ព្រះអភិធម្មត្ស
ថ ង្គហ
បរ ិច្ឆេទទី ៣
បកិណ្ណកសង្គហវិភាគ

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ោយ
ភិក ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
សព្មប់ជាធម្មទាន
រុទធសករាជ ២៥៦៥

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
បរ ិច្ឆេទទី ៣
បកិណ្ណកសង្គហវិភាគ

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

( សរាែ់ជា្មមទាន )
ពុ ទ្ធសករាជ ២៥៦៥

ក

នាម្អនកជួយរិនត្
ិ យអកខរាវិរ ុទធនិង្វាយអត្ថបទ

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

ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី

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

សបាលោ ជ័

សហន ពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ

៨- ភិកខ លោវ ិលោ ល

ោះ សូលវៀត្ វា

ត្ថបទ្

៩- ភិកខ ញាត្ិធលម្ចោ ព

សវត្ថិឌី (រ ី លភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្

()&❈*()

ខ
អារម្ភកថា
បរ ិ ត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ
រួ

ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះពទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរងលរឿង

ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កនង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់
គ្ទ្ង់រ ំលត្់ខនធបរ ិនិព្វានរក លបើគ្ពោះលេោនលេរោំង

រិនចាប់ចិត្ត

កនងោរសិកាគ្ពោះពទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គនរកលហើ

គ្ពោះពទ្ធ-

សាសទក៏រិនអាចជាប់ ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចានោះ បណា
ដ
រនសសោំង

ប្ែលលកើ ត្រក កនងសរ័

លគ្ោ

តំងពី គ្ពោះសម្ចោ-

សរពទ្ធបរ ិនិព្វានរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះពទ្ធសាសទ រិនម្ចនឱ្ោស
បានសិកាធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ
គ្ពោះពទ្ធសាសទលហើ

ក៏រប្រងប្បរលៅនិ

ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះពទ្ធសាសទ
លទោះរិនម្ចនទ្ីបំផត្ រួរឱ្យសាដ
គ្ពោះបរ ិ

ោលរិនបានសិកាធរ៌កនង
រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ

លធាើឱ្យវែដៈរបស់បរគលោំង
យ៉ា ងក្គ្កប្លង ែូលចានោះោរសិកា

ត្តិលទ្ើ បជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។
ល

ធម្ចោ លហត្បបភវា

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

ឯវ ំវាទ្ី រហាសរលណាត្ិ ។
ធរ៌ោំង

ណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្ គ្ពោះត្ថារត្

លព្វលនូវលហត្ក្នធរ៌ោំង

លទោះ រា៉ា ងលទ្ៀត្លសចកដីរលត្់និងឧបា

រ
ជាលគ្រឿងរលត្់នូវធរ៌ោំង

ណា

គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី

រលត្់និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត្់ក្នធរ៌ោង
ំ

លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ

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

ោរ

បានសិកាគ្ពោះ ភិធរោកនងចាប់លែើរ

(រូលនិធិប្នបរហានីោននោ)

ល

ែល់ោរ

ើញថាម្ចនោរ ធិបា

ពិសាដរជំនួ

ល់បានលអ

ខ្ំក៏

ពាយរប្គ្បជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍
ែល់ោរសិការបស់ពទ្ធបរ ិស័ទ្ ។
កនងលសៀវលៅលនោះ ខ្ំពំបានលលើក
ស្សង់

ករំនិត្ផ្ទោល់ខួនលទោះលទ្
ា
រ៊ឺ

កលសចកដីកនងចាប់លែើរោំងស្សុង

ែាកថាខាោះ

និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក

ប៉ាប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ំលជឿជាក់ថា

ោរលរៀបលរៀងលសៀវលៅលនោះ

ពិត្ជាម្ចនកំហសខសឆ្គងខាោះជាពំខាន

ពីលគ្ព្វោះជាសានក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខំ្ ខ្ំសូរទ្ទ្ួលោល់កំហស
ខសឆ្គងោំង រាលម្ច៉ា ន

ំពីសម្ចនក់ លោក នកសបបរសោំង

ប្ែលម្ចនបំណងកនងោរប្កលំ
លគ្ោ

និងសាថបទកនងលពលជាខាង

ៗ លទ្ៀត្ ។
ជាទ្ីបញ្ា ប់ លដ្ឋ

ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខំ្ សូរលលើក

លឡើងនូវរហាកសលថានក់ធរោោនលនោះ និងបណយកសលគ្រប់ប្បបយ៉ា ង
ប្ែលបានសនសំលហើ

កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះ

ជាពិលសសបណយ

កសលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទ្ឹកែីពទ្ធភូរិម្ចន

គ្បលទ្សឥណា
ា

លនបា៉ា ល

ស្សីលង្កា

និងគ្បលទ្សភូម្ច

ប្ែលបានលៅលហើ

េោីៗ

លនោះសូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ បញ្ញ
ា វុឌឍ ិ ព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោ ណ៍

ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ គ្ពោះទរ យូ អុី វត្តតប្ហន

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ វជិរបបច្ញ្ញ
ា ហម្ ច្

ត្ីត្ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុករត្នរណាល
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវ ិនយចារយ គំ

ឿន វត្តភំនតម្ច

ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវ ិន័

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរណោំង ស់កនងសងាវែដ និងសពាសត្ា
ោំង ស់កនងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកបណយលសោើៗ គន រួ
សូរជូនចំលព្វោះលញារគ្បុស

ព

រ ី លញារស្សី

ប្ែលម្ចនជីវ ិត្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ

រស់

ចំប្ណក
សីលហៀង

និងសូរជូនចំលព្វោះលោកគ្រូ

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

សូរបានចំប្ណកបណយធរោោន

លនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គនកំបីអាក់ខានលឡើ

។

សូរ នលម្ចទ្ទ...................!!!
បាត្់ែំបង វត្តសត្
ី វ ័ន ក្េៃ ១៥ លកើត្ ប្ខផលគន ព.ស. ២៥៦៥
រ.ស. 2022
ភិក ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
(វត្តសីត្វ័ន (រហាវិហារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក

ញ់

ំកំពងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា)

ង

មត្ិកា
ល.រ.

ទំរ័រ

ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរ ិលចេទ្ទ្ី ៣ ................................................................. ១

បរ ិលចេទ្ទ្ី ៣ បកិណណកសងគហវ ិភារ ................................................................. ៣
គថាសងគហទ្ី ១ ........................................................................................... ៤
គថាសងគហទ្ី ២ ........................................................................................... ៥
លវទ្ទសងគហ ................................................................................................. ៦
គថាសងគហទ្ី ៣ ........................................................................................... ៦
សប្រតងោរប្ចកចិត្ត ១២១ លដ្ឋ

លវទ្ទ ៣ ...................................................... ៨

គថាសងគហទ្ី ៤ ......................................................................................... ១០
សប្រតងលវទ្ទ ៥ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ចិត្ត ១២១ .........................................១២

លវទ្ទនិងលចត្សិក ...................................................................................... ១៥
លហត្សងគហ ............................................................................................... ១៧
គថាសងគហទ្ី ៥ ........................................................................................ ១៧
សប្រតងោរប្ចកចិត្តលដ្ឋ

លហត្ ....................................................................២០

គថាសងគហទ្ី ៦ .........................................................................................២០
ប្ចកលហត្លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នលសាភណនិង លសាភណ ................................... ២២

ប្ចកលហត្លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នបរគល..................................................................២៥

សប្រតងលហត្ជារួ

លចត្សិក .......................................................................២៦

សប្រតងោរប្ចកលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
លដ្ឋ

រហិត្រគហនន័

............................................................................ ២៧
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អភិធម្មត្ថសង្គហបាលី បរ ិច្ឆេទទី ៣
បកិណ្ណកសង្គហវិភាគ
rs
គាថាសង្គហ
១. សរប

តត

ថាលយរំ

លត្បញ្ចញស សភាវលត

ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ

លត្សំ ោនិ

ថារហំ ។

២. លវទ្ទលហត្លត កិចា-

ោាោលរពនវត្ថលត

ចិត្បាទ្វលសលនវ
ត

សងគលហា ទរ នី

ត្ិវ ិោ ត្ត្ថ លវទ្ទ

៣. សខំ ទ្កខរលបោខត្ិ
លសារនសសំ លោរនសស-

រិត្ិ លភលទ្ន បញ្ាោ ។

៤. សខលរកត្ថ ទ្កខញ្ា

លោរនសសំ ទ្ាល

ោាសែាីស លសារនសសំ
លោភាលោសាលម្ចលហា ច
លហត្កាដ្ឋារលសកទ្ាិលហត្ោ រត សត្ត៧. បែិសទធទ្លយ ទរ
ទ្សោ ឋានលភលទ្ន

ឋិត្ំ

បញ្ាបញ្ចញសលកត្ោ ។

៥. លោលភា លោលសា ច លម្ចលហា ច
៦.

លត្ ។

លហត្ូ កសោ ត្លយ
កសោពាកត ត្ថា ។

លហត្ោ លទ្ា ោាវ ីសត្ិ

ចតតលីស ត្ិលហត្ោ ។
កិចាលភលទ្ន ចទ្ោស
ចិ ត្បាោ
ត
បោសិត ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

៨.

ែាសែាិ ត្ថា លទ្ា ច

នវាែា លទ្ា

ឯកទ្ាិត្ិចត្បញ្ា-

ថាការំ

កិចាឋាទនិ និទ្ិលោ ស ។

៩. ឯកោារ ិកចិតតនិ

បញ្ាឆ្ោារ ិោនិ ច

ឆ្ោារ ិកវ ិរតតនិ

វ ិរតតនិ ច សពាថា ។

១០. ឆ្ត្តឹសត្ិ ត្ថា ត្ីណិ

ឯកត្ឹស

ទ្សោ នវោ លចត្ិ

ថាការំ

បញ្ាោ បរ ិទ្ីបល

១១. បញ្ាវ ីស បរ ិត្តរិហ

។

ឆ្ ចិតតនិ រហរគលត្

ឯកវ ីសត្ិ លវាហាលរ

ែា និព្វានលគចលរ ។

១២. វ ីសានត្តររត្តរិហ

រគររគផលជឈិលត្

បញ្ា សពាត្ថ ឆ្លចាត្ិ

សត្តោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

១៣. ឆ្វត្ថំ និសសិត ោលរ សត្ត រូលប ចត្ពាិោ
ត្ិវត្ថំ និសសិតរលបប

ោលត្ាោនិសសិត រត ។

១៤. លត្ចតតលីស និសា
និសា
ឥត្ិ

ច

លទ្ាចតតលីស ជា

និសា

បាោរបា

និសសិត ។

ភិធរោត្ថសងគលហ បកិណណកសងគហវ ិភាលគ ទរ
ត្ត្ិលយ បរ ិលចេលោ ។
ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរ ិលចេទ្ទ្ី ៣
លព្វលលដ្ឋ

បកិណណកសងគហវ ិភារ ៕
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បរ ិច្ឆេទទី ៣ បកិណ្ណកសង្គហវិភាគ
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមមសម្ពុទធសស ។

ច្សឆកតីខាង្ច្ ើម្
គ្ពោះ នរោធចារយ បានរួបរួរ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ៣ លឡើង

ប្ែលម្ចនល្ោោះថា បកិណណកសងគហវ ិភារ ។
បកិ ណណក ប្គ្បថា ខាាត្់ខាា

ោត្់ោ

ោ

រង ជាចំប្ណកលផសងៗ

សងគហ ប្គ្បថា រួបរួរ ។

វ ិភារ ប្គ្បថា ចំប្ណក ឬប្ផនក ។

ែូលចានោះ បកិណណកសងគហវ ិភារ លទ្ើបប្គ្បថា ចំប្ណកប្ែលរួបរួរ
ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលខាាត្់ខាា

លផសងៗ លព្វលរ៊ឺ សប្រតងោររួបរួរ

ចិត្ត និងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើង លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ លហត្ កិចា

ោារ អាររោណ៍ និងវត្ថតរសររួរ ។
គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ៣ លព្វលលដ្ឋ

បកិណណកសងគហ-

វ ិភារលនោះ គ្ពោះ នរោធចារយបានសប្រតងគថាសងគហ:ទ្ក ១៤ គថា
ប្ែលនឹងបរ ិយ

លសចកតីតរលំដ្ឋប់គថាែូចត្លៅលនោះ
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ភិធរោត្ថសងគហ

គាថាសង្គហទី ១
១. សរប

តត

ថាលយរំ

លត្បញ្ចញស សភាវលត

ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ
ប្គ្បថា

លត្សំ ោនិ

ធរ៌ោំង

រ៊ឺ

ថារហំ ។

ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលគ្បកបគន

តរសររួរែល់ោរគ្បកបគនបាន ោប់លដ្ឋ

សភាវៈម្ចន ៥៣ យ៉ា ង ។

ល្ោោះថា ទរលត្បញ្ចញស បានសប្រតងលដ្ឋ លកខណ:របស់ខួាន

ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

ឯកបាទ្ត

គ្បកបបាន លដ្ឋ

ពិសាតររកលហើ

ជាលែើរ

និងោរគ្បកបតរប្ែល

កនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ២ ។

សភាវធរ៌ ៥៣ យ៉ា ងប្ែលលព្វលលនោះ សំលៅែល់ ចិត្ត ១ និង
លចត្សិក ៥២ ប្ែលោប់លដ្ឋ
លទោះៗ លដ្ឋ
ោលោប់លដ្ឋ

ន័

ោរោន់

កសភាវលកខណ:ក្នទរធរ៌

ជាលែើរថា ចិត្ត សូរបីម្ចនចំនួន ៨៩ ឬ ១២១ ែួងកតី
សភាវលកខណ:លហើ

អាររោណ៍ជាលកខណ:

ក៏ម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្ ១ រ៊ឺ ម្ចនោរែឹង

(អាររោណវ ិជាននលកខណំ)

ផសសលចត្សិក

ម្ចនោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ជាលកខណ: (ផសនលកខណា) លវទ្ទលចត្សិក
ម្ចនោរលសា

អាររោណ៍ជាលកខណ: ( នភវនលកខណា) លចត្សិកោំង

៥២ គ្បលភទ្លនោះ ម្ចនសភាវលកខណ:លដ្ឋ

ចំលព្វោះលផសងៗ គនោំង

៥២ គ្បលភទ្ ែូលចានោះោលរួរចិត្តនិងលចត្សិកចូលគនលហើ

ក៏បាន

សភាវធរ៌ ៥៣ ប្ែលល្ោោះថា ទរលត្បញ្ចញស ែូចលព្វលលហើ
ខាងលែើរ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

កនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៣ ប្ែលលព្វលលដ្ឋ

បកិណណកសងគហវ ិភារលនោះ

ជាោរសប្រតងធរ៌ ៦ ពួក ោក់ទ្ងោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិក
ែូចគថាសងគហ:ទ្ី ២ រ៊ឺ
គាថាសង្គហទី ២
២. លវទ្ទលហត្លត កិចា-

ោាោលរពនវត្ថលត

ចិត្បាទ្វលសលនវ
ត

សងគលហា ទរ នី

លត្ ។

ប្គ្បថា ឥឡវលនោះ
ល្ោោះថា សងគហៈ ខ្ំនឹងសប្រតងតរគ្បលភទ្
ូ

ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ

លហត្

កិចា

ោារ

អាររោណ៍ និងវត្ថ តរសររួរ ។
គថាលនោះគ្ពោះ នរោធចារយម្ចនលសចកតគ្ី បាថាន សប្រតងលែើរបីជា
បព្វានសនធិនិង បោនសនធិ រ៊ឺ ផារភាាប់គនរវាងបរ ិលចេទ្ទ្ី ២ ប្ែល
បានសប្រតងរួចលហើ

និ ងបរ ិលចេទ្ទ្ី

៣

ប្ែលនឹ ងសប្រតងត្លៅលែើរបី

កំណត្់ល្ោោះកនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៣ លនោះថា នឹងសប្រតងសងគហ: ៦ យ៉ា ង
ម្ចនលវទ្ទសងគហ:ជាលែើរ ោំងលែើរបីសប្រតងបែិញ្ចញថា នឹងបរ ិយ
លសចកតីក្នោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្ត លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ លហត្ កិចា

ោារ អាររោណ៍ និងវត្ថ កនងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ៣ លនោះ
គ្ពោះ នរោធចារយ លទ្ើបបានសប្រតងទ្កគ្ត្ឹរប្ត្ោរប្ចកចិត្តប្ត្រា៉ា ង រិន
បានសប្រតងោរប្ចកលចត្សិកទ្កផងលទ្ ប្ត្ោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តប្ែល
លៅថា

ចិត្តបាទ្

រ៊ឺចិត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្ពរជារួ
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លចត្សិកប្ែល
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ភិធរោត្ថសងគហ

គ្បកប

ែូលចានោះលទ្ើបជាោរសររួរ

ោំងចិត្តនិងលចត្សិក
អាររោណ៍

លដ្ឋ

ប្ែលនឹងបានសប្រតងោរសលរង្កគោះ

គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ

និងវត្ថទ្កឱ្យពិសាតរ

លដ្ឋ

ន័

លហត្

កិចា

ោារ

ប្ែលនឹងសប្រតងត្លៅ

តរលំដ្ឋប់ ។
ច្វទនាសង្គហ
ោលរួបរួរចិត្តលចត្សិកលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ

ល្ោោះថា

លវទ្ទសងគហ:
គាថាសង្គហទី ៣
ត្ិវ ិោ ត្ត្ថ លវទ្ទ

៣. សខំ ទ្កខរលបោខត្ិ
លសារនសសំ លោរនសស-

រិត្ិ លភលទ្ន បញ្ាោ ។

ប្គ្បថា កនងលវទ្ទសងគហ:លទោះ រប្រងម្ចនលវទ្ទ ៣ យ៉ា ងរ៊ឺ
សខលវទ្ទ ១ ទ្កខលវទ្ទ ១ ឧលបោខលវទ្ទ ១ លវទ្ទរប្រងម្ចន ៥ យ៉ា ង
លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នឥរនោិ

រ៊ឺ លសារនសសលវទ្ទ ១ លោរនសសលវទ្ទ ១

(សខលវទ្ទ ១ ទ្កខលវទ្ទ ១ ឧលបោខលវទ្ទ ១) ។
អធិបាយ
លវទ្ទ
លដ្ឋ

ជាលចត្សិកបររត្ថរា៉ា ង

អាោរលសា

ោរែឹងកនងោរលសា

ប្ែលម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្លត ៅ

អាររោណ៍ជាលកខណ:
រសក្នអាររោណ៍លផសងៗ
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ឬជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចន
ប្ែលរកគ្បាកែ
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ភិធរោត្ថសងគហ

ោរសលរង្កគោះចិត្តលចត្សិក លដ្ឋ
ទ្ក ២ ន័
ន័

រ៊ឺ
ទ្ី ១ សប្រតងលដ្ឋ

ប្ែលសប្រតងោរលសា
ន័

គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទលនោះ ម្ចនសប្រតង
អាររោណានភវនលកខណន័

រ៊ឺន័

អាររោណ៍ តរគ្បលភទ្របស់អាររោណ៍ ។

ទ្ី ២ សប្រតងលដ្ឋ

ែល់សភាពជាធំកនងោរលសា

ឥរនោិ

លភទ្ន័

អាររោណ៍

រ៊ឺន័

ប្ែលសប្រតង

តរគ្បលភទ្របស់ោរ

ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ។
ន័

ទ្ី ១ អាររោណានភវនលកខណន័

ម្ចនលវទ្ទ ៣

បណា
ត អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ និង
ធម្ចោររោណ៍ ប្ែលសត្ាោំង

បានទ្ទ្ួលលនោះ ប្ចកលចញបានជា

៣ គ្បលភទ្រ៊ឺ
១. ឥដ្ឋាររោណ៍ រ៊ឺអាររោណ៍លអ ។
២.

និដ្ឋាររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលរិនលអ ។

៣. រជឈតតររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍យ៉ា ងកណា
ត ល។
លសចកតីែឹងកនងោរលសា

អាររោណ៍របស់សត្ាលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត

លៅតរគ្បលភទ្របស់អាររោណ៍រ៊ឺ
១. ខណ:ប្ែលកំ ពងលសា
ោ

សបា

ឥដ្ឋាររោណ៍លទោះ ក៏ែឹងថាសបា

ចិត្ត ោរែឹងសបា

សខលវទ្ទ ។
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ោ

សបា

ចិត្តលនោះ លៅថា
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ភិធរោត្ថសងគហ

២.
សបា

ខណ:ប្ែលកំពងលសា

ោ

ឬរិនសបា

និដ្ឋាររោណ៍លទោះ ក៏ែឹងថារិន

ចិត្ត ោរែឹងថារិនសបា

លនោះ លៅថា

ទ្កខលវទ្ទ ។
៣. ខណ:ប្ែលកំពងលសា

រជឈតតររោណ៍លទោះ ែឹងថាគ្ពលងើ

រិនម្ចនសខ រិនម្ចនទ្កខ ោំងោ

និ ងចិត្ត ោរគ្ពលងើ

ៗ

ៗ រិនម្ចនទ្កខ

រិនម្ចនសខលនោះ លៅថា ឧលបោខលវទ្ទ ( ទ្កខរសខលវទ្ទ) ។
សប្រតងោរប្ចកចិត្ត ១២១ លដ្ឋ

លវទ្ទ ៣

(អាររោណានភវនលកខណន័
១. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
សខចិត្តម្ចន ៦៣ ែួង រ៊ឺ
សខសហរត្ោ

)

សខលវទ្ទ ោំងសខោ

វ ិញ្ចញណចិ ត្ត ១ ែួ ង

លសារនសសសហរត្ចិត្ត ៦២ ែួង
រួរចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

សខលវទ្ទ ៦៣ ែួង ។
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និង
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ភិធរោត្ថសងគហ

សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្តច្ោយសុខច្វទនា ៦៣
ិ ញ ណ …………………………………………… ១
វញ្ច

ោរលសារនសស ១៨
្នលសារនសស ៤៤

លសារនសសសហរត្ចិត្ត

ចិ ត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

សខលវទ្ទ

សខសហរត្ោ

លសារនសសលោភរូលចិត្ត

៤

លសារនសសសនតីរណចិត្ត

១

លសារនសសហសិត្បាទ្ចិត្ត

១

លសារនសសរហាកសលចិត្ត

៤

លសារនសសរហាវ ិបាកចិត្ត

៤

លសារនសសរហាកិរយ
ិ ចិត្ត

៤

៦៣

១៨

៦២

បឋរជានចិត្ត ……………… ១១
ទ្ត្ិ

ជានចិត្ត ……………… ១១

ត្ត្ិ

ជានចិត្ត ……………… ១១

៤៤

ចត្ត្ថជានចិត្ត ……………… ១១

២. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
និងទ្កខចិត្តម្ចន ៣ រ៊ឺ
ទ្កខសហរត្ោ

ទ្កខលវទ្ទ រ៊ឺ លសចកតីទ្កខោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ១ ែួង

លោរនសសសហរត្ចិត្ត ២ ែួង
រួរចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ទ្កខលវទ្ទ ៣ ែួង ។

សប្រតងោរប្ចកចិត្តលដ្ឋ
ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
ទ្កខសហរត្ោ

ទ្កខលវទ្ទ ៣

ទ្កខលវទ្ទ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ១ ែួង
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លោរនសសលោសរូលចិត្ត ២ ែួង រួរជា ៣ ែួង ។
៣. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
សខោំងោ

ទ្កខរសខលវទ្ទ រ៊ឺ រិនទ្កខរិន

និងចិត្ត លៅថា ឧលបោខលវទ្ទម្ចន ៥៥ ែួង រ៊ឺ

ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ទ្កខរសខលវទ្ទ ៥៥

ឧលបោខលោភរូលចិត្ត ៤

ទ្កខរសខលវទ្ទ ៥៥

ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ឧលបោខលម្ចហរូលចិត្ត ២

ោរឧលបោខ

ឧលបោខ លហត្កចិត្ត ១៤
ឧលបោខរហាកសលចិត្ត ៤

៣២

ឧលបោខរហាវ ិបាកចិត្ត ៤

៥៥

ឧលបោខរហាកិរ ិយចិត្ត ៤
រូបាវចរបញ្ារជានចិត្ត ៣
្នឧលបោខ

រូបាវចរចិត្ត

១២ ២៣

លោកត្តរបញ្ារជានចិត្ត ៨

ន័

ទ្ី ២ ឥរនោិ

លភទ្ន័

ម្ចនលវទ្ទ ៥

គាថាសង្គហទី ៤
៤. សខលរកត្ថ ទ្កខញ្ា

លោរនសសំ ទ្ាល

ោាសែាីស លសារនសសំ

ឋិត្ំ

បញ្ាបញ្ចញសលកត្ោ ។

ប្គ្បថា សខលវទ្ទផង ទ្កខលវទ្ទផងតំងលៅកនងចិត្ត ១ ែួង
លោរនសសលវទ្ទតំងលៅកនងចិត្ត ២ ែួង លសារនសសលវទ្ទតំង
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លៅកនងចិត្ត ៦២ ែួង ឧលបោខលវទ្ទលគ្ៅពីលនោះតំងលៅកនងចិត្ត ៥៥
ែួង ។
ឥរនោិ

លភទ្ន័

ប្ែលសប្រតងោរលសា

អាររោណ៍

តរគ្បលភទ្ជាធំក្នោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍ លព្វលរ៊ឺ ោរលសា

អាររោណ៍

របស់សត្ាោំង

រ៊ឺ

ន័

លទោះរប្រងគ្បាកែចាស់ផូាវោ

លៅលសចកតីគ្បាកែចាស់កនងោរលសា

ខាោះ និងផាូវចិត្ខ
ត ាោះ

អាររោណ៍លនោះថា ភាពជាធំកង
ន

ោរលសា អាររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែបាន ២ ោារ រ៊ឺោារោ
ោរែឹងថាសបា
ជារួ

សខសហរត្ោ

ោរលសា

ផាូវោ

និងោារចិត្ត ។

លទោះ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរ

វ ិញ្ចញណចិត្តលទោះ ជាធំជា នកគ្របគ្រងកនង

អាររោណ៍ប្ែលសបា

ោ

លៅលវទ្ទលទោះថា

សខលវទ្ទ ។
ោរែឹងថារិនសបា
គ្ពរជារួ

ទ្កខសហរត្ោ

កនងោរលសា

ផាូវោ

លទោះ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលកើត្

វ ិញ្ចញណចិត្តលទោះ ជាធំជា នកគ្របគ្រង

អាររោណ៍ប្ែលរិនសបា

ោ

លៅលវទ្ទលទោះថា

ទ្កខលវទ្ទ ។
ោរែឹងថាសបា
រួ

ចិត្តលទោះ លវទ្ទលចត្សិកប្ែលលកើត្គ្ពរជា

លសារនសសសហរត្ចិត្តលទោះ ជាធំជា នកគ្របគ្រងកនងោរលសា

អាររោណ៍ប្ែលសបា

ចិត្ត លៅលវទ្ទលទោះថា លសារនសសលវទ្ទ ។

ោរែឹងថារិនសបា
គ្ពរជារួ

ផាូវចិត្តលទោះ លវទ្ទលចត្សិកប្ែលលកើត្

លោសរូលចិត្ត រប្រងជាធំជា នកគ្របគ្រង កនងោរលសា
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អាររោណ៍ប្ែលរិនសបា
ោរែឹងថាគ្ពលងើ

ចិត្ត លៅលវទ្ទលទោះថា លោរនសសលវទ្ទ ។
ៗ

ប្ែលគ្បាកែបានចំលព្វោះផាូវចិត្តលទោះ

លវទ្ទលចត្សិកប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ឧលបោខសហរត្ចិត្ត ជាធំជា ក
ន

គ្របគ្រងកនងោរលសា អាររោណ៍លដ្ឋ

ែឹងថាគ្ពលងើ

ៗ

លៅលវទ្ទ

លទោះថា ឧលបោខលវទ្ទ ។
រួរលសចកតីថា
ោំង
៥ យ៉ា ងរ៊ឺ
១. ផាូវោ

ភាពជាធំកនងោរលសា

ប្ែលគ្បាកែផាូវោ

និងផាូវចិត្តលទោះ ម្ចនលវទ្ទលកើត្បាន

លសចកតីែឹងថាសបា

ោ

លសចកតីែឹងថារិនសបា
លសចកតីែឹងថាសបា

២. ផាូវចិត្ត

អាររោណ៍របស់សត្ា

ោ

លៅថា ទ្កខលវទ្ទ

ចិត្តលៅថា លសារនសសលវទ្ទ

លសចកតីែឹងថារិនសបា
លសចកតីែឹងថាគ្ពលងើ

លៅថា សខលវទ្ទ

ចិត្តលៅថា លោរនសសលវទ្ទ

ៗ លៅថា ឧលបោខលវទ្ទ ។

សប្ម្តង្ច្វទនា ៥ ប្ លច្កើត្ព្រម្ជាម្ួយឆិត្ត ១២១
១. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
ែួង បានែល់ សខសហរត្ោ

សខលវទ្ទ (សខោ

) ម្ចន ១

ទ្កខលវទ្ទ (ទ្កខោ

) ម្ចន ១

វ ិញ្ចញណចិត្ត ១ ែួង ។

២. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
ែួង បានែល់ ទ្កខសហរត្ោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ១ ែួង ។
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៣. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

លសារនសសលវទ្ទ (សខចិត្ត)

ម្ចន ៦២ ែួង បានែល់ ោរលសារនសសសហរត្ចិត្ត ១៨ ែួង
្នលសារនសសសហរត្ចិត្ត ៤៤ ែួង រួរចិត្តប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ
លសារនសសលវទ្ទ ៦២ ែួង ។
៤. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

លោរនសសលវទ្ទ (ទ្កខចិត្ត)

ម្ចន ២ ែួ ង បានែល់ លោរនសសសហរត្ចិត្ត (លោសរូលចិត្ត) ២ ែួ ង។
៥. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ឧលបោខលវទ្ទ (គ្ពលងើ

ៗ) ម្ចន

៥៥ ែួង បានែល់ ោរឧលបោខសហរត្ចិត្ត ៣២ ែួង ្នឧលបោខសហរត្ចិត្ត ២៣ ែួង រួរចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
៥៥ ែួង ។
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សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្ត ១២១ ច្ោយច្វទនា ៥
(ឥរនោិ

លភទ្ន័

)

សខលវទ្ទ..................................... សខសហរត្ោ
ទ្កខលវទ្ទ.......................................ទ្កខសហរត្ោ

ិ ញ ណ ...........១
វញ្ច

វ ិញ្ចញណ ...........១

លសារនសសលោភរូលចិត្ត ៤
លសារនសសសនតីរណចិត្ត

លសារនសសហសិត្បាទ្ចិត្ត ១
លសារនសសរហាកសលចិត្ត ៤

១៨

លសារនសសរហាវ ិបាកចិត្ត ៤

លសារនសសរហាកិរ ិយចិត្ត ៤
្នលសារនសស

បឋរជានចិត្ត

១១

ទ្ត្ិ

ជានចិត្ត

១១

ត្ត្ិ

ជានចិត្ត

១១

ចត្ត្ថជានចិត្ត

៦២

១២១

លសារនសសលវទ្ទ

ចិត្ត ១២១

ោរលសារនសស

១

៤៤

១១

លោរនសសលវទ្ទ ........................ លោរនសសលោសរូលចិត្ត ..............២
ោរឧលបោខ

ឧលបោខលោភរូលចិត្ត

៤

ឧលបោខលម្ចហរូលចិត្ត

២

ឧលបោខ លហត្កចិត្ត

១៤

ឧលបោខរហាកសលចិត្ត ៤

ឧលបោខលវទ្ទ

ឧលបោខរហាវ ិបាកចិត្ត

៣២

៤

៥៥

ឧលបោខរហាកិរ ិយចិត្ត ៤
រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣
្នឧលបោខ

រូបាវចរចិត្ត

១២

លោកត្តរបញ្ា រជានចិត្ត ៨
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ច្វទនានិង្ច្ឆត្សិក
លវទ្ទនិងលចត្សិកម្ចនោរសប្រតងជា ២ ន័
ក. សប្រតងថា លវទ្ទណាលកើត្ជារួ

រ៊ឺ

លចត្សិកណាបានខាោះ?

ខ. សប្រតងថា លចត្សិកណាលកើត្ជារួ

លវទ្ទណាបានខាោះ?

ក. ច្វទនាច្កើត្ជាម្ួយច្ឆត្សិក
សខលវទ្ទ លកើត្បានជារួ

សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៦

(លវៀរលវទ្ទលចត្សិក) ។
ទ្កខលវទ្ទ លកើត្បានជារួ

សពាចិត្សា
ត
ោរណលចត្សិក ៦

(លវៀរលវទ្ទលចត្សិក) ។
លសារនសសលវទ្ទ

លកើត្បានជារួ

លចត្សិក

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរលវទ្ទលចត្សិក)

៤៦

រ៊ឺ

កសលលចត្សិក

៩ (លវៀរលោចត្កាៈ ៤ វ ិចិកិចាេលចត្សិក ១) លសាភណលចត្សិក ២៥ ។
លោរនសសលវទ្ទ

លកើត្បានជារួ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១១ (លវៀរលវទ្ទ បីត្ិ)

(លវៀរលោត្ិកៈ ៣ វ ិចិកិចាេលចត្សិក ១) ។
ឧលបោខលវទ្ទ លកើត្បានជារួ
ទលចត្សិក ១១ (លវៀរលវទ្ទ បីត្ិ)

២១

រ៊ឺ

កសលលចត្សិក ១០

លចត្សិក ៤៦ រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ច-

កសលលចត្សិក ១០ (លវៀរ

លោចត្កាៈ ៤) លសាភណលចត្សិក ២៥ ។
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លចត្សិក

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ខ.ច្ឆត្សិកប្ លច្កើត្ព្រម្ជាម្ួយច្វទនា
១. លចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
បីត្ិលចត្សិក លកើត្គ្ពរជារួ

លសារនសសលវទ្ទប្ត្រា៉ា ង លោចត្-

កាលចត្សិក ៤ លកើត្គ្ពរជារួ
លចត្សិក ១ លកើត្គ្ពរជារួ

លវទ្ទប្ត្រា៉ា ងម្ចន ៦ រ៊ឺ

លោរនសសលវទ្ទប្ត្រា៉ា ង វ ិចិកិចាេ-

ឧលបោខលវទ្ទប្ត្រា៉ា ង ។

២. លចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

លវទ្ទ ២ ម្ចន ២៨ រ៊ឺ

លោត្ិកលចត្សិក ៣ លសាភណលចត្សិក ២៥ លកើត្គ្ពរជារួ
លសារនសសលវទ្ទក៏បាន ឧលបោខលវទ្ទក៏បាន ។
៣. លចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

លវទ្ទ ៣ ម្ចន ១១ រ៊ឺ

លម្ចចត្កាលចត្សិក ៤ េីនរិទ្ធលចត្សិក ២ វ ិត្កាលចត្សិក ១ វ ិចារលចត្សិក ១

ធិលម្ចកខលចត្សិក ១ វ ីរ ិ

លចត្សិក ១ ឆ្នោលចត្សិក ១

លចត្សិក ១១ គ្បលភទ្លនោះ លកើត្គ្ពរជារួ
លោរនសសលវទ្ទ ឬឧលបោខលវទ្ទ ណារួ
៤. លចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

លសារនសសលវទ្ទ

ក៏បាន ។
លវទ្ទ ៥ ម្ចន ៦ រ៊ឺ

សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៦ (លវៀរលវទ្ទលចត្សិក) ។
៥. លចត្សិក ប្ែលរិនលកើត្គ្ពរជារួ
លវទ្ទលចត្សិក ១ ។
ឆប់ ច្វទនាសង្គហ

&❈'
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លវទ្ទ ម្ចន ១ រ៊ឺ

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ច្ហត្ុសង្គហ

6
ោររួបរួរចិត្តនិងលចត្សិកលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នលហត្ល្ោោះថា

លហត្សងគហ:
គាថាសង្គហទី ៥
៥. លោលភា លោលសា ច លម្ចលហា ច
លោភាលោសាលម្ចលហា ច
ប្គ្បថា

លហត្ោំង

លហត្ូ កសោ ត្លយ
កសោពាកត ត្ថា ។

ប្ែលជា កសលម្ចន

៣

រ៊ឺ

លោភលហត្ ១ លោសលហត្ ១ និងលម្ចហលហត្ ១ លហត្ប្ែល
ជាកសលនិង ពាកត្ម្ចន ៣ រ៊ឺ

លោភលហត្ ១

លោសលហត្ ១

និង លម្ចហលហត្ ១ ។
អធិបាយ
លហត្ រ៊ឺធរោជាត្ិប្ែលឱ្យផលធរ៌លកើត្លឡើង និងឱ្យផលធរ៌
លទោះម្ចនសភាពតំងម្ចំលៅកនងអាររោណ៍ ោំងញាំងផលធរ៌លទោះឱ្យ
ចលគ្រើនក្គ្កប្លងលឡើង ែូចវចនត្ថៈថា
ហិលទត្ិ វត្តត្ិ ផលំ

ឯលត្ហិ ឥត្ិ លហត្លវា

លទ្ធលហត្ូហិ លត្ េិោ

រឡរូ
ហ ោវ បាទ្បា ។

ផលរប្រងលកើ ត្លឡើងលគ្ព្វោះធរោជាត្ិណា
ល្ោោះថា លហត្ បានលសចកតីថា ធរ៌ោំង
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ធរោជាត្ិោំងលទោះ

បានទ្ទ្ួលឧបោរៈពី

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លហត្

រប្រងម្ចនសភាពតំងម្ចំកនងអាររោណ៍

លឡើងែូចលែើរលឈើ ប្ែលតំងម្ចំលដ្ឋ

អាស្ស័

និងចលគ្រើនក្គ្កប្លង
ឫសលអែូលចានោះ ។

ធរ៌ប្ែលជាលហត្លធាើឱ្យផលធរ៌គ្បាកែលឡើងម្ចន ៦ គ្បោររ៊ឺ
លោភលហត្

ងគធរ៌បានែល់ លោភលចត្សិក

លោសលហត្

ងគធរ៌បានែល់ លោសលចត្សិក

លម្ចហលហត្

ងគធរ៌បានែល់ លម្ចហលចត្សិក

លោភលហត្

ងគធរ៌បានែល់

លោភលចត្សិក

លោសលហត្

ងគធរ៌បានែល់

លោសលចត្សិក

លម្ចហលហត្

ងគធរ៌បានែល់ បញ្ចញលចត្សិក ។

ផលធរ៌ប្ែលលកើត្ពីលហត្ បានែល់ កសលចិត្ត
ពាកត្ចិត្ត ឬោ
កសលលហត្ខាោះ

កសលចិត្ត

ករោ វចីករោ រលទករោ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ង ំពី

កសលលហត្ខាោះ

ពាកត្លហត្ខាោះ ឬខនធ ៥ ប្ែល

គ្បាកែលឡើង ោំងកនងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល ប្ែលល្ោោះថា
ផលប្ែលបានលកើត្ពីលហត្ ។
អាររោណ៍

ប្ែលទ្ទ្ួលផលធរ៌ឱ្យតំងម្ចំនិងឱ្យចលគ្រើនលឡើង

បានែល់ អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ សភាវធរ៌
ប្ែលគ្បាកែបានតរផាូវចិ ត្ត ប្ែលជាប់លដ្ឋ
ជីវ ិត្លផសងៗ ។

វត្ថម្ចនជីវ ិត្និ ងរិ នម្ចន

លហត្ោំង ៦ គ្បោររ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្
និង លោភលហត្

លោសលហត្
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លម្ចហលហត្លនោះ

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ោលគ្បាកែលឡើងលហើ

រប្រងលធាើឱ្យផលធរ៌

ទ្ទ្ួលបានឧបោរៈ

ំពីលហត្ ២ គ្បោររ៊ឺ
១. លហត្លធាើឱ្យផលធរ៌តំងម្ចំបានកនងអាររោណ៍ រ៊ឺ ោលប្ភនក
ល

ើញរូប គ្ត្លចៀកឮសំលឡងជាលែើ រ រហូត្ែល់នឹករិ ត្លរឿងលផសងៗ លទោះ

លហើ

កសលចិត្ត រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត លោសរូលចិត្ត និងលម្ចហរូល

ចិត្ត ឬកសលចិត្តម្ចនោររិនលោភ រិនលគ្ោធ និងម្ចនបញ្ចញោំងលនោះ
រប្រងគ្បាកែលឡើង និងោន់

កអាររោណ៍លផសងៗ ោំងលទោះទ្កយ៉ា ង

ម្ចំ លនោះរ៊ឺ កសលចិត្តឬកសលចិត្តជាលែើរ ប្ែលជាផលតំងម្ចំលៅ
បានកនងអាររោណ៍ ប្ែលលកើត្ពីលហត្លផសងៗ ោំងលទោះ ។
២. លហត្លធាើឱ្យផលធរ៌ចលគ្រើនលឡើងបាន រ៊ឺោលកសលចិត្ត
កសលចិត្តជាលែើរ ោន់

កអាររោណ៍លផសងៗ លទោះទ្កលហើ

ម្ចនកម្ចាំងខាាំងលឡើងៗ រហូត្ឱ្យសលគ្រចជាោ

ករោ វចីករោ និង

រលទករោ បានលសចកតីថា លោភ លោស លម្ចហ កតី ឬ
លោស

លម្ចហ

លៅម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

កតី

នឹង
លោភ

ោំងលនោះខណ:លពលលកើត្លឡើងែំ បូងលទោះ
លៅរិនអាចលធាើឱ្យោរង្ករសលគ្រចលៅែល់

ទ្ចារ ិត្ករោ ឬសចរ ិត្ករោបាន ោលបានតំងម្ចំនិងម្ចនកម្ចាំងខាាំង
លឡើងលហើ

រប្រងអាចលធាើឱ្យោរលធាើទ្ចារ ិត្ ឬសចរ ិត្្នលៅោន់

ករោបេោំងកសលករោបេ ឬ កសលករោបេលកើត្លឡើងបាន លនោះរ៊ឺ
ផលធរ៌ ចលគ្រើនលឡើងបានលដ្ឋ

អាស្ស័
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លហត្ ៦ គ្បោរោំងលនោះឯង ។

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្តច្ោយច្ហត្ុ
គាថាសង្គហទី ៦
៦.

