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នាម្អនកជួយរិនតិ្យអកខរាវិរទុធនិង្វាយអត្ថបទ 

6 
    ១- លោកម្ចា ស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ  ហ ៊ឺ ជីលៅ សគ្រួលលសចកដី 

    ២- លោកម្ចា ស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ  ល ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី 

   ៣- លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន សគ្រួលលសចកដី 

   ៤- លោកម្ចា ស់ សនតចិលតត  លរន រដ្ឋា  ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៥- លោកម្ចា ស់ ញាណានលទោ  ងួន ភារ ណ ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៦- លោកម្ចា ស់ លរតត ធលទ លរឿន ស៊ឺន ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៧- លោកម្ចា ស់គ្រូ  សបាលោ ជ័  ស ហ ន ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៨- ភិកខ  លោវលិោ ល ោះ សូលវៀត្ វា  ត្ថបទ្ 

   ៩- ភិកខ  ញាតិ្ធលម្ចោ  ព   ស វត្ថិឌី (រ ីលភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្ 
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អារម្ភកថា 

បរ ិត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ
រួ ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះព ទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរ ងលរឿង
ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កន ង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ 
គ្ទ្ង់រលំត់្ខនធបរនិិព្វា នរក លបើគ្ពោះលេោន លេរោំង  រិនចាប់ចិត្ត 
កន ងោរសិកាគ្ពោះព ទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គន រកលហើ  
គ្ពោះព ទ្ធសាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចាន ោះ 
បណាដ រន សសោំង  ប្ែលលកើត្រក កន ងសរ័ លគ្ោ តំងពី
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធបរនិិព្វា នរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ រិនម្ចន
ឱ្ោសបានសិកាធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកាធរ៌
កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលហើ  ក៏រប្រងប្បរលៅនិ រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ 
ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះព ទ្ធសាសទ លធាើឱ្យវែដៈរបស់ប រគលោំង  លទោះ
រិនម្ចនទី្បំផ ត្ រួរឱ្យសាដ  យ៉ាងក្គ្កប្លង ែូលចាន ោះោរសិកា
គ្ពោះបរ ិត្តិលទ្ើបជាោរសខំាន់ក្គ្កប្លង ។ 

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

ធរ៌ោំង  ណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្  គ្ពោះត្ថារត្
លព្វលនូវលហត្ ក្នធរ៌ោំង  លទោះ រា៉ាងលទ្ៀត្លសចកដីរលត់្និងឧបា 
ជាលគ្រឿងរលត់្នូវធរ៌ោំង  ណា គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី

ខ 



រលត់្និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត់្ក្នធរ៌ោងំ  លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ
ម្ចនគ្បគ្កតី្លព្វលយ៉ាងលនោះ ។ 

កន ងលសៀវលៅគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ១ ែល់បរលិចេទ្ទី្ 
៩ ខ្ ំម្ចនលសចកដីគ្ជោះថាា បានលរៀបចំជាលសៀវលៅលនោះលឡើង ក៏អាស្ស ័ោរ
បានសិកាគ្ពោះ ភិធរោកន ងចាប់លែើរ (រូលនិធិប្នបរហានីោននោ) 
ល ើញថាម្ចនោរ ធិបា ពិសាដ រជំនួ ែល់ោរ ល់បានលអ ខ្ ំក៏
ពាយរប្គ្បជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍
ែល់ោរសិការបស់ព ទ្ធបរសិ័ទ្ ។ 

កន ងលសៀវលៅលនោះ ខ្ ំព ំបានលលើក ករំនិត្ផ្ទោ ល់ខាួនលទោះលទ្ រ៊ឺ
ស្សង់ កលសចកដីកន ងចាប់លែើរោំងស្សុង និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក 
 ែាកថាខាោះ ប៉ា ប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ ំលជឿជាក់ថា ោរ
លរៀបលរៀងលសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហ សខ សឆ្គងខាោះជាព ំខាន ពីលគ្ព្វោះ
ជាសាន ក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខ្ ំ ខ្ ំសូរទ្ទួ្លោល់កំហ សខ សឆ្គង
ោងំ រាលម្ច៉ាន  ំពីសម្ចន ក់លោក នកសបប រសោំង   ប្ែល
ម្ចនបំណងកន ងោរប្កលំ  និងសាថ បទកន ងលពលជា ខាងលគ្ោ ៗ 
លទ្ៀត្ ។ 

ជាទី្បញ្ា ប់ លដ្ឋ ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខ្ ំ សូរលលើក
លឡើងនូវរហាក សលថាន ក់ធរោោនលនោះ និងប ណយក សលគ្រប់ប្បបយ៉ាង
ប្ែលបានសនសំលហើ កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះ ជាពិលសសប ណយ
ក សលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទឹ្កែីព ទ្ធភូរិ ម្ចនគ្បលទ្សឥណាា  
លនបា៉ាល ស្សីលង្កា  និងគ្បលទ្សភូម្ច ប្ែលបានលៅលហើ េោីៗ លនោះ  

រ 



សរូលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ 
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា ៍ បញ្ញា វុឌឍ ិព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោ ណ៍

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

 តី្ត្ជាគ្ពោះគ្រូ ន រណស្សុករត្នរណា ល 
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវនិយចារយ គំ   ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវន័ិ  

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរ ណោំង ស់កន ងសងាវែដ និងសពាសត្ា
ោំង ស់កន ងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកប ណយលសោើៗ គន  រួ ចំប្ណក
សរូជូនចំលព្វោះលញារគ្បុស ព   រ ី លញារស្សី រស់ ស ីលហៀង 
ប្ែលម្ចនជីវតិ្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ និងសរូជូនចំលព្វោះលោកគ្រូ 
 រគបណាិ ត្ធម្ចោ ចារយ ប  ត្ សាវងស លោកគ្រូ ធរោបណាិ ត្ រស់ ស ផ្ទត្ 
គ្ពរោំងព ទ្ធបរសិ័ទ្ោំង ស់ សូរបានចំប្ណកប ណយធរោោនលនោះ
គ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គន ក ំបីអាក់ខានលឡើ  ។ 

                                                         
សូរ ន លម្ចទ្ទ...................!!! 

បាត់្ែំបង វត្តសីត្វន័ ក្េៃ ៨ លោច ប្ខរិរសិរ ព.ស. ២៥៦៥ 
រ.ស. 2021 

                                         ភិកខ ុញាតិ្ធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 

 

  

(វត្តសីត្វន័ (រហាវហិារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក ញ់   ំកំព ងគ្ពោះ ស្សកុសប្ងា)   



មត្ិកា 

ល.រ.                                                                                 ទំរ័រ 

គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបាលី ....................................................................................................... ១ 
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គថាសងគហទី្ ១ ....................................................................................................................... ៦ 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាល ី

បរចិ្ឆេទទី ២  

ច្ឆត្សកិសង្គហវិភាគ 
rs 

គាថាសង្គហ 
 ១. ឯក បាទ្និលោោ ច        ឯោលរពណវត្ថ ោ  
      លចលត  តត  ទ្ាិបញ្ញញ ស        ធម្ចោ  លចត្សិោ រត ។ 
 ២. លត្រសញ្ញសម្ចទ ច        ច ទ្ោសាក សោ ត្ថា  
      លសាភទ បញ្ា វសីាតិ្        ទ្ាិបញ្ញញ ស បវ ចាលរ ។ 
 ៣. លត្សំ ចិតត វ ិ តត នំ      ថាលយររិលត បរ ំ
      ចិត្ត បាលទ្ស  បលចាកំ      សរបលយលគ បវ ចាតិ្ ។ 
 ៤. សត្ត សពាត្ថ   ជជនតិ     ថាលយរំ បកិណណោ 
      ច ទ្ោសាក សលលលសាវ    លសាភលនលសាវ លសាភទ ។ 
 ៥. ឆ្សែាិ បញ្ា បញ្ញញ ស      ឯោទ្ស ច លសាឡស  
      សត្តតិ្ វសីតិ្ លចវ       បកិណណកវវិជជិត ។ 
 ៦. បញ្ា បញ្ញញ ស ឆ្សែាិែា-       សត្តតិ្ តិ្សត្តតិ្ 
      ឯកបញ្ញញ ស លចកូន-         សត្តតិ្ សបកិណណោ ។ 
 ៧. សព្វា ប លញ្ញស  ចតត លោ         លោភរូលល ត្លយ រត 
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      លោសរូលលស  ចតត លោ        សសង្កខ លរ ទ្ា ំ ត្ថា ។ 
 ៨. វចិិកិចាេ  វចិិកិចាេ -   ចិលត្ត ចាតិ្ ចត្ ទ្ោស  
      ោា ទ្សាក សលលលសាវ  សរប  ជជនតិ បញ្ាោ ។ 
 ៩. ឯកូនវសីតិ្ ធម្ចោ             ជា លនតកូនសែាិស   
      ត្លយ លសាឡសចិលត្តស   ែាវសីតិ្ ំ ទ្ា ំ ។ 
 ១០. បញ្ញញ  បោសិត              សត្តចតត លីសវលិធស បិ 
        សរប  តត  ចត្ លធវ ំ       លសាភលនលសាវ លសាភទ ។ 
 ១១. ឥសារលចេរក កា ចា-         វរិតិ្ករ ណាទ្លយ  
         ទទ កោចិ ម្ចលទ ច      េិនរិទ្ធំ ត្ថា សហ ។ 
 ១២.  ថាវ តត ន សាលរន     លសសា និ ត្លយរិលទ  
        សងគហញ្ា  បវោខ រិ     លត្សំ ោនិ  ថារហំ ។ 
 ១៣. ឆ្ត្តឹសាន ត្តលរ ធម្ចោ      បញ្ា តឹ្ស រហរគលត្  
          ែាតឹ្សាបិ លពភនតិ      ោម្ចវចរលសាភលន ។ 
 ១៤. សត្តវសីតិ្ប ញ្ញរហិ     ោា ទ្សាលហត្ លកតិ្ ច   
         ថាសរភវលយលរន      បញ្ាោ ត្ត្ថ សងគលហា ។ 
 ១៥. ឆ្ត្តឹស បញ្ា តឹ្ស ច     ចត្ ត្តឹស  ថាការំ  
        លត្ត្តឹសទ្ា រិលចាវ ំ     បញ្ាោន ត្តលរ ឋិត ។ 
 ១៦. បញ្ា តឹ្ស ចត្ ត្តឹស      លត្ត្តឹស ច  ថាការំ 
        ព្វត្តឹស លចវ តឹ្លសតិ្     បញ្ាោវ រហរគលត្ ។ 
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 ១៧.  ែាតឹ្ស សត្តតឹ្ស     ទ្ា ំ ឆ្ត្តឹសកំ ស លភ 
         បញ្ា តឹ្ស ចត្ ត្តឹស      ទ្ា ំ លត្ត្តឹសកំ គ្កិល  ។ 
 ១៨. លត្ត្តឹស បាលក ព្វត្តឹស        ទ្ាល កតឹ្សកំ ភលវ  
        សលហត្ ោម្ចវចរ-         ប ញ្ញបាកគ្កិយរលន ។ 
 ១៩. ន វជិជលនតត្ថ វរិតី្   គ្កិល ស  ច រហរគលត្ 
         ន ត្តលរ  បបរញ្ញញ   ោរបាលក ទ្ា ំ ត្ថា ។ 
 ២០.  ន ត្តលរ ឈានធម្ចោ    បបរញ្ញញ  ច រជឈលិរ  
         វរិតី្ ញាណបីតិ្ ច   បរលិត្តស  វលិសសោ ។ 
 ២១. ឯកូនវសីាដ្ឋា រស   វលីសកវសី វសីតិ្  
        ោា វសី បននរលសតិ្   សត្តោក សលល ឋិត ។ 
 ២២. សាោរណា ច ចតត លោ សម្ចទ ច ទ្សាបលរ  
         ច ទ្ោលសលត្ បវ ចានតិ   សព្វា ក សលលយរិលទ ។ 
 ២៣. ោា ទ្លសោទ្ស ទ្ស   សត្ត ចាតិ្ ចត្ ពាិលោ 
          ដ្ឋា រសាលហត្ លកស    ចិត្ត បាលទ្ស    សងគលហា ។ 
 ២៤.  លហត្ លកស  សពាត្ថ  សត្ត លសសា  ថារហំ  
        ឥតិ្ វតិថ រលត វ លតត    លត្ត្តឹសវធិសងគលហា ។ 
 ២៥. ឥត្ថំ ចិតត វ ិ តត នំ   សរបលយរញ្ា  សងគហំ  
        ញតា  លភទំ្  ថាលយរំ  ចិលត្តន សររ ទ្ោិលស ។ 
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ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ លចត្សិកសងគហវភិាលគ ទរ  
ទ្ តិ្លយ បរលិចេលោ ។ 

ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរលិចេទ្ទី្ ២ 
លព្វលលដ្ឋ លចត្សិកសងគហវភិារ ៕ 

 
 
 
 
 

&' 
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បរចិ្ឆេទទី ២ ច្ឆត្សកិសង្គហវិភាគ 
 

នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមម សម្ពុទធសស ។ 

 
ច្សឆកតីខាង្ច្ ើម្ 

លចត្សិក រ៊ឺ ាី? 
 លចត្សិក ជាបររត្ថធរ៌រា៉ាង កន ងចំនួនបររត្ថធរ៌ ៤ យ៉ាងរ៊ឺ ចិត្ត 
លចត្សិក រូប និងនិព្វា ន ។ 
 លចត្សិកជាធរោជាតិ្ប្ែលអាស្ស័ ចិត្តលកើត្ (ចិត្តនិសសិត្លកខណំ)  
លចត្សិកប្ែលអាស្ស័ ចិត្តលកើត្លឡើងលនោះ  រិនែូចលែើរលឈើប្ែល
អាស្ស័ ប្ផនែីលកើត្លទោះលទ្ លគ្ព្វោះប្ផនែីជារួ លែើរលឈើលទោះ ប្ផនែី
ជាទី្សគ្ម្ចប់ទ្ទួ្ល លហើ លែើរលឈើតំងលៅលលើប្ផនែីប្ែលទ្ទួ្លលទោះ 
ប្ែលប្ផនែីនឹងគ្តូ្វគ្បាកែលឡើងរ ន លែើរបជីាទី្ទ្ទួ្លឱ្យលែើរលឈើ
លកើត្ខាងលគ្ោ  និងោរលកើត្លឡើងរបស់លែើរលឈើលទោះ រ៊ឺលែើរលឈើ
គ្តូ្វលៅលលើប្ផនែី ។ 
 លចត្សិកប្ែលអាស្ស័ ចិត្តលទោះ ម្ចនសភាពែូចអាចារយជារួ 
សិសស រ៊ឺោំងអាចារយនិងសិសសគ្បាកែលឡើងគ្ពរគន  រ៊ឺម្ចនអាចារយក៏
គ្តូ្វម្ចនសិសស ឬម្ចនសិសសក៏គ្តូ្វម្ចនអាចារយ លបើលវៀរអាចារយលចញលហើ 
សិសសរប្រងរិនម្ចន ឬលបើលវៀរសសិសលចញលហើ អាចារយក៏រប្រងម្ចន
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រិនបានែូចគន  លទ្ើបលព្វលបានថា ធរោជាតិ្របស់លចត្សិកលទោះលកើត្
គ្ពរជារួ ចិត្ត ឬគ្បកបជារួ ចិត្តជានិចា ែូចវចនត្ថៈថា  
 លចត្សិក ភវ ំ= លចត្សិកំ (វា) លចត្សិក និ  ត្តំ = លចត្សិកំ  
 ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ប្ែលលកើត្ជារួ ចិត្ត ឬធរោជាតិ្ប្ែលគ្បកប
ជារួ ចិត្តជានិចា លឈាោ ោះថា លចត្សិក ។ 
 អាោរប្ែលលចត្សិកគ្បកបជារួ ចិត្តលទោះ លៅថា លចលត  ត្ត-
លកខណំ រ៊ឺោរគ្បកបប្ែលបរបូិណ៌លដ្ឋ លកខណៈ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ឯក បាទ្    = លកើត្គ្ពរជារួ ចិត្ត ។ 
 ឯកនិលោធ   = រលត់្គ្ពរជារួ ចិត្ត ។ 
 ឯោលរពណ  = ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ ជារួ ចិត្ត ។ 
 ឯកវត្ថ ក      = អាស្ស័ វត្ថ ប្ត្រួ ជារួ ចិត្ត ។ 
                     ែូចគថាសងគហៈម្ចនសប្រតងទ្ កថា 
  

គាថាសង្គហទី ១ 
 ១. ឯក បាទ្និលោោ ច       ឯោលរពណវត្ថ ោ  
      លចលត  តត  ទ្ាិបញ្ញញ ស       ធម្ចោ  លចត្សិោ រត ។ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ម្ចន ៥២ យ៉ាង ប្ែលគ្បកបជារួ នឹងចិត្ត 
ម្ចនោរលកើត្លឡើងនិងរលត់្គ្ពរជារួ នឹងចិត្ត  ម្ចនអាររោណ៍ និងវត្ថ ប្ត្
រួ ជារួ នឹងចិត្ត បណាិ ត្ោំង  ែឹងលហើ  លឈាោ ោះថា លចត្សិក ។ 
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លកខណៈពិលសសរបស់លចត្សិកបររត្ថ 
 លចលត  ត្តលកខណ ែូចគថាសងគហៈលទោះ ជាលកខណ:ប្ែល
លចត្សិកគ្បកបជារួ ចិត្ត ឬអាស្ស ័ចិត្តលកើត្លឡើង ចំប្ណកលកខណៈ 
ពិលសសរបស់លចត្សិកបររត្ថលទោះ ក៏ម្ចន ៤ គ្បោរែូចគន  លៅថា 
លកខណាទិ្ចត្ កាៈរបស់លចត្សិក ប្ែលម្ចនែូលចនោះរ៊ឺ  

 ចិត្តនិសសតិ្លកខណំ      ម្ចនោរអាស្ស័ ចិត្តលកើត្លឡើង 
                                           ជាលកខណៈ  
  វលិយរ បាទ្នរសំ     ម្ចនោរលកើត្ររួជារួ ចិត្ត ជាកិចា  
 ឯោលរពណបចា បបដ្ឋា នំ ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ ជារួ ចិត្ត ជាផល  
 ចិត្ត បាទ្បទ្ដ្ឋា នំ        ម្ចនោរលកើត្លឡើងក្នចិត្ត ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ចិត្តនិងលចត្សិក ជាទរធរ៌ែូចគន លទ្ើបគ្បកបជារួ គន បាន 
លដ្ឋ ចិត្តលទោះជាធរោជាតិ្ែឹងអាររោណ៍ និងលចត្សិកជាធរោជាតិ្
ប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្តឱ្យែឹងអាររោណ៍គ្បគ្ពឹត្តលៅលផសងៗ តរលកខណៈ
របស់លចត្សិក សូរបីលចត្សិកជាធរោជាតិ្ប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្តកតី ប្ត្ក៏
គ្តូ្វោប់ថាចិត្តជាធំ ឬជាគ្បោនលែើរបីឱ្យលចត្សិកបានតក់ប្ត្ង 
ឬលែើរបីឱ្យលចត្សិកអាស្ស័ ចិត្តលកើត្ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលគ្បកប
ចូលគន លនោះ លៅថា សរប  ត្តធរ៌ ។ 
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ឆំនួនរបសច់្ឆត្សកិ 
 កន ងបរលិចេទ្ទី្ ១ បានលព្វលែល់ចិត្តោំង ស់ ម្ចនចំនួន ៨៩ ឬ 
១២១ ែួង ប្ែលប្ចកចិត្តលចញលៅែូលចាន ោះ រិនបានប្ចកលដ្ឋ សភាវ-
លកខណៈរបស់ចិត្ត ប្ត្ប្ចកលដ្ឋ អាស្ស័ ោរតក់ប្ត្ងរបស់លចត្សកិ 
ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ចិត្តជាលែើរលទោះ លទ្ើបលធាើឱ្យចិត្តម្ចន ំណាច 
កន ងោរែឹងអាររោណ៍ពិលសសលផសងពីគន  ែូចជាែឹងកន ងលរឿងរបស់ោរ លរឿង
របស់រូបជាន  រូបជាន និងែឹងនិព្វា ទររោណ៍ លដ្ឋ លហត្ លនោះឯង
លទ្ើបប្ចកចិត្តលចញលៅបានរហូត្ែល់ ៨៩ ឬ ១២១ ែួង ។ 
 ប្ត្ោរោប់ចំនួនលចត្សិក រិនែូចគន នឹងោរោប់ចំនួនចិត្ត  ែូច
លព្វលរកលទោះលទ្ លគ្ព្វោះោរោប់ចំនួនលចត្សិក ោប់តរសភាវលកខណៈ 
របស់ខាួន  ៗ លដ្ឋ ចំលព្វោះ ប្ែលសភាវលកខណៈរបស់លចត្សិកម្ចនោងំ
 ស់ ៥២ គ្បលភទ្ លទ្ើបោប់ចំនួនលចត្សិកោំង សប់ាន ៥២ គ្បលភទ្ ។ 
 

ប្ឆកច្ឆត្សកិ ៥២ ច្ោយរាស ិ
 លចត្សិកោំង ៥២ គ្បលភទ្លនោះប្ចកលចញបានជា ៣ ោសិ (កង ឬ 
រំនរ) តរសភាវលកខណៈប្ែលគ្បកបចូលគន បាន ែូចគថាសងគហៈ 
 

គាថាសង្គហទី ២ 
 ២. លត្រសញ្ញសម្ចទ ច       ច ទ្ោសាក សោ ត្ថា  
      លសាភទ បញ្ា វសីាតិ្       ទ្ាិបញ្ញញ ស បវ ចាលរ ។ 
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៥២ 

១៣ 

១៤ 

២៥ លសាភណលចត្សិក 

 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក 

លចត្សិក 

 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង   លោកលព្វលថាម្ចន ៥២ រ៊ឺ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣  ក សលលចត្សិក ១៤ និងលសាភណ-
លចត្សិក ២៥ ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆកច្ឆត្សកិច្ោយរាស ិ
                  សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧  
                      បកិណណកលចត្សិក      ៦ 
                      លម្ចចត្ កាលចត្សិក            ៤ 
            លោតិ្កលចត្សិក             ៣ 
         ក សលលចត្សិក        លោចត្ កាលចត្សិក            ៤ 
            េីទ្ កលចត្សិក                 ២  
            វចិិកិចាេ លចត្សិក              ១ 
                លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩ 
      វរិតិ្លចត្សិក                       ៣ 
       បបរញ្ញញ លចត្សិក              ២ 
      បញ្ញិន្រនោិ លចត្សិក               ១  
 ត្លៅលនោះ នឹងបានសប្រតង ត្ថរបស់លចត្សកិ ៥២ កន ងោសិលផសងៗ 
តរលំដ្ឋប់ ។ 
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អត្ថរបសច់្ឆត្សកិោម្លោំប់រាស ិ

១. អញ្ាសមនាច្ឆត្សកិ ១៣ 

ក. សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ 
 ផសសលចត្សិក   ធរោជាតិ្ប្ែលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ។ 
 លវទ្ទលចត្សិក  ធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍ ។ 
 សញ្ញញ លចត្សិក  ធរោជាតិ្ប្ែលចាំអាររោណ៍ ។ 
 លចត្ទលចត្សិក   ធរោជាតិ្ចាត់្ប្ចងធរ៌ប្ែលសរប  ត្តជារួ ខាួន 
                                      ទ្ កកន ងអាររោណ៍ ។ 
 ឯករគតលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលសៃប់និងលធាើឱ្យសរប  ត្តធរ៌ 
                                 តំងលៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ  ។ 
 ជីវតិិ្ន្រនោិ លចត្សិក  ធរោជាតិ្ប្ែលរកាសរប  ត្តធរ៌ ។ 
 រនសិោរលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលទសំរប  ត្តធរ៌ឈានលៅោន់ 
                                     អាររោណ៍ ។ 
 

ខ. បកិណណកលចត្សិក ៦ 
 វតិ្កាលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលលលើកសរប  ត្តធរ៌លឡើងោន់អាររោណ៍ 
 វចិារលចត្សិក          ធរោជាតិ្ប្ែលពិចារណានូវអាររោណ៍ ។ 
  ធិលម្ចកខលចត្សិក     ធរោជាតិ្ប្ែលោត់្សលគ្រចកន ងអាររោណ៍ ។ 
 វរី ិលចត្សិក          ធរោជាតិ្ប្ែលពាយរកន ងអាររោណ៍ ។ 
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 បីតិ្លចត្សិក      ធរោជាតិ្ប្ែលរកីោ លគ្ត្ក រកន ងអាររោណ៍ ។ 
ឆ្នោលចត្សិក       ធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនលសចកដីលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ ។ 
 

២. អកសុលច្ឆត្សកិ ១៤ 

ក. លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ 
 លម្ចហលចត្សិក     ធរោជាតិ្ប្ែលបិទ្បាំងសភាវៈពិត្របស់អាររោណ៍។ 
  ហិរកិលចត្សិក      ធរោជាតិ្ប្ែលរិនខាោ សបាប ។ 
  លទត្តបបលចត្សិក  ធរោជាតិ្ប្ែលរិនខាា ចបាប ។ 
 ឧទ្ធចាលចត្សិក          ធរោជាតិ្ប្ែលោ ម្ច កន ងអាររោណ៍ ។ 
 

ខ. លោតិ្កលចត្សិក ៣ 
 លោភលចត្សិក   ធរោជាតិ្ប្ែលជាប់ជំព្វក់កន ងអាររោណ៍ ។ 
 ទិ្ែាិលចត្សិក     ធរោជាតិ្ប្ែល ល់ល ើញខ សកន ងអាររោណ៍ ។ 
 ម្ចនលចត្សិក    ធរោជាតិ្ប្ែលគ្បោន់រងឹត្អឹង ។ 
 

រ. លោចត្ កាលចត្សិក ៤ 
 លោសលចត្សិក         ធរោជាតិ្ប្ែលគ្បទូ្សោ៉ា កន ងអាររោណ៍ ។ 
 ឥសាលចត្សិក       ធរោជាតិ្ប្ែលគ្ចប្ណនកន ងសរបត្តិ នកែក្ទ្ ។ 
 រចេរ ិលចត្សិក    ធរោជាតិ្ប្ែលហួងប្ហងសរបត្តិរបស់ខាួន ។ 
 ក កា ចាលចត្សិក        ធរោជាតិ្ប្ែលលតត គ្កហា ចិត្តជាខាងលគ្ោ  ។  
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 . េីទ្ កលចត្សិក ២ 
 េីនលចត្សិក  ធរោជាតិ្ប្ែលរួញោលនឿ ណា កន ងអាររោណ៍ ។ 
 រិទ្ធលចត្សិក   ធរោជាតិ្ប្ែលរិនរួរែល់ោរង្ករងង  លង្កកងក់ ។ 
 

ង. វចិិកិចាេ លចត្សិក ១ 
 វចិិកិចាេ លចត្សិក  ធរោជាតិ្ប្ែលសងស ័កន ងអាររោណ៍ ។ 
 

៣. ច្ោភណច្ឆត្សកិ ២៥ 
ក. លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩ 

 សោធ លចត្សិក      ធរោជាតិ្ប្ែលលជឿកន ងករោនិងផលរបស់ករោ ។ 
 សតិ្លចត្សិក         ធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនោររលឹកបានកន ងអារោណ៍ ។ 
 ហិរលិចត្សិក        ធរោជាតិ្ប្ែលខាោ សបាប ។ 
 ឱ្ត្តបបលចត្សិក    ធរោជាតិ្ប្ែលត្ក់សា ត្កន ង ំលពើបាប ។ 
  លោភលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលរិនជាប់ជំព្វក់កន ងអាររោណ៍ ។ 
  លោសលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលរិនគ្បទូ្សោ៉ា កន ងអាររោណ៍ ។ 
 ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យលសាភណលចត្សិកលសោើ 
                                               កន ងកិចាោររបស់ខាួនៗ ។ 
 ោ បសសទ្ធិលចត្សិក    ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកដីសៃប់ឱ្យលចត្សិក 
                                                       ខនធ ៣ កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 ចិត្តបសសទ្ធិលចត្សិក    ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកដីសៃប់ឱ្យចិត្តកន ង 
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                                            ោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 ោ លហ តលចត្សិក  ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកដីស្សាលឱ្យ 
                                   លចត្សិកខនធ ៣ កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 ចិត្តលហ តលចត្សិក       ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកដីស្សាលឱ្យចិត្តកន ង               
                                               ោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 ោ រ ទ្ តលចត្សិក     ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកដីទ្ន់ឱ្យលចត្សិក 
                                           ខនធ ៣ កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 ចិត្តរ ទ្ តលចត្សិក  ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកដីទ្ន់ឱ្យចិត្តកន ងោរង្ករ 
                                      ប្ែលជាក សល ។ 
 ោ ករោញ្ញតលចត្សិក   ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យលចត្សិកខនធ ៣ 
                                              រួរែល់ោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 ចិត្តករោញ្ញតលចត្សិក      ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យចិត្តរួរែល់ោរង្ករ 
                                              ប្ែលជាក សល ។ 
 ោ បារ ញ្ញតលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកដីសាោ ត់្ជំទញឱ្យ 
                                     លចត្សិកខនធ ៣ កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល។ 
 ចិត្តបារ ញ្ញតលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកដីសាោ ត់្ជំទញឱ្យ 
                                               ចិត្តកន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 ោ  ជ កតលចត្សិក    ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកដីគ្ត្ង់ឱ្យលចត្សិក 
                                                 ខនធ ៣ កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 ចិត្ត ជ កតលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកដីគ្ត្ង់ឱ្យចិត្តកន ងោរង្ករ 
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                                        ប្ែលជាក សល ។ 
 

ខ. វរិតិ្លចត្សិក ៣ 
 សម្ចោ វាចាលចត្សិក  លវៀរចាកោរលព្វលវចីទ្ ចារតិ្ ៤ (ប្ែលរិន
ជាអាជីវៈ) ។ 
 សម្ចោ ករោនតលចត្សិក  លវៀរចាកោ ទ្ ចារតិ្ ៣ (ប្ែលរិនជាអាជីវៈ) ។ 
 សម្ចោ អាជីវលចត្សិក លវៀចាករវចីទ្ ចារតិ្ ៤ និងោ ទ្ ចារតិ្ ៣     
ប្ែលោក់ទ្ងជារួ អាជីវៈ ។ 
 

រ  បបរញ្ញញ លចត្សិក ២ 
 ករ ណាលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនលសចកដីអាណិត្ទ្ កខិត្សត្ា ។ 
 រ ទិ្តលចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រែល់ស ខិត្
សត្ា ។ 
 

 . បញ្ញិន្រនោិ លចត្សិក ១ 
បញ្ញញ លចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលែឹងសភាវធរ៌ោំង  តរលសចកតីពិត្ ។ 
  ត្ថរបសល់ចត្សិកប្ែលសប្រតងទ្ កលហើ លទោះ ជាោរសប្រតង
លដ្ឋ សលងខប លែើរបីគ្បលយជន៍ក្នោរកំណត់្ចំណំា ត្លៅនឹងបាន
 ធិបា ពនយល់ ត្ថរបស់លចត្សិកធរ៌ោំង ស់លទោះ លែើរបីឱ្យ ល់
កន ងសភាវធរ៌ោំងលទោះបានទូ្លំទូ្ោ ក្គ្កប្លងលឡើងតរលំដ្ឋប់ ។ 
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អធិបាយច្ឆត្សកិ 

១.អញ្ាសមនាច្ឆត្សកិ ១៣ 
 ព្វកយថា  ញ្ញសម្ចន លនោះ ោលប្ចកបទ្លហើ បាន ២ បទ្ រ៊ឺ  
  ញ្ញ               បានែល់ ធរ៌ែក្ទ្ ។ 
 សម្ចន           បានែល់ លសោើគន  ។ 
  ញ្ញសម្ចន    លទ្ើបបានែល ់លសោើធរ៌ែក្ទ្  ។ 
 ធរ៌ែក្ទ្កន ងទី្លនោះបានែល់លចត្សិកធរ៌ ប្ែលោំងជាលសាភ-
ណលចត្សិកនិង ក សលលចត្សិក ។ 
 ែូលចាន ោះ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក លទ្ើបបានែល់លចត្សិកប្ែលម្ចន 
សភាពលសោើធរ៌ែក្ទ្ លព្វលរ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក រប្រងគ្បកបជារួ 
លសាភណលចត្សិកនិង ក សលលចត្សិកបានោំង ២ ពួក ។   
 ចំប្ណកលសាភណលចត្សិក ប្ែលរិនែូចគន ជារួ  ក សល-
លចត្សិក ឬ ក សលលចត្សិកប្ែលរិនែូចលសាភណលចត្សិកោំង ២ 
ពួកលនោះ លទ្ើបរិនអាចគ្បកបគន បាន ែូចយ៉ាង ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ។ 
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៦ 

១៣ 

បលង់្អញ្ាសមនាច្ឆត្សកិ 
         ផសសលចត្សិក 
         លវទ្ទលចត្សិក 
         សញ្ញញ លចត្សិក 
                សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក    លចត្ទលចត្សិក       ៧ 
         ឯករគតលចត្សិក 
         ជីវតិិ្ន្រនោិ លចត្សិក 
                   រនសិោរលចត្សិក 
                   វតិ្កាលចត្សិក 
         វចិារលចត្សិក 
          ធិលម្ចកខលចត្សិក 
         វរី ិលចត្សិក 
         បីតិ្លចត្សិក 
         ឆ្នោលចត្សិក 
 
  អញ្ាសមនាច្ឆត្សកិច្នះ មន ២ ន័យគ ឺ 

ក. សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក  ខ. បកិណណកលចត្សិក 

 ក. សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក 
 សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ោលប្ចកបទ្លហើ បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ 
 សពា+ចិត្ត+សាោរណ ។ 
 សពា   បានែល់ ោំង ស់ ោំងពួង ។ 

បកិណណកលចត្សិក 

 ញ្ញសម្ចទ 
លចត្សិក ១៣ 
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 ចិត្ត   បានែល់ ចិត្ត ។ 
 សាោរណ   បានែល់ ទូ្លៅ ។ 
 សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក លទ្ើបបានែល់ លចត្សិកប្ែលគ្បកប
បានទូ្លៅែល់ចិត្តោំង ស់ លចត្សិកគ្បលភទ្លនោះម្ចន ៧ ែួងរ៊ឺ 
   

ផសសច្ឆត្សកិ 
 ផសសលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ លកខណៈ
ពិលសសចំលព្វោះខាួនរបស់ផសសលចត្សិកម្ចន ៤ គ្បោរ ប្ែលលៅថា 
លកខណាទិ្ចត្ កាៈរ៊ឺ  
 ផ សនលកខលណា              ម្ចនោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ជាលកខណៈ 
 សងឃែដនរលសា  ម្ចនោរត្ភាជ ប់គន (អាររោណ៍ ោា រ វញិ្ញញ ណ)ជាកិចា 
 សននិបាត្បចា បបដ្ឋា លទ        ម្ចនោរគ្បជ ំគ្ពរគន ជាផល 
 អាបាេរត្វសិ បទ្ដ្ឋា លទ ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចំលព្វោះ 
                                                 រ ខជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ផសសលចត្សិក ប្ែលម្ចនោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ជាលកខណៈលទោះ 
លគ្ព្វោះផសសៈលទោះម្ចន ត្ថថា ប៉ាោះខោប់ ផសសៈលនោះជា រូបធរ៌ ោរប៉ាោះខោប់ 
លទោះលទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍លទោះ ែូចជារន សសប្ែល 
ល ើញ នកែក្ទ្ទ្ទួ្លោនរបស់ជូរ លហើ លកើត្ោរលស្សៀវទឹ្កម្ចត់្ 
ហាក់ែូចជាខាួនឯងប្ែលកំព ងប៉ាោះខោប់ជារួ របស់ជូរ ប្ែលម្ចនសភាព
ែូលចនោះក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅ លដ្ឋ អាោរប្ែលផសសៈប៉ាោះខោប់ជារួ អាររោណ៍លទោះ 
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ឯង ។ 
 សូរបីផសសៈប្ែលជា រូបធរ៌ ប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ជាលកខណៈ 
និងោលប៉ាោះខោប់លហើ រប្រងរលត់្លៅ រិនម្ចន ាីសល់ជាប់លៅក៏ពិត្ 
ប្ត្ផសសៈលទោះក៏ជា នកត្ភាជ ប់ចិត្តជារួ អាររោណ៍ ឱ្យលកើត្ោរែឹងលឡើងរក 
ែូចជាត្ភាជ ប់រូបជារួ ប្ភនកឱ្យល ើញ ត្ភាជ ប់សំលឡងជារួ គ្ត្លចៀកឱ្យ
ឮជាលែើរ លទ្ើបលឈាោ ោះថា ផសស ម្ចនោរត្ភាជ ប់ចិត្តជារួ អាររោណ៍
ជាកិចា ។ 
 ោលផសសៈជា នកត្ភាជ ប់ចិត្តជារួ អាររោណ៍លហើ  សភាវធរ៌ 
ប្ែលជាផលរបស់ផសសៈលទោះ លទ្ើបលកើត្លឡើង ៣ គ្បោរ រ៊ឺ អាររោណ៍ ១ 
ោា រ ១ និងវញិ្ញញ ណ ១ លព្វលរ៊ឺ លកើត្ោរគ្បជ ំគ្ពរគន ក្នសភាវធរ៌ ៣ 
គ្បោរែូចលព្វលលហើ លទោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា ផសស ម្ចនោរគ្បជ ំគ្ពរ 
គន ក្នសភាវធរ៌ ៣ គ្បោរជាផលគ្បាកែ ។ 
 ផសសៈរប្រងម្ចនអាររោណ៍ជាលហត្ ជិត្ លព្វលរ៊ឺ ោលម្ចន
អាររោណ៍រកោន់រនាង (ោា រ) គ្បកបលដ្ឋ ោរតំងចិត្តសរររយ ប្ែល
ឥន្រនោិ តក់ប្ត្ងលអលហើ  រប្រងជាលហត្ ជិត្ឱ្យផសសៈលកើត្លឡើង
លដ្ឋ រិនម្ចន ាីោោងំ ។ 
 

ច្វទនាច្ឆត្សកិ 
 លវទ្ទលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍ ធរោជាតិ្ប្ែល
លឈាោ ោះថា លវទ្ទលទោះម្ចន ត្ថថា ទ្ទួ្លែឹង រ៊ឺលសា រសក្នអាររោណ៍ 
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ប្រនពិត្សូរបីសរប  ត្តធរ៌ែក្ទ្លគ្តពីលនោះ ក៏រប្រងម្ចនោរលសា  
អាររោណ៍បានែូចគន  ប្ត្ជាោរលសា អាររោណ៍គ្តឹ្រប្ត្ចំប្ណកខាោះ
ប៉ា លណាណ ោះ ែូចជាផសសៈម្ចនោរលសា អាររោណ៍រួ ខណ:ប្ែលប៉ាោះខោប់ 
សញ្ញញ ក៏ម្ចនោរលសា គ្តឹ្រប្ត្ចាំអាររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ លចត្ទក៏គ្តឹ្រ
ប្ត្ោរចាត់្ប្ចងអាររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ រិនបានម្ចនោរលសា រសរបស់
អាររោណ៍លដ្ឋ គ្ត្ង់ែូចយ៉ាងលវទ្ទលទ្ លគ្ព្វោះែូលចាន ោះលវទ្ទលទ្ើបោប់ថា
ជាម្ចា ស់ ជាធំ ម្ចន ំណាចកន ងោរលសា អាររោណ៍លដ្ឋ គ្ត្ង់ 
កន ង ែាសាលិនី ែាកថា លគ្បៀបលវទ្ទែូចគ្ពោះោជា សរប  ត្តធរ៌លគ្ត
ពីលនោះែូចច ងលៅ នកចរអិនលភាជនប្ែលម្ចនរសលអលផសងៗ លហើ ទ្ ក
កន ងភាជនៈគ្បថាប់គ្ត ទំចូលថាា  គ្ពោះោជា គ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់ជាម្ចា ស់ ជាធំ 
ម្ចន ំណាចលសា បានតរគ្ពោះោជបំណង ចំប្ណកសរប  ត្ត ធរ៌លគ្ត
លទោះ លសា រសអាររោណ៍បានគ្តឹ្រចំប្ណកខាោះ ែូចច ងលៅប្ែលភាក់
គ្កយហារគ្តឹ្រប្ត្ចំប្ណកខាោះប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះលទ្ើបលព្វលបានថា លវទ្ទ
ជាធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍ោំង ស់លដ្ឋ គ្ត្ង់ និងពិត្គ្បាកែ ។ 
 

លកខណៈរបស់លវទ្ទ តរន័ របស់បែិចាសរ បាទ្ 
  ន ភវនលកខណា       ម្ចនោរលសា អាររោណ៍ជាលកខណៈ  
 វសិ រសសលម្ចភ ររសា ម្ចនោរលសា រសរបស់អាររោណ៍ជាកិចា  
 ស ខទ្ កខបចា បបដ្ឋា ទ   ម្ចនស ខនិងទ្ កខជាផល  
 ផសសបទ្ដ្ឋា ទ           ម្ចនផសសៈជាលហត្ ជិត្ ។ 
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 ោរទ្ទួ្លែឹងឬោរលសា អាររោណ៍របសល់វទ្ទលទោះ លបើនឹងប្ចក
លសចកតីែឹងកន ងោរលសា អាររោណ៍ប្ែលជាឥដ្ឋា ររោណ៍  និដ្ឋា ររោណ៍ 
និងរជឈតត ររោណ៍លហើ  លសចកតីែឹងស ខសបា លៅថា ស ខលវទ្ទ 
លសចកតីែឹងជាទ្ កខរិនសបា លៅថា ទ្ កខលវទ្ទ លសចកតីែឹងគ្ពលងើ  ៗ
រ៊ឺរិនទ្ កខរិនស ខលៅថា  ទ្ កខរស ខលវទ្ទ ។ 
 ោរប្ចកលវទ្ទជា ៣ គ្បលភទ្ តរលសចកតីែឹងកន ងោរលសា  
អាររោណ៍លនោះ លៅថាប្ចកលដ្ឋ  អាររោណាន ភវនលកខណន័  ប្ត្លបើ
ប្ចកលដ្ឋ ភាពជាធំកន ងោរទ្ទួ្លអារោណ៍ រ៊ឺោរលសា អាររោណ៍
ប្ែលជាប់លដ្ឋ ោ  និងជាប់លដ្ឋ ចិត្តលហើ  ក៏ប្ចកលចញជា ៥ 
គ្បលភទ្រ៊ឺ 
 ផាូវោ ម្ចន ២ បានែល់ លសចកតីែឹងសបា ោ លៅថា 
ស ខលវទ្ទ លសចកតីែឹងរិនសបា ោ លៅថា ទ្ កខលវទ្ទ ។ 
 ផាូវចិត្តម្ចន ៣ បានែល់ លសចកតីែឹងសបា ចិត្តលៅថា 
លសារនសសលវទ្ទ លសចកតីែឹងរិនសបា ចិត្តលៅថា លោរនសសលវទ្ទ  
លសចកតីែឹងគ្ពលងើ ៗ លៅថា ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 

 ោរប្ចកលវទ្ទ លដ្ឋ ភាពជាធំកន ងោរលសា អាររោណ៍ជា ៥ 
គ្បលភទ្លនោះ លៅថាប្ចកលដ្ឋ  ឥន្រនោិ លភទ្ន័  នឹងបានសប្រតង 
លកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួនរបស់លវទ្ទោំង ៥ គ្បោរ តរន័ ែូច
លព្វលលនោះរ៊ឺ  
 ១. ស ខលវទ្ទលចត្សិក រ៊ឺធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍សបា  
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តរផាួវោ ម្ចនលកខណាទិ្ចត្ កាៈសប្រតងថា  
 ឥែាលផ្ទែាព្វា ន ភវនលកខណំ  ម្ចនោរប៉ាោះខោប់ជារួ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ 
                                                 ប្ែលលអជាលកខណៈ 
 សរប  តត នំ ឧបគ្ពហូនរសំ      ម្ចនោរលធាើឱ្យសរប  ត្តធរ៌ 
                                                               ចលគ្រើនជាកិចា  
 ោ ិក សាទ្បចា បបដ្ឋា នំ   ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រផាូវោ ជាផល  
 ោ ិន្រនោិ បទ្ដ្ឋា នំ             ម្ចនោ បសាទ្ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ២. ទ្ កខលវទ្ទលចត្សិក រ៊ឺធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍រិន 
សបា តរផាូវោ  ម្ចនលកខណាទិ្ចត្ កាៈសប្រតងថា  
  និែាលផ្ទែាព្វា ន ភវនលកខណំ     ម្ចនោរប៉ាោះខោប់ជារួ លផ្ទែាព្វា - 
                                                        ររោណ៍រិនលអជាលកខណៈ 
 សរប  តត នំ រិោបនរសំ      ម្ចនោរលធាើសរប  ត្តធរ៌ឱ្យលៅ- 
                                                      ហោងជាកិចា  
 ោ ិោព្វធបចា បបដ្ឋា នំ         ម្ចនអាព្វធផាូវោ ជាផល  
 ោ ិន្រនោិ បទ្ដ្ឋា នំ            ម្ចនោ បសាទ្ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ៣. លសារនសសលវទ្ទលចត្សិក រ៊ឺធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍ 
សបា ចិត្តម្ចនលកខណាទិ្ចត្ កាៈសប្រតងថា  
 ឥដ្ឋា ររោណាន ភវនលកខណំ     ម្ចនោរលសា អាររោណ៍ប្ែលលអ 
                                                     ជាលកខណៈ 
 ឥដ្ឋា ោរសលម្ចភ ររសំ        ម្ចនោរគ្បសពាជារួ អាោរប្ែលរួរ 
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                                               គ្បាថាន ជាកិចា 
 លចត្សិក សាទ្បចា បបដ្ឋា នំ       ម្ចនោររកីោ លគ្ត្ក រផាូវចិត្ត 
                                                          ជាផល  
 បសសទ្ធិបទ្ដ្ឋា នំ               ម្ចនោរសៃប់ោ ចិត្តជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ៤. លោរនសសលវទ្ទលចត្សិក រ៊ឺធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍ 
រិនសបា ចិត្ត ឬទ្ កខផាូវចិត្តម្ចនលកខណាទិ្ចត្ កាៈសប្រតងថា  
  និដ្ឋា ររោណាន ភវនលកខណំ      ម្ចនោរលសា អាររោណ៍ប្ែល 
                                                         រិនលអជាលកខណៈ 
  និដ្ឋា ោរសលម្ចភ ររសំ      ម្ចនោរគ្បសពាជារួ អាោរៈប្ែលរិន 
                                              រួរគ្បាថាន ជាកិចា  
 លចត្សិោព្វធបចា បបដ្ឋា នំ ម្ចនអាព្វធផាូវចិត្តជាផល 
 ហទ្ វត្ថ បទ្ដ្ឋា នំ            ម្ចនហទ្ វត្ថ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ៥. ឧលបោខ លវទ្ទលចត្សិក រ៊ឺធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍
គ្ពលងើ  ៗ ផាូវចិត្តរិនលោរនសសនិងរិនលសារនសស ម្ចនលកខណា-
ទិ្ចត្ កាៈសប្រតងថា  
 រជឈត្តលវទ្ ិត្លកខណា   ម្ចនោរលសា អាររោណ៍យ៉ាងកណាត ល 
                                                           ជាលកខណៈ 
 សរប  តត នំ ទតិ្ឧបគ្ពហូនរិោបនរសា        ម្ចនោររកា 
                         សរប  ត្តធរ៌រិនឱ្យចលគ្រើននិងរិនឱ្យលៅហោងជាកិចា  
 សនតភាវបចា បបដ្ឋា ទ    ម្ចនោរសៃប់ជាផល 
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 និបបតិី្កចិត្តបទ្ដ្ឋា ទ    ម្ចនចិត្តប្ែលរិនម្ចនបីតិ្ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 យ៉ាងណាកតី ស ខ ទ្ កខ លសារនសស លោរនសស ឬឧលបោខ  ស ទ្ធ
ប្ត្ជាអាោរលសា រសក្នអាររោណ៍ែូចគន ោងំ ស់ ែូលចាន ោះលវទ្ទ- 
លចត្សិកលទ្ើបលព្វលបានថាជាធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍ ។ 
 

សញ្ញា ច្ឆត្សកិ 
 សញ្ញញ លចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលចាអំាររោណ៍ ែូចជាចាំអាររោណ៍
លនោះថាជាពណ៌លខៀវ ពណ៌គ្កហរ ឬប្វង ខាី រូល សំប្ប៉ាត្ ឬគ្ជុង ជាលែើរ 
ម្ចនលកខណាទិ្ចត្ កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ 
 សញ្ញជ ននលកខណា                ម្ចនោរចាំជាលកខណៈ 
 ប ន សញ្ញជ ននបចា និរិត្តករណរសា        

