស័យគ្បកបកន ងលម្ចហរូលចិត្ត  ១ 
                                        ែួង ។ 
 ៤. ឧទ្ធចាសរបយ ត្ត      លសចកតីោយម្ចយគ្បកបយ៉ាងជាក់ចាស់កន ង 
               លម្ចហរូលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ព្វកយថា សរបយ ត្ត លនោះ ប្គ្បថា គ្បកប (ជារួយចិត្ត) ជាវលិសសនបទ្ 
ម្ចនទទី្សប្រតងឲ្យែឹងែល់លសចកដីលផសងគន របស់ចិត្ត ែូចជា  
 ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្ត ប្គ្បថា ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលសចកដីយល់
ល ើញខ ស សប្រតងឲ្យល ើញថា ទិ្ែាិ រ៊ឺ លសចកដីយល់ល ើញខ សលនោះ ជាធរ៌
ប្ែលគ្បកបជារួយចិត្ត ប្ត្រិនបានគ្បកបជារួយចិត្តគ្រប់ែួង ែូចជា ផសស 
លវទ្ទ សញ្ញញ  លចត្ទ ោងំលនោះជាលែើរលទ្ ប្ត្ ក សលលោភរូលចិត្ត
ប្ែលម្ចនចំនួនោំង ស់ ៨ ែួងលទោះ រ៊ឺ ម្ចនទិ្ែាិគ្បកបគ្តឹ្រប្ត្ ៤ ែួង
ប៉ា លណាណ ោះ រិនបានគ្បកបកន ងលោភរូលចិត្តោំង ស់លទ្ លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ 
បែិ សរបយ ត្ត  វចិិកិចាេ សរបយ ត្ត ឬ ឧទ្ធចាសរបយ ត្ត ក៏ស ទ្ធប្ត្ជា 
វលិសសនបទ្ ប្ែលសប្រតងឲ្យល ើញលសចកដីលផសងគន របស់ចិត្ត លដ្ឋយ
ទំ្នងែូចគន  ជាោរសប្រតងសភាវធរ៌ប្ែលគ្បកបជារួយចិត្ត លដ្ឋយ
ចំលព្វោះយ៉ាងដ្ឋច់ខាត្ លធាើឲ្យល ើញលសចកដីលផសងគន របស់ចិត្តបានយ៉ាង
ចាស់ោស់ ។ 
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សច្រង្ខគ ះអក្សុលក្ម្មបថ ១០ ឆូលក្នងុ្អក្សុលឆិត្ត ១២ ដួ្ង្ 

  ក សលករោបេ រ៊ឺ ផាូវក្នោរលធាើបាបម្ចន ១០ លៅថា  ក សល-
ករោបេ ១០ ឬទ្ ចារតិ្ ១០ ប្ែលលកើត្បាន ៣ ោា រ រ៊ឺ លបើលកើត្លឡើងតរ
ោា រោយ លៅថា  ក សលោយករោ ឬោយទ្ ចារតិ្ លកើត្តរោា រវាចា 
លៅថា  ក សលវចីករោ ឬវចីទ្ ចារតិ្ និងលបើលកើត្តរោា រចិត្ត លៅថា 
 ក សលរលទករោ ឬ រលទទ្ ចារតិ្ ។ 
  ក សលប្ែលលកើត្លឡើងតរោយោា រ ជា ក សលោយករោ 
ឬោយទ្ ចារតិ្លទោះ ម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. បាណាតិ្បាត្ សម្ចា ប់សត្ា ។ 
 ២.  ទិ្ទន ោន លួចគ្ទ្ពយលរ ។ 
 ៣. ោលរស រិចាេ ចារ គ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ ។ 
  ក សលប្ែលលកើត្តរវចីោា រ ជា ក សលវចីករោ ឬវចីទ្ ចារតិ្
លទោះម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. រ សាវាទ្ និយយព្វកយក ហក ។ 
 ២. បិស ណាវាចា និយយញ ោះញង់ ។ 
 ៣. ផរ សវាចា និយយលគ្គត្គ្គត្ ។ 
 ៤. សរផបបោប និយយព្វកយលោយោយឥត្គ្បលយជន៍ ។ 
  ក សល ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងរលទោា រជា ក សលរលទករោ 
ឬរលទទ្ ចារតិ្ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១.  ភិជា ោរសរាឹងរកំ្ពចង់បានគ្ទ្ពយរបស់ នកែក្ទ្ ។ 
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 ២. ពាបាទ្ រិត្ចងរំន ំពាបាទ្ឲ្យលរវទិស ។ 
 ៣. រិចាេ ទិ្ែាិ ម្ចនលសចកដីយល់ល ើញខ ស (និយត្រិចាេ ទិ្ែាិ) ។ 
 កន ងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ទ្ ចារតិ្លកើត្បានោំង ៣ ោា រ ម្ចន ៧ 
គ្បោរ រ៊ឺ  
 ោយោា រ ម្ចន ២ រ៊ឺ  ទិ្ទន ោន និង ោលរស រិចាេ ចារ ។ 
 វចីោា រ ម្ចន ៣ រ៊ឺ រ សាវាទ្ បិស ណាវាចា និង សរផបបោប ។ 
 រលទោា រ ម្ចន ២ រ៊ឺ  ភិជា និង រិចាេ ទិ្ែាិ ។ 
 កន ងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង ទ្ ចារតិ្លកើត្បានោំង ៣ ោា រ ម្ចន ៧ 
គ្បោរ រ៊ឺ  
 ោយោា រ ម្ចន ២ រ៊ឺ បាណាតិ្បាត្ និង  ទិ្ទន ោន ។ 
 វចីោា រ ម្ចន ៤ រ៊ឺ រ សាវាទ្ បិស ណាវាចា ផរ សវាចា និង 
សរផបបោប ។ 
 រលទោា រ ម្ចន ១ រ៊ឺ ពាបាទ្ ។ 
 កន ងលម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង ទ្ ចារតិ្លកើត្បានោំង ៣ ោា រ ម្ចន ១០ 
គ្បោរ រ៊ឺ  
 ោយោា រ ម្ចន ៣ រ៊ឺ បាណាតិ្បាត្  ទិ្ទន ោន ោលរស រិចាេ ចារ ។ 
 វចីោា រ ម្ចន ៤ រ៊ឺ រ សាវាទ្ បិស ណាវាចា ផរ សវាចា 
សរផបបោប ។ 
 រលទោា រ ម្ចន ៣ រ៊ឺ  ភិជា ពាបាទ្ និង រិចាេ ទិ្ែាិ ។ 
 កន ង ក សលករោបេ ១០ លនោះ លបើពិចារណាឲ្យលអលហើយ ក៏នឹង 
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ល ើញថា  ក សលករោបេ ៣ បានែល់ បាណាតិ្បាត្ ផរ សវាចា និង 
ពាបាទ្ លកើត្បានលដ្ឋយ ំណាចលោសរូលចិត្ត ប្ែលម្ចន លោស 
ជាលហត្  ។ 
  ក សលករោបេ ៣ លទ្ៀត្ បានែល់ ោលរស រិចាេ ចារ  ភិជា 
និង រិចាេ ទិ្ែាិ លកើត្លដ្ឋយ ំណាចក្នលោភរូលចិត្ត ប្ែលម្ចន លោភ 
ជាលហត្  ។ 
 ចំប្ណក ក សលករោបេែ៏លសស រ៊ឺ  ទិ្ទន ោន រ សាវាទ្ 
បិស ណាវាចា និង សរផបបោប ោំង ៤ គ្បោរលនោះ គ្គខាោះក៏លកើត្លដ្ឋយ
លោភរូលចិត្ត ែូចជាលួចគ្ពទ្យលរលគ្ព្វោះគ្បាថាន ចង់ម្ចន ឬនិយយក ហក
លែើរបីប្សាងរកគ្បលយជន៍ជាលែើរ ខណ:លទោះក៏ម្ចន លោភ ជាលហត្  ។ 
 ប្ត្គ្គខាោះ ក សលករោបេ ែូចលព្វលរកលនោះ ក៏លកើត្លឡើងលដ្ឋយ 
លោសរូលចិត្ត ប្ែលម្ចនលោសជាលហត្  ែូចជាលួចគ្ទ្ពយយកលៅលចាល
លគ្ព្វោះសអប់ម្ចា សគ់្ទ្ពយ ឬនិយយក ហកលែើរបីឲ្យលកើត្លសចកដីលតត គ្កហាយ
ែល់ នកែក្ទ្ជាលែើរ ។ 

 ក សលករោបេ ោំង ១០ លនោះ អាស្ស័យ លោភរូលចិត្ត និង
លោសរូលចិត្ត ជាលហត្ ឲ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋយគ្ត្ង់ ប្ត្ប្ែលលព្វលថា 
 ក សលករោបេលកើត្បានកន ងលម្ចហរូលចិត្តគ្រប់ ១០ គ្បោរ បរបូិណ៌លទោះ 
លគ្ព្វោះជាោរលព្វលលដ្ឋយ រ លគ្ព្វោះ ក សលករោបេ ១០ អាស្ស័យ
 វជិាា ជាលហត្ លទោះឯង ែូលចាន ោះលទ្ើបលព្វលបានថា ោលលោភរូលចិត្ត
លកើត្លឡើងម្ចនលោភៈជាលហត្  លម្ចហៈជាលហត្ ឧបត្ថរភ ។  
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លោសរូលចិត្តលកើត្លឡើងម្ចនលោសៈជាលហត្  លម្ចហៈជាលហត្ 
ឧបត្ថរភ ។ 

លម្ចហរូលចិត្តលកើត្លឡើង ម្ចនលម្ចហៈជាលហត្ ប្ត្រា៉ាង។ 
 

ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្អក្សុលឆិត្ត 
 ោរលកើត្លឡើងក្ន ក សលចិត្ត ១២ ែួងលទោះ  លគ្ព្វោះោររិនពិចារណា
អាររោណ៍លដ្ឋយឧបាយគ្តូ្វទំ្នង លៅថា  លយនិលសារនសិោរ ។ 
 គ្ពោះែ៏ម្ចនគ្ពោះភារជាម្ចា ស់គ្ទ្ង់សប្រតងថា   នកប្ែលម្ចន
 លយនិលសារនសិោរលទោះ  ក សលចិត្តប្ែលលៅរិនោន់លកើត្ 
រប្រងលកើត្លឡើង  ក សលចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលហើយ រប្រងចលគ្រើន
ក្គ្កប្លងលឡើង ក សលចិត្តប្ែលនឹងលកើត្រប្រងរិនម្ចនឱោសលកើត្ 
លហើយក សលចិត្តប្ែលកំព ងលកើត្លឡើង រប្រងរលត់្លៅ ។ 
  លយនិលសារនសិោរ លនោះ រប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យ 
លហត្  ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ប លពា កត្ប ញ្ញត រិនបានសនសំប ណយទ្ កពីោលរ ន ។ 
 ២.  បបែិរូបលទ្សវាស លៅកន ងគ្បលទ្សប្ែលរិនសររួរ ។ 
 ៣.  សបប រសូិបនិសសយ រិនបានរប់រកសបប រស ។ 
 ៤.  សទ្ធរោសសវន រិនបានសាត ប់ធរ៌របស់សបប រស ។ 
 ៥.  ត្តរិចាេ បណិធិ ត្រាល់ខាួនទ្ កខ ស ។ 
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 លហត្ ឲ្យលកើត្ លយនិលសារនសិោរ ៥ គ្បោរលនោះ រប្រងម្ចន 
ឧបោរៈែល់គន  រ៊ឺ រិនបានលធាើប ណយទ្ កពីោលរ នជា តី្ត្លហត្  លគ្ព្វោះ
រិនបានលធាើប ណយទ្ កពីោលរ ន លទ្ើបរកលកើត្កន ងគ្បលទ្សរិនសររួរ រ៊ឺ 
រិនម្ចនសបប រស លទ្ើបលធាើឲ្យរិនបានសាត ប់ធរ៌ និងលគ្ព្វោះលហត្ ប្ែល
រិនបានសាត ប់ធរ៌ លទ្ើបលធាើឲ្យរិត្ខ ស តំងចិត្តទ្ ករិនគ្បក្ព រ៊ឺ ត្រាល់
ខាួនទ្ កខ សលទោះឯង លទ្ើបលធាើឲ្យ ក សលចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋយអាស្ស័យ
 លយនិលសារនសិោរ លហត្ ឲ្យលកើត្ លយនិលសារនសិោរលនោះ លទ្ើប
លសោើគន ជារួយលហត្ ប្ែលឲ្យលកើត្ ក សលចិត្តលទោះឯង ។ 
 

អក្សុលឆិត្តជាធម៌្ប្ដ្លគួរលះ 
  ក សលចិត្ត ជាចិត្តអាគ្កក់ជាបាបម្ចនលោស និងឲ្យផលជាទ្ កខ  
តរព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបសគ់្ពោះព ទ្ធសាសទលទោះ គ្បលៅឲ្យលោះ ំលពើ
អាគ្កក់ជាគ្បោរែំបូង ឲ្យគ្បគ្ពឹត្តលអជាគ្បោរទី្ ២ និងោរលធាើចិត្តឲ្យ
0បរសិ ទ្ធគ្បាសចាកលគ្រឿងលៅហោង ជាគ្បោរច ងលគ្ោយ  លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ 
 ក សលចិត្តជាលហត្ ឲ្យលកើត្ោរលធាើោរនិយយ និងោររិត្ប្ែលរិនលអ 
ជាោរង្ករប្ែលអាគ្កក់ជាបាប លទ្ើបគ្តូ្វលោះ ក សលចិត្តរ ន 
ោរលោះ ក សលចិត្តលទោះ រប្រងលធាើបាន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. ត្ទ្ងគែបហាន លោះបានជាខណ:ៗ លដ្ឋយសីល ។ 
 ២. វកិខរភនែបហាន លោះលដ្ឋយោរគ្របសងាត់្លដ្ឋយសម្ចធិ ។ 
 ៣. សរ លចេទ្ែបហាន លោះដ្ឋច់ជាសរ លចេទ្លដ្ឋយបញ្ញញ  ។ 
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 ោរលោះ ក សលចិត្តបានរួយគ្គលទោះ បានែល់ ោរប្ែលប រគល
សគ្ងួររិនឲ្យ ក សលចិត្ត រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត លោសរូលចិត្ត និង 
លម្ចហរូលចិត្តលកើត្លឡើង គ្តូ្វអាស្ស័យធរ៌ជាបែិបកខែល់ោរលកើត្លឡើង
របស់ ក សលចិត្តោំងលទោះ រ៊ឺ  
 លោភរូលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលកើត្ពីោរលោភ រ៊ឺ ោរចង់បាន លបើ
រិនសគ្ងួរឲ្យលអលហើយ លសចកតីលោភចង់បានកន ងអាររោណ៍ប្ែលរួរ
លគ្ត្ក រលទោះ ក៏នឹងរកីោលដ្ឋលធំទូ្ោយលចញលៅរកទី្បំផ ត្គ្បម្ចណ
រិនបាន លែើរបីោរព្វររិនឲ្យលសចកតីលោភចង់បានលបា៉ាងលឡើងកន ងចិត្ត 
គ្តូ្វអាស្ស័យធរ៌ប្ែលលឈាោ ោះថា សលទត ស រ៊ឺ លសច ដីលពញចិត្តតរម្ចន
តរបាន រ៊ឺ ោរែឹងគ្បម្ចណកន ងោរទ្ទួ្ល ប្ែល ងគធរ៌បានែល ់
 លោភលចត្សិក  ោរលោះលោភៈលដ្ឋយ លោភៈម្ចនសលទត សជាលែើរ
លនោះ ជាោរលោះបានគ្តឹ្រប្ត្រួយគ្គប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលម្ចនោរសគ្ងួររិនឲ្យ
លសចកតីលោភលកើត្លឡើងជាខណ:ៗ  ប៉ា លណាណ ោះ លៅថាលោះបានលដ្ឋយ 
ត្ទ្ងគែបហាន  លបើនឹងលោះលដ្ឋយអាោរគ្របសងាត់្លោភៈទ្ ករិនឲ្យលកើត្
លឡើងជាលវោយរូៗ លទោះគ្តូ្វអាស្សយ័សម្ចធិ ឬឈាន ជាលគ្រឿងគ្រប
សងាត់្ទ្ ក ោរលោះ ក សលចិត្តលដ្ឋយោរគ្របសងាត់្ទ្ កលនោះលៅថាលោះ
លដ្ឋយ វកិខរភនែបហាន  ចំប្ណកោរលោះលោភរូលចិត្តលដ្ឋយដ្ឋច់ជា
សរ លចេទ្លទោះ គ្តូ្វអាស្ស័យបញ្ញញ កន ងររគចិត្ត ជា នកលោះប្ែលអាចលោះ
លសចកដីលោភយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្លៅរហូត្ែល់ថាន ក់លអិត្ជាទី្បំផ ត្ កន ង
 រហត្តររគចិត្ត ោរលោះលដ្ឋយបញ្ញញ លនោះជាោរលោះលដ្ឋយដ្ឋច់ជាសរ លចេទ្ 
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 លៅថា សរ លចេទ្ែបហាន ។ 
 លោសរូលចិត្ត ជាចិត្ដប្ែលលកើត្ពីលសចកតីលគ្ោធ សអប់ ខាា ច ោរ
គ្បទូ្សោ៉ាយអាររោណ៍ ប្ែលរិនរួរគ្បាថាន    នកណាក៏លដ្ឋយោលម្ចន
ោរយល់ល ើញចូលខាងខាួនជាធំលហើយ រប្រងម្ចនប្ត្ោរជំរ ញចិត្ត
ឲ្យលតត គ្កហាយ ទំឲ្យលកើត្លោសគ្បទូ្សោ៉ាយខាួនឯងនិង នកែក្ទ្ ប្ែល
រកសម្ចររជារួយ លគ្ព្វោះោរនិយរលលើកត្លរាើងសរលសើរខាួនឯង ឲ្យខាា ំង
លពកលទោះឯង លទ្ើបសរាឹងលរើលលោសរបស់ខាួនឯងរិនល ើញ  ៗ ប្ត្លោស
 នកែក្ទ្ និងរកឱោសលបៀត្លបៀនជាលរឿយៗ ែូលចាន ោះលែើរបីោត់្បនថយ
ោរលបៀត្លបៀនប្ែលម្ចនសភាពជាលោសរូលចិត្តលនោះ លទ្ើបគ្តូ្វលោះ
លោសៈលដ្ឋយវធីិចលគ្រើនលរតត  រ៊ឺ គ្តូ្វពិចារណាលរឿយៗ ថា ខាួនលយើងសអប់
ទ្ កខគ្បាថាន ស ខយ៉ាងណា  នកែក្ទ្សត្ាែក្ទ្ក៏សអប់ទ្ កខគ្បាថាន ស ខែូច
លយើងក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ោលពិចារណាែូលចនោះលហើយ រប្រងោត់្បនថយោរ
លបៀត្លបៀននូវគន និងគន បាន ជាោរលោះ ក សលលោសរូលចិត្តបាន
រួយគ្គ ប្ែលលៅថា ត្ទ្ងគែបហាន ។ 
 កន ងសតិ្បបដ្ឋា ន ែាកថា សប្រតងលហត្ ប្ែលគ្បហារលោសៈ ៦      
គ្បោរទ្ ក រ៊ឺ  
 ១. លរតត និរិត្តសស ឧរគលហា សិកាកន ងនិរិត្តក្នោរចលគ្រើនលរតត ។ 
 ២. លរតត ភាវទន លយលគ គ្បកបភាវទកន ងលរតត លរឿយៗ ។ 
 ៣. ករោសសកតបចាលវកខណា ពិចារណាលរឿយ  ៗថា ជាករោរបស់ខាួន ។ 
 ៤. បែិសង្កខ នពហ លត លធាើឲ្យលគ្ចើនលដ្ឋយបញ្ញញ  ។ 
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 ៥. កលាណរិត្តត រប់រករិត្តប្ែលលអម្ចនលរតត  ។ 
 ៦. សបាយកថា បានសាត ប់ព្វកយប្ែលជាទី្សបាយ (លរតត កថា) ។  
 លគ្តពីោរលោះលោសៈលដ្ឋយលរតត និងលហត្ ែក្ទ្  ៗ ោំង ៦ គ្បោរ 
ែូចលព្វលលហើយ  ប់រសំម្ចធិ ឬឈានលោះបានលដ្ឋយោរគ្របសងាត់្ 
ែោបណាប្ែលលៅកន ងឈាន ឬសម្ចធិប្ែលសថិត្លៅ លៅោរលោះ
លនោះថា វកិខរភនបបហាន ចំប្ណកោរលោះលោសៈដ្ឋច់ជាសរ លចេទ្ រិនឲ្យ
លកើត្លឡើងជាេោីលទ្ៀត្លទោះ គ្តូ្វលោះលដ្ឋយបញ្ញញ ក្ន ទគរិររគចិត្ត 
ជាោរលោះែល់ទី្បំផ ត្ជា សរ លចេទ្បបហាន ។ 
 លម្ចហរូលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលរិនបានសប្រតងលោសលចញរកឲ្យ
គ្បចកស ប្ត្ជាឫសរល់ក្ន ក សលចិត្តោំងពួង ម្ចនសភាពបិទ្បាំង
លសចកតីពិត្ លគ្បៀបែូចជាភាពងងឹត្ ែូលចាន ោះោរគ្បហារភាពងងឹត្លទោះ 
គ្តូ្វអាស្សយ័ពនា៊ឺ បានែល់បញ្ញញ លទោះឯង ។ កន ងសតិ្បបដ្ឋា ន ែាកថា 
សប្រតងលហត្ គ្បហារលម្ចហៈគ្បកបលដ្ឋយវចិិកិចាេ  និងឧទ្ធចាទ្ កែូលចនោះ រ៊ឺ 
 

ច្ហតុ្ប្ដ្លព្បហារវិឆិក្ិចាេ  ៦ ព្បការ 
 ១. ពហ សស ត្ត ភាពជា នកបានសាត ប់លគ្ចើន ។ 
 ២. បរបិ ចេកត ភាពជា នកលចោះសាកសួរ ។ 
 ៣. វនិលយ បកត្ញ្ញ ត ភាពជា នកឆាា ត្ឈាា សកន ងគ្ពោះវន័ិយ ។ 
 ៤.  ធិលម្ចកខពហ លត ភាពជា នកលគ្ចើនលៅលដ្ឋយ ធិលម្ចកខ ។ 
 ៥. កលាណរិត្តត ភាពជា នកម្ចនកលាណរិត្ត ។ 
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 ៦. សបាយកថា បានសាត ប់ព្វកយប្ែលជាទី្សបាយ ។ 
 

ច្ហតុ្ប្ដ្លព្ត្ូវលះឧទធឆចៈ ៦ ព្បការ 
 ១. ពហ សស ត្ត ភាពជា នកបានសាត ប់លគ្ចើន ។ 
 ២. បរបិ ចេកត ភាពជា នកលចោះសាកសួរ ។ 
 ៣. វនិលយ បកត្ញ្ញ ត ភាពជា នកឆាា ត្ឈាា សកន ងគ្ពោះវន័ិយ ។ 
 ៤. ព ទ្ធលសវតិ ភាពជា នកបានសាត ប់ធរ៌របស់គ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា ស់ ។ 
 ៥. កលាណរិត្តត ភាពជា នកម្ចនកលាណរិត្ត ។ 
 ៦. សបាយកថា បានសាត ប់ព្វកយប្ែលជាទី្សបាយ ។ 
 ោរលោះលម្ចហៈ ឬ វជិាា លទោះគ្តូ្វអាស្ស័យបញ្ញញ  តំងពីស ត្រយ
បញ្ញញ  ចិទត រយបញ្ញញ  និងភាវទរយបញ្ញញ  តរលំដ្ឋប់ លគ្ព្វោះបញ្ញញ
លទោះជាពនា៊ឺប្ែលនឹងទ្ម្ចា យភាពងងឹត្ រ៊ឺ លម្ចហៈលដ្ឋយគ្ត្ង់ ប្ត្ោរលោះ
លម្ចហៈ រ៊ឺ វជិាា លដ្ឋយដ្ឋច់ជាសរ លចេទ្ រិនឲ្យម្ចនលៅលសសសល់លទោះ  
គ្តូ្វអាស្ស័យបញ្ញញ កន ង រហត្តររគចិត្តជា នកលោះ ។ 
 

ឆប់ អក្សុលឆិត្ត ១២ 
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អច្ហតុ្ក្ឆិត្ត ១៨ 

6 

 ព្វកយថា  លហត្ ក បានែល់ រិនគ្បកបលដ្ឋយលហត្  ។ 
  លហត្ កចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលរិនគ្បកបលដ្ឋយលហត្  ។ 
 តរធរោតចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើង លដ្ឋយលគ្ចើនគ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋយលហត្  
 រិនលហត្ ប ណយ ក៏លហត្ បាបណារួយប្ែលលៅថា ក សលលហត្  ឬ
 ក សលលហត្  ។                                    
 លហត្ បាប ឬ  ក សលលហត្  លទោះ បានែល់ លោភលហត្  
លោសលហត្  និងលម្ចហលហត្  ចំប្ណក លហត្ ប ណយ ឬ ក សលលហត្  ក៏
បានែល់  លោភលហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  
រួរលហត្ ប ណយ និងលហត្ បាបម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៦ លហត្ លនោះប៉ា លណាណ ោះ 
ធរ៌ប្ែលជាលហត្ លនោះជាលចត្សិកធរ៌ ប្ែលគ្បកបជារួយចិត្ត ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចនលហត្ គ្បកបជារួយ ែូចលព្វលរក
លនោះ លឈាោ ោះថា សលហត្ កចិត្ត ប្ត្លៅម្ចនចិត្តរួយគ្បលភទ្លទ្ៀត្ ប្ែល
រិនបានគ្បកបលដ្ឋយលហត្ ណារួយកន ងលហត្ ោំង ៦ ែូចលព្វលរកលទោះ
លឡើយ ចិត្តគ្បលភទ្លទោះលឈាោ ោះថា  លហត្ កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលរិនម្ចនោំង
លហត្ ប ណយ និងលហត្ បាបគ្បកបជារួយលឡើយ ។ 
 លហត្ ប្ែលគ្បកបលនោះ សំលៅយក សរបយ ត្តលហត្  រ៊ឺលហត្ ប្ែល
គ្បកបជារួយចិត្ត ប្ត្ឧបបត្តិលហត្  រ៊ឺលហត្ ប្ែលលធាើឲ្យចិត្តរួយែួងៗ 
គ្បាកែលឡើង ោំងលនោះរប្រងម្ចន នឹងលព្វលត្លៅ ។ 
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  លហត្ កចិត្ត រ៊ឺចិត្តប្ែលរិនគ្បកបលដ្ឋយលហត្ លនោះម្ចន ១៨ ែួង 
ប្ចកតរោរសប្រតងទ្ កកន ងគថាសងគហ: ៣ ពួក 
  

គាថាសង្គហទី ៤ 
    ៤. សតត ក សលបាោនិ      ប ញ្ញបាោនិ  ែាោ 
         គ្កិយចិតត និ តី្ណីតិ្       ដ្ឋា រស  លហត្ ោ ។ 
 ប្គ្បថា  ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួង ក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
កិរយិចិត្ត ៣ ែួង រួរចិត្តោំង ១៨ ែួងលនោះជា លហត្ កចិត្ត ។ 
 

សប្ម្តង្អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ ដ្ួង្ 
  ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួង ។ 
  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ។ 
  លហត្ កកិរយិចិត្ត ៣ ែួង សរ បចិត្ត ១៨ ែួង ។ 
  ក សលវបិាកចិត្ត ៧ រ៊ឺចិត្តប្ែលជាផលរបស់ ក សលករោ បាន
លសចកតីថា  ក សលករោជាករោប្ផនកអាគ្កក់ប្ផនកបាប ប្ែលបានលធាើទ្ ក
លហើយពី តី្ត្ ប្ែលរិនោន់ឲ្យផល នឹងម្ចនឱោសលកើត្លឡើងលែើរបី
ទ្ទួ្លផលប្ែលជា ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួង ម្ចនោរល ើញ ោរឮ 
ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ និងពិចារណាអាររោណ៍
រិនលអលផសងៗ ប្ែលជាផលឲ្យចិត្តគ្តូ្វទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍ប្ែលរិនលអ 
៧ គ្បោរ ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លផលរបស់ ក សលករោោំងលនោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា 
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  ក សលវបិាកចិត្ត ម្ចនចំនួន ៧ ែួង ។ 
  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស់ក សល
ករោ បានលសចកតីថា ក សលករោប្ែលជាករោប្ផនកលអ រ៊ឺប ណយប្ែលបានលធាើ
ទ្ ករកលហើយកន ង តី្ត្ ប្ែលលៅរិនោន់ឲ្យផល នឹងម្ចនឱោស
លកើត្លឡើងលែើរបីទ្ទួ្លផល ប្ែលជា លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ប្ត្
លបើក សលករោប្ែលបានលធាើទ្ កលហើយ កន ង តី្ត្លទោះម្ចនកម្ចា ំងលខាយ រ៊ឺ
ជាក សលករោគ្បលភទ្ប្ែលម្ចន ក សលជាបរវិារ ឬក សលជវនៈែួងទី្ ១ 
កន ងបចា បបននភពលនោះ រប្រងម្ចនកម្ចា ំងលខាយកន ងោរឲ្យផលជា
 លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ម្ចនោរល ើញ ោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស 
ែឹងលផ្ទែាពាៈប្ែលលអៗ ជាលែើរ ផលរបស់ក សលករោប្ែលម្ចនកម្ចា ំង
លខាយលនោះ រប្រងឲ្យចិត្តទ្ទួ្លែឹងបានលដ្ឋយភាពជា លហត្ កក សល-
វបិាកចិត្ត រ៊ឺជាចិត្តប្ែលទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍លអម្ចន ៨ ែួង ។ 
  លហត្ កកិរយិចិត្ត ៣ ជាចិត្តប្ែលរិនប្រនជាផលរបស់ ក សល
ករោ ឬក សលករោណារួយលឡើយ លហើយក៏រិនប្រនជាក សលចិត្ត ឬ
 ក សលចិត្តប្ែរ ប្ត្ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងតរទទី្របស់ខាួនប៉ា លណាណ ោះ 
រ៊ឺលធាើទទី្លបើកោា រឲ្យអាររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែចំលព្វោះរ ខ បានឆ្ាងោត់្
ចូលរកប៉ាោះខោប់ជារួយចិត្ត ឬន័យរា៉ាងលទ្ៀត្ ជាចិត្តលធាើឲ្យលកើត្ោរ
ញញឹររបសគ់្ពោះ រហនត លគ្ព្វោះគ្បសពាជារួយ និដ្ឋា ររោណ៍ គ្តឹ្រប្ត្ជា
កិរយិចិត្ត ប្ែលលធាើទទី្ោវរកអាររោណ៍និងទ្ទួ្លអាររោណ៍ ែូលចនោះលទ្ើប
លឈាោ ោះថា ជា លហត្ កកិរយិចិត្ត ម្ចនចំនួន ៣ ែួង ។ 
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 ចំណ ចសម្ចគ ល់ ចិត្តជាផលរបស់ ក សលករោ លៅថា  ក សល-
វបិាកចិត្ត ប្ត្ចំប្ណកចិត្តប្ែលជាផលរបស់ក សលករោ លៅថា  លហត្ ក-
ក សលវបិាកចិត្ត ប្ែលលៅែូលចនោះលគ្ព្វោះ ក សលករោលទោះម្ចនកម្ចា ំង
លខាយ ឲ្យផលប្ត្កន ងគ្បលភទ្ លហត្ កចិត្តប្ត្រា៉ាង ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
 ក សលករោ រប្រងលកើត្ពី ក សលចិត្ត លហើយ ក សលចិត្តគ្រប់ែួង 
សរបយ ត្តលដ្ឋយឧទ្ធចាៈ រ៊ឺលសចកដីោយម្ចយ ប្ែលលធាើឲ្យចិត្តចាប់យក
អាររោណ៍រិនបានម្ចំោំ លធាើឲ្យ ក សលលចត្ទប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលហត្ 
លទោះម្ចនកម្ចា ំងលខាយច ោះ និងរិនអាចឲ្យផលជា ក សលវបិាក ប្ែល
គ្បកបលដ្ឋយលហត្ បាន ែូលចាន ោះផលរបស់ ក សលករោ លទ្ើបម្ចនប្ត្
គ្បលភទ្ លហត្ កចិត្តប្ត្រា៉ាង រិនម្ចនផលជាសលហត្ កចិត្ត ែូចផល
របស់រហាក សលលឡើយ លទ្ើបរិនចាំបាច់លៅ លហត្ ក ក សលវបិាក
ចិត្ត លៅគ្តឹ្រប្ត្  ក លសវបិាកចិត្ត ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ចំប្ណកផលរបស់ក សលករោលទោះ លបើក សលករោម្ចនកម្ចា ំង
ខាា ំង ក៏ឲ្យផលជាសលហត្ កចិត្ត រ៊ឺម្ចនក សលលហត្ ចូលគ្បកប បាន
ែល ់  លោភលហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  សរបយ ត្តជារួយ 
ប្ត្លបើក សលករោម្ចនកម្ចា ំងលខាយកន ងោរឲ្យផល លគ្ព្វោះក សលម្ចន
 ក សលជាបរវិារលហើយ ក៏នឹងឲ្យផលជា លហត្ កចិត្ត រ៊ឺរិនម្ចនក សល-
លហត្ សរបយ ត្ត លដ្ឋយលហត្ លនោះផលរបស់ក សលលទ្ើបម្ចន ២ ប្ផនក រ៊ឺ
សលហត្ កក សលវបិាកចិត្ត និង លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ែូលចាន ោះផល
របស់ក សលប្ែលម្ចនកម្ចា ំងលខាយ លទ្ើបគ្តូ្វប្ចកជា  លហត្ កក សល- 
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វបិាកចិត្ត ។ 
 កិរយិចិត្ត ក៏ម្ចន ២ ប្ផនកែូចក សលវបិាកចិត្តប្ែរ រ៊ឺម្ចនោំង
សលហត្ កកិរយិចិត្ត បានែល់ ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប្ែលលធាើកិចាលផសងៗ 
ជាកិរយិចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលហត្ ប្ែលលៅថា រហាកិរយិចិត្តម្ចន
ចំនួន ៨ ែួង និង លហត្ កកិរយិចិត្ត បានែល់ ចិត្ត ប្ែលលធាើកិចាលបើក
ោា រទ្ទួ្លប៉ាោះខោប់អាររោណ៍េោី តរប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ ោយ 
និងចិត្តរបស់សត្ាោំង យម្ចនចំនួន ២ ែួង និងចិត្តប្ែលលធាើឲ្យលកើត្
ោរញញឹររបសគ់្ពោះ រហនត ប្ែលលៅថា ហសតិ្ បាទ្ចិត្តលកើត្លឡើង 
លគ្ព្វោះគ្បសពា និដ្ឋា ររោណ៍រួយែួងលទ្ៀត្ ចិត្តោំង ៣ គ្បលភទ្ប្ែល
លព្វលរកលនោះ រិនម្ចនសរបយ ត្តលហត្  លទ្ើបលឈាោ ោះថា  លហត្ កចិត្ត 
គ្តឹ្រប្ត្ថាម្ចនទទី្កន ងោរលធាើកិចាលទ្ើបលឈាោ ោះថា  លហត្ កកិរយិចិត្ត 
ប្ែលនឹងគ្តូ្វសិកាលរអិត្ត្លៅ ។ 
 

អក្សុលវិបាក្ឆិត្ត ៧ 
  ក សលវបិាកចិត្ត បានែល់ចិត្តប្ែលជាផលរបស់ ក សលករោ 
ប្ែលបានលធាើទ្ កលហើយកន ង តី្ត្ម្ចនចំនួន ៧ ែួង បានែល់   
 ១. ឧលបោខ សហរតំ្ ចកខ វញិ្ញញ ណំ  ក សលវបិាកចិត្តំ ។ 

ចិត្ដប្ែលអាស្ស័យចកខ វត្ថ លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់
 ក សលករោល ើញរូបប្ែលជា និដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺអាររោណ៍រិនលអ ។ 
 ២. ឧលបោខ សហរតំ្ លសាត្វញិ្ញញ ណំ  ក សលវបិាកចិត្តំ  ។ 
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ចិត្ដប្ែលអាស្ស័យលសាត្វត្ថ លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផល
របស់ ក សលករោឮសំលឡងរិនលអ ។ 
 ៣. ឧលបោខ សហរតំ្ ឃានវញិ្ញញ ណំ  ក សលវបិាកចិត្តំ  ។ 

ចិត្ដប្ែលអាស្ស័យឃានវត្ថ លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់
 ក សលករោែឹងកាិនរិនលអ ។ 
 ៤. ឧលបោខ សហរតំ្ ជិវាហ វញិ្ញញ ណំ  ក សលវបិាកចិត្តំ  ។ 

ចិត្ដប្ែលអាស្ស័យជិវាហ វត្ថ លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់
 ក សលករោែឹងរសរិនលអ ។ 
 ៥. ទ្ កខសហរតំ្ ោយវញិ្ញញ ណំ  ក សលវបិាកចិត្តំ  ។ 

ចិត្ដប្ែលអាស្ស័យោយវត្ថ លកើត្គ្ពរជារួយទ្ កខលវទ្ទ ជាផល
របស់ ក សលករោែឹងលផ្ទែាពាៈរិនលអ ។ 
 ៦. ឧលបោខ សហរតំ្  រលទោត្   ក សលវបិាកចិត្តំ ។ 

ចិត្ដប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់ ក សលករោ
ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ោំង ៥ (រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ) រិនលអ ។ 
 ៧. ឧលបោខ សហរតំ្ រលទវញិ្ញញ ណោត្   ក សលវបិាកចិត្តំ ។ 

ចិត្ដប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់ ក សលករោលធាើកិចា
ពិចារណាអាររោណ៍ោំង ៥ (រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ( ឬ ៦) រិនលអ ។ 
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 ក សលវបិាកចិត្ត 

សប្ម្តង្អក្សុលវិបាក្ឆិត្ត ៧ ដួ្ង្ 

           ចកខ វញិ្ញញ ណចិត្ត............១ 
            លសាត្វញិ្ញញ ណចិត្ត........១ 
                    ឃានវញិ្ញញ ណចិត្ត.........១ 
            ជិវាហ វញិ្ញញ ណចិត្ត............១       ៧ ែួង 
             ទ្ កខសហរត្        ោយវញិ្ញញ ណចិត្ត.........១ 
                    សរបែិចេនចិត្ត.............១ 
            សនតីរណចិត្ត................១ 

 កន ង ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួងលនោះ ធរ៌ប្ែលរួរយល់ម្ចន ២  គ្បោររ៊ឺ  
 ១.  ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួងលនោះ ម្ចនលឈាោ ោះលៅលផសងគន  រ៊ឺ
លៅថា វញិ្ញញ ណខាោះ លៅថា ចិត្តខាោះ ។ 
 ប្ែលលៅថា វញិ្ញញ ណ លនោះរ៊ឺ 
 ចកខ វញិ្ញញ ណ បានែល់ ចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍តរោា រប្ភនក រ៊ឺ
ល ើញរូប ។ 
 លសាត្វញិ្ញញ ណ បានែល់ ចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍តរោា រគ្ត្លចៀក 
រ៊ឺ ឮសំលឡង ។ 
 ឃានវញិ្ញញ ណ បានែល់ ចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍តរោា រគ្ចរ ោះ  រ៊ឺ 
ធ ំកាិន ។ 
 ជិវាហ វញិ្ញញ ណ បានែល់ ចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍តរោា រ ណាត ត្ រ៊ឺ 
ែឹងរស ។ 

ឧលបោខ សហរត្ 

ឧលបោខ សហរត្ 
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 ោយវញិ្ញញ ណ បានែល់ ចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍តរោា រោយ រ៊ឺ 
ែឹងលផ្ទែាពាៈ ។ 
 ោរបញ្ញត្តលឈាោ ោះលៅ ចិត្ត ធរោជាតិ្ប្ែលទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍លទោះ
បញ្ញត្តលឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យ លវទ្ទ លហត្  កិចា ោា រ អាររោណ៍ និងវត្ថ 
ណារួយតរសររួរ កន ងទី្លនោះចកខ វញិ្ញញ ណជាចិត្តប្ែលអាស្ស័យចកខ -
វត្ថ ែឹងអាររោណ៍តរចកខ ោា រ ោលរូបាររោណ៍រកប៉ាោះខោប់តរចកខ ោា រ លៅថា 
ចកខ ចិត្ត នឹងឲ្យយល់ថា ចកខ លទោះជាចិត្ត លសចកតីពិត្ចកខ ម្ចនសភាព
ជារូបធរ៌ប្ែលរិនអាចែឹងអាររោណ៍បាន សភាពប្ែលែឹងអាររោណ៍ 
បានែល់វញិ្ញញ ណប្ែលជាទរធរ៌ ប្ត្វញិ្ញញ ណលនោះ អាស្ស័យរូបាររោណ៍
តរចកខ ោា រលទ្ើបលៅថា ចកខ វញិ្ញញ ណ វញិ្ញញ ណែក្ទ្  ៗ ម្ចនលសាត្វញិ្ញញ ណ
ជាលែើរ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋយទំ្នងែូចគន   ប្ត្ចំប្ណក ក សលវបិាក
ចិត្តែ៏លសស ២ ែួង រ៊ឺ សរបែិចេនចិត្ត និងសនតីរណចិត្តលទោះលៅថា ចិត្ត 
រិនលៅថាវញិ្ញញ ណ លគ្ព្វោះែូចប្ែលលព្វលរកលហើយ ម្ចនចកខ វញិ្ញញ ណ
ជាលែើរ បញ្ញត្តលឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យោា រនិងវត្ថ  ប្ែលជាលឈាោ ោះរបស់
រូបធរ៌ជាលគល លែើរបោីរព្វររិនឲ្យយល់ខ សថា រូបធរ៌លទោះជាចិត្ត 
ចំប្ណកសរបែិចេនចិត្ត និងសនតីរណចិត្តលនោះ បញ្ញត្តលដ្ឋយអាស្ស័យកិចា រ៊ឺ 
តួ្ទទី្របស់ចិត្ត ប្ែលជាទរធរ៌ លទ្ើបរិនគ្តូ្វយកព្វកយថា វញិ្ញញ ណរកលគ្បើ
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ជាន់គន ជារួយចិត្តលទ្ៀត្ ប្ែលលៅលឈាោ ោះលដ្ឋយគ្ត្ង់ថា សរបែិចេនចិត្ត 
ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចាទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍លដ្ឋយគ្ត្ង់ និងសនតីរណចិត្ត ជាចិត្ត
ប្ែលលធាើកិចាពិចារណាបញ្ញា ររោណ៍លដ្ឋយគ្ត្ង់ ។ 
 ២. លវទ្ទ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយ ក សលវបិាកចិត្តលទោះ ម្ចន ២ 
លវទ្ទ រ៊ឺ ឧលបោខ លវទ្ទ និងទ្ កខលវទ្ទ ចកខ វញិ្ញញ ណ លសាត្វញិ្ញញ ណ 
ឃានវញិ្ញញ ណ ជិវាហ វញិ្ញញ ណ សរបែិចេនចិត្ត និង សនតីរណចិត្ត ចិត្តោំង 
៦ ែួងលនោះ លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ រ៊ឺភាពគ្ពលងើយៗ ជាកណាដ ល
រិនជាស ខ ឬរិនជាទ្ កខ  លគ្ព្វោះចិត្តោំងលទោះលកើត្លឡើងលដ្ឋយោរប៉ាោះខោប់
គន  រវាងឧបាោយរូបជារួយឧបាោយរូប រ៊ឺរូបាររោណ៍ជារួយចកខ បសាទ្
ជាលែើរ ឧបម្ចែូចសំឡបី៉ាោះខោប់ជារួយសំឡី រប្រងម្ចនកម្ចា ំង
ក្នោរប៉ាោះខោប់លទោះស្សាល លទ្ើបរិនជាលហត្ ឲ្យលកើត្ស ខលវទ្ទ ឬជាទ្ កខ-
លវទ្ទគ្បាកែលឡើងបាន ។ 
 ចំប្ណកោយវញិលទោះ ចិត្តែឹងលផ្ទែាពាៈតរោា រោយ  ក សល-
វបិាកោយវញិ្ញញ ណចិត្ត រប្រងលកើត្គ្ពរជារួយទ្ កខលវទ្ទ លគ្ព្វោះោយ
វញិ្ញញ ណលទោះ នឹងលកើត្លឡើងបានលដ្ឋយអាស្ស័យោរប៉ាោះខោប់គន រវាង
រហាភូត្រូប រ៊ឺ បឋវ ី លត្លជា វាលយោត្  (លវៀរអាលបា រ៊ឺោត្ ទឹ្ក) 
ជារួយឧបាោយរូប (ោយបសាទ្) ឧបម្ចែូចយកញញួរលៅវាយ
សំឡីប្ែលដ្ឋក់លលើប្ែកគ្ទ្ទប់ រប្រងម្ចនកម្ចា ំងកន ងោរប៉ាោះខោប់ខាា ំង 
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 លទ្ើបជាលហត្ ឲ្យលកើត្ទ្ កខលវទ្ទគ្បាកែលឡើងបាន ។ 
 

អច្ហត្ុក្ក្សុលវិបាក្ឆិត្ត ៨ ដួ្ង្ 
  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត បានែល់ចិត្តប្ែលជាផលរបស់
ក សលករោ ឬចិត្តប្ែលលកើត្ពី ំណាចរបស់ក សលលចត្ទកន ង
រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើងលហើយកន ង តី្ត្ ប្ត្លគ្ព្វោះោរខាោះ
ខាត្ក្នលចត្ទកន ងោលោំង ៣ រ៊ឺ លចត្ទរ នោរលធាើក សលករោ លចត្ទ
ខណ:កំព ងលធាើក សលករោ និងលចត្ទខាងលគ្ោយប្ែលបានលធាើក សល
ករោលទោះលហើយ លចត្ទកន ងោលណារួយ លទ្ើបលធាើឲ្យផលក្នក សល
លចត្ទលទោះ ម្ចនកម្ចា ំងលខាយ និងឲ្យផលជា លហត្ ក រ៊ឺ ជាចិត្តប្ែល
លកើត្លឡើងលដ្ឋយរិនម្ចនក សលលហត្  បានែល់ លោភលហត្   លោស
លហត្  និង លម្ចហលហត្  គ្បកបកន ងឋានៈជាសរបយ ត្តលហត្   លហត្ ក-
ក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង លទ្ើបគ្បាកែលឡើង ជាផលរបស់ក សលករោ
កន ង តី្ត្ ម្ចនចំនួន ៨ ែួង រ៊ឺ  
 ១. ឧលបោខ សហរតំ្ ចកខ វញិ្ញញ ណំ ក សលវបិាកចិត្តំ ។ 

ចិត្តប្ែលអាស្ស័យចកខ វត្ថ លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់
ក សលករោល ើញរូបប្ែលជាឥដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺអាររោណ៍លអៗ ។ 
 ២. ឧលបោខ សហរតំ្ លសាត្វញិ្ញញ ណំ ក សលវបិាកចិត្តំ  ។ 

ចិត្តប្ែលអាស្ស័យលសាត្វត្ថ លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់ 
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ក សលករោឮសំលឡងលអ ។ 
 ៣. ឧលបោខ សហរតំ្ ឃានវញិ្ញញ ណំ ក សលវបិាកចិត្តំ ។ 

ចិត្តប្ែលអាស្ស័យឃានវត្ថ លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់
ក សលករោែឹងកាិនលអ ។ 
 ៤. ឧលបោខ សហរតំ្ ជិវាហ វញិ្ញញ ណំ ក សលវបិាកចិត្តំ ។ 

ចិត្តប្ែលអាស្ស័យជិវាហ វត្ថ លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់
ក សលករោែឹងរសលអ ។ 
 ៥. ស ខសហរតំ្ ោយវញិ្ញញ ណំ ក សលវបិាកចិត្តំ ។ 

ចិត្តប្ែលអាស្ស័យោយវត្ថ លកើត្គ្ពរជារួយស ខលវទ្ទ ជាផល
របសក់ សលករោែឹងលផ្ទែាពាៈលអ ។ 
 ៦. ឧលបោខ សហរតំ្ រលទោត្  ក សលវបិាកចិត្តំ ។ 

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់
ក សលករោលធាើកិចាទ្ទួ្លអាររោណ៍ោំង ៥ ប្ែលលអ ។ 
 ៧. ឧលបោខ សហរតំ្ រលទវញិ្ញញ ណោត្   លហត្ កក សលវបិាកចិត្តំ
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួយឧលបោខ  ជាផលរបស់ក សលករោ 
លធាើកិចាពិចារណាអាររោណ៍ោំង ៥ (ឬ ៦) ប្ែលជាឥដ្ឋា ររោណ៍។ 
 ៨. លសារនសសសហរតំ្ រលទវញិ្ញញ ណោត្ ក សលវបិាកចិត្តំ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួយលសារនសស ជាផលរបស់ក សល-
ករោលធាើកិចាពិចារណាអាររោណ៍ោំង ៥ (ឬ ៦) ជា តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
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= ៤ 

= ២ ៨ ែួង 

សប្ម្តង្អច្ហតុ្ក្ក្សុលវិបាក្ឆតិ្ត ៨ ដ្ួង្ 

           ចកខ វញិ្ញញ ណចិត្ត……១ 
                  លសាត្វញិ្ញញ ណចិត្ត…១     
            ឃានវញិ្ញញ ណចិត្ត… ១ 
            ជិវាហ វញិ្ញញ ណចិត្ត…… ១ 
         ស ខសហរត្………      ោយវញិ្ញញ ណចិត្ត… ១     = ១     

                         សរបែិចេនចិត្ត……  ១      
                  សនតីរណចិត្ត………  ១ 

        លសារនសសសហរត្…   សនតីរណចិត្ត……… ១     = ១ 

 លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួងលនោះ ជាចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍តរ
បញ្ាោា រ ទំ្នងែូចគន ជារួយ ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួង ប្ែលលព្វលលហើយ 
ប្ត្លផសងគន គ្ត្ង់ថា  លហត្ កក សលវបិាកចិត្តលនោះ ជាផលរបស់
ក សលករោឲ្យល ើញរូប ឮសំលឡង ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពា: ប្ែល
ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ និង តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋយន័យផោ យគន
ជារួយ ក សលវបិាកចិត្ត ។ 
 ចំណ ចសម្ចគ ល់  លហត្ កក សលវបិាកចិត្តលទោះ ម្ចនចំនួន ៨ ែួង 
ប្ែលម្ចនលគ្ចើនជាង ក សលវបិាកចិត្ត ១ ែួង រ៊ឺ លសារនសសសនតីរណ
ចិត្ត បានជាែូលចនោះ លគ្ព្វោះសនតីរណចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចាកន ងោរ
ពិចារណាអាររោណ៍ លហើយអាររោណ៍របស់ក សលវបិាកចិត្តលទោះ ប្ចកជា 
២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ ឥែារជឈតត ររោណ៍ ជាអាររោណ៍ប្ែលលអធរោតរួយ និង 

ឧលបោខ សហរត្… 

ឧលបោខ សហរត្… 
 លហត្ កក សល- 
          វបិាកចិត្ត 
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 តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ ជាអាររោណ៍ប្ែលលអយ៉ាងក្គ្កប្លងរួយ ក សសវបិាក-
សនតីរណចិត្តលទោះ ោលណាទ្ទួ្លឥែារជឈតត ររោណ៍ រប្រងលកើត្លឡើង
គ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ លវទ្ទ ក សលវបិាកសនតីរណចិត្តលទោះលទ្ើបលឈាោ ោះថា 
ឧលបោខ សនតីរណក សលវបិាកចិត្ត ោលណាទ្ទួ្ល តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ រប្រង
លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសសលវទ្ទ ក សលវបិាកគ្បលភទ្លទោះលទ្ើប
លឈាោ ោះថា លសារនសសសនតីរណក សលវបិាកចិត្ត ប្ត្ចំប្ណក ក សល-
វបិាកសនតីរណចិត្តលទោះ ោលណាទ្ទួ្ល និែារជឈតត ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍
ប្ែលរិនលអធរោត ឬបានទ្ទួ្ល តិ្ និដ្ឋា ររោណ៍ អាររោណ៍ប្ែលរិន
លអយ៉ាងក្គ្កប្លង រប្រងលកើត្គ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ លវទ្ទប្ត្រា៉ាង រិនអាច
លកើត្គ្ពរលដ្ឋយលោរនសសលវទ្ទបាន លគ្ព្វោះលោរនសសលវទ្ទលទោះ នឹង
គ្តូ្វគ្បកបជារួយលោសរូលចិត្តប្ត្ប៉ា លណាណ ោះ ែូចបានលព្វលលហើយថា 
លោសរូលចិត្តលនោះ ោលលព្វលលដ្ឋយជាតិ្របស់ចិត្តលហើយ ក៏ជា ក សល
ជាតិ្ និងោលលព្វលលដ្ឋយលហត្ លហើយ ក៏ជា ក សលលហត្  រ៊ឺ លោស-
លហត្  ប្ត្សនតីរណចិត្តលទោះ រប្រងជាចិត្តប្ែលជាវបិាកជាតិ្ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ 
ជាចិត្តប្ែលជាផល  និងជាចិត្តប្ែលរិនគ្បកបលដ្ឋយលហត្ លផសងៗ លទ្ៀត្
ផង ែូលចាន ោះ ក សលវបិាកសនតីរណចិត្ត សូរបីនឹងទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែល
ជា តិ្ និដ្ឋា ររោណ៍ ក៏លកើត្គ្ពរលដ្ឋយលោរនសសលវទ្ទរិនបានលឡើយ 
គ្តូ្វលកើត្គ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ លវទ្ទលទោះឯង លដ្ឋយលហត្ លនោះ  ក សល-
វបិាកចិត្ត លទ្ើបគ្តូ្វម្ចនគ្តឹ្រ ៧ ែួង តិ្ចជាង  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត 
១ ែួង ។ 
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រា៉ាងលទ្ៀត្ ចកខ វញិ្ញញ ណ លសាត្វញិ្ញញ ណ ឃានវញិ្ញញ ណ ជិវាហ វញិ្ញញ ណ 
និង ោយវញិ្ញញ ណ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅោំងប្ផនក ក សលវបិាក និងក សល
វបិាកលទោះ និយរលៅថា ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត បានែល់ចិត្ត ១០ ែួង 
ប្ែលអាស្ស័យលកើត្តរោា រប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ និងោយ ោំង
ប្ផនកលអនិងរិនលអលែើរបីគ្បលយជន៍ែល់ោរចងចាំ និងលៅលឈាោ ោះចិត្ត
ោំងលទោះឯង ។ 

 
អច្ហតុ្ក្កិ្រយិឆិត្ត 

  លហត្ កកិរយិចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង លែើរបីលធាើកិចាកន ងោរ
ទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីតរោា រោំង ៦ និងលធាើកិចាោត់្កតីបញ្ញា ររោណ៍ រហូត្
ែល់ចិត្តប្ែលលធាើកិចាញញរឹ របស់គ្ពោះ រហនតោំង យ ចិត្តប្ែលលកើត្
លឡើងលែើរបីលធាើកិចាលនោះ គ្តឹ្រប្ត្ជាចិត្តលធាើកិចា រិនបានលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះ
អាស្ស័យក សលលហត្   ក សលលហត្  លទ្ើបរិនប្រនជាចិត្តប ណយ 
ចិត្តបាប  និងរិនប្រនជាវបិាកចិត្តប្ែលជាផលរបស់ប ណយឬបាប 
 លហត្ កកិរយិចិត្តលនោះម្ចនចំនួន ៣ ែួង ។ 
 

សប្ម្តង្អច្ហត្ុក្ក្រិយិឆិត្ត ៣ ដួ្ង្ 

           បញ្ាោា ោវជានចិត្ត.........១ 
                             រលទោា ោវជានចិត្ត........១    

    លសារនសសសហរត្...  ហសិត្ បាទ្ចិត្ត....... ១ 

ឧលបោខ សហរត្... 
 លហត្ កកិរយិ 

 
 ៣ ែួង 
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 ១. ឧលបោខ សហរតំ្ រលទោត្  កិរយិចិត្តំ ។ 
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  លែើរបីោវរកអាររោណ៍

តរបញ្ាោា រ ។ 
 លសចកតីថា ចិត្តែួងលនោះ ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចាោវរកអាររោណ៍ ប្ែលរក
ប៉ាោះខោប់ោា រលទោះៗ ឧបម្ចែូចទយោា រប្ែលរកាោា រគ្ពោះោជវាងំប្ែល
ចាំលបើកោា រឲ្យលភ្ៀវចូលរកតរឋានៈរបស់ប រគល រិនបានរិត្តរលៅ
លធាើកិចាយ៉ាងែក្ទ្លឡើយ ។ 
 ២. ឧលបោខ សហរតំ្ រលទវញិ្ញញ ណោត្   លហត្ កកិរយិចិត្តំ ។ 

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  ោវរកអាររោណ៍តររលទ
ោា រ ។ 
 លសចកតីថា ចិត្តែួងលនោះ ជាចិត្តប្ែលម្ចនកិចាោវរកអាររោណ៍ ៦ ឬ
ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចាោត់្កតីបញ្ញា ររោណ៍តរបញ្ាោា រ ។ 
 ៣. លសារនសសសហរតំ្ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្តំ 

ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសសលធាើោរញញឹរ របស់
គ្ពោះ រហនតប្ែលលកើត្លឡើង ។ លគ្ព្វោះោរល ើញលគ្បត្ប្ែលកំព ងទ្ទួ្លទ្ កខ 
ជាោរល ើញលដ្ឋយ ភិញ្ញញ កិរយិចិត្ត ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋយោរ
ពិចារណាថា សភាពប្បបលនោះនឹងរិនគ្បាកែែល់អាតោ  ញត្លៅលទ្ៀត្
លឡើយ ជាោរពិចារណាលដ្ឋយរហាកិរយិញាណសរបយ ត្តចិត្តរ ន ោល
ពិចារណាលហើយហសិត្ បាទ្ចិត្តលទ្ើបលកើត្លឡើង ែូចជាគ្បាកែកន ង
 ភិធរោត្ថសងគហៈថា ហសិត្ បាទ្ចិលត្តន បន បវត្តិយម្ចនរបិ លត្សំ 
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សិត្ករណំ ប លពានិវាស ទរតំ្សសពាញ្ញ ត្ញាណានំ  ន វត្តកតត  
ញាណាន បរវិត្តិលយវាតិ្ ។ ោរញញរឹរបស់គ្ពោះ រហនតោំងលទោះ សូរបី
លដ្ឋយហសិត្ បាទ្ចិត្ត ក៏លឈាោ ោះថាគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ប លពានិវាសាន សតិ្-
ញ្ញញ ណ  ទរតំ្សញ្ញញ ណ សពាញ្ញ ត្ញាណ ។ 

បានលសចកតីថា ោល ភិញ្ញញ ចិត្តល ើញសត្ាោំងលទោះលហើយ 
រហាកិរយិចិត្តក៏ពិចារណាថា សភាពប្បបលនោះរិនម្ចនែល់អាតោ  ញ
លឡើយ ហសតិ្ បាទ្ចិត្តលទ្ើបលកើត្លឡើង ោំងលនោះលគ្ព្វោះ ភិញ្ញញ ចិត្ត រប្រង
លកើត្ប្ត្រួយខណៈប៉ា លណាណ ោះ ត្លៅលទ្ើបជាទទី្របស់រហាកិរយិចិត្ត
ជា នកពិចារណា  លហើយក៏លសពអាររោណ៍លដ្ឋយហសិត្ បាទ្ចិត្ត លទ្ើបលធាើ
ឲ្យអាោរញញឹរ គ្បលភទ្ប្ែលជា សិត្ និងហសិត្ គ្បាកែលឡើងរក ។ 

 
ការញញមឹ្និង្ការច្សើឆ 

 ោរញញរឹនិងោរលសើច កន ងររពីរស លព្វោលង្កា របានប្ចកទ្ ក ៦ 
យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. សិត្ ញញឹររិនល ើញលធោញជាោរញញរឹរបស់គ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា ស ់
 ២. ហសិត្ ញញឹរលោរល ើញលធោញជាោរញញឹរប្ែលលកើត្ ំពី
ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត ឬគ្ពោះ ទគរី គ្ពោះសកោគរី គ្ពោះលសាតបនន 
និងប េ ជាន ប្ត្ោរញញឹរគ្បលភទ្លនោះលគ្តពីគ្ពោះ រហនតលហើយ រប្រងជា
ោរញញឹរប្ែលគ្បកបលដ្ឋយក សលលហត្  ឬ ក សលលហត្  ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-92- 

 ៣. វហិសិត្ ោរលសើចសលំឡងតិ្ចៗ លកើត្ ំពីចិត្តរបស់ប េ ជាន និង
គ្ពោះ រយិប រគល ៣ ពួក រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី និង
គ្ពោះ ទគរី ។ 
 ៤.  តិ្ហសិត្ ោរលសើចម្ចនសំលឡងខាា ំងប្ែលម្ចនកន ងប េ ជាន 
គ្ពោះលសាតបនន និងគ្ពោះសកោគរី ។ 
 ៥.  បហសិត្ ោរលសើចរហូត្ែល់ញ័រោំងោយ ជាោរលសើច
របស់ប េ ជាន ។ 
 ៦. ឧបហសិត្ ោរលសើចរហូត្ែល់ហូរទឹ្កប្ភនក ជាោរលសើច
របស់ប េ ជានប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ោរញញឹរនិងោរលសើចោំង ៦ គ្បោរ ប្ែលលព្វលរកលនោះ ក៏
រប្រងល ើញបានថា ោរញញឹរខាងកន ងរិនល ើញលធោញ លឈាោ ោះថា សិត្ 
ប្ែលលកើត្បានចំលព្វោះគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ប៉ា លណាណ ោះ និងោរញញឹរ 
ល ើញលធោញប្ែលលកើត្ជារួយគ្ពោះ រហនតលទោះ ជាចិត្តប្ែលលធាើឲ្យលកើត្ 
ោរញញឹរលដ្ឋយរិនគ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍ ែូចយ៉ាងចិត្តប្ែលលកើត្ោរ
លសើចែក្ទ្ៗ ចិត្តលនោះលទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងតិ្ច ជាចិត្តពិលសស លៅថា 
ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ប្ែលអាចលធាើឲ្យលកើត្ោរញញឹរបានគ្តឹ្រប្ត្គ្បលភទ្ជា 
សិត្ និង ហសិត្ ប៉ា លណាណ ោះ និងោរប្ែលចិត្តលនោះម្ចនកម្ចា ំងតិ្ចលនោះឯង 
លទ្ើបជា លហត្ កចិត្ត ចំប្ណកចិត្តប្ែលលកើត្ោរលសើចលទោះ រប្រងជាចិត្ត
ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង និងគ្បោន់មំ្ចកន ងអាររោណ៍ ជាលហត្ ឲ្យែល់ោរ
លសើចកន ងលកខណ:លផសងៗ លទ្ើបជាសលហត្ កចិត្ត ។ 
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សង្ខខ រច្ភទននអច្ហត្ុក្ឆិត្ត 
  លហត្ កចិត្ត ោំង ១៨ ែួងលនោះ រិនបានសប្រតងទ្ កថា ជាចិត្ត
គ្បលភទ្ សង្កខ រកិចិត្ត ឬសសង្កខ រកិចិត្តណារួយលឡើយ តរសាធកៈប្ែល
គ្បាកែកន ងវាទ្លផសងៗ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងសង្កខ រលភទ្របស់ លហត្ កចិត្ត
លនោះ រួរបានជា ៣ ន័យ រ៊ឺ  
 ១. កន ងរូលែីោ និង ភិធរោត្ថវភិាវនីិែីោ លព្វលថា ជាសង្កខ រវរិ ត្តិ
ោំង ១៨ ែួង លគ្ព្វោះរិនម្ចនគ្ពោះបាលីបញ្ញា ក់ទ្ កទី្ណាលឡើយថា ជា
 សង្កខ រកិ ឬសសង្កខ រកិ ោលរិនម្ចនបាលីសប្រតងទ្ កក៏គ្តូ្វោន់យក
ថា ជាសង្កខ រវរិ ត្តិ រ៊ឺ ផ ត្ចាក សង្កខ រកិ និងសសង្កខ រកិ  ។ 
 ២. កន ងបររត្ថទី្បនីែីោ លព្វលថា បានោំង សង្កខ រកិ និង
សសង្កខ រកិោំង ១៨ ែួង លគ្ព្វោះកន ងររណាសននោល រ៊ឺ លវោប្ែលជិត្
សាា ប់ វេិីចិត្តលផសងៗ នឹងគ្បាកែលឡើងឯង ឬអាចនឹងម្ចន នកណាម្ចន ក់
ែឹកទំឲ្យលរើលគ្ពោះព ទ្ធរូប ឬឲ្យសាត ប់សលំឡងសូគ្ត្ធរ៌ជាលែើរក៏បាន លទ្ើប
ចាត់្ថាជាសង្កខ របានោំង ២ យ៉ាង ។ 
 ៣. បូោណាចារយ លព្វលថា ជា សង្កខ រកិចិត្តោំង ១៨ ែួង 
លគ្ព្វោះោរល ើញរូប ឮសំលឡង ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ ោំងលនោះ
រប្រងល ើញ ឮ ែឹងកាិន ែឹងរស បានប៉ាោះគ្តូ្វលផ្ទែាពាៈលដ្ឋយខាួនឯង 
អាស្ស័យឧបបត្តិលហត្  ឲ្យចិត្តោំងលនោះលកើត្លឡើង លទ្ើបលព្វលថាជា 
 សង្កខ រកិោំង ១៨ ែួង ។ 
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  លហត្ កចិត្តោំង ១៨ ែួង លទ្ើបសលគង្កគ ោះចូលកន ង សង្កខ រកិ លគ្ព្វោះ
 លហត្ កចិត្តលនោះរប្រងលកើត្លឡើងឯង លដ្ឋយអាស្ស័យឧបបត្តិលហត្  គ្បជ ំ
គន ឲ្យលកើត្ សូរបីម្ចន នកណារកែឹកទំកតី ប្ត្លបើឧបបត្តិលហត្  ម្ចនរិន
គ្រប់ ងគលដ្ឋយបរបូិណ៌លហើយ ចិត្តប្ែលល ើញរូប ឮសំលឡង ែឹងកាិន
ជាលែើរ ក៏លកើត្លឡើងរិនបាន ។ 
  លហត្ កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលរិនម្ចនលហត្  ៦ រ៊ឺ លោភលហត្  លោស-
លហត្  លម្ចហលហត្   លោភលហត្   លោសលហត្  និង  លម្ចហលហត្  
គ្បកបជារួយលឡើយ លបើចិត្តណាម្ចនលហត្ រួយ ឬលហត្ លគ្ចើន កន ងលហត្  
៦ ែូចលព្វលលទោះ គ្បកបជារួយចិត្តោំងលទោះ លៅថា សលហត្ កចិត្ត 
លគ្ព្វោះោរគ្បកបលដ្ឋយលហត្ របស់ចិត្តោំងលទោះ លៅថា សរបយ ត្តលហត្  ។ 
 លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ  លហត្ កចិត្ត លទ្ើបសំលៅែល់ ចិត្តប្ែលរិនម្ចន
សរបយ ត្តលហត្  ប្ត្ធរ៌ោំង យរប្រងលកើត្ពីលហត្  ឬម្ចនលហត្ ជា
ប្ែនលកើត្ លហត្ ប្ែលលព្វលលនោះរិនប្រនលហត្  ៦ ប្ែលគ្បកបជារួយ
ចិត្តប្ែលជាសរបយ ត្តលហត្ ែូចលព្វលលឡើយ ប្ត្ជាលហត្ ប្ែលលធាើឲ្យ
ចិត្តលកើត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះអាស្ស័យលហត្ លទោះ លហត្ ប្ែលលធាើឲ្យចិត្តលកើត្
លឡើងលនោះលៅថា ឧបបត្តិលហត្  លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ  លហត្ កចិត្តនឹងគ្បាកែលឡើង
បានក៏គ្តូ្វអាស្ស័យឧបបត្តិលហត្  រ៊ឺ លហត្ ប្ែលលធាើឲ្យចិត្តលកើត្លដ្ឋយគ្បោរ
លផសងៗ ែូលចនោះ រ៊ឺ  
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ឧបបត្តចិ្ហតុ្ននអច្ហតុ្ក្ឆិត្ត  ១៨ ដួ្ង្ 

 លហត្ ប្ែលលធាើឲ្យ លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង លកើត្លឡើងបានលទោះម្ចន
ែូចត្លៅលនោះ រ៊ឺ  
 

ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ឆក្ខវិុញ្ញា ណឆិត្ត ២ ដួ្ង្ 
 ១.  សរភិននតត  ចកខ សស លគ្ព្វោះចកខ បសាទ្រិនោន់ប្បកោា យ  
 ២. អាបាេរត្តត  រូបានំ លគ្ព្វោះរូបរកោន់រនាងក្នចកខ បសាទ្  
 ៣. អាលោកសននិសសិតំ្ អាស្ស័យលដ្ឋយពនា៊ឺ  
 ៤. រនសិោរលហត្ កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្ (បញ្ាោា ោវជានចិត្ត) ។ 
 

ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ច្សាត្វិញ្ញា ណឆិត្ត ២ ដួ្ង្ 
 ១.  សរភិននតត  លសាត្សស លគ្ព្វោះលសាត្បសាទ្រិនោន់ប្បកោា យ 
 ២. អាបាេរត្តត  សោោ នំ លគ្ព្វោះសំលឡងរកោន់រនាងក្ន
លសាត្បបសាទ្  
 ៣. អាោសសននិសសិតំ្ អាស្ស័យអាោស (លំហ)  
 ៤. រនសិោរលហត្ កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្  (បញ្ាោា ោវជានចិត្ត)។ 
 

ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ឃានវិញ្ញា ណឆិត្ត ២ ដ្ួង្ 
 ១.  សរភិននតត  ឃានសស លគ្ព្វោះឃានបសាទ្រិនោន់ប្បកោា យ 
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 ២. អាបាេរត្តត  រទធ នំ លគ្ព្វោះកាិនរកោន់រនាងក្នឃានបសាទ្  
 ៣. វាលយសននិសសិតំ្ អាស្ស័យវាលយ(ខយល់) 
 ៤. រនសិោរលហត្ កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្  (បញ្ាោា ោវជានចិត្ត)។ 
  

ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ជិវាា វិញ្ញា ណឆតិ្ត ២ ដួ្ង្ 
 ១.  សរភិននតត  ជិវាហយ លគ្ព្វោះជិវាហ បសាទ្រិនោន់ប្បកោា យ 
 ២. អាបាេរត្តត  រសានំ លគ្ព្វោះរសរកោន់រនាងក្នជិវាហ បសាទ្  
 ៣. អាលបាសននិសសិតំ្ អាស្ស័យអាលបា រ៊ឺទឹ្ក 
 ៤. រនសិោរលហត្ កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្ (បញ្ាោា ោវជានចិត្ត) ។ 
 

ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្កាយវិញ្ញា ណឆិត្ត ២ ដ្ួង្ 
 ១.  សរភិននតត  ោយសស លគ្ព្វោះោយបសាទ្រិនោន់ប្បកោា យ 
 ២. អាបាេរត្តត  លផ្ទែាព្វា នំ លគ្ព្វោះលផ្ទែាពាៈរកោន់រនាងក្ន
ោយបសាទ្  
 ៣. បឋវសីននិសិសតំ្ អាស្ស័យបឋវ ី
 ៤. រនសិោរលហត្ កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្ ជិត្(បញ្ាោា ោវជាន-
ចិត្ត) ។ 
 ចកខ វញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ែួង លសាត្វញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ែួង ឃានវញិ្ញញ ណ
ចិត្ត ២ ែួង ជិវាហ វញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ែួង និងោយវញិ្ញញ ណចិត្ត ២ ែួង រួរចិត្ត 
១០ ែួងលនោះលៅថា ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-97- 

ច្ហត្ុនាឲំ្យច្ក្ើត្ម្ច្នាធាតុ្ ៣ 1 ដ្ួង្ 

 ១.  សរភិននតត  បសាទ្សស លគ្ព្វោះបសាទ្រូប រិនោន់ប្បកោា យ 
 ២. អាបាេរត្តត  បញ្ញា ររោណានំ ម្ចនអាររោណ៍ោំង ៥ រ៊ឺរបូ 
សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ រកោន់រនាង  
 ៣. ហទ្យសននិសសិតំ្ អាស្ស័យហទ្យវត្ថ រូប  
 ៤. រនសិោរលហត្ កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្  ។ 
 រលទោត្  ជាចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍តិ្ចជាងចិត្តែួងែក្ទ្ៗ 
ម្ចន ៣ ែួង រ៊ឺ បញ្ាោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង និងសរបែិចេនចិត្ត ២ ែួង រួរ
ចិត្ត ៣ ែួងលនោះលៅថា រលទោត្  ។ 
 
ច្ហត្ុនាឲំ្យច្ក្ើត្ម្ច្នាវិញ្ញា ណធាតុ្ននអច្ហត្ុក្ឆិត្ត ៥ ដួ្ង្ 

 ១.  សរភិននតត  រនសស លគ្ព្វោះរលទរិនោន់ប្បកោា យ  
២. អាបាេរត្តត  ធម្ចោ នំ  លគ្ព្វោះម្ចនធម្ចោ ររោណ៍រកោន់រនាង 

 ៣. វត្ថ សននិសសិតំ្ អាស្ស័យហទ្យវត្ថ រូប (លវៀរ រូបគ្ពហោ)  
 ៤. រនសិោរលហត្ កំ ម្ចនរនសិោរជាលហត្  ។ 
 

ម្ច្នាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
  រលទវញិ្ញញ ណោត្  ជាចិត្តប្ែលម្ចនោរែឹងអាររោណ៍បានលគ្ចើន 
ជាងបញ្ា វញិ្ញញ ណ និងរលទោត្  កន ង លហត្ កចិត្តម្ចនរលទវញិ្ញញ ណោត្  

 
1
 នៅក្នុងអដ្ឋសាលិន ីមិនបានសម្មែងនេតុនក្ើតន ើងរបស់ មនោធាត ុ៣ គ ឺបញ្ចទ្វា រាវជ្ជនចិតត ១ និងសមបដ្ិចឆនចិតត ២ នេ ។ 
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៥ ែួង រ៊ឺ រលទោា ោវជានចិត្ត ១ ហសតិ្ បាទ្ចិត្ត ១ និងសនតីរណចិត្ត ៣ 
រួរជារលទវញិ្ញញ ណោត្  ៥ តរពិត្លទោះចិត្តោងំ ស់ម្ចន ៨៩ ឬ ១២១ 
ែួង លគ្ត ំពីទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ ែួង និងរលទោត្  ៣ ែួង លហើយ 
លគ្តពីលទោះចិត្តែ៏លសស ៧៦ ឬ ១០៨ ែួង ោំង ស់លទោះ ជា
រលទវញិ្ញញ ណោត្  ។ 
 លហត្ លផសងៗ ប្ែលលធាើឲ្យចកខ វញិ្ញញ ណជាលែើរលកើត្លឡើងបានលទោះ 
សប្រតងឲ្យល ើញថា ោលម្ចនលហត្ គ្បជ ំគន ោំង ៤ យ៉ាង គ្រប់បរបូិណ៌
លហើយ ោរល ើញ ឬចកខ វញិ្ញញ ណជាលែើរ រប្រងលកើត្លឡើងភាា រ រិនម្ចន
វត្ថ ែក្ទ្ណា នឹងហារឃាត់្ោរល ើញបានលឡើយ លបើខាោះលហត្ ណារួយ
រិនគ្រប់បរបូិណ៌ោំង ៤ លហើយ ក៏រិនម្ចន នកណានឹងជួយឲ្យោរល ើញ
លកើត្លឡើងបានលឡើយ ។ 
 ែូលចាន ោះ លបើនឹងពិចារណាឲ្យលអលហើយ សភាវៈប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
ោរល ើញ ោរឮជាលែើរលទោះ គ្តូ្វអាស្ស័យម្ចនលហត្ បចា័យលធាើឲ្យគ្បាកែ
ផលលឡើង និងធរ៌ប្ែលជាលហត្ បចា័យលទោះ ក៏ស ទ្ធប្ត្ម្ចនភាពជា នតត  
រិនលៅកន ង ំណាចបង្កគ ប់បញ្ញា របស់ នកណាបាន រកតួ្ខាួនរិនបាន ម្ចន
ប្ត្ទររូបប៉ា លណាណ ោះ ប្ត្លគ្ព្វោះលម្ចហៈរ៊ឺ វជិាា បិទ្បាំងនូវសភាវៈពិត្ លធាើឲ្យ
ប េ ជានោំង យ វលងាងលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍ប្ែលលកើត្តរោា រ
លផសងៗ ។ 
 
 



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-99- 

កន ង ែាសាលិនីនិងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថាបានឧបម្ចោា រកិចិត្តោំង ៦ ទ្ កថា 

 ប្ភនកែូចជាពស់ ចូលចិត្តលៅកន ងទី្កំបាំង ប្ភនកក៏ចង់ល ើញវត្ថ 
ប្ែលបិទ្បាំងទ្ ក ។ 
 គ្ត្លចៀកែូចជាគ្កលពើ ប្ែលចូលចិត្តលៅកន ង នាង់ទឹ្កប្ែលគ្ត្ជាក់  ៗ
គ្ត្លចៀកក៏ចូលចិត្តសាត ប់ព្វកយប្ែលទ្ន់ភាន់ ។ 
 គ្ចរ ោះែូចជាសត្ាបកសី ប្ែលចូលចិត្តលហើរលៅកន ងអាោស គ្ចរ ោះ 
ក៏ចូលចិត្តស្សូបកាិនគ្ក ូបប្ែល ប្ណត ត្តរខយល់បក់រក ។ 
  ណាត ត្ែូចជាប្ឆ្ាស្សុក ប្ែលចូលចិត្តឲ្យទឹ្កម្ចត់្ហូរលរឿយៗ 
 ណាត ត្ក៏ចង់ភាក់រសលរឿយៗ ែូចគន  ។ 
 ោយែូចជាប្ឆ្ាក្គ្ព ប្ែលចូលចិត្តស ីសាច់រន សសកន ងក្គ្ពសោសាន 
ោយក៏ចូលចិត្តប៉ាោះខោប់តរផាូវោយ ។ 
 ចិត្តែូចជាសាា  ប្ែលចូលចិត្តរពឹសលៅរិនលសៃៀរ ចិត្តក៏ចូលចិត្ត
គ្តច់លៅកន ងអាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលលៅរិនលសៃៀរែូចគន  ។ 
 

កិ្ឆចរបសអ់ច្ហតុ្ក្ឆិត្ត ១៨ ដ្ួង្ 
 ចកខ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង លធាើទ្សសនកិចា រ៊ឺកិចាល ើញរូបាររោណ៍ ។ 
 លសាត្វញិ្ញញ ណ ២ ែួង លធាើសវនកិចា រ៊ឺកិចាឮសោោ ររោណ៍ ។ 
 ឃានវញិ្ញញ ណ ២ ែួង លធាើឃាយនកិចា រ៊ឺកិចាែឹងរទធ ររោណ៍ ។ 
 ជិវាហ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង លធាើសាយនកិចា រ៊ឺកិចាែឹងរសារោណ៍ ។ 
 ោយវញិ្ញញ ណ ២ ែួង លធាើផ សនកិចា រ៊ឺកិចាែឹងលផ្ទែាព្វា ររោណ៍។ 
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សនតីរណកិចា រ៊ឺពិចារណាអាររោណ៍ 
ត្ោលរពនកិចា រ៊ឺទ្ទួ្លអាររោណ៍ត្ពីជវនៈ។ 

 
អាវជានកិចា រ៊ឺទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ តររលទោា រ 
លវាែាពានកិចា រ៊ឺោត់្កតីបញ្ញា ររោណ៍ ថាលអឬ     
                  រិនលអតរបញ្ាោា រ ។ 

 

 វបិាករលទោត្  ២ ែួង លធាើសរបែិចេនកិចា រ៊ឺកិចាទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍។ 

           បែិសនធិកិចា រ៊ឺកិចាលកើត្កន ងភពេោី 
           ភវងគកិចា រ៊ឺកិចារកាភព 
                                                   ច តិ្កិចា រ៊ឺកិចាឃាា ត្ចាកភព 
            សនតីរណកិចា រ៊ឺកិចាពិចារណាអាររោណ៍ 
             ត្ោលរពនកិចា រ៊ឺកិចាទ្ទួ្លអាររោណ៍- 

   ត្ពីជវនៈ ។ 
 
 

បញ្ាោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង លធាើអាវជានកិចា រ៊ឺោវរកបញ្ញា ររោណ៍តរបញ្ាោា រ ។ 
 

រលទោា ោវជាន ១ ែួង លធាើ 

 
ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង លធាើជវនកិចា រ៊ឺលសពអាររោណ៍លធាើឲ្យលកើត្ោរ
ញញឹររបស់គ្ពោះ រហនត ។ 
 

ទាវ ររបសអ់ច្ហតុ្ក្ឆិត្ត ១៨ ដួ្ង្ 
 -ចកខ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង អាស្ស័យលកើត្តរ ចកខ ោា រ 
 -លសាត្វញិ្ញញ ណ ២ ែួង អាស្ស័យលកើត្តរ លសាត្ោា រ 
 -ឃានវញិ្ញញ ណ ២ ែួង អាស្ស័យលកើត្តរ ឃានោា រ 

ឧលបោខ  លហត្ កវបិាក 
រលទវញិ្ញញ ណោត្  ២ ែួង លធាើ 

 
លសារនសស លហត្ កវបិាក 
រលទវញិ្ញញ ណោត្  ១ ែួង លធាើ 
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អាស្ស័យលកើត្តរបញ្ាោា រ  

 
-រលទោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
-រលទោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង 

-រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
-រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ៣ ែួង 
-លសារនសសរលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង  

 
លកើត្តរោា រោំង ៦  

 

 -ជិវាហ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង អាស្ស័យលកើត្តរ ជិវាហោា រ 
 -ោយវញិ្ញញ ណ ២ ែួង អាស្ស័យលកើត្តរ ោយោា រ 
  
   
 
 
 

វត្ថុរបសអ់ច្ហតុ្ក្ឆិត្ត ១៨ ដួ្ង្ 
 -ចកខ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង លកើត្អាស្ស័យចកខ វត្ថ  
 -លសាត្វញិ្ញញ ណ ២ ែួង លកើត្អាស្ស័យលសាត្វត្ថ  
 -ឃានវញិ្ញញ ណ ២ ែួង លកើត្អាស្ស័យឃានវត្ថ  
 -ជិវាហ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង លកើត្អាស្ស័យជិវាហ វត្ថ  
 -ោយវញិ្ញញ ណ ២ ែួង លកើត្អាស្ស័យោយវត្ថ  
 -វបិាករលទោត្  ២ ែួង លកើត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ  
 - លហត្ កវបិាករលទវញិ្ញញ ណោត្  ៣ ែួង លកើត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ  
 -បញ្ាោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង លកើត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ  
 -រលទោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង លកើត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ  
 -ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង លកើត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ  ។ 
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អារម្មណ៍របសអ់ច្ហតុ្ក្ឆិត្ត ១៨ 

 -ចកខ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង ែឹងរូបាររោណ៍ រ៊ឺល ើញពណ៌លផសងៗ  
 -លសាត្វញិ្ញញ ណ ២ ែួង ែឹងសោោ ររោណ៍ រ៊ឺឮសំលឡងលផសងៗ  
 -ឃានវញិ្ញញ ណ ២ ែួង ែឹងរទធ ររោណ៍ រ៊ឺែឹងកាិនលផសងៗ  
 -ជិវាហ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង ែឹងរសាររោណ៍ រ៊ឺែឹងរសលផសងៗ 
 -ោយវញិ្ញញ ណ ២ ែួង ែឹងលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ រ៊ឺគ្ត្ជាក់ លតត  រងឹ ទ្ន់ 
តឹ្ង ញរ័ ។ 
             ែឹងរបូាររោណ៍ 
             ែឹងសោោ ររោណ៍ 
    បញ្ាោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង         ែឹងរទធ ររោណ៍       អាររោណ៍ ៥ 
    វបិាករលទោត្  ២ ែួង          ែឹងរសាររោណ៍ 
             ែឹងលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ 
 
             ែឹងរូបាររោណ៍ 
    រលទោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង            ែឹងសោោ ររោណ៍ 
                                                  ែឹងរទធ ររោណ៍        អាររោណ៍ ៦ 
    ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង          ែឹងរសាររោណ៍ 
             ែឹងលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ 
             ែឹងធម្ចោ ររោណ៍ 
 

 លហត្ កវបិាករលទវញិ្ញញ ណោត្  ៣ ែួង  
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វបិាក 

វបិាក 

ក សល    
 ក សល          
ឬកិរយិ 

 

សប្ម្តង្ការច្ក្ើត្របសអ់ច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ ច្ោយវថិី 
បញ្ាោា រវេិី  តិ្រហទត ររោណ៍ 

           ១  តី្ត្ភវងគ  ភវងគលែើរ 
  ផ ត្វេិី     វបិាក          ២ ភវងគចលនៈ  ភវងគញ័រ 
             ៣ ភវងគ បលចេទ្ៈ  ោត់្ផ្ទដ ច់ប្ខសភវងគ 
   កិរយិ          ៤ បញ្ាោា ោវជានៈ  ោវរកបញ្ញា ររោណ៍ប្ែលរកប៉ាោះខោប់ 
           ៥ បញ្ា វញិ្ញញ ណ  ចកខ  លសាត្ ឃាន ជិវាហ  ោយវញិ្ញញ ណ    
                                                            (ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណ ១០ ែួង) 
           ៦ សរបែិចេនៈ  ទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ (សរបែិចេនចិត្ត ២ ែួង) 
           ៧ សនតីរណៈ  ពិចារណាបញ្ញា ររោណ៍ (សនតីរណចិត្ត ៣ ែួង) 
   កិរយិ          ៨ លវាែាពានៈ  ោត់្កតីអាររោណ៍ជាក សល  ក សល ឬកិរយិ  
                                                             (រលទោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង) 
               ៩ ជវនៈ 
           ១០ ជវនៈ 
            ១១ ជវនៈ        
           ១២ ជវនៈ        ជវនៈកន ង លហត្ កចិត្ត បានែល់ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត      
           ១៣ ជវនៈ       ១ ែួង លសពអាររោណ៍ឲ្យសលគ្រចជាកិរយិ 
           ១៤ ជវនៈ 
           ១៥ ជវនៈ 
         ១៦ ត្ោលរពនៈ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ត្ពីជវនៈ (សនតីរណ ៣ ែួង-   
                រហាវបិាក ៨ ែួង) សគ្ម្ចប់ លហត្ កចិត្ត 
        ១៧ ត្ោលរពនៈ      បានែល់ ត្ោលរពនចិត្ត រ៊ឺសនតីរណចិត្ត ៣។  
 

 

 

វេិី 
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ឧលបោខ សហរត្ 

ឧលបោខ សហរត្ 

ឧលបោខ សហរត្ 

២ 
៤ 

៣ 

៧ 

=១៨ 

 ក សល     
វបិាក 

 លហត្ កចិត្ត 

បលង់្អច្ហតុ្ក្ឆិត្ត ១៨ ដួ្ង្ 

            ចកខ វញិ្ញញ ណចិត្ត  ១ 
                        លសាត្វញិ្ញញ ណចិត្ត១          
            ឃានវញិ្ញញ ណចិត្ត ១ 
                   ជិវាហ វញិ្ញញ ណចិត្ត  ១ 
              ទ្ កខសហរត្        ោយវញិ្ញញ ណចិត្ត      ១      
                        រលទោត្  ១                              
                                                                  រលទវញិ្ញញ ណោត្ ១ 
            ចកខ វញិ្ញញ ណចិត្ត  ១ 
              លសាត្វញិ្ញញ ណចិត្ត១         
            ឃានវញិ្ញញ ណចិត្ត១ 
                   ជិវាហ វញិ្ញញ ណចិត្ត  ១ 
              ស ខសហរត្        ោយវញិ្ញញ ណចិត្ត      ១               
                   រលទោត្  ១          
            រលទវញិ្ញញ ណោត្ ១ 
                  លសារនសសសហរត្   រលទវញិ្ញញ ណោត្ ១ 
                        បញ្ាោា ោវជានចិត្ត  ១      
                   រលទោា ោវជានចិត្ត ១            
           លសារនសសសហរត្   ហសិត្ បាទ្ចិត្ត       ១ 
 

 

 

 

ឧលបោខ សហរត្ 

ឧលបោខ សហរត្ 

៤ 
២ 

២ 
៨  លហត្ ក

ក សល     
វបិាក 

 លហត្ ក
កិរយិ 
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ជា……រលទោត្ ………  ១ 

 

=៧ 

អច្ហតុ្ក្ឆិត្ត ១៨ ជាវិញ្ញា ណធាតុ្ ៧ 

ចកខ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង ជាចកខ វញិ្ញញ ណោត្  
លសាត្វញិ្ញញ ណ ២ ែួង ជាលសាត្វញិ្ញញ ណោត្  
ឃានវញិ្ញញ ណ ២ ែួង ជាឃានវញិ្ញញ ណោត្         បញ្ា វញិ្ញញ ណោត្  ៥ 
ជិវាហ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង ជាជិវាហ វញិ្ញញ ណោត្    
ោយវញិ្ញញ ណ ២ ែួង ជាោយវញិ្ញញ ណោត្   
 សរបែិចេនចិត្ត     ២ ែួង  
 បញ្ាោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង      
 សនតីរណចិត្ត         ៣ ែួង 
 រលទោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង    ជា រលទវញិ្ញញ ណោត្    ១ 
 ហសិត្ បាទ្ចិត្ត    ១ ែួង 
 វញិ្ញញ ណោត្  សំលៅែល់ ោត្ ែឹងអាររោណ៍របស់ចិត្ត ចិត្តោំង
 ស់ ៨៩ ឬ ១២១ ែួងលទោះ ម្ចនោរែឹងអាររោណ៍រិនលសោើគន  រ៊ឺម្ចនោរ
ែឹងអាររោណ៍ ៣ យ៉ាង រ៊ឺ  
 

បញ្ចវិញ្ញា ណធាត្ុ 
 ជាចិត្តប្ែលម្ចនទទី្ែឹងអាររោណ៍ប្ែលរកប៉ាោះខោប់លដ្ឋយចំលព្វោះ 
ោា ររបស់ខាួនៗ លដ្ឋយគ្ត្ង់ លទ្ើបែឹងអាររោណ៍បានលគ្ចើន យ៉ាងកណាត ល 
បានែល់ ចិត្ត ១០ ែួង រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ ។ 
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ម្ច្នាធាតុ្ 
 ជាចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍បានតិ្ចបំផ ត្ លគ្ព្វោះបញ្ាោា ោវជានចិត្ត 
ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ជាខណ:ែំបូង និងសរបែិចេនក៏ 
ជាចិត្តប្ែលលកើត្អាស្ស័យហទ្យវត្ថ  ទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ត្ពីបញ្ា វញិ្ញញ ណ 
ប្ែលចិត្តោងំ ២ លនោះអាស្ស័យវត្ថ លផសងគន លកើត្លឡើង រ៊ឺបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត
អាស្ស័យបញ្ា វត្ថ  សរបែិចេនចិត្តអាស្ស័យហទ្យវត្ថ  លគ្ព្វោះចិត្តអាស្ស័យ
វត្ថ លផសងគន  រប្រងម្ចនកម្ចា ំងលខាយ រលទោត្ លនោះលទ្ើបែឹងអាររោណ៍
តិ្ចបំផ ត្ បានែល់ ចិត្ត ៣ ែួង រ៊ឺ បញ្ាោា ោវជានចិត្ត ១ និងសរបែិចេន
ចិត្ត ២ ។ 
 

ម្ច្នាវិញ្ញា ណធាតុ្ 
 ជាចិត្តប្ែលែឹងអាររោណ៍លគ្ចើនបំផ ត្ លគ្ព្វោះបានទ្ទួ្លបចា័យពី
បញ្ា វញិ្ញញ ណោត្  និងរលទោត្  រប្រងម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង លទ្ើបែឹងអាររោណ៍
លគ្ចើន បានែល់ ចិត្ត ៧៦ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ និង
រលទោត្  ៣) ។ 
 

អក្សុលឆិត្ត និង្ អច្ហត្ុក្ឆិត្ត 
  ក សលចិត្ត ១២ ែួង និង  លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង រួរចិត្ត ៣០ 
ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា  លសាភណចិត្ត ប្ែលលឈាោ ោះថា  លសាភណចិត្ត លទោះ 
រិនបានសំលៅយកចិត្តប្ែលរិនលអ រិនសាអ ត្ ឬជាចិត្តប្ែលជាបាបលថាក
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 លសាភណចិត្ត ៣០ =៣០ ែួង 

ោបប្ត្រា៉ាងលទ្ ប្ត្ជាោរសប្រតងសភាពរបស់ចិត្តលដ្ឋយបរយិយថា 
 លសាភណចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលគ្ត ំពី លសាភណចិត្ត ជាចិត្តប្ែលរិនបាន
លកើត្គ្ពរជារួយ លសាភណលចត្សិក ។ 
 

សប្ម្តង្អច្សាភណឆតិ្ត ៣០ ដ្ួង្ 

      លោភរូលចិត្ត    ៨ 
      ក សលចិត្ត ១២    លោសរូលចិត្ត    ២ 
      លម្ចហរូលចិត្ត    ២ 
                ក សលវបិាកចិត្ត៧ 
         លហត្ កក សល- 
                  វបិាកចិត្ត ៨ 
              លហត្ កកិរយិចិត្ត៣ 
 លហត្  ាី លសាភណចិត្តលទ្ើបរិនបានសលំៅយកថា ជាចិត្តប្ែល 
រិនលអ រិនសាអ ត្ែូច ក សលចិត្ត លគ្ព្វោះ ក សលចិត្តលទោះលកើត្គ្រប់ 
រន សសរិនបាន ែូចយ៉ាង លហត្ កចិត្ត  ក សលចិត្តែួងខាោះលកើត្រិន
បានកន ងគ្ពោះលសាតបនន ម្ចនលោភចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយទិ្ែាិជាលែើរ 
ឬគ្ពោះ ទគរិប រគល  ក សលចិត្តគ្បលភទ្ម្ចនោរោរៈ ឬលោសចិត្ត 
រប្រងលកើត្រិនបានលទ្ៀត្ កន ងសទត នរបស់គ្ពោះ ទគរិប រគលោំង យ 
គ្ពោះ រហនតោងំ យ ក សលចិត្តលកើត្រិនបានលឡើយ ប្ត្គ្ពោះ រហនត
ប្ែលលៅម្ចនជីវតិ្រិនោន់បរនិិព្វា ន រប្រងល ើញ ឮ ែឹងកាិន ែឹងរស 

 លហត្ កចិត្ត ១៨ 
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ែឹងលផ្ទែាពាៈ និងនឹករិត្គ្បគ្ពឹត្តលៅែូចគន ជារួយប រគលែក្ទ្ោំង យ 
សប្រតងថា លោកលៅម្ចន លហត្ កចិត្ត ប្ែលជា លសាភណចិត្ត 
ប្ត្រិនប្រនចិត្តប្ែលរិនលអ រិនសាអ ត្លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង យ 
 នក ស់កិលលសាសវៈោំងពួងលហើយ លបើ លសាភណចិត្ត ប្គ្បថា ជា
ចិត្តរិនលអរិនសាអ ត្លហើយ ក៏គ្ពោះ រហនតលៅម្ចនចិត្តរិនលអ រិនសាអ ត្លទ្ៀត្ 
ែូលចាន ោះ លសាភណចិត្ត លទ្ើបសំលៅយកគ្តឹ្រប្ត្ចិត្តប្ែលលគ្តពីលសាភណ
ចិត្ត ឬចិត្តប្ែលរិនម្ចនលសាភណលចត្សិកគ្បកប តរលហត្ ផលែូច
លព្វលលហើយប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

អច្សាភណឆិត្ត និង្ ច្សាភណឆិត្ត 
 ចំនួនចិត្តោំង ស់ោប់លដ្ឋយសលងខប ៨៩ ែួង ឬោប់លដ្ឋយពិសាត រ 
១២១ ែួងលទោះ ោលប្ចកជា លសាភណចិត្ត និងលសាភណចិត្តលហើយ 
បាន លសាភណចិត្ត ៣០ និងលសាភណចិត្ត ៥៩ ែួង ឬ ៩១ ែួង ។ 
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      ៥៩ ឬ 
       ៩១            

 ៣០ 

 ៨ឬ៤០ 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្ឆិត្តច្ោយអច្សាភណ និង្ ច្សាភណ 

      លោភរូលចិត្ត   ៨ 
               ក សលចិត្ត លោសរូលចិត្ត   ២    ១២ 
      លម្ចហរូលចិត្ត   ២ 
           ក សលវបិាកចិត្ត ៧ 

          លហត្ កចិត្ត   លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨   ១៨ 

               លហត្ កកិរយិចិត្ត ៣ 

      រហាក សលចិត្ត   ៨ 

             ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត  រហាវបិាកចិត្ត     ៨     ២៤ 

      រហាកិរយិចិត្ត     ៨ 

      រូបាវចរក សលចិត្ត ៥ 

               រូបាវចរចិត្ត    រូបាវចរវបិាកចិត្ត   ៥    ១៥ 

      រូបាវចរកិរយិចិត្ត  ៥              

       រូបាវចរក សលចិត្ត៤               

              រូបាវចរចិត្ត  រូបាវចរវបិាកចិត្ត   ៤   ១២  

       រូបាវចរកិរយិចិត្ត  ៤ 

      ររគចិត្ត  ៤.២០    
      ផលចិត្ត ៤.២០ 

 លសាភណចិត្ត 
 

 លោក ត្តរចិត្ត 

លសាភណចិត្ត 

  ៨៩              
ចិត្ត                 
១២១ 
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  លសាភណចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលលគ្ត ំពីលសាភណចិត្ត ឬបាន
ែល់ចិត្តប្ែលរិនលកើត្គ្ពរជារួយលសាភណលចត្សិក  លសាភណចិត្ត
លនោះម្ចនចំនួន ៣០ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ និង លហត្ កចិត្ត ១៨ រួរ
ជា លសាភណចិត្ត ៣០ ែូចបានសប្រតងរកលហើយ ។ 
 
 

ឆប ់អច្ហត្ុក្ឆិត្ត ១៨ 
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៥៩ ឬ ៩១ 

ច្សាភណឆិត្ត 

6 

 ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតងលសាភណចិត្ត ៥៩ ែួង ឬ ៩១ ែួង តរ
គថាសងគហ:សប្រតងថា  
 

គាថាសង្គហទី ៥ 
 ៥. បាបាលហត្ ករ តត និ      លសាភទនីតិ្ វ ចាលរ 
     ឯកូនសែាិ ចិតត និ               លេកនវ តី្បិ វា ។ 
 ប្គ្បថា ចិត្តោំង យ ៥៩ ឬ ៩១ ែួង ប្ែលផ ត្ ំពី ក សលចិត្ត 
និង លហត្ កចិត្តលទោះ លៅថា លសាភណចិត្ត ។ 
  ធិបាយ លសាភណចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលអសាអ ត្ ឬជាចិត្តប្ែលម្ចន
លសាភណលចត្សិកគ្បកប ប្ែលោប់លដ្ឋយសលងខប ៥៩ ែួង ឬលដ្ឋយ
ពិសាត រ ៩១ ែួង ោលប្ចកចិត្តោំងលនោះ លដ្ឋយភូរិលហើយបាន ៤ ភូរិ ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្ច្សាភណឆិត្តច្ោយភូមិ្ 

    ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ 
    រូបាវចរចិត្ត ១៥ 
     រូបាវចរចិត្ត ១២ 
    លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ 

លសាភណចិត្ត 
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 ចិត្តប្ែលគ្តច់លៅកន ងោរភូរិ ឬកន ងោម្ចររោណ៍លទោះ ម្ចនោំង 
 លសាភណចិត្ត និង លសាភណចិត្ត ែូលចនោះ ោលប្ចកលសាភណចិត្តលដ្ឋយ
ោរភូរិលហើយ លទ្ើបគ្តូ្វម្ចនព្វកយថា លសាភណរកជារួយឲ្យជាក់ចាស់ ។ 
ចំប្ណកកន ងរូបភូរិ  រូបភូរិ និងលោក ត្តរភូរិ ចិត្តនឹងលកើត្លឡើងបាន
ប្ត្លសាភណចិត្តប្ត្រា៉ាង លទ្ើបរិនគ្តូ្វម្ចនព្វកយលសាភណរកជារួយ ែូច
យ៉ាងលសាភណចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោរភូរិលទ្ ។ 
 ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួង លដ្ឋយ
លំដ្ឋប់ ោប់តងំពីោម្ចវចរលសាភណចិត្តជាលែើរលៅ ។ 
 

កាមវឆរច្សាភណឆិត្ត ២៤ 
 ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ជាចិត្តប្ែលគ្តច់លៅកន ងោរភូរិ រ៊ឺ ភូរិ
ប្ែលជាប្ែនលកើត្ក្នកិលលសោរ និងវត្ថ ោរ ប្ត្ជាចិត្តប្ែលលអសាអ ត្ 
លគ្ព្វោះគ្បកបលដ្ឋយលសាភណលចត្សិក ប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្តឲ្យគ្បគ្ពឹត្ត
លៅលែើរបីគ្បលយជន៍ គ្បាសចាកលោសភ័យវបិត្តិ ោម្ចវចរលសាភណ
ចិត្តលនោះ ប្ចកលចញជា ៣ គ្បលភទ្តរគថាសងគហ:ប្ែលសប្រតងថា 
  

គាថាសង្គហទី ៦ 
 ៦. លវទ្ទញាណសង្កខ រ-     លភលទ្ន ចត្ វសីតិ្ 
      សលហត្ ោម្ចវចរ-     ប ញ្ញបាកគ្កិយ រត ។ 
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 ប្គ្បថា ចិត្ត ២៤ ែួង ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ ញាណ 
និងសង្កខ រ លៅថា សលហត្ កោម្ចវចរក សលចិត្ត សលហត្ កោម្ចវចរ-
វបិាកចិត្ត និងសលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិត្ត ។ 
  ធិបាយ ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ែួង ជាចិត្តប្ែលគ្បកប
លដ្ឋយលហត្ លៅថា “សរបយ ត្តលហត្ ” លហត្ ប្ែលគ្បកបជារួយចិត្តលនោះ 
ជាប្ផនកលសាភណលហត្  ឬក សលលហត្  បានែល់  លោភលហត្  
 លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្ តរសររួរ ចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ លផសង  ៗ
គ្បកបលនោះ លៅថា “សលហត្ កចិត្ត” កន ងោម្ចវចរលសាភណចិត្តោំង ២៤ 
ែួងលនោះ ម្ចនលហត្ គ្បកបគ្រប់ែួង លទ្ើបលឈាោ ោះថា ជាសលហត្ កចិត្ត
ោំង ស់ ែូលចាន ោះោរប្ចកលដ្ឋយជាតិ្លភទ្ន័យជា ៣ គ្បលភទ្លហើយ 
លទ្ើបរិនគ្តូ្វយកព្វកយ “សលហត្ ក” ទំរ ខលទ្ៀត្ លគ្បើប្ត្ព្វកយថា 
ោម្ចវចរក សលចិត្ត ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត និងោម្ចវចរកិរយិចិត្តប៉ា លណាណ ោះ  ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្កាមវឆរច្សាភណឆតិ្ត ៣ ព្បច្ភទ 

      ោម្ចវចរក សលចិត្ត ៨ ែួង 
    ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត   ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត    ៨ ែួង    ២៤ ែួង 
      ោម្ចវចរកិរយិចិត្ត   ៨ ែួង 
 ោម្ចវចរក សលចិត្ត ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត និងោម្ចវចរកិរយិចិត្ត 
ោំង ៣ គ្បលភទ្លនោះ ម្ចនលឈាោ ោះលៅរា៉ាងលទ្ៀត្ថា រហាក សលចិត្ត 
រហាវបិាកចិត្ត និង រហាកិរយិចិត្ត ។ 
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អត្ថរបសក់្សុល 
 ក ចេិលត្ បាបធលរោ សលយតិ្ ចលយតិ្ កលរោតិ្ វទិ្ធំលសតី្តិ្ = ក សលំ 
 ធរោជាតិ្ណារប្រងលធាើឲ្យញាប់ញ័រ ឬរប្រងកំចាត់្នូវបាបធរ៌ ប្ែល
បណាិ ត្ោំង យរបបីលខពើរ ែូលចនោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា  ក សល ។ 
ព្វកយថា “ក សល” បានែល់ ក សលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលអសាអ ត្ គ្បាសចាក
លសចកតីលៅហោង លតត គ្កហាយរិនម្ចនលោស និងឲ្យផលជាស ខម្ចន
 ត្ថ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១.  លោរយត្ថ លដ្ឋយ ត្ថថា រិនម្ចនលោរ រ៊ឺរិនម្ចនកិលលស ោរៈ
ជាលែើរ ចាក់លដ្ឋត្ចិត្ត និងោងោយ ោរៈ លោសៈ លម្ចហៈ ជាលែើរ ោំង
លនោះលឈាោ ោះថា “លោរ” លគ្ព្វោះចាក់លដ្ឋត្គ្បទូ្សោ៉ាយចិត្តនិងោងោយរបស់
សត្ាោងំ យ ។ 
 ២. ស នោរត្ថ លដ្ឋយ ត្ថថា ជាធរោជាតិ្លអសាអ ត្ រ៊ឺ ជាគ្បលយជន៍
ែល់សត្ាោំង យបាន ។ 
 ៣. លឆ្កត្ថ លដ្ឋយ ត្ថថា ជាធរោជាតិ្ប្ែលឆាា ត្ឈាា សវាងក្វ រ៊ឺ 
ជា នកម្ចនចិត្តជាក សល លទ្ើបម្ចនកិរយិវាចាស ភាពទ្ន់ភាន់ ។ 
 ៤.  នវជាត្ថ លដ្ឋយ ត្ថថា រិនម្ចនលោសប្ែលរួរតិ្ោះលែៀលបាន ។ 
 ៥. ស ខវបិាកត្ថ លដ្ឋយ ត្ថថា ឲ្យផលជាស ខសរតរគ្បាថាន  ។ 
 

អត្ថរបសប់ុណយ 
  ត្តលទ សទត នំ ប ណាតិ្ លសាលធតី្តិ្ = ប ញ្ញំ  
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 ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណា រប្រងជគ្រោះសទត នចិត្តរបស់ខាួនឲ្យបរសិ ទ្ធ  
ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ប ណយ ។ 
 

ម្ហាក្សុលឆិត្ត ៨ 
 ោម្ចវចរក សលចិត្ត (រហាក សលចិត្ត) ។ 
 ោម្ចវចរក សលចិត្ត ឬរហាក សលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ
លចត្ទប្ែលលអសាអ ត្ លទ្ើបជាចិត្តប្ែលរិនម្ចនលោស និងឲ្យផលជាស ខ 
លហើយអាចឲ្យផលលកើត្លឡើងបានលគ្ចើនជាងខាួន រ៊ឺឲ្យលកើត្ផលជា
 លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង និងរហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង គ្បលសើរជាង
លទោះ ប្ែលលឈាោ ោះថា “រហាក សលចិត្ត” លទោះ រ៊ឺ 
 ក. ជាចិត្តប្ែលលកើត្បានធំទូ្ោយកន ងអាររោណ៍ ៦ រ៊ឺលកើត្បាន
កន ងអាររោណ៍ប្ែលជារូប សលំឡង កាិន រស លផ្ទែាពា: និងធម្ចោ ររោណ៍ ោំង
ជាចិត្តប្ែលលអសាអ ត្ ប្ែលលកើត្លឡើងបានធំទូ្ោយទូ្លៅរិនកំណត់្ ភព
ភូរិ និងគ្បលភទ្ក្នសត្ានិងប រគល លព្វលរ៊ឺ លកើត្បានកន ងភូរិលផសង  ៗ រហតូ្
ែល់ ៣០ ភូរិ តំងពីនិរយភូរិ ែល់លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្នភូរិ 
(លវៀរ សញ្ញសត្តភូរិ) និងលកើត្បានកន ងចិត្តសទត នរបស់សត្ាោំង យ 
តំងពី បាយសត្ា រន សស លទ្វត រូបគ្ពហោ (លវៀរ សញ្ញសត្តគ្ពហោ) និង
 រូបគ្ពហោ លកើត្បានកន ងប រគលទូ្លៅ លវៀរប្ត្ចិត្តសទត នរបស់ររគប រគល
និងគ្ពោះ រហនតោំង យប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 ខ. ជាចិត្តប្ែលជាទី្តំងក្នោរបំលពញោន រកាសីល និងភាវទ
ខាងលែើរឲ្យលកើត្ឈាន ររគ ផល រហូត្ែល់បលង្កអ នយកនូវអាររោណ៍
គ្ពោះនិព្វា ន (ខណ:ប្ែលរហាក សលចិត្តចូលែលល់គគ្ត្ភូញាណ និង
បចាលវកខណញ្ញញ ណ) លទ្ៀត្ផង ។ 
 សភាវចិត្ត ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលចត្ទលអ ជាោម្ចវចរក សល លទ្ើប
លឈាោ ោះថា “រហាក សលចិត្ត” លដ្ឋយលហត្ ែូចលព្វលលហើយ និង
រហាក សលចិត្តលនោះ ប្ចកលចញបាន ៨ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  

១. លសារនសសសហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  
រិនម្ចនោរែឹកទំ ។  
 ២. លសារនសសសហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  
ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៣. លសារនសសសហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  
រិនម្ចនោរែឹកទំ ។  
 ៤. លសារនសសសហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  
ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៥. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
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៤ 

៤ 

៨ ែួង 

 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចន
ោរែឹកទំ ។ 
 ៦. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចន
ោរែឹកទំ ។ 
 ៧. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិន
ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៨. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  
ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្ម្ហាក្សុលឆិត្ត ៨ ដួ្ង្ 

               សង្កខ រកិ ១ 
               សសង្កខ រកិ ១ 
                សង្កខ រកិ ១ 
               សសង្កខ រកិ ១ 
                 សង្កខ រកិ ១ 
               សសង្កខ រកិ ១ 
                សង្កខ រកិ ១ 
               សសង្កខ រកិ ១ 

ញាណសរបយ ត្ត 

ញាណសរបយ ត្ត 

ញាណវបិបយ ត្ត 

ញាណវបិបយ ត្ត 
លសារនសស 

ឧលបោខ  

រហាក សលចិត្ត 
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លសារនសស........៤ 
ឧលបោខ ...............៤ 
 

 សង្កខ រកិ.............៤ 
សសង្កខ រកិ............៤ 

 

ញាណសរបយ ត្ត..៤ 
ញាណវបិបយ ត្ត.....៤ 

 
៨ 

 
៨ 

 

៨ 

 

 ចំណ ចសម្ចគ ល់ រហាក សលចិត្តប្ែលប្ចកលចញលៅបានជា ៨ 
ែួងលទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័យសភាវធរ៌ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ លវទ្ទ ញាណ និង 
សង្កខ រ ជា នកតក់ប្ត្ងចិត្តឲ្យលផសងគន  ស្សលែៀងគន នឹងសភាវៈរបស់
លវទ្ទ ទិ្ែាិ និងសង្កខ រ ប្ែលប្ចកលោភរូលចិត្តឲ្យលផសងគន បាន ៨ ែួង
ែូលចាន ោះ  
 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្ម្ហាក្សុលឆិត្ត ៨ ច្ោយធម្៌ ៣ ព្បការ 
 

១. រហាក សលចិត្ត ៨ លដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ  
 
២. រហាក សលចិត្ត ៨ លដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នញាណ 
 
 
៣.រហាក សលចិត្ត ៨ លដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នសង្កខ រ 
 
 ១. រហាក សលចិត្ត ៨ ែួងលទោះ ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្ន
លវទ្ទលហើយ រហាក សលចិត្តរប្រងលកើត្គ្ពរជារួយលវទ្ទបាន ២ រ៊ឺ លកើត្
គ្ពរជារួយលសារនសសលវទ្ទ និងលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ បាន
លសចកតីថា ចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោរលធាើលសចកតីលអរបស់សត្ាោំង យ 
ប្ែលោក់ទ្ងជារួយោរលធាើលសចកតីលអរបស់សត្ាោំង យលទោះ រប្រង
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គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរជារួយបីតិ្លគ្ត្ក រខាា ងំ ប្ែលលៅថា លសារនសសលវទ្ទ 
ឬរិនែូលចាន ោះក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរជារួយភាពគ្ពលងើយៗ ប្ែលលៅថា 
ឧលបោខ លវទ្ទ នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរជារួយភាពគ្ពលងើយៗ លទោះ រប្រង
អាស្ស័យលៅលលើសោធ របស់ នកលធាើ លបើ នកលធាើម្ចនសោធ ខាា ំង ោរលធាើលសចកតី
លអលទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋយលសចកដីលគ្ត្ក រខាា ំង ប្ត្ នកលធាើម្ចនសោធ តិ្ច 
ោរលធាើលសចកតីលអលទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋយភាពគ្ពលងើយ  ៗ។ 
 ២. រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នញាណ រ៊ឺ 
ោរគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ លហើយក៏ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ  លៅថា ញាណសរបយ ត្ត និងចិត្តប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ  លៅថា ញាណវបិបយ ត្ត ។ 
 

