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    ១- លោកម្ចា ស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ  ហ ៊ឺ ជីលៅ សគ្រួលលសចកដី 

    ២- លោកម្ចា ស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ  ល ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី 

   ៣- លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន សគ្រួលលសចកដី 

   ៤- លោកម្ចា ស់ សនតចិលតត  លរន រដ្ឋា  ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៥- លោកម្ចា ស់ ញាណានលទោ  ងួន ភារ ណ ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៦- លោកម្ចា ស់ លរតត ធលទ លរឿន ស៊ឺន ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

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

   ៨- ភិកខ  លោវលិោ ល ោះ សូលវៀត្ វា  ត្ថបទ្ 

   ៩- ភិកខ  ញាតិ្ធលម្ចោ  ព   ស វត្ថិឌី (រ ីលភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្ 
()&❈*() 

 
 
 
 



 

អារម្ភកថា 

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

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

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

ខ 



 

ជាលគ្រឿងរលត់្នូវធរ៌ោំង  ណា គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី
រលត់្និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត់្ក្នធរ៌ោងំ  លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ
ម្ចនគ្បគ្កតី្លព្វលយ៉ាងលនោះ ។ 

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

កន ងលសៀវលៅលនោះ ខ្ ំព ំបានលលើក ករំនិត្ផ្ទោ ល់ខាួនលទោះលទ្ រ៊ឺ
ស្សង់ កលសចកដីកន ងចាប់លែើរោំងស្សុង និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក 
 ែាកថាខាោះ ប៉ា ប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ ំលជឿជាក់ថា 
ោរលរៀបលរៀងលសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហ សខ សឆ្គងខាោះជាព ំខាន 
ពីលគ្ព្វោះជាសាន ក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខ្ ំ ខ្ ំសូរទ្ទួ្លោល់កំហ ស
ខ សឆ្គងោំង រាលម្ច៉ាន  ំពីសម្ចន ក់លោក នកសបប រសោំង   
ប្ែលម្ចនបំណងកន ងោរប្កលំ  និងសាថ បទកន ងលពលជាខាង
លគ្ោ ៗ លទ្ៀត្ ។ 

ជាទី្បញ្ា ប់ លដ្ឋ ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខ្ ំ សូរលលើក
លឡើងនូវរហាក សលថាន ក់ធរោោនលនោះ និងប ណយក សលគ្រប់ប្បបយ៉ាង
ប្ែលបានសនសំលហើ កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះ ជាពិលសសប ណយ
ក សលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទឹ្កែីព ទ្ធភូរិម្ចន គ្បលទ្សឥណាា  

រ 



 

លនបា៉ាល ស្សីលង្កា  និងគ្បលទ្សភូម្ច ប្ែលបានលៅលហើ េោីៗ 
លនោះសូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ 

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា ៍ បញ្ញា វុឌឍ ិព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោ ណ៍
ជាគ្ពោះគ្រូ ន រណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ 

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា ៍ គ្ពោះទរ យ ូអុី វត្តតប្ហន 
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា ៍ វជិរបបច្ញ្ញា  ហម្ ច្ ឿន វត្តភនំតម្ច 

 តី្ត្ជាគ្ពោះគ្រូ ន រណស្សុករត្នរណា ល 
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវនិយចារយ គំ   ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវន័ិ  

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

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

បាត់្ែំបង វត្តសីត្វន័ ក្េៃ ១៥ លកើត្ ប្ខផលគ ន ព.ស. ២៥៦៥ 
             រ.ស.  2022 
                                             
                                              ភិកខ ុញាតិ្ធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 

  

(វត្តសីត្វន័ (រហាវហិារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក ញ់   ំកំព ងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា) 



 

មតិ្កា 

ល.រ.                                                                                 ទំរ័រ  

 ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរលិចេទ្ទី្ ៣ ................................................................. ១ 
បរលិចេទ្ទី្ ៣ បកិណណកសងគហវភិារ ................................................................. ៣ 
គថាសងគហទី្ ១ ........................................................................................... ៤ 
គថាសងគហទី្ ២ ........................................................................................... ៥ 
លវទ្ទសងគហ ................................................................................................. ៦ 
គថាសងគហទី្ ៣ ........................................................................................... ៦ 
សប្រតងោរប្ចកចិត្ត ១២១ លដ្ឋ លវទ្ទ ៣ ...................................................... ៨ 
គថាសងគហទី្ ៤ ......................................................................................... ១០ 
សប្រតងលវទ្ទ ៥ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ចិត្ត ១២១ .........................................១២ 
លវទ្ទនិងលចត្សិក ...................................................................................... ១៥ 
លហត្ សងគហ ............................................................................................... ១៧ 
គថាសងគហទី្ ៥ ........................................................................................ ១៧ 
សប្រតងោរប្ចកចិត្តលដ្ឋ លហត្  ....................................................................២០ 
គថាសងគហទី្ ៦ .........................................................................................២០ 
ប្ចកលហត្ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នលសាភណនិង លសាភណ ................................... ២២ 
ប្ចកលហត្ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នប រគល ..................................................................២៥ 
សប្រតងលហត្ ជារួ លចត្សិក .......................................................................២៦ 
សប្រតងោរប្ចកលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ លហត្  ........................................ ២៧ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហបាល ីបរចិ្ឆេទទី ៣ 

បកិណ្ណ កសង្គហវិភាគ 
rs 

គាថាសង្គហ 

 ១. សរប  តត   ថាលយរំ លត្បញ្ចញ ស សភាវលត  
      ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ    លត្សំ ោនិ  ថារហំ ។ 
 ២. លវទ្ទលហត្ លត កិចា-  ោា ោលរពនវត្ថ លត  
     ចិត្ត បាទ្វលសលនវ   សងគលហា ទរ នី លត្ ។ 
 ៣. ស ខំ ទ្ កខរ លបោខ តិ្   តិ្វោិ ត្ត្ថ លវទ្ទ  
      លសារនសស ំលោរនសស-  រិតិ្ លភលទ្ន បញ្ាោ ។ 
 ៤. ស ខលរកត្ថ ទ្ កខញ្ា      លោរនសស ំទ្ាល  ឋិតំ្ 
     ោា សែាីស  លសារនសស ំ  បញ្ា បញ្ចញ សលកត្ោ ។ 
 ៥. លោលភា  លោលសា  ច លម្ចលហា  ច       លហតូ្  ក សោ  ត្លយ  
      លោភាលោសាលម្ចលហា ច      ក សោពាកត ត្ថា ។ 
 ៦.  លហត្ កាដ្ឋា រលសក-    លហត្ ោ លទ្ា ោា វសីតិ្  
     ទ្ាិលហត្ ោ រត សត្ត-    ចតត លីស តិ្លហត្ ោ ។ 
 ៧. បែិសទធ ទ្លយ ទរ    កិចាលភលទ្ន ច ទ្ោស  
      ទ្សោ ឋានលភលទ្ន  ចិត្ត បាោ បោសិត ។ 
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 ៨.  ែាសែាិ ត្ថា លទ្ា ច   នវាែា លទ្ា  ថាការំ    
     ឯកទ្ាិតិ្ចត្ បញ្ា -           កិចាឋាទនិ និទ្ោិលស ។ 
 ៩. ឯកោា រកិចិតត និ  បញ្ា ឆ្ោា រោិនិ ច 
     ឆ្ោា រកិវរិ តត និ   វរិ តត និ ច សពាថា ។ 
 ១០.  ឆ្ត្តឹសតិ្ ត្ថា តី្ណិ  ឯកតឹ្ស  ថាការំ  
         ទ្សោ នវោ លចតិ្         បញ្ាោ បរទីិ្បល  ។ 
 ១១. បញ្ា វសី បរតិ្តរហិ  ឆ្ ចិតត និ រហរគលត្  
        ឯកវសីតិ្ លវាហាលរ  ែា និព្វា នលគចលរ ។ 
 ១២. វសីាន ត្តររ ត្តរហិ   រគររគផល ជឈលិត្ 
        បញ្ា  សពាត្ថ ឆ្លចាតិ្ សត្តោ ត្ត្ថ សងគលហា ។ 
 ១៣. ឆ្វត្ថ ំ និសសតិ ោលរ  សត្ត រូលប ចត្ ពាិោ  
        តិ្វត្ថ ំ និសសតិរ លបប ោលត្ាោនិសសតិ រត ។ 
 ១៤. លត្ចតត លីស និសា  លទ្ាចតត លីស ជា លរ 
        និសា  ច  និសា  បាោរ បា  និសសតិ ។ 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ បកិណណកសងគហវភិាលគ ទរ  
ត្តិ្លយ បរលិចេលោ ។ 

ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរលិចេទ្ទី្ ៣ 
លព្វលលដ្ឋ បកិណណកសងគហវភិារ ៕ 

                                  

&❈' 
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បរចិ្ឆេទទី ៣ បកិណ្ណ កសង្គហវិភាគ 
 

នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមម សម្ពុទធសស ។ 

 

ច្សឆកតីខាង្ច្ ើម្ 
 គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានរួបរួរ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ៣ លឡើង 
ប្ែលម្ចនល ោ្ ោះថា បកិណណកសងគហវភិារ ។ 
 បកិណណក ប្គ្បថា ខាា ត់្ខាា   ោត់្ោ  ោ រង ជាចំប្ណកលផសង  ៗ 
 សងគហ ប្គ្បថា រួបរួរ ។ 
 វភិារ ប្គ្បថា ចំប្ណក ឬប្ផនក ។ 
 ែូលចាន ោះ បកិណណកសងគហវភិារ លទ្ើបប្គ្បថា ចំប្ណកប្ែលរួបរួរ
ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលខាា ត់្ខាា  លផសង  ៗ លព្វលរ៊ឺ សប្រតងោររួបរួរ
ចិត្ត និងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើង លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ លហត្  កិចា 
ោា រ អាររោណ៍ និងវត្ថ តរសររួរ ។ 
 គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ៣ លព្វលលដ្ឋ បកិណណកសងគហ-
វភិារលនោះ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយបានសប្រតងគថាសងគហ:ទ្ ក ១៤ គថា 
ប្ែលនឹងបរយិ លសចកតីតរលំដ្ឋប់គថាែូចត្លៅលនោះ  
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គាថាសង្គហទី ១ 

 ១. សរប  តត   ថាលយរំ លត្បញ្ចញ ស សភាវលត  
      ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ    លត្សំ ោនិ  ថារហំ ។ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង   រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលគ្បកបគន
តរសររួរែល់ោរគ្បកបគន បាន ោប់លដ្ឋ សភាវៈម្ចន ៥៣ យ៉ាង ។ 

ល ោ្ ោះថា ទរលត្បញ្ចញ ស បានសប្រតងលដ្ឋ លកខណ:របស់ខាួន 
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ  ឯក បាទ្ត ជាលែើរ និងោរគ្បកបតរប្ែល
គ្បកបបាន លដ្ឋ ពិសាត ររកលហើ កន ងបរលិចេទ្ទី្ ២ ។ 
 សភាវធរ៌ ៥៣ យ៉ាងប្ែលលព្វលលនោះ សំលៅែល់ ចិត្ត ១ និង 
លចត្សិក ៥២ ប្ែលោប់លដ្ឋ ោរោន់ កសភាវលកខណ:ក្នទរធរ៌
លទោះៗ លដ្ឋ ន័ ជាលែើរថា ចិត្ត សូរបីម្ចនចំនួន ៨៩ ឬ ១២១ ែួងកតី 
ោលោប់លដ្ឋ សភាវលកខណ:លហើ ក៏ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ១ រ៊ឺ ម្ចនោរែឹង
អាររោណ៍ជាលកខណ: (អាររោណវជិាននលកខណំ) ផសសលចត្សិក 
ម្ចនោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ជាលកខណ: (ផ សនលកខណា) លវទ្ទលចត្សិក 
ម្ចនោរលសា អាររោណ៍ជាលកខណ: ( ន ភវនលកខណា) លចត្សិកោំង 
៥២ គ្បលភទ្លនោះ ម្ចនសភាវលកខណ:លដ្ឋ ចំលព្វោះលផសង  ៗ គន ោំង 
៥២ គ្បលភទ្ ែូលចាន ោះោលរួរចិត្តនិងលចត្សិកចូលគន លហើ  ក៏បាន
សភាវធរ៌ ៥៣ ប្ែលល ោ្ ោះថា ទរលត្បញ្ចញ ស ែូចលព្វលលហើ 
ខាងលែើរ ។ 
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 កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៣ ប្ែលលព្វលលដ្ឋ បកិណណកសងគហវភិារលនោះ 
ជាោរសប្រតងធរ៌ ៦ ពួក ោក់ទ្ងោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិក 
ែូចគថាសងគហ:ទី្ ២ រ៊ឺ   
 

គាថាសង្គហទី ២ 
 ២. លវទ្ទលហត្ លត កិចា-  ោា ោលរពនវត្ថ លត  
     ចិត្ត បាទ្វលសលនវ   សងគលហា ទរ នី លត្ ។ 
 ប្គ្បថា ឥឡូវលនោះ ល ោ្ ោះថា សងគហៈ ខ្ ំនឹងសប្រតងតរគ្បលភទ្
ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ លហត្  កិចា ោា រ 
អាររោណ៍ និងវត្ថ  តរសររួរ ។ 
 គថាលនោះគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយម្ចនលសចកតគី្បាថាន  សប្រតងលែើរបជីា
ប ព្វា ន សនធិនិង បោន សនធិ រ៊ឺ ផារភាា ប់គន រវាងបរលិចេទ្ទី្ ២ ប្ែល
បានសប្រតងរួចលហើ និងបរលិចេទ្ទី្ ៣ ប្ែលនឹងសប្រតងត្លៅលែើរបី
កំណត់្ល ោ្ ោះកន ងបរលិចេទ្ទី្ ៣ លនោះថា នឹងសប្រតងសងគហ: ៦ យ៉ាង 
ម្ចនលវទ្ទសងគហ:ជាលែើរ ោំងលែើរបសីប្រតងបែិញ្ចញ ថា នឹងបរយិ  
លសចកតីក្នោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្ត លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ លហត្  កិចា 
ោា រ អាររោណ៍ និងវត្ថ  កន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ៣ លនោះ 
គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ លទ្ើបបានសប្រតងទ្ កគ្តឹ្រប្ត្ោរប្ចកចិត្តប្ត្រា៉ាង រិន
បានសប្រតងោរប្ចកលចត្សិកទ្ កផងលទ្ ប្ត្ោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តប្ែល
លៅថា ចិត្ត បាទ្ រ៊ឺចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ លចត្សិកប្ែល
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គ្បកប ែូលចាន ោះលទ្ើបជាោរសររួរ ប្ែលនឹងបានសប្រតងោរសលរង្កគ ោះ
ោំងចិត្តនិងលចត្សិក លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ លហត្  កិចា ោា រ 
អាររោណ៍ និងវត្ថ ទ្ កឱ្យពិសាត រ លដ្ឋ ន័ ប្ែលនឹងសប្រតងត្លៅ
តរលំដ្ឋប់ ។ 
 

ច្វទនាសង្គហ 
 ោលរួបរួរចិត្តលចត្សិកលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ ល ោ្ ោះថា 
លវទ្ទសងគហ:  

គាថាសង្គហទី ៣ 
 ៣. ស ខំ ទ្ កខរ លបោខ តិ្   តិ្វោិ ត្ត្ថ លវទ្ទ  
      លសារនសស ំលោរនសស-  រិតិ្ លភលទ្ន បញ្ាោ ។ 
 ប្គ្បថា កន ងលវទ្ទសងគហ:លទោះ រប្រងម្ចនលវទ្ទ ៣ យ៉ាងរ៊ឺ    
ស ខលវទ្ទ ១ ទ្ កខលវទ្ទ ១ ឧលបោខ លវទ្ទ ១  លវទ្ទរប្រងម្ចន ៥ យ៉ាង 
លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នឥរនោិ  រ៊ឺ លសារនសសលវទ្ទ ១ លោរនសសលវទ្ទ ១ 
(ស ខលវទ្ទ ១ ទ្ កខលវទ្ទ ១ ឧលបោខ លវទ្ទ ១) ។ 
 

អធិបាយ 
 លវទ្ទ ជាលចត្សិកបររត្ថរា៉ាង ប្ែលម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋ អាោរលសា អាររោណ៍ជាលកខណ: ឬជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចន
ោរែឹងកន ងោរលសា រសក្នអាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលរកគ្បាកែ 
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ោរសលរង្កគ ោះចិត្តលចត្សិក លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទលនោះ ម្ចនសប្រតង
ទ្ ក ២ ន័  រ៊ឺ  
 ន័ ទី្ ១ សប្រតងលដ្ឋ  អាររោណាន ភវនលកខណន័  រ៊ឺន័  
ប្ែលសប្រតងោរលសា អាររោណ៍ តរគ្បលភទ្របស់អាររោណ៍ ។ 
 ន័ ទី្ ២ សប្រតងលដ្ឋ ឥរនោិ លភទ្ន័  រ៊ឺន័ ប្ែលសប្រតង
ែល់សភាពជាធំកន ងោរលសា អាររោណ៍ តរគ្បលភទ្របស់ោរ
ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ។ 
 

ន័ ទី្ ១ អាររោណាន ភវនលកខណន័  ម្ចនលវទ្ទ ៣ 
 បណាត អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ និង 
ធម្ចោ ររោណ៍ ប្ែលសត្ាោំង  បានទ្ទួ្លលនោះ ប្ចកលចញបានជា 
៣ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
 ១. ឥដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺអាររោណ៍លអ ។ 
 ២.  និដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលរិនលអ ។ 
 ៣. រជឈតត ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍យ៉ាងកណាត ល ។ 
 លសចកតីែឹងកន ងោរលសា អាររោណ៍របស់សត្ាលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត 
លៅតរគ្បលភទ្របស់អាររោណ៍រ៊ឺ  
 ១. ខណ:ប្ែលកំព ងលសា ឥដ្ឋា ររោណ៍លទោះ ក៏ែឹងថាសបា 
ោ  សបា ចិត្ត ោរែឹងសបា ោ សបា ចិត្តលនោះ លៅថា 
ស ខលវទ្ទ ។ 
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 ២. ខណ:ប្ែលកំព ងលសា  និដ្ឋា ររោណ៍លទោះ ក៏ែឹងថារិន
សបា ោ  ឬរិនសបា ចិត្ត ោរែឹងថារិនសបា លនោះ លៅថា 
ទ្ កខលវទ្ទ ។ 
 ៣. ខណ:ប្ែលកំព ងលសា រជឈតត ររោណ៍លទោះ ែឹងថាគ្ពលងើ  ៗ
រិនម្ចនស ខ រិនម្ចនទ្ កខ ោំងោ និងចិត្ត ោរគ្ពលងើ  ៗរិនម្ចនទ្ កខ 
រិនម្ចនស ខលនោះ លៅថា ឧលបោខ លវទ្ទ ( ទ្ កខរស ខលវទ្ទ) ។ 
 

សប្រតងោរប្ចកចិត្ត ១២១ លដ្ឋ លវទ្ទ ៣ 

 (អាររោណាន ភវនលកខណន័ ) 
 ១. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ស ខលវទ្ទ ោំងស ខោ និង 
ស ខចិត្តម្ចន ៦៣ ែួង រ៊ឺ 
 ស ខសហរត្ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ១ ែួង  
 លសារនសសសហរត្ចិត្ត ៦២ ែួង  
 រួរចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ស ខលវទ្ទ ៦៣ ែួង ។ 
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តប្ែ

ល
លក
ើត្គ្

ពរ
ជា

រួ 
ស

 ខល
វទ្

ទ
 

 
លសា

រន
ស

សស
ហ

រត្
ចិត្

ត 

៤៤ 

សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្តច្ោយសខុច្វទនា ៦៣  

         ស ខសហរត្ោ វញិ្ចញ ណ …………………………………………… ១  
     លសារនសសលោភរូលចិត្ត       ៤ 
     លសារនសសសនតីរណចិត្ត     ១ 
     លសារនសសហសិត្ បាទ្ចិត្ត     ១         ៦៣ 
     លសារនសសរហាក សលចិត្ត     ៤ 
     លសារនសសរហាវបិាកចិត្ត       ៤ 
                  លសារនសសរហាកិរយិចិត្ត      ៤          ៦២ 
     បឋរជានចិត្ត  ……………… ១១ 
     ទ្ តិ្ ជានចិត្ត ……………… ១១ 
     ត្តិ្ ជានចិត្ត ……………… ១១ 
     ចត្ ត្ថជានចិត្ត ………………  ១១ 

២. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ទ្ កខលវទ្ទ រ៊ឺ លសចកតីទ្ កខោ 
និងទ្ កខចិត្តម្ចន ៣ រ៊ឺ  
 ទ្ កខសហរត្ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ១ ែួង  
 លោរនសសសហរត្ចិត្ត ២ ែួង 
 រួរចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ទ្ កខលវទ្ទ ៣ ែួង ។ 
 

សប្រតងោរប្ចកចិត្តលដ្ឋ ទ្ កខលវទ្ទ ៣ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ទ្ កខលវទ្ទ  
 ទ្ កខសហរត្ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ១ ែួង 

ោ
រល

សា
រន

ស
ស ១

៨ 
្

នល
សា

រន
ស

ស ៤
៤ 

១៨ 
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៣២ 
៥៥ 

 លោរនសសលោសរូលចិត្ត ២ ែួង រួរជា ៣ ែួង ។ 
 ៣. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ  ទ្ កខរស ខលវទ្ទ រ៊ឺ រិនទ្ កខរិន
ស ខោំងោ និងចិត្ត លៅថា ឧលបោខ លវទ្ទម្ចន ៥៥ ែួង រ៊ឺ 

ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ  ទ្ កខរស ខលវទ្ទ ៥៥ 

             ឧលបោខ លោភរូលចិត្ត  ៤ 
             ឧលបោខ លម្ចហរូលចិត្ត  ២ 
             ឧលបោខ  លហត្ កចិត្ត   ១៤ 
             ឧលបោខ រហាក សលចិត្ត ៤ 
             ឧលបោខ រហាវបិាកចិត្ត  ៤ 
             ឧលបោខ រហាកិរយិចិត្ត ៤ 
             រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត  ៣ 
           ្នឧលបោខ     រូបាវចរចិត្ត               ១២   ២៣ 
             លោក ត្តរបញ្ា រជានចិត្ត ៨ 

 
ន័ ទី្ ២ ឥរនោិ លភទ្ន័ ម្ចនលវទ្ទ ៥ 

គាថាសង្គហទី ៤ 
 ៤. ស ខលរកត្ថ ទ្ កខញ្ា      លោរនសស ំទ្ាល  ឋិតំ្ 
     ោា សែាីស  លសារនសស ំ  បញ្ា បញ្ចញ សលកត្ោ ។ 
 ប្គ្បថា ស ខលវទ្ទផង ទ្ កខលវទ្ទផងតំងលៅកន ងចិត្ត ១ ែួង  
លោរនសសលវទ្ទតំងលៅកន ងចិត្ត ២ ែួង លសារនសសលវទ្ទតំង

ោរឧលបោខ  

ចិត្
តប្ែ

ល
លក

ើត្គ្
ពរ

ជា
រួ 

    
 ទ្

 កខរ
ស

 ខល
វទ្

ទ
 ៥
៥ 
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លៅកន ងចិត្ត ៦២ ែួង ឧលបោខ លវទ្ទលគ្ៅពីលនោះតំងលៅកន ងចិត្ត ៥៥ 
ែួង ។ 
 ឥរនោិ លភទ្ន័  រ៊ឺ ន័ ប្ែលសប្រតងោរលសា អាររោណ៍ 
តរគ្បលភទ្ជាធំក្នោរទ្ទួ្លអាររោណ៍ លព្វលរ៊ឺ ោរលសា អាររោណ៍ 
របស់សត្ាោំង  លទោះរប្រងគ្បាកែចាសផ់ាូវោ ខាោះ និងផាូវចិត្តខាោះ 
លៅលសចកតីគ្បាកែចាស់កន ងោរលសា អាររោណ៍លនោះថា ភាពជាធំកន ង
ោរលសា អាររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែបាន ២ ោា រ រ៊ឺោា រោ  និងោា រចិត្ត ។ 
 ោរែឹងថាសបា ផាូវោ លទោះ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរ
ជារួ ស ខសហរត្ោ វញិ្ចញ ណចិត្តលទោះ ជាធំជា នកគ្របគ្រងកន ង
ោរលសា អាររោណ៍ប្ែលសបា ោ  លៅលវទ្ទលទោះថា 
ស ខលវទ្ទ ។ 
 ោរែឹងថារិនសបា ផាូវោ លទោះ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលកើត្
គ្ពរជារួ ទ្ កខសហរត្ោ វញិ្ចញ ណចិត្តលទោះ ជាធំជា នកគ្របគ្រង 
កន ងោរលសា អាររោណ៍ប្ែលរិនសបា ោ  លៅលវទ្ទលទោះថា 
ទ្ កខលវទ្ទ ។ 
 ោរែឹងថាសបា ចិត្តលទោះ លវទ្ទលចត្សិកប្ែលលកើត្គ្ពរជា
រួ លសារនសសសហរត្ចិត្តលទោះ ជាធំជា នកគ្របគ្រងកន ងោរលសា 
អាររោណ៍ប្ែលសបា ចិត្ត លៅលវទ្ទលទោះថា លសារនសសលវទ្ទ ។ 
 ោរែឹងថារិនសបា ផាូវចិត្តលទោះ លវទ្ទលចត្សិកប្ែលលកើត្ 
គ្ពរជារួ លោសរូលចិត្ត រប្រងជាធំជា នកគ្របគ្រង កន ងោរលសា  
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អាររោណ៍ប្ែលរិនសបា ចិត្ត លៅលវទ្ទលទោះថា លោរនសសលវទ្ទ ។ 
 ោរែឹងថាគ្ពលងើ ៗ ប្ែលគ្បាកែបានចំលព្វោះផាូវចិត្តលទោះ 
លវទ្ទលចត្សិកប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ឧលបោខ សហរត្ចិត្ត ជាធំជា នក
គ្របគ្រងកន ងោរលសា អាររោណ៍លដ្ឋ ែឹងថាគ្ពលងើ  ៗ លៅលវទ្ទ
លទោះថា ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
 រួរលសចកតីថា ភាពជាធំកន ងោរលសា អាររោណ៍របស់សត្ា
ោំង   ប្ែលគ្បាកែផាូវោ និងផាូវចិត្តលទោះ ម្ចនលវទ្ទលកើត្បាន 
៥ យ៉ាងរ៊ឺ  
             លសចកតីែឹងថាសបា ោ  លៅថា ស ខលវទ្ទ  
    លសចកតីែឹងថារិនសបា ោ លៅថា ទ្ កខលវទ្ទ  
  លសចកតីែឹងថាសបា ចិត្តលៅថា លសារនសសលវទ្ទ  
២. ផាូវចិត្ត លសចកតីែឹងថារិនសបា ចិត្តលៅថា លោរនសសលវទ្ទ  
  លសចកតីែឹងថាគ្ពលងើ ៗ លៅថា ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
 

សប្ម្តង្ច្វទនា ៥ ប្ លច្កើត្ព្រម្ជាមួ្យឆិត្ត ១២១ 
 ១. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ស ខលវទ្ទ (ស ខោ ) ម្ចន ១ 
ែួង បានែល់ ស ខសហរត្ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ២. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ  ទ្ កខលវទ្ទ (ទ្ កខោ ) ម្ចន ១ 
ែួង បានែល់ ទ្ កខសហរត្ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ១ ែួង ។ 

១. ផាូវោ  
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 ៣. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ  លសារនសសលវទ្ទ (ស ខចិត្ត) 
ម្ចន ៦២ ែួង បានែល់ ោរលសារនសសសហរត្ចិត្ត ១៨ ែួង 
្នលសារនសសសហរត្ចិត្ត ៤៤ ែួង រួរចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ  
លសារនសសលវទ្ទ ៦២ ែួង ។ 
 ៤. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ  លោរនសសលវទ្ទ (ទ្ កខចិត្ត) 
ម្ចន ២ ែួង បានែល់ លោរនសសសហរត្ចិត្ត (លោសរូលចិត្ត) ២ ែួង។  
 ៥. ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ  ឧលបោខ លវទ្ទ (គ្ពលងើ ៗ) ម្ចន 
៥៥ ែួង បានែល់ ោរឧលបោខ សហរត្ចិត្ត ៣២ ែួង ្នឧលបោខ - 
សហរត្ចិត្ត ២៣ ែួង រួរចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ  ឧលបោខ លវទ្ទ 
៥៥ ែួង ។ 
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៣២ 

១៨ 
៤៤ 

៥៥ 

៦២ 

សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្ត ១២១ ច្ោយច្វទនា ៥  

(ឥរនោិ លភទ្ន័ ) 
          ស ខលវទ្ទ..................................... ស ខសហរត្ោ វញិ្ចញ ណ ...........១ 
          ទ្ កខលវទ្ទ....................................... ទ្ កខសហរត្ោ វញិ្ចញ ណ  ...........១  
      លសារនសសលោភរូលចិត្ត  ៤ 
      លសារនសសសនតីរណចិត្ត      ១ 
      លសារនសសហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ 
      លសារនសសរហាក សលចិត្ត ៤ 
      លសារនសសរហាវបិាកចិត្ត   ៤ 
                  លសារនសសរហាកិរយិចិត្ត  ៤ 
       បឋរជានចិត្ត    ១១ 
       ទ្ តិ្ ជានចិត្ត    ១១            
       ត្តិ្ ជានចិត្ត    ១១ 
       ចត្ ត្ថជានចិត្ត    ១១ 
           លោរនសសលវទ្ទ ........................ លោរនសសលោសរូលចិត្ត ..............២ 
          ឧលបោខ លោភរូលចិត្ត    ៤ 
          ឧលបោខ លម្ចហរូលចិត្ត    ២ 
          ឧលបោខ  លហត្ កចិត្ត     ១៤ 
          ឧលបោខ រហាក សលចិត្ត  ៤ 
          ឧលបោខ រហាវបិាកចិត្ត    ៤ 
          ឧលបោខ រហាកិរយិចិត្ត   ៤ 
           រូបាវចរបញ្ារជានចិត្ត   ៣ 
           ្នឧលបោខ       របូាវចរចិត្ត      ១២    ២៣ 
           លោក ត្តរបញ្ា រជានចិត្ត ៨  

ោរឧលបោខ  
 

ោរលសារនសស 
 

ឧលបោខ លវទ្ទ 
 

លសា
រន

ស
សលវ

ទ្ទ
 

ចិត្
ត ១
២១

 

១២
១ 

្នលសារនសស 
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ច្វទនានិង្ច្ឆត្សកិ 
 លវទ្ទនិងលចត្សិកម្ចនោរសប្រតងជា ២ ន័ រ៊ឺ  
 ក. សប្រតងថា លវទ្ទណាលកើត្ជារួ លចត្សិកណាបានខាោះ? 

 ខ. សប្រតងថា លចត្សិកណាលកើត្ជារួ លវទ្ទណាបានខាោះ? 
 

ក. ច្វទនាច្កើត្ជាមួ្យច្ឆត្សកិ 
 ស ខលវទ្ទ លកើត្បានជារួ  សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៦ 
(លវៀរលវទ្ទលចត្សិក) ។ 
 ទ្ កខលវទ្ទ លកើត្បានជារួ  សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៦ 
(លវៀរលវទ្ទលចត្សិក) ។ 
 លសារនសសលវទ្ទ លកើត្បានជារួ  លចត្សិក ៤៦ រ៊ឺ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរលវទ្ទលចត្សិក)  ក សលលចត្សិក 
៩ (លវៀរលោចត្ កាៈ ៤ វចិិកិចាេ លចត្សិក ១) លសាភណលចត្សិក ២៥ ។ 
 លោរនសសលវទ្ទ លកើត្បានជារួ  លចត្សិក ២១ រ៊ឺ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១១ (លវៀរលវទ្ទ បីតិ្)  ក សលលចត្សិក ១០ 
(លវៀរលោតិ្កៈ ៣ វចិិកិចាេ លចត្សិក ១) ។ 
 ឧលបោខ លវទ្ទ លកើត្បានជារួ  លចត្សិក ៤៦ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ច-
ទលចត្សិក ១១ (លវៀរលវទ្ទ បីតិ្)  ក សលលចត្សិក ១០ (លវៀរ 
លោចត្ កាៈ ៤) លសាភណលចត្សិក ២៥ ។ 
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ខ.ច្ឆត្សកិប្ លច្កើត្ព្រម្ជាមួ្យច្វទនា 
 ១. លចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ លវទ្ទប្ត្រា៉ាងម្ចន ៦ រ៊ឺ 
បីតិ្លចត្សិក លកើត្គ្ពរជារួ លសារនសសលវទ្ទប្ត្រា៉ាង លោចត្ - 
កាលចត្សិក ៤ លកើត្គ្ពរជារួ លោរនសសលវទ្ទប្ត្រា៉ាង វចិិកិចាេ - 
លចត្សិក ១ លកើត្គ្ពរជារួ ឧលបោខ លវទ្ទប្ត្រា៉ាង ។ 
 ២. លចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ លវទ្ទ ២ ម្ចន ២៨ រ៊ឺ 
លោតិ្កលចត្សិក ៣ លសាភណលចត្សិក ២៥ លកើត្គ្ពរជារួ  
លសារនសសលវទ្ទក៏បាន ឧលបោខ លវទ្ទក៏បាន ។ 
 ៣. លចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ លវទ្ទ ៣ ម្ចន ១១ រ៊ឺ 
លម្ចចត្ កាលចត្សិក ៤ េីនរិទ្ធលចត្សិក ២ វតិ្កាលចត្សិក ១ វចិារ-
លចត្សិក ១  ធិលម្ចកខលចត្សិក ១ វរី ិលចត្សិក ១ ឆ្នោលចត្សិក ១ 
លចត្សិក ១១ គ្បលភទ្លនោះ លកើត្គ្ពរជារួ  លសារនសសលវទ្ទ 
លោរនសសលវទ្ទ ឬឧលបោខ លវទ្ទ ណារួ ក៏បាន ។ 
 ៤. លចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ លវទ្ទ ៥ ម្ចន ៦ រ៊ឺ 
សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៦ (លវៀរលវទ្ទលចត្សិក) ។ 
 ៥. លចត្សិក ប្ែលរិនលកើត្គ្ពរជារួ លវទ្ទ ម្ចន ១ រ៊ឺ 
លវទ្ទលចត្សិក ១ ។ 
 

ឆប់ ច្វទនាសង្គហ 
 

&❈' 
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ច្ហត្ុសង្គហ 

6 
 ោររួបរួរចិត្តនិងលចត្សិកលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នលហត្ ល ោ្ ោះថា 
លហត្ សងគហ:  

គាថាសង្គហទី ៥ 
 ៥. លោលភា  លោលសា  ច លម្ចលហា  ច       លហតូ្  ក សោ  ត្លយ  
      លោភាលោសាលម្ចលហា ច      ក សោពាកត ត្ថា ។ 
 ប្គ្បថា លហត្ ោំង  ប្ែលជា ក សលម្ចន ៣ រ៊ឺ 
លោភលហត្  ១ លោសលហត្  ១ និងលម្ចហលហត្  ១ លហត្ ប្ែល
ជាក សលនិង ពាកត្ម្ចន ៣ រ៊ឺ  លោភលហត្  ១  លោសលហត្  ១ 
និង លម្ចហលហត្  ១ ។ 
 

អធិបាយ 
 លហត្  រ៊ឺធរោជាតិ្ប្ែលឱ្យផលធរ៌លកើត្លឡើង និងឱ្យផលធរ៌ 
លទោះម្ចនសភាពតំងម្ចំលៅកន ងអាររោណ៍ ោំងញា ំងផលធរ៌លទោះឱ្យ 
ចលគ្រើនក្គ្កប្លងលឡើង ែូចវចនត្ថៈថា 
 ហិលទតិ្ វត្តតិ្ ផលំ   ឯលត្ហិ ឥតិ្ លហត្ លវា  
 លទ្ធលហតូ្ហិ លត្ េិោ រ ឡហរូោវ បាទ្បា ។ 
 ផលរប្រងលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះធរោជាតិ្ណា ធរោជាតិ្ោំងលទោះ
ល ោ្ ោះថា លហត្  បានលសចកតីថា ធរ៌ោំង  បានទ្ទួ្លឧបោរៈពី
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លហត្  រប្រងម្ចនសភាពតំងម្ចំកន ងអាររោណ៍ និងចលគ្រើនក្គ្កប្លង
លឡើងែូចលែើរលឈើប្ែលតំងម្ចំលដ្ឋ អាស្ស័ ឫសលអែូលចាន ោះ ។ 
 ធរ៌ប្ែលជាលហត្ លធាើឱ្យផលធរ៌គ្បាកែលឡើងម្ចន ៦ គ្បោររ៊ឺ  
 លោភលហត្   ងគធរ៌បានែល់ លោភលចត្សិក 
 លោសលហត្   ងគធរ៌បានែល់ លោសលចត្សិក 
 លម្ចហលហត្   ងគធរ៌បានែល់ លម្ចហលចត្សិក 
  លោភលហត្   ងគធរ៌បានែល់  លោភលចត្សិក 
  លោសលហត្   ងគធរ៌បានែល់  លោសលចត្សិក 
  លម្ចហលហត្   ងគធរ៌បានែល់ បញ្ចញ លចត្សិក ។ 
 ផលធរ៌ប្ែលលកើត្ពីលហត្  បានែល់ ក សលចិត្ត  ក សលចិត្ត 
 ពាកត្ចិត្ត ឬោ ករោ វចីករោ រលទករោ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ង ំពី
ក សលលហត្ ខាោះ  ក សលលហត្ ខាោះ  ពាកត្លហត្ ខាោះ ឬខនធ ៥ ប្ែល
គ្បាកែលឡើង ោំងកន ងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល ប្ែលល ោ្ ោះថា 
ផលប្ែលបានលកើត្ពីលហត្  ។ 
 អាររោណ៍ ប្ែលទ្ទួ្លផលធរ៌ឱ្យតំងម្ចំនិងឱ្យចលគ្រើនលឡើង 
បានែល់ អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ សភាវធរ៌ 
ប្ែលគ្បាកែបានតរផាូវចិត្ត ប្ែលជាប់លដ្ឋ វត្ថ ម្ចនជីវតិ្និងរិនម្ចន
ជីវតិ្លផសងៗ ។ 
 លហត្ ោំង ៦ គ្បោររ៊ឺ លោភលហត្  លោសលហត្  លម្ចហលហត្  
និង លោភលហត្   លោសលហត្   លម្ចហលហត្ លនោះ 
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ោលគ្បាកែលឡើងលហើ រប្រងលធាើឱ្យផលធរ៌ ទ្ទួ្លបានឧបោរៈ
 ំពីលហត្  ២ គ្បោររ៊ឺ  
 ១. លហត្ លធាើឱ្យផលធរ៌តំងម្ចំបានកន ងអាររោណ៍ រ៊ឺ ោលប្ភនក
ល ើញរូប គ្ត្លចៀកឮសំលឡងជាលែើរ រហូត្ែល់នឹករិត្លរឿងលផសង  ៗលទោះ
លហើ  ក សលចិត្ត រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត លោសរូលចិត្ត និងលម្ចហរូល
ចិត្ត ឬក សលចិត្តម្ចនោររិនលោភ រិនលគ្ោធ និងម្ចនបញ្ចញ ោំងលនោះ 
រប្រងគ្បាកែលឡើង និងោន់ កអាររោណ៍លផសងៗ ោំងលទោះទ្ កយ៉ាង
ម្ចំ លនោះរ៊ឺ ក សលចិត្តឬក សលចិត្តជាលែើរ ប្ែលជាផលតំងម្ចលំៅ 
បានកន ងអាររោណ៍ ប្ែលលកើត្ពីលហត្ លផសងៗ ោំងលទោះ ។ 
 ២. លហត្ លធាើឱ្យផលធរ៌ចលគ្រើនលឡើងបាន រ៊ឺោលក សលចិត្ត 
 ក សលចិត្តជាលែើរ ោន់ កអាររោណ៍លផសងៗ លទោះទ្ កលហើ  នឹង
ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងលឡើងៗ រហូត្ឱ្យសលគ្រចជាោ ករោ វចីករោ និង 
រលទករោ បានលសចកតីថា លោភ លោស លម្ចហ កតី ឬ  លោភ 
 លោស  លម្ចហ កតី ោំងលនោះខណ:លពលលកើត្លឡើងែំបូងលទោះ 
លៅម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  លៅរិនអាចលធាើឱ្យោរង្ករសលគ្រចលៅែល់
ទ្ ចារតិ្ករោ ឬស ចរតិ្ករោបាន ោលបានតំងម្ចំនិងម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង
លឡើងលហើ  រប្រងអាចលធាើឱ្យោរលធាើទ្ ចារតិ្ ឬស ចរតិ្្នលៅោន់
ករោបេោំងក សលករោបេ ឬ ក សលករោបេលកើត្លឡើងបាន លនោះរ៊ឺ
ផលធរ៌ចលគ្រើនលឡើងបានលដ្ឋ អាស្ស័ លហត្  ៦ គ្បោរោំងលនោះឯង ។ 
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សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្តច្ោយច្ហតុ្ 