ម្ចនោរលធាើលគ្រឿងចំណំាទ្ កលែើរបីឱ្យចាជំាកិចា   
  ថារហិត្និរិត្តវលសន  ភិនិលវសករណបចា បបដ្ឋា ទ 
         ម្ចនោរចាំនិរិត្តបានតរប្ែលកំណត់្ជាផល  
  ថាឧបែាិត្វសិ បទ្ដ្ឋា ទ   ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែជា 
                                                     លហត្ ជិត្ ។ 
 

ច្ឆត្នាច្ឆត្សកិ 
 លចត្ទលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលចាត់្ប្ចង កធរ៌ប្ែល
សរប  ត្តជារួ ខាួនទ្ កកន ងអាររោណ៍ រ៊ឺម្ចនសភាវៈប្ែលដ្ឋស់លត្ឿនឱ្យ
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សរប  ត្តធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួនលទោះ តំងចិត្តលធាើកិចារបស់ខាួន 
ម្ចនលកខណាទិ្ចត្ កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ 
 លចត្ទភាវលកខណា     ម្ចនោរតំងចិត្តជាលកខណៈ 
 អា ូហនរសា             ម្ចនោរគ្បរូលរកជាកិចា 
 សំវទិ្ហនបចា បបដ្ឋា ទ     ម្ចនោរចាត់្ប្ចងជាផល 
 លសសខនធត្ត បទ្ដ្ឋា ទ ម្ចនទរកខនធែ៏លសសោំង ៣ (លវទ្ទខនធ 
សញ្ញញ ខនធ វញិ្ញញ ណខនធ) ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ម្ចនោរតំងចិត្តជាលកខណៈលទោះ ក៏រ៊ឺលសចកតីគ្បាថាន លែើរបីឱ្យធរ៌
ប្ែលសរប  ត្តជារួ ខាួនគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងអាររោណ៍ ។ 
 ម្ចនោរគ្បរូលរកជាកិចា សំលៅែល ់ ម្ចនទទី្ប្ែលគ្បរូលរក 
នូវករោម្ចនក សលករោនិង ក សលករោជាកិចា ។ 
 ម្ចនោរចាត់្ប្ចងជាផល សំលៅែល់ លសចកតីខាល់ខាា  កន ងោរ 
តក់ប្ត្ងធរ៌ប្ែលជាសងខត្ លទ្ើបប្ចកទ្ កកន ងគ្បលភទ្សង្កខ រកខនធ 
លគ្ព្វោះ ត្ថថា តក់ប្ត្ងវត្ថ ប្ែលជាសងខត្ធរ៌ជាផល ។ 
 ម្ចនទរខនធែ៏លសសោំង ៣ (លវទ្ទខនធ សញ្ញញ ខនធ និង 
វញិ្ញញ ណខនធ) ជាលហត្ ជិត្ រ៊ឺទរខនធ ៤ លទោះ ោលលកើត្លឡើងរប្រង 
លកើត្លឡើងគ្ពរគន  និងជួ ឧបត្ថរភែល់គន និងគន  ែូលចាន ោះោលលចត្ទ 
លចត្សិក ប្ែលជាសង្កខ រកខនធលកើត្លឡើង ទរខនធែ៏លសសោំង ៣ លទ្ើប 
ជាលហត្ ជិត្ឱ្យលកើត្ ។ 
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ឯកគគោច្ឆត្សកិ 
 ឯករគតលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលសៃប់ និងលធាើឱ្យសរប  ត្ត
ធរ៌តំងលៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ  ម្ចនលកខណាទិ្ចត្ កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ  
  វលិកខបលកខណា                 ម្ចនោររិនរលវ ើរវា ជាលកខណៈ 
 សហជាតនំ សរបណិា នរសា  ម្ចនោររបួរួរសហជាត្ធរ៌ជាកិចា  
 ឧបសរបចា បបដ្ឋា ទ            ម្ចនោរចូលលៅសៃប់ជាផល 
 ស ខបទ្ដ្ឋា ទ                     ម្ចនស ខលវទ្ទជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

ជីវិតិ្ន្រនទិយច្ឆត្សកិ 
 ជីវតិិ្ន្រនោិ លចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលរកាសរប  ត្តធរ៌ ប្ែល 
លឈាោ ោះថា “ជីវតិ្” លគ្ព្វោះ ត្ថថា ជាលគ្រឿងតងំលៅក្នសរប  ត្តធរ៌ 
ោំង   និងលឈាោ ោះថា “ឥន្រនោិ ” លគ្ព្វោះគ្បកបលដ្ឋ ភាពជាធំកន ង
ោរ ន បាលធរ៌ប្ែលលកើត្រួរគន  លគ្ព្វោះជាលគ្រឿងតងំលៅ និងជាធំកន ង
ោរ ន បាលសរប  ត្តធរ៌ លទ្ើបលឈាោ ោះថា ជីវតិិ្ន្រនោិ លចត្សិក ម្ចន
លកខណាទិ្ចត្ កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ  
 សហជាតន បាលនលកខណំ       ម្ចនោររកាសហជាត្ធរ៌ 
                                                         ជាលកខណៈ 
 លត្សំ បវត្តនរសំ             ម្ចនោរតងំលៅនិងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានក្ន 
                                             សរប  ត្តធរ៌ជាកិចា  
 លត្សលញ្ញវ ឋបនបចា បបដ្ឋា នំ       ម្ចនោរតំងលៅបានក្នសហជាត្ 
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                                                   ធរ៌ជាផល  
 លសសខនធត្ត បទ្ដ្ឋា នំ         ម្ចនទរខនធែ៏លសសោំង ៣ (ម្ចន 
                                                   លវទ្ទខនធ សញ្ញញ ខនធ វញិ្ញញ ណកខនធ) 
                                                   ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ជីវតិិ្ន្រនោិ លចត្សិក ប្ែលម្ចនោរ ន បាលសរប  ត្តធរ៌ប្ែល
លកើត្រួរគន លទោះ ែូចទឹ្កសលនសើរប្ែលែក់លលើផ្ទា ឈូកឱ្យតំងលៅ
ស្សស់ែូលចាន ោះ ។ 
 

ម្នសកិារច្ឆត្សកិ 
 ោរលធាើលឈាោ ោះថា “ោរៈ” ោរលធាើទ្ កកន ងចិត្ត លឈាោ ោះថា រនសិោរ ។ 
 រនសិោរលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលទំសរប  ត្តធរ៌ចូលោន់
អាររោណ៍ជានិចា ែូចជាោលរូបាររោណ៍រកប៉ាោះខោប់ចកខ បសាទ្លហើ  
ចកខ វញិ្ញញ ណចិត្តក៏លកើត្លឡើង គ្ពរលដ្ឋ រនសិោរលចត្សិកខណ:ជា
រួ គន លទោះឯង រនសិោរលចត្សិកក៏ជា នកទំឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកែួង
ែក្ទ្  ៗ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួនលទោះ ចូលោន់រូបាររោណ៍ កន ង ភិធរោ-
ត្ថវភិាវនីិែីោ បានឧបម្ចរនសិោរលចត្សកិលនោះ ែូចជាទ សារេី 
ប្ែលបញ្ញជ លសោះលៅោន់ទិ្សប្ែលខាួនគ្តូ្វោរ រ៊ឺឱ្យល ព្ ោះរ ខគ្ត្ង់លៅ
ោន់អាររោណ៍លទោះឯង។ 
 រនសិោរលចត្សិក ម្ចនលកខណាទិ្ចត្ កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ 
 សារណលកខលណា          ម្ចនោរលធាើឱ្យសរប  ត្តធរ៌សោ ោះលៅកន ង 
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                                              អាររោណ៍ជាលកខណៈ  
 សរប  តត នំ អាររោលណ សំលយជនរលសា              ម្ចនោរញា ងំ 
                                       សរប  ត្តធរ៌ឱ្យគ្បកបកន ងអាររោណ៍ជាកិចា 
 អាររោណាភិរ ខភាវបចា បបដ្ឋា លទ    ម្ចនោរលធាើឱ្យសរប  ត្តធរ៌ឱ្យ 
                                           ត្គ្រង់រ ខល ព្ ោះលៅោន់អាររោណ៍ជាផល  
 អាររោណបទ្ដ្ឋា លទ      ម្ចនអាររោណ៍ ( តី្ត្  ទរត្ បចា បបនន 
                                           និងោលវរិ ត្តិ) ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 រនសិោរ ប្គ្បថា ោរលធាើទ្ កកន ងចិត្ត ។ 
 លព្វលលដ្ឋ ទូ្លៅលហើ រនសិោរម្ចន ៣ យ៉ាងរ៊ឺ  
 ១. វេិីបែិបាទ្ករនសិោរ រ៊ឺរនសិោរប្ែលលធាើឱ្យវេិីចិត្តលកើត្
តរបញ្ាោា រ បានែល់ បញ្ាោា ោវជជនចិត្ត ប្ែលជា នកលធាើទទី្ទ្ទួ្ល 
អាររោណ៍េោីចូលរកប៉ាោះខោប់ោា រប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ និងោ  
លធាើឱ្យចកខ ោា រវេិីជាលែើរលកើត្លឡើង លទ្ើបលឈាោ ោះថា វេិីបែិបាទ្ករនសិោរ 
រ៊ឺជា នកទំចិត្តឱ្យលឡើងោន់វេិី ។ 
 ២. ជវនបែិបាទ្ករនសិោរ រ៊ឺរនសិោរប្ែលលធាើឱ្យជវនចិត្ត 
លកើត្លឡើងលសា អាររោណ៍ លដ្ឋ ភាពជាក សល  ក សល ឬកិរយិជវន
ចិត្ត តរធរោតបញ្ាោា រវេិី ឬរលទោា រវេិី ប្ែលម្ចនជវនចិត្តលកើត្លឡើង
បានលទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័ រលទោា ោវជជនចិត្តជាលហត្  លបើរិនម្ចន
រលទោា ោវជជនចិត្តលហើ  ជវនចិត្តក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លហត្ លនោះរលទ-
ោា ោវជជនចិត្ត លទ្ើបលឈាោ ោះថា ជវនបែិបាទ្ករនសិោរ រ៊ឺជា នកទំចិត្តឱ្យ 
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លឡើងោន់ជវនៈ ។ 
 ៣. អាររោណបែិបាទ្ករនសិោរ រ៊ឺរនសិោរប្ែលលធាើឱ្យ 
សរប  ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក សោ ោះលៅកន ងអាររោណ៍  ងគធរ៌បានែល់ 
រនសិោរលចត្សិក ។ 
 រនសិោរ ប្ែលជាលចត្សិកបររត្ថលទោះ សំលៅ ក អាររោណ-
បែិបាទ្ករនសិោរ លទោះឯង ។ 
 

ខ. បកិណណ កច្ឆត្សកិ 
 ព្វកយថា បកិណណក លទោះ ោលប្ចកបទ្លហើ បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ  
 ប ប្គ្បថា លដ្ឋ ទូ្លៅ ។ 
 កិណណ ប្គ្បថា ោត់្ោ ខាា ត់្ខាា   ។  
 ក រិនម្ចនព្វកយប្គ្បលដ្ឋ ចំលព្វោះ ។ 
 ែូលចាន ោះ ព្វកយថា បកិណណក លទ្ើបប្គ្បថា ោត់្ោ ខាា ត់្ខាា  ទូ្លៅ  ។ 
 បកិណណកលចត្សិក លទ្ើបបានលសចកតីថា លចត្សិកប្ែលខាា ត់្ខាា  
លដ្ឋ ទូ្លៅ រ៊ឺបកិណណកលចត្សិកែួងខាោះ គ្បកបជារួ  ក សលចិត្តខាោះ 
ក សលចិត្តខាោះ វបិាកចិត្តខាោះ និងកិរយិចិត្តខាោះ ជាោរគ្បកបបានទូ្លៅ 
ោំងប្ផនក លសាភណ និងលសាភណ ឬោំងលោកិ  និងលោក ត្តរ ប្ត្
ោរគ្បកបរបស់បកិណណកលចត្សិកលនោះ គ្បកបបានប្ត្គ្តឹ្រែួងខាោះប៉ា លណាណ ោះ 
រិនប្រនគ្បកបបានជារួ ចិត្តោំង ស់ែូចយ៉ាង សពាចិត្តសាោរណ-
លចត្សិកលទ្ ប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្តទូ្លៅ និងគ្បកបបានោំង ស់ ។ 
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បកិណណ កច្ឆត្សកិច្នះមនឆំនួន ៦  ួង្ គឺ 

វិត្កកច្ឆត្សកិ 
 វតិ្កាលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលលើកចិត្តលៅទ្ កកន ងអាររោណ៍ 
រ៊ឺលលើក កសរប  ត្តធរ៌ប្ែលលកើត្រួរគន លទោះ រកលផ្ទត ត្គ្ត្ង់អាររោណ៍ 
លព្វលលដ្ឋ ទូ្លៅលហើ  វតិ្កា រ៊ឺោរគ្តិ្ោះរោិះលៅកន ងអាររោណ៍ ប្ែលម្ចន 
លកខណាទិ្ចត្ កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ  
 អាររោលណ ចិត្តសស  ភិនិលោបនលកខលណា 
         ម្ចនោរលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍ជាលកខណៈ 
 អាហននបរយិហននរលសា      ម្ចនោរលធាើឱ្យចិត្តប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ 
                                                     លរឿ ៗ ជាកិចា 
 អាររោលណ ចិត្តសស អាន នបចា បបដ្ឋា លទ       ម្ចនោរទំចិត្តរក 
                                                     ទ្ កកន ងអាររោណ៍ជាផល 
 អាររោណបទ្ដ្ឋា លទ                    ម្ចនអាររោណ៍  

លសសកខនធត្ត បទ្ដ្ឋា លទ វា     ឬម្ចនទរខនធ ៣ ែ៏លសស(លវទ្ទ 
                                         សញ្ញញ និងវញិ្ញញ ណ) ជាលហត្ ជិត្ ។ 

 សភាវៈរបសវ់តិ្កាលចត្សិកលទោះ ែូចជាទំសរប  ត្តធរ៌ោំងលទោះ 
ត្រាល់ទ្ កកន ងអាររោណ៍ ឧបម្ចែូចរន សសខាោះប្ែលអាស្ស័ ញាតិ្ ឬរិត្ត
សម្ចា ញ់ប្ែលជាោជបរវិារ ទំចូលលៅោន់វាងំលសតចបាន យ៉ាងណារិញ 
ចិត្តក៏ែូចគន  រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័ វតិ្កាលចត្សិក លទ្ើបលឡើងោន់អាររោណ៍ 
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បានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 លសចកតីលផសងគន រវាង លចត្ទ រនសិោរ និង វតិ្កាលចត្សិក  
 សភាវៈរបសល់ចត្សិកធរ៌ោំង ៣ គ្បោរលនោះ ម្ចនលកខណៈនិង
កិចាស្សលែៀងគន ណាស់ លទ្ើបសររួរប្ែលនឹងបានគ្ជាបលសចកតីលផសងគន
ែូចត្លៅលនោះរ៊ឺ  
 លកខណៈនិងកិចារបស់លចត្ទលចត្សិកក៏រ៊ឺ ោរជំរ ញសរប  ត្តធរ៌
ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួនឱ្យចាប់អាររោណ៍លទោះជាលកខណៈ 
និងពាយរឱ្យសរប  ត្តធរ៌ ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួនលទោះ ឱ្យជាប់ត្
គន ជារួ អាររោណ៍លទោះៗ ជាកិចា ។ 
 លកខណៈនិងកិចារបស់រនសិោរលចត្សិកក៏រ៊ឺ ោរទំឱ្យសរប  ត្ត-
ធរ៌សោ ោះគ្ត្ង់លៅោន់អាររោណ៍ជានិចាជាលកខណៈ និងលធាើឱ្យសរប  ត្តធរ៌
គ្បកបកន ងអាររោណ៍ជាកិចា ។ 
 លកខណៈនិងកិចារបស់វតិ្កាលចត្សិកក៏រ៊ឺ លលើកចិត្តលឡើងោន់
អាររោណ៍ជាលកខណៈ ម្ចនោរប៉ាោះខោប់កន ងអាររោណ៍លទោះលរឿ  ៗជាកិចា ។ 
  ធិបា ថា ទទី្របស់លចត្ទ លធាើឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកសលគ្រច
ោរង្ករជាោ ករោ វចីករោ និងរលទករោ ទទី្របស់រនសិោរ លធាើឱ្យ 
ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួនលទោះ ឱ្យសោ ោះគ្ត្ង់លៅោន់ 
អាររោណ៍ជានិចា រិនឱ្យឃ្លា ត្លៅទី្ែក្ទ្ ទទី្របស់វតិ្កាៈ លធាើឱ្យចិត្តនិង 
លចត្សិកប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួនលទោះ ឱ្យឈានលឡើងោន់អាររោណ៍
ជានិចារិនឱ្យរួញោេ លគ្ោ  ។ 
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 ឧបម្ច លចត្ទ រនសិោរ និងវតិ្កា ែូចជាទូ្កគ្បណំាងប្ែលម្ចន
 នក  ំ ៣ ទក់ ម្ចន ក់  ំខាងកាល ម្ចន ក់  ំគ្ត្ង់កណាត ល និងម្ចន ក់លទ្ៀត្
ោន់ចងាូត្ ប្រនពិត្សូរបីលធាើោរ  ំទូ្កប្ត្រួ ជារួ គន  ប្ត្រន សសខាង
កាលនិងខាងកនោ   គ្តូ្វម្ចនទទី្ពិលសសលឡើង លដ្ឋ រន សសខាងកាល
ម្ចនបំណងឱ្យទូ្កែល់លគលលៅ និងោលែល់លហើ គ្តូ្វពាយរ
ស្សវាចាប់ទ្ង់ ករកឱ្យបានផង រន សសខាងកាលលនោះលទ្ើបលគ្បៀប
បាននឹងលចត្ទ ប្ែលពាយរលធាើឱ្យសលគ្រចោរង្ករលផសង  ៗ រន សស  ំ
កណាត លម្ចនទទី្  ំឱ្យប្ត្ទូ្កែល់លគលលៅប្ត្រា៉ាង ប្ែលលគ្បៀបបាន
នឹងវតិ្កាៈ ប្ែលលធាើទទី្ឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកឈានលឡើងោន់អាររោណ៍ 
ចំប្ណករន សសោន់ចងាូត្បំណងឱ្យទូ្កត្គ្រង់ចូលោន់លគលលៅ ប្ែល
លគ្បៀបបាននឹងរនសិោរ ប្ែលលធាើទទី្ឱ្យសរប  ត្តធរ៌គ្បកបចូលកន ង
អាររោណ៍ លសចកតីលផសងគន របសល់ចត្ទ រនសិោរ និងវតិ្កា លទ្ើបម្ចន
ែូចលព្វលរកលនោះ ។ 
 

វិចារច្ឆត្សកិ 
 វចិារលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលផគងសរប  ត្តធរ៌ឱ្យលៅជារួ 
អាររោណ៍ លគ្ព្វោះវចិារៈលទោះ ម្ចនោរបលបាស ប្ងអលអាររោណ៍ជាលកខណៈ 
និងោលលចត្សិកធរ៌លនោះគ្បាកែលឡើង លទ្ើបលធាើឱ្យសរប  ត្តធរ៌ប្ែល
លកើត្គ្ពរជារួ ខាួនលទោះ បលបាស ប្ងអលលៅកន ងអាររោណ៍លទោះ រិន
ប្លងផងប្ែរ ។ 
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ប្ែលម្ចនលកខណាទិ្ចត្ កាៈ ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 អាររោណាន រជជនលកខលណា        ម្ចនោរពិចារណាកន ងអាររោណ៍ 
                                                         លរឿ ៗ ជាលកខណៈ 
 ត្ត្ថ សហជាតន លយជនរលសា       ម្ចនោរគ្បកបសហជាត្ធរ៌ 
                                                            ទ្ កកន ងអាររោណ៍ជាកិចា 
 ចិត្តសស  ន បបពនធបចា បបដ្ឋា លទ        ម្ចនោរតរចងចិត្តទ្ កកន ង 
                                                                 អាររោណ៍ជាផល 
 អាររោណបទ្ដ្ឋា លទ វា                      ម្ចនអាររោណ៍ជាលហត្ ជិត្  

លសសខនធត្ត បទ្ដ្ឋា លទ                  ឬម្ចនទរខនធ ៣ ែ៏លសស 
                                                  ជាលហត្ ជិត្ ។ 

 សភាវធរ៌របស់វតិ្កាៈនិងវចិារៈលនោះស្សលែៀងគន  រ៊ឺោរលលើកចិត្តទ្ ក
កន ងអាររោណ៍គ្គែំបូង លឈាោ ោះថា វតិ្កា ោរតរចងចិត្តទ្ កកន ងអាររោណ៍ 
លឈាោ ោះថា វចិារ ឧបម្ចែូចោរវា រគំង សំលឡងរគំងប្ែលគ្បាកែ
លឡើងគ្គែំែូង លគ្បៀបបាននឹងវតិ្កាៈ សំលឡងរគំងប្ែលោន់
ឮរពំងត្លៅលគ្បៀបបាននឹងវចិារៈ ឬឧបម្ចែូចសត្ាសាា បប្ែលលហើរលៅកន ង
អាោស ោលទ្ទ្ោះសាា បលឡើងោន់អាោសគ្គែំបូងលគ្បៀបែូចវតិ្កាៈ 
ោលលហើរជាប់ខយល់លហើ ក៏ោងសាា បលៅកន ងអាោសលគ្បៀបែូចវចិារៈ 
ែូលចាន ោះលទ្ើបល ើញថាវចិារលចត្សិកលនោះ ទ្ទួ្លអាររោណ៍បានស ខ រជាង
វតិ្កាៈ និងសូរបីលកើត្គ្ពរគន ក៏បែិបត្តិទទី្តរលគ្ោ វតិ្កាៈ លសចកតីលផសង
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គន របស់លចត្សិកោំង ២ លនោះ នឹងគ្បាកែចាស់កន ង ងគក្នបឋរជាន 
និងទ្ តិ្ ជានរបស់ឈានោភីប រគល ។  
 

អធិច្មកខច្ឆត្សកិ 
   ធិលម្ចកខលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនសភាពទ្ម្ចា  ចិត្ត
ប្ែលលរច ោះលឡើង ជាពីរប្ផនកកន ងអាររោណ៍ណារួ  រ៊ឺម្ចនោរោត់្កដី
អាររោណ៍ដ្ឋច់ខាត្ រិនថាអាររោណ៍លទោះជាអាររោណ៍ប្ែលលអ ឬរិនលអកត ី
នឹងោត់្កតីគ្តូ្វ ឬខ សកដី និងរិនថាោរង្ករប្ែលស ចរតិ្ ឬទ្ ចារតិ្កតី 
ប្ែលបានោត់្កតីសលគ្រចបានលទោះ ក៏លដ្ឋ  ំណាច ធិលម្ចកខលចត្សិក 
ែូលចាន ោះលកខណាទិ្ចត្ កាៈរបស់ ធិលម្ចកខលចត្សិករ៊ឺ  
 សននិដ្ឋា នលកខលណា       ម្ចនោរច ោះសលគ្រច ល់គ្ពរជាលកខណៈ 
  សំសបបនរលសា             ម្ចនោររិនល ាងលឃ្លា ងជាកិចា  
 និចេ បចា បបដ្ឋា លទ           ម្ចនោរោត់្កតីជាផល 
 សននិលែា យធរោបទ្ដ្ឋា លទ       ម្ចនធរ៌(អាររោណ៍)ប្ែលរបបីសលគ្រច 
                                                 ល់គ្ពរជាលហត្ ជិត្ ។ 

កន ង ែាសាលិនីសប្រតងថា  
 ោរបលង្កអ នចិត្ត លឈាោ ោះថា  ធិលម្ចកខ និង ត្ថរបស់ ធិលម្ចកខ 
ក៏រ៊ឺម្ចនោរច ោះចិត្តស ប់ជាលកខណៈ ម្ចនោររិនរសំា លៅជាកិចា ម្ចន
ោរោត់្កតីជាអាោរគ្បាកែ ម្ចនធរ៌ប្ែលរបបីច ោះចិត្តស ប់ជាលហត្ ជិត្ 
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 ធិលម្ចកខលទោះរបបី ល់ថា ែូចសសរលខឿនលគ្ព្វោះរិនញាប់ញ័រ
កន ងអាររោណ៍ ។ 
  ធិលម្ចកខលនោះជាបែិបកខនឹងវចិិកិចាេ  លគ្ព្វោះវចិិកិចាេ ជាសភាព 
ប្ែលសងស័ កន ងអាររោណ៍ ប្ត្ ធិលម្ចកខម្ចនទទី្លធាើោរទ្ម្ចា  លសចកត ី
សងស័ កន ងអាររោណ៍ ។ 
 

វីរយិច្ឆត្សកិ 
 វរី ិលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ពាយរចំលព្វោះអាររោណ៍ រ៊ឺ ត់្ធន់ 
ត្ស ូជារួ ោរលំបាក ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរង្ករលផសងៗ ោំងប្ផនកលអ 
និងរិនលអ និងរិនថាោរង្ករលទោះលបំាកតិ្ច ឬលគ្ចើនប៉ា នណាកតី លបើរិន
គ្បកបលដ្ឋ វរី ិលហើ  រប្រងសលគ្រចរិនបាន វរី ិលទ្ើបលឈាោ ោះថា 
លសចកតីពាយរ បានែល់ ឧសាហៈប្ែលម្ចនលសចកតីថា អាច ត់្ធន់
ែល់ោរលំបាកប្ែលកំព ងបានទ្ទួ្ល ែូចវចនត្ថៈថា 
 ឧទ្ កខោលភសហនំ ឧសាលហា លសចកតី ត់្ធន់ ោលបានទ្ទួ្ល
ោរលំបាកលឈាោ ោះថា ឧសាហៈ បានែល់ វរី ិលចត្សិក ម្ចន
លកខណាទិ្ចត្ កាៈែូលចនោះរ៊ឺ  
 ឧសាហនលកខណំ                  ម្ចនោរ ង់អាចហា នគ្បឹងប្គ្បង 
                                                      ពាយរជាលកខណៈ 
 សហជាតនំ ឧបត្ថរភនរសំ        ម្ចនោរឧបត្ថរភលគ្ជារប្គ្ជង 
                                                       សហជាត្ធរ៌ជាកិចា  
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  សំសីទ្នភាវបចា បបដ្ឋា នំ        ម្ចនោររិនោេ ជាផល 
 សំលវរបទ្ដ្ឋា នំ                       ម្ចនសលងារវត្ថ ជាលហត្ ជិត្ 
 វរីយិររភវត្ថ បទ្ដ្ឋា នំ វា            ឬម្ចនវត្ថ ប្ែលនឹងគ្តូ្វពាយរ 
                                                      ជាលហត្ ជិត្ ។ 
  ធិបា  បណាត សរប  ត្តធរ៌ោំង   រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ វរី ិលចត្សិកលនោះ រប្រងម្ចនឧសាហ៍ពាយរ
រិនោេ  លគ្ព្វោះ ំណាចរបស់វរី ិលទោះឯង ប្ែលជួ ឧបត្ថរភ ឧបម្ច
ែូចផោោះចាស់ប្ែលជិត្នឹងរលំ  កសសររកលបាោះទ្ល់ឱ្យតំងម្ចំទ្ប់
ទ្ល់ខយល់បានែូលចាន ោះ ចំប្ណកវរី ិនឹងលកើត្លឡើងបានលទោះ រប្រងលកើត្
លឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័ លហត្ ប្ែលម្ចនសលងារវត្ថ  ៨ គ្បោរ 
  

សច្ង្េគវត្ថុ ៨ បាន ល ់

 ១. ជាតិ្ទ្ កខ 
 ២. ជោទ្ កខ 
 ៣. ពាធិទ្ កខ 
 ៤. ររណទ្ កខ 
 ៥.  បា ិកទ្ កខ  
 ៦.  តី្ត្វែតរូលកទ្ កខ 
 ៧.  ទរត្វែតរូលកទ្ កខ 
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 ៨. អាហារបរលិ ែារូលកទ្ កខ ោរពិចារណាែល់ទ្ កខកន ងោរប្សាងរក
អាហារកន ងបចា បបនន ។ 
 សលងារវត្ថ  ៨ ប្ែលជាលហត្ ឱ្យវរី ិលកើត្លឡើងបានលទោះ សំលៅ
 កវរី ិប្ែលជាប្ផនកលអ រ៊ឺលសាភណប៉ា លណាណ ោះ ោលពិចារណាោរលកើត្ 
ចាស់ ឈ៊ឺ សាា ប់ និងសត្ាោំង  គ្តូ្វលសា ទ្ កខកន ង បា ភូរិ 
ពួកខាោះលកើត្ោរលនឿ ណា  ប្ែលគ្តូ្វវលិវល់លៅកន ងវែតសងារ 
ក៏ពាយរសាងក សលឱ្យផ ត្ចាកវែតៈ ពួកខាោះក៏ភ័ ខាា ចកន ង បា 
ភូរិ ៤ ក៏ពាយរសាងក សល ប្ែលអាចលធាើឱ្យផ ត្ចាក បា បាន 
ពួកខាោះល ើញលោសភ័ ក្នោរលកើត្កន ងបចា បបនន គ្តូ្វប្សាងរកអាហារ
ជានិចា ក៏ពាយរសាងក សលឱ្យផ ត្ចាកោរលកើត្ សលងារវត្ថ លទ្ើប
ជាលហត្ ឱ្យវរី ិប្ផនកលអលកើត្លឡើង ែូលចាន ោះសភាវៈប្ែលជាតួ្សលងារលនោះ 
លទ្ើបបានែល់បញ្ញញ  ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ ឱ្ត្តបបជាគ្បោន ។ 
 

វីរយិារម្ភវត្ថុ ៨ បាន ល ់
 ១. ករោ ោក់ទ្ងនឹងោរង្ករជាអាររោណ៍ឱ្យវរី ិលកើត្ម្ចន ២ រ៊ឺ 
 ក. ោរង្ករប្ែលលធាើសលគ្រចលហើ  ។ 
 ខ. ោរង្ករប្ែលនឹងលធាើ ។  
 ២. ររគ ោក់ទ្ងនឹងោរលែើរផាូវជាអាររោណ៍ឱ្យវរី ិលកើត្ម្ចន ២ រ៊ឺ 
 ក. ោរលែើរផាូវប្ែលលទ្ើបរកែល់ ។ 
 ខ. ោរលគ្ត្ៀរនឹងលែើរផាូវលៅ ។ 
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 ៣. លរលញ្ញ ោក់ទ្ងនឹងស ខភាពជាអាររោណ៍ឱ្យវរី ិលកើត្ ២ រ៊ឺ  
 ក. ម្ចនោងោ ប្ែលចាប់លផតើរសបា លឡើង ។ 
 ខ. ម្ចនោងោ ប្ែលចាប់លផតើររិនសបា  ។ 
 ៤. បិណា  ោក់ទ្ងនឹងអាហារជាអាររោណ៍ឱ្យវរី ិលកើត្ម្ចន ២ រ៊ឺ  
 ក. ម្ចនអាហាររិនសរបូណ៌ ។ 
 ខ. ម្ចនអាហារសរបូណ៌ ។ 
 វរីយិររភវត្ថ  ៨ ប្ែលជាលហត្ ជិត្ឱ្យវរី ិលកើត្បានលទោះ សំលៅ
 កវរី ិទូ្លៅប្ែលសរប  ត្តជារួ ចិត្ត ោំងប្ផនកលអនិងរិនលអក៏បាន 
ែូលចាន ោះលបើ នកម្ចន លយនិលសារនសិោរ និងម្ចនលោសជជៈលគ្ចើន 
វរីយិររភវត្ថ  ៨ យ៉ាងលនោះ នឹងគ្ត្ឡប់ោា  ជាក សិត្វត្ថ  រ៊ឺវត្ថ ប្ែលជា
លហត្ ឱ្យលកើត្ោរខជិលគ្ច ូសលឡើងបាន រ៊ឺោលរិត្ែល់លរឿងលផសងៗ 
ែូចលព្វលលហើ លទោះក៏លកើត្លសចកតសីាោ ក់លសោើរលរចលវោះលៅតរ ំណាច
របស់កិលលសបាន ។ 
 ចិត្តប្ែលរិនម្ចនវរី ិលចត្សិកគ្បកប លៅថា  វរី ិចិត្ត ម្ចន 
១៦ ែួង បានែល់  
 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ សរបែិចេនចិត្ត ២ 
 សនតីរណចិត្ត ៣ និងបញ្ាោា ោវជជនចិត្ត ១ ។ 
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បីតិ្ច្ឆត្សកិ 
 បីតិ្លចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនលសចកតីរកីោ ចិត្តកន ងអាររោណ៍ 
បានែល់ សភាពប្ែលប្ឆ្អត្ចិត្ត ោលបានទ្ទួ្លអាររោណ៍លទោះៗ ម្ចន
លកខណាទិ្ចត្ កាៈែូលចនោះរ៊ឺ  
 សរបយិ នលកខណា         ម្ចនលសចកតីរកីោ ស្សស់ស្សា កន ង 
                                                        អាររោណ៍ជាលកខណៈ 
 ោ ចិត្តបីណនរសា            ម្ចនោរលធាើឱ្យប្ឆ្អត្ោ និងចិត្តជាកិចា 
 ផរណរសា វា       ឬម្ចនោរលធាើឱ្យគ្ជួត្គ្ជាបទូ្ោំងោងោ ជាកិចា 
 ឱ្ទ្រយបចា បបដ្ឋា ទ                 ម្ចនោរ ប្ណដ ត្លឡើងនូវោ និង 
                                                    ចិត្តជាផល  
 លសារនសសសហរត្ចិត្តបទ្ដ្ឋា ទ            ម្ចនចិត្តគ្បកបលដ្ឋ  
                                                     លសារនសសជាលហត្ ជិត្ ។ 

 
អធិបាយធម្មជាតិ្របសបី់តិ្ 

ធរោជាតិ្របស់បីតិ្លនោះ ោលលកើត្លឡើងជារួ  នកណារប្រងលធាើឱ្យ
 នកលទោះែឹងថា រកីោ ចិត្តម្ចនោ វាចាសបា រកីោ ស្សសថ់ាា ជា
ពិលសស លពលខាោះក៏លធាើឱ្យគ្ជួត្គ្ជាបកន ងោងោ លទោះឯង និងលធាើចិត្ត
របស់ នកលទោះឱ្យរកីោ ខាា ំងោា  រិនលនឿ ណា ចំលព្វោះអាររោណ៍ 
អាោរគ្បាកែរបស់បីតិ្លនោះ រ៊ឺោរលធាើឱ្យប្ឆ្អត្ចិត្តលឡើងរក ចំប្ណកបីតិ្
ប្ែលលកើត្លឡើងបានលទោះ គ្តូ្វអាស្ស ័ទរខនធ ៣ រ៊ឺ លវទ្ទខនធ 
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សញ្ញញ ខនធ និងវញិ្ញញ ណកខនធ ជាលហត្ ជិត្ឱ្យលកើត្ លវទ្ទខនធ ប្ែលជា
លហត្ ជិត្ឱ្យបីតិ្លកើត្លឡើង រប្រងអាស្ស័ ស ខលវទ្ទប៉ា លណាណ ោះ ជាលហត្ 
ឱ្យបីតិ្លកើត្ លដ្ឋ លហត្ លនោះឯង លពលខាោះល ើង ល់ថា បីតិ្ និងស ខ
លទោះប្ត្រួ ប្ញកគន រិនដ្ឋច់ លសចកតីពិត្លទោះ ជាសភាវៈប្ែលលផសងគន  
រ៊ឺបីតិ្ជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនោរលគ្ត្ក រ លគ្ព្វោះបានគ្បសពាឥដ្ឋា ររោណ៍ 
បីតិ្ម្ចនកន ងទី្ណា ស ខក៏ម្ចនកន ងទី្លទោះ ប្ត្ស ខម្ចនកន ងទី្ណាបីតិ្អាច
នឹងរិនម្ចនកន ងទី្លទោះក៏បាន បីតិ្ជាសង្កខ រកខនធ ប្ត្ស ខជាលវទ្ទខនធ ។ 
 ឧបម្ចបីតិ្ែូចជាប រសលធាើែំលណើ រផាូវ ៃ្   លៅកន ងទី្កទត រម្ចន
លញើសលចញ លនឿ ហត់្ លគ្ោរោ  លស្សកទឹ្ក គ្គល ើញប រសម្ចន ក់
លទ្ៀត្លែើររកក៏សួរថាម្ចនទឹ្កផឹកទី្ណាខាោះ ប រសលទោះត្បថា លៅខាង
រ ខនឹងម្ចនស្សោះទឹ្កលោកលៅទី្លទោះនឹងបានផឹកទឹ្ក ប រស នកលែើរផាូវ
ៃ្  លទោះតំងពីបានឮថាម្ចនស្សោះទឹ្ក រហូត្ែល់បានល ើញស្សោះទឹ្ក

លទោះ ក៏លកើត្បីតិ្ម្ចនអាោរលគ្ត្ក ររកីោ កន ងអាររោណ៍ ប្ែលបានឮថា
ម្ចនស្សោះទឹ្ក ឬបានល ើញស្សោះទឹ្កលទោះ លនោះជាធរោជាតិ្របស់បីតិ្ 
ប្ត្លបើប រសលទោះបានផឹកទឹ្កឬបានងូត្ទឹ្ក ក៏ែឹងថាស ខសបា ពិត្ 
ែូលចាន ោះស ខលទ្ើបតំងលៅលដ្ឋ ោរលសា រសក្នអាររោណ៍ ល ើងលទ្ើប
ល ើញលសចកតីលផសងគន របស់បីតិ្ និងស ខបានជាក់ចាស់ថា បីតិ្លកើត្ពី
លសចកតីរកីោ ចិត្តកន ងអាររោណ៍ ចំប្ណកស ខលកើត្ពីោរតរលសា 
អាររោណ៍ប្ែលលអ ោលបីតិ្ជាសភាវធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងតរផាូវចិត្ត 
ែូលចនោះលទ្ើបម្ចនលកខណៈស្សលែៀងគន នឹងលសារនសសលវទ្ទ ប្ត្លោោះបី
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ែូលចាន ោះ បីតិ្ក៏រិនប្រនលសារនសសលទោះឯង លគ្ព្វោះលសារនសសជាលវទ្ទ
ខនធលកើត្បានកន ងចិត្ត ៦២ ែួង បីតិ្ជាសង្កខ រកខនធលកើត្ជារួ ចិត្តបានគ្តឹ្រ 
៥១ ែួង ចត្ ត្ថជានោភីប រគលរប្រងល ើញលសចកតីលផសងគន ក្ន
លសារនសសនិងបីតិ្លនោះបានជាក់ចាស់។ 
 បីតិ្លចត្សិក ធរោជាតិ្ប្ែលលគ្ត្ក ររកីោ ប្ឆ្អត្ចិត្តលទោះម្ចន ៥ 
គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ខ ទ្ោោបីតិ្  លគ្ត្ក របនតិចបនតួច (គ្ព៊ឺលោរលចញទឹ្កប្ភនក) ។ 
 ២. ខណិោបីតិ្ លគ្ត្ក ររួ ជួរខណ:ែូចលផាកបលទោ រប្ត្លកើត្
ញឹកញាប់ ។ 
 ៣. ឱ្កានតិោបីតិ្ លគ្ត្ក ររួ ស្សបក់ៗ លហើ ក៏បាត់្លៅែូចទឹ្ក
រលកលបាកគ្ចាំងលហើ ក៏ប្បកលៅ ។ 
 ៤. ឧលពាង្កគ បីតិ្ លគ្ត្ក រម្ចនកម្ចា ំងខាា ងំរហូត្ ប្ណត ត្ខាួនលឡើង ។ 
 ៥. ផរណាបីតិ្ លគ្ត្ក រគ្ជួត្គ្ជាបព្វសលពញសពាសព៌្វងគោ  
ែូចសំឡីជប់ទឹ្ក ។ 
 រួ លទ្ៀត្ អាោរប្ែលគ្ព៊ឺលោរ អាចលកើត្ពីោរជួបអាររោណ៍ ប្ែល
រួរខាា ចែូចជាខាា ចលខាោ ចក៏គ្ព៊ឺលោរែូចគន  ប្ត្គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាច
លោសៈ គ្បលភទ្បែិការលោស រ៊ឺលោសគ្បលភទ្េ លគ្ោ រិនប្រន
ខ ទ្ោោបីតិ្លទ្ ។ 
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ឆនទច្ឆត្សកិ 
 ឆ្នោលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនោរលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍
បានែល់ សភាពប្ែលម្ចនោរលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ប្ែលគ្តូ្វោរ ម្ចន
លកខណាទិ្ចត្ កាៈែូលចនោះ រ៊ឺ  
 កត្ត ករយតលកខលណា               ម្ចនោរគ្បាថាន លែើរបីនឹងលធាើជាលកខណៈ 
 អាររោណបរលិ សនរលសា   ម្ចនោរប្សាងរកអាររោណ៍ជាកិចា  
 អាររោលណន  ត្ថិកតបចា បបដ្ឋា លទ       ម្ចនលសចកតីគ្បាថាន អាររោណ៍ 
                                                             ជាផល 
 អាររោណបទ្ដ្ឋា លទ                     ម្ចនអាររោណ៍ជាលហត្ ជិត្ ។ 
  ធិបា  ឆ្នោលចត្សិកប្ែលម្ចនោរគ្បាថាន លែើរបីលធាើជាលកខណៈ
លទោះ បានែល់ ម្ចនោរគ្បាថាន របូាររោណ៍លែើរបីនឹងល ើញ គ្បាថាន
សោោ ររោណ៍លែើរបីនឹងឮ គ្បាថាន រទធ ររោណ៍លែើរបីនឹងែឹងកាិនជាលែើរ 
រួរលសចកតីរកោលគ្តូ្វោរល ើញ ឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ 
រិត្អាររោណ៍ លនោះឯងជាលកខណៈរបស់ឆ្នោៈ ។ 
 ោលម្ចនលសចកតីគ្តូ្វោរអាររោណ៍លផសងៗ ជាលកខណៈលហើ  ក៏
គ្តូ្វម្ចនោរប្សាងរកអាររោណ៍ប្ែលគ្តូ្វោរលផសង  ៗ លទោះរកបំលពញលសចកតី
គ្តូ្វោរ ោរប្សាងរកអាររោណ៍លផសង  ៗលនោះ លទ្ើបជាកិចារបស់ឆ្នោៈ ។ 
 ោលពិចារណាអាោររបស់ឆ្នោៈលទោះ ក៏នឹងបានែឹងលដ្ឋ បញ្ញញ ថា 
ឆ្នោៈម្ចនលសចកតីគ្បាថាន អាររោណ៍ជាផលគ្បាកែ លហើ អាររោណ៍លទោះឯង
ប្ែលជាលហត្ ជិត្ឱ្យឆ្នោៈលកើត្លឡើង ។ 
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 ចំណ ចសម្ចគ ល ់ ឆ្នោៈនិងលោភៈលទោះ ម្ចនលកខណៈប្ែល
ស្សលែៀងគន ណាស ់ រ៊ឺម្ចនលសចកតីគ្តូ្វោរអាររោណ៍ែូចគន  ប្ត្លសចកតីគ្តូ្វ
ោរអាររោណ៍ប្ែលជាឆ្នោៈលទោះ រិនែូចលសចកតីគ្តូ្វោរអាររោណ៍ 
ប្ែលជាលោភៈលទ្ លព្វលរ៊ឺ លសចកតីគ្តូ្វោរអាររោណ៍ប្ែលជាលោភៈ
លទោះរប្រងគ្បោន់និងជាប់ចិត្តលៅកន ងអាររោណ៍លទោះ ចំប្ណកលសចកតីគ្តូ្វ
ោរអាររោណ៍ប្ែលជាឆ្នោៈលទោះ រិនគ្បោន់និងរិនជាប់ចិត្តលៅកន ង
អាររោណ៍លទោះលទ្ ឧបម្ចែូចប រគលប្ែលគ្តូ្វោរទ្ទួ្លោននំ និង
ប រគលប្ែលគ្តូ្វោរទ្ទួ្លោនថាន ំ លសចកតីគ្តូ្វោរនំលទោះ ជាលសចកតី
គ្តូ្វោរប្ែលជាលោភៈ លគ្ព្វោះជាលសចកតីគ្តូ្វោរប្ែលគ្បោន់លៅកន ង
រសាររោណ៍ ចំប្ណកលសចកតីគ្តូ្វោរថាន ំលទោះ ជាលសចកតីគ្តូ្វោរគ្បលភទ្
ប្ែលជាឆ្នោៈ លគ្ព្វោះរិនគ្បោន់លៅកន ងរសាររោណ៍ ោលបាត់្ឈ៊ឺលហើ 
ក៏រិនម្ចនលសចកតីគ្តូ្វោរទ្ទួ្លោនថាន លំទ្ៀត្ ។ 
 

២. អកសុលច្ឆត្សកិ 
  ក សលលចត្សិក ជាលចត្សិកប្ផនកអាគ្កក់ លគ្គត្គ្គត្ បាប
រិនលអ និងរិន ា្ ត្ ោលគ្បកបជារួ ចិត្តលហើ  រប្រងលធាើឱ្យចិត្ត
លៅហោង លតត គ្កហា  ជា ក សលចិត្តផងប្ែរ ។ 
  ក សលលចត្សិកលនោះ លទ្ើបគ្បកបបានជារួ  ក សលចិត្ត ១២ 
ែួងប៉ា លណាណ ោះ និងគ្បកបជារួ ចិត្តគ្បលភទ្ែក្ទ្ ( លហត្ កចិត្ត ១៨ 
ឬលសាភណចិត្ត ៥៩) រិនបានលឡើ  ។ 
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៣ 

៤ 

៤ 

២ 

១៤ 

បលង់្អកសុលច្ឆត្សកិ ១៤  ួង្ 

         លម្ចហលចត្សកិ      ១ 
          ហិរកិលចត្សិក     ១ 
          លទត្តបបលចត្សិក ១ 
         ឧទ្ធចាលចត្សិក       ១ 
         លោភលចត្សិក     ១ 
         លោតិ្កលចត្សិក     ទិ្ែាិលចត្សកិ         ១ 
         ម្ចនលចត្សិក        ១ 
         លោសលចត្សិក     ១ 
         ឥសាលចត្សិក     ១ 
         រចេរ ិលចត្សិក    ១ 
         ក កា ចាលចត្សិក       ១ 
         េីនលចត្សិក         ១ 
         រិទ្ធលចត្សិក         ១ 
          វចិិកិចាេ លចត្សិក      វចិិកិចាេ លចត្សិក  =    ១ 
  ក សលលចត្សិកម្ចន ១៤ ែួង ប្ចកលចញជា ៥ ន័  រ៊ឺ  
 ក. លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ ែួង 
 ខ. លោតិ្កលចត្សិក ៣ ែួង 
 រ. លោចត្ កាលចត្សិក ៤ ែួង 
  . េីទ្ កលចត្សិក ២ ែួង 

 ក សលលចត្សិក 

លម្ចចត្ កាលចត្សិក 

េីទ្ កលចត្សិក 

លោចត្ កាលចត្សិក 
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 ង. វចិិកិចាេ លចត្សិក ១ ែួង ។ 
 

អធិបាយអកសុលច្ឆត្សកិ 
ក. លម្ចចត្ កាលចត្សិក បានែល់  គ្កុរលចត្សិក ប្ែលម្ចន

លម្ចហលចត្សិក ជាគ្បោនម្ចន ៤ ែួង រ៊ឺ លម្ចហលចត្សិក  ហិរកិ-
លចត្សិក  លទត្តបបលចត្សិក និងឧទ្ធចាលចត្សិក ។ 
 លម្ចចត្ កាលចត្សិកលនោះ គ្បកបជារួ  ក សលចិត្តបានោំង ១២ 
ែួង លទ្ើបម្ចនលឈាោ ោះលៅរា៉ាងលទ្ៀត្ថា “សព្វា ក សលសាោរណ-
លចត្សិក” សលំៅ ក លចត្សិកប្ែលគ្បកបទូ្លៅកន ង ក សលចិត្តោំង
 ស់ ។ 
 