លហត្ោ លទ្ា ោាវ ីសត្ិ

លហត្កាដ្ឋារលសកទ្ាិលហត្ោ រត សត្ត-

ប្គ្បថា
លហត្រួ

ម្ចន

ចតតលីស ត្ិលហត្ោ ។

លហត្កចិត្តោំង
២

ែួង

១៨

ែួង

ចិត្តប្ែលម្ចន

ចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ពីរម្ចន

២២

ែួង

ចិត្ប្ត ែលម្ចនលហត្បីម្ចន ៤៧ ែួង ។
អធិបាយ
កនងចំនួនចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ែួងលទោះ ោលលព្វលែល់ចិត្ត
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ
ក.
លដ្ឋ

លហត្ ប្ចកលចញបានជា ២ គ្បលភទ្រ៊ឺ

លហត្កចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

រិនបានគ្បកប

លហត្ណាៗ កនងលហត្ោំង ៦ ែូចលព្វលលហើ

លទោះលឡើ

ម្ចនចំនួន ១៨ ែួង ។
ខ. សលហត្កចិ ត្ត រ៊ឺ ចិត្ប្ត ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ
ណារួ

ឬម្ចនលហត្លគ្ចើនគ្បកបផង ម្ចនចំនួន ៧១ ែួ ង ។
កនងគថាសងគហ:បានសប្រតងោរប្ចកចិត្តលដ្ឋ

ន័

ម្ចនលហត្ ៦
លហត្ទ្ក

រ៊ឺ
១.

លហត្កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលរិនម្ចនលហត្ ៦ គ្បកបលឡើ

លហត្កចិត្តម្ចនចំនួន ១៨ ែួង បានែល់ បញ្ា ោាោវជានចិត្ត
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១ ែួង (កិរ ិយរលទោត្ ១ ែួ ង) ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង

សរបែិចេនចិត្ត ២ ែួង (វ ិបាករលទោត្ ២ ែួង) សនតីរណចិត្ត ៣ ែួង
(រលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាក ៣ ែួង) រលទោាោវជានចិត្ត ១ ែួង
(រលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរយ
ិ
១ ែួង) ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១ ែួង

(លសារនសសរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយ ១ ែួង) រួរ លហត្កចិត្ត ១៨ ែួង ។
២. ឯកលហត្កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

លហត្គ្ត្ឹរប្ត្ ១

ម្ចនចំនួន ២ ែួង បានែល់ លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង ប្ែលម្ចន
លម្ចហលហត្ គ្បកប ។
៣. ទ្ាិលហត្កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប ២ ម្ចនចំនួន
២២ ែួង បានែល់ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ
លោភលហត្ លម្ចហលហត្ ។
-លោសរូលចិត្ត ២ ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ លោសលហត្ លម្ចហលហត្ ។
-រហាកសលញាណវ ិបប
លោភលហត្

លោសលហត្ ។

-រហាវ ិបាកញាណវ ិបប

លោភលហត្

ត្តចិត្ត ៤ ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ

លោសលហត្ ។

-រហាកិរ ិយញាណវ ិបប
លោភលហត្

ត្តចិត្ត ៤ ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ

ត្តចិត្ត ៤ ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ

លោសលហត្ ។
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៤. ត្ិលហត្កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប ៣ ម្ចនចំនួន
៤៧ ឬ ៧៩ ែួង បានែល់ រហាកសលញាណសរប
រហាវ ិបាកញាណសរប

ត្តចិត្ត ៤

ត្តចិត្ត ៤ រហាកិរ យ
ិ ញាណសរប

ត្តចិត្ត

៤ រហរគត្ចិត្ត ២៧ លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ម្ចនលហត្គ្បកប ៣ រ៊ឺ
លោភលហត្

លោសលហត្ និង

លម្ចហលហត្ ។

ប្ឆកច្ហត្ុច្ោយព្បច្ភទននច្ោភណ្និង្អច្ោភណ្
លសាភណលហត្ម្ចន
លោសលហត្

លម្ចហលហត្

៣

លហត្

បានែល់

ប្ែលគ្បកបជារួ

លោភលហត្

កសលចិត្ត

១២

តរសររួរ ចំប្ណក លហត្កចិត្ត ១៨ រិនម្ចនលហត្គ្បកបសូរបី
ប្ត្លហត្ ១ លឡើ

។

លសាភណលហត្ ម្ចន ៣ លហត្ បានែល់
លោសលហត្

លម្ចហលហត្ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោភលហត្

លសាភណចិត្ត ៥៩

ឬ ៩១ ែួង តរសររួរ ។
ច្ហត្ុនិង្ធម្៌
លហត្ ៦ គ្បោររ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្
លោភលហត្

លោសលហត្

រប្រងឧបត្ថរភឱ្យទរធរ៌
ោំង

និង លម្ចហលហត្

និងរូបធរ៌លកើ ត្លឡើង

ប្ែលជាទរធរ៌

កនងសទតនរបស់សត្ា

ទរធរ៌និងរូបធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងែល់សត្ាោំង
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លទោះ

ោលប្ចកលដ្ឋ

កសលធរ៌
លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នធរ៌លហើ

កសលធរ៌

ម្ចន

និង ពាកត្ធរ៌

គ្បលភទ្ក្នធរ៌ែូចលព្វលលហើ

៣

គ្បោររ៊ឺ

ោលប្ចកលហត្

៦

លនោះ លទ្ើបប្ចកបានែូលចនោះរ៊ឺ

ប្ឆកច្ហត្ុច្ោយព្បច្ភទននធម្៌
កសលលហត្ម្ចន ៣ បានែល់ លោភលហត្ លោសលហត្
និងលម្ចហលហត្ ប្ែលគ្បកបកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង តរសររួរ ។
កសលលហត្ម្ចន ៣ បានែល់

លោភលហត្

លោសលហត្

និង លម្ចហលហត្ ប្ែលគ្បកបកនងកសលចិត្ត ២១ ែួង តរសររួរ ។
ពាកត្លហត្ម្ចន ៣ បានែល់
និង លម្ចហលហត្
តរសររួរ

លោភលហត្

ប្ែលគ្បកបកនងសលហត្កវ ិបាកចិត្ត

លៅថា

សលហត្កកិរ ិយចិត្ត

វ ិបាោពាកត្លហត្
១៧

ែួង

លោសលហត្
២១

ែួង

និងប្ែលគ្បកបកនង

តរសររួរ

លៅថា

កិរ ិយពាកត្លហត្ ។
ប្ឆកច្ហត្ុច្ោយព្បច្ភទននជាត្ិ
លហត្ ៦ គ្បោរ បានែល់ លោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្
លោភលហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ លបើប្ចកលចញលៅតរ

ជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើត្របស់ចិត្តលហើ

ោប់តរជាត្ិម្ចន ៤ ជាត្ិ និងោប់

តរលហត្ម្ចន ១២ លហត្រ៊ឺ
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កសលជាត្ិម្ចនលហត្ ៣ បានែល់ លោភលហត្ លោសលហត្
និងលម្ចហលហត្ ។
កសលជាត្ិម្ចនលហត្ ៣ បានែល់ លោភលហត្ លោសលហត្
និង លម្ចហលហត្ ។

វ ិបាកជាត្ិម្ចនលហត្ ៣ បានែល់

លោភលហត្

លោស-

លហត្ និង លម្ចហលហត្ ។
កិរ ិយជាត្ិម្ចនលហត្ ៣ បានែល់

លោភលហត្ លោសលហត្

និង លម្ចហលហត្ ។
ប្ឆកច្ហត្ុច្ោយព្បច្ភទភូម្ិរបស់ឆិត្តមន ១៥ ច្ហត្ុគឺ
ោរភូរិម្ចនលហត្ ៦ រ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្
លោភលហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ ។

រូបាវចរភូរិម្ចនលហត្ ៣ រ៊ឺ

លោភលហត្

លោសលហត្

លោភលហត្

លោសលហត្

លោភលហត្

លោសលហត្

និង លម្ចហលហត្ ។
រូបាវចរភូរិម្ចនលហត្ ៣ រ៊ឺ
និង លម្ចហលហត្ ។
លោកត្តរភូរិម្ចនលហត្ ៣ រ៊ឺ
និង លម្ចហលហត្ ។
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ប្ឆកច្ហត្ុច្ោយព្បច្ភទននបុគគល
បេជានម្ចនលហត្ ៦ បានែល់ លោភលហត្ លោសលហត្
លម្ចហលហត្

លោភលហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ ។

លសាតបននបរគលម្ចនលហត្ ៦ បានែល់ លោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្

លោភលហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ ។

សកោគរិបរគលម្ចនលហត្ ៦ បានែល់ លោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្

លោភលហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ ។

ទគរិបរគលម្ចនលហត្ ៥ បានែល់ លោភលហត្ លម្ចហលហត្

លោភលហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ ។

គ្ពោះ រហនតម្ចនលហត្ ៣ បានែល់

លោភលហត្

លោស-

លហត្ និង លម្ចហលហត្ ។
កំ ណត្់ សម្ចគល់

លសាភណចិត្ត

រិនម្ចនលហត្គ្បកប ។

លហត្កចិត្ត ជាចិត្តប្ែល

កសលចិត្ត ជាចិត្ប្ត ែលម្ចនលហត្គ្បកប

យ៉ា ងលគ្ចើនលហត្ ២ យ៉ា ងត្ិចលហត្ ១ ។
លសាភណចិត្ត

ជាចិត្តប្ែលម្ចនលហត្គ្បកបយ៉ា ងលគ្ចើនលហត្

៣ យ៉ា ងត្ិចលហត្ ២ ។
សគ្ម្ចប់ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

លហត្ ៤, ៥, ៦ លទោះរិនម្ចន

លគ្ព្វោះលោភ លោស លម្ចហ ជាប្ផនក លសាភណលហត្ និង លោភ
លោស
រួ

លម្ចហ ជាប្ផនកលសាភណលហត្ ោំង ២ ប្ផនកនឹងគ្បកបជា

គនរិនបាន ។
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សប្ម្តង្ច្ហត្ុជាម្ួយច្ឆត្សិក
លហត្ ៦ លោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្

លោភលហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ ជាលចត្សិកធរ៌ ប្ែលគ្ត្ូវលកើត្គ្ពរ
ជារួ

ចិត្ត រលត្់គ្ពរជារួ

និងម្ចនទ្ីអាស្ស័

ប្ត្រួ

ចិត្ត ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ

ជារួ

ចិត្ត

ចិត្ត ។

លហត្ ៦ លគ្ៅពីលកើត្គ្ពរជារួ
គ្ពរជារួ

ជារួ

ចិត្តែូចលព្វលលហើ

លៅលកើត្

លចត្សិកែក្ទ្ៗ តរប្ែលគ្បកបបានលទ្ៀត្ផង ។

ែូលចានោះ លចត្សិកណាលកើត្គ្ពរឬគ្បកបជារួ
ម្ចនោរសប្រតងទ្កជា ២ ន័
១. រហិត្រគហនន័

លហត្ ៦ ណាខាោះ

រ៊ឺ
រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលោប់លហើ

រិ នោប់លទ្ៀត្

បានលសចកតីថា លចត្សិកណាប្ែលបានលលើកលឡើងសប្រតងលហើ
ទំរកលព្វលែប្ែលលទ្ៀត្ បានែល់ ោរលលើក

រិន

កលចត្សិកោំង ៥២

លឡើងរកសប្រតង ១ គ្បលភទ្ៗ ថាគ្បកបលហត្ណាបានខាោះលលើករក
សប្រតងរហូត្គ្រប់ចំនួនោំង ៥២ គ្បលភទ្ លដ្ឋ
គនលឡើ

។
២. រហិត្រគហនន័

បានលសចកតីថា
គ្បកបជារួ
លហើ

រិនម្ចនោរជាន់

ោរលលើក

លហត្ណារួ

លៅអាចគ្បកបជារួ

រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលោប់លហើ
កលចត្សិកណារកសប្រតង
លហើ

ោប់លទ្ៀត្
លដ្ឋ

ោរ

លបើលចត្សិកប្ែលលលើករកសប្រតង

លហត្ែក្ទ្បានលទ្ៀត្ ក៏លលើករកលព្វល

លទ្ៀត្ ែូ ចលម្ចហលចត្សិកប្ែលោប់លដ្ឋ
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ចិត្តលហើ
ជារួ

ក៏គ្ត្ូវទំរកោប់លទ្ៀត្ ោលលម្ចហលចត្សិកលទោះគ្បកប
លោសរូលចិត្លត ទ្ៀត្ ។

សប្ម្តង្ការប្ឆកច្ឆត្សិកប្ លព្បកបជាម្ួយច្ហត្ុ
ច្ោយអគហិត្គគហនន័យ
លចត្សិកប្ែលោប់លហើ
១.

លហត្កលចត្សិក

រិ នោប់លទ្ៀត្ម្ចនោរសប្រតង ៧ ន័

រ៊ឺ

លចត្សិកប្ែលរិនម្ចនលហត្គ្បកប

លទោះរិនម្ចន ។
២. ឯកលហត្កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប ១
ម្ចន ៣ គ្បលភទ្រ៊ឺ
លោភលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ១ រ៊ឺ លម្ចហលហត្ ។
លោសលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ១ រ៊ឺ លម្ចហលហត្ ។

វ ិចិកិចាេលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ១ រ៊ឺ លម្ចហលហត្ ។
៣. ទ្ាិលហត្កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប ២
ម្ចន ៩ គ្បលភទ្រ៊ឺ
លម្ចហលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្
ទ្ិែិាលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ លោភលហត្ លម្ចហលហត្
ម្ចនលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ លោភលហត្ លម្ចហលហត្
ឥសាលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ លោសលហត្ លម្ចហលហត្
រចេរ ិ លចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ លោសលហត្ លម្ចហលហត្
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កកាចាលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ លោសលហត្ លម្ចហលហត្
លោភលចត្សិក

ម្ចនលហត្គ្បកប

២

រ៊ឺ

លោសលហត្

ម្ចនលហត្គ្បកប

២

រ៊ឺ

លោភលហត្

លម្ចហលហត្
លោសលចត្សិក
លម្ចហលហត្
បញ្ចញលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ២ រ៊ឺ

លោភលហត្

លោស-

លហត្ ។
៤. ត្ិលហត្កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប ៣
ម្ចន ២៧ គ្បលភទ្រ៊ឺ
ហិរ ិកលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ៣ រ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្
និងលម្ចហលហត្ ។
លទត្តបបលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ៣ រ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្ និងលម្ចហលហត្ ។
ឧទ្ធចាលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ៣ រ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្
និងលម្ចហលហត្ ។
េីនលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ៣ រ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្
និងលម្ចហលហត្ ។
រិទ្ធលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ៣ រ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្
និងលម្ចហលហត្ ។
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លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរ លោភលហត្
បញ្ចញ)

ម្ចនលហត្គ្បកប

៣

រ៊ឺ

លោភលហត្

លោសលហត្
លោសលហត្

និង លម្ចហលហត្ ។
៥. ចត្លហត្កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប ៤
រិនម្ចន ។
៦. បញ្ាលហត្កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប ៥
ម្ចន ១ គ្បលភទ្រ៊ឺ បីត្ិលចត្សិក ម្ចនលហត្គ្បកប ៥ បានែល់
លោភលហត្

លម្ចហលហត្

លោភលហត្

លោសលហត្

និង លម្ចហលហត្ ។
៧.

ឆ្លហត្កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប ៦

ម្ចន ១២ គ្បលភទ្រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីត្ិ) ម្ចនលហត្

គ្បកប ៦ បានែល់ លោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្
លហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ ។
រួរលចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ ១ គ្បកបម្ចន ៣ ។
លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ ២ គ្បកបម្ចន ៩ ។
លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ ៣ គ្បកបម្ចន ២៧ ។
លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ ៥ គ្បកបម្ចន ១ ។
លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ ៦ គ្បកបម្ចន ១២ ។
រួរលចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប ៥២ ។
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លនោះរ៊ឺោរសប្រតងលចត្សិក ៥២ គ្បលភទ្ ម្ចនលហត្ណាគ្បកប
បានខាោះ និងជាោរលលើក

កលចត្សិក ៥២ លទោះរកសប្រតងលហើ

រិនទំរកសប្រតងជាន់គនលទ្ៀត្
ជារួ

លហត្លនោះថា

លៅោរោប់លចត្សិកប្ែលគ្បកប

រហិត្រគហនន័

រ៊ឺលចត្សិកប្ែលោប់លហើ

រិនោប់លទ្ៀត្ ។
សប្ម្តង្ការប្ឆកច្ឆត្សិកប្ លព្បកបជាម្ួយច្ហត្ុច្ោយ
គហិត្គគហនន័យ
លចត្សិកប្ែលោប់លហើ
ម្ចនោរសប្រតង ៤ ន័
១.

ោប់លទ្ៀត្ តរប្ែលគ្បកបជារួ

ចិត្ត

រ៊ឺ

លហត្កលចត្សិក ជាលចត្សិកប្ែលរិនម្ចនលហត្គ្បកប

ម្ចន ១៣ គ្បលភទ្រ៊ឺ
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរឆ្នោៈ) ប្ែលគ្បកបជារួ
ត្កចិត្ត ១៨ លម្ចហលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

លហ-

លម្ចហរូលចិត្ត ២ ។

២. ឯកលហត្កលចត្សិក រ៊ឺលចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ ១ គ្បកប
ម្ចនចំនួន ២០ គ្បលភទ្រ៊ឺ
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១១ (លវៀរបីត្ិ ឆ្នោៈ)

ហិរ ិកលចត្សិក ១,

លទត្តបបលចត្សិក ១, ឧទ្ធចាលចត្សិក ១, វ ិចិកិចាេលចត្សិក ១,
ប្ែលគ្បកបជារួ

លម្ចហរូលចិត្ត ២ ម្ចនលហត្ ១ គ្បកប រ៊ឺ លម្ចហ-

លហត្ ។
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លោភលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោភរូលចិត្ត ៨ ម្ចន

លហត្ ១ គ្បកប រ៊ឺ លម្ចហលហត្ ។
លោសលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោសរូលចិត្ត ២, ម្ចន

លហត្ ១ គ្បកប រ៊ឺ លម្ចហលហត្ ។
លម្ចហលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោភរូលចិត្ត ៨ ម្ចន

លហត្ ១ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្ ។
លម្ចហលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោសរូលចិត្ត ២ ម្ចន

លហត្ ១ គ្បកប រ៊ឺ លោសលហត្ ។
លោភលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ
១២ ម្ចនលហត្ ១ គ្បកប រ៊ឺ

លោសលហត្ ។

លោសលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ
១២ ម្ចនលហត្ ១ គ្បកប រ៊ឺ

ញាណវ ិបប

ត្តចិត្ត

ញាណវ ិបប

ត្តចិត្ត

លោភលហត្ ។

៣. ទ្ាិលហត្កលចត្សិក រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ ២ គ្បកប
ម្ចនចំនួន ៤៨ គ្បលភទ្រ៊ឺ
ក. លចត្សិក ៤៥ (លវៀរលហត្ ៦ និងវ ិចិកិចាេ ១) ប្ែលគ្បកប
ជារួ

ទ្ាិលហត្កចិត្ត ២២ ។
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ ឬ ១២ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោភ-

រូលចិត្ត ៨ ម្ចនលហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្ និងលម្ចហលហត្ ។
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ ឬ ១២ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោស-

រូលចិត្ត ២ ម្ចនលហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ លោសលហត្ និងលម្ចហលហត្ ។
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វ ិបប

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ ឬ ១២ ប្ែលគ្បកបជារួ

ញាណ

ត្តចិត្ត ១២ ម្ចនលហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្ ។
ហិរ ិក ១

លទត្តបប ១ ឧទ្ធចា ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោភ-

រូលចិត្ត ៨ ម្ចនលហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្ និងលម្ចហលហត្ ។
ហិរ ិក ១

លទត្តបប ១ ឧទ្ធចា ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោស-

រូលចិត្ត ២ ម្ចនលហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ លោសលហត្ និងលម្ចហលហត្ ។
ទ្ិែិា ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

ទ្ិែិរ
ា ត្សរប

ត្តចិត្ត ៤ ម្ចនលហត្

២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្ និងលម្ចហលហត្ ។
ទ្ិែិរ
ា ត្វ ិបប

ម្ចន ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

ត្តចិត្ត ៤ ម្ចនលហត្

២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្ និងលម្ចហលហត្ ។
ឥសា ១ រចេរ ិ

១ កកាចា ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោសរូល-

ចិត្ត ២ ម្ចនលហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ លោសលហត្ និងលម្ចហលហត្ ។
េីន ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោភរូលចិត្តសសង្កខរ ិក ម្ចនលហត្

២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្ និងលម្ចហលហត្ ។
រិទ្ធ ១ ប្ែលគ្បកបជារួ

លោសរូលចិត្តសសង្កខរ ិក ម្ចន

លហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ លោសលហត្ និងលម្ចហលហត្ ។
លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរ លោភ
ប្ែលគ្បកបជារួ

ញាណវ ិបប

លោស

លម្ចហ)

ត្តចិត្ត ១២ ម្ចនលហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ

លោភលហត្ និង លោសលហត្ ។
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ខ. លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
ប្ែលគ្បកបជារួ

លោភ

លោស និង លម្ចហ

ត្ិលហត្កចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួង រ៊ឺ

លោភលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ
៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ម្ចនលហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ

លោសលហត្

លោសលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ
៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ម្ចនលហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ
បញ្ចញលចត្សិក

១

ញាណសរប

ប្ែលគ្បកបជារួ

លម្ចហលហត្។

ញាណសរប

លោភលហត្

ត្តចិត្ត
ត្តចិត្ត

លម្ចហលហត្។

ញាណសរប

ត្តចិត្ត

៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ម្ចនលហត្ ២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្ លោសលហត្ ។
៤. ត្ិលហត្កលចត្សិក រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប ៣
ម្ចនចំនួន ៣៥ គ្បលភទ្រ៊ឺ
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ ប្ែលគ្បកបជារួ
៤៧ ឬ ៧៩ ែួ ង ម្ចនលហត្ ៣ គ្បកប រ៊ឺ

លោភលហត្

ត្ិលហត្កចិត្ត
លោសលហត្

និង លម្ចហលហត្ ។
លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរ លោភ
គ្បកបជារួ

លោស

ត្ិលហត្កចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ម្ចនលហត្ ៣ គ្បកប រ៊ឺ

លោភលហត្

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្ ។
ការរាប់ឆន
ំ ួនច្ហត្ុច្ោយរិោតរ

១.

លម្ចហ) ប្ែល

កសលលហត្ ម្ចនចំនួន ២២ រ៊ឺ
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លោភលហត្ម្ចន ៨ លោសលហត្ម្ចន ២ លម្ចហលហត្ម្ចន ១២
រួរ កសលលហត្ម្ចន ២២ ។
២. កសលលហត្ ម្ចនចំនួន ១០៧ រ៊ឺ
លោភលហត្ម្ចន ៣៧

លោសលហត្ ៣៧

លម្ចហលហត្ម្ចន

៣៣ រួរកសលលហត្ម្ចន ១០៧ ។

៣. វ ិបាកលហត្ ម្ចនចំនួន ១០៧
លោភលហត្ម្ចន ៣៧

លោសលហត្ម្ចន ៣៧

ម្ចន ៣៣ រួរវ ិបាកលហត្ម្ចន ១០៧ ។

លម្ចហលហត្

៤. កិរ ិយលហត្ ម្ចនចំនួន ៤៧ រ៊ឺ
លោភលហត្ម្ចន ១៧

លោសលហត្ម្ចន ១៧

លម្ចហលហត្

ម្ចន ១៣ រួរកិរ ិយលហត្ម្ចន ៤៧ ។
រ ួម្ឆំនួនច្ហត្ុច្ោយរិោតរ
កសលលហត្ម្ចន ២២ កសលលហត្ម្ចន ១០៧ វ ិបាកលហត្
ម្ចន ១០៧ កិរ ិយលហត្ម្ចន ៤៧ រួរ ២៨៣ លហត្ ។
ឆប់ ច្ហត្ុសង្គហ
rr

r❈sss
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កិឆចសង្គហ

7
សប្រតងោររួបរួរចិត្តលចត្សិកលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នកិចា

ល្ោោះថា

កិចស
ា ងគហ
គាថាសង្គហទី ៧
៧. បែិសទធទ្លយ ទរ

កិចាលភលទ្ន ចទ្ោស

ទ្សោ ឋានលភលទ្ន
ប្គ្បថា

ចិត្តោំង

ចិ ត្បាោ
ត
បោសិត ។
ប្ែលកំពងលកើត្លឡើង

បែិសនធិជាលែើរ គ្ទ្ង់សប្រដងលហើ
ក្នកិចា ម្ចន ១០ យ៉ា ង លដ្ឋ

ម្ចនល្ោោះថា

ថា ម្ចន ១៤ យ៉ា ង លដ្ឋ

គ្បលភទ្

គ្បលភទ្ក្នឋាន ។
អធិបាយ

បណា
ត ោរង្ករោំង

ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ

ោ

វាចា ឬចិត្ត

ោំងលនោះនឹ ងសលគ្រចលៅបានក៏សទ្ធប្ត្គ្ត្ូវអាស្ស័

ចិត្ត និងលចត្សិក

ជា ក
ន គ្របគ្រងបញ្ច
ា ឱ្យោរង្ករប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ

ោ

វាចា ចិត្ត

ោំងលនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅបានជាផលសលគ្រច លព្វលរ៊ឺ ផាូវោ
ជាោរលធាើលផសងៗ ម្ចនោរលែើរ ឈរ
ជាលែើរ
បញ្ច
ា ឱ្យលធាើ

ងគ

ឱ្យសលគ្រច

លែក រូសវាសសរលសរ

ោរង្ករោំងលនោះសលគ្រចលៅបានលគ្ព្វោះចិត្ន
ត ិងលចត្សិក
លបើចិត្តលចត្សិករិនបញ្ច
ា ឱ្យលធាើលហើ

ក៏នឹងសលគ្រចលៅរិនបាន ។
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ផាូវវាចា ឱ្យសលគ្រចជាោរនិយ

ោរអាន ោរលគ្ចៀង ោរ

ំ

ោរលព្វល ោរសប្រតងធរ៌ ោរលជរ ោរបរ ិភាសជាលែើរ ោំងលនោះ
សលគ្រចលៅបានលគ្ព្វោះចិត្តនិងលចត្សិកបញ្ច
ា ឱ្យលធាើ លបើចិត្តនិងលចត្សិក
រិនបញ្ច
ា ឱ្យនិយ

លហើ

ោរង្ករលទោះក៏នឹងសលគ្រចលៅរិនបានជា

គ្បាកែ ។
ផាូវចិត្ត ោរង្ករប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ចិត្ត ម្ចនោររិត្លរឿងោ៉ា វ

លផសងៗ លទោះ ចិត្តនិងលចត្សិក នកបញ្ច
ា ខាួនឯងឱ្យលធាើោររិ ត្ រិ នបាន
បញ្ច
ា ឱ្យោ

ឬវាចាលធាើ ឧបម្ចចិត្តលចត្សិកលទោះែូចជាគ្បោនគ្របគ្រង

ោរង្ករលផសងៗ ម្ចនទទ្ី បញ្ច
ា ឱ្យ នកែក្ទ្លធាើ រ៊ឺោ
ោរង្ករ ោរនិយ

និងវាចាជា នកលធាើ

និងោរបញ្ច
ា ខាួនឯង រ៊ឺបញ្ច
ា ចិ ត្ន
ត ិងលចត្សិក

នឹករិត្លរឿងោ៉ា វលផសងៗ លទ្ៀត្ផង ។
លសចកដីលនោះសប្រតងឱ្យល

ើញថា

ចិ ត្តលចត្សិកលកើត្លឡើងនិង

រលត្់លៅ ែូចគ្កប្សទ្ឹក ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្លត ៅក្នចិត្តលចត្សិកលលឿនរហ័ស
ែូចជាសោោះលៅកនងអាររោណ៍គ្រប់លពលលវោ

និងអាចញាំងកិចាលផសងៗ

ឱ្យសលគ្រចលគ្ចើនយ៉ា ងផង ប្ែលចិត្តនិងលចត្សិកលទោះជាគ្បោនកនង
ធរ៌ោំងពួង ម្ចនោរ ងគ

លែក និយ

នឹករិត្ជាលែើរ ។

ែូលចានោះ ចិត្តលចត្សិកគ្រប់ែួងប្ែលគ្បាកែលឡើងលទោះ រប្រងម្ចន
កិចាទទ្ីរបស់ខួនៗ
ា
ជានិចា ចិត្តលចត្សិកនឹងគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ
ម្ចនកិចា ីលា ទោះរប្រងរិនម្ចន ។
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រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោរលធាើកិចាោរង្កររបស់ចិត្តលចត្សិកលទោះ គ្ត្ូវម្ចន
សាថនទ្ីប្ែលជាទ្ីតំងក្នោរង្ករលទោះ

សាថនទ្ីលធាើកិចាោររបស់ចិត្ត

លចត្សិកោំងលនោះល្ោោះថា ឋាន ។
លសចកដីឧបម្ច ចិត្តលចត្សិកលគ្បៀបែូច នកលធាើោរង្ករ កិចាលគ្បៀប
ែូចោរង្ករលផសងៗ ឋានលគ្បៀបែូចសាថនទ្ីលធាើោរ ។
លសចកតីសលគ្រចក្នោរង្ករលផសងៗ

លទោះរប្រងគ្បកបលដ្ឋ

ចិត្ត

លចត្សិក កិចា រ៊ឺ ទទ្ីោរង្ករ និងឋាន រ៊ឺសាថនទ្ីោរង្ករ លរឿងចិត្ត
លចត្សិកលទោះ បានសប្រតងរកលហើ
សប្រតងកិចានិងឋានលដ្ឋ

កនងបរ ិលចេទ្រនៗ ត្លៅលនោះនឹង

លំដ្ឋប់ត្លៅ ។

សប្ម្តង្កិឆចរបស់ឆិត្ត ១៤
កិចាទទ្ីរបស់ចិត្តលចត្សិក ប្ែលលធាើកិចោ
ា រង្ករោំង ស់លទោះ
ម្ចន ១៤ យ៉ា ងរ៊ឺ
១. បែិសនធិកិចា លធាើទទ្ីបនតភពេោី ។
២. ភវងគកិចា លធាើទទ្ីរកា ងគភព ។
៣. អាវជានកិចា លធាើទទ្ីសញ្ា ឹងោវរកអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែេោី ។
៤. ទ្សសនកិចា លធាើទទ្ីល

ើញ ។

៥. សវនកិចា លធាើទទ្ីឮ ។
៦. ឃា

នកិចា លធាើទទ្ីែឹងកាិន ។

៧. សា

នកិចា លធាើទទ្ីែឹងរស ។
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៨. ផសនកិចា លធាើទទ្ីែឹងលផ្ទែាពាៈ ។
៩. សរបែិចេនកិចា លធាើទទ្ីទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍ ។
១០. សនតីរណកិចា លធាើទទ្ីពិចារណាបញ្ច
ា ររោណ៍ ។
១១. លវាែាវនកិចា លធាើទទ្ីោត្់សលគ្រចលសចកតីកនងបញ្ច
ា ររោណ៍។
១២. ជវនកិចា លធាើទទ្ីលសព ឬលសា
១៣.

ត្ោលរពនកិចា

អាររោណ៍ ។

លធាើទទ្ីទ្ទ្ួលអាររោណ៍ប្ែលសល់

ំពីជវនៈ ។
១៤. ចត្ិកិចា លធាើទទ្ីឃាាត្ ឬរលត្់ចាកភពចាស់ ។
អធិបាយកិឆចរបស់ឆិត្ត
១. បែិសនធិកិចា រ៊ឺ ទទ្ីរបស់ចិត្ត លធាើទទ្ីលកើត្លឡើងបនតលៅកនង
ភពេោី ជាខណ:ចិត្តែំបូងប្ែលគ្បាកែលឡើងកនងភពេោីលទោះ នឹ ងគ្បាកែ
លឡើងគ្ត្ឹរប្ត្ ១ ខណ:ចិត្តប៉ាលណាណោះកនងភពជាត្ិរួ

ៗ។

២. ភវងគកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីរកា ងគក្នភព បានែល់ រកា
ករោវ ិបាករបស់រូបធរ៌

ទរធរ៌

បនតពីបែិសនធិ

វ ិបាកចិត្ន
ត ិងបែិ-

សនធិករោជរូប ឱ្យតំងលៅបានកនងភពលទោះៗ ែោប ស់ ំណាចក្ន
ជនកករោឱ្យផលេោីគ្បគ្ពឹត្តលៅលសោើអា
ភវងគចិត្តលនោះ

សង្កខរ នឹងរបបីតំងលៅបាន

ជាទទ្ីតរធរោតរបស់ចិត្តប្ែលគ្ត្ូវលធាើកិចាលនោះជានិចា

ចិត្ន
ត ឹងឈប់លធាើកិចាលនោះក៏ែល់ខណ:ប្ែលម្ចនអាររោណ៍េោី កនងបចាបបនន
រកោត្់ផ្ទដច់ឱ្យចិត្តលឡើងោន់វ ីេិទ្ទ្ួលអាររោណ៍េោី
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ប៉ាលណាណោះ ផត្ចាកោរលឡើងោន់វ ីេិទ្ទ្ួលអាររោណ៍េោីលហើ

ចិត្តនឹងគ្ត្ូវ

លធាើទទ្ីកនងោររកា ងគក្នភពលនោះជានិចាគ្រប់លពលលវោ ។
៣. អាវជានកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីសញ្ា ឹងោវរកអាររោណ៍ប្ែល
រកគ្បាកែែល់ខួនោំ
ា
ងតរបញ្ា ោារ

ឬតររលទោារ

ខណ:ែំបូងប្ែលផ្ទតច់លចញពីភវងគកិចាលហើ

រ៊ឺជាចិត្ត

គ្ត្ូវលធាើទទ្ីអាវជានកិចា

លនោះភាារ ឬរា៉ា ងលទ្ៀត្ ជាចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីទ្ទ្ួលនូវអាររោណ៍េោីកនង
បចាបបននភព លព្វលរ៊ឺ ជាចិត្តប្ែលលឡើងោន់វ ីេិទ្ទ្ួលអាររោណ៍េោី ។
៤. ទ្សសនកិចា រ៊ឺ ចិត្ប្ត ែលលធាើទទ្ីល
ថា ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត លគ្ព្វោះអាស្ស័

ើញរូប ចិត្តលនោះម្ចនល្ោោះ

ចកខវត្ថលទ្ើបល

ើញរូប លបើរិនម្ចន

ចកខបសាទ្លធាើទទ្ីជាចកខវត្ថលទ្ ទ្សសនកិចា រ៊ឺចិត្តលធាើទទ្ីល
លឡើងរិនបាន លហើ

ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីល

ទ្សសនកិចានឹងលកើត្លឡើងបានគ្ត្ឹរប្ត្រួ

ើញក៏លកើត្

ើញលនោះ កនងវ ីេិចិត្តនីរួ

ៗ

ខណ:ចិត្ត រ៊ឺ ខណ:ប្ែល

ចកខវ ិញ្ចញណចិត្តលកើត្លឡើងកនងចកខោារវ ីេិប៉ាលណាណោះ ។
៥. សវនកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីឮសំលឡង ចិ ត្តលនោះម្ចនល្ោោះថា
លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត លគ្ព្វោះអាស្ស័

លសាត្វត្ថ លទ្ើបលកើត្លឡើងឮសំលឡង

លបើរិនម្ចនលសាត្បសាទ្ លធាើទទ្ីជាលសាត្វត្ថលទ្ សវនកិចា រ៊ឺចិត្លត ធាើ
ទទ្ីឮក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លហើ
នីរួ

ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីឮលនោះ កនងវ ីេិចិត្ត

ៗ សវនកិចានឹងលកើត្លឡើងបានគ្ត្ឹរប្ត្រួ

ខណ:ចិត្ត រ៊ឺ ខណ:

ប្ែលលសាត្វ ិញ្ចញណចិត្តលកើត្លឡើង កនងលសាត្ោារវ ីេិប៉ាលណាណោះ ។
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៦. ឃា

នកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីែឹងកាិន ចិត្តលនោះម្ចន

ល្ោោះថា ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត លគ្ព្វោះអាស្ស័

ឃានវត្ថលទ្ើបែឹងកាិន លបើរិន

ម្ចនឃានបសាទ្លធាើទទ្ីជាឃានវត្ថលទ្ ឃា

ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីែឹងកាិនលនោះ កនងវ ីេិ

កាិនក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លហើ
ចិត្តនីរួ

ៗ ឃា

នកិចា រ៊ឺ ចិត្តលធាើទទ្ីែឹង

នកិចានឹងលកើត្លឡើងបានគ្ត្ឹរប្ត្រួ

ខណ:ចិត្ត រ៊ឺ

ខណ:ប្ែលឃានវ ិញ្ចញណចិត្តលកើត្លឡើង កនងឃានោារវ ីេិប៉ាលណាណោះ ។
៧. សា

នកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីែឹងរស ចិត្តលនោះម្ចន ល្ោោះ

ថា ជិវាហវ ិញ្ចញណចិ ត្ត លគ្ព្វោះអាស្ស័

ជិវាហវត្ថ លទ្ើបលកើត្លឡើងែឹងរស

លបើរិនម្ចនជិវាហបសាទ្លធាើទទ្ីជាជិវាហវត្ថលទ្ សា
ែឹងរសក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លហើ
នីរួ

ៗ

សា

នកិចា រ៊ឺ ចិត្លត ធាើទទ្ី

ចិត្តលធាើទទ្ីែឹងរសលនោះ កនងវ ីេិចិត្ត

នកិចានឹងលកើត្លឡើងបានគ្ត្ឹរប្ត្រួ

ខណ:ចិត្ត

ខណ:ប្ែលជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្តលកើត្លឡើង កនងជិវាហោារវ ីេិប៉ាលណាណោះ ។

រ៊ឺ

៨. ផសនកិចា រ៊ឺ ចិត្តលធាើទទ្ីែឹងោរប៉ាោះខោប់លផ្ទែាពាៈ ចិត្តលនោះម្ចន
ល្ោោះថា ោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត លគ្ព្វោះអាស្ស័

ែឹងោរប៉ាោះខោប់លផ្ទែាពាៈ លបើរិនម្ចនោ
ផសនកិចា
លហើ

ោ

វត្ថលទ្ើបលកើត្លឡើង

បសាទ្លធាើទទ្ីជាោ

វត្ថលទ្

រ៊ឺចិត្តលធាើទទ្ីែឹងោរប៉ាោះខោប់លផ្ទែាពាៈក៏លកើត្លឡើងរិនបាន

ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីផសនកិចលា នោះ កនងវ ីេិចិត្តនីរួ

នឹងលកើត្លឡើងបានគ្ត្ឹរប្ត្រួ
ចិត្លត កើត្លឡើង កនងោ

ៗ ផសនកិចា

ខណ:ចិត្ត រ៊ឺខណ:ប្ែលោ

ោារវ ីេិប៉ាលណាណោះ ។
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៩. សរបែិចេនកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ី ទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍ ត្ ំពី

ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត

កនងបញ្ា ោារវ ីេិនីរួ

លឡើងបានគ្ត្ឹរប្ត្រួ

ៗ

សរបែិចេនកិចានឹងលកើត្

ខណ:ចិត្តប៉ាលណាណោះ ។

១០. សនតីរណកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីពិចារណាបញ្ច
ា ររោណ៍ប្ែល

ទ្ទ្ួលរក ំពីសរបែិចេនចិ ត្ត កនងបញ្ា ោារវ ីេិចិត្តនីរួ
នឹងលកើត្លឡើងបាន គ្ត្ឹរប្ត្រួ

ៗ សនតីរណកិចា

ខណ:ចិត្តប៉ាលណាណោះ ។

១១. លវាែាវនកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីោត្់សលគ្រចលសចកតីកង
ន
បញ្ច
ា ររោណ៍ លដ្ឋ

ភាពជាកសល ឬ កសលជាលែើរ ចិត្តលនោះល្ោោះថា

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយ
បញ្ា ោារវ ីេិ

លធាើទទ្ីលវាែាវនកិចាតរ

កនងវ ីេិចិត្តប្ែលចូលែល់ជវនៈ

លវាែាវនៈរប្រងលកើត្លឡើងបានគ្ត្ឹរប្ត្រួ

វ ីេិចិត្តនីរួ

ៗ

ខណ: ប៉ាប្នតលបើកនងវ ីេិចិត្រ
ត ិន

ចូលែល់ជវនៈ រ៊ឺគ្ត្ឹរលវាែាវនៈៗ អាចលកើត្បាន ២, ៣, ខណ: ។
១២. ជវនកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីលសពអាររោណ៍ ៦ លដ្ឋ
កសលចិត្ត
ចិត្តនីរួ

កសលចិត្ត កិរ ិយចិត្ត និងលដ្ឋ

លោកត្តរចិត្ត កនងវ ីេិ

ៗ ប្ែលជាោរវ ីេិ លគ្ចើនប្ត្លកើត្បនតគន ៧ ខណ: លបើកង
ន

បបទវ ីេិអាចលកើត្បានលគ្ចើនៗ ខណ: រហូត្ែល់ោប់រិនបានក៏ម្ចន ។
១៣. ត្ោលរពនកិ ចា រ៊ឺ ចិត្តលធាើទទ្ីទ្ទ្ួលអាររោណ៍ប្ែលសល់
ំពីជវនៈលសា
កម្ចាំងខាាំង

លហើ

កនងោម្ចររោណ៍ោំង

៦

កនងវ ីេិចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ត្ិរហទតររោណ៍

សទ្ធប្ត្ម្ចនចិ ត្តប្ែលល្ោោះថា

ត្ោលរពនចិត្ត
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ត្ោលរពនកិចា

២

ខណ:

ចិត្តចងលគ្ោ

កនងវ ីេិចិត្ត

ប្ែលជា

ត្ោលរពនវារៈ ។
១៤. ចត្ិកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីឃាាត្ចាកភពបចាបបនន ជាចិត្ត
ែួងចងលគ្ោ

ប្ែលនឹងគ្បាកែកនងភពជាត្ិលទោះ លហើ

បានគ្ត្ឹរប្ត្រួ

ខណ:ចិត្តប៉ាលណាណោះ

បែិសនធិកិចាប្ែរ

កនងភពជាត្ិនីរួ

ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីចត្ិលនោះ

ៗ

នឹងគ្បាកែ
ែូ ចគននឹង

ជាចិត្តគ្បលភទ្ប្ត្រួ

ែូចគននឹងបែិសនធិចិត្ត និងភវងគចិត្តលទោះឯង ។
សប្ម្តង្ការប្ឆកកិឆច ១៤ ច្ោយឆិត្ត
១. បែិសនធិកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីបនតភពេោី ម្ចន ១៩ ែួង រ៊ឺ
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២
រហាវ ិបាកចិត្ត

៨

រហរគត្វ ិបាកចិត្ត

១៩ ែួង

៩

២. ភវងគកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីរកា ងគភព ម្ចន ១៩ ែួង រ៊ឺ
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិ ត្ត ២
រហាវ ិបាកចិត្ត

៨

រហរគត្វ ិបាកចិត្ត

១៩ ែួង

៩

៣. អាវជានកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីោវរកអាររោណ៍េោី ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ
ឧលបោខរលទោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត

១

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១
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៤.ទ្សសនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីល
ិ ញ ណចិត្ត ២ ែួង ។
ចកខវញ្ច

ើញ ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ

៥. សវនកិ ចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីឮ ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ
លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ។
៦. ឃា

នកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីែឹងកាិន ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ

៧. សា

នកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីែឹងរស ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ

ឃានវ ិញ្ចញណចិ ត្ត ២ ែួ ង ។
ិ ញ ណចិត្ត ២ ែួង ។
ជិវាហវញ្ច

៨. ផសនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីែឹងលផ្ទែាពាៈ ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ
ោ

វ ិញ្ចញណចិ ត្ត ២ ែួង ។

៩. សរបែិចេនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍ ម្ចន ២
ែួង រ៊ឺ

ឧលបោខរលទោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង ។
១០. សនតីរណកិ ចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីពិចារណាបញ្ច
ា ររោណ៍ ម្ចន

៣ ែួង រ៊ឺ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត

២ ែួង

លសារនសសរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង
១១.