គាថាសង្គហទី ៦ 
 ៦.  លហត្ កាដ្ឋា រលសក-    លហត្ ោ លទ្ា ោា វសីតិ្  
     ទ្ាិលហត្ ោ រត សត្ត-    ចតត លីស តិ្លហត្ ោ ។ 
 ប្គ្បថា  លហត្ កចិត្តោំង   ១៨ ែួង ចិត្តប្ែលម្ចន
លហត្ រួ ម្ចន ២ ែួង ចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ ពីរម្ចន ២២ ែួង 
ចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ បីម្ចន ៤៧ ែួង ។ 
 

អធិបាយ 
 កន ងចំនួនចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ែួងលទោះ ោលលព្វលែល់ចិត្ត
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លហត្  ប្ចកលចញបានជា ២ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
 ក.  លហត្ កចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ រិនបានគ្បកប
លដ្ឋ លហត្ ណាៗ កន ងលហត្ ោំង ៦ ែូចលព្វលលហើ លទោះលឡើ  
ម្ចនចំនួន ១៨ ែួង ។ 
 ខ. សលហត្ កចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ម្ចនលហត្  ៦ 
ណារួ  ឬម្ចនលហត្ លគ្ចើនគ្បកបផង ម្ចនចំនួន ៧១ ែួង ។ 
 កន ងគថាសងគហ:បានសប្រតងោរប្ចកចិត្តលដ្ឋ លហត្ ទ្ ក ៤ 
ន័ រ៊ឺ  
 ១.  លហត្ កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលរិនម្ចនលហត្  ៦ គ្បកបលឡើ   
  លហត្ កចិត្តម្ចនចំនួន ១៨ ែួង បានែល់ បញ្ាោា ោវជានចិត្ត 
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 ១ ែួង (កិរយិរលទោត្  ១ ែួង) ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង 
សរបែិចេនចិត្ត ២ ែួង (វបិាករលទោត្  ២ ែួង) សនតីរណចិត្ត ៣ ែួង 
(រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាក ៣ ែួង) រលទោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង 
(រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិ ១ ែួង) ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង 
(លសារនសសរលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិ ១ ែួង) រួរ លហត្ ក-
ចិត្ត ១៨ ែួង ។ 
 ២. ឯកលហត្ កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លហត្ គ្តឹ្រប្ត្ ១ 
ម្ចនចំនួន ២ ែួង បានែល់ លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង ប្ែលម្ចន
លម្ចហលហត្  គ្បកប ។ 
 ៣. ទ្ាិលហត្ កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ២ ម្ចនចំនួន 
២២ ែួង បានែល់ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ 
លោភលហត្  លម្ចហលហត្  ។ 
 -លោសរូលចិត្ត ២ ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ លោសលហត្  លម្ចហ-
លហត្  ។ 
 -រហាក សលញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ 
 លោភលហត្   លោសលហត្  ។  
 -រហាវបិាកញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ 
 លោភលហត្   លោសលហត្  ។ 
 -រហាកិរយិញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ 
 លោភលហត្   លោសលហត្  ។ 
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 ៤. តិ្លហត្ កចិត្ត ជាចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ៣ ម្ចនចំនួន 
៤៧ ឬ ៧៩ ែួង បានែល់ រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ 
រហាវបិាកញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ រហាកិរយិញាណសរប  ត្តចិត្ត 
៤ រហរគត្ចិត្ត ២៧ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ម្ចនលហត្ គ្បកប ៣ រ៊ឺ 
 លោភលហត្   លោសលហត្  និង  លម្ចហលហត្  ។ 
  

ប្ឆកច្ហត្ុច្ោយព្បច្ភទននច្ោភណ្និង្អច្ោភណ្ 
  លសាភណលហត្ ម្ចន ៣ លហត្  បានែល់ លោភលហត្  
លោសលហត្  លម្ចហលហត្  ប្ែលគ្បកបជារួ  ក សលចិត្ត ១២ 
តរសររួរ ចំប្ណក លហត្ កចិត្ត ១៨ រិនម្ចនលហត្ គ្បកបសូរបី
ប្ត្លហត្  ១ លឡើ  ។ 
 លសាភណលហត្  ម្ចន ៣ លហត្  បានែល់  លោភលហត្  
 លោសលហត្   លម្ចហលហត្  ប្ែលគ្បកបជារួ លសាភណចិត្ត ៥៩ 
ឬ ៩១ ែួង តរសររួរ ។ 
 

ច្ហតុ្និង្ធម៌្ 
 លហត្  ៦ គ្បោររ៊ឺ លោភលហត្  លោសលហត្  លម្ចហលហត្  
 លោភលហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  ប្ែលជាទរធរ៌
រប្រងឧបត្ថរភឱ្យទរធរ៌ និងរូបធរ៌លកើត្លឡើង កន ងសទត នរបស់សត្ា
ោងំ   ទរធរ៌និងរូបធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងែល់សត្ាោំង  
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លទោះ ោលប្ចកលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នធរ៌លហើ ម្ចន ៣ គ្បោររ៊ឺ 
 ក សលធរ៌ ក សលធរ៌ និង ពាកត្ធរ៌ ោលប្ចកលហត្  ៦ 
លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នធរ៌ែូចលព្វលលហើ លនោះ លទ្ើបប្ចកបានែូលចនោះរ៊ឺ  
 

ប្ឆកច្ហតុ្ច្ោយព្បច្ភទននធម្ ៌
  ក សលលហត្ ម្ចន ៣ បានែល ់ លោភលហត្  លោសលហត្  
និងលម្ចហលហត្  ប្ែលគ្បកបកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង តរសររួរ ។ 
 ក សលលហត្ ម្ចន ៣ បានែល់  លោភលហត្   លោសលហត្  
និង លម្ចហលហត្  ប្ែលគ្បកបកន ងក សលចិត្ត ២១ ែួង តរសររួរ ។ 
  ពាកត្លហត្ ម្ចន ៣ បានែល់  លោភលហត្   លោសលហត្  
និង លម្ចហលហត្  ប្ែលគ្បកបកន ងសលហត្ កវបិាកចិត្ត ២១ ែួង 
តរសររួរ លៅថា វបិាោពាកត្លហត្  និងប្ែលគ្បកបកន ង
សលហត្ កកិរយិចិត្ត ១៧ ែួង តរសររួរ លៅថា 
កិរយិពាកត្លហត្  ។ 
 

ប្ឆកច្ហត្ុច្ោយព្បច្ភទននជាតិ្ 
 លហត្  ៦ គ្បោរ បានែល់ លោភលហត្  លោសលហត្  លម្ចហលហត្  
 លោភលហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  លបើប្ចកលចញលៅតរ
ជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្របស់ចិត្តលហើ ោប់តរជាតិ្ម្ចន ៤ ជាតិ្ និងោប់
តរលហត្ ម្ចន ១២ លហត្ រ៊ឺ  
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  ក សលជាតិ្ម្ចនលហត្  ៣ បានែល់ លោភលហត្  លោសលហត្  
និងលម្ចហលហត្  ។ 
 ក សលជាតិ្ម្ចនលហត្  ៣ បានែល់  លោភលហត្   លោសលហត្  
និង លម្ចហលហត្  ។ 
 វបិាកជាតិ្ម្ចនលហត្  ៣ បានែល់  លោភលហត្   លោស-
លហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 
 កិរយិជាតិ្ម្ចនលហត្  ៣ បានែល់  លោភលហត្   លោសលហត្  
និង លម្ចហលហត្  ។ 
 
ប្ឆកច្ហត្ុច្ោយព្បច្ភទភូម្ិរបសឆិ់ត្តមន ១៥ ច្ហត្ុគឺ 

 ោរភូរិម្ចនលហត្  ៦ រ៊ឺ លោភលហត្  លោសលហត្  លម្ចហលហត្  
 លោភលហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 
 រូបាវចរភូរិម្ចនលហត្  ៣ រ៊ឺ  លោភលហត្   លោសលហត្  
និង លម្ចហលហត្  ។ 
  រូបាវចរភូរិម្ចនលហត្  ៣ រ៊ឺ  លោភលហត្   លោសលហត្  
និង លម្ចហលហត្  ។ 
 លោក ត្តរភូរិម្ចនលហត្  ៣ រ៊ឺ  លោភលហត្   លោសលហត្  
និង លម្ចហលហត្  ។ 
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ប្ឆកច្ហត្ចុ្ោយព្បច្ភទននបុគគល 

 ប េ ជានម្ចនលហត្  ៦ បានែល់ លោភលហត្  លោសលហត្  
លម្ចហលហត្   លោភលហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 
 លសាតបននប រគលម្ចនលហត្  ៦ បានែល់ លោភលហត្  លោស-
លហត្  លម្ចហលហត្   លោភលហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 
 សកោគរិប រគលម្ចនលហត្  ៦ បានែល់ លោភលហត្  លោស- 
លហត្  លម្ចហលហត្   លោភលហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 
  ទគរិប រគលម្ចនលហត្  ៥ បានែល់ លោភលហត្  លម្ចហ-
លហត្   លោភលហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 
 គ្ពោះ រហនតម្ចនលហត្  ៣ បានែល់  លោភលហត្   លោស-
លហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 
 កំណត់្សម្ចគ ល់  លសាភណចិត្ត  លហត្ កចិត្ត ជាចិត្តប្ែល
រិនម្ចនលហត្ គ្បកប ។  ក សលចិត្ត ជាចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប
យ៉ាងលគ្ចើនលហត្  ២ យ៉ាងតិ្ចលហត្  ១ ។ 
 លសាភណចិត្ត ជាចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកបយ៉ាងលគ្ចើនលហត្  
៣ យ៉ាងតិ្ចលហត្  ២ ។  
 សគ្ម្ចប់ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លហត្  ៤, ៥, ៦ លទោះរិនម្ចន 
លគ្ព្វោះលោភ លោស លម្ចហ ជាប្ផនក លសាភណលហត្  និង លោភ 
 លោស  លម្ចហ ជាប្ផនកលសាភណលហត្  ោងំ ២ ប្ផនកនឹងគ្បកបជា 
រួ គន រិនបាន ។ 
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សប្ម្តង្ច្ហត្ុជាម្ួយច្ឆត្សកិ 
  លហត្  ៦ លោភលហត្  លោសលហត្  លម្ចហលហត្   លោភលហត្  
 លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  ជាលចត្សិកធរ៌ ប្ែលគ្តូ្វលកើត្គ្ពរ
ជារួ ចិត្ត រលត់្គ្ពរជារួ ចិត្ត ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ ជារួ ចិត្ត 
និងម្ចនទី្អាស្ស័ ប្ត្រួ ជារួ ចិត្ត ។ 
 លហត្  ៦ លគ្ៅពីលកើត្គ្ពរជារួ ចិត្តែូចលព្វលលហើ  លៅលកើត្
គ្ពរជារួ លចត្សិកែក្ទ្ៗ តរប្ែលគ្បកបបានលទ្ៀត្ផង ។ 
 ែូលចាន ោះ លចត្សិកណាលកើត្គ្ពរឬគ្បកបជារួ លហត្  ៦ ណាខាោះ 
ម្ចនោរសប្រតងទ្ កជា ២ ន័  រ៊ឺ  
 ១.  រហិត្រគហនន័  រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលោប់លហើ រិនោប់លទ្ៀត្ 
បានលសចកតីថា លចត្សិកណាប្ែលបានលលើកលឡើងសប្រតងលហើ  រិន
ទរំកលព្វលែប្ែលលទ្ៀត្ បានែល់ ោរលលើក កលចត្សិកោំង ៥២ 
លឡើងរកសប្រតង ១ គ្បលភទ្ៗ ថាគ្បកបលហត្ ណាបានខាោះលលើករក
សប្រតងរហូត្គ្រប់ចំនួនោំង ៥២ គ្បលភទ្ លដ្ឋ រិនម្ចនោរជាន់
គន លឡើ  ។  
 ២. រហិត្រគហនន័  រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលោប់លហើ ោប់លទ្ៀត្ 
បានលសចកតីថា ោរលលើក កលចត្សិកណារកសប្រតង លដ្ឋ ោរ
គ្បកបជារួ លហត្ ណារួ លហើ  លបើលចត្សិកប្ែលលលើករកសប្រតង
លហើ  លៅអាចគ្បកបជារួ លហត្ ែក្ទ្បានលទ្ៀត្ ក៏លលើករកលព្វល
លទ្ៀត្ ែូចលម្ចហលចត្សិកប្ែលោប់លដ្ឋ ោរគ្បកបជារួ  លោភរូល
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ចិត្តលហើ  ក៏គ្តូ្វទំរកោប់លទ្ៀត្ ោលលម្ចហលចត្សិកលទោះគ្បកប
ជារួ លោសរូលចិត្តលទ្ៀត្ ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆកច្ឆត្សកិប្ លព្បកបជាមួ្យច្ហតុ្ 

ច្ោយអគហតិ្គគហនន័យ 
 លចត្សិកប្ែលោប់លហើ រិនោប់លទ្ៀត្ម្ចនោរសប្រតង ៧ ន័  រ៊ឺ  
 ១.  លហត្ កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលរិនម្ចនលហត្ គ្បកប
លទោះរិនម្ចន ។ 
 ២. ឯកលហត្ កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ១ 
ម្ចន ៣ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
 លោភលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ១ រ៊ឺ លម្ចហលហត្  ។ 
 លោសលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ១ រ៊ឺ លម្ចហលហត្  ។ 
 វចិិកិចាេ លចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ១ រ៊ឺ លម្ចហលហត្  ។ 
 ៣. ទ្ាិលហត្ កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ២ 
ម្ចន ៩ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
 លម្ចហលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ លោភលហត្  លោសលហត្   
 ទិ្ែាិលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ លោភលហត្  លម្ចហលហត្   
 ម្ចនលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ លោភលហត្  លម្ចហលហត្  
 ឥសាលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ លោសលហត្  លម្ចហលហត្   
 រចេរ ិលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ លោសលហត្  លម្ចហលហត្   
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 ក កា ចាលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ លោសលហត្  លម្ចហលហត្   
  លោភលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ  លោសលហត្  
 លម្ចហលហត្   
  លោសលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ  លោភលហត្  
 លម្ចហលហត្  
 បញ្ចញ លចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ២ រ៊ឺ  លោភលហត្   លោស-
លហត្  ។ 
 ៤. តិ្លហត្ កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ៣ 
ម្ចន ២៧ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
  ហិរកិលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ៣ រ៊ឺ លោភលហត្  លោសលហត្  
និងលម្ចហលហត្  ។ 
  លទត្តបបលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ៣ រ៊ឺ លោភលហត្  លោស-
លហត្  និងលម្ចហលហត្  ។ 
 ឧទ្ធចាលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ៣ រ៊ឺ លោភលហត្  លោសលហត្  
និងលម្ចហលហត្  ។ 
 េីនលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ៣ រ៊ឺ លោភលហត្  លោសលហត្  
និងលម្ចហលហត្  ។ 
 រិទ្ធលចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ៣ រ៊ឺ លោភលហត្  លោសលហត្  
និងលម្ចហលហត្  ។ 
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 លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរ លោភលហត្   លោសលហត្  
បញ្ចញ ) ម្ចនលហត្ គ្បកប ៣ រ៊ឺ  លោភលហត្   លោសលហត្  
និង លម្ចហលហត្  ។ 
 ៥. ចត្ លហត្ កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ៤ 
រិនម្ចន ។ 
 ៦. បញ្ា លហត្ កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ៥ 
ម្ចន ១ គ្បលភទ្រ៊ឺ បីតិ្លចត្សិក ម្ចនលហត្ គ្បកប ៥ បានែល់ 
លោភលហត្  លម្ចហលហត្   លោភលហត្   លោសលហត្  
និង លម្ចហលហត្  ។ 
 ៧. ឆ្លហត្ កលចត្សិក លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ៦ 
ម្ចន ១២ គ្បលភទ្រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរបីតិ្) ម្ចនលហត្ 
គ្បកប ៦ បានែល់ លោភលហត្  លោសលហត្  លម្ចហលហត្   លោភ-
លហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 
 រួរលចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្  ១ គ្បកបម្ចន ៣ ។ 
 លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្  ២ គ្បកបម្ចន ៩ ។ 
 លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្  ៣ គ្បកបម្ចន ២៧ ។ 
 លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្  ៥ គ្បកបម្ចន ១ ។ 
 លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្  ៦ គ្បកបម្ចន ១២ ។ 
 រួរលចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ៥២ ។ 
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 លនោះរ៊ឺោរសប្រតងលចត្សិក ៥២ គ្បលភទ្ ម្ចនលហត្ ណាគ្បកប
បានខាោះ និងជាោរលលើក កលចត្សិក ៥២ លទោះរកសប្រតងលហើ  
រិនទំរកសប្រតងជាន់គន លទ្ៀត្ លៅោរោប់លចត្សិកប្ែលគ្បកប
ជារួ លហត្ លនោះថា  រហិត្រគហនន័  រ៊ឺលចត្សិកប្ែលោប់លហើ 
រិនោប់លទ្ៀត្ ។ 
 
សប្ម្តង្ការប្ឆកច្ឆត្សកិប្ លព្បកបជាមួ្យច្ហតុ្ច្ោយ 

គហតិ្គគហនន័យ 
 លចត្សិកប្ែលោប់លហើ ោប់លទ្ៀត្ តរប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្ត 
ម្ចនោរសប្រតង ៤ ន័  រ៊ឺ  
 ១.  លហត្ កលចត្សិក ជាលចត្សិកប្ែលរិនម្ចនលហត្ គ្បកប 
ម្ចន ១៣ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរឆ្នោៈ) ប្ែលគ្បកបជារួ  លហ-
ត្ កចិត្ត ១៨ លម្ចហលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ លម្ចហរូលចិត្ត ២ ។ 
 ២. ឯកលហត្ កលចត្សិក រ៊ឺលចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្  ១ គ្បកប
ម្ចនចំនួន ២០ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១១ (លវៀរបីតិ្ ឆ្នោៈ)  ហិរកិលចត្សិក ១, 
 លទត្តបបលចត្សិក ១, ឧទ្ធចាលចត្សិក ១, វចិិកិចាេ លចត្សិក 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 ញាណវបិប  ត្តចិត្ត 
១២ ម្ចនលហត្  ១ គ្បកប រ៊ឺ  លោសលហត្  ។  
  លោសលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ ញាណវបិប  ត្តចិត្ត 
១២ ម្ចនលហត្  ១ គ្បកប រ៊ឺ  លោភលហត្  ។ 
 ៣. ទ្ាិលហត្ កលចត្សិក រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្  ២ គ្បកប 
ម្ចនចំនួន ៤៨ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
 ក. លចត្សិក ៤៥ (លវៀរលហត្  ៦ និងវចិិកិចាេ  ១) ប្ែលគ្បកប
ជារួ ទ្ាិលហត្ កចិត្ត ២២ ។ 
  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ ឬ ១២ ប្ែលគ្បកបជារួ លោភ- 
រូលចិត្ត ៨ ម្ចនលហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្  និងលម្ចហលហត្  ។ 
  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ ឬ ១២ ប្ែលគ្បកបជារួ លោស-
រូលចិត្ត ២ ម្ចនលហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ លោសលហត្  និងលម្ចហលហត្  ។ 
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  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ ឬ ១២ ប្ែលគ្បកបជារួ ញាណ
វបិប  ត្តចិត្ត ១២ ម្ចនលហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ  លោភលហត្   លោសលហត្  ។ 
  ហិរកិ ១  លទត្តបប ១ ឧទ្ធចា ១ ប្ែលគ្បកបជារួ លោភ-
រូលចិត្ត ៨ ម្ចនលហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្  និងលម្ចហលហត្  ។ 
  ហិរកិ ១  លទត្តបប ១ ឧទ្ធចា ១ ប្ែលគ្បកបជារួ លោស-
រូលចិត្ត ២ ម្ចនលហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ លោសលហត្  និងលម្ចហលហត្  ។ 
 ទិ្ែាិ ១ ប្ែលគ្បកបជារួ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ម្ចនលហត្  
២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្  និងលម្ចហលហត្  ។ 
 ម្ចន ១ ប្ែលគ្បកបជារួ ទិ្ែាិរត្វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ម្ចនលហត្  
២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្  និងលម្ចហលហត្  ។ 
 ឥសា ១ រចេរ ិ ១ ក កា ចា ១ ប្ែលគ្បកបជារួ លោសរូល-
ចិត្ត ២ ម្ចនលហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ លោសលហត្  និងលម្ចហលហត្  ។ 
 េីន ១ ប្ែលគ្បកបជារួ លោភរូលចិត្តសសង្កខ រកិ ម្ចនលហត្  
២ គ្បកប រ៊ឺ លោភលហត្  និងលម្ចហលហត្  ។ 
 រិទ្ធ ១ ប្ែលគ្បកបជារួ លោសរូលចិត្តសសង្កខ រកិ ម្ចន 
លហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ លោសលហត្  និងលម្ចហលហត្  ។ 
 លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរ លោភ  លោស  លម្ចហ) 
ប្ែលគ្បកបជារួ ញាណវបិប  ត្តចិត្ត ១២ ម្ចនលហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ 
 លោភលហត្  និង លោសលហត្  ។ 
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 ខ. លចត្សិក ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  លោភ  លោស និង លម្ចហ 
ប្ែលគ្បកបជារួ តិ្លហត្ កចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួង រ៊ឺ 
  លោភលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ ញាណសរប  ត្តចិត្ត 
៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ម្ចនលហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ  លោសលហត្   លម្ចហលហត្ ។ 
  លោសលចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ ញាណសរប  ត្តចិត្ត 
៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ម្ចនលហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ  លោភលហត្   លម្ចហលហត្ ។  
 បញ្ចញ លចត្សិក ១ ប្ែលគ្បកបជារួ ញាណសរប  ត្តចិត្ត 
៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ម្ចនលហត្  ២ គ្បកប រ៊ឺ  លោភលហត្   លោសលហត្  ។ 
 ៤. តិ្លហត្ កលចត្សិក រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ៣ 
ម្ចនចំនួន ៣៥ គ្បលភទ្រ៊ឺ  
  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ ប្ែលគ្បកបជារួ តិ្លហត្ កចិត្ត 
៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ម្ចនលហត្  ៣ គ្បកប រ៊ឺ  លោភលហត្   លោសលហត្  
និង លម្ចហលហត្  ។ 
 លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរ លោភ  លោស  លម្ចហ) ប្ែល
គ្បកបជារួ តិ្លហត្ កចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ម្ចនលហត្  ៣ គ្បកប រ៊ឺ 
 លោភលហត្   លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្  ។ 
 

ការរាប់ឆំនួនច្ហតុ្ច្ោយរិោត រ 
 ១.  ក សលលហត្  ម្ចនចំនួន ២២ រ៊ឺ  



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         បកិណណកសងគហវភិារ 

-34- 

 លោភលហត្ ម្ចន ៨ លោសលហត្ ម្ចន ២ លម្ចហលហត្ ម្ចន ១២ 
រួរ ក សលលហត្ ម្ចន ២២ ។ 
 ២. ក សលលហត្  ម្ចនចំនួន ១០៧ រ៊ឺ  
  លោភលហត្ ម្ចន ៣៧  លោសលហត្  ៣៧  លម្ចហលហត្ ម្ចន 
៣៣ រួរក សលលហត្ ម្ចន ១០៧ ។ 
 ៣. វបិាកលហត្  ម្ចនចំនួន ១០៧  
  លោភលហត្ ម្ចន ៣៧  លោសលហត្ ម្ចន ៣៧  លម្ចហលហត្ 
ម្ចន ៣៣ រួរវបិាកលហត្ ម្ចន ១០៧ ។ 
 ៤. កិរយិលហត្  ម្ចនចំនួន ៤៧ រ៊ឺ 
  លោភលហត្ ម្ចន ១៧  លោសលហត្ ម្ចន ១៧  លម្ចហលហត្ 
ម្ចន ១៣ រួរកិរយិលហត្ ម្ចន ៤៧ ។ 
 

រមួ្ឆំនួនច្ហត្ុច្ោយរិោត រ 
  ក សលលហត្ ម្ចន ២២ ក សលលហត្ ម្ចន ១០៧ វបិាកលហត្  
ម្ចន ១០៧ កិរយិលហត្ ម្ចន ៤៧ រួរ ២៨៣ លហត្  ។ 
 

ឆប់ ច្ហត្ុសង្គហ 

rrr❈sss 
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កិឆចសង្គហ 

7 
 សប្រតងោររួបរួរចិត្តលចត្សិកលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នកិចា ល ោ្ ោះថា 
កិចាសងគហ 

គាថាសង្គហទី ៧ 
 ៧. បែិសទធ ទ្លយ ទរ    កិចាលភលទ្ន ច ទ្ោស  
      ទ្សោ ឋានលភលទ្ន  ចិត្ត បាោ បោសិត ។ 
 ប្គ្បថា ចិត្តោំង  ប្ែលកំព ងលកើត្លឡើង ម្ចនល ោ្ ោះថា 
បែិសនធិជាលែើរ គ្ទ្ង់សប្រដងលហើ ថា ម្ចន ១៤ យ៉ាង លដ្ឋ គ្បលភទ្
ក្នកិចា ម្ចន ១០ យ៉ាង លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នឋាន ។ 
 

អធិបាយ 
 បណាត ោរង្ករោំង   ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ោ  វាចា ឬចិត្ត 
ោងំលនោះនឹងសលគ្រចលៅបានក៏ស ទ្ធប្ត្គ្តូ្វអាស្ស័ ចិត្ត និងលចត្សិក 
ជា នកគ្របគ្រងបញ្ចា ឱ្យោរង្ករប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ោ  វាចា ចិត្ត 
ោងំលនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅបានជាផលសលគ្រច លព្វលរ៊ឺ ផាូវោ ឱ្យសលគ្រច
ជាោរលធាើលផសងៗ ម្ចនោរលែើរ ឈរ  ងគ   លែក រូសវាសសរលសរ
ជាលែើរ ោរង្ករោំងលនោះសលគ្រចលៅបានលគ្ព្វោះចិត្តនិងលចត្សិក
បញ្ចា ឱ្យលធាើ លបើចិត្តលចត្សិករិនបញ្ចា ឱ្យលធាើលហើ  ោរង្ករលទោះៗ 
ក៏នឹងសលគ្រចលៅរិនបាន ។ 
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 ផាូវវាចា ឱ្យសលគ្រចជាោរនិយ  ោរអាន ោរលគ្ចៀង ោរ  ំ
ោរលព្វល ោរសប្រតងធរ៌ ោរលជរ ោរបរភិាសជាលែើរ ោំងលនោះ 
សលគ្រចលៅបានលគ្ព្វោះចិត្តនិងលចត្សិកបញ្ចា ឱ្យលធាើ លបើចិត្តនិងលចត្សិក 
រិនបញ្ចា ឱ្យនិយ លហើ  ោរង្ករលទោះក៏នឹងសលគ្រចលៅរិនបានជា 
គ្បាកែ ។ 
 ផាូវចិត្ត ោរង្ករប្ែលោក់ទ្ងជារួ ចិត្ត ម្ចនោររិត្លរឿងោ៉ា វ 
លផសងៗ លទោះ ចិត្តនិងលចត្សិក នកបញ្ចា ខាួនឯងឱ្យលធាើោររិត្ រិនបាន 
បញ្ចា ឱ្យោ ឬវាចាលធាើ ឧបម្ចចិត្តលចត្សិកលទោះែូចជាគ្បោនគ្របគ្រង 
ោរង្ករលផសងៗ ម្ចនទទី្បញ្ចា ឱ្យ នកែក្ទ្លធាើ រ៊ឺោ និងវាចាជា នកលធាើ
ោរង្ករ ោរនិយ  និងោរបញ្ចា ខាួនឯង រ៊ឺបញ្ចា ចិត្តនិងលចត្សិក 
នឹករិត្លរឿងោ៉ា វលផសងៗ លទ្ៀត្ផង ។ 
 លសចកដីលនោះសប្រតងឱ្យល ើញថា ចិត្តលចត្សិកលកើត្លឡើងនិង
រលត់្លៅ ែូចគ្កប្សទឹ្ក ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នចិត្តលចត្សិកលលឿនរហស័ 
ែូចជាសោ ោះលៅកន ងអាររោណ៍គ្រប់លពលលវោ និងអាចញា ំងកិចាលផសង  ៗ
ឱ្យសលគ្រចលគ្ចើនយ៉ាងផង ប្ែលចិត្តនិងលចត្សិកលទោះជាគ្បោនកន ង
ធរ៌ោំងពួង ម្ចនោរ ងគ   លែក និយ  នឹករិត្ជាលែើរ ។ 
 ែូលចាន ោះ ចិត្តលចត្សិកគ្រប់ែួងប្ែលគ្បាកែលឡើងលទោះ រប្រងម្ចន
កិចាទទី្របសខ់ាួនៗ ជានិចា ចិត្តលចត្សិកនឹងគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ រិន
ម្ចនកិចា ាីលទោះរប្រងរិនម្ចន ។ 
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 រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរលធាើកិចាោរង្កររបស់ចិត្តលចត្សិកលទោះ គ្តូ្វម្ចន 
សាថ នទី្ប្ែលជាទី្តំងក្នោរង្ករលទោះ សាថ នទី្លធាើកិចាោររបស់ចិត្ត 
លចត្សិកោំងលនោះល ោ្ ោះថា ឋាន ។ 
 លសចកដីឧបម្ច ចិត្តលចត្សិកលគ្បៀបែូច នកលធាើោរង្ករ កិចាលគ្បៀប
ែូចោរង្ករលផសងៗ ឋានលគ្បៀបែូចសាថ នទី្លធាើោរ ។ 
 លសចកតីសលគ្រចក្នោរង្ករលផសងៗ លទោះរប្រងគ្បកបលដ្ឋ ចិត្ត
លចត្សិក កិចា រ៊ឺ ទទី្ោរង្ករ និងឋាន រ៊ឺសាថ នទី្ោរង្ករ លរឿងចិត្ត
លចត្សិកលទោះ បានសប្រតងរកលហើ កន ងបរលិចេទ្រ នៗ ត្លៅលនោះនឹង
សប្រតងកិចានិងឋានលដ្ឋ លដំ្ឋប់ត្លៅ ។ 
 

សប្ម្តង្កិឆចរបសឆ់ិត្ត ១៤ 
 កិចាទទី្របស់ចិត្តលចត្សិក ប្ែលលធាើកិចាោរង្ករោំង ស់លទោះ 
ម្ចន ១៤ យ៉ាងរ៊ឺ 
 ១. បែិសនធិកិចា លធាើទទី្បនតភពេោី ។ 
 ២. ភវងគកិចា លធាើទទី្រកា ងគភព ។ 
 ៣. អាវជានកិចា លធាើទទី្សញ្ា ឹងោវរកអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែេោី ។ 
 ៤. ទ្សសនកិចា លធាើទទី្ល ើញ ។ 
 ៥. សវនកិចា លធាើទទី្ឮ ។ 
 ៦. ឃា នកិចា លធាើទទី្ែឹងកាិន ។ 
 ៧. សា នកិចា លធាើទទី្ែឹងរស ។ 
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 ៨. ផ សនកិចា លធាើទទី្ែឹងលផ្ទែាពាៈ ។ 
 ៩. សរបែិចេនកិចា លធាើទទី្ទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍ ។ 
 ១០. សនតីរណកិចា លធាើទទី្ពិចារណាបញ្ចា ររោណ៍ ។ 
 ១១. លវាែាវនកិចា លធាើទទី្ោត់្សលគ្រចលសចកតីកន ងបញ្ចា ររោណ៍។ 
 ១២. ជវនកិចា លធាើទទី្លសព ឬលសា អាររោណ៍ ។ 
 ១៣. ត្ោលរពនកិចា លធាើទទី្ទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែលសល់
 ំពីជវនៈ ។ 
 ១៤. ច តិ្កិចា លធាើទទី្ឃាា ត្ ឬរលត់្ចាកភពចាស់ ។ 
 

អធិបាយកិឆចរបសឆ់ិត្ត 
 ១. បែិសនធិកិចា រ៊ឺ ទទី្របស់ចិត្ត លធាើទទី្លកើត្លឡើងបនតលៅកន ង 
ភពេោី ជាខណ:ចិត្តែំបូងប្ែលគ្បាកែលឡើងកន ងភពេោីលទោះ នឹងគ្បាកែ
លឡើងគ្តឹ្រប្ត្ ១ ខណ:ចិត្តប៉ា លណាណ ោះកន ងភពជាតិ្រួ ៗ ។ 
 ២. ភវងគកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្រកា ងគក្នភព បានែល់ រកា
ករោវបិាករបស់រូបធរ៌ ទរធរ៌ បនតពីបែិសនធិ វបិាកចិត្តនិងបែិ- 
សនធិករោជរូប ឱ្យតំងលៅបានកន ងភពលទោះៗ ែោប ស់ ំណាចក្ន 
ជនកករោឱ្យផលេោីគ្បគ្ពឹត្តលៅលសោើអា  សង្កខ រ នឹងរបបីតំងលៅបាន 
ភវងគចិត្តលនោះ ជាទទី្តរធរោតរបស់ចិត្តប្ែលគ្តូ្វលធាើកិចាលនោះជានិចា 
ចិត្តនឹងឈប់លធាើកិចាលនោះក៏ែល់ខណ:ប្ែលម្ចនអាររោណ៍េោី កន ងបចា បបនន
រកោត់្ផ្ទដ ច់ឱ្យចិត្តលឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លអាររោណ៍េោី កន ងបចា បបននលនោះ
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ប៉ា លណាណ ោះ ផ ត្ចាកោរលឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីលហើ  ចិត្តនឹងគ្តូ្វ
លធាើទទី្កន ងោររកា ងគក្នភពលនោះជានិចាគ្រប់លពលលវោ ។ 
 ៣. អាវជានកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្សញ្ា ឹងោវរកអាររោណ៍ប្ែល
រកគ្បាកែែល់ខាួនោំងតរបញ្ាោា រ ឬតររលទោា រ រ៊ឺជាចិត្ត
ខណ:ែំបូងប្ែលផ្ទត ច់លចញពីភវងគកិចាលហើ  គ្តូ្វលធាើទទី្អាវជានកិចា
លនោះភាា រ ឬរា៉ាងលទ្ៀត្ ជាចិត្តប្ែលលធាើទទី្ទ្ទួ្លនូវអាររោណ៍េោីកន ង
បចា បបននភព លព្វលរ៊ឺ ជាចិត្តប្ែលលឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លអាររោណ៍េោី ។ 
 ៤. ទ្សសនកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ល ើញរូប ចិត្តលនោះម្ចនល ោ្ ោះ
ថា ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត លគ្ព្វោះអាស្ស័ ចកខ វត្ថ លទ្ើបល ើញរូប លបើរិនម្ចន
ចកខ បសាទ្លធាើទទី្ជាចកខ វត្ថ លទ្ ទ្សសនកិចា រ៊ឺចិត្តលធាើទទី្ល ើញក៏លកើត្
លឡើងរិនបាន លហើ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ល ើញលនោះ កន ងវេិីចិត្តនីរួ ៗ 
ទ្សសនកិចានឹងលកើត្លឡើងបានគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណ:ចិត្ត រ៊ឺ ខណ:ប្ែល
ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្តលកើត្លឡើងកន ងចកខ ោា រវេិីប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៥. សវនកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ឮសំលឡង ចិត្តលនោះម្ចនល ោ្ ោះថា 
លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត លគ្ព្វោះអាស្ស័ លសាត្វត្ថ  លទ្ើបលកើត្លឡើងឮសំលឡង 
លបើរិនម្ចនលសាត្បសាទ្ លធាើទទី្ជាលសាត្វត្ថ លទ្ សវនកិចា រ៊ឺចិត្តលធាើ
ទទី្ឮក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លហើ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ឮលនោះ កន ងវេិីចិត្ត
នីរួ ៗ សវនកិចានឹងលកើត្លឡើងបានគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណ:ចិត្ត រ៊ឺ ខណ:
ប្ែលលសាត្វញិ្ចញ ណចិត្តលកើត្លឡើង កន ងលសាត្ោា រវេិីប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 ៦. ឃា នកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ែឹងកាិន ចិត្តលនោះម្ចន 
ល ោ្ ោះថា ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត លគ្ព្វោះអាស្ស័ ឃានវត្ថ លទ្ើបែឹងកាិន លបើរិន
ម្ចនឃានបសាទ្លធាើទទី្ជាឃានវត្ថ លទ្ ឃា នកិចា រ៊ឺ ចិត្តលធាើទទី្ែឹង
កាិនក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លហើ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ែឹងកាិនលនោះ កន ងវេិី
ចិត្តនីរួ ៗ ឃា នកិចានឹងលកើត្លឡើងបានគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណ:ចិត្ត រ៊ឺ 
ខណ:ប្ែលឃានវញិ្ចញ ណចិត្តលកើត្លឡើង កន ងឃានោា រវេិីប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៧. សា នកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ែឹងរស ចិត្តលនោះម្ចន ល ោ្ ោះ
ថា ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត លគ្ព្វោះអាស្ស័ ជិវាហ វត្ថ  លទ្ើបលកើត្លឡើងែឹងរស 
លបើរិនម្ចនជិវាហ បសាទ្លធាើទទី្ជាជិវាហ វត្ថ លទ្ សា នកិចា រ៊ឺចិត្តលធាើទទី្
ែឹងរសក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លហើ ចិត្តលធាើទទី្ែឹងរសលនោះ កន ងវេិីចិត្ត
នីរួ ៗ សា នកិចានឹងលកើត្លឡើងបានគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណ:ចិត្ត រ៊ឺ 
ខណ:ប្ែលជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្តលកើត្លឡើង កន ងជិវាហោា រវេិីប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៨. ផ សនកិចា រ៊ឺ ចិត្តលធាើទទី្ែឹងោរប៉ាោះខោប់លផ្ទែាពាៈ ចិត្តលនោះម្ចន
ល ោ្ ោះថា ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត លគ្ព្វោះអាស្ស័ ោ វត្ថ លទ្ើបលកើត្លឡើង
ែឹងោរប៉ាោះខោប់លផ្ទែាពាៈ លបើរិនម្ចនោ បសាទ្លធាើទទី្ជាោ វត្ថ លទ្ 
ផ សនកិចា រ៊ឺចិត្តលធាើទទី្ែឹងោរប៉ាោះខោប់លផ្ទែាពាៈក៏លកើត្លឡើងរិនបាន 
លហើ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ផ សនកិចាលនោះ កន ងវេិីចិត្តនីរួ ៗ ផ សនកិចា
នឹងលកើត្លឡើងបានគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណ:ចិត្ត រ៊ឺខណ:ប្ែលោ វញិ្ចញ ណ
ចិត្តលកើត្លឡើង កន ងោ ោា រវេិីប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 ៩. សរបែិចេនកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍ ត្ ំពី
ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត កន ងបញ្ាោា រវេិីនីរួ  ៗ សរបែិចេនកិចានឹងលកើត្
លឡើងបានគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណ:ចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ១០. សនតីរណកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ពិចារណាបញ្ចា ររោណ៍ប្ែល
ទ្ទួ្លរក ំពីសរបែិចេនចិត្ត កន ងបញ្ាោា រវេិីចិត្តនីរួ  ៗសនតីរណកិចា 
នឹងលកើត្លឡើងបាន គ្តឹ្រប្ត្រួ ខណ:ចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ១១. លវាែាវនកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ោត់្សលគ្រចលសចកតីកន ង 
បញ្ចា ររោណ៍ លដ្ឋ ភាពជាក សល ឬ ក សលជាលែើរ ចិត្តលនោះល ោ្ ោះថា 
ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិ លធាើទទី្លវាែាវនកិចាតរ
បញ្ាោា រវេិី កន ងវេិីចិត្តប្ែលចូលែល់ជវនៈ វេិីចិត្តនីរួ ៗ 
លវាែាវនៈរប្រងលកើត្លឡើងបានគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណ: ប៉ា ប្នតលបើកន ងវេិីចិត្តរិន
ចូលែល់ជវនៈ រ៊ឺគ្តឹ្រលវាែាវនៈ  ៗអាចលកើត្បាន ២, ៣, ខណ: ។ 
 ១២. ជវនកិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្លសពអាររោណ៍ ៦ លដ្ឋ  
ក សលចិត្ត  ក សលចិត្ត កិរយិចិត្ត និងលដ្ឋ លោក ត្តរចិត្ត កន ងវេិី
ចិត្តនីរួ ៗ ប្ែលជាោរវេិី លគ្ចើនប្ត្លកើត្បនតគន  ៧ ខណ: លបើកន ង
 បបទវេិីអាចលកើត្បានលគ្ចើនៗ ខណ: រហូត្ែល់ោប់រិនបានក៏ម្ចន ។ 
 ១៣. ត្ោលរពនកិចា រ៊ឺ ចិត្តលធាើទទី្ទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែលសល់
 ំពីជវនៈលសា លហើ  កន ងោម្ចររោណ៍ោំង ៦ ប្ែលម្ចន
កម្ចា ំងខាា ំង កន ងវេិីចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល តិ្រហទត ររោណ៍ ឬវភូិតររោណ៍ 
ស ទ្ធប្ត្ម្ចនចិត្តប្ែលល ោ្ ោះថា ត្ោលរពនចិត្ត លហើ នឹងលធាើ
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រួរ ២ ែួង 

