ព្រះអភិធម្មត្ស
ថ ង្គហ
បរ ិច្ឆេទទី ៥
វីថិម្ុត្តសង្គហវិភាគ

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ោយ
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
សព្មប់ជាធម្មទាន
រុទធសក្រាជ ២៥៦៥

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
បរ ិច្ឆេទទី ៥
វីថិម្ុត្តសង្គហវិភាគ

ប្រែ និងរ ៀែរ ៀងរោយ
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
័ (មហាវហា
ំ ង
រ្ើរៅវត្
) រេត្បា
វ
តសីត្វន
ត ត្់ដែ
ិ
( សរាែ់ជា្មទា
ម ន)
ពុទ្ស
ធ ករាជ ២៥៦៥

ក

នាម្អនក្ជួយរិនត្
ិ យអក្ខរាវិរ ុទធនិង្វាយអត្ថបទ

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

ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី

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

ពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ

៨- ភិកខ លោវ ិលោ ល

វ

៩- ភិកខ ញាត្ិធលម្ចោ ព

ោះ សូលវៀត្

ត្ថបទ្

សវត្ថិឌី (រ ី លភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្
()&❈*()

ខ

អារម្ភក្ថា
បរ ិ ត្តិសាសទ
រួ

រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង

ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះពទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ

គ្បោរ

និងចលគ្រើនរងលរឿង

ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កនង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធគ្ទ្ង់រ ំលត្់
ខនធបរ ិនិព្វានរក

លបើគ្ពោះលេោនលេរៈោំង

រិនចាប់ចិត្ត

សិកាគ្ពោះពទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គនរកលហើ

កនងោរ

គ្ពោះពទ្ធសាសទ

ក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើ ែូលចានោះ បណា
ដ រនសសោំ
ង

ប្ែលលកើត្រក កនងសរ័

លគ្ោ

តំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធបរ ិនិព្វាន

រក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះពទ្ធសាសទ រិនម្ចនឱ្ោសបានសិកាធរ៌កនង
គ្ពោះពទ្ធសាសទ

ោលរិនបានសិកាធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលហើ

ក៏រប្រងប្បរលៅនិ

រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះពទ្ធសាសទ

លធាើឱ្យវែដៈរបស់បរគលោំង

លទោះរិនម្ចនទ្ីបំផត្ រួរឱ្យសាដ

ក្គ្កប្លង ែូលចានោះោរសិកាគ្ពោះបរ ិ
ល

យ៉ា ង

ត្តិលទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។

ធម្ចោ លហត្បបភវ

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

ឯវ ំវទ្ី រហាសរលណាត្ិ ។
ធរ៌ោំង

ណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្ គ្ពោះត្ថារត្

លព្វលនូវលហត្ក្នធរ៌ោំង
ជាលគ្រឿងរលត្់នូវធរ៌ោំង
រលត្់និងឧបា

លទោះ

រា៉ា ងលទ្ៀត្លសចកដីរលត្់និងឧបា

ណា

ជាលគ្រឿងរលត្់ក្នធរ៌ោំង

គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី
លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ

រ

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

ោរបាន

សិកាគ្ពោះ ភិធរោកនងចាប់លែើរ (រូ លនិធិប្នបរហានីោននោ) ល
ម្ចនោរ ធិបា

ពិសាដរជំនួ

ែល់ោរ

ល់បានលអ

ើញថា

ខ្ំក៏ពាយរប្គ្ប

ជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍ែល់ោរសិកា
របស់ពទ្ធបរ ិស័ទ្ ។
កនងលសៀវលៅលនោះ ខ្ំពំបានលលើក

ករំនិត្ផ្ទោល់ខួនលទោះលទ្
ា
រ៊ឺស្សង់

កលសចកដីកនងចាប់លែើរោំងស្សុង និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក

ែាកថាខាោះ

ប៉ាប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ំលជឿជាក់ថា ោរលរៀបលរៀងលសៀវលៅ
លនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហសខសឆ្គងខាោះជាពំខាន ពីលគ្ព្វោះជាសានក្ែលលើកែំបូង
បងអស់របស់ខំ្

ខ្ំសូរទ្ទ្ួលោល់កំហសខសឆ្គងោំង រាលម្ច៉ា ន ំពី

សម្ចនក់លោក នកសបបរសោំង
និងសាថបទកនងលពលជាខាងលគ្ោ
ជាទ្ីបញ្ា ប់ លដ្ឋ

ៗ លទ្ៀត្ ។

ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខំ្ សូរលលើកលឡើង

នូវរហាកសលថានក់ធរោោនលនោះ
បានសនសំលហើ

ប្ែលម្ចនបំ ណងកនងោរប្កលំ

និងបណយកសលគ្រប់ ប្បបយ៉ា ងប្ែល

កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះ ជាពិលសសបណយកសលប្ែល

សលគ្រចលៅលលើទ្ឹកែីពទ្ធភូរិ ម្ចនគ្បលទ្សឥណា
ា
លនបា៉ា ល ស្សីលង្កា
និងគ្បលទ្សភូម្ច ប្ែលបានលៅលហើ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

េោីៗ លនោះសូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ

៍ បញ្ញ
ា វុឌឍ ិ ព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោ ណ៍

ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ គ្ពោះទរ យូ អុី វត្តតប្ហន

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ វជិរបបច្ញ្ញ
ា ហម្ ច្

ឿន វត្តភំនតម្ច

ត្ីត្ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុករត្នរណាល
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវ ិនយចារយ គំ

ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវ ិន័

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរណោំង ស់កនងសងាវែដ

និងសពាសត្ា

ោំង ស់កនងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកបណយលសោើៗ គន ។
រួ

ចំ ប្ណកសូ រ ជូ ន ចំ លព្វោះលញារគ្បុ ស

រស់ សីលហៀង ប្ែលម្ចនជីវ ិត្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ
លោកគ្រូ
រស់

ព

រ ី លញារស្សី
និងសូរជូនចំលព្វោះ

រគ ប ណិ ា ត្ធម្ចោ ចារយ ប ត្ សាវងស លោកគ្រូ ធរោ ប ណិ ា ត្

សផ្ទត្

គ្ពរោំងពទ្ធបរ ិស័ទ្ោំង ស់

សូរបានចំប្ណកបណយ

ធរោោនលនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គនកំបីអាក់ខានលឡើ

។

សូរ នលម្ចទ្ទ...................!!!
បាត្់ែំបង វត្តសីត្វ ័ន ក្េៃ ១៥ ក ើត ប្ខលចគ្ត្ ព.ស. ២៥៦៥
រ.ស. 2022
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
(វត្តសីវ ័នសថិត្លៅភូ រិគ្ក

ញ់

ំកំពងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា)

ង

មត្ិកា
ល.រ.

ទំរ័រ

គថាសងគហ ........................................................................................................ ១
គថាសងគហទ្ី ១ ................................................................................................. ៤
ពួកទ្ី ១ ភូរិចត្កា ................................................................................................ ៧
បា

ភូរិ ........................................................................................................... ៩

រហានរក ៨ រលត
ត ...........................................................................................១៤
បាបប្ែលលធាើឱ្យោាក់នរក ................................................................................... ២០
លោសប្ែលទំលៅោន់រហានរក ...................................................................... ២១
ឧសសទ្នរក ...................................................................................................... ២៥
រលោកនរក ................................................................................................. ២៧
លោកនតរនរក.................................................................................................... ២៩
ត្ិរចាេនភូរិ ....................................................................................................... ៣០
លបត្តិភូរិ ........................................................................................................... ៣២
លគ្បត្ ៤ ពួក..................................................................................................... ៣៣
លគ្បត្គ្បលភទ្ខាោះប្ែលគ្ពោះលព្វធិសត្ារិនលៅលកើត្ ................................................. ៣៤
លគ្បត្ទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយប្ែល នកែក្ទ្ឧទ្ោិសលអា
សត្ាប្ែលសាាប់លហើ

........................................ ៣៤

ទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយប្ែល នកែក្ទ្ឧទ្ោិសឱ្យរិនបាន ........ ៣៥

លគ្បត្ ១២ ពួក.................................................................................................. ៣៧
លគ្បត្ ២១ ពួក................................................................................................... ៣៨
សរោ

ភូរិ ..................................................................................................៤០

ោរសរត្ិភូរិ ...................................................................................................៤៤
រនសសភូរិ .........................................................................................................៤៥
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នកសលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរីរប្រងលកើត្កនងគ្ពហោភូរិ.......................................... ៤៥០
ោរឱ្យផលរបស់ រូបាវចរកសលករោ ៤ ........................................................... ៤៥១
ស្រសតីប្ែលបាន្នសម្ចបត្តិោលសាាប់លហើ
ោរឱ្យផលរបស់ទ្ត្ិ

ជានកសលនិងត្ត្ិ

នឹងលកើត្ជាគ្ពហោពួកណា ......... ៤៥៣
ជានកសល.............................. ៤៥៦

និររគថា ..................................................................................................... ៤៥៧
ពួកទ្ី ៤ ររណបបត្តិចត្កា ................................................................................ ៤៥៩
សប្រតងលសចកតីសាាប់ ៤ គ្បោរ ......................................................................... ៤៦០
សប្រតងនិរិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងោលជិត្នឹងសាាប់ .......................................... ៤៧០
សប្រតងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នគ្កប្សចិត្តោលជិត្នឹ ងសាាប់ ...................................... ៤៩០
សប្រតងររណាសននវ ីេិ .................................................................................... ៤៩៧
ោរលកើត្លឡើងរបស់បែិសនធិចិត្ក
ត នងភពេោី ......................................................... ៥០១
សប្រតងអាររោណ៍របស់ោរបែិសនធិ................................................................. ៥១៣
ោលជិត្នឹងសាាប់ម្ចនជវនៈលកើត្បានគ្ត្ឹរ ៥ ខណៈ........................................ ៥១៥
សប្រតងអាររោណ៍របស់រូបបែិសនធិចិត្ត ...............................................................៥២១
សប្រតងអាររោណ៍របស់ រូបបែិសនធិចិត្ត ........................................................... ៥២៣
សប្រតងបែិសនធិរបស់ សញ្ញ សត្តគ្ពហោ ............................................................៥២៤
សប្រតងោរប្ចកបែិសនធិលដ្ឋ

រូបនិងទរ ........................................................៥២៥

សប្រតងបែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្ត្ ំពីចត្ិចិត្ត.......................................................៥២៦
សប្រតងោរលកើត្លឡើងរបស់ភវងគចិត្តនិងចត្ិចិត្ត ................................................ ៥៣២
ីេិចិត្តលកើត្ ............................................. ៥៣៥
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ភវងគចិត្តកងរវងវ
ន

សប្រតងោរវ ិលវល់លៅកនងសងារវែត .............................................................. ៥៣៧
និររគថា .................................................................................................... ៥៣៧
សប្រតងបែិបោប្ែលឱ្យដ្ឋច់ចាកសងារវែត .................................................... ៥៣៨

ឌ
លនវសញ្ញញទសញ្ញញ
អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នភូរិ

វិញ្ញញណញ្ញ
ា

រូបភូរិ ៤

ត្នភូរិ

ត្នភូរិ

អាោសានញ្ញ
ា

ត្នភូរិ

កនិ ដ្ឋា
ឧបរិរ

រូបភូរិ ១៦

សទ្សសី
សទ្សា

សងារ

សោធវសភូរិ ៥

ត្បា
វិហា

៧

លវហបផោ

សញ្ញ

បរិត្តស-

បបម្ច-

សភកិ-

ភា

ណសភា

ណា
ា

បរិតតភា

បបម្ច-

ចត្ត្ថជានភូ រិ ២
ត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣

ទ្ត្ិ

ជានភូរិ ៣

អាភសសោ

ណាភា

បារិសជាា

បលោហិត រហាគ្ពហោ

បឋរជានភូរិ ៣

បរនិរិត្
ោ វសវត្តីភូរិ
និម្ចោនរត្ី ភូរិ
រជឈិរ

ោរភូរិ ១១

លទ្វភូរិ ៦

ត្សិតភូ រិ
យម្ចភូ រិ

សងារ

តវត្ិតងាភូរិ
ចាត្រោហាោជិ ោភូរិ
រនសសភូរិ

លហែាិរ
សងារ

និរ

ភូ រិ

លបត្ិតភូរិ

សរោ

រនសសភូ រិ ១
ត្ិរចាេនភូ រិ

បា

ភូរិ ៤
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អភិធម្មត្ថសង្គហបាលី បរ ិច្ឆេទទី ៥
វីថិម្ុត្តសង្គហវិភាគ
rs
គាថាសង្គហ
១. វ ីេិចិត្តវលសលនវ ំ
បវត្តិសងគលហា ទរ
២. បេជាទ ន លពភនិត
រ ិយ លទបលពភនិត

សនធិ

ំ ោនិ វចាត្ិ ។

គរិលទ ចាបិ បរគោ។
សញ្ញញបា

លសសដ្ឋាលនស លពភនិត

ភូរិស

រ ិយនរ ិយបិ ច ។

៤. នវសត្លញ្ាកវ ីស-

វសានំ លោែិលយ ត្ថា

វសសសត្សហសានិ

សែាិ ច វសវត្តិស ។

៥. បែិសនធិ ភវងគញ្ា

ត្ថា ចវនម្ចនសំ

វ ិស

ឯកលរវ ត្លេលវក៦.

រទ្ីរ ិលត

សោធវលសស សពាថា

លសាតបទន ច សកោ៣.

បវត្តិ

លញ្ាកជាត្ិ

វ ិបាោនិ ន បចាត្ិ

សង្កខរ ំ សសង្កខរ-

ំ។

វ ិបាោនីត្ិ លកចន ។

សសង្កខររសង្កខរ៧. លត្សំ ោាទ្ស បាោនិ

ទ្សាែា ច

ថាវតតនសាលរន

ថាការំ

ថាសរភវរទ្ោិលស ។

-1-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

៨. ឥត្ថំ រហរគត្ំ បញ្ញំ

ថាភូរិវវត្ថិត្ំ

ជលនត្ិ សទ្ិសំ បាកំ

បែិសនធិបវត្តិ

៩. អារបបចត្ិយ លហានតិ

លហែាិម្ចរបបវជាិត

បរម្ចរបបសនធី ច

ត្ថា ោរត្ិលហត្ោ ។

១០. រូបាវចរចត្ិយ

លហត្រហិត សិ

សព្វា ោរត្ិលហត្ម្ចា

១២. បែិសង្កខ

ចត្ិលចហ ត្ថា ភវនតលរ
ំ

បលនត្រទ្ធវ ំ

បរ ិវត្តត្ិ ចិត្តសនតត្ិ ។
ធិរទា ត បទ្រចាត្ំ ពោ

សសរចេិននសិលនហពនធទ សរលរសសនតិ ចិោ
ឥត្ិ

ំ

ោលរលសាវ បលនត្ោ ។

១១. បែិសនធិភវងគវ ីេិលយ
បន សនធិ ភវងគរិចា

ំ។

សពាត ។

ភិធរោត្ថសងគលហ វ ីេិរត្តសងគហវ ិភាលគ ទរ
បញ្ាលម្ច បរ ិលចេលោ ។
ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរ ិលចេទ្ទ្ី ៥
លព្វលលដ្ឋ

វ ីេិរត្តសងគហៈ ៕

&🕮'

-2-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

បរ ិច្ឆេទទី ៥ វីថិម្ុត្តសង្គហវិភាគ
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមមសម្ពុទធសស ។
ច្សឆក្តីខាង្ច្ ើម្
ោលគ្ពោះ នរោធចារយបានសប្រតងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី
៤

លព្វលលដ្ឋ វ ីេិសងគហវ ិភារ

ប្ែលសប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ

របស់ចិត្តកនងបវត្តិោល ខណៈប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍តរោារោំង ៦

គ្កប្សចិត្តរប្រងលឡើងោន់វ ីេិទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ោំងតរបញ្ា ោារវ ីេិ និង
រលទោារវ ីេិ តរសររួរែល់ោារនិងអាររោណ៍ ។

គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ៥ លនោះ ល្ោោះថា វ ីេិរត្តសងគហ-

វ ិភារជាោរសប្រតងចិត្តប្ែលផត្វ ីេិ ។

វ ីេិរត្ត ប្គ្បថា ផត្វ ីេិ ឬ លគ្ៅវ ីេិ រ៊ឺ រិនបានលៅកនងវ ីេិលទោះឯង ។
សងគហ ប្គ្បថា សលរង្កគោះ ឬ រួបរួរ ។
វ ិភារ ប្គ្បថា ចំប្ណក ។

ី ិ រត្តស ងគហ វិភា រ លទ្ើ បប្គ្បថា ចំ ប្ណកប្ែលរួបរួរ
ែូ លចនោះ វ េ
ោរសប្រតងចិត្តប្ែលផត្វ ីេិ ។
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គាថាសង្គហទី ១
១. វ ីេិចិត្តវលសលនវ ំ
បវត្តិសងគលហា ទរ

បវត្តិ

រទ្ីរ ិលត

សនធិ

ំ ោនិ វចាត្ិ ។

ប្គ្បថា សងគហៈ ប្ែលល្ោោះថា បវត្តិសងគហៈ ខ្ំបានលព្វល
ទ្កលហើ

កនងបវត្តិោល លដ្ឋ

ំណាចក្នវ ីេិចិត្តយ៉ាងលទោះ ឥឡវលនោះ
ូ

ខ្ំនឹងលព្វលកនងបែិសនធិោល (រ៊ឺ កនងលវោបែិសនធិ) ។
អធិបាយ

បានសិកាលរឿងរបស់ចិត្តបររត្ថកនងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្
ទ្ី ១ លហើ

ថា ចិត្តជាធរោជាត្ិរា៉ា ងប្ែលែឹងអាររោណ៍ និងចំនួនចិត្ត

ោំង ស់ោប់លដ្ឋ

សលងខបបាន ៨៩ និងលដ្ឋ

ពិសាតរ ១២១ ែួង កនង

គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ៤ ប្ែលសប្រតងលរឿងរបស់វ ីេិចិត្តលទោះ
បានសប្រតងែល់ចិត្តកនងចំនួនោំង ស់ ៨៩ ែួងលទោះ អាចប្ចកបានជា
២ ពួករ៊ឺ
ចិត្តកនងវ ីេិ ១ ពួ ក និងចិ ត្តប្ែលផត្វ ីេិ ១ ពួក

១. ចិត្តកនងវ ីេិ បានែល់ ចិត្តប្ែលលធាើកិចាតំងពីអាវជានកិចា
ទ្សសនកិចា សវនកិចា ឃា

នកិចា សា

នកិចា ផសនកិចា សរបែិចេន-

កិចា សនតីរណកិ ចា លវែាពា នកិ ចា ជវនកិ ចា រហូត្ែល់ ត្ោលរពនកិ ចា

ចិត្តប្ែលលធាើកិចាលផសងៗ ោំងលនោះោប់បានថាលៅកនងវ ីេិ ប្ែលម្ចនចំនួន
៨០ ែួង ចិត្តកនងវ ីេិលនោះលៅប្ចកលចញលៅបានជា ២ ពួករ៊ឺ
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ក. ចិត្តកនងវ ីេិពិត្គ្បាកែ (ឯកនត) ម្ចន ៧០ ែួង បានែល់
កសលចិត្ត ១២ ែួង
លហត្កចិត្ត ១៦ ែួង (លវៀរឧលបោខសនតីរណៈ ២ ែួង)
រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង
រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ែួង
រហរគត្កសលចិត្ត ៩ ែួង
រហរគត្កិរ ិយចិត្ត ៩ ែួង
លោកត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៧០ ែួង ។
ខ. ចិ ត្តកនងវ ីេិប្ែលរិ នពិ ត្គ្បាកែ ( លនកនត) ម្ចន ១០ ែួង
បានែល់

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង
រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រួរ ១០ ែួង ។

២ ចិត្តប្ែលផត្វ ីេិ បានែល់ ចិត្តប្ែលរិនបានលធាើកិចាទ្ទ្ួល
អាររោណ៍េោី កនងបចាបបននភពែូចលព្វលលហើ

កនងចំណចទ្ី ១ រង់លធាើ

កិចាគ្ត្ឹរប្ត្ ៣ រ៊ឺ បែិសនធិកិចា ភវងគកិចា និងចត្ិកិចា ចិត្តប្ែលផត្វ ីេិ
លនោះក៏ម្ចន ២ ពួកែូចគនរ៊ឺ

ក. ចិត្តប្ែលផត្វ ីេិពិត្គ្បាកែ (ឯកនត) ម្ចន ៩ ែួង បានែល់
រហរគត្វ ិបាកចិត្ត ៩ ែួង ។

ខ. ចិត្តប្ែលផត្វ ីេិប្ែលរិនពិត្គ្បាកែ ( លនកនត) ម្ចន ១០
ែួង បានែល់
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ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង
រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រួរ ១០ ែួង ។

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារលនោះ ជាោររួបរួរោរសប្រតងចិត្តប្ែលផត្វ ីេិ
រហូត្ែល់ធរ៌ ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ី ិ លទោះផង
ចិត្តប្ែលផត្វេ

រួរ

លសចកតីថា វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ សប្រតងធរ៌ប្ែលផត្វ ីេិថាម្ចន ៤ ពួក
និងរួ

ពួកៗ ប្ចកលចញជា ៤ យ៉ា ងលៅថា ចត្កាៈ រ៊ឺ
ពួកទ្ី ១ ភូរិចត្កា ប្ចកភូរិជា ៤ ភូរិ បានែល់
(១)

បា

ភូរិ

(២) ោរសរត្ិភូរិ
(៣) រូបាវចរភូរិ
(៤)

រូបាវចរភូរិ ។

ពួកទ្ី ២ បែិសនធិចត្កា ប្ចកោរបែិសនធិជា ៤ យ៉ា ង បានែល់
(១)

បា

បែិសនធិ

(២) ោរសរត្ិបែិសនធិ
(៣) រូបាវចរបែិសនធិ
(៤)

រូបាវចរបែិសនធិ ។

ពួកទ្ី ៣ ករោចត្កា ប្ចកករោជា ៤ យ៉ា ង បានែល់
(១) ជនោទ្ិកិចា កិចារបស់ករោ
(២) បាកោន លំដ្ឋប់ោរឱ្យផលរបស់ករោ
(៣) បាកោល លវោក្នោរឱ្យផលរបស់ករោ

-6-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

(៤) បាកដ្ឋាន ទ្ីតំងក្នផលរបស់ករោ ។
ពួកទ្ី ៤ ររណចត្កា ប្ចកោរសាាប់ ៤ យ៉ា ង បានែល់
(១) អា

កខ

(២) ករោកខ
(៣) ឧភ

ររណ សាាប់លដ្ឋ
ររណ សាាប់លដ្ឋ

កខ

ររណ សាាប់លដ្ឋ

(៤) ឧបលចេទ្កររណ សាាប់លដ្ឋ

ស់អា
ស់ករោ
ស់អា

និង ស់ករោ

រនកំណត្់អា

។

រួក្ទី ១ ភូម្ិឆត្ុក្ ក
ព្វកយថា ភូរិ កនងផាូវធរ៌ម្ចន ២ យ៉ា ង

១. ឋានភូរិ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទ្ីលៅរបស់សត្ាោំង

ប្ែល

ម្ចនោំង ស់ ៣១ ភូរិ បានែល់
ក.

បា

ភូរិ ៤

ខ. រនសសភូរិ ១
រ. លទ្វភូរិ ៦
. រូបភូរិ ១៦
ង.

រូបភូរិ ៤ ។

២.

វតថភូរិ រ៊ឺ ភូរិរបស់ធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវកំណត្់គ្ពំប្ែន លដ្ឋ

ោរត្ណា
ា រូបត្ណា
ា និង រូបត្ណា
ា ។
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អវោថភូម្ិមន ៤ យ៉ាង្ បាន ល់
១. ោរ វតថភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលគ្ត្ូវកំណត្់គ្ពំប្ែន លដ្ឋ
ោរត្ណា
ា បានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ៥៤ ែួង លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ ។
២. រូប វតថភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលគ្ត្ូវកំណត្់ គ្ពំប្ែន លដ្ឋ
រូបត្ណា
ា បានែល់ រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង លចត្សិក ៣៥ ។
៣.

រូប វតថភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលគ្ត្ូវកំណត្់គ្ពំប្ែន លដ្ឋ

រូបត្ណា
ា បានែល់

រូបាវចរចិត្ត ១២ ែួង លចត្សិក ៣០ ។

៤. លោកត្តរ វតថភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលផត្ចាកោរកំណត្់
គ្ពំប្ែនលដ្ឋ

ត្ណា
ា ោំង ៣ បានែល់លោកត្តរចិ ត្ត ៨ ែួង លចត្សិក

៣៦ គ្ពោះនិព្វាន ។
ែូលចានោះ ោលលព្វលែល់ោរភូរិ រូបភូរិ និង រូបភូរិ រប្រង
សំលៅ

កបានកនងភូរិោំង ២ រ៊ឺ ឋានភូរិ និង វតថភូរិ ។
ចំប្ណកលោកត្តរភូរិលទោះ

រា៉ា ង រ៊ឺ

សំលៅ

កបានចំលព្វោះកនងភូរិប្ត្

វតថភូរិប៉ាលណាណោះ ។

កនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៥ លនោះ សប្រតងភូរិជាពួកែំបូង ប្ែលប្ចកភូរិជា
៤ ភូរិ លៅថា ភូរិចត្កា ។
ត្ត្ថ

បា

ភូរិ ោរសរត្ិភូរិ រូបាវចរភូ រិ

រូបាវចរភូរិ លចត្ិ

ចត្លសា ភូ រិលយ ទរ ។
កនងចត្កាៈ ៤ យ៉ា ងលទោះ ល្ោោះថា ភូរិ ៤ រ៊ឺ
ោរសរត្ិភូរិ រូបាវចរភូ រិ និង រូបាវចរភូរិ រួរ ៤ ភូរិ ។
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អបាយភូម្ិ
បា

ភូរិ

បានែល់

ភូរិប្ែលជាទ្ីលៅក្នពួកសត្ាប្ែលលធាើ

កសលបានលំបាក រកពីព្វកយថា

ប+

+ភូរិ ។

ប ប្គ្បថា គ្បាសចាក ។
ប្គ្បថា កសល ។
ភូរិ ប្គ្បថា ទ្ីលៅអាស្ស័
រួរលសចកដីថា

បា

របស់សត្ា ។

ភូរិ

បានែល់

ភូរិប្ែលគ្បាសចាក

កសលធរ៌ រ៊ឺ ម្ចនឱ្ោសលធាើកសលបានលំបាក ឬគ្បាសចាកឱ្ោស
លធាើកសល ម្ចនគ្ពោះបាលីប្ែលបរ ិយ
ត្ិវ ិធសរបត្តិលយ

លសចកតីែូលចនោះ រ៊ឺ

នតិ រចេនិត បវត្តនិត ឯលត្ទត្ិ =

លយ

ប្គ្បថា សរបត្តិោំង ៣ គ្បោរ រ៊ឺ រនសសសរបត្តិ ទ្ិពាសរបត្តិ
និងនិព្វានសរបត្តិ

រប្រងលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះកសលករោ

កសលករោលទ្ើបល្ោោះថា
លត

។

បរលត =

បាលយ

ឋានប្ែលគ្បាសចាកកសលករោ
កសល ល្ោោះថា

បា

លហត្លទោះ

រ៊ឺ

រិនម្ចនឱ្ោសកនងោរលធាើ

។

ភវនតិ សតត ឯតថត្ិ = ភូរិ
សត្ាោំង

រប្រងលកើ ត្កនងសាថនទ្ីលទោះ លហត្លទោះសាថនទ្ីលទោះ

លទ្ើបល្ោោះថា ភូរិ ។
បាលយ ឯវ ភូរិ =

បា

ភូរិ
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សាថនទ្ីលៅរបស់សត្ាោំង
កសលលទោះ ល្ោោះថា
ន័

បា

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ប្ែលរិនម្ចនឱ្ោសលធាើ

ភូរិ ។

បា

ភូរិលនោះ ម្ចនល្ោោះលៅ ទ្រគត្ិភូរិ

រកពីព្វកយថា ទ្+រត្ិ+ភូរិ ។
ទ្ ប្គ្បថា អាគ្កក់ រិនលអ លំបាក ។
រត្ិ ប្គ្បថា លៅលកើត្ (លដ្ឋ
ភូរិ ប្គ្បថា ទ្ីលៅអាស្ស័
រួរលសចកតីថា

ំណាចករោ) ។
របស់សត្ា ។

ទ្រគត្ិភូរិ

ប្គ្បថា

លៅលកើត្កនងទ្ីប្ែលរិនលអ

លំបាក ែូចវចនត្ថៈថា
ទ្កខសសរត្ិ បែិសរណនតិ = ទ្រគត្ិ
ភូរិប្ែលល្ោោះថា

ទ្រគត្ិ

លគ្ព្វោះជាទ្ីលកើត្ក្នលសចកតីលំបាក

ទ្រគត្ិម្ចន ៣ យ៉ា ងរ៊ឺ
១.

គរ ិ

បែិបត្តិ ទ្រគត្ិ បានែល់ គ្រហសថ នកគ្របគ្រងផោោះ

បានលធាើទ្ចារ ិត្ករោលដ្ឋ

ំណាចរបស់កិលលស ។

២. ទគរ ិ បែិបត្តិ ទ្រគត្ិ បានែល់ ភិកខសារលណរ នកបែិបត្តិ
ខស ទ្ម្ចា

សោធប្ែលម្ចនលៅកនងខនធសទតនរបស់ពទ្ធសាសនិ កជន

ឱ្យលៅហោងលៅ ឬលធាើជាលពទ្យផសំថានំជាលែើរ ។
៣. រត្ិទ្រគត្ិ បានែល់ គ្រហសថ ឬភិកខសារលណរ ប្ែលបាន
លធាើខសរកលហើ
លដ្ឋ

ោលសាាប់រប្រងលៅលកើត្កនង បា

លហត្លនោះទ្រគត្ិលទ្ើ បសំលៅ
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គ្ត្ង់ និងលដ្ឋ

ររប្រងបានែល់ បា

ភូរិលទោះឯង ។

ទុគត្
គ ិភូម្ិ
ទ្រគត្ិភូរិ

បានែល់

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នសត្ាោំង

លសចកតីលំបាក ម្ចនវចនត្ថៈថា

ទ្លកខន រនតព្វាត្ិ = ទ្រគត្ិ
ប្គ្បថា ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នសត្ាោំង

លដ្ឋ លសចកតីលំបាក

ល្ោោះថា ទ្រគត្ិភូរិ ។
បា

ភូរិោំង ៤ រ៊ឺ និរ

ភូរិ លបត្តិភូរិ

សរោ

ភូរិ និង

ត្ិរចាេនភូរិ ល្ោោះថា ទ្រគត្ិភូរិ លគ្ព្វោះជាភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នសត្ា
ោំង

លដ្ឋ

ោរលំបាកកនង បា

១. ទ្រគត្ិភូរិលដ្ឋ

គ្ត្ង់ ។

២. ទ្រគត្ិភូរិលដ្ឋ

រ។

១. ទ្រគត្ិភូរិលដ្ឋ

ភូរិលទោះ ម្ចនទ្កខ ២ យ៉ា ងរ៊ឺ

គ្ត្ង់ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នសត្ា

ភារលគ្ចើនប្ែលគ្ត្ូវបានទ្ទ្ួលោរលំបាកលដ្ឋ
សត្ានរក លគ្បត្

សរោ

ភពេោី ក៏ម្ចនោងោ

សត្ាោំង ៣ ពួកលនោះោលលកើត្លឡើងកនង

ធំលឡើងភាារប្ែលជាឱ្បបាត្ិកៈកំលណើត្ កនង

បករណ៍ខាោះ លៅសត្ានរក លគ្បត្
ម្ចនោរលកើ ត្ែូ ចគន

ពិត្គ្បាកែ បានែល់

សរោ

លគ្ៅពីលទោះរូបោងោ

លទ្ៀត្ផង ។
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ថា លបត្តិប្ត្រា៉ា ង លគ្ព្វោះ
ជា និដ្ឋាររោណ៍ែូចគន
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២. ទ្រគត្ិភូរិលដ្ឋ

រ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើ ត្ក្នសត្ា

ប្ែលបានទ្ទ្ួ លលសចកតីលំបាកលដ្ឋ

រិនពិត្គ្បាកែ

ែូចជាសត្ា

ត្ិរចាេន លគ្ព្វោះត្ិរចាេនពួកខាោះែូចជាលសតចោជសីហ៍ លសតចទរ លសតចគ្រុឌ
លសតចែំរ ីឆ្ទ្ោនតជាលែើរ ោំងលនោះម្ចនឫទ្ធិលគ្ចើន ម្ចនលសចកតីសខលគ្ចើន
សូរបីសត្ាចិញ្ាឹរពួកខាោះ ម្ចនសនខ សត្ាសាាប ម្ចនម្ចន់ជាលែើរ ោំង
លទោះម្ចាស់ស្ស

ញ់ហួងប្ហងរកា ឱ្យបានទ្ទ្ួលលសចកតីសខសបា

យ៉ា ងលអ ក៏ោប់ថាម្ចនលសចកតីសខលគ្ចើន ត្ិរចាេនពួកលនោះចាត្់ជាទ្រគត្ិ
ភូរិលដ្ឋ

គ្ត្ង់រិនបាន លទ្ើបចាត្់ទ្កកនងគ្បលភទ្ទ្រគត្ិភូរិលដ្ឋ

រ

ែូចកនងលនត្តិបករណ ែាកថាសប្រតងថា
បា

រគហលណន

ទ្រគត្ិរគហលណន

ត្ិរចាេនលយនឹ ទ្ីលបត្ិ,
លបត្ិតវ ិស

ំ ទ្ីលបត្ិ,

គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់សប្រតងកំលណើត្របស់ត្ិរចាេនលដ្ឋ សពោថា
បា
ជារួ

គ្ទ្ង់សប្រតងកំលណើត្របស់នរក លគ្បត្
គន លដ្ឋ

សរោ

សពោថា ទ្រគត្ិ ។

ែូលចានោះ កនង បា
ល្ោោះថា ទ្រគត្ិលដ្ឋ

ភូរិោំង ៤ លនោះ នរក លគ្បត្

គ្ត្ង់ ត្ិរចាេនល្ោោះថា ទ្រគត្ិលដ្ឋ
អបាយភូម្ិ ៤ គឺ

១. និរ

ោំង ៣ រួរ

ភូរិ បានែល់ ភូរិរបស់សត្ានរក ។

២. ត្ិរចាេនភូរិ បានែល់ ភូរិរបស់សត្ាត្ិរចាេន ។
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សរោ
រ។
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៣. លបត្តិភូរិ បានែល់ ភូរិរបស់លគ្បត្ ។
៤

សរោ

ភូរិ បានែល់ ភូរិរបស់ សរោ

នឹងសប្រតង បា

។

ភូរិោំង ៤ តរលំដ្ឋប់ែូចត្លៅលនោះ

១. និរយភូម្ិ ភូម្ិរបស់សត្វនរក្
នរក បានែល់ លសចកតីលៅតគ្កហា

ោររិនម្ចនលសចកតីសខ

លគ្ព្វោះគ្ត្ូវលធាើោរណករោជានិចា ។
សត្ានរក

បានែល់

សត្ាប្ែលគ្ត្ូវលធាើោរណករោរហូត្ែល់រក

លសចកដីសខរិនបាន ។
ភូរិរបស់នរក បានែល់ ទ្ីលៅរបស់សត្ាប្ែលគ្ត្ូវលធាើោរណករោ
រកលសចកតីសខរិនបាន
និរ

ភូរិរបស់សត្ានរកលនោះម្ចនល្ោោះលៅថា

ភូរិ ។
និរ

ោលប្ចកបទ្លហើ

បាន និ+

។

និ ជាបទ្បែិលសធ ប្គ្បថា រិនម្ចន ។
ប្គ្បថា លសចកតីចលគ្រើន លសចកតីសខ ឬកសល ។
រួរលសចកតីថា និរ

បានែល់ រិនម្ចនលសចកតីចលគ្រើន រិ នម្ចន

លសចកតីសខ ឬរិនម្ចនកសលលកើត្លឡើង ែូចវចនត្ថៈថា
ត្ិ វឌឍត្ីត្ិ =

លយ

កសលករោ ឬលសចកតីសខ លសចកតីចលគ្រើនរប្រងម្ចន លហត្លទោះ
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កសលករោ ឬលសចកតីសខ លសចកតីចលគ្រើនលទោះ លទ្ើបល្ោោះថា
ឬន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្
ិត្លព្វា សាទ្ិត្លព្វា =
សត្ាោំង

លយ

របបីគ្បាថានលសចកតីសខ លសចកតីសបា

ំណាចកិលលស លហត្លទោះលសចកតីសខ លសចកតីសបា
ល្ោោះថា
នត្ថិ

លទោះ លទ្ើប

។
លយ ឯតថត្ិ = និរលយ

លសចកតីសខសបា
ល្ោោះថា និរ
និរ

លដ្ឋ

រិនម្ចនកនងភូរិណា លហត្លទោះភូរិលទោះ

ព្វកយថា និរ

និង នរក លទ្ើបលគ្បើលសចកតីែូចគន

ឬ នរក លនោះម្ចន ៤ យ៉ា ងរ៊ឺ
១. រហានរក បានែល់ នរករលត
ត ធំម្ចន ៨ រលត
ត ។
២. ឧសសទ្នរក បានែល់ នរករលត
ត ត្ូចជាងរហានរក ប្ែល

លៅថា ចូឡនរក ម្ចន ១២៨ រលត
ត ។
៣.

រលោកនរក ម្ចន ៣២០ រលត
ត ។

៤. លោកនតរនរក ម្ចន ១ រលត
ត ។
១. ម្ហានរក្ ៨ រច្ត
ត
(១) សញ្ាីវនរក ជាទ្ីលៅរបស់សត្ានរកប្ែលគ្ត្ូវគ្បហារលដ្ឋ
អាវធ ម្ចនដ្ឋវជាលែើរ សូរបីគ្ត្ូវសម្ចាប់លហើ

គ្ត្ឡប់ជាលកើត្លឡើង

រកលទ្ៀត្ និងគ្ត្ូវសម្ចាប់ឱ្យសាាប់លទ្ៀត្ម្ចនសភាពែូលចនោះលៅរហូត្ែល់
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ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា

សំ បនបបនំ ជីវនតិ ឯតថត្ិ = សញ្ាីលវ
សត្ានរកោំង

រប្រងលៅកនងនរកលទោះលរឿ

ៗ ែូលចានោះ នរក

លទោះល្ោោះថា សញ្ាីវ ។
ជលិតវធហលត្ថហិ

ខណិ ា តបិ លនរ

ជីវទត

សញ្ាីលវត្ិ បវចាលត្

ទ

រាិ បទបិ
និរ

នរកោំង

បាល

ិោ

នកោន់អាវធប្ែលម្ចនពនា៊ឺោប់សម្ចាប់សត្ា

សត្ានរកោំងលទោះ

សូរបីគ្ត្ូវោប់សម្ចាប់លហើ

គ្ត្ឡប់លកើត្លឡើងបានលទ្ៀត្កនងនរកណា នរកលទោះល្ោោះថា សញ្ាីវ ។
(២) ោឡសត្តនរក ជាទ្ីលៅរបស់សត្ានរក ប្ែលគ្ត្ូវវ
ប្ខសលមោ លហើ
ប្ខសប្ែលវ

លដ្ឋ

ចាំងឬោត្់នូវសត្ាប្ែលលកើត្កនងនរកលទោះ តរសានរ
លទោះ ។

ោឡសត្តំ ឋលបតា ត្ចេនិត

ឯតថត្ិ = ោឡសលតត

ទ

លគ្បើប្ខស ំលបាោះលមោផ្ទោត្់លហើ

និរ

បាលោំង

ក៏ចាង
ំ

ឬោត្់នូវសត្ាប្ែលលកើត្កនងនរកលទោះ លហត្លទោះនរកលទោះល្ោោះថា
ោឡសត្ត ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ោឡសតតនិ បាលត្តា វសិ ផរសកោរ ីអាទ្ីហិ ត្ចេនិត ឯត្ថ
និពាលត្ត សលត្តត្ិ = ោឡសលតត
ទ
លហើ

និរ

បាលោំង

លគ្បើប្ខស ំលបាោះលមោវ

ចាំង ឬោត្់នូវសត្ាប្ែលលកើត្កនងនរកលទោះ លដ្ឋ
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ជាបទោត្់

លគ្រឿងគ្បហារ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ម្ចនពូលៅ ចប ោំបិត្ រណារជាលែើរ លហត្លទោះនរកលទោះ ល្ោោះថា
ោឡសត្ត ។
ោឡសលត្តន ត្ចេនិត

រាិ និរ

នពទធ បបត្លនត
កនងនរកណាទ
លហើ

បាលោ

ោឡសលតត បវចាលត្ ។
និរ

បាលោំង

លគ្បើប្ខស ំលបាោះលមោ

ចងជាប់ តរចាំង ឬោត្់ នូវសត្ានរកប្ែលកំ ពងោាក់ចោះ នរក

លទោះល្ោោះថា ោឡសត្ត ។
(៣)

សងាត្នរក ជាទ្ីលៅរបស់សត្ាប្ែលគ្ត្ូវភនំប្ែកប្ែល

ម្ចន ណា
ត ត្លភាើងលឆ្ោះរលរៀលសងាត្់សត្ាប្ែលលកើត្កនងនរកលទោះ យ៉ា ង
ខាាំង ឱ្យលអិត្ជាផង់ ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា
សំឃាលែនតិ ឯតថត្ិ = សំឃាលត
ភនំប្ែករប្រងសងាត្់នូវសត្ាប្ែលលកើត្កនងនរកលទោះយ៉ា ងខាាំង
លហត្លទោះនរកលទោះ លទ្ើបល្ោោះថា សងាត្ ឬន័
រហទត ជលិត

រា៉ា ងលទ្ៀត្

លយបពាត សំឃាលែនតិ ចណណ វ ិចណណំ កលោនតិ

ឯត្ថ និពាលត្ត សលត្តត្ិ = សំឃាលត
ភនំប្ែកប្ែលធំខពស់

ម្ចន ណា
ដ ត្លភាើងលឆ្ោះរប្រងរលរៀលសងាត្់

នូវសត្ាប្ែលលកើត្កនងនរកលទោះឱ្យលអិត្ជាផង់

លហត្លទោះនរកលទោះ

ល្ោោះថា សងាត្ ។
លយរ

បេពយំ

រាិ

កែិរត្តំ បលវសិលត្

លយលសោ សំឃាលែនតិ
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សំឃាលតត្ិ បវចាលត្ ។

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

កនងនរកណា ភនំប្ែកប្ែលម្ចន ណា
ដ ត្លភាើងឆាបលឆ្ោះ គបសងាត្់
ប្ែលកំពងលិចចោះលៅកនងប្ផនែីជាវ ិោរក្នប្ែក

សត្ានរកោំង

ឱ្យលិចលៅែល់គ្ត្ឹរចលងាោះ នរកលទោះល្ោោះថា សងាត្ ។
(៤) លោរវនរក (ធូរលោរវ ឬ ចូឡលោរវនរក) ជាទ្ីលៅរបស់សត្ា
ប្ែលគ្ត្ូវលធាើោរណករោលដ្ឋ
ឱ្យប្ស្សកលដ្ឋ

ប្ផសងលភាើង ឱ្យចូលលៅោន់ោារោំង ៩ លធាើ

សំលឡងែ៏ខាាំង ។

រហារវ ំ រវនតិ ឯតថត្ិ = លោរលវ

សត្ានរកោំង

ប្ស្សក

ំលដ្ឋ

សំលឡងែ៏ខាាំង កនងនរកលទោះ

លហត្លទោះនរកលទោះ ល្ោោះថា លោរវ ឬរា៉ា ងលទ្ៀត្
រហលនតហិ សលទ្ោហិ និចាោលំ រវនតិ ឯត្ថ និពាតត សតតត្ិ = លោរលវ
សត្ាោំង
លដ្ឋ

ប្ែលលៅកនងនរកលទោះ

រប្រងទំគនប្ស្សក

ំ

សំលឡងែ៏ខាាំង ស់ោលជានិចា លហត្លទោះនរកលទោះ ល្ោោះថា

លោរវ ។

ធូលរហិ បវ ិសិតាន

លសទ្ម្ចទ ទ្យវហំ

រហារវ ំ រវលនតត្ថ

វចាលត្ ធូរលោរលវ ។

សត្ានរកោំង
លដ្ឋ

គ្ត្ូវប្ផសងលភាើងហប់េប់

រប្រងប្ស្សក

ំ

សំលឡងែ៏ខាាំង លៅកនងនរកលទោះលគ្ព្វោះប្ផសងលភាើងចូលលៅកនង

ោារោំង ៩ នរកលទោះលៅថា ធូ រលោរវ ។
(៥) រហាលោរវនរក (ជាលលោរវ) ជាទ្ីលៅរបស់សត្ាប្ែលគ្ត្ូវ
លភាើងលឆ្ោះតរោារោំង ៩ លធាើឱ្យប្ស្សក
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ំលដ្ឋ

សំលឡងែ៏ខាាំង ។

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រហលទត លោរលវ = រហាលោរលវ
នរកប្ែលម្ចនោរប្ស្សក

ំលដ្ឋ

សំលឡងែ៏ខាាំងជាង ចូឡលោរវ-

នរក ល្ោោះថា រហាលោរវនរក ។
ជាោហិ បវ ិសិតាន
រហារវ ំ រវលនតត្ថ
សត្ានរកោំង

ឌ

ម្ច
ា ទ ទ្យវហំ

វចាលត្ ជាលលោរលវ ។
គ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះ ប្ស្សក

រួរឱ្យអាណិត្លៅកនងនរកលទោះ

ំលដ្ឋ

សំលឡងែ៏ខាាំង

លគ្ព្វោះ ណា
ដ ត្លភាើងចូលលៅកនងោារ

ោំង ៩ នរកលទោះល្ោោះថា ជាលលោរវ ឬ រហាលោរវនរក ។
(៦) តបននរក (ចូឡតបននរក) ជាទ្ីលៅរបស់សត្ាប្ែលគ្ត្ូវ
លដ្ឋត្លដ្ឋ

ប្ែក លណា
ដ ត្ប្ែលលៅតខាាង
ំ ។

តលបត្ីត្ិ = តបលទ
នរកប្ែលញាំងសត្ាោំង

ឱ្យលៅត

នរកលទោះល្ោោះថា

តបន ឬរា៉ា ងលទ្ៀត្
និចាលល សលត្ត តលបត្ិ ឯតថត្ិ = តបលទ
លភាើងនរករប្រងលឆ្ោះនូវសត្ាោំង

ប្ែលគ្ត្ូវលដ្ឋត្លៅកនង

នរកលទោះ លហត្លទោះនរកលទោះ លទ្ើបល្ោោះថា តបន ឬរា៉ា ងលទ្ៀត្
ជលិលត្

សូលរាិ

តលបត្ិ បាបលក បាលណ

និចាលំ និសិោបិលត្
តបលទត្ិ បវចាលត្ ។

នរកប្ែលញាំងសត្ាោំង

នកែ៏ ោរក ឱ្យ ងគ

ជាប់លៅលលើប្ែក លណា
ដ ត្ប្ែលលៅតខាាង
ំ លហើ
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លដ្ឋត្

ឱ្យលភាើងលឆ្ោះ នរកលទោះ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ល្ោោះថា តបននរក ។
(៧) រហាតបននរក (បតបន) ជាទ្ីលៅរបស់សត្ាប្ែលគ្ត្ូវ
លឡើងលៅខាងលលើកំពូលភនំប្ែលកំពងលៅតខាាំង លហើ

ោាក់លៅលលើប្ែក

លណា
ដ ត្ប្ែលលៅខាងលគ្ោរ ោំងគ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះលទ្ៀត្ផង ។
ត្ិវ ិ

តលបត្ីត្ិ = រហាតបលទ

នរកប្ែលញាំងសត្ាឱ្យលៅតគ្កហា

លលើសគ្បម្ចណ លហត្លទោះ

នរកលទោះ ល្ោោះថា រហាតបន ។
រហលទត តបលទត្ិ = រហាតបលទ
នរកប្ែលញាំងសត្ាោំង

ឱ្យលៅដគ្កហា

ជាង ចូ ឡតបន-

នរក លហត្លទោះនរកលទោះ ល្ោោះថា រហាតបន ។
លសលំ អាលោលបតា

លហដ្ឋា សូលំ បតបិ

បាបលក លយ បតលបត្ិ

បតបលទត្ិ វចាលត្ ។

នរកណាញាំងសត្ាោំង
ប្ែកប្ែលកំពងលៅត
លដ្ឋ

លហើ

ែ៏ោរកឱ្យលឡើងលលើកំពូលភនំ

ោាក់ចោះលៅលលើប្ែក លណា
ដ ត្ខាងលគ្ោរ

ំណាចរបស់ខយល់និងលភាើង

លហត្លទោះនរកលទោះ

ល្ោោះថា

បតបន ឬរហាតបននរក ។
(៨)
លដ្ឋ

វ ីចិនរក ( លវចីនរក) ជាទ្ីលៅរបស់សត្ាប្ែលគ្ត្ូវលដ្ឋត្

ប្ែក លណា
ដ ត្លៅតគ្កហរោំង ៤ ប្ផនក

ស់ោលជានិចា ែូចវចនត្ថៈថា
នត្ថិ វ ីចិ ឯតថត្ិ =

វ ីចិ
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និងគ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះរហូត្

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ចលទាោះក្ន ណា
ត ត្លភាើង សត្ានរកនិ ងលសចកតីទ្កខរិនម្ចនទ្ំលនរ

លឡើ

កនងនរកលទោះ លហត្លទោះនរកលទោះ លទ្ើបល្ោោះថា វ ីចិ ឬ លវចី
សតតនំ វ រគិជាោនំ វ ទ្កខលវទ្ទនំ វ នត្ថិ វ ីចិ

វ ីចិ ចលទាោះក្នសត្ាោង
ំ
ម្ចនទ្ំលនរលឡើ
វ ីចិ ។

និង ណា
ត ត្លភាើង

ោរលសា

ទ្កខរិន

កនងនរកលទោះ លហត្លទោះនរកលទោះ លទ្ើបល្ោោះថា

ជោនំ សតតនំ

ត្ថ

នត្ថិ ទ្កខសស

ព្វោនំ និវលសា លសា ហិ
នរកណារិនម្ចនចលទាោះលឡើ

នតរ ំ

វ ីចិត្ិ បវចាលត្ ។

ចលទាោះក្ន ណា
ត ត្លភាើង សត្ានរកោំង
សត្ាព្វលោំង

នតរ ំ ឯតថត្ិ =

និងលសចកតីទ្កខកនង

លហត្លទោះនរកលទោះ ជាទ្ីលៅជានិចាក្ន

លទ្ើបល្ោោះថា វ ីចិ ។

បាបប្ លច្ធវើឱ្យធ្លាក្់នរក្
លហត្ប្ែលសត្ានឹងគ្ត្ូវលៅឧបបត្តិជាសត្ានរក លសា

ទ្កខលវទ្ទ

យ៉ា ងធៃន់ធៃរលៅកនងនរកលទោះ លគ្ព្វោះលធាើ កសលករោបេ ១០ ម្ចន
ោ

ទ្ចារ ិត្ ៣ វចីទ្ចារ ិត្ ៤ និងរលទទ្ចារ ិត្ ៣ លទោះឯង ។
លបើ កសលករោបេលទោះ លធាើលដ្ឋ

លចត្ទប្ែលខាាំងោា និងលធាើ

ែល់ នកម្ចនរណែ៏វ ិលសស រប្រងគ្ត្ូវបានទ្ទ្ួលផលលៅលកើត្កនងនរក
លទោះបាន ែូចជាលធាើបញ្ញ
ា ននតរ ិ ករោលដ្ឋ

ោ

ម្ចនសម្ចាប់ម្ចត

បិត គ្ពោះ រហនត លធាើគ្ពោះពទ្ធ ងគឱ្យពរពងគ្ពោះលោហិត្ លដ្ឋ
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ោរបំប្បកសងឃឱ្យប្បកគន
ខាាំងោា ជានិ

និ ងផាូវចិ ត្តម្ចនោរ

ល់ល

ើញខសយ៉ា ង

ត្រិចាេទ្ិែិាករោជាលែើរ ។

កសលករោបេោំងលនោះ ោលឱ្យផលលកើត្កនងនរករលត
ត ធំ
លហើ

ំណាច កសលករោលៅរិនោន់ ស់

គ្ត្ូវលៅលកើត្កនងរលត
ត

ត្ូចលទ្ៀត្ ។
ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ
លដ្ឋ

ចំលព្វោះលហើ

ករោប្ែលទំលៅលកើត្

កនងរហានរកណា

ម្ចនសប្រតងទ្កែូលចនោះរ៊ឺ

ច្ទាសប្ លនា ំច្ៅកាន់ម្ហានរក្
១. លបៀត្លបៀនបរគលប្ែលោបជាងខាួន ទំលៅោន់សញ្ា ីវនរក

ែូចជាបរគលប្ែលម្ចន ំណាចលគ្ចើនកនងលោក

ោលលៅកនងរនសស

លោកលបៀត្លបៀនបរគលប្ែលម្ចន ំណាចោបជាងខាួន
ជាធរ៌ ឬពួករហាលចារប្ែលបាន់នឹងទ្ម្ចា
នកលបៀត្លបៀនលនោះោលសាាប់លហើ
សញ្ា ីវនរកលដ្ឋ

ផោោះ

លដ្ឋ

រិន

កគ្ទ្ពយសរបត្តិ បរគល

រប្រងបានលៅលសា

ទ្កខកនង

លគ្ចើន ។

២. លបៀត្លបៀន ឬសម្ចាប់ នកបួស ម្ចនភិកខ សារលណរ តបស
ឬលពជឈឃាត្ប្ែលម្ចនទទ្ីគ្បហារបរគល

ឬភិកខសារលណរ នកគ្ទ្ុសដ

សីល ជា លជាី ប រគ ល ោំ ង លនោះ ោលសាា ប់ លហើ

បានលៅលសា

ទ្ កខ កន ង ោឡសត្តនរក ។
៣. បរគលម្ចនទទ្ីលធាើោរណករោសត្ា ែូចជាែំរ ី លសោះ លគ គ្កបី
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និងបរគលប្ែលលបៀត្លបៀនសត្ាប្ែលខាួនកំពងលគ្បើ

លដ្ឋ

រិនម្ចនលសចកតីករណាសត្ា និងពួកទ

បរគលោំងលនោះោលសាាប់លហើ
លដ្ឋ

បានលៅលសា

លធាើគ្បលយជន៍

គ្ព្វនបកសី គ្ព្វនគ្រឹរ
ទ្កខកនង សងាត្នរក

លគ្ចើន ។
៤. បរគលែត្ក្គ្ពប្ែលសត្ាោំង

អាស្ស័

លៅ លែើរបីចាប់

សត្ាលទោះ ឬពួក នកគ្បរង់ប្ែល ូស ួន លគ្បើលភាើងឆ្ក់ លគ្បើថានំពិស ឬ
បរគលប្ែលឃាំងសត្ាទ្កសម្ចាប់
គ្បទ្ូសោ៉ា
លសា

នកែក្ទ្ប្ែលរិនរួរ បរគលោំងលនោះោលសាាប់លៅរប្រង

ទ្កខកនង ចូ ឡលោរវនរក លដ្ឋ
៥.

