
 

                                                                                

 ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ 
បរចិ្ឆេទទី ៤ 
វីថិសង្គហវិភាគ 

 

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ោយ 
ភិក្ខ ុញាត្ិធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌ ី

សព្មប់ជាធម្មទាន 
រុទធសក្រាជ ២៥៦៥ 



 

                                                                                

 



 

                                                                                

 

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ 
បរចិ្ឆេទទី ៤ 

វីថិសង្គហវិភាគ 
 

 
 

ប្រែ និងរ ៀែរ ៀងរោយ 
ភិក្ខ ុញាតិ្ធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 

រ្វើរៅវត្តសីត្វន័ (មហាវហិា ) រេត្តបាត្់ដែំង 
 

( សរាែ់ជា្មមទាន ) 
ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ 

 



 

                                                                                

ក 

 
          

នាម្អនក្ជួយរិនតិ្យអក្ខរាវិរទុធនិង្វាយអត្ថបទ 

6 
    ១- លោកម្ចា ស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ  ហ ៊ឺ ជីលៅ សគ្រួលលសចកដី 

    ២- លោកម្ចា ស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ  ល ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី 

   ៣- លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន សគ្រួលលសចកដី 

   ៤- លោកម្ចា ស់ សនតចិលតត  លរន រដ្ឋា  ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៥- លោកម្ចា ស់ ញាណានលទោ  ងួន ភារ ណ ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៦- លោកម្ចា ស់ លរតត ធលទ លរឿន ស៊ឺន ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៧- សារលណរ ឡ ង ជីវ៉ា               ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៨- ភិកខ  លោវលិោ ល ោះ សូលវៀត្    វ  ត្ថបទ្ 

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

()&❈*() 

 
 
 
 
 



 

                                                                                

អារម្ភក្ថា 

បរ ិត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ 
រួ ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះព ទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរ ងលរឿង
ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កន ង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ 
គ្ទ្ង់រលំត់្ខនធបរនិិព្វា នរក លបើគ្ពោះលេោន លេរោំង  រិនចាប់ចិត្ត 
កន ងោរសិកាគ្ពោះព ទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គន រកលហើ  
គ្ពោះព ទ្ធសាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចាន ោះ 
បណាដ រន សសោំង  ប្ែលលកើត្រក កន ងសរ័ លគ្ោ តំងពី 
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធបរនិិព្វា នរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ 
រិនម្ចនឱ្ោសបានសិកាធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោលរិនបាន
សិកាធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលហើ  ក៏រប្រងប្បរលៅនិ រោប់អាន
លទ្ធិែក្ទ្ៗ ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះព ទ្ធសាសទ លធាើឱ្យវែដៈរបស់ប រគល
ោំង  លទោះរិនម្ចនទី្បំផ ត្ រួរឱ្យសាដ  យ៉ាងក្គ្កប្លង 
ែូលចាន ោះោរសិកាគ្ពោះបរ ិត្តិលទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។ 

ល  ធម្ចោ  លហត្ បបភវ 
លត្សំ លហត្ ំ ត្ថារលត (អាហ) 
លត្សញ្ា  លយ និលោលោ (ច) 
ឯវវំទី្ 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 និងកន ងគ្ពោះក្គ្ត្បិែក 
 ែាកថាខាោះ ប៉ា ប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ ំលជឿជាក់ថា ោរលរៀប
លរៀងលសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហ សខ សឆ្គងខាោះជាព ំខាន ពីលគ្ព្វោះជា
សាន ក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខ្ ំ ខ្ ំសូរទ្ទួ្លោល់កំហ សខ សឆ្គងោំង
 រាលម្ច៉ាន  ំពីសម្ចន ក់លោក នកសបប រសោំង   ប្ែលម្ចន
បំណងកន ងោរប្កលំ  និងសាថ បទកន ងលពលជាខាងលគ្ោ ៗ លទ្ៀត្ ។ 

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

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 លោច ប្ខផលគ ន ព.ស. ២៥៦៥ 
                                                                          រ.ស. 2022 

 
                                           

  

ភិក្ខ ុញាត្ិធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 

(វត្តសីត្វន័ (រហាវហិារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក ញ់   ំកំព ងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា) 



 

                                                                                

មត្ិកា 

  ល.រ.                                                                             ទំរ័រ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហបាល ី

បរចិ្ឆេទទី ៤ 

វីថិសង្គហវិភាគ 

គាថាសង្គហ 

 ១.  ចិត្ត បាោនរិលចាវ ំ  កតា  សងគហរ ត្តរ ំ 
       ភូរិប រគលលភលទ្ន   ប ព្វា បរនិយរិតំ្ ។ 
 ២.  បវត្តិសងគហំ ទរ   បែិសនធិបវត្តិ ំ  
       បវោខ រិ  សម្ចលសន    ថាសរភវលត  កេំ ។ 
 ៣.  វេិីចិតត និ  សលត្តវ  ចិត្ត បាោ  ចត្ ទ្ោស 
       ចត្ បញ្ញា ស  វតិថ ោ  បញ្ាោា លរ   ថារហំ ។ 
 ៤.  វេិីចិតត និ  តី្លណវ          ចិត្ត បាោ  ទ្លសរតិ  
       វតិថ លរន  បលនលត្ថក-  ចតត លីស  វភិាវល  ។ 
 ៥.  ទ្ាត្តឹស  ស ខប ញ្ាម្ចា    ោា ទ្លសាលបកខោ  បរ ំ
      ស ខិត្គ្កិ លត   ែា   ឆ្  សលម្ចភ នតិ  ឧលបកខោ ។ 
 ៦.  ប េ ជជទន  លសោខ នំ    ោរប ញ្ាតិ្លហត្ លត 
       តិ្លហត្ ោរគ្កិ លត    វតី្ោគនរបបទ ។ 
 ៧.  ោលរ  ជវនសតត លរព-     ទនំ  និ លរ  សតិ្ 
       វភូិលត្តិ្រហលនត  ច     ត្ោររោណរីរតំិ្ ។ 
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 ៨.   សត្តកខត្ត ំ  បរតិត និ  រគគ ភិញ្ញា   សកឹ  រត 
         វលសសានិ  លពភនតិ     ជវទនិ  ពហូនិបិ  ។ 
 ៩.    លសោខ នំ  ចត្ ចតត -     លីស  លសោខ នរ ទ្ោិលស 
        ឆ្បបញ្ញា សាវលសសានំ     ចត្ បញ្ញា ស  សរភវ ។ 
 ១០.  សីតិ្  វេិីចិតត និ     ោលរ  រូលប   ថារហំ 
         ចត្ សែាី  ត្ថារូលប     លទ្ាចតត លីស  លពភលរ ។  
 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ វេិីសងគហវភិាលគ ទរ 
ចត្ លតថ  បរលិចេលោ ។ 

ចប់  ភិធរោត្ថសងគហបាលីបរលិចេទ្ទី្ ៤  
លព្វលលដ្ឋ វេិីសងគហវភិារ ៕ 

 
 

+❈' 
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បរចិ្ឆេទទី ៤ 
ច្ោលច្ោយវីថិសង្គហវិភាគ 

 

rs 
 
 

នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមម សម្ពុទធសស  ។ 

 
គាថាសង្គហទី ១-២ 

 ១.  ចិត្ត បាោនរិលចាវ ំ  កតា  សងគហរ ត្តរ ំ 
       ភូរិប រគលលភលទ្ន   ប ព្វា បរនិយរិតំ្ ។ 
 ២.  បវត្តិសងគហំ ទរ   បែិសនធិបវត្តិ ំ  
       បវោខ រិ  សម្ចលសន    ថាសរភវលត  កេំ ។ 
 ប្គ្បថា ខ្ ំ ( ន រ ោធ ចារយ) បានសប្រតងបកិណណកសងគហៈែ៏គ្បលសើរក្ន
ចិត្ត បាទ្ោំង   តរន័ ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ  ឥឡូវលនោះនឹង
លព្វលសងគហៈ លឈាោ ោះថា បវត្តិសងគហៈ កន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល 
ប្ែលលោកកំណត់្ទ្ កលដ្ឋ ចិត្តប្ែលលកើត្រ ន និងលកើត្លគ្ោ  គ្ពរ
លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នភូរិនិងប រគលលដ្ឋ សលងខប តរសររួរ លត្ើែូចលរដច ? ។ 
 វេិីសងគហៈជាោររួបរួរ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង
រ ននឹងលគ្ោ តរលំដ្ឋប់ ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ធរ៌ ៦ ពួក កន ងធរ៌ ៦ 
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ពួកលទោះ ពួកនីរួ ៗ ម្ចន ៦ ខ ប្ែលលៅថា ឆ្កា រួរធរ៌ប្ែលោក់ទ្ង 
ជារួ វេិីសងគហៈលនោះលទ្ើបម្ចន ៦ ឆ្កា ។ 
 

វីថិសង្គហៈមន ៦ ឆក្ក គឺ 

  ១. វត្ថ ឆ្កា     ២. ោា រឆ្កា 
  ៣. អាររោណឆ្កា     ៤. វញិ្ញា ណឆ្កា 
  ៥. វេិីឆ្កា    ៦. វសិ បបវត្តិឆ្កា ។ 
 

អធិបាយ ឆក្ក ៦ 
១. វត្ថ ឆ្កា វត្ថ ម្ចន ៦ បានែល់ ទី្តំង ទី្អាស្ស័ របស់ចិត្តម្ចន ៦  
 ១. ចកខ វត្ថ   ២. លសាត្វត្ថ   ៣. ឃានវត្ថ  
 ៤. ជិវា វត្ថ  ៥. ោ វត្ថ  ៦. ហទ្ វត្ថ   ។ 

២. ោា រឆ្កា ោា រម្ចន ៦ បានែល់ ោា រទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍របស់ចិត្តម្ចន ៦ 
 ១. ចកខ ោា រ ២. លសាត្ោា រ  ៣. ឃានោា រ 
 ៤. ជិវាោា រ ៥. ោ ោា រ ៦. រលទោា រ ។ 

៣. អាររោណឆ្កា អាររោណ៍ម្ចន ៦ បានែល់ វត្ថ ប្ែលគ្តូ្វចិត្តែឹង ៦ យ៉ាង 
 ១. រូបាររោណ៍ ២. សោោ ររោណ៍ ៣. រទធ ររោណ៍ 
 ៤. រសាររោណ៍ ៥. លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ៦. ធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
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៤. វញិ្ញា ណឆ្កា វញិ្ញា ណម្ចន ៦ បានែល់ ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍
ម្ចន ៦ យ៉ាង 
 ១. ចកខ វញិ្ញា ណ ២. លសាត្វញិ្ញា ណ ៣. ឃានវញិ្ញា ណ 
 ៤. ជិវា វញិ្ញា ណ ៥. ោ វញិ្ញា ណ ៦. រលទវញិ្ញា ណ ។ 

៥. វេិីឆ្កា វេិីម្ចន ៦ ប្ចកោរសប្រតងជា ២ ន័  រ៊ឺ 

ក. លដ្ឋ ោា រវេិីម្ចន ៦ បានែល់ 
 ១. ចកខ ោា រវេិី   ២. លសាត្ោា រវេិី ៣. ឃានោា រវេិី 
 ៤. ជិវាោា រវេិី  ៥. ោ ោា រវេិី ៦. រលទោា រវេិី ។ 

ខ. លដ្ឋ វញិ្ញា ណវេិីម្ចន ៦ បានែល់  
 ១. ចកខ វញិ្ញា ណវេិី ២. លសាត្វញិ្ញា ណវេិី   ៣. ឃានវញិ្ញា ណវេិី 
 ៤. ជិវា វញិ្ញា ណវេិី  ៥. ោ វញិ្ញា ណវេិី     ៦. រលទវញិ្ញា ណវេិី ។ 

 ៦. វសិ បបវត្តិឆ្កា រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នអាររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងជា 
រួ វេិីចិត្តម្ចន ៦ ប្ែលប្ចកោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នអាររោណ៍លនោះបានជា ២ 
ោា ររ៊ឺ 

 ក. ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នអាររោណ៍របស់វេិីចិត្តតរបញ្ាោា រម្ចន ៤ រ៊ឺ  
 ១.  តិ្រហទត ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលម្ចនខណៈចិត្តលកើត្បាន
លគ្ចើនបំផ ត្ ។ 
 ២. រហទត ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលម្ចនខណៈចិត្តលកើត្បានលគ្ចើន ។  
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 ៣. បរតិត ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលម្ចនខណៈចិត្តលកើត្បានតិ្ច ។ 
 ៤.  តិ្បរតិត ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលម្ចនខណៈចិត្តលកើត្បានតិ្ច 
បំផ ត្ ។ 

ខ. ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នអាររោណ៍របស់វេិីចិត្តតររលទោា រម្ចន ២ រ៊ឺ 
 ១. វភូិតររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់ផាូវចិត្ត ។ 
 ២.  វភូិតររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលរិនគ្បាកែចាស់ផាូវចិត្ត ។ 
 រួរវសិ បបវត្តិប្ែលលកើត្លឡើងតរបញ្ាោា រនិងរលទោា រម្ចន ៦ 
កន ងធរ៌ ៦ ពួក ប្ែលបានសប្រតងខាងលែើរលទោះ ។ 
 ធរ៌ពួកទី្ ១-៣ រ៊ឺ វត្ថ ឆ្កា ោា រឆ្កា និង អាររោណឆ្កា ធរ៌ោំង ៣ 
ពួកលនោះ បានសប្រតងទ្ កលហើ កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៣ លព្វលលដ្ឋ  
បកិណណកសងគហវភិារ ។ 
 ធរ៌ពួកទី្ ៤ រ៊ឺ វញិ្ញា ណឆ្កា ក៏បានសប្រតងទ្ កកន ងបរលិចេទ្ទី្ ១ 
ប្ែលលព្វលលដ្ឋ ចិត្តសងគហវភិារលហើ ែូចគន  ។ 
 ចំប្ណកធរ៌ពួកទី្ ៥-៦ រ៊ឺ វេិីឆ្កា និង វសិ បបវត្តិឆ្កា នឹងបាន
សប្រតងកន ងបរលិចេទ្ទី្ ៤ ប្ែលលព្វលលដ្ឋ វេិីសងគហវភិារលនោះត្លៅ ។ 
 វេិីឆ្កា ធរ៌ពួកទី្ ៥ លនោះ លឈាោ ោះថា វេិីឆ្កា រ៊ឺ ផាូវក្នោរគ្បាកែ 
លឡើងរបស់ចិត្តតរោា រ ៦ បានែល់  
 ១. ចកខ ោា រវេិី រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងតរ
ផាូវប្ភនក បានែល់ ចិត្តចំនួន ៤៦ ែួង ។ 
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 ២. លសាត្ោា រវេិី រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងតរ
ផាូវគ្ត្លចៀក បានែល់ ចិត្តចំនួន ៤៦ ែួង ។ 
 ៣. ឃានោា រវេិី រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងតរ
ផាូវគ្ចរ ោះ បានែល់ ចិត្តចំនួន ៤៦ ែួង ។ 
 ៤. ជិវាោា រវេិី រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងតរផាូវ
 ណាត ត្ បានែល់ ចិត្តចំនួន ៤៦ ែួង ។ 
 ៥. ោ ោា រវេិី រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសចិ់ត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងតរ
ផាូវោ  បានែល់ ចិត្តចំនួន ៤៦ ែួង ។ 
 ៦. រលទោា រវេិី រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងតរ
ផាូវចិត្ត បានែល់ ចិត្តចំនួន ៦៧ ែួង ។ 
 ព្វកយថា ោា រវេិី សលំៅែល់ ចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងជាប់ត្គន តរ
ោា រោំង ៦ រ៊ឺ ចកខ ោា រ និងលសាត្ោា រជាលែើរ ប្ែលបានសប្រតងទ្ កលហើ 
កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៣ ោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្តជាប់ត្គន តរោា រោំង ៦ 
ប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបម្ចនលឈាោ ោះលៅតរោា រលទោះៗ ផងថា ចកខ ោា រវេិី 
លសាត្ោា រវេិី ឃានោា រវេិី ជិវាោា រវេិី ោ ោា រវេិី និង រលទោា រវេិី ។ 
  

ច្សឆក្តីច្សសង្គាន រវាង្វីថិឆក្កនិង្វិសយបបវត្តិ 
 វេិីឆ្កា ជាោរសប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តប្ែលជាប់ោក់ 
ទ្ងជារួ ោា រ រ៊ឺ  វេិីចិត្តលទោះលកើត្លឡើងលដ្ឋ ោា រណា ។ 
 វសិ បបវត្តិ សប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់អាររោណ៍ប្ែលជាប់ 
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ោក់ទ្ងជារួ វេិីចិត្ត ថាអាររោណ៍លទោះគ្បាកែែល់វេិីចិត្តចាស់លគ្ចើន 
ឬតិ្ចប៉ា នណា ។ 
 កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៤ លនោះ លទ្ើបសប្រតងែលធ់រ៌ពួក ៥ និងពួក ៦ រ៊ឺ វេិី 
និងវសិ បបវត្តិ ប្ែលោក់ទ្ងគន  លែើរបីឱ្យគ្ជាបថា វេិីចិត្តលទោះលកើត្លឡើង 
តរោា រណា និងម្ចនអាររោណ៍ចាស់លគ្ចើនតិ្ចប៉ា នណា ។ 
 

វិញ្ញា ណវីថិនិង្វិសយបបវត្តិ 
 វញិ្ញា ណវេិីជារួ វសិ បបវត្តិ ម្ចនលសចកតីែូចគន  រ៊ឺ សំលៅែល ់
វេិីរបស់វញិ្ញា ណប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងអាររោណ៍ោំង ៦ ប្ែលអាររោណ៍
លទោះរប្រងគ្បាកែែល់ចិត្តចាស់លគ្ចើនខាោះតិ្ចខាោះលទោះឯង ។ 
 ព្វកយថា វសិ បបវត្តិ ប្ចកបទ្បានជា ២ បទ្ រ៊ឺ វសិ  + បវត្តិ 
សនធិគន ជា វសិ បបវត្តិ ។ 
 វសិ  បានែល់ អាររោណ៍ រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលគ្តូ្វចិត្តែឹង ។ 
 បវត្តិ បានែល់ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ វសិ បបវត្តិ បានែល់ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
របស់អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែែល់ចិត្តគ្គនីរួ  ៗឬវរនីរួ  ៗលទោះឯង ។  

 
វិសយបបវត្តិប្ឆក្បានជា ២ យ៉ា ង្ គឺ 

 ១. វសិ បបវត្តិកន ងបែិសនធិោល រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់អាររោណ៍
ប្ែលគ្បាកែែល់ចិត្តនិងលចត្សិកកន ងបែិសនធិោលលទោះ ម្ចនអាររោណ៍ 
៣ យ៉ាង រ៊ឺ កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ ជាអាររោណ៍ 
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ប្ែលបានរកពីភពរ ន ោលជិត្នឹងសាា ប់ បែិសនធិចិត្តលទ្ើបទ្ទួ្ល 
អាររោណ៍ តី្ត្ោំងលទោះណារួ  ប្ែលរិនោក់ទ្ងជារួ វសិ បបវត្តិ 
៦ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ ោរទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីកន ងបចា បបននលនោះផង ចិត្ត
ប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៣ យ៉ាងលនោះ ជាចិត្តប្ែលផ ត្ចាកោា រ (ោា រវរិ ត្តចិត្ត) 
និងជាចិត្តប្ែលផ ត្វេិី (វេិីរ ត្តចិត្ត) ផង នឹងបានទំលៅសប្រតងកន ង
បរលិចេទ្ទី្ ៥ ត្លៅ ។ 
 ២. វសិ បបវត្តិកន ងបវត្តិោល រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់អាររោណ៍ប្ែល 
គ្បាកែែល់ចិត្តនិងលចត្សិកកន ងបវត្តិោល ម្ចនអាររោណ៍ ៦ យ៉ាង រ៊ឺ 
រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ ជាលែើរ នឹងគ្បាកែែល់ចិត្តចាស់លគ្ចើនខាោះ តិ្ចខាោះ 
ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីកន ងបចា បបនន ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងបវត្តិោល
ែូចលព្វលលនោះ លឈាោ ោះថា វេិីចិត្ត នឹងបានសប្រតងត្លៅកន ងបរលិចេទ្ទី្ ៤ 
លនោះ ។ 
 វសិ បបវត្តិកន ងបវត្តិោលលនោះ  ភិធរោត្ថសងគហៈសប្រតងថាម្ចន ៦ 
យ៉ាង រ៊ឺ វសិ បបវត្តិ ៦ សលំៅែល ់ អាររោណ៍ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ 
វេិីចិត្តតរបញ្ាោា រម្ចន ៤ បានែល់  
 ១.  តិ្រហទត ររោណ៍  ២. រហទត ររោណ៍ 
 ៣. បរតិត ររោណ៍   ៤.  តិ្បរតិត ររោណ៍ ។ 
 អាររោណ៍ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ វេិីចិត្តតររលទោា រម្ចន ២ បាន
ែល់    ១. វភូិតររោណ៍  ២.  វភូិតររោណ៍ ។ 
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 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោ សប្រតងវសិ បបវត្តិថាម្ចន ៨ រ៊ឺ អាររោណ៍ 
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ វេិីចិត្តតរបញ្ាោា រម្ចន ៤ ែូចគន ជារួ ន័ ក្ន 
 ភិធរោត្ថសងគហៈ ចំប្ណកអាររោណ៍ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ វេិីចិត្តតរ
រលទោា រលទោះម្ចន ៤ រ៊ឺ  
 ១.  តិ្វភូិតររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាសត់រ
ផាូវចិត្តលគ្ចើនបំផ ត្ ។ 
 ២. វភូិតររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់តរផាូវចិត្ត
លគ្ចើនលោរ ។ 
 ៣.  វភូិតររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់តរផាូវ
ចិត្តបានតិ្ច ។ 
 ៤.  តិ្ វភូិតររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាសត់រ
ផាូវចិត្តបានតិ្ចបំផ ត្ ។ 
 សរ បលសចកតីថា វសិ បបវត្តិរបស់វេិីចិត្ត តរន័ ក្ន ភិធរោត្ថ-
សងគហៈម្ចន ៦ តរន័ ក្នបររត្ថទី្បនីម្ចន ៨ ។ 
 ចំប្ណកវសិ បបវត្តិរបសវ់េិីរ ត្តចិត្ត ១៩ ែួង ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៣ រ៊ឺ 
កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ ប្ែលនឹងបានសប្រតង 
កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៥ ។ 
 

អាយរុបសឆ់តិ្តនិង្របូ 
 ឧបាទ្ឋិតិ្ភងគវលសន ខណត្ត ំ ឯកចិត្តកខណំ ទរ ។ 
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 ខណៈោងំ ៣ រ៊ឺ ឧបាទ្កខណ ឋិតិ្ខណ ភងគកខណ លឈាោ ោះថា 
ខណៈចិត្ត ១ រ៊ឺ អា  របស់ចិត្ត ១ ែួង ោលប្ចកលដ្ឋ អាោរគ្បាកែ 
ប្ចកបានជា ៣  ន ខណ ឬលៅថា ខណៈតូ្ច រ៊ឺ ខណៈលផតើរលកើត្ លៅថា 
ឧបាទ្កខណ ខណៈប្ែលតំងលៅរិនោន់រលត់្លៅ លៅថា ឋិតិ្ខណ 
និងខណៈប្ែលកំព ងរលត់្ លៅថា ភងគកខណ ។ 
 តនិ បន សត្តរស ចិត្តកខណានិ រូបធម្ចោ នម្ច ូ ។ 
 ប្គ្បថា អា  របស់ចិត្ត ១៧ ខណៈធំ លសោើនិងអា  របស់រូប ១ 
ខណៈ អា  របស់រូបធរ៌ប្ែលទំរកលគ្បៀបអា  របស់ចិត្តលនោះ សំលៅ ក 
ចំលព្វោះរូប ២២ (លវៀរវញិ្ាត្តិរូប ២ និងលកខណរូប ៤) ។ 
 

ក្នងុ្វីថិសង្គហច្នះ 
 ខណ សលំៅែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្រលត់្ ១ ែង ឬ ១ ែួង លៅថា 
ខណៈ ១ របស់ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្ត បាទ្ (ម្ចន ៣  ន ខណ) ។ 
 វេិី សំលៅែល់ ចិត្តប្ែលផ ត្ចាកភវងគ រ៊ឺ ោប់ចាប់លផដើរពីអាវជជនចិត្ត 
(បញ្ាោា ោវជជនចិត្ត និងរលទោា ោវជជនចិត្ត) បានែល់ ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ១១ 
យ៉ាង ប្ែលលគ្ៅពីបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា ច តិ្កិចា លៅថា វេិី ១ សូរប ី
ចិត្តនឹងលកើត្លឡើងលគ្ចើនខណៈកតី លបើលធាើកិចាគ្តឹ្រប្ត្រា៉ាង ក៏រង់ោប់វេិី ១ 
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 វេិីចិត្ត សំលៅែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងអាររោណ៍
ោំង ៦ និងតរោា រោំង ៦ លៅថា វេិីចិត្ត ១ ។ 
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 ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ លទោះ រប្រងជា 
បចា័ ជួ ឧបត្ថរភឱ្យចិត្ត លចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  ឱ្យលកើត្ 
ជាប់ត្គន លៅលដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ នឹងលកើត្លឡើងលដ្ឋ លដំ្ឋប់ 
ោលចិត្តែួងរ នលកើត្លឡើងលហើ រលត់្លៅ ក៏លៅប្ត្ម្ចន ំណាចជួ  
ឧបត្ថរភឱ្យចិត្តែួងលគ្ោ លកើត្លឡើង ជាប់ត្គន ែូលចនោះរហូត្លៅរិនដ្ឋច់
គ្កប្សលឡើ  រហូត្ែលចិ់ត្តលទោះនឹងបានលធាើទទី្ប្ែលជាច តិ្ចិត្តរបស ់
គ្ពោះ រហនត លទ្ើបរិនម្ចន ំណាចឧបត្ថរភឱ្យចិត្តែួងែក្ទ្ៗ លកើត្បនតលៅ
លទ្ៀត្បាន ។ 
 ែូលចាន ោះោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្ត លទ្ើបម្ចនសភាពែូចជាគ្កប្សជាប់
ត្គន លៅរិនដ្ឋច់ ជាយ៉ាងលនោះរកលគ្ចើនភព លគ្ចើនជាតិ្ ចិត្តប្ែលលកើត្
លឡើងជាប់ត្គន ជាគ្កប្សលនោះ ប្ចកជាវរៈធំៗ បាន ២ គ្បោរ  
 ១. វេិីរ ត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលែើរបីលធាើទទី្បែិសនធិ ភវងគ 
ច តិ្ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែលជាកម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ រតិ្និរិតត ររោណ៍ 
បានរកពីររណាសននជវនៈកន ងភពរ ន ។ 
 កន ងខណៈប្ែលចិត្តលធាើកិចានិងទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៣ យ៉ាងែូចលព្វល 
លនោះ រិនគ្តូ្វអាស្ស័ ោា រលែើរបីែឹងអាររោណ៍លទោះ លទ្ើបម្ចនលឈាោ ោះលៅ 
ចិត្តលនោះរា៉ាងលទ្ៀត្ថា ោា រវរិ ត្តចិត្ត ចិត្តប្ែលផ ត្ចាកោរលធាើកិចាកន ងោា រ 
បានែល់ ចិត្តប្ែលលធាើកិចាជាបែិសនធិកិចា ភវងគកិចា និងច តិ្កិចា ម្ចន ១៩ 
ែួង រ៊ឺ 
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 ឧលបោខ រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង រហាវបិាកចិត្ត 
៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង រួរ ១៩ ែួង ។ 
 ២. វេិីចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលធាើកិចា ១១ យ៉ាង ប្ែលលគ្ៅពីបែិសនធិកិចា 
ភវងគកិចា ច តិ្កិចា ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ម្ចនរូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ជាលែើរ 
និងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរោា រោំង ៦ បានែល់ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងតរចកខ ោា រ 
លសាត្ោា រជាលែើរ ម្ចន ៨០ ែួង (លវៀររហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង)  ។ 
 សគ្ម្ចប់បរលិចេទ្ទី្ ៤ លនោះ ជាោររួបរួរលរឿងរបស់ចិត្តលផសងៗ ប្ែល 
គ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ អាររោណ៍ោងំ ៦ តរោា រោំង ៦ ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្ោរគ្បាកែលឡើងជាវេិីចិត្តលហើ  លបើចិត្ត 
ប្ែលគ្បាកែលទោះ ជាោម្ចវចរចិត្តោំង ៥៤ វេិីចិត្តលទោះ លៅថា ោរវេិី 
លបើចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងលទោះោក់ទ្ងជារួ រហរគត្ចិត្ត ឬលោក ត្តរចិត្ត 
វេិីចិត្តលទោះលៅថា  បបទវេិី ។ 
 

ព្បច្ភទរបសវី់ថិឆិត្ត 
 វេិីចិត្ត ោរវេិី បញ្ាោា រវេិី រលទោា រវេិី  បបទវេិី 
លោកិ  បបទវេិី លោក ត្តរ បបទវេិី ។ 
 ោរវេិី សំលៅែល់ វេិីចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ោំង 
៦ ប្ែលជាោរធរ៌ រ៊ឺ រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ និងធម្ចោ ររោណ៍ ប្ែល
ជាប់ោក់ទ្ងនឹងោរចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ោំង ៦ លទោះ 
ក៏ស ទ្ធប្ត្ជាោម្ចវចរចិត្តោំង ៥៤ ែួង តរសររួរែល់ោរទ្ទួ្ល
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អាររោណ៍បានប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចនចិត្តគ្បលភទ្ប្ែលជារហរគត្ចិត្ត 
ឬលោក ត្តរចិត្តប្ែលនឹងលកើត្លឡើងបានកន ងោរវេិីលទោះលឡើ  ។ 
  បបទវេិី សលំៅែល់ វេិីចិត្តប្ែលចូលែល់ោរលកៀកកិត្ជារួ 
អាររោណ៍ ម្ចនបញ្ាត្តិអាររោណ៍ រហរគត្អាររោណ៍ និងនិព្វា នអាររោណ៍ 
បានែល់ វេិីចិត្តប្ែលម្ចន បបទជវនចិត្ត ២៦ ែួង រ៊ឺ  
 រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ លោក ត្តរចិត្ត ៨ (ឬ 
៤០) ែួង ។ 
 ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតងោម្ចវចរចិត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងទ្ទួ្ល
ោម្ចររោណ៍ ប្ែលលៅថា ោរវេិីរ ន ។ 
 

កាម្វីថិ 
 ោរវេិី រ៊ឺ វេិីចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ បានែល់ រូបាររោណ៍ 
សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ និងធម្ចោ ររោណ៍ 
ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងោរធរ៌ ោលលព្វលលដ្ឋ ោរែឹងអាររោណ៍ោំង ៦ 
របស់ោម្ចវចរចិត្ត លដ្ឋ អាស្ស័ ោា រលផសងៗ ប្ែលលៅថាោា រវេិី 
លហើ ោរវេិីលនោះអាចប្ចកលដ្ឋ ោា រក្នោរែឹងអាររោណ៍បាន ២ ោា រ រ៊ឺ  
 ១. ោរវេិី តរបញ្ាោា រវេិី ។ 
 ២. ោរវេិី តររលទោា រវេិី ។ 
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បញ្ចទាា រវីថិ 

 បញ្ាោា រវេិី រ៊ឺ ោរវេិីចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍
តរបញ្ាោា រ បានែល់  
 ចកខ ោា រវេិី រ៊ឺ វេិីចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរបូាររោណ៍ តរចកខ ោា រ ។ 
 លសាត្ោា រវេិី រ៊ឺ វេិីចិត្តប្ែលទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ តរលសាត្ោា រ ។ 
 ឃានោា រវេិី រ៊ឺ វេិីចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ តរឃានោា រ ។ 
 ជិវាោា រវេិី រ៊ឺ វេិីចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរសាររោណ៍ តរជិវាោា រ ។ 
 ោ ោា រវេិី រ៊ឺ វេិីចិត្តប្ែលទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ តរោ ោា រ ។ 
 រួរវេិីចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍ោំង ៥ លនោះ លៅថា បញ្ាោា រវេិី 
កន ងបញ្ាោា រវេិីលនោះ ម្ចនគថាសងគហៈសប្រតងថា  
 

គាថាសង្គហទី ៣ 
 ៣.  វេិីចិតត និ  សលត្តវ  ចិត្ត បាោ  ចត្ ទ្ោស 
       ចត្ បញ្ញា ស  វតិថ ោ  បញ្ាោា លរ   ថារហំ ។ 
 ប្គ្បថា វេិីចិត្តោំង  ប្ែលគ្បាកែលឡើងកន ងបញ្ាោា រតរ
សររួរម្ចន ៧ វេិីប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋ ចិត្ត បាទ្ម្ចន ១៤ ែួង លបើោប់ចិត្ត
លដ្ឋ ពិសាត រលហើ ម្ចន ៥៤ ែួង ។ 
 តរគថាសងគហៈែូចលព្វលរកលនោះ ជាោរសប្រតងចំប្ណករួរ រ៊ឺ 
សប្រតងែល់ចំនួនចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងកន ងបញ្ាោា រវេិីលផសងៗ ប្ែលម្ចន
ចំនួនយ៉ាងលគ្ចើននឹងរបបមី្ចនបានកន ងលំដ្ឋប់ត្លៅ នឹងបានសប្រតងែល់ 
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ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តកន ងោរទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ ប្ែលលៅថា 
វសិ បបវត្តិ កន ងបញ្ាោា រវេិីម្ចន ៤ ន័  រ៊ឺ  
 ១.  តិ្រហទត ររោណ៍ សំលៅែល់ បញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចា ំង
លគ្ចើនបំផ ត្ ។ 
 ២. រហទត ររោណ៍ សលំៅែល់ បញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងធរោត ។ 
 ៣. បរតិត ររោណ៍ សលំៅែល់ បញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងតិ្ច ។ 
 ៤.  តិ្បរតិត ររោណ៍ សំលៅែល់ បញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងតិ្ច
បំផ ត្ ។ 
 

អធិបាយ អតិ្ម្ហនាត រម្មណ៍ 
  តិ្រហទត ររោណ៍ រ៊ឺ បញ្ញា ររោណ៍ ឬអាររោណ៍ោំង ៥ បានែល់ រូប 
សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  ចិត្តអាចទ្ទួ្លអាររោណ៍ 
គ្បលភទ្លនោះបានលគ្ចើនបំផ ត្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះអាស្ស័ បចា័ លគ្ចើនគ្បោរ 
ែូចជារូបាររោណ៍ ប្ែលនឹងម្ចនសភាពចាស់លគ្ចើនបំផ ត្បានលទោះ គ្តូ្វ 
អាស្ស័ ចំប្ណកគ្បកប រ៊ឺ  
 ចកខ បសាទ្លអ ម្ចនពនា៊ឺភា៊ឺចាស់លអ ម្ចនរូបាររោណ៍ និងរនសិោរ 
លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា បំផ ត្ ។ 
 សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ និងលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ក៏គ្បគ្ពឹត្ត 
លៅលដ្ឋ ទំ្នងែូចគន  ោលបានទ្ទួ្លបចា័ តរសររួរ អាររោណ៍លទោះ  ៗ
ក៏នឹងម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា និងឱ្យែឹងចាស់លគ្ចើនបំផ ត្ ។ 
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 លទ្ើបលៅបញ្ញា ររោណ៍ប្ែលគ្បាកែឱ្យែឹងបានជាក់ចាស់លគ្ចើន 
បំផ ត្លទោះថា  តិ្រហទត ររោណ៍ ។ 
  តិ្រហទត ររោណវេិី ជាអាររោណ៍ប្ែលម្ចនវេិីចិត្តលកើត្លគ្ចើនបំផ ត្ 
បាន ៧ យ៉ាង ោលលព្វលលដ្ឋ ចិត្ត បាទ្ រ៊ឺ ខណចិត្តប្ែលលឡើងោន់ 
វេិីនឹងតំងលៅបានកន ងអាររោណ៍លនោះ ម្ចនែល់លៅ ១៤ ខណៈចិត្ត ោល 
លព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្របស់ចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងលែើរបីទ្ទួ្លអាររោណ៍លនោះ
ក៏ម្ចនែល់លៅ ៥៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ ោម្ចវចរចិត្ត ៥៤ លទោះឯង ។ 
  តិ្រហទត ររោណវេិី ជាវេិីចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងតរបញ្ាោា រ ម្ចន
ខណៈចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ អាររោណ៍លនោះបាន ១៧ ខណៈចិត្ត 
ជាចិត្តប្ែលផ ត្វេិី ៣ ខណៈ ជាចិត្តប្ែលលឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លអាររោណ៍
លនោះបាន ១៤ ខណៈ ប្ត្ខណៈនីរួ ៗ ម្ចនកិចាែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ខណៈទី្ ១  តី្ត្ភវងគ ជាភវងគចិត្តប្ែលកនាងលៅកន ងរវងប្ែល
បញ្ញា ររោណ៍កន ងបចា បបននគ្បាកែជាគ្គែំបូង ប្ត្បញ្ញា ររោណ៍លៅរិនបាន
ប៉ាោះខោប់ជារួ បញ្ាោា រ តរធរោតភវងគចិត្តសំលៅែល់ចិត្តប្ែលលធាើកិចា
លៅកន ងោររកា ងគក្នភព រ៊ឺ រកាវបិាកចិត្តប្ែលោន់ កកំលណើ ត្រកកន ង
ភពជាតិ្លទោះៗ គ្បោររួ  នឹងរការបូប្ែលលកើត្ពីចិត្តជាសរ ដ្ឋា ន ឱ្យ
តំងលៅបានកន ងអាោរគ្បគ្កតី្ ែូចជារូបប្ែលលធាើឱ្យលកើត្អាោរែកែលងាើរ
លចញចូលជាលែើរ ភវងគចិត្តលនោះម្ចនអាររោណ៍ណារួ ប្ែលទ្ទួ្លជាប់ត្
រកពីភពរ ន ប្ែលលៅថា អាររោណ៍ចាស់ ឬ តី្តររោណ៍ បានែល់ 
កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ អាររោណ៍ណារួ លនោះ 
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ចិត្តទ្ទួ្លរកតំងពីបែិសនធិវញិ្ញា ណគ្បាកែលឡើង លហើ រលត់្លៅ ោល
បែិសនធិរលត់្លៅលហើ  កន ងខណៈលទោះបឋរភវងគ រ៊ឺ ភវងគចិត្តែួងែំបូង 
ក៏នឹងទ្ទួ្លអាររោណ៍លទោះជាប់ត្រកពីបែិសនធិវញិ្ញា ណ លហើ ក៏នឹង
ទ្ទួ្លអាររោណ៍ែូចគន លនោះលរឿ  ៗ លៅរហូត្ែល់ ស់ជីវតិ្គ្ត្ង់ច តិ្ចិត្ត 
កន ងរវងបែិសនធិចិត្តជារួ ច តិ្ចិត្តលទោះ ភវងគចិត្តនឹងលធាើកិចាជា នកទ្ទួ្ល
អាររោណ៍លទោះលរឿ ៗ លៅ លបើរិនម្ចនអាររោណ៍េោីកន ងបចា បបននជាតិ្រកប៉ាោះ 
ខោប់ោា រលធាើឱ្យភវងគចិត្តញ័រោត់្ផ្ទដ ច់ប្ខសភវងគឱ្យវេិីចិត្តទ្ទួ្លអាររោណ៍េោី 
ប្ែលរកប៉ាោះខោប់លទោះលហើ  ចិត្តនឹងទ្ទួ្លអាររោណ៍ចាស់ជាភវងគចិត្ត
ត្លៅ ភវងគចិត្តែួងែំបូងប្ែលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍េោីលនោះ រប្រងលៅរិនោន់ 
ប្លងពីអាររោណ៍ចាស់ លទ្ើបសនោត្លឈាោ ោះថាជា តី្ត្ភវងគ ោន់ ក 
ថាខណៈចិត្តលទោះលៅរិនោន់លឡើងោន់វេិី ។ 
 ខណៈទី្ ២ ភវងគចលន ជាភវងគចិត្តប្ែលលកើត្ត្ពី តី្ត្ភវងគ ម្ចន 
អាោរញ័រលដ្ឋ  ំណាចបញ្ញា ររោណ៍ប្ែលរកប៉ាោះខោប់ោា រ ប្ត្លៅជាភវងគ 
ចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍ចាស់ លៅរិនោន់ដ្ឋច់ពីអាររោណ៍លែើរ លទ្ើបលៅ
ប្ត្លៅលឈាោ ោះថា ភវងគចិត្តលទោះឯង ប្ត្លផសងគន ពី តី្ត្ភវងគគ្ត្ង់ប្ែល
ម្ចនោរប៉ាោះខោប់គន រវងោា រជារួ អាររោណ៍េោី លហើ ភវងគចិត្តលកើត្ោរញ័រ
ប៉ា លណាណ ោះឯង ចិត្តលនោះលទ្ើបលៅរិនោន់បានលឈាោ ោះថា ជាចិត្តប្ែលលឡើង
ោន់វេិីែូចគន  ។ 
 ខណៈទី្ ៣ ភវងគ បបលចេទ្ ជាភវងគចិត្តប្ែលលផតើរប្លងពីអាររោណ៍ 
ចាស់រហូត្ដ្ឋច់ពីអាររោណ៍ចាស់គ្ត្ង់ភងគកខណៈរបស់ចិត្ត ប្ត្ក៏សំលៅ ក
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ថា ខណៈចិត្តលនោះក៏លៅប្ត្ម្ចន តី្តររោណ៍ លទ្ើបលៅរិនោន់លៅថា 
ជាចិត្តប្ែលលឡើងោន់វេិី ឬរិនប្រនវេិីចិត្តែូចគន  ។ 
 ខណៈទី្ ៤ បញ្ាោា ោវជជន ជា លហត្ កកិរយិចិត្ត ប្ែលលកើត្លឡើង
លែើរបីទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីប្ែលរកប៉ាោះខោប់ រិនថាជាតរផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក 
គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ និងោ កតី ឱ្យែឹងថាអាររោណ៍ប្ែលរកប៉ាោះខោប់លទោះ ជា 
អាររោណ៍ប្ែលរកតរោា រណា លែើរបីជាបចា័ ែល់សញ្ញា និងវញិ្ញា ណ 
បញ្ាោា ោវជជនចិត្តលនោះ ជាចិត្តប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍េោីកន ងបចា បបននជាគ្គ
ែំបូងកន ងវេិីចិត្តនីរួ  ៗ លទ្ើបោប់ថាជាចិត្តែួងែំបូងប្ែលលឡើងោន់វេិី
ទ្ទួ្លអាររោណ៍េោី និងជាបចា័ ែល់ចិត្តែួងត្ៗ លៅឱ្យទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍
លទោះបនតលៅរហូត្ែល់ ស់វេិី រ៊ឺ ម្ចនសភាពច ោះោន់ភវងគែូចលែើរ ចិត្ត
លទ្ើបចាប់លផតើរលឡើងោន់វេិីគ្ត្ង់បញ្ាោា ោវជជនចិត្តលនោះជាបឋរ ។ 
 ខណៈទី្ ៥ បញ្ា វញិ្ញា ណ សលំៅែល់ ចិត្ត ៥ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើង 
ទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ តរសររួរែល់អាររោណ៍ រ៊ឺ  
 ចកខ វញិ្ញា ណ គ្បាកែលឡើងទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ រ៊ឺល ើញរូបលទោះ ។ 
 លសាត្វញិ្ញា ណ គ្បាកែលឡើងទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ រ៊ឺឮសំលឡងលទោះ ។ 
 ឃានវញិ្ញា ណ គ្បាកែលឡើងទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ រ៊ឺែឹងកាិនលទោះ ។  
 ជិវា វញិ្ញា ណ គ្បាកែលឡើងទ្ទួ្លរសាររោណ៍ រ៊ឺែឹងរសលទោះ ។  
 ោ វញិ្ញា ណ គ្បាកែលឡើងទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ រ៊ឺែឹងោរប៉ាោះ 
គ្តូ្វសរផសស ។ 
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 ខណៈទី្ ៦ សរបែិចេន ជាចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ពី 
បញ្ា វញិ្ញា ណ លហើ ឱ្យសនតីរណចិត្តលធាើទទី្ពិចារណាអាររោណ៍ែូចទ  
ោា រប្ែលជា នកទ្ទួ្លប រគល នកសញ្ា រចូលលៅខាងកន ង ឱ្យសនតីរណចិត្ត
ជា នកពិចារណាត្លៅ ។ 
 ខណៈទី្ ៧ សនតីរណ ជាចិត្តប្ែលម្ចនកិចាពិចារណាអាររោណ៍ 
ប្ែលទ្ទួ្លរកពីសរបែិចេនថា អាររោណ៍លទោះលអឬអាគ្កក់យ៉ាងណា 
លែើរបីគ្បរូលឱ្យលវែាពានជា នកោត់្កតី ។ 
 ខណៈទី្ ៨ លវែាពាន រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត លធាើកិចាោត់្កតីអាររោណ៍ 
លដ្ឋ ភាពជាក សល  ក សល ឬកិរយិ តរសររួរែល់រនសិោររបស់
ប រគល លែើរបីនឹងបានលសពអាររោណ៍ប្ែលគ្បសពាលទោះលដ្ឋ ភាពជាបាប 
ប ណយ ឬ ពាកត្ ។ 
 ខណៈទី្ ៩-១៥ ជវន ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចាលសពអាររោណ៍ែូចគន ោំង 
៧ ខណៈ រ៊ឺ ជាក សល  ក សល ឬកិរយិចិត្ត ប្ត្រា៉ាងែូចគន  ោំង ៧ 
ខណៈ ជាលហត្ េោីប្ែលលធាើបាប ប ណយឱ្យគ្បាកែលឡើង គ្ត្ង់ជវនចិត្តលនោះ ។ 
 ខណៈទី្ ១៦-១៧ ត្ោលរពន ជាវបិាកចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង ទ្ទួ្ល
លសពអាររោណ៍ប្ែលសល់ពីជវនៈ ២ ខណៈលទ្ៀត្ លែើរបីបង្កអ ក់អាររោណ៍
ោន់ភវងគចិត្តត្លៅ លពលច ោះោន់ភវងគចិត្តោលណាក៏ផ ត្ ស់វេិីចិត្ត នឹង
 ស់អា  របស់អាររោណ៍ លសចកតីថា អាររោណ៍េោីលទោះរលត់្គ្ពរជារួ 
វេិីចិត្តលសោើគន  និងត្ពីលទោះចិត្តក៏ជាភវងគទ្ទួ្លអាររោណ៍ចាស់ត្លៅលទ្ៀត្ 
រហូត្ែល់បានទ្ទួ្លោរប៉ាោះខោប់ជារួ អាររោណ៍េោី លទ្ើបលឡើងោន់វេិីេោី 
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 លដ្ឋ ន័ ប្ែលបានលព្វលរកលហើ ខាងលែើរ ។ 
  តិ្រហទត ររោណ៍លនោះ លទ្ើបម្ចនលសចកតីថា ោលបញ្ញា ររោណ៍
គ្បាកែលឡើងលដ្ឋ កនាងភវងគចិត្តលៅគ្តឹ្រ ១ ខណៈចិត្ត ក៏នឹងប៉ាោះខោប់ជា
រួ បញ្ាោា រលទោះ លធាើឱ្យភវងគចិត្តលកើត្ោរញ័រពីអាររោណ៍ចាស់ លហើ លឡើង
ោន់វេិីទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍េោីលទោះត្លៅរួ រលំពច វេិីចិត្តលនោះសប្រតង
ែូលចនោះ រ៊ឺ 
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ត្ោលរពន រ៊ឺ ត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង 

ភវងគ (លគ្ោ ) 

អតិ្ម្ហនាត រម្មណ៍វីថិ 

                         ១      តី្ត្ភវងគ បានែល់ ោរបែិសនធិចិត្ត ១០ ែួង 
      ផ ត្វេិី         ២     ភវងគចលន បានែល់ ោរបែិសនធិចិត្ត ១០ ែួង 
                         ៣     ភវងគ បបលចេទ្ បានែល់ ោរបែិសនធិចិត្ត ១០ ែួង 
                         ៤ បញ្ាោា ោវជជន បានែល់បញ្ាោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង 
                         ៥ បញ្ា វញិ្ញា ណ បានែល់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ ែួង 
                         ៦ សរបែិចេន បានែល់សរបែិចេនចិត្ត ២ ែួង 
                         ៧ សនតីរណ បានែល់សនតីរណចិត្ត ៣ ែួង 
                         ៨ លវែាពាន បានែល់រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង 
                         ៩  
      កន ងវេិី         ១០ 
                 ១១ 
                         ១២         ជវន បានែល់ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង  
                         ១៣         រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១  
                          ១៤         រហាក សលចិត្ត ៨ រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
                          ១៥ 
      ១៦  
                   ១៧         
                           ០        
                 ០ ផ ត្វេិី 
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 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់វេិីចិត្ត កន ង តិ្រហទត ររោណ៍លនោះ រ៊ឺ ោល
អាររោណ៍ោំង ៥ ណារួ រកគ្បាកែគ្ត្ង់ភវងគចិត្ត ភវងគចិត្តលទោះលៅថា 
 តី្ត្ភវងគ ោល តី្ត្ភវងគរលត់្ បញ្ញា ររោណ៍ប៉ាោះខោប់ជារួ ោា រោំង ៥ 
ម្ចនចកខ ោា រជាលែើរ ោរប៉ាោះខោប់គន រវងអាររោណ៍ជារួ ោា រលទោះ ក៏នឹង
រញ្ជួ  ែល់ភវងគចិត្ត ភវងគចិត្តែួងទី្ ២ ក៏លកើត្លឡើងរកបទោ ប់ម្ចនអាោរញ័រ 
លៅភវងគចិត្តែួងលនោះថា ភវងគចលន លហើ ក៏រលត់្លៅ ជាលហត្ ឱ្យភវងគ
ចិត្តែួងទី្ ៣ លកើត្លឡើង លធាើកិចាឃាា ត្ចាកអាររោណ៍ចាស់ រ៊ឺលចាល
អាររោណ៍ចាសប់្ែលជាកម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ 
ណារួ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ភវងគចិត្តលទោះ លៅចិត្តែួងលនោះថា 
ភវងគ បបលចេទ្ ជាចិត្តប្ែលោត់្ផ្ទដ ច់ពីគ្កប្សភវងគ ោលចិត្តែួងលនោះរលត់្ 
បញ្ាោា ោវជជនចិត្តជាខណៈចិត្តទី្ ៤ លកើត្លឡើងលែើរបីទ្ទួ្លអាររោណ៍េោី 
ប្ែលរកប៉ាោះខោប់លទោះលដ្ឋ គ្ត្ង់ និងអាររោណ៍ប្ែលប៉ាោះខោប់លទោះ គ្តឹ្រប្ត្ថា
ជាអាររោណ៍ ាី និងរកតរោា រណា លែើរបីជាបចា័ ឱ្យសញ្ញា ែល់វញិ្ញា ណ
តរោា រលទោះ  ៗ ចិត្តែួងលនោះោប់ថាជាចិត្តែួងែំបូងប្ែលលឡើងោន់វេិី 
លគ្ព្វោះលធាើទទី្អាវជជនកិចា ោលចិត្តែួងលនោះរលត់្ ក៏ជាបចា័ ែល់បញ្ា -
វញិ្ញា ណឱ្យលកើត្លឡើងជាខណៈទី្ ៥ បានែល់ ចកខ វញិ្ញា ណ ឬលសាត្-
វញិ្ញា ណជាលែើរ តរសររួរែល់ោា រ និងអាររោណ៍ លែើរបីលធាើកិចាល ើញ 
កិចាឮជាលែើរ ោលបញ្ា វញិ្ញា ណរលត់្ ចិត្តខណៈទី្ ៦ លៅថា សរបែិចេន
ចិត្ត ក៏លកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ ត្ពីបញ្ា វញិ្ញា ណប្ែលបានល ើញ បានឮ
ជាលែើរ លហើ បញ្ជូ នឱ្យសរបែិចេនចិត្ត លែើរបគី្បរល់អាររោណ៍ត្លៅ
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ឱ្យសនតីរណកិចា ោលសរបែិចេនចិត្តរលត់្ ខណៈទី្ ៧ លៅថា សនតីរណ
ចិត្តលកើត្លឡើង លែើរបីពិចារណាអាររោណ៍ត្ពីសរបែិចេនចិត្តឱ្យែឹងថា 
អាររោណ៍ប្ែលបានទ្ទួ្លលនោះលអ ឬរិនលអយ៉ាងណា លបើជា តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ 
រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលលអពិលសសក្គ្កប្លង  លសារនសសសនតីរណចិត្តក៏នឹងលធាើ
កិចាពិចារណាអាររោណ៍លទោះ លបើជាឥដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍លអយ៉ាង
កណាត ល ឧលបោខ សនតីរណក សលវបិាកចិត្ត ក៏នឹងលធាើកិចាជា នកពិចារណា
អាររោណ៍លទោះ លបើជា និដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលរិនលអ ឧលបោខ -
សនតីរណ ក សលវបិាកចិត្តនឹងលធាើកិចាពិចារណាអាររោណ៍លទោះ លហើ 
រលត់្លៅគ្ពរជារួ ោរបញ្ជូ នកិចាឱ្យលវែាពានចិត្ត ប្ែលជាខណៈទី្ ៨ 
ជា នកកំណត់្ោត់្កតីអាររោណ៍ ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងប្ផនកក សល ឬ ក សល
ត្លៅ ោលលវែាពានចិត្តោត់្កតីអាររោណ៍លហើ ក៏រលត់្លៅ ខណៈទី្ ៩ 
ក៏គ្បាកែលឡើងរក លធាើកិចាលសពអាររោណ៍ ប្ែលលវែាពានបានោត់្កតីលហើ  
លដ្ឋ ភាពជាក សលជវនៈ ឬ ក សលជវនៈ លៅចិត្តលនោះថា ជវនចិត្ត 
លគ្ព្វោះលធាើកិចាលសពអាររោណ៍ ក សល  ក សល ឬប ណយ បាប ប្ែលនឹង
គ្បាកែលឡើងែល់សត្ាោំង   និងគ្តូ្វចូលែល់ជវនចិត្តរ នលទ្ើបនិង
ជាបាបជាប ណយបាន លវៀរប្ត្ជវនចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត ប្ែលចាត់្ជាកិរយិ
ជវនៈ លគ្ព្វោះជាចិត្តផ ត្ចាកករោប្ែលជាក សល ឬ ក សលលហើ  ោប់ពី
ខណៈទី្ ៩ ែល់ខណៈទី្ ១៥ ោំង ៧ ខណៈចិត្តលនោះ ចិត្តនឹងលធាើកិចាលែើរបី
ោរលសពអាររោណ៍ជាជវនចិត្តប្ត្រា៉ាង កន ងោរជវនៈលនោះម្ចនចិត្តនិយរ
លកើត្បាន ៧ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ លហើ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ប្ែលជាោរជវនៈ
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ក៏ម្ចន ២៩ ែួង លដ្ឋ ភាពជា ក សលជវនៈ ក សលជវនៈ ឬកិរយិជវនៈ 
ោលជវនចិត្តលធាើកិចាលសពអាររោណ៍លៅ ៧ ខណៈក៏រលត់្ ត្ពីលទោះ
ខណៈចិត្តទី្ ១៦ និង ១៧ ក៏នឹងគ្បាកែលឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែលសល់ពី
ជវនៈ លែើរបីបង្កអ ក់អាររោណ៍ច ោះោន់ភវងគចិត្តែូចលែើរ លៅចិត្តោំង ២ 
ែួងលនោះថា ត្ោលរពនចិត្តបានែល់ចិត្ត ១១ ែួង រ៊ឺ សនតីរណចិត្ត ៣ 
និងរហាវបិាកចិត្ត ៨ រួរចិត្ត ១១ ែួងលនោះ លៅថា ត្ោលរពនចិត្ត ១១ 
ត្ោលរពនចិត្តលនោះរប្រងគ្បាកែលឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ ប្ែលសល់ពីជវនៈ
តរសររួរែល់អាររោណ៍ នឹងគ្តូ្វលកើត្លឡើង ២ ខណៈជានិចា លសោើគន នឹង
អា  របស់អាររោណ៍ប្ែលនឹងតំងលៅបាន ោលែល់ខណៈចិត្តទី្ ១៧ 
គ្រប់បរបូិណ៌ ។ 
 ត្ពីលទោះចិត្តក៏លធាើទទី្ច ោះោន់ភវងគែូចលែើរ ជាោរ ស់វេិីរបស់
 តិ្រហទត ររោណ៍ ។ 
 ចំប្ណកចិត្តប្ែលផ ត្វេិី រ៊ឺ គ្ត្ង់ភវងគចិត្ត រិនថាជាភវងគែំបូង រ៊ឺ 
 តី្ត្ភវងគ ភវងគចលន និងភវងគ បបលចេទ្ ឬភវងគលគ្ោ ត្ពីត្ោលរពនចិត្ត
លហើ  រិនបានលៅកន ងវេិីចិត្ត ភវងគចិត្តោំង ស់ លទ្ើបជាវេិីវរិ ត្តិ រ៊ឺ ផ ត្
ចាកវេិី និងជាោា រវរិ ត្តិ រ៊ឺ ផ ត្ចាកោា រផងប្ែរ ។ 
 កន ង ភិធរោត្ថសងគហៈ សប្រតង តិ្រហទត ររោណ៍ទ្ កគ្តឹ្រប្ត្រួ ន័ 
រ៊ឺ ម្ចនគ្បលភទ្របស់វេិីប្ត្រា៉ាង  
                តី្     ន   ទ្     ប   វ ិ   ស  ណ    វ      ជ     ជ    ជ    ជ     ជ    ជ     ជ     ត្     ត្ 

                  ១     ២     ៣     ៤    ៥     ៦     ៧     ៨     ៩    ១០  ១១  ១២  ១៣  ១៤   ១៥   ១៦  ១៧     
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ច្សឆក្តីសច្ង្ខបអក្សររបសវី់ថិឆិត្ត 

 តី្. សំលៅែល់  តី្ត្ភវងគ 
 ន. សំលៅែល់ ភវងគចលន 

ទ្. សំលៅែល់ ភវងគ បបលចេទ្ 
 ប. សំលៅែល់ បញ្ាោា ោវជជន 
 វ.ិ សលំៅែល់ បញ្ា វញិ្ញា ណ 
 ស. សលំៅែល់ សរបែិចេន 
 ណ. សំលៅែល់ សនតីរណ 
 វ . សលំៅែល់ លវែាពាន 
 ជ. សំលៅែល់ ជវន 
 ត្. សំលៅែល់ ត្ោលរពន 
 ភ. សំលៅែល់ ភវងគ ។ 
 

ម្ហនាត រម្មណ៍ 
 រហទត ររោណ៍ រ៊ឺ បញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងចាស់តិ្ចជាង
 តិ្រហទត ររោណ៍ លគ្ព្វោះោរបរបូិណ៌ក្នបចា័ ណារួ រិនគ្រប់គ្គន់ កន ង
រហទត ររោណ៍វេិីលទ្ើបម្ចនវេិីចិត្តលកើត្បាន ៦ វេិី ម្ចនខណៈចិត្តប្ែល
លឡើងោន់វេិីតំងលៅកន ងអាររោណ៍លទោះបាន ១២ ខណៈ និងចិត្តលកើត្បាន 
៤៦ ែួង (លវៀររហាវបិាក ៨) វេិី ម្ចន ២ ន័  រ៊ឺ  
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 ន័ ទី្ ១ ោលបញ្ញា ររោណ៍ប្ែលគ្បាកែលឡើងកនាងភវងគចិត្តលៅ
លហើ  ២ ខណៈ ភវងគចិត្តែួងទី្ ១ និងទី្ ២ ប្ែលកនាងបញ្ញា ររោណ៍លៅ
លទោះ លៅថា  តី្ត្ភវងគ លទ្ើបប៉ាោះខោប់បញ្ាោា រលធាើឱ្យភវងគចិត្តញ័រ លៅថា 
ភវងគចលន ោលភវងគចលនរលត់្លៅ ភវងគ បបលចេទ្ រ៊ឺ ភវងគចិត្តប្ែលលធាើ
ទទី្ោត់្ផ្ទដ ច់ប្ខសភវងគពីអាររោណ៍ចាសក៏់គ្បាកែលឡើង លហើ រលត់្លៅ 
ជាលហត្ ឱ្យបញ្ាោា ោវជជន ប្ែលជាកិរយិចិត្តលកើត្លឡើង លែើរបីទ្ទួ្ល
អាររោណ៍េោីប្ែលរកប៉ាោះខោប់លទោះ ពិចារណាថារកតរោា រណា រហូត្ជា
បចា័ ែល់បញ្ា វញិ្ញា ណ ។ 
 បញ្ាោា ោវជជនចិត្តលនោះ ជាចិត្តែួងែំបូងប្ែលោប់ចូលកន ងវេិី ឬប្ែល 
លៅថាលឡើងោន់វេិី ោលចិត្តែួងលនោះរលត់្ បញ្ា វញិ្ញា ណក៏លកើត្លឡើង 
តរសររួរែល់អាររោណ៍ រ៊ឺ  
 ចកខ វញិ្ញា ណ ទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ 
 លសាត្វញិ្ញា ណ ទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ 
 ឃានវញិ្ញា ណ ទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ 
 ជិវា វញិ្ញា ណ ទ្ទួ្លរសាររោណ៍ 
 ោ វញិ្ញា ណ ទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ។ 
 ោលបញ្ា វញិ្ញា ណរលត់្លៅ សរបែិចេន ក៏លកើត្លឡើងទ្ទួ្ល
អាររោណ៍ត្ពីបញ្ា វញិ្ញា ណ លែើរបីបញ្ជូ នលៅសនតីរណចិត្ត ។ 
 សនតីរណ លកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ត្ពីសរបែិចេន លហើ ពិចារណា
អាររោណ៍លទោះថា លអឬរិនលអ លហើ ក៏រលត់្លៅគ្ពរគន ជារួ ោរបញ្ជូ ន 
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លៅឱ្យចិត្តែួងត្លៅោត់្កដី ។ 
 លវែាពាន រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត លធាើទទី្លវែាពានកិចា រ៊ឺ ោត់្កតី
បញ្ញា ររោណ៍លដ្ឋ ភាពជាក សល  ក សល ឬកិរយិ តរសររួរែល់
រនសិោរនិងប រគល ោលប្ែលលវែាពានរលត់្លៅ ។ 
 ជវន ចិត្តប្ែលលធាើទទី្លសពអាររោណ៍លទោះ ក៏នឹងលកើត្លឡើងជាប់ត្ 
គន គ្រប់ ៧ ខណៈលហើ ក៏រលត់្ ភវងគចិត្តលកើត្លឡើងត្ពីជវនចិត្ត រហទត -
ររោណ៍ ក៏ែល់ទី្បំផ ត្រ៊ឺរលត់្គ្ពរជារួ ភងគកខណៈរបស់ជវនចិត្តែួងទី្ ៧ 
លទោះឯង ជាោរប្ែលែលទី់្បំផ ត្វេិី ត្ពីលទោះភវងគចិត្តនឹងលកើត្លឡើងត្លៅ 
លនោះជារហទត ររោណ៍វេិីន័ ទី្ ១ ។ 
 ន័ ទី្ ២ ោលបញ្ញា ររោណ៍គ្បាកែលឡើងកនាងភវងគចិត្តលៅ ៣ 
ខណៈ លៅថា  តី្ត្ភវងគ លទ្ើបប៉ាោះខោប់បញ្ាោា រ ភវងគចិត្តខណៈទី្ ៤ 
លទ្ើបញ័រជាភវងគចលន ភវងគចិត្តខណៈទី្ ៥ ជាភវងគ បបលចេទ្ោត់្ផ្ទដ ច់
ប្ខសភវងគលឡើងោន់វេិី ទ្ទួ្ល កអាររោណ៍េោីគ្ត្ង់បញ្ាោា ោវជជនចិត្ត 
បញ្ា វញិ្ញា ណ សរបែិចេន សនតីរណ លវែាពាន ជវនៈ ជវនៈ ៧ ខណៈ 
លហើ ក៏ សវ់េិីគ្ត្ង់ជវនវរៈ ច ោះោន់ភវងគលែើរត្លៅ លដ្ឋ ទំ្នងែូចគន
ជារួ ន័ ទី្ ១ ។ 
 រហទត ររោណ៍វេិី តរន័ ទី្ ១ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ២ ខណៈ ន័ ទី្ ២ 
ម្ចន តី្ត្ភវងគ ៣ ខណៈ ោំងលនោះលគ្ព្វោះបញ្ញា ររោណ៍ណារួ កនាងភវងគ
ចិត្តលៅលគ្ចើនខណៈ នឹងប៉ាោះខោប់ជារួ បញ្ាោា រលធាើឱ្យភវងគចិត្តញ័រពីអាររោណ៍
ចាសល់ឡើងរកបាន លទ្ើបលធាើឱ្យអាររោណ៍រលត់្គ្ត្ង់ជវនៈ រិនបានែល់



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-29- 

ត្ោលរពនចិត្តលឡើ  វេិីចិត្តរបស់រហទត ររោណ៍តរន័ ទី្ ២ លនោះ 
លទ្ើប ស់គ្ត្ង់ជវនវរៈ ។ 

សប្ម្តង្ម្ហនាត រម្មណ៍វីថិ 
                   តី្   ន   ទ្    ប    វ ិ   ស  ណ   វ      ជ    ជ    ជ     ជ    ជ    ជ    ជ   ភ 

ន័ ទី្ ១     ២    ៣    ៤     ៥    ៦     ៧     ៨     ៩    ១០  ១១  ១២  ១៣  ១៤  ១៥  ១៦  ១៧ 

ន័ ទី្ ២       ៣    ៤     ៥     ៦    ៧    ៨      ៩    ១០  ១១  ១២  ១៣  ១៤  ១៥  ១៦  ១៧ 
 

បរោិត រម្មណ៍ 
 បរតិត ររោណ៍ រ៊ឺ បញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងលខា ជាងរហទត -
ររោណ៍វេិី ចិត្តលកើត្បានគ្តឹ្រប្ត្ ៥ វេិីប៉ា លណាណ ោះ ម្ចនចិត្ត បាទ្ ៧ ខណៈ 
លហើ ចិត្តលកើត្កន ងវេិីលនោះបាន ១៧ ែួង រ៊ឺ  លហត្ កចិត្ត ១៧ 
(លវៀរហសិត្ បាទ្ចិត្ត) និង ស់វេិីគ្ត្ង់លវែាពាន រិនោន់ចូលែល់ជវនៈ រ៊ឺ 
រិនល ើញ ឬរិនឮ ាីបានជាក់ចាស់ ែូច នកប្ែលលៅកន ងទី្ងងឹត្ ឬលៅ
ឆ្ងៃ  ពីអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែលទោះ ក៏រប្រងល ើញ ឬឮអាររោណ៍លទោះរិន
ចាស់ លទ្ើបរិនអាចលធាើឱ្យលកើត្ោរលគ្ត្ក រ រិនលគ្ត្ក រកន ងអាររោណ៍លទោះ  ៗ
បានលឡើ  ោំងលនោះលគ្ព្វោះចិត្តរិនចូលែល់ជវនៈ រ៊ឺ រិនអាចលសព
អាររោណ៍លទោះលដ្ឋ ភាពជាក សល ឬ ក សលបាន សូរបីលវែាពានខាួនឯង
ក៏ពាយរលកើត្លគ្ចើនខណៈ ប្ត្ក៏រិនអាចោត់្អាររោណ៍ប្ែលរិនចាស់
លទោះបាន បរតិត ររោណ៍វេិី លទ្ើប សគ់្ត្ង់លវែាពាន លៅបរតិត ររោណ៍វេិី
លនោះថា លវែាពានវរៈ ។ 
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បរោិត រម្មណ៍វីថិមន ៦ ន័យ 

ន័ ទី្ ១ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ៤ ខណៈ ម្ចនភវងគចិត្តលគ្ោ វេិី ៤ ខណៈ ។ 
ន័ ទី្ ២ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ៥ ខណៈ ម្ចនភវងគចិត្តលគ្ោ វេិី ៣ ខណៈ ។ 
ន័ ទី្ ៣ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ៦ ខណៈ ម្ចនភវងគចិត្តលគ្ោ វេិី ២ ខណៈ ។ 
ន័ ទី្ ៤ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ៧ ខណៈ ម្ចនភវងគចិត្តលគ្ោ វេិី ១ ខណៈ ។ 
ន័ ទី្ ៥ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ៨ ខណៈ រិនម្ចនភវងគចិត្តលគ្ោ វេិី 
ម្ចនប្ត្លវែាពាន ៣ ខណៈ ។ 
ន័ ទី្ ៦ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ៩ ខណៈ រិនម្ចនភវងគចិត្តលគ្ោ វេិី 
ម្ចនប្ត្លវែាពាន ២ ខណៈ ។ 
 

សប្ម្តង្បរោិត រម្មណ៍វីថិ ៦ ន័យដូច្ឆនះ គឺ 
ន័ ទី្ ១        ៤    ៥     ៦     ៧    ៨     ៩    ១០  ១១  ១២  ១៣  ១៤  ១៥   ១៦  ១៧  
ន័ ទី្ ២               ៥     ៦     ៧    ៨     ៩    ១០   ១១  ១២ ១៣  ១៤  ១៥   ១៦  ១៧ 
ន័ ទី្ ៣       ៦    ៧    ៨     ៩    ១០   ១១  ១២  ១៣ ១៤  ១៥  ១៦  ១៧ 
ន័ ទី្ ៤       ៧    ៨    ៩     ១០   ១១  ១២  ១៣  ១៤ ១៥  ១៦  ១៧ 
ន័ ទី្ ៥       ៨    ៩     ១០  ១១  ១២  ១៣  ១៤  ១៥  ១៦  ១៧ 

ន័ ទី្ ៦       ៩    ១០  ១១ ១២  ១៣  ១៤  ១៥  ១៦  ១៧ 
 

អតិ្បរោិត រម្មណ៍ 
  តិ្បរតិត ររោណ៍ ជាបញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងលខា ជាទី្បំផ ត្ 
សូរបីគ្បាកែគ្ត្ង់ តី្ត្ភវងគលគ្ចើនគ្គ លទ្ើបប៉ាោះខោប់ជារួ បញ្ាោា រ ភវងគ
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ចិត្តគ្តឹ្រប្ត្ញ័របនតិចបនតួចជាភវងគចលន ២ ខណៈ លៅរិនោន់ល ើញ 
ឬរិនោន់ឮ អាររោណ៍លនោះក៏រលត់្លៅលហើ  លៅរិនោន់ែឹងថាជា ា ី
អាររោណ៍លទោះក៏ ស់អា  រលត់្លៅ ភវងគចិត្តក៏គ្ត្ឡប់លធាើភវងគកិចាែូចលែើរ 
ត្លៅ ។ 
 ឧបម្ចែូចរន សសប្ែលលែកលក់ ោលគ្តូ្វដ្ឋស់ប៉ាោះខាួន ឬប្ស្សក 
លៅ អាររោណ៍ប្ែលប៉ាោះខោប់ជារួ បសាទ្រូបក៏រញ្ជួ  ែល់ភវងគចិត្ត លធាើឱ្យ 
ភវងគចិត្តលកើត្អាោរញ័រលឡើង ២ ខណៈ ជាភវងគចលន ភវងគចលនលហើ  
ក៏គ្ត្ឡប់ជាភវងគែូចលែើរ រ៊ឺ លែកលក់ត្លៅលទ្ៀត្រិនោន់ែឹងខាួនថា គ្តូ្វ
ដ្ឋស់ឱ្យភ្ាក់ ចិត្ត បាទ្លទ្ើបជាភវងគចិត្តោំង ស់ រិនម្ចនវេិីចិត្តលកើត្លឡើង
លឡើ  ប្ត្ក៏ ន លោរលៅថា ជាវេិីលគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍េោីរកប៉ាោះខោប់
ជារួ ភវងគចិត្ត ប្ត្អាររោណ៍េោីលទោះម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា ខាា ំង រិនម្ចន
 ំណាចគ្រប់គ្គន់ឱ្យចិត្តលឡើងោន់វេិី ទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍េោីបានលឡើ  
 តិ្បរតិត ររោណ៍វេិីលនោះ លទ្ើបម្ចនលឈាោ ោះលៅថា លម្ច វរ លគ្ព្វោះលហត្ 
ប្ែលអាររោណ៍លនោះរិនម្ចនវេិីចិត្តលកើត្លឡើងបានលឡើ  ោំង ៦ ន័  ។ 
 