លវាែាវនកិចា

រួរ ៣ ែួង

ចិត្ប្ត ែលលធាើទទ្ីោត្់សលគ្រចលសចកតីកនង

បញ្ច
ា ររោណ៍ ម្ចន ១ ែួង រ៊ឺ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង ។
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១២. ជវនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីលសា
កសលចិ ត្ត

អាររោណ៍ ម្ចន ៥៥ ែួងរ៊ឺ

១២

ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១
រហាកសលចិត្ត ៨
រហាកិរ ិយចិត្ត

៨

រួរ ៥៥ ែួង ។

រហរគត្កសលចិត្ត ៩
រហរគត្កិរ ិយចិត្ត ៩
លោកត្តរចិត្ត

៨

១៣. ត្ោលរពនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីទ្ទ្ួលអាររោណ៍ប្ែល
សល់ ំពីជវនៈ ម្ចន ១១ ែួង រ៊ឺ

រលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ៣ ែួង
រហាវ ិបាកចិត្ត

រួរ ១១ ែួង

៨ ែួង

១៤. ចត្ិកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទ្ីរលត្់ ស់ចាកភពបចាបបនន ម្ចន
១៩ ែួង រ៊ឺ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិ ត្ត ២
រហាវ ិបាកចិត្ត

៨ រួរ ១៩ ែួង

រហរគត្វ ិបាកចិត្ត

៩
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សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្តច្ោយព្បច្ភទននកិឆច
១. ចិត្តប្ែលលធាើកិចាបាន ៥ យ៉ា ង ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិ ត្ត ២ ែួ ង លធាើកិចា ៥
យ៉ា ង រ៊ឺ
១. បែិសនធិកិចា

២.ភវងគកិចា

៣. ចត្ិកិចា

៤.សនតីរណកិចា

៥. ត្ោលរពនកិចា

។

២. ចិត្តប្ែលលធាើកិចាបាន ៤ យ៉ា ង ម្ចន ៨ ែួង បានែល់
រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ លធាើកិចា ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. បែិសនធិកិចា

២. ភវងគកិចា

៣. ចត្ិកិចា

៤. ត្ោលរពនកិចា ។

៣. ចិត្តប្ែលលធាើកិចបា
ា ន ៣ យ៉ា ង ម្ចន ៩ ែួង បានែល់
រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ លធាើកិចា ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. បែិសនធិកិចា

២. ភវងគកិចា

៣. ចត្ិកិចា ។
៤. ចិត្តប្ែលលធាើកិចាបាន ២ យ៉ា ង ម្ចន ២ ែួង បានែល់

លសារនសសរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង លធាើ
កិចា ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. សនតីរណកិចា

២. ត្ោលរពនកិចា ។
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ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង លធាើកិចា
២ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. អាវជានកិចា (កនងរលទោារវ ីេិ) ២. លវាែាវនកិចា ។
៥. ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ១ យ៉ា ង ម្ចន ៦៨ ឬ ១០០ ែួង បានែល់
ឧលបោខរលទោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង លធាើកិចា ១ យ៉ា ងរ៊ឺ
អាវជានកិចា (កនងបញ្ា ោារវ ីេិ) ។

ិ ញ ណចិត្ត ២ ែួង លធាើកិចា ១ រ៊ឺ ទ្សសនកិចា ។
ចកខវញ្ច

លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង លធាើកិចា ១ រ៊ឺ សវនកិចា ។
ឃានវ ិញ្ចញណចិ ត្ត ២ ែួ ង លធាើកិចា ១ រ៊ឺ ឃា
ិ ញ ណចិត្ត ២ ែួង លធាើកិចា ១ រ៊ឺ សា
ជិវាហវញ្ច
ោ

នកិចា ។
នកិចា ។

វ ិញ្ចញណចិ ត្ត ២ ែួង លធាើកិចា ១ រ៊ឺ ផសនកិចា ។

ឧលបោខរលទោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួងលធាើកិចា ១ រ៊ឺ
សរបែិ ចេនកិចា ។
កសលចិត្ត

១២

ហសិត្បាទ្ចិត្ត

១

រហាកសលចិត្ត

៨

រហាកិរ ិយចិត្ត

៨

លធាើកិចា ១ រ៊ឺ ជវនកិចា ។

រហរគត្កសលចិត្ត ៩
រហរគត្កិរ ិយចិត្ត ៩
លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០
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សប្ម្តង្ការប្ឆកច្ឆត្សិក ៥២ ច្ោយកិឆច ១៤ មន ៧ ន័យ
១. លចត្សិកប្ែលលធាើបានកិចា ១ ម្ចន ១៧ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

កសលលចត្សិក ១៤, វ ិរត្ិ ៣ = ១៧ លនោះ លធាើកិចាបាន ១

យ៉ា ង រ៊ឺ ជវនកិចា ។
អធិបាយ
(១.)

កសលលចត្សិក ១៤ គ្បកបជារួ

កសលចិត្ត ១២

ែួង ប៉ាលណាណោះ និង កសលចិត្ត ១២ ែួ ងលទោះ លធាើកិចាលសា

អាររោណ៍

ជាជវនកិចាប្ត្រា៉ា ង ។

(២.) វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ គ្បកបជារួ

រហាកសលចិត្ត ៨ និង

លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ លធាើកិចាលសពអាររោណ៍ ជាជវនកិចាែូចគន ។
២. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចបា
ា ន ៤ ម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
បបរញ្ចញលចត្សិក ២ លធាើកិចបា
ា ន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
(១.) បែិសនធិកិចា

(២.) ភវងគកិចា

(៣.) ចត្ិកិចា

(៤.) ជវនកិចា ។
អធិបាយ

បបរញ្ចញលចត្សិក ២ លនោះ លបើគ្បកបជារួ

រហាកសលចិ ត្ត ៨

រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត ៤ លធាើជវនកិចាប្ត្រា៉ា ង
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លបើគ្បកបជារួ
បែិសនធិកិចា

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ លធាើកិចបា
ា ន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ
ភវងគកិចា

ចត្ិ កិចា

រួរ បបរញ្ចញលចត្សិក

២

លធាើបាន ៤ កិចាែូចលព្វលខាងលែើរ ។
៣. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចាបាន ៥ ម្ចន ២១ គ្បលភទ្ បានែល់
ឆ្នោលចត្សិក

១,

លសាភណសាោរណលចត្សិក

១៩,

បញ្ចញលចត្សិ ក ១ លធាើ កិចាបា ន ៥ រ៊ឺ ១ បែិ ស នធិកិ ចា, ២ ភវងគ កិចា ,
៣ច ត្ិ កិ ចា , ៤ ជវនកិចា, ៥ ត្ោលរពនកិចា ។
អធិបាយ
ឆ្នោលចត្សិក ១ លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩ បញ្ចញលចត្សិក ១ រួរលចត្សិក ២១ លនោះ រិនគ្បកបកនង លហត្កចិត្ត ១៨
លទ្ើបលវៀរកិចាប្ែល លហត្កចិត្តលធាើ ៩ កិចារ៊ឺ ១ អាវជានកិចា, ២ ទ្សសនកិ ចា, ៣ សវនកិ ចា, ៤ ឃា

នកិ ចា, ៥ សា

នកិ ចា, ៦ ផសសនកិ ចា,

៧ សរបែិចេនកិចា, ៨ សនតីរណកិ ច,ា ៩ លវាែាវនកិច,ា កិចាោង
ំ ៩ លនោះ
ជាទទ្ីរបស់ លហត្កចិត្តលដ្ឋ
កិចា ែូចលព្វលលហើ

ចំលព្វោះ ែូលចានោះលទ្ើបលធាើបានគ្ត្ឹរប្ត្ ៥

លទោះឯង ។

៤. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចាបាន ៦ ម្ចន ១ គ្បលភទ្ បានែល់
បី ត្ិលចត្សិក លធាើកិចាបាន ៦ រ៊ឺ ១ បែិ សនធិកិចា, ២ ភវងគកិចា,
៣ ចត្ិកិចា, ៤ សនតីរណកិចា, ៥ ជវនកិ ចា, ៦ ត្ោលរពនកិចា ។
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អធិបាយ
បីត្ិលចត្សិកលនោះ ោលគ្បកបជារួ

លសារនសសសហរត្ចិ ត្ត

ប្ែលជា កសល កសល កិរ ិយ និងផលចិត្ត រប្រងលធាើជវនកិចា
ោលគ្បកបជារួ

លសារនសស លហត្កវ ិបាកចិត្ត

លធាើសនតីរណកិចា

និងត្ោលរពនកិចា ។
ោលគ្បកបជារួ

លសារនសសសហរត្ចិត្ត ប្ែលជារូបាវចរ-

ោលគ្បកបជារួ

លសារនសសសហរត្ចិត្ត

វ ិបាកចិត្ត ៣ លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា និងចត្ិកិចា ។

ប្ែលជារហា-

វ ិបាកចិត្ត ៤ លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា ចត្ិកិចា និងត្ោលរពនកិចា ។
៥. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចាបាន ៧ ម្ចន ១ គ្បលភទ្ បានែល់

វ ីរ ិ លចត្សិក លធាើកិចាបាន ៧ រ៊ឺ ១ បែិសនធិកិចា, ២ ភវងគកិចា,
៣ ចត្ិកិចា, ៤ អាវជានកិចា, ៥ លវាែាវនកិចា, ៦ ជវនកិចា, ៧ ត្ោលរពនកិចា ។
អធិបាយ
វ ីរ ិ លចត្សិកលនោះ ោលគ្បកបជារួ

កសលចិត្ត កសលចិត្ត

កិរ ិយចិត្ត និងផលចិត្ត លធាើជវនកិចា ។
ោលគ្បកបជារួ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិ ចិត្ត

លធាើអាវជានកិចា លវាែាវនកិចា ។
ោលគ្បកបជារួ

រហាវ ិបាកចិត្ត លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា
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ចត្ិកិចា និងត្ោលរពនកិចា ។
ោលគ្បកបជារួ

រហរគត្វ ិបាកចិត្ត លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា

និងចត្ិកិចា ។
៦. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចាបាន ៩ ម្ចន ៣ គ្បលភទ្ បានែល់
វ ិត្កាលចត្សិក វ ិចារលចត្សិក

ធិលម្ចកខលចត្សិក លធាើកិចាបាន ៩

រ៊ឺ ១ បែិសនធិកិច,ា ២ ភវងគកិចា, ៣ ចត្ិកិចា, ៤ អាវជានកិចា, ៥ សរបែិចេន
កិច,ា ៦ សនតីរណកិ ចា, ៧ លវាែាវនកិច,ា ៨ ជវនកិចា, ៩ ត្ោលរពនកិចា ។
អធិបាយ
វ ិត្កា វ ិចារ និង
រួ

ធិលម្ចកខលចត្សិក ៣ លនោះ ោលគ្បកបជា

កសលចិត្ត កសលចិត្ត កិរ ិយចិត្ត និងផលចិត្ត លធាើជវនកិចា ។
ោលគ្បកបជារួ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរយ
ិ ចិត្ត

លធាើអាវជានកិចា និងលវាែាវនកិចា ។
ោលគ្បកបជារួ

ឧលបោខរលទោត្ លហត្កវ ិបាក លធាើសរប-

ែិចេនកិចា ។
ោលគ្បកបជារួ

នឹងរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត

លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា ចត្ិ កិចា សនតីរណកិចា និងត្ោលរពនកិចា ។
ោលគ្បកបជារួ

រហាវ ិបាកចិត្ត

ចត្ិកិចា និងត្ោលរពនកិចា ។
ោលគ្បកបជារួ

លធាើបែិសនធិកិចា

ភវងគកិចា

រហរគត្វ ិបាកចិត្ត លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា
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និងចត្ិកិចា ។
៧. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចបា
ា ន ១៤ ម្ចន ៧ គ្បលភទ្ បានែល់
សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ លធាើកិចាបាន ១៤ រ៊ឺ ១ បែិសនធិកិច,ា ២ ភវងគកិចា, ៣ ចត្ិកិចា, ៤ អាវជានកិចា, ៥ ទ្សសនកិចា, ៦ សវនកិច,ា
៧ ឃា

នកិចា, ៨ សា

នកិចា, ៩ ផសនកិចា, ១០ សរបែិចេនកិចា, ១១

សនតីរណកិចា, ១២ លវាែាវនកិចា, ១៣ ជវនកិចា, ១៤ ត្ោលរពនកិចា ។
អធិបាយ
សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ លនោះ គ្បកបជារួ

ចិត្តបាន

ោំង ស់ ែូលចានោះលទ្ើបលធាើកិចាបានោំង ១៤ កិចា ។
ោលប្ចកកិចាលដ្ឋ
រកលហើ

ចិត្ត

និងប្ចកចិត្តលដ្ឋ

ត្លៅលនោះនឹងសប្រតងឋាន

និងលចត្សិក ប្ែលម្ចនលដ្ឋ

កិចបា
ា នសប្រតង

រ៊ឺសាថនទ្ីលធាើោរង្កររបស់ចិត្ត

សលងខប ១០ ឋាន ។

សប្ម្តង្ឋាន ១០ យ៉ាង្
១. បែិសនធិសាថន រ៊ឺសាថនទ្ីប្ែលចិត្តលធាើកិចាបនតភពេោី ។
២. ភវងគសាថន រ៊ឺសាថនទ្ីប្ែលចិត្តលធាើកិចារកា ងគក្នភព ។
៣. អាវជានសាថន រ៊ឺសាថនទ្ីប្ែលចិត្តលធាើកិចាោវរកអាររោណ៍េោី ។
៤. បញ្ាវ ិញ្ចញណសាថន រ៊ឺសាថនទ្ីប្ែលចិត្តលធាើកិចាល
កាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ ។
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៥. សរបែិ ចេនសាថន រ៊ឺសាថនទ្ីប្ែលចិត្តលធាើកិចាទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍
៦. សនតីរណសាថន រ៊ឺសាថនទ្ីប្ែលចិត្តលធាើកិចាពិចារណាបញ្ច
ា ររោណ៍
៧. លវាែាវនសាថន រ៊ឺសាថនទ្ីប្ែលចិត្តលធាើកិចាោត្់សលគ្រចលសចកតី
កនងបញ្ច
ា ររោណ៍ ។
៨. ជវនសាថន រ៊ឺសាថនទ្ីប្ែលចិត្តលធាើកិចាលសពអាររោណ៍ ។
៩. ត្ោលរពនសាថន រ៊ឺសាថនទ្ីប្ែលចិត្តលធាើកិចទ្
ា ទ្ួលនូវអាររោណ៍
ប្ែលសល់ពីជវនៈ ។
១០. ចត្ិសាថន រ៊ឺសាថនទ្ីប្ែលចិត្តលធាើកិចារលត្់ចាកភព ។
សប្ម្តង្ការប្ឆកោថន ១០ ច្ោយឆិត្ត
១. បែិសនធិសាថន ជាសាថនទ្ីប្ែលលធាើកិចាបនតភពេោីរបស់ចិត្ត ១៩
ែួង

រ៊ឺ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត

២

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួង ។

ែួង

២. ភវងគសាថន ជាសាថនទ្ីប្ែលលធាើកិចារកា ងគក្នភពេោីរបស់ចិត្ត
១៩ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង
រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួ ង ។

៣. អាវជានសាថន ជាសាថនទ្ីប្ែលលធាើកិចាោវរកអាររោណ៍របស់ចិត្ត
២ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខរលទោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួ ង ។
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៤. បញ្ាវ ិញ្ចញណសាថន ជាសាថនទ្ីប្ែលលធាើកិចាកនងោរល

ើញ ឮ

ែឹងកាិន ែឹ ងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈរបស់ចិត្ត ១០ ែួង រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង ។

៥. សរបែិចេនសាថន ជាសាថនទ្ីលធាើកិចទ្
ា ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍របស់

ចិត្ត ២ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខរលទោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង ។

៦. សនតីរណសាថន ជាសាថនទ្ីប្ែលលធាើកិចាពិចារណាបញ្ច
ា ររោណ៍

របស់ចិត្ត ៣ ែួង រ៊ឺ រលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ៣ ែួង ។

៧. លវាែាវនសាថន ជាសាថនទ្ីប្ែលលធាើកិចាោត្់សលគ្រចលសចកតីកង
ន
បញ្ច
ា ររោណ៍របស់ចិត្ត ១ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង ។
៨. ជវនសាថន ជាសាថនទ្ីប្ែលលធាើកិចលា សពនូវអាររោណ៍របស់
ចិត្ត ៥៥ ែួង រ៊ឺ

កសលចិត្ត ១២ ែួង ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១ ែួង

រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្កសលចិត្ត
៩ ែួង រហរគត្កិរ ិយចិ ត្ត ៩ ែួង លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៥៥ ែួង ។
៩. ត្ោលរពនសាថន ជាសាថនទ្ីប្ែលលធាើកិចទ្
ា ទ្ួ លអាររោណ៍ប្ែល
សល់ពីជវនៈរបស់ចិត្ត ១១ ែួង រ៊ឺ រលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាក
ចិត្ត ៣ ែួង រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រួរ ១១ ែួង ។

១០. ចត្ិសាថន ជាសាថនទ្ីប្ែលលធាើកច
ិ រា លត្់ចាកភពរបស់ចិត្ត
១៩ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង
រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួ ង ។
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សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្តច្ោយកិឆចនិង្ោថន
គាថាសង្គហទី ៨
៨.

ែាសែាិ ត្ថា លទ្ា ច

នវាែា លទ្ា

ឯកទ្ាិត្ិចត្បញ្ា-

ថាការំ

កិចាឋាទនិ និទ្ិលោ ស ។

ប្គ្បថា បណិ ា ត្របបីសប្រដងនូវចិត្តោំង

ប្ែលម្ចនកិ ចា ១

និងសាថន ១ ចិត្តម្ចនកិចា ២ និងសាថន ២ ចិត្តម្ចនកិចា ៣ និងសាថន ៣
ចិត្ម្ច
ត នកិចា ៤ និងសាថន ៤ ចិត្តម្ចនកិចា ៥ និងសាថន ៥ ម្ចន ៦៨
ែួង, ២ ែួង, ៩ ែួង, ៨ ែួង, និង ២ ែួងតរលំដ្ឋប់ ។
អធិបាយ
ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ១ គ្ត្ង់សាថន ១ ម្ចនចំនួន ៦៨ ែួង រ៊ឺ
ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ លធាើទ្សសនកិចា គ្ត្ង់ បញ្ា វ ិញ្ចញណសាថន ។

លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ លធាើសវនកិចា គ្ត្ង់បញ្ា វ ិញ្ចញណសាថន ។
ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ លធាើឃា នកិចា គ្ត្ង់បញ្ា វ ិញ្ចញណសាថន ។
ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ លធាើសា
ោ

នកិ ចា គ្ត្ង់បញ្ា វ ិញ្ចញណសាថន ។

វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ លធាើផសនកិចា គ្ត្ង់បញ្ា វ ិញ្ចញណសាថន ។

ឧលបោខរលទោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត

១

លធាើអាវជានកិចា

គ្ត្ង់អាវជានសាថន (បញ្ា ោាោវជានៈ) ។

ឧលបោខរលទោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត

គ្ត្ង់សរបែិចេនសាថន ។

-54-

២

លធាើសរបែិចេនកិចា

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

កសលចិត្ត ១២ ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១ រហាកសលចិត្ត ៨
រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ រហរគត្កសលចិត្ត ៩ រហរគត្កិរ ិយចិត្ត ៩
លោកត្តរចិត្ត ៨ , ចិត្ត ៥៥ ែួង លធាើជវនកិចា គ្ត្ង់ជវនសាថន ។
ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ២ គ្ត្ង់សាថន ២ ម្ចនចំនួន ២ ែួង រ៊ឺ
លសារនសសរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត
លធាើសនតីរណកិចា

គ្ត្ង់សនតីរណសាថន

១

លធាើត្ោលរពនកិចា

គ្ត្ង់ត្ោលរពនសាថន ។
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ លធាើអាវជានកិចា
(កនងរលទោារ) គ្ត្ង់អាវជានសាថន លធាើលវាែាវនកិចា គ្ត្ង់លវាែាវនសាថន ។
ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ៣ គ្ត្ង់សាថន ៣ ម្ចនចំនួន ៩ ែួង រ៊ឺ
រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ ែួង លធាើបែិសនធិកិចា គ្ត្ង់បែិសនធិសាថន
លធាើភវងគកិចា គ្ត្ង់ភវងគសាថន លធាើចត្ិកិចា គ្ត្ង់ចត្ិសាថន ។
ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ៤ គ្ត្ង់សាថន ៤ ម្ចនចំនួន ៨ ែួង រ៊ឺ
រហាវ ិបាកចិ ត្ត ៨ លធាើបែិសនធិកិចា គ្ត្ង់បែិសនធិសាថន លធាើភវងគកិចា
គ្ត្ង់ភវងគសាថន

លធាើចត្ិកិចា

គ្ត្ង់ ចត្ិសាថន

គ្ត្ង់ត្ោលរពនសាថន ។
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ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ៥ គ្ត្ង់សាថន ៥ ម្ចនចំនួន ២ ែួ ង រ៊ឺ
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត
លធាើបែិសនធិកិចា
លធាើចត្ិកិចា

គ្ត្ង់បែិសនធិសាថន

គ្ត្ង់ចត្ិ សាថន

លធាើភវងគកិចា

លធាើសនតីរណកិចា

២

ែួង

គ្ត្ង់ភវងគសាថន

គ្ត្ង់សនតីរណសាថន

លធាើត្ោលរពនកិចា គ្ត្ង់ត្ោលរពនសាថន ។
សប្ម្តង្ោថនច្ោយរិោតរមន ២៥ ោថន
សនធិ ឯកំ ឆ្ភវងគំ

ោាោវជានំ បញ្ច
ា ទ្ល

ចត្ីត្ិ បញ្ាវ ីសត្ិ ។

លទ្ាលវា លជា ឆ្ ត្ោលទ្ាត្ិ

ប្គ្បថា បែិសនធិសាថនម្ចន ១

ភវងគសាថនម្ចន ៦

អាវជានសាថនម្ចន ២

បញ្ា វ ិញ្ចញណសាថនម្ចន ១

សរបែិចេនសាថនម្ចន ១

សនតីរណសាថនម្ចន ១

លវាែាវនសាថនម្ចន ២

ជវនសាថនម្ចន ៦

ត្ោលរពនសាថនម្ចន ២
ោរសប្រតងសាថនលដ្ឋ

ន័

កំ

ក្នវ ីេិចិត្ត លដ្ឋ

ចត្ិសាថនម្ចន ៣ រួរ ២៥ សាថន ។

ពិសាតរ ២៥ សាថនលនោះ ជាោរសប្រតងតរ

សភាពរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលទោះ ជាទរធរ៌

ប្ែលម្ចនោរលកើត្រលត្់បនតគនជាគ្កប្ស ស្សលែៀងគ្កប្សទ្ឹក ចិត្ត ១
ែួងគ្បាកែលឡើងលែើរបីលធាើកិចាយ៉ាងណារួ
លធាើកិចាោរង្ករគ្ត្ង់សាថនលទោះៗ

របបីគ្ជាបថាចិត្តលទោះ

ប្ែលល្ោោះរបស់កិចានិងល្ោោះរបស់

សាថន រប្រងជាល្ោោះែូចគន លវៀរប្ត្ទ្សសនកិចា សវនកិចា ឃា នកិចា
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សា នកិចា និងផសនកិចា សាថនប្ែលលធាើកិចាោំង ៥ លនោះ រួរលៅថា
បញ្ា វ ិញ្ចញណសាថន លគ្ៅពីសាថនរបស់កិចាោំង ៥ លនោះលហើ

កិចាម្ចន

ល្ោោះយ៉ា ងណា សាថនក៏ម្ចនល្ោោះយ៉ា ងលទោះ ប្ត្ោលសប្រតងសាថន
របស់ចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើង
រប្រងជាោរលំបាក
របស់ចិត្តលដ្ឋ

លែើរបីលធាើកិចាោរង្ករលដ្ឋ

គ្ត្ង់លហើ

ប្ែលនឹងចងអលបង្កហញចំលព្វោះែល់សាថនទ្ីលកើត្

គ្ត្ង់បាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះថាចិត្តជាទរធរ៌ ប្ែលម្ចន

ោរគ្បាកែលឡើង

លដ្ឋ

ោរបនតគនជា ននតរបបចា័

យ៉ា ងលអជាទ្ី

បំផត្ក៏ អាចបង្កហញសាថនរបស់ចិត្តបានថា លៅកនងរវាងចិត្ត ១ ែួង
ជារួ

ចិត្ត ១ ែួងលទ្ៀត្ប៉ាលណាណោះ លដ្ឋ លហត្លនោះោលសប្រតងសាថន

របស់ចិត្តលដ្ឋ ពិសាតរលហើ

លទ្ើបគ្ត្ូវអាស្ស័

វ ីេិចិត្តជាលគល ។

សប្ម្តង្ការប្ឆកោថន ២៥ ច្ោយន័យននវីថិឆិត្ត
១. សនធិដ្ឋានំ ច ភនតរ ំ
ត្ច ជចនតរ ំ ភសស

២. ភវ ិ ភជនតរ ំ ល

វ ិឋាលនកំ វ ិត្ិនតរ ំ

វ

៣. ត្ី ឋាលនកំ ទ្លវាឋានំ
លវាត្ លវាភ លវាចនតរ ំ
៤. ជឋានំ ឆ្ ជភ ជចត្ប ជប ភបនតរ ំ

បអា ត្អា ជអា លវាអា
ឆ្ ឋានំ បរ ិទ្ីបល

។

ទ្ អាឋានំ អាសនតរ ំ
សំ ឋាលនកំ សំលវានតរ ំ ។
ត្ីជ ត្ីភនតរ ំ ត្ថា
អាត្ អាភ អាចនតរ ំ ។
នតរ ំ លញ

យំទ្ ត្ថានំ

ចត្ិឋានំ ត្ិោរត្ំ ។
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(សលងខបវណណទែីោ)
ប្គ្បថា របបីគ្ជាបថាសាថន ២៥ លដ្ឋ
វ ីេិលហើ

ពិសាតរ ោលប្ចកលដ្ឋ

បានែូចលនោះរ៊ឺ
១. បែិសនធិសាថនម្ចន ១ សាថន រ៊ឺ រវាងចត្ិចិត្តជារួ

ភវងគចិត្ត

២. ភវងគសាថនម្ចន ៦ សាថន រ៊ឺ
(១.) រវាងបែិសនធិចិត្ជា
ត រួ

អាវជានចិត្ត ។

(២.) រវាងត្ោលរពនចិត្តជារួ
(៣.) រវាងជវនចិត្តជារួ

អាវជានចិត្ត ។

(៤.) រវាងលវាែាវនចិត្តជារួ

អាវជានចិត្ត ។

(៥.) រវាងត្ោលរពនចិត្តជារួ
(៦.) រវាងជវនចិត្តជារួ

អាវជានចិត្ត។

ចត្ិចិត្ត ។

ចត្ិចិត្ត ។

៣. អាវជានសាថនម្ចន ២ រ៊ឺ
(១.) រវាងភវងគចិត្តជារួ

បញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ។

(២.) រវាងភវងគចិត្តជារួ

ជវនចិត្ត ។

៤. បញ្ា វ ិញ្ចញណសាថនម្ចន ១ រ៊ឺ
រវាងបញ្ា ោាោវជានចិត្តជារួ

សរបែិចេនចិត្ត ។

៥. សរបែិចេនសាថនម្ចន ១ រ៊ឺ

រវាងបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្តជារួ

សនតីរណចិត្ត ។

៦. សនតីរណសាថនម្ចន ១ រ៊ឺ
រវាងសរបែិចេនចិត្តជារួ

-58-

លវាែាវនចិត្ត ។

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

៧. លវាែាវនសាថនម្ចន ២ រ៊ឺ
(១.) រវាងសនតីរណចិត្ជា
ត រួ

ជវនចិត្ត ។

(២.) រវាងសនតីរណចិត្តជារួ

ភវងគចិត្ត ។

៨. ជវនសាថនម្ចន ៦ រ៊ឺ
បញ្ា ោារវ ីេិ

(១.) រវាងលវាែាវនចិត្តជារួ

ត្ោលរពនចិត្ត

(២.) រវាងលវាែាវនចិត្តជារួ

ភវងគចិត្ត

(៣.) រវាងលវាែាវនចិត្តជារួ

ចត្ិចិត្ត

(៤.) រវាងរលទោាោវជានចិត្តជារួ
រលទោារវ ីេិ

ត្ោលរពនចិត្ត

(៥.) រវាងរលទោាោវជានចិត្តជារួ

ភវងគចិត្ត

(៦.) រវាងរលទោាោវជានចិត្ជា
ត រួ

ចត្ិចិត្ត ។

៩. ត្ោលរពនសាថនម្ចន ២ រ៊ឺ
(១.) រវាងជវនចិត្តជារួ

ភវងគចិត្ត

(២.) រវាងជវនចិត្តជារួ

ចត្ិចិត្ត ។

១០. ចត្ិសាថនម្ចន ៣ រ៊ឺ
(១.) រវាងត្ោលរពនចិត្តជារួ

បែិសនធិចិត្ត

(២.) រវាងភវងគចិត្តជារួ

បែិសនធិចិត្ត

(៣.) រវាងជវនចិត្តជារួ

បែិសនធិចិត្ត ។
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រនយល់បាលីប្ លសប្ម្តង្ច្្មះោថនោម្គាថាច្នះគឺ
សនធិដ្ឋានំ = បែិសនធិសាថន,

ភសសឋានំ = ភវងគសាថន

អាឋានំ = អាវជានសាថន,

វ ិឋានំ = បញ្ាវ ិញ្ចញណសាថន

សំឋានំ = សរបែិចេនសាថន ,

ត្ត្ីឋានំ = សនតីរណសាថន

លវាឋានំ = លវាែាវនសាថន,

ជឋានំ = ជវនសាថន

ត្ឋានំ = ត្ោលរពនសាថន,

ចត្ិឋានំ = ចត្ិ សាថន

ឯកំ = ១,
បរ ិទ្ីបល

ទ្ក = ២,

ត្ិោ = ៣,

= រប្រងសប្រតង,

លញ

ឆ្ = ៦,

យំ = រប្រងែឹង,

រត្ំ = របបីគ្ជាប, ត្ថា = ជានិបាត្សពោ លសចកតីពីលោោះរបស់វាចា
ចភនតរ ំ (ចភ +

នតរ ំ) = រវាងចត្ិជារួ

បអា = រវាងបែិសនធិជារួ

អាវជានៈ

ត្អា = រវាងត្ោលរពនជារួ
ជអា = រវាងជវនៈជារួ

ភវងគ

អាវជានៈ

អាវជានៈ

លវាអា = រវាងលវាែាវនៈជារួ

អាវជានៈ

ជចនតរ ំ (ជច +

នតរ ំ) = រវាងជវនៈជារួ

ចត្ិ

ភជនតរ ំ (ភជ +

នតរ ំ) = រវាងភវងគជារួ

ជវនៈ

អាសនតរ ំ (អាសំ +
វ ិត្ិនតរ ំ (វ ិត្ី +

នតរ ំ) = រវាងអាវជានជារួ

នតរ ំ) = រវាងបញ្ា វ ិញ្ចញណជារួ

សំលវាត្នតរ ំ (សំលវា +

សរបែិចេន
សនតីរណ

នតរ ំ) = រវាងសរបែិចេនជារួ

ត្ីជ = រវាងសនតីរណជារួ

ជវនៈ
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ត្ីភនតរ ំ (ត្ីភ +

នតរ ំ) = រវាងសនតីរណជារួ

លវាត្ = រវាងលវាែាវនជារួ

ត្ោលរពនៈ

លវាភ = រវាងលវាែាវនជារួ

ភវងគ

លវាចនតរ ំ (លវាច +

នតរ ំ) = រវាងលវាែាវនជារួ

អាត្ = រវាងអាវជានជារួ

ត្ោលរពនៈ

អាភ = រវាងអាវជានជារួ

ភវងគ

អាចនតរ ំ (អាច +

នតរ ំ) = រវាងអាវជានជារួ

ជភ = រវាងជវនៈជារួ
ជចនតរ ំ (ជច +

នតរ ំ) = រវាងជវនៈជារួ

ជប = រវាងជវនៈជារួ

ចត្ិ

ចត្ិ

ភវងគ

ត្ប = រវាងត្ោលរពនជារួ
ភបនតរ ំ (ភប +

ភវងគ

ចត្ិ

បែិសនធិ

បែិសនធិ

នតរ ំ) = រវាងភវងគជារួ
ឆប់ កិឆចសង្គហ

3
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ទាារសង្គហ

6
ោារសងគហ: ជាោរសប្រតងោររួបរួរោារក្នោរែឹងអាររោណ៍របស់
ចិត្តនិងលចត្សិក ព្វកយថា ោារ ប្គ្បថា គ្ចកសគ្ម្ចប់លចញចូលរបស់
ជនោំង

លែើរបីលធាើកិចោ
ា រង្កលផសងៗ បាន ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែល

នឹងលធាើកិចាោរង្កលែើរបីែឹងអាររោណ៍លផសងៗ បាន ក៏គ្ត្ូវអាស្ស័

គ្ចក

ឬោារែូចគន ម្ចនចកខបសាទ្ជាលែើរល្ោោះថា ោារ លគ្ព្វោះគ្ចកប្ែល
ជាផាូវលចញចូ លរបស់វ ីេិចិត្ត ឱ្យលកើត្ោរល
ម្ចនចកខបសាទ្ រ៊ឺចកខោារលហើ
លបើសត្ាោំង

វ ីេិចិត្តណាៗ
លហើ

ក៏ល

ើញរូបរិនបានលឡើ

រិនម្ចនបសាទ្រូបោំង
ក៏លកើត្លឡើងរិនបាន

ករោរ៊ឺោរលធាើ

ោរនិយ

រិនអាចលកើត្លឡើងបានលឡើ

ើញរូបលឡើងរកបាន លបើរិន
៥

លព្វលរ៊ឺ

និងភវងគចិត្តលហើ

ោលវ ីេិចិត្តលកើត្លឡើងរិនបាន

ោរនឹករិត្ប្ែលលអ

សត្ាោង
ំ

ឬរិ នលអកីត

ក៏ រិនខស ីន
ា ឹ ងរកខជាត្ិ

ឬវត្ថទទៗ ែូលចានោះប្ែរ ។
ោារ ឬគ្ចក ប្ែលចិត្តនិងលចត្សិកលៅែឹងអាររោណ៍លផសងៗ
បានលទោះម្ចន ៦ ោាររ៊ឺ
១. ចកខោារ

ងគធរ៌បានែល់ ចកខបសាទ្

២. លសាត្ោារ

ងគធរ៌បានែល់ លសាត្បសាទ្

៣. ឃានោារ

ងគធរ៌បានែល់ ឃានបសាទ្

៤. ជិវាហោារ

ងគធរ៌បានែល់ ជិវាហបសាទ្

-62-

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

៥. ោ

ោារ

៦. រលទោារ

ងគធរ៌បានែល់ ោ

បសាទ្

ងគធរ៌បានែល់ ភវងគចិត្ត ១៩ ែួង ។

ោលគ្ចកលចញចូ លរបស់ចិត្តនិងលចត្សិក ម្ចនលគ្ចើនផាូវែូលចនោះ

គ្ពោះ នរោធចារយ បានចាត្់លំដ្ឋប់របស់លចត្សិកប្ែលអាស្ស័

លកើត្

តរោារលផសងៗ ទ្ក ែូចគថាសងគហ:ត្លៅលនោះរ៊ឺ
គាថាសង្គហទី ៩-១០
៩.