ឬបរគលប្ែលលសពសោលែើរបី
លគ្ចើន ។

បរគលប្ែលលួចគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ឪពកម្ចត

គ្រូអាចារយ

ឬភិកខសារលណរ តបស ែូនជី តជី ឱ្យបានទ្ទ្ួលលសចកតីលំបាក
លួចលគ្រឿងសោារបូជា
លសា

បរគលោំងលនោះោលសាាប់លហើ

ទ្កខកនង រហាលោរវ លដ្ឋ

បានលៅ

លគ្ចើន ។

ិ រ ឧបដ្ឋានសាោ
៦. បរគលប្ែលែត្នររ កែិ លោងឧលបាសេ វហា

បគ្គលោំងលនោះោលសាាប់លហើ
នរក លដ្ឋ

បានលៅលសា

ទ្កខកនង ចូឡតបន-

លគ្ចើន ។

៧. រិចាេទ្ិែិប
ា រគល ប្ែលល្ោោះថា ធរ៌ ជារបស់រិនលអ រិនម្ចន
សារៈគ្បលយជន៍

ចំប្ណក ធរ៌ ជារបស់លអម្ចនសារៈគ្បលយជន៍

រ៊ឺ

បរគលប្ែលម្ចននត្ថិកទ្ិែិា ឧលចេទ្ទ្ិែិា និងសសសត្ទ្ិែិា ប្ែលលធាើទ្ចារ ិត្
ករោ រប្រងទំបរគលោំងលទោះឱ្យលសា ទ្កខកនង រហាតបននរក ឬ
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លវត្រណីឧសសទ្នរក លស្សចលហើ

ប្ត្ករោម្ចនកម្ចាំងខាាំងឬត្ិច ។

នត្ថិកទ្ិែិា ១០ គ្បោរ ប្ែលទំលៅោន់រហាតបន ឬលវត្រណីឧសសទ្នរក រ៊ឺ
នត្ថិ ទ្ិនំន ោនប្ែលបរគលឱ្យលហើ

រិនម្ចនផល ។

នត្ថិ យិត្ំថ ោរបូជាធំ រិនម្ចនផល ។
នត្ថិ ហត្ំ ោរបូជាត្ូចរិនម្ចនផល(លគ្រឿងសោារប្ែលលធាើែល់
លភ្ៀវ) ។

នត្ថិ សកែទ្កាដ្ឋនំ កម្ចោនំ ផលំ វ ិបាលោ ផលនិងវ ិបាកក្នករោ

ប្ែលបរគលលធាើលអនិងលធាើអាគ្កក់រិនម្ចនលឡើ
នត្ថិ

។

ំ លោលោ លោកលនោះរិ នម្ចន (សគ្ម្ចប់ នកប្ែល

រស់លៅលោកែក្ទ្) ។
នត្ថិ បរលោលោ លោកខាងរខរិនម្ចន (លោកែក្ទ្រិនម្ចនសូរបីសគ្ម្ចប់ នកប្ែលរស់លៅលោកលនោះ) ។
នត្ថិ ម្ចត គ្បត្ិបត្តិខសឬគ្ត្ូវកនងម្ចតរិនម្ចនផល (បណយ
បាប) ។
នត្ថិ បិត គ្បត្ិបត្តិខសឬគ្ត្ូវកនងបិតរិនម្ចនផល (បណយ
បាប) ។
នត្ថិ

សតត

ឱ្បបាត្ិោ

(លទ្វត គ្ពហោ លគ្បត្ សរោ

សត្ាជាឱ្បបាត្ិកកំលណើត្រិនម្ចន

និងសត្ានរក) ។
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នត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សររគត សម្ចោបែិបទន ល
ឥរញ្ា លោកំ បរញ្ា លោកំ ស
សរណៈនិងគ្ព្វហោណ៍ោំង
គ្បត្ិបត្តិលដ្ឋ

ំ

ភិញ្ញញ សចេិកតា បលវលទ្នតិ
ប្ែលម្ចនលសចកដីគ្ពរលគ្ពៀងគន

គ្បក្ព លធាើឱ្យជាក់ចាស់ លគ្ព្វោះគ្តស់ែឹងលដ្ឋ

លហើ

សប្រដងនូវលោកលនោះនឹងលោកខាងរខ

លឡើ

។ (បិែក.១៤.ទ្ំព័រ ១៣៥) ។

ខាួនឯង

ក៏រិនម្ចនកនងលោក

៨. បរគលប្ែលសម្ចាប់ម្ចត បិត គ្ពោះ រហនត លធាើគ្ពោះពទ្ធ ងគ
ឱ្យពរពងគ្ពោះលោហិត្ លធាើសងឃលភទ្ រ៊ឺ ញោះញង់សងឃឱ្យប្បកគន និង
បរគលប្ែលទ្ម្ចា
គ្តស់ែឹង

លដ្ឋ

ពទ្ធលចត្ិ

គ្ពោះពទ្ធរូប លែើ រលព្វធិ៍ប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគ

ចិត្តរិត្គ្បទ្ូសោ៉ា

និងបរគលប្ែលត្ិោះលែៀល

គ្ពោះ រ ិ សងឃ បរគលប្ែលលព្វលរកលនោះ ោលសាាប់លៅរប្រងលសា
ទ្កខ កនង វ ីចិ រហានរក ឬលោហករភី ឧសសទ្នរក លស្សចលហើ
ប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងឬលខា

ប្ត្ករោ

។

៩. ស្រសតីប្ែលទ្ម្ចាក់កូនកនងរភ៌របស់ខួាន ោលសាាប់លហើ

លៅលសា

រប្រង

ទ្កខកង
ន លវត្រណីឧសសទ្នរក ។

១០. ស្រសតីប្ែលផិត្កបត្់នឹងសាារី របស់ខួានលៅរប់ រកនឹ ងបរសែក្ទ្

ឬបរសប្ែលរប់រកនឹ ងភរ ិយរបស់ នកែក្ទ្
លសា

ោលសាាប់លហើ

រប្រង

ទ្កខកនង សិ ម្ពលីវនឧសសទ្នរក ឬ លោហករភីនរក ប្ែលម្ចន

ទ្ឹកលៅតែូចលភាើង លស្សចលហើ

ប្ត្ករោប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងឬលខា

។

រហានរកោំង ៨ រលត
ត លនោះ ម្ិនមម្នតំងកៅកនងលំដ្ឋប់ជារួ
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គនលទ្ ប្ត្តំងលៅត្តួតកលើគ្នាលរៀងបនតជាថានក់ៗ ឬជារលត
ត ៗ

រលត
ត

នីរួ

ៗ កៅឃាាត្គ្នាគ្បម្ចណ ១៥.០០០ (ម្ួយម្៉ឺនត្រាំព្វន់) លយជន៍

លហើ

រលត
ត លទោះម្ចនោារលចញោំង ៤ ទ្ិស ខាងលគ្ៅោារលទោះ ជាទ្ី

តាំងរបស់ឧសសទ្នរក ឬនរករលត
ត ត្ូចៗ លៅថា ចូឡនរក តំងលៅ
ល

រព័ ទ្ធោារនីម្ួយៗ ៤ រកដ
ៅ តូចៗ ។
រហានរក ៨ រលត
ត លនោះ រលត
ត នីរួ

ោារនរកលទ្ើបម្ចន ៣២ ោារ ោារនីរួ
រួ

ងគៗ

ៗ ម្ចនោារបួនៗ ែូលចានោះ

ៗ ម្ចនលសតច

រោជោំង ស់លទ្ើបម្ចន ៣២

រោជលៅគ្បចាំ

ងគ ។

២. ឧសសទនរក្
ឧសសទ្នរក រ៊ឺ នរករលត
ត ត្ូច ឬចូឡនរក ល
ោំង ៨ រលត
ត ោំង ៤ ទ្ិសៗ នីរួ
កនងរហានរកនី រួ

រព័ទ្ធរហានរក

ៗ ម្ចន ឧសសទ្នរក ៤ រលត
ត

ៗ ម្ចនឧសសទ្នរក ១៦ រលត
ត រួ ររហានរក

ោំ ង ៨ រលត
ត លទ្ើបម្ចន ឧសសទ្នរក ១២៨ រលត
ត ។
ឧសសទ្នរកប្ែលល

រព័ទ្ោ
ធ ា ររហានរកោំង ៤ រលត
ត លទោះ

ម្ចនល្ោោះែូចគនគ្រប់ោាររហានរក លផសងគនគ្ត្ឹរប្ត្លោសធៃន់ស្សាល
រិនលសោើគនប៉ាលណាណោះ ឧសសទ្នរកោំង ៤ ប្ែលជាបរ ិវរល

រព័ទ្ធោារ

រហានរកលទោះ ម្ចនល្ោោះតរលំដ្ឋប់ ែូលចនោះរ៊ឺ
(១) រូេនរក រ៊ឺ នរករលត
ត ត្ូច ប្ែលលពញលៅលដ្ឋ
ប្ែលសអ

។
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វ ីចិម្ចា បរតតបិ

រតត លសសបាបិលទ

បចានិត បូត្ិលក រូលេ
សត្ានរកោំង
វីចិរហានរកលហើ

ត្លសសវ សរននតលរ ។
ប្ែលលៅសល់ កសលករោ សូរបីផត្ចាក

ក៏លៅរិនោន់រច
ួ ផត្គ្ត្ូវលសា

គ្ត្ូវលបៀត្លបៀនឱ្យលៅកនងនរកឧចាារៈសអ

ទ្កខត្លៅ

រ៊ឺ

ប្ែលលៅជាប់គននឹង វ ីចិ

រហានរកលទោះឯង ។
(២) កកាលនរក រ៊ឺ នរករលត
ត ត្ូចប្ែលជារលត
ត លផោះ ។
បូត្ិរូថា បរតតបិ

រតត លសសបាបិលទ

បចានិត កកាលល ឧលណា
សត្ាោំង
ឧចាារៈសអ

លហើ

ត្លសសវ សរននតលរ ។

ប្ែលលៅសល់ កសលករោ សូរបីផត្ចាកនរក
ក៏លៅរិនោន់ផត្គ្ត្ូវលសា

ទ្កខត្លៅ រ៊ឺ គ្ត្ូវលបៀត្

លបៀនកនងនរកលផោះលៅត ប្ែលតំងលៅជាប់គននឹងរូេនរកលទោះឯង ។
(៣) សិម្ពលិវននរក រ៊ឺ នរករលត
ត ត្ូច ប្ែលជាក្គ្ពលែើររោ ។
កកាលម្ចា បរតតបិ
បចានិត សិរពលីោល
សត្ានរកោំង
នរកលផោះលៅតលៅលហើ

រតត លសសបាបិលទ
ត្លសសវ សរននតលរ ។
ប្ែលលៅសល់ កសលករោ សូរបីផត្ចាក

ក៏លៅរិនោន់ផត្

គ្ត្ូវលសា

ទ្កខត្លៅកនង

នរកក្គ្ពលែើររោ លៅជាប់គននឹងកកាលនរកលទោះឯង ឬលពលខាោះនរក
រលត
ត ត្ូចប្ែលែូចគនលនោះ
លៅថា

ជានរករលត
ត ប្ែលម្ចនក្គ្ពលឈើ សាឹកដ្ឋវ

សិបត្តវននរក ប្ែលក្គ្ពលឈើ រោ និងក្គ្ពលឈើ សាឹកដ្ឋវ ោំង
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២ លនោះ ោប់ជានរករលត
ត ប្ត្រួ

។

សិម្ពលិម្ចា បរតតបិ
បបចានិត

រតត លសសបាបិលទ

សិបលត្ត

សត្ាោំង
ក្គ្ពរោលៅលហើ

ត្លសសវ សរននតលរ ។

ប្ែលលៅសល់ កសលករោ សូរបីផត្ចាកនរក
គ្ត្ូវលៅលសា

ទ្កខត្លៅកនងនរកក្គ្ពលឈើ សាឹកដ្ឋវ

ប្ែលលៅជាប់គននឹងសិម្ល
ព ីវននរកលទោះឯង ។
(៤) លវត្តរណីនរក រ៊ឺ នរករលត
ត ត្ូច ប្ែលម្ចនសោឹងទ្ឹកក្គ្ប
លពញលៅលដ្ឋ

បទាលតត ។

សិបតត បរតតបិ
បបចានិត ខាលោទ្លក
សត្ាោំង

ត្លសសវ សរននតលរ ។

ប្ែលលៅសល់ កសលករោ សូរបីផត្ចាកនរក

ក្គ្ពលឈើ សាឹកដ្ឋវ លហើ
ក្គ្បលពញលៅលដ្ឋ

រតត លសសបាបិលទ

ក៏រិនោន់ផត្គ្ត្ូវលសា

ទ្កខត្លៅកនងសោឹងទ្ឹក

បទាលតត លៅជាប់គននឹង សិបត្តវននរកលទោះឯង ។
៣. យម្ច្ោក្នរក្

សត្ាោំង

ោលបានទ្ទ្ួលលោសលសា

នរក និ ងឧសសទ្នរកតរសររួរែល់ករោលហើ
កនងនរករលត
ត ែក្ទ្លទ្ៀត្ បានែល់

នឹងគ្ត្ូវលសា

ទ្កខ

រលោកនរក ប្ែលតំងលៅឆាៃ

ពីឧសសទ្នរក ជានរកប្ែលតំងលៅល
ទ្ិសនីរួ

ទ្កខកនងរហា-

រព័ទ្ធឧសសទ្នរកោំង ៤ ទ្ិស

ៗ ម្ចន ១០ រលត
ត រួរោំង ៤ ទ្ិស ម្ចន
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៤០ រលត
ត ែូលចានោះោលោប់
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រលោកនរកប្ែលល

រព័ទ្ធរហានរក

ោំង ៨ រលត
ត លទ្ើបរួរោំង ស់ម្ចន ៣២០ រលត
ត ។
យម្ច្ោក្នរក្ទា ំង្ ១០ រច្ត
ត មនច្្មះ ូច្ឆនះគឺ
១. លោហករភីនរក នរកឆានំងប្ែកខានត្ធំប្ែលម្ចនទ្ឹកលៅតពោះ
ស់ោលជានិចា ។
២.

សិរពលីនរក

នរកក្គ្ពរោម្ចនបទារត្ស្សួចម្ចនពិស

សគ្ម្ចប់ដ្ឋក់លោសស្រសតីបរសប្ែលគ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរ ។
៣.

សិនខនរក នរកប្ែលម្ចនសត្ានរកលគ្បើគ្កចកក្ែគ្កចក

លជើងែ៏រត្ស្សួចជាអាវធខាារសាច់ខនងរបស់ខួនឯងស
ា
ីជាអាហារ ។

៤. តរលព្វទ្កនរក នរកប្ែលម្ចនឆានង
ំ ប្ែកទ្ឹកទ្ង់ប្ែង ។
៥.

លយរឡនរក នរកប្ែលលពញលៅលដ្ឋ

ែំប្ែកគ្កហរ

លឆ្ោះជាលភាើងប្ែលសត្ានរកគ្ត្ូវបរ ិលភារជាអាហារ ។
៦. បិសសកបពាត្នរក នរកប្ែលកំពូលភនំធំតំងលៅោំង ៤ ទ្ិស
ជាភនំប្ែលរលរៀលកិនសងាត្់សត្ានរកឱ្យសាាប់

លហើ

គ្ត្ឡប់ម្ចនជីវ ិត្

លឡើងរកេោីបានទ្ទ្ួលទ្កខលំបាកជានិចា ។
៧. ធសនរក សត្ាប្ែលលកើត្កនងនរកលនោះម្ចនោរលស្សកទ្ឹកយ៉ា ង
ខាាំង ។
៨. សី ត្លោសិ ត្នរក នរកប្ែលម្ចនទ្ឹកគ្ត្ជាក់យ៉ាងខាាំងជាង
ភាពគ្ត្ជាក់ែក្ទ្ណាោំង ស់ សត្ានរកោាក់លៅគ្ត្ូវសាាប់លដ្ឋ
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ក៏គ្ត្ឡប់លកើត្លឡើងរកេោីលទ្ៀត្ ទ

ទ្ម្ចាក់លៅលទ្ៀត្លៅយ៉ា ងលនោះរហូត្ ស់ោល

និរ

បាលចាប់

ូរ ។

៩. សនខនរក នរកប្ែលលពញលៅកោយសត្ាសនខ ។
១០.
ទ

និរ

នតបាសាណនរក នរកប្ែលម្ចនភនំពីរប៉ាោះខោប់គនជានិចា

បាលចាប់ សត្ានរកលបាោះចូ លលៅកនងចលទាោះភនំោំងពីរប្ែល

គ្ត្ូវប៉ាោះខ្ទប់គនលទោះ ។
៤. ច្ោក្នតរនរក្
លោកនតរនរក ជានរករលត
ត ធំពិលសស លៅកណា
ដ ប់ចគ្កវល
លទ្ើបលៅកនងចលទាោះកណា
ដ ប់ចគ្កវលោំង ៣ ចគ្កវលប្ែលជាប់ត្គន
លោកនតរនរកលនោះម្ចនភាពងងឹ ត្យ៉ា ងខាាំង ។
សត្ាប្ែលលកើត្លឡើងកនងលោកនតរនរកលនោះ ម្ចនោងោ
គ្កចកក្ែគ្កចកលជើងប្វង
ចគ្កវល សំ

ធំម្ចន

លគ្បើគ្កចកខា្ំលតងលៅតរក្ផោកណា
ត ប់

ងកាលលយរខាួនលៅរហូត្ ស់ោល

ូរ ។

រ ួម្ឆំនួនរច្ត
ត នរក្ទា ំង្អស់មន ូច្ឆនះគឺ
រហានរកម្ចន ៨ រលត
ត ឧសសទ្នរកម្ចន ១២៨ រលត
ត
លោកនរកម្ចន ៣២០ រលត
ត លោកនតរនរកម្ចន ១ រលត
ត ។
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២. តិរច្ឆានភូមិ ភូម្ិរបស់សត្វត្ិរច្ឆេន
ភូរិរបស់សត្ាត្ិរចាេន ម្ចនល្ោោះថា ត្ិរចាេនភូរិ សត្ាត្ិរចាេន
ម្ចនលសចកតីថា

ជាសត្ាប្ែលលៅលដ្ឋ

ចំប្ណកទ្ទ្ឹង

ឬន័

រា៉ា ង

លទ្ៀត្ថាជាសត្ាប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅទ្ទ្ឹ ងចាកររគផល ។
ត្ិរចាេនលនោះចាត្់ជាភូរិរួ
អាស្ស័

លដ្ឋ

របស់ខួនឯងលដ្ឋ
ា
ចំលព្វោះលទ្

ចំប្ណកកនងគ្ពហោលោកលទោះ
លឡើ

ប្ឡកក៏ពិត្ ប្ត្វរិនម្ចនទ្ីលៅ
អាស្ស័

លៅកនងរនសសលោក

រិនម្ចនសត្ាត្ិរចាេនលៅលៅរួរផង

។
សត្ាត្ិរចាេនម្ចនសញ្ញញប្ែលគ្បាកែ

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ត្ឹរ

ប្ត្ ៣ យ៉ា ងប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ
១ ោរសញ្ញញ ែឹងោរលសា

ោររណ ។

២ លគចរសញ្ញញ ែឹងោរបរ ិលភារ (រួរោំងែឹងោរលែកផង) ។
៣ ររណសញ្ញញ ែឹងោរខាាចសាាប់ ។
ចំប្ណករា៉ា ងលទ្ៀត្ រ៊ឺ ធរោសញ្ញញ ោរែឹងខសគ្ត្ូវ អាគ្កក់លអ
ឬែឹងកសល

កសល សត្ាត្ិរចាេនោំង

រិនម្ចន លវៀរប្ត្សត្ា

ត្ិរចាេនពួកខាោះ ែូចជាលព្វធិសត្ាលទ្ើបម្ចនធរោសញ្ញញគ្បាកែបាន ។
សត្ាត្ិរចាេន ម្ចនចំនួនលគ្ចើនលលើសគ្បម្ចណ លគ្ចើនជាងរនសស
ោប់រិន ស់ លៅលលើលគកែូចរនសសក៏ម្ចន លៅកនងទ្ឹកក៏ម្ចន និង
ម្ចនលគ្ចើនជាងលៅលលើលគក រូបោងស្សលែៀងគនក៏ម្ចន លផសងគនក៏ម្ចន
រហូត្ទ្ីបំផត្ពណ៌ទរិនបាន ចំប្ណកខានត្ធំក៏ម្ចន ខានត្ត្ូចក៏ម្ចន
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ើញក៏ម្ចន កនងទ្ីបំផត្លោកលទ្ើ បប្ចកគ្បលភទ្

របស់សត្ាត្ិរចាេនលចញជា ៤ យ៉ា ងរ៊ឺ
១.

បទ្ត្ិរចាេន ពួកត្ិរចាេនប្ែលរិនម្ចនលជើងែូចជាគ្ត្ី ពស់

ជលនាន ជាលែើរ ។
២. ទ្ាិបទ្ត្ិរចាេន ពួកត្ិរចាេនប្ែលម្ចនលជើង ២ បានែល់
សត្ាសាាប ម្ចនម្ចន់ ទាជាលែើរ ។
៣. ចត្បបទ្ត្ិរចាេន ពួកត្ិរចាេនប្ែលម្ចនលជើង ៤ បានែល់
ែំរ ី លសោះ លគ គ្កបីជាលែើរ ។
៤ ពហបបទ្ត្ិរចាេន ពួកត្ិរចាេនប្ែលម្ចនលជើងលគ្ចើ ន បានែល់
បងាង ោតរ ពីងព្វង ប្កអប លគ្រើរគ្ពោះជាលែើរ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ធរោតគ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង
ទ្ទ្ួលគ្ពោះពទ្ធពាករណ៍ជាលែើរលៅ

សូរបីលៅលកើត្ជាសត្ាត្ិរចាេន

ក៏រិនលកើ ត្ជាសត្ាត្ូចជាងចាបលចៀបកបាស
ប្ែលធំជាងសត្ាែំរ ីលឡើ

ោប់តំងពីបាន
និងរិនលៅលកើត្ជាសត្ា

។

សត្ាត្ិរចាេនប្ែល ត្់ឃាានក៏ម្ចន ប្ែលោត្់គ្ទ្លកគ្ទ្លន់លគ្ចើន
ក៏ម្ចន ប្ែលលៅតគ្កហា

ត្ិច ម្ចនលសចកតីសខលគ្ចើនក៏ម្ចនែូចគន ប្ត្

ម្ចនចំនួនត្ិ ច ភារលគ្ចើនលៅតគ្កហា

លគ្ចើន ម្ចនលសចកតីសខត្ិច ។
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៣. បេតតិភូមិ ភូមិរបស់ច្ព្បត្
ភូរិរបស់លគ្បត្ ល្ោោះថា លបត្តិភូរិ សត្ាប្ែលល្ោោះថា លគ្បត្
លគ្ព្វោះជាសត្ាប្ែលម្ចនលសចកតីលៅតគ្កហា
ប្ែលលផសងគននឹងសត្ានរក

លគ្ព្វោះ ត្់ឃាានលហវហត្់

ប្ែលម្ចនលសចកតីលៅតគ្កហា

លគ្ព្វោះគ្ត្ូវ

ោរណករោ ។
សខសរសស

លត បាកែាំ ឯនតីត្ិ = លបត

សត្ាប្ែលល្ោោះថា លបត្ រប្រងែល់នូវឋានៈប្ែលឆាៃ

ចាក

លសចកតីសខ ។
លបតនំ សរូលហា = លបត្តិ
ពួកលគ្បត្ោំង

ល្ោោះថា លបត្តិ ។

លបត្តិយ វ ិសលយ = លបត្តិវ ិសលយ
ទ្ីលៅរបស់លគ្បត្ោំង
ទ្ីលៅអាស្ស័

លដ្ឋ

ល្ោោះថា លបត្តិវ ិស

ប្ែលរិនម្ចន

ចំលព្វោះ ែូលចានោះលគ្បត្ោំងលទោះលទ្ើបម្ចនលៅទ្ូលៅ

ែូចជាតរក្គ្ពភនំ លគ្ជាោះ លោោះ ទ្លនា រហាសរគ្ទ្ ក្គ្ពសាៃត្់ ជាលែើរ ។
លគ្បត្លទ្ើ បម្ចនលៅលគ្ចើ នពួក ម្ចនោំងលគ្បត្ត្ូ ច លគ្បត្ធំ ពួ ក
ខាោះនិ រិោត្ខាួនឱ្យជាឥដ្ឋាររោណ៍ រ៊ឺ ជាលទ្វត ជារនសសគ្បុស រនសស

ស្សី តបស ភិកខ សារលណរ ឬដូនជី តជីជាលែើរ លបើនិរិោត្ជា
និដ្ឋាររោណ៍ ែូចជាលគ គ្កបី ែំរ ី សនខ ម្ចនរូបោងរួរឱ្យខាាច និង
លពលខាោះនិរិោត្

ឱ្យល

ើញស្សលពចស្សពិលរិនចាស់

ពណ៌លមោ ពណ៌គ្កហរប៉ាលណាណោះ បណា
ត លគ្បត្ោំង
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ពួកខាោះក៏ចូលលៅសីអាហារប្ែលសល់ពី នកស្សុក

លចាល ពួកខាោះសីលសាសោ ទ្ឹកម្ចត្់ និងរបស់លសាោ លគ្គកែក្ទ្ៗ ។
ចំប្ណកលគ្បត្ប្ែលអាស្ស័
រិនប្រន ត្់ប្ត្អាហាររា៉ា ងលទ្

លៅតរភនំ
គ្ត្ូវលៅលសា

ស្សលែៀងសត្ានរកលទ្ៀត្ផង ។

ែូចជាភនំរិជឈកូែលទោះ
ទ្កខទ្ណាករោផូវោ
ា

ច្ព្បត្ ៤ រួក្
កនងលបត្វត្ថ ែាកថា សប្រតង ំពីលគ្បត្ ៤ ពួករ៊ឺ

១. បរទ្ត្តបជីវ ិកលគ្បត្ ជាលគ្បត្ប្ែលចិញ្ាឹរជីវ ិត្ លដ្ឋ
អាហារប្ែល នកែក្ទ្ឱ្យ លដ្ឋ
២.

ខបិបបាសិកលគ្បត្

អាស្ស័

ោរឧទ្ោិសចំប្ណកកសលឱ្យជាលែើរ ។
ជាលគ្បត្ប្ែលគ្ត្ូវលសចកដីលស្សកឃាាន

ជានិចា ។
៣. និជារត្ណិ ា កលគ្បត្ ជាលគ្បត្ប្ែលគ្ត្ូវលភាើងែត្ឱ្យលៅតលៅ
រហូត្ ។
៤. ោលកញ្ាិកលគ្បត្ ជាលគ្បត្កនងពួក សរោ

ឬជាល្ោោះ

របស់ សោប្ែលជាលគ្បត្ ។
លគ្បត្ប្ែលអាចបានទ្ទ្ួលចំប្ណកកសលប្ែលម្ចន នកឧទ្ោិស

ឱ្យលទោះ បានែល់ បរទ្ត្តបជីវ ិកលគ្បត្ រួ
ពួកលនោះ លដ្ឋ

ពួកប៉ាលណាណោះ លគ្ព្វោះលគ្បត្

លគ្ចើនលៅកនងបរ ិលវណជិត្ៗ ជារួ

រនសស សូរបីែូលចានោះ

ក៏គ្ត្ូវែឹងថា លរឧទ្ោិសចំប្ណកកសលឱ្យ លទ្ើបអាចទ្ទ្ួលបានលដ្ឋ
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ោរ នលម្ចទ្ទ លបើរិនែឹងរិន នលម្ចទ្ទ ក៏រិនបានទ្ទ្ួលចំប្ណក
កសលលទោះែូចគន ។
កនង បោន ែាកថា
សប្រតងថា

សត្តនិបាត្ ែាកថា

បណា
ត គ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង

ពទ្ធពាករណ៍ជាលែើរលៅ

និងពទ្ធវងស ែាកថា

ោប់តំងពីបានទ្ទ្ួល

នឹងរិនលៅលកើត្ជាខបបិបាសិកលគ្បត្

និជារត្ណិ ា កលគ្បត្ ឬោលកញ្ា ិកលគ្បត្លទ្ ។

លបើនឹងគ្ត្ូវលៅលកើត្ជាលគ្បត្ ក៏ជាបរទ្ត្តបជីវ ិកលគ្បត្រួ

គ្បលភទ្

ប៉ាលណាណោះ ។
ច្ព្បត្ព្បច្ភទខ្ាះប្ លព្រះច្ោធិសត្វម្ិនច្ៅច្ក្ើត្
បណា
ត គ្ពោះលព្វធិ សត្ាោំង

ោប់តំងពីបានទ្ទ្ួលពទ្ធ-

ពាករណ៍ជាលែើ រលៅ រប្រងម្ិនលៅលកើត្ជាលគ្បត្ ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. ខបិបបាសិកលគ្បត្ ។
២. និជារត្ណិ ា កលគ្បត្ ។
៣. ោលកញ្ាិកលគ្បត្ ។

ិ លគ្បត្រួ
លកើត្បានប្ត្ចំលព្វោះ បរទ្ត្តបជីវក

គ្បលភទ្ប៉ាលណាណោះ ។

ច្ព្បត្ទទួលឆំប្ែក្បុែយប្ លអនក្ ទទឧទទិសច្អាយ
បណា
ត លគ្បត្ោំង

ប្ែលបានលព្វលលហើ

ោំង ស់លទោះ

លគ្បត្ប្ែលម្ចនឱ្ោសបានទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយ ប្ែល នកែក្ទ្ឧទ្ោិស
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ឱ្យម្ចនប្ត្បរទ្ត្តបជីវ ិកលគ្បត្ប៉ាលណាណោះ លគ្បត្គ្បលភទ្ែក្ទ្រិនអាចទ្ទ្ួល
ចំប្ណកបណយប្ែលលរឧទ្ោិសឱ្យបានលឡើ

លគ្ព្វោះលៅឆាៃ

ពីភូរិ

រនសស បរទ្ត្តបជីវ ិកលគ្បត្ ជាលគ្បត្ប្ែលលកើត្កនងបរ ិលវណផោោះរបស់
បរគល ែូចជាបរគលខាោះោលជិត្នឹងសាាប់ ម្ចនលសចកដីអាល័

កនង

គ្ទ្ពយសរបត្តិ ម្ចស គ្បាក់ ញាត្ិរិត្តសម្ចាញ់ លោះែល់នូវលសចកតីសាាប់
៏លកើត្កំលណើត្ថ្មីជាលគ្បត្លៅកនងបរ ិលវណផោោះលទោះឯង គ្គខាោះក៏សប្រតង
ខាួនឱ្យគ្បាកែែល់ញាត្ិ ឬបរគលែក្ទ្ឱ្យល
លោកោំង

ើញបាន តរប្ែលរនសស

លៅថា លខាោច ឬលគ្បត្លទោះឯង ។

ិ លគ្បត្ លទ្ើបជាលគ្បត្គ្បលភទ្ប្ែលលៅជិត្
ែូលចានោះ បរទ្ត្តបជីវក
រនសសបំផត្ លទ្ើបម្ចនឱ្ោសនឹងបានទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយប្ែលលរ
ឧទ្ោិសឱ្យបាន ប្ត្ក៏ ម្ិនបានសំលៅ

កថា បរទ្ត្តបជីវ ិកលគ្បត្លនោះបាន

ទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយមដលនរណាៗ

ឧទ្ទិសឱ្យកៅរនជានិចចលឡើ

លគ្ព្វោះលបើរិនែឹងថា លរឧទ្ោិសចំប្ណកបណយឱ្យ ក៏រិនអាចនឹងទ្ទ្ួល
ចំប្ណកបណយលទោះបាន រ៊ឺ រិនម្ចនឱ្ោស នលម្ចទ្ទកនងោនប្ែល
លរឧទ្ោិសឱ្យខាួនបាន ។
សត្វប្ លស្លាប់ច្ហើយទទួលឆំប្ែក្បុែយប្ លអនក្ ទទ
ឧទទស
ិ ឱ្យម្ិនបាន
សត្ាោំង
លគ្បត្ សរោ

សាាប់លៅលហើ

ខាោះក៏ លៅលកើត្ជាសត្ានរក ជា

ឬជាសត្ាត្ិរចាេនខាោះ តរ ំណាចរបស់ទ្រគត្ិបែិសនធិ
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រ៊ឺ ពួកប្ែលលធាើប្ត្ កសលករោទ្កលគ្ចើន ។
ចំប្ណកពួកប្ែលលធាើកសលករោទ្កលគ្ចើន ក៏រប្រងលកើត្កនងសរត្ិ
ភូរិ ជារនសសខាោះ ជាលទ្វតខាោះ ឬជាគ្ពហោខាោះ សត្ាប្ែលសាាប់លៅលហើ
លទ្ើបលៅលកើត្លៅកនងភូ រិប្ែលលផសងគនឆាៃ
ញាត្ិរិត្តោំង

បានលធាើបណយ

បរគលប្ែលសាាប់លៅលហើ

លរឿ

ែល់បរគលប្ែលសាាប់លៅលហើ

របស់ល

ើង

ោលប្ែល

ឧទ្ោិសចំប្ណកកសលឱ្យែល់

ៗ

លបើរិនសលគ្រចគ្បលយជន៍ ណា

លទោះ រង់ជាគ្បលយជន៍ែល់ នកឧទ្ោិស

ឱ្យ លគ្ព្វោះបានកសលបត្តិោនរ
ម្ចនក់ែល់នូវលសចកដីសាាប់ លហើ

ពីពួករនសស

ៈប៉ាលណាណោះ ែូចជាញាត្ិរបស់ល

ើង

បានលកើត្ជារនសស ឬជាសនខកនងផោោះ

សូរបីបានលធាើបណយឧទ្ោិសចំប្ណកកសលឱ្យលហើ

ក៏ពិត្

ប្ត្ក៏រិនបានសលគ្រចគ្បលយជន៍ែល់ោរក ឬសនខលទោះលទ្ សូរបី
លកើត្ជាលទ្វត ឬជាគ្ពហោកីត អាចែឹ ងគ្ត្ឹរប្ត្ថាញាត្ិរបស់ល
បណយឧទ្ោិសចំប្ណកកសលឱ្យ ប្ត្លសចកតីសខោ

ើងបានលធាើ

សបា

ចិត្ត

ប្ែលខាួនបានទ្ទ្ួលលទោះ គ្បណីត្ជាងបណយលទោះ លទ្ើបរិនសលគ្រច
គ្បលយជន៍ែល់លទ្វតនិងគ្ពហោលឡើ

។

បណយប្ែលបានលធាើលែើរបីឧទ្ោិសឱ្យពួកញាត្ិសាាប់លទោះ លបើរិន
សលគ្រចែល់ញាត្ិប្ែលសាាប់លៅលហើ

លទោះ ក៏នឹងរិនបាត្់សូនយលៅ

ណា រង់ជាបណយជាប់លៅែល់ នកប្ែលលធាើជានិចា ប្ែលអាចឱ្យផល
កនងជាត្ិលនោះ ជាត្ិរខ ឬជាត្ិត្ៗ លៅបានតរសររួរ ។
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កនងររពីរលោកបញ្ញ ត្ិតបករណ៍ និងឆ្រត្ិទ្ីបនីបករណ៍ សប្រតង
ំពីលគ្បត្ ១២ ពួក លគ្បត្ ១២ ពួកលទោះលដ្ឋ លគ្ចើនអាស្ស័
ហិម្ចល័

កនងក្គ្ពរួ

ិ ាែវ ី ។
ល្ោោះ វជ

លៅលជើងភនំ

ច្ព្បត្ ១២ រួក្ច្នះបាន ល់
១. វទតសលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលសីរបស់ប្ែលលរខាាក់លចញលហើ

។

២. កណបាសលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលសីសាកសព ។
៣. រូ េខាទ្កលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលសីឧចាារៈ ។
៤.

រគិជាលរខលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលម្ចនលភាើងលៅកនងម្ចត្់ ។

៥. សូចិរខលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលម្ចនម្ចត្់ប៉ានរនធរាល ។
៦. ត្ណាែិតត្លគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលគ្ត្ូវលសចកតីលំបាកលបៀត្លបៀន។
៧. សនិ ជារកលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលម្ចនខាួនលមោែូ ចរល់លឈើ

គ្ត្ូវ លភាើងលឆ្ោះ ។

៨. សត្ថងគលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនគ្កចកែូចោំបិត្ ។
៩. បពាត្ងគលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនោងោ
១០.

ជររងគលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនោងោ

ែូចភនំ ។

១១. លវម្ចនិកលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនវ ិម្ចន ។

ែូចពស់ថាាន់ ។

១២. រហិទ្ិក
ធ លគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនឫទ្ធិលគ្ចើន ។
លគ្បត្ោំងលនោះម្ចនរហិទ្ិក
ធ ៈលគ្បត្ជាម្ចាស់ក្នលគ្បត្ ជា នកលរើល
ោរខសគ្ត្ូវ ។
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ិ ាែវ ី
លៅកនងក្គ្ពល្ោោះ វជ

ក៏លគ្បត្ ១២ ពួកលនោះ ម្ចនទ្ីអាស្ស័
ជាគ្បលទ្សក្នលគ្បត្ោំងលទោះ ។
ច្ព្បត្ ២១ រួក្
កនងវ ិន័

និ ងលកខណសំ

ត្តគ្ពោះបាលី សប្រតង ំពីលគ្បត្ ២១

ពួករ៊ឺ
១. ែាិសងខលិកលគ្បត្ លគ្បត្ឥត្ម្ចនសាច់្រលឡើ

ម្ចនប្ត្ោងឆ្អឹង។

២. រំសលបសិលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនោងោ

ែូចជាចលគ្រៀកសាច់ ។

៣. រំសបិ ណាលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនោងោ

ែូចជាែំសាច់ ។

៤. និចេវ ិបរ ិសលគ្បត្ លគ្បត្គ្បុសម្ចនោងោ

រង្កលឥត្ប្សបក ។

៥. សិលោរលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនដ្ឋវលដ្ឋត្ជាប់នឹងោងោ

ែូចជាលោរ។

៦. សត្តិលោរលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនលំប្ពងលដ្ឋត្ជាប់នឹងោងោ

ែូចជាលោរ

៧. ឧសលោរលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនគ្ពួញលដ្ឋត្ជាប់នឹងោងោ

ែូចជាលោរ

៨. សូចិលោរលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនរាលលដ្ឋត្ជាប់នឹងោងោ

ែូចជាលោរ

៩. សូចិលោរលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនប្ែកស្សួចចាក់ខាោស់គ្ចូងគ្ចាងទោង
ោ

ែូចជាលោរ ។

១០. ករភណាលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចន ណាៈ (ពងោា) ប៉ានកអរយ៉ា ងធំ ។
១១. រូេកូលបនិ រោរគលគ្បត្ លគ្បត្រជចោះលៅកនងរលត
ត ឧចាារៈ ។
១២. រូេខាទ្កលគ្បត្ លគ្បត្សីោរក ។
១៣. និចេវ ិត្ថីលគ្បត្ លគ្បត្ស្សីម្ចនោងោ
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១៤.

រងគលិត្ីលថ គ្បត្

ម្ចនកាិនសអ
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លគ្បត្ស្សីម្ចនោងោ

អាគ្ោត្រួរលខពើរលឆ្អើរ

។

១៥. ឱ្កិលិនីលគ្បត្ លគ្បត្ស្សីម្ចនោងោ លឆ្ោះលោលនិងលស្សាចលដ្ឋ
រលងើកលភាើង ។
១៦.

សីសកពនធលគ្បត្ លគ្បត្ឥត្កាល ម្ចនរូបសណា
ា នែូចសាក

សព សភដ្ឋច់កាល (រខម្ចត្់លៅគ្ទ្ូង) ។
១៧. ភិកខលគ្បត្ លគ្បត្ភិកខម្ចនលភាើងលឆ្ោះសលទធសលៅធ ។
១៨. ភិកខនីលគ្បត្ លគ្បត្ភិកខនីម្ចនលភាើងលឆ្ោះសលទធសលៅធ ។
១៩. សិកខម្ចទលគ្បត្ លគ្បត្សិកខម្ចទម្ចនលភាើងលឆ្ោះសលទធសលៅធ ។
២០. សារលណរលគ្បត្ លគ្បត្សារលណរម្ចនលភាើងលឆ្ោះសលទធសលៅធ ។
២១. សារលណរ ីលគ្បត្ លគ្បត្សារលណរ ីម្ចនលភាើងលឆ្ោះសលទធសលៅធ ។
លគ្បត្ោំង ២១ ពួកលនោះ ជាលហត្គ្ពោះរហាលម្ចរគោានលត្ថរលធាើ
ោរញញឹរឱ្យគ្បាកែ លទ្ើបគ្ពោះលកខណលត្ថរបានសួរលោកថា
(ម្ចនលអាវលសារហាលម្ចរគោាន
កិរ ិយលធាើនូវោរញញឹរឱ្យគ្បាកែ
លឆ្ាើ

ីាជាលហត្

(លនោះ)

ីជា
ា បចា័

ចំលព្វោះ

គ្ពោះរហាលម្ចរគោានលត្ថរ

ត្បថា ម្ចនលអាវលសាលកខណៈ ោលលនោះរិនប្រនជាោលរួរនឹង

ពាករណ៍គ្បសានលនោះលទ្
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារចោះ) ។

លោកចូរសួរគ្បសានលនោះនឹងខ្ំកនងសម្ចនក់
(វ ិន័

បិែកលលខ ១. ទ្ំព័រ ៣៦១)
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៤. អសុរកាយភូម្ិ ភូម្ិរបស់អសុរកាយ
ភូរិរបស់ សរោ
សរោ

ម្ចនល្ោោះថា

សរភូរិ ឬ សរោ

ជាពួកសត្ាប្ែលរិនភា៊ឺរងលោចន៍

និងសបា

រ ីកោ

លឡើ

លដ្ឋ

ភាពជាឥសសរៈ

។

ព្វកយថា «ភា៊ឺរងលោចន៍» រិនបានសំលៅ
លចញពីោងោ

ភូរិ

លទ្ ប្ត្សំលៅ

កពនា៊ឺរសោីប្ែលផា

កលសចកដីថា «ម្ចនោររស់លៅយ៉ា ង

ខាោះខាត្ លគ្រឿងបរ ិលភារក៏ខាោះខាត្ លគ្រឿងឧបលភារក៏ខាោះខាត្» ទ្កខលំបាក
ោ

ែូលចនោះចិត្ក
ត ៏រិនសបា

រ ីកោ

លធាើទ្ំនងែូចជារខរ ីកោ

ប្ត្ចិត្តលគ្កៀរគ្កំ ។
ពួកសត្ាប្ែលជា សោ ប្ែលលៅថា សរោ

លទោះ ម្ចន ៣

ពួករ៊ឺ
ក. លទ្វ សរោ

បានែល់ លទ្វតប្ែលលៅថា

សរោ

។

ខ. លបត្ិត សរោ

បានែល់ លគ្បត្ប្ែលលៅថា

សរោ

។

រ. និរ
ោ

សរោ

បានែល់ សត្ានរកប្ែលលៅថា

។
ក. លទ្វ សរោ

ម្ចន ៦ រ៊ឺ

១. លវបចិត្ិត សរោ
២. ោហ សរោ

។
។

៣. សពលិ សរោ
៤. បហាោទ្ សរោ

។
។
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៥. សរពរ សរោ

។

៦. វ ិនិបាត្ិ ក សរោ

។

បណា
ដ សរោំង ៦ គ្បលភទ្លទោះ លវបចិត្ត សរ ១ សពលិ សរ ១
ោហ សរ ១ បហាោទ្ សរ ១ រួរោំង ៥ លនោះប្ែលលៅថា

សរ

លគ្ព្វោះជាបែិបកខចំលព្វោះលទ្វតជាន់តវត្តិងស សូរបីថាសាថនទ្ីលៅរបស់
លទ្វ សរោំង ៥ ពួកលនោះ តំងលៅខាងលគ្ោរភនំសិលនរក៏ពិត្ ប៉ាប្នតក៏
សលរង្កគោះចូលកនងពួកលទ្វតជាន់តវត្តិងសបាន ។ ចំប្ណកលទ្វតប្ែល
លៅថា វ ិនិបាត្ិក សរលទោះ បានែល់ បិ

ងារម្ចត ឧត្តោម្ចត

ផសសរិតត ធរោរតត ជាលែើរលទោះឯង ។
វ ិនិបាត្ិក សរោ

ប្ែលលៅថា

សរោ

រូបោងត្ូចជាង

ប្ែលបានែល់បិ
លនោះ លបើលព្វលលដ្ឋ

ងារម្ចតជាលែើរលទោះ
រូបោងសណា
ា ន ម្ចន

ំណាចក៏ត្ិចជាងលទ្វតជាន់តវត្តិងស និងសាថនទ្ីលៅ

របស់វ ិនិបាត្ិក សរ ក៏អាស្ស័

លៅកនងពួករនសសលោកទ្ូលៅ ែូច

ជាតរក្គ្ព តរភនំ តរលែើរលឈើ និងតរលោង ឬខោរប្ែលលរសាង
ទ្កលចាលជាលែើរ ប្ែលជាទ្ីលៅរបស់ភរោែាលទ្វតោំង
វ ិនិបាត្ិក សរោ

។ ែូលចនោះ

លនោះក៏រង់ជាបរ ិវររបស់ភរោែាលទ្វតនោះឯង

សលរង្កគោះចូលកនងពួកលទ្វតជាន់ចាត្រោហាោជិោ ។
ខ. លបត្ិត សរោ
១.

ម្ចន ៣ រ៊ឺ

ោលកញ្ាិកលបត្ សរោ

ម្ចនោងោ

ធំប្ត្រិនសូវ

ម្ចនកម្ចាំងលគ្ព្វោះម្ចនសាច់្រត្ិច ម្ចនពណ៌ស្សលែៀងសាឹកលឈើ ទ្ំ
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ប្ភនកលលៀនលចញរកស្សលែៀងប្ភនករបស់ោតរ ម្ចនម្ចត្់ប៉ានរាល និង
តំងលៅកណា
ត លសីសៈ លៅលគ្បត្ពួកលនោះថា ជា សរោ

លគ្ព្វោះរិន

ម្ចនពនា៊ឺរងលោចន៍ ។
២. លវម្ចនិកលបត្ សរោ
ប់បានលសា

ទ្កខកនងលវោក្េៃ ប្ត្លវោ

សខែូចជាលសចកតីសខកនងជាន់តវត្តិងស

លហត្ថាបានលសា

សខកនងលវោ

លនោះឯង លទ្ើបបានលៅថា

ប់

និងលគ្ព្វោះ

ែូចជានឹងលទ្វតជាន់តវត្តិងស

សោ ។

៣. អាវធិកលបត្ សរោ
លដ្ឋ

លសា

ជាពួកលគ្បត្ប្ែលគ្បហារគននិងគន

អាវធលផសងៗ ប្ែលលៅលគ្បត្ពួកលនោះថាជា សរោ

លគ្ព្វោះ

ម្ចនភាពផោ

គននឹងជាន់តវត្តិងស លព្វលរ៊ឺ លទ្វតជាន់តវត្តិងស ម្ចន

លសចកតីស្ស

ញ់ នូវគន និ ងគន ចំប្ណកអាវធិ កលគ្បត្លនោះម្ចនប្ត្ោរ

គ្បហារគន និងគន ។
រ. និរ
និរ

សរោ
សរោ

ម្ចន ១ ប៉ា លណាណោះ

ម្ចនប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ

ប្ែលម្ចនសភាពរស់លៅែូ ចសត្ាគ្បលចៀវ

ជាសត្ានរករួ

ពួ ក

លៅតរកណា
ត ប់ចគ្កវល

លស្សកឃាានយ៉ា ងខាាំង លតងបលណើ ត រ វរលៅបលណើ ត រ លៅជួបគនក៏សោោះ
ចូលលៅស្សវចាប់គនសជា
ី អាហារ ក៏ភាាត្់ោាក់ចូលលៅកនងទ្ឹកគ្ត្ជាក់
ខាងលគ្ោររោ

លៅរួ

រ ំលពច លហើ

ក៏លកើត្លឡើងរកេោីលទ្ៀត្ ោាក់

សាាប់លៅលទ្ៀត្ វ ិលវល់លៅយ៉ា ងលនោះរហូត្ែល់ ស់ករោ ។
ប្ែលលៅថា សត្ានរកពួ កលនោះជា សរោ
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គននឹងលទ្វតជាន់តវត្តិងស លព្វលរ៊ឺ លទ្វតជាន់តវត្តិងស

ម្ចនអាររោណ៍សទ្ធប្ត្ជាឥដ្ឋាររោណ៍ ចំប្ណកនិរ

សរោ

លនោះម្ចន

ប្ត្ និដ្ឋាររោណ៍ប៉ាលណាណោះ ។
រួរលសចកតីថា

សរភូរិ ឬ សរោ

ក៏សលរង្កគោះចូលកនងលបត្ិតភូរិ
ពិលសស

ភូរិលនោះ លបើនិងសលរង្កគោះ

ប្ត្ជាលគ្បត្ពួកប្ែលម្ចនសភាពលៅជា

ជាបែិបកខែល់លទ្វតជាន់ តវត្តិងស

ប្ែលលៅថា

សរោ

លគ្បត្ពិលសសលនោះឯង

។
សុគត្ិ

សរត្ិ បានែល់ ជាទ្ីលកើត្ក្នសខ ប្ចកបទ្បានជា ស+រត្ិ
ស ប្គ្បថា លអ ។
រត្ិ ប្គ្បថា ជាទ្ីលៅលកើត្របស់សត្ា ។
កនងបាែលិគរិ

វរគ ែាកថាម្ចនវចនត្ថៈថា សនោោ រត្ិ = សរត្ិ

ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នសត្ាលដ្ឋ

លអ (ម្ចនលសចកតីសខ) ល្ោោះ

ថា សរត្ិ ។
សុគត្ិ មន ៣ យ៉ាង្ គឺ
១.
លដ្ឋ

គរ ិ បែិបត្តិសរត្ិ បានែល់ គ្រហសថ នកគ្បគ្ពឹត្តសចរត្
ិ

កសលករោ ។
២. ទគរ ិ បែិបត្តិសរត្ិ បានែល់ បពាជិត្ នកបែិបត្តិរនថធរៈ

និងវ ិបសសទធរៈ ។
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៣. រត្ិសរត្ិ បានែល់ គ្រហសថកីត បពាជិត្កតី

នកបែិបត្តិគ្ត្ឹរ

គ្ត្ូវោលែល់នូវលសចកតីសាាប់ បានលៅលកើត្កនងរនសសលោក លទ្វលោក
ឬគ្ពហោលោក ។
សរត្ិភូរិ សំលៅ

ក កនងរត្ិសរត្ិ រ៊ឺ លៅលកើត្កនងភូរិប្ែលលអ

ម្ចនលសចកតីសខ ។
សុគត្ិភូម្ិមន ៣ គឺ
១. ោរសរត្ិភូរិ ម្ចន ៧ ភូរិ ។
២. រូបាវចរភូរិ ម្ចន ១៦ ភូរិ ។
៣.

រូបាវចរភូរិ ម្ចន ៤ ភូរិ ។
១. កាម្សុគត្ិភូម្ិ

ោរសរត្ិ សំលៅែល់ សរត្ិប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ
បានែល់ សត្ាោំង

ោរត្ណា
ា

ប្ែលលកើត្កនងោរសរត្ិភូរិលទោះ ជាប់ត្រក

ពីោរត្ណា
ា រ៊ឺ អាោរប្ែលចង់ល

ញ
ើ រូប សាតប់សំលឡង ហិត្កាិន

ភាក់រស ប៉ាោះគ្ត្ូវសរផសស ខណៈប្ែលបានល

ើញ បានឮជាលែើរលទោះ

ក៏លកើត្លសចកតីលគ្ត្ក រ ជាប់ចិត្តកនងរូប កនងសំលឡងលទោះ ប្ែលលៅថា
លកើត្គ្ពរលដ្ឋ

ោរត្ណា
ា និងលធាើកសលករោជាប់លដ្ឋ

ោំងលទោះែូចវចនត្ថៈថា
ោរសហចរ ិត សរត្ិ = ោរសរត្ិ
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ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

ោរត្ណា
ា

ល្ោោះថា

ោរសរត្ិ ។
ោរសរត្ិភូរិម្ចន ៧ រ៊ឺ រនសសភូរិ ១ លទ្វភូរិ ៦ បានែល់
១. ចាត្រោហាោជិោភូរិ, ២. តវត្តិងាភូរិ, ៣. យម្ចភូរិ, ៤. ត្សិត
ភូរិ, ៥. និម្ចោនរត្ីភូរិ, និង ៦. បរនិរិោត្វសវត្តីភូរិ ។
ម្នុសសភូម្ិ
រនសសភូរិ បានែល់ ទ្ីលៅអាស្ស័

របស់រនសសោំង

ែូចវចនត្ថៈថា
រនសានំ ភូរីត្ិ = រនសសភូរិ
ទ្ីលៅអាស្ស័

របស់រនសសោំង

ល្ោោះថា រនសសភូរិ ។

រនសានំ និវសា = រនសា
ទ្ីលៅអាស្ស័

របស់រនសសោំង

ល្ោោះថា រនសា ។

អធិបាយម្នុសសភូម្ិ
រនសសអាស្ស័

លៅលលើក្ផោប្ផនែី ប្ែលលៅថា ទ្ាីបធំកនងទ្ិស

ោំង ៤ របស់ភំស
ន ិលនរ ប្ត្ទ្ាីបធំនីរួ
លដ្ឋ

ៗ កនងោំង ៤ ទ្ិសលទោះ ល

រព័ទ្ធ

ទ្ាីបត្ូ ចជាបរ ិវរ ៥០០ ទ្ាីបលទ្ៀត្ រួរទ្ាីបត្ូចម្ចន ២.០០០ ទ្ាីប ។
ទ្ាីបធំ ឬប្ផនែីោំង ៤ ទ្ិស ប្ែលជាទ្ីលៅអាស្ស័

រនសសលទោះ ម្ចនល្ោោះលៅែូលចនោះ
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១. ឧត្តរករទ្ាីប លៅទ្ិសខាងលជើងរបស់ភំស
ន ិលនរ រនសសប្ែល
អាស្ស័

លៅកនងទ្ាីបលនោះ ម្ចនលកខណៈក្ផោរខជារូប ៤ គ្ជុង ម្ចន

រណសរបត្តិ ៣ គ្បោររ៊ឺ
១. រិនគ្បោន់

កគ្ទ្ពយសរបត្តិ ម្ចស គ្បាក់ ថាជារបស់ខួន។
ា

២. រិនម្ចនោរគ្បោន់កនងបត្តភរ ិយសាារីថាជារបស់ខួន
ា ។
៣. ម្ចនអា

រហូត្ែល់ ១០០០ ឆានំ ។

រនសសកនងឧត្តរករទ្ាីបលនោះ ម្ចនោររកាសីល ៥ ជានិចា ោល
សាាប់រប្រងលៅលកើត្កនងលទ្វលោកពិត្គ្បាកែ

ែូចសារត្ថទ្ីបនីែីោ

សប្រតងថា
រត្ិ បិ និពាតត រលត សលរគល

វ និពាត្តនិត

រនសសឧត្តរករទ្ាីបលនោះ ោលសាាប់ លហើ

រប្រងលៅលកើត្ កនងជាន់

លទ្វលោកយ៉ា ងពិត្គ្បាកែ ។
បានលសចកតីថា ោលសាាប់ ចាកភពរនសសលហើ
កនងជាន់លទ្វលោក ប្ត្ែល់លវោចត្ិចាកលទ្វលោកលហើ
កនង បា
ណារួ

រប្រងលៅលកើត្
អាចលៅលកើត្

ភូរិ ៤ ឬរនសស កនងទ្ាីបែក្ទ្ណាក៏ បាន ឬលៅលកើ ត្កនងភូរិ
តរ ំណាចក្នករោក៏បាន

នឹងរិ នលៅោន់ បា

ភូរិគ្ត្ឹរ

ប្ត្ភពបទោប់ពីរនសសកនងឧត្តរករទ្ាីបប៉ាលណាណោះ ។

២. បពាវ ិលទ្ហទ្ាីប លៅទ្ិសខាងលកើត្របស់ភំស
ន ិលនរ រនសស

ប្ែលអាស្ស័
ចំណិត្ម្ចនអា

លៅកនងទ្ាីបលនោះម្ចនលកខណៈ

ក្ផោរខែូចគ្ពោះចនោកនាោះ

ប្វងែល់លៅ ៧០០ ឆានំ (រិនម្ចនោរកំណត្់ែក្ទ្ណា
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ែូចឧត្តរករទ្ាីប) ។
៣.
អាស្ស័

បរលគយនទ្ាីប លៅទ្ិសខាងលិចភនំសិលនរ រនសសប្ែល

លៅកនងទ្ីាបលនោះម្ចនលកខណៈ

ម្ចនអា

ក្ផោរខរូលែូចវង់គ្ពោះចនោ

ប្វងែល់លៅ ៥០០ ឆានំ ។

៤. ជរពូទ្ាីប លៅទ្ិសខាងត្បូងភនំសលិ នរ រនសសប្ែលអាស្ស័

លៅកនងទ្ាីបលនោះម្ចនលកខណៈ ក្ផោរខគ្ទ្ង់គ្ោ ែូចពងម្ចន់
អា

កខ័

រិនពិត្គ្បាកែ លដ្ឋ សភាពក្គ្កប្លងទ្ន់លខា

ធរ៌ សរ័
លដ្ឋ

រណធរ៌ សរ័

សលងខ
លខា

ណារនសសជរពូទ្ាីប ម្ចនោ

លដ្ឋ

១០ ឆានំ ជាអា

ណារនសសជរពូទ្ាីប ម្ចនោ

រណធរ៌ សរ័
កខ័

តររណ

វចាចិត្ត ែល់គ្ពរក្គ្កប្លង

លទោះរនសសជរពូទ្ាីប ម្ចនអា

យឆានំ សរ័

កំណត្់

លទោះម្ចនអា

ត្ិចេ

ប្វងរហូត្ែល់
វចាចិត្ត ទ្ន់
ចោះរកគ្ត្ឹ រប្ត្

។

រណសរបត្តិរបស់រនសសជរពូទ្ាីប ម្ចនសប្រតងទ្កជាលគ្ចើនន័

តរវចនត្ថៈែូចត្លៅលនោះរ៊ឺ

១. រលទ ឧសសនតិ ឯលត្សនតិ = រនសា
រនសសោំង

ប្ែលល្ោោះថា រនសស លគ្ព្វោះម្ចនចិត្ត

រងលរឿង និងោាហាន ។
បានលសចកតីថា ចិត្តរបស់រនសសជរពូទ្ាីបលទោះ ោាហានោំងប្ផនក

លអនិងរិ នលអ រ៊ឺ ប្ផនកលអលទោះ អាចសលគ្រចជាគ្ពោះពទ្ធ គ្ពោះបលចាកពទ្ធ
រគសាវ ័ក រហាសាវ ័ក បកត្ិសាវ ័ក សលគ្រច ភិញ្ញញោភី ឬ្ន-
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ោភីបរគល រហូត្ជាលសតចចគ្កពត្តិឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅ ។
ខាងប្ផនករិនលអលទោះ

ឱ្យលធាើោរវ ិបត្តិម្ចនផ្ទដច់ជីវ ិត្ម្ចតបិត

គ្ពោះ រហនត លធាើលោហិត្បាទ្និងសងឃលភទ្ ។
២. ោរណាករណំ រនត្ិ ជាទត្ីត្ិ = រនលសា
រនសសជរពូទ្ាីប ល្ោោះថា រនសសលគ្ព្វោះម្ចនោរ

ល់កនងលហត្

ប្ែលរួរ និងរិនរួរ ។

បានលសចកតីថា រនសសជរពូទ្ាីបរប្រងម្ចនោរគ្ត្ិ ោះរ ិោះរកលហត្ផល

របស់ធរ៌បានលដ្ឋ
អាស្ស័

ចំលព្វោះ

ចកខបសាទ្ជារួ

ែូចជាោរល

ើញលកើត្លឡើងបានលគ្ព្វោះ

រូបាររោណ៍ប៉ាោះខោប់គនជាលែើ រ

រហូត្ែឹ ង

សភាវៈរបស់រូបធរ៌ទរធរ៌តរលសចកតីពិត្បាន លគ្ព្វោះអាស្ស័
ោរ

ម្ចន

ល់កនងលហត្ប្ែលរួរ និងរិនរួរលទោះឯង ។
៣.