អតិ្បរោិត រម្មណ៍មន ៦ ន័យ គឺ 
 ន័ ទី្ ១ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ១០ ខណៈ ភវងគចលន ២ ខណៈ ជាភវងគ
លែើរ ៥ ខណៈ ។ 
 ន័ ទី្ ២ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ១១ ខណៈ ភវងគចលន ២ ខណៈ ជាភវងគ
លែើរ ៤ ខណៈ ។ 
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 ន័ ទី្ ៣ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ១២ ខណៈ ភវងគចលន ២ ខណៈ 
ជាភវងគលែើរ ៣ ខណៈ ។ 
 ន័ ទី្ ៤ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ១៣ ខណៈ ភវងគចលន ២ ខណៈ 
ជាភវងគលែើរ ២ ខណៈ ។ 
 ន័ ទី្ ៥ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ១៤ ខណៈ ភវងគចលន ២ ខណៈ ជាភវងគ
លែើរ ១ ខណៈ ។ 
 ន័ ទី្ ៦ ម្ចន តី្ត្ភវងគ ១៥ ខណៈ ភវងគចលន ២ ខណៈ ជាភវងគ
លែើររិនម្ចន ។ 
 

សប្ម្តង្អត្ិបរោិត រម្មណ៍វីថិ ៦ ន័យ គឺ  
           តី្      ន     ន     ភ      ភ    ភ     ភ      ភ 
                         ១០    ១១    ១២   ១៣    ១៤   ១៥   ១៦   ១៧ 
             ១១    ១២   ១៣   ១៤    ១៥    ១៦   ១៧ 
                    ១២    ១៣   ១៤   ១៥    ១៦   ១៧ 
                    ១៣   ១៤    ១៥   ១៦    ១៧ 
                     ១៤    ១៥    ១៦   ១៧ 
                     ១៥    ១៦    ១៧ 

 ោលរួបរួរបញ្ាោា រវេិី ប្ែលលកើត្លឡើងទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ោំង ស់ 
រប្រងបាន ៧៥ ន័  ប្ត្ោលោប់តរោរទ្ទួ្លអាររោណ៍ណារួ  
កន ងោា ររួ លហើ  បានែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១.  តិ្រហទត ររោណ៍វេិី លៅថា ត្ោលរពនវរៈ ម្ចន ១ ន័  ។ 
 ២. រហទត ររោណ៍វេិី លៅថា ជវនវរ ម្ចន ២ ន័  ។ 
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បរតិត ររោណ៍វេិី ៦ 

 ៣. បរតិត ររោណ៍វេិី លៅថា លវែាពានវរ ម្ចន ៦ ន័  ។ 
 ៤.  តិ្បរតិត ររោណ៍វេិី លៅថា លម្ច វរ ម្ចន ៦ ន័  រួរម្ចន ១៥ 
ន័  ។ 

សប្ម្តង្វីថិ ១៥ ន័យ  
                                                          តី្     ន     ទ្     ប      វ ិ    ស    ណ    វ        ជ     ជ     ជ     ជ     ជ     ជ     ជ      ត្       ត្ 
 តិ្រហទត ររោណ៍វេីិ  ១     ១    ២     ៣     ៤     ៥      ៦     ៧     ៨     ៩    ១០  ១១  ១២  ១៣  ១៤  ១៥  ១៦  ១៧ 

                      ២    ៣     ៤     ៥     ៦     ៧     ៨     ៩    ១០   ១១  ១២  ១៣  ១៤  ១៥   ១៦  ១៧ 
                                                              ៣    ៤      ៥     ៦    ៧     ៨     ៩     ១០   ១១  ១២  ១៣  ១៤  ១៥  ១៦  ១៧    ។ 
 
                                                     តី្      ន      ទ្     ប      វ ិ     ស   ណ    វ        វ        វ       ភ     ភ      ភ      ភ 
                                                      ៤   ៥   ៦   ៧   ៨   ៩   ១០   ១១    ១២    ១៣    ១៤   ១៥    ១៦   ១៧  
                                     ៥   ៦   ៧   ៨   ៩   ១០   ១១     ១២   ១៣   ១៤   ១៥     ១៦   ១៧  
                                                              ៦   ៧   ៨   ៩   ១០    ១១    ១២   ១៣    ១៤   ១៥    ១៦    ១៧  
                   ៧   ៨   ៩   ១០  ១១    ១២    ១៣   ១៤    ១៥    ១៦    ១៧  
                   ៨   ៩   ១០  ១១    ១២    ១៣   ១៤    ១៥     ១៦    ១៧ 
                   ៩   ១០  ១១    ១២     ១៣   ១៤   ១៥     ១៦    ១៧     ។ 
 
                  តី្      ន      ន     ភ     ភ     ភ      ភ     ភ 
                                                         ១០   ១១    ១២   ១៣    ១៤    ១៥   ១៦   ១៧  
                                  ១១    ១២   ១៣   ១៤    ១៥    ១៦  ១៧  
                                                        ១២    ១៣   ១៤    ១៥    ១៦   ១៧  
                  ១៣    ១៤   ១៥    ១៦    ១៧  
                     ១៤   ១៥     ១៦   ១៧ 
                  ១៥      ១៦   ១៧    ។ 

 កន ងវេិីោំង ១៥ ន័  ប្ែលវេិីនីរួ  ៗទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាងកន ង
ោា រ ១ ែូលចាន ោះបញ្ញា ររោណ៍វេិីប្ែលលកើត្តរបញ្ាោា រ លទ្ើបម្ចនវេិីចិត្តលកើត្
បាន ៧៥ វេិី ោំង ៧៥ វេិីលនោះស ទ្ធប្ត្ជាោរវេិី លគ្ព្វោះជាវេិីរបស់ោម្ចវចរ

 តិ្បរតិត ររោណ៍វេិី៦  

រហទត ររោណ៍វេិី ២ 
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ចិត្ត ៥៤ ែួង ប្ែលលកើត្តរបញ្ាោា រ លហើ វេិីតរបញ្ាោា រលនោះលកើត្បាន
ចំលព្វោះ ទ្ទួ្លបចា បបននអាររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

វារឆតិ្តរបសប់ញ្ចទាា រវថិី 
 ទី្បំផ ត្របស់ចិត្តប្ែល ស់កិចាកន ងោរទ្ទួ្លអាររោណ៍ លៅថា វរៈ 
ប្ែលម្ចន ៤ វរៈ រ៊ឺ  
  តិ្រហទត ររោណ៍វេិី ទី្បំផ ត្គ្ត្ង់ត្ោលរពនចិត្ត លទ្ើបលៅវេិី 
លនោះថា ត្ោលរពនវរ ។ 
 រហទត ររោណ៍វេិី ទី្បំផ ត្គ្ត្ង់ជវនចិត្ត លទ្ើបលៅវេិីលនោះថា ជវនវរ។  
 បរតិត ររោណ៍វេិី ទី្បំផ ត្គ្ត្ង់លវែាពានចិត្ត លទ្ើបលៅវេិីលនោះថា 
លវែាពានវរ ។ 
  តិ្បរតិត ររោណ៍វេិី លៅវេិីលដ្ឋ  ន លោរ លគ្ព្វោះប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ 
េោីឱ្យភវងគចិត្តញ័រ ២ ខណៈ ចិត្តលៅរិនោន់លឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លអាររោណ៍េោ ី
លទ្ើបបានលឈាោ ោះថា លម្ច វរ រ៊ឺ រិនបានទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីលឡើ  ។ 
 

អារម្មណ៍ោម្បញ្ចទាា រវថិី 
 បញ្ាោា រវេិី រប្រងម្ចនបញ្ញា ររោណ៍ រ៊ឺ រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ 
រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ និងលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ជាអាររោណ៍ែល់វេិីចិត្តតរ 
សររួរ រ៊ឺ រូបាររោណ៍ ជាអាររោណ៍របសច់កខ ោា រវេិីជាលែើរ ។ 
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 បញ្ញា ររោណ៍ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់បញ្ាោា រវេិីោំងលទោះ ស្សលែៀង 
គន ជារួ នឹងផលប្ែលរកពីករោកន ង តី្ត្ ែូចគន នឹងលភាើងនរក ឬវមិ្ចន
របស់លទ្វត ប្ត្រិនប្រនជាផលលដ្ឋ គ្ត្ង់ែូចវបិាកចិត្ត លព្វលរ៊ឺ ករោលទោះ 
រប្រងជាបចា័ ោំងែល់ទរធរ៌ បានែល់វបិាកចិត្តោំង ស់ ប្ែលគ្បាកែ
កន ងបែិសនធិោល និងកន ងបវត្តិោលលទោះឯង ។ 
 ចំប្ណកករោ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលជាបចា័ ែល់រូបលទោះ រូបធរ៌ប្ែលជា 
ផលរបស់ករោលដ្ឋ គ្ត្ង់ ក៏បានែល់ករោជរូបោំង  ប្ែលគ្បាកែជា 
ោងោ របស់សត្ា ម្ចនចកខ បសាទ្ លសាត្បសាទ្ ឃានបសាទ្ 
ជិវា បសាទ្ ោ បសាទ្ ហទ្ វត្ថ  និងភាវរូបប្ែលសប្រតងភាពជាលភទ្
ស្សី ឬលភទ្គ្បុសលនោះ រប្រងបានបចា័  ំពីករោលដ្ឋ គ្ត្ង់ នឹងលៅម្ចន
ករោបបចា័ ប្ែលឱ្យផលលដ្ឋ បរយិ លទ្ៀត្ ប្ែលបានែល់អាររោណ៍
ោំង   ប្ែលសត្ាកំព ងបានទ្ទួ្លលៅចំលព្វោះរ ខលទោះឯង ែូលចាន ោះ
រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ និងលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ 
ប្ែលជាអាររោណ៍ ែល់បញ្ាោា រវេិីលទោះ លទ្ើបជាផលបរយិ រួ ចំប្ណក
 ំពីករោកន ង តី្ត្ និងវបិាកចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ោំងលទោះ 
ម្ចនបញ្ា វញិ្ញា ណ សរបែិចេនចិត្ត សនតីរណចិត្ត និងត្ោលរពនចិត្ត 
ក៏ស ទ្ធប្ត្ជាវបិាកចិត្ត ប្ែលជាផលរបស់ក សលករោ ឬ ក សលករោ
លដ្ឋ គ្ត្ង់ ។ 
 គ្បលភទ្របស់បញ្ញា ររោណ៍ ប្ែលសត្ាោំង  បានទ្ទួ្លលទោះ
រប្រងម្ចនលសចកតីលផសងគន  ម្ចនោំងគ្បលភទ្ប្ែលលអនិងរិនលអ លទ្ើបអាច 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-36- 

ប្ចកគ្បលភទ្របស់អាររោណ៍ោងំលនោះ បាន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១.  តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ ជាអាររោណ៍ប្ែលលអក្គ្កប្លង ោលគ្បសពា 
អាររោណ៍លនោះលហើ  វបិាកចិត្តប្ែលលធាើកិចាលែើរបីលឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លបញ្ញា - 
ររោណ៍លនោះ ក៏បានែល់បញ្ា វញិ្ញា ណ សរបែិចេនចិត្ត សនតីរណចិត្ត និង 
ត្ោលរពនចិត្ត រប្រងជាចិត្តប្ែលជាផលរបសក់ សលករោប្ែលលៅថា 
ក សលវបិាក និងលដ្ឋ ចំលព្វោះសនតីរណចិត្ត និងត្ោលរពនចិត្ត រប្រងលកើត្
គ្ពរលដ្ឋ លសារនសសលវទ្ទជានិចា ។ 
    តី្     ន     ទ្   ប   វ ិ   ស  ណ   វ     ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្   ត្ 

                              ក សលវបិាកលសារនសស ,    ក សលវបិាកលសារនសស 

         ក សលវបិាកឧលបោខ  

                 ក សលវបិាកឧលបោខ  និងស ខលវទ្ទ 

 ២. ឥដ្ឋា ររោណ៍ ជាអាររោណ៍លអតិ្ចជាង តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ ោលគ្បសពា
អាររោណ៍លនោះលហើ  វបិាកចិត្តប្ែលលធាើកិចាលឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍
លនោះ បានែល់ បញ្ា វញិ្ញា ណ សរបែិចេន សនតីរណ និងត្ោលរពនចិត្ត
ប្ែលជាក សលវបិាក គ្បលភទ្ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ឧលបោខ លវទ្ទ
ោំង ស់ ។ 
 
 តី្     ន     ទ្   ប   វ ិ   ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្   ត្ 

               ក សលវបិាកឧលបោខ  ,                     ក សលវបិាកឧលបោខ  
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 ៣.  និដ្ឋា ររោណ៍ ជាអាររោណ៍គ្បលភទ្ប្ែលរិនលអ ោលគ្បសពា 
អាររោណ៍លនោះលហើ  រប្រងលធាើឱ្យលកើត្ោររិនលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍លទោះ
លដ្ឋ លគ្ចើន វបិាកចិត្តប្ែលលធាើកិចាកន ងវេិីទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ប្ែលជា
 និដ្ឋា ររោណ៍លនោះ រ៊ឺ បញ្ា វញិ្ញា ណ សរបែិចេនចិត្ត សនតីរណចិត្ត និង 
ត្ោលរពនចិត្ត ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស់ ក សលករោ ប្ែលលៅថា 
 ក សលវបិាក លហើ ចិត្តោំងលនោះរប្រងលកើត្គ្ពរជារួ ឧលបោខ លវទ្ទ
ប្ត្រា៉ាង លវៀរទ្ កខសហរត្ោ វញិ្ញា ណ ។ 
 
   តី្     ន     ទ្   ប   វ ិ   ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្   ត្ 

                                  ក សលវបិាកឧលបោខ            ក សលវបិាកឧលបោខ  

          ក សលវបិាកឧលបោខ  

                  ក សលវបិាកឧលបោខ  និងទ្ កខសហរត្ោ  
 

ច្គាលរិចារណាឥោា រម្មណ៍ ឬអនិោា រម្មណ៍ 
 ឥដ្ឋា ររោណ៍ ឬ  និដ្ឋា ររោណ៍ ម្ចនលគលទូ្លៅ កន ងោរពិចារណា 
បាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. អាររោណ៍ណា ជាក សល លកើត្ពីក សល ឬជាប់លដ្ឋ ក សល 
អាររោណ៍លទោះរប្រងជាឥដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ ក សលចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលគ្បកប 
ក សលវបិាកចិត្ត ក សលករោជរូប ចិត្តជរូបប្ែលលកើត្ពីក សលចិត្ត រហតូ្
ែល់វសិ រូបប្ែលជាប់ពីក សលករោ ោលជាអាររោណ៍ែល់ចិត្ត អាររោណ៍ 
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លទោះបានលឈាោ ោះថា ឥដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
 ២. អាររោណ៍ណា ជា ក សល លកើត្ពី ក សល ឬជាប់លដ្ឋ  ក សល 
អាររោណ៍លទោះរប្រងជា និដ្ឋា ររោណ៍ បានែល់  ក សលចិត្តនិងលចត្សកិ 
ប្ែលគ្បកប  ក សលវបិាកចិត្ត  ក សលករោជរូប ចិត្តជរូបប្ែលលកើត្ពី 
 ក សលចិត្ត រហូត្ែល់វសិ រូបោំង  ប្ែលជាប់ពី ក សលករោ ោល
ជាអាររោណ៍ឱ្យែល់ចិត្ត អាររោណ៍គ្បលភទ្លទោះលឈាោ ោះថា  និដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
 
ឥោា រម្មណ៍នងិ្អនោិា រម្មណ៍ទាងំ្ ២ ច្នះ ច្ៅប្ឆក្បាន ២ ព្បច្ភទ  

 ១. សភាវឥដ្ឋា ររោណ៍ ឬសភាវ និដ្ឋា ររោណ៍ សំលៅែល់ រូប សលំឡង 
កាិន រស លផ្ទែាពាៈ លដ្ឋ ធរោជាតិ្ឬលដ្ឋ សភាវៈលហើ  ជាទី្គ្ពរទ្ទួ្ល 
សភាពរបស់អាររោណ៍លទោះ  ៗ លដ្ឋ ទូ្លៅែល់សត្ាោំង  ជាចំប្ណក 
លគ្ចើនថា ជាទី្រួរលគ្ត្ក រ ឬរិនរួរលគ្ត្ក រ លបើជាទី្រួរលគ្ត្ក រជាចំប្ណក 
លគ្ចើនចាត់្ថា ជាសភាវឥដ្ឋា ររោណ៍ លបើរិនជាទី្រួរលគ្ត្ក រលដ្ឋ លគ្ចើនចាត់្ 
ថា ជាសភាវ និដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
 ២. បរកិបបឥដ្ឋា ររោណ៍ ឬ បរកិបប និដ្ឋា ររោណ៍ សលំៅែល់ រូប 
សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ប្ែលជាអាររោណ៍គ្បាកែបានចំលព្វោះប រគលថា 
ជាទី្រួរលគ្ត្ក រែល់ខាួន ប្ត្ នកែក្ទ្ភារលគ្ចើនរិនលគ្ត្ក រ អាររោណ៍ប្ែល 
រួរលគ្ត្ក រចំលព្វោះចំប្ណកប រគលលទោះលឈាោ ោះថា បរកិបបឥដ្ឋា ររោណ៍ ទំ្នង 
ែូចគន  លបើអាររោណ៍ប្ែលគ្បសពាលទោះរិនរួរលគ្ត្ក រចំលព្វោះខាួន ប្ត្ជនភារ 
លគ្ចើនរប្រងលគ្ត្ក រ អាររោណ៍ប្ែលរិនរួរលគ្ត្ រចំលព្វោះខាួនលនោះ លឈាោ ោះថា 
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បរកិបប និដ្ឋា ររោណ៍ ែូចជាស នខសអ   លដ្ឋ សភាពទូ្លៅជាវត្ថ ប្ែលរួរ 
លខពើរ ោំងោងោ និងកាិនសអ   ចាត់្ថាជាសភាវ និដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្អាររោណ៍ 
ោំងលនោះគ្ត្ឡប់ជាទី្រួរលគ្ត្ក រលពញចិត្តរបស់សត្ាតោ ត្ ែូលចនោះោន់ ក
ថា ជាបរកិបបឥដ្ឋា ររោណ៍របសស់ត្ាតោ ត្ លគ្ព្វោះកំណត់្ កថា ស នខសអ  
លទោះជាអាហារម្ចនឱ្ជា ជារបសល់អ របស់ឆ្ងៃ ញ់ ។ 
 កន ងោរផោ  គន  នំ ឬទឹ្កលដ្ឋោះ  នកណា  ៗក៏ចូលចិត្តទ្ទួ្លោន ប្ត្ នក
ខាោះរិនចូលចិត្ត កាិននំ ឬទឹ្កលដ្ឋោះ លហើ ក៏វលិរ ខ ជាបរកិបប និដ្ឋា ររោណ៍
របស់ នកលទោះ លគ្ព្វោះកំណត់្ថា នំ ឬទឹ្កលដ្ឋោះលទោះ ជារបស់រិនលអ
សគ្ម្ចប់ខាួន ។ 
 ោរោត់្កតីថា អាររោណ៍ណាជាឥដ្ឋា ររោណ៍ ឬ និដ្ឋា ររោណ៍លទោះ ម្ចន 
លកខណៈប្ែលនឹងពិចារណាបាន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. ពិចារណាលដ្ឋ វបិាកចិត្ត  
 ២. ពិចារណាលដ្ឋ រជឈត្តប រគល 
 ៣. ពិចារណាលដ្ឋ ោា រ 
 ៤. ពិចារណាលដ្ឋ អាររោណ៍ 
 ៥. ពិចារណាលដ្ឋ ោល ។ 
 ១. ពិចារណាលដ្ឋ វបិាកចិត្ត សំលៅែល់ តួ្វបិាកចិត្តប្ែលលកើត្ 
លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍លទោះ ជាក សលវបិាក លហើ អាររោណ៍លទោះោត់្កតី
បានថា ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ពិត្គ្បាកែ ប្ត្លបើវបិាកចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងទ្ទួ្ល
អាររោណ៍លទោះ ជា ក សលវបិាក ក៏គ្តូ្វោត់្កតីថា ជា និដ្ឋា ររោណ៍ពិត្ 
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គ្បាកែ ។ 
 ោរលគ្បើវបិាកចិត្តជាលគ្រឿងោត់្កតីអាររោណ៍ លដ្ឋ ភាពជាឥដ្ឋា ររោណ៍ 
និង និដ្ឋា ររោណ៍លទោះ ជាលរឿងលំបាកប្ែលនឹងរបបីគ្ជាបបាន ប្ត្ជាលគ្រឿង 
ោត់្កដីតរសភាវធរ៌ប្ែលលៅថា ធម្ចោ ធិដ្ឋា ន លព្វលលដ្ឋ សភាវៈ ក សល 
វបិាករប្រងទ្ទួ្លចំលព្វោះឥដ្ឋា ររោណ៍ និង ក សលវបិាកទ្ទួ្លចំលព្វោះ
 និដ្ឋា ររោណ៍ គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លទ្ៀងោត់្ពិត្គ្បាកែ រិនប្គ្បគ្បួលលៅជា
យ៉ាងែក្ទ្ ។ 
 ប្ត្សគ្ម្ចប់ជវនចិត្តប្ែលជាក សល  ឬ ក សលជវនៈ  អាស្ស័ 
លលើលយនិលសារនសិោរ ឬ លយនិលសារនសិោររបស់ប រគលជាសំខាន់ 
គ្គខាោះទ្ទួ្លឥដ្ឋា ររោណ៍ប្ត្ជា ក សលជវនៈក៏បាន ឬទ្ទួ្ល និដ្ឋា ររោណ៍ 
ប្ត្ជាក សលជវនៈក៏បានរិនពិត្គ្បាកែ លដ្ឋ លហត្ លនោះលទ្ើបបានសប្រតង
ថា លគ្បើចំលព្វោះវបិាកចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ជាលគ្រឿងោត់្កតីអាររោណ៍ និងលគ្បើក សល
 ក សលចិត្តជាលគ្រឿងោត់្កតីអាររោណ៍ លដ្ឋ ភាពជាឥដ្ឋា ររោណ៍ ឬ 
 និដ្ឋា ររោណ៍រិនបាន ។ 
 ២. ពិចារណាលដ្ឋ រជឈត្តប រគល រ៊ឺ លគ្បើឋានៈប រគលថាន ក់កណាត ល 
ជាលគ្រឿងោត់្កដី លគ្ព្វោះធរោតប រគលថាន ក់កណាត លប្ែលជាសារញ្ាជន
ទូ្លៅ រប្រងល ើញភាវៈរបស់វត្ថ ណារួ  ម្ចនសភាពគ្បហាក់គ្បប្ហលគន  
វត្ថ ណាប្ែលល ើញថាជារបស់លអ ក៏រប្រងទ្ទួ្លសាគ ល់លដ្ឋ ទូ្លៅថាលអ 
វត្ថ ណាជារបស់រិនលអក៏រប្រងទ្ទួ្លសាគ ល់លដ្ឋ ទូ្លៅថា ជារបស់រិនលអ 
ម្ចនោរែឹងប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលដំ្ឋប់ែូចគន  ។ 
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 ប្ត្លបើជាប រគលថាន ក់ោប ឬសត្ាតិ្រចាេ ន សូរបីវត្ថ ប្ែលរន សសោងំ-
  ល ើញថារិនលអក៏គ្ត្ឡប់ជាលអ សរឋានៈរបស់ល ើង ែូចជាអាហារ
ប្ែលសល់ រិនជាទី្រួរលគ្ត្ក រ ប្ត្របស់យចក ឬរបស់សត្ាតិ្រចាេ នក៏
គ្ត្ឡប់ជាទី្រួរលគ្ត្ក រជាលែើរ ។ 
 ចំប្ណកឋានៈរបស់ប រគលថាន ក់ខពស់លទោះ វត្ថ ប្ែលសារញ្ាជនទូ្លៅ 
ល ើញថា វត្ថ ណាលរល ើញថាជាវត្ថ ប្ែលលអរបសល់រលហើ  ប្ត្រន សសថាន ក់
ខពស់គ្ត្ឡប់ជាល ើញថា រិនប្រនរបស់លអ ាីណាស់ណា លគ្ព្វោះប្ែលខាួន
ោា ប់លសពលសា រកលអជាងលនោះ លដ្ឋ លហត្ លនោះ ោលនឹងលគ្បើប រគលជា
លគ្រឿងោត់្កតីអាររោណ៍ លទ្ើបគ្តូ្វអាស្ស ័រជឈត្តប រគល ជាលគ្រឿងោត់្កតី ។ 
 ៣. ពិចារណាលដ្ឋ ោា រ លដ្ឋ ទូ្លៅវត្ថ ណារួ ប្ែលរកប៉ាោះខោប់ 
ជារួ ោា រោំង ៦ លហើ  រប្រងឱ្យែឹងប្ែលខ សប្បាកលផសងគន  ោលទ្ទួ្ល 
អាររោណ៍តរោា រណា ជាទី្លពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ែល់ោា រលទោះ ក៏ជាឥដ្ឋា - 
ររោណ៍របសោ់ា រលទោះ ប្ត្ទ្ទួ្លអាររោណ៍តរោា រណាែឹងថារិនជាទី្លពញ
ចិត្តតរោា រលទោះ ក៏ជា និដ្ឋា ររោណ៍របស់ោា រលទោះ តួ្យ៉ាងែូចជាលរោស 
ោលលព្វលលដ្ឋ ចកខ ោា រជាឥដ្ឋា ររោណ៍ លគ្ព្វោះលរោសម្ចនពណ៌សាអ ត្រួរ
លរើល ោលលព្វលលដ្ឋ ជិវាោា រ នកចូលចិត្តរសហឹរក៏ជាឥដ្ឋា ររោណ៍  នក
ប្ែលរិនចូលចិត្តរសហឹរក៏ជា និដ្ឋា ររោណ៍តរជិវាោា រ លពលលរោសចូល
ប្ភនកែឹងថាផាលៅត ជា និដ្ឋា ររោណ៍របស់ោ ោា រ អាររោណ៍ោំង  
ប្ែលរកតរោា រណា ជាសភាពរបស់ឥដ្ឋា ររោណ៍ ឬ និដ្ឋា ររោណ៍កតី 
ោលចូលែល់រលទោា រលហើ  រលទោា រប្ែលលកើត្ត្ពីោា រប្ែលម្ចន
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អាររោណ៍ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ ក៏ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ផង លបើលកើត្ត្ពីោា រប្ែលម្ចន
 និដ្ឋា ររោណ៍ ក៏ជា និដ្ឋា ររោណ៍ផងប្ែរ ។ 
 ៤. ពិចារណាលដ្ឋ អាររោណ៍ ប រគល ឬវត្ថ  ធរោតកន ងប រគលណា
រួ  ឬកន ងវត្ថ ណារួ កតី រប្រងជាអាររោណ៍ឱ្យែល់ចិត្តបានលគ្ចើន  ៗអាររោណ៍ 
ែូចជាកន ងប រគល ១ រប្រងម្ចនោំងរូបាររោណ៍ រ៊ឺ រូបោង ពណ៌សរប រ 
ឬសោោ ររោណ៍ រ៊ឺ សំលឡងប្ែលនិយ លចញរករហូត្ែល់ឧបនិសស័  
ជារន សសម្ចនលរតត  ឬចិត្តទ្រិឡហីនជាតិ្ោំងលនោះជាលែើរ ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ របូាររោណ៍ ម្ចនរូបោងសាអ ត្សង្កា  ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ 
និងោលលព្វលលដ្ឋ សោោ ររោណ៍ រ៊ឺ សំលឡង ក៏ជាវចាពីលោោះ ទ្ន់ភាន់រួរ 
ចង់សាត ប់ ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ ធម្ចោ ររោណ៍ រ៊ឺ ចរតិ្និសស ័ 
ជា បា រ ខគ្របសងាត់្ លធាើឱ្យជា នកប្លងស ោ ប្លងស្ស ី ប្លងកី  
ចាត់្ជា និដ្ឋា ររោណ៍ជាលែើរ ឬកន ងវត្ថ ែូចជាអាហារខាោះ ោលលព្វលលដ្ឋ 
រទធ ររោណ៍ ម្ចនកាិនសអ  ជា និដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ រសាររោណ៍ 
គ្ត្ឡប់ជាម្ចនរសឆ្ងៃ ញ់ ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ជាលែើរ ។ 
 ៥. ពិចារណាលដ្ឋ ោល រ៊ឺ លពលខាោះប្ែលអាររោណ៍ណារួ លទោះ
ឯង គ្គខាោះក៏ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្គ្គខាោះគ្ត្ឡប់ជា និដ្ឋា ររោណ៍ ែូចជា
គ្ពោះ ងគ លិម្ចលោលលៅជាលចារ ហសឹកៈ  នកណាល ើញក៏ខាា ចជា 
 និដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្ោលរកបពាជាជ  ឧបសរបោជាគ្ពោះភិកខ កន ងគ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទ ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តធរ៌រហូត្តំងលៅកន ង រហត្តផល ជាគ្ពោះ រហនត
លហើ គ្ត្ឡប់ជាទី្លពញចិត្តរបស់ជនោំង   បានសាធ ោរ ខណៈ
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លទោះគ្ត្ឡប់ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ជាលែើរ ឬកន ងវត្ថ  ែូចជាទឹ្ក លភាើង ខយល់ 
ក៏ែូចគន  ។ 
 ទឹ្ក ប្ែលរន សសសត្ាោំង  បានលគ្បើគ្បាស់ ោង ងូត្ ឬផឹក 
ខណៈលទោះក៏ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្លវោលកើត្ឧទ្កភ័  ទឹ្កលគ្ចើនលពកលៅ 
រហូត្លធាើ នតោ ែល់គ្ទ្ពយសរបត្តិនិងប រគល លកើនលឡើងលលើសចំណ ោះលគ្ចើន 
ែូលចនោះគ្ត្ឡប់ជា និដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
 លភាើង ឱ្យពនា៊ឺនិងឱ្យកលដដ លែើរបីចរអិនអាហារ ខណៈលទោះជា
ឥដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្ោលលឆ្ោះផោោះ ឬលឆ្ោះលសៀវលៅ សំពត់្លខាអាវ កន ងោលលទោះ
ក៏ជា និដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
 ខយល់ ក៏ែូចគន ខណៈប្ែលអាោសោត្ លៅត ល ើងគ្តូ្វោរខយល់ 
ខណៈលទោះក៏ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្ោលបក់ផ្ទត់្លធាើឱ្យ នតោ ែល់គ្ទ្ពយ
សរបត្តិ ផោោះ  គរ កន ងោលលទោះក៏ចាត់្ជា និដ្ឋា ររោណ៍ ែូលចនោះជាលែើរ ។ 
 

ប្ឆក្បញ្ចទាា រវីថិច្ោយភូមិ្និង្បុគគល 
 ក. កន ងោរភូរិ  តិ្រហទត ររោណ៍ រប្រងលកើត្បានកន ងប រគល រ៊ឺ  

១. ទ្ រគតិ្ប រគល 
 ភវងគចិត្ត បានែល់ ឧលបោខ សនតីរណ ក សលវបិាកចិត្ត ១ ែួង 
 ជវនចិត្ត បានែល់  ក សលចិត្ត ១២ រហាក សលចិត្ត ៨ រួរ ២០ ែួង  
 ត្ោលរពនចិត្ត បានែល់ សនតីរណចិត្ត ៣ ែួង ។ 
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២ - ៣ ស រតិ្ លហត្ កប រគល និង ទ្ាិលហត្ កប រគល 
 ភវងគចិត្ត របស់ស រតិ្ លហត្ កប រគល បានែល់ ឧលបោខ សនតីរណ
ក សលវបិាកចិត្ត ១ និងភវងគចិត្តរបស់ទ្ាិលហត្ កប រគល បានែល់ 
រហាវបិាកញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ជវនចិត្ត បានែល់  ក សលចិត្ត ១២ រហាក សលចិត្ត ៨ រួរ 
ជវនចិត្ត ២០ ែួង ។ 
 ត្ោលរពនចិត្ត បានែល់ សនតីរណចិត្ត ៣ និងរហាវបិាកញាណ-
វបិប  ត្តចិត្ត ៤ តរសររួរ រួរបាន ៧ ែួង ។ 

៤. តិ្លហត្ កប េ ជជន 
 ភវងគចិត្ត បានែល ់រហាវបិាកញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
 ជវនចិត្ត បានែល់ ជវនចិត្ត ២០ ែួង លសោើគន   
 ត្ោលរពនចិត្ត បានែល់ ត្ោលរពនចិត្ត ១១ រ៊ឺ សនតីរណចិត្ត ៣ 
រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ។ 

៥ - ៦ លសាតបននប រគល និង សកោគរិប រគល 
 ភវងគចិត្ត បានែល់ រហាវបិាកញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
 ជវនចិត្ត បាន ១៥ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ៧ (លវៀរទិ្ែាិរត្សរប  ត្ត
ចិត្ត ៤ វចិិកិចាេ  ១) រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង  
 ត្ោលរពនចិត្ត បាន ១១ ែួង ។ 
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៧.  ទគរិប រគល 
 ភវងគចិត្ត បានែល់ រហាវបិាកញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
 ជវនចិត្ត បាន ១៣ ែួង រ៊ឺ ទិ្ែាិរត្វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ឧទ្ធចាសរប-
  ត្តចិត្ត ១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រួរ ១៣ ែួង  
 ត្ោលរពនចិត្ត បាន ១១ ែួង លសោើគន  ។ 

៨.  រហនតប រគល 
 ភវងគចិត្ត បានែល់ រហាវបិាកញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
 ជវនចិត្ត បាន ៩ ែួង រ៊ឺ រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១  
 ត្ោលរពនចិត្ត បាន ១១ ែួង លសោើគន  ។ 
 សគ្ម្ចប់រហទត ររោណ៍វេិី បរតិត ររោណ៍វេិី និង តិ្បរតិត ររោណ៍វេិី 
រប្រងលកើត្បានគ្រប់ប រគលកន ងោរភូរិលនោះ ។ 
 ខ. កន ងរូបភូរិ  តិ្រហទត ររោណ៍វេិី ត្ោលរពនវរៈលកើត្រិនបាន 
លកើត្បានប្ត្ តិ្រហទត ររោណ៍វេិីជវនវរៈ ចំលព្វោះចកខ ោា រវេិី 
និងលសាត្ោា រវេិីប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ 
 ភវងគចិត្ត បានែល់ រូបាវចរវបិាកចិត្តតរសររួរ  
 ជវនចិត្ត លោសជវនៈលកើត្រិនបាន  ក សលចិត្តលកើត្បាន ១០ ែួង 
រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
 វេិីនិងជវនៈែក្ទ្ៗ ប្ែលលកើត្ជារួ គ្ពោះ រ ិប រគលកន ងភូរិលនោះ 
លកើត្បានតរសររួរ ែូចគន ជារួ ោរលកើត្កន ងោរភូរិលទោះឯង ។ 
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 រ. កន ង រូបភូរិ វេិីចិត្តប្ែលជាបញ្ាោា រវេិីលកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះរិន 
ម្ចនវត្ថ កន ងោរទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ជាលែើរ ែូលចាន ោះ វសិ បបវត្តិតរបញ្ាោា រ 
លទ្ើបរិនលកើត្កន ងភូរិលនោះ រ៊ឺ រិនម្ចនោំង តិ្រហទត ររោណ៍ត្ោលរពនវរៈ 
រហទត ររោណ៍ជវនវរៈ បរតិត ររោណ៍លវែាពានវរៈ  តិ្បរតិត ររោណ៍លម្ច វរៈ 
យ៉ាងណារួ លឡើ  ។ 
 

អាគនតុក្ភវង្គ 
 លសចកតីគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោរទ្ទួ្លអាររោណ៍របស់ចិត្ត តរប្ែលបាន 
លព្វលលហើ លនោះ និងល ើញថាអាររោណ៍របស់ភវងគចិត្ត រិនថាជាភវងគែំបូង 
រ នលឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីកន ងបចា បបនន ឬភវងគលគ្ោ ប្ែលគ្បាកែ 
លឡើង ោលែល់ទី្បំផ ត្វេិីលហើ កត ី ភវងគចិត្តោំង ស់លទោះ រប្រងគ្តូ្វ 
ម្ចនអាររោណ៍ជាកម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ យ៉ាង 
ណារួ ប្ែលបានរកពីភពរ ន ប្ែលររណាសននជវនៈជា នកទឱំ្យ 
ចំប្ណកអាររោណ៍របស់ចិត្តប្ែលលឡើងោន់វេិីលនោះ អាររោណ៍េោីកន ងបចា បបនន 
ប្ែលម្ចនរូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ជាលែើរ នឹងលផតើរតំងពីបញ្ាោា ោវជជនចិត្ត
ជាលែើរលៅ រហូត្ែល់ត្ោលរពនចិត្ត តរសររួរែល់ោា រនិងអាររោណ៍ 
ោលវេិីចិត្តលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីកន ងបចា បបននលស្សចលហើ  រ៊ឺ លធាើ 
ជវនកិចា សលគ្រចជាក សល  ក សលលៅលហើ  នឹងគ្តូ្វលធាើកិចារកា ងគ 
ក្នភព រ៊ឺ ភវងគចិត្តគ្រប់គ្គលៅ លគ្ោ ពីលសពអាររោណ៍លហើ  លបើអាររោណ៍ 
ម្ចនកម្ចា ំងចាស់ខាា ំង ត្ោលរពនចិត្តនឹងលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ ត្ពី
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ជវនចិត្តរ នច ោះោន់ភវងគ ២ ខណៈលទ្ៀត្ លហើ ភវងគចិត្តលទ្ើបលកើត្លឡើង 
កន ងលំដ្ឋប់ត្ពីត្ោលរពនចិត្តលទោះ ។  
 តរធរោតកន ងោរទ្ទួ្លអាររោណ៍របស់វេិីចិត្ត ក៏រប្រងគ្តូ្វជាែូលចនោះ
លរឿ  ៗ លៅ ប្ត្ម្ចនករណីខាោះគ្តូ្វលវៀរ ោលប្ែលចិត្តលសពអាររោណ៍ 
លធាើជវនកិចាលហើ  ត្ពីលទោះត្ោលរពនចិត្ត រួរនឹងលកើត្ត្ពីជវនៈកន ង
 តិ្រហទត ររោណ៍វេិី ឬភវងគចិត្ត រួរលកើត្ត្ពីជវនៈកន ងរហទត ររោណ៍វេិី 
ប្ត្ត្ោលរពនចិត្ត ឬភវងគចិត្តលកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះលវទ្ទប្ែលគ្បកបជារួ 
ជវនចិត្ត និងលវទ្ទប្ែលគ្បកបជារួ ត្ោលរពនចិត្ត ឬភវងគចិត្តម្ចន
សភាពប្ែលជាបែិបកខែល់គន និងគន  ែូចជាលវទ្ទកន ងជវនចិត្ត 
ជាលោរនសសលវទ្ទ លហើ លវទ្ទកន ងត្ោលរពនចិត្ត ឬភវងគចិត្ត 
ជាលសារនសសលវទ្ទ ែូលចនោះលសារនសសត្ោលរពនចិត្ត ឬលសារនសសភវងគ
ចិត្ត ក៏លកើត្ត្ពីលោសជវនៈប្ែលគ្បកបជារួ លោរនសសលវទ្ទរិនបាន 
លគ្ព្វោះសភាពែឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលកខណៈប្ែលផោ  គន  ែូច ំជារួ លសើច 
រប្រងលកើត្ជាប់ត្គន រិនបាន លវៀរប្ត្ឈប់ ំរួ ជួរខណៈ លហើ លទ្ើប
លសើចត្លៅបាន ។ 
 ែូលចាន ោះ គ្តូ្វបត់្ប្បនតរគ្ពឹត្តិោរណ៍ទ្ទួ្លោរែឹងលនោះ គ្តូ្វម្ចន
ចិត្តពិលសសរួ គ្បោរលទ្ៀត្រកលធាើទទី្ត្ភាជ ប់ ឬសលគ្រចោរែឹងឱ្យ
ត្ភាជ ប់គន បាន ចិត្តពិលសសគ្បលភទ្េោីលនោះលឈាោ ោះថា អារនត កភវងគ ជាភវងគ
ចិត្តលផសងប្ែលចូលរក លសចកតីថា អារនត កភវងគលនោះ រិនបានទ្ទួ្ល
អាររោណ៍េោី ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងវេិីជារួ នឹងជវនៈ លហើ ក៏រិនបានទ្ទួ្ល
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អាររោណ៍ចាស ់ រ៊ឺ កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ 
ណារួ ែូចភវងគលែើរ ប្ត្អារនត កភវងគលនោះរប្រងទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ប្ែល
ជាប់ោក់ទ្ងជារួ ោម្ចររោណ៍ណារួ  ប្ែលោា ប់ទ្ទួ្លរករហូត្
ជំទញលហើ កន ងភពលនោះ អារនត កភវងគលនោះ លទ្ើបគ្តូ្វជាចិត្តគ្បលភទ្
ឧលបោខ សនតីរណៈ ឬឧលបោខ រហាវបិាកែួងណារួ ប្ែលជា នកលធាើទទី្
រវងលោសជវនៈជារួ រូលភវងគប្ែលជាលសារនសស ។ 
 វេិីប្ែលម្ចនអារនត កភវងគលទោះ លទ្ើបម្ចនលគលពិចារណាបាន 
ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 

១.  តិ្រហទត ររោណ៍វេិី ម្ចនអារនត កភវងគ 
តរធរោត តិ្រហទត ររោណ៍វេិីលទោះ វេិីចិត្តនឹងគ្តូ្វែល់ទី្បំផ ត្

គ្ត្ង់ត្ោលរពនវរៈ លហើ រូលភវងគលទ្ើបគ្បាកែលឡើង ប្ត្វេិីខាោះ
ត្ោលរពនៈលកើត្រិនបាន គ្តូ្វម្ចនអារនត កភវងគលកើត្ជំនួសលបើសភាវធរ៌
លទោះគ្បកបលដ្ឋ  ងគក្នធរ៌ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ក. ប រគលលទោះបែិសនធិលដ្ឋ លសារនសសរហាវបិាក ។ 
 ខ. អាររោណ៍ប្ែលកំព ងគ្បសពាលទោះជា តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
 រ. លសពអាររោណ៍លទោះលដ្ឋ លោសជវនៈ ។ 
 ប រគល នកបែិសនធិលដ្ឋ លសារនសសរហាវបិាក ៤ ែួង ណារួ  
ោលគ្បសពាអាររោណ៍ប្ែលលអក្គ្កប្លងជា តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្គ្ត្ឡប់លកើត្ 
លសចកតីលគ្ោធរិនលពញចិត្ត លធាើឱ្យលកើត្លោសជវនៈ ។ 
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 តរគ្បគ្កតី្ោលអាររោណ៍ប្ែលគ្បសពាជា តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ 
ត្ោលរពនៈប្ែលជាលសារនសសត្ោលរពនចិត្ត រប្រងលកើត្លឡើងត្ពីជវនៈ 
ប្ត្ោលជវនៈជាលោសជវនៈលហើ  លសារនសសត្ោលរពនចិត្ត 
ក៏លកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ត្ពីជវនៈលទោះរិនបាន ោលនឹងគ្ត្ឡប់ច ោះ
ោន់ភវងគលែើរ ប្ែលជាប់ពីបែិសនធិលដ្ឋ លសារនសសក៏រិនបានែូចគន  
ែូលចាន ោះគ្តូ្វម្ចន ឧលបោខ សនតីរណក សលវបិាក ឬឧលបោខ រហាវបិាកែួង
ណារួ លធាើទទី្ ជាអារនត កភវងគ ត្ពីលោសជវនៈលទោះ ១ ខណៈរ ន 
ោលអារនត កភវងគលទោះរលត់្ រូលភវងគប្ែលជាលសារនសសលទ្ើបលកើត្ត្ពី 
អារនត កភវងគបាន ម្ចន ១ វេិី ែូលចនោះ រ៊ឺ  

 តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ 

លសារនសសបែិសនធិ                     លោសជវនៈ ២ អារនត កភវងគ 

 តី្     ន     ទ្   ប   វ ិ  ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   អា   ត្ 

                    លោរនសសលវទ្ទ,       ភវងគលែើរលសារនសស 

 លបើខាោះលដ្ឋ  ងគគ្បកបណារួ   តិ្រហទត ររោណ៍វេិីលទោះក៏រិន
ម្ចនអារនត កភវងគែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ១. សូរបីបែិសនធិលដ្ឋ លសារនសសកតី លហើ អាររោណ៍ជា តិ្ឥដ្ឋា -
ររោណ៍កតី លបើជវនៈរិនប្រនលោសជវនៈ ត្ោលរពនៈក៏លកើត្បានរិនម្ចន 
អារនត កភវងគ លគ្ព្វោះលវទ្ទកន ងជវនចិត្តជារួ លវទ្ទកន ងត្ោលរពនចិត្ត 
ជាោរែឹងប្ែលចូលគន បាន លគ្ព្វោះស្សលែៀងគន  រ៊ឺ លសារនសសលវទ្ទ 
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ក សលជវនៈ 
លោភជវនៈ 

លសារនសសលវទ្ទ 
ឧលបោខ លវទ្ទ 

និងឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
                         តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ 

លសារនសសបែិសនធិ                                              ត្ោលរពនៈលកើត្បាន 

 តី្     ន     ទ្   ប   វ ិ  ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្   ត្ 

                          លសារនសសលវទ្ទ 

 ២. សូរបីជវនៈជាលោសជវនៈ លហើ អាររោណ៍ជា តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍កតី 
ប្ត្លបើប រគលលទោះបែិសនធិលដ្ឋ ឧលបោខ  សូរបីត្ោលរពនៈប្ែលរួរនឹង
លកើត្ ប្ត្លកើត្រិនបានលគ្ព្វោះគ្តូ្វជាលសារនសសត្ោលរពនៈ ប្ត្ភវងគលែើរជា 
ឧលបោខ លវទ្ទ រប្រងលកើត្ត្ពីលោសជវនៈ ប្ែលម្ចនលវទ្ទជាលោរនសស- 
លវទ្ទបាន រិនគ្តូ្វម្ចនអារនត កភវងគ ។ 

                      តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ 

      ឧលបោខ បែិសនធិ                        លោសជវនៈ        ភវងគលែើរលកើត្បាន 

 តី្     ន     ទ្   ប   វ ិ  ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ភ    ភ 

      លោរនសសលវទ្ទ         ឧលបោខ លវទ្ទ 

 ៣. សូរបីប រគលបែិសនធិលដ្ឋ លសារនសស ជវនៈលទោះក៏ជា
លោសជវនៈ ប្ត្លបើអាររោណ៍ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ ឬ និដ្ឋា ររោណ៍ 
ត្ោលរពនៈក៏លកើត្បាន រិនគ្តូ្វម្ចនអារនត កភវងគ លគ្ព្វោះោលអាររោណ៍



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-51- 

ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ ឬ និដ្ឋា ររោណ៍ ត្ោលរពនៈក៏ជាឧលបោខ លវទ្ទ 
លទ្ើបលកើត្ត្ពីលោរនសសលវទ្ទបាន ។ 

                      ឥដ្ឋា ររោណ៍ -  និដ្ឋា ររោណ៍ 

លសារនសសបែិសនធិ                   លោសជវនៈ,  ឧលបោខ ត្ោលរពនៈលកើត្បាន 

 តី្     ន     ទ្   ប   វ ិ  ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្    ត្ 

          លោរនសសលវទ្ទ  

               
អតិ្ម្ហនាត រម្មណ៍វីថិទាងំ្អសច់្ទើបមន ៣ វីថិ គឺ 

 ១.  តិ្រហទត ររោណ៍ប្ែលជាត្ោលរពនវរៈ លកើត្បានជារួ ប រគល 
៨ ពួក ប្ែលលៅកន ងោរភូរិប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ២.  តិ្រហទត ររោណ៍ប្ែលជាជវនវរៈ រិនម្ចនអារនត កភវងគ លកើត្
បានជារួ ប រគល ៨ ពួក ប្ែលលៅកន ងបញ្ា លវោរភូរិ ។ 
 ៣.  តិ្រហទត ររោណ៍ប្ែលជាជវនវរៈ ម្ចនអារនត កភវងគ លកើត្បាន 
ជារួ ប រគល ៤ ពួក កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ប៉ា លណាណ ោះ ប រគល ៤ ពួក 
បានែល់  
 -ទ្ាិលហត្ កប រគល ។ 
 -តិ្លហត្ កប រគល (ប េ ជជន) ។ 
 -លសាតបននប រគល ។ 
 -សកោគរិប រគល ។ 
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 ចំប្ណកទ្ រគតិ្ប រគល និងស រតិ្ លហត្ កប រគល អារនត កភវងគរប្រង 
លកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះបែិសនធិជាឧលបោខ បែិសនធិ ។ 
 គ្ពោះ ទគរិប រគល និងគ្ពោះ រហនតប រគល ក៏រិនម្ចនអារនត កភវងគ 
លគ្ព្វោះលោសជវនៈលកើត្រិនបានកន ងប រគលោំង ២ ពួក ។ 
 

២. រហទត ររោណ៍វេិី ម្ចនអារនត កភវងគ 
 កន ងរហទត ររោណ៍វេិី លបើរូលភវងគលកើត្រិនបាន ោលែល់ទី្បំផ ត្ 
វេិីគ្ត្ង់ជវនវរៈ ក៏គ្តូ្វម្ចនអារនត កភវងគលកើត្លឡើងរ ន ១ ខណៈ លហើ  
រូលភវងគលទ្ើបលកើត្ត្ពីអារនត កភវងគបាន ស្សលែៀងជារួ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
កន ង តិ្រហទត ររោណ៍ ប្ត្កន ងរហទត ររោណ៍វេិីអារនត កភវងគលនោះ ម្ចន ងគ
គ្បកបគ្តឹ្រប្ត្ ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ក. ប រគលបែិសនធិលដ្ឋ លសារនសសរហាវបិាក ។ 
 ខ. លសពអាររោណ៍លដ្ឋ លោសជវនៈ ម្ចនវេិីែូលចនោះ រ៊ឺ                   

       លសារនសសបែិសនធិ            លោសជវនៈ       អារនត កភវងគឧលបោខ  

 តី្     ន     ទ្   ប   វ ិ  ស    ណ   វ     ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   អា   ភ 

      លោរនសសលវទ្ទ        ភវងគលែើរលសារនសស 

 រហទត ររោណ៍វេិីប្ែលម្ចនអារនត កភវងគលនោះ លបើខាោះលដ្ឋ  ងគគ្បកប 
ណារួ  អារនត កភវងគក៏លកើត្លឡើងរិនបាន ែូលចនោះ 
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លសារនសសលវទ្ទ 
ឧលបោខ លវទ្ទ 

 ក. សូរបីប រគលបែិសនធិលដ្ឋ លសារនសសបែិសនធិកតី ប្ត្លបើជវនៈ 
រិនប្រនលោសជវនៈ រូលភវងគក៏លកើត្បាន រិនគ្តូ្វម្ចនអារនត កភវងគ ។ 
 

         លសារនសសបែិសនធិ                                                             ភវងគលែើរលកើត្បាន 

 តី្     ន     ទ្   ប   វ ិ  ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ   ជ    ជ   ជ   ជ  ភ     ភ 

                         លសារនសសលវទ្ទ 

 ខ. សូរបីជវនៈជាលោសជវនៈ ប្ត្លបើប រគលលទោះបែិសនធិលដ្ឋ 
ឧលបោខ  រូលភវងគក៏លកើត្បាន រិនគ្តូ្វម្ចនអារនត កភវងគែូចគន  ។ 

           ឧលបោខ បែិសនធិ                                   លោសជវនៈ          ភវងគលែើរលកើត្បាន 

 តី្     ន     ទ្   ប   វ ិ  ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ភ   ភ 

         លោរនសសលវទ្ទ         ឧលបោខ លវទ្ទ 

 រហទត ររោណ៍វេិីប្ែលម្ចនអារនត កភវងគលនោះ រិនកំណត់្អាររោណ៍ថា 
នឹងជា និដ្ឋា ររោណ៍ ឥដ្ឋា ររោណ៍ ឬ តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍កតី លបើម្ចន ងគគ្បកបោំង 
២ គ្បោរែូចលព្វលលហើ  អារនត កភវងគរប្រងលកើត្បាន ។ 
 

ម្ហនាត រម្មណ៍វីថិច្ទើបមនទាងំ្អស ់៤ វីថិ គឺ 
 ១. រហទត ររោណ៍វេិីប្ែលម្ចន តី្ត្ភវងគ ២ ខណៈ រិនម្ចន
អារនត កភវងគ ១ វេិី ។ 

ក សលជវនៈ 
លោភជវនៈ 
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 ២. រហទត ររោណ៍វេិីប្ែលម្ចន តី្ត្ភវងគ ២ ខណៈ ម្ចន
អារនត កភវងគ ១ វេិី ។ 
 ៣. រហទត ររោណ៍វេិីប្ែលម្ចន តី្ត្ភវងគ ៣ ខណៈ រិនម្ចន 
អារនត កភវងគ ១ វេិី ។ 
 ៤. រហទត ររោណ៍វេិីប្ែលម្ចន តី្ត្ភវងគ ៣ ខណៈ ម្ចន
អារនត កភវងគ ១ វេិី ។ 
 រហទត ររោណ៍វេិីប្ែលម្ចន តី្ត្ភវងគ ២-៣ ខណៈ ប្ត្រិនម្ចន
អារនត កភវងគលនោះលកើត្បានកន ងប រគល ៨ ពួក ប្ែលលៅកន ងបញ្ា លវោរភូរិ ។ 
  ចំប្ណករហទត ររោណ៍ប្ែលម្ចន តី្ត្ភវងគ ២-៣ ខណៈ និងម្ចន
អារនត កភវងគលកើត្បានផង រប្រងលកើត្បានកន ងប រគល ៤ ពួក ប្ែលលៅកន ង   
ោរស រតិ្ភូរិ ៧ ប រគល ៤ ពួកលទោះបានែល់  
 -ទ្ាិលហត្ កប រគល ។ 
 -តិ្លហត្ កប រគល (ប េ ជជន) ។ 
 -លសាតបននប រគល ។ 
 -សកោគរិប រគល ។ 
 លហត្ ផល ទ្ រគតិ្ប រគល និងស រតិ្ លហត្ កប រគល អារនត កភវងគ 
លកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះម្ចនបែិសនធិជាឧលបោខ  ។ 
  ទគរិប រគល ជារួ  រហនតប រគល អារនត កភវងគលកើត្រិនបាន 
លគ្ព្វោះរិនម្ចនលោសជវនៈលកើត្លឡើងលទ្ៀត្ ។ 
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កាម្ម្ច្នាទាា រវីថិ 
 រលទោា រវេិី ប្ែលលព្វលលនោះ សលំៅចំលព្វោះ ោរវេិី ប្ែលគ្បគ្ពឹត្ត
លៅកន ងរលទោា រ លព្វលរ៊ឺ ជាវេិីចិត្តកន ងខណៈលសពោម្ចររោណ៍តរ
រលទោា រ លៅថា ោរជវនរលទោា រវេិី ។ 
 កន ងបញ្ាោា រវេិីប្ែលកនាងរកលហើ លទោះ ម្ចនអាររោណ៍ រ៊ឺ បញ្ញា -
ររោណ៍ បានែល់ រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ 
លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ អាររោណ៍ោំងលនោះោលលព្វលលដ្ឋ សភាវបររត្ថក៏បាន
ែល់ វសិ រូប ៧ រ៊ឺ វណណ សទ្ោ រនធ រស បឋវ ី លត្លជា និង វលយ 
រូបោំងលនោះ នឹងជាអាររោណ៍ែល់វេិីចិត្តបាន គ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងរូបបចា បបនន
ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ រូបោំងលនោះ នឹងគ្តូ្វកំព ងម្ចនលៅ លទ្ើបជាអាររោណ៍ែល់
បញ្ាោា រវេិីបាន ។ 
 ចំប្ណកកន ងរលទោា រវេិី ទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍លទោះ អាចទ្ទួ្ល
អាររោណ៍ោងំ ៦ បានោងំ ស់ រិនកំណត់្ថា នឹងគ្តូ្វជាបចា បបនន  តី្ត្ 
ឬ ទរត្ សរូបីកន ងោលវរិ តត ររោណ៍ រលទោា រវេិីក៏ទ្ទួ្លបាន ។ 
 រលទោា រវេិីលទ្ើបម្ចនអាររោណ៍បានោងំ ៦ រ៊ឺ  
 រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ 
និងធម្ចោ ររោណ៍ ោំងលនោះជាបររត្ថ និងបញ្ាត្តិ ធម្ចោ ររោណ៍លទ្ើបរិនកំណត់្
ថានឹងជាបចា បបនន រ៊ឺ អាររោណ៍ ៦ លទោះ កំព ងម្ចនលៅជា ទរត្ រ៊ឺ 
អាររោណ៍ ៦ លទោះនឹងគ្បាកែលឡើងកន ងខាងរ ខ ឬជា តី្ត្ រ៊ឺ អាររោណ៍ ៦ 
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លទោះរលត់្លៅលហើ  និងរហតូ្ែល់ោលវរិ តត ររោណ៍ រ៊ឺ និព្វា ននិងបញ្ាត្តិ 
ធម្ចោ ររោណ៍ក៏ជាអាររោណ៍ែល់រលទោា រវេិីបានោំង ស់ ។ 
 

អារម្មណ៍ប្ដលម្ក្ព្បាក្ដក្នងុ្ម្ច្នាទាា រវីថិ 
 អាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាអាររោណ៍ែល់រលទោា រវេិីលនោះ រកោន់
រលទោា រវេិីបាន ២ ោា រ រ៊ឺ  
 ១. ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ប្ែលរកគ្បាកែតររលទោា រវេិីលដ្ឋ គ្ត្ង់ 
លៅថា ស ទ្ធរលទោា រវេិី ។ 
 ២. ទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ប្ែលជាប់រកពីបញ្ាោា រវេិី លៅថា 
ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ឬ  ន ពនធករលទោា រវេិី ។ 
 ត្លៅលនោះ នឹងសប្រតងែល់ោរជវនស ទ្ធរលទោា រវេិី និងវសិ បបវត្តិ 
តររលទោា រវេិី លហើ លទ្ើបសប្រតងត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ឬ ន ពនធក-
រលទោា រវេិីត្លៅ ។ 
 

១. កាម្ជវនសទុធម្ច្នាទាា រវីថិ 
 កន ងបញ្ាោា រវេិីលទោះ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែតរបញ្ាោា រ រ៊ឺ រូប 
សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ បញ្ញា ររោណ៍ោំងលទោះរកោន់បញ្ាោា រវេិី 
លដ្ឋ គ្ត្ង់ ។ 
 កន ងោរជវនស ទ្ធរលទោា រវេិី អាររោណ៍ ៦ ក៏គ្បាកែតររលទោា រ
វេិីលដ្ឋ គ្ត្ង់ែូចគន  លហត្ ប្ែលអាររោណ៍ ៦ រកគ្បាកែតររលទោា រ 
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បានលដ្ឋ គ្ត្ង់លទោះ តរបររត្ថទី្បនីែីោ សប្រតងថា អាស្ស័ លហត្  ១៤ 
គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ទិ្ែាលត លដ្ឋ  ំណាចប្ែលោា ប់បានជួបអាររោណ៍ោំង ៦ រក
លហើ  អាររោណ៍ោំងលទោះ លទ្ើបរកគ្បាកែផាូវចិត្តបាន ។ 
 ២. ទិ្ែាសរពនធលត អាររោណ៍ោងំ ៦ ប្ែលកំព ងគ្បាកែលៅចំលព្វោះ 
រ ខលទោះ ស្សលែៀងជារួ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលល ើងោា ប់ជួបោា ប់ល ើញ 
រកលហើ  ។ 
 ៣. ស ត្លត លដ្ឋ  ំណាចប្ែលោា ប់បានឮ បានសាត ប់ រួរោំង 
បានសិកាលរៀនរក ឬកំព ងសាត ប់ កំព ងលរៀន កំព ងអានលសចកតីលទោះ  ៗ
ក៏រិត្ស្សបតររកលហត្ ផលលៅផង ។ 
 ៤. ស ត្សរពនធលត អាររោណ៍ោងំ ៦ ប្ែលកំព ងគ្បាកែលៅចំលព្វោះ 
រ ខលទោះ ស្សលែៀងជារួ អាររោណ៍ប្ែលោា ប់បានសាត ប់ បានសិកាលរៀន 
សូគ្ត្ ឬបានអានរកលហើ  លធាើឱ្យនឹកែល់លរឿងលទោះលឡើងរក ។ 
 ៥. សោធ   លដ្ឋ  ំណាចក្នោរលជឿកន ងព្វកយរបស់ នកែក្ទ្ លធាើ 
ឱ្យរិត្ែល់លរឿងប្ែលខាួនលជឿ ។ 
 ៦. រ ចិយ លដ្ឋ  ំណាចក្នោរលពញចិត្តរបស់ខាួន លធាើឱ្យនឹករលកឹ 
ែល់នូវលរឿងប្ែលលពញចិត្តលទោះ ។ 
 ៧. អាោរបរវិតិ្លកាន លដ្ឋ  ំណាចក្នោរនឹករិត្គ្តិ្ោះរោិះ លដ្ឋ  
អាស្ស័ លរឿងោ៉ា វព្វកយនិយ  រហូត្ែល់លហត្ ផល ។ 
 ៨. ទិ្ែាិនិជានខនតិយ លដ្ឋ  ំណាចក្នោរពិចារណាអាររោណ៍ 
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 លផសងៗ លដ្ឋ បញ្ញា និងលទ្ធិរបស់ខាួន លហើ ក៏សលគ្រចលសចកដី ។ 
 ៩. ទទករោពលលន លដ្ឋ  ំណាចក្នករោលផសង  ៗែូចជាកម្ចោ ររោណ៍ 
ករោនិរិតត ររោណ៍ និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ ប្ែលរកគ្បាកែោលជិត្នឹង 
សាា ប់ ។ 
 ១០. ទទឥទ្ធិពលលន លដ្ឋ  ំណាចក្នឫទ្ធិលផសងៗ ប្ែលលកើត្ពី
 ភិញ្ញា ោភីប រគលរកសប្រតងឱ្យល ើញ ។ 
 ១១. ភាត្ លោខ ភវលសន លដ្ឋ  ំណាចក្នោត្ កន ងោងោ កលគ្រើក 
ទឹ្កគ្បម្ច៉ា ត់្ ទឹ្កលសាសោ៍ ខា ោះ ឈារ និងខយល់ ោំងលនោះវបិរតិ្ ែូចជារន សស 
វកិល់ចរតិ្ម្ចនអាោររលវ ើរវ  លគ្ព្វោះល ើញ ឮ ឬរិត្ែល់វត្ថ លផសង  ៗ។ 
 ១២. លទ្វលតបសំហារវលសន  លដ្ឋ  ំណាចក្នលទ្វតបណាត លចិត្ត ។ 
 ១៣.  ន លព្វធវលសន លដ្ឋ  ំណាចក្នោរែឹង រ ិសចាៈ ៤ 
លដ្ឋ អាស្ស័ ស ត្រ បញ្ញា  ចិទត រ បញ្ញា  និងភាវទរ បញ្ញា  តរ 
សររួរែល់ររគញាណ ផលញាណ រិនជំោស់គន  ។ 
 ១៤. បែិលវធវលសន លដ្ឋ  ំណាចក្នោរែឹងចាស់ រ ិសចាៈ ៤ 
លដ្ឋ អាស្ស័ ររគញាណ ផលញាណលដ្ឋ គ្ត្ង់ រ៊ឺ ោរគ្តស់ែឹងររគ 
ផល និព្វា ន ។  
 ោរប្ែលរលទោា រទ្ទួ្លអាររោណ៍ បានទូ្លំទូ្ោ គ្រប់យ៉ាង
លទោះ លគ្ព្វោះរលទោា រលទោះក៏រ៊ឺ ភវងគចិត្ត ប្ែលជាទរធរ៌លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំង 
ខាា ំង ចំប្ណកបញ្ាោា រលទោះជារូបធរ៌ម្ចនកម្ចា ំងក្នោរទ្ទួ្លអាររោណ៍លខា  
ជាងទរធរ៌ គ្តូ្វម្ចនអាររោណ៍ប្ែលជារូបលដ្ឋ ចំលព្វោះរកប៉ាោះខោប់ លទ្ើប 
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ែឹងបាន លដ្ឋ លហត្ លនោះអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែតររលទោា រ លទ្ើបគ្បាកែ 
បានគ្រប់អាររោណ៍ លដ្ឋ រិនកំណត់្ោលរបស់អាររោណ៍លទោះៗ ។ 
 វសិ បបវត្តិ របសរ់លទោា រោរវេិី (តរន័  ភិធរោត្ថសងគហៈ)  
 វសិ បបវត្តិ រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នអាររោណ៍របស់វេិីចិត្តតរប្ែល 
សប្រតងទ្ កកន ង ភិធរោត្ថសងគហៈម្ចន ៦ លៅថា វសិ បបវត្តិឆ្កា ប្ចក
លចញជា ២ ពួក រ៊ឺ  
 ១. ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នអាររោណ៍របស់វេិីចិត្តតរបញ្ាោា រ ឬប្ែល 
លៅថា វសិ បបវត្តិតរបញ្ាោា រវេិីម្ចន ៤ ន័  រ៊ឺ  
 ក.  តិ្រហទត ររោណ៍ បានែល់ បញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនខណៈចិត្ត
លកើត្បានលគ្ចើនបំផ ត្ ។ 
 ខ. រហទត ររោណ៍ បានែល់ បញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនខណៈចិត្តលកើត្ 
បានលគ្ចើន ប្ត្រិនលគ្ចើនែូច តិ្រហទត ររោណ៍ ។ 
 រ. បរតិត ររោណ៍ បានែល់ បញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនខណៈចិត្តលកើត្ 
បានតិ្ច ។ 
  .  តិ្បរតិត ររោណ៍ បានែល់ បញ្ញា ររោណ៍ប្ែលម្ចនខណៈចិត្ត 
លកើត្បានតិ្ចបំផ ត្ ។ 
 វសិ បបវត្តិតរបញ្ាោា រវេិីលទោះ បានលព្វលទ្ កលហើ កន ងបទ្រ ន 
ចំប្ណកវសិ បបវត្តិតររលទោា រោរវេិីប្ែលនឹងលព្វលត្លៅលនោះ កន ង
 ភិធរោត្ថសងគហៈសប្រតងថា ម្ចនវសិ បបវត្តិ ២ ន័  ។ 
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ោរចិត្ត ៤១  
វេិី ៣       
ចិត្ត បាទ្ ១០ 
ត្ោលរពនវរៈ ។ 

 ២. ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នអាររោណ៍របសវ់េិីចិត្តតររលទោា រប្ែល 
លៅថា វសិ បបវត្តិតររលទោា រវេិីម្ចន ២ ន័  រ៊ឺ  
 ក. វភូិតររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលគ្បាកែចាស់ផាូវចិត្ត
ខាា ំងបំផ ត្ ។ 
 ខ.  វភូិតររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលគ្បាកែចាស់តិ្ច
ជាងវភូិតររោណ៍ លធាើឱ្យវេិីចិត្តលកើត្បានគ្តឹ្រជវនៈ លហើ ក៏ែល់ទី្បំផ ត្វេិី 
រិនែល់ ត្ោលរពនៈ ។ 

រលទោា រោរវេិី ម្ចនគថាសងគហៈទី្ ៤  ធិបា ថា  

គាថាសង្គហទី ៤ 
៤.  វេិីចិតត និ  តី្លណវ          ចិត្ត បាោ  ទ្លសរតិ  

       វតិថ លរន  បលនលត្ថក-  ចតត លីស  វភិាវល  ។ 
 ប្គ្បថា តររលទោា រលទោះ លព្វលលដ្ឋ វេិីចិត្តម្ចន ៣ ប៉ា លណាណ ោះ 
លោកលព្វលលដ្ឋ ចិត្ត បាទ្ម្ចន ១០ ែួង លព្វលលដ្ឋ ចំនួនចិត្តពិសាដ រ
ម្ចន ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០ រលទោត្  ៣) ។ 
  ធិបា  វភូិតររោណ៍ ជាវេិីចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍គ្បាកែតរ
ផាូវចិត្តចាស់លគ្ចើនជាទី្បំផ ត្ ម្ចនខណៈចិត្តលកើត្លឡើងែូលចនោះ រ៊ឺ  

 ន     ទ្   រ  ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្   ត្ 
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 ភវងគចិត្តប្ែលញ័រោលអាររោណ៍េោីរកគ្បាកែ លៅថា ភវងគចលន 
ភវងគចិត្តត្រកប្ែលប្លងពីអាររោណ៍ចាស់ លែើរបីឱ្យអាវជជនចិត្តទ្ទួ្ល 
អាររោណ៍េោីលទោះ លៅថា ភវងគ បបលចេទ្ ។ 
 ត្ពីលទោះ រលទោា ោវជជនចិត្ត ក៏លកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីលទោះ ១ 
ខណៈ និងលធាើទទី្កំណត់្លដ្ឋ ភាពជាក សល ក សលគ្ពរគន  
រលទោា ោវជជនចិត្តែួងលនោះ ោប់ជាបឋរវេិីចិត្តតររលទោា រោរវេិី រ៊ឺ 
លផតើរលឡើងោន់វេិីគ្ត្ង់រលទោា ោវជជនចិត្ត ។ 
 ោលរលទោា ោវជជនចិត្តរលត់្ ជវនចិត្តក៏លកើត្លឡើងលែើរបីលសព-
អាររោណ៍ផាូវចិត្តជាប់ត្គន លៅ ៧ ខណៈ និងលគ្ព្វោះអាររោណ៍ប្ែលជា 
វភូិតររោណ៍លនោះចាស់លគ្ចើនលទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង លធាើឱ្យត្ោលរពនៈលកើត្
លឡើងត្ពីជវនចិត្តែួងទី្ ៧ ពីរខណៈលទ្ៀត្ លែើរបទី្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែល 
ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងត្ពីជវនចិត្តលទោះ ២ ខណៈ លហើ ក៏ ស់វេិី លទ្ើបោប់ចំនួន
ចិត្តប្ែលគ្បាកែបាន ១២ ខណៈចិត្ត ប្ត្លបើោប់ចំលព្វោះចិត្តប្ែលលឡើងោន់
វេិី រ៊ឺ តងំពីរលទោា ោវជជនចិត្តជាលែើរលៅ រហូត្ែល់ត្ោលរពនចិត្ត 
ក៏ោប់ចំនួនចិត្តបាន ១០ ែួង លទ្ើបលព្វលបានថា  
 លបើលព្វលលដ្ឋ វេិីចិត្ត ( ចំលព្វោះកិចារបស់ចិត្តកន ងវេិីរួ ៗ ) ម្ចន 
៣ យ៉ាង បានែល់ រលទោា ោវជជនចិត្ត ជវន និង ត្ោលរពនចិត្ត ។ 
 លបើលព្វលលដ្ឋ ចិត្ត បាទ្ (ខណៈចិត្តកន ងវេិី) ម្ចន ១០ ែួង បានែល់ 
រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ខណៈ ជវនចិត្ត ៧ ខណៈ និងត្ោលរពនចិត្ត ២ 
ខណៈ ។ 
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ោរចិត្ត ៣០        
វេិីចិត្ត ២       
ចិត្ត បាទ្ ៨ 
ជវនវរៈ ។ 

 លបើលព្វលលដ្ឋ ចិត្តពិសាត រ រ៊ឺ ចំនួនចិត្តប្ែលលកើត្បានកន ង
រលទោា រោរវេិីលនោះ ម្ចនចំនួន ៤១ ែួង បានែល់ រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ 
ែួង ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង និងត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង រួរ ៤១ ែួង ។ 
  វភូិតររោណ៍វេិី ជាវេិីចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍គ្បាកែចាស់តរ
ផាូវចិត្តតិ្ចជាងវភូិតររោណ៍ ម្ចនខណៈចិត្តលកើត្លឡើងែូលចនោះ រ៊ឺ   
                 ន     ទ្   រ  ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ 

 

 