ច្មហច្ឆត្សកិ 
 លម្ចហលចត្សិក រ៊ឺ លសចកតីវលងាងកន ងអាររោណ៍ បានែល់ វលងាង
ចាកទររូបលគ្ព្វោះោររិនែឹងសភាវធរ៌តរលសចកតីពិត្ ម្ចន ត្ថ ៤ 
គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ)  រ៊ឺ  
  ញ្ញញ ណលកខលណា          ម្ចនោររិនែឹងសភាវធរ៌តរលសចកតី 
                                               ពិត្ជាលកខណៈ 
 អាររោណសភាវចាេ ទ្នរលសា    ម្ចនោរបិទ្បាំងសភាវៈក្នអាររោណ៍ 
                                                   ជាកិចា  
  នធោរបចា បបដ្ឋា លទ             ម្ចនភាពងងឹត្ជាផល 
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  លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋា លទ      ម្ចនោរលធាើទ្ កកន ងចិត្តលដ្ឋ  
                                                   ឧបា រិនគ្តូ្វទំ្នងជាលហត្ ជិត្ ។  

 ត្ថ ៤ គ្បោររបស់លម្ចហលចត្សិកន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  
 ចិត្តសស  នធភាវលកខលណា        ម្ចនោរងងឹត្ឈឹងក្នចិត្តជាលកខណៈ  
  សរបែិលវធរលសា              ម្ចនោររិនចាក់ធា ោះសភាវធរ៌ជាកិចា  
  សម្ចោ បែិបត្តិបចា បបដ្ឋា លទ             ម្ចនោរបែិបត្តិខ សជាផល  
   លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋា លទ           ម្ចនោរលធាើទ្ កកន ងចិត្តលដ្ឋ  
                                                   ឧបា រិនគ្តូ្វទំ្នងជាលហត្ ជិត្ ។ 
 លម្ចហលចត្សិកលនោះ ជា ងគធរ៌របស់ វជិាជ  ប្ែលប្គ្បថា រិនែឹង 
ឬធរោជាតិ្ប្ែលផោ  ពីបញ្ញញ  ែូលចាន ោះោររិនែឹងរបស់លម្ចហលចត្សិក 
លទ្ើបរិនបានសំលៅ កោររិនែឹង ាីៗ ោំង ស់លឡើ  ប្ត្សំលៅ ក 
ោររិនែឹងធរ៌តរលសចកតីពិត្ប្ែលរួរែឹង រ៊ឺែឹងប្ត្វត្ថ ប្ែលរិនគ្បគ្ពឹត្ត 
លៅតរលសចកតីពិត្ ឬប្ែលលៅថា វលងាងចាកទររូបប្ែលជាលសចកតី
ពិត្លទោះឯង ។ 
 ោររិនែឹងតរលសចកតីពិត្ប្ែលរួរែឹងរបស់ វជិាជ ឬលម្ចហៈលនោះ 
លទ្ើបសំលៅ កចំលព្វោះោររិនែឹងកន ងធរ៌ ៨ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ទ្ លកខ  ញ្ញញ ណំ   រិនែឹងកន ងទ្ កខសចា ។ 
 ២. ទ្ កខសរ ទ្ល   ញ្ញញ ណំ  រិនែឹងកន ងសរ ទ្ សចា ។ 
 ៣. ទ្ កខនិលោលធ  ញ្ញញ ណំ     រិនែឹងកន ងទ្ កខនិលោធសចា ។ 
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 ៤. ទ្ កខនិលោធគរិនិយ បែិបោ   ញ្ញញ ណំ   រិនែឹងកន ងររគ
សចា ។ 
 ៥. ប ពាលនត  ញ្ញញ ណំ រិនែឹងកន ងខនធ អា ត្ន ោត្  ប្ែលជា តី្ត្ ។ 
 ៦.  បរលនត  ញ្ញញ ណំ រិនែឹងកន ងខនធ អា ត្ន ោត្  ប្ែលជា 
 ទរត្ ។ 
 ៧. ប ពាទត បរលនត  ញ្ញញ ណំ រិនែឹងកន ងខនធ អា ត្ន ោត្  ោំង
 តី្ត្ ោំង ទរត្ ។ 
 ៨. ឥទ្បបចា ត បែិចាសរ បបលននស  ធលរោស   ញ្ញញ ណំ 
លសចកតីរិនែឹងកន ងបែិចាសរ បាទ្ រ៊ឺរិនែឹងកន ងធរ៌ោំង  
ប្ែលអាស្ស័ គន លកើត្លឡើងថា ធរ៌លនោះជាបចា័  ។ 

លម្ចហលចត្សិកលនោះ ជារូលជាឫសរលក់្ន ក សលធរ៌ោំងពួង 
 

អហរិកិច្ឆត្សកិ 
 ហិរកិលចត្សិក រ៊ឺ ោររិនខាោ សែលប់ាបធរ៌ បានែល់ សភាព

ប្ែលរិនខាោ សែល់ ក សលទ្ ចារតិ្លផសងៗ ម្ចនោ ទ្ ចារតិ្ជាលែើរ 
ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  

ោ ទ្ ចារតិទី្ហិ  ជិរ ចេនលកខណំ     
រិនលខពើរនូវទ្ ចារតិ្ ម្ចនោ ទ្ ចារតិ្ជាលែើរជាលកខណៈ  
 លជជនលកខណំ វា   ឬម្ចនោររិនខាោ សនូវទ្ ចារតិ្ជាលកខណៈ  

 បាបានំ ករណរសំ     ម្ចនោរលធាើបាបជាកិចា  
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  សលង្កា ចនបចា បបដ្ឋា នំ  ម្ចនោររិនគ្ត្ឡប់ចាកបាបជាផល  
  ត្តនិ  គរវបទ្ដ្ឋា នំ      ម្ចនោររិនលគរពខាួនឯងជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ោររិនលខពើររិនខាោ សនូវបាប រប្រងម្ចនលគ្ព្វោះ ហិរកិ ែូចជា
សត្ាប្ឆ្ារិនលខពើររំរង់ ។ 
 

អច្នាត្តបបច្ឆត្សកិ 
  លទត្តបបលចត្សិក រ៊ឺ ោររិនខាា ចត្ក់សា ត្ចំលព្វោះបាបករោ 
បានែល់ សភាពប្ែលរិនម្ចនោរត្ក់សា ត្ចំលព្វោះ ក សល ទ្ ចារតិ្
លផសងៗ ម្ចនោ ទ្ ចារតិ្ជាលែើរ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
  ន តត សលកខណំ                   ម្ចនោររិនញលញើត្ត្ក់សា ត្ 

                                            ោ ទ្ ចារតិ្ជាលែើរជាលកខណៈ  
 បាបានំ ករណរសំ                  ម្ចនោរលធាើបាបជាកិចា  
  សលង្កា ចនបចា បបដ្ឋា នំ           ម្ចនោររិនគ្ត្ឡប់ចាក ំលពើបាប 
                                                     ជាផល 
 បោគរវបទ្ដ្ឋា នំ    ម្ចនោររិនលគរព នកែក្ទ្ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 សភាពរបស់ លទត្តបបលនោះ ជាោររិនញលញើត្កន ងោរលធាើ 
 ក សលករោ លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស ័ោររិនលគរពចំលព្វោះ នកែក្ទ្ រ៊ឺ
រិនលោត្ប្គ្កង នកណារួ ប្ែលលគ្តពីខាួនឯង និងរិនល ើញោរលធាើ
 ក សលករោរបស់ខាួនឯងលទោះលឡើ  ។ 
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  ហិរកិលចត្សិក និង លទត្តបបលចត្សិកោំង ២ ែួងលនោះ លរើល
លកខណៈស្សលែៀងគន  រ៊ឺលធាើឱ្យហា នលធាើ ក សលករោែូចគន  ប្ត្ោល
លព្វលលដ្ឋ  ត្ថលហើ រប្រងម្ចនលសចកតីលផសងគន  រ៊ឺ ហិរកិ ភាវៈក្នប រគល
ប្ែលរិនម្ចនោរខាោ ស ឬរិនលខពើរែលប់ាបធរ៌ ចំប្ណក លទត្តបបលនោះ 
បានែល់ ភាវៈក្នប រគលប្ែលរិនប្គ្កងខាា ចចំលព្វោះបាបធរ៌ ។ 
 កន ង ភិធរោត្ថវភិាវនីិែីោ លគ្បៀបលធៀបថា ប រគល នករិនម្ចនហិរ ិ
រប្រងរិនលខពើរបាប ែូចគ្ជូករិនលខពើរោរក ប រគល នករិនម្ចន 
ឱ្ត្តបបរប្រងរិនខាា ចបាបែូចរម្ចចរិនខាា ចលភាើងែូលចាន ោះ ។ 
  ហិរកិ និង លទត្តបបោំង ២ គ្បោរលនោះ ជាលហត្ ជាកម្ចា ំង
កន ងោរលធាើទ្ ចារតិ្ោំងពួង ។  
 

ឧទធឆចច្ឆត្សកិ 
 ឧទ្ធចាលចត្សិក រ៊ឺ ោររលវ ើរវា កន ងអាររោណ៍លផសងៗ បានែល ់
សភាពចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍រិនម្ចំោំ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ 
ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
  វូបសរលកខណំ             ម្ចនោររិនចូលលៅសៃប់ជាលកខណៈ 
  នវដ្ឋា នរសំ                   ម្ចនោររិនតំងម្ចំលៅកន ងអាររោណ៍ 
                                               ប្ត្រួ ជាកិចា   
 ភនតត្តបចា បបដ្ឋា នំ              ម្ចនោរលឆ្ា្ ា លៅកន ងអាររោណ៍ជាផល 
  លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋា នំ     ម្ចនោរលធាើទ្ កកន ងចិត្តរិនគ្តូ្វ 
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                                                          ទំ្នងជាលហត្ ជិត្ ។  
  ត្ថរបស់ឧទ្ធចាៈលដ្ឋ បរយិ ែក្ទ្ តរ ភិធរោសងគណីបាលី 
សប្រតងទ្ កែូលចនោះរ៊ឺ 
 ចិត្តសស ឧទ្ធចាំ  ោរ ប្ណដ ត្ ណដូ ងចិត្ត ។ 
  វូបសលម្ច   ោររិនសៃប់រម្ចៃ ប់ ។ 
 លចត្លសា វលិកខលបា  ោរោ ម្ច ចិត្ត ។ 
 ភនតត្តំ ចិត្តសស  ោរភ្ាក់លផអើលចិត្ត ។ 
  ក សលលចត្សិកប្ែលលព្វលលហើ  ៤ គ្បោរលទោះ រ៊ឺ លម្ចហ 
 ហិរកិ  លទត្តបប និងឧទ្ធចា លឈាោ ោះថា លម្ចចត្ កាលចត្សិក លដ្ឋ លលើក
លម្ចហលចត្សិកជាគ្បោន និងលម្ចចត្ កាលចត្សិកលនោះ ជា ក សល
សាោរណលចត្សិក រប្រងគ្បកបកន ង ក សលចិត្តោំង ១២ ែួង រួរ
សលងាត្ថា ឯករគតលចត្សិក ជាសភាវៈប្ែលលធាើឱ្យចិត្តតំងលៅកន ង
អាររោណ៍ប្ត្រួ  និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក រប្រងគ្បកបកន ងចិត្ត
ោំង ស់ ែូលចាន ោះោល ក សលចិត្តលកើត្ សភាពរបស់លចត្សិកោំង ២ 
លនោះ រប្រងគ្តូ្វគ្បកបជារួ  ក សលចិត្តគ្ពរគន ប្ត្លចត្សិកោំង ២ 
លនោះម្ចនសភាវលកខណៈប្ែលផោ  គន  រិនរួរនឹងគ្បកបកន ងចិត្តែួង
ជារួ គន បាន លសចកដីថា លគ្ព្វោះសភាវៈរបស់ចិត្តលទោះលកើត្រលត់្
លលឿនរហស័ ចិត្តលកើត្លឡើងរួ ែួង ក៏ទ្ទួ្លអាររោណ៍បានប្ត្រា៉ាង
ប៉ា លណាណ ោះ ឯករគតលចត្សិក លធាើទទី្តក់ប្ត្ងចិត្តឱ្យទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ត្
រា៉ាងលទោះលៅបាន ូរ ប៉ា ប្នតកម្ចា ងំរបស់ឯករគតលចត្សិកលធាើបានប្ត្
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រួ ខណ:ចិត្ត ចំប្ណកឧទ្ធចាលចត្សកិជាសភាពប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្តឱ្យ
រលវ ើរវា  ទ្ទួ្លអាររោណ៍រិនម្ចំោំ ោលចិត្តែួងរួ រលត់្លៅលហើ  
ចិត្តែួងលគ្ោ ក៏លកើត្លឡើង ឧទ្ធចាៈក៏តក់ប្ត្ងឱ្យទ្ទួ្លអាររោណ៍ែក្ទ្
ត្លៅ  ក សលចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្រប់ែួងលទោះ លទ្ើបម្ចនលចត្សិកោំង 
២ លនោះគ្បកបគ្ពរគន បាន កន ងលកខណៈែូចលព្វលលទោះ អាររោណ៍របស់
 ក សលចិត្តនីរួ ៗ នឹងតំងម្ចំឬរលវ ើរវា  លស្សចលហើ ប្ត្កម្ចា ំង 
 ំណាចរបស់លចត្សិកោំង ២ លនោះថា រួ ណាម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង 
ឬលខា ជាងគន  តរធរោតកម្ចា ំង ំណាចរបស់ឯករគតលចត្សិក កន ង
 ក សលចិត្ត រប្រងម្ចនកម្ចា ំងលខា ជាងកម្ចា ំងរបស់ ឧទ្ធចាលចត្សិក 
ឯករគតលចត្សិកនឹងម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង ោលគ្បកបជារួ ក សលចិត្ត 
ក សលចិត្តលឡើងោន់ បបទជវនៈលហើ  ឯករគតលចត្សិកក៏រតឹ្ប្ត្
អាចលធាើឱ្យចិត្ត ទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ត្រួ បានម្ចំោំក្គ្កប្លងលឡើង ។ 
 លគ្ព្វោះឧទ្ធចាលចត្សិករលវ ើរវា លៅកន ងអាររោណ៍ែក្ទ្ ឬតក់ប្ត្ង 
ចិត្តឱ្យផ្ទា ស់បតូរទ្ទួ្លអាររោណ៍ែក្ទ្ ែូលចនោះកម្ចា ំង ំណាចរបស់
ឧទ្ធចាលចត្សិក លទ្ើបខាល់ខាា  គ្បរូលករោទ្ កបានលខា ច ោះ ែូលចាន ោះកន ង 
ឧទ្ធចាសរប  ត្តក្ន ក សលចិត្តលទោះ លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំង ំណាចលខា  
រិនអាចទំបែិសនធិកន ង បា ភូរិបានែូចយ៉ាង ក សលចិត្តែក្ទ្ ១១ ែួង 
ប្ែលលគ្តពី ក សលចិត្តប្ែលសរប  ត្តលដ្ឋ ឧទ្ធចាៈ ។ 
 ខ. លោតិ្កលចត្សិក បានែល់ គ្កុរលចត្សិកប្ែលម្ចនលោភ
លចត្សិកជាគ្បោន ម្ចន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ លោភលចត្សិក ទិ្ែាិលចត្សិក និង 
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 ម្ចនលចត្សិក ។ 
 លោតិ្កលចត្សិកលនោះ រប្រងគ្បកបកន ង ក សលចិត្តប្ែលជា
លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង តរសររួរប៉ា លណាណ ោះ នឹងគ្បកបកន ង ក សល
ចិត្តគ្បលភទ្ែក្ទ្ ែូចជាលោសរូលចិត្តនិងលម្ចហរូលចិត្តរិនបានលឡើ  
ត្លៅនឹងបានសប្រតងសភាវធរ៌ របស់លោតិ្កលចត្សិកតរលំដ្ឋប់ ។ 
 

ច្ោភច្ឆត្សកិ 
 លោភលចត្សិក រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលជាោរលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ង
អាររោណ៍ បានែល់ សភាពគ្បាថាន ចង់បាន និងោរជាប់ចិត្តកន ង
អាររោណ៍ោំង ៦ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ 
 អាររោណរគហណលកខលណា       ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍ 
                                                       ជាលកខណៈ  
  ភិសងគរលសា                ម្ចនោរជាប់ជំព្វក់កន ងអាររោណ៍ជាកិចា 
  បរចិាា របចា បបដ្ឋា លទ     ម្ចនោររិនលោះបង់ជាផល  
 សលយជនិ ធលរោស   សាទ្ទ្សសនបទ្ដ្ឋា លទ     ម្ចនោរល ើញ 
         លសចកដីលគ្ត្ក ររកីោ កន ងសំលយជនធរ៌ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 កន ង ែាសាលិនី ែាកថា បានឧបម្ចសភាពរបស់លោភលចត្សិកថា 
ម្ចនោរគ្បោន់កន ងអាររោណ៍ជាលកខណៈ ែូចសាា ជាប់ជ័រ ម្ចនោរ
ជាប់សអិត្កន ងអាររោណ៍ជាកិចា ែូចែ ំសាច់ប្ែលដ្ឋក់លៅលលើ ំប្បងប្ែល
លតត ខាា ំង  ម្ចនោររិនលោះបង់លៅែូចោរជាប់ពណ៌ប្ែលគ្ជលក់ពណ៌ ។ 
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  ត្ថរបស់លោភលដ្ឋ បរយិ ែក្ទ្ កន ងបររត្ថទី្បនីែីោបាន
សប្រតងលវវចនធរ៌ រ៊ឺធរ៌ប្ែលលគ្បើជំនួសគន បាន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ត្ណាហ  លសចកតីគ្បាថាន  
 ២. ោរ ចំណង់ត្លគ្រក 
 ៣. ោរ លសចកតីគ្បាថាន  
 ៤. ននោិ លសចកតីលភាើត្លភាើន 
 ៥.  ភិជា ោរសរាឹងរកំ្ព 
 ៦. ជលនត្តិ ម្ចត   នកឱ្យកំលណើ ត្ 
 ៧. លបាលទពភវោិ  នកឱ្យលកើត្កន ងភពេោី  
 ៨. ឥចាេ  ោរគ្បាថាន ោរក 
 ៩. អាសា លសចកតីសងឃរឹ 
 ១០. សំលយជន លគ្រឿងចង ។ 
  ត្ថលផសងៗ របសល់ោភែូចលព្វលរកខាងលែើរលទោះ ព្វកយថា 
ត្ណាហ  រប្រងជាទី្ែឹងទូ្លំទូ្ោ  ប្ត្ោរ ល់របស់រន សសភារលគ្ចើន
លទោះ ល់ថា ត្ណាហ  ជាោរលគ្ត្ក រលៅកន ងផាូវលភទ្ តរពិត្ត្ណាហ លទោះ
បានែល់ោរជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍គ្រប់គ្បលភទ្ ែូចគ្ពោះបាលថីា 
បរតិ្សសតី្តិ្ = ត្ណាហ  លសចកតីគ្តូ្វោរអាររោណ៍លឈាោ ោះថា ត្ណាហ  ។ 
 ោលម្ច ច លសា ត្ណាហ  ចាតិ្ = ោរត្ណាហ   
 សភាវធរ៌ប្ែលគ្តូ្វោរោម្ចររោណ៍ោងំ ៦ ផង ជាប់លៅកន ង
អាររោណ៍លទោះផង សភាវធរ៌លទោះលឈាោ ោះថា ោរត្ណាហ  ។ 
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 សសសត្ទិ្ែាិសហរលត ហិ ោលគ ភវត្ណាហ តិ្ វ ចាតិ្ ។ ត្ណាហ  
ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ សសសត្ទិ្ែាិលឈាោ ោះថា ភវត្ណាហ  ។ 
 ឧលចេទ្ទិ្ែាិសហរលត ហិ ោលគ វភិវត្ណាហ តិ្ វ ចាតិ្ ។ ត្ណាហ  
ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ ឧលចេទ្ទិ្ែាិលឈាោ ោះថា វភិវត្ណាហ  ។ 
 ែូលចាន ោះព្វកយថា ត្ណាហ  រ៊ឺ លសចកតីគ្តូ្វោរអាររោណ៍លទោះលទ្ើបជា 
លសចកតីទូ្លំទូ្ោ  សូរបីលសចកតីគ្តូ្វោរឬលសចកតីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្ត
កន ងោរចលគ្រើនករោដ្ឋា នក៏លឈាោ ោះថាជាត្ណាហ  រ៊ឺ ជាធរោោរ ឬធរោននោិ 
ឬធរោត្ណាហ  ប្ត្ត្ណាហ គ្បលភទ្ប្ែលលព្វលលនោះ រិនម្ចនលោសែល់
ទ្ រគតិ្លទ្ លគ្ព្វោះលសចកតីគ្តូ្វោរក សលធរ៌ ែូចជាចង់លធាើសរេករោដ្ឋា ន
ចិត្តនឹងសៃប់ ឬចង់បានឈានលទោះ ឈានលនោះ លសចកតីចង់លកើត្លឡើង 
លដ្ឋ  ំណាចលោភរូលចិត្តក៏ពិត្ ប្ត្ខណ:លធាើករោដ្ឋា នលែើរបីបំលពញោរ
ចង់លទោះលធាើលដ្ឋ ចិត្តែក្ទ្ រិនប្រនលោភរូលចិត្ត នឹងគ្តូ្វលធាើលដ្ឋ 
រហាក សលចិត្តជាខាងលែើរ រហូត្ែល់ឈានក សលចិត្តជាទី្បំផ ត្ 
សូរបីោរចង់លធាើវបិសសទករោដ្ឋា នក៏ែូចគន  វបិាកចិត្តប្ែលជាផលលទោះ
រប្រងលផសងគន  ែូលចាន ោះោរចង់ឬលសចកតីគ្តូ្វោរកន ងក សលធរ៌ លទ្ើបរិន
ម្ចនលោស ប្ត្គ្ត្ឡប់ជាបានរ ណគ្បលយជន៍ ។ 
 

ទិ ឋិច្ឆត្សកិ 
 ទិ្ែាិលចត្សិក រ៊ឺ លសចកតី ល់ល ើញខ ស បានែល់ ោរ ល់
ល ើញប្ែលរិនគ្តូ្វតរលសចកតីពិត្ ឬ ល់ល ើញប្ែលល ាៀងឃ្លា ត្
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លគ្ព្វោះលជឿខ សយ៉ាងម្ចថំា វត្ថ លនោះពិត្ វត្ថ ែក្ទ្រិនពិត្ សភាវៈរបស់
ទិ្ែាិម្ចនសភាពលផសងគន ផោ  គន ពីបញ្ញញ  រ៊ឺបញ្ញញ ែឹងអាររោណ៍បាន
តរសភាវៈពិត្ ប្ត្ទិ្ែាិលទោះលោះសភាវៈពិត្ និងគ្ត្ឡប់លៅគ្បោន់
 កលដ្ឋ សភាវៈប្ែលរិនពិត្ ទិ្ែាិលចត្សិកម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ 
ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
  លយនិលសា  ភិនិលវសលកខណា      ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំទ្ កលដ្ឋ  
                                                       ឧបា រិនគ្តូ្វទំ្នងជាលកខណៈ 
 បោម្ចសរសា                          ម្ចនោរគ្បោន់ខ សចាកសភាវ- 
                                                       ធរ៌ជាកិចា  
 រិចាេ ភិនិលវសបចា បបដ្ឋា ទ            ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំកន ងលសចកតី ល ់
                                                     ល ើញខ សជាផល 
  រយិនំ  ទ្សសនោរតទិ្បទ្ដ្ឋា ទ        ម្ចនោររិនចង់ល ើញ 
                                                      គ្ពោះ រ ិជាលែើរជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ព្វកយថា ទិ្ែាិ ប្គ្បតរសពោថា ោរ ល់ល ើញ  
 ប្ត្ទិ្ែាិលចត្សិកតរលសចកតីកន ង ភិធរោ បានែល់ រិចាេ ទិ្ែាិ រ៊ឺ 
ោរ ល់ល ើញខ ស ែូលចាន ោះោលជួបព្វកយថា ទិ្ែាិ របបី ល់ថាជាោរ
 ល់ល ើញខ ស ប្ត្លបើសប្រតងថាោរ ល់ល ើញគ្តូ្វលហើ  នឹងគ្តូ្វ
លគ្បើព្វកយថា សម្ចោ ទិ្ែាិលដ្ឋ ចំលព្វោះ ។ 
 ទិ្ែាិលចត្សិក ោរ ល់ល ើញខ សចាកសភាវៈពិត្លទោះអាចប្ចក
បានជា ២ គ្បោររ៊ឺ ទិ្ែាិសារញ្ញ និងទិ្ែាិពិលសស ។ 
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 ទិ្ែាិសារញ្ញ រ៊ឺ ោរ ល់ល ើញខ សប្ែលល ើញថាជាសត្ា ជាប រគល 
ជាតួ្ខាួន ជាល ើង ជាលរ ប្ែលលៅថា សោា  ទិ្ែាិ ចាត់្ជាទិ្ែាិសារញ្ញ 
លគ្ព្វោះម្ចនជាគ្បចាំទូ្លៅគ្រប់រន សសសត្ា ជាគ្បគ្កតី្វសិ័  លវៀរប្ត្
គ្ពោះ រ ិប រគលប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបលោះលសចកតីល ើញខ សគ្បលភទ្លនោះបាន ។ 
 ទិ្ែាិពិលសស រ៊ឺ ោរ លល់ ើញខ សប្ែលជានិ ត្រិចាេ ទិ្ែាិ ៣ 
បានែល់  លហត្ កទិ្ែាិ លសចកត ីល់ល ើញប្ែលរិនលជឿកន ងលហត្  
នត្ថិកទិ្ែាិ លសចកតី ល់ល ើញប្ែលរិនលជឿកន ងផល  កិរ ិទិ្ែាិ លសចកតី
 ល់ល ើញប្ែលរិនលជឿកន ងលហត្ និងផលរបស់ករោ និងសសសត្ទិ្ែាិ 
ម្ចនោរ ល់ល ើញថាលទ្ៀង ឧលចេទ្ទិ្ែាិ ម្ចនោរ លល់ ើញថាដ្ឋច់
សូនយរហូត្ោងំោរ ល់ល ើញខ សកន ងទិ្ែាិ ៦២ គ្បោរ ប្ែលលគ្តពី
សោា  ទិ្ែាិ ទិ្ែាិពិលសសលនោះគ្បាកែបានចំលព្វោះប រគលពួកខាោះ រិនបាន
លកើត្ជាគ្បចាំកន ងប រគលែក្ទ្ទូ្លៅជាគ្បគ្កតី្វសិ ័ ែូចទិ្ែាិសារញ្ញលទ្ ។ 
 ធរោជាតិ្ប្ែលលឈាោ ោះថា រិចាេ ទិ្ែាិ លគ្ព្វោះល ើញខ សលដ្ឋ រិនម្ចន 
ោរោន់ កតរលសចកតីពិត្ រិចាេ ទិ្ែាិលទោះម្ចនវបិរតិ្ ែូចជា ល់ល ើញ
ថា ោនប្ែលប រគលឱ្យលហើ  រប្រងរិនម្ចនផលជាលកខណៈ ។ 
 

មិ្ចាេ ទិ ឋិ ប្ លជាម្ច្នាទុឆចរតិ្មនអង្គ ២ គឺ  
 ១. វត្ថ លទ ច រហិតោរវបិរតិ្ត ម្ចនលរឿងប្ែលវបិរតិ្ចាក
អាោរប្ែលជាលសចកតីពិត្គ្បោន់ កលហើ  ។  
 ២.  ថា ច តំ្ រណាហ តិ្ ត្ថាភាលវន ត្សស បដ្ឋា នំ លសចកតីគ្បាកែ 
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 ក្នលរឿងលទោះរិនែូចោរចាប់គ្បោន់ ។ 
 បណាត រិចាេ ទិ្ែាិោំងលទោះ រប្រងែលក់រោបេជារលទទ្ ចារតិ្លដ្ឋ  
នត្ថិកទិ្ែាិ  លហត្ កទិ្ែាិ និង កិរ ិទិ្ែាិប៉ា លណាណ ោះ រិនប្រនែល់លគ្ព្វោះទិ្ែាិ
ែក្ទ្លឡើ  ។ 
 រិចាេ ទិ្ែាិលនោះ លបើគ្បោន់ខាជ ប់ម្ចនលោសលគ្ចើនរិនគ្បោន់ខាជ ប់ 
ម្ចនលោសតិ្ច ។ 
 កន ងសារញ្ញផលសូគ្ត្សប្រតងថា ោររិនលជឿកន ងផល រ៊ឺ នត្ថិកទិ្ែា ិ
១០ គ្បោរ បានែល់  
 ១. នត្ថិ ទិ្ននំ ោនប្ែលប រគលឱ្យលហើ  រិនម្ចនផល ។ 
 ២. នត្ថិ  ិែាំ ោរបូជាធំ រិនម្ចនផល ។ 
 ៣. នត្ថិ ហ តំ្ ោរបូជាតូ្ច រិនម្ចនផល (លគ្រឿងសោា រប្ែលលរ
លធាើែល់លភ្ៀវ) ។ 
 ៤. នត្ថិ ស កែទ្ កាដ្ឋនំ កម្ចោ នំ ផលំ វបិាលោ ផលនិងវបិាក 
(ផលប្ែលហូររកលលើសល បលៅថាផល ផលប្ែលគ្បប្ហលនឹងករោ 
ប្ែលប រគលលធាើលហើ  លៅថា វបិាក) ក្នករោប្ែលប រគលលធាើលអនិងលធាើ
អាគ្កក់រិនម្ចនលឡើ  ។ 
 ៥. នត្ថិ   ំ លោលោ លោកលនោះរិនម្ចន (លោកលនោះរិនម្ចន
ែល់សត្ាប្ែលឋិត្លៅកន ងលោកខាងរ ខ) (សត្ាោំង  លកើត្កន ង
ទី្ណា ល ោះចយ ត្លហើ ក៏សូនយលៅកន ងទី្លទោះ រិនលកើត្លទ្ៀត្លឡើ ) ។ 
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 ៦. នត្ថិ បលោ លោលោ លោកខាងរ ខរិនម្ចន (លោកខាងរ ខ
រិនម្ចនែល់សត្ាប្ែលឋិត្លៅកន ងលោកលនោះ) ។ 
 ៧. នត្ថិ ម្ចត គ្បតិ្បត្តិខ សឬគ្តូ្វកន ងម្ចតរិនម្ចនផល (ប ណយបាប) 
 ៨. នត្ថិ បិត ោរគ្បតិ្បត្តិខ សឬគ្តូ្វកន ងបិតរិនម្ចនផល (ប ណយ
បាប) ។ 
 ៩. នត្ថិ សតត  ឱ្បបាតិ្ោ សត្ាជាឱ្បបាតិ្កៈកំលណើ ត្រិនម្ចន 
(ែូចជាសត្ានរក លគ្បត្  ស រោ ) ។ 
 ១០. នត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សររគត សម្ចោ បែិបទន  
ល  ឥរញ្ា  លោកំ បរញ្ា  លោកំ ស ំ  ភិញ្ញញ  សចេិកតា  បលវលទ្នត ិ
សរណៈនិងគ្ព្វហោណ៍ោំង   ប្ែលលសចកដីគ្ពរលគ្ពៀងគន  គ្បតិ្បត្តិ
លដ្ឋ គ្បក្ព លធាើឱ្យជាក់ចាស់ លគ្ព្វោះគ្តស់ែឹងលដ្ឋ ខាួនឯងលហើ 
សប្រដងនូវលោកលនោះនិងលោកខាងរ ខ ក៏រិនម្ចនកន ងលោកលឡើ  ។  
(បិែកលលខ ១៤ ទំ្ព័រ ១៣៦) ។ 
  នកម្ចននត្ថិកទិ្ែាិលនោះបែិលសធផល ោំងបែិលសធលហត្ ក្ន
ក សលនិង ក សលករោផង ោប់ជាទិ្ែាិពិលសស រប្រងលកើត្ជារួ ប រគល 
 នករិនបានសាត ប់គ្ពោះសទ្ធរោ ។ 
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មនច្ឆត្សកិ 
 ម្ចនលចត្សិក រ៊ឺ ោរគ្បោន់ខាួនគ្ក ៊ឺត្គ្កលអាង បានែល់ សភាព
គ្បោន់ខាួនថាល ើងសំខាន់ជាង នកែក្ទ្ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ឧននតិ្លកខលណា                    ម្ចនោរគ្បោន់ខាួនជាលកខណៈ 
 សរបរគហរលសា                  ម្ចនោរលលើកត្លរាើងជាកិចា 
 លកត្ ករយតបចា បបដ្ឋា លទ       ម្ចនោរគ្បាថាន ខពស់ែូចជាទ្ង់ជាផល 
 ទិ្ែាិវបិប  ត្តលោភបទ្ដ្ឋា លទ      ម្ចនលោភរិនគ្បកបលដ្ឋ ទិ្ែាិ 
                                                        ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ម្ចនោះរ៊ឺលសចកតីគ្បោន់ខាួនលនោះ ប្ចកជាគ្បលភទ្ធំបាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១.  យថាវម្ចន ោរគ្បោន់ខាួនប្ែលរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ 
លសចកតីពិត្ ។ 
 ២. យថាវម្ចន ោរគ្បោន់ខាួនប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរលសចកតីពិត្ ។ 
 ោគ្បោន់ខាួនោងំ ២ គ្បោរលនោះ អាចប្ចកបាន ៩ គ្បោរលទ្ៀត្ រ៊ឺ 
  យថាវម្ចន គ្បោន់ខាួនប្ែលរិនជាោរពិត្ ៦ គ្បោរ  
 ខាួនជារន សសថាន ក់ខពស់ គ្បោន់ខាួនថាជារន សសថាន ក់កណាត ល ។ 
 ខាួនជារន សសថាន ក់ខពស់ គ្បោន់ខាួនថាជារន សសថាន ក់ោប ។ 
 ខាួនជារន សសថាន ក់កណាត ល គ្បោន់ខាួនថាជារន សសថាន ក់ខពស់ ។ 
 ខាួនជារន សសថាន ក់កណាត ល គ្បោន់ខាួនថាជារន សសថាន ក់ោប ។ 
 ខាួនជារន សសថាន ក់ោប គ្បោន់ខាួនថាជារន សសថាន ក់ខពស់ ។ 
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 ខាួនជារន សសថាន ក់ោប គ្បោន់ខាួនថាជារន សសថាន ក់កណាត ល ។ 
 យថាវម្ចន គ្បោន់ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរលសចកតីពិត្ ៣ គ្បោរ 
 ខាួនជារន សសថាន ក់ខពស ់ក៏គ្បោន់ខាួនថាជារន សសថាន ក់ខពស់ ។ 
 ខាួនជារន សសថាន ក់កណាត ល ក៏គ្បោន់ខាួនថាជារន សសថាន ក់កណាត ល  ។ 
 ខាួនជារន សសថាន ក់ោប ក៏គ្បោន់ខាួនថាជារន សសថាន ក់ោប ។ 
 រួរម្ចនោះោរគ្បោន់ខាួនោំង ស់ ៩ គ្បោរ  
  យថាវម្ចន ោរគ្បោន់ខាួនប្ែលរិនគ្តូ្វតរលសចកតីពិត្ លោះ
បានលដ្ឋ លសាតបត្តិររគ ។ 
 យថាវម្ចន ោរគ្បោន់ខាួនប្ែលគ្តូ្វតរលសចកតីពិត្ លោះបាន 
លដ្ឋ  រហត្តររគ ។ 
 លសចកតីគ្បោន់ខាួនលនោះ ោលនឹងគ្បោន់ថា ខាួនជារន សសថាន ក់ 
ខពស់ កណាត ល ោប យ៉ាងណាកតី និងោរគ្បោន់ខាួនលទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅ 
តរោរពិត្ឬរិនពិត្កតី សំខាន់គ្ត្ង់ថា ល ើញថាខាួនជារន សសសំខាន់
ជាង នកែក្ទ្ រិនលគ្ត្ក ររប់រក នកណា រិនោប់រក នកណា និងរិន 
គ្ពរឱ្នលំលោនែល់ នកណា  តិ្ម្ចន លរើលង្ក លរ សាររភ គ្បណំាង
គ្បប្ជង េរភ កាលរងឹ សាលេ យ  ំនួត្ ួត្អាង ោំងលនោះចាត់្ជាម្ចនោះ
ោំង ស់ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ លបើម្ចនោរលគ្បៀបលធៀបរវាងល ើងជារួ  នកែក្ទ្
ោលណា រិនថាោរលគ្បៀបលធៀបលទោះ លគ្បៀបលដ្ឋ លគគ្ត្ គ្ត្កូល រូប 
សរបត្តិ គ្ទ្ពយ សិលបវទិ្ា ោរង្ករ ក៏ជាម្ចនោះោងំ ស់ ។ 
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 លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ប្ែលលព្វលរកលហើ លនោះ លឈាោ ោះថា 
លោតិ្កលចត្សិក លគ្ព្វោះម្ចនលោភលចត្សិកជាគ្បោន និងជាលចត្សិក
ប្ែលគ្បកបចំលព្វោះកន ងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង តរសររួរប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 រ. លោចត្ កាលចត្សិក បានែល់ គ្កុរលចត្សកិប្ែលម្ចន លោស-
លចត្សិកជាគ្បោនម្ចន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ លោសលចត្សិក ឥសាលចត្សិក 
រចេរ ិលចត្សិក និងក កា ចាលចត្សិក ។ 
 លោចត្ កាលចត្សិកលនោះ រប្រងគ្បកបកន ង ក សលចិត្តប្ែលជា 
លោសរូលចិត្ត ២ ែួង តរសររួរប៉ា លណាណ ោះ នឹងគ្បកបកន ង ក សលចិត្ត 
គ្បលភទ្ែក្ទ្ ែូចជាលោភរូលចិត្ត និងលម្ចហរូលចិត្តរិនបាន ត្លៅ
លនោះនឹងបានសប្រតងសភាវធរ៌របស់លោចត្ កាលចត្សិកតរលំដ្ឋប់ ។ 
 

ច្ទាសច្ឆត្សកិ 
 លោសលចត្សិក រ៊ឺ លសចកតីលគ្ោធោររិនចូលចិត្ត ោរគ្បទូ្សោ៉ា  
បានែល់ សភាវធរ៌ប្ែលគ្បទូ្សោ៉ា កន ងអាររោណ៍ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ 
លដ្ឋ ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ចណាិ កលកខលណា                       ម្ចនោរោចជាលកខណៈ 

វសិបបនរលសា    ម្ចនោរ នោៈ ប្នោងជាកិចា 
  ត្តលទ និសស ទ្ហនរលសា វា       ឬម្ចនោរែ ត្ទី្លៅអាស្ស័  
                                                         របស់ខាួនជាកិចា  
 ទ្ សសនបចា បបដ្ឋា លទ                   ម្ចនោរគ្បទូ្សោ៉ា ជាផល 
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 អាឃ្លត្វត្ថ បទ្ដ្ឋា លទ                 ម្ចនអាឃ្លត្វត្ថ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 លោសលចត្សិកលនោះោលលកើត្លឡើងលហើ  រប្រងម្ចនសភាព
ោចសាហាវែូចអាសិរពិសប្ែលគ្តូ្វលរវា  ម្ចនោររសាប់រសល ់
ែូចគ្តូ្វថាន ំពិស ឬម្ចនោរែ ត្ទី្អាស្ស ័របសខ់ាួន ែូចលឆ្ាើងលឆ្ោះក្គ្ព ម្ចន
ោរគ្បទូ្សោ៉ា ខាួនែូចសគ្តូ្វប្ែលបានឱ្ោស លហើ លោសៈលនោះរប្រង
អាស្ស័ វត្ថ ប្ែលជាទី្តងំក្នអាឃ្លត្ឱ្យលកើត្ ។ 
 អាឃ្លត្វត្ថ ប្ែលជាលហត្ ជិត្ឱ្យលកើត្លោសៈលទោះម្ចន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ចងរំន ំ លដ្ឋ រិត្ថា  នកលនោះបានលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍ 
ែល់ ញលហើ  ។ 
 ២. ចងរំន ំ លដ្ឋ រិត្ថា  នកលនោះកំព ងលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍
ែល់ ញ ។ 
 ៣. ចងរំន ំ លដ្ឋ រិត្ថា  នកលនោះនឹងលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍ 
ែល់ ញ ។ 
 ៤. ចងរំន ំ លដ្ឋ រិត្ថា  នកលនោះបានលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍ 
ែល់ប រគលជាទី្ស្ស ញ់ជាទី្គប់ចិត្តរបស់ ញលហើ  ។ 
 ៥. ចងរំន ំ លដ្ឋ រិត្ថា  នកលនោះរំព ងលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍ 
ែល់ប រគលជាទី្ស្ស ញ់ជាទី្គប់ចិត្តរបស ់ញ ។ 
 ៦. ចងរំន ំ លដ្ឋ រិត្ថា  នកលនោះនឹងលធាើ ំលពើរិនជាគ្បលយជន៍ 
ែល់ប រគលជាទី្ស្ស ញ់ ជាទី្គប់ចិត្តរបស់ ញ ។ 
 ៧. ចងរំន ំ លដ្ឋ រិត្ថា  នកលនោះបានលធាើ ំលពើជាគ្បលយជន៍ែល់ 
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ប រគលរិនជាទី្ស្ស ញ់ រិនជាទី្គប់ចិត្តរបស់ ញលហើ  ។ 
 ៨. ចងរំន ំ លដ្ឋ រិត្ថា  នកលនោះកំព ងលធាើ ំលពើជាគ្បលយជន៍ែល់
ប រគលរិនជាទី្ស្ស ញ់ រិនជាទី្គប់ចិត្តរបស់ ញ ។ 
 ៩. ចងរំន ំ លដ្ឋ រិត្ថា  នកលនោះនឹងលធាើ ំលពើជាគ្បលយជន៍ែល ់
ប រគលរិនជាទី្ស្ស ញ់ រិនជាទី្គប់ចិត្តរបស់ ញ ។ 
 ១០. លគ្ោធកន ងទី្ប្ែលរិនរួរ ែូចជាលែើរជំពប់ ឬជាន់បទា ជាលែើរ ។ 
 អាឃ្លត្វត្ថ  ១០ គ្បោរ ែូចបានលព្វលលហើ លនោះ ជាលហត្ ជិត្ 
ឱ្យលោសៈលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះែូលចាន ោះលទ្ើបល ើញបានថា លោសចិត្ត បាទ្ 
រប្រងលកើត្លឡើងែល់ប រគល នកគ្បកបលដ្ឋ លោរនសសកន ងអាររោណ៍ោងំ 
៦ លហើ លោរនសសប្ែលលកើត្លឡើងកន ងអាររោណ៍ោំង ៦ លទោះ រប្រង
សប្រតងថាចិត្តប៉ាោះខោប់ជារួ អាររោណ៍ោំង ៦ លទោះ លដ្ឋ សភាវៈប្ែល
រិនលពញចិត្ត ោលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍លដ្ឋ សភាវៈប្ែលរិនលពញចិត្តលនោះ
លឈាោ ោះថា បែិ  លោសរូលចិត្ត លទ្ើបលឈាោ ោះថា បែិ សរប  ត្តំ 
លគ្ព្វោះ ត្ថថាគ្បកបលដ្ឋ បែិ  រ៊ឺគ្បកបជារួ លោសលចត្សិក លគ្ព្វោះ
ប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ប្ែលរិនលពញចិត្ត លោសរូលចិត្តសំលៅែល់ចិត្តប្ែល
ម្ចនោររិនចូលចិត្ត ខូចចិត្ត លំបាកចិត្ត លគ្ោធ សអប់ ល ៀនខាោ សជាលែើរ 
ោលលោសៈលកើត្លឡើង ពាបាទ្រប្រងលកើត្ ែូចកន ងករោបេប្ែលជា
រូលោំង   គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្តស់ថា លោលសាលហាតិ្ លោសរប្រងលកើត្ 
ពាបាលោលហាតិ្ ពាបាទ្លនោះរប្រងលកើត្ រប្រងសប្រតងឱ្យល ើញថា
លោសៈជារូលឱ្យលកើត្ពាបាទ្ លឈាោ ោះថា ពាបាទ្ លគ្ព្វោះ ត្ថថាជាលហត្ 
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ឱ្យែល់នូវោរលិចលង់ រ៊ឺចូលែល់ោរខូចចិត្ត ឬលគ្ព្វោះ ត្ថថាលធាើឱ្យ
កិរយិម្ចរយទ្  វ វៈោងោ និងគ្បលយជន៍ជាលែើរែល់នូវ
ោរវទិសលៅ ប្ត្លដ្ឋ  ត្ថលហើ  ពាបាទ្ក៏រ៊ឺលោសៈលទោះឯង 
ែូលចាន ោះលោសៈលទ្ើបម្ចនលឈាោ ោះលៅថា បែិ  ឬ ពាបាទ្ ក៏បាន ។ 
 

ឥសាច្ឆត្សកិ 
 ឥសាលចត្សិក រ៊ឺ សភាពប្ែលរិនលពញចិត្តកន ងសរបត្តិ ឬ 
រ ណលសចកតីលអរបស់ នកែក្ទ្ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 បរសរបត្តីនំ ឧសូ នលកខណា          ម្ចនោរគ្ចប្ណនសរបត្ត ិ
                                                               របស់ នកែក្ទ្ជាលកខណៈ 
 ត្លត្ថវ  នភិរតិ្រសា            ម្ចនោររិនលគ្ត្ក រកន ងសរបត្តិរបស ់
                                                 នកែក្ទ្ជាកិចា 
 ត្លត វរិ ខភាវបចា បបដ្ឋា ទ          ម្ចនោរប្បររ ខលចញពីសរបត្ត ិ
                                                          នកែក្ទ្ជាផល  
 បរសរបត្តិបទ្ដ្ឋា ទ               ម្ចនសរបត្តិ នកែក្ទ្ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ោររិនលពញចិត្តកន ងសរបត្តិ ឬរ ណលសចកតីលអរបស់ នកែក្ទ្ លបើ
គ្តឹ្រប្ត្ោររិនលពញចិត្តលដ្ឋ ល ើញថា រិនប្រនរបស់ខាួនលហើ  ក៏រិន
ម្ចនលោស ប្ត្លបើរិនលពញចិត្តលដ្ឋ ល ើញថា  នកែក្ទ្លទោះរិនរួរនឹង
ម្ចនលហើ  រប្រងលឈាោ ោះថាឥសាលទ្ើបម្ចនលោស និងជាសភាពរបស់
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ឥសា របបីល ើញថាសភាពរបស់ឥសាលនោះ ជាសភាវៈប្ែលោក់ទ្ង
នឹងោររស់លៅរបស់សត្ា លទ្ើបរប្រងចងសត្ាទ្ កកន ងភពតូ្ចនិងភពធំ 
លៅសភាវធរ៌ប្ែលចងសត្ាលទោះថា សំលយជន បានែល ់
ឥសាសំលយជន ។ 
 