តថនត្ថំ រនត្ិ ជាទត្ីត្ិ = រនលសា

រនសសជរពូទ្ាីប ល្ោោះថា រនសសលគ្ព្វោះ

ល់កនងវត្ថប្ែលម្ចន

គ្បលយជន៍និងរិនម្ចនគ្បលយជន៍ ។
លសចកតីលនោះសំលៅ

កថា បណា
ត វត្ថលផសងៗ ោំង

ប្ែល

សត្ាលោកបានទ្ទ្ួល នឹងជាទ្ីរួរលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ឬរិនរួរលពញ
ចិត្តកីត រប្រងលកើត្ពីោរលធាើ ោរនិយ

ោររិត្ របស់សត្ាោំង

លទោះឯង ។
លបើោរលធាើ ោរនិយ

ោររិត្ប្ែលលអ ក៏បានផលលអ ម្ចន

គ្បលយជន៍ ប្ត្លបើោរលធាើ ោរនិយ

-48-

ោររិត្ប្ែលរិនលអ ក៏បានផល

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រិនលអ រិនម្ចនគ្បលយជន៍ ។
រនសសជរពូទ្ាីប រប្រងម្ចនោរែឹង ោរ

ល់ កនងវត្ថប្ែលម្ចន

គ្បលយជន៍ និងរិនម្ចនគ្បលយជន៍លនោះបានយ៉ា ងលអថាោរលធាើ ោរ
និយ

ោររិត្យ៉ា ងលនោះ

ឱ្យផលជាទ្ិែាធរោិកត្ថគ្បលយជន៍

គ្បលយជន៍កនងជាត្ិលនោះ ឬសរបោ

រ៊ឺ

ិកត្ថគ្បលយជន៍ រ៊ឺ គ្បលយជន៍

កនងជាត្ិរខ ឬបររត្ថគ្បលយជន៍ រ៊ឺ គ្បលយជន៍យ៉ាងក្គ្កប្លងប្ែល
នឹងលធាើឱ្យផត្ទ្កខបានលដ្ឋ

ដ្ឋច់ខាត្ ។

៤. កសោកសលំ រនត្ិ ជាទត្ីត្ិ = រនលសា
រនសសជរពូទ្ាីប ល្ោោះថា រនសសលគ្ព្វោះ

ល់កនងវត្ថប្ែលជា

កសល និង កសល ។
សំលៅែល់ ោរ
ោក់ទ្ងលដ្ឋ

ល់កនងោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់ រ៊ឺ ោរង្ករប្ែល

លសចកតីលោភ លសចកតីលគ្ោធ លសចកតីវលងាង ោំងលនោះ

ជាលសចកតីអាគ្កក់ ជា កសល ប្ត្លបើោរង្ករណាប្ែលរិនបានគ្បកប
លដ្ឋ

លសចកតីលោភ លសចកតីលគ្ោធ លសចកតីវលងាង ប្ត្ោក់ទ្ងលដ្ឋ

ោររិនលោភ

រិនលគ្ោធ

និងម្ចនបញ្ញញអាច

ល់កនងកសល

កសលបានយ៉ា ងលអ ោំងលនោះជារណសរបត្តិរបស់រនសសជរពូទ្ាីប ។
៥. រនលទ

រនសសោំង

បចាាត្ិ = រនសា

ល្ោោះថា រនសសលគ្ព្វោះជាកូនរបស់គ្ពោះបាទ្

រន ប្ែលថារនសសជាកូនលៅរបស់គ្ពោះបាទ្ រន លទោះម្ចនែំណាល
ែូលចនោះរ៊ឺ

កនងសរ័

លែើរកបប

គ្បជាជនបានលលើកគ្ពោះលព្វធិសត្ា
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ប្ែលខណៈលទោះជារនសសម្ចនល្ោោះថា
គ្របគ្រងគ្បលទ្ស និងថាា

រន

ឱ្យគ្រងោជយជាកសគ្ត្

គ្ពោះទរថា គ្ពោះរហាសរោត្ គ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់

ដ្ឋក់រលបៀបប្បបប្ផន ចាប់ បទ្បញ្ញត្ិត ជាធរ៌យ៉ាងគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ ឱ្យគ្បជាជន
បានគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិតរ
ែូចបគ្ត្ែ៏លអោំង

រិនម្ចន នកណារួ

លលោើសបំព្វនលឡើ

គ្បគ្ពឹត្តលៅកនងឱ្វទ្ក្នបិត

លហត្លនោះ

លទ្ើបបានល្ោោះថា រនសស លគ្ព្វោះជាបគ្ត្របស់គ្ពោះបាទ្ រន ។
រនសសជរពូទ្ាីប ម្ចនរណលកខណៈពិលសសជាងទ្ាីប ៣ លទ្ៀត្ រ៊ឺ
ក. សូរភាវ ម្ចនចិត្តលកាៀវោាកនងោរបំលពញោន សីល ភាវទ ។
ខ. សត្ិរនត ម្ចនសត្ិតំងម្ចំកនងរណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ ។
រ. គ្ពហោចរ ិយវស គ្បគ្ពឹត្តគ្ពហោចរ ិ

ៈ រ៊ឺ ឧបសរបោបាន

បែិបត្តិសីល សម្ចធិ បញ្ញញបាន ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ រន សសប្ែលម្ចនសភាពលផសងគន លទោះ ចូឡករោ-

វ ិភងគសូគ្ត្រជឈិរនិោ

(បិែក ២៨ ទ្ំព័រ ៥៤) សប្រតងថា សម្ចាប់សត្ា

រិនែល់នូវលសចកតីអាណិត្អាសូរពួកសត្ាជាលហត្ឱ្យអា

ខាី

រិនសម្ចាប់សត្ា ម្ចនលសចកតីអាណិត្អាសូរជាលហត្ឱ្យអា

ប្វង

លបៀត្លបៀនសត្ា ជាលហត្ឱ្យម្ចនអាព្វធលគ្ចើន
រិនលបៀត្លបៀនសត្ា ជាលហត្ឱ្យម្ចនអាព្វធត្ិច
លគ្ោធខាាំង ម្ចនោរចលងអៀត្ចងអល់ចិត្តខាាំង ជាលហត្ឱ្យពណ៌
សរបរអាគ្កក់
រិនលគ្ោធ រិនម្ចនោរចលងអៀត្ចងអលច
់ ិត្ត ជាលហត្ឱ្យពណ៌

-50-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

សរបរផូរផង់
ម្ចនចិត្តគ្បកបលដ្ឋ

ោរឫសា នកែក្ទ្

ជាលហត្ឱ្យម្ចន

អានភាពត្ិច
ម្ចនចិត្តរិនឫសា នកែក្ទ្ ជាលហត្ឱ្យម្ចនអានភាពលគ្ចើន
រិនបរ ិចាារោន ជាលហត្ឱ្យគ្កលំបាក ទថា
បរ ិចាារោន ជាលហត្ឱ្យម្ចនលភារសរបត្តិលគ្ចើន
គ្បោន់ខួនរ
ា ឹងត្អឹង ជាលហត្ឱ្យលកើត្កនងគ្ត្កូលោប

រិនគ្បោន់ខួនរ
ា ឹងត្អឹង ជាលហត្ឱ្យលកើត្កនងគ្ត្កូលខពស់
រិនចង់ែឹងរិ នសាកសួរ នកម្ចនបញ្ញញ

ជាលហត្ឱ្យម្ចនបញ្ញញ

លខា
ចង់ែឹងសាកសួរ នកម្ចនបញ្ញញ ជាលហត្ឱ្យម្ចនបញ្ញញលគ្ចើន ។
ច្ទវភូម្ិ
បញ្ាហិ ោររលណហិ ទ្ិពានិត កីឡនតីត្ិ = លទ្វ
នកប្ែលលលងលភាើត្លភាើនក្គ្កប្លងកនងោររណោំង ៥ ល្ោោះ
ថា លទ្វ ម្ចន ៣ យ៉ា ងរ៊ឺ
១. ឧបបត្តិលទ្វ បានែល់ លទ្វតលដ្ឋ

កំលណើត្ សំលៅែល់ គ្ពហោ

ផង ។
២. សរោត្ិលទ្វ បានែល់ លទ្វតលដ្ឋ

សនោត្ិ សំលៅែល់

គ្ពោះរហាកសគ្ត្ គ្ពោះោជនី គ្ពោះោជឱ្រស គ្ពោះោជធីតជាលែើរ ។
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៣. វ ិសទ្ធិលទ្វ បានែល់ លទ្វតប្ែលបរ ិសទ្ធផត្ចាកកិលលស
ោំងពួង បានែល់ គ្ពោះ រហនតលដ្ឋ
រា៉ា ងលទ្ៀត្

លទ្វ

ចំលព្វោះប៉ាលណាណោះ ។

ប្ែលប្គ្បថា

នកប្ែលលលងលភាើត្លភាើនកនង

ោររណោំង ៥ លទោះ លគ្បើជាព្វកយប្គ្បលដ្ឋ
ប៉ាលណាណោះ នឹងលគ្បើជារួ

ចំលព្វោះែល់ឧបបត្តិលទ្វ

សរោត្ិលទ្វ និងវ ិសទ្ធិលទ្វរិនបាន ឧបបត្តិលទ្វ

កនងោរភូរិម្ចន ៦ ជាន់ រ៊ឺ
១. ចាត្រោហាោជិោ
២. តវត្តិងា
៣. យម្ច
៤. ត្សិត
៥. និម្ចោនរត្ី
៦. បរនិរិត្
ោ វសវត្តី ។
១. ច្ឆត្ុម្មហារាជិកាភូម្ិ
ចតតលោ រហាោជាលទ = ចាត្រហាោជានំ
លទ្វត ៤

ងគ ជាម្ចាស់ ជាធំលលើសលទ្វតជាន់ោបោំង

ល្ោោះថា ចាត្រោហាោជ ។
រហាោជ ប្គ្បថា លទ្វត ៤
ចាត្រោហាោជិោ

ងគ

បានែល់

នកជាម្ចាស់ ជាធំ ។
លទ្វតោំង

នកម្ចនទទ្ី

បែិ បត្តិទ្ទ្ួលបលគ្រើលសតចរហាោជោំង ៤ លព្វលរ៊ឺ លទ្វតកនងជាន់
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ចាត្រោហាោជិោភូរិលនោះជាបរ ិវរ

លៅលគ្ោរ ំណាចរបស់លសតច

រហាោជោំង ៤ លគ្ព្វោះលហត្ថា ម្ចនកំលណើត្កនងសាថនទ្ីប្ែលលសតច
រហាោជោំង ៤ គ្របគ្រង ។
ច្សតឆម្ហារាជទា ំង្ ៤ គឺ
១. លសតចធត្រែា លៅទ្ិសខាងលកើ ត្ភនំសិលនរ ជា នកគ្របគ្រង
រនធពាលទ្វតោំង ស់ ។
២.

លសតចវ ិរឡក
ា

ករភណាលទ្វតោំង ស់ ។

លៅទ្ិសខាងត្បូងភនំសិលនរ

ជា នកគ្របគ្រង

៣. លសតចវ ិរូបកខ លៅទ្ិសខាងលិចភនំសិលនរ ជា នកគ្របគ្រងទរ

លទ្វតោំង ស់ ។
៤. លសតចកលវរ ឬលសតចលវសសវ ័ណ លៅទ្ិសខាងលជើងភនំសិលនរ ជា
នកគ្របគ្រង

កខលទ្វតោំង ស់ ។

ែូចបាលីប្ែលសប្រតងទ្កកនងរហាសរ

សូគ្ត្ថា

បរ ិរំ ទ្ិសំ ធត្រលដ្ឋា ទ្កខិលណន វ ិរូឡលោ
ា
បចេិលរន វ ិរូបលោខ កលវលោ ឧត្តរ ំ ទ្ិសំ

ចតតលោ លត្ រហាោជា សរទត ចត្លោ ទ្ិសា ទ្ទ្ោលម្ច
ា ទ
ែាំស វលន ោបិលត្ថលវ ។
គ្ពោះបាទ្ធត្រែាៈ ជាធំលៅទ្ិសខាងលកើត្ (ភនំសិលនរ)
គ្ពោះបាទ្វ ិរូឡកៈ
ា ជាធំលៅទ្ិសខាងត្បូង
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គ្ពោះបាទ្វ ិរូបកខៈ ជាធំលៅទ្ិសខាងលិច
គ្ពោះបាទ្កលវរៈ

ជាធំលៅទ្ិសខាងលជើង

គ្ពោះ ងគលទោះ បានញាំងទ្ិសោំង ៤ លដ្ឋ

រហាោជោំង

៤

ជំ វ ិញឱ្យភា៊ឺលគ្ព្វងគ្ព្វត្

រសោីរបស់ខួាន) ឋិត្លៅកនងរហាវ ័ន ជិត្គ្កុងកបិលវត្ថ ។

(លដ្ឋ

(បិែកភារ ១៧ ទ្ំព័រ ១៧៩)

កនងបររត្ថទ្ីបនីរហាែីោសប្រតងថា

ត្ត្ថ ធត្រលដ្ឋា រនធបានំ ោជា លហាត្ិ. វ ិរឡលោ
ករភណា
ា នំ.
ា

វ ិរូបលោខ ទគនំ. កលវលោ

ោខនំ. ។

លសតចធត្រែាៈ ជាម្ចាស់ក្នរនធពាលទ្វតោំង
លសតចវ ិរឡកៈ
ា ជាម្ចាស់ក្នករភណាោំង
លសតចវ ិរូបកខៈ ជាម្ចាស់ក្នទរោំង
លសតចកលវរៈ ជាម្ចាស់ក្ន

កខោំង

។

លសតចរហាោជោំង ៤

ងគលនោះ ជា នករការនសសលោកផង

លទ្ើបល្ោោះថា លសតចចត្លោកបាល ែូចបាលីកនងលនត្ិត ែាកថា ថា
លោកំ បាលលនតីត្ិ លោកបាោ, ចតតលោ រហាោជាលទ ។
លទ្វត ប្ែលជា នករការនសសលោក ល្ោោះថា លទ្វតលោក
បាល បានែល់ លសតចរហាោជោំង ៤ ។
កនងលោកិ
ថា ឥនោ

បរកណ៍ លៅលសតចចត្លោកបាលោំង ៤

ងគលនោះ

រ វរណ កលវរ ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងទ្កកនងលនត្តិ ែាថាថា

លោកិ យ បន ឥនោ

រវរណកលវោ លោកបាោត្ិ វទ្នតិ ។
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ល់កនងលោកិ

ងគលនោះថា ឥនោ

បរកណ៍លទោះ

លៅលទ្វតលោក

រ វរណ កលវរ ។

លសតចរហាោជោំង ៤ ម្ចនសាថនទ្ីគ្របគ្រង តំងពីព្វក់កណា
ត ល
ភនំសិលនរលសោើកំពូលភនំ
អាស្ស័

លៅ

រនធរ

ចោះរករហូត្ែល់ក្ផោប្ផនែីប្ែលរនសស

ម្ចនអាណាលខត្តផា

លចញលៅរហូត្ែល់កណា
ដ ប់

ចគ្កវល អាណាលខត្តប្ែលលសតចចាត្រោហាោជគ្របគ្រងលនោះម្ចនល្ោោះ
ថា ចាត្រោហាោជិោភូរិ ។
ចាត្រហាោជិោនំ និវសាត្ិ = ចាត្រហាោជិោ
ទ្ីលៅរបស់លសតចរហាោជោំង ៤ គ្ពរោំងលទ្វតប្ែលជាបរ ិវរ
ល្ោោះថា ចាត្រោហាោជិោភូរិ ។
លទ្វតោំង

ប្ែលលៅកនងជាន់ចាត្រោហាោជិោភូរិ

ោំង

ស់ជាបរ ិវរលៅលគ្ោរ ំណាចលសតចរហាោជោំង ៤ លទ្វតោំងលនោះ
លទ្ើបល្ោោះថា ចាត្រោហាោជិោ ឬន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះលហត្ប្ែល

លទ្វតោំងលនោះលកើត្កនងសាថនទ្ីប្ែលលសតចរហាោជោំង ៤ គ្របគ្រង
លទ្ើបល្ោោះថា ចាត្រោហាោជិោ ែូចវចនត្ថៈថា
ចត្រហាោលជ ភវត្ិ = ចាត្រហាោជិោ
លទ្វតោំង

ល្ោោះថា ចាត្រោហាោជិោ លគ្ព្វោះលកើត្កនង

សាថនទ្ីប្ែលលសតចរហាោជោំង ៤ គ្របគ្រង ។

-55-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ច្ទវោប្ លច្ៅច្ព្កាម្អំណាឆព្គបព្គង្របស់
ច្សតឆច្ឆត្ុម្មហារាជ គឺ
១. បពាត្ែាលទ្វត លទ្វតប្ែលអាស្ស័

លៅនឹងភនំ ។

២. អាោសែាលទ្វត លទ្វតប្ែលអាស្ស័

លៅកនងអាោស ។

៣. ខិឌ្ឌាបលោសិកលទ្វត លទ្វតប្ែលម្ចនលសចកដីលភាើត្លភាើនកនង
ោរលលងកី

រហូត្លភាចបរ ិលភារអាហារលហើ

សាាប់ ។

៤. រលទបលោសិកលទ្វត លទ្វតប្ែលសាាប់លគ្ព្វោះលសចកតីលគ្ោធ។
៥. សីត្វោហកលទ្វត លទ្វតប្ែលលធាើឱ្យអាោសគ្ត្ជាក់លកើត្
លឡើង ។
៦. ឧណាវោហកលទ្វត លទ្វតប្ែលលធាើឱ្យអាោសលៅតលកើត្លឡើង។
៧. ចនោិរលទ្វបត្តលទ្វត លទ្វតប្ែលលៅកនងគ្ពោះចនោ ។
៨. សរ ិ

លទ្វបត្តលទ្វត លទ្វតប្ែលលៅកនងគ្ពោះអាទ្ិត្យ ។

លទ្វតជាន់ចាត្រោហាោជិោលនោះ

ម្ចនទ្ីតំងលៅគ្ត្ង់ព្វក់-

កណា
ត លភនំសិលនរ ចោះរករហូត្ែល់ក្ផោប្ផនែីប្ែលរនសសលៅ លៅ
ល្ោោះ លទ្វតតរទ្ីលៅអាស្ស័

ែូលចនោះ

ក. ប្ែលលៅលលើក្ផោប្ផនែី លៅថា ភរោែាលទ្វត ។
ខ. ប្ែលលៅលលើលែើរលឈើ លៅថា រកខែាលទ្វត ។

រ. ប្ែលលៅកនងអាោស (ម្ចនវ ិម្ចនលៅ) លៅថា អាោសែាលទ្វត ។
ក. ភរោែាលទ្វត បានែល់ លទ្វតប្ែលអាស្ស័
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លផសងៗ ែូ ចជាភនំ ទ្លនា រហាសរទ្ោ លគ្ោរប្ផនែី តរផោោះ លោាងោារ
លចត្ិ

សាោជាលែើរ លសតចរហាោជោំង ៤ និងលទ្វត ងគខាោះ ប្ែល

លៅព្វក់កណា
ត លជំវ ិញភនំសិលនរលទោះ ម្ចនគ្បាសាទ្ជាវ ិម្ចនរបស់ខួាន
លដ្ឋ

ចំលព្វោះៗ សគ្ម្ចប់ភរោែាលទ្វតែក្ទ្ៗ លទ្ៀត្ ប្ែលរិនម្ចនវ ិម្ចន

ជាទ្ីលៅរបស់ខួានលដ្ឋ

ចំលព្វោះ លបើលទ្វតណាលៅអាស្ស័

ទ្លនា រហាសរទ្ោ ក៏ោន់

កថា សាថនទ្ីលទោះៗ ជាវ ិម្ចនរបស់ខួន
ា ។

ខ. រកខែាលទ្វត បានែល់ លទ្វតប្ែលអាស្ស័
ប្ែលម្ចន ២ ពួករ៊ឺ ពួករួ
រួ

វត្ត ផោោះ ភនំ

លៅតរលែើរលឈើ

ម្ចនវ ិម្ចនលៅលលើលែើរលឈើ ចំប្ណកពួក

លទ្ៀត្លៅលលើលែើរលឈើ ប្ត្រិនម្ចនវ ិម្ចន

ែូចសារត្ថទ្ីបនីែីោ

សប្រតងថា

ិ លនត្ិ ច សាខែា កវិម្ច នំ សទធ
រកខ ទ្ិពាវម្ច

វត្តំ, រកខសស

ឧបរិនិពាត្ិត ហិ វិម្ច នរកខបែិ ពនធិ ត រកខ វ ិម្ចននតិ វចាត្ិ សាខែាកវ ិម្ចនំ បន
សពាសាខសននិសសិត្ំ ហតា ត្ិែាត្ិ ។

ព្វកយថា រកខទ្ិពាវ ិម្ចនលទោះ សំលៅ

ចងលឈើ

ក វ ិម្ចនប្ែលតំងលៅលលើ

ប្រនពិត្វ ិម្ចនប្ែលគ្បាកែលៅលលើចងលឈើ លទោះ

រកខវ ិម្ចន លគ្ព្វោះតំងលៅជាប់ត្គនជារួ
ិ នប្ែលអាស្ស័
វ ិម្ចនលទោះ ជាវម្ច

ចងលឈើ

លៅថា

ចំប្ណកសាខែាក

តំងលៅលលើប្រកលឈើ ទ្ូលៅ ។

រ. អាោសែាលទ្វត បានែល់ លទ្វតពួកប្ែលម្ចនវ ិម្ចនជាទ្ី
លៅរបស់ខួនឯងលដ្ឋ
ា

ចំលព្វោះ

របស់វ ិម្ចនលទោះគ្បកបលដ្ឋ

កនងអាោសខាងកនងនិងខាងលគ្ៅ

រត្នៈ ៧ យ៉ា ង លដ្ឋ
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កសលករោ ម្ចនប្កវររកត្ ប្កវរោត ប្កវគ្បព្វល ប្កវរណី វជិ រ
(លពគ្ជ)
លដ្ឋ

ម្ចសនិ ងគ្បាក់

បណា
ត វ ិម្ចនោំងលទោះ

វ ិម្ចនខាោះក៏គ្បកប

រត្នៈ ២ យ៉ា ង វ ិម្ចនខាោះគ្បកបលដ្ឋ រត្នៈ ៣ យ៉ា ង ខាោះ ៤ យ៉ា ង

ខាោះ ៥ យ៉ា ង ខាោះ ៦ យ៉ា ង ខាោះ ៧ យ៉ា ង អាស្ស័
ប្ែលខាួនសាងទ្ក

វ ិម្ចនោំងលនោះ

លៅតរបណយកសល

ប្ណតត្លៅកនងអាោសជំវ ិញ

ភនំសិលនរ ។

កនងធរោបទ្ ែាកថា

ពទ្ធវងស ែាកថា

សប្រតងថា

លទ្វត

ជាន់ចាត្រោហាោជិោម្ចន ២ ពួករ៊ឺ ភរោែាលទ្វត និងអាោសែាលទ្វត
ចំប្ណករកខែាលទ្វតលទោះ

ចាត្់លៅកនងពួកភរោែលា ទ្វត

ែូ ចបាលី

សប្រតងថា ភូ រិត្លល រកខរចេបពាតទ្ីស ភរោដ្ឋា លទ្វត ។
ច្ទវោក្នង្ជាន់
ច្ឆត្ុម្មហារាជិកាភូម្ិប្ លមនឆិត្តស្លហាវ
ុ
យង្់ឃ្ង្
ន មន ៤ រួក្
១. រនធលព្វា រនធពីា បានែល់ លទ្វតរនធពា ប្ែលលកើត្ខាងកនង
លែើរលឈើ ប្ែលម្ចនកាិនគ្ក ូប ល

ើងលៅថា លទ្ពធីតគ្ពឹកា ឬជំទង

ផោោះ ជំ ទងលឈើ ជំទងទ្ូក ចូលចិត្រត កកួនឱ្យលកើត្ឧបសរគលផសងៗ ែូច
ជាលកើត្ោរឈ៊ឺចាប់

ឬលធាើ នតោ

ែល់គ្ទ្ពយ នកប្ែលទំលឈើ លទោះរក

លគ្បើគ្បាស់ ឬរកសង់ផោោះ លទ្វតពួកលនោះលៅកនងោរគ្របគ្រងរបស់លសតច
ធត្រែាៈ ។
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រនធពាលទ្វតលនោះ លៅកនងលែើរលឈើ លទោះរហូត្លៅ សូរបីថា នក
ណាលរោត្់

កលៅលធាើទ្ូក លធាើផោោះ ឬលគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់យ៉ាងណារួ

ក៏លៅកនងលឈើ លទោះ ប្ែលខសគនពីរកខលទ្វត ប្ែលអាស្ស័

លៅតរ

លែើរលឈើ លបើលែើរលឈើ សាាប់ ឬគ្ត្ូវោត្់ ក៏ផ្ទាស់ពីលែើរលទោះលៅលែើរ
ែក្ទ្ ។
២. ករភលណា
ា ករភណី ា បានែល់ លទ្វតករភណា ប្ែលល

ើង

លៅថា អារកខទ្ឹក ជាលទ្វតប្ែលរកាសរបត្តិលផសងៗ ម្ចនប្កវរណី
ជាលែើរ និងរកាក្គ្ពភនំ ទ្លនា លបើម្ចន នកបំព្វនលលើសលបក៏ ឱ្យលោស
លផសងៗ លទ្វតពួកលនោះលៅកនងោរគ្របគ្រងរបស់លសដចវ ិរឡកៈ
ា ។

៣. ទលគ ទរី បានែល់ លទ្វតទរ ម្ចនវ ិជាាោក់ទ្ងនឹង

លវទ្រនតគថាលផសងៗ ខណៈគ្តច់លៅរកកនងរនសសលោក លពលខាោះ
ក៏និរិោត្ជារនសស ឬជាសត្ា ែូចជាខាា ោជសីហ៍ជាលែើរ លដ្ឋ

ចំលព្វោះ

ចូលចិត្តដ្ឋក់លោសសត្ានរក លទ្វតពួកលនោះលៅកនងោរគ្របគ្រងរបស់
លសតចវ ិរូបកខៈ ។
៤.

លោខ

កខិណី បានែល់ លទ្វត

កខ លពញចិត្តលបៀត្លបៀន

សត្ានរក លទ្វតពួកលនោះលៅកនងោរគ្របគ្រងរបស់លសតចកលវរៈ ឬលសតច
លវសសវ ័ណ ។

-59-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ោវត្តង្
ិ ាភូម្ិ
ជាលទ្វភូរិជាន់ទ្ី ២ ព្វកយថា តវត្តឹស ឬតវត្តិងាភូរិ ម្ចន
លសចកតី ២ យ៉ា ង តរវចនត្ថៈែូលចនោះរ៊ឺ
លត្ត្តឹស ជទ និ ពត្
ា តនិត ឯតថត្ិ = លត្ត្តឹសា
ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់បរគលម្ចនចំនួន ៣៣ ទក់ លហត្លទោះ
លទ្ើបបានល្ោោះថា លត្ត្តឹស ។
តវ បឋរំ ត្ឹសត្ិ បាត្ភវត្ីត្ិ = តវត្ឹលសា
ក្ផោប្ផនែីណា គ្បាកែលឡើងកនងលោកជាគ្គែំបូង រនក្ផោប្ផនែី
លហត្លទោះក្ផោប្ផនែីលទោះលទ្ើបល្ោោះថា តវត្ឹស ។
ធិបា

កនងវចនត្ថៈែំ បូង

ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់បរគល

៣៣ ទក់ ល្ោោះថា តវត្ឹសា ម្ចនលរឿងលដ្ឋ
រួ

ល្ោោះថា

រចលគ្គរ

ម្ចនបរគលរួ

សលងខបថា កនងស្សុក
ពួក

ល្ោោះថា

សហបញ្ញ ោរ ី រ៊ឺ គ្កុរលធាើបណយរួរគនម្ចន ៣៣ ទក់ ជាបរសោំង ស់
រនសសប្ែលជាគ្បោនល្ោោះថា រ

ម្ចណព បរគលគ្កុរលនោះបាន

សាងផាូវេនល់ប្ែលលៅកនងបរ ិលវណស្សុកលទោះ លែើរបីង្ក

ស្សួលែល់

ោរលធាើែំលណើរលៅរក គ្ពរោំងតំងលោងោន លែើរបីឱ្យគ្បជាជនបាន
ទ្ទ្ួលោន និងសាងសាោលឡើងគ្ត្ង់ ផូាវប្បកជា ៤ លែើរបីឱ្យរនសស
បានសានក់អាស្ស័

ោលបរសោំង ៣៣ ទក់ ស់ជីវ ិត្លហើ

លៅលកើត្កនងលទ្វភូរិជាន់ទ្ី

២ រ

ក៏បាន

ម្ចណពលទោះបានលកើត្ជាគ្ពោះឥនោ

ចំប្ណក ៣២ ទក់លទ្ៀត្ បានលកើត្ជាលទ្វតថានក់ធំជារួ
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លហត្លនោះលទ្វភូរិជាន់ទ្ី ២ លទ្ើបល្ោោះថា លត្ត្តឹស ។
កនងវចនត្ថៈទ្ី ២ ប្ផនែីណា គ្បាកែលឡើងជាគ្គែំបូងកនងលោក
រនប្ផនែី ែក្ទ្ៗ ប្ផនែីលទោះលទ្ើ បល្ោោះថា តវត្ឹ ស
ោលលោកគ្ត្ូវទ្ម្ចា

ស់លហើ

ធិបា

ថា

ក៏បានម្ចនោរលផតើរ កលកើត្លោកេោី

លឡើងលទ្ៀត្ លដ្ឋ

ម្ចនលភាៀងោាក់ចោះរកយ៉ា ងខាាំង គ្ត្ង់បរ ិលវណក្ផោ

ប្ែលលោកទ្ម្ចា

លទោះ ម្ចនខយល់គ្ទ្ទ្កលៅខាងលគ្ោរ ទ្ឹកលភាៀង

ប្ែលោាក់ចោះរកម្ចនបរ ិម្ចណយ៉ា ងលគ្ចើន ជាទ្ឹ កលភាៀងប្ែលថាាសាអត្
ត្រកទ្ឹកលទោះក៏កករោា

ជាែីែំធំរហិម្ច លហើ

ទ្ឹកលទោះក៏កកបនតិច

រដងៗ រ ីងសៃត្ច
ួ ោះរកតរលំដ្ឋប់ រហូត្គ្បាកែល
ក្ផោប្ផនែីប្ែលគ្បាកែល

ើញក្ផោប្ផនែីលឡើង

ើញលឡើងរនលនោះ រ៊ឺ កំពូលភនំសលិ នរ ប្ែល

ជាទ្ីលៅរបស់លទ្វតជាន់ទ្ី ២ លទោះឯងលដ្ឋ

លហត្លនោះប្ផនែីលទោះ

លទ្ើបល្ោោះថា តវត្ឹស ។
ច្ទវោច្ៅខាង្ច្លើជាន់ោវត្តិង្ស ២ រួក្
១. ភរោែលា ទ្វត បានែល់ គ្ពោះឥនោនិងលទ្វតថានក់ធំ ៣២

ងគ

គ្ពរោំងបរ ិវរ លទ្វ សោ ៥ ពួកប្ែលលៅលគ្ោរភនំសិលនរ ក៏ចាត្់លៅ
កនងគ្បលភទ្ភរោែាលទ្វតែូចគន ។
២. អាោសែាលទ្វត បានែល់ ពួកលទ្វតប្ែលលៅកនងវ ិម្ចន
ប្ណតត្លៅកណា
ត លអាោស តំងពីកំពូលភនំសិលនរលៅែល់កណា
ដ ប់
ចគ្កវល វ ិម្ចនខាោះម្ចនលទ្វតលៅ វ ិម្ចនខាោះក៏រិនោន់ម្ចនលទ្វតលៅ ។
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លោកោត្ ឬចគ្កវលរួ

វស់លដ្ឋ

ជំវ ិញ ៣.៦១០.៣៥០

លយជន៍ ចំប្ណកប្ែលជាកគ្ម្ចស់ ២៤០.០០០ លយជន៍ ម្ចនទ្ឹកគ្ទ្
ប្ផនែីកគ្ម្ចស់

៨៤០.០០០

លយជន៍

តំងលៅខាងលលើខយល់ប្ែល

គ្ទ្ទ្ឹកករពស់លឡើងលៅកនងក្ផោអាោស ៩៦០.០០០ លយជន៍ ។
ភនំសិលនរជាភនំប្ែលខពស់បំផត្កនងចគ្កវល តំងលៅគ្ត្ង់ កណា
ត ល
លិចចោះកនង នាង់ទ្ឹក

និងករពស់លឡើងលៅកនងអាោស

៨៤.០០០

លយជន៍ កំពូលម្ចនសណា
ា នរូលម្ចនភនំ ៧ លៅព័ទ្ធភំស
ន ិលនរ រ៊ឺ
១.

រនធរ

៥. លនរិនោរ

២. ឥសិនធរ

៣. ករវ ិក

៦. វ ិនតក

៧.

៤. សទ្សសនៈ

សសកណណ ប្ែលជាទ្ិពា ។

លលើក្ផោែីជាន់តវត្តិងសប្ែលតំងលៅលលើកំពូលភនំសិលនរលនោះម្ចន
លកខណៈរូល ម្ចនទ្ំហំ ៨៤.០០០ លយជន៍
សទ្សសនៈ

តំងលៅគ្ត្ង់កណា
ត លភនំ

ម្ចននររល្ោោះថា

បរ ិលវណសទ្សសននររលនោះ

ម្ចនទ្ំហំ ១.០០០ លយជន៍ ម្ចនកំប្ពងព័ទ្ជ
ធ ំវ ិញ ៤ ទ្ិស, កនង
រួ

ទ្ិសម្ចនោារ ២៥០ ោារ រួរោំង ៤ ទ្ិសម្ចនោារ ១.០០០ ោារ ។
កនងសទ្សសននររ ម្ចនលវជ

នតគ្បាសាទ្ ប្ែលជាទ្ីលៅរបស់

លសតច សកា ។

ទ្ិសខាងលកើ ត្របស់នររ ម្ចនសួនផ្ទាល្ោោះថា ននោវ ័ន ទ្ំហំ

១.០០០ លយជន៍ ខាងកន ងសួ នម្ចនស្សោះលបាកខរ ណី ២
រហានទោ និ ងចូ ឡនទោ ម្ចត្់ស្សោះនិងបរ ិលវណស្សោះគ្ោលលដ្ឋ
សិោជាទ្ីសគ្ម្ចប់ ងគ

សគ្ម្ចក ។
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ទ្ិសខាងលិចរបស់សទ្សសននររលនោះម្ចនសួនល្ោោះ ចិគ្ត្លត
ទ្ំហំគ្បម្ចណ

៥០០ លយជន៍ ម្ចនស្សោះលបាកខរណី ២

វ ិចិគ្ត និងចូឡចិគ្ត ។

ល្ោោះថា

ទ្ិសខាងលជើងរបស់សទ្សសននររ ម្ចនសួនល្ោោះ រិសសកវ ័ន

ទ្ំហគ្ំ បម្ចណ ៥០០ លយជន៍ ម្ចនស្សោះលបាកខរណី ២ ល្ោោះថា ធម្ចោ
និងសធម្ចោ ។
ទ្ិសខាងត្បូងម្ចនសួនល្ោោះ

ផ្ទរសកវ ័ន

ទ្ំហំគ្បម្ចណ

៧០០ លយជន៍ ម្ចនស្សោះលបាកខរណី ២ ល្ោោះថា ភោោ និងសភោោ ។
បណា
ត សួនោំង ៤ លនោះ ជាររណី
របស់ពួកលទ្វតោំង

ដ្ឋានសគ្ម្ចប់រ ីកោ

ចិត្ត

កនងជាន់តវត្តិងស ។

ទ្ិសខាងលកើត្លឈៀងខាងលជើងរបស់សទ្សសននររលនោះ ម្ចនសួន
២ ល្ោោះថា បណារ ិក និងសួនរហាវ ័ន កនងសួនបណារ ិកម្ចនលែើរ
បារ ិចេត្តកគ្ពឹកស (រលួសផអង) ករពស់ ១០០ លយជន៍ ប្បកប្រកសាខា
ទ្ំហំលចញលៅ ៥០ លយជន៍ ោលែល់លពលលចញផ្ទា ក៏ផា
គ្ក ូបលៅឆាៃ

កាិន

បាន ១០០ លយជន៍ ខាងលគ្ោរលែើរបារ ិចេត្តកគ្ពឹកស

ម្ចនប្ផនបណាករពលសិោសនៈ ទ្ទ្ឹង ៥០ លយជន៍ បលណា
ត

៦០

លយជន៍ ករពស់ ១៥ លយជន៍ ម្ចនពណ៌គ្កហរែូចផ្ទាចារ ស្សុត្ចោះ
បានកនងលវោ ងគ

និងលបា៉ា ងលឡើងជាគ្បគ្កត្ីកនងលវោលគ្ោកលឡើង

ខាងរខផ្ទោំងសិោលនោះម្ចនសាោជាទ្ីគ្បជំសាតប់ ធរ៌
សាោសធម្ចោ ម្ចនលចត្ិ

ររកត្ប្ែលល្ោោះថា ចូ
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១០០ លយជន៍ ខាងកនងបញ្ា ោះគ្ពោះចងាូរប្កវខាងសាតំរបស់គ្ពោះសម្ចោ-

សរពទ្ធនឹងគ្ពោះលកសា ប្ែលគ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់ោត្់កនងលពលប្ែលលសតចលចញ
សាងបពាជាា ។

សួនរហាវ ័ន

ទ្ីគ្បថាប់សគ្ម្ចកគ្ពោះឥរ ិយបេរបស់លសតចសកា-

លទ្វោជ ម្ចនស្សោះលបាកខរណី ទ្ំហំ ៤ លយជន៍ ល្ោោះ សនទោ
និងម្ចនវ ិម្ចនល

រព័ទ្ធជំវ ិញ ១.០០០ វ ិម្ចន ។

ោររស់លៅរបស់លទ្វតកនងជាន់តវត្តិងសសទ្ធប្ត្ជា នកលសា
ទ្ិពាសរបត្តិពីកសលករោកនង ត្ីត្ភព

អាររោណ៍ប្ែលបានទ្ទ្ួលកនង

ជាន់តវត្តិងស លទ្ើបសទ្ធប្ត្ម្ចនឥដ្ឋាររោណ៍ លទ្វតគ្បុសម្ចនរូបោងនិង
លកខណៈលៅកនងវ ័

ប្ែលម្ចនអា

គ្បប្ហល

២០

ឆានំ

ចំប្ណកលទ្វតស្សីម្ចនរូបោងនិងលកខណៈប្ែលម្ចនអា

(រនសស)
គ្បប្ហល

១៦ ឆានំ ែូចៗ គនគ្រប់ ងគ រិនម្ចនជោ ប្ភនកស្សវំង សក់ សាូ វ លធោញ

បាក់ គ្ត្លចៀកេា ង់ ពណ៌ សរប រអាប់ គ្ជួ ញ គ្ជាវោំង ស់ លនោះរិ ន ម្ចន
ែល់ លទ្វតពួកលនោះលឡើ

ម្ចនប្ត្ភាពសាអត្

ជាកំលោោះ

ជាគ្ករំ

រហូត្លៅែល់សាាប់ ។
ជំង៊ឺរិនម្ចនែល់លទ្វតកនងជាន់តវត្តិងស លគ្ព្វោះបរ ិលភារអាហារ
ប្ែលលអិត្សខរ

ប្ែលជាសោធលភាជន

រិនម្ចនឧចាារៈ

បសាវៈ

លទ្វតស្សីរិនម្ចនរែូវគ្បចាំប្ខ និងរិនគ្ត្ូវម្ចនរភ៌ែូចជារនសស លវៀរ
ប្ត្លទ្វតពួកភរោែាលទ្វត ងគខាោះប្ែលលៅម្ចនរែូវគ្បចាំប្ខ
រភ៌ែូចជារនសសបាន ។
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បណា
ត លទ្វតោំង
រនសសក៏លទ្
វ

កនងលទ្វលោកលទោះ

លគ្ព្វោះបែិសនធិលដ្ឋ

វៈោងោ

គ្រប់បរ ិបូណ៌

ក្នលទ្វតោំង

នឹងបានលកើត្ែូច

ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្

លកើត្ធំប្ត្រតង

ោលនឹងលកើត្លឡើងជាបត្ត

ជាធីត

ក៏រប្រងលកើត្លឡើងកនងគ្ត្ង់លៅា ប្ត្លបើលកើត្លឡើងជា

បាទ្បរ ិចារ ិោ រប្រងលកើត្ជាលទ្ពធី តកនងទ្ីលែក លបើជាលវ

ាវចាករណ៍

រប្រងលកើត្លឡើងកនងវ ិម្ចន ែូចបាលីកង
ន ែាកថា សកាបញ្ា សូគ្ត្ និង
រូលបណាណសកសប្រតងថា លទ្វនំ ធីត ច បតត ច
បាទ្បរ ិចារ ិោ ឥត្ថិលយ ស
លទ្វត ស

លន និពត្
ា តនិ,ត តសំ រណានបសាធនោរ ិោ

នំ បរ ិវលរតា និពាត្តនិត, លវ

ាវចាកោ លទតវ ិម្ចលន និពាត្តនិត ។

ម្ចនលសចកតីថា ោលលទ្វតោំង
លទ្វត ងគណារួ

លហើ

ប្ែនវ ិម្ចនលហើ
របស់ខួានបាន

លៅលកើត្កនងវ ិម្ចនរបស់

ក៏លទ្វត ឬលទ្ពធីតប្ែលលកើត្លឡើងលទោះ

គ្ត្ូវជាបរ ិវររបស់ នកជាម្ចាស់វ ិម្ចនលទោះៗ
ែលណើ ត រលៅរិនបាន

លងា និពាត្តនិ,ត

លដ្ឋ

លទ្វត ងគែក្ទ្រក

ប្ត្លបើលកើត្លឡើងកនងអាោសគ្ត្ង់កណា
ត លលខត្ត

លទ្វតកនងវ ិម្ចនជិត្ៗ

អាចោន់

កជាករោសិទ្ិធ

ប្ត្លបើរិនអាចចោះសគ្រុងគនបានជារួ

លទ្វតប្ែល

លកើត្លឡើងេោីលទោះ នឹងបានជារបស់ ក
ន ណា ក៏ទំគនលៅោន់សម្ចនក់
របស់លសតចសកាលទ្វោជ

លបើគ្បាកែថាវ ិម្ចនរបស់ នកណា

លៅជិត្ទ្ី

ឧបបត្តិលឡើងរបស់លទ្វតលទោះ លសតចសកាៈក៏អាចោត្់កីឱ្
ត យលទ្វតប្ែល

ម្ចនវ ិម្ចនលៅជិត្ជាងបានជាករោសិទ្ិធ លបើលទ្វតប្ែលលកើត្េោីលៅឃាាត្
ពីលទ្វតោំងពីរលសោគ
ើ ន លទ្វតប្ែលលកើត្េោីចូលចិត្តសរាឹងលរើលវ ិម្ចន
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របស់លទ្វត ងគណា ក៏ោត្់កីតឱ្យជារបស់លទ្វត ងគលទោះ ប្ត្លបើលទ្វត
ប្ែលលកើត្េោីរិនបានចូ លចិត្តកនងវ ិម្ចនណារួ

លសតចសកាៈក៏ោត្់ កីតរក

ជារបស់គ្ពោះ ងគខួនឯង
ា
លែើរបីោត្់លសចកដីវ ិវទ្របស់លទ្វតោំង
ែូលចនោះនឹងល

ើញបានថា

លទ្វត ងគខាោះ

។

ម្ចនលទ្ពធីតជា

បាទ្បរ ិចារ ិោ ៥០០ ខាោះក៏លលើសពី ៥០០ និងម្ចនលទ្វតជាលគ្ចើន
ប្ែលរិនម្ចនវ ិម្ចនជារបស់ខួានឯង

និងបណា
ត លទ្វតោំង

ិ ទ្ែូចគននឹងរនសស និងគ្ត្ូវម្ចន
ក៏ម្ចនលសចកតីគ្ជួលគ្ចបល់ ល្ាោះវវ
ោរោត្់កីត ។
ោររស់លៅរបស់លទ្វតកនងលទ្វលោកលនោះ ក៏ែូចគននឹងរនសស
លោក ម្ចនោរលៅរកលបៀត្លបៀនគន ម្ចន នកត្រនតី

នកលគ្ចៀង និង

លទ្វបត្ត កទ្ពធីត ម្ចនោរស្ស

ញ់គនគ្បាថានជារូនឹងគន ោលខាោះ

រូគ្រងលហើ

ក៏រប្រងលកើត្ោរលនឿ

ណា

រិនសបា

រ ីកោ

ោំង

កនងោររស់លៅរបស់ខួន
ា

ែូចលទ្វតប្ែលម្ចនរូគ្រង

បបួលគនលៅលសា

លទ្វតកនងតវត្តិងស

លសចកតស
ី ខកនងសួនោំង ៤ គ្ពរលដ្ឋ

បរ ិវរ ។
សរបត្តិរបស់លទ្វតោំងលទោះ ម្ចនោរគ្បលសើរក្គ្កប្លងជាងគន
ោំងបរ ិវរ

វ ិម្ចន

និងឥដ្ឋាររោណ៍លផសងៗ សទ្ធប្ត្កសលករោប្ែល

ខាួនបានលធាើទ្ក ែូចបាលីកនងរហាវរគ ែាកថាជនវសភសូគ្ត្សប្រតងថា
យ សា សពាលទ្វតនំ វតថលង្ការវិម្ចនសរីោនំ បភា ោាទ្ស លយជទនិ ផរត្ិ រហាបញ្ញញ នំ បន សរ ីរបបភា លយជនសត្ំ ផរត្ិ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រសោីប្ែលផា

លចញ ំពីោងោ

និងលគ្រឿងអាភរណភូសា

ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បដ្ឋប់របស់លទ្វបត្ត និងលទ្ពធីតោំង

គ្ពរោំង

ងគខាោះក៏ម្ចនរសោីផា

ែល់លៅ ១២

វ ិម្ចនប្ែលជាទ្ីលៅរបស់ខួនៗ
ា

លយជន៍ លបើ ងគណាម្ចនបណយលគ្ចើន ក៏ម្ចនរសោីផា

លៅែល់ ១០០

លយជន៍ ។
ព្រះឥនទប្ លមននាម្ថាច្សតឆសក្ក
គ្ពោះឥនោ រ៊ឺ លសតចសកាលទ្វោជ ឬប្ែលលៅថាលសតចលោសិ

ររ ិនោ

លនោះជា នកគ្របគ្រងលទ្វតជាន់តវត្តិងស រួរែល់លទ្វតជាន់ ចាត្រោហាោជិោភូរិ

ប្ត្លទ្វភូរិជាន់តវត្តិងសលទោះ ជាទ្ីគ្បថាប់របស់លសតច

សកាលទ្វោជ ម្ចនគ្បាសាទ្ម្ចស ល្ោោះថា លវជ

នត ជាទ្ីគ្បថាប់ បាន

ទ្ទ្ួលទរថាលសតចសកាៈ ម្ចនវចនត្ថៈថា
សកាចំា ោនំ ទ្ោត្ីត្ិ = សលោា
ល្ោោះថាលសតចសកាៈ លគ្ព្វោះម្ចនោរបរចា
ិ ា រោនលដ្ឋ
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

សលរ លជត្ំ សកាណាត្ីត្ិ = សលោា

ល្ោោះថាលសតចសកាៈ លគ្ព្វោះអាច

កឈនោះពួកសគ្ត្ូវបាន ។

ោររស់លៅរបស់លសតចសកាលទ្វោជ
លវជ

លគរព ។

គ្បថាប់លៅកនងគ្បាសាទ្

នត ករពស់ ១.០០០ លយជន៍ ម្ចនសសរទ្ង់ករពស់ ៣០០ លយជន៍

ដ្ឋំលៅជំវ ិញសសរទ្ង់លទោះគ្បដ្ឋប់លដ្ឋ

រត្នៈោំង

សគ្ម្ចប់រង់របស់គ្ពោះឥរនោ ល្ោោះថា លវជ
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៧

ម្ចនោជរេ

នតែូចគន ជាព្វហនៈទ្ឹរ

ភិធរោត្ថសងគហ

លដ្ឋ

លសោះអាលន

ម្ចនទ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

យ ១.០០០ កាល គ្ពរលដ្ឋ

លគ្រឿងគ្បដ្ឋប់និង

សារេី រ៊ឺ ម្ចត្លីលទ្វបត្ត ។

គ្គខាោះលសតចសកាលទ្វោជ

ក៏គ្ទ្ង់រង់ែំរ ីជាព្វហនៈ

ែំរ ីលនោះ

ល្ោោះថា ឯោវ ័ណ រិនប្រនជាែំរ ីសត្ាត្ិរចាេនលទ្ ជាែំរ ីប្ែលសលគ្រច
លឡើងលដ្ឋ

ោរនិរិោត្របស់លទ្វតកនងជាន់តវត្តិងសលទោះឯង កនងោល

ប្ែលសកាលទ្វោជម្ចនបំណងនឹងគ្បថាប់លដ្ឋ

ែំរ ី ។

ែូចសាធកបាលីប្ែលសប្រតងកនងសារត្ថទ្ីបនីែីោថា
(សកាសស បន ឯោវលណា ទរ ហត្ថី ទ្ិ
លសាបិ លទ្វបលតតល

ឌឍលយជនសត្ិលោ

វ ន ហិ លទ្វលោកសោឹ ត្ិរចាេនរត លហានតិ ។)

ំណាចក្នចកខរបស់លសតចសកាលទ្វោជ សូរបីម្ចនចកខោំង ២
ែូចគននឹ ងចកខរបស់លទ្វតោំង
លទ្វោជលទោះ អាចលរើលល
របស់លទ្វតោំង

ក៏ពិត្

ប្ត្ចកខរបស់លសតចសកា

ើញវត្ថលផសងៗ បានឆាៃ

ជាងគ្កប្សប្ភនក

ែល់លៅ ១.០០០ ែង លទ្ើបបានល្ោោះថា

លសតចសហសសលនត្ត ែូចសាធកបាលីកនងសរភងគជាត្ក ែាកថាថា
(សហសសលនតតនំ បន លទ្វនំ ទ្សសនូបចាោត្ិការនសរលតថត្ិ
សហសសលនតត ។)
កនងបាលីឯកនិបាត្ជាត្ក ែាកថា សប្រតងរណធរ៌របស់ នក
ប្ែលលៅលកើត្ជាគ្ពោះឥនោថា
ម្ចតលបត្ិតភរ ំ ជនតំ

កលល លជដ្ឋាបចា

សណំ ា សខិលសម្ចភសំ

លបសលណ
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ិនំ

យបបហា

ិនំ

ភិធរោត្ថសងគហ

រលចេរវ ិនល

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ត្តំ

សចាំ លោោភិភំ នរ ំ

ត្ំ លវ លទ្វ តវត្ឹសា

អាហ សបបរ ិលសា ឥត្ិ ។

ពួកលទ្វតលៅឋានតវត្តិងស បានលៅជន នកចិញ្ាឹរម្ចតបិត
នកលោត្ប្គ្កងបរគលជាចបងកនងគ្ត្កូល ម្ចនវចាលអិត្ទ្ន់ និយ
ប្ត្ព្វកយប្ផអរប្លារ
លសចកដីកំណាញ់

លោះបង់ព្វកយញោះញង់
ម្ចនសរដីលទ្ៀត្ោត្់

គ្បកបកនងោរលោះបង់
ជាជនគ្របសងាត្់លសចកដី

លគ្ោធលទោះឯង ថាជាសបបរស ។
នកប្ែលលកើត្ជាគ្ពោះឥនោម្ចនសកតិធំកនងតវត្តិងសលទោះគ្ត្ូវគ្បកប
លដ្ឋ

រណធរ៌ ៧ គ្បោររ៊ឺ
១. ចិញ្ាឹរម្ចតបិត
២. លគរព នកធំកនងគ្ត្កូល
៣. លព្វលវចាទ្ន់ភាន់
៤. រិនលព្វលវចាញោះញង់
៥. រិនម្ចនលសចកតីកំណាញ់
៦. ម្ចនលសចកតីលសាោោះគ្ត្ង់
៧. រម្ចៃប់លសចកតីលគ្ោធបាន ។
ការបំច្រញក្ុសលក្នង្ព្រះរុ
ទធស្លសនារបស់ព្រះឥនទ
ុ
លសតចសកាលទ្វោជ ជាធំជាងលទ្វតោំង

