ព្រះអភិធម្មត្ស
ថ ង្គហ
បរ ិច្ឆេទទី ២
ច្ឆត្សិកសង្គហវិភាគ

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ោយ
ភិក ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
សព្មប់ជាធម្មទាន
រុទធសករាជ ២៥៦៥

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
បរ ិច្ឆេទទី ២
ច្ឆត្សិកសង្គហវិភាគ

ប្រែ និងរ ៀែរ ៀងរោយ
ភិក ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
័ (មហាវហា
ំ ង
រ្ើរៅវត្
) រេត្បា
វ
តសីត្វន
ត ត្់ដែ
ិ
( សរាែ់ជា្មមទាន )
ពុ ទ្ធសករាជ ២៥៦៥

ក

នាម្អនកជួយរិនត្
ិ យអកខរាវិរ ុទធនិង្វាយអត្ថបទ

6
១- លោកម្ចាស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ ហ៊ឺ ជីលៅ សគ្រួលលសចកដី
២- លោកម្ចាស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ ល

ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី

៣- លោកម្ចាស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន សគ្រួលលសចកដី
៤- លោកម្ចាស់ សនតចិលតត លរន រដ្ឋា ពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ
៥- លោកម្ចាស់ ញាណានលទោ ងួន ភារណ ពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ
៦- លោកម្ចាស់ លរតតធលទ លរឿន ស៊ឺន ពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ
៧- លោកម្ចាស់គ្រូ

សបាលោ ជ័

សហន ពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ

៨- ភិកខ លោវ ិលោ ល

ោះ សូលវៀត្ វា

ត្ថបទ្

៩- ភិកខ ញាត្ិធលម្ចោ ព

សវត្ថិឌី (រ ី លភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្

()&❈*()

ខ

អារម្ភកថា
បរ ិ ត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ
រួ

ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះពទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរងលរឿង

ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កនង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់
គ្ទ្ង់រ ំលត្់ខនធបរ ិនិព្វានរក លបើគ្ពោះលេោនលេរោំង
កនងោរសិកាគ្ពោះពទ្ធវចនៈ

រិនចាប់ចិត្ត

និង ែាកថាជាប់ត្គនរកលហើ

គ្ពោះពទ្ធសាសទក៏រិនអាចជាប់ ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចានោះ
បណា
ដ រនសសោំង

ប្ែលលកើត្រក

កនងសរ័

លគ្ោ

តំងពី

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធបរ ិនិព្វានរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះពទ្ធសាសទ រិនម្ចន
ឱ្ោសបានសិកាធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកាធរ៌
កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលហើ

ក៏រប្រងប្បរលៅនិ

រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ

ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះពទ្ធសាសទ លធាើឱ្យវែដៈរបស់បរគលោំង
រិនម្ចនទ្ីបំផត្
គ្ពោះបរ ិ

រួរឱ្យសាដ

យ៉ា ងក្គ្កប្លង

លទោះ

ែូលចានោះោរសិកា

ត្តិលទ្ើ បជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។
ល

ធម្ចោ លហត្បបភវា

លត្សំ លហត្ំ ត្ថារលត (អាហ)
លត្សញ្ា លយ និលោលោ (ច)

ឯវ ំវាទ្ី រហាសរលណាត្ិ ។
ធរ៌ោំង

ណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្ គ្ពោះត្ថារត្

លព្វលនូវលហត្ក្នធរ៌ោំង
ជាលគ្រឿងរលត្់នូវធរ៌ោំង

លទោះ រា៉ា ងលទ្ៀត្លសចកដីរលត្់និងឧបា
ណា

គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី

រ

រលត្់និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត្់ក្នធរ៌ោង
ំ

លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ

ម្ចនគ្បគ្កត្ីលព្វលយ៉ា ងលនោះ ។
កនងលសៀវលៅគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ១ ែល់បរ ិលចេទ្ទ្ី
៩ ខ្ំម្ចនលសចកដីគ្ជោះថាាបានលរៀបចំជាលសៀវលៅលនោះលឡើង ក៏អាស្ស័

ោរ

បានសិកាគ្ពោះ ភិធរោកនងចាប់លែើរ

(រូលនិធិប្នបរហានីោននោ)

ល

ែល់ោរ

ើញថាម្ចនោរ ធិបា

ពិសាដរជំនួ

ល់បានលអ

ខ្ំក៏

ពាយរប្គ្បជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍
ែល់ោរសិការបស់ពទ្ធបរ ិស័ទ្ ។
កនងលសៀវលៅលនោះ ខ្ំពំបានលលើក
ស្សង់

ករំនិត្ផ្ទោល់ខួនលទោះលទ្
ា
រ៊ឺ

កលសចកដីកនងចាប់លែើរោំងស្សុង

ែាកថាខាោះ

និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក

ប៉ាប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ំលជឿជាក់ថា

ោរ

លរៀបលរៀងលសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហសខសឆ្គងខាោះជាពំខាន ពីលគ្ព្វោះ
ជាសានក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខំ្ ខ្ំ សូរទ្ទ្ួលោល់កំហសខសឆ្គង
ោំង រាលម្ច៉ា ន

ំពីសម្ចនក់លោក នកសបបរសោំង

ម្ចនបំណងកនងោរប្កលំ

ប្ែល

និងសាថបទកនងលពលជា ខាងលគ្ោ

ៗ

លទ្ៀត្ ។
ជាទ្ីបញ្ា ប់ លដ្ឋ

ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខំ្ សូរលលើក

លឡើងនូវរហាកសលថានក់ធរោោនលនោះ និងបណយកសលគ្រប់ប្បបយ៉ា ង
ប្ែលបានសនសំលហើ

កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះ

កសលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទ្ឹកែីពទ្ធភូរិ

ជាពិលសសបណយ
ម្ចនគ្បលទ្សឥណា
ា

លនបា៉ា ល ស្សីលង្កា និងគ្បលទ្សភូ ម្ច ប្ែលបានលៅលហើ

េោីៗ លនោះ

សូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ បញ្ញ
ា វុឌឍ ិ ព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោ ណ៍

ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ គ្ពោះទរ យូ អុី វត្តតប្ហន

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ វជិរបបច្ញ្ញ
ា ហម្ ច្

ត្ីត្ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុករត្នរណាល
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវ ិនយចារយ គំ

ឿន វត្តភំនតម្ច

ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវ ិន័

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរណោំង ស់កនងសងាវែដ

និងសពាសត្ា

ោំង ស់កនងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកបណយលសោើៗ គន រួ
សូរជូនចំលព្វោះលញារគ្បុស

ព

ប្ែលម្ចនជីវ ិត្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ

រ ី លញារស្សី

រស់

ចំប្ណក
សីលហៀង

និងសូរជូនចំលព្វោះលោកគ្រូ

រគបណិ ា ត្ធម្ចោចារយ បត្ សាវងស លោកគ្រូ ធរោបណិ ា ត្ រស់ សផ្ទត្
គ្ពរោំងពទ្ធបរ ិស័ទ្ោំង ស់

សូរបានចំប្ណកបណយធរោោនលនោះ

គ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គនកំបីអាក់ខានលឡើ

។
សូរ នលម្ចទ្ទ...................!!!

បាត្់ែំបង វត្តសីត្វ ័ន ក្េៃ ៨ លោច ប្ខរិរសិរ ព.ស. ២៥៦៥
រ.ស. 2021
ភិក ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
(វត្តសីត្វ័ន (រហាវិហារ) សថិត្លៅភូ រិគ្ក

ញ់

ំកំពងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា)

ង

មត្ិកា
ល.រ.

ទំរ័រ

គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបាលី....................................................................................................... ១
បរ ិលចេទ្ទ្ី ២ លចត្សិកសងគហវ ិភារ........................................................................................ ៥
គថាសងគហទ្ី ១ ....................................................................................................................... ៦
គថាសងគហទ្ី ២ ....................................................................................................................... ៨
សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ .......................................................................................... ១០
បកិណណកលចត្សិក ៦.............................................................................................................. ១០
កសលលចត្សិក ១៤........................................................................................................... ១១
លសាភណលចត្សិក ២៥.........................................................................................................១២
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ ................................................................................................... ១៥
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិកលនោះ ម្ចន ២ ន័

............................................................................. ១៦

ផសសលចត្សិក........................................................................................................................ ១៧
លវទ្ទលចត្សិក ....................................................................................................................... ១៨
សញ្ញញលចត្សិក...................................................................................................................... ២៣
លចត្ទលចត្សិក..................................................................................................................... ២៣
ឯករគតលចត្សិក....................................................................................................................២៥
ជីវ ិត្ិន្រនោិ

លចត្សិក................................................................................................................២៥

រនសិោរលចត្សិក.................................................................................................................២៦
វ ិត្កាលចត្សិក ..........................................................................................................................២៩

វ ិចារលចត្សិក.......................................................................................................................... ៣១
ធិលម្ចកខលចត្សិក................................................................................................................ ៣៣

វ ីរ ិ លចត្សិក ......................................................................................................................... ៣៤
សលងារវត្ថ ៨ បានែល់ .......................................................................................................... ៣៥

ច
វ ីរ ិយររភវត្ថ ៨ បានែល់ ........................................................................................................ ៣៦
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លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាលី
បរ ិច្ឆេទទី ២
ច្ឆត្សិកសង្គហវិភាគ
rs
គាថាសង្គហ
១. ឯកបាទ្និលោោ ច
លចលត

ឯោលរពណវត្ថោ

តត ទ្ាិបញ្ញញស

ធម្ចោ លចត្សិោ រត ។

២. លត្រសញ្ញ សម្ចទ ច

ចទ្ោសាកសោ ត្ថា

លសាភទ បញ្ាវ ីសាត្ិ

៣. លត្សំ ចិតតវ ិ

ទ្ាិបញ្ញញស បវចាលរ ។

តតនំ

ថាលយររិលត បរ ំ

ចិត្តបាលទ្ស បលចាកំ
៤. សត្ត សពាត្ថ

សរបលយលគ បវចាត្ិ ។

ជជនិត

ថាលយរំ បកិណណោ

ចទ្ោសាកសលលលសាវ

លសាភលនលសាវ លសាភទ ។

៥. ឆ្សែាិ បញ្ាបញ្ញញស

ឯោទ្ស ច លសាឡស

៦. បញ្ាបញ្ញញស ឆ្សែាិែា-

សត្តត្ិ ត្ិសត្តត្ិ

សត្តត្ិ វ ីសត្ិ លចវ

បកិ ណណកវ ិវជជិត ។

ឯកបញ្ញញស លចកូន-

សត្តត្ិ សបកិណណោ ។

៧. សព្វាបលញ្ញ ស ចតតលោ

លោភរូលល ត្លយ រត
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លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លោសរូលលស ចតតលោ

សសង្កខលរ ទ្ា

៨. វ ិចិកិចាេ វ ិចិកិចាេ-

ចិលត្ត ចាត្ិ ចត្ទ្ោស

ោាទ្សាកសលលលសាវ

សរប

៩. ឯកូនវ ីសត្ិ ធម្ចោ

ជា

ត្លយ លសាឡសចិលត្តស
១០. បញ្ញញ បោសិត
សរប

តត ចត្លធវ ំ

លនតកូនសែាិស

ែាវ ីសត្ិ

ំ ទ្ា

ំ។

សត្តចតតលីសវ ិលធសបិ
វ ិរត្ិករណាទ្លយ

ទទ កោចិ ម្ចលទ ច
ថាវតតនសាលរន
សងគហញ្ា បវោខរិ
១៣. ឆ្ត្តឹសានត្តលរ ធម្ចោ

េិនរិទ្ំធ ត្ថា សហ ។
លសសា និ

ត្លយរិលទ

លត្សំ ោនិ

ថារហំ ។

បញ្ាត្ឹស រហរគលត្

ែាត្ឹសាបិ លពភនិត

ោម្ចវចរលសាភលន ។

១៤. សត្តវ ីសត្ិបញ្ញ រិហ

ោាទ្សាលហត្លកត្ិ ច

ថាសរភវលយលរន

បញ្ាោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

១៥. ឆ្ត្តឹស បញ្ាត្ឹស ច
លត្ត្តឹសទ្ា

ជជនិត បញ្ាោ ។

លសាភលនលសាវ លសាភទ ។

១១. ឥសារលចេរកកាចា១២.

ំ ត្ថា ។

ចត្ត្តឹស

រិលចាវ ំ

ថាការំ

បញ្ាោនត្តលរ ឋិត ។

១៦. បញ្ាត្ឹស ចត្ត្តឹស

លត្ត្តឹស ច

ព្វត្តឹស លចវ ត្ឹលសត្ិ

ថាការំ

បញ្ាោវ រហរគលត្ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

១៧.

ែាត្ឹស សត្តត្ឹស

ទ្ា

ំ ឆ្ត្តឹសកំ សលភ

បញ្ាត្ឹស ចត្ត្តឹស

ទ្ា

ំ លត្ត្តឹសកំ គ្កិល

ទ្ាល

កត្ឹសកំ ភលវ

១៨. លត្ត្តឹស បាលក ព្វត្តឹស
សលហត្ោម្ចវចរ-

បញ្ញ បាកគ្កិយរលន ។

១៩. ន វ ិជជលនតត្ថ វ ិរត្ី
នត្តលរ
២០.

គ្កិល

បបរញ្ញញ

ស ច រហរគលត្

ោរបាលក ទ្ា

នត្តលរ ឈានធម្ចោ

ំ ត្ថា ។

បបរញ្ញញ ច រជឈិលរ

វ ិរត្ី ញាណបីត្ិ ច

បរ ិលត្តស វ ិលសសោ ។

ោាវ ីស បននរលសត្ិ

សត្តោកសលល ឋិត ។

ី ដ្ឋារស
២១. ឯកូនវសា

វ ីលសកវ ីស វ ីសត្ិ

២២. សាោរណា ច ចតតលោ
ចទ្ោលសលត្ បវចានិត

សម្ចទ ច ទ្សាបលរ
សព្វាកសលលយរិលទ ។

២៣. ោាទ្លសោទ្ស ទ្ស
២៤.

។

សត្ត ចាត្ិ ចត្ពាិលោ

ដ្ឋារសាលហត្លកស

ចិត្តបាលទ្ស សងគលហា ។

លហត្លកស សពាត្ថ

សត្ត លសសា

ឥត្ិ វ ិតថរលត វលតត

២៥. ឥត្ថំ ចិតតវ ិ

ញតា លភទ្ំ

ថារហំ

លត្ត្តឹសវ ិធសងគលហា ។

តតនំ

សរបលយរញ្ា សងគហំ

ថាលយរំ
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ចិលត្តន សររទ្ោិលស ។

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ឥត្ិ

ភិធរោត្ថសងគលហ លចត្សិកសងគហវ ិភាលគ ទរ
ទ្ត្ិលយ បរ ិលចេលោ ។
ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរ ិលចេទ្ទ្ី ២
លព្វលលដ្ឋ

លចត្សិកសងគហវ ិភារ ៕

&'
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លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

បរ ិច្ឆេទទី ២ ច្ឆត្សិកសង្គហវិភាគ
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមមសម្ពទធ
ុ សស ។
ើ
ច្សឆកតីខាង្ច្ ម្
លចត្សិក រ៊ឺ ី?
ា
លចត្សិក ជាបររត្ថធរ៌រា៉ា ង កនងចំនួនបររត្ថធរ៌ ៤ យ៉ា ងរ៊ឺ ចិត្ត
លចត្សិក រូប និងនិព្វាន ។
លចត្សិកជាធរោជាត្ិប្ែលអាស្ស័
លចត្សិ កប្ែលអាស្ស័
អាស្ស័

ចិត្តលកើត្

ចិ ត្តលកើត្ លឡើងលនោះ

រិ ន ែូ ចលែើ រលឈើ ប្ែល

ប្ផនែីលកើត្លទោះលទ្ លគ្ព្វោះប្ផនែីជារួ

ជាទ្ីសគ្ម្ចប់ទ្ទ្ួល លហើ

លែើរលឈើ លទោះ ប្ផនែី

លែើរលឈើ តំងលៅលលើប្ផនែីប្ែលទ្ទ្ួលលទោះ

ប្ែលប្ផនែីនឹងគ្ត្ូវគ្បាកែលឡើងរន
លកើត្ខាងលគ្ោ

(ចិ ត្តនិសសិត្លកខណំ)

លែើរបីជាទ្ីទ្ទ្ួលឱ្យលែើរលឈើ

និងោរលកើត្លឡើងរបស់លែើរលឈើ លទោះ

រ៊ឺលែើរលឈើ

គ្ត្ូវលៅលលើប្ផនែី ។
លចត្សិកប្ែលអាស្ស័
សិសស

ចិត្តលទោះ

ម្ចនសភាពែូចអាចារយជារួ

រ៊ឺោំងអាចារយនិងសិសសគ្បាកែលឡើងគ្ពរគន

រ៊ឺម្ចនអាចារយក៏

គ្ត្ូវម្ចនសិសស ឬម្ចនសិសសក៏គ្ត្ូវម្ចនអាចារយ លបើលវៀរអាចារយលចញលហើ
សិសសរប្រងរិនម្ចន

ឬលបើលវៀរសិសសលចញលហើ
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អាចារយក៏រប្រងម្ចន

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

រិនបានែូចគន
គ្ពរជារួ

លទ្ើបលព្វលបានថា

ចិត្ត ឬគ្បកបជារួ

ធរោជាត្ិរបស់លចត្សិកលទោះលកើត្

ចិត្តជានិចា ែូចវចនត្ថៈថា

លចត្សិក ភវ ំ = លចត្សិកំ (វា) លចត្សិក និ
ប្គ្បថា
ជារួ

ធរោជាត្ិប្ែលលកើត្ជារួ

ចិត្ត

ត្តំ = លចត្សិកំ
ឬធរោជាត្ិប្ែលគ្បកប

ចិត្តជានិចា លឈាោោះថា លចត្សិក ។
អាោរប្ែលលចត្សិកគ្បកបជារួ

ចិត្លត ទោះ លៅថា លចលត

លកខណំ រ៊ឺោរគ្បកបប្ែលបរ ិបូណ៌លដ្ឋ
ឯកបាទ្

= លកើត្គ្ពរជារួ

លកខណៈ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

ចិត្ត ។

ឯកនិលោធ = រលត្់គ្ពរជារួ

ចិត្ត ។

ឯោលរពណ = ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ
ឯកវត្ថក

= អាស្ស័

ត្ត-

វត្ថប្ត្រួ

ជារួ

ជារួ

ចិត្ត ។

ចិត្ត ។

ែូចគថាសងគហៈម្ចនសប្រតងទ្កថា
គាថាសង្គហទី ១
១. ឯកបាទ្និលោោ ច
លចលត

ឯោលរពណវត្ថោ

តត ទ្ាិបញ្ញញស

ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

ធម្ចោ លចត្សិោ រត ។

ម្ចន ៥២ យ៉ា ង ប្ែលគ្បកបជារួ

ម្ចនោរលកើត្លឡើងនិងរលត្់គ្ពរជារួ
រួ

ជារួ

នឹងចិត្ត បណិ ា ត្ោំង

នឹងចិត្ត
ែឹងលហើ
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នឹងចិត្ត

ម្ចនអាររោណ៍ និងវត្ថប្ត្
លឈាោោះថា លចត្សិក ។

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លកខណៈពិលសសរបស់លចត្សិកបររត្ថ
លចលត

ត្តលកខណ

លចត្សិកគ្បកបជារួ

ែូចគថាសងគហៈលទោះ

ចិត្ត ឬអាស្ស័

ជាលកខណ:ប្ែល

ចិត្តលកើត្លឡើង ចំប្ណកលកខណៈ

ពិលសសរបស់លចត្សិកបររត្ថលទោះ ក៏ម្ចន ៤ គ្បោរែូចគន លៅថា
លកខណាទ្ិចត្កាៈរបស់លចត្សិក ប្ែលម្ចនែូលចនោះរ៊ឺ
ចិត្តនិសសិត្លកខណំ
វ ិលយរបាទ្នរសំ

ម្ចនោរអាស្ស័

ចិត្តលកើត្លឡើង

ជាលកខណៈ
ម្ចនោរលកើត្រួរជារួ

ឯោលរពណបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ
ចិត្តបាទ្បទ្ដ្ឋានំ
ចិត្តនិងលចត្សិក
លដ្ឋ

ចិត្ត ជាកិចា
ជារួ

ម្ចនោរលកើត្លឡើងក្នចិត្ត ជាលហត្ជិត្ ។
ជាទរធរ៌ែូចគនលទ្ើបគ្បកបជារួ

ចិត្តលទោះជាធរោជាត្ិែឹងអាររោណ៍

គនបាន

និងលចត្សិកជាធរោជាត្ិ

ប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្តឱ្យែឹងអាររោណ៍គ្បគ្ពឹត្តលៅលផសងៗ
របស់លចត្សិក

ចិត្ត ជាផល

តរលកខណៈ

សូរបីលចត្សិកជាធរោជាត្ិប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្តកីត

ប្ត្ក៏

គ្ត្ូវោប់ថាចិត្តជាធំ

ឬជាគ្បោនលែើរបីឱ្យលចត្សិកបានតក់ប្ត្ង

ឬលែើរបីឱ្យលចត្សិកអាស្ស័

ចិត្តលកើត្

ចូលគនលនោះ លៅថា សរប

ត្តធរ៌ ។
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ចិត្ន
ត ិ ងលចត្សិកប្ែលគ្បកប

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ឆំនន
ួ របស់ច្ឆត្សិក
កនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ១ បានលព្វលែល់ចិត្តោំង ស់ ម្ចនចំនួន ៨៩ ឬ
១២១ ែួង ប្ែលប្ចកចិត្តលចញលៅែូលចានោះ រិនបានប្ចកលដ្ឋ
លកខណៈរបស់ចិត្ត

ប្ត្ប្ចកលដ្ឋ

ប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ

អាស្ស័

ចិត្តជាលែើរលទោះ

សភាវ-

ោរតក់ប្ត្ងរបស់លចត្សិក
លទ្ើបលធាើឱ្យចិត្តម្ចន ំណាច

កនងោរែឹ ងអាររោណ៍ពិលសសលផសងពីគន ែូចជាែឹងកនងលរឿងរបស់ោរ លរឿង
របស់រូបជាន

រូបជាន

និ ងែឹ ងនិ ព្វាទររោណ៍

លដ្ឋ

លហត្លនោះឯង

លទ្ើបប្ចកចិត្តលចញលៅបានរហូត្ែល់ ៨៩ ឬ ១២១ ែួង ។
ប្ត្ោរោប់ចំនួនលចត្សិក រិនែូចគននឹងោរោប់ចំនួនចិត្ត

ែូច

លព្វលរកលទោះលទ្

លគ្ព្វោះោរោប់ចំនួនលចត្សិក

ោប់ តរសភាវលកខណៈ

របស់ខួនៗ
ា
លដ្ឋ

ចំលព្វោះ ប្ែលសភាវលកខណៈរបស់លចត្សិកម្ចនោំង

ស់ ៥២ គ្បលភទ្ លទ្ើបោប់ចំនួនលចត្សិកោំង ស់បាន ៥២ គ្បលភទ្ ។
ប្ឆកច្ឆត្សិក ៥២ ច្ោយរាសិ
លចត្សិកោំង ៥២ គ្បលភទ្លនោះប្ចកលចញបានជា ៣ ោសិ (កង ឬ

រំនរ) តរសភាវលកខណៈប្ែលគ្បកបចូលគនបាន ែូចគថាសងគហៈ
គាថាសង្គហទី ២
២. លត្រសញ្ញ សម្ចទ ច

ចទ្ោសាកសោ ត្ថា

លសាភទ បញ្ាវ ីសាត្ិ

ទ្ាិបញ្ញញស បវចាលរ ។
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លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ប្គ្បថា

លចត្សិកោំង

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣

លោកលព្វលថាម្ចន

៥២

រ៊ឺ

កសលលចត្សិក ១៤ និងលសាភណ-

លចត្សិក ២៥ ។
សប្ម្តង្ការប្ឆកច្ឆត្សិកច្ោយរាសិ
សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក បកិណណកលចត្សិក

លចត្សិក

កសលលចត្សិក

៦

លម្ចចត្កាលចត្សិក

៤

លោត្ិកលចត្សិក

៣

លោចត្កាលចត្សិក

៤

េីទ្កលចត្សិក

២

វ ិចិកិចាេលចត្សិក

១៣

១៤

៥២

១

លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩
លសាភណលចត្សិក

វ ិរត្ិលចត្សិក

បបរញ្ញញលចត្សិក
បញ្ញ ិន្រនោិ

លចត្សិក

៣
២

២៥

១

ត្លៅលនោះ នឹងបានសប្រតង ត្ថរបស់លចត្សិក ៥២ កនងោសិលផសងៗ
តរលំដ្ឋប់ ។
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លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

អត្ថរបស់ច្ឆត្សិកោម្លំោប់រាសិ
១. អញ្ា សមនាច្ឆត្សិក ១៣
ក. សពាចិត្សា
ត
ោរណលចត្សិក ៧
ផសសលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ។
លវទ្ទលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលសា

អាររោណ៍ ។

សញ្ញញលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលចាំអាររោណ៍ ។
លចត្ទលចត្សិក ធរោជាត្ិចាត្់ប្ចងធរ៌ ប្ែលសរប

ត្តជារួ

ទ្កកនងអាររោណ៍ ។
ឯករគ ត លចត្សិ ក ធរោ ជា ត្ិ ប្ែលសៃ ប់និងលធាើ ឱ្យសរប
ជីវ ិត្ិន្រនោិ

តំង លៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ
លចត្សិ ក ធរោជាត្ិប្ែលរកាសរប

រនសិោរលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលទំសរប

ខាួន

ត្ត ធរ៌

។
ត្តធរ៌ ។

ត្តធរ៌ឈានលៅោន់

អាររោណ៍ ។
ខ. បកិណណកលចត្សិក ៦
វ ិត្កាលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលលើកសរប
វ ិចារលចត្សិក

ធិលម្ចកខលចត្សិក

វ ីរ ិ

លចត្សិក

ត្តធរ៌លឡើងោន់ អាររោណ៍

ធរោជាត្ិប្ែលពិចារណានូវអាររោណ៍ ។
ធរោជាត្ិប្ែលោត្់សលគ្រចកនងអាររោណ៍ ។
ធរោជាត្ិប្ែលពាយរកនងអាររោណ៍ ។
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បីត្ិលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលរ ីកោ

លគ្ត្ក រកនងអាររោណ៍ ។

ឆ្នោលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលម្ចនលសចកដីលពញចិត្តកនងអាររោណ៍ ។
២. អកុសលច្ឆត្សិក ១៤
ក. លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤

លម្ចហលចត្សិ ក

ធរោជាត្ិប្ែលបិ ទ្បាំងសភាវៈពិត្របស់អាររោណ៍។

ហិរ ិកលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលរិនខាោសបាប ។

លទត្តបបលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលរិនខាាចបាប ។
ឧទ្ធចាលចត្សិ ក

ធរោជាត្ិប្ែលោ

ម្ច

កនងអាររោណ៍ ។

ខ. លោត្ិកលចត្សិក ៣
លោភលចត្សិ ក ធរោជាត្ិប្ែលជាប់ជំព្វក់កនងអាររោណ៍ ។
ទ្ិែិលា ចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែល

ល់ល

ើញខសកនងអាររោណ៍ ។

ម្ចនលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលគ្បោន់រ ឹងត្អឹង ។
រ. លោចត្កាលចត្សិក ៤

លោសលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលគ្បទ្ូ សោ៉ា

ឥសាលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលគ្ចប្ណនកនងសរបត្តិ នកែក្ទ្ ។

រចេរ ិ

ធរោជាត្ិប្ែលហួងប្ហងសរបត្តិរបស់ខួាន ។

លចត្សិក

កកាចាលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលលតតគ្កហា
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ចិត្តជាខាងលគ្ោ

។
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. េីទ្កលចត្សិក ២
េីនលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលរួញោលនឿ

ណា

កនងអាររោណ៍ ។

រិទ្ធលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលរិនរួរែល់ោរង្ករងង

លង្កកងក់ ។

ង. វ ិចិកិចាេលចត្សិក ១

វ ិចិកិចាេលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលសងស័

កនងអាររោណ៍ ។

៣. ច្ោភណច្ឆត្សិក ២៥
ក. លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩
សោធលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលលជឿកនងករោនិងផលរបស់ករោ ។

សត្ិលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលម្ចនោររលឹកបានកនងអារោណ៍ ។

ហិរ ិលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលខាោសបាប ។

ឱ្ត្តបបលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលត្ក់សត្កន
ា
ង ំលពើបាប ។

លោភលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលរិនជាប់ជំព្វក់កនងអាររោណ៍ ។
លោសលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលរិនគ្បទ្ូសោ៉ា

កនងអាររោណ៍ ។

ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យលសាភណលចត្សិកលសោើ
ោ

កនងកិចាោររបស់ខួនៗ
ា
។

បសសទ្ធិលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកដីសៃប់ឱ្យលចត្សិក
ខនធ ៣ កនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។

ចិត្តបសសទ្ធិលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកដីសៃប់ឱ្យចិត្តកនង
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ោរង្ករប្ែលជាកសល ។
ោ

លហតលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកដីស្សាលឱ្យ
លចត្សិកខនធ ៣ កនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។

ចិត្តលហតលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកដីស្សាលឱ្យចិត្តកនង
ោរង្ករប្ែលជាកសល ។

ោ

រទ្តលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកដីទ្ន់ ឱ្យលចត្សិក
ខនធ ៣ កនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។

ចិត្តរទ្តលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកដីទ្ន់ឱ្យចិត្តកនងោរង្ករ
ប្ែលជាកសល ។
ោ

ករោញ្ញតលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យលចត្សិកខនធ ៣
រួរែល់ោរង្ករប្ែលជាកសល ។

ចិត្តករោញ្ញតលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យចិត្តរួរែល់ោរង្ករ
ប្ែលជាកសល ។

ោ

បារញ្ញ តលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកដីសាោត្់ ជំទញឱ្យ
លចត្សិកខនធ ៣ កនងោរង្ករប្ែលជាកសល។

ចិត្តបារញ្ញ តលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកដីសាោត្់ជំទញឱ្យ
ចិត្តកនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។
ោ

ជកតលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកដីគ្ត្ង់ឱ្យលចត្សិក
ខនធ ៣ កនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។

ចិត្តជកតលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកដីគ្ត្ង់ឱ្យចិត្តកនងោរង្ករ
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ប្ែលជាកសល ។
ខ. វ ិរត្ិលចត្សិក ៣
សម្ចោវាចាលចត្សិក

លវៀរចាកោរលព្វលវចីទ្ចារ ិត្ ៤ (ប្ែលរិន

ជាអាជីវៈ) ។
សម្ចោករោនតលចត្សិ ក លវៀរចាកោ ទ្ចារត្
ិ ៣ (ប្ែលរិ នជាអាជីវៈ) ។
សម្ចោអាជីវលចត្សិក លវៀចាករវចីទ្ចារត្
ិ ៤ និងោ
ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ទ្ចារត្
ិ
៣

អាជីវៈ ។
រ

បបរញ្ញញលចត្សិក ២

ករណាលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលម្ចនលសចកដីអាណិត្ទ្កខិត្សត្ា ។
រទ្ិតលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រែល់សខិត្

សត្ា ។
. បញ្ញិន្រនោិ

លចត្សិក ១

បញ្ញញលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលែឹងសភាវធរ៌ោំង
ត្ថរបស់លចត្សិកប្ែលសប្រតងទ្កលហើ
លដ្ឋ

សលងខប

ធិបា

តរលសចកតីពិត្ ។
លទោះ

លែើរបីគ្បលយជន៍ក្នោរកំណត្់ចំណាំ

ពនយល់ ត្ថរបស់លចត្សិកធរ៌ោំង ស់លទោះ

កនងសភាវធរ៌ោំងលទោះបានទ្ូលំទ្ូោ
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ជាោរសប្រតង
ត្លៅនឹងបាន
លែើរបីឱ្យ

ល់

ក្គ្កប្លងលឡើងតរលំដ្ឋប់ ។
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អធិបាយច្ឆត្សិក
១.អញ្ា សមនាច្ឆត្សិក ១៣
ព្វកយថា

ញ្ញ សម្ចន លនោះ ោលប្ចកបទ្លហើ

ញ្ញ

បាន ២ បទ្ រ៊ឺ

បានែល់ ធរ៌ែក្ទ្ ។

សម្ចន

បានែល់ លសោើគន ។

ញ្ញ សម្ចន

លទ្ើបបានែល់ លសោើធរ៌ែក្ទ្ ។

ធរ៌ែក្ទ្កនងទ្ីលនោះបានែល់លចត្សិកធរ៌

ប្ែលោំងជាលសាភ-

ណលចត្សិកនិង កសលលចត្សិក ។
ែូលចានោះ

ញ្ញសម្ចទលចត្សិក លទ្ើបបានែល់លចត្សិកប្ែលម្ចន

សភាពលសោើធរ៌ែក្ទ្ លព្វលរ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក រប្រងគ្បកបជារួ

លសាភណលចត្សិកនិង កសលលចត្សិកបានោំង ២ ពួក ។
ចំប្ណកលសាភណលចត្សិក

ប្ែលរិនែូចគនជារួ

កសល-

លចត្សិក ឬ កសលលចត្សិកប្ែលរិនែូចលសាភណលចត្សិកោំង ២
ពួកលនោះ លទ្ើ បរិនអាចគ្បកបគនបាន ែូចយ៉ា ង ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ។
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បលង្់អញ្ា សមនាច្ឆត្សិក
ផសសលចត្សិក
លវទ្ទលចត្សិក
សញ្ញញលចត្សិក
សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក

លចត្ទលចត្សិក

៧

ឯករគតលចត្សិក
ជីវ ិត្ិន្រនោិ

ញ្ញ សម្ចទ

លចត្សិក

រនសិោរលចត្សិក

១៣

វ ិត្កាលចត្សិក

លចត្សិក ១៣

វ ិចារលចត្សិក
ធិលម្ចកខលចត្សិក

បកិណណកលចត្សិក

វ ីរ ិ

លចត្សិក

៦

បីត្ិលចត្សិក
ឆ្នោលចត្សិក

អញ្ា សមនាច្ឆត្សិកច្នះ មន ២ ន័យគឺ
ក. សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ខ. បកិ ណណកលចត្សិក
ក. សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក
សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ោលប្ចកបទ្លហើ
សពា+ចិត្ត+សាោរណ ។
សពា បានែល់ ោំង ស់ ោំងពួង ។
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ចិត្ត បានែល់ ចិត្ត ។
សាោរណ បានែល់ ទ្ូលៅ ។
សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក លទ្ើបបានែល់ លចត្សិកប្ែលគ្បកប
បានទ្ូលៅែល់ចិត្តោំង ស់ លចត្សិកគ្បលភទ្លនោះម្ចន ៧ ែួងរ៊ឺ
ផសសច្ឆត្សិក
ផសសលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍

លកខណៈ

ពិលសសចំលព្វោះខាួនរបស់ផសសលចត្សិកម្ចន ៤ គ្បោរ ប្ែលលៅថា
លកខណាទ្ិចត្កាៈរ៊ឺ

ផសនលកខលណា

ម្ចនោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ជាលកខណៈ

សងឃែដនរលសា ម្ចនោរត្ភាជប់គន(អាររោណ៍ ោារ វ ិញ្ញញណ)ជាកិចា
សននិបាត្បចាបបដ្ឋាលទ
អាបាេរត្វ ិស

ម្ចនោរគ្បជំគ្ពរគនជាផល

បទ្ដ្ឋាលទ ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចំលព្វោះ
រខជាលហត្ជិត្ ។

ផសសលចត្សិក

ប្ែលម្ចនោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ជាលកខណៈលទោះ

លគ្ព្វោះផសសៈលទោះម្ចន ត្ថថា ប៉ាោះខោប់ ផសសៈលនោះជា រូបធរ៌ ោរប៉ាោះខោប់
លទោះលទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
ល

ោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍លទោះ ែូ ចជារនសសប្ែល

ើញ នកែក្ទ្ទ្ទ្ួលោនរបស់ជូរ

លហើ

ហាក់ែូចជាខាួនឯងប្ែលកំ ពងប៉ាោះខោប់ជារួ
ែូលចនោះក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅ លដ្ឋ

លកើត្ោរលស្សៀវទ្ឹកម្ចត្់

របស់ជូរ

ប្ែលម្ចនសភាព

អាោរប្ែលផសសៈប៉ាោះខោប់ជារួ
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ឯង ។
សូរបីផសសៈប្ែលជា រូបធរ៌
និងោលប៉ាោះខោប់លហើ

ប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ជាលកខណៈ

រប្រងរលត្់លៅ

ប្ត្ផសសៈលទោះក៏ជា នកត្ភាជប់ចិត្តជារួ
ែូចជាត្ភាជប់រូបជារួ
ឮជាលែើរ

ប្ភនកឱ្យល

លទ្ើបលឈាោោះថា

រិនម្ចន ីស
ា ល់ជាប់លៅក៏ពិត្
អាររោណ៍ ឱ្យលកើត្ោរែឹងលឡើងរក

ើញ

ផសស

ត្ភាជប់សំលឡងជារួ
ម្ចនោរត្ភាជប់ចិត្ជា
ត រួ

គ្ត្លចៀកឱ្យ
អាររោណ៍

ជាកិចា ។
ោលផសសៈជា នកត្ភាជប់ចិត្តជារួ

អាររោណ៍លហើ

សភាវធរ៌

ប្ែលជាផលរបស់ផសសៈលទោះ លទ្ើបលកើត្លឡើង ៣ គ្បោរ រ៊ឺ អាររោណ៍ ១
ោារ ១ និងវ ិញ្ញញណ ១ លព្វលរ៊ឺ លកើ ត្ោរគ្បជំគ្ពរគនក្នសភាវធរ៌ ៣
គ្បោរែូចលព្វលលហើ

លទោះ

លទ្ើបលឈាោោះថា

ផសស

ម្ចនោរគ្បជំគ្ពរ

គនក្នសភាវធរ៌ ៣ គ្បោរជាផលគ្បាកែ ។
ផសសៈរប្រងម្ចនអាររោណ៍ជាលហត្ជិត្
អាររោណ៍រកោន់ រនាង (ោារ) គ្បកបលដ្ឋ
ឥន្រនោិ

តក់ប្ត្ងលអលហើ

លដ្ឋ

រិនម្ចន ីោ
ា ោំង ។

លព្វលរ៊ឺ

ោលម្ចន

ោរតំងចិត្តសរររយ ប្ែល

រប្រងជាលហត្ជិត្ឱ្យផសសៈលកើត្លឡើង

ច្វទនាច្ឆត្សិក
លវទ្ទលចត្សិក ជាធរោជាត្ិប្ែលលសា

អាររោណ៍ ធរោជាត្ិប្ែល

លឈាោោះថា លវទ្ទលទោះម្ចន ត្ថថា ទ្ទ្ួលែឹង រ៊ឺលសា
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ប្រនពិត្សូរបីសរប

ត្តធរ៌ែក្ទ្លគ្តពីលនោះ

អាររោណ៍បានែូចគន

ប្ត្ជាោរលសា

ប៉ាលណាណោះ ែូចជាផសសៈម្ចនោរលសា
សញ្ញញក៏ម្ចនោរលសា

ជាម្ចាស់

អាររោណ៍គ្ត្ឹរប្ត្ចំប្ណកខាោះ

អាររោណ៍រួ

ខណ:ប្ែលប៉ាោះខោប់

គ្ត្ឹរប្ត្ចាំអាររោណ៍ប៉ាលណាណោះ

ប្ត្ោរចាត្់ប្ចងអាររោណ៍ប៉ាលណាណោះ
អាររោណ៍លដ្ឋ

ក៏រប្រងម្ចនោរលសា

រិនបានម្ចនោរលសា

គ្ត្ង់ែូចយ៉ា ងលវទ្ទលទ្
ជាធំ

អាររោណ៍លដ្ឋ

លគ្បៀបលវទ្ទែូចគ្ពោះោជា

សរប

ពីលនោះែូចចងលៅ នកចរអិនលភាជនប្ែលម្ចនរសលអលផសងៗ
កនងភាជនៈគ្បថាប់គ្ត ទំចូលថាា
ម្ចន ំ ណាចលសា
លទោះ

លសា

រសរបស់

លគ្ព្វោះែូលចានោះលវទ្ទលទ្ើ បោប់ថា

ម្ចន ំណាចកនងោរលសា

កនង ែាសាលិនី ែាកថា

លចត្ទក៏គ្ត្ឹរ

គ្ត្ង់

ត្តធរ៌លគ្ត
លហើ

ទ្ក

គ្ពោះោជា គ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់ជាម្ចាស់ ជាធំ

បានតរគ្ពោះោជបំ ណង ចំប្ណកសរប

រសអាររោណ៍បានគ្ត្ឹរចំប្ណកខាោះ

ត្ត ធរ៌លគ្ត

ែូចចងលៅប្ែលភាក់

គ្កយហារគ្ត្ឹ រប្ត្ចំប្ណកខាោះប៉ាលណាណោះ ែូលចានោះលទ្ើបលព្វលបានថា លវទ្ទ
ជាធរោជាត្ិប្ែលលសា

អាររោណ៍ោំង ស់លដ្ឋ

លកខណៈរបស់លវទ្ទ តរន័
នភវនលកខណា

វ ិស

គ្ត្ង់ និងពិត្គ្បាកែ ។

របស់បែិ ចស
ា របាទ្

ម្ចនោរលសា

រសសលម្ចភររសា ម្ចនោរលសា

អាររោណ៍ជាលកខណៈ
រសរបស់អាររោណ៍ជាកិ ចា

សខទ្កខបចាបបដ្ឋាទ ម្ចនសខនិងទ្កខជាផល
ផសសបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនផសសៈជាលហត្ជិត្ ។
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ោរទ្ទ្ួ លែឹងឬោរលសា អាររោណ៍របស់លវទ្ទលទោះ

លបើនឹងប្ចក

លសចកតីែឹងកនងោរលសា

អាររោណ៍ប្ែលជាឥដ្ឋាររោណ៍

និដ្ឋាររោណ៍

និងរជឈតតររោណ៍លហើ

លសចកតីែឹងសខសបា

សខលវទ្ទ

លសចកតីែឹងជាទ្កខរិនសបា

លៅថា

លៅថា ទ្កខលវទ្ទ លសចកតីែឹងគ្ពលងើ

ៗ

រ៊ឺរិនទ្កខរិនសខលៅថា ទ្កខរសខលវទ្ទ ។
ោរប្ចកលវទ្ទជា

៣

គ្បលភទ្ តរលសចកតីែឹងកនងោរលសា

អាររោណ៍លនោះ លៅថាប្ចកលដ្ឋ
ប្ចកលដ្ឋ

អាររោណានភវនលកខណន័

ភាពជាធំកនងោរទ្ទ្ួលអារោណ៍

ប្ែលជាប់លដ្ឋ

ោ

និងជាប់លដ្ឋ

រ៊ឺោរលសា

ចិត្តលហើ

ប្ត្លបើ
អាររោណ៍

ក៏ប្ចកលចញជា

៥

គ្បលភទ្រ៊ឺ
ផាូវោ

ម្ចន

២

បានែល់

សខលវទ្ទ លសចកតីែឹងរិនសបា
ផាូវចិត្តម្ចន

៣

លសចកតីែឹងសបា

ោ

បានែល់

លសចកតីែឹងសបា

ចិត្តលៅថា

ចិត្លត ៅថា លោរនសសលវទ្ទ

ៗ លៅថា ឧលបោខលវទ្ទ ។

ោរប្ចកលវទ្ទ
គ្បលភទ្លនោះ

លៅថា

លៅថា ទ្កខលវទ្ទ ។

លសារនសសលវទ្ទ លសចកតីែឹងរិនសបា
លសចកតីែឹងគ្ពលងើ

ោ

លដ្ឋ

លៅថាប្ចកលដ្ឋ

ភាពជាធំកនងោរលសា
ឥន្រនោិ

លភទ្ន័

អាររោណ៍ជា

៥

នឹងបានសប្រតង

លកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួនរបស់លវទ្ទោំង ៥ គ្បោរ តរន័

ែូ ច

លព្វលលនោះរ៊ឺ

១. សខលវទ្ទលចត្សិក រ៊ឺធរោជាត្ិប្ែលលសា

-20-

អាររោណ៍សបា

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

តរផាួវោ

ម្ចនលកខណាទ្ិចត្កាៈសប្រតងថា

ឥែាលផ្ទែាព្វានភវនលកខណំ ម្ចនោរប៉ាោះខោប់ជារួ

លផ្ទែាព្វាររោណ៍

ប្ែលលអជាលកខណៈ
សរប

តតនំ ឧបគ្ពូហនរសំ

ម្ចនោរលធាើឱ្យសរប

ត្តធរ៌

ចលគ្រើនជាកិចា
ោ
ោ

ិ ក សាទ្បចាបបដ្ឋានំ ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រផាូវោ
ិន្រនោិ

២.
សបា

បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនោ

ទ្កខលវទ្ទលចត្សិក

តរផាូវោ

ជាផល

បសាទ្ជាលហត្ជិត្ ។

រ៊ឺធរោជាត្ិប្ែលលសា

អាររោណ៍រិន

ម្ចនលកខណាទ្ិចត្កាៈសប្រតងថា

និ ែាលផ្ទែាព្វានភវនលកខណំ

ម្ចនោរប៉ាោះខោប់ជារួ

លផ្ទែាព្វា-

ររោណ៍រិនលអជាលកខណៈ
សរប

តតនំ រិោបនរសំ

ម្ចនោរលធាើសរប

ត្តធរ៌ឱ្យលៅ-

ហោងជាកិចា
ោ

ិោព្វធបចាបបដ្ឋានំ

ោ

ិន្រនោិ

ម្ចនអាព្វធផាូវោ

បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនោ

ជាផល

បសាទ្ជាលហត្ជិត្ ។

៣. លសារនសសលវទ្ទលចត្សិ ក រ៊ឺធរោជាត្ិប្ែលលសា
សបា

អាររោណ៍

ចិត្តម្ចនលកខណាទ្ិចត្កាៈសប្រតងថា
ឥដ្ឋាររោណានភវនលកខណំ

ម្ចនោរលសា

អាររោណ៍ប្ែលលអ

ជាលកខណៈ
ឥដ្ឋាោរសលម្ចភររសំ

ម្ចនោរគ្បសពាជារួ
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គ្បាថានជាកិចា
លចត្សិក សាទ្បចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនោររ ីកោ
ជាផល

បសសទ្ធិបទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនោរសៃប់ោ

លគ្ត្ក រផាូវចិត្ត

ចិត្តជាលហត្ជិត្ ។

៤. លោរនសសលវទ្ទលចត្សិ ក រ៊ឺធរោជាត្ិប្ែលលសា
រិនសបា

អាររោណ៍

ចិត្ត ឬទ្កខផូវចិ
ា ត្តម្ចនលកខណាទ្ិចត្កាៈសប្រតងថា

និដ្ឋាររោណានភវនលកខណំ

ម្ចនោរលសា

អាររោណ៍ប្ែល

រិនលអជាលកខណៈ
និដ្ឋាោរសលម្ចភររសំ

ម្ចនោរគ្បសពាជារួ

អាោរៈប្ែលរិន

រួរគ្បាថានជាកិចា
លចត្សិោព្វធបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនអាព្វធផាូវចិត្ជា
ត ផល
ហទ្
៥.
គ្ពលងើ

ៗ

វត្ថបទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនហទ្

ឧលបោខលវទ្ទលចត្សិក

វត្ថជាលហត្ជិត្ ។

រ៊ឺធរោជាត្ិប្ែលលសា

ផាូវចិត្តរិនលោរនសសនិ ងរិនលសារនសស

អាររោណ៍

ម្ចនលកខណា-

ទ្ិចត្កាៈសប្រតងថា
រជឈត្តលវទ្

ិត្លកខណា ម្ចនោរលសា

អាររោណ៍យ៉ា ងកណា
ត ល

ជាលកខណៈ
សរប

តតនំ ទត្ិឧបគ្ពូហនរិោបនរសា
សរប

ម្ចនោររកា

ត្តធរ៌រិនឱ្យចលគ្រើននិងរិនឱ្យលៅហោងជាកិចា

សនតភាវបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរសៃប់ជាផល
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និបបីត្ិកចិត្តបទ្ដ្ឋាទ ម្ចនចិត្តប្ែលរិនម្ចនបីត្ិជាលហត្ជិត្ ។
យ៉ា ងណាកតី សខ ទ្កខ លសារនសស លោរនសស ឬឧលបោខ សទ្ធ
ប្ត្ជាអាោរលសា