ម្ឆេរយិច្ឆត្សកិ 
 រចេរ ិលចត្សិក រ៊ឺ ោរកំណាញ់ បានែល់ សភាវៈប្ែលហងួ 
ប្ហងគ្ទ្ពយសរបត្តិ ឬរ ណលសចកតីលអរបស់ខាួន ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ 
លដ្ឋ ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
  ត្តលទ សរបត្តីនំ និរូហនលកខណំ      ម្ចនោរបិទ្បាំងសរបត្តិ 
          របស់ខាួនប្ែលបានរកលហើ  ឬប្ែលរួរបានជាលកខណៈ 
 តសំល វ បលរហិ សាោរណភាវ កខរនរសំ     រិនលពញចិត្តកន ង 
         សរបត្តិរបស់ខាួនឱ្យជារបស់សាោរណៈែល់ជនែក្ទ្ជាកិចា  
 សលង្កា ចនបចា បបដ្ឋា នំ           ម្ចនរ ខគ្កញូវជាផល 
 កែ កញ្ា កតបចា បបដ្ឋា នំ   វា  ឬម្ចនោរហួងប្ហងជាផល 
  ត្តសរបត្តិបទ្ដ្ឋា នំ        ម្ចនសរបត្តិរបស់ខាួនជាលហត្ ជិត្ ។ 
 រចេរ ិ លសចកតីកំណាញ់ម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. អាវាសរចេរ ំិ លសចកតីកំណាញ់អាវាស ។ 
 ២. ក លរចេរ ំិ លសចកតីកំណាញ់គ្ត្កូល ។ 
 ៣. ោភរចេរ ំិ លសចកតីកំណាញ់ោភ ។ 
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 ៤. វណណរចេរ ំិ លសចកតីកំណាញ់វណណៈ ។ 
 ៥. ធរោរចេរ ំិ លសចកតីកំណាញ់ធរ៌ ។ 
  ធិបា  អាវាសរចេរ ិ រ៊ឺ កំណាញ់ទី្លៅអាស្ស ័លទោះ ហួង
ប្ហងទី្លៅអាស្ស័ បានែល ់  គរ ផោោះ ក ែិ វហិារ ទី្លែើរ ទី្ឈរ 
ទី្ ងគ   ទី្លែក លឈាោ ោះថា អាវាសរចេរ ិ ។ 
 ក លរចេរ ិ រ៊ឺ កំណាញ់គ្ត្កូល បានែល់ ោរប្ែលភិកខ ហួង 
ប្ហងគ្ត្កូលឧបដ្ឋា ក រិនលគ្ត្ក រឱ្យភិកខ ែក្ទ្លៅោក់ទ្ងជារួ ឧបដ្ឋា ក
របស់ខាួន និងសគ្ម្ចប់ ោវាសោរោោងំបកសពួកវងសគ្ត្កូលរបស់ខាួន 
រិនឱ្យព្វក់ព័នធជារួ គ្ត្កូលែក្ទ្ ក៏លឈាោ ោះថា ក លរចេរ ិ ប្ត្លបើោោងំ
គន លទោះលគ្ព្វោះល ើញថា គ្ត្កូលប រគលែក្ទ្លទោះជាព្វលជន ក៏រិនជា 
ក លរចេរ ិ ។ 
 ោភរចេរ ិ រ៊ឺ កំណាញ់ោភ បានែល់ ោរហួងប្ហងវត្ថ របស់ 
ប្ែលជាលគ្រឿងឧបលភារ បរលិភារ ោល នកែក្ទ្រកសូរក៏ម្ចនលសចកតី
ហួងប្ហងរិនឱ្យតរសររួរ លឈាោ ោះថា ោភរចេរ ិ ប្ត្លបើ នករកសរូវត្ថ  
របស់ប្ែលជាោភលទោះ ជាជន នធព្វល ោររិនឱ្យោភ ក៏រិនលឈាោ ោះ
ថាជា ោភរចេរ ិ ។ 
 វណណរចេរ ិ រ៊ឺ កំណាញ់វណណៈ វណណៈលនោះម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 សររីវណណ និង រ ណវណណ ។ 
 ១. សររីវណណរចេរ ិ បានែល់ ោរចង់ឱ្យម្ចនរូបោងសាអ ត្ចំលព្វោះ 
ខាួនឯងប្ត្ម្ចន ក់ រិនលគ្ត្ក រឱ្យ នកែក្ទ្សាអ ត្ សូរបីបានឮ នកណាលព្វល
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ព្វកយសរលសើរោរសាអ ត្របស់ នកែក្ទ្ ក៏រិនលពញចិត្តសាត ប់ ែូលចនោះលឈាោ ោះថា 
សររីវណណរចេរ ិ ។ 
 ២. រ ណវណណរចេរ ិ បានែល់ ហងួប្ហងរ ណលសចកតីលអទ្ ក 
ចំលព្វោះខាួន សរូបីម្ចន នកសរលសើររ ណលសចកតីលអរបស់ នកែក្ទ្ 
ក៏រិនលពញចិត្តសាត ប់ ែូលចនោះលឈាោ ោះថា រ ណវណណរចេរ ិ ។ 
 ធរោរចេរ ិ រ៊ឺ កំណាញ់ធរ៌ បានែល់ លសចកតីហួងប្ហងបរ ិត្តិធរ៌ 
ម្ចនោរសិកាលរៀនគ្ពោះក្គ្ត្បិែក  ែាកថា ែីោលផសងៗ រិនគ្តូ្វោរឱ្យ
 នកែក្ទ្ែឹងតរប្ែលខាួនែឹង លឈាោ ោះថា ធរោរចេរ ិ ។ 
(លរើលកន ង ែាសាលិនីភារ ១ លលខ ៣ ទំ្ព័រ ១៩២ ពិសាដ រ) 
 

កកុកឆុចច្ឆត្សកិ 
 ក កា ចាលចត្សិក រ៊ឺ សភាពប្ែលលតត គ្កហា ចិត្ត បានែល ់
ោរធ ញគ្ោន់លតត គ្កហា ចិត្តកន ងទ្ ចារតិ្ប្ែលបានលធាើលៅលហើ  
និងកន ងស ចរតិ្ប្ែលលៅរិនោន់បានលធាើ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ      
 បចាេ ន តបលកខណំ                 ម្ចនោរលតត គ្កហា ចិត្តជាខាង 
                                                      លគ្ោ ជាលកខណៈ 
 កតកតន លសាចនរសំ        ម្ចនោរលសាកលៅលរឿ ៗ កន ងបាប 
         ប្ែលលធាើលហើ និងប ណយលៅរិនោន់បានលធាើជាកិចា 
 វបិបែិសារបចា បបដ្ឋា នំ       ម្ចនវបិបែិសារ ីរ៊ឺោរលតដ គ្កហា ជាផល  
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 កតកត្បទ្ដ្ឋា នំ       ម្ចនបាបប្ែលលធាើលហើ និងប ណយប្ែលរិន 
         ោន់បានលធាើជាលហត្ ជិត្ ។  
 ោរសម្ចគ ល់ថារួរកន ងរបស់ប្ែលរិនរួរ ឬសម្ចគ ល់ថារិនរួរ 
កន ងរបស់ប្ែលរួរ ជារូលែល់ក កា ចាៈ ។ 
  . េីទ្ កលចត្សិក សំលៅ ក លចត្សិក ២ គ្បលភទ្ បានែល់ 
េីនលចត្សិក និងរិទ្ធលចត្សិក លឈាោ ោះថា េីទ្ ក លដ្ឋ លលើកេីនលចត្សិក
ជាគ្បោន លចត្សិកោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ លបើនឹងលកើត្លឡើងគ្បកបជារួ 
 ក សលសសង្កខ រកិចិត្ត ៥ ែួង ក៏លកើត្គ្ពរគន ោំង ២ លបើរិនលកើត្ក៏
រិនលកើត្ែូចគន  ។ 
 

ថីនច្ឆត្សកិ 
 េីនលចត្សិក រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលរួញោេ ចាកអាររោណ៍ បានែល់ 
សភាពប្ែលចិត្តរសា ចាក ំណាចក្នលសចកដីខនោះប្ខនងចំលព្វោះអាររោណ៍ 
ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
  ន សាហលកខណំ          ម្ចនោររិនឧសាហ៍ជាលកខណៈ 
 វរី ិវលិទទ្នរសំ                ម្ចនោរកម្ចា ត់្ពាយរជាកិចា  
 សំសីទ្នបចា បបដ្ឋា នំ           ម្ចនោរលិចច ោះជាផល 
  រតិ្វជិរភិោទី្ស   លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋា នំ      រិនម្ចន 
លយនិលសារនសិោរកន ង រតិ្និងកន ងលសចកតីោប្រកជាលែើរជាលហត្ ជិត្ ។ 
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មិ្ទធច្ឆត្សកិ 
 រិទ្ធលចត្សិក រ៊ឺ លសចកតីងង  លង្កកងក់ បានែល់ សភាពប្ែល 
លធាើឱ្យលចត្សិកោេ ចាកអាររោណ៍ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
  ករោញ្ញតលកខណំ        ម្ចនភាពរិនរួរែលោ់រង្ករជាលកខណៈ 
 ឱ្នហនរសំ                  ម្ចនោរបិទ្បាំងសហជាត្ធរ៌ជាកិចា 
 លីនតបចា បបដ្ឋា នំ         ម្ចនោរោេ ចាកលចញជាផល  
 ចបោ ិោនិោោ បចា បបដ្ឋា នំ វា   ឬម្ចនោរលង្កកងក់ជាផល 
  រតិ្វជិរភិោទី្ស   លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋា នំ ម្ចន លយនិ-
លសារនសិោរ កន ង រតិ្និងកន ងោរលង្កកងក់ជាលែើរជាលហត្ ជិត្ ។ 
 កំណត់្សម្ចគ ល់ េីនលចត្សិក ម្ចនទទី្លធាើឱ្យចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរ
ជារួ ខាួន ោេ ចាកអាររោណ៍ ។ 
 រិទ្ធលចត្សិក ម្ចនទទី្លធាើឱ្យលចត្សកិែក្ទ្ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ 
ខាួនោេ ចាកអាររោណ៍ ។ 
 ឧបម្ច េីន ែូចជាែួងគ្បទី្ប រិទ្ធ ែូចជាពនា៊ឺរបស់គ្បទី្ប ោល 
ែួងគ្បទី្បភា៊ឺគ្ពិរៗ ពនា៊ឺក៏េ ច ោះគ្ពរៗ គន ផងប្ែរ ។ 
 េីនរិទ្ធលចត្សិកលនោះ លោះបានលដ្ឋ  រហត្តររគ លទ្ើបសប្រតងថា 
គ្ពោះ រហនតោងំ   រិនបានលែកលក់លដ្ឋ កិលលស ប្ត្លក់លដ្ឋ 
ោរហត់្លនឿ របស់ករជោ  ។ 
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 ង. វចិិកិចាេ លចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនោរោប្រកសងស័ កន ង
អាររោណ៍ លចត្សិកគ្បលភទ្លនោះ នឹងលកើត្លឡើងគ្បកបជារួ លម្ចហរូលចិត្ត 
ប្ែលជាវចិិកិចាេ សរប  ត្តបាន ១ ែួងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

វិឆិកិចាេ ច្ឆត្សកិ 
 វចិិកិចាេ លចត្សិក រ៊ឺ សភាពប្ែលម្ចនោរសងស័  រិនអាចប្កក្ខ
លដ្ឋ បញ្ញញ របស់ខាួនបាន លទ្ើបសងស័ កន ងរ ណក្នគ្ពោះព ទ្ធ គ្ពោះធរ៌ 
គ្ពោះសងឃជាលែើរ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 សំស លកខណា            ម្ចនោរសងស ័ជាលកខណៈ 
 ករបនរសា                        ម្ចនោរញាប់ញ័រកន ងអាររោណ៍ជាកិចា 
  និចេ បចា បបដ្ឋា ទ        ម្ចនោរវនិិចេ័ រិនបានជាផល  

 លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋា ទ         ម្ចនោររិនលធាើទ្ កកន ងចិត្ត    
                                    លដ្ឋ ឧបា គ្តូ្វទំ្នងជាលហត្ ជិត្ ។ 
លសចកតីសងស័ របស់វចិិកិចាេ លទោះ រិនប្រនជាោរសងស័ កន ងវជិាជ

ោរលផសងៗ ឬបញ្ញត្តិធរ៌ែក្ទ្ៗ លឡើ  ប្ត្សំលៅ កចំលព្វោះលសចកតី
សងស័ កន ងលកខណៈ ៨ គ្បោរ ែូចលព្វលត្លៅលនោះរ៊ឺ  

១. សងស ័កន ងគ្ពោះព ទ្ធ បានែល់ សងស័ កន ងគ្ពោះសររីៈ ឬសងស័ 
កន ងគ្ពោះព ទ្ធរ ណ ៩ គ្បោរ ។ 
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២. សងស ័កន ងគ្ពោះធរ៌ បានែល់ សងស័ កន ងររគ ៤ ផល ៤ 
និព្វា ន ១ និងគ្ពោះក្គ្ត្បិែកថាជាធរ៌ប្ែលទំលចញចាកវែតទ្ កខបាន 
លដ្ឋ ដ្ឋច់ខាត្ពិត្ឬ ។ 
 ៣. សងស ័កន ងគ្ពោះសងឃ បានែល់ សងស័ ថា គ្ពោះ រ ិសងឃ
លទោះម្ចនពិត្ឬ គ្ពោះសងឃបែិបត្តិលអ បែិបត្តិគ្ត្ង់ សលគ្រចររគ ផល 
និព្វា នម្ចនឬ ផលក្នោនប្ែលថាា  ែល់គ្ពោះសងឃលទោះម្ចនពិត្ឬ ។  
 ៤. សងស ័កន ងសិោខ  ៣ បានែល់ សងស័ ថា សីល សម្ចធិ 
បញ្ញញ  ម្ចនពិត្ឬ និងផោនិសងសក្នោរបែិបត្តិកន ងសិោខ  ៣ លទោះពិត្ឬ ។ 
 ៥. សងស ័កន ងខនធ អា ត្ន ោត្  ប្ែលជាចំប្ណក តី្ត្ 
បានែល់ សងស័ សភាពតួ្ខាួន រន សស សត្ាថាជាតិ្រ នលទោះម្ចនឬ ។ 
 ៦. សងស ័កន ងខនធ អា ត្ន ោត្  ប្ែលជា ទរត្ បានែល ់
សងស័ សភាវៈតួ្ខាួន រន សស សត្ាថាជាតិ្រ ខនឹងម្ចនលទ្ៀត្ពិត្ឬ ។ 
 ៧. សងស ័កន ងខនធ អា ត្ន ោត្  ោំងជាចំប្ណក តី្ត្ 
និង ទរត្ បានែល់ សងស ័សភាវៈតួ្ខាួន រន សស សត្ាថាោំង តី្ត្ 
និង ទរត្ ជាតិ្រ ខលទោះនឹងម្ចនពិត្ឬ ។ 
 ៨. សងស ័កន ងបែិចាសរ បាទ្ធរ៌ បានែល់ សងស័ កន ងសភាវធរ៌
ប្ែលជាលហត្  ជាផល អាស្ស័ គន លកើត្លឡើង ោក់ទ្ងគន លៅរិនដ្ឋច់
គ្កប្សលឡើ  លទោះម្ចនពិត្ឬ ។ 
 លសចកតីសងស័ កន ងគ្បោរែក្ទ្  ៗ ប្ែលលគ្តពីសភាវធរ៌ ៨ គ្បោរ 
លនោះែូចជាសងស័ កន ងវជិាជ ោរលផសងៗ ប្ែលជាលរឿងបញ្ញត្តលទោះ លគ្ព្វោះ
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សញ្ញញ លៅទ្ន់លខា  រិនប្រនសភាពរបស់វចិិកិចាេ លចត្សិក ប្ែលគ្បកប
លដ្ឋ  ក សលចិត្ត គ្បលភទ្ប្ែលជាលម្ចហរូលចិត្តវចិិកិចាេ សរប  ត្ត 
លសចកតីសងស័ គ្បលភទ្លនោះលឈាោ ោះថា បែិរូបកវចិិកិចាេ  ប្ែលរិនចាត់្ថា 
ជាកិលលសប្ែលគ្បកបកន ងលម្ចហរូលចិត្ត អាចសលន្រង្កគ ោះកន ងឧទ្ធចាសរប-
  ត្តចិត្តបាន ។ 
 លសាភណលចត្សិក ជាលចត្សិកប្ផនកលអសាអ ត្ ោលគ្បកបជារួ  
ចិត្តលហើ  រប្រងលធាើឱ្យចិត្តផូរផង់រិនលៅហោងលតត គ្កហា  តំងលៅកន ង 
លសចកតីលអលវៀរចាកបាបធរ៌ និងទ្ ចារតិ្ករោលផសងៗ លចត្សិកគ្បលភទ្ 
លនោះលទ្ើបលឈាោ ោះថា លសាភណលចត្សិក ។ 
 

៣. ច្ោភណច្ឆត្សកិ 
 លសាភណលចត្សិកលនោះ ោលគ្បកបជារួ ចិត្ត រប្រងលៅលឈាោ ោះ
ចិត្តលទោះថា លសាភណចិត្តតរលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ  ចំប្ណក
ចិត្តប្ែលម្ចនលឈាោ ោះថា  លសាភណចិត្តលទោះ រប្រងសប្រតងថាចិត្តោងំ
លទោះរិនបានគ្បកបលដ្ឋ  លសាភណលចត្សិកលឡើ  ែូលចាន ោះលទ្ើបល ើញ
ថាលសាភណលចត្សិកលទោះ រប្រងគ្បកបបានកន ងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ 
៩១ ែួងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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២ 

២៥ 

ច្ោភណច្ឆត្សកិមនឆំនួន ២៥ ព្បច្ភទ ោម្បលង្់ ូឆត្ច្ៅច្នះ  
      សោធ    លចត្សិក     ១ 
      សតិ្       ”         ១ 
      ហិរ ិ      ”   ១ 
      ឱ្ត្តបប       ”   ១ 
       លោភ        ”         ១ 
       លោស       ”   ១ 
      ត្គ្ត្រជឈត្តត  ”   ១ 
      ោ បសសទ្ធិ    ”   ១ 
      ចិត្តបសសទ្ធិ       ”      ១       
                 លសាភណសាោរណ          ោ លហ ត    ”     ១    ១៩ 
      ចិត្តលហ ត       ”     ១ 
      ោ រ ទ្ ត       ”     ១ 
      ចិត្តរ ទ្ ត          ”     ១ 
      ោ ករោញ្ញត    ”     ១ 
      ចិត្តករោញ្ញត       ”     ១ 
      ោ បារ ញ្ញត    ”    ១ 
      ចិត្តបារ ញ្ញត      ”     ១ 
                   ោ  ជ កត        ”     ១           
      ចិត្ត ជ កត        ”     ១ 
      សម្ចោ វាចា       ”    ១ 
         វរិតិ្លចត្សិក              សម្ចោ ករោនត      ”    ១      ៣ 
      សម្ចោ អាជីវ      ”    ១ 
      ករ ណា        ”    ១ 
      រ ទិ្ត        ”    ១ 
                                               បញ្ញនិ្រនោិ លចត្សិក បញ្ញញ         ”           =       ១ 

 
 

 បបរញ្ញញ លចត្សិក 

លសាភណលចត្សិក 
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ច្ោភណច្ឆត្សកិមន ២៥  ប្ឆកច្ឆញជា ៤ នយ័ គឺ  

ក. លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩  
  ខ. វរិតិ្លចត្សិក ៣  
  រ.  បបរញ្ញញ លចត្សិក ២   
   . បញ្ញិន្រនោិ លចត្សិក ១  ។ 
  ធិបា  ក. លសាភណសាោរណលចត្សិក ម្ចន ១៩  
ជាលចត្សិកប្ែលគ្បកបបានទូ្លៅកន ងលសាភណចិត្តោំង ស់ ៥៩ ែួង ឬ 
៩១ ែួង បានលសចកតីថា ោលលសាភណចិត្តែួងណារួ លកើត្លឡើងកតី 
នឹងគ្តូ្វម្ចនលសាភណសាោរណលចត្សិកោំង ១៩ លនោះ គ្បកបជារួ 
ចិត្តលទោះជានិចាផង លសាភណសាោរណលចត្សិកោំង ស់ម្ចន ១៩ 
គ្បលភទ្ នឹងបានសប្រតងសភាវៈរបស់លចត្សិកលផសងៗ ោំងលនោះលដ្ឋ 
លំដ្ឋប់  
 

សទាធ ច្ឆត្សកិ 
 សោធ លចត្សិក រ៊ឺ ោរលជឿនិងគ្ជោះថាា កន ងវត្ថ ប្ែលរួរលជឿ បានែល់
គ្ជោះថាា កន ងគ្ពោះព ទ្ធ គ្ពោះធរ៌ គ្ពោះសងឃ លជឿលហត្ ផលកន ងលរឿងករោនិង 
ផលរបស់ករោតរលសចកតីពិត្ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 សទ្ោហនលកខណា          ម្ចនោរលជឿវត្ថ ប្ែលរួរលជឿជាលកខណៈ  
 បសាទ្នរសា                  ម្ចនោរលធាើឱ្យផូរផង់គ្ជោះថាា ជាកិចា  
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  ោល សិ បចា បបដ្ឋា ទ ម្ចនោររិនកករលអក់ជាផល 
 សលទ្ធ យវត្ថ បទ្ដ្ឋា ទ       ម្ចនវត្ថ ជាទី្តំងក្នោរលជឿជាលហត្ ជិត្ ។ 

លកខណាទិ្ចត្ កាៈរបស់សោធ លចត្សិករា៉ាងលទ្ៀត្ 

 ឱ្កបបនលកខណា                         ម្ចនោរលជឿម្ចជំាលកខណៈ 
 បកខនោនរសា                                  ម្ចនោរសោ ោះលៅជាកិចា 
  ធិរ ត្តិបចា បបដ្ឋា ទ                      ម្ចនោរបលង្កអ នចិត្តលជឿជាផល 
 សទ្ធរោសសវទទិ្លសាតបត្តិ ងគបទ្ដ្ឋា ទ  ម្ចន ងគក្ន
លសាតបត្តិររគ ម្ចនោរសាដ ប់គ្ពោះសទ្ធរោជាលែើរជាលហត្ ជិត្ ។ 
 សោធ លនោះចាត់្ជាធរ៌ខាងលែើរ កន ងោរលធាើឱ្យប រគលបានគ្បកបរ ណ
លសចកតីលអជាប ណយក សលលឡើងរក លហើ សោធ ប្ែលលកើត្លឡើងបានលទោះ 
រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័ វត្ថ ជាទី្តំងក្នោរលជឿ បានែល់ គ្ពោះរត្នក្គ្ត្ ករោនិង
ផលរបស់ករោជាលែើរ សោធ  រ៊ឺ លសចកតីលជឿកន ងវត្ថ ប្ែលរួរលជឿលនោះ ប្ចក
លចញលៅបាន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ករោសោធ  បានែល់ ោរលជឿករោ (លជឿលហត្ ) ។ 
 វបិាកសោធ  បានែល់ លជឿផលរបស់ករោ (លជឿផល) ។ 
 ករោសសកតសោធ  បានែល់ លជឿថាសត្ាោំង  ម្ចនករោជា 
របស់ខាួន (លជឿោំងលហត្ និងផល) ។ 
 ត្ថារត្លព្វធិសោធ  បានែល់ លជឿកន ងោរគ្តស់ែឹងរបស់
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ ។ 
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 លហត្ ជាទី្តំងក្នសោធ ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. រូបបបម្ចណសោធ  លជឿលគ្ព្វោះល ើញរូបសរបត្តិលអសាអ ត្ជាគ្បម្ចណ  
 ២. លូខបបម្ចណសោធ  លជឿលគ្ព្វោះល ើញោរគ្បគ្ពឹត្តលៅហោងជា
គ្បម្ចណ ។ 
 ៣. លឃ្លសបបម្ចណសោធ  លជឿលគ្ព្វោះបានសាត ប់សំលឡងពីលោោះជា
គ្បម្ចណ ។ 
  ៤. ធរោបបម្ចណសោធ  លជឿលហត្ ផលលគ្ព្វោះបានសាត ប់ធរ៌របស ់
 នកប្ែលឈាា សកន ងោរសប្រតងជាគ្បម្ចណ ។ 
 សោធ លទោះោលលកើត្លឡើងខណ:ណា រប្រងលធាើឱ្យសរប  ត្តធរ៌ 
គ្ជោះថាា ផូរផង់ ែូចប្កវរណីលធាើទឹ្កឱ្យថាា ែូលចាន ោះ ។ 
 

សត្ចិ្ឆត្សកិ 
 សតិ្លចត្សិក រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនោររលឹកបានកន ងអាររោណ៍
និងឱ្យសគ្ងួរជារួ ក សលធរ៌ជាលកខណៈ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ 
ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ   
  បិោបនលកខណា       ម្ចនោររលកឹបានកន ងអាររោណ៍លរឿ ៗ 
                                             ជាលកខណៈ 
  សលម្ចោ សនរសា             ម្ចនោររិនវលងាងលភាចជាកិចា 
 វសិយភិរ ខីភាវបចា បបដ្ឋា ទ        ម្ចនោរត្គ្រង់រ ខល ព្ ោះលៅទ្ល់ 
                                                             អាររោណ៍ជាផល  



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                                                               លចត្សិកសងគហវភិារ 

-76- 

 េិរសញ្ញញ បទ្ដ្ឋា ទ               ម្ចនោរចាំបានយ៉ាងម្ចំជាលហត្ ជិត្ 
  ោយទិ្សតិ្បបដ្ឋា នបទ្ដ្ឋា ទ វា      ឬម្ចនសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ រ៊ឺម្ចនោ  
                                                                        ជាលែើរជាលហត្ ជិត្ ។ 
 សតិ្ម្ចនលកខណៈ ២ គ្បោរ ែូចសប្រតងកន ងរិលិនោបញ្ញហ ថា 
 ១.  បិោបនលកខណាសតិ្  
 ២. ឧបរគណហ ណលកខណាសតិ្   
 ១.  បិោបនលកខណាសតិ្ បានែល់ សតិ្ប្ែលលត្ឿនឱ្យ
រលឹកលៅកន ងធរ៌ោំង  ថា ធរ៌លនោះលអ ធរ៌លនោះរិនលអ ធរ៌លនោះជា 
គ្បលយជន៍ ធរ៌លនោះរិនជាគ្បលយជន៍ ធរ៌លនោះជាសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ធរ៌ 
លនោះជាពល ៥ ធរ៌លនោះជាលព្វជឈងគ ៧ ធរ៌លនោះជាររគ ងគ ៨ ឬធរ៌លនោះ 
ជាសរេករោដ្ឋា ន ធរ៌លនោះជាវបិសសទករោដ្ឋា ន ធរ៌លនោះជាឈាន 
ជាសម្ចបត្តិ ជាវជិាជ  ជាវរិ ត្តិ ជាកងចិត្ត កងលចត្សិក ។ 
 ោល បិោបនលកខណាសតិ្ លត្ឿនឱ្យរលឹកែល់ធរ៌ោំងលនោះ
លហើ  ក៏រិនបានលសពធរ៌ប្ែលរិនរួរលសព គ្ត្ឡប់រកលសពធរ៌ ប្ែល
រួរលសព សតិ្លនោះលទ្ើបបានែល់សតិ្ប្ែលគ្បកបទូ្លៅកន ង លសាភណចិត្ត 
រប្រងឱ្យរលឹកែល់ក សលធរ៌ លដ្ឋ លធាើទទី្ោត់្គ្កប្សក្ននីវរណធរ៌ 
និងគ្បកបលដ្ឋ បញ្ញញ  ឬរិនបានគ្បកបលដ្ឋ បញ្ញញ  ក៏អាចឱ្យរលឹកែល់
ក សលធរ៌បាន ។ 
 ២. ឧបរគណហ ណលកខណាសតិ្ បានែល់ សតិ្ប្ែលែឹកទំឱ្យោន់
 ករតិ្កន ងធរ៌ប្ែលលអ រប្រងរលឹកថាធរ៌លនោះម្ចនឧបោរៈ ធរ៌លនោះ 
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រិនម្ចនឧបោរៈ ោន់ កប្ត្ធរ៌ប្ែលជាគ្បលយជន៍ ធរ៌ប្ែលជាឧបោរៈ 
ែូចទ ោា ររបស់គ្ពោះោជា លបើល ើញ នកណាចប្រាកចូលលៅោន់ោា រ
គ្ពោះោជវាងំក៏ហាររិនឱ្យចូល  នកណាម្ចនឧបោរៈែល់គ្ពោះោជា 
ក៏ឱ្យចូលលៅោន់គ្ពោះោជឋាន រប្រងកម្ចា ត់្រន សសប្ែលរិនចូលគល ់
ោន់ កប្ត្រន សសប្ែលចូលគលឱ់្យចូលោន់គ្ពោះោជឋានលទោះបាន ។ 
 ឧបរគណហ ណលកខណាសតិ្ លទ្ើបជាសតិ្ប្ែលម្ចនឧបោរៈ
ែល់បញ្ញញ លដ្ឋ គ្ត្ង់ បានែល់ សតិ្សរបជញ្ញៈប្ែលលកើត្លឡើងកន ង
ខណ:ពិចារណា ោ  លវទ្ទ ចិត្ត ធរ៌ ប្ែលលៅថា ចលគ្រើន
សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ប្ែលជាប ពាភារក្ន រ ិររគ ប្ែលជាខាងលែើរក្ន
ររគគ្ពហោចរ ិប្ែលជាឧបោរៈឱ្យចាស់គ្ពោះនិព្វា ន ែូលចាន ោះសតិ្លទ្ើបម្ចន 
២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 សតិ្ប្ែលគ្បកបជារួ លសាភណចិត្តលដ្ឋ ទូ្លៅ កន ងខណ: 
រលឹកែឹងអាររោណ៍ប្ែល តី្ត្សញ្ញញ រកាទ្ កតរន័ បរ ិត្តិ លដ្ឋ  
 បិោបនលកខណាសតិ្ ។ 
 សតិ្ប្ែលលធាើោរែឹងខាួនខណ:កំណត់្រូបធរ៌ ទរធរ៌តរ
លសចកតីពិត្កន ងោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន តរន័ បែិបត្តិលដ្ឋ  
ឧបរគណហ លកខណាសតិ្ ។ 
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ហរិចិ្ឆត្សកិ 

 ហិរលិចត្សិក រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលខាោ សបាប បានែល់ សភាព
ប្ែលសអប់និងលខពើរែលោ់រង្ករប្ែលជាទ្ ចារតិ្ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ 
ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 បាបលត ជិរ ចេនលកខណា        ម្ចនោរលខពើរបាបជាលកខណៈ 
 បាបានំ  ករណរសា           ម្ចនោររិនលធាើបាបជាកិចា 
 បាបលត សលង្កា ចនបចា បបដ្ឋា ទ ម្ចនោរគ្ត្ឡប់ចាកបាបជាផល 
  ត្តគរវបទ្ដ្ឋា ទ               ម្ចនោរលគរពខាួនឯងជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

ឱត្តបបច្ឆត្សកិ 
 ឱ្ត្តបបលចត្សិក រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលខាា ចបាប បានែល់ សភាព 
ប្ែលត្ក់សា ត្ខាា ចោរង្ករប្ែលជាទ្ ចារតិ្ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ 
ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ឧតត សនលកខណំ       ម្ចនោរត្ក់សា ត្ខាា ចចំលព្វោះបាបជាលកខណៈ 
 បាបានំ  ករណរសំ                 ម្ចនោររិនលធាើបាបជាកិចា 
 បាបលត សលង្កា ចនបចា បបដ្ឋា នំ   ម្ចនោរគ្ត្ឡប់ចាកបាបជាផល 
 បរគរវបទ្ដ្ឋា នំ                      ម្ចនោរលគរព នកែក្ទ្ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ហិរ ិ និងឱ្ត្តបបលចត្សកិោំង ២ លនោះ រប្រងគ្បាកែលឡើងកន ងឱ្ោស
ប្ែលលវៀរចាកលសចកតីអាគ្កក់ ហិរលិទោះម្ចនោរលខពើរបាបជាលកខណៈ 
ឱ្ត្តបបៈលទោះម្ចនោរត្ក់សា ត្ខាោ ចបាបជាលកខណៈ ។ 
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 ហិរ ិ លគ្បៀបែូចស្សីគ្ករ ំ នកម្ចនគ្ត្កូលប្ែលសអប់លខពើរែល់បាបធរ៌ 
លដ្ឋ  ំណាចោរលគរពខាួន និងអាស្ស័ លហត្ ខាងកន ងជាសរ ដ្ឋា ន 
បានែល់ លហត្ ខាងកន ង ៨ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ក ល ខាោ សបាបលដ្ឋ ព្វកយប្ែលរិត្ែល់គ្ត្កូលរបស់ខាួន ។ 
 ២. វ  ខាោ សបាបលដ្ឋ រិត្ែល់វ ័របស់ខាួន ។ 
 ៣. ព្វហ សចា  ខាោ សបាបលដ្ឋ រិត្ែល់ភាពជាពហ សសូត្របសខ់ាួន 
 ៤. ជាតិ្រហរគត្ ខាោ សបាបលដ្ឋ រិត្ែល់ជាតិ្ភូរិែ៏គ្បលសើរ 
របស់ខាួន ។ 
 ៥. សត្ថ រហរគត្ ខាោ សបាបលដ្ឋ រិត្ែល់គ្ពោះសាសាត  ម្ចត បិត 
គ្រូអាចារយ ។ 
 ៦. ោ ជជរហរគត្ ខាោ សបាបលដ្ឋ រិត្ែល់ោយទ្ប្ែលជាធំ ។ 

៧. សហគ្ពហោចាររីហរគត្ ខាោ សបាបលដ្ឋ រិត្ែល់រិត្ត 
សគ្ពហោចារ ីប៍្ែលជាធំ ។ 
 ៨. ស រភាវ ខាោ សបាបលដ្ឋ រិត្ែល់ភាពលកាៀវោា របស់ខាួន ។  
 ឱ្ត្តបប លគ្បៀបែូចស្សីលពសា  នកម្ចនោរខាា ចប្គ្កងែល់បាបធរ៌
លដ្ឋ  ំណាចលគរព នកែក្ទ្ លហើ ឱ្ត្តបបៈលនោះអាស្ស័ លហត្ ខាង
លគ្តជាសរ ដ្ឋា ន បានែល់ លហត្ ខាងលគ្ត ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១.  តត ន វាទ្ភ ំ ខាា ចោរតិ្ោះលែៀលខាួនឯង ។ 
 ២. បរវាោន ភ ំ  ខាា ចោរតិ្ោះលែៀល ំពី នកែក្ទ្ ។ 
 ៣. ទ្ណា ភ ំ       ខាា ចោជទ្ណា  រ៊ឺចាប់រកាគ្បលទ្ស ។ 
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 ៤. ទ្ រគតិ្ភ ំ        ខាា ចភ័ កន ង បា ភូរិ ។ 
 លសចកតីខាោ សនិងោរត្ក់សា ត្ ប្ែលជាសភាវធរ៌របស់ហរិនិិង 
ឱ្ត្តបបៈលនោះរិនជា ក សល លគ្ព្វោះជាោរខាោ សនិងខាា ចប្គ្កងកន ងបាប 
ទ្ ចារតិ្ លដ្ឋ ពិចារណាល ើញលោសថា រិនរួរគ្បគ្ពឹត្តែូច នកពិចារណា
ររណាន សសតិ្ លដ្ឋ  កោរសាា ប់រកជាអាររោណ៍ ឬ នកប្ែលកំព ង
ពិចារណា ស ភករោដ្ឋា ន ខណ:ចិត្តប្ែលកំព ងពិចារណាលទោះ ចិត្តរប្រង
រិនោា ក់លៅកន ង ំណាចប្ផនក ក សល ហិរនិិងឱ្ត្តបបៈលនោះក៏ែូចគន  រប្រង
ពិចារណាែល់បាបទ្ ចារតិ្លហើ រិនលធាើករោអាគ្កក់ រប្រងរកាខាួនឱ្យ
ហោត់្ចត់្ លដ្ឋ លហត្ លនោះហិរនិិងឱ្ត្តបបៈលទ្ើបចាត់្ថាជាធរ៌ប្ែល  ំគ្រង
លោក សរែូចព ទ្ធត្គ្ម្ចស់កន ង ងគ ត្តរនិោ  ទ្ កនិបាត្ថា “ម្ចន លភិកខ 
ោំង   ស កាធរ៌ ២ គ្បោរលនោះ រប្រង  ំគ្រងលោក ធរ៌ ២ គ្បោរ 
រ៊ឺ ាីខាោះ រ៊ឺ ហិរ ិ១ ឱ្ត្តបប ១ ម្ចន លភិកខ ោំង   ស កាធរ៌ ២ គ្បោរលនោះ
រប្រង  ំគ្រងលោក លបើស កាធរ៌ ២ គ្បោរលនោះរិនរបបី  ំគ្រងលោក
លសាត្ កន ងលោកលនោះនិងរិនរបបីគ្បាកែព្វកយថា ម្ចត បិត បងបអូន 
រីង ម្ច សាា រី ភរយិ គ្រូ អាចារយ រន សសលោកនឹងបានែល់នូវោរ
គ្ចឡកូគ្ចឡំគន ែូចយ៉ាងសត្ាលចៀរ ពប្ព ម្ចន់ គ្ជូក និងស នខជាលែើរ 
ែូលចាន ោះ ម្ចន លភិកខ ោំង   ស កាធរ៌ ២ គ្បោរលនោះឯងលៅ  ំគ្រងលោក 
លទ្ើបលៅគ្បាកែព្វកយថា ម្ចត បិត បងបអូន រីង ម្ច គ្រូអាចារយ ” ែូលចនោះ ។ 
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អច្ោភច្ឆត្សកិ 

  លោភលចត្សិក រ៊ឺ ជាធរោជាតិ្ប្ែលរិនចង់បានរិនជាប់ចិត្ត
កន ងអាររោណ៍ បានែល់ សភាពចិត្តប្ែលរិនចង់បាន និងរិនជាប់កន ង
ោររ ណាររោណ៍ ឬធរ៌ប្ែលជាបែិបកខែល់លោភៈលឈាោ ោះថា  លោភៈ
ជារូលជាឫសរល់ក្នក សលធរ៌ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  

 លរធលកខលណា   ម្ចនោររិនលគ្ត្ក រកន ងអាររោណ៍ជាលកខណៈ 
  លរគភាវលកខលណា វា ឬម្ចនោររិនជាប់កន ងអាររោណ៍ជាលកខណៈ 
  បររិគហណរលសា                ម្ចនោររិនហួងប្ហងជាកិចា 
  នលីានភាវបចា បបដ្ឋា លទ     ម្ចនោររិនគ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍ 
                                                 ជាផល   
 លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋា លទ      ម្ចនោរលធាើទ្ កកន ងចិត្តលដ្ឋ  
                                                 ឧបា ក្នគ្បាជ្ាជាលហត្ ជិត្ ។ 
 សភាពរបស់ លោភៈ ប្ែលម្ចនោររិនជាប់កន ងអាររោណ៍ជា 
លកខណៈលទោះ ែូចែំណក់ទឹ្ករិនជាប់លៅលលើសាឹកឈូក ម្ចនោររិន 
ហួងប្ហងជាកិចា ែូចភិកខ  នកម្ចនចិត្តផ ត្ស្សឡោះចាក ោវាស ម្ចនោរ
រិនគ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍ជាផល ែូចប រសប្ែលោា ក់លៅកន ងរលតត
ោរក ែូលចាន ោះរ ណធរ៌របស់ លោភៈរប្រងជាបចា័ ែល់ោររិនម្ចន
លោរ រប្រងបានលសពប្ត្វត្ថ ប្ែលជាទី្សបា  ។ 
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អច្ទាសច្ឆត្សកិ 

  លោសលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលរិនគ្បទូ្សោ៉ា  បានែល់ 
សភាពប្ែលរិនគ្បទូ្សោ៉ា កន ងអាររោណ៍ ម្ចនោររិនលគ្ោធ រិន
បំណងអាគ្កក់ រិនលបៀត្លបៀនជារូល ជាឫសរល់ក្នក សលធរ៌ 
ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
  ចណាិ កាលកខលណា        ម្ចនោររិនោចជាលកខណៈ 
   វលិោធលកខលណា វា       ឬម្ចនោររិនលគ្ោធជាលកខណៈ  
 អាឃ្លត្វនិ រលសា        ម្ចនោរកម្ចា ត់្អាឃ្លត្ជាកិចា 
 បរ ិហវនិ រលសា វា   ឬម្ចនោរកម្ចា ត់្ោរលតដ គ្កហា ជាកិចា  
 លសារោភាវបចា បបដ្ឋា លទ   ម្ចនភាពគ្ត្ជាក់ជាផល 
 លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋា លទ      ម្ចនោរលធាើទ្ កកន ងចិត្តលដ្ឋ  
                                                      ឧបា ក្នគ្បាជ្ាជាលហត្ ជិត្ ។ 
 សភាពរបស់ លោសៈលនោះម្ចនោររិនគ្បទូ្សោ៉ា  ឬរិនម្ចនោរ
លគ្កវលគ្ោធជាលកខណៈ លគ្បៀបែូចរិត្ត នក ន បាលជួ រកា ម្ចនោរ
កម្ចា ត់្លសចកតីអាឃ្លត្ ឬកម្ចា ត់្ភាពលតត គ្កហា ជាកិចា លគ្បៀបែូចកាិន
ចនោន៍គ្ក ូប ម្ចនភាពគ្ត្ជាក់ជាផល លគ្បៀបែូចពនា៊ឺចនោលពញវង់ ែូលចាន ោះ
រ ណធរ៌របស់ លោសៈលនោះ រប្រងជាបចា័ ែល់វ ័សាអ ត្ លគ្ព្វោះរន សស
ប្ែលរិនលគ្ោធរិនគ្តូ្វលភាើង រ៊ឺលោសៈែ ត្ឱ្យប្សបកគ្ជីវគ្ជួញនិងសក់សាវូ 
រប្រងញា ំងភាពជាកំលោោះគ្ករ ំឱ្យលៅបាន ូរ ។ 
 ខនតិ រ៊ឺ ោរ ត់្ធន់ែល់លហត្ ប្ែលលធាើឱ្យឈ៊ឺចិត្ត ។ 
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 លរតត  រ៊ឺ ោរគ្បាថាន ឱ្យ នកែក្ទ្ម្ចនលសចកតីស ខ ធរ៌ោំង ២ 
យ៉ាងលនោះ  ងគធរ៌ បានែល់  លោសលចត្សិកលទោះឯង ។ 
 

ត្ព្ត្ម្ជឈត្តោច្ឆត្សកិ 
 ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក រ៊ឺ ជាធរោជាតិ្ប្ែលជាកណាត លកន ង 
សរប  ត្តធរ៌លទោះៗ បានែល់ ោរលធាើលចត្សិកឱ្យលសោើកន ង លសាភណកិចា
របស់ខាួន រិនម្ចនោរលលើសខាោះ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ចិត្តលចត្សិោនំ សរវាហិត្លកខណា       ម្ចនោរលធាើចិត្តនិងលចត្សិក 
                                                     ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅលសោើគន ជាលកខណៈ 
 ឩទធិកតនិវារណរសា      ម្ចនោរហារឃ្លត់្នូវភាពលលើសខាោះ 
                                                 គន ជាកិចា 
 រជឈត្តភាវបចា បបដ្ឋា ទ         ម្ចនភាពជាកណាត លរិនលំល ៀង 
                                                 ជាផល 
 សរប  ត្តធរោបទ្ដ្ឋា ទ       ម្ចនសរប  ត្តធរ៌ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិកលនោះ ជាភាវៈកណាត លប្ែលលធាើឱ្យចិត្ត
និងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន កន ងខណ:លទោះ លធាើកិចារបស់ខាួនៗ 
លដ្ឋ លសោើគន ជានិចា ែូចសារេីលរើលលសោះអាជាលន យរត់្លសោើលអលហើ 
លទ្ើបលធាើគ្ពលងើ  ែូលចាន ោះលចត្សិកលនោះម្ចនសភាពគ្ពលងើ ប្ត្ទំសរប  ត្ត
ធរ៌ ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅលសោើកន ងកិចាលរៀងៗ ខានួ ។ 
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កាយបសសទធចិ្ឆត្សកិ និង្ ឆិត្តបសសទធចិ្ឆត្សកិ 

 ោ បសសទ្ធិលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកតីសៃប់ឱ្យ 
លចត្សិកខនធ ៣ (លវទ្ទខនធ សញ្ញញ ខនធ សង្កខ រកខនធ) កន ងោរង្ករប្ែល 
ជាក សល ។ 
 ចិត្តបសសទ្ធិលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកតីសៃប់ឱ្យចិត្ត 
(វញិ្ញញ ណកខនធ) កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 បសសទ្ធិលចត្សិកោំង ២ លនោះ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ោ ចិត្តទ្រេវូបសរលកខណា             ម្ចនោរសៃប់ទរកខនធ ៣ 
                                                                     និងចិត្តជាលកខណៈ 
 ោ ចិត្តទ្រេនិរោទ្ោនរសា       ម្ចនោរកម្ចា ត់្លសចកតីលតត គ្កហា  
                                                   ក្នលចត្សិកនិងចិត្តជាកិចា 
 ោ ចិតត នំ  បរបិផនោសីតិ្ភាវបចា បបដ្ឋា ទ              ម្ចនភាពគ្ត្ជាក់ 
           សាូត្បូត្រិនប្គ្បគ្បួលក្នលចត្សិកនិងចិត្តជាផល 
 ោ ចិត្តបទ្ដ្ឋា ទ             ម្ចនលចត្សិកនិងចិត្តជាលហត្ ជិត្ ។ 
 គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្តស់ថា លវទ្ទខនធសស លគ្ព្វោះគ្ទ្ង់បំណង ក 
លចត្សិកខនធ ៣ ថាជាោ  និងគ្ទ្ង់បំណង កវញិ្ញញ ណកខនធថាជាចិត្ត ។ 
  ធរោជាតិ្ប្ែលលឈាោ ោះថា បសសទ្ធិ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យធរ៌ោំងលទោះ 
(ទរកខនធ ៤) សៃប់គ្បាសចាកោរគ្កវល់គ្កវា ែល់នូវភាពគ្ត្ចោះគ្ត្ចង់ 
ោ បសសទ្ធិនិងចិត្តបសសទ្ធិលចត្សិកោំង ២ លនោះ លទ្ើបគ្បកបជារួ 
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លសាភណចិត្តប៉ា លណាណ ោះ បសសទ្ធិលចត្សិកសូរបីគ្បកបជារួ លសាភណ
ចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួងក៏ពិត្ ប្ត្រប្រងញា ំងលសចកតីសៃប់កន ងថាន ក់ោម្ចវចរ 
រូបាវចរ  របូាវចរ និងបសសទ្ធិសលម្ចព ជឈងគឱ្យលផសងគន  ។ 
 

កាយលហុោច្ឆត្សកិ និង្ ឆិត្តលហុោច្ឆត្សកិ 
 ោ លហ តលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើភាពស្សាលឱ្យ 
លចត្សិកខនធ ៣ (លវទ្ទខនធ សញ្ញញ ខនធ សង្កខ រកខនធ) កន ងោរង្ករប្ែល 
ជាក សល ។ 
 ចិត្តលហ តលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើភាពស្សាលឱ្យចិត្ត 
(វញិ្ញញ ណកខនធ) កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 លហ តលចត្សិកោំង ២ លនោះម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ 
 ោ ចិត្តររ ភាវវូបសរលកខណា     ម្ចនោរសៃប់ភាពធៃន់ក្ន 
                                                            លចត្សិកនិងចិត្តជាលកខណៈ 
 ោ ចិត្តររ ភាវនិរោទ្ោនរសា            ម្ចនោរកម្ចា ត់្នូវភាពធៃន់ក្ន 
                                                            លចត្សិកនិងចិត្តជាកិចា  
 ោ ចិតត នំ  ទ្នធតបចា បបដ្ឋា ទ    ម្ចនភាពរហ័សរហួនក្ន 
                                                            លចត្សិកនិងចិត្តជាផល  
 ោ ចិត្តបទ្ដ្ឋា ទ                       ម្ចនទរកខនធ ៤ ជាលហត្ ជិត្។ 
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 ធរ៌ប្ែលម្ចនលឈាោ ោះថា ោ  សំលៅែល់ លចត្សិកខនធ ៣ ចិត្ត 
សំលៅែល់ វញិ្ញញ ណកខនធ ែូចលព្វលលហើ កន ងសភាវៈរបស់ោ បសសទ្ធិ 
និងចិត្តបសសទ្ធិ ។ 
 ែូលចាន ោះោ លហ តនិងចិត្តលហ តលចត្សិកលនោះ លទ្ើបសំលៅ 
ែល់អាោរក្នភាវៈប្ែលស្សាលលឈាោ ោះថា លហ ត និងភាពស្សាលលនោះ
ម្ចនលសចកតីថា ធរ៌ោំងលនោះបដូរផ្ទា ស់លៅបានលលឿនរហ័ស 
“លហ បរណិារត” រ៊ឺអាចគ្បគ្ពឹត្តលៅបានលដ្ឋ ្ប់រហ ័  ទ្នធនត 
បែិលសធភាពធៃន់ រ៊ឺភាវៈប្ែលរិនជាភារៈធៃន់  វតិ្ថនត រ៊ឺោររងឹប ឹង
លគ្ព្វោះរិនម្ចនកិលលសភារៈបានែល ់េីន រិទ្ធជាលែើរ ។ 
 ោ លហ តលចត្សិកនិងចិត្តលហ តលចត្សិក ជាអាោរក្ន 
ភាវៈប្ែលស្សាលរបស់លចត្សិកខនធ ៣ និងវញិ្ញញ ណកខនធ (ទរកខនធ ៤) 
ប្ែលលៅកន ងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