បានពិចារណាែល់រសោីោ និ ងវ ិម្ចនរបស់ខួាន
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កនងជាន់តវត្តិងស

ល

ើញថាលៅ ន់ជាង

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

លទ្វត ងគខាោះ សូរបីម្ចន ំណាចជាធំកនងតវត្តិងសក៏លដ្ឋ
គ្ពោះទ្័

លទ្ើ បរ ំពឹងកនង

ថា លហត្ ីលា ទ្វតពួកលនោះម្ចនរសោីភ៊ឺប្ា ចងចាំង និងម្ចនវ ិម្ចន

សាអត្លអជាងគ្ពោះ ងគ ោលពិចារណាលហើ

ក៏គ្ទ្ង់គ្ជាបថា លទ្វត

ោំងលទោះ បានលធាើកសលទ្កកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ កសលលទោះរប្រង
ម្ចនផលបរ ិបូណ៌

ជាងកសលករោប្ែលរិនបានលធាើទ្កកនងគ្ពោះពទ្ធ-

សាសទ ឬកនងលវោប្ែលរិនម្ចនគ្ពោះពទ្ធសាសទ ោរគ្ជាបែូលចនោះ
ក៏ខាល់ខាា

នឹងសាងកសលទ្កកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទឱ្យបាន ។

ោលឱ្ោសរកែល់
ល

គ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់សរាឹងគ្ពោះលនត្តទ្ិពាលរើល

ើញគ្ពោះរហាកសសបលត្ថរកំពងលចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិ

លគ្បាសសត្ាប្ែលគ្កលំបាក

នឹងលៅ

លទ្ើបបានបបួលទងសជាតរលហសី

លសតចរកោន់ រនសសលោកគ្ពរលដ្ឋ

សោធលភាជន លែើរបីគ្បលរនែល់

គ្ពោះរហាកសសបជាម្ចាស់ ។
ោលចោះរកែល់ឋានរនសស ក៏និរិោត្ជារនសសជោ គ្កលំបាក ២
ទក់បីតគ្បពនធ ទំគនលៅកនងខោរប្កបរផាូវប្ែលគ្ពោះរហាលេរៈនិរនតរក ។
លោះគ្ពោះរហាកសសបលត្ថរលចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិ

តំងចិត្ត

លៅលគ្បាសរនសសគ្កលំបាកកនងភូរិលទោះ ោលលៅែល់ភូរិលទោះលហើ
ក៏ឈប់លៅខាងរខផោោះែំបូងប្ែលលៅែល់ លសតចសកាលទ្វោជប្ែលជា
គ្ពោះឥនោប្កាងខាួនលទោះគ្បាប់ទងសជាតឱ្យ

កអាហាររកដ្ឋក់បាគ្ត្

គ្បលរនែល់គ្ពោះរហាលេរៈជាម្ចាស់ ។

គ្ពោះរហាលេរៈរិនបានពិចារណាែល់សាារីភរយ
ិ ោំង ២ ទក់
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ភិធរោត្ថសងគហ

ប្ែលដ្ឋក់បាគ្ត្

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រិត្ថាជារនសសគ្កខសត្់ធរោតែូច នកែក្ទ្ ខណៈ

ទ្ទ្ួលបាគ្ត្ប្ែលគ្ពោះឥនោគ្បលរន កាិនអាហារផា
ក៏គ្ជាបលហត្ភាារថា

លចញលៅជាពិលសស

លនោះរិនប្រនជាអាហារធរោត

ជាអាហារទ្ិពា

ភរ ិយសាារីោំង ២ លនោះ ក៏រិនប្រនជារនសសធរោត ជាគ្ពោះឥនោនិង
រលហសីប្ែលនិរិោត្ោ

រក ។

គ្ពោះរហាលេរៈ លទ្ើបលព្វលថា អាតោតំងចិត្តនឹងលគ្បាសរនសស
គ្កលំបាក លហត្ ីាលោកលទ្ើបលធាើែូលចនោះ គ្ពោះឥនោក៏គ្បាប់លហត្ថា ខ្ំ
គ្ពោះ ងគក៏ជារនសសគ្កលំបាកែូចគន

សូរបីជាធំលៅកនងជាន់តវត្តិងស

ក៏ពិត្ ប្ត្រសោីនិងវ ិម្ចនរបស់ខំ្គ្ពោះ ងគ លៅ ន់ជាងលទ្វត ងគខាោះ រិត្
លហើ

ល

ញ
ើ ថា

ខ្ំគ្ពោះ ងគរិនបានលធាើកសលកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ

ឥឡវលនោះរកជួ
បឱ្ោសជារួ
ូ

លោកម្ចាស់លហើ

កសលកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ

លទ្ើបគ្ត្ូវោរសាង
និងវ ិម្ចនម្ចនពនា៊ឺ

លែើរបីឱ្យរសោីោ

រងលោចន៍បរ ិបូណ៌ លទ្ើបបាននិរិោត្ោ

រកលធាើោរែូលចនោះ ។

ោលគ្ពោះឥនោបានបំលពញោន

ែល់គ្ពោះរហាកសសបលហើ

គ្ត្ឡប់លឡើងលៅោន់តវត្តិងសលទ្វលោក

រសោីោ

គ្ពោះ ងគក៏គ្បាកែពនា៊ឺរងលោចន៍សាអត្បរ ិបូណ៌លដ្ឋ

និងវ ិម្ចនរបស់

គ្បោរែូលចនោះ ។

ច្សតឆសក្កច្ទវរាជជាព្រះច្ស្លោបនន
លសតចសកាលទ្វោជ ងគលនោះ

ោលបានសាតប់គ្ពោះធរ៌លទ្សទពី

គ្ពោះែ៏ម្ចនគ្ពោះភារកនងសកាបញ្ា សូគ្ត្ទ្ី
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និោ

រហាវរគចប់

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

គ្ពោះ ងគសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបនន
លៅទ្ល់ ស់អា

នឹងលៅកនងតវត្តិងសពិភពរហូត្

។

កនងសកាបញ្ា សូគ្ត្រហាវរគគ្ពោះបាលីនិង ែាកថាសប្រតងថា ោល
ចត្ិពីតវត្តិងសលហើ

នឹងរកលកើត្ជាលសតចចគ្កពត្តិកនងរនសសលោក

និងសលគ្រចជាសកោគរិបរគល ជាលំដ្ឋប់ទ្ី ២ ោល ស់ជីវ ិត្ពី
រនសសលហើ

ក៏លៅលកើត្ជាលទ្វតជាន់តវត្តិងសលទ្ៀត្ នឹងបានសលគ្រច

ជាគ្ពោះ ទគរិបរគល ជាលំដ្ឋប់ទ្ី ៣ ោល ស់អា
ក៏នឹងលៅលកើត្កនងគ្ពហោលោកជាន់សោធវស

ចាកតវត្តិងស

តំងពីជាន់ វ ិហា

ជាលែើរលៅរហូត្ែល់ជាន់ កនិដ្ឋាភូរិ និងបរ ិនិព្វានកនងជាន់លទោះ ។
ស្លោសុធមម
កនងតវត្តិងសលទ្វភូរិលទោះ
ពណ៌ទរកលហើ

ម្ចនសាថនទ្ីប្ែលលអសាអត្

ែូចបាន

គ្ពោះនររសទ្សសនៈ ម្ចនគ្បាសាទ្លវជ

នត ប្ែល

ជាទ្ីគ្បថាប់របស់លសតចសកាលទ្វោជ ម្ចនសួនសាោរណៈ ប្ែលជាទ្ី
សបា

រ ីកោ

ិ សទ្សសនៈោំង ៤ ទ្ិ ស ល្ោោះថា សួ នននោ វន
័
ជំ វញ

សួ នចិ គ្ត្លត សួ នរិសសកវ ័ន សួនផ្ទរសកាវ ័ន និងលៅម្ចនសួន
ពិលសស ២ លទ្ៀត្ រ៊ឺ សួនបណារ ិកៈ និ ងសួនរហាវ ័ន ។
សួនរហាវ ័នលទោះ
របស់លសតចសកាលទ្វោជលដ្ឋ

ជាទ្ីសគ្ម្ចប់សានក់សគ្ម្ចកគ្ពោះឥរ ិយបេ
ចំលព្វោះ ។

ចំប្ណកសួនបណារ ិកៈលទោះ រិនប្រនជាសួនសបា
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រ ីកោ

លទ្

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ប្ត្ជាសួនពិលសសប្ែលម្ចនលសចកតីសំខាន់ជាងសួនែក្ទ្ៗ
ជាទ្ីតំងក្នបូ ជនី

ដ្ឋាន

ែូ ចជាគ្ពោះចូ

រណីលចត្ិ

លគ្ព្វោះ

និងបណា-

ករពលសិោសនៈ ប្ែលសលរតចគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធោាប់បានយងលឡើង
លៅគ្បថាប់ ស ប្រតងគ្ពោះ ភិ ធរោ ៧ ររពី រ លគ្បាសព ទ្ធម្ចត និ ងម្ចន
សាោសធម្ចោ

ជាសាោប្ែលលទ្វតោំង

រកគ្បជំគនសាតប់

ធរ៌ ។
សាោសធម្ចោលនោះ ប្ែលលទ្វតោំង
សាតប់ធរ៌ លដ្ឋ

ម្ចនលសតចសកាលទ្វោជ ងគ ររ ិនោជាគ្បោន សាោ

លនោះសលគ្រចលដ្ឋ
លដ្ឋ

រត្នៈោំង ៧ ម្ចនករពស់ ៥០០ លយជន៍ វស់

ជំវ ិញ ១.២០០ លយជន៍ ក្ផោោបសលគ្រចលដ្ឋ

សលគ្រចលដ្ឋ
លដ្ឋ

គ្ពរលគ្ពៀងគនរកគ្បជំ

ម្ចស លគ្រឿងខាងលលើ រ៊ឺ ធនឹរក្ែរប្ណងជាលែើរ សលគ្រច

រត្នៈោំង ៧ ែំបូលគ្បក់លដ្ឋ

គ្បកបលដ្ឋ

ប្កវផលិក សសរ

ប្កវគ្បវឡ

គ្បាក់ ។

ប្កវឥនោនិល ពិដ្ឋននិងសសរ

ជាកបូរកាច់លផសងៗ

ជហាាសលគ្រចលដ្ឋ

ខាងកនងសាោគ្ត្ង់កណា
ត លជាទ្ីតំងធម្ចោសនៈករពស់
លយជន៍ សលគ្រចលដ្ឋ

រត្នៈោំង ៧ បាំ ងលដ្ឋ

លសាត្ចេគ្ត្ករព ស់

៣ លយជន៍ ប្កបរធម្ចោសនៈជាទ្ីគ្បថាប់របស់លសតចលោសិ
បទោប់លៅជាទ្ីគ្បថាប់របស់លទ្វតជាធំ

៣២

ងគ

១
លទ្វោជ

និងលទ្វតែក្ទ្ៗ

លទ្ៀត្ ។
សាោសធម្ចោលនោះ តំងលៅប្កបរលែើរបារ ិចេត្តកគ្ពឹកស ប្ែលលចញ
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ភិធរោត្ថសងគហ

ផ្ទារួ

ឆានំរតង

ពងម្ចន់
រិន

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

លពលជិត្លចញផ្ទាសាឹកបារ ិចេត្តកគ្ពឹកសនឹងម្ចនពណ៌

(សីនួន)

លវោលទោះពួកលទ្វតនឹងម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រថា

ូរប៉ាទោននឹងបានល

ជារសោីផា

ើញផ្ទាលចញលែរដ្ឋសព្វសលពញពណ៌គ្កហរ

លៅកនងបរ ិរណាលគ្បម្ចណ ៥០០ លយជន៍ ផា

គ្ក ូបលៅតរខយល់បានចម្ចៃ

កាិន

១០០ លយជន៍ ។

ផ្ទាបារ ិចេត្តកគ្ពឹកសលនោះ ោលគ្ត្ូវខយល់កនតនៈក៏របូត្គ្ជុោះរកឯង
រិនបាច់េពក់ទ្ំោក់

និងម្ចនខយល់សរបែិចេនៈទ្ទ្ួលផ្ទារិនឱ្យែល់

ក្ផោែីបាន ត្ពីលទោះក៏នឹងម្ចនខយល់ បលវសនៈ លធាើទទ្ីផ្ទត្់ទំ

កផ្ទា

លឈើ លទោះចូលលៅកនងសាោសធម្ចោ ខយល់ល្ោោះថា សរោិជានៈ នឹង
លធាើទទ្ីផ្ទត្់

កផ្ទាចាស់ប្ែលសាិត្លចញលៅ ខយល់សនថកៈ នឹងផ្ទត្់

ចាត្់ជារលបៀបឱ្យលរៀបរ

រិនឱ្យលៅជាកងរំនររួរគន ។

ោរគ្បជំសាតប់ធរ៌កនងសាោសធម្ចោលនោះ ោលែល់លវោប្ែល

នឹងរកគ្បជំសាតប់ធរ៌ លសតចសកា ររ ិនោគ្ទ្ង់ផំស
ា ័ងខវ ិជ

ត្តរ ប្ែលម្ចន

គ្បប្វង ១២០ ហត្ថ ោន់ ឮ សំ លឡងទ្ូ លៅោំ ងខាងកន ងនិ ងខាងលគ្ៅ
គ្ពោះនររសទ្សសនៈ សំលឡងស័ងខប្ែលផាំរដង នឹងោន់ឮគ្បាកែលៅ
ែល់លៅ ៤ ប្ខរនសស ។
លទ្វបត្ត

លទ្ពធីតោំង

កនងជាន់តវត្តិងស

ោលបានឮ

សំលឡងស័ងខ ក៏ទំគនរកោន់សាោសធម្ចោលនោះ រសោីលចញពី ោងោ
និងពនា៊ឺលចញពីលគ្រឿងគ្បដ្ឋប់របស់លទ្វតោំង
ទ្ូោំងសាោ

លសតចសកាលទ្វោជោលផាំស័ងខលហើ
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ក៏ភ៊ឺសា
ា ា ងលៅ
លសតចក៏លចញចាក

ភិធរោត្ថសងគហ

គ្បាសាទ្លវជ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

នត គ្ពរលដ្ឋ

ម្ចនលទ្វតតរប្ហហរល

រលហសីោំង ៤ ងគ គ្ទ្ង់លឡើងែំរ ីឯោវ ័ណ
រព័ទ្ធ

លសតចលៅោន់សាោសធម្ចោ

គ្បម្ចណ ៣ លោែិ ៦ ោន ងគ ។
សនងាម្ចរគ្ពហោ

លសតចលចញចាកគ្ពហោលោករកសប្រតងធរ៌

ជាគ្បចាំ ប្ត្គ្គខាោះលសតច ររ ិនោគ្ទ្ង់សប្រតងលដ្ឋ
លទ្វបត្ត នកប្ែលលចោះនូវធរ៌លអក៏ជា នកសប្រតង ។

ខាួនឯង ឬលពលខាោះ

សាោសធម្ចោលនោះ សូរបីកនងលទ្វភូរិខាងលលើ ៤ លទ្ៀត្ រ៊ឺ ជាន់
យម្ច ត្សិត និម្ចោនរត្ី និងបរនិរិោត្វសវត្ីត ក៏ម្ចនសាោសធម្ចោ
ែូចគនប្ែរ ។
៣. យមភូម្ិ
យម្ចភូរិជាលទ្វភូរិជាន់ទ្ី ៣ ជាភូរិប្ែលសាអត្គ្បណីត្ជាង
ជាន់តវត្តិងស

លទ្ើបគ្បាសចាកលសចកតីលំបាកនិងម្ចនលសចកតីសខលអ

ជាង ែូចវចនត្ថៈថា
ទ្កខលត យត

បរតត្ិ = យម្ច

លទ្វតោំង

ប្ែលល្ោោះថា

យរ

លគ្ព្វោះគ្បាសចាក

លសចកតីលំបាក ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា ទ្ិពាសខំ យត បយត សរបតតត្ិ = យម្ច

លទ្វតោំង

ណាែល់លហើ

លទ្វតោំងលទោះ ល្ោោះថា យម្ច ។
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យម្ចនំ និវសា = យម្ច
ភូរិប្ែលជាទ្ីលៅរបស់លទ្វតោំង

ប្ែលគ្បាសចាក

លសចកដីលំបាកនិងែល់លសចកដីសខប្ែលជាទ្ិពា

ភូរិលទោះល្ោោះថា

យម្ចភូ រិ ។
ត្ំប្ណងជា នកធំកនងលទ្វតោំង

លទោះ

រិនប្រនម្ចនប្ត្

លសដចសកាលទ្វោជប្ែលជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកនងជាន់តវត្តិងសប៉ាលណាណោះ
លទ្ សូរបីកនងជាន់ែក្ទ្ៗ ក៏ម្ចនត្ំប្ណងលទ្វោជគ្របគ្រងលៅគ្រប់ភូរិ
ែូចគន ។
លទ្វោជ នកគ្របគ្រងលទ្វតកនងជាន់យម្ច ល្ោោះថា សយរ
ឬ យរ ។
លទ្វោជ នកគ្របគ្រងលទ្វតកនងជាន់ត្សិត្ ល្ោោះថា សនតសិត្ ។
លទ្វោជ នកគ្របគ្រងលទ្វតកនងជាន់និម្ចោនរត្ី ល្ោោះថា សនិរិោត្
ឬ និ រិត្
ោ ។
លទ្វោជ នកគ្របគ្រងលទ្វតកនងជាន់បរនិរិោត្វសវត្ីត

ល្ោោះថា

បរនិរិោត្ ។
យម្ចភូរិលនោះ លទ្ើបជាល្ោោះប្ែលលៅតរល្ោោះរបស់លទ្វោជ
កនងលទ្វភូរិជាន់ទ្ី ៣ លនោះឯង ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ យម្ចភូរិលនោះប្ែលតំងលៅកនងអាោស លទ្ើបរិន
ម្ចនលទ្វតពួ កភរោែាលទ្វតអាស្ស័
រួ

លៅ រង់ម្ចនប្ត្ពួ កអាោសែាលទ្វត

ពួក វ ិម្ចន ទ្ិពាសរបត្តិ និងោងោ
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សាអត្គ្បណីត្ជាង អា
យម្ចភូរិលនោះ

ក៏ប្វងជាងលទ្វតជាន់តវត្តិងស ។
លៅកនងអាោសខពស់ជាងកំពូលភនំសិលនរ

៤២.០០០ លយជន៍ ម្ចនបរ ិលវណផា

លចញលៅរហូត្ែល់កណា
ដ ប់

ចគ្កវល ម្ចនវ ិម្ចនប្ែលជាទ្ីលៅរបស់លទ្វត

គ្បាកែលៅបរ ិលវណ

រហូត្លៅ ។
៤. ត្ុសោ
ិ ភូម្ិ
ត្សិតភូរិលនោះ
ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក ររ ីកោ
ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា

ជាភូរិប្ែលគ្បាសចាកោរលៅតគ្កហា

ចិត្ត

ចិត្តកនងទ្ិពាសរបត្តិរបស់ខួនលៅជានិ
ា
ចា ។

និចំា ត្សនតិ ឯត្ថ និពាតត លទ្វត្ិ = ត្សិត
ភូរិប្ែលល្ោោះថា ត្សិតលទោះ លគ្ព្វោះលធាើឱ្យលទ្វតោំង
ប្ែលលកើត្កនងភូរិលទោះ ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រនិងរ ីកោ

ជានិចា ។

លសចកតីថា លទ្វភូរិជាន់ទ្ី ៤ រ៊ឺ ត្សិតភូរិលនោះជាទ្ីលៅរបស់ នក
ម្ចនបញ្ញញ កនងភូរិលនោះលទ្ើបម្ចនប្ត្ោរលគ្ត្ក ររ ីកោ
សត្ាោំង

គ្រប់ៗ

ទ្ូលៅ គ្ពោះលព្វធិ-

ងគ រននឹងរកលកើត្កនងរនសសលោក និងបាន

សលគ្រច នត្តរសម្ចោសលម្ចពធិ ញាណ ជាគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធលទោះ រប្រង
លកើ ត្លៅកនងត្សិតភូរិលនោះ ជាភពចងលគ្ោ

រហូត្ែល់ នកប្ែលរក

លកើត្ជា រគសាវ ័ក ក៏រប្រងចត្ិចាកត្សិតភូរិរកលកើត្កនងរនសសលោក
ែូលចនោះលទ្វលោកជាន់ ត្សិតភូរិលនោះ លទ្ើបោប់ថាជាភូរិ ប្ែលគ្បលសើរ
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ជាងលទ្វភូរិែក្ទ្ៗ ។ វចនត្ថៈរា៉ា ងលទ្ៀត្សប្រតងថា
ត្តលទ សិរ ិសរបត្តិយ ត្សំ បីត្ឹ ឥត រតត្ិ = ត្សិត
លទ្វតណាែល់គ្ពរលដ្ឋ

លសចកតីលគ្ត្ក រ រ ីកោ

កនងសរបត្ិត

ប្ែលជារងគលក្នខាួន លទ្វតោំងលទោះលទ្ើបល្ោោះថា ត្សិតៗ កនងទ្ី
លនោះសំលៅ

ក ល្ោោះរបស់លទ្វតជាគ្បោរសំខាន់ លបើសលំ ៅ

លៅ ឬភូរិជាសំខាន់លហើ

កទ្ី

ែូចវចនត្ថៈថា

ត្សិតនំ និ វសា = ត្សិត
លសចកតីថា

សាថនទ្ីប្ែលជាទ្ីលៅរបស់លទ្វត

លសចកតីលគ្ត្ក ររ ីកោ
សាថនទ្ីលទោះល្ោោះថា

ែល់គ្ពរលដ្ឋ

ជាសិរ ីសរបត្តិរបស់លទ្វតោំង
ត្សិត

ប្ែលសំលៅ

ណា

កភូរិជាទ្ីលៅរបស់

លទ្វតជាន់ទ្ី ៤ ។
លទ្វតជាន់ត្សិតលនោះ តំងលៅគ្ត្ង់កណា
ត លអាោសខពសព
់ ី
ជាន់យម្ចលឡើងលៅ ៤២.០០០ លយជន៍ ម្ចនបរិលវណផា
លៅែល់ កណា
ត ប់ចគ្កវល
អាោសែាលទ្វត រួ
ម្ចនវ ិម្ចន

លទ្វតប្ែលលៅកនងភូរិលនោះម្ចនពួក

ពួកម្ចនលសតចសនតសិត្លទ្វោជជា នកគ្របគ្រង

ម្ចនទ្ិពាសរបត្តិ

កនងជាន់ យម្ច

អា

លចញ

កខ័

និងោងោ

សាអត្គ្បណីត្ជាងលទ្វត

ក៏ប្វងជាងលទ្វតជាន់យម្ចគ្បម្ចណែល់

លៅ ៤ ែង ។
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៥. និមមនរត្ីភូម្ិ
និម្ចោនរត្ីភូរិ ជាភូរិទ្ី ៥ លទ្វតប្ែលលកើត្កនងភូរិលនោះ រប្រង
ម្ចនលសចកតីសបា

លភាើត្លភាើនកនងោររណ ៥ ប្ែលខាួនអាចនិរិោត្

លឡើងរកតរលសចកតីលពញចិត្តរបស់ខួាន ែូចវចនត្ថៈថា
ថារចិលត្ លភាលរ ស

លសចកតីថា
ោររណោំង

លរវ និរិោនិតា ររនតិ ឯតថត្ិ = និម្ចោនរត្ី

លទ្វតោំង
៥

ប្ែលលកើ ត្លៅកនងភូរិប្ែលនិរិោត្

តរលសចកតីគ្បាថានរបស់ខួាន លហើ

លភាើត្លភាើនកនងអាររោណ៍ប្ែលនិរិោត្លទោះ
និម្ចោនរត្ី វចនត្ថៈលនោះសំលៅ
ន័

ែូលចនោះ

លកើត្លសចកតី

ភូរិលទោះល្ោោះថា

កទ្ីលៅ រ៊ឺ ភូរិរបស់លទ្វត ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ និម្ចោលន រត្ិ ឯលត្សនតិ = និម្ចោនរត្ិលទ

លសចកតីថា លទ្វតប្ែលល្ោោះថា និម្ចោនរត្ីលទោះ លគ្ព្វោះម្ចន
លសចកតីលគ្ត្ក រលភាើត្លភាើនកនងោររណាររោណ៍ោំង ៥ ប្ែលខាួននិរិោត្
លឡើងរក វចនត្ថៈលនោះសំលៅ

កល្ោោះ របស់លទ្វតប្ែលអាចនិរិោត្

ោររណោំង ៥ បាន ។
អធិបាយ
កនងលទ្វភូ រិតំងពី ជាន់ចាត្រោហាោជិោភូរិ
និងត្សិត ោំង ៤ ភូរិលនោះ បណា
ត លទ្វតោំង
កនងភូរិោំង

លទោះ

តវត្តិងស

យម្ច

ប្ែលអាស្ស័

លៅ

រប្រងម្ចនរូគ្រងរបស់ខួនជាគ្បចាំ
ា
លគ្ចើនខាោះ

ត្ិចខាោះ តរបញ្ញញធិោក្នខាួន ប្ត្កនងជាន់និម្ចោនរត្ី និងបរនិរិត្
ោ វសវត្ីត
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ប្ែលនឹងលព្វលត្លៅលនោះ រិនម្ចនរូគ្រងរបស់ខួានជាគ្បចាំលទ្ លទ្វបត្ត
ឬលទ្ពធី ត ប្ែលលៅកន ងជាន់ និ ម្ចោ នរត្ី លនោះ លវោណាគ្បាថាន លសព

ោររ ណាររោណ៍ លវោលទោះក៏និរិោត្លទ្វបត្ត ឬលទ្ពធី តលឡើងរកតរ
លសចកតីគ្បាថាន និងោលបានលភាើត្លភាើនជារួ
សរតរបំណងលហើ

ោររណាររោណ៍លទោះ

ោររណប្ែលនិរិោត្លឡើងរកលទោះក៏

នតរោនបាត្់លៅ ។
និម្ចោនរត្ីភូរិលនោះ

លៅកនងអាោសឃាាត្ពីត្សិតភូរិលឡើងលៅ

៤២.០០០ លយជន៍ លទ្វតប្ែលអាស្ស័

លៅម្ចនប្ត្អាោសែាលទ្វត កនង

ភូរិលនោះម្ចនភាពសាអត្គ្បណីត្ជាងលទ្វតកនងជាន់ត្សិត្
អា

និងម្ចន

ប្វងជាងលទ្វតកនងជាន់ត្សិត្គ្បម្ចណ ៤ ែង ។
៦. បរនិម្ិមត្វសវត្ីតភូម្ិ
បរនិរិោត្វសវត្ីតភូរិ

ជាភូរិប្ែលម្ចនលសចកតីសខ

លសចកតី

លភាើត្លភាើនកនងោររណោំង ៥ យ៉ា ងក្គ្កប្លង ោលគ្បាថានលសា
ោររណោលណា លទ្វត ងគែក្ទ្ែឹងចិត្តគ្បណិបត្តិលដ្ឋ

និរិោត្ឱ្យ

តរលសចកតីគ្ត្ូវោរ វចនត្ថៈសប្រតងថា
ត្ត លទ រចឹ ញតា បលរហិ និ រិោ លត្ស លភាលរស វសំ វត្ត និ ត
ឯតថត្ិ = បរនិរិោត្វសវត្ីត
លសចកតីថា លទ្វតោំង
លសា

ប្ែលលកើ ត្លៅកនងភូរិលទោះ រប្រង

ោររណោំង ៥ ប្ែលលទ្វតែក្ទ្ែឹងលសចកតីគ្ត្ូវោររបស់ខួន
ា
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និរិោត្ឱ្យ ភូរិលទោះលទ្ើបល្ោោះថា បរនិរិោត្វសវត្ីត ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

បរនិ រិោលត្ស

លភាលរស

វសំ

វលត្តនីតត្ិ

=

បរនិរិោត្វសវត្ិលត ទ
លសចកតីថា លទ្វតោំង
លគ្ព្វោះបានលសា

ប្ែលល្ោោះថា បរនិរិោត្វសវត្ីត

ោររណាររោណ៍ប្ែលលទ្វតែក្ទ្និរិោត្ឱ្យ ។

បរនិរិោត្វសវត្ីតនំ និវសា = បរនិរិោត្វសវត្ីត
ភូរិជាទ្ីលៅរបស់លទ្វតប្ែលបានលសា ោររណោំង ៥ ប្ែល
លទ្វត ងគែក្ទ្និរិោត្ឱ្យ ភូរិលទោះល្ោោះថា បរនិរិោត្វសវត្ីត ។
អធិបាយ
លទ្វតោំង

ប្ែលលៅកនងភូរិបរនិរិត្
ោ វសវត្ីតលនោះ

លទ្វបត្តនិងលទ្ពធីត ោលគ្បាថានលសា

ោំង

ោររណ ៥ លវោណា

លវោលទោះលទ្វត នកទ្ទ្ួលបលគ្រើ ក៏ចាត្់ោរនិរិត្
ោ ឱ្យតរលសចកដីគ្ត្ូវ
ោររបស់ខួន
ា
លទ្វតប្ែលលៅកនងជាន់បរនិរិត្
ោ វសវត្ីតលនោះ លទ្ើបរិន
ម្ចនរូគ្រងជាគ្បចាំលដ្ឋ

ចំលព្វោះខាួន

ោជិោ តវត្ិងស យម្ច និងត្សិត្លឡើ
បរនិរិត្
ោ វសវត្ីតភូរិលនោះ

ែូចលទ្វតកនងជាន់ចាត្រោហា-

។

តំងលៅកនងអាោសឃាាត្ពីនិម្ចោនរត្ី

ភូរិ ៤២.០០០ លយជន៍ លទ្វតប្ែលលៅកនងភូរិលនោះ លទ្ើបម្ចនប្ត្
អាោសែាលទ្វតរួ

ពួក

ម្ចនលសដចបរនិរិត្
ោ លទ្វោជ

លទ្វោជជា នកគ្របគ្រងអាោសែាលទ្វតោំង
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វ ិម្ចន ទ្ិពាសរបត្តិនិងោងោ
លទ្វតកនងជាន់និម្ចោនរត្ី និងម្ចនអា
ែង ជាកំពូលភូរិក្នលទ្វភូរិោំង

ម្ចនភាពសាអត្គ្បណីត្ជាង
ប្វងជាងគ្បម្ចណែល់លៅ ៤
កនងឋានសួរ៌ ។

អនក្ព្គបព្គង្ច្ទវភូម្ទា
ិ ំង្ ៦ ជាន់
កនងបរនិរិត្
ោ វសវត្ីតភូរិ

ប្ែលលព្វលលហើ

លនោះ

ម្ចនលសដច

វសវត្ីតលទ្វោជជា នកគ្របគ្រង លសដចវសវត្ីតលទ្វោជលនោះ រិនប្រនជា
នកគ្របគ្រងចំលព្វោះប្ត្បរនិរិត្
ោ វសវត្ីតភូរិប៉ាលណាណោះលទ្ លៅម្ចន ំណាច
គ្របគ្រងលទ្វតទ្ូលៅោំង ៦ ជាន់លទ្ៀត្ផង ។
លសដចវសវត្ីលត ទ្វោជលនោះជាលទ្វបត្តម្ចរ

រ៊ឺ

ប្ែលរិនម្ចនលសចកដីគ្ជោះថាាកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ

ជារិចាេទ្ិែិាលទ្វត
ោំងជា នកចាំោោំង

ឱ្យលកើត្ឧបសរគែល់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធផង ោប់តំងពីលចញរហា ភិនិស្រសារណ៍ រហូត្ែល់លសដចបរ ិនិព្វាន ោលលសដចបរ ិនិព្វានកនាងគ្បម្ចណ
៣០០ ឆានំ សរ័

ប្ែលគ្ពោះបាទ្ធម្ចោលសាកោជ ជាគ្ពោះោជាគ្របគ្រង

ោជសរបត្តិលៅកនងនររបាត្លីបត្ត
សាសទ គ្ទ្ង់ កសាងគ្ពោះលចត្ិ

ម្ចនសោធគ្ជោះថាាកនងគ្ពោះពទ្ធ-

និងវត្តជាលគ្ចើនរហូត្ែល់ ៨៤.០០០

វត្តលែើរបីជាោរបូជាគ្ពោះធរ៌ឱ្យគ្រប់ចំនួន ៨៤.០០០ គ្ពោះធរោកខនធ និង
គ្ទ្ង់បានសាងរហាលចត្ិ
សរពទ្ធ

បញ្ា ោះគ្ពោះបររសារ ីរ ិកោត្របស់គ្ពោះសម្ចោ-

លែើរបីជាសោារបូជា

ោលសាងលស្សចក៏ចាត្់ឱ្យម្ចនោរលធាើ

បណយឆ្ាង ស់លវោ ៧ ប្ខ ៧ ក្េៃ ខណៈប្ែលម្ចនោរលធាើ ប ណយ
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ឆ្ា ង លទោះ វសវត្ីតលទ្វប ត្ត ម្ច រលនោះបានពាយរទ្ម្ចា

ពិធីលដ្ឋ

ឫទ្ធិ

ម្ចនគ្បោរលផសងៗ ប្ត្ក៏រិនសលគ្រចលគ្ព្វោះគ្ពោះរហាឧបរលត្ថរ ចូល
រកលធាើោរោោំងត្សូជារួ

ម្ចរ និ ងបានទ្ូទោនម្ចររហូត្ែល់ ស់ឫទ្ធិ

កនងទ្ីបំផត្គ្ពរលោះរិចាេទ្ិ ែិា និងគ្ត្ឡប់រកគ្ជោះថាាកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ
រហូត្ែល់គ្បោសលសចកតីគ្បាថានជាពទ្ធភូរិទ្កកនងោលខាងរខ ។
ការច្ស្លយកាម្គុែរបស់ច្ទវោ
ោរលសា

ោររណរបស់លទ្វតកនងលទ្វភូរិោង
ំ ៦ ជាន់លទោះ

ម្ចនវទ្លផសងគនជា ២ គ្បោរ រ៊ឺ
១. វទ្របស់លកចិអាចារយ សប្រតងថា
ោរលសា

ោររណរបស់លទ្វតកនងជាន់ចាត្រោហាោជិោភូរិ

និងតវត្តិងាភូរិោំង
លទ្ពធីតោំង
ោរលសា

២ ភូរិលនោះ

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរវងលទ្វបត្ត

ែូចគននឹងពួករនសសប្ែរ ។
ោររណរបស់លទ្វតយម្ចភូរិ គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ោរប៊ឺត្ជញ្ា ក់ និងសរផសសឱ្បរ ឹត្ោងោ
ោរលសា

គនលៅវ ិញលៅរក ។

ោររណរបស់លទ្វតកនងជាន់ត្សិត្លទោះ

គ្ត្ឹរប្ត្

លគ្បើសរផសសក្ែប៉ាោះគន ក៏សលគ្រចោរកិចា ។
ោរលសា

ោររណរបស់លទ្វតជាន់និម្ចោនរត្ី ម្ចនោរសរាឹង

លរើលនិងញញឹរដ្ឋក់គន ក៏សលគ្រចោរកិចា ។
ោរលសា

ោររណរបស់លទ្វតជាន់បរនិរិោត្វសវត្ីត គ្ត្ឹរប្ត្
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លគ្បើគ្កប្សប្ភនកសរាឹងលរើលគនក៏សលគ្រចោរកិចា ។
២. វទ្របស់ ែាកថាចារយសប្រតងថា
ោរលសា

ោររណរបស់លទ្វតោំង ៦ ជាន់លទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅ

ែូចគននឹងរនសសោំង

រិនម្ចន ីប្ា ែលខសប្បាកពីគនលឡើ

។

ែូចបាលីកនងសងគីត្ិសូគ្ត្ ែាកថាថា
ឆ្ននរបិ ហិ ោម្ចវចោនំ ោម្ច បាកត្ិោ ឯវ ។
ប្រនពិ ត្ោរលសា

ោររណរបស់ោម្ចវចរលទ្វតោំង ៦ ជាន់

លទោះក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ គ្បគ្កត្ី ែូចគននឹងពួករនសសោំង

លទោះ

ឯង ។ នឹងបានលព្វលជំោស់វទ្របស់លកចិអាចារយ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
រិនបានកនងលោក លគ្ព្វោះធរោតោរលសា
ោរប៉ាោះព្វល់គ្ត្ូវោងោ

ោររណលទោះ លបើរិនម្ចន

គននិ ងគនលទោះ

រប្រងរិនសលគ្រចបានលឡើ

ោរលសា

ោររណលទោះ

ែូចកនងសត្តនតបាែិកវរគ ែាកថា ថា

ឯត្ំ បន នត្ថីត្ិ បែិកិត្
ខ ំត ន ហិ ោល

ន

ផសនតសស លផ្ទែាពំា

ោរកិ ចំា សាលធត្ិ ។
ែាកថាចារយ
លគ្ព្វោះលដ្ឋ

បានហារវទ្របស់លកចិអាចារយោំងលទោះលចញ

លសចកតីពិត្ ោរលសា

ម្ចនោរប៉ាោះគ្ត្ូវផាូវោ
គននិងគនបានលឡើ

លហើ

ោររណ

លបើលផ្ទែាព្វាររោណ៍រិន

និ ងរិ នអាចលធាើឱ្យសលគ្រចោរកិចាែល់

។

កនងលត្រសកណាវ ិន

ែីោ

ទ្ទ្ួលគ្ពរតរវទ្របស់ ែាកថា

សប្រតងទ្កជាបាលីថា
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រនសា វ ិ
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ហិ លត្ ទ្ា

ំទ្ា

សម្ចបត្តិវលសលនវ លរេនំ

បែិលសវនតិ ។
បណា
ត លទ្វតោម្ចវចរោំង
លដ្ឋ

៦

ជាន់រប្រងលសា

លរេនធរោ

ោរចាប់ រូ ៗ គន ែូ ច គន នឹ ង រន សសលទោះឯង ។

បាលី រា៉ា ងលទ្ៀត្ សប្រតងថា
ខីណាសវនំ
អាចរ ិ

បន

សរភលវ

សកាោត្

រ៊ឺ

ទ្ឹកោររប្រងរិនម្ចន

ែល់គ្ពោះខីណាស្សព និងពួកគ្ពហោោំង
គ្ពោះបាលីោំងលនោះ រប្រងឱ្យល

លហត្ផលលហើ

រិនែូលចានោះោំង ស់លទ្

គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព
ខាត្លហើ

។

ើញថា ោរលសពលរេនធរោលទោះ

រប្រងម្ចនលៅប្ត្ចំលព្វោះកនងោរភូរិប៉ាលណាណោះ

ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ
រប្រងលវៀរទ្កចំលព្វោះ

និងគ្ពោះ ទគរិបរគលរប្រងលវៀរបានដ្ឋច់

នូវោរលសព សទ្ធរោ (លរេនធរោ) ។

សត្ានរកនិ ងពួ កនិជារត្ណិ ា កលគ្បត្ោំង
ក៏រិនម្ចនោរលសព សទ្ធរោែូចគន
លគ្បត្លទោះ គ្ត្ូវលសា
ោងោ

នត្ថីត្ិ

ធរោបាលលត្ថលរន វត្តំ ។
អាចារយធរោបាលលត្ថរ

លឡើ

គ្ពហាោនញ្ា

កនង ២ ពួកលនោះ

លគ្ព្វោះសត្ានរកនិងនិជារត្ណិ ា ក

ទ្កខលវទ្ទប្សនធៃន់ធៃរ គ្ត្ូវលភាើងនរកលឆ្ោះបំផ្ទាញ

រហូត្ ស់ោលជានិចា

រិត្ែល់ោររណលទោះលឡើ

លទ្ើបរិនម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹងនឹក

។

ចំប្ណកសត្ាកនងោរភូរិពួកែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះ រប្រងគ្ត្ូវលសព
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

សទ្ធរោទ្ូលៅ ម្ចនគថាសប្រតងដ្ឋស់សត្ិទ្កែូលចនោះ
លបលត្
ទ្ត្ិ

យសខសំ

ត្តំ

សាធកំ ោរំ

បណិ ា ត្ោំង

បិបាសឆាត្បីឡិត្ំ
លជរលចេ

យំ ន កឹ ពោ ។

នឹងរិនលខពើរោរលសា

ោក់ទ្ងនឹងោរម្ចនរូគ្រងបានយ៉ា ងណា

ោររណប្ែល

លគ្ព្វោះគ្ត្ូវលសចកតីលស្សក

ឃាានចំលព្វោះវត្ថលនោះលបៀត្លបៀនជានិចា និងលសចកតីសខប្ែលបានទ្ទ្ួល
ពីោរលសា

លនោះស្សលែៀងគននឹងលសចកតីសខរបស់ពួកលគ្បត្ប្ែលម្ចន

ែូចគន ។
ព្រះអរ ិយបុគគលមនច្ព្ឆើនក្នង្ច្ទវច្ោក្
ុ

ោលនឹងលគ្បៀបលធៀបគនរវងរនសសនិ ងលទ្វលោកថា
នឹងម្ចនគ្ពោះ រ ិ បរគលលគ្ចើនជាងគន
កនងសរ័

ល

ភូរិណា

ើងក៏អាចពិចារណាបានថា

ពទ្ធោលគ្រហសថនិងបពាជិត្ជាលគ្ចើន

ប្ែលលៅកនងគ្កុង

ម្ចនសាវត្ថី ោជគ្រឹោះ លវសាលី លោសរពី និងកបិ លពសតជាលែើរ បានទំ
គនរកគ្បជំសាតប់គ្ពោះធរ៌លទ្សទ ំពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ
សលគ្រចជាគ្ពោះ រ ិ

លហើ

បាន

បរគលតំងលៅកនងលសាតបត្តិផលខាោះ សកោគ-

រិផលខាោះ កនងនររនីរួ

ៗ ម្ចនចំនួនលគ្ចើនលោែិ ោលបរគលោំងលនោះ

ស់ជីវ ិត្ កសលជំរញឱ្យលៅលកើត្កនងលទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ជាលគ្ចើន ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ បណា
ត លទ្វតោំង

ប្ែលអាស្ស័

លៅកនង

លទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ ោលម្ចនឱ្ោសបានសាតប់ធរ៌លទ្សទពី
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គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ម្ចនគ្ពោះ ភិធរោ

៧

ររពីរ

ធរោចកាបបវត្តនសូគ្ត្

រហាសត្ិបបដ្ឋានសូគ្ត្ និង នត្តលកខណសូគ្ត្ជាលែើរ បានសលគ្រច
ររគផលជាលសាតបនន
គ្ពោះ រ ិ

សកោគរីជាចំនួនលគ្ចើន

លដ្ឋ

លហត្លនោះ

បរគលប្ែលម្ចនគ្ពោះលសាតបនន និងគ្ពោះសកោគរី ប្ែល

ម្ចនលៅកនងលទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ លទ្ើបរិនអាចគ្បម្ចណបានថា
ម្ចនចំនួនលគ្ចើនប៉ានណា ។
សគ្ម្ចប់គ្ពោះ ទគរី និងគ្ពោះ រហនត
គ្បលភទ្លនោះរិនបាច់ោប់ចូលកនងចំនួនលនោះផង
ស់ជីវ ិត្លហើ

រិ

បរគលោំង ២

លគ្ព្វោះ ទគរីោល

រប្រងរិនគ្ត្ឡប់រកលកើត្កនងរនសសលោកឬ

លទ្វលោកលទ្ៀត្ និងគ្ពោះ រហនតោល ស់ជីវ ិត្ក៏ចូលោន់គ្ពោះនិព្វាន
ប្ត្រតង ។
ចំប្ណកកនងរនសសលោកសរ័
សរ័

បចាបបននលនោះ ជាកលិ

ប្ែលម្ចនសបបរសលៅគ្ត្ឹរប្ត្រួ

កនង ៤ ចំប្ណក (រួ

រ

រ៊ឺ

ភារ

បួន) លគ្ៅពីលទោះ សទ្ធប្ត្ជា សបបរស រិនបានបរ ិសទ្ធលៅកនងសីល
និងោប់ក្េៃ នធព្វលជន ក៏នឹងម្ចនលគ្ចើនលឡើងគ្រប់លពល លដ្ឋ
លនោះលទ្ើបលព្វលថា

រិ

លហត្

បរគលកនងរនសសម្ចនចំនួនត្ិចជាង រ ិ

បរគលប្ែលម្ចនលៅកនងលទ្វលោកែូលចនោះ ។
ោលប្ែល រ ិ

បរគលកនងរនសសលោក

ម្ចនត្ិចជាងកនង

លទ្វលោកលទោះ លគ្ព្វោះពទ្ធសាសនិកជនកនងរនសសលោកលនោះ ម្ចន
ចំនួនត្ិ ច ោំងរិនសូវចូលចិត្តកនងបរ ិ
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លទ្ើបរិនម្ចនោរ
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ល់ែឹងកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ ប្ែលអាចទំខួានឱ្យផត្

ចាកភាពជាបេជាន ោន់ភាពជា រ ិ
សលគ្រចជាគ្ពោះ រ ិ

បរគលបានលឡើ

ោរប្ែលអាច

បរគលបានគ្ត្ូវសាងរណធរ៌ទ្ក ៧ គ្បោររ៊ឺ

១. គ្ត្ូវជាត្ិលហត្កបែិសនធិបរគល
២. ោាប់សាងបញ្ញញបាររីកនងោរចលគ្រើ នវ ិបសសទរកពីជាត្ិរន
៣. ខាល់ខាា
៤.

កនងោរចលគ្រើនវ ិបសសទកនងបចាបបននជាត្ិ

ល់កនងោរចលគ្រើនវ ិបសសទកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ

៥. គ្ត្ូវម្ចនសាថនទ្ីសរររយកនងោរបែិបត្តិ
៦. គ្ត្ូវរិនម្ចនោរកងាល់ណាៗ កនងបលិលព្វធ ១០ គ្បោរ
៧. គ្ត្ូវលគ្បើលវោកនងោរបែិបត្តិប្ែលសររួរ ។
ម្ចនលសចកតីវ ិនិច័េ

ថា

ខាួននឹងសលគ្រចជា រ ិ

រិនបានកនងជាត្ិលនោះ ល្ោោះថា បោនិ

បរគលបានឬ

ងគម្ចន ៥ យ៉ា ងរ៊ឺ

១. ខាួនគ្ត្ូវម្ចនលសចកតីគ្ជោះថាាកនងគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ រ៊ឺ គ្ពោះពទ្ធរណ

គ្ពោះធរោរណ និងគ្ពោះសងឃរណ ។
២. ម្ចនសខភាពោងោ
លេ

រ ឹងម្ចំរិនម្ចនលោរ ។

៣. ម្ចនភាពលសាោោះគ្ត្ង់ចំលព្វោះខាួនឯង នឹងរិនម្ចនម្ចយសា-

យែល់ នកណាៗ សូរបីអាចារយ ឬ នកបែិបត្តិផងគន ។

៤. គ្ត្ូវម្ចនលសចកតីពាយរតំងចិត្តម្ចំកនងោរបែិបត្តិ ។
៥. គ្ត្ូវបែិបត្តិែល់ថានក់ឧទ្

ពា

ញាណយ៉ា ងត្ិច ។

នកណាពិចារណាខាួនឯងថា ម្ចនរណសរបត្តិគ្រប់គ្គន់ែូលចនោះ
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លហើ
ជាត្ិលនោះ ។

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ក៏ជាោរតំងម្ចំកនងចិត្ថា
ត ខាួនអាចសលគ្រចររគផលបានកនង

ការឆច្ព្ម្ើនរបស់រុទធស្លសនាក្នង្ច្ទវច្ោក្
ុ

ោរប្ែលគ្ពោះពទ្ធសាសទនឹងចលគ្រើនរងលរឿងបាន គ្ត្ូវអាស្ស័
ពទ្ធសាសនិកជនលគ្ចើន

សាថនទ្ីណាម្ចនពទ្ធសាសនិកជនលគ្ចើន

សាថនទ្ីលទោះក៏ជាទ្ីចលគ្រើនរងលរឿងរបស់គ្ពោះពទ្ធសាសទលគ្ចើ ន សាថនទ្ី
ណាប្ែលម្ចនពទ្ធសាសនិកជនលគ្ចើន សាថនទ្ីលទោះគ្ត្ូវអាស្ស័
លចោះែឹង

ប្ែលជា រ ិ

បរគលប្ែលបរ ិបូណ៌លដ្ឋ

បរ ិ

នក

ត្តិនិងបែិបត្តិ

ម្ចនលៅ ។
កនងលទ្វលោកលទោះ បានលព្វលលហើ

ថា ម្ចន រ ិ

បរគលជា

លគ្ចើនប្ែលរិ នអាចគ្បម្ចណបាន លសចកតីលនោះលទ្ើបសប្រតងថា គ្ពោះពទ្ធសាសទកនងលទ្វលោកលទោះ

ម្ចនោរចលគ្រើនរងលរឿងលគ្ចើនជាងកនង

រនសសលោក លគ្ព្វោះម្ចន រ ិ បរគលលគ្ចើនលទោះឯង សូរបីកនងរនសសលោក នឹ ងម្ចនោរបលគ្ងៀននិងោរលរៀនគ្ពោះក្គ្ត្បិែកប្ែលជាពិលសស
ពីោរសាតប់ធរ៌

និងោរសប្រតងធរ៌តរគ្បគ្កត្ី

និងម្ចនគ្ពោះសងឃ

បួសលរៀនបាន ប្ែលលៅកនងលទ្វលោករិនម្ចនកតី សូរបីយ៉ាងលទោះក៏
ម្ចនចំនួនត្ិចត្ួច
លទ្វលោកលឡើ

លៅរិនទ្ូលំទ្ូោ

។
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លដ្ឋ
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លហត្លនោះលទ្វតោំង

រួរលគរពបូជា លគ្ៅ ំពីគ្ពោះ រ ិ

លទ្ើ បោប់បានថា ជា ក
ន ប្ែល

បរគលលហើ

នកប្ែលលៅរិនោន់

បានសលគ្រចររគផលជា រ ិ បរគល លដ្ឋ លគ្ចើនក៏ម្ចនចំប្ណកបានលធាើ
លសចកតីចលគ្រើ នរងលរឿងឱ្យគ្ពោះពទ្ធសាសទ

ប្ែលោប់ថាជាលទ្វតពួក

សម្ចោទ្ិែិា ។
ច្ទវោជាអនក្គួរច្គាររបូជា
កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទសប្រតង នសសត្ិ រ៊ឺ លគ្រឿងប្ែលរួររឭក
របស់សត្ិទ្ក ១០ គ្បោរ កនងចំនួនលនោះម្ចនលទ្វតនសសត្ិរួ
ប្ែលឱ្យោររឭកនឹកែល់រណរបស់លទ្វតជាអាររោណ៍
ភាវទប្ែលលធាើចិត្តឱ្យសៃប់ ោំងលនោះលគ្ព្វោះលទ្វតោំង
បានលដ្ឋ

គ្បោរ

របស់សរេ
រប្រងលកើត្

អានិសងសរបស់សបបរ ិសធរ៌ ៧ គ្បោរ បានែល់ សោធ

សីល សត្ ចារ បញ្ញញ ហិរ ិ និងឱ្ត្តបប ។
ោលម្ចនសត្ិរឭកលៅកនងរណរបស់លទ្វត ជាអាររោណ៍ែូលចនោះ
រប្រងលកើត្ចិត្តជាកសលវ ីេិ ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក ររ ីកោ

កនងចិត្ត រិន

គ្បគ្ពឹត្តកនង ំណាចរបស់ោរៈ លោសៈ និងលម្ចហៈ ។
កនង ងគត្តរបាលីសប្រតងថា ោរលគរពលទ្វតប្ែលសថិត្លៅកនងផោោះ
កនងភូរិ រប្រងជារងគលែល់ នកសប្រតងោរលគរព ។
កនងបរ ិនិព្វានសូគ្ត្សប្រតងថា
ម្ចាស់ែី រប្រងបានទ្ទ្ួ លោរ

ោរលគរពែល់លទ្វតម្ចាស់ទ្ឹក

ំគ្រងផលគ្បលយជន៍ឱ្យម្ចនសិរ ីសួសតី ។
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ន័

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ សប្រតងថា បរគលណាខាោះោរគរវៈែល់លទ្វត

ម្ចាស់ទ្ឹកម្ចាស់ែីរប្រងបានគ្បសពាភ័

លដ្ឋ

រិនែឹងខាួន ។

កនងលបត្វត្ថគ្ពោះបាលីសប្រតងថា លសតចរហាោជោំង ៤
ប្ែលជា នក

ំគ្រងរនសសលោក

ខូចផលកនងោរបូ ជា លដ្ឋ

ងគ

នកណាលធាើោរបូជាលោក រប្រងរិន

បានទ្ទ្ួ លលសចកតីសខោ

សបា

ចិត្ត

ជាលគ្រឿងត្បសនងតរសររួរ ។
២. រ ូបាវឆរភូម្ិ
រូបាវចរភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់រូបាវចរចិត្ត បានែល់ចិត្តប្ែលឱ្យ
លកើត្ជារូបគ្ពហោបរគលលទោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈថា
រូបគ្ពហាោនំ វចោ ភូរិ = រូបាវចរភូរិ
ទ្ីលកើត្របស់រូបគ្ពហោោំង
ន័

ល្ោោះថា រូបាវចរភូរិ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ រូបសស ភលវ = រូបំ

ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នរូបល្ោោះថា រូប (រូបាវចរភូរិ) ។
ធិបា
រូបាវចរភូរិ

កនងវចនត្ថៈែូចលព្វលលហើ

លដ្ឋ

បរគលោំង

បរគោធិដ្ឋានថា
និងលដ្ឋ

បានែល់ទ្ីលកើត្របស់រូបគ្ពហោ

ធម្ចោធិដ្ឋានថា

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ោលរួរលសចកតីោំង ២ ន័
សំលៅែល់ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នរូបោ
បរគលលទោះឯង ។
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ចំប្ណករូបាវចរភូរិកនងវចនត្ថៈប្ែលលព្វលថា

ជាភូរិប្ែលជា

ទ្ីលកើត្ក្នរូ ប លទោះ រប្រងសំលៅែល់ សញ្ញ ស ត្តភូរិ ជាភូ រិប្ែលជា
ទ្ី លកើ ត្របស់ សញ្ញ សត្តគ្ពហោ ម្ចនរូបប្ត្រា៉ា ង លែើរបីជាោរសប្រតង
រូបាវចរភូរិឱ្យបរ ិបូណ៌កនងរូបាវចរោំង ១៦ ភូរិ ។
រូបាវចរោំង ១៦ ភូរិលនោះ ជាទ្ីលៅរបស់បណា
ត រូបគ្ពហោោំងព្វកយថា រូបគ្ពហោលទោះ សំលៅែល់គ្ពហោប្ែលម្ចនរូប ចំប្ណក
គ្ពហោប្ែលរិនម្ចនរូប ម្ចនប្ត្ទររា៉ា ងល្ោោះថា

រូបគ្ពហោ ។

ចំលព្វោះព្វកយថា គ្ពហោលទោះ បានែល់ បរគលប្ែលចលគ្រើនលដ្ឋ
រណវ ិលសស ម្ចន្នជាលែើរ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា គ្ពហោ រ៊ឺ
លទ្វតោំង

ប្ែលលៅកនងជាន់គ្ពហោលោក ។

គ្ពូហនតិ វឌឍនតិ ត្ិបណីលត្ហិ ្ទទ្ិរលណហីត្ិ = គ្ពហាោលទ
លទ្វតោំង

ប្ែលម្ចនោរចលគ្រើនលដ្ឋ

រណវ ិលសស

ម្ចន្នប្ែលជាវត្ថគ្បណីត្លគ្ចើនជាលែើរ ែូលចានោះលទ្វតោំងលទោះ
លទ្ើបល្ោោះថា គ្ពហោ ។
អធិបាយ
ជាធរោតោរចលគ្រើនលទោះ រប្រងបាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ លសចកតីចលគ្រើន
លដ្ឋ

ផាូវលោក និងលសចកតីចលគ្រើនលដ្ឋ
លសចកតីចលគ្រើនលដ្ឋ

អា

ផាូវធរ៌ ។

ផាូវលោកលទោះ បានែល់ ោរបរ ិបូណ៌លដ្ឋ

វណណ សខ ពល បែិភាណ ធនសរបត្តិ លព្វលរ៊ឺ ម្ចនអា
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ម្ចនពណ៌សរបរសាអត្ ម្ចនគ្ទ្ពយសរបត្តិ ម្ចនកិត្ិត