 ភវងគចិត្តប្ែលញរ័ោលអាររោណ៍េោីរកគ្បាកែ លៅថា ភវងគចលន 
ភវងគចិត្តែួងទី្ ២ ប្លងពីអាររោណ៍ចាស់ លែើរបីទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីលទោះ 
លៅថា ភវងគ បបលចេទ្ ត្ពីលទោះរលទោា ោវជជនចិត្តលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍
េោី ១ ខណៈ លហើ ជវនចិត្ត ៧ ែួង លកើត្ជាប់ត្គន លែើរបីលសពអាររោណ៍ 
លហើ ក៏រលត់្គ្ពរជារួ ទី្បំផ ត្ វភូិតររោណ៍វេិី កន ងវេិីចិត្តលនោះ ។ 
 លព្វលលដ្ឋ វេិីចិត្តម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង 
ជវនចិត្ត ៧ ែួង (ោប់ ១) ។ 
 លព្វលលដ្ឋ ចិត្ត បាទ្ម្ចន ៨ រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង 
ជវនចិត្ត ៧ ែួង ។ 
 លព្វលលដ្ឋ ពិសាត រ រ៊ឺ ចំនួនចិត្តប្ែលលកើត្បានកន ងវេិីលនោះម្ចន ៣០ 
ែួង រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង រួរ ៣០ ែួង ។ 
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 ចំនួនចិត្តពិសាត រកន ងរលទោា រោរវេិី របស់វភូិតររោណ៍វេិី ម្ចន 
ចំនួន ៤១ ែួងលទោះ បានែល់ ោរចិត្ត ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០ 
និងរលទោត្  ៣) ។ 
 ចំប្ណកកន ងរលទោា រោរវេិីរបស់ វភូិតររោណ៍វេិី ម្ចនចំនួនចិត្ត 
៣០ ែួង លទោះបានែល ់ ោរចិត្ត ៣០ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០ 
រលទោត្  ៣ និងត្ោលរពនៈ ១១) ។ 
 ចំណ ចសម្ចគ ល់ រលទោា រវេិីប្ែលសប្រតងតរន័ គ្ពោះ ភិធរោត្ថ- 
សងគហ: រិនម្ចន តី្ត្ភវងគ លគ្ព្វោះអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែតររលទោា រវេិី 
លនោះ រិនម្ចនោរប៉ាោះខោប់ោា ររ នែូចបញ្ាោា រវេិី ប្ត្ចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ 
រពឹំងែល់អាររោណ៍រ ន លហើ លទ្ើបបលង្កអ នលៅកន ងអាររោណ៍លទោះ ចំប្ណក
តរបញ្ាោា រវេិីលទោះ អាររោណ៍ជាបចា័ រកប៉ាោះខោប់ោា រលដ្ឋ គ្ត្ង់លហើ  
ភវងគចិត្តលទ្ើបញ័រលឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ ែូលចាន ោះរលទោា រវេិី លទ្ើបម្ចនកិចា
ប្ែលគ្តូ្វលធាើលែើរបីោរែឹងអាររោណ៍តិ្ចជាងបញ្ាោា រវេិី វេិីចិត្តលទ្ើបម្ចនតិ្ច
ផងប្ែរ លៅគ្តឹ្រប្ត្ ៣ យ៉ាងប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ  
 ១. រលទោា ោវជជនចិត្ត លធាើទទី្ទវំេិីោន់ កអាររោណ៍លទោះរក
ោត់្កតីឱ្យជាក សល ក សលគ្ពរគន  រិនគ្តូ្វអាស្ស័ ចិត្តែក្ទ្ជា នកទំ
រកឱ្យែូចតរបញ្ាោា រវេិីលឡើ  ។ 
 ២. ជវនចិត្ត លកើត្លឡើងលសពអាររោណ៍ប្ែលទំរកពីរលទោា ោវជជន
ចិត្តលទោះ លដ្ឋ ភាពជាក សល ឬ ក សល ។ 
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 ៣. ោលអាររោណ៍លទោះចាស់ខាា ំង ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងលទ្ើបគ្តូ្វម្ចន
ត្ោលរពនចិត្តលកើត្លឡើងទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍លទោះ ត្ពីជវនចិត្តរ ននឹង
ផ ត្វេិី ។ 
 

វារៈរបសក់ាម្ម្ច្នាទាា រវីថិ 
 វរៈរបស់ោររលទោា រវេិី សំលៅែល់ ទី្បំផ ត្របស់វេិីចិត្តតរ 
ោររលទោា រវេិី តរន័ ក្ន ភិធរោត្ថសងគហៈ ប្ែលបានសប្រតងរកលហើ 
លទោះ ោររលទោា រវេិីម្ចន ២ វេិី រ៊ឺ វភូិតររោណ៍វេិី និង វភូិតររោណ៍វេិី 
ទី្បំផ ត្ក្នោររលទោា រវេិីលទ្ើបម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 វភូិតររោណ៍វេិី ជាវេិីចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍ ៦ គ្បាកែចាស់ផាូវ 
ចិត្តលគ្ចើនបំផ ត្ ចិត្តលកើត្បានលគ្ចើនបំផ ត្រហតូ្ែល់ត្ោលរពនៈ ែូលចាន ោះ 
ទី្បំផ ត្ក្នវភូិតររោណ៍វេិីលនោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា ត្ោលរពនវរ ។ 
  វភូិតររោណ៍វេិី ជាវេិីចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍ ៦ គ្បាកែចាស់
តរផាូវចិត្តែូចគន  ប្ត្ចាស់តិ្ចជាងវភូិតររោណ៍ ម្ចនវេិីចិត្តលកើត្លឡើង
បានែល់គ្តឹ្រជវនចិត្ត ៧ ខណៈ ែូលចាន ោះទី្បំផ ត្ក្ន វភូិតររោណ៍លនោះ លទ្ើប
លឈាោ ោះថា ជវនវរ: ។ 
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កាម្ជវនសទុធម្ច្នាទាា រវីថិ (ោម្ន័យដីកា) 

 ោរជវនស ទ្ធរលទោា រវេិី តរន័ គ្ពោះ ភិធរោប្ែលបានលព្វល
រកលហើ លទោះ សប្រតងទ្ កគ្តឹ្រប្ត្សលងខប ប្ត្តរន័ ក្នបររត្ថទី្បនីែីោ 
បានសប្រតងទ្ កពិសាត រជាងកន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ឥរសោឹ រលទោា លរបិ ត្ោររោណ ជវន លវែាពាន លម្ច វរ សង្កខ តនំ 
ចត្ ននំ វោនំ  ថាការំ អាររោណភូត វសិ បបវត្តិ ចត្ ោ លវទិ្ត្ព្វា  ។ 
  នកសិកាោំង  របបីគ្ជាប វសិ បបវត្តិ ៤ ម្ចន តិ្វភូិតររោណ៍
ជាលែើរ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់វរៈោងំ ៤ រ៊ឺ ត្ោលរពនវរៈ ជវនវរៈ 
លវែាពានវរៈ និងលម្ច វរៈ កន ងរលទោា រតរលដំ្ឋប់ ។ 
 ត្ត្ថ ត្ោររោណវរសស អាររោណភូត  តិ្វភូិតទរ ជវនវរសស 
វភូិតទរ លវែាពានវរសស  វភូិតទរ លម្ច វរសស អាររោណភូត 
 តិ្ វភូិតទម្ចតិ្ លយលជត្ព្វា  ។ 
 កន ងវសិ បបវត្តិោំង ៤ ន័  រ៊ឺ 
 វសិ បបវត្តិ ប្ែលជាអាររោណ៍របសត់្ោលរពនវរៈ លឈាោ ោះថា 
 តិ្វភូិតររោណ៍វេិី ។ 
 វសិ បបវត្តិ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ជវនវរៈ លឈាោ ោះថា 
វភូិតររោណ៍វេិី ។  
 វសិ បបវត្តិ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់លវែាពានវរៈ លឈាោ ោះថា 
 វភូិតររោណ៍វេិី ។ 
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 វសិ បបវត្តិ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់លម្ច វរៈ លឈាោ ោះថា 
 តិ្ វភូិតររោណ៍វេិី ។ 
 ោរគ្បកបគន រវងវរៈោងំ ៤ ជារួ វសិ បបត្តិោំង ៤ ម្ចនែូលចនោះ  
 វសិ បបវត្តិរបស់រលទោា រោរវេិី (តរន័ ែីោ) ម្ចន ៤ រ៊ឺ  
 ១.  តិ្វភូិតររោណ៍ សំលៅែល់ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់ផាូវ
ចិត្តលគ្ចើនបំផ ត្ ។ 
 ២. វភូិតររោណ៍ សំលៅែល់ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់ផាូវចិត្ត។ 
 ៣.  វភូិតររោណ៍ សំលៅែល់ អាររោណ៍ប្ែលរិនគ្បាកែចាស់
ផាូវចិត្ត ។  
 ៤.  តិ្ វភូិតររោណ៍ សលំៅែល់ អាររោណ៍ប្ែលរិនគ្បាកែផាូវចិត្ត 
លឡើ  ។ 
 

អធបិាយ 
 ១.  តិ្វភូិតររោណ៍ ជាអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់ផាូវចិត្តលគ្ចើន 
បំផ ត្ លទ្ើបម្ចនខណៈចិត្តលកើត្លគ្ចើនរហូត្ែល់ត្ោលរពនៈ វេិីចិត្តលកើត្ 
ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ភវងគចិត្តែួងែំបូង ប្ែលបចា បបនននិបផននរូប ១៨ គ្បាកែតរផាូវចិត្ត 
លឈាោ ោះថា  តី្ត្ភវងគ ។ 
 ភវងគចិត្តត្រកញ័រលែើរបីទ្ទួ្លអាររោណ៍េោី លឈាោ ោះថា ភវងគចលន 
លហើ ភវងគចិត្តែួងត្រកប្លងពីអាររោណ៍ចាស់ លែើរបីឱ្យចិត្តែួងត្លៅទ្ទួ្ល 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-67- 

អាររោណ៍េោី លឈាោ ោះថា ភវងគ បបលចេទ្ ត្ពីលទោះ រលទោា ោវជជនចិត្តនឹងលកើត្ 
លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍េោី ១ ខណៈ លហើ ជវនចិត្តលកើត្ជាប់ត្គន  លែើរប ី
លសពអាររោណ៍េោីលទោះ ៧ ខណៈ លហើ ក៏រលត់្លៅលគ្ព្វោះអាររោណ៍លទោះ
ចាស់ខាា ំង ត្ោលរពនចិត្តលទ្ើបលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍លទោះ ត្ពីជវន-
ចិត្តប្ែលរលត់្លៅ ២ ខណៈលទ្ៀត្ លហើ ក៏ ស់វេិីគ្ត្ង់ត្ោលរពនៈ ។ 
 ប្ែលលព្វលថា  តិ្វភូិតររោណ៍ ចិត្តលកើត្បានរហូត្ែល់ត្ោលរពនៈ
លទោះ សំលៅែល់  តិ្វភូិតររោណ៍ ប្ែលលកើត្ជារួ ប រគលកន ងោរភូរិ 
១១ ប្ែលលឈាោ ោះថា ោរសត្ាប៉ា លណាណ ោះ លបើ តិ្វភូិតររោណ៍ លកើត្ជារួ 
រូបប រគល ឬ រូបប រគល ត្ោលរពនចិត្តរប្រងលកើត្រិនបាន រង់ម្ចនគ្តឹ្រ 
ប្ត្ជវនវរៈប៉ា លណាណ ោះ លហើ ជាភវងគត្លៅ ឬគ្គខាោះោរប រគលលទោះឯង 
ោលទ្ទួ្ល តិ្វភូិតររោណ៍លហើ  តរធរោតនឹងគ្តូ្វ ស់វេិីគ្ត្ង់
ត្ោលរពនៈ ប្ត្គ្គខាោះត្ោលរពនៈលកើត្រិនបាន លបើោរប រគលលទោះ
បែិសនធិលដ្ឋ លសារនសសវបិាកចិត្ត ម្ចនអាររោណ៍ជា តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្
ជវនៈជាលោសជវនៈ ែូលចនោះលហើ ត្ោលរពនចិត្តប្ែលលកើត្ត្ពីលោសជវនៈ 
នឹងគ្តូ្វជាលសារនសសត្ោលរពនចិត្ត តរ តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ លដ្ឋ 
ត្ោលរពនៈក៏លកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះលវទ្ទក្នចិត្តោំង ២ ប្ែលនឹងលកើត្
ជាប់ត្គន លទោះ ជាបែិបកខគន  ោលែូលចនោះគ្តូ្វម្ចនអារនត កភវងគរកឃំាង ១ 
ខណៈ លហើ លទ្ើបច ោះោន់ភវងគ ោរលកើត្លឡើងរបស់អារនត កភវងគ
តររលទោា រវេិី គ្បគ្ពឹត្តលៅទំ្នងែូចគន នឹងតរបញ្ាោា រវេិី ែូចប្ែល
បានសប្រតងទ្ កលហើ  ។ 
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 តិ្វភូិតររោណ៍ 
ត្ោលរពនវរៈ 
ប្ែលម្ចនបចា បប-
នននិបផននរូប 
ជាអាររោណ៍ 

ម្ចន តី្ត្  ទរត្ និបផននរបូ 
និងោរចិត្ត  លចត្សិក 
 និបផននរូប កន ងោលោំង ៣ 
ជាអាររោណ៍ 

ែូលចាន ោះ  តិ្វភូិតររោណ៍ កន ងរលទោា រវេិី លទ្ើបម្ចន ២ វេិី រ៊ឺ  
 ក. ត្ោលរពនវរ លកើត្បានចំលព្វោះប រគល ៨ ពួក កន ងោរភូរិ ១១ ។  
 ខ. ជវនវរ (រិនម្ចនអារនត កភវងគ) លកើត្បានកន ងប រគល ៨ ពួក 
ោំងកន ងបញ្ា លវោរភូរិ និងចត្ លវោរភូរិ ចំប្ណកជវនវរៈប្ែលម្ចន
អារនត កភវងគ លកើត្បានចំលព្វោះប រគល ៤ ពួក (លវៀរទ្ រគតិ្ ស រតិ្ លហត្ ក 
គ្ពោះ ទគរី គ្ពោះ រហនត) ប្ែលលៅកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ។ 
  តិ្វភូិតររោណ៍លនោះ លទ្ើបម្ចនវេិីចិត្តបាន ២២ វេិី 
  

សប្ម្តង្អត្វិិភូោរម្មណ៍ ២២ វីថិ 
 តិ្វភូិតររោណ៍ ត្ោលរពនវរ ម្ចន ៦ 

១--   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្    ត្     ភ     ភ     ភ     ភ 

២--   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្    ត្     ភ     ភ     ភ    

៣--   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្    ត្     ភ     ភ   

៤--   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្    ត្     ភ    

៥--   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្    ត្    
៦--   ភ     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ត្    ត្    
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ម្ចន តី្ត្  ទរត្ និបផននរបូ និង 
ចិត្ត  លចត្សិក  និបផននរូប និព្វា ន 
បញ្ាត្តិ ជាអាររោណ៍ 

 តិ្វភូិតររោណ៍ 
ជវនវរៈ 
ម្ចនបចា បបនន-
និបផននរបូ 
ជាអាររោណ៍ 

  តិ្វភូិតររោណ៍ ជវនវរ រិនម្ចនអារនត កភវងគ ម្ចន ៨ វេិី 
៧--   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ     ភ     ភ     ភ     ភ     ភ     ភ 

៨--   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ភ     ភ     ភ     ភ     ភ    

៩--   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ  ភ     ភ    ភ     ភ   

១០-  តី្     ន      ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ភ   ភ     ភ 

១១-   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ភ     ភ    
១២-    តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ភ        
១៣-   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ           
១៤-   ភ     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ           
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ម្ចនអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជា តិ្ឥដ្ឋា -
ររោណ៍  តី្ត្  ទរត្ និបផននរូប  ចិត្ត 
លចត្សិក  និបផននរូប បញ្ាត្តិ 
ជាអាររោណ៍ 

 តិ្វភូិតររោណ៍ 
ជវនវរៈ ប្ែលម្ចន
បចា បបនននិបផននរូប 
ជា តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ 
ជាអាររោណ៍ 

  តិ្វភូិតររោណ៍ ជវនវរៈ ម្ចនអារនត កភវងគ ម្ចន ៨ វេិី 

        លោសជវនៈ 

១៥   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ     អា     ភ     ភ     ភ     ភ     ភ 

១៦   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   អា     ភ     ភ     ភ     ភ    

១៧   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ អា     ភ    ភ     ភ   

១៨   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   អា   ភ     ភ 

១៩   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   អា     ភ    

២០   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   អា        

២១   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ    អា       

២២   ភ     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ  អា         
 

 

 ២. វភូិតររោណ៍ ជាអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់ផាូវចិត្តប្ត្រិនជាក់
ចាស់ែូច តិ្វភូិតររោណ៍ វេិីចិត្តលកើត្បានតិ្ចខណៈជាង រ៊ឺ លកើត្បានគ្តឹ្រ
ប្ត្ជវនវរៈ លហើ វភូិតររោណ៍វេិី ម្ចនវេិីលកើត្ស្សលែៀង តិ្វភូិតររោណ៍វេិី 
លព្វលរ៊ឺ ជាវភូិតររោណ៍វេិីប្ែលម្ចនអារនត កភវងគ និងវភូិតររោណ៍ 
វេិីប្ែលរិនម្ចនអារនត កភវងគ ។ 
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ម្ចន តី្ត្  ទរត្ និបផននរូប និងចិត្ត  
លចត្សកិ  និបផននរូប និព្វា ន បញ្ាត្តិ 
ជាអាររោណ៍ 

វភូិតររោណ៍ 
ជវនវរៈ ម្ចន
បចា បបនននិបផននរូប 
ជាអាររោណ៍ 

 វភូិតររោណ៍វេិី ប្ែលរិនម្ចនអារនត កភវងគ លកើត្លឡើងបានកន ងប រគល 
៨ ពួក ប្ែលលៅកន ងបញ្ា លវោរភូរិ និងចត្ លវោរភូរិ ។ 
 វភូិតររោណ៍វេិី ប្ែលម្ចនអារនត កភវងគ លកើត្បានកន ងប រគល ៤ ពួក 
(លវៀរទ្ រគតិ្ ស រតិ្ លហត្ ក គ្ពោះ ទគរី គ្ពោះ រហនត) ប្ែលលៅកន ង 
ស រតិ្ភូរិ ៧ ។ 
 

វិភូោរម្មណ៍វីថិមន ១៦ វីថិ គឺ 

វភូិតររោណ៍ ជវនវរ រិនម្ចនអារនត កភវងគម្ចន ៨ វេិី 
១--   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ     ភ     ភ     ភ     ភ     ភ     ភ 

២--   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ភ     ភ     ភ     ភ     ភ    

៣--  តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ  ភ     ភ    ភ     ភ   

៤ --    តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ភ   ភ     ភ 

៥ --    តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ភ     ភ    
៦ --    តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ  ភ        
៧ --    តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ           
៨ --    ភ     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ           
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ម្ចន តី្ត្  ទរត្ និបផននរបូ ចិត្ត
លចត្សិក  និបផននរបូ បញ្ាត្តិ 
ជាអាររោណ៍ 

វភូិតររោណ៍ 
ជវនវរៈប្ែលម្ចន
បចា បបនននិបផននរូប 
ជាអាររោណ៍  

វភូិតររោណ៍ ជវនវរ ម្ចនអារនត កភវងគ ម្ចន ៨ វេិី 

                                         លោសជវនៈ               

៩    តី្     ន      ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ     អា    ភ     ភ     ភ     ភ     ភ 

១០  តី្     ន     ទ្     រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   អា    ភ     ភ     ភ     ភ    

១១   តី្     ន     ទ្    រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ អា     ភ    ភ     ភ   

១២   តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   អា   ភ     ភ 

១៣  តី្     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   អា     ភ    

១៤   តី្     ន      ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   អា    ភ        

១៥   តី្     ន      ទ្   រ   ជ   ជ    ជ   ជ   ជ   ជ   ជ    អា      ភ 

១៦   ភ     ន     ទ្   រ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ   ជ  អា    ភ      
 
 

 ចំណ ចសម្ចគ ល់ វេិីចិត្តរ ននឹងលឡើងោន់វេិីតររលទោា រ ម្ចន 
 តី្ត្ភវងគ រិនគ្បាកែ ែូចកន ងបញ្ាោា រវេិីលឡើ  ។ 
 កន ងបញ្ាោា រវេិី ម្ចន តី្ត្ភវងគពិត្គ្បាកែ លគ្ព្វោះទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ 
ប្ែលជាបចា បបនននិបផននរូបប្ត្រា៉ាង ។ 
 ចំប្ណកកន ងរលទោា រវេិី  តី្ត្ភវងគលកើត្បានរិនពិត្គ្បាកែ កន ង 
 ភិធរោត្ថសងគហៈ រិនម្ចន តី្ត្ភវងគលឡើ  តរចំណ ចសម្ចគ ល់កន ង 
រលទោា រវេិី ប្ែលសប្រតងតរន័  ភិធរោត្ថសងគហៈលហើ  ប្ត្ន័ ក្ន
ែីោលនោះសប្រតងថា ោំង តិ្វភូិតររោណ៍និងវភូិតររោណ៍ម្ចន តី្ត្ភវងគ
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លកើត្បានរិនគ្បាកែ ប្ត្បញ្ញជ ក់ថា តី្ត្ភវងគ ម្ចនកន ងរលទោា រវេិី លដ្ឋ 
លហត្ ផលែូចលព្វលត្លៅលនោះ រ៊ឺ លបើរលទោា រវេិីលទោះ ម្ចនអាររោណ៍ ៦ 
ប្ែលជាបចា បបនននិបផននរូប ខណៈលទោះម្ចន តី្ត្ភវងគបានពិត្គ្បាកែ ែូចគន
ជារួ ោរទ្ទួ្ល អាររោណ៍តរបញ្ាោា រវេិី ។ 
 ប្ត្លបើខណៈណា រលទោា រកិចិត្ត ម្ចនអាររោណ៍ ៦ យ៉ាងែក្ទ្ ប្ែល
លគ្ៅពីបចា បបនននិបផននរូប រ៊ឺ ម្ចនអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជា តី្ត្  ទរត្ 
និបផននរូប ឬម្ចនធម្ចោ ររោណ៍ប្ែលជាចិត្ត លចត្សិក  និបផននរូបប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោលោំង ៣ (លត្ោលិក) និព្វា ន បញ្ាត្តិ ខណៈលទោះក៏រិន
ម្ចន តី្ត្ភវងគលកើត្រ នកន ងរលទោា រវេិីលទោះ ។ 
  វភូិតររោណ៍ ជាអាររោណ៍ប្ែលរិនគ្បាកែចាស់តរផាូវចិត្ត រ៊ឺ 
វេិីចិត្តលនោះទ្ទួ្លអាររោណ៍តររលទោា រខាោះ ប្ត្រិនចូលែល់ោរលសព
អាររោណ៍លទោះ វេិីចិត្តលកើត្គ្តឹ្រប្ត្លឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លអាររោណ៍គ្ត្ង់
រលទោា ោវជជនចិត្តប៉ា លណាណ ោះ លហើ ក៏ជាភវងគត្លៅ  វភូិតររោណ៍លនោះ 
រប្រងលកើត្កន ងខណៈប្ែលនឹករិត្អាររោណ៍ ៦ ប្ែលលអិត្ស ខ រ ោំងប្ែល
ជាបររត្ថនិងបញ្ាត្តិ ប្ត្ខណៈលទោះរិត្រិនលចញ ចាំរិនបាន ឬរិនែូលចាន ោះ 
ក៏អាចលកើត្លឡើងខណៈកំព ង ល់សបតិស្សលពចស្សពិល រិនចាស់
ស្សលែៀងអាោររបស់រន សសប្ែលលែកលក់រិនស ប់ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 វេិីចិត្តលនោះ លកើត្បានកន ងប រគល ៨ ពួក ោំងកន ងចត្ លវោរភូរិនិង
បញ្ា លវោរភូរិ ប្ត្លបើជាវេិីចិត្តកន ងខណៈ ល់សបតិ រង់លកើត្បានកន ង
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 វភូិតររោណ៍ លវែាពានវរៈ 

ប រគល ៧ ពួក (លវៀរគ្ពោះ រហនត) កន ងរន សសភូរិ និង បា ភូរិ ៣ 
(លវៀរនិរ ភូរិ) តរសររួរប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

អវិភូោរម្មណ៍វីថិ មន ២ វីថិ គឺ 
 ភវងគចិត្តញ័រនឹងទ្ទួ្លអាររោណ៍េោី លៅថា ភវងគចលន  
 ភវងគចិត្តប្ែលកំព ងប្លងពីអាររោណ៍ចាស់ ប្ត្លៅរិនោន់ទ្ទួ្ល
អាររោណ៍េោី លៅថា ភវងគ បបលចេទ្ ត្ពីលទោះរលទោា ោវជជនចិត្តលកើត្ ២ 
ខណៈ លហើ ជាភវងគត្លៅ ជាវេិីរួ   ឬរលទោា ោវជជនចិត្តលកើត្ ៣ 
ខណៈលែើរបីពាយរ រិត្រកអាររោណ៍ប្ត្ក៏រិត្រិនលចញ លហើ ក៏ច ោះោន់
ភវងគត្លៅចាត់្ជា លវែាពានវរ ។ 

 វភូិតររោណ៍ ម្ចន ២ វេិី 
           ភ   ន     ទ្   រ   រ     ភ    ភ         
                  ភ   ន     ទ្   រ   រ    រ    ភ         

 ៤.  តិ្ វភូិតររោណ៍ ជាអាររោណ៍ប្ែលរិនគ្បាកែតរផាូវចិត្ត
លឡើ  ែូចគន នឹងោរម្ចននិរិត្តប្ែលលកើត្លឡើងតរផាូវចិត្ត របស់ប រគល
 នកប្ែលកំព ងលែកលក់ស ប់ គ្តឹ្រប្ត្លធាើឱ្យភវងគចិត្តញ័រប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចន
ោរែឹងលកើត្លឡើង ទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីកន ងខណៈលទោះលឡើ  លៅចិត្តរិន
លឡើងោន់វេិីលទោះថា ជាលម្ច វរៈ ។ 
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 តិ្ វភូិតររោណ៍ លម្ច វរៈ 

 វេិីចិត្តលនោះ លកើត្បានជារួ ប រគល ៨ ពួក ោំងកន ងចត្ លវោរភូរិ 
និងបញ្ា លវោរភូរិ ប្ត្លបើលកើត្កន ងខណៈ ល់សបតិ ក៏លកើត្បានែល់ប រគល 
៧ ពួក (លវៀរគ្ពោះ រហនត) ប្ែលលៅកន ងរន សសភូរិ និង បា ភូរិ ៣ 
(លវៀរនិរ ភូរិ) តរសររួរប៉ា លណាណ ោះ ោលសលរង្កគ ោះចូលលដ្ឋ វេិីម្ចន
ប្ត្រួ គ្បលភទ្ ។ 

 តិ្ វភូិតររោណ៍ ម្ចន ១ វេិី 
          ភ   ន     ន    ភ   ភ    ភ    ភ         

 រួរលសចកតីថា វសិ បបវត្តិតរោររលទោា រវេិី តរន័ របស ់
 ែាកថានិងែីោ ោលប្ចកលដ្ឋ វរៈនិងវេិីលហើ  បាន ៤១ វេិី ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១.  តិ្វភូិតររោណ៍ ជាត្ោលរពនវរៈ និងជវនវរៈ ម្ចនចំនួន   ២២ 
វេិី ។ 
 ២. វភូិតររោណ៍ ជាជវនវរៈ ម្ចនចំនួន ១៦ វេិី ។ 
 ៣.  វភូិតររោណ៍ ជាលវែាពានវរៈ ម្ចនចំនួន ២ វេិី ។ 
 ៤.  តិ្ វភូិតររោណ៍ ជាលម្ច វរៈ ម្ចនចំនួន ១ វេិី ។ 
 
២. ត្ទនុវត្តិក្ម្ច្នាទាា រវីថិ ឬអនុរនធក្ម្ច្នាទាា រវីថិ 

 ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ឬ  ន ពនធករលទោា រវេិី រ៊ឺ រលទោា រវេិីប្ែល
លកើត្ត្ពីបញ្ាោា រវេិី លដ្ឋ ម្ចនបររត្ថជាអាររោណ៍ជាប់លដ្ឋ បញ្ាត្តិលែើរប ី
ឱ្យែឹងលរឿងោ៉ា វរបសស់រោតិ្បញ្ាត្តិ តរលោកលវហារ ។ 
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 ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី រ៊ឺ រលទោា រវេិីប្ែលលកើត្ជាប់ត្ពីបញ្ាោា រវេិី 
ឬលៅថា  ន ពនធករលទោា រវេិី រ៊ឺ រលទោា រវេិីប្ែលលកើត្លឡើងតរ 
បញ្ាោា រវេិី ក៏ម្ចនលសចកតីែូចគន  ។ 
 ែូលចាន ោះ ោំងត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ឬ ន ពនធករលទោា រវេិី 
លទ្ើបសំលៅែល់ រលទោា រវេិី ប្ែលលកើត្ជាប់ត្ពីបញ្ាោា រវេិី លែើរបីឱ្យែឹង
លរឿងោ៉ា វប្ែលជាបញ្ាត្តិតរលោកលវហារ លព្វលរ៊ឺ តរបញ្ាោា រវេិីប្ែល
ទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ម្ចន រូប សំលឡង កាិន រស និងលផ្ទែាពាៈលទោះ ជាោរ
ទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែលកំព ងគ្បាកែ លដ្ឋ ភាពជាបររត្ថអាររោណ៍ រ៊ឺ 
លៅរិនោន់ែឹងលសចកតី ឬលឈាោ ោះរបស់អាររោណ៍ប្ែលរកប៉ាោះខោប់
តរផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ ោ បានលឡើ  ោលទ្ទួ្ល
អាររោណ៍លទោះលហើ ទំរកគ្តិ្ោះរោិះតរផាូវចិត្ត លទ្ើបអាចែឹងលសចកតី 
ែឹងលឈាោ ោះក្នអាររោណ៍លទោះៗ បានែូចជាោរល ើញរន សស ល ើញសត្ា 
ល ើញស្រសត ី ល ើញប រសបានលទោះ ខណៈែំបូង ក៏គ្តឹ្រប្ត្ម្ចនោរែឹងថា 
ល ើញពណ៌ ឬល ើញរូបលផសងៗ ប៉ា លណាណ ោះ ខណៈល ើញលទោះវេិីចិត្តលកើត្
តរចកខ ោា រវេិី ោលចកខ ោា រវេិីរលត់្លៅលហើ  រលទោា រវេិីលទ្ើបទំ ក
អាររោណ៍ប្ែលលកើត្តរចកខ ោា រវេិីលទោះរកែឹងត្លៅលទ្ៀត្ថា ល ើញ ាីែូច
ប្ែលោា ប់ល ើញរកលហើ  ឬរិនោា ប់ល ើញកន ងទី្បំផ ត្ ក៏ោត់្កតី
អាររោណ៍លទោះបាន លគ្ព្វោះែូចប្ែលខាួនោា ប់ល ើញរកលហើ  និងកំណត់្
ចាំអាររោណ៍លទោះទ្ កកន ងចិត្ត លទ្ើបោត់្កតីបានថា វត្ថ ប្ែលល ើញលទោះ
ជារន សស ឬសត្ា ឬជាស្រសតី ជាប រស ែូលចនោះជាលែើរ ោរែឹងលរឿងោ៉ា វ 
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ប្ែលល ើញថាជារន សស សត្ា ស្រសតី ប រស ោំងលនោះរប្រងចូលែល់បញ្ាត្ត ិ
អាររោណ៍ប្ែលល ើងសនសំទ្ កលហើ  រហូត្ែល់ជំទញ នឹងែឹងបានលដ្ឋ 
ចិត្តរិត្  កោរែឹងអាររោណ៍ត្ពីបញ្ាោា ររបស់រលទោា រវេិីលនោះ លទ្ើប
លឈាោ ោះថា ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ឬ  ន ពនធករលទោា រវេិី ។ 
 ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ឬ ន ពនធករលទោា រវេិី ប្ែលលកើត្ត្ពី
បញ្ាោា រវេិីនីរួ ៗ ម្ចន ៤ វេិី រ៊ឺ  
 ១. ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ប្ែលលកើត្ត្ពីចកខ ោា រវេិី ម្ចនចំនួន ៤ 
វេិីបានែល ់ 
 ១.  តី្ត្រគហណវេិី   ២. សរូហរគហណវេិី 
 ៣.  ត្ថរគហណវេិី  ៤. ទររគហណវេិី ។ 
 ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ប្ែលលកើត្ត្ពីលសាត្ោា រវេិី ម្ចនចំនួន ៣ ឬ 
៤ វេិី បានែល់  
 ១.  តី្ត្រគហណវេិី  ២. សរូហរគហណវេិី 
 ៣. ទររគហណវេិី   ៤.  ត្ថរគហណវេិី ។ 
 លបើសោោ ររោណ៍ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ១ ពាងគ ែូចជាខណៈបានឮព្វកយថា 
ពស់ ម្ចន់ ស ី លៅ ជាលែើរ ត្ទ្ន វត្តិករលទោា វេិី ប្ែលលកើត្ជាប់ត្ពី
លសាត្ោា រវេិី ក៏ម្ចនចំនួនគ្តឹ្រប្ត្ ៣ វេិី រ៊ឺ  តី្ត្រគហណវេិី 
ទររគហណវេិី និង  ត្ថរគហណវេិី ចំប្ណកសរូហរគហណវេិី
លកើត្រិនបាន ។ 
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 ត្ទ្ន វត្តិករលទោា វេិី ប្ែលលកើត្ត្ពីឃានោា រវេិី ជិវាោា រវេិី ឬ 
ោ ោា រវេិី ម្ចនចំនួននីរួ  ៗ ៤ វេិីែូចគន ជារួ នឹងោរលកើត្ត្ពី
ចកខ ោា រវេិី រ៊ឺ  
 ១.  តី្ត្រគហណវេិី   ២. សរូហរគហណវេិី 
 ៣.  ត្ថរគហណវេិី  ៤. ទររគហណវេិី ។ 
 ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតងត្ទ្ន វត្តិករលទោា វេិី ឬ ន ពនធករលទោា រ
វេិី ប្ែលលកើត្ត្ពីបញ្ាោា រវេិី ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១.  តី្ត្រគហណវេិី ជារលទោា រវេិីប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ តរ 
បញ្ាោា រវេិី ប្ែលរលត់្លៅលហើ ភាា រ ប្ែលបញ្ញា ររោណ៍លទោះ ស់អា  លៅ 
នឹងលកើត្លឡើងេោីត្ជាប់គន កន ងខណៈលទោះ ។ 
 បញ្ាោា រវេិី រប្រងទ្ទួ្លបររត្ថអាររោណ៍ប្ែលកំព ងគ្បាកែលៅ
ចំលព្វោះរ ខ ជាបចា បបននអាររោណ៍ និង តី្ត្រគហណវេិីជារលទោា រវេិីប្ែល
ម្ចនបររត្ថអាររោណ៍ ប្ែលជាអាររោណ៍ែូចគន នឹងបញ្ាោា រវេិីលទោះឯង 
ខ សគន ប្ត្ថា អាររោណ៍លទោះរលត់្លៅលហើ  ជា តី្តររោណ៍ ប្ត្ក៏ោប់ថា
ជា តី្ត្ប្ែលជាប់ត្គន ជារួ បចា បបននអាររោណ៍ ប្ែលលទ្ើបប្ត្រលត់្ 
 តី្ត្រគហណវេិីលនោះ លទ្ើបលៅប្ត្ោប់ថា ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលជាបររត្ថតរ 
វេិីែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ចកខ ោា រវេិី ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលជាបររត្ថ និងជាបចា បបននអាររោណ៍ផងរ៊ឺ 

រូបាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន 
                    តី្  ន  ទ្  ប   ច   ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ   ត្  ត្ 
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  តី្ត្រគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ម្ចនអាររោណ៍ជាបររត្ថ ប្ត្ជា 
 តី្តររោណ៍ប្ែលជាប់ត្គន ជារួ បចា បបននលនោះ លទ្ើបោប់ថា ជាបចា បបនន-
សនតតិ្ ។ 
                    រូបាររោណ៍ប្ែលជា តី្តររោណ៍ 
                     ន  ទ្  រ   ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ   ត្  ត្ 

 ោរលកើត្លឡើងរបស់បញ្ាោា រវេិី លហើ  តី្ត្រគហណវេិី នឹងលកើត្
ផ្ទា ស់បដូរគន ជាចំនួនលគ្ចើនរ  លគ្ចើនព្វន់ជ ំ ។ 
 ២. សរូហរគហណវេិី ជារលទោា រវេិីប្ែលទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ 
ត្ពីបញ្ាោា រវេិី និង តី្ត្រគហណវេិី ខណៈប្ែលលកើត្ផ្ទា ស់បដូរគន លគ្ចើនរ  
លគ្ចើនព្វន់ជ ំលទោះ នឹងរលត់្លៅលហើ  សរូហរគហណវេិី លធាើទទី្រួបរួរ
ចំប្ណកលផសងៗ របស់រូបាររោណ៍ ចូលគន ឱ្យម្ចនជារបូោង ។ 
 សរូហរគហណវេិីលនោះ លទ្ើបលៅប្ត្ម្ចនអាររោណ៍ជាបររត្ថ និងជា
 តី្តររោណ៍ ប្ែលលៅោប់ថាជាបចា បបននសនតតិ្ ែូចគន ជារួ អាររោណ៍
របស់ តី្ត្រគហណវេិី និងសរូហរគហណវេិីលនោះលកើត្លឡើងែប្ែល  ៗ
លគ្ចើនរ  លគ្ចើនព្វន់ជ ំ លែើរបីរួបរួរឱ្យបានជាលសចកតី ម្ចនវេិីែូលចនោះ រ៊ឺ  

រូបាររោណ៍ប្ែលជា តី្តររោណ៍ 
                     ន  ទ្  រ   ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ   ត្  ត្ 

 ៣.  ត្ថរគហណវេិី ជារលទោា រវេិីប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាបញ្ាត្តិ 
ែឹងបញ្ាត្តិកន ងលសចកតីរបស់បញ្ញា ររោណ៍លទោះ  ៗលកើត្លឡើងរកលគ្ចើនជ ំែូចគន  
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 ម្ចនវេិីចិត្តែូលចនោះ រ៊ឺ  
បញ្ាត្តិបញ្ញា ររោណ៍ 

                             ន  ទ្  រ   ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ    

  ត្ថរគហណវេិី អាររោណ៍ប្ែលជាបញ្ាត្តិ រ៊ឺ ែឹងលសចកតីប្ែលជា 
រូបោងសណាា នបានរកពីបញ្ញា ររោណ៍លទោះៗ ប្ែលទ្ទួ្លរកពី
សរូហរគហណវេិី វេិីលនោះលទ្ើបែឹងលសចកតីតរបញ្ាត្តិលោកលវហារ លគ្ព្វោះ
អាររោណ៍ជាបញ្ាត្តិលទោះឯង វេិីលនោះលទ្ើបរិនម្ចនត្ោលរពនៈ ។ 
 ៤. ទររគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាបញ្ាត្តិែឹង 
លឈាោ ោះរបស់បញ្ញា ររោណ៍លទោះៗ លកើត្លឡើងលគ្ចើនជ ំែូលចនោះ រ៊ឺ  

បញ្ាត្តិអាររោណ៍ 
                             ន  ទ្  រ   ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ 

 ទររគហណវេិីលនោះម្ចនអាររោណ៍ជាសទ្ោបញ្ាត្តិ រ៊ឺ ែឹងលឈាោ ោះប្ែល 
លគ្បើបញ្ាត្តិលៅគន តរលោកលវហារ ។ 
 ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ឬ  ន ពនធករលទោា រវេិី តរប្ែលលព្វល 
រកលនោះជាោរកំណត់្លដ្ឋ ទូ្លៅកន ងោរទ្ទួ្លអាររោណ៍តរបញ្ាោា រវេិី 
លហើ ោលនឹងែឹងលរឿងោ៉ា វរបស់អាររោណ៍ោំងលទោះ និងគ្តូ្វរកទ្ទួ្ល
ែឹងតរផាូវចិត្ត រ៊ឺ តររលទោា រវេិី ប្ែលម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ន័ 
ក្នរលទោា រវេិី ៤ យ៉ាង ែូចលព្វលលហើ លទោះឯង ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-81- 

 លបើលព្វលលដ្ឋ ចំលព្វោះោា រលហើ  នឹងល ើញបានថា ោលចកខ ោា រ
វេិីលកើត្លឡើង ទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ប្ែលជាបររត្ថអាររោណ៍ និងជា
បចា បបននអាររោណ៍រលត់្លៅលហើ  ។ 
  តី្ត្រគហណវេិី រ៊ឺ រលទោា រវេិីរប្រងលកើត្លឡើងទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ 
ប្ែលចកខ វញិ្ញា ណល ើញលហើ លទោះ ប្ែលជាបររត្ថអាររោណ៍ ប្ត្ជា
 តី្តររោណ៍ប្ែលកនាងលៅលហើ េោី  ៗ ោប់ថាជាបចា បបននសនតតិ្ 
ខណៈលទោះលៅរិនោន់ែឹងលសចកតីកន ងរូបាររោណ៍ប្ែលល ើញ លហើ 
រលទោា រវេិីលនោះនឹងលកើត្លឡើងផ្ទា ស់បដូរគន លៅរកលគ្ចើនគ្គ លគ្ចើនជ ំជារួ 
ចកខ ោា រវេិី ។ 
 សរូហរគហណវេិី រ៊ឺ រលទោា រវេិីក៏នឹងលធាើទទី្រួបរួរបររត្ថ
រូបាររោណ៍ ប្ែលបានពី តី្ត្រគហណវេិីលហើ លទោះ វេិីលនោះនឹងលកើត្ែប្ែលៗ
លគ្ចើនជ ំ ។ 
  ត្ថរគហណវេិី លទ្ើបជារលទោា រវេិីប្ែលម្ចនបញ្ាត្តិលសចកតីរបស ់
រូបាររោណ៍លទោះ លដ្ឋ ល ើញរបូោងសណាា នរបស់រូបាររោណ៍ វេិីលនោះនឹង 
លកើត្ែប្ែលៗ លគ្ចើនជ ំែូចគន  ត្ពីលទោះទររគហណវេិី ជារលទោា រវេិី
ប្ែលែឹងលឈាោ ោះរបស់រូបាររោណ៍លទោះ ប្ែលជាោរ ល់កន ងព្វកយលគ្បើលៅ
គន ថា រន សស សត្ា ជាលែើរ ។ 

តរឃានោា រវេិី ជិវាោា រវេិី ោ ោា រវេិី ប្ែលម្ចនកាិន ម្ចនរស 
ម្ចនោរប៉ាោះខោប់គ្តូ្វតរផាូវោ  ប្ែលែឹងលរឿងោ៉ា វរបស់អាររោណ៍លទោះបាន 
វេិីចិត្តនឹងគ្តូ្វលកើត្លឡើងលដ្ឋ លដំ្ឋប់ ែូចគន នឹងចកខ ោា រវេិីប្ែលលព្វល 
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លហើ លទោះឯង ។ 
 ចំប្ណកតរលសាត្ោា រវេិី ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាសោោ ររោណ៍លទោះ 
ទររគហណវេិីលកើត្រ ន ត្ថរគហណវេិី រ៊ឺ ោលល ើងបានឮសំលឡង
ប្ែលជាព្វកយនិយ លទោះ លសាត្ោា រវេិីលកើត្លឡើងទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ 
លហើ រលត់្លៅ ។ 
  តី្ត្រគហណវេិី រប្រងលកើត្លឡើងទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ ត្ពីលសាត្ោា រ
វេិី សរូហរគហណវេិី នឹងលធាើទទី្រួបរួរព្វកយប្ែលបានឮចូលគន  
ទររគហណវេិី ក៏លកើត្ត្ពីសរូហរគហណវេិី រ៊ឺ ែឹងលឈាោ ោះ ឬែឹងភាសា
ប្ែលជាព្វកយនិយ ោក់ទ្ងជារួ លឈាោ ោះលផសង  ៗ ប្ែលសរូហរគហណ
វេិីរួបរួរលហើ  ត្ពីលទោះ  ត្ថរគហណវេិី នឹងលកើត្លឡើងែឹងលសចកតីកន ង
ព្វកយប្ែលលគ្បើនិយ គន  ។ 
 ែូលចាន ោះ តរលសាត្ោា រវេិីលទ្ើបលផសងគន  គ្ត្ង់ទររគហណវេិីលកើត្រ ន 
 ត្ថរគហណវេិី លបើសំលឡងប្ែលបានឮលទោះ ជាព្វកយនិយ ប្ែលម្ចន
គ្តឹ្រប្ត្ ១ ពាងគ  រ៊ឺ ព្វកយនិយ ខាី  ៗ គ្តឹ្រប្ត្រួ ព្វកយ សរូហរគហណ
វេិីក៏រិនលកើត្ លគ្ព្វោះរិនម្ចនព្វកយែក្ទ្ៗ ប្ែលនឹងគ្តូ្វរួបរួរយ៉ាងណា
លឡើ  ។ 
 ក្គ្កប្លងជាងលទោះលបើសំលឡងប្ែលបានឮលទោះ រិនែឹងរិន ល់ 
លសចកតីលដ្ឋ គ្បោរណា ែូចជាបានឮសំលឡងប្ែលជាភាសាែក្ទ្ ប្ែល
រិនោា ប់ម្ចនោរែឹងពីរ នលឡើ   ត្ថរគហណវេិីប្ែលលធាើទទី្ែឹងលសចកតី
ក៏លកើត្រិនបាន ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ក៏ខាោះរិនគ្រប់តរចំនួន ៤ វេិី 
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ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៣ វេិីប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 លបើបញ្ញា ររោណ៍ប្ែលរិនបានោក់ទ្ងជារួ លឈាោ ោះលផសងៗ ែូចជា
ល ើញរន សសងក់កាល ឬបក់ក្ែឱ្យចូលលៅរកជាលែើរ ទររគហណវេិី
ក៏រិនលកើត្ ប្ត្នឹងម្ចនវេិីែក្ទ្លកើត្លឡើង ពនយល់លសចកតីរបស់ ត្ថរគហណ
វេិីឱ្យែឹងលសចកតីលអិត្ក្គ្កប្លងលឡើងលៅលទ្ៀត្ ។ 
 ប្ត្លបើបានឮសំលឡងលៅឱ្យចូលលៅរកថា រកលនោះ ឬបលណត ញឱ្យ
លចញលៅជាលែើរ អាចែឹងភាសាព្វកយនិយ លទោះ ទររគហណវេិីក៏ 
លកើត្បាន ត្ពីលទោះ ត្ថរគហណវេិី នឹងលកើត្លឡើងែឹងលសចកតីកន ងព្វកយ 
និយ  និងម្ចនវេិីែក្ទ្លកើត្លឡើងពនយល់លសចកតីរបស់ ត្ថរគហណវេិី 
ឱ្យែឹងលសចកតីលអិត្ក្គ្កប្លងជាងលទោះលឡើងលៅលទ្ៀត្ ។ 
 ោ វញិ្ាត្តិរគហណវេិី ជារលទោា រវេិីប្ែលលកើត្ត្ពី ត្ថរគហណវេិី 
ជាវេិីប្ែលឱ្យែឹងលសចកតីរបសោ់ វញិ្ាត្តិលទោះថា  នកប្ែលកំព ងងក់កាល 
ឬបក់ក្ែលទោះ កំព ងលធាើអាោរលៅល ើង ។ 
 វចីវញិ្ាត្តិរគហណវេិី ជារលទោា រវេិីប្ែលលកើត្ត្ពី ត្ថរគហណវេិី 
ជាវេិីប្ែលឱ្យែឹងសំលឡងប្ែលបានឮរបស់វចីវញិ្ាត្តិលទោះថា សំលឡងប្ែល 
បានឮលទោះលៅល ើង  ធិបា រគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ប្ែលលកើត្ត្ពី
ោ វញិ្ាត្តិរគហណវេិី ឬវចីវញិ្ាត្តិរគហណវេិី ោលវេិីលនោះលកើត្លឡើងលហើ  
រប្រងែឹងលសចកតីបំណងពីោ វញិ្ាត្តិនិងវចីវញិ្ាត្តិ ក្គ្កប្លងលឡើងលៅលទ្ៀត្
ថា  នកងក់កាល ឬបក់ក្ែ ឬសំលឡងប្ែលលៅថា រកលនោះ បំណងលៅ
ល ើងឱ្យចូលលៅរក ។ 
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 ោំង ៣ វេិីលនោះ រ៊ឺ ោ វញិ្ាត្តិរគហណវេិី វចីវញិ្ាត្តិរគហណវេិី និង 
 ធិបា រគហណវេិី  ន លោរចូលកន ង ត្ថរគហណវេិីលទោះឯង ។ 
 

សប្ម្តង្វីថិប្ដលច្ ើញអនក្បក់្ដដច្ៅច្យើង្ដូច្ឆនះ គឺ 
 ១. ចកខ ោា រវេិី ល ើញរបូាររោណ៍ប្ែលជាបររត្ថអាររោណ៍ និងជា 
បចា បបននអាររោណ៍ រ៊ឺ ល ើញរូបាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
  
                   តី្  ន  ទ្  ប   ច   ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ   ត្  ត្ 
 

 ២.  តី្ត្រគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ប្ែល
ចកខ វញិ្ញា ណបានល ើញលហើ  ជាបររត្ថអាររោណ៍ (ល ើញពណ៌) ប្ត្ជា
 តី្តររោណ៍ ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
  
                                          ន  ទ្ រ      ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ   ត្  ត្ 
 

 ៣. សរូហរគហណវេិី ជារលទោា រវេិីប្ែលរួបរួររូបាររោណ៍ ប្ែល 
ជាបររត្ថអាររោណ៍ និងជា តី្តររោណ៍ ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
  
                                       ន  ទ្ រ     ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ     ជ    ត្  ត្ 

 ៤.  ត្ថរគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ប្ែលែឹងបញ្ាត្តិលសចកតីថា បក់ក្ែ 
ជាបញ្ាត្តិអាររោណ៍ ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ  
 
                                          ន  ទ្ រ      ជ  ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ 
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 ៥. ោ វញិ្ាត្តិរគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ប្ែលែឹងលសចកតីពីោរ
ល ើញ ោរកលគ្រើកក្គ្កប្លងលឡើង រ៊ឺ ែឹងថាបក់ក្ែលៅល ើង ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
  
                                            ន  ទ្ រ     ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ 
 

 ៦.  ធិបា រគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ប្ែលែឹងលសចកតីលអិត្
ក្គ្កប្លងលឡើងថាជាបញ្ាត្តិ បក់ក្ែលៅល ើងឱ្យចូលលៅរក ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
  
                                           ន   ទ្ រ     ជ   ជ    ជ   ជ  ជ  ជ  ជ 
 

សប្ម្តង្វីថិប្ដលឮអនក្ច្ៅច្យើង្ថា ម្ក្ច្នះ ដចូ្ឆនះ គឺ 

 ១. លសាត្ោា រវេិី ឮសលំឡង រ៊ឺ ទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ជាបររត្ថអាររោណ៍ 
និងជាបចា បបននអាររោណ៍ ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
 
              តី្  ន  ទ្  ប  លសា    ស   ណ   វ    ជ   ជ   ជ     ជ  ជ  ជ  ជ   ត្  ត្ 
 

 ២.  តី្ត្រគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ប្ែល
លសាត្វញិ្ញា ណឮជាបររត្ថអាររោណ៍ (បានឮសំលឡង) ប្ត្ជា តី្តររោណ៍ 
ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
              ន  ទ្  រ   ជ   ជ   ជ   ជ ជ  ជ  ជ   ត្  ត្ 
 

 ៣. សរូហរគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ប្ែលរួបរួរសោោ ររោណ៍ 
ជាបររត្ថអាររោណ៍ ប្ត្ជា តី្តររោណ៍ ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
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              ន  ទ្  រ   ជ   ជ    ជ   ជ  ជ  ជ  ជ   ត្  ត្ 
 

(លបើសំលឡងលៅរួ ពាងគ ឬរួ ព្វកយរិនម្ចនសរូរគហណវេិីលទ្) 
 ៤. ទររគហណវេិី ជារលទោា រវេិីប្ែលែឹងលឈាោ ោះថា សំលឡងប្ែល
លៅ ជាបញ្ាត្តិអាររោណ៍ ែឹងចាស់លឈាោ ោះលគ្ព្វោះជាព្វកយលៅ ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
  
              ន  ទ្  រ   ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ  
 

 ៥.  ត្ថរគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ប្ែលែឹងលសចកតីរបស់ព្វកយលទោះ 
ជាបញ្ាត្តិអាររោណ៍ ែឹងថាប្ស្សកលៅ ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
 
              ន  ទ្  រ   ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ  
 

 ៦. វចីវញិ្ាត្តិរគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ែឹងបញ្ាត្តិអាររោណ៍ សំលឡង 
លៅល ើង ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ  
 
    ន  ទ្  រ   ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ  
 

 ៧.  ធិបា រគហណវេិី ជារលទោា រវេិី ប្ែលែឹងបញ្ាត្តិអាររោណ៍ 
លអិត្ក្គ្កប្លងលឡើងថាជាសលំឡងលៅល ើងឱ្យចូលលៅរក ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ  

              ន  ទ្  រ   ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ  
 

rrr❈sss 
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សបុិនវីថិ 

3 
 ស បិនវេិី រ៊ឺ វេិីចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងបានខណៈលែកលក់រិនស ប់ 
លៅោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ចិត្តកន ងលវោលទោះថា  ល់សបតិ លហើ វេិី
ចិត្តលកើត្លឡើងជាោរ ល់សបតិលទោះ ជាោរជវនរលទោា រវេិី សំលៅែល ់
ោរទ្ទួ្លោម្ចររោណ៍តរផាូវចិត្តប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ វេិី ល់សបតិរិនអាច
លកើត្តរបញ្ាោា របានលឡើ  ។ 
 និរិត្តប្ែលជាោរ ល់សបតិរបស់ប រគលលទោះ រប្រងម្ចនចាស់ខាា ំង
ខាោះ ឬចាស់តិ្ចខាោះ ឬលពលខាោះម្ចនោរចាស់តិ្ចរហូត្ែល់រិនែឹងលរឿងោ៉ា វ
កន ង ល់សបតិក៏ម្ចន លដ្ឋ លហត្ លនោះវរៈរបស់ស បិនវេិី លទ្ើបម្ចនោំង ៤ 
វរៈ រ៊ឺ  
 ១. ស បិនវេិី ប្ែលជា ត្ោលរពនវរៈ 
 
         ភ     ន  ទ្  រ    ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ   ត្  ត្ 
 

 ២. ស បិនវេិី ប្ែលជា ជវនវរៈ 
 
        ភ     ន  ទ្  រ    ជ   ជ   ជ   ជ  ជ  ជ  ជ   ភ  ភ 

 ៣. ស បិនវេិី ប្ែលជា លវែាពានវរៈ  
         ភ     ន  ទ្  រ   រ    រ   ភ      ភ 

 ៤. ស បិនវេិី ប្ែលជា លម្ច វរៈ 
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               ភ     ន    ន  ភ  ភ   ភ      ភ 

 ស បិនវេិី ប្ែលជាត្ោលរពនវរៈ និងជវនវរៈ រ៊ឺ ោរ ល់សបតិ 
ប្ែលអាចែឹងលរឿងោ៉ា វបានចាស់លគ្ចើននិងចាស់តិ្ច រ៊ឺ ចូលែល់ោរ 
លសពអាររោណ៍លទោះ រប្រងបានោំងក សលជវនៈនិង ក សលជវនៈ លៅ 
ស បិនវេិីោំង ២ វរៈលនោះថា ក សោក សលស បិនវេិី ប្ត្ក សល
 ក សលជវនៈប្ែលលកើត្កន ងលវោ ល់សបតិលនោះ លចត្ទម្ចនកម្ចា ំងតិ្ច
រិនខាា ំងោា ែូចលវោប្ែលលសពអាររោណ៍កន ងខណៈភ្ាក់ ែូលចាន ោះ
ក សោក សលស បិនវេិី លទ្ើបរិនអាចទំបែិសនធិកន ងស រតិ្ ឬទ្ រគតិ្បាន
លឡើ  ឱ្យផលបានខាោះកន ងបវត្តិោលប៉ា លណាណ ោះ ប្ត្សរូបីែូលចាន ោះក៏រិនកនាង
ករោបេ លគ្ព្វោះលចត្ទលកើត្កន ងអាររោណ៍ប្ែលរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅតរគ្បគ្កតី្ 
លហើ ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍ ក៏រិនគ្បគ្ពឹត្តលៅតរគ្បគ្កតី្ លទ្ើបរិន
ែល់ករោបេ ។ 
 ចំប្ណកស បិនវេិីប្ែលជាលវែាពានវរៈ និងលម្ច វរៈលទោះ ជាោរ
 ល់សបតិប្ែលរិនចូលែល់ោរលសពអាររោណ៍ លគ្ព្វោះរិនអាចែឹងនិរិត្តកន ង
 ល់សបតិបាន លទ្ើបចាត់្ទ្ កជា  ពាកត្ស បិនវេិី ។ 
 

ច្ហតុ្ឱ្យច្ក្ើត្សបិុនវីថិ ៤ ព្បការ 
ោរ ល់សបតិរប្រងលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ លហត្  ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ១. ប ពានិរិត្ត លដ្ឋ  ំណាចក្នក សលធរ៌ ឬ ក សលធរ៌ប្ែលខាួន
លធាើទ្ កលហើ ពី តី្ត្ ោលែល់លវោប្ែលនឹងឱ្យផលជាលសចកតីស ខ 
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លសចកតីទ្ កខលទោះ  ំណាចក្នក សលធរ៌ ឬ ក សលធរ៌លទោះ ម្ចនកម្ចា ំង
ខាា ំងោា  ញា ំងចិត្តឱ្យលកើត្ោរ ល់សបតិលឡើងរ ននឹងទ្ទួ្លផលរបស់ករោ
លទោះ  ៗ បាន ោរ លស់បតិប្ែលលកើត្ពី ំណាចរបស់ករោលនោះ លៅថា 
ប ពានិរិត្ត ឬលពលខាោះលៅថា ករោនិរិត្ត ជាោរ ល់សបតិគ្បោររួ  
ប្ែលនឹងគ្បាប់លហត្ ោរណ៍កន ង ល់សបតិថា ជាោរពិត្ ែូចជាោរល ើញ
ពិត្គ្បាកែ ។ 
 ២. ចិត្តអាវរណ ឬ  ន ភូត្ប ពា លដ្ឋ  ំណាចរបស់ចិត្តលតង ក
អាររោណ៍ប្ែលខាួនបានល ើញ បានឮ ឬបានជួបរកលហើ  កអាររោណ៍
លទោះរក ល់សបតិ ោរ ល់សបតិគ្បលភទ្លនោះ លកើត្លដ្ឋ ចិត្តប្ែលលផ្ទដ ត្
ចំលព្វោះអាររោណ៍លទោះជាពិលសស លទ្ើបលៅថា លកើត្ពីចិត្តអាវរណៈ 
 លស់បតិគ្បលភទ្លនោះ កជាោរពិត្រិនបាន ។ 
 ៣. លទ្វសងារណ លដ្ឋ  ំណាចលទ្វតរកគ្បាប់លហត្ អាគ្កក់ 
ឬលហត្ លអ បង្កា ញនិរិត្ត ល់សបតិឱ្យគ្បាកែ ោរ ល់សបដិ ំពីលហត្ លនោះ
ជាោរពិត្ខាោះ រិនពិត្ខាោះ  កជាពិត្គ្បាកែរិនបាន លបើលទ្វតសម្ចោ ទិ្ែាិ
ម្ចនលសចកតីស្ស ញ់ គ្បាថាន នឹងសលរង្កគ ោះក៏គ្បាប់វត្ថ ប្ែលពិត្ លបើរិចាេ ទិ្ែាិ
លទ្វតប្ែលសអប់ គ្បាថាន ឱ្យបានទ្ទួ្លទ្ កខភ័  ក៏គ្បាប់លរឿងប្ែលរិនជា
ោរពិត្ លស្សចប្ត្ នក ល់សបដិលទោះ និងជាទី្ស្ស ញ់ឬសអប់ក្នលទ្វត
លទោះ ។ 
 ៤. ោត្ លខាភ ោត្ កលគ្រើក ប រគលប្ែលោត្ កលគ្រើក ែូចជាលព្វោះរិន
ជាគ្បគ្កតី្ ក៏លធាើឱ្យ ល់សបតលិៅលផសងៗ បាន លគ្ព្វោះខណៈលែកលក់លទោះ
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រប្រងលក់រិនស ប់ លគ្ព្វោះលហត្ ោត្ កលគ្រើកលទ្ើបលធាើឱ្យ ល់សបតិ ោរ ល់
សបតិយ៉ាងលនោះ កជាោរពិត្រិនបាន ។ 
 លហត្ ោំង ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ប ពានិរិត្ត ចិត្តអាវរណ លទ្វសងារណ 
ោត្ លខាភ ជារូលលហត្ ែល់ស បិននិរិត្តក៏ពិត្ ប្ត្ោលលព្វលែល់រូល
លហត្ ប្ែលពិត្ ប្ែលជាលហត្ ឆ្ងៃ  លហើ រប្រងបានែល់ វបិោា សធរ៌ 
ម្ចនសញ្ញា វបិោា សជាលែើរ គ្ពោះ រហនតខីណាសវៈ  នកគ្បាសចាក
វបិោា សណាៗ លហើ  លទ្ើបរិនម្ចនោរ ល់សបតិលឡើ  ។ 
 

ការយលស់បតិរប្ម្ង្ច្ក្ើត្ច្ ើង្បានក្នងុ្ ៤ ភូមិ្ គឺ 
 រន សសភូរិ ១  បា ភូរិ ៣ បានែល់ លបត្តិភូរិ  ស រោ ភូរិ 
និងតិ្រចាេ នភូរិ (លវៀរនិរ ភូរិ) លគ្ព្វោះសត្ានរកបានទ្ទួ្លទ្ កខោរ ណករោ
ខាា ំង រហូត្ែល់រិនម្ចនោរលែកលក់ (អាចារយពួកខាោះលព្វលថាកន ងលទ្វភូរិ
ជាន់ចាត្ រោហាោជិោ លទ្វតកន ងជាន់លនោះលៅម្ចន ល់សបតិលគ្ព្វោះជិត្
លកៀកជារួ រន សសនិងលគ្បត្ ចំប្ណកខពស់លឡើងលៅរិន ល់សបតិ លៅ
ោន់ កជារតិ្ពិត្គ្បាកែរិនបាន) ។ 
 

ការយលស់បតិរប្ម្ង្ច្ក្ើត្ច្ ើង្បានក្នងុ្បុគគល ៧ គឺ 
 ១. ទ្ រគតិ្ប រគល (លវៀរសត្ានរក) ។ 
 ២. ស រតិ្ លហត្ កប រគល ។ 
 ៣. ទ្ាិលហត្ កប រគល ។ 
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 ៤. តិ្លហត្ កប េ ជជន (លវៀររូបគ្ពហោ  រូបគ្ពហោ លគ្ព្វោះលែកលក់លដ្ឋ  
ោរលៅកន ងឈានវបិាក) ។ 
 ៥. លសាតបននប រគល ។ 
 ៦. សកោគរិប រគល ។ 
 ៧.  ទគរិប រគល ប្ែលជារន សសលៅរិនោន់ ស់អាសវកិាលលស 
និងលៅម្ចនោរលែកលក់ លគ្ព្វោះវបិោា សគ្បោរខាោះលៅម្ចនសល់ អាច 
ម្ចនោរ ល់សបតិបាន ។ 
 ចំប្ណកគ្ពោះ រហនតលទោះក៏ម្ចនោរលែកលក់ែូចប េ ជជន និងលសកខ
ប រគលប្ត្លក់លដ្ឋ ម្ចនសតិ្ជានិចា លគ្ព្វោះលហត្ ក្នោរ ស់អាសវកិាលលស 
លដ្ឋ  ំណាចសរ លចេទ្បបហាន វបិោា សោំង   ស់លហើ  
គ្ពោះ រហនតលទ្ើបរិនម្ចនោរ ល់សបតិ ។ 
 

ប្ឆក្កាម្វីថិោម្ម្ច្នាទាា រច្ោយបុគគលនិង្ភូម្ិ 
 ១.  តិ្វភូិតររោណ៍ត្ោលរពនវរ ម្ចន ៦ វេិី លកើត្បានកន ងប រគល ៨ 
ពួក កន ងោរភូរិ ១១ ។ 
 ២.  តិ្វភូិតររោណ៍ជវនវរ ម្ចន តី្ត្ភវងគ រិនម្ចនអារនត កភវងគ 
ម្ចន ៧ វេិី និងវភូិតររោណ៍ជវនវរៈម្ចន តី្ត្ភវងគ រិនម្ចនអារនត កភវងគ 
ម្ចន ៧ វេិី រួរ ១៤ វេិី លកើត្បានកន ងប រគល ៨ ពួកលៅកន ងបញ្ា លវោរភូរិ ។ 
 ៣.  តិ្វភូិតររោណ៍ជវនវរ រិនម្ចន តី្ត្ភវងគ និងរិនម្ចនអារនត ក-
ភវងគ ១ វេិី និងវភូិតររោណ៍ជវនវរៈ រិនម្ចន តី្ត្ភវងគនិងរិនម្ចន 
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អារនត កភវងគ ១ វេិី រួរ ២ វេិីលនោះ លកើត្បានកន ងប រគល ៨ ពួក លៅកន ងបញ្ា -
លវោរភូរិនិងចត្ លវោរភូរិតរសររួរ ។ 
 ៤.  វភូិតររោណ៍លវែាពានវរ ២ វេិី និង តិ្ វភូិតររោណ៍លម្ច វរៈ 
១ វេិី រួរ ៣ វេិី លកើត្កន ងប រគល ៨ ពួក លៅកន ងបញ្ា លវោរភូរិ និង
ចត្ លវោរភូរិ ។ 

៥.  តិ្វភូិតររោណ៍ជវនវរ ម្ចនអារនត កភវងគ ៨ វេិី និងវភូិតររោណ៍
ជវនវរៈ ម្ចនអារនត កភវងគ ៨ វេិី រួរ ១៦ វេិី លកើត្បានកន ង លសារនសស
បែិសនធិប រគល ៤ ពួក (លវៀរទ្ រគតិ្ប រគល ស រតិ្ប រគល  ទគរិប រគល 
 រហនតប រគល) បានែល់ ទ្ាិលហត្ ក តិ្លហត្ ក លសាតបននប រគល 
និងសកោគរិប រគល ប្ែលលៅកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ទំ្នងែូចគន ជា
រួ បញ្ាោា រវេិី ។ 
 ៦. ស បិនវេិី រ៊ឺ ោរជវនរលទោា រវេិី ប្ែលលកើត្កន ងរវងលែកលក់
រិនស ប់រកពីប ពានិរិត្ត ចិត្តអាវរណ លទ្វសងារណ ោត្ លខាភ ប្ែលជា 
ត្ោលរពនវរៈ ឬជវនវរៈ លឈាោ ោះថា ក សោក សលស បិនវេិី ប្ែលជា 
លវែាពានវរៈ ឬលម្ច វរៈ ជា ពាកត្ស បិនវេិី លកើត្បានកន ងប រគល ៧ 
(លវៀរគ្ពោះ រហនត) ប្ែលលៅកន ងោរភូរិ ៤ រ៊ឺ រន សសភូរិ ១ និង បា ភូរិ 
៣ (លវៀរនិរ ភូរិ) តរសររួរ ។ 
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វីថិឆិត្តរបសទ់ារក្ 
 ោរកប្ែលលៅកន ងរភ៌របស់ម្ចតលទោះ វេិីចិត្តក៏លកើត្បានែូចគន  រ៊ឺ 
រលទោា រវេិី រប្រងលកើត្រ នវេិីចិត្តែក្ទ្ៗ លកើត្បានតំងពីខាងលគ្ោ  
បែិសនធិនិងភវងគចិត្តលកើត្ ១៦ ខណៈ ជាលែើរលៅ ។ 
 បញ្ាោា រវេិីលកើត្បាន ៣ រ៊ឺ លសាត្ោា រវេិី ជិវាោា រវេិី និងោ ោា រវេិី 
កន ងោា រវេិីោំង ៣ លនោះ រ៊ឺ ោ ោា រវេិីអាចលកើត្រ ន លគ្ព្វោះោ បសាទ្រូប
លកើត្គ្ពរគន ជារួ បែិសនធិវញិ្ញា ណ លសាត្ោា រវេិី និងជិវាោា រវេិីលទោះ 
លកើត្បានកន ងសបាត ហ៍ទី្ ១១ ខាងលគ្ោ បែិសនធិោល ។ 
 ចំប្ណកចកខ ោា រវេិី និងឃានោា រវេិីលទោះ នឹងលកើត្បានោលគ្បសូត្
ចាករភ៌ម្ចត លហើ ោរកចាប់លផតើរម្ចន ំណាចទ្ទួ្លអាររោណ៍លទោះៗ 
បាន ។ 
 

បញ្ចទាា រវីថិនិង្កាម្ម្ច្នាទាា រវីថិ 
 ោរវេិីជាវេិីចិត្តប្ែលម្ចនោរធរ៌ជាអាររោណ៍ អាចប្ចកោរវេិី 
លចញជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 បញ្ាោា រវេិី រ៊ឺ ោរវេិីប្ែលលកើត្តរបញ្ាោា រ ។ 
 ោររលទោា រវេិី រ៊ឺ ោរវេិីប្ែលលកើត្តររលទោា រ ។ 
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វេិីចិត្តោំង ២ គ្បលភទ្លនោះម្ចនលសចកដីលផសងគន សរ បបាន ១៥ គ្បោរ រ៊ឺ 

បញ្ាោា រវេិី រលទោា រវេិី 

១.គ្តូ្វម្ចន តី្ត្ភវងគជានិចា។           
២.វសិ បបវត្តិម្ចន ៤ រ៊ឺ  តិ្រហទត -
ររោណ៍ រហទត ររោណ៍ បរតិត ររោណ៍  
 តិ្បរតិត ររោណ៍ ។         
៣. អាស្ស័ លកើត្បានកន ងោា រ ៥ ។    
៤. អាស្ស័ វត្ថ  ៦ លកើត្ ។ 
 
       
៥. ម្ចនអាររោណ៍ ៥ យ៉ាង រ៊ឺ 
បញ្ញា ររោណ៍។                                   
៦ . ម្ចនរូបធរ៌ជាអាររោណ៍ ។ 
 
 

៧. ម្ចនចំលព្វោះបររត្ថអាររោណ៍។ 
 

៨.ម្ចនអាររោណ៍ជាបចា បបននប្ត្រា៉ាង។ 
 
 

៩.លកើត្បានជារួ ោរប រគល និង 

១-លដ្ឋ លគ្ចើនរិនម្ចន។ 
២-វសិ បបវត្តិម្ចន ២ រ៊ឺ 
វភូិតររោណ៍  វភូិតររោណ៍ 
( ភិធរោត្ថសងគហៈ)។ 
៣-លកើត្បានតររលទោា រប្ត្រា៉ាង
៤-អាស្ស័ ហទ្ វត្ថ កន ងបញ្ា លវ- 
ោរភូរិ ឬរិនបានអាស្ស័ វត្ថ  
កន ងចត្ លវោរភូរិ។   
៥-ម្ចនអាររោណ៍ោំង ៦ ។  
 
 

៦-ម្ចនោំងរូបធរ៌ទរធរ៌ 
និងបញ្ាត្តិធរ៌ជាអាររោណ៍ ។ 
៧-ម្ចនោំងបររត្ថនិងបញ្ាត្តិ
ជាអាររោណ៍។
៨-ម្ចនអាររោណ៍ោំង តី្ត្ 
 ទរត្ បចា បបនននិងោលវរិ ត្តិ។ 
៩-លកើត្បានោំងោរប រគល 
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រូបប រគលតរសររួរែល់ោា រ។ 
១០. លកើត្បានចំលព្វោះោរភូរិ រូបភូរិ
តរសររួរ។ 
១១. វេិីចិត្តលកើត្បានលគ្ចើនែល់ ៧ យ៉ាង 
អាវជជនៈ បញ្ា វញិ្ញា ណ   សរបែិចេនៈ 
សនតីរណៈ លវែាពានៈ ជវនៈ  
ត្ោលរពនៈ។                               
១២. ចិត្ត បាទ្លកើត្បាន ១៤ ខណៈ 
ោប់ភវងគែំបូងផងបាន ១៧ ខណៈ។ 
១៣. ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៥៤ រ៊ឺ 
ោរចិត្ត ៥៤ ។ 
 