ឯកោារ ិកចិតតនិ

បញ្ាឆ្ោារ ិោនិ ច

ឆ្ោារ ិកវ ិរតតនិ

វ ិរតតនិ ច សពាថា ។

១០. ឆ្ត្តឹសត្ិ ត្ថា ត្ីណិ
ទ្សោ នវោ លចត្ិ

ឯកត្ឹស

ថាការំ

បញ្ាោ បរ ិទ្ីបល

ប្គ្បថា បណិ ា ត្របបីសប្រដង នូវចិត្តោំង

។

ប្ែលលកើត្កនងោារ

១ ចិត្តប្ែលលកើត្កនងោារ ៥ ចិត្តប្ែលលកើត្កនងោារ ៦ ចិត្តប្ែលលកើត្
កនងោារ ៦ ផង ផត្ចាកោារោំង ៦ ផង និងចិត្តប្ែលផត្ចាកោារោំង ៦
លដ្ឋ

គ្បោរោំងពួង, លដ្ឋ

៥ គ្បោររ៊ឺ ចិត្ត ៣៦ ែួង, ចិ ត្ត ៣ ែួង,

ចិត្ត ៣១ ែួង, ចិត្ត ១០ ែួង, និងចិត្ត ៩ ែួងតរលំដ្ឋប់យ៉ាងលនោះ ។
អធិបាយ
ោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តលចត្សិក រប្រងបានោំងអាស្ស័
រិនអាស្ស័

ោារនិង

ោារ តរប្ែលសប្រតងទ្កកនងគថាសងគហ:ទ្ី ៩-១០ លនោះ
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ម្ចនោំង ស់ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ឯកោារក
ិ ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលអាស្ស័
២. បញ្ាោារ ិកចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលអាស្ស័
៣. ឆ្ោារ ិកចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលអាស្ស័

ោារ ១ លកើត្
ោារោំង ៥ លកើត្

ោារោំង ៦ លកើ ត្

៤. ឆ្ោារ ិកវ ិរត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលអាស្ស័
៦ ខាោះ លកើត្លដ្ឋ

រិនអាស្ស័

ោារោំង

ោារោំង ៦ ខាោះ (ផត្ចាកោារ)

៥. ោារវ ិរត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើង លដ្ឋ

អាស្ស័

ោារោំង ៦ លទោះលឡើ

រិន

។

ចិត្តប្ែលលកើត្តរោារលផសងៗ ោំង ៦ លទោះ ប្ែលលកើត្តរ
បញ្ា ោារ រ៊ឺ លកើត្អាស្ស័

ោារប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ត ត្ និងោ

ម្ចន ងគធរ៌បានែល់ បសាទ្រូប ៥ ជារូបោារ ប្ែលជាោារឱ្យទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្តលកើត្លឡើង ទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍ បានែល់ រូប សំលឡង កាិន
រស លផ្ទែាពាៈ និងជាលហត្ឱ្យវ ីេិចិត្តលកើត្លឡើងតរបញ្ា ោារវ ីេិលទ្ៀត្ផង ។
ចំប្ណកចិត្តប្ែលលកើត្តររលទោារលទោះ

ជាទរោារ

បាន

ែល់ភវងគចិត្ត ប្ែលជាោារឱ្យរលទវ ិញ្ចញណោត្លកើត្លឡើងកនងអាររោណ៍
ោំង ៦ និងជាលហត្ឱ្យវ ីេិចិត្តលកើត្លឡើងតររលទោារវ ីេិផង ។
គថាសងគហ:ទ្ី

១០

សប្រតងែល់ចំនួនចិត្តប្ែលលកើត្បាន

តរោារលផសងៗ ៥ គ្បលភទ្ែូលចនោះរ៊ឺ
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១. ឯកោារ ិកចិ ត្ត ចិត្តប្ែលលកើត្អាស្ស័

ោារ ១ ម្ចន ៣៦ ែួង

បានែល់ ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ និង បបទជវនចិត្ត ២៦ រួរ ៣៦
ែួង ។
២. បញ្ាោារ ិកចិត្ត ចិត្តប្ែលលកើត្អាស្ស័
បានែល់

ោារ ៥ ម្ចន ៣ ែួង

ឧលបោខរលទោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត

១

ែួង

ឧលបោខរលទោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ រួរ ៣ ែួង (រលទោត្ ៣) ។
៣. ឆ្ោារ ិកចិត្ត ចិត្តប្ែលលកើត្អាស្ស័

ោារ ៦ ម្ចន ៣១ ែួង

បានែល់ លសារនសសរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង និងោរជវនចិត្ត ២៩ រួរ ៣១ ែួង ។

៤. ឆ្ោារ ិកវ ិរត្តចិត្ត ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងជួនោលអាស្ស័

ោំង ៦ ជួនោលរិនអាស្ស័

ោារ

ោារោំង ៦ ម្ចន ១០ ែួង បានែល់

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង រហាវ ិបាកចិត្ត
៨ ែួង រួរ ១០ ែួង ។
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង ោលលធាើ
សនតីរណកិចា ឬត្ោលរពនកិចា និងរហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ោលលធាើ
ត្ោលរពនកិចា ចិត្ត ១០ ែួងប្ែលលព្វលរកលនោះ ោលលធាើកិចាែូច
លព្វលខាងលែើរ គ្ត្ូវអាស្ស័
ចត្ិកិចា ណារួ

ោារលកើត្ ប្ត្លបើលធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា

កនង ៣ កិ ចាលនោះ ក៏រិនអាស្ស័
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៥. ោារវ ិរត្តចិត្ត ចិត្តប្ែលលកើត្ផត្ចាកោារោំង ៦ លដ្ឋ
អាស្ស័

ោារណារួ

រិន

ម្ចនចំនួន ៩ ែួង បានែល់ រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩

ែួង ។
តរប្ែលបានលព្វលលហើ
ប្ែលអាស្ស័

ោារលកើត្ និ ងរិ នអាស្ស័

ប្ត្ោលសប្រតងលដ្ឋ
នីរួ

ខាងលែើរលនោះ ជាោរសប្រតងចំនួនចិត្ត
ោារលកើត្លដ្ឋ

លរអិត្របស់ចំនួនចិត្ត

ៗ ោំងលកើត្បានលដ្ឋ

ឯកនតប្ត្រា៉ា ង

ប្ែលលកើ ត្បានកនងោារ

ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) និ ងលដ្ឋ

លនកនត

(រិនពិ ត្គ្បាកែ) រប្រងសប្រតងបានែូចលនោះរ៊ឺ
សប្ម្តង្ទាារ ិកឆិត្តនង្
ិ ទាារវិម្ុត្តឆិត្ច្ត ោយឯកនត (រិត្ព្បាក )
និង្ច្ោយអច្នកនត(ម្ិនរិត្ព្បាក )
១. ឯកោារ ិកចិត្ត ម្ចនចំនួន ៨០ ែួង
ឯកោារ ិកចិ ត្ត ឯកនត (លដ្ឋ
ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង
ឯកោារក
ិ ចិត្ត
រលទោត្ ៣ ែួង

ពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ៣៦ ែួង បានែល់

បបទជវនចិត្ត ២៦ ែួ ង ។

លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ៤៤ ែួ ង បានែល់

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១

ែួង ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។
ោរសប្រតងចំនួនចិត្លត ដ្ឋ

ឯកោារ ិកចិត្តខាងលលើលនោះ

ជាោរ

សប្រតងរួរោំង ៦ ោារ ប្ត្ោប់ចំលព្វោះចិត្ប្ត ែលលកើត្បានគ្ត្ឹរប្ត្ោារនីរួ
ប៉ាលណាណោះ ោលប្ចកលដ្ឋ ពិសាតរ លហើ

-66-

ៗ

ក៏អាចប្ចកលចញលៅបានលទ្ៀត្រ៊ឺ

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ក. ចកខោារ ិកចិត្ត ៤៦ ែួង
ចកខោារ ិកចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ចកខោារ ិកចិត្ត
ែួង

លនកនត ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ រលទោត្ ៣

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត

១

ែួង

ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។

ខ. លសាត្ោារ ិកចិត្ត ម្ចន ៤៦ ែួង
លសាត្ោារ ិកចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ លសាត្វ ិញ្ចញណ
ចិត្ត ២ ែួង ។
លសាត្ោារ ិកចិត្ត
៣ ែួង

លនកនត ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ រលទោត្

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង

ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។
រ. ឃានោារ ិកចិត្ត ម្ចន ៤៦ ែួង
ឃានោារ ិកចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ឃានោារ ិកចិត្ត
ែួង

លនកនត ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ រលទោត្ ៣

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត

ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។
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. ជិវាហោារ ិកចិ ត្ត ម្ចន ៤៦ ែួ ង
ជិវាហោារក
ិ ចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២ ែួ ង បានែល់ ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួ ង
ជិវាហោារ ិកចិ ត្ត
ែួង

លនកនត ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ រលទោត្ ៣

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត

១

ែួង

ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។
ង. ោ

ោារ ិកចិត្ត ម្ចន ៤៦ ែួង

ោ ោារ ិកចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២ ែួ ង បានែល់ ោ វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ោ
ែួង

ោារ ិកចិត្ត

លនកនត ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ រលទោត្ ៣

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរយ
ិ ចិត្ត

១

ែួង

ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។
ច. រលទោារ ិកចិត្ត ម្ចន ៦៧ ែួង
រលទោារ ិកចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២៦ ែួង បានែល់

បបទជវនចិត្ត

២៦ ែួង ។
រលទោារ ិកចិត្ត

លនកនត

ម្ចន

៤១

ែួង

បានែល់

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង ោរជវនចិត្ត
២៩ ែួង ត្ោលរពនចិ ត្ត ១១ ែួង ។
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២. បញ្ាោារ ិកចិត្តម្ចន ៤៤ ែួង
បញ្ាោារ ិកចិត្ត ឯកនត ម្ចន ៣ ែួង បានែល់ រលទោត្ ៣ ែួង
បញ្ាោារ ិកចិត្ត

លនកនត

ម្ចន

៤១

ែួង

បានែល់

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង ោរជវនចិត្ត
២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។
៣. ឆ្ោារ ិកចិត្តម្ចន ៤១ ែួង
ឆ្ោារ ិកចិត្ត ឯកនត ម្ចន ៣១ ែួង បានែល់ លសារនសសរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ។
ឆ្ោារ ិកចិត្ត

លនកនត ម្ចន ១០ ែួង បានែល់ ឧលបោខរលទ-

វ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួ ង រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ។
៤. ោារវ ិរត្តចិត្ម្ច
ត ន ១៩ ែួង

ោារវ ិរត្តចិត្ត ឯកនត ម្ចន ៩ ែួ ង បានែល់ រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ ែួ ង
ោារវ ិរត្តចិត្ត

លនកនត ម្ចន ១០ ែួង បានែល់ ឧលបោខរលទ-

វ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួ ង រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ។
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ច្ឆត្សិកនិង្ទាារ
១. វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ រ៊ឺ សម្ចោវាចា សម្ចោករោនត និងសម្ចោអាជីវ
ោលគ្បកបជារួ
២.

លោកត្តរចិត្ត រប្រងលកើត្ចំលព្វោះតររលទោារ ។

បបរញ្ចញលចត្សិក ២ រ៊ឺ ករណាលចត្សិក និងរទ្ិត-

លចត្សិក ោលគ្បកបជារួ

រហរគត្ចិត្ត ឬោម្ចវចរចិត្តកីត ក៏រប្រង

លកើត្ចំលព្វោះតររលទោារប្ត្រួ

ែូចគន ។

៣. លចត្សិកោំង ស់ ៥២ គ្បលភទ្ ោលគ្បកបជារួ
៨០

ែួង

(លវៀររហរគត្វ ិបាកចិត្ត

៩)

រប្រងលកើត្ជារួ

ចិត្ត

ចិត្តបាន

កនងោារោំង ៦ ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) និង លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) ។
៤. លចត្សិក ៣៥ រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណ-

លចត្សិក ២២ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣) ប្ែលគ្បកបជារួ

រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩

ែួងលទោះ ជាលចត្សិកប្ែលលកើត្ផត្ចាកោារ (ោារវ ិរត្ត) ។
របបីគ្ជាបថា លចត្សិកណាលកើត្ោារណាលទោះ អាស្ស័
ពិចារណាលរើលថាលចត្សិកណាគ្បកបជារួ
អាស្ស័
ក៏អាស្ស័

ោារណាលកើត្
ោារលកើត្ជារួ

ចិត្តណាខាោះ លបើចិត្លត ទោះ

លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
ចិត្តលទោះឯង ។
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ោរ
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ប្ឆកច្ឆត្សិកច្ោយទាារ
១. ឯកោារ ិកលចត្សិកម្ចន ៥២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
ឯកោារ ិកលចត្សិក

ឯកនត

ម្ចន

២

គ្បលភទ្

បានែល់

បបរញ្ចញលចត្សិក ២ (លកើត្បានតររលទោារប្ត្រា៉ា ង) ។
ឯកោារ ិកលចត្សិក

លនកនត ម្ចន ៥០ គ្បលភទ្ បានែល់

លចត្សិក ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញលចត្សិក ២) ។
២. បញ្ាោារ ិកលចត្សិកម្ចន ៥០ ែួ ង រ៊ឺ
បញ្ាោារ ិកលចត្សិក ឯកនត រិនម្ចន (លចត្សិកប្ែលគ្បកបចំលព្វោះរលទោត្ ៣ រិនម្ចន) ។
បញ្ាោារ ិកលចត្សិក

លនកនត ម្ចន ៥០ គ្បលភទ្ បានែល់

លចត្សិក ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ) ។
៣. ឯកោារ ិកលចត្សិកម្ចន ៥២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
ឆ្ោារ ិកលចត្សិក ឯកនត ម្ចន ១៧ គ្បលភទ្ បានែល់

លចត្សិក ១៤ វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ ។
ឆ្ោារ ិកលចត្សិក

លនកនត ម្ចន ៣៣ គ្បលភទ្ បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣
៣

កសល-

លសាភណលចត្សិក ២០ (លវៀរវ ិរត្ិ

បបរញ្ចញ ២) រួរ ៣៣ ។
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៤. ោារ ិកលចត្សិកម្ចន ៥២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
ោារ ិកលចត្សិក ឯកនត ម្ចន ១៧ គ្បលភទ្ បានែល់

កសល-

លចត្សិក ១៤ វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ រួរ ១៧ ។
ោារ ិកលចត្សិក

លនកនត

ម្ចន

៣៥

គ្បលភទ្

បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណលចត្សិក ២២ រួរ ៣៥ ។
៥. ោារវ ិរត្តលចត្សិកម្ចន ៣៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
ោារវ ិរត្តលចត្សិក ឯកនត រិនម្ចន ។
ោារវ ិរត្តលចត្សិក

លនកនត ម្ចន ៣៥ គ្បលភទ្ បានែល់

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣) រួរ
៣៥ ។
អធិបាយ
១. ឯកោារ ិកលចត្សិក ម្ចន
តររលទោារជារួ

គនលដ្ឋ

បបរញ្ចញលចត្សិក ២ លកើត្បាន

ឯកនត

លគ្ព្វោះ បបរញ្ចញលចត្សិក

លកើត្លឡើងទ្ទ្ួលសត្ាបញ្ញ ត្ិជា
ត អាររោណ៍

២

វ ីេិចិត្ប្ត ែលនឹងទ្ទ្ួល

បញ្ញ ត្ិជា
ត អាររោណ៍បាន រ៊ឺជាវ ីេិចិត្តប្ែលលកើត្តររលទោារប្ត្រា៉ា ង
ែូលចានោះ បបរញ្ចញលចត្សិក
ប្ត្រា៉ា ងលដ្ឋ

២

លនោះ

ឯកនត ។

-72-
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ចំប្ណកលចត្សិកែ៏លសស ៥០ គ្បលភទ្ លទ្ៀត្លទោះ លកើត្កនង
ោារបានលដ្ឋ

លនកនត រ៊ឺ លកើត្កនងោារែក្ទ្ៗ លទ្ៀត្ក៏បាន លកើត្បាន

ោំងោារ ិកលចត្សិក និងោារវ ិរត្តលចត្សិក ។
២. បញ្ាោារ ិកលចត្សិក លចត្សិកប្ែលលកើត្បានចំលព្វោះកនងបញ្ា ោារ រ៊ឺ គ្បកបជារួ

រលទោត្ ៣ លដ្ឋ

ចំលព្វោះលទោះរិនម្ចន ។

លចត្សិក ៥០ គ្បលភទ្ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) រប្រងលកើត្បាន
កនងបញ្ា ោារលដ្ឋ

លនកនត

(រិនពិត្គ្បាកែ)

រ៊ឺអាចលកើត្កនងោារ

ែក្ទ្ៗ លទ្ៀត្ក៏បាន ។
៣. ឆ្ោារ ិកលចត្សិក លចត្សិកប្ែលលកើត្បានកនងោារោំង ៦
លដ្ឋ

ឯកនត សំលៅែល់ លចត្សិកប្ែលនឹងលកើ ត្លឡើងផត្ចាកោារោំង

៦ ណារួ

រិនបាន ម្ចនចំនួន ១៧ គ្បលភទ្ បានែល់

កសលលចត្សិក ១៤ ោលគ្បកបជារួ

កសលចិត្ត ១២

ែួង រប្រងលកើត្កនងោារោំង ៦ ជានិចា ។

វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ ប្ែលគ្បកបជារួ

រហាកសលចិត្ត ៨ រប្រង

លកើត្បានកនងោារ ៦ ជានិចាែូចគន ។
ចំប្ណកលចត្សិក ៣៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

និងលសាភណលចត្សិក ២០ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣
ជារួ

ចិត្តប្ែលលកើត្កនងោារោំង

៦

ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣
បបរញ្ចញ ២) រប្រងគ្បកប
ក៏បាន

គ្បកបជារួ

ប្ែលលកើត្ផត្ចាកោារក៏បាន លទ្ើបជាឆ្ោារ ិកលចត្សិកលដ្ឋ
(រិនពិត្គ្បាកែ) ។
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៤. ោារ ិកលចត្សិក សំលៅែល់ លចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងបាន
លដ្ឋ

អាស្ស័

ោារលកើត្ លចត្សិកប្ែលលកើត្អាស្ស័

ោារលដ្ឋ

ឯកនត

(ពិត្គ្បាកែ) លទោះ បានែល់ លចត្សិក ១៧ ប្ែលជាឆ្ោារ ិកលចត្សិក
លដ្ឋ
លដ្ឋ

ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) លទោះឯង ចំប្ណកប្ែលអាស្ស័

ោារលកើត្

លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) បានែល់ លចត្សិក ៣៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣)
លចត្សិក

៣៥

លនោះ

អាចគ្បកបជារួ

(ភវងគចិត្ត ១៩) និងគ្បកបជារួ

ចិត្តប្ែលផត្ចាកោារ

ចិ ត្តែក្ទ្ៗ លគ្ៅពីចិត្ត ១៩ ែួង

(ឧលបោខសនតីរណចិត្ត ២ រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩)
លទោះក៏បាន ។

៥. ោារវ ិរត្តលចត្សិក លចត្សិកប្ែលលកើត្ផត្ចាកោារលដ្ឋ

ឯកនត (ពិ ត្គ្បាកែ) លទោះរិនម្ចន លគ្ព្វោះលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ លដ្ឋ

ចំលព្វោះលទោះរិនម្ចន ។

ចំប្ណកលចត្សិកប្ែលលកើត្ផត្ចាកោារលដ្ឋ
ពិត្គ្បាកែ) លទោះម្ចន ៣៥ គ្បលភទ្ បានែល់

លនកនត (រិន-

ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក

១៣ លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣) ប្ែលគ្បកបជារួ
រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ ែួងលទោះ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ សគ្ម្ចប់ បបរញ្ចញលចត្សិក ២ ែួង ប្ែលលកើត្ផត្
ចាកោារលទោះ និងលកើត្បានចំលព្វោះខណ:ប្ែលគ្បកបជារួ

រូបាវចរ-

វ ិបាកចិត្ត ៤ (បឋរជាន ។ល។ ចត្ត្ថ្ន) ប៉ាលណាណោះ រហរគត្-
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បញ្ា រជានវ ិបាកចិត្តែ៏លសសម្ចនលចត្សិកគ្បកបបាន ៣០ គ្បលភទ្
(លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។

ឆប់ ទាារសង្គហ

3

-75-

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ
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6
សប្រតងោររួបរួរចិត្តនិងលចត្សិក លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នោរទ្ទ្ួល

អាររោណ៍ ល្ោោះថា អាររោណសងគហ ។
អាររោណ៍ រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែលជាទ្ីលគ្ត្ក ររបស់ចិត្តនិងលចត្សិក
ឬជាធរោជាត្ិប្ែលជាទ្ីលតងរបស់ចិត្ន
ត ិងលចត្សិកោំង

ែូច

វចនត្ថៈថា

ទ្ពាលបរ ិលសន ទ្ណា
ា ទ្ិ វ ិ

អាលរពនំ

ប្គ្បថា

ចិត្តលចត្សិលកហិ អាលរពិ

ធរោជាត្ិម្ចនរូបជាលែើរ

ល្ោោះថា

ត្ីត្ិ =

អាររោណ៍

លគ្ព្វោះម្ចន ត្ថថា ប្ែលចិត្តនិងលចត្សិកោំង

ចាប់

ម្ចនលឈើ គ្ចត្់ជាលែើរ

(ម្ចនរនសសចាស់

ជាលែើរ) ចាប់
ែូលចានោះ

ប្ែលរនសសទ្ន់លខា

ក ែូ ចវត្ថ

កែូលចានោះ ។
ធរោជាត្ិណាប្ែលលធាើឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកជាប់លៅលដ្ឋ

អាោរជាទ្ីលគ្ត្ក រ ឬជាទ្ីលតងបាន ធរោជាត្ិលទោះលៅថា អាររោណ
ឬ អាលរពន បានែល់ អាររោណ៍ ៦ យ៉ា ង រ៊ឺ
អារម្មណ្៍ ៦ ព្បច្ភទ
១. រូបាររោណ៍

ងគធរ៌បានែល់ វណណ រូប រ៊ឺ ពណ៌លផសងៗ ។

២. សោោររោណ៍

ងគធរ៌បានែល់ សទ្ោរូប រ៊ឺ សំលឡងលផសងៗ។

៣. រទធររោណ៍

ងគធរ៌បានែល់ រនធរូប រ៊ឺ កាិនលផសងៗ ។
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៤. រសាររោណ៍

ងគធរ៌បានែល់ រសរូប រ៊ឺ រសលផសងៗ ។

៥. លផ្ទែាព្វាររោណ៍

ងគធរ៌បានែល់ បឋវ ី (រ ឹង, ទ្ន់) លត្លជា

(លៅត, គ្ត្ជាក់) វាលយ (ត្ឹង, ញ័រ) ។
៦. ធម្ចោររោណ៍

ងគធរ៌បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រូប

២១ និព្វាន និងបញ្ញ ត្ិត ។
អធិបាយ
បណា
ត សត្ាប្ែលម្ចនជីវ ិត្ោំង
អាររោណ៍ជាទ្ី អាស្ស័

លទោះ

លបើរិនម្ចន

ជាទ្ីលតងលទ្ ចិ ត្តនិងលចត្សិកក្នសត្ាោំង

លទោះ ក៏រិនអាចលកើត្លឡើងបាន ឧបម្ចែូចរនសសជោ ឬទ្ពាលភាព
រប្រងគ្ត្ូវអាស្ស័

លឈើ គ្ចត្់ ឬលឈើ សជាលគ្រឿងលតងអាស្ស័
នួ

លគ្ោកលឡើងលែើរលៅបានយ៉ា ងណា ចិត្តនិងលចត្សិកោំង
គ្ត្ូវម្ចនអាររោណ៍ជាលគ្រឿងអាស្ស័

លទ្ើប
ក៏ែូចគន

លគ្រឿងលតងឱ្យគ្បាកែបានក៏

យ៉ា ងលទោះប្ែរ ។
ែូលចានោះ ោលលព្វលែល់អាររោណ៍

រប្រងព្វក់ព័នលធ ៅែល់ចិត្ត

ោលនឹងលព្វលែល់ចិត្តក៏គ្ត្ូវម្ចនអាររោណ៍ប្ែរ
ម្ចនអាររោណ៍រិនម្ចនលឡើ

ចិត្ណា
ត
ប្ែលរិន

។

អាររោណ៍ប្ែលជាអាហាររបស់ចិត្តលទោះ ោលប្ចកតរ ំណាច
កនងោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍លផសងៗ លដ្ឋ
គ្បោរ រ៊ឺ
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១. រូបាររោណ៍ ប្គ្បថា រូបជាអាររោណ៍ រូបកនងលសចកតីលនោះ បានែល់
វណណ រូប រ៊ឺ ពណ៌លផសងៗ ជាលគ្រឿងលតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្
តរផាូវប្ភនក ។

២. សោោររោណ៍ ប្គ្បថា សំលឡងជាអាររោណ៍ បានែល់ សទ្ោរូប

ប្ែលជាលគ្រឿងលតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្តរផាូវគ្ត្លចៀក ។

៣. រទធររោណ៍ ប្គ្បថា កាិនជាអាររោណ៍ បានែល់ រនធរូបជាលគ្រឿង

លតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្តរផាូវគ្ចរោះ ។

៤. រសាររោណ៍ ប្គ្បថា រសជាអាររោណ៍ បានែល់ រសរូបប្ែល

ជាលគ្រឿងលតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្តរផាូវ ណា
ត ត្ ។
៥. លផ្ទែាព្វាររោណ៍ ប្គ្បថា ោរប៉ាោះខោប់ោ

ជាអាររោណ៍ បានែល់

បឋវ ី លត្លជា វាលយ ជាលគ្រឿងលតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្តរ
ផាូវោ

។
៦. ធម្ចោររោណ៍ ប្គ្បថា សភាវធរ៌ប្ែលែឹងបានតររលទោារ

បានែល់ សភាវធរ៌ ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ បសាទ្រូប
៥ សខររូប ១៦ និព្វាន និងបញ្ញ ត្ិត ប្ែលជាលគ្រឿងលតងរបស់ចិត្តនិង
លចត្សិកលកើត្តរផាូវចិត្ត ។

រូបាររោណ៍ សោោររោណ៍ រទធររោណ៍ រសាររោណ៍ និងលផ្ទែាព្វា-

ររោណ៍ អាររោណ៍ោំង ៥ លនោះ រួរលៅថា បញ្ច
ា ររោណ៍ ប្ែលជារូបធរ៌ ។
ចំប្ណកធម្ចោររោណ៍ជាអាររោណ៍ទ្ី ៦

ងគធរ៌បានែល់ ចិត្ត

លចត្សិក និងនិព្វានលទោះ ជាទរធរ៌ សគ្ម្ចប់បសាទ្រូប ៥ សខររូប
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១៦ លទោះ ជារូបធរ៌ ចំលព្វោះបញ្ញត្ិតរិនប្រនជារូបធរ៌និងទរធរ៌ គ្ត្ឹរ
ប្ត្ជាបញ្ញ ត្ិតលវាហារប៉ាលណាណោះ ។
បញ្ច
ា ររោណ៍និងធម្ចោររោណ៍រួរលៅថា អាររោណ៍ ៦ ឬ ឆ្អាររោណ៍។
អំណាឆរបស់អារម្មណ្៍
កនងអាររោណ៍ ៦ លនោះ ោលប្ចកលដ្ឋ
អាររោណ៍លហើ

កម្ចាំង ំណាចរបស់

អាចប្ចកបានជា ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. សារញ្ញ អាររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ ៦ គ្បលភទ្ប្ែលជាធរោត
សារញ្ញ ទ្ូលៅ រិនម្ចនកម្ចាំងខាាំងជាពិលសស ប្ែលបលង្កអន

កចិត្ត

និងលចត្សិកលៅោន់អាររោណ៍លទោះៗ បាន ។
២. ធិបត្ិអាររោណ៍ ជាអាររោណ៍គ្បលភទ្ពិលសសម្ចនកម្ចាំងខាាំង
អាចលធាើឱ្យទរធរ៌ រ៊ឺចិត្ន
ត ិ ងលចត្សិកចូលលៅលតងអាររោណ៍លទោះទ្ក
យ៉ា ងប្ណន អាររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងែូលចនោះលៅថា អាររោណាធិបត្ិ
ឬ ធិបត្ិអាររោណ៍

អាររោណ៍ប្ែលជា ធិបត្ីបានលនោះក៏ជាអាររោណ៍

ប្ែលរួរគ្បាថាន រ៊ឺឥដ្ឋាររោណ៍ ។
ឥដ្ឋាររោណ៍ប្ចកលចញជា ២ គ្បលភទ្ បានែល់
១. សភាវឥដ្ឋារោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលដ្ឋ
ធរោជាត្ិ ឬ លដ្ឋ

សភាវៈែូចជារូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ

ោំងលនោះជាលែើរ ប្ែលជាទ្ីរួរលគ្ត្ក រែល់បរគលទ្ូលៅ ។
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២. បរ ិកបបឥដ្ឋាររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលពញ
ចិត្ត ចំលព្វោះបរគលរិនប្រនទ្ូលៅែល់សត្ាោំង ស់ អាររោណ៍គ្បលភទ្
លនោះរិនប្រនអាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលដ្ឋ

ធរោជាត្ិ ឬលដ្ឋ

សភាវៈ

ប្ែលរិនជាទ្ីរួរគ្បាថានរបស់បរគលលដ្ឋ

ចំប្ណកលគ្ចើន ប្ត្ជាអាររោណ៍

ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលពញចិត្តរបស់បរគល

ឬសត្ាពួកខាោះ

ប៉ាលណាណោះ ។

ឬចំលព្វោះខាួន

សភាវឥដ្ឋាររោណ៍ ឬបរ ិកបបឥដ្ឋាររោណ៍លនោះ សូរបីអាចលធាើឱ្យ
ទរធរ៌លកើត្លឡើងបាន
ពិលសសលហើ

លដ្ឋ

អាោរចាប់លតងអាររោណ៍លទោះជា

ក៏បានល្ោោះថា ជា ធិបត្ិអាររោណ៍ ែូចវចនត្ថៈថា

ចិត្តលចត្សិលកហិ អាលរព

ត្ីត្ិ = អាលរពនំ

ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណា រប្រងចាប់លតងចិ ត្តនិងលចត្សិកោំង
ធរោជាត្ិលទោះ ល្ោោះថា អាលរពន បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ជា ធិ បត្ិ ។
ការសម្ពន
័ ធរវាង្អារម្មណ្៍ ៦ និង្ទាារ
១. ចកខោារ ិកចិត្ត ៤៦ ែួង ទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបននប្ត្
រា៉ា ង ។
២. លសាត្ោារ ិកចិត្ត ៤៦ ែួង ទ្ទ្ួលសោោររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន
ប្ត្រា៉ា ង ។
៣.

ឃានោារ ិកចិត្ត

៤៦

ែួង

បចាបបននប្ត្រា៉ា ង ។
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៤. ជិវាហោារ ិកចិត្ត ៤៦ ែួង ទ្ទ្ួលរសាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន
ប្ត្រា៉ា ង ។
៥. ោ

ោារ ិកចិត្ត ៤៦ ែួង ទ្ទ្ួ លលផ្ទែាព្វាររោណ៍ប្ែលជា

បចាបបននប្ត្រា៉ា ង ។
៦. រលទោារ ិកចិត្ត ៦៧ ឬ ៩៩ ែួង ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជា
បចាបបនន

ត្ីត្

ទរត្ ោលវ ិរត្តតរសររួរ ។

៧. ោារវ ិរត្តចិត្ត ១៩ ែួង ប្ែលលធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ ចត្ិ

ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ណារួ

បណា
ត អាររោណ៍ោំង

៦

ប្ែលលៅថា

កម្ចោររោណ៍ ករោនិរិតតររោណ៍ និងរត្ិ និរិតតររោណ៍ ប្ែលជាបចាបបនន
ត្ីត្ និងបញ្ញតតររោណ៍ ប្ែលលកើត្លឡើងតរោារោំង ៦ ខណ:ប្ែល
ររណាសននជវនៈ

ទ្ទ្ួល

ករកពីភពរនោលជិត្នឹ ងសាាប់ជា

ចំប្ណកលគ្ចើន ។
អធិបាយ
១-៥ ចកខោារ ិកចិត្ត លសាត្ោារ ិកចិត្ត ឃានោារ ិកចិត្ត ជិវាហោារ ិកចិត្ត និងោ

ោារ ិកចិត្ត ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង រ៊ឺ ោរចិត្ត ៤៦

(លវៀរចិត្ត ៨ ែួង កនងទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្តលដ្ឋ

ចំលព្វោះោារលទោះៗ) ។

៦. រលទោារ ិកចិត្ត ៦៧ ឬ ៩៩ ែួង រ៊ឺ
ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ រលទោត្ ៣)

រហរគត្ចិត្ត ១៨ ែួង (លវៀររហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ ែួង) លោកត្តរចិត្ត ៨
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ឬ ៤០ ែួង ។

៧. ោារវ ិរត្តចិត្ត ១៩ ែួង រ៊ឺ
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត

២

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួង ។

ែួង

អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ រូបាររោណ៍ សោោររោណ៍ រទធររោណ៍ រសាររោណ៍
លផ្ទែាព្វារោណ៍ និ ងធម្ចោររោណ៍ ែូ ចលព្វលលហើ

ោរសលរង្កគោះលដ្ឋ

ោល

ប្ចកបានជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. លត្ោលិោររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ោលោំង
៣ រ៊ឺ ត្ីត្ ទរត្ និ ងបចាបបនន ងគធរ៌បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ។
ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលជា ត្ីតររោណ៍លទោះ សំលៅ
លចត្សិក រូប ប្ែលជាអាររោណ៍កនាងផត្លៅលហើ
បានឮលហើ

បានែឹងកាិនលហើ

លផ្ទែាពាៈលហើ
លៅថា

បានែឹងរសលហើ

រ៊ឺ បានល

ក ចិត្ត
ើញលហើ

បានប៉ាោះព្វល់គ្ត្ូវ

និងបាននឹករិត្ែល់អាររោណ៍ប្ែលកនាងផត្លៅលហើ

ត្ីតររោណ៍ ។

ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលជាអាររោណ៍បចាបបននលទោះ សំលៅែល់
ចិត្ត លចត្សិក រូប ខណ:ប្ែលកំពងគ្បាកែជាអាររោណ៍លៅចំលព្វោះរខ
រ៊ឺ កំពងល

ើញ កំពងឮ កំពងែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ និងកំពង

នឹករិ ត្កនងអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែផាូវចិត្តលៅរិនោន់រលត្់លៅ ោំងលនោះ
លៅថា បចាបបទនររោណ៍ ។
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ចិត្ត លចត្សិ ក រូប ប្ែលជា ទរតររោណ៍លទោះ សំលៅែល់
អាររោណ៍លផសងៗ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ោំងលនោះនឹងរកគ្បាកែ
ផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ត ត្ ោ

ចិត្ត រ៊ឺនឹងល

ើញ នឹងឮ

នឹងែឹងកាិន នឹងែឹងរស នឹងប៉ាោះព្វល់លផ្ទែាពាៈ នឹងជាអាររោណ៍ឱ្យនឹក
រិត្ ផាូវចិត្ត ោំងលនោះល្ោោះថា

ទរតររោណ៍ ។

អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ

ោលោំង ៣ លនោះ លៅថា

លត្ោលិោររោណ៍ ។

២. ោលវ ិរតតររោណ៍ សំលៅែល់ អាររោណ៍ប្ែលរិនោក់ទ្ង

លដ្ឋ

ោលោំង ៣ បានែល់ និព្វាននិងបញ្ញតតររោណ៍ លគ្ព្វោះធរ៌ោង
ំ

២ ពួកលនោះ ជា សងខត្ធរ៌ រិនគ្ត្ូវតក់ប្ត្ងលដ្ឋ

បចា័

៤ រ៊ឺ ករោ

ចិត្ត ឧត្ និងអាហារ ែូលចានោះោរលកើត្លឡើងរបស់ធរ៌ោំង ២ ពួកលនោះ
លគ្ព្វោះរិនម្ចនបចា័

តក់ប្ត្ង

ោលរិនម្ចនោរលកើត្លឡើងលហើ

ក៏លព្វលរិនបានថា និព្វាន ឬបញ្ញ ត្ិត លនោះជាបចាបបនន
ោលរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងបចាបបនន

ត្ីត្

ទរត្

ត្ីត្ និង ទរត្ ែូលចនោះក៏លៅថា

ោលវ ិរតតររោណ៍ ។
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សប្ម្តង្ឆិត្តប្ លទទួលអារម្មណ្៍ច្ោយឯកនត(រិត្ព្បាក ) ៤
ព្បច្ភទ និង្អច្នកនត(ម្ិនរិត្ព្បាក ) ៣ ព្បច្ភទ
គាថាសង្គហទី ១១-១២
១១. បញ្ាវ ីស បរ ិត្តរិហ

ឆ្ ចិតតនិ រហរគលត្

ឯកវ ីសត្ិ លវាហាលរ

ែា និព្វានលគចលរ ។

១២. វ ីសានត្តររត្តរិហ

រគររគផលជឈិលត្

បញ្ា សពាត្ថ ឆ្លចាត្ិ

សត្តោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

ប្គ្បថា ចិត្ត ២៥ ែួង រប្រងម្ចនកនងបរ ិតតររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង
ចិត្ត ៦ ែួ ង រប្រងម្ចនកនងរហរគតររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង
ចិត្ត ២១ ែួង រប្រងម្ចនកនងបញ្ញតតររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង
ចិត្ត ៨ ែួង រប្រងម្ចនកនងអាររោណ៍ រ៊ឺគ្ពោះនិព្វានប្ត្រា៉ា ង
ចិត្ត ២០ ែួង រប្រងម្ចនកនងអាររោណ៍ប្ែលផត្ចាកលោកត្តរៈ
ចិត្ត ៥ ែួង រប្រងម្ចនកនងអាររោណ៍ប្ែលលវៀរចាក រហត្តររគ
និង រហត្តផល

ចិត្ត

៦

ែួង

រប្រងម្ចនកនងអាររោណ៍ោំង ស់

កនងអាររោណសងគហៈលនោះ ម្ចនោរសលរង្កគោះបាន ៧ យ៉ា ង លដ្ឋ
គ្បោរែូលចនោះ ។
អធិបាយ
អាររោណ៍ោំង ៦ ែូចលព្វលរកលទោះ ោលប្ចកលដ្ឋ
ធំៗ ម្ចន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
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១. ោម្ចររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦
២. រហរគតររោណ៍ បានែល់ ធម្ចោររោណ៍
៣. បញ្ញ តតររោណ៍ បានែល់ ធម្ចោររោណ៍
៤. លោកត្តោររោណ៍ បានែល់ ធម្ចោររោណ៍ ។
១. ោម្ចររោណ៍

ងគធរ៌បានែល់ ោរចិត្ត ៥៤ លចត្សិក ៥២

រូប ២៨ បានលសចកដីថា ខណ:ចិត្តលតង
ណារួ

ជាអាររោណ៍កតី ឬលតង

កោរចិត្ត ៥៤ ែួងៗ

ករូបណារួ

កនងរូប ២៨ លទោះ

ជាអាររោណ៍កតី រប្រងបានល្ោោះថា ចិត្តលទោះលតង

កោម្ចររោណ៍

ឬម្ចនោរធរ៌ជាអាររោណ៏ ។
២. រហរគតររោណ៍ ងគធរ៌បានែល់ រហរគត្ចិត្ត ២៧ លចត្សិក
៣៥ បានលសចកតីថា ខណ:ណាចិត្តលតង
ណារួ

ករហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង

ជាអាររោណ៍ក៏ បានល្ោោះថា ចិត្តលទោះលតង ករហរគតររោណ៍

ឬម្ចនរហរគត្ធរ៌ជាអាររោណ៏ ។
ោម្ចររោណ៍និងរហរគតររោណ៍លនោះ

លៅជាអាររោណ៍ប្ែលជាប់

ោក់ទ្ងលៅកនងលោកោំង ៣ រ៊ឺោរលោក រូបលោក និ ង រូបលោក
លទ្ើបរួរលៅអាររោណ៍ោំង ២ គ្បលភទ្លនោះថា លោកិយររោណ៍ ោល
ចិត្តណាលតង
លោកិ

កលោកិយររោណ៍

ក៏ល្ោោះថា

ចិត្តលទោះម្ចន

ធរ៌ជាអាររោណ៏ ។
៣. បញ្ញ តតររោណ៍ បានែល់ បញ្ញ ត្ិតធរ៌ ២ គ្បោរ រ៊ឺ

និងសទ្ោបបញ្ញ ត្ិត ។
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ត្ថបបញ្ញត្ិត

បានែល់ សនោត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

រូប ពណ៌

សណា
ា ន ឬលកខណ:អាោរ លែើរបីឱ្យែឹងលសចកតី ឬលសចកតីក្នបញ្ញត្ត
លទោះៗ ែូចជារូបោងលកខណ:របស់ភំន លែើរលឈើ សោឹង ទ្លនា សួន ប្ស្ស
ចំោរ កសិណបញ្ញ ត្ិត អាទបានបញ្ញ ត្ិត សត្ាបញ្ញត្ិត ោំងលនោះជាលែើ រ ។
សទ្ោបបញ្ញ ត្ិត បានែល់ សំលឡងប្ែលលព្វលលចញរកជាព្វកយ
លគ្បើ

លៅល្ោោះ

សនោត្របស់វត្ថលទោះៗ

ឱ្យែឹងលសចកតីគនបាន

លគ្ោ

ពីព្វកយ ឬសំលឡងប្ែលលព្វលលចញលៅ ែូចជាោលលព្វល

ែល់ភំន លែើរលឈើ ត្ លៅ ី ស្រសតី បរស ព្វកយបញ្ច
ា ប្បរលឆ្ាង ប្បរសាតំ
លែើរលៅរខ ោំងលនោះជាលែើរ សូរបីរិនបានល

ើញវត្ថប្ែលនិយ

លៅកនងខណ:លទោះ

លគ្ោ

ពីសំលឡងប្ែល

កបញ្ញ ត្យ
ត ៉ា ងណារួ

រកជាអាររោណ៍

ប្ត្ក៏

ល់លសចកតីបាន

ែល់

លព្វលលចញលៅលទោះ លៅថា សទ្ោបបញ្ញ ត្ិត ។
ែូលចានោះោលចិត្តលតង
លហើ

ក៏បានល្ោោះថា

ចិត្តលទោះលតង

កបញ្ញ តតររោណ៍

ឬម្ចន

អាររោណ៍ជាបញ្ញ ត្ត ។
៤. លោកត្តោររោណ៍

ងគធរ៌បានែល់ ររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤

លចត្សិក ៣៦ និងនិព្វាន ១ ខណ:ចិត្តណាលតង
ឬនិព្វាទររោណ៍ ចិត្តប្ែលលតង
ចិត្លត ទោះលតង

កររគចិត្ត ផលចិ ត្ត

កអាររោណ៍លទោះៗ ក៏បានល្ោោះថា

កលោកត្តោររោណ៍ ឬម្ចនអាររោណ៍ជាលោកត្តរធរ៌ ។

ត្លៅលនោះ នឹ ងសប្រតងោរប្ចកចិ ត្តប្ែលលកើត្លឡើងជារួ

អាររោណ៍

ោំង ៤ គ្បលភទ្ កនងគថាសងគហ:ទ្ី ១១ និង ១២ តរលំដ្ឋប់ត្លៅ
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ប្ឆកឆិត្ត ៦០ ឬ ៩២

ួង្ប្ លទទួលអារម្មណ្៍ច្ោយឯកនត

(រិត្ព្បាក ) ច្ោយអារម្មណ្៍ ៦ និង្កាល ៣
១. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលោម្ចររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ២៥ ែួង

“ បញ្ាវ ីស បរ ិត្តរិហ ”

ិ ញ ណចិត្ត ២ ទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបននប្ត្រា៉ា ង
ចកខវញ្ច

លសាត្វ ិញ្ចញណចិ ត្ត ២ ទ្ទ្ួលសោោររោណ៍ប្ែលជាបចាបបននប្ត្រា៉ា ង
ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ទ្ទ្ួលរទធររោណ៍ប្ែលជាបចាបបននប្ត្រា៉ា ង
ិ ញ ណចិត្ត ២ ទ្ទ្ួលរសាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបននប្ត្រា៉ា ង
ជិវាហវញ្ច
ោ

វ ិញ្ចញណចិ ត្ត ២ ទ្ទ្ួលលផ្ទែាព្វាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន

ប្ត្រា៉ា ង ។
រលទោត្ ៣ ទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍ប្ែលជាបចាបបននប្ត្រា៉ា ង ។

រលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ៣ ែួង ទ្ទ្ួលអាររោណ៍
៦ ប្ែលជា ត្ីត្

ទរត្ បចាបបនន ។

ិ កចិត្ត ៨ ែួង, ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១ ែួង ទ្ទ្ួលអាររោណ៍
រហាវបា
៦ ប្ែលជា ត្ីត្

ទរត្ បចាបបនន ។
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២. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរហរគតររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ៦ ែួង

“ ឆ្ ចិតតនិ រហរគលត្ ”
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្នកសលចិត្ត ១ វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

១ ែួង ទ្ទ្ួលអាោសានញ្ច
ា
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្នវ ិបាកចិត្ត

ត្នកសលប្ែលជា ត្ីត្ប្ត្រា៉ា ង ។

ត្នកិរយ
ិ ចិត្ត ១ ែួង ទ្ទ្ួលអាោសានញ្ច
ា

ត្ន-

កសល និងកិរ ិយប្ែលជា ត្ីត្ប្ត្រា៉ា ង ។
លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្នកសលចិត្ត ១ លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្នវ ិបាកចិ ត្ត ១ ែួង ទ្ទ្ួលអាកិញ្ាញ្ចញ

-

ត្នកសលប្ែលជា ត្ីត្

ប្ត្រា៉ា ង ។
លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្នកិរយ
ិ ចិត្ត ១ ទ្ទ្ួលអាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន-

កសលនិងកិរ ិយប្ែលជា ត្ីត្ប្ត្រា៉ា ង ។
៣. ចិ ត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ញ តតររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ២១ ែួង

“ ឯកវ ីសត្ិ លវាហាលរ ”
រូបាវចរបឋរជានចិត្ត ៣ ម្ចនបញ្ញ ត្ិធ
ត ម្ចោររោណ៍ ២៥ យ៉ា ងរ៊ឺ
កសិណបបញ្ញ ត្ិត

១០

អាទបានបបញ្ញ ត្ិត ១ បិ

សភបបញ្ញត្ិត

១០

លោដ្ឋាសបបញ្ញ ត្ិត

១

រទបសត្ាបបញ្ញ ត្ិត ១ ទ្កខិត្សត្ាបបញ្ញ ត្ិត ១

សខិត្សត្ាបបញ្ញត្ិត ១ ប្ែលជាោលវ ិរត្តប្ត្រា៉ា ង ។
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រូបាវចរទ្ត្ិ

ជានចិត្ត ៣ រូបាវចរត្ត្ិ

ជានចិត្ត ៣ រូបាវចរ-

ចត្ត្ថជានចិ ត្ត ៣ ម្ចនបញ្ញ ត្ិធ
ត ម្ចោររោណ៍ ១៤ យ៉ា ង រ៊ឺ កសិណបបញ្ញ ត្ិត
១០ អាទបានបបញ្ញ ត្ិត ១ បិ

រទបសត្ាបបញ្ញត្ិត ១ ទ្កខិត្សត្ាបបញ្ញ ត្ិត

ិ ត្តប្ត្រា៉ា ង ។
១ សខិ ត្សត្ាបបញ្ញត្ិត ១ ប្ែលជាោលវរ

រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣ ម្ចនបញ្ញ ត្ិតធម្ចោររោណ៍ ១២ យ៉ា ង
រ៊ឺ កសិណបបញ្ញត្ិត ១០ អាទបានបបញ្ញ ត្ិត ១ រជឈត្តសត្ាបបញ្ញត្ិត ១
ប្ែលជាោលវ ិរត្តប្ត្រា៉ា ង ។
អាោសានញ្ច
ា

ត្ន្នចិត្ត

៣

ម្ចនបញ្ញ ត្ិធ
ត ម្ចោររោណ៍

កសិណរាែិម្ចោសបបញ្ញត្ិត ប្ែលជាោលវ ិរត្តប្ត្រា៉ា ង ។
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត

៣

ម្ចនបញ្ញ ត្ិតធម្ចោររោណ៍

នត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិត ប្ែលជាោលវ ិរត្តប្ត្រា៉ា ង ។
៤. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលលោកត្តោររោណ៍លដ្ឋ
“

រ៊ឺ

ឯកនត ម្ចន ៨ ឬ ៤០ ែួង

ែា និព្វាន លគចលរ ”

លោកត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ម្ចនធម្ចោររោណ៍ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វាន ប្ែលជា
ោលវ ិរត្តប្ត្រា៉ា ង ។
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ប្ឆកឆិត្ត ៣១

ួង្ប្ លទទួលអារម្មណ្៍ច្ោយអច្នកនត

(ម្ិនរិត្ព្បាក ) ច្ោយអារម្មណ្៍ ៦ និង្កាល ៣
៥. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ៦ លវៀរចាកលោកត្តរធរ៌ ម្ចន ២០ ែួង
“ វ ីសានត្តររត្តរិហ ”
កសលចិត្ត ១២ រហាកសលញាណវ ិបប
កិរ ិយញាណវ ិបប
ោម្ចររោណ៍

ត្តចិត្ត ៤ រហា-

ត្តចិត្ត ៤ = ២០ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជា

រហរគតររោណ៍

និងបញ្ញ តតររោណ៍

ប្ែលជា ត្ីត្

ទរត្ បចាបបនន និងោលវ ិរត្ត ។
៦. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍ លវៀរ រហត្តររគ
“

រគររគផលជាិលត្ បញ្ា ”

រហាកសលញាណសរប

ត្តចិត្ត ៤

៥ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាលោកិ
(លវៀរ រហត្តររគ

និងោលវ ិរត្ត ។

រហត្តផល ម្ចន ៥ ែួ ង

ភិញ្ចញកសលចិត្ត ១ =
បញ្ញ ត្ិត និងលោកត្តរៈ

រហត្តផល) ប្ែលជា ត្ីត្
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៧. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បានោំង ស់ ម្ចន ៦ ែួង
“ សពាត្ថ ឆ្ ច ”
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ រហាកិរ ិយញាណសរប
ប្ែលជាលោកិ
ប្ែលជា ត្ីត្

ត្តចិត្ត ៤
បញ្ញ ត្ិត

ភិញ្ចញកិរ ិយចិត្ត ១ = ៦ ែួង ម្ចនអាររោណ៍
និងលោកត្តរ បានោំង ស់រិនម្ចនលវៀរ

ទរត្ បចាបបនន និងោលវ ិរត្ត ។

បរ ិយយច្សឆកតីកង្គាថាទី
នុ
១១
កាមរម្មណ្៍
១. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលោម្ចររោណ៍លដ្ឋ
ក. ទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ចញណចិ ត្ត ១០ រ៊ឺ

ឯកនត ម្ចន ២៥ ែួងរ៊ឺ

ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបននប្ត្រា៉ា ង

លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ទ្ទ្ួលសោោររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន
ប្ត្រា៉ា ង ។
ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ទ្ទ្ួលរទធររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន
ប្ត្រា៉ា ង ។

ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ទ្ទ្ួលរសាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន

ប្ត្រា៉ា ង ។
ោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ទ្ទ្ួលលផ្ទែាព្វាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន
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ប្ត្រា៉ា ង ។

ែូលចនោះទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ លទ្ើបទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍លដ្ឋ

ចំលព្វោះ ប្ែលជាោរធរ៌ និងជាបចាបបននប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ ។

ខ. រលទោត្ ៣ បានែល់ វ ិបាករលទោត្ ២ កិរ ិយរលទោត្ ១

= ៣ ែួង ចិត្ត ៣ ែួងលនោះ ទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍ណារួ
រ៊ឺទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍
លផ្ទែាព្វាររោណ៍

សោោររោណ៍

រទធររោណ៍

អាររោណ៍ណាក៏បាន

ជាអាររោណ៍បាន
រសាររោណ៍

រិនចំលព្វោះអាររោណ៍

ម្ចនចកខវ ិញ្ចញណជាលែើ រ ប្ត្អាររោណ៍លទោះៗ នឹងគ្ត្ូវគ្បាកែចំលព្វោះរខ
ជាបចាបបននែូចគន ។

រ. ចិត្ត ១២ ែួង បានែល់ រលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត

៣ ែួ ង រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១ = ១២ ែួង ម្ចនអាររោណ៍
៦ ប្ែលជាោរធរ៌ ។
ចិត្តោំង ១២ ែួ ងលនោះ ទ្ទ្ួ លអាររោណ៍ ៦ ណារួ
ប្ត្ោរធរ៌ជាអាររោណ៍

និងរិនថាជាបចាបបននអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ងលទ្

អាររោណ៍លទោះសូរបីជា ត្ីត្
ចិត្តោំង ២៥ ែួ ង លតង
រា៉ា ងលដ្ឋ
ររោណ៍លដ្ឋ

ចំលព្វោះ

ទរត្ និងបចាបបននក៏បាន ។
កអាររោណ៍ ៦ សទ្ធប្ត្ជាោរធរ៌ប្ត្

ចំលព្វោះលនោះលទ្ើបល្ោោះថា ចិត្ត ២៥ ែួងលតង
ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) ។
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ម្ហគគោរម្មណ្៍
២. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរហរគតររោណ៍លដ្ឋ
ក. វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ឯកនត ម្ចន ៦ ែួង រ៊ឺ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង ម្ចនអាោសានញ្ច
ា -

ត្នកសលចិត្ត ១ កិរ ិយចិត្ត ១ ជាអាររោណ៍ បានែល់
១. នកបានអាោសានញ្ច
ា
ភាវទ លែើរបីឱ្យបានវ ិញ្ចញណញ្ច
ា
ញ្ច
ា

ត្ន្នលហើ

នឹងគ្ត្ូវអាស្ស័
លកើត្លហើ

នឹងចូលវ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ែល់ខួានលទោះ

នឹ ងចលគ្រើនសរេ-

ត្ន្ន ឬ នកប្ែលបានវ ិញ្ចញណ-

អាោសានញ្ច
ា

លទ្ើបវ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្នលហើ

ត្ន្នសម្ចបត្តិលទ្ៀត្

ត្ន្នកសល ឬកិរ ិយប្ែលោាប់

រកជាអាររោណ៍ជានិ ចាយ៉ាងពិត្គ្បាកែ

ត្ន្នលកើត្បាន ។

២. ត្ិលហត្កបេជាន ឬផលលសកខបរគល ប្ែលបានវ ិញ្ចញណញ្ច
ា ោលបំណងនឹងចូលវ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្នលហើ

កសល ក៏គ្ត្ូវម្ចនអាោសានញ្ច
ា

ត្ន្ន-

ត្ន្នកសលប្ែលលកើត្លហើ

ែល់ខួនកន
ា
ងភពលនោះជាអាររោណ៍ ។

៣. ោលត្ិលហត្កបរគល ឬផលលសកខបរគល បានសាាប់លហើ

ក៏នឹងលៅលកើត្ជា រូបគ្ពហោ កនងវ ិញ្ចញណញ្ច
ា
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្នវ ិបាកចិត្ត លដ្ឋ

ប្ែលោាប់លកើត្លហើ
ខណ:វ ិញ្ចញណញ្ច
ា
អាោសានញ្ច
ា

ត្នភូរិ បែិសនធិលដ្ឋ

ម្ចនអាោសានញ្ច
ា

ត្នកសល

ែល់ខួនកន
ា
ងភពរនលទោះជាអាររោណ៍ សូរបីកង
ន

ត្នវ ិបាកលធាើទទ្ីភវងគកិចា ឬចត្ិកិចា ក៏គ្ត្ូវម្ចន

ត្នកសល ប្ែលោាប់លកើត្លហើ
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ជាអាររោណ៍ែូចគន ។
៤. ត្ិលហត្កបេជាន ឬផលលសកខបរគលកតី ោលបានចលគ្រើន
វ ិបសសទត្លៅរហូត្សលគ្រច រហត្តររគ
បរគលកនងជាត្ិលនោះលហើ

រហត្តផល ជាគ្ពោះ លសកខ

ោលចូលវ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ចិត្ប្ត ែលលកើត្លឡើងេោីលនោះ ជាវ ិញ្ចញណញ្ច
ា
រប្រងម្ចនអាររោណ៍ជាអាោសានញ្ច
ា
លហើ

ត្ន្ន ្ន

ត្នកិរ ិយចិត្តលកើត្លឡើង

ត្នកសល

ប្ែលោាប់លកើត្

ែល់ខួនកន
ា
ងភពលនោះជាអាររោណ៍ ។

៥. គ្ពោះ រហនតប្ែលជា្នោភីបរគល ោលបានរូបបញ្ា រជាន

លហើ

បំណងនឹងចលគ្រើន្នត្លៅគ្ត្ូវចូលអាោសានញ្ច
ា

្នរន ោលអាោសានញ្ច
ា
សានញ្ច
ា
លដ្ឋ

ត្នកិរយ
ិ
លហើ

ម្ចនអាោសានញ្ច
ា

វ ិញ្ចញណញ្ច
ា
ញ្ច
ា

ត្ន-

ត្ន្នចិត្លត កើត្ រប្រងជាអាោ-

ចលគ្រើនវ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្នត្លៅ

ត្នកិរ ិយជាអាររោណ៍

ែូលចានោះោល

ត្នកិរ ិយ្នចិ ត្តលកើត្

ត្នកិរ ិយ ប្ែលោាប់លកើត្លហើ
រួរលសចកតីថា វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

រប្រងគ្ត្ូវម្ចនអាោសាន-

ែល់ខួនកន
ា ងភពលនោះជាអាររោណ៍។

ត្នកសល ១ វ ិបាក ១ កិរ ិយ ១

រួរោំង ៣ ែួ ងលនោះ ម្ចនអាោសានញ្ច
ា
ខាួនកនងភពលនោះឬភពរនជាអាររោណ៍

ត្នកសល ប្ែលលកើត្ែល់

និងម្ចនអាោសានញ្ច
ា

ត្ន-

កិរ ិយប្ែលលកើត្កនងភពលនោះជាអាររោណ៍ ។
ខ. លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្នចិត្ត ៣ ែួង ម្ចនអាកិញ្ាញ្ចញ

កសល ១ និងកិរ ិយ ១ ជាអាររោណ៍លទោះ បានែល់
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ត្នកសលចិត្ត ១ វ ិបាកចិ ត្ត ១ កិរយ
ិ ចិត្ត

លនវសញ្ចញទសញ្ចញ
១ ម្ចនអាកិញ្ាញ្ចញ
រកលហើ

ត្នកសល ១ ឬកិ រ ិយ ១ ប្ែលោាប់លកើត្ែល់ខួាន

កនងភពលនោះ ឬភពរនជាអាររោណ៍ ។
ព្វកយ ធិបា

ទ្ំនងែូ ចគននឹងខទ្ី ២ ក

រួរលសចកតីថាចិត្ត ៦ ែួង រ៊ឺ វ ិញ្ចញណញ្ច
ា
និងលនវសញ្ចញទសញ្ចញ
(អាោសានញ្ច
ា

ត្ន្នចិត្ត ៣

ត្ន្នចិត្ត ៣ ម្ចនរហរគត្ចិត្ត ៤ ែួង

ត្នកសល ១ កិរ ិយ ១ និងអាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន-

កសល ១ កិរ ិយ ១) ជាអាររោណ៍ លទ្ើបល្ោោះថា ចិត្ត ៦ ែួង លតង
ករហរគតររោណ៍ ។
បញ្ា ោតរម្មណ្៍
៣. ចិ ត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ញ ត្ិឯ
ត កនត (ពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ២១ ែួង រ៊ឺ
ក. រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង ម្ចនបញ្ញត្ិតជាអាររោណ៍ រ៊ឺ រូបាវចរចិត្ត
១៥

ែួងលទោះ

ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងពីោរសរាឹងអាររោណ៍បញ្ញត្ិត

ករោដ្ឋាន ២៦ គ្បោរ បានែល់ កសិណបបញ្ញ ត្ិត ១០
១០ អាទបានបបញ្ញត្ិត ១ លោដ្ឋាសបបញ្ញ ត្ិត ១ បិ

សភបបញ្ញត្ិត

រទបសត្ាបបញ្ញ ត្ិត

១ ទ្កខិត្សត្ាបបញ្ញត្ិត ១ សខិត្សត្ាបបញ្ញ ត្ិត ១ និងរជឈត្តសត្ាបបញ្ញត្ិត
១ (សត្ាបបញ្ញ ត្ិអា
ត ររោណ៍ រ៊ឺ គ្ពហោវ ិហារ ៤) ។
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ខ. អាោសានញ្ច
ា

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

ម្ចនកសិ ណរាែិម្ចោសបបញ្ញ ត្ិតជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង
កសិណរាែិម្ចោសបបញ្ញ ត្ិតលទោះ បានែល់ អាោសលហលលហវ
ប្ែលបានែកលចញ

ឬប្ែលបានលបើកលចញ ំពីកសិណ

៩

(លវៀរអាោសកសិណ) ។ បញ្ញត្ិតអាោសលហលលហវលនោះឯង ោលកំណត្់
រកជាអាររោណ៍លហើ

លទ្ើបល្ោោះថា កសិណរាែិម្ចោសបបញ្ញ ត្ិត

និងចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាកសិណរាែិម្ចោសបបញ្ញ ត្ិលត នោះ
ល្ោោះថា អាោសានញ្ច
ា
អាោសានញ្ច
ា

ត្ន្នចិត្ត ម្ចនចំនួន ៣ ែួង រ៊ឺ

ត្នកសលចិត្ត ១ វ ិបាកចិត្ត ១ កិរ ិយចិត្ត ១

ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាបញ្ញ ត្ិយ
ត ៉ា ងលនោះលដ្ឋ
រ. អាកិញ្ាញ្ចញ

ចំលព្វោះប្ត្រា៉ា ង ។

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង ម្ចននត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិត
ជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង

នត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិត បានែល់ ោររិនម្ចន ីា សូរបីត្ិចត្ួចក៏រិនម្ចន
សំលៅ

ក បញ្ញ ត្ិតសញ្ចញប្ែលសនោត្ថា រិនម្ចន ីាលឡើ

បលង្កអនរក

ជាអាររោណ៍ កំណត្់ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បញ្ញត្ិលត នោះ លទ្ើបល្ោោះថា
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្នកសលចិត្ត ១ វ ិបាកចិត្ត ១ កិរ ិយចិត្ត ១ ។

រួរលសចកតីថា ចិត្ត ២១ ែួង រ៊ឺ រូបាវចរចិត្ត ១៥ អាោសានញ្ច
ា ត្នចិត្ត ៣ អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្នចិត្ត ៣ សទ្ធប្ត្ម្ចនបញ្ញ ត្ិជា
ត អាររោណ៍
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ោំង ស់ ។
និព្វានារម្មណ្៍
៤.

លោកត្តរចិត្ត

៨

ែួង

រ៊ឺ

ររគចិត្ត ៤

ផលចិត្ត ៤

ម្ចនគ្ពោះនិព្វានជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង
គ្ពោះនិព្វានលទោះ សំលៅែល់ សភាពប្ែលរលត្់ត្ណា
ហ ប្ែលជា
លគ្រឿងរួបរ ឹត្សត្ាោំង
និងផលចិត្ត

៤

ទ្ករិនឱ្យផត្ពីសងារវែត

លនោះ

ររគចិត្ត

៤

ជាចិត្តប្ែលោត្់ផ្ទតច់នូវចំណងលគ្រឿងរួបរ ឹត្

ែូលចនោះចិត្តោំងលនោះ រិនបានរកព្វក់ព័នធជារួ

នឹងអាររោណ៍ ៦ ណារួ

ឱ្យជាប់ជំព្វក់នឹងោរគ្បគ្ពឹត្លត ៅកនងលោកលនោះលឡើ

លទ្ើបគ្ត្ូវលតង

កអាររោណ៍ពិលសសប្ែលសត្ាណាៗ កនងលោករិនោាប់ជួប រិនោាប់
ល

ើញលដ្ឋ ខាួនឯងរកពីរន លវៀរប្ត្គ្ពោះ រ ិ បរគលោំង

ប៉ាលណាណោះ

ែូលចានោះលោកត្តរចិត្ត ៨ ែួងលនោះ នឹងម្ចនភាវៈយ៉ា ងែក្ទ្ជាអាររោណ៍
រិនបាន លគ្ៅ ំពីម្ចនគ្ពោះនិព្វានជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ ។
កាលវិម្ោ
ុ ត រម្មណ្៍
ោម្ចររោណ៍
ត្ីត្

រប្រងជាអាររោណ៍ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅបានោំងកនង

ទរត្ និងបចាបបននបានកនងោលោំង ៣ បរ ិបូណ៌ ។
ចំប្ណករហរគតររោណ៍លទោះបានោំង ៣ ោល ប៉ាប្នតគ្ត្ង់

អាររោណ៍របស់វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្ន និងលនវសញ្ចញទសញ្ចញ

្នលទោះគ្ត្ូវប្ត្ជា ត្ីត្ោលប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ ។
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ចំប្ណកបញ្ញ តតររោណ៍
ោលលទ្ រ៊ឺរិនជា ត្ីត្

និងនិព្វាទររោណ៍លទោះរិនម្ចនកនង

ទរត្ និងបចាបបននណារួ

បញ្ញ តតររោណ៍ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនសភាវៈ
ប្គ្បគ្បួល

ឬរិនលទ្ៀង

ោររលត្់

សារញ្ញ លកខណ:ក្នោរប្គ្បគ្បួលនិងោររិនលទ្ៀង

និព្វានជាធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវៈលអក្គ្កប្លង

ប្ែលជា

លទ្ើបរិនចូលកនង

ទរត្ និងបចាបបនន

លទ្ើបជាោលវ ិរត្ត ។

លគ្ព្វោះ

លទ្ើបរិនម្ចនសភាព

រិ នម្ចនោរលកើត្

ោលោំង ៣ លគ្ព្វោះរិនប្រនជា ត្ីត្

លឡើ

បញ្ញត្ិត

ម្ចនសភាពលទ្ៀង

សថិត្លសថររិនម្ចនោរប្គ្បគ្បួល និព្វានលទោះរិនម្ចនោរលកើត្ ោររលត្់
ែូលចានោះលទ្ើបរិនចូលកនងោលោំង

៣

លគ្ព្វោះរិនប្រនជា ត្ីត្

ទរត្ និងបចាបបនន និព្វានលទោះលទ្ើបជាោលវ ិរត្ត ។

រួរលសចកតីថា ធរ៌ប្ែលជាោលវ ិរត្ត ឬម្ចនអាររោណ៍ជាោល-

វ ិរត្តលទោះ ម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ បញ្ញត្ិត និងនិព្វាន ។
កនងគថាទ្ី ១១ លទោះ សប្រតងោរប្ចកចិត្ត ៦០ ែួង ប្ែល
ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ៦ តរោល ៣ និ ងោលវ ិរត្ត លដ្ឋ

លំដ្ឋប់ចិត្តោំង

៦០ ែួង ប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បានពិត្គ្បាកែលៅថា ឯកនតលនោះ
ក៏រ៊ឺចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលោម្ចររោណ៍លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែចំនួន ២៥ ែួង

ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរហរគតររោណ៍លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែចំនួន ៦ ែួង

ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ញតតររោណ៍លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែចំនួន ២១ ែួង

ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលនិព្វាទររោណ៍លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែចំនួន ៨ ែួ ង ។
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ចំនួនចិត្តោំង ស់ម្ចន ៨៩ ឬ ១២១ ែួង ោលទ្ទ្ួល
អាររោណ៍ពិត្គ្បាកែបាន ៦០ ែួង លៅសល់ ២៩ ែួង ប្ែលទ្ទ្ួល
អាររោណ៍បានលគ្ចើនៗ យ៉ា ង និងរិនពិត្គ្បាកែ លៅថា ទ្ទ្ួលអាររោណ៍
ជា លនកនត និងអាររោណ៍លគ្ចើនយ៉ា ងប្ែលជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត ២៩
ែួងបានលទោះ លៅថា សព្វាររោណ៍ ។
បរ ិយយច្សឆកតីកង្គាថាទី
នុ
១២ សព្វារម្មណ្៍

ចំនួនចិត្ត ២៩ ប្ែលសល់ពីចំនួនចិត្ត ៦០ ែួងលទោះ បានលព្វល
លហើ

កនងគថាទ្ី ១១ ជាចិត្តប្ែលអាចទ្ទ្ួលអាររោណ៍លផសងៗ បាន

លគ្ចើនលគ្ៅពីចិត្ត ២៩ ែួងប្ែលសល់ លៅោប់ចិត្តែ៏លសស រ៊ឺ
កសល ១ ែួង និង ភិ ញ្ចញកិរ ិយ ១ ែួង ោលោប់រួរជារួ

ភិញ្ចញ២៩ ែួង

លទ្ើបជា ៣១ ែួង កនងគថាទ្ី ១២ លនោះ លទ្ើបបានសប្រតងថា ចំនួនចិត្ត
៣១ ែួងលនោះ ជាចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍លផសងៗ បានលគ្ចើនយ៉ា ង
លគ្ចើនោល រិនកំណត្់ថាជា ត្ីត្

ទរត្ បចាបបនន ឬោលវ ិរត្ត

លទ្ើបលៅថា អាររោណ៍ប្ែលចិត្ត ៣១ ែួង ចូលលៅែឹងលនោះថាជា
សព្វាអាររោណ៍ ។
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៥. ចិត្ត ២០ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលផត្ចាកលោកត្តោររោណ៍លទោះ
បានែល់
កសលចិត្ត ១២ ែួង

រហាកសលញាណវ ិបប
រហាកិរ ិយញាណវ ិបប

ត្តចិត្ត ៤ ែួង
ត្តចិត្ត ៤ ែួង រួរ ២០ ែួង ។

ចិត្ត ២០ ែួង រប្រងទ្ទ្ួលអាររោណ៍ោំង ៦ ណារួ

ប្ែល

ជាលោកិ យររោណ៍ រ៊ឺជាោម្ចររោណ៍ រហរគតររោណ៍ ឬបញ្ញ តតររោណ៍
ក៏បាន លវៀរប្ត្លោកត្តោររោណ៍ប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ ។
កសលចិត្ត ១២ ជាចិត្តប្ែលរិនសាអត្ គ្បកបលដ្ឋ

លោភ

លោស លម្ចហ លទ្ើបរិនអាចម្ចនលោកត្តរធរ៌ ៩ រ៊ឺ ររគ ៤ ផល ៤
និងនិព្វាន ១ ជាអាររោណ៍បានលទ្ ។
កនងរហាកសលចិត្ត ៤ រហាកិរ ិយចិត្ត ៤ គ្បលភទ្ប្ែលជា
ញាណវ ិបប

ត្ត ក៏រិនអាចទ្ទ្ួលលោកត្តោររោណ៍បាន លគ្ព្វោះចិត្តោំង

៨ ែួងលនោះជាចិត្តប្ែលរិនគ្បកបលដ្ឋ

បញ្ចញ រប្រងទ្ទ្ួលលោកត្តរធរ៌

រ៊ឺររគ ៤ ផល ៤ និងនិព្វាន ១ រិនបានែូចគន ។
ចិត្ត ២០ ែួងលនោះ លទ្ើបទ្ទ្ួលអាររោណ៍ែក្ទ្ៗ ប្ែលលគ្ៅ ំពី
លោកត្តោររោណ៍បាន ។

-100-

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

៦. ចិត្ត ៥ ែួ ង ប្ែលលតង
លវៀរប្ត្ រហត្តររគ

រហត្តផល ចិត្ត ៥ ែួង បានែល់

រហាកសលញាណសរប
ទ្ទ្ួលអាររោណ៍

៦

ត្តចិត្ត ៤ ភិញ្ចញកសលចិត្ត ១ រប្រង

ប្ែលជាលោកិ

លោកត្តរក៏បាន លវៀរប្ត្ រហត្តររគ
លគ្ព្វោះ នកប្ែលនឹ ងបលង្កអន

កអាររោណ៍លផសងៗ បាន

និងបញ្ញ ត្ិត

រហត្តផល រកជាអាររោណ៍រិនបាន

ក រហត្តររគ

រហត្តផលរកជាអាររោណ៍

បានលទោះ បរគលលទោះគ្ត្ូវសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតលហើ
៧. ចិត្ត ៦ ែួង ប្ែលលតង

រហូត្ែល់

។

កអាររោណ៍លផសងៗ បានោំ ង ស់ រ៊ឺ

រលទោាោវជានចិត្ត ១ ែួង
រហាកិរ ិយញាណសរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង

ភិញ្ចញកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង រួរ ៦ ែួ ង ។
ចិត្ត ៦ ែួងលនោះ ទ្ទ្ួលអាររោណ៍បានោំង ស់រិនម្ចនលវៀរលគ្ព្វោះ
ជាចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត

រប្រងបានទ្ទ្ួលអាររោណ៍ោំងប្ែលជា

បរ ិតតររោណ៍ រហរគតររោណ៍ បញ្ញ តតររោណ៍ និងលោកត្តោររោណ៍បាន
ោំង ស់ រិនម្ចនលវៀរអាររោណ៍ណាលឡើ

។

ចិត្តោំង ៣១ ែួង ែូចលព្វលកនងគថាទ្ី ១២ ជាចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល
អាររោណ៍លគ្ចើនយ៉ា ងជា លនកនត រ៊ឺ ទ្ទ្ួ លអាររោណ៍បានរិនពិត្គ្បាែក ។
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អារម្មណ្៍របស់ទាារវិម្ុត្តឆិត្ត
កនងចំនួនចិត្តោំង ស់ ភារលគ្ចើនគ្ត្ូវអាស្ស័
ប្ែលអាស្ស័

ោារលកើត្លនោះថា

ជាចិត្តប្ែលលកើត្លដ្ឋ
លហើ

ោារ ិកចិត្ត

រិនអាស្ស័

ោារលកើត្លៅចិត្ត

ប្ត្ម្ចនចិត្ត

១៩

ោារណាលឡើ

ែួង

ែូចលព្វល

កនង «ោារសងគហ» ចិត្ត ១៩ ែួងលទោះ បានែល់
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួ ង
ចិត្តោំង ១៩ ែួងលនោះ ខណៈលធាើបែិ សនធិកិចា ភវងគកិចា ចត្ិកិចា
ោំង ៣ យ៉ា ងលនោះ សូរបីលកើត្លឡើងលដ្ឋ

រិនគ្ត្ូវអាស្ស័

ោារណារួ

លគ្ព្វោះលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ំណាចរបស់ករោកនង ត្ី ត្ក៏ពិត្ ប្ត្ក៏គ្ត្ូវទ្ទ្ួល

អាររោណ៍យ៉ា ងណារួ

កនងអាររោណ៍ោំង ៦ ជានិចា លហើ

ោំងលនោះរិ នបានោក់ ទ្ងកនងបចាបបននភព
ពីភពរនប្ែលររណាសននជវនៈ
នឹងសាាប់) ទ្ទ្ួល

ជាអាររោណ៍ប្ែលបានរក

(ចិត្តប្ែលលសា អាររោណ៍ោលជិត្

ករក លស្សចលហើ

ប្ត្ោរលសា

ជិត្នឹងសាាប់របស់ ក
ន លទោះ បានទ្ទ្ួ លអាររោណ៍ ីា
សាាប់ទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍
ោារវ ិរត្តចិត្ត

អាររោណ៍

អាររោណ៍ោល
លបើោលជិត្នឹង

រូបាររោណ៍លទោះក៏ជាអាររោណ៍របស់

ឬោលជិ ត្នឹ ងសាាប់

ររណាសននជវនៈទ្ទ្ួល

ក

សោោររោណ៍ រទធររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វាររោណ៍ និងធម្ចោររោណ៍
ោំងលទោះ

ក៏ជាអាររោណ៍របស់ោារវ ិរត្តចិត្ត
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អាររោណ៍របស់ោារវ ិរត្តចិត្ត

រ៊ឺ

អាររោណ៍ណារួ

បណា
ត អាររោណ៍

ោំង ៦ លទោះ ។
អាររោណ៍របស់ោារវ ិរត្តចិត្ត ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ

ររណាសនន-

ជវនៈលទោះ ម្ចនល្ោោះលៅជាពិលសសថា កម្ចោររោណ៍ ករោនិរិតតររោណ៍
និងរត្ិនិរិតតររោណ៍ រ៊ឺលបើអាររោណ៍ ៦ ប្ែលរកគ្បាកែែល់ នកប្ែល
ជិត្នឹងសាាប់លទោះ បានែល់ បញ្ច
ា ររោណ៍ រ៊ឺ រូបាររោណ៍ សោោររោណ៍
រទធររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វាររោណ៍ កនង ៥ យ៉ា ង ណារួ
លហើ

លនោះ

លៅអាររោណ៍លទោះថា ករោនិរិតតររោណ៍ ឬរត្ិនិរិតតររោណ៍ក៏ បាន

លស្សចលហើ

ប្ត្សភាពរបស់អាររោណ៍ប្ែលរកគ្បាកែជានិរិត្តលទោះ ។

ចំប្ណកធម្ចោររោណ៍ប្ែលគ្បាកែោលជិ ត្នឹងសាាប់លទោះ លៅថា
កម្ចោររោណ៍ក៏បាន
លស្សចលហើ

ករោនិរិតតររោណ៍ក៏បាន

រត្ិនិរិតតររោណ៍ក៏បាន

ប្ត្សភាពរបស់អាររោណ៍ប្ែលរកគ្បាកែជានិរិត្តលទោះ ។

អាររោណ៍របស់ោារវ ិរត្តចិត្តលទោះ

លទ្ើបបានែល់

កម្ចោររោណ៍

ករោនិរិតតររោណ៍ ឬរត្ិនិរិតតររោណ៍ ជាអាររោណ៍ ៦ ប្ែលរកគ្បាកែ
ែល់ នកប្ែលជិ ត្នឹ ងសាាប់ កនងររណាសននជវនៈ អាររោណ៍លនោះគ្ត្ូវ
គ្បាកែែល់សត្ាទ្ូលៅ លវៀរប្ត្ សញ្ញស
ី ត្តគ្ពហោនិងគ្ពោះ រហនត ។
ចំប្ណកអាររោណ៍ ៦ ប្ែលរកគ្បាកែផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ត ត្

ោ

ចិ ត្ត

កនងលវោគ្បគ្កត្ីលទោះរិនលៅថា កម្ចោររោណ៍

ករោនិរិតតររោណ៍ និងរត្ិនិរិតតររោណ៍ ឬអាររោណ៍ ៦ ប្ែលរកគ្បាកែ
ែល់គ្ពោះ រហនត ោលជិត្បរ ិនិព្វាន ក៏រិនលៅថា ករោ ករោនិរិត្ត
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រត្ិនិរិតតររោណ៍ែូចគន លគ្ព្វោះរិនម្ចនោរលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្លឡើ
ចំប្ណកសត្ាោង
ំ
លៅកនងសងារវែត

។

ប្ែលម្ចនោរលកើត្ ោរសាាប់ វ ិលវល់

(លវៀរ សញ្ញីសត្តគ្ពហោ)

នឹងគ្ត្ូវម្ចនកម្ចោររោណ៍

ករោនិរិតតររោណ៍ ឬរត្ិនិរិតតររោណ៍ គ្បាកែលឡើងោលជិត្នឹងសាាប់
ជានិចា ។
កមមរម្មណ្៍
កម្ចោររោណ៍ បានែល់ ធម្ចោររោណ៍ប្ែលជាប់លដ្ឋ

កសលករោ

កសលករោ ប្ែលជាររកករោ អាចិណណករោ អាសននករោ ឬកែតតករោ
ប្ែលនឹងឱ្យផលបែិសនធិកនងភពខាងរខ ជាោរសប្រតងឱ្យល
លគ្ព្វោះគ្បាកែចំលព្វោះរខកនងរលទោារ
ប្ែលឱ្យបែិសនធិលទោះ

ើញចាស់

ឬកសលករោ

កសលករោ

រប្រងគ្បាកែកនងផាូវចិត្តលដ្ឋ

ំណាចលធាើឱ្យ

ែូចោរលកើ ត្លឡើងេោីៗ ោរគ្បាកែកម្ចោររោណ៍ លទ្ើ បម្ចន ២ យ៉ា ង ។
១. កម្ចោររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ

កសលករោ កសលករោ

សប្រតងឱ្យជាក់ចាស់ « ភិរខីភូត្ំ» ជាោរគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ

ំណាច

ក្ន «បលពាកត្សញ្ចញ» រ៊ឺ ត្ី ត្សញ្ចញប្ែលចិត្តចាំលរឿងខាងកនងខាួនប្ែល
រកគ្បាកែលហើ

កនងោលរន ែូចជាកសលករោរបស់ខួាន ប្ែលោាប់

លកើត្បីត្ិលសារនសសកនងខណ:លធាើបណយ ឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើន
ភាវទ ោលពី ១០-២០ ឆ្នំកនាងរកលហើ

ឥឡវលនោះលៅរលឹ
កចាំកសល
ូ

ប្ែលម្ចនបីត្ិលសារនសសលទោះៗ បាន ឬ កសលករោប្ែលខាួនោាប់

-104-

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ខូចចិត្តកនងខណ:ជួបជារួ
២០ ឆ្នំកនាងរកលហើ
រន

គ្ត្ូវលរលបាកគ្បាស់ោលពី ១០-

ឬប្ែលោាប់លគ្ោធខឹង នកណារួ

កនងោល

លោះែល់លវោជិត្នឹ ងសាាប់ក៏រលឹកចាំនូវោរខូចចិត្ត

ឬលសចកតី

លគ្ោធកនង ត្ី ត្លទោះបាន
អា

រគិភ័

លសចកដីលនោះឧបម្ចែូ ចរនសសចាស់ប្ែលម្ចន

នឹកែល់វ ័

លគ្ចើនលហើ

របស់ខួន
ា

ម្ចនោរលគ្ត្ក រលភាើត្លភាើនយ៉ា ងណា
លភាើត្លភាើនកនងគ្គលទោះបាន

ោលគ្គជាកំលោោះគ្ករំ

ក៏លៅនឹកចាំលសចកតីលគ្ត្ក រ

ោរគ្បាកែក្នកម្ចោររោណ៍តរបលពាកត្-

សញ្ចញក៏ែូលចានោះប្ែរ ។
ចំប្ណក នកជិត្នឹ ងសាាប់ ប្ែលចាំលរឿងខាងលគ្ៅខាួន ម្ចនកិរ ិយ

អាោររបស់របរលផសងៗ ម្ចននិ រិត្លត គ្រឿងសម្ចគល់យ៉ាងលនោះ យ៉ា ងលទោះ
ោំងលនោះចាត្់ថាជាករោនិរិតតររោណ៍ (រិនប្រនកម្ចោររោណ៍) ។
២. កម្ចោររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ
លធាើខួនឱ្យែូ
ា
ចោរលកើត្លឡើងេោីៗ

កសលករោ កសលករោ

រ៊ឺគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ

ំណាច

«សរបត្តិកត្សញ្ចញ» រ៊ឺសញ្ចញោរចាំលរឿងោ៉ា វខាងកនងខាួន គ្បគ្ពឹត្តលៅ
ហាក់ែូចជាកំពងលធាើឥឡវលនោះ
ែូចកសលករោប្ែលខាួនោាប់ម្ចនបីត្ិ
ូ

លសារនសសកនងខណ:លធាើបណយ ឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ
ឬ កសលករោប្ែលោាប់ខូចចិត្ត
លបាកគ្បាស់

លគ្ព្វោះគ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះផោោះ

ឬោាប់លគ្ោធខឹងែល់ ក
ន ែក្ទ្ណារួ

រកលគ្ចើនឆ្នំលហើ

គ្គោលជិត្សាាប់

ហាក់ែូចជាខាួនកំពងលធាើបណយ ឱ្យោន
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បីត្ិលសារនសសក៏លកើត្លឡើង
រកាសីល

ចលគ្រើនភាវទ
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ឬលសចកតីលគ្ោធខឹងលកើត្លឡើង ហាក់ែូចជាខាួនកំពងល្ាោះវ ិវាទ្ជារួ
រនសសណារួ

លសចកតីលនោះឧបម្ចែូចជាលសចកតីសបា

រ ីកោ

ប្ែលលកើត្លឡើងកនងចិត្តែល់បរគលប្ែលកំពងលែកលក់ កនងកណា
ត ល
គ្ោត្

ល់សបតិលគ្ព្វោះអាស្ស័

ោរលៅលរើលកន លោខន ឬកី

លសចកតីសបា

បានរកពី

ោលពីក្េៃរលសៀល ។

កម្ចោររោណ៍ប្ែលលព្វលរកលហើ
រិនគ្បាកែតរបញ្ា ោារលឡើ
ប្ែលកនាងរកលហើ

រ ីកោ

លនោះ គ្បាកែបានចំលព្វោះរលទោារ

កម្ចោររោណ៍លនោះរប្រងរិត្ែល់ោរលធាើ

ជា ត្ីតររោណ៍ ។

លបើកម្ចោររោណ៍ជាកសលករោ រប្រងទំលៅោន់សរត្ិ ។
លបើកម្ចោររោណ៍ជា កសលករោ រប្រងទំលៅោន់ទ្រគត្ិ ។
កម្មនិម្ិោតរម្មណ្៍
ករោនិរិតតររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលជាលហត្ក្នោរលធាើ ។
ករោសស និរិត្ំត អាររោណំ = ករោនិរិត្ំត
ប្គ្បថា

អាររោណ៍ប្ែលជាលហត្ក្នោរគ្បគ្ពឹត្លត ធាើ

ល្ោោះថា

ករោនិរិតតររោណ៍ ។
ករោនិរិតតររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ រូប សំលឡង កាិន
រស លផ្ទែាពាៈ និងធម្ចោររោណ៍ ប្ែលែឹងបានតរផាូវចិត្ត រ៊ឺបំណង
អាររោណ៍ ៦ ប្ែលោក់ទ្ងជារួ
ប្ែលខាួនបានគ្បគ្ពឹត្លត ដ្ឋ