ិ៍ ត
សលករល្
ោ ោះ

និងបរ ិវរលគ្ចើន ម្ចនទ្ីលៅអាស្ស័

ផ្ទសក ម្ចន

ប្ែលសរបូរលដ្ឋ

លគ្រឿងឧបលភារ បរ ិលភារលគ្បើគ្បាស់ ោំងលទោះល្ោោះថា ោរចលគ្រើន
លដ្ឋ

ផាូវលោក ។
ចលគ្រើនលដ្ឋ

ផាូវធរ៌ បានែល់ ោរចលគ្រើនរបស់ចិត្ត ប្ែលតំង

លៅកនងកសលធរ៌លផសងៗ ម្ចនោន សីល ភាវទ ឬសីល សម្ចធិ
បញ្ញញ ឬ្ន ភិញ្ញញ ររគ ផល និព្វាន ប្ែលជាោរចលគ្រើនគ្ពរលដ្ឋ
បរ ិ

ត្តិ បែិ បត្តិ បែិលវធ ោំងលនោះល្ោោះថា ោរចលគ្រើនលដ្ឋ
សគ្ម្ចប់គ្ពហោលទោះ

លគ្ព្វោះបណា
ត គ្ពហោោំង
ម្ចនរសោីតរោ

ផាូវធរ៌ ។

ម្ចនោរចលគ្រើនោំងផាូវលោកនិងផាូវធរ៌
ម្ចនអា

ប្វង

ម្ចនពណ៌សរបរភា៊ឺថាា

លអ ម្ចនលសចកតីសខប្ែលគ្បណីត្ ម្ចនោងោ

រ ឹងម្ចំ ម្ចនវ ិម្ចនប្ែលជាទ្ីលៅវ ិចិគ្ត្សាអត្លអម្ចនបរ ិវរជាប់តរ តរ
សររួរ

គ្ពហោសរបត្តិោំងលនោះ

ម្ចនភាពគ្បលសើរជាងសរបត្តិរបស់

លទ្វតកនងជាន់ោម្ចវចរ ។
លសចកតីចលគ្រើនកនងផាូវធរ៌ គ្ពហោលទោះរប្រងម្ចនសីល សម្ចធិ

បញ្ញញ ្ន
វ ិហារធរ៌

ភិញ្ញញ និងម្ចនលរតត ករណា រទ្ិត ឧលបោខ ជាគ្ពហោ-

ម្ចនោរចលគ្រើនលដ្ឋ

រណវ ិលសស

ម្ចន្នប្ែល

គ្បណីត្ជាលែើរ ។
លដ្ឋ

នកប្ែលម្ចនលសចកដីចលគ្រើនគ្ពរោំងផាូវលោក

រណវ ិលសសែូចលព្វលលនោះលទ្ើបល្ោោះថា គ្ពហោ ។
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រណធរ៌ ឬបកត្ិរណរបស់គ្ពហោ បានែល់ គ្ពហោវ ិហារធរ៌
រ៊ឺ លរតត ករណា រទ្ិត និងឧលបោខ ។

ចំប្ណករណវ ិលសសម្ចន្នជាលែើរលទោះ បានែល់ ្ន

កសលចិត្តលទោះ រប្រងម្ចនកម្ចាំង ំណាចជាពិលសស ប្ែលនឹងទំ
លចញចាកោររណបាន ជាផលឱ្យឆ្ាងផត្ចាកោម្ចវចរភូរិ ោន់
រូបាវចរភូរិ

ផត្ចាកភាពជាោរបរគល

ោន់ភាពជាគ្ពហោបរគល

្នជាលែើរលទោះលទ្ើបល្ោោះថា ជារណវ ិលសស និងប្ែលលព្វល

ថាម្ចន្នជាលែើរលទោះ ក៏សំលៅែល់រណវ ិលសសប្ែលក្គ្កប្លង
ជាង្នលទោះ លៅម្ចនលទ្ៀត្បានែល់ ររគ ផល និព្វាន បាន
លសចកតីថា គ្ពហោបរគលកនងភូរិខាោះ លគ្ៅពីម្ចន្នជាសរបត្តិខាងលែើរ
លហើ

ងគខាោះសលគ្រចររគផលជាគ្ពហោ រ ិ

បរគលក៏ម្ចន

លដ្ឋ

លហត្លនោះ លទ្ើបលព្វលថារណសរបត្តព
ិ ិលសសរបស់គ្ពហោ បានែល់
្នជាលែើ រ

រប្រងសំលៅែល់ររគផលប្ែលគ្បលសើរក្គ្កប្លងជាង

្នលទោះក៏លៅម្ចនលទ្ៀត្ ។
្នចិត្ត ឬ្នកសល លកើត្ពីោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន
រ៊ឺ ោរកំណត្់ចិត្តឱ្យែិត្ជាប់លៅកនងអាររោណ៍ប្ត្រួ
លដ្ឋ

បរ ិករោនិរិត្ត ឧរគហនិរិត្ត បែិភារនិរិត្ត លហើ

ពីោរកំណត្់
្នចិត្តលទ្ើប

លកើត្ (ោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋានលនោះ ម្ចនសប្រតងកនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៩) ។
្នចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងជាគ្គែំបូងលនោះ លៅថា បឋរជាន
រូបាវចរកសល ។
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រូបាវចរកសលលនោះម្ចន ៥ ថានក់ លផសងគនគ្ត្ង់ ងគ្នប្ែល
គ្បកប រូបាវចរកសលចិត្ត ៥ ែួងលនោះ ឱ្យផលជារូបាវចរវ ិបាកចិ ត្ត ៥
ែួងែូ ចគន ប្ែលឱ្យផលបែិសនធិជាគ្ពហោបរគលកនងរូបាវចរភូរិ ១៦ ។
រូបាវចរភូរិ ១៦ លនោះ ប្ចកលចញជា ៤ ថានក់ រ៊ឺ បឋរជានភូ រិ
៣ ទ្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ ត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ និងចត្ត្ថជានភូរិ ៧

នឹងបានលព្វលត្លៅ ។
បឋម្ជានភូម្ិ ៣
បឋរជានភូរិ លព្វលលដ្ឋ

បរគោធិដ្ឋានលហើ

ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់គ្ពហោប្ែលបានបឋរជាន
លដ្ឋ

បានែល់
និងោរលព្វល

បានែល់ បែិសនធិវ ិញ្ញញណរបស់បឋរជាន

ធម្ចោធិដ្ឋានលហើ

វ ិបាកចិត្ត ១ ែួងលទោះឯង ប្ែលបឋរជានវ ិបាកចិត្ត ១ ែួងលនោះ រប្រង
ឱ្យផលបែិសនធិបានកនង ៣ ភូរិែូចគនរ៊ឺ
១. ព្រហមបារ ិសជាាភូម្ិ
បារ ិសជាាភូរិ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោបរ ិវរកនងជាន់
បឋរជានភូ រិ

ជាគ្ពហោជាន់សារញ្ញធរោត

រិនម្ចន ំណាច ីាជា

ពិលសស ែូចវចនត្ថៈថា
បរ ិសត្ិ ភវ = បារ ិសជាា
គ្ពហោប្ែលជាបរ ិស័ទ្ ល្ោោះថា បារ ិសជាា បានែល់ គ្ពហោជាន់
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ធរោតសារញ្ញ រិនម្ចន ំណាច ីជា
ា ពិលសស ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

គ្ពហាោនំ បារ ិសជាា = គ្ពហោបារ ិសជាា
ពួ កគ្ពហោ ប្ែលជាបរស
ិ ័ ទ្របស់រហាគ្ពហោ ល្ោោះថា គ្ពហោបារ ិសជាា បានែល់ គ្ពហោប្ែលជាបរ ិវររបស់រហាគ្ពហោ ន័

រា៉ា ង

លទ្ៀត្ថា
គ្ពហោបារ ិសជាានំ និពាតតត្ិ = គ្ពហោបារ ិសជាា
ភូរិណាជាទ្ីលកើ ត្ទ្ីអាស្ស័

របស់បរស
ិ ័ទ្

ជាគ្បោន ភូរិលទោះល្ោោះថា គ្ពហោបារ ិសជាា ។

បរវ
ិ រក្នខាួនប្ែល

ែូលចនោះព្វកយថា គ្ពហោបារ ិសជាាលនោះ លទ្ើបជាល្ោោះរបស់គ្ពហោ
ប្ែលលៅកនងបឋរជានភូរិលនោះ និងជាល្ោោះសាថនទ្ីលកើត្ទ្ីអាស្ស័
របស់ បារ ិសជាាលទ្ៀត្ផង លដ្ឋ

អាស្ស័

ល្ោោះរបស់គ្ពហោលទោះរកតំង

ជាល្ោោះរបស់សាថនទ្ីលទោះឯង ។
២. ព្រហមបុច្រាហិោភូម្ិ
បលោហិតភូរិ
បលោហិត្ រ៊ឺ
កិចោ
ា រោំង

ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ទ្ីអាស្ស័

របស់គ្ពហោ-

នកម្ចនត្ំប្ណងឋានៈខពស់ជាទ្ីគ្បឹកា នឹងជា នកទំកង
ន
របស់រហាគ្ពហោ ែូ ចវចនត្ថៈថា

បលរ ឧលចា ឋាលន ឱ្ហនតិ ត្ិែានីតត្ិ = បលោហិត
នកម្ចនត្ំប្ណងខពស់

ម្ចនឋានៈជា នកទំកនងកិចាោររបស់

រហាគ្ពហោ ល្ោោះថា បលោហិត្ ។
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រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា បលរ លរគ ធី

លត្ េបិ

លត្ត្ិ = បលោហិលត

នកបានទ្ទ្ួលប្ត្ងតំងឱ្យលៅកនងត្ំប្ណងជា នកទំ ល្ោោះថា
បលោហិត្ ។
ោំង ២ វចនត្ថៈលនោះ បានែល់

នកម្ចនត្ំប្ណងជាបលោហិត្ ។

គ្ពហាោនំ បលោហិត = គ្ពហោបលោហិត
ពួកគ្ពហោប្ែលជាបលោហិត្របស់រហាគ្ពហោ ល្ោោះថា គ្ពហោ
បលោហិត្ ។
គ្ពហោបលោហិតនំ និពាតតត្ិ = គ្ពហោបលោហិត
ភូរិណាជាទ្ីលកើត្ទ្ីអាស្ស័

របស់គ្ពហោប្ែលជាបលោហិត្ ក្ន

រហាគ្ពហោ ភូរិលទោះល្ោោះថា គ្ពហោបលោហិត ។
ែូលចនោះ បលោហិតលនោះ លទ្ើបជាល្ោោះរបស់គ្ពហោ ប្ែលលកើត្លៅ
កនងបឋរជានភូរិ និងជាល្ោោះរបស់សាថនទ្ីប្ែលជាទ្ីលកើត្ទ្ីអាស្ស័
របស់គ្ពហោបលោហិត្លទ្ៀត្ផង លដ្ឋ

អាស្ស័

ល្ោោះរបស់គ្ពហោរក

តំងជាល្ោោះរបស់ភូរិលទោះឯង ។
៣. ម្ហាព្រហាមភូម្ិ
រហាគ្ពហាោភូរិ

ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ទ្ីអាស្ស័

ប្ែលម្ចនលសចកតីចលគ្រើនលដ្ឋ

រណវ ិលសស

បឋរជានភូរិ ម្ចនវចនត្ថៈថា
គ្ពូហត្ិ បរវិ ទ្ធត្ីត្ិ = គ្ពហាោ
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នកម្ចនលសចកតីចលគ្រើនលដ្ឋ

រណវ ិលសស ម្ចន្នជាលែើរ

ល្ោោះថា គ្ពហោ ។
រហលទត គ្ពហាោ = រហាគ្ពហាោ
គ្ពហោប្ែលជាធំល្ោោះថា រហាគ្ពហោ បានែល់ គ្ពហោប្ែល
ធំក្គ្កប្លងជាងគ្ពហោបារ ិសជាា និងគ្ពហោបលោហិតោំង

។

រហាគ្ពហាោនំ និពាតតត្ិ = រហាគ្ពហាោ
ភូរិណាជាទ្ីលកើ ត្ទ្ីអាស្ស័

របស់រហាគ្ពហោ ភូរិលទោះល្ោោះថា

រហាគ្ពហាោ ។
ែូលចនោះ

រហាគ្ពហាោលនោះលទ្ើបជាល្ោោះរបស់គ្ពហោ

នកម្ចន

ំណាចធំក្គ្កប្លងកនងបឋរជានភូរិ និងជាល្ោោះ សាថនទ្ី ប្ែលជា
ទ្ីលកើត្ទ្ីអាស្ស័

របស់រហាគ្ពហោផង

លដ្ឋ អាស្ស័

ល្ោោះរបស់

គ្ពហោប្ែលលៅកនងភូរិលទោះ រកតំងជាល្ោោះភូរិរបស់ខួន
ា ។
ម្ហាព្រហមមន ៣ រួក្គឺ
១. រហាគ្ពហោប្ែលផា

រសោីលៅបានឆាៃ

ែល់ ១.០០០ ចគ្ក-

រសោីលៅបានឆាៃ

ែល់ ២.០០០ ចគ្ក-

វល លៅថា សហសសគ្ពហោ ។
២. រហាគ្ពហោប្ែលផា

វល លៅថា ទ្ិាសហសសគ្ពហោ ។
៣.

រហាគ្ពហោប្ែលផា

រសោីលៅបានឆាៃ

ចគ្កវល លៅថា ត្ិសហសសគ្ពហោ ។
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កនងបឋរជានភូរិ ទ្ត្ិ
៣ ថានក់លនោះ ថានក់នីរួ
១.

ជានភូរិ និងត្ត្ិ

ជានភូរិ ោំង

ៗ ប្ចកគ្ពហោលចញជា ៣ ពួករ៊ឺ

គ្ពហោប្ែលជាបរ ិស័ទ្បរវ
ិ រោាប់ចាំទ្ទ្ួលបលគ្រើគ្ពហោប្ែល

ជាគ្បោន ល្ោោះថា បារ ិសជាាគ្ពហោ ។
២.

គ្ពហោប្ែលជាទ្ីគ្បឹកាកនងកិចាោរង្កររបស់គ្ពហោប្ែលជា

គ្បោន លៅថា បលោហិតគ្ពហោ ។
៣. គ្ពហោប្ែលជាធំជាគ្បោន លៅថា រហាគ្ពហោ ។
ការប្ឆក្ព្រហម ៣ រួក្ជា ៣ ភូម្ិ
ោរប្ចកគ្ពហោជា ៣ ពួក ៣ ភូរិលទោះ អាស្ស័

ត្ំប្ណងឋានៈ

របស់គ្ពហោោំងលទោះ លៅល្ោោះភូរិ ត្ំប្ណងឋានៈលទោះៗ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ប្ែលប្ចកគ្ពហោជា ៣ ពួក ៣ ភូរិលទោះ លគ្ព្វោះ

ោរលកើត្លឡើងរបស់្នចិត្តលទោះ គ្បលសើរក្គ្កប្លងជាង រ៊ឺ
ចូលបឋរជានរហូត្ជំទញ

នកប្ែល

បឋរជានរប្រងម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា

លៅថា បណីត្្ន ្នគ្បលភទ្លនោះ រប្រងឱ្យផលលកើត្លៅកនង
រហាគ្ពហោភូរិ លបើបឋរជានណាជា្នយ៉ា ងកណា
ត ល រជឈិរ្ន
រប្រងឱ្យផលលកើត្កនងបលោហិតភូរិ

និងលបើបឋរជានប្ែលលទ្ើបប្ត្

បានេោីៗ លៅម្ចនកម្ចាំងលខា ជា្នជាន់ោប ហីន្ន រប្រងឱ្យ
ផលលកើត្កនងបារ ិសជាាភូរិ ។
គ្បោររួ

លទ្ៀត្ ប្ចកជា ៣ ពួក ៣ ភូរិ លគ្ព្វោះអា
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៣ ពួកលនោះរិនែូចគនរ៊ឺ
គ្ពហោបារ ិសជាា ម្ចនអា

១ កនង ៣ ភាររបស់រហាកបប ។

គ្ពហោបលោហិត ម្ចនអា
រហាគ្ពហាោ ម្ចនអា
កនងទ្ត្ិ
លដ្ឋ

ជាននិ ងត្ត្ិ

ទ្ំនងែូចគន

១ កនង ២ ភាររបស់រហាកបប ។

១ រហាកបប ។
ជានភូរិ ក៏ប្ចករួ

ជាន់ជា ៣ ភូរិ

ប្ត្លៅល្ោោះភូរិោំងលទោះលផសងគនប្ែលនឹង

សប្រតងលរអិត្ត្លៅ ។
ទីោ ំង្ទនបឋម្ជានទា ំង្ ៣
កនងបឋរជានភូរិោំង ៣ លនោះ រិនបានតំងលៅជាថានក់ៗ ចោះ
លៅលំដ្ឋប់គនលទ្ ោំង ៣ ភូរិលនោះតំងលៅកនងក្ផោទ្ីលំដ្ឋប់ជារួ
ែូចគននឹងទ្ីលៅរបស់រនសស លហើ
ពីជាន់ោម្ចវចរភូរិ

គន

តំងលៅកណា
ត លអាោសឃាាត្

ជាន់ បរនិរិោត្វសវត្ីតគ្បម្ចណ

៥.៥០៨.០០០

លយជន៍ ម្ចនវ ិម្ចន សួនផ្ទា និងស្សោះលបាកខរណី ប្ែលវ ិចិគ្ត្លដ្ឋ
រត្នៈោំង ៧ ម្ចនរសោីសាអត្ក្គ្កប្លង ។
បឋរជានភូ រិ ៣ លនោះ ប្ចកលខត្តលចញជា ៣ ចំប្ណកៗ រួ
ជាទ្ីលៅរបស់រហាគ្ពហោ ចំប្ណករួ
និងចំប្ណករួ

ជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោបលោហិត

លទ្ៀត្ជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោបារ ិសជាា

ោំង ៣ លនោះ លទ្ើបលៅកនងក្ផោលដ្ឋ
ំ ប់ជារួ

ភូរិរបស់គ្ពហោ

គន ប្ត្លៅជាជាន់តរ

ត្ំប្ណងរបស់គ្ពហោប្ែលលៅកនងបឋរជានភូរិលទោះឯង ។
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ែូចកនងធរោហទ្

វ ិភងគ ែាកថាសប្រតងថា

ឥលរ ត្លយបិ ជទ បឋរជានភូ រិ

ំ ឯកត្លល វសនតិ ។

គ្ពហោោំង ៣ លនោះ លៅកនងក្ផោជាន់បឋរជានភូរិលំដ្ឋប់ ជារួ
គនលទោះឯង ។
កនងបឋរជានភូរិ ៣ លទោះ គ្ពហោបារ ិសជាាភូរិ និងគ្ពហោបលោហិតភូរិ ម្ចនគ្ពហោអាស្ស័

លៅជាលគ្ចើន ប្ត្កនងរហាគ្ពហោភូរិលទោះ

ម្ចនលសតចរហាគ្ពហោប្ែលជាធំកនងបឋរជានភូរិោំង ៣ លទោះ គ្ត្ឹរ
ប្ត្រួ

ងគប៉ាលណាណោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់សប្រតងទ្កកនងគ្ពហោជាល-

សូគ្ត្ថា ោលប្ែលលោកោំង
ទ្ឹក ឬលដ្ឋ

ខយល់កីត បឋរជានភូរិរប្រងគ្ត្ូវទ្ម្ចា

នឹងោលលោកលផតើរតំងលឡើងេោី
រហាគ្ពហោរួ

លដ្ឋ

លភាើង លដ្ឋ

លៅលដ្ឋ

គ្រប់គ្គ

បឋរជានក៏តំងលឡើងលដ្ឋ

ម្ចន

ងគលកើត្លឡើងរន ត្រកគ្ពហោបលោហិត និងគ្ពហោ-

បារ ិសជាាលទ្ើបលកើត្លឡើងតរលគ្ោ
ន័

គ្ត្ូវទ្ម្ចា

។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ម្ចនពទ្ធវចនៈកនងគ្ពហោសំ

ត្ត រណវត្ីសូគ្ត្

(បិែក ៣០ ទ្ំព័រ ៧៣) សប្រតងថា
ត្គ្ត្ ស ទ្ំ ភិ កខលវ គ្ពហាោ ច គ្ពហោប រិសា ច គ្ពហោបា រិស ជាា
ច ឧជា

នតិ ខី

នតិ ។ល។

ម្ចនលភិកខោំង

បានឮរក កនងលរឿងលទោះថា គ្ពហោ និង

បរ ិស័ទ្របស់គ្ពហោ និង នកបលគ្រើរបស់គ្ពហោ លព្វលលោស ត្ិោះលែៀល
។ល។
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បាលីប្ែលសប្រតងែល់រហាគ្ពហោលទោះលគ្បើជាឯកវចនៈ ចំប្ណក
គ្ពហោបលោហិត និងគ្ពហោបារ ិសជាាលទោះ ជាពហវចនៈ លទ្ើបសននិដ្ឋាន
បានថា រហាគ្ពហោលនោះម្ចនប្ត្រួ

ងគកនងបឋរជានភូរិ ។

ទុត្ិយជានភូម្ិ
ទ្ត្ិ

ជានភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់ទ្ត្ិ

ចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់ទ្ត្ិ

ជានកសល និងត្ត្ិ

វ ិបាកចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់ត្ត្ិ
ទ្ត្ិ

ជាន-

ជានកសល ។

ជានវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង ត្ត្ិ

ជានវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង

រួរវ ិបាកចិត្ត ២ ែួងលនោះ ឱ្យផលបែិសនធិកនងទ្ត្ិ
លគ្ព្វោះទ្ត្ិ

ជានវ ិបាក

ជានភូរិែូចគន

ជានកសល អាចលោះវ ិត្កាៈ ងគ្នបាន និ ងត្ត្ិ

កសល អាចលោះវ ិចារៈ ងគ្នបាន

ជាន

ំណាចរបស់្នកសល

ោំង ២ លនោះ ប្ែលលោះវ ិត្កាៈ ឬវ ិចារៈបានក៏រិនម្ចន ំណាចពិលសស

ប្ែលខសប្បាកលផសងគនប៉ានណាលទ្ និង្នោំង ២ ក៏រិនអាច្ន
កនាងបីត្ិបាន លទ្ើ បរិនអាចឱ្យផលលកើត្កនងត្ត្ិ
ទ្ ត្ិ

ជានវិបា កនិ ង ត្ត្ិ

ទ្ត្ិ

ជានភូ រិែូចគន លព្វលលដ្ឋ

លឡើងោន់អាររោណ៍

លហើ

ជានវិបា ក

លទ្ើ ប បែិ ស នធិ បា នកន ង

សភាវធរ៌លហើ

វ ិត្កាៈលលើកចិត្ត

វ ិចារៈជា នកពិចារណាអាររោណ៍

ជាធរោជាត្ិប្ែលជិត្សនិទ្រ
ធ ិនឆាៃ
ែូចគន ទ្ត្ិ

ជានភូរិ ែូលចានោះោំង

គន លទ្ើបឱ្យផលកនងទ្ត្ិ

ជានភូរិលទោះលៅកនងលំដ្ឋប់ជារួ
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លទ្ើប

ជានភូរិ

គន ប្ត្ក៏ប្ចកបាន

ភិធរោត្ថសងគហ

៣ ភូរិ លដ្ឋ
ែូលចានោះទ្ត្ិ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

លហត្ផលែូ ចគននឹងបឋរជានលទោះឯង ។
ជានភូរិលទ្ើបម្ចន ៣ ភូរិរ៊ឺ
១. បរ ិោតភាភូម្ិ

បរ ិតតភាភូរិ ជាភូរិរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោី ន់ជាងគ្ពហោប្ែល
លៅខាងលលើភូរិែក្ទ្ ែូចវចនត្ថៈថា
បរ ិតត អាភា ឯលត្សនតិ = បរ ិតតភា
គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីត្ិចជាងគ្ពហោប្ែលលៅខាងលលើ ល្ោោះថា
បរ ិតតភា ។
បរ ិតតភានំ និពាតតត្ិ = បរ ិតតភា
ភូរិជាទ្ីលកើត្របស់បរ ិតតភាគ្ពហោ ល្ោោះថា បរ ិតតភា ។
បរ ិតតភាលនោះ
ទ្ត្ិ

ជានភូរិ

លទ្ើបជាល្ោោះរបស់គ្ពហោប្ែលលកើត្លៅកនង

និងជាល្ោោះរបស់សាថនទ្ីប្ែលជាទ្ីលកើ ត្ទ្ីអាស្ស័

របស់បរ ិតតភាគ្ពហោលទ្ៀត្ផង លដ្ឋ

អាស្ស័

ល្ោោះរបស់គ្ពហោលទោះ

រកតំងល្ោោះរបស់សាថនទ្ីអាស្ស័

លទោះឯង ។

២. អបបមណាភាភូម្ិ
បបម្ចណាភាភូរិ

ជាភូរិរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោរី ងលោចន៍

រកគ្បម្ចណរិនបាន ែូចវចនត្ថៈថា
បបម្ចណា អាភា ឯលត្សនតិ =
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បបម្ចណាភា

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោរី កគ្បម្ចណរិនបាន

ល្ោោះថា

បប-

ម្ចណាភា ។
បបម្ចណាភានំ និពាតតត្ិ =

បបម្ចណាភា

ភូរិជាទ្ីលកើត្របស់ បបម្ចណាភាគ្ពហោោំង

ល្ោោះថា

បបម្ចណាភា ។
បបម្ចណាភាលនោះ
ទ្ត្ិ

ជានភូរិ

លទ្ើបជាល្ោោះរបស់គ្ពហោប្ែលលៅកនង

និងជាល្ោោះរបស់សាថនទ្ីលកើត្ទ្ីអាស្ស័

គ្ពហោ បបម្ចណាភាលទ្ៀត្ផង

លដ្ឋ

អាស្ស័

របស់

ល្ោោះរបស់គ្ពហោ

លទោះរកតំងជាល្ោោះភូរិ ។
៣. អាភសសរា
អាភសសោភូរិ
ោងោ

ជាភូរិរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីផា

លចញពី

ែូចវចនត្ថៈថា
សរត្ិ និសសរត្ីត្ិ = សោ
រសោីប្ែលផា

លចញ ល្ោោះថា សោ ។

អាភា សោ ឯលត្សនតិ = អាភសសោ
គ្ពហោ ប្ែលម្ចនរសោី ផា

លចញពី ោងោ

ល្ោោះថា

អាភសសោ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ អាភា សរនតិ និចេរនតិ ឯលត្សូត្ិ = អាភសសោ

រសោីប្ែលផា

លៅកនងោងោ
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របស់គ្ពហោោំង

លទោះ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ែូលចានោះគ្ពហោោំង
ន័

លទោះ ល្ោោះថា អាភសសរ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ អាភសសោនំ និពាតតត្ិ = អាភសសោ

ភូ រិ ប្ែលជាទ្ី លកើ ត្របស់ ពួកអាភសសោគ្ពហោ ោំង
ល្ោោះថា អាភសសោ ។
អាភសសោលនោះជាល្ោោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ

គ្ត្ង់

ចំប្ណកភូរិ

ប្ែលលៅល្ោោះែូ ច គន នឹ ង ល្ោោះរបស់ គ្ពហោ លទោះ
លដ្ឋ

ឋានូបចារន័

ប្ែលអាស្ស័

(ន័

រ ឋានូ បចារន័

ជាោរលៅ
សំ លៅែល់ វត្ថ

សាថនទ្ី) ែូចគន នឹ ងបឋរជានភូ រិ ។

អាភសសោគ្ពហោោំងលនោះ សទ្ធប្ត្ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រកនង្ន
របស់ខួនយ៉ា
ា
ងលពញទ្ី
ជានិចា លដ្ឋ

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

លហត្លនោះលទ្ើបលធាើឱ្យចិត្តរបស់គ្ពហោោំងលនោះ ម្ចនលសចកតី

ស្សស់ថាាខាាំង ោលចិត្តស្សស់ថាាលហើ
ចិត្តជរូប

ំណាចរបស់បីត្ិ

ក៏ម្ចនភាពស្សស់ថាាផងប្ែរ

រូបប្ែលអាស្ស័
និងលដ្ឋ

ចិត្តលកើត្ រ៊ឺ
ំណាចិត្តជរូប

ស្សស់ថាា លធាើឱ្យឧត្ជរូបម្ចនោរស្សស់ថាាផងប្ែរ លធាើឱ្យល
ផា
អាស្ស័

លចញពីោងោ

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្លត ៅលដ្ឋ

ចិត្តជរូប លៅថា ចិត្តបចា
ទ្ីតំងក្នទ្ត្ិ

ើញជារសោី

ំណាចឧត្ជរូបប្ែល

ឧត្ជរូប ។

ជានភូរិោំង ៣ លនោះ តំងលៅកណា
ត លអាោស

ខពសព
់ ីបឋរជានភូរិលឡើងលៅគ្បម្ចណ ៥.៥០៨.០០០ លយជន៍ ក្ផោ
របស់ភូរិោំង ៣ លនោះ លៅកនងលំដ្ឋប់ជារួ
ទ្ត្ិ

គន បណា
ត គ្ពហោកនង

ជានភូរិ ៣ លនោះ ម្ចនឋានលគ្បៀបលធៀបជារួ
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បឋរជាន

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ភូរិ ៣ ែូលចនោះ
បរ ិតតភាគ្ពហោ ម្ចនឋានៈែូចគននឹងបារ ិសជាាគ្ពហោ ។
បបម្ចណាភាគ្ពហោ ម្ចនឋានៈែូចគននឹងបលោហិតគ្ពហោ ។
អាភសសោគ្ពហោ ម្ចនឋានៈែូចគននឹងរហាគ្ពហោ ។
ត្ត្ិយជានភូម្ិ ៣
ត្ត្ិ

ជានភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់ចត្ត្ថជានវ ិបាក-

ចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់ចត្ត្ថជានកសល ត្ត្ិ

ជានភូរិ

លនោះម្ចន ៣ ភូរិ រ៊ឺ
១. បរ ិត្តសភា
ុ ភូម្ិ
បរ ិត្តសភាភូរិ

ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោី

សាអត្លអប្ត្ត្ូចជាងគ្ពហោប្ែលលៅខាងលលើ
បែិសនធិលដ្ឋ

បរ ិត្តសភាគ្ពហោភូរិលនោះ

ចត្ត្ថជានវ ិបាកចិត្តប្ែលជាហីន្ន រ៊ឺ ចត្ត្ថជាន

យ៉ា ងោប ម្ចនវចនត្ថៈថា
បរ ិតត សភា ឯលត្សនតិ = បរ ិត្តសភា
គ្ពហោលនោះម្ចនរសោីសាអត្លអ ប្ត្ត្ូចជាងគ្ពហោប្ែលលៅខាងលលើ
ល្ោោះថា បរ ិត្តសភា ។
បរ ិត្តសភានំ និពាតតត្ិ = បរ ិត្តសភា
ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់បរ ិត្តសភាគ្ពហោោំង
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ល្ោោះថា

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

បរ ិត្តសភា ។
បរ ិត្តសភាលនោះ ជាល្ោោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ

គ្ត្ង់ ចំប្ណកភូរិ

ប្ែលលៅល្ោោះែូចគននឹងល្ោោះរបស់គ្ពហោលទោះ
លដ្ឋ

ជាោរលៅ

រ។
២. អបបមែសុភាភូម្ិ
បបម្ចណសភាភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចន

រសោីសាអត្លអរកគ្បម្ចណរិនបាន គ្ពហោលនោះបែិសនធិលដ្ឋ

ចត្ត្ថជាន

វ ិបាកចិត្ត ែូចគននឹងបរ ិត្តសភាគ្ពហោ ប្ត្កម្ចាំង ំណាចរបស់ចត្ត្ថជាន
លទោះខព ស់ជា ង

ជារជឈិរ្នលទ្ើបបានលកើ ត្កនង បបម្ចណសភា

ភូរិ ម្ចនរសោីសាអត្លអរកគ្បម្ចណរិនបាន ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា
បបម្ចណា សភា ឯលត្សនតិ =

បបម្ចណសភា

គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីសាអត្លអរកគ្បម្ចណរិនបាន

ល្ោោះថា

បបម្ចណសភ ។
បបម្ចណសភានំ និពាតតត្ិ =

បបម្ចណសភា

ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់ បបម្ចណសភគ្ពហោ

ល្ោោះថា

បបម្ចណសភា ។
បបម្ចណសភាលនោះ ជាល្ោោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ
ភូរិប្ែលលៅល្ោោះែូចគននឹងល្ោោះរបស់គ្ពហោលទោះ
លដ្ឋ

រ។
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គ្ត្ង់ សគ្ម្ចប់
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៣. សុភក្ិណា
ា ភូម្ិ
សភកិណា
ា ភូរិ

ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោ

រសោីសាអត្លអលពញោងោ

ប្ែលម្ចន

ោំងរូលែូចវចនត្ថៈថា

សភាហិ អាកិណាណត្ិ = សភាកិណាណ
គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីសាអត្លអលពញោងោ

ោំងរូល ល្ោោះថា

សភាកិណាណ ។
សភាកិណាណនំ និពាតតត្ិ = សភាកិណាណ
ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់សភាកិណណគ្ពហោោំង

ល្ោោះថា

សភាកិណាណ ។
ព្វកយថា សភាលនោះ បានែល់ ភាពសាអត្របស់រសោីលទោះ រ៊ឺ រសោី
ប្ែលម្ចនលៅកនងោងោ

របស់គ្ពហោ

ម្ចនលកខណៈស្សលែៀងរសោី

របស់ែួងចនោ ប្ែលឆ្ាោះពនា៊ឺរសោីរួរគនលៅជាវង់រូលរិនខាាត្់ខាា

លចញ

ពីគន ែូលចនោះលទ្ើបលៅថា សភា ។
សភាកិណាណ ឬលៅថា សភកិណា
ា ក៏បានតរលវ
ផ្ទាស់ អា ជា

, ណ ត្ួទ្ី ២ ជា ហ, ោលរួរបទ្លហើ

ាករណ៍ រ៊ឺ
ជាសភកិណា
ា

ែូចបាលីកនងរូលែីោសប្រតងថា
លសាភនបភា

កិណាណ សភាកិណាណត្ិ វត្តលពា អាោរសស រសសត្តំ

នតិរណោរសស ហោរញ្ា កតា សភកិណា
ា ត្ិ វតត,

េ បន សលភន

កិណាណ សភកិណាណ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្លៅថា សភកិណាណ ក៏បាន រិនខសលវ
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តរវចនត្ថៈែូលចនោះ
សលភន កិណាណត្ិ = សភកិណាណ
គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីសាអត្លអលពញោងោ

ោំងរូល ល្ោោះថា

សភកិណាណ ។
រួរលសចកតីលហើ

បរ ិត្តសភា

បបម្ចណសភា

សភកិណា
ា

ោំង ៣ លនោះជាល្ោោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ

គ្ត្ង់ ចំប្ណកោរលៅល្ោោះ

របស់ភូរិ ជាោរលៅលដ្ឋ

កល្ោោះរបស់គ្ពហោប្ែលលៅ

រ រ៊ឺ

កនងទ្ីលទោះ រកតំងជាល្ោោះសាថនទ្ីលទោះឯង ។
ត្ត្ិ
ទ្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ លនោះតំងលៅកណា
ត លអាោស ឃាាត្ពី

ជានភូរិ ៥.៥០៨.០០០ លយជន៍ ក្ផោរបស់ភូរិោំង ៣ លនោះ

តំងលៅកនងលំដ្ឋប់ជារួ

គន សលគ្រចលដ្ឋ

រត្នៈោំង ៧ គ្ពរលដ្ឋ

វ ិម្ចន សួន ស្សោះលបាកខរណី និងលែើរកបបគ្ពឹកស ។
លគ្បៀបលធៀបគ្ពហោកនងត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ ជារួ

បឋរជាន ៣

បានែូលចនោះរ៊ឺ
បរ ិត្តសភគ្ពហោ លគ្បៀបែូចបារ ិសជាគ្ពហោ ។
បបម្ចណសភគ្ពហោ លគ្បៀបែូចបលោហិត្គ្ពហោ ។
សភកិណាគ្ពហោ លគ្បៀបែូចរហាគ្ពហោ ។
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ឆត្ុត្ថជានភូម្ិ ៧
ចត្ត្ថជានភូរិ ោលលព្វលលដ្ឋ

ធម្ចោធិដ្ឋានលហើ

ជាភូរិប្ែល

ជាទ្ីលកើត្របស់រូបាវចរបញ្ា រជានវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់

រូបាវចរបញ្ា រជានកសលចិត្ត ១ ែួង ឬជាភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់រូប
បែិសនធិប្ត្រា៉ា ង

ប្ែលជាផលរបស់រូបាវចរបញ្ា រជានកសលចិត្ត

ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

សញ្ញញវ ិោរៈ ។

ោលលព្វលលដ្ឋ

បរគោធិដ្ឋានលហើ

ប្ែលជាទ្ីលកើ ត្និងទ្ីលៅអាស្ស័

ចត្ត្ថជានភូរិក៏ជាភូរិ

របស់លវហបផោគ្ពហោ

សញ្ញ សត្ត-

គ្ពហោ និងគ្ពហោ ទគរីកនងសោធវសភូរិ ៥ រួរចត្ត្ថជានភូរិម្ចន
៧ នឹងបានសប្រតងត្លៅ រ៊ឺ
១. ច្វហបផោភូម្ិ
លវហបផោភូរិ
ចាក ំណាច នតោ

ជាភូរិប្ែលម្ចនផលធំទ្ូលំទ្ូោ

លគ្ព្វោះផត្

ណាៗ ែូចវចនត្ថៈថា

វ ិបលំ ផលំ ឯលត្សនតិ = លវហបផោ
គ្ពហោប្ែលម្ចនផលទ្ូលំទ្ូោ
ព្វកយថា

លវហបផោ

ល្ោោះថា លវហបផោ ។

លនោះជានិបផននបទ្

តរវចនត្ថៈលនោះរួរជា

វ ិបលផោ លគ្ចើនជាង ប្ត្ជាែូលចនោះរិ នបាន លគ្ព្វោះោក់ទ្ងនឹងលគល
លវ

ាករណ៍ ែូលចនោះរ៊ឺ វ ិបល ជា លវហ, ផ ជា បផ ( សទ្ិសលទ្ាភាវ) ។
លដ្ឋ

ន័

ក្នសាថនទ្ីលៅ ម្ចនវចនត្ថៈថា

-110-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

លវហបផោនំ និពាតតត្ិ = លវហបផោ
ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើ ត្របស់លវហបផោគ្ពហោោំង

ល្ោោះថា

លវហបផោ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ្ទនរូបំ វ ិលសលសន ឦហិត្ំ

បញ្ញ ផលំ ឯត្ថ

លនញ្ាិត្ំ

ត្ថីត្ិ = លវហបផោ

ផលរបស់កសលប្ែលម្ចំោំ

និងធំទ្ូលំទ្ូោ

ប្ែលរិន

ញាប់ញ័រ ជាពិលសសតរ ំណាចក្ន្នម្ចនលៅកនងភូរិណា ភូរិ
លទោះល្ោោះថា លវហបផោ ។
អធិបាយ
ផលរបស់កសល

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ំណាចរបស់

បឋរជានកសល រហូត្ែល់ចត្ត្ថជានកសល ប្ែលឱ្យផលគ្បាកែ
លៅកនងបឋរជានភូរិ ៣ ទ្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ និងត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣

ោំង ៩ ភូ រិលទោះ រិនលៅថា លវហបផោភូរិលទ្ ។
លគ្ព្វោះោលប្ែលលោកគ្ត្ូវទ្ម្ចា
ទ្ម្ចា
លដ្ឋ

លភាើងលទោះ

រប្រង

លៅែល់បឋរជានភូរិ ៣ បាន ោលប្ែលលោកគ្ត្ូវទ្ម្ចា
ទ្ឹកបឋរជានភូរិ ៣ ទ្ត្ិ

ប្ែរ លៅសល់គ្ត្ឹ រប្ត្ត្ត្ិ
លដ្ឋ

លដ្ឋ

ជានភូរិ ៣ ក៏គ្ត្ូវទ្ម្ចា

ជានភូរិលឡើងលៅ ោលលោកគ្ត្ូវទ្ម្ចា

ខយល់ បឋរជានភូរិ ៣ ទ្ត្ិ

៣ ក៏គ្ត្ូវទ្ម្ចា

លៅផង

ជានភូរិ ៣ ត្ត្ិ

លៅោំង ៩ ភូរិ បណា
ដ គ្ពហោប្ែលអាស្ស័
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វ ិម្ចន និងទ្ិពាសរបត្តិរបស់

ភូរិោំងលទោះ គ្ត្ូវែល់ោល ស់អា
គ្ពហោោំង

លទោះ ក៏គ្ត្ូវទ្ម្ចា

លៅប្ែរ ។

ចំប្ណកលវហបផោភូរិលទោះ

ជាភូរិប្ែលផត្ចាកោរទ្ម្ចា

គ្រប់យ៉ាង រ៊ឺ ោំងលភាើង ោំងទ្ឹ ក និងខយល់ ទ្ម្ចា
រិនបាន ែូលចានោះគ្ពហោោង
ំ
អា

កខ័

លវហបផោភូរិលនោះ

ប្ែលលកើត្លៅកនងភូរិលនោះ រប្រងម្ចន

លពញ ៥០០ រហាកបបគ្រប់ ងគ ែូលចនោះផលរបស់កសល

ប្ែលទំឱ្យលកើត្កនងភូរិលនោះ លទ្ើបលៅថា លវហបផោ លគ្ព្វោះបានទ្ទ្ួល
ផលធំទ្ូលំទ្ូោ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះលកើត្ពី ំណាចរបស់បញ្ា រជាន-

កសល ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

ឧលបោខលវទ្ទ ។

ចំប្ណកគ្ពហោប្ែលលកើ ត្លៅកនងបឋរជានភូរិ ៣ ទ្ត្ិ
ភូរិ ៣ និងត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ ោំង ៩ ភូរិលទោះលកើ ត្ពី ំណាចរបស់

្នកសលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

លសារនសសលវទ្ទ ។

បណា
ត ្នកសលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ
រប្រងជាកសលែ៏គ្បលសើរ

ឧលបោខលវទ្ទលទោះ

លគ្ព្វោះម្ចំោំរិនញាប់ញ័រ

្នកសលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ
ែូលចានោះ

ជាន-

ក្គ្កប្លងជាង

លសារនសសលវទ្ទ ។

ផលរបស់្នកសលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

លវទ្ទ លទ្ើបជាផលគ្បលសើរ

និងម្ចំោំរិនញាប់ញ័រ

ឧលបោខ-

លៅតរ្ន

កសលប្ែលជាលហត្លទោះផង លទ្ើបោប់ថាបានឱ្យផលបរ ិបូណ៌ ។
ចំប្ណកផលប្ែលលកើត្ ំពី្នកសល ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ
លសារនសសលវទ្ទលទោះ

រប្រងញាប់ញ័ររិនម្ចំោំតរ្នកសល
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តរលហត្លទោះផងប្ែរ ផល្នរបស់កសលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ
លសារនសសលវទ្ទលនោះ លទ្ើបរិនបរ ិបូណ៌ ។
២ . អសញ្ា សោតភូម្ិ
សញ្ញ សតតភូរិ

ជាភូរិប្ែលម្ចនបែិសនធិលដ្ឋ

ករោជរូបប្ត្

រ៉ាាង រ៊ឺ ជាទ្ី លៅរបស់ រូ បគ្ពហោប្ែលម្ចនប្ត្រូបប្ត្រា៉ា ង ប្ែលជា
ផលរបស់ បញ្ា រជានកសល ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋ

សញ្ញញវ ិោរ

ភាវទ បានែល់ បញ្ា រជានប្ែលបែិលសធទរ ម្ចនលសចកតីគ្ត្ូវោរ
រូបប្ត្រា៉ា ង ែូ ចវចនត្ថៈថា
នត្ថិ សញ្ញញ ឯលត្សនធិ =

សញ្ញញ

សញ្ញញលចត្សិករិនម្ចនែល់គ្ពហោោំង
ោំង

លទោះ ល្ោោះថា
ោរលលើក

ណា

គ្ពហោ

សញ្ញញ ។

កសញ្ញញលចត្សិកលឡើងជាគ្បោន

កនងោរសប្រតង

លសចកតីរបស់ សញ្ញញថា រិនម្ចនសញ្ញញលចត្សិកលនោះ តរពិត្សញ្ញញ
លចត្សិកលទោះជាសញ្ញញខនធៗ

លទោះរប្រងគ្បកបជារួ

ែួង ែូលចានោះោលរិ នម្ចនសញ្ញញលចត្សិកលហើ
លចត្សិកែក្ទ្ៗ

ប្ែលជាទរខនធែូចគន

ចិត្តទ្ូលៅគ្រប់

ក៏សំលៅ

កចិត្តនិង

និងគ្ត្ូវអាស្ស័

ឧបោរៈ

សញ្ញញរលខន

ចតតលោ

ែល់គននិងគនរិនម្ចនលទោះឯង ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្សប្រតងថា

រូ បកខ ទធ ឯលត្សនតិ =

នត្ថិ

សញ្ញញ
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ទរខនធ ៤ លដ្ឋ
ែល់គ្ពហោោំង

លលើក

កសញ្ញញលចត្សិកជាគ្បោន រិនម្ចន

ណា គ្ពហោោំង

សញ្ញញ ច លត្ សតត ចាត្ិ =

លទោះ ល្ោោះថា សញ្ញញ ។
សញ្ញ សតត

គ្ពហោប្ែលរិនម្ចនទរខនធ ៤ ប្ែលលលើក

កសញ្ញញលចត្សិក

ជាគ្បោន ប្ត្គ្ពហោលនោះក៏បានល្ោោះថា ជាសត្ា លហត្លទោះ លទ្ើបលៅ
ថា

សញ្ញ សតត ។
បណា
ត វត្ថលផសងៗ ោំង

លដ្ឋ

លបើរិនម្ចនទរធរ៌លហើ

លគ្ចើនរិនលៅថា សត្ា រនសសភារលគ្ចើនលៅ

គ្ត្ូវម្ចនទរធរ៌ផង ោរ

ល់ែូលចនោះ ោប់ថាលៅ

វត្ថលទោះ

ល់ថាសត្ាលទោះ
ល់រិនោន់គ្ត្ឹរ

គ្ត្ូវ លគ្ព្វោះកនងោរលោកលទោះ ប្ែលល្ោោះថា សត្ាលហើ

គ្ត្ូវម្ចន

ទរធរ៌ោំង ស់ លបើរិនម្ចនទរធរ៌ រិនល្ោោះថា សត្ា ប្ត្សគ្ម្ចប់
កនងគ្ពហោលោក សូរបីម្ចនរូបកខនធប្ត្រា៉ា ង ក៏រង់ោប់ថាជាសត្ាបាន

លគ្ព្វោះម្ចនជីវ ិត្រូបលៅគ្របគ្រង ជីវ ិត្រូបោំងលនោះលកើត្លឡើង

ពួករួ
បានលដ្ឋ

ំណាចករោបបចា័

ំពីរូបបញ្ា រជានកសល ប្ែលម្ចន

សញ្ញញវ ិោរភាវទលកើ ត្គ្ពរផង ។
ែូលចានោះ គ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបបានលលើក
ចូលជារួ

ព្វកយថា

សញ្ញ រួរលៅថា

សញ្ញ សតតនំ និពត
ា ត ត្ិ =

កព្វកយថា សត្ាគ្បកប

សញ្ញ សត្ត ។

សញ្ញ សតត

ភូរិជាទ្ីលកើត្របស់ សញ្ញសត្តគ្ពហោោំង
សញ្ញ សតត ។
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កនងចត្ត្ថជានភូរិោំង ២ លនោះ ប្ែលលៅល្ោោះថា លវហបផោ
ភូរិ និង សញ្ញសត្តភូរិលទោះ ជាោរលៅលដ្ឋ
របស់គ្ពហោប្ែលលៅកនងសាថនទ្ីលទោះ

រ រ៊ឺ

កល្ោោះ

រកតំងជាល្ោោះរបស់ភូរិ

លទោះឯង ។
លវហបផោភូរិ និង សញ្ញសត្តភូរិោង
ំ
២ លនោះ តំងលៅ
កណា
ត លអាោសកនងលំដ្ឋប់ជារួ

គន

ឃាាត្ពីត្ត្ិ

ជានភូរិ

៥.៥០៨.០០០ លយជន៍ ម្ចនសួនផ្ទា ស្សោះលបាកខរណី និងលែើរកបបគ្ពឹកស
ែូ ចគន នឹ ង ត្ត្ិ

ជានភូរិ ។

បណា
ត គ្ពហោប្ែលលៅកនងជាន់លវហបផោភូរិលនោះ ក៏អាចប្ចកជា
៣ ពួក លដ្ឋ

លសចកតីលផសងគនរបស់បញ្ា រជានកសល ប្ែលជាហីន

រជឈិរ និងបណីត្បានែូ ចគន លគ្ព្វោះគ្ពហោប្ែលលៅកនងភូរិលនោះ ម្ចន
អា

កខ័

លសោើគនោំង ស់ និងអាចលរើលល

ើញគននិងគនបាន សូរបី

សញ្ញ សត្តគ្ពហោពួកលវហបផោគ្ពហោោំង
លដ្ឋ

ក៏លរើលល

លហត្លនោះលទ្ើបរួរលៅគ្ពហោោំងលនោះថា

ើញបាន

លវហបផោគ្ពហោ

ប្ត្រា៉ា ង ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ែាកថាចារយលព្វលថា គ្ពហោប្ែលលៅកនងជាន់ជារួ
គនអាចលរើលល

ើញនូវគននិងគនបាន

លដ្ឋ

រិនគ្ត្ូវនិរិោត្ោ

ឱ្យ

លគ្គត្គ្គត្ ប្ត្លបើគ្ពហោភូរិលផសងគន គ្ពហោប្ែលលៅជាន់ខពស់អាចលរើល
ល

ើញគ្ពហោប្ែលលៅជាន់ោបជាងបាន ចំប្ណកគ្ពហោប្ែលលៅជាន់

ោបរិនអាចលរើលល

ើញគ្ពហោប្ែលលៅជាន់ខពសជា
់ ងបានលឡើ
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សុទាធវាសភូម្ិ ៥
សោធវសភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលៅរបស់ នកបរ ិសទ្ធចាកោរោរៈជាលែើរ បានែល់គ្ពោះ ទគរិបរគល និងគ្ពោះ រហនតោំង
ប្ែលបានបញ្ា រជាន

ចំប្ណកបរគលែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះ

សូរបីបាន

បញ្ា រជាន ក៏រិនអាចលកើត្កនងភូរិលនោះបានលទ្ ែូចវចនត្ថៈថា
សោធនំ

ទគរិ រហទតនលរវ អាវសាត្ិ = សោធវសា

ភូរិប្ែលជាទ្ីលៅរបស់គ្ពោះ ទគរី និងគ្ពោះ រហនតោំង
ប្ែលជា នកបរ ិសទ្ធប៉ាលណាណោះ ភូរិលទោះលទ្ើបល្ោោះថា សោធវសភូរិ ។
សោធវសភូរិម្ចន ៥ ជាន់រ៊ឺ
វ ិហាភូរិ

ត្បាភូ រិ សទ្សាភូរិ សទ្សសីភូរិ និង

ភូរិ ោំង ៥ ភូរិលនោះ តំងលៅកណា
ត លអាោស ជាន់នីរួ
តំងលៅកនងលំដ្ឋប់ជារួ
ត្ត្ិ

ជានភូរិលឡើ

គនែូ ចបឋរជានភូរិ

ទ្ត្ិ

កនិដ្ឋា

ៗ រិនបាន
ជានភូ រិ

ឬ

។

វ ិហាភូរិ ប្ែលជាភូរិោបបំផត្ ឃាាត្លឡើងលៅពីលវហបផោ

ភូរិ និ ង សញ្ញ សត្តភូរិ ៥.៥០៨.០០០ លយជន៍ លហើ
ភូរិនីរួ

កនងសោធវស

ៗ ខពស់ជាងគន ៥.៥០៨.០០០ លយជន៍លទ្ៀត្តរលំដ្ឋប់ ។

នឹងបានសប្រតងសោធវសភូរិលដ្ឋ
១. អវិហាភូម្ិ

លំដ្ឋប់ែូចត្លៅលនោះ

ិ ភូរិ ជាភូរិរបស់ពួកគ្ពហោប្ែលគ្បោន់ម្ចំកនងសាថនទ្ី និ ង
វហា
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កនងសរបត្តិរបស់ខួានរិនេ
បបលកន ោលលន

គ្ពហោោំង

ចោះ រហូត្ ស់អា

កខ័

ត្តលទ ឋានំ ន វ ិជហនតីត្ិ =

ណា

ែូចវចនត្ថៈថា
វ ិហា

ប្ែលរិនលោះលចាលសាថនទ្ីរបស់ខួន
ា

សូរបីលវោគ្ត្ឹរបនតិចបនតួច គ្ពហោោំងលទោះល្ោោះថា

វ ិហា ។

លសចកតីថា បណា
ត គ្ពហោប្ែលលកើត្កនងជាន់ វ ិហាភូរិលនោះ រប្រង

រិនលោះបង់លចាលសាថនទ្ីរបស់ខួន
ា រហូត្ែល់ ស់អា
រិនោន់សាាប់លៅរនគ្រប់កំណត្់អា

កខ័

រ៊ឺ លៅ

លទ្ ។

ចំប្ណកគ្ពហោប្ែលលៅកនង ត្បា សទ្សា សទ្សសី និង
កនិដ្ឋាភូរិ អាចរិនបានតំងលៅគ្រប់អា

កខ័

អាចម្ចនោរចត្ិ

រនបានលបើគ្បាថានបរ ិនិព្វាន ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ទ្ិពស
ា របត្តិលផសងៗ របស់ វ ិហាគ្ពហោោំងលនោះ

ន័

រប្រងបរ ិបូណ៌លពញទ្ីលៅរហូត្ ស់អា
យ៉ា ងណាលឡើ

កខ័

រិនម្ចនោរប្គ្បគ្បួល

គ្ពហោោំងលនោះលទ្ើបល្ោោះថា

វ ិហានំ និពាតតត្ិ =

វ ិហា

ិ គ្ពហោោំង
ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើ ត្របស់ វហា

ិ
វហា
។

ែូលចនោះ វ ិហាលនោះជាល្ោោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ

របស់ភូរិអាស្ស័

ល្ោោះរបស់គ្ពហោលទោះ
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២. អត្បាភូម្ិ
ត្បាភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចនប្ត្លសចកតី
សៃប់គ្ត្ជាក់រិនលៅតគ្កហា
ន ត្បបនតីត្ិ =

ចិត្ត ែូចវចនត្ថៈថា

ត្បា

គ្ពហោប្ែលរិនម្ចនលសចកតីលៅតគ្កហា
លសចកតីថា

ចិត្ត ល្ោោះថា ត្បា ។

បណា
ត ត្បាគ្ពហោោំង

រប្រងនិ

្ន ឬចូលផលសម្ចបត្តិជានិចា នីវរណធរ៌ោំង
ជាលហត្ឱ្យចិត្តលៅហោងលៅតគ្កហា
លកើត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះអាស្ស័

រចូល

ប្ែលនឹង

រប្រងរិនម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹង

ំណាចក្ន្នគ្របសងាត្់ទ្ក ។

ែូលចានោះ ចិត្តរបស់គ្ពហោោំងលនោះ លទ្ើបម្ចនប្ត្លសចកតីសៃប់គ្ត្ជាក់
រិនម្ចនលសចកតីលៅតគ្កហា
ត្បា និពាតតត្ិ =