ត្ោលរពនកិចា ២ ខណ: ចិត្តច ងលគ្ោ កន ងវេិីចិត្ត ប្ែលជា
ត្ោលរពនវារៈ ។ 
 ១៤. ច តិ្កិចា រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ឃាា ត្ចាកភពបចា បបនន ជាចិត្ត
ែួងច ងលគ្ោ  ប្ែលនឹងគ្បាកែកន ងភពជាតិ្លទោះ លហើ នឹងគ្បាកែ
បានគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណ:ចិត្តប៉ា លណាណ ោះ កន ងភពជាតិ្នីរួ  ៗ ែូចគន នឹង
បែិសនធិកិចាប្ែរ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ច តិ្លនោះ ជាចិត្តគ្បលភទ្ប្ត្រួ  
ែូចគន នឹងបែិសនធិចិត្ត និងភវងគចិត្តលទោះឯង ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆកកិឆច ១៤ ច្ោយឆតិ្ត 
 ១. បែិសនធិកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្បនតភពេោី ម្ចន ១៩ ែួង រ៊ឺ  
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២  
 រហាវបិាកចិត្ត            ៨    ១៩ ែួង 
 រហរគត្វបិាកចិត្ត              ៩ 
 ២. ភវងគកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្រកា ងគភព ម្ចន ១៩ ែួង រ៊ឺ  
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២  
 រហាវបិាកចិត្ត           ៨    ១៩ ែួង 
 រហរគត្វបិាកចិត្ត              ៩ 
 ៣. អាវជានកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ោវរកអាររោណ៍េោី ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ 
 ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត          ១ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ 
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រួរ ៣ ែួង 

 ៤.ទ្សសនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ល ើញ ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ    
 ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ៥. សវនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ឮ ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ 
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ៦. ឃា នកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ែឹងកាិន ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ 
 ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ៧. សា នកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ែឹងរស ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ 
 ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ៨. ផ សនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ែឹងលផ្ទែាពាៈ ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ  
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ៩. សរបែិចេនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍ ម្ចន ២ 
ែួង រ៊ឺ  
 ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ១០. សនតីរណកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ពិចារណាបញ្ចា ររោណ៍ ម្ចន 
៣ ែួង រ៊ឺ  
ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត      ២ ែួង 
លសារនសសរលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ១ ែួង 
 ១១. លវាែាវនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ោត់្សលគ្រចលសចកតីកន ង 
បញ្ចា ររោណ៍ ម្ចន ១ ែួង រ៊ឺ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង ។ 
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រួរ ១១ ែួង 

 ១២. ជវនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្លសា អាររោណ៍ ម្ចន ៥៥ ែួងរ៊ឺ 
  ក សលចិត្ត      ១២ 
 ហសិត្ បាទ្ចិត្ត   ១ 
 រហាក សលចិត្ត   ៨ 
 រហាកិរយិចិត្ត    ៨        រួរ ៥៥ ែួង ។ 
 រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ 
 រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ 
 លោក ត្តរចិត្ត         ៨ 
 ១៣. ត្ោលរពនកិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែល 
សល ំ់ពីជវនៈ ម្ចន ១១ ែួង រ៊ឺ 
 រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ៣ ែួង 
 រហាវបិាកចិត្ត          ៨ ែួង 
 ១៤. ច តិ្កិចា ចិត្តប្ែលលធាើទទី្រលត់្ ស់ចាកភពបចា បបនន ម្ចន 
១៩ ែួង រ៊ឺ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២  
 រហាវបិាកចិត្ត            ៨   រួរ ១៩ ែួង 
 រហរគត្វបិាកចិត្ត            ៩ 
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សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្តច្ោយព្បច្ភទននកិឆច 

 ១. ចិត្តប្ែលលធាើកិចាបាន ៥ យ៉ាង ម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង លធាើកិចា ៥ 
 យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. បែិសនធិកិចា  ២.ភវងគកិចា 
 ៣. ច តិ្កិចា   ៤.សនតីរណកិចា 
 ៥. ត្ោលរពនកិចា  ។ 
 ២. ចិត្តប្ែលលធាើកិចាបាន ៤ យ៉ាង ម្ចន ៨ ែួង បានែល់ 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ លធាើកិចា ៤ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. បែិសនធិកិចា  ២. ភវងគកិចា 
 ៣. ច តិ្កិចា   ៤. ត្ោលរពនកិចា ។ 
 ៣. ចិត្តប្ែលលធាើកិចាបាន ៣ យ៉ាង ម្ចន ៩ ែួង បានែល់ 
 រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ លធាើកិចា ៣ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. បែិសនធិកិចា  ២. ភវងគកិចា 
 ៣. ច តិ្កិចា ។ 
 ៤. ចិត្តប្ែលលធាើកិចាបាន ២ យ៉ាង ម្ចន ២ ែួង បានែល់ 
 លសារនសសរលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ១ ែួង លធាើ
កិចា ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. សនតីរណកិចា   ២. ត្ោលរពនកិចា ។ 
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 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង លធាើកិចា 
២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. អាវជានកិចា (កន ងរលទោា រវេិី)  ២. លវាែាវនកិចា ។ 
 ៥. ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ១ យ៉ាង ម្ចន ៦៨ ឬ ១០០ ែួង បានែល់  
 ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង លធាើកិចា ១ យ៉ាងរ៊ឺ 
 អាវជានកិចា (កន ងបញ្ាោា រវេិី) ។ 
 ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង លធាើកិចា ១ រ៊ឺ ទ្សសនកិចា ។ 
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង លធាើកិចា ១ រ៊ឺ សវនកិចា ។ 
 ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង លធាើកិចា ១ រ៊ឺ ឃា នកិចា ។ 
 ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង លធាើកិចា ១ រ៊ឺ សា នកិចា ។ 
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង លធាើកិចា ១ រ៊ឺ ផ សនកិចា ។ 
 ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួងលធាើកិចា ១ រ៊ឺ 
         សរបែិចេនកិចា ។ 
  ក សលចិត្ត       ១២  
 ហសិត្ បាទ្ចិត្ត     ១ 
 រហាក សលចិត្ត     ៨ 
 រហាកិរយិចិត្ត      ៨      លធាើកិចា ១ រ៊ឺ ជវនកិចា ។ 
 រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ 
 រហរគត្កិរយិចិត្ត  ៩ 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០  
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សប្ម្តង្ការប្ឆកច្ឆត្សកិ ៥២ ច្ោយកិឆច ១៤ មន ៧ ន័យ 

 ១. លចត្សិកប្ែលលធាើបានកិចា ១ ម្ចន ១៧ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
  ក សលលចត្សិក ១៤, វរិតិ្ ៣ = ១៧ លនោះ លធាើកិចាបាន ១ 

 យ៉ាង រ៊ឺ ជវនកិចា ។ 
 

អធិបាយ 
 (១.)  ក សលលចត្សិក ១៤ គ្បកបជារួ  ក សលចិត្ត ១២ 
ែួង ប៉ា លណាណ ោះ និង ក សលចិត្ត ១២ ែួងលទោះ លធាើកិចាលសា អាររោណ៍
ជាជវនកិចាប្ត្រា៉ាង ។ 
 (២.) វរិតិ្លចត្សិក ៣ គ្បកបជារួ រហាក សលចិត្ត ៨ និង
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ លធាើកិចាលសពអាររោណ៍ ជាជវនកិចាែូចគន  ។ 
 ២. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចាបាន ៤ ម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
  បបរញ្ចញ លចត្សិក ២ លធាើកិចាបាន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
 (១.) បែិសនធិកិចា  (២.) ភវងគកិចា 
 (៣.) ច តិ្កិចា   (៤.) ជវនកិចា ។ 
 

អធិបាយ 
  បបរញ្ចញ លចត្សិក ២ លនោះ លបើគ្បកបជារួ រហាក សលចិត្ត ៨ 
រហាកិរយិចិត្ត ៨ រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ លធាើជវនកិចាប្ត្រា៉ាង 
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 លបើគ្បកបជារួ រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ លធាើកិចាបាន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ  
 បែិសនធិកិចា ភវងគកិចា ច តិ្កិចា រួរ បបរញ្ចញ លចត្សិក ២ 
លធាើបាន ៤ កិចាែូចលព្វលខាងលែើរ ។ 
 ៣. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចាបាន ៥ ម្ចន ២១ គ្បលភទ្ បានែល់ 
 ឆ្នោលចត្សិក ១, លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩, 
បញ្ចញ លចត្សិក ១ លធាើកិចាបាន ៥ រ៊ឺ ១ បែិសនធិកិចា, ២ ភវងគកិចា, 
៣ច តិ្កិចា, ៤ ជវនកិចា, ៥ ត្ោលរពនកិចា ។ 
 

អធិបាយ 
 ឆ្នោលចត្សិក ១ លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩ បញ្ចញ -
លចត្សិក ១ រួរលចត្សិក ២១ លនោះ រិនគ្បកបកន ង លហត្ កចិត្ត ១៨ 
លទ្ើបលវៀរកិចាប្ែល លហត្ កចិត្តលធាើ ៩ កិចារ៊ឺ ១ អាវជានកិចា, ២ ទ្សសន-
កិចា, ៣ សវនកិចា, ៤ ឃា នកិចា, ៥ សា នកិចា, ៦ ផ សសនកិចា, 
៧ សរបែិចេនកិចា, ៨ សនតីរណកិចា, ៩ លវាែាវនកិចា, កិចាោំង ៩ លនោះ 
ជាទទី្របស់ លហត្ កចិត្តលដ្ឋ ចំលព្វោះ ែូលចាន ោះលទ្ើបលធាើបានគ្តឹ្រប្ត្ ៥ 
កិចា ែូចលព្វលលហើ លទោះឯង ។ 
 ៤. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចាបាន ៦  ម្ចន ១ គ្បលភទ្ បានែល់ 
 បីតិ្លចត្សិក លធាើកិចាបាន ៦ រ៊ឺ ១ បែិសនធិកិចា, ២ ភវងគកិចា, 
៣ ច តិ្កិចា, ៤ សនតីរណកិចា, ៥ ជវនកិចា, ៦ ត្ោលរពនកិចា ។ 
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អធិបាយ 
 បីតិ្លចត្សិកលនោះ ោលគ្បកបជារួ លសារនសសសហរត្ចិត្ត 
ប្ែលជា ក សល ក សល កិរយិ និងផលចិត្ត រប្រងលធាើជវនកិចា 
ោលគ្បកបជារួ លសារនសស លហត្ កវបិាកចិត្ត លធាើសនតីរណកិចា 
និងត្ោលរពនកិចា ។ 
 ោលគ្បកបជារួ លសារនសសសហរត្ចិត្ត ប្ែលជារូបាវចរ-
វបិាកចិត្ត ៣ លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា និងច តិ្កិចា ។ 
 ោលគ្បកបជារួ លសារនសសសហរត្ចិត្ត ប្ែលជារហា-
វបិាកចិត្ត ៤ លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា ច តិ្កិចា និងត្ោលរពនកិចា ។ 
 ៥. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចាបាន ៧ ម្ចន ១ គ្បលភទ្ បានែល់ 
 វរី ិលចត្សិក លធាើកិចាបាន ៧ រ៊ឺ ១ បែិសនធិកិចា, ២ ភវងគកិចា,    
៣ ច តិ្កិចា, ៤ អាវជានកិចា, ៥ លវាែាវនកិចា, ៦ ជវនកិចា, ៧ ត្ោលរពន-
កិចា ។ 
 

អធិបាយ 
 វរី ិលចត្សិកលនោះ ោលគ្បកបជារួ  ក សលចិត្ត ក សលចិត្ត 
កិរយិចិត្ត និងផលចិត្ត លធាើជវនកិចា ។ 
 ោលគ្បកបជារួ ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរ ិចិត្ត 
លធាើអាវជានកិចា លវាែាវនកិចា ។ 
 ោលគ្បកបជារួ រហាវបិាកចិត្ត លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា 
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 ច តិ្កិចា និងត្ោលរពនកិចា ។ 
 ោលគ្បកបជារួ រហរគត្វបិាកចិត្ត លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា 
និងច តិ្កិចា ។ 
 ៦. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចាបាន ៩ ម្ចន ៣ គ្បលភទ្ បានែល់ 
 វតិ្កាលចត្សិក វចិារលចត្សិក  ធិលម្ចកខលចត្សិក លធាើកិចាបាន ៩ 
រ៊ឺ ១ បែិសនធិកិចា, ២ ភវងគកិចា, ៣ ច តិ្កិចា, ៤ អាវជានកិចា, ៥ សរបែិចេន
កិចា, ៦ សនតីរណកិចា, ៧ លវាែាវនកិចា, ៨ ជវនកិចា, ៩ ត្ោលរពនកិចា ។ 
 

អធិបាយ 
 វតិ្កា វចិារ និង  ធិលម្ចកខលចត្សិក ៣ លនោះ ោលគ្បកបជា 
រួ  ក សលចិត្ត ក សលចិត្ត កិរយិចិត្ត និងផលចិត្ត លធាើជវនកិចា ។ 
 ោលគ្បកបជារួ ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត 
លធាើអាវជានកិចា និងលវាែាវនកិចា ។ 
 ោលគ្បកបជារួ ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កវបិាក លធាើសរប-
ែិចេនកិចា ។ 

ោលគ្បកបជារួ នឹងរលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត 
លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា ច តិ្កិចា សនតីរណកិចា និងត្ោលរពនកិចា ។ 
 ោលគ្បកបជារួ រហាវបិាកចិត្ត លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា 
ច តិ្កិចា និងត្ោលរពនកិចា ។ 
 ោលគ្បកបជារួ រហរគត្វបិាកចិត្ត លធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា 
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 និងច តិ្កិចា ។ 
 ៧. លចត្សិកប្ែលលធាើកិចាបាន ១៤ ម្ចន ៧ គ្បលភទ្ បានែល់ 
 សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ លធាើកិចាបាន ១៤ រ៊ឺ ១ បែិសនធិ-
កិចា, ២ ភវងគកិចា, ៣ ច តិ្កិចា, ៤ អាវជានកិចា, ៥ ទ្សសនកិចា, ៦ សវនកិចា, 
៧ ឃា នកិចា, ៨ សា នកិចា, ៩ ផ សនកិចា, ១០ សរបែិចេនកិចា, ១១ 
សនតីរណកិចា, ១២ លវាែាវនកិចា, ១៣ ជវនកិចា, ១៤ ត្ោលរពនកិចា ។ 
 

អធិបាយ 
 សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ លនោះ គ្បកបជារួ ចិត្តបាន
ោំង ស់ ែូលចាន ោះលទ្ើបលធាើកិចាបានោំង ១៤ កិចា ។ 
 ោលប្ចកកិចាលដ្ឋ ចិត្ត និងប្ចកចិត្តលដ្ឋ កិចាបានសប្រតង
រកលហើ  ត្លៅលនោះនឹងសប្រតងឋាន រ៊ឺសាថ នទី្លធាើោរង្កររបស់ចិត្ត 
និងលចត្សិក ប្ែលម្ចនលដ្ឋ សលងខប ១០ ឋាន ។ 
 

សប្ម្តង្ឋាន ១០ យ៉ា ង្ 
 ១. បែិសនធិសាថ ន រ៊ឺសាថ នទី្ប្ែលចិត្តលធាើកិចាបនតភពេោី ។ 
 ២. ភវងគសាថ ន រ៊ឺសាថ នទី្ប្ែលចិត្តលធាើកិចារកា ងគក្នភព ។ 
 ៣. អាវជានសាថ ន រ៊ឺសាថ នទី្ប្ែលចិត្តលធាើកិចាោវរកអាររោណ៍េោី ។ 
 ៤. បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ ន រ៊ឺសាថ នទី្ប្ែលចិត្តលធាើកិចាល ើញ ឮ ែឹង
កាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ ។ 
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 ៥. សរបែិចេនសាថ ន រ៊ឺសាថ នទី្ប្ែលចិត្តលធាើកិចាទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍ 
 ៦. សនតីរណសាថ ន រ៊ឺសាថ នទី្ប្ែលចិត្តលធាើកិចាពិចារណាបញ្ចា ររោណ៍ 
 ៧. លវាែាវនសាថ ន រ៊ឺសាថ នទី្ប្ែលចិត្តលធាើកិចាោត់្សលគ្រចលសចកតី 
កន ងបញ្ចា ររោណ៍ ។ 
 ៨. ជវនសាថ ន រ៊ឺសាថ នទី្ប្ែលចិត្តលធាើកិចាលសពអាររោណ៍ ។ 
 ៩. ត្ោលរពនសាថ ន រ៊ឺសាថ នទី្ប្ែលចិត្តលធាើកិចាទ្ទួ្លនូវអាររោណ៍
ប្ែលសល់ពីជវនៈ ។ 
 ១០. ច តិ្សាថ ន រ៊ឺសាថ នទី្ប្ែលចិត្តលធាើកិចារលត់្ចាកភព ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆកោថ ន ១០ ច្ោយឆតិ្ត 
 ១. បែិសនធិសាថ ន ជាសាថ នទី្ប្ែលលធាើកិចាបនតភពេោីរបស់ចិត្ត ១៩ 
ែួង រ៊ឺ ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង 
រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួង ។ 
 ២. ភវងគសាថ ន ជាសាថ នទី្ប្ែលលធាើកិចារកា ងគក្នភពេោីរបស់ចិត្ត 
១៩ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង 
រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួង ។ 
 ៣. អាវជានសាថ ន ជាសាថ នទី្ប្ែលលធាើកិចាោវរកអាររោណ៍របស់ចិត្ត 
២ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង ឧលបោខ រលទ-
វញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង ។ 
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 ៤. បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ ន ជាសាថ នទី្ប្ែលលធាើកិចាកន ងោរល ើញ ឮ 
ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈរបស់ចិត្ត ១០ ែួង រ៊ឺ  ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណ-
ចិត្ត ១០ ែួង ។ 
 ៥. សរបែិចេនសាថ ន ជាសាថ នទី្លធាើកិចាទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍របស់ 
ចិត្ត ២ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ៦. សនតីរណសាថ ន ជាសាថ នទី្ប្ែលលធាើកិចាពិចារណាបញ្ចា ររោណ៍
របស់ចិត្ត ៣ ែួង រ៊ឺ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ៣ ែួង ។ 
 ៧. លវាែាវនសាថ ន ជាសាថ នទី្ប្ែលលធាើកិចាោត់្សលគ្រចលសចកតីកន ង
បញ្ចា ររោណ៍របស់ចិត្ត ១ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ ក-
កិរយិចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ៨. ជវនសាថ ន ជាសាថ នទី្ប្ែលលធាើកិចាលសពនូវអាររោណ៍របស់ 
ចិត្ត ៥៥ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង 
រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្ក សលចិត្ត 
៩ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៥៥ ែួង ។ 
 ៩. ត្ោលរពនសាថ ន ជាសាថ នទី្ប្ែលលធាើកិចាទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែល
សល់ពីជវនៈរបស់ចិត្ត ១១ ែួង រ៊ឺ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាក
ចិត្ត ៣ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រួរ ១១ ែួង ។ 
 ១០. ច តិ្សាថ ន ជាសាថ នទី្ប្ែលលធាើកិចារលត់្ចាកភពរបស់ចិត្ត 
១៩ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង 
រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួង ។ 
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សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្តច្ោយកិឆចនិង្ោថ ន 

គាថាសង្គហទី ៨ 
 ៨.  ែាសែាិ ត្ថា លទ្ា ច   នវាែា លទ្ា  ថាការំ    
     ឯកទ្ាិតិ្ចត្ បញ្ា -           កិចាឋាទនិ និទ្ោិលស ។ 
 ប្គ្បថា បណាិ ត្របបីសប្រដងនូវចិត្តោំង   ប្ែលម្ចនកិចា ១ 
និងសាថ ន ១ ចិត្តម្ចនកិចា ២ និងសាថ ន ២ ចិត្តម្ចនកិចា ៣ និងសាថ ន ៣  
ចិត្តម្ចនកិចា ៤ និងសាថ ន ៤ ចិត្តម្ចនកិចា ៥ និងសាថ ន ៥ ម្ចន ៦៨ 
ែួង, ២ ែួង, ៩ ែួង, ៨ ែួង, និង ២ ែួងតរលំដ្ឋប់ ។ 
 

អធិបាយ 
ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ១ គ្ត្ង់សាថ ន ១ ម្ចនចំនួន ៦៨ ែួង រ៊ឺ 

 ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ លធាើទ្សសនកិចា គ្ត្ង់បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ ន ។ 
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ លធាើសវនកិចា គ្ត្ង់បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ ន ។ 
 ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ លធាើឃា នកិចា គ្ត្ង់បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ ន ។ 
 ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ លធាើសា នកិចា គ្ត្ង់បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ ន ។ 
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ លធាើផ សនកិចា គ្ត្ង់បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ ន ។ 
 ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ លធាើអាវជានកិចា 
គ្ត្ង់អាវជានសាថ ន (បញ្ាោា ោវជានៈ) ។ 
 ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ លធាើសរបែិចេនកិចា 
គ្ត្ង់សរបែិចេនសាថ ន ។ 
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  ក សលចិត្ត ១២ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ រហាក សលចិត្ត ៨ 
រហាកិរយិចិត្ត ៨ រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ 
លោក ត្តរចិត្ត ៨ , ចិត្ត ៥៥ ែួង លធាើជវនកិចា គ្ត្ង់ជវនសាថ ន ។ 
 

ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ២ គ្ត្ង់សាថ ន ២ ម្ចនចំនួន ២ ែួង រ៊ឺ 
 លសារនសសរលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ១ 
លធាើសនតីរណកិចា គ្ត្ង់សនតីរណសាថ ន លធាើត្ោលរពនកិចា 
គ្ត្ង់ត្ោលរពនសាថ ន ។  
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ លធាើអាវជានកិចា 
(កន ងរលទោា រ) គ្ត្ង់អាវជានសាថ ន លធាើលវាែាវនកិចា គ្ត្ង់លវាែាវនសាថ ន ។ 
 

ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ៣ គ្ត្ង់សាថ ន ៣ ម្ចនចំនួន ៩ ែួង រ៊ឺ 
 រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង លធាើបែិសនធិកិចា គ្ត្ង់បែិសនធិសាថ ន
លធាើភវងគកិចា គ្ត្ង់ភវងគសាថ ន លធាើច តិ្កិចា គ្ត្ង់ច តិ្សាថ ន ។ 
 

ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ៤ គ្ត្ង់សាថ ន ៤ ម្ចនចំនួន ៨ ែួង រ៊ឺ 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ លធាើបែិសនធិកិចា គ្ត្ង់បែិសនធិសាថ ន លធាើភវងគកិចា 
គ្ត្ង់ភវងគសាថ ន លធាើច តិ្កិចា គ្ត្ង់ច តិ្សាថ ន លធាើត្ោលរពនកិចា 
គ្ត្ង់ត្ោលរពនសាថ ន ។ 
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ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ៥ គ្ត្ង់សាថ ន ៥ ម្ចនចំនួន ២ ែួង រ៊ឺ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង 
លធាើបែិសនធិកិចា គ្ត្ង់បែិសនធិសាថ ន លធាើភវងគកិចា គ្ត្ង់ភវងគសាថ ន 
លធាើច តិ្កិចា គ្ត្ង់ច តិ្សាថ ន លធាើសនតីរណកិចា គ្ត្ង់សនតីរណសាថ ន 
លធាើត្ោលរពនកិចា គ្ត្ង់ត្ោលរពនសាថ ន ។ 
 

សប្ម្តង្ោថ នច្ោយរិោត រមន ២៥ ោថ ន 

 សនធិ ឯកំ ឆ្ភវងគំ           ោា ោវជានំ បញ្ចា ទ្ល កំ  
 លទ្ាលវា លជា ឆ្ ត្ោលទ្ាតិ្  ច តី្តិ្ បញ្ា វសីតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា បែិសនធិសាថ នម្ចន ១  ភវងគសាថ នម្ចន ៦ 
    អាវជានសាថ នម្ចន ២  បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ នម្ចន ១ 
    សរបែិចេនសាថ នម្ចន ១          សនតីរណសាថ នម្ចន ១ 
    លវាែាវនសាថ នម្ចន ២   ជវនសាថ នម្ចន ៦ 
   ត្ោលរពនសាថ នម្ចន ២    ច តិ្សាថ នម្ចន ៣ រួរ ២៥ សាថ ន ។ 
 ោរសប្រតងសាថ នលដ្ឋ ពិសាត រ ២៥ សាថ នលនោះ ជាោរសប្រតងតរ
ន័ ក្នវេិីចិត្ត លដ្ឋ សភាពរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលទោះ ជាទរធរ៌ 
ប្ែលម្ចនោរលកើត្រលត់្បនតគន ជាគ្កប្ស ស្សលែៀងគ្កប្សទឹ្ក ចិត្ត ១ 
ែួងគ្បាកែលឡើងលែើរបីលធាើកិចាយ៉ាងណារួ  របបីគ្ជាបថាចិត្តលទោះ 
លធាើកិចាោរង្ករគ្ត្ង់សាថ នលទោះ  ប្ែលល ោ្ ោះរបស់កិចានិងល ោ្ ោះរបស់
សាថ ន រប្រងជាល ោ្ ោះែូចគន  លវៀរប្ត្ទ្សសនកិចា សវនកិចា ឃា នកិចា 
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សា នកិចា និងផ សនកិចា សាថ នប្ែលលធាើកិចាោំង ៥ លនោះ រួរលៅថា
បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ ន លគ្ៅពីសាថ នរបស់កិចាោំង ៥ លនោះលហើ  កិចាម្ចន
ល ោ្ ោះយ៉ាងណា សាថ នក៏ម្ចនល ោ្ ោះយ៉ាងលទោះ ប្ត្ោលសប្រតងសាថ ន
របស់ចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើង លែើរបលីធាើកិចាោរង្ករលដ្ឋ គ្ត្ង់លហើ  
រប្រងជាោរលបំាក ប្ែលនឹងចងអ លបង្កហ ញចំលព្វោះែល់សាថ នទី្លកើត្
របស់ចិត្តលដ្ឋ គ្ត្ង់បាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះថាចិត្តជាទរធរ៌ ប្ែលម្ចន
ោរគ្បាកែលឡើង លដ្ឋ ោរបនតគន ជា ននតរបបចា័  យ៉ាងលអជាទី្
បំផ ត្ក៏អាចបង្កហ ញសាថ នរបស់ចិត្តបានថា លៅកន ងរវាងចិត្ត ១ ែួង
ជារួ ចិត្ត ១ ែួងលទ្ៀត្ប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋ លហត្ លនោះោលសប្រតងសាថ ន 
របស់ចិត្តលដ្ឋ ពិសាត រលហើ  លទ្ើបគ្តូ្វអាស្ស័ វេិីចិត្តជាលគល ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆកោថ ន ២៥ ច្ោយន័យននវីថិឆិត្ត 
 ១. សនធិដ្ឋា នំ ច  ភនតរ ំ បអា ត្អា ជអា លវាអា  
     ត្ច  ជច នតរ ំភសស  ឆ្ ឋានំ បរទីិ្បល  ។ 
 ២. ភវ ិភជនតរ ំល វ   ទ្  អាឋានំ អាសនតរ ំ 
     វឋិាលនកំ វតិិ្នតរ ំ  សំ ឋាលនកំ សំលវានតរ ំ។ 
 ៣. តី្ ឋាលនកំ ទ្ លវាឋានំ  តី្ជ តី្ភនតរ ំត្ថា  
      លវាត្ លវាភ លវាច នតរ ំ អាត្ អាភ អាច នតរ ំ។ 
 ៤. ជឋានំ ឆ្ ជភ ជច - នតរ ំលញ យទំ្  ត្ថានំ  
      ត្ប ជប ភបនតរ ំ  ច តិ្ឋានំ តិ្ោរតំ្ ។  
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(សលងខបវណណទែីោ) 
 ប្គ្បថា របបីគ្ជាបថាសាថ ន ២៥ លដ្ឋ ពិសាត រ ោលប្ចកលដ្ឋ 
វេិីលហើ បានែូចលនោះរ៊ឺ  
 ១. បែិសនធិសាថ នម្ចន ១ សាថ ន រ៊ឺ រវាងច តិ្ចិត្តជារួ ភវងគចិត្ត 
 ២. ភវងគសាថ នម្ចន ៦ សាថ ន រ៊ឺ  
   (១.) រវាងបែិសនធិចិត្តជារួ អាវជានចិត្ត ។ 
   (២.) រវាងត្ោលរពនចិត្តជារួ អាវជានចិត្ត។ 
   (៣.) រវាងជវនចិត្តជារួ អាវជានចិត្ត ។ 
   (៤.) រវាងលវាែាវនចិត្តជារួ អាវជានចិត្ត ។ 
   (៥.) រវាងត្ោលរពនចិត្តជារួ ច តិ្ចិត្ត ។ 
   (៦.) រវាងជវនចិត្តជារួ ច តិ្ចិត្ត ។ 
 ៣. អាវជានសាថ នម្ចន ២ រ៊ឺ  
   (១.) រវាងភវងគចិត្តជារួ បញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ។ 
   (២.) រវាងភវងគចិត្តជារួ ជវនចិត្ត ។ 
 ៤. បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ នម្ចន ១ រ៊ឺ  
   រវាងបញ្ាោា ោវជានចិត្តជារួ សរបែិចេនចិត្ត ។ 
 ៥. សរបែិចេនសាថ នម្ចន ១ រ៊ឺ  
   រវាងបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្តជារួ សនតីរណចិត្ត ។
 ៦. សនតីរណសាថ នម្ចន ១ រ៊ឺ  
   រវាងសរបែិចេនចិត្តជារួ លវាែាវនចិត្ត ។ 
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 ៧. លវាែាវនសាថ នម្ចន ២ រ៊ឺ   
   (១.) រវាងសនតីរណចិត្តជារួ ជវនចិត្ត ។ 
   (២.) រវាងសនតីរណចិត្តជារួ ភវងគចិត្ត ។ 
 ៨. ជវនសាថ នម្ចន ៦ រ៊ឺ  
   (១.) រវាងលវាែាវនចិត្តជារួ ត្ោលរពនចិត្ត 
        បញ្ាោា រវេិី (២.) រវាងលវាែាវនចិត្តជារួ ភវងគចិត្ត 
   (៣.) រវាងលវាែាវនចិត្តជារួ ច តិ្ចិត្ត 
         (៤.) រវាងរលទោា ោវជានចិត្តជារួ ត្ោលរពនចិត្ត 
     រលទោា រវេិី    (៥.) រវាងរលទោា ោវជានចិត្តជារួ ភវងគចិត្ត 
         (៦.) រវាងរលទោា ោវជានចិត្តជារួ ច តិ្ចិត្ត ។ 
 ៩. ត្ោលរពនសាថ នម្ចន ២ រ៊ឺ  
   (១.) រវាងជវនចិត្តជារួ ភវងគចិត្ត 
   (២.) រវាងជវនចិត្តជារួ ច តិ្ចិត្ត ។ 
 ១០. ច តិ្សាថ នម្ចន ៣ រ៊ឺ  
   (១.) រវាងត្ោលរពនចិត្តជារួ បែិសនធិចិត្ត 
   (២.) រវាងភវងគចិត្តជារួ បែិសនធិចិត្ត 
   (៣.) រវាងជវនចិត្តជារួ បែិសនធិចិត្ត ។ 
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រនយលប់ាលបី្ លសប្ម្តង្ច្ ម្ ះោថ នោម្គាថាច្នះគឺ 
 សនធិដ្ឋា នំ = បែិសនធិសាថ ន,   ភសសឋានំ = ភវងគសាថ ន 
 អាឋានំ = អាវជានសាថ ន,  វឋិានំ = បញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ ន 
 សំឋានំ = សរបែិចេនសាថ ន , ត្តី្ឋានំ = សនតីរណសាថ ន 
 លវាឋានំ = លវាែាវនសាថ ន,  ជឋានំ = ជវនសាថ ន 
 ត្ឋានំ = ត្ោលរពនសាថ ន,  ច តិ្ឋានំ = ច តិ្សាថ ន 
 ឯកំ = ១, ទ្ ក = ២, តិ្ោ = ៣, ឆ្ = ៦, 
 បរទីិ្បល  = រប្រងសប្រតង,      លញ យ ំ= រប្រងែឹង, 
  រតំ្ = របបីគ្ជាប,   ត្ថា = ជានិបាត្សពោ លសចកតីពីលោោះរបស់វាចា  
 ច ភនតរ ំ(ច ភ +  នតរ)ំ = រវាងច តិ្ជារួ ភវងគ 
 បអា = រវាងបែិសនធិជារួ អាវជានៈ  
 ត្អា = រវាងត្ោលរពនជារួ អាវជានៈ 
 ជអា = រវាងជវនៈជារួ អាវជានៈ 
 លវាអា = រវាងលវាែាវនៈជារួ អាវជានៈ 
 ជច នតរ ំ(ជច  +  នតរ)ំ = រវាងជវនៈជារួ ច តិ្ 
 ភជនតរ ំ(ភជ +  នតរ)ំ = រវាងភវងគជារួ ជវនៈ 
 អាសនតរ ំ(អាសំ +  នតរ)ំ = រវាងអាវជានជារួ សរបែិចេន  
 វតិិ្នតរ ំ(វតីិ្ +  នតរ)ំ = រវាងបញ្ា វញិ្ចញ ណជារួ សនតីរណ 
 សំលវាត្នតរ ំ(សំលវា +  នតរ)ំ = រវាងសរបែិចេនជារួ លវាែាពានៈ 
 តី្ជ = រវាងសនតីរណជារួ ជវនៈ 
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 តី្ភនតរ ំ(តី្ភ +  នតរ)ំ = រវាងសនតីរណជារួ ភវងគ 
 លវាត្ = រវាងលវាែាវនជារួ ត្ោលរពនៈ 
 លវាភ = រវាងលវាែាវនជារួ ភវងគ 
 លវាច នតរ ំ(លវាច  +  នតរ)ំ = រវាងលវាែាវនជារួ ច តិ្ 
 អាត្ = រវាងអាវជានជារួ ត្ោលរពនៈ 
 អាភ = រវាងអាវជានជារួ ភវងគ 
 អាច នតរ ំ(អាច  +  នតរ)ំ = រវាងអាវជានជារួ ច តិ្ 
 ជភ = រវាងជវនៈជារួ ភវងគ 
 ជច នតរ ំ(ជច  +  នតរ)ំ = រវាងជវនៈជារួ ច តិ្ 
 ត្ប = រវាងត្ោលរពនជារួ បែិសនធិ 
 ជប = រវាងជវនៈជារួ បែិសនធិ  
 ភបនតរ ំ(ភប +  នតរ)ំ = រវាងភវងគជារួ បែិសនធិ ។ 
 

ឆប់ កិឆចសង្គហ 
3 
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ទាា រសង្គហ 

6 
 ោា រសងគហ: ជាោរសប្រតងោររួបរួរោា រក្នោរែឹងអាររោណ៍របស ់
ចិត្តនិងលចត្សិក ព្វកយថា ោា រ ប្គ្បថា គ្ចកសគ្ម្ចប់លចញចូលរបស ់
ជនោំង   លែើរបីលធាើកិចាោរង្កលផសងៗ បាន ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែល 
នឹងលធាើកិចាោរង្កលែើរបីែឹងអាររោណ៍លផសងៗ បាន ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ គ្ចក 
ឬោា រែូចគន  ម្ចនចកខ បសាទ្ជាលែើរល ោ្ ោះថា ោា រ លគ្ព្វោះគ្ចកប្ែល
ជាផាូវលចញចូលរបស់វេិីចិត្ត ឱ្យលកើត្ោរល ើញរូបលឡើងរកបាន លបើរិន
ម្ចនចកខ បសាទ្ រ៊ឺចកខ ោា រលហើ  ក៏ល ើញរូបរិនបានលឡើ  លព្វលរ៊ឺ 
លបើសត្ាោំង  រិនម្ចនបសាទ្រូបោំង ៥ និងភវងគចិត្តលហើ  
វេិីចិត្តណាៗ ក៏លកើត្លឡើងរិនបាន ោលវេិីចិត្តលកើត្លឡើងរិនបាន
លហើ  ករោរ៊ឺោរលធាើ ោរនិយ  ោរនឹករិត្ប្ែលលអ ឬរិនលអកតី 
រិនអាចលកើត្លឡើងបានលឡើ  សត្ាោងំ  ក៏ រិនខ ស ាីនឹងរ កខជាតិ្ 
ឬវត្ថ ទទៗ ែូលចាន ោះប្ែរ ។ 
 ោា រ ឬគ្ចក ប្ែលចិត្តនិងលចត្សិកលៅែឹងអាររោណ៍លផសងៗ 
បានលទោះម្ចន ៦ ោា ររ៊ឺ  
 ១. ចកខ ោា រ  ងគធរ៌បានែល់ ចកខ បសាទ្  
 ២. លសាត្ោា រ  ងគធរ៌បានែល់ លសាត្បសាទ្ 
 ៣. ឃានោា រ  ងគធរ៌បានែល់ ឃានបសាទ្ 
 ៤. ជិវាហោា រ  ងគធរ៌បានែល់ ជិវាហ បសាទ្ 
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 ៥. ោ ោា រ  ងគធរ៌បានែល់ ោ បសាទ្ 
 ៦. រលទោា រ  ងគធរ៌បានែល់ ភវងគចិត្ត ១៩ ែួង ។ 
 ោលគ្ចកលចញចូលរបស់ចិត្តនិងលចត្សិក ម្ចនលគ្ចើនផាូវែូលចនោះ 
គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានចាត់្លំដ្ឋប់របស់លចត្សិកប្ែលអាស្ស ័លកើត្ 
តរោា រលផសងៗ ទ្ ក ែូចគថាសងគហ:ត្លៅលនោះរ៊ឺ 
 

គាថាសង្គហទី ៩-១០ 
 ៩.     ឯកោា រកិចិតត និ  បញ្ា ឆ្ោា រោិនិ ច 
         ឆ្ោា រកិវរិ តត និ   វរិ តត និ ច សពាថា ។ 

១០.  ឆ្ត្តឹសតិ្ ត្ថា តី្ណិ  ឯកតឹ្ស  ថាការំ  
         ទ្សោ នវោ លចតិ្         បញ្ាោ បរទីិ្បល  ។ 
 ប្គ្បថា បណាិ ត្របបីសប្រដង នូវចិត្តោំង  ប្ែលលកើត្កន ងោា រ 
១ ចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោា រ ៥ ចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោា រ ៦  ចិត្តប្ែលលកើត្
កន ងោា រ ៦ ផង ផ ត្ចាកោា រោំង ៦ ផង និងចិត្តប្ែលផ ត្ចាកោា រោំង ៦ 
លដ្ឋ គ្បោរោំងពួង, លដ្ឋ  ៥ គ្បោររ៊ឺ ចិត្ត ៣៦ ែួង, ចិត្ត ៣ ែួង, 
ចិត្ត ៣១ ែួង, ចិត្ត ១០ ែួង, និងចិត្ត ៩ ែួងតរលដំ្ឋប់យ៉ាងលនោះ   ។ 
 