 

១៤. លកើត្ពីភវងគចិត្ត ១៥ ែួង បានែល ់
ឧលបោខ រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ ក-
វបិាក ២ រហាវបិាក ៨ រូបាវចរវបិាក 
៥ ែួង ។ 
 

១៥. ម្ចនលវទ្ទ ៥ រ៊ឺ ស ខលវទ្ទ 
ទ្ កខលវទ្ទ លសារនសសលវទ្ទ 
លោរនសសលវទ្ទ ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
 

រូបប រគល និង រូបប រគល។ 
១០-លកើត្បានោំងោរភូរិ 
រូបភូរិ និង រូបភូរិ ។            
១១-វេិីចិត្តលកើត្បាន ៣ យ៉ាង 
អាវជជនៈ ជវនៈ ត្ោលរពនៈ។  
 
 
១២-ចិត្ត បាទ្លកើត្បាន ១០ ខណៈ 
ោប់ភវងគែំបូងផងបាន ១២ ខណៈ។  
១៣-ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៤១ ែួង 
រ៊ឺ ោរចិត្ត ៤១ (លវៀរទ្ាិបញ្ា
វញិ្ញា ណ ១០ រលទោត្  ៣) ។ 

 ១៤-លកើត្ពីភវងគចិត្ត ១៩ ែួង 
ឧលបោខ រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ ក- 
វបិាក ២ រហាវបិាក ៨ របូាវចរវបិាក 
៥  របូាវចរវបិាក ៤ ែួង ។ 
១៥-ម្ចនលវទ្ទគ្តឹ្រប្ត្ ៣ រ៊ឺ លសារ-
នសសលវទ្ទ លោសរនសសលវទ្ទ 
និងឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
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ឆំណុឆសមគ លក់្នងុ្កាម្វីថិ 

 កន ងោរវេិីលទោះ រិនថាជាតរបញ្ាោា រវេិី ឬតររលទោា រវេិីកតី 
 ក. អាររោណ៍កន ងវេិីនីរួ ៗ គ្តូ្វម្ចនអាររោណ៍គ្តឹ្រប្ត្រួ  
តំងពីលឡើងោន់វេិី រហូត្ ស់វេិី ែូចជាកន ងចកខ ោា រវេិី តំងពីបញ្ាោា ោ-
វជជនចិត្ត ចកខ វញិ្ញា ណ សរបែិចេន សនតីរណៈ លវែាពានៈ ជវនៈ ោងំ ៧ 
ខណៈ រហតូ្ែល់ ត្ោលរពនៈ ២ ខណៈលទ្ៀត្ ម្ចនវណណៈ 
ជាអាររោណ៍ែូចគន រហូត្ សវ់េិី ែូលចនោះជាលែើរ កន ងោា រែក្ទ្ រ៊ឺ លសាត្ោា រ 
ឃានោា រ ជិវាោា រ ោ ោា រ និងរលទោា រ ក៏ម្ចនោរទ្ទួ្លអាររោណ៍
ប្ត្រា៉ាងរហតូ្ ស់វេិីែូចគន  ។ 
 ខ. ជវន កន ងោរវេិី រប្រងម្ចនជវនចិត្តលកើត្ ៧ ខណៈ លហើ ជវនៈ
ោំង ៧ ខណៈលនោះ គ្តូ្វជាចិត្តជាតិ្ែូចគន  រ៊ឺ ោលជវនៈជាក សល 
ក៏គ្តូ្វជាក សលជវនៈរហូត្ ជវនៈជា ក សល ក៏គ្តូ្វជា ក សលជវនៈ
រហូត្ ឬជវនៈជាកិរយិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត ក៏គ្តូ្វជាកិរយិចិត្តោំង ៧ 
ខណៈ លទ្ើប លព្វលថាជវនៈគ្តូ្វជាចិត្តជាតិ្ែូចគន  ។ 
 រ. លគ្ៅពីជវនៈជាជាតិ្ប្ត្រួ ែូចលព្វលលហើ លទោះ ជវនៈោំង ៧ 
ខណៈក៏ជាោរជវនៈប្ត្រា៉ាងែូចគន ផង រ៊ឺ រិនម្ចនោរជវនៈខាោះ រហរគត្
ជវនៈ ឬលោក ត្តរជវនៈខាោះ ោ លំគន កន ងោរវេិីលឡើ  ។ 
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អបបនាវីថិ 
 ព្វកយថា  បបទវេិី ប្គ្បថា ទ្ម្ចា   រ៊ឺ ទ្ម្ចា  កិលលស ម្ចននីវរណៈ
ជាលែើរ ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  បបទ សលំៅែល់ ចិត្តប្ែលច ោះស ប់លៅកន ង
អាររោណ៍ប្ត្រួ លដ្ឋ ចំលព្វោះ ។ 
 ចិត្តប្ែលលឈាោ ោះថា  បបទ លនោះ លបើចូលែល់ បបទកន ងអាររោណ៍
ណា លបើចិត្តយ៉ាងលទោះលកើត្លឡើងលទ្ៀត្យ៉ាងណាកតី ក៏គ្តូ្វម្ចនអាររោណ៍
ជារួ ចិត្តប្ែលោា ប់ច ោះស ប់ជារួ អាររោណ៍យ៉ាងលទោះជានិចាលៅ រិន
ម្ចនោរផ្ទា ស់បដូរអាររោណ៍ែក្ទ្លឡើ  ែូលចាន ោះចិត្តណាប្ែលបានអាររោណ៍
ប្ត្រួ យ៉ាងស ប់សួន ចិត្តលទោះលៅថា  បបទចិត្ត ។ 
  បបទ រ៊ឺ ចិត្តប្ែលច ោះស ប់លៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ លដ្ឋ ចំលព្វោះ 
នឹងទ្ម្ចា  កិលលសផង បានែល់ ចិត្ត ៣៥ ឬ ៦៧ ែួង រ៊ឺ 
 រហរគត្ចិត្ត ២៧ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួង ។ 
  បបទវេិី រ៊ឺ វេិីចិត្តប្ែលម្ចន បបទជវនចិត្ត ២៦ ឬ ៥៨ ែួង រ៊ឺ  
 រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ។ 
 ចំប្ណករហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ លទោះ សរូបជីា បបទចិត្តក៏ពិត្ ប្ត្ក៏ 
ជាវេិីរ ត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលផ ត្វេិី រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួងលនោះ លទ្ើបលកើត្ 
រិនបានកន ង បបទវេិី ។ 
  បបទជវន រ៊ឺ  បបទចិត្ត ប្ែលលធាើទទី្ជាជវនកិចា លសពអាររោណ៍ 
ប្ត្រា៉ាង យ៉ាងស ប់សួនលដ្ឋ ចំលព្វោះ បានែល់ ចិត្ត ២៦ ឬ ៥៨ ែួង លសោើ
គន ជារួ ចំនួនចិត្តប្ែលលកើត្បានកន ង បបទវេិីលទោះឯង លគ្ព្វោះជវនចិត្ត 
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នឹងគ្តូ្វជាចិត្តប្ែលលៅកន ងវេិីផង ។ 
  បបទជវន ឬ  បបទវេិី លនោះ រប្រងលកើត្លឡើងចំលព្វោះតរ
រលទោា រវេិីប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ នឹងរិនលកើត្តរបញ្ាោា រវេិីលដ្ឋ ពិត្ 
គ្បាកែ ។ 
  បបទវេិីលនោះ សូរបីនិងជារលទោា រវេិីក៏ពិត្ ប្ត្ជារលទោា រវេិី 
ប្ែលរិនគ្តូ្វម្ចនោរប្ចកជាវភូិតររោណ៍វេិី ឬ វភូិតររោណ៍វេិី ឬវេិីប្ែល 
ទ្ទួ្លអាររោណ៍ចាស់លគ្ចើនខាោះ តិ្ចខាោះ ែូចយ៉ាងោររលទោា រវេិីលទ្ លគ្ព្វោះ 
 បបទវេិីលនោះ ម្ចន បបទចិត្តប្ែលគ្តូ្វទ្ទួ្លអាររោណ៍យ៉ាងស ប់សួន
លៅជារួ ប្ត្រា៉ាង លទ្ើបម្ចនប្ត្អាររោណ៍ប្ែលចាសបំ់ផ ត្ប្ត្រួ គ្បលភទ្ 
រ៊ឺ ម្ចនប្ត្វភូិតររោណ៍វេិីប្ត្រា៉ាង លបើអាររោណ៍រិនចាស់លហើ  បបទវេិី 
ឬ បបទជវនៈក៏លកើត្លឡើងរិនបានលឡើ  ប្ត្រិនម្ចនត្ោលរពនចិត្ត
លគ្ព្វោះរិនប្រនជាោរជវនៈ  បបទវេិីម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. លោកិ  បបទវេិី        ២. លោក ត្តរ បបទវេិី  ។ 

អបបនាវថិី 

 លោកិ  បបទវេិី   លោក ត្តរ បបទវេិី 

 រហរគត្ក សល ៩ ែួង  លោក ត្តរចិត្ត ៨ ឬ ៤០ ែួង 
 រហរគត្កិរយិ ៩ ែួង    
 នឹងបានសប្រតងលោកិ  បបទវេិីែូចត្លៅលនោះ រ៊ឺ 
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ច្ោកិ្យអបបនាវីថិ 

3 
 លោកិ  បបទវេិី សលំៅែល ់វេិីប្ែលម្ចនរហរគត្ចិត្ត ១៨ ែួង 
រ៊ឺ រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ លកើត្បានកន ង បបទវេិីលនោះ 
លវោប្ែលរហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង ែួងណារួ លកើត្លឡើងលទោះ រប្រង
គ្តូ្វអាស្ស ័រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្តលកើត្លឡើងរ ន ៣ ឬ ៤ 
ខណៈ លហើ រហរគត្ក សលចិត្តែួងណារួ  លទ្ើបនឹងលកើត្លឡើងបាន ។ 
 កន ងលវោប្ែលរហរគត្កិរយិចិត្តែួងណារួ លកើត្លឡើងលទោះ 
រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័ រហាកិរយិញាណសរប  ត្តចិត្តលកើត្លឡើងរ ន ៣ ឬ ៤ 
ខណៈែូចគន  លហើ រហរគត្កិរយិចិត្តលទ្ើបនឹងលកើត្លឡើងបាន លសចកតីថា 
ោលគ្ពោះលយគវចរ នកគ្បារពធពាយរសរាឹងអាររោណ៍ករោដ្ឋា នយ៉ាង
ណារួ  កន ងករោដ្ឋា ន ៣០ (លវៀរ  ន សសតិ្ ៨ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ១ 
ចត្ ោត្ វវតថ ន ១) ម្ចនកសិណ ១០ ជាលែើរ ោលនឹងលកើត្ 
លោកិ  បបទវេិី ម្ចន បបទជវនចិត្តលកើត្ជាបឋរជានជាលែើរលទោះ  
លៅលោកិ  បបទវេិីរបស់ នកប្ែលបានបឋរជានជាគ្គែំបូងលនោះថា 
អាទិ្ករោិកឈានវេិី សូរបីលោកិ  បបទវេិីប្ែលលកើត្លឡើងជាគ្គ 
ែំបូងរបស់ នកប្ែលបានទ្ តិ្ ជានកតី ត្តិ្ ជានកតី ចត្ ត្ថជានកតី 
បញ្ា រជានរហូត្ែល់លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នឈានប្ែលលកើត្លឡើងជា
គ្គែំបូង  បបទវេិីលទោះ ក៏លឈាោ ោះថា អាទិ្ករោិកឈានវេិីែូចគន  
វេិីលទោះគ្បគ្ពឹត្តលៅែូលចនោះ រ៊ឺ  
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ផ ត្វេិី 

អាទិក្ម្មិក្ឈានវីថិរបសម់្នទបុគគល 
 លោកិ  បបទវេិីរបស់រនោប រគល រ៊ឺ ប រគលប្ែលសលគ្រចឈាន 
 ៊ឺត្ រប្រងម្ចនរហាក សលញាណសរប  ត្តលកើត្លឡើងរ ន ៤ ខណៈ 
លហើ ឈានចិត្តលទ្ើបលកើត្លឡើង ឈានចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងជាគ្គែំបូង 
គ្រប់ៗ ឈាននឹងគ្តូ្វលកើត្លឡើងបានគ្តឹ្រ ១ ខណៈជានិចា ោលពាយរ
 ប់រកំន ងោរចូលឈានលរឿ  ៗរហូត្ជាវសី រ៊ឺ ចូលឈានលចញចាកឈាន 
រហូត្ែល់ជំទញលហើ  លទ្ើបនឹងចូលសម្ចបត្តិកន ងឈានលទោះបាន ូរ 
ឈានចិត្តក៏នឹងលកើត្ជាប់ត្គន លៅរហូត្ ស់លវោប្ែលចូលសម្ចបត្តិ 
ែូលចាន ោះោលបានឈានែំបូងគ្រប់ៗ ឈានលទោះ ឈានចិត្តនឹងលកើត្លឡើង
គ្តឹ្រប្ត្រួ ខណៈ លហើ ជាភវងគ ែូចវេិីចិត្តត្លៅលនោះ រ៊ឺ  
 
 ន 
 ទ្ 
     ឧ.រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ កកិរយិ.. រ 
                                             បរ ិ         
                                                                         ឧប       

                                              ន           
                                               លគ        
          បបទជវនៈ ឈានក សល កិរយិ ឈា 
                     វបិាកញាណសរប  ត្ត          ភ       ភវងគ 
 

         រហាក សល ឬ 
ោរជវនៈ         រហាកិរយិ          

         ញាណសរប  ត្ត 

វបិាកញាណសរប  ត្ត ១៣ 

 បបទវេិី 
របស់រនោប រគល 
( នកគ្តស់ែឹង ៊ឺត្)  
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ផ ត្វេិី 

 បបទវេិី 
របស់តិ្កខប រគល 
( នកគ្តស់ែឹងរហ័ស)  

 

អាទិក្ម្មកិ្ឈានវីថិរបសត់្ិក្ខបុគគល 
 លោកិ  បបទវេិីរបស់ប រគលប្ែលសលគ្រចឈានលលឿនរហ័ស 
ម្ចនោរជវនៈគ្តឹ្រប្ត្ ៣ ខណៈក៏ចូលលៅែល់ឈានលដ្ឋ រិនម្ចន
បរកិរោជវនៈ  
    ន 
 ទ្ 
         ឧ.រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ កកិរយិ រ 
                                      រហាក សល                  ឧប            
           ោរជវនៈ           រហាកិរយិ                 ន            
                                 ញាណសរប  ត្ត លគ           
            បបទជវនៈ ឈានក សល  កិរយិ       ឈា         
                    វបិាកញាណសរប  ត្ត   ភ        ភវងគ 

 

ការសច្ង្ខបអក្សរប្ដលច្ព្បើក្នងុ្អបបនាវីថិ 
 បរ ិ= បរកិរោ = សរាឹងអាររោណ៍ តក់ប្ត្ងឈានចិត្ត ឬ ររគចិត្ត ។ 
 ឧប = ឧបចារ = ជិត្នឹងសលគ្រចឈាន ឬ ររគ ផល ។ 
  ន  =  ន លោរ = រិនម្ចនោរោោងំែល់ ឈាន ឬររគ ផល ។ 
 លគ = លគគ្ត្ភូ = ឆ្ាងោរលគគ្ត្ ឬលគគ្ត្ប េ ជជន ។ 
 ឈ = ឈានចិត្ត = ចិត្តប្ែលែ ត្កិលលស នឹងតំងម្ចំកន ងអាររោណ៍។ 
 លោកិ  បបទវេិីលនោះ លពលខាោះក៏ម្ចនលឈាោ ោះលៅថា ឈានចិត្ត ។ 
 

វបិាកញាណសរប  ត្ត ១៣ 
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ច្ោក្តុ្តរអបបនាវីថិ 

6 
 លោក ត្តរ បបទវេិី រ៊ឺ វេិីប្ែលម្ចនលោក ត្តរចិត្តលកើត្កន ងវេិីលទោះ 
លោក ត្តរចិត្តម្ចន ៨ ឬ ៤០ ែួង រ៊ឺ ររគចិត្ត ៤ ឬ ២០ ផលចិត្ត ៤ ឬ ២០ 
លោក ត្តរចិត្តោំង ស់លនោះស ទ្ធប្ត្ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាងែូច
គន ោំង ស ់។ 
  នកប្ែលសលគ្រចររគ ផល និព្វា ន បានលទោះ នឹងគ្តូ្វជា តិ្លហត្ ក
ប រគល  នកចលគ្រើនវបិសសទករោដ្ឋា នរហូត្ែល់លកើត្វបិសសទញាណ ម្ចន
ទររូបបរលិចេទ្ញាណជាលែើរ រហូត្ែល់សលគ្រចររគញាណ ផលញាណ 
វេិីចិត្តប្ែលចូលែល់ររគលនោះ លៅថា ររគវេិី ឬលោក ត្តរ បបទវេិី 
ម្ចនវេិីលកើត្លឡើងែូលចនោះ រ៊ឺ  
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ផ ត្វេិី 

រហាក សលញាណសរប  ត្ត ៤ 

ផ ត្វេិី 

ោរវេិី 

ោរវេិី 

ច្ោក្តុ្តរអបបនាវីថិរបសម់្នទបុគគល 
 

                            ន 
 ទ្                           

         ឧ.រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ កកិរយិ...   រ 
                                             បរ ិ           

                             ឧប         
                                              ន          
                                               លគ  

                       លោក ត្តរក សល....................... ររគ 
                      ផល        លោក ត្តរវេិី 
  ផល 
                        ភ           ផ ត្វេិី 
 

ច្ោក្តុ្តរអបបនាវីថិរបសត់្ិក្ខបុគគល 
 

    ន                                 
                                                    .                              ទ្ 
        ឧ.រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ កកិរយិ......  រ         
                             ឧប         

                                              ន          
                                               លគ  
                       លោក ត្តរក សល.......................... ររគ 

                      ផល         
                       លោក ត្តរវបិាក......................... ផល        លោក ត្តរវេិី 
 ផល 
                        ភ           ផ ត្វេិី 

លោក ត្តរវបិាក 

វបិាកញាណសរប  ត្ត ៤ 

វបិាកញាណសរប  ត្ត ៤ 

រហាក សលញាណសរប  ត្ត ៤ 
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អធិបាយ 
 ប រគល នកសលគ្រចររគផលបានលទោះ នឹងគ្តូ្វចលគ្រើនវបិសសទ-
ករោដ្ឋា នលែើរបីហាឹកហាត់្បញ្ញា ឱ្យចាស់ោា លឡើងលដ្ឋ លំដ្ឋប់ រហូត្ែល់
វបិសសទញាណលកើត្ម្ចនទររូបបរលិចេទ្ញាណជាលែើរ រហូត្ែល់
សង្កខ រ លបោខ ញាណ ប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វលដ្ឋ លសចកដីបរសិ ទ្ធិ គ្បាសចាក
វបិសសនូបកិាលលស ោលបញ្ញា ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង លោរនឹងសលគ្រចររគចិត្ត 
ផលចិត្ត ប្ែលម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ លដ្ឋ អាស្ស័ អាររោណ៍ ទរ រូប 
គ្បាកែជាក្គ្ត្លកខណ៍លទោះ លធាើឱ្យភវងគចលនៈ រ៊ឺ ភវងគចិត្តញ័រ និង 
ភវងគ បបលចេទ្ រ៊ឺ ោត់្ប្ខសភវងគលហើ លឡើងោន់វេិី តររលទោា រវេិី 
ោលរលទោា ោវជជនៈលកើត្លឡើង ក៏អាស្ស័ រនសិោរកន ងអាររោណ៍ 
ប្ែលជាប់ត្រកពីភវងគលទោះឯង ោលរលទោា ោវជជនចិត្តរលត់្លៅ 
រហាក សលញាណសរប  ត្តែួងណារួ កន ង ៤ ែួងលទោះ ក៏លកើត្លឡើង
លធាើទទី្លសពអាររោណ៍ រ៊ឺ ជវនកិចា ៤ ខណៈ ។ 
 ខណៈទី្ ១ លៅថា បរកិរោ ម្ចនទររបូជាអាររោណ៍ លដ្ឋ ភាពជា 
ក្គ្ត្លកខណ៍ លសចកដីថា ចិត្តែួងលនោះ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែលបញ្ញា បានលធាើរក 
ឱ្យបរសិ ទ្ធ រ៊ឺ ផ ត្ពីវបិសសនូបកិាលលសលហើ  ទំរកលែើរបីគ្បហារ ន ស័  
កិលលស កន ងររគវេិី ជាចិត្តប្ែលទំលោកិ អាររោណ៍ រ៊ឺ ទរ រូបប្ែលម្ចន
ក្គ្ត្លកខណ៍ចូលរកោន់លខត្តរបស់ររគវេិី ប្ែលជិត្ផ ត្លខត្តលោកិ  ។ 
 ខណៈទី្ ២ លៅថា ឧបចារ ម្ចនទររបូជាអាររោណ៍ ប្ែល 
ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ែូចគន  ជាចិត្តប្ែលជិត្ែល់ររគ ផល ។ 
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 ខណៈទី្ ៣ លៅថា  ន លោរ បានលសចកដីថា ចិត្តែួងលនោះ ជា នក 
កំព ងលធាើោររលត់្អាររោណ៍របស់លោកិ  រ៊ឺ ទររូប ឱ្យ ស់លៅ ។ 
 ខណៈទី្ ៤ លៅថា លគគ្ត្ភូ រ៊ឺ ោល ន លោរជវនៈរលត់្លៅលហើ  
លគគ្ត្ភូចិត្តក៏នឹងលកើត្លឡើង ម្ចនសភាពបលង្កអ ន កនិព្វា នរកជាអាររោណ៍
ែលរ់រគចិត្ត លសចកដីថា លគគ្ត្ភូចិត្តលនោះ ជាចិត្តប្ែលអាចរលត់្លោកិ 
អាររោណ៍ រកទ្ទួ្លលោក ត្តរអាររោណ៍ រ៊ឺ និព្វា នអាររោណ៍បានសលគ្រច 
លៅថា ជាចិត្តប្ែលលធាើោរឆ្ាងពីលគគ្ត្ប េ ជជនោន់ រ ិលគគ្ត្ ។ 
 ោលលគគ្ត្ភូចិត្តរលត់្លហើ  ររគចិត្ត ប្ែលជាលោក ត្តរចិត្ត នឹង
ជាជវនចិត្តខណៈទី្ ៥ ក៏លកើត្លឡើង លសពអាររោណ៍និព្វា នប្ែលលគគ្ត្ភូ 
ចិត្តបញ្ជូ នរកឱ្យលដ្ឋ  ំណាចអាលសវនបបចា័  ររគចិត្តលនោះនឹងលធាើទទី្ 
គ្បហារ ន ស័ កិលលស ឧបម្ចររគចិត្តលនោះែូច នកបានទ្ទួ្លោរសាថ បទ 
លឡើងជាគ្ពោះរហាកសគ្តី្ ៍ នឹងគ្តូ្វកំចាត់្សគ្តូ្វឱ្យសៃប់សាៃ ត់្លៅលដ្ឋ  
ឧបា ក្នបញ្ញា ែ៏រ ត្ស្សួច ោលបានបរង្កា បសគ្តូ្វឱ្យសៃប់សាៃ ត់្លហើ  
ររគចិត្តរលត់្ ផលចិត្តក៏លកើត្លឡើងលសពអាររោណ៍គ្ពោះនិព្វា នប្ែលជា
 រត្សរបត្តិ រ៊ឺ វរិ ត្តិស ខ លដ្ឋ រិនគ្តូ្វលធាើោរគ្បហារ ាីលទ្ៀត្ ២ ៣ 
ខណៈ លហើ ក៏រលត់្និងជាភវងគ ក៏ជាោរផ ត្ររគវេិីប្ែលលធាើទទី្គ្បហារ
 ន ស័ កិលលសលៅលហើ  ជាគ្គទី្ ១  នកលទោះបានទរថា ជាគ្ពោះ រ ិ
ប រគល រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបននប រគល ។ 
 ររគវេិីប្ែលលធាើទទី្គ្បហារ ន ស័ កិលលសលនោះ នឹងគ្តូ្វលកើត្លឡើង 
ែល ់៤ គ្គលទ្ើបនឹងគ្បហារ ន ស័ កិលលសឱ្យ សប់ាន កន ងររគវេិីោងំ 
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លនោះ រិនថានឹងជាវេិីរបស់រនោប រគល ឬតិ្កខប រគលកដី ររគចិត្តក៏លកើត្បាន 
គ្តឹ្ររួ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ  
 រនោប រគល  ន លោរញាណលកើត្ ៣ ខណៈ លគគ្ត្ភូញាណ ១ 
ខណៈ ររគញាណ ១ ខណៈ ផលញាណ ២ ខណៈ រួរជា ៧ ខណៈ 

                                        ន លោរញាណ      ររគញាណ 

                   ន       ទ្        រ     បរ ិ     ឧប     ន     លគ     ររគ   ផល  ផល 

                   លគគ្ត្ភូញាណ    ផលញាណ 

 តិ្កខប រគល  ន លោរញាណលកើត្ ២ ខណៈ លគគ្ត្ភូញាណ ១ 
ខណៈ ររគញាណ ១ ខណៈ ផលញាណ ៣ ខណៈ ររួជវនៈ ៧ ខណៈ 

                                   ន លោរញាណ    ររគញាណ 

                   ន       ទ្        រ      ឧប     ន     លគ    ររគ  ផល    ផល  ផល 

             លគគ្ត្ភូញាណ    ផលញាណ 

 វេិីចិត្តរបស់គ្ពោះលសាតបនន ប្ែលសលគ្រច សកោគរិររគ - ផល  
 វេិីចិត្តរបស់គ្ពោះសកោគរី ប្ែលសលគ្រច  ទគរិររគ - ផល 
 វេិីចិត្តរបស់គ្ពោះ ទគរី ប្ែលសលគ្រច  រហត្តររគ - ផល 
 វេិីរបស់ររគោំង ៣ លនោះ លៅថា ររគវេិីថាន ក់លលើ ៣ វេិីចិត្តក៏ែូច 
គន នឹងលសាតបត្តិររគវេិី (ររគវេិីថាន ក់លគ្ោរ) ផ្ទា សប់្ត្លគគ្ត្ភូចិត្ត 
ជាលវោនចិត្ត ព្វកយថា លវោនលនោះ លោកសប្រដងលដ្ឋ គ្ពោះបាលថីា 
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លវោលនតី្តិ្ លវោនំ ប្គ្បថា ជវនចិត្តណារប្រងលធាើឱ្យគ្ពោះ រ ិប រគលចូល
ែល់ភាពបរសិ ទ្ធិពិលសសក្គ្កប្លង  ៗ លឡើងលៅ ជវនចិត្តលទោះលឈាោ ោះថា 
លវោន ។  

កំ្ណត្់សមគ ល ់
 ១.  បបទវេិីលនោះ ជាវេិីប្ែលម្ចនអាររោណ៍ គ្បាកែចាស់ផាូវចិត្ត 
លគ្ចើនបំផ ត្ លបើអាររោណ៍រិនចាស់លហើ   បបទវេិី លកើត្លឡើងរិនបាន 
លឡើ  អាររោណ៍របស់ បបទវេិី លទ្ើបម្ចនប្ត្ចំលព្វោះធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
 ២. សូរបីអាររោណ៍របស់ បបទវេិី ជាអាររោណ៍ប្ែលចាស់តរផាូវ
ចិត្តលគ្ចើនប៉ា នណាកដី ប្ត្វេិីចិត្តរបស់ បបទវេិីលនោះ ក៏រិនម្ចនត្ោលរពនៈ 
លគ្ព្វោះ បបទវេិីរិនម្ចនអាររោណ៍ជាោម្ចររោណ៍ និងជវនៈក៏រិនប្រនោរ- 
ជវនៈផង ។ 
 ៣. កន ង បបទវេិី ោលលព្វលលដ្ឋ អាររោណ៍លហើ  កន ងវេិីជារួ  
គន អាចម្ចនអាររោណ៍លគ្ចើនជាងរួ  ែូចជាកន ងលោក ត្តរ បបទវេិី ឬររគ
វេិី រ៊ឺ រលទោា ោវជជនៈ បរកិរោ ឧបចារៈ  ន លោរ ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលជា 
សង្កខ រធរ៌ បានែល់ ទរ រូប លដ្ឋ ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ តំងពីលគគ្ត្ភូ-
ញាណ ររគញាណ ផលញាណ ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ ។ 
 ៤. ោលលព្វលលដ្ឋ ជាតិ្របស់ចិត្ត កន ង បបទវេិី ជវនចិត្តលកើត្ 
បានលគ្ចើនជាតិ្ែូចជាកន ងររគវេិី បរកិរោ ឧបចារៈ  ន លោរ លគគ្ត្ភូ និង 
ររគចិត្ត ជាក សលជាតិ្ ចំប្ណកផលចិត្ត ជាវបិាកជាតិ្ ។ 
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 ៥. ោលលព្វលលដ្ឋ ភូរិ ក្នជវនៈ កន ង បបទវេិី ក៏ម្ចនគ្បលភទ្ចិត្ត 
បានលគ្ចើនភូរិែូចកន ងលោកិ  បបទវេិី ឬឈានវេិី បរកិរោ ឧបចារៈ 
 ន លោរ និងលគគ្ត្ភូ ជាោម្ចវចរចិត្ត បានែល ់ រហាក សលញាណ
សរប  ត្តចិត្ត ៤ ចំប្ណកឈានចិត្តជា រហរគត្ចិត្ត បានែល់ រូបាវចរ-
ក សល ៥ ឬ រូបាវចរក សល ៤ ប្ែលរិនប្រនជាចិត្តកន ងោម្ចវចរៈ ។ 
 កន ងលោក ត្តរ បបទ ឬររគវេិី បរកិរោ ឧបចារៈ  ន លោរ លគគ្ត្ភូ 
ជាោម្ចវចរចិត្ត ចំប្ណកររគចិត្តនិងផលចិត្តលទោះ ជាលោក ត្តរចិត្ត ប្ែល 
ជាចិត្តភូរិលផសងគន  ។ 
 

ប្ឆក្អបបនាជវនច្ោយធមម ធិោា ន 
 កន ង បបទវេិីោំង ២ រ៊ឺ លោកិ  បបទវេិី ឬ លោក ត្តរ បបទវេិី 
លទោះ  បបទជវន រប្រងលកើត្ត្ពីោរជវនៈជានិចាគ្រប់គ្គ ោរលកើត្លឡើង 
របស់ បបទជវនៈប្ែលលកើត្តរោរជវនៈ រ៊ឺ ោរក សល ឬោរកិរយិ-
ជវនៈ អាចប្ចក បបទជវនៈលដ្ឋ លវទ្ទបាន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
លសារនសស បបទនិងឧលបោខ  បបទ ែូចគថាសងគហៈទី្ ៥ សប្រដងថា  
 

គាថាសង្គហទី ៥ 
៥.  ទ្ាត្តឹស  ស ខប ញ្ាម្ចា    ោា ទ្លសាលបកខោ  បរ ំ

      ស ខិត្គ្កិ លត   ែា   ឆ្  សលម្ចភ នតិ  ឧលបកខោ ។ 
 ប្គ្បថា  បបទជវនៈ ៣២ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ រហា- 
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ក សលញាណសរប  ត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លសារនសស,  បបទជវនៈ 
១២ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ រហាក សលញាណសរប  ត្ត
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ឧលបោខ ,  បបទជវនៈ ៨ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងខាង
លគ្ោ រហាកិរយិញាណសរប  ត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លសារនសស, 
 បបទជវនៈ ៦ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ រហាកិរយិញាណ
សរប  ត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ឧលបោខ  ។ 
 

អធិបាយ 
 តរគថាសងគហៈលនោះ ជាោរសប្រដងចំនួន បបទជវនៈ ប្ែលលកើត្ 
ខាងលគ្ោ រហាក សល និងរហាកិរយិជវនៈ ជាោរសប្រដងសភាវធរ៌ 
ប្ែលលៅថា លដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា ន លព្វលរ៊ឺ 
 ១. ខាងលគ្ោ រហាក សលលសារនសសញាណសរប  ត្តជវនៈ ២ 
ែួង លកើត្លហើ  លសារនសស បបទជវនៈ ៣២ ែួង ប្ែលជាក សលនិង
ផលចិត្តថាន ក់លគ្ោរ ៣ រប្រងលកើត្លឡើង បានែល់  
 រូបាវចរក សល បឋរជាន ទ្ តិ្ ជាន ត្តិ្ ជាន ចត្ ត្ថជាន ៤ 
ែួង ។ 
 ររគចិត្ត បឋរជាន ទ្ តិ្ ជាន ត្តិ្ ជាន ចត្ ត្ថជាន ១៦ ែួង ។ 
 ផលចិត្តថាន ក់លគ្ោរ ៣ បឋរជាន ទ្ តិ្ ជាន ត្តិ្ ជាន 
ចត្ ត្ថជាន ១២ ែួង រួរលសារនសស បបទជវនៈ ៣២ ែួង ។ 
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 ២. ខាងលគ្ោ រហាក សលឧលបោខ ញាណសរប  ត្តជវនៈ ២ ែួង 
លកើត្លឡើងលហើ  ឧលបោខ  បបទជវនៈ ១២ ែួង ោំងប្ែលជាក សល
និងផលចិត្តថាន ក់លគ្ោរ ៣ រប្រងលកើត្លឡើងបានែូចគន  បានែល់  
 រូបាវចរក សលបញ្ា រជាន ១ ែួង ។ 
  រូបាវចរក សល ៤ ែួង ។ 
 ររគចិត្តបញ្ា រជាន ៤ ែួង ។ 
 ផលចិត្តបញ្ា រជាន (លវៀរ រហត្តផល) ៣ ែួង រួរឧលបោខ  បបទ
ជវនៈ ១២ ែួង ។ 
 ៣. ខាងលគ្ោ រហាកិរយិលសារនសសញាណសរប  ត្តជវនៈ ២ 
ែួង លកើត្លឡើងលហើ  លសារនសស បបទជវនៈ ៨ ប្ែលជាកិរយិ និង
 រហត្តផលរប្រងលកើត្លឡើង បានែល ់
 រូបាវចរកិរយិ បឋរជាន ទ្ តិ្ ជាន ត្តិ្ ជាន ចត្ ត្ថជាន ៤ 
ែួង ។ 
  រហត្តផលកន ង បឋរជាន ទ្ តិ្ ជាន ត្តិ្ ជាន ចត្ ត្ថជាន ៤ 
ែួង រួរលសារនសស បបទជវនៈ ៨ ែួង ។ 
 ៤. ខាងលគ្ោ រហាកិរយិឧលបោខ ញាណសរប  ត្តជវនៈ ២ ែួង 
លកើត្លឡើងលហើ  ឧលបោខ  បបទជវនៈ ៦ ប្ែលជាកិរយិ និង រហត្តផល 
រប្រងលកើត្ែូចគន  បានែល់ 
 រូបាវចរកិរយិបញ្ា រជាន ១ ែួង ។ 
  រូបាវចរកិរយិ ៤ ែួង ។ 
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  រហត្តផលបញ្ា រជាន ១ ែួង រួរឧលបោខ  បបទជវនៈ ៦ ែួង ។ 
 ែូលចាន ោះ រួរចំនួនលសារនសស បបទជវនៈ ប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ  
រហាក សល និងរហាកិរយិលសារនសសញាណសរប  ត្ត ម្ចនចំនួន 
លសារនសស បបទជវនៈ ៤០ ែួង ឧលបោខ  បបទជវនៈប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ  
រហាក សល និងរហាកិរយិឧលបោខ ញាណសរប  ត្ត ម្ចនចំនួនឧលបោខ -
 បបទជវនៈ ១៨ ែួង រួរ បបទជវនៈោំង ស់ ៥៨ ែួង ។ 
 កន ង បបទជវនៈ ៥៨ ែួងលនោះ ជវនៈរបស់ បបទប្ែលលកើត្លឡើង 
នឹងជាលសារនសសឬឧលបោខ កដី រប្រងលស្សចលលើោរជវនៈ រ៊ឺបរកិរោ ឧបចារៈ 
 ន លោរ លគគ្ត្ភូ ប្ែលជារហាក សល ឬរហាកិរយិញាណ-
សរប  ត្តលទោះ ។ 
 លបើបរកិរោ ឧបចារៈ  ន លោរ លគគ្ត្ភូ ជាលសារនសស  បបទជវនៈ
ក៏ជាលសារនសសប្ែរ ប្ត្លបើជាឧលបោខ   បបទជវនៈក៏ជាឧលបោខ ផងប្ែរ ។ 
 លបើបរកិរោ ឧបចារៈ  ន លោរ លគគ្ត្ភូ ជាក សល  បបទជវនៈ 
ក៏ជាក សលផងប្ែរ ប្ត្លបើជាកិរយិ  បបទជវនៈក៏ជាកិរយិប្ែរ ។ 
 

ប្ឆក្អបបនាជវនៈច្ោយបុគគោធិោា ន 
  បបទជវនៈ ៥៨ ែួងលទោះ ោលប្ចកតរគ្បលភទ្ប រគលប្ែល
សប្រដងលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា ន  រប្រងប្ចកគ្បលភទ្របស់ប រគលជាគ្បលភទ្ធំ  ៗ
២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ប េ ជជននិងលសកខប រគល រ៊ឺ  នកប្ែលលៅម្ចនកិលលសរួ គ្បលភទ្ ។ 
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  លសកខប រគល រ៊ឺ  នកប្ែល ស់កិលលសលហើ  រួ គ្បលភទ្លទ្ៀត្ 
ែូចម្ចនគថាសងគហៈសប្រដងថា  
 

គាថាសង្គហទី ៦ 
៦.  ប េ ជជទន  លសោខ នំ    ោរប ញ្ាតិ្លហត្ លត 

       តិ្លហត្ ោរគ្កិ លត    វតី្ោគនរបបទ ។ 
 ប្គ្បថា  បបទជវនៈរបស់ប េ ជជននិងលសកខប រគលោំង   រប្រង
លកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  ំពីោម្ចវចរក សលប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លហត្  ៣, 
 បបទជវនៈរបស់គ្ពោះ រហនត រប្រងលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  ំពីោម្ចវចរ
កិរយិប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លហត្  ៣ ។ 
 

អធិបាយ 
 ១. ោលរហាក សលញាណសរប  ត្តជវនៈ ៤ ែួង របស់តិ្លហត្ ក-
ប េ ជជន និងផលលសកខប រគល ៣ រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី 
គ្ពោះ ទគរី ប្ែលជាប រគលលៅម្ចនកិលលស  បបទជវនៈ ៤៤ 
រប្រងលកើត្លឡើង  បានែល់  
 រហរគត្ក សល ៩  ែួង ររគចិត្ត ២០ ែួង ផលចិត្ត ១៥ ែួង 
(លវៀរ រហត្តផល ៥) រួរ បបទជវនៈ ៤៤ ែួង ។ 
 ២. ោលរហាកិរយិញាណសរប  ត្តជវនៈ ៤ ែួង របស់គ្ពោះ រហនត 
ប្ែលជា នក ស់កិលលសលកើត្លឡើងលហើ   បបទជវនៈ ១៤ រប្រងលកើត្ 
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លឡើង បានែល់ 
 រហរគត្កិរយិ ៩ ែួង  រហត្តផល ៥ ែួង រួរ បបទជវនៈ ១៤ ែួង ។ 
 

ប្ឆក្អបបនាជវនៈច្ោយធមម ធិោា ននងិ្បុគគោធិោា ន 

                               រហាក សលលសារនសស   រូបាវចរក សល ៤ 

       ញាណសរប  ត្ត ២          ររគចិត្ត ១៦           លសារនសស បបទជវនៈ ៣២ 

                                                                               ផលចិត្តលគ្ោរ ១២ 

                             រហាក សលឧលបោខ          រូបាវចរក សល ១ 

                       ញាណសរប  ត្ត ២          រូបាវចរក សល ៤ 

                                                                       ររគចិត្ត ៤                    ឧលបោខ  បបទជវនៈ ១២ 

                                                                      ផលចិត្តលគ្ោរ ៣ 

                                រហាកិរយិ                   រូបាវចរកិរយិ ៤ 

                                លសារនសស                                                    លសារនសស បបទជវនៈ ៨ 

                                ញាណសរប  ត្ត ២       រហត្តផល ៤ 

   លសកខប រគល 

                                 រហាកិរយិ                   រូបាវចរកិរយិ ១ 

                                 ឧលបោខ                            រូបាវចរកិរយិ ៤     ឧលបោខ  បបទជវនៈ  ៦ 

                                 ញាណសរប  ត្ត ២       រហត្តផល ១ 

តិ្លហត្ កប េ ជជន
និង
ផលលសកខប រគល 
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ច្ព្បៀបច្ធៀបកាម្វីថិនិង្អបបនាវីថិ 

ោរវេិីនិង បបទវេិី ម្ចនលសចកដីលផសងគន លគ្ចើនគ្បោរ រ៊ឺ 
ោរវេិី  បបទវេិី 

១.វេិីចិត្តរិនចូលែល់ោរច ោះស ប់លៅ
កន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ លដ្ឋ ចំលព្វោះ ។ 
២.វេិីចិត្តលកើត្បានោំងបញ្ាោា រវេិី 
និងរលទោា រវេិី ។ 
៣.ម្ចនអាររោណ៍បានោំង ៦ រ៊ឺ រូបា-
ររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសា-
ររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ធម្ចោ ររោណ៍ ។ 
 
 
 
៤.ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលជា តី្ត្  ទរត្ 
បចា បបនន និងោលវរិ តត ររោណ៍ ។ 
៥.អាស្ស័ វត្ថ ោំង ៦ លកើត្បាន ។ 
 
៦. រលទោា រវេិីវសិ បបវត្តិ ២ 
គ្បលភទ្ រ៊ឺ វភូិតររោណ៍  វភូិតររោណ៍។ 
៧. ម្ចនត្ោលរពនៈលកើត្បាន ។ 
៨.ជវនចិត្តលកើត្បានយ៉ាងលគ្ចើន ៧ 

១. វេិីចិត្តចូលែល់ោរច ោះស ប់លៅកន ង
អាររោណ៍ប្ត្រួ លដ្ឋ ចំលព្វោះ ។ 
២. វេិីចិត្តលកើត្ចំលព្វោះរលទោា រវេិី។ 
 
៣. ម្ចនអាររោណ៍បានចំលព្វោះ
ធម្ចោ ររោណ៍ ោំងលនោះ រ៊ឺ អាោសាន-
ញ្ញា  ត្នក សល ១ កិរយិ ១ 
អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នក សល ១ កិរយិ ១ 
សរេនិរិត្តបញ្ាត្តិអាររោណ៍ 
និងនិព្វា នអាររោណ៍ ។ 
៤. ម្ចនចំលព្វោះ តី្តររោណ៍ និង
ោលវរិ តត ររោណ៍ ។ 
៥. អាស្ស័ វត្ថ លកើត្បានចំលព្វោះហទ្ 
វត្ថ ប្ត្រា៉ាងឬរិនគ្តូ្វអាស្ស័ វត្ថ  ។ 
៦. ម្ចនវភូិតររោណ៍ប្ត្រា៉ាង។ 
 
៧. រិនម្ចនត្ោលរពនៈលកើត្ ។ 
៨. ជវនចិត្តលកើត្បានតំងពី ១ ខណៈ 
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ខណៈ ។ 
៩. ម្ចនលវទ្ទលកើត្បានោំង ៥ យ៉ាង។ 
 
 
១០. ម្ចនោំងចិត្តប្ែលជា ក សល 
 ក សល វបិាក និងកិរយិ ។ 
១១. ម្ចនោំងចិត្តប្ែលជា សង្កខ រកិ 
និងសសង្កខ រកិ ។ 
១២. ម្ចនសរប  ត្ត ៥ យ៉ាង រ៊ឺ 
ទិ្ែាិសរប  ត្ត បែិ សរប  ត្ត 
វចិិកិចាេ សរប  ត្ត ឧទ្ធចាសរប  ត្ត 
ញាណសរប  ត្ត ។ 
១៣. ម្ចនោងំលសាភណចិត្ត និង 
 លសាភណចិត្ត ។ 
១៤. ម្ចនចំលព្វោះ លោកិ ចិត្ត ប្ែល
ជាោរចិត្តប្ត្រា៉ាង ។ 
១៥. ម្ចនោំងោរសនសំកិលលស និង
គ្បហារកិលលសបាន រួ ខណៈៗ 
ជាត្ទ្ងគបបហាន ។ 
១៦. លកើត្បានជារួ ប រគល ទូ្លៅ
គ្រប់គ្បលភទ្ ទ្ រគតិ្ ស រតិ្ ទ្ាិលហត្ ក 
និងតិ្លហត្ កប រគល ។ 

លឡើងលៅរហូត្ោប់រិនបាន ។ 
៩. ម្ចនលវទ្ទលកើត្លឡើងបានគ្តឹ្រ ២ 
យ៉ាង រ៊ឺ លសារនសសលវទ្ទនិង
ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
១០. ម្ចនប្ត្ក សល វបិាក និងកិរយិ 
រិនម្ចនចិត្តប្ែលជា ក សលលឡើ ។ 
១១. ម្ចនប្ត្ចិត្តប្ែលជាសសង្កខ រកិ 
ប្ត្ រា៉ាង ។ 
១២. ម្ចនប្ត្ចំលព្វោះញាណសរប  ត្ត 
ប្ត្ រា៉ាង ។ 
 
 
១៣. ម្ចនប្ត្លសាភណចិត្តប្ត្រា៉ាង ។ 
 
១៤. ម្ចនោំងលោកិ ចិត្ត រ៊ឺ 
រហរគត្ចិត្ត និងលោក ត្តរចិត្ត ។ 
១៥. រិនម្ចនោរសនសំកិលលសលឡើ  
ម្ចនប្ត្ោរគ្បហារកិលលស គ្បលភទ្ 
វកិខរភនបបហាន និងសរ លចេទ្បបហាន។  
១៦. លកើត្បានជារួ ចំលព្វោះតិ្លហត្ ក 
ប រគលប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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១៧. លកើត្បានកន ង ៣០ ភូរិ លវៀរ 
 សញ្ាីសត្តភូរិ ១ ។ 
១៨. ម្ចនវេិីចិត្តលកើត្បានលគ្ចើន ែល់
លៅ ៧ យ៉ាង រ៊ឺ អាវជជនចិត្ត បញ្ា -
វញិ្ញា ណ សរបែិចេនចិត្ត សនតីរណចិត្ត 
លវែាពានចិត្ត ជវនចិត្ត ត្ោលរពនចិត្ត 
១៩. លកើត្ពីភវងគចិត្ត ១៩ ែួង រ៊ឺ 
ឧលបោខ រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ ក- 
វបិាកចិត្ត ២ រហាវបិាកចិត្ត ៨ 
រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង ។ 
២០. ម្ចនចិត្តលកើត្បានោំង ស់ ៥៤ 
ែួង រ៊ឺ ោរចិត្ត ៥៤ ែួង ។ 
២១. កន ងវេិីជារួ គន ម្ចនអាររោណ៍
ប្ត្រា៉ាង ។ 
២២. ជវនចិត្ត ជាជាតិ្ប្ត្រួ  កន ងវេិី
ជារួ គន  ។ 
២៣. កន ងវេិីជារួ គន  ជវនចិត្តជា
ោរជវនៈប្ត្រា៉ាង ។ 

 

១៧. លកើត្បានកន ង ២៦ ភូរិ លវៀរ
 បា ភូរិ ៤ និង សញ្ាីសត្តភូរិ ១។ 
១៨. ម្ចនវេិីចិត្តគ្តឹ្រប្ត្ ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
អាវជជនចិត្ត និងជវនចិត្ត ។ 

 

១៩. លកើត្ពីភវងគចិត្ត ១៣ រ៊ឺ 
រហាវបិាកញាណសរប  ត្ត ៤ 
រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង ។ 

២០. ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៥៨ ែួង បាន
ែល់  បបទជវនចិត្ត ៥៨ ែួង ។ 
២១. កន ងវេិីជារួ គន  ម្ចនអាររោណ៍ 
បានលគ្ចើនជាងរួ  ។ 
២២. ជវនចិត្តកន ងវេិីប្ត្រួ អាចម្ចន 
លគ្ចើនជាតិ្ ។ 
២៣. កន ងវេិីជារួ គន  ម្ចនជវនចិត្ត
លកើត្ោំងោរជវនៈ និងរហរគត្ជវនៈ 
ឬោរជវនៈ ជារួ លោក ត្តរជវនៈ ។ 
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បឆចច្វក្ខណវីថិ 
បចាលវកខណ ប្គ្បថា ោរពិចារណា សលំៅែល់ ោរពិចារណា

សភាវធរ៌ លដ្ឋ បំណងលែើរបីគ្ជាបសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្ លដ្ឋ បញ្ញា  
លៅថា បចាលវកខណសម្ចោ ទិ្ែាិ ។ 

បចាលវកខណវេិី រ៊ឺ វេិីចិត្តរបស់រហាក សល ឬរហាកិរយិជវនៈ 
រលទោា រវេិីប្ែលលកើត្លឡើង ពិចារណាែល់សភាពប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ 
លសចកដីពិត្ លគ្ោ ពី បបទវេិីលផសងៗ រលត់្លៅលហើ  ។ 

បចាលវកខណវេិី លទ្ើបលកើត្បានខាងលគ្ោ លោកិ  បបទវេិី និង 
លកើត្ខាងលគ្ោ លោក ត្តរ បបទវេិី ប្ែលរលត់្លៅលហើ  ។ 

បចាលវកខណវេិីប្ែលលកើត្ពីលោកិ  បបទវេិី រ៊ឺលកើត្លគ្ោ ពី
អាទិ្ករោិកឈានវេិី ឬឈានសម្ចបត្តិវេិី បចាលវកខណវេិីលធាើទទី្ពិចារណា 
 ងគឈានប្ែលលកើត្លឡើងលហើ  ប្ត្ោរលកើត្លឡើងរបស់បចាលវកខណវេិីលនោះ 
ម្ចនរិនពិត្គ្បាកែលទ្ លដ្ឋ សារោរែឹងោរ ល់កន ងឈាន លបើលទ្ើបប្ត្
បានសលគ្រចឈានេោីៗ លៅរិនបានហាឹកហាត់្ឱ្យជាវសីលហើ  អាចរិន
 ល់កន ងោរពិចារណា ងគឈានបាន បចាលវកខណវេិីប្ែលលកើត្ត្ពីឈាន
វេិី លទ្ើបរិនអាចពិត្គ្បាកែថា នឹងគ្តូ្វលកើត្លឡើងជានិចាលឡើ  ។ 

សគ្ម្ចប់ ភិញ្ញា វេិី ផលសម្ចបត្តិវេិី ឬនិលោធសម្ចបត្តិវេិី ោល 
ផ ត្វេិីលហើ  បចាលវកខណវេិី រប្រងរិនម្ចនពិត្គ្បាកែ ។ 

បចាលវកខណវេិី ប្ែលលកើត្ត្ពីលោក ត្តរ បបទវេិីលទោះ គ្តូ្វម្ចនពិត្ 
គ្បាកែ លគ្ព្វោះររគវេិីលកើត្បានគ្តូ្វអាស្ស័ ោរចលគ្រើនបញ្ញា  ោលររគវេិី 
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ែល់ទី្បំផ ត្ រហាក សលឬរហាកិរយិញាណសរប  ត្ត រប្រងគ្តូ្វ
ពិចារណាសភាវធរ៌ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលសចកដីពិត្ លដ្ឋ បចាលវកខណវេិី
លនោះយ៉ាងពិត្គ្បាកែ អាររោណ៍ប្ែលបចាលវកខណវេិីពិចារណាម្ចន ៥ 
គ្បោរ រ៊ឺ  

១. ពិចារណាររគ,         ២. ពិចារណាផល,    ៣. ពិចារណានិព្វា ន, 
៤. ពិចារណាកិលលសប្ែលលោះបានលហើ , ៥. ពិចារណាកិលលសប្ែល
លៅសល់ ។ 

ោរពិចារណាកន ង ៣ ែំបូង រ៊ឺ ររគចិត្ត ផលចិត្ត និងនិព្វា ន គ្តូ្វ 
ពិចារណាគ្រប់គ្គខាោះរិនបានយ៉ាងពិត្គ្បាកែ ចំប្ណកោរពិចារណា 
កិលលសប្ែលលោះលហើ  និងកិលលសប្ែលលៅសលល់ទោះ គ្តូ្វជា នកបាន 
សិកាផាូវបរ ិត្តិរក លទ្ើបអាចពិចារណាលរឿងោ៉ាវរបស់កិលលសបាន ប្ត្លបើ 
រិនបានសិការក ក៏រិនគ្ជាបលរឿងរបស់កិលលស លទ្ើបរិនម្ចនោរ
ពិចារណាោំងកិលលសប្ែលលោះបានលហើ  និងកិលលសប្ែលលៅសល ់
ប្ត្សគ្ម្ចប់ នកប្ែលបានសិកាបរ ិត្តរិកលហើ  ឬបានបែិសរភិោ រប្រង 
ម្ចនោរពិចារណាបចាលវកខណវេិីបានោំង ៥ គ្បោរ ។ 

បចាលវកខណវេិី ប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ោ ពីលសាតបត្តិររគវេិី 
សកោគរិររគវេិី និង ទគរិររគវេិី រប្រងពិចារណាធរ៌បានោំង ៥ 
គ្បោរ ចំប្ណកបចាលវកខណវេិីប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  រហត្តររគវេិី 
ម្ចនោរពិចារណាធរ៌បានគ្តឹ្រប្ត្ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ លវៀរោរពិចារណាកិលលស
ប្ែលលៅសល់  លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតជាគ្ពោះខីណាស្សព រ៊ឺ  នកប្ែល ស់
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រួរ ១៩ វេិី 

កិលលសលហើ  លទ្ើបរិនម្ចនកិលលសប្ែលលៅសល់លែើរបីនឹងឱ្យ
ពិចារណាបាន ។ 

រួរចំនួនបចាលវកខណវេិីប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ ររគវេិី ោំង សម់្ចន 
ចំនួនវេិីប្ែលពិចារណាបាន ១៩ វេិី រ៊ឺ 

បចាលវកខណវេិីប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ  លសាតបត្តិររគវេិី   ម្ចន ៥ 
បចាលវកខណវេិីប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ  សកោគរិររគវេិី  ម្ចន ៥ 
បចាលវកខណវេិីប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ   ទគរិររគវេិី       ម្ចន ៥ 
បចាលវកខណវេិីប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ   រហត្តររគវេិី         ម្ចន ៤  
លគ្ៅពីបចាលវកខណវេិី ប្ែលលកើត្ត្ពីឈានវេិី និងររគវេិី ែូចលព្វល 

លហើ  ប េ ជជនប្ែលរិនប្រនជាឈានោភីប រគល ក៏ម្ចនោរពិចារណា 
សភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្លដ្ឋ បចាលវកខណវេិីែូចគន   លៅថា 
 ភិណា បបចាលវកខណ ៥ គ្បោរ បានែល់  
 ១. ពិចារណាថា ល ើងម្ចនលសចកដីចាស់ជាធរោត រិនកនាងលសចកដី 
ចាស់បានលឡើ  ។ 
 ២. ពិចារណាថា ល ើងម្ចនលសចកដីឈ៊ឺជាធរោត រិនកនាងលសចកដី 
ឈ៊ឺបានលឡើ  ។ 
 ៣. ពិចារណាថា ល ើងម្ចនលសចកដីសាា ប់ជាធរោតរិនកនាងលសចកដី 
សាា ប់បានលឡើ  ។ 
 ៤. ពិចារណាថា ល ើងគ្តូ្វគ្ព្វត់្គ្បាសចាករបស់ជាទី្ស្ស ញ់
ជាទី្លពញចិត្តោំង ស ់។ 
 ៥. ពិចារណាថា ល ើងម្ចនករោជារបសខ់ាួន លធាើលអបានលអ លធាើអាគ្កក់ 
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 បានអាគ្កក់ ។ 
សមបត្តវីិថិ 

 សម្ចបត្តិ ប្គ្បថា ោរែលគ់្ពរ ឬោរចូលលៅកន ងទី្លទោះ ។ 
 សម្ចបត្តិវេិី លទ្ើបសំលៅែល ់ វេិីចិត្តប្ែលចូលែល់ ឬចិត្តប្ែល 
ចូលលៅលៅកន ងទី្លទោះលហើ  បានែល់ ចិត្តប្ែលចូលឈាន ឬលៅកន ង 
ឈានជាលែើរ សម្ចបត្តិម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ឈានសម្ចបត្តិ បានែល់ ចិត្តប្ែលចូលែល់ឈាន ឬចិត្តប្ែល 
ចូលលៅកន ងឈាន ោប់ជាលោកិ សម្ចបត្តិ ។ 
 ២. ផលសម្ចបតិ្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលចូលែល់ រ ិផល ឬចិត្ត 
ប្ែលចូលលៅកន ង រ ិផល រ៊ឺ ម្ចនអាររោណ៍និព្វា ន ោប់ជាលោក ត្តរ
សម្ចបត្តិ ។ 
 ៣. និលោធសម្ចបត្តិ បានែល់ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលចូលែល ់
ោររលត់្ ខណៈលទោះរិនម្ចនោរគ្បាកែរបស់ចិត្ត លចត្សិក និងចិត្តជរូប 
លឡើ  ោប់រិនបានថា ជាលោកិ  ឬលោក ត្តរ ។ 
 

ឈានសមបត្ត ិ
 ោលគ្ពោះលយគវចរចលគ្រើនសរេភាវទរហូត្ែល់សលគ្រចឈាន 
ម្ចនបឋរជានជាលែើរ លហើ ោលគ្បាថាន ឱ្យឈានចិត្តលកើត្លឡើង ជាប់ត្
គន កន ងអាររោណ៍សរេនិរិត្ត ម្ចនកសិណ ១០ ជាលែើរ លែើរបីគ្របសងាត់្ 
ទ្ កខលវទ្ទ ឬលែើរបីគ្បាថាន ឈានស ខកដី រប្រងអាចនឹងលធាើឈានចិត្តឱ្យ 
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គ្បាកែតរលសចកដីគ្បាថាន បាន រប្រងតំងលៅកន ងបីតិ្ ឬឧលបោខ តំងម្ចំ
លៅកន ងអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ែោបែល់លវោប្ែល ធិដ្ឋា នទ្ ក ោំងលនោះនឹង 
គ្តូ្វអាស្ស ័ោរហាឹកហាត់្ ចូលឈានឱ្យជំទញរហូត្ជាវសី ម្ចនភាព
រហ័សរហួនកន ងវសោីំង ៥ រ៊ឺ  
 ១. អាវជជនវសី បានែល់ ភាពជំទញកន ងោរបលង្កអ នចិត្តនឹកចូល
ឈាន តរប្ែលខាួនគ្បាថាន  ោលណាក៏បាន ។ 
 ២. សម្ចបជជនវសី បានែល់ ភាពជំទញកន ងោរចូលឈាន អាច 
ចូលឈានបានយ៉ាងរហស័រហួន តរប្ែលខាួនគ្បាថាន បានរួ ប៉ាគ្បិុច
ប្ភនក  ។ 
 ៣.  ធិដ្ឋា នវសី បានែល់ ភាពជំទញកន ងោរ ធិដ្ឋា នប្ែលនឹងឱ្យ
ចូលលៅកន ងឈានបានតរលសចកដីគ្បាថាន របស់ខាួន ែូចជាគ្តូ្វោរលៅកន ង 
ឈានសម្ចបត្តិលទោះ ជាលវោ ូរ ១ ក្េៃ ១  ប់ ចិត្តក៏នឹងតំងលៅបាន 
កន ងឈាន ូរតរលវោប្ែលគ្បាថាន  ធិដ្ឋា នទ្ ក ។ 
 ៤. វ ដ្ឋា នវសី បានែល់ ភាពជំទញប្ែលនឹងលចញចាកឈាន 
សម្ចបត្តិ រ៊ឺ គ្តូ្វោរលចញចាកឈានកន ងលវោណាក៏បាន ែូចជា ធិដ្ឋា ន
ថា នឹងចូលឈានជាលវោ ូរ ១ លម្ច៉ាង ោលែល់លវោក៏នឹងគ្តូ្វលចញ
ចាកឈានបានភាា រ ។ 
 ៥. បចាលវកខណវសី បានែល់ ភាពជំទញកន ងោរពិចារណា ងគឈាន 
ប្ែលខាួនចូលលទោះថា គ្បកបលដ្ឋ  ងគប៉ា ទោ ន ែូចជាកន ងបឋរជាន ម្ចន 
 ងគ ៥ រ៊ឺ វតិ្កា វចិារ បីតិ្ ស ខ ឯករគត ក៏ពិចារណាែឹងសភាពរបស់ឈាន 
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ប្ែលម្ចនលទោះ ។ 
ែូលចាន ោះ  នកប្ែលនឹងចូលឈានសម្ចបត្តិបាន គ្តូ្វម្ចនវសគី្រប់ 

ោំង ៥ លនោះរ នលទ្ើបនឹងអាចចូលសម្ចបត្តិបាន លបើរិនបានហាឹកហាត់្ 
ចូលឈានឱ្យលកើត្ភាពជំទញលហើ  ក៏រិនអាចចូលឈានសម្ចបត្តិបាន 
ជាដ្ឋច់ខាត្ ។ 

ោលប រគល នកបានឈានរហូត្ម្ចនភាពជំទញកន ងវសីោំង ៥ 
គ្បោរ ែូចលព្វលលហើ លទោះ បំណងនឹងចូលឈានសម្ចបត្តិ កិចាខាង 
លែើរគ្តូ្វតំងលសចកដីគ្បាថាន  រ៊ឺ  ធិដ្ឋា នថា នឹងចូលលៅកន ងឈានសម្ចបត្តិ 
ជាលវោ ូរប៉ា នណា ក៏សូរឱ្យឈានចិត្តលទោះលកើត្លឡើងកន ងលវោគ្បាថាន
លទោះច ោះ ខណៈប្ែល ធិដ្ឋា នលនោះ ោរចិត្តប្ែលជាក សលញាណ
សរប  ត្ត របស់ប េ ជជន និងគ្ពោះលសកខប រគល ឬរហាកិរយិញាណ
សរប  ត្ត របស់គ្ពោះ រហនត លកើត្លឡើងជា ធិដ្ឋា នវេិី ែូលចនោះ 

                    ន     ទ្     រ      ជ      ជ     ជ     ជ      ជ     ជ     ជ 

 ោល ធិដ្ឋា នលហើ ក៏ចលគ្រើនសរេភាវទ លែើរបីចូលឈាន
សម្ចបត្តិលដ្ឋ សរាឹងបែិភារនិរិត្តប្ែលោា ប់បានរកលហើ  រហូត្ឈាន
សម្ចបត្តិវេិីលកើត្លឡើងែូលចនោះ រ៊ឺ 
 
       ន     ទ្      រ     បរ ិ  ឧប   ន    លគ  ឈានចិត្តលកើត្លរឿ ៗ លៅ    ភ     ភ 
 

 ឈានវេិីលនោះ ជាវេិីរបស់រនោប រគល លបើជាតិ្កខប រគលក៏នឹងរិនម្ចន 
បរកិរោ ោលលគគ្ត្ភូចិត្តរលត់្ ឈានចិត្តក៏នឹងលកើត្លឡើងជាប់ត្គន  
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លរឿ ៗ លៅ ែោបែល់លវោប្ែល ធិដ្ឋា នទ្ ក ោលគ្រប់កំណត់្លហើ  
ឈានចិត្តនឹងរិនលកើត្លទ្ៀត្ ប្ត្ភវងគចិត្តនឹងលកើត្លឡើងត្លៅ ោប់ថាជាោរ
លចញចាកឈានសម្ចបត្តិ ។ 
 ោរចូលឈានសម្ចបត្តិលនោះ  នកប្ែលបានឈានគ្តឹ្របឋរជាន 
ក៏គ្តូ្វចូលឈានសម្ចបត្តិ គ្តឹ្របឋរជានប្ែលខាួនបានប៉ា លណាណ ោះ ប្ត្លបើ 
បានឈានប្ែលខពស់លឡើងលៅ ែូចជាបានបញ្ា រជានក៏អាចចូលឈាន 
សម្ចបត្តិកន ងបញ្ា រជានប្ែលខាួនបាន ឬនឹងចូលឈានសម្ចបត្តិ ប្ែល 
ោបជាង រ៊ឺ បឋរជាន ទ្ តិ្ ជាន ត្តិ្ ជាន ឬចត្ ត្ថជានសម្ចបត្តិ 
ប្ែលខាួនោា ប់បានរួចរកលហើ ក៏បានផងប្ែរ លផសងគន ពីោរចូលផល
សម្ចបត្តិប្ែលនឹងលព្វលត្លៅ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ឈានសម្ចបត្តិលនោះ ជាឈានវេិីប្ែលម្ចនជវនៈលកើត្
លឡើងបានលដ្ឋ រិនកំណត់្ចំនួន រិនែូចោរជវនៈ ប្ែលម្ចនយ៉ាងលគ្ចើន
គ្តឹ្រ ៧ ខណៈលទ្ ឈានជវនៈលនោះ រប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋ កំណត់្ចំនួន
ប្ែលពិត្គ្បាកែរិនបាន លស្សចប្ត្ោរ ធិដ្ឋា នប្ែលលៅកន ង
ឈានសម្ចបត្តិលទោះថា និងលៅកន ងឈានរហស័ឬ ូរប៉ា នណា ។ 
 

សលសមបត្ត ិ
 គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើនវបិសសទ រហូត្ែល់សលគ្រចររគ ផល 
និព្វា ន ជាគ្ពោះ រ ិប រគល ម្ចនគ្ពោះលសាតបននជាលែើរ ោលបំណងនឹង
លធាើចិត្តឱ្យចូលលៅកន ងអាររោណ៍និព្វា ន ប្ែល រ ិផលញាណបានលកើត្
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លឡើងលហើ ែល់ខាួនលែើរបលីសា វរិ ត្តសិ ខ ប្ែលជាលសចកដីសៃប់ស ខ 
ប្ែលជាប់រកពីោររលត់្របស់អាសវកិាលលស ប្ែលបានជាក់ចាស់
លហើ កន ងបចា បបននជាតិ្លនោះ ោរចូលផលសម្ចបតិ្តលនោះ នឹងហាឹកហាត់្
ឱ្យលកើត្ភាពជំទញរហូត្ជាវសី ែូចយ៉ាងកន ងោរចូលឈានសម្ចបតិ្តវេិី
រិនបានលទ្ លគ្ព្វោះ ំណាចក្នររគចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណៈ
ចិត្តប៉ា លណាណ ោះឯង និងអាចគ្បហារកិលលសជាសរ លចេទ្បបហាន ជាបចា័ 
សំខាន់ប្ែលឱ្យផលចិត្តគ្បាកែលឡើងបាន ររគចិត្តប្ែលជាលែើរលហត្ លទោះ 
សូរបីលកើត្បានគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណៈក៏ពិត្ ប្ត្អាស្ស័ បចាលវកខណវេិីប្ែល
ម្ចនោរពិចារណានិព្វា នជាអាររោណ៍លរឿ  ៗ គ្បកបជារួ គ្ពោះ រ ិប រគល
លទោះបានឈានសម្ចបត្តិផង លទ្ើបចូលផលសម្ចបត្តិបាន ។ 
 ោលនឹងចូលផលសម្ចបត្តិលទោះ ក៏លធាើបានលដ្ឋ ោរបលង្កអ ន ក
គ្ពោះនិព្វា នប្ែលបានជាក់ចាស់លហើ លទោះ រកជាអាររោណ៍ ចិត្តប្ែលនឹង 
ចូលផលសម្ចបត្តិលទោះ លទ្ើបរិនលៅថា បរកិរោ ឧបចារៈ  ែូចោរចូល 
ឈានសម្ចបត្តិលទ្ គ្តឹ្រប្ត្បលង្កអ នចិត្តោន់និព្វា នជាអាររោណ៍ ប្ែលលៅ
ចិត្តខណៈលទោះថា  ន លោរ រ៊ឺ  ន លោរប្ែលនឹងឱ្យចិត្តែល់គ្ពោះនិព្វា ន 
ឬបានអាររោណ៍និព្វា នលទោះឯង ។ 
 និព្វា នប្ែលជាអាររោណ៍របស់ផលសម្ចបត្តិលនោះ ម្ចនលឈាោ ោះលៅ 
បាន ៣ យ៉ាង តរអាោរប្ែលររគចិត្តចូលែល់ រ៊ឺ  
 ១.  និរិត្តនិព្វា ន បានែល ់និព្វា នអាររោណ៍ ប្ែលគ្បាសចាកនិរិត្ត 
លគ្រឿងសម្ចគ លគ់្បាកែែល់ នកបាន ររគ ផល លគ្ព្វោះល ើញោររិនលទ្ៀង 
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របស់សង្កខ រធរ៌ រ៊ឺ ទរ របូ លដ្ឋ ភាពជា  និចាំ ោំងលនោះលគ្ព្វោះប ញ្ញា ធិោរ 
ពីរ នលទោះជា នក ប់រខំាា ំងោា រកលដ្ឋ សីល ោលចូលផលសម្ចបត្តិ 
ក៏នឹងម្ចន និរិត្តនិព្វា នជាអាររោណ៍ ។ 
 ២.  បបណិហិត្និព្វា ន បានែល់ គ្ពោះនិព្វា នប្ែលគ្បាកែែល ់
 នកបានសលគ្រច ររគ ផល លដ្ឋ ល ើញលសចកដីទ្ កខប្ែលគ្ោំលៅរិនបាន 
ថាទររូបោំង  រិនម្ចន ាីជា បណិធិ ប្ែលតំងម្ចំលៅបាន គ្តូ្វ
លបៀត្លបៀនឱ្យប្បកោា  លៅជានិចា រ៊ឺ ទ្ កខំ ោំងលនោះលគ្ព្វោះប ញ្ញា ធិោរពីរ ន
 ប់រទំ្ កខាា ំងោា លដ្ឋ  សម្ចធិ ោលចូលសម្ចបត្តិ ក៏ម្ចន បបណិហិត្
និព្វា នជាអាររោណ៍ ។ 
 ៣. ស ញ្ាត្និព្វា ន បានែល់ និព្វា នរបស់ នកបាន ររគ ផល លដ្ឋ  
ល ើញភាពរិនប្រនតួ្ខាួនរបស់សង្កខ រធរ៌ ជា នតត  នរណា  ៗរិនអាចបង្កគ ប់ 
បញ្ញជ បាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះអាស្ស័ ប ញ្ញា ធិោរ ពីជាតិ្រ ន ប់រទំ្ កខាា ំងោា
លដ្ឋ បញ្ញា  ោលចូលផលសម្ចបត្តិ ក៏នឹងម្ចនស ញ្ាត្និព្វា នជា
អាររោណ៍ ។ 
  នកប្ែលនឹងចូលផលសម្ចបត្តិបានគ្តូ្វជា រ ិប រគល រ៊ឺ 
គ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី គ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនត 
លហើ គ្ពោះ រ ិប រគលលទោះ  ៗ ចូលផលសម្ចបត្តិបាន ក៏ចំលព្វោះ រ ិផល
ប្ែលខាួនបានកន ងគ្គច ងលគ្ោ ប៉ា លណាណ ោះ សរូបី រ ិផលប្ែលខាួនោា ប់
បានរកលហើ កីដ ក៏រិនអាចនឹងចូលផលសម្ចបត្តិលដ្ឋ ផលចិត្តប្ែល
ោា ប់បានរកលហើ លទោះបានលឡើ  ែូចជាគ្ពោះលសាតបននគ្តូ្វចូលផល- 
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សម្ចបត្តិលដ្ឋ លសាតបត្តិផលចិត្តជាលែើរ ។  
 គ្ពោះ រ ិប រគលោលចូលផលសម្ចបត្តិលទោះ គ្តូ្វតំងលសចកដីគ្បាថាន  
 ធិដ្ឋា នថា នឹងលៅកន ងផលសម្ចបត្តិម្ចនកំណត់្លវោ ូរប៉ា នណា ក៏សូរ 
ឱ្យផលចិត្តប្ែលគ្បាកែែល់ខាួនលហើ លទោះ ចូរលកើត្លឡើងតរលសចកដ ី
គ្បាថាន ច ោះ ។ 
 ខណៈតងំលសចកដីគ្បាថាន រហាក សលញាណសរប  ត្ត របស់
គ្ពោះ រ ិប រគលថាន ក់លគ្ោរ រ៊ឺ គ្ពោះលសកខប រគល ឬរហាកិរយិញាណ
សរប  ត្ត របស់គ្ពោះ រហនតក៏នឹងគ្បាកែលឡើង ជា ធិដ្ឋា នវេិីលនោះ រ៊ឺ 
 