ញាណសម្បយតុ្ត 
 ញាណសរបយ ត្ត បានែល ់គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រ៊ឺម្ចនោរយល់គ្តូ្វ
តរសភាវៈពិត្ បញ្ញញ ប្ែលលព្វលលនោះសំលៅយកបញ្ញញ ប្ែលគ្បកបជារួយ
ោម្ចវចរក សលចិត្តប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺករោសសកតបញ្ញញ និងវបិសសទបញ្ញញ  ។ 
 ករោសសកតបញ្ញញ  បានែល់ បញ្ញញ ប្ែលែឹងថា សត្ាោំង យ
ម្ចនសិទ្ធិកន ងោរលធាើរបស់ខាួន ោំងប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងប្ផនកលអនឹងប្ផនក 
រិនលអែូចគន ោងំ ស់ ែួចជាគ្ទ្ពយសរបត្តិ ម្ចស គ្បាក់ ម្ចត បិត សាា រី 
ភរយិ ឬប ត្តធីតោំង យ រិនប្រនជាសទិ្ធិរបសស់ត្ាោំងលទោះលដ្ឋយ
ពិត្ លគ្ព្វោះរិនអាចជាប់តរសត្ាោំង យលៅកន ងភពែក្ទ្បាន សរូបី
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កន ងភពលនោះ ក៏លៅប្ត្រិនម្ចនសិទ្ធិយ៉ាងពិត្គ្បាកែលទ្ៀត្ផង លគ្ព្វោះអាច
ម្ចនភ័យវបិត្តិគ្តូ្វឲ្យវទិស គ្តូ្វសាា ប់ គ្តូ្វគ្ព្វត់្គ្បាសចាកគន  ។ 
 ករោ សកំ លយសនតិ = ករោសសោ ប្គ្បថា ករោប្ែលជាករោសិទ្ធិរបស់
ខាួនម្ចនែល់សត្ាោំង យ ែូលចាន ោះសត្ាោំង យលទ្ើបលឈាោ ោះថា 
ករោសសក ។ 
 ករោសសោនំ ភាលវា = ករោសសកត ប្គ្បថា ភាពរស់លៅក្នសត្ា
ោំង យម្ចនករោជាករោសទិ្ធិរបស់ខាួន លឈាោ ោះថា ករោសសកត ។ 
 ករោសសកត ញាណំ = ករោសសកតញាណំ ប្គ្បថា ោរែឹងលហត្ 
ផល កន ងោររស់លៅក្នសត្ា លឈាោ ោះថា ករោសសកតបញ្ញញ  ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរែឹងលហត្ ផលកន ងោររសល់ៅរបស់សត្ា ប្ែលថាសត្ា
ោំង យម្ចនសិទ្ធិកន ងោរលធាើរបស់ខាួន ឬែឹងថាសត្ាោំង យម្ចន
ករោជារបស់ខាួន ោរែឹងលទោះលឈាោ ោះថា ករោសសកតបញ្ញញ  និងបញ្ញញ រប្រង
លកើត្លឡើងត្ជាប់គន  ៣ គ្បោរ ។ 
 

ការច្ក្ើត្ច្ ើង្របសប់ញ្ញា  ៣ ព្បការ 
 ១. ស ត្រយបញ្ញញ  បញ្ញញ ណាប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយោរសិកា
លរៀនសគូ្ត្ ឬបានឮ បានសាត ប់រក បញ្ញញ លទោះលៅថា ស ត្រយបញ្ញញ  
បញ្ញញ លនោះ លដ្ឋោះស្សាយោរយល់ខ សប្ែលោា ប់បានឮបានសាត ប់រក ឬ
ឲ្យយល់ែឹង កន ងវត្ថ ប្ែលរិនោា ប់ែឹងរកពីរ ន ។ 
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 ២. ចិទត រយបញ្ញញ  បញ្ញញ ប្ែលលកើត្ពីោររិត្ពិចារណា កន ងប រគល
ជា នកធរោតប្ត្ងលកើត្លគ្ព្វោះោរសាដ ប់ជាែំបូងសិន លទ្ើបលកើត្លឡើងបាន 
ប៉ា ប្នតចំលព្វោះ នកម្ចនបាររី ប់ររំកលអលហើយ រិនចាំបាច់សាដ ប់ពី នកែក្ទ្
ក៏អាចលកើត្លឡើងបានប្ែរ ។ កន ង ែាកថា សលម្ចោ ហវលិទទ្នី 
បានលលើកយកគ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង ២ ជាឧោហរណ៍ រ៊ឺ សពាញ្ញូលព្វធិសត្ា 
និងបលចាកលព្វធិសត្ា ។ គ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង ២ លនោះ កន ងជាតិ្ច ងលគ្ោយ
អាចគ្តឹ្រប្ត្ចិទត រយបញ្ញញ  ក៏សលគ្រចររគផលបានប្ែរ ។  
 ៣. ភាវទរយបញ្ញញ  បញ្ញញ ប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើនភាវទ បានែល ់
វបិសសទភាវទ បញ្ញញ ណាចូលលៅែឹងោរពិត្របស់ទររូបថា រិនលទ្ៀង
ជាលែើរ បញ្ញញ លទោះលៅថា ភាវទរយបញ្ញញ  ។ 
 បញ្ញញ  តរប្ែលបានសប្រតងរកលហើយ លទ្ើបប្ចកបានជា ២ យ៉ាង 
រ៊ឺបញ្ញញ ប្ែលជាលហត្  បានែល់ បញ្ញញ ោំង ៣ ែូចលព្វលលទោះ និងបញ្ញញ
ប្ែលជាផល បានែល់ ករោសសកតបញ្ញញ  ឬ វបិសសទបញ្ញញ  សូរបជីន
ោំង យលៅរិនោន់អាចលោះសោា យទិ្ែាិ (ោរគ្បោន់ម្ចំកន ងខនធ ៥ ថា
ជាតួ្ខាួន) បានកតី ប្ត្ោលលបើម្ចនោរយល់ល ើញគ្តូ្វកន ងអាររោណ៍ ១០ 
គ្បោរ ប្ែលលៅថា ទ្សវត្ថ កសម្ចោ ទិ្ែាិ ែូចនឹងលព្វលត្លៅលនោះ ក៏
លឈាោ ោះថា ជា នកែឹងថាសត្ាោំង យម្ចនករោជារបស់ខាួន  ៗ ជា 
ករោសសកតបញ្ញញ  ប្ត្វបិសសទបញ្ញញ លទោះ គ្តូ្វែឹងទររូបរិនលទ្ៀងជា
លែើរ រប្រងលោះសោា យទិ្ែាិ ។ 
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ទសវត្ថុក្សមម ទិដ្ឋិ ១០ ព្បការ 
 ១.    ត្ថិ ទិ្ននំ      ោនប្ែលប រគលឲ្យលហើត្ម្ចនផល ។ 
 ២.  ត្ថិ យិែាំ ោរបូជាធំម្ចនផល ។ 
 ៣.  ត្ថិ ហ តំ្ ោរបូជាតូ្ចម្ចនផល (លគ្រឿងសោា រៈប្ែលលរលធាើែល់ 
លភ្ៀវ) ។ 
 ៤.  ត្ថិ ស កត្ទ្ កាដ្ឋនំ កម្ចោ នំ ផលំ វបិាលោ ផលវបិាករបស់
ករោប្ែលសត្ាលធាើលអនិងលធាើអាគ្កក់ម្ចន ។ 
 ៥.  ត្ថិ  យំ លោលោ លោកលនោះម្ចន (លោកលនោះម្ចនែល់សត្ា
ប្ែលឋិត្លៅកន ងលោកែក្ទ្) ។ 
 ៦.  ត្ថិ បលោ លោលោ លោកខាងរ ខម្ចន (លោកែក្ទ្ម្ចនែល់
សត្ាប្ែលឋិត្លៅកន ងលោកលនោះ នឹងលៅលកើត្ភពខាងរ ខកន ង ទរត្
ម្ចន) ។ 
 ៧.  ត្ថិ ម្ចត ម្ចតម្ចនរ ណ (ប ណយបាប) ។ 
 ៨.  ត្ថិ បិត បិតម្ចនរ ណ (ប ណយបាប) ។ 
 ៩.  ត្ថិ សតត  ឱបបាតិ្ោ សត្ាឱបបាតិ្កកំលណើ ត្ម្ចន (រ៊ឺសត្ានរក 
លគ្បត្  ស រោយ លទ្វត និងគ្ពហោលទោះម្ចន) ។ 
 ១០.  ត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សរោរគត សម្ចោ បែិបទន  
លយ ឥរញ្ា  លោកំ បរញ្ា  លោកំ សយំ  ភិញ្ញញ  សចេិកតា  បលវលទ្នតិ ។   
សរណៈគ្ព្វហោណ៍កន ងលោក ប្ែលគ្ពរលគ្ពៀង គ្បតិ្បត្តិគ្តូ្វ លធាើឲ្យជាក់
ចាស់ លដ្ឋយគ្បាជ្ាែ៏ក្គ្កប្លងខាួនឯង គ្តស់ែឹងនូវលោកលនោះនិងលោក- 
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ខាងរ ខក៏ម្ចន ។ (បិែកលលខ ២៦ ទំ្ព័រ ៣៣៧) 
 ោរយល់ល ើញគ្តូ្វតរលគលរបស់ទ្សវត្ថ កសម្ចោ ទិ្ែាិគ្រប់គ្បោរ
លទោះលហើយ លឈាោ ោះថា ករោសសកតញាណ បានលកើត្លឡើងលហើយ ោរ
បរចិាា រោន ោររកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់ប រគលលទោះ ម្ចនអានិសងស
លពញបរបូិណ៌ ែូចោរបណដ ោះគ្គប់លព្វធិ៍ឲ្យចលគ្រើនលឡើងជាលែើរលព្វធិ៍ធំ 
ផោ យគន ពីោន សីល ភាវទរបស់ នកប្ែលរិនម្ចនករោសសកតញាណ 
ម្ចនអានិសងសតិ្ច ែូចលែើរលព្វធិ៍ប្ែលឲ្យផលលកើត្ជាគ្គប់លព្វធិ៍ប៉ា លណាណ ោះ 
ទ្សវត្ថ កសម្ចោ ទិ្ែាិ ឧបម្ចែូចេោែ ស ប្ែលែ សលរើលសាច់ម្ចសថាពិត្ 
ឬរិនពិត្ ឬក៏ែូចទឹ្កគ្កុត្ប្ែលលគ្បើបនតក់លរើលសាច់គ្បាក់ ម្ចស ែឹងថា
ពិត្ឬរិនពិត្ យ៉ាងណារិញ ោរយល់ល ើញគ្បក្ពគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ
អាស្ស័យ ទ្សវត្ថ កសម្ចោ ទិ្ែាិ ជាលគ្រឿងជាក់ចាស់ក្នករោរបស់
សត្ាោងំ យ ក៏ម្ចនឧបលរយយយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 វបិសសទបញ្ញញ  ជាបញ្ញញ ប្ែលែឹងខនធ ៥ អាយត្នៈ ១២ ោត្  ១៨ 
ឥគនោិយ ២២ សចាៈ ៤ និងបែិចាសរ បាទ្ ១២ ថា ជាសភាវៈរបស់ទររូប 
ប្ែលជា  និចាំ ទ្ កខំ និង  នតត  លព្វលរ៊ឺ ម្ចនបញ្ញញ ែឹងថា បណាត
វត្ថ ោងំ យកន ងលោកលនោះ ោំងប្ែលម្ចនជីវតិ្និងរិនម្ចនជីវតិ្កតី 
រង់ម្ចនប្ត្ទរនិងរូប ២ យ៉ាងប៉ា លណាណ ោះ លហើយទររូបលនោះក៏ជារបស់
រិនលទ្ៀង ោលលកើត្លឡើងលហើយរប្រងរលត់្លៅវញិ ម្ចនសភាពជា  និចាំ 
ទ្ កខំ  នតត ោងំ ស់ បញ្ញញ ណាចូលលៅែឹងលសចកតីពិត្របស់ទររូបថា 
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រិនលទ្ៀងជាលែើរ លដ្ឋយចូលលៅពិលសាធលហើយលដ្ឋយខាួនឯង បញ្ញញ លទោះ
លៅថា វបិសសទបញ្ញញ  ។ 
 ចំប្ណក ញាណវបិបយ ត្ត លទោះ ប្គ្បថា រិនបានគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  
ោំងប្ែលជា ករោសសកតបញ្ញញ  និង វបិសសទបញ្ញញ  ។ 
 ែូលចាន ោះ រហាក សលចិត្ត គ្បលភទ្ប្ែលជាញាណវបិបយ ត្តលទោះ 
លទ្ើបបានែល់ចិត្តប្ែលម្ចនលចត្ទលធាើ ំលពើលអ ប្ត្រិនបានគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋយគ្បកបជារួយបញ្ញញ ផង ែូចជាោរលធាើប ណយឲ្យោនតរគ្បក្ពណី
ជាលែើរ អាស្ស័យសោធ ជាគ្បោន ។ 
  ៣. រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នសង្កខ រ រ៊ឺ 
គ្តូ្វអាស្ស័យោរែឹកទំ និងរិនគ្តូ្វអាស្ស័យោរែឹកទំ បានែល់ 
 សង្កខ រកិចិត្ត ៤ ែួង សសង្កខ រកិចិត្ត ៤ ែួង តរន័យែូច លោភរូល-
ចិត្ត ៨ ែួង លទោះឯង ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្កាមវឆរក្សុលច្ោយច្ហតុ្ 
 ោម្ចវចរក សល លនោះ ោលប្ចកលដ្ឋយលហត្ លហើយម្ចន ២ យ៉ាង 
រ៊ឺ តិ្លហត្ កក សល និង ទ្ាិលហត្ កក សល  
 

តិ្ច្ហតុ្ក្ក្សុល 
កន ងោរលធាើក សលលផសងៗ ម្ចនោរឲ្យោន រកាសីល ចលគ្រើន

ភាវទជាលែើរ លធាើលដ្ឋយោយ វាចា និងចិត្តកដី លបើក សលចិត្តរបស់ នក
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កំព ងលធាើក សលលទោះ គ្បកបលដ្ឋយ ករោសសកតញាណ ឬ វបិសសទញាណ 
ណារួយលហើយ ក សលករោគ្បលភទ្លនោះ លឈាោ ោះថា តិ្លហត្ កក សល 
លគ្ព្វោះជាក សលករោប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលហត្  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  លោភលហត្  
 លោសលហត្  និង  លម្ចហលហត្   ងគធរ៌បានែល់ រហាក សលញាណ-
សរបយ ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 

ទវចិ្ហតុ្ក្ក្សុល 
 កន ងោរលធាើក សលលផសងៗ ម្ចនោរឲ្យោន រកាសីល ចលគ្រើន 
ភាវទជាលែើរ នឹងលធាើលដ្ឋយោយ វាចា ចិត្តកតី លបើក សលចិត្តរបស់ នក
ប្ែលកំព ងលធាើក សលលទោះ រិនបានគ្បកបលដ្ឋយ ករោសសកតញាណ ឬ 
វបិសសទញាណ ណារួយលទ្ ក សលករោគ្បលភទ្លនោះ លឈាោ ោះថា 
ទ្ាិលហត្ កក សល លគ្ព្វោះជាក សលករោ ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយក សលលហត្ 
គ្តឹ្រប្ត្ ២ គ្បោរ រ៊ឺ  លោភលហត្  និង  លោសលហត្  ប៉ា លណាណ ោះ 
(រិនគ្បកបលដ្ឋយ  លម្ចហលហត្ ) ែូលចាន ោះ ងគធរ៌លទ្ើបបានែល់ 
រហាក សលញាណវបិបយ ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្កាមវឆរក្សុលច្ោយច្ឆត្នា 
 កន ងោរលធាើក សលណារួយលទោះ រិនថានឹងជា តិ្លហត្ កក សល ឬ 
ទ្ាិលហត្ កក សល កតី រប្រងគ្បកបលដ្ឋយលចត្ទកន ងោលោំង ៣ រ៊ឺ  
 ១. ប ពាលចត្ទ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងរ នោរលធាើ ។ 
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 ២. រ ញ្ា នលចត្ទ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងកន ងខណ:កំព ងលធាើ ។ 
 ៣.  បរលចត្ទ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោយ ខណ:លពល
ប្ែលលធាើរួចលហើយ ។ 
 តិ្លហត្ កក សល និង ទ្ាិលហត្ កក សល លទោះ ោលប្ចកលចញ
លដ្ឋយ ំណាចក្នលចត្ទែូចលព្វលលហើយ រប្រងបាន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. ឧកាែាក សល បានែល់ ក សលថាន ក់ខពស់ ។ 
 ២. ឱរកក សល បានែល់ ក សលថាន ក់ោប ។ 
 (១) ឧកាែាក សល រ៊ឺ កន ងោរលធាើក សលលផសងៗ ម្ចនោន សីល 
ភាវទជាលែើរ រ ននឹងលធាើកតី ខណ:កំព ងលធាើកតី ឬខាងលគ្ោយលពលប្ែលលធាើ
លស្សចលហើយកតី លបើចិត្តរបស់ប រគល នកលធាើលទោះ រិនម្ចន ក សលោយ 
រ៊ឺម្ចនលចត្ទបរសិ ទ្ធកន ងោលោំង ៣ លដ្ឋយលហត្ លនោះ ោនក សល 
សីលក សល ឬភាវទក សលប្ែលលកើត្លឡើងែលប់ រគលលទោះ លោោះជា 
តិ្លហត្ កក សល ឬ ទ្ាិលហត្ កក សល កតី ចាត់្ជាឧកាែាក សល រ៊ឺ ក សល
ថាន ក់ខពស់ ។ 
 (២) ឱរកក សល រ៊ឺ កន ងោរលធាើក សលលផសងៗ ម្ចនោន សីល 
ភាវទជាលែើរ រ ននឹងលធាើកតី ខណ:កំព ងលធាើកតី ឬខាងលគ្ោយលពលលធាើរួច
លហើយកតី លបើចិត្តរបស់ប រគល នកលធាើលទោះ ម្ចន ក សលចូលោយ រ៊ឺ ម្ចន
លចត្ទរិនបរសិ ទ្ធកន ងោលោំង ៣ លដ្ឋយលហត្ លនោះ ោនក សល 
សីលក សល ឬ ភាវទក សល ប្ែលលកើត្លឡើងែល់ប រគលលទោះ លោោះជា 
តិ្លហត្ កក សល ឬ ទ្ាិលហត្ កក សល ចាត់្ជាឱរកក សល រ៊ឺ ក សលថាន ក់ 
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ោបោំង ស់ ។ 
 
ប្ឆក្តិ្ច្ហតុ្ក្ក្សុល និង្ ទិវច្ហតុ្ក្ក្សុលច្ោយឧក្កដ្ឋ និង្ 

ឱម្ក្ 
     ឧកាែា រ៊ឺ ក សលថាន ក់ខពស់ 
     ឱរក រ៊ឺ ក សលថាន ក់ោប 
     ឧកាែា រ៊ឺ ក សលថាន ក់ខពស់ 
     ឱរក រ៊ឺ ក សលថាន ក់ោប 
 បណាត  លចត្ទ ប្ែលជាលគ្រឿងោត់្កតីក សលករោថា ជាគ្បលភទ្ 
ឧកាែាក សល ឬឱរកក សលលទោះ  បរលចត្ទម្ចនលសចកតីសំខាន់ 
ជាងប ពាលចត្ទ និងរ ញ្ា នលចត្ទ លគ្ព្វោះ បរលចត្ទជាលចត្ទប្ែល
លកើត្លឡើងខាងលគ្ោយ  ំពីោរលធាើក សលលទោះ  ៗ សលគ្រចលហើយ សូរបី
ប ពាលចត្ទ ឬរ ញ្ា នលចត្ទ រិនបរសិ ទ្ធ ប្ត្ បរលចត្ទបរសិ ទ្ធក៏ចាត់្ថា 
ជាឧកាែាក សល ប្ត្លបើប ពាលចត្ទ និងរ ញ្ា នលចត្ទបរសិ ទ្ធ  បរលចត្ទ
រិនបរសិ ទ្ធ ក សលលទោះចាត់្ជាឱរកក សល លដ្ឋយលហត្ លនោះ  បរលចត្ទ
លទ្ើបម្ចនលសចកតីសំខាន់លគ្ចើនជាងកន ងោរោត់្កតីថា ក សលលទោះជាក សល
គ្បលភទ្ឧកាែាក សល ឬឱរកក សល ។ 
  បរលចត្ទលនោះ  ែាកថាចារយបានប្ចកពិសាត រលចញលៅលទ្ៀត្ជា
 បោបរលចត្ទ ។ 

តិ្លហត្ កក សល 
ទ្ាិលហត្ កក សល 
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  បោបរលចត្ទលទោះ រ៊ឺលចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោយ បរ-
លចត្ទបានលកើត្កនាងលៅលហើយរួយក្េៃ ឬរួយប្ខជាលែើរ លព្វលរ៊ឺ ោល
បាននឹកែល់ោរបរចិាា រោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់ខាួនប្ែល
បានលធាើលៅលហើយ សូរបីកនាងលៅលគ្ចើនក្េៃលគ្ចើនប្ខលហើយកតី ប្ត្បីតិ្
លសារនសស សោធ និងបញ្ញញ ប្ែលម្ចនកន ងក សលរបស់ខាួនលទោះលៅលកើត្
ជាលរឿយៗ លចត្ទប្ែលរិត្កន ងលពលខាងលគ្ោយលនោះ ចាត់្ជាក សល
 បោបរលចត្ទ លបើោរបរចិាា រោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់ខាួនប្ែល
បានលធាើលៅលហើយ កន ងលវោត្  ៗ រក លកើត្ោរសាត យលគ្ោយ ឬរិនែូលចាន ោះ 
លកើត្លសចកតីលគ្ត្ក រលភាើត្លភាើនជាប់លដ្ឋយត្ណាហ  ឬលកើត្លសចកតីគ្ក ៊ឺត្
កន ងចិត្តថា លយើងលធាើបានលអជាង នកែក្ទ្ ប្ែលជាតួ្ម្ចនោះ  បោបរលចត្ទ
ជា ក សល ក សលករោលទោះ  ៗ ក៏ចាត់្ជាក សលគ្បលភទ្ឱរក ែូលចនោះោល
នឹងប្ចកឧកាែាក សល និងឱរកក សលោំងប្ែលជាតិ្លហត្ កក សល 
និងទ្ាិលហត្ កក សលលដ្ឋយ បោបរលចត្ទលហើយ រប្រងប្ចកបាន ៨ 
គ្បោរ ។ 
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ទ្ាិលហត្ កក សល 

តិ្លហត្ កក សល 

សប្រតងោរប្ចកឧកាែា និង ឱរករបស់តិ្លហត្ កក លសនិង 
ទ្ាិលហត្ កក សលលដ្ឋយ បោបរលចត្ទ 

            តិ្លហត្ កឧកាែា កាែា 
            តិ្លហត្ កឧកាលដ្ឋា រក 
          តិ្លហត្ កឱរក កាែា 
          តិ្លហត្ កឱរលោរក 
 
            ទ្ាិលហត្ កឧកាែា កាែា 
            ទ្ាិលហត្ កឧកាលដ្ឋា រក 
           ទ្ាិលហត្ កឱរក កាែា 
           ទ្ាិលហត្ កឱរលោរក 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់តិ្លហត្ កក សល និងទ្ាិលហត្ កក សលោងំ ៨ 
គ្បោរលនោះ អាស្សយ័រ ញ្ា នលចត្ទជា នកទំ និងអាស្ស័យ បរលចត្ទ 
និង បោបរលចត្ទជា នកប្ចក លព្វលរ៊ឺ  
 ខណ:ប្ែលរ ញ្ា នលចត្ទលកើត្លឡើង គ្បកបលដ្ឋយក្គ្ត្លហត្  
លឈាោ ោះថា តិ្លហត្ កក សល ប្ត្លបើខណ:រ ញ្ា នលចត្ទគ្បកបលដ្ឋយ 
ទ្ាិលហត្  (រិនម្ចន លម្ចហៈគ្បកប) ក៏លឈាោ ោះថា ទ្ាិលហត្ កក សល ោំង
តិ្លហត្ កក សល និងទ្ាិលហត្ កក សល ោំងលនោះ លបើលកើត្លឡើងខណ: 
ប្ែលម្ចន 
  បរលចត្ទលអ និង បោបរលចត្ទលអ ក៏ចាត់្ជា ឧកាែា កាែា 

ឧកាែា 

ឧកាែា 

ឱរក 

ឱរក 
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  បរលចត្ទលអ ប្ត្ បោបរលចត្ទរិនលអ ចាត់្ជា ឧកាលដ្ឋា រក 
  បរលចត្ទរិនលអ ប្ត្ បោបរលចត្ទលអ ចាត់្ជា ឱរក កាែា 
  បរលចត្ទរិនលអ និង បោបរលចត្ទក៏រិនលអ ចាត់្ជា 
ឱរលោរក ។ 
 

កាមវឆរក្សុលក្ម្ម 
 ោម្ចវចរក សលករោ បានែល់ ោរលធាើលសចកតីលអ ឬោរលធាើស ចរតិ្ 
ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងលដ្ឋយោម្ចររោណ៍ម្ចន រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ
ជាលែើរ និងករោលអឬស ចរតិ្ករោលទោះ រប្រងលកើត្លឡើងបានលដ្ឋយ ំណាច
ក្នលចត្ទ ប្ែលម្ចនលៅកន ងរហាក សលចិត្ត ជាសំខាន់លទ្ើបសលគ្រច
ជាករោប្ែល លឈាោ ោះថា ោម្ចវចរក សលករោ ឬោរក សលករោ ។  
 ោម្ចវចរក សលករោ ឬោរក សលករោ លនោះ ម្ចនោរសប្រតងទ្ ក
ជា ២ ន័យរ៊ឺ  
  ១. លដ្ឋយករោោា រ, ២. លដ្ឋយប ញ្ញកិរយិវត្ថ  នឹងបានសប្រតងន័យ
ោំង ២ លនោះ ត្លៅតរលដំ្ឋប់  
 

ក. ោម្ចវចរក សល លព្វលលដ្ឋយករោោា រ 
 ោម្ចវចរក សល ោលលព្វលលដ្ឋយករោោា រលហើយម្ចន ៣ ោា ររ៊ឺ  
 ១. ករោប្ែលលកើត្លឡើងផាូវោយលៅថា ោយករោ ។ 
 ២. ករោប្ែលលកើត្លឡើងផាូវវាចាលៅថា វចីករោ ។ 
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 ៣. ករោប្ែលលកើត្លឡើងផាូវចិត្តលៅថា រលទករោ ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នក សលករោលហើយម្ចន ១០ យ៉ាង 
 

កាមវឆរក្សុលក្ម្ម ១០ 

កាយក្ម្ម ៣ គឺ  
 ១. បាណាតិ្បាត្ វរិតិ្  លវៀរចាកោរសម្ចា ប់សត្ា ។ 
 ២.  ទិ្ទន ោន វរិតិ្   លវៀរចាកោរលួចគ្ទ្ពយលរ ។ 
 ៣. ោលរស រិចាេ ចារ វរិតិ្  លវៀរចាកោរគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ ។ 
 

វឆីក្ម្ម ៤ គឺ  
 ១. រ សាវាទ្ វរិតិ្            លវៀរចាកោរលព្វលក ហក ។ 
 ២. បិស ណាវាចា វរិតិ្  លវៀរចាកោរលព្វលស កលសៀត្ ។ 
 ៣. ផរ សវាចា វរិតិ្   លវៀរចាកោរលព្វលព្វកយលគ្គត្គ្គត្ ។ 
 ៤. សរផបបោប វរិតិ្  លវៀរចាកោរលព្វលព្វកយប្ែលរិនជា  
                                           គ្បលយជន៍ ។ 
 

ម្ច្នាក្ម្ម ៣ គឺ 
 ១.  នភិជា   រិនរកំ្ពចង់បានគ្ទ្ពយរបស់ នកែក្ទ្ ។ 
 ២.  ពាបាទ្  រិនរិត្ពាបាទ្លរឲ្យវទិស ។ 
 ៣. សម្ចោ ទិ្ែាិ  ម្ចនោរយល់ល ើញគ្តូ្វ ។ 
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 ោម្ចវចរក សលករោ ១០ គ្បោរលនោះ លៅថា ក សលករោបេ ១០ 
ឬស ចរតិ្ ១០ ក៏បាន ។ 
 

អង្គធម៌្របសក់្សុលក្ម្មបថ ១០ 
 ោយករោ ៣  ងគធរ៌បានែល់ សម្ចោ ករោនតលចត្សិក សម្ចោ អាជីវ-
លចត្សិក ។ 
 វចីករោ ៤  ងគធរ៌ បានែល ់ សម្ចោ វាចាលចត្សិក សម្ចោ អាជីវ-
លចត្សិក ។ 
 រលទករោ ៣   នភិជា   ងគធរ៌ បានែល់  លោភលចត្សិក ។ 
    ពាបាទ្  ងគធរ៌ បានែល់  លោសលចត្សិក ។ 
   សម្ចោ ទិ្ែាិ   ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញញ លចត្សិក ។ 
 

ខ. ោម្ចវចរក សល លដ្ឋយប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ 
 ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ រកពីព្វកយបាលីថា ប ញ្ញគ្កិយវត្ថ   
 ប ញ្ញ បានែល់ លសចកតីលអប្ែលជគ្រោះលសចកតីលៅហោងលតត គ្ក ហាយ ។ 
 គ្កិយ បានែល់ រួរលធាើ ។ 
 វត្ថ  បានែល់ ជាលហត្  ជាទី្តំងក្នផល ។ 
 ែូលចាន ោះ ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  លទ្ើបប្គ្បថា លសចកតីលអប្ែលរួរលធាើ លគ្ព្វោះ
ជាលហត្ ជាទី្តងំក្នផលលអប្ែលលកើត្លឡើង រ៊ឺ ជាវត្ថ ប្ែលឲ្យសលគ្រច
ជាប ណយ ជាក សល គ្ពរោំងអានិសងសផលប្ែល នកលធាើរបបីបានទ្ទួ្ល 
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តរសររួរែល់ឱោស ។ 
 
កាមវឆរក្សុលក្ម្មជាបុញ្ាកិ្រយិវត្ថុមន ១០ ព្បការ 

 ១. ោន   ោរឲ្យវត្ថ ប្ែលជាគ្បលយជន៍ស ខែល់ នកទ្ទួ្ល ។ 
 ២. សីល   ោររវាងំរកាោយ វាចា ឲ្យតំងលៅកន ងសីល ។ 
 ៣. ភាវទ   បានែល់ ោរចលគ្រើនសរេៈ និងវបិសសទ ។ 
 ៤.  បចាយន ោរលគរពឱនលំលោនែល ់នកចលគ្រើនលដ្ឋយជាតិ្ 

 ចលគ្រើនលដ្ឋយវយ័ និងចលគ្រើនលដ្ឋយរ ណ ។ 
 ៥. លវយាវចា   ោរជួយខាល់ខាា យកិចាោរង្ករោក់ទ្ងជារួយ 
    បរយិត្តិនិងបែិបត្តិ ។ 
 ៦. បត្តិោន   ោរប្ចកចំប្ណកប ណយែល់ នកែក្ទ្ ។ 
 ៧. បតត ន លម្ចទ្ទ ោរ ន លម្ចទ្ទចំប្ណកប ណយ ំពី នកែក្ទ្ ។ 
 ៨. ធរោលទ្សទ  ោរសប្រដងធរ៌ ។ 
 ៩. ធរោសសវន  ោរសាដ ប់ធរ៌ ។ 
 ១០. ទិ្ែា ជ ករោ ោរយល់ល ើញគ្តូ្វតរលសចកតីពិត្ ។ 
 ប ញ្ញកិរយិវត្ថ ោំង ១០ គ្បោរលនោះ ជាោរង្កររបស់ចិត្ត លទ្ើបគ្បកប
លដ្ឋយលចត្ទប្ែលលអសាអ ត្ ប្ែលជាលហត្ ឲ្យលកើត្ផលលអជាស ខ ែូលចាន ោះ
ចិត្តប្ែលចាត់្ថាជារហាក សលចិត្តលទោះ លទ្ើបជាចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
កន ងអាររោណ៍ ក្នប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ គ្បោរ ែូចលព្វលលហើយលនោះ ។ 
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សច្រង្ខគ ះបុញ្ាកិ្រយិវត្ថុ ១០ ច្ោយ ទាន សលី ភាវនា 

 ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ គ្បោរ ោលសលគង្កគ ោះចូលកន ងគ្បលភទ្ក្នោន 
សីល និង ភាវទ បានែូលចនោះរ៊ឺ  
      ១. ោន  
      សលគង្កគ ោះកន ងោន បានែល់         ២. បត្តិោន 
      ៣. បតត ន លម្ចទ្ទ 
      ១. សីល 
      សលគង្កគ ោះកន ងសីល បានែល់ ២.  បចាយនៈ 
      ៣. លវយាវចាៈ 
      ១. ភាវទ 
      ២. ធរោលទ្សទ 
                                   ៣. ធរោសសវនៈ 
       ៤. ទិ្ែា ជ ករោ   
 រា៉ាងលទ្ៀត្ តរន័យក្នព ទ្ធភាសិត្ ែាកថា សប្រតងថា ធរោសសវន រ៊ឺ 
ោរសាត ប់ធរ៌លដ្ឋយលគរព និង ធរោលទ្សទ រ៊ឺ ោរសប្រតងធរ៌ លែើរបជីា
ធរោោនសលគង្កគ ោះចូលកន ងោនក៏បាន ែូចព ទ្ធវចន: លព្វលថា សពាោនំ 
ធរោោនំ ជិទតិ្ ោរឲ្យធរ៌រប្រងឈនោះោរឲ្យោំងពួង និងចំប្ណកទិ្ែា ជ ករោ
លទោះ ក៏សលគង្កគ ោះចូលកន ងោន សីល ភាវទ បានោំង ៣ គ្បោរ លគ្ព្វោះកន ង
បររត្ថទី្បនី សប្រតងថា ទិ្ែា ជ ករោំ សលពាសំ និយរលកខណំ លសចកតីថា 
ទិ្ែា ជ ករោ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលល ើញគ្តូ្វតរលសចកតីពិត្ លបើោរបំលពញោន 

សលគង្កគ ោះកន ងភាវទ បានែល់ 
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រកាសលី និងចលគ្រើនភាវទ លដ្ឋយរិនម្ចនទិ្ែា ជ ករោគ្បកបលហើយ 
ោរឲ្យផលរបស់ោន សីល ភាវទ ោំងលទោះក៏រិនបរបូិណ៌ 
ម្ចនោរខាោះខាត្ និងក្គ្កប្លងជាងលទោះ ទិ្ែា ជ ករោលនោះជាទី្តំងនិងជា
បចា័យឲ្យលកើត្ប ញ្ញកិរយិវត្ថ ែក្ទ្ៗ ោំងពួង លទ្ើបសលគង្កគ ោះចូលកន ងោន 
សីល និងភាវទ បានោងំ ស់ ។ 
 

ច្ហតុ្ឲ្យច្ក្ើត្ម្ហាក្សុល 
 លហត្ ប្ែលលធាើឲ្យោម្ចវចរក សលចិត្ត ឬរហាក សលចិត្តលកើត្
លឡើងបានលទោះ រប្រងអាស្ស័យលយនិលសារនសិោរ រ៊ឺោរពិចារណា
អាររោណ៍លដ្ឋយឧបាយគ្តូ្វទំ្នង លព្វលរ៊ឺ ោលចិត្តប៉ាោះខោប់ជារួយ
អាររោណ៍ណារួយតរោា រោំង ៦ ក៏ម្ចនោរពិចារណាកំណត់្ែល់សភាវៈ
ពិត្ ប្ែលគ្បាកែលឡើងក្នអាររោណ៍លទោះៗ ោរពិចារណាតរសភាវៈពិត្ 
ប្ែលគ្បាកែលទោះ លឈាោ ោះថា ម្ចន លយនិលសារនសិោរ  ប្ត្ោរម្ចន 
លយនិលសារនសិោរ ចំលព្វោះអាររោណ៍ប្ែលប៉ាោះខោប់ចិត្តលទោះ 
រប្រងអាស្ស័យលហត្  តី្ត្ និងបចា បបនន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ប លពាកត្ប ញ្ញត              ភាពជា នកបានលធាើប ណយទ្ កលហើយ 
                                                  ពីជាតិ្រ នរក ។ 
 ២. បែិរូបលទ្សវាស            បានលៅកន ងគ្បលទ្សប្ែលសររួរ 
                                                  ម្ចនគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ។ 
 ៣. សបប រសូិបនិសសយ       បានលសពរប់ជារួយនឹងសបប រស ។ 
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 ៤. សទ្ធរោសសវន               បានសាត ប់ធរ៌របស់សបប រស ។ 
 ៥.  ត្តសម្ចោ បណិធិ         ត្រាល់ខាួនទ្ កលដ្ឋយលអ ។ 
 លហត្ ឲ្យលកើត្លយនិលសារនសោិរោំង ៥ គ្បោរ ែូចលព្វលរកលនោះ 
គ្បោរែំបូងអាស្ស័យ តី្ត្ករោជាលហត្  ចំប្ណកែ៏លសស ៤ គ្បោរលទ្ៀត្ 
អាស្ស័យបចា បបននករោជាលហត្  ។ 
 

្លរបសម់្ហាក្សុលឆិត្ត 
 ោរឲ្យផលរបស់ោម្ចវចរក សល ឬរហាក សលចិត្តលនោះ រប្រង
ម្ចនោរឲ្យផលបាន ២ យ៉ាងរ៊ឺ  
 ១. ឲ្យផលកន ងបែិសនធិោល (ខណ:លកើត្) ។ 
 ២. ឲ្យផលកន ងបវត្តិោល (លគ្ោយ ំពីលកើត្លហើយទ្ល់នឹង ស់
ជីវតិ្) ។ 
 

១. ឲ្យ្លក្នងុ្បដិ្សនធិកាល 
 រហាក សលករោ ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយ ំណាចរបស់ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  
១០ ឬក សលករោបេ ១០ លទោះ រប្រងឲ្យផលជា រហាវបិាកចិត្ត ៨ 
ឧលបោខ សនតីរណក សលវបិាកចិត្ត ១ និង ករោជរូប លកើត្លឡើងបានកន ង 
បែិសនធិោល និងលកើត្កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ប៉ា លណាណ ោះ លព្វលរ៊ឺ 
រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ជាផលឲ្យបែិសនធិជារន សសនិងលទ្វត កន ង
ោរស រតិ្ភព ៧ រ៊ឺ រន សសភូរិ ១ និងលទ្វភូរិ ៦ ។ 
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 ឧលបោខ សនតីរណក សលវបិាកចិត្ត ១ ែួង ឲ្យផលបែិសនធិជារន សស 
និងលទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជោភូរិ ប្ែលខាោះប ណយ (ខាា ក់ ខាិន រ េាង់ពី
កំលណើ ត្) លទ្ើបលកើត្បាន ២ ភូរិប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ រន សសភូរិ ១ និង
ចាត្ រោហាោជោភូរិ ១  ។ 
 

២. ឲ្យ្លក្នងុ្បវត្តិកាល 
ផលប្ែលបានទ្ទួ្លពីរហាក សល ៨ កន ងបវត្តិោលម្ចន ២ យ៉ាង 

 ១. រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ជាសលហត្ កផល រ៊ឺ ផលប្ែលគ្បកប
លដ្ឋយលហត្  តរកម្ចា ំងលចត្ទរបស់រហាក សលចិត្ត ៨ ជាផលប្ែល
បានទ្ទួ្លចំលព្វោះកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋយម្ចនទទី្រកា
ភពជាតិ្ (ភវងគចិត្ត) ទ្ទួ្លអាររោណ៍ត្ពីជវនៈប្ែលលសាយលហើយ 
(ត្ោលរពនកិចា) និងលធាើទទី្ឃាា ត្ចាកភពប្ែលលៅលទោះ (ច តិ្កិចា) ។ 
 ២.  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ជា លហត្ កផល រ៊ឺ ផល 
ប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋយលហត្  ជាផលប្ែលឲ្យបានទ្ទួ្ល កន ងោរភូរិ 
១១ រ៊ឺ  បាយភូរិ ៤ រន សសភូរិ ១ លទ្វភូរិ ៦ និងរូបភូរិ ១៥ 
(លវៀរ សញ្ញីសត្តភូរិ) តរសររួរែលោ់ា រនិងអាររោណ៍ លដ្ឋយលធាើទទី្
កន ងោរល ើញ ោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពា:កន ងអាររោណ៍ប្ែលលអ
លផសងៗ ជាលែើរ ។ 
 ោរលកើត្លឡើងរបស់ោម្ចវចរក សលចិត្ត ឬរហាក សលចិត្ត ៨ 
ែួងលទោះ អាស្ស័យលសចកតីលផសងគន ក្នលវទ្ទខាោះ ញាណខាោះ និងសង្កខ រខាោះ 
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ែូចប្ែលបានលព្វលរកលហើយ ត្លៅលនោះ រួរនឹងបានគ្ជាបលហត្ ឲ្យលកើត្
ចិត្តគ្បលភទ្លផសងៗ ោំងលទោះ ។ 
 

ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ច្សាម្នសសក្សុលឆិត្ត ៦ ព្បការ 
១. លសារនសសបែិសនធិកត ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយលសារនសស។  

 ២. សោធ ពហ លត           ភាពជា នកម្ចនសោធ លគ្ចើន ។ 
 ៣. វសិ ទ្ធទិ្ែាិត           ភាពជា នកម្ចនោរយល់ល ើញបរសិ ទ្ធ ។ 
 ៤. អានិសំសទ្សាវតិ ភាពជា នកល ើញអានិសងសក្នក សល- 
                                            ករោលទោះៗ ។ 
 ៥. ឥដ្ឋា ររោណសម្ចលយលគ បានគ្បកបជារួយនឹងឥដ្ឋា ររោណ៍។ 
 ៦. កសសចិបិ ភាលវា         រិនម្ចនឧបសរគណាៗ រកោោំង ។ 
 

ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ឧច្បកាខ ក្សុលឆតិ្ត ៦ ព្បការ 
 ១. ឧលបោខ បែិសនធិកត       ភាពជា នកបែិសនធិលដ្ឋយឧលបោខ  ។ 
 ២.  បបសទ្ធត        ភាពជា នកម្ចនសោធ តិ្ច ។ 
 ៣.  វសិ ទ្ធទិ្ែាិត    ភាពជា នកម្ចនោរយលល់ ើញរិនបរសិ ទ្ធ។ 
 ៤. អានិសំស ទ្សាវតិ      ភាពជា នករិនល ើញឬរិនយល់កន ង- 
                                                       អានិសងសក្នក សលករោលទោះៗ ។ 
 ៥. រជឈតត ររោណសម្ចលយលគ គ្បកបជារួយអាររោណ៍ជាកណាត ល។ 
 ៦. កសសចិបិឡិកត    ម្ចនឧបសរគរកោោងំខាោះ ។ 
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ច្សឆក្តីច្្សង្គាន របសច់្សាម្នសសនងិ្ឧច្បកាខ ក្នងុ្កាម្ក្សុល  
និង្អក្សុលឆិត្ត  

 លសារនសស ក សល លកើត្គ្ពរជារួយលសារនសសលោភរូលចិត្ត 
៤ ែួង ជាលសចកដីលគ្ត្ក រកន ងបាប ឬ ក សលករោ រប្រងបានទ្ទួ្លផល
អាគ្កក់លគ្ចើន ជាបាបធៃន់ ។ 
 លសារនសសក សល លកើត្គ្ពរជារួយលសារនសសក សលចិត្ត ៤ 
ែួង ជាលសចកដីលគ្ត្ក រកន ងប ណយ ឬក សលករោ រប្រងបានទ្ទួ្លផលលអ
លគ្ចើន ជាប ណយ ជាក សលលគ្ចើន ។ 
 ឧលបោខ  ក សល លកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ លោភរូលចិត្ត ៤ ែួង 
ជាលសចកតីលគ្ត្ក រកន ងបាប ឬ ក សលករោគ្តឹ្រប្ត្បនតិចបនតួច លទ្ើប
គ្ពលងើយៗ រិនែល់ថាន ក់លគ្ត្ក រ និងឧលបោខ លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង ជាភាព
គ្ពលងើយៗ លគ្ព្វោះរិនែឹងលសចកតីពិត្ក្នអាររោណ៍ ឧលបោខ  ក សលចិត្ត 
លទ្ើបម្ចនបាបតិ្ចជាងលសារនសស ក សល ។ 
 ឧលបោខ ក សល កន ងទី្លនោះ បានែល់ឧលបោខ ោរក សល ប្ែលលកើត្
គ្ពរជារួយឧលបោខ រហាក សលចិត្ត ៤ ែួង រប្រងម្ចនភាពគ្ពលងើយ  ៗ
លគ្ព្វោះសោធ តិ្ច លទ្ើបបីតិ្លសចកដីលគ្ត្ក ររិនលកើត្ ក សលករោឬប ណយ
ប្ែលលកើត្ពីឧលបោខ ោរក សលលនោះ លទ្ើបបានប ណយតិ្ចជាងលសារនសស
ក សល ។ 
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ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ញាណសម្បយតុ្តធម្៌មន ៤ ព្បការ (ន័យទី ១) 

 ១. បញ្ញញ សំវត្តនិកករោលត បែិសនធិលដ្ឋយក សលករោប្ែលគ្បកប
គ្ពរលដ្ឋយបញ្ញញ  ។ 
 ២.  ពាបជាលោកូបបត្តិលត លកើត្កន ងជាតិ្ប្ែលរិនម្ចនកងាល់              
គ្បាសចាកអាឃាត្ពាបាទ្ ម្ចនឱោសប្សាងរកធរ៌បាន ។ 
 ៣. កិលលសទូ្រភីាវលត ឆាៃ យចាកកិលលសលគ្រឿងលៅហោង ។ 
 ៤. ឥគនោិយបរបិាកលត ម្ចនបញ្ញិគនោិយចាស់ោា  (ម្ចនអាយ  ៤០ 
ែល់ ៥០ ឆាន ំ លៅថា បញ្ញញ ទ្សកវយ័ ជាវយ័ប្ែលម្ចនបញ្ញញ ពិចារណា
លដ្ឋយលអិត្លអន់ែល់លហត្ និងផល) ។ 
 
ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ញាណសម្បយតុ្តមន ៧ ព្បការ (ន័យទី ២) 

 លែើរបីោរលកើត្លឡើងក្នធរោវចិយសលម្ចព ជឈងគ 
 ១. បរបិ ចេកត ចូលចិត្តសាកសួរបញ្ញហ លផសងៗ ។ 
 ២. វត្ថ វសិទ្កិរយិ ចូលចិត្តសម្ចអ ត្ោយនិងចិត្ត រហូត្ែលវ់ត្ថ                                         
លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់លផសងៗ ។ 
 ៣. ឥគនោិយសរត្តបែិបាទ្ទ រកាឥគនោិយោំង ៥ ប្ែលម្ចន               
សទ្ធិគនោិយជាលែើរ ឲ្យសថិត្លៅលសោើគន ជានិចា ។ 
 ៤. ទ្ បបញ្ញប រគលបរវិជាទ លរចលចញចាកប រគលប្ែលរិនម្ចនបញ្ញញ ។  
 ៥. បញ្ញវនតប រគលលសវទ លសពរប់ជារួយបណាិ ត្ នកម្ចនបញ្ញញ ។ 
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 ៦. ររភីរញាណចរយិបចាលវកខណា ពិចារណាធរ៌ប្ែលគ្ជាលលគ្ៅ។ 
 ៧. ត្ទ្ធិរ ត្តត លពញចិត្តកន ងោរបលង្កអ នចិត្តប្សាងរកធរោរសប្ែល                                    
លធាើឲ្យលកើត្បញ្ញញ  ។ 
 
ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ញាណវិបបយតុ្តធម៌្ ៤ ព្បការ (នយ័ទី ១) 

 ១. បញ្ញញ  សំវត្តនិកករោលត បែិសនធិលដ្ឋយក សលករោ ប្ែលរិន
បានគ្បកបគ្ពរលដ្ឋយបញ្ញញ  ។ 
 ២. សពាបជាលោកូបបត្តិលត លកើត្កន ងជាតិ្ប្ែលម្ចនោរកងាល់             
ម្ចនអាឃាត្ពាបាទ្ រិនម្ចនឱោសប្សាងរកធរ៌ ។ 
 ៣. កិលលសាទូ្រភីាវលត រិនឆាៃ យចាកកិលលសប្សាងរកកិលលស
រកជាលគ្រឿងកងាល់ ។ 
 ៤. ឥគនោិយ បរបិាកលត ម្ចនបញ្ញិគនោិយទ្ន់លខាយ (ម្ចនអាយ រវាង 
១ លៅ ១០ ឆាន ំ លៅថា រណា សកវយ័ ជាវយ័ប្ែលរិនោន់ម្ចនបញ្ញញ
ពិចារណាលហត្ ផលបានលអិត្លអន់) ។ 
 
ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ញាណវិបបយតុ្តធម្ ៌៧ ព្បការ (ន័យទី ២) 

 ១.  បរបិ ចេកត ភាពជា នករិនចូលចិត្តសួរបញ្ញហ ធរ៌លផសងៗ។ 
 ២. វត្ថ  វសិទ្កិរយិ រិនចូលចិត្តសម្ចអ ត្ោំងោយនិងចិត្តរហូត្
ែល់វត្ថ លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់លផសងៗ ។ 
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 ៣. ឥគនោិយ សរត្តបែិបាទ្ទ រិនរកាឥគនោិយោំង ៥ ម្ចន
សទ្ធិគនោិយជាលែើរ ឲ្យសថិត្លៅលសោើគន ជានិចា ។ 
 ៤. ទ្ បបញ្ញប រគលលសវទ រប់រកប រគល នករិនម្ចនបញ្ញញ  ។ 
 ៥. បញ្ញវនតប រគលបរវិជាទ ម្ចនោរលរចលចញពីប រគល នកម្ចនបញ្ញញ ។  
 ៦. ររភីរញាណចរយិ បចាលវកខណា  រិនពិចារណាធរ៌ប្ែលគ្ជាល
លគ្ៅ ។ 

៧.  ត្ទ្ធិរ ត្តត ភាពជា នករិនលពញចិត្តកន ងោរបលង្កអ នចិត្តប្សាង
រកធរោរសប្ែលលធាើឲ្យលកើត្បញ្ញញ  ។ 

 
ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ក្សុលអសង្ខខ រកិ្ ៦ ព្បការ 

 ១.  សង្កខ រកិករោជនិត្បែិសនធិកត ភាពជា នកម្ចនបែិសនធិលកើត្
ពីក សល សង្កខ រកិ ។ 
 ២. កលាោយចិត្តត ម្ចនលសចកតីស ខោយសបាយចិត្ត ។ 
 ៣. សីត្ ណាហ ទី្នំ ខរនពហ លត ម្ចនោរ ត់្ធន់ចំលព្វោះគ្ត្ជាក់
លតត ជាលែើរ ។ 
 ៤. កត្តពាកលរោស  ទិ្ដ្ឋា និសំសត ោា ប់ល ើញផលកន ងោរង្ករប្ែល
របបីលធាើ ។ 
 ៥. កលរោស  ចិណណវសិត ម្ចនភាពជំទញកន ងោរង្ករប្ែលលធាើលទោះ។  
 ៦. ឧត្ លភាជទទិ្សបាយោលភា បានទ្ទួ្លអាោសលអ អាហារ
លអជាលែើរ ។ 
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ច្ហតុ្នាឲំ្យច្ក្ើត្ក្សុលសសង្ខខ រកិ្ ៦ ព្បការ 

 ១. សសង្កខ រកិករោជនិត្បែិសនធិកត ភាពជា នកម្ចនបែិសនធិលកើត្
ពីក សលសសង្កខ រកិ ។ 
 ២.  កលាោយចិត្តត រិនម្ចនលសចកតីស ខោយសបាយចិត្ត ។ 
 ៣. សីត្ ណាហ ទី្នំ  ខរនពហ លត រិនម្ចនោរ ត់្ធន់ចំលព្វោះ
គ្ត្ជាក់និងលតត ជាលែើរ ។ 
 ៤. កត្តពាកលរោស   ទិ្ដ្ឋា និសំសត រិនោា ប់ល ើញផលកន ងោរង្ករ
ប្ែលរបបីលធាើ ។ 
 ៥. កលរោស   ចិណណវសិត រិនម្ចនភាពជំទញកន ងោរង្ករប្ែលលធាើ។  
 ៦. ឧត្ លភាជទទិ្ សបាយោលភា រិនបានទ្ទួ្លអាោសលអ 
អាហារលអជាលែើរ ។ 
 លហត្ ឲ្យលកើត្សង្កខ រលភទ្កន ងរហាក សលលនោះ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋយ
ន័យែូចគន នឹងសង្កខ រលភទ្ កន ងលោភរូលចិត្តប្ែលលព្វលលហើយខាង
លែើរលទោះឯង ។ 
 

អត្ថននវិបាក្ 
  ញ្ញរញ្ញវសិិដ្ឋា នំ ក សោក សោនំ បាោតិ្ = វបិាោ  
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង យប្ែលជាផលរបស់ក សល និង ក សល
ប្ែលពិលសសជាងគន និងគន  លឈាោ ោះថា វបិាក ។ 
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ោម្ចវចរ 

វបិាកចិត្ត ៣៦ ែួង 

 ផលប្ែលពិលសសជាងគន លទោះ រ៊ឺ ក សលឲ្យផលប្ែលលអជាឥែាផល 
ចំប្ណក ក សលឲ្យផលរិនលអជា និែាផល ។ 
 

ធម្៌ប្ដ្លជា្លច្នះមន ២ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. រ ខយផល ជាផលលដ្ឋយគ្ត្ង់ បានែល់ វបិាកចិត្តនិងលចត្សិក
គ្បកប ប្ែលជាផលលដ្ឋយគ្ត្ង់ លនោះលគ្ព្វោះជាទរធរ៌ ែឹងអាររោណ៍បាន
ែូចគន នឹងធរ៌ប្ែលជាលហត្  រ៊ឺក សលចិត្ត ឬ ក សលចិត្តលទោះឯង ។ 
 ២. សារញ្ញផល ជាផលធរោតសារញ្ញ(ផលលដ្ឋយ រ) បានែល ់
ករោជរូប ប្ែលជារូបធរ៌ បានែល់ ហទ្យវត្ថ រូប និងបសាទ្រូបជាលែើរ ។ 
 វបិាកលនោះ រប្រងសំលៅយករ ខយផលលដ្ឋយគ្ត្ង់ ែូលចាន ោះ វបិាក 
លទ្ើបសលំៅយកចំលព្វោះវបិាកចិត្ត ប្ែលជាទរធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ ។ 

វិបាក្ឆិត្តមនឆំនួនទាងំ្អស ់៣៦ ដួ្ង្ គឺ 

            ក សលវបិាកចិត្ត           ៧ ែួង 

            លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 

            សលហត្ កៈ      ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត  ៨ ែួង 

                 ......................រូបាវចរវបិាកចិត្ត   ៥ ែួង 

                ...................... រូបាវចរវបិាកចិត្ត  ៤ ែួង 

      លោក ត្តរ .....................លោក ត្តរវបិាកចិត្ត  ៤ ែួង 

 លហត្ កៈ 

រហរគត្ 
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 សគ្ម្ចប់  ក សលវបិាកចិត្ត និង លហត្ កក សលវបិាកចិត្តលទោះ 
បានសប្រតងរកលហើយកន ង  លហត្ កចិត្ត ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតង 
សលហត្ កោម្ចវចរវបិាកចិត្ត ឬ រហាវបិាកចិត្ត ។ 
 

ម្ហាវិបាក្ឆិត្ត ៨ ដ្ួង្ 
 វបិាកចិត្ត ម្ចនសភាពែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. រិនប្រនជាចិត្តប្ែលគ្តូ្វលធាើឲ្យលកើត្លឡើង លបើម្ចនក សលករោ 
 ក សលករោ ជាលហត្ លហើយ វបិាកចិត្ត រ៊ឺផលក៏គ្តូ្វម្ចនពិត្គ្បាកែ ។ 
 ២. វបិាកចិត្ត ជាចិត្តប្ែលសៃប់ រិនគ្បាកែអាោរយ៉ាងណារួយ 
ជាចិត្តប្ែលរិនម្ចនលសចកតីខាល់ខាា យ វរីយិៈ ឧសាហ: លៅម្ចនកម្ចា ំង
លខាយ លផសងគន ពី ក សល  ក សល និងកិរយិ ។ 
 ៣. វបិាកចិត្ត រិនគ្បាកែចាស់ ប្ែលែឹងគ្បាកែចាស់ចំលព្វោះ
ខណ:លែកលក់ ចំប្ណកលវោភ្ាក់ ចិត្តលកើត្លឡើងោន់វេិី ជាក សលខាោះ 
ជា ក សលខាោះ និងកិរយិខាោះ រប្រងគ្បាកែចាសជ់ាងវបិាកចិត្ត ។ 
 ៤. លចត្សិក ប្ែលលកើត្ជារួយវបិាកចិត្ត ក៏ម្ចនកម្ចា ំងលខាយផង
ប្ែរ រួរោំងបែិសនធិករោជរូប និងចិត្តជរូប ប្ែលលកើត្ពីវបិាកចិត្តលទោះ 
ក៏រិនគ្បាកែអាោរណារួយែូចក សលចិត្ត  ក សលចិត្ត និងកិរយិចិត្ត
ប្ែរ ែូចជាជោរប្រងលកើត្ែល់ប រគលគ្រប់រូប ោលលបើជាតិ្ម្ចនលហើយ
ជោនឹងគ្តូ្វម្ចនពិត្គ្បាកែ ។ 
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សច្ហត្ុក្កាមវឆរវិបាក្ឆិត្ត (ម្ហាវិបាក្) 