ចិត្តលឡើ

។

ត្បា

ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់ ត្បាគ្ពហោោំង

បានល្ោោះថា

ត្បា ។
ព្វកយថា

ត្បាលនោះ

ចំប្ណកល្ោោះរបស់ភូរិលទោះ

លទ្ើបជាល្ោោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ
អាស្ស័

គ្ត្ង់

កល្ោោះរបស់គ្ពហោលទោះ

ឯងរកតំង ។
៣. សុទសាភូម្ិ
សទ្សាភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់គ្ពហោ ប្ែលម្ចនរសោី
ោងោ

សាអត្លអណាស់

នកណាល

ើញលហើ
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ចិត្ត ែូចវចនត្ថៈថា
សលខន ទ្ិសសនតីត្ិ = សទ្សា
គ្ពហោប្ែល នកែក្ទ្ល

ើញលដ្ឋ

ភាពជាសខ គ្ពហោលទោះល្ោោះ

ថា សទ្សា ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

បរ ិសលទ្ធហិ

បសាទ្ទ្ិពាធរោបញ្ញញចកខូហិ

សរបននតត សែា បសសនតីត្ិ = សទ្សា
គ្ពហោោំង
លគ្ព្វោះបរ ិបូណ៌លដ្ឋ

ប្ែលល

ើញវត្ថលផសងៗ

លដ្ឋ

គ្បាកែចាស់

បសាទ្ចកខ ទ្ិពាចកខ ធរោចកខ បញ្ញញចកខ ប្ែល

បរ ិសទ្ធ ល្ោោះថា សទ្សស ។
វចនត្ថៈោំង ២ លនោះ ម្ចនលសចកតីថា គ្ពហោប្ែលលៅកនងសទ្សា
ភូរិលនោះ
បានល

ម្ចនោងោ
ើញលហើ

ផូរផង់សាអត្លអណាស់

នកណាម្ចនក់បានជួប

រប្រងលកើត្លសចកតីសខ គ្ពហោោំងលទោះលទ្ើបល្ោោះ

ថា សទ្សស ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្លសចកតីថា សទ្សសគ្ពហោោំង

រប្រងបរ ិបូ ណ៌

លដ្ឋ ចកខោំង ៤ ម្ចនបសាទ្ចកខ ទ្ិពាចកខ ធរោចកខ និងបញ្ញញចកខ លព្វលរ៊ឺ
១. ប្ភនកធរោត ឬចកខបសាទ្រូប លៅថា បសាទ្ចកខ ។
២. ប្ភនកទ្ិពា ឬទ្ិពាចកខ ភិ ញ្ញញ លៅថា ទ្ិពាចកខ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្
ល

ប្ភនករបស់គ្ពហោោំង

ើញវត្ថលផសងៗ ប្ែលលៅកនងទ្ីឆាៃ

ឬល

ម្ចន ំណាចលរើល
ើញវត្ថលអិត្ត្ូចៗ បាន

យ៉ា ងលអ ោំងលនោះក៏សលរង្កគោះថាជាទ្ិពាចកខបានែូចគន ។
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៣. ររគញាណថានក់ោប រ៊ឺ លសាតបត្តិររគ សកោគរិររគ
និង ទគរិររគ ល្ោោះថា ធរោចកខ កនង ែាកថា ែាសាលិនីបាន
សប្រតងែល់ញាណ រ៊ឺ ររគោំង ៣ ខាងលែើរលនោះថា ធរោចកខ ប្ែល
គ្បាសចាកធូលី គ្បាសចាករនោិលប្ែលលកើត្លឡើងលហើ
ល្ោោះថា ធរោចកខ (លសចកតីល
លហត្ឱ្យបានល

កនងទ្ីលទោះឯង

ើញលគ្ព្វោះររគខាងលគ្ោរោំង ៣ ជា

ើញររគខាងលលើ លទ្ើបល្ោោះថា ធរោចកខ) ។

៤. បញ្ញញចកខ បានែល់ ញាណចកខ កនង ែាសាលិនីអាងែល់
ធរោចកាបបវត្តនសូគ្ត្ ប្ែលសប្រតងថា ចកខលកើត្លឡើងលហើ
លកើត្លឡើងលហើ

ញាណ

ល្ោោះថា ញាណចកខ បានែល់ លសាតបត្តិររគ

ជាលែើរ រហូត្ែល់ រហត្តររគញាណរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ។
កនងភូរិចត្កាៈរបស់គ្ពោះសទ្ធរោលជាត្ិកធម្ចោចរ ិ
ចកខថា

ិ សសទញាណ
វប

បចាលវកខណញាណ

ៈ សប្រតងបញ្ញញ

និង ភិញ្ញញលផសងៗ

លៅថា បញ្ញញចកខ ។
សទ្សានំ និពាតតត្ិ = សទ្សា ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់សទ្សាគ្ពហោោំង

ល្ោោះថា សទ្សា ។
៤. សុទសស ីភូម្ិ

សទ្សសីភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់គ្ពហោ ប្ែលម្ចនលសចកតី
បរ ិបូណ៌ក្គ្កប្លងជាងសទ្សាគ្ពហោ
បានស្សួលជាង ែូ ចវចនត្ថៈថា
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សលខន បសសនតីត្ិ = សទ្សសី
គ្ពហោប្ែលលរើលល

ើញវត្ថលផសងៗ បានលដ្ឋ

ស្សួល ល្ោោះថា

សទ្សសី ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ត្លត

ត្ិ ស ល

ន ស ែា ទ្សសនភាលវន

សរទនរតត្ិ = សទ្សសី
គ្ពហោប្ែលបរ ិបូណ៌លដ្ឋ

លអ

កនងោរល

ើញក្គ្កប្លងជាងពួក

សទ្សាគ្ពហោ ល្ោោះថា សទ្សសី វចនត្ថៈលនោះបានលសចកតីថា សទ្សសី
គ្ពហោលនោះម្ចនោរល
ោរបរ ិបូណ៌លដ្ឋ

ើញលអពិលសសជាង សទ្សាគ្ពហោ លព្វលរ៊ឺ កនង
ចកខោំង ៤ របស់សទ្សសីគ្ពហោលទោះ ចកខោំង ៣ រ៊ឺ

បសាទ្ចកខ ទ្ិពាចកខ និងបញ្ញញចកខរបស់សទ្សសីគ្ពហោលទោះ ម្ចនកម្ចាំង
ចាស់ោាជាងសទ្សាគ្ពហោ ប្ត្សគ្ម្ចប់ធរោចកខ ម្ចនកម្ចាំងលសោើគន ។
សទ្សសីនំ ទ្ិពត
ា ត ត្ិ = សទ្សសី
ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់សទ្សសីគ្ពហោោំង

ល្ោោះថា

សទ្សសី ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ សទ្សសីភូរិ លទ្ើបតំងលឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

ល្ោោះរបស់គ្ពហោលទោះឯង ។
៥. អក្និោាភូម្ិ
កនិដ្ឋាភូរិ ជាកំពូលភូរិរបស់សោធវសភូរិ ប្ែលជាកំពូល
ភូរិរបស់គ្ពោះ រ ិ

បរគលលៅថា

រិ
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ភវរគភូរិ ជាទ្ីលកើត្របស់គ្ពហោ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ប្ែលឧត្តរបរ ិបូណ៌លដ្ឋ

ទ្ិពាសរបត្តិ និងលសចកដីសខ ប្ែលរកភូរិ

ណាលសោើែូចរិនបាន ែូចវចនត្ថៈថា
នត្ថិ កនិលដ្ឋា ឯលត្សនតិ =

កនិដ្ឋា

ទ្ិពាសរបត្តិ និ ងលសចកដីសខប្ែលម្ចនគ្បម្ចណត្ិចត្ួចរិនម្ចន
ែល់គ្ពហោ ោំ ង លទោះ

លហត្ លទោះគ្ពហោ ោំ ង លទោះ

លទ្ើ ប ល្ោោះថា

កនិដ្ឋា ។
កនិដ្ឋានំ និពាតតត្ិ =

កនិដ្ឋា

ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់ កនិដ្ឋាគ្ពហោ ល្ោោះថា
កនងសោធវសភូរិោង
ំ ៥ លនោះ
ជាទ្ីបំផត្ លហើ

កនិដ្ឋា ។

កនិ ដ្ឋាភូរិ ជាភូរិប្ែលខពស់

កនិដ្ឋាគ្ពហោក៏ល្ោោះថា ជាគ្ពហោប្ែលម្ចនរណ

ធរ៌ខពស់ជាទ្ីបំផត្ លគ្ព្វោះបណា
ដ គ្ពហោថានក់ោបោំង ៤ រ៊ឺ

វ ិហាគ្ពហោ

ត្បាគ្ពហោ សទ្សាគ្ពហោ និងសទ្សសីគ្ពហោោំងលទោះ ោលលៅ
រិនោន់សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត

ស់អា

លហើ

នឹងគ្ត្ូវលៅលកើត្កនង

សោធវសភូរិជាន់លលើលឡើងលៅ រប្រងរិនលកើត្ភូរិែប្ែល ឬលកើត្កនង
ភូរិប្ែលោបជាងលទ្ៀត្ជាដ្ឋច់ ខាត្ សគ្ម្ចប់ កនិដ្ឋាគ្ពហោលទោះ ោល
លកើត្កនងភូរិប្ែលោបជាង ឬភូរិែប្ែលលទ្ៀត្រិនបាន និងរិនម្ចន
ភូរិប្ែលខពស់ជាងលទ្ៀត្លឡើ

លទ្ើបគ្ត្ូវបរ ិនិព្វានកនង កនិដ្ឋាភូរិ

លទោះឯង ។
លសចកដីលនោះរប្រងសប្រតងថា

កនិដ្ឋាគ្ពហោលទោះចលគ្រើនលដ្ឋ

រណធរ៌ រ៊ឺ សីលរណ សម្ចធិរណ និងបញ្ញញរណក្គ្កប្លងជាង
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រូបគ្ពហោកនងភូរិែក្ទ្ោំងពួង ។
កនងសោធវសភូរិោំង ស់ រិនបានប្ចកគ្ពហោលចញជាភូរិ ៣
ពួក

ែូ ចជាបឋរជានភូរិ

លដ្ឋ

អា

កខ័

ទ្ត្ិ

ជានភូរិលទ្

នឹងភាពអាចកនងោរល

លសចកតីែូចគនរិនលផសងគនលឡើ

លដ្ឋ

លគ្ព្វោះោលលព្វល

ើញវត្ថលផសងៗ

លហើ

ម្ចន

លហត្លនោះលទ្ើបរិនម្ចនោរប្ចក

គ្ពហោលចញជាពួកលផសងៗ ។
ប្ត្យ៉ា ងណាកតី បណា
ត សោធវសគ្ពហោ ប្ែលលៅម្ចនោរលកើត្
លផសងភូរិគន ោំងបរគលប្ែលនឹ ងបានលៅលកើត្កនងសោធវសភូរិលទោះ
និងគ្ត្ូវជាបញ្ា រជានោភីបរគល

លហើ

គ្ត្ូវជាគ្ពោះ ទគរិបរគល

ផង លព្វលរ៊ឺ រនសស លទ្វត ឬគ្ពហោោំង
សរេពលៈ
ែល់ត្ត្ិ

ររគ

និងបានវ ិបសសទពលៈរហូត្

រហូត្ែល់បញ្ា រជាន
ជាគ្ពោះ ទគរិបរគល

ោលម្ចនរណសរបត្តិកនង

ោល ស់ជីវ ិត្នឹងគ្ត្ូវលៅលកើត្កនង

កម្ចាំងោំង ២ គ្បោរលនោះលហើ
សោធវសភូរិ ៥ លនោះលដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ ប្ត្ោរប្ែលនឹងលៅលកើត្កនង

សោធវសភូរិបាន រប្រងគ្ត្ូវអាស្ស័

ំណាចរបស់ឥរនោិ

គ្ពោះ ទគរិបរគលណាម្ចនសទ្ធិរនោិ

រប្រងលកើត្លឡើងកនងជាន់ វ ិហាភូរិ ។
ម្ចនវ ីរ ិ

ិរនោិ

ប្ែលបាន ំណាច

លគ្ចើនជាងឥរនោិ

ែក្ទ្

៥ គ្បោររ៊ឺ

លគ្ចើនជាងឥរនោិ

ែក្ទ្

រប្រងលកើត្លឡើងកនង

ជាន់ ត្បាភូរិ ។
ម្ចនសត្ិរនោិ

លគ្ចើនជាងឥរនោិ
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ែក្ទ្ រប្រងលកើត្លឡើងកនងជាន់

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

សទ្សាភូរិ ។
ម្ចនសម្ចធិរនោិ

លគ្ចើនជាងឥរនោិ

ែក្ទ្ រប្រងលកើត្លឡើងកនង

ជាន់សទ្សសីភូរិ ។
ម្ចនបញ្ញិរនោិ

លគ្ចើនជាងឥរនោិ

ែក្ទ្ រប្រងលកើ ត្លឡើងកនងជាន់

កនិដ្ឋាភូរិ ។
ែូចបាលីប្ែលសប្រតងទ្ក កនង ភិធរោត្ថសងគហ ែាកថា និង

វ ិភាវ ិនីែីោថា

ទគរិលទ បន សោធវលសស ឧបបជានិត (សងគហ ែាកថា)
សោធទ្ិឥរនោិ

(វ ិភាវ ិនីែីោ)

លវរតតនកាលរន

គ្ពោះ ទគរីោំង
លដ្ឋ

បញ្ាស

សោធវលសស

ឧបបជានិត

រប្រងលកើត្លឡើងកនងសោធវស

លំដ្ឋប់ក្នលសចកតីលផសងគនរបស់សទ្ធិរនោិ

៥

ជាលែើរ ។

ច្សឆក្ដីសច្ង្កត្ក្នង្ការច្ៅច្្
ម ះរ ូបព្រហម
ុ

១. ោរលៅល្ោោះគ្ពហោកនងបឋរជានភូរិ ៣ លទោះ ជាោរ
លៅល្ោោះតរត្ំប្ណងទទ្ីោរង្កររបស់គ្ពហោ ។
២. ោរលៅល្ោោះរបស់គ្ពហោកនងទ្ត្ិ
ភូរិ

៣

ជានភូរិ ៣ ត្ត្ិ

លៅល្ោោះតរលសចកតីលផសងគនក្នរសោីោ

លទោះៗ ។
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ជាន

របស់គ្ពហោ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

៣. ោរលៅល្ោោះគ្ពហោកនងចត្ត្ថជានភូរិ ៧ លៅល្ោោះតរ
គ្បលភទ្របស់រណធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងកនងភូរិលទោះៗ ។
ទិរវសម្បត្តិរបស់ព្រហម
សរបត្តិកនងលទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ ទ្ិពាសរបត្តិកនងឋានសួរ៌

ម្ចនវ ិម្ចន ម្ចនសួនផ្ទា និងស្សោះលបាកខរណី ម្ចនលែើ រកបបគ្ពឹកសប្ែល
ឱ្យលកើត្សោធលភាជននិ ងលគ្រឿង លង្ការលផសងៗ ។
ទ្ិពាសរបត្តិកនងគ្ពហោលោកលនោះ
លទ្វលោក

ប្ត្ម្ចនោរខសប្បាកខាោះ

ក៏ម្ចនែូចគនជារួ

នឹងកនង

ែូចជាលែើរកបបគ្ពឹកសប្ែលឱ្យ

លកើត្សោធលភាជនលទោះរិនម្ចន ។

វ ិម្ចន សួនផ្ទា ស្សោះលបាកខរណី និងលគ្រឿង លង្ការរបស់គ្ពហោ

ោំង

ម្ចនភាពសាអត្គ្បណីត្ជាងលគ្រឿង លង្ការរបស់លទ្វត

កនងលទ្វលោក ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្លសចកតីលគ្ត្ក រលភាើត្លភាើន កនងទ្ិពាសរបត្តិរបស់គ្ពហោ
ប្ែលជាោរោរៈរិនម្ចន រង់គ្បគ្ពឹត្តលៅកនងរូបោរៈយ៉ា ងលអិត្ លគ្ព្វោះ
គ្របសងាត្់ទ្កលដ្ឋ
គ្ពហោោំ ង

ំណាចរបស់្នកសលលហើ

និងបណា
ត រូប

ក៏ រិនគ្បាកែលភទ្ស្សី ឬលភទ្គ្បុស ម្ចនរូបោង

សណា
ា ន លកខណៈស្សលែៀងគននឹងលភទ្បរស ោររស់លៅរបស់រូបគ្ពហោ
ោំង

លទោះ

សម្ចបត្តិ គ្ពហោ រ ិ

ងគខាោះចលគ្រើនគ្ពហោវ ិហារធរ៌

ងគខាោះក៏ចូលផលសម្ចបត្តិ ។
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ងគខាោះចូល្ន

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

បូជនីយោានប្ លសំខាន់ក្ង្អក្និ
នុ
ោាភូម្ិ
កនងគ្ពហោលោកជាន់ កនិដ្ឋាភូរិលនោះ
សំខាន់រួ

កប្នាង រ៊ឺ ទ្សសលចត្ិ

ម្ចនបូជនី

ជាលចត្ិ

ដ្ឋានប្ែល

ប្ែលបញ្ា ោះគ្ពោះភូសា

របស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ោលគ្ទ្ង់លៅជាគ្ពោះសិទ្ធត្ក
ថ ម្ចរ ខណៈប្ែល
លសតចលចញចាកគ្ពោះនររសាងរហាភិលនស្រសារណ៍ ោលលដ្ឋោះគ្ពោះភូសា
លចញ លសតច

ែិោរគ្ពហោបានចោះរកពី កនិដ្ឋាភូរិ ទំលគ្រឿងបរ ិោខរ

ោំង ៨ រកថាា

ែល់គ្ពោះសិទ្ធត្ថ និងបានទ្ទ្ួល

លៅបញ្ា ោះទ្កកនងទ្សសលចត្ិ

កគ្ពោះភូសាលទោះ

ករពស់ ១២ លយជន៍ កនង កនិដ្ឋាភូរិ

លទោះ ។
ែូចគ្ពោះបាលីសប្រតងទ្កកនងពទ្ធវងស ែាកថាថា
សោធវសគ្ពហោលោលក

ែិ ោលោ ទរ រហាគ្ពហាោ

ែាបរ ិោខលរ

ទ្តា ត្សស លព្វធិសត្តសស វតថលង្កាោនិ រលហតា គ្ពហោលោលក
ោាទ្សលយជនិកំ ទ្សសេូបំ

ោសិ ។

សរបគ្ពហោ ១៦ ភូរិ បឋរជានភូរិ ៣ = ១.គ្ពហោបារ ិសជាា,
២.គ្ពហោបលោហិត, ៣.រហាគ្ពហោ ។
ទ្ត្ិ

ជានភូរិ

៣

=

៤.បរ ិតតភា,

៥. បបម្ចណាភា,

៦.អាភសសោ ។
ត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣

=

៧.បរ ិត្តសភា, ៨. បបម្ចណសភា,

៩.សភកិណា
ា ។
ចត្ត្ថជានភូរិ ២ = ១០.លវហបផោភូរិ, ១១. សញ្ញសត្តភូរិ
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សោធវសភូរិ ៥ = ១២. វ ិហាភូរិ, ១៣. ត្បាភូរិ,
១៤.សទ្សាភូរិ, ១៥.សទ្សសីភូរិ, ១៦. កនិដ្ឋាភូរិ ។
៣. អរ ូបាវឆរភូម្ិ
រូបាវចរភូ រិ ជាភូរិប្ែលជាទ្ី លកើត្ទ្ីអាស្ស័

របស់ទរខនធ

រូបាវចរវ ិបាក ប្ែលជាផលលកើត្ពី រូបាវចរកសលលដ្ឋ

៤ រ៊ឺ

ោលលព្វលលដ្ឋ

បរគោធិដ្ឋាន

គ្ត្ង់

ក៏សំលៅែល់ភូរិប្ែលម្ចនប្ត្

អាោសលាលលាវ និង រូបគ្ពហោជាគ្ពហោប្ែលរិនម្ចនរូបោ
ទរខនធ ៤ ប្ែលលកើ ត្រលត្់ជាប់ ត្គនលដ្ឋ

ម្ចនប្ត្

រិនម្ចនរវងចលទាោះ តំង

ពីបែិសនធិជាលែើរលៅ ែូចវចនត្ថៈសប្រតង រូបាវចរភូរិថា
រូបគ្ពហាោនំ

វចោ ភូរិ =

រូបាវចរភូរិ

ទ្ីលកើត្របស់ រូបគ្ពហោោំង
ឬ

រូបាវចោនំ ភូរិ =

ល្ោោះថា

រូបាវចរភូរិ

ទ្ីលកើត្របស់ រូបាវចរវ ិបាក ល្ោោះថា
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

រូបាវចរភូរិ ។

រូបសស ភលវ =

ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នទរ ល្ោោះថា

រូបាវចរភូរិ ។
រូបំ
រូបាវចរភូរិ ។

តរវចនត្ថៈរបស់ រូបាវចរគ្ពហោែូចលព្វលលទោះ

សូរបីលៅថា

ភូរិក៏ពិត្ ប្ត្ភូរិលទោះ ក៏រកគ្បាកែរូបោងសណា
ា នយ៉ា ងណារួ
បាន

រិន

លគ្ព្វោះជាភូរិប្ែលម្ចនប្ត្អាោសលាលលាវគ្បាសចាករូបណាៗ

ម្ចនប្ត្ទរខនធ ៤ ប្ែលសប្រតងភាពជា រូបគ្ពហោ លកើត្លឡើងជាប់ត្
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គនលៅរហូត្ ស់អា

កខ័

របស់ រូបគ្ពហោលទោះ

រូបគ្ពហោលនោះម្ចន

៤ ភូរិ រ៊ឺ
១. អាោសានញ្ញ
ា

ត្នវ ិបាកចិត្ត

របស់ អាោសានញ្ញ
ា
អាោសានញ្ញ
ា

ត្នភូ រិ ភូ រិប្ែលជាទ្ី លកើត្ ទ្ី អា ស្ស័
១

ត្ន្នកសល

ែួង

ប្ែលជាផលរបស់

ជាភូរិរបស់ រូបគ្ពហោប្ែល

សលគ្រចបឋរ រូបជាន ែូចវចនត្ថៈថា
អាោសានញ្ញ
ា

ត្នសស ភូរិ = អាោសានញ្ញ
ា

ភូរិប្ែលជាទ្ីតំងរបស់អាោសានញ្ញ
ា
(អាោសានញ្ញ
ា
វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

-

ជាភូរិរបស់ រូបគ្ពហោប្ែលសលគ្រច

រូបជាន ែូចវចនត្ថៈថា

វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នសស ភូរិ = វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នវ ិបាក) ល្ោោះថា វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា
៣.

អាកិ ញ្ា ញ្ញញ

របស់ អាកិញ្ាញ្ញញ
អាកិញ្ាញ្ញញ
ត្ត្ិ

របស់

ត្នវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ភូរិប្ែលជាទ្ីតំងរបស់វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ញ្ញ
ា

ត្នភូរិ ។

ត្នភូរិ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ទ្ីអាស្ស័

ត្ន្នកសល
ទ្ត្ិ

ត្ន្ន

ត្នវ ិបាក) ល្ោោះថា អាោសានញ្ញ
ា

២. វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នភូរិ

ត្នភូ រិ

ត្នវ ិបាកចិត្ត

ត្ន្នកសល

ត្នភូរិ

ត្ន្ន

(វ ិញ្ញញណ-

ត្នភូរិ ។

ភូ រិ ប្ែលជាទ្ី លកើ ត្ ទ្ី អា ស្ស័
១

ែួង

ប្ែលជាផលរបស់

ជាភូរិរបស់ រូបគ្ពហោប្ែលសលគ្រច

រូបជាន ែូចវចនត្ថៈថា
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ត្នសស ភូរិ = អាកិញ្ាញ្ញញ

ភូរិប្ែលជាទ្ីតំងរបស់អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នវ ិបាក) ល្ោោះថា អាកិញ្ាញ្ញញ
៤. លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នភូរិ

ត្ន្ន

(អាកិញ្ាញ្ញញ-

ត្នភូរិ ។

ត្នភូរិ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្ទ្ីអាស្ស័

របស់ លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ

ិ កចិ ត្ត ១ ែួ ង ប្ែលជាផល
ត្នវ បា

របស់ លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្ន្នកសល ជាភូរិរបស់ រូបគ្ពហោ

ប្ែលសលគ្រចចត្ត្ថ រូបជាន

ប្ែលជា រូបជានជាន់ខពស់បំផត្

ែូចវចនត្ថៈថា
លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នសស ភូរិ = លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្ន-

ភូរិ
ភូរិប្ែលជាទ្ីតំងរបស់លនវសញ្ញញទសញ្ញញ
សញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នវ ិបាក)

ល្ោោះថា

ត្ន្ន (លនវ-

លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្ន

ភូរិ ។ រូបាវចរភូរិោំង ៤ លនោះ រិនម្ចនវ ិម្ចន សួនផ្ទា ស្សោះលបាកខរណី
និងលែើរកបបគ្ពឹកស ែូ ចរូបាវចរភូរិលទ្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ រូបគ្ពហោោំងលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ំណាចរបស់ភាវទប្ែលគ្បាសចាកលសចកតី

លគ្ត្ក រកនងរូប លៅថា រូបវ ិោរភាវទ លដ្ឋ

លហត្លនោះសាថនទ្ីលៅ

របស់ រូបគ្ពហោ លទ្ើបរិនម្ចនរូបណាៗ គ្បាកែលឡើ
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សរ ុបភូម្ិ ៣១ ភូម្ិ
លនវសញ្ញញទសញ្ញញ
រូបាវចរភូរិ ៤

អាកិញ្ាញ្ញញ

ិ ញ ណញ្ញ
វញ្ញ
ា

ត្នភូរិ ១

ត្នភូរិ ១
ត្នភូរិ ១

អាោសានញ្ញ
ា

ត្នភូរិ ១
កនិដ្ឋាភូរិ ១
សទ្សសីភូរិ ១

សោធវសភូរិ ៥

សទ្សាភូរិ ១
ត្បាភូរិ ១

ចត្ត្ថជានភូរិ ៧

វ ិហាភូរិ ១
លវហបផោភូរិ ១

សញ្ញ សត្តភូរិ ១

សភកិណា
ា ភូរិ ១
ត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣...............

បបម្ចណសភាភូរិ ១
បរ ិត្តសភាភូរិ ១

រូបាវចរភូរិ ១៦

អាភសសោភូរិ ១
ទ្ត្ិ

ជានភូរិ ៣................

បបម្ចណាភាភូរិ ១
បរ ិតតភាភូរិ ១
រហាគ្ពហាោភូរិ ១

បឋរជានភូរិ ៣................

បលោហិតភូរិ ១
បារ ិសជាាភូរិ ១
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បរនិរិោត្វសវត្តីភូរិ ១
និម្ចោនរត្ីភូរិ ១
លទ្វភូរិ ៦

យម្ចភូរិ ១
តវត្តិងាភូរិ ១

ោរសរត្ិភូរិ ៧
៧

ត្សិតភូរិ ១

ចាត្រោហាោជិោភូរិ ១
រនសសភូរិ ១ ………

ោម្ចវចរភូរិ ១១

ត្ិរចាេនភូរិ ១
បា

សរោ

ភូរិ ៤

ភូរិ ១

លបត្តិភូរិ ១

៤.....................

និរ

ភូរិ ១

បុគគលនិង្ភូម្ិ
បរគលជាបញ្ញត្ិធ
ត រ៌ ប្ែលបញ្ញ ត្ិតលឡើងលដ្ឋ
ោំង

ប្ែលអាស្ស័

សភាវៈក្នបរគល

ទររូប ខនធ ៥ ប្ែលរកគ្បជំគន ។

កនងររពីរបរគលបបញ្ញត្ិត

បានសប្រដងែល់បរគល នកផត្ចាក

អាសវកិាលលសពួកខាោះ ឬផត្ចាកអាសវកិាលលសបានគ្គខាោះលដ្ឋ
លៅថា សរ

វ ិរលតត សំលៅ

បញ្ញញ

កគ្ពោះលសាតបននបរគល គ្ពោះសកោ-

គរិបរគល និ ងគ្ពោះ ទគរិបរគល ។
បរគល នកផត្ចាកអាសវកិាលលសោំង ស់ លៅថា

វ ិរលតត បានែល់ គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព ឬគ្ពោះ រហនត ។
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ចំប្ណកបរគលប្ែលលៅគ្ោស់លដ្ឋ
សំលយជនៈ

៣

ខាងលែើរ

កិលលស

(ឱ្រម្ចភរិ

រ៊ឺ

លៅលោះ

សំលយជន

បានែល់

ទ្ិែិស
ា ំលយជន សីលពាត្សំលយជន និងវ ិចិ កិចាេសំលយជន) រិនបាន
ោំងលៅរិនោន់បានបែិបត្តិធរ៌ ឬកំពងបែិបត្តិ ប្ត្លៅលោះសំលយជនៈរិនបាន លៅថា បេជាលទ ឬបេជាន បរគល នកគ្ោស់លដ្ឋ
កិលលស ។
គ្បលភទ្បរគលលផសងៗ
ោាប់ ប់រ ំបញ្ញញ

លដ្ឋ

ែូចលព្វលលហើ

លបើបរគលណាលៅរិន

ោរចលគ្រើនវ ិបសសទភាវទ

រហូត្ែល់បាន

សលគ្រចររគផលនិព្វាន បរគលលទោះជា នកប្ែលគ្ោស់លដ្ឋ

កិលលស

លៅថា បេជាន ។

ចំ ប្ណកបរគលណាប្ែលបានចលគ្រើ នវ ិបសសទភាវទ

រហូត្

សលគ្រចររគផលនិព្វាន អាចគ្បហារអាសវកិាលលសបានជាសរលចេទ្បបហាន

ញាំងចិត្ស
ត ទតនរបស់ខួនឱ្យផ
ា
ត្ចាកអាសវកិាលលសបាន

លៅបរគលលទោះថា

រិ

បរគល ។

ែូលចានោះបរគលលទ្ើបប្ចកជាគ្បលភទ្ធំៗ បាន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. បេជាន
២.

រិ

នកប្ែលលៅគ្ោស់លដ្ឋ

បរគល ប្ែលឆាៃ

កិលលស ។

ផត្ចាកកិលលស ។

បរគលោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ លៅប្ចកលចញលដ្ឋ
១២ ពួករ៊ឺ
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បុថុជាន ៤ គឺ
១. ទ្រគត្ិបរគល, ២. សរត្ិ លហត្កបរគល, ៣. ទ្ាិលហត្កបរគល,
៤. ត្ិលហត្កបរគល ។
អរ ិយបុគគល ៨ គឺ
ររគបរគល ៤ រ៊ឺ ១. លសាតបត្តិររគបរគល, ២. សកោគរិររគបរគល, ៣.

ទគរិររគបរគល, ៤.

រហត្តររគបរគល ។

ផលបរគល ៤ រ៊ឺ ១. លសាតបត្តិផលបរគល, ២. សកោគរិផលបរគល, ៣.

ទគរិផលបរគល, ៤.

រហត្តផលបរគល ។

បរគលោំង ១២ គ្បលភទ្លនោះ បរគលណានឹងលកើត្បានកនងភូ រិណា
និងលកើត្រិនបានកនងភូ រិណា

ម្ចនសប្រតងទ្កកនងគថាសងគហៈែូ ច

ត្លៅលនោះ ។
គាថាសង្គហទី ២
២. បេជាទ ន លពភនិត

សោធវលសស សពាថា

លសាតបទន ច សកោបេជានោំង

គរិលទ ចាបិ បរគោ ។

ផង លសាតបននោំង

ផង សកោគរី

ោំង

ផង

រប្រងរិនបាន (រិនលកើត្លឡើង) កនងសោធវសភូរិ

ោំង

លដ្ឋ

គ្បោរោំងពួង ។

បានលសចកតីថា បេជានោំង ៤ ពួក លសាតបត្តិររគបរគល១
លសាតបត្តិផលបរគល១ សកោគរិ ររគបរគល១ សកោគរិផល-
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បរគ ល១ និ ង ទគរិ ររគ បរគល ១ រួរោំង ៩ ពួ កលនោះលកើត្រិ នបាន
កន ងសោធវសភូរិោំង ៥ លឡើ

។

បរគលោំង ៩ កនងគថាលនោះ គ្ពោះ នរោធចារយសប្រតង ទគរិររគបរគលលដ្ឋ

លគ្បើព្វកយថា

សប្រតងសពោទ្កលដ្ឋ
រា៉ា ងលទ្ៀត្
សំលៅែល់

«បិ»

ចំប្ណកបរគល

៨

ខាងលែើរ

គ្ត្ង់ ។
សូរបីគ្ពោះ នរោធចារយ

រិនសប្រតងសពោថា

បិ

ទគរិររគបរគលទ្ក ក៏ម្ចនលហត្ែក្ទ្ឱ្យែឹងបានថា

ទគរិររគបរគល

រប្រងរិនលកើត្កនងសោធវសភូរិ

៥

លគ្ព្វោះ

ទគរិររគបរគលនឹងលកើត្លឡើងបាន ក៏គ្ត្ូវអាស្ស័

សកោគរិផល

និងកនងគថាលនោះគ្ពោះ នរោធចារយបានសប្រតងទ្កលដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ

លហើ

ថា សកោគរិ ផលបរគលលទោះ រិនបានលកើត្លៅកនងសោធវស

ភូរិ

៥

លហើ

ោលសកោគរិផលបរគលរិនម្ចនលៅកនងសោធវសភូរិ
ទគរិររគបរគលក៏រប្រងលកើត្រិនបានពិត្គ្បាកែ ។

ចំប្ណកបរគលប្ែលលកើត្បានកនងសោធវសភូរិ ៥ លទោះ ម្ចន ៣
ពួកបានែល់
បញ្ា រជានោភីបរគល រ៊ឺ

ទគរិផលបរគល១

រហត្ត-

ររគបរគល១ និង រហត្តផលបរគល១ ។
បរគលោំង ៣ គ្បលភទ្លនោះ ចំលព្វោះបញ្ា រជានោភី ទគរិផលបរគល រប្រងលកើត្កនងសោធវសភូរិបានលដ្ឋ

ំណាចបែិសនធិ ។

ចំប្ណកបញ្ា រជានោភី រហត្តររគបរគល និ ង រហត្តផល-
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បរគល រប្រងម្ចនបានកនងសោធវសភូ រិ លដ្ឋ

ំ ណាចក្នភាវទកនង

បវត្តិោលប៉ាលណាណោះ ។
គាថាសង្គហទី ៣
៣.

រ ិយ លទបលពភនិត

សញ្ញញបា

លសសដ្ឋាលនស លពភនិត
គ្ពោះ រ ិ

បរគលោំង

កនង សញ្ញ សត្តភូរិ និង បា
ោំងរិនប្រនជាគ្ពោះ រ ិ

ភូរិស

រ ិយនរ ិយបិ ច ។
រប្រងរិនបាន

ភូរិលឡើ

បរគលោំង

(រិនលកើត្លឡើង)

គ្ពោះ រ ិ បរគលោំង
រប្រងបាន (លកើត្បាន)

កនងភូរិែ៏លសស ។
បានលសចកតីថា គ្ពោះ រ ិ បរគល ៨ រិនម្ចនលៅកនង សញ្ញ សត្តភូរិ និង បា
រិ

ភូរិ ៤ ោំងកនងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល លព្វលរ៊ឺ

បរគល ៨ រិនលកើត្លដ្ឋ

ំណាចបែិសនធិកនង សញ្ញ សត្តភូរិ

លគ្ព្វោះរិនបានចលគ្រើនភាវទលដ្ឋ
ម្ចនរូបប្ត្រា៉ា ង

គ្ពោះ រ ិ

សញ្ញញវ ិោរភាវទ លែើរបីគ្បាថាននឹង
បរគលរប្រងបានរកលដ្ឋ

ំណាច

វ ិបសសទភាវទ លែើរបីគ្បាថានឱ្យផត្ចាកវែតទ្កខ រ៊ឺ រិនគ្បាថានោំងរូប
និងទរ លដ្ឋ

លហត្លនោះ សូរបីកនង បា

ភូរិោំង ៤ ក៏រិនលកើត្

លគ្ព្វោះវ ិបសសទភាវទរិនជាលហត្ប្ែលឱ្យផលលៅលកើ ត្កនង បា

ភូរិ

បាន ។
ែូលចានោះគ្ពោះ រ ិ

បរគល ៨ លទ្ើ បរិនលកើត្លដ្ឋ
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កនង សញ្ញ សត្តភូរិ និង បា

ភូរិ ៤ កនងបែិសនធិោលលដ្ឋ

ពិត្

គ្បាកែ ។
ចំប្ណកកនងបវត្តិោលគ្ពោះ រ ិ
ំណាចវ ិបសសទភាវទ

លដ្ឋ

សញ្ញ សត្តភូរិនិង បា

បរគល

៨

ក៏លកើត្រិនបាន

លគ្ព្វោះោោំងលដ្ឋ

បញ្ញញោំងកនង

ភូរិ ។

កនង សញ្ញ សត្តភូរិ ជាភូរិប្ែលម្ចនរូបប្ត្រា៉ា ងរិនម្ចនទរ
រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ែូលចានោះោរចលគ្រើនភាវទកនង សញ្ញសត្តភូរិលទ្ើប
រិនម្ចន បេជាននឹងចលគ្រើនវ ិបសសទឱ្យសលគ្រចររគផលជាគ្ពោះ រ ិ
បរគលកនង សញ្ញសត្តភូរិលទ្ើបរិ នម្ចន ។
កនង បា

ភូ រិ បណា
ត បា

លហត្កបែិ សនធិោំង ស់

សត្តោំង

សទ្ធប្ត្ជាទ្រគត្ិ-

លទ្ើបរិនម្ចនបញ្ញញបាររីប្ែលជាបចា័

ែល់ោរចលគ្រើនភាវទឱ្យសលគ្រចររគផលបាន បរគលប្ែលនឹ ងចលគ្រើន
ភាវទរហូត្សលគ្រចររគផលបានលទោះ
បរគលរួ

នឹងគ្ត្ូវជាត្ិលហត្កបែិសនធិ

គ្បលភទ្ រ៊ឺ ម្ចនបញ្ញញជាប់រកពីកំលណើត្ ែូលចានោះកនង បា

ភូរិលទ្ើបរិនម្ចន នកណាចលគ្រើនវ ិបសសទរហូត្សលគ្រចររគផល
គ្ពោះ រ ិ

ជា

បរគលបាន ។

ែូ លចានោះកនងគថាបទ្ទ្ី
លទបលពភ និ ត
រិ

សញ្ញញបា

៣

តរគ្ពោះបាលីថា

រិយ

ភូរិស

បរគល ៨ រិនម្ចនលៅកនង សញ្ញ សត្តភូរិនិងកនង បា

ភូរិោំង ៤ ោំងកនងបែិសនធិោលនិងកនងបវត្តិោល កនងបាលីប្ែល
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សប្រតងត្លៅថា លសសដ្ឋាលនស លពភនិត

រ ិយនរ ិយបិ ច ។

ភូរិែ៏លសស ២១ ភូរិ រ៊ឺ ោរសរត្ិភូរិ ៧ រូបភូរិ ១០
ភូរិ ៤ ោំងលនោះជាទ្ីលកើត្ក្ន រ ិ

រូប

បរគល ៨ និងបេជាន ៣ (លវៀរទ្រគត្ិ-

លហត្កបរគល ១) ។
ប្រនពិត្ព្វកយថា
ែល់បរគលទ្ូលៅ

រ ិយនរ ិយបិ ច ជាោរសប្រតងោក់ទ្ង

ប្ត្កនងទ្ីលនោះសប្រតងលវៀរទ្រគត្ិ លហត្កបរគលទ្ក

លគ្ព្វោះលហត្ថា ភូរិោំង ២១ លនោះ ជាសរត្ិភូរិោំង ស់ ែូលចានោះ
ទ្រគត្ិ លហត្កបរគល
លដ្ឋ

លទ្ើបលកើត្រិនបានកនងសរត្ិភូរិ

២១

លនោះ

ពិត្គ្បាកែ ។
ភូម្ិនង្
ិ បុគល
គ
ភូរិោំង ស់ម្ចន ៣១ បានែល់
ោរភូរិ ១១ រ៊ឺ
រូបភូរិ

ត្ត្ិ

១៦

រ៊ឺ

បា

ភូរិ ៤ ោរសរត្ិភូរិ ៧ ។

បឋរជានភូរិ

៣

ទ្ត្ិ

ជានភូ រិ ៣

ជានភូរិ ៣ ចត្ត្ថជានភូ រិ ៧ ។
រូបភូរិ ៤ រ៊ឺ អាោសានញ្ញ
ា

ភូរិ ១ អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នភូ រិ ១ វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នភូរិ ១ លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្ន-

ត្នភូរិ ១ ។

បរគល ១២ ពួ កបានែល់ បេជាន ៤ រ៊ឺ ទ្រគត្ិ លហត្កបរគល ១
សរត្ិ លហត្កបរគល ១ ទ្ាិលហត្កបរគល ១ ត្ិលហត្កបរគល ១ ។
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បរគ ល ៨ ពួ ក រ៊ឺ លសាតបត្តិ ររគបរគល ១, លសាតបត្តិ-

ផលបរគល ១, សកោគរិររគបរគល ១, សកោគរិផលបរគល ១,
ទគរិររគបរគល ១,

ទគរិផលបរគល ១,

រហត្តររគបរគល ១,

រហត្តផលបរគល ១ ។
សប្ម្តង្ការប្ឆក្ភូម្ិ ៣១ ច្ោយបុគគល ១២ រួក្
១.

បា

ភូរិ ៤ ជាទ្ីលកើត្របស់ទ្រគត្ិ លហត្កបរគលរួ

ពួក ។
២. រនសសភូរិ ១ ចាត្រោហាោជិោភូរិ ១ ជាទ្ីលកើត្របស់
បរគល ១១ ពួក (លវៀរទ្រគត្ិ លហត្កបរគល ១) ។
៣. តវត្តិងាភូរិ ១ យម្ចភូ រិ ១ ត្សិតភូរិ ១ និម្ចោនរត្ីភូរិ ១
បរនិរិោត្វសវត្តីភូរិ ១ ជាទ្ីលកើត្របស់បរគល ១០ ពួក (លវៀរទ្រគត្ិលហត្កបរគល ១ សរត្ិ លហត្កបរគល ១) បានែល់ ទ្ាិលហត្កបរគល
១ ត្ិលហត្កបរគល ១

រិ

បរគល ៨ ។

៤. បឋរជានភូរិ ៣ ទ្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ ត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣

លវហបផោភូរិ ១ ប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់បរគល ៩ ពួក រ៊ឺ ត្ិលហត្កបេជាន ១
៥.

រិ

បរគល ៨ ពួក ។

សញ្ញ សត្តភូរិ ១ ជាទ្ីលកើត្របស់សរត្ិ លហត្កបរគល

ប្ែលម្ចនរូបបែិសនធិរួ

ពួក ។
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៦. សោធវសភូរិ ៥ ជាទ្ីលកើត្របស់បរគល

៣

ពួក

រ៊ឺ

ទគរិ ផលបរគល ១ រហត្តររគបរគល ១ រហត្តផលបរគល ១ ។
៧. រូបភូ រិ ៤ ជាទ្ីលកើ ត្របស់បរគល ៨ ពួ ក រ៊ឺ ត្ិលហត្កបេជាន
១

រិ

បរគល ៧ លវៀរលសាតបត្តិររគបរគល ១ ។

១.

សប្ម្តង្បុគគល ២១៤ រួក្ក្នង្
ុ ៣១ ភូម្ិ

បា

ភូរិ ៤ ភូរិនីរួ

ៗ ម្ចនបរគល ១ ពួក រួរ ៤ ពួក ។

២. រនសសភូរិ ១ ម្ចនបរគល ១១ ពួក (លវៀរទ្រគត្ិបរគល ១) ។
៣. ចាត្រោហាោជិោភូរិ ១ ម្ចនបរគល ១១ ពួក (លវៀរទ្រគត្ិបរគល១) ។
៤. លទ្វភូរិ ៥ លទ្ៀត្ ភូរិនីរួ

ៗ ម្ចនបរគល ១០ ពួក

(លវៀរ លហត្កបរគល ២ ពួក) ។
៥. រូបភូរិ ១០ រ៊ឺ បឋរជានភូរិ ៣ ទ្ត្ិ
ត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣

ជានភូរិ ៣ លវហបផោភូរិ ១ រួរ ១០ ភូរិលនោះ ភូរិនីរួ

ម្ចនបរគល ៩ ពួក (លវៀរទ្ាិលហត្កបរគល ១
៦.

សញ្ញ សត្តភូរិ ១ ម្ចនបរគលរួ

៧. សោធវសភូរិ ៥ ភូរិនីរួ

ៗ

លហត្កបរគល ២) ។
ពួក ។

ៗ ម្ចនបរគល ៣ ពួក រួរ ១៥

ពួក ។
៨.

រូបភូរិ ៤ ភូរិនីរួ

រួរភូរិ ៣១ ម្ចនបរគលអាស្ស័

ៗ ម្ចនបរគល ៨ ពួក រួរ ៣២ ពួក
លៅបាន ២១៤ ពួក ។
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សប្ម្តង្សោតវាសភូម្ិ ៩
ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់សត្ាោំង

ប្ែលម្ចនរូបោង

សណា
ា នែូចគនខាោះ និងលផសងគនខាោះ ម្ចនសប្រតងទ្ីអាស្ស័

របស់សត្ា

ទ្ក ៩ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ទនត្តោ ភូរិ ៩ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់សត្ាោំង
ប្ែលម្ចនរូបោងសណា
ា នលផសងគនម្ចន ១៤ ភូរិ បានែល់ ោរភូរិ
១១ បឋរជានភូរិ ៣ ។
២.
ោំង
ទ្ត្ិ

ឯកត្តោ

ភូរិ

១២

រ៊ឺ

ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់សត្ា

ប្ែលម្ចនរូបោងសណា
ា នែូ ចគនម្ចន ១២ ភូ រិ បានែល់
ជានភូ រិ ៣ ត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ លវហបផោភូរិ ១ និង

សោធវសភូរិ ៥ ។
៣. ទនត្តសញ្ញីភូរិ ១០ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់សត្ាប្ែល
ម្ចនបែិសនធិចិត្តលផសងគនម្ចន ១០ ភូ រិ បានែល់ ោរសរត្ិភូរិ ៧
ទ្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ ។
៤. ឯកត្តសញ្ញីភូរិ ១៦ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់សត្ាប្ែល

ម្ចនបែិសនធិចិត្ែ
ត ូចគនម្ចន
បឋរជានភូ រិ ៣ ត្ត្ិ

១៦

ភូរិ

បានែល់

បា

ភូរិ

៤

ជានភូរិ ៣ លវហបផោភូរិ ១ សោធវសភូរិ ៥

(ចត្ត្ថជានភូរិ ៦) ។
៥.

សញ្ញីភូរិ ១ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់សត្ាប្ែលរិនម្ចន

បែិសនធិចិត្ត (ទរ) ម្ចន ១ ភូរិ បានែល់
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៦. អាោសានញ្ញ
ា
៧. វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា
៨. អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នភូរិ ១
ត្នភូរិ ១

ត្នភូរិ ១

៩. លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នភូរិ ១ ភូរិប្ែលជាទ្ីលកើត្របស់

សត្ាប្ែលម្ចនប្ត្បែិសនធិចិត្តរា៉ា ង រ៊ឺ ម្ចនប្ត្ទរខនធ ៤ លៅន័
រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា ចត្លវោរភូរិ ។
សប្ម្តង្រ ូបរាង្សណា
ា ននិង្ប ិសនធិវិញ្ញ
ា ែរបស់សត្វ
១. ទនត្តោ
លផសងគន

ទនត្តសញ្ញី រ៊ឺ សត្ាប្ែលម្ចនរូបោងោ

និងបែិសនធិវ ិញ្ញញណលផសងគនម្ចន

៧

ភូរិ

បានែល់

ោរសរត្ិភូរិ ៧ ។
២.
លផសងគន
បា

ទនត្តោ

ឯកត្តសញ្ញី

រ៊ឺ

សត្ាប្ែលម្ចនរូបោងោ

ប្ត្ម្ចនបែិសនធិវ ិញ្ញញណែូចគនម្ចន

៧

ភូរិ

បានែល់

ភូរិ ៤ បឋរជានភូរិ ៣ ។
៣. ឯកត្តោ

ទនត្តសញ្ញី រ៊ឺ សត្ាប្ែលម្ចនរូបោងោ

ប្ត្ម្ចនបែិសនធិវ ិញ្ញញណលផសងគនម្ចន ៣ ភូរិ បានែល់ ទ្ត្ិ

ែូចគន
ជាន-

ភូរិ ៣ ។
៤. ឯកត្តោ

ឯកត្តសញ្ញី រ៊ឺ សត្ាប្ែលម្ចនរូបោងោ

និងម្ចនបែិសនធិវ ិញ្ញញណែូចគនម្ចន ៩ ភូរិ បានែល់ ត្ត្ិ
ភូរិ ៣ លវហបផោភូរិ ១ សោធវសភូរិ ៥ ។
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កំណត្់សម្ចគល់ ោរសប្រតងរូបោងសណា
ា ននិងបែិសនធិវ ិញ្ញញណ
របស់សត្ាលដ្ឋ

ន័

ែូចលព្វលលនោះ

ជាោរសប្រតងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ

របស់សត្ាកនងបញ្ា លវោរភូរិ រ៊ឺ ភូរិប្ែលម្ចនខនធ ៥ ជាភូរិប្ែលម្ចន
ោំងរូបកខនធនិងទរខនធ ។
ចំប្ណក សញ្ញ សត្តភូរិ ១ និ ង រូបភូរិ ៤ រិ នបានសប្រតងទ្ក
លដ្ឋ

លសចកតីលផសងគន ឬែូចគនរបស់រប
ូ ោងោ

និងបែិសនធិវ ិញ្ញញណ

លគ្ព្វោះកនង សញ្ញសត្តភូរិលទោះ ម្ចនប្ត្រូបកខនធរា៉ា ង រិ នម្ចនទរខនធ
និងកនង រូបភូរិោំង ៤ ក៏ម្ចនប្ត្ទរខនធរ៉ាាងរិនម្ចនរូបកខនធលឡើ

។

សប្ម្តង្ភូម្ិប្ លជាទីោ ំង្និង្ទីអាព្ស័យទនវិញ្ញ
ា ែ
(វ ិញ្ញញណែាិត្ិ ៧)
១. ទនត្តោ

ទនត្តសញ្ញីភូរិ ភូរិប្ែលម្ចនោងោ

លផសងគន

ឯកត្តសញ្ញីភូរិ ភូរិប្ែលម្ចនោងោ

លផសងគន

និងម្ចនបែិសនធិវ ិញ្ញញណលផសងគនម្ចន ៧ ភូរិ បានែល់ ោរសរត្ិ
ភូរិ ៧ ។
២. ទនត្តោ

ិ ញ ណែូ ចគនម្ចន ៧ ភូ រិ បានែល់
ប្ត្ម្ចនបែិ ស នធិវ ញ្ញ

បា

ភូ រិ ៤

ទនត្តសញ្ញីភូរិ ភូរិប្ែលម្ចនោងោ

ែូចគន

បឋរជានភូរិ ៣ ។
៣. ឯកត្តោ

ប្ត្ម្ចនបែិសនធិវ ិញ្ញញណលផសងគនម្ចន
ទ្ត្ិ

ជានភូ រិ ៣ ។
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៣
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ឯកត្តសញ្ញីភូរិ ភូរិប្ែលម្ចនោងោ

និងម្ចនបែិសនធិវ ិញ្ញញណែូ ចគនម្ចន ៩ ភូ រិ រ៊ឺ ត្ត្ិ

ែូចគន

ជានភូរិ ៣

លវហបផោភូរិ ១ សោធវសភូរិ ៥ ។
៥.
ញ្ញ
ា

អាោសានញ្ញ
ា

ត្នគ្ពហោ ។

៦. វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នភូរិ

ភូរិជាទ្ីលៅរបស់អាោសាន-

ត្នភូរិ ភូរិជាទ្ីលៅរបស់វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

-

ត្នភូរិ

-

ត្នគ្ពហោ ។
៧.

អាកិញ្ាញ្ញញ

ភូរិជាទ្ីលៅរបស់អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នគ្ពហោ ។
ភូរិោំង ៧ គ្បោរលនោះ ជាទ្ីតំងទ្ីអាស្ស័

ក្នវ ិញ្ញញណ លៅថា

វ ិញ្ញញណែាិត្ិ សត្ាប្ែលម្ចនវ ិញ្ញញណរប្រងតំងលៅកនង ៧ ភូរិលនោះ ។
ចំប្ណក សញ្ញ សត្តភូរិ
ប្ែលម្ចនប្ត្រូបកខនធរា៉ា ង
វ ិញ្ញញណែាិត្ិភូរិ ។

ប្ែលជាទ្ីលៅរបស់ សញ្ញ សត្តគ្ពហោ

រិនម្ចនទរខនធលឡើ

សគ្ម្ចប់លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នភូរិ

លទ្ើបរិនចាត្់ជា
សូរបីនូវម្ចនទរខនធ

ពិត្ប្រន ប្ត្ទរខនធលទោះរិនគ្បាកែចាស់ ែូលចានោះលទ្ើបរិនចាត្់ជា
វ ិញ្ញញណែាិត្ិភូរិែូចគន ។
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សប្ម្តង្ច្វោប្ លសុទាធវាសភូម្ទ
ិ ំច្នរច្ឆក្ព្រហម
កនងសោធវសភូរិ ៥ លទោះ រិនម្ចនសោធវសគ្ពហោអាស្ស័
លៅជានិចាលឡើ

ែូចកនង ងគត្តរនិោ

ែាកថារហា

ញ្ញ វរគចិត្ត

សូគ្ត្សប្រដងថា
ស ោធ វសា វិវ ែត បលកខ ឋិ ត ន សពាោ លិ ោ , កបបសត្សហសសម្បិ

សលងខ

យរបិ

ពទ្ធសលញ្ញ

លោលក

ន

លសាឡសកបបសហសស ពភនតលរ ពលទ្ធស ឧបបលននសល

ឧបបជានិ.ត
វ ឧបបជានិត.