                      ន     ទ្     រ      ជ     ជ      ជ       ជ     ជ      ជ      ជ 

 ោល ធិដ្ឋា នលហើ ក៏ចលគ្រើនវបិសសទភាវទ ម្ចនទរ រូប  លដ្ឋ  
ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ជាអាររោណ៍ ោប់ពីឧទ្ ពា ញាណជាលែើរ រហូត្
ែល់បលង្កអ ន កនិព្វា នរកជាអាររោណ៍ ផលចិត្តលកើត្លឡើងលរឿ  ៗ
ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ លៅថា ផលសម្ចបត្តិវេិី ម្ចនវេិីែូលចនោះ រ៊ឺ 
  
          ន     ទ្    រ      ន     ន    ន    ន    ផលចិត្តលកើត្លឡើងលរឿ ៗ លៅ         ភ     ភ 

 ផលសម្ចបត្តិវេិីលនោះ ម្ចន ន លោរចិត្តលកើត្លឡើង ៤ ខណៈ 
របស់រនោប រគល ឬ ន លោរចិត្ត ៣ ខណៈ របស់តិ្កខប រគល ម្ចនអាររោណ៍ 
របស់វបិសសទប្ែលខាួនោា ប់បានលហើ  រ៊ឺ ម្ចនទរ រូប ប្ែលជាោរ 
លកើត្រលត់្របស់ឧទ្ ពា ញាណជាអាររោណ៍ ោល ន លោរចិត្តែួង 
ច ងលគ្ោ រលត់្ ផលចិត្តក៏នឹងគ្បាកែលឡើងរកលគ្ចើនៗ តរលវោប្ែល 
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បាន ធិដ្ឋា នទ្ ក ោលគ្រប់កំណត់្លវោ ផលចិត្តក៏រិនលកើត្លទ្ៀត្ ប្ត្ភវងគ 
ចិត្តនឹងលកើត្លឡើង ជាោរលចញចាកផលសម្ចបតិ្ត រ៊ឺ  ស់ផលសម្ចបត្តិវេិី។ 
 

ក្ំណត្ស់មគ ល ់
 ព្វកយថា សម្ចបត្តិ លទោះគ្តូ្វោក់ទ្ងនឹងឈានជានិចា  យ៉ាងតិ្ច
បំផ ត្រប្រងម្ចនតំងពីបឋរជានលឡើងលៅ និងគ្តូ្វម្ចនវសី រ៊ឺ ភាពជំទញ
កន ងោរចូលឈាន ៥ គ្បោរ វសីលនោះលគ្បើសគ្ម្ចប់ នកបានឈានលោកិ  
រ៊ឺ រូបជាន និង រូបជានប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកលោក ត្តរឈានរបស់
គ្ពោះ រ ិប រគលប្ែលនឹងចូលផលសម្ចបត្តិលទោះ ោរលធាើបចាលវកខណជំនួស
វសី លគ្ព្វោះររគចិត្តលទោះម្ចនគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណៈ ។ 
 ចំនួនរបស់សម្ចបត្តិម្ចន ៩ បានែល់ រូបសម្ចបត្តិ ៤ (លដ្ឋ ចត្ កា 
ន័ )  រូបសម្ចបតិ្ត ៤ និងនិលោធសម្ចបត្តិ ១ រួរជាសម្ចបត្តិ ៩ រិនោប់ 
 កផលសម្ចបត្តិរួរចូលផងលឡើ  ោំងលនោះលគ្ព្វោះផលសម្ចបត្តិលទោះ
គ្បគ្ពឹត្តលៅតរឈានលទោះឯង ។ 
 កន ងវសិ ទ្ធិររគសប្រដងផលសម្ចបត្តិទ្ កលដ្ឋ ឈាន ៤ ោលចូល 
ផលសម្ចបត្តិលដ្ឋ ឈាន ាី ម្ចន ងគឈានប៉ា ទោ ន ផលសម្ចបត្តិក៏ 
គ្បកបលដ្ឋ ឈានលទោះ និងម្ចន ងគឈានប៉ា លណាណ ោះែូចគន  ។ 
 ែូលចាន ោះ ផលសម្ចបត្តិក៏រ៊ឺ លោក ត្តរឈាន ឬលោក ត្តរផលចិត្ត ២០ 
ែួងលទោះឯង ។ 
 លដ្ឋ ន័ ែូចលព្វលរកលនោះ គ្ពោះ រ ិប រគលប្ែលជាស ខវបិសសកៈ 
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 រ៊ឺលោកប្ែលចលគ្រើនវបិសសទស ទ្ធៗ  រិនបានសលគ្រចឈានផង លទ្ើបរិន
អាចនឹងចូលផលសម្ចបត្តិបាន ។ 
 (បញ្ញា ករោថា ប រគលណាចូលផលសម្ចបត្តិបាន ប រគលណាចូល 
រិនបាន? លឆ្ាើ ថា ប េ ជជនោំង ស់ចូលរិនបាន លគ្ព្វោះលហត្  ាី លគ្ព្វោះរិន
ោន់បានសលគ្រច ( រ ិផល) ចំប្ណកគ្ពោះ រ ិប រគលចូលបាន 
លគ្ព្វោះលហត្  ាី លគ្ព្វោះលោកបានសលគ្រច( រ ិផល)លហើ  ប៉ា ប្នតគ្ពោះ រ ិ
ប រគលថាន ក់ខពស ់ រិនចូលផលសម្ចបត្តិថាន ក់ោបលទ្ លគ្ព្វោះផលថាន ក់ោប 
សៃប់រម្ចៃ ប់លៅលហើ  លដ្ឋ ោរចូលលៅោន់ភាពជាប រគលលផសង 
ឯគ្ពោះ រ ិប រគលថាន ក់ោប ក៏ចូលផលសម្ចបត្តិថាន ក់ខពស់រិនបានប្ែរ 
លគ្ព្វោះលោករិនោន់បានសលគ្រច ក៏គ្ពោះ រ ិប រគលប្ត្ងចូល
ផលសម្ចបតិ្តរបស់ខាួនៗ ប៉ា លណាណ ោះ លនោះជាោរ សននិដ្ឋា នកន ងបញ្ញា ករោលនោះ 
លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ (វសិ ទ្ធិររគប្គ្បភារ ៣ ទំ្ព័រ ៦៣៥)  
 

និច្រាធសមបត្តិវីថិ 
 និលោធសម្ចបតិ្តវេិី សំលៅែល់ ោរចូលោន់លសចកដីរលត់្របស ់
ទរខនធ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិករលត់្ ស់ សូរបីអាររោណ៍ណាៗ ក៏រិនម្ចន 
ខណៈលទោះជាោរសៃប់បំផ ត្ គ្ពោះ ទគរី និងគ្ពោះ រហនតោំង  ប្ែល 
បានសម្ចបត្តិ ៨ និ រចូលនិលោធសម្ចបតិ្ត ែូចគន នឹងោរចូលបរនិិព្វា ន។ 
 កន ងសម្ចបត្តិ ២ គ្បោរ រ៊ឺ ឈានសម្ចបត្តិលទោះ ជាឈានលោកិ  
ប្ែលចូលឈានសម្ចបត្តិបានលដ្ឋ  ំណាចរបស់សម្ចធិប្ត្រា៉ាង 
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ប េ ជជន និងគ្ពោះ រ ិប រគលរប្រងចូលឈានសម្ចបត្តិបាន ផលសម្ចបត្តិ
គ្តូ្វចូលលដ្ឋ វបិសសទ ប្ត្ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ សរេៈ រ៊ឺ សម្ចធិផងតរសរ
រួរ រិនគ្តូ្វម្ចនកម្ចា ំងសម្ចធិលគ្ចើនែល់ រូបជានលទ្ គ្ពោះ រ ិប រគល
ប្ែលបានឈានគ្រប់ ងគ រប្រងចូលផលសម្ចបត្តិបាន ។ 
 ចំប្ណក និលោធសម្ចបត្តិ លទោះ រិនប្រនលោកិ ឈាននិង 
លោក ត្តរឈាន ប្ត្នឹងចូលនិលោធសម្ចបត្តិបានគ្តូ្វអាស្ស័ សរេពល  
និងវបិសសទពល រ៊ឺសរេពលគ្តូ្វម្ចនកម្ចា ំងែល់លនវសញ្ញា ទសញ្ញា -
 ត្នឈាន និងវបិសសទពលលទោះគ្តូ្វម្ចនកម្ចា ំង ត្តិ្ ររគជាលែើរលៅ 
លគ្ព្វោះគ្តូ្វអាស្ស័ បញ្ញា គ្បហារោររ ណ ៥ ឱ្យបានលទ្ើបចូលនិលោធ 
សម្ចបត្តិបាន  នកប្ែលចូលនិលោធសម្ចបត្តិបាន គ្តូ្វបរបូិណ៌លដ្ឋ 
រ ណធរ៌ ែូចត្លៅលនោះ រ៊ឺ  
 ១. គ្តូ្វជាគ្ពោះ ទគរី ឬ គ្ពោះ រហនត ។ 
 ២. គ្តូ្វបានឈានសម្ចបត្តិ ៨ ោំងរូបជាននិង រូបជាន ។ 
 ៣. គ្តូ្វម្ចនវសីយ៉ាងជំទញកន ងសរបោ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ក- ជំទញកន ងសរេពល និងវបិសសទពល ។ 
 ខ- ជំទញកន ងោរសលងាត្ លសចកដីរម្ចៃ ប់របស់ោ សង្កខ រ (កងខយល ់
ែលងាើរលចញចូល) វចីសង្កខ រ (រ៊ឺ វតិ្កាៈ វចិារៈ ប្ែលតក់ប្ត្ងវចា) ជំទញ 
កន ងោររម្ចៃ ប់ចិត្តសង្កខ រ (រ៊ឺ សញ្ញា  និងលវទ្ទ ប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្ត) ។ 
 រ- ជំទញកន ងលសាឡសញ្ញា ណ រ៊ឺ បានញាណោំង ១៦ ។ 
  - ជំទញកន ងឈានសម្ចបត្តិរកពីរ ន ។ 
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 ៤. គ្តូ្វជាគ្ពោះ រ ិប រគល កន ងភូរិប្ែលម្ចនខនធ ៥ រ៊ឺ បញ្ា លវោរ 
ភូរិ គ្ពោះ រ ិប រគលកន ង រូបភូរិ រ៊ឺ ចត្ លវោរភូរិ ចូលនិលោធសម្ចបត្ត ិ
រិនបានលឡើ  ។ 
 គ្ពោះ ទគរី ឬ គ្ពោះ រហនត ប្ែលបានសម្ចបត្តិ ៨ ប្ែលបរបូិណ៌ 
លដ្ឋ រ ណសរបត្តិែូចលព្វលរកលហើ  ោលនឹងចូលនិលោធសម្ចបត្តិ 
គ្តូ្វបែិបត្តិែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. ចូលបឋរជានលដ្ឋ ម្ចនសរេនិរិត្តកន ងកសិណណារួ  
ប្ែលខាួនបានរកលហើ  ជាអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន បឋរជានក សលចិត្ត 
របស់គ្ពោះ ទគរី ឬបឋរជានកិរយិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត ក៏នឹងលកើត្
លឡើងជាបឋរជានវេិី រ៊ឺ  
 
            ភ       ន     ទ្     រ     បរ ិ   ឧប   ន    លគ   ឈ    ភ 

 ២. លចញចាកបឋរជានលហើ  គ្តូ្វពិចារណាបឋរជានចិត្ត 
និងលចត្សិកប្ែលរលត់្លៅលទោះ លដ្ឋ ភាពជា និចាំ ទ្ កខំ  នតត  ម្ចន 
វេីីែូលចនោះ រ៊ឺ  
 
                          ភ      ន     ទ្      រ     ជ     ជ      ជ      ជ     ជ       ជ     ជ     ភ 

 ៣. ចូលទ្ តិ្ ជាន ។ 
 ៤. លចញចាកទ្ តិ្ ជានលហើ  ពិចារណាទ្ តិ្ ជានចិត្ត និង
លចត្សិកប្ែលរលត់្លៅលទោះ លដ្ឋ ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ ។ 
 ៥. ចូលត្តិ្ ជាន ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-131- 

 ៦. លចញចាកត្តិ្ ជានលហើ  ពិចារណាត្តិ្ ជានចិត្ត និង
លចត្សិកលដ្ឋ ក្គ្ត្លកខណ៍ ។ 
 ៧. ចូលចត្ ត្ថជាន ។ 
 ៨. លចញចាកចត្ ត្ថជានលហើ  ពិចារណាចត្ ត្ថជានចិត្តនិង 
លចត្សិកលដ្ឋ ក្គ្ត្លកខណ៍ ។ 
 ៩. ចូលបញ្ា រជាន ។ 
 ១០. លចញចាកបញ្ា រជានលហើ  ពិចារណាបញ្ា រជានចិត្ត 
លចត្សកិលដ្ឋ ក្គ្ត្លកខណ៍ ។ 
 ១១. ចូលអាោសានញ្ញា  ត្នឈាន រ៊ឺ បឋរ រូបជាន ។ 
 ១២. លចញចាកអាោសានញ្ញា  ត្នឈានលហើ  ពិចារណា 
អាោសានញ្ញា  ត្នឈានចិត្ត និងលចត្សិកលដ្ឋ ក្គ្ត្លកខណ៍។ 
 ១៣. ចូលវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈាន ។ 
 ១៤. លចញចាកវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានលហើ  ពិចារណាវញិ្ញា -
ណញ្ញា  ត្នឈានចិត្ត និងលចត្សិកលដ្ឋ ក្គ្ត្លកខណ៍ ។ 
 ១៥. ចូលអាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈាន ។ 
 ១៦. លចញចាកអាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានលហើ  រិនគ្តូ្វពិចារណា
អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈាន (លដ្ឋ ក្គ្ត្លកខណ៍) ែូចយ៉ាង ពិចារណាឈាន 
ចិត្តែក្ទ្ៗ លឡើ  ប្ត្ផ្ទា ស់រក ធិដ្ឋា នចិត្តប្ែលនឹងចូលលៅកន ងនិលោធ
សម្ចបត្តិ លៅថា លធាើប ពាកិចា ៤ យ៉ាង បានែល់ ចូល ធិដ្ឋា នវេិី រ៊ឺ 
 ១. ទទពទ្ធ វលិោបន  ធិដ្ឋា នថា សរូបរោិខ រលផសងៗ របស់ខ្ ំចូរ 
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ផ ត្ចាកភ័  នតោ  ។ 
 ២. សងឃបែិម្ចនន  ធិដ្ឋា នថា ោលសងឃគ្បជ ំគន គ្តូ្វោរខាួន សូរ
ឱ្យលចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិបាន ។ 
 ៣. សត្ថ បលោា សន  ធិដ្ឋា នថា លបើគ្ពោះព ទ្ធ ងគម្ចនគ្ពោះបំណងជួប
ខាួន សូរឱ្យលចញចាកសម្ចបត្តិ លដ្ឋ រិនគ្តូ្វឱ្យ នកែក្ទ្រកតរ ។ 
 ៤.  ោធ នបរលិចេទ្  ធិដ្ឋា នកំណត់្លវោចូលថា នឹងចូលលៅ ូរ 
ប៉ា នណា គ្ពរោំងពិចារណាអា  សង្កខ ររបស់ខាួនថា នឹងតំងលៅែល់ ៧ 
ក្េៃ ឬរិនែល់ លបើនឹងគ្តូ្វសាា ប់ខាងកន ង ៧ ក្េៃ ក៏រិនចូលសម្ចបត្តិ ឬ 
ចូលសម្ចបត្តិតិ្ចជាង ៧ ក្េៃ ។ 
 ១៧. ោលលធាើប ពាកិចា ៤ យ៉ាងលដ្ឋ  ធិដ្ឋា នលហើ  ចូលលនវ- 
សញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នឈាន និលោធសម្ចបត្តិវេិី នឹងលកើត្លឡើងែូលចនោះ 
  
           ភ     ន        ទ្      រ       បរ ិ    ឧប    ន     លគ   លនវ   លនវ   ចិត្ត-ចិត្តជរូបរលត់្  ផ       ភ       ភ 

   ឈានចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង ២ ខណៈលទោះ រ៊ឺ លនវសញ្ញា ទសញ្ញា - 
 ត្នឈាន ។ 
 ១៨. ោលលនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នឈានលកើត្លឡើង ២ ខណៈ
លហើ  រលត់្លៅ ត្ពីលទោះចិត្ត លចត្សិក និងចិត្តជរបូរលត់្លៅ ចំប្ណក
ករោជរូប លៅលកើត្ត្លៅ សូរបីឧត្ ជរូបនិងអាហារជរូប ក៏លៅប្ត្តំងលៅ
បានតរគ្បគ្កតី្ ចិត្ត-លចត្សិក ចិត្តជរូប នឹងរលត់្រហូត្ែលល់វោប្ែល
 ធិដ្ឋា នទ្ ក ។ 
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 ១៩. ោលគ្រប់កំណត់្លវោប្ែល ធិដ្ឋា នលហើ  ក៏លចញចាក 
និលោធសម្ចបត្តិ ផលចិត្តរបស់គ្ពោះ ទគរិប រគល ឬរបស់គ្ពោះ រហនតក៏ 
នឹងលកើត្លឡើង ១ ខណៈរ ន លំដ្ឋប់ពីលទោះ ភវងគចិត្ត លចត្សិក និងចិត្តជរូប 
ក៏នឹងគ្បាកែលឡើងត្លៅតរគ្បគ្កតី្ ។ 
 

អភិញ្ញា វីថិ 
  ភិញ្ញា  សលំៅែល់ បញ្ញា ប្ែលម្ចនោរែឹងអាររោណ៍ ៦ ជាពិលសស ។ 
  ភិ ប្គ្បថា ក្គ្កប្លងឬពិលសស ។ 
 ញា ប្គ្បថា ែឹងអាររោណ៍ ៦ ែូចគ្ពោះបាលីប្ែលសប្រដងថា 
វលិសសលត ជាទតី្តិ្ =  ភិញ្ញា  ប្គ្បថា បញ្ញា ណារប្រងែឹងអាររោណ៍ ៦ 
ជាពិលសស បញ្ញា លទោះ លឈាោ ោះថា  ភិញ្ញា  ។ 
  ភិញ្ញា ចិត្ត សលំៅែល់ ចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ បញ្ញា  ប្ែលម្ចន 
 ំណាចកន ងោរែឹងអាររោណ៍ ៦ ជាពិលសស បានែល់ រូបាវចរបញ្ា រជាន- 
ក សល ឬរូបាវចរបញ្ា រជានកិរយិ ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ បញ្ញា  ម្ចនោរែឹង
យ៉ាងរួរ សាា រយលដ្ឋ  ំណាចរបស់សម្ចធិ ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា
ក្គ្កប្លង លព្វលរ៊ឺ រូបាវចរបញ្ា រជានក សល ឬរូបាវចរបញ្ា រជានកិរយិ 
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ បញ្ញា ប្ែលែឹងអាររោណ៍ ៦ ជាពិលសសលទោះឯង 
ប្ែលលឈាោ ោះថា  ភិញ្ញា ចិត្ត ។ 
  ភិញ្ញា វេិី សំលៅែល ់ វេិីប្ែលម្ចន ភិញ្ញា ចិត្តលកើត្លឡើងកន ងវេិី
ចិត្តលទោះ ។ 
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 រូបាវចរបញ្ា រជានក សល ឬកិរយិ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ 
 ភិញ្ញា បានលទោះ នឹងគ្តូ្វជារូបាវចរបញ្ា រជាន ប្ែលលកើត្ពីកសិណ
បញ្ាត្តិ ១០ យ៉ាង ណារួ  លគ្ព្វោះោរចលគ្រើនកសិណ ១០ គ្បោរលទោះ 
ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងជាងករោដ្ឋា នែក្ទ្ ១៦ យ៉ាងែ៏លសសលទ្ៀត្ ។ 
  នកប្ែលនឹងលធាើ ភិញ្ញា ចិត្តឱ្យលកើត្លឡើងបានលទោះ គ្តូ្វជា នកប្ែល
បានឈានសម្ចបត្តិោំង ៩ (បញ្ា កន័ ) រ៊ឺរូបជាននិង រូបជាន លវៀរប្ត្
 នកប្ែលម្ចនបាររីជាពិលសសប៉ា លណាណ ោះ សំលៅែល់ នកប្ែលរិនបាន
ឈានសម្ចបត្តិ ៩ ប្ត្ក៏បាន ភិញ្ញា លដ្ឋ  ំណាចប្ែលជា នកោា ប់បាន 
 ភិញ្ញា រកលហើ កន ងភពរ ន ប្ែលជិត្គន នឹងភពលនោះ ោលបានចលគ្រើន 
កសិណ ១០ យ៉ាង ណារួ  រហូត្ែល់រូបាវចរបញ្ា រជានលហើ   ភិញ្ញា
ក៏លកើត្លឡើងបាន ែូចគ្ពោះសារបី គ្ត្ជាលែើរ ោលចលគ្រើនកសិណរហូត្ែល់
បានរូបាវចរបញ្ា រជាន  ភិញ្ញា ក៏សលគ្រចផង ោំងលនោះលគ្ព្វោះលោកោា ប់
បាន ភិញ្ញា កន ងភពរ ន ប្ែលជិត្គន នឹងភពជាតិ្បចា បបននលនោះលទោះឯង ។ 
 
អភិញ្ញា ប្ដលមនការដឹង្អារម្មណ៍ ៦ ជារិច្សសច្នាះមន ៥ 

ព្បការ 
 ១. ប លពានិវសាន សសតិ្ ភិញ្ញា  បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចរលឹកែល ់
ភូរិនិងខនធ ៥ ជាលែើរ ប្ែលោា ប់លកើត្រកលហើ ពីជាតិ្រ ន ែូចជារលឹក
ែល់ខនធ ៥ របស់ នកែក្ទ្ ឬរលឹកែល់លរឿងោ៉ា វរបស់ខាួន ប្ែលោា ប់លកើត្



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-135- 

រកលហើ ពីកន ងជាតិ្រ ន  ៗោរប្ែលរលកឹែឹងលនោះ នឹងអាចបានលគ្ចើនឬតិ្ច
ប៉ា នណាលទោះ លស្សចប្ត្បាររីប្ែលខាួនបាន ប់រសំនសំរក ។ 
 ២. ទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា  បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចឱ្យសលគ្រចឫទ្ធិ លរើល 
ល ើញវត្ថ លផសង  ៗ ប្ែលលៅកន ងទី្ឆ្ងៃ  និងតូ្ចបំផ ត្ រហូត្ែល់សាថ នទី្ប្ែល 
ម្ចនវត្ថ បិទ្បាងំទ្ ក ែូចជាប្ភនករបស់លទ្វត ឬរបស់គ្ពហោ និងក្គ្កប្លង
ជាងលទោះ លៅរួរែល់ោរែឹងច តិ្ និងបែិសនធិរបស់សត្ាោំង   លៅថា 
ច តូ្បបាត្ញ្ញា ណ ។ 
 ៣. ទិ្ពាលសាត្ ភិញ្ញា  បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចឱ្យសលគ្រចឫទ្ធិ 
សាដ ប់សំលឡងសូរបីលកើត្ពីទី្ឆ្ងៃ   ែូចគ្ត្លចៀកទិ្ពារបស់លទ្វតនិងគ្ពហោ។ 
 ៤. បរចិត្តវជិាជ នន ភិញ្ញា  ឬ លចលតបរ ិញ្ញា ណ បានែល់  បញ្ញា  
ប្ែលអាចែឹងចិត្តរបស់ នកែក្ទ្បាន ។ 
 ៥. ឥទ្ធិវធិ ភិញ្ញា  បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចលធាើឱ្យសលគ្រចឥទ្ធិឫទ្ធិ 
លផសងៗ បាន ែូចជារ ជច ោះលៅកន ងែី លែើរចរងារកន ងភនំ លហាោះលឡើងលៅកន ង 
អាោស ឬលធាើឱ្យ នកែក្ទ្ល ើញនិរ ភូរិ ឬលទ្វភូរិបានជាលែើរ ។ 
 ៦.  ថាករោូបរ ភិញ្ញា  បានែល់ បញ្ញា ប្ែលល ើញករោរបស់សត្ា
ោំង  កន ងភពលផសងៗ រហូត្ែល់លសចកដីស ខ លសចកដីទ្ កខប្ែលសត្ា 
ោំងលទោះកំព ងបានទ្ទួ្ល ។ 
 ៧.  ទរតំ្ស ភិញ្ញា  បានែល់ បញ្ញា ប្ែលែឹងែល់ភពជាតិ្ 
របស់សត្ាោងំ   និងរបស់ខាួនប្ែលនឹងលកើត្កន ងភពខាងរ ខ រហូត្
ែឹងភពជាតិ្ប្ែលនឹងចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នបានលទ្ៀត្ផង ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-136- 

  ភិញ្ញា ប្ែលបប្នថរ ២ ច ងលគ្ោ លនោះ សលរង្កគ ោះចូលកន ងទិ្ពាចកខ 
 ភិញ្ញា  ។ 
 

គុណសម្បត្តិរបសអ់នក្ប្ដលបានសច្ព្ម្ឆអភិញ្ញា  
 ឈានោភីប រគល នកប្ែលបានឈានសម្ចបត្តិោំង ៩ លហើ  រ៊ឺ 
បានោងំរូបជានសម្ចបត្តិ ៥ និង រូបជានសម្ចបត្តិ ៤ លដ្ឋ គ្រប់គ្គន់ 
លវៀរប្ត្ នកប្ែលម្ចនបាររីជាពិលសស រ៊ឺោា ប់បាន ភិញ្ញា រកលហើ  
កន ងភពជាតិ្រ នប្ែលជិត្គន នឹងភពជាតិ្លនោះ សូរបីរិនបាន រូបជាន ៤ ក៏ 
អាចលធាើ ភិញ្ញា បាន ។ 
 

វិធីបដិបត្តិច្ដើម្បឱី្យបានអភិញ្ញា  
 ឈានោភីប រគល នកបានសម្ចបត្តិោំង ៩ លហើ  ោលគ្បាថាន  
នឹងលធាើ ភិញ្ញា  គ្តូ្វហាឹកហាត់្ ប់រសំម្ចធិ ឱ្យម្ចនភាពជំទញកន ងោរ
សរាឹងកសិណ ៨ (លវៀរអាោសកសណិនិងអាលោកកសិណ) ោរចូល
សម្ចបត្តិ ៨ ឬ ៩ លដ្ឋ វធីិហាឹកហាត់្លដ្ឋ លំដ្ឋប់អាោរ ១៤ យ៉ាង 
ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. កសិណាន លោរលត លដ្ឋ ោរចូលោន់ឈានបលណាដ  លៅ
តរលំដ្ឋប់ក្នកសិណ ។ 
 ២. កសិណបែិលោរលត លដ្ឋ ោរចូលោន់ឈានសាគ្ចាស
លឡើងរកវញិ តរលំដ្ឋប់ក្នកសិណ ។ 
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 ៣. កសិណាន លោរបែិលោរលត លដ្ឋ ោរចូលោន់ឈាន
បលណាដ  លៅតរលំដ្ឋប់ក្នកសិណ និងចូលោន់ឈានសាគ្ចាសលឡើង
រកវញិ តរលំដ្ឋប់ក្នកសិណ ។ 
 ៤. ឈាទន លោរលត លដ្ឋ ោរចូលោន់ឈាន បលណាដ  លៅ
តរលំដ្ឋប់ក្នឈាន ។ 
 ៥. ឈានបែិលោរលត លដ្ឋ ោរចូលោន់ឈានគ្ចាសរកវញិ ។ 
 ៦. ឈាទន លោរបែិលោរលត លដ្ឋ ោរចូលោន់ឈាន
បលណាដ  លៅតរលំដ្ឋប់ក្នឈាន លហើ សាគ្ចាសរកវញិ ។ 
 ៧. ឈាន កានតិកលត លដ្ឋ ោរចូលលផ្ទា ោះរលំងឈាន ។ 
 ៨. កសិណ កានតិកលត លដ្ឋ ោរចូលលផ្ទា ោះរលំងកសិណ ។ 
 ៩. ឈានកសិណ កានតិកលត លដ្ឋ ោរចូលលផ្ទា ោះរលំងោំងឈាន 
ោំងកសិណ ។ 
 ១០.  ងគសងានតិលត លដ្ឋ ោរគ្បគ្ពឹត្តិកនាងនូវ ងគ ។ 
 ១១. អាររោណសងានតិលត លដ្ឋ ោរគ្បគ្ពឹត្តិកនាងនូវអាររោណ៍ ។ 
 ១២.  ង្កគ ររោណសងានតិលត លដ្ឋ ោរគ្បគ្ពឹត្តិកនាង ងគ 
និងអាររោណ៍ ។ 
 ១៣.  ងគវវតថ បនលត លដ្ឋ ោរកំណត់្នូវ ងគ ។ 
 ១៤. អាររោណវវតថ បនលត លដ្ឋ ោរកំណត់្អាររោណ៍ ។ 

      (វសិ ទ្ធិររគប្គ្បភារ ២ ទំ្ព័រ ៣៣៤)   
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 ោលឈានោភីប រគលបានហាឹកហាត់្ ប់រផំាូវបែិបត្តិ លែើរបីឱ្យ
បាន ភិញ្ញា រហូត្ម្ចនភាពជំទញកន ងលកខណៈែូចលព្វលលហើ លទោះ 
ោលគ្បាថាន នឹងលធាើ ភិញ្ញា ណារួ លហើ  គ្តូ្វបែិបត្តិែូលចនោះ 
 ១. គ្តូ្វចូលរូបាវចរបញ្ា រជានរ ន លែើរបីជាបាទ្ឱ្យចិត្តម្ចនកម្ចា ំង 
សម្ចធិខាា ំងោា  លៅវេិីលនោះថា បាទ្កឈានវេិី ែូលចនោះ 
  
           ភ       ន     ទ្      រ     បរ ិ   ឧប   ន    លគ  ឈ   ឈ  ឈ   ឈ  ឈ    ភ 

 ២. លចញចាកបាទ្កឈានលហើ  ធិដ្ឋា ន រ៊ឺ តំងលសចកដីគ្បាថាន ឱ្យ
ខាា ំងោា ថា បំណងឱ្យ ភិញ្ញា យ៉ាងណាលកើត្ វេិីលនោះលឈាោ ោះថា  ធិដ្ឋា នវេិី 
ជាោរវេិីែូលចនោះ 
 
                         ភ     ន      ទ្      រ      ជ     ជ      ជ     ជ     ជ     ជ     ជ       ភ 

 ៣. ោល ធិដ្ឋា នលហើ  ក៏ចូលរូបាវចរបញ្ា រជានលទ្ៀត្ នឹងអាច 
ចូលែប្ែលៗ លគ្ចើនគ្គ លៅថា បាទ្កឈានវេិី ែូចគន  ម្ចនវេិីចិត្ត រ៊ឺ 
 
        ភ     ន       ទ្     រ    បរ ិ   ឧប    ន   លគ  ឈ   ឈ  ឈ  ឈ    ភ 

 ៤. ោលរូបបញ្ា រជានប្ែលជាបាទ្ម្ចនកម្ចា ំងលអលហើ  ត្ពីលទោះ 
 ភិញ្ញា ចិត្តក៏លកើត្លឡើងតរលសចកដីគ្បាថាន ប្ែលបាន ធិដ្ឋា នទ្ ក វេិីលនោះ 
លៅថា  ភិញ្ញា វេិី ប្ែលម្ចន ភិញ្ញា ចិត្ត រ៊ឺ រូបាវចរបញ្ា រជានចិត្តលទោះ
ឯង ម្ចនវេិីចិត្តែូលចនោះ រ៊ឺ  
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         ភ      ន     ទ្     រ     បរ ិ   ឧប    ន   លគ   ភិ    ភ 

 ខណៈប្ែល ំណាចរបស់ ភិញ្ញា កំព ងលកើត្លទោះ រលទោា រវេិីលកើត្ 
ត្ពី ភិញ្ញា វេិីលទោះ ជាោរវេិីតររលទោា រ ជវនចិត្តជារហាក សល ឬ 
រហាកិរយិ តរសររួរែល់ប រគល នកលធាើ ភិញ្ញា លទោះ លបើជាប េ ជជន 
ឬគ្ពោះលសកខប រគលក៏ជារហាក សល លបើជាគ្ពោះ រហនតក៏ជារហាកិរយិ
ជវនៈ ។ 

លបើបានពាយរលធាើ ភិញ្ញា លហើ  ប្ត្ ភិញ្ញា ចិត្តលៅរិនោន់លកើត្ 
គ្តូ្វចាប់លផដើររកពីលែើរលទ្ៀត្ រហូត្ ភិញ្ញា ចិត្តលកើត្ តរប្ែលបាន
 ធិដ្ឋា នទ្ ក ។ 

ោរសប្រដង ភិញ្ញា តរប្ែលលព្វលរកលនោះ  ភិញ្ញា  បានលដ្ឋ 
 ំណាចក្នោរចលគ្រើនសរេភាវទរហូត្បានសម្ចបត្តិោំង ៨ លៅ  ភិញ្ញា  
គ្បលភទ្លនោះថា បែិបោសិទ្ធិឈាន ។ 

ប្ត្ប រគលគ្បលភទ្ខាោះប្ែលចលគ្រើនប្ត្វបិសសទភាវទប្ត្រា៉ាង ោល
សលគ្រច ររគ ផល ក៏ែល់គ្ពរលដ្ឋ ឈាន យ៉ាងតិ្ចចូលែល់
រូបាវចរបញ្ា រជាន រហូត្ែល់សលគ្រច ភិញ្ញា បានក៏ម្ចន 
ែូចគ្ពោះចូឡបនថកៈ ោលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត ក៏សប្រដង ភិញ្ញា ជាភិកខ 
លគ្ចើនរូបលពញបរលិវណ វត្ត រពវន័  ភិញ្ញា ប្ែលសលគ្រចគ្ពរលដ្ឋ  ររគ 
ផល លកើត្លនោះ លៅថា ររគសិទ្ធិឈាន ។ 
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ម្រណាសននវីថិ 
ររណាសននវេិី ជាវេិីចិត្តប្ែលជិត្នឹងសាា ប់ សំលៅែល់ 

ោលររណាសននវេិីលកើត្លឡើងលហើ  ច តិ្ចិត្ត រប្រងលកើត្លឡើងកន ងលំដ្ឋប់
ប្ែលជិត្គន  នឹងរិនម្ចនវេិីចិត្តប្ែលម្ចនអាររោណ៍យ៉ាងែក្ទ្លកើត្លឡើង
ឃំាងរវងច តិ្ចិត្តលទ្ៀត្លឡើ  ។ 

កន ងររណាសននវេិីលនោះ ម្ចនជវនចិត្តលកើត្លឡើងគ្តឹ្រប្ត្ ៥ ខណៈ 
ប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះលហត្ ប្ែលចិត្តម្ចនកម្ចា ំងលខា លដ្ឋ  ំណាចរបស់ករោ
ប្ែលបញ្ជូ នរកលទោះ ជិត្នឹង ស់ ំណាចលហើ  គ្បោររួ លទ្ៀត្ហទ្ 
វត្ថ ប្ែលជាករោជរូប ជាទី្តំងរបស់ចិត្តក៏ម្ចនប្ត្លខា លៅលរឿ ៗ កម្ចា ំង
របស់ជវនចិត្តលខា លៅែូចលភាើងប្ែលលគ្បងនឹង ស់ ឬ ស់លហើ  ពនា៊ឺ
របស់លភាើងក៏រប្រងគ្ពឹរៗ លគ្ព្វោះ ស់កម្ចា ំងរបស់បចា័  រ៊ឺលគ្បង និងគ្បលឆ្ោះ
លទោះឯង ។ 

ោលែល់ទី្បំផ ត្ររណាសននវេិីលហើ  ត្ពីលទោះច តិ្ចិត្តក៏លកើត្ 
លឡើង ១ ខណៈ លៅថា សត្ាលទោះសាា ប់ ។ 

កន ងលពលប្ែលច តិ្ចិត្តរលត់្ បែិសនធិចិត្តនឹងគ្តូ្វលកើត្លឡើង យ៉ាង 
ពិត្គ្បាកែលដ្ឋ រិនម្ចនចិត្តែក្ទ្លកើត្លឡើងរកឃំាងរវងច តិ្ចិត្តជារួ 
បែិសនធិចិត្តបានលឡើ  ប្ត្សគ្ម្ចប់ច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតលទោះ រិនម្ចន 
បែិសនធិចិត្តរកលកើត្ត្ពីច តិ្ចិត្តលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង  ជា នក 
 ស់កិលលសលហើ  ភពជាតិ្ប្ែលនឹងគ្តូ្វលកើត្លទ្ៀត្រិនម្ចន ោលច តិ្ចិត្ត 
រលត់្ លទ្ើបចូលោន់គ្ពោះនិព្វា ន ជា ន បាទិ្លសសនិព្វា ន ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-141- 

 លដ្ឋ ន័ ប្ែលលព្វលលហើ លនោះ ជាររណាសននវេិីរបស់ោរច តិ្ 
និងោរបែិសនធិរបស់ប េ ជជន និងគ្ពោះលសកខប រគលោលជិត្នឹងសាា ប់ រ ន 
នឹងច តិ្ចិត្តលកើត្លឡើង លបើម្ចនរូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ជាអាររោណ៍ 
ររណាសននវេិីលទោះលៅថា ររណាសននវេិីតរបញ្ាោា រ ។ 

លបើជាោរនឹករិត្ផាូវចិត្ត ររណាសននវេិីលទោះលៅថា ររណាសននវេិី 
តររលទោា រ ររណាសននវេិីោំងតរបញ្ាោា រនិងរលទោា រ នីរួ  ៗម្ចន 
៤ ន័  រ៊ឺ 

ម្រណាសននវីថិោម្បញ្ចទាា រ 
ររណាសននវេិីតរបញ្ាោា រលនោះ ោា រនីរួ ៗ ម្ចន ៤ វេិី ែូលចនោះ រ៊ឺ 

 តី្      ន       ទ្       ប       វ ិ      ស    ណ       វ       ជ        ជ      ជ      ជ      ជ       ត្       ត្    ច តិ្ 

                      តី្       ន      ទ្    ប       វ ិ        ស   ណ      វ        ជ       ជ      ជ       ជ      ជ      ត្      ត្       ភ    ច តិ្ 

       តី្      ន       ទ្      ប       វ ិ     ស    ណ       វ        ជ       ជ      ជ      ជ      ជ    ច តិ្ 

                តី្      ន      ទ្       ប       វ ិ     ស    ណ      វ         ជ       ជ      ជ      ជ      ជ       ភ     ច តិ្ 

 

ររណាសននវេិីតររលទោា រម្ចន ៤ វេិី រ៊ឺ 
                ន      ទ្       រ      ជ       ជ      ជ       ជ      ជ      ត្       ត្    ច តិ្ 

                ន      ទ្       រ      ជ      ជ      ជ      ជ       ជ      ត្      ត្       ភ    ច តិ្ 

                ន      ទ្       រ      ជ      ជ      ជ      ជ       ជ     ច តិ្  

                 ន     ទ្       រ      ជ      ជ      ជ       ជ      ជ      ភ     ច តិ្ 
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អារម្មណ៍របសម់្រណាសននវីថិ 
 ធរោតសត្ាោំង   ប្ែលលៅរិនោន់បានជាគ្ពោះ រហនតលទោះ 
ជាសត្ានរក លគ្បត្ តិ្រចាេ ន  ស រោ កដី ឬជារន សស លទ្វត និងគ្ពហោកដី 
គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបសប្រដងថា ត្ថា ច ររទត នំ បន ររណោលល ករោំ វ 
ករោនិរិត្តំ វ រតិ្និរិត្តំ វ ឆ្ននំ ោា ោនំ  ញ្ាត្រសោឹ បចា បបដ្ឋា តិ្ ។ 
ោលជិត្នឹងសាា ប់ និរិត្តោំង ៣ រ៊ឺ កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ 
ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ណារួ  រប្រងគ្បាកែោា រណារួ កន ងោា រោំង ៦ 
លទោះជានិចា ។  អាររោណ៍របស់ររណាសននវេិី លទ្ើបបានែល់និរិតត ររោណ៍
ោំង ៣ គ្បោរ រ៊ឺ កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ និង រតិ្និរិតត ររោណ៍ ។ 
 កម្ចោ ររោណ៍ បានែល់ ធម្ចោ ររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ង់ជារួ ក សលករោ 
 ក សលករោ កម្ចោ ររោណ៍ប្ែលជាប្ផនកក សល បានែល់ ោរលធាើប ណយ 
ឱ្យោន រកាសីល សាដ ប់ធរ៌ ឬចលគ្រើនភាវទ ប្ែលលធាើរកលហើ លដ្ឋ  
បីតិ្លសារនសសយ៉ាងណា ក៏ឱ្យរលឹកនឹកែល់ លហើ ក៏ម្ចនបីតិ្លសារនសស 
លកើត្លឡើងហាក់ែូចជាខាួនកំព ងលធាើប ណយ ឱ្យោន រកាសីល សាដ ប់ធរ៌ 
ឬចលគ្រើនភាវទលៅកន ងខណៈលទោះ ។ 
 ចំប្ណកកម្ចោ ររោណ៍ប្ែលជាប្ផនក ក សល បានែល់ោរប្ែលខាួន 
ោា ប់សម្ចា ប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយ ឬោា ប់ខូចចិត្តលគ្ព្វោះលភាើងលឆ្ោះផោោះ ោា ប់លគ្ោធ
ខឹង ចងអាឃាត្ពាបាទ្ ោរខូចចិត្តឬលសចកដីលគ្ោធលទោះ ហាក់ែូចជា
កំព ងគ្បាកែែល់ខាួន លគ្ព្វោះលហត្ ែូចលព្វលរកលទោះឯង ។ 
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 កម្ចោ ររោណ៍លនោះជាោរែឹងតរផាូវចិត្ត លទ្ើបគ្បាកែបានចំលព្វោះតរ
រលទោា រប្ត្រា៉ាង ោលកម្ចោ ររោណ៍ជាប្ផនកក សលក៏ទំលៅោន់ស រតិ្ 
លបើកម្ចោ ររោណ៍ជាប្ផនក ក សលក៏នឹងគ្តូ្វទំលៅោន់ទ្ រគតិ្ ។ 
 ករោនិរិតត ររោណ៍ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ រូប សំលឡង កាិន រស 
លផ្ទែាពាៈ និងសភាពប្ែលែឹងបានតរផាូវចិត្ត ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ោរលធាើ
របស់ប រគលម្ចន ក់ៗ ប្ែលខាួនោា ប់លធាើលហើ  លដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត រប្រង
រកសប្រដងនិរិត្ត លគ្រឿងសម្ចគ ល់ឱ្យែឹងបានោលជិត្នឹងសាា ប់  លបើជាប្ផនក
ក សលក៏ឱ្យែឹង ឱ្យល ើញ ជាោរលធាើប ណយឱ្យោន ែូចជាល ើញគ្ពោះវហិារ 
សាោលរៀន រនោីលពទ្យ ប្ែលខាួនោា ប់កសាង ល ើញគ្ពោះភិកខ ប្ែលោា ប់
បំបួសខាួនឯង ឬបំបួសកូនលៅ ល ើញគ្ពោះព ទ្ធរូបប្ែលខាួនោា ប់កសាង
ជាលែើរ ររណាសននវេិី ក៏ កអាររោណ៍លទោះ  ៗ រកជាអាររោណ៍ឱ្យល ើញ
ជានិរិត្ត លគ្រឿងសម្ចគ ល់កន ងវត្ថ លផសងៗ ោំងលទោះ ។ 
 ករោនិរិតត ររោណ៍ ប្ែលជាប្ផនក ក សល ែូចជាល ើញសំណាញ់ 
ល ើញ ួន ល ើញលំប្ពង ល ើញដ្ឋវ សាន  ជាលគ្រឿងគ្បហារលបៀត្លបៀនសត្ា 
ប្ែលខាួនោា ប់លគ្បើកន ងោរលធាើបាបរកលហើ ជាលែើរ ររណាសននវេិី 
ក៏បលង្កអ ន កវត្ថ ោំងលនោះរកជាអាររោណ៍ ។ 
 ករោនិរិតត ររោណ៍ ប្ែលជាប្ផនកក សលនិង ក សលែូចលព្វលលហើ   
លបើគ្តឹ្រប្ត្ជាោរនឹករិត្ែល់វត្ថ លផសង  ៗ ែូចលព្វលលហើ លទោះៗ ក៏គ្បាកែ
តររលទោា រ ជា តី្តររោណ៍ ប្ត្លបើបានល ើញលដ្ឋ ប្ភនកពិត្  ៗ បានឮ
លដ្ឋ គ្ត្លចៀកពិត្ៗ ែឹងកាិន ែឹងរស ប៉ាោះគ្តូ្វសរផសស ជាោរែឹងពិត្  ៗ
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ក៏ជានិរិតត ររោណ៍ប្ែលគ្បាកែ តរបញ្ាោា រនិងជាបចា បបននអាររោណ៍ ។ 
 ករោនិរិត្តប្ែលជាប្ផនកក សល រប្រងទំលៅោន់ស រតិ្ ប្ត្លបើករោ
និរិត្តជាប្ផនក ក សលក៏រប្រងទំលៅោន់ទ្ រគតិ្ ។ 
 រតិ្និរិតត ររោណ៍ ជានិរិត្តលគ្រឿងសម្ចគ ល់អាររោណ៍ប្ែលនឹងទ ំ
លៅោន់ស រតិ្ ឬទ្ រគតិ្ លបើជារតិ្និរិតត ររោណ៍ប្ែលនឹងទំលៅោន់ស រតិ្ 
ក៏នឹងគ្បាកែជាគ្បាសាទ្ោជវងំ វមិ្ចន ទិ្ពាសរបត្តិ លទ្វប គ្ត្ លទ្ពធីត 
ល ើញរភ៌ម្ចត ល ើញវត្តអាោរ ល ើញផោោះ ល ើញរន សស ឬជាភិកខ  
សារលណរ ស ទ្ធប្ត្ល ើញវត្ថ ប្ែលលអៗ ។ 
 រតិ្និរិតត ររោណ៍ប្ែលនឹងទំលៅោន់ទ្ រគតិ្  ក៏គ្បាកែជា ណាដ ត្ 
លភាើង ោអ ង លគ្ជាោះ ក្គ្ព ល ើញទ និរ បាល ល ើញស នខ ល ើញតោ ត្
ជាលែើរ ប្ែលកំព ងលបៀត្លបៀន លធាើ នតោ ែល់ខាួន ប្ែលស ទ្ធប្ត្ជាវត្ថ 
រិនលអោំង ស់ ។ 
  រតិ្និរិតត ររោណ៍ រប្រងគ្បាកែបានកន ងោា រោងំ ៦ ប្ត្ចំប្ណកលគ្ចើន
គ្បាកែតរចកខ ោា រនិងរលទោា រ រ៊ឺ ល ើញតរផាូវប្ភនក និងផាូវចិត្តជា
ចំប្ណកលគ្ចើន និងចាត់្ជាបចា បបននអាររោណ៍ ។ 
 អាររោណ៍របស់ររណាសននវេិីលនោះ រប្រងម្ចនអាររោណ៍ប្ែលជា 
កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ណារួ រកគ្បាកែ
ែល់វេិីចិត្តច ងលគ្ោ  ប្ែលជិត្នឹងច តិ្ចិត្តជាទី្បំផ ត្ លហើ អាររោណ៍
ោំង ៣ លនោះ រប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចរបស់ករោោំង ៤ គ្បោរតរ
លំដ្ឋប់ រ៊ឺ 
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 ១. ររ កករោ រ៊ឺ ករោធៃន់ ប្ែលករោែក្ទ្រិនអាចហារោរឱ្យផល 
របស់ករោគ្បលភទ្លនោះបាន ប្ែលម្ចនោងំប្ផនកក សលនិង ក សល ។ 
 ក សលររ កករោ បានែល់ រហរគត្ក សល ៩ រ៊ឺ រូបាវចរក សល ៥ 
 រូបាវចរក សល ៤ ប្ែលនឹងទំលៅលកើត្ជារូបគ្ពហោប រគល ឬ រូបគ្ពហោ
ប រគល ឱ្យករោនិរិតត ររោណ៍គ្បាកែប្ត្រា៉ាង ។ 
  ក សលររ កករោ បានែល់ និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិ ៣ រ៊ឺ  លហត្ កទិ្ែាិ 
នត្ថិកទិ្ែាិ និង កិរ ិទិ្ែាិ ។ 
 បញ្ញា ននតរ ិករោ បានែល់ ម្ចត្ ឃាត្ បិត្ ឃាត្  រហនតឃាត្ 
លោហិត្ បាទ្ និងសងឃលភទ្ ។ 
 ២. អាសននករោ រ៊ឺ ករោប្ែលបានលធាើឬបានរលឹកែល់ោលជិត្នឹង 
សាា ប់ រ៊ឺ រ ននឹងររណាសននវេិីលកើត្ ម្ចនោំងក សលអាសននករោ ឬ 
 ក សលអាសននករោ លបើរិនម្ចនររ កករោលហើ  អាសននករោរប្រងឱ្យផល 
រ៊ឺរប្រងលធាើនិរិត្តប្ែលជាកម្ចោ ររោណ៍ ឬករោនិរិតត ររោណ៍ ឱ្យគ្បាកែលឡើង 
ែលរ់រណាសននវេិីបាន ។ 
 លបើក សលអាសននករោ ក៏ទំលៅលកើត្ស រតិ្ភូរិ លបើជា ក សល
អាសននករោក៏ទំលៅលកើត្កន ងទ្ រគតិ្ភូរិ ។ 
 ៣. អាចិណណករោ រ៊ឺ ក សលករោ ឬ ក សលករោ ប្ែលបានលធាើ ឬ 
បានរលកឹែល់លរឿ ៗ លបើរិនម្ចនររ កករោ និងអាសននករោលហើ  
អាចិណណករោរប្រងឱ្យផល លដ្ឋ ោរលធាើអាររោណ៍ែល់ររណាសននវេិី លបើ 
ជាក សលអាចិណណករោក៏ទំលៅោន់ស រតិ្ ប្ត្លបើជា ក សលអាចិណណករោ 
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ក៏ទំលៅោន់ទ្ រគតិ្ ។ 
 ៤. កែតត ករោ រ៊ឺ ក សលករោ ឬ ក សលករោ ប្ែលបានលធាើលដ្ឋ 
រិនបានតំងចិត្តទ្ ករ ន ឬក សលករោ  ក សលករោ ប្ែលរិនគ្រប់ ងគក្ន
ករោបទ្ ចាត់្ជាករោតូ្ច  ៗ លបើរិនម្ចនររ កករោ អាសននករោនិងអាចិណណករោ
លហើ  ជាទទី្របស់កែតត ករោប្ែលនឹងឱ្យផល លដ្ឋ ជា នកលធាើអាររោណ៍ 
ឱ្យែល់ររណាសននវេិី និងលបើជាក សលកែតត ករោក៏ទំលៅោន់ស រតិ្ 
ប្ត្លបើជា ក សលកែតត ករោក៏ទំលៅោន់ទ្ រគតិ្ ។ 
 

ឆុតិ្និង្បដិសនធរិបសស់ត្ា 
 បណាដ សត្ាោំង   លៅរិនោន់ ស់កិលលស ោលសាា ប់លហើ 
នឹងគ្តូ្វលកើត្លទ្ៀត្ពិត្គ្បាកែ ែូលចាន ោះោលលសចកដីសាា ប់រកែល់នឹងគ្តូ្វ
ម្ចននិរិត្ត ៣ គ្បោរ ណារួ  ប្ែលជាប់ពីករោោំង ៤ គ្បាកែជាអាររោណ៍ 
ែល់ររណាសននវេិី ប្ែលម្ចនជវនចិត្តជាបាបជាប ណយបាន ៥ ខណៈ
ប្ត្បាបឬប ណយ ប្ែលគ្បាកែកន ងររណាសននវេិីលនោះរិនម្ចនកម្ចា ំង
 ំណាចប្ែលនឹងឱ្យផលលកើត្កន ងបែិសនធិោលបាន ែូលចាន ោះររណាសននវេិី
លនោះ លទ្ើបរិនម្ចនទទី្ប្ែលជាជនកករោទំឱ្យលកើត្បាន លគ្ព្វោះម្ចនោរ 
លកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍លដ្ឋ រិនបានខាល់ខាា   និងបលយររិនគ្រប់ 
 ងគក្នករោបទ្ ររណាសននវេិីលនោះ លទ្ើបរិនចាត់្ថា ជាអាសននករោផង ។ 
 លគ្ព្វោះសត្ារប្រងនឹងគ្តូ្វវលិវល់សាា ប់លកើត្ លៅតរ ំណាចរបស់
ករោប្ែលបានលធាើទ្ ក និងរប្រងលកើត្បានកន ងភពភូរិលផសង  ៗែូលចាន ោះោរសាា ប់ 
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និងោរលកើត្របស់សត្ា លទ្ើបម្ចនភាវៈប្ែលលផសងគន លៅតរសររួរ រ៊ឺ 
 ១. ោរប រគលច តិ្ និងបែិសនធិកន ងោរភូរិ សំលៅែល់  បា សត្ា 
រន សសនិងលទ្វតប្ែលនឹងគ្តូ្វសាា ប់ និងគ្តូ្វលកើត្កន ងោរភូរិ ១១ ណា
រួ តរ ំណាចក្នោរក សល ឬ ក សលប្ែលខាួនបានលធាើទ្ ក ។ 

ក. លព្វលលដ្ឋ វេិី ររណាសននវេិី រប្រងលកើត្បានោំងបញ្ាោា រ 
ររណាសននវេិី ឬរលទោា រររណាសននវេិីក៏បាន លស្សចប្ត្នឹងគ្បសពា
អាររោណ៍ណា លបើគ្បសពាបញ្ញា ររោណ៍ក៏ច តិ្តរបញ្ាោា រររណាសននវេិី 
លបើគ្បសពាធម្ចោ ររោណ៍ច តិ្តររលទោា រររណាសននវេិី ។ 
 ខ. លព្វលលដ្ឋ ជវនៈ ររណាសននវេិីលទោះ ម្ចនជវនចិត្ត ៥ ខណៈ
ជាោរជវនៈ ប្ត្នឹងជា ក សលជវនៈ រ៊ឺ លោភជវនៈ លោសជវនៈ និង 
លម្ចហជវនៈ ឬជាក សលជវនៈ ប្ែលជារហាក សលញាណវបិប  ត្តជវនៈ 
ឬរហាក សលញាណសរប  ត្តជវនៈ ក៏លស្សចប្ត្ ំណាចរបស់ករោោងំ 
៤ គ្បោរប្ែល នកលទោះបានលធាើរក ។ 
 ២. ោរប រគលច តិ្ និងបែិសនធិកន ងគ្ពហោភូរិ រន សសឬលទ្វត ប្ែល
ជាតិ្លហត្ កបែិសនធិ ោលបានចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា នរហូត្ែល់បាន
សលគ្រចជាឈានោភីប រគល ោលែល់លសចកដីសាា ប់ ឈានប្ែលោា ប់
បានលទោះលៅរិនោន់សាបសូនយ រប្រងបែិសនធិកន ងរូបភូរិ ១៦ ឬ រូបភូរិ 
៤ តរ ំណាចក្នឈានក សលប្ែលខាួនបានលធាើទ្ ក ។ 
 ក. លព្វលលដ្ឋ វេិី ររណាសននវេិី នឹងលកើត្បានចំលព្វោះតររលទោា រ
ររណាសននវេិីប្ត្រា៉ាង នឹងរិនម្ចនច តិ្តរបញ្ាោា រររណាសននវេិីលឡើ  
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លគ្ព្វោះគ្តូ្វម្ចនរូបបញ្ាត្តិអាររោណ៍  រូបបញ្ាត្តិអាររោណ៍ ឬរហរគត្អាររោណ៍ 
ប្ែលជាករោនិរិតត ររោណ៍ គ្បាកែតររលទោា រររណាសននវេិីជានិចា ។ 
 ខ.  លព្វលលដ្ឋ ជវនៈ ជវនៈកន ងរលទោា រររណាសននវេិីលនោះ ម្ចន 
ជវនចិត្តលកើត្បាន ៥ ខណៈ ជាោរជវនៈ លហើ ររណាសននវេិី 
តររលទោា រលនោះម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ១.  តិ្វភូិតររោណ៍ររណាសននវេិី ។ 
 ២. វភូិតររោណ៍ររណាសននវេិី ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរតិ្លហត្ កប រគល នកបានឈាន ច តិ្ពីោរស រតិ្ភូរិ 
៧ លហើ  បែិសនធិកន ងរូបភូរិ ឬ រូបភូរិ តរសររួរែល់ឈានប្ែលខាួន 
បាន និងតរលសចកដីលពញចិត្តរបស់និកនតិត្ណាា  ។ 
 ៣. គ្ពហោប រគលច តិ្ និងបែិសនធិកន ងគ្ពហោភូរិ គ្ពហោប រគលប្ែល 
ជារូបគ្ពហោឬ រូបគ្ពហោកដី ោល សជី់វតិ្នឹងគ្តូ្វលៅលកើត្ជាគ្ពហោប រគល 
លទ្ៀត្ នឹងលកើត្កន ងភូរិែប្ែល ឬខពស់លឡើងលៅកដី ររណាសននវេិីរប្រងជា 
រលទោា រវេិី និងជវនៈជាោរជវនៈ ែូចគន ជារួ ោរប រគលច តិ្ 
និងបែិសនធិកន ងគ្ពហោភូរិែូចខទី្ ២ ។ 
 ៤. រូបគ្ពហោប រគលច តិ្ និងគ្ត្ឡប់រកបែិសនធិកន ងោរស រតិ្ភូរិ 
លគ្ព្វោះ ស់ ំណាចឈាន បានែល់គ្ពហោកន ង ១១ ភូរិ (លវៀរស ោធ វស ៥) 
នឹងរកបែិសនធិលដ្ឋ រហាវបិាក ៨ ែួង ណារួ កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ 
ររណាសននវេិី ជវនៈក៏រប្រងលកើត្បានោំងតរបញ្ាោា រររណាសននវេិី 
និងរលទោា រររណាសននវេិីជាោរជវនៈែូចគន ជារួ ោរប រគលច តិ្ 
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និងបែិសនធិកន ងោរភូរិលទ្ៀត្ែូចខទី្ ១ ។ 
 ៥.  រូបគ្ពហោប រគលច តិ្ និងគ្ត្ឡប់រកបែិសនធិកន ងោរស រតិ្ភូរិ 
 រូបគ្ពហោប រគលច តិ្ពី រូបភូរិលហើ  រប្រងបែិសនធិកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ 
ម្ចនររណាសននវេិីតររលទោា ររួ គ្បលភទ្ ជវនៈជាោរជវនៈែូចគន  
ជារួ រូបគ្ពហោច តិ្និងបែិសនធិកន ងោរភូរិ ។ 
 ោរច តិ្របស់ប េ ជជនឬច តិ្របស់គ្ពោះលសកខប រគលលទោះ រប្រងជាបចា័ 
ែល់បែិសនធិ ែូលចាន ោះោលច តិ្ចិត្តរលត់្លហើ  នឹងគ្តូ្វម្ចនបែិសនធិចិត្ត
លកើត្លឡើង បនតជានិចា លគ្ព្វោះលៅរិនោន់ ស់ជាតិ្ទ្ កខ ។ 
 ចំប្ណកោរច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតលទោះ  ស់បចា័ លហើ លទ្ើប 
រិនម្ចនបែិសនធិចិត្តរកទ្ទួ្លោរច តិ្របស់គ្ពោះ រហនតលទោះ លទ្ើបោន់ ក 
ថាជាោររលត់្ខនធ ឬលៅថាបរនិិព្វា ន រ៊ឺ ោររលត់្  ៗោំងកិលលស និងរលត់្ 
ោំងទ្ កខលដ្ឋ គ្បោរោំងពួង សូរបីឧបាទ្ខណៈរបស់ច តិ្ចិត្តក្ន 
គ្ពោះ រហនតលទោះក៏រិនម្ចនចិត្តជរូបលកើត្ផងលឡើ  ។ 
 

បរនិោិា នរបសព់្រះអរហនត 
 គ្ពោះ រហនតោំង  ជា នក ស់អាសវកិាលលសោំងពួងលហើ  
ច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ ងគលទ្ើបរិនម្ចនបែិសនធិចិត្តលកើត្លឡើងបនត លគ្ព្វោះផ ត្
ចាកវែដសងាលហើ  និងររណាសននវេិីរបស់គ្ពោះ រហនតលទោះ ក៏រិនម្ចន
ករោ ករោនិរិត្ត និងរតិ្និរិត្ត រកជាអាររោណ៍ លគ្ព្វោះជា នកផ ត្ចាកករោ 
លទ្ើបផ ត្ចាកោរលកើត្ ែូលចាន ោះលគ្រឿងសម្ចគ ល់ក្នោរលកើត្លទ្ើបរិនម្ចន ោរ
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ច តិ្របស់គ្ពោះ រហនតលទោះ  ងគខាោះច តិ្ចាកោរជវនៈ ឬ ងគខាោះក៏ច តិ្ខាង
លគ្ោ រហរគត្ជវនៈ និង ងគខាោះប្ែលសលគ្រច ភិញ្ញា  ក៏លធាើ ភិញ្ញា ឱ្យ
គ្បាកែរ ន លហើ លទ្ើបច តិ្ បរនិិព្វា នរបស់គ្ពោះ រហនតលទោះ លទ្ើបម្ចន
ររណាសននវេិីលកើត្បានលគ្ចើនយ៉ាង ប្ត្លដ្ឋ សារគ្ពោះ រហនតោំង  
រិនម្ចនោរលកើត្លទ្ៀត្ អាររោណ៍កន ងររណាសននវេិីក៏រិនលៅថា ជាករោ 
ករោនិរិត្ត រតិ្និរិត្ត ែូលចាន ោះគ្ពោះ រហនតលទ្ើបរិនម្ចនបរនិិព្វា នតរបញ្ាោា រ
ររណាសននវេិី និងម្ចនប្ត្បរនិិព្វា នតររលទោា រររណាសននវេិីប្ត្រា៉ាង។ 
 

ម្រណាសននវីថិរបសព់្រះអរហនតមន ៥ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. ោរជវនររណាសននវេិី រ៊ឺ ច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត លកើត្លឡើង 
ត្ពីោរជវនៈប្ែលជារហាកិរយិជវនៈ ប្ែលោប់ជាោរបរនិិព្វា នយ៉ាង
ធរោតសារញ្ារបស់គ្ពោះ រហនត ។ 
 ២. ឈានសរននតរវេិី រ៊ឺ ច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប្ែលលកើត្ត្ពី
ឈានសម្ចបត្តិវេិី បានែល់ គ្ពោះ រហនតប្ែលជាឈានោភីប រគល ម្ចន
ទ្ កខលវទ្ទខាា ំងោា  ោលជិត្នឹងបរនិិព្វា នក៏លធាើឈានសម្ចបត្តិឱ្យលកើត្លឡើង 
លែើរបីរលំត់្លវទ្ទលផសងៗ ោំងលទោះ ោលលចញចាកសម្ចបត្តិ ច តិ្ចិត្តក៏ 
គ្បាកែលឡើងជាោរបរនិិព្វា ន ត្ពីឈានសម្ចបត្តិវេិី ។ 
 ៣. បចាលវកខណសរននតរវេិី រ៊ឺ ច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប្ែលលកើត្ 
ត្ពីោរពិចារណា ងគឈានម្ចនវតិ្កាៈជាលែើរ បចាលវកខណសរននតរវេិី 
នឹងលកើត្ត្ពីកិរយិបឋរជាន ទ្ តិ្ ជាន ត្តិ្ ជាន ចត្ ត្ថជាន 
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ជាោរពិចារណា ងគឈានលហើ ច តិ្ ។ 
 ៤.  ភិញ្ញា សរននតរវេិី រ៊ឺ ច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប្ែលលកើត្ត្ពី 
 ភិញ្ញា វេិី បានែល់គ្ពោះ រហនតប្ែលបានសប្រដងឫទ្ធិលផសងៗ ឱ្យគ្បាកែ
លហើ ក៏ចូលោន់បរនិិព្វា ន ។ 
 ៥. ជីវតិ្សរសីសី រ៊ឺ ច តិ្ចិត្តរបស់ នកប្ែលចលគ្រើនវបិសសទ
ករោដ្ឋា ន ោលបានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតក៏លោរែល់ោលបរនិិព្វា ន 
ែូលចាន ោះោលែល់ទី្បំផ ត្វេិីច ងលគ្ោ របស់គ្ពោះ រហត្តររគលហើ  
បចាលវកខណវេិីប្ែលម្ចនោរពិចារណាររគ ផល និព្វា ន និងកិលលសប្ែល
លោះលហើ  ក៏លកើត្លឡើង ត្ពីលទោះវេិីរបស់ររណាសននវេិីក៏លកើត្លឡើង លទ្ើប
បរនិិព្វា នរួ រលំពច ែូចជាគ្ពោះភិកខ ប្ែលគ្តូ្វខាា ខាជំាលែើរ ជីវតិ្សរសីសី
លទ្ើបជាច តិ្ចិត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងត្ពីោរពិចារណាររគ ផល និព្វា ន និង
កិលលសប្ែលលោះលហើ  រ៊ឺោល រហត្តររគវេិីរលត់្លហើ  បចាលវកខណវេិី
ក៏គ្បាកែលឡើង ោលបចាលវកខណវេិីរលត់្ ច តិ្ចិត្តក៏លកើត្លឡើងរួ រលំពច ។ 
 

ត្ទាលម្ពននិយម្ 
 ត្ោលរពននិ រ សំលៅែល់ ោរកំណត់្របស់ត្ោលរពនៈ
ប្ែលនឹងលកើត្បានលទោះ ម្ចនោរកំណត់្យ៉ាងណាខាោះ ប្ែលត្ោលរពនៈ 
លកើត្បាននិងលកើត្រិនបាន ោរលកើត្លឡើងរបស់ត្ោលរពនៈលនោះម្ចន
គថាសងគហៈទី្ ៧ សប្រដងថា 
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គាថាសង្គហទី ៧ 
៧.  ោលរ  ជវនសតត លរព-     ទនំ  និ លរ  សតិ្ 

       វភូិលត្តិ្រហលនត  ច     ត្ោររោណរីរតំិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ោលម្ចនោរកំណត់្នូវជវនៈ សត្ា និងអាររោណ៍កន ងោរភូរិ 
លោកលព្វលត្ោររោណៈកន ងវភូិតររោណ៍ និង តិ្រហទត ររោណ៍ ។ 
 

អធបិាយ 
 ត្ោលរពន ឬ ត្ោររោណ ម្ចនលសចកដីែូចគន  ។ 
 ត្ទ្ រកពីព្វកយថា តំ្ ប្គ្បថា លទោះ 
 អាររោណ សំលៅែល់ អាររោណ៍ 
 ត្ោលរពន ឬ ត្ោររោណ លទ្ើបសំលៅែល់ អាររោណ៍លទោះ លហើ 
អាររោណ៍លទោះ សំលៅែល់ ោម្ចររោណ៍ប្ែលគ្បាកែឱ្យជវនចិត្តបានលសព
តរោា រោំង ៦ ប្ែលគ្បលភទ្របសអ់ាររោណ៍ម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១.  និដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលរិនលអ ។ 
 ២. ឥដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលលអ ។ 
 ៣.  តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលលអក្គ្កប្លង ។ 
 តរគថាសងគហៈទី្ ៧ លនោះ សប្រដងថា ត្ោររោណៈនឹងលកើត្បាន 
លទោះ គ្តូ្វអាស្ស័  ងគគ្បកបប្ែលគ្រប់បរបូិណ៌ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. ជវន គ្តូ្វជាោរជវនៈ ។ 
 ២. សត្ា គ្តូ្វជាោរសត្ា (ោរបែិសនធិ) ។ 
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 ៣. អាររោណ៍ គ្តូ្វជាោម្ចររោណ៍ ។ 
 ៤. វេិី (ោរ) គ្តូ្វជា តិ្រហទត ររោណ៍ ឬវភូិតររោណ៍ ។ 
 ១. ជវន ជាោរជវនៈលទោះ សំលៅែល ់ោរលសពអាររោណ៍លទោះ រប្រង 
លសពអាររោណ៍លដ្ឋ ជវនចិត្ត លបើអាររោណ៍ប្ែលលសពលទោះជាោម្ចររោណ៍ 
រ៊ឺ រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ លរឿងោ៉ា វលផសងៗ ជវនចិត្តប្ែលលសព
អាររោណ៍ោងំលទោះ ក៏ជាោរជវនៈ រប្រងលកើត្បានោំងតរបញ្ាោា រវេិី 
និងរលទោា រវេិីក៏បាន ប្ត្លបើជា បបទវេិី រ៊ឺ រហរគត្ជវនៈ ឬលោក ត្តរ-
ជវនៈ ត្ោលរពនៈ រប្រងលកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះរហរគត្ជវនៈកដី 
ឬលោក ត្តរជវនៈកដី ជាោរលធាើចិត្តឱ្យច ោះស ប់ជារួ អាររោណ៍ ប្ត្ចំប្ណក
កន ងោរជវនៈលទោះ អាររោណ៍ម្ចន ំណាចប្ែលនឹងឱ្យចិត្តលគ្ត្ក រជាប់
ចិត្តកន ងអាររោណ៍លទោះៗ ោម្ចររោណ៍លទ្ើបជាទី្ចងចិត្តឱ្យជាប់លៅកន ង
ោម្ចររោណ៍លទោះ លហត្ លទោះលទ្ើបលធាើឱ្យ ត្ោលរពនចិត្តលកើត្លឡើងបាន ២ 
ខណៈលទ្ៀត្កន ងទី្បំផ ត្ក្នវេិី លហើ លទ្ើបច ោះោន់ភវងគ ត្ោលរពនៈលទ្ើប
លកើត្ត្ពីោរជវនៈប៉ា លណាណ ោះ នឹងរិនលកើត្ត្ពី បបទជវនៈលឡើ  ។ 
 ២. សត្ា គ្តូ្វជាោរសត្ា ឬោរប រគល សំលៅែល់ ប រគលប្ែល 
លកើត្កន ងោរភូរិ  បានែល់  បា សត្ា រន សស និងលទ្វត (ោរបែិសនធិ) 
ប៉ា លណាណ ោះ រូបគ្ពហោប រគលនិង រូបគ្ពហោប រគល ត្ោលរពន រប្រងលកើត្រិន
បាន ។ 
 ៣. អាររោណ៍ គ្តូ្វជាោម្ចររោណ៍ សំលៅែល់ ត្ោលរពន 
ប្ែលនឹងលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍លទោះ គ្តូ្វជាោម្ចររោណ៍ប្ែលជា
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បររត្ថប៉ា លណាណ ោះ លបើជាបញ្ាត្តិអាររោណ៍ រហរគត្អាររោណ៍ ឬលោក ត្តរ
អាររោណ៍លហើ  ត្ោលរពន ក៏លកើត្រិនបាន ។ 
 ៤. វេិី គ្តូ្វជាវភូិតររោណ៍វេិី ឬ តិ្រហទត ររោណ៍វេិីប៉ា លណាណ ោះ លគ្ៅ 
ពីវេិីោំងពីរលនោះលហើ  ត្ោលរពន រប្រងលកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះអាររោណ៍
ម្ចនកម្ចា ំងលខា រលត់្លៅរ ន ប្ែលជវនចិត្តនឹងលសពអាររោណ៍បានគ្រប់ 
ឬរលត់្គ្ត្ង់ជវនៈច ងលគ្ោ លោរ ក៏រិនម្ចនត្ោលរពនៈលកើត្ត្លៅ
លទ្ៀត្បាន ។ 
 ោលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ គ្បោរែូចលព្វលលហើ  ត្ោលរពនៈ 
រប្រងលកើត្ ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ត្ោលរពនៈលទោះ ម្ចន ១១ ែួង បានែល់  
 ឧលបោខ រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ ក ក សលវបិាក ១ ែួង 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ កក សលវបិាក ១ ែួង  
 លសារនសសរលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ កក សលវបិាក ១ ែួង 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រួរត្ោលរពនចិត្ត ១១ ែួង ។ 
 ត្ោលរពនចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលនោះ ជាក សលវបិាក ឬជា ក សល
វបិាក ជាលសារនសស ឬឧលបោខ  រប្រងអាស្ស័ លៅលលើអាររោណ៍ ៣ 
យ៉ាងជាគ្បោរសំខាន់ អាររោណ៍ោងំ ៣ យ៉ាងប្ែលនឹងលធាើឱ្យ
ត្ោលរពនចិត្តលកើត្បានលទោះ ម្ចនោរកំណត់្ែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ក. លបើអាររោណ៍ប្ែលគ្បសពាលទោះ ជា តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ ជាអាររោណ៍ 
ប្ែលលអក្គ្កប្លង ត្ោលរពនចិត្តប្ែលលកើត្ រប្រងជាក សលវបិាកប្ែល 
លកើត្គ្ពរជារួ លសារនសសលវទ្ទ បានែល់លសារនសសសនតីរណក សល 
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វបិាក ១ ែួង និងលសារនសសរហាក សលវបិាកចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ខ. លបើអាររោណ៍ប្ែលគ្បសពាលទោះ ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែល 
លអយ៉ាងកណាដ ល ត្ោលរពនចិត្តប្ែលលកើត្ រប្រងជាក សលវបិាកចិត្ត
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ឧលបោខ លវទ្ទ បានែល់ ឧលបោខ សនតីរណក សល
វបិាកចិត្ត ១ ែួង និងឧលបោខ រហាវបិាកចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 រ. លបើអាររោណ៍ប្ែលគ្បសពាលទោះ ជា និដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែល 
រិនលអ ត្ោលរពនចិត្តប្ែលលកើត្ គ្តូ្វជាឧលបោខ សនតីរណ ក សលវបិាក 
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ឧលបោខ លវទ្ទប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