 សលហត្ កោម្ចវចរវបិាកចិត្ត និយរលៅថា ោម្ចវចរវបិាក ឬ
រហាវបិាក លគ្ព្វោះជាចិត្តប្ែលជាផលរបស ់ ោម្ចវចរក សលចិត្ត ឬ
រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង លដ្ឋយគ្ត្ង់លព្វលរ៊ឺ រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
ជាលហត្ ឲ្យ រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង លកើត្ជាផល និងរប្រងឲ្យផលគ្តូ្វគន  
ែូចជា រហាក សលចិត្ត ជា លសារនសសញាណសរបយ ត្ត សង្កខ រកិ ក៏
ឲ្យផលជា រហាវបិាកលសារនសសញាណសរបយ ត្ត សង្កខ រកិ ែូចគន  
ជាលែើរ ។ 
 ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត លទោះ ោលលព្វលលដ្ឋយទូ្លៅលហើយ រប្រង
ម្ចន ២៣ ែួង រ៊ឺ  
                       ក សលវបិាក ៧ 

       ក សលវបិាក    ៨     ២៣  

       សលហត្ ក     ោម្ចវចរវបិាក ៨  
 កន ងោម្ចវចរវបិាកចិត្ត ២៣ ែួងលទោះ  ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួង 
ជាផលរបស់ ក សលចិត្ត ១២ ែួង  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
និងសលហត្ កោម្ចវចរវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រួរចិត្ត ១៦ ែួង លនោះជាផល
របស់ោម្ចវចរក សលចិត្ត ៨ ឬប្ែលលៅថា រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
លគ្ព្វោះលហត្ ប្ែលឲ្យផលលគ្ចើនជាងខាួនែូលចនោះឯង ។ 

 លហត្ ក
: ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត 
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 សូរបី លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត និងរហាវបិាកចិត្ត ជាប់ោក់ទ្ង
ពីរហាក សលចិត្តែូចគន កតី ប្ត្ភាពលផសងគន រវាង លហត្ កក សលវបិាក
ចិត្ត ជារួយនឹងរហាវបិាកចិត្ត រប្រងម្ចនជានិចា រ៊ឺ  
  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត រ៊ឺចិត្តប្ែលជាផលរបស់រហាក សល 
ប្ត្រិនគ្បកបលដ្ឋយលហត្ ណារួយ ោលលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ក៏រិន
ម្ចំោំ និងលកើត្បានទូ្លំទូ្ោយោងំកន ងោរភូរិ និងរូបភូរិតរ
សររួរ។ 
 រហាវបិាកចិត្ត រ៊ឺចិត្តប្ែលជាផលរបស់រហាក សលចិត្ត ប្ត្ងគ្បកប
លដ្ឋយលហត្  ោលលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ម្ចំោំ និងលកើត្បាន
ចំលព្វោះកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ប៉ា លណាណ ោះ  ។ 
 ែូលចាន ោះ សលហត្ កោម្ចវចរវបិាកចិត្ត ឬរហាវបិាកចិត្ត ប្ែលនឹង
លព្វលត្លៅលនោះ លទ្ើបបានែល់ចិត្តប្ែលជាផលរបស់រហាក សល លគ្ព្វោះ
ោលលព្វលលដ្ឋយលវទ្ទ សរបលយរ និងសង្កខ រលហើយ ក៏ែូចគន ជារួយ
រហាក សលចិត្តគ្រប់គ្បោរ លទ្ើបលឈាោ ោះថា រហាវបិាកចិត្ត ។ 
 សលហត្ កោម្ចវចរវបិាកចិត្ត លនោះ ម្ចនចំនួន ៨ ែួង និងម្ចន
លឈាោ ោះែូចគន ជារួយនឹង រហាក សលចិត្ត រ៊ឺ  
 ១. លសារនសសសហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 រហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ១ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកប 
លដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ២. លសារនសសសហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
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 រហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ២ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៣. លសារនសសសហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 រហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ៣ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស រិន 
គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៤. លសារនសសសហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 រហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ៤ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស រិន
គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៥. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 រហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ៥ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  គ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ  រិនម្ចនោរែឹកទ ំ។ 
 ៦. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 រហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ៦ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  គ្បកប 
លដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៧. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 រហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ៧ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  រិនគ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៨. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 រហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ៨ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ  រិនគ្បកប 
លដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
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ម្ហាវិបាក្ជាអរាក្ត្ធម៌្ 

រហាវបិាក ប្ែលជា ពាកត្ធរ៌ រ៊ឺ  
 កន ងសរ័យណា ោម្ចវចរក សល ប្ែលបានលធាើទ្ កលហើយ លទ្ើបឲ្យ
លកើត្ផលជារលទវញិ្ញញ ណោត្  ប្ែលជាវបិាកលកើត្គ្ពរជារួយលសារនសស
ខាោះ ឧលបោខ ខាោះ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ខាោះ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ខាោះ ម្ចន
រូបាររោណ៍ ឬគ្បារពធអាររោណ៍ណាៗ លកើត្លឡើងឯង លដ្ឋយរិនម្ចនោរ
ែឹកទ ំឬម្ចនោរែឹកទំ ជារហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 កន ងសរ័យលទោះ រប្រងលកើត្ ផសស លវទ្ទ សញ្ញញ  លចត្ទ ឯករគត 
ជីវតិិ្គនោិយ រនសិោរ សោធ  ។ល។ លកើត្  វលិកខប រ៊ឺសភាវៈប្ែលសៃប់ 
រិនរលវ ើរវាយ សភាវធរ៌ោំងលទោះលឈាោ ោះថា ធរ៌ជា ពាកត្ៈ លគ្ព្វោះម្ចន 
 ពាកត្រូល រ៊ឺ  លោភៈ  លោសៈ ឬ លម្ចហៈជារូលឲ្យសភាវធរ៌
ោំងលទោះគ្បាកែលឡើង ។ 
 

ម្ហាវិបាក្ច្្សង្រីម្ហាក្សុល 
 រហាវបិាក លផសងពីរហាក សល រ៊ឺ កន ងរហាក សលោំង យម្ចន
លសចកដីលផសងគន ក្នករោ ោា រ ករោបេ និង ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ប្ត្លសចកតី
លផសងគន ែូចកន ងរហាក សលលទោះ រិនម្ចនកន ងរហាវបិាកលទ្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
រហាវបិាករិនញា ំងវញិ្ញត្តិឲ្យលកើត្ លគ្ព្វោះរហាវបិាកជាផលែ៏ឆ្អិនលហើយ 
រិនម្ចនវបិាកត្លៅលទ្ៀត្ និងលគ្ព្វោះរហាវបិាករិនបានលធាើសត្ាបញ្ញតិ្តឲ្យ
ជាអាររោណ៍ រ៊ឺ ករ ណា រ ទិ្ត និងសរូបីវរិតិ្ រ៊ឺ សម្ចោ ករោនត សម្ចោ វាចា 
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និងសម្ចោ អាជីវៈក៏រិនម្ចន ធរ៌ោំង ៥ គ្បោរ ែូចលព្វលលនោះ លទ្ើបលកើត្
ជារួយរហាវបិាកចិត្តរិនបានលឡើយ ។ 
 ចំប្ណកសភាវៈក្នសង្កខ រធរ៌លទោះ រ៊ឺ  គ្បលភទ្ក្ន សង្កខ រកិ និង
សសង្កខ រកិ ែូចគន ជារួយនឹងរហាក សលគ្រប់គ្បោរ ។ 
 

ឋានៈប្ដ្លឲ្យ្លរបសម់្ហាវិបាក្ 
 រហាវបិាកចិត្តោងំ ៨ ែួងលទោះ រប្រងឲ្យផលកន ងឋានៈ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 កន ងឋានៈប្ែលលកើត្លឡើងគ្គែំបូងកន ងភពេោី លៅថា បែិសនធិកិចា។ 
 កន ងឋានៈប្ែលរកាភពជាតិ្កំលណើ ត្លទោះទ្ ក លៅថា ភវងគកិចា ។ 
 កន ងឋានៈប្ែលឃាា ត្ចាកភពលទោះ លៅថា ច តិ្កិចា ។ 
 កន ងឋានៈប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍សល់ ំពីជវនៈលសាយលហើយ 
លៅថា ត្ោលរពនកិចា ។ 
 

ឋានៈប្ដ្លឲ្យ្លជាបដិ្សនធកិ្ិឆច 
  នកប្ែលោា ប់លធាើប ណយក សល ោំងគ្បលភទ្ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ កតី  ំណាចក្នក សលចិត្តែួងណារួយកន ង ៨ ែួងលទោះ រប្រងញា ងំ
ផលឲ្យបែិសនធិជារន សស និងជាលទ្វត ជាន់ោម្ចវចរ  នកបែិសនធិ រ៊ឺ 
រហាវបិាកចិត្ត ៨ និងករោជរូប ។ 
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ឋានៈប្ដ្លឲ្យ្លជាភវង្គកិ្ឆច 

 ោលសត្ាោំង យបានបែិសនធិលហើយ ក៏ឲ្យផលជាភវងគ លធាើទទី្
កន ងោររកាភពជាតិ្របស់រន សស ឬលទ្វតជាន់ោម្ចវចរោំងលទោះទ្ ក 
កន ងបវត្តិោលរហូត្ សអ់ាយ កខ័យ ៧៥ ឆាន ំខាោះ ១០០ ឆាន ំខាោះ តរសររួរ
ែល់អាយ កខ័យក្នសត្ាកន ងភពភូរិលទោះៗ ។ 
 

ឋានៈឲ្យ្លជាត្ទាលម្ពនក្ិឆច 
 ោរទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែលសល់ត្ ំពីខណ:លសាយអាររោណ៍លទោះ 
បានែល់ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែលសល់ពីជវនចិត្ត វបិាកចិត្តនឹងឲ្យផលជា
ត្ោលរពនកិចាលនោះ បានប្ត្ចំលព្វោះោរសត្ា កន ងោរភូរិប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺជា
ោរប រគល ម្ចនោម្ចររោណ៍និងោរជវនៈប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

ឋានៈឲ្យ្លជាឆុតិ្កិ្ឆច 
 កន ងររណោលក្នភពជាតិ្ប្ែលលៅលទោះ រហាវបិាកចិត្តប្ែល
គ្បាកែគ្គែំបូងកន ងភពជាតិ្លទោះៗ និងលកើត្ជាប់ត្គន រកលរឿយៗ រហូត្
ែល់លវោប្ែលគ្តូ្វឃាា ត្ចាកភពជាតិ្ប្ែលលៅលទោះ ែូលចាន ោះរហាវបិាក
ចិត្ត គ្បលភទ្ែូចគន នឹងបែិសនធិលទោះឯង ជា នកច តិ្ឃាា ត្ចាកភពជាតិ្
លទោះ ។  
 ែូលចនោះលទ្ើបល ើញបានថា រហាវបិាកោំង ៨ ែួងលនោះ រប្រងជា នក
តក់ប្ត្ងសត្ាឲ្យគ្បាកែលឡើងជាេោី កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ តរសររួរ 
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ែល់កម្ចា ំងរបស់រហាក សល ប្ែលលធាើឲ្យសត្ាលផសងគន លដ្ឋយភូរិ ឬ
កំលណើ ត្ និងសូរបីលៅកន ងភូរិជារួយគន  ក៏លៅប្ត្លផសងគន លដ្ឋយ ំណាច
ក្នកិលលស និងលផសងគន លដ្ឋយ ំណាចក្នសោធ  បញ្ញញ របស់ក សលលចត្ទ
កន ង តី្ត្ប្ែលញា ំងវបិាកឲ្យសត្ាោំងលទោះ របបីបានទ្ទួ្លខាងលគ្ោយ
 ំពីបានលកើត្រកលហើយ សត្ាោំងលទោះ ពួកខាោះម្ចនលោភៈជាចំប្ណកលគ្ចើន 
ពួកខាោះម្ចនលោសៈជាចំប្ណកលគ្ចើន និងពួកខាោះម្ចនលម្ចហៈជាចំប្ណក
លគ្ចើន លបើនឹងតំងបញ្ញហ សួរថា ធរ៌ណាប្ែលជា នកកំណត់្ សភាវៈប្ែល
ជាចំប្ណកខាងលគ្ចើន ក៏ឲ្យគ្បាកែជាផលលឡើងែល់សត្ាោំងលទោះ? 
លឆ្ាើយថា លគ្ព្វោះលហត្  ៦ គ្បោរ រ៊ឺ លោភៈ លោសៈ លម្ចហៈ ឬ លោភៈ 
 លោសៈ និង លម្ចហៈ ប្ែលសត្ាោំងលទោះបានលធាើទ្ កលហើយលទោះឯង 
ជា នកកំណត់្ឲ្យ លដ្ឋយលហត្ លនោះ កន ងខណ:ប្ែលខាល់ខាា យគ្បកបករោកន ង
បចា បបនន លសចកតីលផសងគន កន ងោរខាល់ខាា យរបស់បណាត សត្ាោំងលទោះ 
រប្រងគ្បាកែជាផលប្ែលលផសងគន  រ៊ឺ  
 ប រគលណាម្ចនលោភៈ  លោសៈ  លម្ចហៈខាា ំង ប្ត្ លោភៈ 
លោសៈ និងលម្ចហៈលខាយ ប រគលលទោះរប្រងជា នកលោភលន់ ចូល
ចិត្តសបាយ រិនលគ្ោធ ប្ត្រប្រងជា នកម្ចនបញ្ញញ  ។ 
 ប រគលណាម្ចនលោភៈ លោសៈ និង លម្ចហៈខាា ំង ប្ត្ម្ចន លោភៈ 
 លោសៈ និងលម្ចហៈលខាយ ប រគលលទោះរប្រងជា នកលោភលន់
និងខឹងលគ្ោធ ប្ត្រប្រងជា នកម្ចនបញ្ញញ  ។ 
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 ប រគលណាម្ចនលោភ:  លោស: និងលម្ចហ:ខាា ំង ប រគលលទោះ
រប្រងជា នកលោភលន់  ចូលចិត្តសបាយ លៃង់លមា  ប្ត្រិនសូវខឹងលគ្ោធ ។  
 ប រគលណាម្ចនលោភ: លោស: លម្ចហ:ខាា ំង រប្រងជា នកលោភលន់ 
ខឹងលគ្ោធ និងលៃង់លមា  ។  
 ប រគលណាម្ចន លោភ: លោស: លម្ចហ:ខាា ំង ប រគលលទោះរប្រង
រិនសវូលោភលន់ ប្ត្ជា នកខឹងលគ្ោធ និងម្ចនបញ្ញញ ទ្ន់លខាយ ។ 
 ប រគលណាម្ចន លោភ:  លោស: និងលម្ចហ:ខាា ំង ប រគលលទោះ
រប្រងរិនសូវលោភលន់ រិនសូវខឹងលគ្ោធ និងជា នកម្ចនបញ្ញញ ទ្ន់
លខាយ ។ 
 ប រគលណាម្ចន លោភ: លោស: និង លម្ចហ:ខាា ំង ប រគលលទោះ
រប្រងជា នករិនសូវលោភលន់ និងម្ចនបញ្ញញ  ប្ត្ជា នកខឹងលគ្ោធលគ្ចើន ។ 
 ប រគលណាម្ចន លោភ:  លោស: និង លម្ចហ:ោំង ៣ លនោះខាា ំង 
រប្រងជា នករិនសូវលោភលន់ រិនសូវខឹងលគ្ោធ និងម្ចនបញ្ញញ លគ្ចើន ។ 
 តរប្ែលលព្វលរកលនោះ រប្រងល ើញបានថា លហត្ ខាងលែើរ 
រប្រងកំណត់្ផលឲ្យគ្បាកែលឡើង លែើរបីជាឧបោរៈកន ងោរគ្បកបករោ
កន ងបចា បបនន លសចកតីលផសងគន លទ្ើបរប្រងគ្បាកែលឡើង កន ងខណ:ខាល់
ខាា យគ្បកបករោលទោះៗ ភាវៈប្ែលជាប់រកពី តី្ត្លទោះ របបីយល់ថាជា
វបិាកលទោះឯង ។ 
 ប្ត្ោរបង្កហ ញលដ្ឋយចំលព្វោះថា វបិាកណាជាផលរបស់ករោណា 
បានលធាើទ្ កលហើយោលណា រប្រងរិនអាចបង្កហ ញលដ្ឋយចំលព្វោះបាន និង
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ក្គ្កប្លងជាងលទោះលៅលទ្ៀត្ គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់គ្តស់សប្រតងទ្ កកន ង
គ្ពោះបាលី  ងគ ត្តរនិោយចត្ កានិបាទ្ថា ោរោវរកវបិាកករោលទោះ ជាវត្ថ 
រិនរួររិត្ លគ្ព្វោះរិនប្រនជាវសិ័យរបស់ នកណា លវៀរប្ត្គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ
ជាម្ចា សប់៉ា លណាណ ោះ ប្ែលអាចែឹងបាន គ្ពោះ ងគគ្តស់សប្រតងថា  
 ម្ចន លភិកខ ោំង យ  ចិក្គនតយ៍ (លហត្ ប្ែលរិនរួររិត្) លនោះម្ចន ៤ 
គ្បោរ ប្ែលប រគលរិនរួររិត្លទ្  ប្ត្ នកណារិត្  នកលទោះរបបីបាននូវ
ចំប្ណកក្នលសចកដីឆ្ាួត្និងលសចកដីលំបាក ។  ចិក្គនតយ៍ ៤ គ្បោរ
ែូចលរដចខាោះ ។ ម្ចន លភិកខ ោំង យ ព ទ្ធវសិ័យរបស់គ្ពោះព ទ្ធោំង យ 
ជា ចិក្គនតយ៍ ប្ែលប រគលរិនរួររិត្ ប្ត្ នកណារិត្  នកលទោះរបបីបាននូវ
ចំប្ណកក្នលសចកដីឆ្ាួត្និងលសចកដីលំបាកទ្លទ្ ១ ម្ចន លភិកខ ោំង យ 
ឈានវសិ័យរបស់ប រគល នកបានឈាន ជា ចិក្គនតយ៍ ប្ែលប រគលរិន
រួររិត្ ប្ត្ នកណារិត្  នកលទោះរបបីបាននូវចំប្ណកក្នលសចកដីឆ្ាួត្
និងលសចកដីលំបាកទ្លទ្ ១ ម្ចន លភិកខ ោំង យ វបិាករបស់ករោជា
 ចិក្គនតយ៍ ប្ែលប រគលរិនរួររិត្ ប្ត្ នកណារិត្  នកលទោះរបបីបាននូវ
ចំប្ណកក្នលសចកដីឆ្ាួត្និងលសចកដីលំបាកទ្លទ្ ១ ម្ចន លភិកខ ោំង យ 
លោកចិទត 2 (ោររិត្ ំពីលោក) ជា ចិក្គនតយ៍ ប្ែលប រគលរិនរួររិត្ 
ប្ត្ នកណារិត្  នកលទោះរបបីបាននូវចំប្ណកក្នលសចកដីឆ្ាួត្និងលសចកដី
លំបាកទ្លទ្ ១ ។ ម្ចន លភិកខ ោំង យ  ចិក្គនតយ ៍ម្ចន ៤ គ្បោរប៉ា លណាណ ោះ 

 
2 គិតថាព្រះចន្ទនរ ព្រះអាេិតយ ម្ែនដ្ ីមហាសមុព្េ អនក្ណាសាង រួក្សតានងិភ្នំ និងព្ព្រព្រកឹ្ាមាននដ្ើមសាា យ នដ្ើមនចក្នងិនដ្ើមដ្ូងជានដ្ើម អនក្ណាបនងកើតជាដ្ំបងូ គំនតិយ៉ា ងននះ នៅថា នោក្ោែ  ។ 
អដ្ឋក្ថា ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-155- 

ប្ែលរិនរួររិត្ ប្ត្ នកណារិត្  នកលទោះរបបីបាននូវចំប្ណកក្នលសចកដី
ឆ្ាួត្និងលសចកដីលំបាកទ្លទ្ៗ ។ (បិែកភារ ៤២ ទំព័្រ ១៩៧) 
 ោរប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់បានហាររិត្ កន ងលរឿងរបស់វបិាកទ្ ក
លទោះ ក៏លគ្ព្វោះសភាវៈប្ែលគ្បាកែែល់សត្ាោំង យគ្រប់លពលលវោ
លទោះ រប្រងនឹងហារវបិាករិនឲ្យលកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះសត្ាោំង យ
រប្រងជា នកគ្បកបករោ ឲ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅតរក សល និង ក សលករោក្ន
ខាួន រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបោីរវលិវល់លៅកន ងរតិ្ោងំ ៥ គ្បោរ ប្ែល
លៅថា សរងគិត ។ 
 សរងគិត ៥ បានែល់ ក សលករោ ឬ ក សលករោប្ែលសលគ្រច
បានរួយគ្គៗ លទោះ រប្រងញា ំងលសចកតីែល់គ្ពរក្នធរ៌ ៥ គ្បោរ ឲ្យ
លកើត្លឡើង រ៊ឺ 
 ១. អាយូហនសរងគិត បានែល់ ោរពាយរកន ងខណ:លធាើ
ក សលករោ  ក សលករោ  ។ 
 ២. លចត្ទសរងគិត បានែល ់ លចត្ទកន ងោលោំង ៣ រ៊ឺ 
ប ពាលចត្ទ រ ញ្ា នលចត្ទ និង បរលចត្ទ កន ងោរលធាើក សលករោ 
 ក សលករោ លចត្ទសរងគិតលនោះ ម្ចនកន ងប រគលទូ្លៅ លវៀរប្ត្
គ្ពោះ រហនត ។  
 ៣. ករោសរងគិត បានែល់ ក សលករោ  ក សលករោ ប្ែលជា
លហត្ នឹងឲ្យលកើត្ផលកន ង ទរត្ គ្រប់ ងគក្នករោបេ ។ 
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 ៤. វបិាកសរងគិត បានែល ់ ផលរបស់ក សលករោ  ក សលករោ
កន ង តី្ត្ ប្ែលគ្បកបគ្ពរលដ្ឋយករោកន ងបចា បបនន លបើលៅរិនោន់ែល់
គ្ពោះនិព្វា នែោបណា រប្រងរិនរួចផ ត្ពីវបិាកសរងគិត ែោបលទោះ រ៊ឺ នឹង
គ្តូ្វទ្ទួ្លផលរបស់ករោលទោះៗ ។ 
 ៥. ឧបដ្ឋា នសរងគិត បានែល់ កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ 
រតិ្និរិតត ររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែលឡើងកន ងលវោជិត្សាា ប់ ឧបដ្ឋា នសរងគិត
លនោះ ម្ចនកម្ចា ំងលខាយជាងសរងគីោំងពួង  ំណាចរបស់ករោប្ែលនឹង
ឲ្យផល រប្រងលធាើអាររោណ៍ឲ្យគ្បាកែោលជិត្នឹងសាា ប់ ។ 

6 
 

ម្ហាក្រិយិឆិត្ត ៨ ដួ្ង្ 
 កិរយិចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលរិនប្រនក សល  ក សល និង
វបិាក គ្តឹ្រប្ត្ជាចិត្តប្ែលលធាើទទី្ទ្ទួ្លអាររោណ៍តរោា រោំង ៦ ឬលធាើ
ទទី្ឲ្យសលគ្រចោររិត្ ោរលធាើ ោរនិយយ ជាកិរយិលដ្ឋយភាវៈប្ែល
លកើត្លឡើងែលគ់្ពោះខីណាស្សព រិនម្ចនបចា័យក្នក សល និង ក សល
កន ង ទរត្លទ្ៀត្ កិរយិចិត្តលទ្ើបម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១.  លហត្ កកិរយិចិត្ត រ៊ឺជាចិត្តប្ែលរិនប្រនជាផលរបស់ក សល
និង ក សល និងោំងរិនប្រនចិត្តប្ែលជាតួ្ក សល និង ក សលផង ជា
ចិត្តប្ែលគ្តឹ្រប្ត្លធាើទទី្ទ្ទួ្លអាររោណ៍តរោា រោំង ៦ ប៉ា លណាណ ោះ លៅរិន 



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-157- 

ោន់ឲ្យែល់ជវនៈ (លវៀរប្ត្ហសិត្ បាទ្ជវនៈ) ។ 
 លទ្ើបរិនម្ចនឱោសសាងលហត្  ែូលចាន ោះរប្រងរិនម្ចនលហត្ ផល
ែូចផ្ទា លឈើគ្ជុោះ លព្វលរ៊ឺ ជាផ្ទា លឈើប្ែលរិនម្ចនប្ផា ។ 
 ២. សលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិត្ត ឬរហាកិរយិចិត្ត ជាចិត្តប្ែល
លធាើឲ្យសលគ្រច ោរលធាើ ោរនិយយ ោររិត្របស់គ្ពោះ រហនត  នក ស់
កិលលសោំងពួង ជាកិរយិចិត្តចូលែល់ជវនៈ លសាយអាររោណ៍ប្ែលជា
លសារនសស ឬឧលបោខ  គ្តឹ្រប្ត្ជាលវទ្ទរួយគ្បលភទ្ ប្ែលរិនប្រនជា
លហត្ ក្នត្ណាហ និងឧបាោន លទ្ើបរិនអាចឲ្យលកើត្ផលកន ង ទរត្បនត
លទ្ៀត្បាន លគ្បៀបែូចផ្ទា លឈើប្ែលម្ចនលែើរដ្ឋច់ឫសលហើយ ។ 
  លហត្ កកិរយិចិត្ត បានសប្រតងរកលហើយកន ងបទ្ខាងលែើរ ត្លៅ
លនោះនឹងបានសប្រតងែល់សលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិត្ត ឬរហាកិរយិចិត្ត។ 
 

សច្ហតុ្ក្កាមវឆរក្ិរយិឆិត្ត (ម្ហាកិ្រយិឆិត្ត) 
 សលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិត្ត ឬរហាកិរយិចិត្តលនោះ ជាចិត្តប្ែល
ម្ចនលហត្ គ្បកបលកើត្លឡើងទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍ លដ្ឋយលគ្ចើននឹងលកើត្លឡើង
បានទូ្លំទូ្ោយកន ងភូរិលផសងៗ បានែល់លៅ ២៦ ភូរិ (លវៀរ បាយភូរិ 
៤ និង សញ្ញីសត្តភូរិ ១ ប្ែលរិនម្ចនគ្ពោះ រហនត) រហាកិរយិចិត្តលនោះ 
លទ្ើបម្ចនសភាវៈស្សលែៀងគន នឹងរហាក សលចិត្ត ខ សគន ប្ត្ថា
រហាក សលចិត្តលទោះឯង លបើលកើត្លឡើងែល់ប រគលែក្ទ្ ប្ែលរិនប្រន
គ្ពោះ រហនត ចិត្តោំងលទោះរង់លៅថារហាក សលចិត្ត ប្ត្លបើលកើត្ជារួយ
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គ្ពោះ រហនតលដ្ឋយចំលព្វោះលហើយ ចិត្តោំងលទោះក៏លៅថា រហាកិរយិចិត្ត 
ែូលចាន ោះ រហាកិរយិចិត្ត លទ្ើបម្ចនចំនួនែូចគន នឹង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

ម្ហាកិ្រយិឆិត្ត ៨ 
 ១. លសារនសសសហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 រហាកិរយិចិត្តែួងទី្ ១ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ២. លសារនសសសហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 រហាកិរយិចិត្តែួងទី្ ២ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស គ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៣. លសារនសសសហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 រហាកិរយិចិត្តែួងទី្ ៣ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស 
រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៤. លសារនសសសហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 រហាកិរយិចិត្តែួងទី្ ៤ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយលសារនសស 
រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៥. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 រហាកិរយិចិត្តែួងទី្ ៥ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ   គ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៦. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
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 រហាកិរយិចិត្តែួងទី្ ៦ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ   គ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៧. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកំិ ។ 
 រហាកិរយិចិត្តែួងទី្ ៧ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ   រិនគ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ៨. ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ សសង្កខ រកំិ ។ 
 រហាកិរយិចិត្តែួងទី្ ៨ លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ   រិនគ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 
ម្ហាក្រិយិឆិត្តប្ដ្លច្ក្ើត្ព្រម្ជាមួ្យច្សាម្នសសច្វទនា 

 រហាកិរយិចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលកើត្ប្ត្កន ងចំលព្វោះសទត នរបស់
គ្ពោះ រហនត  នកគ្បហារកិលលសដ្ឋច់ជាសរ លចេទ្លហើយ ែូលចាន ោះោល
អាររោណ៍រកគ្បាកែតរោា រោំង ៦ រប្រងពិចារណាអាររោណ៍លទោះៗ 
លដ្ឋយភាពជាឧលបោខ រិនម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រ ថាន ំងថាន ក់លឡើយ 
រហាកិរយិចិត្តលទ្ើបរិនលកើត្គ្ពរជារួយលសារនសសលវទ្ទបាន ។ 
 រហាកិរយិចិត្ត រប្រងលកើត្គ្ពរជារួយលសារនសសលវទ្ទបាន 
ែូចជាចកខ ោា ររបស់គ្ពោះ រហនត បានល ើញសាថ នទី្ប្ែលជាទី្សបាយ
សររួរែល់ោរចលគ្រើនករោដ្ឋា ន រប្រងចូលែលស់ភាពជាលសារនសស
លដ្ឋយរហាកិរយិចិត្តែួងលនោះ ។ 
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 លសាត្ោា រ ឮសលំឡង  ូ រ របស់ នកលោភលន់កន ងលោងោន ក៏ជា
 នកចូលែល់ភាពលសារនសស លដ្ឋយរហាកិរយិចិត្តលនោះ លដ្ឋយរិត្ថា
លយើងលោះត្ណាហ ប្ែលលឡោះល ោះែូលចនោះបានលហើយ ។ 
 ឃានោា រ ជិវាហោា រ ោយោា រ និងរលទោា រ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋយ
ទំ្នងែូចគន នឹងជា នកែលភ់ាពលសារនសស លដ្ឋយរហាកិរយិចិត្តបាន 
លសារនសសប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយរហាកិរយិចិត្តរបស់គ្ពោះខីណាស្សព
លនោះ គ្តឹ្រប្ត្ជាលវទ្ទប្ែលជាផលរបស់ផសសៈប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 រិនប្រនជាលហត្ ក្នត្ណាហ  ឧបាោន និងករោលទ្ រហាកិរយិចិត្ត 
លទ្ើបលកើត្គ្ពរជារួយលសារនសសលវទ្ទបាន ។ 
 ចំប្ណករហាកិរយិចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយឧលបោខ លវទ្ទលទោះ 
រប្រងគ្បាកែកន ងខណ:ពិចារណាអាររោណ៍លទោះ លដ្ឋយឆ្ឡងគ លបោខ  រិន
ម្ចនោរលគ្ត្ក រគ្បោរណាលឡើយ ។ 
 

ម្ហាកិ្រយិឆិត្តព្បក្បច្ោយបញ្ញា  
 រហាកិរយិចិត្ត ប្ែលលកើត្កន ងសទត នរបស់គ្ពោះខីណាស្សពលទោះ 
រប្រងជាចិត្តប្ែលបរសិ ទ្ធសាអ ត្គ្បាសចាករនោិល រ៊ឺ កិលលស ចិត្តប្ែល
បរសិ ទ្ធ ែូលចនោះរួរនឹងជាចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ប្ត្រា៉ាង ប្ែលរិន 
បានគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រ៊ឺ គ្បលភទ្ប្ែលជាញាណវបិបយ ត្តលទោះ រិនរួរ 
នឹងម្ចនបាន ។ 
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 រហាកិរយិចិត្ត ប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រប្រងម្ចនបាន 
លព្វលរ៊ឺ កន ងខណ:ប្ែលគ្ពោះ រហនតោំង យ គ្តូ្វគ្បកបកិចាោរប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅតរធរោតរបស់សង្កខ រ ឬកិចាោរប្ែលោា ប់បានលធាើ រិនគ្តូ្វ
គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ ក៏ម្ចនបាន ែូចជាោរលែើរ ឈរ  ងគ យ លែក  
បលទោ បង់ឧចាា រៈ បសាវៈជាលែើរ ោរង្ករលផសងៗ ោំងលនោះ រប្រងគ្តូ្វ
អាស្ស័យរហាកិរយិចិត្តជា នកចាត់្ប្ចង នឹងរិនគ្តូ្វលគ្បើបញ្ញញ រកគ្បកប
ផងលឡើយ ។ 
 រហាកិរយិចិត្ត ៨ ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចាោរង្កររបស់ក សលលទោះឯង 
ប្ត្ោរង្កររបស់ក សលលទោះ រប្រងឲ្យផលជាលសចកតីស ខត្លៅលទ្ៀត្ 
ចំប្ណកគ្ពោះ រហនតលោកលធាើកិចាោរង្ករ រិនគ្តូ្វោរផលប្ែលជា
លសចកតីស ខត្លៅលទ្ៀត្ លទ្ើបលៅថា គ្គន់ប្ត្លធាើ និយយ រិត្ លដ្ឋយ
រហាកិរយិចិត្តប៉ា លណាណ ោះឯង ប្ែលជាោរង្កររបស់ក សលលទោះ បាន
លសចកតីថា ោរង្ករប្ែលគ្ពោះ រហនតលធាើលទោះ លបើរិនប្រនគ្ពោះ រហនត រ៊ឺ
ប េ ជាន ឬគ្ពោះលសកខប រគលលធាើ ក៏ស ទ្ធប្ត្ជាោរង្ករប្ែលជាក សលោំង
 ស ់ ចំប្ណកោរង្ករប្ែលជា ក សលលទោះ សូរបីគ្តឹ្រប្ត្រិត្លដ្ឋយចិត្ត
ប្ែលជា ក សល ក៏រិនម្ចនែល់ចិត្តគ្ពោះ រហនតោំង យលឡើយ ។ 
 

គាថាសង្គហទី ៧ 
 ៧. ោលរ លត្វសី បាោនិ     ប ញ្ញញ ប ញ្ញញ និ វសីតិ្ 
       ឯោទ្ស គ្កិយ លចតិ្     ចត្ បញ្ញញ ស សពាថា ។ 
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 ប្គ្បថា ោម្ចវចរវបិាកចិត្តម្ចន ២៣ ោម្ចវចរក សលចិត្ត និង
 ក សលចិត្តម្ចន ២០ ោម្ចវចរកិរយិចិត្តម្ចន ១១ រួរោម្ចវចរចិត្តម្ចន 
៥៤ លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង ។ 

 
 
 

ឆប់ កាមវឆរច្សាភណឆិត្ត ២៤  
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របូាវឆរឆិត្ត ១៥ 

6 
រូបាវចរចិត្ត បានែល ់ ចិត្តប្ែលចូលែលអ់ាររោណ៍របស់រូបជាន 

ឬបានែល់ចិត្តគ្តច់លៅលកើត្កន ងភូរិ ប្ែលជាទី្លកើត្ក្នវត្ថ រូប និងកិលលស
រូបលដ្ឋយលគ្ចើន ។ 
 វត្ថ រូប បានែល់ រូបាវចរចិត្ត ១៥ លចត្សិក ៣៥ (វត្ថ ធរ៌) ។ 
 កិលលសរូប បានែល ់ លោភលចត្សិកប្ែលជាប់លដ្ឋយរូបត្ណាហ  
រ៊ឺ ោរលពញចិត្តកន ងរូប ឈាន  ភិញ្ញញ  និងរូបភព ម្ចនគ្ពោះបាលីថា 

 រូបសស ភលវាតិ្ = រូបំ  
 ភូរិណា ជាទី្លកើត្ក្នវត្ថ រូប និងកិលលសរូប ភូរិលទោះលឈាោ ោះថា រូប 
បានែល់ រូបភូរិ ១៥ ឬ រូលប  វចរតី្តិ្ = រូបាវចរ ំ 
 ចិត្តណា រប្រងគ្តច់លៅលកើត្កន ងភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នវត្ថ រូប និង
កិលលសរូប ចិត្តលទោះលឈាោ ោះថា រូបាវចរចិត្ត ។ 
 

គាថាសង្គហទី ៨ 
 ៨. បញ្ាោ ឈានលភលទ្ន      រូបាវចរម្ចនសំ 
      ប ញ្ញបាកគ្កិយលភោ     តំ្ បញ្ា ទ្សោ ភលវ ។ 
 ប្គ្បថា រូបាវចរចិត្ត លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នឈានម្ចន ៥ ែួង 
ោលប្ចកលដ្ឋយក សល វបិាក កិរយិ លហើយម្ចន ១៥  ែួង ។ 
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អធិបាយរបូាវឆរឆិត្ត 
 រូបាវចរចិត្តលទោះ ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នឈានម្ចន ៥ រ៊ឺ  
 រូបាវចរបឋរជានចិត្ត ១ 
 រូបាវចរទ្ តិ្យជានចិត្ត ១ 
 រូបាវចរត្តិ្យជានចិត្ត ១ 
 រូបាវចរចត្ ត្ថជានចិត្ត ១  
 រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ១ 
 រូបាវចរឈានចិត្តោំង ៥ លនោះ ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នជាតិ្ រ៊ឺ 
ក សល វបិាក កិរយិលហើយ បានរូបាវចរក សលចិត្ត ៥ រូបាវចរវបិាកចិត្ត 
៥ រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៥ រួររូបាវចរចិត្តម្ចន ១៥ ែួង ។ 
 

អត្ថរបសឈ់ាន 
 ឈាន បានែល ់ ោរសរាឹងអាររោណ៍លែើរបីឲ្យចិត្តែិត្ជាប់កន ង
អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន បានែល់ ោរប្ែលចិត្តចូលលៅសរាឹងអាររោណ៍ ម្ចន
បឋវកីសិណជាលែើរ លដ្ឋយ ំណាចក្ន បបទសម្ចធិរា៉ាង និងសំលៅ
យកធរោជាតិ្ ប្ែលជាលគ្រឿងែ ត្ធរ៌ប្ែលជាសគ្តូ្វ ែល់ោរសរាឹង
អាររោណ៍ លែើរបីឲ្យឈានចិត្តលកើត្លឡើងរា៉ាង ។ 
 ធរ៌ប្ែលជាសគ្តូ្វឬបែិបកខែល់ឈានចិត្តលទោះ លៅថា នីវរណ រ៊ឺ
ជាលគ្រឿងោោងំក្នោរលធាើលសចកតីលអ កន ងទី្លនោះសលំៅែល់ ោោងំរិនឲ្យចូល
ែល់ឈានចិត្តបាន ។ 
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ឈានមន ២ យ៉ា ង្ គឺ 

 ១. អាររោណូបនិជាន បានែល់ ោរសរាឹងនិរិត្តក្នអាររោណ៍ 
លែើរបីឲ្យចិត្តែិត្ជាប់នឹងអាររោណ៍  ងគធរ៌បានែល់ រហរគត្ក សលចិត្ត 
៩ ែួង និងរហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ែួង ។ 
 ២. លកខណូបនិជាន បានែល់ ោរសរាឹងសភាវលកខណ:ក្ន
អាររោណ៍ លែើរបីឲ្យបញ្ញញ ែឹងបររត្ថអាររោណ៍ លដ្ឋយម្ចន និចាលកខណ:
ជាលែើរ  ងគធរ៌បានែល់ រហាក សលញាណសរបយ ត្តចិត្ត ៤ និង
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ខណ:ប្ែលវបិសសទញាណ ររគញាណ និងផល-
ញាណលកើត្លឡើង ។     
 កន ងឈានោំង ២ លនោះ លដ្ឋយ ត្ថបំណងយកអាររោណូបនិជាន 
លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ ឈានកន ងទី្លនោះ លទ្ើបម្ចនលសចកតីថា សរាឹងអាររោណ៍ ឬ
លគ្ព្វោះជាលគ្រឿងែ ត្ធរ៌ប្ែលជាសគ្តូ្វែល់ឈានចិត្ត ។ 
 កន ង ែាសាលិនីសប្រតងថា « អាររោណូបនិជានលត បចានីកជា-
បនលត វា = ឈានំ » ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណាប្ែលសរាឹងអាររោណ៍កតី ឬ
ធរោជាតិ្ែ ត្ធរ៌ប្ែលជាបែិបកខកតី ធរោជាតិ្លទោះលឈាោ ោះថា “ឈាន” ។ 
 អាររោណ៍សគ្ម្ចប់សរាឹង បានែល់ អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន រ៊ឺ 
សរេករោដ្ឋា នម្ចនចំនួនោំង ស់ ៤០ រ៊ឺ កសិណ ១០  ស ភ ១០ 
 ន សសតិ្ ១០ (ឲ្យចូលែល់ឈានបានគ្តឹ្រ ២ រ៊ឺោយរតសតិ្ ១ 
អាទបានសសតិ្ ១ ប៉ា លណាណ ោះ)  បបរញ្ញញ  ៤ អាហាលរបែិកូលសញ្ញញ  ១ 
ចត្ ោត្ វវតថ ន ១  រូបករោដ្ឋា ន ៤ រួរអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ៤០ ។ 
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 ធរ៌ប្ែលជាបែិបកខរបស់ឈាន បានែល ់ នីវរណ រ៊ឺជាលគ្រឿងោោងំ 
ោរលធាើលសចកតីលអកន ងទី្លនោះ បានែល់ ោោំងរិនឲ្យចូលែល់ឈានបាន 
នីវរណៈម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ោរចេនោនីវរណ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលគ្ត្ក រ
ជាប់ចិត្តកន ងោររ ណាររោណ៍ ម្ចនរូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈជាលែើរ 
ោម្ចររោណ៍ោំងលនោះ ជាលគ្រឿងោោំងរិនឲ្យឈានចិត្តលកើត្លឡើងបាន ។ 
 ២. ពាបាទ្នីវរណ បានែល់ លោសលចត្សិក ប្ែលជាលសចកតី
លគ្ោធខឹងនឹងគ្បទូ្សោ៉ាយ នកែក្ទ្ រប្រងជាលគ្រឿងោោំងរិនឲ្យចិត្តចូល
ែល់ឈានបាន ។ 
 ៣. េីនរិទ្ធនីវរណ បានែល់ េីនៈនិងរិទ្ធលចត្សិក ប្ែលម្ចនោរ
រួញោេយចាកអាររោណ៍ប្ែលគ្តូ្វសរាឹង រប្រងជាលគ្រឿងោោងំរិនឲ្យចិត្ត
ចូលែល់ឈាន ។ 
 ៤. ឧទ្ធចាក កា ចានីវរណ បានែល់ ឧទ្ធចាលចត្សិក និងក កា ចាលចត្សិក 
ប្ែលជាោរោយម្ចយលតដ គ្កហាយចិត្ត រប្រងជាបែិបកខែល់ឈាន លគ្ព្វោះ
គ្តូ្វអាស្សយ័ោរសរាឹងអាររោណ៍លដ្ឋយលសចកតីសៃប់ ឈានលទ្ើបលកើត្រិន
បាន ។  
 ៥. វចិិកិចាេ នីវរណ បានែល់ វចិិកិចាេ លចត្សិក ប្ែលម្ចនោរ
សងស័យោប្រកចិត្ត រប្រងទ្ម្ចា យលសចកតីសាា ហាប់ក្នោរសរាឹងអាររោណ៍ 
ឲ្យវទិសលៅ លទ្ើបរិនអាចចូលែល់ឈានបាន ។ 
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 នីវរណធរ៌ោំង ៥ គ្បោរ លនោះ លឈាោ ោះថា ជាបែិបកខធរ៌ ឬធរ៌ប្ែល
ជាសគ្តូ្វ ប្ែលគ្តូ្វលគ្បើ ងគឈានជាលគ្រឿងរម្ចៃ ប់ ។ 
 

ឈានសងប់ចាក្កាម្គុណ និង្ អក្សុលធម៌្ 
 កន ង ែាសាលិនីសប្រតងថា វវិលិចាវ ោលរហិ វវិចិា  ក សលលហិ 
ធលរោហិ ម្ចន ត្ថថា សៃប់ចាកោរោំង យ និងសៃប់ចាក ក សលធរ៌
ោំង យ ។ 
 វវិចិា បានែល់ វលិវក ប្គ្បថា លសចកតីសៃប់សាៃ ត់្ រ៊ឺលរចលចញ ។ 
 វវិលិចាវ ោលរហិ បានែល់ លរចលចញចាកោរោំង យ រ៊ឺ ោំង
វត្ថ ោរនិងកិលលសោរ ោរោំង យែូចលព្វលលនោះ សូរបីរិនម្ចន
លៅកន ងលវោចូលបឋរជានក៏ពិត្ ប្ត្ក៏លៅជាសគ្តូ្វែល់បឋរជានបាន 
ែូលចនោះោរសលគ្រចបឋរជានបាន ក៏គ្តូ្វលោះោរលចញ ប្ែលលៅថា 
លោះចាកោរលទោះឯង ។ 
 សូរបីឈានលនោះ នឹងគ្បាកែផលថា ជាលគ្រឿងលោះោរោំង យ 
លចញលៅក៏ពិត្ ប្ត្ក៏រិនបានសំលៅយក គ្តឹ្រប្ត្លោះបង់ោរោំង យ
លចញប៉ា លណាណ ោះលទ្ គ្ពោះលយគវចរក៏នឹងអាចចូលឈានបាន លគ្ព្វោះោរ ឬ
ោរចេនោៈលទោះ ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ១ កន ង ៥ របស់នីវរណធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ នីវរណធរ៌
ែក្ទ្ លគ្ត ំពីោរលៅម្ចនសល់លទ្ៀត្ ធរ៌ោងំលទោះ ក៏ជាសគ្តូ្វែល់
ឈានែូចគន  លទ្ើបគ្តូ្វលោះនីវរណធរ៌ ឬ ក សលធរ៌ោំងលទោះផង លទ្ើប
ចូលែល់បាន សប្រតងថា ឈានរប្រងសាៃ ត់្ចាកោរោំង យ 
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និង ក សលធរ៌ោំងពួង សរែូចបាលីប្ែលលលើករកលព្វល ខាងលលើ
លនោះ ។ 
 សរ បលសចកតីថា វវិលិចាវ ោលរហិ លនោះ រប្រងសំលៅែល់ វលិវក ប្ែល 
ជាលគ្រឿងគ្របសងាត់្ោរចេនោៈ និង វវិចិា  ក សលលហិ ធលរោហិ រប្រង
សំលៅែល់ វលិវក ប្ែលជាលគ្រឿងគ្របសងាត់្នីវរណធរ៌ែ៏លសស រ៊ឺ
ពាបាទ្នីវរណៈ េីនរិទ្ធនីវរណៈ ឧទ្ធចាក កា ចានីវរណៈ និង វចិិកិចាេ នីវរណៈ 
ោលលព្វលលដ្ឋយ ភិធរោន័យលហើយ រប្រងសំលៅែល ់ វលិវក ប្ែលជា
លគ្រឿងគ្របសងាត់្ោរលកើត្លឡើងក្នលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង និងសំលៅែល់ 
វលិវក ប្ែលជាលគ្រឿងគ្របសងាត់្ោរលកើត្លឡើងក្នលោសរូលចិត្ត ២ ែួង 
លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

អង្គននឈាន 
 កន ងោរគ្បកបក សលករោ ប្ែលម្ចនោនជាលែើរលនោះ ក សលលចត្ទ
គ្បាកែលឡើងកន ងខណ:ណា រហាក សលចិត្តរប្រងលកើត្លឡើងកន ងខណ:
លទោះរួយរលំពច ប្ត្រូបាវចរក សលចិត្ត រិនប្រនលកើត្ែូលចាន ោះលទ្ រូបាវចរចិត្ត
នឹងលកើត្លឡើងបាន អាស្ស័យោរចលគ្រើនសរេភាវទលទោះ ចូលែល់
 បបទសម្ចធិ រ៊ឺចិត្តចូលែល់ោរែិត្ជាប់កន ងអាររោណ៍ ឈាន ម្ចន
កសិណជាលែើរ លព្វលរ៊ឺ ខណ:ប្ែលកំព ងចលគ្រើនភាវទលទោះ គ្កុរ
លចត្សិកធរ៌ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួយចិត្តរួយគ្កុរ នឹងលធាើទទី្ែ ត្ឬ
គ្របសងាត់្នីវរណធរ៌ ប្ែលជាលគ្រឿងោោងំរិនឲ្យឈានចិត្តលកើត្លឡើងបាន 
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នីវរណធរ៌ោំង ៥ ណារួយលៅម្ចន ឈានចិត្តនឹងលកើត្លឡើងរិនបាន
លឡើយ ែូលចាន ោះោលគ្កុរលចត្សិកធរ៌ែូចលព្វលលទោះ លធាើទទី្កម្ចា ត់្
ឬគ្របសងាត់្នីវរណធរ៌ឲ្យវទិសលៅ ឈានចិត្តរប្រងលកើត្លឡើងបាន ។ 
 ខណ:ប្ែលឈានចិត្តគ្បាកែលឡើងលនោះឯង គ្កុរលចត្សិកធរ៌ រ៊ឺ 
វតិ្កាលចត្សិក វចិារលចត្សកិ បីតិ្លចត្សិក លវទ្ទលចត្សិក (ស ខ ឬ
ឧលបោខ ) និងឯករគតលចត្សិក ប្ែលលធាើទទី្គ្របសងាត់្នីវរណធរ៌បាន
លហើយ លទ្ើបគ្បាកែចាសជ់ា ងគឈាន លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ  ងគក្នឈានលទ្ើប
បានែល់ វតិ្កាៈ វចិារៈ បីតិ្ ស ខ (លវទ្ទលចត្សិក) និងឯករគត គ្តឹ្រប្ត្ ងគ 
៥ លនោះ ។ 
 

ឈានលះបង់្នីវរណៈ 
 ោរគ្របសងាត់្នីវរណៈ ឬគ្បហារនីវរណៈលដ្ឋយ ំណាចក្ន
ឈាន លៅថា វកិខរភនបបហាន ែោបណាប្ែលឈានចិត្តរិនោន់
សាបសូនយ ែោបលទោះនីវរណធរ៌រប្រងគ្តូ្វគ្របសងាត់្ទ្ ក រិនឲ្យគ្បាកែ
លឡើងរកបាន ឬលព្វលថា នីវរណធរ៌កលគ្រើកលឡើងោលណា ឈានក៏
សាបសូនយលៅោលលទោះ ។ 
 ោរគ្បហារនីវរណធរ៌ ៥ គ្បោរ បានលទោះ រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័យ
 ងគឈានជាលគ្រឿងគ្បហារ ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 វតិ្កា គ្បហារេីនរិទ្ធនីវរណៈ ។ 
 វចិារ គ្បហារវចិិកិចាេ នីវរណៈ ។ 
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 បីតិ្ គ្បហារពាបាទ្នីវរណៈ ។ 
 ស ខ (លវទ្ទ) គ្បហារឧទ្ធចាក កា ចានីវរណៈ ។ 
 ឯករគត គ្បហារោរចេនោនីវរណៈ ។ 
 

អធិបាយអង្គឈាន 
  ១. វតិ្កា រ៊ឺ ោរលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍កន ងោរលធាើឈាន 
(រូបឈាន) លទោះ គ្តូ្វសាងបញ្ញតត ររោណ៍ ប្ែលលៅថា  ងគកសិណ
ជាលែើរ  ទ្ កសគ្ម្ចប់ឲ្យចិត្តចូលលៅសរាឹង ងគកសិណលទោះ លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ 
ោរសរាឹង ងគកសិណលនោះ គ្ពោះលយគវចរ នកបែិបត្តិគ្តូ្វលលើកចិត្តលឡើង
ោន់អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ប្ែលកំណត់្ទ្ កជានិចា គ្តូ្វពាយររិនបលណាត យ
ឲ្យចិត្តលចញចាកអាររោណ៍ប្ែលកំណត់្ទ្ ក លៅរិត្លរឿងែក្ទ្ លបើខណ:ណា
ចិត្តលចញចាកអាររោណ៍ប្ែលសរាឹង េីនរិទ្ធ រ៊ឺសភាវៈប្ែលលធាើឲ្យចិត្តរញួោ
េយចាកអាររោណ៍ប្ែលសរាឹង ឬរសំាយចិត្តចាកអាររោណ៍ប្ែលសរាឹង 
ខណ:លទោះចិត្តរប្រងោា ក់ច ោះពី ងគកសិណ គ្តូ្វលលើកចិត្តឲ្យគ្ត្ឡប់រក
លឡើងោន់ ងគកសិណជាេោី រ៊ឺ ឲ្យសរាឹង ងគកសិណលទ្ៀត្រិនឲ្យឃាា ត្
លចញចាក ងគកសិណ ែូលចាន ោះ វតិ្កាៈ រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលលលើកចិត្តលឡើងោន់
អាររោណ៍លនោះ លទ្ើបលធាើទទី្គ្បហារេីនរិទ្ធ លដ្ឋយលកខណៈក្នោរ
គ្របសងាត់្ទ្ ក ។ 
 ២. វចិារ រ៊ឺ ោរផគងចិត្តឲ្យតងំម្ចំលៅកន ងអាររោណ៍ប្ែលសរាឹង 
ោលវតិ្កាៈលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍ប្ែលសរាឹងលហើយ វចិារៈក៏លធាើទទី្
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ផគងចិត្តរិនឲ្យោា ក់លចញពីអាររោណ៍ប្ែលសរាឹងលទោះ លបើលកើត្ោរសងសយ័
លឡើងកន ងខណ:សរាឹងអាររោណ៍ថា ោរសរាឹងអាររោណ៍ែូលចាន ោះ នឹងអាចលធាើ
ឲ្យឈានលកើត្លឡើងបានពិត្ឬ? ោលសងស័យលកើត្លឡើង ោរផគងចិត្តឲ្យតំង
ម្ចំកន ងអាររោណ៍ក៏នឹងសាបសូនយលៅ លសចកតីលនឿយណាយកន ងោរផគង
ចិត្តក៏នឹងលកើត្លឡើង ែូលចាន ោះគ្ពោះលយគវចរ ចាបំាច់គ្តូ្វលគ្បើវចិារៈផគងចិត្ត
ឲ្យសរាឹងអាររោណ៍ លដ្ឋយគ្បាសចាកលសចកតីសងស័យគ្ពរជារួយវចិារៈ 
រប្រងលធាើទទី្គ្របសងាត់្វចិិកិចាេ នីវរណៈ កន ងលកខណ: វកិខរភនបបហាន ។ 
 ៣. បីតិ្ រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក ររកីោយ ោលវតិ្កាៈបានលធាើទទី្លលើក
ចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍ និងវចិារៈផគងចិត្តឲ្យតំងម្ចំកន ងអាររោណ៍លហើយ 
រប្រងលកើត្លសចកតីលគ្ត្ក ររកីោយចិត្ត កន ងោរប្ែលអាចលធាើបាន ែូលចាន ោះ 
ខណ:ប្ែលចិត្តកំព ងលគ្ត្ក ររកីោយលទោះ ោរពាបាទ្រប្រងរិនលកើត្
លឡើង ែូលចាន ោះបីតិ្លនោះលទ្ើបអាចគ្របសងាត់្ពាបាទ្នីវរណៈបានលដ្ឋយ
វកិខរភនបបហាន ។ 
 

បីតិ្ ច្នះមន ៥ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. ខ ទ្ោោបីតិ្ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក រតិ្ច គ្តឹ្រគ្ព៊ឺលោរគ្ព៊ឺប្សបក ។ 
 ២. ខណិោបីតិ្ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក ររួយខណ:ៗ គ្បាកែែូចជា
លផាកបលទោ រ ។ 
 ៣. ឱកានតិោបីតិ្ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក រលរឿយៗ ម្ចនអាោរគ្បាកែែូច
ជាទឹ្ករលកលបាកខោប់រកគ្តូ្វ ។ 
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 ៤. ឧលពាង្កគ បីតិ្ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក រខាា ំង អាចញា ំងោយឲ្យ ប្ណត ត្
លឡើង ។ 
 ៥. ផរណាបីតិ្ រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក រផសពាផាយគ្ជួត្គ្ជាបទូ្លៅកន ង
ោយ ។  