ធរោចកាបបវត្តិសស ភរវលត ខទធវរដ្ឋានសទ្ិ សា លហានតិ. ត្សាោ លនវ
វ ិញ្ញញណែាិត្ឹ ន សតតវសំ ភជនតិ ។
សោធវសគ្ពហោ

តំងលៅចំប្ណកវ ិវែតៈ

(ចំប្ណកចលគ្រើន)

រប្រងរិនម្ចនគ្រប់ោលលទ្ រ៊ឺ រិនលកើត្លឡើងកនងលោកប្ែលសូនយចាក
គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធរហូត្ប្សនកបបខាោះ រួ
គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធោំង

សលងខ

យកបបខាោះ ោល

គ្ទ្ង់ឧបបត្តិលឡើងកនងលោកលហើ

លទោះ

រប្រងលកើត្លឡើងខាងកនងលខត្តកំណត្់អា

១៦,០០០ កបប រប្រងែូចជា

ទ្ីសានក់របស់គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារជាម្ចាស់

ប្ែលគ្ទ្ង់ញាំងធរោចគ្ក

ឱ្យគ្បគ្ពឹត្ិលត ៅ

លគ្ព្វោះលហត្លទោះ

លទ្ើបរិនោប់ចូលកនងវ ិញ្ញញណែាិត្ិ

និងសតតវស ។
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សោធវសគ្ពហោោំង

នឹងម្ចនរកបានចំលព្វោះកនងរវង

1

៣១.០០០ រហាកបប ប្ែលម្ចនគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិលឡើងប៉ាលណាណោះ ឧបម្ច
សោធវសភូរិែូចសាថនទ្ីប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ

ធរោជាត្ិ ោលលវោ

ប្ែលគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធសប្រតងធរោចកាបបវត្តនសូគ្ត្

សាថនទ្ីសប្រតង

លទោះក៏គ្បាកែលឡើង ោលគ្ពោះពទ្ធ ងគសប្រតងធរ៌លស្សចលរៀបរ
និងលសតចយងលៅចាកទ្ីលទោះលហើ

វត្ថលផសងៗ ប្ែលគ្បាកែលឡើងតរ

ធរោជាត្ិ ក៏នឹង នតរោនលៅ និងរិនម្ចនគ្បាកែលឡើងលទ្ៀត្លឡើ
ធិបា
គ្ពហោោំង

លហើ
។

វទ្របស់រហាពទ្ធលឃាសាចារយ សប្រតងថាសោធវសលទោះ រិនម្ចនលៅកនងសោធវសភូរិជានិចាលទ្ លគ្ព្វោះ

សោធវសគ្ពហោម្ចនឋានលៅលគ្ៅសងារវែត
គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ងគណារួ
ក៏រប្រងម្ចនរិនបាន

កនងរវងប្ែលរិនម្ចន

ឧបបត្តិលឡើងកនងលោក

សោធវសគ្ពហោ

លបើនឹងម្ចនបានក៏គ្ត្ូវជាសរ័

ប្ែលម្ចន

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធឧបបត្តិលឡើងប៉ាលណាណោះ ឧបម្ចសោធវសភូរិលនោះែូចគន
នឹងសាថនទ្ីប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ

ធរោជាត្ិ កនងលវោប្ែលគ្ពោះសម្ចោ-

សរពទ្ធគ្ទ្ង់សប្រដងធរោចកាបបវត្តនសូគ្ត្
ធរ៌លទោះលហើ

ោលគ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់សប្រដង

លសដចក៏ យងលៅ វត្ថលផសងៗ ប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ

ធរោជាត្ិ ក៏ នដរោនលៅ នឹងរិនម្ចនគ្បាកែលឡើងលទ្ៀត្លឡើ
ែល់គ្ពោះ រ ិ លរលត្ត

រហូត្

យ នឹងបានឧបបត្តិលឡើងកនងលោក ោលសប្រដង

1 (សរបអា គ្ពហោោំង ៥ ជាន់)
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ធរោចកាបបវត្តនសូគ្ត្កនងលវោណា លវោលទោះសាថនទ្ីលទោះនឹងគ្បាកែ
លឡើងរដងលទ្ៀត្

ោលសប្រដងធរ៌ចប់លស្សចលហើ

ក៏លសដចយងចាក

ទ្ីលទោះ សាថនទ្ីលទោះក៏ នតរោនលៅលទ្ៀត្ែូចគន លសចកដីលនោះយ៉ា ងណា
សោធវសភូរិក៏ែូចគន

លវោទ្ំលនរពីគ្ពោះពទ្ធសាសទគ្បម្ចណ

៣

រ៊ឺន ១ ព្វន់ រហាកបបកនាងលៅ លវោលទោះ សោធវសភូរិក៏នឹងទ្ំលនរ
ពីគ្ពហោោំង

ោំងលនោះលគ្ព្វោះសោធវសគ្ពហោ ងគណារួ

លកើត្កនងសោធវសភូរិរហូត្ោំង ៥ ជាន់ ( វ ិហា
សទ្សសី និង

កនិដ្ឋាភូរិ) ក៏នឹងម្ចនអា

កខ័

សូរបី

ត្បា សទ្សា
រួរគនរិនលលើសពី

៣១.០០០ រហាកបបលទ្ គ្ត្ូវចូលោន់បរ ិនិព្វានពិត្គ្បាកែ ចំប្ណក
គ្ពហោែក្ទ្ៗ
គ្ពោះ រ ិ

ប្ែលលៅកនងជាន់ោបជាងរហូត្ែល់លទ្វត

បរគលក៏ម្ចនអា

លគ្បៀបលធៀបជារួ
អា

អា

កខ័

កនងភូ រិរបស់ខួនគ្ត្ឹ
ា
រប្ត្បនតិចបនតួច

របស់សោធវសគ្ពហោរិនបាន

សាាប់ពីភពជាត្ិប្ែលជាទ្ីលៅលទោះ

សោធវសភូរិបាន

សូរបីពួក
ោល ស់

ក៏រិនអាចនឹងលៅលកើ ត្កនង

កនងសោធវសភូរិលទ្ើបម្ចនសភាពជាភូរិប្ែល

ទ្ំលនរគ្បាសចាកបរគលអាស្ស័

លៅ

លវោលទោះសោធវសភូរិលនោះ

លទ្ើបរិនចាត្់លៅកនងពួកសតតវសភូរិ ៩ និងវ ិញ្ញញណែាិត្ិ ៧ ។
ចំប្ណកលសចកតី
សោធវសភូរិលនោះ
កបបកតី

ល់ល

ើញរបស់គ្ពោះរហាសិវលត្ថរ សប្រតងថា

សូរបីនឹងរិនម្ចនគ្ពហោលកើត្លឡើងកនងរវងសញ្ញ

ប្ត្ក៏ោាប់ម្ចនលហើ

លៅកនង ត្ីត្

នឹងរង់ម្ចនលៅត្លៅ

កនង ទរត្ផង លទ្ើបចាត្់សោធវសភូ រិលនោះលៅកនងពួកសតតវស ៩
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និងវ ិញ្ញញណែាិត្ិ ៧ ផងែូចគន គ្ពោះពទ្ធលឃាសាចារយក៏
ភូរិប្ែលគ្ពោះ រ ិ

បរគលលកើត្លហើ

ល់គ្ពរតរ ។

នឹងរិនលៅលកើត្កនងភូរិ

ែក្ទ្លទ្ៀត្
គ្ពោះ រ ិ

បរគលថានក់លគ្ោរ រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី

និងគ្ពោះ ទគរីប្ែលលកើត្លឡើងបានកនង ៣ ភូរិ រ៊ឺ លវហបផោភូរិ
កនិដ្ឋាភូរិ និងលនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នភូរិ ភូរិោំង ៣ លនោះជា

កំពូលភូរិប្ែលគ្បលសើរ ោល ស់អា
រិនលៅលកើត្កនងភូរិប្ែលខពស់ជាង
លសចកតីថា គ្ពោះ រ ិ

គ្ពោះ រ ិ

បរគល ៣ ពួក រប្រង

ឬកនងភូរិប្ែលោបជាង

បាន

បរគលប្ែលលកើត្លៅកនងលវហបផោភូរិ ឬលនវស-

ញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នភូរិ

ោល ស់អា

ក៏ រង់លៅលកើ ត្កនងភូរិលែើររបស់ខួានរហូត្ែល់បាន

សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត លហើ

ប្ែលលៅរិនោន់សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត
នឹងបរ ិនិ ព្វានកនងភូរិលទោះឯង ។

ចំប្ណកគ្ពោះ ទគរិបរគល
ោល ស់អា

លហើ

ប្ែលលៅកនង កនិដ្ឋាភូរិលទោះ

នឹងរិនម្ចនោរលកើត្លទ្ៀត្ លគ្ព្វោះថាគ្ពោះ ទគរី

ប្ែលលៅកនង កនិដ្ឋាភូរិ

នឹងគ្ត្ូវសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតកងភូ
ន
រិលទោះ

ឯង ក៏នឹងបរ ិនិព្វានកនងភូរិលទោះលដ្ឋ
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ឆ
ូ សច្មមហវិច្នាទនីអ ាក្ថាធម្មហទយវិភច្គគសប្ម្តង្ថា
លវហបផ ោ,

កនិ ដ្ឋា,

លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្ននតិ

ឥលរ

ត្លយ លទ្វលោោ លសែា ភវ ទរ. ឥលរស ត្ី ស ឋាលនស និ ពាត្តទគរិ លទ (លចវ លសាតបននសកោគរិលទ ច) លនវ ឧទ្ធំ រចេនិ,ត ន
លោ, ត្ត្ថ ត្លត្ថវ បរ ិនិព្វា

នតិ ។

លទ្វលោកោំង

លនោះ

លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

៣

ត្នភូរិ

រ៊ឺ

លវហបផោភូរិ

ល្ោោះថា

គ្ពោះ ទគរិបរគលោំង

កនិដ្ឋាភូរិ

ជាភូរិប្ែលគ្បលសើរបំផត្

(រួរោំងគ្ពោះលសាតបននផងនិ ង

គ្ពោះសកោគរិ បរគលផង) ប្ែលលកើត្កនងភូរិោំង ៣ លនោះ រប្រងរិន
លកើត្កនងភូរិប្ែលខពស់ជាង ឬភូរិប្ែលោបជាងលឡើ

រប្រងសលគ្រច

ជាគ្ពោះ រហនតនឹងបរ ិនិព្វានកនងភូរិលទោះៗ ឯង ។
តរបាលីលនោះរិនបានសប្រតងគ្ពហោលសាតបនន
សកោគរីលដ្ឋ

គ្ត្ង់លទ្

ប្ត្សប្រតងលដ្ឋ

ព្វកយថា

និងគ្ពហោទគរិលទ

ទ្កប្ត្រ៉ាាង បានែល់ ទគរិបរគល ២ ពួក រ៊ឺ
១. ផល ទគរី បានែល់ គ្ពហោ ទគរី ។
២. ្ន ទគរី បានែល់ គ្ពហោលសាតបនន និងគ្ពហោសកោគរី ។
គ្ពហោលសាតបនននិងគ្ពហោសកោគរីោំង ២ ពួកលទោះសលរង្កគោះ
បានកនង

ទគរិលទ លគ្ព្វោះ ទគម្ិ បរគលលទោះ សំលៅែល់ បរគល

ប្ែលរិនគ្ត្ឡប់រកលកើត្កនងោរភូរិលទ្ៀត្លឡើ
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ែូលចានោះគ្ពហោលសាតបនននិងគ្ពហោសកោគរីោំង ២ ពួកលនោះ
ក៏រិនគ្ត្ឡប់ រកលកើ ត្កនងោរភូរិលទ្ៀត្

ែូ ចគននឹងគ្ពហោ ទគរី

លទ្ើបលគ្បើព្វកយថា ទគរិលទ ែូចគន ។
ែូចម្ចនសាធកបាលីសប្រតងថា
លវហបផលល

កនិលែា

ន បនញ្ញ ត្ថ ជា
គ្ពោះ រ ិ

ភវលរគ ច បត្ិែិាត

នតិ

សលពា

រិ

បរគលោំង

គ្ពោះសកោគរី

(សំលៅែល់គ្ពោះលសាតបនន

និងគ្ពោះ ទគរី)

កនិដ្ឋាភូរិ លនវសញ្ញញទសញ្ញញ
កនងភូរិែក្ទ្លទ្ៀត្លឡើ
ការច្ក្ើត្ច្

បរគោ ។

ប្ែលលកើត្កនងលវហបផោភូរិ

ត្នភូរិលហើ

រប្រងរិនលៅលកើត្

។

ង្
ើ ជារិច្សសរបស់ព្រហមក្ង្សុ
នុ
ទាធវាស

សោធវសគ្ពហោរប្រងលកើត្លដ្ឋ
ោរសលគ្រច ទគរិផល រ៊ឺ

រូបបញ្ា រជាន

គ្ពរលដ្ឋ

ទគម្ិបរគលប្ែលសលគ្រចរូបបញ្ា -

រជានផងលទោះឯង ។
គ្ពហោប្ែលលកើត្លៅកនងសោធវសភូរិ ៥ លទោះ រប្រងលផសងគន
លដ្ឋ

ឥរនោិ

លព្វលរ៊ឺ

លឡើងកនង វ ិហាភូរិ
ត្បាភូរិ
ភូរិ

នកណាខាាំងោាលដ្ឋ

នកណាខាាំងោាលដ្ឋ

នកណាខាាំងោាលដ្ឋ

សត្ិរនោិ

នកណាខាាំងោាកោយសម្ចធិរនោិ
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សទ្ធិរនោិ
រិ នោិ

រប្រងលកើ ត្

រប្រងលកើត្កនង

រប្រងលកើត្កនងសទ្សា

រប្រងលកើត្កនងសទ្សសីភូរិ
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និង នកណាខាាំងោាលដ្ឋ

បញ្ញិរនោិ

រប្រងលកើត្កនង កនិដ្ឋាភូរិ ។

បណា
ត គ្ពហោប្ែលលៅកនងសោធវសភូរិថានក់លគ្ោរ ៤ ជាន់លទោះ
ោល ស់អា

រប្រងរិនលកើត្កនងភូរិែប្ែល ឬោបជាងភូរិប្ែលខាួន

ោាប់លកើត្លទ្ ប្ត្នឹងលកើត្កនងភូរិប្ែលខពស់ជាង ខសគ្នាពីគ្ពហោ រ ិ

ប្ែលលៅកនងភូរិែក្ទ្ ប្ែលលគ្ៅពីសោធវសភូរិ ៥ លគ្ព្វោះោល ស់
អា

រប្រងនឹងលកើត្កនងភូរិែប្ែល ឬនឹងលកើត្លៅកនងភូរិប្ែលខពស់

លឡើងលៅក៏បាន

ប្ត្រិនគ្ត្ឡប់រកលកើត្កនងភូរិប្ែលោបជាងភូរិ

ប្ែលខាួនោាប់លកើ ត្លទ្ ែូចម្ចនសាធកបាលីសប្រតងថា
ន បន ត្ត្ថ ជា

នតិ

សលពាបិ សោធវសិោ

គ្ពហោលោករត លហដ្ឋា

រ ិយ លទបបជាលរ ។

គ្ពហោប្ែលលៅកនងសោធវសភូរិ (ថានក់លគ្ោរ ៤ ជាន់) សូរបី
ោំង ស់ (ោល ស់អា
គ្ពោះ រ ិ

លហើ

) រប្រងរិនលកើត្ភូរិែប្ែលលទ្ៀត្លទ្

បរគល ប្ែលលកើត្កនងគ្ពហោលោកលហើ

(ោល ស់អា

)

រប្រងរិនលកើត្កនងភូរិប្ែលោបជាងលទ្ ។
ភវគគភូម្ិ
ភវរគភូរិ ជាល្ោោះរបស់កំពូលភូរិ បណា
ត គ្ពហោោំង ២០ ភូរិ
(រូបភូរិ ១៦ និង រូបភូរិ ៤) លទោះ ។
លវហបផោភូរិលទោះ ជាកំពូលរបស់រូបភូរិ ១១ (លវៀរសោធវសភូរិ ៥) លៅថា បេជានភវរគ សំលៅ
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កនិដ្ឋាភូរិ ជាកំពូលរបស់សោធវសភូរិ លៅថា
សំលៅែល់ កំពូលភូរិគ្ពោះ រ ិ
លនវសញ្ញញទសញ្ញញ
លៅថា សពាភវរគ សំលៅ

រិ

ភវរគ

ៈ។
ត្នភូរិលទោះ

ជាកំពូលរបស់ រូបភូរិ

ក កំពូលបេជាននិងគ្ពោះ រ ិ

ៈ។

សប្ម្តង្ការប្ឆក្បុគគល ១២ ច្ោយជាត្ិ ច្ខ្ត្ត និង្អនាច្ខ្ត្ត
កនងបរគល ១២ ពួ កលទោះ បេជាន ៤ ពួក រប្រងម្ចនកនងប្សន
លោែិចគ្កវល

ប្ែលជា ទលខត្តរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

ោំងកនង

បែិសនធិោល និងបវត្តិោល ។
រិ

បរគលម្ចនលៅកនងរ៊ឺនចគ្កវល ប្ែលជាជាត្ិលខត្តរបស់

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ោំងកនងបែិសនធិោល និងបវត្តិោលតរសររួរ
ែល់បរគល ។
សគ្ម្ចប់ចគ្កវលែក្ទ្ៗ ប្ែលលៅខាងលគ្ៅជាត្ិលខត្តលទោះ នឹង
ម្ចន រ ិ

បរគលបាន ក៏ម្ចនប្ត្ផលបរគល ៤ ពួក កនងបវត្តិោល

ប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ ។
ោរប្ែលគ្ពោះ ទគរិ បរគលរិ នោន់
វសភូរិ

ប្ែលលៅលគ្ៅជាត្ិលខត្តលទោះ

កបែិ សនធិកនងសោធក៏លគ្ព្វោះលោករិនម្ចន

និកនតិត្ណា
ា
រ៊ឺ លសចកតីលពញចិត្តប្ែលនឹងទំលៅលកើត្ ប្ត្ោរប្ែល
គ្ពោះ ទគរិបរគលប្ែលបែិសនធិកនងសោធវសភូរិ ៥ លហើ
លគ្ៅជាត្ិលខត្តកនងបវត្តិោលលទោះ

លៅលៅ

លគ្ព្វោះលោកលពញចិត្តកនងសាថនទ្ី
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ប្ែលសៃប់សាៃត្់រិនគ្ចឡកគ្ចឡំ
លដ្ឋ
ូ

គ្ពហោពួកលគ្ចើន

ែូលចានោះលទ្ើប

បានទំគនលចញលៅលៅកនងសាថនទ្ីលគ្ៅជាត្ិលខត្តលទោះ

ែូចបាលីកនង

បែិសរភិោររគ ែាកថាសប្រតងថា
សោធវលស បន ជាត្ិលខត្តលត បរភាលរ សត្ិបិ
ត្ត្ថបបត្តិ ន
លតត

ទគរីនំ

តត ត្ត្ថ និកនតិ សិទ្ិលធ ត ឥធ វតនំ បន ត្ត្ថ វលសា
ផ្ទសវ ិហារលហត្តត ។

ទកិណណត

សោធវសភូរិប្ែលលៅលគ្ៅជាត្ិលខត្តលទោះ គ្ពោះ ទគរិបរគល
រប្រងរិ នោន់

កបែិសនធិ លគ្ព្វោះរិ នម្ចននិ កនតិ រ៊ឺ លសចកតីលពញចិត្ត

ប្ែលនឹងទំលៅលកើត្ ប្ត្ោរប្ែលគ្ពោះ ទគរិបរគលលៅកនងសោធវស
ភូរិប្ែលលៅលគ្ៅជាត្ិលខត្តលទោះ លគ្ព្វោះម្ចនលសចកតីលពញចិត្តកនងសាថន
ទ្ីប្ែលសៃប់សាៃត្់ រិនគ្ចឡូកគ្ចឡំលដ្ឋ

គ្ពហោពួកលគ្ចើន

(ែូលចានោះលោកោំងលទោះលទ្ើបទំគនលៅលៅកនងសាថនទ្ីលទោះ) ។
សប្ម្តង្ក្បបនិង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅទនក្បប
កបប
របស់សត្ា

បានែល់
និងអា

លវោក្នោរកំណត្់ោប់អា

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លោក

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
ឬរបស់ចគ្កវល

ែូលចានោះលសចកតីរបស់កបបលទ្ើបម្ចន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. អា
១. អា

កបប, ២. នតរកបប, ៣. សលងខ

យកបប, ៤. រហាកបប ។

កបប បានែល់ ោរកំណត្់អា

ម្ចនគ្បម្ចណប៉ាលណាណោះឆានំ ែូចកនងសរ័
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របស់សត្ាទ្កថា

ពទ្ធោល អា

កខ័

របស់
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រនសសម្ចនគ្បម្ចណ ១០០ ឆានំ ែូលចនោះជាលែើ រ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតង
អា

កបបទ្កថា
កបបី

លត្ បរ ិចេិជាលត្ត្ិ = កលបា

បណិ ា ត្ោំង

របបីកំណត្់អា

កខ័

ទ្កថា ម្ចនគ្បម្ចណប៉ាលណណ ោះ លហត្លនោះអា

របស់សត្ាោំង

របស់សត្ាោំង

លទោះ

លទ្ើបលៅថា កបប ។
ធិ បា
សលងខ

កបបរបស់ រនសសម្ចនយ៉ា ងលគ្ចើ នែល់

យឆានំ យ៉ា ងត្ិចសល់គ្ត្ឹរ ១០ ឆានំជាអា

សរ័
អា

អា

ប្ែលចគ្កវលលផតើរតំងលឡើង សរ័

ប្វងែល់ សលងខ

រវង ១០០ ឆានំ អា
ឆានំជាអា

សរ័

របស់រនសសត្ិចចោះលៅ កនង

គ្ត្ូវចោះ ១ ឆានំ និងេ

កខ័

លទ្ើបោន់

ចោះលរឿ

ៗ រករហូត្ែល់

កោរកំណត្់អា

របស់រនសស

នីរួ

ៗ ជាអា

២.

នតរកបប ជាោរកំណត្់ោប់លពលលវោ លដ្ឋ

រនសសតំងពីសរ័
ជាអា

កបប

ែល់អា

កបប ។

លែើរកបប ប្ែលម្ចនអា

ត្រកអា

១០ ឆានំជាអា

របស់រនសសក៏េ

កនងសរ័

លែើ រកបប ោប់អា

ក
យឆានំ

ចោះតរលំដ្ឋប់រហូត្
យឆានំ ជាអា

រនសសពី សលងខ
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ោន់

ប្វងែល់ សលងខ

កបប ោលែល់ ១០ ឆានំលហើ

លឡើងសនសឹរៗ លៅលទ្ៀត្រហូត្ែល់ សលងខ
អា

លទោះរនសសម្ចន

យឆានំ ត្រកគ្ត្ូវកិលលសញាំញី រនសសលទ្ើបម្ចន

ោរលបៀត្លបៀនគនលគ្ចើនលឡើង លធាើឱ្យអា
១០

កបប ។

អា
កខ័

ក៏ប្វង
ប៉ាន

យឆានំចោះរកែល់

ភិធរោត្ថសងគហ

១០

ឆានំ
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លហើ

ោប់ ពី

១០

ឆានំលឡើងលៅរហូត្ែល់ សលងខ

យឆានំ

ែូលចនោះលៅថា ១ នតរកបប ។
៣.

អា

សលងខ

យកបប ម្ចនចំនួន ៦៤

កបបរបស់រនសសវ ិលចោះវ ិលលឡើង ពី សលងខ

រហូត្ែល់ ១០ ឆានំជាអា
លទ្ើបោប់ ជា ១

សលងខ

នតរកបប បានែល់
យឆានំជាអា

កបប

កបប រហូត្ែល់ ៦៤ ជំ នតរកបបលហើ

យកបប

សលងខ

យកបបរប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋ

លំដ្ឋប់ ៤ យ៉ា ងរ៊ឺ
ក. សំវែត សលងខ
ខ. សំវែតឋា

ី សលងខ

រ. វ ិវែត សលងខ
. វ ិវែដឋា

យកបប
យកបប

យកបប

ី សលងខ

យកបប ។

អធិបាយអំរីក្បប
ក. សំវែដ សលងខ

យកបប

ជា សលងខ

ម្ចនចំនួនប្សនលោែិចគ្កវលកំពងទ្ម្ចា

យកបបប្ែលចគ្កវល

លៅថា សំវែដ សលងខ-

យកបប ម្ចនវចនត្ថៈថា
សំវែដត្ីត្ិ = សំវលដ្ឋត
កបបប្ែលកំពងវ ិទស ល្ោោះថា សំវែដ ។
ខ. សំវែដឋា
គ្ត្ូវទ្ម្ចា

ី សលងខ

យកបប ជា សលងខ

យកបបប្ែលចគ្កវល

ស់ រហូត្ម្ចនប្ត្អាោសលាលលាវ លៅថា សំ វែដឋា
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ី -
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យកបប ម្ចនវចនត្ថៈថា
សំវលដ្ឋដ ហតា ត្ិែាត្ីត្ិ = សំវែដឋា
ចគ្កវលប្ែលបានវ ិទសលៅលហើ

ី

ម្ចនប្ត្លសចកតីវ ិទសលទោះ

តំងលៅ ែូលចានោះកបបលទោះ លៅថា សំវែដឋា
រ.
ទ្ំោ

វ ិវែដ សលងខ

យកបប

ជា សលងខ

ី។
យកបបប្ែលចគ្កវលគ្ត្ូវ

រហូត្ ស់ លផតើរតំងលឡើងេោី លៅថា វ ិវែដ សលងខ

យកបប

ម្ចនវចនត្ថៈថា

វ ិវែដត្ីត្ិ = វ ិវលដ្ឋដ
កបបប្ែលកំពងចលគ្រើនលឡើងតរលំដ្ឋប់ លៅថា វ ិវែដ ។
. វ ិវែដឋា

ី សលងខ

បានលផតើរតំងលឡើងេោីលរៀបរ

យកបប ជា សលងខ
លហើ

ែូចលែើរ

យកបបប្ែលចគ្កវល
លៅរហូត្ប្សនលោែិ-

ចគ្កវល ក្ផោប្ផនែី ភនំ លែើ រលឈើ ទ្លនា ែង ូ រ ផ្ទា
រនសសនិ ងសត្ាគ្បាកែគ្ពរលហើ
សលងខ

គ្រប់យ៉ាង

លៅថា

ត្ូចធំលផសងៗ
វវិ ែដឋា

យកបប ម្ចនវចនត្ថៈថា
វ ិវលដ្ឋដ ហតា ត្ិែាត្ីត្ិ = វ ិវែដឋា
ី

កបបប្ែលបានចលគ្រើនលឡើងគ្ពរលហើ
និងតំងលៅជាគ្បគ្កត្ីលហើ

លដ្ឋ

សាថនទ្ីលផសងៗ

ែូលចានោះកបបលទោះលៅថា វ ិវែដឋា

ី។

៤. រហាកបប រហាកបបលទោះជាោរោប់លពលលវោ ប្ែល
ក្គ្កប្លងលដ្ឋ
នីរួ

ី -

ោប់ ៤

ៗ ជាលវោ

សលងខ

ូរ

យកបបជា ១ រហាកបប កនងរហាកបប

ូរ ប្ងាងរិនអាចគ្បម្ចណបាន ប្ត្ម្ចនលសចកតី
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ឧបម្ចលវោរបស់រហាកបបទ្កថា
រហាកបបលនោះែូ ចគ្ពោះនរររួ
ទ្ទ្ឹងបលណា
ត

ម្ចនកំប្ពងករពស់ ១០០ លយជន៍

១០០ លយជន៍ ម្ចនគ្គប់ក្សពលពញប្ផនែីលទោះ ោល

គ្រប់ ១០០ ឆានំ ឱ្យចាប់

កគ្គប់ក្សពលទោះលចញរួ

គ្គប់ៗ រហូត្គ្គប់

ក្សពលទោះ ស់លៅ ក៏លៅរិនោន់គ្រប់ចំនួនលវោរបស់រួ
សប្រតងថាលវោពិ ត្លទោះ

កបប ប្ែល

ហួសគ្បម្ចណប្ែលនឹងោប់បាន

ម្ចន

វចនត្ថៈថា
សាសបោលសាបម្ចទ្ីហិ កបបិ
បណិ ា ត្ោំង
លផសងៗ

ត្ីត្ិ = កលបា

របបីោប់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នលោកលដ្ឋ

ម្ចនគ្គប់ក្សពជាលែើរ

ឧបម្ច

ែូលចានោះោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នលោកលទោះ

ល្ោោះថា កបប បានែល់ រហាកបប ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ កបបលនោះោក់ទ្ងនឹងគ្ពោះពទ្ធសាសទ ម្ចន

២ គ្បោររ៊ឺ
១. សញ្ញ កបប បានែល់ កបបប្ែលរិនម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ
គ្ពោះបលចាកពទ្ធ និងលសតចចគ្កពត្តិលកើត្លឡើង ។
២.

សញ្ញ កបប បានែល់ កបបប្ែលម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

គ្ពោះបលចាកពទ្ធ និងលសតចចគ្កពត្តិលកើត្លឡើង ។
អធិបាយសុញ្ាក្បប មន ៤ យ៉ាង្ គឺ
១. សញ្ញ រហាកបប បានែល់ រហាកបបប្ែលរិនម្ចនគ្ពោះពទ្ធ
ឧបបត្តិលឡើង ។
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២. សញ្ញ សលងខ
សំវែដឋា

យកបប បានែល់ សំវែត សលងខ

យកបប, និងវ ិវែដ សលងខ

ី សលងខ

យកបប,

យកបប, ប្ែលរិនម្ចន

គ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិលឡើង ។
៣. សញ្ញ នតរកបប បានែល់

នតរកបបប្ែលរិនម្ចនគ្ពោះពទ្ធ

ឧបបត្តិលឡើង ។
៤. សញ្ញ អា

កបប បានែល់ រវងរនសសប្ែលម្ចនអា

ជាងប្សនឆានំលឡើងលៅ
រ

និងរវងរនសសប្ែលម្ចនអា

លគ្ចើន

ត្ិចជាង

ឆានំចោះរក រិនម្ចនគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិលឡើង ។
អសុញ្ាក្បបមន ៥ យ៉ាង្ គឺ
១. សារកបប បានែល់ រហាកបបប្ែលម្ចនគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិ

លឡើង ១ គ្ពោះ ងគ ។
២. រណាកបប បានែល់ រហាកបបប្ែលម្ចនគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិ
លឡើង ២ គ្ពោះ ងគ ។
៣. វរកបប បានែល់ រហាកបបប្ែលម្ចនគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិលឡើង
៣ គ្ពោះ ងគ ។
៤. សាររណាកបប បានែល់ រហាកបបប្ែលម្ចនគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិ
លឡើង ៤ គ្ពោះ ងគ ។
៥.

ភទ្ោកបប

បានែល់

រហាកបបប្ែលម្ចនគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិ

លឡើង ៥ គ្ពោះ ងគ ។
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ែូចពទ្ធវងស ែាកថាសប្រតងថា

ឯលោ

ពលោធ

សារកលបប,

រណាកលបប ជិទ ទ្លវ, វរកលបប ត្លយ ពោធ, សាររលណា ចត្លោ ពោធ,
បញ្ា ពោធ ភទ្ោកលបប, ត្លត នតថធិោ ជិទ ។
កនងសារកបបម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ១ គ្ពោះ ងគ កនងរណាកបប
ម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ២ គ្ពោះ ងគ កនងវរកបបម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ៣
គ្ពោះ ងគ កនងសាររណាកបបម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ៤ គ្ពោះ ងគ កនង
ភទ្ោកបបម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ៥ គ្ពោះ ងគ គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធលគ្ចើនជាង
លទោះរិនម្ចន ។
គ្ពោះពទ្ធោំង
រហាកបបនីរួ

ប្ែលនឹ ងឧបបត្តិលឡើងកនងលោកលនោះបានកនង

ៗ យ៉ា ងត្ិ ចបំផត្ ម្ចនគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិលឡើងគ្ត្ឹររួ

គ្ពោះ ងគ យ៉ា ងលគ្ចើនបំផត្ ៥ គ្ពោះ ងគ រហាកបបប្ែលគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិ
លឡើងលគ្ចើនលលើសលនោះរប្រងរិនម្ចន ែូចបាលីកនង ទរត្វងស ែាកថា
សប្រតងថា
ន ហិ ឯកសោឹ កលបប ឆ្លដ្ឋា វ សត្តលម្ច វ ឧបបជាត្ិ
កនងរហាកបបនីរួ

ៗ នឹ ងម្ចនគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិលឡើង ៦ ឬ ៧

គ្ពោះ ងគរប្រងរិនម្ចន ។
សំវ ដអសច្ង្ខយយក្បប
សំវែដ សលងខ

យកបប រ៊ឺ កបបប្ែលចគ្កវលគ្ត្ូវទ្ម្ចា

៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

-158-

ម្ចន

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

១. លត្លជាសំវែដ សលងខ
ទ្ម្ចា

លដ្ឋ

យកបប រ៊ឺ កបបប្ែលចគ្កវលគ្ត្ូវ

លភាើង ។

២. អាលបាសំវែដ សលងខ
ទ្ម្ចា

លដ្ឋ

យកបប រ៊ឺ កបបប្ែលចគ្កវលគ្ត្ូវ

ទ្ឹក ។

៣. វលយសំវែដ សលងខ
ទ្ម្ចា

លដ្ឋ

យកបប រ៊ឺ

កបបប្ែលចគ្កវលគ្ត្ូវ

ខយល់ ។

ចគ្កវលប្ែលគ្ត្ូវទ្ម្ចា

លដ្ឋ

លភាើង លដ្ឋ

គ្រប់ោំង ៣ គ្បលភទ្លទោះ គ្ត្ូវលគ្បើលពល

ទ្ឹក និងលដ្ឋ

ូរែល់លៅ ៦៤ រហាកបប ។

កនងចំនួន ៦៤ រហាកបបលទោះ ជាោរគ្ត្ូវទ្ម្ចា
៥៦ រហាកបប គ្ត្ូវទ្ម្ចា
លដ្ឋ

លដ្ឋ

ខយល់

លដ្ឋ

លភាើង

ទ្ឹក ៧ រហាកបប និងគ្ត្ូវទ្ម្ចា

ខយល់ ១ រហាកបប ។
ោលគ្រប់ ៦៤ រហាកបប លៅថា រហាកបបជំធំរួ

ជំ កនង

រហាកបបជំធំលៅប្ចកជារហាកបបជំ ត្ូចបាន ៨ ជំ និងជំនីរួ

ៗ

ម្ចនចំនួន ៨ រហាកបប ។
កនងរហាកបបត្ូចជំទ្ី ១ គ្ត្ូវទ្ម្ចា
និងរហាកបបទ្ី ៨ គ្ត្ូវទ្ម្ចា

លដ្ឋ

លដ្ឋ

លភាើង ៧ រហាកបប

ទ្ឹក ។

ជំទ្ី ២ រហូត្ែល់ជំទ្ី ៧ ែូ ចគននឹងរហាកបបត្ូ ចជំទ្ី ១ ។
ជំទ្ី ៨ តំងពីរហាកបបជំទ្ី ១ ែល់ទ្ី ៧ គ្ត្ូវទ្ម្ចា
លភាើង និងរហាកបបជំទ្ី ៨ ក៏គ្ត្ូវទ្ម្ចា

លដ្ឋ

ខយល់ ែូចវ ិសទ្ធិររគ-

ែាកថា និងសារត្ថទ្ីបនីែីោម្ចនបាលីសប្រដងថា
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សត្ត សត្តរិគទ វោ
ចត្សែាិ

ែាលរ

ោ បណាណ

រហាកបបប្ែលវ ិទសលដ្ឋ
លដ្ឋ

ែាលរ ទ្ោ

ឯលោ វ

វលោ សិយ ។

លភាើង ៧ ែង និងទ្ី ៨ រប្រងវ ិទស

ទ្ឹក លវោណារហាកបបទ្ី ៦៤ គ្រប់បរ ិបូណ៌លហើ

រហាកបបគ្គទ្ី ៦៤ រប្រងវ ិទសលដ្ឋ

លវោលទោះ

ខយល់ ។

សប្ម្ដង្ឆព្ក្វាលវិនាស ក្នង្
ុ ៦៤ ម្ហាក្បប
រហាកបប
ជំត្ូច

គ្គទ្ី

បា

រួរ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

១

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

ទ្ឹក

៨

២

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

ទ្ឹក

៨

៣

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

ទ្ឹក

៨

៤

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

ទ្ឹក

៨

៥

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

ទ្ឹក

៨

៦

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

ទ្ឹក

៨

៧

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

ទ្ឹក

៨

៨

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

លភាើង

ខយល់

៨

រួរ

៨

៨

៨

៨

៨

៨

៨

៨

៦៤

រហាកបបប្ែលវ ិទសលដ្ឋ
បា

រហាកបប

លភាើងលទោះ

រប្រងវ ិទសតំងពី

ភូរិ ៤ លឡើងលៅ រហូត្ែល់ បឋរជានភូរិ ៣ ។

រហាកបបប្ែលវ ិទសលដ្ឋ

ទ្ឹកលទោះ

ភូរិ ៤ លឡើងលៅ រហូត្ែល់ ទ្ត្ិ
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រហាកបបប្ែលវ ិទសលដ្ឋ
បា

រប្រងវ ិទសតំងពី

ខយល់លទោះ

ភូរិ ៤ លឡើងលៅ រហូត្ែល់ ត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ ។

តំងពីចត្ត្ថជានភូរិ រ៊ឺ ជាន់លវហបផោភូរិលឡើងលៅ រប្រង
ផត្ចាកោរទ្ម្ចា

លដ្ឋ

ំណាចណាៗ ោំង ស់ ។

ែូចបាលីកនងវ ិសទ្ធិររគ ែាកថា និងសារត្ថទ្ីបនីែីោសប្រតងថា
រគិទភសសោ លហដ្ឋា

អាលបន សភកិណាលត

ឯវ ំ លោលោ វ ិនសសត្ិ ។

លវហបផលលត វលត្ន
ោលលោកគ្ត្ូវទ្ម្ចា

លដ្ឋ

លភាើងលទោះ រប្រងវ ិទសតំងពីជាន់

លគ្ោរអាភសសោភូរិរក ោលគ្ត្ូវទ្ម្ចា
ពីជាន់លគ្ោរសភកិណា
ា ភូរិចោះរក

លដ្ឋ

ទ្ឹក រប្រងវ ិទសតំង

និងោលគ្ត្ូវទ្ម្ចា

រប្រងវ ិទសតំងពីជាន់លគ្ោរលវហបផោភូរិចោះរក

លដ្ឋ

ខយល់

លសចកតីវ ិទស

ក្នលោករប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅែូលចនោះ ។
ត្លៅលនោះនិងបានសប្រតងលខត្តកំណត្់លវោ
ប្ែលលោកគ្ត្ូវទ្ម្ចា

លដ្ឋ

លហត្និងអាោរ

ពិសាតរ ។

សប្ម្តង្ច្ខ្ត្តប្ លវិនាស
ប្ែនលខត្តរបស់លោកប្ែលគ្ត្ូវទ្ម្ចា
និងខយល់

រប្រងម្ចនភាពធំទ្ូលំទ្ូោ

លដ្ឋ

ំណាចក្នលភាើង ទ្ឹក

គ្របែណដប់អាណាលខត្តែល់

ប្សនលោែិចគ្កវល ប្ែលជាអាណាលខត្តធរ៌គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ប្ែល
ផា

លៅែល់ លដ្ឋ

លហត្លនោះលខត្តលទ្ើបម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
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១. ជាត្ិលខត្ត បានែល់ ោក់ទ្ងជារួ
គ្ពោះលព្វធិសត្ា
លដ្ឋ

និងរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

រ៊ឺនចគ្កវល

កនងរភ៌ម្ចត

ោរឧបបត្តិលឡើងរបស់

លព្វលរ៊ឺ

ោលគ្ពោះលព្វធិសត្ាចោះោន់ បែិសនធិ

ឬលវោគ្បសូត្ចាករភ៌ ម្ចតកតី

ជាគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធកីត

ជាលខត្តប្ែលកំណត្់
លវោប្ែលគ្តស់ែឹង

ឬលវោប្ែលលសតចបរ ិនិព្វានកតី

ោំងរ៊ឺនចគ្កវលលនោះ

នឹ ងកលគ្រើកញ័រលៅោំង ស់

ចគ្កវល

លហត្លនោះលទ្ើប

ល្ោោះថា ជាត្ិលខត្ត ។
២. អាណាលខត្ត បានែល់ លខត្តប្ែនគ្ពោះធរ៌ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅ
របស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

នឹងផា

ចូលលៅែល់បាន

កំណត្់ទ្កែល់ប្សនលោែិចគ្កវល
ម្ចនខនធបរ ិត្ត អាដ្ឋទែិ
ោំងលនោះជាលែើរ

លដ្ឋ

ជាលខត្តប្ែល

ំណាចក្នគ្ពោះបរ ិត្តោំង-

បរ ិត្ត ធជរគបរ ិត្ត លម្ចរបរ ិត្ត រត្នសូគ្ត្

ោលសាាធា

លហើ

រប្រងផា

លៅរហូត្ែល់

ប្សនលោែិចគ្កវល លហត្លនោះលទ្ើបបានល្ោោះថា អាណាលខត្ត ។
៣. វ ិស

រ៊ឺ

លខត្ត បានែល់ លខត្តក្នបញ្ញញរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

ជាលខត្តប្ែលកំណត្់លដ្ឋ

ននតលោកោត្

ចគ្កវលរកទ្ីបំផត្រិ នបាន
គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

លគ្ព្វោះបណា
ដ ញក្នគ្ពោះញាណរបស់

រប្រងពិចារណាែឹងទ្ូលៅរហូត្ ននតលោកោត្

ិ
ែូលចានោះលទ្ើប ល្ោោះថា វស

លខត្ត ។

បណា
ត លខត្តោំង ៣ លនោះ ោលលខត្តប្ែនរបស់លោកគ្ត្ូវទ្ម្ចា
លដ្ឋ

លភាើង លដ្ឋ

ទ្ឹក ឬលដ្ឋ

ខយល់កីត រប្រងគ្របែណដប់អាណាលខត្ត
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រហូត្ែល់ប្សនលោែិចគ្កវល លទោះក៏រ៊ឺ អាណាលខត្តគ្ត្ូវទ្ម្ចា
ោលអាណាលខត្តគ្ត្ូវទ្ម្ចា

លហើ

រ៊ឺនចគ្កវល រប្រងគ្ត្ូវទ្ម្ចា

ក៏សំលៅែល់ ជាត្ិលខត្តប្ែលម្ចន

លៅផងប្ែរ ែូលចនោះអាណាលខត្តនិងជាត្ិ

លខត្តោំង ២ លនោះ ោលែល់គ្គគ្ត្ូវទ្ម្ចា
ោលែល់គ្គលកើត្លឡើង
ចំប្ណកវ ិស

លខត្តលទោះ

និង

ក៏នឹងទ្ម្ចា

គ្ពរគន

ក៏រប្រងនឹងគ្ត្ូវលកើត្លឡើងគ្ពរគនផងប្ែរ
ោលគ្ត្ូវទ្ម្ចា

កតី

ឬោលលកើត្លឡើងកតី

គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរគនរិនបាន ។
ច្វោទនការវិនាសរបស់ច្ោក្

បចាបបននលោកលៅកនង វ ិវែដឋា
៦៤

នតរកបបចងលគ្ោ

តរកំណត្់ោប់អា

ី សលងខ

យកបប រ៊ឺ កនងរវង

របស់រហាកបប និងោលគ្រប់ ៦៤

របស់រនសសតំងពីម្ចនអា

រកែល់ ១.០០០ ឆានំ ជាអា

កបប លហើ

សលងខ

នតរកបប
យឆានំចោះ

លោកក៏នឹងែល់នូវោល

គ្ត្ូវវ ិទស ។
ច្កាោហល ៥ ព្បការ
រននឹ ងែល់ោលប្ែលគ្ត្ូវវ ិទស

លោកោត្រប្រងលកើត្ោរ

ញាប់ញ័រ ជាលោោហល លោោហលលនោះម្ចន ៥ គ្បោររ៊ឺ
១. កបបលោោហល សំលឡងគ្បោសរឹកកងថា ោប់ពីឥឡូវលនោះ

ជាលែើរលៅ រ

ៈលពលរួ

ប្សនឆានលំ ទ្ៀត្លោកនឹងែល់នូវោរវ ិទស ។
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២. ពទ្ធលោោហល សំលឡងគ្បោសរឹកកងថា ោប់ពីឥឡូវ

លនោះជាលែើរលៅ រ

ៈលពល ១.០០០ ឆានំលទ្ៀត្ នឹ ងម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

ឧបបត្តិលឡើងកនងលោក ។
៣. ចកាវត្តិលោោហល សំលឡងគ្បោសរឹកកងថា ោប់ពីឥឡវូ

លនោះជាលែើរលៅ រ

ៈលពល ១០០ ឆានំលទ្ៀត្ នឹងម្ចនលសតចចគ្កពត្តិ

ឧបបត្តិលឡើងកនងលោក ។
៤. រងគលលោោហល សំលឡងគ្បោសរឹកកងថា ខាងកនងលវោ
១២ ឆានំលទ្ៀត្ គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធនឹងគ្ទ្ង់ សប្រតងធរ៌ប្ែលជារងគល ៣៨
គ្បោរ ។
៥. លម្ចលន
ឆានំលទ្ៀត្

យលោោហល សំលឡងគ្បោសថា កនងលវោ ៧

នឹ ងម្ចន នកបែិ បត្តិលម្ចលន

លសចកតីគ្បាថានត្ិច សលទតស សគ្ងួរោ

យលកើត្លឡើងកនងលោក

ម្ចន

វចា ទ្ូទោនចិត្តឱ្យសៃប់ រិន

រកកួន នកែក្ទ្ ទ្ូទោនចិត្តរិនឱ្យលោភ លគ្ោធលកើត្លឡើង ។
លោោហលគ្បោរទ្ី ១ រ៊ឺ កបបលោោហល បានែល់ ោរ
គ្បោសរបស់ពួកលទ្វតោំង
ឱ្យពួកលទ្វតែឹងថា

លគ្ព្វោះលហត្ធរោជាត្ិបណា
ត លចិត្ត

នឹងម្ចនោរទ្ម្ចា

លោកលកើត្លឡើង

ពួកខាោះលព្វលថា លទ្វតែឹងថាកបបនឹងវ ិទស លគ្ព្វោះល
និរិត្តប្ែលលកើត្លឡើង ឬន័
ប្ែលបាន្ន ភិញ្ញញ

អាចារយ

ើញ កសល-

រា៉ា ងលទ្ៀត្លព្វលថា គ្ពហោោំង
ែឹងលហត្ោរនឹងលកើត្លឡើងកនងោលខាង

រខ លទ្ើបលគ្បើឱ្យលទ្វតរកលឃាសទគ្បាប់ ។
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ែូលចនោះលទ្ើបលព្វលថា រននឹងលោកោត្វ ិទស រប្រងម្ចនពួ ក
លទ្វតរកលឃាសទគ្បាប់ឱ្យរនសសោំង
នឹងវ ិទស ។

បានគ្ជាបថា

លោក

ធម្៌ប្ លជាច្ហត្ុឱ្យច្ោក្វិនាស
លោករប្រងវ ិទសលដ្ឋ
១. លោភលហត្ សរ័
លគ្ចើនលដ្ឋ

លហត្ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

ណាសត្ាោំង

ប្ែលម្ចនសទតន

លសចកតីលោភ ម្ចនោរោរៈជាលែើរ សរ័

រប្រងែល់នូវោលគ្ត្ូវវ ិទសលៅលដ្ឋ

លទោះលោក

លភាើង លគ្ព្វោះលហត្លដ្ឋ

ំណាច

ោរៈលៅតខាាំងែូចលភាើង ។
២. លោសលហត្
លដ្ឋ លោសៈ
លដ្ឋ

សរ័

សរ័

ណាសត្ាោង
ំ

ម្ចនសទតនលគ្ចើន

លទោះលោករប្រងែល់នូវោលគ្ត្ូវវ ិទសលៅ

ទ្ឹក លគ្ព្វោះលហត្លដ្ឋ

លោសៈ រប្រងែត្លោលចិត្តែូចទ្ឹកគ្កុត្

ប្ែលសីលោហៈឱ្យរោ លៅ លហត្លទោះលោសៈលទ្ើបលៅតខាាំងែូ ចទ្ឹក
គ្កុត្ ។
៣. លម្ចហលហត្ សរ័
សរ័

ណាសត្ាោង
ំ

ម្ចនសទតនលគ្ចើន

លទោះលោករប្រងែល់នូវោលគ្ត្ូវវ ិទសលៅ

លដ្ឋ

លម្ចហៈ

លដ្ឋ

ខយល់ លគ្ព្វោះលហត្លដ្ឋ

លម្ចហៈលទោះ ផា

របស់សត្ាោំងពួងឱ្យវលងាងលៅកនងវែដទ្កខ ោរផា
លទ្ើបម្ចនសភាពែូចជាខយល់ លដ្ឋ

លៅគ្របសងាត្់ចិត្ត
លៅរបស់លម្ចហៈ

លហត្លនោះលម្ចហៈលទ្ើបែូចជាខយល់
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លោកនិងសត្ាលោកឱ្យវ ិទស ។

ប្ែលទ្ម្ចា

សរប លោកោត្រប្រងវ ិទសបានលដ្ឋ

លហត្ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

លោភៈជាលហត្ លោសៈជាលហត្ និងលម្ចហៈជាលហត្លទោះឯង ។
ច្ោក្ធ្លត្ុប្ លព្ត្ូវទមាយច្ោយច្ភាើង្
ោលលោកោត្គ្ត្ូវទ្ម្ចា

ថា កបបវ ិទស រហាលរ

លដ្ឋ

លភាើងលទោះ រហាលរ

នឹងតំងលឡើងរន លហើ

រកទ្ូលៅោំង ស់កងប្សនលោែិ
ន
ចគ្កវល

ល្ោោះ

លភាៀងក៏ោាក់ចោះ

រនសសោំង

ក៏ទំ

គនសាបលគ្ព្វោះពូជស្សូវ ស្សូវកនងប្ស្សក៏នឹងែោះលូត្ោស់ធំលឡើងលោរ
លគសីបាន បទោប់ពីលទោះលៅនឹ ងម្ចនប្ត្ពពក និងសំលឡងផគរោន់
ប្ត្លភាៀងរិ នោាក់លទ្ៀត្លឡើ

ស្សូវកនងប្ស្សក៏ង្កប់ ស់

គ្ពោះពទ្ធ ងគោាប់គ្តស់ែល់ភិកខោំង
ម្ចនលភិកខោំង

ែូចប្ែល

ថា

លវោប្ែលរហាលរ

ម្ចនសំលឡងោន់

ែូចសំលឡងផគរោន់លទោះតំងពីលពលលនោះជាលែើរលៅ លភាៀងនឹងរិនោាក់
រកលទ្ៀត្លឡើ
សត្ាោំង

ោប់ជាលវោរ
ប្ែលអាស្ស័

ឆានំ ព្វន់ឆានំ រ៊ឺនឆានំ ប្សនឆានំ បណា
ត

ទ្ឹកលភាៀងចិញ្ាឹរជីវ ិត្ក៏ នឹងសាាប់ ស់

និងពួកខាោះបានលៅលកើត្កនងគ្ពហោលោក កនងបរ ិតតភាភូរិខាោះ
ណាភាភូរិខាោះ

សត្ាោង
ំ

ប្ែលអាស្ស័

បបម្ច-

ផ្ទាលឈើ ប្ផាលឈើ ចិញ្ាឹរ

ជីវ ិត្ ក៏នឹងលធាើោលកិរ ិយសាាប់លៅលកើត្កនងគ្ពហោលោកោំង ស់ ម្ចន
សភាពែូលចនោះ ស់លពល

រូ ទ្ឹកប្ែលលៅកនងស្សោះ
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រ ីងសៃត្
ួ សត្ាទ្ឹកប្ែលម្ចន លណើ ត ក គ្ត្ី ោតរ ជាលែើរ នឹងសាាប់លៅ
លកើត្កនងគ្ពហោលោកោំង ស់ ចំប្ណកសត្ាោំង
នរក

ក៏ទ្ម្ចា

បំផ្ទាញលៅ

គ្ពរគនជារួ

ប្ែលលៅកនង

គ្ពោះអាទ្ិត្យែួងទ្ី

៧

គ្បាកែលឡើង ។
ធិបា

បណា
ត បា

សត្ាោំង

ប្ែលលៅលកើត្បាន

កនងគ្ពហោលោកលទោះ រិនប្រនថាសត្ាោំងលទោះ នឹងបានលៅលកើត្កនង
គ្ពហោលោកប្ត្រដងលឡើ

ោលសាាប់ពី បា

សត្ាលហើ

ក៏គ្ត្ូវរក

លកើត្កនងរនសសភូរិរន សាាប់ពីរនសសរប្រងលកើត្កនងសួរ៌ជាន់ោម្ចវចរ
ោលបានលកើត្កនងលទ្វលោកលហើ

ក៏បំលពញ្នលៅលកើត្កនងគ្ពហោ

ិ សលទោះ ធរោជាត្ិ
លោកលទ្ៀត្ ោំងលនោះក៏ លគ្ព្វោះថា រននឹ ងលោកវទ
របស់លោកនឹងបណា
ត លចិត្តឱ្យលទ្វតប្ែលល្ោោះថា
លទ្វត

ែឹងខាួនថារួ

ប្សនឆានំខាងរខលទ្ៀត្

លទ្ើបទំគនគ្តច់លៅប្ស្សកគ្បោសថារួ

លោកពយហ-

នឹងលកើត្កបបវ ិទស

ប្សនឆានំខាងរខលទ្ៀត្ នឹង

លកើត្កបបវ ិទស លោកក៏នឹងវ ិទស រហាសរគ្ទ្ ប្ផនែី ចគ្កវល
និងភនំសិលនរ

ក៏គ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះបំផ្ទាញរិនឈប់ ឈររហូត្ែល់គ្ពហោ

បឋរជានភូរិ សូរលោកោំង

រ៊ឺ

ចូរកំគ្បម្ចទ្ ចូរទំគនចលគ្រើន

គ្ពហោវ ិហារ ម្ចនលរតត ករណា រទ្ិត និងឧលបោខ នឹងចូរឧបត្ថរភ
ទ្ំនកបគ្រុងម្ចតបិត លគរពរនសសចាស់កនងគ្ត្កូលឱ្យលអ ។
កនងគ្គលទោះរនសសនិងលទ្វតោំង

ោលបានឮលោក-

ពយហលទ្វតគ្បោសរកែូលចនោះ ក៏លកើត្ធរោសលងារលផសងៗ ចលគ្រើនលរតត
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ករណា រទ្ិត និងឧលបោខភាវទ លដ្ឋ

ំណាចក្នោរចលគ្រើនគ្ពហោ-

វ ិហារ លពលសាាប់ក៏នឹងបានលៅលកើត្កនងលទ្វលោក ឬគ្ពហោលោក ពួក
ប្ែលលៅលកើត្កនងលទ្វលោកក៏នឹងទំគនចលគ្រើនវលយកសិណ បរ ិករោ
រហូត្បាន្នសម្ចបត្តិ ោលែល់នូវលសចកតីសាាប់ ក៏នឹងបានលៅលកើត្
កនងគ្ពហោលោក ។
ពួក បា

សត្ាប្ែលម្ចន កសលស្សាលលសតើង ក៏នឹងលៅលកើត្

កនងឋានសួរ៌ លដ្ឋ
លដ្ឋ

កម្ចាំងរបស់កសលផលបណយពីជាត្ិរន លហើ

ំណាចរបស់កសល បោបរ ិ

លវទ្នី

លោក ោលលកើត្កនងលទ្វលោក លហើ

ករោ លធាើឱ្យលកើត្កនងលទ្វ

ក៏ចលគ្រើន្នសម្ចបត្តិលែើរបី

លៅលកើត្កនងគ្ពហោលោកែូចគនោំង ស់ ។
ចំប្ណកពួក បា
និ

ត្រិចាេទ្ិ ែិក
ា រោ

សត្ាប្ែលម្ចន កសលករោធៃន់ ែូចជាពួក

ោលលោកទ្ម្ចា

លោកកំ ពងគ្ត្ូវទ្ម្ចា
ប្ែលរិនបានគ្ត្ូវទ្ម្ចា

ក៏ចត្ិ ចាក បា

លទោះ លៅលកើត្កនង បា

ភូរិប្ែល

ភូរិក្នចគ្កវលែក្ទ្

។

ការច្ក្ើត្របស់ព្រះអាទិត្យ ៧

ួង្

ោប់តំងពីលភាៀងរិនបានោាក់រកកនងលោកោត្ ស់ោល
ពូជធញ្ញញហារក៏ហួត្ប្ហងសាាប់

បណា
ត សត្ាោំង

រូ

បានទ្ទ្ួល

លសចកតីលំបាក ត្់ឃាានក៏សាាប់លៅបលណើ ដ រៗ គ្គត្រកែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ
នឹងលកើត្លឡើងរួ

ែួងលទ្ៀត្ជាែួងទ្ី ២ លគចរផោ
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លធាើឱ្យកំណត្់លវោ

ប់និងលវោក្េៃរិនម្ចន លគ្ព្វោះោលែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ

ចាស់ សដងគត្លៅ

ែួងេោីក៏គ្បាកែលឡើងលទ្ៀត្

លោកលទ្ើបគ្ត្ូវកលដដ

លឆ្ោះលៅរហូត្ ស់ោលជានិចា លកើត្កលដដខាាំងោាជាងរន លធាើឱ្យសោឹង
ត្ូចធំហួត្ប្ហង ស់លៅ គ្រប់ ត្ំបន់លៅសល់ប្ត្ទ្ឹ កកនងរហានទ្ីោំង
៥ រ៊ឺ រង្កគ

រទ

ចិរវត្ី រហី សរភូ និងទ្ឹកកនងស្សោះធំជារួ

នឹងរហាសរគ្ទ្ ។
ោលែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យែួងទ្ី ២ គ្បាកែលឡើងលហើ
លទ្ៀត្ជា