អធិបាយ 
 ោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តលចត្សិក រប្រងបានោំងអាស្ស័ ោា រនិង 
រិនអាស្ស័ ោា រ តរប្ែលសប្រតងទ្ កកន ងគថាសងគហ:ទី្ ៩-១០ លនោះ 
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 ម្ចនោំង ស់ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ឯកោា រកិចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលអាស្ស័ ោា រ ១ លកើត្ 
 ២. បញ្ាោា រកិចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលអាស្ស័ ោា រោំង ៥ លកើត្  
 ៣. ឆ្ោា រកិចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលអាស្ស័ ោា រោំង ៦ លកើត្  
 ៤. ឆ្ោា រកិវរិ ត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលអាស្ស័ ោា រោំង 
៦ ខាោះ លកើត្លដ្ឋ រិនអាស្ស័ ោា រោងំ ៦ ខាោះ (ផ ត្ចាកោា រ) 
 ៥. ោា រវរិ ត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើង លដ្ឋ រិន
អាស្ស័ ោា រោំង ៦ លទោះលឡើ  ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្តរោា រលផសងៗ ោំង ៦ លទោះ ប្ែលលកើត្តរ 
បញ្ាោា រ រ៊ឺ លកើត្អាស្ស័ ោា រប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ និងោ  
ម្ចន ងគធរ៌បានែល់ បសាទ្រូប ៥ ជារូបោា រ ប្ែលជាោា រឱ្យទ្ាិបញ្ា -
វញិ្ចញ ណចិត្តលកើត្លឡើង ទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍ បានែល់ រូប សំលឡង កាិន 
រស លផ្ទែាពាៈ និងជាលហត្ ឱ្យវេិីចិត្តលកើត្លឡើងតរបញ្ាោា រវេិីលទ្ៀត្ផង ។ 
 ចំប្ណកចិត្តប្ែលលកើត្តររលទោា រលទោះ ជាទរោា រ បាន
ែល់ភវងគចិត្ត ប្ែលជាោា រឱ្យរលទវញិ្ចញ ណោត្ លកើត្លឡើងកន ងអាររោណ៍
ោងំ ៦ និងជាលហត្ ឱ្យវេិីចិត្តលកើត្លឡើងតររលទោា រវេិីផង ។ 
 គថាសងគហ:ទី្ ១០ សប្រតងែលចំ់នួនចិត្តប្ែលលកើត្បាន
តរោា រលផសងៗ ៥ គ្បលភទ្ែូលចនោះរ៊ឺ  
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 ១. ឯកោា រកិចិត្ត ចិត្តប្ែលលកើត្អាស្ស ័ោា រ ១ ម្ចន ៣៦ ែួង 
បានែល់ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ និង បបទជវនចិត្ត ២៦ រួរ ៣៦ 
ែួង  ។ 
 ២. បញ្ាោា រកិចិត្ត ចិត្តប្ែលលកើត្អាស្ស័ ោា រ ៥ ម្ចន ៣ ែួង 
បានែល់ ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ររួ ៣ ែួង (រលទោត្  ៣)  ។ 
 ៣. ឆ្ោា រកិចិត្ត ចិត្តប្ែលលកើត្អាស្ស ័ោា រ ៦ ម្ចន ៣១ ែួង 
បានែល់ លសារនសសរលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ១ ែួង 
ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង និងោរជវន-
ចិត្ត ២៩ រួរ ៣១ ែួង ។ 
 ៤. ឆ្ោា រកិវរិ ត្តចិត្ត ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងជួនោលអាស្ស័ ោា រ 
ោងំ ៦ ជួនោលរិនអាស្ស័ ោា រោងំ ៦ ម្ចន ១០ ែួង បានែល់ 
ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង   រហាវបិាកចិត្ត 
៨ ែួង រួរ ១០ ែួង ។ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង ោលលធាើ
សនតីរណកិចា ឬត្ោលរពនកិចា និងរហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ោលលធាើ
ត្ោលរពនកិចា ចិត្ត ១០ ែួងប្ែលលព្វលរកលនោះ ោលលធាើកិចាែូច 
លព្វលខាងលែើរ គ្តូ្វអាស្ស័ ោា រលកើត្ ប្ត្លបើលធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា 
ច តិ្កិចា ណារួ កន ង ៣ កិចាលនោះ ក៏រិនអាស្ស័ ោា រលឡើ  ។ 
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 ៥. ោា រវរិ ត្តចិត្ត ចិត្តប្ែលលកើត្ផ ត្ចាកោា រោំង ៦ លដ្ឋ រិន
អាស្ស័ ោា រណារួ  ម្ចនចំនួន ៩ ែួង បានែល់ រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ 
ែួង ។ 
 តរប្ែលបានលព្វលលហើ ខាងលែើរលនោះ ជាោរសប្រតងចំនួនចិត្ត 
ប្ែលអាស្ស័ ោា រលកើត្ និងរិនអាស្ស័ ោា រលកើត្លដ្ឋ ឯកនតប្ត្រា៉ាង 
ប្ត្ោលសប្រតងលដ្ឋ លរអិត្របស់ចំនួនចិត្ត ប្ែលលកើត្បានកន ងោា រ
នីរួ ៗ ោងំលកើត្បានលដ្ឋ ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) និងលដ្ឋ  លនកនត 
(រិនពិត្គ្បាកែ) រប្រងសប្រតងបានែូចលនោះរ៊ឺ  
 
សប្ម្តង្ទាា រកិឆិត្តនិង្ទាា រវិមុ្ត្តឆិត្តច្ោយឯកនត (រិត្ព្បាក ) 

និង្ច្ោយអច្នកនត(មិ្នរិត្ព្បាក ) 

១. ឯកោា រកិចិត្ត ម្ចនចំនួន ៨០ ែួង 
 ឯកោា រកិចិត្ត ឯកនត (លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ៣៦ ែួង បានែល ់
ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង  បបទជវនចិត្ត ២៦ ែួង ។ 
 ឯកោា រកិចិត្ត  លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ 
រលទោត្  ៣ ែួង ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ 
ែួង ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។ 
 ោរសប្រតងចំនួនចិត្តលដ្ឋ ឯកោា រកិចិត្តខាងលលើលនោះ ជាោរ 
សប្រតងរួរោងំ ៦ ោា រ ប្ត្ោប់ចំលព្វោះចិត្តប្ែលលកើត្បានគ្តឹ្រប្ត្ោា រនីរួ  ៗ
ប៉ា លណាណ ោះ ោលប្ចកលដ្ឋ ពិសាត រ លហើ ក៏អាចប្ចកលចញលៅបានលទ្ៀត្រ៊ឺ  
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ក. ចកខ ោា រកិចិត្ត ៤៦ ែួង 
 ចកខ ោា រកិចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ចកខ ោា រកិចិត្ត  លនកនត ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ រលទោត្  ៣ 
ែួង ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។ 

 
ខ. លសាត្ោា រកិចិត្ត ម្ចន ៤៦ ែួង 

 លសាត្ោា រកិចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ លសាត្វញិ្ចញ ណ
ចិត្ត ២ ែួង ។ 
 លសាត្ោា រកិចិត្ត  លនកនត ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ រលទោត្  
៣ ែួង  ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។ 
 

រ. ឃានោា រកិចិត្ត ម្ចន ៤៦ ែួង 
 ឃានោា រកិចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ឃានោា រកិចិត្ត  លនកនត ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ រលទោត្  ៣ 
ែួង ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។ 
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 . ជិវាហោា រកិចិត្ត ម្ចន ៤៦ ែួង 
 ជិវាហោា រកិចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ជិវាហោា រកិចិត្ត  លនកនត ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ រលទោត្  ៣ 
ែួង ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។ 
  

ង. ោ ោា រកិចិត្ត ម្ចន ៤៦ ែួង 
 ោ ោា រកិចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ោ ោា រកិចិត្ត  លនកនត ម្ចន ៤៤ ែួង បានែល់ រលទោត្  ៣ 
ែួង ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។ 
 

ច. រលទោា រកិចិត្ត ម្ចន ៦៧ ែួង 
 រលទោា រកិចិត្ត ឯកនត ម្ចន ២៦ ែួង បានែល់  បបទជវនចិត្ត 
២៦ ែួង ។ 
 រលទោា រកិចិត្ត  លនកនត ម្ចន ៤១ ែួង បានែល់ 
ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង ោរជវនចិត្ត 
២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។ 
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២. បញ្ាោា រកិចិត្តម្ចន ៤៤ ែួង 
 បញ្ាោា រកិចិត្ត ឯកនត ម្ចន ៣ ែួង បានែល់ រលទោត្  ៣ ែួង 
 បញ្ាោា រកិចិត្ត  លនកនត ម្ចន ៤១ ែួង បានែល់ 
ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង ោរជវនចិត្ត 
២៩ ែួង ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។ 
 

៣. ឆ្ោា រកិចិត្តម្ចន ៤១ ែួង 
 ឆ្ោា រកិចិត្ត ឯកនត ម្ចន ៣១ ែួង បានែល់ លសារនសសរលទ-
វញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ១ ែួង ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្ -
 លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ។ 
 ឆ្ោា រកិចិត្ត  លនកនត ម្ចន ១០ ែួង បានែល់ ឧលបោខ រលទ-
វញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

៤. ោា រវរិ ត្តចិត្តម្ចន ១៩ ែួង 

 ោា រវរិ ត្តចិត្ត ឯកនត ម្ចន ៩ ែួង បានែល់ រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង 
 ោា រវរិ ត្តចិត្ត  លនកនត ម្ចន ១០ ែួង បានែល់ ឧលបោខ រលទ-
វញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ។ 
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ច្ឆត្សកិនិង្ទាា រ 
 ១. វរិតិ្លចត្សិក ៣ រ៊ឺ សម្ចោ វាចា សម្ចោ ករោនត និងសម្ចោ អាជីវ 
ោលគ្បកបជារួ លោក ត្តរចិត្ត រប្រងលកើត្ចំលព្វោះតររលទោា រ ។ 
 ២.  បបរញ្ចញ លចត្សិក ២ រ៊ឺ ករ ណាលចត្សិក និងរ ទិ្ត- 
លចត្សិក ោលគ្បកបជារួ រហរគត្ចិត្ត ឬោម្ចវចរចិត្តកតី ក៏រប្រង 
លកើត្ចំលព្វោះតររលទោា រប្ត្រួ ែូចគន  ។ 
 ៣. លចត្សិកោំង ស់ ៥២ គ្បលភទ្ ោលគ្បកបជារួ ចិត្ត 
៨០ ែួង (លវៀររហរគត្វបិាកចិត្ត ៩) រប្រងលកើត្ជារួ ចិត្តបាន
កន ងោា រោំង ៦ ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) និង លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) ។ 
 ៤. លចត្សិក ៣៥ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណ-
លចត្សិក ២២ (លវៀរវរិតិ្ ៣) ប្ែលគ្បកបជារួ រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ 
ែួងលទោះ ជាលចត្សិកប្ែលលកើត្ផ ត្ចាកោា រ (ោា រវរិ ត្ត) ។ 
 របបីគ្ជាបថា លចត្សិកណាលកើត្ោា រណាលទោះ អាស្ស័ ោរ 
ពិចារណាលរើលថាលចត្សិកណាគ្បកបជារួ ចិត្តណាខាោះ លបើចិត្តលទោះ
អាស្ស័ ោា រណាលកើត្ លចត្សកិប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្តលទោះៗ 
ក៏អាស្ស័ ោា រលកើត្ជារួ ចិត្តលទោះឯង ។ 
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ប្ឆកច្ឆត្សកិច្ោយទាា រ 

១. ឯកោា រកិលចត្សិកម្ចន ៥២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ឯកោា រកិលចត្សិក ឯកនត ម្ចន ២ គ្បលភទ្ បានែល់ 
 បបរញ្ចញ លចត្សិក ២ (លកើត្បានតររលទោា រប្ត្រា៉ាង) ។ 
 ឯកោា រកិលចត្សិក  លនកនត ម្ចន ៥០ គ្បលភទ្ បានែល់ 
លចត្សិក ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ លចត្សិក ២) ។ 
 

២. បញ្ាោា រកិលចត្សិកម្ចន ៥០ ែួង រ៊ឺ 
 បញ្ាោា រកិលចត្សិក ឯកនត រិនម្ចន (លចត្សិកប្ែលគ្បកប-
ចំលព្វោះរលទោត្  ៣ រិនម្ចន) ។ 
 បញ្ាោា រកិលចត្សិក  លនកនត ម្ចន ៥០ គ្បលភទ្ បានែល់ 
លចត្សិក ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ) ។ 
 

៣. ឯកោា រកិលចត្សិកម្ចន ៥២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ឆ្ោា រកិលចត្សិក ឯកនត ម្ចន ១៧ គ្បលភទ្ បានែល់  ក សល-
លចត្សិក ១៤ វរិតិ្លចត្សកិ ៣ ។ 
 ឆ្ោា រកិលចត្សិក  លនកនត ម្ចន ៣៣ គ្បលភទ្ បានែល ់ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណលចត្សិក ២០ (លវៀរវរិតិ្ 
៣  បបរញ្ចញ  ២) រួរ ៣៣ ។ 
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៤. ោា រកិលចត្សិកម្ចន ៥២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ោា រកិលចត្សិក ឯកនត ម្ចន ១៧ គ្បលភទ្ បានែល់  ក សល-
លចត្សិក ១៤ វរិតិ្លចត្សិក ៣ រួរ ១៧ ។ 
 ោា រកិលចត្សិក  លនកនត ម្ចន ៣៥ គ្បលភទ្ បានែល់ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណលចត្សិក ២២ រួរ ៣៥ ។ 
 

 ៥. ោា រវរិ ត្តលចត្សិកម្ចន ៣៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ោា រវរិ ត្តលចត្សិក ឯកនត រិនម្ចន ។ 
 ោា រវរិ ត្តលចត្សិក  លនកនត ម្ចន ៣៥ គ្បលភទ្ បានែល់ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរវរិតិ្ ៣) រួរ 
៣៥ ។ 

អធិបាយ 
 ១. ឯកោា រកិលចត្សិក ម្ចន  បបរញ្ចញ លចត្សិក ២ លកើត្បាន 
តររលទោា រជារួ គន លដ្ឋ ឯកនត លគ្ព្វោះ បបរញ្ចញ លចត្សិក ២ 
លកើត្លឡើងទ្ទួ្លសត្ាបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍ វេិីចិត្តប្ែលនឹងទ្ទួ្ល
បញ្ញត្តិជាអាររោណ៍បាន រ៊ឺជាវេិីចិត្តប្ែលលកើត្តររលទោា រប្ត្រា៉ាង 
ែូលចាន ោះ បបរញ្ចញ លចត្សកិ ២ លនោះ លទ្ើបលកើត្បានតររលទោា រ
ប្ត្រា៉ាងលដ្ឋ ឯកនត ។ 
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 ចំប្ណកលចត្សកិែ៏លសស ៥០ គ្បលភទ្ លទ្ៀត្លទោះ លកើត្កន ង
ោា របានលដ្ឋ  លនកនត រ៊ឺ លកើត្កន ងោា រែក្ទ្ៗ លទ្ៀត្ក៏បាន លកើត្បាន 
ោំងោា រកិលចត្សិក និងោា រវរិ ត្តលចត្សិក ។ 
 ២. បញ្ាោា រកិលចត្សិក លចត្សិកប្ែលលកើត្បានចំលព្វោះកន ងបញ្ា -
ោា រ រ៊ឺ គ្បកបជារួ រលទោត្  ៣ លដ្ឋ ចំលព្វោះលទោះរិនម្ចន ។ 
 លចត្សិក ៥០ គ្បលភទ្ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) រប្រងលកើត្បាន 
កន ងបញ្ាោា រលដ្ឋ  លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) រ៊ឺអាចលកើត្កន ងោា រ
ែក្ទ្ៗ លទ្ៀត្ក៏បាន ។ 
 ៣. ឆ្ោា រកិលចត្សិក លចត្សិកប្ែលលកើត្បានកន ងោា រោំង ៦ 
លដ្ឋ ឯកនត សំលៅែល់ លចត្សិកប្ែលនឹងលកើត្លឡើងផ ត្ចាកោា រោំង 
៦ ណារួ រិនបាន ម្ចនចំនួន ១៧ គ្បលភទ្ បានែល់  
  ក សលលចត្សកិ ១៤ ោលគ្បកបជារួ  ក សលចិត្ត ១២ 
ែួង រប្រងលកើត្កន ងោា រោំង ៦ ជានិចា ។ 
 វរិតិ្លចត្សិក ៣ ប្ែលគ្បកបជារួ រហាក សលចិត្ត ៨ រប្រង 
លកើត្បានកន ងោា រ ៦ ជានិចាែូចគន  ។ 
 ចំប្ណកលចត្សិក ៣៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
និងលសាភណលចត្សិក ២០ (លវៀរវរិតិ្ ៣  បបរញ្ចញ  ២) រប្រងគ្បកប
ជារួ ចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោា រោំង ៦ ក៏បាន គ្បកបជារួ ចិត្ត
ប្ែលលកើត្ផ ត្ចាកោា រក៏បាន លទ្ើបជាឆ្ោា រកិលចត្សិកលដ្ឋ  លនកនត 
(រិនពិត្គ្បាកែ) ។ 
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 ៤. ោា រកិលចត្សិក សំលៅែល់ លចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងបាន 
លដ្ឋ អាស្ស័ ោា រលកើត្ លចត្សិកប្ែលលកើត្អាស្ស័ ោា រលដ្ឋ ឯកនត 
(ពិត្គ្បាកែ) លទោះ បានែល់ លចត្សិក ១៧ ប្ែលជាឆ្ោា រកិលចត្សិក 
លដ្ឋ ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) លទោះឯង ចំប្ណកប្ែលអាស្ស័ ោា រលកើត្
លដ្ឋ  លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) បានែល់ លចត្សិក ៣៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណលចត្សិក ២២ (លវៀរវរិតិ្ ៣) 
លចត្សិក ៣៥ លនោះ អាចគ្បកបជារួ ចិត្តប្ែលផ ត្ចាកោា រ 
(ភវងគចិត្ត ១៩) និងគ្បកបជារួ ចិត្តែក្ទ្ៗ លគ្ៅពីចិត្ត ១៩ ែួង 
(ឧលបោខ សនតីរណចិត្ត ២ រហាវបិាកចិត្ត ៨ រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩) 
លទោះក៏បាន ។ 
 ៥. ោា រវរិ ត្តលចត្សិក លចត្សិកប្ែលលកើត្ផ ត្ចាកោា រលដ្ឋ 
ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) លទោះរិនម្ចន លគ្ព្វោះលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ 
រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ លដ្ឋ ចំលព្វោះលទោះរិនម្ចន ។ 
 ចំប្ណកលចត្សិកប្ែលលកើត្ផ ត្ចាកោា រលដ្ឋ  លនកនត (រិន-
ពិត្គ្បាកែ) លទោះម្ចន ៣៥ គ្បលភទ្ បានែល់  ញ្ញសម្ចទលចត្សកិ 
១៣ លសាភណលចត្សកិ ២២ (លវៀរវរិតិ្ ៣) ប្ែលគ្បកបជារួ 
រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួងលទោះ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ សគ្ម្ចប់ បបរញ្ចញ លចត្សិក ២ ែួង ប្ែលលកើត្ផ ត្ 
ចាកោា រលទោះ និងលកើត្បានចំលព្វោះខណ:ប្ែលគ្បកបជារួ រូបាវចរ- 
វបិាកចិត្ត ៤ (បឋរជាន ។ល។ ចត្ ត្ថ្ន) ប៉ា លណាណ ោះ រហរគត្-
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បញ្ា រជានវបិាកចិត្តែ៏លសសម្ចនលចត្សិកគ្បកបបាន ៣០ គ្បលភទ្ 
(លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 
 

ឆប់ ទាា រសង្គហ 
 

3 
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អារម្មណ្សង្គហ 

6 
 សប្រតងោររួបរួរចិត្តនិងលចត្សិក លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នោរទ្ទួ្ល 
អាររោណ៍ ល ោ្ ោះថា អាររោណសងគហ ។  
 អាររោណ៍ រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលជាទី្លគ្ត្ក ររបស់ចិត្តនិងលចត្សិក 
ឬជាធរោជាតិ្ប្ែលជាទី្លតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកោំង   ែូច 
វចនត្ថៈថា  
 ទ្ ពាលប រលិសន ទ្ណាា ទិ្ វ ិ ចិត្តលចត្សិលកហិ អាលរពិ តី្តិ្ = 
អាលរពនំ ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ម្ចនរូបជាលែើរ ល ោ្ ោះថា អាររោណ៍ 
លគ្ព្វោះម្ចន ត្ថថា ប្ែលចិត្តនិងលចត្សិកោំង  ចាប់ ក  ែូចវត្ថ  
ម្ចនលឈើគ្ចត់្ជាលែើរ ប្ែលរន សសទ្ន់លខា  (ម្ចនរន សសចាស់
ជាលែើរ) ចាប់ កែូលចាន ោះ ។ 
 ែូលចាន ោះ ធរោជាតិ្ណាប្ែលលធាើឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកជាប់លៅលដ្ឋ 
អាោរជាទី្លគ្ត្ក រ ឬជាទី្លតងបាន ធរោជាតិ្លទោះលៅថា អាររោណ 
ឬ អាលរពន បានែល់ អាររោណ៍ ៦ យ៉ាង រ៊ឺ  
 

អារម្មណ៍្ ៦ ព្បច្ភទ 
 ១. រូបាររោណ៍  ងគធរ៌បានែល ់វណណរូប រ៊ឺ ពណ៌លផសងៗ ។ 
 ២. សោោ ររោណ៍  ងគធរ៌បានែល់ សទ្ោរូប រ៊ឺ សំលឡងលផសងៗ។  
 ៣. រទធ ររោណ៍  ងគធរ៌បានែល់ រនធរូប រ៊ឺ កាិនលផសងៗ ។ 
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 ៤. រសាររោណ៍  ងគធរ៌បានែល់ រសរបូ រ៊ឺ រសលផសងៗ ។ 
 ៥. លផ្ទែាព្វា ររោណ៍  ងគធរ៌បានែល់ បឋវ ី (រងឹ, ទ្ន់) លត្លជា 
(លៅត , គ្ត្ជាក់) វាលយ (តឹ្ង, ញ័រ) ។ 
 ៦. ធម្ចោ ររោណ៍  ងគធរ៌បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រូប 
២១ និព្វា ន និងបញ្ញត្តិ ។ 
 

អធិបាយ 
 បណាត សត្ាប្ែលម្ចនជីវតិ្ោំង  លទោះ លបើរិនម្ចន 
អាររោណ៍ជាទី្អាស្ស័ ជាទី្លតងលទ្ ចិត្តនិងលចត្សិកក្នសត្ាោំង  
លទោះ ក៏រិនអាចលកើត្លឡើងបាន ឧបម្ចែូចរន សសជោ ឬទ្ ពាលភាព 
រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័ លឈើគ្ចត់្ ឬលឈើសនួជាលគ្រឿងលតងអាស្ស ័ លទ្ើប
លគ្ោកលឡើងលែើរលៅបានយ៉ាងណា ចិត្តនិងលចត្សិកោំង  ក៏ែូចគន  
គ្តូ្វម្ចនអាររោណ៍ជាលគ្រឿងអាស្ស័  លគ្រឿងលតងឱ្យគ្បាកែបានក៏
យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 ែូលចាន ោះ ោលលព្វលែល់អាររោណ៍ រប្រងព្វក់ព័នធលៅែល់ចិត្ត 
ោលនឹងលព្វលែល់ចិត្តក៏គ្តូ្វម្ចនអាររោណ៍ប្ែរ ចិត្តណាប្ែលរិន
ម្ចនអាររោណ៍រិនម្ចនលឡើ  ។ 
 អាររោណ៍ប្ែលជាអាហាររបស់ចិត្តលទោះ ោលប្ចកតរ ំណាច 
កន ងោរទ្ទួ្លអាររោណ៍លផសងៗ លដ្ឋ អាស្ស័ តរោា រលទោះម្ចន ៦ 
គ្បោរ រ៊ឺ 
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 ១. រូបាររោណ៍ ប្គ្បថា រូបជាអាររោណ៍ រូបកន ងលសចកតីលនោះ បានែល់ 
វណណរូប រ៊ឺ ពណ៌លផសងៗ ជាលគ្រឿងលតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្
តរផាូវប្ភនក ។ 
 ២. សោោ ររោណ៍ ប្គ្បថា សំលឡងជាអាររោណ៍ បានែល់ សទ្ោរូប 
ប្ែលជាលគ្រឿងលតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្តរផាូវគ្ត្លចៀក ។ 
 ៣. រទធ ររោណ៍ ប្គ្បថា កាិនជាអាររោណ៍ បានែល់ រនធរូបជាលគ្រឿង
លតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្តរផាូវគ្ចរ ោះ ។ 
 ៤. រសាររោណ៍ ប្គ្បថា រសជាអាររោណ៍ បានែល់ រសរូបប្ែល
ជាលគ្រឿងលតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្តរផាូវ ណាត ត្ ។ 
 ៥. លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ប្គ្បថា ោរប៉ាោះខោប់ោ ជាអាររោណ៍ បានែល ់
បឋវ ី លត្លជា វាលយ ជាលគ្រឿងលតងរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្តរ
ផាូវោ  ។ 
 ៦. ធម្ចោ ររោណ៍ ប្គ្បថា សភាវធរ៌ប្ែលែឹងបានតររលទោា រ 
បានែល់ សភាវធរ៌ ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ បសាទ្រូប 
៥ ស ខ ររូប ១៦ និព្វា ន និងបញ្ញត្តិ ប្ែលជាលគ្រឿងលតងរបស់ចិត្តនិង
លចត្សិកលកើត្តរផាូវចិត្ត ។ 
 រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ និងលផ្ទែាព្វា -
ររោណ៍ អាររោណ៍ោំង ៥ លនោះ រួរលៅថា បញ្ចា ររោណ៍ ប្ែលជារូបធរ៌ ។ 
 ចំប្ណកធម្ចោ ររោណ៍ជាអាររោណ៍ទី្ ៦  ងគធរ៌បានែល់ ចិត្ត 
លចត្សិក និងនិព្វា នលទោះ ជាទរធរ៌ សគ្ម្ចប់បសាទ្រូប ៥ ស ខ ររូប 
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១៦ លទោះ ជារូបធរ៌ ចំលព្វោះបញ្ញត្តិរិនប្រនជារូបធរ៌និងទរធរ៌ គ្តឹ្រ
ប្ត្ជាបញ្ញត្តិលវាហារប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 បញ្ចា ររោណ៍និងធម្ចោ ររោណ៍រួរលៅថា អាររោណ៍ ៦ ឬ ឆ្អាររោណ៍។ 
 

អំណាឆរបសអ់ារម្មណ៍្ 
 កន ងអាររោណ៍ ៦ លនោះ ោលប្ចកលដ្ឋ កម្ចា ំង ំណាចរបស់
អាររោណ៍លហើ  អាចប្ចកបានជា ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. សារញ្ញអាររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ ៦ គ្បលភទ្ប្ែលជាធរោត 
សារញ្ញទូ្លៅ រិនម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងជាពិលសស ប្ែលបលង្កអ ន កចិត្ត
និងលចត្សិកលៅោន់អាររោណ៍លទោះៗ បាន ។ 
 ២.  ធិបតិ្អាររោណ៍ ជាអាររោណ៍គ្បលភទ្ពិលសសម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង
អាចលធាើឱ្យទរធរ៌ រ៊ឺចិត្តនិងលចត្សិកចូលលៅលតងអាររោណ៍លទោះទ្ ក 
យ៉ាងប្ណន អាររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងែូលចនោះលៅថា អាររោណាធិបតិ្ 
ឬ ធិបតិ្អាររោណ៍ អាររោណ៍ប្ែលជា ធិបតី្បានលនោះក៏ជាអាររោណ៍
ប្ែលរួរគ្បាថាន  រ៊ឺឥដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
 ឥដ្ឋា ររោណ៍ប្ចកលចញជា ២ គ្បលភទ្ បានែល់  
 ១. សភាវឥដ្ឋា រោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលដ្ឋ 
ធរោជាតិ្ ឬ លដ្ឋ សភាវៈែូចជារូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ 
ោងំលនោះជាលែើរ ប្ែលជាទី្រួរលគ្ត្ក រែល់ប រគលទូ្លៅ ។ 
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 ២. បរកិបបឥដ្ឋា ររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលពញ
ចិត្ត ចំលព្វោះប រគលរិនប្រនទូ្លៅែល់សត្ាោំង ស់ អាររោណ៍គ្បលភទ្
លនោះរិនប្រនអាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលដ្ឋ ធរោជាតិ្ ឬលដ្ឋ សភាវៈ 
ប្ែលរិនជាទី្រួរគ្បាថាន របស់ប រគលលដ្ឋ ចំប្ណកលគ្ចើន ប្ត្ជាអាររោណ៍
ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលពញចិត្តរបស់ប រគល ឬសត្ាពួកខាោះ ឬចំលព្វោះខាួន
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 សភាវឥដ្ឋា ររោណ៍ ឬបរកិបបឥដ្ឋា ររោណ៍លនោះ សូរបីអាចលធាើឱ្យ 
ទរធរ៌លកើត្លឡើងបាន លដ្ឋ អាោរចាប់លតងអាររោណ៍លទោះជា
ពិលសសលហើ  ក៏បានល ោ្ ោះថា ជា ធិបតិ្អាររោណ៍ ែូចវចនត្ថៈថា  
 ចិត្តលចត្សិលកហិ អាលរព តី្តិ្ = អាលរពនំ  
 ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណា រប្រងចាប់លតងចិត្តនិងលចត្សិកោំង   
ធរោជាតិ្លទោះ ល ោ្ ោះថា អាលរពន បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ជា ធិបតិ្ ។ 
 

ការសម្ពន័ធរវាង្អារម្មណ៍្ ៦ និង្ទាា រ 
 ១. ចកខ ោា រកិចិត្ត ៤៦ ែួង ទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបននប្ត្
រា៉ាង ។ 
 ២. លសាត្ោា រកិចិត្ត ៤៦ ែួង ទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន
ប្ត្រា៉ាង ។ 
 ៣. ឃានោា រកិចិត្ត ៤៦ ែួង ទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ប្ែលជា
បចា បបននប្ត្រា៉ាង ។ 
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 ៤. ជិវាហោា រកិចិត្ត ៤៦ ែួង ទ្ទួ្លរសាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន
ប្ត្រា៉ាង ។ 
 ៥. ោ ោា រកិចិត្ត ៤៦ ែួង ទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ប្ែលជា
បចា បបននប្ត្រា៉ាង ។ 
 ៦. រលទោា រកិចិត្ត ៦៧ ឬ ៩៩ ែួង ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជា
បចា បបនន  តី្ត្  ទរត្ ោលវរិ ត្តតរសររួរ ។  
 ៧. ោា រវរិ ត្តចិត្ត ១៩ ែួង ប្ែលលធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ ច តិ្ 
ទ្ទួ្លអាររោណ៍ណារួ បណាត អាររោណ៍ោំង ៦ ប្ែលលៅថា 
កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ ប្ែលជាបចា បបនន 
 តី្ត្ និងបញ្ញតត ររោណ៍ ប្ែលលកើត្លឡើងតរោា រោំង ៦ ខណ:ប្ែល
ររណាសននជវនៈ ទ្ទួ្ល ករកពីភពរ នោលជិត្នឹងសាា ប់ជា
ចំប្ណកលគ្ចើន ។ 
 

អធិបាយ 
 ១-៥ ចកខ ោា រកិចិត្ត លសាត្ោា រកិចិត្ត ឃានោា រកិចិត្ត ជិវាហោា រកិ-
ចិត្ត និងោ ោា រកិចិត្ត ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង រ៊ឺ ោរចិត្ត ៤៦ 
(លវៀរចិត្ត ៨ ែួង កន ងទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្តលដ្ឋ ចំលព្វោះោា រលទោះៗ) ។ 
 ៦. រលទោា រកិចិត្ត ៦៧ ឬ ៩៩ ែួង រ៊ឺ  
 ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ រលទោត្  ៣) 
រហរគត្ចិត្ត ១៨ ែួង (លវៀររហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង) លោក ត្តរចិត្ត ៨ 
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 ឬ ៤០ ែួង ។ 
 ៧. ោា រវរិ ត្តចិត្ត ១៩ ែួង រ៊ឺ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង 
រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួង ។ 
 អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ របូាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ 
លផ្ទែាព្វា រោណ៍ និងធម្ចោ ររោណ៍ ែូចលព្វលលហើ  ោរសលរង្កគ ោះលដ្ឋ ោល
ប្ចកបានជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. លត្ោលិោររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ោលោងំ 
៣ រ៊ឺ  តី្ត្  ទរត្ និងបចា បបនន  ងគធរ៌បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ។ 
 ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលជា តី្តររោណ៍លទោះ សំលៅ ក ចិត្ត 
លចត្សិក រូប ប្ែលជាអាររោណ៍កនាងផ ត្លៅលហើ  រ៊ឺ បានល ើញលហើ  
បានឮលហើ  បានែឹងកាិនលហើ  បានែឹងរសលហើ  បានប៉ាោះព្វល់គ្តូ្វ
លផ្ទែាពាៈលហើ  និងបាននឹករិត្ែល់អាររោណ៍ប្ែលកនាងផ ត្លៅលហើ  
លៅថា  តី្តររោណ៍ ។ 
 ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលជាអាររោណ៍បចា បបននលទោះ សំលៅែល ់
ចិត្ត លចត្សិក រូប ខណ:ប្ែលកំព ងគ្បាកែជាអាររោណ៍លៅចំលព្វោះរ ខ 
រ៊ឺ កំព ងល ើញ កំព ងឮ កំព ងែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ និងកំព ង
នឹករិត្កន ងអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែផាូវចិត្តលៅរិនោន់រលត់្លៅ ោំងលនោះ 
លៅថា បចា បបទន ររោណ៍ ។ 
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 ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលជា ទរតររោណ៍លទោះ សំលៅែល ់
អាររោណ៍លផសងៗ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ោំងលនោះនឹងរកគ្បាកែ 
ផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ ោ  ចិត្ត រ៊ឺនឹងល ើញ នឹងឮ 
នឹងែឹងកាិន នឹងែឹងរស នឹងប៉ាោះព្វល់លផ្ទែាពាៈ នឹងជាអាររោណ៍ឱ្យនឹក
រិត្ ផាូវចិត្ត ោំងលនោះល ោ្ ោះថា  ទរតររោណ៍ ។ 
 អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ ោលោំង ៣ លនោះ លៅថា 
លត្ោលិោររោណ៍ ។ 
 ២. ោលវរិ តត ររោណ៍ សលំៅែល់ អាររោណ៍ប្ែលរិនោក់ទ្ង
លដ្ឋ ោលោំង ៣ បានែល់ និព្វា ននិងបញ្ញតត ររោណ៍ លគ្ព្វោះធរ៌ោងំ 
២ ពួកលនោះ ជា សងខត្ធរ៌ រិនគ្តូ្វតក់ប្ត្ងលដ្ឋ បចា័  ៤ រ៊ឺ ករោ 
ចិត្ត ឧត្  និងអាហារ ែូលចាន ោះោរលកើត្លឡើងរបស់ធរ៌ោំង ២ ពួកលនោះ
លគ្ព្វោះរិនម្ចនបចា័ តក់ប្ត្ង ោលរិនម្ចនោរលកើត្លឡើងលហើ  
ក៏លព្វលរិនបានថា និព្វា ន ឬបញ្ញត្តិ លនោះជាបចា បបនន  តី្ត្  ទរត្ 
ោលរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងបចា បបនន  តី្ត្ និង ទរត្ ែូលចនោះក៏លៅថា 
ោលវរិ តត ររោណ៍ ។ 
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សប្ម្តង្ឆិត្តប្ លទទួលអារម្មណ៍្ច្ោយឯកនត(រិត្ព្បាក ) ៤ 
ព្បច្ភទ និង្អច្នកនត(ម្ិនរិត្ព្បាក ) ៣ ព្បច្ភទ 

គាថាសង្គហទី ១១-១២ 
 ១១. បញ្ា វសី បរតិ្តរហិ  ឆ្ ចិតត និ រហរគលត្  
        ឯកវសីតិ្ លវាហាលរ  ែា និព្វា នលគចលរ ។ 
 ១២. វសីាន ត្តររ ត្តរហិ   រគររគផល ជឈលិត្ 
        បញ្ា  សពាត្ថ ឆ្លចាតិ្ សត្តោ ត្ត្ថ សងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា ចិត្ត ២៥ ែួង រប្រងម្ចនកន ងបរតិត ររោណ៍ប្ត្រា៉ាង  
 ចិត្ត ៦ ែួង រប្រងម្ចនកន ងរហរគតររោណ៍ប្ត្រា៉ាង  
 ចិត្ត ២១ ែួង រប្រងម្ចនកន ងបញ្ញតត ររោណ៍ប្ត្រា៉ាង 
 ចិត្ត ៨ ែួង រប្រងម្ចនកន ងអាររោណ៍ រ៊ឺគ្ពោះនិព្វា នប្ត្រា៉ាង  
 ចិត្ត ២០ ែួង រប្រងម្ចនកន ងអាររោណ៍ប្ែលផ ត្ចាកលោក ត្តរៈ  
 ចិត្ត ៥ ែួង រប្រងម្ចនកន ងអាររោណ៍ប្ែលលវៀរចាក រហត្តររគ
និង រហត្តផល ចិត្ត ៦ ែួង រប្រងម្ចនកន ងអាររោណ៍ោំង ស់ 
កន ងអាររោណសងគហៈលនោះ ម្ចនោរសលរង្កគ ោះបាន ៧ យ៉ាង លដ្ឋ 
គ្បោរែូលចនោះ ។ 

អធិបាយ 
 អាររោណ៍ោំង ៦ ែូចលព្វលរកលទោះ ោលប្ចកលដ្ឋ គ្បលភទ្
ធំៗ ម្ចន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
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 ១. ោម្ចររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦  
 ២. រហរគតររោណ៍ បានែល់ ធម្ចោ ររោណ៍  
 ៣. បញ្ញតត ររោណ៍ បានែល់ ធម្ចោ ររោណ៍ 
 ៤. លោក ត្តោររោណ៍ បានែល់ ធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
 ១. ោម្ចររោណ៍  ងគធរ៌បានែល់ ោរចិត្ត ៥៤ លចត្សិក ៥២ 
រូប ២៨ បានលសចកដីថា ខណ:ចិត្តលតង កោរចិត្ត ៥៤ ែួងៗ 
ណារួ ជាអាររោណ៍កតី ឬលតង ករូបណារួ កន ងរូប ២៨ លទោះ
ជាអាររោណ៍កតី រប្រងបានល ោ្ ោះថា ចិត្តលទោះលតង កោម្ចររោណ៍ 
ឬម្ចនោរធរ៌ជាអាររោណ៏ ។ 
 ២. រហរគតររោណ៍  ងគធរ៌បានែល់ រហរគត្ចិត្ត ២៧ លចត្សិក 
៣៥ បានលសចកតីថា ខណ:ណាចិត្តលតង ករហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
ណារួ ជាអាររោណ៍ក៏បានល ោ្ ោះថា ចិត្តលទោះលតង ករហរគតររោណ៍ 
ឬម្ចនរហរគត្ធរ៌ជាអាររោណ៏ ។ 
 ោម្ចររោណ៍និងរហរគតររោណ៍លនោះ លៅជាអាររោណ៍ប្ែលជាប់
ោក់ទ្ងលៅកន ងលោកោំង ៣ រ៊ឺោរលោក រូបលោក និង រូបលោក 
លទ្ើបរួរលៅអាររោណ៍ោងំ ២ គ្បលភទ្លនោះថា លោកិយររោណ៍ ោល
ចិត្តណាលតង កលោកិយររោណ៍ ក៏ល ោ្ ោះថា ចិត្តលទោះម្ចន
លោកិ ធរ៌ជាអាររោណ៏ ។ 
 ៣. បញ្ញតត ររោណ៍ បានែល់ បញ្ញត្តិធរ៌ ២ គ្បោរ រ៊ឺ  ត្ថបបញ្ញត្តិ 
និងសទ្ោបបញ្ញត្តិ ។ 
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  ត្ថបបញ្ញត្តិ បានែល់ សនោត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ រូប ពណ៌ 
សណាា ន ឬលកខណ:អាោរ លែើរបីឱ្យែឹងលសចកតី ឬលសចកតីក្នបញ្ញត្ត
លទោះៗ ែូចជារូបោងលកខណ:របស់ភនំ លែើរលឈើ សោឹង ទ្លនា សួន ប្ស្ស 
ចំោរ កសិណបញ្ញត្តិ អាទបានបញ្ញត្តិ សត្ាបញ្ញត្តិ ោំងលនោះជាលែើរ ។ 
 សទ្ោបបញ្ញត្តិ បានែល់ សំលឡងប្ែលលព្វលលចញរកជាព្វកយ 
លគ្បើ លៅល ោ្ ោះ សនោត្របស់វត្ថ លទោះៗ ឱ្យែឹងលសចកតីគន បាន 
លគ្ោ ពីព្វកយ ឬសលំឡងប្ែលលព្វលលចញលៅ ែូចជាោលលព្វល
ែល់ភនំ លែើរលឈើ ត្  លៅ  ី ស្រសតី ប រស ព្វកយបញ្ចា ប្បរលឆ្ាង ប្បរសាត ំ 
លែើរលៅរ ខ ោំងលនោះជាលែើរ សូរបីរិនបានល ើញវត្ថ ប្ែលនិយ ែល ់
លៅកន ងខណ:លទោះ ប្ត្ក៏ ល់លសចកតីបាន លគ្ោ ពីសំលឡងប្ែល
លព្វលលចញលៅលទោះ លៅថា សទ្ោបបញ្ញត្តិ ។ 
 ែូលចាន ោះោលចិត្តលតង កបញ្ញត្តយ៉ាងណារួ  រកជាអាររោណ៍
លហើ ក៏បានល ោ្ ោះថា ចិត្តលទោះលតង កបញ្ញតត ររោណ៍ ឬម្ចន
អាររោណ៍ជាបញ្ញត្ត ។ 
 ៤. លោក ត្តោររោណ៍  ងគធរ៌បានែល់ ររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ 
លចត្សិក ៣៦ និងនិព្វា ន ១ ខណ:ចិត្តណាលតង កររគចិត្ត ផលចិត្ត 
ឬនិព្វា ទររោណ៍ ចិត្តប្ែលលតង កអាររោណ៍លទោះ  ៗ ក៏បានល ោ្ ោះថា 
ចិត្តលទោះលតង កលោក ត្តោររោណ៍ ឬម្ចនអាររោណ៍ជាលោក ត្តរធរ៌ ។ 
 ត្លៅលនោះ នឹងសប្រតងោរប្ចកចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងជារួ អាររោណ៍
ោងំ ៤ គ្បលភទ្ កន ងគថាសងគហ:ទី្ ១១ និង ១២ តរលំដ្ឋប់ត្លៅ 
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ប្ឆកឆិត្ត ៦០ ឬ ៩២  ួង្ប្ លទទួលអារម្មណ៍្ច្ោយឯកនត 
(រិត្ព្បាក ) ច្ោយអារម្មណ៍្ ៦ និង្កាល ៣ 

១. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២៥ ែួង 

“ បញ្ា វសី បរតិ្តរហិ ” 
 ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ទ្ទួ្លរបូាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបននប្ត្រា៉ាង 
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបននប្ត្រា៉ាង 
 ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបននប្ត្រា៉ាង 
 ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ទ្ទួ្លរសាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបននប្ត្រា៉ាង 
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន 
ប្ត្រា៉ាង ។ 
 រលទោត្  ៣ ទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបននប្ត្រា៉ាង ។ 
 រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ៣ ែួង ទ្ទួ្លអាររោណ៍ 
៦ ប្ែលជា តី្ត្  ទរត្ បចា បបនន ។ 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង, ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង ទ្ទួ្លអាររោណ៍ 
៦ ប្ែលជា តី្ត្  ទរត្ បចា បបនន ។ 
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២. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរហរគតររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៦ ែួង 

“ ឆ្ ចិតត និ រហរគលត្ ” 
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នក សលចិត្ត ១ វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នវបិាកចិត្ត 
១ ែួង ទ្ទួ្លអាោសានញ្ចា  ត្នក សលប្ែលជា តី្ត្ប្ត្រា៉ាង ។ 
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ែួង ទ្ទួ្លអាោសានញ្ចា  ត្ន-
ក សល និងកិរយិប្ែលជា តី្ត្ប្ត្រា៉ាង ។ 
 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្នក សលចិត្ត ១ លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  -
ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ទ្ទួ្លអាកិញ្ាញ្ចញ  ត្នក សលប្ែលជា តី្ត្
ប្ត្រា៉ាង ។  
 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ទ្ទួ្លអាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន-
ក សលនិងកិរយិប្ែលជា តី្ត្ប្ត្រា៉ាង ។ 
 

៣. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញតត ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២១ ែួង  

“ ឯកវសីតិ្ លវាហាលរ ” 
 រូបាវចរបឋរជានចិត្ត ៣ ម្ចនបញ្ញត្តិធម្ចោ ររោណ៍ ២៥ យ៉ាងរ៊ឺ 
កសិណបបញ្ញត្តិ ១០  ស ភបបញ្ញត្តិ ១០ លោដ្ឋា សបបញ្ញត្តិ ១ 
អាទបានបបញ្ញត្តិ ១ បិ រទបសត្ាបបញ្ញត្តិ ១ ទ្ កខិត្សត្ាបបញ្ញត្តិ ១ 
ស ខិត្សត្ាបបញ្ញត្តិ ១ ប្ែលជាោលវរិ ត្តប្ត្រា៉ាង ។ 
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 រូបាវចរទ្ តិ្ ជានចិត្ត ៣ រូបាវចរត្តិ្ ជានចិត្ត ៣ រូបាវចរ-
ចត្ ត្ថជានចិត្ត ៣ ម្ចនបញ្ញត្តិធម្ចោ ររោណ៍ ១៤ យ៉ាង រ៊ឺ កសិណបបញ្ញត្តិ 
១០ អាទបានបបញ្ញត្តិ ១ បិ រទបសត្ាបបញ្ញត្តិ ១ ទ្ កខិត្សត្ាបបញ្ញត្តិ 
១ ស ខិត្សត្ាបបញ្ញត្តិ ១ ប្ែលជាោលវរិ ត្តប្ត្រា៉ាង ។ 
 រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣ ម្ចនបញ្ញត្តិធម្ចោ ររោណ៍ ១២ យ៉ាង 
រ៊ឺ កសិណបបញ្ញត្តិ ១០ អាទបានបបញ្ញត្តិ ១ រជឈត្តសត្ាបបញ្ញត្តិ ១ 
ប្ែលជាោលវរិ ត្តប្ត្រា៉ាង ។ 
 អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ម្ចនបញ្ញត្តិធម្ចោ ររោណ៍ 
កសិណ រាែិម្ចោសបបញ្ញត្តិ ប្ែលជាោលវរិ ត្តប្ត្រា៉ាង ។  
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ម្ចនបញ្ញតិ្តធម្ចោ ររោណ៍ រ៊ឺ 
នត្ថិភាវបញ្ញត្តិ ប្ែលជាោលវរិ ត្តប្ត្រា៉ាង ។ 
 
៤. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លលោក ត្តោររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៨ ឬ ៤០ ែួង  

“  ែា និព្វា ន លគចលរ ” 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ម្ចនធម្ចោ ររោណ៍ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា ន ប្ែលជា
ោលវរិ ត្តប្ត្រា៉ាង ។ 
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ប្ឆកឆិត្ត ៣១  ួង្ប្ លទទួលអារម្មណ៍្ច្ោយអច្នកនត 
(ម្ិនរិត្ព្បាក ) ច្ោយអារម្មណ៍្ ៦ និង្កាល ៣ 

៥. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ លវៀរចាកលោក ត្តរធរ៌ ម្ចន ២០ ែួង  

 “ វសីាន ត្តររ ត្តរហិ ” 
  ក សលចិត្ត ១២ រហាក សលញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ រហា-
កិរយិញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ = ២០ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជា
ោម្ចររោណ៍ រហរគតររោណ៍ និងបញ្ញតត ររោណ៍ ប្ែលជា តី្ត្ 
 ទរត្ បចា បបនន និងោលវរិ ត្ត ។ 
 
៦. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍ លវៀរ រហត្តររគ  រហត្តផល ម្ចន ៥ ែួង  

“  រគររគផល ជាិលត្ បញ្ា  ” 
 រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤  ភិញ្ចញ ក សលចិត្ត ១ = 
៥ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាលោកិ  បញ្ញត្តិ និងលោក ត្តរៈ 
(លវៀរ រហត្តររគ  រហត្តផល) ប្ែលជា តី្ត្  ទរត្ បចា បបនន 
និងោលវរិ ត្ត ។ 
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៧. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បានោំង ស់ ម្ចន ៦ ែួង 

“ សពាត្ថ ឆ្ ច ” 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ រហាកិរយិ-
ញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤  ភិញ្ចញ កិរយិចិត្ត ១ = ៦ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ 
ប្ែលជាលោកិ  បញ្ញត្តិ និងលោក ត្តរ បានោំង ស់រិនម្ចនលវៀរ 
ប្ែលជា តី្ត្  ទរត្ បចា បបនន និងោលវរិ ត្ត ។ 
 

បរយិយច្សឆកតីកនងុ្គាថាទី ១១  

កាមរម្មណ៍្ 
១. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២៥ ែួងរ៊ឺ 

 ក. ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ រ៊ឺ  
 ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបននប្ត្រា៉ាង 
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន 
ប្ត្រា៉ាង ។ 
 ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន 
ប្ត្រា៉ាង ។ 
 ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ទ្ទួ្លរសាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន 
ប្ត្រា៉ាង ។ 
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន 
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 ប្ត្រា៉ាង ។ 
 ែូលចនោះទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ លទ្ើបទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍លដ្ឋ  
ចំលព្វោះ ប្ែលជាោរធរ៌ និងជាបចា បបននប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ខ. រលទោត្  ៣ បានែល់ វបិាករលទោត្  ២ កិរយិរលទោត្  ១ 
= ៣ ែួង ចិត្ត ៣ ែួងលនោះ ទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍ណារួ ជាអាររោណ៍បាន 
រ៊ឺទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ 
លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ អាររោណ៍ណាក៏បាន រិនចំលព្វោះអាររោណ៍ 
ម្ចនចកខ វញិ្ចញ ណជាលែើរ ប្ត្អាររោណ៍លទោះ  ៗនឹងគ្តូ្វគ្បាកែចំលព្វោះរ ខ 
ជាបចា បបននែូចគន  ។ 
 រ. ចិត្ត ១២ ែួង បានែល់ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត 
៣ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ = ១២ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ 
៦ ប្ែលជាោរធរ៌ ។ 
 ចិត្តោងំ ១២ ែួងលនោះ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ណារួ  ចំលព្វោះ
ប្ត្ោរធរ៌ជាអាររោណ៍ និងរិនថាជាបចា បបននអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាងលទ្ 
អាររោណ៍លទោះសូរបីជា តី្ត្  ទរត្ និងបចា បបននក៏បាន ។ 
 ចិត្តោងំ ២៥ ែួង លតង កអាររោណ៍ ៦ ស ទ្ធប្ត្ជាោរធរ៌ប្ត្
រា៉ាងលដ្ឋ ចំលព្វោះលនោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា ចិត្ត ២៥ ែួងលតង កោម្ច-
ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) ។ 
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ម្ហគគោរម្មណ៍្ 

២. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរហរគតររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៦ ែួង រ៊ឺ  
 ក. វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង ម្ចនអាោសានញ្ចា -
 ត្នក សលចិត្ត ១ កិរយិចិត្ត ១ ជាអាររោណ៍ បានែល់  
 ១.  នកបានអាោសានញ្ចា  ត្ន្នលហើ  នឹងចលគ្រើនសរេ-
ភាវទ លែើរបីឱ្យបានវញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្ន ឬ នកប្ែលបានវញិ្ចញ ណ- 
ញ្ចា  ត្ន្នលហើ  នឹងចូលវញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នសម្ចបត្តិលទ្ៀត្ 
នឹងគ្តូ្វអាស្ស័ អាោសានញ្ចា  ត្ន្នក សល ឬកិរយិប្ែលោា ប់
លកើត្លហើ ែល់ខាួនលទោះ រកជាអាររោណ៍ជានិចាយ៉ាងពិត្គ្បាកែ 
លទ្ើបវញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នលកើត្បាន ។ 
 ២. តិ្លហត្ កប េ ជាន ឬផលលសកខប រគល ប្ែលបានវញិ្ចញ ណញ្ចា - 
 ត្ន្នលហើ  ោលបំណងនឹងចូលវញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្ន-
ក សល ក៏គ្តូ្វម្ចនអាោសានញ្ចា  ត្ន្នក សលប្ែលលកើត្លហើ 
ែល់ខាួនកន ងភពលនោះជាអាររោណ៍ ។ 
 ៣. ោលតិ្លហត្ កប រគល ឬផលលសកខប រគល បានសាា ប់លហើ 
ក៏នឹងលៅលកើត្ជា រូបគ្ពហោ កន ងវញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នភូរិ បែិសនធិលដ្ឋ 
វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នវបិាកចិត្ត លដ្ឋ ម្ចនអាោសានញ្ចា  ត្នក សល 
ប្ែលោា ប់លកើត្លហើ ែល់ខាួនកន ងភពរ នលទោះជាអាររោណ៍ សូរបីកន ង 
ខណ:វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នវបិាកលធាើទទី្ភវងគកិចា ឬច តិ្កិចា ក៏គ្តូ្វម្ចន 
អាោសានញ្ចា  ត្នក សល ប្ែលោា ប់លកើត្លហើ ែល់ខាួនកន ងភពរ ន 
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 ជាអាររោណ៍ែូចគន  ។ 
 ៤. តិ្លហត្ កប េ ជាន ឬផលលសកខប រគលកតី ោលបានចលគ្រើន 
វបិសសទត្លៅរហូត្សលគ្រច រហត្តររគ  រហត្តផល ជាគ្ពោះ លសកខ 
ប រគលកន ងជាតិ្លនោះលហើ  ោលចូលវញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្ន ្ន 
ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងេោីលនោះ ជាវញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នកិរយិចិត្តលកើត្លឡើង 
រប្រងម្ចនអាររោណ៍ជាអាោសានញ្ចា  ត្នក សល ប្ែលោា ប់លកើត្
លហើ ែល់ខាួនកន ងភពលនោះជាអាររោណ៍ ។ 
 ៥. គ្ពោះ រហនតប្ែលជា្នោភីប រគល ោលបានរូបបញ្ា រជាន
លហើ  បំណងនឹងចលគ្រើន្នត្លៅគ្តូ្វចូលអាោសានញ្ចា  ត្ន- 
្នរ ន ោលអាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្តលកើត្ រប្រងជាអាោ-
សានញ្ចា  ត្នកិរយិ លហើ ចលគ្រើនវញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នត្លៅ
លដ្ឋ ម្ចនអាោសានញ្ចា  ត្នកិរយិជាអាររោណ៍ ែូលចាន ោះោល 
វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នកិរយិ្នចិត្តលកើត្  រប្រងគ្តូ្វម្ចនអាោសាន-
ញ្ចា  ត្នកិរយិ ប្ែលោា ប់លកើត្លហើ ែល់ខាួនកន ងភពលនោះជាអាររោណ៍។ 
 រួរលសចកតីថា វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នក សល ១ វបិាក ១ កិរយិ ១ 
រួរោំង ៣ ែួងលនោះ ម្ចនអាោសានញ្ចា  ត្នក សល ប្ែលលកើត្ែល់
ខាួនកន ងភពលនោះឬភពរ នជាអាររោណ៍ និងម្ចនអាោសានញ្ចា  ត្ន-
កិរយិប្ែលលកើត្កន ងភពលនោះជាអាររោណ៍ ។ 
 ខ. លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្នចិត្ត ៣ ែួង ម្ចនអាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន-
ក សល ១ និងកិរយិ ១ ជាអាររោណ៍លទោះ បានែល់  
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 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្នក សលចិត្ត ១ វបិាកចិត្ត ១ កិរយិចិត្ត 
១ ម្ចនអាកិញ្ាញ្ចញ  ត្នក សល ១ ឬកិរយិ ១ ប្ែលោា ប់លកើត្ែល់ខាួន 
រកលហើ កន ងភពលនោះ ឬភពរ នជាអាររោណ៍ ។ 

ព្វកយ ធិបា ទំ្នងែូចគន នឹងខទី្ ២ ក 
 រួរលសចកតីថាចិត្ត ៦ ែួង រ៊ឺ វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ 
និងលនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ម្ចនរហរគត្ចិត្ត ៤ ែួង 
(អាោសានញ្ចា  ត្នក សល ១ កិរយិ ១ និងអាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន-
ក សល ១ កិរយិ ១) ជាអាររោណ៍ លទ្ើបល ោ្ ោះថា ចិត្ត ៦ ែួង លតង
 ករហរគតររោណ៍ ។ 
 

បញ្ាោត រម្មណ៍្ 

 ៣. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញត្តិឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ២១ ែួង រ៊ឺ  
 ក. រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង ម្ចនបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍ រ៊ឺ រូបាវចរចិត្ត 
១៥ ែួងលទោះ ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងពីោរសរាឹងអាររោណ៍បញ្ញត្តិ
ករោដ្ឋា ន ២៦ គ្បោរ បានែល់ កសណិបបញ្ញត្តិ ១០  ស ភបបញ្ញត្ត ិ
១០ អាទបានបបញ្ញត្តិ ១ លោដ្ឋា សបបញ្ញត្តិ ១ បិ រទបសត្ាបបញ្ញត្តិ 
១ ទ្ កខិត្សត្ាបបញ្ញត្តិ ១ ស ខិត្សត្ាបបញ្ញត្តិ ១ និងរជឈត្តសត្ាបបញ្ញត្តិ 
១ (សត្ាបបញ្ញត្តិអាររោណ៍ រ៊ឺ គ្ពហោវហិារ ៤) ។ 
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ខ. អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
ម្ចនកសិណ រាែិម្ចោសបបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង 

 កសិណ រាែិម្ចោសបបញ្ញត្តិលទោះ បានែល់ អាោសលហលលហវ 
ប្ែលបានែកលចញ ឬប្ែលបានលបើកលចញ ំពីកសិណ ៩ 
(លវៀរអាោសកសិណ) ។ បញ្ញត្តិអាោសលហលលហវលនោះឯង ោលកំណត់្
រកជាអាររោណ៍លហើ  លទ្ើបល ោ្ ោះថា កសិណ រាែិម្ចោសបបញ្ញត្តិ 
និងចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាកសិណ រាែិម្ចោសបបញ្ញត្តិលនោះ 
ល ោ្ ោះថា អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ម្ចនចំនួន ៣ ែួង រ៊ឺ 
អាោសានញ្ចា  ត្នក សលចិត្ត ១ វបិាកចិត្ត ១ កិរយិចិត្ត ១ 
ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាបញ្ញត្តិយ៉ាងលនោះលដ្ឋ ចំលព្វោះប្ត្រា៉ាង ។ 
 

រ. អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង ម្ចននត្ថិភាវបញ្ញត្តិ 
ជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង 

 នត្ថិភាវបញ្ញត្តិ បានែល់ ោររិនម្ចន ាី សរូបីតិ្ចតួ្ចក៏រិនម្ចន 
សំលៅ ក បញ្ញត្តិសញ្ចញ ប្ែលសនោត្ថា រិនម្ចន ាីលឡើ បលង្កអ នរក
ជាអាររោណ៍ កំណត់្ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បញ្ញត្តិលនោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា 
អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្នក សលចិត្ត ១ វបិាកចិត្ត ១ កិរយិចិត្ត ១ ។ 
 រួរលសចកតីថា ចិត្ត ២១ ែួង រ៊ឺ រូបាវចរចិត្ត ១៥ អាោសានញ្ចា - 
 ត្នចិត្ត ៣ អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្នចិត្ត ៣ ស ទ្ធប្ត្ម្ចនបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍ 
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ោំង ស់ ។ 
និព្វា នារម្មណ៍្ 

 ៤. លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រ៊ឺ ររគចិត្ត ៤ ផលចិត្ត ៤ 
ម្ចនគ្ពោះនិព្វា នជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង  
 គ្ពោះនិព្វា នលទោះ សំលៅែល់ សភាពប្ែលរលត់្ត្ណាហ  ប្ែលជា
លគ្រឿងរួបរតឹ្សត្ាោំង  ទ្ ករិនឱ្យផ ត្ពីសងារវែត ររគចិត្ត ៤ 
និងផលចិត្ត ៤ លនោះ ជាចិត្តប្ែលោត់្ផ្ទត ច់នូវចំណងលគ្រឿងរួបរតឹ្ 
ែូលចនោះចិត្តោងំលនោះ រិនបានរកព្វក់ព័នធជារួ នឹងអាររោណ៍ ៦ ណារួ 
ឱ្យជាប់ជំព្វក់នឹងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលោកលនោះលឡើ  លទ្ើបគ្តូ្វលតង
 កអាររោណ៍ពិលសសប្ែលសត្ាណា  ៗកន ងលោករិនោា ប់ជួប រិនោា ប់
ល ើញលដ្ឋ ខាួនឯងរកពីរ ន លវៀរប្ត្គ្ពោះ រ ិប រគលោំង  ប៉ា លណាណ ោះ 
ែូលចាន ោះលោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួងលនោះ នឹងម្ចនភាវៈយ៉ាងែក្ទ្ជាអាររោណ៍
រិនបាន លគ្ៅ ំពីម្ចនគ្ពោះនិព្វា នជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

កាលវិមុ្ោត រម្មណ៍្ 
 ោម្ចររោណ៍ រប្រងជាអាររោណ៍ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅបានោំងកន ង
 តី្ត្  ទរត្ និងបចា បបននបានកន ងោលោំង ៣ បរបូិណ៌ ។ 
 ចំប្ណករហរគតររោណ៍លទោះបានោំង ៣ ោល ប៉ា ប្នតគ្ត្ង់ 
អាររោណ៍របស់វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្ន និងលនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្ន- 
្នលទោះគ្តូ្វប្ត្ជា តី្ត្ោលប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 ចំប្ណកបញ្ញតត ររោណ៍ និងនិព្វា ទររោណ៍លទោះរិនម្ចនកន ង
ោលលទ្ រ៊ឺរិនជា តី្ត្  ទរត្ និងបចា បបននណារួ លឡើ  លគ្ព្វោះ
បញ្ញតត ររោណ៍ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនសភាវៈ លទ្ើបរិនម្ចនសភាព 
ប្គ្បគ្បួល ឬរិនលទ្ៀង រិនម្ចនោរលកើត្ ោររលត់្ ប្ែលជា
សារញ្ញលកខណ:ក្នោរប្គ្បគ្បួលនិងោររិនលទ្ៀង លទ្ើបរិនចូលកន ង
ោលោំង ៣ លគ្ព្វោះរិនប្រនជា តី្ត្  ទរត្ និងបចា បបនន  បញ្ញត្តិ
លទ្ើបជាោលវរិ ត្ត ។ 
 និព្វា នជាធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវៈលអក្គ្កប្លង ម្ចនសភាពលទ្ៀង 
សថិត្លសថររិនម្ចនោរប្គ្បគ្បួល និព្វា នលទោះរិនម្ចនោរលកើត្ ោររលត់្ 
ែូលចាន ោះលទ្ើបរិនចូលកន ងោលោំង ៣ លគ្ព្វោះរិនប្រនជា តី្ត្ 
 ទរត្ និងបចា បបនន និព្វា នលទោះលទ្ើបជាោលវរិ ត្ត ។ 
 រួរលសចកតីថា ធរ៌ប្ែលជាោលវរិ ត្ត ឬម្ចនអាររោណ៍ជាោល-
វរិ ត្តលទោះ ម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ បញ្ញត្តិ និងនិព្វា ន ។ 
 កន ងគថាទី្ ១១ លទោះ សប្រតងោរប្ចកចិត្ត ៦០ ែួង ប្ែល
ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ តរោល ៣ និងោលវរិ ត្ត លដ្ឋ លំដ្ឋប់ចិត្តោំង 
៦០ ែួង ប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បានពិត្គ្បាកែលៅថា ឯកនតលនោះ  
 ក៏រ៊ឺចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែចំនួន ២៥ ែួង 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរហរគតររោណ៍លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែចំនួន ៦ ែួង  
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញតត ររោណ៍លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែចំនួន ២១ ែួង
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លនិព្វា ទររោណ៍លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែចំនួន ៨ ែួង ។ 
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 ចំនួនចិត្តោំង ស់ម្ចន ៨៩ ឬ ១២១ ែួង ោលទ្ទួ្ល
អាររោណ៍ពិត្គ្បាកែបាន ៦០ ែួង លៅសល់ ២៩ ែួង ប្ែលទ្ទួ្ល
អាររោណ៍បានលគ្ចើន  ៗយ៉ាង និងរិនពិត្គ្បាកែ លៅថា ទ្ទួ្លអាររោណ៍
ជា លនកនត និងអាររោណ៍លគ្ចើនយ៉ាងប្ែលជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត ២៩ 
ែួងបានលទោះ លៅថា សព្វា ររោណ៍ ។ 
 

បរយិយច្សឆកតីកនងុ្គាថាទី ១២ សព្វា រម្មណ៍្ 
 ចំនួនចិត្ត ២៩ ប្ែលសល់ពីចំនួនចិត្ត ៦០ ែួងលទោះ បានលព្វល
លហើ កន ងគថាទី្ ១១ ជាចិត្តប្ែលអាចទ្ទួ្លអាររោណ៍លផសងៗ បាន
លគ្ចើនលគ្ៅពីចិត្ត ២៩ ែួងប្ែលសល់ លៅោប់ចិត្តែ៏លសស រ៊ឺ  ភិញ្ចញ -
ក សល ១ ែួង និង ភិញ្ចញ កិរយិ ១ ែួង ោលោប់រួរជារួ  ២៩ ែួង 
លទ្ើបជា ៣១ ែួង កន ងគថាទី្ ១២ លនោះ លទ្ើបបានសប្រតងថា ចំនួនចិត្ត 
៣១ ែួងលនោះ ជាចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍លផសងៗ បានលគ្ចើនយ៉ាង 
លគ្ចើនោល រិនកំណត់្ថាជា តី្ត្  ទរត្ បចាបបនន ឬោលវរិ ត្ត 
លទ្ើបលៅថា អាររោណ៍ប្ែលចិត្ត ៣១ ែួង ចូលលៅែឹងលនោះថាជា 
សព្វា អាររោណ៍ ។ 
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៥. ចិត្ត ២០ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលផ ត្ចាកលោក ត្តោររោណ៍លទោះ 
បានែល់ 

  ក សលចិត្ត ១២ ែួង  
 រហាក សលញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង  
 រហាកិរយិញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង រួរ ២០ ែួង ។ 
 ចិត្ត ២០ ែួង រប្រងទ្ទួ្លអាររោណ៍ោងំ ៦ ណារួ ប្ែល
ជាលោកិយររោណ៍ រ៊ឺជាោម្ចររោណ៍ រហរគតររោណ៍ ឬបញ្ញតត ររោណ៍
ក៏បាន លវៀរប្ត្លោក ត្តោររោណ៍ប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
  ក សលចិត្ត ១២ ជាចិត្តប្ែលរិនសាអ ត្ គ្បកបលដ្ឋ  លោភ 
លោស លម្ចហ លទ្ើបរិនអាចម្ចនលោក ត្តរធរ៌ ៩ រ៊ឺ ររគ ៤ ផល ៤ 
និងនិព្វា ន ១ ជាអាររោណ៍បានលទ្ ។ 
 កន ងរហាក សលចិត្ត ៤ រហាកិរយិចិត្ត ៤ គ្បលភទ្ប្ែលជា 
ញាណវបិប  ត្ត ក៏រិនអាចទ្ទួ្លលោក ត្តោររោណ៍បាន លគ្ព្វោះចិត្តោំង 
៨ ែួងលនោះជាចិត្តប្ែលរិនគ្បកបលដ្ឋ បញ្ចញ  រប្រងទ្ទួ្លលោក ត្តរធរ៌ 
រ៊ឺររគ ៤ ផល ៤ និងនិព្វា ន ១ រិនបានែូចគន  ។ 
 ចិត្ត ២០ ែួងលនោះ លទ្ើបទ្ទួ្លអាររោណ៍ែក្ទ្ៗ ប្ែលលគ្ៅ ំពី 
លោក ត្តោររោណ៍បាន ។ 
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៦. ចិត្ត ៥ ែួង ប្ែលលតង កអាររោណ៍លផសងៗ បាន 
លវៀរប្ត្ រហត្តររគ  រហត្តផល ចិត្ត ៥ ែួង បានែល់ 

 រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤  ភិញ្ចញ ក សលចិត្ត ១ រប្រង
ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាលោកិ និងបញ្ញត្តិ រហូត្ែល់ 
លោក ត្តរក៏បាន លវៀរប្ត្ រហត្តររគ  រហត្តផល រកជាអាររោណ៍រិនបាន 
លគ្ព្វោះ នកប្ែលនឹងបលង្កអ ន ក រហត្តររគ  រហត្តផលរកជាអាររោណ៍
បានលទោះ ប រគលលទោះគ្តូ្វសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតលហើ  ។ 
 
៧. ចិត្ត ៦ ែួង ប្ែលលតង កអាររោណ៍លផសងៗ បានោំង ស់ រ៊ឺ 

 រលទោា ោវជានចិត្ត ១ ែួង 
 រហាកិរយិញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
  ភិញ្ចញ កិរយិចិត្ត ១ ែួង រួរ ៦ ែួង ។ 
 ចិត្ត ៦ ែួងលនោះ ទ្ទួ្លអាររោណ៍បានោំង ស់រិនម្ចនលវៀរលគ្ព្វោះ
ជាចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត រប្រងបានទ្ទួ្លអាររោណ៍ោំងប្ែលជា
បរតិត ររោណ៍ រហរគតររោណ៍ បញ្ញតត ររោណ៍ និងលោក ត្តោររោណ៍បាន
ោំង ស់ រិនម្ចនលវៀរអាររោណ៍ណាលឡើ  ។ 
 ចិត្តោំង ៣១ ែួង ែូចលព្វលកន ងគថាទី្ ១២ ជាចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល
អាររោណ៍លគ្ចើនយ៉ាងជា លនកនត រ៊ឺ ទ្ទួ្លអាររោណ៍បានរិនពិត្គ្បាែក ។ 
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អារម្មណ៍្របសទ់ាា រវិម្ុត្តឆិត្ត 

 កន ងចំនួនចិត្តោំង ស់ ភារលគ្ចើនគ្តូ្វអាស្ស័ ោា រលកើត្លៅចិត្ត
ប្ែលអាស្ស័ ោា រលកើត្លនោះថា ោា រកិចិត្ត ប្ត្ម្ចនចិត្ត ១៩ ែួង
ជាចិត្តប្ែលលកើត្លដ្ឋ រិនអាស្ស័ ោា រណាលឡើ  ែូចលព្វល 
លហើ កន ង «ោា រសងគហ» ចិត្ត ១៩ ែួងលទោះ បានែល់  
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង  
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួង  
 ចិត្តោងំ ១៩ ែួងលនោះ ខណៈលធាើបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា ច តិ្កិចា 
ោំង ៣ យ៉ាងលនោះ សរូបលីកើត្លឡើងលដ្ឋ រិនគ្តូ្វអាស្ស័ ោា រណារួ 
លគ្ព្វោះលកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចរបស់ករោកន ង តី្ត្ក៏ពិត្ ប្ត្ក៏គ្តូ្វទ្ទួ្ល
អាររោណ៍យ៉ាងណារួ កន ងអាររោណ៍ោំង ៦ ជានិចា  លហើ អាររោណ៍
ោំងលនោះរិនបានោក់ទ្ងកន ងបចា បបននភព ជាអាររោណ៍ប្ែលបានរក
ពីភពរ នប្ែលររណាសននជវនៈ (ចិត្តប្ែលលសា អាររោណ៍ោលជិត្
នឹងសាា ប់) ទ្ទួ្ល ករក លស្សចលហើ ប្ត្ោរលសា អាររោណ៍ោល
ជិត្នឹងសាា ប់របស់ នកលទោះ បានទ្ទួ្លអាររោណ៍ ាី លបើោលជិត្នឹង
សាា ប់ទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ រូបាររោណ៍លទោះក៏ជាអាររោណ៍របស់
ោា រវរិ ត្តចិត្ត ឬោលជិត្នឹងសាា ប់ ររណាសននជវនៈទ្ទួ្ល ក
សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ និងធម្ចោ ររោណ៍
ោងំលទោះ ក៏ជាអាររោណ៍របស់ោា រវរិ ត្តចិត្ត លទ្ើបលព្វលបានថា 
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អាររោណ៍របស់ោា រវរិ ត្តចិត្ត រ៊ឺ អាររោណ៍ណារួ បណាត អាររោណ៍
ោងំ ៦ លទោះ ។ 
 អាររោណ៍របស់ោា រវរិ ត្តចិត្ត ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ររណាសនន-
ជវនៈលទោះ ម្ចនល ោ្ ោះលៅជាពិលសសថា កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍
និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ រ៊ឺលបើអាររោណ៍ ៦ ប្ែលរកគ្បាកែែល់ នកប្ែល 
ជិត្នឹងសាា ប់លទោះ បានែល់ បញ្ចា ររោណ៍ រ៊ឺ រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ 
រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ កន ង ៥ យ៉ាង ណារួ លនោះ
លហើ លៅអាររោណ៍លទោះថា ករោនិរិតត ររោណ៍ ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ក៏បាន 
លស្សចលហើ ប្ត្សភាពរបស់អាររោណ៍ប្ែលរកគ្បាកែជានិរិត្តលទោះ ។ 
 ចំប្ណកធម្ចោ ររោណ៍ប្ែលគ្បាកែោលជិត្នឹងសាា ប់លទោះ លៅថា 
កម្ចោ ររោណ៍ក៏បាន ករោនិរិតត ររោណ៍ក៏បាន រតិ្និរិតត ររោណ៍ក៏បាន 
លស្សចលហើ ប្ត្សភាពរបស់អាររោណ៍ប្ែលរកគ្បាកែជានិរិត្តលទោះ ។ 
 អាររោណ៍របស់ោា រវរិ ត្តចិត្តលទោះ លទ្ើបបានែល់ កម្ចោ ររោណ៍ 
ករោនិរិតត ររោណ៍ ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ ជាអាររោណ៍ ៦ ប្ែលរកគ្បាកែ 
ែល់ នកប្ែលជិត្នឹងសាា ប់ កន ងររណាសននជវនៈ អាររោណ៍លនោះគ្តូ្វ
គ្បាកែែលស់ត្ាទូ្លៅ លវៀរប្ត្ សញ្ញសីត្តគ្ពហោនិងគ្ពោះ រហនត ។ 
 ចំប្ណកអាររោណ៍ ៦ ប្ែលរកគ្បាកែផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ 
 ណាត ត្ ោ  ចិត្ត កន ងលវោគ្បគ្កតី្លទោះរិនលៅថា កម្ចោ ររោណ៍ 
ករោនិរិតត ររោណ៍ និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ ឬអាររោណ៍ ៦ ប្ែលរកគ្បាកែ
ែល់គ្ពោះ រហនត ោលជិត្បរនិិព្វា ន ក៏រិនលៅថា ករោ ករោនិរិត្ត 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         បកិណណកសងគហវភិារ 

-104- 

 រតិ្និរិតត ររោណ៍ែូចគន  លគ្ព្វោះរិនម្ចនោរលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្លឡើ  ។ 
 ចំប្ណកសត្ាោងំ  ប្ែលម្ចនោរលកើត្ ោរសាា ប់ វលិវល់
លៅកន ងសងារវែត (លវៀរ សញ្ញីសត្តគ្ពហោ) នឹងគ្តូ្វម្ចនកម្ចោ ររោណ៍ 
ករោនិរិតត ររោណ៍ ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ គ្បាកែលឡើងោលជិត្នឹងសាា ប់ 
ជានិចា ។ 
 

កមម រម្មណ៍្ 
 កម្ចោ ររោណ៍ បានែល់ ធម្ចោ ររោណ៍ប្ែលជាប់លដ្ឋ ក សលករោ 
 ក សលករោ ប្ែលជាររ កករោ អាចិណណករោ អាសននករោ ឬកែតត ករោ 
ប្ែលនឹងឱ្យផលបែិសនធិកន ងភពខាងរ ខ ជាោរសប្រតងឱ្យល ើញចាស ់
លគ្ព្វោះគ្បាកែចំលព្វោះរ ខកន ងរលទោា រ ឬក សលករោ  ក សលករោ 
ប្ែលឱ្យបែិសនធិលទោះ រប្រងគ្បាកែកន ងផាូវចិត្តលដ្ឋ  ំណាចលធាើឱ្យ
ែូចោរលកើត្លឡើងេោី  ៗោរគ្បាកែកម្ចោ ររោណ៍ លទ្ើបម្ចន ២ យ៉ាង ។ 
 ១. កម្ចោ ររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ ក សលករោ  ក សលករោ 
សប្រតងឱ្យជាក់ចាស់ « ភិរ ខីភូតំ្» ជាោរគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ  ំណាច
ក្ន «ប លពាកត្សញ្ចញ » រ៊ឺ តី្ត្សញ្ចញ ប្ែលចិត្តចាំលរឿងខាងកន ងខាួនប្ែល
រកគ្បាកែលហើ កន ងោលរ ន ែូចជាក សលករោរបស់ខាួន ប្ែលោា ប់
លកើត្បីតិ្លសារនសសកន ងខណ:លធាើប ណយ ឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើន 
ភាវទ ោលពី ១០-២០ ឆ្ន ំកនាងរកលហើ  ឥឡូវលនោះលៅរលឹកចាំក សល 
ប្ែលម្ចនបីតិ្លសារនសសលទោះៗ បាន ឬ ក សលករោប្ែលខាួនោា ប់
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ខូចចិត្តកន ងខណ:ជួបជារួ  រគិភ័  គ្តូ្វលរលបាកគ្បាស់ោលពី ១០-
២០ ឆ្ន ំកនាងរកលហើ  ឬប្ែលោា ប់លគ្ោធខឹង នកណារួ កន ងោល
រ ន ល ោះែល់លវោជិត្នឹងសាា ប់ក៏រលឹកចាំនូវោរខូចចិត្ត ឬលសចកតី
លគ្ោធកន ង តី្ត្លទោះបាន លសចកដីលនោះឧបម្ចែូចរន សសចាស់ប្ែលម្ចន
អា  លគ្ចើនលហើ  នឹកែល់វ ័របសខ់ាួន ោលគ្គជាកំលោោះគ្ករ ំ 
ម្ចនោរលគ្ត្ក រលភាើត្លភាើនយ៉ាងណា ក៏លៅនឹកចាំលសចកតីលគ្ត្ក រ
លភាើត្លភាើនកន ងគ្គលទោះបាន ោរគ្បាកែក្នកម្ចោ ររោណ៍តរប លពាកត្-
សញ្ចញ ក៏ែូលចាន ោះប្ែរ ។ 
 ចំប្ណក នកជិត្នឹងសាា ប់ ប្ែលចាំលរឿងខាងលគ្ៅខាួន ម្ចនកិរយិ 
អាោររបស់របរលផសងៗ ម្ចននិរិត្តលគ្រឿងសម្ចគ ល់យ៉ាងលនោះ យ៉ាងលទោះ 
ោងំលនោះចាត់្ថាជាករោនិរិតត ររោណ៍ (រិនប្រនកម្ចោ ររោណ៍) ។ 
 ២. កម្ចោ ររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ ក សលករោ  ក សលករោ 
លធាើខាួនឱ្យែូចោរលកើត្លឡើងេោីៗ រ៊ឺគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ  ំណាច 
«សរបត្តិកត្សញ្ចញ » រ៊ឺសញ្ចញ ោរចាំលរឿងោ៉ា វខាងកន ងខាួន គ្បគ្ពឹត្តលៅ
ហាក់ែូចជាកំព ងលធាើឥឡវូលនោះ ែូចក សលករោប្ែលខាួនោា ប់ម្ចនបីតិ្
លសារនសសកន ងខណ:លធាើប ណយ ឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ 
ឬ ក សលករោប្ែលោា ប់ខូចចិត្ត លគ្ព្វោះគ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះផោោះ ឬគ្តូ្វលរ
លបាកគ្បាស ់ ឬោា ប់លគ្ោធខឹងែល់ នកែក្ទ្ណារួ  កន ងលវោកនាង
រកលគ្ចើនឆ្ន ំលហើ  គ្គោលជិត្សាា ប់ បីតិ្លសារនសសក៏លកើត្លឡើង
ហាក់ែូចជាខាួនកំព ងលធាើប ណយ ឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ 
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ឬលសចកតីលគ្ោធខឹងលកើត្លឡើង ហាក់ែូចជាខាួនកំព ងល ា្ ោះវវិាទ្ជារួ 
រន សសណារួ  លសចកតីលនោះឧបម្ចែូចជាលសចកតីសបា រកីោ  
ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងចិត្តែល់ប រគលប្ែលកំព ងលែកលក់ កន ងកណាត ល
 គ្ោត្ ល់សបតិលគ្ព្វោះអាស្ស័ លសចកតីសបា រកីោ  បានរកពី
ោរលៅលរើលក ន លោខ ន ឬកី  ោលពីក្េៃរលសៀល ។ 
 កម្ចោ ររោណ៍ប្ែលលព្វលរកលហើ លនោះ គ្បាកែបានចំលព្វោះរលទោា រ 
រិនគ្បាកែតរបញ្ាោា រលឡើ  កម្ចោ ររោណ៍លនោះរប្រងរិត្ែល់ោរលធាើ 
ប្ែលកនាងរកលហើ  ជា តី្តររោណ៍ ។ 
 លបើកម្ចោ ររោណ៍ជាក សលករោ រប្រងទលំៅោន់ស រតិ្ ។ 
 លបើកម្ចោ ររោណ៍ជា ក សលករោ រប្រងទំលៅោន់ទ្ រគតិ្ ។ 
 