ឆំណុឆសមគ ល ់
 ត្ោលរពនចិត្តរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរអាររោណ៍ ប្ែលគ្បកបតរ
លគលប្ែលកំណត់្ទ្ កខាងលែើរ ប្ត្ជវនចិត្តរិនបានគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ 
អាររោណ៍ជានិចា ែូចជាអាររោណ៍ប្ែលគ្បសពាលទោះជា តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្
ជវនចិត្តប្ែលលសពអាររោណ៍លទោះ គ្ត្ឡប់លៅជា ក សលជវនៈលៅក៏បាន 
ឬអាររោណ៍ប្ែលគ្បសពាលទោះជា និដ្ឋា ររោណ៍ ប្ត្ នកគ្បសពាអាររោណ៍ម្ចន
លយនិលសារនសិោរលអ ខណៈលសព និដ្ឋា ររោណ៍លទោះជវនចិត្តជាក សល
ជវនៈក៏បាន ែូលចាន ោះោរលសពអាររោណ៍របស់ប េ ជជន ឬលសកខប រគលលហើ  
លទ្ើបរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅតរអាររោណ៍ប្ែលលអឬរិនលអជានិចាលទ្  កជាពិត្
គ្បាកែរិនបាន ប្ត្សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព ោលគ្បសពាអាររោណ៍
ណាលហើ រប្រងរិនម្ចនសញ្ញា វបិោា ស ។ 
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 ែូលចនោះ កិរយិជវន ប្ែលលកើត្លឡើងជារួ គ្ពោះ រហនត លបើលកើត្គ្ពរ 
ជារួ លសារនសស ត្ោលរពនៈប្ែលលកើត្ត្ពីជវនៈលទោះ 
ក៏ជាលសារនសសតរជវនៈផងប្ែរ ។ 
 លបើកិរយិជវនៈលកើត្គ្ពរជារួ ឧលបោខ  ត្ោលរពនៈប្ែលលកើត្
ត្ពីជវនៈក៏ជាឧលបោខ តរជវនៈផងប្ែរ ជវនៈរបស់គ្ពោះ រហនតរប្រងរិន
វបិរតិ្ពីអាររោណ៍ប្ែលគ្បសពា រ៊ឺ លបើគ្បសពាជារួ  តិ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ 
រប្រងលសពអាររោណ៍លដ្ឋ កិរយិជវនៈប្ែលជាលសារនសស ។ 
 លបើគ្បសពាអាររោណ៍ប្ែលជាឥដ្ឋា ររោណ៍ កិរយិជវនៈរប្រងជាឧលបោខ  
លបើគ្បសពាជារួ  និដ្ឋា ររោណ៍ កិរយិជវន ក៏ជាឧលបោខ ែូចគន  ។ 
 រួរលសចកដីរក កិរយិជវនៈរប្រងម្ចនប្ត្លសារនសសនិងឧលបោខ ប៉ា លណាណ ោះ 
រិនម្ចនលោរនសសលវទ្ទ ខណៈទ្ទួ្ល និដ្ឋា ររោណ៍ ែូចយ៉ាងប េ ជជន 
ឬគ្ពោះ រ ិប រគលខាងលែើរលឡើ  ។ 
 ោរប្ែលគ្តូ្វលវៀរ តរប្ែលលព្វលែល់ត្ោលរពនៈរកោំង ស់លទោះ 
ជាោរសប្រដងោរលកើត្លឡើងរបស់ត្ោលរពនៈលដ្ឋ ទូ្លៅ ប្ត្ករណីខាោះ 
ត្ោលរពនៈរួរនឹងគ្តូ្វលកើត្ ប្ត្លកើត្រិនបានលគ្ព្វោះជំោស់លដ្ឋ សភាព
របស់លវទ្ទប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្ត ែូចជាចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ 
លសារនសសលវទ្ទ នឹងលកើត្ត្ពីចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ លោរនសស
លវទ្ទរិនបាន លគ្ព្វោះសភាពរបស់លវទ្ទោំង ២ លទោះជាបែិបកខនឹងគន  
ែូលចាន ោះគ្តូ្វម្ចនចិត្តែក្ទ្រកលកើត្ជំនួស ចិត្តប្ែលលកើត្ជំនួសលទោះ លៅថា 
អារនត កភវងគ លរឿងរបស់អារនត កភវងគលនោះ បានលព្វលទ្ កលហើ កន ងខាងលែើរ 
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ប្ែលសប្រដងបញ្ាោា រវេិី លទ្ើបរិនទំរកលព្វលលទ្ៀត្ ។ 
 

ជវននិយម្ 
 ជវននិ រ សំលៅ កធរោទំ្លនៀររបស់ជវនៈ ឬោរកំណត់្ពិត្
គ្បាកែរបស់ជវនៈ រ៊ឺកន ងជវនចិត្ត ៥៥ ែួងលទោះ ជវនៈែួងណានឹងលកើត្ 
លឡើងគ្ត្ង់ទី្ណាខាោះ នឹងលកើត្កន ងរវងណាខាោះ រួរែល់ោរលកើត្បានយ៉ាង 
ណា លគ្ព្វោះជវនចិត្តរប្រងម្ចនោរលកើត្លផសង  ៗ គន  ែូចជាកន ងោរជវនៈ
ជារួ គន  លពលខាោះលកើត្បាន ៥ ខណៈ លពលខាោះលកើត្បាន ៦ ខណៈ 
ឬលពលខាោះក៏ ៧ ខណៈ ។ 
 លបើសភាពរបស់ោងោ ជាគ្បគ្កតី្លដ្ឋ ទូ្លៅលហើ  ជវនចិត្ត 
រប្រងលកើត្បាន ៧ ខណៈ លបើកន ងលវោសនាប់អាចលកើត្បានគ្តឹ្រ ៥-៦ ខណៈ 
និងកន ងខណៈររណាសននជវនៈ រ៊ឺ វេិីប្ែលនឹងែល់ច តិ្លកើត្បានគ្តឹ្រប្ត្ 
៥ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្  ែាកថាចារយលព្វលថា កន ងោលសលរដចគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ 
ជាម្ចា ស់គ្ទ្ង់លធាើ រកបាែិហារ ិ៍លទោះ ោម្ចវចរកិរយិជវនៈលកើត្គ្តឹ្រប្ត្ 
៤-៥ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះជវនចិត្តរបស់គ្ពោះ ងគខណៈលទោះគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លលឿនរហស័ជាងរន សសធរោត ។ 
 ចំប្ណករហរគត្ជវនៈលទោះ ោរសលគ្រចឈានកន ងគ្គែំបូងគ្រប់ៗ 
ឈានរហរគត្ជវនៈរប្រងលកើត្លឡើងបានគ្តឹ្ររួ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ វេិីប្ែល 
ឈានចិត្តលកើត្ជាគ្គែំបូងលនោះ លៅថា អាទិ្ករោិកឈានវេិី ។ 
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 កន ង ភិញ្ញា វេិី ក សល ឬកិរយិ ជវន ភិញ្ញា ក៏លកើត្បានគ្តឹ្ររួ  
ខណៈប៉ា លណាណ ោះ សូរបីកន ងររគវេិី លោក ត្តរររគោងំ ៤ រ៊ឺ លសាតបត្តិររគ 
សកោគរិររគ  ទគរិររគ និង រហត្តររគ ក៏លកើត្លឡើងគ្តឹ្រប្ត្ ១ 
ខណៈចិត្តែូចគន  ។ 
 សគ្ម្ចប់លោក ត្តរវបិាក ប្ែលចាត់្ជាជវនចិត្ត លគ្ព្វោះម្ចនកិចាកន ង 
ោរលសពអាររោណ៍និព្វា នលទោះ ខណៈលកើត្កន ងររគវេិី រប្រងលកើត្បាន ២ 
ខណៈខាោះ ៣ ខណៈខាោះ លហើ ជាភវងគត្លៅ ឬកន ងខណៈលចញចាកនិលោធ
សម្ចបត្តិ ផលចិត្តរបស់គ្ពោះ ទគរីនិងផលចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតក៏លកើត្
គ្តឹ្រប្ត្ ១ ខណៈ ជាភវងគត្លៅ ។ 
 ចំប្ណកកន ងផលសម្ចបត្តិវេិីលទោះ ផលចិត្តរប្រងលកើត្លឡើងបាន
យ៉ាងលគ្ចើនរហូត្គ្បម្ចណរិនបាន និងកន ងឈានសម្ចបត្តិវេិីក៏ែូចគន  
ឈានចិត្តរប្រងលកើត្បានលគ្ចើនៗ ោប់ចំនួនរិនបានែូចគន  លកើត្និងតំង 
លៅបានរហូត្លវោប្ែល ធិដ្ឋា នទ្ ក ែូចគថាសងគហៈសប្រដងថា  
 

គាថាសង្គហទី ៨ 
៨.   សត្តកខត្ត ំ  បរតិត និ  រគគ ភិញ្ញា   សកឹ  រត 

         វលសសានិ  លពភនតិ     ជវទនិ  ពហូនិបិ  ។ 
 ប្គ្បថា បរតិ្តជវនៈោងំ  រប្រងលកើត្ ៧ ខណៈ ររគជវនៈ
និង ភិញ្ញា ជវនៈរប្រងលកើត្គ្តឹ្រប្ត្ ១ ខណៈ ជវនៈែ៏លសសលគ្ៅពីលនោះ 
សូរបីលគ្ចើន  ៗខណៈក៏លកើត្បាន ។ 
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សប្ម្ែង្ការច្ក្ើត្ច្ ើង្របសជ់វនៈច្ោយលោំប់ 
ជវនចិត្តប្ែលលកើត្ ១ ខណៈ បានែល់ចិត្ត ២៦ ែួង រ៊ឺ 

  ១. រហរគត្ក សលជវនៈ ៩ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងអាទិ្ករោិកឈានវេិី។ 
  ២. រហរគត្កិរយិជវនៈ ៩ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងអាទិ្ករោិកឈានវេិី។ 
  ៣.  ភិញ្ញា ជវនៈ ២ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើងកន ង ភិញ្ញា វេិី ។ 
   ៤. ររគជវនៈ ៤ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងររគវេិី ។ 
   ៥.  ទគរិផលជវនៈ ១ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើងោលលចញចាកនិលោធ
សម្ចបត្តិ ។ 
   ៦.  រហត្តផលជវនៈ ១ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើងោលលចញចាកនិលោធ
សម្ចបត្តិ ។ 

ជវនចិត្តប្ែលលកើត្បាន ២ ខណៈ បានែល់ចិត្ត ៦ ែួង រ៊ឺ 
     ១. លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្ន ២ ែួង ប្ែលលកើត្ខណៈចូលនិលោធ
សម្ចបតិ្ត ។ 

២. ផលជវនៈ ៤ ែួង ប្ែលលកើត្កន ងររគវេិីរបស់រនោប រគល ។ 

ជវនចិត្តប្ែលលកើត្បាន ៣ ខណៈ បានែល់ចិត្ត ១២ ែួង រ៊ឺ 
       ១. រហាក សលញាណសរប  ត្តជវនៈ ៤ ែួង ប្ែលលកើត្កន ង បបទវេិី 
របស់តិ្កខប រគល ។ 
      ២. រហាកិរយិញាណសរប  ត្តជវនៈ ៤ ែួង ប្ែលលកើត្កន ង បបទវេិី 
របស់តិ្កខប រគល ។ 
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      ៣. ផលជវនៈ ៤ ែួង ប្ែលលកើត្កន ងររគវេិី របស់តិ្កខប រគល ។ 

ជវនចិត្តប្ែលលកើត្បាន ៤ ខណៈ បានែល់ចិត្ត ៨ ែួង រ៊ឺ 
       ១. រហាក សលញាណសរប  ត្តជវនៈ ៤ ែួង ប្ែលលកើត្កន ង បបទវេិី 
របស់រនោប រគល ។ 
      ២. រហាកិរយិញាណសរប  ត្តជវនៈ ៤ ែួង ប្ែលលកើត្កន ង បបទវេិី 
របស់រនោប រគល ឬរហាកិរយិញាណសរប  ត្តជវនៈរបស់គ្ពោះសម្ចោ -
សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ខណៈគ្ទ្ង់លធាើ រកបាែិហារ ិ៍ ។ 

ជវនចិត្តប្ែលលកើត្បាន ៥ ខណៈ បានែល់ចិត្ត ២៨ ែួង រ៊ឺ 
 ១. ោរជវនៈ ២៨ (លវៀរហសិត្ បាទ្) ប្ែលលកើត្កន ងររណាសននវេិី
 រា៉ាងលទ្ៀត្កន ងររពីរខាោះលព្វលថា ជវនចិត្តប្ែលលកើត្កន ងររណា- 
សននោល (វេិីប្ែលជិត្នឹងររណាសននវេិី) រ ចាេ ោល (ខណៈលភាច 
ឬបាត់្សាោ រតី្) វសិញ្ាីភូត្ោល (ខណៈសនាប់)  តិ្ត្រ ណោល (ខណៈ 
ប្ែលករោជរូបម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  រ៊ឺខណៈលកើត្ែំបូង) ោំងលនោះ ជវនចិត្ត
រប្រងលកើត្បាន ៥ ខណៈ និងរហាក សលញាណសរប  ត្តជវនៈ ៤ ែួង 
រហាកិរយិញាណសរប  ត្ត ៤ ែួង ប្ែលលកើត្កន ងខណៈសប្រដងឫទ្ធិ 
ជវនៈក៏លកើត្បាន ៥ ខណៈែូចគន  ។ 

ជវនចិត្តប្ែលលកើត្ ៦ ខណៈ បានែល់ ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង 
 ោរជវនៈ ២៩ ែួង អាចលកើត្លឡើង ខណៈលសពអាររោណ៍បានគ្តឹ្រ 
៦ ខណៈ កន ងលវោប្ែលោងោ ទ្ន់លខា  ស់កម្ចា ំងរិនជាគ្បគ្កតី្ ឬ 
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កន ងលវោប្ែលសនាប់ក៏ម្ចន ។ 

ជវនចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង ៧ ខណៈ បានែល់ ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង 
 ោរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើង ខណៈលសពអាររោណ៍កន ង 
លវោប្ែលោងោ ជាគ្បគ្កតី្លអ ។ 

ជវនចិត្តប្ែលលកើត្លគ្ចើនជាង ៧ ខណៈ លឡើងលៅ បានែល់ចិត្ត ២២ ែួងរ៊ឺ 
 ១. រហរគត្ក សលជវនៈ ៩ ែួង ប្ែលលកើត្កន ងលវោចូលឈាន
សម្ចបត្តិ ។ 
 ២. រហរគត្កិរយិជវនៈ ៩ ែួង ប្ែលលកើត្កន ងលវោចូលឈាន
សម្ចបត្តិ ។ 
 ៣. ផលចិត្ត ៤ ែួង ប្ែលលកើត្កន ងលវោចូលផលសម្ចបត្តិ ។ 
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ប េ ជជន ៤ 

 រ ិប រគល ៨ បានែល់ 

ររគប រគល ៤        ប រគល ១២ 

ផលប រគល ៤ 

ព្បច្ភទរបសប់ុគគល 
 កន ង ភិធរោត្ថសងគហៈលនោះ លោកសប្រដងគ្បលភទ្របស់ប រគលទ្ ក 
១២ ពួក រ៊ឺ ប េ ជជន ៤  រ ិប រគល ៨ ម្ចនលឈាោ ោះលៅែូលចនោះ រ៊ឺ  
    ១. ទ្ រគតិ្ប រគល 

    ២. ស រតិ្ លហត្ កប រគល 

    ៣. ទ្ាិលហត្ កប រគល             

    ៤. តិ្លហត្ កប រគល 

    ១. លសាតបត្តិររគប រគល 

    ២. សកោគរិររគប រគល 

    ៣.  ទគរិររគប រគល           

        ៤.  រហត្តររគប រគល 

    ៥. លសាតបត្តិផលប រគល 

    ៦. សកោគរិផលប រគល 

    ៧.  ទគរិផលប រគល          

    ៨.  រហត្តផលប រគល 

 

 

ប េ ជជន ៤ បានែល់ 
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អធិបាយ 
 ១. ទ្ រគតិ្ប រគល បានែល ់ ប រគល នកបែិសនធិលដ្ឋ ឧលបោខ រលទ-
វញិ្ញា ណោត្  លហត្ ក ក សលវបិាក ១ ែួង កន ង បា ភូរិ ៤ ម្ចន នរក 
លគ្បត្ តិ្រចាេ ន និង ស រោ   ។ 
 ២. ស រតិ្ លហត្ កប រគល បានែល់ ប រគល នកបែិសនធិលដ្ឋ  
ឧលបោខ រលទវញិ្ញា ណោត្  លហត្ កក សលវបិាក ១ ែួង កន ងរន សសភូរិ ១ 
និងកន ងចាត្ រោហាោជិោភូរិ ១ រួរ ២ ភូរិ រ៊ឺ ជារន សស ឬជាលទ្វតជាន់ោប 
ម្ចនោរខាោះខាត្ខាងោងោ ឬចិត្ត ែូចជាឆ្ាួត្ រ េាង់ ខាា ក់ ពិោររកពី
កំលណើ ត្ជាលែើរ ។ 
 ៣. ទ្ាិលហត្ កប រគល បានែល ់ ប រគល នកបែិសនធិលដ្ឋ 
រហាវបិាកញាណវបិប  ត្ត ៤ ែួង កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ រ៊ឺ លកើត្ជា
រន សស កន ងរន សសភូរិ ១ និងជាលទ្វតកន ងលទ្វភូរិ ៦ ប្ត្ជា នកម្ចនបញ្ញា
ទ្ន់លខា រិនអាចនឹងចលគ្រើនឈាន ររគ ផល ឱ្យសលគ្រចកន ងជាតិ្ភព
លទោះបាន ។ 
 ៤. តិ្លហត្ កប រគល ប្ែលជាប េ ជជន បានែល់  នកបែិសនធិលដ្ឋ  
វបិាកចិត្ត ១៣ ែួង រ៊ឺ  
 បែិសនធិលដ្ឋ  រហាវបិាកញាណសរប  ត្ត ៤ ែួង កន ងោរស រតិ្
ភូរិ ៧ ជារន សស ឬជាលទ្វតប្ែលអាចចលគ្រើនឈាន ររគ ផល 
ឱ្យសលគ្រចបាន សូរបីកន ងភពជាតិ្ប្ែលលៅលទោះ ។ 
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 បែិសនធិលដ្ឋ រហរគត្វបិាក ៩ ែួង កន ងរូបគ្ពហោ ១០ ភូរិ និង រូប
គ្ពហោ ៤ ភូរិ រួរវបិាកចិត្ត ១៣ ែួង ឱ្យបែិសនធិបានកន ង ២១ ភូរិ ស ទ្ធប្ត្
ម្ចនបញ្ញា ប្ែលអាចចលគ្រើន ររគ ផល និព្វា ន ឱ្យលកើត្លឡើងបាន 
កន ងភពជាតិ្ជារួ គន លទោះ  នកណាចលគ្រើនររគ ផល រហូត្ែល់សលគ្រច
លទោះ ក៏ផ្ទា សប់ដូរឋានៈរបស់ប រគលពីប េ ជជនលៅជាគ្ពោះ រ ិប រគល ៨ ពួក 
លដ្ឋ ន័ របស់ រ ិប រគល ៨ ពួក ត្លៅលនោះ  
 ៥. លសាតបត្តិររគប រគល បានែល់ ប រគល នកជាតិ្លហត្ កបែិសនធិ 
លដ្ឋ វបិាកចិត្ត ៩ ែួង រ៊ឺរហាវបិាកញាណសរប  ត្ត ៤ ែួង និង
រូបាវចរវបិាក ៥ ែួង កន ង ១៧ ភូរិ រ៊ឺ  
 រហាវបិាកញាណសរប  ត្ត ៤ ែួង ឱ្យលកើត្កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧  
 រូបាវចរវបិាក ៥ ែួង ប្ែលលកើត្កន ងរូបភូរិ ១០ (លវៀរ សញ្ាីសត្តភូរិ 
១ និងស ោធ វសភូរិ ៥ ) រួរប រគលកន ង ១៧ ភូរិលនោះ ោលចលគ្រើន
វបិសសទករោដ្ឋា នលហើ  រប្រងសលគ្រចជាលសាតបត្តិររគប រគលបាន ។ 
 ៦. លសាតបត្តិផលប រគល បានែល់ តិ្លហត្ កបែិសនធិ ១៣ ែួង  
កន ង ២១ ភូរិ រ៊ឺ ោរស រតិ្ភូរិ ៧ រូបភូរិ ១០ (លវៀរ សញ្ាសីត្តភូរិ ១ 
ស ោធ វសភូរិ ៥)  រូបភូរិ ៤ ។ 
 ៧. សកោគរិររគប រគល បានែល ់ តិ្លហត្ កបែិសនធិវបិាកចិត្ត 
១៣ ែួង រ៊ឺ រហាវបិាកញាណសរប  ត្ត ៤ ែួង កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ 
រហរគត្វបិាក ៩ ែួង កន ងរូបភូរិ ១០ (លវៀរ សញ្ាីសត្តភូរិ ស ោធ វសភូរិ) 
និង រូបភូរិ ៤ រួរលកើត្បានកន ង ២១ ភូរិ ។ 
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 ៨. សកោគរិផលប រគល បានែល់ តិ្លហត្ កបែិសនធិ ១៣ ែួង 
កន ង ២១ ភូរិ លសោើគន នឹងសកោគរិររគប រគល ។ 
 ៩.  ទគរិររគប រគល បានែល់ ប រគល នកជាតិ្លហត្ កបែិសនធិ 
លដ្ឋ វបិាកចិត្ត ១៣ ែួងកន ង ២១ ភូរិ លសោើគន នឹងសកោគរិផលប រគល ។ 
 ១០.  ទគរិផលប រគល បានែល់ បែិសនធិ ១៣ ែួង 
លសោើគន នឹង ទគរិររគប រគល ម្ចនកន ង ២៦ ភូរិ រ៊ឺ ោរស រតិ្ភូរិ ៧ 
រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ាីសត្តភូរិ)  រូបភូរិ ៤ ។ 
 ១១.  រហត្តររគប រគល បានែល់ ប រគល នកជាតិ្លហត្ កបែិសនធិ 
លដ្ឋ វបិាកចិត្ត ១៣ ែួង រ៊ឺ រហាវបិាកញាណសរប  ត្ត ៤ ែួង 
រហរគត្វបិាក ៩ ែួង កន ង ២៦ ភូរិ បានែល់ ោរស រតិ្ភូរិ ៧ រូបភូរិ ១៥ 
(លវៀរ សញ្ាីសត្តភូរិ) និង រូបភូរិ ៤ រួរ ២៦ ភូរិលនោះ  រហត្តររគប រគល
រប្រងម្ចនបាន ។ 
 ១២.  រហត្តផលប រគល បានែល់ គ្ពោះ រហនត នក ស់
អាសវកិាលលសោំងពួង រប្រងម្ចនកន ង ២៦ ភូរិ លសោើគន នឹង ទគរិផល
ប រគល និង រហត្តររគប រគលែូចគន  ។ 
 រួរប រគលោំង ស់ម្ចន ១២ ពួក ជាប េ ជជន ៤ ពួក និង រ ិប រគល 
៨ ពួក សគ្ម្ចប់ប េ ជជន ៤ ពួកលទោះ ម្ចនភូរិប្ែលគ្បាកែបានលដ្ឋ ទូ្លៅ 
តំងពី បា ភូរិ រហូត្ែល់ រូបភូរិ (លវៀរស ោធ វស ៥) លបើរិនបាន
ចលគ្រើនវបិសសទរហូត្ែល់សលគ្រច ររគ ផល និព្វា ន ែោបណាលទ្ 
ែោបលទោះរប្រងលៅកន ងឋានៈជាប េ ជជនរហូត្លៅ ប្ត្លបើចលគ្រើនវបិសសទ
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រហូត្ចូលែល់ររគ ផល និព្វា ន ោលណាលហើ  ោលលទោះរប្រងផ្ទា ស់
ឋានៈពីប េ ជជនលៅជា រ ិប រគល ប្ត្ោរចលគ្រើនវបិសសទ ប្ែលនឹងឱ្យ
ចូលែល់ររគ ផល និព្វា នលទោះ រិនប្រនលធាើបានគ្រប់ភូរិលទ្ ែូចជា បា 
សត្ាកន ង បា ភូរិលទោះ រប្រងចលគ្រើនវបិសសទឱ្យចូលែល់ ររគ ផល 
និព្វា នរិនបាន ឬ រូបភូរិលទោះ រប្រងរិនអាចចលគ្រើនវបិសសទឱ្យររគ
ខាងលែើរ (លសាតបត្តិររគ) គ្បាកែលឡើងបានលឡើ  ។ 
 ែូលចាន ោះ កន ង រ ិប រគល ៨ ពួកលទោះ ប រគលណានឹងម្ចនកន ងភូរិ
ណាខាោះលទោះ លទ្ើបកំណត់្ភូរិទ្ កលដ្ឋ ចំលព្វោះែូលចនោះ រ៊ឺ 
 

ច្ោោបត្តមិ្គគបុគគល 
លសាតបត្តិររគប រគល ម្ចន ១៧ ភូរិ រ៊ឺ រន សសភូរិ ១ លទ្វភូរិ ៦ 

រូបភូរិ ១០ ។ លសាតបត្តិររគរិនម្ចន ១៤ ភូរិ រ៊ឺ  បា ភូរិ ៤ 
ស ោធ វសភូរិ ៥  សញ្ាីសត្តភូរិ ១  រូបភូរិ ៤ ។ 

លសាតបត្តិផលប រគល សកោគរិររគប រគល         
សកោគរិផលប រគល  ទគរិររគប រគល 

 ប រគលោំង ៤ លនោះ ម្ចនកន ង ២១ ភូរិ រ៊ឺ រន សសភូរិ ១ លទ្វភូរិ ៦ 
រូបភូរិ ១០  រូបភូរិ ៤ ។  
 ប រគលោំង ៤ ពួកលនោះ រិនម្ចនកន ង ១០ ភូរិ រ៊ឺ  បា ភូរិ ៤ 
ស ោធ វសភូរិ ៥  សញ្ាីសត្តភូរិ ១ ។ 
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 ទគរិផលប រគល  រហត្តររគប រគល និង  រហត្តផលប រគល 
 ប រគលោងំ ៣ ពួកលនោះ ម្ចនកន ង ២៦ ភូរិ រ៊ឺ រន សសភូរិ ១ លទ្វភូរិ 
៦ រូបភូរិ ១៥  រូបភូរិ ៤ ។  
 ប រគលោំង ៣ ពួកលនោះរិនម្ចនកន ង ៥ ភូរិ រ៊ឺ  បា ភូរិ ៤ 
 សញ្ាីសត្តភូរិ ១ ។ 
 

វីថិឆិត្តរបសប់ុគគល 
 ចំនួនរបស់ចិត្តប្ែលសប្រដងលហើ កន ងបរលិចេទ្ទី្ ១ លទោះ ម្ចន ៨៩ 
ឬ ១២១ ែួង ប្ត្ថាចិត្តោងំ ស់លទោះ រិនលកើត្បានជារួ ប រគលទូ្លៅលទ្ 
ប រគលពួកខាោះរិនម្ចនចិត្តគ្បលភទ្ខាោះលកើត្បានលឡើ  ប្ែលប ោណាចារយ
បានសប្រដងទ្ កែូលចនោះ រ៊ឺ 
 សត្ាប្ែលជា លហត្ កៈ ទ្ លហត្ កៈលទោះ ជាសត្ាប ណយតិ្ច រិនបាន 
សលគ្រចកិរយិជវនៈ និង បបទជវនៈ លោោះបីលកើត្កន ងស រតិ្ភូរិ សូរបី
ចិត្តជាោម្ចវចរវបិាកញាណសរប  ត្តក៏រិនម្ចនកន ងសទត ន ។ 
 លបើជា លហត្ កសត្ាកន ងទ្ រគតិ្ ក៏អាគ្កក់ក្គ្កប្លង សូរបីចិត្តប្ែលជា
រហាវបិាកញាណវបិប  ត្ត ក៏រតឹ្ប្ត្លកើត្រិនបានកន ងសទត ន ។ 
  នកប្ែលជាក្គ្ត្លហត្  រ៊ឺ ម្ចនក្គ្ត្លហត្ លកើត្គ្ពរជារួ បែិសនធិចិត្ត
លទោះ លបើបំលពញករោដ្ឋា ន ក៏នឹងបានសលគ្រចជាគ្ពោះខីណាស្សពដ្ឋច់ចាក
ក សលជវនៈ និង ក សលជវនៈ ម្ចនប្ត្កិរយិជវនៈ និង រហត្តផលជវនៈ។ 
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 លបើប េ ជជនប្ែលជាក្គ្ត្លហត្  លៅជាប េ ជជន ក៏រិនម្ចនកិរយិជវនៈ 
កន ងសទត ន ។ 

លោភជវន ប្ែលជាទិ្ែាិសរប  ត្ត ៤ ែួង លម្ចហវចិិកិចាេ សរប  ត្ត 
និងកិរយិជវនៈកដី រប្រងរិនម្ចនកន ងសទត នក្នគ្ពោះលសកខប រគល រ៊ឺ 
គ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី គ្ពោះ ទគរី ។ 
 គ្ពោះ ទគរិប រគលលទោះ កន ងសទត នរិនម្ចនបែិ ជវនៈ និងកិរយិ
ជវនៈ សូរបីលោភជវនៈប្ែលជាទិ្ែាិសរប  ត្ត និងលម្ចហជវនៈ វចិិកិចាេ
សរប  ត្ត ក៏រិនម្ចនែូចគន  ។ 
 លោក ត្តរជវនៈលទោះ ម្ចនកំណត់្លកើត្ជាចំប្ណកៗ គន  លសាតបត្តិ
ផលជវនៈលទោះ ម្ចនចំលព្វោះកន ងសទត នរបស់គ្ពោះលសាតបនន ល ោះសលគ្រច
ជាសកោគរីលហើ  លសាតបត្តិផលជវនៈក៏បាត់្លៅ  ម្ចនប្ត្សកោគ-
រិផលជវនៈកន ងសទត ន ល ោះសលគ្រចជា ទគរីលហើ  សកោគរិផល-
ជវនៈក៏បាត់្លៅ ម្ចនប្ត្ ទគរិផលជវនៈ ល ោះសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត
លហើ   ទគរិផលជវនៈក៏បាត់្លៅ ម្ចនប្ត្ រហត្តផលជវនៈលៅកន ង
សទត នប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 លវហារបូោណាចារយ លោកសប្រដងទ្ កឱ្យពិចារណាប៉ា លណណោះ ។ 
 ចំប្ណកវេិីចិត្តរបស់ប រគលប្ែលសប្រដងទ្ កកន ង ភិធរោត្ថសងគហៈ
លទោះ សប្រដងទ្ កកន ងគថាសងគហៈទី្ ៩ ែូលចនោះ 
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គាថាសង្គហទី ៩ 
៩.    លសោខ នំ  ចត្ ចតត -     លីស  លសោខ នរ ទ្ោិលស 

        ឆ្បបញ្ញា សាវលសសានំ     ចត្ បញ្ញា ស  សរភវ ។ 
 ប្គ្បថា បណាិ ត្របបីសប្រដងនូវវេិីចិត្ត ៤៤ ែួង របស់គ្ពោះ លសកខ
ប រគលោំង   របបីសប្រដងនូវវេិីចិត្ត ៥៦ ែួង របស់គ្ពោះលសកខប រគល
ោំង    និងរបបីសប្រដងនូវវេិីចិត្ត ៥៤ ែួង របស់ប រគលប្ែលលៅ
សល់ោំង   ។ 
 

អធបិាយ 
 តរគថាសងគហៈលនោះ សប្រដងែល់ចំនួនចិត្តប្ែលលកើត្បានកន ងវេិី
របស់ប រគល ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ គ្ពោះ លសកខប រគល សំលៅែល់ គ្ពោះ រហនតរួ 
គ្បលភទ្ គ្ពោះលសកខប រគល សំលៅែល់ គ្ពោះ រ ិប រគល រហូត្ែល់
គ្ពោះ រហត្តររគប រគលរួ គ្បលភទ្លទ្ៀត្ ។ 
 ចំប្ណកប រគលលគ្ៅពីលទោះ កន ងពួកច ងលគ្ោ  សំលៅែល់ ប េ ជជន
ោំង ស់ ោំងប្ែលជាទ្ រគតិ្ប រគល ស រតិ្ លហត្ កប រគល ទ្ាិលហត្ កប រគល 
តិ្លហត្ កប រគល ប្ែលជាោរប រគល និងគ្ពហោប រគល ប្ែលជាប េ ជជន 
ោំង ស់ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ វេិីចិត្តប្ែលនឹងលកើត្បានជារួ ប រគលោំង ៣ គ្បលភទ្ 
ែូចលព្វលលទោះ សំលៅ កចិត្តប្ែលនឹងលកើត្បានកន ងវេិីចិត្ត ប្ែលលៅថា 
លឡើងោន់វេិីប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកចិត្តប្ែលផ ត្វេិី រ៊ឺ រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង 
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 រិនបានោប់ជាប់លដ្ឋ ន័ ក្នគថាសងគហៈលនោះផងលឡើ  ។ 
 ែូលចាន ោះ ចំនួនចិត្តប្ែលលៅកន ងវេិីរបសប់ រគល ៣ គ្បលភទ្ លទ្ើបោប់
បានែូលចនោះ រ៊ឺ  
  លសកខប រគល រ៊ឺ ប រគលរិនគ្តូ្វសកិាត្លៅលទ្ៀត្ សំលៅែល ់
គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព  នកប្ែលចប់គ្ពហោចរ ិៈ  នកបានសិកា 
និងបែិបត្តិរហូត្ែល់ែឹងចាស់ចាក់ធា ោះកន ង រ ិសចាធរ៌ោំងពួងលហើ  
ម្ចនវេិីចិត្ត ៤៤ ែួង រ៊ឺ 
  លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ 
ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ែួង  រហត្តផលចិត្ត ១ ែួង រួរជាចិត្ត ៤៤ ែួង ។ 
 វេិីចិត្តប្ែលលកើត្បានជារួ គ្ពោះ រហនត ៤៤ ែួងលនោះ  សំលៅែល់ 
គ្ពោះ រហនតប្ែលជាោរប រគលលៅកន ងោរភូរិ ោំងជាសរេយនិក និង 
វបិសសទយនិក រ៊ឺ បានរូបជាន  រូបជាន និងចលគ្រើនវបិសសទរហូត្
ែល់ ស់អាសវកិាលលស ។ 
 លសកខប រគល រ៊ឺ គ្ពោះ រ ិប រគលប្ែលគ្តូ្វលៅសិកា និងបែិបត្តិ 
គ្ពហោចរ ិៈត្លៅលទ្ៀត្ សំលៅែល ់ គ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី 
និងគ្ពោះ ទគរី ម្ចនវេិីចិត្តលកើត្បាន ៥៦ ែួង រ៊ឺ  
  ក សលចិត្ត ៧ (លវៀរទិ្ែាិសរប  ត្ត ៤ វចិិកិចាេ  ១) 
  លហត្ កចិត្ត ១៧ (លវៀរហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១)  
 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង   
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង  
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 រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង (លវៀរ រហត្តផល ១) 
 វេិីចិត្តោំង ៥៦ ែួងលនោះ រប្រងលកើត្បានកន ងគ្ពោះ រ ិប រគល ៧ ពួក 
(លវៀរប្ត្គ្ពោះ រហនត) ោប់លដ្ឋ ចំប្ណករួរោំង នកប្ែលជាសរេយនិក 
និងវបិសសទយនិកផង ។ 
 ប រគលលគ្ៅពីលទោះ រ៊ឺ ប រគលប្ែលលគ្ៅពីគ្ពោះ រ ិប រគល ៨ ពួក 
សំលៅែល់ ប េ ជជន ប្ែលជាទ្ រគតិ្ប រគល ស រតិ្ លហត្ កប រគល ទ្ាិលហត្ ក
ប រគល និងតិ្លហត្ កប រគល ោំងប្ែលជាោរប រគល និងគ្ពហោប រគល 
ប្ែលលៅជាប េ ជជនោំងពួង ម្ចនវេិីចិត្តលកើត្បាន ៥៤ ែួង រ៊ឺ  
  ក សលចិត្ត ១២ ែួង  
  លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង (លវៀរហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១) 
 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង  
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង  
 រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង   
 វេិីចិត្តោងំ ៥៤ ែួងលនោះ លព្វលលដ្ឋ ចំប្ណករួរលហើ  រប្រងលកើត្ 
បានជារួ ប េ ជជនោំងពួង ។ 
 ប្ត្ោលសប្រដងចំនួនចិត្តរបស់ប រគលោំង ១២ គ្បលភទ្ែូចលព្វល 
លទោះ ប រគលណាម្ចនចិត្តណា លកើត្បានប៉ា ទោ ន លហើ ចិត្តប្ែលលកើត្រិន
បានប៉ា ទោ ន នឹងសប្រដងគ្បលភទ្ចិត្តរបស់ោរប រគល ប្ែលជាប េ ជជន និង 
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 រ ិប រគលរួ គ្បលភទ្ ជារួ គ្ពហោប រគល ប្ែលជាប េ ជជន និង រ ិ-
ប រគលរួ គ្បោរលទ្ៀត្ ែូចត្លៅលនោះ រ៊ឺ 

 
១. កាម្បុគគល 

ក្. កាម្បុគគលប្ដលជាបុថុជជន ទុគគតិ្បុគគល 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៣៧ រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង  លហត្ កចិត្ត ១៧ 
ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបាន ៥២ ែួង រ៊ឺ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង 
រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្ចិត្ត ២៧ ែួង 
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

សគុតិ្អច្ហត្កុ្បុគគល និង្ទាចិ្ហតុ្ក្បុគគល 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៤១ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង  លហត្ កចិត្ត 
១៧ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាវបិាកញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបាន ៤៨ ែួង រ៊ឺ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង 
រហាវបិាកញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្ចិត្ត 
២៧ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
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តិ្ច្ហត្ុក្បុគគល 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៥៤ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង  លហត្ កចិត្ត 
១៧ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្ក សល
ចិត្ត ៩ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបាន ៣៥ ែួង រ៊ឺ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង  
រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ 
ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

ខ. កាម្បុគគលប្ដលជាអរយិ ច្ោោបននបុគគល 
និង្សក្ទាគាម្ិបុគគល 

 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៥០ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង លោស
រូលចិត្ត ២ ែួង ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង  លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង 
រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង 
លសាតបត្តិផលឬសកោគរិផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបាន ៣៩ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ 
ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ 
ែួង ។ 
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អនាគាមិ្បុគគល 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៤៨ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ឧទ្ធចា-
សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង  លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង  ទគរិផលចិត្ត ១ 
ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបាន ៤១ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
លោសរូលចិត្ត ២ ែួង វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ 
ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត 
៩ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 
 

អរហត្តបុគគល 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៤៤ ែួង រ៊ឺ  លហត្ កចិត្ត ១៨ ែួង រហាវបិាកចិត្ត 
៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ែួង  រហត្តផលចិត្ត 
១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបាន ៤៥ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ 
ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 
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២. ព្រហមបុគគល 

ក្. ព្រហមបុគគលប្ដលជាបុថុជជន 
ព្រហមបុគគលក្នងុ្ បឋម្ជានភូមិ្ ៣, ត្ត្យិជានភូមិ្ ៣, 

ឆត្ុត្ថជានច្វហបផោភមិូ្ ១ 
 កន ង ៧ ភូរិលនោះចិត្តលកើត្បាន ៣៩ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង 
លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង  លហត្ កចិត្ត ១១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង  
បឋរជានវបិាកចិត្ត  
ចត្ ត្ថជានវបិាកចិត្ត     = ១ ែួង ។ 
បញ្ា រជានវបិាកចិត្ត  
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបាន ៥០ ែួង រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ឃាន ជិវា  
ោ វញិ្ញា ណ ៦ ែួង ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ 
ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

ព្រហមបគុគលក្នងុ្ទុត្ិយជានភូម្ិ ៣ 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៤០ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង 
លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង  លហត្ កចិត្ត ១១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង ទ្ តិ្ ជានវបិាកចិត្ត ១ ែួង ត្តិ្ ជានវបិាក
ចិត្ត ១ ែួង ។ 
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 ចិត្តលកើត្រិនបាន ៤៩ ែួង រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ឃាន ជិវា  
ោ វញិាណ ៦ ែួង ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៧ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ 
ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

អរបូព្រហមបុគគលក្នងុ្អាកាោនញ្ញច យត្នភូមិ្ 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ២៤ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លម្ចហរូល
ចិត្ត ២ ែួង រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង  រូបាវចរ-
ក សលចិត្ត ៤ ែួង អាោសានញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបាន ៦៥ ែួង រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង 
 លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៣ ែួង  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ ែួង 
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

អរបូព្រហមបុគគលក្នងុ្វញិ្ញា ណញ្ញច យត្នភូមិ្  
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ២៣ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លម្ចហរូល
ចិត្ត ២ ែួង រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង  រូបាវចរ-
ក សលចិត្ត ៣ ែួង  វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៦៦ ែួង រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង 
 លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
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រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង អាោសានញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង  រូបាវចរ-
វបិាកចិត្ត ៣ ែួង  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

អរបូព្រហមបុគគលក្នងុ្អាក្ញិ្ចញ្ញា យត្នភមិូ្ 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ២២ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លម្ចហរូល
ចិត្ត ២ ែួង រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង អាកិញ្ា -
ញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង 
លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៦៧ ែួង រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង 
 លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង អាោសានញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង វញិ្ញា ណ-
ញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៣ ែួង  រូបាវចរកិរយិ
ចិត្ត ៤ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

អរបូព្រហមបុគគលក្នងុ្ច្នវសញ្ញា នាសញ្ញា យត្នភូមិ្ 
  ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ២១ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លម្ចហរូល
ចិត្ត ២ ែួង រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង លនវសញ្ញា -
ទសញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ 
ែួង ។ 
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 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៦៨ ែួង រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង 
 លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង  របូាវចរក សលចិត្ត ៣ ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៣ 
ែួង  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 

ខ. ព្រហមបុគគលប្ដលជាព្រះអរយិៈ 
 គ្ពហោប រគលប្ែលជាលសាតបនន សកោគរី និង ទគរីកន ង 
បឋរជានភូរិ ៣ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ និងចត្ ត្ថជាន
លវហបផោភូរិ ១ កន ងភូរិោំង ១០ លនោះ ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៣៥ ែួង រ៊ឺ  
 លោភទិ្ែាិវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង  
 ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង 
  លហត្ កចិត្ត ១១ ែួង  
 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង  
 រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង 
 បឋរជានវបិាកចិត្ត  
 ទ្ តិ្ ជានវបិាកចិត្ត  
 ត្តិ្ ជានវបិាកចិត្ត       = ១ ែួង 
 ចត្ ត្ថជានវបិាកចិត្ត 
 បញ្ា រជានវបិាកចិត្ត  
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 លសាតបត្តិផលចិត្ត  
 សកោគរិផលចិត្ត    = ១ ែួង 
  ទគរិផលចិត្ត  
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៥៤ ែួង រ៊ឺ  
 លោភទិ្ែាិសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង  
 លោសរូលចិត្ត ២ ែួង  
 វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង 
 ឃាន ជិវា  ោ វញិ្ញា ណ ៦ ែួង 
 ហសតិ្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង  
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
 រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
 រហរគត្វបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
 រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ែួង  
 លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 
 
ព្រហមអនាគាមី្ក្នងុ្សទុាធ វាសភមិូ្ ៥ គ ឺអវហិា អត្បា សទុសា 

សទុសស ីនិង្អក្នដិាភូមិ្ 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៣៥ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង  
ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង  លហត្ កចិត្ត ១១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង បញ្ា រជានវបិាកចិត្ត ១ ែួង  ទគរិផលចិត្ត 
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 ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៥៤ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិសរប  ត្តចិត្ត ៤ 
ែួង លោសរូលចិត្ត ២ ែួង វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង ឃាន ជិវា  
ោ វញិ្ញា ណ ៦ ែួង ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ 
ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 

 
ព្រហមព្រះអរហនតក្នងុ្បឋម្ជានភូមិ្ ៣ ទុតិ្យជានភមូ្ិ ៣ 

ត្ត្ិយជានភូម្ិ ៣ និង្ឆតុ្ត្ថជានច្វហបផោភូមិ្ ១ 
 កន ងភូរិោំង ១០ ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៣១ ែួង រ៊ឺ  
  លហត្ កចិត្ត ១២ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត 
៩ ែួង  
 បឋរជានវបិាកចិត្ត 
 ទ្ តិ្ ជានវបិាកចិត្ត 
 ត្តិ្ ជានវបិាកចិត្ត        = ១ ែួង  
 ចត្ ត្ថជានវបិាកចិត្ត 
 បញ្ា រជានវបិាកចិត្ត 
  រហត្តផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
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 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៥៨ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ឃាន 
ជិវា  ោ វញិ្ញា ណ ៦ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៨ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង។ 
 

ព្រហមព្រះអរហនតក្នងុ្សទុាធ វាសភូម្ ិ៥ 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ៣១ ែួង រ៊ឺ  លហត្ កចិត្ត ១២ ែួង រហាកិរយិ
ចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ែួង បញ្ា រជានវបិាកចិត្ត ១ ែួង 
 រហត្តផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៥៨ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ឃាន 
ជិវា  ោ វញិ្ញា ណ ៦ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៨ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង។ 
 

អរបូព្រហម ច្ោោបនន សក្ទាគាម្ី និង្អនាគាមី្ 
ក្នងុ្អាកាោនញ្ញច យត្នភូមិ្ 

 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ២០ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ 
ែួង  រូបក សលចិត្ត ៤ ែួង អាោសានញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង 
លសាតបតិ្តផល ឬ សកោគរិផល ឬ  ទគរិផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៦៩ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិសរប  ត្តចិត្ត ៤ 
ែួង លោសរូលចិត្ត ២ ែួង វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង  លហត្ កចិត្ត 
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១៧ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង  រូបាវចរចិត្ត ១៥ 
ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៣ ែួង  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ ែួង លោក ត្តរចិត្ត 
៧ ែួង ។ 
 

អរបូព្រហម ច្ោោបនន សក្ទាគាម្ ីនិង្អនាគាម្ី 
ក្នងុ្វិញ្ញា ណញ្ញច យត្នភូមិ្ 

 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ១៩ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ឧទ្ធចា-
សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
 រូបាវចរក សលចិត្ត ៣ ែួង វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង លសាត-
បត្តិផល ឬសកោគរិផល ឬ ទគរិផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៧០ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិសរប  ត្តចិត្ត ៤ 
ែួង លោសរូលចិត្ត ២ ែួង វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង  លហត្ កចិត្ត ១៧ 
ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង 
អាោសានញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៣ ែួង 
 រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។  
 

អរបូព្រហម ច្ោោបនន សក្ទាគាម្ី និង្អនាគាមី្ 
ក្នងុ្អាកិ្ញ្ចញ្ញា យត្នភមិូ្ 

 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ១៨ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ 
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ែួង អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្ន-
ក សលចិត្ត ១ ែួង អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង លសាតបត្តិផល ឬ 
សកោគរិផល ឬ ទគរិផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៧១ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិសរប  ត្តចិត្ត ៤ 
ែួង លោសរូលចិត្ត ២ ែួង វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង  លហត្ កចិត្ត 
១៧ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រូបាវចរចិត្ត ១៥ 
ែួង អាោសានញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នក សល-
ចិត្ត ១ ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៣ ែួង  របូាវចរកិរយិចិត្ត ៤ ែួង 
លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 
 

 អរបូព្រហម ច្ោោបនន សក្ទាគាមី្ និង្អនាគាម្ ី
ក្នងុ្ច្នវសញ្ញា នាសញ្ញា យត្នភូមិ្ 

 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ១៧ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ 
ែួង លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ១ ែួង លនវសញ្ញា ទសញ្ញា -
 ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង លសាតបត្តិផល ឬសកោគរិផល ឬ ទគ-
រិផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៧២ ែួង រ៊ឺ លោភទិ្ែាិសរប  ត្តចិត្ត ៤ 
ែួង លោសរូលចិត្ត ២ ែួង វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង  លហត្ កចិត្ត 
១៧ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង រូបាវចរចិត្ត ១៥ 
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ែួង  រូបាវចរក សលចិត្ត ៣ ែួង  របូាវចរវបិាកចិត្ត ៣ ែួង  រូបាវចរ-
កិរយិចិត្ត ៤ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 
 

អរបូព្រហមព្រះអរហនតក្នងុ្អាកាោនញ្ញច យត្នភមិូ្ 
ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ១៥ ែួង រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង 

រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ ែួង អាោសានញ្ញា  ត្ន
វបិាកចិត្ត ១ ែួង  រហត្តផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៧៤ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
 លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង  រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៣ 
ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 
 

អរបូព្រហមព្រះអរហនតក្នងុ្វិញ្ញា ណញ្ញច យត្នភមិូ្ 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ១៤ ែួង រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង 
រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៣ ែួង វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្ន-
វបិាកចិត្ត ១ ែួង  រហត្តផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៧៥ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
 លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង  រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៣ 
ែួង អាោសានញ្ញា  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 
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អរបូព្រហមព្រះអរហនតក្នងុ្អាក្ិញ្ចញ្ញា យត្នភូមិ្ 
 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ១៣ ែួង រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង 
រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ែួង អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ 
ែួង  រហត្តផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៧៦ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
 លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង  រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៣ 
ែួង អាោសានញ្ញា  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ែួង វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នកិរយិចិត្ត 
១ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 
 
អរបូព្រហមព្រះអរហនតក្នងុ្ច្នវសញ្ញា នាសញ្ញា យត្នភូមិ្ 

 ម្ចនចិត្តលកើត្បាន ១២ ែួង រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង 
រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ែួង 
លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង  រហត្តផលចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ចិត្តប្ែលលកើត្រិនបានម្ចន ៧៧ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង 
 លហត្ កចិត្ត ១៧ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង  រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៣ 
ែួង អាោសានញ្ញា  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ែួង វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នកិរយិចិត្ត 
១ ែួង អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នកិរយិចិត្ត ១ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 
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វីថិឆិត្តោម្ភូមិ្ 

3 
 វេិីចិត្តក្នសត្ាោំង   រប្រងលកើត្លឡើងបានតរសររួរែល់សត្ា 
កន ងភូរិនីរួ  ៗ ភូរិកន ងទី្លនោះសំលៅែល់ ឋានភូរិ ប្ែលជាទី្លៅរបស់
សត្ា ប្ែលប្ចកបាន ៣ ភូរិ រ៊ឺ ោរភូរិ រូបភូរិ និង រូបភូរិ ោល
សលរង្កគ ោះភូរិតរគ្បលភទ្ក្នសត្ាម្ចន ៣១ ភូរិ បានែល់ ោរភូរិ ១១ 
រូបភូរិ ១៦ និង រូបភូរិ ៤ ភូរិណាម្ចនវេិីចិត្តលកើត្បានចំនួនប៉ា នណាលទោះ 
ម្ចនគថាសងគហៈទី្ ១០ សប្រដងថា  
 

គាថាសង្គហទី ១០ 
១០.  សីតិ្  វេិីចិតត និ     ោលរ  រូលប   ថារហំ 

         ចត្ សែាី  ត្ថារូលប     លទ្ាចតត លីស  លពភលរ ។  
 ប្គ្បថា កន ងោរភូរិរប្រងម្ចនវេិីចិត្ត ៨០ ែួង តរសររួរ 
កន ងរូបភូរិរប្រងម្ចនវេិីចិត្ត ៦៤ ែួង តរសររួរ កន ង រូបភូរិរប្រងម្ចន
វេិីចិត្ត ៤២ ែួង តរសររួរ ។ 
 

អធិបាយ 
 ោលសលរង្កគ ោះចំនួនវេិីចិត្តកន ងោរភូរិ ១១ រូបភូរិ ១៦ និង រូបភូរិ 
៤ លទោះ បានវេិីចិត្តោំង ស់ ៨០ ែួង ចំប្ណករហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង 
លទោះ រប្រងលកើត្កន ងវេិីចិត្តសូរបីភូរិណារួ រិនបានលឡើ  លគ្ព្វោះជាវេិី 
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រ ត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលផ ត្វេិី ែូលចាន ោះវេិីចិត្តលទ្ើបម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៨០ ែួង នឹង 
បានសប្រដងចំនួនវេិីចិត្តកន ងភូរិោំង ៣ ត្លៅលនោះ រ៊ឺ  
 

កាម្ភូមិ្ ១១ 
 ម្ចនវេិីចិត្តលកើត្បាន ៨០ ែួង រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១២ ែួង  លហត្ ក
ចិត្ត ១៨ ែួង ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ ែួង រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង 
រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 រិនម្ចនចិត្តលកើត្ ៩ ែួង រ៊ឺ រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង ។ 
 

របូភូមិ្ ១៥ (ច្វៀរអសញ្ាសីត្តភូមិ្) 
 ម្ចនវេិីចិត្តលកើត្បាន ៦៤ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លម្ចហរូល
ចិត្ត ២ ែួង  លហត្ កចិត្ត ១២ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង រហាកិរយិ
ចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ែួង 
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 រិនម្ចនចិត្តលកើត្ ២៥ ែួង រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ឃានវញិ្ញា ណ
ចិត្ត ២ ែួង ជិវា វញិ្ញា ណចិត្ត ២ ែួង ោ វញិ្ញា ណចិត្ត ២ ែួង រហាវបិាក
ចិត្ត ៨ ែួង រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង ។ 
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អរបូភូមិ្ ៤ 
 ម្ចនវេិីចិត្តលកើត្បាន ៤២ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង លម្ចហរូល
ចិត្ត ២ ែួង រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ែួង រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង  រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ ែួង  រូបាវចរកិរយិចិត្ត ៤ 
ែួង លោក ត្តរចិត្ត ៧ ែួង ។ 
 រិនម្ចនចិត្តលកើត្ ៤៧ ែួង រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត ២ ែួង  លហត្ កចិត្ត 
១៧ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ 
ែួង លសាតបត្តិររគចិត្ត ១ ែួង ។ 
 កន ង សញ្ាីសត្តភូរិរិនម្ចនវេិីចិត្តលឡើ  លគ្ព្វោះកន ងភូរិលទោះម្ចន 
ប្ត្រូបធរ៌ប្ត្រា៉ាង ។ 

ចំណ ចសម្ចគ ល់ វេិីចិត្ត រ៊ឺ លំដ្ឋប់ក្នចិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងតរ
ោា រោំង ៦ រប្រងលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍េោី ប្ែលរកប៉ាោះខោប់ោា រោំង ៦ 
រហូត្ ស់លវោរួ ជីវតិ្របស់សត្ាោងំ   ប្ែលលៅកន ងភូរិលផសងៗ 
លវៀរប្ត្ សញ្ាីសត្តភូរិ ែូលចាន ោះវេិីចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងបាន  រប្រងអាស្ស័ 
លៅលលើោា រ សត្ាណាបានោា រប៉ា នណា វេិីចិត្តក៏លកើត្បានប៉ា នោា រលទោះ  ៗ
លបើភូរិណាម្ចនោា រលគ្ចើន វេិីចិត្តក៏លកើត្លឡើងបានលគ្ចើន និងលបើភូរិណា
ម្ចនោា រតិ្ច វេិីចិត្តក៏លកើត្បានតិ្ច និងលបើភូរិណារិនម្ចនោា រលឡើ  
វេិីចិត្តក៏លកើត្កន ងភូរិលទោះរិនបានលឡើ  ។ 
 សគ្ម្ចប់ភូរិប្ែលម្ចនវេិីចិត្តលកើត្បានលទោះ ោលវេិីចិត្តលកើត្លឡើង 
និង ស់វេិីចិត្តនីរួ ៗ លទោះ នឹងគ្តូ្វម្ចនភវងគចិត្តលកើត្ឃំាងរួ ខណៈ
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តរសររួរសិន លហើ លទ្ើបលផដើរលឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីត្លៅ
លទ្ៀត្ ។ 
 ឥលចាវ ំ ឆ្ោា រកិចិត្តបបវត្តិ  ថាសរភវ ំ ភវងគនតរតិ 
យវត  ករលព្វា ចេិទន  បវត្តតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ប្ែលសប្រដងរកលហើ លទោះ រ៊ឺោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តតរ 
ោា រោំង ៦ លទោះ ភវងគចិត្តរប្រងលកើត្ឃំាងវេិីនីរួ ៗ គ្បគ្ពឹត្តលៅែូលចាន ោះ
លដ្ឋ រិនដ្ឋច់គ្កប្សរហូត្ែល់ ស់ជីវតិ្ លគ្ព្វោះភវងគចិត្តរប្រងលកើត្ជាប់ត្
គន លរឿ  ៗលៅរិនម្ចនរវងចលទា ោះ រិនដ្ឋច់គ្កប្សលឡើ  ។ 
 ចំប្ណកសត្ាប្ែលលកើត្ជា សញ្ាីសត្តគ្ពហោលទោះ រិនម្ចនបែិសនធិ 
វញិ្ញា ណនិងបវត្តិវញិ្ញា ណ រ៊ឺ ភវងគចិត្តនិងវេិីចិត្តរិនម្ចន ចិត្តរប្រងរលត់្ 
សៃប់រហូត្ែល់ ៥០០ រហាកបប ោលច តិ្ពី សញ្ាីភពលហើ  លទ្ើបគ្បគ្ពឹត្ត 
លៅកន ងសញ្ាីភពោំង ៣ ត្លៅ ។ 
 

អវោនគាថា 
            ឥចាា ន រ ទ្ធរចិលត្                 ភិធរោត្ថសងគលហ 
            ចត្ លតថ  បរលិចេលោ ំ        សម្ចលសលនវ និែាិលត ។ 
 បរលិចេទ្ទី្ ៤ វេិីសងគហវភិារ កន ងបករណ៍ប្ែលរួបរួរទ្ កនូវ ត្ថក្ន 
គ្ពោះ ភិធរោ ប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយរចទទ្ ក ចប់លដ្ឋ សលងខបគ្តឹ្រ 
ប៉ា លណណោះ ។   
 

rrrjsss 
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របូវីថិ 

6 
 រូបវេិី រ៊ឺោរលកើត្រលត់្ជាជួរជាប់ត្គន លៅរបស់រូប តរធរោតរូប 
គ្រប់គ្បលភទ្ លវោលកើត្រប្រងលកើត្ជាគ្កុរប្ែលលៅថា កោប ែូលចាន ោះ 
រូបវេិី លទ្ើបបានែល់ រូបកោបលផសងៗ ប្ែលលកើត្ពីករោ ចិត្ត ឧត្  និង 
អាហារ ជាសរ ដ្ឋា នលទោះឯង ។ 
 រូបកោប ប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា ន ៤ លនោះ ម្ចន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. រូបកោបប្ែលកំព ងលកើត្ ។ 
 ២. រូបកោបប្ែលកំព ងតំងលៅ ។ 
 ៣. រូបកោបប្ែលកំព ងរលត់្លៅ ។ 
 ១. បណាដ រូបកោប ៣ គ្បលភទ្លទោះ ោប់តំងពីបែិសនធិជាលែើរ 
រហូត្ែល់ឋិតិ្ខណៈ របស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ១៦ លទោះ ករោជកោបប្ែល 
កំព ងលកើត្លឡើង និងកំព ងតងំលៅម្ចន កំព ងរលត់្លៅរិនោន់ម្ចន ។ 
 ោប់តំងពីឧបាទ្កខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ១៦ ជាលែើរលៅ 
ករោជកោបប្ែលកំព ងលកើត្លឡើង កំព ងតងំលៅ កំព ងរលត់្លៅ 
ម្ចនោំង ៣ យ៉ាង ។ 
 ២. ោប់តំងពីឧបាទ្កខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ១ ជាលែើរលៅរហូត្ 
ែល់ឋិតិ្ខណៈរបស់រលទោា ោវជជនចិត្ត ចិត្តជកោបប្ែលកំព ងលកើត្លឡើង 
(លវៀរឋិតិ្ខណៈនិងភងគកខណៈ) និងកំព ងតំងលៅម្ចន ប្ត្កំព ងរលត់្លៅ
លៅរិនម្ចន ោប់តំងពីភងគកខណៈរបស់រលទោា ោវជជនចិត្តជាលែើរលៅលទោះ 
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ចិត្តជកោបប្ែលកំព ងរលត់្ក៏ម្ចន ។ 
 ៣. ោប់តំងពីឋិតិ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្តជាលែើរលៅ រហូត្ែល ់
ភងគកខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ១៦ លទោះ ឧត្ ជកោបប្ែលកំព ងលកើត្លឡើង 
និងកំព ងតំងលៅម្ចន កំព ងរលត់្លៅរិនោន់ម្ចន ោប់តំងពីឧបាទ្កខណៈ 
របស់រលទោា ោវជជនចិត្តជាលែើរលៅ ឧត្ ជកោបប្ែលកំព ងរលត់្ក៏ម្ចន ។ 

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបតំងពីបែិសនធិោល របស់រពភលស យកសត្ា 
កន ងរវងជីវតិ្នវកកោបលៅរិនោន់លកើត្ (លរើលតោងទី្ ១ ) 

 ១. ករោជកោប ោរសលងាត្កន ងតោងទី្ ១ របស់ករោជកោប 
នឹងលកើត្លឡើងគ្គែំបូង ៣ កោប រ៊ឺ ោ ទ្សកកោប ភាវទ្សក-
កោប និងវត្ថ ទ្សកកោប ត្ពីលទោះក៏នឹងលកើត្រដង ៣ កោប គ្រប់ៗ 
 ន ខណៈចិត្ត ប្ត្ចំនួនតួ្លលខប្ែលបប្នថរជា ៦ និង ៩ លទោះ រ៊ឺោប់រូប
ប្ែលកំព ងតំងលៅផង លគ្ព្វោះអា  របស់រូបតំងលៅរហូត្ែល់ ១៧ 
ខណៈចិត្ត ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ចំនួនរបស់ករោជកោបនឹងម្ចនលពញលលញគ្ត្ង់
ករោជកោបប្ែលលកើត្គ្គែំបូង កំព ងរលត់្ រ៊ឺ គ្ត្ង់ភងគកខណៈរបស់
ភវងគ បបលចេទ្ កន ងខណៈលទោះ ម្ចនករោជកោបប្ែលកំព ងលកើត្ ៣ កោប 
កំព ងរលត់្ ៣ កោប និងកំព ងតំងលៅ ១៤៧ កោប រួរ ១៥៣ កោប 
និងខណៈចិត្តត្  ៗលៅ ក៏នឹងម្ចនកោបចំនួនែប្ែលលៅកន ងលកខណៈលនោះ 
រហូត្ករោជកោបគ្បលភទ្ែក្ទ្នឹងលកើត្លឡើងលទ្ៀត្ ។ 
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 ២. ចិត្តជកោប ចិត្តជកោបនឹងលកើត្លឡើងគ្គែំបូង គ្តឹ្រ ១ 
កោប រ៊ឺ ស ទ្ធែាកកោប នឹងលផដើរលកើត្គ្ត្ង់ឧបាទ្កខណៈរបស់ភវងគចិត្ត 
ែួងទី្ ១ ជាលែើរលៅ ចំប្ណកលលខ ១ ប្ែលលៅកន ងឋិតិ្ខណៈនិងភងគកខណៈ
លទោះ រិនប្រនរូបលកើត្ ប្ត្ជារូបប្ែលតំងលៅោលែល់ឧបាទ្កខណៈ
របស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ២ លទ្ើបម្ចនចិត្តជកោបលកើត្លឡើង ១ កោបលទ្ៀត្ 
រួរជារួ រូបប្ែលកំព ងតំងលៅ ១ កោប រួរជា ២ កោប លដ្ឋ ន័ 
លនោះ ចំនួនរបស់ចិត្តជកោប ក៏នឹងបប្នថរគ្ត្ង់ឧបាទ្កខណៈរបស់ចិត្ត 
ែួងត្  ៗលៅលរឿ  ៗរហូត្ែល់ឧបាទ្កខណៈរបស់រលទោា ោវជជន កន ងខណៈ
លនោះនឹងម្ចនចិត្តជកោបប្ែលកំព ងតំងលៅ ១៦ កោប នឹងកំព ងលកើត្ 
លឡើងេោី ១ កោបលទ្ៀត្ រួរជា ១៧ កោប ឋិតិ្របស់រលទោា ោវជជនចិត្ត  
ម្ចនចិត្តជកោបតំងលៅ ១៧ កោប និងកន ងភងគរបស់រលទោា ោវជជន
ចិត្ត ម្ចនរូបកំព ងរលត់្ ១ កោប តំងលៅ ១៦ កោប រួរជា ១៧ កោប 
ែូចគន  និងប្ែលលៅកន ងលកខណៈលនោះរហូត្លៅ រហូត្ែល់ម្ចនលហត្ ប្គ្ប
គ្បួល ។ 
 ៣. ករោបបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ ជាឧត្ ជរូបលទោះឯង 
ប្ត្ជាឧត្ ជរូបប្ែលម្ចនឧត្ លៅកន ងករោជកោបជាបចា័  ែូលចាន ោះោរលកើត្
របស់រូបគ្បលភទ្លនោះ លទ្ើបលកើត្គ្ត្ង់ឋិតិ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្តជាលែើរលៅ 
ចំនួនកោបក៏រប្រងម្ចនលសោើគន នឹងករោជកោប រ៊ឺ ម្ចន ៣ កោបលសោើគន  
និងកន ងោរលកើត្រហូត្ែល់ោរតំងលៅកន ងខណៈត្  ៗ លៅ ក៏នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
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កន ងទំ្នងែូចគន ជារួ ករោជកោបលទោះឯង គ្តឹ្រប្ត្លលើសគន  ១  ន ខណៈ
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៤. ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ ជាឧត្ ជរូបលទោះឯង ប្ត្ជា
ឧត្ ជរូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងចិត្តជកោបជាបចា័  ែូលចាន ោះោរលកើត្របសរ់ូប
គ្បលភទ្លនោះ លទ្ើបលកើត្គ្ត្ង់ឋិតិ្ខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ១ ជាលែើរលៅ 
ចំនួនកោបក៏ម្ចនលសោើគន ជារួ ចិត្តជកោប ោរលកើត្កន ងខណៈចិត្តត្  ៗ
លៅ ក៏ស្សលែៀងគន នឹងចិត្តជកោប គ្តឹ្រប្ត្លលើសគន  ១  ន ខណៈ លគ្ព្វោះ
គ្តូ្វឱ្យចិត្តជកោបលកើត្រ ន ខណៈត្លៅចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបលទ្ើប
នឹងលកើត្លឡើងបាន ។ 
 ៥. ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប ឧត្ ជរូបគ្បលភទ្លនោះ លកើត្ពីឧត្ ប្ែល 
លៅកន ងករោបបចា ឧត្ ជកោប និងចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  
ែូលចាន ោះោរលកើត្លឡើងគ្គែំបូង លទ្ើបលកើត្គ្ត្ង់ភងគកខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត 
៣ កោប លគ្ព្វោះបានបចា័ រកពីឧត្ ប្ែលលៅកន ងករោបបចា ឧត្ ជកោប  
ប្ែលលកើត្គ្ត្ង់ឋិតិ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត និងកន ងឧបាទ្កខណៈរបស់
ភវងគចិត្តប្ែលម្ចនចំនួន ៦ លទោះ រ៊ឺជារូបប្ែលកំព ងលកើត្េោី ៣ កោប 
តំងលៅ ៣ កោប កន ងឋិតិ្ខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ១ ម្ចនចំនួនជា ៩ 
កោប រ៊ឺរូបប្ែលកំព ងលកើត្េោី ៣  កំព ងតំងលៅ ៦ កោប សគ្ម្ចប់រូប
ប្ែលលកើត្គ្ត្ង់ភងគកខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ១ ប្ែលម្ចន ១៣ កោប
លទោះ ក៏លគ្ព្វោះថា ោរលកើត្របសរ់ូបគ្ត្ង់លនោះ លគ្ៅពីលកើត្លគ្ព្វោះម្ចនឧត្ កន ង 
ករោបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  ៣ កោបលហើ  លៅម្ចនឧត្ ប្ែលលៅ 
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កន ងចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  ១ កោបលទ្ៀត្ផង លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ 
ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោបប្ែលកំព ងលកើត្គ្ត្ង់ភងគកខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួង
ទី្ ១ លនោះ លទ្ើបម្ចន ៤ កោប កំព ងតំងលៅ ៩ កោប រួរជា ១៣ កោប 
និងកន ងខណៈត្ៗ លៅ ក៏នឹងម្ចនកោបរូបបប្នថរគ្ត្ង់ឧបាទ្កខណៈ ៣ 
កោប ឋិតិ្ខណៈ ៣ កោប ប្ត្កន ងភងគកខណៈនឹងបប្នថរជា ៤ កោប 
រហូត្លៅែល់ភងគកខណៈរបស់ភវងគ បបលចេទ្ និងម្ចនចំនួនលពញលលញកន ង
ភងគកខណៈរបស់រលទោា ោវជជន ប្ត្កន ងភងគកខណៈរបស់រលទោា ោវជជនលនោះ 
និងល ើញថាម្ចនចំនួន ១៧០ បប្នថរលគ្ចើនជាងឋិតិ្ខណៈគ្តឹ្រប្ត្ ១ 
កោបប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប ៣ កោប ប្ែលលកើត្
គ្គែំបូងបានរលត់្លៅលហើ  ៣ កោប ប្ត្កោបប្ែលលកើត្េោីលនោះម្ចន 
៤ កោប លទ្ើបលសោើគន នឹងបប្នថរ ១ កោប ជា ១៧០ កោប ។ 
 កន ងចំនួន ១៧០ កោបលនោះ ជារូបកោបប្ែលកំព ងលកើត្ ៤ 
កោប កំព ងរលត់្ ៣ កោប កំព ងតំងលៅ ១៦៣ កោប និងរូបប្ែល 
កំព ងលកើត្ ៤ កោបលទោះ ជាកោបរូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងករោបបចា -
ឧត្ ជកោបជាបចា័  ៣ កោប និងម្ចនឧត្ កន ងចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប 
ជាបចា័  ១ កោប ចំប្ណករូបប្ែលកំព ងរលត់្ ៣ កោបលទោះ ជា 
កោបរូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័ ប៉ា លណាណ ោះ 
សគ្ម្ចប់រូបប្ែលកំព ងតំងលៅ ១៦៣ កោបលនោះ ជាកោបរូបប្ែលម្ចន 
ឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោប ១៤៧ កោប និងម្ចនឧត្ កន ងចិត្តបបចា -
ឧត្ ជកោបជាបចា័ ឱ្យលកើត្ ១៦ កោប ប្ត្ចំនួន ១៧០ កោប 
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គ្ត្ង់ឧបាទ្កខណៈរបស់ជវនៈែួងទី្ ១ លទោះ ជារូបកំព ងលកើត្ ៣ កោប 
កំព ងរលត់្ ៣ កោប កំព ងតំងលៅ ១៦៤ កោប រូបប្ែលកំព ងលកើត្ 
និងកំព ងរលត់្លទោះ ជារូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោបជា 
បចា័  ចំប្ណករូបប្ែលកំព ងតំងលៅ ១៦៤ កោបលទោះ ជារូបកោប 
ប្ែលម្ចនឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  ១៤៧ កោប ជារូប 
កោបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  ១៧ កោប 
ចំប្ណកចំនួន ១៧០ កោប ប្ែលម្ចនលៅកន ងតោងឋិតិ្ខណៈរបស់
ជវនៈែួងទី្ ១ លទោះ ជារបូកំព ងលកើត្ ៣ កោប កំព ងរលត់្ ៤ កោប 
កំព ងតំងលៅ ១៦៣ កោប រូបកំព ងលកើត្ជារូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ង
ករោបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  រូបកំព ងរលត់្ជារូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ង
ករោបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  ៣ កោប ជារូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងចិត្ត-
បបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  ១ កោប ចំប្ណករូបប្ែលកំព ងតំងលៅ 
១៦៣ កោបលទោះ ជារូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  
១៤៧ កោប ជារូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  
១៦ កោប និងកន ងភងគកខណៈរបស់ជវនៈែួងទី្ ១ ចំនួន ១៧០ កោប
លទោះ និងម្ចនរូបកោបកំព ងលកើត្ កំព ងរលត់្ និងកំព ងតំងលៅ ែូចគន
ជារួ កន ងភងគកខណៈរបស់រលទោា ោវជជន កន ងឧបាទ្កខណៈ ឋិតិ្ខណៈ 
និងភងគកខណៈរបស់ចិត្តែួងត្លៅ ក៏នឹងម្ចនរបូកោប កំព ងលកើត្ កំព ង
រលត់្ និងកំព ងតំងលៅ ែូចគន ជារួ ឧបាទ្កខណៈ ឋិតិ្ខណៈ និង
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ភងគកខណៈរបស់ជវនៈែួងទី្ ១ តរប្ែលបានលព្វលលហើ  នឹងម្ចនចំនួន
ប៉ា លណណោះរហូត្លៅ ែល់ករោជរូបម្ចនោរប្គ្បគ្បួល ។ 
 ចំប្ណកអាហារជកោប លៅរិនោន់ម្ចនោរលកើត្កន ងរវងលនោះ ។ 