រសក្នអាររោណ៍ែូចគនោំង ស់

លចត្សិកលទ្ើបលព្វលបានថាជាធរោជាត្ិប្ែលលសា

ែូលចានោះលវទ្ទអាររោណ៍ ។

សញ្ញ
ា ច្ឆត្សិក
សញ្ញញលចត្សិក ជាធរោជាត្ិប្ែលចាំអាររោណ៍ ែូចជាចាំអាររោណ៍
លនោះថាជាពណ៌លខៀវ ពណ៌គ្កហរ ឬប្វង ខាី រូល សំប្ប៉ាត្ ឬគ្ជុង ជាលែើរ
ម្ចនលកខណាទ្ិចត្កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ
សញ្ញ
ជ ននលកខណា
បន សញ្ញ
ជ ននបចា

ម្ចនោរចាំជាលកខណៈ
និរិត្តករណរសា

ម្ចនោរលធាើលគ្រឿងចំណាំទ្កលែើរបីឱ្យចាំជាកិចា
ថារហិត្និរិត្វត លសន

ភិនិលវសករណបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរចាំនិរិត្តបានតរប្ែលកំណត្់ជាផល
ថាឧបែាិត្វ ិស

បទ្ដ្ឋាទ ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែជា
លហត្ជិត្ ។
ច្ឆត្នាច្ឆត្សិក

លចត្ទលចត្សិ ក
សរប

ត្តជារួ

ជាធរោជាត្ិប្ែលចាត្់ប្ចង

កធរ៌ប្ែល

ខាួនទ្កកនងអាររោណ៍ រ៊ឺម្ចនសភាវៈប្ែលដ្ឋស់លត្ឿនឱ្យ
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សរប

ត្តធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ម្ចនលកខណាទ្ិចត្កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ

ខាួនលទោះ

តំងចិត្តលធាើកិចរា បស់ខួាន

លចត្ទភាវលកខណា

ម្ចនោរតំងចិត្ជា
ត លកខណៈ

អា

ម្ចនោរគ្បរូលរកជាកិចា

ូហនរសា

សំវ ិទ្ហនបចាបបដ្ឋាទ
លសសខនធត្ត

ម្ចនោរចាត្់ប្ចងជាផល

បទ្ដ្ឋាទ ម្ចនទរកខនធែ៏លសសោំង ៣ (លវទ្ទខនធ

សញ្ញញខនធ វ ិញ្ញញណខនធ) ជាលហត្ជិត្ ។

ម្ចនោរតំងចិត្តជាលកខណៈលទោះ
ប្ែលសរប

ត្តជារួ

ក៏រ៊ឺលសចកតីគ្បាថានលែើរបីឱ្យធរ៌

ខាួនគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងអាររោណ៍ ។

ម្ចនោរគ្បរូលរកជាកិចា សំលៅែល់ ម្ចនទទ្ីប្ែលគ្បរូលរក
នូវករោម្ចនកសលករោនិង កសលករោជាកិចា ។
ម្ចនោរចាត្់ប្ចងជាផល
តក់ប្ត្ងធរ៌ប្ែលជាសងខត្

សំលៅែល់

លសចកតីខល
ា ់ខាា

កនងោរ

លទ្ើបប្ចកទ្កកនងគ្បលភទ្សង្កខរកខនធ

លគ្ព្វោះ ត្ថថា តក់ប្ត្ងវត្ថប្ែលជាសងខត្ធរ៌ជាផល ។
ម្ចនទរខនធែ៏លសសោំង

៣

(លវទ្ទខនធ

សញ្ញញខនធ

និង

វ ិញ្ញញណខនធ) ជាលហត្ជិត្ រ៊ឺទរខនធ ៤ លទោះ ោលលកើត្លឡើងរប្រង
លកើត្លឡើងគ្ពរគន

និ ងជួ

ឧបត្ថរភែល់គននិងគន

ែូលចានោះោលលចត្ទ

លចត្សិក ប្ែលជាសង្កខរកខនលធ កើ ត្លឡើង ទរខនធែ៏លសសោំង ៣ លទ្ើប
ជាលហត្ជិត្ឱ្យលកើត្ ។
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ឯកគគោច្ឆត្សិក
ឯករគតលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលសៃប់

ធរ៌តង
ំ លៅកនងអាររោណ៍ប្ត្រួ
វ ិលកខបលកខណា

និងលធាើឱ្យសរប

ត្ត

ម្ចនលកខណាទ្ិចត្កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ
ម្ចនោររិនរលវ ើរវា

ជាលកខណៈ

សហជាតនំ សរបិណានរសា ម្ចនោររួបរួរសហជាត្ធរ៌ជាកិចា
ឧបសរបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរចូលលៅសៃប់ជាផល

សខបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនសខលវទ្ទជាលហត្ជិត្ ។
ជីវិត្ិន្រនទិយច្ឆត្សិក

ជីវ ិត្ិន្រនោិ

លចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលរកាសរប

លឈាោោះថា

“ជីវ ិត្”

ោំង

និងលឈាោោះថា “ឥន្រនោិ

លគ្ព្វោះ ត្ថថា

ោរ នបាលធរ៌ប្ែលលកើត្រួរគន
ោរ នបាលសរប

ត្តធរ៌

ប្ែល

ជាលគ្រឿងតំងលៅក្នសរប

ត្តធរ៌

” លគ្ព្វោះគ្បកបលដ្ឋ
លគ្ព្វោះជាលគ្រឿងតំងលៅ

ត្តធរ៌ លទ្ើបលឈាោោះថា ជីវ ិត្ិន្រនោិ

ភាពជាធំកនង
និងជាធំកង
ន

លចត្សិក ម្ចន

លកខណាទ្ិចត្កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ
សហជាតនបាលនលកខណំ

ម្ចនោររកាសហជាត្ធរ៌
ជាលកខណៈ

លត្សំ បវត្តនរសំ

ម្ចនោរតំងលៅនិងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានក្ន
សរប

លត្សលញ្ញ វ ឋបនបចាបបដ្ឋានំ

ត្តធរ៌ជាកិចា
ម្ចនោរតំងលៅបានក្នសហជាត្
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ធរ៌ជាផល
លសសខនធត្ត

បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនទរខនធែ៏លសសោំង ៣ (ម្ចន
លវទ្ទខនធ សញ្ញញខនធ វ ិញ្ញញណកខន)ធ

ជីវ ិត្ិន្រនោិ

ជាលហត្ជិត្ ។
លចត្សិ ក

លកើត្រួរគនលទោះ

ប្ែលម្ចនោរ នបាលសរប

ត្តធរ៌ប្ែល

ែូចទ្ឹកសលនសើរប្ែលែក់លលើផ្ទាឈូកឱ្យតំងលៅ

ស្សស់ែូលចានោះ ។
ម្នសិការច្ឆត្សិក
ោរលធាើលឈាោោះថា “ោរៈ” ោរលធាើទ្កកនងចិត្ត លឈាោោះថា រនសិោរ ។
រនសិោរលចត្សិក
អាររោណ៍ជានិចា

គនលទោះឯង

គ្ពរលដ្ឋ

រនសិោរលចត្សិកខណ:ជា

រនសិោរលចត្សិកក៏ជា នកទំឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកែួង

ែក្ទ្ៗ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
ត្ថវ ិភាវ ិនីែីោ

ត្តធរ៌ចូលោន់

ែូចជាោលរូបាររោណ៍រកប៉ាោះខោប់ចកខបសាទ្លហើ

ចកខវ ិញ្ញញណចិត្តក៏លកើត្លឡើង
រួ

ជាធរោជាត្ិប្ែលទំសរប

ខាួនលទោះ ចូលោន់រូបាររោណ៍ កនង ភិធរោ-

បានឧបម្ចរនសិោរលចត្សិកលនោះ

ប្ែលបញ្ញ
ជ លសោះលៅោន់ទ្ិសប្ែលខាួនគ្ត្ូវោរ

ែូចជាទ

សារេី

រ៊ឺឱ្យល្ពោះរខគ្ត្ង់លៅ

ោន់អាររោណ៍លទោះឯង។

រនសិោរលចត្សិក ម្ចនលកខណាទ្ិចត្កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ
សារណលកខលណា

ម្ចនោរលធាើឱ្យសរប
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អាររោណ៍ជាលកខណៈ
សរប

តតនំ អាររោលណ សំលយជនរលសា
សរប

ម្ចនោរញាង
ំ

ត្តធរ៌ឱ្យគ្បកបកនងអាររោណ៍ជាកិចា

អាររោណាភិ រខភាវបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរលធាើឱ្យសរប

ត្តធរ៌ឱ្យ

ត្គ្រង់ រខល្ពោះលៅោន់អាររោណ៍ជាផល
អាររោណបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនអាររោណ៍ ( ត្ីត្

ទរត្ បចាបបនន

និងោលវ ិរត្តិ) ជាលហត្ជិត្ ។

រនសិោរ ប្គ្បថា ោរលធាើទ្កកនងចិត្ត ។
លព្វលលដ្ឋ
១.

ទ្ូលៅលហើ

រនសិោរម្ចន ៣ យ៉ា ងរ៊ឺ

វ ីេិបែិបាទ្ករនសិោរ

រ៊ឺរនសិោរប្ែលលធាើឱ្យវ ីេិចិត្លត កើត្

តរបញ្ា ោារ បានែល់ បញ្ា ោាោវជជនចិត្ត ប្ែលជា នកលធាើទទ្ីទ្ទ្ួល
អាររោណ៍េោីចូលរកប៉ាោះខោប់ោារប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ត ត្ និងោ

ី ិ បែិ បាទ្ករនសិោរ
លធាើឱ្យចកខោារវ ីេិជាលែើរលកើ ត្លឡើង លទ្ើបលឈាោោះថា វេ
រ៊ឺជា នកទំចិត្តឱ្យលឡើងោន់វ ីេិ ។
២.

ជវនបែិបាទ្ករនសិោរ

លកើត្លឡើងលសា

អាររោណ៍ លដ្ឋ

រ៊ឺរនសិោរប្ែលលធាើឱ្យជវនចិត្ត

ភាពជាកសល

កសល ឬកិរ ិយជវន

ចិត្ត តរធរោតបញ្ា ោារវ ីេិ ឬរលទោារវ ីេិ ប្ែលម្ចនជវនចិត្តលកើត្លឡើង
បានលទោះ

លគ្ព្វោះអាស្ស័

រលទោាោវជជនចិត្តលហើ

រលទោាោវជជនចិត្តជាលហត្

លបើរិនម្ចន

ជវនចិត្តក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លហត្លនោះរលទ-

ោាោវជជនចិត្ត លទ្ើបលឈាោោះថា ជវនបែិបាទ្ករនសិោរ រ៊ឺជា នកទំចិត្តឱ្យ
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លឡើងោន់ជវនៈ ។
៣.
សរប

អាររោណបែិបាទ្ករនសិោរ

រ៊ឺរនសិោរប្ែលលធាើឱ្យ

ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក សោោះលៅកនងអាររោណ៍

ងគធរ៌បានែល់

រនសិោរលចត្សិក ។
រនសិ ោរ ប្ែលជាលចត្សិកបររត្ថលទោះ សំលៅ

ក អាររោណ-

បែិបាទ្ករនសិោរ លទោះឯង ។
ខ. បកិណណកច្ឆត្សិក
ព្វកយថា បកិណណក លទោះ ោលប្ចកបទ្លហើ
ប ប្គ្បថា លដ្ឋ

បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ

ទ្ូលៅ ។

កិ ណណ ប្គ្បថា ោត្់ោ

ខាាត្់ខាា

ក រិនម្ចនព្វកយប្គ្បលដ្ឋ

។

ចំលព្វោះ ។

ែូលចានោះ ព្វកយថា បកិណណក លទ្ើបប្គ្បថា ោត្់ោ

ខាាត្់ខាា

ទ្ូលៅ ។

បកិណណកលចត្សិ ក លទ្ើបបានលសចកតីថា លចត្សិកប្ែលខាាត្់ខាា
លដ្ឋ

ទ្ូលៅ រ៊ឺ បកិណណកលចត្សិកែួងខាោះ គ្បកបជារួ

កសលចិត្តខាោះ

កសលចិត្តខាោះ វ ិបាកចិត្តខាោះ និងកិរយ
ិ ចិត្ខ
ត ាោះ ជាោរគ្បកបបានទ្ូលៅ
ោំងប្ផនក លសាភណ និងលសាភណ ឬោំងលោកិ

និងលោកត្តរ ប្ត្

ោរគ្បកបរបស់បកិណណកលចត្សិកលនោះ គ្បកបបានប្ត្គ្ត្ឹរែួងខាោះប៉ាលណាណោះ
រិនប្រនគ្បកបបានជារួ

ចិត្តោំង ស់ែូចយ៉ា ង

លចត្សិកលទ្ ប្ែលគ្បកបជារួ

សពាចិត្តសាោរណ-

ចិត្តទ្ូលៅ និងគ្បកបបានោំង ស់ ។
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បកិណណកច្ឆត្សិកច្នះមនឆំនន
ួ ៦

ួង្ គឺ

វិត្កកច្ឆត្សិក
វ ិត្កាលចត្សិក
រ៊ឺលលើក

កសរប

លព្វលលដ្ឋ

ជាធរោជាត្ិប្ែលលលើកចិត្តលៅទ្កកនងអាររោណ៍

ត្តធរ៌ប្ែលលកើត្រួរគនលទោះ

ទ្ូលៅលហើ

រកលផ្ទតត្គ្ត្ង់អាររោណ៍

វ ិត្កា រ៊ឺោរគ្ត្ិោះរ ិោះលៅកនងអាររោណ៍ ប្ែលម្ចន

លកខណាទ្ិចត្កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ
អាររោលណ ចិត្តសស

ភិនិលោបនលកខលណា

ម្ចនោរលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍ជាលកខណៈ
អាហននបរ ិយហននរលសា

ម្ចនោរលធាើឱ្យចិត្តប៉ាោះខោប់អាររោណ៍
លរឿ

អាររោលណ ចិត្តសស អាន

ៗ ជាកិចា

នបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរទំចិត្រ
ត ក

ទ្កកនងអាររោណ៍ជាផល
អាររោណបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនអាររោណ៍

លសសកខនធត្ត

ឬម្ចនទរខនធ ៣ ែ៏លសស(លវទ្ទ

បទ្ដ្ឋាលទ វា

សញ្ញញនិ ងវ ិញ្ញញណ) ជាលហត្ជិត្ ។

សភាវៈរបស់វ ិត្កាលចត្សិកលទោះ

ែូចជាទំសរប

ត្រាលទ្
់ កកនងអាររោណ៍ ឧបម្ចែូ ចរនសសខាោះប្ែលអាស្ស័

ត្តធរ៌ោំងលទោះ
ញាត្ិ ឬរិត្ត

ំ លសតចបាន យ៉ា ងណារិញ
សម្ចាញ់ប្ែលជាោជបរ ិវារ ទំចូលលៅោន់វាង
ចិត្តក៏ែូចគន រប្រងគ្ត្ូវអាស្ស័

វ ិត្កាលចត្សិក លទ្ើបលឡើងោន់អាររោណ៍
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បានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

ិ កាលចត្សិក
លសចកតីលផសងគនរវាង លចត្ទ រនសិោរ និង វត្
សភាវៈរបស់លចត្សិកធរ៌ោង
ំ ៣ គ្បោរលនោះ ម្ចនលកខណៈនិង

កិចាស្សលែៀងគនណាស់

លទ្ើបសររួរប្ែលនឹងបានគ្ជាបលសចកតីលផសងគន

ែូចត្លៅលនោះរ៊ឺ
លកខណៈនិងកិ ចារបស់លចត្ទលចត្សិកក៏រ៊ឺ ោរជំរញសរប
ប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ
និងពាយរឱ្យសរប
គនជារួ

ត្តធរ៌

ខាួនឱ្យចាប់អាររោណ៍លទោះជាលកខណៈ

ត្តធរ៌ ប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ

អាររោណ៍លទោះៗ ជាកិចា ។

លកខណៈនិងកិចារបស់រនសិោរលចត្សិកក៏រ៊ឺ

ខាួនលទោះ ឱ្យជាប់ត្

ោរទំឱ្យសរប

ធរ៌សោោះគ្ត្ង់លៅោន់ អាររោណ៍ជានិចាជាលកខណៈ និ ងលធាើឱ្យសរប

ត្ត-

ត្តធរ៌

គ្បកបកនងអាររោណ៍ជាកិចា ។
លកខណៈនិងកិចារបស់វ ិត្កាលចត្សិកក៏ រ៊ឺ

លលើកចិត្តលឡើងោន់

អាររោណ៍ជាលកខណៈ ម្ចនោរប៉ាោះខោប់កនងអាររោណ៍លទោះលរឿ ៗ ជាកិចា ។
ធិបា
ោរង្ករជាោ

ថា

ទទ្ីរបស់លចត្ទ

លធាើឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកសលគ្រច

ករោ វចីករោ និងរលទករោ ទទ្ីរបស់រនសិោរ លធាើឱ្យ

ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ខាួនលទោះ

ឱ្យសោោះគ្ត្ង់លៅោន់

អាររោណ៍ជានិចា រិនឱ្យឃ្លាត្លៅទ្ីែក្ទ្ ទទ្ីរបស់វ ិត្កាៈ លធាើឱ្យចិត្តនិង
លចត្សិកប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
ជានិចារិនឱ្យរួញោេ

លគ្ោ

ខាួនលទោះ
។
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ឱ្យឈានលឡើងោន់អាររោណ៍

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ឧបម្ច លចត្ទ រនសិោរ និងវ ិត្កា ែូចជាទ្ូកគ្បណាំ ងប្ែលម្ចន
នក ំ ៣ ទក់ ម្ចនក់ ំខាងកាល ម្ចនក់ ំគ្ត្ង់កណា
ត ល និងម្ចនក់លទ្ៀត្
ោន់ចងាូត្

ប្រនពិត្សូរបីលធាើោរ ំទ្ូកប្ត្រួ

កាលនិ ងខាងកនោ

ជារួ

គន

គ្ត្ូវម្ចនទទ្ីពិលសសលឡើង លដ្ឋ

ប្ត្រនសសខាង

រនសសខាងកាល

ម្ចនបំណងឱ្យទ្ូកែល់លគលលៅ

និងោលែល់លហើ

ស្សវាចាប់ ទ្ង់

រនសសខាងកាលលនោះលទ្ើបលគ្បៀប

ករកឱ្យបានផង

បាននឹ ងលចត្ទ

ប្ែលពាយរលធាើឱ្យសលគ្រចោរង្ករលផសងៗ

កណា
ត លម្ចនទទ្ី ំឱ្យប្ត្ទ្ូកែល់លគលលៅប្ត្រា៉ា ង
នឹងវ ិត្កាៈ

គ្ត្ូវពាយរ
រនសស ំ

ប្ែលលគ្បៀបបាន

ប្ែលលធាើទទ្ីឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកឈានលឡើងោន់អាររោណ៍

ចំប្ណករនសសោន់ចងាូត្បំណងឱ្យទ្ូកត្គ្រង់ចូលោន់លគលលៅ ប្ែល
លគ្បៀបបាននឹងរនសិោរ

ប្ែលលធាើទទ្ីឱ្យសរប

ត្តធរ៌គ្បកបចូលកនង

អាររោណ៍ លសចកតីលផសងគនរបស់លចត្ទ រនសិោរ និងវ ិត្កា លទ្ើបម្ចន
ែូចលព្វលរកលនោះ ។
វិចារច្ឆត្សិក
វ ិចារលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលផគងសរប

ត្តធរ៌ឱ្យលៅជារួ

អាររោណ៍ លគ្ព្វោះវ ិចារៈលទោះ ម្ចនោរបលបាស ប្ងអលអាររោណ៍ជាលកខណៈ
និងោលលចត្សិកធរ៌លនោះគ្បាកែលឡើង
លកើត្គ្ពរជារួ
ប្លងផងប្ែរ ។

ខាួនលទោះ

លទ្ើបលធាើឱ្យសរប

ត្តធរ៌ប្ែល

បលបាស ប្ងអលលៅកនងអាររោណ៍លទោះ
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រិន

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ប្ែលម្ចនលកខណាទ្ិចត្កាៈ ែូលចនោះ រ៊ឺ
អាររោណានរជជនលកខលណា

ម្ចនោរពិចារណាកនងអាររោណ៍
លរឿ

ត្ត្ថ សហជាតនលយជនរលសា

ៗ ជាលកខណៈ
ម្ចនោរគ្បកបសហជាត្ធរ៌
ទ្កកនងអាររោណ៍ជាកិចា

ចិត្តសស នបបពនធបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរតរចងចិត្តទ្កកនង
អាររោណ៍ជាផល

អាររោណបទ្ដ្ឋាលទ វា

ម្ចនអាររោណ៍ជាលហត្ជិត្

លសសខនធត្ត

ឬម្ចនទរខនធ ៣ ែ៏លសស

បទ្ដ្ឋាលទ

ជាលហត្ជិត្ ។

សភាវធរ៌របស់វ ិត្កាៈនិ ងវ ិចារៈលនោះស្សលែៀងគន រ៊ឺ ោរលលើកចិត្តទ្ក

ិ កា ោរតរចងចិត្តទ្កកនងអាររោណ៍
កនងអាររោណ៍គ្គែំបូង លឈាោោះថា វត្
លឈាោោះថា វ ិចារ ឧបម្ចែូចោរវា
លឡើងគ្គែំែូង

រគំង សំលឡងរគំងប្ែលគ្បាកែ

លគ្បៀបបាននឹងវ ិត្កាៈ

សំលឡងរគំងប្ែលោន់

ឮរ ំពងត្លៅលគ្បៀបបាននឹងវ ិចារៈ ឬឧបម្ចែូចសត្ាសាាបប្ែលលហើរលៅកនង
អាោស

ោលទ្ទ្ោះសាាបលឡើងោន់អាោសគ្គែំបូងលគ្បៀបែូចវ ិត្កាៈ

ោលលហើរជាប់ខយល់លហើ
ែូលចានោះលទ្ើបល

ក៏ោងសាាបលៅកនងអាោសលគ្បៀបែូចវ ិចារៈ

ើញថាវ ិចារលចត្សិកលនោះ

ទ្ទ្ួលអាររោណ៍បានសខរជាង

វ ិត្កាៈ និងសូរបីលកើត្គ្ពរគនក៏បែិ បត្តិទទ្ីតរលគ្ោ
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ិ កាៈ លសចកតីលផសង
វត្

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

គនរបស់លចត្សិកោំង ២ លនោះ នឹងគ្បាកែចាស់កង
ន
ងគក្នបឋរជាន
និងទ្ត្ិ

ជានរបស់ឈានោភី បរគល ។
អធិច្មកខច្ឆត្សិក
ធិលម្ចកខលចត្សិក

ប្ែលលរចោះលឡើង

ជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចនសភាពទ្ម្ចា

ជាពីរប្ផនកកនងអាររោណ៍ណារួ

ចិត្ត

រ៊ឺម្ចនោរោត្់កីដ

អាររោណ៍ដ្ឋច់ ខាត្ រិ នថាអាររោណ៍លទោះជាអាររោណ៍ប្ែលលអ ឬរិនលអកីត
នឹងោត្់កីតគ្ត្ូវ

ឬខសកដី

និងរិនថាោរង្ករប្ែលសចរ ិត្

ប្ែលបានោត្់កីស
ត លគ្រចបានលទោះ

ក៏លដ្ឋ

ឬទ្ចារ ិត្កតី

ំណាច ធិលម្ចកខលចត្សិក

ែូលចានោះលកខណាទ្ិចត្កាៈរបស់ ធិលម្ចកខលចត្សិករ៊ឺ
សននិដ្ឋានលកខលណា

ម្ចនោរចោះសលគ្រច

សំសបបនរលសា
និចេ

ម្ចនោររិនល

បចាបបដ្ឋាលទ

សននិលែា

ល់គ្ពរជាលកខណៈ

ាងលឃ្លាងជាកិចា

ម្ចនោរោត្់កីតជាផល

យធរោបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនធរ៌(អាររោណ៍)ប្ែលរបបីសលគ្រច
ល់គ្ពរជាលហត្ជិត្ ។

កនង ែាសាលិនីសប្រតងថា
ោរបលង្កអនចិត្ត

លឈាោោះថា

ធិលម្ចកខ

និង ត្ថរបស់ ធិលម្ចកខ

ក៏រ៊ឺម្ចនោរចោះចិត្តសប់ជាលកខណៈ ម្ចនោររិនរ ំសា
ោរោត្់កីតជាអាោរគ្បាកែ

លៅជាកិចា ម្ចន

ម្ចនធរ៌ប្ែលរបបីចោះចិត្តសប់ជាលហត្ជិត្
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លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ធិលម្ចកខលទោះរបបី

ល់ថា

ែូចសសរលខឿនលគ្ព្វោះរិនញាប់ញ័រ

កនងអាររោណ៍ ។
ធិលម្ចកខលនោះជាបែិបកខនឹងវ ិចិកិចាេ
ប្ែលសងស័
សងស័

កនងអាររោណ៍

លគ្ព្វោះវ ិចិកិចាេជាសភាព

ប្ត្ ធិលម្ចកខម្ចនទទ្ីលធាើោរទ្ម្ចា

លសចកតី

កនងអាររោណ៍ ។
វីរ ិយច្ឆត្សិក
វ ីរ ិ

ត្សូជារួ

លចត្សិក

ជាធរោជាត្ិពាយរចំលព្វោះអាររោណ៍

ោរលំបាក

ប្ែលោក់ ទ្ងនឹងោរង្ករលផសងៗ

រ៊ឺ ត្់ធន់
ោំងប្ផនកលអ

និងរិនលអ និងរិនថាោរង្ករលទោះលំបាកត្ិច ឬលគ្ចើនប៉ានណាកតី លបើរិន
គ្បកបលដ្ឋ

វ ីរ ិ លហើ

វ ីរ ិ

រប្រងសលគ្រចរិនបាន

លទ្ើបលឈាោោះថា

លសចកតីពាយរ បានែល់ ឧសាហៈប្ែលម្ចនលសចកតីថា អាច ត្់ ធន់
ែល់ោរលំបាកប្ែលកំពងបានទ្ទ្ួល ែូចវចនត្ថៈថា
ឧទ្កខោលភសហនំ ឧសាលហា លសចកតី ត្់ធន់ ោលបានទ្ទ្ួល
ោរលំបាកលឈាោោះថា

ឧសាហៈ

បានែល់

វ ីរ ិ

លចត្សិក

ម្ចន

លកខណាទ្ិចត្កាៈែូលចនោះរ៊ឺ
ឧសាហនលកខណំ

ម្ចនោរ ង់អាចហានគ្បឹងប្គ្បង
ពាយរជាលកខណៈ

សហជាតនំ ឧបត្ថរភនរសំ

ម្ចនោរឧបត្ថរភលគ្ជារប្គ្ជង
សហជាត្ធរ៌ជាកិចា
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ភិធរោត្ថសងគហ

សំសីទ្នភាវបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនោររិនោេ

ជាផល

សំលវរបទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនសលងារវត្ថជាលហត្ជិត្

វ ីរ ិយររភវត្ថបទ្ដ្ឋានំ វា

ឬម្ចនវត្ថប្ែលនឹងគ្ត្ូវពាយរ
ជាលហត្ជិត្ ។

ធិបា

បណា
ត សរប

ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
រិនោេ

ត្តធរ៌ោំង

វ ីរ ិ លចត្សិកលនោះ

រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក
រប្រងម្ចនឧសាហ៍ពាយរ

លគ្ព្វោះ ំណាចរបស់វ ីរ ិ លទោះឯង ប្ែលជួ

ែូចផោោះចាស់ប្ែលជិត្នឹងរលំ

ឧបត្ថរភ ឧបម្ច

កសសររកលបាោះទ្ល់ឱ្យតំងម្ចំទ្ប់

ទ្ល់ខយល់បានែូលចានោះ ចំប្ណកវ ីរ ិ នឹងលកើត្លឡើងបានលទោះ
លឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័

លហត្ប្ែលម្ចនសលងារវត្ថ ៨ គ្បោរ
សច្ង្េគវត្ថុ ៨ បាន ល់

១. ជាត្ិ ទ្កខ
២. ជោទ្កខ
៣. ពាធិទ្កខ
៤. ររណទ្កខ
៥.

បា

ិកទ្កខ

៦.

ត្ីត្វែតរូលកទ្កខ

៧.

ទរត្វែតរូលកទ្កខ
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រប្រងលកើត្
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ភិធរោត្ថសងគហ

៨. អាហារបរ ិល

ែារូលកទ្កខ ោរពិចារណាែល់ទ្កខកនងោរប្សាងរក

អាហារកនងបចាបបនន ។
សលងារវត្ថ ៨ ប្ែលជាលហត្ឱ្យវ ីរ ិ

កវ ីរ ិ ប្ែលជាប្ផនកលអ
ចាស់

ឈ៊ឺ

សាាប់

ពួកខាោះលកើត្ោរលនឿ

លកើត្លឡើងបានលទោះ សំលៅ

រ៊ឺលសាភណប៉ាលណាណោះ

និងសត្ាោំង

ោលពិចារណាោរលកើត្

គ្ត្ូវលសា

ទ្កខកនង បា

ប្ែលគ្ត្ូវវ ិលវល់លៅកនងវែតសងារ

ណា

ក៏ពាយរសាងកសលឱ្យផត្ចាកវែតៈ

ពួកខាោះក៏ ភ័

ខាាចកនង បា

ភូរិ ៤ ក៏ពាយរសាងកសល ប្ែលអាចលធាើឱ្យផត្ចាក បា
ពួកខាោះល

ើញលោសភ័

ជានិចា

ក៏ពាយរសាងកសលឱ្យផត្ចាកោរលកើត្

ជាលហត្ឱ្យវ ីរ ិ

ក្នោរលកើត្កនងបចាបបនន

ប្ផនកលអលកើត្លឡើង

ភូរិ

បាន

គ្ត្ូវប្សាងរកអាហារ
សលងារវត្ថលទ្ើប

ែូលចានោះសភាវៈប្ែលជាត្ួសលងារលនោះ

លទ្ើបបានែល់បញ្ញញ ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

ឱ្ត្តបបជាគ្បោន ។

វីរ ិយារម្ភវត្ថុ ៨ បាន ល់

១. ករោ ោក់ទ្ងនឹងោរង្ករជាអាររោណ៍ឱ្យវ ីរ ិ
ក. ោរង្ករប្ែលលធាើសលគ្រចលហើ
ខ. ោរង្ករប្ែលនឹងលធាើ ។

លកើត្ម្ចន ២ រ៊ឺ

។

២. ររគ ោក់ទ្ងនឹងោរលែើរផាូវជាអាររោណ៍ឱ្យវ ីរ ិ លកើត្ម្ចន ២ រ៊ឺ
ក. ោរលែើរផាូវប្ែលលទ្ើបរកែល់ ។
ខ. ោរលគ្ត្ៀរនឹងលែើរផាវលៅ
។
ូ
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ភិធរោត្ថសងគហ

៣. លរលញ្ញ ោក់ទ្ងនឹងសខភាពជាអាររោណ៍ឱ្យវ ីរ ិ លកើត្ ២ រ៊ឺ
ក. ម្ចនោងោ

ប្ែលចាប់លផតើរសបា

លឡើង ។

ខ. ម្ចនោងោ

ប្ែលចាប់លផតើររិនសបា

៤. បិ ណា ោក់ទ្ងនឹ ងអាហារជាអាររោណ៍ឱ្យវ ីរ ិ

។
លកើត្ម្ចន ២ រ៊ឺ

ក. ម្ចនអាហាររិនសរបូណ៌ ។
ខ. ម្ចនអាហារសរបូណ៌ ។
កវ ីរ ិ

វ ីរ ិយររភវត្ថ ៨ ប្ែលជាលហត្ជិត្ឱ្យវ ីរ ិ
ទ្ូលៅប្ែលសរប

ត្តជារួ

ចិត្ត ោំងប្ផនកលអនិងរិនលអក៏បាន

ែូលចានោះលបើ នកម្ចន លយនិលសារនសិោរ
វ ីរ ិយររភវត្ថ ៨ យ៉ា ងលនោះ នឹងគ្ត្ឡប់ោា
លហត្ឱ្យលកើត្ោរខជិលគ្ច ូសលឡើងបាន
ែូចលព្វលលហើ

លកើត្បានលទោះ សំលៅ
និងម្ចនលោសជជៈលគ្ចើន

ជាកសិត្វត្ថ រ៊ឺវត្ថប្ែលជា
រ៊ឺោលរិត្ែល់លរឿងលផសងៗ

លទោះក៏លកើត្លសចកតសា
ី ោ ក់លសោើរលរចលវោះលៅតរ ំណាច

របស់កិលលសបាន ។

ចិត្តប្ែលរិនម្ចនវ ីរ ិ

លចត្សិកគ្បកប លៅថា

១៦ ែួង បានែល់

ទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ញញណចិត្ត ១០ សរបែិចន
េ ចិត្ត ២
សនតីរណចិ ត្ត ៣ និងបញ្ាោាោវជជនចិ ត្ត ១ ។
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វ ីរ ិ

ចិត្ត ម្ចន
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បីត្ិច្ឆត្សិក
បីត្ិលចត្សិក ជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចនលសចកតីរ ីកោ

ចិត្តកនងអាររោណ៍

បានែល់ សភាពប្ែលប្ឆ្អត្ចិត្ត ោលបានទ្ទ្ួលអាររោណ៍លទោះៗ ម្ចន
លកខណាទ្ិចត្កាៈែូលចនោះរ៊ឺ
សរបិយ

នលកខណា

ម្ចនលសចកតីរ ីកោ

ស្សស់ស្សា

កនង

អាររោណ៍ជាលកខណៈ
ោ

ចិត្តបីណនរសា

ផរណរសា វា

ម្ចនោរលធាើឱ្យប្ឆ្អត្ោ

និងចិ ត្តជាកិចា

ឬម្ចនោរលធាើឱ្យគ្ជួត្គ្ជាបទ្ូោំងោងោ

ឱ្ទ្រយបចាបបដ្ឋាទ

ជាកិចា

ម្ចនោរ ប្ណដត្លឡើងនូវោ

និង

ចិត្តជាផល
លសារនសសសហរត្ចិត្តបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនចិត្តគ្បកបលដ្ឋ

លសារនសសជាលហត្ជិត្ ។
អធិបាយធម្មជាត្ិរបស់បីត្ិ
ធរោជាត្ិរបស់បីត្ិលនោះ ោលលកើត្លឡើងជារួ
នកលទោះែឹ ងថា
ពិលសស

រ ីកោ

ចិត្តម្ចនោ

វាចាសបា

លពលខាោះក៏លធាើឱ្យគ្ជួត្គ្ជាបកនងោងោ

របស់ នកលទោះឱ្យរ ីកោ

ខាាំងោា

នកណារប្រងលធាើឱ្យ

រិនលនឿ

រ ីកោ

លទោះឯង
ណា

ស្សស់ថាាជា
និងលធាើចិត្ត

ចំលព្វោះអាររោណ៍

អាោរគ្បាកែរបស់បីត្ិលនោះ រ៊ឺោរលធាើឱ្យប្ឆ្អត្ចិត្តលឡើងរក ចំប្ណកបីត្ិ
ប្ែលលកើត្លឡើងបានលទោះ

គ្ត្ូវអាស្ស័
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ទរខនធ

៣

រ៊ឺ

លវទ្ទខនធ
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ភិធរោត្ថសងគហ

សញ្ញញខនធ និងវ ិញ្ញញណកខនធ ជាលហត្ជិត្ឱ្យលកើត្ លវទ្ទខនធ ប្ែលជា
លហត្ជិត្ឱ្យបី ត្ិលកើត្លឡើង រប្រងអាស្ស័
ឱ្យបីត្ិលកើត្ លដ្ឋ
លទោះប្ត្រួ

សខលវទ្ទប៉ាលណាណោះ ជាលហត្

លហត្លនោះឯង លពលខាោះល

ើង

ល់ថា បីត្ិ និងសខ

ប្ញកគនរិនដ្ឋច់ លសចកតីពិត្លទោះ ជាសភាវៈប្ែលលផសងគន

រ៊ឺបីត្ិជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចនោរលគ្ត្ក រ

លគ្ព្វោះបានគ្បសពាឥដ្ឋាររោណ៍

បីត្ិម្ចនកនងទ្ីណា សខក៏ម្ចនកនងទ្ីលទោះ ប្ត្សខម្ចនកនងទ្ីណាបីត្ិអាច
នឹងរិនម្ចនកនងទ្ីលទោះក៏បាន បីត្ិជាសង្កខរកខនធ ប្ត្សខជាលវទ្ទខនធ ។
ឧបម្ចបីត្ិែូចជាបរសលធាើែំលណើរផាូវ្ៃ

លញើសលចញ លនឿ

ហត្់ លគ្ោរោ

លៅកនងទ្ីកទតរម្ចន

លស្សកទ្ឹក គ្គល

ើញបរសម្ចនក់

លទ្ៀត្លែើររកក៏សួរថាម្ចនទ្ឹកផឹកទ្ី ណាខាោះ បរសលទោះត្បថា លៅខាង
រខនឹងម្ចនស្សោះទ្ឹកលោកលៅទ្ីលទោះនឹងបានផឹកទ្ឹក
្ៃ

លទោះតំងពីបានឮថាម្ចនស្សោះទ្ឹក

រហូត្ែល់បានល

លទោះ ក៏លកើត្បីត្ិម្ចនអាោរលគ្ត្ក ររ ីកោ
ម្ចនស្សោះទ្ឹក

ឬបានល

ប្ត្លបើបរសលទោះបានផឹកទ្ឹកឬបានងូត្ទ្ឹក
ល

ោរលសា

ើញលសចកតីលផសងគនរបស់បីត្ិ

លសចកតីរ ីកោ

ចិត្តកនងអាររោណ៍

អាររោណ៍ប្ែលលអ

ើញស្សោះទ្ឹក

កនងអាររោណ៍ ប្ែលបានឮថា

ើញស្សោះទ្ឹកលទោះ

ែូលចានោះសខលទ្ើបតំងលៅលដ្ឋ

បរស នកលែើរផាូវ

លនោះជាធរោជាត្ិរបស់បីត្ិ
ក៏ែឹងថាសខសបា

រសក្នអាររោណ៍

និងសខបានជាក់ចាស់ថា

ល

ពិត្
ើងលទ្ើប

បីត្ិលកើត្ពី

ចំប្ណកសខលកើត្ពីោរតរលសា

ោលបីត្ិជាសភាវធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងតរផាូវចិត្ត

ែូលចនោះលទ្ើបម្ចនលកខណៈស្សលែៀងគននឹ ងលសារនសសលវទ្ទ
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ប្ត្លោោះបី

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ែូលចានោះ បីត្ិក៏រិនប្រនលសារនសសលទោះឯង លគ្ព្វោះលសារនសសជាលវទ្ទ
ខនធលកើត្បានកនងចិត្ត ៦២ ែួង បីត្ិជាសង្កខរកខនលធ កើត្ជារួ
៥១

ែួង

ចត្ត្ថជានោភីបរគលរប្រងល

ចិត្បា
ត នគ្ត្ឹរ

ើញលសចកតីលផសងគនក្ន

លសារនសសនិងបីត្ិលនោះបានជាក់ចាស់។
បីត្ិលចត្សិក ធរោជាត្ិប្ែលលគ្ត្ក ររ ីកោ

ប្ឆ្អត្ចិត្តលទោះម្ចន ៥

គ្បោរ រ៊ឺ
១. ខទ្ោោបីត្ិ លគ្ត្ក របនតិចបនតួច (គ្ព៊ឺលោរលចញទ្ឹកប្ភនក) ។
២.

ខណិោបីត្ិ

លគ្ត្ក ររួ

ជួរខណ:ែូចលផាកបលទោរប្ត្លកើត្

ញឹកញាប់ ។
៣. ឱ្កានិោ
ត បីត្ិ លគ្ត្ក ររួ
រលកលបាកគ្ចាំងលហើ

ស្សបក់ៗ លហើ

ក៏បាត្់លៅែូចទ្ឹក

ក៏ប្បកលៅ ។

៤. ឧលពាង្កគបីត្ិ លគ្ត្ក រម្ចនកម្ចាំងខាាង
ំ រហូត្ ប្ណតត្ខាួនលឡើង ។
៥.

ផរណាបីត្ិ

លគ្ត្ក រគ្ជួត្គ្ជាបព្វសលពញសពាសព្វ៌ងគោ

ែូចសំឡីជប់ទ្ឹក ។
រួ

លទ្ៀត្ អាោរប្ែលគ្ព៊ឺលោរ អាចលកើត្ពីោរជួបអាររោណ៍ ប្ែល

រួរខាាចែូចជាខាាចលខាោចក៏គ្ព៊ឺលោរែូចគន
លោសៈ

គ្បលភទ្បែិការលោស

ប្ត្គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

រ៊ឺលោសគ្បលភទ្េ

ខទ្ោោបីត្ិលទ្ ។
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លគ្ោ

ំណាច
រិនប្រន

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ឆនទច្ឆត្សិក
ឆ្នោលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចនោរលពញចិត្តកនងអាររោណ៍

បានែល់ សភាពប្ែលម្ចនោរលពញចិត្តកនងអាររោណ៍ប្ែលគ្ត្ូវោរ ម្ចន
លកខណាទ្ិចត្កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ
កត្តករយតលកខលណា
អាររោណបរ ិល

ម្ចនោរគ្បាថានលែើរបីនឹងលធាើជាលកខណៈ

សនរលសា ម្ចនោរប្សាងរកអាររោណ៍ជាកិចា

អាររោលណន ត្ថិកតបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនលសចកតីគ្បាថានអាររោណ៍
ជាផល

អាររោណបទ្ដ្ឋាលទ
ធិបា
លទោះ

បានែល់

ម្ចនអាររោណ៍ជាលហត្ជិត្ ។

ឆ្នោលចត្សិកប្ែលម្ចនោរគ្បាថានលែើរបីលធាើជាលកខណៈ
ម្ចនោរគ្បាថានរូបាររោណ៍លែើរបីនឹងល

ើញ

គ្បាថាន

សោោររោណ៍លែើរបីនឹងឮ

គ្បាថានរទធររោណ៍លែើរបីនឹងែឹងកាិនជាលែើរ

រួរលសចកតីរកោលគ្ត្ូវោរល

ញ
ើ

ឮ ែឹងកាិន

ែឹងរស

ែឹងលផ្ទែាពាៈ

រិត្អាររោណ៍ លនោះឯងជាលកខណៈរបស់ឆ្នោៈ ។
ោលម្ចនលសចកតីគ្ត្ូវោរអាររោណ៍លផសងៗ ជាលកខណៈលហើ

ក៏

គ្ត្ូវម្ចនោរប្សាងរកអាររោណ៍ប្ែលគ្ត្ូវោរលផសងៗ លទោះរកបំលពញលសចកតី
គ្ត្ូវោរ ោរប្សាងរកអាររោណ៍លផសងៗ លនោះ លទ្ើបជាកិ ចារបស់ឆ្នោៈ ។
ោលពិចារណាអាោររបស់ឆ្នោៈលទោះ ក៏នឹងបានែឹងលដ្ឋ
ឆ្នោៈម្ចនលសចកតីគ្បាថានអាររោណ៍ជាផលគ្បាកែ លហើ
ប្ែលជាលហត្ជិត្ឱ្យឆ្នោៈលកើត្លឡើង ។
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បញ្ញញថា

អាររោណ៍លទោះឯង

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ចំណចសម្ចគល់

ឆ្នោៈនិ ងលោភៈលទោះ

ម្ចនលកខណៈប្ែល

ស្សលែៀងគនណាស់ រ៊ឺម្ចនលសចកតីគ្ត្ូវោរអាររោណ៍ែូចគន ប្ត្លសចកតីគ្ត្ូវ
ោរអាររោណ៍ប្ែលជាឆ្នោៈលទោះ
ប្ែលជាលោភៈលទ្

លព្វលរ៊ឺ

រិនែូចលសចកតីគ្ត្ូវោរអាររោណ៍
លសចកតីគ្ត្ូវោរអាររោណ៍ប្ែលជាលោភៈ

លទោះរប្រងគ្បោន់និងជាប់ចិត្តលៅកនងអាររោណ៍លទោះ
ោរអាររោណ៍ប្ែលជាឆ្នោៈលទោះ
អាររោណ៍លទោះលទ្

រិនគ្បោន់និងរិនជាប់ចិត្តលៅកនង

ឧបម្ចែូចបរគលប្ែលគ្ត្ូវោរទ្ទ្ួលោននំ

បរគលប្ែលគ្ត្ូវោរទ្ទ្ួលោនថានំ
គ្ត្ូវោរប្ែលជាលោភៈ
រសាររោណ៍
ប្ែលជាឆ្នោៈ

ចំប្ណកលសចកតីគ្ត្ូវ

លសចកតីគ្ត្ូវោរនំលទោះ

និង

ជាលសចកតី

លគ្ព្វោះជាលសចកតីគ្ត្ូវោរប្ែលគ្បោន់លៅកនង

ចំប្ណកលសចកតីគ្ត្ូវោរថានំលទោះ

ជាលសចកតីគ្ត្ូវោរគ្បលភទ្

លគ្ព្វោះរិនគ្បោន់លៅកនងរសាររោណ៍ ោលបាត្់ឈ៊ឺលហើ

ក៏រិនម្ចនលសចកតីគ្ត្ូវោរទ្ទ្ួលោនថានលំ ទ្ៀត្ ។
២. អកុសលច្ឆត្សិក
កសលលចត្សិក ជាលចត្សិកប្ផនកអាគ្កក់ លគ្គត្គ្គត្ បាប
រិនលអ

និងរិន្ាត្

លៅហោង លតតគ្កហា

ោលគ្បកបជារួ

ចិត្តលហើ

ជា កសលចិត្តផងប្ែរ ។

កសលលចត្សិកលនោះ លទ្ើបគ្បកបបានជារួ
ែួងប៉ាលណាណោះ

រប្រងលធាើឱ្យចិត្ត

និងគ្បកបជារួ

ចិត្តគ្បលភទ្ែក្ទ្

ឬលសាភណចិត្ត ៥៩) រិនបានលឡើ

។
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កសលចិត្ត ១២
( លហត្កចិត្ត

១៨

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

បលង្់អកុសលច្ឆត្សិក ១៤

ួង្

លម្ចហលចត្សិក
ហិរ ិកលចត្សិក

លម្ចចត្កាលចត្សិក

លោត្ិកលចត្សិក

កសលលចត្សិក
លោចត្កាលចត្សិក

េីទ្កលចត្សិក

១
១

លទត្តបបលចត្សិក ១
ឧទ្ធចាលចត្សិក

១

លោភលចត្សិក

១

ទ្ិែិលា ចត្សិក

១ ៣

ម្ចនលចត្សិក

១

លោសលចត្សិក

១

ឥសាលចត្សិក

១

រចេរ ិ

១

លចត្សិក

កកាចាលចត្សិក

១

េីនលចត្សិក

១

រិទ្ធលចត្សិក

១

វ ិចិកិចាេលចត្សិក =

វ ិចិកិចាេលចត្សិក

៤

កសលលចត្សិកម្ចន ១៤ ែួង ប្ចកលចញជា ៥ ន័
ក. លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ ែួង
ខ. លោត្ិកលចត្សិក ៣ ែួង
រ. លោចត្កាលចត្សិក ៤ ែួង
. េីទ្កលចត្សិក ២ ែួង
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១៤
៤

២

១
រ៊ឺ

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ង. វ ិចិកិចាេលចត្សិក ១ ែួង ។
អធិបាយអកុសលច្ឆត្សិក
ក. លម្ចចត្កាលចត្សិក បានែល់

គ្កុរលចត្សិក ប្ែលម្ចន

លម្ចហលចត្សិក ជាគ្បោនម្ចន ៤ ែួង រ៊ឺ លម្ចហលចត្សិក
លចត្សិក

ហិរ ិក-

លទត្តបបលចត្សិក និងឧទ្ធចលា ចត្សិក ។

លម្ចចត្កាលចត្សិកលនោះ គ្បកបជារួ

កសលចិត្តបានោំង ១២

លទ្ើបម្ចនលឈាោោះលៅរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

“សព្វាកសលសាោរណ-

ែួង

លចត្សិក” សំលៅ

ក លចត្សិកប្ែលគ្បកបទ្ូលៅកនង កសលចិត្តោំង

ស់ ។
ច្មហច្ឆត្សិក
លម្ចហលចត្សិក រ៊ឺ លសចកតីវលងាងកនងអាររោណ៍ បានែល់ វលងាង
ចាកទររូបលគ្ព្វោះោររិនែឹងសភាវធរ៌តរលសចកតីពិត្
គ្បោរលដ្ឋ

ម្ចន ត្ថ

៤

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ

ញ្ញញណលកខលណា

ម្ចនោររិនែឹងសភាវធរ៌តរលសចកតី
ពិត្ជាលកខណៈ

អាររោណសភាវចាេទ្នរលសា

ម្ចនោរបិទ្បាំងសភាវៈក្នអាររោណ៍
ជាកិចា

នធោរបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនភាពងងឹត្ជាផល
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លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋាលទ
ឧបា

ម្ចនោរលធាើទ្កកនងចិត្តលដ្ឋ
រិនគ្ត្ូវទ្ំនងជាលហត្ជិត្ ។

ត្ថ ៤ គ្បោររបស់លម្ចហលចត្សិកន័
ចិត្តសស នធភាវលកខលណា

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ម្ចនោរងងឹត្ឈឹងក្នចិ ត្ជា
ត លកខណៈ

សរបែិលវធរលសា

ម្ចនោររិនចាក់ធាោះសភាវធរ៌ជាកិចា

សម្ចោបែិបត្តិបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរបែិបត្តិខសជាផល

លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនោរលធាើទ្កកនងចិត្តលដ្ឋ

ឧបា

រិនគ្ត្ូវទ្ំនងជាលហត្ជិត្ ។

លម្ចហលចត្សិកលនោះ ជា ងគធរ៌របស់ វ ិជាជ ប្ែលប្គ្បថា រិ នែឹ ង
ឬធរោជាត្ិប្ែលផោ

ពីបញ្ញញ

លទ្ើបរិនបានសំលៅ

ែូលចានោះោររិនែឹងរបស់លម្ចហលចត្សិក

កោររិនែឹ ង ីាៗ ោំង ស់លឡើ

ោររិនែឹងធរ៌តរលសចកតីពិត្ប្ែលរួរែឹង
លៅតរលសចកតីពិត្

ឬប្ែលលៅថា

ប្ត្សំលៅ

រ៊ឺែឹងប្ត្វត្ថប្ែលរិនគ្បគ្ពឹត្ត

វលងាងចាកទររូបប្ែលជាលសចកតី

ពិត្លទោះឯង ។
ោររិនែឹងតរលសចកតីពិត្ប្ែលរួរែឹងរបស់ វ ិជាជឬលម្ចហៈលនោះ
លទ្ើបសំលៅ

កចំលព្វោះោររិនែឹងកនងធរ៌ ៨ គ្បោរ រ៊ឺ

១. ទ្លកខ

ញ្ញញណំ រិនែឹងកនងទ្កខសចា ។

២. ទ្កខសរទ្ល
៣. ទ្កខនិលោលធ

ញ្ញញណំ រិនែឹងកនងសរទ្
ញ្ញញណំ

សចា ។

រិនែឹងកនងទ្កខនិលោធសចា ។
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៤. ទ្កខនិលោធគរិ និយ បែិបោ

ញ្ញញណំ

រិ នែឹ ងកនងររគ

សចា ។
៥. បពាលនត ញ្ញញណំ រិនែឹងកនងខនធ អា
៦.