កម្មនិមិ្ោត រម្មណ៍្ 
 ករោនិរិតត ររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលជាលហត្ ក្នោរលធាើ ។ 
 ករោសស និរិត្តំ អាររោណំ = ករោនិរិត្តំ  
 ប្គ្បថា អាររោណ៍ប្ែលជាលហត្ ក្នោរគ្បគ្ពឹត្តលធាើ ល ោ្ ោះថា 
ករោនិរិតត ររោណ៍ ។ 
 ករោនិរិតត ររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ រូប សលំឡង កាិន 
រស លផ្ទែាពាៈ និងធម្ចោ ររោណ៍ ប្ែលែឹងបានតរផាូវចិត្ត រ៊ឺបំណង កប្ត្ 
អាររោណ៍ ៦ ប្ែលោក់ទ្ងជារួ នឹងោរគ្បគ្ពឹត្តលធាើក្នប រគលម្ចន ក់ៗ 
ប្ែលខាួនបានគ្បគ្ពឹត្តលដ្ឋ ោ  វាចា ចិត្ត ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 អាររោណ៍ ៦ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរគ្បគ្ពឹត្តលធាើរបស់ខាួន ប្ែលជា
ករោនិរិត្តបានលទោះម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលខាួនបាន
គ្បសពាល ើញ ជាគ្បោនកន ងខណ:គ្បគ្ពឹត្តលធាើ ។ 
 ក. ប្ផនកក សល ែូចជាឱ្យោន ចិញ្ា ឹរភិកខ សងឃ ដ្ឋក់បាគ្ត្ លធាើ
កឋិនោន សាងសាោលរៀន រនោីរលពទ្យ វត្តអាោរ អាហារលភាជន
ជាលែើរ ។ 
 ខ. ប្ផនក ក សល ែូចជាបាណាតិ្បាត្ សត្ាប្ែលគ្តូ្វសម្ចា ប់ 
គ្ទ្ពយប្ែលគ្តូ្វលួច ស្រសតីប្ែលគ្តូ្វកនាងោលរស រិចាេ ចារៈ ល ើញកិរយិ
អាោររបស់ខាួនប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលធាើទ្ ចារតិ្លផសងៗ ។ 
 ២. ឧបករណករោនិរិត្ត បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលខាួនបាន
គ្បសពារក ប្ត្រិនប្រនឋានៈជាគ្បោនក្នោរលធាើ គ្តឹ្រប្ត្ជាលគ្រឿង
គ្បកបឧបត្ថរភកន ងខណៈលធាើប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ក. ប្ផនកក សល ែូចជាគ្ពោះព ទ្ធរូប ផ្ទា ភី្ ធូប លទ្ៀន ចាន កលនោល 
អាសន ត្  លៅ ី ផតិល ថាស ោរសិកាធរ៌ គ្រូអាចារយ និងឧបករណ៍
ែក្ទ្ៗ ប្ែលជាលគ្រឿងលគ្បើកន ងោរលធាើក សល ។ 
 ខ. ប្ផនក ក សល ែូចជាសំណាញ់  ួន លំប្ពង ដ្ឋវ ោំលភាើង 
ប្ែលលគ្បើកន ងោរគ្បហារសត្ា ែបស្សា សាច់ប្ការ បកសពួក រហូត្
ែល់ឧបករណ៍ លគ្រឿងលគ្បើែក្ទ្ៗ ប្ែលឧបត្ថរភទ្ ចារតិ្ករោឱ្យសលគ្រច ។  
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កន ងនិរិត្តោំង ២ យ៉ាងលនោះ បណាត វត្ថ ម្ចនជីវតិ្កតី រិនម្ចនជីវតិ្
កតី ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងោរគ្បគ្ពឹត្តលធាើលអកតី អាគ្កក់កតី លដ្ឋ គ្ត្ង់ជា
ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ឯវត្ថ លផសងៗ ោំង  ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកបជំនួ 
កន ងោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់ ោងំលទោះល ោ្ ោះថា ជាឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
 ោលលបើជិត្នឹងសាា ប់ ករោនិរិត្តណារួ ជាលគ្រឿងសម្ចគ ល ់
រកគ្បាកែចំលព្វោះរ ខម្ចនអាររោណ៍ជាប្ផនកក សលលហើ  ក៏នឹងទំ
លៅោន់ស រតិ្ ប៉ា ប្នតលបើករោនិរិតត ររោណ៍ ោំងលទោះជាប្ផនក ក សល
លហើ  រប្រងទំលៅោន់ទ្ រគតិ្ ។ 
 

គត្ិនិមិ្ោត រម្មណ៍្ 
 រតិ្និរិតត ររោណ៍ សលំៅ ក អាររោណ៍ក្នភពជាតិ្ ប្ែលរបបី
ែល់ រ៊ឺអាររោណ៍ប្ែលនឹងបានលសា កន ងភពបទោ ប់ពីសាា ប់លៅ ។ 
 រតិ្យ និរិត្តំ = រតិ្និរិត្តំ  
ប្គ្បថា អាររោណ៍របស់ភពជាតិ្ប្ែលរបបីលៅ ល ោ្ ោះថា រតិ្និរិត្ត ។ 
 រតិ្និរិត្តលនោះ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ លទោះឯង ប៉ា ប្នតអាររោណ៍ 
៦ លនោះរិនប្រនជាអាររោណ៍ោក់ទ្ងនឹងភពជាតិ្លនោះលទ្ រ៊ឺជាអាររោណ៍ 
៦ ប្ែលរបបីបានជួប បានល ើញ បានលសា  កន ងភពខាងរ ខ
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 រតិ្និរិតត ររោណ៍លនោះម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. ឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត រ៊ឺជាអាររោណ៍ ៦ របស់ភពជាតិ្ប្ែល 
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នឹងរបបីល ើញ ។ 
 ២. ឧបលភាររតិ្និរិត្ត រ៊ឺជាអាររោណ៍ ៦ របស់ភពជាតិ្ប្ែល
នឹងរបបីលសា  ។ 
 ចំលព្វោះ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ងលទ្វលោក លបើល ើញោជរេ 
វមិ្ចន លទ្វប គ្ត្ លទ្ពធីត លគ្រឿងគ្បដ្ឋប់ សួនឧទ្ាន ស្សោះទឹ្កជាលែើរ 
ោងំលនោះចាត់្ជា ឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត ។ ប៉ា ប្នតលបើែឹងខាួនថា ខាួនបាន
 ងគ  លលើោជរេកតី កំព ងលែើរលៅកន ងទី្កប្នាងលផសងៗ យ៉ាងសបា កតី 
បានបរលិភារ អាហារលភាជន រួរនឹងលទ្វប គ្ត្ លទ្ពធីតកតី គ្ទ្គ្ទ្ង់នូវ
លគ្រឿងអាភរណៈកតី ោងំលនោះចាត់្ជា ឧបលភាររតិ្និរិត្ត ។ 
 ចំលព្វោះ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្ជារន សស លបើបានល ើញរភ៌ម្ចត 
ល ើញភូរិស្សុក ពួករន សស យនជំនិោះ និងលគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់កន ងភូរិ 
កន ងស្សុក ោំងលនោះចាត់្ជាឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត ។ ប៉ា ប្នតលបើែឹងខាួនថា
កំព ងសនោទ គ្បាស្ស័ នឹងនរណាម្ចន ក់ គ្បកបោរង្ករណារួ កតី 
ឬហាក់ែូចជាខាួនបានចាប់បែិសនធិកន ងរភ៌កតី យ៉ាងលនោះចាត់្ជាឧបលភា-
ររតិ្និរិត្ត ។ 
 ចំលព្វោះ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្ជាសត្ាតិ្រចាេ ន លបើល ើញសត្ាលផសង  ៗ
ែូចជាប្ឆ្ា ឆ្ោ  ម្ចន់ ោ បកស ី ែំរ ី លសោះ លគ គ្កបីជាលែើរ ឬទី្កប្នាង 
ប្ែលពួកសត្ាោំងលទោះអាស្ស័ លៅ ែូចជាលគ្ជាោះ គ្ត្ព្វំង បឹង ប្គ្ពក 
លគ្ោល គ្ទុ្ង រ លម្ចព ត្ក្គ្ពលឈើជាលែើរ ជាឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត ។ លបើ 
ែឹងខាួនថា ខាួនជាសត្ាតិ្រចាេ នពួកណារួ  ឬកំព ងប្ត្គ្បប្ឡងលលង 
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ជារួ នឹងសត្ាោំងលទោះជាឧបលភាររតិ្និរិត្ត ។ 
 ចំលព្វោះ នកប្ែលលៅលកើត្ជាលគ្បត្និង ស រោ  បានល ើញក្គ្ព 
លគ្ជាោះ ទ្លនា ភនំ ប្ែលសាៃ ត់្គ្ជងំរួរឱ្យខាា ចលស្សៀវសាច់ ល ើញលគ្បត្ 
 ស រោ  ោំងលនោះជាឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត ។ លបើែឹងខាួនថា 
ខាួនកំព ងលែើរកន ងទី្ោំងលទោះកតី ែឹងខាួនថាោងោ របស់ខាួនរួរលខពើរ 
រួរខាា ច ឬកំព ងលស្សកឃាា ន កំព ងរកទឹ្ក រកអាហារកតី ោំងលនោះជា
ឧបលភាររតិ្និរិត្ត ។ 
 ចំលព្វោះ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ងនរក លបើល ើញលគ្រឿងគ្បហារ 
ប្ឆ្ា តោ ត្ ប្កអក  រោជ  របាល សត្ានរក និងសាថ នទី្លៅរបស់សត្ា
ោងំលទោះជាឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត ។ លបើែឹងខាួនថា ខាួនកំព ងគ្តូ្វលរ 
 ូសកញ្េ ក់ គ្តូ្វលរវា ត្ប់ គ្តូ្វប្ឆ្ាខាំ គ្តូ្វតោ ត្ចឹក គ្តូ្វលរចងលគ្កៀកកតី 
ែឹងខាួនថា ោងោ របស់ខាួនឈ៊ឺច កចាប់ គ្គំគ្គ សគរសាគ ំងកតី ោំង
លនោះជា ឧបលភាររតិ្និរិត្ត ។ 
 ចំលព្វោះ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ងគ្ពហោលោក រតិ្និរិត្តោំង ២ លនោះ 
រប្រងរិនម្ចន រ៊ឺម្ចនប្ត្បញ្ញត្តិករោនិរិត្ត ឬរហរគត្ករោនិរិត្តប៉ា លណាណ ោះ 
លគ្ព្វោះនិរិត្តោំង ២ យ៉ាងលនោះ ជាផលក្ន្នចិត្ត ប្ែលរហរគត្ចិត្ត 
រប្រងទ្ទួ្លបញ្ញតត ររោណ៍ និងរហរគតររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលជា
អាររោណ៍ឱ្យបែិសនធិកន ងគ្ពហោលោកបាន ។ 
 បណាត ោា រណារួ កន ងោា រោំង ៦ ោរគ្បាកែក្ននិរិត្តោំង ៣ 
លនោះ រប្រងគ្បាកែតរោា រ ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ ោ  ចិត្ត 
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 ណារួ  លព្វលរ៊ឺ  
 និរិត្តប្ែលជា កម្ចោ ររោណ៍ នឹងគ្បាកែតររលទោា រ ។ 
 និរិត្តប្ែលជា ករោនិរិតត ររោណ៍ និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ ោំង ២ 
យ៉ាងលនោះ គ្តូ្វសលគ្រចតរសភាពក្ននិរិត្តលទោះៗ លបើជាបចា បបនន-
រូបាររោណ៍ ក៏គ្បាកែតរចកខ ោា រ និងរលទោា រ លបើ តី្ត្រូបាររោណ៍ ក៏ 
គ្បាកែតររលទោា រប្ត្រា៉ាង ។ 
 សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ និងលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ 
ក៏គ្បាកែម្ចនទំ្នងែូចគន ប្ែរ ។ ប៉ា ប្នតចំលព្វោះនិរិត្តធម្ចោ ររោណ៍ 
រប្រងគ្បាកែចំលព្វោះប្ត្រលទោា រប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ រតិ្និរិតត ររោណ៍លទោះសូរបីជាអាររោណ៍ោំង ៦ ក៏ 
ពិត្ប្រន ប៉ា ប្នតចំប្ណកលគ្ចើនប្ែលគ្បាកែ រប្រងជារូបាររោណ៍ និង 
បញ្ញតត ររោណ៍ ប្ែលោក់ទ្ងជារួ នឹងរូបាររោណ៍លទោះៗ ។ ែូលចាន ោះ 
បណាត ោា រោំង ៦ លនោះ រតិ្និរិតត ររោណ៍ រប្រងគ្បាកែតរចកខ ោា រ 
និងរលទោា រលដ្ឋ លគ្ចើន ។ 
 បនតពីអាររោណ៍ប្ែលម្ចន ករោ ករោនិរិត្ត រតិ្និរិត្ត ោំងលទោះរក
គ្បាកែលហើ  អាស្ស័ អាររោណ៍ ប្ែលរកគ្បាកែតរអាោរលទោះៗ 
ឯង គ្កប្សចិត្តបរសិ ទ្ធកតី ឬលៅហោងកតី រ៊ឺលស្សចប្ត្ករោប្ែលនឹងឱ្យផល។ 
 ោលលបើករោប្ែលនឹងឱ្យផល បែិសនធិកន ងភពជាតិ្ខាងរ ខ 
ជាក សលលហើ  និរិត្តោងំ ៣ ក៏ជានិរិត្តលអ ោលលបើនិរិត្តលអលហើ  
គ្កប្សចិត្តប្ែលជាប់លៅកន ងនិរិត្តលទោះក៏ផូរផង់បរសិ ទ្ធ សូរបីោង 
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ោ គ្តូ្វលបៀត្លបៀនលដ្ឋ លោរភ័ ច កចាប់យ៉ាងណា ឬម្ចនលរ 
និយ លរឿងោ៉ាវអាគ្កក់ ម្ចនោរែលណតើ រគ្ទ្ពយសរបត្តិ គ្បោប់-
គ្បចាក់គន និងគន យ៉ាងណាក៏លដ្ឋ  ចិត្តសទត នរបស់ នកជិត្សាា ប់លទោះ 
គ្គន់ប្ត្លៅហោងរួ ជួរខណ:ៗ ប៉ា លណាណ ោះ រចួលហើ ក៏គ្ត្ឡប់ថាា
ផូរផង់ែូចលែើរវញិ ។ ែូលចនោះលវោជិត្នឹងសាា ប់ គ្កប្សចិត្តថាា ផូរផង់ 
បរសិ ទ្ធលកើត្លឡើងលរឿ ៗ ។  
 ោលលបើករោប្ែលនឹងឱ្យផលបែិសនធិកន ងភពជាតិ្ខាងរ ខ 
ជា ក សលលហើ និរិត្តោំង ៣ ក៏ជានិរិត្តរិនលអ ោលលបើនិរិត្តរិន 
លអលហើ  គ្កប្សចិត្តប្ែលជាប់លៅកន ងនិរិត្តលទោះ ក៏លៅហោងរិនផូរផង់ 
សរូបីោងោ រិនម្ចនលោរភ័  ច កចាប់យ៉ាងណាក៏លដ្ឋ  ោំងកូន 
លៅ ញាតិ្  នកផងរកគ្បតិ្បត្តិលអ រិនបាននិយ លរឿងអាគ្កក់ឱ្យ
រខំាន ម្ចនប្ត្និយ គន នូវលរឿងលអៗ យ៉ាងណាក៏លដ្ឋ  គ្គន់ប្ត្លធាើ
ឱ្យចិត្ត បនថ ពីលសចកតីលៅហោងបានរួ ជួរខណ:ៗ  ប៉ា លណាណ ោះ 
គ្កប្សចិត្តែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះ ក៏គ្ត្ឡប់ជាកងាល់លៅហោងែូចលែើរវញិ ។ 
 ចំប្ណកគ្ពោះ រហនត ោលជិត្បរនិិព្វា នលទោះ សូរបីថាចិត្តនឹង
ម្ចនអាររោណ៍ជាលោកិ  លោក ត្តរ ឬបញ្ញត្តិក៏លដ្ឋ  គ្កប្សចិត្ត
ោលជិត្នឹងបរនិិព្វា នលទោះ រប្រងបលង្កអ នលៅកន ងគ្ពោះនិព្វា នប្ត្រា៉ាង 
ែូចគន គ្រប់  ៗ  ងគ លសចកតីប្ែលលព្វលយ៉ាងលនោះ ក៏លគ្ព្វោះលោករិន
ម្ចនភពជាតិ្ប្ែលនឹងគ្តូ្វលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ ។ 
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 ចំលព្វោះ ករោ ករោនិរិត្ត រតិ្និរិតត ររោណ៍ ប្ែលជាបចា បបនន  តី្ត្ 
និងបញ្ញត្តិលទោះ  ធិបា ថា លបើអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ
ជានិបផននរូប ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរលទោះ លវោប្ែលច តិ្ចិត្តរលត់្លហើ  
អាររោណ៍លទោះលៅរិនោន់រលត់្លទ្ ោលលបើយ៉ាងលនោះបែិសនធិចិត្ត 
និងភវងគចិត្តលគ្ចើនបំផ ត្ ៦ ែួង ប្ែលលកើត្កន ងភពេោីលទោះ ក៏ម្ចន
អាររោណ៍ជាបចា បបនន ។ ចំប្ណកភវងគចិត្តប្ែលលកើត្បនតពីលទោះរក 
រហូត្ែល់ច តិ្ចិត្តលទោះ ម្ចនអាររោណ៍បចា បបននរិនបាន ។ 
 លបើនិបផននរូបាររោណ៍ ប្ែលបានលព្វលលហើ លទោះ រលត់្គ្ពរនឹង 
ច តិ្ចិត្តកតី ឬអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈលទោះ ជាធម្ចោ ររោណ៍ ជា 
ចិត្តលចត្សិកកតី យ៉ាងលនោះបែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត ច តិ្ចិត្ត កន ងភពេោី 
រប្រងម្ចនអាររោណ៍ជា តី្ត្ ។ 
 ចំប្ណកបែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត ច តិ្ចិត្ត របស់ោរប រគលប្ែល 
លកើត្កន ងោរភូរិលទោះ ម្ចនោលវរិ តត ររោណ៍ រ៊ឺបញ្ញត្តិរិនបាន លគ្ព្វោះ
ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ 
ែួង ោំងលនោះម្ចនអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាោម្ចររោណ៍ប្ត្រា៉ាង ។ ែូលចនោះ 
អាររោណ៍របស់បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត ច តិ្ចិត្តរបស់ោរប រគល លទ្ើបជា
អាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន ឬ តី្ត្ណារួ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 លបើអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ ជាបញ្ញត្តិធម្ចោ ររោណ៍ រ៊ឺ
បញ្ញត្តិោក់ទ្ងនឹងករោដ្ឋា ន ម្ចនកសិណបបញ្ញត្តិជាលែើរយ៉ាងលនោះលហើ  
បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត ច តិ្ចិត្តកន ងភពេោី រប្រងម្ចនអាររោណ៍ជាោល- 
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វរិ តត ររោណ៍ រ៊ឺបញ្ញត្តិលទោះឯង ។ 
 អាររោណ៍របស់ោា រវរិ ត្តចិត្តោំងលនោះ ជា ទរតររោណ៍លទោះ
រិនម្ចន លគ្ព្វោះោរទ្ទួ្លអាររោណ៍របស់ោា រវរិ ត្តចិត្តលនោះ ទ្ទួ្លអាររោណ៍
ប្ែលររណាសននជវនៈ ទ្ទួ្ល ករកពីភពរ ន ោលជិត្នឹង
សាា ប់លទោះឯង ។ 
 

របួរមួ្អារម្មណ៍្របសទ់ាា រវិមុ្ត្តគឺ 
 កម្ចោ ររោណ៍ ោលលព្វលលដ្ឋ អាររោណ៍ បានចំលព្វោះធម្ចោ ររោណ៍ 
លព្វលលដ្ឋ ោា រ លកើត្ចំលព្វោះរលទោា រ  លព្វលលដ្ឋ ោលជា
 តី្តររោណ៍ ។ 
 ករោនិរិតត ររោណ៍ លព្វលលដ្ឋ អាររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ 
លព្វលលដ្ឋ ោា រ បានែល់ ោា រ ៦ លព្វលលដ្ឋ ោល ជាអាររោណ៍
 តី្ត្ បចា បបនន និងោលវរិ ត្ត ។ 
 រតិ្និរិតត ររោណ៍ លព្វលលដ្ឋ អាររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ 
លព្វលលដ្ឋ ោា រ បានែល់ ោា រ ៦ លព្វលលដ្ឋ ោល បានចំលព្វោះ
 ទរត្ និងោលវរិ ត្ត ។ 
  

អារម្មណ្សង្គហ អារម្មណ៍្រិោត រ 
 តរប្ែលបានសប្រតងគ្បលភទ្របស់អាររោណ៍លផសងៗ រកលហើ  
ម្ចនអាររោណ៍ ៦ បានែល់ រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ 
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រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ និងធម្ចោ ររោណ៍ លហើ ប្ចកគ្បលភទ្
របស់អាររោណ៍ លចញជា ៤ គ្បលភទ្ លដ្ឋ បរតិត ររោណ៍ រហរគតររោណ៍ 
បញ្ញតត ររោណ៍ លោក ត្តោររោណ៍  លគ្ព្វោះលហត្ សភាវៈរបស់អាររោណ៍
លទោះគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងទូ្លំទូ្ោ  និងម្ចនល ោ្ ោះលៅបានលគ្ចើនយ៉ាង
លផសង  ៗគន  លដ្ឋ ន័ ក្នលទ្សទ ែូលចាន ោះោលនឹងរួបរួរគ្បលភទ្របស់
អាររោណ៍លផសងៗ លទោះ លដ្ឋ ពិសាត រម្ចន ២១ យ៉ាង រ៊ឺ 
  

សប្ម្តង្អារម្មណ៍្រិោត រ ២១ ព្បច្ភទ 
 ១. បរតិត ររោណ៍ បានែល់ ោរចិត្ត ៥៤ លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ 
បានអាររោណ៍ ៦ ។ 
 ២. រហរគតររោណ៍ បានែល់ រហរគត្ចិត្ត ២៧ លចត្សិក ៣៥ 
បានអាររោណ៍ ១ រ៊ឺ ធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
 ៣. និព្វា ទររោណ៍ បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន បានអាររោណ៍ ១ រ៊ឺ 
ធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
 ៤. ទម្ចររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ និព្វា ន ១ 
បានអាររោណ៍ ១ រ៊ឺ ធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
 ៥. រូបអាររោណ៍ បានែល់ រូប ២៨ បានអាររោណ៍ ៦ ។ 
 ៦. បចា បបទន ររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលកំព ងលកើត្
លឡើង បានអាររោណ៍ ៦ ។ 
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 ៧.  ទរតររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលនឹងលកើត្ 
លឡើង បានអាររោណ៍ ៦ ។ 
 ៨.  តី្តររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលរលត់្លៅ 
លហើ  បានអាររោណ៍ ៦ ។ 
 ៩. ោលវរិ តត ររោណ៍ បានែល់ និព្វា ន បញ្ញតិ្ត បានអាររោណ៍ 
១ រ៊ឺ ធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
 ១០. បញ្ញតត ររោណ៍ បានែល ់  ត្ថបបញ្ញត្តិ សទ្ោបបញ្ញត្តិ បាន 
អាររោណ៍ ១ រ៊ឺ ធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
 ១១. បររតថ ររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វា ន បាន 
អាររោណ៍ ៦ ។ 
 ១២.  ជឈតត ររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលលកើត្លឡើង 
ខាងកន ងខាួនឯង បានអាររោណ៍ ៦ ។ 
 ១៣. ពហិោធ ររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលលកើត្លឡើង 
ែល់ នកែក្ទ្ និងរូបប្ែលរិនម្ចនជីវតិ្ រួរោំងនិព្វា ន បញ្ញត្តិ បាន 
អាររោណ៍ ៦ ។ 
 ១៤.  ជឈត្តពហិោធ ររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលលកើត្ 
ខាងកន ងខាួននិងខាងលគ្ៅខាួន បានអាររោណ៍ ៦ ។  
 ១៥. បញ្ចា ររោណ៍ បានែល់ វសិ រូប ៧ បានអាររោណ៍ ៥ ។ 
 ១៦. រូបាររោណ៍ បានែល់ ពណ៌លផសងៗ ។ 
 ១៧. សោោ ររោណ៍ បានែល់ សលំឡងលផសងៗ ។  
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 ១៨. រទធ ររោណ៍ បានែល់ កាិនលផសងៗ ។ 
 ១៩. រសាររោណ៍ បានែល់ រសលផសងៗ ។ 
 ២០. លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ បានែល់ គ្ត្ជាក់ លៅត  រងឹ ទ្ន់ តឹ្ង ញ័រ ។ 
 ២១. ធម្ចោ ររោណ៍ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក បសាទ្រូប ស ខ ររូប 
និព្វា ន បញ្ញត្តិ ។ 
 
សប្ម្តង្ការប្ឆកឆិត្តទទួលអារម្មណ៍្រិោត រ ច្ោយឯកនត  

និង្អច្នកនត 

១. កាមរម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍បានម្ចន ៥៦ ែួង រ៊ឺ  
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២៥ ែួង 
បានែល់  
 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង 
 រលទោត្  ៣ ែួង 
 រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ៣ ែួង 
 ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង, រួរ ២៥ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍ លនកនត ម្ចន ៣១ ែួង បានែល់  
  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
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 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង  
 រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង  
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង, រួរ ៣១ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍រិនបានម្ចន ៣៥ ែួង បានែល់  
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៥ ែួង ។ 
 

២.ម្ហគគោរម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរហរគតររោណ៍បានម្ចន ៣៧ ែួង រ៊ឺ  
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរហរគតររោណ៍ឯកនត ម្ចន ៦ ែួង បានែល់  
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង រួរ ៦ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរហរគតររោណ៍ លនកនត ម្ចន ៣១ ែួង 
បានែល់ 
  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
 រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៣១ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរហរគតររោណ៍រិនបានម្ចន ៥៤ ែួង បានែល់ 
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  លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ ក-
កិរយិចិត្ត ១ ែួង) 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
 រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង 
 អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ររួ ៥៤ ែួង ។ 
 

៣. និព្វា នារម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លនិព្វា ទររោណ៍បានម្ចន ១៩ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លនិព្វា ទររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៨ ែួង 
បានែល់  

លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លនិព្វា ទររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ១១ ែួង 
បានែល់ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
 រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
 រហាកិរយិញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង  រួរ ១១ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លនិព្វា ទររោណ៍រិនបានម្ចន ៧២ ែួង បានែល ់



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         បកិណណកសងគហវភិារ 

-120- 

  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
  លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ ក-
កិរយិចិត្ត ១ ែួង) 
 រហាក សលញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
 រហាកិរយិញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង  
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង រួរ ៧២ ែួង ។ 
 

៤. នាម្អារម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លទរអាររោណ៍បានម្ចន ៥៧ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លទរអាររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ១៤ ែួង 
បានែល់ 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង 
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង  រួរ ១៤ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លទរអាររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៣ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ រលទោត្  ៣ ) 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លទរអាររោណ៍រិនបានម្ចន ៣៤ ែួង បានែល់ 
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 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង 
 រលទោត្  ៣ ែួង 
 រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង 
 អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង  រួរ ៣៤ ែួង ។ 
 

៥. របូអារម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរូបអាររោណ៍បានម្ចន ៥៦ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរូបអាររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ១៣ ែួង 
បានែល់ 
 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង 
 រលទោត្  ៣ ែួង រួរ ១៣ ែួង 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរូបអាររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៣ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ រលទោត្  ៣)  
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង  រួរ ៤៣ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរូបអាររោណ៍រិនបាន ម្ចន ៣៥ ែួង បានែល់ 
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ររួ ៣៥ ែួង ។ 
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៦. បឆចុបបនាន រម្មណ៍្ 

 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបចា បបទន រោណ៍បានម្ចន ៥៦ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបចា បបទន ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ១៣ ែួង 
បានែល់ 
 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង 
 រលទោត្  ៣ ែួង រួរ ១៣ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបចា បបទន ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៣ 
ែួង បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ រលទោត្  ៣) 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបចា បបទន ររោណ៍រិនបានម្ចន ៣៥ ែួង 
បានែល់ 
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៥ ែួង ។ 
 

៧. អតី្ោរម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល តី្តររោណ៍បានម្ចន ៤៩ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល តី្តររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៦ ែួង 
បានែល់ 
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
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 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង  រួរ ៦ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល តី្តររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៣ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ រលទោត្  ៣)  
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល តី្តររោណ៍រិនបានម្ចន ៤២ ែួង បានែល់ 
 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង 
 រលទោត្  ៣ ែួង  
 រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង 
 អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤២ ែួង ។ 
 

៨. អនាគោរម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ទរតររោណ៍បានម្ចន ៤៣ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ទរតររោណ៍លដ្ឋ ឯកនតរិនម្ចន ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ទរតររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៣ 
ែួង បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ រលទោត្  ៣) 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។ 
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 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ទរតររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៨ ែួង 
បានែល់ 
 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង 
 រលទោត្  ៣ ែួង  
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ររួ ៤៨ ែួង ។ 
 

៩. កាលវិមុ្ោត រម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោលវរិ តត ររោណ៍បានម្ចន ៦០ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោលវរិ តត ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២៩ ែួង 
បានែល់ 
 រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង 
 អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ២៩ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោលវរិ តត ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៣១ 
ែួង បានែល់ 
  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
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 រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង  
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង  រួរ ៣១ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លោលវរិ តត ររោណ៍រិនបានម្ចន ៣១ ែួង 
បានែល់ 
  លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ ក-
កិរយិចិត្ត ១ ែួង) 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង រួរ ៣១ ែួង ។ 
 

១០. បញ្ាោត រម្មណ៍្ 

 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញតត ររោណ៍បានម្ចន ៥២ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញតត ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២១ ែួង 
បានែល់ 
 រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង 
 អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង រួរ ២១ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញតត ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៣១ ែួង 
បានែល់ 
  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
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 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
 រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង  រួរ ៣១ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញតត ររោណ៍រិនបានម្ចន ៣៩ ែួង បានែល់ 
  លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ ក-
កិរយិចិត្ត ១ ែួង) 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង  
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង  
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៩ ែួង ។ 
 

១១. បរម្ោថ រម្មណ៍្ 

 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបររតថ ររោណ៍បានម្ចន ៧០ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបររតថ ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៣៩ ែួង 
បានែល់  
  លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ ក-
កិរយិ ១ ែួង) 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
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 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ររួ ៣៩ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបររតថ ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៣១ ែួង 
បានែល់ 
  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
 រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៣១ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបររតថ ររោណ៍រិនបានម្ចន ២១ ែួង បានែល់
 រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង  
 អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង រួរ ២១ ែួង ។ 
 

១២. អជឈោត រម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ជឈតត ររោណ៍បានម្ចន ៦២ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ជឈតត ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៦ ែួង 
បានែល់  
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង រួរ ៦ ែួង ។ 
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 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ជឈតត ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥៦ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៥៤ ែួង 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៥៦ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ជឈតត ររោណ៍រិនបានម្ចន ២៩ ែួង បានែល់ 
 រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង 
 អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង   
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង  រួរ ២៩ ែួង ។ 
 

១៣. រហទិាធ រម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លពហិោធ ររោណ៍បានម្ចន ៨២ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លពហិោធ ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២៦ ែួង 
បានែល់  
 រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង 
 អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ២៦ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លពហិោធ ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥៦ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៥៤ ែួង 
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  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៥៦ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លពហិោធ ររោណ៍រិនបានម្ចន ៩ ែួង បានែល់ 
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង  
 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង រួរ ៩ ែួង ។ 
 

១៤. អជឈត្តរហទិាធ រម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ជឈត្តពហិោធ ររោណ៍បានម្ចន ៥៦ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ជឈត្តពហិោធ ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនតរិនម្ចន ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ជឈត្តពហិោធ ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន 
៥៦ ែួង បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៥៤ ែួង 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៥៦ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្ល ជឈត្តពហិោធ ររោណ៍រិនបានម្ចន ៣៥ ែួង 
បានែល់ 
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៣៥ ែួង ។ 
 

១៥. បញ្ញច រម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍បានម្ចន ៤៦ ែួង រ៊ឺ 
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 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៣ ែួង 
បានែល់  
 រលទោត្  ៣ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៣ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ និងរលទោត្  ៣) 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៥ ែួង បានែល់ 
 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង 
 រហរតត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤៥ ែួង ។ 
 

១៦. របូារម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរូបាររោណ៍បានម្ចន ៤៨ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរូបាររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២ ែួង 
បានែល់  
 ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរូបាររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៦ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤៤ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០) 
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  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៦ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរូបាររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៣ ែួង បានែល់ 
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង   
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។ 
 

១៧. សទាា រម្មណ៍្ 

 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍បានម្ចន ៤៨ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២ ែួង 
បានែល់  
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៦ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤៤ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០) 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៦ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៣ ែួង បានែល់
 ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
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 ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង   
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង  រួរ ៤៣ ែួង ។ 
 

១៨. គនាធ រម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍បានម្ចន ៤៨ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២ ែួង បានែល់ 
ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៦ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤៤ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០) 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៦ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៣ ែួង បានែល់ 
          ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង   
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
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 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង  រួរ ៤៣ ែួង ។ 
 

១៩. រោរម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរសាររោណ៍បានម្ចន ៤៨ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរសាររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២ ែួង 
បានែល់  
   ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរសាររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៦ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤៤ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០) 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៦ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរសាររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៣ ែួង បានែល់ 
 ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង   
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង  រួរ ៤៣ ែួង ។ 
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២០. ច្ោ ឋព្វា រម្មណ៍្ 

 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍បានម្ចន ៤៨ ែួង រ៊ឺ 
 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២ ែួង 
បានែល់  
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៦ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤៤ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០) 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៦ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍រិនបានម្ចន ៤៣ ែួង បានែល់ 
 ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង 
 ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង   
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង  រួរ ៤៣ ែួង ។ 
 

២១. ធមម រម្មណ៍្ 
 ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លធម្ចោ ររោណ៍បានម្ចន ៧៨ ែួង រ៊ឺ 
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 ក. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លធម្ចោ ររោណ៍លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៣៥ ែួង 
បានែល់  

រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង  រួរ ៣៥ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លធម្ចោ ររោណ៍លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៣ ែួង 
បានែល់ 
 ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ រលទោត្  ៣) 
  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ែួង រួរ ៤៣ ែួង ។ 
 រ. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លធម្ចោ ររោណ៍រិនបានម្ចន ១៣ ែួង បានែល់ 
 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង 
 រលទោត្  ៣ ែួង  រួរ ១៣ ែួង ។ 
 

ការទទួលអារម្មណ៍្របសឆ់ិត្ត 

 ល ើងបានគ្ជាបលហើ ថា   «ចិត្ត» លទោះ ជាធរោជាតិ្រា៉ាងប្ែលែឹង
អាររោណ៍ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្រប់ខណ: រប្រងម្ចនអាររោណ៍ជានិចា 
និងចិត្តប្ែលលកើត្ខណ:រួ  ៗរប្រងម្ចនអាររោណ៍បានប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ 
នឹងម្ចនអាររោណ៍លគ្ចើនយ៉ាងរិនបានកន ងខណ:ចិត្តប្ត្រួ  ។ 
 ប្ត្ោរទ្ទួ្លអាររោណ៍របស់ចិត្តលទោះ ចិត្តែួងខាោះរិនថាលកើត្ 
លឡើងកន ងខណ:ណាកតី ក៏ទ្ទួ្លប្ត្អាររោណ៍ចំលព្វោះយ៉ាងលទោះប្ត្រា៉ាង 
ទ្ទួ្លអាររោណ៍យ៉ាងែក្ទ្រិនបាន ប្ត្ក៏ម្ចនចិត្តលគ្ចើនែួងប្ែលអាច



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         បកិណណកសងគហវភិារ 

-136- 

ទ្ទួ្លអាររោណ៍យ៉ាងែក្ទ្ក៏បាន ប្ែលលៅរា៉ាងលទ្ៀត្ថាចិត្តម្ចន
អាររោណ៍បានលគ្ចើនយ៉ាង ។ 
 ែូលចាន ោះ ត្លៅលនោះនឹងសប្រតងែល់ោរទ្ទួ្លអាររោណ៍របស់ចិត្ត
ោំងប្ែលម្ចនអាររោណ៍បានលគ្ចើនយ៉ាង និងម្ចនអាររោណ៍បានប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ  
 ១. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បានប្ត្រា៉ាង ម្ចន ២៨ ែួង  
 ២. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ២ យ៉ាង ម្ចន ២ ែួង 
 ៣. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ៥ យ៉ាង ម្ចន ៣ ែួង 
 ៤. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ៦ យ៉ាង ម្ចន ៤៣ ែួង 
 ៥. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ១២ យ៉ាង ម្ចន ៣ ែួង 
 ៦. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ១៤ យ៉ាង ម្ចន ៩ ែួង 
 ៧. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ២៥ យ៉ាង ម្ចន ៣ ែួង ។ 
 

អធិបាយ 
១. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បានប្ត្រា៉ាងម្ចន ២៨ ែួង រ៊ឺ 

 ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺរូបាររោណ៍
ប្ែលជាបចា បបនន ។ 
 លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺសោោ ររោណ៍
ប្ែលជាបចា បបនន ។ 
 ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺរទធ ររោណ៍ 
ប្ែលជាបចា បបនន ។ 
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 ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺរសាររោណ៍
ប្ែលជាបចា បបនន ។  
 ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ
លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន ។  
 អាោសានញ្ចា  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង 
រ៊ឺកសិណ រាែិម្ចោសបបញ្ញត្តិ ។ 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្ន្នចិត្ត ៣ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ 
នត្ថិភាវបញ្ញត្តិ ។ 
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នវបិាកចិត្ត 
១ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺអាោសានញ្ចា  ត្នក សលប្ែលោា ប់ 
លកើត្រកលហើ ែល់ខាួនកន ងភពលនោះនិងភពរ ន ។ 
 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង លនវសញ្ចញ ទស-
ញ្ចញ  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺអាកិញ្ាញ្ចញ  -
ត្នក សលប្ែលោា ប់លកើត្រកលហើ ែល់ខាួនកន ងភពលនោះនិងភពរ ន ។  
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺគ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 

២. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ២ យ៉ាងម្ចន ២ ែួង រ៊ឺ 
 វញិ្ចញ ណញ្ចា  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ម្ចនអាររោណ៍ ២ យ៉ាងរ៊ឺ 
 អាោសានញ្ចា  ត្នក សល ប្ែលោា ប់លកើត្រកលហើ ែល់
ខាួនកន ងភពលនោះឬភពរ ន អាោសានញ្ចា  ត្នកិរយិ ប្ែលោា ប់លកើត្ 
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 រកលហើ ែល់ខាួនកន ងភពលនោះ ។ 
 លនវសញ្ចញ ទសញ្ចញ  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ម្ចនអាររោណ៍ ២ យ៉ាងរ៊ឺ 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្នក សល ប្ែលោា ប់លកើត្រកលហើ ែល់ខាួន 
កន ងភពលនោះឬភពរ ន ។ 
 អាកិញ្ាញ្ចញ  ត្នកិរយិ ប្ែលោា ប់លកើត្រកលហើ ែល់ខាួន 
កន ងភពលនោះ ។ 
 

៣. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ៥ យ៉ាង ម្ចន ៣ ែួង រ៊ឺ 
 រលទោត្  ៣ ែួង រ៊ឺ ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៥ យ៉ាង 
រ៊ឺ រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ។ 
 

៤. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ៦ យ៉ាង ម្ចន ៤៣ ែួង រ៊ឺ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ត្ោលរពនចិត្ត 
១១ ោរជវនចិត្ត ២៩  ភិញ្ចញ ចិត្ត ២ ម្ចនអាររោណ៍ ៦ យ៉ាង រ៊ឺ 
រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ 
និងធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
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៥. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ១២ យ៉ាង ម្ចន ៣ ែួង រ៊ឺ 
 រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្ត ៣ ម្ចនអាររោណ៍ ១២ យ៉ាង រ៊ឺ 
កសិណបបញ្ញត្តិ ១០ អាទបានបបញ្ញត្តិ ១ រជឈត្តសត្ាបបញ្ញត្តិ ១ 
(ឧលបោខ គ្ពហោវហិារ) ។ 
 