កាយមុ្ទុោច្ឆត្សកិ និង្ ឆិត្តមុ្ទុោច្ឆត្សកិ 
 ោ រ ទ្ តលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើភាពទ្ន់ឱ្យលចត្សិកខនធ 
៣ (លវទ្ទខនធ សញ្ញញ ខនធ សង្កខ រកខនធ) កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 ចិត្តរ ទ្ តលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើភាពទ្ន់ឱ្យចិត្ត 
(វញិ្ញញ ណកខនធ) កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 រ ទ្ តលចត្សិកោំង ២ លនោះ ឱ្នលំលោនទ្ទួ្លអាររោណ៍ 
ប្ែលជាក សលបានង្ក  ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ ចំលព្វោះ 
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 (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ោ ចិត្តេទ្ធភាវវូបសរលកខណា ម្ចនោរលធាើឱ្យចិត្តនិងលចត្សិក 
                                                       សៃប់ចាកភាពរងឹត្អឹងជាលកខណៈ 
 ោ ចិត្តេទ្ធភាវនិរោទ្ោនរសា      ម្ចនោរកម្ចា ត់្នូវភាពរងឹត្អឹងក្ន 
                                                       ចិត្តនិងលចត្សិកជាកិចា  
  បបែិឃ្លត្បចា បបដ្ឋា ទ         ម្ចនោររិនចលងអៀត្ចងអល់ជាផល 
 ោ ចិត្តបទ្ដ្ឋា ទ               ម្ចនទរកខនធ ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ោ រ ទ្ តនិងចិត្តរ ទ្ តលចត្សិកលនោះ ជាភាវៈប្ែលទ្ន់របស់
លចត្សិកកខនធ ៣ និងវញិ្ញញ ណកខនធ ។ 
 ភាវៈប្ែលទ្ន់លឈាោ ោះថា រ ទ្ ត  ធិបា ថា ភាពទ្ន់ភាន់លឈាោ ោះ
ថា រទ្ោវត ។ 
 ភាវៈប្ែលរិន កកខល (រងឹរូស) លឈាោ ោះថា  កកខលត (រិនរងឹរសូ) 
 និងភាវៈប្ែលរិនរងឹរូស លឈាោ ោះថា  កេិនត ។ 
 រ ទ្ តលចត្សិកោំង ២ លនោះ ជាបែិបកខែល់កិលលសនិងជាធរ៌
ប្ែលគ្បកបជារួ លសាភណចិត្ត លធាើឱ្យចិត្តលទោះទ្ន់ភាន់ រប្រងទ្ទួ្ល
អាររោណ៍ប្ែលជាក សលបានយ៉ាងសនទិ្ធ ។ 
 

កាយកម្មញ្ាោច្ឆត្សកិ និង្ ឆិត្តកម្មញ្ាោច្ឆត្សកិ 

 ោ ករោញ្ញតលចត្សិក ជាធរោជាតិ្លធាើលសចកតីសររួរែល់
ោរង្ករប្ែលជាក សលឱ្យលចត្សិកកខនធ ៣ (លវទ្ទខនធ សញ្ញញ ខនធ 
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សង្កខ រកខនធ) ចិត្តករោញ្ញតលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើលសចកតីសររួរ
ែល់ោរង្ករប្ែលជាក សលឱ្យចិត្ត (វញិ្ញញ ណកខនធ) ។ 
 ករោញ្ញតលចត្សិកោំង ២ លនោះ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ោ ចិត្ត ករោញ្ញភាវវូបសរលកខណា        ម្ចនោរលធាើឱ្យចិត្ត 
និងលចត្សិកចូលោន់សភាវៈប្ែលសៃប់ចាកភាពរិនរួរែល់ោរង្ករ
ជាលកខណៈ 
 ោ ចិតត នំ  ករោញ្ញភាវនិរោទ្ោនរសា  ម្ចនោរកម្ចា ត់្នូវភាពរិនរួរ 
ែល់ោរង្ករក្នចិត្តនិងលចត្សិកជាកិចា 
 ោ ចិតត នំ អាររោណករណសរបត្តិបចា បបដ្ឋា ទ     ម្ចនោរែល ់
គ្ពរកន ងោរលធាើអាររោណ៍ឱ្យសររួរែល់ចិត្តនិងលចត្សិកជាផល 
 ោ ចិត្តបទ្ដ្ឋា ទ     ម្ចនទរកខនធ ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ករោញ្ញតលចត្សកិោំង ២ លនោះ ជាបែិបកខែល់កិលលស ជាធរ៌ 
ប្ែលគ្បកបជារួ លសាភណចិត្ត លធាើឱ្យលកើត្ោរែល់គ្ពរលអសររួរ
ែល់ោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 

កាយបាគុញ្ាោច្ឆត្សកិ និង្ ឆិត្តបាគុញ្ាោច្ឆត្សកិ 

 ោ បារ ញ្ញតលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យលចត្សិកកខនធ ៣ 
(លវទ្ទខនធ សញ្ញញ ខនធ សង្កខ រកខនធ) រហ័សរហួនែល់ោរង្ករប្ែល
ជាក សល ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                                                               លចត្សិកសងគហវភិារ 

-89- 

 ចិត្តបារ ញ្ញតលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យចិត្តរហ័សរហួន 
កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 បារ ញ្ញតលចត្សកិោំង ២ លនោះ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ  ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ោ ចិតត នំ  លរលញ្ញភាវលកខណា   ម្ចនោររិនអាព្វធក្នចិត្ត 
                                                              និងលចត្សិកជាលកខណៈ 
 ោ ចិត្តលរលញ្ញនិរោទ្ោនរសា          ម្ចនោរកម្ចា ត់្នូវអាព្វធក្ន 
                                                             ចិត្តនិងលចត្សិកជាកិចា 
 និោទី្នវបចា បបដ្ឋា ទ           ម្ចនោរគ្បាសចាកនូវលោសជាផល 
 ោ ចិត្តបទ្ដ្ឋា ទ              ម្ចនទរកខនធ ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 បារ ញ្ញតលចត្សិកោំង ២ លនោះ ជាបែិបកខែល់កិលលស 
ជាធរ៌ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លសាភណចិត្ត លធាើឱ្យចិត្តចូលែល់សភាវៈប្ែល 
រហ័សរហួន រិន ៊ឺត្ រូែលោ់រង្ករប្ែលជាក សល ។ 
 

កាយជុុកោច្ឆត្សកិ និង្ ឆិត្តុជុកោច្ឆត្សកិ 

 ោ  ជ កតលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យលចត្សិកកខនធ ៣ 
(លវទ្ទខនធ សញ្ញញ ខនធ សង្កខ រកខនធ) ម្ចនភាពគ្ត្ង់កន ងោរង្ករប្ែល 
ជាក សល ។ 
 ចិត្ត ជ កតលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យចិត្ត (វញិ្ញញ ណកខនធ) 
ម្ចនភាពគ្ត្ង់កន ងោរង្ករប្ែលជាក សល ។ 
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 ឧជ កតលចត្សិកោំង ២ លនោះ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ោ ចិតត នំ  ជជវលកខណា       ម្ចនភាពគ្ត្ង់ក្នចិត្តនិងលចត្សិក 
                                                      ជាលកខណៈ 
 ោ ចិត្តក ែិលភាវនិរោទ្ោនរសា      ម្ចនោរកម្ចា ត់្នូវភាពរិនគ្ត្ង់ 
                                                         ក្នចិត្តនិងលចត្សិកជាកិចា 
  ជិរហតបចា បបដ្ឋា ទ                ម្ចនភាពគ្ត្ង់ក្នចិត្តនិងលចត្សិក 
                                                      ជាផល 
 ោ ចិត្តបទ្ដ្ឋា ទ                   ម្ចនទរកខនធ ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 លចត្សិកោំង ២ លនោះ ជាធរោជាតិ្ប្ែលគ្បកបជារួ លសាភណចិត្ត 
អាចលធាើឱ្យកម្ចា ត់្បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ ម្ចយបិទ្បាំងលសចកតី អាគ្កក់
និងសាលេ យ ោរ ួត្រ ណធរ៌ប្ែលរិនម្ចនកន ងខាួនឱ្យ សល់ៅ
និងគ្ពរគន លទោះលធាើឱ្យលចត្សកិនិងចិត្តគ្ត្ង់ រិនលវៀចលវរនិងលរចពីោរង្ករ
ប្ែលជាក សល កន ង ែាសាលិនីលព្វលថា  នកណាម្ចនករោ និងោា រោំង 
៣ រិនបរសិ ទ្ធិ  នកលទោះលឈាោ ោះថា លវៀចលវរ ែូចទឹ្ករូគ្ត្លគ  នកណាម្ចន
ករោនិងោា រោងំ ២ រិនបរសិ ទ្ធិ  នកលទោះលឈាោ ោះថា លោង ែូចចំណិត្ែួង
ចនោ  នកណាម្ចនករោនិងោា រណារួ រិនបរសិ ទ្ធិ  នកលទោះលឈាោ ោះថា ង ែូច
ច ងែងនងគ័ល ។ 
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ខ. វិរត្ចិ្ឆត្សកិ 

 វរិតិ្លចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលវៀរចាកបាបធរ៌ ម្ចន 
បាណាតិ្បាត្ជាលែើរ ភាវៈក្នោរលវៀរចាកបាបធរ៌ ឬទ្ ចារតិ្ករោលនោះ 
លឈាោ ោះថា វរិតិ្ និងលៅសភាវធរ៌ ប្ែលជាលគ្រឿងលវៀរចាកបាបធរ៌ថា 
វរិតិ្លចត្សិក ។ 
 ភាវៈក្នោរលវៀរចាកបាបធរ៌ប្ែលលឈាោ ោះថា វរិតិ្ លទោះម្ចន ៣ 
គ្បលភទ្រ៊ឺ  
 សរបត្តវរិតិ្ ១ សម្ចោនវរិតិ្ ១ និងសរ លចេទ្វរិតិ្ ១ ។ 
 សរបត្តវរិតិ្ លវៀរចាកបាបធរ៌លដ្ឋ ោរែល់គ្ពរក្ន ធាស្ស័  
ែូចលវៀរចាកោរសម្ចា ប់សត្ា លគ្ព្វោះរិត្ថាសត្ាោំង  រប្រងស្ស ញ់
ជីវតិ្របស់ខាួន ។ 
 សម្ចោនវរិតិ្ ោរលវៀរចាកបាបធរ៌លដ្ឋ ោរោន់ កសិោខ បទ្ប្ែល
បញ្ញត្តទ្ ក ែូចជាោរោន់សីល ៥ ឬឧលបាសេសីល លដ្ឋ សម្ចោន
 ំពីភិកខ  នកម្ចនសីលជាលែើរ ។ 
 សរ លចេទ្វរិតិ្ ោរលវៀរចាកបាបធរ៌លដ្ឋ ដ្ឋច់ខាត្ រ៊ឺ វរិតិ្ប្ែល 
គ្បកបជា ងគ រ ិររគ លធាើឱ្យគ្ពោះលយគវចរសលគ្រចររគផល 
ជាគ្ពោះ រ ិប រគល លហើ គ្ពោះ រ ិប រគលលទោះរិនលកើត្សូរបីោររិត្ថា
ល ើងនឹងសម្ចា ប់សត្ាលឡើ  ។ 
 វរិតិ្ ប្ែលជាភាវៈក្នោរលវៀរចាកបាបធរ៌លនោះ ម្ចនសភាវៈជា 
លចត្សិកបររត្ថ ប្ែលលឈាោ ោះថា វរិតិ្លចត្សិកម្ចន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
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 សម្ចោ វាចាលចត្សិក សម្ចោ ករោនតលចត្សិក និងសម្ចោ អាជីវលចត្សិក។ 
 

សមម វាចាច្ឆត្សកិ 
 សម្ចោ វាចាលចត្សិក ជាលចត្សកិប្ែលគ្បកបជារួ រហាក សល
ចិត្ត និងលោក ត្តរចិត្ត លធាើឱ្យលកើត្ោរលវៀរចាកវចីទ្ ចារតិ្ោំង ៤ ម្ចនោរ
និយ ក ហក និយ ញ ោះញង់ និយ ព្វកយអាគ្កក់លគ្គត្គ្គត្ 
និយ ព្វកយឥត្គ្បលយជន៍ ប្ែលរិនោក់ទ្ងនឹងោរង្ករប្ែលជាអាជីព 
ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ 
 បររិគហលកខណា     ម្ចនោរកំណត់្ោរព្វរវចីទ្ ចារតិ្ជាលកខណៈ 
 វរិរណរសា                            ម្ចនោរលវៀរចាករិចាេ វាចាជាកិចា 

រិចាេ វាចបបហានបចា បបដ្ឋា ទ     ម្ចនោរលោះរិចាេ វាចាជាផល  
 សោធ ហិលោត្តបាទិ្រ ណបទ្ដ្ឋា ទ   ម្ចនរ ណរ៊ឺសោធ  ហិរ ិឱ្ត្តបបៈ 
                                                               ជាលែើរជាលហត្ ជិត្ ។ 
 សម្ចោ វាចាម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. កថាសម្ចោ វាចា រ៊ឺ ោរលព្វលវាចាប្ែលលអម្ចនសីលធរ៌ លែើរបី
គ្បលយជន៍ែល ់នកសាត ប់ ែូចោរបលគ្ងៀន ោរសនោទធរ៌ជាលែើរ ។ 
 ២. លចត្ទសម្ចោ វាចា រ៊ឺ តងំចិត្តលព្វលវាចាសម្ចោនសីលថា 
នឹងលវៀរចាកវចីទ្ ចារតិ្ ម្ចនោរសម្ចោនថា នឹងរិននិយ ក ហក 
ជាលែើរ ។ 
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 ៣. វរិតិ្សម្ចោ វាចា រ៊ឺ ោរលវៀរចាកវចីទ្ ចារតិ្ ៤ និងជាោលវៀរ
ចំលព្វោះរ ខ ខណ:ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលនឹងលព្វលវចីទ្ ចារតិ្លចញលៅ ។ 
 

សមម កម្មនតច្ឆត្សកិ 
 សម្ចោ ករោនតលចត្សិក ជាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ រហាក សលចិត្ត 
និងលោក ត្តរចិត្ត លធាើឱ្យលកើត្ោរលវៀរចាកោ ទ្ ចារតិ្ោំង ៣ ម្ចនោរ
សម្ចា ប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយលរ គ្បពឹត្តខ សកន ងោរ ប្ែលរិនោក់ទ្ងនឹង
ោរង្ករប្ែលជាអាជីព ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 សរ ដ្ឋា នលកខលណា                 ម្ចនោរតំងលឡើងជាលកខណៈ 
 វរិរណរលសា                          ម្ចនោរលវៀរចាករិចាេ ករោនតជាកិចា 
 រិចាេ ករោនតបបហានបចា បបដ្ឋា លទ    ម្ចនោរគ្បហាររិចាេ ករោនតជាផល 
 សោធ ហិលោត្តបាទិ្រ ណបទ្ដ្ឋា លទ   ម្ចនរ ណ រ៊ឺ សោធ  ហិរ ិឱ្ត្តបបៈ 
                                                          ជាលែើរជាលហត្ ជិត្ ។ 

សម្ចោ ករោនតម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១.  ថាពលំសម្ចោ ករោនត បានែល់ ោរលធាើោរង្ករប្ែលគ្បក្ព
ប្ែលរួរ ម្ចនោរគ្បកបោនក សល ឱ្នលំលោនបទោ បខាួន ឬជួ 
ោរង្ករប្ែលជាគ្បលយជន៍តរសររួរ ែល់កម្ចា ំងរបស់ខាួនជាលែើរ ។ 
 ២. លចត្ទសម្ចោ ករោនត បានែល់ ភាវៈប្ែលតំងចិត្តសម្ចោន
ថានឹងលវៀរចាកោ ទ្ ចារតិ្ម្ចនោរសម្ចា ប់សត្ាជាលែើរ ។ 
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 ៣. វរិតិ្សម្ចោ ករោនត បានែល់ ោរលវៀរចាកោ ទ្ ចារតិ្ោំង ៣ 
និងជាោរលវៀរចំលព្វោះរ ខ ខណ:ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ប្ែលនឹងឱ្យគ្បគ្ពឹត្ត
កនាងោ ទ្ ចារតិ្រកគ្បាកែ ។ 
 

សមម អាជីវច្ឆត្សកិ 
 សម្ចោ អាជីវលចត្សិក ជាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ រហាក សល
ចិត្ត និងលោក ត្តរចិត្ត លធាើឱ្យលកើត្ោរលវៀរចាកោ ទ្ ចារតិ្ ៣ វចីទ្ ចារតិ្ ៤ 
ប្ែលោក់ទ្ងនឹងអាជីព ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ លដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 លវាោនលកខលណា                 ម្ចនលសចកដីផូរផង់ជាលកខណៈ  
 ញាយជីវបបវត្តិរលសា              ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នោ និងវាចា 
                                                         ប្ែលបរសិ ទ្ធជាកិចា 
 រិចាេ ជីវបបហានបចា បបដ្ឋា លទ  ម្ចនោរគ្បហាររិចាេ ជីពជាផល 
 សោធ ហិលោត្តបាទិ្រ ណបទ្ដ្ឋា លទ   ម្ចនរ ណ រ៊ឺ សោធ  ហិរ ិឱ្ត្តបបៈ 
                                                          ជាលែើរជាលហត្ ជិត្ ។ 

សម្ចោ អាជីវម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. វរី ិសម្ចោ អាជីវ បានែល់ ោរពាយរលែើរបីលធាើោរង្ករចិញ្ា ឹរ
ជីវតិ្លដ្ឋ គ្តូ្វតរធរ៌ ។ 
 ២. វរិតិ្សម្ចោ អាជីវ បានែល់ ោរលវៀរចាកោ ទ្ ចារតិ្ ៣ វចីទ្ ចារតិ្ 
៤ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងអាជីព និងជាោរង្ករលវៀរចំលព្វោះរ ខខណ:ម្ចន 
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អាររោណ៍ោក់ទ្ងនឹងអាជីព ប្ែលឱ្យឈានកនាងទ្ ចារតិ្ករោរកគ្បាកែ ។ 
 វរិតិ្លចត្សិកោំង ៣ ែួងប្ែលលព្វលលហើ  បានែល់ សម្ចោ វាចា 
សម្ចោ ករោនត សម្ចោ អាជីវ រប្រងអាស្ស័ វត្ថ ប្ែលរបបីលវៀរចាកោរឈាន
កនាងទ្ ចារតិ្ករោ វត្ថ ប្ែលរបបីលវៀរលទោះលឈាោ ោះថា វរិរិត្ពាវត្ថ  ។ 
 វរិតិ្លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្លនោះ គ្បកបកន ងរហាក សលចិត្តបានរិនពិត្
គ្បាកែនិងរិនគ្ពរគន  ចំប្ណកខណ:ប្ែលគ្បកបជារួ លោក ត្តរចិត្ត
រប្រងគ្បកបបានពិត្គ្បាកែនិងគ្ពរគន ោំង ៣ គ្បលភទ្ លៅថា និ ត្ឯកលត 
ជាសីលកន ង ងគររគ លែើរបីលធាើទទី្គ្បហារទ្ ចារតិ្ទ្ ោជីវៈលដ្ឋ ដ្ឋច់ជា 
សរ លចេទ្បបហាន ។ 
 

គ. អបបម្ញ្ញា ច្ឆត្សកិ 
  បបរញ្ញញ លចត្សិក បានែល់ ធរ៌ប្ែលជាទី្ផា លៅកន ងសត្ា
ោំង  លដ្ឋ រកគ្បម្ចណរិនបាន ែូចវចនត្ថៈថា   
 បបម្ចលណស  ភវាតិ្ =  បបរញ្ញញ  ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលផា លៅ
កន ងសត្ាោំង  រកគ្បម្ចណរិនបាន រិនម្ចនកំណត់្ លឈាោ ោះថា 
 បបរញ្ញញ  ។ 
 ធរ៌ប្ែលលឈាោ ោះថា  បបរញ្ញញ  ម្ចន ៤ យ៉ាង ែូចសប្រតងទ្ កកន ង
គ្ពោះបាលីថា លរតត  ករ ណា រ ទិ្ត ឧលបោខ  លចតិ្ ឥម្ចចត្លសា 
 បបរលញ្ញញ លយ ទរ គ្ពហោវហិាលោតិ្ ច បវ ចាតិ្ ប្គ្បថា លរតត  ករ ណា 
រ ទិ្ត ឧលបោខ  ធរ៌ោំង ៤ យ៉ាងលនោះ លឈាោ ោះថា  បបរញ្ញញ  
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លគ្ព្វោះរិនម្ចនគ្បម្ចណ ឬប្ែលជនោំង  លៅថា គ្ពហោវហិារ 
លគ្ព្វោះ នកបែិបត្តិធរ៌កន ង ៤ យ៉ាងលនោះ ម្ចនសភាពែូចគ្ពហោ ។ 

 បបរញ្ញញ លចត្សិក ប្ែលសប្រតងទ្ កកន ង ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ 
លនោះម្ចន ២ ែួង បានែល់ ករ ណាលចត្សិក និងរ ទិ្តលចត្សិក ចំប្ណក
លរតត ម្ចន ងគធរ៌រ៊ឺ  លោសលចត្សិក និងឧលបោខ  ម្ចន ងគធរ៌រ៊ឺ 
ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក លទ្ើបរិនបានទំរកសប្រតងទ្ កលដ្ឋ ន័ ក្ន
 បបរញ្ញញ លចត្សិកលនោះលទ្ៀត្ ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតង បបរញ្ញញ
លចត្សិក ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  

 
ករណុាច្ឆត្សកិ 

 ករ ណាលចត្សិក រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនោរអាណិត្ែល់ទ្ កខិត្សត្ា 
បានែល់ អាណិត្សត្ាប្ែលកំព ងទ្ទួ្លលសចកតីទ្ កខលំបាក ឬនឹងបាន 
ទ្ទួ្លលសចកតីទ្ កខលំបាកកន ងោលខាងរ ខ ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ  
ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ទ្ ោខ បន ទោរបបវត្តិលកខណា     ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នអាោរ 
                                                           ជួ បំបាត់្ទ្ កខជាលកខណៈ  
 បរទ្ ោខ សហនរសា         ម្ចនោរកម្ចា ត់្ទ្ កខរបស់ នកែក្ទ្ជាកិចា  
  វហឹិសាបចា បបដ្ឋា ទ       ម្ចនោររិនលបៀត្លបៀនជាផល  
 ទ្ ោខ ភិភូតនំ  ទេភាវទ្សសនបទ្ដ្ឋា ទ      ម្ចនោរល ើញសត្ា 
                               ប្ែលគោ នទី្ពឹងគ្តូ្វទ្ កខគ្របសងាត់្ជាលហត្ ជិត្ ។ 
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សភាពរបស់ករ ណាលនោះ ម្ចនោរសៃប់រម្ចៃ ប់វហិិងាជាសរបត្ត ិ
និងម្ចនោរលកើត្លសចកតីលសាកជាវបិត្តិ ប្ែលលឈាោ ោះថា ករ ណា លគ្ព្វោះ 
រប្រងលធាើចិត្តរបស់រន សសលអឱ្យញាប់ញ័រ កន ងោលប្ែល នកែក្ទ្ម្ចន 
លសចកតីទ្ កខ ។ 
 លឈាោ ោះថា ករ ណា លគ្ព្វោះលដ្ឋោះទ្ កខរបស់ នកែក្ទ្ ឬកម្ចា ត់្ទ្ កខ 
របស់ នកែក្ទ្ឱ្យវទិស ។ 
 លឈាោ ោះថា ករ ណា លគ្ព្វោះលដ្ឋ  ំណាចក្នោរផា លៅកន ង
សត្ាែក្ទ្ប្ែលម្ចនទ្ កខ ។ 
 ោលករ ណាលកើត្លឡើងលហើ  រប្រងចូលែល់ោររិនលបៀត្លបៀន
 នកែក្ទ្ និងទ្ម្ចា  លសចកតីលសាកប្ែលលកើត្លឡើងជារួ ខាួនឱ្យបាត់្លៅ 
ករ ណាលនោះលទ្ើបគ្បកបបានជារួ លោកិ ក សលចិត្ត ។ 
 

មុ្ទិោច្ឆត្សកិ 
 រ ទិ្តលចត្សិក រ៊ឺ ជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រតរែល់
ស ខិត្សត្ា បានែល់លសចកតីលគ្ត្ក រតរ នកប្ែលកំព ងគ្បសពាជារួ 
លសចកតីស ខ ឬ នកប្ែលនឹងគ្បសពាលសចកតីស ខកន ងោលខាងរ ខ ម្ចន
 ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ (លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 សលត្តស  បលម្ចទ្នលកខណា           ម្ចនោរលគ្ត្ក ររកីោ កន ង 
                                                           សត្ាោំង  ជាលកខណៈ  
  និសា នរសា                         ម្ចនោររិនឫសាជាកិចា  
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  រតិ្វឃិ្លត្បចា បបដ្ឋា ទ       ម្ចនោរកម្ចា ត់្ រតិ្ (ោររិនរកីោ ) 
                                                 ជាផល 
 សតត នំ សរបត្តិទ្សសនបទ្ដ្ឋា ទ   ម្ចនោរល ើញសរបត្តិរបស ់
                                                         សត្ាោំង  ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 សភាពរបស់រ ទិ្តលចត្សិកលនោះ រប្រងលធាើឱ្យចិត្តចូលលៅែល ់
ោរសៃប់រម្ចៃ ប់លសចកតីរិនលគ្ត្ក រោំងពួងជាសរបត្តិ និងោរលកើត្លឡើង
ក្នលសចកតីរកីោ លភាើត្លភាើនជាវបិត្តិ ។ 
 

បញ្ានិ្រនទយិច្ឆត្សកិ 

 បញ្ញិន្រនោិ លចត្សិក រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលែឹងលហត្ ផលកន ងសភាវធរ៌
តរលសចកតីពិត្ បានែល់ ធរោជាតិ្ប្ែលែឹងលហត្ ផលរបស់ករោរហូត្
ែល់ែឹងលរឿង រ ិសចាៈលដ្ឋ ន័ ជាលែើរថា លនោះរ៊ឺ ទ្ កខ ឬប្ែលលឈាោ ោះថា 
បញ្ញញ  លគ្ព្វោះែឹងក្គ្ត្លកខណ៍ម្ចន  និចាំ ទ្ កខំ និង នតត  ជាលែើរ ។ 
 បញ្ញញ  លឈាោ ោះថាជា ឥន្រនោិ  លគ្ព្វោះជាធំ លដ្ឋ គ្របសងាត់្ វជិាជ  
បាន និងម្ចនទទី្ជាធំកន ងោរែឹងទូ្លៅតរលសចកតីពិត្ ែូលចាន ោះបញ្ញញ  
លទ្ើបលឈាោ ោះថា បញ្ញិន្រនោិ លចត្សិក ប្ែលម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(លកខណាទិ្ចត្ កាៈ) រ៊ឺ  
 ធរោសភាវបែិលវធលកខណា                ម្ចនោរចាក់ធា ោះនូវសភាវធរ៌ 
                                                                     ជាលកខណៈ  
 ធម្ចោ នំ សភាវបែិចាេ ទ្កលម្ចហនធោរវទិ្ធំសនរសា       ម្ចនោរ 
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         កម្ចា ត់្បង់នូវភាពងងឹត្រ៊ឺលម្ចហៈលចញប្ែលបិទ្បាំងធរ៌តរលសចកដី 
           ពិត្ជាកិចា 
  សលម្ចោ ហបចា បបដ្ឋា ទ         ម្ចនោររិនវលងាងជាផល   
 សម្ចធិ ត្សា បទ្ដ្ឋា ទ               ម្ចនសម្ចធិជាលហត្ ជិត្ ។ 
 លដ្ឋ  ត្ថែូចលព្វលរកលនោះរបបីល ើញថា បញ្ញញ ម្ចនោរចាក់ធា ោះ
តរសភាវៈជាលកខណៈ ឬម្ចនោរចាក់ធា ោះរិនខ សភាា ត់្ជាលកខណៈ 
ែូចោរចាក់គ្តូ្វលគលលៅក្នកូនសររបស់ទ ខាោ ន់ធនូ  នក ា្ ត្បាញ់
លៅែូលចាន ោះ ម្ចនោរបញ្ញជ ក់ឱ្យល ើញអាររោណ៍តរលសចកតីពិត្ជាកិចា 
ែូចែួងគ្បទី្បប្ែលបំភា៊ឺឱ្យល ើញវត្ថ កន ងទី្ងងឹត្ែូលចាន ោះ ម្ចនោររិនវលងាង
ជាផល ែូច នកបង្កហ ញផាូវែល់ នកចូលលៅកន ងក្គ្ពែូលចាន ោះ និងម្ចនលសចកតី
សៃប់ជាលហត្ ជិត្ឱ្យលកើត្ ។ 
 បញ្ញញ លនោះោលលកើត្លឡើង រប្រងែឹងទូ្លៅែល់ធរ៌ោំង   
ោំងប្ែលជាក សលនិង ក សល ោំងប្ែលរួរលសពនិងរិនរួរលសព 
ោំងលថាកោបនិងគ្បណីត្ ោំងចូលគន បាននិងរិនបាន ែូចគ្រូលពទ្យ
 នក ា្ ត្រប្រងែឹងលភសជជៈប្ែលជាទី្សបា  ឬរិនសបា ក្ន នកជំង៊ឺ
ោំង  ែូលចាន ោះ ។ 
 សភាវៈរបស់បញ្ញញ លទោះ លដ្ឋ  ត្ថថាលធាើឱ្យគ្បាកែ រ៊ឺលធាើលសចកតី
លទោះៗ ឱ្យជាក់ចាស់ ឬែឹងធរ៌ោំង  លដ្ឋ គ្បោរលទោះៗ រ៊ឺែឹង 
ថាម្ចនភាវៈប្ែលរិនលទ្ៀងជាលែើរ ភាវៈរបស់បញ្ញញ លទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាង
ទូ្លំទូ្ោ  តំងពីលោកិ បញ្ញញ រហូត្ែល់លោក ត្តរបញ្ញញ  ោលប្ចក 
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គ្បលភទ្របស់បញ្ញញ លដ្ឋ សលងខបលហើ បាន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ករោសសកតបញ្ញញ  រ៊ឺបញ្ញញ ប្ែលែឹងថាសត្ាោំង  ម្ចន 
ករោជារបស់ខាួន ។ 
 ២. វបិសសទបញ្ញញ  រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលែឹងថាខនធ ៥ អា ត្នៈ ១២ 
ោត្  ១៨ ឥន្រនោិ  ២២ សចាៈ ៤ បែិចាសរ បាទ្ ១២ បានែល់ 
សភាវៈរបស់ទររូប ម្ចនលកខណៈប្គ្បគ្បួលរិនរង់វងស និងបង្កគ ប់
បញ្ញជ រិនបាន រ៊ឺ  និចាំ ទ្ កខំ និង នតត  ។ 
 ៣. លោក ត្តរបញ្ញញ  រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលែឹងចាស់ចាក់ធា ោះកន ង រ ិសចាៈ 
៤ ម្ចនទ្ កខ រ ិសចាៈជាលែើរ ។ 
 បញ្ញញ ប្ែលែឹងថា សត្ាោំង  ម្ចនករោជារបស់ខាួន ឬករោសសក-
តបញ្ញញ លទោះ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលល ើញគ្តូ្វតរលសចកតីពិត្ចំលព្វោះអាររោណ៍
ប្ែលលៅថា ទ្សវត្ថ កសម្ចោ ទិ្ែាិម្ចន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១.  ត្ថិ ទិ្ននំ    ោនប្ែលប រគលឱ្យលហើ ម្ចនផល ។ 
 ២.  ត្ថិ  ិែាំ ោរបូជាធំ(គ្ពោះរត្នក្គ្ត្)ម្ចនផល ។ 
 ៣.  ត្ថិ ហ តំ្ ោរបូជាតូ្ច(លគ្រឿងសោា រប្ែលលរលធាើែលល់ភ្ៀវ) 
                            ម្ចនផល ។ 
 ៤.  ត្ថិ ស កត្ទ្ កាដ្ឋនំ កម្ចោ នំ ផលំ វបិាលោ        ផលវបិាករបស់ករោ 
               ប្ែលសត្ាលធាើលអនឹងលធាើអាគ្កក់ម្ចន ។ 
 ៥.  ត្ថិ   ំ លោលោ លោកលនោះម្ចន (លោកលនោះម្ចនែល-់
សត្ាប្ែលឋិត្លៅកន ងលោកខាងរ ខ) ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                                                               លចត្សិកសងគហវភិារ 

-101- 

 ៦.  ត្ថិ បលោ លោលោ លោកខាងរ ខម្ចន (លោកខាងរ ខម្ចន-
ែល់សត្ាប្ែលឋិត្លៅកន ងលោកលនោះ) ។ 
 ៧.  ត្ថិ ម្ចត ម្ចតម្ចនរ ណ (ប ណយបាប) ។ 

៨.  ត្ថិ បិត បិតម្ចនរ ណ (ប ណយបាប) ។                                      
៩.  ត្ថិ សតត  ឱ្បបាតិ្ោ សត្ាជាឱ្បបាតិ្កៈកំលណើ ត្ម្ចន 

(រ៊ឺលទ្វត គ្ពហោ លគ្បត្  ស រោ  និងសត្ានរកម្ចន) ។ 
 ១០.  ត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សរោរគត សម្ចោ បែិបទន  
ល  ឥរញ្ា  លោកំ បរញ្ា  លោកំ ស ំ  ភិញ្ញញ  សចេិកតា  បលវលទ្នតិ ។ 
ពួកសរណៈគ្ព្វហោណ៍កន ងលោក ប្ែលគ្ពរលគ្ពៀង គ្បតិ្បត្តិគ្តូ្វ លធាើឱ្យ
ជាក់ចាស់ លដ្ឋ គ្បាជ្ាែ៏ក្គ្កប្លងខាួនឯង គ្តស់ែឹងនូវលោកលនោះ
និងលោកខាងរ ខក៏ម្ចន  (បិែកលលខ ២៦ ទំ្ព័រ ៣៣៧) ។ 
 បញ្ញញ ប្ែលែឹងលសចកតីពិត្ោំង ១០ គ្បោរែូចលព្វលលហើ លនោះ 
លឈាោ ោះករោសសកតញាណ រ៊ឺែឹងថាសត្ាោំង  ម្ចនករោជារបស ់
ខាួនលដ្ឋ ពិត្ ។ 
 ករោសសកតបញ្ញញ  និងវបិសសទបញ្ញញ ោំង ២ លនោះ ចាត់្ថាជា
លោកិ បញ្ញញ  រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរែឹងជារួ លោកិ អាររោណ៍ 
ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរតរលសចកតីពិត្ ប្ែលបានែល់បញ្ញញ គ្បកបកន ង
ោម្ចវចរលសាភណញាណសរប  ត្ត ១២ ែួង និងរហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង ។ 
 ចំប្ណកលោក ត្តរបញ្ញញ លទោះ ជាបញ្ញញ ប្ែលរិនោក់ទ្ងជារួ 
ោរែឹងលោកិ អាររោណ៍ ប្ត្ជាោរែឹងនិព្វា នអាររោណ៍ប្ែលជាអាររោណ៍
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បញ្ញញ លចត្សិក 

៨ ឬ ៤០ 

៣៩ 

៤៧ ឬ ៧៩ 

ពិលសស ផ ត្ចាកោរតក់ប្ត្ងណាៗ កន ងលោក បានែល់ បញ្ញញ ប្ែល
គ្បកបកន ងលោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ឬ ៤០ ែួង ។ 
 

សប្រតងបញ្ញញ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្ត 
     រហាក សលញាណសរប  ត្ត   ៤ 
      រហាវបិាកញាណសរប  ត្ត      ៤ 
                 រហាកិរយិញាណសរប  ត្ត    ៤ 
                              រហរគត្ក សលចិត្ត           ៩ 
     រហរគត្វបិាកចិត្ត            ៩ 
     រហរគត្កិរយិចិត្ត                  ៩ 
                               ររគចិត្ត ៤  ឬ     ២០  
      ផលចិត្ត ៤  ឬ     ២០ 
 កន ងឯកធម្ចោ ទិ្បាលិ ែាកថា សប្រតងឋានរបស់បញ្ញញ ទ្ ក ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ករោសសកតសម្ចោ ទិ្ែាិ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលែឹងថា សត្ាោំង   
ម្ចនករោជារបស់ខាួន ។ 
 ២. ឈានសម្ចោ ទិ្ែាិ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលែឹងឧបា  កន ងោរលធាើចិត្តឱ្យ 
សៃប់ចាកនីវរណៈ រហូត្ែល់បញ្ញញ កន ង ភិញ្ញញ ចិត្ត ។ 
 ៣. វបិសសទសម្ចោ ទិ្ែាិ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលចូលលៅែឹងល ើញទរ 
រូបថារិនលទ្ៀង ជាទ្ កខ ជា នតត  ។ 
 ៤. ររគសម្ចោ ទិ្ែាិ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលលធាើកិចាកន ងោរគ្បហារ ន ស ័ 
កិលលសលដ្ឋ ម្ចនគ្ពោះនិព្វា នជាអាររោណ៍ ។ 

លោកិ បញ្ញញ  

លោក ត្តរបញ្ញញ  
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 ៥. ផលសម្ចោ ទិ្ែាិ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលលសា ផលពីោរប្ែលររគញាណ 
បានលធាើោរគ្បហារ ន ស័ កិលលសលហើ  លដ្ឋ ម្ចនគ្ពោះនិព្វា នជា 
អាររោណ៍ លៅថា លសា វរិ ត្តិស ខ ។ 
 កន ងរហាចតត រសីកសូគ្ត្ ែាកថា ម្ចន ៥ ែូចគន ប្ត្ែក
ឈានសម្ចោ ទិ្ែាិបប្នថរ  បចាលវកខណសម្ចោ ទិ្ែាិ រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលលកើត្លឡើង
ខាងលគ្ោ  ររគញាណ ផលញាណសលគ្រចលហើ  លែើរបីពិចារណា
ធរ៌ណារួ កន ង ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
   ១) កិលលសប្ែលលោះលហើ  ។ 
   ២) កិលលសប្ែលលៅរិនោន់លោះ ។ 
   ៣) ររគចិត្ត ។ 
   ៤) ផលចិត្ត ។ 
   ៥) គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 

សម្បច្យាគន័យ 
អាររភបទ្ក្នសរបលយរន័  

គាថាសង្គហទី ៣ 
 ៣. លត្សំ ចិតត វ ិ តត នំ      ថាលយររិលត បរ ំ
      ចិត្ត បាលទ្ស  បលចាកំ      សរបលយលគ បវ ចាតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ត្លៅលនោះនឹងសប្រតងោរគ្បកបលដ្ឋ ចំលព្វោះរបស់លចត្សកិ
ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាពលកើត្គ្ពរជារួ ចិត្ត ខណ:ប្ែលចិត្តលកើត្លឡើង តរ 
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ប្ែលនឹងគ្បកបបាន ។ 
  ធិបា ធរ៌ប្ែលលឈាោ ោះថា ចិតត វ ិ ត្ត ម្ចន ត្ថថា រិនប្បកគន
ជារួ ចិត្ត ប្ែលបានែល់លចត្សិក ។ 
 ចិត្ត បាទ្ ម្ចន ត្ថថា ោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តគ្ពរោំងធរ៌ប្ែល
សរប  ត្តជារួ  ែូលចាន ោះសរបលយរន័ លទ្ើបម្ចនលសចកតីថា លចត្សិក ១ 
គ្បលភទ្  ៗ លទោះគ្បកបជារួ ចិត្តបានប៉ា នណា បានែល់ ចិត្ត ាីខាោះប្ែលជា 
ោរលលើកលចត្សិកជាគ្បោនថាអាចគ្បកបជារួ ចិត្តបានប៉ា ទោ នែួង ។ 
 

បទ្ដ្ឋា នក្នសរបលយរន័  

គាថាសង្គហទី ៤ 
 ៤. សត្ត សពាត្ថ   ជជនតិ     ថាលយរំ បកិណណោ 
      ច ទ្ោសាក សលលលសាវ    លសាភលនលសាវ លសាភទ ។ 
 ប្គ្បថា សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ គ្បកបបានកន ងចិត្តោំង
 ស់គ្រប់ែួង បកិណណកលចត្សិក ៦ គ្បកបបានកន ងចិត្តចំលព្វោះប្ែល
រួរគ្បកបបាន  ក សលលចត្សិក ១៤ គ្បកបបានកន ង ក សលចិត្ត ១២ 
ែួងប៉ា លណាណ ោះ លសាភណលចត្សិក ២៥ គ្បកបបានកន ងលសាភណចិត្ត ៥៩ 
ឬ ៩១ ែួងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
  ធិបា គថាសងគហៈទី្ ៤ លនោះ ជាោរសប្រតងបទ្ដ្ឋា នរបស់ 
សរបលយរន័ លដ្ឋ សលងខប លែើរបីជាលគលកន ងោរសិកាសរបលយរ
ន័  លដ្ឋ ពិសាត រត្លៅ ។ 
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សម្បច្យាគន័យននអញ្ាសមនាច្ឆត្សកិ 

  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ គ្បលភទ្ ម្ចនសរបលយរ ៧ ន័ រ៊ឺ  
 សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ បានែល់ ផសស លវទ្ទ សញ្ញញ  
លចត្ទ ឯករគត ជីវតិិ្ន្រនោិ  និងរនសិោរលចត្សិក គ្បកបបានកន ងចិត្ត 
៨៩ ឬ ១២១ គ្រប់ែួងោប់ជា ១ ន័  ។ 
 បកិណណកលចត្សិក បានែល់ វតិ្កា វចិារ  ធិលម្ចកខ វរី ិ បីតិ្ 
និងឆ្នោលចត្សិក គ្បកបបានកន ងចិត្ត ចំលព្វោះប្ែលរួរគ្បកបបាន 
បកិណណកលចត្សិក ៦ គ្បលភទ្ ោប់ជាសរបលយរ ៦ ន័  ។ 
 ន័ ទី្ ១ សរបលយររបស់សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ លទោះ 
គ្បកបបានកន ងចិត្តោំង ស់ ម្ចនលសចកតីជាក់ចាស់ពិត្គ្បាកែលហើ  
ចំប្ណកបកិណណកលចត្សិក ៦ លទោះ ម្ចនគថាសងគហៈទី្ ៥ និងទី្ ៦ 
សប្រតងលសចកតីែូចត្លៅលនោះរ៊ឺ  
 

គាថាសង្គហទី ៥ 
 ៥. លត្ បន ចិត្ត បាោ  ថាការំ 
              ឆ្សែាិ បញ្ា បញ្ញញ ស      ឯោទ្ស ច លសាឡស  
      សត្តតិ្ វសីតិ្ លចវ       បកិណណកវវិជជិត ។ 
 ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងក្នចិត្តោំង   ប្ែលបកិណណកលចត្សិក 
៦ លវៀរលហើ លទោះ ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះរ៊ឺ ៦៦ ែួង ៥៥ ែួង ១១ 
ែួង ១៦ ែួង ៧០ ែួង ២០ ែួង ។ បានលសចកតីថា   
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 វតិ្កាលចត្សិក គ្បកបរិនបានជារួ ចិត្ត ៦៦ ែួង ។ 
 វចិារលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តរិនបាន ៥៥ ែួង ។ 
  ធិលម្ចកខលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តរិនបាន ១១ ែួង ។ 
  វរី ិលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តរិនបាន ១៦ ែួង ។ 
 បីតិ្លចសិក គ្បកបជារួ ចិត្តរិនបាន ៧០ ែួង ។ 
 ឆ្នោលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តរិនបាន ២០ ែួង ។ 
 

គាថាសង្គហទី ៦ 
 ៦. បញ្ា បញ្ញញ ស ឆ្សែាិែា-       សត្តតិ្ តិ្សត្តតិ្ 
      ឯកបញ្ញញ ស លចកូន-         សត្តតិ្ សបកិណណោ ។ 
 ប្គ្បថា ចិត្តោំង   ប្ែលបកិណណកលចត្សិកគ្បកបបានលទោះ 
ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះរ៊ឺ ៥៥ ែួង ៦៦ ែួង ៧៨ (១១០) ែួង ៧៣ 
(១០៥) ែួង ៥១ ែួង ៦៩ (១០១) ែួង ។ បានលសចកតីថា  
 វតិ្កាលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៥៥ ែួង ។ 
 វចិារលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៦៦ ែួង ។ 
  ធិលម្ចកខលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៧៨ (១១០) ែួង ។ 
 វរី ិលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៧៣ (១០៥) ែួង ។ 
 បីតិ្លចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៥១ ែួង ។ 
 ឆ្នោលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៦៩ (១០១) ែួង ។ 
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  ធិបា  បកិណណកលចត្សិក ៦ លនោះ គ្បកបជារួ ចិត្តចំលព្វោះ 
ប្ែលរួរគ្បកបបាន ែូចគថាសងគហៈសប្រតងលហើ លទោះម្ចន ៦ ន័  
នឹងបានសប្រតងោរគ្បកបរបស់បកិណណកលចត្សិកោំង ៦ លដ្ឋ ពិសាត រ
ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ន័ ទី្ ២ វតិ្កាលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៥៥ ែួង 
គ្បកបរិនបាន ៦៦ ែួង បានែល់  

វិត្កកច្ឆត្សកិ 
គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៥៥ ែួងរ៊ឺ    គ្បកបជារួ ចិត្តរិនបាន ៦៦ ែួងរ៊ឺ  
 ក សលចិត្ត ១២  លហត្ កចិត្ត ៨     ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ 
(លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណ ១០)      ទ្ តិ្ ជានចិត្ត ១១ 
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤      ត្តិ្ ជានចិត្ត ១១ 
បឋរជានចិត្ត ១១ រួរជា ៥៥ ែួង។     ចត្ ត្ថជានចិត្ត ១១ 
                                             បញ្ា រជានចិត្ត ២៣ រួរជា ៦៦ ែួង ។ 
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ន័ ទី្ ៣ វចិារលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៦៦ ែួង គ្បកបរិនបាន 
៥៥ ែួង បានែល់  

វិចារច្ឆត្សកិ 
គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៦៦ ែួងរ៊ឺ      គ្បកបជារួ ចិត្តរិនបាន ៥៥ ែួងរ៊ឺ 
 ក សលចិត្ត ១២  លហត្ កចិត្ត ៨     ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០  
(លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណ ១០)       ត្តិ្ ជានចិត្ត ១១ 
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤     ចត្ ត្ថជានចិត្ត ១១ 
បឋរជានចិត្ត ១១       បញ្ា រជានចិត្ត ២៣ រួរជា ៥៥ ែួង 
ទ្ តិ្ ជានចិត្ត ១១ រួរជា ៦៦ ែួង 
 
ន័ ទី្ ៤  ធិលម្ចកខលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៧៨ (១១០) ែួង 
គ្បកបរិនបាន ១១ ែួង បានែល់  

អធិច្មកខច្ឆត្សកិ 
គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៧៨ (១១០) ែួងរ៊ឺ      គ្បកបជារួ ចិត្តរិនបាន ១១ ែួងរ៊ឺ 
 ក សលចិត្ត ១១ (លវៀរវចិិកិចាេ  ១)         វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ 
 លហត្ កចិត្ត ៨ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណ ១០)      ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ ររួជា ១១ ។ 
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ 
រហរគត្ចិត្ត ២៧  
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ រួរជា ៧៨ ឬ ១១០។ 
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ន័ ទី្ ៥ វរី ិលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៧៣ (១០៥) ែួង 
គ្បកបរិនបាន ១៦ ែួង បានែល់  

វរីយិច្ឆត្សកិ 
គ្បកបជារួ ចិត្ត ៧៣ (១០៥) ែួងរ៊ឺ     គ្បកបរិនបាន ១៦ ែួងរ៊ឺ 
 ក សលចិត្ត ១២                  លហត្ កចិត្ត ១៦ (លវៀររលទោា ោ- 
រលទោា ោវជជនចិត្ត ១       វជជនចិត្ត ១ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១) 
ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១        រួរជា ១៦ ែួង ។ 
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ 
រហរគត្ចិត្ត ២៧ 
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ រួរជា ៧៣  
ឬ ១០៥ ែួង ។ 
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ន័ ទី្ ៦ បីតិ្លចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៥១ ែួង គ្បកបរិនបាន 
៧០ ែួង បានែល់  

បីតិ្ច្ឆត្សកិ 
គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៥១ ែួងរ៊ឺ    គ្បកបជារួ ចិត្តរិនបាន ៧០ ែួងរ៊ឺ 
លសារនសសលោភរូលចិត្ត ៤     ឧលបោខ លោភរូលចិត្ត ៤ 
លសារនសសសនតីរណចិត្ត ១     លោសរូលចិត្ត ២ 
លសារនសសហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១    លម្ចហរូលចិត្ត ២ 
លសារនសសោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ១២    ឧលបោខ  លហត្ កចិត្ត ១៤ 
បឋរជានចិត្ត ១១       ោ វញិ្ញញ ណចិត្ត ២ 
ទ្ តិ្ ជានចិត្ត ១១                          ឧលបោខ ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ១២ 
ត្តិ្ ជានចិត្ត ១១ រួរជា ៥១ ។         ចត្ ត្ថជានចិត្ត ១១ 
         បញ្ា រជានចិត្ត ២៣ ររួជា ៧០ ។ 
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 ន័ ទី្ ៧ ឆ្នោលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៦៩ ឬ ១០១ ែួង 
គ្បកបរិនបាន ២០ ែួង បានែល ់ 

ឆនទច្ឆត្សកិ 
គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៦៩ ឬ ១០១ ែួងរ៊ឺ   គ្បកបជារួ ចិត្តរិនបាន ២០ ែួងរ៊ឺ 
លោភរូលចិត្ត ៨        លម្ចហរូលចិត្ត ២ 
លោសរូលចិត្ត ២         លហត្ កចិត្ត ១៨ រួរជា ២០ ែួង ។ 
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ 
រហរគត្ចិត្ត ២៧ 
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ រួរ ៦៩ ឬ ១០១  