បីតិ្ ប្ែលជា ងគឈានអាចគ្បហារពាបាទ្នីវរណៈបានលទោះ គ្តូ្វ
ែល់ថាន ក់ ផរណាបីតិ្ ចំប្ណកបីតិ្លគ្តពីលទោះ ៤ យ៉ាង រិនោប់ថាជា
 ងគឈាន លគ្ព្វោះលៅម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ និងម្ចនកម្ចា ំងលខាយ ។ 
 ៤. ស ខ រ៊ឺ ស ខលវទ្ទកន ង ងគឈាន បានែល់ លសចកតីស ខចិត្ត ឬ
លសារនសសលវទ្ទលទោះឯង ខណ:បរកិរោ រ៊ឺ លលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍ 
និងផគងចិត្តឲ្យតំងលៅកន ងអាររោណ៍រហូត្ែល់លកើត្បីតិ្ ែូលចនោះលហើយ 
រប្រងែឹងខាួនថាស ខ លគ្ព្វោះម្ចនលសចកតីសៃប់គ្បាសចាកោររលវ ើរវាយចិត្ត 
ខណ:ប្ែលកំព ងលសាយលសចកតីស ខលនោះ ស ខលវទ្ទលទ្ើបម្ចនសភាពជា
 នកែ ត្ ឬគ្របសងាត់្ឧទ្ធចាក កា ចានីវរណៈ រិនឲ្យលកើត្លឡើងបាន 
ស ខលវទ្ទលទ្ើប លឈាោ ោះថា ជា នកគ្បហារឧទ្ធចាក កា ចានីវរណៈលដ្ឋយ 
វកិខរភនបបហាន ។ 
 បីតិ្ និង ស ខ ម្ចនសភាវៈស្សលែៀងគន  លព្វលរ៊ឺ បីតិ្ បានែល ់
លសចកតីលគ្ត្ក ររកីោយ ប្ែលបានគ្បសពាជារួយឥដ្ឋា ររោណ៍ ចំប្ណក
ស ខ ម្ចនោរលសាយអាររោណ៍ប្ែលបានគ្បសពាលហើយ ។ 
 បីតិ្ ម្ចនកន ងទី្ណា ស ខក៏ម្ចនកន ងទី្លទោះ ប្ត្លបើស ខម្ចនកន ងទី្ណា 
បីតិ្អាចរិនម្ចនកន ងទី្លទោះ បីតិ្ជាសង្កខ រកខនធ ចំប្ណកស ខជាលវទ្ទខនធ ។ 
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 ៥. ឯករគត បានែល់ ោរប្ែលចិត្តម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួយ ោល
ចិត្តតំងលៅកន ងអាររោណ៍ប្ែលសរាឹងប្ត្រួយលហើយ លឈាោ ោះថា ចិត្តម្ចន
សម្ចធិ រ៊ឺ ោររិនរលវ ើរវាយលៅកន ងអាររោណ៍លផសងៗ ម្ចនរូប សំលឡង កាិន 
រស លផ្ទែាពាៈ លរឿងោ៉ា វជាប់លដ្ឋយោររ ណាររោណ៍ ចិត្តនឹងតំងម្ចំលៅ
កន ងអាររោណ៍ប្ែលសរាឹងប្ត្រា៉ាង រប្រងម្ចនសម្ចធិ រ៊ឺ ោរឈប់នឹងក្ន
ចិត្ត ែូចោរតំងលៅនឹងរបស់ ណាត ត្គ្បទី្បលៅកន ងទី្ប្ែលសៃប់ខយល់
ែូលចាន ោះ សម្ចធិចិត្តលទោះ រិនរលវ ើរវាយលៅោន់អាររោណ៍ប្ែលគ្បាថាន  ែូលចនោះ 
រ៊ឺ  ំណាចក្នសម្ចធិ ឬឯករគតលនោះ រប្រងែ ត្កិលលស ឬគ្របសងាត់្ 
ោរចេនោនីវរណ ។ 
 

សមធិមន ៣ យ៉ា ង្ 
 ១. ខណិកសម្ចធិ បានែល់ សម្ចធិប្ែលលធាើឲ្យចិត្តតំងម្ចំលៅ
កន ងអាររោណ៍បានរួយជួរខណ: ។ 
 ២. ឧបចារសម្ចធិ បានែល់ សម្ចធិប្ែលលធាើឲ្យចិត្តតំងម្ចំលៅ
កន ងអាររោណ៍ជិត្នឹងបានឈាន ។ 
 ៣.  បបទសម្ចធិ បានែល់ សម្ចធិប្ែលលធាើឲ្យចិត្តតំងម្ចំលៅ                                   
កន ងអាររោណ៍ប្ែលកិលលសរិនអាចរ កកួនបាន ឈានចិត្តរប្រងលកើត្លឡើង 
បានែល់  បបទសម្ចធិលនោះឯង ។ 
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ព្បច្ភទននឈាន 

 តរន័យក្នគ្ពោះ ភិធរោ បានប្ចកគ្បលភទ្ក្នឈានទ្ ក ៥ គ្បលភទ្ 
លៅថា ឈានបញ្ា កន័យ បានែល់  
 បឋរជាន ម្ចន ងគឈាន ៥ រ៊ឺ វតិ្កា វចិារ បីតិ្ ស ខ  ឯករគត  
 ទ្ តិ្យជាន ម្ចន ងគឈាន ៤ រ៊ឺ  -    វចិារ បីតិ្  ស ខ  ឯករគត 
 ត្តិ្យជាន ម្ចន ងគឈាន ៣ រ៊ឺ  -     -     បីតិ្  ស ខ  ឯករគត 
 ចត្ ត្ថជាន ម្ចន ងគឈាន   ២ រ៊ឺ  -     -     -      ស ខ  ឯករគត 
 បញ្ា រជាន ម្ចន ងគឈាន ២ រ៊ឺ   -     -     -    ឧលបោខ   ឯករគត 
 

អធិបាយឈាន 
 ១. បឋរជាន បានែល់ ឈានទី្ ១ ជាឈានប្ែលលកើត្លឡើង
គ្គែំបូង ប្ែលឆ្ាងពីោរលគគ្ត្បាន បឋរជានលនោះ លទ្ើបគ្តូ្វអាស្ស័យ
 ងគឈានគ្រប់ោំង ៥  ជាលគ្រឿងគ្របសងាត់្នីវណៈោំង ៥ គ្បោរលទោះ 
ចិត្តប្ែលសាៃ ត់្ចាកនីវរណធរ៌ លដ្ឋយោរគ្របសងាត់្ទ្ កបានកន ងគ្គែំបូង
លនោះលទ្ើបលឈាោ ោះថា បឋរជានក សលចិត្ត  ងគឈានោំង ៥ រប្រងលកើត្
គ្ពរគន នឹងខណ:ជារួយគន  រប្រងលធាើទទី្ែ ត្ឬគ្របសងាត់្នីវរណៈគ្ពរ
គន លទ្ៀត្ផង រិនប្រនថា  ងគឈាននឹងលកើត្លឡើងរតងរួយ និងរិនប្រន
គ្របសងាត់្នីវរណៈរតងរួយលទ្ ។ 
 ២. ទ្ តិ្យជាន បានែល់ ឈានទី្ ២ ប្ែលលកើត្លឡើងបានកន ង
លំដ្ឋប់ត្លៅ ខាងលគ្ោយពីបឋរជានប្ែលបានលកើត្លឡើងលហើយ ។ 
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 កន ងោរបែិបត្តិលែើរបឲី្យទ្ តិ្យជានលកើត្លឡើងបានលទោះ គ្តូ្វលធាើ
បឋរជានឲ្យលកើត្លឡើងជាប់ត្គន លរឿយៗ លែើរបី ប់រចិំត្តឲ្យម្ចនសម្ចធិ
ខាា ំងោា លឡើង និងម្ចនជំទញកន ងោរចូលឈាន និងលចញចាកឈាន 
លសចកដីជំទញោក់ទ្ងនឹងឈានលនោះ លៅថា វសី ម្ចន ៥ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. អាវជានវសី បានែល់ លសចកតីជំទញកន ងោរពិចារណា ងគ
ឈាន រ នចូលឈានលែើរបីឲ្យចូលឈានបានលដ្ឋយរហ័ស ។ 
 ២. សម្ចបជានវសី បានែល់ លសចកតីជំទញកន ងោរចូលសម្ចបត្តិ។  
 ៣.  ធិដ្ឋា នវសី បានែល់ លសចកតីជំទញកន ងោរតំងលៅកន ងឈាន។ 
 ៤. វ ដ្ឋា នវសី បានែល់ លសចកតីជំទញកន ងោរលចញចាកឈាន។ 
 ៥. បចាលវកខណវសី បានែល់ លសចកតីជំទញកន ងោរពិចារណា
 ងគឈានលគ្ោយពីលចញចាកឈាន ។ 
 លពលគ្ពោះលយគវចរបានបឋរជានជំទញគ្ពរលដ្ឋយវសីោំង ៥ 
លហើយ ក៏អាចចលគ្រើនទ្ តិ្យជាបាន លដ្ឋយសរាឹងបែិភារនិរិត្តប្ែល
ោា ប់បានពីបឋរជានរកលហើយ រិនគ្តូ្វសរាឹង ងគកសិណែូចោល
លផតើរចលគ្រើនបឋរជាន ោលសរាឹងបែិភារនិរិត្តលនោះ លគ្ព្វោះលសចកតី
ជំទញរហូត្ែល់បានជាវសីលហើយ លទ្ើបរិនគ្តូ្វអាស្ស័យវតិ្កាៈលលើកចិត្ត
លឡើងោន់អាររោណ៍ និងលគ្ព្វោះចិត្តប្ែលចូលឈានរហូត្ែល់ជំទញលហើយ 
ចិត្តរប្រងរិនរួញោេយចាកអាររោណ៍ ប្ត្នឹងជាប់លៅជារួយអាររោណ៍
ប្ែលសរាឹងលទោះយ៉ាងលអ លទ្ើបរិនគ្តូ្វអាស្ស័យវតិ្កាៈគ្របសងាត់្េីនរិទ្ធ-
នីវរណៈ លគ្ព្វោះគ្របសងាត់្រកលហើយពីបឋរជាន ែូលចាន ោះ ទ្ តិ្យជាន 
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លទ្ើបម្ចន ងគឈានគ្តឹ្រប្ត្ ៤ លដ្ឋយលោះវតិ្កាៈបានលហើយ ។ 
 ៣. ត្តិ្យជាន បានែល់ ឈានទី្ ៣ ោលបានទ្ តិ្យជានលហើយ 
គ្តូ្វពាយរលធាើទ្ តិ្យជានឲ្យជំទញជាវសីជារ នសិន  នកប្ែលនឹង
ចលគ្រើនឲ្យចូលែល់ត្តិ្យជានលទោះ រប្រងល ើញលោសរបសវ់ចិារៈថា 
ម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្រិនរង់វងស ម្ចនសភាពង្កយសាបសូនយ លទ្ើប
ពាយរលោះវចិារៈ ជា ងគឈានប្ែលខាួនល ើញថា ម្ចនសភាពលគ្គត្
គ្គត្លនោះលចញ លែើរបីចូលោន់ត្តិ្យជាន ប្ែលម្ចនប្ត្បីតិ្ ស ខ និង
ឯករគត ប្ែលគ្បណីត្ជាងទ្ តិ្យជាន លទ្ើបលផតើរលដ្ឋយោរសរាឹង
បែិភារនិរិត្ត និងបរកិរោរហូត្ែល់ត្តិ្យជានលកើត្ ត្តិ្យជានចិត្ត
លទ្ើបម្ចន ងគឈានគ្តឹ្រប្ត្ ៣ រ៊ឺ បីតិ្ ស ខ និងឯករគត លដ្ឋយ
លោះបានោំងវតិ្កាៈ និងវចិារៈ ។ 
 ៤. ចត្ ត្ថជាន បានែល់ ឈានទី្ ៤ ត្តិ្យជានោភីប រគល  
ោលបានចូលត្តិ្យជានជំទញជាវសីលហើយ រប្រងលកើត្ោរលនឿយ
ណាយកន ងត្តិ្យជានលទោះ គ្ពរោំងោរពិចារណាល ើញថា បីតិ្ប្ែល
លកើត្កន ងត្តិ្យជាន ជាោរលគ្ត្ក ររកីោយោងំកន ងោយនិងចិត្ត ម្ចន
អាោរលោរទ្ន់លៅកន ងផាូវល ាងលឃាា ង ចិត្តលទ្ើបោប់ថាជាសភាពប្ែល
លៅលគ្គត្គ្គត្ និងបំណងចង់បានឈានប្ែលគ្បណីត្លឡើងលៅលទ្ៀត្ 
រិនរួរជាប់ចិត្តលៅកន ងបីតិ្ ប្ែលជារបស់លគ្គត្គ្គត្គ្តឹ្រលនោះ លទ្ើប
លផតើរចលគ្រើនចត្ ត្ថជានលដ្ឋយសរាឹងបែិភារនិរិត្ត លែើរបីលោះបីតិ្លចញ 
ោលចត្ ត្ថជានចិត្តលកើត្ លទ្ើបសល់ ងគឈានគ្តឹ្រប្ត្ ២ រ៊ឺ ស ខ និង 
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ឯករគតប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៥. បញ្ា រជាន ជាឈានច ងលគ្ោយរបស់រូបជាន ចត្ ត្ថជាន 
ោភីប រគលោលនឹងចូលោន់បញ្ា រជាន គ្តូ្វពិចារណាល ើញលោស 
របស់ស ខ ប្ែលម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ជាងឧលបោខ ឯករគត លហើយក៏ 
លផតើរសរាឹងបែិភារនិរិត្តលដ្ឋយភាវទោំង ៣ តរលំដ្ឋប់ រ៊ឺ បរកិរោ-
ភាវទ ឧបចារភាវទ និង បបទភាវទ លែើរបីលោះស ខត្លៅ រហូត្ចូល
ែល់បញ្ា រជាន ែូលចនោះកន ងបញ្ា រជានលនោះ លទ្ើបផ្ទា ស់លវទ្ទ
ពីស ខលវទ្ទកន ងចត្ ត្ថជានរកជាឧលបោខ លវទ្ទ  ងគឈាន លទ្ើបម្ចន ២ 
បានែល់ ឧលបោខ  និងឯករគត ។ 
 ស ខ ជា ងគឈាន ប្ែលចត្ ត្ថជានោភីប រគលលោះបានលទោះ 
បានែល់ ស ខផាូវចិត្ត រ៊ឺ លសារនសសលវទ្ទលទោះឯង ចំប្ណកលសចកតីស ខ
ោយនិងលោរនសសលទោះ សូរបីគ្ពោះព ទ្ធ ងគរិនបានគ្តស់ទ្ ក លដ្ឋយ
លំដ្ឋប់ក្នោរលោះ ងគឈានោំងលនោះកតី ប្ត្ក៏បានគ្តស់ទ្ កលដ្ឋយ
លំដ្ឋប់ក្នឥគនោិយោំង យ កន ងឥគនោិយវភិងគ លដ្ឋយ ត្ថថា ទ្ កខលោរនសស 
និងស ខោយ រប្រងលោះបានកន ងខណ:ក្នឧបចារភាវទ របស់ឈានទី្ 
១ ទី្ ២ និងទី្ ៣ លដ្ឋយអាោរយ៉ាងលនោះ ។ 
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អានិសង្សរបសច់្សាម្នសសច្វទនា និង្ ឧច្បកាខ ច្វទនា 

 កន ងរហាក សល ឬោម្ចវចរក សល លសារនសសលវទ្ទ រប្រងម្ចន
អានិសងសលគ្ចើនជាងឧលបោខ លវទ្ទ ប្ត្កន ងឈានក សល ឧលបោខ លវទ្ទ 
រប្រងម្ចនអានិសងសលគ្ចើនជាងលសារនសសលវទ្ទ ។ 
 

ច្សឆក្តីច្្សង្គាន ច្ោយព្បច្ភទននឈាន 
 គ្បលភទ្របស់ឈានោំង ៥ ម្ចនបឋរជានជាលែើរ រហូត្ែល់
បញ្ា រជានជាទី្បំផ ត្លទោះ រប្រងម្ចនលសចកដីលផសងគន គ្ត្ង់ ងគឈាន
នីរួយ  ៗ ម្ចនចំនួន ងគឈានលគ្ចើនឬតិ្ចជាងគន ជាលគ្រឿងសម្ចគ ល់ 
ចំប្ណកអាររោណ៍ប្ែលសរាឹងលទោះ រប្រងជាអាររោណ៍ប្ត្រួយរិនលផសងគន
ក៏បាន ។  
 

អារម្មណ៍របសឈ់ានច្ោយព្បច្ភទច្្សង្  ៗ
 អាររោណ៍ប្ែលលគ្បើសរាឹង លែើរបីឲ្យលកើត្ឈានចិត្តគ្បលភទ្លផសងៗ 
កន ងឈានោំង ៥ លទោះ គ្តូ្វអាស្ស័យបញ្ញតត ររោណ៍ោំង ស់ រ៊ឺ គ្តូ្វ
សនោត្កំណត់្និរិត្តណារួយ រកជាលគ្រឿងសរាឹង និងអាររោណ៍ប្ែលជា
លគ្រឿងសរាឹងឲ្យឈានចិត្តលកើត្លឡើងបាន តំងពីបឋរជានរហូត្ែល់
បញ្ា រជានលទោះ រប្រងកំណត់្ចំលព្វោះអាររោណ៍លផសងៗ ែូចត្លៅលនោះ រ៊ឺ  
 បឋរជាន អាស្ស័យអាររោណ៍ជាលគ្រឿងសរាឹងបាន ២៥ យ៉ាង 
បានែល់ កសិណបញ្ញត្តិ ១០  ស ភបញ្ញត្តិ ១០ អាទបានបញ្ញត្តិ ១ 
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លោដ្ឋា សបញ្ញត្តិ ១ និងសត្ាបញ្ញត្តិ ៣ រ៊ឺ បិយរទបសត្ាបញ្ញត្តិ 
ទ្ កខិត្សត្ាបញ្ញត្តិ ស ខិត្សត្ាបញ្ញត្តិ ។ 
 ទ្ តិ្យជាន ត្តិ្យជាន និងចត្ ត្ថជាន អាស្ស័យអាររោណ៍ជា
លគ្រឿងសរាឹងឲ្យឈានចិត្តលកើត្លឡើងបាន ១៤ យ៉ាង បានែល់ កសិណ-
បញ្ញត្តិ ១០ អាទបានបញ្ញត្តិ ១ និងសត្ាបញ្ញត្តិ ៣ (លវៀររជឈត្តសត្ា
បញ្ញត្តិ)  ។ 
 បញ្ា រជាន អាស្ស័យអាររោណ៍ជាលគ្រឿងសរាឹងឲ្យឈានចិត្តលកើត្
លឡើងបាន ១២ យ៉ាង រ៊ឺ កសិណបញ្ញត្តិ ១០ អាទបានបញ្ញត្តិ ១ និង
សត្ាបញ្ញត្តិ ១ រ៊ឺរជឈត្តសត្ាបញ្ញត្តិ ។ 
 

ឈានឆតុ្ក្កន័យ និង្ បញ្ចក្ន័យ 
 គ្បលភទ្ក្នឈានតរប្ែលបានលព្វលរកលហើយ ម្ចន ៥ យ៉ាង 
ប្ែលជាោរលព្វលតរន័យរបស់គ្ពោះ ភិធរោ ប្ែលប្ចកគ្បលភទ្របស់ 
ឈានលៅតរ ងគឈាន ប្ែលបញ្ញញ របស់រនោប រគល នកម្ចនបញ្ញញ ែឹង
យ៊ឺត្ រិនអាចពិចារណាល ើញលោសរបស់វតិ្កាៈ និងវចិារៈោំង ២ លនោះ កន ង
លវោជារួយគន បាន លទ្ើបប្ចកឈានលចញជា ៥ គ្បលភទ្ លៅថា 
បញ្ា កន័យ ។ 
 ចំប្ណកតរន័យរបស់គ្ពោះសគូ្ត្ បានប្ចកគ្បលភទ្របស់ឈាន
លចញជា ៤ គ្បលភទ្ លដ្ឋយោរសប្រតងែល់តិ្កខប រគល នកចលគ្រើនទ្ តិ្យជាន
លទោះ ោលនឹងចូលទ្ តិ្យជាន លទ្ើបម្ចន ងគឈានគ្តឹ្រប្ត្ ៣ រ៊ឺ បីតិ្ 
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ស ខ និងឯករគត ោំងលនោះលគ្ព្វោះអាចលោះោំងវតិ្កាៈ និងវចិារៈបានកន ង
ខណ:ប្ត្រួយ លទ្ើបប្ចកលចញជា ៤ គ្បលភទ្លៅថា ចត្ កាន័យប្ែលម្ចន 
 ងគឈាន ែូលចនោះ  
 បឋរជាន ម្ចន ងគឈាន ៥ រ៊ឺ វតិ្កា វចិារ បីតិ្ ស ខ  ឯករគត  
 ទ្ តិ្យជាន ម្ចន ងគឈាន ៣ រ៊ឺ  -    -     បីតិ្  ស ខ  ឯករគត 
 ត្តិ្យជាន ម្ចន ងគឈាន ២ រ៊ឺ   -    -     -     ស ខ   ឯករគត 
 ចត្ ត្ថជាន ម្ចន ងគឈាន   ២ រ៊ឺ    -     -       -   ឧលបោខ    ឯករគត ។ 
 តរន័យរបស់គ្ពោះ ភិធរោ ប្ែលប្ចកឈានជាបញ្ា កន័យលទោះ ក៏
លែើរបីឲ្យគ្តូ្វតរសភាវៈ គ្តូ្វតរគ្បលភទ្និងចំនួនរបស់ចិត្ត ប្ែលម្ចនលៅ
កន ងចំប្ណកខាងលគ្ចើន លគ្ព្វោះចិត្តរបស់រនោប រគល នកែឹងយ៊ឺត្លទោះ នឹង
លោះ ងគឈានបានគ្តឹ្រប្ត្ ១ ប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ ទ្ តិ្យជានលោះវតិ្កាៈ និង
ត្តិ្យជានលោះវចិារៈ ។ 
 ប្ត្លបើជាតិ្កខប រគល រ៊ឺ  នកែឹងរហ័សលទោះ រប្រងម្ចនសតិ្បញ្ញញ រ ត្
ស្សួច អាចនឹងលោះ ងគឈានោំងវតិ្កាវចិារៈ បានកន ងគ្គប្ត្រួយគ្ពរគន  ។ 
 លដ្ឋយលហត្ លនោះ គ្ពោះលយគវចរប្ែលអាចចូលឈានសម្ចបត្តិ 
តំងពីលែើររហូត្ែល់ទី្បំផ ត្លទោះ លទ្ើបលព្វលថាបានឈានសម្ចបត្តិ ៨ 
និងកន ងន័យខាោះក៏លព្វលថា 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 ។ 
 ឈានបញ្ា កន័យ តរន័យរបសគ់្ពោះ ភិធរោលនោះ ោលប្ចកលដ្ឋយ
គ្បលភទ្ក្នជាតិ្ រ៊ឺ ក សល វបិាក និងកិរយិលហើយ លទ្ើបបានែល់របូាវចរ-
ក សលចិត្ត ៥ រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៥ រួររូបាវចរចិត្ត
ោំង ស់ ១៥ ប្ែលម្ចនលសចកដីលរអិត្ែូលចនោះ ។ 
 

របូាវឆរក្សុលឆិត្ត 
 រូបាវចរក សលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយោរចលគ្រើន
សរេភាវទ រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័យបញ្ញត្តិរបស់រូបធរ៌ណារួយជាអាររោណ៍ 
ចិត្តប្ែលលផតើរសរាឹងបញ្ញតត ររោណ៍កន ងគ្គែំបូងលនោះ រប្រងជារហាក សល
ចិត្ត សម្ចធិប្ែលគ្បកបជារួយរហាក សលចិត្តលទោះ ថាន ក់បរកិរោសម្ចធិ
និងឧបចារសម្ចធិ ោលចលគ្រើនភាវទសម្ចធិ រហូត្ចូលែល់
 បបទសម្ចធិលហើយ ចិត្តនឹងបដូរពីរហាក សលចិត្ត លៅជា
រូបាវចរក សលចិត្ត ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ងគឈាន ៥ ជាក សលចិត្ត
គ្បលភទ្ប្ែលនឹងគ្តូ្វឲ្យផលបែិសនធិជារបូគ្ពហោកន ងភូរិលផសងៗ បានតរ
សររួរែល់ឈានចិត្តលទោះៗ ។ 
 

របូាវឆរក្សុលឆិត្ត មន ៥ ដួ្ង្  
 ១. វតិ្កាវចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ បឋរជានក សលចិត្តំ ។ 
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 រូបាវចរក សលចិត្តែួងទី្ ១ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វតិ្កា វចិារ បីតិ្ ស ខ          
ឯករគត ។ 
 ២. វចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ ទ្ តិ្យជានក សលចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរក សលចិត្តែួងទី្ ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វចិារ បីតិ្ ស ខ ឯករគត។ 
 ៣. បីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ ត្តិ្យជានក សលចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរក សលចិត្តែួងទី្ ៣ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ បីតិ្ ស ខ ឯករគត 
 ៤. ស លខករគតសហិតំ្ ចត្ ត្ថជានក សលចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរក សលចិត្តែួងទី្ ៤ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ស ខ ឯករគត ។ 
 ៥. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ បញ្ា រជានក សលចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរក សលចិត្តែួងទី្ ៥ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត ។ 
 

របូាវឆរវិបាក្ឆិត្ត មន ៥ ដ្ួង្ 
រូបាវចរវបិាកចិត្ត ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស់រូបាវចរក សលចិត្ត លធាើ

កិចាបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្របស់រូបគ្ពហោ កន ងរូបភូរិ ១៥ ម្ចនចំនួន ៥ ែួង 
លសោើគន ជារួយរូបាវចរក សលចិត្ត ។  
 ១. វតិ្កាវចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ បឋរជានវបិាកចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរវបិាកចិត្តែួងទី្ ១ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វតិ្កា វចិារ បីតិ្ ស ខ         
ឯករគត ។ 
 ២. វចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ ទ្ តិ្យជានវបិាកចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរវបិាកចិត្តែួងទី្ ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វចិារ បីតិ្ ស ខ ឯករគត។ 
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បែិសនធិកន ងទ្ តិ្យជានភូរិ ។ 

 ៣. បីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ ត្តិ្យជានវបិាកចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរវបិាកចិត្តែួងទី្ ៣ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ បីតិ្ ស ខ ឯករគត ។ 
 ៤. ស លខករគតសហិតំ្ ចត្ ត្ថជានវបិាកចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរវបិាកចិត្តែួងទី្ ៤ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ស ខ ឯករគត ។ 
 ៥. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ បញ្ា រជានវបិាកចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរវបិាកចិត្តែួងទី្ ៥ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត ។ 
 

របូាវឆរក្សុលឆតិ្តឲ្យ្លជារបូាវឆរវិបាក្ឆិត្ត 
 រូបាវចរក សលចិត្ត ជាលហត្ ប្ែលលធាើឲ្យរូបាវចរវបិាកចិត្តគ្បាកែ
លឡើងជាផលគ្តូ្វគន  នឹងឲ្យបែិសនធិកន ងរូបភូរិលផសងៗ ែូលចនោះ រ៊ឺ  
បឋរជានក សល ឲ្យផលជា បឋរជានវបិាក  បែិសនធិកន ងបឋរជានភូរិ ។ 
ទ្ តិ្យជានក សល ឲ្យផលជា ទ្ តិ្យជានវបិាក   
ត្តិ្យជានក សល ឲ្យផលជា ត្តិ្យជានវបិាក   
ចត្ ត្ថជានក សល ឲ្យផលជា ចត្ ត្ថជានវបិាក  បែិសនធិកន ងត្តិ្យជានភូរិ។ 
បញ្ា រជានក សល ឲ្យផលជា បញ្ា រជានវបិាក បែិសនធិកន ងចត្ ត្ថជានភូរិ។ 
 ចំណ ចសម្ចគ ល់ ទ្ តិ្យជានវបិាក និងត្តិ្យជានវបិាក ឲ្យផល 
បែិសនធិកន ងទ្ តិ្យជានភូរិជារួយគន លទោះ លគ្ព្វោះសភាព ងគឈាន 
របសវ់តិ្កាៈនិងវចិារៈោំង ២ លនោះស្សលែៀងគន  និងរប្រងឧបត្ថរភែល់
គន និងគន  ែូលចនោះោលគ្ពោះលយគវចរលោះវតិ្កាៈបាន ប្ត្លោះវចិារៈរិនបាន 
ឬលោះបានោំងវតិ្កាៈនិងវចិារៈ ក៏រង់ឲ្យផលបែិសនធិកន ងទ្ តិ្យជានភូរិ
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ែូចគន លទោះឯង ប្ត្ផលប្ែលនឹងបានទ្ទួ្លកន ងបវត្តិោលលទោះ រប្រង
នឹងក្គ្កប្លងជាងគន ខាោះ ។ 
 

របូាវឆរកិ្រយិឆិត្ត មន ៥ ដួ្ង្ 
 រូបាវចរកិរយិចិត្ត ជាចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប្ែលចូលែល់រូបជាន
លដ្ឋយន័យែូចគន នឹងរូបាវចរក សលចិត្ត លទ្ើបលព្វលបានថា រូបាវចរកិរយិ
ចិត្ត ក៏រ៊ឺរូបាវចរក សលចិត្តលទោះឯង ប្ត្ងលកើត្លឡើងកន ងសទត នក្ន
គ្ពោះ រហនតលដ្ឋយចំលព្វោះប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ែូលចាន ោះ រូបាវចរកិរយិចិត្ត លទ្ើបម្ចនចំនួន ៥ ែួង ែូចគន នឹង
រូបាវចរក សលចិត្ត រ៊ឺ  
 ១. វតិ្កាវចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ បឋរជានគ្កិយចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរកិរយិចិត្តែួងទី្ ១ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វតិ្កា វចិារ បីតិ្ ស ខ 
ឯករគត ។ 
 ២. វចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ ទ្ តិ្យជានគ្កិយចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរកិរយិចិត្តែួងទី្ ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ វចិារ បីតិ្ ស ខ ឯករគត។ 
 ៣. បីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ ត្តិ្យជានគ្កិយចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរកិរយិចិត្តែួងទី្ ៣ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ បីតិ្ ស ខ ឯករគត ។ 
 ៤. ស លខករគតសហិតំ្ ចត្ ត្ថជានគ្កិយចិត្តំ ។ 
 រូបាវចរកិរយិចិត្តែួងទី្ ៤ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ស ខ ឯករគត ។ 
 ៥. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ បញ្ា រជានគ្កិយចិត្តំ ។ 
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 រូបាវចរកិរយិចិត្តែួងទី្ ៥ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត ។ 
 ចំណ ចសម្ចគ ល់ កន ងោរចលគ្រើនឈានលដ្ឋយទូ្លៅលទោះ ោលចូល
ែលឈ់ាន  ងគឈានរប្រងគ្របសងាត់្នីវរណៈ កន ងខណ:ប្ែលឈាន
ចិត្តលកើត្ជាវកិខរភនបបហាន ោលចិត្តផ ត្ចាកឈានលហើយ ឬឈានចិត្ត
សាបសូនយលហើយ នីវរណៈក៏លកើត្លឡើងបានលទ្ៀត្ រប្រងសប្រតងឲ្យល ើញ
ថា  ងគឈានលទោះ ម្ចនទទី្គ្របសងាត់្នីវរណៈ ប្ត្សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនតខី-
ណាស្សព  នកគ្បាសចាកកិលលសនីវរណៈ ស់រលីងលហើយ ោរកំណត់្ ងគ
ឈាន លែើរបីលោះ ងគឈានប្ែលលគ្គត្គ្គត្ ោន់យក ងគឈានប្ែល
គ្បណីត្ លដ្ឋយសភាវៈរបស់សរបយ ត្តធរ៌ ប្ែលសរាឹងអាររោណ៍តរ
ធរោនិយរ លែើរបីប្ចកឲ្យកំណត់្ែឹងបានថា គ្ពោះ រហនត នកចលគ្រើន
ឈានលទោះ បានចូលែល់ឈានថាន ក់ណា រិនែូលចាន ោះលទ្ និងរិនជាោរ
កំណត់្ែឹងឈានចិត្តសគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនតបានលឡើយ ។ 
 

ភូមិ្ប្ដ្លជាទីច្ក្ើត្របសរ់បូាវឆរឆតិ្ត ១៥ 
 រូបាវចរក សលចិត្ត ៥ លកើត្បាន ២២ ភូរិ រ៊ឺ ោរស រតិ្ភូរិ ៧ 
(រន សស ១ លទ្វត ៦) រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញីសត្តភូរិ ១) ។ 
 រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ លកើត្បាន ១៥ ភូរិ រ៊ឺ រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញី-
សត្តភូរិ ១) ។ 
 រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៥ លកើត្បាន ២២ ភូរិ (លសោើគន ជារួយរបូាវចរ-
ក សលចិត្ត) រ៊ឺ ោរស រតិ្ភូរិ ៧ រូបភូរិ ១៥ ។ 
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 ចំប្ណក រូបភូរិ រូបាវចរចិត្តរប្រងលកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះរិនម្ចន
ករោដ្ឋា នប្ែលជាអាររោណ៍របស់រូបជាន ។ 
 កន ង សញ្ញីសត្តភូរិលទោះ រិនម្ចនសញ្ញញ  បានែល់ រិនម្ចនចិត្ត
និងលចត្សិកលកើត្លឡើងបានលឡើយ រូបាវចរចិត្តលទ្ើបលកើត្រិនបាន និងកន ង
 បាយភូរិ ៤ រិនម្ចនតិ្លហត្ កប រគល រ៊ឺ  នកបែិសនធិលដ្ឋយក្គ្ត្លហត្  
និងឈានចិត្តលទោះ រប្រងលកើត្បានចំលព្វោះប្ត្តិ្លហត្ កប រគលប៉ា លណាណ ោះ 
 បាយភូរិម្ចនប្ត្ទ្ រគតិ្ លហត្ កប រគល ឈានចិត្តលទ្ើបលកើត្រិនបាន ។ 
 
 

ឆប់ របូាវឆរឆិត្ត ១៥ 
 

6 
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អរបូាវឆរឆិត្ត មន ១២ ដ្ួង្ 

 រូបាវចរចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយោរចលគ្រើនសរេភាវទ 
របស ់នកប្ែលបានរូបាវចរបញ្ា រជានលហើយ ោលបានចលគ្រើនឈាន
ឲ្យខពសល់ឡើងលៅ ក៏នឹងចូលែល់ រូបជាន ែូលចាន ោះ រូបាវចរចិត្ត លទ្ើបជា
ចិត្តប្ែលគ្តច់លៅកន ងភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នវត្ថ  របូ និងកិលលស របូ 
លដ្ឋយលគ្ចើន ។ 
 វត្ថ  រូប បានែល់  រូបាវចរចិត្ត ១២ លចត្សិក ៣០ (វត្ថ ធរ៌) ។ 
 កិលលស រូប បានែល់  រូបត្ណាហ  ឬលសចកតីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត
កន ង រូបជាននិង រូបភព ។ 
  រូបសស ភលវាតិ្ =  រូបំ   
 ភូរិណា ជាទី្លកើត្ក្នវត្ថ  រូបនិងកិលលស រូប ែូលចាន ោះភូរិលទោះ
លឈាោ ោះថា  រូបភូរិ បានែល ់ រូបភូរិ ៤ ។ 
  រូលប  វចរតី្តិ្ =  រូបាវចរ ំ 
 ចិត្តណា រប្រងគ្តច់លៅលកើត្លៅកន ងភូរិ ប្ែលជាទី្លកើត្ក្នកិលលស
 រូប និងវត្ថ  រូប ែូលចាន ោះចិត្តលទោះ លឈាោ ោះថា  របូាវចរចិត្ត ។ 
 

គាថាសង្គហទី ៩ 
 ៩. អាលរពនបបលភលទ្ន     ចត្ ោរ បបម្ចនសំ 
      ប ញ្ញបាកគ្កិយលភោ       ប ន ោា ទ្សោ ឋិតំ្ ។ 
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  ប្គ្បថា  របូាវចរចិត្តលទោះ លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ម្ចន 
៤ ែួង ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នជាតិ្ រ៊ឺ ក សល វបិាក កិរយិលហើយ 
ម្ចនចំនួន ១២ ែួង ។ 
 

អធិបាយអរបូាវឆរឆិត្ត 
  រូបាវចរចិត្តលទោះ ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ម្ចន ៤ 

យ៉ាង រ៊ឺ  
អាោសានញ្ញា យត្ន ១     វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្ន ១  
អាកិញ្ាញ្ញញ យត្ន ១          លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្ន ១ ។ 

  រូបាវចរចិត្តោំង ៤ យ៉ាងលនោះ ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នជាតិ្ 
រ៊ឺ ក សល វបិាក កិរយិលហើយ បានែល់  រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ ែួង 
 រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ ែួង  របូាវចរកិរយិចិត្ត ៤ ែួង រួរជា រូបាវចរចិត្ត 
១២ ែួង ។ 
  រូបាវចរចិត្ត ១២ ែួងលនោះ ោប់លដ្ឋយឈានចិត្តកន ងថាន ក់
បញ្ា រជានោងំ ស់ លគ្ព្វោះ ងគរបស់ រូបជានគ្បកបលដ្ឋយឧលបោខ  
ឯករគត ប្ត្រា៉ាង លហើយែូចគន នឹង ងគឈានរបស់រូបាវចរបញ្ា រជាន 
ប្ត្លសចកតីលផសងគន របស់ រូបាវចរចិត្តលនោះ លផសងគន ប្ត្អាររោណ៍ រិនប្រន
លផសងគន លដ្ឋយ ងគឈានែូចយ៉ាងកន ង រូបាវចរចិត្ត រ៊ឺ  
 អាោសានញ្ញា យត្ន (បឋម្ចរូបជាន) ម្ចនអាោសប្ែលលបើក
ពីកសិណ (កសិណ រាែិម្ចោសបញ្ញត្តិ) ជាអាររោណ៍ ។ 
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 វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្ន (ទ្ តិ្យរូបជាន) ម្ចនបឋម្ចរូបជានចិត្តជា
អាររោណ៍ ។ 
 អាកិញ្ាញ្ញញ យត្ន (ត្តិ្យរូបជាន) ម្ចន នត្ថិភាវបញ្ញត្តិ ជា
អាររោណ៍ ។ 
 លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្ន (ចត្ តថ រូបជាន) ម្ចនត្តិ្យរូបជានចិត្ត
ជាអាររោណ៍ ។ 
 

អារម្មណ៍របសអ់របូាវឆរឆតិ្ត 
 អាររោណ៍របស់ រូបាវចរចិត្ត ម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. កសិណ រាែិម្ចោសបញ្ញត្តិ ជាអាររោណ៍ បានែល់ ោរកំណត់្
យកអាោសប្ែលលបើក ំពីកសិណ ៩ (លវៀរអាោសកសិណ) ជាអាោស
ប្ែលលហលលហវរកទី្បំផ ត្រិនបាន លដ្ឋយបរកិរោថា អាោលសា  នលទត  
អាោសរិនម្ចនទី្បំផ ត្ៗ រហូត្ែល់ឈានចិត្តលកើត្ ឈានចិត្តប្ែល
លកើត្លឡើងលដ្ឋយម្ចនកសិណ រាែិម្ចោសបញ្ញត្តិ ជាអាររោណ៍លនោះ 
ម្ចនលឈាោ ោះថា អាោសានញ្ញា យត្នឈាន ឬ “បឋម្ចរូបចិត្ត” ។ 
 ២. អាោសានញ្ញា យត្នឈាន ជាអាររោណ៍ បានែល់ ម្ចន
វញិ្ញញ ណប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងអាោស ប្ែលលហលលហវលទោះជាអាររោណ៍ ឬ
ម្ចនោរសរាឹងយកបឋម្ចរូបចិត្តជាអាររោណ៍ លដ្ឋយបរកិរោថា វញិ្ញញ ណំ 
 ននតំ វញិ្ញញ ណរិនម្ចនទី្បំផ ត្ៗ រហតូ្ែល់ឈានចិត្តលកើត្លឡើង ឈាន
ចិត្តប្ែលលកើត្លដ្ឋយម្ចនអាោសានញ្ញា យត្នឈានចិត្តជាអាររោណ៍លនោះ 
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 លឈាោ ោះថា វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នឈាន ឬ “ទ្ តិ្យរូបចិត្ត” ។ 
  ៣. នត្ថិភាវបញ្ញត្តិ ជាអាររោណ៍ រ៊ឺសភាវៈប្ែលរិនម្ចន ាីលសស
សលជ់ាអាររោណ៍លឡើយ បានលសចកតថីា ោលគ្តូ្វោរចលគ្រើនអាកិញ្ាញ្ញញ -
យត្នឈាន រ៊ឺគ្តូ្វចូលវញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នឈានលរឿយ  ៗ រហូត្ជាវសី 
លហើយពិចារណាល ើញលោសរបស់វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នឈានថា លបើខាោះ
ោរចូលឈានលនោះលរឿយៗ លហើយ ឈានលនោះអាចនឹងសាបសូនយ គ្ត្ឡប់
លៅតំងលៅកន ងអាោសានញ្ញា យត្នឈានែូចលែើរវញិ លហើយសម្ចធិ
ប្ែលលកើត្ពីវញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នឈានលនោះ ក៏លៅលគ្គត្គ្គត្ លទ្ើបលកើត្
លសចកដីគ្បាថាន ប្ែលនឹងឲ្យអាោសានញ្ញា យត្នឈានរលត់្សាបសូនយលៅ 
ពីចិត្តសទត នលដ្ឋយរិនឲ្យម្ចនសល់លឡើយ លដ្ឋយគ្ត្ឡប់ពាយរឲ្យ 
នត្ថិភាវបញ្ញត្តិ គ្បាកែលឡើងជំនួស លដ្ឋយបរកិរោថា នត្ថិ  កិញ្ា ិ  ាីតិ្ច
តួ្ចរិនម្ចន  ៗ រហូត្ែល់ឈានចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋយម្ចននត្ថិភាវបញ្ញត្តិ
ជាអាររោណ៍ លនោះលឈាោ ោះថា អាកិញ្ាញ្ញញ យត្នឈាន ឬ ត្តិ្យរូបចិត្ត ។ 
 ៤. អាកិញ្ាញ្ញញ យត្នឈាន ជាអាររោណ៍ រ៊ឺ យកត្តិ្យរូបចិត្ត
ជាអាររោណ៍កំណត់្យកលសចកតីលអិត្គ្បណីត្របស់ត្តិ្យរូបចិត្ត លដ្ឋយ
ែឹងថាសញ្ញញ  រ៊ឺចិត្តប្ែលរិនម្ចនលសសសលគ់្តឹ្រប្ត្ ាីបនតិចបនតួច 
នឹងថារិនម្ចនក៏រិនប្រន លគ្ព្វោះលៅម្ចនោរែឹងខាួនថាលៅម្ចន នឹង 
ថារិនម្ចនក៏រិនគ្បាកែ លគ្ព្វោះសញ្ញញ លទោះគ្បណីត្លអិត្សៃប់ រហូត្ែល់
រិនែឹងថាម្ចន ាី លហើយពាយរយកអាកិញ្ាញ្ញញ យត្នឈានឲ្យរក
គ្បាកែ ជំនួសលដ្ឋយបរកិរោថា សនត លរតំ្ បណីត្ លរតំ្ ឬ ឯតំ្ សនតំ ឯតំ្ 
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បណីតំ្ សៃប់ហន៎ គ្បណីត្ហន៎ រហូត្ែលឈ់ានចិត្តលកើត្លឡើង ឈានប្ែល
លកើត្លឡើង លដ្ឋយម្ចនអាកិញ្ាញ្ញញ យត្នឈានជាអាររោណ៍លនោះ លឈាោ ោះថា 
លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្នឈាន ប្គ្បថា ឈានប្ែលរិនម្ចនសញ្ញញ  
លគ្គត្គ្គត្ម្ចនប្ត្សញ្ញញ លអិត្ ឬឈានប្ែលរិនម្ចនសញ្ញញ ក៏រិនប្រន 
ម្ចនសញ្ញញ ក៏រិនប្រន លពលខាោះលៅឈានលនោះថា ចត្ តថ រូបចិត្ត ។ 
 

ប្ឆក្អរបូាវឆរឆិត្តច្ោយព្បច្ភទននជាតិ្ 
  រូបាវចរចិត្ត ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នជាតិ្ រ៊ឺ  រូបាវចរក សល
ចិត្ត  រូបាវចរវបិាកចិត្ត និង រូបាវចរកិរយិចិត្តនីរួយៗ ម្ចន ៤ គ្បលភទ្ 
តរគ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ រ៊ឺ  
 

អរបូាវឆរក្សុលឆិត្ត 
  រូបាវចរក សលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលចលគ្រើនសរេភាវទរហូត្ែល់
 រូបជាន គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋយោរតក់ប្ត្ង រូបក សលទ្ កឲ្យបាន
ទ្ទួ្លសរបត្តិជា រូបគ្ពហោកន ងគ្ពហោលោក ឬ រូបភូរិម្ចនចំនួន ៤ ែួង រ៊ឺ 
 ១. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ អាោសានញ្ញា យត្នក សលចិត្តំ ។ 
       រូបាវចរក សលចិត្តែួងទី្ ១ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត  
ជា អាោសានញ្ញា យត្នឈានក សល ។ 
 ២. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នក សលចិត្តំ ។ 
       រូបាវចរក សលចិត្តែួងទី្ ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត 
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ជា វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នឈានក សល ។ 
 ៣. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ អាកិញ្ាញ្ញញ យត្នក សលចិត្តំ ។ 
       រូបាវចរក សលចិត្តែួងទី្ ៣ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត 
ជា អាកិញ្ាញ្ញញ យត្នឈានក សល ។ 
 ៤. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្នក សលចិត្តំ ។ 
       រូបាវចរក សលចិត្តែួងទី្ ៤ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត 
ជា លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្នឈានក សល ។ 
 

អរបូាវឆរវិបាក្ឆតិ្ត 
  រូបាវចរវបិាកចិត្ត រ៊ឺជាផលរបស់ រូបាវចរក សលចិត្ត លព្វលរ៊ឺ
 រូបាវចរក សលចិត្តជាលហត្   រូបាវចរវបិាកចិត្តជាផល ឲ្យបានលសាយ
សរបត្តិជា រូបគ្ពហោកន ង រូបភូរិ ៤ គ្តូ្វគន នឹង របូាវចរក សលចិត្តលទោះ
ឯង លទ្ើបម្ចនចំនួន ៤ ែួង រ៊ឺ  
 ១. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ អាោសានញ្ញា យត្នវបិាកចិត្តំ ។ 
       រូបាវចរវបិាកចិត្តែួងទី្ ១ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត 
ជា អាោសានញ្ញា យត្នឈានវបិាក ។ 
 ២. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នវបិាកចិត្តំ ។ 
        រូបាវចរវបិាកចិត្តែួងទី្ ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត 
ជា វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នឈានវបិាក ។ 
 ៣. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ អាកិញ្ាញ្ញញ យត្នវបិាកចិត្តំ ។ 
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         រូបាវចរវបិាកចិត្តែួងទី្ ៣ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត 
ជា អាកិញ្ាញ្ញញ យត្នឈានវបិាក ។ 
 ៤. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្នវបិាកចិត្តំ ។ 
       រូបាវចរវបិាកចិត្តែួងទី្ ៤ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត 
ជា លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្នឈានវបិាក ។ 
 

អរបូាវឆរកិ្រយិឆិត្ត 
  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ជាចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត ប្ែលចូលែល់
 រូបជាន លដ្ឋយន័យែូចគន នឹង រូបាវចរក សលចិត្ត លទ្ើបលព្វលបានថា 
 រូបាវចរកិរយិចិត្ត ក៏រ៊ឺ រូបាវចរក សលលទោះឯង ប្ត្ចិត្តលទោះលកើត្លឡើង
កន ងសទត នរបស់គ្ពោះ រហនតលដ្ឋយចំលព្វោះប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 រូបាវចរកិរយិចិត្ត លទ្ើបម្ចនចំនួន ៤ ែួង រ៊ឺ 
 ១. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ អាោសានញ្ញា យត្នគ្កិយចិត្តំ ។ 
       រូបាវចរកិរយិចិត្តែួងទី្ ១ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត 
ជា អាោសានញ្ញា យត្នឈានកិរយិ ។ 
 ២. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នគ្កិយចិត្តំ ។ 
       រូបាវចរកិរយិចិត្តែួងទី្ ២ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត 
ជា វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នឈានកិរយិ ។ 
 ៣. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ អាកិញ្ាញ្ញញ យត្នគ្កិយចិត្តំ ។ 
        រូបាវចរកិរយិចិត្តែួងទី្ ៣ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត 
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 ជា អាកិញ្ាញ្ញញ យត្នឈានកិរយិ ។ 
 ៤. ឧលបលកខករគតសហិតំ្ លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្នគ្កិយចិត្តំ ។ 
        រូបាវចរកិរយិចិត្តែួងទី្ ៤ លកើត្គ្ពរលដ្ឋយ ឧលបោខ  ឯករគត  
ជា លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្នឈានកិរយិ ។ 
 

អត្ថរបសអ់របូជាន ៤ គឺ 
 ១. អាោសានញ្ញា យត្ន ប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ  
 អាោស +  នញ្ា  + អាយត្ន = អាោសានញ្ញា យត្ន ។ 
 អាោស = ទី្លហលលហវ (បានែល់ អាោសប្ែលលបើកឬែកលចញ-
ពីបែិភារនិរិត្ត) ។ 
  នញ្ា  = រកទី្បំផ ត្រិនបាន (រកពីព្វកយថា  ននត) ។ 
 អាយត្ន = ជាទី្តំង ។ 
 អាោសានញ្ញា យត្ន លទ្ើបសំលៅែល ់ អាោសប្ែលលបើកលចញ
ពីបែិភារនិរិត្ត លហើយរកទី្បំផ ត្រិនបាន ជាទី្តំងក្នចិត្ត ឬចិត្ត
ប្ែលោន់យកទី្លហលលហវ (អាោសប្ែលលបើកលចញពីបែិភារនិរិត្ត) 
ឧបម្ចែូចសាោធំរួយខនង ប្ែលលពញលៅលដ្ឋយលគ្រឿងគ្បដ្ឋប់ ោរ
លបើកលចញពីបែិភារនិរិត្ត ែូចោរលលើកយកលគ្រឿងគ្បដ្ឋប់លចញលៅ ស់ 
សល់ប្ត្សាោប្ែលលហលលហវប៉ា លណាណ ោះ ចិត្តលនោះលទ្ើបសរាឹងទី្លហលលហវ ខាង
កន ងបរលិវណក្នសាោ ។ 
 ២. វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្ន ប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ   
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 វញិ្ញញ ណ +  នញ្ា  + អាយត្ន = វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្ន ។ 
 វញិ្ញញ ណ = ចិត្ត (ធរោជាតិ្ែឹងអាររោណ៍) ។ 
  នញ្ា  = រកទី្បំផ ត្រិនបាន ។ 
 អាយត្ន = ជាទី្តំង ។ 
 វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្ន លទ្ើបសំលៅែល់ ចិត្តប្ែលោន់យកចិត្តែួងរ ន 
ប្ែលែឹងអាោសនិរិត្ត ប្ែលរកទី្បំផ ត្រិនបានរកជាអាររោណ៍ ឧបម្ច
ែូចជាសាោប្ែលលហលលហវលទោះ ឥឡូវលនោះម្ចនគ្ពោះសងឃរកគ្បជ ំគន លធាើ
សងឃករោ ចិត្តលទ្ើបសរាឹងចំលព្វោះគ្ពោះសងឃប្ែលរកគ្បជ ំគន លទោះ លដ្ឋយ
រិនបានយកចិត្តទ្ កដ្ឋក់កន ងបរលិវណក្នសាោលទោះលឡើយ ។ 
 ៣. អាកិញ្ាញ្ញញ យត្ន ប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ  
 ន + កិញ្ា ន + អាយត្ន = អាកិញ្ាញ្ញញ យត្ន ។ 
 ន = រិនម្ចន ។ 
 កិញ្ា ន = លៅសល់ ។ 
 អាយត្ន = ជាទី្តំង ។ 
 អាកិញ្ាញ្ញញ យត្ន បានែល់ ចិត្តប្ែលោន់យកសភាវៈរិនម្ចន 
បឋម្ចរូបចិត្តជាអាររោណ៍ ឧបម្ចែូចជាសាោធំប្ែលគ្ពោះសងឃគ្បជ ំគន លធាើ
សងឃករោលទោះ ឥឡូវលនោះ បានលចញពីសាោលទោះលៅ ស់លហើយ រិន
ម្ចនសល់សូរបីប្ត្រួយ ងគ ចិត្តែួងលនោះ លទ្ើបសរាឹងទី្ប្ែលរិនម្ចន
គ្ពោះសងឃលៅលទោះ និងគ្ពរោំងរិនយកចិត្តទ្ កដ្ឋក់កន ងបរលិវណក្ន
សាោលទោះផង ។ 
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 ៤. លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្ន ប្ចកបទ្បានែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ន+ឯវ+សញ្ញញ +ន+ សញ្ញញ +អាយត្ន=លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្ន។  
 ន = រិនប្រន ។ 
 ឯវ = ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 សញ្ញញ  = ម្ចនសញ្ញញ  ។ 
 ន = រិនប្រន ។ 
  សញ្ញញ  = រិនម្ចនសញ្ញញ  ។  
 អាយត្ន = ជាទី្តំង ។ 
 លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្ន សលំៅែល ់ សភាពចិត្តប្ែលោន់យក
អាររោណ៍ប្ែលលអិត្ក្គ្កប្លងប៉ា លណាណ ោះ ម្ចនសញ្ញញ ក៏រិនប្រន រិនម្ចន
សញ្ញញ ក៏រិនប្រន ឧបម្ចែូចជាសារលណរយកលគ្បងរកោបបាគ្ត្ទ្ ក
លែើរបីោរព្វរសនឹរ គ្ពោះលេរៈលៅឲ្យយកបាគ្ត្ពីសារលណរលែើរបីដ្ឋក់ភត្ត 
សារលណរលទ្ើបគ្បាប់ថា បាគ្ត្ជាប់លគ្បង គ្ពោះលេរៈក៏លព្វលថា យករកច ោះ 
លយើងនឹងចាក់ទ្ កកន ងបំពង់លគ្បង សារលណរ លទ្ើបត្បថា លគ្បងលទោះ
ោបបាគ្ត្ទ្ កគ្តឹ្រប្ត្លោរោរព្វរសនឹររិនម្ចនសល់លគ្ចើន រហូត្ែល់
អាចចាក់ទ្ កកន ងបំពង់បាន អាររោណ៍របស់លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្ន លទ្ើប
លព្វលថា ម្ចនសញ្ញញ ក៏រិនប្រន រិនម្ចនសញ្ញញ ក៏រិនប្រន រ៊ឺ ម្ចនប្ត្
សភាពសញ្ញញ ប្ែលលអិត្ ។ 
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ភូមិ្ប្ដ្លជាទីច្ក្ើត្របសអ់របូាវឆរក្សុលឆតិ្ត 

  រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ រប្រងលកើត្បាន ២៦ ភូរិ រ៊ឺ ោរស រតិ្ភូរិ 
៧ រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញីសត្តភូរិ ១)  រូបភូរិ ៤ (លវៀរឈានប្ែល
ោបជាងភូរិរបស់ខាួន) ។ 
  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ រប្រងលកើត្បានកន ង រូបភូរិ ៤ (លដ្ឋយ
ចំលព្វោះភូរិរបស់ខាួនៗ ) ។ 
  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ រប្រងលកើត្បាន ២៦ ភូរិ រ៊ឺ ោរស រតិ្ភូរិ 
៧ រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញសីត្តភូរិ ១)  រូបភូរិ ៤ ។ 
 តិ្លហត្ កប រគលប្ែលលៅកន ងោរស រតិ្ភូរិកតី ប្ែលលៅកន ងរូបភូរិ 
(លវៀរ សញ្ញីសត្តភូរិ ១) កតី អាចចលគ្រើនសរេភាវទឲ្យ រូបជានចិត្ត
លកើត្លឡើងបានកន ងសទត នក្នខាួន លបើ រូបជានចិត្តលកើត្លឡើងកន ងសទត ន
របស់ប េ ជាន ឬគ្ពោះលសកខប រគលលហើយ ក៏លឈាោ ោះថា  រូបាវចរក សល
ចិត្តលកើត្ ប្ត្លបើ រូបជានចិត្តលកើត្លឡើងកន ងសទត នរបស់គ្ពោះ រហនត 
ក៏លឈាោ ោះថា  រូបាវចរកិរយិចិត្តលកើត្ ។ 
 ចំប្ណកកន ង សញ្ញសីត្តភូរិលទោះ  រូបាវចរចិត្តរប្រងលកើត្លឡើង
រិនបាន លគ្ព្វោះជាភូរិប្ែលរិនម្ចនចិត្តលឡើយ រិនអាចនឹងលធាើកិចាណាៗ 
បាន ។ 
 កន ង រូបភូរិោំង ៤ លទោះភូរិនីរួយៗ  រប្រងចលគ្រើនប្ត្ រូបជាន
ប្ែលជាឈានកន ងភូរិរបស់ខាួនៗ ឬកន ង រូបជានប្ែលខពស់ជាងឈាន
របស់ខាួនប៉ា លណាណ ោះ នឹងរិនចលគ្រើន រូបជានប្ែលោបជាងភូរិរបស់ខាួន
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= ២៧ ែួង  

 

លឡើយ ោំងលនោះលគ្ព្វោះបានល ើញលោសកន ងអាររោណ៍ប្ែលបានលោះផ ត្
រកលហើយលទោះ ។ 
  រហរគត្ចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលចូលែល់សភាពជាធំលទោះ 
សំលៅែល់ម្ចនកម្ចា ំង ចិត្តប្ែលអាចលធាើឲ្យសលគ្រចកិចាលផសងៗ បាន រ៊ឺ  
 ក. គ្របសងាត់្កិលលសទ្ កបានយូរតរសររួរ ប្ែលលៅថា 
វកិខរភនបបហាន ។ 
 ខ. ឲ្យផលបរបូិណ៌ រ៊ឺ ម្ចនគ្ពហោវហិារធរ៌ ឲ្យបានលសាយគ្ពហោ
សរបត្តិកន ងគ្ពហោលោក ។ 
 រ. ឲ្យជវនចិត្តម្ចនោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គន បានយូរជាពិលសស រ៊ឺ 
ឈានសម្ចបត្តិ ឬជារូបគ្ពហោ  រូបគ្ពហោ ប្ែលម្ចនអាយ ប្វងជាងសត្ា
ែក្ទ្  ៗោំង យ ស ទ្ធប្ត្អាស្ស័យរហរគត្បែិសនធិចិត្តោំង ស់ ។ 
 ចិត្តប្ែលចូលែល់សភាពជាធំ និងគ្បលសើរែូចលព្វលរកលនោះ 
លឈាោ ោះថា រហរគត្ចិត្ត ម្ចនចំនួន ២៧ ែួង រ៊ឺ រូបាវចរចិត្ត ១៥ 
 រូបាវចរចិត្ត ១២ រួរជា ២៧ ែួង ។ 
 