៦. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ១៤ យ៉ាង ម្ចន ៩ ែួង រ៊ឺ 
 រូបាវចរទ្ តិ្ ជានចិត្ត ៣ រូបាវចរត្តិ្ ជានចិត្ត ៣ រូបាវចរ-
ចត្ ត្ថជានចិត្ត ៣ ម្ចនអាររោណ៍ ១៤ យ៉ាង រ៊ឺ កសិណបបញ្ញត្តិ ១០ 
អាទបានបបញ្ញត្តិ ១ បិ រទបសត្ាបបញ្ញត្តិ ១ (លរតត ) ទ្ កខិត្សត្ា-
បបញ្ញត្តិ ១ (ករ ណា) ស ខិត្សត្ាបបញ្ញត្តិ ១ (រ ទិ្ត) ។ 
 

៧. ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន ២៥ យ៉ាង ម្ចន ៣ ែួង រ៊ឺ 
 រូបាវចរបឋរជានចិត្ត ៣ ម្ចនអាររោណ៍ ២៥ យ៉ាង រ៊ឺ កសិណ-
បបញ្ញត្តិ ១០  ស ភបបញ្ញត្តិ ១០ លោដ្ឋា សបបញ្ញត្តិ (ោ រតសតិ្) ១ 
អាទបានបបញ្ញត្តិ ១ បិ រទបសត្ាបបញ្ញត្តិ ១ ទ្ កខិត្សត្ាបបញ្ញតិ្ត ១ 
ស ខិត្សត្ាបបញ្ញត្តិ ១ ។ 
 

ច្ឆត្សកិនិង្អារម្មណ៍្ 
 ចិត្តជាធរោជាតិ្ប្ែលែឹងអាររោណ៍ និងោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្ត
លទោះ រប្រងគ្បកបគ្ពរជារួ លចត្សកិ លដ្ឋ លចលត  ត្តលកខណ: 
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រ៊ឺលចត្សិកលទោះរប្រងលកើត្លឡើងគ្ពរគន ជារួ ចិត្ត ឯក បាទ្ រលត់្គ្ពរ
ជារួ ចិត្ត ឯកនិលោធ ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ ជារួ ចិត្ត ឯោររោណ 
និងម្ចនទី្អាស្ស័ ប្ត្រួ ជារួ ចិត្ត ឯកវត្ថ ោ ែូលចាន ោះ លចត្សិកធរ៌ 
ោងំ  លទោះ រប្រងម្ចនោរទ្ទួ្លអាររោណ៍បានែូចគន ជារួ ចិត្ត 
ោលចិត្តទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍ណា លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្តក៏ 
រប្រងគ្តូ្វទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍លទោះប្ែរ ោលប្ចកោរទ្ទួ្លអាររោណ៍ 
លដ្ឋ ទូ្លៅរបសល់ចត្សិកលហើ  អាចប្ចកបានែូលចនោះ រ៊ឺ  
 លចត្សិក ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ ) ទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍ ។ 
 លចត្សិក ៥២ ទ្ទួ្លធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
  ក សលលចត្សកិ ១៤ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាលោកិ  
និងបញ្ញត្តិ ។ 
 ឥសាលចត្សិក ១ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាពហិោធ ររោណ៍ ។  
 វរិតិ្លចត្សិក (លោកិ ) ៣ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជា
ោម្ចររោណ៍ ។ 
 វរិតិ្លចត្សិក (លោក ត្តរ) ៣ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ រ៊ឺគ្ពោះនិព្វា ន ។ 
  បបរញ្ចញ លចត្សិក ២ ទ្ទួ្លធម្ចោ ររោណ៍ប្ែលជាបញ្ញតត ររោណ៍ 
(សត្ា) និងពហិោធ ររោណ៍ ។ 
  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ លសាភណសាោរណលចត្សិក ១៩ 
បញ្ចញ លចត្សកិ ១ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាលោកិ  លោក ត្តរ 
 តី្ត្  ទរត្ បចា បបនន ោលវរិ ត្ត  ជឈត្តនិងពហិទ្ធ ។ 
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ប្ឆកច្ឆត្សកិទទួលអារម្មណ៍្ ២១ ច្ោយឯកនត (រិត្ព្បាក ) 
និង្ច្ោយអច្នកនត (ម្ិនរិត្ព្បាក ) 

 ១. លចត្សកិប្ែលទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥០  (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ២. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លរហរគតររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត 
រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៧ (លវៀរវរិតិ្ ៣  បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ៣. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លនិព្វា ទររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៣៦ រ៊ឺ  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣ 
លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ៤. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លទរអាររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥០  (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ៥. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លរូបអាររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ៦. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លបចា បបទន ររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ៧. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្ល តី្តររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៧ (លវៀរវរិតិ្ ៣  បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ៨. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្ល ទរតររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
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 ៩. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លោលវរិ តត ររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន 
២ រ៊ឺ  បបរញ្ចញ  ២ ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ១០. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញតត ររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២ 
រ៊ឺ  បបរញ្ចញ  ២ ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៧ (លវៀរវរិតិ្ ៣  បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ១១. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លបររតថ ររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៣ 
រ៊ឺ វរិតិ្ ៣ ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៧ (លវៀរវរិតិ្ ៣  បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ១២. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្ល ជឈតត ររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៩ (លវៀរឥសា ១  បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ១៣. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លពហិោធ ររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ៣ 
រ៊ឺ ឥសា ១  បបរញ្ចញ  ២ ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៩ (លវៀរឥសា ១  បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ១៤. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្ល ជឈត្តពហិោធ ររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត  
រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៤៩ (លវៀរឥសា ១  បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ១៥. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លបញ្ចា ររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ១៦. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ 
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 ១៧. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ 
 ១៨. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ 
 ១៩. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លរសាររោណ៍ 
 ២០. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត  
រិនម្ចន ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
 ២១. លចត្សិកប្ែលទ្ទួ្លធម្ចោ ររោណ៍ លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន ២ រ៊ឺ 
 បបរញ្ចញ  ២ ។ 
លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៥០ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 

 
 
 

ឆប់ អារម្មណ្សង្គហ 

6 
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វត្ថុសង្គហ 

6 
 វត្ថ សងគហ ជាោររួបរួរចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលអាស្ស័ វត្ថ រូប
លកើត្លឡើង ល ោ្ ោះថា វត្ថ សងគហ ។ 
 វត្ថ រូប ប្ែលជាទី្អាស្ស័ លកើត្របសចិ់ត្តនិងលចត្សិកម្ចន ៦ 
កប្នាង លៅថា វត្ថ  ៦ ។ 
 

វត្ថុ ៦ 
 ១. ចកខ វត្ថ  បានែល់ ចកខ បសាទ្រូប ។ 
 ២. លសាត្វត្ថ  បានែល់ លសាត្បសាទ្រូប ។  
 ៣. ឃានវត្ថ  បានែល់ ឃានបសាទ្រូប ។ 
 ៤. ជិវាហ វត្ថ  បានែល់ ជិវាហ បសាទ្រូប ។ 
 ៥. ោ វត្ថ  បានែល់ ោ បសាទ្រូប ។  
 ៦. ហទ្ វត្ថ  បានែល់ ហទ្ វត្ថ រូប ។ 
 

អធិបាយវត្ថុ 
 វសនតិ ឯលត្ស  ចិត្តលចត្សិោ ត្ននិសស តត តិ្ = វត្ថូនិ  
 ចិត្តលចត្សិកោងំ   រប្រងអាស្ស័ លៅកន ងធរ៌ណា ែូលចាន ោះ 
ធរ៌ជាទី្អាស្ស័ លៅរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកោំងលទោះ ល ោ្ ោះថា វត្ថ  ។ 
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 ធរោតប្ផនែីលនោះ រប្រងជាទី្អាស្ស័ បណាត វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ 
រ៊ឺ សវញិ្ចញ ណកវត្ថ  បានែល់ រន សសនិងសត្ាតិ្រចាេ នជាលែើរ និង 
ជាទី្អាស្ស័ បណាត វត្ថ ប្ែលរិនម្ចនជីវតិ្ រ៊ឺ វញិ្ចញ ណកវត្ថ បានែល់ 
ភនំ លែើរលឈើ សរ គ្ទ្ ទ្លនា ជាលែើរ ប្ផនែីជាទី្ទ្ទួ្លនូវវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្
និងរិនម្ចនជីវតិ្ោំងលទោះយ៉ាងណារិញ វត្ថ រូបោំង ៦ ម្ចនចកខ វត្ថ ជាលែើរ 
ក៏រប្រងជាទី្អាស្ស័ របស់ចិត្តនិងលចត្សិកោំង   និងទ្ទួ្លចិត្ត
លចត្សិកោំង  លទោះ តរសភាវៈរបស់ខាួនក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 បណាត លែើរលឈើោំង   រប្រងចលគ្រើនលូត្ោស់លឡើងបាន 
លដ្ឋ អាស្ស័ ប្ផនែីយ៉ាងណារិញ ចិត្តនិងលចត្សិកោំង   
ប្ែលគ្បាកែលឡើងបាន និងចលគ្រើនបានលរឿ  ៗលៅលទោះលដ្ឋ អាស្ស័  
វត្ថ  ៦ ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ វត្ថ រូបោំង ៦ លនោះ លទ្ើបលគ្បៀបែូចជាប្ផនែី ចិត្ត
និងលចត្សិក លគ្បៀបែូច វញិ្ចញ ណកវត្ថ  និងសវញិ្ចញ ណកវត្ថ  លទ្ើប
 ន លោរលព្វលបានថា ចិត្តលចត្សិកោំង  លៅកន ងវត្ថ ោំង ៦ លនោះ 
ប្ែលជាោរលព្វលតរលវាហារ ែូចជាោរលព្វលថា គ្គប់ពូជ
របស់លែើរលឈើលផសងៗ លៅកន ងគ្គប់ ឬសំលឡងរគំងលៅកន ងរគំង 
តរលសចកតីពិត្លទោះ លែើរលឈើរិនបានលៅកន ងគ្គប់ពូជ សំលឡងរគំង
រិនបានលៅកន ងរគំង លែើរលឈើកដី សំលឡងរគំងកតី ប្ែលគ្បាកែលឡើង
បានលទោះ លស្សចលហើ ប្ត្លហត្ បចា័  លបើលហត្ បចា័ លកើត្លឡើងគ្រប់
គ្គន់លហើ  លែើរលឈើក៏នឹងលកើត្លឡើងពីគ្គប់ពូជបាន សំលឡង
រគំងក៏លកើត្ពីរគំងបាន ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ 
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អាស្ស័ វត្ថ រូប ៦ ក៏ែូចគន  លបើលហត្ បចា័ គ្រប់គ្គន់លហើ  ចិត្ត
លចត្សិកក៏លកើត្ពីវត្ថ រូបបាន លបើលហត្ បចា័ រិនបរបូិណ៌ចិត្តលចត្សិក
ក៏លកើត្ពីវត្ថ រូប ៦ រិនបាន ធរ៌ប្ែលជាលហត្ បចា័ ឱ្យចិត្តនិងលចត្សិក
លកើត្លឡើងពីវត្ថ រូប ៦ បានលទោះ ម្ចនលហត្ និងបចា័ ប្ែលជាលគល 
៣ គ្បោរ រ៊ឺ ១.  តី្ត្ករោ ២. វត្ថ  ៣. អាររោណ៍ ។ 
 ោលគ្រប់លហត្  ៣ គ្បោរលនោះលហើ  ចិត្តលចត្សិកក៏លកើត្លឡើង
ពីវត្ថ រូប ៦ បាន ោរសប្រតងលហត្ បចា័ ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្ត
លចត្សិកប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ វត្ថ រូប ៦ សំលៅ កចំលព្វោះប្ត្កន ងបញ្ា -
លវាោរភូរិប៉ា លណាណ ោះ សគ្ម្ចប់កន ងចត្ លវាោរភូរិលទោះ លហត្ បចា័ ប្ែល
លធាើឱ្យចិត្តលចត្សិកលកើត្លឡើងបានលទោះ រប្រងម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ២ គ្បោរ 
រ៊ឺ  តី្ត្ករោ និងអាររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

ភូមិ្ ៣០ វត្ថុ ៦ និង្វិញ្ញា ណ្ធាតុ្ ៧ 

គាថាសង្គហទី ១៣ 
 ១៣. ឆ្វត្ថ ំ និសសតិ ោលរ  សត្ត រូលប ចត្ ពាិោ  
        តិ្វត្ថ ំ និសសតិរ លបប ោលត្ាោនិសសតិ រត ។ 
 ប្គ្បថា វញិ្ចញ ណោត្  ៧ អាស្ស័ វត្ថ រូប ៦ លកើត្កន ងោរភូរិ ១១ 
វញិ្ចញ ណោត្  ៤ អាស្ស័ វត្ថ រូប ៣ លកើត្កន ងភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញ-ី
សត្តភូរិ) រលទវញិ្ចញ ណោត្  ១ រិនបានអាស្ស័ វត្ថ រូបណាលឡើ  
លកើត្កន ង រូបភូរិ ៤ ។ 
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អធិបាយ 
 វញិ្ចញ ណោត្  រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់សភាវៈែឹងអាររោណ៍លផសង  ៗ
ប្ែលបានែល់ចិត្ត ៨៩ ឬ ១២១ ែួង ោលលព្វលលដ្ឋ ោត្ ែឹង 
រប្រងបានវញិ្ចញ ណោត្  ៧ រ៊ឺ  
 

វិញ្ញា ណ្ធាត្ ុ
 ១. ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ជាចកខ វញិ្ចញ ណោត្  ។ 
 ២. លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ជាលសាត្វញិ្ចញ ណោត្  ។ 
 ៣. ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ជាឃានវញិ្ចញ ណោត្  ។ 
 ៤. ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ជាជិវាហ វញិ្ចញ ណោត្  ។ 
 ៥. ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ ែួង ជាោ វញិ្ចញ ណោត្  ោំង ៥ 
លនោះលៅថា វញិ្ចញ ណោត្  ៥ ឬបញ្ា វញិ្ចញ ណោត្  ។ 
 ៦. ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ែួង ឧលបោខ រលទ- 
ោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង ៣ ែួងលនោះជារលទោត្  ។ 
 ៧. ចិត្តប្ែលសល់ ៧៦ ែួង ជារលទវញិ្ចញ ណោត្  ។ 
 

ភូមិ្និង្វត្ថុ 

 វត្ថ  ប្ែលជាទី្អាស្ស័ លកើត្របសវ់ញិ្ចញ ណោត្ លទោះ ប្ែលគ្បាកែ
លៅកន ងភូរិលផសងៗ ម្ចនចំនួនរិនលសោើគន  ែូចគថាសងគហ:ទី្ ១៣ 
បានសប្រតងគ្បលភទ្របស់ភូរិទ្ កថា  
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 កន ងោរភូរិ ១១ វញិ្ចញ ណោត្  ៧ លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័  
វត្ថ រូប ៦ ។ 
   កន ងរូបភូរិ ១៥ វញិ្ចញ ណោត្  ៤ លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ វត្ថ រូប ៣ ។ 
 កន ង រូបភូរិ ៤ វញិ្ចញ ណោត្  ១ លកើត្លឡើងលដ្ឋ រិនអាស្ស័ 
វត្ថ រូបលឡើ  ។  
 

ប្ចកវញិ្ចញ ណោត្  ៧ លកើត្លឡើងកន ងោរភូរិ ១១ លដ្ឋ វត្ថ រូប ៦ 

 ១. ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ ចកខ វត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
 ២. លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ លសាត្វត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
 ៣. ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ ឃានវត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
 ៤. ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ ជិវាហ វត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
 ៥. ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស ័ោ វត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
 ៦. រលទោត្  ៣ អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
 ៧. រលទវញិ្ចញ ណោត្  ៦៧ បានែល់ ោរចិត្ត ៤១ 
(លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណោត្  ១០ រលទោត្  ៣) រហរគត្ក សល ៩ 
រហរគត្កិរយិ ៩ (លវៀររហរគត្វបិាក ៩) និងលោក ត្តរ ៨ ែួង 
អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
 
ប្ចកវញិ្ចញ ណោត្  ៤ ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងរូបភូរិ ១៥ លដ្ឋ វត្ថ រូប ៣ 

 ១. ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ ចកខ វត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
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 ២. លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ លសាត្វត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
 ៣. រលទោត្  ៣ អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
 ៤. រលទវញិ្ចញ ណោត្  ៦២ បានែល ់  ក សលចិត្ត ១០ ែួង 
(លវៀរលោសរូលចិត្ត) រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ៣ ឧលបោខ -
រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ 
រហាក សលចិត្ត ៨ រហាកិរយិចិត្ត ៨ រូបាវចរចិត្ត ១៥  របូាវចរ-
ក សលចិត្ត ៤  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ចិត្តោំង ៦២ 
ែួងលនោះ អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្លឡើង ។ 
 
វញិ្ចញ ណោត្  ១ លកើត្កន ង រូបភូរិ ៤ លដ្ឋ រិនអាស្ស័ វត្ថ រូប រ៊ឺ 

 រលទវញិ្ចញ ណោត្  ៤៦ បានែល ់  ក សលចិត្ត ១០ 
(លវៀរលោសរូលចិត្ត) ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ 
រហាក សលចិត្ត ៨ រហាកិរយិចិត្ត ៨  រូបាវចរចិត្ត ១២ លោក ត្តរចិត្ត 
៧ (លវៀរលសាតបត្តិររគចិត្ត ១) ចិត្ត ៤៦ ែួងលនោះ លកើត្លឡើងលដ្ឋ រិន 
អាស្ស័ វត្ថ រូបណារួ លឡើ  ។ 
 កំណត់្សម្ចគ ល ់វត្ថ ោំង ៦ និងវញិ្ចញ ណោត្ ោំង ៧ រិនម្ចន 
កន ង សញ្ញីសត្តភូរិ ១ លទ្ ។ 
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ឆិត្តនិង្វត្ថុ 

 តរប្ែលបានលព្វលរកលហើ ថា វញិ្ចញ ណោត្ ោំង ៧ ប្ែល 
គ្បាកែលឡើងលទោះ ភារលគ្ចើនរប្រងអាស្ស័ វត្ថ លកើត្ ចំលព្វោះរលទ-
វញិ្ចញ ណោត្ គ្បលភទ្ខាោះ រិនអាស្ស័ វត្ថ លកើត្ក៏ម្ចន ែូលចាន ោះកន ង 
គថាសងគហ:ទី្ ១៤ បានសប្រតងែលចិ់ត្តែួងខាោះគ្តូ្វអាស្ស័ វត្ថ លកើត្ 
ចិត្តែួងខាោះអាស្ស័ វត្ថ លកើត្ក៏ម្ចន និងរិនអាស្ស័ វត្ថ លកើត្ក៏ម្ចន 
ឬលពលខាោះរិនបានអាស្ស័ វត្ថ លកើត្ក៏ម្ចន ។ 
 

គាថាសង្គហទី ១៤ 
 ១៤. លត្ចតត លីស និសា  លទ្ាចតត លីស ជា លរ 
        និសា  ច  និសា  បាោរ បា  និសសតិ ។ 

 ប្គ្បថា ចិត្តោំង   ៤៣ ែួង អាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្លឡើង 
ចិត្តោំង   ៤២ ែួង អាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្ខាោះរិនអាស្ស័ វត្ថ ខាោះ 
 រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ ែួង រិនអាស្ស័ វត្ថ លកើត្លឡើ  ។ 
 

អធិបាយ 
 ប្ចកចិត្ត ៤៣ ែួង លដ្ឋ អាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្ពិត្គ្បាកែ លដ្ឋ 
វត្ថ រូប ៦ ចិត្ត ៤៣ ែួង ប្ែលអាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ រ៊ឺ 
ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ ចកខ វត្ថ លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
លសាត្វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ លសាត្វត្ថ លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
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ឃានវញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ ឃានវត្ថ លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
ជិវាហ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ ជិវាហ វត្ថ លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។  
ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ២ អាស្ស័ ោ វត្ថ លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
 ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្
លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
 រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ៣ អាស្ស ័ហទ្ វត្ថ  
លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
 ឧលបោខ រលទោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ អាស្ស ័ហទ្ វត្ថ  
លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
      ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
      លោសរូលចិត្ត ២ អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
      រហាវបិាកចិត្ត ៨ អាស្ស ័ហទ្ វត្ថ លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
 រូបាវចរចិត្ត ១៥ អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
 លសាតបត្តិររគចិត្ត ១ អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ។ 
 រួរចិត្ត ៤៣ ែួងលនោះ អាស្ស័ វត្ថ របូលកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ 
លគ្ព្វោះចិត្តោងំលទោះរប្រងលកើត្បានចំលព្វោះកន ងបញ្ា លវាោរភូរិប៉ា លណាណ ោះ 
លព្វលរ៊ឺ ចិត្ត ៤៣ ែួងលនោះ រប្រងលកើត្បានលដ្ឋ កំណត់្ភូរិ ចំលព្វោះកន ង
ោរប រគល និងរូបប រគលប៉ា លណាណ ោះ នឹងលកើត្កន ង រូបប រគលរិនបាន ។ 
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ប្ឆកឆិត្ត ៤២  ួង្ប្ លអាព្សយ័វត្ថុរបូច្កើត្ច្ោយអច្នកនត 
(មិ្នរិត្ព្បាក ) ច្ោយវត្ថុរបូ ៦ 

 ចិត្ត ៤២ ែួងប្ែលអាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្លដ្ឋ  លនកនតលទោះ 
សលំៅែល់ គ្គខាោះក៏អាស្ស ័វត្ថ លកើត្ គ្គខាោះក៏រិនអាស្ស័ វត្ថ 
លកើត្ក៏ម្ចន ។ 
  ក សលចិត្ត ១០ (លវៀរលោសរូលចិត្ត ២)  
 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
 រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
  រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ ែួង 
  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង (លវៀរលសាតបត្តិររគចិត្ត ១) 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ 
 រួរចិត្ត ៤២ ែួងលនោះ អាស្ស័ វត្ថ លកើត្លដ្ឋ  លនកនត លគ្ព្វោះចិត្ត
ោងំលនោះលកើត្កន ងបញ្ា លវាោរភូរិ រ៊ឺភូរិប្ែលម្ចនខនធ ៥ ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ 
វត្ថ រូបលកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ប្ត្លបើលកើត្កន ងចត្ លវាោរភូរិ រ៊ឺភូរិប្ែល
ម្ចនខនធ ៤ ក៏រិនអាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្លឡើ  បានលសចកតីថា លបើចិត្ត ៤២ 
ែួងលនោះ លកើត្ជារួ ោរប រគលនិងរូបប រគល (លវៀរ សញ្ញីសត្តប រគល) 
នឹងអាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ប្ត្លបើលកើត្ជារួ 
 រូបប រគល រិនបានអាស្ស័ វត្ថ លកើត្ក៏បាន ។ 
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អរបូាវឆរវិបាកឆិត្ត ៤ មិ្នព្ត្វូអាព្សយ័វត្ថុរបូច្កើត្
ច្ោយឯកនត (រិត្ព្បាក ) 

  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ រិន
អាស្ស័ វត្ថ រូប លគ្ព្វោះ រូបាវចរចិត្ត ៤ ែួងលនោះ លកើត្បានចំលព្វោះកន ង
 រូបភូរិ ប្ែលជាភូរិរិនម្ចនរូប ម្ចនប្ត្ទរធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺម្ចន
ប្ត្ទរកខនធ ៤ បានែល់ លវទ្ទខនធ សញ្ចញ ខនធ សង្កខ រកខនធ និង 
វញិ្ចញ ណកខនធ ចំប្ណករូបកខនធប្ែលរិនម្ចនកន ង រូបភូរិលនោះ លទ្ើបបាន 
ល ោ្ ោះរា៉ាងលទ្ៀត្ថា ចត្ លវាោរភូរិ ។ 
 ប្ែលលព្វលថា  រូបាវចរវបិាក លកើត្បានចំលព្វោះ រូបភូរិប៉ា លណាណ ោះ 
ចំប្ណក រូបាវចរក សល ឬ រូបាវចរកិរយិ អាចលកើត្កន ងភូរិែក្ទ្  ៗបាន 
លវៀរប្ត្ បា ភូរិ លគ្ព្វោះ បា សត្ារិនអាចចលគ្រើនភាវទឱ្យសលគ្រច
្ន ររគ ផលបាន លដ្ឋ លហត្ ប្ែលរិនបានបែិសនធិគ្ពរលដ្ឋ 
ក្គ្ត្លហត្  ចំប្ណកតំងពីោរស រតិ្ភូរិលឡើងលៅ តិ្លហត្ កប រគល 
អាចចលគ្រើនភាវទរហូត្សលគ្រច រូបជានក សលបាន ឬគ្ពោះ រហនត
អាចចលគ្រើន រូបភាវទ រហូត្សលគ្រច រូបជានកិរយិបាន លដ្ឋ 
លហត្ លនោះចំលព្វោះ រូបវបិាក ប្ែលលធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ 
របស់ រូបប រគលលដ្ឋ ចំលព្វោះ លទ្ើបលព្វលបានថា  រូបាវចរវបិាកចិត្ត 
លកើត្បានចំលព្វោះ រូបភូរិប៉ា លណាណ ោះ  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ លទ្ើបរិនម្ចន
វត្ថ រូបជាទី្អាស្ស័ លកើត្ែល់ចិត្ត ។ 
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ច្ឆត្សកិនិង្វត្ថុរបូ 

 ចិត្តអាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្យ៉ាងណា លចត្សិកប្ែលជាធរ៌ 
គ្បកបជារួ ចិត្ត ក៏រប្រងអាស្ស័ វត្ថ លកើត្ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 

ប្ចកលចត្សិក ៥២ លដ្ឋ វត្ថ រូប ៦ 
 ១. លចត្សិកប្ែលអាស្ស័ ចកខ វត្ថ  លសាត្វត្ថ  ឃានវត្ថ  ជិវាហ វត្ថ  
ោ វត្ថ  លកើត្លដ្ឋ ឯកនត រិនម្ចន ។ 
 ២. លចត្សិកប្ែលអាស្ស័ ចកខ វត្ថ  លសាត្វត្ថ  ឃានវត្ថ  ជិវាហ វត្ថ  
ោ វត្ថ  លកើត្លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន ៧ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកបជារួ 
ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ១០ ែួង ។ 
 ៣. លចត្សិកប្ែលអាស្ស ័ហទ្ វត្ថ  លកើត្លដ្ឋ ឯកនត ម្ចន 
៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 លោចត្ កាលចត្សិក ៤ រប្រងលកើត្ចំលព្វោះកន ងោរភូរិ ១១ 
 បបរញ្ចញ លចត្សិក ២ រប្រងលកើត្បានកន ងបញ្ា លវាោរភូរិប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៤. លចត្សិកប្ែលអាស្ស ័ហទ្ វត្ថ  លកើត្លដ្ឋ  លនកនត ម្ចន 
៤៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
  ញ្ញសម្ចទលចត្សិក ១៣  ក សលលចត្សិក ១០ (លវៀរលោច-
ត្ កាៈ) លសាភណលចត្សិក ២៣ (លវៀរ បបរញ្ចញ  ២) ។ 
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វត្ថុនិង្ទាា រ 

 វត្ថ  ជាទី្អាស្ស័ លកើត្របស់ចិត្តនិងលចត្សិក ។ 
 ោា រ ជាគ្ចកសគ្ម្ចប់ឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍លដ្ឋ  
ោរគ្បាកែលឡើងជាវេិីចិត្ត ។ 
 ោំងវត្ថ និងោា រនីរួ ៗ ក៏ជាទី្អាស្ស ័របស់ចិត្តនិងលចត្សិក 
ែូចគន  រ៊ឺវត្ថ លទោះជាទី្អាស្ស័ របសចិ់ត្តនិងលចត្សិក ចំប្ណកោា រក៏ 
ជាផាូវឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍ ែូលចាន ោះចិត្តលចត្សិកប្ែល 
គ្បាកែលឡើងគ្រប់ខណ:ម្ចនសរព័នធគន រវាងវត្ថ និងោា រលដ្ឋ លគ្ចើន ប្ែល
អាចប្ចកបានជា ៤ ន័  រ៊ឺ 
 ចិត្តប្ែលអាស្ស័ ោងំោា រោំងវត្ថ  ។ 
 ចិត្តប្ែលអាស្ស័ វត្ថ  ប្ត្រិនអាស្ស័ ោា រ ។ 
 ចិត្តប្ែលរិនអាស្ស័ ោំងវត្ថ ោំងោា រ ។ 
 

១. ចិត្តប្ែលអាស្ស័ ោំងវត្ថ ោំងោា រម្ចន ៣៨ ែួង រ៊ឺ 
 លោសរូលចិត្ត ២ ែួង  
  លហត្ កចិត្ត ១៧ (លវៀរឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ ក-
កិរយិចិត្ត ១)  
 រហាវបិាកចិត្ត ៨  
 រូបាវចរក សលចិត្ត ៥ 
 រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៥ 
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 លសាតបត្តិររគចិត្ត ១ 
 រួរចិត្ត ៣៨ ែួងលនោះ អាស្ស័ ោំងវត្ថ ោំងោា រ លទ្ើបគ្បាកែ 
លឡើងបាន ។ 
 កំណត់្សម្ចគ ល់ លសចកតីលផសងគន រវាងចិត្តប្ែលអាស្ស័ វត្ថ លកើត្ 
និងចិត្តប្ែលអាស្ស័ ោា រលកើត្លទោះ ម្ចនចំនួនរិនែូចគន  រ៊ឺចិត្តប្ែល
អាស្ស័ វត្ថ លកើត្ម្ចនចំនួនកំណត់្លដ្ឋ ចំលព្វោះពិត្គ្បាកែ ប្ត្ចិត្តប្ែល
អាស្ស័ ោា រលកើត្លទោះ ចំនួនរបស់ចិត្តប្ែលលកើត្បានទូ្លំទូ្ោ 
ជាងគន  រ៊ឺ  
 

ឆិត្តប្ លអាព្សយ័វត្ថុ ៦ 
 ចកខ វត្ថ  ចិត្តអាស្ស័ លកើត្ ២ ែួង ។ 
 លសាត្វត្ថ  ចិត្តអាស្ស័ លកើត្ ២ ែួង ។ 
 ឃានវត្ថ  ចិត្តអាស្ស័ លកើត្ ២ ែួង ។ 
 ជិវាហ វត្ថ  ចិត្តអាស្ស័ លកើត្ ២ ែួង ។ 
 ោ វត្ថ  ចិត្តអាស្ស័ លកើត្ ២ ែួង ។ 
 ហទ្ វត្ថ  ចិត្តអាស្ស័ លកើត្ ៧៥ ែួង ។ 
  រូបវបិាក ៤ រិនអាស្ស ័វត្ថ  ។ 
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ឆិត្តប្ លអាព្សយ័ទាា រ ៦ 
 ចកខ ោា រ ចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង ។ 
 លសាត្ោា រ ចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង ។ 
 ឃានោា រ ចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង ។ 
 ជិវាហោា រ ចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង ។ 
 ោ ោា រ ចិត្តលកើត្បាន ៤៦ ែួង ។ 
 រលទោា រ ចិត្តលកើត្បាន ៦៧ ែួង ។ 
 រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ រិនអាស្ស ័ោា រ ។ 
 

២. ចិត្តប្ែលអាស្ស័ វត្ថ ប្ត្រិនអាស្ស័ ោា រម្ចន ៥ ែួង រ៊ឺ 
 រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ ែួងលនោះ អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ រូបលកើត្ លគ្ព្វោះ
រូបាវចរវបិាកជាចិត្តរបស់រូបគ្ពហោប រគល ប្ែលលធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ ច តិ្ 
បែិសនធិចិត្តរបស់រូបគ្ពហោប រគលលទោះ គ្តូ្វអាស្ស័ ហទ្ វត្ថ របូ 
គ្តូ្វអាស្ស ័គន និងគន លដ្ឋ  ំណាច ញ្ញរញ្ញបបចា័  ។ 
 ចំប្ណករូបាវចរវបិាកប្ែលរិនអាស្ស័ ោា រលកើត្លទោះ លគ្ព្វោះ
រូបាវចរវបិាកលធាើកិចាគ្តឹ្រប្ត្បែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ ជាឯកនតោា រវរិ ត្តចិត្ត 
រ៊ឺចិត្តប្ែលលកើត្ផ ត្ចាកោា រលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ លទ្ើបរិនគ្តូ្វអាស្ស័ 
ោា រណារួ  ។ 
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៣. ចិត្តប្ែលរិនអាស្ស័ វត្ថ ប្ត្អាស្ស័ ោា រម្ចន ៤២ ែួង រ៊ឺ 
  ក សលចិត្ត ១០ (លវៀរលោសរូលចិត្ត ២) 
 រហាក សលចិត្ត ៨ 
 រហាកិរយិចិត្ត ៨ 
  រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ 
  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ 
 លោក ត្តរចិត្ត ៧ (លវៀរលសាតបត្តិររគចិត្ត ១) 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ចញ ណោត្  លហត្ កកិរយិចិត្ត ១ 
 រួរចិត្ត ៤២ ែួងលនោះ ោលលកើត្ជារួ  រូបគ្ពហោប រគលលហើ  
រិនអាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្លឡើ  លគ្ព្វោះ រូបគ្ពហោប រគលលទោះ រិនម្ចន
វត្ថ រូបោំង ៦ ប្ត្ចិត្ត ៤២ ែួងលនោះ គ្តូ្វអាស្ស័ ោា រ រ៊ឺរលទោា រលទ្ើប
លកើត្បាន លៅកន ង រូបគ្ពហោប រគល ម្ចនរលទោា រប្ត្រា៉ាង លទ្ើបជាទី្
អាស្ស័ របស់ចិត្ត ៤២ ែួងលនោះ លកើត្តររលទោា របាន ។ 
 

៤. ចិត្តប្ែលរិនអាស្ស័ ោំងវត្ថ ោំងោា រលទោះម្ចន ៤ ែួង រ៊ឺ 
  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ ែួង រិនអាស្ស័ វត្ថ  លគ្ព្វោះរិនម្ចន
វត្ថ ជាទី្អាស្ស័  និងរិនអាស្ស័ ោា រ លគ្ព្វោះជាឯកនតោា រវរិ ត្តចិត្ត 
រ៊ឺចិត្តប្ែលផ ត្ចាកោា រលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ លធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ 
និងច តិ្ របស់ រូបគ្ពហោប រគលកន ង រូបភូរិ ៤ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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អវោនគាថា 
  ឥចាា ន រ ទ្ធរចិលត្            ភិធរោត្ថសងគលហ 
  ត្តិ្លយ បរលិចេលោ ំ សម្ចលសលនវ និែាិលត ។ 
 បរលិចេទ្ទី្ ៣ ល ោ្ ោះថា បកិណណកសងគហវភិារ កន ងបករណ៍ 
 ភិធរោត្ថសងគហ: ប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានរចទទ្ កលហើ  ចប់លដ្ឋ 
គ្បោរែូលចនោះ ៕ 
 
 

ឆប់ បរចិ្ឆេទទី ៣ 
 

🖎✍ 

6 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាល-ីប្ព្ប 
ត្តិ្ច្យ បរចិ្ឆេច្ទា  

បកិណ្ណ កសង្គហវិភាច្គា 

បរលិចេទ្ទី្ ៣  
បកិណណកសងគហវភិារ 

 (១) សរប  តត   ថាលយរំ លត្បញ្ចញ ស សភាវលត  
       ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ    លត្សំ ោនិ  ថារហំ ។ 

(២) លវទ្ទលហត្ លត កិចា- ោា ោលរពនវត្ថ លត  
      ចិត្ត បាទ្វលសលនវ   សងគលហា ទរ នី លត្ ។ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង   រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលគ្បកបគន
តរសររួរែល់ោរគ្បកបគន បាន ោប់លដ្ឋ សភាវៈម្ចន ៥៣ យ៉ាង ។ 
 ឥឡូវលនោះ ល ោ្ ោះថា សងគហៈ ខ្ ំនឹងសប្រតងតរគ្បលភទ្ក្នោរ
លកើត្លឡើងរបស់ចិត្តលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នលវទ្ទ លហត្  កិចា ោា រ អាររោណ៍ 
និងវត្ថ  តរសររួរ ។ 
 

ច្វទនាសង្គច្ោ 
លវទ្ទសងគហៈ 

 (៣) ត្ត្ថ លវទ្ទសងគលហ តវ តិ្វោិ លវទ្ទ ស ខំ ទ្ កខំ 
 ទ្ កខរស ខា លចតិ្, ស ខំ ទ្ កខំ លសារនសស ំលោរនសស ំឧលបោខ តិ្ ច 
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 លភលត្ន បន បញ្ាោ លហាតិ្ ។ 
 បណាដ សងគហៈោំង  លទោះ លំដ្ឋប់ែំបូង កន ងលវទ្ទសងគហៈ 
លវទ្ទម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ ស ខលវទ្ទ ១ ទ្ កខលវទ្ទ ១ និង ទ្ កខរ-
ស ខលវទ្ទ ១ (និងលវទ្ទ) ម្ចន ៥ គ្បោរលដ្ឋ ោរប្ចកជា
ស ខលវទ្ទ ១ ទ្ កខលវទ្ទ ១ លសារនសសលវទ្ទ ១ លោរនសសលវទ្ទ 
១ និងឧលបោខ លវទ្ទ ១ ។ 
 (៤) ត្ត្ថ ស ខសហរតំ្ ក សលវបិាកំ ោ វញិ្ចញ ណលរកលរវ, 
ត្ថា ទ្ កខសហរតំ្  ក សលវបិាកំ ។ 
 បណាដ លវទ្ទោំង  លទោះ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ស ខលវទ្ទ 
រ៊ឺ ោ វញិ្ចញ ណចិត្ត ប្ែលជាផលរបស់ក សលករោប្ត្រួ ែួងប៉ា លណាណ ោះ 
លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លទោះ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ទ្ កខលវទ្ទ រ៊ឺ ោ -
វញិ្ចញ ណចិត្ត ប្ែលជាផលរបស់ ក សលករោ ។ 
 (៥) លសារនសសសហរត្ចិតត និ បន លោភរូោនិ ចតត រ,ិ 
ោា ទ្ស ោម្ចវចរលសាភទនិ, ស ខសនតីរណហសទនិ ច លទ្ាតិ្ 
 ដ្ឋា រស ោម្ចវចរលសារនសសសហរត្ចិតត និ លចវ បឋរទ្ តិ្ -
ត្តិ្ ចត្ ត្ថជានសង្កខ តនិ ចត្ ចតត លីស រហរគត្លោក ត្តរចិតត និ 
លចតិ្ ោា សែាិវោិនិ ភវនតិ ។ 
 ចំប្ណកចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ លសារនសសលវទ្ទម្ចន ៦២ ែួង  
រ៊ឺ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ លសារនសសលវទ្ទកន ងោម្ចវចរភូរិម្ចន 
១៨ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៤ ែួង ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ១២ ែួង 
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និងចិត្ត ២ ែួងលទ្ៀត្ រ៊ឺ ស ខសនតីរណចិត្ត ១ និងហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ 
ែួង រហរគត្ចិត្ត និងលោក ត្តរចិត្ត ៤៤ ែួង លព្វលរ៊ឺ បឋរជានចិត្ត 
(១១ ែួង) ទ្ តិ្ ជានចិត្ត (១១ ែួង) ត្តិ្ ជានចិត្ត (១១ ែួង) 
និងចត្ ត្ថជានចិត្ត (១១ ែួង) ។ 
 (៦) លោរនសសសហរត្ចិតត និ បន លទ្ា បែិ សរប  ត្ត-
ចិតត លនវ ។ 
 ចំប្ណកចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ លោរនសសលវទ្ទ រ៊ឺ ចិត្តប្ែល
គ្បកបជារួ បែិ ៈ ២ ែួង ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 (៧) លសសានិ សព្វា និបិ បញ្ា បញ្ចញ ស ឧលបោខ សហរត្-
ចិតត លនវាតិ្ ។ 
 ចំប្ណកចិត្តប្ែលលៅសល់ សូរបីោំង ស់ម្ចន ៥៥ ែួង ជា
ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ឧលបោខ លវទ្ទប្រនពិត្ ។ 
 (៨) ស ខំ ទ្ កខរ លបោខ តិ្   តិ្វោិ ត្ត្ថ លវទ្ទ  
       លសារនសស ំលោរនសស-  រិតិ្ លភលទ្ន បញ្ាោ ។ 
 ប្គ្បថា កន ងលវទ្ទសងគហ:លទោះ រប្រងម្ចនលវទ្ទ ៣ យ៉ាងរ៊ឺ    
ស ខលវទ្ទ ១ ទ្ កខលវទ្ទ ១ ឧលបោខ លវទ្ទ ១  លវទ្ទរប្រងម្ចន ៥ យ៉ាង 
លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នឥរនោិ  រ៊ឺ លសារនសសលវទ្ទ ១ លោរនសសលវទ្ទ ១ 
(ស ខលវទ្ទ ១ ទ្ កខលវទ្ទ ១ ឧលបោខ លវទ្ទ ១) ។ 
 (៩) ស ខលរកត្ថ ទ្ កខញ្ា     លោរនសស ំទ្ាល  ឋិតំ្ 
      ោា សែាីស  លសារនសស ំ បញ្ា បញ្ចញ សលកត្ោ ។ 
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 ប្គ្បថា ស ខលវទ្ទផង ទ្ កខលវទ្ទផងតំងលៅកន ងចិត្ត ១ ែួង  
លោរនសសលវទ្ទតំងលៅកន ងចិត្ត ២ ែួង លសារនសសលវទ្ទតំងលៅ
កន ងចិត្ត ៦២ ែួង ឧលបោខ លវទ្ទលគ្ៅពីលនោះតំងលៅកន ងចិត្ត ៥៥ ែួង ។ 
 