បរលនត

ត្ន ោត្ ប្ែលជា ត្ីត្ ។

ញ្ញញណំ រិនែឹងកនងខនធ អា

ត្ន ោត្ ប្ែលជា

ទរត្ ។
៧. បពាទតបរលនត

ញ្ញញណំ រិនែឹងកនងខនធ អា

ត្ន ោត្ ោំង

ត្ីត្ ោំង ទរត្ ។
៨.

ឥទ្បបចា

ត

បែិចស
ា របបលននស

លសចកតីរិនែឹ ងកនងបែិ ចស
ា របាទ្
ប្ែលអាស្ស័

ធលរោស

ញ្ញញណំ

រ៊ឺរិនែឹងកនងធរ៌ោំង

គនលកើត្លឡើងថា ធរ៌លនោះជាបចា័

។

លម្ចហលចត្សិកលនោះ ជារូលជាឫសរល់ក្ន កសលធរ៌ោង
ំ ពួង
អហិរ ិកច្ឆត្សិក
ហិរ ិកលចត្សិក រ៊ឺ ោររិនខាោសែល់បាបធរ៌ បានែល់ សភាព
ប្ែលរិនខាោសែល់ កសលទ្ចារ ិត្លផសងៗ
ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ
ោ

ទ្ចារ ិតទ្ីហិ

ម្ចនោ

ទ្ចារ ិត្ជាលែើរ

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ជិរចេនលកខណំ

រិនលខពើរនូវទ្ចារ ិត្ ម្ចនោ

ទ្ចារ ិត្ជាលែើរជាលកខណៈ

លជជនលកខណំ វា ឬម្ចនោររិនខាោសនូវទ្ចារ ិត្ជាលកខណៈ
បាបានំ ករណរសំ

ម្ចនោរលធាើបាបជាកិចា
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សលង្កាចនបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនោររិនគ្ត្ឡប់ចាកបាបជាផល
ត្តនិ

គរវបទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនោររិនលគរពខាួនឯងជាលហត្ជិត្ ។

ោររិនលខពើររិនខាោសនូវបាប

រប្រងម្ចនលគ្ព្វោះ ហិរ ិក

ែូចជា

សត្ាប្ឆ្ារិនលខពើររំរង់ ។
អច្នាត្តបបច្ឆត្សិក
លទត្តបបលចត្សិ ក
បានែល់
លផសងៗ

រ៊ឺ

ោររិនខាាចត្ក់សាត្ចំលព្វោះបាបករោ

សភាពប្ែលរិនម្ចនោរត្ក់សាត្ចំលព្វោះ កសល
ម្ចនោ

ទ្ចារ ិត្ជាលែើរ

ម្ចន ត្ថ

៤

គ្បោរលដ្ឋ

ទ្ចារ ិត្
ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
នតតសលកខណំ

ម្ចនោររិនញលញើត្ត្ក់សាត្
ោ

បាបានំ ករណរសំ

ទ្ចារ ិត្ជាលែើរជាលកខណៈ

ម្ចនោរលធាើបាបជាកិចា

សលង្កាចនបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនោររិនគ្ត្ឡប់ចាក ំលពើបាប
ជាផល

បោគរវបទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនោររិនលគរព នកែក្ទ្ជាលហត្ជិត្ ។

សភាពរបស់ លទត្តបបលនោះ
កសលករោ លកើត្លឡើងលដ្ឋ
រិនលោត្ប្គ្កង នកណារួ

ជាោររិនញលញើត្កនងោរលធាើ

អាស្ស័

ោររិនលគរពចំលព្វោះ នកែក្ទ្ រ៊ឺ

ប្ែលលគ្តពីខួនឯង
ា

កសលករោរបស់ខួានឯងលទោះលឡើ

។
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ហិរ ិកលចត្សិក និង លទត្តបបលចត្សិកោំង ២ ែួ ងលនោះ លរើល
លកខណៈស្សលែៀងគន
លព្វលលដ្ឋ

ត្ថលហើ

រ៊ឺលធាើឱ្យហានលធាើ កសលករោែូចគន

ប្ត្ោល

រប្រងម្ចនលសចកតីលផសងគន រ៊ឺ ហិរ ិក ភាវៈក្នបរគល

ប្ែលរិនម្ចនោរខាោស ឬរិនលខពើរែល់បាបធរ៌ ចំប្ណក លទត្តបបលនោះ
បានែល់ ភាវៈក្នបរគលប្ែលរិនប្គ្កងខាាចចំលព្វោះបាបធរ៌ ។
កនង ភិធរោត្ថវ ិភាវ ិនីែីោ លគ្បៀបលធៀបថា បរគល នករិនម្ចនហិរ ិ
រប្រងរិនលខពើរបាប

ែូចគ្ជូករិនលខពើរោរក

បរគល នករិនម្ចន

ឱ្ត្តបបរប្រងរិនខាាចបាបែូចរម្ចចរិ នខាាចលភាើងែូលចានោះ ។
ហិរ ិក និង លទត្តបបោំង ២ គ្បោរលនោះ ជាលហត្ជាកម្ចាំង
កនងោរលធាើទ្ចារ ិត្ោំងពួង ។
ឧទធឆច្ច ឆត្សិក
ឧទ្ធចាលចត្សិក រ៊ឺ ោររលវ ើរវា

កនងអាររោណ៍លផសងៗ បានែល់

សភាពចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍រិនម្ចំោំ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ
ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
វូបសរលកខណំ

ម្ចនោររិនចូលលៅសៃប់ជាលកខណៈ

នវដ្ឋានរសំ

ម្ចនោររិនតំងម្ចំលៅកនងអាររោណ៍
ប្ត្រួ

ភនតត្តបចាបបដ្ឋានំ

ជាកិចា

ម្ចនោរលឆ្ា្ាលៅកនងអាររោណ៍ជាផល

លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋានំ
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ទ្ំនងជាលហត្ជិត្ ។
ត្ថរបស់ឧទ្ធចាៈលដ្ឋ

បរ ិយ

ែក្ទ្

តរ ភិធរោសងគណីបាលី

សប្រតងទ្កែូលចនោះរ៊ឺ
ចិត្តសស ឧទ្ធចំា

ោរ ប្ណដត្ ណូ ដ ងចិត្ត ។

វូបសលម្ច

លចត្លសា វ ិលកខលបា
ភនតត្ំត ចិត្តសស

ោររិនសៃប់រម្ចៃប់ ។
ោរោ

ម្ច

ចិត្ត ។

ោរភា្ក់លផអើលចិត្ត ។

កសលលចត្សិកប្ែលលព្វលលហើ
ហិរ ិក

៤ គ្បោរលទោះ រ៊ឺ លម្ចហ

លទត្តបប និងឧទ្ធចា លឈាោោះថា លម្ចចត្កាលចត្សិក លដ្ឋ

លម្ចហលចត្សិកជាគ្បោន

និងលម្ចចត្កាលចត្សិកលនោះ

លលើក

ជា កសល

សាោរណលចត្សិក រប្រងគ្បកបកនង កសលចិត្តោំង ១២ ែួង រួរ
សលងាត្ថា

ឯករគតលចត្សិក

អាររោណ៍ប្ត្រួ

ជាសភាវៈប្ែលលធាើឱ្យចិត្តតំងលៅកនង

និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក រប្រងគ្បកបកនងចិត្ត

ោំង ស់ ែូលចានោះោល កសលចិត្លត កើត្ សភាពរបស់លចត្សិកោំង ២
លនោះ

រប្រងគ្ត្ូវគ្បកបជារួ

កសលចិត្តគ្ពរគនប្ត្លចត្សិកោំង

២

លនោះម្ចនសភាវលកខណៈប្ែលផោ

គន

ជារួ

លគ្ព្វោះសភាវៈរបស់ចិត្តលទោះលកើត្រលត្់

គនបាន

លលឿនរហ័ស

លសចកដីថា
ចិត្តលកើត្លឡើងរួ

ែួង

រិនរួរនឹងគ្បកបកនងចិត្តែួង
ក៏ទ្ទ្ួលអាររោណ៍បានប្ត្រា៉ា ង

ប៉ាលណាណោះ ឯករគតលចត្សិក លធាើទទ្ីតក់ប្ត្ងចិត្តឱ្យទ្ទ្ួលអាររោណ៍ប្ត្
រា៉ា ងលទោះលៅបាន

ូរ

ប៉ាប្នតកម្ចាង
ំ របស់ឯករគតលចត្សិកលធាើបានប្ត្
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រួ

ខណ:ចិត្ត

រលវ ើរវា

ទ្ទ្ួលអាររោណ៍រិនម្ចំោំ

ចិត្តែួងលគ្ោ
ត្លៅ

ចំប្ណកឧទ្ធចាលចត្សិកជាសភាពប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្តឱ្យ
ក៏លកើត្លឡើង

ោលចិត្ែ
ត ួងរួ

រលត្់លៅលហើ

ឧទ្ធចាៈក៏តក់ប្ត្ងឱ្យទ្ទ្ួលអាររោណ៍ែក្ទ្

កសលចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្រប់ែួងលទោះ លទ្ើបម្ចនលចត្សិកោំង

២ លនោះគ្បកបគ្ពរគនបាន កនងលកខណៈែូចលព្វលលទោះ អាររោណ៍របស់
កសលចិត្តនីរួ

ៗ

នឹងតំងម្ចំឬរលវ ើរវា

ំណាចរបស់លចត្សិកោំង
ឬលខា

២

លនោះថា

លស្សចលហើ
រួ

ប្ត្កម្ចាំង

ណាម្ចនកម្ចាំងខាាំង

ជាងគន តរធរោតកម្ចាំង ំណាចរបស់ឯករគតលចត្សិក កនង

កសលចិត្ត រប្រងម្ចនកម្ចាំងលខា
ឯករគតលចត្សិកនឹងម្ចនកម្ចាំងខាាំង

ជាងកម្ចាំងរបស់ ឧទ្ធចាលចត្សិក
ោលគ្បកបជារួ

កសលចិត្តលឡើងោន់ បបទជវនៈលហើ
អាចលធាើឱ្យចិត្ត ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ប្ត្រួ

ឯករគតលចត្សិកក៏រ ឹត្ប្ត្

បានម្ចំោំក្គ្កប្លងលឡើង ។

លគ្ព្វោះឧទ្ធចលា ចត្សិករលវ ើរវា

លៅកនងអាររោណ៍ែក្ទ្

ចិត្តឱ្យផ្ទាស់បូតរទ្ទ្ួលអាររោណ៍ែក្ទ្
ឧទ្ធចលា ចត្សិក លទ្ើបខាល់ខាា
ឧទ្ធចស
ា រប

ឬតក់ប្ត្ង

ែូលចនោះកម្ចាំង ំណាចរបស់

គ្បរូលករោទ្កបានលខា

ត្តក្ន កសលចិត្តលទោះ

រិនអាចទំបែិសនធិកនង បា

កសលចិត្ត

ចោះ ែូលចានោះកនង

លទ្ើបម្ចនកម្ចាំង ំណាចលខា

ភូរិបានែូចយ៉ា ង កសលចិត្តែក្ទ្ ១១ ែួង

ប្ែលលគ្តពី កសលចិត្ប្ត ែលសរប

ត្តលដ្ឋ

ឧទ្ធចាៈ ។

ខ. លោត្ិកលចត្សិក បានែល់ គ្កុរលចត្សិកប្ែលម្ចនលោភ
លចត្សិកជាគ្បោន ម្ចន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ លោភលចត្សិក ទ្ិែិលា ចត្សិក និង
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ម្ចនលចត្សិក ។
លោត្ិ កលចត្សិកលនោះ

រប្រងគ្បកបកនង កសលចិត្តប្ែលជា

លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង តរសររួរប៉ាលណាណោះ នឹងគ្បកបកនង កសល
ចិត្តគ្បលភទ្ែក្ទ្

ែូចជាលោសរូ លចិ ត្តនិងលម្ចហរូលចិត្តរិនបានលឡើ

ត្លៅនឹងបានសប្រតងសភាវធរ៌ របស់លោត្ិកលចត្សិកតរលំដ្ឋប់ ។
ច្ោភច្ឆត្សិក
លោភលចត្សិក
អាររោណ៍

បានែល់

រ៊ឺ

ធរោជាត្ិប្ែលជាោរលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនង

សភាពគ្បាថានចង់បាន

អាររោណ៍ោំង ៦ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ
អាររោណរគហណលកខលណា

និងោរជាប់ចិត្តកនង

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍
ជាលកខណៈ

ភិសងគរលសា

ម្ចនោរជាប់ជំព្វក់កនងអាររោណ៍ជាកិចា

បរ ិចាារបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោររិនលោះបង់ជាផល

សលយជនិ

ធលរោស សាទ្ទ្សសនបទ្ដ្ឋាលទ

លសចកដីលគ្ត្ក ររ ីកោ

ម្ចនោរល

ើញ

កនងសំលយជនធរ៌ជាលហត្ជិត្ ។

កនង ែាសាលិនី ែាកថា បានឧបម្ចសភាពរបស់លោភលចត្សិកថា
ម្ចនោរគ្បោន់កនងអាររោណ៍ជាលកខណៈ
ជាប់សអិត្កនងអាររោណ៍ជាកិចា

ែូ ចសាាជាប់ជ័រ

ម្ចនោរ

ែូចែំ សាច់ប្ែលដ្ឋក់លៅលលើ ំប្បងប្ែល

លតតខាាំង ម្ចនោររិនលោះបង់លៅែូចោរជាប់ពណ៌ប្ែលគ្ជលក់ពណ៌ ។
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ត្ថរបស់លោភលដ្ឋ

បរ ិយ

ែក្ទ្

កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោបាន

សប្រតងលវវចនធរ៌ រ៊ឺធរ៌ប្ែលលគ្បើជំនួសគនបាន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ត្ណា
ហ លសចកតីគ្បាថាន
២. ោរ ចំណង់ត្លគ្រក
៣. ោរ លសចកតីគ្បាថាន
៤. ននោិ លសចកតីលភាើត្លភាើន
៥.

ភិជា ោរសរាឹងរ ំក្ព

៦. ជលនត្តិ ម្ចត

៧. លបាលទពភវ ិោ

នកឱ្យកំលណើត្
នកឱ្យលកើត្កនងភពេោី

៨. ឥចាេ ោរគ្បាថានោរក
៩. អាសា លសចកតីសងឃឹរ
១០. សំលយជន លគ្រឿងចង ។
ត្ថលផសងៗ
ត្ណា
ហ
លទោះ

របស់លោភែូចលព្វលរកខាងលែើរលទោះ

រប្រងជាទ្ីែឹងទ្ូលំទ្ូោ

ប្ត្ោរ

ព្វកយថា

ល់របស់រនសសភារលគ្ចើន

ល់ថា ត្ណា
ហ ជាោរលគ្ត្ក រលៅកនងផាូវលភទ្ តរពិត្ត្ណា
ហ លទោះ

បានែល់ោរជាប់ចិត្តកងអាររោ
ន
ណ៍គ្រប់គ្បលភទ្

ែូចគ្ពោះបាលីថា

បរ ិត្សសត្ីត្ិ = ត្ណា
ហ លសចកតីគ្ត្ូវោរអាររោណ៍លឈាោោះថា ត្ណា
ហ ។
ោលម្ច ច លសា ត្ណា
ហ ចាត្ិ = ោរត្ណា
ហ
សភាវធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវោរោម្ចររោណ៍ោំង

៦

ផង

អាររោណ៍លទោះផង សភាវធរ៌លទោះលឈាោោះថា ោរត្ណា
ហ ។
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សសសត្ទ្ិែិស
ា ហរលត ហិ ោលគ ភវត្ណា
ហ ត្ិ វចាត្ិ ។ ត្ណា
ហ
ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

សសសត្ទ្ិែិលា ឈាោោះថា ភវត្ណា
ហ ។

ឧលចេទ្ទ្ិែិាសហរលត ហិ ោលគ វ ិភវត្ណា
ហ ត្ិ វចាត្ិ ។ ត្ណា
ហ
ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

ិ វត្ណា
ឧលចេទ្ទ្ិែិាលឈាោោះថា វភ
ហ ។

ែូលចានោះព្វកយថា ត្ណា
ហ
រ៊ឺ លសចកតីគ្ត្ូវោរអាររោណ៍លទោះលទ្ើបជា
លសចកតីទ្ូលំទ្ូោ

សូរបីលសចកតីគ្ត្ូវោរឬលសចកតីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្ត

កនងោរចលគ្រើនករោដ្ឋានក៏លឈាោោះថាជាត្ណា
ហ
រ៊ឺ ជាធរោោរ ឬធរោននោិ
ឬធរោត្ណា
ហ

ប្ត្ត្ណា
ហ គ្បលភទ្ប្ែលលព្វលលនោះ

រិនម្ចនលោសែល់

ទ្រគត្ិលទ្ លគ្ព្វោះលសចកតីគ្ត្ូវោរកសលធរ៌ ែូចជាចង់លធាើសរេករោដ្ឋាន
ចិត្តនឹងសៃប់ ឬចង់បានឈានលទោះ ឈានលនោះ លសចកតីចង់លកើត្លឡើង
លដ្ឋ

ំណាចលោភរូលចិត្តក៏ពិត្ ប្ត្ខណ:លធាើករោដ្ឋានលែើរបីបំលពញោរ

ចង់លទោះលធាើលដ្ឋ

ចិត្តែក្ទ្

រិនប្រនលោភរូលចិត្ត

រហាកសលចិត្តជាខាងលែើរ

នឹងគ្ត្ូវលធាើលដ្ឋ

រហូត្ែល់ឈានកសលចិត្តជាទ្ីបំផត្

សូរបីោរចង់លធាើវ ិបសសទករោដ្ឋានក៏ែូចគន

វ ិបាកចិត្តប្ែលជាផលលទោះ

រប្រងលផសងគន ែូលចានោះោរចង់ឬលសចកតីគ្ត្ូវោរកនងកសលធរ៌ លទ្ើបរិន
ម្ចនលោស ប្ត្គ្ត្ឡប់ជាបានរណគ្បលយជន៍ ។
ទិ ឋិច្ឆត្សិក
ទ្ិែិលា ចត្សិក រ៊ឺ លសចកតី
ល

ល់ល

ើញប្ែលរិនគ្ត្ូវតរលសចកតីពិត្
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ញ
ើ ខស បានែល់ ោរ
ឬ

ល់ល

ើញប្ែលល

ល់

ាៀងឃ្លាត្

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លគ្ព្វោះលជឿខសយ៉ា ងម្ចំថា

វត្ថលនោះពិត្

ទ្ិែិម្ច
ា នសភាពលផសងគនផោ

គនពីបញ្ញញ

តរសភាវៈពិត្
កលដ្ឋ

វត្ថែក្ទ្រិនពិត្

សភាវៈរបស់

រ៊ឺបញ្ញញែឹងអាររោណ៍បាន

ប្ត្ទ្ិែិលា ទោះលោះសភាវៈពិត្

និងគ្ត្ឡប់លៅគ្បោន់

សភាវៈប្ែលរិនពិត្ ទ្ិែិលា ចត្សិកម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
លយនិលសា ភិនិលវសលកខណា

ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចទ្
ំ កលដ្ឋ
ឧបា

បោម្ចសរសា

រិនគ្ត្ូវទ្ំនងជាលកខណៈ

ម្ចនោរគ្បោន់ខសចាកសភាវធរ៌ជាកិចា

រិចាេភិ និលវសបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំកនងលសចកតី
ល

រ ិយនំ

ើញខសជាផល

ទ្សសនោរតទ្ិបទ្ដ្ឋាទ
គ្ពោះ រ ិ

ព្វកយថា ទ្ិែិា ប្គ្បតរសពោថា ោរ

ល់

ល់ល

ម្ចនោររិនចង់ល

ើញ

ជាលែើរជាលហត្ជិត្ ។
ើញ

ប្ត្ទ្ិែិលា ចត្សិកតរលសចកតីកង
ន
ភិធរោ បានែល់ រិចាេទ្ិែិា រ៊ឺ
ោរ

ល់ល

ល់ល

ើញខស ែូលចានោះោលជួបព្វកយថា ទ្ិែិា របបី

ើញខស

ប្ត្លបើសប្រតងថាោរ

លគ្បើព្វកយថា សម្ចោទ្ិែិលា ដ្ឋ
ទ្ិែិលា ចត្សិក

ោរ

ល់ល

ញ
ើ គ្ត្ូវលហើ

ល់ថាជាោរ
នឹងគ្ត្ូវ

ចំលព្វោះ ។
ល់ល

ញ
ើ ខសចាកសភាវៈពិត្លទោះអាចប្ចក

បានជា ២ គ្បោររ៊ឺ ទ្ិែិាសារញ្ញ និងទ្ិែិាពិលសស ។
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ទ្ិែិាសារញ្ញ រ៊ឺ ោរ ល់ល
ជាត្ួខួន
ា ជាល

ើញខសប្ែលល

ើង ជាលរ ប្ែលលៅថា សោា

បរគលប៉ាលណាណោះ លទ្ើបលោះលសចកតីល

ទ្ិែិាពិលសស រ៊ឺ ោរ
បានែល់

លហត្កទ្ិែិា

នត្ថិកទ្ិែិា លសចកតី
ល់ល

ល់ល

ល់ល

ទ្ិែិា ចាត្់ជាទ្ិែិាសារញ្ញ

ជាគ្បគ្កត្ីវ ិស័

លគ្ព្វោះម្ចនជាគ្បចាំទ្ូលៅគ្រប់រនសសសត្ា
គ្ពោះ រ ិ

ើញថាជាសត្ា ជាបរគល

ើញខសគ្បលភទ្លនោះបាន ។

ើញខសប្ែលជានិ

លសចកតី

ល់ល

ល់ល

ើញប្ែលរិ នលជឿកនងផល

ើញថាលទ្ៀង

សូនយរហូត្ោំងោរ
សោា

ទ្ិែិា

ល់ល

ឧលចេទ្ទ្ិែិា

កិ រ ិ ទ្ិែិា លសចកតី
និងសសសត្ទ្ិែិា

ម្ចនោរ

ល់ល

ើញថាដ្ឋច់

ញ
ើ ខសកនងទ្ិែិា ៦២ គ្បោរ ប្ែលលគ្តពី

ទ្ិែិព
ា ិលសសលនោះគ្បាកែបានចំលព្វោះបរគលពួ កខាោះ រិ នបាន

លកើត្ជាគ្បចាំកនងបរគលែក្ទ្ទ្ូលៅជាគ្បគ្កត្ីវ ិស័

ែូ ចទ្ិែិាសារញ្ញ លទ្ ។

ធរោជាត្ិប្ែលលឈាោោះថា រិចាេទ្ិែិា លគ្ព្វោះល
ោរោន់

ត្រិចាេទ្ិែិា ៣

ើញប្ែលរិនលជឿកនងលហត្

ើញប្ែលរិនលជឿកនងលហត្និងផលរបស់ករោ

ម្ចនោរ

លវៀរប្ត្

ើញខសលដ្ឋ រិនម្ចន

កតរលសចកតីពិត្ រិចាេទ្ិែិាលទោះម្ចនវ ិបរត្
ិ ែូ ចជា

ថា ោនប្ែលបរគលឱ្យលហើ

ល់ល

ើញ

រប្រងរិ នម្ចនផលជាលកខណៈ ។

ម្ិចាេទិ ឋិ ប្ លជាម្ច្នាទុឆចរ ិត្មនអង្គ ២ គឺ
១. វត្ថលទ

ច

រហិតោរវ ិបរ ិត្ត

អាោរប្ែលជាលសចកតីពិត្គ្បោន់
២.

កលហើ

ម្ចនលរឿងប្ែលវ ិបរ ិត្ចាក
។

ថា ច ត្ំ រណា
ហ ត្ិ ត្ថាភាលវន ត្សសបដ្ឋានំ លសចកតីគ្បាកែ
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ក្នលរឿងលទោះរិនែូចោរចាប់គ្បោន់ ។
បណា
ត រិចាេទ្ិែិាោំងលទោះ
នត្ថិកទ្ិែិា

លហត្កទ្ិែិា និ ង កិរ ិ

ែក្ទ្លឡើ

។

រិចាេទ្ិែិលា នោះ

រប្រងែល់ករោបេជារលទទ្ចារ ិត្លដ្ឋ
ទ្ិ ែិប
ា ៉ាលណាណោះ រិនប្រនែល់លគ្ព្វោះទ្ិែិា

លបើគ្បោន់ខាជប់ម្ចនលោសលគ្ចើនរិនគ្បោន់ខាជប់

ម្ចនលោសត្ិច ។
កនងសារញ្ញផលសូគ្ត្សប្រតងថា ោររិនលជឿកនងផល រ៊ឺ នត្ថិកទ្ិែិា
១០ គ្បោរ បានែល់
១. នត្ថិ ទ្ិនំន ោនប្ែលបរគលឱ្យលហើ
២. នត្ថិ

រិនម្ចនផល ។

ិែំា ោរបូជាធំ រិនម្ចនផល ។

៣. នត្ថិ ហត្ំ ោរបូជាត្ូច រិនម្ចនផល (លគ្រឿងសោារប្ែលលរ
លធាើែល់លភ្ៀវ) ។

៤. នត្ថិ សកែទ្កាដ្ឋនំ កម្ចោនំ ផលំ វ ិបាលោ ផលនិងវ ិបាក

(ផលប្ែលហូររកលលើសលបលៅថាផល

ផលប្ែលគ្បប្ហលនឹ ងករោ

ប្ែលបរគលលធាើលហើ

លៅថា វ ិបាក) ក្នករោប្ែលបរគលលធាើលអនិងលធាើ

អាគ្កក់រិនម្ចនលឡើ

។

៥. នត្ថិ

ំ លោលោ លោកលនោះរិនម្ចន (លោកលនោះរិនម្ចន

ែល់សត្ាប្ែលឋិត្លៅកនងលោកខាងរខ)
ទ្ីណា លោះចយត្លហើ

(សត្ាោំង

ក៏សូនយលៅកនងទ្ីលទោះ រិនលកើត្លទ្ៀត្លឡើ
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៦. នត្ថិ បលោ លោលោ លោកខាងរខរិនម្ចន (លោកខាងរខ
រិនម្ចនែល់សត្ាប្ែលឋិត្លៅកនងលោកលនោះ) ។
៧. នត្ថិ ម្ចត គ្បត្ិបត្តិខសឬគ្ត្ូវកនងម្ចតរិនម្ចនផល (បណយបាប)
៨. នត្ថិ បិត ោរគ្បត្ិបត្តិខសឬគ្ត្ូវកនងបិតរិនម្ចនផល (បណយ
បាប) ។
៩. នត្ថិ សតត ឱ្បបាត្ិោ សត្ាជាឱ្បបាត្ិកៈកំលណើត្រិនម្ចន
(ែូចជាសត្ានរក លគ្បត្

សរោ

)។

១០. នត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សររគត សម្ចោបែិបទន
ល

ឥរញ្ា លោកំ បរញ្ា លោកំ ស

ំ

ភិញ្ញញ សចេិកតា បលវលទ្នតិ

សរណៈនិងគ្ព្វហោណ៍ោំង

ប្ែលលសចកដីគ្ពរលគ្ពៀងគន គ្បត្ិបត្តិ

លដ្ឋ

លគ្ព្វោះគ្តស់ែឹងលដ្ឋ

គ្បក្ព

លធាើឱ្យជាក់ចាស់

ខាួនឯងលហើ

សប្រដងនូវលោកលនោះនិងលោកខាងរខ ក៏រិនម្ចនកនងលោកលឡើ

។

(បិែកលលខ ១៤ ទ្ំព័រ ១៣៦) ។

នកម្ចននត្ថិកទ្ិែិាលនោះបែិលសធផល

ោំងបែិលសធលហត្ក្ន

កសលនិង កសលករោផង ោប់ជាទ្ិ ែិព
ា ិលសស រប្រងលកើត្ជារួ
នករិនបានសាតប់គ្ពោះសទ្ធរោ ។

-57-

បរគល

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

មនច្ឆត្សិក
ម្ចនលចត្សិក រ៊ឺ ោរគ្បោន់ខួនគ្ក
ា
៊ឺត្គ្កលអាង បានែល់ សភាព

គ្បោន់ខួានថាល

ើងសំខាន់ជាង នកែក្ទ្ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ឧននត្ិលកខលណា

ម្ចនោរគ្បោន់ខួានជាលកខណៈ

សរបរគហរលសា

ម្ចនោរលលើកត្លរាើងជាកិចា

លកត្ករយតបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរគ្បាថានខពស់ែូចជាទ្ង់ជាផល

ទ្ិែិវា ិបប

ត្តលោភបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនលោភរិនគ្បកបលដ្ឋ

ទ្ិែិា

ជាលហត្ជិត្ ។
ម្ចនោះរ៊ឺលសចកតីគ្បោន់ខួានលនោះ ប្ចកជាគ្បលភទ្ធំបាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

លសចកតីពិត្ ។

យថាវម្ចន

ោរគ្បោន់ខនប្ែលរិ
នគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ
ួា

២. យថាវម្ចន ោរគ្បោន់ខួនប្ែលគ្បគ្ពឹ
ា
ត្លត ៅតរលសចកតីពិត្ ។
ោគ្បោន់ខួានោំង ២ គ្បោរលនោះ អាចប្ចកបាន ៩ គ្បោរលទ្ៀត្ រ៊ឺ
យថាវម្ចន គ្បោន់ខួានប្ែលរិនជាោរពិត្ ៦ គ្បោរ

ខាួនជារនសសថានក់ខពស់ គ្បោន់ខួនថាជារន
ា
សសថានក់កណា
ត ល។
ខាួនជារនសសថានក់ខពស់ គ្បោន់ខួនថាជារន
ា
សសថានក់ោប ។

ខាួនជារនសសថានក់កណា
ត ល គ្បោន់ខួានថាជារនសសថានក់ខពស់ ។
ខាួនជារនសសថានក់កណា
ត ល គ្បោន់ខួានថាជារនសសថានក់ោប ។
ខាួនជារនសសថានក់ោប គ្បោន់ខួនថាជារន
ា
សសថានក់ខស
ព ់។
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ខាួនជារនសសថានក់ោប គ្បោន់ខួនថាជារន
ា
សសថានក់កណា
ត ល។
យថាវម្ចន គ្បោន់ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរលសចកតីពិត្ ៣ គ្បោរ
ខាួនជារនសសថានក់ខពស់ ក៏គ្បោន់ខួនថាជារន
ា
សសថានក់ខពស់ ។

ខាួនជារនសសថានក់ កណា
ត ល ក៏គ្បោន់ខួានថាជារនសសថានក់ កណា
ត ល។

ខាួនជារនសសថានក់ោប ក៏គ្បោន់ខួានថាជារនសសថានក់ោប ។
រួរម្ចនោះោរគ្បោន់ខួនោំ
ា
ង ស់ ៩ គ្បោរ
បានលដ្ឋ
លដ្ឋ

យថាវម្ចន ោរគ្បោន់ខួនប្ែលរិ
ា
នគ្ត្ូវតរលសចកតីពិត្ លោះ
លសាតបត្តិររគ ។

យថាវម្ចន ោរគ្បោន់ខួនប្ែលគ្ត្ូ
ា
វតរលសចកតីពិត្ លោះបាន
រហត្តររគ ។

លសចកតីគ្បោន់ខួនលនោះ
ា
ោលនឹងគ្បោន់ថា ខាួនជារនសសថានក់

ខពស់ កណា
ត ល ោប យ៉ា ងណាកតី និងោរគ្បោន់ខួនលទោះ
ា
គ្បគ្ពឹត្តលៅ
តរោរពិត្ឬរិ នពិ ត្កតី សំខាន់គ្ត្ង់ ថា ល

ើញថាខាួនជារនសសសំខាន់

ជាង នកែក្ទ្ រិនលគ្ត្ក ររប់រក នកណា រិនោប់រក នកណា និងរិន
គ្ពរឱ្នលំលោនែល់ ក
ន ណា

ត្ិម្ចន លរើលង្ក

គ្បប្ជង េរភ កាលរ ឹង សាលេ

យ

លរ សាររភ គ្បណាំ ង

ំនួត្ ួត្អាង ោំងលនោះចាត្់ជាម្ចនោះ

ោំង ស់ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្

លបើម្ចនោរលគ្បៀបលធៀបរវាងល

ោលណា រិនថាោរលគ្បៀបលធៀបលទោះ លគ្បៀបលដ្ឋ

ើងជារួ

លគគ្ត្ គ្ត្កូល រូប

សរបត្តិ គ្ទ្ពយ សិលបវ ិទ្ា ោរង្ករ ក៏ជាម្ចនោះោំង ស់ ។
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លចត្សិក

៣

គ្បលភទ្ប្ែលលព្វលរកលហើ

លនោះ

លឈាោោះថា

លោត្ិ កលចត្សិក លគ្ព្វោះម្ចនលោភលចត្សិកជាគ្បោន និងជាលចត្សិក
ប្ែលគ្បកបចំលព្វោះកនងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង តរសររួរប៉ាលណាណោះ ។
រ. លោចត្កាលចត្សិក បានែល់ គ្កុរលចត្សិកប្ែលម្ចន លោសលចត្សិកជាគ្បោនម្ចន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ លោសលចត្សិក ឥសាលចត្សិក
រចេរ ិ

លចត្សិក និងកកាចាលចត្សិក ។
លោចត្កាលចត្សិកលនោះ

រប្រងគ្បកបកនង កសលចិត្តប្ែលជា

លោសរូលចិត្ត ២ ែួង តរសររួរប៉ា លណាណោះ នឹងគ្បកបកនង កសលចិត្ត
គ្បលភទ្ែក្ទ្ ែូចជាលោភរូលចិត្ត និងលម្ចហរូលចិត្តរិនបាន ត្លៅ
លនោះនឹ ងបានសប្រតងសភាវធរ៌របស់លោចត្កាលចត្សិកតរលំដ្ឋប់ ។
ច្ទាសច្ឆត្សិក
លោសលចត្សិក រ៊ឺ លសចកតីលគ្ោធោររិនចូលចិត្ត ោរគ្បទ្ូសោ៉ា
បានែល់ សភាវធរ៌ប្ែលគ្បទ្ូសោ៉ា
លដ្ឋ

កនងអាររោណ៍ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ចណិ ា កលកខលណា

ម្ចនោរោចជាលកខណៈ

វ ិសបបនរលសា
ត្តលទ និសស

ម្ចនោរ នោៈ ប្នោងជាកិចា
ទ្ហនរលសា វា

ឬម្ចនោរែត្ទ្ីលៅអាស្ស័
របស់ខួានជាកិចា

ទ្សសនបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរគ្បទ្ូសោ៉ា
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អាឃ្លត្វត្ថបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនអាឃ្លត្វត្ថជាលហត្ជិត្ ។

លោសលចត្សិកលនោះោលលកើត្លឡើងលហើ
ោចសាហាវែូចអាសិរពិសប្ែលគ្ត្ូវលរវា
ែូចគ្ត្ូវថានំពិស ឬម្ចនោរែត្ទ្ីអាស្ស័
ោរគ្បទ្ូសោ៉ា
អាស្ស័

រប្រងម្ចនសភាព
ម្ចនោររសាប់រសល់

របស់ខួាន ែូចលឆ្ាើងលឆ្ោះក្គ្ព ម្ចន

ខាួនែូចសគ្ត្ូវប្ែលបានឱ្ោស លហើ

លោសៈលនោះរប្រង

វត្ថប្ែលជាទ្ីតង
ំ ក្នអាឃ្លត្ឱ្យលកើត្ ។

អាឃ្លត្វត្ថប្ែលជាលហត្ជិត្ឱ្យលកើត្លោសៈលទោះម្ចន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ចងរំនំ លដ្ឋ
ែល់ ញលហើ

រិត្ថា

ក
ន លនោះបានលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍

។

២. ចងរំនំ លដ្ឋ

រិត្ថា

ក
ន លនោះកំពងលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍

ែល់ ញ ។
៣. ចងរំនំ លដ្ឋ

រិត្ថា

ក
ន លនោះនឹងលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍

រិ ត្ថា

ក
ន លនោះបានលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍

ែល់ ញ ។
៤. ចងរំនំ លដ្ឋ
ែល់បរគលជាទ្ីស្ស

ញ់ជាទ្ីគប់ចិត្តរបស់ ញលហើ

៥. ចងរំនំ លដ្ឋ
ែល់បរគលជាទ្ីស្ស

រិត្ថា

៧. ចងរំនំ លដ្ឋ

នកលនោះរំពងលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍

ញ់ជាទ្ីគប់ចិត្តរបស់ ញ ។

៦. ចងរំនំ លដ្ឋ
ែល់បរគលជាទ្ីស្ស

។

រិត្ថា

នកលនោះនឹ ងលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍

ញ់ ជាទ្ីគប់ចិត្តរបស់ ញ ។
រិត្ថា នកលនោះបានលធាើ ំលពើជាគ្បលយជន៍ ែល់

-61-

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

បរគលរិនជាទ្ីស្ស

ញ់ រិនជាទ្ីគប់ចិត្តរបស់ ញលហើ

៨. ចងរំនំ លដ្ឋ
បរគលរិនជាទ្ីស្ស

រិ ត្ថា

។

នកលនោះកំពងលធាើ ំលពើជាគ្បលយជន៍ែល់

ញ់ រិនជាទ្ីគប់ចិត្តរបស់ ញ ។

៩. ចងរំនំ លដ្ឋ
បរគលរិនជាទ្ីស្ស

រិត្ថា

នកលនោះនឹ ងលធាើ ំលពើជាគ្បលយជន៍ែល់

ញ់ រិនជាទ្ីគប់ចិត្តរបស់ ញ ។

១០. លគ្ោធកនងទ្ីប្ែលរិនរួរ ែូចជាលែើរជំពប់ ឬជាន់បទាជាលែើរ ។
អាឃ្លត្វត្ថ ១០ គ្បោរ ែូចបានលព្វលលហើ
ឱ្យលោសៈលកើត្លឡើង

លគ្ព្វោះែូលចានោះលទ្ើបល

រប្រងលកើត្លឡើងែល់បរគល នកគ្បកបលដ្ឋ
៦ លហើ

លោសចិ ត្តបាទ្

លោរនសសកនងអាររោណ៍ោំង

លោរនសសប្ែលលកើត្លឡើងកនងអាររោណ៍ោំង ៦ លទោះ រប្រង

សប្រតងថាចិត្តប៉ាោះខោប់ជារួ

អាររោណ៍ោំង ៦ លទោះ លដ្ឋ

រិនលពញចិត្ត ោលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍លដ្ឋ
លឈាោោះថា

ើញបានថា

លនោះ ជាលហត្ជិត្

បែិ

លោសរូលចិត្ត

លគ្ព្វោះ ត្ថថាគ្បកបលដ្ឋ

បែិ

សភាវៈប្ែលរិ នលពញចិ ត្តលនោះ

លទ្ើបលឈាោោះថា

រ៊ឺគ្បកបជារួ

ប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ប្ែលរិនលពញចិត្ត

សភាវៈប្ែល

បែិ

សរប

ត្តំ

លោសលចត្សិក លគ្ព្វោះ

លោសរូលចិត្ស
ត ំលៅែល់ចិត្ប្ត ែល

ម្ចនោររិនចូ លចិត្ត ខូ ចចិត្ត លំបាកចិ ត្ត លគ្ោធ សអប់ ល ៀនខាោសជាលែើរ
ោលលោសៈលកើត្លឡើង
រូលោំង
ពាបាលោលហាត្ិ

ពាបាទ្រប្រងលកើត្

ែូចកនងករោបេប្ែលជា

គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្តស់ថា លោលសាលហាត្ិ លោសរប្រងលកើត្
ពាបាទ្លនោះរប្រងលកើត្

រប្រងសប្រតងឱ្យល

ើញថា

លោសៈជារូលឱ្យលកើត្ពាបាទ្ លឈាោោះថា ពាបាទ្ លគ្ព្វោះ ត្ថថាជាលហត្
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ឱ្យែល់នូវោរលិចលង់

រ៊ឺចូលែល់ោរខូចចិត្ត

កិរ ិយម្ចរយទ្
ោរវ ិទសលៅ

វ
ប្ត្លដ្ឋ

វៈោងោ

ឬលគ្ព្វោះ ត្ថថាលធាើឱ្យ

និងគ្បលយជន៍ជាលែើរែល់នូវ

ត្ថលហើ

ពាបាទ្ក៏រ៊ឺលោសៈលទោះឯង

ែូលចានោះលោសៈលទ្ើបម្ចនលឈាោោះលៅថា បែិ

ឬ ពាបាទ្ ក៏បាន ។

ឥសាច្ឆត្សិក
ឥសាលចត្សិក

រ៊ឺ

សភាពប្ែលរិនលពញចិត្តកនងសរបត្តិ

រណលសចកតីលអរបស់ ក
ន ែក្ទ្

ម្ចន ត្ថ

៤

គ្បោរលដ្ឋ

ឬ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
បរសរបត្តីនំ ឧសូ

នលកខណា

ម្ចនោរគ្ចប្ណនសរបត្តិ
របស់ ក
ន ែក្ទ្ជាលកខណៈ

ត្លត្ថវ

នភិរត្ិរសា

ម្ចនោររិនលគ្ត្ក រកនងសរបត្តិរបស់
ក
ន ែក្ទ្ជាកិចា

ត្លត វ ិរខភាវបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរប្បររខលចញពីសរបត្តិ
នកែក្ទ្ជាផល

បរសរបត្តិបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនសរបត្តិ នកែក្ទ្ជាលហត្ជិត្ ។

ោររិនលពញចិត្ក
ត នងសរបត្តិ ឬរណលសចកតីលអរបស់ នកែក្ទ្ លបើ
គ្ត្ឹរប្ត្ោររិ នលពញចិត្លត ដ្ឋ

ល

ើញថា រិនប្រនរបស់ខួានលហើ

ម្ចនលោស ប្ត្លបើរិនលពញចិត្តលដ្ឋ
ម្ចនលហើ

ល

ើញថា

ក៏រិន

នកែក្ទ្លទោះរិនរួរនឹង

រប្រងលឈាោោះថាឥសាលទ្ើបម្ចនលោស និងជាសភាពរបស់
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ឥសា របបីល

ើញថាសភាពរបស់ឥសាលនោះ ជាសភាវៈប្ែលោក់ទ្ង

នឹងោររស់លៅរបស់សត្ា

លទ្ើបរប្រងចងសត្ាទ្កកនងភពត្ូចនិ ងភពធំ

លៅសភាវធរ៌ប្ែលចងសត្ាលទោះថា

សំលយជន

បានែល់

ឥសាសំលយជន ។
ម្ឆេរ ិយច្ឆត្សិក
រចេរ ិ

លចត្សិក រ៊ឺ ោរកំណាញ់ បានែល់ សភាវៈប្ែលហួង

ប្ហងគ្ទ្ពយសរបត្តិ
លដ្ឋ

ឬរណលសចកតីលអរបស់ខួាន

ម្ចន ត្ថ

៤

គ្បោរ

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ

ត្តលទ សរបត្តីនំ និរូហនលកខណំ
របស់ខួនប្ែលបានរកលហើ
ា

តសំល

ម្ចនោរបិទ្បាំងសរបត្តិ

ឬប្ែលរួរបានជាលកខណៈ

វ បលរហិ សាោរណភាវ កខរនរសំ

រិនលពញចិត្ក
ត នង

សរបត្តិរបស់ខួានឱ្យជារបស់សាោរណៈែល់ជនែក្ទ្ជាកិចា
សលង្កាចនបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនរខគ្កញូវជាផល

កែកញ្ាកតបចាបបដ្ឋានំ វា ឬម្ចនោរហួងប្ហងជាផល
ត្តសរបត្តិបទ្ដ្ឋានំ
រចេរ ិ

ម្ចនសរបត្តិរបស់ខួនជាលហត្
ា
ជិត្ ។

លសចកតីកំណាញ់ម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ

១. អាវាសរចេរ ិ

ំ លសចកតីកំណាញ់អាវាស ។

២. កលរចេរ ិ

ំ លសចកតីកំណាញ់គ្ត្កូល ។

៣. ោភរចេរ ិ

ំ លសចកតីកំណាញ់ោភ ។
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៤. វណណ រចេរ ិ