   រូបាវចរចិត្ត    ១៥ 
    រូបាវចរចិត្ត ១២ 

 
 

ឆប់ ម្ហគគត្ឆិត្ត 
 

+°* 
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🖎 ច្ោក្តុ្តរឆតិ្ត ៨ ✍ 

6 
 លោក ត្តរចិត្ត ជាចិត្តប្ែលផ ត្ចាកលោក បានលសចកតីថា ជាចិត្ត
ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ខពង់ខពស់ជាងសភាវធរ៌ប្ែលម្ចនលៅកន ងលោក ឬជា
ចិត្តប្ែលម្ចន ំណាចទ្ទួ្លអាររោណ៍ពិលសសខពង់ខពស់ជាងលោក រ៊ឺ
និព្វា ទររោណ៍ ចិត្តោំងលនោះម្ចនចំនួន ៨ ែួង និងអាចទ្ទួ្លនិព្វា នជា
អាររោណ៍លដ្ឋយពិត្គ្បាកែប្ត្រា៉ាង លទ្ើបលៅចិត្ត ៨ ែួងលនោះថា 
លោក ត្តរចិត្ត ។ 
 លោក ត្តរចិត្ត ោលប្ចកបទ្បានដូករនោះ គឺ្ 
 លោក + ឧត្តរ + ចិត្ត = លោក ត្តរចិត្ត ។ 
 លោក បានែល់ លោកោំង ៣ រ៊ឺ ោរលោក (ោរភូរិ) រូប-
លោក (រូបភូរិ) និង រូបលោក ( រូបភូរិ) ឬន័យរា៉ាងលទ្ៀត្  
 លោក បានែល ់វត្ថ ប្ែលប្បកោា យ សនូយលៅជាធរោត ។ 
 ឧត្តរ បានែល់ គ្បលសើរ ឬខពង់ខពស់ ។ 
 លោក ត្តរចិត្ត លទ្ើបសំលៅែលចិ់ត្តគ្បលសើរជាងលោកោំង ៣ ឬ
ចិត្តប្ែលផ ត្ចាកោរគ្តច់លៅកន ងលោកោំង ៣ បានលសចកតីថាចិត្តលនោះ 
ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលខពង់ខពស់ជាងលោក មានអារមមណ៍ប្ដលផុតចា កោ  
លព្វលរ៊ឺ លោក ត្តរចិត្ត ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ លហើយនិព្វា នលនោះ ចាត់្ជា
ធរ៌ប្ែលផ ត្ចា លោក ជាធរ៌ប្ែលគ្បលសើរលលើសលោកោំង ៣ ។ 
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 លោក ត្តរចិត្ត ជាចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍ផ ត្ចាកោរលកើត្រលត់្
លទោះ ក៏រិនបានសំលៅយកចិត្តនឹងរិនលកើត្រលត់្ ចិត្តក៏រង់ម្ចនអាោរ
លកើត្រលត់្តរសភាវៈរបស់ចិត្ត ជាចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍ពិលសសប្ែល
ផ ត្ចាកោរលកើត្រលត់្ អាររោណ៍ប្ែលលព្វលលនោះ ក៏រ៊ឺនិព្វា នជាអាររោណ៍
ប្ែលរិនម្ចនោរលកើត្រលត់្ រិនម្ចនោរប្គ្បគ្បួលលៅោន់លសចកតីវទិស 
ជាធរ៌ប្ែលផ ត្ចាកោរតក់ប្ត្ងជា សងខត្ធរ៌ ។ 
 ធរោតធរ៌ោំង យប្ែលគ្បគ្ពឹត្តកៅកន ងលោកោំង ៣ រប្រងលកើត្
រលត់្ោងំ ស ់ ប្ត្និព្វា នជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរលកើត្រលត់្ ជាធរ៌ប្ែល
ផ ត្ចាកោរលកើត្រលត់្ និព្វា នលទ្ើបជាធរ៌ប្ែលផ ត្ចាកលោក ជាធរ៌
ប្ែលគ្បលសើរលលើសលោក ផ ត្ចាកោរតក់ប្ត្ងលដ្ឋយបចា័យធរ៌ រ៊ឺ ករោ 
ចិត្ត ឧត្  និងអាហារោងំ ស់ ។ 
 

គាថាសង្គហទី ១០ 
  ១០. ចត្ ររគបបលភលទ្ន      ចត្ ោ ក សលំ ត្ថា 
        បាកំ ត្សស ផលតត តិ្       ែាោន ត្តរ ំរតំ្ ។ 
 ប្គ្បថា  ន ត្តរចិត្ត (លោក ត្តរចិត្ត) លដ្ឋយសលងខបម្ចន ៨ ែួង រ៊ឺ 
លោក ត្តររិតតលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នររគម្ចន ៤ ែួង និងលោក ត្តរវបិាក
ចិត្ត ប្ែលជាផលរបសល់ោក ត្តរក សលចិត្ត ក៏ម្ចន ៤ ែួង ។ 
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ប្ឆក្ច្ោក្តុ្តរឆិត្ត ៨ ច្ោយព្បច្ភទននជាតិ្ 

លោក ត្តរចិត្ត ៨ លទោះ ម្ចន ២ ជាតិ្ រ៊ឺ  
 ១. ជាតិ្ជាក សល លឈាោ ោះថា លោក ត្តរក សលចិត្ត ឬររគចិត្ត ម្ចន
ចំនួន ៤ ែួង លៅតរលឈាោ ោះរបសញ់ាណប្ែលលកើត្កន ងខណ:ចិត្តលទោះៗ 
លគ្ព្វោះជាគ្បលភទ្ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ រយិររគ ។ 
 ២. ជាតិ្ជាវបិាក លឈាោ ោះថា លោក ត្តរវបិាកចិត្ត ឬផលចិត្ត លគ្ព្វោះ
ជាផលរបសល់ោក ត្តរក សលចិត្ត លទ្ើបម្ចនចំនួន ៤ ែួង ែូចគន  ។ 
 រួរជាលោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ចាំង្កយៗ ថា ររគជាក សល 
ផលជាវបិាក ប្ែលម្ចនលសចកតីថា ររគចិត្ត ជាតិ្ជាក សល និងផលចិត្ត 
ជាតិ្ជាវបិាក ។ 
 ចំណ ចសម្ចគ ល់ លោក ត្តរចិត្តលនោះ ម្ចនប្ត្លោក ត្តរក សល និង 
លោក ត្តរវបិាកប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចនលោក ត្តរកិរយិផងលឡើយ ោំងលនោះ
លគ្ព្វោះលបើម្ចនលោក ត្តរកិរយិ ក៏រប្រងសំលៅែល់លោក ត្តរក សលប្ែល 
លកើត្លឡើងកន ងសទត នរបស់គ្ពោះ រហនត ទំនងដូរគ្នន នឹងមហា ុសល ឬ
មហគ្គត ុសល កែើក ើតក ើង នុងសន្ដដ នរែស់រព្ោះអរហនត ក៏លឈាោ ោះថា 
រហាកិរយិ ឬរហរគត្កិរយិ ោំងរហាកិរយិ និងរហរគត្កិរយិលទោះ 
រប្រងអាចលកើត្លឡើងបានលរឿយៗ កន ងសទត នរបស់គ្ពោះ រហនត ។ 
 ប្ត្ចំប្ណកររគចិត្តលទោះ  នុងមគ្គនីមួយៗ លកើត្បានប្ត្រួយខណៈ 
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 រ៊ឺលសាតបត្តិររគ សកោគរិររគ  ទគរិររគ និង រហត្តររគ 
នឹងលកើត្បានររគរដងរួយខណៈប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះររគចិត្តលទោះលកើត្លឡើង
បានប្ត្មដងរួយខណៈ លែើរបីលធាើកិចាគ្បហារ ន ស័យកិលលស ឲ្យជា
សរ លចេទ្បបហាន ោលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតលហើយ រិនម្ចនកិលលស
លៅសល់សរូបីតិ្ចតួ្ច លទ្ើបរិនគ្តូ្វម្ចនររគចិត្ត លែើរបីគ្បហារកិលលស
លទ្ៀត្ ែូលចាន ោះលោក ត្តរកិរយិលទ្ើបរិនម្ចន  ។ 
 លោក ត្តរធរ៌ បានែល់ ររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ និងនិព្វា ន ១ ររួ
សភាវៈប្ែលជាលោក ត្តរធរ៌ម្ចន ៩ គ្បលភទ្  
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ សូរបីជាលោក ត្តរធរ៌ ប្ត្ ៏លៅជាសងខត្ធរ៌ 
និព្វា នប៉ា លណាណ ោះ ោំងជាលោក ត្តរធរ៌ និងជា សងខត្ធរ៌ផង ។ 
 

ច្ោក្តុ្តរក្សុល ឬ ម្គគឆិត្ត 
 លោក ត្តរក សល ម្ចនន័យលគ្ចើនយ៉ាង រ៊ឺ  
 ន័យទី្ ១ លោក ត្តរក សល បានលសចកតីថា ជាក សលប្ែលលធាើ
ឲ្យឆ្ាងផ ត្ចាកលោកោំង ៣ រ៊ឺោរលោក បានែល់ ោរភូរិ ១១ 
រូបលោក បានែល់ រូបភូរិ ១៦ និង រូបលោក បានែល់  រូបភូរិ ៤ ។ 
 ន័យទី្ ២ លោក ត្តរក សល បានលសចកតីថា ជាក សលប្ែលឆ្ាង
ផ ត្ចាកភាពជាប េ ជាន ចូលោន់ភាពជា រយិប រគល ។ 
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 ន័យទី្ ៣ លោក ត្តរក សល បានលសចកតីថា ក សលចិត្តប្ែល
លកើត្លឡើងទ្ទួ្លលោក ត្តោររោណ៍ រ៊ឺ និព្វា ន ។ 
 ន័យទី្ ៤ លោក ត្តរក សល បានលសចកតីថា ជាក សលចិត្តប្ែល
ម្ចន ំណាចលលើលោកិយក សល លដ្ឋយលហត្ ថា រលំត់្ ក សលឬ
គ្បហារកិលលសឲ្យជា សរ លចេទ្បបហាន ។ 
 ក សលប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភូរិោំង ៣ ប្ែលលឈាោ ោះថា លោកិយ-
ក សលលទោះ រប្រងឲ្យច តិ្ និងបែិសនធិលធាើឲ្យសត្ាលៅកន ងវែតៈ ែូលចាន ោះ
លោកិយក សលប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភូរិោំង ៣ លទ្ើបលឈាោ ោះថា 
អាចយគរី ឬ វែតគរិនីក សល ប្ត្កន ងលោក ត្តរក សលលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត
លៅលដ្ឋយន័យប្ែលផោ យគន  រ៊ឺ លោក ត្តរក សលលនោះ រប្រងទ្ម្ចា យច តិ្
និងបែិសនធិក្នសត្ា ប្ែលលោកិយក សលបលងាើត្ទ្ កលហើយលដ្ឋយលធាើ
ោរតក់ប្ត្ងក្នបចា័យរបស់ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឲ្យលកើត្ លោក ត្តរក សលលនោះ 
លឈាោ ោះថា  បចយគរី ឬ វវិែតគរិនីក សល ។ 
 លោក ត្តរក សលចិត្ត ឬររគចិត្តលនោះ លព្វលលដ្ឋយសលងខបម្ចន 
ចំនួន ៤ ែួង រ៊ឺ  
 ១. លសាតបត្តិររគ ជាររគចិត្តែួងទី្ ១ ។ 
 ២ សកោគរិររគ ជាររគចិត្តែួងទី្ ២ ។ 
 ៣  ទគរិររគ ជាររគចិត្តែួងទី្ ៣ ។ 
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 ៤  រហត្តររគ ជាររគចិត្តែួងទី្ ៤ ។ 
  ធិបាយន័យទី្ ១ លោក ត្តរក សល បានែល់ ជាក សលប្ែល
ឆ្ាងផ ត្ចាកលោកោំង ៣ លទោះរ៊ឺ លសាតបត្តិររគចិត្ត និងសកោគរិ-
ររគចិត្ត លធាើឲ្យឆ្ាងផ ត្ចាកោរលោកបាន ៤ ភូរិ រ៊ឺ  បាយភូរិ ៤ ។ 
  ទគរិររគចិត្ត លធាើឲ្យឆ្ាងផ ត្ចាកោរលោកោំង ស់ រ៊ឺ ោរភូរិ
ោំង ១១ ភូរិ ។ 
  រហត្តររគចិត្ត លធាើឲ្យឆ្ាងផ ត្ចាកលោកោងំ ៣ រ៊ឺោរលោក 
រូបលោក និង រូបលោក ។ 
 ន័យទី្ ២ លោក ត្តរក សល បានែល់ ក សលប្ែលលធាើឲ្យឆ្ាងផ ត្
ចាកភាពជាប េ ជានចូលោន់ភាពជា រយិប រគលរ៊ឺ  
 លសាតបត្តិររគចិត្ត លធាើឲ្យជាលសាតបត្តិររគប រគល ។ 
 សកោគរិររគចិត្ត លធាើឲ្យជាសកោគរិររគប រគល ។ 
  ទគរិររគចិត្ត លធាើឲ្យជា ទគរិររគប រគល ។ 
  រហត្តររគចិត្ត លធាើឲ្យជា រហត្តររគប រគល ។ 
 ន័យទី្ ៣ លោក ត្តរក សល បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងទ្ទួ្ល
លោក ត្តោររោណ៍ រ៊ឺគ្ពោះនិព្វា នលទោះ លគ្ព្វោះគ្ពោះនិព្វា នជាអាររោណបបចា័យ 
ឲ្យែល់ររគចិត្តោំង ៤ លព្វលរ៊ឺ លោក ត្តរក សលចិត្ត ៤ ែួង លនោះលកើត្
លឡើងបានលដ្ឋយ ំណាចក្នគ្ពោះនិព្វា នជាបចា័យ លគ្ព្វោះគ្ពោះនិព្វា នលទោះ 
ជាលោក ត្តរធរ៌ ររគចិត្តោំង ៤ ែួងលនោះ លទ្ើបលៅថា លោក ត្តរក សល 
លគ្ព្វោះជាក សលធរ៌ប្ែលលកើត្ពីលោក ត្តរធរ៌ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-205- 

 ន័យទី្ ៤ លោក ត្តរក សល បានែល ់ ក សលចិត្តប្ែលម្ចន
 ំណាចរលំត់្ ក សល ឬគ្បហារកិលលសបានជាសរ លចេទ្បបហាន ។ 
 

លក្ខណ:ននការព្បហារកិ្ច្លស 
 កិលលស រ៊ឺ ជាធរ៌ប្ែលលៅហោងលតត គ្កហាយ កន ងគ្ពោះ ភិធរោ 
បានប្ចកកិលលសតរអាោរសប្រតងលចញបានជា ៣ ថាន ក់រ៊ឺ  
 ក. វតិី្ការកិលលស បានែល់ កិលលសយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ ប្ែល
ជាលហត្ ឲ្យលកើត្សករោភាពលចញរកតរោយោា រ ឬវចីោា របាន ជាទ្ ចារតិ្
ករោ កិលលសគ្បលភទ្លនោះ គ្បហារបានលដ្ឋយសីល ជាោរសៃប់រម្ចៃ ប់រួយ
គ្គ រួយខណ:ប្ែលលៅម្ចនោររកាសីល ោរគ្បហារកិលលសបាន
រួយខណ:ៗ លនោះលៅថា ត្ទ្ងគបបហាន ។ 
 ខ. បរយិ ដ្ឋា នកិលលស បានែល់ កិលលសយ៉ាងកណាត លប្ែល
លកើត្ខាងកន ងរលទោា រ រិនែល់ថាន ក់សប្រតងអាោរលចញរកតរោយោា រ 
ឬវចីោា រ នីវរណកិលលសគ្បលភទ្លនោះ គ្បហារបានលដ្ឋយសម្ចធិ រ៊ឺឈាន 
រប្រងរលំត់្ ឬរម្ចៃ ប់បានតរ ំណាចក្នឈានបានយូរ ែោបណាប្ែល
ឈានលៅរិនោន់សាបសនូយ លៅថា វកិខរភនបបហាន ។ 
 រ.  ន ស័យកិលលស បានែល ់កិលលសយ៉ាងលអិត្ ប្ែលលែកគ្តំ
លៅកន ងខនធសទត ន ប្ែលរិនម្ចន នកែក្ទ្ណាអាចនឹងែឹងបាន លគ្ត
ពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស ់  ន ស័យកិលលសគ្បលភទ្លនោះ គ្តូ្វគ្បហារ
លដ្ឋយបញ្ញញ កន ងររគចិត្ត លហើយររគចិត្តលនោះឯង ប្ែលអាចគ្បហារកិលលស
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ឲ្យសាបសូនយ ស់ រិនគ្ត្ឡប់ម្ចនរកជាេោីលទ្ៀត្ លៅោរគ្បហារលនោះថា 
សរ លចេទ្បបហាន ។ 
 សរ បលសចកដីថា វតិី្ការកិលលស គ្តូ្វគ្បហារលដ្ឋយរហាក សល
ចិត្ត ប្ែលជាប់លដ្ឋយសីលជា ត្ទ្ងគបបហាន ។ 
 បរយិ ដ្ឋា នកិលលស គ្តូ្វគ្បហារលដ្ឋយរហរគត្ក សលចិត្ត ជា 
វកិខរភនបបហាន ។ 
  ន ស័យកិលលស គ្តូ្វគ្បហារលដ្ឋយររគចិត្តជាសរ លចេទ្បបហាន ។ 
 

ការព្បហារកិ្ច្លសព្បច្ភទសមុ្ច្ឆេទបបហាន 
 កិលលស ប្ែលញា ំងចិត្តឲ្យលៅហោងលតត គ្កហាយលនោះ រប្រងលកើត្ 
គ្ពរគន  និងគ្បកបជារួយ ក សលចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះោរគ្បហារ
កិលលស ក៏លសោើគន នឹងោរគ្បហារ ក សលចិត្តលទោះឯង កន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថ-
សងគហ:សប្រដង ក សលទ្ ក ៩ កង 
 ១. អាសវ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងលែកគ្តំកន ងសទត នម្ចន ៤ យ៉ាង 
 -ោម្ចសវ លគ្រឿងលែកគ្តំ រ៊ឺោរ បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រកន ងរបូ 
សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ។ 
 -ភវាសវ លគ្រឿងលែកគ្តំ រ៊ឺភព បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកន ងភព
ភូរិលផសងៗ ។ 
 -ទិ្ដ្ឋា សវ លគ្រឿងលែកគ្តំ រ៊ឺទិ្ែាិ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រតរ
ោរយល់ល ើញខ ស ។ 
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 - វជិាា សវ លគ្រឿងលែកគ្តំរ៊ឺ វជិាា  ប្ែលរិនែឹងតរលសចកតីពិត្ ។ 
 ២. ឱ  ធរ៌ប្ែលលគ្បៀបែូចជា នាង់ទឹ្ក ប្ែលញា ំងសត្ា
ោំង យឲ្យលិចច ោះកន ងសងារវែត រ៊ឺ  
 -ោលម្ច   នាង់ រ៊ឺោរ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកន ងរូប សំលឡង 
កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ។ 
 -ភលវា   នាង់ រ៊ឺភព បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកន ង ត្តភាពនិង
ភពភូរិលផសងៗ ។ 
 -ទិ្លដ្ឋា    នាង់ រ៊ឺទិ្ែាិ បានែល ់ោរយល់ល ើញខ ស ។ 
 - វលិជាា    នាង់ រ៊ឺ វជិាា  បានែល់ ោររិនែឹងតរលសចកតីពិត្ ។ 
 ៣. លយរ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកបសត្ាទ្ កកន ងភពភូរិលផសងៗ 
ម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
 -ោរលយរ លគ្រឿងគ្បកប រ៊ឺោរ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកន ង
ោររ ណាររោណ៍ោំង ៥ ។ 
 -ភវលយរ លគ្រឿងគ្បកប រ៊ឺភព បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកន ង
ភពភូរិលផសងៗ ។ 
 -ទិ្ែាិលយរ លគ្រឿងគ្បកប រ៊ឺទិ្ែាិ បានែល ់ោរយល់ល ើញខ ស ។ 
 - វជិាា លយរ លគ្រឿងគ្បកប រ៊ឺ វជិាា  បានែល់ ោររិនែឹងតរ
លសចកតីពិត្ ។ 
 ៤. រនថ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងចងសត្ាទ្ ក រិនឲ្យរួចផ ត្ចាកលោក
បាន ម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
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 - ភិជាោយរនថ បានែល់ លសចកតីលោភោំង យ ។ 
 -ពាបាទ្ោយរនថ បានែល់ លសចកតីលគ្ោធោំង យ ។ 
 -សីលពាត្បោម្ចសោយរនថ បានែល់ សាោ ប ប្ងអលសីលនិងវត្ត ។ 
 -ឥទំ្សចាា ភិនិលវសោយរនថ បានែល់ គ្បោន់ោរយល់ល ើញ
ខ សយ៉ាងម្ចំ ។ 
 ៥. ឧបាោន ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បោន់ម្ច ំ ឲ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
លោក ម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
 -ោរ បាោន បានែល់ លសចកតីគ្បោន់ម្ចំកន ងភពនិងោរ
រ ណាររោណ៍ ។ 
 -ទិ្ែា បាោន បានែល់ លសចកដីគ្បោន់ម្ចំកន ងោរយល់ល ើញខ ស។  
 - ត្តវាទ្ បាោន បានែល់ លសចកដីគ្បោន់ម្ចំកន ងោរយល់ល ើញ
ខ សថាម្ចនតួ្ខាួន ។ 
 -សីលពាត្ បាោន បានែល់ លសចកដីគ្បោន់ម្ចំកន ងោរបែិបត្តិខ ស 
លគ្ព្វោះរិនែឹងកិចាបែិបត្តិណា ប្ែលទំឲ្យផ ត្ទ្ កខយ៉ាងគ្តឹ្រគ្តូ្វបាន ។ 
 ៦. នីវរណ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងោោងំលសចកតីលអម្ចន ៦ យ៉ាង រ៊ឺ 
 -ោរចេនោនីវរណ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងោរ-
រ ណាររោណ៍ ។ 
 -ពាបាទ្នីវរណ បានែល់ ោររិនលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍លផសង  ៗ។ 
 -េីនរិទ្ធនីវរណ បានែល់ ោរលង្កកងក់រញួោចាកអាររោណ៍លផសង  ៗ។ 
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 -ឧទ្ធចាក កា ចានីវរណ បានែល់ ោររលវ ើរវាយលតត គ្កហាយចិត្តកន ង
អារោណ៍លផសងៗ ។ 
 -វចិិកិចាេ នីវរណ បានែល់ លសចកតីសងស័យ ។ 
 - វជិាា នីវរណ បានែល់ ោររិនែឹងកន ងសចាធរ៌ ។ 
 ៧.  ន ស័យ ធរ៌ប្ែលលែកសរៃំកន ងខនធសទត នម្ចន ៧ យ៉ាង រ៊ឺ 
 -ោរោគន ស័យ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកន ងោររ ណាររោណ៍ ។ 
 -ទិ្ដ្ឋា ន ស័យ បានែល ់ោរយលល់ ើញខ ស ។ 
 -បែិឃាន ស័យ បានែល់ ោររិនលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍លផសងៗ ។ 
 -ភវោគន ស័យ បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកន ងោរតំងលៅក្នភព។  
 -ម្ចទន ស័យ បានែល់ ោររងឹត្អឹង ។ 
 -វចិិកិចាេ ន ស័យ បានែល់ ោរសងស័យកន ងសភាវធរ៌ ។ 
 - វជិាា ន ស័យ បានែល់ ោររិនែឹងសចាធរ៌ ។ 
 ៨. សលញ្ញញ ជន ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងលដ្ឋត្គ្កងសត្ាោំង យទ្ ក
កន ងសងារវែដម្ចន ១០ យ៉ាង រ៊ឺ  
 -ោរោរសលញ្ញញ ជន បានែល ់ លសចកតីលគ្ត្ក រកន ង
ោររ ណាររោណ៍ ។ 
 -ភវោរសលញ្ញញ ជន បានែល់ លសចកតីលគ្ត្ក រកន ងោរតំងលៅក្នភព ។ 
 -ម្ចនសលញ្ញញ ជន បានែល់ ោររងឹត្អឹង ។ 
 -ទិ្ែាិសលញ្ញញ ជន បានែល់ ោរយល់ល ើញខ ស ។ 
 -វចិិកិចាេ សលញ្ញញ ជន បានែល់ លសចកតីសងស័យកន ងលហត្ ផលក្នធរ៌។  
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 -សីលពាត្បោម្ចសសលញ្ញញ ជន បានែល់ គ្បោន់វត្តបែិបត្តិខ ស
រិត្ថាអាចផ ត្ចាកទ្ កខបាន ។ 
 -ឥសាសលញ្ញញ ជន បានែល់ ោរគ្ចប្ណនរិនចង់ឲ្យ នកែក្ទ្លអ
ជាងខាួន ។ 
 -រចេរយិសលញ្ញញ ជន បានែល់ លសចកតីហងួប្ហងកន ងសរបត្តិរបស់
ខាួន ឬ នកែក្ទ្ ។ 
 -បែិ សលញ្ញញ ជន បានែល់ ោររិនលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍លផសងៗ។ 
 - វជិាា សលញ្ញញ ជន បានែល់ ោររិនែឹងកន ងសចាធរ៌ ។  
 ៩. កិលលស ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងម្ចន ១០ យ៉ាង រ៊ឺ  
 -លោភកិលលស បានែល់ លសចកតីលោភ ។ 
 -លោសកិលលស បានែល់ លសចកតីលគ្ោធ ។ 
 -លម្ចហកិលលស បានែល់ លសចកតីវលងាង ។ 
 -ម្ចនកិលលស បានែល់ លសចកតីរងឹត្អឹង ។ 
 -ទិ្ែាិកិលលស បានែល់ ោរយល់ល ើញខ ស ។ 
 -វចិិកិចាេ កិលលស បានែល់ ោរសងស័យ ។ 
 -េីនកិលលស បានែល់ ោររួញោ ។ 
 -ឧទ្ធចាកិលលស បានែល់ ោរោយម្ចយ ។ 
 - ហិរកិកិលលស បានែល់ ោររិនខាោ សបាប ។  
 - លទត្តបបកិលលស បានែល់ ោររិនខាា ចបាប ។ 
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ម្គគឆិត្តព្បហារអក្សុល 
 ររគចិត្ត ឬ លោក ត្តរចិត្ត គ្បហារ ក សល ៩ កងែូចលនោះរ៊ឺ 
 លសាតបត្តិររគចិត្ត គ្បហារអាសវ: បាន ១ រ៊ឺ ទិ្ដ្ឋា សវ:,  
 ឱ  បាន ១ រ៊ឺ ទិ្លដ្ឋា  :,  
 លយរ បាន ១ រ៊ឺ ទិ្ែាិលយរ:,  
 រនថ បាន ២ រ៊ឺ សលីពាត្បោម្ចស និង ឥទំ្សចាា ភិនិលវស,  
 ឧបាោន បាន ៣ រ៊ឺ ទិ្ែា បាោន  ត្តវាទ្ បាោន និងសីលពាត្ បា-
ោន, 
 នីវរណ បាន ២ រ៊ឺ វចិិកិចាេ នីវរណៈ ក កា ចានីវរណៈ,  
  ន ស័យ បាន ២ រ៊ឺ ទិ្ដ្ឋា ន ស័យ វចិិកិចាេ ន ស័យ,  
 សលញ្ញញ ជន បាន ៥ រ៊ឺ ទិ្ែាិសលញ្ញញ ជន  វចិិកិចាេ សលញ្ញញ ជន ឥសា-
សលញ្ញញ ជន រចេរយិសលញ្ញញ ជន  សីលពាត្បោម្ចសសលញ្ញញ ជន, 
         កិលលស បាន ២ រ៊ឺ ទិ្ែាិ, វចិិកិចាេ  ។ 
 សកោគរិររគចិត្ត ឬ ររគចិត្តែួងទី្ ២ លទោះ គ្បហារ ក សល
ចំប្ណកលគ្គត្គ្គត្ ប្ែលសល់ពីលសាតបត្តិររគចិត្តបានគ្បហាររក
លហើយ ោរគ្បហារ ក សលលដ្ឋយសកោគរិររគចិត្តលទោះ គ្តឹ្រប្ត្
គ្បហារ ក សលឲ្យស្សាលលសតើងប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 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 ោរចេនោនីវរណៈ ពាបាទ្នីវរណៈ  
  ន ស័យ បាន ២ រ៊ឺ ោរោគន ស័យ និងបែិឃាន ស័យ 
 សលញ្ញញ ជន បាន ២ រ៊ឺ ោរោរសលញ្ញញ ជន បែិ សលញ្ញញ ជនៈ 
 កិលលស បាន ១ រ៊ឺ លោសកិលលស ។ 
  រហត្តររគចិត្ត គ្បហារ ក សលោងំ ស់ប្ែលជាចំប្ណកសល់
ពីររគខាងលគ្ោរោំង ៣ ប្ែលរិនបានលោះ ។ 

ការលះអក្សុលក្ម្មបថច្ោយលោំប់ននម្គគឆិត្ត 

បាណាតិ្បាត្ 

 ទិ្ទន ោន 

ោលរស រិចាេ ចារ   លសាតបត្តិររគចិត្តលោះបានលដ្ឋយដ្ឋច់ខាត្ ជាសរ លចេទ្បបហាន។ 

រ សាវាទ្ 

រិចាេ ទិ្ែាិ 

 ក សលករោបេែ៏លសល សកោគរិររគចិត្តលោះបានលដ្ឋយោរលធាើឲ្យស្សាលលសតើងជា 
ត្ន ករបបហាន ។ 

បិស ណាវាចា 

ផរ សវាចា    ទគរិររគចិត្តលោះបានលដ្ឋយដ្ឋច់ខាត្ ជាសរ លចេទ្បបហាន ។ 

ពាបាទ្ 
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 រហត្តររគចិត្តលោះបានលដ្ឋយដ្ឋច់ខាត្ ជាសរ លចេទ្បបហាន ។ សរផបបោប  

 ភិជា 

ច្ោក្តុ្តរវិបាក្ ឬ ្ លឆតិ្ត 
លោក ត្តរវបិាកចិត្ត ឬផលចិត្តលនោះ ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស់

លោក ត្តរក សលចិត្ត ឬររគចិត្តលទោះឯង លព្វលរ៊ឺ ោលររគចិត្តលកើត្លឡើង
គ្ពរជារួយោរគ្បហារកិលលសលៅលហើយ ផលចិត្តក៏លកើត្ជាប់ត្គន រួយ
រលំពច លដ្ឋយរិនម្ចនរវាងចលទា ោះ រ៊ឺ រិនម្ចនចិត្តគ្បលភទ្ែក្ទ្ណាលកើត្
កន ងរវាងចលទា ោះលទោះលឡើយ ោលររគចិត្តលកើត្និងរលត់្លៅលហើយ ផល
ចិត្តក៏លកើត្ភាា រ លទ្ើបលៅររគចិត្តនិងផលចិត្តលទោះថាជា  ោលិលោ 
រ៊ឺជាលហត្ ឲ្យផលចិត្តលកើត្លឡើង កន ងបចា បបននរួយរលំពច រិនគ្តូ្វរង់ចាំលវោ
ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តលឡើយ ផលចិត្តលនោះនឹងគ្តូ្វលកើត្លឡើងភាា រ
ប្ែលររគចិត្តរលត់្លហើយ លែើរបីលសាយផលជាប់ពីោរគ្បហារកិលលស
របស់ររគចិត្តលដ្ឋយចំលព្វោះ  ៗ របស់ររគចិត្តោំង ៤ ែូលចាន ោះលោក ត្តរវបិាក
ចិត្ត ឬផលចិត្ត លទ្ើបម្ចនចំនួន ៤ ែួង លសោើគន នឹងររគចិត្ត រ៊ឺ  
 ១. លសាតបត្តិផលចិត្ត 
 ២. សកោគរិផលចិត្ត 
 ៣.  ទគរិផលចិត្ត 
 ៤.  រហត្តផលចិត្ត ។ 
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អត្ថននច្ោក្តុ្តរឆិត្ត ៨ 
 ត្លៅលនោះ នឹងបានសប្រតង ត្ថរបស់លោក ត្តរចិត្ត លដ្ឋយររគចិត្ត 
និងផលចិត្តលៅតរលំដ្ឋប់  
 ១. លសាតបត្តិររគចិត្ត ោលប្ចកបទ្បាន ៤ បទ្ រ៊ឺ 
 លសាត្ + អាបត្តិ + ររគ + ចិត្ត ។ 
 លសាត្ ប្គ្បថា គ្កប្ស ឬបានែល់  ងគររគ ៨ ប្ែលម្ចនសភាព
ែូចគ្កប្សទឹ្ក ។ 
 អាបត្តិ ប្គ្បថា ចូលែល់ ( រយិររគគ្គែំបូង) ។ 
 ររគ ប្គ្បថា ផាូវ បានែល់  ងគររគ ៨ ។ 
 ចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគររគ ៨ ។ 
 រួរលសចកតីថា លសាតបត្តិររគចិត្ត ម្ចន ត្ថថា ជាចិត្តប្ែល
គ្បកបលដ្ឋយ ងគររគ ៨ ប្ែលម្ចនសភាពែូចគ្កប្សទឹ្ក ប្ែលហូរចូល
ោន់ រយិររគ ឬចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នជាគ្គែំបូង ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងថា 
“សវតិ្ ស នោតី្តិ្ = លសាលត” ប្គ្បថា គ្កប្សទឹ្កលឈាោ ោះថា លសាត្ 
លគ្ព្វោះហូរលៅរិនគ្ត្ឡប់ បានែល់ គ្កប្សទឹ្កប្ែលហូរលៅកន ងទ្លនា ឬ 
“លសាលត វយិតី្តិ្ = លសាលត”  រយិររគម្ចន ងគ ៨ លឈាោ ោះថា លសាត្ 
លគ្ព្វោះែូចគ្កប្សទឹ្ក ។ 
 “អាទិ្លត បជានំ = អាបត្តិ” ោរចូលែល់ រយិររគគ្គែំបូង លឈាោ ោះ
ថា អាបត្តិ “លសាត្សស អាបត្តិ = លសាតបត្តិ” ោរចូលែល់
 រយិររគប្ែលម្ចនសភាពែូចគ្កប្សទឹ្ក របស់ប េ ជានជាគ្គែំបូង
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លឈាោ ោះថា លសាតបត្តិ ។ “និព្វា នត្ថិលកហិ ររគីយតី្តិ្ = រលគគ ” ផាូវកណាត ល 
រ៊ឺ  ងគររគ ៨ ប្ែល នកគ្បាថាន និព្វា នោងំ យរួរប្សាងរក ែូលចាន ោះ ផាូវ
កណាត លលទ្ើបលឈាោ ោះថា ររគ ឬ “កិលលលស ម្ចលរលទត  រចេតិ្ = រលគគ ” 
ផាូវកណាត ល រ៊ឺ  ងគររគ ៨ លនោះ ជា នកគ្បហារកិលលស និងជា នកចូល
ែល់គ្ពោះនិព្វា ន ផាូវកណាត លលនោះលទ្ើប លឈាោ ោះថា ររគ ។ 
 លសាតបត្តិ ច សា រលគគ  ចាតិ្ = លសាតបត្តិរលគគ  ផាូវកណាត ល រ៊ឺ 
 ងគររគ ៨ ជា នកចូលែល់ រយិររគ ប្ែលម្ចនសភាពែូចគ្កប្សទឹ្ក ជា
គ្គែំបូងផង និងជាផាូវប្ែលរួរប្សាងរកផង លទ្ើបលឈាោ ោះថា លសាតបត្តិររគ 
ឬន័យរា៉ាងលទ្ៀត្ ប្គ្បថា ផាូវកណាត ល រ៊ឺ  ងគររគ ៨ ជា នកចូលែល់
 រយិររគប្ែលម្ចនសភាពែូចគ្កប្សទឹ្កជាគ្គែំបូងផង ជា នក
គ្បហារកិលលស និងជា នកចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នផង លទ្ើបលឈាោ ោះថា 
លសាតបត្តិររគ ។ 
 លសាតបត្តិ រលរគន សរបយ ត្តំ ចិត្តនតិ = លសាតបត្តិររគចិត្តំ ចិត្ត
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគររគ ៨ ប្ែលជា នកចូលែល់ រយិររគម្ចនសភាព
ែូចគ្កប្សទឹ្កជាគ្គែំបូងផង ជាផាូវប្ែលរួរប្សាងរកផង លទ្ើបលឈាោ ោះថា 
លសាតបត្តិររគ ឬន័យរា៉ាងលទ្ៀត្ ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគររគ ៨ ជា 
 នកចូលែល់ រយិររគប្ែលម្ចនសភាពជាគ្កប្សទឹ្ក ជាគ្គែំបូងផង 
ជា នកគ្បហារកិលលស និងជា នកចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នផងលទ្ើបលឈាោ ោះថា 
លសាតបត្តិររគ ។ 
 ោលលសាតបត្តិររគចិត្តលកើត្លឡើង រប្រងសលគ្រចកិចាែូលចនោះ រ៊ឺ  



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-216- 

 (១) លសាតបត្តិររគចិត្ត លកើត្ែល់ប រគលណា ប រគលលទោះលឈាោ ោះថា 
លសាតបត្តិររគប រគល ។ 
 (២) លសាតបត្តិររគចិត្ត លធាើឲ្យផ ត្ចាកោរភូរិកន ងចំប្ណកប្ែល
ជា បាយភូរិ ៤ រ៊ឺ នរក លគ្បត្ តិ្រចាេ ន និង ស រោយ ។ 
 (៣) លសាតបត្តិររគចិត្ត លកើត្លឡើងគ្ពរជារួយនឹងោរគ្បហារ
កិលលសទ្ម្ចា យ ក សលចិត្ត ៥ ែួង រិនឲ្យលកើត្លឡើងត្លៅលទ្ៀត្ រ៊ឺ 
លោភទិ្ែាិសរបយ ត្តចិត្ត ៤ ែួង និងលម្ចហវចិិកិចាេ សរបយ ត្តចិត្ត ១ ែួង 
លគ្តពីលទោះប្េរោំងលធាើឲ្យកិលលសប្ែលគ្បកបកន ងទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តចិត្ត ៤ 
ែួង និងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង ស្សាលលសតើងរិនអាចនឹងទំលៅោន់
 បាយភូរិ ៤ បាន ។ 
 ២. លសាតបត្តិផលចិត្ត ជាលោក ត្តរចិត្តែួងទី្ ២ លកើត្លឡើងលែើរបី
លសាយនូវសនតិស ខ ប្ែលលសាតបត្តិររគចិត្តគ្បហារ ន ស័យកិលលស
លហើយ លព្វលរ៊ឺ ោលលសាតបត្តិររគចិត្តលកើត្លឡើងគ្បហារ ន ស័យ
កិលលសនិងរលត់្លៅ ខណៈលទោះលសាតបត្តិផលចិត្តក៏លកើត្លឡើង
លសាយផលជាសនតិស ខប្ែលលកើត្ពីលសាតបត្តិររគចិត្ត បានគ្បហារ
 ន សយ័កិលលសលហើយ ។ 
 ឬន័យរា៉ាងលទ្ៀត្ លសាតបត្តិផលចិត្ត រប្រងលកើត្លឡើងបានកន ង
ឱោសប្ែលគ្ពោះលសាតបននចូលផលសម្ចបត្តិ ោលលសាតបត្តិផល
ចិត្តលកើត្រប្រងឲ្យសលគ្រចកិចាែូលចនោះ រ៊ឺ  



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-217- 

 (១) លសាតបត្តិផលចិត្ត លកើត្លឡើងែល់ប រគលណា ប រគលលទោះ
បានលឈាោ ោះថា លសាតបត្តិផលប រគល ឬប្ែលលៅថា គ្ពោះលសាតបនន 
ឬលពលខាោះក៏លៅថា លសកខប រគល រ៊ឺប រគលប្ែលលៅសិកាត្លៅលទ្ៀត្ 
រហូត្ែល់ផ ត្ចាកភាវៈប្ែលរិនគ្តូ្វសិកាត្លៅលទ្ៀត្ ជា លសកខប រគល 
ឬគ្ពោះ រហនត ។ 
 (២) លសាតបត្តិផលចិត្ត លធាើឲ្យផ ត្ចាក បាយភូរិលដ្ឋយសរ លចេទ្ 
លព្វលរ៊ឺ គ្ពោះលសាតបនន ោលច តិ្រប្រងរិនលៅបែិសនធិកន ង បាយភូរិ 
លទ្ៀត្លទ្ លគ្ព្វោះបានគ្បហារ ក សលករោប្ែលជាលហត្ លៅោន់ បាយភូរិ
បានលហើយលដ្ឋយសរ លចេទ្ ។ 

(៣) លសាតបត្តិផលចិត្ត រប្រងលកើត្លឡើង លែើរបីលសាយនូវសនតិស ខ 
ពីោរគ្បហារទិ្ែាិនិងវចិិកិចាេ  ប្ែលលោះបានលហើយជាសរ លចេទ្ ។ 

 
ព្បច្ភទរបសព់្រះច្សាោបនន 

 គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រតងប្ចកគ្ពោះលសាតបននបានជា ៣ គ្បលភទ្ 
កំណត់្ភពជាតិ្ទ្ កលដ្ឋយពិត្គ្បាកែ រ៊ឺ  
 ១. ឯកពីជីលសាតបនន រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបននម្ចនជាតិ្កំលណើ ត្ប្ត្រួយ
ជាតិ្លទ្ៀត្ ។ 
 ឯកំ ពីជំ  សាតិ្ = ឯកពីជី ជាគ្ពោះលសាតបននប្ែលនឹងគ្តូ្វ
បែិសនធិត្លៅលទ្ៀត្រួយជាតិ្ប៉ា លណាណ ោះ នឹងសលគ្រចគ្ពោះ រហត្ត លហើយក៏
បរនិិព្វា នកន ងទី្លទោះ ។ 
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 ២. លោលំលោលលសាតបនន រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបននប្ែលនឹងគ្តូ្វម្ចន
ជាតិ្កំលណើ ត្រវាង ២ លៅ ៦ ជាតិ្ ។ 
 ក លលត ក លំ រចេតី្តិ្ = លោលំលោលោ ជាគ្ពោះលសាតបនន
ប្ែលនឹងគ្តូ្វបែិសនធិត្លៅលទ្ៀត្តំងពី ២ លៅ ៦ ជាតិ្ យ៉ាងលគ្ចើន ក៏
នឹងសលគ្រចគ្ពោះ រហត្តផលលហើយលទ្ើបបរនិិព្វា ន ។ 
 ៣. សត្តកខត្ត បររលសាតបនន រ៊ឺគ្ពោះលសាតបននប្ែលគ្តូ្វម្ចនជាតិ្
កំលណើ ត្ ៧ ជាតិ្លទ្ៀត្ ។ 
 សត្តកខត្ត  បររំ  សាតិ្ = សត្តកខត្ត បរលម្ច ជាគ្ពោះលសាតបនន
ប្ែលនឹងគ្តូ្វបែិសនធិត្លៅលទ្ៀត្យ៉ាងលគ្ចើនគ្តឹ្រ ៧ ជាតិ្ ក៏នឹងសលគ្រច
 រហត្តផលលហើយលទ្ើបបរនិិព្វា ន ។  
 
ច្ហតុ្ប្ដ្លច្ធវើឲ្យព្រះច្សាោបននសច្ព្ម្ឆអរហត្ត្លច្្សង្គាន  

 ោរប្ែលគ្ពោះលសាតបននសលគ្រច រហត្តផលលផសងគន  ប្ចកលៅ
បាន ៣ គ្បលភទ្ លទោះលគ្ព្វោះលហត្  ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. លផសងគន លដ្ឋយកម្ចា ំងក្នឥគនោិយ ប្ែលបានសាងសនស ំប់រ ំ
រកពី តី្ត្ លព្វលរ៊ឺ លបើកន ង តី្ត្ជាតិ្បាន ប់រឥំគនោិយ រ៊ឺ សទ្ធិគនោិយ 
វរីយិិគនោិយ សតិ្គនោិយ សម្ចធិគនោិយ និងបញ្ញិគនោិយ រកលហើយយ៉ាងខាា ំងោា  
ោលបានសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបនន ក៏នឹងជា ឯកពីជីលសាតបនន ។ 
 លបើកន ង តី្ត្ជាតិ្ បានសាងសនសំ ប់រឥំគនោិយរកជាកណាត ល 
ោលបានសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបននក៏នឹងជា លោលំលោលលសាតបនន ។ 
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 លបើកន ង តី្ត្ជាតិ្ បានសាងសនសំ ប់រឥំគនោិយទ្ កយ៉ាងទ្ន់លខាយ 
ោលបានសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបនន ក៏ជាសត្តកខត្ត បររលសាតបនន។ 
 ២. លផសងគន លដ្ឋយោរតំងម្ចំែល់ រយិររគខាងលលើ ៣ លព្វលរ៊ឺ
លបើគ្ពោះលសាតបនន ប្ែលម្ចនចិត្តតំងម្ចំែល់ រយិររគថាន ក់លលើ ៣ 
លដ្ឋយឧសាហពាយរចលគ្រើនវបិសសទ លដ្ឋយកម្ចា ំងលចត្ទប្ែល
ខាា ំងោា ក៏ជា ឯកពីជីលសាតបនន ។ 
 លបើគ្ពោះលសាតបននប្ែលម្ចនចិត្តតំងម្ចែំល់ រយិររគថាន ក់លលើ ៣ 
លដ្ឋយឧសាហពាយរចលគ្រើនវបិសសទ លដ្ឋយកម្ចា ំងលចត្ទយ៉ាង 
កណាត លក៏ជា លោលំលោលលសាតបនន ។ 
 លបើគ្ពោះលសាតបនន ម្ចនចិត្តតំងម្ចំែល ់រយិររគថាន ក់លលើ ៣ 
លដ្ឋយឧសាហ: ចលគ្រើនវបិសសទលដ្ឋយកម្ចា ំងលចត្ទយ៉ាងទ្ន់លខាយ 
ក៏ជា សត្តកខត្ត បររលសាតបនន ។ 
 គ្ពោះលសាតបននប្ែលលព្វលរកលហើយោំង ៣ គ្បលភទ្លនោះ សូរបី
លផសងគន លដ្ឋយោរ ប់រឥំគនោិយប្ែលក្គ្កប្លងជាងគន  ឬោលនឹង
ប្ចកលផសងគន លដ្ឋយចិត្ត ប្ែលតំងម្ចកំន ង រយិររគថាន ក់លលើ និងក្គ្កប្លង
ជាងគន យ៉ាងណាកតី គ្ពោះលសាតបននោំងលទោះ ក៏នឹងរិនគ្តូ្វបែិសនធិ
កន ងភពជាតិ្ទី្ ៨ លទ្ៀត្ ែូចគ្បាកែកន ងខ ទ្ោកនិោយគ្ពោះបាលីថា  

លយ  រយិសចាា និ វភិាវយនតិ ររភីរបលញ្ញន  ស លទ្សិតនិ កិញ្ញា បិ 
លត្ លហានតិ ភ សបបរតត  ន លត្ ភវ ំ ែារម្ចទិ្យនតិ  រយិប រគលោំង យ
ណា លធាើឲ្យជាក់ចាស់នូវ រយិសចាៈោងំ យ ប្ែលគ្ពោះត្ថារត្ គ្ពោះ ងគ
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ម្ចនគ្បាជ្ាែ៏គ្ជាលលគ្ៅសប្រតងគ្បក្ពលហើយ  រយិប រគលោំងលទោះ ទ្ កជា
គ្បម្ចទ្ែ៏លលើសលប់ក៏លដ្ឋយ  រយិប រគលោំងលទោះ រង់រិនោន់យកភព
ជារគ្រប់ទី្ ៨ រ៊ឺរិនលកើត្លទ្ៀត្ហួសពី ៧ ជាតិ្លឡើយ ។ (បិែកភារ ៥២ ទំ្ព័រ ៩)  
ែូលចាន ោះគ្ពោះ រយិលសាតបននោំង ៣ គ្បលភទ្ ប្ែលលព្វលលនោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគ
គ្ទ្ង់បានសប្រតងទី្បំផ ត្ក្នភពជាតិ្ទ្ កលដ្ឋយពិត្គ្បាកែ ។ 
 ប្ត្លៅម្ចនគ្ពោះលសាតបននរួយគ្បលភទ្លទ្ៀត្ ប្ែលរិនោប់ររួ
ចូលកន ងគ្ពោះលសាតបនន ៣ គ្បលភទ្ប្ែលលព្វលរកលទោះ គ្ពោះ រយិ
លសាតបននគ្បលភទ្លនោះ លៅថា វដ្ឋត ភិរត្លសាតបនន ជាគ្ពោះ រយិ
លសាតបនន ប្ែលម្ចន ធាស្ស័យលៅលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងវែតៈ ប្ែល
គ្បាថាន គ្តច់លៅ បែិសនធិកន ងលទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ រហូត្លៅែល់
 កនិែាភព ែូចគ្បាកែកន ងប រគលបបញ្ញត្តិ ែាកថា ថា  
 ឯកលចាា  ហិ លសាតបលទន  វែដជាសលយ លហាតិ្ វដ្ឋដ ភិរលត 
ប នបប នំ វែតសោឹលយវ វចិរតិ្ សនោិសសតិ្  ទេបិណាិ លោ លសែាិ, វសិាខា 
ឧបាសិោ, ចូឡរេរហារថា លទ្វប តត ,  លនកវលណាណ  លទ្វប លតត , សលោា  
លទ្វោជា, ទរទ្លតត  លទ្វប លតត តិ្ ឥលរ ហិ ឯត្តោ ជទ វែដជាសយ 
វដ្ឋដ ភិរត អាទិ្លត បដ្ឋា យ ឆ្ លទ្វលោលក លសាលធតា   កនិលែា ឋតា  
បរនិិព្វា យិសសនតិ ឥលរ ឥធ ន រហិត ។ 
 ប្គ្បថា លៅម្ចនគ្ពោះលសាតបននពួកខាោះ ម្ចន ធាស្ស័យលគ្ត្ក រ
លពញចិត្តកន ងវែតៈ គ្តច់លៅគ្បាកែកន ងវែតៈលរឿយៗ ជនោំងលទោះរ៊ឺ 
 ទេបិណាិ កលសែាី ឧបាសិោវសិាខា ចូឡរេលទ្វប ត្ត រហារេលទ្វប ត្ត 
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 លនកវណណលទ្វប ត្ត លសតចសកាលទ្វោជ ទរទ្ត្តលទ្វប ត្ត  នកោំងលនោះលៅ
ម្ចន ធាស្ស័យលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងវែតៈ ោរលធាើលទ្វលោកោំង ៦ ឲ្យ ស់
តំងពីលែើររហូត្ែល់តងំលៅកន ង កនិែាភព លទ្ើបបរនិិព្វា ន គ្ពោះលសាតបនន
ោំងលទោះ លោករិនសលគង្កគ ោះចូលកន ង សត្តកខត្ត បររលសាតបនន លទ្ ។ 
 ែូលចាន ោះ លទ្ើបម្ចនោរលវៀរសគ្ម្ចប់វដ្ឋដ ភិរត្លសាតបននថា គ្ពោះលសា-
តបននអាចោន់យកបែិសនធិលគ្ចើនជាង ៧ ជាតិ្ក៏បាន ប្ត្រតិ្រួយលទ្ៀត្ថា 
វដ្ឋដ ភិរត្លសាតបននលនោះ បានែល់ គ្ពោះលសាតបននប្ែលម្ចនអាយ កខ័យរហូត្ 
នឹងរិន ស់ជីវតិ្រ នអាយ កខ័យ ប្ត្នឹងរិនលលើស ៧ ជាតិ្លទ្  ។ 
 ៣. សកោគរិររគចិត្ត ប្ចកបទ្បាន ៤ បទ្ រ៊ឺ           
 សកឹ(រួយែង) + អាគរី(គ្ត្ឡប់រក) + ររគ(ផាូវ) + ចិត្ត ប្គ្បថា 
ចិត្តប្ែលនឹងគ្ត្ឡប់រកបែិសនធិកន ងរន សសភូរិប្ត្រដងលទ្ៀត្ លឈាោ ោះថា 
សកោគរី ែូចបាលីប្ែលសប្រតងកន ង ភិធរោត្ថសងគហែីោថា  
 សកឹ ឯកវារ ំ បែិសនធិវលសន ឥរំ រន សសលោកំ អារចេតី្តិ្ = 
សកោគរី ប្គ្បថា គ្ពោះ រយិប រគលលដ្ឋយលគ្ចើនប្ែលនឹងគ្ត្ឡប់រក
បែិសនធិកន ងរន សសភូរិគ្តឹ្រប្ត្រតងលទ្ៀត្ លឈាោ ោះថា សកោគរី ។ 
 ត្សស រលគគ  = សកោគរិរលគគ   
 ផាូវបែិបត្តិរបស់គ្ពោះសកោគរីលទោះ លឈាោ ោះថា សកោគរិររគ ។ 
 លត្ន សរបយ ត្តំ ចិត្តំ = សកោគរិររគចិត្តំ  
 ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគរបស់សកោគរិររគ លឈាោ ោះថា 
សកោគរិររគចិត្ត ។ 
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 ោលសកោគរិររគចិត្តលកើត្លឡើង រប្រងឲ្យសលគ្រចកិចាែូលចនោះ រ៊ឺ 
 (១) សកោគរិររគចិត្ត លកើត្លឡើងែល់ប រគលណា ប រគលលទោះ 
លឈាោ ោះថា សកោគរិររគប រគល ។ 
 (២) សកោគរិររគចិត្ត លកើត្លឡើងគ្ពរជារួយោរគ្បហារ
កិលលស ប្ែលសល់ពីលសាតបត្តិររគចិត្ត បានគ្បហាររកលហើយលដ្ឋយ
លធាើកិលលសោំងលទោះ ឲ្យស្សាលលសតើងលទ្ៀត្ លៅថា ត្ន ករបបហាន ។ 
 ៤. សកោគរិផលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងរួយរលំពចប្ែល
សកោគរិររគចិត្តរលត់្ ឬលកើត្លឡើងបានជារួយសកោគរីប្ែលចូល
ផលសម្ចបត្តិ ។ 
 ោលសកោគរិផលចិត្តគ្បាកែលឡើង រប្រងសលគ្រចកិចា រ៊ឺ  
 (១) សកោគរិផលចិត្ត លកើត្លឡើងែល់ប រគលណា កន ងខណ:   
ែំបូងរួយរលំពច ប រគលលទោះបានលឈាោ ោះថា សកោគរិផលប រគល 
សកោគរិផលប រគលរ៊ឺ ប្ែលនិយរលៅថា គ្ពោះសកោគរី ឬលពល
ខាោះលៅថា គ្ពោះសកោគ គ្ពោះ រយិប រគលកន ងថាន ក់លនោះ លៅជាលសកខប រគល 
លគ្ព្វោះគ្តូ្វសកិាបែិបត្តិត្លៅ លែើរបីឲ្យសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត ។ 
 (២) សកោគរិផល លកើត្លឡើងលែើរបីលសាយផលប្ែល
សកោគរិររគចិត្តបានគ្បហារកិលលសគ្បលភទ្ ត្ន ករបបហានលហើយ 
លែើរបីលសាយវរិ ត្តិស ខខណ:ចូលផលសម្ចបត្តិ ។  
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ព្បច្ភទរបសព់្រះសក្ទាគាមី្ 