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបប្ែលលផដើរតំងពីជីវតិ្នវកកោប 
(លរើលតោងទី្ ២ ) 

 ១. ករោជកោប ករោជកោបលនោះ តំងពីបែិសនធិោលជាលែើររក 
រហូត្ែល់ខណៈរ នជីវតិ្នវកកោបលកើត្លឡើង រប្រងម្ចនករោជរូបប្ែល 
កំព ងរលត់្ ៣ កោប កំព ងតំងលៅ ១៤៧ កោប និងកំព ងលកើត្លឡើង 
េោី ៣ កោប រួរជា ១៥៣ កោប ែូលចនោះគ្រប់ៗ  ន ខណៈរបស់ចិត្ត 
ចំប្ណកជីវតិ្នវកកោប ប្ែលជាករោជរូបរួ គ្បលភទ្លទោះ សគ្ម្ចប់ប រគល 
កន ងោរភូរិ ពួករពភលស យកសត្ា (សំលៅែល់រន សស) លទោះ គ្បាកែថា 
ជីវតិ្នវកនឹងលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ បែិសនធិោល ប្ត្នឹងលកើត្លឡើងកន ង 
ខណៈណា របស់ចិត្តែួងណាលទោះរិនគ្បាកែលទ្ និងោរលកើត្លឡើងរបស់ 
ជីវតិ្នវកកោបលនោះ របស់ប រគលម្ចន ក់  ៗ ក៏រិនែូចគន  ែូលចាន ោះលទ្ើបែីោចារយ
 ន ម្ចណ កថា អាចលកើត្លឡើងកន ងឧបាទ្កខណៈ ឬឋិតិ្ខណៈ 
និងភងគកខណៈរបស់ចិត្តែួងណារួ ក៏បាន លគ្ោ ពីបែិសនធិចិត្តខាងកន ង
សបាដ ហ៍ទី្ ១ រ៊ឺ កលលសតត ហ ោរសប្រដងកន ងតោងទី្ ២ លនោះ 
សនោត្ឱ្យជីវតិ្នវកកោបលកើត្លឡើងកន ងឧបាទ្កខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ 
១ (រ នជវនៈ) ោំងលនោះលែើរបសី្សួលកន ងោរចាំនឹង ល់ប៉ា លណាណ ោះ រិនប្រន
ជាោរលទ្ៀងោត់្ពិត្គ្បាកែលទ្ ។ 
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 ោលម្ចនជីវតិ្នវកកោបលកើត្បប្នថរ ១ កោបលទ្ៀត្ លទ្ើបររួជា 
រួ ករោជកោបប្ែលម្ចនលៅខាងលែើរ ១៥៣ កោប រួរជា ១៥៤ 
កោប និងបប្នថរលឡើងលដ្ឋ ទំ្នងលនោះលរឿ  ៗលៅ រហូត្ម្ចនចំនួនលពញ 
២០៤ កោប កន ងភងគកខណៈរបស់ចិត្តែួងទី្ ១៧ កន ងចំនួន ២០៤ 
កោបលនោះ ជាករោជកោបោំងកំព ងលកើត្ ៤ កោប កំព ងរលត់្ ៤ 
កោប និងកំព ងតំងលៅ ១៩៦ កោប និងជាែូលចនោះរហូត្លៅែល់ម្ចន 
ករោជរូបែក្ទ្ៗ លកើត្លឡើងលទ្ៀត្ ។ 
 ២. ករោបបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ បានលព្វលរកលហើ  
កន ងតោងទី្ ១ ថាជារូបប្ែលលកើត្ពីឧត្  ប្ែលម្ចនលៅកន ងករោជកោប
ជាបចា័  ោរលកើត្លឡើងលទ្ើបគ្តូ្វលលើសគន  ១ ខណៈ ចំប្ណកចំនួនកោប 
ក៏ម្ចនលសោើគន  ជារួ ករោជកោបលទោះឯង ។ 

៣. ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះបានលព្វលរកកន ង
តោងទី្ ១ លហើ ថាជាឧត្ ជរូបប្ែលលកើត្រកពីឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជ-
កោបខាោះ ឧត្ កន ងចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបខាោះ សគ្ម្ចប់តោងទី្ ២ លនោះ
ចិត្តជកោបរិនផ្ទា ស់បដូរប្គ្បគ្បួល ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបលទ្ើបរិន
ប្គ្បគ្បួលផង ប្គ្បគ្បួលចំលព្វោះប្ត្ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប ប្ែលម្ចន
ឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័ ប៉ា លណាណ ោះ នឹងលផដើរលកើត្បប្នថរ
លឡើងតំងពីភងគកខណៈរបសចិ់ត្តែួងទី្ ១ ជាលែើរលៅ ោំងលនោះក៏លគ្ព្វោះបាន
អាស្ស័ បចា័  រ៊ឺ ឧត្ ប្ែលម្ចនលៅកន ងករោបបចា ឧត្ ជកោបប្ែលលកើត្
លឡើងកន ងឋិតិ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងទី្ ១ លទោះឯង នឹងលកើត្បប្នថរលឡើង
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លរឿ  ៗលៅគ្រប់  ៗ ន ខណៈរបស់ចិត្ត និងម្ចនចំនួនលពញ ោលគ្រប់ ៥១ 
 ន ខណៈ ម្ចនចំនួន ២២១ កោប កន ងកោប ២២១ លនោះ ជារូបកំព ង
លកើត្ ៤ កោប (ជារូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោប ៤ 
កោប) កំព ងរលត់្ ៥ កោប (ជារូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជ-
កោប ៤ កោប ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប ១ កោប) កំព ងតំងលៅ ២១២ 
កោប (ជារូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោប ១៩៦ កោប 
រូបឧត្ កន ងចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប ១៦ កោប) ចំប្ណក ២២១ កោប 
ប្ែលម្ចនលៅកន ងភងគកខណៈលទោះ ជារូបកំព ងលកើត្ ៥ កោប (ជា 
រូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោប ៤ រូបឧត្ កន ងចិត្តបបចា -
ឧត្ ជកោប ១ កោប) កំព ងរលត់្ ៤ កោប (ជារូបប្ែលម្ចនឧត្ កន ង 
ករោបបចា ឧត្ ជកោប ៤ កោប) កំព ងតំងលៅ ២១២ កោប (ជារូប 
ប្ែលម្ចនឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោប ១៩៦ កោប រូបឧត្ កន ង
ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប ១៦ កោប) និងកន ង ន ខណៈត្លៅ គ្ត្ង់
ឧបាទ្កខណៈ និងម្ចនរូបកំព ងលកើត្ ៤ កោប (រូបឧត្ កន ងករោបបចា -
ឧត្ ជកោប  ៤ កោប) កំព ងរលត់្ ៤ កោប (ជារូបឧត្ កន ងករោបបចា -
ឧត្ ជកោប ៤ កោប) កំព ងតំងលៅ ២១៣ កោប (ជារូបឧត្ កន ង
ករោបបចា ឧត្ ជកោប ១៩៦ កោប រូបឧត្ កន ងចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប 
១៧ កោប) ។ 
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ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបប្ែលលផដើរតំងពីអាហារជរូបលកើត្ 
(លរើលតោងទី្ ៣) 

១. អាហារជកោប អាហារជកោបលនោះ សគ្ម្ចប់ពួករពភលស យក
សត្ា (សំលៅែល់រន សស) គ្បាកែថានឹងលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  ជីវតិ្នវក-
កោប រ៊ឺ កន ងសបាដ ហទី៍្ ២ ឬទី្ ៣ កន ងលពលអាហារប្ែលម្ចតបរលិភារ
លទោះ គ្ជួត្គ្ជាបោងោ របសល់កោង ប្ត្នឹងលកើត្លឡើងកន ងខណៈណារបស់ 
ចិត្តែួងណាក៏បាន លហើ ោរលកើត្លឡើងអាហារជរូបលនោះរបស់ប រគលម្ចន ក់  ៗ
រិនែូចគន  កន ងតោងទី្ ៣ លនោះ លែើរបីស្សួលកន ងោរចាំនឹង លប់ាន
សនោត្ឱ្យអាហារជរូបលកើត្គ្ត្ង់ឧបាទ្កខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ១ (រ ន
ជវនៈ) និងលកខណៈោរលកើត្លឡើងរបស់អាហារជរូបលនោះ រប្រងលកើត្លឡើង
គ្រប់ ន ខណៈរបស់ចិត្ត និងោលលកើត្លឡើងលហើ  ក៏តំងលៅលសោើ
និងអា  របស់ចិត្ត ១៧ ែួង ឬលសោើ ៥១ ខណៈរបស់ចិត្តលទ្ើបរលត់្លៅ 
ែូលចាន ោះោលសនោត្ឱ្យអាហារជរូបលកើត្គ្ត្ង់ឧបាទ្កខណៈ របស់ភវងគចិត្តែួង
ទី្ ១ (រ នជវនៈ) ែូលចនោះលហើ អាហារជរូប រប្រងលកើត្លឡើងនិងតំងលៅកន ង
ឧបាទ្ ឋិតិ្ ភងគរបស់ចិត្តែួងលនោះ ១. ២. ៣ កោប លដ្ឋ លំដ្ឋប់និង
បប្នថរលឡើងលដ្ឋ ទំ្នងលនោះលរឿ ៗ លៅរហូត្ែល់ភងគកខណៈរបសភ់វងគ
ចិត្តែួងទី្ ១ (លគ្ោ ជវនៈ) នឹងម្ចនអាហារជរូបលកើត្លឡើងតំងលៅ ៥១ 
កោប និងកន ងចំនួនអាហារជរូប ៥១ កោបលនោះជាអាហារជកោប 
កំព ងលកើត្ ១ កោប កំព ងរលត់្ ១ កោប និងកំព ងតំងលៅ ៤៩ កោប 
និងម្ចនលសោើចំនួនលនោះលរឿ ៗ លៅរហូត្អាហារជរូបលនោះ នឹងម្ចនោរប្គ្ប- 
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គ្បួលជាយ៉ាងែក្ទ្ ។ 
 ២. អាហារបបចា ឧត្ ជកោប កោបរូបគ្បលភទ្លនោះ ជាឧត្ ជរូប
ប្ែលលកើត្ពីឧត្ កន ងអាហារជកោបជាបចា័  ោលម្ចនអាហារជរូបលកើត្
លឡើង និងតំងលៅែល់ឋិតិ្ខណៈលហើ  អាហារបបចា ឧត្ ជរូប
ក៏លកើត្លឡើង ែូលចាន ោះោរលកើត្លឡើង តំងលៅ រលត់្លៅ របសអ់ាហារបបចា 
ឧត្ ជកោបលនោះ ក៏ទំ្នងែូចគន ជារួ អាហារជកោបគ្រប់គ្បោរ 
ខ សគន គ្ត្ង់លលើសគន  ១ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ ។ 

៣. ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ បានលព្វលទ្ កកន ង
តោងទី្ ១ លហើ ថាជារូបប្ែលលកើត្រកពីឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោប 
និងឧត្ កន ងចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបជាបចា័  ប្ត្ោលរកែល់តោងទី្ ៣ 
លនោះ នឹងម្ចនរូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ កន ងអាហារបបចា ឧត្ ជកោបបប្នថរលឡើង
រក ១ កោបលទ្ៀត្ ែូលចាន ោះោលគ្បាកែថាម្ចនអាហារបបចា ឧត្ ជ
កោបលកើត្លឡើងគ្ត្ង់ឋិតិ្ខណៈ របស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ១ (រ នជវនៈ) ែូលចនោះ
ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោបប្ែលម្ចនលៅខាងលែើរ (កន ងតោងទី្ ២) ២២១ 
កោបលទោះ លហើ ចំនួន ២២១ កោបលទោះ លៅគ្តឹ្រឋិតិ្ខណៈរបស់
ភវងគចិត្តែួងលនោះប៉ា លណាណ ោះ ោលែលភ់ងគកខណៈ ក៏នឹងម្ចនឧត្ បបចា -
ឧត្ ជកោបលកើត្លឡើង ១ កោបលទ្ៀត្ រួរ ២២២ កោប នឹងបប្នថរលឡើង
លរឿ ៗ លៅ រហូត្ែលឋិ់តិ្ខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ២ (លគ្ោ ជវនៈ) 
កន ងខណៈលនោះរូបប្ែលលកើត្លឡើងគ្ត្ង់ភងគកខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួង ទី្ ១ 
(រ នជវនៈ) កំព ងរលត់្ ប្ត្ោរោប់ក៏លៅោប់ែូចគន  ។ 
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កន ងចំនួន ២៧២ កោប កន ងឋិតិ្ខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ២ លនោះ 
ជារូបកំព ងលកើត្ ៥ កោប (ជារូបឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោប ៤ 
កោប រូបឧត្ កន ងអាហារបបចា ឧត្ ជកោប ១ កោប) កំព ងរលត់្ ៦ 
កោប (ជារូបឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជកោប ៤ កោប រូបឧត្ កន ង
ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប ១ កោប រូបឧត្ កន ងអាហារបបចា ឧត្ ជកោប 
១ កោប) កំព ងតំងលៅ ២៦១ កោប (ជារូបឧត្ កន ងករោបបចា ឧត្ ជ-
កោប ១៩៦ កោប រូបឧត្ កន ងចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប ១៦ កោប រូប
ឧត្ កន ងអាហារបបចា ឧត្ ជកោប ៤៩ កោប) ចំប្ណកោរ លក់ន ង
លសចកដីលំ ិត្ ចូរលរើលោរលគ្បៀបលធៀបកន ងឧត្ បបចា ឧត្ ជកោបប្ែល
លព្វលលហើ កន ងតោងទី្ ១ ។ 

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបប្ែលលផដើរតំងពីចោខា ទិ្ចត្ កាកោបលកើត្ 
(លរើលតោងទី្ ៤ ) 

 ១. ករោជកោប ករោជរូបប្ែលសប្រដងទ្ កកន ងតោងទី្ ៣ ថាម្ចន 
២០៤ កោបលទោះ កន លវោត្រកក៏រង់លៅម្ចនចំនួនប៉ា លណណោះ រហូត្ែល់ 
សបាដ ហ៍ទី្ ១១ លគ្ោ ពីបែិសនធិោល ចោខា ទិ្ចត្ កាកោប រ៊ឺ ចកខ ទ្សក
កោប ១ លសាត្ទ្សកកោប ១ ឃានទ្សកកោប ១ និងជិវា ទ្សក-
កោប ១ ក៏លកើត្ ោរលកើត្លឡើងរបស់ករោជរូបោំង ៤ កោបលនោះ រប្រង
លកើត្លឡើងកន ងសបាដ ហ៍ទី្ ១១ នឹងលកើត្លឡើងកន ងខណៈណា របស់ចិត្តែួង
ណាក៏បាន ោងំកោបណាលកើត្រ នលគ្ោ ក៏បាន ប្ត្រិនប្រនលកើត្គ្ពរ
គន កន ងខណៈចិត្តជារួ គន លទ្ ប្ត្ប្ែលសប្រដងកន ងតោងទី្ ៤ ជាោរលកើត្
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គ្ពរគន លទោះ ក៏លែើរបីឱ្យង្ក ចាំនឹងស្សួលែល់ោរ ធិបា ប៉ា លណាណ ោះ  
ែូលចាន ោះោរលកើត្លឡើងរបស់ករោជកោបកន ងតោងទី្ ៤ លនោះ លទ្ើបបប្នថរ
 ំពីប្ែលម្ចនខាងលែើរកន ងតោងទី្ ៣ ជា ២០៨-២១២-២១៦ 
លដ្ឋ លំដ្ឋប់រហូត្ែល់ភងគកខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ១ (លគ្ោ ជវនៈ) 
ម្ចនចំនួនលពញ ៤០៨ កោប កន ងចំនួន ៤០៨ កោបលនោះ 
ជារូបកំព ងលកើត្ ៨ កោប កំព ងតំងលៅ ៣៩២ កោប 
(រូបប្ែលតំងលៅ រ៊ឺ ៤៩  ន ខណៈ × ៨ កោប = ៣៩២ កោប) 
និងរូបកំព ងរលត់្ ៨ កោប រួរ ៤០៨ កោប នឹងម្ចនលៅប៉ា លណណោះរហូត្
លៅែល់ររណាសននវេិី លទ្ើបនឹងម្ចនោរប្គ្បគ្បួល ។ 
 ២. ករោបបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះកន ងតោងទី្ ៣ ម្ចន 
២០៤ កោបលហើ  ោលរកែលត់ោងទី្ ៤ ករោជកោបបានលកើត្
បប្នថរ ៤ កោបលទ្ៀត្ កន ងឧបាទ្កខណៈរបស់ភវងគចិត្ត ោលរកែល់ 
ឋិតិ្ខណៈ ករោបបចា ឧត្ ជកោប លទ្ើបលកើត្បប្នថរ ៤ កោប រួរជា 
២០៨ និងបប្នថរគ្រប់ៗ  ន ខណៈតរលំដ្ឋប់រហូត្ែល់ភវងគចិត្តែួងទី្ ២ 
(លគ្ោ ជវនៈ) គ្ត្ង់ឧបាទ្កខណៈម្ចនចំនួនលពញ ៤០៨ កោប នឹងជា
ែូលចនោះរហូត្ែល់ររណាសននវេិី លទ្ើបនឹងប្គ្បគ្បួល ។ 
 ៣. ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ បានលព្វលរកលហើ ថា 
ជារូបប្ែលលកើត្រកពីឧត្  ប្ែលលៅកន ងករោបបចា ឧត្ ជកោបខាោះ 
ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបខាោះ និងអាហារបបចា ឧត្ ជកោបខាោះ ែូលចាន ោះ 
ោលករោបបចា ឧត្ ជកោប ម្ចនបប្នថរលឡើងគ្ត្ង់ឋិតិ្ខណៈរបស់ភវងគ
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ចិត្តែួងទី្ ១ (រ នជវនៈ) ជាលែើរលៅ ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប ក៏រប្រងម្ចន
បប្នថរគ្ត្ង់ភងគកខណៈរបស់ចិត្តែួងជារួ គន លនោះ ជាលែើរលៅែូចគន  ែូលចាន ោះ
លទ្ើបម្ចនបប្នថរពីលែើរប្ែលម្ចនលហើ កន ងតោងទី្ ៣ ចំនួន ២៧២ 
កោបជា ២៧៦ កោប នឹងបប្នថររួ ែងៗ ៤ កោបរហូត្ែល់ឋិតិ្ 
ខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ២ (លគ្ោ ជវនៈ) លទ្ើបម្ចនចំនួនលពញ ៤៧៦ 
កោបលគ្ព្វោះគ្រប់អា  របស់រូប រ៊ឺ ៥១  ន ខណៈចិត្ត ។ 

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបកន ងខណៈប្ែលបញ្ាោា រវេិីលកើត្ 
(លរើលតោងទី្ ៥ ) 

 ១. ចិត្តជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ បានលព្វលទ្ កកន ងតោងទី្ ១ ថា 
នឹងលកើត្លឡើងប្ត្ចំលព្វោះឧបាទ្កខណៈរបស់ចិត្តលទោះ រិនបានលព្វលែល់
ោរលវៀរលចញ លគ្ព្វោះោរពិត្កន ងខណៈទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណលកើត្លឡើង ចិត្តជរូប 
នឹងរិនលកើត្លឡើងលឡើ  ចិត្តជកោប ប្ែលម្ចនកន ងតោងទី្១-៤ ចំនួន 
១៧ កោបលទោះ កន ង ន ខណៈោំង ៣ របស់ចិត្តនឹងម្ចនរូបែូលចនោះ រ៊ឺ 
គ្ត្ង់ឧបាទ្កខណៈ នឹងម្ចនរូបកំព ងលកើត្ ១ កោប រូបកំព ងតំងលៅ ១៦ 
កោប កន ងឋិតិ្ខណៈម្ចនរូបកំព ងតំងលៅ ១៧ កោប ចំប្ណក
ភងគកខណៈ នឹងម្ចនរូបកំព ងតំងលៅ ១៦ កោប កំព ងរលត់្ ១ កោប 
ែូលចនោះរហូត្រកែល់តោងទី្ ៥ លនោះ គ្ត្ង់ឧបាទ្កខណៈ របស់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ 
ចិត្តជរូបកំព ងលកើត្ ១ កោបរិនម្ចន ម្ចនប្ត្ចិត្តជរូបប្ែលកំព ងតំង 
លៅ ១៦ កោបប៉ា លណាណ ោះ កន ងឋិតិ្ខណៈរបស់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ក៏ម្ចនរូប
កំព ងតំងលៅ ១៦ កោបែូចគន  ចំប្ណកកន ងភងគកខណៈរបស់ទ្ាិបញ្ា -
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វញិ្ញា ណលទោះ ម្ចនរូបកំព ងតំងលៅ ១៥ កោប កំព ងរលត់្ ១ កោប 
រួរជា ១៦ កោបលសោើគន  និងកន ងឧបាទ្កខណៈរបស់សរបែិចេនចិត្ត ម្ចន
ចិត្តជរូបកំព ងលកើត្ ១ កោប កំព ងតំងលៅ ១៥ កោប រួរជា ១៦ 
កោប កន ង ន ខណៈត្រកម្ចនរូបកំព ងតំងលៅ ១៦ កោប 
និងកន ងខណៈត្រកក៏ម្ចនរូបកំព ងតំងលៅ ១៥ កោប កំព ងរលត់្ ១ 
កោប រួរជា ១៦ កោបែូចគន  និងកន ងឧបាទ្កខណៈ ឋិតិ្ខណៈ 
និងភងគកខណៈរបស់ចិត្តែួងត្លៅ ក៏ម្ចនចំនួនកោបប្ែលកំព ងលកើត្ 
កំព ងតំងលៅ និងកំព ងរលត់្ែូចគន កន ងសរបែិចេនចិត្តលទោះឯង ប្ត្ោល
គ្រប់អា  របសរ់ូប រ៊ឺ ១៧ ខណៈចិត្តលហើ  កន ងឧបាទ្កខណៈរបស់ចិត្ត
ែួងត្លៅ លទ្ើបម្ចនចិត្តជរូបបប្នថរលឡើង ១ កោបលទ្ៀត្ រួរជា ១៧ 
កោបែូចលែើរ ។ 
 ២. ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះក៏ទំ្នងែូចគន ជារួ  
ចិត្តជកោបគ្រប់គ្បោរ លលើសគន ប្ត្ ១  ន ខណៈប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះ
ោរប្គ្បគ្បួលរបស់រូបគ្បលភទ្លនោះ លទ្ើបលផដើរតំងពីឋិតិ្ខណៈរបស់ទ្ាិបញ្ា -
វញិ្ញា ណ រ៊ឺេ ពី ១៧ កោប ប្ែលម្ចនលៅខាងលែើរ ១ កោប លៅសល់ 
១៦ កោប នឹងម្ចនលៅប៉ា នចំនួនលនោះលរឿ  ៗ រក រហូត្ែល់ឋិតិ្ខណៈ
របស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ៥ លទ្ើបគ្ត្ឡប់បប្នថរប៉ា នចំនួនលនោះលរឿ ៗ រក រហូត្
ែលឋិ់តិ្ខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ៥ លទ្ើបគ្ត្ឡប់បប្នថរលឡើង ១ កោប
លទ្ៀត្ ជា ១៧ កោបែូចលែើរ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-205- 

 ៣. ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ ជាផលរកពីចិត្តបបចា 
ឧត្ ជកោប ែូលចាន ោះោលចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបម្ចនោរប្គ្បគ្បួលលៅ 
រូបគ្បលភទ្លនោះក៏គ្តូ្វប្គ្បគ្បួលលៅែូចគន  ែូលចាន ោះរូបប្ែលម្ចនលៅកន ងតោង
ទី្ ៤ ចំនួន ៤៧៦ កោបលទោះ ោលែល់ភងគកខណៈរបស់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ
េ ច ោះ ១ កោប សល់ ៤៧៥ កោប នឹងម្ចនចំនួនប៉ា លណណោះលរឿ  ៗរក 
រហូត្ែល់ភងគកខណៈរបស់ភវងគចិត្តែួងទី្ ៥ លទ្ើបគ្ត្ឡប់បប្នថរលឡើងជា 
៤៧៦ កោបែូចលែើរ ោំងលនោះរប្រងម្ចនលហត្ ផលែូចគន ជារួ 
ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបគ្រប់គ្បោរ ។ 

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបកន ងខណៈចូលនិលោធសម្ចបត្តិ 
(លរើលតោងទី្ ៦ ) 

១. ចិត្តជកោប ោលគ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនត ចូលនិលោធ
សម្ចបត្តិ ចិត្ត លចត្សិក និងចិត្តជរូបរប្រងរិនលកើត្ ែូលចាន ោះចំនួនរូបប្ែល 
ម្ចនលៅកន ងតោងម្ចនចិត្តជកោប ១៦ និង ១៥ ជាលែើរលទោះ រិនប្រនរូប
ប្ែលលកើត្េោី ប្ត្ជារូបប្ែលបានលកើត្រករ នចូលនិលោធសម្ចបត្តិ ោល 
ចូលនិលោធសម្ចបត្តិលហើ ក៏លៅម្ចនរូបកំព ងតំងលៅ និងកំព រលត់្ចំនួន 
១៦ កោប កន ងតោងប្ែល ន ម្ចណថា ជាឧបាទ្កខណៈនិងឋិតិ្ខណៈ
លទោះ ជារូបប្ែលកំព ងតំងលៅកន ងចំនួន ១៦ កោប ប្ែល ន ម្ចណថា 
ជាភងគកខណៈលទោះ ជារូបកំព ងតំងលៅ ១៥ កោប និងកំព ងរលត់្ ១ 
កោប នឹងម្ចនេ ច ោះលរឿ ៗ រហូត្រិនម្ចនសល់លឡើ  លៅទ្ល់គន នឹង
លចញពីនិលោធសម្ចបត្តិ ។ 
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 ២. ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ ក៏ម្ចនទំ្នងែូចគន ជា 
រួ ចិត្តជកោបគ្រប់គ្បោរ លផសងគន ប្ត្គ្ត្ង់លលើសគន  ១  ន ខណៈ
ប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះោរប្គ្បគ្បួលរបស់រូបគ្បលភទ្លនោះ លទ្ើបលផដើរតំងពីប្ែល
 ន ម្ចណថា ជាឋិតិ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងប្ែលត្ពីឈានចិត្តែួងទី្ ២ នឹង
េ ចំនួនច ោះលរឿ  ៗ លៅគ្រប់ខណៈ ប្ែល ន ម្ចណថា ជាឋិតិ្ខណៈរបស់
ចិត្តរួ ែួងៗ រហូត្ែល់ឋិតិ្ខណៈរបស់ចិត្តប្ែល ន ម្ចណថាជាែួងទី្ 
១៧ ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបក៏រលត់្ ស់ នឹងរង់លៅកន ងសភាពលនោះ
លរឿ  ៗលៅរហូត្ែល់លចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិែូចគន  ។ 
 ៣. ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ ជាផលរកពីចិត្តបបចា 
ឧត្ ជកោប ោលចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបម្ចនោរប្គ្បគ្បួលលៅផង 
ែូចគន ពីលែើរប្ែលម្ចនលៅកន ងតោងទី្ ៥ ចំនួន ៤៧៦ កោប ោលែល់ 
ខណៈប្ែល ន ម្ចណថា ជាភងគកខណៈរបស់ចិត្តែួងប្ែលត្ពីឈានចិត្ត
ែួងទី្ ២ លហើ  នឹងេ ចំនួនច ោះសល់ ៤៧៥ កោប នឹងេ ច ោះលដ្ឋ 
ទំ្នងលនោះលរឿ  ៗលៅគ្រប់ខណៈប្ែល ន ម្ចណថា ជាភងគកខណចិត្តរួ ៗ
រហូត្ែល់ភងគកខណៈរបស់ចិត្តប្ែល ន ម្ចណថាជាចិត្តែួងទី្ ១៧ លគ្ោ 
ពីឈានចិត្តែួងទី្ ២ ឧត្ បបចា ឧត្ ជរូបនឹងម្ចនចំនួន ៤៥៩ កោប 
ជាផលរកពីករោបបចា ឧត្ ជកោប ៤០៨ កោប និងអាហារបបចា 
ឧត្ ជកោប ៥១ កោប ចំប្ណកចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបរិនម្ចន នឹង
ម្ចនប៉ា លណណោះរហតូ្លៅែល់លចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិ ។ 
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ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបខណៈលចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិ 
(លរើលតោងទី្ ៧ ) 

 ១. ចិត្តជកោប ោលគ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនតលចញចាក 
និលោធសម្ចបត្តិលទោះ ផលចិត្តលកើត្លឡើងរួ ែួងលហើ រលត់្លៅ ត្ពីលទោះ
ចិត្តក៏ជាភវងគ និងោរប្ែលចិត្តជាភវងគលនោះ នឹងកំណត់្ថាលគ្ចើន ឬតិ្ច
ប៉ា នណាលទោះរប្រងកំណត់្រិនបាន លព្វលបានគ្តឹ្រប្ត្ថា ចិត្តជាភវងគ
រួ ជួរខណៈលហើ ក៏លឡើងោន់វេិីត្លៅ កន ងតោងទី្ ៧ លនោះ កំណត់្ឱ្យ
ម្ចនភវងគ ១០ ែួង ោំងលនោះក៏លែើរបីស្សលួែល់ោរចាំនិងោរ ល់ប៉ា លណាណ ោះ 
ោលផលចិត្តលកើត្លឡើងកន ងឧបាទ្កខណៈរបសចិ់ត្តែួងលទោះឯង ចិត្តជរូប
ក៏រប្រងលកើត្លឡើង នឹងលកើត្ត្លៅគ្រប់  ៗ ឧបាទ្កខណៈរបស់ចិត្តរួ ែួង  ៗ
ោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តជកោបកន ងតោងលនោះ ក៏ម្ចនលកខណៈែូចគន  
ជារួ តោងទី្ ១ លទោះឯង ។ 
 ២. ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ ក៏រប្រងលកើត្ែូចគន ជា
រួ តោងទី្ ១ ។ 
 ៣. ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ ជាផលរកពីចិត្តបបចា 
ឧត្ ជកោប ោលចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប លកើត្គ្ត្ង់ឋិតិ្ខណៈ 
ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោបក៏រប្រងលកើត្គ្ត្ង់ភងគកខណៈ នឹងបប្នថរលឡើងគ្រប់ៗ  
ភងគកខណៈរបស់ចិត្តលរឿ ៗ លៅ រហូត្ែល់ឋិតិ្ខណៈរបស់ជវនៈែួងទី្ ៦ 
រូបប្ែលលកើត្លឡើងកន ងគ្គែំបូងលទ្ើបរលត់្ និងរូបកន ងខណៈលនោះក៏នឹង 
ម្ចនចំនួនលពញ រ៊ឺ ៤៧៦ កោប ែូចលែើរ ។ 
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ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបកន ងខណៈបញ្ាោា រររណាសននវេិីលកើត្ 
(លរើលតោងទី្ ៨) 

 ១. ករោជកោប ករោជរូបប្ែលម្ចនយ៉ាងលគ្ចើនបំផ ត្ ៤០៨ 
កោបលទោះ ប្ចកលចញជាចកខ ទ្សក លសាត្ទ្សក ឃានទ្សក ជិវា ទ្សក 
ោ ទ្សក ភាវទ្សក វត្ថ ទ្សក និងជីវតិ្នវក រួរ ៨ គ្បលភទ្ៗ នីរួ ៗ 
៥១ កោប និងកន ងចំនួន ៤០៨ កោបលនោះ ជារូបកំព ងលកើត្ ៨ កោប 
កំព ងរលត់្ ៨ កោប កំព ងតងំលៅ ៣៩២ កោប ែូលចនោះលរឿ ៗ
រកគ្រប់ខណៈចិត្តលទោះ ោលសត្ាលទោះជិត្នឹងច តិ្ និងវេិីចិត្តគ្បគ្ពឹត្ត
រកែល់ររណាសននវេិី លដ្ឋ ចំលព្វោះតោងទី្ ៨ លនោះ សប្រដងវេិីប្ែល
សត្ានឹងច តិ្លដ្ឋ បញ្ាោា រវេិី ោា រណារួ  ោលចិត្តែល់ឋិតិ្ខណៈរបស់
ភវងគចលនលហើ  ករោជរូបក៏ឈប់រិនលកើត្េោីលទ្ៀត្កន ងឋិតិ្ខណៈរបស់
ភវងគចលនលនោះ លទ្ើបម្ចនករោជរូបប្ែលកំព ងរលត់្ ៨ កោប តងំលៅ 
៣៩២ កោប លកើត្េោីរិនម្ចន រួរជា ៤០០ កោប នឹងេ ច ោះគ្រប់ៗ 
ខណៈចិត្ត (ខណៈតូ្ច) រួ ខណៈ ៨ កោប ែូលចនោះលរឿ ៗ លៅ 
រហូត្ែល់ភងគកខណៈរបស់ច តិ្ចិត្ត រង់ម្ចនករោជរូបកំព ងរលត់្ ៨ កោប 
តំងលៅរិនម្ចនលសចកដីថាករោជរូបលនោះ រប្រងរលត់្លៅគ្ពរជារួ 
ភងគកខណៈរបស់ច តិ្ចិត្តរិនម្ចនសល់ ។ 
 ២. ករោបបចា ឧត្ ជកោប ែូចលព្វលរកលហើ ថា ោរលកើត្រលត់្ 
របស់ករោបបចា ឧត្ ជកោបលនោះ រប្រងម្ចនលកខណៈែូចគន នឹងករោជ-
កោបគ្រប់គ្បោរ ខ សគន ប្ត្លលើសគន  ១  ន ខណៈប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះ
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ោលករោជកោបលផដើរេ ច ោះ តំងពីឋិតិ្ខណៈរបស់ភវងគចលនលហើ  
ករោបបចា ឧត្ ជកោប ក៏េ ច ោះតំងពីភងគកខណៈរបស់ចិត្តែួងជារួ គន  
ែូលចាន ោះោលែល់ភងគកខណៈរបស់ច តិ្ចិត្ត លទ្ើបម្ចនករោបបចា ឧត្ ជកោប
សល់ ១៦ កោប ជារូបកំព ងរលត់្ ៨ កោប តំងលៅ ៨ កោប 
លសចកដីថា ករោបបចា ឧត្ ជកោបលនោះ លៅសល់លគ្ោ ពីភងគកខណៈ
របស់ច តិ្ចិត្ត ៨ កោប លហើ រូបប្ែលសល់លនោះនឹងរលត់្កន ងលវោត្រក 
១ ខណៈលទ្ៀត្ (ខណៈតូ្ច) របស់ចិត្ត លទ្ើបរលត់្ ស់ ។ 
 ៣. ចិត្តជកោប រូបគ្បលភទ្លនោះ ម្ចនចំនួនយ៉ាងលគ្ចើន ១៧ កោប 
លគ្ព្វោះលកើត្លឡើងចំលព្វោះឧបាទ្កខណៈរបស់ចិត្តរួ ែួងៗ លវៀរប្ត្ខណៈ 
ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណលកើត្លឡើងប៉ា លណាណ ោះ ែូចប្ែលបានលព្វលរកលហើ  និងោរ
លកើត្លឡើងរបស់ចិត្តជកោបលនោះក៏លកើត្លឡើងលរឿ ៗ លៅ សូរបីកន ង
ឧបាទ្កខណៈរបស់ច តិ្ចិត្តក៏លៅប្ត្លកើត្ (លវៀរច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត) 
កន ងតោងទី្ ៨ លនោះ ចិត្តជរូបម្ចន ១៧ កោប ោលែល់ឧបាទ្កខណៈ
របស់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ចិត្តជរូបលកើត្េោីរិនម្ចន ម្ចនប្ត្តំងលៅ ១៦ កោប 
កន ងឋិតិ្ខណៈរបស់បញ្ា វញិ្ញា ណម្ចនចិត្តជរូបកំព ងតំងលៅ ១៦ កោប 
និងកន ងភងគកខណៈម្ចនកំព ងតំងលៅ ១៥ កោប កំព ងរលត់្ ១ កោប 
កន ងឧបាទ្កខណៈរបសស់របែិចេនចិត្ត ម្ចនចិត្តជរូបកំព ងលកើត្ ១ កោប 
កំព ងតំងលៅ ១៥ កោប កន ងឋិតិ្ខណៈនិងភងគកខណៈម្ចនចិត្តជរូបែូច
គន ប្ែលម្ចនលៅកន ងឋិតិ្ខណៈ និងភងគកខណៈរបស់បញ្ា វញិ្ញា ណ កន ងខណៈ
ត្លៅក៏លកើត្កន ងលកខណៈលនោះរហូត្ែល់ច តិ្ចិត្ត  លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តរលត់្
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លហើ  ចិត្តជរូប ១៦ កោបលនោះក៏នឹងរលត់្តរៗ គន លៅលដ្ឋ លំដ្ឋប់ 
ចិត្តជកោបច ងលគ្ោ នឹងរលត់្ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តរលត់្លហើ កន ងរ ៈ
ភងគកខណៈទី្ ១៦ (ខណៈធំ) របស់ចិត្ត ប្ត្ោំងលនោះរិនបានសំលៅ កថា 
ចិត្តជរូប ១៦ កោបលនោះ នឹងជាប់តរបែិសនធិចិត្តកន ងភពេោីលទ្ លគ្ព្វោះ
ចិត្តជរូបប្ែលលកើត្កន ងភពលនោះក៏រលត់្កន ងភពលនោះ រិនោក់ទ្ងកន ងភពេោី
លឡើ  ។ 
 ៤. ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោប ែូចបានលព្វលរកលហើ ថា ោរលកើត្
រលត់្របស់ចិត្តបបចា ឧត្ ជរូបលនោះ រប្រងម្ចនលកខណៈែូចគន នឹងចិត្តជ-
កោបគ្រប់គ្បោរ ខ សគន ប្ត្គ្ត្ង់លលើសគន  ១  ន ខណៈប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះ
ោលចិត្តជរូបលកើត្គ្គច ងលគ្ោ  គ្ត្ង់ឧបាទ្កខណៈរបស់ច តិ្ចិត្ត 
ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបក៏លកើត្គ្គច ងលគ្ោ  គ្ត្ង់ឋិតិ្ខណៈរបស់ច តិ្
ចិត្ត និងត្ពីលទោះរិនម្ចនលកើត្លទ្ៀត្ ម្ចនប្ត្របូប្ែលតំងលៅនឹងរលត់្
តរៗ គន លៅ ចិត្តបបចា ឧត្ ជកោបច ងលគ្ោ នឹងរលត់្ លគ្ោ ពីច តិ្
ចិត្តរលត់្លៅលហើ  ជាឧបាទ្កខណៈទី្ ១៧ (ខណៈធំ) របស់ចិត្ត រ៊ឺ 
លគ្ោ ពីចិត្តជកោបច ងលគ្ោ រលត់្ ១  ន ខណៈលទ្ៀត្លទោះឯង ។ 
 ៥. អាហារជកោប អាហារជរូប ជារបូប្ែលលកើត្លឡើងគ្រប់ៗ
ខណៈ (ខណៈតូ្ច) របសចិ់ត្តលទ្ើបម្ចនយ៉ាងលគ្ចើន ៥១ កោប ខណៈណា
ប្ែលលៅម្ចនអាហារខាងកន ង ១ អាហារខាងលគ្ៅ ១ និងចិត្តលៅលកើត្
អាហារជរូបក៏រប្រងលកើត្ រូបគ្បលភទ្លនោះលកើត្លឡើងសូរបីប្ត្ភងគកខណៈរបស់
ច តិ្ចិត្ត ចាត់្ថាកន ងភងគកខណៈរបស់ច តិ្ចិត្តម្ចនអាហារជរូបកំព ងរលត់្ ១ 
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កោប កំព ងតំងលៅ ៤៩ កោប និងកំព ងលកើត្េោី ១ កោប 
ោលលគ្ោ ពីភងគកខណៈរបសច់ តិ្ចិត្តលហើ  អាហារជរូបលទ្ើបរិនលកើត្ ម្ចន
ប្ត្រលត់្តរ  ៗ គន លៅតរលំដ្ឋប់អា   រហូត្ែល់ឋិតិ្ខណៈទី្ ១៧ 
(ខណៈធំ) របស់ចិត្ត អាហារជរូបលទ្ើបរលត់្ ស់ ។ 
 ៦. អាហារបបចា ឧត្ ជកោប ែូចលព្វលរកលហើ ថា ោរលកើត្ 
រលត់្របស់អាហារបបចា ឧត្ ជរូបលនោះ រប្រងម្ចនលកខណៈែូចគន នឹង
អាហារជរូបគ្រប់គ្បោរ ខ សគន ប្ត្គ្ត្ង់លលើសគន  ១  ន ខណៈប៉ា លណាណ ោះ 
ែូលចាន ោះោលអាហារជរូបលកើត្លឡើងគ្គច ងលគ្ោ  គ្ត្ង់ភងគកខណៈរបស់
ច តិ្ចិត្ត ែូលចាន ោះអាហារបបចា ឧត្ ជរូបនឹងលកើត្លឡើងគ្គច ងលគ្ោ  
ោលលគ្ោ ពីភងគកខណៈរបស់ច តិ្ចិត្តត្លៅ ១ ខណៈលទ្ៀត្ (ខណៈតូ្ច) 
ត្ពីលទោះក៏រិនលកើត្លទ្ៀត្ នឹងរលត់្តរគន លៅរហូត្ែល់ភងគកខណៈទី្ ១៧ 
(ខណៈធំ) របស់ចិត្ត អាហារបបចា ឧត្ ជរូបក៏រលត់្ ស់ ។ 
 ៧. ឧត្ បបចា ឧត្ ជកោប ែូចបានលព្វលរកលហើ ថា រូបគ្បលភទ្
លនោះ ម្ចនផលរកពីករោបបចា ឧត្ ជរូប ចិត្តបបចា ឧត្ ជរូប អាហារបបចា- 
 ឧត្ ជរូប ែូលចាន ោះោលករោបបចា ឧត្ ជរូប លផដើរេ ច ោះកន ងភងគកខណៈ 
របស់ភវងគចលនជាគ្គែំបូង ឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប ក៏លផដើរេ ច ោះតំងពី
ឧបាទ្កខណៈរបស់ភវងគ បបលចេទ្ ខណៈចិត្តរួ ៗ ៨ កោបលរឿ ៗ រក 
រហូត្ែល់ភងគកខណៈរបស់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ លទ្ើបេ ច ោះ ៩ កោប រួ ជួរ
ខណៈ ោំងលនោះជាផលរកពីទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណលកើត្លឡើងលទោះ ចិត្តជរូបរិន
លកើត្ លធាើឱ្យចិត្តបបចា ឧត្ ជរូប និងឧត្ បបចា ឧត្ ជរបូរិនលកើត្ផង  កន ងទី្
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បំផ ត្ោលែល់ភងគកខណៈរបសច់ តិ្ចិត្ត លទ្ើបម្ចនឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប ៩១ 
កោប ប្ែលជាផលរកពីករោបបចា ឧត្ ជរូប ២៤ កោប ចិត្តបបចា -
ឧត្ ជរូប ១៦ កោប អាហារបបចា ឧត្ ជរូប ៥១ កោប ឬន័  
រា៉ាងលទ្ៀត្ ជារូបប្ែលកំព ងលកើត្លឡើង ២ កោប (ចិត្ត ១, អាហារ ១) 
តំងលៅ ៨០ កោប (ករោ ១៦, ចិត្ត ១៥, អាហារ ៤៩) កំព ងរលត់្ ៩ 
កោប (ករោ ៨, អាហារ ១) និងលគ្ោ ពីភងគកខណៈរបស់ច តិ្ចិត្តលហើ  
ឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប លៅម្ចនលកើត្េោី ២ ខណៈលទ្ៀត្ កន ងលវោលសោើគន ជា
រួ ឧបាទ្កខណៈ និងឋិតិ្ខណៈ លកើត្ខណៈរួ ៗ ១ កោប ប្ែលជា
ផលរកពីអាហារបបចា ឧត្ ជរូប រូបប្ែលលកើត្ និងតំងលៅលនោះោល
គ្រប់អា  លហើ ក៏នឹងរលត់្តរៗ គន លៅតរលំដ្ឋប់ ប្ត្ឧត្ បបចា -
ឧត្ ជរូបប្ែលជាខាងលគ្ៅលទោះ លៅម្ចនត្លៅ ។ 

អាហារបបចា ឧត្ ជរូបនិងឧត្ ជរូបប្ែលលកើត្លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តរលត់្ 

                                ច តិ្          អាហារបបចា ឧត្ ជរូប 

                                     អាហារជរូប 

          ច តិ្         ឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប   ច តិ្          ឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប 

 

           អាហារបបចា ឧត្ ជរូប                អាហារបបចា ឧត្ ជរូប 
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ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបកន ងខណៈរលទោា រររណាសននវេិីលកើត្ 
(លរើលតោងទី្ ៩ ) 

 តោងទី្ ៩ លនោះ ពិត្ណាស់ជាោរសប្រដងគ្តួ្ត្ជារួ តោងទី្ ៨ 
ប្ត្បដូរបញ្ាោា រ ជារលទោា រប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះបណាដ រូបកោបោំង   
លទ្ើបែូចគន លដ្ឋ លគ្ចើន ខ សគន ប្ត្ចិត្តជរូប រ៊ឺកន ងតោងទី្ ៨ ោលទ្ាិបញ្ា -
វញិ្ញា ណលកើត្ ចិត្តជរូបរិនលកើត្ លទ្ើបេ ច ោះ ១ កោប ចំប្ណកតោង ទី្ ៩ 
លនោះ រិនម្ចនទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណលកើត្លឡើង ចិត្តជរូបលទ្ើបម្ចនលៅ ១៧ កោប 
រហូត្ែល់ច តិ្ចិត្ត និងោលចិត្តជរូបម្ចន ១៧ កោប រហូត្លៅ 
ចិត្តបបចា ឧត្ ជរូប ក៏រង់ម្ចន ១៧ កោបរហូត្លៅែូចគន  ឧត្ បបចា -
ឧត្ ជរូប លទ្ើបេ ច ោះខណៈចិត្តរួ ៗ ៨ កោបរហូត្លៅ និងោលែល់ 
ភងគកខណៈរបស់ច តិ្ចិត្តលៅសល់ ៩២ កោប ចំប្ណកោររលត់្របស ់
កោបច ងលគ្ោ របស់រូបរួ ៗ គ្បលភទ្លទោះ ក៏ែូចគន ប្ែលបានលព្វល
លហើ កន ងតោងទី្ ៨ គ្រប់គ្បោរ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងតោងទី្ ៨ និងទី្ ៩ បានសប្រដងររណាសននវេិី 
ទ្ កប្បបប្ត្រួ ប៉ា លណាណ ោះ ប្ត្លសចកដីពិត្លទោះម្ចនលគ្ចើនប្បប អាចនឹង 
លកើត្ជាវេិីប្បបែក្ទ្ ែូចជារិនម្ចនត្ោលរពនៈក៏បាន ប្ត្ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
របស់រូបវេិី ក៏នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលកខណៈប្បបប្ត្រួ ជារួ គន ប្ែលបាន 
សប្រដងជាតួ្យ៉ាងទ្ កលទោះ ។ 
 ចំប្ណកោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នរូបវេិីរបសស់ំលសទ្ជៈ និងឱ្បបាតិ្ក
ប រគលែូចប្ែលសប្រដងរកលហើ លនោះខ សគន បនតិចបនតួចប៉ា លណាណ ោះ ែូចជា
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ករោជរូបរបស់សំលសទ្ជៈ និងឱ្បបាតិ្កប រគលលទោះ លកើត្គ្ពរគន បាន
លគ្ចើនយ៉ាងជាងរពភលស យកប រគល និងលវោច តិ្ក៏លផសងគន  រ៊ឺ ឱ្បបាតិ្ក
ប រគលលទោះ លវោច តិ្រូបោំង ស់បាត់្លៅគ្ពរគន  ែូចែួងគ្បទី្បប្ែល
រលត់្លៅែូលចាន ោះ ។ 
 ោរសលងាត្លរើលកន ងតោងទី្ ៨ - ៩ លនោះ និងល ើញបានថា ធរោត 
សត្ាោំង  ប្ែលសាា ប់លហើ លទោះ លៅម្ចនរបូ ២ យ៉ាងលទ្ៀត្ រ៊ឺ  
 ក. រូបប្ែលកំព ងតំងលៅរិនោន់រលត់្លៅ ។ 
 ខ. រូបប្ែលលកើត្លឡើងេោី ។ 

ក. រូបប្ែលកំព ងតំងលៅរិនោន់រលត់្លគ្ោ ពីសត្ាសាា ប់លហើ  ម្ចន ៦ 
យ៉ាង រ៊ឺ 

 ១. ចិត្តជរូប ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ឧបាទ្កខណៈរបស់ច តិ្ចិត្ត
ជាលែើរ រហូត្ែល់ចិត្តជរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ឧបាទ្កខណៈ របស់
ចិត្តែួងទី្ ១៦ ប្ែលោប់េ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តលឡើងលៅ ។ 
 ២. អាហារជរូប ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ភងគកខណៈរបស់ច តិ្ចិត្ត 
ជាលែើរ រហតូ្ែល់ឋិតិ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងទី្ ១៧ ប្ែលោប់េ លគ្ោ ពី
ច តិ្ចិត្តលឡើងលៅ ។ 
 ៣. ករោបបចា ឧត្ ជរូប ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ឋិតិ្ខណៈរបស់
ចិត្តែួងទី្ ១៧ ប្ែលោប់េ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តលឡើងលៅ ។ 
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 ៤. ចិត្តបបចា ឧត្ ជរូប ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ឋិតិ្ខណៈរបស់ 
ច តិ្ចិត្តជាលែើរ និងគ្រប់ៗ ឋិតិ្ខណៈរបស់ចិត្តរួ ែួងៗ រហូត្ែល់ឋិតិ្
ខណៈរបស់ចិត្តែួងទី្ ១៧ ប្ែលោប់េ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តលឡើងលៅ ។ 
 ៥. អាហារបបចា ឧត្ ជរូប ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ភងគកខណៈ
របស់ច តិ្ចិត្តជាលែើរ និងគ្រប់ៗ  ន ខណៈរបស់ចិត្ត រហូត្ែល់ឋិតិ្ខណៈ
របស់ចិត្តែួងទី្ ១៧ ប្ែលោប់េ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តលឡើងលៅ ។ 
 ៦.  ជឈត្តិកឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន ជារួ ភងគ-
កខណៈរបស់ច តិ្ចិត្តជាលែើរ និងគ្រប់ៗ  ន ខណៈចិត្ត រហូត្ែល់
ឋិតិ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងទី្ ១៧ ោប់េ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តលឡើងលៅ ។ 

ខ. រូបប្ែលលកើត្លឡើងេោីម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១.  ជឈត្តិកឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប និងអាហារបបចា ឧត្ ជរូប ។ 
 ២. ព្វហរិឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប ។ 
  ជឈត្តិកឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប និងលកើត្បាន ២ ខណៈលទ្ៀត្ (ខណៈតូ្ច) 
ែូចប្ែលបានសប្រដងឱ្យល ើញកន ងខាងទំ្ព័រ ២១២ ចំប្ណកព្វហរិ
ឧត្ បបចា ឧត្ ជរូបលទោះ រង់លកើត្ត្លៅកន ងសាកសព រហូត្ែល់សាក-
សពលទោះជាលផោះ ឬរល ួលៅជាែីកដី ព្វហិរឧត្ បបចា ឧត្ ជរូបក៏លៅលកើត្ 
រហូត្ែល់លោកគ្តូ្វទ្ម្ចា  លទ្ើបសូនយ ស់លៅ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ រូបប្ែលលៅថា ព្វហិរឧត្ បបចា ឧត្ ជរូបលទោះ លគ្ៅពី 
រូបសាកសពលហើ  រូបែក្ទ្ៗ ប្ែលម្ចនកន ងខាងលគ្ៅសត្ា ក៏លៅថា ជា
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ព្វហិរឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប ឬលៅខាីៗ ថា ព្វហិររូបក៏បាន រូបគ្បលភទ្លនោះ 
លបើនឹងសរលសរជារូបវេិីក៏សរលសរបានែូលចនោះ  

   ១ (ម្ចន ក. ១, ត្. ៤៩, រ. ១)         ១ (ម្ចន ក. ១, ត្. ៤៩, រ. ១) 

   ១ (ម្ចន ក. ១, ត្. ៤៩, រ. ១)          ១ (ម្ចន ក. ១, ត្. ៤៩, រ. ១) 

  ១ (ម្ចន ក. ១, ត្. ៤៩, រ. ១)          ១ (ម្ចន ក. ១, ត្. ៤៩, រ. ១) 

 ែូលចនោះរហូត្លៅែល់លោកគ្តូ្វទ្ម្ចា   

 រ ៈលពល ១ ខណៈចិត្ត = ៣  ន ខណៈ 

 ១. ចំនួនរូបកោប ១ បានែល់ ស ទ្ធែាកកោប រ៊ឺ  វនិិលព្វភ ររូប ៨  

 ក. = លកើត្, ត្. = តំងលៅ, រ. = រលត់្, ។ 
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ោរាង្ទ ី១ សប្ម្ែង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបសរ់បូ (របូវីថិ) 
ោងំ្រីបដិសនធកិាលជាច្ដើម្ 

ករោជកោប ចិត្តជកោប ករោបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ចិត្តបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ឧត្ បបចា  
ឧត្ ជកោប 

អាហារជ 
កោប 

រួរ   
កោប 

 
                       ៣ 
បែិ                 ៦ 
                       ៩ 

x 
x 
x 

x 
៣ 
៦ 

x 
x 
x 

x 
x 
៣ 

x 
x 
x 

៣ 
៩ 
១៨ 

                       ១២ 
១ ភ                ១៥ 
                       ១៨ 

១ 
១ 
១ 

៩ 
១២ 
១៥ 

x 
១ 
១ 

៦ 
៩ 
១៣ 

x 
x 
x 

២៨ 
៣៨ 
៤៨ 

                       ២១ 
២ ភ                ២៤ 
                       ២៧ 

២ 
២ 
២ 

១៨ 
២១ 
២៤ 

១ 
២ 
២ 

១៦ 
១៩ 
២៣ 

x 
x 
x 

៥៨ 
៦៨ 
៧៨ 

                       ៣០ 
៣ ភ               ៣៣ 
                       ៣៦ 

៣ 
៣ 
៣ 

២៧ 
៣០ 
៣៣ 

២ 
៣ 
៣ 

២៦ 
២៩ 
៣៣ 

x 
x 
x 

៨៨ 
៩៨ 
១០៨ 

                       ៣៩ 
៤ ភ                ៤២ 
                       ៤៥ 

៤ 
៤ 
៤ 

៣៦ 
៣៩ 
៤២ 

៣ 
៤ 
៤ 

៣៦ 
៣៩ 
៤៣ 

x 
x 
x 

១១៨ 
១២៨ 
១៣៨ 

                       ៤៨ 
៥ ភ                ៥១ 
                       ៥៤ 

៥ 
៥ 
៥ 

៤៥ 
៤៨ 
៥១ 

៤ 
៥ 
៥ 

៤៦ 
៤៩ 
៥៣ 

x 
x 
x 

១៤៨ 
១៥៨ 
១៦៨ 

                       ៥៧ 
៦ ភ                ៦០ 
                       ៦៣ 

៦ 
៦ 
៦ 

៥៤ 
៥៧ 
៦០ 

៥ 
៦ 
៦ 

៥៦ 
៥៩ 
៦៣ 

x 
x 
x 

១៧៨ 
១៨៨ 
១៩៨ 

                       ៦៦ 
៧ ភ               ៦៩ 
                       ៧២ 

៧ 
៧ 
៧ 

៦៣ 
៦៦ 
៦៩ 

៦ 
៧ 
៧ 

៦៦ 
៦៩ 
៧៣ 

x 
x 
x 

២០៨ 
២១៨ 
២២៨ 

                     ៧៥ 
៨ ភ              ៧៨ 
                     ៨១ 

៨ 
៨ 
៨ 

៧២ 
៧៥ 
៧៨ 

៧ 
៨ 
៨ 

៧៦ 
៧៩ 
៨៣ 

x 
x 
x 

២៣៨ 
២៤៨ 
២៥៨ 
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                     ៨៤ 
៩ ភ              ៨៧ 
                     ៩០ 

៩ 
៩ 
៩ 

៨១ 
៨៤ 
៨៧ 

៨ 
៩ 
៩ 

៨៦ 
៨៩ 
៩៣ 

x 
x 
x 

២៦៨ 
២៧៨ 
២៨៨ 

                     ៩៣ 
១០ភ             ៩៦ 
                     ៩៩ 

១០ 
១០ 
១០ 

៩០ 
៩៣ 
៩៦ 

៩ 
១០ 
១០ 

៩៦ 
៩៩ 
១០៣ 

x 
x 
x 

២៩៨ 
៣០៨ 
៣១៨ 

                    ១០២ 
១១ភ            ១០៥ 
                    ១០៨ 

១១ 
១១ 
១១ 

៩៩ 
១០២ 
១០៥ 

១០ 
១១ 
១១ 

១០៦ 
១០៩ 
១១៣ 

x 
x 
x 

៣២៨ 
៣៣៨ 
៣៤៨ 

                       ១១១ 
១២ភ              ១១៤ 
                       ១១៧ 

១២ 
១២ 
១២ 

១០៨ 
១១១ 
១១៤ 

១១ 
១២ 
១២ 

១១៦ 
១១៩ 
១២៣ 

x 
x 
x 

៣៥៨ 
៣៦៨ 
៣៧៨ 

                       ១២០ 
១៣ភ             ១២៣ 
                       ១២៦ 

១៣ 
១៣ 
១៣ 

១១៧ 
១២០ 
១២៣ 

១២ 
១៣ 
១៣ 

១២៦ 
១២៩ 
១៣៣ 

x 
x 
x 

៣៨៨ 
៣៩៨ 
៤០៨ 

                       ១២៩ 
១៤ភ              ១៣២ 
                       ១៣៥ 

១៤ 
១៤ 
១៤ 

១២៦ 
១២៩ 
១៣២ 

១៣ 
១៤ 
១៤ 

១៣៦ 
១៣៩ 
១៤៣ 

x 
x 
x 

៤១៨ 
៤២៨ 
៤៣៨ 

                       ១៣៨ 
១៥ន              ១៤១ 
                       ១៤៤ 

១៥ 
១៥ 
១៥ 

១៣៥ 
១៣៨ 
១៤១ 

១៤ 
១៥ 
១៥ 

១៤៦ 
១៤៩ 
១៥៣ 

x 
x 
x 

៤៤៨ 
៤៥៨ 
៤៦៨ 

                       ១៤៧ 
១៦ទ្              ១៥០ 
                       ១៥៣ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

១៤៤ 
១៤៧ 
១៥០ 

១៥ 
១៦ 
១៦ 

១៥៦ 
១៥៩ 
១៦៣ 

x 
x 
x 

 ៤៧៨ 
៤៨៨ 
៤៩៨ 

                       ១៥៣ 
រលទ              ១៥៣ 
                       ១៥៣ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៥៣ 
១៥៣ 
១៥៣ 

១៦ 
១៧ 
១៧ 

១៦៦ 
១៦៩ 
១៧០ 

x 
x 
x 

៥០៥ 
៥០៩ 
៥១០ 

                       ១៥៣ 
ជវន                ១៥៣ 
                       ១៥៣ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៥៣ 
១៥៣ 
១៥៣ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៧០ 
១៧០ 
១៧០ 

x 
x 
x 

៥១០ 
៥១០ 
៥១០ 
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ោរាង្ទ ី២ សប្ម្ែង្របូវថិីប្ដលច្សែើម្ោងំ្រជីីវិត្នវក្ក្ោបច្ក្ើត្ 
 

ករោជកោប 
 

ចិត្តជក
ោប 

ករោបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ចិត្តបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ឧត្ បបចា  
ឧត្ ជកោប 

អាហារជ 
កោប 

 

រួរ  
កោប 

                    ១៥៤ 
១ ភ             ១៥៥ 
                    ១៥៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៥៣ 
១៥៤ 
១៥៥ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៧០ 
១៧០ 
១៧១ 

x 
x 
x 

៥១១ 
៥១៣ 
៥១៦ 

                    ១៥៧ 
២ ភ             ១៥៨ 
                    ១៥៩ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៥៦ 
១៥៧ 
១៥៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៧២ 
១៧៣ 
១៧៤ 

x 
x 
x 

៥១៩ 
៥២២ 
៥២៥ 

                       ១៦០ 
៣ ភ                ១៦១ 
                       ១៦២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៥៩ 
១៦០ 
១៦១ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៧៥ 
១៧៦ 
១៧៧ 

x 
x 
x 

៥២៨ 
៥៣១ 
៥៣៤ 

                       ១៦៣ 
៤ ភ                ១៦៤ 
                       ១៦៥ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៦២ 
១៦៣ 
១៦៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៧៨ 
១៧៩ 
១៨០ 

x 
x 
x 

៥៣៧ 
៥៤០ 
៥៤៣ 

                    ១៦៦ 
៥ ភ             ១៦៧ 
                    ១៦៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៦៥ 
១៦៦ 
១៦៧ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៨១ 
១៨២ 
១៨៣ 

x 
x 
x 

៥៤៦ 
៥៤៩ 
៥៥២ 

                    ១៦៩ 
៦ ភ             ១៧០ 
                    ១៧១ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៦៨ 
១៦៩ 
១៧០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៨៤ 
១៨៥ 
១៨៦ 

x 
x 
x 

៥៥៥ 
៥៥៨ 
៥៦១ 

                    ១៧២ 
៧ ភ            ១៧៣ 
                    ១៧៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៧១ 
១៧២ 
១៧៣ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៨៧ 
១៨៨ 
១៨៩ 

x 
x 
x 

៥៦៤ 
៥៦៧ 
៥៧០ 

                    ១៧៥ 
៨ ភ             ១៧៦ 
                   ១៧៧ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៧៤ 
១៧៥ 
១៧៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៩០ 
១៩១ 
១៩២ 

x 
x 
x 

៥៧៣ 
៥៧៦ 
៥៧៩ 
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                       ១៧៨ 
៩ ន                ១៧៩ 
                       ១៨០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៧៧ 
១៧៨ 
១៧៩ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៩៣ 
១៩៤ 
១៩៥ 

x 
x 
x 

៥៨២ 
៥៨៥ 
៥៨៨ 

                    ១៨១ 
១០ទ្            ១៨២ 
                    ១៨៣ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៨០ 
១៨១ 
១៨២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៩៦ 
១៩៧ 
១៩៨ 

x 
x 
x 

៥៩១ 
៥៩៤ 
៥៩៧ 

                       ១៨៤ 
  រ                  ១៨៥ 
                       ១៨៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៨៣ 
១៨៤ 
១៨៥ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៩៩ 
២០០ 
២០១ 

x 
x 
x 

៦០០ 
៦០៣ 
៦០៦ 

                       ១៨៧ 
១ ជ                ១៨៨ 
                       ១៨៩ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៨៦ 
១៨៧ 
១៨៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២០២ 
២០៣ 
២០៤ 

x 
x 
x 

៦០៩ 
៦១២ 
៦១៥ 

                       ១៩០ 
២ ជ                ១៩១ 
                       ១៩២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៨៩ 
១៩០ 
១៩១ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២០៥ 
២០៦ 
២០៧ 

x 
x 
x 

៦១៨ 
៦២១ 
៦២៤ 

                       ១៩៣ 
៣ ជ                ១៩៤ 
                       ១៩៥ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៩២ 
១៩៣ 
១៩៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២០៨ 
២០៩ 
២១០ 

x 
x 
x 

៦២៧ 
៦៣០ 
៦៣៣ 

                       ១៩៦ 
៤ ជ                ១៩៧ 
                       ១៩៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៩៥ 
១៩៦ 
១៩៧ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២១១ 
២១២ 
២១៣ 

x 
x 
x 

៦៣៦ 
៦៣៩ 
៦៤២ 

                       ១៩៩ 
  ៥ ជ              ២០០ 
                       ២០១ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៩៨ 
១៩៩ 
២០០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២១៤ 
២១៥ 
២១៦ 

x 
x 
x 

៦៤៥ 
៦៤៨ 
៦៥១ 

                       ២០២ 
 ១ ភ               ២០៣ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២០១ 
២០២ 
២០៣ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២១៧ 
២១៨ 
២១៩ 

x 
x 
x 

 ៦៥៤ 
៦៥៧ 
៦៦០ 

                       ២០៤ 
 ២ ភ               ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២២០ 
២២១ 
២២១ 

x 
x 
x 

៦៦២ 
៦៦៣ 
៦៦៣ 
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ោរាង្ទី ៣ សប្ម្ែង្របូវីថិប្ដលច្សែើម្ោងំ្រអីាហារជរបូច្ក្ើត្ 
 
 

ករោជកោប ចិត្តជកោប អាហារជ 
កោប 

ករោបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ចិត្តបបចា  
ឧត្ ជកោប 

អាហារបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ឧត្ បបចា  
ឧត្ ជកោប 

រួរ 
កោប 
 

                       ២០៤ 
១ ភ               ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១ 
២ 
៣ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

× 
១ 
២ 

២២១ 
២២១ 
២២២ 

៦៦៤ 
៦៦៦ 
៦៦៩ 

                       ២០៤ 
២ ភ               ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៤ 
៥ 
៦ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៣ 
៤ 
៥ 

២២៣ 
២២៤ 
២២៥ 

៦៧២ 
៦៧៥ 
៦៧៨ 

                       ២០៤ 
៣ ភ              ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៧ 
៨ 
៩ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៦ 
៧ 
៨ 

២២៦ 
២២៧ 
២២៨ 

៦៨១ 
៦៨៤ 
៦៨៧ 

                    ២០៤ 
 ៤ ភ            ២០៤ 
                    ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១០ 
១១ 
១២ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៩ 
១០ 
១១ 

២២៩ 
២៣០ 
២៣១ 

៦៩០ 
៦៩៣ 
៦៩៦ 

                    ២០៤ 
 ៥ ភ            ២០៤ 
                    ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៣ 
១៤ 
១៥ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១២ 
១៣ 
១៤ 

២៣២ 
២៣៣ 
២៣៤ 

៦៩៩ 
៧០២ 
៧០៥ 

                    ២០៤ 
 ៦ ភ            ២០៤ 
                    ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៦ 
១៧ 
១៨ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៥ 
១៦ 
១៧ 

២៣៥ 
២៣៦ 
២៣៧ 

៧០៨ 
៧១១ 
៧១៤ 

                    ២០៤ 
 ៧ ភ            ២០៤ 
                    ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៩ 
២០ 
២១ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

១៨ 
១៩ 
២០ 

២៣៨ 
២៣៩ 
២៤០ 

៧១៧ 
៧២០ 
៧២៣ 

                    ២០៤ 
 ៨ ភ            ២០៤ 
                    ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២២ 
២៣ 
២៤ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២១ 
២២ 
២៣ 

២៤១ 
២៤២ 
២៤៣ 

៧២៦ 
៧២៩ 
៧៣២ 
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                    ២០៤ 
 ៩ ន            ២០៤ 
                    ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២៥ 
២៦ 
២៧ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២៤ 
២៥ 
២៦ 

២៤៤ 
២៤៥ 
២៤៦ 

៧៣៥ 
៧៣៨ 
៧៤១ 

                       ២០៤ 
 ១០ទ្             ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២៨ 
២៩ 
៣០ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

២៧ 
២៨ 
២៩ 

២៤៧ 
២៤៨ 
២៤៩ 

៧៤៤ 
៧៤៧ 
៧៥០ 

                       ២០៤ 
 រលទ             ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៣១ 
៣២ 
៣៣ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៣០ 
៣១ 
៣២ 

២៥០ 
២៥១ 
២៥២ 

៧៥៣ 
៧៥៦ 
៧៥៩ 

                       ២០៤ 
 ១ ជ               ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៣៤ 
៣៥ 
៣៦ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៣៣ 
៣៤ 
៣៥ 

២៥៣ 
២៥៤ 
២៥៥ 

៧៦២ 
៧៦៥ 
៧៦៨ 

                       ២០៤ 
 ២ ជ               ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៣៧ 
៣៨ 
៣៩ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៣៦ 
៣៧ 
៣៨ 

២៥៦ 
២៥៧ 
២៥៨ 

៧៧១ 
៧៧៤ 
៧៧៧ 

                       ២០៤ 
 ៣ ជ              ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៤០ 
៤១ 
៤២ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៣៩ 
៤០ 
៤១ 

២៥៩ 
២៦០ 
២៦១ 

៧៨០ 
៧៨៣ 
៧៨៦ 

                       ២០៤ 
 ៤ ជ               ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៤៣ 
៤៤ 
៤៥ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៤២ 
៤៣ 
៤៤ 

២៦២ 
២៦៣ 
២៦៤ 

៧៨៩ 
៧៩២ 
៧៩៥ 

                       ២០៤ 
 ៥ ជ               ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៤៦ 
៤៧ 
៤៨ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៤៥ 
៤៦ 
៤៧ 

២៦៥ 
២៦៦ 
២៦៧ 

៧៩៨ 
៨០១ 
៨០៤ 

                       ២០៤ 
 ១ ភ               ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៤៩ 
៥០ 
៥១ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៤៨ 
៤៩ 
៥០ 

២៦៨ 
២៦៩ 
២៧០ 

៨០៧ 
៨១០ 
៨១៣ 

                       ២០៤ 
 ២ ភ               ២០៤ 
                       ២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២០៤ 
២០៤ 
២០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៧១ 
២៧២ 
២៧២ 