ំ លសចកតីកំណាញ់វណណ ៈ ។

៥. ធរោរចេរ ិ
ធិបា

ំ លសចកតីកំណាញ់ធរ៌ ។

អាវាសរចេរ ិ

ប្ហងទ្ីលៅអាស្ស័
ទ្ី ងគ

បានែល់

រ៊ឺ កំណាញ់ទ្ីលៅអាស្ស័

គរ ផោោះ កែិ វ ិហារ ទ្ីលែើរ ទ្ីឈរ

ទ្ីលែក លឈាោោះថា អាវាសរចេរ ិ
កលរចេរ ិ

រិនឱ្យព្វក់ព័នធជារួ
កលរចេរ ិ

រិនលគ្ត្ក រឱ្យភិកខែក្ទ្លៅោក់ទ្ងជារួ

និងសគ្ម្ចប់

គនលទោះលគ្ព្វោះល

។

រ៊ឺ កំណាញ់គ្ត្កូល បានែល់ ោរប្ែលភិកហួ
ខ ង

ប្ហងគ្ត្កូលឧបដ្ឋាក
របស់ខួន
ា

លទោះ ហួង

ោវាសោរោោំងបកសពួកវងសគ្ត្កូលរបស់ខួាន

គ្ត្កូលែក្ទ្ ក៏លឈាោោះថា កលរចេរ ិ

ើញថា

ឧបដ្ឋាក

ប្ត្លបើោោំង

គ្ត្កូលបរគលែក្ទ្លទោះជាព្វលជន

ក៏រិនជា

។

ោភរចេរ ិ

រ៊ឺ កំណាញ់ោភ បានែល់ ោរហួងប្ហងវត្ថរបស់

ប្ែលជាលគ្រឿងឧបលភារ

បរ ិលភារ

ោល នកែក្ទ្រកសូរក៏ម្ចនលសចកតី

ហួងប្ហងរិ នឱ្យតរសររួ រ លឈាោោះថា ោភរចេរ ិ

ប្ត្លបើ ក
ន រកសូរវត្ថ

របស់ប្ែលជាោភលទោះ ជាជន នធព្វល ោររិនឱ្យោភ ក៏រិនលឈាោោះ
ថាជា ោភរចេរ ិ
វណណ រចេរ ិ

។
រ៊ឺ កំណាញ់វណណ ៈ វណណ ៈលនោះម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

សរ ីរវណណ និង រណវណណ ។
១. សរ ីរវណណ រចេរ ិ

បានែល់ ោរចង់ឱ្យម្ចនរូបោងសាអត្ចំលព្វោះ

ខាួនឯងប្ត្ម្ចនក់ រិនលគ្ត្ក រឱ្យ នកែក្ទ្សាអត្ សូរបីបានឮ នកណាលព្វល
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ព្វកយសរលសើរោរសាអត្របស់ នកែក្ទ្ ក៏ រិនលពញចិត្តសាតប់ ែូលចនោះលឈាោោះថា
សរ ីរវណណ រចេរ ិ

។

២. រណវណណ រចេរ ិ
ចំលព្វោះខាួន

បានែល់ ហួងប្ហងរណលសចកតីលអទ្ក

សូរបីម្ចន នកសរលសើររណលសចកតីលអរបស់ នកែក្ទ្

ក៏រិនលពញចិត្តសាតប់ ែូលចនោះលឈាោោះថា រណវណណរចេរ ិ
ធរោរចេរ ិ

។

រ៊ឺ កំ ណាញ់ធរ៌ បានែល់ លសចកតីហួងប្ហងបរ ិ ត្តិធរ៌

ម្ចនោរសិកាលរៀនគ្ពោះក្គ្ត្បិែក

ែាកថា ែីោលផសងៗ រិនគ្ត្ូវោរឱ្យ

នកែក្ទ្ែឹងតរប្ែលខាួនែឹង លឈាោោះថា ធរោរចេរ ិ

។

(លរើលកនង ែាសាលិនីភារ ១ លលខ ៣ ទ្ំព័រ ១៩២ ពិសាដរ)

កកាចាលចត្សិក

កុកឆច
កុ ច្ឆត្សិក

រ៊ឺ

ោរធញគ្ោន់លតតគ្កហា

សភាពប្ែលលតតគ្កហា

ចិត្ត

បានែល់

ចិត្តកនងទ្ចារ ិត្ប្ែលបានលធាើលៅលហើ

និងកនងសចរ ិត្ប្ែលលៅរិនោន់បានលធាើ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
បចាេនតបលកខណំ

ម្ចនោរលតតគ្កហា
លគ្ោ

កតកតនលសាចនរសំ
ប្ែលលធាើលហើ

ចិត្តជាខាង

ជាលកខណៈ

ម្ចនោរលសាកលៅលរឿ

ៗ កនងបាប

និងបណយលៅរិនោន់បានលធាើជាកិចា

វ ិបបែិសារបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនវ ិបបែិសារ ី រ៊ឺោរលតដគ្កហា

-66-

ជាផល

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

កតកត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនបាបប្ែលលធាើលហើ

និងបណយប្ែលរិន

ោន់បានលធាើជាលហត្ជិត្ ។
ោរសម្ចគល់ថារួរកនងរបស់ប្ែលរិនរួរ

ឬសម្ចគល់ថារិនរួរ

កនងរបស់ប្ែលរួរ ជារូលែល់កកាចាៈ ។
. េី ទ្កលចត្សិក សំលៅ

ក លចត្សិក ២ គ្បលភទ្ បានែល់

េី នលចត្សិ ក និងរិទ្ធលចត្សិក លឈាោោះថា េី ទ្ក លដ្ឋ

លលើកេីនលចត្សិក

ជាគ្បោន លចត្សិកោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ លបើនឹងលកើត្លឡើងគ្បកបជារួ
កសលសសង្កខរ ិកចិត្ត ៥ ែួង ក៏លកើត្គ្ពរគនោំង ២ លបើរិនលកើត្ក៏
រិនលកើត្ែូចគន ។
ថីនច្ឆត្សិក
េីនលចត្សិក រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែលរួញោេ
សភាពប្ែលចិត្តរសា

ចាក ំណាចក្នលសចកដីខនោះប្ខនងចំលព្វោះអាររោណ៍

ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ

នសាហលកខណំ

វ ីរ ិ

ចាកអាររោណ៍ បានែល់

ម្ចនោររិនឧសាហ៍ជាលកខណៈ

វ ិលទទ្នរសំ

ម្ចនោរកម្ចាត្់ពាយរជាកិចា

សំសីទ្នបចាបបដ្ឋានំ
រត្ិវ ិជរភិោទ្ីស

ម្ចនោរលិចចោះជាផល

លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋានំ

រិនម្ចន

លយនិលសារនសិោរកនង រត្ិនិងកនងលសចកតីោប្រកជាលែើរជាលហត្ជិត្ ។
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ម្ិទធច្ឆត្សិក
រិទ្ធលចត្សិក រ៊ឺ លសចកតីងង
លធាើឱ្យលចត្សិកោេ

លង្កកងក់ បានែល់ សភាពប្ែល

ចាកអាររោណ៍ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ករោញ្ញតលកខណំ

ម្ចនភាពរិនរួរែល់ោរង្ករជាលកខណៈ

ឱ្នហនរសំ

ម្ចនោរបិទ្បាំងសហជាត្ធរ៌ជាកិចា

លីនតបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនោរោេ

ចបោ

ចាកលចញជាផល

ិោនិោោបចាបបដ្ឋានំ វា ឬម្ចនោរលង្កកងក់ជាផល

រត្ិវ ិជរភិោទ្ីស

លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋានំ ម្ចន លយនិ-

លសារនសិោរ កនង រត្ិនិងកនងោរលង្កកងក់ជាលែើរជាលហត្ជិត្ ។
កំណត្់សម្ចគល់
ជារួ

ខាួន ោេ

ចាកអាររោណ៍ ។

រិទ្ធលចត្សិក
ខាួនោេ

េី នលចត្សិក ម្ចនទទ្ីលធាើឱ្យចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរ
ម្ចនទទ្ីលធាើឱ្យលចត្សិកែក្ទ្ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ចាកអាររោណ៍ ។

ឧបម្ច េីន ែូចជាែួងគ្បទ្ីប រិទ្ធ ែូចជាពនា៊ឺរបស់គ្បទ្ីប ោល

ែួងគ្បទ្ីបភា៊ឺគ្ពិរៗ ពនា៊ឺក៏េ
េីនរិទ្ធលចត្សិកលនោះ
គ្ពោះ រហនតោំង
ោរហត្់លនឿ

ចោះគ្ពរៗ គនផងប្ែរ ។
លោះបានលដ្ឋ

រិនបានលែកលក់លដ្ឋ

របស់ករជោ

។
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ង. វ ិចិកិចាេលចត្សិ ក ជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចនោរោប្រកសងស័
អាររោណ៍ លចត្សិកគ្បលភទ្លនោះ នឹងលកើត្លឡើងគ្បកបជារួ
ប្ែលជាវ ិចិកិចាេសរប

កនង

លម្ចហរូលចិត្ត

ត្តបាន ១ ែួងប៉ាលណាណោះ ។
វិឆក
ិ ិចាេច្ឆត្សិក

វ ិចិកិចាេលចត្សិក រ៊ឺ សភាពប្ែលម្ចនោរសងស័
លដ្ឋ

បញ្ញញរបស់ខួានបាន

លទ្ើ បសងស័

កនងរណក្នគ្ពោះពទ្ធ

គ្ពោះសងឃជាលែើរ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ
សំស

លកខណា

ករបនរសា
និ ចេ

ម្ចនោរសងស័

ជាលកខណៈ

ម្ចនោរញាប់ញ័រកនងអាររោណ៍ជាកិ ចា

បចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរវ ិនិច័េ
លដ្ឋ

លសចកតីសងស័
សងស័

គ្ពោះធរ៌

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ

លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋាទ

ោរលផសងៗ

រិនអាចប្កក្ខ

រិនបានជាផល

ម្ចនោររិនលធាើទ្កកនងចិត្ត

ឧបា

គ្ត្ូវទ្ំនងជាលហត្ជិត្ ។

របស់វ ិចិកិចាេលទោះ រិ នប្រនជាោរសងស័

ឬបញ្ញ ត្ិធ
ត រ៌ែក្ទ្ៗ

លឡើ

ប្ត្សំលៅ

កនងវ ិជាជ

កចំលព្វោះលសចកតី

កនងលកខណៈ ៨ គ្បោរ ែូចលព្វលត្លៅលនោះរ៊ឺ
១. សងស័

កនងគ្ពោះពទ្ធ បានែល់ សងស័

កនងគ្ពោះពទ្ធរណ ៩ គ្បោរ ។
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២. សងស័
និព្វាន
លដ្ឋ

១

កនងគ្ពោះធរ៌ បានែល់ សងស័

កនងររគ ៤ ផល ៤

និងគ្ពោះក្គ្ត្បិែកថាជាធរ៌ប្ែលទំលចញចាកវែតទ្កខបាន

ដ្ឋច់ខាត្ពិត្ឬ ។
៣. សងស័

កនងគ្ពោះសងឃ បានែល់ សងស័

ថា គ្ពោះ រ ិ

សងឃ

លទោះម្ចនពិត្ឬ គ្ពោះសងឃបែិបត្តិលអ បែិបត្តិគ្ត្ង់ សលគ្រចររគ ផល
និព្វានម្ចនឬ ផលក្នោនប្ែលថាា
៤. សងស័

ែល់គ្ពោះសងឃលទោះម្ចនពិត្ឬ ។

កនងសិោខ ៣ បានែល់ សងស័

ថា សីល សម្ចធិ

បញ្ញញ ម្ចនពិ ត្ឬ និ ងផោនិ សងសក្នោរបែិ បត្តិកនងសិោខ ៣ លទោះពិ ត្ឬ ។
៥.

សងស័

កនងខនធ

បានែល់ សងស័

ត្ន

ោត្

ប្ែលជាចំប្ណក ត្ីត្

សភាពត្ួខួាន រនសស សត្ាថាជាត្ិរនលទោះម្ចនឬ ។

៦. សងស័
សងស័

អា

កនងខនធ អា

ត្ន ោត្ ប្ែលជា ទរត្ បានែល់

សភាវៈត្ួខួាន រនសស សត្ាថាជាត្ិរខនឹងម្ចនលទ្ៀត្ពិត្ឬ ។

៧.

សងស័

កនងខនធ

អា

និង ទរត្ បានែល់ សងស័

ត្ន

ោត្

ោំងជាចំប្ណក ត្ីត្

សភាវៈត្ួខួាន រនសស សត្ាថាោំង ត្ីត្

និង ទរត្ ជាត្ិរខលទោះនឹងម្ចនពិ ត្ឬ ។
៨. សងស័

កនងបែិចាសរបាទ្ធរ៌ បានែល់ សងស័

ប្ែលជាលហត្ ជាផល អាស្ស័
គ្កប្សលឡើ

កនងសភាវធរ៌

គនលកើត្លឡើង ោក់ទ្ងគនលៅរិនដ្ឋច់

លទោះម្ចនពិត្ឬ ។

លសចកតីសងស័
លនោះែូ ចជាសងស័

កនងគ្បោរែក្ទ្ៗ ប្ែលលគ្តពីសភាវធរ៌ ៨ គ្បោរ

កនងវ ិជាជោរលផសងៗ
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សញ្ញញលៅទ្ន់លខា
លដ្ឋ

រិ នប្រនសភាពរបស់វ ិចិកិចាេលចត្សិក ប្ែលគ្បកប

កសលចិត្ត

គ្បលភទ្ប្ែលជាលម្ចហរូលចិត្តវ ិចិកិចាេសរប

ត្ត

គ្បលភទ្លនោះលឈាោោះថា បែិរូបកវ ិចិកិចាេ ប្ែលរិនចាត្់ថា

លសចកតីសងស័

ជាកិលលសប្ែលគ្បកបកនងលម្ចហរូលចិត្ត អាចសលន្រង្កគោះកនងឧទ្ធចាសរបត្តចិត្តបាន ។
លសាភណលចត្សិ ក ជាលចត្សិកប្ផនកលអសាអត្ ោលគ្បកបជារួ
ចិត្តលហើ

រប្រងលធាើឱ្យចិត្តផូរផង់រិនលៅហោងលតតគ្កហា

លសចកតីលអលវៀរចាកបាបធរ៌

និងទ្ចារ ិត្ករោលផសងៗ

តំងលៅកនង

លចត្សិកគ្បលភទ្

លនោះលទ្ើបលឈាោោះថា លសាភណលចត្សិក ។
៣. ច្ោភណច្ឆត្សិក
លសាភណលចត្សិ កលនោះ ោលគ្បកបជារួ
ចិត្តលទោះថា

ចិត្ត រប្រងលៅលឈាោោះ

លសាភណចិត្តតរលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

ចិត្តប្ែលម្ចនលឈាោោះថា

លសាភណចិត្តលទោះ

លទោះរិនបានគ្បកបលដ្ឋ

លសាភណលចត្សិកលឡើ

ចំប្ណក

រប្រងសប្រតងថាចិត្តោង
ំ
ែូលចានោះលទ្ើបល

ើញ

ថាលសាភណលចត្សិកលទោះ រប្រងគ្បកបបានកនងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ
៩១ ែួងប៉ាលណាណោះ ។
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ច្ោភណច្ឆត្សិកមនឆំនួន ២៥ ព្បច្ភទ ោម្បលង្់ ូឆត្ច្ៅច្នះ

លសាភណសាោរណ

លសាភណលចត្សិក

វិរត្ិលចត្សិក

បបរញ្ញញលចត្សិក
បញ្ញន្រិ នោិ

លចត្សិក
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សោធ លចត្សិក

១

សត្ិ

”

១

ហិរ ិ

”

១

ឱ្ត្តបប

”

១

លោភ

”

១

លោស

”

១

ត្គ្ត្រជឈត្តត ”

១

ោ

”

១

ចិត្តបសសទ្ធិ

”

១

ោ

”

១

ចិត្តលហត

”

១

ោ

”

១

ចិត្តរទ្ត

”

១

ោ

”

១

ចិត្តករោញ្ញត

”

១

ោ

”

១

ចិត្តបារញ្ញត

”

១

ោ

”

១

បសសទ្ធិ
លហត
រទ្ត
ករោញ្ញត
បារញ្ញត
ជកត

ចិត្តជកត

”

១

សម្ចោវាចា

សម្ចោករោនត

”

”

១

សម្ចោអាជីវ

”

១

១

ករណា

”

១

រទ្ិត

”

១

បញ្ញញ

”

=

១៩

២៥

៣

២
១
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ច្ោភណច្ឆត្សិកមន ២៥ ប្ឆកច្ឆញជា ៤ ន័យ គឺ
ក. លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩
ខ. វ ិរត្ិលចត្សិក ៣
រ.

បបរញ្ញញលចត្សិក ២
. បញ្ញិន្រនោិ

ធិបា

ក.

លចត្សិក ១ ។
លសាភណសាោរណលចត្សិក

ម្ចន

១៩

ជាលចត្សិកប្ែលគ្បកបបានទ្ូលៅកនងលសាភណចិត្តោំង ស់ ៥៩ ែួង ឬ
៩១ ែួង បានលសចកតីថា ោលលសាភណចិត្តែួងណារួ

លកើត្លឡើងកតី

នឹងគ្ត្ូវម្ចនលសាភណសាោរណលចត្សិកោំង ១៩ លនោះ គ្បកបជារួ
ចិត្តលទោះជានិចាផង
គ្បលភទ្

លសាភណសាោរណលចត្សិកោំង ស់ម្ចន

នឹ ងបានសប្រតងសភាវៈរបស់លចត្សិកលផសងៗ

១៩

ោំងលនោះលដ្ឋ

លំដ្ឋប់
សទាធច្ឆត្សិក
សោធលចត្សិក រ៊ឺ ោរលជឿនិងគ្ជោះថាាកនងវត្ថប្ែលរួរលជឿ បានែល់
គ្ជោះថាាកនងគ្ពោះពទ្ធ គ្ពោះធរ៌ គ្ពោះសងឃ លជឿលហត្ផលកនងលរឿងករោនិង
ផលរបស់ករោតរលសចកតីពិត្

ម្ចន ត្ថ

៤

គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
សទ្ោហនលកខណា
បសាទ្នរសា

ម្ចនោរលជឿវត្ថប្ែលរួរលជឿជាលកខណៈ
ម្ចនោរលធាើឱ្យផូរផង់គ្ជោះថាាជាកិចា
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ោលសិ
សលទ្ធ

បចាបបដ្ឋាទ ម្ចនោររិនកករលអក់ជាផល

យវត្ថបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនវត្ថជាទ្ីតំងក្នោរលជឿជាលហត្ជិត្ ។

លកខណាទ្ិ ចត្កាៈរបស់សោធលចត្សិករា៉ា ងលទ្ៀត្
ឱ្កបបនលកខណា

ម្ចនោរលជឿម្ចំជាលកខណៈ

បកខនោនរសា

ម្ចនោរសោោះលៅជាកិចា

ធិ រត្តិបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរបលង្កអនចិត្តលជឿជាផល

សទ្ធរោសសវទទ្ិលសាតបត្តិ

ងគបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចន ងគក្ន

លសាតបត្តិររគ ម្ចនោរសាដប់គ្ពោះសទ្ធរោជាលែើរជាលហត្ជិត្ ។
សោធលនោះចាត្់ជាធរ៌ខាងលែើរ

កនងោរលធាើឱ្យបរគលបានគ្បកបរណ

លសចកតីលអជាបណយកសលលឡើងរក លហើ
រប្រងគ្ត្ូវអាស្ស័

សោធប្ែលលកើត្លឡើងបានលទោះ

វត្ថជាទ្ីតំងក្នោរលជឿ បានែល់ គ្ពោះរត្នក្គ្ត្ ករោនិង

ផលរបស់ករោជាលែើរ សោធ រ៊ឺ លសចកតីលជឿកនងវត្ថប្ែលរួរលជឿលនោះ ប្ចក
លចញលៅបាន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
ករោសោធ បានែល់ ោរលជឿករោ (លជឿលហត្) ។

វ ិបាកសោធ បានែល់ លជឿផលរបស់ករោ (លជឿផល) ។
ករោសសកតសោធ

បានែល់

របស់ខួន
ា (លជឿោំងលហត្និងផល) ។
ត្ថារត្លព្វធិសោធ

លជឿថាសត្ាោំង

បានែល់

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់ ។
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លហត្ជាទ្ីតំងក្នសោធម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១. រូបបបម្ចណសោធ លជឿលគ្ព្វោះល

ើញរូបសរបត្តិលអសាអត្ជាគ្បម្ចណ

២. លូខបបម្ចណសោធ លជឿលគ្ព្វោះល

ើញោរគ្បគ្ពឹត្តលៅហោងជា

គ្បម្ចណ ។
៣. លឃ្លសបបម្ចណសោធ លជឿលគ្ព្វោះបានសាតប់សំលឡងពីលោោះជា
គ្បម្ចណ ។
៤.

ធរោបបម្ចណសោធ

លជឿលហត្ផលលគ្ព្វោះបានសាតប់ធរ៌របស់

នកប្ែលឈាាសកនងោរសប្រតងជាគ្បម្ចណ ។
សោធលទោះោលលកើត្លឡើងខណ:ណា

រប្រងលធាើឱ្យសរប

ត្តធរ៌

គ្ជោះថាាផូរផង់ ែូចប្កវរណីលធាើទ្ឹកឱ្យថាាែូលចានោះ ។
សត្ិច្ឆត្សិក
សត្ិលចត្សិក
និងឱ្យសគ្ងួរជារួ

រ៊ឺ

ធរោជាត្ិប្ែលម្ចនោររលឹកបានកនងអាររោណ៍

កសលធរ៌ជាលកខណៈ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
បិ ោបនលកខណា

ម្ចនោររលឹកបានកនងអាររោណ៍លរឿ

ៗ

ជាលកខណៈ
សលម្ចោសនរសា

ម្ចនោររិនវលងាងលភាចជាកិចា

វ ិសយភិរខីភាវបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរត្គ្រង់រខល្ពោះលៅទ្ល់
អាររោណ៍ជាផល
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េិរសញ្ញញបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនោរចាំបានយ៉ា ងម្ចំជាលហត្ជិត្

ោយទ្ិសត្ិបបដ្ឋានបទ្ដ្ឋាទ វា

ឬម្ចនសត្ិបបដ្ឋាន ៤ រ៊ឺម្ចនោ
ជាលែើរជាលហត្ជិត្ ។

សត្ិម្ចនលកខណៈ ២ គ្បោរ ែូ ចសប្រតងកនងរិលិនោបញ្ញ
ហ ថា
១.

បិោបនលកខណាសត្ិ

២. ឧបរគណហណលកខណាសត្ិ
១.

បិ ោបនលកខណាសត្ិ

រលឹកលៅកនងធរ៌ោំង

បានែល់

សត្ិប្ែលលត្ឿនឱ្យ

ថា ធរ៌លនោះលអ ធរ៌លនោះរិនលអ ធរ៌លនោះជា

គ្បលយជន៍ ធរ៌លនោះរិនជាគ្បលយជន៍ ធរ៌លនោះជាសត្ិបបដ្ឋាន ៤ ធរ៌
លនោះជាពល ៥ ធរ៌លនោះជាលព្វជឈងគ ៧ ធរ៌លនោះជាររគ ងគ ៨ ឬធរ៌លនោះ
ជាសរេករោដ្ឋាន

ធរ៌លនោះជាវ ិបសសទករោដ្ឋាន

ជាសម្ចបត្តិ ជាវ ិជាជ ជាវ ិរត្តិ ជាកងចិត្ត កងលចត្សិក ។
ោល បិ ោបនលកខណាសត្ិ
លហើ

ធរ៌លនោះជាឈាន

លត្ឿនឱ្យរលឹកែល់ធរ៌ោំងលនោះ

ក៏រិនបានលសពធរ៌ប្ែលរិនរួរលសព គ្ត្ឡប់រកលសពធរ៌ ប្ែល

រួរលសព សត្ិលនោះលទ្ើបបានែល់សត្ិប្ែលគ្បកបទ្ូលៅកនង លសាភណចិត្ត
រប្រងឱ្យរលឹកែល់កសលធរ៌
និងគ្បកបលដ្ឋ

លដ្ឋ

លធាើទទ្ីោត្់គ្កប្សក្ននីវរណធរ៌

បញ្ញញ ឬរិនបានគ្បកបលដ្ឋ

បញ្ញញ ក៏អាចឱ្យរលឹកែល់

កសលធរ៌បាន ។
២. ឧបរគណហណលកខណាសត្ិ បានែល់ សត្ិប្ែលែឹកទំឱ្យោន់
ករត្ិកនងធរ៌ប្ែលលអ

រប្រងរលឹកថាធរ៌លនោះម្ចនឧបោរៈ
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រិនម្ចនឧបោរៈ ោន់
ែូចទ

កប្ត្ធរ៌ប្ែលជាគ្បលយជន៍ ធរ៌ប្ែលជាឧបោរៈ

ោាររបស់គ្ពោះោជា

លបើល

ើញ នកណាចប្រាកចូលលៅោន់ោារ

គ្ពោះោជវាំងក៏ហាររិនឱ្យចូល

នកណាម្ចនឧបោរៈែល់គ្ពោះោជា

ក៏ឱ្យចូលលៅោន់គ្ពោះោជឋាន

រប្រងកម្ចាត្់រនសសប្ែលរិនចូលគល់

ោន់

កប្ត្រនសសប្ែលចូលគល់ឱ្យចូលោន់គ្ពោះោជឋានលទោះបាន ។
ឧបរគណហណលកខណាសត្ិ

ែល់បញ្ញញលដ្ឋ

គ្ត្ង់

បានែល់

ោ

លវទ្ទ

ខណ:ពិចារណា
សត្ិបបដ្ឋាន
ររគគ្ពហោចរ ិ

លទ្ើបជាសត្ិប្ែលម្ចនឧបោរៈ

៤

សត្ិសរបជញ្ញៈប្ែលលកើត្លឡើងកនង
ចិត្ត

ប្ែលជាបពាភារក្ន រ ិ

ធរ៌

ប្ែលលៅថា

ររគ

ចលគ្រើន

ប្ែលជាខាងលែើរក្ន

ប្ែលជាឧបោរៈឱ្យចាស់គ្ពោះនិព្វាន ែូលចានោះសត្ិលទ្ើបម្ចន

២ យ៉ា ង រ៊ឺ
សត្ិ ប្ែលគ្បកបជារួ

លសាភណចិត្តលដ្ឋ

ទ្ូលៅ

រលឹកែឹងអាររោណ៍ប្ែល ត្ីត្សញ្ញញរកាទ្កតរន័

បរ ិ

កនងខណ:
ត្តិ

លដ្ឋ

បិ ោបនលកខណាសត្ិ ។
សត្ិ ប្ែលលធាើោរែឹងខាួនខណ:កំណត្់ រូបធរ៌

លសចកតីពិត្កនងោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន
ឧបរគណហលកខណាសត្ិ ។
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ហិរ ិច្ឆត្សិក
ហិរ ិលចត្សិក

រ៊ឺ

ធរោជាត្ិប្ែលខាោសបាប

បានែល់

សភាព

ប្ែលសអប់និងលខពើរែល់ោរង្ករប្ែលជាទ្ចារ ិត្ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ
ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
បាបលត ជិរចេនលកខណា
បាបានំ

ករណរសា

ម្ចនោរលខពើរបាបជាលកខណៈ
ម្ចនោររិនលធាើបាបជាកិចា

បាបលត សលង្កាចនបចាបបដ្ឋាទ ម្ចនោរគ្ត្ឡប់ចាកបាបជាផល
ត្តគរវបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនោរលគរពខាួនឯងជាលហត្ជិត្ ។
ឱត្តបបច្ឆត្សិក

ឱ្ត្តបបលចត្សិក រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែលខាាចបាប បានែល់ សភាព
ប្ែលត្ក់សាត្ខាាចោរង្ករប្ែលជាទ្ចារ ិត្

ម្ចន ត្ថ

៤

គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ឧតតសនលកខណំ
បាបានំ

ម្ចនោរត្ក់សាត្ខាាចចំលព្វោះបាបជាលកខណៈ

ករណរសំ

ម្ចនោររិនលធាើបាបជាកិចា

បាបលត សលង្កាចនបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនោរគ្ត្ឡប់ចាកបាបជាផល
បរគរវបទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនោរលគរព ក
ន ែក្ទ្ជាលហត្ជិត្ ។

ហិរ ិ និងឱ្ត្តបបលចត្សិកោំង ២ លនោះ រប្រងគ្បាកែលឡើងកនងឱ្ោស
ប្ែលលវៀរចាកលសចកតីអាគ្កក់

ហិរ ិលទោះម្ចនោរលខពើរបាបជាលកខណៈ

ឱ្ត្តបបៈលទោះម្ចនោរត្ក់សត្ខា
ា
ោ ចបាបជាលកខណៈ ។
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ហិរ ិ លគ្បៀបែូចស្សីគ្ករំ នកម្ចនគ្ត្កូលប្ែលសអប់លខពើរែល់បាបធរ៌
លដ្ឋ

ំណាចោរលគរពខាួន

និងអាស្ស័

លហត្ខាងកនងជាសរដ្ឋាន

បានែល់ លហត្ខាងកនង ៨ គ្បោរ រ៊ឺ
១. កល ខាោសបាបលដ្ឋ
២. វ

ព្វកយប្ែលរិត្ែល់គ្ត្កូលរបស់ខួន
ា ។

រិត្ែល់វ ័

ខាោសបាបលដ្ឋ

៣. ព្វហសចា ខាោសបាបលដ្ឋ
៤.

ជាត្ិរហរគត្

របស់ខួន
ា ។

រិត្ែល់ភាពជាពហសសូត្របស់ខួាន

ខាោសបាបលដ្ឋ

របស់ខួន
ា ។

៥. សត្ថរហរគត្ ខាោសបាបលដ្ឋ

រិត្ែល់ជាត្ិភូរិែ៏គ្បលសើរ

រិត្ែល់គ្ពោះសាសាត ម្ចត បិត

គ្រូអាចារយ ។
៦. ោ

ជជរហរគត្ ខាោសបាបលដ្ឋ

៧.

សហគ្ពហោចារ ីរហរគត្

សគ្ពហោចារ ី

ខាោសបាបលដ្ឋ

រិត្ែល់រិត្ត

ប្៍ ែលជាធំ ។

៨. សរភាវ ខាោសបាបលដ្ឋ

រិត្ែល់ភាពលកាៀវោារបស់ខួន
ា ។

ឱ្ត្តបប លគ្បៀបែូចស្សីលពសា
លដ្ឋ

រិ ត្ែល់ោយទ្ប្ែលជាធំ ។

ំណាចលគរព នកែក្ទ្

លហើ

ក
ន ម្ចនោរខាាចប្គ្កងែល់បាបធរ៌
ឱ្ត្តបបៈលនោះអាស្ស័

លហត្ខាង

លគ្តជាសរដ្ឋាន បានែល់ លហត្ខាងលគ្ត ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

តតនវាទ្ភ

២. បរវាោនភ
៣. ទ្ណាភ

ំ

ំ ខាាចោរត្ិោះលែៀលខាួនឯង ។

ំ ខាាចោរត្ិោះលែៀល ំពី នកែក្ទ្ ។
ខាាចោជទ្ណា រ៊ឺចាប់រកាគ្បលទ្ស ។
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៤. ទ្រគត្ិភ

ំ

ខាាចភ័

កនង បា

លសចកតីខាោសនិងោរត្ក់សាត្
ឱ្ត្តបបៈលនោះរិនជា កសល
ទ្ចារ ិត្ លដ្ឋ

ពិចារណាល

ររណានសសត្ិ លដ្ឋ

ភូរិ ។

ប្ែលជាសភាវធរ៌របស់ហរិ ិនិង

លគ្ព្វោះជាោរខាោសនិងខាាចប្គ្កងកនងបាប
ើញលោសថា រិនរួរគ្បគ្ពឹត្តែូច នកពិចារណា

កោរសាាប់រកជាអាររោណ៍ ឬ នកប្ែលកំពង

ពិចារណា សភករោដ្ឋាន ខណ:ចិត្ប្ត ែលកំពងពិចារណាលទោះ ចិត្តរប្រង
រិនោាក់លៅកនង ំណាចប្ផនក កសល ហិរ ិនិងឱ្ត្តបបៈលនោះក៏ែូចគន រប្រង
ពិចារណាែល់បាបទ្ចារ ិត្លហើ
ហោត្់ចត្់ លដ្ឋ

រិនលធាើករោអាគ្កក់

លហត្លនោះហិរ ិនិងឱ្ត្តបបៈលទ្ើបចាត្់ថាជាធរ៌ប្ែល

លោក សរែូចពទ្ធត្គ្ម្ចស់កង
ន
ងគត្តរនិោ
ោំង

រប្រងរកាខាួនឱ្យ

ំគ្រង

ទ្កនិបាត្ថា “ម្ចនលភិកខ

សកាធរ៌ ២ គ្បោរលនោះ រប្រង

ំគ្រងលោក ធរ៌ ២ គ្បោរ

រ៊ឺ ីខ
ា ាោះ រ៊ឺ ហិរ ិ ១ ឱ្ត្តបប ១ ម្ចនលភិកខោំង

សកាធរ៌ ២ គ្បោរលនោះ

រប្រង

ំគ្រងលោក លបើសកាធរ៌ ២ គ្បោរលនោះរិនរបបី

ំគ្រងលោក

លសាត្ កនងលោកលនោះនិងរិនរបបីគ្បាកែព្វកយថា ម្ចត បិត បងបអូន

រីង ម្ច សាារី ភរ ិយ គ្រូ អាចារយ រនសសលោកនឹងបានែល់នូវោរ
គ្ចឡកគ្ចឡំ
គនែូចយ៉ា ងសត្ាលចៀរ ពប្ព ម្ចន់ គ្ជូក និងសនខជាលែើ រ
ូ
ែូលចានោះ ម្ចនលភិកខោំង

សកាធរ៌ ២ គ្បោរលនោះឯងលៅ

ំគ្រងលោក

លទ្ើបលៅគ្បាកែព្វកយថា ម្ចត បិ ត បងបអូន រី ង ម្ច គ្រូអាចារយ ” ែូលចនោះ ។
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អច្ោភច្ឆត្សិក
លោភលចត្សិ ក

រ៊ឺ

ជាធរោជាត្ិប្ែលរិ នចង់បានរិ នជាប់ចិត្ត

កនងអាររោណ៍ បានែល់ សភាពចិត្តប្ែលរិនចង់បាន និងរិនជាប់កនង
ោររណាររោណ៍ ឬធរ៌ប្ែលជាបែិបកខែល់លោភៈលឈាោោះថា

លោភៈ

ជារូលជាឫសរល់ក្នកសលធរ៌ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
លរធលកខលណា ម្ចនោររិនលគ្ត្ក រកនងអាររោណ៍ជាលកខណៈ
លរគភាវលកខលណា វា ឬម្ចនោររិនជាប់កនងអាររោណ៍ជាលកខណៈ
បរ ិរគហណរលសា

ម្ចនោររិនហួងប្ហងជាកិ ចា

នលី ានភាវបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោររិនគ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍
ជាផល

លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនោរលធាើទ្កកនងចិត្តលដ្ឋ

ឧបា
សភាពរបស់ លោភៈ
លកខណៈលទោះ

ក្នគ្បាជា្ជាលហត្ជិត្ ។

ប្ែលម្ចនោររិនជាប់កនងអាររោណ៍ជា

ែូចែំណក់ទ្ឹករិនជាប់លៅលលើសាឹកឈូក

ហួងប្ហងជាកិចា ែូចភិកខ នកម្ចនចិត្តផត្ស្សឡោះចាក
រិនគ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍ជាផល
ោរក

ោវាស ម្ចនោរ

ែូចបរសប្ែលោាក់លៅកនងរលត
ត

ែូលចានោះរណធរ៌របស់ លោភៈរប្រងជាបចា័

លោរ រប្រងបានលសពប្ត្វត្ថប្ែលជាទ្ីសបា
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លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

អច្ទាសច្ឆត្សិក
លោសលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលរិនគ្បទ្ូសោ៉ា

សភាពប្ែលរិនគ្បទ្ូសោ៉ា
បំណងអាគ្កក់

វ ិលោធលកខលណា វា
ហវ ិន

រិន

ជាឫសរល់ក្នកសលធរ៌

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ

ចណិ ា កាលកខលណា

បរ ិ

ម្ចនោររិនលគ្ោធ

រិនលបៀត្លបៀនជារូល

ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ

អាឃ្លត្វ ិន

កនងអាររោណ៍

បានែល់

រលសា

ម្ចនោររិនោចជាលកខណៈ
ឬម្ចនោររិនលគ្ោធជាលកខណៈ
ម្ចនោរកម្ចាត្់អាឃ្លត្ជាកិចា

រលសា វា ឬម្ចនោរកម្ចាត្់ោរលតដគ្កហា

ជាកិចា

លសារោភាវបចាបបដ្ឋាលទ ម្ចនភាពគ្ត្ជាក់ជាផល
លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនោរលធាើទ្កកនងចិត្តលដ្ឋ
ឧបា

ក្នគ្បាជា្ជាលហត្ជិត្ ។

សភាពរបស់ លោសៈលនោះម្ចនោររិនគ្បទ្ូសោ៉ា
លគ្កវលគ្ោធជាលកខណៈ

លគ្បៀបែូចរិត្ត នក នបាលជួ

កម្ចាត្់លសចកតីអាឃ្លត្ ឬកម្ចាត្់ភាពលតតគ្កហា

ឬរិ នម្ចនោរ
រកា

ម្ចនោរ

ជាកិចា លគ្បៀបែូចកាិន

ចនោន៍គ្ក ូប ម្ចនភាពគ្ត្ជាក់ជាផល លគ្បៀបែូចពនា៊ឺចនោលពញវង់ ែូលចានោះ
រណធរ៌របស់ លោសៈលនោះ រប្រងជាបចា័

ែល់វ ័ សាអត្ លគ្ព្វោះរនសស

ប្ែលរិនលគ្ោធរិនគ្ត្ូវលភាើង រ៊ឺលោសៈែត្ឱ្យប្សបកគ្ជីវគ្ជួញនិងសក់សវាូ
រប្រងញាំងភាពជាកំលោោះគ្ករំឱ្យលៅបាន

ូរ ។

ខនតិ រ៊ឺ ោរ ត្់ធន់ែល់លហត្ប្ែលលធាើឱ្យឈ៊ឺចិត្ត ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

លរតត រ៊ឺ ោរគ្បាថានឱ្យ នកែក្ទ្ម្ចនលសចកតីសខ ធរ៌ោំង ២
យ៉ា ងលនោះ

ងគធរ៌ បានែល់

លោសលចត្សិកលទោះឯង ។

ត្ព្ត្ម្ជឈត្តោច្ឆត្សិក
ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក
សរប

រ៊ឺ

ជាធរោជាត្ិប្ែលជាកណា
ត លកនង

ត្តធរ៌លទោះៗ បានែល់ ោរលធាើលចត្សិកឱ្យលសោើកង
ន លសាភណកិចា

របស់ខួន
ា
រិនម្ចនោរលលើសខាោះ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ

ចិត្តលចត្សិោនំ សរវាហិត្លកខណា

ម្ចនោរលធាើចិត្តនិងលចត្សិក

ឱ្យគ្បគ្ពឹត្លត ៅលសោើគនជាលកខណៈ
ឩទធិកតនិវារណរសា

ម្ចនោរហារឃ្លត្់នូវភាពលលើសខាោះ
គនជាកិចា

រជឈត្តភាវបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនភាពជាកណា
ត លរិនលំល ៀង
ជាផល

សរប

ត្តធរោបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនសរប

ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិកលនោះ

ត្តធរ៌ជាលហត្ជិត្ ។

ជាភាវៈកណា
ត លប្ែលលធាើឱ្យចិត្ត

និងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគនកនងខណ:លទោះ
លដ្ឋ

លសោគ
ើ ន ជានិចា

លទ្ើបលធាើគ្ពលងើ

ែូចសារេីលរើលលសោះអាជាលន

ែូលចានោះលចត្សិកលនោះម្ចនសភាពគ្ពលងើ

ធរ៌ ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅលសោើកនងកិចាលរៀងៗ ខាន
ួ ។
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លធាើកិចារបស់ខួនៗ
ា
យរត្់លសោើលអលហើ
ប្ត្ទំសរប

ត្ត

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

កាយបសសទធច្ិ ឆត្សិក និង្ ឆិត្តបសសទធច្ិ ឆត្សិក
ោ

បសសទ្ធិលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកតីសៃប់ឱ្យ

លចត្សិកខនធ ៣ (លវទ្ទខនធ សញ្ញញខនធ សង្កខរកខនធ) កនងោរង្ករប្ែល
ជាកសល ។
ចិត្តបសសទ្ធិលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកតីសៃប់ឱ្យចិត្ត

(វ ិញ្ញញណកខនធ) កនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។
បសសទ្ធិលចត្សិកោំង ២ លនោះ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ោ

ចិត្តទ្រេវូបសរលកខណា

ម្ចនោរសៃប់ទរកខនធ ៣
និងចិត្តជាលកខណៈ

ោ

ចិត្តទ្រេនិរទ្
ោ ោនរសា

ម្ចនោរកម្ចាត្់លសចកតីលតតគ្កហា
ក្នលចត្សិកនិងចិត្តជាកិចា

ោ

ចិតតនំ បរ ិបផនស
ោ ីត្ិភាវបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនភាពគ្ត្ជាក់

សាូត្បូត្រិនប្គ្បគ្បួលក្នលចត្សិកនិងចិត្តជាផល

ោ

ចិត្តបទ្ដ្ឋាទ

គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្តស់ថា
លចត្សិកខនធ ៣ ថាជាោ

ម្ចនលចត្សិកនិងចិត្តជាលហត្ជិត្ ។

លវទ្ទខនធសស
និងគ្ទ្ង់បំណង

លគ្ព្វោះគ្ទ្ង់បំណង

ក

កវ ិញ្ញញណកខនធថាជាចិត្ត ។

ធរោជាត្ិប្ែលលឈាោោះថា បសសទ្ធិ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យធរ៌ោំងលទោះ
(ទរកខនធ ៤) សៃប់គ្បាសចាកោរគ្កវល់គ្កវា
ោ

ែល់នូវភាពគ្ត្ចោះគ្ត្ចង់

បសសទ្ធិនិងចិត្តបសសទ្ធិលចត្សិកោំង ២ លនោះ លទ្ើបគ្បកបជារួ
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លសាភណចិត្តប៉ាលណាណោះ

បសសទ្ធិលចត្សិកសូរបីគ្បកបជារួ

លសាភណ

ចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួងក៏ពិត្ ប្ត្រប្រងញាំងលសចកតីសៃប់កនងថានក់ោម្ចវចរ
រូបាវចរ

រូបាវចរ និងបសសទ្ធិសលម្ចពជឈងគឱ្យលផសងគន ។
កាយលហុោច្ឆត្សិក និង្ ឆិត្តលហុោច្ឆត្សិក

ោ

លហតលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើភាពស្សាលឱ្យ

លចត្សិកខនធ ៣ (លវទ្ទខនធ សញ្ញញខនធ សង្កខរកខនធ) កនងោរង្ករប្ែល
ជាកសល ។
ចិត្តលហតលចត្សិ ក

ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើភាពស្សាលឱ្យចិត្ត

(វ ិញ្ញញណកខនធ) កនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។

លហតលចត្សិកោំង ២ លនោះម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ោ

ចិត្តររភាវវូបសរលកខណា

ម្ចនោរសៃប់ភាពធៃន់ក្ន
លចត្សិកនិងចិត្តជាលកខណៈ

ោ

ចិត្តររភាវនិរោទ្ោនរសា

ម្ចនោរកម្ចាត្់នូវភាពធៃន់ក្ន
លចត្សិកនិងចិត្តជាកិចា

ោ

ចិតតនំ

ទ្នធតបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនភាពរហ័សរហួនក្ន
លចត្សិកនិងចិត្តជាផល

ោ

ចិត្តបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនទរកខនធ ៤ ជាលហត្ជិត្។
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ធរ៌ប្ែលម្ចនលឈាោោះថា ោ

សំលៅែល់ លចត្សិកខនធ ៣ ចិត្ត

សំលៅែល់ វ ិញ្ញញណកខនធ ែូ ចលព្វលលហើ

កនងសភាវៈរបស់ោ

បសសទ្ធិ

និងចិត្តបសសទ្ធិ ។
ែូលចានោះោ

លហតនិងចិត្តលហតលចត្សិកលនោះ

លទ្ើបសំលៅ

ែល់អាោរក្នភាវៈប្ែលស្សាលលឈាោោះថា លហត និងភាពស្សាលលនោះ
ម្ចនលសចកតីថា

ធរ៌ោង
ំ លនោះបដូរផ្ទាស់លៅបានលលឿនរហ័ស

“លហបរ ិណារត” រ៊ឺអាចគ្បគ្ពឹត្តលៅបានលដ្ឋ

បែិលសធភាពធៃន់ រ៊ឺភាវៈប្ែលរិនជាភារៈធៃន់

្ប់រហ័

ទ្នធនត

វ ិត្ថនត រ៊ឺោររ ឹងបឹង

លគ្ព្វោះរិនម្ចនកិលលសភារៈបានែល់ េីន រិទ្ធជាលែើរ ។
ោ

លហតលចត្សិកនិងចិត្ល
ត ហតលចត្សិក

ជាអាោរក្ន

ភាវៈប្ែលស្សាលរបស់លចត្សិកខនធ ៣ និងវ ិញ្ញញណកខនធ (ទរកខនធ ៤)
ប្ែលលៅកនងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួងប៉ាលណាណោះ ។
កាយម្ុទុោច្ឆត្សិក និង្ ឆិត្តម្ទ
ុ ុោច្ឆត្សិក
ោ

រទ្តលចត្សិក ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើភាពទ្ន់ឱ្យលចត្សិកខនធ

៣ (លវទ្ទខនធ សញ្ញញខនធ សង្កខរកខនធ) កនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។
ចិត្តរទ្តលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើភាពទ្ន់ឱ្យចិត្ត

(វ ិញ្ញញណកខនធ) កនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។
រទ្តលចត្សិកោំង
ប្ែលជាកសលបានង្ក

២

លនោះ

ឱ្នលំលោនទ្ទ្ួលអាររោណ៍

ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ
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ចំលព្វោះ

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ោ

ចិត្តេទ្ធភាវវូបសរលកខណា ម្ចនោរលធាើឱ្យចិត្តនិងលចត្សិក
សៃប់ចាកភាពរ ឹងត្អឹងជាលកខណៈ

ោ

ចិត្តេទ្ធភាវនិរោទ្ោនរសា

ម្ចនោរកម្ចាត្់នូវភាពរ ឹងត្អឹងក្ន
ចិត្តនិងលចត្សិកជាកិចា

បបែិ ឃ្លត្បចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោររិនចលងអៀត្ចងអល់ជាផល

ោ

ចិត្តបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនទរកខនធ ៤ ជាលហត្ជិត្ ។

ោ

រទ្តនិ ងចិត្តរទ្តលចត្សិកលនោះ

ជាភាវៈប្ែលទ្ន់ របស់

លចត្សិកកខនធ ៣ និងវ ិញ្ញញណកខនធ ។
ភាវៈប្ែលទ្ន់លឈាោោះថា រទ្ត

ធិបា

ថា ភាពទ្ន់ភាន់លឈាោោះ

ភាវៈប្ែលរិន កកខល (រ ឹងរូស) លឈាោោះថា

កកខលត (រិនរ ឹងរូស)

ថា រទ្ោវត ។
និងភាវៈប្ែលរិនរ ឹងរូស លឈាោោះថា

កេិ នត ។

រទ្តលចត្សិកោំង ២ លនោះ ជាបែិ បកខែល់កិលលសនិងជាធរ៌
ប្ែលគ្បកបជារួ

លសាភណចិត្ត

លធាើឱ្យចិត្តលទោះទ្ន់ភាន់

រប្រងទ្ទ្ួល

អាររោណ៍ប្ែលជាកសលបានយ៉ា ងសនទ្
ិ ធ។
កាយកម្មញ្ាោច្ឆត្សិក និង្ ឆិត្តកម្មញ្ាោច្ឆត្សិក
ោ