 កំណត់្សម្ចគ ល់ លបើលចត្សិកែួងណាគ្បកបបានជារួ លោក ត្តរ 
ចិត្តោំង ស់ ក៏ោប់ចិត្តយ៉ាងសលងខប (៨៩ ែួង) ។ 
 លបើលចត្សិកែួងណាគ្បកបជារួ លោក ត្តរចិត្តរិនបានោំង ស់ 
ោប់ចិត្តយ៉ាងពិសាត រ (១២១ ែួង) ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរគ្បកបរបស់បកិណណកលចត្សិក លដ្ឋ ចំលព្វោះ 
វតិ្កា វចិារ បីតិ្លចត្សិក ជារួ លោក ត្តរចិត្តលទោះ សំលៅ ក 
លោក ត្តរចិត្តរបស់គ្ពោះ រ ិប រគល ប្ែលជាឈានោភីប រគលប៉ា លណាណ ោះ 
លបើគ្ពោះ រ ិប រគលលទោះជាស កខវបិសសកៈ វតិ្កាៈ វចិារៈ បីតិ្លចត្សិក
រប្រងគ្បកបបានោំង ស់ ។ 
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 លបើលោក ត្តរចិត្តលទោះលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋ លសារនសសលវទ្ទ បីតិ្
ក៏គ្បកបបានផង លបើលោក ត្តរចិត្តលទោះលកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋ ឧលបោខ លវទ្ទ
បីតិ្ក៏គ្បកបរិនបាន ។ 
 សរ បលសចកតីថា សរបលយររបស់ ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
ែួង លទោះម្ចន ៧ ន័ រ៊ឺ 
 ន័ ទី្ ១ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧  គ្បកបបានជា 
រួ ចិត្តោំង ស់ ។ 
 ន័ ទី្ ២ វតិ្កាលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៥៥ ែួង 
គ្បកបរិនបាន ៦៦ ែួង ។ 
 ន័ ទី្ ៣ វចិារលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៦៦ ែួង 
គ្បកបរិនបាន ៥៥ ែួង ។ 
 ន័ ទី្ ៤  ធិលម្ចកខលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៧៨ ឬ ១១០ 
ែួង គ្បកបរិនបាន ១១ ែួង ។ 
 ន័ ទី្ ៥ វរី ិលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៧៣ ឬ ១០៥ ែួង 
គ្បកបរិនបាន ១៦ ែួង ។ 
 ន័ ទី្ ៦ បីតិ្លចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៥១ ែួង គ្បកប 
រិនបាន ៧០ ែួង ។ 
 ន័ ទី្ ៧ ឆ្នោលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៦៩ ឬ ១០១ ែួង 
គ្បកបរិនបាន ២០ ែួង ។ 
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សម្បច្យាគន័យននអកសុលច្ឆត្សកិ 
  ក សលលចត្សិក ១៤ គ្បលភទ្ ោលលព្វលលដ្ឋ សរបលយរ រ៊ឺ 
ោរគ្បកបរបស់ ក សលលចត្សិក ជារួ  ក សលចិត្តលទោះម្ចន ៥ ន័  
ែូចសប្រតងកន ងគថាសងគហៈទី្ ៧ និងទី្ ៨ រ៊ឺ  
 

គាថាសង្គហទី ៧-៨ 
  ៧. សព្វា ប លញ្ញស  ចតត លោ         លោភរូលល ត្លយ រត 
      លោសរូលលស  ចតត លោ        សសង្កខ លរ ទ្ា ំ ត្ថា ។ 
 ៨. វចិិកិចាេ  វចិិកិចាេ -   ចិលត្ត ចាតិ្ ចត្ ទ្ោស  
      ោា ទ្សាក សលលលសាវ  សរប  ជជនតិ បញ្ាោ ។ 
 ប្គ្បថា  ក សលលចត្សិក ១៤ រប្រងគ្បកបជារួ  ក សលចិត្ត
ប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋ ប្ចកោរគ្បកបបានជា ៥ ន័  រ៊ឺ  
 លចត្សិក ៤  គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ  ក សលចិត្តបានោំង ស់  
 លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ លោភរូលចិត្ត  
 លចត្សិក ៤ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ លោសរូលចិត្ត  
 លចត្សិក ២ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ សសង្កខ រកិចិត្ត ។ 
 វចិិកិចាេ លចត្សិក ១ រប្រងគ្បកបជារួ វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត 
(លម្ចហរូលចិត្ត) ។ 
  ធិបា   ក សលលចត្សិក ១៤ ម្ចនសរបលយរ ៥ ន័  រ៊ឺ  
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 ន័ ទី្ ១ លចត្សិក ៤ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោ ោះថា លម្ចចត្ កាលចត្សិក 
រ៊ឺ លម្ចហ  ហិរកិ  លទត្តបប ឧទ្ធចាលចត្សិក គ្បកបជារួ  ក សលចិត្ត
បានោំង ស់ (១២ ែួង) ។ 
 ន័ ទី្ ២ លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោ ោះថា លោតិ្កលចត្សិក 
រ៊ឺ លោភ ទិ្ែាិ ម្ចនលចត្សិក ។ 
 លោភលចត្សិក គ្បកបជារួ លោភរូលចិត្តបានោំង ៨ ែួង ។ 
 ទិ្ែាិលចត្សិក គ្បកបជារួ លោភរូលចិត្តបានចំលព្វោះកន ងទិ្ែាិរ-
ត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ម្ចនលចត្សិក គ្បកបជារួ លោភរូលចិត្តបានចំលព្វោះកន ង
លោភទិ្ែាិរត្វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ន័ ទី្ ៣ លចត្សិក ៤ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោ ោះថា លោចត្ កាលចត្សិក 
រ៊ឺ លោស ឥសា រចេរ ិ ក កា ចាលចត្សិក រប្រងគ្បកបជារួ លោសរូល
ចិត្ត ២ ែួង ។  
 ន័ ទី្ ៤ លចត្សិក ២ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោ ោះថា េីទ្ កលចត្សិក រ៊ឺ 
េីន និង រិទ្ធលចត្សិក រប្រងគ្បកបជារួ  ក សលសសង្កខ រកិចិត្ត ៥ 
ែួង បានែល់   
 លោភរូលចិត្តប្ែលជាសសង្កខ រកិចិត្ត ៤ ែួង លោសរូលចិត្ត 
ប្ែលជាសសង្កខ រកិចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ន័ ទី្ ៥ វចិិកិចាេ លចត្សិក គ្បកបបានកន ងវចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត 
១ ែួង ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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សម្បច្យាគន័យននច្ោភណឆិត្ត 
 លសាភណលចត្សិក ២៥ គ្បលភទ្ រប្រងគ្បកបជារួ លសាភណចិត្ត
ោំង ស់ ៥៩ ឬ ៩១ ែួងប៉ា លណាណ ោះ ប្ចកោរគ្បកបលចញជាន័  
តរគថាសងគហៈទី្ ៩ និងទី្ ១០  
 

គាថាសង្គហទី ៩-១០ 
 ៩. ឯកូនវសីតិ្ ធម្ចោ             ជា លនតកូនសែាិស   
      ត្លយ លសាឡសចិលត្តស   ែាវសីតិ្ ំ ទ្ា ំ ។ 
 ១០. បញ្ញញ  បោសិត              សត្តចតត លីសវលិធស បិ 
        សរប  តត  ចត្ លធវ ំ       លសាភលនលសាវ លសាភទ ។ 
 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង   ១៩ រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្ត ៥៩ (ឬ 
៩១) ែួង លចត្សិកោំង   ៣ រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្ត ១៦ (ឬ ៤៨) 
ែួង លចត្សិក ២ រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្ត ២៨ ែួង ។ 
 បញ្ញញ លចត្សកិ ១ រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្ត ៤៧ (ឬ ៧៩) ែួង 
លសាភណលចសិកោំង   ២៥ ប្ែលគ្បកបកន ងលសាភណចិត្តបាន ៤ 
ន័ ប៉ា លណាណ ោះតរន័ ប្ែលលព្វលរកលហើ  ។  
  ធិបា  លសាភណលចត្សិក ២៥ លទោះ រប្រងគ្បកបបាន 
ចំលព្វោះកន ងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួងប៉ា លណាណ ោះ នឹងគ្បកបជារួ  
 លសាភណចិត្ត រ៊ឺ  ក សលចិត្តនិង លហត្ កចិត្តរិនបាន ែូលចាន ោះោរ 
គ្បកបកន ងលសាភណចិត្ត លទ្ើបសប្រតងទ្ កលដ្ឋ សរបលយរបាន ៤ ន័ រ៊ឺ  
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១៩ 

ន័ ទី្ ១ លចត្សិក ១៩ ប្ែលលឈាោ ោះថា លសាភណសាោរណ
លចត្សិករ៊ឺ  
                                           សោធ លចត្សិក      ១ 
          សតិ្លចត្សិក      ១ 
          ហិរលិចត្សិក     ១ 
          ឱ្ត្តបបលចត្សិក     ១ 
           លោភលចត្សិក     ១ 
           លោសលចត្សិក     ១ 
          ត្គ្ត្រជឈត្តត      ១ 
          ោ បសសទ្ធិ ចិត្តបសសទ្ធិ        ២ 
          ោ លហ ត ចិត្តលហ ត      ២ 
          ោ រ ទ្ ត ចិត្តរ ទ្ ត           ២ 
          ោ ករោញ្ញត ចិត្តករោញ្ញត   ២ 
          ោ បារ ញ្ញត ចិត្តបារ ញ្ញត ២ 
          ោ  ជ កត ចិត្ត ជ កត           ២ 
 លចត្សិក ១៩ លនោះគ្បកបបានជារួ លសាភណចិត្តោំង ស់ ៥៩ 
ឬ ៩១ ែួង រ៊ឺ ខណ:ណាប្ែលលសាភណចិត្តោំង ៥៩ ឬ ៩១ ែួង 
ែួងណារួ លកើត្លឡើងលសាភណសាោរណលចត្សិកោំង ១៩ គ្បលភទ្ 
គ្តូ្វគ្បកបចូលគ្ពរជារួ ចិត្តលទោះជានិចា រិនម្ចនលវៀរលចត្សិកណា
រួ លឡើ  លទ្ើបលឈាោ ោះថា លសាភណសាោរណលចត្សិក ។ 

លសាភណសាោរណលចត្សិក 
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= ២  បបរញ្ញញ លចត្សិក 

 ន័ ទី្ ២ លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោ ោះថា វរិតិ្លចត្សិក រ៊ឺ  
    សម្ចោ វាចាលចត្សិក    ១ 
វរិតិ្លចត្សិក   សម្ចោ ករោនតលចត្សិក   ១   = ៣ 
    សម្ចោ អាជីវលចត្សិក   ១ 
 គ្បកបបានជារួ ចិត្ត ១៦ ឬ ៤៨ ែួង បានែល់ រហាក សលចិត្ត 
៨ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ន័ ទី្ ៣ លចត្សិក ២ គ្បលភទ្ ប្ែលលឈាោ ោះថា  បបរញ្ញញ លចត្សិក រ៊ឺ 
    ករ ណាលចត្សិក ១ 
    រ ទិ្តលចត្សិក  ១ 
 គ្បកបបានជារួ ចិត្ត ២៨ ែួង បានែល់ រហាក សលចិត្ត ៨ 
រហាកិរយិចិត្ត ៨ របូាវចរចិត្ត ១២ ែួង (លវៀររបូាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣) ។ 
 ន័ ទី្ ៤ បញ្ញញ លចត្សិក ឬបញ្ញិន្រនោិ លចត្សិក គ្បកបជារួ  
ចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួង បានែល់ ោម្ចវចរលសាភណញាណសរប  ត្តចិត្ត 
១២ រហរគត្ចិត្ត ២៧ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួង ។ 
 កំណត់្សម្ចគ ល់ ចាកសរបលយរន័ ទី្ ២  
 វរិតិ្លចត្សិក គ្បកបបានជារួ រហាក សលចិត្ត ៨ និងលោក ត្តរ
ចិត្ត ៨ ឬ ៤០ លទោះ លគ្ព្វោះវរិតិ្លចត្សិក ៣ លនោះោលគ្បកបជារួ 
រហាក សលចិត្តរប្រងលកើត្លឡើង លដ្ឋ ោរលវៀរចាកទ្ ចារតិ្ករោ ជាោរ
លវៀររួ ខណ:ៗ កន ងោរទ្ទួ្លលោកិយររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបជាក សល
ជាតិ្ រ៊ឺ រហាក សលចិត្តលកើត្ជានិចា និងជា ក សលជាតិ្ វបិាកជាតិ្ 
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ឬកិរយិជាតិ្រិនបាន លដ្ឋ លហត្ លនោះវរិតិ្លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្លនោះ 
លទ្ើបរិនគ្បកបជារួ រហាវបិាកចិត្ត និងរិនគ្បកបជារួ រហាកិរយិ
ចិត្តផង លគ្ព្វោះរហាកិរយិចិត្តលទោះ ជាចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប្ែល
លវៀរចាកទ្ ចារតិ្ករោោំងពួងប្ែលររគចិត្តគ្បហារលហើ  លដ្ឋ សរ លចេទ្
លទ្ើបរិនគ្តូ្វម្ចនវរិតិ្គ្បកបលទ្ៀត្ ។ 
 វរិតិ្លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ ប្ែលរិនគ្បកបជារួ រហរគត្ចិត្តលទោះ 
លគ្ព្វោះអាររោណ៍របស់រហរគត្ចិត្តលទោះ ម្ចនករោដ្ឋា ន ៣០ ជាអាររោណ៍ 
រិនប្រនម្ចនវរិរិត្ពាវត្ថ ជាអាររោណ៍ លែើរបីឱ្យលកើត្ោរលវៀរទ្ ចារតិ្ករោ 
ែូលចាន ោះវរិតិ្លចត្សិក ៣ លទ្ើបរិនគ្បកបជារួ រហរគត្ចិត្តោំង ២៧ ែួង ។ 
 វរិតិ្លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ ប្ែលគ្បកបជារួ លោក ត្តរចិត្តលទោះ 
រប្រងជាលោក ត្តរវរិតិ្ ម្ចនឋានជាររគងគលចត្សិក លបើវរិតិ្លចត្សិក ៣ 
លនោះរិនលកើត្ លោក ត្តរចិត្តលកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះរិនគ្រប់ ងគក្នររគ 
ែូលចាន ោះោរគ្បកបជារួ លោក ត្តរចិត្ត របស់វរិតិ្លចត្សិកលនោះលទ្ើបគ្តូ្វ 
លផសងគន ជារួ លោកិ វរិតិ្ ប្ែលគ្បកបជារួ រហាក សលចិត្ត រប្រង
គ្បកបបានរួ  ៗ ែូចជារហាក សលចិត្តណាលកើត្លឡើង លដ្ឋ លវៀរចាក
រិចាេ វាចា កន ងរហាក សលចិត្តលទោះ រប្រងម្ចនសម្ចោ វាចាលចត្សិកគ្បកប 
ចំប្ណកសម្ចោ ករោនត និងសម្ចោ អាជីវលចត្សិករិនគ្បកបែូលចនោះជាលែើរ 
និងគ្បកបគ្ពរគន ោំង ៣  ែូចយ៉ាងលោក ត្តរវរិតិ្ប្ែលគ្បកបជារួ 
លោក ត្តរចិត្តរិនបាន ។ 
 កំណត់្សម្ចគ ល់ ចាកសរបលយរន័ ទី្ ៣   
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  បបរញ្ញញ លចត្សិក ២ រិនគ្បកបជារួ រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣  រូបាវចរចិត្ត ១២ និងលោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ។ 
  បបរញ្ញញ លចត្សិក ២ រិនគ្បកបកន ងរហាវបិាកចិត្ត ៨ លគ្ព្វោះ
រហាវបិាកចិត្តនឹងលកើត្លឡើងបាន គ្តូ្វអាស្ស័ បររត្ថោម្ចររោណ៍ ចំប្ណក
 បបរញ្ញញ លទោះអាស្ស័ សត្ាបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍  បបរញ្ញញ លចត្សិក
លទ្ើបគ្បកបរិនបានកន ងរហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ។ 
  បបរញ្ញញ រិនគ្បកបកន ងរូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣ ែួង លគ្ព្វោះ 
រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្តម្ចនរជឈត្តសត្ាបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍ខាោះ បញ្ញត្តិ 
អាររោណ៍ែក្ទ្ខាោះ លទ្ើបរិនប្រនទ្ កខិត្សត្ា ឬស ខិត្សត្ាបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍ 
ែូលចាន ោះ បបរញ្ញញ លចត្សិកលទ្ើបរិនគ្បកបកន ងរូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣ 
ែួង ែូចលព្វលលទោះ ។ 
  បបរញ្ញញ លចត្សិក រិនគ្បកបកន ង រូបាវចរចិត្ត ១២ ែួង លគ្ព្វោះ
 រូបាវចរចិត្តោំង ១២ ែួងលទោះ ជាចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរហរគតររោណ៍ 
និងបញ្ញត្តិអាររោណ៍ែក្ទ្  ៗ ប្ែលជាអាររោណ៍លអិត្ លទ្ើបលសា អាររោណ៍ 
ជាឧលបោខ លវទ្ទ ែូលចាន ោះទ្ កខលវទ្ទនិងស ខលវទ្ទក្នសត្ា លទ្ើបជា
ករោដ្ឋា នរបស់ រូបាវចរចិត្តរិនបាន  បបរញ្ញញ លចត្សិកលទ្ើបរិនគ្បកប
កន ង រូបាវចរចិត្តោំង ១២ ែួងលទោះ ។ 
  បបរញ្ញញ លចត្សិក រិនគ្បកបជារួ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួង 
លគ្ព្វោះលោក ត្តរចិត្តលទោះម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ រិនប្រនម្ចនសត្ាបញ្ញត្តិ 
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ជាអាររោណ៍ ែូលចាន ោះ បបរញ្ញញ លចត្សិកលទ្ើបរិនគ្បកបជារួ លោក ត្តរ
ចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួង ។ 
 

អនិយត្ច្យាគី និង្និយត្ច្យាគីច្ឆត្សកិ 
  និ ត្លយរីលចត្សិក រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្ត 
បានគ្គខាោះ រិនបានគ្គខាោះ រិនពិត្គ្បាកែ ។ 
 និ ត្លយរីលចត្សិក រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្តបាន
ពិត្គ្បាកែ ។ 
 

គាថាសង្គហទី ១១ 
 ១១. ឥសារលចេរក កា ចា-         វរិតិ្ករ ណាទ្លយ  
         ទទ កោចិ ម្ចលទ ច      េិនរិទ្ធំ ត្ថា សហ ។ 
 ប្គ្បថា ឥសា រចេរ ិ ក កា ចា វរិតិ្លចត្សិក ៣ និងករ ណាជាលែើរ 
ជាលចត្សិកលផសងៗ គន  រប្រងលកើត្លឡើងកន ងគ្គខាោះ និងម្ចនោះរប្រងលកើត្
លឡើងកន ងគ្គខាោះ និងប្បកគន  េីនៈនិងរិទ្ធៈរប្រងលកើត្លឡើងកន ងគ្គខាោះ
គ្ពរគន  ។ 
 

គាថាសង្គហទី ១២ 
 ១២.  ថាវ តត ន សាលរន     លសសា និ ត្លយរិលទ  
        សងគហញ្ា  បវោខ រិ     លត្សំ ោនិ  ថារហំ ។ 
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 ប្គ្បថា លចត្សិកោងំ   ៤១ ែ៏លសស លឈាោ ោះថា 
និ ត្លយរីលចត្សិក តរលំអានក្នសរបលយរន័  ប្ែលបានលព្វល
រួចលហើ  ឥឡូវលនោះ ខ្ ំនឹងលព្វលនូវសងគហន័ ក្នលចត្សិកោំង  
លទោះតរសររួរ ។ 
  ធិបា  លចត្សិកបររត្ថម្ចន ៥២ គ្បលភទ្ ោលលព្វលលដ្ឋ ោរ
គ្បកបជារួ ចិត្តលហើ  ប្ចកបានជា ២ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
 ១.  និ ត្លយរីលចត្សិក ១១ ។ 
 ២. និ ត្លយរីលចត្សិក ៤១ ។ 
 ១.  និ ត្លយរីលចត្សិក ជាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ  
ចិត្តបានកន ងគ្គខាោះ រិនបានកន ងគ្គខាោះ រិនពិត្គ្បាកែ បានែល់ 
លចត្សិក ១១ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ម្ចន ឥសា រចេរ ិ ក កា ចា េីន រិទ្ធ សម្ចោ វាចា សម្ចោ ករោនត 
សម្ចោ អាជីវ ករ ណា រ ទិ្ត ។ 
 លចត្សិកោំង ១១ លនោះ ប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្តបានគ្គខាោះ
រិនបានគ្គខាោះរិនពិត្គ្បាកែលទោះ បានលសចកតីថា លចត្សិកោំងលនោះ 
កំណត់្ទ្ កថា អាចគ្បកបជារួ ចិត្តណាបានខាោះ និងោលចិត្តែួង 
លទោះលកើត្លឡើង គ្គខាោះលចត្សិកលនោះក៏គ្បកប គ្គខាោះក៏រិនគ្បកបចូល 
ែូលចាន ោះលទ្ើបលព្វលថា គ្បកបជារួ គ្គខាោះរិនពិត្គ្បាកែ និង 
កន ងគ្កុរ និ ត្លយរីលចត្សិក ១១ គ្បលភទ្លនោះ លៅប្ចកលចញជា ៣ 
ពួក តរលកខណៈោរគ្បកបជារួ ចិត្ត រ៊ឺ  
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 ទទកោចិលចត្សិកម្ចន ៨ ែួងរ៊ឺ 
 ឥសា រចេរ ិ ក កា ចា សម្ចោ វាចា សម្ចោ ករោនត សរោអាជីវ 
(លោកិ វរិតិ្ ៣) ករ ណា រ ទិ្ត ។ 
 លចត្សិក ៨ គ្បលភទ្លនោះ គ្បកបជារួ ចិត្តបានគ្គខាោះរិនគ្បាកែ 
និងរិនគ្បកបគ្ពរគន ផង សូរបីថា ឥសា រចេរ ិ ក កា ចា លៅកន ងគ្កុរ
របស់លោចត្ កាលចត្សិកជារួ គន  ឬសូរបីសម្ចោ វាចា សម្ចោ ករោនត 
សម្ចោ អាជីវ នឹងជាវរិតិ្លចត្សិក (លោកិ វរិតិ្) ជារួ គន  ឬករ ណា 
រ ទិ្ត ជា បបរញ្ញញ លចត្សិកជារួ គន  ប្ត្ខណ:គ្បកបជារួ ចិត្តលទោះ 
រប្រងរិនគ្បកបគ្ពរគន  លគ្ព្វោះថាអាររោណ៍ម្ចនោរកំណត់្លដ្ឋ ចំលព្វោះ
ោរគ្បកបបានគ្គខាោះ និងរិនគ្បកបគ្ពរគន របសល់ចត្សិកលនោះ លទ្ើប
លឈាោ ោះថា ទទកោចិលចត្សិក ។ 
 កោចិលចត្សិក ម្ចន ១ បានែល់ ម្ចនលចត្សិក លគ្ព្វោះ 
ម្ចនលចត្សិក ជាលចត្សិក ១ កន ងគ្កុរលោតិ្កលចត្សិក (លោភ ទិ្ែា ិ
ម្ចន) ប្ែលជា និ ត្លយរីលចត្សិក ែូលចាន ោះោរគ្បកបជារួ ចិត្ត
បានរិនគ្បាកែរបស់លចត្សិកលនោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា កោចិលចត្សិក ។ 
 សហកោចិលចត្សិក ម្ចន ២ គ្បលភទ្ បានែល់ េីន រិទ្ធ លចត្សិក 
២ លនោះ គ្បកបជារួ ចិត្តបានគ្គខាោះ ប្ត្គ្បកបគ្ពរគន ោំង ២ 
លទ្ើបលឈាោ ោះថា សហកោចិលចត្សិក ។ 
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សប្ម្តង្ការព្បកបរបសអ់និយត្ច្យាគីច្ឆត្សកិ 

  និ ត្លយរីលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្តបានគ្គខាោះរិន 
គ្បាកែលទោះ លគ្ព្វោះលចត្សិកោំងលនោះ ម្ចនអាររោណ៍កំណត់្លដ្ឋ ចំលព្វោះ 
(អាររោណ៍លផសងគន ) លទ្ើបលកើត្លឡើងបាន រិនប្រនគ្បកបជារួ ចិត្ត
បានទូ្លៅែូចកំណត់្ទ្ ក លព្វលរ៊ឺ  
 ម្ចនលចត្សិក ប្ែលកំណត់្ថាគ្បកបជារួ ទិ្ែាិរត្វបិប  ត្តចិត្ត 
៤ ែួងលទោះ រប្រងគ្បកបបានរិនគ្បាកែ បានលសចកតីថា លបើលវោ 
ណាទិ្ែាិរត្វបិប  ត្តចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ សភាវៈប្ែលគ្បោន់ខាួន រ៊ឺ 
 ហំគហ លវោលទោះ ម្ចនលចត្សិក ក៏គ្បកប ប្ត្លបើលវោណាទិ្ែាិរត្-
វបិប  ត្តចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋ រិនោក់ទ្ងជារួ ោរគ្បោន់ខាួន លវោ
លទោះ ម្ចនលចត្សិក ក៏រិនគ្បកប លទ្ើបោប់ថា ម្ចនលចត្សិក រប្រងគ្បកប
គ្គខាោះ ចាត់្ជាកោចិលចត្សិក ។ 
 ឥសា រចេរ ិ ក កា ចា លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្លនោះ កំណត់្ថាគ្បកប
ជារួ លោសរូលចិត្ត ២ ែួងលទោះ រប្រងគ្បកបបានរិនគ្បាកែ និង
គ្បកបបានរិនគ្ពរគន  ប្ែលគ្បកបបានរិនគ្បាកែលទោះ បានលសចកតីថា 
លវោប្ែលលោសរូលចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋ រិនម្ចនលសចកតីគ្ចប្ណន
កំណាញ់ ឬលតត គ្កហា ចិត្តយ៉ាងណារួ ជាអាររោណ៍ រង់ម្ចនប្ត្
លោសរូលចិត្តលកើត្លឡើងពីអាររោណ៍យ៉ាងែក្ទ្ លវោលទោះលចត្សិកោំង 
៣ គ្បលភទ្ ក៏រិនបានគ្បកបជារួ លោសរូលចិត្តលឡើ  រង់ម្ចនប្ត្ 
លោសលចត្សិកកន ងគ្កុររបស់លោចត្ កាលចត្សិក គ្បកបប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ 
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ប្ត្លបើលវោណាលោសរូលចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋ ម្ចនលសចកតីគ្ចប្ណន
នឹងលសចកតីលអរបស់ នកែក្ទ្ជាអាររោណ៍លហើ  លវោលទោះលោសរូល
ចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋ ម្ចនឥសាលចត្សិកគ្បកបជារួ  ប្ត្រចេរ ិៈ
និងក កា ចាៈរប្រងរិនគ្បកបចូល ឬលបើលវោណាចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ ម្ចន
ោរកំណាញ់សរបត្តិរបស់ខាួនជាអាររោណ៍ លវោលទោះលោសរូលចិត្តក៏
ម្ចនរចេរ ិលចត្សិកគ្បកបចូល ប្ត្ឥសានិងក កា ចាៈរប្រងរិនគ្បកប
ចូល ឬលវោណាលោសរូលចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋ ម្ចនលសចកតីលតត
គ្កហា ចិត្តកន ងទ្ ចារតិ្ប្ែលបានលធាើលៅលហើ  ឬកន ងស ចរតិ្ប្ែលរិន
ោន់បានលធាើ លវោលទោះលោសរូលចិត្តក៏ម្ចនក កា ចាលចត្សិកគ្បកបចូល 
ប្ត្ឥសានិងរចេរ ិៈរប្រងរិនគ្បកបចូលលឡើ  ។ 
 េីនរិទ្ធ លចត្សិកោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ កំណត់្ថាគ្បកបជារួ 
 ក សលសសង្កខ រកិចិត្ត ៥ ែួងលទោះ ក៏គ្បកបបានរិនគ្បាកែ លគ្ព្វោះ
លបើលវោណា ក សលសសង្កខ រកិចិត្តលកើត្លឡើងក៏ពិត្ ប្ត្ចិត្តលទោះលៅរងឹ
ម្ចំរិនេ ចាកអាររោណ៍ លវោលទោះេីនរិទ្ធលចត្សិកក៏រិនគ្បកបចូល 
ប្ត្ោល ក សលសសង្កខ រកិចិត្តលកើត្លឡើងលហើ  ម្ចនោររិនរងឹម្ចំ 
េ ចាកអាររោណ៍លវោណា លវោលទោះេីនរិទ្ធលចត្សិកក៏គ្បកបចូល 
និងោរគ្បកបរបស់េីនរិទ្ធលចត្សិក ២ គ្បលភទ្ រប្រងគ្បកបចូលគ្ពរ
ជារួ គន ជានិចា ។ 
 វរិតិ្លចត្សិក ៣ រ៊ឺ សម្ចោ វាចា សម្ចោ ករោនត សម្ចោ អាជីវ ជា 
លចត្សកិប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្ត ១៦ ឬ ៤៨ ែួង ប្ែលជា និ ត្លយរី
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លចត្សិកជំពូកទទកោចិលទោះ សំលៅ ក លោកិ វរិតិ្លចត្សិក រ៊ឺ 
វរិតិ្លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ចំប្ណក
លោក ត្តរវរិតិ្ រ៊ឺ វរិតិ្លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ 
ែួងលទោះ ជានិ ត្ឯកលតលចត្សិក រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលគ្បកបបានពិត្
គ្បាកែនិងគ្ពរជារួ គន ជានិចា ែូចប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ សប្រតងថា 
វរិតិ្លយ បន តិ្លសាបិ លោក ត្តរចិលត្តស  សពាថាបិ និ ត ឯកលតវ 
លពភនតិ ។ លោកិល ស  បន ោម្ចវចរក សលលលសាវ កោចិ សនោិសសនតិ 
វសិ ំ វសិ ំ ។  
 ប្គ្បថា វរិតិ្លចត្សិក ៣ លទោះ ោលគ្បកបជារួ លោក ត្តរចិត្ត 
រប្រងគ្បកបបានពិត្គ្បាកែនិងគ្ពរគន  (និ ត្ឯកលត) កន ងឋានៈលធាើទទី្
គ្បហារទ្ ចារតិ្ទ្ ោជីវៈជាសរ លចេទ្ ប្ត្ោលគ្បកបជារួ លោកិ ចិត្ត រ៊ឺ 
រហាក សលលទោះ រប្រងគ្បកបបានគ្គខាោះ និងរិនគ្បកបគ្ពរគន  ។ 
 ោរប្ែលវរិតិ្លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ គ្បកបកន ងរហាក សលចិត្ត
បានរិនពិត្គ្បាកែ និងរិនគ្ពរគន លទោះ លគ្ព្វោះលបើលវោណារហាក សល
ចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ សោធ  សតិ្ បញ្ញញ  លរតត  ករ ណា រិនបាន 
ោក់ទ្ងនឹងោរលវៀរទ្ ចារតិ្ទ្ ោជីវៈ លវោលទោះរហាក សលចិត្តប្ែលលកើត្
លឡើងលទោះក៏រិនបានម្ចនវរិតិ្លចត្សិកគ្បកបផងលឡើ  ប្ត្លបើលវោ 
ណារហាក សលចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ ោរលវៀរទ្ ចារតិ្ ៤ ប្ែលរិនោក់ 
ទ្ងនឹងអាជីព លវោលទោះរហាក សលចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងក៏គ្បកបលដ្ឋ  
សម្ចោ វាចាលចត្សិក ប្ត្សម្ចោ ករោនត និងសម្ចោ អាជីវៈរិនបានគ្បកបចូល ។ 
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 លបើលវោណារហាក សកចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ ោរលវៀរោ ទ្ ចារតិ្ ៣ 
ប្ែលរិនោក់ទ្ងនឹងអាជីព លវោលទោះរហាក សលចិត្តលកើត្លឡើង 
ក៏គ្បកបលដ្ឋ សម្ចោ ករោនតលចត្សិក ប្ត្សម្ចោ វាចានិងសម្ចោ អាជីវៈរិន 
បានគ្បកបចូល លបើលវោណារហាក សលចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ ោរលវៀរ 
ោ ទ្ ចារតិ្ ៣ វចីទ្ ចារតិ្ ៤ កន ងោរគ្បកបអាជីពោរង្ករ លវោលទោះ 
រហាក សលចិត្តលកើត្លឡើង គ្បកបលដ្ឋ សម្ចោ អាជីវលចត្សិក ប្ត្ចំប្ណក
សម្ចោ វាចានិងសម្ចោ ករោនតរិនបានគ្បកបចូលលឡើ  ។ 
  បបរញ្ញញ លចត្សិក ២ រ៊ឺ ករ ណា និងរ ទិ្ត ជាលចត្សិក 
ប្ែលគ្បកបបានកន ងចិត្ត ២៨ ែួង រិនពិត្គ្បាកែលទោះ លគ្ព្វោះលវោ 
ណារហាក សលចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋ អាស្ស័  សោធ  សតិ្ បញ្ញញ  
សម្ចោ វាចា ជាលែើរ រិនបានោក់ទ្ងជារួ ោរអាណិត្សត្ា ឬលគ្ត្ក រ 
សត្ាម្ចនស ខលហើ  លវោប្ែលរហាក សលចិត្តលទោះលកើត្លឡើងក៏រិន 
ម្ចន បបរញ្ញញ លចត្សិកគ្បកបរួរផងលឡើ  ឬលវោណាប្ែល
គ្ពោះលយគវចរចលគ្រើនឈាន លដ្ឋ អាស្ស័ កសិណជាករោដ្ឋា ន
រហូត្ែល់រូបាវចរឈានចិត្តលកើត្ លវោលទោះរិនបានអាស្ស ័
សត្ាបញ្ញត្តិករោដ្ឋា ន  បបរញ្ញញ លចត្សិកក៏រិនគ្បកបចូល ប្ត្លបើលវោ
ណារហាក សលចិត្ត រហាកិរយិចិត្ត ឬរូបាវចរឈានចិត្ត 
លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ ទ្ កខិត្សត្ាបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍ ឬជាករោដ្ឋា ន 
លវោលទោះករ ណាលចត្សិករប្រងគ្បកបចូលជារួ ចិត្ត ២៨ ែួង រ៊ឺ 
រហាក សលចិត្ត ៨ រហាកិរយិចិត្ត ៨ និងរូបាវចរឈានចិត្ត ១២ 
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(លវៀររូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣) រ ទិ្តលចត្សិករិនបានគ្បកបចូលផង 
ប្ត្លបើលវោណាចិត្ត ២៨ ែួងលទោះ ម្ចនស ខិត្សត្ាបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍ 
ឬជាករោដ្ឋា នលហើ  រ ទិ្តលចត្សកិលទ្ើបគ្បកបចូលជារួ ចិត្ត ២៨ 
ែួងែូចលព្វលរកលទោះ ប្ត្ករ ណាលចត្សិកគ្បកបរិនបាន  បបរញ្ញញ
លចត្សិក ២ លនោះលទ្ើបគ្បកបជារួ ចិត្តបានគ្គខាោះនិងគ្បកបរិនគ្ពរគន
ផង លទ្ើបលឈាោ ោះថា ទទកោចិលចត្សិក ។ 

២. និ ត្លយរីលចត្សិក បានែល់ លចត្សិកប្ែលសលពី់ 
 និ ត្លយរីលចត្សិក ៤១ លទ្ៀត្ រ៊ឺ  
 សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧  ។ 
 បកិណណកលចត្សិក ៦  ។ 
 លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤  ។ 
 លោភលចត្សិក ១ ។ 
 ទិ្ែាិលចត្សិក ១ ។ 
 លោសលចត្សិក ១ ។ 
 វចិិកិចាេ លចត្សិក ១ ។ 
 លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩ ។ 
 បញ្ញញ លចត្សិក ១ រួរជាលចត្សិក ៤១ គ្បលភទ្ ។ 
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សប្ម្តង្ការព្បកបរបសនិ់យត្ច្យាគីច្ឆត្សកិ 

 លចត្សិកោំង ៤១ គ្បលភទ្លនោះ រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្តប្ែលគ្បកប
បានតរកំណត់្ទ្ កលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែជានិចា លព្វលរ៊ឺ  
 លវោណាចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ែួងលកើត្លឡើង លវោលទោះសពាចិត្ត- 
សាោរណលចត្សិករប្រងគ្បកបចូលលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែជានិចា ។ 
 លវោណាចិត្ត ៥៥ ែួង ៦៦ ែួង ៧៨ (១១០) ែួង ៧៣ (១០៥) 
ែួង ៥១ ែួង ៦៩ (១០១) ែួង លកើត្លឡើង លវោលទោះបកិណណកលចត្សិក រ៊ឺ 
 វតិ្កា វចិារ  ធិលម្ចកខ វរី ិ បីតិ្ ឆ្នោ រប្រងគ្បកបចូលជារួ ចិត្តតរ
លំដ្ឋប់លទោះលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែជានិចា ។ 
 លវោណា ក សលចិត្ត ១២ ែួង លកើត្លឡើងលវោលទោះលម្ចចត្ កា-
លចត្សកិ រ៊ឺ លម្ចហ  ហិរកិ  លទត្តបប ឧទ្ធចា រប្រងគ្បកបចូលជារួ ចិត្ត
លទោះលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែជានិចា ។ 
 លវោណាលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លកើត្លឡើង លវោលទោះលោភ-
លចត្សិក រប្រងគ្បកបចូលជារួ លោភរូលចិត្តលទោះ លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ
ជានិចា ។ 
 លវោណាទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួងលកើត្លឡើង លវោលទោះទិ្ែាិ-
លចត្សិករប្រងគ្បកបជារួ ចិត្តលទោះលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែជានិចា ។ 
 លវោណាលោសរូលចិត្ត ២ ែួងលកើត្លឡើង លវោលទោះលោស-
លចត្សិករប្រងគ្បកបជារួ ចិត្តលទោះលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែជានិចា ។ 
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 លវោណាវចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្តលកើត្លឡើង លវោលទោះវចិិកិចាេ -
លចត្សិក រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្តលទោះលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែជានិចា ។ 
 លវោណាលសាភណចិត្ត ៥៩ ែួង ឬ ៩១ ែួងលកើត្លឡើង លវោ 
លទោះលសាភណសាោរណលចត្សិក រប្រងគ្បកបជារួ លសាភណចិត្ត
លទោះលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែជានិចា ។ 
 លវោណាញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួងលកើត្លឡើង លវោ
លទោះបញ្ញញ លចត្សិក រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្តលទោះលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ
ជានិចា ។ 
 ែូលចាន ោះលទ្ើបលព្វលបានថាលចត្សិក ៤១ គ្បលភទ្ ជានិ ត្លយរី
លចត្សកិ រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្តបានពិត្គ្បាកែជានិចា ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ វរិតិ្លចត្សិក ៣ លបើគ្បកបជារួ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ 
ែួង ក៏លឈាោ ោះថានិ ត្លយរីលចត្សិកែូចគន  ប្ត្ចាត់្ជានិ ត្លយរី
លចត្សិកពិលសស ប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្តលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ និងគ្បកប
គ្ពរគន ជានិចា លៅថា និ ត្ឯកលតលចត្សិក ។ 
 

សង្គហនយ័ 
 សងគហ តរបាលលីវ ាករណ៍ជាទរកិរយិ ប្គ្បថា ោរសលន្រង្កគ ោះ 
ឬោររួបរួរលដ្ឋ ន័ លនោះ បានលសចកតីថា សប្រតងចិត្តរួ ែួងៗ បាន
រួបរួរលចត្សិករកគ្បកបចូលទ្ កបានប៉ា នណា និងបានែល់លចត្សិក
 ាីខាោះ ឬម្ចនលចត្សិកចំនួនប៉ា ទោ ន ាីខាោះ ប្ែលទំរកសលន្រង្កគ ោះចូលកន ង
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ចិត្តបានរួ ែួងៗ លលើកចិត្តជាគ្បោនអាចគ្បកបជារួ លចត្សិក 
បានចំនួនប៉ា ទោ ន ។ 
 

គាថាសង្គហទី ១៣-១៤ 
 ១៣. ឆ្ត្តឹសាន ត្តលរ ធម្ចោ      បញ្ា តឹ្ស រហរគលត្  
          ែាតឹ្សាបិ លពភនតិ      ោម្ចវចរលសាភលន ។ 
 ១៤. សត្តវសីតិ្ប ញ្ញរហិ     ោា ទ្សាលហត្ លកតិ្ ច   
         ថាសរភវលយលរន      បញ្ាោ ត្ត្ថ សងគលហា ។ 
  ប្គ្បថា សងគហន័ កន ងលចត្សិកសងគហៈលទោះម្ចន ៥ ន័  
លដ្ឋ ោរគ្បកបបានតរសររួរ រ៊ឺ លចត្សិក ៣៦ គ្បកបបានកន ង
លោក ត្តរចិត្ត លចត្សិក ៣៥ រប្រងគ្បកបបានកន ងរហរគត្ចិត្ត លចត្សិក 
៣៨ រប្រងគ្បកបបានកន ងោម្ចវចរលសាភណចិត្ត លចត្សិក ២៧ 
រប្រងគ្បកបបានកន ង ក សលចិត្ត និងលចត្សិក ១២ រប្រងគ្បកបបាន
កន ង លហត្ កចិត្ត ។ 
 

១. អនុត្តរសង្គហន័យ 
  ន ត្តរសងគហន័  រ៊ឺន័ ប្ែលសប្រតងោរសលន្រង្កគ ោះលចត្សិកចូល 
កន ងលោក ត្តរចិត្ត ឬប្ែលលៅថា សងគហន័ ក្នលោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ 
ែួង ។ 
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គាថាសង្គហទី ១៥ 
 ១៥. ឆ្ត្តឹស បញ្ា តឹ្ស ច     ចត្ ត្តឹស  ថាការំ  
        លត្ត្តឹសទ្ា រិលចាវ ំ     បញ្ាោន ត្តលរ ឋិត ។ 
 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង  ប្ែលតងំលៅកន ងលោក ត្តរចិត្តម្ចន
សងគហៈ ៥ ន័ លដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលនោះរ៊ឺ  
 លចត្សិកោំង   ៣៦ រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣៥ 
រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣៤ រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣៣ 
ពីរែង រួ ន័  ។ 
  ធិបា  លោក ត្តរចិត្ត ោលោប់ចំនួនលដ្ឋ សលងខបលហើ  បាន 
៨ ែួង រ៊ឺ ររគចិត្ត ៤ និងផលចិត្ត ៤ លោក ត្តរចិត្តោំង ៨ ែួងលនោះ 
លចត្សកិគ្បកបលសោើគន គ្រប់ែួង ប្ត្ោលោប់លោក ត្តរចិត្តលដ្ឋ ពិសាត រ 
៤០ ែួង លទ្ើបម្ចនសងគហៈ ៥ ន័  លដ្ឋ  ំណាចក្ន ងគឈានរ៊ឺ  
 ន័ ទី្ ១ បឋរជានររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ (លោក ត្តរបឋរជាន
ចិត្ត ៨) ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៦ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ញញ លចត្សិក ២) ។ 
 ន័ ទី្ ២ ទ្ តិ្ ជានររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ (លោក ត្តរ
ទ្ តិ្ ជានចិត្ត ៨) ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៥ បានែល់  ញ្ញសម្ចទ
លចត្សិក ១២ (លវៀរវតិ្កាលចត្សិក) លសាភណលចត្សិក ២៣ 
(លវៀរ បបរញ្ញញ លចត្សិក ២) ។ 
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 ន័ ទី្ ៣ ត្តិ្ ជានររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ (លោក ត្តរត្តិ្ ជាន
ចិត្ត ៨) ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៤ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១១ 
(លវៀរវតិ្កាៈ វចិារៈ) លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ញញ លចត្សិក ២) ។ 
 ន័ ទី្ ៤ ចត្ ត្ថជានររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ (លោក ត្តរចត្ ត្ថជាន
ចិត្ត ៨) ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៣ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១០ 
(លវៀរវតិ្កាៈ វចិារៈ បីតិ្) លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ញញ លចត្សិក 
២) ។ 
 ន័ ទី្ ៥ បញ្ា រជានររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ (លោក ត្តរបញ្ា រជាន
ចិត្ត ៨) ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៣ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១០ 
(លវៀរវតិ្កាៈ វចិារៈ បីតិ្) លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ញញ លចត្សិក 
២) ។ 
 

២. ម្ហគគត្សង្គហន័យ 

គាថាសង្គហទី ១៦ 
 ១៦. បញ្ា តឹ្ស ចត្ ត្តឹស      លត្ត្តឹស ច  ថាការំ 
        ព្វត្តឹស លចវ តឹ្លសតិ្     បញ្ាោវ រហរគលត្ ។ 
 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង  តំងលៅកន ងរហរគត្ចិត្តម្ចនសងគហៈ 
៥ ន័ រ៊ឺ លចត្សិកោំង   ៣៥ រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣៤ 
រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣៣ រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣២ 
រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣០ រួ ន័ តរលំដ្ឋប់ ។ 
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  ធិបា  រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង រ៊ឺ រូបាវចរចិត្ត ១៥ និង  រូបាវចរ
ចិត្ត ១២ លដ្ឋ  ំណាចក្នឈាន លធាើឱ្យលចត្សិកប្ែលគ្បកបចូលរិនលសោើ
គន លទ្ើបម្ចនសងគហៈ ៥ ន័  រ៊ឺ  
 ន័ ទី្ ១ រូបាវចរបឋរជានចិត្ត ៣ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៥  
បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណលចត្សិក ២២ 
(លវៀរវរិតិ្លចត្សកិ ៣) ។ 
 ន័ ទី្ ២ រូបាវចរទ្ តិ្ ជានចិត្ត ៣ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៤  
បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរវតិ្កាៈ) លសាភណលចត្សិក 
២២ (លវៀរវរិតិ្លចត្សិក ៣) ។ 
 ន័ ទី្ ៣ រូបាវចរត្តិ្ ជានចិត្ត ៣ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣៣  
បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១១ (លវៀរវតិ្កាៈ វចិារៈ) លសាភណ-
លចត្សិក ២២ (លវៀរវរិតិ្លចត្សិក ៣) ។ 
 ន័ ទី្ ៤ រូបាវចរចត្ ត្ថជានចិត្ត ៣ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣២  
បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១០ (លវៀរវតិ្កាៈ វចិារៈ បីតិ្) លសាភណ-
លចត្សិក ២២ (លវៀរវរិតិ្លចត្សកិ ៣) ។ 
 ន័ ទី្ ៥ រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣  រូបាវចរចិត្ត ១២ 
ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ៣០ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១០ 
(លវៀរវតិ្កាៈ វចិារៈ បីតិ្) លសាភណលចត្សិក ២០ (លវៀរវរិតិ្លចត្សិក ៣ 
 បបរញ្ញញ  ២) ។ 
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៣ កាមវឆរច្ោភណសង្គហនយ័ 

គាថាសង្គហទី ១៧-១៨ 
១៧.  ែាតឹ្ស សត្តតឹ្ស     ទ្ា ំ ឆ្ត្តឹសកំ ស លភ 

         បញ្ា តឹ្ស ចត្ ត្តឹស      ទ្ា ំ លត្ត្តឹសកំ គ្កិល  ។ 
 ១៨. លត្ត្តឹស បាលក ព្វត្តឹស        ទ្ាល កតឹ្សកំ ភលវ  
        សលហត្ ោម្ចវចរ-         ប ញ្ញបាកគ្កិយរលន ។ 
 ប្គ្បថា បណាដ សលហត្ កោម្ចវចរក សលចិត្ត វបិាកចិត្ត 
និងកិរយិចិត្ត លចត្សិកោំង   ៣៨ លចត្សិកោំង   ៣៧   
ពីរែង និងលចត្សិកោំង   ៣៦ រប្រងគ្បកបកន ងសលហត្ កោម្ចវចរ
ក សលចិត្ត លចត្សិកោំង   ៣៥ លចត្សិកោំង   ៣៤ ពីរែង 
និងលចត្សិកោំង   ៣៣ រប្រងគ្បកបកន ងសលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិត្ត 
លចត្សកិោងំ   ៣៣ លចត្សិកោំង   ៣២ ពីរែង 
និងលចត្សិកោំង   ៣១ រប្រងគ្បកបកន ងសលហត្ កោម្ចវចរ
វបិាកចិត្ត ។ 
  ធិបា  បណាត សលហត្ កោម្ចវចរក សល កិរយិ និងវបិាក 
ឬោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ែួងលទោះ ម្ចនសងគហៈ ១២ ន័ ែូលចនោះ 
 ១. សលហត្ កោម្ចវចរក សលចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័  ម្ចន
លចត្សិកគ្បកប ៣៨, ៣៧, ៣៧, និង៣៦ ។ 
 ២. សលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័  ម្ចន
លចត្សិកគ្បកប ៣៥, ៣៤, ៣៤, និង៣៣ ។ 
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 ៣. សលហត្ កោម្ចវចរវបិាកចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័  ម្ចន
លចត្សិកគ្បកប ៣៣, ៣២, ៣២, និង៣១ ។ 
 