 កន ង ភិធរោត្ថសងគហែីោ សប្រតងថា គ្ពោះសកោគរីលទោះម្ចន ៥ 
គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 (១) ឥធ បតា  ឥធ បរនិិព្វា យី សលគ្រចជាគ្ពោះសកោគរិប រគល
កន ងរន សសភូរិលហើយ នឹងបានសលគ្រច រហត្តផលកន ងរន សសភូរិ ក៏
បរនិិពានកន ងទី្លទោះ កន ងជាតិ្ប្ត្រួយ ។ 
 (២) ត្ត្ថ បតា  ត្ត្ថ បរនិិព្វា យី សលគ្រចជាគ្ពោះសកោគរិប រគល 
កន ងលទ្វលោកលហើយ នឹងបានសលគ្រច រហត្តផលកន ងលទ្វលោក 
ក៏បរនិិព្វា នកន ងទី្លទោះ កន ងជាតិ្ប្ត្រួយ ។ 
 (៣) ឥធ បតា  ត្ត្ថ បរនិិព្វា យី សលគ្រចជាគ្ពោះសកោគរិប រគល
កន ងរន សសភូរិ លហើយច តិ្ចាករន សសភូរិលៅបែិសនធិកន ងលទ្វភូរិ និង
សលគ្រច រហត្តផលកន ងលទ្វភូរិលទោះ ក៏បរនិិព្វា នកន ងទី្លទោះ ។ 
 (៤) ត្ត្ថ បតា  ឥធ បរនិិព្វា យី សលគ្រចជាគ្ពោះសកោគរិប រគល
កន ងលទ្វភូរិ លហើយច តិ្ចាកលទ្វភូរិរកបែិសនធិកន ងរន សសភូរិ និងសលគ្រច
 រហត្តផលកន ងរន សសភូរិលទោះ ក៏បរនិិព្វា នកន ងទី្លទោះ ។ 
 (៥) ឥធ បតា  ត្ត្ថ និពាត្តិតា  ឥធ បរនិិព្វា យី សលគ្រចជា
គ្ពោះសកោគរិប រគលកន ងរន សសភូរិ លហើយច តិ្ចាករន សសភូរិលៅ
បែិសនធិកន ងលទ្វភូរិ លហើយច តិ្ចាកលទ្វភូរិ គ្ត្ឡប់រកបែិសនធិកន ងរន សស
ភូរិលទ្ៀត្ និងបានសលគ្រច រហត្តផលកន ងរន សសភូរិលនោះ ក៏បរពិ្វា នកន ងទី្
លនោះ ។ 
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 គ្ពោះសកោគរិប រគលគ្បលភទ្ទី្ ១ រហូត្ែល់គ្បលភទ្ទី្ ៤ ជាន័យ
ប្ែលសប្រតងទ្ កលដ្ឋយបរយិយ ចំប្ណកគ្បលភទ្ទី្ ៥ ជាន័យលដ្ឋយគ្ត្ង់ 
តរបាលីកន ង ភិធរោត្ថសងគហែីោលនោះថា  
 សកឹ ឯកវារ ំ បែិសនធិវលសន ឥរំ រន សសលោកំ អារចេតី្តិ្ = 
សកោគរី ប្គ្បថា គ្ពោះ រយិប រគលលដ្ឋយលគ្ចើនប្ែលនឹងគ្ត្ឡប់រក
បែិសនធិកន ងរន សសភូរិលទ្ៀត្គ្តឹ្រប្ត្រតង លឈាោ ោះថា គ្ពោះសកោគរី ។ 
 ៥.  ទគរិររគចិត្ត ជាររគចិត្តែួងទី្ ៣ លកើត្លឡើងលែើរបីលោះ
ោរោរៈនិងពាបាទ្រិនឲ្យសល់  ទគរិររគចិត្តោលប្ចកបទ្លហើយ 
បានែូលចនោះរ៊ឺ  
 ន (រិន) + អាគរី (គ្ត្ឡប់រក) + ររគ (ផាូវ) + ចិត្ត ប្គ្បថា ចិត្ត
ប្ែលរិនគ្ត្ឡប់រកបែិសនធិកន ងោរភូរិលទ្ៀត្ លឈាោ ោះថា  ទគរី 
ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា  
 បែិសនធិវលសន ឥរំ ោរោត្ ំ ន អារចេតី្តិ្ =  ទគរី  នក
ប្ែលរិនគ្ត្ឡប់រកបែិសនធិកន ងោរភូរិលទ្ៀត្ លឈាោ ោះថា  ទគរី ។  
 ត្សស រលគគ  =  ទគរិរលគគ  ផាូវបែិបត្តិរបស់ នកសលគ្រច
 ទគរីលទោះ លឈាោ ោះថា  ទគរិររគ ។ 
 លត្ន សរបយ ត្តំ ចិត្តំ =  ទគរិររគចិត្តំ ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ
 ងគក្ន ទគរិររគលទោះ លឈាោ ោះថា  ទគរិររគចិត្ត ោល ទគរិររគ
ចិត្តគ្បាកែលឡើង រប្រងឲ្យសលគ្រចកិចាែូលចនោះ រ៊ឺ  
 (១)  ទគរិររគចិត្ត លកើត្លឡើងែល់ប រគលណា ប រគលលទោះ 
លឈាោ ោះថា  ទគរិររគប រគល ។ 
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 (២)  ទគរិររគចិត្ត លកើត្លឡើងលែើរបីឆ្ាងផ ត្ចាកោរគ្ត្ឡប់
រកលកើត្កន ងោរលោកលទ្ៀត្ នឹងលកើត្កន ងគ្ពហោលោកពិត្គ្បាកែ ។ 
 (៣)  ទគរិររគចិត្ត លកើត្លឡើងលែើរបីគ្បហារោរោរៈនិងពាបាទ្ 
លដ្ឋយរិនម្ចនសល់ ។ 
 ៦.  ទគរិផលចិត្ត ជាផលចិត្តែួងទី្ ៣ ប្ែលលកើត្លឡើងកន ង
លំដ្ឋប់ក្ន ទគរិររគចិត្តរលត់្លៅរិនម្ចនរវាងចលទា ោះជា  ោលិលោ 
ឬ ទគរិផលចិត្ត រប្រងលកើត្លឡើងកន ងខណ:ប្ែលគ្ពោះ ទគរីចូល
ផលសម្ចបត្តិ ។ 
  ទគរិផលចិត្ត លកើត្លឡើងែល់ប រគលណា ប រគលលទោះលឈាោ ោះថា 
 ទគរិផលប រគល ឬ ទគរី ប្ែលលៅជាគ្ពោះលសកខប រគល នឹង
គ្តូ្វសិកា រ៊ឺចលគ្រើនបញ្ញញ ត្លៅរហូត្ែល់សលគ្រច រហត្តផល ។ 
  ទគរិផលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលលោភៈនិងលោសៈ ោក់ទ្ងនឹង
ោរោរៈគ្តូ្វគ្បហារលហើយលដ្ឋយ សរ លចេទ្បបហាន ។ 
  ទគរិផលចិត្ត លទ្ើបជាចិត្តប្ែលផ ត្ចាកោរលដ្ឋយពិត្គ្បាកែ 
រ៊ឺគ្ពោះ ទគរី ោលច តិ្លហើយ នឹងរិនបែិសនធិកន ងោរភូរិលទ្ៀត្លឡើយ 
នឹងលៅបែិសនធិជាគ្ពហោកន ងរូបភូរិ ឬ រូបភូរិ តរសររួរែល់ោរ
ចលគ្រើនសរេភាវទរបស់គ្ពោះ រយិប រគល នកផ ត្ចាកោរ ។ 
   

ព្បច្ភទរបសព់្រះអនាគាមី្ 
 កន ងវសិ ទ្ធិររគសប្រតងថា គ្ពោះ ទគរិប រគលម្ចន ៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
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 (១)  នតោបរនិិព្វា យី បានែល់ គ្ពោះ ទគរិប រគលប្ែលបែិសនធិ
កន ងគ្ពហោភូរិណារួយ លហើយសលគ្រច រហត្តផល នឹងបរនិិព្វា នខាង
កន ងព្វក់កណាត លខាងលែើរក្នអាយ កខ័យរបស់ភូរិលទោះៗ ។ 
 (២) ឧបហចាបរនិិព្វា យី បានែល់ គ្ពោះ ទគរិប រគលប្ែល
បែិសនធិកន ងគ្ពហោភូរិណារួយ លហើយសលគ្រច រហត្តផល នឹងបរនិិព្វា ន
លលើសជាងព្វក់កណាត លក្នអាយ កខ័យរបស់ភូរិលទោះៗ ។ 
 (៣)  សង្កខ របរនិិព្វា យី បានែល់ គ្ពោះ ទគរិប រគលប្ែល
បែិសនធិកន ងគ្ពហោភូរិណារួយ លហើយសលគ្រច រហត្តផលបានយ៉ាង
រហ័ស រិនគ្តូ្វពាយរខាា ំងក៏សលគ្រចបាន ។ 
 (៤) សសង្កខ របរនិិព្វា យី បានែល់ គ្ពោះ ទគរិប រគលប្ែល
បែិសនធិកន ងគ្ពហោភូរិណារួយ លហើយសលគ្រច រហត្តផលបានលដ្ឋយ
លំបាក គ្តូ្វពាយរយ៉ាងខាា ំងោា  លទ្ើបសលគ្រច រហត្តផលបាន ។ 
 (៥) ឧទ្ធំលសាលត  កនិែាគរី បានែល់ គ្ពោះ ទគរិប រគលប្ែល
បែិសនធិកន ងស ោធ វាសភូរិខាងលគ្ោរ តំងពី វហិាភូរិ លហើយច តិ្និង
បែិសនធិកន ងភូរិប្ែលខពសល់ឡើងលៅលដ្ឋយលំដ្ឋប់ រ៊ឺ  ត្បាភូរិ ស ទ្សា 
ស ទ្សស ី រហតូ្ែល់  កនិដ្ឋា ភូរិ នឹងបានសលគ្រច រហត្តផលលហើយ
បរនិិព្វា នកន ងភូរិលទោះ ។ 
 ៧.  រហត្តររគចិត្ត ជាររគចិត្តែួងទី្ ៤ ោលគ្ពោះ ទគរីបាន
ចលគ្រើនវបិសសទឲ្យក្គ្កប្លងលឡើងលហើយ  រហត្តររគចិត្តនឹងលកើត្លឡើង
លែើរបីលោះរូបោរៈ  រូបោរៈ ម្ចនោះ ឧទ្ធចាៈ និង វជិាា រិនឲ្យម្ចនសល់ ។ 
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  រហត្តររគចិត្ត ោលប្ចកបទ្លហើយ បានែូលចនោះ រ៊ឺ  
  រហត្ត ( នករួរបូជាយ៉ាងក្គ្កប្លង) + ររគ(ផាូវ) + ចិត្ត  
 ប្គ្បថា ជាចិត្តែលនូ់វផាូវប្ែលជា នករួរែល់ោរបូជាយ៉ាងក្គ្កប្លង 
ែូចគ្បាកែវចនត្ថៈថា 
 (១)  រគទ្កខិលណយយភាលវន បូជាវលិសសំ  រហតី្តិ្ =  រហា  
 គ្ពោះ រយិប រគល នករួរែល់ោរបូជារបស់លទ្វត និងរន សសោងំ-
 យ លគ្ព្វោះជា នករួរែលទ់្កខិណាែ៏លលើសលប់លទោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា 
 រហនត ។ 
 (២) ត្សស ភាលវា  រហត្តំ ចត្ ត្ថផលលសសតំ្  ធិវចនំ  
 ជា រយិប រគលប្ែលរួរែល់ោរបូជាែ៏វលិសស លឈាោ ោះថា  រហត្ត 
បានែល់  រហត្តផល ។ 
 (៣) ត្សស អាររនភូលត រលគគ   រហត្តរលគគ   
 ផាូវប្ែលជាទី្រកក្ន រហត្តផលលទោះ លឈាោ ោះថា  រហត្តររគ ។ 
 (៤) លត្ន សរបយ ត្តំ ចិត្តំ  រហត្តររគចិត្តំ  
 ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគក្ន រហត្តររគ លឈាោ ោះថា  រហត្តររគចិត្ត ។ 

ោល រហត្តររគចិត្តគ្បាកែលឡើង រប្រងឲ្យសលគ្រចកិចាែូលចនោះ រ៊ឺ  
 - រហត្តររគចិត្ត លកើត្លឡើងែល់ប រគលណា ប រគលលទោះលឈាោ ោះថា 
 រហត្តររគប រគល ។ 
 - រហត្តររគចិត្ត ជាចិត្តប្ែលកំព ងឆ្ាងផ ត្រូបលោក  រូបលោក 
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 លដ្ឋយពិត្គ្បាកែ ។ 
 - រហត្តររគចិត្ត ជាចិត្តប្ែលកំព ងគ្បហារកិលលស លព្វលលដ្ឋយ
ចិត្ត ក៏ជាោរកំព ងគ្បហារ ក សលចិត្ត ប្ែលសល់ពី រយិររគចិត្តថាន ក់
លគ្ោរបានគ្បហារលហើយ លៅសល់ប្ត្ ៥ ែួងលទ្ៀត្ រ៊ឺ លោភរូលចិត្តប្ែល
ជាទិ្ែាិវបិបយ ត្ត ៤ លម្ចហរូលចិត្តប្ែលជាឧទ្ធចាសរបយ ត្ត ១ ែួង លព្វល
លដ្ឋយ ក សលករោបេ ១០  រហត្តររគចិត្តជាចិត្តប្ែលកំព ងគ្បហារ
 ក សលករោបេប្ែលសល ់២ ែួង លទ្ៀត្ រ៊ឺ សរផបបោប និង ភិជា ។ 
 (៨)  រហត្តផលចិត្ត ជាផលចិត្តែួងទី្ ៤ និងជាលោក ត្តរចិត្តែួង
ច ងលគ្ោយ ប្ែលលកើត្លឡើងភាា រ ោល រហត្តររគចិត្តរលត់្លៅ លដ្ឋយ
រិនម្ចនចិត្តែក្ទ្លកើត្រវាងចលទា ោះ ឬន័យរា៉ាងលទ្ៀត្ថា  រហត្តផលចិត្ត 
រប្រងលកើត្លឡើងកន ងខណ: ប្ែលគ្ពោះ រហនតចូលផលសម្ចបត្តិ ។ 
 ោល រហត្តផលចិត្តលកើត្លឡើងែល់ប រគលណា ប រគលលទោះបាន 
លឈាោ ោះថា  រហត្តផលប រគល ។ 
  រហត្តផលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលផ ត្ចាកោរលកើត្លៅកន ងលោកណា  ៗ
លព្វលរ៊ឺ គ្ពោះ រហនតោលបរនិិព្វា នលហើយ រិនគ្តូ្វលៅបែិសនធិទី្ណា
លទ្ៀត្លឡើយ ជាោរ សភ់ព ស់ជាតិ្ ផ ត្ចាកសងារវែត ប្ែលរិនគ្តូ្វ
គ្តច់លៅវលិវល់សាា ប់លកើត្ លៅកន ងភពតូ្ចភពធំត្លៅលទ្ៀត្លឡើយ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-229- 

  រហត្តផលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលគ្តូ្វគ្បហារ ក សល ស់លហើយ
លដ្ឋយសរ លចេទ្បបហាន ឬលព្វលបានថា គ្ពោះ រហនតរិនម្ចន ក សល
ចិត្តោំង ១២ ែួង លកើត្លឡើងកន ងសទត នលទ្ៀត្លឡើយ ។ 
  រហត្តផលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលគ្តូ្វគ្បហារ ក សលករោបេ ស់
លហើយលដ្ឋយសរ លចេទ្បបហាន ឬលព្វលបានថាគ្ពោះ រហនតលទោះ រិនម្ចន
 ក សលករោបេ ១០ លកើត្លឡើងកន ងសទត នលទ្ៀត្លឡើយ ។ 

 
ព្រះអរហនត 

  រហត្តផលចិត្ត លកើត្លឡើងែល់ប រគលណា ប រគលលទោះលឈាោ ោះថា 
 រហត្តផលប រគល និង រហត្តផលប រគលលនោះ ម្ចនលឈាោ ោះលៅបាន 
លគ្ចើនយ៉ាង រ៊ឺ  
 គ្ពោះ រហនត បានែល់ ប រគល នករួរលគរពសោា របូជាយ៉ាង
ក្គ្កប្លង ែូចម្ចនបាលីថា  
 បូជាទិ្វលិសសំ  រហតី្តិ្ =  រហំ  
 គ្ពោះខីណាស្សព បានែល់ ប រគល នក សកិ់លលសាសវៈលហើយ ។  
 គ្ពោះ លសកខប រគល បានែល់  នករិនគ្តូ្វសិកាត្លៅលទ្ៀត្លឡើយ 
(លគ្ព្វោះបរបូិណ៌លហើយលដ្ឋយសីលសិោខ  ចិត្តសិោខ  និងបញ្ញញ សិោខ ) 
ែូចម្ចនបាលថីា  
 ឧបរសិិកខិត្តព្វា  ភាវលត ន លសោខ តិ្ =  លសោខ   
 ប រគលោងំ យណា រិនប្រនជាលសកខប រគលលគ្ព្វោះរិនម្ចនធរ៌ 
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 ប្ែលនឹងគ្តូ្វបែិបត្តិត្លៅ ែូលចាន ោះប រគលលទោះ លឈាោ ោះថា  លសកខ ។ 
 

ព្បច្ភទរបសព់្រះអរហនត 
 គ្ពោះ រហនតលទោះ ប្ចកលចញជាគ្បលភទ្លផសងៗ បានលគ្ចើនគ្បលភទ្
ប្ែលប្ចកជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. គ្ពោះ រហនត ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយបញ្ញញ វរិ ត្តិ ។ 
 ២. គ្ពោះ រហនត ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយលចលតវរិ ត្តិ ។ 

 
អធិបាយព្រះអរហនត 

១. គ្ពោះ រហនត ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយបញ្ញញ វរិ ត្តិលទោះ បានែល ់
គ្ពោះ រហនតប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយោរបែិបត្តិវបិសសទភាវទស ទ្ធៗ រិន
បានបែិបត្តិសរេភាវទ រ៊ឺ រិនបានចលគ្រើនឈានលឡើយ ោលររគផល
លកើត្លឡើងក៏រិនម្ចនអាររោណូបនិជានលកើត្លឡើងផងលទ្ គ្ពោះ រហនត នក 
ប្ែលរិនបានឈានលទោះ លៅរា៉ាងលទ្ៀត្ថា ស កខវបិសសក គ្ពោះ រហនត ។ 
 ២. គ្ពោះ រហនត ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយលចលតវរិ ត្តិលទោះ បានែល់ 
គ្ពោះ រហនតប្ែលសលគ្រចលដ្ឋយវបិសសទភាវទ គ្ពរោំងសលគ្រច
សរេភាវទ រហូត្ែល់បានឈានផង លហើយោរបានរកនូវឈានអាច
បាន ២ វធីិ រ៊ឺ  
 ក. ឈាន អាចបានរកលដ្ឋយោរបែិបត្តិសរេភាវទ រហូត្ែល់
សលគ្រចឈាន លៅោរបានឈានលដ្ឋយវធីិលនោះថា បែិបោស ទ្ធិឈាន 
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រ៊ឺបានឈានពីោរបែិបត្តិសរេភាវទលហើយ លទ្ើបលលើកឈានលឡើងរក
ចលគ្រើនវបិសសទ រហូត្ែល់បានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត ។ 
 ខ. ឈាន អាចបានរកសូរបីរិនបានបែិបត្តិសរេភាវទ ប្ត្ 
ោលបានចលគ្រើនវបិសសទភាវទតរលំដ្ឋប់ រហូត្ែល់បានសលគ្រច 
 រហត្តររគ  រហត្តផល និងខណ:បានររគផលលទោះ អាររោណូបនិជាន
ក៏លកើត្លឡើងគ្ពរគន  លដ្ឋយ ំណាចក្នប ញ្ញញ ធិោរ ពីកន ងោលរ ន ឈាន
ប្ែលលកើត្លឡើងលនោះ លៅថា ររគស ទ្ធិឈាន រ៊ឺបានឈានលដ្ឋយ
 ំណាចក្នររគ លហើយឈានគ្បលភទ្លនោះ អាចបាន ភិញ្ញញ ផងក៏ម្ចន 
ែូចជាគ្ពោះចូឡបនថក ោលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតក៏បាន ភិញ្ញញ  
លហើយសប្រតងឥទ្ធិបាែិហារយិ៍បាន ។ 
 គ្ពោះ រហនតគ្បលភទ្លចលតវរិ ត្តិលនោះ ជា នកប្ែលសលគ្រចឈានផង 
លៅថា គ្ពោះ រហនតឈានោភីប រគល លហើយគ្ពោះ រហនតឈានោភី-
ប រគលលនោះ  ងគខាោះរិនបាន ភិញ្ញញ ក៏ម្ចន ប្ត្ ងគខាោះបាន ភិញ្ញញ ផង
ក៏ម្ចន ។ 
 គ្ពោះ រហនតឈានោភីប រគល ប្ែលបានឈាន ភិញ្ញញ ផងលទោះ 
អាចបានសលគ្រច ភិញ្ញញ លផសងគន ក៏ម្ចន រ៊ឺ ងគខាោះបានគ្តឹ្រ ភិញ្ញញ  ៣ 
 ងគខាោះក៏បានែល់ ភិញ្ញញ  ៦ ក៏ម្ចន ។ 
  ភិញ្ញញ  ៣ ឬប្ែលលៅថា វជិាា  ៣ លទោះ បានែល់  
 ១. ប លពានិវាសាន សសតិ្ញ្ញញ ណ ម្ចនបញ្ញញ ប្ែលរលឹកជាតិ្កន ង
 តី្ត្បាន ។ 
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 ២. ទិ្ពាចកខ ញាណ ឬច តូ្បបាត្ញ្ញញ ណ ម្ចនប្ភនកទិ្ពា ឬែឹងច តិ្ 
និងបែិសនធិរបស់សត្ាោំង យ ។ 
 ៣. អាសវកខយញ្ញញ ណ ម្ចនបញ្ញញ ែឹងពីោរ សល់ៅក្នអាសវកិាលលស។ 
 ស កខវបិសសកគ្ពោះ រហនត ឬឈានោភីគ្ពោះ រហនត ប្ែលបាន
 ភិញ្ញញ  ឬរិនបាន ភិញ្ញញ កតី ោលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតលហើយ គ្តូ្វម្ចន
 ភិញ្ញញ ចំណ ចទី្ ៣ លនោះគ្រប់ៗ  ងគ ។ 
  ភិញ្ញញ  ៦ ឬ វជិាា  ៦ លទោះ បានែល់  ភិញ្ញញ  ៣ ឬ វជិាា  ៣ លទោះឯង 
នឹងម្ចនោរែឹងបប្នថរលឡើង ៣ គ្បោរលទ្ៀត្ រ៊ឺ  
 ៤. បរចិត្តវជិាា នន ឬ លចលតបរយិញ្ញញ ណ រ៊ឺ ម្ចនោរែឹងចិត្ត នកែក្ទ្  
 ៥. ទិ្ពាលសាត្ញាណ ម្ចនគ្ត្លចៀកទិ្ពា 
 ៦. ឥទ្ធិវធិ អាចសប្រតងឫទ្ធិបាន ។ 
 

ព្រះអរហនតប្ឆក្ជា ២ ព្បច្ភទ ន័យម្ា៉ាង្ច្ទៀត្ 
 ោរប្ចកគ្ពោះ រហនតជា ២ គ្បលភទ្តរន័យលនោះ រ៊ឺ  
 ១. គ្ពោះ រហនត  នកម្ចនបែិសរភិោញាណ ។ 
 ២. គ្ពោះ រហនត  នករិនម្ចនបែិសរភិោញាណ ។ 
 បែិសរភិោញាណ រ៊ឺ ែល់គ្ពរលដ្ឋយោរែឹង ប្ែលប្បកោា យ
កន ងព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស ់ យល់ែឹង ត្ថ ែឹងធរ៌
លផសង  ៗ។ 
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បដិ្សម្ភទិាញាណ មន ៤ ព្បការ គឺ 

 ១.  ត្ថបបែិសរភិោញាណ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្បកោា យកន ងផលោំងពួង
ប្ែលលកើត្ពីលហត្   ត្ថ សលំៅយក ផល បានែល់ ធរ៌ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 (១) យំ កិញ្ា ិ បចាយសរភូតំ្ រ៊ឺ រូបធរ៌ោំងពួងប្ែលលកើត្លឡើង 
ម្ចនបចា័យគ្បជ ំតក់ប្ត្ង ។ 
 (២) និព្វា នំ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 (៣) ភាសិត្លតថ  រ៊ឺ  ត្ថប្ែលលព្វលឲ្យែឹងវបិាកខនធ ៣២ ែួង ។ 
 (៤) គ្កិយចិត្តំ រ៊ឺ កិរយិចិត្ត ២០ ែួង ។ 
 (៥) ផលចិត្តំ រ៊ឺ ផលចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ២. ធរោបបែិសរភិោញាណ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្បកោា យកន ងលហត្  ប្ែលលធាើ
ឲ្យលកើត្ផល ធរោ សំលៅយក លហត្  បានែល់ ធរ៌ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 (១) លយ លោចិ ផលនិពាត្តលោ លហត្  រ៊ឺ លហត្ ោំងពួងប្ែល
ញា ំងផលឲ្យលកើត្លឡើង ។ 
 (២)  រយិរលគគ  រ៊ឺ ររគចិត្ត ៤ ែួង ។  
 (៣) ភាសិតំ្ រ៊ឺ គ្ពោះធរ៌ោំង ៣ បិែក ។ 
 (៤) ក សលំ រ៊ឺ លោកិយក សលចិត្ត ១៧ ែួង ។ 
 (៥)  ក សលំ រ៊ឺ  ក សលចិត្តោំង ១២ ែួង ។ 
 ៣. និរ ត្តិបបែិសរភិោញាណ រ៊ឺ ប្បកោា យកន ងភាសាជាបញ្ញតិ្ត
ប្ែលជាប់លដ្ឋយ ត្ថបបែិសរភិោ និងធរោបបែិសរភិោ បានលសចកតីថា 
កន ងោរ ធិបាយលសចកដីក្ន ត្ថបបែិសរភិោ និងធរោបបែិសរភិោ ឲ្យ នក
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សាត ប់ែឹងនិងយល់បានជាក់ចាស ់ លដ្ឋយគ្តឹ្រគ្តូ្វលអិត្លអន់ គ្តូ្វលចោះលគ្បើ
ព្វកយ ឬភាសាជាបញ្ញត្តិប្ែលលៅ លចោះលគ្បើលវាហារែូលចនោះ លឈាោ ោះថា 
និរ ត្តិបបែិសរភិោ ។ 
 ៤. បែិភាណបបែិសរភិោញាណ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្បកោា យកន ងបែិសរភិោ
ខាងលែើរោំង ៣ បានលសចកតីថា ម្ចនបញ្ញញ ឈាា សក្វរហ័សរហួន កន ង
ោរលឆ្ាើយត្ប  ត្ថបបែិសរភិោ ធរោបបែិសរភិោ និងនិរ ត្តិបបែិសរភិោ   ោងំ 
៣ លទោះ បានយ៉ាងគ្តឹ្រគ្តូ្វនិងរហ័សរហួនជាក់ចាស់ ោរប្បកោា យ
ែូលចនោះ លៅថា បែិភាណបបែិសរភិោញាណ ។ 
 
ព្រះអរហនតប្ដ្លប្ឆក្ច្ឆញជា ៣ ព្បច្ភទ បានដូ្ច្ឆនះ គឺ 

 ១. គ្ពោះ រហនត ប្ែលគ្តស់ែឹង ន ត្តរសម្ចោ សលម្ចព ធិញ្ញញ ណ
លដ្ឋយគ្ពោះ ងគឯង និងអាចលគ្បាសលវលនយយសត្ាឲ្យផ ត្ទ្ កខបាន លដ្ឋយ
ប្ណទឲំ្យែល់ រយិររគ  រយិផលបាន លគ្ព្វោះគ្ទ្ង់ជា នកែល់គ្ពរ
លដ្ឋយញាណ ប្ែលជាលគ្រឿងលគ្បាសសត្ា ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ក. អាសយន សយញ្ញញ ណ រ៊ឺ ញាណប្ែលអាចែឹងនូវ ន ស័យ
កិលលសនិង ធាស្ស័យរបស់លវលនយយសត្ាោំង យ ។ 
 ខ. ឥគនោិយបលោបរយិត្តិញ្ញញ ណ រ៊ឺ ញាណប្ែលអាចែឹងឥគនោិយ
របសស់ត្ាោំង យថា ចាស់ោា ឬក៏រិនោន់ចាស់ោា  ។ 
 រ. សពាញ្ញ ត្ញ្ញញ ណ រ៊ឺ ញាណប្ែលអាចែឹងសងខត្ធរ៌ និង
 សងខត្ធរ៌ រួរោំងបញ្ញត្តិធរ៌ោំងពួង គ្ពោះ រហនតគ្បលភទ្លនោះ លទ្ើបបាន 
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លឈាោ ោះថា គ្ពោះសពាញ្ញូព ទ្ធ ឬគ្ពោះ រហនតសម្ចោ សរព ទ្ធ ។ 
 ២. គ្ពោះ រហនត ប្ែលគ្តស់ែឹងលដ្ឋយគ្ពោះ ងគឯងែូចគន  ប្ត្រិន
អាចបញ្ញត្តគ្ពោះធរ៌លគ្បាសលវលនយយសត្ាោំង យ ឲ្យផ ត្ទ្ កខបាន លគ្ព្វោះ
រិនែល់គ្ពរលដ្ឋយញាណជាលគ្រឿងលគ្បាសសត្ា ៣ គ្បោរ ែូចលព្វល 
លហើយកន ងចំណ ចទី្ ១ គ្ពោះ រហនតគ្បលភទ្លនោះ បានលឈាោ ោះថា 
គ្ពោះ រហនតបលចាកព ទ្ធ ឬគ្ពោះបលចាកព ទ្ធ ។ 
 ៣. គ្ពោះ រហនត ប្ែលគ្តស់ែឹងធរ៌ សលគ្រចគ្ពោះ រហត្តផល
តរព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបសគ់្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់លទោះ ក៏បានលឈាោ ោះ 
ថា គ្ពោះ រហនត បានែល់ គ្ពោះ រហនតទូ្លៅ ប្ែលលគ្តពីគ្ពោះ រហនត
សម្ចោ សរព ទ្ធនិងគ្ពោះ រហនតបលចាកព ទ្ធ លៅថា គ្ពោះ រហនតសាវក័ 
ស ត្ព ទ្ធ និង ន ព ទ្ធ ។ 

 
ព្រះអរហនតសាវ័ក្មន ៣ ព្បច្ភទ 

 ១. បកតិ្សាវក បានែល់ សាវក័ប្ែលសលគ្រច រយិសចា  ស់ 
អាសវកិាលលសលហើយលដ្ឋយទូ្លៅ ។ 
 ២. រហាសាវក បានែល់ គ្ពោះ រហនតប្ែលជាសាវក័ធំជិត្ែិត្
ជារួយគ្ពោះសាសាត  បានទ្ទួ្លោរលលើកត្លរាើងជាពិលសស (ឯត្ទ្រគ) ៤១ 
 ងគ និង ៣៩  ងគលទ្ៀត្រិនបានទ្ទួ្លលលើកត្លរាើងជាពិលសស រួរជា ៨០ 
 ងគ ។ 
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 ៣.  រគសាវក បានែល់ សាវក័ប្ែលជាកំពូលលៅខាងលឆ្ាងនិង
ខាងសាត ំរបសគ់្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ បានែល់ គ្ពោះសារបី ត្តលត្ថរ 
(ខាងសាត ំ) និងគ្ពោះលម្ចរគោា នលត្ថរ (ខាងលឆ្ាង) ។ 
 

ច្ោក្តុ្តរឆិត្តរិសាត រ ៤០ ដួ្ង្ 

ោរោប់លោក ត្តរចិត្តលទោះ ម្ចន ២ ន័យ  
 ១. លោក ត្តរចិត្ត ោប់លដ្ឋយសលងខបម្ចនចំនួន ៨ ែួង ។ 
 ២. លោក ត្តរចិត្ត ោប់លដ្ឋយពិសាត រម្ចនចំនួន ៤០ ែួង ។ 
 លោក ត្តរចិត្តលដ្ឋយសលងខប ៨ ែួងលទោះ បានសប្រតងទ្ កលហើយ
បានែល់ ររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ រួរជា ៨ ែួង ។ 
 លោក ត្តរចិត្តប្ែលោប់លដ្ឋយសលងខបលនោះ បានែល់ លោក ត្តរចិត្ត 
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលកខណូបនិជាន លដ្ឋយ នកបែិបត្តិពិចារណាោរ
លកើត្រលត់្របស់សង្កខ រធរ៌ ទររូបជាអាររោណ៍រហូត្ែល់បានសលគ្រចជា
គ្ពោះ រហនតប្ែលលៅថា ស កខវបិសសកគ្ពោះ រហនត លោក ត្តរចិត្តប្ែលរិន
ម្ចនអាររោណូបនិជានជាបាទ្លនោះ  ន លោរោប់ចូលលៅកន ងបឋរជាន 
លដ្ឋយលហត្ ថា ម្ចនលចត្សិកប្ែលជា ងគរបស់បឋរជានគ្បកបគ្រប់ ។ 
 ប្ត្គ្ពោះលយគវចរប្ែលជាស កខវបិសសកៈ រិនអាចពិចារណា ងគ
ឈានឲ្យជា  និចាំ ទ្ កខំ  នតត  បាន និងរិនអាចលោះ ងគឈានម្ចនវតិ្កាៈ
និងវចិារៈជាលែើរបាន រិនអាចចូលបឋរជានបាន ឬគ្ពោះលយគវចរ
ជាឈានោភីប រគល ប្ែលនិយរវបិសសទ រិននិយរឈានប្ែលខាួនបាន 
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ប្ត្ពិចារណាសង្កខ រធរ៌ម្ចនទររូបជាអាររោណ៍ក៏ជាស កខវបិសសកៈែូចគន  ។ 
លសចកតីលផសងគន របស់លោក ត្តរចិត្តតរគ្បលភទ្របស់ឈាន លទ្ើបរិនម្ចន
កន ងលោក ត្តរចិត្តប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋយអាររោណូបនិជាន លទ្ើបម្ចន
គ្តឹ្រប្ត្ ៨ ែួង តរចំនួនប្ែលោប់លដ្ឋយសលងខបប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ចំប្ណកលោក ត្តរចិត្តប្ែលោប់លដ្ឋយពិសាត រលទោះ បានែល់ 
លោក ត្តរចិត្តលដ្ឋយសលងខប ៨ ែួងលទោះោលម្ចនអាររោណូបនិជានជា
បាទ្ និងម្ចនលសចកតីលនឿយណាយកន ង ងគឈានណារួយ ប្ែលម្ចន ៥ 
ថាន ក់ រ៊ឺ បឋរជាន ទ្ តិ្យជាន ត្តិ្យជាន ចត្ ត្ថជាន និងបញ្ា រជាន 
លទ្ើបជាចំនួន ៤០ ែួង បានលសចកតីថា ចិត្តរបស់គ្ពោះ រយិប រគលប្ែល
បានឈានផងលទោះ ោលលោក ត្តរចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋយអាស្ស័យឈាន
ចិត្តជាបាទ្ ចិត្តរួយែួងៗ លទោះ គ្បកបលដ្ឋយឈានរួយថាន ក់ៗ លទោះឯង 
លទ្ើបលផសងគន លដ្ឋយគ្បលភទ្ជាថាន ក់ឈាន លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង គ្បកប
លដ្ឋយឈាន ៥ ថាន ក់ លទ្ើបជាចំនួន ៨ × ៥ = ៤០ ែួង ។  
 លោក ត្តរចិត្តពិសាត រ ម្ចនចំនួន ៤០ ែួងលនោះ ប្ចកបានជាររគចិត្ត
ពិសាត រ ២០ ែួង និងផលចិត្តពិសាត រ ២០ ែួងលទ្ៀត្ ែូចគ្ពោះបាលី
សប្រតងថា  
 ១០. ចត្ ររគបបលភលទ្ន      ចត្ ោ ក សលំ ត្ថា 
        បាកំ ត្សស ផលតត តិ្       ែាោន ត្តរ ំរតំ្ ។ 
                   ។ល។                         ។ល។ 
 ១៤. ឈានងគលយរលភលទ្ន     កលត្ាលកកនត  បញ្ា ោ 
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         វ ចាតន ត្តរ ំចិត្តំ       ចតត លីសវធិនតិ ច ។ 
 របបីគ្ជាបថា លោក ត្តរចិត្តលដ្ឋយសលងខប ម្ចន ៨ ែួង រ៊ឺ 
ក សលចិត្តលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នររគម្ចន ៤ វបិាកចិត្តក៏ម្ចន ៤ 
លគ្ព្វោះជាផលរបស់ររគោំង ៤ ។ 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ោលសប្រតងលដ្ឋយពិសាត រម្ចន ៤០ ែួង លគ្ព្វោះ
លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នោរគ្បកបរបស់ ងគឈាន លហើយលោក ត្តរចិត្ត
រួយែួងៗ ម្ចនឈាន ៥ ែូលចាន ោះលោក ត្តរ ៨ គ្តូ្វជា ៤០ ែួង ។ 
 ចំណ ចសម្ចគ ល់ លោក ត្តរចិត្ត រិនបានប្ចកលៅតរ រូបជាន ៤ 
លទ្ៀត្ លគ្ព្វោះ រូបជានោំង ៤ លទោះ ោប់ជាបញ្ា រជាន លហើយោរលព្វល
លដ្ឋយ ងគឈាន ក៏ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ២ រ៊ឺ ឧលបោខ  និងឯករគតប៉ា លណាណ ោះ និង
ែូចគន ជារួយរូបាវចរបញ្ា រជាន លផសងគន ប្ត្អាររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណក
 ងគឈានរ៊ឺលសោើគន  ែូលចាន ោះលទ្ើបោប់ថា ឈានោំង ៩ ម្ចន ងគឈាន
គ្តឹ្រប្ត្ ៥ ថាន ក់ប៉ា លណាណ ោះ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ប្ចកតរឈាន ៥ ថាន ក់ 
លទ្ើបម្ចន ៤០ ែួង ។ 
 

ឆិត្តច្ភទ 
 ចិត្តលភទ្ បានែល់ ោរប្ចកចិត្តលចញជាគ្បលភទ្លផសងៗ ចិត្តោំង
 ស់ ោលោប់លដ្ឋយសលងខបម្ចនចំនួន ៨៩ ែួង និងោប់លដ្ឋយពិសាត រ
ម្ចន ១២១ ែួង ោលប្ចកជាគ្បលភទ្លផសងៗ លហើយម្ចន ៩ ន័យ រ៊ឺ  
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 ១. ជាតិ្លភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយជាតិ្ម្ចន ៤ 
ជាតិ្ បានែល់  ក សលជាតិ្ ក សលជាតិ្ វបិាកជាតិ្ និងកិរយិជាតិ្ ។ 
 ២. ភូរិលភទ្ន័យ រ៊ឺ ប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយភូរិម្ចន ៤ 
បានែល់ ោរភូរិ រូបភូរិ  រូបភូរិ និង លោក ត្តរភូរិ ។ 
 ៣. លសាភណលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ
 លសាភណ និង លសាភណ ។ 
 ៤. លោកលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ លោកិយ 
និង លោក ត្តរ ។ 
 ៥. លហត្ លភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ  លហត្ ក 
និង សលហត្ ក ។ 
 ៦. ឈានលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ ឈាន និង 
 ឈាន ។ 
 ៧. លវទ្ទលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយលវទ្ទ ៥ 
បានែល់ ស ខលវទ្ទ ទ្ កខលវទ្ទ លសារនសសលវទ្ទ លោរនសសលវទ្ទ 
និង ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
 ៨. សរបលយរលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ
សរបយ ត្ត និង វបិបយ ត្ត ។ 
 ៩. សង្កខ រលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកគ្បលភទ្របសចិ់ត្តលដ្ឋយ  សង្កខ រកិ 
និង សសង្កខ រកិ ។ 
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១. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយជាតិ្ច្ភទន័យ 

 ចិត្ត ៨៩ ែួង លទោះ ោលប្ចកលដ្ឋយជាតិ្ ឬគ្ត្កូលក្នោរលកើត្
លឡើងរបស់ចិត្តលហើយម្ចន ៤ ជាតិ្ ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 

គាថាសង្គហទី ១១ 

 ១១. ោា ទ្សាក សោលនវ ំ      ក សោលនកវសីតិ្ 
        ឆ្ត្តឹលសវ វបិាោនិ      គ្កិយចិតត និ វសីតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ចិត្តោំង ស់ ោលប្ចកលដ្ឋយជាតិ្លភទ្ន័យលហើយ ម្ចន ៤ 
ជាតិ្ រ៊ឺ  ក សលជាតិ្ ១២ ែួង ក សលជាតិ្ ២១ ែួង វបិាកជាតិ្ ៣៦ 
ែួង និងកិរយិជាតិ្ ២០ ែួង ។ 
  ក សលជាតិ្ ១២ ែួង បានែល់ ជាតិ្ប្ែលជាប្ែនលកើត្ក្នលោស 
និងឲ្យផលជាទ្ កខ បានែល់  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 
 ក សលជាតិ្ ២១ ែួង បានែល់ ជាតិ្ប្ែលជាប្ែនលកើត្គ្បាសចាក
លោស និងឲ្យផលជាស ខ បានែល ់ក សលចិត្ត ២១ ែួង រ៊ឺ  

រហាក សលចិត្ត      ៨ ែួង 
 រហរគត្ក សលចិត្ត  ៩ ែួង     រួរ ២១ ែួង ។ 
 លោក ត្តរក សលចិត្ត ៤ ែួង 

វបិាកជាតិ្ ៣៦ ែួង បានែល់ ជាតិ្ប្ែលជាផលរបស់ ក សល
និងក សល រ៊ឺ 
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 ក សលវបិាកចិត្ត            ៧ ែួង 
  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត  ៨ ែួង 
 រហាវបិាកចិត្ត   ៨ ែួង     ៣៦ ែួង ។ 
 រហរគត្វបិាកចិត្ត   ៩ ែួង  
 លោក ត្តរវបិាកចិត្ត  ៤ ែួង 
 កិរយិជាតិ្ ២០ ែួង បានែល់ ជាតិ្របស់ចិត្តប្ែលរិនប្រនជា
ក សល ក សលនិងោងំរិនប្រនជាផលរបស់ក សលឬ ក សលផង 
ជាចិត្តប្ែលគ្គន់ប្ត្លធាើកិចាតរទទី្ប៉ា លណាណ ោះ  
  លហត្ កកិរយិចិត្ត ៣ ែួង 
 រហាកិរយិចិត្ត       ៨ ែួង   ២០ ែួង ។ 
 រហរគត្កិរយិចិត្ត   ៩ ែួង 
 វបិាកជាតិ្ និងកិរយិជាតិ្លនោះ លៅថា  ពាកត្ជាតិ្ បានែល់ 
ជាតិ្របស់ចិត្ត ប្ែលរិនប្រន ក សលជាតិ្និងក សលជាតិ្ោំង ២ ។ 
 

២. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយភូមិ្ច្ភទន័យ 
 ចិត្តោំង ៨៩ ែួង ោលប្ចកលដ្ឋយភូរិ រ៊ឺ សាថ នទី្លកើត្ ឬទី្លៅ
អាស្ស័យរបសចិ់ត្តលហើយម្ចន ៤ ភូរិែូលចនោះ រ៊ឺ  
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គាថាសង្គហទី ១២ 
 ១២. ចត្ បញ្ញញ សោ ោលរ       រូលប បននរសីរលយ  
        ចិតត និ ោា ទ្សារ លបប        ែាោន ត្តលរ ត្ថា ។ 
  ប្គ្បថា ចិត្តោំង ស់ោលប្ចកលដ្ឋយភូរិលហើយ បានោម្ចវចរភូរិ 
៥៤ ែួង រូបាវចរភូរិ ១៥ ែួង  រូបាវចរភូរិ ១២ ែួង និងលោក ត្តរភូរិ ៨ 
ែួង ។ 
 ោម្ចវចរភូរិ ៥៤ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ោម្ចវចរចិត្ត  
  ក សលចិត្ត  ១២ ែួង 
  លហត្ កចិត្ត  ១៨ ែួង 
 រហាក សលចិត្ត     ៨ ែួង     = ៥៤ ែួង ។ 
 រហាវបិាកចិត្ត     ៨ ែួង 
 រហាកិរយិចិត្ត    ៨ ែួង 
 រូបាវចរភូរិ ១៥ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់រូបាវចរចិត្ត  
  រូបាវចរក សលចិត្ត ៥ ែួង 
 រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ ែួង     = ១៥ ែួង ។    

រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៥ ែួង 
  រូបាវចរភូរិ ១២ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ រូបាវចរចិត្ត  

 រូបាវចរក សលចិត្ត  ៤ ែួង 
  រូបាវចរវបិាកចិត្ត   ៤ ែួង    = ១២ ែួង ។ 

 រូបាវចរកិរយិចិត្ត   ៤ ែួង 
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= ៨ ែួង ។ 

 លោក ត្តរភូរិ ៨ បានែល់ ទី្លកើត្របស់ចិត្តប្ែលផ ត្ចាកភូរិោំង 
៣ ខាងលែើរ  
 លោក ត្តរក សលចិត្ត        ៤ ែួង 
 លោក ត្តរវបិាកចិត្ត        ៤ ែួង 
 ចំណ ចសម្ចគ ល់  ត្ថរបស់ ភូរិ ប្គ្បបានលគ្ចើនន័យ រ៊ឺ ប្គ្បថា 
ប្ផនែី ទី្លៅអាស្ស័យ ទី្លកើត្ ឬថាន ក់   ត្ថរបស់ភូរិកន ងទី្លនោះ បានែល់ 
ថាន ក់ប្ែលជាទី្អាស្ស័យរបស់ចិត្តលផសង  ៗ ប្ែលប្ចកលដ្ឋយ ំណាចរបស់
ត្ណាហ  ប្ែលលៅថា  វតថ ភូរិ ។ 
 

ប្ឆក្ព្បច្ភទការរាប់ឆំនួនឆិត្ត 

គាថាសង្គហទី ១៣ 
 ១៣. ឥត្ថលរកូននវ តិ្-       បលភទំ្ បន ម្ចនសំ 
         ឯកវសីសតំ្ វាេ        វភិជនតិ វចិកខណា ។ 
 ប្គ្បថា  នកគ្បាជ្ោំង យ បានប្ចកនូវចិត្តប្ែលម្ចនគ្បលភទ្ ៨៩ 
ែួង ន័យរា៉ាងលទ្ៀត្ប្ចកបានជា ១២១ ែួង ។ 
 ចំនួនប្ែលលផសងគន របស់ចិត្ត ២ គ្បលភទ្លទោះ ប្ែលលផសងគន ប្ត្
លោក ត្តរចិត្តរួយប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកោម្ចវចរចិត្ត រូបាវចរចិត្ត ឬ រូបាវចរ
ចិត្ត ម្ចនចំនួនែប្ែល រិនម្ចនចំនួនប្គ្បគ្បួលលទ្ ។ 
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=  លសាភណចិត្ត ៣០ ែួង ។ 

៣. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយច្សាភណច្ភទន័យ 
 ោរប្ចកចិត្ត ជាគ្បលភទ្ចិត្តប្ែលលអសាអ ត្ ប្ែលលៅថា 
“លសាភណចិត្ត” និងចិត្តគ្បលភទ្ែក្ទ្ ប្ែលលគ្ត ំពីលសាភណចិត្ត ប្ែល
លៅថា “ លសាភណចិត្ត” លទោះ ប្ចកលចញបាន ែូលចនោះ 

លសាភណចិត្ត ម្ចន ៥៩ ែួង បានែល់ 
 ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ែួង 
 រហរគត្ចិត្ត   ២៧ ែួង   = លសាភណចិត្ត ៥៩ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត      ៨ ែួង 

 លសាភណចិត្ត ម្ចន ៣០ ែួង បានែល់ 
  ក សលចិត្ត  ១២ ែួង 
  លហត្ កចិត្ត  ១៨ ែួង 
 

៤. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយច្ោក្ច្ភទន័យ 
 ោរប្ចកចិត្ត ជាគ្បលភទ្ចិត្តប្ែលគ្តូ្វគ្តច់វលិវល់លៅកន ងលោកោំង 
៣ រ៊ឺ ោរលោក រូបលោក និង រូបលោក ប្ែលលៅថា  “លោកិយចិត្ត” 
និងចិត្តប្ែលផ ត្ចាកោរគ្តច់លៅកន ងលោក លៅថា “លោក ត្តរចិត្ត” 
ប្ចកបានែូលចនោះ  
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លោកិយចិត្ត ម្ចន ៨១ ែួង បានែល់  
  ោម្ចវចរចិត្ត  ៥៤ ែួង 
  រូបាវចរចិត្ត  ១៥ ែួង   = លោកិយចិត្ត ៨១ ែួង ។ 
   រូបាវចរចិត្ត  ១២ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ម្ចន ៨ ែួង បានែល់   = លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

៥. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយច្ហតុ្ច្ភទន័យ 
 ោរប្ចកចិត្តលដ្ឋយលហត្ លភទ្ន័យ បានែល់ ោរប្ចកចិត្ត ៨៩ ែួង 
លដ្ឋយគ្បលភទ្ប្ែលរិនម្ចនសរបយ ត្តលហត្  លៅថា “ លហត្ កចិត្ត” 
 ចំប្ណកគ្បលភទ្ប្ែលម្ចនសរបយ ត្តលហត្  លៅថា “សលហត្ កចិត្ត” ។ 
  លហត្ កចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលរិនម្ចនោំង ក សលលហត្  
និងក សលលហត្ គ្បកប រ៊ឺ រិនម្ចនលោភលហត្  លោសលហត្  លម្ចហលហត្  
និងរិនម្ចន លោភលហត្   លោសលហត្   លម្ចហលហត្ គ្បកបផងលឡើយ 
បានែល់  លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង រ៊ឺ  
  ក សលវបិាកចិត្ត  ៧ ែួង 
  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង    =  លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង ។ 
  លហត្ កកិរយិចិត្ត  ៣ ែួង  
 សលហត្ កចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយលហត្  ោំង
 ក សលលហត្  និងក សលលហត្ តរសររួរ រ៊ឺ សលហត្ កចិត្តែួងខាោះម្ចន
លហត្ គ្បកបគ្តឹ្រប្ត្រួយ លៅថា “ឯកលហត្ កចិត្ត” ែួងខាោះក៏ម្ចនលហត្ 
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គ្បកបបាន ២  លៅថា “ទ្ាិលហត្ កចិត្ត” និងគ្គខាោះក៏ម្ចនលហត្ គ្បកប
បានែល់លៅ ៣ លៅថា “តិ្លហត្ កចិត្ត” ចិត្តគ្បកបលដ្ឋយលហត្ យ៉ាង
លគ្ចើនបំផ ត្ បានគ្តឹ្រ ៣ លហត្ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ែូលចាន ោះ សលហត្ កចិត្តោំង ៣ គ្បលភទ្ លទ្ើបប្ចកលចញបានែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. ឯកលហត្ កចិត្ត ម្ចន ២ ែួង បានែល់  
       លម្ចហរូលចិត្ត ២ ម្ចនលហត្ គ្តឹ្រប្ត្រួយរ៊ឺលម្ចហលហត្  ។ 
 ២. ទ្ាិលហត្ កចិត្ត ម្ចន ២២ ែួង បានែល ់
      លោភរូលចិត្ត ៨ ម្ចន លោភលហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 

       លោសរូលចិត្ត ២ ម្ចន លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 
រហាក សលញាណវបិបយ ត្តចិត្ត ៤  
រហាវបិាកញាណវបិបយ ត្តចិត្ត        ៤    ម្ចន លោភលហត្  និង លោសលហត្ ។ 
រហាកិរយិញាណវបិបយ ត្តចិត្ត  ៤  
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ម្ចន  លោភលហត្  
 លោសលហត្        
និង លម្ចហលហត្  ។ 

៣. តិ្លហត្ កចិត្ត ម្ចន ៤៧ ែួង បានែល់  
 រហាក សលញាណសរបយ ត្តចិត្ត ៤ 
 រហាវបិាកញាណសរបយ ត្តចិត្ត   ៤ 
 រហាកិរយិញាណសរបយ ត្តចិត្ត ៤ 
 រូបាវចរក សលចិត្ត   ៥ 
 រូបាវចរវបិាកចិត្ត   ៥ 
 រូបាវចរកិរយិចិត្ត   ៥ 
  រូបាវចរក សលចិត្ត   ៤ 
  រូបាវចរវបិាកចិត្ត   ៤ 
  រូបាវចរកិរយិចិត្ត   ៤ 
 លោក ត្តរចិត្ត    ៨ 
 រួរលសចកតីថា ចិត្ត ៨៩ ែួង ោលប្ចកលដ្ឋយលហត្ លភទ្ន័យលហើយ 
បានែល់ “ លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង និង “សលហត្ កចិត្ត ៧១ ែួង” ។ 
 

៦. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយឈានច្ភទន័យ 
 ោរប្ចកចិត្តលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នឈានលទោះ បានែល់ ោរប្ចកចិត្ត
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋយអាររោណូបនិជាន ឬគ្បកបលដ្ឋយ ងគឈាន លៅថា 
“ឈានចិត្ត” និងចិត្តប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋយអាររោណូបនិជាន ឬរិនបាន
គ្បកបលដ្ឋយ ងគឈាន ប្ែលលៅថា “ ឈានចិត្ត” ប្ចកបានែូលចនោះ   
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ឈានចិត្ត ម្ចន ៣៥ ែួង បានែល់  
  រូបាវចរចិត្ត  ១៥ 
   រូបាវចរចិត្ត  ១២    = ឈានចិត្ត ៣៥ ែួង ។ 
  លោក ត្តរចិត្ត     ៨  

 ឈានចិត្ត ម្ចន ៥៤ ែួង បានែល់ 
      ក សលចិត្ត  ១២ 
      លហត្ កចិត្ត  ១៨    =  ឈានចិត្ត ៥៤ ែួង ។ 
     ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ 
 ចំណ ចសម្ចគ ល់ សគ្ម្ចប់លោក ត្តរចិត្តប្ែលចាត់្ជាឈានចិត្តលទោះ 
សូរបីលោក ត្តរចិត្តរបស់គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើនវបិសសទស ទ្ធ  ៗ ោល
ររគចិត្តលកើត្ជា បបទចិត្ត ប្ែលម្ចន ងគរបស់បឋរជានរួរផង លទ្ើប
សលគង្កគ ោះជាឈានចិត្តផង ប្ត្លបើជាររគ ផលរបស់ឈានោភីប រគល 
លហើយ លោក ត្តរចិត្ត លទ្ើបគ្តូ្វោប់លដ្ឋយពិសាត រ ៤០ ែួង លោក ត្តរចិត្តលនោះ 
គ្តូ្វចាត់្ជា “ឈានចិត្ត” លដ្ឋយពិត្គ្បាកែ ។ 
 

ប្ឆក្ច្ោក្តុ្តរឆិត្តច្ោយអង្គឈាន 

អាវសានគាថា 
 ១៤. ឈានងគលយរលភលទ្ន     កលត្ាលកកនត  បញ្ា ោ 
         វ ចាតន ត្តរ ំចិត្តំ       ចតត លីសវធិនតិ ច ។ 
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 ប្គ្បថា លោក ត្តរចិត្ត ៨ ោលសប្រតងលដ្ឋយពិសាត រ ៤០ ែួង លគ្ព្វោះ
លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នោរគ្បកបរបស ់ងគឈានលហើយ លដ្ឋយលោក ត្តរ
ចិត្តរួយែួង  ៗ ម្ចនឈាន ៥ ែូលចាន ោះលោក ត្តរចិត្ត ៨ លទ្ើបជា ៤០ ែួង ។ 
 គថាលនោះ រប្រងសប្រតងឲ្យល ើញថា លោក ត្តរចិត្ត ៨ លទោះ ោល
សប្រតងលដ្ឋយពិសាត រ រប្រងប្ចកលចញលៅតរចំនួន ងគឈានប្ែលគ្បកប 
លទ្ើបចាត់្ថា លោក ត្តរចិត្ត លដ្ឋយពិសាត រលទោះជា “ឈានចិត្ត” ពិត្គ្បាកែ។ 
 

សច្រង្ខគ ះច្ោក្តុ្តរឆិត្តជាមួ្យឈាន 

គាថាសង្គហទី ១៥ 
 ១៥. យថា ច រូបាវចរ ំ       រយហតន ត្តរ ំត្ថា 
                 បឋម្ចទិ្ឈានលភលទ្       អារ បបញ្ញា បិ បញ្ា លរ ។ 
  ប្គ្បថា រូបាវរររិតតរាែ់សករ គ្ ោះរូល នុងឈានទំង ៥ មាន
ែឋមជ្ឈានជាកដើម បានយ៉ាងណា លោក ត្តរចិត្ត ៏រាែ់សករ គ្ ោះរូល នុង
ឈានទំង ៥ មានែឋមជ្ឈានជាកដើម  ៏បានយ៉ាងលទោះប្ែរ រំប្ណ 
អរូបាវរររិតត ១២ កន្ដោះរាែ់សករ គ្ ោះរូល នុងែញ្ច មជ្ឈាន ។ 

 ធិបាយថា លោក ត្តរចិត្តប្ែលគ្ពោះ រយិប រគលបានសលគ្រចររគ
ផលលទោះ រប្រងម្ចន ងគឈានគ្បកបោំង ស់ រិនថាគ្ពោះ រយិប រគល
លទោះ ោា ប់បានសលគ្រចឈានរកពីរ នឬរិនោា ប់កតី លបើោា ប់
សលគ្រចឈានរកពីរ ន  ងគឈានរប្រងលកើត្គ្ពរគន កន ងខណ:ររគ ផល
គ្បាកែ ប្ត្លបើរិនោា ប់បានលធាើឈានរកពីរ ន និងរិនម្ចនប ព្វា ធិោរ 
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 ប់រឈំានទ្ ក  ងគឈានរប្រងរិនម្ចនឱោសគ្បាកែ ប្ត្យ៉ាងណាកតី 
 ងគឈានោំង ៥ រ៊ឺ វតិ្កា វចិារ បីតិ្ ស ខ និងឯករគត រប្រងម្ចនគ្ពរ
គន កន ងខណ:ប្ែលររគចិត្ត ឬផលចិត្តលកើត្លឡើង លទ្ើបោប់បានថា លោក ត្តរ
ចិត្តលទ្ើបម្ចនបឋរជានែូចគន ផង ។ 