៨១៥ 
៨១៦ 
៨១៦ 
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ោរាង្ទី ៤ 
សប្ម្ែង្របូវីថិប្ដលច្សែើម្ោងំ្រីឆកាខា ទិឆត្កុ្កក្ោបច្ក្ើត្ 

 
 
 

ករោជកោប ចិត្តជក
ោប 

អាហារជ 
កោប 

ករោបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ចិត្តបបចា  
ឧត្ ជកោប 

អាហារបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ឧត្ បបចា  
ឧត្ ជកោប 

រួរ 
កោប 

                       ២០៨ 
 ១ ភ               ២១២ 
                       ២១៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២០៤ 
២០៨ 
២១២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៧២ 
២៧២ 
២៧៦ 

៨២០ 
៨២៨ 
៨៤០ 

                       ២២០ 
 ២ ភ               ២២៤ 
                       ២២៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២១៦ 
២២០ 
២២៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៨០ 
២៨៤ 
២៨៨ 

៨៥២ 
៨៦៤ 
៨៧៦ 

                       ២៣២ 
 ៣ ភ              ២៣៦ 
                       ២៤០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២២៨ 
២៣២ 
២៣៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៩២ 
២៩៦ 
៣០០ 

៨៨៨ 
៩០០ 
៩១២ 

                       ២៤៤ 
 ៤ ភ               ២៤៨ 
                       ២៥២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៤០ 
២៤៤ 
២៤៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣០៤ 
៣០៨ 
៣១២ 

៩២៤ 
៩៣៦ 
៩៤៨ 

                       ២៥៦ 
 ៥ ភ               ២៦០ 
                       ២៦៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៥២ 
២៥៦ 
២៦០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣១៦ 
៣២០ 
៣២៤ 

៩៦០ 
៩៧២ 
៩៨៤ 

                    ២៦៨ 
 ៦ ភ            ២៧២ 
                    ២៧៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៦៤ 
២៦៨ 
២៧២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣២៨ 
៣៣២ 
៣៣៦ 

៩៩៦ 
១០០៨ 
១០២០ 

                    ២៨០ 
 ៧ភ            ២៨៤ 
                    ២៨៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៧៦ 
២៨០ 
២៨៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៤០ 
៣៤៤ 
៣៤៨ 

១០៣២ 
១០៤៤ 
១០៥៦ 

                    ២៩២ 
 ៨ ភ            ២៩៦ 
                    ៣០០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៨៨ 
២៩២ 
២៩៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៥២ 
៣៥៦ 
៣៦០ 

១០៦៨ 
១០៨០ 
១០៩២ 
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                    ៣០៤ 
 ៩ ន            ៣០៨ 
                    ៣១២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣០០ 
៣០៤ 
៣០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៦៤ 
៣៦៨ 
៣៧២ 

១១០៤ 
១១១៦ 
១១២៨ 

                       ៣១៦ 
១០ទ្              ៣២០ 
                       ៣២៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣១២ 
៣១៦ 
៣២០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៧៦ 
៣៨០ 
៣៨៤ 

១១៤០ 
១១៥២ 
១១៦៤ 

                      ៣២៨ 
រលទ             ៣៣២ 
                      ៣៣៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣២៤ 
៣២៨ 
៣៣២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៨៨ 
៣៩២ 
៣៩៦ 

១១៧៦ 
១១៨៨ 
១២០០ 

                       ៣៤០ 
 ១ ជ               ៣៤៤ 
                       ៣៤៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៣៦ 
៣៤០ 
៣៤៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០០ 
៤០៤ 
៤០៨ 

១២១២ 
១២២៤ 
១២៣៦ 

                       ៣៥២ 
 ២ ជ               ៣៥៦ 
                       ៣៦០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៤៨ 
៣៥២ 
៣៥៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤១២ 
៤១៦ 
៤២០ 

១២៤៨ 
១២៦០ 
១២៧២ 

                       ៣៦៤ 
 ៣ ជ              ៣៦៨ 
                      ៣៧២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៦០ 
៣៦៤ 
៣៦៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤២៤ 
៤២៨ 
៤៣២ 

១២៨៤ 
១២៩៦ 
១៣០៨ 

                       ៣៧៦ 
 ៤ ជ               ៣៨០ 
                       ៣៨៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៧២ 
៣៧៦ 
៣៨០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៣៦ 
៤៤០ 
៤៤៤ 

១៣២០ 
១៣៣២ 
១៣៤៤ 

                       ៣៨៨ 
 ៥ ជ               ៣៩២ 
                       ៣៩៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៨៤ 
៣៨៨ 
៣៩២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៤៨ 
៤៥២ 
៤៥៦ 

១៣៥៦ 
១៣៦៨ 
១៣៨០ 

                       ៤០០ 
 ១ ភ               ៤០៤ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៩៦ 
៤០០ 
៤០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦០ 
៤៦៤ 
៤៦៨ 

១៣៩២ 
១៤០៤ 
១៤១៦ 

                       ៤០៨ 
 ២ ភ               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧២ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៤ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 
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ោរាង្ទី ៥ សប្ម្ែង្របូវីថិខណៈបញ្ចទាា រវីថិច្ក្ើត្ 
 

ករោជកោប ចិត្តជកោប អាហារជ 
កោប 

ករោបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ចិត្តបបចា  
ឧត្ ជកោប 

អាហារបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ឧត្ បបចា  
ឧត្ ជកោប 

រួរ 
កោប 

                    ៤០៨ 
   តី្              ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 

                    ៤០៨ 
    ន             ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 

                    ៤០៨ 
    ទ្             ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 

                       ៤០៨ 
    ប                ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 

                       ៤០៨ 
 បញ្ា               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៥ 

១៤២៧ 
១៤២៦ 
១៤២៥ 

                    ៤០៨ 
   សំ            ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                    ៤០៨ 
  ណ            ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                    ៤០៨ 
     វ              ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                    ៤០៨ 
 ១ ជ            ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 
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                    ៤០៨ 
 ២ ជ            ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                      ៤០៨ 
 ៣ ជ              ៤០៨ 
                      ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                       ៤០៨ 
 ៤ ជ               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                       ៤០៨ 
 ៥ ជ               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                      ៤០៨ 
 ៦ ជ               ៤០៨ 
                      ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                       ៤០៨ 
 ៧ ជ              ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                       ៤០៨ 
    ត្                ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                       ៤០៨ 
     ត្               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                       ៤០៨ 
  ១ ភ              ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                       ៤០៨ 
 ២ ភ               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 
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                       ៤០៨ 
 ៣ ភ              ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                       ៤០៨ 
  ៤ ភ              ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៥ 

១៤២៥ 
១៤២៥ 
១៤២៥ 

                       ៤០៨ 
 ៥ ភ               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៦ 

១៤២៦ 
១៤២៧ 
១៤២៨ 

                       ៤០៨ 
 ៦ ភ               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 

 
ោរាង្ទី ៦ សប្ម្ែង្របូវីថិខណៈឆូលនិច្រាធសមបត្តចិ្ក្ើត្ 

 
 

ករោជកោប ចិត្តជកោប អាហារជ 
កោប 

ករោបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ចិត្តបបចា  
ឧត្ ជកោប 

អាហារបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ឧត្ បបចា  
ឧត្ ជកោប 

រួរ 
កោប 

                       ៤០៨ 
១ឈ              ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 

                       ៤០៨ 
២ឈ              ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៥ 

១៤២៧ 
១៤២៦ 
១៤២៥ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៥ 
១៥ 
១៥ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៥ 
១៥ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៤ 

១៤២៤ 
១៤២៣ 
១៤២២ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៤ 
១៤ 
១៤ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៥ 
១៤ 
១៤ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៤ 
៤៧៤ 
៤៧៣ 

១៤២១ 
១៤២០ 
១៤១៩ 
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៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៣ 
១៣ 
១៣ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៤ 
១៣ 
១៣ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៣ 
៤៧៣ 
៤៧២ 

១៤១៨ 
១៤១៧ 
១៤១៦ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១២ 
១២ 
១២ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៣ 
១២ 
១២ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧២ 
៤៧២ 
៤៧១ 

១៤១៥ 
១៤១៤ 
១៤១៣ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១១ 
១១ 
១១ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១២ 
១១ 
១១ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧១ 
៤៧១ 
៤៧០ 

១៤១២ 
១៤១១ 
១៤១០ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១០ 
១០ 
១០ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១១ 
១០ 
១០ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧០ 
៤៧០ 
៤៦៩ 

១៤០៩ 
១៤០៨ 
១៤០៧ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៩ 
៩ 
៩ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១០ 
៩ 
៩ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៩ 
៤៦៩ 
៤៦៨ 

១៤០៦ 
១៤០៥ 
១៤០៤ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៨ 
៨ 
៨ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៩ 
៨ 
៨ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៨ 
៤៦៨ 
៤៦៧ 

១៤០៣ 
១៤០២ 
១៤០១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៧ 
៧ 
៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៨ 
៧ 
៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៧ 
៤៦៧ 
៤៦៦ 

១៤០០ 
១៣៩៩ 
១៣៩៨ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៦ 
៦ 
៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៧ 
៦ 
៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៦ 
៤៦៦ 
៤៦៥ 

១៣៩៧ 
១៣៩៦ 
១៣៩៥ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៥ 
៥ 
៥ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៦ 
៥ 
៥ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៥ 
៤៦៥ 
៤៦៤ 

១៣៩៤ 
១៣៩៣ 
១៣៩២ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៤ 
៤ 
៤ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៥ 
៤ 
៤ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៤ 
៤៦៤ 
៤៦៣ 

១៣៩១ 
១៣៩០ 
១៣៨៩ 
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៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៣ 
៣ 
៣ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៤ 
៣ 
៣ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៣ 
៤៦៣ 
៤៦២ 

១៣៨៨ 
១៣៨៧ 
១៣៨៦ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

២ 
២ 
២ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៣ 
២ 
២ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦២ 
៤៦២ 
៤៦១ 

១៣៨៥ 
១៣៨៤ 
១៣៨៣ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១ 
១ 
១ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

២ 
១ 
១ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦១ 
៤៦១ 
៤៦០ 

១៣៨២ 
១៣៨១ 
១៣៨០ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

x 
x 
x 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១ 
x 
x 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦០ 
៤៦០ 
៤៥៩ 

១៣៧៩ 
១៣៧៨ 
១៣៧៧ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

x 
x 
x 
 
 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

x 
x 
x 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៥៩ 
៤៥៩ 
៤៥៩ 

១៣៧៧ 
១៣៧៧ 
១៣៧៧ 

 
ោរាង្ទី ៧ សប្ម្ែង្របូវថិីខណៈច្ឆញចាក្នចិ្រាធសមបត្ត ិ

 
ករោជកោប ចិត្តជក

ោប 
អាហារជ 
កោប 

ករោបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ចិត្តបបចា  
ឧត្ ជកោប 

អាហារបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ឧត្ បបចា  
ឧត្ ជកោប 

រួរ 
កោប 

                  ៤០៨ 
 ផ              ៤០៨ 
                  ៤០៨ 

១ 
១ 
១ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

x 
១ 
១ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៥៩ 
៤៥៩ 
៤៦០ 

១៣៧៨ 
១៣៧៩ 
១៣៨០ 

                      ៤០៨ 
១ ភ               ៤០៨ 
                      ៤០៨ 

២ 
២ 
២ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១ 
២ 
២ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦០ 
៤៦០ 
៤៦១ 

១៣៨១ 
១៣៨២ 
១៣៨៣ 

                      ៤០៨ 
២ ភ               ៤០៨ 
                      ៤០៨ 

៣ 
៣ 
៣ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

២ 
៣ 
៣ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦១ 
៤៦១ 
៤៦២ 

១៣៨៤ 
១៤៨៥ 
១៣៨៦ 
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                      ៤០៨ 
៣ ភ              ៤០៨ 
                      ៤០៨ 

៤ 
៤ 
៤ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៣ 
៤ 
៤ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦២ 
៤៦២ 
៤៦៣ 

១៣៨៧ 
១៣៨៨ 
១៣៨៩ 

                      ៤០៨ 
៤ ភ               ៤០៨ 
                      ៤០៨ 

៥ 
៥ 
៥ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៤ 
៥ 
៥ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៣ 
៤៦៣ 
៤៦៤ 

១៣៩០ 
១៣៩១ 
១៣៩២ 

                    ៤០៨ 
៥ ភ             ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

៦ 
៦ 
៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៥ 
៦ 
៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៤ 
៤៦៤ 
៤៦៥ 

១៣៩៣ 
១៣៩៤ 
១៣៩៥ 

                    ៤០៨ 
៦ ភ             ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

៧ 
៧ 
៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៦ 
៧ 
៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៥ 
៤៦៥ 
៤៦៦ 

១៣៩៦ 
១៣៩៧ 
១៣៩៨ 

                        ៤០៨ 
៧ ភ                ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

៨ 
៨ 
៨ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៧ 
៨ 
៨ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៦ 
៤៦៦ 
៤៦៧ 

១៣៩៩ 
១៤០០ 
១៤០១ 

                       ៤០៨ 
៨ ភ                ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

៩ 
៩ 
៩ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៨ 
៩ 
៩ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៧ 
៤៦៧ 
៤៦៨ 

១៤០២ 
១៤០៣ 
១៤០៤ 

                       ៤០៨ 
   ន                 ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១០ 
១០ 
១០ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

៩ 
១០ 
១០ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៨ 
៤៦៨ 
៤៦៩ 

១៤០៥ 
១៤០៦ 
១៤០៧ 

                       ៤០៨ 
   ទ្                 ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១១ 
១១ 
១១ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១០ 
១១ 
១១ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៩ 
៤៦៩ 
៤៧០ 

១៤០៨ 
១៤០៩ 
១៤១០ 

                       ៤០៨ 
រលទ              ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១២ 
១២ 
១២ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១១ 
១២ 
១២ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧០ 
៤៧០ 
៤៧១ 

១៤១១ 
១៤១២ 
១៤១៣ 

                    ៤០៨ 
១ ជ             ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

១៣ 
១៣ 
១៣ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១២ 
១៣ 
១៣ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧១ 
៤៧១ 
៤៧២ 

១៤១៤ 
១៤១៥ 
១៤១៦ 
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                    ៤០៨ 
២ ជ             ៤០៨ 
                   ៤០៨ 

១៤ 
១៤ 
១៤ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៣ 
១៤ 
១៤ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧២ 
៤៧២ 
៤៧៣ 

១៤១៧ 
១៤១៨ 
១៤១៩ 

                   ៤០៨ 
៣ ជ            ៤០៨ 
                    ៤០៨ 

១៥ 
១៥ 
១៥ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៤ 
១៥ 
១៥ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៣ 
៤៧៣ 
៤៧៤ 

១៤២០ 
១៤២១ 
១៤២២ 

                       ៤០៨ 
 ៤ ជ               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៥ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៤ 
៤៧៤ 
៤៧៥ 

១៤២៣ 
១៤២៤ 
១៤២៥ 

                       ៤០៨ 
 ៥ ជ               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៦ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៥ 
៤៧៥ 
៤៧៦ 

១៤២៦ 
១៤២៧ 
១៤២៨ 

                       ៤០៨ 
  ៦ ជ              ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 

                       ៤០៨ 
 ៧ ជ               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
  ១៤២៨ 

 
 
ោរាង្ទី ៨ សប្ម្ែង្របូវីថិខណៈបញ្ចទាា រម្រណាសននវីថិច្ក្ើត្ 

 
 

ករោជកោប ចិត្តជកោប អាហារជ 
កោប 

ករោបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ចិត្តបបចា  
ឧត្ ជកោប 

អាហារបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ឧត្ បបចា  
ឧត្ ជកោប 

រួរ 
កោប 

                       ៤០៨ 
   តី្                 ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 

                       ៤០៨ 
    ន                ៤០០ 
                      ៣៩២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២០ 
១៤០៤ 
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                       ៣៨៤ 
    ទ្                ៣៧៦ 
                       ៣៦៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៩២ 
៣៨៤ 
៣៧៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៨ 
៤៦០ 
៤៥២ 

១៣៨០ 
១៣៥៦ 
១៣៣២ 

                       ៣៦០ 
    ប                ៣៥២ 
                       ៣៤៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៦៨ 
៣៦០ 
៣៥២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៤៤ 
៤៣៦ 
៤២៨ 

១៣០៨ 
១២៨៤ 
១២៦០ 

                       ៣៣៦ 
 បញ្ា               ៣២៨ 
                      ៣២០ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៤៤ 
៣៣៦ 
៣២៨ 

១៧ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤២០ 
៤១២ 
៤០៣ 

១២៣៥ 
១២១០ 
១១៨៥ 

                       ៣១២ 
   សំ               ៣០៤ 
                       ២៩៦ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣២០ 
៣១២ 
៣០៤ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៩៥ 
៣៨៧ 
៣៧៩ 

១១៦១ 
១១៣៧ 
១១១៣ 

                       ២៨៨ 
  ណ               ២៨០ 
                       ២៧២ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៩៦ 
២៨៨ 
២៨០ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៧១ 
៣៦៣ 
៣៥៥ 

១០៨៩ 
១០៦៥ 
១០៤១ 

                        ២៦៤ 
     វ                  ២៥៦ 
                       ២៤៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៧២ 
២៦៤ 
២៥៦ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៤៧ 
៣៣៩ 
៣៣១ 

១០១៧ 
៩៩៣ 
៩៦៩ 

                       ២៤០ 
 ១ ជ               ២៣២ 
                       ២២៤ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៤៨ 
២៤០ 
២៣២ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣២៣ 
៣១៥ 
៣០៧ 

៩៤៥ 
៩២១ 
៨៩៧ 

                       ២១៦ 
 ២ ជ               ២០៨ 
                       ២០០ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២២៤ 
២១៦ 
២០៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៩៩ 
២៩១ 
២៨៣ 

៨៧៣ 
៨៤៩ 
៨២៥ 

                       ១៩២ 
 ៣ ជ              ១៨៤ 
                       ១៧៦ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២០០ 
១៩២ 
១៨៤ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៧៥ 
២៦៧ 
២៥៩ 

៨០១ 
៧៧៧ 
៧៥៣ 

                       ១៦៨ 
 ៤ ជ               ១៦០ 
                       ១៥២ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១៧៥ 
១៦៨ 
១៦០ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៥១ 
២៤៣ 
២៣៥ 

៧២៩ 
៧០៥ 
៦៨១ 
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                       ១៤៤ 
 ៥ ជ               ១៣៦ 
                       ១២៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១៥២ 
១៤៤ 
១៣៦ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២២៧ 
២១៩ 
២១១ 

៦៥៧ 
៦៣៣ 
៦០៩ 

                       ១២០ 
   ត្                 ១១២ 
                       ១០៤ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១២៨ 
១២០ 
១១២ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២០៣ 
១៩៥ 
១៨៧ 

៥៨៥ 
៥៦១ 
៥៣៧ 

                         ៩៦ 
   ត្                   ៨៨  
                         ៨០ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១០៤ 
៩៦ 
៨៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១៧៩ 
១៧១ 
១៦៣ 

៥១៣ 
៤៨៩ 
៤៦៥ 

                         ៧២ 
    ភ                  ៦៤ 
                         ៥៦ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៨០ 
៧២ 
៦៤ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១៥៥ 
១៤៧ 
១៣៩ 

៤៤១ 
៤១៧ 
៣៩៣ 

                         ៤៨ 
     ភ                 ៤០ 
                         ៣២ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៥៦ 
៤៨ 
៤០ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១៣១ 
១២៣ 
១១៥ 

៣៦៩ 
៣៤៥ 
៣២១ 

                         ២៤ 
  ច តិ្                 ១៦ 
                         ៨ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣២ 
២៤ 
១៦ 

១៦ 
១៦ 
១៦ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១០៧ 
៩៩ 
៩១ 

២៩៧ 
២៧៣ 
២៤៩ 

 
 

ោរាង្ទី ៩ សប្ម្ែង្របូវីថិក្នងុ្ខណៈម្ច្នាទាា រម្រណាសននវីថិច្ក្ើត្ 
 
 

ករោជកោប ចិត្តជក
ោប 

អាហារជ 
កោប 

ករោបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ចិត្តបបចា  
ឧត្ ជកោប 

អាហារបបចា  
ឧត្ ជកោប 

ឧត្ បបចា  
ឧត្ ជកោប 

រួរ 
កោប 

                       ៤០៨ 
 ១ ភ               ៤០៨ 
                       ៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២៨ 
១៤២៨ 

                      ៤០៨ 
 ២ ភ              ៤០០ 
                      ៣៩២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤០៨ 
៤០៨ 
៤០០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៧៦ 
៤៧៦ 
៤៧៦ 

១៤២៨ 
១៤២០ 
១៤០៤ 
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                       ៣៨៤ 
៣ ភ               ៣៧៦ 
                       ៣៦៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៩២ 
៣៨៤ 
៣៧៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៦៨ 
៤៦០ 
៤៥២ 

១៣៨០ 
១៣៥៦ 
១៣៣២ 

                       ៣៦០ 
 ៤ ភ               ៣៥២ 
                       ៣៤៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៦៨ 
៣៦០ 
៣៥២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤៤៤ 
៤៣៦ 
៤២៨ 

១៣០៨ 
១២៨៤ 
១២៦០ 

                       ៣៣៦ 
 ៥ ភ               ៣២៨ 
                       ៣២០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៤៤ 
៣៣៦ 
៣២៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៤២០ 
៤១២ 
៤០៤ 

១២៣៦ 
១២១២ 
១១៨៨ 

                       ៣១២ 
 ៦ ភ               ៣០៤ 
                       ២៩៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣២០ 
៣១២ 
៣០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៩៦ 
៣៨៨ 
៣៨០ 

១១៦៤ 
១១៤០ 
១១១៦ 

                       ២៨៨ 
   តី្                 ២៨០ 
                       ២៧២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៩៦ 
២៨៨ 
២៨០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៧២ 
៣៦៤ 
៣៥៦ 

១០៩២ 
១០៦៨ 
១០៤៤ 

                       ២៦៤ 
    ន                ២៥៦ 
                       ២៤៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៧២ 
២៦៤ 
២៥៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣៤៨ 
៣៤០ 
៣៣២ 

១០២០ 
៩៩៦ 
៩៧២ 

                       ២៤០ 
   ទ្                 ២៣២ 
                       ២២៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៤៨ 
២៤០ 
២៣២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣២៤ 
៣១៦ 
៣០៨ 

៩៤៨ 
៩២៤ 
៩០០ 

                       ២១៦ 
រលទ              ២០៨ 
                       ២០០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២២៤ 
២១៦ 
២០៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣០០ 
២៩២ 
២៨៤ 

៨៧៦ 
៨៥២ 
៨២៨ 

                       ១៩២ 
 ១ ជ               ១៨៤ 
                       ១៧៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២០០ 
១៩២ 
១៨៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៧៦ 
២៦៨ 
២៦០ 

៨០៤ 
៧៨០ 
៧៥៦ 

                       ១៦៨ 
 ២ ជ               ១៦០ 
                       ១៥២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១៧៦ 
១៦៨ 
១៦០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២៥២ 
២៤៤ 
២៣៦ 

៧៣២ 
៧០៨ 
៦៨៤ 
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                       ១៤៤ 
 ៣ ជ              ១៣៦ 
                       ១២៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១៥២ 
១៤៤ 
១៣៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២២៨ 
២២០ 
២១២ 

៦៦០ 
៦៣៦ 
៦១២ 

                       ១២០ 
 ៤ ជ               ១១២ 
                       ១០៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១២៨ 
១២០ 
១១២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

២០៤ 
១៩៦ 
១៨៨ 

៥៨៨ 
៥៦៤ 
៥៤០ 

                           ៩៦ 
 ៥ ជ                   ៨៨ 
                           ៨០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១០៤ 
៩៦ 
៨៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១៨០ 
១៧២ 
១៦៤ 

៥១៦ 
៤៩២ 
៤៦៨ 

                          ៧២ 
    ត្                   ៦៤ 
                          ៥៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៨០ 
៧២ 
៦៤ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១៥៦ 
១៤៨ 
១៤០ 

៤៤៤ 
៤២០ 
៣៩៦ 

                         ៤៨ 
     ត្                 ៤០ 
                         ៣២ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៥៦ 
៤៨ 
៤០ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១៣២ 
១២៤ 
១១៦ 

៣៧២ 
៣៤៨ 
៣២៤ 

                         ២៤ 
  ច តិ្                 ១៦ 
                         ៨ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

៣២ 
២៤ 
១៦ 

១៧ 
១៧ 
១៧ 

៥១ 
៥១ 
៥១ 

១០៨ 
១០០ 
៩២ 

៣០០ 
២៧៦ 
២៥២ 

 
ឆប ់ោរាង្សប្ម្ែង្អំរីរបូវីថិ 

 
 ភិធរោត្ថសងគលហា 

ជរព ទី្លប កញ្ា ិប លរ ោលវរនិររវសិទ  
 ន រ ទ្ធលត្ថលរន វរិចិលត 

 ភិធរោត្ថសងគហៈ គ្ពោះ ន រ ទ្ធលត្ថរ  នកគ្កុងោលវរ ិស្សុកកញ្ា ិប រៈ 
ប្ែនលចាឡៈ  ភារខាងត្បូង គ្បលទ្សឥណាា  ជា នករចទ ។ 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាល-ីប្ព្ប 
ឆត្ុច្ោថ  បរចិ្ឆេច្ទា វថីិសង្គហវភិាច្គា 

បរលិចេទ្ទី្ ៤ វេិីសងគហវភិារ 

 ន សនធិនិងព្វកយលបដជ្ា 
 ១. ចិត្ត បាោនរិលចាវ ំ          កតា សងគហរ ត្តរ ំ
      ភូរិប រគលលភលទ្ន           ប ព្វា បរនិយរិតំ្ 
      បវត្តិសងគហំ ទរ            បែិសនធិបវត្តិ ំ 
     បវោខ រិ សម្ចលសន            ថាសរភវលត កេំ ។ 
 ប្គ្បថា ខ្ ំ ( ន រ ោធ ចារយ) បានសប្រតងបកិណណកសងគហៈែ៏គ្បលសើរក្ន
ចិត្ត បាទ្ោំង   តរន័ ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ  ឥឡូវលនោះនឹង
លព្វលសងគហៈ លឈាោ ោះថា បវត្តិសងគហៈ កន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល 
ប្ែលលោកកំណត់្ទ្ កលដ្ឋ ចិត្តប្ែលលកើត្រ ន និងលកើត្លគ្ោ  គ្ពរ
លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នភូរិនិងប រគលលដ្ឋ សលងខប តរសររួរ លត្ើែូចលរដច ? ។ 

២. ឆ្ វត្ថូនិ ឆ្ ោា ោនិ ឆ្ អាររោណានិ ឆ្ វញិ្ញា ណានិ ឆ្ វេិីលយ ឆ្ោ                                 
     វសិ បបវត្តិ លចតិ្ វេិីសងគលហ ឆ្ ឆ្ោា និ លវទិ្ត្ព្វា និ ។ 
ប្គ្បថា របបីគ្ជាប ពួក ៦ ោំង ៦ កន ងវេិីសងគហៈ រ៊ឺ វត្ថ  ៦ ោា រ ៦ 
អាររោណ៍ ៦ វញិ្ញា ណ ៦ វេិី ៦ និងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់អាររោណ៍ 
(កន ងោា រ) ៦ យ៉ាង ។ 
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៣. វេិីរ តត នំ បន ករោករោនិរិត្តរតិ្និរិត្តវលសន តិ្វោិ លហាតិ្   
វសិ បបវត្តិ ។ 
ប្គ្បថា ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់អាររោណ៍ក្នចិត្ត ប្ែលផ ត្ចាកវេិីម្ចន 
៣ យ៉ាង លដ្ឋ គ្បលភទ្របស់ករោ ករោនិរិត្ត និងរតិ្និរិត្ត ។ 

 ៤. ត្ត្ថ វត្ថ ោា ោររោណានិ ប លពា វ ត្តនយលនវ ។ 
 ប្គ្បថា បណាដ ពួក ៦ លទោះ វត្ថ  ោា រនិងអាររោណ៍ ម្ចនន័ ប្ែល 
ខ្ ំលព្វលទ្ កកន ងបរលិចេទ្រ នលហើ  ។ 
 

វិញ្ញា ណឆក្កំ 
វញិ្ញា ណ ៦ យ៉ាង 

 ៥. ចកខ វញិ្ញា ណំ លសាត្វញិ្ញា ណំ ឃានវញិ្ញា ណំ ជិវា វញិ្ញា ណំ 
ោ វញិ្ញា ណំ រលទវញិ្ញា ណលញ្ា តិ្ ឆ្ វញិ្ញា ណានិ ។ 
 ប្គ្បថា វញិ្ញា ណម្ចន ៦ រ៊ឺ ចកខ វញិ្ញា ណ លសាត្វញិ្ញា ណ ឃានវញិ្ញា ណ 
ជិវា វញិ្ញា ណ ោ វញិ្ញា ណ និងរលទវញិ្ញា ណ ។ 
 

វីថិឆក្កំ 
វេិីចិត្ត ៦ យ៉ាង  

 ៦. ឆ្ វេិីលយ បន ចកខ ោា រវេិី លសាត្ោា រវេិី ឃានោា រវេិី ជិវាោា រវេិី 
ោ ោា រវេិី រលទោា រវេិី លចតិ្ ោា រវលសន វ, ចកខ វញិ្ញា ណវេិី 
លសាត្វញិ្ញា ណវេិី ឃានវញិ្ញា ណវេិី ជិវា វញិ្ញា ណវេិី ោ វញិ្ញា ណវេិី 
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រលទវញិ្ញា ណវេិី លចតិ្ វញិ្ញា ណវលសន វ ោា របបវតត  ចិត្តបបវត្តិលយ 
លយលជត្ព្វា  ។ 
 ប្គ្បថា ចំប្ណកវេិីចិត្ត ៦ យ៉ាង រ៊ឺ លំដ្ឋប់ចិត្តប្ែលលកើត្កន ងោា រ 
របបីគ្បកបតរគ្បលភទ្ក្នោា រ រ៊ឺ ចកខ ោា រវេិី លសាត្ោា រវេិី ឃានោា រវេិី 
ជិវាោា រវេិី ោ ោា រវេិី រលទោា រវេិី ឬតរគ្បលភទ្ក្នវញិ្ញា ណ រ៊ឺ 
ចកខ វញិ្ញា ណវេិី លសាត្វញិ្ញា ណវេិី ឃានវញិ្ញា ណវេិី ជិវា វញិ្ញា ណវេិី  
ោ វញិ្ញា ណវេិី និងរលទវញិ្ញា ណវេិី ។ 
 

វីថិច្ភច្ទា 
ោរប្ចកវេិី 

 ៧.  តិ្រហនតំ រហនតំ បរតិ្តំ  តិ្បរតិ្តលញ្ា តិ្ បញ្ាោា លរ រលទោា លរ បន 
វភូិត្រវភូិត្លញ្ា តិ្ ឆ្ោ វសិ បបវត្តិ លវទិ្ត្ព្វា  ។ 
 ប្គ្បថា របបីគ្ជាបោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសអ់ាររោណ៍ (កន ងោា រ) ៦ យ៉ាង 
ែូលចនោះរ៊ឺ កន ងបញ្ាោា រ (៤ យ៉ាង) រ៊ឺ  តិ្រហទត ររោណ៍ រហទត ររោណ៍ 
បរតិត ររោណ៍ និង តិ្បរតិត ររោណ៍ ចំប្ណកកន ងរលទោា រ (២ យ៉ាង) រ៊ឺ 
វភូិតររោណ៍ និង វភូិតររោណ៍ ។ 
 

បញ្ចទាា រវថិី 
វេិីចិត្តកន ងបញ្ាោា រ 

 ៨. កេំ? ឧបាទ្ឋិតិ្ភងគវលសន ខណត្ត ំ ឯកចិត្តកខណំ ទរ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-239- 

 ប្គ្បថា ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់វេិីចិត្តយ៉ាងណា ខណៈោំង ៣ លដ្ឋ 
ប្ចកជាឧបាទ្កខណៈ ឋិតិ្ខណៈ និងភងគកខណៈ លឈាោ ោះថា ខណៈរបស់ 
ចិត្តែួងរួ ៗ (រ៊ឺ ជាអា  របស់ចិត្តរួ ែួងៗ) ។ 
 ៩. តនិ បន សត្តរស ចិត្តកខណានិ រូបធម្ចោ នម្ច ូ ។ 
 ប្គ្បថា រា៉ាងលទ្ៀត្ ខណៈចិត្ត ១៧ ខណៈលទោះ លឈាោ ោះថា ជាអា   
របស់រូបធរ៌ ។ 
 ១០. ឯកចិត្តកខណាតី្តនិ វ ពហ ចិត្តកខណាតី្តនិ វ ឋិតិ្បបតត លនវ 
បញ្ញា ររោណានិ បញ្ាោា លរ អាបាេម្ចរចេនតិ។ ត្សាោ   ទិ្ ឯកចិត្តកខណាតី្ត្កំ 
រូបាររោណំ ចកខ សស អាបាេម្ចរចេតិ្, ត្លត ទ្ាិកខត្ត ំ ភវលងគ ចលិលត្ ភវងគលសាតំ្ 
លវចេិនោិតា  ត្លរវ រូបាររោណំ អាវជជនតំ បញ្ាោា ោវជជនចិត្តំ ឧបបជជិតា  និរ ជឈតិ្, 
ត្លត ត្សាននតរ ំ ត្លរវ រូបំ បសសនតំ ចកខ វញិ្ញា ណំ, សរបែិចេនត ំ
សរបែិចេនចិត្តំ, សនតីរ ម្ចនំ សនតីរណចិត្តំ, វវត្ថលបនតំ លវែាពានចិត្តលញ្ា តិ្ 
 ថាការំ ឧបបជជិតា  និរ ជឈនតិ, ត្លត បរ ំ ឯកូនតឹ្ស ោម្ចវចរជវលនស  
 ំកិញ្ា ិ លទ្ធបចា ំ ល ភ ល យន សត្តកខត្ត ំ ជវតិ្, ជវទន ពទធ និ ច លទ្ា 
ត្ោររោណបាោនិ  ថារហំ បវត្តនតិ, ត្លត បរ ំភវងគបាលត ។ 
 ប្គ្បថា អាររោណ៍ ៥ យ៉ាងប្ែលកនាងខណៈចិត្ត ១ ខណៈកដី កនាង 
ខណៈចិត្តលគ្ចើនខណៈកដី ោលែល់ឋិតិ្ខណៈប៉ា លណាណ ោះ រប្រងរកគ្បាកែ 
កន ងបញ្ាោា រ ។ 
 លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ លបើរូបាររោណ៍ប្ែលកនាងខណៈចិត្ត ១ ខណៈ 
គ្បាកែែល់ចកខ បសាទ្លហើ  លំដ្ឋប់លទោះ ោលភវងគចិត្តញ័រ ២ ែង 
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(រ៊ឺលកើត្ភវងគចិត្ត ២ ែួង) បញ្ាោា ោវជជនចិត្ត ប្ែលពិចារណារូបាររោណ៍លទោះ 
រប្រងលកើត្លឡើងោត់្ផ្ទដ ច់ប្ខសភវងគលហើ រលត់្លៅ ។ 
 ត្ពីលទោះ ចិត្តោំង  រប្រងលកើត្និងរលត់្លៅតរលំដ្ឋប់ រ៊ឺ ចកខ 
វញិ្ញា ណប្ែលល ើញរូបាររោណ៍លទោះ ត្ពីបញ្ាោា ោវជជនចិត្តលទោះ 
សរបែិចេនចិត្ត ប្ែលលធាើទទី្ទ្ទួ្លអាររោណ៍ សនតីរណចិត្តប្ែលលធាើទទី្
ពិចារណាអាររោណ៍ លវែាពានចិត្តប្ែលលធាើទទី្ោត់្កដីអាររោណ៍ ។ 
 លំដ្ឋប់ត្ពីលទោះ បណាដ ោម្ចវចរជវនចិត្ត ២៩ ែួង ជវនចិត្តែួង 
ណារួ ប្ែលបានទ្ទួ្លលហត្ បចា័ រប្រងរត់្លៅ ៧ ខណៈលដ្ឋ លគ្ចើន 
រា៉ាងលទ្ៀត្វបិាកចិត្តប្ែលលធាើទទី្ត្ោររោណចិត្ត ២ ខណៈ ប្ែលជាប់តរ
ជវនចិត្តរក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរសររួរ ត្ពីលទោះោរោា ក់ច ោះក្នភវងគ
រប្រងម្ចន ។ 
 ១១. ឯតត វត ច ទ្ោស វេិីចិត្ត បាោ, លទ្ា ភវងគចលទនិ, ប លពាវតី្ត្-
កលរកចិត្តកខណនតិ កតា  សត្តរស ចិត្តកខណានិ បរបូិលរនតិ, ត្លត បរ ំនិរ ជឈតិ្, 
អាររោណលរតំ្  តិ្រហនតំ ទរ លគចរ ំ។ 
 ប្គ្បថា លដ្ឋ ធរ៌ម្ចនគ្បម្ចណប៉ា លណណោះ វេិីចិត្តលទ្ើបម្ចន ១៤ ែួង 
ភវងគចលន ២ ែួង និងខណៈក្នចិត្តរួ ែួងប្ែលកនាងលៅរ នលហើ  
រ៊ឺ តី្ត្ភវងគ ១ ែួង ែូលចាន ោះខណៈចិត្ត ១៧ ខណៈរប្រងបរបូិណ៌ លគ្ោ 
ពីលទោះអាររោណ៍ក៏រលត់្លៅ អាររោណ៍លនោះជាអាររោណ៍លឈាោ ោះថា 
 តិ្រហទត ររោណ៍ (អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់តរបញ្ាោា រលគ្ចើន
ជាទី្បំផ ត្) ។ 
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 ១២. យវ ត្ោររោណ បាោ បន  បបលហាទត តី្ត្កម្ចបាេម្ចរតំ្ 
អាររោណំ រហនតំ ទរ, ត្ត្ថ ជវទវលសន ភវងគបាលតវ លហាតិ្, នត្ថិ 
ត្ោររោណ បាលោ ។ 
 ប្គ្បថា អាររោណ៍ប្ែលកនាងផ ត្រកលហើ  រិនគ្រប់គ្គន់ ប្ែលនឹង
តំងលៅែោបែល់ោរលកើត្លឡើងរបស់ត្ោររោណចិត្ត បានរកគ្បាកែលហើ  
លឈាោ ោះថា រហទត ររោណ៍ (អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់តរបញ្ាោា រ
លគ្ចើន) កន ងវេិីចិត្តរបស់រហទត ររោណ៍លទោះ ម្ចនោរោា ក់ច ោះោន់ភវងគ
កន ងទី្បំផ ត្របស់ជវនចិត្ត រិនម្ចនោរលកើត្លឡើងរបស់ត្ោររោណចិត្ត ។ 
 ១៣. យវ ជវន បាោបិ  បបលហាទត តី្ត្កម្ចបាេម្ចរតំ្ អាររោណំ 
បរតិ្តំ ទរ, ត្ត្ថ ជវនរប ិ ន បបជជិតា  ទ្ាត្តិកខត្ត ំ លវែាពានលរវ បវត្តតិ្, ត្លត បរ ំ
ភវងគបាលតវ លហាតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា អាររោណ៍ប្ែលកនាងផ ត្រកលហើ  រិនគ្រប់គ្គន់ប្ែល
នឹងតំងលៅែោបែល់ោរលកើត្លឡើងរបស់ជវនចិត្ត បានរកគ្បាកែលហើ  
លឈាោ ោះថា បរតិត ររោណ៍ (អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែតរបញ្ាោា រតិ្ចតួ្ច) 
កន ងវេិីចិត្តរបស់បរតិត ររោណ៍លទោះ ម្ចនគ្តឹ្រលវែាពានចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅបាន ២. ៣. ខណៈ លគ្ព្វោះរិនម្ចនជវនចិត្តលកើត្លឡើងត្ពីលទោះ 
លទ្ើបោា ក់ច ោះោន់ភវងគ ។ 
 ១៤. យវ លវែាពាន បាោ ច បន  បបលហាទត តី្ត្កម្ចបាេម្ចរតំ្ 
និលោោសននម្ចររោណំ  តិ្បរតិ្តំ ទរ, ត្ត្ថ ភវងគចលនលរវ លហាតិ្, នត្ថ ិ
វេិីចិត្ត បាលោ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-242- 

 ប្គ្បថា អាររោណ៍ប្ែលកនាងផ ត្រកលហើ  រិនគ្រប់គ្គន់ប្ែល
នឹងតំងលៅែោបែល់ោរលកើត្លឡើងរបស់លវែាពានចិត្ត បានរកគ្បាកែ
ជិត្នឹងរលត់្លៅ លឈាោ ោះថា  តិ្បរតិត ររោណ៍ (អាររោណ៍ប្ែលរកគ្បាកែ
តរបញ្ាោា រតិ្ចបំផ ត្) កន ងវេិីចិត្តរបស់ តិ្បរតិត ររោណ៍លទោះ ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្
ោរញ័រក្នភវងគប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចនោរលកើត្លឡើងក្នវេិីចិត្ត ។ 
 ១៥. ឥលចាវ ំ ចកខ ោា លរ, ត្ថា លសាត្ោា ោទី្ស  លចតិ្ សពាថាបិ 
បញ្ាោា លរ ត្ោររោណជវនលវែាពានលម្ច វរសង្កខ តនំ ចត្ ននំ វោនំ 
 ថាការំ អាររោណភូត វសិ បបវត្តិ ចត្ ោ លវទិ្ត្ព្វា  ។ 
 ប្គ្បថា របបីគ្ជាបោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសអ់ាររោណ៍ ៤ យ៉ាង ប្ែលជា
អាររោណ៍ (របស់វេិីចិត្ត) ៤ វរៈ ប្ែលលៅថា ត្ោររោណវរៈ ជវនវរៈ 
លវែាពានវរៈ និងលម្ច វរៈ តរលំដ្ឋប់កន ងបញ្ាោា រលដ្ឋ គ្បោរោំងពួង រ៊ឺ 
កន ងចកខ ោា រែូចប្ែលលព្វលរកលហើ លនោះ និងោា រែ៏លសសម្ចនលសាត្ោា រ
ជាលែើរ ។ 

គថាសរ បចំនួនវេិីចិត្តកន ងបញ្ាោា រ 
 ១៦. វេិីចិតត និ សលត្តវ                ចិត្ត បាោ ចត្ ទ្ោស 
         ចត្ បញ្ញា ស វតិថ ោ              បញ្ាោា លរ  ថារហំ ។ 
 ប្គ្បថា វេិីចិត្តោំង  ប្ែលគ្បាកែលឡើងកន ងបញ្ាោា រតរ
សររួរម្ចន ៧ វេិីប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋ ចិត្ត បាទ្ម្ចន ១៤ ែួង លបើោប់ចិត្ត
លដ្ឋ ពិសាត រលហើ ម្ចន ៥៤ ែួង ។ 
    លរត្ថ បញ្ាោា លរ វេិីចិត្តបបវត្តិនលយ ។ 
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 ោំង ស់លនោះ ជាន័ គ្បគ្ពឹត្តលៅក្នវេិីចិត្តចំលព្វោះបញ្ាោា រកន ង
វេិីសងគហៈលនោះ ។ 
 

ម្ច្នាទាា រវីថិ បរតិ្តជវនវាច្រា 
វេិីចិត្តកន ងរលទោា រ បរតិ្តជវនវរៈ 

 ១៧. រលទោា លរ បន  ទិ្ វភូិត្ម្ចររោណំ អាបាេម្ចរចេតិ្, ត្លត បរ ំ
ភវងគចលនរលទោា ោវជជនជវទវសាលន ត្ោររោណបាោនិ បវត្តនតិ, ត្លត 
បរ ំភវងគបាលត ។ 
 ប្គ្បថា ចំប្ណកកន ងរលទោា រ លបើវភូិតររោណ៍រកគ្បាកែ ត្ពីលទោះ 
វបិាកចិត្តប្ែលលធាើទទី្ត្ោររោណចិត្តរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ កន ងទី្បំផ ត្របស់
ភវងគចលន រលទោា ោវជជន និងជវនចិត្ត ត្ពីត្ោររោណចិត្តរលត់្ 
ចិត្តក៏ោា ក់ច ោះោន់ភវងគ ។ 
 ១៨.  វភូិលត្ បទររោលណ ជវទវសាលន ភវងគបាលតវ លហាតិ្, នត្ថិ 
ត្ោររោណ បាលោតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ប្ត្កន ង វភូិតររោណ៍ នឹងម្ចនោរោា ក់ច ោះោន់ភវងគកន ងទី្
បំផ ត្របស់ជវនចិត្ត រិនម្ចនោរលកើត្លឡើងរបស់ត្ោររោណចិត្តលទ្ ។ 
 

គាថាសរបុ 
 ១៩. វេិីចិតត និ តី្លណវ                   ចិត្ត បាោ ទ្លសរតិ  
        វតិថ លរន បលនលត្ថក-                  ចតត លីស វភិាវល  ។ 
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ប្គ្បថា តររលទោា រលទោះ លព្វលលដ្ឋ វេិីចិត្តម្ចន ៣ ប៉ា លណាណ ោះ 
លោកលព្វលលដ្ឋ ចិត្ត បាទ្ម្ចន ១០ ែួង លព្វលលដ្ឋ ចំនួនចិត្តពិសាដ រ
ម្ចន ៤១ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០ រលទោត្  ៣) ។  

  លរត្ថ បរតិ្តជវនវលោ 
ោំង ស់លនោះ ជាវរៈក្នបរតិ្តជវនចិត្ត (តរជវនរលទោា រ) 

កន ងវេិីសងគហៈលនោះ ។ 
 

អបបនាជវនវាច្រា 
វរៈរបស់ បបទជវនៈ 

 ២០.  បបទជវនវលរ បន វភូិតវភូិត្លភលោ នត្ថិ, ត្ថា ត្ោររោ-
ណ បាលោ ច ។ 
 ប្គ្បថា ចំប្ណកកន ង បបទជវនៈ រិនម្ចនលសចកដីលផសងគន របស ់
វភូិតររោណ៍ និង វភូិតររោណ៍ នឹងរិនម្ចនោរលកើត្លឡើងរបស់ត្ោររោណ
ចិត្តែូចគន  ។ 
 ២១. ត្ត្ថ ហិ ញាណសរប  ត្តោម្ចវចរជវទនរែាននំ  ញ្ាត្រសោឹ 
បរកិលម្ចោ បចាោន លោរលគគ្ត្ភ ទលរន ចត្ កខត្ត ំ តិ្កខត្ត លរវ វ  ថាការំ 
ឧបបជជិតា  និរ ោធ ននតរលរវ  ថារហំ ចត្ ត្ថំ, បញ្ា រំ វ ឆ្ពាីសតិ្រហរគត្-
លោក ត្តរជវលនស   ថាភិនីហារវលសន  ំ កិញ្ា ិ ជវនំ  បបទវេិីលម្ចត្រតិ្, 
ត្លត បរ ំ បបទវសាលន ភវងគបាលតវ លហាតិ្ ។ 
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  ធិបា ថា កន ង បបទជវនវរៈលទោះ ោលចិត្តែួងណារួ កន ង
ោម្ចវចរជវនចិត្ត ៨ ែួង ប្ែលគ្បកបជារួ ញាណលកើត្លឡើង ៤ ខណៈ 
ឬ ៣ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលលឈាោ ោះថា បរកិរោ ឧបចារៈ  ន លោរ 
និងលគគ្ត្ភូ តរលំដ្ឋប់លហើ ក៏រលត់្លៅកន ងរវង (ចិត្តប្ែលរលត់្លៅ) 
លទោះឯង ជវនចិត្តែួងណារួ ប្ែលជាចិត្តែួងទី្ ៤ ឬទី្ ៥ តរសររួរ
ែលតិ់្កខប រគល ឬរនោប រគល បណាដ រហរគត្ជវនចិត្ត និងលោក ត្តរជវនចិត្ត 
២៦ ែួង តរសររួរែល់ោរបលង្កអ នចិត្តលៅចំលព្វោះកន ងអាររោណ៍ 
(សរេៈឬវបិសសទ) រប្រងច ោះោន់ បបទវេិីតរសររួរ ត្ពីលទោះកន ងទី្
បំផ ត្របស់ បបទចិត្តរប្រងច ោះោន់ភវងគ ។ 
 ២២. ត្ត្ថ លសារនសសសហរត្ជវទននតរ ំ  បបទបិ លសារនសស-
សហរតវ បាែិកងខិត្ព្វា  ឧលបោខ សហរត្ជវទននតរ ំ ឧលបោខ សហរតវ, 
ត្តថ បិ ក សលជវទននតរ ំ ក សលជវនលញ្ា វ លហែាិរញ្ា  ផលត្ត រលបបតិ្, 
កិរ ិជវទននតរ ំកិរ ិជវនំ  រហត្តផលញ្ញា តិ្ ។ 
 ប្គ្បថា កន ង បបទជវនវរៈលទោះ សូរប ីបបទជវនចិត្តប្ែលគ្បកប
ជារួ លសារនសស ក៏របបីគ្បកបបានពិត្គ្បាកែ កន ងលំដ្ឋប់ត្ពីជវនចិត្ត 
ប្ែលគ្បកបជារួ លសារនសស  បបទជវនចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ឧលបោខ  
ក៏របបីគ្បកបកន ងលំដ្ឋប់ត្ពីជវនចិត្ត ប្ែលគ្បកបជារួ ឧលបោខ  សូរបីកន ង
ជវនវរៈោំងលទោះ ក សលជវនចិត្ត និង ( រ ិ) ផលខាងលគ្ោរ ៣ ែួង 
រប្រងចូលែល់ បបទ កន ងលំដ្ឋប់ត្ពីក សលជវនចិត្ត កិរយិជវនចិត្ត 
និង រហត្តផល រប្រងចូលែល់ បបទ កន ងលំដ្ឋប់ត្ពីកិរយិជវនចិត្ត ។ 
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គាថាសរបុ 
 ២៣. ទ្ាត្តឹស ស ខប ញ្ាម្ចា             ោា ទ្លសាលបកខោ បរ ំ
          ស ខិត្គ្កិ លត  ែា           ឆ្ សលម្ចភ នតិ ឧលបកខោ ។ 
 ប្គ្បថា  បបទជវនៈ ៣២ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ រហា-
ក សលញាណសរប  ត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លសារនសស,  បបទជវនៈ 
១២ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ រហាក សលញាណសរប  ត្ត
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ឧលបោខ ,  បបទជវនៈ ៨ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងខាង
លគ្ោ រហាកិរយិញាណសរប  ត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លសារនសស, 
 បបទជវនៈ ៦ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ រហាកិរយិញាណ
សរប  ត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ឧលបោខ  ។ 
 ២៤. ប េ ជជទន លសោខ នំ           ោរប ញ្ាតិ្លហត្ លត 
         តិ្លហត្ ោរគ្កិ លត       វតី្ោគនរបបទ ។ 
 ប្គ្បថា  បបទជវនៈរបស់ប េ ជជននិងលសកខប រគលោំង   រប្រង
លកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  ំពីោម្ចវចរក សលប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លហត្  ៣, 
 បបទជវនៈរបស់គ្ពោះ រហនត រប្រងលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  ំពីោម្ចវចរ
កិរយិប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លហត្  ៣ ។ 

  លរត្ថ រលទោា លរ វេិីចិត្តបបវត្តិនលយ 
ោំង ស់លនោះជាន័ គ្បគ្ពឹត្តលៅក្នវេិីចិត្តចំលព្វោះកន ងរលទោា រ 

កន ងវេិីសងគហៈលនោះ 
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ត្ទារម្មណនិយច្ម 
ោរកំណត់្ត្ោររោណចិត្ត 

 ២៥. សពាតថ បិ បលនត្ថ  និលែា អាររោលណ  ក សលវបិាោលនវ 
បញ្ា វញិាណសរបែិចេនសនតីរណត្ោររោណានិ ។ 
 ប្គ្បថា រា៉ាងលទ្ៀត្កន ងបញ្ាោា រវេិីនិងរលទោា រវេិីោំងលនោះ បញ្ា -
វញិ្ញា ណ សរបែិចេន សនតីរណៈ និងត្ោររោណៈ ប្ែលជាប្ផនក ក សល
វបិាក រប្រងលកើត្លឡើងកន ង និដ្ឋា ររោណ៍ លដ្ឋ គ្បោរោំងពួង ។ 
 ២៦. ឥលែា ក សលវបិាោនិ ។ 
 ប្គ្បថា បញ្ា វញិ្ញា ណ សរបែិចេន សនតីរណៈ និងត្ោររោណៈ ប្ែល 
ជាប្ផនកក សលវបិាក រប្រងលកើត្លឡើងកន ងឥដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
 ២៧.  តិ្ឥលែា បន លសារនសសសហរតលនវ សនតីរណត្ោ-
ររោណានិ, ត្តថ បិ លសារនសសសហរត្កិរ ិជវទវសាលន លសារនសស-
សហរតលនវ ត្ោររោណានិ ភវនតិ, ឧលបោខ សហរត្កិរ ិជវទវសាលន ច 
ឧលបោខ សហរតលនវ លហានតិ ។ 
 ប្គ្បថា ចំប្ណកសនតីរណចិត្តនិងត្ោររោណចិត្ត ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ  
លសារនសស រប្រងលកើត្កន ងអាររោណ៍ប្ែលរួរគ្បាថាន ក្គ្កប្លង សូរបីកន ង 
វបិាកចិត្តោងំលទោះ ត្ោររោណចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ លសារនសស រប្រង 
លកើត្លឡើងកន ងទី្បំផ ត្របស់កិរយិជវនចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ លសារនសស 
ត្ោររោណចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ឧលបោខ  រប្រងលកើត្លឡើងកន ងទី្បំផ ត្ 
របស់កិរយិជវនចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ឧលបោខ  ។ 
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 ២៨. លោរនសសសហរត្ជវទវសាលន ច បន ត្ោររោណានិលចវ 
ភវង្កគ និ ច ឧលបោខ សហរតលនវ ភវនតិ, ត្សាោ   ទិ្ លសារនសសបែិសនធិ-
កសស លោរនសសសហរត្ជវទវសាលន ត្ោររោណសរភលវ នត្ថិ, ត្ោ  ំ 
កិញ្ា ិ បរចិិត្ប ពាំ បរតិត ររោណម្ចរពភ ឧលបោខ សហរត្សនតីរណំ ឧបបជជតិ្, 
ត្រននតរតិា  ភវងគបាលតវ លហាតី្តិ្ វទ្នតិ អាចរយិ ។ 
 ប្គ្បថា ត្ោររោណចិត្ត និងភវងគចិត្ត ប្ែលគ្បកបជារួ ឧលបោខ  
រប្រងលកើត្លឡើងកន ងទី្បំផ ត្របស់ជវនចិត្ត ប្ែលគ្បកបជារួ លោរនសស 
លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ លបើរិនម្ចនលហត្ លកើត្លឡើងរបស់ត្ោររោណចិត្ត កន ងទី្
បំផ ត្របស់ជវនចិត្ត ប្ែលគ្បកបជារួ លោរនសសរបស់ប រគល នក
បែិសនធិ លដ្ឋ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ លសារនសសលវទ្ទ កន ងោលលទោះ
អាចារយោំង  លព្វលថា សនតីរណចិត្ត ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ឧលបោខ លវទ្ទ 
រប្រងលកើត្លឡើង លដ្ឋ គ្បារពធបរតិត ររោណ៍យ៉ាងណារួ  ប្ែលខាួនោា ប់
សនសំរកលហើ  កន ងភពលនោះជាអាររោណ៍ រប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋ ឋានៈជា
អារនត កភវងគ កន ងលំដ្ឋប់ក្នអារនត កភវងគរលត់្លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ 
លសារនសសភវងគរប្រងលកើត្លឡើង ។ 
 ២៩. ត្ថា ោម្ចវចរជវទវសាលន ោម្ចវចរសតត នំ ោម្ចវចរធលរោ-
លសាវ អាររោណភូលត្ស  ត្ោររោណំ ឥចេនតីតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា លគ្ៅពីលទោះ កន ងទី្បំផ ត្របសោ់ម្ចវចរជវនចិត្តលនោះ អាចារយ
ោំង  លៅគ្បាថាន  ត្ោររោណចិត្តែលស់ត្ាប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង 
ោម្ចវចរភូរិ កន ងអាររោណ៍ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោម្ចវចរធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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គាថាសរបុ 
 ៣០. ោលរ ជវនសតត លរព-         ទនំ និ លរ សតិ្  
         វភូិលត្តិ្រហលនត ច                ត្ោររោណរីរតំិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ោលម្ចនោរកំណត់្នូវជវនៈ សត្ា និងអាររោណ៍កន ងោរភូរិ 
លោកលព្វលត្ោររោណៈកន ងវភូិតររោណ៍ និង តិ្រហទត ររោណ៍ ។ 

  លរត្ថ ត្ោររោណនិ លម្ច 
ោំង សល់នោះជាោរកំណត់្ត្ោររោណចិត្ត កន ងវេិីសងគហៈលនោះ 

 
ជវននិយច្ម 

ោរកំណត់្ជវនចិត្ត 
 ៣១. ជវលនស  ច បរតិ្តជវនវេិី ំ ោម្ចវចរជវទនិ សត្តកខត្ត ំ 
ឆ្កខត្ត លរវ វ ជវនតិ ។ 
 ប្គ្បថា រា៉ាងលទ្ៀត្បណាដ ជវនចិត្តោំង   ោម្ចវចរជវនចិត្ត 
រប្រងសោ ោះលៅកន ងបរតិ្តជវនវេិី ៧ ខណៈខាោះ ៦ ខណៈខាោះប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៣២. រនោបបវត្តិ ំ បន ររណោោទី្ស  បញ្ា វរលរវ ។ 
 ប្គ្បថា ប្ត្កន ងគ្គប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ ៊ឺត្យ៉ា វ ែូចកន ងររណាសនន
ោលជាលែើរ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្តឹ្រ ៥ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៣៣. ភរវលត បន  រកបាែិហារ ិោោទី្ស  លហ កបបវត្តិ ំ 
ចតត របិញ្ា  វ បចាលវកខណចិតត និ ភវនតីតិ្បិ វទ្នតិ ។ 
 ប្គ្បថា អាចារយោំង  លព្វលថា បចាលវកខណចិត្តរបស់គ្ពោះម្ចន 
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គ្ពោះភារ កន ងលវោប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងលលឿនរហ័ស ែូចកន ងលវោ 
សប្រដង រកបាែិហារ ិជ៍ាលែើរ រប្រងលកើត្ ៤ ឬ ៥ ខណៈ ។ 

៣៤. អាទិ្ករោិកសស បន បឋរកបបទ ំ រហរគត្ជវទនិ-
 ភិញ្ញា ជវទនិ ច សពាោបិ ឯកវរលរវ ជវនតិ, ត្លត បរ ំភវងគបាលត ។ 
 ប្គ្បថា ចំប្ណកកន ង បបទចិត្តែំបូងៗ របស់ប រគល នកគ្បារពធ 
លសចកដីពាយរ រហរគត្ជវនចិត្ត រប្រងសោ ោះលៅកន ង ១ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ 
ចំប្ណក ភិញ្ញា ជវនចិត្តរប្រងសោ ោះលៅ ១ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ គ្រប់លពលលវោ
លគ្ោ ពីលទោះនឹងច ោះោន់ភវងគ។ 
 ៣៥. ចត្តលោ បន ររគ បបោ ឯកចិត្តកខណិោ, ត្លត បរ ំ លទ្ា តី្ណិ 
ផលចិតត និ  ថារហំ ឧបបជជនតិ, ត្លត បរ ំភវងគបាលត ។ 
 ប្គ្បថា ចំប្ណកររគចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងោំង ៤ ែួង ម្ចន ១ ខណៈ
ចិត្តលគ្ៅពីលទោះ ផលចិត្ត ២ ឬ ៣ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងតរសររួរ 
ត្ពីលទោះច ោះោន់ភវងគ ។ 
 ៣៦. និលោធសម្ចបត្តិោលល  ទ្ាិកខត្ត ំ ចត្ តថ រ បបជវនំ ជវតិ្, ត្លត បរ ំ
និលោធំ ផ សតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា អារ បបជវនចិត្តែួងទី្ ៤ រប្រងសោ ោះលៅ ២ ខណៈ កន ងលវោ
ចូលនិលោធសម្ចបត្តិ លគ្ោ ពីលទោះរប្រងចូលែល់ោររលត់្ ។ 
 ៣៧. វ ដ្ឋា នោលល ច  ទគរិផលំ វ  រហត្តផលំ វ  ថា-
រហលរកវរ ំឧបបជជិតា  និរ លទ្ធ ភវងគបាលតវ លហាតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ចំប្ណកកន ងលវោលចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិ  ទគរិផល 
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 ឬ រហត្តផលលកើត្លឡើង ១ ខណៈ តរសររួរ ោលរលត់្លៅលហើ លទ្ើប
ោា ក់ច ោះោន់ភវងគ ។ 
 ៣៨. សពាតថ បិ សម្ចបត្តិវេិី ំ ភវងគលសាលត វ ិ វេិីនិ លម្ច នត្ថីតិ្ 
កតា  ពហូនិបិ លពភនតីតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ោរកំណត់្វេិីចិត្ត រប្រងរិនម្ចនកន ងវេិីក្នសម្ចបត្តិោំងពួង 
ែូចគ្កប្សក្នភវងគ លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ ប រគលលទ្ើបបានជវនចិត្តចំនួនលគ្ចើន ។ 
 

គាថាសរបុសប្ម្ែង្ដលឆំ់នួនជវនឆិត្តប្ដលច្ក្ើត្ច្ ើង្ 
 ៣៩. សត្តកខត្ត ំ បរតិត និ            រគគ ភិញ្ញា  សកឹ រត 
          វលសសានិ លពភនតិ        ជវទនិ ពហូនិបិ ។ 
 ប្គ្បថា បរតិ្តជវនៈោងំ  រប្រងលកើត្ ៧ ខណៈ ររគជវនៈ
និង ភិញ្ញា ជវនៈរប្រងលកើត្គ្តឹ្រប្ត្ ១ ខណៈ ជវនៈែ៏លសសលគ្ៅពីលនោះ 
សូរបីលគ្ចើន  ៗខណៈក៏លកើត្បាន ។ 

  លរត្ថ ជវននិ លម្ច 
ោងំ ស់លនោះជាោរកំណត់្ជវនចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកន ងវេិីសងគហៈលនោះ 

 
បុគគលច្ភច្ទា 

ោរប្ចកវេិីចិត្តតរប រគល 
 ៤០. ទ្ លហត្ ោនរលហត្ ោនញ្ា  បលនត្ថ កិរ ិជវទនិ លចវ  បបទ-
ជវទនិ ច ន លពភនតិ ។ 
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 ប្គ្បថា រា៉ាងលទ្ៀត្ បណាដ វេិីចិត្តោំងលនោះ កិរយិជវនចិត្ត និង
 បបទជវនចិត្តោំង   រប្រងរិនគ្បាកែកន ងគ្កប្សចិត្តរបស់ប រគល 
 នកម្ចនលហត្  ២ និងប រគល នករិនម្ចនលហត្  ។ 
 ៤១. ត្ថា ញាណសរប  ត្តវបិាោនិ ច ស រតិ្ ំ ។ 
 ប្គ្បថា ែូចគន លនោះ វបិាកចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ញាណរប្រងរិន 
លកើត្កន ងសទដ នរបស់ទ្ាិលហត្ កប រគល និង លហត្ កប រគល ប្ែលលកើត្លៅ
កន ងស រតិ្ភូរិ ។ 
 ៤២. ទ្ រគតិ្ ំ បន ញាណវបិប  តត និ ច រហាវបិាោនិ ន លពភនតិ  
 ប្គ្បថា រហាវបិាកចិត្តប្ែលរិនគ្បកបលដ្ឋ ញាណ រប្រងរិនលកើត្ 
កន ងទ្ រគតិ្ភូរិ ។ 
 ៤៣. តិ្លហត្ លកស  ច ខីណាសវនំ ក សោក សលជវទនិ ន 
លពភនតិ ។ 
 ប្គ្បថា បណាដ ប រគល នកម្ចនលហត្  ៣ ក សលជវនចិត្ត និង 
 ក សលជវនចិត្ត រប្រងរិនលកើត្ែល់គ្ពោះខីណាស្សព ។ 
 ៤៤. ត្ថា លសកខប េ ជជទនំ កិរ ិជវទនិ ។ 
 ប្គ្បថា ចំប្ណកកិរយិជវនចិត្ត រប្រងរិនលកើត្ែល់គ្ពោះលសកខប រគល 
និងប េ ជជន ។ 
 ៤៥. ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តវចិិកិចាេ ជវទនិ ច លសោខ នំ ។ 
 ប្គ្បថា ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត (៤ ែួង) និងវចិិកិចាេ ជវនចិត្ត រប្រង 
រិនលកើត្ែល់គ្ពោះលសកខប រគល ។ 
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 ៤៦.  ទគរិប រគោនំ បន បែិ ជវទនិ ច ន លពភនតិ ។
 ប្គ្បថា ោំងបែិ ជវនចិត្ត រប្រងរិនគ្បាកែែល់គ្ពោះ ទគរី ។ 
 ៤៧. លោក ត្តរជវទនិ ច  ថារហំ  រយិនលរវ សរ បបជជនតីតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា លោក ត្តរជវនចិត្ត រប្រងលកើត្ែល់គ្ពោះ រ ិប រគលោំងលទោះ 
តរសររួរ ។ 
 

គាថាសរបុសប្ម្ែង្ឆំនួនវីថិរបសប់ុថុជជន  
ច្សក្ខបុគគល អច្សក្ខបុគគល 

 ៤៨.  លសោខ នំ ចត្ ចតត -         លីស លសោខ នរ ទ្ោិលស 
         ឆ្បបញ្ញា សាវលសសានំ      ចត្ បញ្ញា ស សរភវ ។ 
 ប្គ្បថា បណាិ ត្របបីសប្រដងនូវវេិីចិត្ត ៤៤ ែួង របស់គ្ពោះ លសកខ
ប រគលោំង   របបសីប្រដងនូវវេិីចិត្ត ៥៦ ែួង របស់គ្ពោះលសកខប រគល
ោំង    និងរបបីសប្រដងនូវវេិីចិត្ត ៥៤ ែួង របស់ប រគលប្ែលលៅ
សល់ោំង   ។ 

  លរត្ថ ប រគលលភលោ 
 ោំង ស់លនោះជាោរប្ចកចិត្តតរគ្បលភទ្របសប់ រគលកន ងវេិីសងគហៈ 
លនោះ ។ 

ភូម្ិវិភាច្គា 
ោរប្ចកវេិីចិត្តតរភូរិ 

 ៤៩. ោម្ចវចរភូរិ ំ បលនតនិ សព្វា និបិ វេិីចិតត និ  ថារហរ ប- 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         វេិីសងគហវភិារ 

-254- 

លពភនតិ ។ 
 ប្គ្បថា វេិីចិត្តោំងពួងលនោះ រប្រងលកើត្កន ងោម្ចវចរភូរិ តរសររួរ ។ 
 ៥០. រូបាវចរភូរិ ំ បែិ ជវនត្ោររោណវជជិតនិ ។ 
 ប្គ្បថា វេិីចិត្តោំង   លវៀរបែិ ជវនចិត្ត និងត្ោររោណចិត្ត  
រប្រងលកើត្កន ងរូបាវចរភូរិ ។ 
 ៥១.  រូបាវចរភូរិ ំ បឋរររគរូបាវចរហសនលហែាិម្ចរ បបវជជិតនិ 
ច លពភនតិ ។ 
 ប្គ្បថា វេិីចិត្តោងំ   លវៀរបឋរររគចិត្ត (លសាតបត្តិររគចិត្ត) 
រូបាវចរចិត្ត ហសិត្ បាទ្ចិត្ត  រូបាវចរចិត្តថាន ក់លគ្ោរ និងលវៀរបែិ ជវន
ចិត្ត និងត្ោររោណចិត្ត រប្រងលកើត្កន ង រូបាវចរភូរិ ។ 
 ៥២. សពាតថ បិ ច តំ្តំ្បសាទ្រហិតនំ តំ្តំ្ោា រកិវេិីចិតត និ ន 
លពភលនតវ ។ 
 ប្គ្បថា វេិីចិត្តោំង  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោា រលទោះ  របស់ប រគល
 នកគ្បាសចាកបសាទ្រូបលទោះ  ៗរប្រងរិនលកើត្សូរបីកន ងភូរិោំងពួង ។ 
 ៥៣.  សញ្ាសតត នំ បន សពាថាបិ ចិត្តបបវត្តិ នលត្ថវតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ចំប្ណកកន ងលំដ្ឋប់ចិត្តកន ងវេិីោងំពួង រប្រងរិនម្ចនែល់ 
សត្ា នករិនម្ចនសញ្ញា  ( សញ្ាីសត្តគ្ពហោ) ។ 

គាថាសរបុឆំនួនវថិីឆិត្តប្ដលច្ក្ើត្ក្នងុ្ភមូ្ិទាងំ្ ៣ 
 ៥៤.  សីតិ្ វេិីចិតត និ                ោលរ រូលប  ថារហំ 
         ចត្ សែាិ ត្ថារូលប               លទ្ាចតត លីស លពភលរ ។ 
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 ប្គ្បថា កន ងោរភូរិរប្រងម្ចនវេិីចិត្ត ៨០ ែួង តរសររួរ 
កន ងរូបភូរិរប្រងម្ចនវេិីចិត្ត ៦៤ ែួង តរសររួរ កន ង រូបភូរិរប្រងម្ចន
វេិីចិត្ត ៤២ ែួង តរសររួរ ។ 

  លរត្ថ ភូរិវភិាលគ 
ោំង ស់លនោះ ជាោរប្ចកវេិីចិត្តតរភូរិ កន ងវេិីសងគហៈលនោះ ។ 

 ៥៥. ឥលចាវ ំ ឆ្ោា រកិចិត្តបបវត្តិ  ថាសរភវ ំ ភវងគនតរតិ យវត  -
ករលព្វា ចេិទន  បវត្តតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា លំដ្ឋប់ចិត្តកន ងោា រោំង ៦ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ម្ចនភវងគ
ចិត្តឃំាងតរសររួររិនដ្ឋច់គ្កប្ស រហូត្ ស់អា  កខ័  (របស់ប រគល) 
យ៉ាងលនោះ ។ 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ វេិីសងគហវភិាលគ ទរ  
ចត្ លតថ  បរលិចេលោ ៕ 

ចប់បរលិចេទ្ទី្ ៤ លឈាោ ោះវេិីសងគហវភិារកន ងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហៈ ៕ 
 
 

ឆប់ បរចិ្ឆេទទី ៤ 

rrr& 🕮 'sss 
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kk  នាម្រុទធបរសិទ័ឆូលរមួ្ច្បាះរុម្ព  kk 

6 
    ១. លោកម្ចា ស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ   ហ ៊ឺ  ជីលៅ      ២០០,០០០ លរៀល 
    ២. សារលណរ   សរ   សារទិ្ធ                           ១០០,០០០ លរៀល 
    ៣. សារលណរ  ឆ្វវីណណ                                   ១៥            ែ ោា រ 
    ៤. ឧបាសិោ   Meng   Bunteary និង នកម្ចដ   ១០០         ែ ោា រ 
    ៥. ឧបាសិោ   Kim  Sovanna                           ៧០          ែ ោា រ 
    ៦. ឧបាសិោ   Ratha  Tan                                ៥០          ែ ោា រ 
    ៧. លោកគ្រូ   ជឹរ   ជំនិត្                     ៥០ ែ ោា រ + ៧០,០០០ ៛ 
    ៨. ឧបាសិោ   រិញ  ស ីដ្ឋោ                               ៥០          ែ ោា រ 
    ៩. ឧបាសិោ   ចាន់  ស ីថា                                ២០០,០០០ លរៀល 
    ១០. ព ទ្ធបរសិ័ទ្រណា លសិកាវបិសសទធ រវត្តរ នីរងសី ភូរិបំណក់ 
             ំលឈើត្ ំ ស្សុកគ្កររ លខត្តលព្វធិ៍សាត់្           ៦៥០,០០០ លរៀល 
     ១១. ឧបាសិោ  សូរ   រត្ទ និងសាា រី គ្ពរោំងគ្កុរគ្រួសារ 

 
kk kk 
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អបារុតា តេ អមេស្ស ទ្វា រា 
តេ តោេវតតោ  បមុញ្ច ន្ោុ  ស្ទ្ធ ំ
ទាវ  ននរពះនិព្វវ នទាងំរ ះរែើករ ើយ  
សត្វទាងំឡាយណាានរោត្ែបោទ្  
សត្វទាងំឡាយរ ះចូ ែរចេញនូវសទាធ ចុះ ។ 

   