  សលហត្ កោម្ចវចរក សលចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័  រ៊ឺ  
 ន័ ទី្ ១ លចត្សិក ៣៨ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
លសាភណលចត្សិក ២៥ ប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលចិត្តែួងទី្ ១ និង
ែួងទី្ ២ ។ 
 ន័ ទី្ ២ លចត្សិក ៣៧ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
លសាភណលចត្សិក ២៤ (លវៀរបញ្ញញ  ១) ប្ែលគ្បកបកន ងរហា-
ក សលចិត្តែួងទី្ ៣ និងែួងទី្ ៤ ។ 
 ន័ ទី្ ៣ លចត្សិក ៣៧ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) 
លសាភណលចត្សិក ២៥ ប្ែលគ្បកបកន ងរហា-ក សលចិត្តែួងទី្ ៥ 
និងែួងទី្ ៦ ។ 
 ន័ ទី្ ៤ លចត្សិក ៣៦ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) 
លសាភណលចត្សិក ២៤ (លវៀរបញ្ញញ  ១) ប្ែលគ្បកបកន ង
រហាក សលចិត្តែួងទី្ ៧ និងែួងទី្ ៨ ។ 
 

សលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័  រ៊ឺ 
 ន័ ទី្ ១ លចត្សិក ៣៥ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរវរិតិ្ ៣) ប្ែលគ្បកបកន ងរហាកិរយិចិត្ត 
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ែួងទី្ ១ និងែួងទី្ ២ ។ 
 ន័ ទី្ ២ លចត្សកិ ៣៤ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
លសាភណលចត្សិក ២១ (លវៀរវរិតិ្ ៣ បញ្ញញ  ១) ប្ែលគ្បកបកន ង
រហាកិរយិចិត្តែួងទី្ ៣ និងែួងទី្ ៤ ។ 
 ន័ ទី្ ៣ លចត្សិក ៣៤ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) 
លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរវរិតិ្ ៣) ប្ែលគ្បកបកន ងរហាកិរយិចិត្ត
ែួងទី្ ៥ និងែួងទី្ ៦ ។ 
 ន័ ទី្ ៤ លចត្សកិ ៣៣ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) 
លសាភណលចត្សិក ២១ (លវៀរវរិតិ្ ៣ បញ្ញញ  ១) ប្ែលគ្បកបកន ង
រហាកិរយិចិត្តែួងទី្ ៧ និងែួងទី្ ៨ ។ 
 

សលហត្ កោម្ចវចរវបិាកចិត្ត ៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័  រ៊ឺ 
 ន័ ទី្ ១ លចត្សិក ៣៣ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
លសាភណលចត្សិក ២០ (លវៀរវរិតិ្ ៣  បបរញ្ញញ  ២) ប្ែលគ្បកបកន ង
រហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ១ និងែួងទី្ ២ ។ 
 ន័ ទី្ ២ លចត្សិក ៣២ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
លសាភណលចត្សិក ១៩ (លវៀរវរិតិ្ ៣  បបរញ្ញញ  ២ បញ្ញញ  ១) ប្ែលគ្បកប
កន ងរហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ៣ និងែួងទី្ ៤ ។ 
 ន័ ទី្ ៣ លចត្សិក ៣២ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្)   
លសាភណលចត្សិក   ២០   (លវៀរវរិតិ្  ៣  បបរញ្ញញ  ២) ប្ែលគ្បកបកន ង 
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រហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ៥ និងែួងទី្ ៦ ។ 
 ន័ ទី្ ៤ លចត្សកិ ៣១ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) 
លសាភណលចត្សិក ១៩ (លវៀរវរិតិ្ ៣  បបរញ្ញញ  ២ បញ្ញញ  ១) ប្ែលគ្បកប
កន ងរហាវបិាកចិត្តែួងទី្ ៧ និងែួងទី្ ៨ ។  
 រួរសងគហន័ ក្នោម្ចវចរចិត្តម្ចន ១២ ន័  ។ 
 

លសាភណលចត្សិកប្ែលរិនគ្បកបជារួ លសាភណចិត្តែួងខាោះ 

 កន ងលសាភណលចត្សកិ ២៥ គ្បលភទ្លទោះ ម្ចនលចត្សិកខាោះ ប្ែល
រិនអាចគ្បកបចូលជារួ លសាភណចិត្តែួងខាោះបានែូចគថាសងគហៈរ៊ឺ 
  

គាថាសង្គហទី ១៩ 

 ១៩. ន វជិជលនតត្ថ វរិតី្   គ្កិល ស  ច រហរគលត្ 
         ន ត្តលរ  បបរញ្ញញ   ោរបាលក ទ្ា ំ ត្ថា ។ 
 ប្គ្បថា បណាដ លសាភណចិត្តោំង  លទោះ វរិតិ្លចត្សិកោំង-
   រប្រងរិនម្ចនកន ងរហាកិរយិចិត្តនិងកន ងរហរគត្ចិត្តផង  បបរញ្ញញ
លចត្សិកោំង   រប្រងរិនម្ចនកន ងលោក ត្តរចិត្ត លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ 
វរិតិ្លចត្សិកនិង បបរញ្ញញ លចត្សិក រប្រងរិនម្ចនកន ងោម្ចវចរវបិាក ។ 
  ធិបា  កន ងរហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង វរិតិ្លចត្សិក ៣ រប្រង 
គ្បកបរិនបានលឡើ  លគ្ព្វោះរហាកិរយិចិត្ត ជាចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត 
ប្ែលគ្បាសចាកបាបធរ៌ោំងពួងលហើ  លទ្ើបរិនម្ចនកិចាប្ែលនឹង 
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គ្តូ្វលវៀរចាកបាបធរ៌ណាៗ លទ្ៀត្ វរិតិ្លចត្សិក ប្ែលជាលចត្សិកលធាើ 
ទទី្លវៀរចាកបាបធរ៌ោងំោ  វាចា និងអាជីវៈ លទ្ើបរិនគ្បកបជា 
រួ រហាកិរយិចិត្តបាន ។ 
 កន ងរហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង វរិតិ្លចត្សិក ៣ រប្រងគ្បកបរិនបាន 
លគ្ព្វោះរហរគត្ចិត្តម្ចនបញ្ញត្តិនិង តី្ត្បររត្ថ ជាអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន 
រិនប្រនម្ចនវរិរិត្ពាវត្ថ ជាអាររោណ៍លទ្ ។ 
 កន ងលោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួងលទោះ រិនម្ចន បបរញ្ញញ លចត្សិក ២ 
គ្បកបចូល លគ្ព្វោះ បបរញ្ញញ លចត្សិក គ្តូ្វម្ចនសត្ាជាអាររោណ៍ 
ប្ត្លោក ត្តរចិត្តម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង ។ 
 កន ងរហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ោំងវរិតិ្លចត្សិក ៣ និង បបរញ្ញញ
លចត្សិក ២ រិនគ្បកបជារួ លឡើ  លគ្ព្វោះកន ងរហាវបិាកជាផលរបស់
ក សលប្ែលឆ្អិនលហើ  រិនញា ំងវញិ្ញត្តិឱ្យលកើត្ រ៊ឺ នឹងលធាើកិចាលវៀរបប្នថរ
លទ្ៀត្រិនបាន ម្ចនសភាពជាផល ឬជាស្សលម្ចលរបស់ករោប៉ា លណាណ ោះ 
ករោយ៉ាងណា វបិាករបស់ករោក៏យ៉ាងលទោះ ែូលចាន ោះរិនបានលធាើសត្ាបញ្ញត្តិ
ឱ្យជាអាររោណ៍ រិនម្ចនធរ៌ ៥ គ្បោរលនោះគ្បកបជារួ លឡើ  ។ 
 

ច្ឆត្សកិប្ លច្ធេើឱយឆិត្តច្ផសង្គាន  

គាថាសង្គហទី ២០ 
 ២០.  ន ត្តលរ ឈានធម្ចោ    បបរញ្ញញ  ច រជឈលិរ  
         វរិតី្ ញាណបីតិ្ ច   បរលិត្តស  វលិសសោ ។ 
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 ប្គ្បថា កន ងលោក ត្តរចិត្ត ម្ចន ងគឈានប្ែលលធាើឱ្យប្បាកលផសងគន  
កន ងរហរគត្ចិត្ត ម្ចន ងគឈានផង និង បបរញ្ញញ លចត្សិកផង ប្ែលលធាើ
ឱ្យប្បាកលផសងគន  កន ងោម្ចវចរលសាភណចិត្ត  វរិតិ្លចត្សិកផង  បបរញ្ញញ
លចត្សិកផង បីតិ្និងបញ្ញញ លចត្សិកផងប្ែលលធាើឱ្យប្បាកលផសងគន  ។ 
  ធិបា  កន ងលោក ត្តរចិត្តលទោះ ឈានធរ៌ រ៊ឺ  ងគឈានោំង ៥ 
រប្រងលធាើោរលផសងគន ក្នធរ៌ប្ែលម្ចនលៅកន ងទ្ តិ្ ជានជាលែើរ ឱ្យលផសង
ពីធរ៌ប្ែលម្ចនលៅកន ងបឋរជានជាលែើរ បណាត លចត្សិកធរ៌ោំងលនោះ 
លោកលព្វលថា  ន ត្តលរ ឈានធម្ចោ  ជាអាទ្ិ៍ ។ ប្ែលសំលៅ
ែល់ឈានធរ៌លទោះលដ្ឋ  ំណាច វតិ្កា វចិារ បីតិ្ និងស ខ កន ង ន ត្តរចិត្ត
ម្ចនលសចកដីលផសងគន  រ៊ឺ  
 វតិ្កាលចត្សិក លធាើឱ្យលោក ត្តរបឋរជានលផសងគន ជារួ លោក ត្តរ
ឈានចិត្តែក្ទ្ៗ ។ 
  វចិារលចត្សិក លធាើឱ្យលោក ត្តរទ្ តិ្ ជានលផសងគន ជារួ  
លោក ត្តរចិត្តែ៏លសស ៣ ម្ចនលោក ត្តរត្តិ្ ជានចិត្តជាលែើរ ។ 
 បីតិ្លចត្សិក  លធាើឱ្យលោក ត្តរត្តិ្ ជានចិត្តលផសងគន ជារួ  
លោក ត្តរចត្ ត្ថជានចិត្ត និងបញ្ា រជានចិត្ត ។ 
 ស ខ (លសារនសស) លវទ្ទលចត្សិក លធាើឱ្យលោក ត្តរចត្ ត្ថជានចិត្ត
លផសងគន ជារួ លោក ត្តរបញ្ា រជានចិត្ត ។ 
 ឧលបោខ លវទ្ទ លធាើឱ្យលោក ត្តរបញ្ា រជានចិត្តលផសងគន ជារួ  
លោក ត្តរឈានចិត្តែក្ទ្លគ្តពីលទោះ ។ 
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 កន ងរហរគត្ចិត្តលទោះ  បបរញ្ញញ លចត្សិក ២ បានែល់ ករ ណា 
និងរ ទិ្តលចត្សិក លធាើឱ្យរហរគត្ចិត្ត ១២ ែួង រ៊ឺ បឋរជានរហូត្ែល់ 
ចត្ ត្ថជាន លផសងគន ជារួ បញ្ា រជានចិត្ត ១៥ ែួង ។ 
 ចំប្ណក ងគឈាន ៥ រ៊ឺ វតិ្កា វចិារ បីតិ្ ស ខ ឯករគត រប្រងលធាើ 
ឱ្យលោកិ បឋរជានចិត្តលផសងគន  ជារួ លោកិ ឈានចិត្តែ៏លសស
ជាលែើរែូចជាលោក ត្តរចិត្ត ។ 
 កន ងោម្ចវចរលសាភណចិត្តលទោះ វរិតិ្លចត្សិក ៣ បញ្ញញ លចត្សិក ១ 
បីតិ្លចត្សិក ១  បបរញ្ញញ លចត្សិក ២ រប្រងលធាើឱ្យោម្ចវចរលសាភណ
ចិត្តលផសងគន ែូលចនោះ វរិតិ្លចត្សិក ៣ រប្រងលធាើឱ្យរហាក សលចិត្តលផសង 
គន ជារួ រហាវបិាកចិត្តនិងរហាកិរយិចិត្ត បញ្ញញ លចត្សិក ១ រប្រង 
លធាើឱ្យចិត្តជាញាណសរប  ត្តចិត្ត លផសងគន ជារួ ញាណវបិប  ត្តចិត្ត 
បីតិ្លចត្សិក ១ រប្រងលធាើឱ្យលសារនសសសហរត្ចិត្តលផសងគន ជារួ  
ឧលបោខ សហរគត្ចិត្ត  បបរញ្ញញ លចត្សិក ២ លធាើឱ្យរហាក សលចិត្តនិង
រហាកិរយិចិត្តលផសងគន ជារួ រហាវបិាកចិត្ត ។ 
 

៤ អកសុលសង្គហន័យ 
 កន ងគថាសងគហៈទី្ ១៤ បានសប្រតងលគលរបស់សងគហន័  
លដ្ឋ សលងខបទ្ កថា  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ២៧  
(សត្តវសីតិ្ប ញ្ញរហិ) កន ងគថាសងគហៈទី្ ២១ លនោះ ជាបទ្បរយិ លសចកតី
 ក សលសងគហន័ លដ្ឋ ពិសាត រ ។ 
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គាថាសង្គហទី ២១ 
 ២១. ឯកូនវសីាដ្ឋា រស   វលីសកវសី វសីតិ្  
        ោា វសី បននរលសតិ្   សត្តោក សលល ឋិត ។ 
 ប្គ្បថា សងគហន័ តំងលៅកន ង ក សលចិត្តម្ចន ៧ ន័ រ៊ឺ 
លចត្សិក ១៩, លចត្សិក ១៨, លចត្សិក ២០, លចត្សិក ២១, លចត្សិក 
២០, លចត្សិក ២២, និងលចត្សិក ១៥ តរលំដ្ឋប់ក្ន ក សលចិត្ត ។ 
 ន័ ទី្ ១  ក សល សង្កខ រកិចិត្តែួងទី្ ១ និងទី្ ២ ម្ចនលចត្សិក
គ្បកប ១៩  រ៊ឺ   
 លោភរូលចិត្តែួងទី្ ១ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ១៩ បានែល់
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លម្ចចត្ កាលចត្សកិ ៤ លោភលចត្សិក ១ 
ទិ្ែាិលចត្សិក ១ ។ 
 លោភរូលចិត្តែួងទី្ ៣ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ១៩ បានែល់ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សិក ១ 
ម្ចនោះលចត្សិក ១ ។ 
 ន័ ទី្ ២  ក សល សង្កខ រកិចិត្តែួងទី្ ៣ និងទី្ ៤ ម្ចន 
លចត្សិកគ្បកប ១៨  រ៊ឺ  
 លោភរូលចិត្តែួងទី្ ៥ ម្ចនលចត្សកិគ្បកប ១៨ បានែល់
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ លោភ-
លចត្សិក ១ ទិ្ែាិលចត្សកិ ១ ។ 
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 លោភរូលចិត្តែួងទី្ ៧ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ១៨ បានែល់
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ លោភ-
លចត្សិក ១ ម្ចនោះលចត្សិក ១ ។ 
 ន័ ទី្ ៣  ក សល សង្កខ រកិចិត្តែួងទី្ ៥ រ៊ឺ 
 លោសរូលចិត្តែួងទី្ ១ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ២០ បានែល់
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ លោចត្ កា-
លចត្សិក ៤ ។ 
 ន័ ទី្ ៤  ក សលសសង្កខ រកិចិត្តែួងទី្ ១ និងទី្ ២ ម្ចនលចត្សិក
គ្បកប ២១ រ៊ឺ  
 លោភរូលចិត្តែួងទី្ ២ ម្ចនលចត្សកិគ្បកប ២១ បានែល់
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លម្ចចត្ កាលចត្សកិ ៤ លោភលចត្សិក ១ 
ទិ្ែាិលចត្សិក ១ េីទ្ កលចត្សកិ ២ ។                      
 លោភរូលចិត្តែួងទី្ ៤ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ២១ បានែល់
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សិក ១ 
ម្ចនោះលចត្សិក ១ េីទ្ កលចត្សិក ២ ។ 
 ន័ ទី្ ៥  ក សលសសង្កខ រកិចិត្តែួងទី្ ៣ និងទី្ ៤ ម្ចន 
លចត្សិកគ្បកប ២០ រ៊ឺ  
 លោភរូលចិត្តែួងទី្ ៦ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ២០ បានែល់
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ លោភលចត្សកិ 
១ ទិ្ែាិលចត្សិក ១ េីទ្ កលចត្សិក ២ ។ 
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 លោភរូលចិត្តែួងទី្ ៨ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ២០ បានែល់
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ លោភ-
លចត្សិក ១ ម្ចនោះលចត្សិក ១ េីទ្ កលចត្សិក ២ ។ 
 ន័ ទី្ ៦  ក សលសសង្កខ រកិចិត្តែួងទី្ ៥ រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត 
ែួងទី្ ២ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ២២ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ 
(លវៀរបីតិ្) លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ លោចត្ កាលចត្សិក ៤ េីទ្ កលចត្សិក ២ ។ 
 ន័ ទី្ ៧ លម្ចហរូលចិត្ត ២ ម្ចនលចត្សិកគ្បកប ១៥ រ៊ឺ  
 លម្ចហរូលចិត្តែួងទី្ ១ រ៊ឺ វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ម្ចនលចត្សិក
គ្បកប ១៥ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សកិ ១០ (លវៀរ ធិលម្ចកខ បីតិ្ 
ឆ្នោៈ) លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ វចិិកិចាេ លចត្សិក ១ ។ 
 លម្ចហរូលចិត្តែួងទី្ ២ រ៊ឺ ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ម្ចនលចត្សិក 
គ្បកប ១៥ បានែល ់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១១ (លវៀរ បីតិ្ ឆ្នោៈ) 
លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ ។ 
 

សព្វេ កសុលច្យាគីច្ឆត្សកិ 
 សព្វា ក សលលយរីលចត្សិក បានែល់ លចត្សិកប្ែលគ្បកប 
កន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ម្ចនចំនួន ១៤ ែូចគថាសងគហៈត្លៅលនោះ 
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១៤ 

គាថាសង្គហទី ២២ 
 ២២. សាោរណា ច ចតត លោ សម្ចទ ច ទ្សាបលរ  
         ច ទ្ោលសលត្ បវ ចានតិ   សព្វា ក សលលយរិលទ ។ 
 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង   ១៤ លនោះរ៊ឺ  ក សលសាោរណ
លចត្សិក ៤ (លម្ចចត្ កាៈ)   ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១០ (លវៀរ ធិលម្ចកខ បីតិ្ 
ឆ្នោៈ) លោកលៅថា សព្វា ក សលលយរីលចត្សិក (លចត្សិក ១៤ 
ប្ែលគ្បកបកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ) ។ 
  ធិបា  សព្វា ក សលលយរីលចត្សិក ១៤ រ៊ឺ លចត្សិកប្ែល 
គ្បកបបានកន ង ក សលចិត្តោំង ស់ បានែល ់លចត្សិកត្លៅលនោះរ៊ឺ  
         សពាចិត្តសាោរណ ៧ 
          វតិ្កាលចត្សិក        ១ 
          វចិារលចត្សិក        ១ 
          វរី ិលចត្សិក        ១ 
      លម្ចហលចត្សិក         ១ 
       ហិរកិលចត្សិក        ១ 
       លទត្តបបលចត្សិក    ១ 
      ឧទ្ធចាលចត្សិក          ១  

 បណាត  ក សលចិត្តោងំ ១២ ែួង លទោះ ោលែួងណារួ លកើត្ 
លឡើង នឹងគ្តូ្វម្ចនលចត្សកិោំង ១៤ (សព្វា ក សលលយរីលចត្សិក) 
គ្បកបរួរជារួ ជានិចា ។ 

 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១០ 

លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ 

 

សព្វា ក សលលយរី 
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៥ អច្ហតុ្កសង្គហន័យ 

គាថាសង្គហទី ២៣ 
 ២៣. ោា ទ្លសោទ្ស ទ្ស   សត្ត ចាតិ្ ចត្ ពាិលោ 
          ដ្ឋា រសាលហត្ លកស    ចិត្ត បាលទ្ស    សងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា សងគហន័ កន ងោរលកើត្លឡើងក្នចិត្តប្ែលជា លហត្ កចិត្ត
ោំង   ១៨ ែួង ម្ចន ៤ ន័  រ៊ឺ លចត្សិកោំង   ១២, 
លចត្សិកោំង   ១១, លចត្សិកោំង   ១០, និងលចត្សិក
ោំង   ៧ តរលំដ្ឋប់ ។ 
  ធិបា  កន ង លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័  រ៊ឺ  
 ន័ ទី្ ១ លចត្សិក ១២ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ 
(លវៀរឆ្នោៈ) ប្ែលគ្បកបកន ងហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ន័ ទី្ ២  ក, លចត្សកិ ១១ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១១ 
(លវៀរបីតិ្ ឆ្នោៈ) ប្ែលគ្បកបកន ងរលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ខ, លចត្សិក ១១ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១១ (លវៀរ 
វរី ិៈ ឆ្នោៈ) ប្ែលគ្បកបកន ងលសារនសសសនតីរណចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ន័ ទី្ ៣ លចត្សកិ ១០ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១០ 
(លវៀរវរី ិៈ បីតិ្ និងឆ្នោៈ) ប្ែលគ្បកបកន ងរលទោត្  ៣ រ៊ឺ បញ្ាោា ោ-
វជជនចិត្ត ១ ែួង សរបែិចេនចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ន័ ទី្ ៤ លចត្សិក ៧ បានែល់ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ 
ប្ែលគ្បកបកន ងទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ ែួង ។ 
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 កំណត់្សម្ចគ ល ់  លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួងលទោះ ម្ចន ញ្ញសម្ចទ-
លចត្សកិប្ត្រួ គ្បលភទ្ប្ែលគ្បកបចូលបាន ប្ត្គ្បកបបានយ៉ាងលគ្ចើន
បំផ ត្បានគ្តឹ្រ ១២ ប៉ា លណាណ ោះ លចត្សិក ១ លទ្ៀត្ រ៊ឺ ឆ្នោលចត្សិក 
គ្បកបចូលជារួ  លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួងរិនបានលឡើ  លគ្ព្វោះឆ្នោលចត្សិក
ម្ចនលកខណៈប្ែលម្ចនោរលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ ឬម្ចនោរ
គ្បាថាន នូវអាររោណ៍ ចំប្ណក លហត្ កចិត្តលទោះ លកើត្លឡើងបានលដ្ឋ 
 ំណាចបចា័ គ្បជ ំគ្ពរគន  រិនបានអាស្ស័ ោរគ្បាថាន នូវអាររោណ៍
ែូចចិត្តែួងែក្ទ្  ៗ ែូចជាលោភរូលចិត្ត ឬរហាក សលចិត្តជាលែើរ 
ោលម្ចនបចា័ គ្បជ ំគន លហើ   លហត្ កចិត្តគ្តូ្វលកើត្រួ រលំពច ែូចជា
ោលម្ចនរូបាររោណ៍ ម្ចនចកខ បសាទ្លអ ម្ចនពនា៊ឺ និងម្ចនោរតំងចិត្ត
រកគ្បជ ំគន  ចកខ វញិ្ញញ ណប្ែលជា លហត្ កចិត្តក៏លកើត្លឡើង ែូលចាន ោះសភាវៈ
របស់ឆ្នោលចត្សិក លទ្ើបរិនគ្តូ្វលកើត្ររួជារួ  លហត្ កចិត្តលឡើ  ។ 
 

គាថាសង្គហទី ២៤ 
 ២៤.  លហត្ លកស  សពាត្ថ  សត្ត លសសា  ថារហំ  
        ឥតិ្ វតិថ រលត វ លតត    លត្ត្តឹសវធិសងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា សពាចិត្តសាោរណលចត្សិកោំង   ៧ រប្រងគ្បកប
កន ង លហត្ កចិត្តោំង   ោំងពួង បកិណណកលចត្សិកោំង  
ប្ែលសល់ រប្រងគ្បកបតរសររួរ សងគហន័  ៣៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
ខ្ ំលព្វលលហើ យ៉ាងពិសាដ រលដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលនោះ ។ 
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គាថាសង្គហទី ២៥ 
 ២៥. ឥត្ថំ ចិតត វ ិ តត នំ   សរបលយរញ្ា  សងគហំ  
        ញតា  លភទំ្  ថាលយរំ  ចិលត្តន សររ ទ្ោិលស ។ 
 ប្គ្បថា បណាិ ត្ែឹងលហើ នូវសរបលយរន័  និងសងគហន័ ក្ន
លចត្សិកោំង  ប្ែលរិនគ្បាសចាក រួ  លនាើលដ្ឋ ចិត្ត តរន័ 
ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ  របបីសប្រតងនូវគ្បលភទ្លសោើរគន  តរសររួរ
ែល់ោរគ្បកប ។ 
  ធិបា  គថាលនោះសប្រតងែល់ោរោប់លចត្សិកយ៉ាងពិសាត រ 
តរសរបលយរន័  និងសងគហន័ ប្ែលម្ចនលសចកតីថា លចត្សិក 
ណាគ្បកបលដ្ឋ ចិត្តបានប៉ា ទោ នែួង ក៏ោប់លចត្សកិលទោះថា ម្ចនចំនួន
លសោើគន ជារួ ចំនួនចិត្តប្ែលលចត្សិកលទោះគ្បកបបាន រ៊ឺ  
 សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ នីរួ ៗ គ្បកបជារួ  
ចិត្តបានោំង ស់ ១២១ ែួង សពាចិត្តសាោរណលចត្សិកម្ចន ៧  
លទ្ើបោប់តរចំនួនចិត្តពិសាត ររបស់សពាចិត្តសាោរណលចត្សិកោំង ស់ 
៨៤៧ ។ 
 បកិណណកលចត្សិក ៦ រ៊ឺ វតិ្កាលចត្សិក គ្បកបជារួ ចិត្ត ៥៥ 
ែួង វចិារលចត្សិកបាន ៦៦ ែួង  ធិលម្ចកខលចត្សិកបាន ១១០ ែួង 
វរី ិលចត្សកិបាន ១០៥ ែួង បីតិ្លចត្សកិបាន ៥១ ែួង និងឆ្នោ-
លចត្សិកបាន ១០១ ែួង បកិណណកលចត្សិកោលោប់ចំនួនពិសាត រលទ្ើប
បាន ៤៨៨ ។ 
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អកសុលច្ឆត្សកិ ១៤ រាប់ឆំនួនច្ោយរិោត របាន ៨៣ គឺ  

 លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤៨  ។ 
 លោតិ្កលចត្សិក ១៦  ។ 
 លោចត្ កាលចត្សិក ៨  ។ 
 េីទ្ កលចត្សិក ១០  ។ 
 វចិិកិចាេ លចត្សិក ១  ។ 
 រួរ ក សលលចត្សិក ១៤ លដ្ឋ ពិសាត របាន ៨៣ ។ 
 
ច្ោភណច្ឆត្សកិ ២៥ រាប់ឆំនួនច្ោភណច្ឆត្សកិច្ោយ 

រិោត របាន ២០០៨ គឺ  
 លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩ នីរួ  ៗ គ្បកបជារួ 
លសាភណចិត្តោំង ស់ ៩១ ែួង លទ្ើបោប់ចំនួនលសាភណសាោរណ
លចត្សកិបាន ១៧២៩ ។ 
 វរិតិ្លចត្សិក ៣ នីរួ ៗ គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៤៨ ែួង 
លទ្ើបោប់ចំនួនវរិតិ្លចត្សិកលដ្ឋ ពិសាត របាន ១៤៤ ។ 
  បបរញ្ញញ លចត្សិក ២ នីរួ ៗ គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ២៨ ែួង 
លទ្ើបោប់ចំនួន បបរញ្ញញ លចត្សិកលដ្ឋ ពិសាត របាន ៥៦ ។ 
 បញ្ញញ លចត្សិក ១  គ្បកបជារួ ចិត្តបាន ៧៩ ែួង បញ្ញញ លចត្សិក
លដ្ឋ ពិសាត រលទ្ើបម្ចនចំនួន ៧៩  ។ 
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 ែូលចាន ោះលសាភណលចត្សកិ ោលោប់លដ្ឋ ពិសាត រលទ្ើបម្ចនចំនួន
ោំង ស់ ២០០៨ និងលចត្សិកោំង ៥២ គ្បលភទ្ ោលោប់ចំនួនយ៉ាង
ពិសាត រ តរសរបលយរន័ និងសងគហន័  លទ្ើបម្ចនចំនួនោំង ស់ 
៣៤២៦ គ្បលភទ្ ។ 
 សរ បលសចកតីកន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ២ លនោះ គ្ពោះ ន រ -
ោធ ចារយបានសប្រតងភាវៈរបសល់ចត្សិកបររត្ថោំង ៥២ គ្បលភទ្ គ្ពរោងំ
ម្ចនលចត្សិកធរ៌ោំងលទោះគ្បកបចូលជារួ ចិត្ត លដ្ឋ សរបលយរន័ 
និងសងគហន័  ។ 
 សរបលយរន័  បានែល់ លចត្សិកនីរួ  ៗ គ្បកបចូលជារួ ចិត្ត
ណាខាោះ លទ្ើបបានសប្រតងសរបលយរន័ ទ្ កម្ចន ១៦ ន័  រ៊ឺ  
 សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ម្ចនសរបលយរ ១ ន័  ។ 
 បកិណណកលចត្សិក ៦ ម្ចនសរបលយរ ៦ ន័  ។ 
  ក សលលចត្សិក ១៤ ម្ចនសរបលយរ ៥ ន័  ។ 
 លសាភណលចត្សិក ២៥ ម្ចនសរបលយរ ៤ ន័  រួរលចត្សិក 
៥២ ម្ចនសរបលយរ ១៦ ន័  ។ 
 សងគហន័  បានែល់ ចិត្តរួ ែួងម្ចនលចត្សិកណាគ្បកប 
ចូលបានខាោះ ប្ែលសប្រតងសងគហៈទ្ ក ៣៣ ន័  រ៊ឺ  
 លោក ត្តរចិត្ត ៤០ ម្ចនសងគហៈ ៥ ន័  ។ 
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ម្ចនសងគហៈ ៥ ន័  ។ 
 ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ម្ចនសងគហៈ ១២ ន័  ។ 
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  ក សលចិត្ត ១២ ម្ចនសងគហៈ ៧ ន័  ។ 
  លហត្ កចិត្ត ១៨ ម្ចនសងគហៈ ៤ ន័  រួរចិត្ត ១២១ ម្ចន 
សងគហៈ ៣៣ ន័  ។ 
 

ត្ទុភយមិ្សសកន័យ 
 ត្ទ្ ភ រិសសកន័  សប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លចត្សិក
តរន័ ោងំ ២ រួរគន  រ៊ឺ សរបលយរន័ និងសងគហន័ ែូចត្លៅលនោះ 
  

អញ្ាសមនារាស ិ១៣ 
 ផសសលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១ 
(លវៀរ ផសស) ។ 
 លវទ្ទលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១ 
(លវៀរ លវទ្ទ) ។ 
 សញ្ញញ លចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១ 
(លវៀរ សញ្ញញ ) ។ 
 លចត្ទលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ ៥១ 
(លវៀរ លចត្ទ) ។ 
 ឯករគតលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១ 
(លវៀរ ឯករគត) ។ 
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 ជីវតិិ្ន្រនោិ លចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
៥១ (លវៀរ ជីវតិិ្ន្រនោិ ) ។ 
 រនសិោរលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៨៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ 
៥១ (លវៀរ រនសិោរ) ។ 
 វតិ្កាលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៥ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១ (លវៀរ 
វតិ្កា) ។ 
 វចិារលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៦៦ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១ 
(លវៀរ វចិារ) ។ 
  ធិលម្ចកខលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៧៨ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
៥០ (លវៀរ  ធិលម្ចកខ និង វចិិកិចាេ ) ។ 
 វរី ិលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៧៣ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥១ 
(លវៀរ វរី ិ) ។ 
 បីតិ្លចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥១ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៤៦ 
(លវៀរ លោចត្ កា ៤ វចិិកិចាេ  និង បីតិ្) ។ 
 ឆ្នោលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៦៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៥០ 
(លវៀរ ឆ្នោ និង វចិិកិចាេ ) ។ 
 

អកសុលរាស ិ១៤ 
 លម្ចហលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ១២ និងម្ចនលចត្សិក 
លកើត្រួរ ២៦ (លវៀរ លម្ចហ) ។ 
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  ហិរកិលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ១២ និងម្ចនលចត្សិក 
លកើត្រួរ ២៦ (លវៀរ  ហិរកិ) ។ 
  លទត្តបបលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ១២ និងម្ចនលចត្សិក
លកើត្រួរ ២៦ (លវៀរ  លទត្តបប) ។ 
 ឧទ្ធចាលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ១២ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
២៦ (លវៀរ ឧទ្ធចា) ។ 
 លោភលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ៨ និងម្ចនលចត្សិក 
លកើត្រួរ ២១ (លវៀរ លោភ) ។ 
 ទិ្ែាិលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ៤ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ 
២០ (លវៀរ ទិ្ែាិ ម្ចន) ។ 
 ម្ចនលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ៤ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
២០ (លវៀរ ម្ចន ទិ្ែាិ) ។ 
 លោសលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ២ និងម្ចនលចត្សិក 
លកើត្រួរ ២១ (លវៀរ លោស) ។ 
 ឥសាលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ២ និងម្ចនលចត្សិក 
លកើត្រួរ ១៩ (លវៀរ ឥសា រចេរ ិ ក កា ចា) ។ 
 រចេរ ិលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ២ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្
រួរ ១៩ (លវៀរ រចេរ ិ ឥសា ក កា ចា) ។ 
 ក កា ចាលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ២ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
១៩ (លវៀរ ក កា ចា ឥសា រចេរ ិ) ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                                                               លចត្សិកសងគហវភិារ 

-153- 

 េីនលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ៥ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ 
២៥ (លវៀរ េីន) ។ 
 រិទ្ធលចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ៥ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ 
២៥ (លវៀរ រិទ្ធ) ។ 
 វចិិកិចាេ លចត្សិក លកើត្កន ង ក សលចិត្ត ១ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ 
១៤ (លវៀរ វចិិកិចាេ ) ។ 
 

ច្ោភណរាស ិ២៥ 
 សោធ លចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៧ 
(លវៀរ សោធ ) ។ 
 សតិ្លចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៧ 
(លវៀរ សតិ្) ។ 
 ហិរលិចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៧ 
(លវៀរ ហិរ)ិ ។ 
 ឱ្ត្តបបលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៧ 
(លវៀរ ឱ្ត្តបប) ។ 
  លោភលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ 
៣៧ (លវៀរ  លោភ) ។ 
  លោសលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ 
៣៧ (លវៀរ  លោស) ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                                                               លចត្សិកសងគហវភិារ 

-154- 

 ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិក 
លកើត្រួរ ៣៧ (លវៀរ ត្គ្ត្រជឈត្តត) ។ 
 ោ បសសទ្ធិលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
៣៧ (លវៀរ ោ បសសទ្ធិ) ។ 
 ចិត្តបសសទ្ធិលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ 
៣៧ (លវៀរ ចិត្តបសសទ្ធិ) ។ 
 ោ លហ តលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិក 
លកើត្រួរ ៣៧ (លវៀរ ោ លហ ត) ។ 
 ចិត្តលហ តលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
៣៧ (លវៀរ ចិត្តលហ ត) ។ 
 ោ រ ទ្ តលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
៣៧ (លវៀរ ោ រ ទ្ ត) ។ 
 ចិត្តរ ទ្ តលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
៣៧ (លវៀរ ចិត្តរ ទ្ ត) ។ 
 ោ ករោញ្ញតលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិក 
លកើត្រួរ ៣៧ (លវៀរ ោ ករោញ្ញត) ។ 
 ចិត្តករោញ្ញតលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
៣៧ (លវៀរ ចិត្តករោញ្ញត) ។ 
 ោ បារ ញ្ញតលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិក
លកើត្រួរ ៣៧ (លវៀរ ោ បារ ញ្ញត) ។ 
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 ចិត្តបារ ញ្ញតលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
៣៧ (លវៀរ ចិត្តបារ ញ្ញត) ។ 
 ោ  ជ កតលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
៣៧ (លវៀរ ោ  ជ កត) ។ 
 ចិត្ត ជ កតលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៥៩ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្ររួ 
៣៧ (លវៀរ ចិត្ត ជ កត) ។ 
 សម្ចោ វាចាលចត្សិក លកើត្កន ងរហាក សលចិត្ត ៨ និងម្ចន 
លចត្សិកលកើត្រួរ ៣៣ (លវៀរ វរិតិ្ ៣  បបរញ្ញញ  ២) ។ 
 សម្ចោ ករោនតលចត្សិក លកើត្កន ងរហាក សលចិត្ត ៨ និងម្ចន 
លចត្សិកលកើត្រួរ ៣៣ (លវៀរ វរិតិ្ ៣  បបរញ្ញញ  ២) ។ 
 សម្ចោ អាជីវលចត្សិក លកើត្កន ងរហាក សលចិត្ត ៨ និងម្ចន 
លចត្សិកលកើត្រួរ ៣៣ (លវៀរ វរិតិ្ ៣  បបរញ្ញញ  ២) ។ 
 សម្ចោ វាចាលចត្សិក លកើត្កន ងលោក ត្តរចិត្ត ៨ និងម្ចនលចត្សិក
លកើត្រួរ ៣៥ (លវៀរ សម្ចោ វាចា) ។ 
 សម្ចោ ករោនតលចត្សិក លកើត្កន ងលោក ត្តរចិត្ត ៨ និងម្ចនលចត្សិក 
លកើត្រួរ ៣៥ (លវៀរ សម្ចោ ករោនត) ។ 
 សម្ចោ អាជីវលចត្សិក លកើត្កន ងលោក ត្តរចិត្ត ៨ និងម្ចនលចត្សិក
លកើត្រួរ ៣៥ (លវៀរ សម្ចោ អាជីវ) ។ 
 ករ ណាលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ២៨ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៣ 
(លវៀរ  បបរញ្ញញ  ២ វរិតិ្ ៣) ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                                                               លចត្សិកសងគហវភិារ 

-156- 

 រ ទិ្តលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ២៨ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៣ 
(លវៀរ  បបរញ្ញញ  ២ វរិតិ្ ៣) ។ 
 បញ្ញញ លចត្សិក លកើត្កន ងចិត្ត ៤៧ និងម្ចនលចត្សិកលកើត្រួរ ៣៧ 
(លវៀរ បញ្ញញ ) ។ 
 

អវោនគាថា 
  ឥចាា ន រ ទ្ធរចិលត្             ភិធរោត្ថសងគលហ 
  ទ្ តិ្លយ បរលិចេលោ ំ សម្ចលសលនវ និែាិលត ។ 

បរលិចេទ្ទី្ ២ លឈាោ ោះថា លចត្សិកសងគហវភិារ កន ងបករណ៍ 
 ភិធរោត្ថសងគហៈ ប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយបានរចទទ្ ក ចប់លដ្ឋ  

គ្បោរែូលចនោះ ៕ 
 
 
 

ឆប ់បរចិ្ឆេទទី ២ 
&🕮' 

6 
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អភិធម្មត្ថសង្គហបាល-ីប្ព្ប 
ទុតិ្ច្យា បរចិ្ឆេច្ទា  

ច្ឆត្សកិសង្គហវិភាច្គា 

បរលិចេទ្ទី្ ២  
លចត្សិកសងគហវភិារ 

 
សម្បច្យាគលកខណំ 

លកខណៈក្នោរគ្បកប (ចិត្តនិងលចត្សិក) 
 (១) ឯក បាទ្និលោោ ច        ឯោលរពណវត្ថ ោ  
       លចលត  តត  ទ្ាិបញ្ញញ ស ធម្ចោ  លចត្សិោ រត ។ 

ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ម្ចន ៥២ យ៉ាង ប្ែលគ្បកបជារួ នឹងចិត្ត 
ម្ចនោរលកើត្លឡើងនិងរលត់្គ្ពរជារួ នឹងចិត្ត  ម្ចនអាររោណ៍ និងវត្ថ ប្ត្
រួ ជារួ នឹងចិត្ត បណាិ ត្ោំង  ែឹងលហើ  លឈាោ ោះថា លចត្សិក ។ 

 
អញ្ាសមនច្ឆត្សកិំ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក 

សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ 
 (២) កេំ ? ផលសា លវទ្ទ សញ្ញញ  លចត្ទ ឯករគត ជីវតិិ្ន្រនោិ ំ 
រនសិោលោ លចតិ្ សត្តិលរ លចត្សិោ សពាចិត្តសាោរណា ទរ ។ 
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 (សួរថា) លចត្សិកោំង   ៥២ លត្ើែូចលរដចលៅ ? 
 (លឆ្ាើ ថា) លចត្សិកោំង   ៧ លនោះ លឈាោ ោះថា សពាចិត្ត-
សាោរណលចត្សិក រ៊ឺ ផសស ោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ១ លវទ្ទ ោរលសា 
អាររោណ៍ ១ សញ្ញញ  ោរចាំអាររោណ៍ ១ លចត្ទ ោរតំងចិត្ត ១ ឯករគត 
ភាពម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ  ១ ជីវតិិ្ន្រនោិ  ធរ៌ប្ែលជាធំកន ងោររកានូវ
សហជាត្ធរ៌ ១ រនសិោរ ោរលធាើទ្ កកន ងចិត្ត ១ ។ 
 

បកិណណកលចត្សិក ៦ 
 (៣) វតិ្លោា  វចិាលោ  ធិលម្ចលោខ  វរី ំិ បីតិ្ ឆ្លទោ  ចាតិ្ ឆ្ ឥលរ 
លចត្សិោ បកិណណោ ទរ ។ 
 លចត្សិកោំង   ៦ លនោះ លឈាោ ោះថា បកិណណកលចត្សិក រ៊ឺ វតិ្កា 
ោរគ្តិ្ោះរោិះនូវអាររោណ៍ ១ វចិារ ោរពិចារណានូវអាររោណ៍ ១  ធិលម្ចកខ 
ោរលជឿស ប់នូវអាររោណ៍ ១ វរី ិ លសចកដីពាយរ ១ បីតិ្ ោរប្ឆ្អត្ចិត្ត ១ 
ឆ្នោ ោរគ្បាថាន នូវអាររោណ៍ ១ ។ 
 (៤) ឯវលរលត្ លត្រស លចត្សិោ  ញ្ញសម្ចទតិ្ លវទិ្ត្ព្វា  ។ 
 លចត្សិកោំង   ១៣ លនោះ (បណាិ ត្) របបីគ្ជាបថា  ញ្ញសម្ចទ
លចត្សិកលដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលនោះ ។ 
 
 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                                                               លចត្សិកសងគហវភិារ 

-159- 

អកសុលច្ឆត្សកំិ 
 ក សលលចត្សិក 

 (៥) លម្ចលហា  ហិរកំិ  លទត្តបប ំ ឧទ្ធចាំ លោលភា ទិ្ែាិ ម្ចលទ 
លោលសា ឥសា បចេរ ំិ ក កា ចាំ េិនំ រិទ្ធំ វចិិកិចាេ  លចតិ្ ច ទ្ោសិលរ 
លចត្សិោ  ក សោ ទរ ។ 
 លចត្សិកោំង   ១៤ លនោះ លឈាោ ោះថា  ក សលលចត្សិក រ៊ឺ 
លម្ចហ ោរវលងាង ១  ហិរកិ ោររិនខាោ សលខពើរបាប ១  លទត្តបប ោររិន
ខាា ចប្គ្កងចំលព្វោះបាប ១ ឧទ្ធចា ោររលវ ើរវា  ១ លោភ លសចកដីលោភ ១ 
ទិ្ែាិ ោរ ល់ខ ស ១ ម្ចន ោរលលើកត្លរាើងខាួន ១ លោស ោរគ្បទ្ សដ ១ 
ឥសា ោរគ្ចប្ណន ១ រចេរ ិ លសចកដីកំណាញ់ ១ ក កា ចា ភាពលតដ
គ្កហា ចិត្ត ១ េិន ភាពរួញោ ១ រិទ្ធ ភាពលង្កកង   ១ វចិិកិចាេ  
លសចកដីសងស័  ១ ។  
 

ច្ោភណច្ឆត្សកិំ 
លសាភណលចត្សិក 

 (៦) សោធ  សតិ្ ហិរ ិឱ្ត្តបប ំ លោលភា  លោលសា ត្គ្ត្រជឈត្តត 
ោ បសសទ្ធិ ចិត្តបសសទ្ធិ ោ លហ ត ចិត្តលហ ត ោ រ ទ្ ត 
ចិត្តរ ទ្ ត ោ ករោញ្ញត ចិត្តករោញ្ញត ោ បារ ញ្ញត ចិត្តបារ ញ្ញត 
ោ  ជ កត ចិត្ត ជ កត លចតិ្ ឯកូនវសីតិ្លរ លចត្សិោ លសាភន-
សាោរណា ទរ ។ 
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 លចត្សិកោំង   ១៩ លនោះ លឈាោ ោះថា លសាភណសាោរណ
លចត្សិក រ៊ឺ សោធ  ោរលជឿ ១ សតិ្ លសចកដីរលឹក ១ ហិរ ិ លសចកដីខាោ ស
ចំលព្វោះបាប ១ ឱ្ត្តបប លសចកដីលោត្ប្គ្កងចំលព្វោះបាប ១  លោភ លសចកដី
រិនលោភ ១  លោស លសចកដីរិនលគ្ោធ ១ ត្គ្ត្រជឈត្តត សភាពជា
កណាដ លកន ងអាររោណ៍ ១ ោ បសសទ្ធិ លសចកដីសៃប់ក្នពួកលចត្សិក ១ 
ចិត្តបសសទ្ធិ លសចកដីសៃប់ក្នចិត្ត ១ ោ លហ ត ភាពស្សាលក្នពួក
លចត្សិក ១ ចិត្តលហ ត ភាពស្សាលក្នចិត្ត ១ ោ រ ទ្ ត ភាពទ្ន់
ភាន់ក្នពួកលចត្សិក ១ ចិត្តរ ទ្ ត ភាពទ្ន់ភាន់ក្នចិត្ត ១ ោ ករោញ្ញត 
ភាពរួរកន ងោរង្ករក្នពួកលចត្សិក ១ ចិត្តករោញ្ញត ភាពរួរកន ងោរង្ករក្ន
ចិត្ត ១ ោ បារ ញ្ញត  ភាពសាោ ត់្ជំទញក្នពួកលចត្សិក ១ ចិត្តបារ ញ្ញត 
ភាពសាោ ត់្ជំទញក្នចិត្ត ១ ោ  ជ កត ភាពលទ្ៀងគ្ត្ង់ក្នពួកលចត្សិក 
១ ចិត្ត ជ កត ភាពលទ្ៀងគ្ត្ង់ក្នចិត្ត ១ ។ 
 (៧) សម្ចោ វាចា សម្ចោ ករោលទត  សម្ចោ អាជីលវា លចតិ្ តិ្លសា វរិតិ្លយ 
ទរ ។ 
 លឈាោ ោះថា វរិតិ្លចត្សិកោំង  ម្ចន ៣ រ៊ឺ សម្ចោ វាចា ោរ
លព្វលគ្តឹ្រគ្តូ្វ ១ សម្ចោ ករោនត ោរលធាើលដ្ឋ គ្តឹ្រគ្តូ្វ ១ សម្ចោ អាជីវ ោរ
ចិញ្ា ឹរជីវតិ្គ្តឹ្រគ្តូ្វ ១ ។ 
 (៨) ករ ណា រ ទិ្ត  បបរញ្ញញ លយ ទម្ចតិ្ សពាថាបិ 
បញ្ញិន្រនោិល ន សទ្ធឹ បញ្ា វសីតិ្លរ លចត្សិោ លសាភទតិ្ លវទិ្ត្ព្វា  ។ 
 ករ ណា លសចកដីអាណិត្អាសូរ ១ រ ទិ្ត ភាពលោរទ្ន់ ១ លឈាោ ោះថា 
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  បបរញ្ញញ លចត្សិក រួរោំង បញ្ញិន្រនោិ  សភាពជាធំកន ងោរែឹង ។ 
លចត្សិកោំង   ២៥ លនោះ (បណាិ ត្) របបីគ្ជាបថា លសាភណ
លចត្សិក ។ 
 (៩)  ឯតត វត ច  
  លត្រសញ្ញសម្ចទ ច        ច ទ្ោសាក សោ ត្ថា  
       លសាភទ បញ្ា វសីាតិ្ ទ្ាិបញ្ញញ ស បវ ចាលរ ។ 
 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង   លោកលព្វលថាម្ចន ៥២ រ៊ឺ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣  ក សលលចត្សិក ១៤ និងលសាភណ-
លចត្សិក ២៥ ។ 
 