ច្ហត្ុសង្គច្ោ 
លហត្ សងគហៈ 

 (១០) លហត្ សងគលហ លហតូ្ ទរ លោលភា លោលសា លម្ចលហា 
 លោលភា  លោលសា  លម្ចលហា ចាតិ្ ឆ្ពាិោ ភវនតិ ។ 
 ល ោ្ ោះថា លហត្  កន ងលហត្ សងគហៈម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ លោភ
លហត្  ១ លោសលហត្  ១ លម្ចហលហត្  ១  លោភលហត្  ១  លោស
លហត្  ១ និង លម្ចហលហត្  ១ ។ 
 (១១) ត្ត្ថ បញ្ាោា ោវជានទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណសរបែិចេនសនតីរណ-
លវាែាពានហសនវលសន  លហត្ កចិតត និ ទរ ។ 
 បណាដ លហត្ ោំង  លទោះ ល ោ្ ោះថា  លហត្ កចិត្តោំង   
(១៨ ែួង) តរគ្បលភទ្ក្នបញ្ាោា ោវជានចិត្ត (១ ែួង) ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណ
ចិត្ត (១០ ែួង) សរបែិចេនចិត្ត (២ ែួង) សនតីរណចិត្ត (៣ ែួង) 
លវាែាពានចិត្ត (១ ែួង) និងហសិត្ បាទ្ចិត្ត (១ ែួង) ។ 
 (១២) លសសានិ សព្វា និបិ ឯកសត្តតិ្ ចិតត និ សលហត្ ោលនវ ។ 
 ចិត្តោំង   ៧១ ែួង ប្ែលលៅសល់ សូរបីោំង ស ់
ល ោ្ ោះថា សលហត្ កចិត្ត ។ 
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 (១៣) ត្តថ បិ លទ្ា លម្ចរូហចិតត និ ឯកលហត្ ោនិ ។ 
 សូរបីបណាដ សលហត្ កចិត្តោំង  លទោះ លម្ចហរូលចិត្ត
ោំង   ២ ែួង ជាឯកលហត្ កចិត្ត ។ 
 (១៤) លសសានិ ទ្ស  ក សលចិតត និ លចវ ញាណវបិប  តត និ 
ោា ទ្ស ោម្ចវចរលសាភទនិ លចតិ្ ោា វសីតិ្ ទ្ាិលហត្ កចិតត និ ។ 
 ទ្ាិលហត្ កចិត្ត (ចិត្តម្ចនលហត្  ២) ោំង   ២២ ែួង រ៊ឺ 
 ក សលចិត្តោំង   ១០ ែួង ប្ែលលៅសល់ និងោម្ចវចរលសាភ-
ណចិត្តោំង   ១២ ែួង ប្ែលរិនបានគ្បកបជារួ ញាណ ។ 
 (១៥) ោា ទ្ស ញាណសរប  ត្តោម្ចវចរលសាភទនិ លចវ 
បញ្ា តឹ្ស រហរគត្លោក ត្តរចិតត និ លចតិ្ សត្តចតត លីស តិ្លហត្ ក-
ចិតត នីតិ្ ។ 
 ចិត្តោំង   ៤៧ ែួង ជាតិ្លហត្ កចិត្ត រ៊ឺ ោម្ចវចរ-
លសាភណចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ញាណ ១២ ែួង រហរគត្ចិត្ត (២៧ 
ែួង) និងលោក ត្តរចិត្ត (៨ ែួង) ។ 
   (១៦)    លោលភា  លោលសា  ច លម្ចលហា  ច    លហតូ្  ក សោ  ត្លយ  
      លោភាលោសាលម្ចលហា ច      ក សោពាកត ត្ថា ។ 
 ប្គ្បថា លហត្ ោំង  ប្ែលជា ក សលម្ចន ៣ រ៊ឺ លោភ
លហត្  ១ លោសលហត្  ១ និងលម្ចហលហត្  ១ លហត្ ប្ែលជាក សល
និង ពាកត្ម្ចន ៣ រ៊ឺ  លោភលហត្  ១  លោសលហត្  ១ 
និង លម្ចហលហត្  ១ ។ 
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(១៧)  លហត្ កាដ្ឋា រលសក-    លហត្ ោ លទ្ា ោា វសីតិ្  
      ទ្ាិលហត្ ោ រត សត្ត-    ចតត លីស តិ្លហត្ ោ ។ 
 ប្គ្បថា  លហត្ កចិត្តោំង   ១៨ ែួង ចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ 
រួ ម្ចន ២ ែួង ចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ ពីរម្ចន ២២ ែួង ចិត្តប្ែលម្ចន
លហត្ បីម្ចន ៤៧ ែួង ។ 
 

កិឆចសង្គច្ោ 
កិចាសងគហៈ 

 (១៨) កិចាសងគលហ កិចាា និ ទរ បែិសនធិភវង្កគ វជានទ្សសន-
សវនឃា នសា នផ សនសរបែិចេនសនតីរណលវាែាពានជវនត្ោរ-
រោណច តិ្វលសន ច ទ្ោសវោិនិ ភវនតិ ។ 
 កន ងកិចាសងគហៈ ល ោ្ ោះថា កិចាម្ចន ១៤ គ្បោរលដ្ឋ  ំណាច
ក្នបែិសនធិកិចា ១ ភវងគកិចា ១ អាវជានកិចា ១ ទ្សសនកិចា ១ សវនកិចា ១ 
ឃា នកិចា ១ សា នកិចា ១ ផ សនកិចា ១ សរបែិចេនកិចា ១ 
សនតីរណកិចា ១ លវាែាពានកិចា ១ ជវនកិចា ១ ត្ោររោណកិចា ១ 
និងច តិ្កិចា ១ ។ 
 (១៩) បែិសនធិភវង្កគ វជានបញ្ា វញិ្ចញ ណឋាទទិ្វលសន បន 
លត្សំ ទ្សោ ឋានលភលោ លវទិ្ត្លព្វា  ។ 
 ក៏ (បណាិ ត្) របបីគ្ជាបថា គ្បលភទ្ក្នឋានរបស់កិចាោំង  
លទោះម្ចន ១០ គ្បោរ លដ្ឋ  ំណាចក្នបែិសនធិសាថ ន ភវងគសាថ ន 
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 អាវជានសាថ ន និងទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណសាថ នជាលែើរ ។ 
 (២០) ត្ត្ថ លទ្ា ឧលបោខ សហរត្សនតីរណានិ លចវ  ែា 
រហាវបិាោនិ ច នវ រូបារូបវបិាោនិ លចតិ្ ឯកូនវសីតិ្ ចិតត និ 
បែិសនធិភវងគច តិ្កិចាា និ ទរ ។ 
 បណាដ ចិត្តោំង  លទោះ ចិត្តោំង   ១៩ ែួង រ៊ឺ សនតីរណ
ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ឧលបោខ លវទ្ទោំង   ២ ែួង រហាវបិាក
ចិត្តោំង   ៨ ែួង រូបាវចរវបិាកចិត្ត និង រូបាវចរវបិាកចិត្ត
ោំង   ៩ ែួង ល ោ្ ោះថា ចិត្តប្ែលលធាើនូវបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា 
និងច តិ្កិចា ។ 
 (២១) អាវជានកិចាា និ បន លទ្ា ។ 
 ចំប្ណកចិត្តោងំ   ២ ែួង (រប្រងលធាើ) នូវអាវជានកិចា
ោងំ   ។ 
 (២២) ត្ថា ទ្សសនសវនឃា នសា នផ សនសរបែិចេន-
កិចាា និ ច ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ ចិត្តោំង  ប្ែលម្ចនោរល ើញ ោរឮ 
ោរែឹងកាិន ោរែឹងរស ោរព្វលគ់្តូ្វសរផសស និងសរបែិចេនកិចា 
ក៏ម្ចន (១ កិចា ២ ែួងៗ ) ប្ែរ ។ 
 (២៣) តី្ណិ សនតីរណកិចាា និ ។ 
 ចិត្តោំង   ៣ ែួង (រប្រងលធាើ) នូវសនតីរណកិចា ។ 
 (២៤) រលទោា ោវជានលរវ បញ្ាោា លរ លវាែាពានកិចាំ សាលធតិ្ ។ 
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 រលទោា ោវជានចិត្តប្ត្ប៉ា លណាណ ោះ រប្រងញា ំងលវាែាពានកិចាឱ្យ
សលគ្រចកន ងបញ្ាោា រ ។ 
 (២៥) អាវជានទ្ា វជាិតនិ  ក សោក សលផលកិរ ិចិតត និ 
បញ្ា បញ្ចញ ស ជវនកិចាា និ ។ 
 ចិត្តប្ែលជាជវនកិចាម្ចន ៥៥ ែួង រ៊ឺ ក សលចិត្ត  ក សលចិត្ត 
ផលចិត្ត និងកិរយិចិត្តោំង   ប្ែលលវៀរចាកអាវជានចិត្ត ២ ែួង ។ 
 (២៦)  ែា រហាវបិាោនិ លចវ សនតីរណត្ត លញ្ា តិ្ ឯោទ្ស 
ត្ោររោណកិចាា និ ។ 
 ចិត្តោំង   ១១ ែួង ប្ែលម្ចនត្ោររោណៈជាកិចា រ៊ឺ 
រហាវបិាកចិត្តោំង   ៨ ែួងផង សនតីរណចិត្ត ៣ ែួងផង
ប្រនពិត្ ។ 
 (២៧) លត្ស  បន លទ្ា ឧលបោខ សហរត្សនតីរណចិតត និ 
បែិសនធិភវងគច តិ្ត្ោររោណសនតីរណវលសន បញ្ា កិចាា និ ទរ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ បណាដ កិចាោំង  លទោះ សនតីរណចិត្តប្ែល
គ្បកបជារួ ឧលបោខ លវទ្ទ ២ ែួង ល ោ្ ោះថា ចិត្តម្ចនកិចា ៥ គ្បោរ 
លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នបែិសនធិកិចា ១ ភវងគកិចា ១ ច តិ្កិចា ១ ត្ោររោណ
កិចា ១ និងសនតីរណកិចា ១ ។ 
 (២៨) រហាវបិាោនិ  ែា បែិសនធិភវងគច តិ្ត្ោររោណវលសន 
ចត្ កិចាា និ ទរ ។ 
 រហាវបិាកចិត្តោំង   ៨ ែួង ល ោ្ ោះថា ជាចិត្តម្ចនកិចា ៤  
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គ្បោរ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នបែិសនធិកិចា ១ ភវងគកិចា ១ ច តិ្កិចា ១ និង
ត្ោររោណកិចា ១ ។ 
 (២៩) រហរគត្វបិាោនិ នវ បែិសនធិភវងគច តិ្វលសន តិ្កិចាា និ 
ទរ ។ 
 រហរគត្វបិាកចិត្តោំង   ៩ ែួង ល ោ្ ោះថា ជាចិត្តម្ចនកិចា 
៣ គ្បោរ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នបែិសនធិកិចា ១ ភវងគកិចា ១ និងច តិ្កិចា ១ ។ 
 (៣០) លសារនសសសនតីរណំ សនតីរណត្ោររោណវលសន ទ្ កិចាំ ។ 
 សនតីរណចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ លសារនសសលវទ្ទ ល ោ្ ោះថា 
ជាចិត្តម្ចនកិចា ២ គ្បោរ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នសនតីរណកិចា ១ និង
ត្ោររោណកិចា ១ ។ 
 (៣១) ត្ថា លវាែាពានំ លវាែាពាទវជានវលសន ។ 
 លវាែាពានចិត្ត (ជាចិត្តម្ចនកិចា ២ គ្បោរ) ែូចគន ប្ែរ លដ្ឋ 
គ្បលភទ្ក្នលវាែាពានកិចា ១ និងអាវជានកិចា ១ ។ 
 (៣២) លសសានិ បន សព្វា និបិ ជវនរលទោត្ ត្តិក-
ទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណានិ  ថាសរភវលរកកិចាា នីតិ្ ។ 
 ចំប្ណកចិត្តោំង  ប្ែលលៅសលស់ូរបីោំង ស់ រ៊ឺ ជវន
ចិត្ត រលទោត្  ៣ ែួង និងទ្ាិបញ្ា វញិ្ចញ ណចិត្ត ជាចិត្តម្ចនកិចាប្ត្រួ 
តរសររួរែល់ោរលកើត្លឡើង ។ 
 (៣៣) បែិសទធ ទ្លយ ទរ  កិចាលភលទ្ន ច ទ្ោស  
       ទ្សោ ឋានលភលទ្ន   ចិត្ត បាោ បោសិត ។ 
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 ប្គ្បថា ចិត្តោំង  ប្ែលកំព ងលកើត្លឡើង ម្ចនល ោ្ ោះថា 
បែិសនធិជាលែើរ គ្ទ្ង់សប្រដងលហើ ថា ម្ចន ១៤ យ៉ាង លដ្ឋ គ្បលភទ្
ក្នកិចា ម្ចន ១០ យ៉ាង លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នឋាន ។ 
 (៣៤)  ែាសែាិ ត្ថា លទ្ា ច   នវាែា លទ្ា  ថាការំ    
      ឯកទ្ាិតិ្ចត្ បញ្ា -           កិចាឋាទនិ និទ្ោិលស ។ 
 ប្គ្បថា បណាិ ត្របបីសប្រដងនូវចិត្តោំង   ប្ែលម្ចនកិចា ១ 
និងសាថ ន ១ ចិត្តម្ចនកិចា ២ និងសាថ ន ២ ចិត្តម្ចនកិចា ៣ និងសាថ ន ៣  
ចិត្តម្ចនកិចា ៤ និងសាថ ន ៤ ចិត្តម្ចនកិចា ៥ និងសាថ ន ៥ ម្ចន ៦៨ 
ែួង, ២ ែួង, ៩ ែួង, ៨ ែួង, និង ២ ែួងតរលំដ្ឋប់ ។ 
 

ទាា រសង្គច្ោ 
ោា រសងគហៈ 

 (៣៥) ោា រសងគលហ ោា ោនិ ទរ ចកខ ោា រ ំ លសាត្ោា រ ំឃានោា រ ំ
ជិវាហោា រ ំោ ោា រ ំរលទោា រលញ្ា តិ្ ឆ្ពាិោនិ ភវនតិ ។ 
 ល ោ្ ោះថា ោា រោំង  កន ងោា រសងគហៈ ម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ 
ចកខ ោា រ ១ លសាត្ោា រ ១ ឃានោា រ ១ ជិវាហោា រ ១ ោ ោា រ ១ 
និងរលទោា រ ១ ។ 
 (៣៦) ត្ត្ថ ចកខ លរវ ចកខ ោា រ ំ។ 
 បណាដ ោា រោំង  លទោះ ចកខ បសាទ្ប្រនពិត្ ល ោ្ ោះថា 
ចកខ ោា រ ។ 
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 (៣៧) ត្ថា លសាតទ្លយ លសាត្ោា ោទី្និ ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លទោះ បសាទ្រូបោំង  ម្ចនលសាត្
បសាទ្រូបជាលែើរ ក៏ល ោ្ ោះថា ោា រម្ចនលសាត្ោា រជាលែើរ ។ 
 (៣៨) រលទោា រ ំបន ភវងគនតិ បវ ចាតិ្ ។ 
 ចំប្ណកចិត្តប្ែលលោកលៅថា ភវងគចិត្ត ល ោ្ ោះថា រលទោា រ ។ 
 (៣៩) ត្ត្ថ បញ្ាោា ោវជានចកខ វញិ្ចញ ណសរបែិចេនសនតីរណ-
លវាែាពានោម្ចវចរជវនត្ោររោណវលសន ឆ្ចតត លីស ចិតត និ ចកខ ោា លរ 
 ថារហំ ឧបបជានតិ, ត្ថា បញ្ាោា ោវជានលសាត្វញិ្ចញ ណាទិ្វលសន 
លសាត្ោា ោទី្ស បិ ឆ្ចតត លីលសវ ភវនតីតិ្ សពាថាបិ បញ្ាោា លរ 
ចត្ បញ្ចញ ស ចិតត និ ោម្ចវចោលនវ ។ 
 បណាដ ោា រោំង   ៦ លទោះ ចិត្តោំង   ៤៦ ែួង រប្រង
លកើត្លឡើងតរសររួរ កន ងចកខ ោា រលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នបញ្ាោា ោវជានចិត្ត 
ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្ត សរបែិចេនចិត្ត សនតីរណចិត្ត លវាែាពានចិត្ត ោម្ចវចរ
ជវនចិត្ត និងត្ោររោណចិត្ត លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លទោះ ចិត្ត ៤៦ ែួង 
លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នបញ្ាោា ោវជានចិត្ត និងលសាត្វញិ្ចញ ណចិត្តជាលែើរ 
រប្រងលកើត្លឡើងសូរបកីន ងលសាត្ោា រជាលែើរ (លដ្ឋ សរ ប) ចិត្តោងំ-
   ៥៤ ែួង (រប្រងលកើត្) កន ងោា រោំង ៥ សូម្បីដដ្ឋយប្រការ
ទាំងពួង គឺ កាមាវចរចិត្តទាំងឡាយមម្នពិត្ ។ 
 (៤០) ម្ដោទា ដរ រន ម្ដោទា រាវជ្ជនរញ្ច រញ្ញា សជ្វន-
ត្ទរម្មណវដសន សត្តសដ្ាិ ចិត្តត និ ភវនតិ ។ 
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 ក៏ចិត្តទាំងឡាយ ៦៧ ដួ្ង ដដ្ឋយប្រដភទននម្ដោទា រាវជ្ជនចិត្ត 
ជ្វនចិត្ត ៥៥ ដួ្ង និងត្ទរម្មណចិត្ត រមម្ងដកើត្កនុងម្ដោទា រ ។ 
 (៤១) ឯកូនវសីតិ្ រដិ្សនធិភវងគចុតិ្វដសន ទា រវមុិ្ត្តត និ ។ 
 ចិត្តទាំងឡាយ ១៩ ដួ្ង ដដ្ឋយអាំណាចននរដិ្សនធិកិចច ភវងគ
កិចច និងចុតិ្កិចច ដ ម្ ោះថា ទា រវមុិ្ត្តចិត្ត (ចិត្តមដ្លរួចចាកទា រ) ។ 
 (៤២) ដត្សុ រន រញ្ច វញិ្ញា ណានិ ដចវ ម្ហគគត្ដោកុត្តរ-
ជ្វោនិ ដចតិ្ ឆត្តឹស យថារហដម្កទា រកិចិត្តត និ ោម្ ។ 
 ម្យ៉ាងដទៀត្ (រណាា ចិត្តមដ្លដកើត្កនុងទា រទាំងឡាយ) ដោោះ 
ចិត្តទាំងឡាយ ៣៦ ដួ្ង គឺ រញ្ច វញិ្ញា ណចិត្តផង ជ្វនចិត្តមដ្លជា
ម្ហគគត្ចិត្ត និងដោកុត្តរចិត្តទាំងឡាយផង ដ ម្ ោះថា ឯកទា រកិចិត្ត 
(ចិត្តមដ្លដកើត្កនុងទា រមត្មួ្យ) ត្តម្សម្គួរ ។ 
 (៤៣) រលទោត្ ត្តិកំ បន បញ្ាោា រកំិ ។ 
 ចំប្ណកគ្បជ ំ ៣ ក្នរលទោត្  ល ោ្ ោះថា បញ្ាោា រកិចិត្ត 
(ចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោា រ ៥) ។ 
 (៤៤) ស ខសនតីរណលវាែាពានោម្ចវចរជវទនិ ឆ្ោា រកិចិតត និ ។ 
 ស ខសនតីរណចិត្ត លវាែាពានចិត្ត និងោម្ចវចរជវនចិត្ត
ោងំ   ល ោ្ ោះថា ឆ្ោា រកិចិត្ត (ចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោា រ ៦) ។ 
 (៤៥) ឧលបោខ សហរត្សនតីរណរហាវបិាោនិ ឆ្ោា រោិនិ លចវ 
ោា រវរិ តត និ ច ។ 
 សនតីរណចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ឧលបោខ លវទ្ទ និងរហាវបិាក 
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ចិត្តោំង   ល ោ្ ោះថា ឆ្ោា រកិចិត្ត (ចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោា រ ៦) 
និងល ោ្ ោះថា ោា រវរិ ត្តចិត្ត (ចិត្តប្ែលរចួចាកោា រ) ។ 
 (៤៦) រហរគត្វបិាោនិ ោា រវរិ តត លនវាតិ្ ។ 
 រហរគត្វបិាកចិត្តោំង   ល ោ្ ោះថា ោា រវរិ ត្តចិត្ត 
(ចិត្តប្ែលរួចចាកោា រ) ប្រនពិត្ ។ 
 (៤៧) ឯកោា រកិចិតត និ  បញ្ា ឆ្ោា រោិនិ ច 
          ឆ្ោា រកិវរិ តត និ   វរិ តត និ ច សពាថា ។ 

ឆ្ត្តឹសតិ្ ត្ថា តី្ណិ  ឯកតឹ្ស  ថាការំ  
          ទ្សោ នវោ លចតិ្         បញ្ាោ បរទីិ្បល  ។ 
 ប្គ្បថា បណាិ ត្របបីសប្រដង នូវចិត្តោំង  ប្ែលលកើត្កន ងោា រ 
១ ចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោា រ ៥ ចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោា រ ៦  ចិត្តប្ែលលកើត្
កន ងោា រ ៦ ផង ផ ត្ចាកោា រោំង ៦ ផង និងចិត្តប្ែលផ ត្ចាកោា រោំង ៦ 
លដ្ឋ គ្បោរោំងពួង, លដ្ឋ  ៥ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត ៣៦ ែួង, ចិត្ត ៣ ែួង, 
ចិត្ត ៣១ ែួង, ចិត្ត ១០ ែួង, និងចិត្ត ៩ ែួងតរលដំ្ឋប់យ៉ាងលនោះ   ។ 
 

អាលម្ពនសង្គច្ោ 
អាលរពនសងគហៈ 

 (៤៨) អាលរពនសងគលហ អាររោណានិ ទរ រូបាររោណំ 
សោោ ររោណំ រទធ ររោណំ រសាររោណំ លផ្ទែាព្វា ររោណំ ធម្ចោ ររោណលញ្ា តិ្ 
ឆ្ពាិោនិ ភវនតិ ។ 
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 ល ោ្ ោះថា អាររោណ៍ោំង  កន ងអាររោណសងគហៈម្ចន ៦ 
គ្បោរ រ៊ឺ រូបាររោណ៍ ១ សោោ ររោណ៍ ១ រទធ ររោណ៍ ១ រសាររោណ៍  ១ 
លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ១ និងធម្ចោ ររោណ៍ ១ ។ 
 (៤៩) ត្ត្ថ រូបលរវ របូាររោណំ, ត្ថា សោោ ទ្លយ 
សោោ ររោណាទី្និ ។ 
 (បណាដ អាររោណ៍ោំង  ) លទោះ រូបប្រនពិត្ ល ោ្ ោះថា 
រូបាររោណ៍ លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លទោះ អាររោណ៍ម្ចនសំលឡងជាលែើរ 
ល ោ្ ោះថា សោោ ររោណ៍ជាលែើរ ។ 
 (៥០) ធម្ចោ ររោណំ បន បសាទ្ស ខ ររូបចិត្តលចត្សិកនិព្វា ន-
បញ្ញត្តិវលសន ឆ្ោ សងគ ហតិ្ ។ 
 ចំប្ណក ធម្ចោ ររោណ៍ប្ែលលោករប្រងសលរង្កគ ោះ កម្ចន ៦ 
គ្បោរ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នបសាទ្រូប (៥) ស ខ ររូប (១៦) ចិត្ត (៨៩) 
លចត្សិក (៥២) និព្វា ន និងបញ្ញត្តិ ។ 
 (៥១) ត្ត្ថ ចកខុទា រកិចិត្តត នាំ សដពាសម្ប ិរូរដម្វ អារម្មណាំ , ត្ញ្ច  
រចចុរបននាំ ។ ត្ថា ដោត្ទា រកិចិត្តត ទីនម្ប ិ សទា ទីនិ, ត្តនិ ច 
រចចុរបោន និដយវ ។ 
 (បណាដ អាររោណ៍ោំង  ) លទោះ រូបប្ត្ប៉ា លណាណ ោះ ជាអាររោណ៍
របស់ចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងចកខ ោា រសូរបីោំង ស់ និងរូបលទោះជា
បចា បបនន ។ លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ សំលឡងជាលែើរជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលសាត្ោា រជាលែើរ និងសំលឡងលទោះជាបចា បបនន 
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ប្រនពិត្ ។ 
 (៥២) រលទោា រកិចិតត នំ បន ឆ្ពាិធរប ិបចា បបននរតី្តំ្  ទរតំ្ 
ោលវរិ ត្តញ្ា   ថារហម្ចររោណំ លហាតិ្ ។ 
 ចំប្ណកអាររោណ៍សូរបីម្ចន ៦ គ្បោរ ជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងរលទោា រោំង   ជាបចា បបនន  តី្ត្ និង ទរត្ 
និងជាអាររោណ៍របស់ចិត្តប្ែលរួចចាកោលតរសររួរ ។ 
 (៥៣) ោា រវរិ តត នញ្ា  បែិសនធិភវងគច តិ្សង្កខ តនំ ឆ្ពាិធរប ិ
 ថាសរភវ ំ ល ភ ល យន ភវនតលរ ឆ្ោា ររគហិតំ្ បចា បបននរតី្តំ្ 
បញ្ញត្តិភូតំ្ វា ករោករោនិរិត្តរតិ្និរិត្តសរោតំ្ អាររោណំ លហាតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ អាររោណ៍របស់ចិត្តប្ែលរួចចាកោា រ លព្វលរ៊ឺ 
បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត និងច តិ្ចិត្តោំង   សូរបីម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ 
កន ងភពែក្ទ្លដ្ឋ លគ្ចើន ជាបចា បបនន  តី្ត្ និងបញ្ញត្តិ ប្ែលជាករោ 
ករោនិរិត្ត និងរតិ្និរិត្តតរសររួរែល់អាររោណ៍ប្ែលលកើត្លឡើង ។ 
 (៥៤) លត្ស  ចកខ វញិ្ចញ ណាទី្និ  ថាការំ រូបាទិ្ឯលកោររោណា-
លនវ ។ 
 បណាដ ចិត្តោំង  លទោះ ចកខ វញិ្ចញ ណចិត្តជាលែើរ ជាចិត្តម្ចន
អាររោណ៍ប្ត្រួ ប៉ា លណាណ ោះ ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរតរលំដ្ឋប់ ។ 
 (៥៥) រលទោត្ ត្តិកំ បន រូបាទិ្បញ្ចា ររោណំ ។ 
 ចំប្ណកគ្បជ ំ ៣ ក្នរលទោត្  ជាចិត្តម្ចនអាររោណ៍ ៥ យ៉ាង 
ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ ។ 
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 (៥៦) លសសានិ ោម្ចវចរវបិាោនិ ហសនចិត្តលញ្ា តិ្ សពាថាបិ 
ោម្ចវចោររោណាលនវ ។ 
 ចិត្តោំង  ប្ែលលៅសល់ រ៊ឺ ោម្ចវចរចិត្តោំង   
និងហសិត្ បាទ្ចិត្តម្ចនអាររោណ៍ជាោម្ចវចរប្រនពិត្ សូរបីលដ្ឋ 
គ្បោរោំងពួង ។ 
 (៥៧)  ក សោនិ លចវ ញាណវបិប  ត្តោម្ចវចរជវទនិ លចតិ្ 
លោក ត្តរវជាិត្សព្វា ររោណានិ ។ 
  ក សលចិត្តោំង  ផងប្រនពិត្ ោម្ចវចរជវនចិត្តប្ែល
រិនគ្បកបលដ្ឋ បញ្ចញ ោំង  ផង ជាចិត្តម្ចនអាររោណ៍ោំងពួង 
ប្ែលលវៀរនូវលោក ត្តរចិត្ត ។ 
 (៥៨) ញាណសរប  ត្តោម្ចវចរក សោនិ លចវ បញ្ា រជាន-
សង្កខ តំ្  ភិញ្ចញ ក សលលញ្ា តិ្  រហត្តររគផលវជាិត្សព្វា ររោណានិ ។ 
 ោម្ចវចរក សលចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ បញ្ចញ  និង ភិញ្ចញ
ក សលចិត្ត រ៊ឺ បញ្ា រជានចិត្ត ជាចិត្តម្ចនអាររោណ៍ោំងពួង លវៀរចាក
 រហត្តររគ និង រហត្តផលចិត្ត ។ 
 (៥៩) ញាណសរប  ត្តោម្ចវចរកិរយិនិ លចវ កិរយិភិញ្ចញ -
លវាែាពានលញ្ា តិ្ សពាថាបិ សព្វា ររោណានិ ។ 
 ោម្ចវចរកិរយិចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ បញ្ចញ ោំង  ផង
ប្រនពិត្  ភិញ្ចញ កិរយិចិត្ត និងលវាែាពានចិត្ត ជាចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍
ោងំពួងសូរបីលដ្ឋ គ្បោរោំង ស់ ។ 
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 (៦០) អារ លបបស  ទ្ តិ្ ចត្ តថ និ រហរគតររោណានិ ។ 
 បណាដ  រូបាវចរចិត្តោំង  ប្ែលលៅសល់  រូបាវចរចិត្ត
ែួងទី្ ២ និងទី្ ៤ ជាចិត្តម្ចនអាររោណ៍ជារហរគត្ធរ៌ ។ 
 (៦១) លសសានិ រហរគត្ចិតត និ សព្វា និបិ បញ្ញតត ររោណានិ ។ 
 រហរគត្ចិត្តោងំ  ប្ែលលៅសល ់ជាចិត្តប្ែលម្ចនបញ្ញត្តិ
ជាអាររោណ៍ សូរបីលដ្ឋ គ្បោរោំងពួង ។ 
 (៦២) លោក ត្តរចិតត និ និព្វា ទររោណានីតិ្ ។ 
 លោក ត្តរចិត្តោំង   ជាចិត្តប្ែលម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ ។ 
 (៦៣) បញ្ា វសី បរតិ្តរហិ   ឆ្ ចិតត និ រហរគលត្  
         ឯកវសីតិ្ លវាហាលរ   ែា និព្វា នលគចលរ ។ 
  វសីាន ត្តររ ត្តរហិ   រគររគផល ជឈលិត្ 
         បញ្ា  សពាត្ថ ឆ្លចាតិ្  សត្តោ ត្ត្ថ សងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា ចិត្ត ២៥ ែួង រប្រងម្ចនកន ងបរតិត ររោណ៍ប្ត្រា៉ាង  
 ចិត្ត ៦ ែួង រប្រងម្ចនកន ងរហរគតររោណ៍ប្ត្រា៉ាង  
 ចិត្ត ២១ ែួង រប្រងម្ចនកន ងបញ្ញតត ររោណ៍ប្ត្រា៉ាង 
 ចិត្ត ៨ ែួង រប្រងម្ចនកន ងអាររោណ៍ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា នប្ត្រា៉ាង  
 ចិត្ត ២០ ែួង រប្រងម្ចនកន ងអាររោណ៍ប្ែលផ ត្ចាកលោក ត្តរៈ  
 ចិត្ត ៥ ែួង រប្រងម្ចនកន ងអាររោណ៍ប្ែលលវៀរចាក រហត្តររគនិង
 រហត្តផល ចិត្ត ៦ ែួង រប្រងម្ចនកន ងអាររោណ៍ោំង ស់ កន ងអាររោណ-
សងគហៈលនោះ ម្ចនោរសលរង្កគ ោះបាន ៧ យ៉ាង លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 
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វត្ថុសង្គច្ោ 

វត្ថ សងគហៈ 
 (៦៤) វត្ថ សងគលហ វត្ថូនិ ទរ ចកខ លសាត្ឃានជិវាហោ ហទ្ -
វត្ថ  លចតិ្ ឆ្ពាិោនិ ភវនតិ ។ 
 ល ោ្ ោះថា វត្ថ ោំង   កន ងវត្ថ សងគហៈម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ចកខ 
វត្ថ  ១ លសាត្វត្ថ  ១ ឃានវត្ថ  ១ ជិវាហ វត្ថ  ១ ោ វត្ថ  ១ និងហទ្ វត្ថ  ១ ។ 
 (៦៥) តនិ ោរលោលក សព្វា និបិ លពភនតិ ។ 
 (វត្ថ ោំង  ) លទោះ សូរបីោំង ស ់ រប្រងម្ចន (លកើត្) កន ង
ោរលោក (ោរភូរិ) ។ 
 (៦៦) រូបលោលក បន ឃាទទិ្ត្ត ំ នត្ថិ ។ 
 ប៉ា ប្នតគ្បជ ំក្នវត្ថ  ៣ ម្ចនឃានបសាទ្ជាលែើររប្រងរិនម្ចនកន ង
រូបលោក (រូបភូរិ) ។ 
 (៦៧)  រូបលោលក បន សព្វា និបិ ន សំវជិានតិ ។ 
 ចំប្ណកវត្ថ ោំងពួងរប្រងរិនម្ចនកន ង រូបលោក ( រូបភូរិ) ។ 
 (៦៨) ត្ត្ថ បញ្ា វញិ្ចញ ណោត្ លយ  ថាការំ ឯកលនតន បញ្ា  
បសាទ្វត្ថូនិ និសាល វ បវត្តនតិ ។ 
 (បណាដ វត្ថ ោំង  ) លទោះ វញិ្ចញ ណោត្ ោំង   ៥ 
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលគ្ព្វោះអាស្ស័ នូវបសាទ្វត្ថ ោំង   ៥ ប្រនពិត្
លដ្ឋ ចំប្ណកប្ត្រួ តរលំដ្ឋប់ ។ 
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 (៦៩) បញ្ាោា ោវជានសរបែិចេនសង្កខ ត បន រលទោត្  ច 
ហទ្ ំ និសសតិល វ បវត្តនតិ ។ 
 ចំប្ណក រលទោត្  លព្វលរ៊ឺ បញ្ាោា ោវជានចិត្ត និងសរបែិចេន-
ចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ អាស្ស ័នូវហទ្ វត្ថ ប្រនពិត្ ។ 
 (៧០)  វលសសា បន រលទវញិ្ចញ ណោត្ សង្កខ ត ច 
សនតីរណរហាវបិាកបែិ ទ្ា បឋរររគហសនរូបាវចរវលសន 
ហទ្ ំ និសាល វ បវត្តនតិ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ចិត្តោំង  ប្ែលលៅសល់ លព្វលរ៊ឺ រលទវញិ្ចញ -
ណោត្ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នសនតីរណចិត្ត រហាវបិាកចិត្ត គ្បជ ំ ២ ក្ន
បែិ ចិត្ត បឋរររគចិត្ត ហសិត្ បាទ្ចិត្ត និងរូបាវចរវបិាក រប្រង
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ អាស្ស ័នូវហទ្ វត្ថ ប្រនពិត្ ។ 
 (៧១)  វលសសា ក សោក សលកិរយិន ត្តរវលសន បន 
និសា  វា  និសា  វា ។ 
 ប៉ា ប្នតចិត្តោំង  ប្ែលលៅសល់ (រ៊ឺ រលទវញិ្ចញ ណោត្ ) 
លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នក សលចិត្ត (លវៀររបូាវចរក សលចិត្ត ៥)  ក សលចិត្ត 
(លវៀរលោសចិត្ត ២) កិរយិចិត្ត (លវៀរបញ្ាោា ោវជានចិត្ត ហសិត្ បាទ្
ចិត្ត និងរូបាវចរកិរយិចិត្ត) លោក ត្តរចិត្ត (លវៀរលសាតបត្តិររគចិត្ត) 
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ ក៏បាន រិនអាស្ស័ 
ហទ្ វត្ថ ក៏បាន ។ 
 (៧២) អារ បបវបិាកវលសន ហទ្ ំ  និសាល វាតិ្ ។ 
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 (ចិត្តប្ែលលៅសលោ់ំង  ) លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្ន រូបវបិាក
ចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ រិនអាស្ស ័នូវហទ្ វត្ថ ប្រនពិត្ ។ 
 (៧៣) ឆ្វត្ថ ំ និសសតិ ោលរ  សត្ត រលូប ចត្ ពាិោ  
         តិ្វត្ថ ំ និសសតិរ លបប  ោលត្ាោនិសសតិ រត ។ 
 ប្គ្បថា វញិ្ចញ ណោត្  ៧ អាស្ស័ វត្ថ រូប ៦ លកើត្កន ងោរភូរិ ១១ 
វញិ្ចញ ណោត្  ៤ អាស្ស័ វត្ថ រូប ៣ លកើត្កន ងភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញ-
សត្តភូរិ) រលទវញិ្ចញ ណោត្  ១ រិនបានអាស្ស័ វត្ថ រូបណាលឡើ  
លកើត្កន ង រូបភូរិ ៤ ។ 
 (៧៤) លត្ចតត លីស និសា  លទ្ាចតត លីស ជា លរ 
         និសា  ច  និសា  បាោរ បា  និសសតិ ។ 

 ប្គ្បថា ចិត្តោំង   ៤៣ ែួង អាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្លឡើង 
ចិត្តោំង   ៤២ ែួង អាស្ស័ វត្ថ រូបលកើត្ខាោះរិនអាស្ស័ វត្ថ រូបខាោះ 
 រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ ែួង រិនអាស្ស័ វត្ថ លកើត្លឡើ  ។ 
 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ បកិណណកសងគហវភិាលគ ទរ 
ត្តិ្លយ បរលិចេលោ 

បរលិចេទ្ទី្ ៣ ល ោ្ ោះថា 
បកិណណកសងគហវភិារកន ងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហៈ 

ចប់លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ៕ 

6 
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   ១. លោកម្ចា ស់ត ឥរនោិ សំវលោ ស ខ ហ ត្       ១៥០,០០០ លរៀល  
   ២. លោកម្ចា ស់ ធរោសាលោ ឆ្៊ឺត្ លឈៀត្             ១៥០,០០០ លរៀល 
   ៣.  នកម្ចនអា   ចាររលត ផ្ទត់្ ស ភន           ១០០,០០០ លរៀល 
   ៤. សារលណរ សិរសីរបលទន  លពញ ចំលរ ើន           ១០០,០០០ លរៀល 
   ៥.  នកម្ចនអា   រត្នវលោ  សរ សារទិ្ធ              ១០០,០០០ ដរៀល 
   ៦. ោម្ដណរ មីុ្ ោលួន                               ១០០,០០០ លរៀល 
   ៧. លោកម្ចា ស់ ញាណនលទោ  ងួន ភារ ណ           ៨០,០០០ លរៀល 
   ៨. លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន        ៥០,០០០ លរៀល 
   ៩. សារលណរ េិរបណាិ លត ស ោណាវ ី                ៤០,០០០ លរៀល 
   ១០. សារលណរ ឌី  សាលវឿន                              ២០,០០០ លរៀល 
   ១១. លញារស្សី រស់  ស ីលហៀង   និងកូនៗ        ៣០០,០០០ លរៀល 
   ១២. ឧ.ស. ប ូ ស ភាព ឧ.សិ. ងឹន ស ីរ និង នកម្ចដ    
   គ្ពរោំងគ្កុរញាតិ្                                       ៧៧០,០០០ លរៀល 
   ១៣.ឧបាសិោ    Kim Sovanna                       ៥០ ែ ោា រ    
   ១៤. ឧបាសិោ   Meng  Bunteary                    ៥០ ែ ោា រ 
   ១៥. ឧ.សិ.    ៊ុំ សិទ្ធសាោ៉ា ន់ និងឧ.ស.ិ លឹរ ចាន់រួ  ២០ ែ ោា រ 
   ១៦. ឧបាសិោ សូរ រត្ទ និងសាា រី  គ្ពរោំងគ្កុរគ្រួសារ 
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អបារុតា តេ អមេស្ស ទ្វា រា 
តេ តោេវតតោ  បមុញ្ច ន្ោុ  ស្ទ្ធ ំ

ទាវ  ននរពះនិព្វវ នទាងំរ ះរែើករ ើយ  
សត្វទាងំឡាយណាានរោត្ែបោទ្  
សត្វទាងំឡាយរ ះចូ ែរចេញនូវសទាធ ចុះ ។ 

   