 
៧. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយច្វទនាច្ភទន័យ 

 ោរប្ចកចិត្តលដ្ឋយលវទ្ទលភទ្ន័យ បានែល់ ោរប្ចកចិត្ត ៨៩ 
ែួង ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយលវទ្ទលផសងៗ បានែល់ លវទ្ទ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ស ខលវទ្ទ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយស ខលវទ្ទ (ស ខោយ) 
បានែល់ ស ខសហរត្ោយវញិ្ញញ ណចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ២. ទ្ កខលវទ្ទ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយទ្ កខលវទ្ទ (ទ្ កខោយ) 
បានែល់ ទ្ កខសហរត្ោយវញិ្ញញ ណចិត្ត ១ ែួង ។ 
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= ោរលសារនសស ១៨ 

= ៣៨ ែួង 

៣. លសារនសសលវទ្ទ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយលសារនសសលវទ្ទ 
បានែល់  
លសារនសសលោភរូលចិត្ត    ៤ 
លសារនសសសនតីរណចិត្ត    ១ 
លសារនសសហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ 
លសារនសសរហាក សលចិត្ត ៤ 
លសារនសសរហាវបិាកចិត្ត    ៤ 
លសារនសសរហាកិរយិចិត្ត  ៤ 
រូបាវចរបឋរជាន    ៣ 
រូបាវចរទ្ តិ្យជាន    ៣ 
រូបាវចរត្តិ្យជាន    ៣   = ឈានលសារនសស ២០ 
រូបាវចរចត្ ត្ថជាន    ៣ 
លោក ត្តរចិត្ត     ៨ 
 ោលលព្វលលដ្ឋយទូ្លៅលហើយ ោរប្ចកចិត្ត ៨៩ លដ្ឋយលវទ្ទលទោះ 
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួងលទោះ រប្រងលកើត្គ្ពរជារួយលសារនសសលវទ្ទ ប្ត្លបើ
ប្ចកចិត្ត ១២១ ែួង លដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នលវទ្ទលហើយ ក៏ចាត់្ជាលសារនសស-
លោក ត្តរចិត្ត ៣២ ែួង រ៊ឺ លោក ត្តរចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយ ងគឈានក្ន
បឋរជាន ៨ ែួង ទ្ តិ្យជាន ៨ ែួង ត្តិ្យជាន ៨ ែួង និងចត្ ត្ថជាន 
៨ ែួង ជាលសារនសសលោក ត្តរចិត្ត ចំប្ណកបញ្ា រជាន រប្រងលកើត្គ្ពរ
លដ្ឋយឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
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= រហរគត្ឧលបោខ  ១៥ 
= ៤៧ ែួង 

= ោរឧលបោខ  ៣២ 

 ៤. លោរនសសលវទ្ទ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយលោរនសសលវទ្ទ 
បានែល់ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ៥. ឧលបោខ លវទ្ទ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋយឧលបោខ លវទ្ទ ម្ចន 
៤៧ ែួង រ៊ឺ  
 ឧលបោខ លោភរូលចិត្ត    ៤ 
  ឧលបោខ លម្ចហរូលចិត្ត   ២ 
 ឧលបោខ  លហត្ កចិត្ត     ១៤     
 ឧលបោខ រហាក សលចិត្ត ៤ 
 ឧលបោខ រហាវបិាកចិត្ត    ៤ 
 ឧលបោខ រហាកិរយិចិត្ត  ៤ 
 រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣ 
  រូបាវចរចិត្ត     ១២ 
 

៨. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយសម្បច្យគច្ភទន័យ 
 ោរប្ចកចិត្តលដ្ឋយសរបលយរលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកចិត្តប្ែលម្ចន
សភាវធរ៌គ្បកបខាោះ លៅថា សរបយ ត្ត និងរិនម្ចនសភាវធរ៌យ៉ាង
លទោះគ្បកប លៅថា វបិបយ ត្ត ។ 
 ោលប្ចកចិត្ត ៨៩ លដ្ឋយ “សរបយ ត្ត” និង “វបិបយ ត្ត” លហើយ 
បានែូលចនោះ រ៊ឺ  
 សរបយ ត្តចិត្ត ម្ចន ៥៥ ែួង ប្ចកជា ៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
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 ១. ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្តចិត្ត ម្ចន ៤ ែួង បានែល់ លោភរូលចិត្ត
ប្ែលជា ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្ត ៤ ែួង ។ 
 ២. បែិ សរបយ ត្តចិត្ត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង។ 
 ៣. វចិិកិចាេ សរបយ ត្តចិត្ត ម្ចន ១ ែួង បានែល់ លម្ចហរូលចិត្ត
ែួងទី្ ១ ប្ែលជា វចិិកិចាេ សរបយ ត្ត ។ 
 ៤. ឧទ្ធចាសរបយ ត្តចិត្ត ម្ចន ១ ែួង បានែល់ លម្ចហរូលចិត្តែួង
ទី្ ២ ប្ែលជា ឧទ្ធចាសរបយ ត្ត ។ 
 ៥. ញាណសរបយ ត្តចិត្ត ម្ចន ៤៧ ែួង បានែល់  
 ោម្ចវចរលសាភណញាណសរបយ ត្ត ១២ ែួង 
 រហរគត្ចិត្ត         ២៧ ែួង    = ៤៧ ែួង ។ 
 លោក ត្តរចិត្ត         ៨    ែួង 

វបិបយ ត្តចិត្ត ម្ចន ៣៤ ែួង ប្ចកជា ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តចិត្ត ម្ចន ៤ ែួង បានែល់ លោភរូលចិត្ត
ប្ែលជា ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ២. ញាណវបិបយ ត្តចិត្ត ម្ចន ១២ ែួង បានែល់ ោម្ចវចរលសាភ-
ណញាណវបិបយ ត្តចិត្ត ១២ ែួង ។ 
 ៣. វបិបយ ត្តចិត្ត ម្ចន ១៨ ែួង បានែល់  លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង ។ 
 សគ្ម្ចប់ លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួងលនោះ រិនម្ចនទិ្ែាិ បែិ  វចិិកិចាេ  
ឧទ្ធចាៈ ឬឈាន សូរបីណារួយគ្បកបកន ង លហត្ កចិត្តលឡើយ លទ្ើបចាត់្
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= ៥២ ែួង ។ 

ជាវបិបយ ត្តចិត្ត លគ្ព្វោះរិនម្ចនសរបយ ត្តធរ៌ ៥ យ៉ាង ែូចលព្វលលទោះ
លឡើយ ។ 
 

៩. ប្ឆក្ឆិត្ត ៨៩ ច្ោយសង្ខខ រច្ភទន័យ 
 ោរប្ចកចិត្តលដ្ឋយសង្កខ រលភទ្ន័យ រ៊ឺ ោរប្ចកចិត្តប្ែលលកើត្លដ្ឋយ
ឧសាហ:របស់ខាួនឯង ឬចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងបានលដ្ឋយគ្តូ្វអាស្ស័យ
ម្ចនោរែឹកទំ ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយឧសាហ:ក្នខាួន រិនម្ចនោរែឹកទលំទោះ 
លឈាោ ោះថា  សង្កខ រកិចិត្ត និងចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋយអាស្ស័យម្ចនោរ
ែឹកទំលទោះ លឈាោ ោះថា សសង្កខ រកិចិត្ត ។ 
 ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នសង្កខ រលហើយ បានែូលចនោះ 

 សង្កខ រកិចិត្ត ម្ចន ៣៧ ែួង បានែល់ 
   ក សល សង្កខ រកិចិត្ត          ៧ 
   លហត្ កចិត្ត          ១៨   = ៣៧ ែួង 
        ោម្ចវចរលសាភណ សង្កខ រកិចិត្ត ១២ 

សសង្កខ រកិចិត្ត ម្ចន ៥២ ែួង បានែល់  
   ក សលសសង្កខ រកិចិត្ត       ៥ 
  ោម្ចវចរលសាភណសសង្កខ រកិចិត្ត ១២ 
  រហរគត្ចិត្ត     ២៧ 
  លោក ត្តរចិត្ត        ៨ 
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 សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រយិប រគលោា ប់បានឈានរកពីរ នលហើយ ឈាន
ណារួយ តំងពីបឋរជានរហូត្ែល់បញ្ា រជាន ោលសលគ្រចររគផល 
 ងគឈានលទោះ  ក៏លកើត្គ្ពរផង សូរបីកន ង រូបជានោំង ស់ ក៏គ្បាកែ
ែូចបញ្ា រជាន លហើយឈានចិត្តោងំ ស់ សលគង្កគ ោះជាសសង្កខ រកិចិត្ត ។ 
 

ឈានឆិត្ត ៦៧ 

គាថាសង្គហទី ១៦ 
 ១៦. ឯោទ្សវធំិ ត្សាោ        បឋម្ចទិ្ករីរតំិ្ 
                ឈានលរលកករលនត ត្        លត្វសីតិ្វធំិ ភលវ ។ 
  ប្គ្បថា បឋរជាន ជាលែើរ លោកលព្វលថា ឈាននីរួយៗ ម្ចន 
១១ ែួង ឈានចិត្តកន ងទី្បំផ ត្ រ៊ឺ បញ្ា រជានលទោះម្ចន ២៣ ែួង ។ 
  ធិបាយថា កន ងចំនួនចិត្តពិសាត រ ១២១ ែួងលទោះ ោប់តរចិត្ត
ប្ែលចូលែលឈ់ានលហើយ ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ  
 បឋរជានចិត្ត ១១ ែួង រ៊ឺ ជាលោកិយចិត្ត ៣ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ។ 
 ទ្ តិ្យជានចិត្ត ១១ ែួង រ៊ឺ ជាលោកិយចិត្ត ៣ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ។ 
 ត្តិ្យជានចិត្ត ១១ ែួង រ៊ឺ ជាលោកិយចិត្ត ៣ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ។ 
 ចត្ ត្ថជានចិត្ត ១១ ែួង រ៊ឺ ជាលោកិយចិត្ត ៣ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ។ 
 បញ្ា រជានចិត្ត ២៣ ែួង រ៊ឺ ជាលោកិយចិត្ត ១៥ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ។ 
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= ឈានចិត្ត ៦៧ ែួង ។ 
រួរឈានចិត្តោំង ស់ ៦៧ ែួង បានែល់  

 រហរគត្ចិត្ត  ២៧  
 លោក ត្តរចិត្ត ៤០ 
 

ប្ឆក្ក្សុលឆិត្ត នងិ្ វិបាក្ឆិត្តច្ោយរិសាត រ 

គាថាសង្គហទី ១៧ 
 ១៧. សត្តតឹ្សវធំិ ប ញ្ញំ       ទ្ាិបញ្ញញ សវធំិ ត្ថា  
                បាករិចាា ហ  ចិតត និ       ឯកវសីសតំ្ ព ោ ។ 
 ប្គ្បថា ក សលចិត្ត ៣៧ និងវបិាកចិត្ត ៥២ លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ 
 នកគ្បាជ្ោំង យលព្វលលហើយលដ្ឋយពិសាត រ ១២១ ែួង ។ 
  ធិបាយថា តរគថាសងគហ:ទី្ ១១ បានសប្រតងលហើយថា 
ក សលចិត្ត ២១ ែួង និងវបិាកចិត្ត ៣៦ ែួង លទោះ ជាោរសប្រតងជាតិ្របស់
ចិត្តលដ្ឋយសលងខប ៨៩ ែួង ប៉ា លណាណ ោះ ប្ត្ោលសប្រតងជាតិ្របស់ចិត្តលដ្ឋយ
ពិសាត រ ១២១ ែួង លហើយបានែូលចនោះ  

ក សលចិត្ត ៣៧ ែួងលទោះ បានែល់  
 ោម្ចវចរក សលចិត្ត   ៨ 
 រហរគត្ក សលចិត្ត    ៩  = ក សលចិត្ត ៣៧ ែួង ។ 
 លោក ត្តរក សលចិត្ត ២០ 
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 = វបិាកចិត្ត ៥២ ែួង។ 

វបិាកចិត្ត ៥២ ែួងលទោះ បានែល់  
 ក សលវបិាកចិត្ត          ៧ 
 លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត   ៨     = ោម្ចវចរវបិាក ២៣ 
រហាវបិាកចិត្ត          ៨          
           រហរគត្វបិាក     ៩ 
           លោក ត្តរវបិាក ២០ 
 ោលពនយល់លសចកតីតរគថាទី្ ១៧ ប្ែលជាគថាច ងលគ្ោយ 
ក្នគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហ: លទ្ើបគ្តូ្វសប្រតងោរប្ចកចិត្ត លដ្ឋយពិសាត រទ្ ក 
ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយជាតិ្ច្ភទន័យ 
  ក សលជាតិ្ បានែល់  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 
 ក សលជាតិ្ បានែល់   ក សលចិត្ត    ៣៧ ែួង ។ 
 វបិាកជាតិ្ បានែល់      វបិាកចិត្ត      ៥២ ែួង ។ 
 កិរយិជាតិ្ បានែល់    កិរយិចិត្ត     ២០ ែួង ។ 
 

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយភូមិ្ច្ភទន័យ 
 ោរភូរិ បានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ៥៤ ែួង ។ 
 រូបភូរិ បានែល ់រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង ។ 
  រូបភូរិ បានែល់  រូបាវចរចិត្ត ១២ ែួង ។ 
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 លោក ត្តរភូរិ បានែល់ លោក ត្តរចិត្ត ៤០ ែួង ។ 
 

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយច្សាភណច្ភទន័យ 
  លសាភណ បានែល់  លសាភណចិត្ត ៣០ ែួង ។ 
 លសាភណ បានែល់ លសាភណចិត្ត ៩១ ែួង ។ 
 

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយច្ោក្ច្ភទន័យ 
 លោកិយ បានែល់ លោកិយចិត្ត ៨១ ែួង ។ 
 លោក ត្តរ បានែល់ លោក ត្តរចិត្ត ៤០ ែួង ។ 
 

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយច្ហតុ្ច្ភទន័យ 
  លហត្ ក បានែល់  លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង ។ 
 សលហត្ ក បានែល់ សលហត្ កចិត្ត ១០៣ ែួង ។ 
 

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយឈានច្ភទនយ័ 
 ចិត្តប្ែលរិនគ្បកបលដ្ឋយឈាន បានែល់  ឈានចិត្ត ៥៤ ែួង។ 
 ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋយឈាន បានែល់ ឈានចិត្ត ៦៧ ែួង ។ 
 

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយច្វទនាច្ភទន័យ 
 ស ខលវទ្ទ បានែល់ ស ខសហរត្ចិត្ត ១ ែួង ។ 
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សលគង្កគ ោះចូលកន ង សង្កខ រកិចិត្ត ។ 

 ទ្ កខលវទ្ទ បានែល់ ទ្ កខសហរត្ចិត្ត ១ ែួង ។ 
 លសារនសសលវទ្ទ បានែល់ លសារនសសសហរត្ចិត្ត ៦២ ែួង ។ 
 លោរនសសលវទ្ទ បានែល់ លោរនសសសហរត្ចិត្ត  ២ ែួង ។ 
 ឧលបោខ លវទ្ទ បានែល់ ឧលបោខ សហរត្ចិត្ត ៥៥ ែួង ។ 
 

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយសម្បច្យគច្ភទន័យ 
 សរបលយរ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ “សរបយ ត្ត” និង “វបិបយ ត្ត” ។ 
 សរបយ ត្ត បានែល់ សរបយ ត្តចិត្ត ៨៧ ែួង ។ 
 វបិបយ ត្ត បានែល់ វបិបយ ត្តចិត្ត ៣៤ ែួង ។ 
 

ប្ឆក្ឆិត្ត ១២១ ច្ោយសង្ខខ រច្ភទន័យ 
  សង្កខ រ បានែល់  សង្កខ រកិចិត្ត ៣៧ ែួង ។ 
 សសង្កខ រ បានែល់ សសង្កខ រកិចិត្ត ៨៤ ែួង ។ 
 

ឆំណុឆសមគ លរិ់ច្សស 
  លហត្ កចិត្ត ១៨ សលគង្កគ ោះចូលកន ងវបិបយ ត្តចិត្ត ។ 
 ឈានចិត្ត    ៦៧   សលគង្កគ ោះចូលកន ងសរបយ ត្តចិត្ត ។ 
 លម្ចហរូលចិត្ត ២  
  លហត្ កចិត្ត ១៨  
 ឈានចិត្ត    ៦៧  សលគង្កគ ោះចូលកន ងសសង្កខ រកិចិត្ត ។ 
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អវសានគាថា 

ឥចាា ន រ ទ្ធរចិលត្   ភិធរោត្ថសងគលហ 
បឋលម្ច បរលិចេលោយំ  សម្ចលសលនវ និែាិលត ។ 

បរលិចេទ្ទី្ ១ “ចិត្តសងគហវភិារ” កន ងបករណ៍ប្ែលរួបរួរនូវ ត្ថក្ន 
គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ ប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយបានរចទទ្ ក ចប់លដ្ឋយ
សលងខបគ្តឹ្រប្ត្ប៉ា លណណោះឯង ៕ 

 
 

ឆប់ បរចិ្ឆេទទី ១ 

3 
(, 
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អភិធម្មត្ថសង្គហបាល-ីប្ព្ប 

នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមម សម្ពុទធសស ។ 
សូរនរសាា រចំលព្វោះគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ រហនតសម្ចោ សរព ទ្ធ ងគលទោះ ។ 

 

(, 
 

គនាថ រម្ភក្ថា 
កថាលផដើរបករណ៍ 

 (១) សម្ចោ សរព ទ្ធរត្ លំ  សសទ្ធរោរណ ត្តរំ 
   ភិវាទិ្យ ភាសិសស ំ  ភិធរោត្ថសងគហំ ។ 
 ខ្ ំគ្ពោះ ងគ ( ន រ ោធ ចារយ) សូរនរសាា រថាា យបងគំចំលព្វោះគ្ពោះសម្ចោ -
សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ប្ែលរិនម្ចនប រគលណារួយលសោើបាន គ្ពរោំងគ្ពោះសទ្ធរោ 
និងរណៈក្នគ្ពោះ រយិសងឃែ៏ឧត្តរ លហើយនឹងសូរលព្វលនូវររពីរ 
 ភិធរោត្ថសងគហ ។ 

 
ឆត្ុបរម្ត្ថធច្មម  
បររត្ថធរ៌ ៤ គ្បោរ 

(២) ត្ត្ថ វ តត ភិធរោតថ   ចត្ ោ បររត្ថលត 
               ចិត្តំ លចត្សិកំ រូបំ  និព្វា នរិតិ្ សពាថា ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហៈ                                                                                          ចិត្តសងគហវភិារ 

-262- 

 ប្គ្បថា  ត្ថក្នគ្ពោះ ភិធរោ កន ង ភិធរោបិែកលទោះ លព្វលលដ្ឋយ
បររត្ថធរ៌លហើយ ម្ចនគ្តឹ្រ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វា ន 
លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង ។ 
 

គនថរម្ភក្ថា និដ្ឋិោ ។ 
កថាលផដើរបករណ៍ចប់ ។ 

 
បឋច្ម បរចិ្ឆេច្ទាឆតិ្តសង្គហវភិាច្គា 

បរលិចេទ្ទី្ ១ ចិត្តសងគហវភិារ 
 

ភូមិ្ច្ភទឆិត្តំ 
ចិត្តប្ចកលដ្ឋយភូរិ 

 (៣) ត្ត្ថ ចិត្តំ តវ, ចត្ ពាិធំ លហាតិ្ ោម្ចវចរ ំ រូបាវចរ ំ  រូបាវចរ ំ
លោក ត្តរលញ្ា តិ្ ។ 
 (បណាដ  ត្ថរបស់គ្ពោះ ភិធរោោំង ៤ គ្បោរ)លទោះ ែំបូង ចិត្ត ម្ចន 
៤ គ្បោរ បានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ១ រូបាវចរចិត្ត ១  រូបាវចរចិត្ត ១ 
និងលោក ត្តរចិត្ត ១ ។ 
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អក្សុលឆិត្តំ 
 ក សលចិត្ត 

លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង 
 (៤) ត្ត្ថ កត្រំ ោម្ចវចរ ំ ? លសារនសសសហរតំ្ ទិ្ែាិរត្-
សរបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, សសង្កខ រកិលរកំ, លសារនសសសហរតំ្ 
ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, សសង្កខ រកិលរកំ, ឧលបោខ សហរតំ្ 
ទិ្ែាិរត្សរបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, សសង្កខ រកិលរកំ, ឧលបោខ សហរតំ្ 
ទិ្ែាិរត្វបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, សសង្កខ រកិលរកនតិ ឥម្ចនិ  ែាបិ 
លោភសហរត្ចិតត និ ទរ ។ 
 (សួរថា) (បណាដ ចិត្តោំង យ ៤ គ្បោរ)លទោះ ោម្ចវចរចិត្តលត្ើ
ែូចលរដច ? 
 (លឆ្ាើយថា)  ក សលចិត្តោំង យ ៨ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា ចិត្តលកើត្
រួរជារួយលោភៈ (លោភរូលចិត្ត) បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយ
លសារនសសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយទិ្ែាិ រិនម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរ
ជារួយលសារនសសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយទិ្ែាិ ម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្
រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយទិ្ែាិ រិនម្ចនសង្កខ រ ១ 
ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយទិ្ែាិ ម្ចន
សង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយទិ្ែាិ រិន
ម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយទិ្ែាិ 
ម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយ
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ទិ្ែាិ រិនម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ រិនគ្បកប
លដ្ឋយទិ្ែាិ ម្ចនសង្កខ រ ១ ។ 
 

លោសរូលចិត្ត ២ ែួង 
 (៥) លោរនសសសហរតំ្ បែិ សរបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកនតិ ឥម្ចនិ លទ្ាបិ បែិ សរបយ ត្តចិតត និ ទរ ។ 
  ក សលចិត្តោំង យ ២ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា ចិត្តប្ែលគ្បកប
លដ្ឋយលសចកដីថាន ំងថាន ក់ (លោសរូលចិត្ត) បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជា
រួយលោរនសសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបែិ ៈ រិនម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែល
លកើត្រួរជារួយលោរនសសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបែិ ៈ ម្ចនសង្កខ រ ១ ។ 
 

លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង 
 (៦) ឧលបោខ សហរតំ្ វចិិកិចាេ សរបយ ត្តលរកំ, ឧលបោខ សហរតំ្ 
ឧទ្ធចាសរបយ ត្តលរកនតិ ឥម្ចនិ លទ្ាបិ លម្ចរូហចិតត និ ទរ ។ 
  ក សលចិត្តោំង យ ២ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា ចិត្តវលងាងយ៉ាង
ក្គ្កប្លង (លម្ចរូហចិត្ត ឬលម្ចហរូលចិត្ត) បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរ
ជារួយឧលបោខ លវទ្ទ គ្បកបជារួយវចិិកិចាេ  ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជា
រួយឧលបោខ លវទ្ទ គ្បកបជារួយឧទ្ធចាៈ ១ ។ 
 (៧) ឥលចាវ ំសពាថាបិ ោា ទ្សាក សលចិតត និ សរតត និ ។ 
  ក សលចិត្តោំង យ ១២ ែួង ចប់លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង តរ- 
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ន័យែូចប្ែលបានលព្វលលហើយយ៉ាងលនោះ ។ 
 

សង្គហគាថា 
គថាសរ បចំនួន ក សលចិត្ត 

 (៨)  ែាោ លោភរូោនិ លោសរូោនិ ច ទ្ាិោ 
  លម្ចហរូោនិ ច លទ្ាតិ្ ោា ទ្សាក សា សិយ ំ ។ 

ប្គ្បថា លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លោសរូលចិត្ត ២ ែួង លម្ចហរូល
ចិត្ត ២ ែួង សរ ប ១២ ែួងលនោះជា ក សលចិត្ត ។ 

 
អច្ហត្ុក្ឆិត្តំ 
 លហត្ កចិត្ត 

  ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួង 
(៩) ឧលបោខ សហរតំ្ ចកខ វញិ្ញញ ណំ, ត្ថា លសាត្វញិ្ញញ ណំ, 

ឃានវញិ្ញញ ណំ, ជិវាហ វញិ្ញញ ណំ, ទ្ កខសហរតំ្ ោយវញិ្ញញ ណំ, ឧលបោខ -
សហរតំ្ សរបបែិចេនចិត្តំ, ឧលបោខ សហរតំ្ សនតីរណចិត្តលញ្ា តិ្ ឥម្ចនិ 
សត្តបិ  ក សលវបិាកចិតត និ ទរ ។ 
  លហត្ កចិត្តោំង យ ៧ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា  ក សលវបិាកចិត្ត 
បានែល់ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យចកខ បសាទ្ លកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ 
ជាផលរបស់ ក សលករោ ១ លដ្ឋយគ្បោរែូចគន លនោះ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យ
លសាត្បសាទ្ លកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ ជាផលរបស់ ក សលករោ ១ 
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ចិត្តប្ែលអាស្ស័យឃានបសាទ្ លកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ ជាផលរបស់
 ក សលករោ ១ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យជិវាហ បសាទ្ លកើត្រួរជារួយឧលបោខ -
លវទ្ទ ជាផលរបស់ ក សលករោ ១ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យោយបសាទ្ 
លកើត្រួរជារួយទ្ កខលវទ្ទ ជាផលរបស់ ក សលករោ ១ សរបែិចេនចិត្ត
ប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ ជាផលរបស់ ក សលករោ ១ សនតីរណ-
ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ ជាផលរបស់ ក សលករោ ១ ។ 
 

 លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
 (១០) ឧលបោខ សហរតំ្ ក សលវបិាកំ ចកខ វញិ្ញញ ណំ, ត្ថា 
លសាត្វញិ្ញញ ណំ, ឃានវញិ្ញញ ណំ, ជិវាហ វញិ្ញញ ណំ, ស ខសហរតំ្ ោយ-
វញិ្ញញ ណំ, ឧលបោខ សហរតំ្ សរបបែិចេនចិត្តំ, លសារនសសសហរតំ្ 
សនតីរណចិត្តំ, ឧលបោខ សហរតំ្ សនតីរណចិត្តលញ្ា តិ្ ឥម្ចនិ  ែាបិ 
ក សលវបិាោលហត្ កចិតត និ ទរ ។ 
  លហត្ កចិត្តោំង យ ៨ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា ក សលវបិាក-
 លហត្ កចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យចកខ បសាទ្ លកើត្រួរជារួយ
ឧលបោខ លវទ្ទ ជាផលរបស់ក សលករោ ១ លដ្ឋយគ្បោរែូចគន លនោះ 
ចិត្តប្ែលអាស្ស័យលសាត្បសាទ្ លកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ ជាផល
របស់ក សលករោ ១ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យឃានបសាទ្ លកើត្រួរជារួយ
ឧលបោខ លវទ្ទ ជាផលរបស់ក សលករោ ១ ចិត្តប្ែលអាស្ស័យជិវាហ បសាទ្ 
លកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ ជាផលរបស់ក សលករោ ១ ចិត្តប្ែល
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អាស្ស័យោយបសាទ្ លកើត្រួរជារួយស ខលវទ្ទ ជាផលរបស់ក សល
ករោ ១ សរបែិចេនចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ ជាផលរបស់
ក សលករោ ១ សនតីរណចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ ជាផល
របស់ក សលករោ ១ សនតីរណចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ 
ជាផលរបស់ក សលករោ ១ ។ 
 

 លហត្ កកិរយិចិត្ត ៣ ែួង 
(១១) ឧលបោខ សហរតំ្ បញ្ាោា ោវជានចិត្តំ, ត្ថា រលទោា ោ-

វជានចិត្តំ, លសារនសសសហរតំ្ ហសិត្ បាទ្ចិត្តលញ្ា តិ្ ឥម្ចនិ តី្ណិបិ 
 លហត្ កកិរយិចិតត និ ទរ ។ 
  លហត្ កកិរយិចិត្តោំង យ ៣ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា  លហត្ ក-
កិរយិចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលោវរកនូវអាររោណ៍តរបញ្ាោា រ លកើត្រួរ
ជារួយឧលបោខ លវទ្ទ ១ លដ្ឋយគ្បោរែូចគន លនោះ ចិត្តប្ែលោវរកនូវ
អាររោណ៍តររលទោា រ លកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ ១ ចិត្តប្ែលញា ំង
ោរញញឹរឲ្យលកើត្លឡើងរួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ ១ ។ 
 (១២) ឥលចាវ ំសពាថាបិ  ដ្ឋា រសាលហត្ កចិតត និ សរតត និ ។ 
  លហត្ កចិត្តោំង យ ១៨ ែួង ចប់លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង 
តរន័យែូចប្ែលបានលព្វលលហើយយ៉ាងលនោះ ។ 
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សង្គហគាថា 
គថាសរ បចំនួន លហត្ កចិត្ត 

 (១៣) សតត ក សលបាោនិ      ប ញ្ញបាោនិ  ែាោ 
          គ្កិយចិតត និ តី្ណីតិ្       ដ្ឋា រស  លហត្ ោ ។ 
 ប្គ្បថា  ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួង ក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
កិរយិចិត្ត ៣ ែួង រួរចិត្តោំង ១៨ ែួងលនោះជា លហត្ កចិត្ត ។ 
 

ច្សាភណឆិត្តំ 
លសាភណចិត្ត 

 (១៤) បាបាលហត្ ករ តត និ      លសាភទនីតិ្ វ ចាលរ 
      ឯកូនសែាិ ចិតត និ          លេកនវ តី្បិ វា ។ 
 ប្គ្បថា ចិត្តោំង យ ៥៩ ឬ ៩១ ែួង ប្ែលផ ត្ ំពី ក សលចិត្ត 
និង លហត្ កចិត្តលទោះ លៅថា លសាភណចិត្ត ។ 
 

កាមវឆរច្សាភណឆិត្តំ 
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត 
រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 

 (១៥) លសារនសសសហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកំ, លសារនសសសហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកំ, ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
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សសង្កខ រកិលរកំ ។ ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកនតិ ឥម្ចនិ  ែាបិ ោម្ចវចរក សលចិតត និ ទរ ។ 
 លសាភណចិត្តោំង យ ៨ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា សលហត្ ក
ោម្ចវចរក សលចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសស-
លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយ
លសារនសសលវទ្ទ  គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរ
ជារួយលសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនសង្កខ រ ១ 
ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  
ម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  
រិនម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  
ម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ  រិនម្ចនសង្កខ រ ១  ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ រិនគ្បកប
លដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនសង្កខ រ ១ ។ 
 

រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
 (១៦) លសារនសសសហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកំ, លសារនសសសហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកំ, ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកំ, ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកនតិ ឥម្ចនិ  ែាបិ សលហត្ កោម្ចវចរវបិាកចិតត និ ទរ ។ 
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 លសាភណចិត្តោំង យ ៨ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា សលហត្ ក
ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ 
គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសស-
លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយ
លសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែល
លកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនសង្កខ រ ១ 
ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនសង្កខ រ 
១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនសង្កខ រ 
១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិន
ម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ  ម្ចនសង្កខ រ ១ ។ 
 

រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
 (១៧) លសារនសសសហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកំ, លសារនសសសហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកំ, ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណសរបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកំ, ឧលបោខ សហរតំ្ ញាណវបិបយ ត្តំ  សង្កខ រកិលរកំ, 
សសង្កខ រកិលរកនតិ ឥម្ចនិ  ែាបិ សលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិតត និ ទរ ។ 
 លសាភណចិត្តោំង យ ៨ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា សលហត្ ក
ោម្ចវចរកិរយិចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ 
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គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយលសារន-
សសលវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយ
លសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែល
លកើត្រួរជារួយលសារនសសលវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនសង្កខ រ ១ 
ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិនម្ចនសង្កខ រ 
១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ គ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  ម្ចនសង្កខ រ 
១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយបញ្ញញ  រិន
ម្ចនសង្កខ រ ១ ចិត្តប្ែលលកើត្រួរជារួយឧលបោខ លវទ្ទ រិនគ្បកបលដ្ឋយ
បញ្ញញ  ម្ចនសង្កខ រ ១ ។ 
 (១៨) ឥលចាវ ំ សពាថាបិ ចត្ វសីតិ្ សលហត្ កោម្ចវចរក សល-
វបិាកកិរយិចិតត និ សរតត និ ។ 
 ោម្ចវចរក សលចិត្ត ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត និងោម្ចវចរកិរយិចិត្ត
ោំង យ ប្ែលម្ចនលហត្ ោំង ២៤ ែួង ចប់លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង 
តរន័យែូចប្ែលបានលព្វលលហើយយ៉ាងលនោះ ។ 

(១៩) លវទ្ទញាណសង្កខ រ- លភលទ្ន ចត្ វសីតិ្ 
       សលហត្ ោម្ចវចរ-      ប ញ្ញបាកគ្កិយ រត ។ 
 ប្គ្បថា ចិត្ត ២៤ ែួង ោលលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ ញាណ 
និងសង្កខ រ លៅថា សលហត្ កោម្ចវចរក សលចិត្ត សលហត្ កោម្ចវចរ-
វបិាកចិត្ត និងសលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិត្ត ។ 
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គាថាសរបុឆំនួនឆិត្តក្នងុ្កាមវឆរភូមិ្ 
(២០) ោលរ លត្វសី បាោនិ     ប ញ្ញញ ប ញ្ញញ និ វសីតិ្ 

        ឯោទ្ស គ្កិយ លចតិ្     ចត្ បញ្ញញ ស សពាថា ។ 
 ប្គ្បថា ោម្ចវចរវបិាកចិត្តម្ចន ២៣ ោម្ចវចរក សលចិត្ត និង
 ក សលចិត្តម្ចន ២០ ោម្ចវចរកិរយិចិត្តម្ចន ១១ រួរោម្ចវចរចិត្តម្ចន 
៥៤ លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង ។ 
 

របូាវឆរឆិត្តំ 
រូបាវចរចិត្ត 

រូបាវចរក សលចិត្ត ៥ ែួង 
 (២១) វតិ្កាវចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ បឋរជានក សលចិត្តំ, 
វចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ ទ្ តិ្យជានក សលចិត្តំ, បីតិ្ស លខករគត-
សហិតំ្ ត្តិ្យជានក សលចិត្តំ, ស លខករគតសហិតំ្ ចត្ ត្ថជានក សល-
ចិត្តំ, ឧលបលកខករគតសហិតំ្ បញ្ា រជានក សលចិត្តលញ្ា តិ្ ឥម្ចនិ បញ្ា បិ 
រូបាវចរក សលចិតត និ ទរ ។ 
 ក សលចិត្តោំង យ ៥ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា រូបាវចរក សលចិត្ត 
បានែល់ ក សលចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយបឋរជាន លកើត្រួរជារួយវតិ្កា 
វចិារ បីតិ្ ស ខ និងឯករគត ១ ក សលចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយទ្ តិ្យជាន 
លកើត្រួរជារួយវចិារ បីតិ្ ស ខ និងឯករគត ១ ក សលចិត្តប្ែលគ្បកបជា
រួយត្តិ្យជាន លកើត្រួរជារួយបីតិ្ ស ខ និងឯករគត ១ ក សលចិត្តប្ែល
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គ្បកបជារួយចត្ ត្ថជាន លកើត្រួរជារួយស ខ និងឯករគត ១ ក សលចិត្ត
ប្ែលគ្បកបជារួយបញ្ា រជាន លកើត្រួរជារួយឧលបោខ  និងឯករគត ១ ។ 
 

រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ ែួង 
 (២២) វតិ្កាវចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ បឋរជានវបិាកចិត្តំ, 
វចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ ទ្ តិ្យជានវបិាកចិត្តំ, បីតិ្ស លខករគត-
សហិតំ្ ត្តិ្យជានវបិាកចិត្តំ, ស លខករគតសហិតំ្ ចត្ ត្ថជានវបិាកចិត្តំ, 
ឧលបលកខករគតសហិតំ្ បញ្ា រជានវបិាកចិត្តលញ្ា តិ្ ឥម្ចនិ បញ្ា បិ 
រូបាវចរវបិាកចិតត និ ទរ ។ 
 វបិាកចិត្តោំង យ ៥ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា រូបាវចរវបិាកចិត្ត 
បានែល់ វបិាកចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយបឋរជាន លកើត្រួរជារួយវតិ្កា 
វចិារ បីតិ្ ស ខ និងឯករគត ១ វបិាកចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយទ្ តិ្យជាន 
លកើត្រួរជារួយវចិារ បីតិ្ ស ខ និងឯករគត ១ វបិាកចិត្តប្ែលគ្បកបជា
រួយត្តិ្យជាន លកើត្រួរជារួយបីតិ្ ស ខ និងឯករគត ១ វបិាកចិត្តប្ែល
គ្បកបជារួយចត្ ត្ថជាន លកើត្រួរជារួយស ខ និងឯករគត ១ វបិាកចិត្ត
ប្ែលគ្បកបជារួយបញ្ា រជាន លកើត្រួរជារួយឧលបោខ  និងឯករគត ១ ។ 
 

រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៥ ែួង 
 (២៣) វតិ្កាវចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ បឋរជានកិរយិចិត្តំ, 
វចិារបីតិ្ស លខករគតសហិតំ្ ទ្ តិ្យជានកិរយិចិត្តំ, បីតិ្ស លខករគត-
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សហិតំ្ ត្តិ្យជានកិរយិចិត្តំ, ស លខករគតសហិតំ្ ចត្ ត្ថជានកិរយិចិត្តំ, 
ឧលបលកខករគតសហិតំ្ បញ្ា រជានកិរយិចិត្តលញ្ា តិ្ ឥម្ចនិ បញ្ា បិ 
រូបាវចរកិរយិចិតត និ ទរ ។ 
 កិរយិចិត្តោំង យ ៥ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា រូបាវចរកិរយិចិត្ត 
បានែល់ កិរយិចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយបឋរជាន លកើត្រួរជារួយវតិ្កា 
វចិារ បីតិ្ ស ខ និងឯករគត ១ កិរយិចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយទ្ តិ្យជាន 
លកើត្រួរជារួយវចិារ បីតិ្ ស ខ និងឯករគត ១ កិរយិចិត្តប្ែលគ្បកប
ជារួយត្តិ្យជាន លកើត្រួរជារួយបីតិ្ ស ខ និងឯករគត ១ កិរយិចិត្ត
ប្ែលគ្បកបជារួយចត្ ត្ថជាន លកើត្រួរជារួយស ខ និងឯករគត ១ 
កិរយិចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយបញ្ា រជាន លកើត្រួរជារួយឧលបោខ  
និងឯករគត ១ ។ 
 (២៤) ឥលចាវ ំ សពាថាបិ បននរស រូបាវចរក សលវបិាកកិរយិចិតត និ 
សរតត និ ។ 
 រូបាវចរក សលចិត្ត រូបាវចរវបិាកចិត្ត និងរូបាវចរកិរយិចិត្ត
ោំង យ ១៥ ែួង ចប់លដ្ឋយគ្បោរោំងពួង តរន័យែូចប្ែលបាន
លព្វលលហើយយ៉ាងលនោះ ។ 
 

សង្គហគាថា 
គថាសរ បចំនួនរូបាវចរចិត្ត 

(២៥) បញ្ាោ ឈានលភលទ្ន      រូបាវចរម្ចនសំ 
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       ប ញ្ញបាកគ្កិយលភោ     តំ្ បញ្ា ទ្សោ ភលវ ។ 
 ប្គ្បថា រូបាវចរចិត្ត លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នឈានម្ចន ៥ ែួង 
ោលប្ចកលដ្ឋយក សល វបិាក កិរយិ លហើយម្ចន ១៥  ែួង ។ 
 

អរបូាវឆរឆិត្តំ 
 រូបាវចរចិត្ត 

 រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ ែួង 
 (២៦) អាោសានញ្ញា យត្នក សលចិត្តំ, វញិ្ញញ ណញ្ញា យត្ន-
ក សលចិត្តំ, អាកិញ្ាញ្ញញ យត្នក សលចិត្តំ, លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្ន-
ក សលចិត្តលញ្ា តិ្ ឥម្ចនិ ចតត របិិ  រូបាវចរក សលចិតត និ ទរ ។ 
 ក សលចិត្តោំង យ ៤ ែួងលនោះ លឈាោ ោះថា  រូបាវចរក សលចិត្ត 
បានែល់ ក សលចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយអាោសានញ្ញា យត្នជាន ១ 
ក សលចិត្តប្ែលគ្បកបជារួយវញិ្ញញ ណញ្ញា យត្នជាន ១ ក សលចិត្ត
ប្ែលគ្បកបជារួយអាកិញ្ាញ្ញញ យត្នជាន ១ ក សលចិត្តប្ែលគ្បកប
ជារួយលនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ យត្នជាន ១ ។ 
 

អរូបាវររវបិា រិតត ៤ ែួង 
 (២៧) អាកាសានញ្ចច យតនវបិា រិតតំ, វញិ្ចញ ណញ្ចច យតនវបិា រិតតំ, 
កនវសញ្ចញ ន្ដសញ្ចញ យតនវបិា រិតតំ, អា ិញ្ចញ្ចញ យតនវបិា រិតតកញ្ច តិ 
ឥមានិ រត្តត រែិិ អរូបាវររវបិា រិត្តត និ ន្ដម ។ 
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 វបិា រិតតទំងឡាយ ៤ ដួងកនោះ កឈាម ោះថា អរូបាវររវបិា រិតត 
បានែល់ វបិា រិតតប្ដលរែ ែជាមួយអាកាសានញ្ចច យតនជ្ឈាន ១ 
វបិា រិតតប្ដលរែ ែជាមួយវញិ្ចញ ណញ្ចច យតនជ្ឈាន ១ វបិា រិតតប្ដល
រែ ែជាមួយអា ិញ្ចញ្ចញ យតនជ្ឈាន ១ វបិា រិតតប្ដលរែ ែជាមួយ
កនវសញ្ចញ ន្ដសញ្ចញ យតនជ្ឈាន ១ ។ 
 

អរូបាវររ ិរយិរិតត ៤ ែួង 
 (២៨) អាកាសានញ្ចច យតន ិរយិរិតតំ, វញិ្ចញ ណញ្ចច យតន ិរយិរិតតំ, 
អា ិញ្ចញ្ចញ យតន ិរយិរិតតំ, កនវសញ្ចញ ន្ដសញ្ចញ យតន ិរយិរិតតកញ្ច តិ 
ឥមានិ រត្តត រែិិ អរូបាវររ ិរយិរិត្តត និ ន្ដម ។ 
  ិរយិរិតតទំងឡាយ ៤ ដួងកនោះ កឈាម ោះថា អរូបាវររ ិរយិរិតត 
បានែល់  ិរយិរិតតប្ដលរែ ែជាមួយអាកាសានញ្ចច យតនជ្ឈាន ១ 
 ិរយិរិតតប្ដលរែ ែជាមួយវញិ្ចញ ណញ្ចច យតនជ្ឈាន ១  ិរយិរិតតប្ដល
រែ ែជាមួយអា ិញ្ចញ្ចញ យតនជ្ឈាន ១  ិរយិរិតតប្ដលរែ ែជាមួយ
កនវសញ្ចញ ន្ដសញ្ចញ យតនជ្ឈាន ១ ។ 
 (២៩) ឥករចវ ំសព្វថាែិ ទវ ទស អរូបាវររ ុសលវបិា  ិរយិរិត្តត និ 
សមត្តត និ ។ 
 អរូបាវររ ុសលរិតត អរូបាវររវបិា រិតត និងអរូបាវររ ិរយិរិតត
មាន ១២ ដួង ចប់កោយរែការទំងពួ្ង តរន័យែូចប្ែលបានលព្វល
លហើយយ៉ាងកនោះ ។ 
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សងគហគាថា 
គ្នថាសរុែរំនួនអរូបាវរររិតត 

(៣០) អាលរពនបបលភលទ្ន      ចត្ ោរ បបម្ចនសំ 
       ប ញ្ញបាកគ្កិយលភោ ប ន ោា ទ្សោ ឋិតំ្ ។ 
  ប្គ្បថា  របូាវចរចិត្តលទោះ លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ម្ចន 
៤ ែួង ោលប្ចកលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នជាតិ្ រ៊ឺ ក សល វបិាក កិរយិលហើយ 
ម្ចនចំនួន ១២ ែួង ។ 
 

លោកតុ្តរែិត្តាំ 
កោ ុតតររិតត 

កោ ុតតរ ុសលរិតត ៤ ែួង 
 (៣១) កសាត្តែតតិមគ្គរិតតំ, ស ទគ្នមិមគ្គរិតតំ, អន្ដគ្នមិមគ្គរិតតំ, 
អរហតតមគ្គរិតតកញ្ច តិ ឥមានិ រត្តត រែិិ កោ ុតតរ ុសលរិត្តត និ ន្ដម ។ 
 រិតតទំងឡាយ ៤ ដួងកនោះ កឈាម ោះថា កោ ុតតររិតត បានែល់ 
រិតតប្ដលរែ ែជាមួយកសាត្តែតតិមគ្គ ១ រិតតប្ដលរែ ែជាមួយ
ស ទគ្នមិមគ្គ ១ រិតតប្ដលរែ ែជាមួយអន្ដគ្នមិមគ្គ ១ និងរិតតប្ដល
រែ ែជាមួយអរហតតមគ្គ ១ ។ 
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កោ ុតតរវបិា រិតត ៤ ែួង 
 (៣២) កសាត្តែតតិផលរិតតំ, ស ទគ្នមិផលរិតតំ, អន្ដគ្នមិផលរិតតំ, 
អរហតតផលរិតតកញ្ច តិ ឥមានិ រត្តត រែិិ កោ ុតតរវបិា រិត្តត និ ន្ដម ។ 
 រិតតទំងឡាយ ៤ ដួងកនោះ កឈាម ោះថា កោ ុតតរវបិា រិតត បានែល់ 
រិតតប្ដលរែ ែជាមួយកសាត្តែតតិផល ១ រិតតប្ដលរែ ែជាមួយ
ស ទគ្នមិផល ១ រិតតប្ដលរែ ែជាមួយអន្ដគ្នមិផល ១ និងរិតតប្ដល
រែ ែជាមួយអរហតតផល ១ ។ 
 (៣៣) ឥករចវ ំ សព្វថាែិ អដឋ កោ ុតតរ ុសលវបិា រិត្តត និ 
សមត្តត និ ។ 
 កោ ុតតរ ុសលរិតត និងកោ ុតតរវបិា រិតតទំងឡាយ ៨ ដួង រែ់
កោយរែការទំងពួ្ង តរន័យែូចប្ែលបានលព្វលលហើយយ៉ាងកនោះ ។ 
 

សងគហគាថា 
គ្នថាសរុែរំនួនកោ ុតតររិតត 

(៣៤) ចត្ ររគបបលភលទ្ន       ចត្ ោ ក សលំ ត្ថា 
         បាកំ ត្សស ផលតត តិ្  ែាោន ត្តរ ំរតំ្ ។ 
 ប្គ្បថា  ន ត្តរចិត្ត (លោក ត្តរចិត្ត) លដ្ឋយសលងខបម្ចន ៨ ែួង រ៊ឺ 
លោក ត្តររិតតលព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នររគម្ចន ៤ ែួង និងលោក ត្តរវបិាក
ចិត្ត ប្ែលជាផលរបសល់ោក ត្តរក សលចិត្ត ក៏ម្ចន ៤ ែួង ។ 
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ែិត្តគណនសងគលោ 
គ្នថាសរុែរំនួនរិតត 

(៣៥) ោា ទ្សាក សោលនវ ំ ក សោលនកវសីតិ្ 
         ឆ្ត្តឹលសវ វបិាោនិ       គ្កិយចិតត និ វសីតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ចិត្តោំង ស់ ោលប្ចកលដ្ឋយជាតិ្លភទ្ន័យលហើយ ម្ចន ៤ 
ជាតិ្ រ៊ឺ  ក សលជាតិ្ ១២ ែួង ក សលជាតិ្ ២១ ែួង វបិាកជាតិ្ ៣៦ 
ែួង និងកិរយិជាតិ្ ២០ ែួង ។ 
 (៣៦) ចត្ បញ្ញញ សោ ោលរ       រូលប បននរសីរលយ  
         ចិតត និ ោា ទ្សារ លបប        ែាោន ត្តលរ ត្ថា ។ 
  ប្គ្បថា ចិត្តោំង ស់ោលប្ចកលដ្ឋយភូរិលហើយ បានោម្ចវចរភូរិ 
៥៤ ែួង រូបាវចរភូរិ ១៥ ែួង  រូបាវចរភូរិ ១២ ែួង និងលោក ត្តរភូរិ ៨ 
ែួង ។ 

(៣៧) ឥត្ថលរកូននវ តិ្-       បលភទំ្ បន ម្ចនសំ 
          ឯកវសីសតំ្ វាេ        វភិជនតិ វចិកខណា ។ 
 ប្គ្បថា  នកគ្បាជ្ោំង យ បានប្ចកនូវចិត្តប្ែលម្ចនគ្បលភទ្ ៨៩ 
ែួង ន័យរា៉ាងលទ្ៀត្ប្ចកបានជា ១២១ ែួង ។ 
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វិត្ថា រគណន 
រំនួនរិតតកោយពិ្សាដ រ 

 (៣៨)  ថកម ូននវុតិវធំិ រិតតំ ឯ វសីសតំ កហាតិ? វតិ កវចិារ-
ែីតិសុកខ គ្គត្តសហិតំ ែឋមជ្ឈានកសាត្តែតតិមគ្គរិតតំ, វចិារែីតិសុកខ-
 គ្គត្តសហិតំ ទុតិយជ្ឈានកសាត្តែតតិមគ្គរិតតំ, ែីតិសុកខ គ្គត្តសហិតំ 
តតិយជ្ឈានកសាត្តែតតិមគ្គរិតតំ, សុកខ គ្គត្តសហិតំ រតុតថជ្ឈានកសាត្ត-
ែតតិមគ្គរិតតំ, ឧកែក េ គ្គត្តសហិតំ ែញ្ច មជ្ឈានកសាត្តែតតិមគ្គរិតតកញ្ច តិ 
ឥមានិ ែញ្ច ែិ កសាត្តែតតិមគ្គរិត្តត និ ន្ដម ។ 
 (សួរថា) រិតតមាន ៨៩ ដួង រប្រងម្ចន ១២១ ដួង បានកោយ
រែការដូរកមដរលៅ ?  
 (ក ល្ើយថា) រិតតទំង ៥ ដួងកនោះ កឈាម ោះថា កសាត្តែតតិមគ្គរិតត 
ជារិតតប្ដលរែ ែជាមួយែឋរជ្ឈាន ក ើតរួមជាមួយវតិ ក វចិារ ែីតិ សុខ 
និងឯ គ្គត្ត ១ កសាត្តែតតិមគ្គរិតតប្ដលរែ ែជាមួយទុតិយជ្ឈាន ក ើត
រួមជាមួយវចិារ ែីតិ សុខ និងឯ គ្គត្ត ១ កសាត្តែតតិមគ្គរិតតប្ដលរែ ែ
ជាមួយតតិយជ្ឈាន ក ើតរួមជាមួយែីតិ សុខ និងឯ គ្គត្ត ១ កសាត្តែតតិ-
មគ្គរិតតប្ដលរែ ែជាមួយរតុតថជ្ឈាន ក ើតរួមជាមួយសុខ និងឯ គ្គត្ត 
១ កសាត្តែតតិមគ្គរិតតប្ដលរែ ែជាមួយែញ្ច មជ្ឈាន ក ើតរួមជាមួយ
ឧកែកាេ  និងឯ គ្គត្ត ១ ។ 
 (៣៩) តថា ស ទគ្នមិមគ្គអន្ដគ្នមិមគ្គអរហតតមគ្គរិតតកញ្ច តិ 
សមវសីតិ មគ្គរិត្តត និ ។ 
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 ស ទគ្នមិមគ្គរិតត អន្ដគ្នមិមគ្គរិតត និងអរហតតមគ្គរិតត ៏ដូរគ្នន  
កទើែមគ្គរិតតមាន ២០ ដួងរត់្ ។ 
 (៤០) តថា ផលរិត្តត និ ករតិ សមរត្តត លីស កោ ុតតររិត្តត និ 
ភវនតីតិ ។ 
 រំប្ណ ផលរិតត ៏ដូរគ្នន ប្ដរ ដូករនោះ កោ ុតតររិតតទំងឡាយកទើែ
មាន ៤០ ដួងគ្ត់ែូលចនោះឯង ។ 
 (៤១) ឈានងគលយរលភលទ្ន      កលត្ាលកកនត  បញ្ាោ 
          វ ចាតន ត្តរ ំចិត្តំ        ចតត លីសវធិនតិ ច ។ 
 ប្គ្បថា លោក ត្តរចិត្ត ៨ ោលសប្រតងលដ្ឋយពិសាត រ ៤០ ែួង លគ្ព្វោះ
លព្វលលដ្ឋយគ្បលភទ្ក្នោរគ្បកបរបស ់ងគឈានលហើយ លដ្ឋយលោក ត្តរ
ចិត្តរួយែួង  ៗ ម្ចនឈាន ៥ ែូលចាន ោះលោក ត្តរចិត្ត ៨ លទ្ើបជា ៤០ ែួង ។ 
 (៤២) យថា ច រូបាវចរ ំ        រយហតន ត្តរ ំត្ថា 
                  បឋម្ចទិ្ឈានលភលទ្ អារ បបញ្ញា បិ បញ្ា លរ ។ 

ឯោទ្សវធំិ ត្សាោ         បឋម្ចទិ្ករីរតំិ្ 
                 ឈានលរលកករលនត ត្  លត្វសីតិ្វធំិ ភលវ ។ 
 កោ ុតតររិតតប្ដលកោ សប្មដងត្តមរែកភទរែស់ឈានមាន ៥ 
មានែឋមជ្ឈានជាកដើម ដូររូបាវរររិតត និងអរូបាវរររិតតប្ដលកោ 
សប្មដងទុ  នុងែញ្ច មជ្ឈាន កររោះកហតុកន្ដោះឈានរិតតប្ដលរែ ែជា
មួយែឋមជ្ឈានជាកដើម ឈាននីមួយៗ មាន ១១ ដួង រំប្ណ  នុង
ឈានទី ៥ មាន ២៣ ដួង ។ 
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 (៤៣) សត្តតឹ្សវធំិ ប ញ្ញំ       ទ្ាិបញ្ញញ សវធំិ ត្ថា  
                 បាករិចាា ហ  ចិតត និ       ឯកវសីសតំ្ ព ោ ។ 
 ប្គ្បថា ក សលចិត្ត ៣៧ និងវបិាកចិត្ត ៥២ លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ 
 នកគ្បាជ្ោំង យលព្វលលហើយលដ្ឋយពិសាត រ ១២១ ែួង ។ 
 

ឥតិ អភិធមមតថសងគកហ រិតតសងគហវភិាកគ្ន ន្ដម 
ែឋកមា ែរកិរាកទ ។ 

ែរកិរាទទី ១ កឈាម ោះថា រិតតសងគហវភិាគ្ នុងគ្មពីរអភិធមមតថសងគហៈ
រែ់កោយរែការដូករនោះ ៕ 

 
 
 

ឆប់ អភិធម្មត្ថសង្គហបាល-ីប្ព្ប 

3 
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kk នាម្រុទធបរសិទ័ឆូលរមួ្ច្បាះរុម្ព kk 

7 
១. លោកម្ចា ស់ លរតត ធលទ លរឿន ស៊ឺន       ២០០,០០០ លរៀល 
២.  នកម្ចនអាយ  រត្នវលោ សរ សារទិ្ធ        ១០០,០០០ លរៀល 
៣.  នកម្ចនអាយ  រីរ ហា ល                       ៥០,០០០ លរៀល 
៤. លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន ៤០,០០០ លរៀល 
៥. លោកម្ចា ស់ ញាណនលទោ  ងួន ភារ ណ     ៤០,០០០ លរៀល 
៦. ឧបាសិោ  Kim sonanna                             ១០០ ែ ោា រ 
៧. ឧបាសិោ ល  ហ ួ                                       ២០  ែ ោា រ 
៨.  នកម្ចនអាយ    ិន ស ភ័គកត                             ១០  ែ ោា រ 
៩. ឧបាសិោ លថាង េងក្ប                                 ១០  ែ ោា រ 
១០.  នកម្ចនអាយ  ប្កវ ភិរ ណ                    ២០,០០០ លរៀល 
១១. ព ទ្ធបរសិ័ទ្រណា លវបិសសទវត្តរ នីរងសី   ំលឈើត្ ំ ស្សុកគ្កររ 

លខត្តលព្វធិ៍សាត់្ តររយៈឧបាសិោ ល ឿ រីរ 
 ១,០០០,០០០ លរៀល 
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អបារុតា តេ អមេស្ស ទ្វា រា 
តេ តោេវតតោ  បមុញ្ច ន្ោុ  ស្ទ្ធ ំ
ទាវ  ននរពះនិព្វវ នទាងំរ ះរែើករ ើយ  
សត្វទាងំឡាយណាានរោត្ែបោទ្  
សត្វទាងំឡាយរ ះចូ ែរចេញនូវសទាធ ចុះ ។ 

   