សម្បច្យាគនច្យា 
សរបលយរន័  

 (១០) លត្សំ ចិតត វ ិ តត នំ      ថាលយររិលត បរ ំ
       ចិត្ត បាលទ្ស  បលចាកំ  សរបលយលគ បវ ចាតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ត្លៅលនោះនឹងសប្រតងោរគ្បកបលដ្ឋ ចំលព្វោះរបស់លចត្សកិ
ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាពលកើត្គ្ពរជារួ ចិត្ត ខណ:ប្ែលចិត្តលកើត្លឡើង តរ
ប្ែលនឹងគ្បកបបាន ។ 
 (១១) សត្ត សពាត្ថ   ជជនតិ     ថាលយរំ បកិណណោ 
       ច ទ្ោសាក សលលលសាវ    លសាភលនលសាវ លសាភទ ។ 
 ប្គ្បថា សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ គ្បកបបានកន ងចិត្តោងំ 
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 ស់គ្រប់ែួង បកិណណកលចត្សិក ៦ គ្បកបបានកន ងចិត្តចំលព្វោះប្ែលរួរ
គ្បកបបាន  ក សលលចត្សិក ១៤ គ្បកបបានកន ង ក សលចិត្ត ១២ 
ែួងប៉ា លណាណ ោះ លសាភណលចត្សិក ២៥ គ្បកបបានកន ងលសាភណចិត្ត ៥៩ 
ឬ ៩១ ែួងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

អញ្ាសមនច្ឆត្សកិសម្បច្យាគនច្យា 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិកសរបលយរន័  

 (១២) កេំ ? សពាចិត្តសាោរណា តវ សត្តិលរ លចត្សិោ 
សលពាស បិ ឯកូននវ តិ្ចិត្ត បាលទ្ស  លពភនតិ ។ 
 (សួរថា)  ញ្ញសម្ចទសរបលយរន័  លត្ើែូចលរដចលៅ ? 
 (លឆ្ាើ ថា) លំដ្ឋប់ែំបូង លចត្សិកោំង   ៧ លនោះ ប្ែលម្ចន
ទូ្លៅកន ងចិត្តោំងពួង រប្រងម្ចនកន ងចិត្ត ៨៩ ែួង ប្ែលជាទី្លកើត្របស់
លចត្សិកោំង   ។ 
 (១៣) បកិណណលកស  បន វតិ្លោា  តវ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណវជជិត្-
ោម្ចវចរចិលត្តស  លចវ ឯោទ្សស  បឋរជានចិលត្តស  លចតិ្ បញ្ា បញ្ញញ -
សចិលត្តស  ឧបបជជតិ្ ។ 
 ចំប្ណកបណាដ បកិណណកលចត្សិកោំង   លំដ្ឋប់ែំបូង 
វតិ្កាលចត្សិករប្រងលកើត្លឡើងកន ងចិត្តបាន ៥៥ ែួង រ៊ឺ កន ងោម្ចវចរចិត្ត 
(៤៤) ប្ែលលវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្តោំង   និងបឋរជានចិត្ត ១១ 
ែួង ។ 
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 (១៤) វចិាលោ បន លត្ស  លចវ ឯោទ្សស  ទ្ តិ្ ជានចិលត្តស  
ចាតិ្ ឆ្សែាិចិលត្តស  ។ 
 ចំប្ណកវចិារលចត្សិកលកើត្កន ងចិត្ត ៦៦ ែួង រ៊ឺ (កន ងចិត្ត ៥៥ ែួង 
ប្ែលវតិ្កាលចត្សិកលកើត្បាន) លទោះ និងកន ងទ្ តិ្ ជានចិត្ត ១១ ែួង ។ 
 (១៥)  ធិលម្ចលោខ  ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណវចិិកិចាេ សហរត្វជជិត្ចិលត្តស  ។ 
  ធិលម្ចកខលចត្សិក លកើត្បានកន ងចិត្ត (ទូ្លៅ) ប្ែលលវៀរប្ត្ទ្ាិបញ្ា -
វញិ្ញញ ណចិត្ត និងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ វចិិកិចាេ លចត្សិកោំង   ។ 
 (១៦) វរី ំិ បញ្ាោា ោវជជនទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណសរបែិចេនសនតីរណវជជិត្-
ចិលត្តស  ។ 
 វរី ិលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្តប្ែលលវៀរបញ្ាោា ោវជជនចិត្ត ទ្ាិបញ្ា -
វញិ្ញញ ណចិត្ត សរបែិចេនចិត្ត និងសនតីរណចិត្តោំង   ។ 
 (១៧) បីតិ្ លោរនសស លបោខ សហរត្ោ វញិ្ញញ ណចត្ ត្ថជាន-
វជជិត្ចិលត្តស  ។ 
 បីតិ្លចត្សិក លកើត្កន ងចិត្តប្ែលលវៀរចាកោរគ្បកបជារួ 
លោរនសសលវទ្ទ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ឧលបោខ លវទ្ទ  ោ វញិ្ញញ ណ
ចិត្ត និងចត្ ត្ថជានចិត្តោំង   ។ 
 (១៨) ឆ្លទោ   លហត្ កលម្ចរូហវជជិត្ចិលត្តសូតិ្ ។ 
 ឆ្នោលចត្សិក លកើត្កន ងចិត្តប្ែលលវៀរចាក លហត្ កចិត្ត និងលម្ចហ-
រូលចិត្តោំង   ។ 
 (១៩) លត្ បន ចិត្ត បាោ  ថាការំ 
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               ឆ្សែាិ បញ្ា បញ្ញញ ស      ឯោទ្ស ច លសាឡស  
       សត្តតិ្ វសីតិ្ លចវ       បកិណណកវវិជជិត ។ 
 ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងក្នចិត្តោំង   ប្ែលបកិណណកលចត្សិក 
៦ លវៀរលហើ លទោះ ម្ចនចំនួនតរលដំ្ឋប់ែូលចនោះ រ៊ឺ ៦៦ ែួង ៥៥ ែួង ១១ 
ែួង ១៦ ែួង ៧០ ែួង ២០ ែួង ។ 

បញ្ា បញ្ញញ ស ឆ្សែាិែា-      សត្តតិ្ តិ្សត្តតិ្ 
       ឯកបញ្ញញ ស លចកូន-         សត្តតិ្ សបកិណណោ ។ 
 ប្គ្បថា ចិត្តោំង   ប្ែលបកិណណកលចត្សិកគ្បកបបានលទោះ 
ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ រ៊ឺ ៥៥ ែួង ៦៦ ែួង ៧៨ (១១០) ែួង ៧៣ 
(១០៥) ែួង ៥១ ែួង ៦៩ (១០១) ែួង ។ 
 

អកសុលច្ឆត្សកិសម្បច្យាគនច្យា 
 ក សលលចត្សិកសរបលយរន័  

 (២០)  ក សលលស  បន លម្ចលហា  ហិរកំិ  លទត្តបប ំឧទ្ធចាញ្ញា តិ្ 
ចតត លោលរ លចត្សិោ សព្វា ក សលសាោរណា ទរ, សលពាស បិ 
ោា ទ្សាក សលលស  លពភនតិ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ បណាដ  ក សលលចត្សិកោំង   (លទោះ) លចត្សិក
ោំង   ៤ រ៊ឺ លម្ចហលចត្សិក ១  ហិរកិលចត្សិក ១  លទត្តបបលចត្សកិ 
១ និងឧទ្ធចាលចត្សិក ១ លឈាោ ោះថា សព្វា ក សលសាោរណលចត្សិក 
រប្រងម្ចនកន ង ក សលចិត្តោំង   ១២ ែួង សូរបីោំង ស់ ។ 
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 (២១) លោលភា  ែាស  លោភសហរត្ចិលត្តលសាវ លពភតិ្ ។ 
 លោភលចត្សិក រប្រងម្ចន (លកើត្បាន) កន ងលោភសហរត្ចិត្ត 
(លោភរូលចិត្ត) ោំង   ៨ ែួង ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 (២២) ទិ្ែាិ ចតូ្ស  ទិ្ែាិរត្សរប  លត្តស  ។ 
 ទិ្ែាិលចត្សិក រប្រងម្ចន (លកើត្បាន) កន ងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ 
ទិ្ែាិ (ទិ្ែាិសហរត្ចិត្ត) ោំង   ៤ ែួង ប្ត្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 (២៣) ម្ចលទ ចតូ្ស  ទិ្ែាិរត្វបិប  លត្តស  ។ 
 ម្ចនោះលចត្សិក រប្រងម្ចន (លកើត្បាន) កន ងចិត្តប្ែលរិនគ្បកប
លដ្ឋ ទិ្ែាិ (ទិ្ែាិវបិប  ត្តចិត្ត) ោំង   ៤ ែួង ។ 
 (២៤) លោលសា ឥសា រចេរ ំិ ក កា ចាញ្ញា តិ្ ទ្ាីស  បែិ សរប  ត្ត-
ចិលត្តស  ។ 
 លចត្សិកោំង   ៤ រ៊ឺ លោសលចត្សិក ១ ឥសាលចត្សិក ១ 
រចេរ ិលចត្សិក ១ និងក កា ចាលចត្សិក ១ រប្រងលកើត្កន ងចិត្តប្ែលគ្បកប
ជារួ បែិ ៈ (បែិ សរប  ត្តចិត្ត) ោំង   ២ ែួង ។ 
 (២៥) េិនរិទ្ធំ បញ្ាស  សសង្កខ រកិចិលត្តស  ។ 
 េិនលចត្សិក ១ រិទ្ធលចត្សិក ១ រប្រងលកើត្កន ង ( ក សល) 
សសង្កខ រកិចិត្តោំង   ៤ ែួង ។ 
 (២៦) វចិិកិចាេ  វចិិកិចាេ សហរត្ចិលត្តល វាតិ្ ។ 
 វចិិកិចាេ លចត្សិក រប្រងលកើត្កន ងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ វចិិកិចាេ ប្ត្
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 (២៧) សព្វា ប លញ្ញស  ចតត លោ         លោភរូលល ត្លយ រត 
       លោសរូលលស  ចតត លោ        សសង្កខ លរ ទ្ា ំ ត្ថា ។ 
   វចិិកិចាេ  វចិិកិចាេ -   ចិលត្ត ចាតិ្ ចត្ ទ្ោស  
       ោា ទ្សាក សលលលសាវ  សរប  ជជនតិ បញ្ាោ ។ 
 ប្គ្បថា  ក សលលចត្សិក ១៤ រប្រងគ្បកបជារួ  ក សលចិត្ត
ប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋ ប្ចកោរគ្បកបបានជា ៥ ន័  រ៊ឺ  
 លចត្សិក ៤  គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ  ក សលចិត្តបានោំង ស់  
 លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ លោភរូលចិត្ត  
 លចត្សិក ៤ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ លោសរូលចិត្ត  
 លចត្សិក ២ គ្បលភទ្រប្រងគ្បកបជារួ សសង្កខ រកិចិត្ត ។ 
 វចិិកិចាេ លចត្សិក ១ រប្រងគ្បកបជារួ វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត 
(លម្ចហរូលចិត្ត) ។ 
 

ច្ោភណច្ឆត្សកិសម្បច្យាគនច្យា 
លសាភណលចត្សិកសរបលយរន័  

 (២៨) លសាភលនស  បន លសាភនសាោរណា តវ ឯកូនវសីតិ្លរ 
លចត្សិោ សលពាស បិ ឯកូនសែាិលសាភនចិលត្តស  សំវជិជនតិ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ លំដ្ឋប់ែំបូង បណាដ លសាភណលចត្សិកោំង   
លសាភណលចត្សិកោំង   ១៩ លនោះ រប្រងគ្បកបកន ងលសាភណចិត្ត 
៥៩ ែួងសូរបីោំង ស់ ។ 
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 (២៩) វរិតិ្លយ បន តិ្លសាបិ លោក ត្តរចិលត្តស  សពាថាបិ និ ត 
ឯកលតវ លពភនតិ, លោកិល ស  បន ោម្ចវចរក សលលលសាវ កោចិ 
សនោិសសនតិ វសិ ំ វសិ ំ ។ 
 ក៏វរិតិ្លចត្សិកោំង   សូរបីោំង ៣ រប្រងគ្បកបយ៉ាងពិត្
គ្បាកែគ្ពរគន ប្ត្រដងកន ងលោក ត្តរចិត្តោំង   សូរបីលដ្ឋ គ្បោរ
ោំងពួង ប៉ា ប្នតបណាដ លោកិ ចិត្តោំង  វញិ (វរិតិ្លចត្សិកោំង ៣ 
លនោះ) រប្រងគ្បាកែលផសងៗ គន  កន ងគ្គខាោះ កន ងោម្ចវចរក សលចិត្ត តរ
គ្បលភទ្ប្ត្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 (៣០)  បបរញ្ញញ លយ បន ោា ទ្សស  បញ្ា រជានវជជិត្រហរគត្-
ចិលត្តស  លចវ ោម្ចវចរក សលលស  ច សលហត្ កោម្ចវចរកិរ ិចិលត្តស  
ចាតិ្  ែាវសីតិ្ចិលត្តលសាវ កោចិ ទទ ហ តា  ជា នតិ, ឧលបោខ សហរលត្ស  
បលនត្ថ ករ ណារ ទិ្ត ន សនតីតិ្ លកចិ វទ្នតិ ។ 
 អាចារយោំង  ពួកខាោះ លព្វលថា ចំប្ណក បបរញ្ញញ លចត្សិក
ោំង   រប្រងលកើត្លឡើងលផសងៗ គន  និងកន ងគ្គខាោះលកើត្កន ងចិត្ត ២៨ 
ែួង រ៊ឺ កន ងរហរគត្ចិត្ត ១២ ប្ែលជាបញ្ា រជានចិត្តោំង   កន ង
ោម្ចវចរក សលចិត្តោំង   និងកន ងសលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិត្ត
ោំង   រា៉ាងលទ្ៀត្ ករ ណាលចត្សិក និងរ ទិ្តលចត្សិកោំង   
រប្រងរិនម្ចនកន ងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ឧលបោខ លវទ្ទលទ្ ។ 
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 (៣១) បញ្ញញ  បន ោា ទ្សស  ញាណសរប  ត្តោម្ចវចរចិលត្តស  
លចវ សលពាស បិ បញ្ា តឹ្សរហរគត្លោក ត្តរចិលត្តស  ចាតិ្ សត្តចតត លីស-
ចិលត្តស  សរបលយរំ រចេតី្តិ្ ។ 
  នកសិការបបីគ្ជាបថា រា៉ាងលទ្ៀត្ បញ្ញញ លចត្សិករប្រងែល់នូវ
ោរគ្បកបកន ងចិត្តោំង   ៤៧ ែួង រ៊ឺ ោម្ចវចរលសាភណចិត្តប្ែល
គ្បកបជារួ បញ្ញញ  ១២ ែួង កន ងរហរគត្ចិត្ត និងលោក ត្តរចិត្ត ៣៥ ែួង 
សូរបីោំង ស់ ។ 
 (៣២) ឯកូនវសីតិ្ ធម្ចោ   ជា លនតកូនសែាិស   
       ត្លយ លសាឡសចិលត្តស   ែាវសីតិ្ ំ ទ្ា ំ ។ 
   បញ្ញញ  បោសិត              សត្តចតត លីសវលិធស បិ 
         សរប  តត  ចត្ លធវ ំ       លសាភលនលសាវ លសាភទ ។ 
 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង   ១៩ រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្ត ៥៩ (ឬ 
៩១) ែួង លចត្សិកោំង   ៣ រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្ត ១៦ (ឬ ៤៨) 
ែួង លចត្សិក ២ រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្ត ២៨ ែួង ។ 
 បញ្ញញ លចត្សកិ ១ រប្រងគ្បកបជារួ ចិត្ត ៤៧ (ឬ ៧៩) ែួង 
លសាភណលចសិកោំង   ២៥ ប្ែលគ្បកបកន ងលសាភណចិត្តបាន ៤ 
ន័ ប៉ា លណាណ ោះតរន័ ប្ែលលព្វលរកលហើ  ។  
 (៣៣) ឥសារលចេរក កា ចា-         វរិតិ្ករ ណាទ្លយ  
          ទទ កោចិ ម្ចលទ ច      េិនរិទ្ធំ ត្ថា សហ ។ 
 ប្គ្បថា ឥសា រចេរ ិ ក កា ចា វរិតិ្លចត្សិក ៣ និងករ ណាជាលែើរ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                                                               លចត្សិកសងគហវភិារ 

-169- 

 ជាលចត្សិកលផសងៗ គន  រប្រងលកើត្លឡើងកន ងគ្គខាោះ និងម្ចនោះរប្រងលកើត្
លឡើងកន ងគ្គខាោះ និងប្បកគន  េីនៈនិងរិទ្ធៈរប្រងលកើត្លឡើងកន ងគ្គខាោះ
គ្ពរគន  ។ 
 (៣៤)  ថាវ តត ន សាលរន     លសសា និ ត្លយរិលទ  
         សងគហញ្ា  បវោខ រិ     លត្សំ ោនិ  ថារហំ ។ 
 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង   ៤១ ែ៏លសស លឈាោ ោះថា និ ត្លយរី
លចត្សិក តរលំអានក្នសរបលយរន័  ប្ែលបានលព្វលរួចលហើ  
ឥឡូវលនោះ ខ្ ំនឹងលព្វលនូវសងគហន័ ក្នលចត្សិកោំង  លទោះតរ
សររួរ ។ 
 

សង្គហនច្យា 
សងគហន័  

 (៣៥) ឆ្ត្តឹសាន ត្តលរ ធម្ចោ      បញ្ា តឹ្ស រហរគលត្  
           ែាតឹ្សាបិ លពភនតិ      ោម្ចវចរលសាភលន ។ 
   សត្តវសីតិ្ប ញ្ញរហិ     ោា ទ្សាលហត្ លកតិ្ ច   
          ថាសរភវលយលរន  បញ្ាោ ត្ត្ថ សងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា សងគហន័ កន ងលចត្សិកសងគហៈលទោះម្ចន ៥ ន័  
លដ្ឋ ោរគ្បកបបានតរសររួរ រ៊ឺ លចត្សិក ៣៦ រប្រងគ្បកបបានកន ង
លោក ត្តរចិត្ត លចត្សិក ៣៥ រប្រងគ្បកបបានកន ងរហរគត្ចិត្ត លចត្សិក 
៣៨ រប្រងគ្បកបបានកន ងោម្ចវចរលសាភណចិត្ត លចត្សិក ២៧ 
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រប្រងគ្បកបបានកន ង ក សលចិត្ត និងលចត្សិក ១២ រប្រងគ្បកបបាន
កន ង លហត្ កចិត្ត ។ 
 

ច្ោកតុ្តរឆិត្តសង្គហនច្យា 
លោក ត្តរចិត្តសងគហន័  

 (៣៦) កេំ ? លោក ត្តលរស  តវ  ែាស  បឋរជានិកចិលត្តស  
 ញ្ញសម្ចទ លត្រស លចត្សិោ,  បបរញ្ញញ វជជិត លត្វសីតិ្ លសាភន-
លចត្សិោ លចតិ្ ឆ្ត្តឹស ធម្ចោ  សងគហំ រចេនតិ, ត្ថា ទ្ តិ្ ជានិកចិលត្តស  
វតិ្កាវជាជ , ត្តិ្ ជានិកចិលត្តស  វតិ្កាវចិារវជាជ , ចត្ ត្ថជានិកចិលត្តស  
វតិ្កាវចិារបីតិ្វជាជ , បញ្ា រជានិកចិលត្តស បិ ឧលបោខ សហរត លត្ ឯវ 
សងគ ហនតីតិ្ សពាថាបិ  ែាស  លោក ត្តរចិលត្តស  បញ្ា កជានវលសន 
បញ្ាោវ សងគលហា លហាតី្តិ្ ។ 
 (សួរថា) លចត្សិករប្រងែល់នូវោរគ្បកបចូលកន ងចិត្តលដ្ឋ 
គ្បោរែូចលរដច? 
 (លឆ្ាើ ថា) បណាដ លោក ត្តរចិត្តោំង   លំដ្ឋប់ែំបូង លចត្សិក
ោំង   ៣៦ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិកោំង   ១៣ និងលសាភណ
លចត្សិកោំង   ២៣ ប្ែលលវៀរ បបរញ្ញញ លចត្សិក (២) រប្រងគ្បកប
ចូលកន ងបឋរជានិកចិត្តោំង   ៨ ែួង លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លទោះ 
លចត្សិក (ែូចប្ែលលព្វលរកលនោះ) លវៀរប្ត្វតិ្កាលចត្សិក រប្រងគ្បកប
ចូលកន ងទ្ តិ្ ជានិកចិត្តោំង   (៨ ែួង) លចត្សិក (ែូចប្ែល



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                                                               លចត្សិកសងគហវភិារ 

-171- 

លព្វលរកលនោះ) លវៀរប្ត្វតិ្កាលចត្សិក និងវចិារលចត្សិក រប្រងគ្បកបចូល
កន ងត្តិ្ ជានិកចិត្តោំង   (៨ ែួង) លចត្សិក (ែូចប្ែលលព្វល
រកលនោះ) លវៀរប្ត្វតិ្កាលចត្សិក វចិារលចត្សិក និងបីតិ្លចត្សិក រប្រង
គ្បកបចូលកន ងចត្ ត្ថជានិកចិត្តោំង   (៨ ែួង) លចត្សិក (ែូចប្ែល
លព្វលរកលនោះ) ឯងប្ែលលកើត្រួរជារួ ឧលបោខ លវទ្ទ រប្រងគ្បកបចូល
កន ងបញ្ា រជានិកចិត្តោំង   (៨ ែួង) លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ សងគហន័  
កន ងលោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ម្ចន ៥ ន័  លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នឈាន ៥ 
លដ្ឋ គ្បោរោំងពួង ។ 
 (៣៧) ឆ្ត្តឹស បញ្ា តឹ្ស ច     ចត្ ត្តឹស  ថាការំ  
         លត្ត្តឹសទ្ា រិលចាវ ំ     បញ្ាោន ត្តលរ ឋិត ។ 
 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង  ប្ែលតងំលៅកន ងលោក ត្តរចិត្តម្ចន
សងគហៈ ៥ ន័ លដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលនោះរ៊ឺ  
 លចត្សិកោំង   ៣៦ រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣៥ 
រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣៤ រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣៣ 
ពីរែង រួ ន័  ។ 
 

ម្ហគគត្ឆិត្តសង្គហនច្យា 
រហរគត្សងគហន័  

 (៣៨) រហរគលត្ស  បន តី្ស  បឋរជានិកចិលត្តស  តវ 
 ញ្ញសម្ចទ លត្រស លចត្សិោ, វរិតិ្ត្ត វជជិត ោា វសីតិ្ លសាភនលចត្សិោ 
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លចតិ្ បញ្ា តឹ្ស ធម្ចោ  សងគហំ រចេនតិ, ករ ណារ ទិ្ត បលនត្ថ បលចាកលរវ 
លយលជត្ព្វា , ត្ថា ទ្ តិ្ ជានិកចិលត្តស  វតិ្កាវជាជ , ត្តិ្ ជានិកចិលត្តស  
វតិ្កាវចិារវជាជ , ចត្ ត្ថជានិកចិលត្តស  វតិ្កាវចិារបីតិ្វជាជ , បញ្ា រជានិក-
ចិលត្តស  បន បននរសស   បបរញ្ញញ លយ ន លពភនតីតិ្ សពាថាបិ 
សត្តវសីតិ្រហរគត្ចិលត្តស  បញ្ា កជានវលសន បញ្ាោវ សងគលហា 
លហាតី្តិ្ ។ 
 ចំប្ណកបណាដ រហរគត្ចិត្តោំង   លចត្សិកោំង   ៣៥ 
រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិកោំង   ១៣ លសាភណលចត្សិកោំង   
២២ លវៀរវរិតិ្លចត្សិក ៣ រប្រងសលន្រង្កគ ោះចូលកន ងបឋរជានិកចិត្តរ នសិន 
រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងទី្លនោះ របបីគ្បកបករ ណាលចត្សិក និងរ ទិ្តលចត្សិក 
ប្ែលលចត្សិកនីរួ ៗ (គ្បកបចូលជារួ ចិត្ត) រា៉ាងរួ ែួង លដ្ឋ 
គ្បោរែូចគន លទោះ លចត្សិក (ែូចលព្វលរកលនោះ) លវៀរវតិ្កាលចត្សិក រប្រង
គ្បកបចូលកន ងទ្ តិ្ ជានិកចិត្តោំង   ៣ ដួង ចេតសិក (ដូេដដល
ចោលមកច េះ) ចវៀរវតិកកចេតសិក  ិងវចិារចេតសិក រដមងប្រករេូល
កនុងតតិយជ្ឈា ិកេិតត ៣ ដួង ចេតសិក (ដូេដដលចោលមកច េះ) ចវៀរ
វតិកកចេតសិក វចិារចេតសិក  ិងរីតិចេតសិក រដមងប្រករេូលកនុង
េតុតថជ្ឈា ិកេិតតទាំងឡាយ ៣ ដួង អរបមញ្ញា ចេតសិក រដមងមិ មា 
កនុងរញ្ច មជ្ឈា ិកេិតត ១៥ ដួងចេ ចោយការដេកតាមប្រការដូេចោល
មកច េះ សងគហ ័យកនុងមហគ្គតេិតត ២៧ ដួង មា  ៥  ័យ ចោយការ
ដេកប្រចេេឈា  ៥ ចោយប្រការទាំងពួង ។ 
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 (៣៩) បញ្ា តឹ្ស ចត្ ត្តឹស      លត្ត្តឹស ច  ថាការំ 
         ព្វត្តឹស លចវ តឹ្លសតិ្     បញ្ាោវ រហរគលត្ ។ 
 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង  តំងលៅកន ងរហរគត្ចិត្តម្ចនសងគហៈ 
៥ ន័  រ៊ឺ លចត្សិកោំង   ៣៥ រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣៤ 
រួ ន័  លចត្សិកោំង  ៣៣ រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣២ 
រួ ន័  លចត្សិកោំង   ៣០ រួ ន័ តរលំដ្ឋប់ ។ 
 

កាមាវចរសោភនចិត្តសង្គហនសោ 
កាមាវេរចោេណេិតតសងគហ ័យ 

 (៤០) ោម្ចវចរលសាភលនស  បន ក សលលស  តវ បឋរទ្ាល  
 ញ្ញសម្ចទ លត្រស លចត្សិោ, បញ្ា វសីតិ្ លសាភនលចត្សិោ លចតិ្ 
 ែាតឹ្ស ធម្ចោ  សងគហំ រចេនតិ,  បបរញ្ញញ វរិតិ្លយ បលនត្ថ បញ្ា បិ 
បលចាកលរវ លយលជត្ព្វា , ត្ថា ទ្ តិ្ ទ្ាល  ញាណវជជិត, ត្តិ្ ទ្ាល  
ញាណសរប  តត  បីតិ្វជជិត, ចត្ ត្ថទ្ាល  ញាណបីតិ្វជជិត លត្ ឯវ 
សងគ ហនតិ ។ កិរ ិចិលត្តស បិ វរិតិ្វជជិត ត្លេវ ចតូ្ស បិ ទ្ លកស  ចត្ ោវ 
សងគ ហនតិ ។ ត្ថា វបិាលកស  ច  បបរញ្ញញ វរិតិ្វជជិត លត្ ឯវ សងគ ហនតីតិ្ 
សពាថាបិ ចត្ វសីតិ្ោម្ចវចរលសាភនចិលត្តស  ទ្ កវលសន ោា ទ្សោវ 
សងគលហា លហាតី្តិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ បណាដ ោម្ចវចរលសាភណចិត្តោំង   លចត្សិក
ោំង   ៣៨ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ និងលសាភណលចត្សិក
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ោំង   ២៥ រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះចូលកន ង (ោម្ចវចរ) ក សលចិត្ត 
២ ែួងែំបូង រា៉ាងលទ្ៀត្  បបរញ្ញញ លចត្សិក និងវរិតិ្លចត្សិក
ោំង  សូរបីោំង ៥ រ៊ឺ បណាិ ត្របបីគ្បកបោម្ចវចរលសាភណចិត្ត
លនោះរដងរួ ែួងៗ ប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ (លចត្សិកែូចប្ែល
លព្វលរកលនោះ) លវៀរបញ្ញញ លចត្សិក រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះចូលកន ង 
(ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត) រូទី្ ២ (លចត្សិកែូចប្ែលលព្វលរកលនោះ) 
លវៀរបីតិ្លចត្សិកប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ញាណ រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះ
ចូលកន ង (ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត) រូទី្ ៣ (លចត្សិកែូចប្ែលលព្វល
រកលនោះ) លវៀរបញ្ញញ លចត្សិក រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះចូលកន ង 
(ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត) រូទី្ ៤ ។ (លចត្សិកោងំ   ៣៨ ែូចប្ែល
លព្វលរកលនោះ) លវៀរវរិតិ្លចត្សិក រប្រងសលន្រង្កគ ោះចូលកន ងន័ ោំង   
៤ កន ង (ោម្ចវចរលសាភណ) កិរយិចិត្តោំង   ៤ រូែូចគន ប្រនពិត្ ។ 
លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លនោះប្ែរ (លចត្សកិោំង   ៣៨) លវៀរ បបរញ្ញញ
លចត្សិក និងវរិតិ្លចត្សិកោំង   រប្រងសលន្រង្កគ ោះចូលកន ង (ោម្ចវចរ
លសាភណ) វបិាកចិត្ត ៤ រូោំង  លដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
សងគហន័ កន ងោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ែួង ម្ចន ១២ ន័ លដ្ឋ 
 ំណាចក្នោរប្ចកចិត្តជារូៗ លដ្ឋ គ្បោរោំងពួងយ៉ាងលនោះ ។ 

(៤១)  ែាតឹ្ស សត្តតឹ្ស     ទ្ា ំ ឆ្ត្តឹសកំ ស លភ 
          បញ្ា តឹ្ស ចត្ ត្តឹស      ទ្ា ំ លត្ត្តឹសកំ គ្កិល  ។ 
   លត្ត្តឹស បាលក ព្វត្តឹស ទ្ាល កតឹ្សកំ ភលវ  
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         សលហត្ ោម្ចវចរ-         ប ញ្ញបាកគ្កិយរលន ។ 
 ប្គ្បថា បណាដ សលហត្ កោម្ចវចរក សលចិត្ត វបិាកចិត្ត និងកិរយិ
ចិត្ត លចត្សិកោំង   ៣៨ លចត្សិកោំង   ៣៧   ពីរែង និង
លចត្សិកោំង   ៣៦ រប្រងគ្បកបកន ងសលហត្ កោម្ចវចរក សលចិត្ត 
លចត្សកិោំង   ៣៥ លចត្សិកោំង   ៣៤ ពីរែង និងលចត្សិក
ោំង   ៣៣ រប្រងគ្បកបកន ងសលហត្ កោម្ចវចរកិរយិចិត្ត លចត្សិក
ោំង   ៣៣ លចត្សិកោំង   ៣២ ពីរែង និងលចត្សិក
ោំង   ៣១ រប្រងគ្បកបកន ងសលហត្ កោម្ចវចរវបិាកចិត្ត ។ 

(៤២) ន វជិជលនតត្ថ វរិតី្  គ្កិល ស  ច រហរគលត្ 
   ន ត្តលរ  បបរញ្ញញ   ោរបាលក ទ្ា ំ ត្ថា ។ 

 ន ត្តលរ ឈានធម្ចោ    បបរញ្ញញ  ច រជឈលិរ  
  វរិតី្ ញាណបីតិ្ ច   បរលិត្តស  វលិសសោ ។ 
 ប្គ្បថា បណាដ លសាភណចិត្តោំង  លទោះ វរិតិ្លចត្សិកោំង-
   រប្រងរិនម្ចនកន ងរហាកិរយិចិត្តនិងកន ងរហរគត្ចិត្តផង  បបរញ្ញញ
លចត្សិកោំង   រប្រងរិនម្ចនកន ងលោក ត្តរចិត្ត លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ 
វរិតិ្លចត្សិកនិង បបរញ្ញញ លចត្សិក រប្រងរិនម្ចនកន ងោម្ចវចរវបិាក ។ 
កន ងលោក ត្តរចិត្ត ម្ចន ងគឈានប្ែលលធាើឱ្យប្បាកលផសងគន  កន ងរហរគត្
ចិត្ត ម្ចន ងគឈានផង និង បបរញ្ញញ លចត្សកិផង ប្ែលលធាើឱ្យប្បាក
លផសងគន  កន ងោម្ចវចរលសាភណចិត្ត  វរិតិ្លចត្សិកផង  បបរញ្ញញ
លចត្សិកផង បីតិ្និងបញ្ញញ លចត្សិកផងប្ែលលធាើឱ្យប្បាកលផសងគន  ។ 
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អកសុលឆិត្តសង្គហនច្យា 
 ក សលចិត្តសងគហន័  

 (៤៣)  ក សលលស  បន លោភរូលលស  តវ បឋលរ  សង្កខ រលិក 
 ញ្ញសម្ចទ លត្រស លចត្សិោ,  ក សលសាោរណា ចតត លោ ចាតិ្ 
សត្តរស លោភទិ្ែាីហិ សទ្ធឹ ឯកូនវសីតិ្ ធម្ចោ  សងគហំ រចេនតិ ។ 
 ក៏បណាដ  ក សលចិត្តោំង   លំដ្ឋប់ែំបូង កន ងលោភរូលចិត្ត
ោំង   លចត្សិកោំង   ១៧ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
និង ក សលលចត្សិកោំង   ៤ គ្ពរោំងលោភលចត្សិក និងទិ្ែាិ
លចត្សិកោំង   គ្តូ្វជាលចត្សិក ១៩ រប្រងសលន្រង្កគ ោះចូល (ោប់បញ្ាូ ល) 
កន ង សង្កខ រកិចិត្តែួងទី្ ១ ។ 
 (៤៤) ត្លេវ ទ្ តិ្ល   សង្កខ រលិក លោភម្ចលនន ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លទោះប្ែរ (លចត្សិកោំង   ១៧ រ៊ឺ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិកោងំ   ១៣ និង ក សលសាោរណលចត្សិក
ោំង   ៤) គ្ពរោំងលោភលចត្សិក និងម្ចនោះលចត្សិក (រួរជា
លចត្សកិ ១៩) រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះចូលកន ង សង្កខ រកិចិត្តែួងទី្ ២ ។ 
 (៤៥) ត្តិ្ល  ត្លេវ បីតិ្វជជិត លោភទិ្ែាីហិ សហ  ដ្ឋា រស ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លទោះប្ែរ លចត្សកិោំង   ១៨ (រ៊ឺ  ញ្ញ-
សម្ចទលចត្សិកោំង   ១២) ប្ែលលវៀរបីតិ្លចត្សិក ( ក សល
សាោរណលចត្សិក ៤) គ្ពរោំងលោភលចត្សិក និងទិ្ែាិលចត្សិក
ោំង   រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះចូលកន ង សងខរកិចិត្តែួងទី្ ៣ ។ 
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 (៤៦) ចត្ លត្ថ ត្លេវ លោភម្ចលនន ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លទោះប្ែរ (លចត្សិកោំង   ១៨ រ៊ឺ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ លវៀរបីតិ្លចត្សិក និង ក សលសាោរណ
លចត្សិក ៤ ) គ្ពរោំងលោភលចត្សិក និងម្ចនោះលចត្សិក រប្រងែល់
នូវោរសលន្រង្កគ ោះចូលកន ង សង្កខ រកិចិត្តែួងទី្ ៤ ។ 
 (៤៧) បញ្ា លរ បន បែិ សរប  លត្ត  សង្កខ រលិក លោលសា ឥសា 
រចេរ ំិ ក កា ចាញ្ញា តិ្ ចតូ្ហិ សទ្ធឹ បីតិ្វជជិត លត្ ឯវ វសីតិ្ ធម្ចោ  សងគ ហនតិ, 
ឥសារចេរ ិក កា ចាា និ បលនត្ថ បលចាកលរវ លយលជត្ព្វា និ ។ 
 លចត្សិកោំង   ( ញ្ញសម្ចទលចត្សិកោំង   ១២ 
និង ក សលលចត្សិកោំង   ៤ ) ប្ែលលវៀរបីតិ្លចត្សិក គ្ពរោំង
លោសលចត្សិក ១ ឥសាលចត្សិក ១ រចេរ ិលចត្សិក ១ និងក កា ចា
លចត្សិក ១ (រួរជា) ២០ រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះចូលកន ង សង្កខ រកិ
ចិត្តែួងទី្ ១ ប្ែលជាចិត្តគ្បកបលដ្ឋ បែិ ៈ (លោសរូលចិត្តែួងទី្ ១) 
បណាិ ត្របបីគ្បកបឥសាលចត្សិក ១ រចេរ ិលចត្សិក ១ ក កា ចាលចត្សិក 
១ កន ង សង្កខ រកិចិត្តែួងទី្ ៥ ន  ោះ ១ ែួងៗ ។ 
 (៤៨) សសង្កខ រកិបញ្ា លកបិ ត្លេវ េិនរិលទ្ធន វលិសលសតា  
លយលជត្ព្វា  ។ 
 (បណាិ ត្) របបីគ្បកបសូរបីកន ងសសង្កខ រកិចិត្តោំង ៥ ែួង ែូច
គ្បោរប្ែលលព្វលលហើ  ឱ្យវលិសសលហើ លដ្ឋ េិនលចត្សិក និងរិទ្ធ
លចត្សិក ។ 
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 (៤៩) ឆ្នោបីតិ្វជជិត បន  ញ្ញសម្ចទ ឯោទ្ស,  ក សល-
សាោរណា ចតត លោ ចាតិ្ បននរស ធម្ចោ  ឧទ្ធចាសហរលត្ សរប  ជជនតិ ។ 
 លចត្សិកោំង   ១៥ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិកប្ែលលវៀរឆ្នោ
លចត្សិក និងបីតិ្លចត្សិកជា ១១ និង ក សលសាោរណលចត្សិក
ោំង   ៤ រប្រងគ្បកបចូលកន ងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ឧទ្ធចា
លចត្សិក ។ 
 (៥០) វចិិកិចាេ សហរត្ចិលត្ត ច  ធិលម្ចកខវរិហិត វចិិកិចាេ -
សហរត ត្លេវ បននរស ធម្ចោ  សរ បលពភនតីតិ្ សពាថាបិ 
ោា ទ្សាក សលចិត្ត បាលទ្ស  បលចាកំ លយជិ ម្ចទបិ រណនវលសន 
សត្តោវ សងគហិត ភវនតីតិ្ ។ 
 លចត្សិកោំង   ១៥ ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ ប្រនពិត្ 
លវៀរ ធិលម្ចកខលចត្សិក គ្បកបលហើ ជារួ វចិិកិចាេ លចត្សិក រប្រងគ្បកប
ចូលកន ងចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ វចិិកិចាេ លចត្សិក សូរបីលចត្សិកប្ែល
គ្បកបប្ត្រួ ែួងៗ រប្រងសលន្រង្កគ ោះបាន ៧ ន័ ប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋ  ំណាច
ក្នចំនួនកន ង ក សលចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង ១២ ែួងោំង   សូរបីោំង
 ស់ ។ 

(៥១) ឯកូនវសីាដ្ឋា រស   វលីសកវសី វសីតិ្  
         ោា វសី បននរលសតិ្   សត្តោក សលល ឋិត ។ 
 ប្គ្បថា សងគហន័ តំងលៅកន ង ក សលចិត្តម្ចន ៧ ន័  រ៊ឺ 
លចត្សិក ១៩, លចត្សិក ១៨, លចត្សិក ២០, លចត្សិក ២១, លចត្សកិ 
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 ២០, លចត្សិក ២២, និងលចត្សិក ១៥ តរលំដ្ឋប់ក្ន ក សលចិត្ត ។ 
(៥២) សាោរណា ច ចតត លោ សម្ចទ ច ទ្សាបលរ  

          ច ទ្ោលសលត្ បវ ចានតិ   សព្វា ក សលលយរិលទ ។ 
 ប្គ្បថា លចត្សិកោំង   ១៤ លនោះ រ៊ឺ  ក សលសាោរណ
លចត្សិក ៤ (លម្ចចត្ កាៈ)   ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១០ (លវៀរ ធិលម្ចកខ បីតិ្ 
ឆ្នោៈ) លោកលៅថា សព្វា ក សលលយរីលចត្សិក (លចត្សិក ១៤ 
ប្ែលគ្បកបកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ) ។ 
 

អច្ហត្ុកឆិត្តសង្គហនច្យា 
 លហត្ កចិត្តសងគហន័  

 (៥៣)  លហត្ លកស  បន ហសនចិលត្ត តវ ឆ្នោវជជិត  ញ្ញសម្ចទ 
ោា ទ្ស ធម្ចោ  សងគហំ រចេនតិ ។ 
 ក៏បណាដ  លហត្ កចិត្តោំង   លំដ្ឋប់ែំបូង ធរ៌ោំង   រ៊ឺ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិកោងំ   ១២ ប្ែលលវៀរឆ្នោលចត្សិក រប្រងែល់
នូវោរសលន្រង្កគ ោះចូលកន ងហសិត្ បាទ្ចិត្ត ។ 
 (៥៤) ត្ថា លវាែាពាលន ឆ្នោបីតិ្វជជិត ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លទោះ ( ញ្ញសម្ចទលចត្សិកោំង  ) 
លវៀរឆ្នោលចត្សិក និងបីតិ្លចត្សិក (រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះ) ចូលកន ង
លវាែាពានចិត្ត ។ 
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 (៥៥) ស ខសនតីរលណ ឆ្នោវរី ិវជជិត ។ 
 ( ញ្ញសម្ចទលចត្សិកោំង  ) ប្ែលលវៀរឆ្នោលចត្សិក និង
វរី ិលចត្សិក (រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះ) ចូលកន ងស ខសនតីរណចិត្ត ។ 
 (៥៦) រលទោត្ ត្តិោលហត្ កបែិសនធិ  រលឡ ឆ្នោបីតិ្វរី ិវជជិត ។ 
 ( ញ្ញសម្ចទលចត្សិកោំង  ) ប្ែលលវៀរឆ្នោលចត្សិក 
បីតិ្លចត្សិក និងវរី ិលចត្សិក (រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះ) ចូលកន ង
រលទោត្  ៣ ែួង និងរូក្ន លហត្ កបែិសនធិចិត្ត ។ 
 (៥៧) ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ លណ បកិណណកវជជិត លត្ល វ សងគ ហនតីតិ្ 
សពាថាបិ  ដ្ឋា រសស   លហត្ លកស  រណនវលសន ចត្ ោវ សងគលហា 
លហាតី្តិ្ ។ 
 ( ញ្ញសម្ចទលចត្សិកោំង  ) លទោះប្រនពិត្ ប្ែលលវៀរចាក
បកិណណកលចត្សិក រប្រងែល់នូវោរសលន្រង្កគ ោះចូលកន ងទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត 
សងគហន័ កន ង លហត្ កចិត្តោំង   ១៨ ែួង សូរបីោំង ស់ 
រប្រងសលន្រង្កគ ោះបាន ៤ ន័ លដ្ឋ  ំណាចក្នោរោប់ចំនួន ។ 

(៥៨) ោា ទ្លសោទ្ស ទ្ស  សត្ត ចាតិ្ ចត្ ពាិលោ 
           ដ្ឋា រសាលហត្ លកស   ចិត្ត បាលទ្ស    សងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា សងគហន័ កន ងោរលកើត្លឡើងក្នចិត្តប្ែលជា លហត្ កចិត្ត
ោំង   ១៨ ែួង ម្ចន ៤ ន័  រ៊ឺ លចត្សិកោំង   ១២, លចត្សិក
ោំង   ១១, លចត្សិកោំង   ១០, និងលចត្សិកោំង   ៧ 
តរលំដ្ឋប់ ។ 
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(៥៩)  លហត្ លកស  សពាត្ថ  សត្ត លសសា  ថារហំ  
         ឥតិ្ វតិថ រលត វ លតត    លត្ត្តឹសវធិសងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា សពាចិត្តសាោរណលចត្សិកោំង   ៧ រប្រងគ្បកប
កន ង លហត្ កចិត្តោំង   ោំងពួង បកិណណកលចត្សិកោំង  
ប្ែលសល់ រប្រងគ្បកបតរសររួរ សងគហន័  ៣៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
ខ្ ំលព្វលលហើ យ៉ាងពិសាដ រលដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលនោះ ។ 
 (៦០) ឥត្ថំ ចិតត វ ិ តត នំ   សរបលយរញ្ា  សងគហំ  
         ញតា  លភទំ្  ថាលយរំ  ចិលត្តន សររ ទ្ោិលស ។ 
 ប្គ្បថា បណាិ ត្ែឹងលហើ នូវសរបលយរន័  និងសងគហន័ ក្ន
លចត្សិកោំង  ប្ែលរិនគ្បាសចាក រួ  លនាើលដ្ឋ ចិត្ត តរន័ 
ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ  របបីសប្រតងនូវគ្បលភទ្លសោើរគន  តរសររួរ
ែល់ោរគ្បកប ។ 
 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ លចត្សិកសងគហវភិាលគ ទរ 
ទ្ តិ្លយ បរលិចេលោ 

បរលិចេទ្ទី្ ២ លឈាោ ោះលចត្សិកសងគហវភិារកន ងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហៈ 
ចប់លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ៕ 

 

&🕮' 
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   ១. លោកម្ចា ស់ត ឥន្រនោិ សំវលោ ស ខ ហ ត្          ១៥០,០០០ លរៀល  
   ២. លោកម្ចា ស់ ធរោសាលោ ឆ្៊ឺត្ លឈៀត្                ១៥០,០០០ លរៀល 
   ៣.  នកម្ចនអា   ចាររលត ផ្ទត់្ ស ភន              ១០០,០០០ លរៀល 
   ៤. សារលណរ សិរសីរបលទន  លពញ ចំលរ ើន              ១០០,០០០ លរៀល 
   ៥.  នកម្ចនអា   រត្នវលោ  សរ សារទិ្ធ                 ១០០,០០០ ចរៀល 
   ៦. ោមចណរ មីុ ោលួ                                   ១០០,០០០ លរៀល 
   ៧. លោកម្ចា ស់ ញាណនលទោ  ងួន ភារ ណ            ៨០,០០០ លរៀល 
   ៨. លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន         ៥០,០០០ លរៀល 
   ៩. សារលណរ េិរបណាិ លត ស ោណាវ ី                 ៤០,០០០ លរៀល 
   ១០. សារលណរ ឌី  សាលវឿន                                ២០,០០០ លរៀល 
   ១១. លញារស្សី រស់  ស ីលហៀង   និងកូនៗ          ៣០០,០០០ លរៀល 
   ១២. ឧ.ស. ប ូ ស ភាព ឧ.ស.ិ ងឹន ស ីរ និង នកម្ចដ    
   គ្ពរោំងគ្កុរញាតិ្                                         ៧៧០,០០០ លរៀល 
   ១៣.ឧបាសិោ    Kim Sovanna                       ៥០ ែ ោា រ    
   ១៤. ឧបាសិោ   Meng  Bunteary                    ៥០ ែ ោា រ 
   ១៥. ឧ.សិ.    ៊ុំ សិទ្ធសាោ៉ា ន់ និងឧ.ស.ិ លឹរ ចាន់រួ  ២០ ែ ោា រ 
   ១៦. ឧបាសិោ សូរ រត្ទ និងសាា រី  គ្ពរោំងគ្កុរគ្រួសារ  
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អបារុតា តេ អមេស្ស ទ្វា រា 
តេ តោេវតតោ  បមុញ្ច ន្ោុ  ស្ទ្ធ ំ
ទាវ  ប្នរពះនិព្វវ នទាងំរ ះរែើករ ើយ  
សត្វទាងំឡាយណាានរោត្ែបោទ្  
សត្វទាងំឡាយរ ះចូ ែរចេញនូវសទាធ ចុះ ។ 

   

 