ករោញ្ញតលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិលធាើលសចកតីសររួរែល់

ោរង្ករប្ែលជាកសលឱ្យលចត្សិកកខនធ
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៣

(លវទ្ទខនធ

សញ្ញញខនធ

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

សង្កខរកខនធ) ចិ ត្តករោញ្ញតលចត្សិក ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើលសចកតីសររួរ
ែល់ោរង្ករប្ែលជាកសលឱ្យចិត្ត (វ ិញ្ញញណកខនធ) ។

ករោញ្ញតលចត្សិកោំង ២ លនោះ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ោ

ចិត្ត ករោញ្ញភាវវូបសរលកខណា

ម្ចនោរលធាើឱ្យចិត្ត

និងលចត្សិកចូលោន់សភាវៈប្ែលសៃប់ចាកភាពរិនរួរែល់ោរង្ករ
ជាលកខណៈ
ោ

ចិតតនំ

ករោញ្ញភាវនិរទ្
ោ ោនរសា ម្ចនោរកម្ចាត្់នូវភាពរិនរួរ

ែល់ោរង្ករក្នចិត្តនិងលចត្សិកជាកិចា
ោ

ចិតតនំ អាររោណករណសរបត្តិបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរែល់

គ្ពរកនងោរលធាើអាររោណ៍ឱ្យសររួរែល់ចិត្តនិងលចត្សិកជាផល
ោ

ចិត្តបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនទរកខនធ ៤ ជាលហត្ជិត្ ។

ករោញ្ញតលចត្សិកោំង ២ លនោះ ជាបែិបកខែល់កិលលស ជាធរ៌
ប្ែលគ្បកបជារួ

លសាភណចិត្ត

លធាើឱ្យលកើត្ោរែល់គ្ពរលអសររួរ

ែល់ោរង្ករប្ែលជាកសល ។
កាយបាគុញ្ាោច្ឆត្សិក និង្ ឆិត្តបាគុញ្ាោច្ឆត្សិក
ោ

បារញ្ញ តលចត្សិក ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យលចត្សិកកខនធ ៣

(លវទ្ទខនធ

សញ្ញញខនធ

សង្កខរកខនធ)

ជាកសល ។
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រហ័សរហួនែល់ោរង្ករប្ែល

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ចិត្តបារញ្ញ តលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យចិត្តរហ័សរហួន

កនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។
បារញ្ញ តលចត្សិកោំង ២ លនោះ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ោ

ចិតតនំ

លរលញ្ញ ភាវលកខណា ម្ចនោររិនអាព្វធក្នចិត្ត
និងលចត្សិកជាលកខណៈ

ោ

ចិត្តលរលញ្ញ និរោទ្ោនរសា

ម្ចនោរកម្ចាត្់នូវអាព្វធក្ន
ចិត្ន
ត ិងលចត្សិកជាកិចា

និោទ្ីនវបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរគ្បាសចាកនូវលោសជាផល

ោ

ម្ចនទរកខនធ ៤ ជាលហត្ជិត្ ។

ចិត្តបទ្ដ្ឋាទ

បារញ្ញ តលចត្សិកោំង
ជាធរ៌ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ
រហ័សរហួន រិន

៊ឺត្

២

លនោះ

ជាបែិបកខែល់កិលលស

លសាភណចិត្ត លធាើឱ្យចិត្ច
ត ូលែល់សភាវៈប្ែល
រូ ែល់ោរង្ករប្ែលជាកសល ។

កាយុជុកោច្ឆត្សិក និង្ ឆិត្តុជុកោច្ឆត្សិក
ោ

ជកតលចត្សិក

(លវទ្ទខនធ

សញ្ញញខនធ

ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យលចត្សិកកខនធ

សង្កខរកខនធ)

៣

ម្ចនភាពគ្ត្ង់កនងោរង្ករប្ែល

ជាកសល ។
ចិត្តជកតលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យចិត្ត

ម្ចនភាពគ្ត្ង់កនងោរង្ករប្ែលជាកសល ។

-89-

(វ ិញ្ញញណកខនធ)

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ឧជកតលចត្សិកោំង ២ លនោះ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ោ

ចិតតនំ

ជជវលកខណា

ម្ចនភាពគ្ត្ង់ក្នចិត្តនិងលចត្សិក
ជាលកខណៈ

ោ

ចិត្តកែិលភាវនិរទ្
ោ ោនរសា

ម្ចនោរកម្ចាត្់នូវភាពរិ នគ្ត្ង់
ក្នចិត្តនិងលចត្សិកជាកិចា

ជិ រហតបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនភាពគ្ត្ង់ក្នចិត្តនិងលចត្សិក
ជាផល

ោ

ចិត្តបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនទរកខនធ ៤ ជាលហត្ជិត្ ។

លចត្សិកោំង ២ លនោះ ជាធរោជាត្ិប្ែលគ្បកបជារួ
អាចលធាើឱ្យកម្ចាត្់បែិបកខធរ៌
និងសាលេ

យ

រ៊ឺ

លសាភណចិត្ត

ម្ចយបិទ្បាំងលសចកតី

អាគ្កក់

ោរ ួត្រណធរ៌ប្ែលរិនម្ចនកនងខាួនឱ្យ ស់លៅ

និងគ្ពរគនលទោះលធាើឱ្យលចត្សិកនិងចិត្តគ្ត្ង់ រិ នលវៀចលវរនិ ងលរចពីោរង្ករ
ប្ែលជាកសល កនង ែាសាលិនីលព្វលថា
៣ រិនបរ ិសទ្ធិ

នកលទោះលឈាោោះថា លវៀចលវរ ែូចទ្ឹករូគ្ត្លគ

ករោនិងោារោំង ២ រិនបរ ិសទ្ធិ
ចនោ

នកណាម្ចនករោ និងោារោំង

នកណាម្ចនករោនិងោារណារួ

នកណាម្ចន

នកលទោះលឈាោោះថា លោង ែូចចំណិត្ែួង
រិ នបរ ិសទ្ធិ

ចងែងនងគ័ល ។
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នកលទោះលឈាោោះថា ង ែូច

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ខ. វិរត្ិច្ឆត្សិក
វ ិរត្ិលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលវៀរចាកបាបធរ៌

បាណាត្ិបាត្ជាលែើរ

ភាវៈក្នោរលវៀរចាកបាបធរ៌

ម្ចន

ឬទ្ចារ ិត្ករោលនោះ

លឈាោោះថា វ ិរត្ិ និងលៅសភាវធរ៌ ប្ែលជាលគ្រឿងលវៀរចាកបាបធរ៌ថា
វ ិរត្ិលចត្សិក ។

ភាវៈក្នោរលវៀរចាកបាបធរ៌ប្ែលលឈាោោះថា វ ិរត្ិ លទោះម្ចន ៣

គ្បលភទ្រ៊ឺ

សរបត្តវ ិរត្ិ ១ សម្ចោនវ ិរត្ិ ១ និងសរលចេទ្វ ិរត្ិ ១ ។
សរបត្តវ ិរត្ិ

លវៀរចាកបាបធរ៌លដ្ឋ

ោរែល់គ្ពរក្ន ធាស្ស័

ែូចលវៀរចាកោរសម្ចាប់សត្ា លគ្ព្វោះរិត្ថាសត្ាោំង
ជីវ ិត្របស់ខួន
ា ។

សម្ចោនវ ិរត្ិ ោរលវៀរចាកបាបធរ៌លដ្ឋ

ោរោន់

រប្រងស្ស

ញ់

កសិោខបទ្ប្ែល

បញ្ញ ត្តទ្ក ែូចជាោរោន់សីល ៥ ឬឧលបាសេសីល លដ្ឋ

សម្ចោន

ំពីភិកខ នកម្ចនសីលជាលែើរ ។
សរលចេទ្វ ិរត្ិ ោរលវៀរចាកបាបធរ៌លដ្ឋ
គ្បកបជា ងគ រ ិ
ជាគ្ពោះ រ ិ
ល

ររគ

បរគល លហើ

ើងនឹងសម្ចាប់សត្ាលឡើ
វ ិរត្ិ

ដ្ឋច់ខាត្ រ៊ឺ វ ិរត្ិប្ែល

លធាើឱ្យគ្ពោះលយគវចរសលគ្រចររគផល
គ្ពោះ រ ិ

បរគលលទោះរិនលកើត្សូរបីោររិត្ថា

។

ប្ែលជាភាវៈក្នោរលវៀរចាកបាបធរ៌លនោះ

ម្ចនសភាវៈជា

លចត្សិកបររត្ថ ប្ែលលឈាោោះថា វ ិរត្ិលចត្សិកម្ចន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
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សម្ចោវាចាលចត្សិ ក សម្ចោករោនលត ចត្សិក និងសម្ចោអាជីវលចត្សិ ក។
សមមវាចាច្ឆត្សិក
សម្ចោវាចាលចត្សិ ក

ជាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

រហាកសល

ចិត្ត និងលោកត្តរចិត្ត លធាើឱ្យលកើត្ោរលវៀរចាកវចីទ្ចារ ិត្ោំង ៤ ម្ចនោរ
និយ

កហក

និយ

និយ

ព្វកយឥត្គ្បលយជន៍

ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ
បរ ិរគហលកខណា
វ ិររណរសា

ញោះញង់

និយ

ព្វកយអាគ្កក់លគ្គត្គ្គត្

ប្ែលរិនោក់ទ្ងនឹងោរង្ករប្ែលជាអាជីព

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ម្ចនោរកំណត្់ោរព្វរវចីទ្ចារ ិត្ជាលកខណៈ
ម្ចនោរលវៀរចាករិចាេវាចាជាកិចា

រិចាេវាចបបហានបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរលោះរិចាេវាចាជាផល

សោធហិលោត្តបាទ្ិរណបទ្ដ្ឋាទ ម្ចនរណរ៊ឺសោធ ហិរ ិ ឱ្ត្តបបៈ
ជាលែើរជាលហត្ជិត្ ។
សម្ចោវាចាម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
១. កថាសម្ចោវាចា រ៊ឺ ោរលព្វលវាចាប្ែលលអម្ចនសីលធរ៌ លែើរបី
គ្បលយជន៍ែល់ នកសាតប់ ែូចោរបលគ្ងៀន ោរសនោទធរ៌ជាលែើរ ។
២. លចត្ទសម្ចោវាចា រ៊ឺ តំងចិត្តលព្វលវាចាសម្ចោនសីលថា
នឹងលវៀរចាកវចីទ្ចារ ិត្

ម្ចនោរសម្ចោនថា

ជាលែើរ ។
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៣. វ ិរត្ិសម្ចោវាចា រ៊ឺ ោរលវៀរចាកវចីទ្ចារ ិត្ ៤ និងជាោលវៀរ
ចំលព្វោះរខ ខណ:ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលនឹងលព្វលវចីទ្ចារ ិត្លចញលៅ ។
សមមកម្មនតច្ឆត្សិក
សម្ចោករោនលត ចត្សិក ជាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
និងលោកត្តរចិត្ត លធាើឱ្យលកើត្ោរលវៀរចាកោ

រហាកសលចិត្ត

ទ្ចារ ិត្ោំង ៣ ម្ចនោរ

សម្ចាប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយលរ គ្បពឹត្តខសកនងោរ ប្ែលរិនោក់ទ្ងនឹង
ោរង្ករប្ែលជាអាជីព

ម្ចន ត្ថ

៤

គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
សរដ្ឋានលកខលណា

ម្ចនោរតំងលឡើងជាលកខណៈ

វ ិររណរលសា

ម្ចនោរលវៀរចាករិចាេករោនតជាកិចា

រិចាេករោនតបបហានបចាបបដ្ឋាលទ ម្ចនោរគ្បហាររិចាេករោនតជាផល
សោធហិលោត្តបាទ្ិរណបទ្ដ្ឋាលទ ម្ចនរណ រ៊ឺ សោធ ហិរ ិ ឱ្ត្តបបៈ
ជាលែើរជាលហត្ជិត្ ។
សម្ចោករោនតម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
១.
ប្ែលរួរ

ថាពលំសម្ចោករោនត

បានែល់

ម្ចនោរគ្បកបោនកសល

ោរលធាើោរង្ករប្ែលគ្បក្ព

ឱ្នលំលោនបទោបខាួន

ឬជួ

ោរង្ករប្ែលជាគ្បលយជន៍ តរសររួ រ ែល់កម្ចាំងរបស់ខួានជាលែើរ ។
២. លចត្ទសម្ចោករោនត

ថានឹងលវៀរចាកោ

បានែល់

ភាវៈប្ែលតំងចិត្តសម្ចោន

ទ្ចារ ិត្ម្ចនោរសម្ចាប់សត្ាជាលែើរ ។
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៣. វ ិរត្ិសម្ចោករោនត បានែល់ ោរលវៀរចាកោ
និងជាោរលវៀរចំលព្វោះរខ
កនាងោ

ទ្ចារ ិត្ោំង ៣

ខណ:ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ប្ែលនឹងឱ្យគ្បគ្ពឹត្ត

ទ្ចារ ិត្រកគ្បាកែ ។
សមមអាជីវច្ឆត្សិក

សម្ចោអាជីវលចត្សិក ជាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
ចិត្ត និងលោកត្តរចិត្ត លធាើឱ្យលកើត្ោរលវៀរចាកោ
ប្ែលោក់ទ្ងនឹងអាជីព

ម្ចន ត្ថ

៤

រហាកសល

ទ្ចារ ិត្ ៣ វចីទ្ចារ ិត្ ៤
គ្បោរ

លដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
លវាោនលកខលណា

ម្ចនលសចកដីផូរផង់ជាលកខណៈ

ញាយជីវបបវត្តិរលសា

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នោ

និងវាចា

ប្ែលបរ ិសទ្ធជាកិចា
រិចាេជីវបបហានបចាបបដ្ឋាលទ ម្ចនោរគ្បហាររិចាេជី ពជាផល
សោធហិលោត្តបាទ្ិរណបទ្ដ្ឋាលទ ម្ចនរណ រ៊ឺ សោធ ហិរ ិ ឱ្ត្តបបៈ
ជាលែើរជាលហត្ជិត្ ។
សម្ចោអាជីវម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ

១. វ ីរ ិ សម្ចោអាជីវ បានែល់ ោរពាយរលែើរបីលធាើោរង្ករចិញ្ាឹរ

ជីវ ិត្លដ្ឋ

គ្ត្ូវតរធរ៌ ។

២. វ ិរត្ិសម្ចោអាជីវ បានែល់ ោរលវៀរចាកោ

ទ្ចារ ិត្ ៣ វចីទ្ចារ ិត្

៤ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងអាជីព និងជាោរង្ករលវៀរចំលព្វោះរខខណ:ម្ចន
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អាររោណ៍ោក់ ទ្ងនឹ ងអាជី ព ប្ែលឱ្យឈានកនាងទ្ចារ ិត្ករោរកគ្បាកែ ។
វ ិរត្ិលចត្សិកោំង ៣ ែួងប្ែលលព្វលលហើ

សម្ចោករោនត សម្ចោអាជីវ រប្រងអាស្ស័

បានែល់ សម្ចោវាចា

វត្ថប្ែលរបបីលវៀរចាកោរឈាន

កនាងទ្ចារ ិត្ករោ វត្ថប្ែលរបបីលវៀរលទោះលឈាោោះថា វ ិររិត្ពាវត្ថ ។

វ ិរត្ិលចត្សិ ក ៣ គ្បលភទ្លនោះ គ្បកបកនងរហាកសលចិត្តបានរិ នពិ ត្

គ្បាកែនិ ងរិ នគ្ពរគន

ចំប្ណកខណ:ប្ែលគ្បកបជារួ

លោកត្តរចិត្ត

រប្រងគ្បកបបានពិត្គ្បាកែនិងគ្ពរគនោំង ៣ គ្បលភទ្ លៅថា និ
ជាសីលកនង ងគររគ

លែើរបីលធាើទទ្ីគ្បហារទ្ចារ ិត្ទ្ោជីវៈលដ្ឋ

ត្ឯកលត
ដ្ឋច់ជា

សរលចេទ្បបហាន ។
គ. អបបម្ញ្ញ
ា ច្ឆត្សិក
បបរញ្ញញលចត្សិក
ោំង

លដ្ឋ

បបម្ចលណស
កនងសត្ាោំង

បានែល់

ធរ៌ប្ែលជាទ្ី ផា

លៅកនងសត្ា

រកគ្បម្ចណរិនបាន ែូចវចនត្ថៈថា
ភវាត្ិ

=

បបរញ្ញញ

រកគ្បម្ចណរិនបាន

ប្គ្បថា

ធរ៌ប្ែលផា

រិនម្ចនកំណត្់

លៅ

លឈាោោះថា

បបរញ្ញញ ។
ធរ៌ប្ែលលឈាោោះថា

បបរញ្ញញ ម្ចន ៤ យ៉ា ង ែូចសប្រតងទ្កកនង

គ្ពោះបាលីថា លរតត ករណា រទ្ិត ឧលបោខ លចត្ិ ឥម្ចចត្លសា
បបរលញ្ញញលយ ទរ គ្ពហោវ ិហាលោត្ិ ច បវចាត្ិ ប្គ្បថា លរតត ករណា

រទ្ិត

ឧលបោខ

ធរ៌ោំង

៤

យ៉ា ងលនោះ
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លគ្ព្វោះរិនម្ចនគ្បម្ចណ

ឬប្ែលជនោំង

គ្ពហោវ ិហារ

លៅថា

លគ្ព្វោះ នកបែិបត្តិធរ៌កង
ន ៤ យ៉ា ងលនោះ ម្ចនសភាពែូចគ្ពហោ ។
បបរញ្ញញលចត្សិក

ប្ែលសប្រតងទ្កកនង ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្

លនោះម្ចន ២ ែួ ង បានែល់ ករណាលចត្សិក និងរទ្ិតលចត្សិក ចំប្ណក
លរតតម្ចន ងគធរ៌រ៊ឺ

លោសលចត្សិក

ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក

និងឧលបោខ

ម្ចន ងគធរ៌រ៊ឺ

លទ្ើបរិនបានទំរកសប្រតងទ្កលដ្ឋ

បបរញ្ញញលចត្សិកលនោះលទ្ៀត្

ន័

ក្ន

ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតង បបរញ្ញញ

លចត្សិក ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
ករ ុណាច្ឆត្សិក
ករណាលចត្សិ ក រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែលម្ចនោរអាណិត្ែល់ទ្កខិត្សត្ា
បានែល់ អាណិត្សត្ាប្ែលកំពងទ្ទ្ួលលសចកតីទ្កខលំបាក ឬនឹ ងបាន
ទ្ទ្ួលលសចកតីទ្កខលំបាកកនងោលខាងរខ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ
ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ទ្ោខបន

ទោរបបវត្តិលកខណា

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្លត ៅក្នអាោរ
ជួ

បរទ្ោខសហនរសា

វ ិហឹសាបចាបបដ្ឋាទ

ទ្ោខភិ ភូតនំ

បំបាត្់ទ្កខជាលកខណៈ

ម្ចនោរកម្ចាត្់ទ្កខរបស់ នកែក្ទ្ជាកិចា
ម្ចនោររិនលបៀត្លបៀនជាផល

ទេភាវទ្សសនបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនោរល

ើញសត្ា

ប្ែលគោនទ្ីពឹងគ្ត្ូវទ្កខគ្របសងាត្់ជាលហត្ជិត្ ។
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ម្ចនោរសៃប់រម្ចៃប់វ ិហិងាជាសរបត្តិ

សភាពរបស់ករណាលនោះ

និងម្ចនោរលកើត្លសចកតីលសាកជាវ ិបត្តិ ប្ែលលឈាោោះថា ករណា លគ្ព្វោះ
រប្រងលធាើចិត្តរបស់រនសសលអឱ្យញាប់ញ័រ

កនងោលប្ែល នកែក្ទ្ម្ចន

លសចកតីទ្កខ ។
លឈាោោះថា

ករណា

លគ្ព្វោះលដ្ឋោះទ្កខរបស់ នកែក្ទ្

ឬកម្ចាត្់ទ្កខ

របស់ នកែក្ទ្ឱ្យវ ិទស ។
លឈាោោះថា

ករណា

លគ្ព្វោះលដ្ឋ

ណា
ំ
ចក្នោរផា

លៅកនង

សត្ាែក្ទ្ប្ែលម្ចនទ្កខ ។
ោលករណាលកើត្លឡើងលហើ
នកែក្ទ្ និងទ្ម្ចា

រប្រងចូលែល់ោររិនលបៀត្លបៀន

លសចកតីលសាកប្ែលលកើត្លឡើងជារួ

ករណាលនោះលទ្ើបគ្បកបបានជារួ

លោកិ

ខាួនឱ្យបាត្់លៅ

កសលចិត្ត ។

ម្ុទិោច្ឆត្សិក
រទ្ិតលចត្សិក រ៊ឺ ជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រតរែល់
សខិត្សត្ា

បានែល់លសចកតីលគ្ត្ក រតរ នកប្ែលកំពងគ្បសពាជារួ

លសចកតីសខ ឬ នកប្ែលនឹងគ្បសពាលសចកតីសខកនងោលខាងរខ ម្ចន
ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ (លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ

សលត្តស បលម្ចទ្នលកខណា

ម្ចនោរលគ្ត្ក ររ ីកោ
សត្ាោំង

និសា

នរសា

កនង

ជាលកខណៈ

ម្ចនោររិនឫសាជាកិចា
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រត្ិវ ិឃ្លត្បចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរកម្ចាត្់ រត្ិ (ោររិនរ ីកោ

)

ជាផល
សតតនំ សរបត្តិទ្សសនបទ្ដ្ឋាទ ម្ចនោរល

ើញសរបត្តិរបស់

សត្ាោំង
សភាពរបស់រទ្ិតលចត្សិកលនោះ

រប្រងលធាើឱ្យចិត្តចូលលៅែល់

ោរសៃប់រម្ចៃប់លសចកតីរិនលគ្ត្ក រោំងពួងជាសរបត្តិ
ក្នលសចកតីរ ីកោ

ជាលហត្ជិត្ ។

លភាើត្លភាើនជាវ ិបត្តិ ។

និងោរលកើត្លឡើង

បញ្ា ន្រិ នទយ
ិ ច្ឆត្សិក
បញ្ញ ិន្រនោិ

លចត្សិក រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែលែឹងលហត្ផលកនងសភាវធរ៌

តរលសចកតីពិត្ បានែល់ ធរោជាត្ិប្ែលែឹងលហត្ផលរបស់ករោរហូត្
ែល់ែឹងលរឿង រ ិ សចាៈលដ្ឋ

ន័

បញ្ញញ លគ្ព្វោះែឹងក្គ្ត្លកខណ៍ម្ចន
បញ្ញញ លឈាោោះថាជា ឥន្រនោិ
បាន

ជាលែើរថា លនោះរ៊ឺ ទ្កខ ឬប្ែលលឈាោោះថា
និចំា ទ្កខំ និង នតត ជាលែើរ ។
លគ្ព្វោះជាធំ លដ្ឋ

គ្របសងាត្់ វ ិជាជ

និងម្ចនទទ្ីជាធំកនងោរែឹងទ្ូ លៅតរលសចកតីពិត្

លទ្ើបលឈាោោះថា បញ្ញិន្រនោិ

ែូលចានោះបញ្ញញ

លចត្សិក ប្ែលម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

(លកខណាទ្ិចត្កាៈ) រ៊ឺ
ធរោសភាវបែិលវធលកខណា

ម្ចនោរចាក់ធាោះនូវសភាវធរ៌
ជាលកខណៈ

ធម្ចោនំ សភាវបែិចាេទ្កលម្ចហនធោរវ ិទ្ធំសនរសា
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កម្ចាត្់ បង់នូវភាពងងឹ ត្រ៊ឺលម្ចហៈលចញប្ែលបិ ទ្បាំងធរ៌ តរលសចកដី
ពិ ត្ជាកិចា
សលម្ចោហបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោររិ នវលងាងជាផល

សម្ចធិ ត្សា បទ្ដ្ឋាទ
លដ្ឋ

ម្ចនសម្ចធិជាលហត្ជិត្ ។

ត្ថែូចលព្វលរកលនោះរបបីល

តរសភាវៈជាលកខណៈ

ញ
ើ ថា បញ្ញញម្ចនោរចាក់ធាោះ

ឬម្ចនោរចាក់ធាោះរិនខសភាាត្់ជាលកខណៈ

ែូចោរចាក់គ្ត្ូវលគលលៅក្នកូនសររបស់ទ
លៅែូលចានោះ

ម្ចនោរបញ្ញ
ជ ក់ឱ្យល

ែូចែួងគ្បទ្ីបប្ែលបំភ៊ឺាឱ្យល

ខាោន់ធូន

នក្ាត្បាញ់

ញ
ើ អាររោណ៍តរលសចកតីពិត្ជាកិចា

ើញវត្ថកនងទ្ីងងឹ ត្ែូលចានោះ

ម្ចនោររិនវលងាង

ជាផល ែូ ច នកបង្កហញផាូវែល់ នកចូលលៅកនងក្គ្ពែូលចានោះ និ ងម្ចនលសចកតី
សៃប់ជាលហត្ជិត្ឱ្យលកើត្ ។

បញ្ញញលនោះោលលកើត្លឡើង

រប្រងែឹងទ្ូលៅែល់ធរ៌ោំង

ោំងប្ែលជាកសលនិង កសល

ោំងប្ែលរួរលសពនិងរិនរួរលសព

ោំងលថាកោបនិងគ្បណីត្ ោំងចូលគនបាននិងរិនបាន ែូចគ្រូលពទ្យ
នក្ាត្រប្រងែឹងលភសជជៈប្ែលជាទ្ីសបា
ោំង

ឬរិនសបា

ក្ន នកជំង៊ឺ

ែូលចានោះ ។
សភាវៈរបស់បញ្ញញលទោះ លដ្ឋ

លទោះៗ ឱ្យជាក់ចាស់ ឬែឹងធរ៌ោំង

ត្ថថាលធាើឱ្យគ្បាកែ រ៊ឺលធាើលសចកតី
លដ្ឋ

គ្បោរលទោះៗ រ៊ឺែឹង

ថាម្ចនភាវៈប្ែលរិនលទ្ៀងជាលែើរ ភាវៈរបស់បញ្ញញលទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ង
ទ្ូលំទ្ូោ

តំងពីលោកិ

បញ្ញញរហូត្ែល់លោកត្តរបញ្ញញ ោលប្ចក
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គ្បលភទ្របស់បញ្ញញលដ្ឋ
១.

សលងខបលហើ

ករោសសកតបញ្ញញ

បាន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

រ៊ឺបញ្ញញប្ែលែឹងថាសត្ាោំង

ករោជារបស់ខួាន ។

២. វ ិបសសទបញ្ញញ រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលែឹងថាខនធ ៥ អា

ោត្ ១៨ ឥន្រនោិ

ត្នៈ ១២

២២ សចាៈ ៤ បែិចាសរបាទ្ ១២ បានែល់

សភាវៈរបស់ទររូប
បញ្ញ
ជ រិនបាន រ៊ឺ

ម្ចន

ម្ចនលកខណៈប្គ្បគ្បួលរិនរង់វងស

និងបង្កគប់

និ ចំា ទ្កខំ និង នតត ។

៣. លោកត្តរបញ្ញញ រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលែឹ ងចាស់ចាក់ធាោះកនង រ ិ
៤ ម្ចនទ្កខ រ ិ

សចាៈ

សចាៈជាលែើរ ។

បញ្ញញប្ែលែឹ ងថា សត្ាោំង
តបញ្ញញលទោះ រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលល

ម្ចនករោជារបស់ខួាន ឬករោសសក-

ើញគ្ត្ូវតរលសចកតីពិត្ចំលព្វោះអាររោណ៍

ប្ែលលៅថា ទ្សវត្ថកសម្ចោទ្ិែិាម្ចន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ត្ថិ ទ្ិនំន ោនប្ែលបរគលឱ្យលហើ

ម្ចនផល ។

២.

ត្ថិ

ិែំា ោរបូជាធំ(គ្ពោះរត្នក្គ្ត្)ម្ចនផល ។

៣.

ត្ថិ ហត្ំ ោរបូជាត្ូច(លគ្រឿងសោារប្ែលលរលធាើែល់លភ្ៀវ)
ម្ចនផល ។

៤. ត្ថិ សកត្ទ្កាដ្ឋនំ កម្ចោនំ ផលំ វ ិបាលោ

ផលវ ិបាករបស់ករោ

ប្ែលសត្ាលធាើលអនឹងលធាើអាគ្កក់ម្ចន ។
៥.

ត្ថិ

ំ លោលោ លោកលនោះម្ចន (លោកលនោះម្ចនែល់-

សត្ាប្ែលឋិត្លៅកនងលោកខាងរខ) ។
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៦.

ត្ថិ បលោ លោលោ លោកខាងរខម្ចន (លោកខាងរខម្ចន-

ែល់សត្ាប្ែលឋិត្លៅកនងលោកលនោះ) ។
៧. ត្ថិ ម្ចត ម្ចតម្ចនរណ (បណយបាប) ។
៨.

ត្ថិ បិត បិតម្ចនរណ (បណយបាប) ។

៩.

ត្ថិ

សតត

(រ៊ឺលទ្វត គ្ពហោ លគ្បត្
១០.
ល

ឱ្បបាត្ិោ
សរោ

សត្ាជាឱ្បបាត្ិកៈកំលណើត្ម្ចន

និងសត្ានរកម្ចន) ។

ត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សរោរគត សម្ចោបែិ បទន

ឥរញ្ា លោកំ បរញ្ា លោកំ ស

ំ

ភិ ញ្ញញ សចេិកតា បលវលទ្នតិ ។

ពួកសរណៈគ្ព្វហោណ៍កនងលោក ប្ែលគ្ពរលគ្ពៀង គ្បត្ិបត្តិគ្ត្ូវ លធាើឱ្យ
ជាក់ចាស់

លដ្ឋ

គ្បាជា្ែ៏ក្គ្កប្លងខាួនឯង

គ្តស់ែឹងនូវលោកលនោះ

និងលោកខាងរខក៏ម្ចន (បិែកលលខ ២៦ ទ្ំព័រ ៣៣៧) ។
បញ្ញញប្ែលែឹងលសចកតីពិត្ោំង ១០ គ្បោរែូ ចលព្វលលហើ
លឈាោោះករោសសកតញាណ
ខាួនលដ្ឋ

រ៊ឺែឹងថាសត្ាោំង

លនោះ

ម្ចនករោជារបស់

ពិត្ ។

ករោសសកតបញ្ញញ និងវ ិបសសទបញ្ញញោំង ២ លនោះ ចាត្់ថាជា

លោកិ

បញ្ញញ រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលោក់ទ្ងនឹ ងោរែឹងជារួ

ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរតរលសចកតីពិត្
ោម្ចវចរលសាភណញាណសរប

អាររោណ៍

ប្ែលបានែល់បញ្ញញគ្បកបកនង

ត្ត ១២ ែួង និ ងរហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង ។

ចំប្ណកលោកត្តរបញ្ញញលទោះ
ោរែឹងលោកិ

លោកិ

ជាបញ្ញញប្ែលរិនោក់ ទ្ងជារួ

អាររោណ៍ ប្ត្ជាោរែឹ ងនិព្វានអាររោណ៍ប្ែលជាអាររោណ៍

-101-

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ពិលសស ផត្ចាកោរតក់ប្ត្ងណាៗ កនងលោក បានែល់ បញ្ញញប្ែល
គ្បកបកនងលោកត្តរចិត្ត ៨ ែួ ង ឬ ៤០ ែួង ។
សប្រតងបញ្ញញលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
រហាកសលញាណសរប
រហាវ ិបាកញាណសរប
លោកិ

បញ្ញញ

រហាកិរ ិយញាណសរប

ត្ត ៤
ត្ត
ត្ត

រហរគត្កសលចិត្ត

៤

៣៩

៩

រហរគត្កិរ ិយចិត្ត
លោកត្តរបញ្ញញ

៤
៩

រហរគត្វ ិបាកចិត្ត

បញ្ញញលចត្សិក

ចិ ត្ត

៤៧ ឬ ៧៩

៩

ររគចិត្ត ៤

ឬ

២០

ផលចិត្ត ៤

ឬ

២០

៨ ឬ ៤០

កនងឯកធម្ចោទ្ិបាលិ ែាកថា សប្រតងឋានរបស់បញ្ញញទ្ក ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ករោសសកតសម្ចោទ្ិែិា រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលែឹងថា សត្ាោំង
ម្ចនករោជារបស់ខួន
ា ។

២. ឈានសម្ចោទ្ិែិា រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលែឹងឧបា

កនងោរលធាើចិត្តឱ្យ

សៃប់ចាកនីវរណៈ រហូត្ែល់បញ្ញញកនង ភិញ្ញញចិត្ត ។
៣.

វ ិបសសទសម្ចោទ្ិែិា

រ៊ឺ

បញ្ញញប្ែលចូលលៅែឹងល

ើញទរ

រូបថារិនលទ្ៀង ជាទ្កខ ជា នតត ។
៤. ររគសម្ចោទ្ិែិា រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលលធាើកិចាកងោរគ្បហារ
ន
នស័
កិលលសលដ្ឋ

ម្ចនគ្ពោះនិព្វានជាអាររោណ៍ ។
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៥. ផលសម្ចោទ្ិែិា រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលលសា ផលពីោរប្ែលររគញាណ
បានលធាើោរគ្បហារ នស័
អាររោណ៍ លៅថា លសា

កិលលសលហើ

ម្ចនគ្ពោះនិព្វានជា

វ ិរត្តិសខ ។

កនងរហាចតតរ ីសកសូគ្ត្ ែាកថា
ឈានសម្ចោទ្ិែិាបប្នថរ

លដ្ឋ
ម្ចន

៥

ែូ ចគនប្ត្ែក

បចាលវកខណសម្ចោទ្ិែិា រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលលកើត្លឡើង

ខាងលគ្ោ

ររគញាណ

ផលញាណសលគ្រចលហើ

ធរ៌ណារួ

កនង ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១) កិលលសប្ែលលោះលហើ

លែើរបីពិចារណា

។

២) កិលលសប្ែលលៅរិនោន់លោះ ។
៣) ររគចិត្ត ។
៤) ផលចិត្ត ។
៥) គ្ពោះនិព្វាន ។
សម្បច្យាគន័យ
អាររភបទ្ក្នសរបលយរន័
គាថាសង្គហទី ៣
៣. លត្សំ ចិតតវ ិ

តតនំ

ថាលយររិលត បរ ំ

ចិត្តបាលទ្ស បលចាកំ

សរបលយលគ បវចាត្ិ ។

ប្គ្បថា ត្លៅលនោះនឹងសប្រតងោរគ្បកបលដ្ឋ
ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាពលកើត្គ្ពរជារួ

ចំលព្វោះរបស់លចត្សិក

ចិត្ត ខណ:ប្ែលចិត្តលកើត្លឡើង តរ
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ប្ែលនឹងគ្បកបបាន ។
ធិបា
ជារួ

ធរ៌ប្ែលលឈាោោះថា ចិតតវ ិ

ត្ត ម្ចន ត្ថថា រិនប្បកគន

ចិត្ត ប្ែលបានែល់លចត្សិក ។
ចិត្តបាទ្ ម្ចន ត្ថថា ោរលកើ ត្លឡើងរបស់ចិត្តគ្ពរោំងធរ៌ប្ែល

សរប

ត្តជារួ

ែូលចានោះសរបលយរន័

គ្បលភទ្ៗ លទោះគ្បកបជារួ

លទ្ើបម្ចនលសចកតីថា លចត្សិក ១

ចិត្តបានប៉ា នណា បានែល់ ចិត្ត ីខ
ា ាោះប្ែលជា

ោរលលើកលចត្សិកជាគ្បោនថាអាចគ្បកបជារួ

ចិត្តបានប៉ាទោនែួង ។

បទ្ដ្ឋានក្នសរបលយរន័
គាថាសង្គហទី ៤
៤. សត្ត សពាត្ថ

ជជនិត

ថាលយរំ បកិណណោ

ចទ្ោសាកសលលលសាវ

លសាភលនលសាវ លសាភទ ។

ប្គ្បថា សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ គ្បកបបានកនងចិត្តោំង
ស់គ្រប់ែួង បកិណណកលចត្សិក
រួរគ្បកបបាន

៦

គ្បកបបានកនងចិត្តចំលព្វោះប្ែល

កសលលចត្សិក ១៤ គ្បកបបានកនង កសលចិត្ត ១២

ែួងប៉ាលណាណោះ លសាភណលចត្សិក ២៥ គ្បកបបានកនងលសាភណចិត្ត ៥៩
ឬ ៩១ ែួងប៉ាលណាណោះ ។
ធិបា
សរបលយរន័
ន័

លដ្ឋ

គថាសងគហៈទ្ី ៤ លនោះ ជាោរសប្រតងបទ្ដ្ឋានរបស់
លដ្ឋ

សលងខប លែើរបីជាលគលកនងោរសិកាសរបលយរ

ពិសាតរត្លៅ ។
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សម្បច្យាគន័យននអញ្ា សមនាច្ឆត្សិក
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ គ្បលភទ្ ម្ចនសរបលយរ ៧ ន័

រ៊ឺ

សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ បានែល់ ផសស លវទ្ទ សញ្ញញ

លចត្ទ ឯករគត ជីវ ិត្ិន្រនោិ

និងរនសិោរលចត្សិក គ្បកបបានកនងចិត្ត

៨៩ ឬ ១២១ គ្រប់ ែួងោប់ជា ១ ន័

។

បកិ ណណកលចត្សិក បានែល់ វ ិត្កា វ ិចារ

និងឆ្នោលចត្សិក

គ្បកបបានកនងចិត្ត

ធិលម្ចកខ វ ីរ ិ

ចំលព្វោះប្ែលរួរគ្បកបបាន

បកិ ណណកលចត្សិក ៦ គ្បលភទ្ ោប់ជាសរបលយរ ៦ ន័
ន័

បីត្ិ

។

ទ្ី ១ សរបលយររបស់សពាចិត្សា
ត ោរណលចត្សិក ៧ លទោះ

គ្បកបបានកនងចិត្តោំង ស់

ម្ចនលសចកតីជាក់ចាស់ពិត្គ្បាកែលហើ

ចំប្ណកបកិណណកលចត្សិក ៦ លទោះ ម្ចនគថាសងគហៈទ្ី ៥ និងទ្ី ៦
សប្រតងលសចកតីែូចត្លៅលនោះរ៊ឺ
គាថាសង្គហទី ៥
៥. លត្ បន ចិត្តបាោ

ថាការំ

ឆ្សែាិ បញ្ាបញ្ញញស

ឯោទ្ស ច លសាឡស

សត្តត្ិ វ ីសត្ិ លចវ

បកិ ណណកវ ិវជជិត ។

ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងក្នចិត្តោំង
៦ លវៀរលហើ

ប្ែលបកិណណកលចត្សិក

លទោះ ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះរ៊ឺ ៦៦ ែួង ៥៥ ែួង ១១

ែួង ១៦ ែួង ៧០ ែួង ២០ ែួង ។ បានលសចកតីថា
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វ ិត្កាលចត្សិក គ្បកបរិនបានជារួ
វ ិចារលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តរិនបាន ៥៥ ែួង ។

ធិលម្ចកខលចត្សិក គ្បកបជារួ

វ ីរ ិ

លចត្សិក គ្បកបជារួ

បីត្ិលចសិក គ្បកបជារួ

ចិត្ត ៦៦ ែួង ។

ចិត្រ
ត ិនបាន ១១ ែួង ។

ចិត្តរិនបាន ១៦ ែួង ។

ចិត្តរិនបាន ៧០ ែួង ។

ឆ្នោលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តរិនបាន ២០ ែួង ។

គាថាសង្គហទី ៦
៦. បញ្ាបញ្ញញស ឆ្សែាិែា-

សត្តត្ិ ត្ិសត្តត្ិ

ឯកបញ្ញញស លចកូនប្គ្បថា ចិត្តោំង

សត្តត្ិ សបកិណណោ ។
ប្ែលបកិ ណណកលចត្សិកគ្បកបបានលទោះ

ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះរ៊ឺ ៥៥ ែួង ៦៦ ែួង ៧៨ (១១០) ែួ ង ៧៣
(១០៥) ែួង ៥១ ែួង ៦៩ (១០១) ែួង ។ បានលសចកតីថា
វ ិត្កាលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៥៥ ែួង ។

វ ិចារលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៦៦ ែួង ។

ធិលម្ចកខលចត្សិក គ្បកបជារួ

វ ីរ ិ

លចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្បា
ត ន ៧៨ (១១០) ែួង ។

ចិត្តបាន ៧៣ (១០៥) ែួង ។

បីត្ិលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៥១ ែួង ។

ឆ្នោលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៦៩ (១០១) ែួង ។
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ធិបា

បកិ ណណកលចត្សិក ៦ លនោះ គ្បកបជារួ

ប្ែលរួរគ្បកបបាន ែូចគថាសងគហៈសប្រតងលហើ

ចិត្តចំលព្វោះ

លទោះម្ចន ៦ ន័

នឹងបានសប្រតងោរគ្បកបរបស់បកិណណកលចត្សិកោំង ៦ លដ្ឋ
ែូលចនោះ រ៊ឺ
ន័

ទ្ី

២

វ ិត្កាលចត្សិក

គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន

ពិសាតរ

៥៥

ែួង

គ្បកបរិនបាន ៦៦ ែួង បានែល់
វិត្កកច្ឆត្សិក
គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៥៥ ែួ ងរ៊ឺ

កសលចិ ត្ត ១២

គ្បកបជារួ

ចិត្តរិនបាន ៦៦ ែួងរ៊ឺ

ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត ១០

លហត្កចិ ត្ត ៨

(លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណ ១០)

ទ្ត្ិ

ជានចិត្ត ១១

ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤

ត្ត្ិ

ជានចិត្ត ១១

បឋរជានចិត្ត ១១ រួរជា ៥៥ ែួង។

ចត្ត្ថជានចិ ត្ត ១១
បញ្ារជានចិ ត្ត ២៣ រួរជា ៦៦ ែួ ង ។
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ន័

ទ្ី ៣ វ ិចារលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៦៦ ែួង គ្បកបរិនបាន

៥៥ ែួង បានែល់
វិចារច្ឆត្សិក
គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៦៦ ែួ ងរ៊ឺ

កសលចិ ត្ត ១២

គ្បកបជារួ

ចិត្តរិនបាន ៥៥ ែួងរ៊ឺ

ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត ១០

លហត្កចិ ត្ត ៨

(លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណ ១០)

ត្ត្ិ

ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤

ចត្ត្ថជានចិត្ត ១១

បឋរជានចិ ត្ត ១១

បញ្ារជានចិត្ត ២៣ រួរជា ៥៥ ែួ ង

ទ្ត្ិ

ន័

ជានចិត្ត ១១

ជានចិត្ត ១១ រួរជា ៦៦ ែួង

ទ្ី ៤

ធិលម្ចកខលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្បា
ត ន ៧៨ (១១០) ែួង

គ្បកបរិនបាន ១១ ែួង បានែល់
អធិច្មកខច្ឆត្សិក
គ្បកបជារួ

ចិត្បា
ត ន ៧៨ (១១០) ែួងរ៊ឺ

កសលចិត្ត ១១ (លវៀរវ ិចិកិចាេ ១)

លហត្កចិត្ត ៨ (លវៀរទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ញញណ ១០)

គ្បកបជារួ
វ ិចិកិចាេសរប

ចិត្តរិនបាន ១១ ែួងរ៊ឺ
ត្តចិត្ត ១

ទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ញញណចិត្ត ១០ រួរជា ១១ ។

ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤
រហរគត្ចិត្ត ២៧
លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ រួរជា ៧៨ ឬ ១១០។
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ន័

ទ្ី ៥ វ ីរ ិ

លចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៧៣ (១០៥) ែួង

គ្បកបរិនបាន ១៦ ែួង បានែល់
វីរ ិយច្ឆត្សិក
គ្បកបជារួ

ចិត្ត ៧៣ (១០៥) ែួងរ៊ឺ

គ្បកបរិនបាន ១៦ ែួងរ៊ឺ

កសលចិត្ត ១២

លហត្កចិ ត្ត ១៦ (លវៀររលទោាោ-

រលទោាោវជជនចិត្ត ១

វជជនចិត្ត ១ ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១)

ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១

រួរជា ១៦ ែួង ។

ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤
រហរគត្ចិត្ត ២៧
លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ រួរជា ៧៣
ឬ ១០៥ ែួង ។
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ន័

ទ្ី ៦ បី ត្ិលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៥១ ែួង គ្បកបរិនបាន

៧០ ែួង បានែល់
បីត្ិច្ឆត្សិក
គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៥១ ែួ ងរ៊ឺ

គ្បកបជារួ

ចិ ត្តរិនបាន ៧០ ែួងរ៊ឺ

លសារនសសលោភរូលចិត្ត ៤

ឧលបោខលោភរូលចិត្ត ៤

លសារនសសសនតីរណចិត្ត ១

លោសរូលចិត្ត ២

លសារនសសហសិត្បាទ្ចិ ត្ត ១

លម្ចហរូលចិត្ត ២

លសារនសសោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ១២

ឧលបោខ លហត្កចិត្ត ១៤

បឋរជានចិត្ត ១១

ោ

ទ្ត្ិ

ជានចិត្ត ១១

ឧលបោខោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ១២

ត្ត្ិ

ជានចិត្ត ១១ រួរជា ៥១ ។

ចត្ត្ថជានចិ ត្ត ១១

វ ិញ្ញញណចិត្ត ២

បញ្ារជានចិត្ត ២៣ រួរជា ៧០ ។
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ន័

ទ្ី ៧ ឆ្នោលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៦៩ ឬ ១០១ ែួង

គ្បកបរិនបាន ២០ ែួ ង បានែល់
ឆនទច្ឆត្សិក
គ្បកបជារួ

ចិត្បា
ត ន ៦៩ ឬ ១០១ ែួងរ៊ឺ គ្បកបជារួ

លោភរូលចិត្ត ៨

ចិត្រ
ត ិនបាន ២០ ែួងរ៊ឺ

លម្ចហរូលចិត្ត ២

លោសរូលចិត្ត ២

លហត្កចិត្ត ១៨ រួរជា ២០ ែួ ង ។

ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤
រហរគត្ចិត្ត ២៧
លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ រួរ ៦៩ ឬ ១០១

កំណត្់សម្ចគល់

លបើលចត្សិកែួងណាគ្បកបបានជារួ

លោកត្តរ

ចិត្តោំង ស់ ក៏ោប់ចិត្តយ៉ាងសលងខប (៨៩ ែួង) ។
លបើលចត្សិកែួ ងណាគ្បកបជារួ

លោកត្តរចិត្រ
ត ិ នបានោំង ស់

ោប់ចិត្តយ៉ាងពិសាតរ (១២១ ែួង) ។
វ ិត្កា

រា៉ា ងលទ្ៀត្
វ ិចារ

ោរគ្បកបរបស់បកិណណកលចត្សិក

បីត្ិលចត្សិក

ជារួ

លោកត្តរចិត្តរបស់គ្ពោះ រ ិ បរគល
លបើគ្ពោះ រ ិ

លោកត្តរចិត្តលទោះ

លដ្ឋ

ចំលព្វោះ

សំលៅ

ក

ប្ែលជាឈានោភីបរគលប៉ាលណាណោះ

បរគលលទោះជាសកខវ ិបសសកៈ វ ិត្កាៈ វ ិចារៈ បីត្ិលចត្សិក

រប្រងគ្បកបបានោំង ស់ ។
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លបើលោកត្តរចិត្លត ទោះលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋ

លសារនសសលវទ្ទ បីត្ិ

ក៏គ្បកបបានផង លបើលោកត្តរចិត្លត ទោះលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋ

ឧលបោខលវទ្ទ

បីត្ិក៏គ្បកបរិនបាន ។
សរបលសចកតីថា
ែួង លទោះម្ចន ៧ ន័
ន័
រួ

ទ្ី
ទ្ី

២

១៣

រ៊ឺ

១ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧

ចិត្តោំង ស់ ។
ន័

សរបលយររបស់ ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក

វ ិត្កាលចត្សិក

គ្បកបបានជា

គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន

៥៥

ែួង

គ្បកបជារួ

ចិត្បា
ត ន

៦៦

ែួង

គ្បកបរិនបាន ៦៦ ែួង ។
ន័

ទ្ី

វ ិចារលចត្សិក

៣

គ្បកបរិនបាន ៥៥ ែួង ។
ន័

ទ្ី ៤

ធិលម្ចកខលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៧៨ ឬ ១១០

ែួង គ្បកបរិនបាន ១១ ែួង ។
ន័

ទ្ី ៥ វ ីរ ិ

លចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៧៣ ឬ ១០៥ ែួង

គ្បកបរិនបាន ១៦ ែួង ។
ន័

ទ្ី ៦ បីត្ិលចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន ៥១ ែួង គ្បកប

រិនបាន ៧០ ែួង ។
ន័

ទ្ី ៧ ឆ្នោលចត្សិក គ្បកបជារួ

គ្បកបរិនបាន ២០ ែួ ង ។
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ចិត្តបាន ៦៩ ឬ ១០១ ែួង

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

សម្បច្យាគន័យននអកុសលច្ឆត្សិក
កសលលចត្សិក ១៤ គ្បលភទ្ ោលលព្វលលដ្ឋ
ោរគ្បកបរបស់ កសលលចត្សិក ជារួ

សរបលយរ រ៊ឺ

កសលចិត្តលទោះម្ចន ៥ ន័

ែូចសប្រតងកនងគថាសងគហៈទ្ី ៧ និងទ្ី ៨ រ៊ឺ
គាថាសង្គហទី ៧-៨
៧. សព្វាបលញ្ញ ស ចតតលោ

លោភរូលល ត្លយ រត

លោសរូលលស ចតតលោ

៨. វ ិចិកិចាេ វ ិចិកិចាេ-

ប៉ាលណាណោះ លដ្ឋ

ំ ត្ថា ។

ចិលត្ត ចាត្ិ ចត្ទ្ោស

ោាទ្សាកសលលលសាវ
ប្គ្បថា

សសង្កខលរ ទ្ា
សរប

ជជនិត បញ្ាោ ។

កសលលចត្សិក ១៤ រប្រងគ្បកបជារួ
ប្ចកោរគ្បកបបានជា ៥ ន័

កសលចិត្ត

រ៊ឺ

លចត្សិក ៤ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ

កសលចិត្តបានោំង ស់

លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ

លោភរូលចិត្ត

លចត្សិក ៤ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ

លោសរូលចិត្ត

លចត្សិក ២ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ

សសង្កខរ ិកចិត្ត ។

វ ិចិកិចាេលចត្សិក

១

រប្រងគ្បកបជារួ

វ ិចិកិចាេសរប

ត្តចិត្ត

(លម្ចហរូលចិត្ត) ។
ធិបា

កសលលចត្សិក ១៤ ម្ចនសរបលយរ ៥ ន័
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រ៊ឺ

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ន័
រ៊ឺ លម្ចហ

ទ្ី ១ លចត្សិក ៤ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោោះថា លម្ចចត្កាលចត្សិក
ហិរ ិក

លទត្តបប ឧទ្ធចាលចត្សិក គ្បកបជារួ

កសលចិត្ត

បានោំង ស់ (១២ ែួង) ។
ន័

ទ្ី ២ លចត្សិ ក ៣ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោោះថា លោត្ិកលចត្សិក

រ៊ឺ លោភ ទ្ិែិា ម្ចនលចត្សិក ។
លោភលចត្សិក គ្បកបជារួ

លោភរូលចិត្តបានោំង ៨ ែួង ។

ទ្ិែិលា ចត្សិក គ្បកបជារួ

លោភរូលចិត្តបានចំលព្វោះកនងទ្ិែិរ
ា -

ត្សរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

ម្ចនលចត្សិក
លោភទ្ិែិារត្វ ិបប
ន័

គ្បកបជារួ

លោភរូលចិត្តបានចំលព្វោះកនង

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

ទ្ី ៣ លចត្សិក ៤ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោោះថា លោចត្កាលចត្សិក

រ៊ឺ លោស ឥសា រចេរ ិ

កកាចាលចត្សិក រប្រងគ្បកបជារួ

លោសរូល

ចិត្ត ២ ែួង ។
ន័

ទ្ី ៤ លចត្សិក ២ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោោះថា េី ទ្កលចត្សិក រ៊ឺ

េីន និង រិ ទ្ធលចត្សិក រប្រងគ្បកបជារួ

កសលសសង្កខរ ិកចិត្ត ៥

ែួង បានែល់
លោភរូលចិត្តប្ែលជាសសង្កខរ ិកចិត្ត ៤ ែួង លោសរូលចិត្ត
ប្ែលជាសសង្កខរ ិកចិត្ត ១ ែួង ។
ន័

ទ្ី ៥ វ ិចិកិចាេលចត្សិក គ្បកបបានកនងវ ិចិកិចាេសរប

១ ែួង ប៉ាលណាណោះ ។
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ត្តចិត្ត

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

សម្បច្យាគន័យននច្ោភណឆិត្ត
លសាភណលចត្សិក ២៥ គ្បលភទ្ រប្រងគ្បកបជារួ
ោំង ស់

៥៩

ឬ

៩១

ែួងប៉ាលណាណោះ

លសាភណចិត្ត

ប្ចកោរគ្បកបលចញជាន័

តរគថាសងគហៈទ្ី ៩ និងទ្ី ១០
គាថាសង្គហទី ៩-១០

៩. ឯកូនវ ីសត្ិ ធម្ចោ

ជា

ែាវ ីសត្ិ

ត្លយ លសាឡសចិលត្តស
តត ចត្លធវ ំ

១៩ រប្រងគ្បកបជារួ
៣ រប្រងគ្បកបជារួ

ែួង លចត្សិក ២ រប្រងគ្បកបជារួ

ន័

ប៉ាលណាណោះតរន័
ធិបា

ចិត្ត ៥៩ (ឬ

ចិត្ត ១៦ (ឬ ៤៨)

ចិ ត្ត ២៨ ែួង ។

បញ្ញញលចត្សិក ១ រប្រងគ្បកបជារួ
លសាភណលចសិកោំង

ំ។

លសាភលនលសាវ លសាភទ ។

ប្គ្បថា លចត្សិកោំង
៩១) ែួង លចត្សិកោំង

ំ ទ្ា

សត្តចតតលីសវ ិលធសបិ

១០. បញ្ញញ បោសិត
សរប

លនតកូនសែាិស

ចិត្ត ៤៧ (ឬ ៧៩) ែួង

២៥ ប្ែលគ្បកបកនងលសាភណចិត្តបាន ៤
ប្ែលលព្វលរកលហើ

លសាភណលចត្សិក

។
២៥

លទោះ

រប្រងគ្បកបបាន

ចំលព្វោះកនងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួងប៉ាលណាណោះ នឹងគ្បកបជារួ
លសាភណចិត្ត រ៊ឺ

កសលចិត្តនិង លហត្កចិត្តរិនបាន ែូលចានោះោរ

គ្បកបកនងលសាភណចិ ត្ត លទ្ើបសប្រតងទ្កលដ្ឋ
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សរបលយរបាន ៤ ន័

រ៊ឺ

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ន័

ទ្ី ១ លចត្សិក ១៩ ប្ែលលឈាោោះថា លសាភណសាោរណ

លចត្សិករ៊ឺ

លសាភណសាោរណលចត្សិក

សោធលចត្សិក

១

សត្ិលចត្សិក

១

ហិរ ិលចត្សិក

១

ឱ្ត្តបបលចត្សិក

១

លោភលចត្សិក

១

លោសលចត្សិក

១

ត្គ្ត្រជឈត្តត

១ ១៩

ោ

បសសទ្ធិ ចិត្តបសសទ្ធិ

២

ោ

លហត ចិត្ល
ត ហត

២

ោ

រទ្ត ចិត្តរទ្ត

២

ោ

ករោញ្ញត ចិត្តករោញ្ញត ២

ោ

បារញ្ញ ត ចិត្បា
ត រញ្ញ ត ២

ោ

ជកត ចិត្ជ
ត កត

លចត្សិក ១៩ លនោះគ្បកបបានជារួ

២

លសាភណចិត្តោំង ស់ ៥៩

ឬ ៩១ ែួ ង រ៊ឺ ខណ:ណាប្ែលលសាភណចិត្តោំង ៥៩ ឬ ៩១ ែួ ង
ែួងណារួ

លកើត្លឡើងលសាភណសាោរណលចត្សិកោំង

គ្ត្ូវគ្បកបចូលគ្ពរជារួ
រួ

លឡើ

ចិត្តលទោះជានិចា

១៩

រិនម្ចនលវៀរលចត្សិកណា

លទ្ើបលឈាោោះថា លសាភណសាោរណលចត្សិក ។
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គ្បលភទ្

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ន័

ទ្ី ២ លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោោះថា វ ិរត្ិលចត្សិក រ៊ឺ
សម្ចោវាចាលចត្សិក

១

វ ិរត្ិលចត្សិក សម្ចោករោនលត ចត្សិក ១

=៣

សម្ចោអាជីវលចត្សិក ១
គ្បកបបានជារួ

ចិត្ត ១៦ ឬ ៤៨ ែួ ង បានែល់ រហាកសលចិត្ត

៨ លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួងប៉ាលណាណោះ ។
ន័

ទ្ី ៣ លចត្សិក ២ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោោះថា បបរញ្ញញលចត្សិក រ៊ឺ

បបរញ្ញញលចត្សិក
គ្បកបបានជារួ

ករណាលចត្សិក ១
រទ្ិតលចត្សិក ១

=២

ចិត្ត ២៨ ែួង បានែល់ រហាកសលចិត្ត ៨

រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ រូបាវចរចិត្ត ១២ ែួង (លវៀររូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣) ។
ន័

ទ្ី ៤ បញ្ញញលចត្សិក ឬបញ្ញិន្រនោិ

លចត្សិក គ្បកបជារួ

ចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួ ង បានែល់ ោម្ចវចរលសាភណញាណសរប

ត្តចិត្ត

១២ រហរគត្ចិត្ត ២៧ លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួង ។
កំណត្់សម្ចគល់ ចាកសរបលយរន័
វ ិរត្ិលចត្សិក គ្បកបបានជារួ

ទ្ី ២

រហាកសលចិត្ត ៨ និងលោកត្តរ

ចិត្ត ៨ ឬ ៤០ លទោះ លគ្ព្វោះវ ិរត្ិលចត្សិក ៣ លនោះោលគ្បកបជារួ
រហាកសលចិត្តរប្រងលកើត្លឡើង លដ្ឋ
លវៀររួ

ោរលវៀរចាកទ្ចារ ិត្ករោ ជាោរ

ខណ:ៗ កនងោរទ្ទ្ួលលោកិយររោណ៍ប៉ាលណាណោះ លទ្ើបជាកសល

ជាត្ិ រ៊ឺ រហាកសលចិត្តលកើត្ជានិចា និងជា កសលជាត្ិ វ ិបាកជាត្ិ
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លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ឬកិរ ិយជាត្ិរិនបាន
លទ្ើបរិនគ្បកបជារួ
ចិត្តផង

លដ្ឋ

លហត្លនោះវ ិរត្ិលចត្សិក

រហាវ ិបាកចិត្ត

៣

គ្បលភទ្លនោះ

និងរិនគ្បកបជារួ

រហាកិរ ិយ

លគ្ព្វោះរហាកិរ ិយចិត្តលទោះ

ជាចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប្ែល

លវៀរចាកទ្ចារ ិត្ករោោំងពួងប្ែលររគចិត្តគ្បហារលហើ
លទ្ើបរិនគ្ត្ូវម្ចនវ ិរត្ិគ្បកបលទ្ៀត្ ។

វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ ប្ែលរិនគ្បកបជារួ

លដ្ឋ

សរលចេទ្

រហរគត្ចិត្តលទោះ

លគ្ព្វោះអាររោណ៍របស់រហរគត្ចិ ត្តលទោះ ម្ចនករោដ្ឋាន ៣០ ជាអាររោណ៍
រិនប្រនម្ចនវ ិររិត្ពាវត្ថជាអាររោណ៍

លែើរបីឱ្យលកើត្ោរលវៀរទ្ចារ ិត្ករោ

ែូលចានោះវ ិរត្ិលចត្សិក ៣ លទ្ើ បរិនគ្បកបជារួ

រហរគត្ចិត្តោំង ២៧ ែួ ង ។

វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោកត្តរចិត្តលទោះ

រប្រងជាលោកត្តរវ ិរត្ិ ម្ចនឋានជាររគងគលចត្សិក លបើវ ិរត្ិលចត្សិក ៣
លនោះរិនលកើត្

លោកត្តរចិត្តលកើត្រិនបាន

ែូលចានោះោរគ្បកបជារួ

លោកត្តរចិត្ត

លគ្ព្វោះរិនគ្រប់ ងគក្នររគ

របស់វ ិរត្ិលចត្សិកលនោះលទ្ើបគ្ត្ូវ

វ ិរត្ិ ប្ែលគ្បកបជារួ

លផសងគនជារួ

លោកិ

រហាកសលចិត្ត រប្រង

គ្បកបបានរួ

ៗ ែូចជារហាកសលចិត្តណាលកើត្លឡើង លដ្ឋ

លវៀរចាក

រិចាេវាចា កនងរហាកសលចិត្តលទោះ រប្រងម្ចនសម្ចោវាចាលចត្សិកគ្បកប
ចំប្ណកសម្ចោករោនត

និងសម្ចោអាជីវលចត្សិករិនគ្បកបែូលចនោះជាលែើរ

និងគ្បកបគ្ពរគនោំង ៣

ែូចយ៉ា ងលោកត្តរវ ិរត្ិប្ែលគ្បកបជារួ

លោកត្តរចិត្តរិនបាន ។
កំណត្់សម្ចគល់ ចាកសរបលយរន័
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ទ្ី ៣

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

បបរញ្ញញលចត្សិក ២ រិនគ្បកបជារួ

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង

រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣ រូបាវចរចិត្ត ១២ និងលោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ។
បបរញ្ញញលចត្សិក ២ រិនគ្បកបកនងរហាវ ិបាកចិត្ត ៨ លគ្ព្វោះ

រហាវ ិបាកចិ ត្តនឹងលកើត្លឡើងបាន គ្ត្ូវអាស្ស័
បបរញ្ញញលទោះអាស្ស័

បររត្ថោម្ចររោណ៍ ចំប្ណក

សត្ាបញ្ញ ត្ិជា
ត អាររោណ៍

បបរញ្ញញលចត្សិក

លទ្ើបគ្បកបរិនបានកនងរហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ។
បបរញ្ញញរិនគ្បកបកនងរូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣ ែួ ង លគ្ព្វោះ
រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ម្ច
ត នរជឈត្តសត្ាបញ្ញ ត្ិតជាអាររោណ៍ខាោះ

បញ្ញ ត្ិត

អាររោណ៍ែក្ទ្ខាោះ លទ្ើបរិនប្រនទ្កខិត្សត្ា ឬសខិត្សត្ាបញ្ញ ត្ិជា
ត អាររោណ៍
ែូលចានោះ បបរញ្ញញលចត្សិកលទ្ើបរិនគ្បកបកនងរូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត

៣

ែួង ែូចលព្វលលទោះ ។
បបរញ្ញញលចត្សិក រិនគ្បកបកនង រូបាវចរចិត្ត ១២ ែួង លគ្ព្វោះ
រូបាវចរចិត្តោំង

១២

ែួងលទោះ

ជាចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរហរគតររោណ៍

និងបញ្ញ ត្ិតអាររោណ៍ែក្ទ្ៗ ប្ែលជាអាររោណ៍លអិត្ លទ្ើបលសា
ជាឧលបោខលវទ្ទ

ែូលចានោះទ្កខលវទ្ទនិងសខលវទ្ទក្នសត្ា

ករោដ្ឋានរបស់ រូបាវចរចិត្រ
ត ិ នបាន

អាររោណ៍
លទ្ើបជា

បបរញ្ញញលចត្សិកលទ្ើបរិ នគ្បកប

កនង រូបាវចរចិត្តោំង ១២ ែួ ងលទោះ ។
បបរញ្ញញលចត្សិក រិនគ្បកបជារួ

លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួង

លគ្ព្វោះលោកត្តរចិត្តលទោះម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍
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រិ នប្រនម្ចនសត្ាបញ្ញ ត្ិត

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ជាអាររោណ៍ ែូលចានោះ បបរញ្ញញលចត្សិកលទ្ើបរិនគ្បកបជារួ

លោកត្តរ

ចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួង ។
អនិយត្ច្យាគី និង្និយត្ច្យាគីច្ឆត្សិក
និ

ត្លយរីលចត្សិក

រ៊ឺ

លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

ចិត្ត

បានគ្គខាោះ រិនបានគ្គខាោះ រិនពិត្គ្បាកែ ។
និ

ត្លយរីលចត្សិ ក

រ៊ឺ

លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

ចិត្តបាន

ពិត្គ្បាកែ ។
គាថាសង្គហទី ១១
វ ិរត្ិករណាទ្លយ

១១. ឥសារលចេរកកាចាទទ កោចិ ម្ចលទ ច
ប្គ្បថា ឥសា រចេរ ិ

េិនរិទ្ំធ ត្ថា សហ ។

កកាចា វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ និងករណាជាលែើរ

ជាលចត្សិកលផសងៗ គន រប្រងលកើត្លឡើងកនងគ្គខាោះ និងម្ចនោះរប្រងលកើត្
លឡើងកនងគ្គខាោះ

និងប្បកគន

េីនៈនិងរិទ្ធៈរប្រងលកើត្លឡើងកនងគ្គខាោះ

គ្ពរគន ។
គាថាសង្គហទី ១២
១២.

ថាវតតនសាលរន
សងគហញ្ា បវោខរិ
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លសសា និ

ត្លយរិលទ

លត្សំ ោនិ

ថារហំ ។

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ប្គ្បថា
និ

លចត្សិកោំង

៤១

ែ៏លសស

ត្លយរីលចត្សិក តរលំអានក្នសរបលយរន័

រួចលហើ

ឥឡវលនោះ
ខ្ំនឹងលព្វលនូវសងគហន័
ូ

លឈាោោះថា

ប្ែលបានលព្វល

ក្នលចត្សិកោំង

លទោះតរសររួរ ។
ធិបា
គ្បកបជារួ
១.

លចត្សិកបររត្ថម្ចន ៥២ គ្បលភទ្ ោលលព្វលលដ្ឋ

ចិត្តលហើ
និ

ោរ

ប្ចកបានជា ២ គ្បលភទ្រ៊ឺ

ត្លយរីលចត្សិក ១១ ។

២. និ

ត្លយរីលចត្សិក ៤១ ។

១.

និ

ត្លយរីលចត្សិក

ចិត្តបានកនងគ្គខាោះ

ជាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

រិនបានកនងគ្គខាោះ

រិនពិ ត្គ្បាកែ

បានែល់

លចត្សិក ១១ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
ម្ចន ឥសា រចេរ ិ

កកាចា េីន រិទ្ធ សម្ចោវាចា សម្ចោករោនត

សម្ចោអាជីវ ករណា រទ្ិត ។
លចត្សិកោំង

១១

លនោះ

ប្ែលគ្បកបជារួ

ចិត្តបានគ្គខាោះ

រិនបានគ្គខាោះរិនពិត្គ្បាកែលទោះ បានលសចកតីថា លចត្សិកោំងលនោះ
កំណត្់ទ្កថា

អាចគ្បកបជារួ

លទោះលកើត្លឡើង

គ្គខាោះលចត្សិកលនោះក៏គ្បកប

ែូលចានោះលទ្ើបលព្វលថា
កនងគ្កុរ និ

ចិ ត្តណាបានខាោះ

គ្បកបជារួ

និងោលចិត្តែួង

គ្គខាោះក៏រិនគ្បកបចូល

គ្គខាោះរិនពិត្គ្បាកែ

និង

ត្លយរីលចត្សិក ១១ គ្បលភទ្លនោះ លៅប្ចកលចញជា ៣

ពួក តរលកខណៈោរគ្បកបជារួ

ចិត្ត រ៊ឺ
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លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ទទកោចិលចត្សិកម្ចន ៨ ែួងរ៊ឺ
ឥសា

រចេរ ិ

កកាចា

សម្ចោវាចា

សម្ចោករោនត

សរោអាជីវ

វ ិរត្ិ ៣) ករណា រទ្ិត ។

(លោកិ

លចត្សិក ៨ គ្បលភទ្លនោះ គ្បកបជារួ

ចិត្តបានគ្គខាោះរិនគ្បាកែ

និងរិនគ្បកបគ្ពរគនផង សូរបីថា ឥសា រចេរ ិ
របស់លោចត្កាលចត្សិកជារួ

គន

ឬសូរបីសម្ចោវាចា

សម្ចោអាជីវ នឹងជាវ ិរត្ិលចត្សិក (លោកិ
រទ្ិត ជា បបរញ្ញញលចត្សិកជារួ

កកាចា លៅកនងគ្កុរ

វ ិរត្ិ) ជារួ

សម្ចោករោនត
គន ឬករណា

គន ប្ត្ខណ:គ្បកបជារួ

ចិត្លត ទោះ

រប្រងរិនគ្បកបគ្ពរគន

លគ្ព្វោះថាអាររោណ៍ម្ចនោរកំណត្់លដ្ឋ

ោរគ្បកបបានគ្គខាោះ

និងរិនគ្បកបគ្ពរគនរបស់លចត្សិកលនោះ

ចំលព្វោះ
លទ្ើប

លឈាោោះថា ទទកោចិលចត្សិក ។
កោចិលចត្សិក

ម្ចន

១

បានែល់

ម្ចនលចត្សិក

លគ្ព្វោះ

ម្ចនលចត្សិក ជាលចត្សិក ១ កនងគ្កុរលោត្ិកលចត្សិក (លោភ ទ្ិែិា
ម្ចន)

ប្ែលជា និ

ត្លយរីលចត្សិក

ែូលចានោះោរគ្បកបជារួ

ចិត្ត

បានរិ នគ្បាកែរបស់លចត្សិកលនោះ លទ្ើ បលឈាោោះថា កោចិលចត្សិ ក ។
សហកោចិលចត្សិ ក ម្ចន ២ គ្បលភទ្ បានែល់ េី ន រិទ្ធ លចត្សិក
២

លនោះ

គ្បកបជារួ

ចិត្តបានគ្គខាោះ

លទ្ើបលឈាោោះថា សហកោចិលចត្សិក ។
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ប្ត្គ្បកបគ្ពរគនោំង

២

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

សប្ម្តង្ការព្បកបរបស់អនិយត្ច្យាគីច្ឆត្សិក
និ

ត្លយរីលចត្សិក

ប្ែលគ្បកបជារួ

ចិត្តបានគ្គខាោះរិ ន

គ្បាកែលទោះ លគ្ព្វោះលចត្សិកោំងលនោះ ម្ចនអាររោណ៍កំណត្់លដ្ឋ ចំលព្វោះ
(អាររោណ៍លផសងគន)

លទ្ើបលកើត្លឡើងបាន

រិនប្រនគ្បកបជារួ

ចិត្ត

បានទ្ូលៅែូចកំណត្់ទ្ក លព្វលរ៊ឺ
ម្ចនលចត្សិក ប្ែលកំណត្់ថាគ្បកបជារួ
៤

ែួងលទោះ

ណាទ្ិែិរ
ា ត្វ ិបប

រប្រងគ្បកបបានរិនគ្បាកែ
ត្តចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ទ្ិែិរ
ា ត្វ ិបប

បានលសចកតីថា

ត្តចិត្ត
លបើលវោ

សភាវៈប្ែលគ្បោន់ខួន
ា

រ៊ឺ

ហំគហ លវោលទោះ ម្ចនលចត្សិក ក៏គ្បកប ប្ត្លបើលវោណាទ្ិែិារត្-

វ ិបប

ត្តចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋ

រិនោក់ទ្ងជារួ

ោរគ្បោន់ខួន
ា លវោ

លទោះ ម្ចនលចត្សិក ក៏រិនគ្បកប លទ្ើបោប់ថា ម្ចនលចត្សិក រប្រងគ្បកប
គ្គខាោះ ចាត្់ជាកោចិលចត្សិក ។
ឥសា រចេរ ិ
ជារួ

កកាចា លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្លនោះ កំណត្់ថាគ្បកប

លោសរូលចិត្ត ២ ែួងលទោះ រប្រងគ្បកបបានរិនគ្បាកែ និង

គ្បកបបានរិនគ្ពរគន

ប្ែលគ្បកបបានរិនគ្បាកែលទោះ បានលសចកតីថា

លវោប្ែលលោសរូលចិត្តលកើត្លឡើង
កំណាញ់

ឬលតតគ្កហា

លដ្ឋ

ចិត្តយ៉ាងណារួ

រិនម្ចនលសចកតីគ្ចប្ណន

ជាអាររោណ៍

រង់ម្ចនប្ត្

លោសរូលចិត្តលកើត្លឡើងពីអាររោណ៍យ៉ា ងែក្ទ្ លវោលទោះលចត្សិកោំង
៣

គ្បលភទ្

ក៏ រិនបានគ្បកបជារួ

លោសរូលចិត្តលឡើ

លោសលចត្សិកកនងគ្កុររបស់លោចត្កាលចត្សិក
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រង់ម្ចនប្ត្

គ្បកបប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ប្ត្លបើលវោណាលោសរូលចិត្លត កើត្លឡើង

លដ្ឋ

នឹងលសចកតីលអរបស់ នកែក្ទ្ជាអាររោណ៍លហើ
ចិត្តលកើត្លឡើង

លដ្ឋ

លវោលទោះលោសរូល

ម្ចនឥសាលចត្សិកគ្បកបជារួ

និងកកាចាៈរប្រងរិនគ្បកបចូល
លចត្សិកគ្បកបចូល

ៈ

ម្ចន

លវោលទោះលោសរូលចិត្តក៏

ប្ត្ឥសានិងកកាចាៈរប្រងរិនគ្បកប

ចូល

ឬលវោណាលោសរូលចិត្តលកើត្លឡើង

គ្កហា

ចិត្តកនងទ្ចារ ិត្ប្ែលបានលធាើលៅលហើ

ោន់បានលធាើ

ប្ត្រចេរ ិ

ឬលបើ លវោណាចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ោរកំណាញ់សរបត្តិរបស់ខួានជាអាររោណ៍
ម្ចនរចេរ ិ

ម្ចនលសចកតីគ្ចប្ណន

លដ្ឋ

ម្ចនលសចកតីលតត

ឬកនងសចរ ិត្ប្ែលរិន

លវោលទោះលោសរូលចិត្ក
ត ៏ម្ចនកកាចាលចត្សិកគ្បកបចូល

ប្ត្ឥសានិងរចេរ ិ

ៈរប្រងរិនគ្បកបចូលលឡើ

។

េី នរិទ្ធ លចត្សិកោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ កំ ណត្់ថាគ្បកបជារួ
កសលសសង្កខរ ិកចិត្ត ៥ ែួងលទោះ ក៏គ្បកបបានរិនគ្បាកែ លគ្ព្វោះ
លបើលវោណា កសលសសង្កខរ ិកចិត្តលកើត្លឡើងក៏ពិត្
ម្ចំរិនេ

ចាកអាររោណ៍

លវោលទោះេីនរិទ្ធលចត្សិកក៏រិនគ្បកបចូល

ប្ត្ោល កសលសសង្កខរ ិកចិត្តលកើ ត្លឡើងលហើ
េ

ប្ត្ចិត្តលទោះលៅរ ឹង

ចាកអាររោណ៍លវោណា

ម្ចនោររិនរ ឹងម្ចំ

លវោលទោះេីនរិទ្ធលចត្សិកក៏គ្បកបចូល

និងោរគ្បកបរបស់េីនរិទ្លធ ចត្សិក ២ គ្បលភទ្ រប្រងគ្បកបចូលគ្ពរ
ជារួ

គនជានិចា ។

វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ រ៊ឺ សម្ចោវាចា សម្ចោករោនត សម្ចោអាជីវ ជា

លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

ចិត្ត ១៦ ឬ ៤៨ ែួង ប្ែលជា និ
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ត្លយរី

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លចត្សិកជំពូកទទកោចិលទោះ សំលៅ
វ ិរត្ិលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

រហាកសលចិត្ត

លោកត្តរវ ិរត្ិ រ៊ឺ វ ិរត្ិលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
ែួងលទោះ ជានិ

វ ិរត្ិលចត្សិក រ៊ឺ

ក លោកិ
៨

ែួង

ចំប្ណក

លោកត្តរចិ ត្ត ៨ ឬ ៤០

ត្ឯកលតលចត្សិក រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលគ្បកបបានពិត្

គ្បាកែនិងគ្ពរជារួ

គនជានិចា ែូចប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយ សប្រតងថា

វ ិរត្ិលយ បន ត្ិលសាបិ លោកត្តរចិលត្តស សពាថាបិ និ
លពភនិត ។ លោកិល
វ ិសំ វ ិសំ ។

ត ឯកលតវ

ស បន ោម្ចវចរកសលលលសាវ កោចិ សនោិសសនតិ

ប្គ្បថា វរិ ត្ិលចត្សិក ៣ លទោះ ោលគ្បកបជារួ

រប្រងគ្បកបបានពិ ត្គ្បាកែនិ ងគ្ពរគន (និ

លោកត្តរចិត្ត

ត្ឯកលត) កនងឋានៈលធាើទទ្ី

គ្បហារទ្ចារ ិត្ទ្ោជីវៈជាសរលចេទ្ ប្ត្ោលគ្បកបជារួ

លោកិ

ចិត្ត រ៊ឺ

រហាកសលលទោះ រប្រងគ្បកបបានគ្គខាោះ និងរិនគ្បកបគ្ពរគន ។
ោរប្ែលវ ិរត្ិលចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ គ្បកបកនងរហាកសលចិត្ត
បានរិ នពិ ត្គ្បាកែ និងរិ នគ្ពរគនលទោះ លគ្ព្វោះលបើលវោណារហាកសល
ចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

សោធ សត្ិ បញ្ញញ លរតត ករណា រិនបាន

ោក់ទ្ងនឹងោរលវៀរទ្ចារ ិត្ទ្ោជីវៈ

លវោលទោះរហាកសលចិត្ប្ត ែលលកើត្

លឡើងលទោះក៏រិនបានម្ចនវ ិរត្ិលចត្សិកគ្បកបផងលឡើ
ណារហាកសលចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ
ទ្ងនឹងអាជីព

ោរលវៀរទ្ចារ ិត្

ប្ត្លបើលវោ
៤

ប្ែលរិនោក់

លវោលទោះរហាកសលចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងក៏គ្បកបលដ្ឋ

សម្ចោវាចាលចត្សិក ប្ត្សម្ចោករោនត និងសម្ចោអាជីវៈរិនបានគ្បកបចូល ។
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លបើលវោណារហាកសកចិត្តលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ ោរលវៀរោ ទ្ចារត្
ិ ៣
ប្ែលរិនោក់ ទ្ងនឹងអាជីព
ក៏គ្បកបលដ្ឋ

សម្ចោករោនតលចត្សិក

បានគ្បកបចូល
ោ

លវោលទោះរហាកសលចិត្តលកើត្លឡើង
ប្ត្សម្ចោវាចានិងសម្ចោអាជីវៈរិន

លបើលវោណារហាកសលចិត្លត កើត្លឡើងលដ្ឋ

ោរលវៀរ

ទ្ចារ ិត្ ៣ វចីទ្ចារ ិត្ ៤ កនងោរគ្បកបអាជីពោរង្ករ លវោលទោះ

រហាកសលចិត្តលកើត្លឡើង គ្បកបលដ្ឋ

សម្ចោអាជីវលចត្សិក ប្ត្ចំប្ណក

សម្ចោវាចានិងសម្ចោករោនតរិនបានគ្បកបចូលលឡើ
បបរញ្ញញលចត្សិក

២

រ៊ឺ

ករណា

។

និងរទ្ិត

ជាលចត្សិក

ប្ែលគ្បកបបានកនងចិត្ត ២៨ ែួង រិនពិត្គ្បាកែលទោះ លគ្ព្វោះលវោ
ណារហាកសលចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋ

អាស្ស័

សម្ចោវាចា ជាលែើរ រិនបានោក់ទ្ងជារួ
សត្ាម្ចនសខលហើ

សោធ សត្ិ បញ្ញញ

ោរអាណិត្សត្ា ឬលគ្ត្ក រ

លវោប្ែលរហាកសលចិត្លត ទោះលកើ ត្លឡើងក៏រិន

ម្ចន បបរញ្ញញលចត្សិកគ្បកបរួរផងលឡើ
គ្ពោះលយគវចរចលគ្រើនឈាន

លដ្ឋ

រហូត្ែល់រូបាវចរឈានចិត្លត កើត្
សត្ាបញ្ញ ត្ិក
ត រោដ្ឋាន
ណារហាកសលចិត្ត
លកើត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

ឬលវោណាប្ែល
អាស្ស័

លវោលទោះរិនបានអាស្ស័

បបរញ្ញញលចត្សិកក៏រិនគ្បកបចូល
រហាកិរយ
ិ ចិត្ត

ប្ត្លបើលវោ

ឬរូបាវចរឈានចិត្ត

ទ្កខិត្សត្ាបញ្ញត្ិតជាអាររោណ៍

លវោលទោះករណាលចត្សិករប្រងគ្បកបចូលជារួ
រហាកសលចិត្ត ៨

កសិណជាករោដ្ឋាន

ចិត្ត

ឬជាករោដ្ឋាន
២៨

ែួង

រ៊ឺ

រហាកិរយ
ិ ចិ ត្ត ៨ និ ងរូបាវចរឈានចិត្ត ១២

-126-

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

(លវៀររូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣) រទ្ិតលចត្សិករិនបានគ្បកបចូលផង
ប្ត្លបើលវោណាចិត្ត ២៨ ែួងលទោះ ម្ចនសខិត្សត្ាបញ្ញ ត្ិជា
ត អាររោណ៍
ឬជាករោដ្ឋានលហើ

រទ្ិតលចត្សិកលទ្ើបគ្បកបចូលជារួ

ែួងែូចលព្វលរកលទោះ

ប្ត្ករណាលចត្សិកគ្បកបរិ នបាន

លចត្សិក ២ លនោះលទ្ើ បគ្បកបជារួ

ចិត្ត

២៨

បបរញ្ញញ

ចិ ត្បា
ត នគ្គខាោះនិ ងគ្បកបរិ នគ្ពរគន

ផង លទ្ើបលឈាោោះថា ទទកោចិលចត្សិក ។
២.
និ

និ

ត្លយរីលចត្សិក

បានែល់

លចត្សិកប្ែលសល់ពី

ត្លយរីលចត្សិក ៤១ លទ្ៀត្ រ៊ឺ
សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ។
បកិ ណណកលចត្សិក ៦ ។
លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ ។
លោភលចត្សិក ១ ។
ទ្ិែិលា ចត្សិក ១ ។
លោសលចត្សិក ១ ។

វ ិចិកិចាេលចត្សិក ១ ។
លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩ ។
បញ្ញញលចត្សិក ១ រួរជាលចត្សិក ៤១ គ្បលភទ្ ។
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សប្ម្តង្ការព្បកបរបស់និយត្ច្យាគីច្ឆត្សិក
លចត្សិកោំង ៤១ គ្បលភទ្លនោះ រប្រងគ្បកបជារួ
បានតរកំណត្់ទ្កលដ្ឋ

ចិត្តប្ែលគ្បកប

ពិត្គ្បាកែជានិចា លព្វលរ៊ឺ

លវោណាចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ែួ ងលកើ ត្លឡើង លវោលទោះសពាចិត្តសាោរណលចត្សិករប្រងគ្បកបចូលលដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែជានិចា ។

លវោណាចិត្ត ៥៥ ែួង ៦៦ ែួង ៧៨ (១១០) ែួង ៧៣ (១០៥)
ែួង ៥១ ែួង ៦៩ (១០១) ែួង លកើត្លឡើង លវោលទោះបកិណណកលចត្សិក រ៊ឺ
វ ិត្កា វ ិចារ

ធិលម្ចកខ វ ីរ ិ

លំដ្ឋប់លទោះលដ្ឋ

បីត្ិ ឆ្នោ រប្រងគ្បកបចូលជារួ

ចិត្ត
ត រ

ពិត្គ្បាកែជានិចា ។

លវោណា កសលចិត្ត ១២ ែួង លកើត្លឡើងលវោលទោះលម្ចចត្កាលចត្សិក រ៊ឺ លម្ចហ
លទោះលដ្ឋ

ហិរ ិក

លទត្តបប ឧទ្ធចា រប្រងគ្បកបចូលជារួ

ចិត្ត

ពិត្គ្បាកែជានិចា ។

លវោណាលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លកើ ត្លឡើង លវោលទោះលោភលចត្សិក រប្រងគ្បកបចូលជារួ

លោភរូលចិ ត្លត ទោះ លដ្ឋ ពិ ត្គ្បាកែ

ជានិចា ។
លវោណាទ្ិែិារត្សរប
លចត្សិករប្រងគ្បកបជារួ

ត្តចិត្ត ៤ ែួងលកើត្លឡើង លវោលទោះទ្ិែិា-

ចិត្តលទោះលដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែជានិចា ។

លវោណាលោសរូលចិត្ត ២ ែួងលកើត្លឡើង លវោលទោះលោសលចត្សិករប្រងគ្បកបជារួ

ចិត្តលទោះលដ្ឋ
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លវោណាវ ិចិកិចាេសរប
លចត្សិក រប្រងគ្បកបជារួ

ត្តចិត្លត កើត្លឡើង

ចិត្លត ទោះលដ្ឋ

លវោលទោះវ ិចិកិចាេ-

ពិត្គ្បាកែជានិចា ។

លវោណាលសាភណចិត្ត ៥៩ ែួង ឬ ៩១ ែួងលកើត្លឡើង លវោ
លទោះលសាភណសាោរណលចត្សិក
លទោះលដ្ឋ

រប្រងគ្បកបជារួ

លសាភណចិត្ត

ពិត្គ្បាកែជានិចា ។

លវោណាញាណសរប
លទោះបញ្ញញលចត្សិក

ត្តចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួងលកើត្លឡើង លវោ

រប្រងគ្បកបជារួ

ចិត្តលទោះលដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ

ជានិចា ។
ែូលចានោះលទ្ើបលព្វលបានថាលចត្សិក ៤១ គ្បលភទ្ ជានិ
លចត្សិក រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

ចិត្បា
ត នពិ ត្គ្បាកែជានិ ចា ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ លបើគ្បកបជារួ

ែួង

ក៏លឈាោោះថានិ

ត្លយរីលចត្សិកែូចគន

លចត្សិកពិលសស ប្ែលគ្បកបជារួ
គ្ពរគនជានិចា លៅថា និ

ត្លយរី

ចិត្តលដ្ឋ

លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០
ប្ត្ចាត្់ជានិ

ត្លយរី

ពិត្គ្បាកែ និងគ្បកប

ត្ឯកលតលចត្សិក ។
សង្គហន័យ

សងគហ តរបាលីលវ
ឬោររួបរួរលដ្ឋ

ន័

ាករណ៍ជាទរកិរ ិយ ប្គ្បថា ោរសលន្រង្កគោះ

លនោះ បានលសចកតីថា សប្រតងចិត្តរួ

រួបរួរលចត្សិករកគ្បកបចូ លទ្កបានប៉ានណា
ីខ
ា ាោះ

ឬម្ចនលចត្សិកចំនួនប៉ាទោន ីាខាោះ

-129-

ែួងៗ បាន

និងបានែល់លចត្សិក

ប្ែលទំរកសលន្រង្កគោះចូ លកនង
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ភិធរោត្ថសងគហ

ចិត្តបានរួ

ែួងៗ

លលើកចិត្តជាគ្បោនអាចគ្បកបជារួ

លចត្សិក

បានចំនួនប៉ាទោន ។
គាថាសង្គហទី ១៣-១៤
១៣. ឆ្ត្តឹសានត្តលរ ធម្ចោ

បញ្ាត្ឹស រហរគលត្

ែាត្ឹសាបិ លពភនិត

ោម្ចវចរលសាភលន ។

១៤. សត្តវ ីសត្ិបញ្ញ រិហ

ោាទ្សាលហត្លកត្ិ ច

ថាសរភវលយលរន
ប្គ្បថា
លដ្ឋ

សងគហន័

បញ្ាោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

កនងលចត្សិកសងគហៈលទោះម្ចន

៥

ន័

ោរគ្បកបបានតរសររួរ រ៊ឺ លចត្សិក ៣៦ គ្បកបបានកនង

លោកត្តរចិត្ត លចត្សិក ៣៥ រប្រងគ្បកបបានកនងរហរគត្ចិ ត្ត លចត្សិក
៣៨

រប្រងគ្បកបបានកនងោម្ចវចរលសាភណចិត្ត

លចត្សិក

២៧

រប្រងគ្បកបបានកនង កសលចិត្ត និងលចត្សិក ១២ រប្រងគ្បកបបាន
កនង លហត្កចិត្ត ។
១. អនុត្តរសង្គហន័យ
នត្តរសងគហន័

រ៊ឺន័

ប្ែលសប្រតងោរសលន្រង្កគោះលចត្សិកចូល

កនងលោកត្តរចិត្ត ឬប្ែលលៅថា សងគហន័
ែួង ។
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គាថាសង្គហទី ១៥
១៥. ឆ្ត្តឹស បញ្ាត្ឹស ច
រិលចាវ ំ

លត្ត្តឹសទ្ា
ប្គ្បថា
សងគហៈ ៥ ន័

លដ្ឋ

ន័

ន័

ប្ែលតំងលៅកនងលោកត្តរចិត្តម្ចន

គ្បោរយ៉ា ងលនោះរ៊ឺ
៣៦ រួ

លចត្សិកោំង

ពីរែង រួ

ថាការំ

បញ្ាោនត្តលរ ឋិត ។

លចត្សិកោំង

លចត្សិកោំង
រួ

ចត្ត្តឹស

ន័

៣៤ រួ

លចត្សិកោំង
ន័

៣៥

លចត្សិកោំង

៣៣

។

ធិបា

លោកត្តរចិត្ត ោលោប់ចំនួនលដ្ឋ

សលងខបលហើ

បាន

៨ ែួ ង រ៊ឺ ររគចិត្ត ៤ និងផលចិត្ត ៤ លោកត្តរចិ ត្តោង
ំ ៨ ែួ ងលនោះ
លចត្សិកគ្បកបលសោើគនគ្រប់ែួង

ប្ត្ោលោប់លោកត្តរចិត្តលដ្ឋ

៤០ ែួង លទ្ើបម្ចនសងគហៈ ៥ ន័

លដ្ឋ

ន័

ពិ សាតរ

ំណាចក្ន ងគឈានរ៊ឺ

ទ្ី ១ បឋរជានររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ (លោកត្តរបឋរជាន

ចិត្ត ៨) ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៦ បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣

លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ញញលចត្សិក ២) ។
ន័
ទ្ត្ិ

ទ្ី

២

ទ្ត្ិ

ជានររគចិត្ត

៤

ផលចិត្ត

៤

ជានចិ ត្ត ៨) ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៥ បានែល់

លចត្សិក

១២

(លវៀរវ ិត្កាលចត្សិក)

(លវៀរ បបរញ្ញញលចត្សិក ២) ។

-131-

(លោកត្តរ
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ន័

ទ្ី ៣ ត្ត្ិ

ជានររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ (លោកត្តរត្ត្ិ

ចិត្ត ៨) ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៤ បានែល់

ជាន

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១១

(លវៀរវ ិត្កាៈ វ ិចារៈ) លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ញញលចត្សិក ២) ។
ន័

ទ្ី ៤ ចត្ត្ថជានររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ (លោកត្តរចត្ត្ថជាន

ចិត្ត ៨) ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៣ បានែល់

ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១០

(លវៀរវ ិត្កាៈ វ ិចារៈ បីត្ិ) លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ញញលចត្សិក
២) ។
ន័

ទ្ី ៥ បញ្ា រជានររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ (លោកត្តរបញ្ា រជាន

ចិត្ត ៨) ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៣ បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១០

(លវៀរវ ិត្កាៈ វ ិចារៈ បីត្ិ) លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ញញលចត្សិក
២) ។
២. ម្ហគគត្សង្គហន័យ
គាថាសង្គហទី ១៦
១៦. បញ្ាត្ឹស ចត្ត្តឹស

លត្ត្តឹស ច

ព្វត្តឹស លចវ ត្ឹលសត្ិ
ប្គ្បថា លចត្សិកោំង
៥ ន័

រ៊ឺ លចត្សិកោំង

ថាការំ

បញ្ាោវ រហរគលត្ ។
តំងលៅកនងរហរគត្ចិត្ម្ច
ត នសងគហៈ
៣៥ រួ

ន័

លចត្សិកោំង

៣៤

ន័

លចត្សិកោំង

៣២

រួ

ន័

លចត្សិកោំង

៣៣ រួ

រួ

ន័

លចត្សិកោំង

៣០ រួ
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ធិបា

រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង រ៊ឺ រូបាវចរចិត្ត ១៥ និង

ចិត្ត ១២ លដ្ឋ

ំណាចក្នឈាន លធាើឱ្យលចត្សិកប្ែលគ្បកបចូលរិនលសោើ

គនលទ្ើបម្ចនសងគហៈ ៥ ន័
ន័

រូបាវចរ

រ៊ឺ

ទ្ី ១ រូបាវចរបឋរជានចិត្ត ៣ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៥

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក

១៣

លសាភណលចត្សិក

២២

(លវៀរវ ិរត្ិលចត្សិក ៣) ។
ន័
បានែល់

ទ្ី ២ រូបាវចរទ្ត្ិ

ជានចិត្ត ៣ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៤

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរវ ិត្កាៈ) លសាភណលចត្សិក

២២ (លវៀរវ ិរត្ិលចត្សិក ៣) ។
ន័

ទ្ី ៣ រូបាវចរត្ត្ិ

ជានចិត្ត ៣ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៣

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១១ (លវៀរវ ិត្កាៈ វ ិចារៈ) លសាភណ-

ន័

ទ្ី ៤ រូបាវចរចត្ត្ថជានចិត្ត ៣ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣២

លចត្សិក ២២ (លវៀរវ ិរត្ិលចត្សិក ៣) ។
បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១០ (លវៀរវ ិត្កាៈ វ ិចារៈ បីត្ិ) លសាភណ-

លចត្សិក ២២ (លវៀរវ ិរត្ិលចត្សិក ៣) ។
ន័

ទ្ី

៥

ម្ចនលចត្សិកគ្បកប

រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត
៣០

បានែល់

៣

រូបាវចរចិត្ត

១២

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក

១០

(លវៀរវ ិត្កាៈ វ ិចារៈ បីត្ិ) លសាភណលចត្សិក ២០ (លវៀរវ ិរត្ិលចត្សិក ៣
បបរញ្ញញ ២) ។
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៣ កាមវឆរច្ោភណសង្គហន័យ
គាថាសង្គហទី ១៧-១៨
១៧.