ោ

កប្ត្

នឹងោរគ្បគ្ពឹត្តលធាើក្នបរគលម្ចនក់ៗ

វាចា ចិត្ត ប៉ាលណាណោះ ។
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អាររោណ៍ ៦ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរគ្បគ្ពឹត្តលធាើរបស់ខួន
ា ប្ែលជា

ករោនិរិត្តបានលទោះម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលខាួនបាន

គ្បសពាល

ើញ ជាគ្បោនកនងខណ:គ្បគ្ពឹត្លត ធាើ ។

ក. ប្ផនកកសល ែូចជាឱ្យោន ចិញ្ាឹរភិកសងឃ
ខ
ដ្ឋក់បាគ្ត្ លធាើ
កឋិនោន សាងសាោលរៀន រនោីរលពទ្យ វត្តអាោរ អាហារលភាជន
ជាលែើរ ។
ខ. ប្ផនក កសល ែូចជាបាណាត្ិ បាត្ សត្ាប្ែលគ្ត្ូវសម្ចាប់
គ្ទ្ពយប្ែលគ្ត្ូវលួច ស្រសតីប្ែលគ្ត្ូវកនាងោលរសរិចាេចារៈ ល

ើញកិរយ
ិ

អាោររបស់ខួានប្ែលគ្បគ្ពឹត្លត ធាើទ្ចារ ិត្លផសងៗ ។

២. ឧបករណករោនិរិត្ត បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលខាួនបាន

គ្បសពារក

ប្ត្រិនប្រនឋានៈជាគ្បោនក្នោរលធាើ

គ្ត្ឹ រប្ត្ជាលគ្រឿង

គ្បកបឧបត្ថរភកនងខណៈលធាើប៉ាលណាណោះ ។
ក. ប្ផនកកសល ែូចជាគ្ពោះពទ្ធរូប ផ្ទាភ្ី ធូ ប លទ្ៀន ចាន កលនោល
អាសន ត្ លៅ ី ផតិល ថាស ោរសិកាធរ៌ គ្រូអាចារយ និងឧបករណ៍
ែក្ទ្ៗ ប្ែលជាលគ្រឿងលគ្បើកនងោរលធាើកសល ។
ខ. ប្ផនក កសល ែូចជាសំណាញ់

ួ ន លំប្ពង ដ្ឋវ ោំលភាើង

ប្ែលលគ្បើកនងោរគ្បហារសត្ា ែបស្សា សាច់ប្ការ បកសពួ ក រហូត្
ែល់ឧបករណ៍ លគ្រឿងលគ្បើែក្ទ្ៗ ប្ែលឧបត្ថរភទ្ចារ ិត្ករោឱ្យសលគ្រច ។
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កនងនិរិត្តោំង ២ យ៉ា ងលនោះ បណា
ត វត្ថម្ចនជីវ ិត្កតី រិ នម្ចនជីវ ិត្
កតី ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងោរគ្បគ្ពឹត្តលធាើលអកីត អាគ្កក់កីត លដ្ឋ
ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ឯវត្ថលផសងៗ ោំង

គ្ត្ង់ជា

ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកបជំនួ

កនងោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់ ោំងលទោះល្ោោះថា ជាឧបករណករោនិរិត្ត ។
ោលលបើជិត្នឹងសាាប់

ករោនិរិត្តណារួ

ជាលគ្រឿងសម្ចគល់

រកគ្បាកែចំលព្វោះរខម្ចនអាររោណ៍ជាប្ផនកកសលលហើ

ក៏នឹងទំ

លៅោន់សរត្ិ ប៉ាប្នតលបើករោនិរិតតររោណ៍ ោំងលទោះជាប្ផនក កសល
លហើ

រប្រងទំលៅោន់ទ្រគត្ិ ។
គត្ិនិម្ិោតរម្មណ្៍
រត្ិ និរិតតររោណ៍ សំលៅ

ក អាររោណ៍ក្នភពជាត្ិ ប្ែលរបបី

ែល់ រ៊ឺអាររោណ៍ប្ែលនឹងបានលសា

កនងភពបទោប់ពីសាាប់លៅ ។

រត្ិ យ និរិត្ំត = រត្ិនិរិត្ំត
ប្គ្បថា អាររោណ៍របស់ភពជាត្ិប្ែលរបបីលៅ ល្ោោះថា រត្ិនិរិត្ត ។
រត្ិនិរិត្តលនោះ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ លទោះឯង ប៉ាប្នតអាររោណ៍
៦ លនោះរិនប្រនជាអាររោណ៍ោក់ទ្ងនឹ ងភពជាត្ិលនោះលទ្ រ៊ឺជាអាររោណ៍
៦ ប្ែលរបបីបានជួប បានល

ញ
ើ
បានលសា

កនងភពខាងរខ

ប៉ាលណាណោះ ។
រត្ិនិរិតតររោណ៍លនោះម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. ឧបលភិ ត្ពារត្ិនិរិត្ត រ៊ឺជាអាររោណ៍ ៦ របស់ភពជាត្ិប្ែល
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នឹងរបបីល

ើញ ។

២. ឧបលភាររត្ិនិរិត្ត រ៊ឺជាអាររោណ៍ ៦ របស់ភពជាត្ិប្ែល
នឹងរបបីលសា

។

ចំលព្វោះ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កនងលទ្វលោក

លបើល

ើញោជរេ

វ ិម្ចន លទ្វបគ្ត្ លទ្ពធីត លគ្រឿងគ្បដ្ឋប់ សួនឧទ្ាន ស្សោះទ្ឹកជាលែើរ

ោំងលនោះចាត្់ជា ឧបលភិត្ពារត្ិនិរិត្ត ។ ប៉ាប្នតលបើែឹងខាួនថា ខាួនបាន
ងគ

លលើោជរេកតី កំពងលែើរលៅកនងទ្ីកប្នាងលផសងៗ យ៉ា ងសបា

កតី

បានបរ ិលភារ អាហារលភាជន រួរនឹងលទ្វបគ្ត្ លទ្ពធីតកតី គ្ទ្គ្ទ្ង់នូវ
លគ្រឿងអាភរណៈកតី ោំងលនោះចាត្់ជា ឧបលភាររត្ិនិរិត្ត ។
ចំលព្វោះ នកប្ែលនឹ ងលៅលកើត្ជារនសស លបើបានល
ល

ើញរភ៌ម្ចត

ើញភូរិស្សុក ពួករនសស យនជំនិោះ និងលគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់កនងភូរិ

កនងស្សុក ោំងលនោះចាត្់ជាឧបលភិត្ពារត្ិនិរិត្ត ។ ប៉ាប្នតលបើែឹងខាួនថា
កំពងសនោទ

គ្បាស្ស័

នឹងនរណាម្ចនក់

គ្បកបោរង្ករណារួ

កតី

ឬហាក់ែូចជាខាួនបានចាប់បែិសនធិកនងរភ៌កីត យ៉ា ងលនោះចាត្់ជាឧបលភាររត្ិនិរិត្ត ។

ចំលព្វោះ នកប្ែលនឹ ងលៅលកើត្ជាសត្ាត្ិរចាេន លបើល

ើញសត្ាលផសងៗ

ែូចជាប្ឆ្ា ឆ្ោ ម្ចន់ ោ បកសី ែំរ ី លសោះ លគ គ្កបីជាលែើរ ឬទ្ីកប្នាង
ប្ែលពួកសត្ាោំងលទោះអាស្ស័

លៅ ែូចជាលគ្ជាោះ គ្ត្ព្វំង បឹង ប្គ្ពក

លគ្ោល គ្ទ្ុង រលម្ចពត្ក្គ្ពលឈើ ជាលែើរ ជាឧបលភិត្ពារត្ិនិរិត្ត ។ លបើ
ែឹងខាួនថា ខាួនជាសត្ាត្ិរចាេនពួកណារួ
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ឬកំពងប្ត្គ្បប្ឡងលលង
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ជារួ

នឹងសត្ាោំងលទោះជាឧបលភាររត្ិនិរិត្ត ។
ចំលព្វោះ នកប្ែលលៅលកើត្ជាលគ្បត្និ ង សរោ

បានល

លគ្ជាោះ ទ្លនា ភនំ ប្ែលសាៃត្់គ្ជងំរួរឱ្យខាាចលស្សៀវសាច់ ល
សរោ

ោំងលនោះជាឧបលភិត្ពារត្ិនិរិត្ត

ខាួនកំពងលែើរកនងទ្ីោំងលទោះកតី

។

ែឹ ងខាួនថាោងោ

ើញក្គ្ព
ើញលគ្បត្

លបើែឹងខាួនថា

របស់ខួនរួ
ា
រលខពើរ

រួរខាាច ឬកំពងលស្សកឃាាន កំពងរកទ្ឹក រកអាហារកតី ោំងលនោះជា
ឧបលភាររត្ិនិរិត្ត ។
ចំលព្វោះ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កនងនរក
ប្ឆ្ា តោត្ ប្កអក

រោជ

លបើល

ើញលគ្រឿងគ្បហារ

របាល សត្ានរក និងសាថនទ្ីលៅរបស់សត្ា

ោំងលទោះជាឧបលភិត្ពារត្ិនិរិត្ត ។ លបើែឹងខាួនថា ខាួនកំពងគ្ត្ូវលរ
ូសកញ្េ ក់ គ្ត្ូវលរវា

ែឹងខាួនថា ោងោ

ត្ប់ គ្ត្ូវប្ឆ្ាខាំ គ្ត្ូវតោត្ចឹក គ្ត្ូវលរចងលគ្កៀកកតី

របស់ខួានឈ៊ឺចកចាប់ គ្គំគ្គ សគរសាគំងកតី ោំង

លនោះជា ឧបលភាររត្ិនិរិត្ត ។

ចំលព្វោះ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កនងគ្ពហោលោក រត្ិនិរិត្តោំង ២ លនោះ
រប្រងរិ នម្ចន រ៊ឺ ម្ចនប្ត្បញ្ញ ត្ិតករោនិរិត្ត ឬរហរគត្ករោនិរិត្តប៉ាលណាណោះ
លគ្ព្វោះនិរិត្តោំង ២ យ៉ា ងលនោះ ជាផលក្ន្នចិត្ត ប្ែលរហរគត្ចិត្ត
រប្រងទ្ទ្ួលបញ្ញ តតររោណ៍

និងរហរគតររោណ៍ប៉ាលណាណោះ

ប្ែលជា

អាររោណ៍ឱ្យបែិសនធិកនងគ្ពហោលោកបាន ។
បណា
ត ោារណារួ

កនងោារោំង ៦ ោរគ្បាកែក្ននិរិត្តោំង ៣

លនោះ រប្រងគ្បាកែតរោារ ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ
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ណា
ត ត្ ោ

ចិត្ត

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ណារួ

លព្វលរ៊ឺ

និរិត្តប្ែលជា កម្ចោររោណ៍ នឹងគ្បាកែតររលទោារ ។
និរិត្តប្ែលជា ករោនិរិតតររោណ៍ និងរត្ិនិរិតតររោណ៍ ោំង ២
យ៉ា ងលនោះ

គ្ត្ូវសលគ្រចតរសភាពក្ននិរិត្តលទោះៗ

លបើជាបចាបបនន-

រូបាររោណ៍ ក៏គ្បាកែតរចកខោារ និងរលទោារ លបើ ត្ីត្រូបាររោណ៍ ក៏
គ្បាកែតររលទោារប្ត្រា៉ា ង ។
សោោររោណ៍

រទធររោណ៍

ក៏គ្បាកែម្ចនទ្ំនងែូចគនប្ែរ

រសាររោណ៍
។

និងលផ្ទែាព្វាររោណ៍

ប៉ាប្នតចំលព្វោះនិរិត្តធម្ចោររោណ៍

រប្រងគ្បាកែចំលព្វោះប្ត្រលទោារប៉ាលណាណោះ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ រត្ិនិរិតតររោណ៍លទោះសូរបីជាអាររោណ៍ោំង ៦ ក៏
ពិត្ប្រន ប៉ាប្នតចំប្ណកលគ្ចើនប្ែលគ្បាកែ រប្រងជារូបាររោណ៍ និង
បញ្ញ តតររោណ៍ ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

នឹងរូបាររោណ៍លទោះៗ ។ ែូលចានោះ

បណា
ត ោារោំង ៦ លនោះ រត្ិនិរិតតររោណ៍ រប្រងគ្បាកែតរចកខោារ
និងរលទោារលដ្ឋ

លគ្ចើន ។

បនតពីអាររោណ៍ប្ែលម្ចន ករោ ករោនិរិត្ត រត្ិនិរិត្ត ោំងលទោះរក
គ្បាកែលហើ

អាស្ស័

អាររោណ៍ ប្ែលរកគ្បាកែតរអាោរលទោះៗ

ឯង គ្កប្សចិត្តបរ ិសទ្ធកីត ឬលៅហោងកតី រ៊ឺលស្សចប្ត្ករោប្ែលនឹងឱ្យផល។
ោលលបើករោប្ែលនឹ ងឱ្យផល
ជាកសលលហើ

បែិសនធិកនងភពជាត្ិ ខាងរខ

និរិត្តោង
ំ ៣ ក៏ជានិ រិត្តលអ ោលលបើនិរិត្តលអលហើ

គ្កប្សចិត្តប្ែលជាប់លៅកនងនិរិត្តលទោះក៏ផូរផង់បរ ិសទ្ធ
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សូរបីោង
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ោ

គ្ត្ូវលបៀត្លបៀនលដ្ឋ

និយ

លោរភ័

លរឿងោ៉ា វអាគ្កក់

ម្ចនោរែលណើ ត រគ្ទ្ពយសរបត្តិ

គ្បចាក់គននិងគនយ៉ា ងណាក៏លដ្ឋ
គ្គន់ប្ត្លៅហោងរួ

ចកចាប់យ៉ាងណា

ឬម្ចនលរ
គ្បោប់-

ចិត្តសទតនរបស់ នកជិត្សាាប់លទោះ

ជួរខណ:ៗ

ប៉ាលណាណោះ

រួចលហើ

ក៏គ្ត្ឡប់ថាា

ផូរផង់ែូចលែើរវ ិញ ។ ែូលចនោះលវោជិត្នឹងសាាប់ គ្កប្សចិត្តថាាផូរផង់
បរ ិសទ្ធលកើត្លឡើងលរឿ

ៗ។

ោលលបើករោប្ែលនឹងឱ្យផលបែិសនធិកនងភពជាត្ិខាងរខ
ជា កសលលហើ
លអលហើ

និរិត្តោំង ៣ ក៏ជានិរិត្តរិនលអ ោលលបើនិរិត្តរិន

គ្កប្សចិត្តប្ែលជាប់លៅកនងនិរិត្តលទោះ ក៏លៅហោងរិនផូរផង់

សូរបីោងោ

រិនម្ចនលោរភ័

លៅ ញាត្ិ

នកផងរកគ្បត្ិបត្តិលអ រិនបាននិយ

រ ំខាន ម្ចនប្ត្និយ
ឱ្យចិត្ត

បនថ

ចកចាប់យ៉ាងណាក៏លដ្ឋ

លរឿងអាគ្កក់ឱ្យ

គននូវលរឿងលអៗ យ៉ា ងណាក៏លដ្ឋ

ពីលសចកតីលៅហោងបានរួ

ោំងកូ ន

ជួរខណ:ៗ

គ្គន់ប្ត្លធាើ
ប៉ាលណាណោះ

គ្កប្សចិត្តែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះ ក៏គ្ត្ឡប់ជាកងាល់លៅហោងែូចលែើរវ ិញ ។

ចំប្ណកគ្ពោះ រហនត ោលជិត្បរ ិនិព្វានលទោះ សូរបីថាចិត្តនឹង
ម្ចនអាររោណ៍ជាលោកិ
ោលជិត្នឹងបរ ិនិព្វានលទោះ
ែូចគនគ្រប់ ៗ

លោកត្តរ ឬបញ្ញត្ិក
ត ៏លដ្ឋ

គ្កប្សចិត្ត

រប្រងបលង្កអនលៅកនងគ្ពោះនិព្វានប្ត្រា៉ា ង

ងគ លសចកតីប្ែលលព្វលយ៉ា ងលនោះ ក៏លគ្ព្វោះលោករិ ន

ម្ចនភពជាត្ិប្ែលនឹងគ្ត្ូវលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

ចំលព្វោះ ករោ ករោនិរិត្ត រត្ិនិរិតតររោណ៍ ប្ែលជាបចាបបនន
និងបញ្ញ ត្ិលត ទោះ

ធិបា

ថា

ត្ីត្

លបើអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ

ជានិបផននរូប ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរលទោះ លវោប្ែលចត្ិចិត្តរលត្់លហើ
អាររោណ៍លទោះលៅរិនោន់រលត្់លទ្

ោលលបើយ៉ាងលនោះបែិសនធិចិត្ត

និងភវងគចិត្តលគ្ចើនបំផត្ ៦ ែួង ប្ែលលកើត្កនងភពេោីលទោះ ក៏ម្ចន
អាររោណ៍ជាបចាបបនន

។

ចំប្ណកភវងគចិត្តប្ែលលកើត្បនតពីលទោះរក

រហូត្ែល់ចត្ិចិត្តលទោះ ម្ចនអាររោណ៍បចាបបននរិនបាន ។
លបើនិបផននរូបាររោណ៍ ប្ែលបានលព្វលលហើ

លទោះ រលត្់គ្ពរនឹង

ចត្ិចិត្តកីត ឬអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈលទោះ ជាធម្ចោររោណ៍ ជា
ចិត្តលចត្សិកកតី យ៉ា ងលនោះបែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត ចត្ិចិត្ត កនងភពេោី
រប្រងម្ចនអាររោណ៍ជា ត្ីត្ ។
ចំប្ណកបែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត ចត្ិចិត្ត របស់ោរបរគលប្ែល
លកើត្កនងោរភូរិលទោះ ម្ចនោលវ ិរតតររោណ៍ រ៊ឺបញ្ញត្ិតរិនបាន លគ្ព្វោះ
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួ ង រហាវ ិបាកចិត្ត ៨
ែួង ោំងលនោះម្ចនអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាោម្ចររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង ។ ែូលចនោះ
អាររោណ៍របស់បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត ចត្ិចិត្តរបស់ោរបរគល លទ្ើបជា
អាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន ឬ ត្ីត្ណារួ

ប៉ាលណាណោះ ។

លបើអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ ជាបញ្ញ ត្ិធ
ត ម្ចោររោណ៍ រ៊ឺ
បញ្ញ ត្ិោ
ត ក់ទ្ងនឹងករោដ្ឋាន ម្ចនកសិណបបញ្ញ ត្ិជា
ត លែើរយ៉ា ងលនោះលហើ
បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត ចត្ិចិត្តកនងភពេោី រប្រងម្ចនអាររោណ៍ជាោល-
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វ ិរតតររោណ៍ រ៊ឺបញ្ញ ត្ិតលទោះឯង ។

អាររោណ៍របស់ោារវ ិរត្តចិត្តោំងលនោះ

ជា ទរតររោណ៍លទោះ

រិនម្ចន លគ្ព្វោះោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍របស់ោារវ ិរត្តចិត្តលនោះ ទ្ទ្ួលអាររោណ៍
ប្ែលររណាសននជវនៈ

ទ្ទ្ួល

ករកពីភពរន

ោលជិត្នឹង

សាាប់លទោះឯង ។
រ ួបរ ួម្អារម្មណ្៍របស់ទាារវិម្ុត្តគឺ
កម្ចោររោណ៍ ោលលព្វលលដ្ឋ
លព្វលលដ្ឋ

ោារ

អាររោណ៍ បានចំលព្វោះធម្ចោររោណ៍

លកើត្ចំលព្វោះរលទោារ

លព្វលលដ្ឋ

ោលជា

ត្ីតររោណ៍ ។
ករោនិរិតតររោណ៍ លព្វលលដ្ឋ
លព្វលលដ្ឋ

អាររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦

ោារ បានែល់ ោារ ៦ លព្វលលដ្ឋ

ត្ីត្ បចាបបនន និងោលវ ិរត្ត ។

រត្ិនិរិតតររោណ៍ លព្វលលដ្ឋ
លព្វលលដ្ឋ

ោល ជាអាររោណ៍

អាររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦

ោារ បានែល់ ោារ ៦ លព្វលលដ្ឋ

ោល បានចំលព្វោះ

ទរត្ និងោលវ ិរត្ត ។
អារម្មណ្សង្គហ អារម្មណ្៍រិោតរ
តរប្ែលបានសប្រតងគ្បលភទ្របស់អាររោណ៍លផសងៗ រកលហើ
ម្ចនអាររោណ៍ ៦ បានែល់ រូបាររោណ៍ សោោររោណ៍ រទធររោណ៍
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រសាររោណ៍

លផ្ទែាព្វាររោណ៍

និងធម្ចោររោណ៍

របស់អាររោណ៍ លចញជា ៤ គ្បលភទ្ លដ្ឋ

លហើ

ប្ចកគ្បលភទ្

បរ ិតតររោណ៍ រហរគតររោណ៍

បញ្ញ តតររោណ៍ លោកត្តោររោណ៍

លគ្ព្វោះលហត្សភាវៈរបស់អាររោណ៍

លទោះគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងទ្ូលំទ្ូោ

និងម្ចនល្ោោះលៅបានលគ្ចើនយ៉ា ង

លផសងៗ គន លដ្ឋ ន័

ក្នលទ្សទ ែូលចានោះោលនឹងរួបរួរគ្បលភទ្របស់

អាររោណ៍លផសងៗ លទោះ លដ្ឋ

ពិសាតរម្ចន ២១ យ៉ា ង រ៊ឺ

សប្ម្តង្អារម្មណ្៍រិោតរ ២១ ព្បច្ភទ
១. បរ ិតតររោណ៍ បានែល់ ោរចិត្ត ៥៤ លចត្សិក ៥២ រូប ២៨
បានអាររោណ៍ ៦ ។
២. រហរគតររោណ៍ បានែល់ រហរគត្ចិត្ត ២៧ លចត្សិក ៣៥
បានអាររោណ៍ ១ រ៊ឺ ធម្ចោររោណ៍ ។
៣. និព្វាទររោណ៍ បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន បានអាររោណ៍ ១ រ៊ឺ
ធម្ចោររោណ៍ ។
៤. ទម្ចររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ និព្វាន ១
បានអាររោណ៍ ១ រ៊ឺ ធម្ចោររោណ៍ ។
៥. រូបអាររោណ៍ បានែល់ រូប ២៨ បានអាររោណ៍ ៦ ។
៦. បចាបបទនររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលកំពងលកើត្
លឡើង បានអាររោណ៍ ៦ ។
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៧.

ទរតររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលនឹងលកើត្

លឡើង បានអាររោណ៍ ៦ ។
៨.
លហើ

ត្ីតររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលរលត្់លៅ

បានអាររោណ៍ ៦ ។

៩. ោលវ ិរតតររោណ៍ បានែល់ និព្វាន បញ្ញ ត្ិត បានអាររោណ៍

១ រ៊ឺ ធម្ចោររោណ៍ ។
១០. បញ្ញ តតររោណ៍ បានែល់

ត្ថបបញ្ញ ត្ិត សទ្ោបបញ្ញត្ិត បាន

អាររោណ៍ ១ រ៊ឺ ធម្ចោររោណ៍ ។
១១. បររតថររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វាន បាន
អាររោណ៍ ៦ ។
១២.

ជឈតតររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលលកើត្លឡើង

ខាងកនងខាួនឯង បានអាររោណ៍ ៦ ។

១៣. ពហិោធររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលលកើ ត្លឡើង

ែល់ នកែក្ទ្ និងរូបប្ែលរិនម្ចនជីវ ិត្ រួរោំងនិព្វាន បញ្ញ ត្ិត បាន
អាររោណ៍ ៦ ។

១៤. ជឈត្តពហិោធររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលលកើត្
ខាងកនងខាួននិងខាងលគ្ៅខាួន បានអាររោណ៍ ៦ ។
១៥. បញ្ច
ា ររោណ៍ បានែល់ វ ិស

រូប ៧ បានអាររោណ៍ ៥ ។

១៦. រូបាររោណ៍ បានែល់ ពណ៌លផសងៗ ។
១៧. សោោររោណ៍ បានែល់ សំលឡងលផសងៗ ។
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១៨. រទធររោណ៍ បានែល់ កាិនលផសងៗ ។
១៩. រសាររោណ៍ បានែល់ រសលផសងៗ ។
២០. លផ្ទែាព្វាររោណ៍ បានែល់ គ្ត្ជាក់ លៅត រ ឹង ទ្ន់ ត្ឹង ញ័រ ។
២១. ធម្ចោររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក បសាទ្រូប សខររូប
និព្វាន បញ្ញ ត្ិត ។
សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្តទទួលអារម្មណ្៍រិោតរ ច្ោយឯកនត
និង្អច្នកនត
១. កាមរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលោម្ចររោណ៍បានម្ចន ៥៦ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលោម្ចររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ២៥ ែួង

បានែល់

ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង
រលទោត្ ៣ ែួង
រលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ៣ ែួង
ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១ ែួង

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង, រួរ ២៥ ែួង ។
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍ លនកនត ម្ចន ៣១ ែួង បានែល់
កសលចិត្ត ១២ ែួង

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង
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រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង
រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ែួង
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង, រួរ ៣១ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលោម្ចររោណ៍រិ នបានម្ចន ៣៥ ែួង បានែល់
រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៥ ែួង ។
២.ម្ហគគោរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរហរគតររោណ៍បានម្ចន ៣៧ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរហរគតររោណ៍ឯកនត ម្ចន ៦ ែួង បានែល់
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្នចិ ត្ត ៣ ែួង

លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង រួរ ៦ ែួង ។

ខ. ចិ ត្តប្ែលទ្ទ្ួលរហរគតររោណ៍ លនកនត ម្ចន ៣១ ែួង
បានែល់
កសលចិត្ត ១២ ែួង

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង
រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង
រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ែួង
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៣១ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរហរគតររោណ៍រិនបានម្ចន ៥៤ ែួង បានែល់
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លហត្កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង)
រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង
អាោសានញ្ច
ា
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៥៤ ែួង ។
៣. និព្វានារម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលនិព្វាទររោណ៍បានម្ចន ១៩ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិ ត្តប្ែលទ្ទ្ួលនិព្វាទររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ៨ ែួង

បានែល់
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលនិព្វាទររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ១១ ែួ ង

បានែល់

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង
រហាកសលញាណសរប
រហាកិរ ិយញាណសរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួង
ត្តចិត្ត ៤ ែួង

ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ១១ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលនិព្វាទររោណ៍រិ នបានម្ចន ៧២ ែួង បានែល់
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កសលចិត្ត ១២ ែួង

លហត្កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង)

រហាកសលញាណវ ិបប
រហាកិរ ិយញាណវ ិបប

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង
ត្តចិត្ត ៤ ែួង

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង
រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង រួរ ៧២ ែួង ។
៤. នាម្អារម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលទរអាររោណ៍បានម្ចន ៥៧ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួ លទរអាររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ១៤ ែួង

បានែល់
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

ខ. ចិ ត្តប្ែលទ្ទ្ួលទរអាររោណ៍លដ្ឋ

រួរ ១៤ ែួង ។

លនកនត ម្ចន ៤៣ ែួង

បានែល់
ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ រលទោត្ ៣ )
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលទរអាររោណ៍រិ នបានម្ចន ៣៤ ែួ ង បានែល់
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ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង
រលទោត្ ៣ ែួង
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង
អាោសានញ្ច
ា
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួ ង

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

រួរ ៣៤ ែួង ។

៥. រ ូបអារម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរូបអាររោណ៍បានម្ចន ៥៦ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរូបអាររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ១៣ ែួង

បានែល់

ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង
រលទោត្ ៣ ែួង រួរ ១៣ ែួង
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរូបអាររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៤៣ ែួង

បានែល់
ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ រលទោត្ ៣)
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរូបអាររោណ៍រិនបាន ម្ចន ៣៥ ែួង បានែល់
រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៥ ែួង ។
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៦. បឆចុបបនានរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបចាបបទនរោណ៍បានម្ចន ៥៦ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបចាបបទនររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ១៣ ែួង

បានែល់

ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង
រលទោត្ ៣ ែួង រួរ ១៣ ែួង ។
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួ លបចាបបទនររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៤៣

ែួង បានែល់
ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ រលទោត្ ៣)
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបចាបបទនររោណ៍រិនបានម្ចន ៣៥ ែួង
បានែល់
រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៥ ែួង ។
៧. អត្ីោរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ត្ីតររោណ៍បានម្ចន ៤៩ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ត្ីតររោណ៍លដ្ឋ
បានែល់

វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្នចិ ត្ត ៣ ែួង
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លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ត្ីតររោណ៍លដ្ឋ

រួរ ៦ ែួង ។

លនកនត ម្ចន ៤៣ ែួង

បានែល់

ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ រលទោត្ ៣)
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ត្ីតររោណ៍រិនបានម្ចន ៤២ ែួង បានែល់
ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង
រលទោត្ ៣ ែួង
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង
អាោសានញ្ច
ា
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤២ ែួង ។
៨. អនាគោរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ទរតររោណ៍បានម្ចន ៤៣ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ទរតររោណ៍លដ្ឋ
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ទរតររោណ៍លដ្ឋ
ែួង បានែល់

ឯកនតរិនម្ចន ។
លនកនត ម្ចន ៤៣

ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ រលទោត្ ៣)
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
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រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ទរតររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៨ ែួង
បានែល់
ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង
រលទោត្ ៣ ែួង
រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤៨ ែួង ។
៩. កាលវិម្ុោតរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលោលវ ិរតតររោណ៍បានម្ចន ៦០ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិ ត្តប្ែលទ្ទ្ួលោលវ ិរតតររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ២៩ ែួង

បានែល់
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង
អាោសានញ្ច
ា
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួ ង

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ២៩ ែួង ។

ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលោលវ ិរតតររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៣១

ែួង បានែល់
កសលចិត្ត ១២ ែួង

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង
រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង

-124-

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ែួង
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៣១ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលោលវ ិរតតររោណ៍រិនបានម្ចន ៣១ ែួង
បានែល់

លហត្កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្ក-

កិរ ិយចិត្ត ១ ែួង)

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្នចិ ត្ត ៣ ែួង

លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង រួរ ៣១ ែួង ។

១០. បញ្ា ោតរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ញតតររោណ៍បានម្ចន ៥២ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ញតតររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ២១ ែួង

បានែល់
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង
អាោសានញ្ច
ា
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួ ង

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង រួរ ២១ ែួង ។

ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ញតតររោណ៍លដ្ឋ
បានែល់
កសលចិត្ត ១២ ែួង
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ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង
រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង
រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ែួង
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៣១ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ញ តតររោណ៍រិ នបានម្ចន ៣៩ ែួង បានែល់
លហត្កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង)

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្នចិ ត្ត ៣ ែួង

លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៩ ែួង ។
១១. បរម្ោថរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបររតថររោណ៍បានម្ចន ៧០ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបររតថររោណ៍លដ្ឋ
បានែល់

ឯកនត ម្ចន ៣៩ ែួ ង

លហត្កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្ក-

កិរ ិយ ១ ែួង)
រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្នចិ ត្ត ៣ ែួង
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លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៩ ែួង ។
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបររតថររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៣១ ែួង

បានែល់
កសលចិត្ត ១២ ែួង
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង
រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង
រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ែួង
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៣១ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបររតថររោណ៍រិនបានម្ចន ២១ ែួង បានែល់
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង
អាោសានញ្ច
ា
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួ ង

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង រួរ ២១ ែួង ។
១២. អជឈោតរម្មណ្៍

ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ជឈតតររោណ៍បានម្ចន ៦២ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ជឈតតររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ៦ ែួង

បានែល់
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

-127-

រួរ ៦ ែួង ។

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ជឈតតររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៥៦ ែួ ង

បានែល់
ោរចិត្ត ៥៤ ែួង
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៥៦ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ជឈតតររោណ៍រិនបានម្ចន ២៩ ែួង បានែល់
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង
អាោសានញ្ច
ា
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ២៩ ែួង ។
១៣. រហិទាធរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលពហិោធររោណ៍បានម្ចន ៨២ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួ លពហិោធររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ២៦ ែួង

បានែល់
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង
អាោសានញ្ច
ា

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ២៦ ែួង ។
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលពហិោធររោណ៍លដ្ឋ
បានែល់
ោរចិត្ត ៥៤ ែួង
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ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៥៦ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលពហិោធររោណ៍រិនបានម្ចន ៩ ែួ ង បានែល់
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង
ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

លនវសញ្ចញទសញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង

រួរ ៩ ែួង ។

១៤. អជឈត្តរហិទាធរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ជឈត្តពហិោធររោណ៍បានម្ចន ៥៦ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ជឈត្តពហិោធររោណ៍លដ្ឋ
ខ.

ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ជឈត្តពហិោធររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនតរិនម្ចន ។
លនកនត

ម្ចន

៥៦ ែួង បានែល់
ោរចិត្ត ៥៤ ែួង
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៥៦ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួល ជឈត្តពហិោធររោណ៍រិនបានម្ចន ៣៥ ែួង
បានែល់
រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៥ ែួង ។
១៥. បញ្ញ
ច រម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍បានម្ចន ៤៦ ែួង រ៊ឺ
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ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ៣ ែួង

បានែល់
រលទោត្ ៣ ែួង ។
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៤៣ ែួង

បានែល់
ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ និងរលទោត្ ៣)
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍រិ នបានម្ចន ៤៥ ែួ ង បានែល់
ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង
រហរតត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤៥ ែួង ។
១៦. រ ូបារម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍បានម្ចន ៤៨ ែួង រ៊ឺ
ក.

ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត

ម្ចន

២

ែួង

បានែល់

ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ។
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍លដ្ឋ

បានែល់

លនកនត ម្ចន ៤៦ ែួង

ោរចិត្ត ៤៤ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០)
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ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៦ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៣ ែួង បានែល់
លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង

រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
១៧. សទាារម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលសោោររោណ៍បានម្ចន ៤៨ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលសោោររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ២ ែួង

បានែល់

លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ។
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលសោោររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៤៦ ែួ ង

បានែល់

ោរចិត្ត ៤៤ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០)
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៦ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលសោោររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៣ ែួង បានែល់
ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
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ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង

រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
១៨. គនាធរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរទធររោណ៍បានម្ចន ៤៨ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរទធររោណ៍លដ្ឋ

ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ។

ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរទធររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ២ ែួង បានែល់
លនកនត ម្ចន ៤៦ ែួង

បានែល់

ោរចិត្ត ៤៤ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០)
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៦ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរទធររោណ៍រិ នបានម្ចន ៤៣ ែួ ង បានែល់

ចកខវ ិញ្ចញណចិ ត្ត ២ ែួង

លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង

រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
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លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
១៩. រោរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរសាររោណ៍បានម្ចន ៤៨ ែួង រ៊ឺ
ក.

ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរសាររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត

ម្ចន

២

ែួង

បានែល់

ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ។
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរសាររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៤៦ ែួង

បានែល់

ោរចិត្ត ៤៤ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០)
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៦ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលរសាររោណ៍រិ នបានម្ចន ៤៣ ែួ ង បានែល់
ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង

លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង

រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
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២០. ច្ោ ឋព្វារម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលលផ្ទែាព្វាររោណ៍បានម្ចន ៤៨ ែួង រ៊ឺ
ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលលផ្ទែាព្វាររោណ៍លដ្ឋ
បានែល់
ោ

ឯកនត ម្ចន ២ ែួង

វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ។

ខ. ចិ ត្តប្ែលទ្ទ្ួលលផ្ទែាព្វាររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៤៦ ែួង

បានែល់

ោរចិត្ត ៤៤ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០)
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៦ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលលផ្ទែាព្វាររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៣ ែួង បានែល់
ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង

លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង
រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
២១. ធមមរម្មណ្៍
ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលធម្ចោររោណ៍បានម្ចន ៧៨ ែួង រ៊ឺ
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ក. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលធម្ចោររោណ៍លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ៣៥ ែួង

បានែល់
រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៥ ែួង ។
ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលធម្ចោររោណ៍លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៤៣ ែួង

បានែល់

ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ រលទោត្ ៣)
ភិញ្ចញចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។
រ. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលធម្ចោររោណ៍រិ នបានម្ចន ១៣ ែួង បានែល់
ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង
រលទោត្ ៣ ែួង

រួរ ១៣ ែួង ។

ការទទួលអារម្មណ្៍របស់ឆិត្ត
ល

ើងបានគ្ជាបលហើ

ថា «ចិត្ត» លទោះ ជាធរោជាត្ិរា៉ា ងប្ែលែឹង

អាររោណ៍ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្រប់ ខណ: រប្រងម្ចនអាររោណ៍ជានិចា
និងចិត្តប្ែលលកើត្ខណ:រួ

ៗ រប្រងម្ចនអាររោណ៍បានប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ

នឹងម្ចនអាររោណ៍លគ្ចើនយ៉ា ងរិនបានកនងខណ:ចិត្តប្ត្រួ
ប្ត្ោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍របស់ចិត្តលទោះ

។

ចិត្តែួងខាោះរិ នថាលកើត្

លឡើងកនងខណ:ណាកតី ក៏ ទ្ទ្ួលប្ត្អាររោណ៍ចំលព្វោះយ៉ា ងលទោះប្ត្រា៉ា ង
ទ្ទ្ួលអាររោណ៍យ៉ា ងែក្ទ្រិ នបាន
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ទ្ទ្ួលអាររោណ៍យ៉ា ងែក្ទ្ក៏ បាន

ប្ែលលៅរា៉ា ងលទ្ៀត្ថាចិត្តម្ចន

អាររោណ៍បានលគ្ចើនយ៉ា ង ។
ែូលចានោះ ត្លៅលនោះនឹ ងសប្រតងែល់ោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍របស់ចិត្ត
ោំងប្ែលម្ចនអាររោណ៍បានលគ្ចើនយ៉ា ង និងម្ចនអាររោណ៍បានប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺ
១. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បានប្ត្រា៉ា ង ម្ចន ២៨ ែួង
២. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ២ យ៉ា ង ម្ចន ២ ែួង
៣. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ៥ យ៉ា ង ម្ចន ៣ ែួង
៤. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ៦ យ៉ា ង ម្ចន ៤៣ ែួង
៥. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ១២ យ៉ា ង ម្ចន ៣ ែួង
៦. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ១៤ យ៉ា ង ម្ចន ៩ ែួង
៧. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ២៥ យ៉ា ង ម្ចន ៣ ែួង ។
អធិបាយ
១. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បានប្ត្រា៉ា ងម្ចន ២៨ ែួង រ៊ឺ
ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួ ង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺរូបាររោណ៍
ប្ែលជាបចាបបនន ។

លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺសោោររោណ៍

ប្ែលជាបចាបបនន ។
ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺរទធររោណ៍
ប្ែលជាបចាបបនន ។
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ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺរសាររោណ៍
ប្ែលជាបចាបបនន ។
ោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត

២

ែួង

ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង

រ៊ឺ

លផ្ទែាព្វាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន ។
អាោសានញ្ច
ា

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួ ង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង

រ៊ឺកសិណរាែិម្ចោសបបញ្ញ ត្ិត ។
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺ

នត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិត ។
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្នកសលចិត្ត ១ ែួង វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

១ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺអាោសានញ្ច
ា
លកើត្រកលហើ

ត្នកសលប្ែលោាប់

ែល់ខួនកន
ា
ងភពលនោះនិងភពរន ។

លនវសញ្ចញទសញ្ចញ
ញ្ចញ

ត្នវ ិបាកចិត្ត

ត្នកសលចិត្ត ១ ែួង លនវសញ្ចញទស-

ត្នវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺអាកិញ្ាញ្ចញ

ត្នកសលប្ែលោាប់លកើត្រកលហើ

-

ែល់ខួានកនងភពលនោះនិងភពរន ។

លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺគ្ពោះនិព្វាន ។
២. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ២ យ៉ា ងម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ
វ ិញ្ចញណញ្ច
ា

ត្នកិរ ិយចិត្ត ១ ម្ចនអាររោណ៍ ២ យ៉ា ងរ៊ឺ

អាោសានញ្ច
ា

ត្នកសល

ប្ែលោាប់លកើត្រកលហើ

ខាួនកនងភពលនោះឬភពរន អាោសានញ្ច
ា
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រកលហើ

ែល់ខួានកនងភពលនោះ ។

លនវសញ្ចញទសញ្ចញ
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្នកិរ ិយចិត្ត ១ ម្ចនអាររោណ៍ ២ យ៉ា ងរ៊ឺ

ត្នកសល

ប្ែលោាប់លកើត្រកលហើ

ែល់ខួន
ា

ប្ែលោាប់លកើត្រកលហើ

ែល់ខួន
ា

កនងភពលនោះឬភពរន ។
អាកិញ្ាញ្ចញ

ត្នកិរ ិយ

កនងភពលនោះ ។

៣. ចិ ត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ៥ យ៉ា ង ម្ចន ៣ ែួង រ៊ឺ
រលទោត្ ៣ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខរលទោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង
ឧលបោខរលទោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ៥ យ៉ា ង
រ៊ឺ រូបាររោណ៍ សោោររោណ៍ រទធររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វាររោណ៍ ។
៤. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ៦ យ៉ា ង ម្ចន ៤៣ ែួ ង រ៊ឺ
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរយ
ិ ចិត្ត ១ ត្ោលរពនចិ ត្ត
១១ ោរជវនចិត្ត ២៩

ភិ ញ្ចញចិត្ត ២ ម្ចនអាររោណ៍ ៦ យ៉ា ង រ៊ឺ

រូបាររោណ៍ សោោររោណ៍ រទធររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វាររោណ៍
និងធម្ចោររោណ៍ ។
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៥. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ១២ យ៉ា ង ម្ចន ៣ ែួង រ៊ឺ
រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣ ម្ចនអាររោណ៍ ១២ យ៉ា ង រ៊ឺ
កសិណបបញ្ញ ត្ិត ១០ អាទបានបបញ្ញ ត្ិត ១ រជឈត្តសត្ាបបញ្ញត្ិត ១
(ឧលបោខគ្ពហោវ ិហារ) ។
៦. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ១៤ យ៉ា ង ម្ចន ៩ ែួង រ៊ឺ
រូបាវចរទ្ត្ិ

ជានចិត្ត ៣ រូបាវចរត្ត្ិ

ជានចិត្ត ៣ រូបាវចរ-

ចត្ត្ថជានចិ ត្ត ៣ ម្ចនអាររោណ៍ ១៤ យ៉ា ង រ៊ឺ កសិណបបញ្ញ ត្ិត ១០
អាទបានបបញ្ញត្ិត ១ បិ

រទបសត្ាបបញ្ញត្ិត ១ (លរតត) ទ្កខិត្សត្ា-

បបញ្ញ ត្ិត ១ (ករណា) សខិត្សត្ាបបញ្ញត្ិត ១ (រទ្ិត) ។
៧. ចិត្តប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន ២៥ យ៉ា ង ម្ចន ៣ ែួង រ៊ឺ
រូបាវចរបឋរជានចិត្ត ៣ ម្ចនអាររោណ៍ ២៥ យ៉ា ង រ៊ឺ កសិណបបញ្ញ ត្ិត ១០

សភបបញ្ញ ត្ិត ១០ លោដ្ឋាសបបញ្ញ ត្ិត (ោ

អាទបានបបញ្ញ ត្ិត ១ បិ

រតសត្ិ) ១

រទបសត្ាបបញ្ញ ត្ិត ១ ទ្កខិត្សត្ាបបញ្ញ ត្ិត ១

សខិត្សត្ាបបញ្ញត្ិត ១ ។
ច្ឆត្សិកនិង្អារម្មណ្៍
ចិត្តជាធរោជាត្ិប្ែលែឹងអាររោណ៍ និងោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្ត
លទោះ រប្រងគ្បកបគ្ពរជារួ

លចត្សិក លដ្ឋ
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រ៊ឺលចត្សិកលទោះរប្រងលកើត្លឡើងគ្ពរគនជារួ

ចិត្ត ឯកបាទ្ រលត្់គ្ពរ

ជារួ

ជារួ

ចិត្ត ឯកនិលោធ ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ

និងម្ចនទ្ីអាស្ស័
ោំង

ប្ត្រួ

ជារួ

ចិត្ត ឯោររោណ

ចិត្ត ឯកវត្ថោ ែូលចានោះ លចត្សិកធរ៌

លទោះ រប្រងម្ចនោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍បានែូចគនជារួ

ោលចិត្តទ្ទ្ួលែឹងអាររោណ៍ណា លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

ចិត្ត
ចិត្តក៏

រប្រងគ្ត្ូវទ្ទ្ួលែឹងអាររោណ៍លទោះប្ែរ ោលប្ចកោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍
លដ្ឋ

ទ្ូលៅរបស់លចត្សិកលហើ

អាចប្ចកបានែូលចនោះ រ៊ឺ

លចត្សិក ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ) ទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍ ។
លចត្សិក ៥២ ទ្ទ្ួលធម្ចោររោណ៍ ។
កសលលចត្សិក ១៤ ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាលោកិ
និងបញ្ញ ត្ិត ។
ឥសាលចត្សិក ១ ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាពហិោធររោណ៍ ។
វ ិរត្ិលចត្សិក (លោកិ

) ៣ ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជា

ោម្ចររោណ៍ ។
វ ិរត្ិលចត្សិក (លោកត្តរ) ៣ ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ រ៊ឺគ្ពោះនិព្វាន ។
បបរញ្ចញលចត្សិក ២ ទ្ទ្ួលធម្ចោររោណ៍ប្ែលជាបញ្ញ តតររោណ៍
(សត្ា) និងពហិោធររោណ៍ ។
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩
បញ្ចញលចត្សិក ១ ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាលោកិ
ត្ីត្

ទរត្ បចាបបនន ោលវ ិរត្ត

ជឈត្តនិងពហិទ្ធ ។
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ប្ឆកច្ឆត្សិកទទួលអារម្មណ្៍ ២១ ច្ោយឯកនត (រិត្ព្បាក )
និង្ច្ោយអច្នកនត (ម្ិនរិត្ព្បាក )
១. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលោម្ចររោណ៍ លដ្ឋ
លដ្ឋ

ឯកនត រិនម្ចន ។

លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។
២.

លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលរហរគតររោណ៍

លដ្ឋ

ឯកនត

រិនម្ចន ។
លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៤៧ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣ បបរញ្ចញ ២) ។

៣. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួ លនិព្វាទររោណ៍ លដ្ឋ
លដ្ឋ

លនកនត

ម្ចន

៣៦

រ៊ឺ

ឯកនត រិ នម្ចន ។

ញ្ញសម្ចទលចត្សិក

១៣

លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។
៤. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលទរអាររោណ៍ លដ្ឋ
លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។
៥. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលរូបអាររោណ៍ លដ្ឋ

លដ្ឋ

ឯកនត រិនម្ចន ។
ឯកនត រិនម្ចន ។

លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។
៦. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលបចាបបទនររោណ៍ លដ្ឋ

លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។
៧. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួល ត្ីតររោណ៍ លដ្ឋ

លដ្ឋ

ឯកនត រិនម្ចន ។

លនកនត ម្ចន ៤៧ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣ បបរញ្ចញ ២) ។

៨. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួល ទរតររោណ៍ លដ្ឋ
លដ្ឋ

ឯកនត រិនម្ចន ។

លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។
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៩. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលោលវ ិរតតររោណ៍ លដ្ឋ
២ រ៊ឺ
លដ្ឋ

បបរញ្ចញ ២ ។
លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។
១០. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ញ តតររោណ៍ លដ្ឋ

រ៊ឺ
លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៤៧ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣ បបរញ្ចញ ២) ។

រ៊ឺ វ ិរត្ិ ៣ ។

ឯកនត រិនម្ចន ។

លនកនត ម្ចន ៤៩ (លវៀរឥសា ១ បបរញ្ចញ ២) ។
១៣. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលពហិោធររោណ៍ លដ្ឋ

រ៊ឺ ឥសា ១
លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ៣

លនកនត ម្ចន ៤៧ (លវៀរវ ិរត្ិ ៣ បបរញ្ចញ ២) ។
១២. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួល ជឈតតររោណ៍ លដ្ឋ

លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន ២

បបរញ្ចញ ២ ។
១១. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលបររតថររោណ៍ លដ្ឋ

លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន

ឯកនត ម្ចន ៣

បបរញ្ចញ ២ ។

លនកនត ម្ចន ៤៩ (លវៀរឥសា ១ បបរញ្ចញ ២) ។
១៤. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួល ជឈត្តពហិោធររោណ៍ លដ្ឋ

ឯកនត

រិនម្ចន ។
លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៤៩ (លវៀរឥសា ១ បបរញ្ចញ ២) ។
១៥. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលបញ្ច
ា ររោណ៍ លដ្ឋ

លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។
១៦. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍
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១៧. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលសោោររោណ៍
១៨. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលរទធររោណ៍
១៩. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលរសាររោណ៍
២០.

លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលលផ្ទែាព្វាររោណ៍

លដ្ឋ

ឯកនត

រិនម្ចន ។
លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។
២១. លចត្សិកប្ែលទ្ទ្ួលធម្ចោររោណ៍ លដ្ឋ

បបរញ្ចញ ២ ។
លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។

ឆប់ អារម្មណ្សង្គហ

6
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វត្ថសង្គ
ហ
ុ

6
វត្ថសងគហ

ជាោររួបរួរចិត្ន
ត ិងលចត្សិកប្ែលអាស្ស័

វត្ថរូប

លកើត្លឡើង ល្ោោះថា វត្ថសងគហ ។
វត្ថរូប ប្ែលជាទ្ីអាស្ស័

លកើត្របស់ចិត្ន
ត ិងលចត្សិកម្ចន ៦

កប្នាង លៅថា វត្ថ ៦ ។
វត្ថុ ៦

១. ចកខវត្ថ បានែល់ ចកខបសាទ្រូប ។
២. លសាត្វត្ថ បានែល់ លសាត្បសាទ្រូប ។
៣. ឃានវត្ថ បានែល់ ឃានបសាទ្រូប ។
៤. ជិវាហវត្ថ បានែល់ ជិវាហបសាទ្រូប ។
៥. ោ
៦. ហទ្

វត្ថ បានែល់ ោ

បសាទ្រូប ។

វត្ថ បានែល់ ហទ្

វត្ថរូប ។

អធិបាយវត្ថុ

វសនតិ ឯលត្ស ចិត្តលចត្សិោ ត្ននិសស
ចិត្តលចត្សិកោំង
ធរ៌ជាទ្ី អាស្ស័

រប្រងអាស្ស័

តតត្ិ = វត្ថូនិ

លៅកនងធរ៌ណា ែូលចានោះ

លៅរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកោំងលទោះ ល្ោោះថា វត្ថ ។
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ធរោតប្ផនែីលនោះ

រប្រងជាទ្ីអាស្ស័

បណា
ត វត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្

រ៊ឺ សវ ិញ្ចញណកវត្ថ បានែល់ រនសសនិងសត្ាត្ិរចាេនជាលែើរ និ ង
ជាទ្ីអាស្ស័

បណា
ត វត្ថប្ែលរិនម្ចនជី វ ិត្ រ៊ឺ វ ិញ្ចញណកវត្ថបានែល់

ិ
ភនំ លែើ រលឈើ សរគ្ទ្ ទ្លនា ជាលែើរ ប្ផនែីជាទ្ីទ្ទ្ួលនូវវត្ថប្ែលម្ចនជីវត្

និងរិនម្ចនជីវ ិត្ោំងលទោះយ៉ា ងណារិ ញ វត្ថរូបោំង ៦ ម្ចនចកខវត្ថជាលែើរ
ក៏រប្រងជាទ្ីអាស្ស័

របស់ចិត្តនិងលចត្សិកោំង

លចត្សិកោំង

លទោះ តរសភាវៈរបស់ខួានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

បណា
ត លែើរលឈើ ោំង
លដ្ឋ

អាស្ស័

និងទ្ទ្ួលចិត្ត

រប្រងចលគ្រើនលូត្ោស់លឡើងបាន

ប្ផនែីយ៉ាងណារិញ

ចិត្តនិងលចត្សិកោំង

ប្ែលគ្បាកែលឡើងបាន និងចលគ្រើនបានលរឿ

ៗ លៅលទោះលដ្ឋ

អាស្ស័

វត្ថ ៦ ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ វត្ថរូបោំង ៦ លនោះ លទ្ើបលគ្បៀបែូចជាប្ផនែី ចិត្ត
និងលចត្សិក

លគ្បៀបែូច វ ិញ្ចញណកវត្ថ

និងសវ ិញ្ចញណកវត្ថ

នលោរលព្វលបានថា ចិត្តលចត្សិកោំង
ប្ែលជាោរលព្វលតរលវាហារ
របស់លែើរលឈើ លផសងៗ

លៅកនងវត្ថោំង ៦ លនោះ

ែូចជាោរលព្វលថា

លៅកនងគ្គប់

លទ្ើប

គ្គប់ពូជ

ឬសំលឡងរគំងលៅកនងរគំង

តរលសចកតីពិត្លទោះ លែើរលឈើ រិនបានលៅកនងគ្គប់ពូជ សំលឡងរគំង
រិនបានលៅកនងរគំង លែើរលឈើ កីដ សំលឡងរគំងកតី ប្ែលគ្បាកែលឡើង
បានលទោះ លស្សចលហើ
គ្គន់លហើ

ប្ត្លហត្បចា័

លបើលហត្បចា័

លកើត្លឡើងគ្រប់

លែើរលឈើ ក៏នឹងលកើត្លឡើងពីគ្គប់ពូជបាន

រគំងក៏លកើត្ពីរគំងបាន

សំលឡង

ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ
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អាស្ស័

វត្ថរូប ៦ ក៏ែូចគន លបើលហត្បចា័

លចត្សិកក៏លកើត្ពីវត្ថរូបបាន លបើលហត្បចា័

គ្រប់គ្គន់លហើ

រិនបរ ិបូណ៌ចិត្តលចត្សិក

ក៏លកើត្ពីវត្ថរូប ៦ រិនបាន ធរ៌ប្ែលជាលហត្បចា័

ឱ្យចិត្តនិងលចត្សិក

លកើត្លឡើងពីវត្ថរូប ៦ បានលទោះ ម្ចនលហត្និងបចា័
៣ គ្បោរ រ៊ឺ ១.

ចិត្ត

ប្ែលជាលគល

ត្ីត្ករោ ២. វត្ថ ៣. អាររោណ៍ ។

ោលគ្រប់លហត្ ៣ គ្បោរលនោះលហើ

ចិត្តលចត្សិកក៏លកើ ត្លឡើង

ពីវត្ថរូប ៦ បាន ោរសប្រតងលហត្បចា័

ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្ត

លចត្សិកប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ

វត្ថរូប ៦ សំលៅ

កចំលព្វោះប្ត្កនងបញ្ា -

លវាោរភូរិប៉ាលណាណោះ សគ្ម្ចប់កនងចត្លវាោរភូរិលទោះ លហត្បចា័

ប្ែល

លធាើឱ្យចិត្តលចត្សិកលកើត្លឡើងបានលទោះ រប្រងម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្ ២ គ្បោរ
រ៊ឺ

ត្ីត្ករោ និ ងអាររោណ៍ប៉ាលណាណោះ ។
ភូម្ិ ៣០ វត្ថុ ៦ និង្វិញ្ញ
ា ណ្ធាត្ុ ៧
គាថាសង្គហទី ១៣
១៣. ឆ្វត្ថំ និសសិត ោលរ សត្ត រូលប ចត្ពាិោ
ត្ិវត្ថំ និសសិតរលបប

ោលត្ាោនិសសិត រត ។

ប្គ្បថា វ ិញ្ចញណោត្ ៧ អាស្ស័
វ ិញ្ចញណោត្ ៤ អាស្ស័

វត្ថរូប ៦ លកើត្កនងោរភូរិ ១១

វត្ថរូប ៣ លកើត្កនងភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញ-ី

សត្តភូរិ) រលទវ ិញ្ចញណោត្ ១ រិនបានអាស្ស័
លកើត្កនង រូបភូរិ ៤ ។
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អធិបាយ
វ ិញ្ចញណោត្ រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់សភាវៈែឹងអាររោណ៍លផសងៗ
ប្ែលបានែល់ចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ែួ ង ោលលព្វលលដ្ឋ
រប្រងបានវ ិញ្ចញណោត្ ៧ រ៊ឺ

ោត្ែឹង

វិញ្ញ
ា ណ្ធាត្ុ
១. ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ជាចកខវ ិញ្ចញណោត្ ។

២. លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ជាលសាត្វ ិញ្ចញណោត្ ។
៣. ឃានវ ិញ្ចញណចិ ត្ត ២ ែួ ង ជាឃានវ ិញ្ចញណោត្ ។
៤. ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ជាជិវាហវ ិញ្ចញណោត្ ។
៥. ោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ ែួង ជាោ

វ ិញ្ចញណោត្ ោំង ៥

លនោះលៅថា វ ិញ្ចញណោត្ ៥ ឬបញ្ា វ ិញ្ចញណោត្ ។
៦. ឧលបោខរលទោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ ែួង ឧលបោខរលទ-

ោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង ៣ ែួងលនោះជារលទោត្ ។

៧. ចិត្តប្ែលសល់ ៧៦ ែួង ជារលទវ ិញ្ចញណោត្ ។
ភូម្ិនិង្វត្ថុ
វត្ថ ប្ែលជាទ្ីអាស្ស័

លកើត្របស់វ ិញ្ចញណោត្លទោះ ប្ែលគ្បាកែ

លៅកនងភូរិលផសងៗ ម្ចនចំនួនរិនលសោើគន ែូចគថាសងគហ:ទ្ី ១៣
បានសប្រតងគ្បលភទ្របស់ភូរិទ្កថា
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កនងោរភូរិ ១១ វ ិញ្ចញណោត្ ៧ លកើត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

វត្ថរូប ៦ ។
កនងរូបភូរិ ១៥ វ ិញ្ចញណោត្ ៤ លកើត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

កនង រូបភូរិ ៤ វ ិញ្ចញណោត្ ១ លកើត្លឡើងលដ្ឋ

វត្ថរូបលឡើ

វត្ថរូប ៣ ។
រិនអាស្ស័

។

ប្ចកវ ិញ្ចញណោត្ ៧ លកើត្លឡើងកនងោរភូ រិ ១១ លដ្ឋ
១. ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ អាស្ស័

ចកខវត្ថលកើត្លឡើង ។

២. លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ អាស្ស័
៣. ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ អាស្ស័
៤. ជិវាហវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ អាស្ស័
៥. ោ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ អាស្ស័

៦. រលទោត្ ៣ អាស្ស័
៧.

រលទវ ិញ្ចញណោត្

ហទ្
៦៧

វត្ថរូប ៦

លសាត្វត្ថលកើត្លឡើង ។
ឃានវត្ថលកើត្លឡើង ។

ជិវាហវត្ថលកើត្លឡើង ។
ោ

វត្ថលកើត្លឡើង ។

វត្ថលកើត្លឡើង ។
បានែល់

ោរចិត្ត

៤១

(លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណោត្ ១០ រលទោត្ ៣) រហរគត្កសល ៩
រហរគត្កិរ ិយ
អាស្ស័

៩ (លវៀររហរគត្វ ិបាក ៩) និងលោកត្តរ ៨ ែួង

ហទ្ វត្ថលកើត្លឡើង ។

ប្ចកវ ិញ្ចញណោត្ ៤ ប្ែលលកើត្លឡើងកនងរូបភូរិ ១៥ លដ្ឋ
១. ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ អាស្ស័
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២. លសាត្វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ អាស្ស័

លសាត្វត្ថលកើត្លឡើង ។

៣. រលទោត្ ៣ អាស្ស័

វត្ថលកើត្លឡើង ។

ហទ្

៤. រលទវ ិញ្ចញណោត្ ៦២ បានែល់

កសលចិត្ត ១០ ែួង

(លវៀរលោសរូលចិត្ត) រលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិ ត្ត ៣ ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត

១

ហសិត្បាទ្ចិត្ត

រហាកសលចិត្ត ៨ រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ រូបាវចរចិត្ត ១៥
កសលចិត្ត ៤
ែួងលនោះ អាស្ស័

១

រូបាវចរ-

រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត ៤ លោកត្តរចិត្ត ៨ ចិត្តោំង ៦២
ហទ្

វត្ថលកើត្លឡើង ។

វ ិញ្ចញណោត្ ១ លកើត្កនង រូបភូរិ ៤ លដ្ឋ
រលទវ ិញ្ចញណោត្

៤៦

រិនអាស្ស័

បានែល់

វត្ថរូប រ៊ឺ

កសលចិត្ត

១០

(លវៀរលោសរូលចិត្ត) ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១
រហាកសលចិត្ត ៨ រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ រូបាវចរចិត្ត ១២ លោកត្តរចិត្ត
៧ (លវៀរលសាតបត្តិររគចិត្ត ១) ចិត្ត ៤៦ ែួងលនោះ លកើត្លឡើងលដ្ឋ
អាស្ស័

វត្ថរូបណារួ

លឡើ

។

រិន

កំណត្់សម្ចគល់ វត្ថោំង ៦ និ ងវ ិញ្ចញណោត្ោំង ៧ រិនម្ចន

កនង សញ្ញ ីសត្តភូរិ ១ លទ្ ។
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ឆិត្តនង្
ិ វត្ថុ
ថា វ ិញ្ចញណោត្ោំង ៧ ប្ែល

តរប្ែលបានលព្វលរកលហើ
គ្បាកែលឡើងលទោះ

ភារលគ្ចើនរប្រងអាស្ស័

វ ិញ្ចញណោត្គ្បលភទ្ខាោះ

រិនអាស្ស័

វត្ថលកើត្

ចំលព្វោះរលទ-

វត្ថលកើត្ក៏ម្ចន

ែូលចានោះកនង

គថាសងគហ:ទ្ី ១៤ បានសប្រតងែល់ចិត្តែួងខាោះគ្ត្ូវអាស្ស័
ចិត្ែ
ត ួងខាោះអាស្ស័

វត្ថលកើត្ក៏ ម្ចន

ឬលពលខាោះរិនបានអាស្ស័

និងរិនអាស្ស័

វត្ថលកើត្

វត្ថលកើត្ក៏ ម្ចន

វត្ថលកើត្ក៏ម្ចន ។

គាថាសង្គហទី ១៤
១៤. លត្ចតតលីស និសា
និសា

ច

និសា

ប្គ្បថា ចិត្តោំង
ចិត្ោ
ត ំង

លទ្ាចតតលីស ជា
បាោរបា

៤៣ ែួង អាស្ស័

៤២ ែួ ង អាស្ស័

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ ែួង រិ នអាស្ស័

លរ

និសសិត ។
វត្ថរូបលកើត្លឡើង

វត្ថរូបលកើត្ខាោះរិ នអាស្ស័
វត្ថលកើត្លឡើ

វត្ថខាោះ

។

អធិបាយ
ប្ចកចិត្ត ៤៣ ែួ ង លដ្ឋ

អាស្ស័

វត្ថរូប ៦ ចិត្ត ៤៣ ែួង ប្ែលអាស្ស័
ិ ញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័
ចកខវញ្ច

លសាត្វ ិញ្ចញណចិ ត្ត ២ អាស្ស័

វត្ថរូបលកើត្ពិ ត្គ្បាកែ លដ្ឋ

វត្ថរូបលកើត្លដ្ឋ

ចកខវត្ថលកើត្លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ ។

លសាត្វត្ថលកើត្លដ្ឋ
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ឃានវ ិញ្ចញណចិត្ត ២ អាស្ស័
ិ ញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័
ជិវាហវញ្ច
ោ
លដ្ឋ

ឃានវត្ថលកើត្លដ្ឋ
ជិវាហវត្ថលកើត្លដ្ឋ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ២ អាស្ស័

ោ

ពិត្គ្បាកែ ។

ពិត្គ្បាកែ ។

វត្ថលកើត្លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ ។

ឧលបោខរលទោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ អាស្ស័

ហទ្

វត្ថលកើត្

ពិត្គ្បាកែ ។

រលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ៣ អាស្ស័

លកើត្លដ្ឋ

វត្ថ

ហទ្

វត្ថ

ពិត្គ្បាកែ ។

ឧលបោខរលទោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១ អាស្ស័
លកើត្លដ្ឋ

ហទ្

ពិត្គ្បាកែ ។

ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១ អាស្ស័
លោសរូលចិត្ត ២ អាស្ស័

ហទ្

វត្ថលកើត្លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ ។

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ អាស្ស័

ហទ្

វត្ថលកើត្លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ ។

ហទ្

វត្ថលកើត្លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ ។

រូបាវចរចិត្ត ១៥ អាស្ស័

ហទ្

វត្ថលកើត្លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ ។

លសាតបត្តិររគចិត្ត ១ អាស្ស័

ហទ្ វត្ថលកើត្លដ្ឋ ពិ ត្គ្បាកែ។

រួរចិត្ត ៤៣ ែួងលនោះ អាស្ស័

វត្ថរូបលកើត្លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ

លគ្ព្វោះចិត្តោំងលទោះរប្រងលកើត្បានចំលព្វោះកនងបញ្ា លវាោរភូរិប៉ាលណាណោះ
លព្វលរ៊ឺ ចិ ត្ត ៤៣ ែួងលនោះ រប្រងលកើត្បានលដ្ឋ

កំណត្់ ភូរិ ចំលព្វោះកនង

ោរបរគល និងរូបបរគលប៉ាលណាណោះ នឹងលកើត្កនង រូបបរគលរិនបាន ។
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ប្ឆកឆិត្ត ៤២

ួង្ប្ លអាព្ស័យវត្ថុរ ូបច្កើត្ច្ោយអច្នកនត

(ម្ិនរិត្ព្បាក ) ច្ោយវត្ថរុ ូប ៦
ចិត្ត

៤២

សំលៅែល់

ែួងប្ែលអាស្ស័

គ្គខាោះក៏អាស្ស័

វត្ថរូបលកើត្លដ្ឋ

វត្ថលកើត្

លនកនតលទោះ

គ្គខាោះក៏រិនអាស្ស័

វត្ថ

លកើត្ក៏ម្ចន ។
កសលចិត្ត ១០ (លវៀរលោសរូលចិត្ត ២)
រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង
រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ែួង
រូបាវចរកសលចិត្ត ៤ ែួង
រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត ៤ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៧ ែួង (លវៀរលសាតបត្តិររគចិត្ត ១)
ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១
រួរចិត្ត ៤២ ែួងលនោះ អាស្ស័

វត្ថលកើត្លដ្ឋ

លនកនត លគ្ព្វោះចិត្ត

ោំងលនោះលកើ ត្កនងបញ្ា លវាោរភូរិ រ៊ឺ ភូរិប្ែលម្ចនខនធ ៥ ក៏គ្ត្ូវអាស្ស័
វត្ថរូបលកើត្លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ ប្ត្លបើលកើត្កនងចត្លវាោរភូរិ រ៊ឺភូរិប្ែល

ម្ចនខនធ ៤ ក៏ រិនអាស្ស័
ែួងលនោះ លកើ ត្ជារួ
នឹងអាស្ស័

វត្ថរូបលកើត្លឡើ

បានលសចកតីថា លបើចិត្ត ៤២

ោរបរគលនិ ងរូបបរគល (លវៀរ សញ្ញីសត្តបរគល)

វត្ថរូបលកើត្លដ្ឋ

រូបបរគល រិនបានអាស្ស័

ពិត្គ្បាកែ
វត្ថលកើត្ក៏បាន ។
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អរ ូបាវឆរវិបាកឆិត្ត ៤ ម្ិនព្ត្ូវអាព្ស័យវត្ថរុ ូបច្កើត្
ច្ោយឯកនត (រិត្ព្បាក )

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត
អាស្ស័

៤

ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ

រិន

វត្ថរូប លគ្ព្វោះ រូបាវចរចិត្ត ៤ ែួងលនោះ លកើត្បានចំលព្វោះកនង

រូបភូរិ

ប្ែលជាភូរិរិនម្ចនរូប

ម្ចនប្ត្ទរធរ៌ប៉ាលណាណោះ

រ៊ឺម្ចន

ប្ត្ទរកខនធ ៤ បានែល់ លវទ្ទខនធ សញ្ចញខនធ សង្កខរកខនធ និង
វ ិញ្ចញណកខនធ ចំប្ណករូបកខនធប្ែលរិនម្ចនកនង រូបភូរិលនោះ លទ្ើបបាន
ល្ោោះរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា ចត្លវាោរភូរិ ។
ប្ែលលព្វលថា រូបាវចរវ ិបាក លកើត្បានចំលព្វោះ រូបភូរិប៉ាលណាណោះ
ចំប្ណក រូបាវចរកសល ឬ រូបាវចរកិរ ិយ អាចលកើត្កនងភូរិែក្ទ្ៗ បាន
លវៀរប្ត្ បា

ភូរិ លគ្ព្វោះ បា

្ន ររគ ផលបាន លដ្ឋ
ក្គ្ត្លហត្

សត្ារិនអាចចលគ្រើនភាវទឱ្យសលគ្រច
លហត្ប្ែលរិនបានបែិសនធិគ្ពរលដ្ឋ

ចំប្ណកតំងពីោរសរត្ិភូរិលឡើងលៅ

ត្ិលហត្កបរគល

អាចចលគ្រើនភាវទរហូត្សលគ្រច រូបជានកសលបាន

ឬគ្ពោះ រហនត

អាចចលគ្រើន រូបភាវទ រហូត្សលគ្រច រូបជានកិរ ិយបាន លដ្ឋ
លហត្លនោះចំលព្វោះ រូបវ ិបាក
របស់ រូបបរគលលដ្ឋ

ប្ែលលធាើកិចាបែិសនធិ

ចំលព្វោះ លទ្ើបលព្វលបានថា

លកើត្បានចំលព្វោះ រូបភូរិប៉ាលណាណោះ
វត្ថរូបជាទ្ីអាស្ស័

ភវងគ

និងចត្ិ

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ លទ្ើបរិនម្ចន

លកើត្ែល់ចិត្ត ។
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ច្ឆត្សិកនិង្វត្ថរុ ូប
ចិត្តអាស្ស័
គ្បកបជារួ

វត្ថរូបលកើត្យ៉ា ងណា

ចិត្ត ក៏រប្រងអាស្ស័

វត្ថលកើត្ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

ប្ចកលចត្សិក ៥២ លដ្ឋ
១. លចត្សិកប្ែលអាស្ស័
ោ

វត្ថ លកើត្លដ្ឋ
វត្ថ លកើត្លដ្ឋ

វត្ថរូប ៦

ចកខវត្ថ លសាត្វត្ថ ឃានវត្ថ ជិវាហវត្ថ

ឯកនត រិនម្ចន ។

២. លចត្សិកប្ែលអាស្ស័
ោ

លចត្សិកប្ែលជាធរ៌

ចកខវត្ថ លសាត្វត្ថ ឃានវត្ថ ជិវាហវត្ថ

លនកនត ម្ចន ៧ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក

៧

ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ១០ ែួង ។

៣. លចត្សិកប្ែលអាស្ស័

ហទ្

ប្ែលគ្បកបជារួ

វត្ថ លកើត្លដ្ឋ

ឯកនត ម្ចន

៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
លោចត្កាលចត្សិក

៤

រប្រងលកើត្ចំលព្វោះកនងោរភូរិ

១១

បបរញ្ចញលចត្សិក ២ រប្រងលកើត្បានកនងបញ្ា លវាោរភូរិប៉ាលណាណោះ ។
៤. លចត្សិកប្ែលអាស្ស័

ហទ្

វត្ថ លកើត្លដ្ឋ

លនកនត ម្ចន

៤៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
ញ្ញ សម្ចទលចត្សិក ១៣

កសលលចត្សិក ១០ (លវៀរលោច-

ត្កាៈ) លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ចញ ២) ។
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វត្ថុនិង្ទាារ
វត្ថ ជាទ្ីអាស្ស័

លកើត្របស់ចិត្តនិងលចត្សិក ។

ោារ ជាគ្ចកសគ្ម្ចប់ឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកទ្ទ្ួលែឹងអាររោណ៍លដ្ឋ

ោរគ្បាកែលឡើងជាវ ីេិចិត្ត ។
ោំងវត្ថនិងោារនីរួ

ៗ ក៏ជាទ្ីអាស្ស័

ែូចគន រ៊ឺវត្ថលទោះជាទ្ីអាស្ស័

របស់ចិត្តនិងលចត្សិក

របស់ចិត្តនិងលចត្សិក ចំប្ណកោារក៏

ជាផាូវឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកទ្ទ្ួលែឹ ងអាររោណ៍ ែូលចានោះចិត្តលចត្សិកប្ែល
គ្បាកែលឡើងគ្រប់ខណ:ម្ចនសរព័នគ
ធ ន រវាងវត្ថនិងោារលដ្ឋ
អាចប្ចកបានជា ៤ ន័

លគ្ចើន ប្ែល

រ៊ឺ

ចិត្តប្ែលអាស្ស័

ោំងោារោំងវត្ថ ។

ចិត្តប្ែលអាស្ស័

វត្ថ ប្ត្រិនអាស្ស័

ោារ ។

ចិត្តប្ែលរិនអាស្ស័

ោំងវត្ថោំងោារ ។

១. ចិត្តប្ែលអាស្ស័

ោំងវត្ថោំងោារម្ចន ៣៨ ែួង រ៊ឺ

លោសរូលចិត្ត ២ ែួង

លហត្កចិត្ត ១៧ (លវៀរឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្ក-

កិរ ិយចិត្ត ១)
រហាវ ិបាកចិត្ត ៨
រូបាវចរកសលចិត្ត ៥
រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត ៥
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លសាតបត្តិររគចិត្ត ១
រួរចិត្ត ៣៨ ែួងលនោះ អាស្ស័

ោំងវត្ថោំងោារ លទ្ើបគ្បាកែ

លឡើងបាន ។
កំណត្់ សម្ចគល់ លសចកតីលផសងគនរវាងចិ ត្តប្ែលអាស្ស័
និងចិត្តប្ែលអាស្ស័

ោារលកើត្លទោះ ម្ចនចំនួនរិនែូចគន រ៊ឺចិត្តប្ែល

អាស្ស័

វត្ថលកើត្ម្ចនចំនួនកំ ណត្់លដ្ឋ

អាស្ស័

ោារលកើត្លទោះ

ចំលព្វោះពិ ត្គ្បាកែ ប្ត្ចិត្តប្ែល

ចំនួនរបស់ចិត្តប្ែលលកើត្បានទ្ូលំទ្ូោ

ជាងគន រ៊ឺ
ឆិត្តប្ លអាព្ស័យវត្ថុ ៦

ចកខវត្ថ ចិត្តអាស្ស័

លកើត្ ២ ែួង ។

លសាត្វត្ថ ចិត្តអាស្ស័
ឃានវត្ថ ចិត្តអាស្ស័
ជិវាហវត្ថ ចិត្តអាស្ស័
ោ
ហទ្

វត្ថលកើ ត្

លកើត្ ២ ែួង ។
លកើត្ ២ ែួង ។

លកើត្ ២ ែួង ។

វត្ថ ចិត្តអាស្ស័
វត្ថ ចិត្តអាស្ស័

លកើត្ ២ ែួង ។

រូបវ ិបាក ៤ រិនអាស្ស័

លកើត្ ៧៥ ែួង ។
វត្ថ ។
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ឆិត្ប្ត លអាព្ស័យទាារ ៦
ចកខោារ ចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង ។
លសាត្ោារ ចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង ។
ឃានោារ ចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង ។
ជិវាហោារ ចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង ។
ោ

ោារ ចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង ។

រលទោារ ចិត្តលកើត្បាន ៦៧ ែួង ។
រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ រិនអាស្ស័
២. ចិត្តប្ែលអាស្ស័

ោារ ។

វត្ថប្ត្រិនអាស្ស័

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៥ ែួងលនោះ អាស្ស័

ោារម្ចន ៥ ែួង រ៊ឺ
ហទ្

វត្ថរូបលកើត្ លគ្ព្វោះ

រូបាវចរវ ិបាកជាចិត្តរបស់រូបគ្ពហោបរគល ប្ែលលធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ ចត្ិ
បែិសនធិចិត្តរបស់រូបគ្ពហោបរគលលទោះ
គ្ត្ូវអាស្ស័

គននិងគនលដ្ឋ

គ្ត្ូវអាស្ស័

ំណាច ញ្ញ រញ្ញ បបចា័

ចំប្ណករូបាវចរវ ិបាកប្ែលរិនអាស្ស័

ហទ្

វត្ថរូប

។

ោារលកើត្លទោះ

លគ្ព្វោះ

រូបាវចរវ ិបាកលធាើកិចាគ្ត្ឹរប្ត្បែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ ជាឯកនតោារវ ិរត្តចិត្ត
រ៊ឺចិត្តប្ែលលកើត្ផត្ចាកោារលដ្ឋ
ោារណារួ

ពិត្គ្បាកែ

។
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៣. ចិ ត្តប្ែលរិនអាស្ស័

វត្ថប្ត្អាស្ស័

ោារម្ចន ៤២ ែួ ង រ៊ឺ

កសលចិត្ត ១០ (លវៀរលោសរូលចិត្ត ២)
រហាកសលចិត្ត ៨
រហាកិរ ិយចិត្ត ៨
រូបាវចរកសលចិត្ត ៤
រូបាវចរកិរ ិយចិត្ត ៤
លោកត្តរចិត្ត ៧ (លវៀរលសាតបត្តិររគចិត្ត ១)

ឧលបោខរលទវ ិញ្ចញណោត្ លហត្កកិរ ិយចិត្ត ១
រួរចិត្ត ៤២ ែួងលនោះ ោលលកើត្ជារួ
រិនអាស្ស័

វត្ថរូបលកើ ត្លឡើ

រូបគ្ពហោបរគលលហើ

លគ្ព្វោះ រូបគ្ពហោបរគលលទោះ រិនម្ចន

វត្ថរូបោំង ៦ ប្ត្ចិត្ត ៤២ ែួងលនោះ គ្ត្ូវអាស្ស័

ោារ រ៊ឺរលទោារលទ្ើប

លកើត្បាន លៅកនង រូបគ្ពហោបរគល ម្ចនរលទោារប្ត្រា៉ា ង លទ្ើបជាទ្ី
អាស្ស័

របស់ចិត្ត ៤២ ែួងលនោះ លកើត្តររលទោារបាន ។

៤. ចិត្តប្ែលរិនអាស្ស័

ោំងវត្ថោំងោារលទោះម្ចន ៤ ែួង រ៊ឺ

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ ែួ ង រិនអាស្ស័
វត្ថជាទ្ីអាស្ស័

និ ងរិ នអាស្ស័

រ៊ឺចិត្តប្ែលផត្ចាកោារលដ្ឋ

ោារ

ពិត្គ្បាកែ

វត្ថ លគ្ព្វោះរិ នម្ចន

លគ្ព្វោះជាឯកនតោារវ ិរត្តចិត្ត
លធាើកិចាបែិសនធិ

និងចត្ិ របស់ រូបគ្ពហោបរគលកនង រូបភូរិ ៤ ប៉ាលណាណោះ ។
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អវោនគាថា
ឥចាានរទ្ធរចិលត្

ភិធរោត្ថសងគលហ

ត្ត្ិលយ បរ ិលចេលោ

ំ

សម្ចលសលនវ និែិាលត ។

បរ ិលចេទ្ទ្ី ៣ ល្ោោះថា បកិណណកសងគហវ ិភារ កនងបករណ៍
ភិ ធរោត្ថសងគហ: ប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយ បានរចទទ្កលហើ
គ្បោរែូលចនោះ ៕

ឆប់ បរ ិច្ឆេទទី ៣

🖎✍

6
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាលី-ប្ព្ប
ត្ត្ិច្យ បរ ិច្ឆេច្ទា
បកិណ្ណកសង្គហវិភាច្គា
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៣
បកិណណកសងគហវ ិភារ
(១)
(២)
ប្គ្បថា

សរប

តត

ថាលយរំ

លត្បញ្ចញស សភាវលត

ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ

លត្សំ ោនិ

លវទ្ទលហត្លត កិចា-

ោាោលរពនវត្ថលត

ចិត្តបាទ្វលសលនវ

សងគលហា ទរ នី

ធរ៌ោំង

រ៊ឺ

ថារហំ ។
លត្ ។

ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលគ្បកបគន

តរសររួរែល់ោរគ្បកបគនបាន ោប់លដ្ឋ

សភាវៈម្ចន ៥៣ យ៉ា ង ។

ឥឡវលនោះ
ល្ោោះថា សងគហៈ ខ្ំនឹងសប្រតងតរគ្បលភទ្ក្នោរ
ូ

លកើត្លឡើងរបស់ចិត្តលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ លហត្ កិចា ោារ អាររោណ៍

និងវត្ថ តរសររួរ ។
ច្វទនាសង្គច្ោ
លវទ្ទសងគហៈ

(៣) ត្ត្ថ លវទ្ទសងគលហ តវ ត្ិវ ិោ លវទ្ទ សខំ ទ្កខំ
ទ្កខរសខា លចត្ិ, សខំ ទ្កខំ លសារនសសំ លោរនសសំ ឧលបោខត្ិ ច
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លភលត្ន បន បញ្ាោ លហាត្ិ ។
បណា
ដ សងគហៈោំង

លទោះ លំដ្ឋប់ ែំបូង កនងលវទ្ទសងគហៈ

លវទ្ទម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ សខលវទ្ទ ១ ទ្កខលវទ្ទ ១ និង ទ្កខរសខលវទ្ទ

១

(និងលវទ្ទ)

ម្ចន

៥

គ្បោរលដ្ឋ

ោរប្ចកជា

សខលវទ្ទ ១ ទ្កខលវទ្ទ ១ លសារនសសលវទ្ទ ១ លោរនសសលវទ្ទ
១ និងឧលបោខលវទ្ទ ១ ។

(៤) ត្ត្ថ សខសហរត្ំ កសលវ ិបាកំ ោ

ត្ថា ទ្កខសហរត្ំ

កសលវ ិបាកំ ។

បណា
ដ លវទ្ទោំង

លទោះ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ប្ែលជាផលរបស់កសលករោប្ត្រួ

រ៊ឺ ោ
លដ្ឋ

វ ិញ្ចញណលរកលរវ,

គ្បោរែូចគនលទោះ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ

វ ិញ្ចញណចិត្ត ប្ែលជាផលរបស់ កសលករោ ។

សខលវទ្ទ
ែួងប៉ាលណាណោះ

ទ្កខលវទ្ទ រ៊ឺ ោ

-

(៥) លសារនសសសហរត្ចិតតនិ បន លោភរូោនិ ចតតរ ិ,
ោាទ្ស

ោម្ចវចរលសាភទនិ, សខសនតីរណហសទនិ

ច

លទ្ាត្ិ

ដ្ឋារស ោម្ចវចរលសារនសសសហរត្ចិតតនិ លចវ បឋរទ្ត្ិ
ត្ត្ិ

-

ចត្ត្ថជានសង្កខតនិ ចត្ចតតលីស រហរគត្លោកត្តរចិតតនិ

លចត្ិ ោាសែាិវ ិោនិ ភវនតិ ។

ចំប្ណកចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ
រ៊ឺ

ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ

លសារនសសលវទ្ទម្ចន ៦២ ែួង

លសារនសសលវទ្ទកនងោម្ចវចរភូរិម្ចន

១៨ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៤ ែួង ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ១២ ែួង
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និងចិត្ត ២ ែួងលទ្ៀត្ រ៊ឺ សខសនតីរណចិត្ត ១ និងហសិត្បាទ្ចិត្ត ១
ែួង រហរគត្ចិត្ត និងលោកត្តរចិត្ត ៤៤ ែួង លព្វលរ៊ឺ បឋរជានចិត្ត
(១១ ែួង) ទ្ត្ិ