ែាត្ឹស សត្តត្ឹស

ទ្ា

ំ ឆ្ត្តឹសកំ សលភ

បញ្ាត្ឹស ចត្ត្តឹស

ទ្ា

ំ លត្ត្តឹសកំ គ្កិល

ទ្ាល

កត្ឹសកំ ភលវ

១៨. លត្ត្តឹស បាលក ព្វត្តឹស
សលហត្ោម្ចវចរប្គ្បថា

។

បញ្ញ បាកគ្កិយរលន ។

វ ិបាកចិត្ត

បណា
ដ សលហត្កោម្ចវចរកសលចិត្ត

និងកិរ ិយចិត្ត លចត្សិកោំង
ពីរែង និងលចត្សិកោំង

៣៨ លចត្សិកោំង

៣៧

៣៦ រប្រងគ្បកបកនងសលហត្កោម្ចវចរ

កសលចិត្ត លចត្សិកោំង

៣៥ លចត្សិកោំង

៣៤ ពីរែង

និងលចត្សិកោំង

៣៣ រប្រងគ្បកបកនងសលហត្កោម្ចវចរកិរយ
ិ ចិត្ត

លចត្សិកោំង

៣៣

និងលចត្សិកោំង
វ ិបាកចិត្ត ។

ធិបា

៣១

លចត្សិកោំង

៣២

ពីរែង

រប្រងគ្បកបកនងសលហត្កោម្ចវចរ

បណា
ត សលហត្កោម្ចវចរកសល កិរ ិយ និងវ ិបាក

ឬោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ែួ ងលទោះ ម្ចនសងគហៈ ១២ ន័

ែូលចនោះ

១. សលហត្កោម្ចវចរកសលចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័

ម្ចន

លចត្សិកគ្បកប ៣៨, ៣៧, ៣៧, និង៣៦ ។
២. សលហត្កោម្ចវចរកិរ ិយចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័
លចត្សិកគ្បកប ៣៥, ៣៤, ៣៤, និង៣៣ ។
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៣. សលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័

ម្ចន

លចត្សិកគ្បកប ៣៣, ៣២, ៣២, និង៣១ ។
សលហត្កោម្ចវចរកសលចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័
ន័

ទ្ី

១

លចត្សិក

៣៨

រ៊ឺ

រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក

១៣

លសាភណលចត្សិក ២៥ ប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលចិត្តែួងទ្ី ១ និង
ែួងទ្ី ២ ។
ន័

ទ្ី

២ លចត្សិក ៣៧ រ៊ឺ

លសាភណលចត្សិក

២៤

(លវៀរបញ្ញញ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣
១)

ប្ែលគ្បកបកនងរហា-

កសលចិត្តែួងទ្ី ៣ និងែួ ងទ្ី ៤ ។
ន័

ទ្ី ៣ លចត្សិក ៣៧ រ៊ឺ

លសាភណលចត្សិក

២៥

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ)

ប្ែលគ្បកបកនងរហា-កសលចិត្តែួងទ្ី

៥

និងែួងទ្ី ៦ ។
ន័

ទ្ី ៤ លចត្សិក ៣៦ រ៊ឺ

លសាភណលចត្សិក

២៤

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ)

(លវៀរបញ្ញញ

១)

ប្ែលគ្បកបកនង

រហាកសលចិត្តែួងទ្ី ៧ និងែួងទ្ី ៨ ។
សលហត្កោម្ចវចរកិរ ិយចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័
ន័

ទ្ី

១

លចត្សិក

៣៥

រ៊ឺ

រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក

១៣

លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣) ប្ែលគ្បកបកនងរហាកិរ ិយចិត្ត
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ែួងទ្ី ១ និងែួ ងទ្ី ២ ។
ន័

ទ្ី

២

លចត្សិក

៣៤

រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក

១៣

លសាភណលចត្សិក ២១ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣ បញ្ញញ ១) ប្ែលគ្បកបកនង
រហាកិរ ិយចិត្តែួងទ្ី ៣ និងែួងទ្ី ៤ ។
ន័

ទ្ី ៣ លចត្សិក ៣៤ រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ)

លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣) ប្ែលគ្បកបកនងរហាកិរ ិយចិត្ត
ែួងទ្ី ៥ និងែួ ងទ្ី ៦ ។
ន័

ទ្ី ៤ លចត្សិក ៣៣ រ៊ឺ

លសាភណលចត្សិក

២១

(លវៀរវ ិរត្ិ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ)
៣

បញ្ញញ

១)

ប្ែលគ្បកបកនង

រហាកិរ ិយចិត្តែួងទ្ី ៧ និ ងែួងទ្ី ៨ ។
សលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័
ន័

ទ្ី

១ លចត្សិក ៣៣

រ៊ឺ

លសាភណលចត្សិក ២០ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣

រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣
បបរញ្ញញ ២) ប្ែលគ្បកបកនង

រហាវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ១ និងែួងទ្ី ២ ។
ន័

ទ្ី

២

លចត្សិក

៣២

រ៊ឺ

លសាភណលចត្សិក ១៩ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក

១៣

បបរញ្ញញ ២ បញ្ញញ ១) ប្ែលគ្បកប

កនងរហាវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ៣ និងែួ ងទ្ី ៤ ។
ន័

ទ្ី ៣ លចត្សិក ៣២ រ៊ឺ

ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ)

លសាភណលចត្សិក ២០ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣
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រហាវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ៥ និងែួ ងទ្ី ៦ ។
ន័

ទ្ី ៤ លចត្សិក ៣១ រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ)

លសាភណលចត្សិក ១៩ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣

បបរញ្ញញ ២ បញ្ញញ ១) ប្ែលគ្បកប

កនងរហាវ ិបាកចិត្តែួងទ្ី ៧ និងែួងទ្ី ៨ ។
រួរសងគហន័

ក្នោម្ចវចរចិត្តម្ចន ១២ ន័

លសាភណលចត្សិកប្ែលរិនគ្បកបជារួ

។

លសាភណចិត្តែួងខាោះ

កនងលសាភណលចត្សិក ២៥ គ្បលភទ្លទោះ ម្ចនលចត្សិកខាោះ ប្ែល
រិនអាចគ្បកបចូលជារួ

លសាភណចិ ត្តែួងខាោះបានែូចគថាសងគហៈរ៊ឺ
គាថាសង្គហទី ១៩

១៩. ន វ ិជជលនតត្ថ វ ិរត្ី
នត្តលរ

គ្កិល

បបរញ្ញញ

ស ច រហរគលត្

ោរបាលក ទ្ា

ប្គ្បថា បណា
ដ លសាភណចិត្ោ
ត ំង

ំ ត្ថា ។

លទោះ វ ិរត្ិលចត្សិកោំង-

រប្រងរិនម្ចនកនងរហាកិរ ិយចិត្តនិងកនងរហរគត្ចិត្តផង
លចត្សិកោំង

រប្រងរិនម្ចនកនងលោកត្តរចិត្ត

លដ្ឋ

បបរញ្ញញ

គ្បោរែូលចនោះ

វ ិរត្ិលចត្សិកនិង បបរញ្ញញលចត្សិក រប្រងរិនម្ចនកនងោម្ចវចរវ ិបាក ។
ធិបា

កនងរហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ែួ ង វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ រប្រង

គ្បកបរិនបានលឡើ

លគ្ព្វោះរហាកិរ ិយចិត្ត

ប្ែលគ្បាសចាកបាបធរ៌ោំងពួងលហើ
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គ្ត្ូវលវៀរចាកបាបធរ៌ណាៗ លទ្ៀត្ វ ិរត្ិលចត្សិក ប្ែលជាលចត្សិកលធាើ
ទទ្ីលវៀរចាកបាបធរ៌ោង
ំ ោ
រួ

វាចា

និងអាជីវៈ

លទ្ើបរិនគ្បកបជា

រហាកិរ ិយចិត្តបាន ។

កនងរហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួ ង វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ រប្រងគ្បកបរិ នបាន

លគ្ព្វោះរហរគត្ចិត្តម្ចនបញ្ញ ត្ិន
ត ិង ត្ីត្បររត្ថ

ជាអាររោណ៍ករោដ្ឋាន

រិនប្រនម្ចនវ ិររិត្ពាវត្ថជាអាររោណ៍លទ្ ។
កនងលោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួងលទោះ រិ នម្ចន បបរញ្ញញលចត្សិក ២
គ្បកបចូល

លគ្ព្វោះ បបរញ្ញញលចត្សិក

គ្ត្ូវម្ចនសត្ាជាអាររោណ៍

ប្ត្លោកត្តរចិត្តម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង ។
កនងរហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួ ង ោំងវ ិរត្ិលចត្សិក ៣ និ ង បបរញ្ញញ
លចត្សិក ២ រិនគ្បកបជារួ
កសលប្ែលឆ្អិនលហើ
លទ្ៀត្រិនបាន

លឡើ

លគ្ព្វោះកនងរហាវ ិបាកជាផលរបស់

រិនញាំងវ ិញ្ញ ត្ិឱ្
ត យលកើត្ រ៊ឺ នឹងលធាើកិចាលវៀរបប្នថរ

ម្ចនសភាពជាផល

ឬជាស្សលម្ចលរបស់ករោប៉ាលណាណោះ

ករោយ៉ាងណា វ ិបាករបស់ករោក៏យ៉ាងលទោះ ែូលចានោះរិនបានលធាើសត្ាបញ្ញ ត្ិត
ឱ្យជាអាររោណ៍ រិនម្ចនធរ៌ ៥ គ្បោរលនោះគ្បកបជារួ

លឡើ

។

ច្ឆត្សិកប្ លច្ធេឱ
ើ យឆិត្តច្ផសង្គាន
គាថាសង្គហទី ២០
២០.

នត្តលរ ឈានធម្ចោ

បបរញ្ញញ ច រជឈិលរ

វ ិរត្ី ញាណបីត្ិ ច

បរ ិលត្តស វ ិលសសោ ។
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ប្គ្បថា កនងលោកត្តរចិត្ត ម្ចន ងគឈានប្ែលលធាើឱ្យប្បាកលផសងគន
កនងរហរគត្ចិត្ត ម្ចន ងគឈានផង និង បបរញ្ញញលចត្សិកផង ប្ែលលធាើ
ឱ្យប្បាកលផសងគន កនងោម្ចវចរលសាភណចិត្ត វ ិរត្ិលចត្សិកផង បបរញ្ញញ
លចត្សិកផង បីត្ិនិងបញ្ញញលចត្សិកផងប្ែលលធាើឱ្យប្បាកលផសងគន ។
ធិបា

កនងលោកត្តរចិត្តលទោះ ឈានធរ៌ រ៊ឺ

រប្រងលធាើោរលផសងគនក្នធរ៌ប្ែលម្ចនលៅកនងទ្ត្ិ
ពីធរ៌ប្ែលម្ចនលៅកនងបឋរជានជាលែើ រ
លោកលព្វលថា

នត្តលរ

ែល់ឈានធរ៌លទោះលដ្ឋ

ឈានធម្ចោ

ងគឈានោំង ៥

ជានជាលែើរ ឱ្យលផសង

បណា
ត លចត្សិកធរ៌ោំងលនោះ

ជាអាទ្ិ៍

។

ប្ែលសំលៅ

ំណាច វ ិត្កា វ ិចារ បីត្ិ និងសខ កនង នត្តរចិត្ត

ម្ចនលសចកដីលផសងគន រ៊ឺ

វ ិត្កាលចត្សិក លធាើឱ្យលោកត្តរបឋរជានលផសងគនជារួ

លោកត្តរ

ឈានចិត្តែក្ទ្ៗ ។

វ ិចារលចត្សិក

លធាើឱ្យលោកត្តរទ្ត្ិ

លោកត្តរចិត្តែ៏លសស ៣ ម្ចនលោកត្តរត្ត្ិ
បីត្ិលចត្សិក

ជានលផសងគនជារួ

ជានចិត្តជាលែើរ ។

លធាើឱ្យលោកត្តរត្ត្ិ

ជានចិត្តលផសងគនជារួ

លោកត្តរចត្ត្ថជានចិ ត្ត និងបញ្ា រជានចិត្ត ។
សខ (លសារនសស) លវទ្ទលចត្សិ ក លធាើឱ្យលោកត្តរចត្ត្ថជានចិត្ត
លផសងគនជារួ

លោកត្តរបញ្ា រជានចិត្ត ។

ឧលបោខលវទ្ទ

លធាើឱ្យលោកត្តរបញ្ា រជានចិត្តលផសងគនជារួ

លោកត្តរឈានចិត្តែក្ទ្លគ្តពីលទោះ ។

-139-

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

កនងរហរគត្ចិត្តលទោះ

បបរញ្ញញលចត្សិក ២ បានែល់ ករណា

និងរទ្ិតលចត្សិក លធាើឱ្យរហរគត្ចិត្ត ១២ ែួង រ៊ឺ បឋរជានរហូត្ែល់
ចត្ត្ថជាន លផសងគនជារួ

បញ្ា រជានចិត្ត ១៥ ែួង ។

ិ កា វ ិចារ បីត្ិ សខ ឯករគត រប្រងលធាើ
ចំប្ណក ងគឈាន ៥ រ៊ឺ វត្

ឱ្យលោកិ

បឋរជានចិត្តលផសងគន

ជារួ

លោកិ

ឈានចិត្តែ៏លសស

ជាលែើរែូចជាលោកត្តរចិត្ត ។

កនងោម្ចវចរលសាភណចិត្តលទោះ វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ បញ្ញញលចត្សិក ១

បីត្ិលចត្សិក ១

បបរញ្ញញលចត្សិ ក ២ រប្រងលធាើឱ្យោម្ចវចរលសាភណ

ចិត្តលផសងគនែូលចនោះ វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ រប្រងលធាើឱ្យរហាកសលចិត្តលផសង
គនជារួ

រហាវ ិបាកចិត្តនិងរហាកិរយ
ិ ចិត្ត បញ្ញញលចត្សិក ១ រប្រង

លធាើឱ្យចិត្តជាញាណសរប
បីត្ិលចត្សិក

១

ឧលបោខសហរគត្ចិត្ត

ត្តចិត្ត

លផសងគនជារួ

ញាណវ ិបប

ត្តចិត្ត

រប្រងលធាើឱ្យលសារនសសសហរត្ចិត្តលផសងគនជារួ
បបរញ្ញញលចត្សិក ២ លធាើឱ្យរហាកសលចិត្ន
ត ិង

រហាកិរ ិយចិត្តលផសងគនជារួ

រហាវ ិបាកចិត្ត ។

៤ អកុសលសង្គហន័យ
កនងគថាសងគហៈទ្ី
លដ្ឋ

សលងខបទ្កថា

១៤

បានសប្រតងលគលរបស់សងគហន័

កសលចិត្ត ១២ ែួង ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ២៧

(សត្តវ ីសត្ិបញ្ញ រិ)ហ កនងគថាសងគហៈទ្ី ២១ លនោះ ជាបទ្បរ ិយ លសចកតី
កសលសងគហន័

លដ្ឋ

ពិសាតរ ។
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គាថាសង្គហទី ២១
ី ដ្ឋារស
២១. ឯកូនវសា

វ ីលសកវ ីស វ ីសត្ិ

ោាវ ីស បននរលសត្ិ

ប្គ្បថា

សងគហន័

សត្តោកសលល ឋិត ។

តំងលៅកនង កសលចិត្តម្ចន

៧

ន័

រ៊ឺ

លចត្សិក ១៩, លចត្សិក ១៨, លចត្សិក ២០, លចត្សិក ២១, លចត្សិក
២០, លចត្សិក ២២, និងលចត្សិក ១៥ តរលំដ្ឋប់ក្ន កសលចិត្ត ។
ន័

ទ្ី ១

កសល សង្កខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ១ និងទ្ី ២ ម្ចនលចត្សិក

គ្បកប ១៩ រ៊ឺ
លោភរូ លចិត្តែួងទ្ី

១

ម្ចនលចត្សិកគ្បកប

១៩

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សិក ១
ទ្ិែិលា ចត្សិក ១ ។
លោភរូ លចិត្តែួងទ្ី

៣

ម្ចនលចត្សិកគ្បកប

១៩

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សិក ១
ម្ចនោះលចត្សិក ១ ។
ន័

ទ្ី ២

កសល សង្កខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ៣ និងទ្ី ៤ ម្ចន

លចត្សិកគ្បកប ១៨ រ៊ឺ
លោភរូ លចិត្តែួងទ្ី

៥

ម្ចនលចត្សិកគ្បកប

១៨

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ) លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សិក ១ ទ្ិែិលា ចត្សិក ១ ។

-141-

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លោភរូលចិត្តែួងទ្ី

៧

ម្ចនលចត្សិកគ្បកប

១៨

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ) លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សិក ១ ម្ចនោះលចត្សិក ១ ។
ន័

ទ្ី ៣

កសល សង្កខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ៥ រ៊ឺ

លោសរូលចិត្តែួងទ្ី

១

ម្ចនលចត្សិកគ្បកប

២០

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ) លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ លោចត្កាលចត្សិក ៤ ។
ន័

ទ្ី ៤

កសលសសង្កខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ១ និងទ្ី ២ ម្ចនលចត្សិក

គ្បកប ២១ រ៊ឺ
លោភរូ លចិត្តែួងទ្ី

២

ម្ចនលចត្សិកគ្បកប

២១

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សិក ១
ទ្ិែិលា ចត្សិក ១ េីទ្កលចត្សិក ២ ។
លោភរូ លចិត្តែួងទ្ី

៤

ម្ចនលចត្សិកគ្បកប

២១

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សិក ១
ម្ចនោះលចត្សិក ១ េីទ្កលចត្សិក ២ ។
ន័

ទ្ី ៥

កសលសសង្កខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ៣ និងទ្ី ៤ ម្ចន

លចត្សិកគ្បកប ២០ រ៊ឺ
លោភរូ លចិត្តែួងទ្ី

៦

ម្ចនលចត្សិកគ្បកប

២០

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ) លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សិក
១ ទ្ិែិលា ចត្សិក ១ េីទ្កលចត្សិក ២ ។
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លោភរូ លចិត្តែួងទ្ី

៨

ម្ចនលចត្សិកគ្បកប

២០

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ) លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សិក ១ ម្ចនោះលចត្សិក ១ េីទ្កលចត្សិក ២ ។
ន័

ទ្ី ៦

កសលសសង្កខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ៥ រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត

ែួងទ្ី ២ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ២២ បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២

(លវៀរបីត្ិ) លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ លោចត្កាលចត្សិក ៤ េីទ្កលចត្សិក ២ ។
ន័

ទ្ី ៧ លម្ចហរូលចិត្ត ២ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ១៥ រ៊ឺ

លម្ចហរូលចិត្តែួងទ្ី ១ រ៊ឺ វ ិចិកិចាេសរប
គ្បកប ១៥ បានែល់

ត្តចិត្ត ម្ចនលចត្សិក

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១០ (លវៀរ ធិលម្ចកខ បីត្ិ

ឆ្នោៈ) លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ វ ិចិកិចាេលចត្សិក ១ ។
លម្ចហរូលចិត្តែួងទ្ី ២ រ៊ឺ ឧទ្ធចាសរប
គ្បកប ១៥ បានែល់

ត្តចិត្ត ម្ចនលចត្សិក

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១១ (លវៀរ បីត្ិ ឆ្នោៈ)

លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ ។
សព្វេកុសលច្យាគីច្ឆត្សិក
សព្វាកសលលយរីលចត្សិក

បានែល់

លចត្សិកប្ែលគ្បកប

កនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ម្ចនចំនួន ១៤ ែូចគថាសងគហៈត្លៅលនោះ
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គាថាសង្គហទី ២២
២២. សាោរណា ច ចតតលោ

សម្ចទ ច ទ្សាបលរ

ចទ្ោលសលត្ បវចានិត

សព្វាកសលលយរិលទ ។

ប្គ្បថា លចត្សិកោំង
លចត្សិក ៤ (លម្ចចត្កាៈ)
ឆ្នោៈ)

លោកលៅថា

១៤ លនោះរ៊ឺ

កសលសាោរណ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១០ (លវៀរ ធិលម្ចកខ បីត្ិ

សព្វាកសលលយរីលចត្សិក

(លចត្សិក

១៤

ប្ែលគ្បកបកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ) ។
ធិបា

សព្វាកសលលយរីលចត្សិក ១៤ រ៊ឺ លចត្សិកប្ែល

គ្បកបបានកនង កសលចិត្តោង
ំ ស់ បានែល់ លចត្សិកត្លៅលនោះរ៊ឺ
សពាចិត្តសាោរណ ៧
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១០

វ ិត្កាលចត្សិក

វ ិចារលចត្សិក
វ ីរ ិ

សព្វាកសលលយរី

លចត្សិក

លម្ចហលចត្សិក
លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤

១
១
១
១

ហិរ ិកលចត្សិក

១

លទត្តបបលចត្សិក

១

ឧទ្ធចាលចត្សិក

១៤

១

បណា
ត កសលចិត្តោង
ំ ១២ ែួង លទោះ ោលែួងណារួ

លកើត្

លឡើង នឹងគ្ត្ូវម្ចនលចត្សិកោំង ១៤ (សព្វាកសលលយរីលចត្សិក)
គ្បកបរួរជារួ

ជានិចា ។
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៥ អច្ហត្ុកសង្គហន័យ
គាថាសង្គហទី ២៣
២៣. ោាទ្លសោទ្ស ទ្ស

សត្ត ចាត្ិ ចត្ពាិលោ

ដ្ឋារសាលហត្លកស
ប្គ្បថា សងគហន័
ោំង

ចិត្តបាលទ្ស សងគលហា ។

កនងោរលកើត្លឡើងក្នចិត្តប្ែលជា លហត្កចិត្ត

១៨ ែួង ម្ចន ៤ ន័

លចត្សិកោំង
ោំង

រ៊ឺ លចត្សិកោំង

១១, លចត្សិកោំង

១២,

១០, និងលចត្សិក

៧ តរលំដ្ឋប់ ។
ធិបា
ន័

កនង លហត្កចិត្ត ១៨ ែួង ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័

ទ្ី ១ លចត្សិក ១២ បានែល់

រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២

(លវៀរឆ្នោៈ) ប្ែលគ្បកបកនងហសិត្បាទ្ចិត្ត ១ ែួង ។
ន័

ទ្ី ២ ក, លចត្សិក ១១ បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១១

(លវៀរបីត្ិ ឆ្នោៈ) ប្ែលគ្បកបកនងរលទោាោវជជនចិត្ត ១ ែួង ។
ខ, លចត្សិក ១១ បានែល់
វ ីរ ិ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១១ (លវៀរ

ៈ ឆ្នោៈ) ប្ែលគ្បកបកនងលសារនសសសនតីរណចិត្ត ១ ែួង ។
ន័

(លវៀរវ ីរ ិ

ទ្ី ៣ លចត្សិក ១០ បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១០

ៈ បីត្ិ និងឆ្នោៈ) ប្ែលគ្បកបកនងរលទោត្ ៣ រ៊ឺ បញ្ា ោាោ-

វជជនចិត្ត ១ ែួង សរបែិចេនចិ ត្ត ២ ែួង ។
ន័

ទ្ី ៤ លចត្សិក ៧ បានែល់ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧

ប្ែលគ្បកបកនងទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត ១០ ែួង ។
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កំណត្់ សម្ចគល់
លចត្សិកប្ត្រួ

លហត្កចិត្ត ១៨ ែួងលទោះ ម្ចន ញ្ញ សម្ចទ-

គ្បលភទ្ប្ែលគ្បកបចូ លបាន

ប្ត្គ្បកបបានយ៉ា ងលគ្ចើ ន

បំផត្បានគ្ត្ឹរ ១២ ប៉ាលណាណោះ លចត្សិក ១ លទ្ៀត្ រ៊ឺ ឆ្នោលចត្សិក
គ្បកបចូលជារួ

លហត្កចិត្ត ១៨ ែួ ងរិនបានលឡើ

លគ្ព្វោះឆ្នោលចត្សិក

ម្ចនលកខណៈប្ែលម្ចនោរលពញចិត្តកងអាររោ
ន
ណ៍
គ្បាថាននូវអាររោណ៍
ំណាចបចា័

ចំប្ណក លហត្កចិត្តលទោះ

គ្បជំគ្ពរគន

ែូចចិត្តែួងែក្ទ្ៗ
ោលម្ចនបចា័

រិនបានអាស្ស័

ែូ ចជាលោភរូ លចិត្ត

គ្បជំគនលហើ

ោលម្ចនរូបាររោណ៍

ឬម្ចនោរ
លកើត្លឡើងបានលដ្ឋ
ោរគ្បាថាននូវអាររោណ៍

ឬរហាកសលចិត្តជាលែើរ

លហត្កចិត្តគ្ត្ូវលកើ ត្រួ

រ ំលពច ែូ ចជា

ម្ចនចកខបសាទ្លអ ម្ចនពនា៊ឺ និងម្ចនោរតំងចិត្ត

រកគ្បជំគន ចកខវ ិញ្ញញណប្ែលជា លហត្កចិត្តក៏លកើត្លឡើង ែូលចានោះសភាវៈ
របស់ឆ្នោលចត្សិក លទ្ើបរិនគ្ត្ូវលកើត្រួរជារួ

លហត្កចិត្តលឡើ

។

គាថាសង្គហទី ២៤
២៤.

លហត្លកស សពាត្ថ

សត្ត លសសា

ឥត្ិ វ ិតថរលត វលតត

លត្ត្តឹសវ ិធសងគលហា ។

ប្គ្បថា សពាចិត្តសាោរណលចត្សិកោំង
កនង លហត្កចិត្តោំង

ោំងពួង

យ៉ា ងពិសាដរលដ្ឋ

គ្បោរយ៉ា ងលនោះ ។
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គាថាសង្គហទី ២៥
២៥. ឥត្ថំ ចិតតវ ិ

តតនំ

ញតា លភទ្ំ

ថាលយរំ

ប្គ្បថា បណិ ា ត្ែឹងលហើ
លចត្សិកោំង

សរបលយរញ្ា សងគហំ
ចិលត្តន សររទ្ោិលស ។

នូវសរបលយរន័

ប្ែលរិនគ្បាសចាក រួ

ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ

និងសងគហន័

លនាើលដ្ឋ

ក្ន

ចិត្ត តរន័

របបីសប្រតងនូវគ្បលភទ្លសោើរគន តរសររួរ

ែល់ោរគ្បកប ។
ធិបា

គថាលនោះសប្រតងែល់ោរោប់លចត្សិកយ៉ា ងពិសាតរ

តរសរបលយរន័
ណាគ្បកបលដ្ឋ
លសោើគនជារួ

និងសងគហន័

ប្ែលម្ចនលសចកតីថា

លចត្សិក

ចិត្តបានប៉ាទោនែួង ក៏ោប់លចត្សិកលទោះថា ម្ចនចំនួន

ចំនួនចិត្ប្ត ែលលចត្សិកលទោះគ្បកបបាន រ៊ឺ

សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក
ចិត្តបានោំង ស់

១២១

ែួង

៧

នីរួ

ៗ

គ្បកបជារួ

សពាចិត្តសាោរណលចត្សិកម្ចន

៧

លទ្ើបោប់ តរចំនួនចិត្តពិសាតររបស់សពាចិត្តសាោរណលចត្សិកោំង ស់
៨៤៧ ។
បកិណណកលចត្សិក ៦ រ៊ឺ វ ិត្កាលចត្សិក គ្បកបជារួ

ែួង វ ិចារលចត្សិកបាន ៦៦ ែួង
វ ីរ ិ

ចិត្ត ៥៥

ធិលម្ចកខលចត្សិកបាន ១១០ ែួង

លចត្សិកបាន ១០៥ ែួង បីត្ិលចត្សិកបាន ៥១ ែួង និងឆ្នោ-

លចត្សិកបាន ១០១ ែួ ង បកិ ណណកលចត្សិកោលោប់ ចំនួនពិសាតរលទ្ើ ប
បាន ៤៨៨ ។
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អកុសលច្ឆត្សិក ១៤ រាប់ឆន
ំ ួនច្ោយរិោតរបាន ៨៣ គឺ
លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤៨ ។
លោត្ិ កលចត្សិក ១៦ ។
លោចត្កាលចត្សិក ៨ ។
េីទ្កលចត្សិក ១០ ។
វ ិចិកិចាេលចត្សិក ១ ។
រួរ កសលលចត្សិក ១៤ លដ្ឋ

ពិសាតរបាន ៨៣ ។

ច្ោភណច្ឆត្សិក ២៥ រាប់ឆន
ំ ួនច្ោភណច្ឆត្សិកច្ោយ
រិោតរបាន ២០០៨ គឺ
លសាភណសាោរណលចត្សិក
លសាភណចិត្តោំង ស់

១៩

នីរួ

ៗ

គ្បកបជារួ

៩១ ែួង លទ្ើបោប់ចំនួនលសាភណសាោរណ

លចត្សិកបាន ១៧២៩ ។

វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ នីរួ

លទ្ើបោប់ចំនួនវ ិរត្ិលចត្សិកលដ្ឋ

ៗ គ្បកបជារួ

ពិសាតរបាន ១៤៤ ។

បបរញ្ញញលចត្សិក ២ នីរួ

ៗ គ្បកបជារួ

លទ្ើបោប់ចំនួន បបរញ្ញញលចត្សិកលដ្ឋ
បញ្ញញលចត្សិក ១ គ្បកបជារួ
លដ្ឋ

ចិត្បា
ត ន ៤៨ ែួង

ពិសាតរលទ្ើបម្ចនចំនួន ៧៩ ។
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ចិត្តបាន ៧៩ ែួង បញ្ញញលចត្សិក
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ែូលចានោះលសាភណលចត្សិក

ោលោប់ លដ្ឋ

ពិសាតរលទ្ើបម្ចនចំនួន

ោំង ស់ ២០០៨ និងលចត្សិកោំង ៥២ គ្បលភទ្ ោលោប់ចំនួនយ៉ា ង
ពិសាតរ

តរសរបលយរន័

និងសងគហន័

លទ្ើ បម្ចនចំនួនោំង ស់

៣៤២៦ គ្បលភទ្ ។
សរបលសចកតីកងគ្ពោះ
ន
ភិធរោត្ស
ថ ងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ២ លនោះ គ្ពោះ នរោធចារយបានសប្រតងភាវៈរបស់លចត្សិកបររត្ថោំង ៥២ គ្បលភទ្ គ្ពរោំង
ម្ចនលចត្សិកធរ៌ោំងលទោះគ្បកបចូលជារួ
និងសងគហន័

ចិត្ត លដ្ឋ

សរបលយរន័

។

សរបលយរន័

បានែល់ លចត្សិកនី រួ

ណាខាោះ លទ្ើបបានសប្រតងសរបលយរន័

ៗ គ្បកបចូលជារួ

ទ្កម្ចន ១៦ ន័

រ៊ឺ

សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ម្ចនសរបលយរ ១ ន័
បកិ ណណកលចត្សិក ៦ ម្ចនសរបលយរ ៦ ន័

។

លសាភណលចត្សិក ២៥ ម្ចនសរបលយរ ៤ ន័
សងគហន័

បានែល់

។

។

កសលលចត្សិក ១៤ ម្ចនសរបលយរ ៥ ន័
៥២ ម្ចនសរបលយរ ១៦ ន័

ចិត្ត

រួរលចត្សិក

។
ចិត្តរួ

ែួងម្ចនលចត្សិកណាគ្បកប

ចូលបានខាោះ ប្ែលសប្រតងសងគហៈទ្ក ៣៣ ន័

រ៊ឺ

លោកត្តរចិត្ត ៤០ ម្ចនសងគហៈ ៥ ន័

។

រហរគត្ចិត្ត ២៧ ម្ចនសងគហៈ ៥ ន័

។

ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ម្ចនសងគហៈ ១២ ន័

-149-

។

លចត្សិកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

កសលចិ ត្ត ១២ ម្ចនសងគហៈ ៧ ន័

។

លហត្កចិត្ត ១៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័
សងគហៈ ៣៣ ន័

រួរចិត្ត ១២១ ម្ចន

។
ត្ទុភយម្ិសសកន័យ

ត្ទ្ភ
តរន័

រិសសកន័

សប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លចត្សិក

ោំង ២ រួរគន រ៊ឺ សរបលយរន័

និងសងគហន័

ែូចត្លៅលនោះ

អញ្ា សមនារាសិ ១៣
ផសសលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១
(លវៀរ ផសស) ។
លវទ្ទលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១
(លវៀរ លវទ្ទ) ។
សញ្ញញលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១
(លវៀរ សញ្ញញ) ។
លចត្ទលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៨៩ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១
(លវៀរ លចត្ទ) ។
ឯករគតលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៨៩ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១
(លវៀរ ឯករគត) ។
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ជីវ ិត្ិន្រនោិ

លចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ

៥១ (លវៀរ ជីវ ិត្ិន្រនោិ

)។

រនសិោរលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
៥១ (លវៀរ រនសិោរ) ។

វ ិត្កាលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៥ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១ (លវៀរ

វ ិត្កា) ។

ិ រលចត្សិ ក លកើ ត្កនងចិ ត្ត ៦៦ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើ ត្រួរ ៥១
វចា

ិ រ) ។
(លវៀរ វចា

ធិលម្ចកខលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៧៨ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
៥០ (លវៀរ
វ ីរ ិ

(លវៀរ វ ីរ ិ

ធិលម្ចកខ និង វ ិចិកិចាេ) ។

លចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៧៣ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១
)។

បីត្ិលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥១ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៤៦

(លវៀរ លោចត្កា ៤ វ ិចិកិចាេ និង បីត្ិ) ។

ឆ្នោលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៦៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥០

(លវៀរ ឆ្នោ និង វ ិចិកិចាេ) ។

អកុសលរាសិ ១៤
លម្ចហលចត្សិក លកើត្កនង កសលចិត្ត ១២ និងម្ចនលចត្សិក
លកើត្រួរ ២៦ (លវៀរ លម្ចហ) ។
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ហិរ ិកលចត្សិក លកើត្កនង កសលចិត្ត ១២ និងម្ចនលចត្សិក
លកើត្រួរ ២៦ (លវៀរ

ហិរ ិក) ។

លទត្តបបលចត្សិក លកើត្កនង កសលចិត្ត ១២ និងម្ចនលចត្សិក
លកើត្រួរ ២៦ (លវៀរ

លទត្តបប) ។

ឧទ្ធចាលចត្សិក លកើត្កនង កសលចិត្ត ១២ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
២៦ (លវៀរ ឧទ្ធចា) ។
លោភលចត្សិក

លកើត្កនង កសលចិត្ត

៨

និងម្ចនលចត្សិក

លកើត្រួរ ២១ (លវៀរ លោភ) ។
ទ្ិែិលា ចត្សិក លកើត្កនង កសលចិត្ត ៤ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
២០ (លវៀរ ទ្ិែិា ម្ចន) ។
ម្ចនលចត្សិ ក លកើត្កនង កសលចិត្ត ៤ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើ ត្រួរ
២០ (លវៀរ ម្ចន ទ្ិែិា) ។
លោសលចត្សិក

លកើត្កនង កសលចិត្ត

២

និងម្ចនលចត្សិក

២

និងម្ចនលចត្សិក

លកើត្រួរ ២១ (លវៀរ លោស) ។
ឥសាលចត្សិក

លកើត្កនង កសលចិត្ត

លកើត្រួរ ១៩ (លវៀរ ឥសា រចេរ ិ
រចេរ ិ

កកាចា) ។

លចត្សិក លកើត្កនង កសលចិត្ត ២ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើត្

រួរ ១៩ (លវៀរ រចេរ ិ

ឥសា កកាចា) ។

កកាចាលចត្សិក លកើត្កនង កសលចិត្ត ២ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើ ត្រួរ
១៩ (លវៀរ កកាចា ឥសា រចេរ ិ

)។
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េី នលចត្សិ ក លកើត្កនង កសលចិ ត្ត ៥ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
២៥ (លវៀរ េីន) ។
រិទ្ធលចត្សិក លកើត្កនង កសលចិត្ត ៥ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
២៥ (លវៀរ រិទ្ធ) ។

វ ិចិកិចាេលចត្សិក លកើត្កនង កសលចិត្ត ១ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ

១៤ (លវៀរ វ ិចិ កិចាេ) ។

ច្ោភណរាសិ ២៥
សោធលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៧
(លវៀរ សោធ) ។
សត្ិលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៧
(លវៀរ សត្ិ ) ។
ហិរ ិលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៧
(លវៀរ ហិរ ិ) ។
ឱ្ត្តបបលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៧
(លវៀរ ឱ្ត្តបប) ។
លោភលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
៣៧ (លវៀរ

លោភ) ។

លោសលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
៣៧ (លវៀរ

លោស) ។
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ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក

លកើត្កនងចិត្ត

៥៩

និងម្ចនលចត្សិក

លកើត្រួរ ៣៧ (លវៀរ ត្គ្ត្រជឈត្តត) ។
ោ

បសសទ្ធិលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើ ត្រួរ

៣៧ (លវៀរ ោ

បសសទ្ធិ) ។

ចិត្តបសសទ្ធិលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
៣៧ (លវៀរ ចិត្តបសសទ្ធិ) ។
ោ

លហតលចត្សិក

លកើត្រួរ ៣៧ (លវៀរ ោ

លកើត្កនងចិត្ត

៥៩

និងម្ចនលចត្សិក

លហត) ។

ចិត្តលហតលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
៣៧ (លវៀរ ចិត្តលហត) ។
ោ

រទ្តលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ

៣៧ (លវៀរ ោ

រទ្ត) ។

ចិត្តរទ្តលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
៣៧ (លវៀរ ចិត្តរទ្ត) ។
ោ

ករោញ្ញតលចត្សិក

លកើត្រួរ ៣៧ (លវៀរ ោ

លកើត្កនងចិត្ត

៥៩

និងម្ចនលចត្សិក

ករោញ្ញត) ។

ចិត្តករោញ្ញតលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើ ត្រួរ
៣៧ (លវៀរ ចិត្តករោញ្ញត) ។
ោ

បារញ្ញ តលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិក

លកើត្រួរ ៣៧ (លវៀរ ោ

បារញ្ញ ត) ។
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ចិត្តបារញ្ញ តលចត្សិ ក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើ ត្រួរ
៣៧ (លវៀរ ចិត្តបារញ្ញ ត) ។
ោ

ជកតលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ

៣៧ (លវៀរ ោ

ជកត) ។

ចិត្តជកតលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ
៣៧ (លវៀរ ចិត្តជកត) ។
សម្ចោវាចាលចត្សិក

លកើត្កនងរហាកសលចិត្ត

លចត្សិកលកើត្រួរ ៣៣ (លវៀរ វ ិរត្ិ ៣
សម្ចោករោនតលចត្សិក

សម្ចោអាជីវលចត្សិក

៨

និងម្ចន

៨

និងម្ចន

បបរញ្ញញ ២) ។

លកើត្កនងរហាកសលចិត្ត

លចត្សិកលកើត្រួរ ៣៣ (លវៀរ វ ិរត្ិ ៣

និងម្ចន

បបរញ្ញញ ២) ។

លកើត្កនងរហាកសលចិត្ត

លចត្សិកលកើត្រួរ ៣៣ (លវៀរ វ ិរត្ិ ៣

៨

បបរញ្ញញ ២) ។

សម្ចោវាចាលចត្សិ ក លកើត្កនងលោកត្តរចិត្ត ៨ និ ងម្ចនលចត្សិក
លកើត្រួរ ៣៥ (លវៀរ សម្ចោវាចា) ។
សម្ចោករោនតលចត្សិក លកើត្កនងលោកត្តរចិត្ត ៨ និងម្ចនលចត្សិក
លកើត្រួរ ៣៥ (លវៀរ សម្ចោករោនត) ។
សម្ចោអាជីវលចត្សិក លកើត្កនងលោកត្តរចិត្ត ៨ និងម្ចនលចត្សិក
លកើត្រួរ ៣៥ (លវៀរ សម្ចោអាជីវ) ។
ករណាលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ២៨ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៣
(លវៀរ

បបរញ្ញញ ២ វ ិរត្ិ ៣) ។
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រទ្ិតលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ២៨ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៣
(លវៀរ

បបរញ្ញញ ២ វ ិរត្ិ ៣) ។

បញ្ញញលចត្សិក លកើត្កនងចិត្ត ៤៧ និ ងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៧
(លវៀរ បញ្ញញ) ។
អវោនគាថា
ឥចាានរទ្ធរចិលត្

ភិធរោត្ថសងគលហ

ទ្ត្ិលយ បរ ិលចេលោ

ំ

សម្ចលសលនវ និែិលា ត ។

បរ ិលចេទ្ទ្ី ២ លឈាោោះថា លចត្សិកសងគហវ ិភារ កនងបករណ៍
ភិធរោត្ថសងគហៈ ប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយបានរចទទ្ក ចប់លដ្ឋ
គ្បោរែូលចនោះ ៕

ឆប់ បរ ិច្ឆេទទី ២

&🕮'

6
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អភិធម្មត្ថសង្គហបាលី-ប្ព្ប
ទុត្ិច្យា បរ ិច្ឆេច្ទា
ច្ឆត្សិកសង្គហវិភាច្គា
បរ ិលចេទ្ទ្ី ២

លចត្សិកសងគហវ ិភារ
សម្បច្យាគលកខណំ
លកខណៈក្នោរគ្បកប (ចិត្តនិងលចត្សិក)
(១)

ឯកបាទ្និលោោ ច

ឯោលរពណវត្ថោ

លចលត

ធម្ចោ លចត្សិោ រត ។

តត ទ្ាិបញ្ញញស

ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

ម្ចន ៥២ យ៉ា ង ប្ែលគ្បកបជារួ

ម្ចនោរលកើត្លឡើងនិងរលត្់គ្ពរជារួ
រួ

ជារួ

នឹងចិត្ត បណិ ា ត្ោំង

នឹងចិត្ត

នឹងចិត្ត

ម្ចនអាររោណ៍ និងវត្ថប្ត្

ែឹងលហើ

លឈាោោះថា លចត្សិក ។

អញ្ា សមនច្ឆត្សិកំ
ញ្ញសម្ចទលចត្សិក
សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧

(២) កេំ ? ផលសា លវទ្ទ សញ្ញញ លចត្ទ ឯករគត ជី វ ិត្ិន្រនោិ
រនសិោលោ លចត្ិ សត្តិលរ លចត្សិោ សពាចិត្តសាោរណា ទរ ។
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(សួរថា) លចត្សិកោំង
(លឆ្ាើ

៥២ លត្ើែូចលរដចលៅ ?

ថា) លចត្សិកោំង

៧ លនោះ លឈាោោះថា សពាចិត្ត-

សាោរណលចត្សិក រ៊ឺ ផសស ោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ១ លវទ្ទ ោរលសា
អាររោណ៍ ១ សញ្ញញ ោរចាំអាររោណ៍ ១ លចត្ទ ោរតំងចិត្ត ១ ឯករគត
១ ជី វ ិត្ិន្រនោិ

ភាពម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ

ធរ៌ប្ែលជាធំកនងោររកានូវ

សហជាត្ធរ៌ ១ រនសិោរ ោរលធាើទ្កកនងចិត្ត ១ ។
បកិណណកលចត្សិក ៦

(៣) វ ិត្លោា វ ិចាលោ

ធិលម្ចលោខ វ ីរ ិ

ំ បីត្ិ ឆ្លទោ ចាត្ិ ឆ្ ឥលរ

លចត្សិោ បកិ ណណោ ទរ ។
លចត្សិកោំង

ិ កា
៦ លនោះ លឈាោោះថា បកិណណកលចត្សិក រ៊ឺ វត្

ោរគ្ត្ិោះរ ិោះនូវអាររោណ៍ ១ វ ិចារ ោរពិចារណានូវអាររោណ៍ ១
ោរលជឿសប់នូវអាររោណ៍ ១ វ ីរ ិ

ធិលម្ចកខ

លសចកដីពាយរ ១ បីត្ិ ោរប្ឆ្អត្ចិត្ត ១

ឆ្នោ ោរគ្បាថាននូវអាររោណ៍ ១ ។
(៤) ឯវលរលត្ លត្រស លចត្សិោ
លចត្សិកោំង
លចត្សិកលដ្ឋ

ញ្ញ សម្ចទត្ិ លវទ្ិត្ព្វា ។

១៣ លនោះ (បណិ ា ត្) របបីគ្ជាបថា ញ្ញ សម្ចទ

គ្បោរយ៉ា ងលនោះ ។
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អកុសលច្ឆត្សិកំ
កសលលចត្សិក
(៥) លម្ចលហា

ហិរ ិកំ

លោលសា ឥសា បចេរ ិ
លចត្សិោ

លទត្តបបំ ឧទ្ធចំា លោលភា ទ្ិែិា ម្ចលទ

ំ កកាចាំ េិនំ រិទ្ំធ វ ិចិកិចាេ លចត្ិ ចទ្ោសិលរ

កសោ ទរ ។

លចត្សិកោំង
លម្ចហ ោរវលងាង ១

១៤ លនោះ លឈាោោះថា

ហិរ ិក ោររិនខាោសលខពើរបាប ១

ខាាចប្គ្កងចំលព្វោះបាប ១ ឧទ្ធចា ោររលវ ើរវា
ទ្ិែិា ោរ

លទត្តបប ោររិន

១ លោភ លសចកដីលោភ ១

ល់ខស ១ ម្ចន ោរលលើកត្លរាើងខាួន ១ លោស ោរគ្បទ្សដ ១

ឥសា ោរគ្ចប្ណន ១ រចេរ ិ
គ្កហា

កសលលចត្សិក រ៊ឺ

លសចកដីកំណាញ់ ១ កកាចា ភាពលតដ

ចិត្ត ១ េិ ន ភាពរួញោ ១ រិទ្ធ ភាពលង្កកង

លសចកដីសងស័

១ វ ិចិកិចាេ

១។
ច្ោភណច្ឆត្សិកំ
លសាភណលចត្សិក

(៦) សោធ សត្ិ ហិរ ិ ឱ្ត្តបបំ
ោ

បសសទ្ធិ

ចិត្តរទ្ត ោ
ោ

ចិត្តបសសទ្ធិ

ោ

លោលភា

លហត

ករោញ្ញត ចិត្តករោញ្ញត ោ

ជកត ចិ ត្តជកត លចត្ិ

លោលសា ត្គ្ត្រជឈត្តត

ចិត្តលហត

ោ

រទ្ត

បារញ្ញ ត ចិត្តបារញ្ញ ត

ឯកូនវ ីសត្ិលរ លចត្សិោ លសាភន-

សាោរណា ទរ ។
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លចត្សិកោំង

១៩ លនោះ លឈាោោះថា លសាភណសាោរណ

លចត្សិក រ៊ឺ សោធ ោរលជឿ ១ សត្ិ លសចកដីរលឹក ១ ហិរ ិ លសចកដីខាោស
ចំលព្វោះបាប ១ ឱ្ត្តបប លសចកដីលោត្ប្គ្កងចំលព្វោះបាប ១
រិនលោភ ១

លោភ លសចកដី

លោស លសចកដីរិនលគ្ោធ ១ ត្គ្ត្រជឈត្តត សភាពជា

កណា
ដ លកនងអាររោណ៍ ១ ោ

បសសទ្ធិ លសចកដីសៃប់ក្នពួកលចត្សិក ១

ចិត្តបសសទ្ធិ លសចកដីសៃប់ក្នចិត្ត ១ ោ

លហត ភាពស្សាលក្នពួក

លចត្សិក ១ ចិ ត្តលហត ភាពស្សាលក្នចិត្ត ១ ោ

រទ្ត ភាពទ្ន់

ភាន់ក្នពួកលចត្សិក ១ ចិត្តរទ្ត ភាពទ្ន់ភាន់ក្នចិត្ត ១ ោ

ករោញ្ញត

ភាពរួរកនងោរង្ករក្នពួកលចត្សិក ១ ចិត្តករោញ្ញត ភាពរួរកនងោរង្ករក្ន
ចិត្ត ១ ោ

បារញ្ញ ត ភាពសាោត្់ជំទញក្នពួកលចត្សិក ១ ចិត្តបារញ្ញ ត

ភាពសាោត្់ជំទញក្នចិត្ត ១ ោ

ជកត ភាពលទ្ៀងគ្ត្ង់ក្នពួកលចត្សិក

១ ចិ ត្ជ
ត កត ភាពលទ្ៀងគ្ត្ង់ក្នចិត្ត ១ ។

(៧) សម្ចោវាចា សម្ចោករោលទត សម្ចោអាជីលវា លចត្ិ ត្ិលសា វ ិរត្ិលយ

ទរ ។
លឈាោោះថា វ ិរត្ិលចត្សិកោំង

ម្ចន ៣ រ៊ឺ សម្ចោវាចា ោរ

លព្វលគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ ១ សម្ចោករោនត ោរលធាើលដ្ឋ
ចិញ្ាឹរជីវ ិត្គ្ត្ឹរគ្ត្ូវ ១ ។
(៨)
បញ្ញ ិន្រនោិល

ករណា

រទ្ិត

គ្ត្ឹរគ្ត្ូវ ១ សម្ចោអាជីវ ោរ

បបរញ្ញញលយ

ទម្ចត្ិ

សពាថាបិ

ន សទ្ធឹ បញ្ាវ ីសត្ិលរ លចត្សិោ លសាភទត្ិ លវទ្ិត្ព្វា ។

ករណា លសចកដីអាណិត្អាសូរ ១ រទ្ិត ភាពលោរទ្ន់ ១ លឈាោោះថា
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បបរញ្ញញលចត្សិក រួរោំង បញ្ញិន្រនោិ
លចត្សិកោំង

សភាពជាធំកនងោរែឹង ។

២៥ លនោះ (បណិ ា ត្) របបីគ្ជាបថា លសាភណ

លចត្សិក ។
(៩)

ឯតតវត ច
លត្រសញ្ញ សម្ចទ ច

ចទ្ោសាកសោ ត្ថា

លសាភទ បញ្ាវ ីសាត្ិ
ប្គ្បថា

ទ្ាិបញ្ញញស បវចាលរ ។

លចត្សិកោំង

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣

លោកលព្វលថាម្ចន

៥២

រ៊ឺ

កសលលចត្សិក ១៤ និងលសាភណ-

លចត្សិក ២៥ ។
សម្បច្យាគនច្យា
(១០) លត្សំ ចិតតវ ិ

សរបលយរន័
តតនំ

ថាលយររិលត បរ ំ

ចិត្តបាលទ្ស បលចាកំ

សរបលយលគ បវចាត្ិ ។

ប្គ្បថា ត្លៅលនោះនឹងសប្រតងោរគ្បកបលដ្ឋ
ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាពលកើត្គ្ពរជារួ

ចំលព្វោះរបស់លចត្សិក

ចិត្ត ខណ:ប្ែលចិត្តលកើត្លឡើង តរ

ប្ែលនឹងគ្បកបបាន ។
(១១) សត្ត សពាត្ថ

ជជនិត

ថាលយរំ បកិណណោ

ចទ្ោសាកសលលលសាវ

លសាភលនលសាវ លសាភទ ។

ប្គ្បថា សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ គ្បកបបានកនងចិត្តោង
ំ
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ស់គ្រប់ែួង បកិណណកលចត្សិក
គ្បកបបាន

៦

គ្បកបបានកនងចិត្តចំលព្វោះប្ែលរួរ

កសលលចត្សិក ១៤ គ្បកបបានកនង កសលចិត្ត ១២

ែួងប៉ាលណាណោះ លសាភណលចត្សិក ២៥ គ្បកបបានកនងលសាភណចិត្ត ៥៩
ឬ ៩១ ែួងប៉ាលណាណោះ ។
អញ្ា សមនច្ឆត្សិកសម្បច្យាគនច្យា
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិកសរបលយរន័
(១២) កេំ ? សពាចិត្តសាោរណា តវ សត្តិលរ លចត្សិោ
សលពាសបិ ឯកូននវត្ិចិត្តបាលទ្ស លពភនិត ។
(សួរថា)
(លឆ្ាើ

ញ្ញ សម្ចទសរបលយរន័

លត្ើ ែូចលរដចលៅ ?