ជានចិត្ត (១១ ែួង) ត្ត្ិ

ជានចិត្ត (១១ ែួង)

និងចត្ត្ថជានចិត្ត (១១ ែួង) ។
(៦) លោរនសសសហរត្ចិតតនិ បន លទ្ា បែិ

សរប

ត្ត-

ចិតតលនវ ។
ចំប្ណកចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ
គ្បកបជារួ

បែិ

លោរនសសលវទ្ទ រ៊ឺ ចិត្តប្ែល

ៈ ២ ែួង ប៉ាលណាណោះ ។

(៧) លសសានិ សព្វានិបិ បញ្ាបញ្ចញស ឧលបោខសហរត្ចិតតលនវាត្ិ ។
ចំប្ណកចិត្តប្ែលលៅសល់ សូរបីោំង ស់ម្ចន ៥៥ ែួង ជា
ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ
(៨)

ឧលបោខលវទ្ទប្រនពិត្ ។

សខំ ទ្កខរលបោខត្ិ

ត្ិវ ិោ ត្ត្ថ លវទ្ទ

លសារនសសំ លោរនសស- រិត្ិ លភលទ្ន បញ្ាោ ។
ប្គ្បថា កនងលវទ្ទសងគហ:លទោះ រប្រងម្ចនលវទ្ទ ៣ យ៉ា ងរ៊ឺ
សខលវទ្ទ ១ ទ្កខលវទ្ទ ១ ឧលបោខលវទ្ទ ១ លវទ្ទរប្រងម្ចន ៥ យ៉ា ង
លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នឥរនោិ

រ៊ឺ លសារនសសលវទ្ទ ១ លោរនសសលវទ្ទ ១

(សខលវទ្ទ ១ ទ្កខលវទ្ទ ១ ឧលបោខលវទ្ទ ១) ។
(៩)

សខលរកត្ថ ទ្កខញ្ា

លោរនសសំ ទ្ាល

ោាសែាីស លសារនសសំ

បញ្ាបញ្ចញសលកត្ោ ។
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ប្គ្បថា សខលវទ្ទផង ទ្កខលវទ្ទផងតំងលៅកនងចិត្ត ១ ែួង
លោរនសសលវទ្ទតំងលៅកនងចិត្ត ២ ែួង លសារនសសលវទ្ទតំងលៅ
កនងចិត្ត ៦២ ែួង ឧលបោខលវទ្ទលគ្ៅពីលនោះតំងលៅកនងចិត្ត ៥៥ ែួង ។
ច្ហត្ុសង្គច្ោ
លហត្សងគហៈ
(១០) លហត្សងគលហ លហត្ូ ទរ លោលភា លោលសា លម្ចលហា
លោលភា

លោលសា

លម្ចលហា ចាត្ិ ឆ្ពាិោ ភវនតិ ។

ល្ោោះថា លហត្ កនងលហត្សងគហៈម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ លោភ
លហត្ ១ លោសលហត្ ១ លម្ចហលហត្ ១

លោភលហត្ ១

លោស

លហត្ ១ និង លម្ចហលហត្ ១ ។

(១១) ត្ត្ថ បញ្ាោាោវជានទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ចញណសរបែិ ចេនសនតីរណ-

លវាែាពានហសនវលសន

លហត្កចិតតនិ ទរ ។

បណា
ដ លហត្ោំង

លទោះ ល្ោោះថា លហត្កចិត្តោំង

(១៨ ែួង) តរគ្បលភទ្ក្នបញ្ា ោាោវជានចិត្ត (១ ែួង) ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណ
ចិត្ត (១០ ែួង) សរបែិចេនចិត្ត (២ ែួង) សនតីរណចិត្ត (៣ ែួ ង)
លវាែាពានចិត្ត (១ ែួង) និងហសិត្បាទ្ចិត្ត (១ ែួង) ។
(១២) លសសានិ សព្វានិបិ ឯកសត្តត្ិ ចិតតនិ សលហត្ោលនវ ។
ចិត្តោំង

៧១ ែួង ប្ែលលៅសល់ សូរបីោំង ស់

ល្ោោះថា សលហត្កចិត្ត ។

-163-

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

(១៣) ត្តថបិ លទ្ា លម្ចរូហចិតតនិ ឯកលហត្ោនិ ។
សូរបីបណា
ដ សលហត្កចិត្តោង
ំ
ោំង

លទោះ

លម្ចហរូលចិ ត្ត

២ ែួង ជាឯកលហត្កចិត្ត ។
(១៤) លសសានិ ទ្ស

កសលចិតតនិ លចវ ញាណវ ិបប

ោាទ្ស ោម្ចវចរលសាភទនិ លចត្ិ ោាវ ីសត្ិ ទ្ាិលហត្កចិតតនិ ។
ទ្ាិលហត្កចិត្ត (ចិត្តម្ចនលហត្ ២) ោំង
កសលចិត្តោំង
ណចិត្តោំង
(១៥)

តតនិ

២២ ែួង រ៊ឺ

១០ ែួង ប្ែលលៅសល់ និងោម្ចវចរលសាភ១២ ែួង ប្ែលរិនបានគ្បកបជារួ

ោាទ្ស

ញាណសរប

ញាណ ។

ត្តោម្ចវចរលសាភទនិ

លចវ

បញ្ាត្ឹស រហរគត្លោកត្តរចិតតនិ លចត្ិ សត្តចតតលីស ត្ិលហត្កចិតតនី ត្ិ ។
ចិត្តោំង

៤៧ ែួង ជាត្ិលហត្កចិត្ត រ៊ឺ ោម្ចវចរ-

លសាភណចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

ញាណ ១២ ែួង រហរគត្ចិត្ត (២៧

ែួង) និងលោកត្តរចិត្ត (៨ ែួង) ។
(១៦) លោលភា លោលសា ច លម្ចលហា ច លហត្ូ កសោ ត្លយ
លោភាលោសាលម្ចលហា ច
ប្គ្បថា លហត្ោំង

កសោពាកត ត្ថា ។

ប្ែលជា កសលម្ចន ៣ រ៊ឺ លោភ

លហត្ ១ លោសលហត្ ១ និងលម្ចហលហត្ ១ លហត្ប្ែលជាកសល
និង ពាកត្ម្ចន

៣

រ៊ឺ

លោភលហត្

និង លម្ចហលហត្ ១ ។
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(១៧)

ទ្ាិលហត្ោ រត សត្ត-

ចតតលីស ត្ិលហត្ោ ។

លហត្កចិត្តោំង

១៨ ែួង ចិត្តប្ែលម្ចនលហត្

ប្គ្បថា
រួ

លហត្ោ លទ្ា ោាវ ីសត្ិ

លហត្កាដ្ឋារលសក-

ម្ចន ២ ែួ ង ចិត្ប្ត ែលម្ចនលហត្ពីរម្ចន ២២ ែួ ង ចិត្តប្ែលម្ចន

លហត្បីម្ចន ៤៧ ែួង ។
កិឆចសង្គច្ោ
កិចាសងគហៈ
(១៨) កិចាសងគលហ កិចាានិ ទរ បែិសនធិភវង្កគវជានទ្សសនសវនឃា

នសា

នផសនសរបែិចេនសនតីរណលវាែាពានជវនត្ោរ-

រោណចត្ិវលសន ចទ្ោសវ ិោនិ ភវនតិ ។

កនងកិចាសងគហៈ ល្ោោះថា កិចាម្ចន ១៤ គ្បោរលដ្ឋ

ំណាច

ក្នបែិសនធិកិចា ១ ភវងគកិចា ១ អាវជានកិចា ១ ទ្សសនកិចា ១ សវនកិចា ១
ឃា

នកិចា ១ សា

នកិចា ១ ផសនកិចា ១ សរបែិចេនកិចា ១

សនតីរណកិចា ១ លវាែាពានកិចា ១ ជវនកិចា ១ ត្ោររោណកិចា ១
និងចត្ិកិចា ១ ។
(១៩)

បែិសនធិភវង្កគវជានបញ្ាវ ិញ្ចញណឋាទទ្ិវលសន

លត្សំ ទ្សោ ឋានលភលោ លវទ្ិត្លព្វា ។
ក៏ (បណិ ា ត្) របបីគ្ជាបថា គ្បលភទ្ក្នឋានរបស់កិចាោំង
លទោះម្ចន ១០ គ្បោរ លដ្ឋ

ំណាចក្នបែិ សនធិសាថន ភវងគសាថន
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អាវជានសាថន និងទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណសាថនជាលែើរ ។
(២០)

ត្ត្ថ

លទ្ា

ឧលបោខសហរត្សនតីរណានិ

លចវ

ែា

រហាវ ិបាោនិ ច នវ រូបារូបវ ិបាោនិ លចត្ិ ឯកូនវ ីសត្ិ ចិតតនិ
បែិសនធិភវងគចត្ិកិចាានិ ទរ ។
បណា
ដ ចិត្តោំង
ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ

១៩ ែួង រ៊ឺ សនតីរណ

ឧលបោខលវទ្ទោំង

២ ែួង រហាវ ិបាក

៨ ែួង រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត និង រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត

ចិត្តោំង
ោំង

លទោះ ចិត្តោំង

៩ ែួង ល្ោោះថា ចិត្តប្ែលលធាើនូវបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា

និងចត្ិកិចា ។
(២១) អាវជានកិចាានិ បន លទ្ា ។
ចំប្ណកចិត្តោង
ំ
ោំង

២ ែួង (រប្រងលធាើ) នូវអាវជានកិចា

។
(២២) ត្ថា ទ្សសនសវនឃា

នសា

នផសនសរបែិចេន-

កិចាានិ ច ។
លដ្ឋ

គ្បោរែូលចានោះ ចិត្តោំង

ប្ែលម្ចនោរល

ញ
ើ ោរឮ

ោរែឹងកាិន ោរែឹងរស ោរព្វល់គ្ត្ូវសរផសស និងសរបែិចេ នកិចា
ក៏ម្ចន (១ កិចា ២ ែួងៗ ) ប្ែរ ។
(២៣) ត្ីណិ សនតីរណកិចាានិ ។
ចិត្តោំង

៣ ែួង (រប្រងលធាើ) នូវសនតីរណកិចា ។

(២៤) រលទោាោវជានលរវ បញ្ាោាលរ លវាែាពានកិចំា សាលធត្ិ ។
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រលទោាោវជានចិត្តប្ត្ប៉ាលណាណោះ

រប្រងញាំងលវាែាពានកិចាឱ្យ

សលគ្រចកនងបញ្ា ោារ ។
(២៥) អាវជានទ្ា

វជាិតនិ

កសោកសលផលកិរ ិ

ចិតតនិ

បញ្ាបញ្ចញស ជវនកិចាានិ ។
ចិត្តប្ែលជាជវនកិចាម្ចន ៥៥ ែួង រ៊ឺ កសលចិត្ត
ផលចិត្ត និ ងកិរ ិយចិត្តោំង

ប្ែលលវៀរចាកអាវជានចិត្ត ២ ែួង ។

ែា រហាវ ិបាោនិ លចវ សនតីរណត្ត

(២៦)

កសលចិត្ត

លញ្ាត្ិ ឯោទ្ស

ត្ោររោណកិចាានិ ។
ចិត្តោំង

១១ ែួង ប្ែលម្ចនត្ោររោណៈជាកិចា រ៊ឺ

រហាវ ិបាកចិត្តោំង

៨ ែួងផង សនតីរណចិត្ត ៣ ែួងផង

ប្រនពិត្ ។
(២៧)

លត្ស

បន

លទ្ា

ឧលបោខសហរត្សនតីរណចិតតនិ

បែិសនធិភវងគចត្ិត្ោររោណសនតីរណវលសន បញ្ាកិចាានិ ទរ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្
គ្បកបជារួ
លដ្ឋ

បណា
ដ កិចាោំង

លទោះ

សនតីរណចិត្តប្ែល

ឧលបោខលវទ្ទ ២ ែួង ល្ោោះថា ចិត្តម្ចនកិចា ៥ គ្បោរ

គ្បលភទ្ក្នបែិសនធិកិចា ១ ភវងគកិចា ១ ចត្ិកិចា ១ ត្ោររោណ

កិចា ១ និងសនតីរណកិចា ១ ។
(២៨) រហាវ ិបាោនិ

ែា បែិសនធិភវងគចត្ិត្ោររោណវលសន

ចត្កិចាានិ ទរ ។

រហាវ ិបាកចិត្តោំង

៨ ែួង ល្ោោះថា ជាចិត្តម្ចនកិចា ៤
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គ្បោរ លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នបែិសនធិកិចា ១ ភវងគកិចា ១ ចត្ិកិចា ១ និង

ត្ោររោណកិចា ១ ។
(២៩) រហរគត្វ ិបាោនិ នវ បែិសនធិភវងគចត្ិវលសន ត្ិកិចាានិ
ទរ ។

រហរគត្វ ិបាកចិត្តោំង

៣ គ្បោរ លដ្ឋ

៩ ែួង ល្ោោះថា ជាចិត្តម្ចនកិចា

គ្បលភទ្ក្នបែិសនធិកិចា ១ ភវងគកិចា ១ និងចត្ិកិចា ១ ។

(៣០) លសារនសសសនតីរណំ សនតីរណត្ោររោណវលសន ទ្កិចំា ។
សនតីរណចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ
ជាចិត្តម្ចនកិចា ២ គ្បោរ លដ្ឋ

លសារនសសលវទ្ទ ល្ោោះថា

គ្បលភទ្ក្នសនតីរណកិចា ១ និង

ត្ោររោណកិចា ១ ។
(៣១) ត្ថា លវាែាពានំ លវាែាពាទវជានវលសន ។
លវាែាពានចិត្ត (ជាចិត្តម្ចនកិចា ២ គ្បោរ) ែូចគនប្ែរ លដ្ឋ
គ្បលភទ្ក្នលវាែាពានកិចា ១ និងអាវជានកិ ចា ១ ។
(៣២)

លសសានិ

ទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ចញណានិ

បន

សព្វានិបិ

ជវនរលទោត្ត្តិក-

ថាសរភវលរកកិចាានីត្ិ ។

ចំប្ណកចិត្តោំង

ប្ែលលៅសល់សូរបីោំង ស់ រ៊ឺ ជវន

ចិត្ត រលទោត្ ៣ ែួង និងទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ចញណចិត្ត ជាចិត្តម្ចនកិចាប្ត្រួ
តរសររួរែល់ោរលកើត្លឡើង ។
(៣៣) បែិសទធទ្លយ ទរ
ទ្សោ ឋានលភលទ្ន
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ប្គ្បថា

ចិត្តោំង

ប្ែលកំពងលកើត្លឡើង

បែិសនធិជាលែើរ គ្ទ្ង់សប្រដងលហើ
ក្នកិចា ម្ចន ១០ យ៉ា ង លដ្ឋ
(៣៤)

ម្ចនល្ោោះថា

ថា ម្ចន ១៤ យ៉ា ង លដ្ឋ

គ្បលភទ្

គ្បលភទ្ក្នឋាន ។

ែាសែាិ ត្ថា លទ្ា ច

នវាែា លទ្ា

ឯកទ្ាិត្ិចត្បញ្ា-

ថាការំ

កិចាឋាទនិ និទ្ិលោ ស ។

ប្គ្បថា បណិ ា ត្របបីសប្រដងនូវចិត្តោំង

ប្ែលម្ចនកិ ចា ១

និងសាថន ១ ចិត្តម្ចនកិចា ២ និងសាថន ២ ចិត្តម្ចនកិចា ៣ និងសាថន ៣
ចិត្តម្ចនកិចា ៤ និងសាថន ៤ ចិត្តម្ចនកិចា ៥ និងសាថន ៥ ម្ចន ៦៨
ែួង, ២ ែួង, ៩ ែួង, ៨ ែួង, និង ២ ែួងតរលំដ្ឋប់ ។
ទាារសង្គច្ោ
ោារសងគហៈ
(៣៥) ោារសងគលហ ោាោនិ ទរ ចកខោារ ំ លសាត្ោារ ំ ឃានោារ ំ
ជិវាហោារ ំ ោ

ោារ ំ រលទោារលញ្ាត្ិ ឆ្ពាិោនិ ភវនតិ ។

ល្ោោះថា ោារោំង

កនងោារសងគហៈ ម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ

ចកខោារ ១ លសាត្ោារ ១ ឃានោារ ១ ជិវាហោារ ១ ោ

ោារ ១

និងរលទោារ ១ ។
(៣៦) ត្ត្ថ ចកខលរវ ចកខោារ ំ ។
បណា
ដ ោារោំង

លទោះ

ចកខបសាទ្ប្រនពិត្

ចកខោារ ។
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(៣៧) ត្ថា លសាតទ្លយ លសាត្ោាោទ្ីនិ ។
លដ្ឋ

គ្បោរែូចគនលទោះ

បសាទ្រូបោំង

ម្ចនលសាត្

បសាទ្រូបជាលែើរ ក៏ល្ោោះថា ោារម្ចនលសាត្ោារជាលែើ រ ។
(៣៨) រលទោារ ំ បន ភវងគនិត បវចាត្ិ ។
ចំប្ណកចិត្តប្ែលលោកលៅថា ភវងគចិត្ត ល្ោោះថា រលទោារ ។
(៣៩)

បញ្ាោាោវជានចកខវ ិញ្ចញណសរបែិ ចេនសនតីរណ-

ត្ត្ថ

លវាែាពានោម្ចវចរជវនត្ោររោណវលសន ឆ្ចតតលីស ចិតតនិ ចកខោាលរ
ថារហំ

ឧបបជានិ,ត

លសាត្ោាោទ្ីសបិ

ត្ថា

បញ្ាោាោវជានលសាត្វ ិញ្ចញណាទ្ិវលសន

ឆ្ចតតលីលសវ

ភវនតីត្ិ

សពាថាបិ

បញ្ាោាលរ

ចត្បញ្ចញស ចិតតនិ ោម្ចវចោលនវ ។
បណា
ដ ោារោំង

៦ លទោះ ចិត្តោំង

លកើត្លឡើងតរសររួរ កនងចកខោារលដ្ឋ

៤៦ ែួង រប្រង

គ្បលភទ្ក្នបញ្ា ោាោវជានចិត្ត

ចកខវ ិញ្ចញណចិត្ត សរបែិចេនចិត្ត សនតីរណចិត្ត លវាែាពានចិត្ត ោម្ចវចរ
ជវនចិត្ត និងត្ោររោណចិត្ត លដ្ឋ
លដ្ឋ

គ្បោរែូចគនលទោះ ចិត្ត ៤៦ ែួង
និងលសាត្វ ិញ្ចញណចិ ត្តជាលែើរ

គ្បលភទ្ក្នបញ្ា ោាោវជានចិត្ត

រប្រងលកើត្លឡើងសូរបីកនងលសាត្ោារជាលែើរ (លដ្ឋ

សរប) ចិត្តោង
ំ -

៥៤ ែួង (រប្រងលកើត្) កនងោារោំង ៥ សូម្បីដដ្ឋយប្រការ
ទាំងពួង គឺ កាមាវចរចិត្តទាំងឡាយមម្នពិត្ ។
(៤០)

ម្ដោទាដរ

រន

ម្ដោទារាវជ្ជនរញ្ចរញ្ញាសជ្វន-

ត្ទរម្មណវដសន សត្តសដ្ាិ ចិត្តតនិ ភវនតិ ។
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ក៏ចិត្តទាំងឡាយ ៦៧ ដ្ួង ដដ្ឋយប្រដភទននម្ដោទារាវជ្ជនចិត្ត
ជ្វនចិត្ត ៥៥ ដ្ួង និងត្ទរម្មណចិត្ត រមម្ងដកើត្កនុងម្ដោទារ ។
(៤១) ឯកូនវ ីសត្ិ រដ្ិសនធិភវងគចុត្ិវដសន ទារវ ិម្ុត្តតនិ ។

ចិត្តទាំងឡាយ ១៩ ដ្ួង ដដ្ឋយអាំណាចននរដ្ិសនធិកិចច ភវងគ

កិចច និងចុត្ិកិចច ដ្មោះថា ទារវ ិម្ុត្តចិត្ត (ចិត្តមដ្លរួចចាកទារ) ។

(៤២) ដត្សុ រន រញ្ចវ ិញ្ញាណានិ ដចវ ម្ហគគត្ដោកុត្រត -

ជ្វោនិ ដចត្ិ ឆត្តឹស យថារហដម្កទារ ិកចិត្តតនិ ោម្ ។
ម្យ៉ា ងដទៀត្

(រណា
ា ចិត្តមដ្លដកើត្កនុងទារទាំងឡាយ)

ដោោះ

ិ ា ណចិត្តផង ជ្វនចិត្តមដ្លជា
ចិត្តទាំងឡាយ ៣៦ ដ្ួង គឺ រញ្ច វញ្ញ
ម្ហគគត្ចិត្ត និងដោកុត្តរចិត្តទាំងឡាយផង ដ្មោះថា ឯកទារ ិកចិត្ត
(ចិត្តមដ្លដកើត្កនុងទារមត្ម្ួយ) ត្តម្សម្គួរ ។
(៤៣) រលទោត្ត្តិកំ បន បញ្ាោារ ិកំ ។
ចំប្ណកគ្បជំ

៣

ក្នរលទោត្

ល្ោោះថា

បញ្ា ោារ ិកចិត្ត

(ចិត្តប្ែលលកើត្កនងោារ ៥) ។
(៤៤) សខសនតីរណលវាែាពានោម្ចវចរជវទនិ ឆ្ោារ ិកចិតតនិ ។
សខសនតីរណចិត្ត
ោំង

លវាែាពានចិត្ត

និងោម្ចវចរជវនចិត្ត

ល្ោោះថា ឆ្ោារ ិកចិត្ត (ចិត្តប្ែលលកើត្កនងោារ ៦) ។

(៤៥) ឧលបោខសហរត្សនតីរណរហាវ ិបាោនិ ឆ្ោារ ិោនិ លចវ

ោារវ ិរតតនិ ច ។

សនតីរណចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

-171-

ឧលបោខលវទ្ទ និងរហាវ ិបាក

បកិណណកសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ចិត្តោំង

ល្ោោះថា ឆ្ោារ ិកចិត្ត (ចិត្តប្ែលលកើត្កនងោារ ៦)

និងល្ោោះថា ោារវ ិរត្តចិត្ត (ចិត្តប្ែលរួចចាកោារ) ។
(៤៦) រហរគត្វ ិបាោនិ ោារវ ិរតតលនវាត្ិ ។
រហរគត្វ ិបាកចិត្តោំង

ោារវ ិរត្តចិត្ត

ល្ោោះថា

(ចិត្តប្ែលរួចចាកោារ) ប្រនពិត្ ។
(៤៧) ឯកោារ ិកចិតតនិ

បញ្ាឆ្ោារ ិោនិ ច

ឆ្ោារ ិកវ ិរតតនិ

វ ិរតតនិ ច សពាថា ។

ឆ្ត្តឹសត្ិ ត្ថា ត្ីណិ

ឯកត្ឹស

ទ្សោ នវោ លចត្ិ

បញ្ាោ បរ ិទ្ីបល

ប្គ្បថា បណិ ា ត្របបីសប្រដង នូវចិត្តោំង

ថាការំ
។

ប្ែលលកើត្កនងោារ

១ ចិត្តប្ែលលកើត្កនងោារ ៥ ចិត្តប្ែលលកើត្កនងោារ ៦ ចិត្តប្ែលលកើត្
កនងោារ ៦ ផង ផត្ចាកោារោំង ៦ ផង និងចិត្តប្ែលផត្ចាកោារោំង ៦
លដ្ឋ

គ្បោរោំងពួង, លដ្ឋ

៥ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត ៣៦ ែួង, ចិត្ត ៣ ែួង,

ចិត្ត ៣១ ែួង, ចិត្ត ១០ ែួង, និងចិត្ត ៩ ែួងតរលំដ្ឋប់យ៉ាងលនោះ ។
អាលម្ពនសង្គច្ោ
អាលរពនសងគហៈ
(៤៨)

អាលរពនសងគលហ

អាររោណានិ

ទរ

រូបាររោណំ

សោោររោណំ រទធររោណំ រសាររោណំ លផ្ទែាព្វាររោណំ ធម្ចោររោណលញ្ាត្ិ
ឆ្ពាិោនិ ភវនតិ ។
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ល្ោោះថា អាររោណ៍ោំង

កនងអាររោណសងគហៈម្ចន ៦

គ្បោរ រ៊ឺ រូបាររោណ៍ ១ សោោររោណ៍ ១ រទធររោណ៍ ១ រសាររោណ៍ ១
លផ្ទែាព្វាររោណ៍ ១ និងធម្ចោររោណ៍ ១ ។
(៤៩)

ត្ត្ថ

រូបលរវ

រូបាររោណំ,

ត្ថា

សោោទ្លយ

សោោររោណាទ្ីនិ ។
(បណា
ដ អាររោណ៍ោំង
រូបាររោណ៍ លដ្ឋ

)

លទោះ

រូបប្រនពិត្

ល្ោោះថា

គ្បោរែូចគនលទោះ អាររោណ៍ម្ចនសំលឡងជាលែើរ

ល្ោោះថា សោោររោណ៍ជាលែើរ ។
(៥០) ធម្ចោររោណំ បន បសាទ្សខររូបចិត្តលចត្សិកនិព្វានបញ្ញ ត្ិតវលសន ឆ្ោ សងគ
ចំប្ណក
គ្បោរ លដ្ឋ

ត្
ហ ិ។

ធម្ចោររោណ៍ប្ែលលោករប្រងសលរង្កគោះ

កម្ចន

៦

គ្បលភទ្ក្នបសាទ្រូប (៥) សខររូប (១៦) ចិត្ត (៨៩)

លចត្សិក (៥២) និព្វាន និងបញ្ញត្ិត ។
(៥១) ត្ត្ថ ចកខុទារ ិកចិត្តតនាំ សដពាសម្បិ រូរដម្វ អារម្មណាំ, ត្ញ្ច

រចចុរបននាំ ។ ត្ថា ដោត្ទារ ិកចិត្តតទីនម្បិ សទាទីនិ, ត្តនិ
រចចុរបោននិដយវ ។

(បណា
ដ អាររោណ៍ោំង

) លទោះ រូបប្ត្ប៉ាលណាណោះ ជាអាររោណ៍

របស់ចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងចកខោារសូរបីោំង ស់
បចាបបនន ។ លដ្ឋ

ច

និងរូបលទោះជា

គ្បោរែូលចានោះ សំលឡងជាលែើរជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងលសាត្ោារជាលែើរ និងសំលឡងលទោះជាបចាបបនន
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ប្រនពិត្ ។
(៥២) រលទោារ ិកចិតតនំ បន ឆ្ពាិធរបិ បចាបបននរត្ីត្ំ
ោលវ ិរត្តញ្ា

ទរត្ំ

ថារហម្ចររោណំ លហាត្ិ ។

ចំប្ណកអាររោណ៍សូរបីម្ចន ៦ គ្បោរ ជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងរលទោារោំង

ជាបចាបបនន

ត្ី ត្ និង ទរត្

និងជាអាររោណ៍របស់ចិត្តប្ែលរួចចាកោលតរសររួរ ។

(៥៣) ោារវ ិរតតនញ្ា បែិសនធិភវងគចត្ិសង្កខតនំ ឆ្ពាិធរបិ

ថាសរភវ ំ

ល

ភល

យន

ភវនតលរ

ឆ្ោាររគហិត្ំ

បចាបបននរត្ីត្ំ

បញ្ញ ត្ិតភូត្ំ វា ករោករោនិរិត្តរត្ិនិរិត្តសរោត្ំ អាររោណំ លហាត្ិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្

អាររោណ៍របស់ចិត្តប្ែលរួចចាកោារ

បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត និងចត្ិចិត្តោំង
កនងភពែក្ទ្លដ្ឋ

លគ្ចើន ជាបចាបបនន

លព្វលរ៊ឺ

សូរបីម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ
ត្ីត្ និងបញ្ញត្ិត ប្ែលជាករោ

ករោនិរិត្ត និងរត្ិនិរិត្តតរសររួរែល់អាររោណ៍ប្ែលលកើត្លឡើង ។
(៥៤) លត្ស ចកខវ ិញ្ចញណាទ្ីនិ

ថាការំ រូបាទ្ិឯលកោររោណា-

លនវ ។
បណា
ដ ចិត្តោំង
អាររោណ៍ប្ត្រួ

លទោះ ចកខវ ិញ្ចញណចិត្តជាលែើរ ជាចិត្តម្ចន

ប៉ាលណាណោះ ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរតរលំដ្ឋប់ ។

(៥៥) រលទោត្ត្តិកំ បន រូបាទ្ិបញ្ច
ា ររោណំ ។
ចំប្ណកគ្បជំ ៣ ក្នរលទោត្ ជាចិត្តម្ចនអាររោណ៍ ៥ យ៉ា ង
ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ ។
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(៥៦) លសសានិ ោម្ចវចរវ ិបាោនិ ហសនចិ ត្តលញ្ាត្ិ សពាថាបិ
ោម្ចវចោររោណាលនវ ។
ចិត្តោំង

ប្ែលលៅសល់

រ៊ឺ

ោម្ចវចរចិត្តោំង

និងហសិត្បាទ្ចិត្តម្ចនអាររោណ៍ជាោម្ចវចរប្រនពិត្ សូរបីលដ្ឋ
គ្បោរោំងពួង ។
(៥៧)

កសោនិ លចវ ញាណវ ិបប

ត្តោម្ចវចរជវទនិ លចត្ិ

លោកត្តរវជាិត្សព្វាររោណានិ ។
កសលចិត្តោំង
រិនគ្បកបលដ្ឋ

បញ្ចញោំង

ផងប្រនពិត្
ផង

ោម្ចវចរជវនចិត្តប្ែល

ជាចិត្តម្ចនអាររោណ៍ោំងពួង

ប្ែលលវៀរនូវលោកត្តរចិត្ត ។
(៥៨) ញាណសរប
សង្កខត្ំ

ភិ ញ្ចញកសលលញ្ាត្ិ

ត្តោម្ចវចរកសោនិ លចវ បញ្ារជានរហត្តររគផលវជាិត្សព្វាររោណានិ ។

ោម្ចវចរកសលចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

បញ្ចញ

និង ភិញ្ចញ

កសលចិត្ត រ៊ឺ បញ្ា រជានចិ ត្ត ជាចិត្តម្ចនអាររោណ៍ោំងពួង លវៀរចាក
រហត្តររគ និង រហត្តផលចិត្ត ។
(៥៩) ញាណសរប

ត្តោម្ចវចរកិរ ិយនិ លចវ កិរ ិយភិញ្ចញ-

លវាែាពានលញ្ាត្ិ សពាថាបិ សព្វាររោណានិ ។
ោម្ចវចរកិរយ
ិ ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ
ប្រនពិត្

បញ្ចញោំង

ផង

ភិញ្ចញកិរយ
ិ ចិត្ត និងលវាែាពានចិត្ត ជាចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍

ោំងពួងសូរបីលដ្ឋ

គ្បោរោំង ស់ ។
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(៦០) អារលបបស ទ្ត្ិ

ចត្តថនិ រហរគតររោណានិ ។

បណា
ដ រូបាវចរចិត្តោំង

ប្ែលលៅសល់

រូបាវចរចិត្ត

ែួងទ្ី ២ និងទ្ី ៤ ជាចិត្តម្ចនអាររោណ៍ជារហរគត្ធរ៌ ។
(៦១) លសសានិ រហរគត្ចិតតនិ សព្វានិបិ បញ្ញ តតររោណានិ ។
រហរគត្ចិត្តោង
ំ
ជាអាររោណ៍ សូរបីលដ្ឋ

ប្ែលលៅសល់ ជាចិត្តប្ែលម្ចនបញ្ញត្ិត
គ្បោរោំងពួង ។

(៦២) លោកត្តរចិតតនិ និព្វាទររោណានីត្ិ ។
លោកត្តរចិត្តោំង

ជាចិត្តប្ែលម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍ ។

(៦៣) បញ្ាវ ីស បរ ិត្តរិហ

ឯកវ ីសត្ិ លវាហាលរ
វ ីសានត្តររត្តរិហ

ឆ្ ចិតតនិ រហរគលត្
ែា និព្វានលគចលរ ។
រគររគផលជឈិលត្

បញ្ា សពាត្ថ ឆ្លចាត្ិ

សត្តោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

ប្គ្បថា ចិត្ត ២៥ ែួង រប្រងម្ចនកនងបរ ិតតររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង
ចិត្ត ៦ ែួ ង រប្រងម្ចនកនងរហរគតររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង
ចិត្ត ២១ ែួង រប្រងម្ចនកនងបញ្ញ តតររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង
ចិត្ត ៨ ែួង រប្រងម្ចនកនងអាររោណ៍ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វានប្ត្រា៉ា ង
ចិត្ត ២០ ែួង រប្រងម្ចនកនងអាររោណ៍ប្ែលផត្ចាកលោកត្តរៈ
ចិត្ត ៥ ែួង រប្រងម្ចនកនងអាររោណ៍ប្ែលលវៀរចាក រហត្តររគនិង
រហត្តផល ចិត្ត ៦ ែួង រប្រងម្ចនកនងអាររោណ៍ោំង ស់ កនងអាររោណសងគហៈលនោះ ម្ចនោរសលរង្កគោះបាន ៧ យ៉ា ង លដ្ឋ
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វត្ថសង្គ
ច្ោ
ុ
វត្ថសងគហៈ
(៦៤) វត្ថសងគលហ វត្ថូនិ ទរ ចកខលសាត្ឃានជិវាហោ

ហទ្

-

វត្ថ លចត្ិ ឆ្ពាិោនិ ភវនតិ ។
ល្ោោះថា វត្ថោំង

កនងវត្ថសងគហៈម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ចកខ

វត្ថ ១ លសាត្វត្ថ ១ ឃានវត្ថ ១ ជិវាហវត្ថ ១ ោ

វត្ថ ១ និងហទ្

វត្ថ ១ ។

(៦៥) តនិ ោរលោលក សព្វានិបិ លពភនិត ។
(វត្ថោំង

) លទោះ សូរបីោំង ស់ រប្រងម្ចន (លកើត្) កនង

ោរលោក (ោរភូរិ) ។
(៦៦) រូបលោលក បន ឃាទទ្ិត្ត

ំ នត្ថិ ។

ប៉ាប្នតគ្បជំក្នវត្ថ ៣ ម្ចនឃានបសាទ្ជាលែើររប្រងរិនម្ចនកនង
រូបលោក (រូបភូរិ) ។
(៦៧)

រូបលោលក បន សព្វានិបិ ន សំវ ិជានិត ។

ចំប្ណកវត្ថោំងពួងរប្រងរិនម្ចនកនង រូបលោក ( រូបភូរិ) ។
(៦៨) ត្ត្ថ បញ្ាវ ិញ្ចញណោត្លយ
បសាទ្វត្ថូនិ និសាល

(បណា
ដ វត្ថោំង

វ បវត្តនិត ។
)

រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលគ្ព្វោះអាស្ស័
លដ្ឋ

ចំប្ណកប្ត្រួ

លទោះ

ថាការំ ឯកលនតន បញ្ា

វ ិញ្ចញណោត្ោំង

នូវបសាទ្វត្ថោំង

តរលំដ្ឋប់ ។
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(៦៩) បញ្ាោាោវជានសរបែិចេនសង្កខត បន រលទោត្ ច
ហទ្

ំ និសសិតល

វ បវត្តនិត ។

ចំប្ណក រលទោត្ លព្វលរ៊ឺ បញ្ា ោាោវជានចិត្ត និងសរបែិចេនចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
(៧០)

វលសសា

សនតីរណរហាវ ិបាកបែិ
ហទ្

អាស្ស័

ំ និសាល

បន
ទ្ា

បែិ

ច

វ បវត្តនិត ។

ប្ែលលៅសល់ លព្វលរ៊ឺ រលទវ ិញ្ចញ-

ចិត្ត បឋរររគចិត្ត ហសិត្បាទ្ចិត្ត និងរូបាវចរវ ិបាក រប្រង
(៧១)
វា

អាស្ស័

នូវហទ្

វលសសា
និសា

ប៉ាប្នតចិត្តោំង
លដ្ឋ

រលទវ ិញ្ចញណោត្សង្កខត

គ្បលភទ្ក្នសនតីរណចិត្ត រហាវ ិបាកចិត្ត គ្បជំ ២ ក្ន

គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
និសា

វត្ថប្រនពិត្ ។

បឋរររគហសនរូបាវចរវលសន

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ចិត្តោំង
ណោត្លដ្ឋ

នូវហទ្

វត្ថប្រនពិត្ ។

កសោកសលកិរយ
ិ នត្តរវលសន

វា ។
ប្ែលលៅសល់

(រ៊ឺ

បន

រលទវ ិញ្ចញណោត្)

គ្បលភទ្ក្នកសលចិត្ត (លវៀររូបាវចរកសលចិត្ត ៥)

កសលចិត្ត

(លវៀរលោសចិត្ត ២) កិរ ិយចិត្ត (លវៀរបញ្ា ោាោវជានចិត្ត ហសិត្បាទ្
ចិត្ត និងរូបាវចរកិរ ិយចិត្ត) លោកត្តរចិត្ត (លវៀរលសាតបត្តិររគចិត្ត)
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
ហទ្

អាស្ស័

ហទ្

វត្ថក៏បាន

រិនអាស្ស័

វត្ថក៏បាន ។

(៧២) អារបបវ ិបាកវលសន ហទ្
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វាត្ិ ។
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(ចិត្តប្ែលលៅសល់ោំង
ចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

)

លដ្ឋ

រិនអាស្ស័

នូវហទ្

(៧៣) ឆ្វត្ថំ និសសិត ោលរ

វត្ថប្រនពិត្ ។

សត្ត រូលប ចត្ពាិោ

ត្ិវត្ថំ និសសិតរលបប

ោលត្ាោនិសសិត រត ។

ប្គ្បថា វ ិញ្ចញណោត្ ៧ អាស្ស័
វ ិញ្ចញណោត្ ៤ អាស្ស័

គ្បលភទ្ក្ន រូបវ ិបាក

វត្ថរូប ៦ លកើត្កនងោរភូរិ ១១

វត្ថរូប ៣ លកើត្កនងភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញ-

សត្តភូរិ) រលទវ ិញ្ចញណោត្ ១ រិនបានអាស្ស័

វត្ថរូបណាលឡើ

លកើត្កនង រូបភូរិ ៤ ។
(៧៤) លត្ចតតលីស និសា
និសា

ច

និសា

ប្គ្បថា ចិត្តោំង
ចិត្ោ
ត ំង

លទ្ាចតតលីស ជា
បាោរបា

៤៣ ែួង អាស្ស័

៤២ ែួង អាស្ស័

ឥត្ិ

និសសិត ។
វត្ថរូបលកើត្លឡើង

វត្ថរូបលកើត្ខាោះរិ នអាស្ស័

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ ែួង រិ នអាស្ស័

វត្ថលកើត្លឡើ

លរ

វត្ថរូបខាោះ

។

ភិធរោត្ថសងគលហ បកិណណកសងគហវ ិភាលគ ទរ
ត្ត្ិលយ បរ ិលចេលោ
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៣ ល្ោោះថា

បកិណណកសងគហវ ិភារកនងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហៈ
ចប់លដ្ឋ

គ្បោរែូលចនោះ៕

6
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១. លោកម្ចាស់ត ឥរនោិ

សំវលោ សខ ហត្

១៥០,០០០ លរៀល

២. លោកម្ចាស់ ធរោសាលោ ឆ្៊ឺត្ លឈៀត្

១៥០,០០០ លរៀល

៣.

ចាររលត ផ្ទត្់ សភន

១០០,០០០ លរៀល

៤. សារលណរ សិរ ីសរបលទន លពញ ចំលរ ើន

១០០,០០០ លរៀល

៥.

១០០,០០០ ដរៀល

នកម្ចនអា
នកម្ចនអា

រត្នវលោ សរ សារ ិទ្ធ

៦. ោម្ដណរ ម្ុី ោលួន

១០០,០០០ លរៀល

៧. លោកម្ចាស់ ញាណនលទោ ងួន ភារណ

៨០,០០០ លរៀល

៨. លោកម្ចាស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន

៥០,០០០ លរៀល

៩. សារលណរ េិរបណិ ា លត សោណាវ ី

៤០,០០០ លរៀល

១០. សារលណរ ឌី សាលវឿន

២០,០០០ លរៀល

១១. លញារស្សី រស់ សីលហៀង និងកូនៗ

៣០០,០០០ លរៀល

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

៧៧០,០០០ លរៀល

Kim Sovanna

១៤. ឧបាសិោ Meng Bunteary
១៥. ឧ.សិ.

៥០ ែោារ
៥០ ែោារ

៊ុំ សិទ្ធសាោ៉ា ន់ និងឧ.សិ. លឹរ ចាន់រួ

២០ ែោារ

១៦. ឧបាសិោ សូរ រត្ទ និងសាារី គ្ពរោំងគ្កុរគ្រួសារ
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អបារុ តា តេ អមេស្ស ទ្វា រា
តេ តោេវតតោ បមុ ញ្ចន្ោុ ស្ទ្ធំ
ំ រ
ទាវ នន រពះ និ ព្វវ ន ទា ង

ះ រែើ ក រ

ើយ

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

ះចូ ែរចេញនូវសទាធចុះ ។
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