ថា) លំដ្ឋប់ែំបូង លចត្សិកោំង

៧ លនោះ ប្ែលម្ចន

ទ្ូលៅកនងចិត្តោំងពួង រប្រងម្ចនកនងចិ ត្ត ៨៩ ែួង ប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់
លចត្សិកោំង
(១៣)

។
បកិណណលកស

បន

វ ិត្លោា តវ

ទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ញញណវជជិត្-

ោម្ចវចរចិលត្តស លចវ ឯោទ្សស បឋរជានចិលត្តស លចត្ិ បញ្ាបញ្ញញសចិលត្តស ឧបបជជត្ិ ។
ចំប្ណកបណា
ដ បកិណណកលចត្សិកោំង

លំដ្ឋប់ែំបូង

វ ិត្កាលចត្សិករប្រងលកើត្លឡើងកនងចិត្តបាន ៥៥ ែួង រ៊ឺ កនងោម្ចវចរចិត្ត
(៤៤) ប្ែលលវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្តោំង
ែួង ។
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(១៤) វ ិចាលោ បន លត្ស លចវ ឯោទ្សស ទ្ត្ិ

ជានចិលត្តស

ចាត្ិ ឆ្សែាិចិលត្តស ។
ចំប្ណកវ ិចារលចត្សិកលកើត្កនងចិត្ត ៦៦ ែួង រ៊ឺ (កនងចិត្ត ៥៥ ែួង

ប្ែលវ ិត្កាលចត្សិកលកើត្បាន) លទោះ និងកនងទ្ត្ិ
(១៥)

ជានចិត្ត ១១ ែួង ។

ធិលម្ចលោខ ទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ញញណវ ិចិកិចាេសហរត្វជជិត្ចិលត្តស ។

ធិលម្ចកខលចត្សិក លកើត្បានកនងចិត្ត (ទ្ូលៅ) ប្ែលលវៀរប្ត្ទ្ាិបញ្ា -

វ ិញ្ញញណចិត្ត និងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ
(១៦) វ ីរ ិ

វ ិចិកិចាេលចត្សិកោំង

។

ំ បញ្ាោាោវជជនទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ញញណសរបែិចេនសនតីរណវជជិត្-

ចិលត្តស ។
វ ីរ ិ

លចត្សិក

លកើត្កនងចិត្តប្ែលលវៀរបញ្ា ោាោវជជនចិត្ត

វ ិញ្ញញណចិត្ត សរបែិចេនចិត្ត និងសនតីរណចិត្តោំង
(១៧) បីត្ិ លោរនសសលបោខសហរត្ោ

ទ្ាិបញ្ា -

។

វ ិញ្ញញណចត្ត្ថជាន-

វជជិត្ចិលត្តស ។
បីត្ិលចត្សិក

លកើត្កនងចិត្តប្ែលលវៀរចាកោរគ្បកបជារួ

លោរនសសលវទ្ទ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ
ចិត្ត និងចត្ត្ថជានចិត្តោំង
(១៨) ឆ្លទោ

ឧលបោខលវទ្ទ ោ

វ ិញ្ញញណ

។

លហត្កលម្ចរូហវជជិត្ចិលត្តសូត្ិ ។

ឆ្នោលចត្សិក លកើត្កនងចិត្តប្ែលលវៀរចាក លហត្កចិត្ត និងលម្ចហរូលចិត្តោំង

។

(១៩) លត្ បន ចិត្តបាោ

ថាការំ
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ឆ្សែាិ បញ្ាបញ្ញញស

ឯោទ្ស ច លសាឡស

សត្តត្ិ វ ីសត្ិ លចវ

បកិ ណណកវ ិវជជិត ។

ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងក្នចិត្តោំង
៦ លវៀរលហើ

ប្ែលបកិណណកលចត្សិក

លទោះ ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ រ៊ឺ ៦៦ ែួង ៥៥ ែួង ១១

ែួង ១៦ ែួង ៧០ ែួង ២០ ែួង ។
បញ្ាបញ្ញញស ឆ្សែាិែ-ា

សត្តត្ិ ត្ិសត្តត្ិ

ឯកបញ្ញញស លចកូន-

សត្តត្ិ សបកិណណោ ។

ប្គ្បថា ចិត្តោំង

ប្ែលបកិ ណណកលចត្សិកគ្បកបបានលទោះ

ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ រ៊ឺ ៥៥ ែួង ៦៦ ែួង ៧៨ (១១០) ែួង ៧៣
(១០៥) ែួង ៥១ ែួង ៦៩ (១០១) ែួង ។
អកុសលច្ឆត្សិកសម្បច្យាគនច្យា
កសលលចត្សិកសរបលយរន័
(២០)
ចតតលោលរ

កសលលស បន លម្ចលហា
លចត្សិោ

ហិ រ ិកំ

សព្វាកសលសាោរណា

លទត្តបបំ ឧទ្ធចាញ្ញ
ា ត្ិ
ទរ,

សលពាសបិ

ោាទ្សាកសលលស លពភនិត ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ បណា
ដ កសលលចត្សិកោំង
ោំង

(លទោះ) លចត្សិក

៤ រ៊ឺ លម្ចហលចត្សិក ១ ហិរ ិកលចត្សិក ១ លទត្តបបលចត្សិក

១ និងឧទ្ធចាលចត្សិក ១ លឈាោោះថា សព្វាកសលសាោរណលចត្សិក
រប្រងម្ចនកនង កសលចិត្តោំង

១២ ែួង សូរបីោំង ស់ ។
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(២១) លោលភា

ែាស លោភសហរត្ចិលត្តលសាវ លពភត្ិ ។

លោភលចត្សិក រប្រងម្ចន (លកើត្បាន) កនងលោភសហរត្ចិត្ត
(លោភរូលចិត្ត) ោំង

៨ ែួង ប៉ាលណាណោះ ។

(២២) ទ្ិ ែិា ចត្ូស ទ្ិែិារត្សរប

លត្តស ។

ទ្ិែិលា ចត្សិក រប្រងម្ចន (លកើត្បាន) កនងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ
ទ្ិែិា (ទ្ិែិស
ា ហរត្ចិត្ត) ោំង

៤ ែួង ប្ត្ប៉ាលណាណោះ ។

(២៣) ម្ចលទ ចត្ូស ទ្ិែិរ
ា ត្វ ិបប

លត្តស ។

ម្ចនោះលចត្សិក រប្រងម្ចន (លកើត្បាន) កនងចិត្តប្ែលរិនគ្បកប
លដ្ឋ

ទ្ិែិា (ទ្ិែិវា ិបប

ត្តចិត្ត) ោំង

(២៤) លោលសា ឥសា រចេរ ិ

៤ ែួង ។
ំ កកាចាញ្ញ
ា ត្ិ ទ្ាីស បែិ

សរប

ត្ត-

ចិលត្តស ។
លចត្សិកោំង

៤ រ៊ឺ លោសលចត្សិក ១ ឥសាលចត្សិក ១

រចេរ ិ

លចត្សិក ១ និងកកាចាលចត្សិក ១ រប្រងលកើត្កនងចិត្តប្ែលគ្បកប

ជារួ

បែិ

ៈ (បែិ

សរប

ត្តចិត្ត) ោំង

២ ែួង ។

(២៥) េិនរិទ្ំធ បញ្ាស សសង្កខរ ិកចិលត្តស ។
េិនលចត្សិក ១ រិទ្ធលចត្សិក ១ រប្រងលកើត្កនង ( កសល)
សសង្កខរ ិកចិត្តោំង

៤ ែួង ។

(២៦) វ ិចិកិចាេ វ ិចិកិចាេសហរត្ចិលត្តល

វាត្ិ ។

វ ិចិកិចាេលចត្សិក រប្រងលកើត្កនងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ
ប៉ាលណាណោះ ។
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(២៧) សព្វាបលញ្ញ ស ចតតលោ

ប្គ្បថា
ប៉ាលណាណោះ លដ្ឋ

លោភរូលល ត្លយ រត

លោសរូលលស ចតតលោ

សសង្កខលរ ទ្ា

វ ិចិកិចាេ វ ិចិកិចាេ-

ចិលត្ត ចាត្ិ ចត្ទ្ោស

ោាទ្សាកសលលលសាវ

សរប

ជជនិត បញ្ាោ ។

កសលលចត្សិក ១៤ រប្រងគ្បកបជារួ
ប្ចកោរគ្បកបបានជា ៥ ន័

ំ ត្ថា ។

កសលចិត្ត

រ៊ឺ

លចត្សិក ៤ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ

កសលចិត្តបានោំង ស់

លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ

លោភរូលចិត្ត

លចត្សិក ៤ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ

លោសរូលចិត្ត

លចត្សិក ២ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ

សសង្កខរ ិកចិត្ត ។

វ ិចិកិចាេលចត្សិក

១

រប្រងគ្បកបជារួ

វ ិចិកិចាេសរប

ត្តចិត្ត

(លម្ចហរូលចិត្ត) ។
ច្ោភណច្ឆត្សិកសម្បច្យាគនច្យា
លសាភណលចត្សិកសរបលយរន័

(២៨) លសាភលនស បន លសាភនសាោរណា តវ ឯកូនវ ីសត្ិលរ

លចត្សិោ សលពាសបិ ឯកូនសែាិលសាភនចិលត្តស សំវ ិជជនិត ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ លំដ្ឋប់ែំបូង បណា
ដ លសាភណលចត្សិកោំង
លសាភណលចត្សិកោំង

១៩ លនោះ រប្រងគ្បកបកនងលសាភណចិត្ត

៥៩ ែួងសូរបីោំង ស់ ។
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(២៩) វ ិរត្ិលយ បន ត្ិលសាបិ លោកត្តរចិលត្តស សពាថាបិ និ
ឯកលតវ លពភនិត, លោកិល

ត

ស បន ោម្ចវចរកសលលលសាវ កោចិ

សនោិសសនតិ វ ិសំ វ ិសំ ។

ក៏វ ិរត្ិលចត្សិកោំង

សូរបីោំង ៣ រប្រងគ្បកបយ៉ា ងពិត្

គ្បាកែគ្ពរគនប្ត្រដងកនងលោកត្តរចិត្តោំង
ោំងពួង ប៉ាប្នតបណា
ដ លោកិ

សូរបីលដ្ឋ

គ្បោរ

វ ិញ (វ ិរត្ិលចត្សិកោំង ៣

ចិត្តោំង

លនោះ) រប្រងគ្បាកែលផសងៗ គន កនងគ្គខាោះ កនងោម្ចវចរកសលចិត្ត តរ
គ្បលភទ្ប្ត្ប៉ាលណាណោះ ។
(៣០)

បបរញ្ញញលយ បន ោាទ្សស បញ្ារជានវជជិត្រហរគត្-

ចិលត្តស លចវ ោម្ចវចរកសលលស ច សលហត្កោម្ចវចរកិរ ិ
ចាត្ិ

ែាវ ីសត្ិចិលត្តលសាវ កោចិ ទទ ហតា ជា

ចិលត្តស

នតិ, ឧលបោខសហរលត្ស

បលនត្ថ ករណារទ្ិត ន សនតីត្ិ លកចិ វទ្នតិ ។
អាចារយោំង
ោំង

ពួកខាោះ លព្វលថា ចំប្ណក បបរញ្ញញលចត្សិក

រប្រងលកើត្លឡើងលផសងៗ គន និងកនងគ្គខាោះលកើត្កនងចិត្ត ២៨

ែួង រ៊ឺ កនងរហរគត្ចិត្ត ១២ ប្ែលជាបញ្ា រជានចិត្តោំង
ោម្ចវចរកសលចិត្តោំង
ោំង

កនង

និងកនងសលហត្កោម្ចវចរកិរ ិយចិត្ត

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ករណាលចត្សិក និងរទ្ិតលចត្សិកោំង

រប្រងរិនម្ចនកនងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ
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(៣១) បញ្ញញ បន ោាទ្សស ញាណសរប

ត្តោម្ចវចរចិលត្តស

លចវ សលពាសបិ បញ្ាត្ឹសរហរគត្លោកត្តរចិលត្តស ចាត្ិ សត្តចតតលីសចិលត្តស សរបលយរំ រចេត្ីត្ិ ។
នកសិការបបីគ្ជាបថា រា៉ា ងលទ្ៀត្ បញ្ញញលចត្សិករប្រងែល់នូវ
ោរគ្បកបកនងចិត្តោំង
គ្បកបជារួ

៤៧ ែួ ង រ៊ឺ ោម្ចវចរលសាភណចិត្តប្ែល

បញ្ញញ ១២ ែួង កនងរហរគត្ចិត្ត និងលោកត្តរចិត្ត ៣៥ ែួង

សូរបីោំង ស់ ។

(៣២) ឯកូ នវ ីសត្ិ ធម្ចោ

ជា

ត្លយ លសាឡសចិលត្តស

ែាវ ីសត្ិ

ំ ទ្ា

ំ។

បញ្ញញ បោសិត

សត្តចតតលីសវ ិលធសបិ

សរប

លសាភលនលសាវ លសាភទ ។

តត ចត្លធវ ំ

ប្គ្បថា លចត្សិកោំង
៩១) ែួង លចត្សិកោំង

១៩ រប្រងគ្បកបជារួ
៣ រប្រងគ្បកបជារួ

ែួង លចត្សិក ២ រប្រងគ្បកបជារួ
លសាភណលចសិកោំង
ប៉ាលណាណោះតរន័

ចិត្ត ៥៩ (ឬ

ចិត្ត ១៦ (ឬ ៤៨)

ចិ ត្ត ២៨ ែួង ។

បញ្ញញលចត្សិក ១ រប្រងគ្បកបជារួ
ន័

លនតកូនសែាិស

ចិត្ត ៤៧ (ឬ ៧៩) ែួង

២៥ ប្ែលគ្បកបកនងលសាភណចិត្តបាន ៤
ប្ែលលព្វលរកលហើ

វ ិរត្ិករណាទ្លយ

(៣៣) ឥសារលចេរកកាចាទទ កោចិ ម្ចលទ ច
ប្គ្បថា ឥសា រចេរ ិ

។

េិនរិទ្ំធ ត្ថា សហ ។

កកាចា វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ និងករណាជាលែើរ
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ជាលចត្សិកលផសងៗ គន រប្រងលកើត្លឡើងកនងគ្គខាោះ និងម្ចនោះរប្រងលកើត្
លឡើងកនងគ្គខាោះ

និងប្បកគន

េីនៈនិងរិទ្ធៈរប្រងលកើត្លឡើងកនងគ្គខាោះ

គ្ពរគន ។
(៣៤)

ថាវតតនសាលរន
សងគហញ្ា បវោខរិ

ប្គ្បថា លចត្សិកោំង

លសសា និ

ត្លយរិលទ

លត្សំ ោនិ

ថារហំ ។

៤១ ែ៏លសស លឈាោោះថា និ

លចត្សិក

តរលំអានក្នសរបលយរន័

ឥឡវលនោះ
ូ

ខ្ំនឹងលព្វលនូវសងគហន័

ត្លយរី

ប្ែលបានលព្វលរួចលហើ

ក្នលចត្សិកោំង

លទោះតរ

សររួរ ។
សង្គហនច្យា
សងគហន័
(៣៥) ឆ្ត្តឹសានត្តលរ ធម្ចោ

បញ្ាត្ឹស រហរគលត្

ែាត្ឹសាបិ លពភនិត

ោម្ចវចរលសាភលន ។

សត្តវ ីសត្ិបញ្ញ រិហ

ោាទ្សាលហត្លកត្ិ ច

ថាសរភវលយលរន
ប្គ្បថា
លដ្ឋ

សងគហន័

បញ្ាោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

កនងលចត្សិកសងគហៈលទោះម្ចន

៥

ន័

ោរគ្បកបបានតរសររួរ រ៊ឺ លចត្សិក ៣៦ រប្រងគ្បកបបានកនង

លោកត្តរចិត្ត លចត្សិក ៣៥ រប្រងគ្បកបបានកនងរហរគត្ចិ ត្ត លចត្សិក
៣៨

រប្រងគ្បកបបានកនងោម្ចវចរលសាភណចិត្ត
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រប្រងគ្បកបបានកនង កសលចិត្ត និងលចត្សិក ១២ រប្រងគ្បកបបាន
កនង លហត្កចិត្ត ។
ច្ោកុត្តរឆិត្តសង្គហនច្យា
លោកត្តរចិត្តសងគហន័
(៣៦) កេំ ? លោកត្តលរស តវ
ញ្ញ សម្ចទ លត្រស លចត្សិោ,

ែាស បឋរជានិកចិលត្តស

បបរញ្ញញវជជិត លត្វ ីសត្ិ លសាភន-

លចត្សិោ លចត្ិ ឆ្ត្តឹស ធម្ចោ សងគហំ រចេនិត, ត្ថា ទ្ត្ិ
វ ិត្កាវជាជ,

ត្ត្ិ

ជានិ កចិលត្តស

វ ិត្កាវ ិចារវជាជ,

ជានិកចិលត្តស

ចត្ត្ថជានិកចិលត្តស

វ ិត្កាវ ិចារបីត្ិវជាជ, បញ្ារជានិកចិលត្តសបិ ឧលបោខសហរត លត្ ឯវ
សងគ

ន
ហ ីតត្ិ

សពាថាបិ

ែាស

លោកត្តរចិលត្តស

បញ្ាកជានវលសន

បញ្ាោវ សងគលហា លហាត្ីត្ិ ។
(សួរថា)

លចត្សិករប្រងែល់នូវោរគ្បកបចូលកនងចិត្តលដ្ឋ

គ្បោរែូចលរដច?
(លឆ្ាើ
ោំង

ថា) បណា
ដ លោកត្តរចិត្តោំង
៣៦ រ៊ឺ

លចត្សិកោំង

លំដ្ឋប់ែំបូង លចត្សិក

ញ្ញសម្ចទលចត្សិកោំង

១៣ និងលសាភណ

២៣ ប្ែលលវៀរ បបរញ្ញញលចត្សិក (២) រប្រងគ្បកប

ចូលកនងបឋរជានិកចិត្តោំង

៨ ែួង លដ្ឋ

គ្បោរែូចគនលទោះ

លចត្សិក (ែូចប្ែលលព្វលរកលនោះ) លវៀរប្ត្វ ិត្កាលចត្សិក រប្រងគ្បកប
ចូលកនងទ្ត្ិ

ជានិកចិត្តោំង

(៨ ែួង) លចត្សិក (ែូចប្ែល
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លព្វលរកលនោះ) លវៀរប្ត្វ ិត្កាលចត្សិក និងវ ិចារលចត្សិក រប្រងគ្បកបចូល
កនងត្ត្ិ

ជានិកចិត្តោំង

(៨ ែួង) លចត្សិក (ែូចប្ែលលព្វល

រកលនោះ) លវៀរប្ត្វ ិត្កាលចត្សិក វ ិចារលចត្សិក និងបីត្ិលចត្សិក រប្រង
គ្បកបចូលកនងចត្ត្ថជានិកចិត្តោំង

(៨ ែួង) លចត្សិក (ែូចប្ែល

លព្វលរកលនោះ) ឯងប្ែលលកើត្រួរជារួ
កនងបញ្ា រជានិកចិត្តោំង

ឧលបោខលវទ្ទ រប្រងគ្បកបចូល

(៨ ែួង) លដ្ឋ

កនងលោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង ម្ចន ៥ ន័
លដ្ឋ

លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នឈាន ៥

គ្បោរោំងពួង ។
(៣៧) ឆ្ត្តឹស បញ្ាត្ឹស ច
ប្គ្បថា

សងគហៈ ៥ ន័

លដ្ឋ

ន័

ប្ែលតំងលៅកនងលោកត្តរចិត្តម្ចន

គ្បោរយ៉ា ងលនោះរ៊ឺ
៣៦ រួ

លចត្សិកោំង

ពីរែង រួ

ថាការំ

បញ្ាោនត្តលរ ឋិត ។

លចត្សិកោំង

លចត្សិកោំង
ន័

ចត្ត្តឹស

រិលចាវ ំ

លត្ត្តឹសទ្ា

រួ

គ្បោរែូលចនោះ សងគហន័

ន័

៣៤ រួ

លចត្សិកោំង
ន័

លចត្សិកោំង

៣៥
៣៣

។
ម្ហគគត្ឆិត្តសង្គហនច្យា
រហរគត្សងគហន័

(៣៨)

រហរគលត្ស

បន

ញ្ញ សម្ចទ លត្រស លចត្សិោ, វ ិរត្ិត្ត

ត្ីស
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លចត្ិ បញ្ាត្ឹស ធម្ចោ សងគហំ រចេនិ,ត ករណារទ្ិត បលនត្ថ បលចាកលរវ
លយលជត្ព្វា, ត្ថា ទ្ត្ិ

ជានិ កចិលត្តស វ ិត្កាវជាជ, ត្ត្ិ

ជានិកចិលត្តស

វ ិត្កាវ ិចារវជាជ, ចត្ត្ថជានិកចិលត្តស វ ិត្កាវ ិចារបីត្ិវជាជ, បញ្ារជានិកចិលត្តស

បន

បននរសស

សត្តវ ីសត្ិរហរគត្ចិលត្តស

បបរញ្ញញលយ

ន

លពភនីត្
ត ិ

សពាថាបិ

បញ្ាោវ

សងគលហា

លចត្សិកោំង

៣៥

បញ្ាកជានវលសន

លហាត្ី ត្ិ ។
ចំប្ណកបណា
ដ រហរគត្ចិត្ោ
ត ំង
រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិកោំង

១៣ លសាភណលចត្សិកោំង

២២ លវៀរវ ិរត្ិលចត្សិក ៣ រប្រងសលន្រង្កគោះចូលកនងបឋរជានិ កចិត្តរនសិន
រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងទ្ីលនោះ របបីគ្បកបករណាលចត្សិក និងរទ្ិតលចត្សិក
ប្ែលលចត្សិកនីរួ

ៗ (គ្បកបចូលជារួ

ចិត្ត) រា៉ា ងរួ

ែួង លដ្ឋ

គ្បកបចូលកនងទ្ត្ិ

ជានិកចិត្តោំង

៣ ដួង ចេតសិក (ដូេដដល

គ្បោរែូ ចគនលទោះ លចត្សិក (ែូចលព្វលរកលនោះ) លវៀរវ ិត្កាលចត្សិក រប្រង
ចោលមកច េះ) ចវៀរវ ិតកកចេតសិក

ិងវ ិចារចេតសិក រដមងប្រករេូល

កនុងតតិយជ្ឈា ិកេិតត ៣ ដួង ចេតសិក (ដូេដដលចោលមកច េះ) ចវៀរ
វ ិតកកចេតសិក វ ិចារចេតសិក

ិងរីតិចេតសិក រដមងប្រករេូលកនុង

េតុតថជ្ឈា ិកេិតតទាំងឡាយ ៣ ដួង អរបមញ្ញាចេតសិក រដមងមិ មា

កនុងរញ្ច មជ្ឈា ិកេិតត ១៥ ដួងចេ ចោយការដេកតាមប្រការដូេចោល
មកច េះ សងគហ ័យកនុងមហគ្គតេិតត ២៧ ដួង មា
ដេកប្រចេេឈា

៥ ចោយប្រការទាំងពួង ។
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(៣៩) បញ្ាត្ឹស ចត្ត្តឹស

លត្ត្តឹស ច

ព្វត្តឹស លចវ ត្ឹលសត្ិ
ប្គ្បថា លចត្សិកោំង
៥ ន័
រួ

ន័

រួ

ន័

លចត្សិកោំង

បញ្ាោវ រហរគលត្ ។
តំងលៅកនងរហរគត្ចិត្ម្ច
ត នសងគហៈ

រ៊ឺ លចត្សិកោំង
លចត្សិកោំង

ថាការំ

៣៥ រួ

ន័

លចត្សិកោំង

៣៣ រួ

ន័

លចត្សិកោំង

៣០ រួ

ន័

តរលំដ្ឋប់ ។

៣៤
៣២

កាមាវចរសោភនចិត្ស
ត ង្គហនសោ
កាមាវេរចោេណេិតតសងគហ ័យ
(៤០) ោម្ចវចរលសាភលនស បន កសលលស តវ បឋរទ្ាល

ញ្ញ សម្ចទ លត្រស លចត្សិោ, បញ្ាវ ីសត្ិ លសាភនលចត្សិោ លចត្ិ

បបរញ្ញញវ ិរត្ិលយ បលនត្ថ បញ្ាបិ

ែាត្ឹស ធម្ចោ សងគហំ រចេនិ,ត
បលចាកលរវ លយលជត្ព្វា, ត្ថា ទ្ត្ិ
ញាណសរប
សងគ
សងគ

ទ្ាល

តត បីត្ិវជជិត, ចត្ត្ថទ្ាល

ន
ហ ិត ។ កិរ ិ

ញាណវជជិត, ត្ត្ិ

ទ្ាល

ញាណបីត្ិវជជិត លត្ ឯវ

ចិលត្តសបិ វ ិរត្ិវជជិត ត្លេវ ចត្ូសបិ ទ្លកស ចត្ោវ

ន
ហ ិត ។ ត្ថា វ ិបាលកស ច

បបរញ្ញញវ ិរត្ិវជជិត លត្ ឯវ សងគ

ន
ហ ីត្
ត ិ

សពាថាបិ ចត្វ ីសត្ិោម្ចវចរលសាភនចិលត្តស ទ្កវលសន ោាទ្សោវ
សងគលហា លហាត្ីត្ិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ បណា
ដ ោម្ចវចរលសាភណចិត្តោំង
ោំង

៣៨ រ៊ឺ

លចត្សិក

ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ និងលសាភណលចត្សិក
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ោំង
២

២៥ រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះចូលកនង (ោម្ចវចរ) កសលចិត្ត
ែួងែំបូង

ោំង

រា៉ា ងលទ្ៀត្

បបរញ្ញញលចត្សិក

និងវ ិរត្ិលចត្សិក

សូរបីោំង ៥ រ៊ឺ បណិ ា ត្របបីគ្បកបោម្ចវចរលសាភណចិត្ត

លនោះរដងរួ

ែួងៗ ប៉ាលណាណោះ លដ្ឋ

លព្វលរកលនោះ)

គ្បោរែូលចានោះ (លចត្សិកែូចប្ែល

លវៀរបញ្ញញលចត្សិក

រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះចូលកនង

(ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត) រូទ្ី ២ (លចត្សិកែូចប្ែលលព្វលរកលនោះ)
លវៀរបីត្ិលចត្សិកប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

ញាណ

រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះ

ចូលកនង (ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត) រូទ្ី ៣ (លចត្សិកែូចប្ែលលព្វល
រកលនោះ)

លវៀរបញ្ញញលចត្សិក

រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះចូលកនង

(ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត) រូទ្ី ៤ ។ (លចត្សិកោំង

៣៨ ែូចប្ែល

លព្វលរកលនោះ) លវៀរវ ិរត្ិលចត្សិក រប្រងសលន្រង្កគោះចូលកនងន័
៤ កនង (ោម្ចវចរលសាភណ) កិរ ិយចិ ត្តោំង
លដ្ឋ

គ្បោរែូចគនលនោះប្ែរ (លចត្សិកោំង

លចត្សិក និងវ ិរត្ិលចត្សិកោំង

៤ រូែូចគនប្រនពិត្ ។
៣៨) លវៀរ បបរញ្ញញ

រប្រងសលន្រង្កគោះចូលកនង (ោម្ចវចរ

លសាភណ) វ ិបាកចិត្ត ៤ រូោំង
សងគហន័

ោំង

លដ្ឋ

គ្បោរយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។

កនងោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ែួង ម្ចន ១២ ន័

ំណាចក្នោរប្ចកចិត្តជារូៗ លដ្ឋ
(៤១)

លដ្ឋ

គ្បោរោំងពួងយ៉ា ងលនោះ ។

ែាត្ឹស សត្តត្ឹស

ទ្ា

ំ ឆ្ត្តឹសកំ សលភ

បញ្ាត្ឹស ចត្ត្តឹស

ទ្ា

ំ លត្ត្តឹសកំ គ្កិល

លត្ត្តឹស បាលក ព្វត្តឹស

ទ្ាល

កត្ឹសកំ ភលវ
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សលហត្ោម្ចវចរ-

បញ្ញ បាកគ្កិយរលន ។

ប្គ្បថា បណា
ដ សលហត្កោម្ចវចរកសលចិត្ត វ ិបាកចិត្ត និងកិរ ិយ
ចិត្ត លចត្សិកោំង

៣៨ លចត្សិកោំង

៣៧

ពីរែង និង

លចត្សិកោំង

៣៦ រប្រងគ្បកបកនងសលហត្កោម្ចវចរកសលចិត្ត

លចត្សិកោំង

៣៥ លចត្សិកោំង

ោំង

៣៣ រប្រងគ្បកបកនងសលហត្កោម្ចវចរកិរ ិយចិត្ត លចត្សិក

ោំង
ោំង

៣៤ ពីរែង និងលចត្សិក

៣៣

លចត្សិកោំង

៣២

ពីរែង

និងលចត្សិក

៣១ រប្រងគ្បកបកនងសលហត្កោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត ។

(៤២) ន វ ិជជលនតត្ថ វ ិរត្ី
នត្តលរ

គ្កិល

បបរញ្ញញ

ស ច រហរគលត្

ោរបាលក ទ្ា

នត្តលរ ឈានធម្ចោ

ំ ត្ថា ។

បបរញ្ញញ ច រជឈិលរ

វ ិរត្ី ញាណបីត្ិ ច

បរ ិលត្តស វ ិលសសោ ។

ប្គ្បថា បណា
ដ លសាភណចិត្ោ
ត ំង

លទោះ វ ិរត្ិលចត្សិកោំង-

រប្រងរិនម្ចនកនងរហាកិរ ិយចិ ត្តនិងកនងរហរគត្ចិត្តផង
លចត្សិកោំង

រប្រងរិនម្ចនកនងលោកត្តរចិត្ត

លដ្ឋ

បបរញ្ញញ

គ្បោរែូលចនោះ

វ ិរត្ិលចត្សិកនិង បបរញ្ញញលចត្សិក រប្រងរិនម្ចនកនងោម្ចវចរវ ិបាក ។
កនងលោកត្តរចិត្ត ម្ចន ងគឈានប្ែលលធាើឱ្យប្បាកលផសងគន កនងរហរគត្
ចិត្ត ម្ចន ងគឈានផង និង បបរញ្ញញលចត្សិកផង ប្ែលលធាើឱ្យប្បាក
លផសងគន

កនងោម្ចវចរលសាភណចិត្ត

វ ិរត្ិលចត្សិកផង

បបរញ្ញញ

លចត្សិកផង បីត្ិនិងបញ្ញញលចត្សិកផងប្ែលលធាើឱ្យប្បាកលផសងគន ។
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អកុសលឆិត្តសង្គហនច្យា
កសលចិត្តសងគហន័
(៤៣)

កសលលស បន លោភរូលលស តវ បឋលរ

ញ្ញ សម្ចទ លត្រស លចត្សិោ,

សង្កខរ ិលក

កសលសាោរណា ចតតលោ ចាត្ិ

សត្តរស លោភទ្ិែីាហិ សទ្ធឹ ឯកូនវ ីសត្ិ ធម្ចោ សងគហំ រចេនិត ។
ក៏បណា
ដ កសលចិត្តោំង
ោំង

លចត្សិកោំង

១៧ រ៊ឺ

និង កសលលចត្សិកោំង
លចត្សិកោំង

លំដ្ឋប់ែំបូង កនងលោភរូលចិត្ត
ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣

៤ គ្ពរោំងលោភលចត្សិក និងទ្ិែិា

គ្ត្ូវជាលចត្សិក ១៩ រប្រងសលន្រង្កគោះចូល (ោប់បញ្ាូ ល)

កនង សង្កខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ១ ។
(៤៤) ត្លេវ ទ្ត្ិល
លដ្ឋ

គ្បោរែូចគនលទោះប្ែរ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិកោំង
ោំង

សង្កខរ ិលក លោភម្ចលនន ។
(លចត្សិកោំង

១៧

រ៊ឺ

១៣ និង កសលសាោរណលចត្សិក

៤) គ្ពរោំងលោភលចត្សិក និងម្ចនោះលចត្សិក (រួរជា

លចត្សិក ១៩) រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះចូលកនង សង្កខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ២ ។
(៤៥) ត្ត្ិល
លដ្ឋ

ត្លេវ បីត្ិវជជិត លោភទ្ិែីាហិ សហ

គ្បោរែូចគនលទោះប្ែរ លចត្សិកោំង

សម្ចទលចត្សិកោំង
សាោរណលចត្សិក ៤)
ោំង

ដ្ឋារស ។
១៨ (រ៊ឺ

ញ្ញ -

១២) ប្ែលលវៀរបីត្ិលចត្សិក ( កសល
គ្ពរោំងលោភលចត្សិក និងទ្ិែិាលចត្សិក

រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះចូលកនង សងខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ៣ ។
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(៤៦) ចត្លត្ថ ត្លេវ លោភម្ចលនន ។
លដ្ឋ

គ្បោរែូចគនលទោះប្ែរ

(លចត្សិកោំង

១៨

រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ លវៀរបីត្ិលចត្សិក និង កសលសាោរណ
លចត្សិក ៤ ) គ្ពរោំងលោភលចត្សិក និងម្ចនោះលចត្សិក រប្រងែល់
នូវោរសលន្រង្កគោះចូលកនង សង្កខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ៤ ។
(៤៧) បញ្ាលរ បន បែិ
រចេរ ិ

សរប

លត្ត

សង្កខរ ិលក លោលសា ឥសា

ំ កកាចាញ្ញ
ា ត្ិ ចត្ូហិ សទ្ធឹ បីត្ិវជជិត លត្ ឯវ វ ីសត្ិ ធម្ចោ សងគ

ឥសារចេរ ិ

ន
ហ ិ ត,

កកាចាានិ បលនត្ថ បលចាកលរវ លយលជត្ព្វានិ ។

លចត្សិកោំង

( ញ្ញ សម្ចទលចត្សិកោំង

និង កសលលចត្សិកោំង

១២

៤ ) ប្ែលលវៀរបីត្ិលចត្សិក គ្ពរោំង

លោសលចត្សិក ១ ឥសាលចត្សិក ១ រចេរ ិ

លចត្សិក ១ និងកកាចា

លចត្សិក ១ (រួរជា) ២០ រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះចូលកនង សង្កខរ ិក
ចិត្តែួងទ្ី ១ ប្ែលជាចិត្តគ្បកបលដ្ឋ

បែិ

ៈ (លោសរូលចិត្តែួងទ្ី ១)

បណិ ា ត្របបីគ្បកបឥសាលចត្សិក ១ រចេរ ិ លចត្សិក ១ កកាចាលចត្សិក
១ កនង សង្កខរ ិកចិត្តែួងទ្ី ៥ នោះ ១ ែួងៗ ។
(៤៨)

សសង្កខរ ិកបញ្ាលកបិ

ត្លេវ

េិនរិលទ្ធន

វ ិលសលសតា

លយលជត្ព្វា ។
(បណិ ា ត្) របបីគ្បកបសូរបីកនងសសង្កខរក
ិ ចិត្តោំង ៥ ែួង ែូច
គ្បោរប្ែលលព្វលលហើ

ឱ្យវ ិលសសលហើ

លចត្សិក ។
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(៤៩) ឆ្នោបីត្ិវជជិត បន

ញ្ញ សម្ចទ ឯោទ្ស,

កសល-

សាោរណា ចតតលោ ចាត្ិ បននរស ធម្ចោ ឧទ្ធចាសហរលត្ សរប
លចត្សិកោំង

១៥ រ៊ឺ

ជជនិត ។

ញ្ញសម្ចទលចត្សិកប្ែលលវៀរឆ្នោ

លចត្សិក និងបីត្ិលចត្សិកជា ១១ និង កសលសាោរណលចត្សិក
ោំង

៤

លចត្សិក ។
(៥០)
សហរត

រប្រងគ្បកបចូលកនងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ

វ ិចិកិចាេសហរត្ចិលត្ត
ត្លេវ

បននរស

ធិលម្ចកខវ ិរហិត

ច

ធម្ចោ

សរបលពភនីតត្ិ

ោាទ្សាកសលចិត្តបាលទ្ស បលចាកំ លយជិ

ឧទ្ធចា
វ ិចិកិចាេ-

សពាថាបិ

ម្ចទបិ រណនវលសន

សត្តោវ សងគហិត ភវនតីត្ិ ។
លចត្សិកោំង

១៥

លវៀរ ធិលម្ចកខលចត្សិក គ្បកបលហើ
ចូលកនងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ
គ្បកបប្ត្រួ

ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ
ជារួ

វ ិចិកិចាេលចត្សិក រប្រងគ្បកប

វ ិចិកិចាេលចត្សិក

ែួងៗ រប្រងសលន្រង្កគោះបាន ៧ ន័

សូរបីលចត្សិកប្ែល

ប៉ាលណាណោះ លដ្ឋ

ក្នចំនួនកនង កសលចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង ១២ ែួងោំង
ស់ ។

(៥១) ឯកូ នវ ីសាដ្ឋារស

ំណាច
សូរបីោំង

វ ីលសកវ ីស វ ីសត្ិ

ោាវ ីស បននរលសត្ិ

ប្គ្បថា សងគហន័

ប្រនពិត្

សត្តោកសលល ឋិត ។

តំងលៅកនង កសលចិត្តម្ចន ៧ ន័

លចត្សិក ១៩, លចត្សិក ១៨, លចត្សិក ២០, លចត្សិក ២១, លចត្សិក
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២០, លចត្សិក ២២, និងលចត្សិក ១៥ តរលំដ្ឋប់ក្ន កសលចិត្ត ។
(៥២) សាោរណា ច ចតតលោ

សម្ចទ ច ទ្សាបលរ

ចទ្ោលសលត្ បវចានិត
ប្គ្បថា លចត្សិកោំង
លចត្សិក ៤ (លម្ចចត្កាៈ)
ឆ្នោៈ)

លោកលៅថា

សព្វាកសលលយរិលទ ។
១៤ លនោះ រ៊ឺ

កសលសាោរណ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១០ (លវៀរ ធិលម្ចកខ បីត្ិ

សព្វាកសលលយរីលចត្សិក

(លចត្សិក

១៤

ប្ែលគ្បកបកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ) ។
អច្ហត្ុកឆិត្តសង្គហនច្យា
លហត្កចិត្តសងគហន័
(៥៣)

លហត្លកស បន ហសនចិលត្ត តវ ឆ្នោវជជិត

ញ្ញ សម្ចទ

ោាទ្ស ធម្ចោ សងគហំ រចេនិត ។
ក៏បណា
ដ លហត្កចិត្តោំង
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិកោំង

លំដ្ឋប់ែំបូង ធរ៌ោំង

រ៊ឺ

១២ ប្ែលលវៀរឆ្នោលចត្សិក រប្រងែល់

នូវោរសលន្រង្កគោះចូលកនងហសិត្បាទ្ចិត្ត ។
(៥៤) ត្ថា លវាែាពាលន ឆ្នោបីត្ិវជជិត ។
លដ្ឋ

គ្បោរែូចគនលទោះ

( ញ្ញ សម្ចទលចត្សិកោំង

)

លវៀរឆ្នោលចត្សិក និងបីត្ិលចត្សិក (រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះ) ចូលកនង
លវាែាពានចិត្ត ។
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(៥៥) សខសនតីរលណ ឆ្នោវ ីរ ិ

វជជិត ។

( ញ្ញ សម្ចទលចត្សិកោំង
វ ីរ ិ

) ប្ែលលវៀរឆ្នោលចត្សិក និង

លចត្សិក (រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះ) ចូលកនងសខសនតីរណចិត្ត ។
(៥៦) រលទោត្ត្តិោលហត្កបែិសនធិ
( ញ្ញ សម្ចទលចត្សិកោំង

បីត្ិលចត្សិក និងវ ីរ ិ

រលឡ ឆ្នោបីត្ិវ ីរ ិ

)

វជជិត ។

ប្ែលលវៀរឆ្នោលចត្សិក

លចត្សិក (រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះ) ចូលកនង

រលទោត្ ៣ ែួង និងរូក្ន លហត្កបែិសនធិចិត្ត ។
ទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ញញលណ

(៥៧)
សពាថាបិ

ដ្ឋារសស

បកិណណកវជជិត

លត្ល

វ

សងគ

ន
ហ ីតត្ិ

លហត្លកស រណនវលសន ចត្ោវ សងគលហា

លហាត្ី ត្ិ ។
( ញ្ញ សម្ចទលចត្សិកោំង

) លទោះប្រនពិត្ ប្ែលលវៀរចាក

បកិណណកលចត្សិក រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគោះចូលកនងទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត
សងគហន័

កនង លហត្កចិត្តោំង

រប្រងសលន្រង្កគោះបាន ៤ ន័

១៨

លដ្ឋ

សូរបីោំង ស់

ំណាចក្នោរោប់ចំនួន ។

(៥៨) ោាទ្លសោទ្ស ទ្ស
ដ្ឋារសាលហត្លកស
ប្គ្បថា សងគហន័

ែួ ង

សត្ត ចាត្ិ ចត្ពាិលោ
ចិត្តបាលទ្ស សងគលហា ។

កនងោរលកើត្លឡើងក្នចិត្តប្ែលជា លហត្កចិត្ត

ោំង

១៨ ែួង ម្ចន ៤ ន័

ោំង

១១, លចត្សិកោំង

រ៊ឺ លចត្សិកោំង

១២, លចត្សិក

១០, និងលចត្សិកោំង

តរលំដ្ឋប់ ។
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(៥៩)

លហត្លកស សពាត្ថ

ឥត្ិ វ ិតថរលត វលតត

សត្ត លសសា

ថារហំ

លត្ត្តឹសវ ិធសងគលហា ។

ប្គ្បថា សពាចិត្តសាោរណលចត្សិកោំង
កនង លហត្កចិត្តោំង

ោំងពួង

៧ រប្រងគ្បកប

បកិណណកលចត្សិកោំង

ប្ែលសល់ រប្រងគ្បកបតរសររួរ សងគហន័
ខ្ំលព្វលលហើ

យ៉ា ងពិសាដរលដ្ឋ

(៦០) ឥត្ថំ ចិតតវ ិ

ញតា លភទ្ំ
លចត្សិកោំង

គ្បោរយ៉ា ងលនោះ ។

តតនំ

សរបលយរញ្ា សងគហំ

ថាលយរំ

ប្គ្បថា បណិ ា ត្ែឹងលហើ

ចិលត្តន សររទ្ោិលស ។

នូវសរបលយរន័

ប្ែលរិនគ្បាសចាក រួ

ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ

៣៣ គ្បោរ រ៊ឺ

និងសងគហន័

លនាើលដ្ឋ

ក្ន

ចិត្ត តរន័

របបីសប្រតងនូវគ្បលភទ្លសោើរគន តរសររួរ

ែល់ោរគ្បកប ។
ឥត្ិ

ភិធរោត្ថសងគលហ លចត្សិកសងគហវ ិភាលគ ទរ
ទ្ត្ិលយ បរ ិលចេលោ

បរ ិលចេទ្ទ្ី ២ លឈាោោះលចត្សិកសងគហវ ិភារកនងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហៈ
ចប់លដ្ឋ

គ្បោរែូលចនោះ ៕

&🕮'
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១. លោកម្ចាស់ត ឥន្រនោិ

សំវលោ សខ ហត្

១៥០,០០០ លរៀល

២. លោកម្ចាស់ ធរោសាលោ ឆ្៊ឺត្ លឈៀត្

១៥០,០០០ លរៀល

៣.

ចាររលត ផ្ទត្់ សភន

១០០,០០០ លរៀល

៤. សារលណរ សិរ ីសរបលទន លពញ ចំលរ ើន

១០០,០០០ លរៀល

៥.

១០០,០០០ ចរៀល

នកម្ចនអា
នកម្ចនអា

រត្នវលោ សរ សារ ិទ្ធ

៦. ោមចណរ មុី ោលួ

១០០,០០០ លរៀល

៧. លោកម្ចាស់ ញាណនលទោ ងួន ភារណ

៨០,០០០ លរៀល

៨. លោកម្ចាស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន

៥០,០០០ លរៀល

៩. សារលណរ េិរបណិ ា លត សោណាវ ី

៤០,០០០ លរៀល

១០. សារលណរ ឌី សាលវឿន

២០,០០០ លរៀល

១១. លញារស្សី រស់ សីលហៀង និងកូនៗ

៣០០,០០០ លរៀល

១២. ឧ.ស. បូ សភាព ឧ.សិ. ងឹន សីរ និង នកម្ចដ
គ្ពរោំងគ្កុរញាត្ិ

៧៧០,០០០ លរៀល

១៣.ឧបាសិោ

៥០ ែោារ

Kim Sovanna

១៤. ឧបាសិោ Meng Bunteary
១៥. ឧ.សិ.

៥០ ែោារ

៊ុំ សិទ្ធសាោ៉ា ន់ និងឧ.សិ. លឹរ ចាន់រួ

២០ ែោារ

១៦. ឧបាសិោ សូរ រត្ទ និងសាារី គ្ពរោំងគ្កុរគ្រួសារ
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អបារុ តា តេ អមេស្ស ទ្វា រា

តេ តោេវតតោ បមុ ញ្ចន្ោុ ស្ទ្ធំ
ំ រ
ទាវ ប្ន រពះ និ ព្វវ ន ទា ង

ះ រែើ ក រ

ើយ

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

ះចូ ែរចេញនូវសទាធចុះ ។
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