កនាងរក

ូរ ែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យទ្ី ៣ ក៏លកើត្លឡើង ទ្ឹកកនងរហានទ្ីោំង ៥

ក៏រ ីងសៃួត្ ស់ ត្រកជា

រូ លទ្ៀត្ក៏លកើត្គ្ពោះអាទ្ិត្យែួងទ្ី ៤ លធាើឱ្យទ្ឹក

កនងស្សោះធំោំង ៧ កប្នាង រ៊ឺ ស្សោះ លទត្ត ស្សោះកណាល ស្សោះរេោល
ស្សោះរណាកិ ណី ស្សោះសីហបាត្ ស្សោះកណណ រណា និងស្សោះឆ្ទ្ោនត
ទ្ឹកោំង ៧ ស្សោះលនោះក៏រ ីងសៃួត្លៅ និងទ្ឹកកនងរហាសរគ្ទ្ ក៏រ ីងបនតិច
រតងៗ ជាលំដ្ឋប់ ោលត្រកគ្ពោះអាទ្ិត្យែួងទ្ី ៥ ក៏លកើត្លឡើង លធាើឱ្យទ្ឹក
កនងរហាសរគ្ទ្ហួត្ប្ហង ស់

លោះកនាងោល

ែួងទ្ី ៦ ក៏លកើត្លឡើង លោកោត្ោំង

ូរលៅគ្ពោះអាទ្ិត្យ

ក៏គ្ត្ឡប់ជាប្បកប្ផសង

ងងឹត្ទ្ូលៅ កនងប្សនលោែិចគ្កវល ប្ផនែី ភនំោំង

ក៏ ស់ជាត្ិជ័រ

ស់សំលណើរ ែូ ចប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគសប្រតងទ្កកនងសត្តងគត្តរគ្ពោះបាលី
ថា ម្ចនលភិកខោំង
លហើ

ទ

សោនឆា
ូ ន ំងលរៀបភាជនៈែីលៅចូលកនងឡ

កែីរកបិទ្ខាងលលើក៏ដ្ឋក់លភាើងកនងឡ លកើត្ជាប្ផសងងងឹត្

រហូត្ទ្ូោំងឡលទោះ ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា ោលគ្ពោះអាទ្ិត្យែួងទ្ី ៦
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លកើត្លឡើង ក៏លកើ ត្ជាប្ផសងងងឹត្ទ្ូលៅប្សនលោែិចគ្កវលក៏ យ៉ាងលទោះ
ប្ែរ ប្ផសងនឹងងងឹត្លៅែូលចនោះ ស់ោល
ទ្ី ៧ លហើ

ូរ លទ្ើបលកើត្គ្ពោះអាទ្ិត្យែួង

លោកោត្កនងប្សនលោែិចគ្កវលក៏ឆាបលឆ្ោះពី បា

ភូរិនិងរនសសភូរិរន លហើ

ក៏លឆ្ោះលឡើងលៅកនងចាត្រោហាោជិោភូ រិ

ោលលឆ្ោះែល់តវត្តិ ងស យម្ច ត្សិត និ ម្ចោនរត្ី បរនិរិត្
ោ វសវត្ីត ជា
លំដ្ឋប់រហូត្លៅែល់បឋរជានភូរិ ៣ រ៊ឺ គ្ពហោបារ ិសជាា គ្ពហោបលោហិត និងរហាគ្ពហោ លហើ

ក៏ឈប់លៅគ្ត្ឹរលទោះ ។

សង្កខរលោកោំងពួ ងម្ចនប្ផនែី ជាលែើ រ ក៏ នឹងលឆ្ោះជាធូ លីជា
ផង់ត្ូចៗ លៅកនងលភាើងលទោះរិនម្ចនសល់សូរបីបនតិចបនតួចប៉ានបរម្ចណូ
ោលលត្លជាោត្ែត្បំផ្ទាញលោកវ ិទស ស់លហើ

ក៏រលត្់លៅ

អាោសខាងលគ្ោរនិងអាោសខាងលលើក៏វលស្សឡោះែូចគនប្ត្រួ
លកើត្ោរងងឹត្ជំវ ិញជា នធោរែ៏
ការោ ំង្ច្

ូរ ។

ង្
ើ ថមរី បស់ឆព្ក្វាល

ោលលោកោត្វ ិទសរហូត្ែល់អាោសជាប់គនប្ត្រួ
ក៏ម្ចនរហាលរ

តំងលឡើង

ប្ែលគ្ត្ូវលភាើងទ្ម្ចា

លទោះ

លហើ

លហើ

លភាៀងក៏ោាក់ទ្ូលៅលពញបរ ិលវណ

កនងគ្គែំ បូងត្ំ ណក់ទ្ឹកលភាៀងគ្បម្ចណប៉ាន

ទ្ឹកសលនសើរប្ែលលអិត្ោាក់ចោះ លៅែូលចនោះជាលពល

ូរ លហើ

គ្គប់លភាៀង

នឹងរ ីកធំលឡើងបនតិចរតងៗ ប៉ានគ្គប់លៃ គ្គប់លព្វត្ គ្គប់សប្ណតក
ប៉ានទ្ងផ្ទាឈូក ប៉ាន ប្គ្ងបកស្សូវ ប៉ានសសរ ប៉ានលែើរលតនត្ លពញ
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ទ្ូលៅប្សនលោែិចគ្កវលប្ែលលភាើងលឆ្ោះ

រហូត្ែល់ទ្ត្ិ

ជានភូរិ

នឹងលកើត្ខយល់ផ្ទត្់លឡើងខាងលគ្ោរគ្ទ្ទ្ឹកលភាៀងទ្ករិនឱ្យោាក់ចោះលៅ
ខាងលគ្ោរ

ែូចទ្ឹកប្ែលែក់លៅកនងសាឹកឈូក

ំ ណាចរបស់ខយល់

ប្ែលផ្ទត្់គ្ទ្លៅខាងលគ្ោរ ផ្ទត្់យ៉ាងខាាំងោា លទ្ើបផ្ទត្់ទ្ឹកលឡើងរក
លធាើឱ្យលកើត្ោរហូរវ ិលវល់និងសៃួត្ហួត្ប្ហង លហើ
លៅខាងលគ្ោរ ោលទ្ឹករ ីងសៃួត្លដ្ឋ

ោាក់ជាែំ កកររួរគន

លំដ្ឋប់ គ្ពហោលោកក៏តំងលឡើង

ត្ពីលទោះលទ្វលោកោំង ៤ រ៊ឺ បរនិរិត្
ោ វសវត្ីត និម្ចោនរត្ី ត្សិត យម្ច
ក៏តំងលឡើង លៅសល់តវត្តិងស និងចាត្រោហាោជិ ោលៅរិនោន់បាន
តំងលឡើង ភូរិោំង ២ លនោះលៅកប្នាងភនំសិលនរ លហើ

ភនំសិលនរលនោះជាប់

គនជារួ

ប្ផនែីក៏លកើ ត្រិ ន

ប្ផនែី

ោលភនំសិលនរលៅរិនោន់លកើត្

បាន ។
ោលទ្ឹករ ីងសៃួត្រហូត្ែល់កប្នាងលកើត្ក្នប្ផនែីលហើ

លទ្ើបលកើត្

ខយល់ផ្ទត្់យ៉ាងខាាំងោាលដ្ឋ

ជំវ ិញហរព័ទ្ធទ្ឹកទ្ក រិនឱ្យហូរលៅណា

ឧបម្ចែូចទ្ឹកកនងធរោគ្កក

ត្រកទ្ឹ កនឹងរ ីងសៃត្រហូ
ត្លកើត្ជាកករ
ួ

ជាប់គន

ោា

ជាក្ផោប្ផនែី ប្ណដត្លៅលលើទ្ឹក

ទ្ឹក ប្ផនែី ម្ចនពណ៌លលឿងែូចផ្ទាកណិោរ ផា
ប្ផអរ លៅថា ប្ផនែីម្ចនរស (រសបឋវ ី) ។
ោលប្ផនែីតំងលឡើងលហើ

សត្ាោំង

ែូចផ្ទាឈូកលៅលលើ

កាិនគ្ក ូបម្ចនរស
ប្ែលបានលៅលកើត្

កនងអាភសសោភូរិ ពួ កខាោះ ស់ ំណាច្ន ឬ ស់អា

ក៏ នឹងចត្ិពី

គ្ពហោលោក រកបែិសនធិលដ្ឋ ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ជារនសស ប្ែលម្ចន
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លភទ្ស្សលែៀងគ្ពហោ រកភាពជាស្រសតី ឬបរសរិនបាន ម្ចនរសោីោ
រងលរឿងលហាោះលហើរលែើរលលើអាោសបាន គ្តច់លៅកនងលវហារ លសា
សខលៅ ស់ោល
លទោះ

ូរ គ្គត្រករនសសម្ចនក់កនងចំលណាររនសសោំង

លកើត្ម្ចនលសចកតីលោភ

ស្សស់លឆ្ើត្ឆា

លដ្ឋ

សរាឹងល

លអ ម្ចនកាិនគ្ក ូប លធាើឱ្យចង់ភាក់រសជាត្ិលរើល លទ្ើប

ចាប់ែីលទោះរកដ្ឋក់កនងម្ចត្់ លោះប៉ាោះជារួ
លពញសព្វ៌ងគោ
ក៏

ណា
ត ត្ រសែីក៏គ្ជួត្គ្ជាប

លកើត្រសឆាៃញ់ជាទ្ីលពញចិត្តក្គ្កប្លង លកើត្ត្ណា
ា

គ្របសងាត្់លទ្ើបបរ ិលភារែីលទោះលរឿ
លហើ

ើញប្ផនែីម្ចនពណ៌

កត្គ្ម្ចប់តរខាោះ

ៗ រក ចំប្ណករនសសែក្ទ្ល

ោលែឹ ងរសប្ផនែីលហើ

ទំគនបរ ិលភាររសប្ផនែីោំង ស់គន
សាបសូនយ នតរោនលៅ

តំងពីលទោះរក

ោលរសោីោ

ងងឹត្ឈឹងលៅ រនសសោំង

សាបសូនយលៅ

ើញ

ក៏លកើ ត្ត្ណា
ា
រសោីោ

ក៏

ក៏លកើ ត្ភាព

ក៏ ម្ចនលសចកតីត្ក់សាត្ចិត្ត ោល

ត្រកលទ្ើបបានលកើត្ែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យលឡើង ម្ចនរសោីភ៊ឺាសាាងលពញពិភព
លោក រនសសោំង
លទោះ

ក៏ទំគនសបា

ក៏ទំគនបរ ិលភាររសប្ផនែីលដ្ឋ

គ្របសងាត្់សត្ាោំង

គ្រប់គន

រនសសពួកខាោះម្ចនពណ៌សរបរោ

លដ្ឋ

រ ីកោ

លសារនសសកនងពនា៊ឺ

លសចកដីត្ណា
ា កលគ្រើកលឡើង
ំណាចក្នត្ណា
ា

លផសងគន

លធាើឱ្យ

ពួកខាោះពណ៌សរបរ

ស្សស់ថាា ប្ត្ពួកខាោះក៏ពណ៌សរបរអាគ្កក់ លទ្ើបលកើ ត្លសចកតី គ្បម្ចេ
លរើ លង្ក

រវងរន សស ២ ពួ ក បាបធរ៌ ពីរ គ្បោរលទ្ើ បសប្រតងអាោរ

ឱ្យគ្បាកែចាស់ លទោះរ៊ឺ សោា

ទ្ិែិន
ា ិងម្ចនោះ ជាធរ៌ប្ែលតរត្ណា
ា
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រកយ៉ា ងជិត្ែិត្ ោលបាបធរ៌របស់រនសសខាាំងោាលឡើង ប្ផនែីប្ែល
ម្ចនរសជាត្ិឆាៃញ់ក៏សាបសូនយលៅ

ប្ផនែី ក៏ោា

(ភូរិបបបែិកលោ) ម្ចនលកខណៈស្សលែៀងផសិត្

ជាគ្កររប្ផនែី

ប្ណតត្លៅកនងទ្ឹក

ម្ចនកាិនគ្ក ូប ម្ចនរសឆាៃញ់ជាអាហារ ោលសទតនរបស់រនសស
គ្ោស់លដ្ឋ

បាបធរ៌ គ្កររប្ផនែីក៏ នតរោនលៅ លកើត្ជាបោលត

(វលាិរា៉ា ងម្ចនរសជាត្ិប្ផអរ) លឡើង ត្រកបោលតក៏ សាបសូនយលៅ
ម្ចនស្សូវសាលីែោះលចញលឡើងរកឯង
រនសសបូត្

កលៅចំ ិនបរ ិលភារបានភាារៗ ស្សូវសាលីប្ែលបូត្

លៅក៏ែោះលឡើងរកេោី យ៉ា ងលនោះ ស់ោល
ប្ត្បា

រិនគ្ត្ូវម្ចនរាូបោ

ោលលែើរលឡើ
រួ

រ៊ឺ

រិ នម្ចនកនោក់ម្ចនកាិនគ្ក ូប
ូរ គ្គលទោះរនសសបរ ិលភារ

លទ្ ។

រនសសោំង

រសប្ផនែីប្ែលែូចជាសោធហារ

អាហារ រ៊ឺ បា

ក

ទ្ទ្ួលោនអាហាររសប្ត្
គ្គត្រកបានទ្ទ្ួលរស

ឆ្អិត្ប្ែលជារបស់លគ្គត្គ្គត្ ឧចាារៈ បសាវៈក៏លកើត្

លឡើង គ្ត្ូវម្ចនោារ បលទោបង់រូគ្ត្និងករ ីសៈ លទ្ើបលកើត្ជាោារ និង
វ

វៈលភទ្ោំង ២ លឡើង តរ នកណាប្ែលោាប់ជាគ្បុស ឬជាស្សីពី

រនរក លពលរននឹងបាន្នលៅលកើត្កនងគ្ពហោលោកលទោះ ោល
ំណាចរបស់្នប្ែលខាួនគ្របសងាត្់ោរោរៈទ្ក

បាត្់លៅពី

សទតនរបស់ខួន
ា
ក៏ជាឱ្ោសែល់ោររណប្ែលជាប់ជារួ
រូប រ៊ឺ ឥត្ថិរនោិ

ឬបរ ិសិរនោិ

ប្ែលបានឧបនិសស បបចា័

លកើត្លឡើង ត្ពីលទោះរករនសសោំង
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លសា

លរេនធរោ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

គ្ត្ូវប្សាងរកផោោះសប្របងនិ ងលកើត្ោរខាិលគ្ច ូសកនង

ោរគ្បកបរខរបរចិញ្ាឹរជីវ ិត្ ។
រនសសពួកណាលពញចិត្តកនងោរលសពលរេនធរោ

រនសសពួក

លទោះរប្រងគ្ជួលគ្ចបល់កងោរគ្បកបរ
ន
ខរបរចិញ្ាឹរជីវ ិត្ ។
ចំប្ណករនសសពួកខាោះល
បាប កសល ក៏ខាលខា
់ ា

ើញថា

ោរលសពលសា

រកផាូវប្ែលនឹងោងបាប ឬបប្ណតត្បាប

លទ្ើបទំគនចូលក្គ្ពសាងបណណ សាោអាស្ស័
ស្សុក

លែើរបីសូរអាហារលរបរ ិលភារ

គ្ព្វហោណ៍ រ៊ឺ

លរេនធរោជា

ម្ចនគ្បគ្កត្ីគ្តច់លៅកនង

រនសសោំងលនោះល្ោោះថា

នកបួស នកបប្ណតត្លចាលនូវបាបលរេនធរោ ឬ នកលចញ

ចាកោរលទោះឯង ។
ក្ំែត្់អសច្ង្ខយយក្បបទា ំង្ ៤ ប្ លច្ោក្ធ្លត្ុ
ព្ត្ូវទមាយច្ោយច្ភាើង្
១. សំវែដ សលងខ
រហាលរ

យកបប ោប់កំណត្់លវោតំងពីកបបវ ិទស

តំងលឡើងលហើ

លភាើងលឆ្ោះទ្ូោំងប្សនលោែិចគ្កវល

រហូត្ែល់លភាើងរលត្់ ល្ោោះថា សំវែដ សលងខ
២.

សំវែដឋា

ី សលងខ

យកបប

យកបប ។

ោប់កំណត្់លវោតំងពីលភាើង

រលត្់បាត្់លៅលហើ

រហូត្ែល់លភាៀងោាក់លពញទ្ីកប្នាងប្ែលលភាើងលឆ្ោះ

ល្ោោះថា សំវែដឋា

ី សលងខ

៣. វ ិវែដ សលងខ

យកបប ។

យកបប ោប់កំណត្់លវោតំងពីលភាៀងោាក់លពញ
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ទ្ូលៅកនងប្សនលោែិចគ្កវល រហូត្ែល់គ្ពោះអាទ្ិត្យ គ្ពោះចនោលកើត្លឡើង
ល្ោោះថា វ ិវែដ សលងខ
៤. វ ិវែដឋា

យកបប ។

ី សលងខ

គ្ពោះចនោលកើត្លឡើង
ល្ោោះថា វ ិវែដឋា

យកបប ោប់កំណត្់លវោតំងពីគ្ពោះអាទ្ិត្យ

រហូត្ែល់កបបវ ិទស

ី សលងខ

រហាលរ តំងលឡើងលទ្ៀត្

យកបប ។

ច្ោក្ធ្លត្ុប្ លព្ត្ូវទមាយច្ោយទឹក្
លោកោត្ប្ែលគ្ត្ូវទ្ម្ចា

ិ ស រហាលរ
កបបវ ទ

លដ្ឋ

ទ្ឹកលទោះ

លផតើ រតំ ងលឡើងលហើ

ោលែល់លពល

ម្ចនលភាៀ ងោា ក់ ចោះរក

លោ រឱ្យបណតោះពូជបាន តំងពីលទោះរកលភាៀងក៏ឈប់ោាក់ចោះរកលទ្ៀត្
ែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យក៏ម្ចនប្ត្រួ

ែួង លោកោត្ប្ែលគ្ត្ូវទ្ម្ចា

ទ្ឹកលនោះរិនម្ចនគ្ពោះអាទ្ិ ត្យែួ ងទ្ី
រហាលរ

ទ្ឹ កខារលកើត្លឡើងរក លហើ

សភាពជាលភាៀងោាក់ចោះរក
រន លហើ

២

ោា

លកើត្លឡើងលទ្
រហាលរ

លដ្ឋ

ប្ត្ម្ចនខារទ្ក

ទ្ឹកខារលនោះ ក៏ប្គ្ប

គ្គែំបូងជាត្ំ ណក់ទ្ឹកលភាៀងប្ែលលអិត្

ជាគ្គប់លភាៀងធំ ៗ លដ្ឋ

លំដ្ឋប់បនតិចរដងៗ ោាក់រក

លពញបរ ិលវណទ្ូលៅកនងប្សនលោែិចគ្កវល

ក្ផោពសោនិងរហាបពាត្

ោំងពួងោលគ្ត្ូវទ្ឹកខារ ក៏រោ ជាផង់ធូលី ែូចែំ ំបិលប្ែលលចាល
លៅកនងទ្ឹក

លដ្ឋ

ជំវ ិញប្សនលោែិចគ្កវលលទោះ

ម្ចនខយល់ផ្ទត្់

ហរព័ទ្ធទ្ឹកឃាំងទ្ក រិ នឱ្យហូរលចញផត្លៅលគ្ៅប្សនលោែិ ចគ្កវល
លទោះ លភាៀងទ្ឹកខារប្ែលទ្ម្ចា

លោកោត្លនោះ នឹងជន់លឡើងលៅខពស់
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រហូត្ែល់ោម្ចវចរលទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ លហើ
គ្ពហោលោក

តំងពីបឋរជានលឡើងលៅ

ជន់លឡើងលៅែល់

ឈប់លៅខាងលគ្ោរជាន់

សភកិណា
ា
បណា
ត សង្កខរោំង

នឹងវ ិទសលៅ ស់ ោលសង្កខរ

ោំង

ទ្ឹ កខារក៏នឹងរ ីងសៃួត្ នតរោនលៅ

សូនយ ស់លៅលហើ

អាោសខាងលលើនិងខាងលគ្ោរជាប់ជារួ
លោកតំងលឡើងេោី
ទ្ម្ចា

លដ្ឋ

គន

ោលែល់គ្គប្ែល

ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅទ្ំនងែូចគនប្ែលលោកោត្គ្ត្ូវ

លភាើងរហូត្ ស់លទោះឯង

ប្ត្ោលនឹងតំងលឡើងេោីលទោះ

រប្រងតំងលឡើងពីអាភសសោភូរិចោះរកជាលំដ្ឋប់ ។
ក្ំែត្់អសច្ង្ខយយទា ំង្ ៤ ប្ លច្ោក្ធ្លត្ុ
ព្ត្ូវទមាយច្ោយទឹក្
១. សំវែដ សលងខ
រហាលរ

តំងលឡើង លហើ

យកបប ោប់កំណត្់លវោតំងពីកបបវ ិទស
លភាៀងទ្ឹកខារក៏ោាក់ចោះរកទ្ម្ចា

លោក

ោត្ឱ្យ ស់លៅ រហូត្ែល់លភាៀងទ្ឹ កខារលទោះរ ីងសៃួត្ នតរោនលៅសល់
ប្ត្អាោសប្ែលជាប់ជារួ

គន ោលលទោះលៅថា សំ វែដ សលងខ

យ-

កបប ។
២. សំវែដឋា
ទ្ឹកខារប្ែលទ្ម្ចា

ី សលងខ

យកបប ោប់កំណត្់លវោតំងពីលភាៀង

លោកហួត្ប្ហង ស់លៅលហើ

ម្ចនរហាលរ

ប្ែលឱ្យលកើត្តំងលឡើងេោី រហូត្ែល់លភាៀងសាងលោកលទោះ ោាក់ចោះ
រករហូត្លពញប្សនលោែិចគ្កវល
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ទ្ម្ចា

លដ្ឋ

សលងខ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ទ្ឹកខារលទោះ

លៅោលោំងលទោះថា

សំវែដឋា

ី-

យកបប ។

៣. វ ិវែដ សលងខ

រកលពញទ្ី

លហើ

យកបប ោប់កំណត្់លវោតំងពីលភាៀងោាក់ចោះ

ស្សកចោះរកបនតិចរដងៗ

គ្ពោះចនោលឡើងរក លៅថា វ ិវែដ សលងខ
៤. វ ិវែដឋា

រហូត្លកើត្គ្ពោះអាទ្ិត្យ

យកបប ។

ី សលងខ

យកបប ោប់កំណត្់លវោតំងពីគ្ពោះអាទ្ិត្យ

គ្ពោះចនោ គ្បាកែលឡើងលហើ

តំង

រហូត្ែល់កបបវ ិទស រហាលរ

លឡើងលទ្ៀត្ លៅថា វ ិវែដឋា
សលងខ

ី សលងខ

យកបប ។

យកបបោំង ៤ លនោះ ម្ចនរ

លសោើគន និងរួរោំង ៤

សលងខ

ៈលពល

ូរ ៦៤

នតរកបប

យកបបលនោះជា ១ រហាកបប ។

ច្ោក្ធ្លត្ុប្ លព្ត្ូវទមាយច្ោយខ្យល់
លោកោត្ប្ែលគ្ត្ូវទ្ម្ចា
រហាលរ

លដ្ឋ

តំងលឡើង បណា
ត លឱ្យលភាៀងោាក់ទ្ូលៅលពញប្សនលោែិ-

ចគ្កវល លហើ

ក៏ឈប់ ែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យម្ចនប្ត្ ១ ែួង រិនម្ចនែួងទ្ី

២ លកើ ត្លឡើងែូ ចោរទ្ម្ចា

លោកលដ្ឋ

ខយល់វលយសំវែដ រ៊ឺ ខយល់ប្ែលទ្ម្ចា
សំវែដលនោះ កនងលពលែំបូងផ្ទត្់លដ្ឋ
ហ

លឡើងបាន លហើ

ផ្ទត្់ទំ

ខយល់លទោះ ោលកបបវ ិទស

លភាើងលទ្ ត្ពីលទោះលៅក៏លកើត្

លោកឱ្យវ ិទស ខយល់វលយ-

ត្ិ ចៗ ប្ែលលោរលំ ងធូលីលអិត្

ក៏បប្នថរផ្ទត្់ខាាំងលឡើងបនតិចរដងៗ រហូត្ែល់

កោំងែំសិោត្ូចធំផ្ទាស់ទ្ីលៅបាន
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ខាាំងលឡើងរហូត្ែល់សណដកលែើរលឈើ ភនំ ឱ្យខាាត្់ខាា
កនងអាោស
អាោស

ប៉ាោះខោប់គនឱ្យប្បកជាែំត្ូចៗ

ប្ណតត្លៅ

ជាផង់ធូលីបាត្់លៅកនង

គ្គត្រកក៏លកើត្ខយល់ផ្ទត្់ពីខាងលគ្ោរក្ផោប្ផនែីម្ចនកម្ចាំង

ខាាំងោាណាស់ រហូត្លធាើឱ្យប្ផនែីគ្ត្ឡប់ប្បកខាាត្់ខាា

ប្ណដត្លៅ

កនងអាោស ប៉ាោះខោប់គនប្បកឱ្យលអិត្ជាែំត្ូចៗ ោំងភនំសត្តបព៌ត្ ភនំសិលនរ

ភនំចគ្កវល រហូត្ែល់អាោស វ ិម្ចនរបស់ោម្ចវចរលទ្វលោក កនង
ប្សនលោែិចគ្កវលវ ិទសសាបសូនយលៅកនងអាោស ខយល់គ្បល័

លោកលនោះ នឹងផ្ទត្់តង
ំ ពីោរភូរិលឡើងលៅរហូត្ែល់របា
ូ វចរភូរិ រ៊ឺ
គ្ពហោលោកោំង ៩ ជាន់ ប្ែលម្ចនបឋរជានភូរិ ៣ ទ្ត្ិ
ភូរិ ៣ និងត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ លហើ

ជាន

ក៏ឈប់លៅគ្ត្ឹរលទោះ វត្ថោំង-

ោំងពួងសូរបីទ្ឹកប្ែលគ្ទ្ប្ផនែី និងខយល់ប្ែលហរព័ទ្ធគ្ទ្ទ្ឹក
ទ្ក ក៏វ ិទសសាបសូនយលៅលគ្ព្វោះខយល់រហាគ្បល័
ទ្ម្ចា

ស់លហើ

ខយល់លទោះក៏នឹងសៃប់លៅឯង អាោសខាងលលើនិង

ខាងលគ្ោរស្សឡោះចូលគនប្ត្រួ

។

ោលែល់គ្គប្ែលលោកតំងលឡើងេោី
លហើ
លទ្ៀត្

លនោះ ោលផ្ទត្់

លភាៀងក៏ោាក់ចោះរកលពញទ្ូលៅ

ក៏លកើត្ម្ចនរហាលរ

កនងប្សនលោែិចគ្កវលលទោះ

លធាើឱ្យទ្ឹកជន់លឡើងលៅរហូត្ែល់កប្នាងប្ែលវ ិទសលៅលដ្ឋ

ខយល់ លហើ

ទ្ឹកលទោះក៏ហួត្ប្ហងបនតិចរតងៗ ចោះរកតរលំដ្ឋប់ ។

លោកប្ែលនឹងគ្បាកែលឡើងរន
សភកិណា
ា គ្ពហោចោះរកលដ្ឋ

លំដ្ឋប់ ។
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ក្ំែត្់អសច្ង្ខយយទា ំង្ ៤ ប្ លច្ោក្ធ្លត្ុ
ព្ត្ូវទមាយច្ោយខ្យល់
១.
រហាលរ

សំវែដ សលងខ
តំងលឡើង

យកបប

ោប់កំណត្់លវោតំងពី កបបវ ិទស

រហូត្ែល់ខយល់ប្ែលផ្ទត្់ទ្ម្ចា

លោកលទោះ

សៃប់ចោះ ។
២. សំវែដឋា

ី សលងខ

យកបប ោប់កំណត្់លវោតំងពីខយល់

សៃប់រហូត្ែល់លភាៀងសាងលោកោាក់ ចោះរកលពញភូរិលផសងៗ ប្ែលគ្ត្ូវ
ទ្ម្ចា

។

៣. វ ិវែដ សលងខ

លពញទ្ី លហើ
៤.

េ

យកបប ោប់កំណត្់លវោតំងពីទ្ឹកប្ែលជន់

ចោះគ្បាកែែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ គ្ពោះចនោ ។

វ ិវែដឋា

ី សលងខ

យកបប

គ្ពោះអាទ្ិត្យ គ្ពោះចនោ លកើត្លឡើងលហើ
រហាលរ

ោប់កំណត្់លវោតំងពីែួង

ជាលែើររក រហូត្ែល់កបបវ ិទស

តំងលឡើងលទ្ៀត្ ។
សលងខ

យកបបោំង ៤ ម្ចនរ

ៈលវោ

ូរលសោើគន និងរួរគនជា

១ រហាកបប ។
សរបភូរិប្ែលជាទ្ីលៅអាស្ស័

របស់សត្ា ចគ្កវល ១ ឬលោក

ោត្ ១ ម្ចន ៣១ ភូរិ ។
ចគ្កវលឬលោកោត្ ម្ចនចំនួន ននតចគ្កវលរកទ្ីបំផត្រិន
បាន ចគ្កវលម្ចនលសចកតីសរព័នគ
ធ ន ជារួ
ននតចគ្កវល ជាវ ិស័

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ រ៊ឺ

លខត្តរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ។
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ប្សនលោែិចគ្កវល ជាអាណាលខត្តប្ែលលោកិ

ធរ៌ផា

លៅែល់ ។
រ៊ឺនចគ្កវល ជាជាត្ិលខត្ត ប្ែលម្ចន នកគ្តស់ែឹង រ ិ សចាៈ ៤
ចគ្កវល ឬលោកោត្ លៅថា ឱ្ោសលោក ។
សត្ាប្ែលអាស្ស័

លៅកនងចគ្កវល លៅថា សត្ាលោក (ខនធ ៥)

រូបធរ៌ និងទរធរ៌ (ចិត្ត លចត្សិក រូប) ប្ែលគ្បកបជាខនធ ៥
កនងសត្ា លៅថា សង្កខរលោក ។

ឆប់ ភូម្ិឆត្ុក្ ក

3
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រួក្ទី ២ ប ិសនធិឆត្ុក្ ក
(o,
បែិសនធិ រ៊ឺ ោរបនតភពជាត្ិ ឬោរលកើត្លឡើងកនងភពជាត្ិេីោ ោល
លព្វលលដ្ឋ

ធរ៌លហើ

សំលៅែល់ អាោរប្ែលចិត្ត លចត្សិក និង

ករោជរូបគ្បាកែលឡើងជាគ្គែំបូង កនងភពណារួ
ោរជាប់ត្រវងភពចាស់ជារួ

លដ្ឋ

ំណាចក្ន

នឹងភពេោី លៅថា បែិសនធិ ោរលកើត្

លឡើងរបស់ចិត្ត លចត្សិក និងករោជរូប លកើត្លឡើងកនងភូរិណា ក៏លៅ
ល្ោោះថា បែិសនធិលៅតរភូរិលទោះ ែូចវចនត្ថៈថា
បា

បែិសនធិ

ោរសរត្ិបែិសនធិ

រូបាវចរបែិសនធិ

រូបាវចរបែិសនធិ លចត្ិ ចត្ពាិោ បែិសនធិ ទរ ។
ល្ោោះរបស់បែិសនធិម្ចន

៤

យ៉ា ង

រ៊ឺ

បា

បែិសនធិ

ោរសរត្ិបែិសនធិ រូបាវចរបែិសនធិ និង រូបាវចរបែិ សនធិ ល្ោោះថា
បែិសនធិចត្កាៈ ។
អធិបាយប ិសនធិ
១.

បា

បែិសនធិ រ៊ឺ ោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្ត លចត្សិក

និងករោជរូប គ្គែំបូងកនង បា

ភូរិ ៤ លៅថា

បា

បែិសនធិ ។

២. ោរសរត្ិបែិសនធិ រ៊ឺ ោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្ត លចត្សិក
និងករោជរូប គ្គែំបូងកនងោរសរត្ិ ភូរិ ៧ លៅថា ោរសរត្ិបែិសនធិ ។
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៣. រូបាវចរបែិសនធិ រ៊ឺ ោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្ត លចត្សិក
និងករោជរូប គ្គែំបូងកនងរូបភូរិ ១៥ និងោរគ្បាកែលឡើងគ្គែំបូង
របស់ករោជរូបកនង សញ្ញ សត្តភូរិ ១ លៅថា រូបាវចរបែិសនធិ ។
៤.

រូបាវចរបែិសនធិ

រ៊ឺ

ោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្ត

លចត្សិកគ្គែំបូងកនង រូបភូរិ ៤ លៅថា

និង

រូបាវចរបែិសនធិ ។

ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតងបែិសនធិោង
ំ ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ពិសាតរ ។

១. អបាយប ិសនធិ
បា

បែិសនធិ បានែល់ បែិសនធិចិត្ត លចត្សិក និងករោជរូប

របស់នរក លគ្បត្ ត្ិរចាេន និង សរោ

រប្រងលកើត្កនង បា

ភូរិ ៤

បានែល់ ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្ក កសលវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង
ែូចបាលី សប្រតងថា
ត្ត្ថ

កសលវ ិបាលោលបោខសហរត្សនតីរណំ

បា

ភូរិ

ំ

ឱ្កានិក
ត ខលណ បែិសនធិ ហតា ត្លត បរ ំ ភវងគំ បរ ិលយសាលន ចវនំ ហតា
លវចេិជាត្ិ,

លរោបា

បែិសនធិ ទរ ។

កនងបែិសនធិ ៤ គ្បោរលទោះ ឧលបោខសនតីរណ កសលវ ិបាក

រប្រងលកើត្លឡើងកនង បា

ភូរិោំង

៤

លដ្ឋ

លធាើកិចាបែិសនធិកនង

ខណៈបែិសនធិោល ត្ពីលទោះលធាើភវងគកិចា និងកនងលពលចងលគ្ោ
ក្នបចាបបននភព

ក៏លធាើកិចាចត្ិ

ល្ោោះថា បា

បែិសនធិ ។

រ៊ឺ

រលត្់ឃាាត្ចាកភពប្ែលលៅលទោះ
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អធិបាយអបាយប ិសនធិ
ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្ក កសលវ ិបាក

ប្ែលជា

បែិសនធិវ ិញ្ញញណរបស់សត្ានរក លគ្បត្ ត្ិរចាេន និង សរោ
វ ិញ្ញញណប្ែលជាផលរបស់ កសលចិត្ត ១១ (លវៀរឧទ្ធចាសរប

ជា
ត្ត ១

ែួង) ោលលធាើបែិសនធិកិចក
ា នងបែិសនធិោល រ៊ឺ ខណៈែំបូងលកើត្លហើ
ត្ពីលទោះក៏លធាើភវងគកិចា (រកាភពជាត្ិ) រហូត្លៅែល់វរៈចងលគ្ោ
ក្នភពជាត្ិលទោះ

លទ្ើបលធាើកិចាចត្ិ

(ឃាាត្ចាកភព)

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្ក កសលវ ិបាក
បែិសនធិលហើ
វរៈចងលគ្ោ

ោលលធាើកិចា

នូវលធាើភវងគកិចារកាភពជាត្ិលទោះ នឹងលធាើកិចាចត្ិ កនង
ក្នភពជាត្ិលទោះផង

វ ិញ្ញញណោត្ លហត្ក កសលវ ិបាក
ខណៈរួ

សប្រដងថា

ប្ត្គ្ត្ូវ

ល់ថាជាឧលបោខរលទប្ែលលកើត្រលត្់ជាប់ត្គន

ែួងៗ រិនប្រនចិត្តែួងែប្ែលលទោះលទ្ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្ក កសលវ ិបាក

លនោះ រប្រងលកើត្កនង បា

ភូរិ លៅរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា ទ្រគត្ិភូរិ រ៊ឺ ភូរិ

ប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នលសចកតីលំបាក
លហត្កចិត្ត

និងបែិសនធិចិត្តគ្បលភទ្លនោះជា

លទ្ើបលៅសត្ាប្ែលលកើត្លដ្ឋ

ោត្ លហត្ក កសលវ ិបាកលនោះថា
បរគល ។
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២. កាម្សុគត្ិប ិសនធិ
ោរសរត្ិបែិសនធិ បានែល់ បែិសនធិចិត្រត បស់រនសស និង
លទ្វតប្ែលលកើត្កនងភូរិប្ែលគ្ពរលដ្ឋ

ោរត្ណា
ា ែូចវចនត្ថៈថា

ោរសហចរ ិត សរត្ិ = ោរសរត្ិ
សរត្ិភូរិប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

ោរត្ណា
ា ល្ោោះថា ោរសរត្ិ

បានែល់ ោរសរត្ិភូរិ ៧ (រនសសភូ រិ ១ និងលទ្វភូ រិ ៦) ។
ោរសរត្ិបែិសនធិចិត្ត ៩ របស់រនសសនិងលទ្វត រប្រងលកើត្
បានកនងោរសរត្ិភូរិ ៧ ។
ោរសរត្ិបែិសនធិចិត្តម្ចន ៩ ែួង បានែល់ ឧលបោខរលទ-

វ ិញ្ញញណោត្ លហត្កកសលវ ិបាក ១ ែួង រប្រងលកើត្បានកនងរនសស
ភូរិ ១ និង ចាត្រោហាោជិោភូរិ ១ ោំង ២ ភូរិលនោះប៉ាលណាណោះ ។
រហាវ ិបាក ៨ ែួង រប្រងលកើត្បានកនងរនសសភូរិ ១ និ ងលទ្វភូ រិ
៦ ឬប្ែលលៅថា ោរសរត្ិភូរិ ៧ ។
អធិបាយកាម្សុគត្ិប ិសនធិ
១. ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្កកសលវ ិបាក ១ ែួង
ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស់ទ្ិាលហត្កឱ្រកកសលចិត្ត ៤ ែួង ប្ែលម្ចន
ោរខាោះខាត្លដ្ឋ

លហត្ ញាណ និងសង្កខរ លទ្ើបជា នកម្ចនបណយត្ិច

ផលបណយទំឱ្យលកើត្ជារនសស និងលទ្វតជាន់ចាត្រោហាោជិោ កនង
ោរសរត្ិក៏ពិត្ ប្ត្ផលបណយលទោះរិនលពញលលញលអ លទ្ើ បឱ្យលកើត្
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ជារនសសវ ិកលពិោរោំងផាូវចិត្តនិងោងោ

លផសងៗ

រកពីកំលណើត្

និងឱ្យលកើ ត្ជាលទ្វតជាន់ោប កនងចាត្រោហាោជិោ

ម្ចនវ ិនិបាត្ិក-

សោពួកខាោះ និងលវម្ចនិកលគ្បត្ពួកខាោះែូចកនងវចនត្ថៈថា
កសលវ ិបាលោលបោខសហរត្សនតីរណំ

រនសានលញ្ាវ

ជចាទធទ្ីនំ

បន

ភរោសសិតនញ្ា

ោរសរត្ិ

ំ

វ ិនិបាត្ិោសោនំ

បែិសនធិភវងគចត្ិវលសន បវត្តត្ិ ។

ឧលបោខសនតីរណកសលវ ិបាក រប្រងលកើត្បានកនងោរសរត្ិ-

ភូរិ លដ្ឋ

លធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិរបស់រនសសប្ែលពិោរលផសងៗ

ម្ចនប្ភនកខាាក់ រកពីកំលណើត្ជាលែើ រ និងរបស់លទ្វតជាន់ោប ម្ចនលទ្វត
ប្ែលលៅអាស្ស័

ភរោែលា ទ្វតនិ ងវ ិនិបាត្ិក សោពួកខាោះ ។

សប្ម្តង្បុគគលប្ លប ិសនធិច្ោយឧច្បកាខម្ច្នាវិញ្ញ
ា ែធ្លត្ុ
អច្ហត្ុក្ក្ុសលវិបាក្ ១១ រួក្
រនសសប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្ក-

កសលវ ិបាក ម្ចនអាោរពិោរលផសងៗ រកពីកំលណើត្ ១០ ពួ ក និងលទ្វត
ជាន់ោបប្ែលលៅអាស្ស័

ភរោែាលទ្វត ឬវ ិនិបាត្ិក សោ ១ ពួក

រនសសប្ែលពិោរលផសងៗ ១១ យ៉ា ងរ៊ឺ
១. ជចានធ ជា នកម្ចនប្ភនកខាាក់ពីកំលណើត្ ។
២. ជចាពធិរ ជា នកម្ចនគ្ត្លចៀកេាង់ពីកំលណើត្ ។
៣. ជចាឃានក ជា នកម្ចនគ្ចរោះខូចពី កំលណើត្ ។
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៤. ជចារូរ ជា ក
ន រិនលចោះនិយ

ពីកំលណើត្ ។

៥. ជចាជឡ ជា នកលៃង់លមាពីកំលណើត្ ។
៦. ជចារោត្តក ជា នកឆ្ាួត្ពីកំលណើត្ ។
៧. បណាក ជារនសសលខោើ

។

៨. ឧភលតពយញ្ានក ជា នកម្ចនលភទ្ ២ ។
៩. នបំសក ជា ក
ន រិនគ្បាកែលភទ្ ។
១០. ររោ ជា នកនិយ

ជាប់ៗ ពីកំលណើត្ ។

១១. វ ិនិបាត្ិក សោ ជាលទ្វតជាន់ោប ។

សគ្ម្ចប់ខទ្ី ១១ ជាលទ្វតពិ ោរ រូបោងរិនសាអត្លអ រិ នម្ចន
លសចកតីសខ ម្ចន ំណាចត្ិច និងគ្ត្ូវលៅអាស្ស័

ភរោែាលទ្វត ោប់ ជា

លទ្វតប្ែលម្ចនស័កិដោ បបំ ផត្កនងជាន់ចា ត្រោ ហាោជិ ោ
បរ ិយ

លសចកតីរបស់បរគលប្ែលពិោរ ១១ ពួក លដ្ឋ

នឹ ងបាន

ពិសាតរត្លៅ ។

១. ជចានធ ជា នកម្ចនប្ភនកខាាក់រកពីកំលណើត្
នកប្ែលប្ភនកខាាក់រកពីកំលណើត្ ល្ោោះថា ជចានធ ែូចវចនត្ថៈថា
ជាត្ិយ

លទធ = ជចាលទធ

ធរោត នកប្ែលបានកំលណើត្លដ្ឋ

រពភលស

ខណៈបែិសនធិចកខបសាទ្រូបលៅរិនោន់គ្បាកែ

យកៈលទោះ

កនង

ត្រករហូត្ែល់

សបាតហ៍ទ្ី ១១ លទ្ើបគ្បាកែលឡើង សគ្ម្ចប់សំលសទ្ជបរគល

និង

ឱ្បបាត្ិកបរគល កនងបែិសនធិខណៈចកខបសាទ្រូប រប្រងលកើត្លឡើង
គ្ពរផង ែូលចានោះោប់តំងពីបែិសនធិខណៈជាលែើ ររក លបើករោប្ែលម្ចន
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ទទ្ីទំសត្ាឱ្យលកើត្ រិនអាចលធាើចកខបសាទ្រូបលកើត្លឡើងបានកនងរ
លពលែ៏សររួរ

លដ្ឋ

នកប្ែលបែិសនធិរកលដ្ឋ
រ៊ឺ

ៈ

ំណាចជនកសត្តិនិងឧបត្ថរភកសត្តិលហើ
ករោលទោះឯង លទ្ើបល្ោោះថា ជចានធបរគល

នកប្ែលម្ចនប្ភនកខាាក់រកពីកំលណើត្ ឬបែិសនធិខណៈលទោះឯង

ប្ត្លបើករោអាចលធាើឱ្យចកខបសាទ្លកើត្លឡើងកនងលពលប្ែលសររួរែូច
លព្វលលហើ

ត្រកខាងលគ្ោ

សូរបីលៅកនងរភ៌ម្ចត ឬខណៈលកើត្

រកប្ភនកខាាក់កីត នឹងចាត្់ជាជចានធបរគលរិនបាន ។
ែូ លចានោះ

រនសសខាោះប្ែលប្ភនកខាាក់តំងពីលកើ ត្ចាករភ៌ម្ចត

រនសសខាោះម្ចនលសចកតីឆាាត្្ាស សិកាវ ិជាាផាូវលោកឬផាូវធរ៌បានលអ
ម្ចនោរចាំនិង
ថា

ល់បានលអ ម្ចនោរែឹងលគ្ៅគ្ជោះ លទ្ើបជាោរសននិដ្ឋាន

បរគលលនោះរិនបានបែិសនធិលដ្ឋ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ -

លហត្កកសលវ ិបាកលទ្ ។
២. ជចាពធិរ

នកប្ែលម្ចនគ្ត្លចៀកេាង់ពីកំលណើត្

នកប្ែលម្ចនគ្ត្លចៀកេាង់ពីកំលណើត្

ល្ោោះថា

ជចាពធិរ

ែូចវចនត្ថៈថា ជាត្ិយ ពធិលោ = ជចាពធិលោ
សំលៅ

កតំងពីបែិសនធិខណៈជាលែើររក លបើករោប្ែលម្ចន

ទទ្ីទំសត្ាឱ្យលកើត្ រិនអាចលធាើឱ្យលសាត្បសាទ្រូបគ្បាកែលឡើងកនង
លពលែ៏សររួរ (សបាតហ៍ទ្ី ១១ ោប់តំងពីបែិសនធិខណៈ) លដ្ឋ
ំណាចជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ

នកប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ

ករោលទោះ

លទ្ើបលៅថា ជចាពធិរបរគល រ៊ឺជា នកប្ែលម្ចនគ្ត្លចៀកេាង់ពីកំលណើត្។
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៣. ជចាឃានក

នកប្ែលរិនម្ចនឃានបសាទ្ពីកំលណើត្

នកប្ែលរិនម្ចនឃានបសាទ្ពីកំលណើត្ ល្ោោះថា ជចាឃានក
ែូចវចនត្ថៈថា ជាត្ិ យ
សំលៅែល់

ឃានលោ = ជចាាឃានលោ

ក
ន ប្ែលបែិសនធិរកលទោះ លបើករោប្ែលម្ចនទទ្ីទំ

សត្ាឱ្យលកើត្ រិ នអាចលធាើឱ្យឃានបសាទ្រូបគ្បាកែលឡើង លដ្ឋ

ំណាច

ជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ កនងលវោែ៏ ស ររួ រ (សបាតហ៍ ទ្ី ១១ ោប់
ពី បែិ ស នធិ ខណៈ) លហើ

លៅបរគលលទោះថា ជចាឃានកបរគល រ៊ឺ

រិនម្ចនឃានបសាទ្រកពី កំលណើត្ ។
៤. ជចារូរ នកប្ែលរពីកំលណើត្
នកប្ែលបលញ្ា ញសំលឡងលចញរកជាព្វកយនិ យ

រិ នបាន

ពី កំលណើត្ ល្ោោះថា ជចារូរ ែូ ចវចនត្ថៈ ថា
ជាត្ិ យ រូលគ = ជចារូលគ
សំលៅែល់
សត្ាឱ្យលកើត្លទោះ
និយ

បានលដ្ឋ

នកប្ែលបែិសនធិរកលទោះ លបើករោប្ែលលធាើទទ្ីទំ
រិនអាចលធាើឱ្យបលញ្ា ញសំលឡងលចញរកជាព្វកយ
ជាក់ចាស់ ោប់តំងពីបែិសនធិខណៈជាលែើររក

រហូត្ែល់លពលែ៏សររួរ

លៅបរគលលទោះថា

ជចារូរបរគល

រ៊ឺ

រនសសរ ។
៥. ជចាជឡ

នកប្ែលលៃង់លមាពីកំលណើត្

នកប្ែលងងឹត្លៃង់ពីកំលណើត្ ល្ោោះថា ជចាជឡ ែូចវចនត្ថៈថា
ជាត្ិយ ជល

= ជចាជល
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ក

នកបែិសនធិរកលទោះ ជា នកប្ែលលៃង់លមាទ្ទ្ួល

សាតប់ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅ ីរ
ា ិនែឹងលរឿង រិន

ល់ សូរបីឱ្យោប់ ១ ែល់

១០ ក៏ោប់ រិនគ្ត្ូវ ឬលៃង់រិនលធាើកិចាចំលព្វោះខាួនបានលដ្ឋ
អាស្ស័

នកែក្ទ្ជួ

ខាួនឯង គ្ត្ូវ

ចាត្់ោរឱ្យ ោប់តំងពីបែិសនធិជាលែើររករហូត្

ែល់លវោែ៏សររួរក៏លៅប្ត្ម្ចនលសចកដីលៃង់ បលគ្ងៀនវត្ថប្ែលង្ក
លហើ

ក៏រិន

ៗ

ល់ ែូលចនោះលៅបរគលលនោះថា ជចាជឡបរគល រ៊ឺ រនសស

លៃង់លមារកពីកំលណើត្ ។
៦. ជចារោត្តក

នកប្ែលឆ្ាួត្ពីកំលណើត្

នកប្ែលឆ្ាួត្ពីកំលណើត្ ល្ោោះថា ជចារោត្តក ម្ចនវចនត្ថៈថា

ជាត្ិយ ឧរោត្លត ោ = ជចារោត្តលោ
សំលៅែល់

ក
ន ប្ែលបែិសនធិរកលទោះ

ោប់ពីបែិសនធិខណៈ

ជាលែើររក រហូត្ែល់លវោែ៏សររួរ ករោប្ែលទំសត្ាឱ្យលកើត្លទោះ
រិនអាចលធាើឱ្យជា នកម្ចនសត្ិរលឹកែឹ ងកនងោរលធាើណាៗ របស់ខួានឯង

បាន រ៊ឺ ជា នកវលងាងសត្ិ ឬឆ្ាួត្រហូត្រកតំងពីកំលណើត្ លៅបរគល
លទោះថា ជចា រោត្តកបរគល រ៊ឺ រនសសឆ្ាួត្រកពីកំលណើត្ ។
៧. បណាក ជារនសសលខោើ

នកប្ែលបែិសនធិរកលដ្ឋ
ស្រសតីខាោះខាត្

លខា

ល្ោោះថា រនសសលខោើ

ឬវ ិបរ ិត្ផាូវលភទ្

លគ្រឿងសម្ចគល់លភទ្

ក្នបរសនិង

ឬ នកប្ែលម្ចនអាោរវ ិបរ ិត្ផាូវលភទ្គ្បោរខាោះ

។
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បែឌក្មន ៥ រួក្
១. អាសិត្តកបណាក បានែល់ បណាកៈប្ែលផឹកនូវទ្ឹក សចិ
បរគលណារួ

ម្ចនត្លគ្រក

លហើ

បរសែក្ទ្ប៊ឺត្ផឹកទ្ឹក សចិលហើ

លទ្ើបរម្ចៃប់ត្លគ្រក ឬបរគលពួកខាោះ

ប្ែលលពលែំបូងលៅរិ នោន់ លកើ ត្ត្លគ្រក
ស ចិ លហើ

កម្ចត្់លបៀរ ងគជាត្ិរបស់
ោលបានប៊ឺ ត្ផឹក នូ វ ទ្ឹ ក

លកើ ត្លសចកតីត្លគ្រក បរគលោំង ២ ពួកលនោះល្ោោះថា

អាសិត្តកបណាក ។
២. ឧសសូ

បណាក ពួកបណាកៈប្ែលលបលរើលោររួរលភទ្

បរគលណាបានឱ្ោសលបលរើលបរស និងស្រសតីរួរលភទ្ជារួ
លកើត្លសចកតីឫសាកនងខណៈជារួ

គន

គន ក៏

លសចកតីត្លគ្រកប្ែលខាួនម្ចន

ក៏រម្ចៃប់បាន ហាក់ែូចជាខាួនឯងបានលសពផងប្ែរ ែូលចានោះបរគលពួក
លនោះល្ោោះថា ឧសសូ

បណាក ។

៣. ឱ្បការិកបណាក បណាកៈប្ែលគ្ត្ូវលគ្កៀវ បរគលពួ កខាោះ

ប្ែលគ្ត្ូវលគ្កៀវរិនឱ្យម្ចនត្លគ្រកលកើត្លឡើង ែូ ចជាបរសប្ែលគ្ត្ូវលគ្កៀវ
ម្ចនទទ្ីលៅជិត្ែិត្ជារួ
ប្ែលបានល្ោោះថា

ទងសនំកំណាន់របស់គ្ពោះោជា ជាបរគល

ឱ្បការិកបណាក

ពួកបណាកៈគ្បលភទ្លនោះរិន

ម្ចនរកពីកំលណើត្លទ្ លទ្ើបចាត្់ថា បែិសនធិលដ្ឋ
ជានិចារិនបាន

អាចជា លហត្កបែិសនធិ

ឬត្ិលហត្កបែិសនធិក៏បាន ។
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៤. បកខបណាក បណាកៈប្ែលលកើត្ត្លគ្រកតរបកខ បរគលពួកខាោះ
ម្ចនត្លគ្រកកនងោឡបកខ ឬខាងរលទច លោះែល់ជណាបកខ រ៊ឺ ខាងលខនើត្
ត្លគ្រកក៏ បាត្់លៅ

ឬម្ចនត្លគ្រកកនងជណាបកខ

លោះែល់ោឡបកខ

ត្លគ្រកក៏បាត្់លៅ បរគលពួកលនោះ ក៏ល្ោោះថា បកខបណាក ។
៥. នបំសកបណាក បណាកៈរិនគ្បាកែលភទ្ បរគលណាប្ែល
លកើត្រកកនងោរភូរិ

វ

វៈលភទ្ស្សីនិងលភទ្គ្បុសរិនគ្បាកែោំង

២ លភទ្ ម្ចនប្ត្ផាូវសគ្ម្ចប់បលទោបង់បសាវៈប៉ាលណាណោះ បរគលគ្បលភទ្
លនោះល្ោោះថា នបំសកបណាក ។
បណាកៈោំង
សំលៅ

៥

ពួកលនោះ

ោលសប្រតងលដ្ឋ

លិងគលវកលាភាវ ំ

ក នបំសកបណាក ែូចវចនត្ថៈថា បឌត្ិ

រចេត្ីត្ិ បណាលោ

គ្ត្ង់លហើ

នកប្ែលម្ចនលគ្រឿងសម្ចគល់ក្នបរសនិងស្រសតលី ភទ្

ខាោះខាត្ (សល់បនតិចបនតួច)

នកលទោះល្ោោះថា បណាក ។

ចំប្ណកបណាកៈ ៤ ពួ កលទ្ៀត្ ជាោរសប្រតងលដ្ឋ

បរយ
ិ

។

៨. ឧភលតពយញ្ានក បរគលលភទ្ ២
បរគលណាអាស្ស័

ករោ លធាើឱ្យ វ

វៈលភទ្ោំង ២ លកើត្លឡើង

បាន បរគលលទោះ ល្ោោះថា ឧភលតពយញ្ានក ែូចវចនត្ថៈថា
ឧភលត បវត្តំ ពយញ្ានំ
វ

ត្ថីត្ិ = ឧភលតពយញ្ានលោ

វៈលភទ្ោំង ២ លភទ្ លកើត្លឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័

ករោម្ចន

ែល់បរគលណា ែូលចានោះបរគលលទោះល្ោោះថា ឧភលតពយញ្ានក បាន
លសចកតីថា

លដ្ឋ

ំណាចក្ន កសលករោ
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ប្ែលជាប់រកពី
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ោលរសរិ ចាេចារ

ចូ លរកលបៀត្លបៀនកសលករោប្ែលឱ្យលកើត្ជា

រនសស និងលធាើឱ្យ ំណាចក្នកសលករោលទោះម្ចនកម្ចាំងេ
គ្បាកែម្ចន វ

វៈលភទ្បាន ២ លភទ្ កនងបរគលប្ត្រួ

លភទ្ោំង ២ លទោះ រិនបានគ្បាកែកនងលពលប្ត្រួ

ចោះ លទ្ើប

ម្ចន វ

វៈ

គ្ពរគនលទ្ លវោ

ណាបរ ិសភាវរូបគ្បាកែលឡើង លវោលទោះឥត្ថីភាវរូបរប្រងរិនគ្បាកែ
និងលបើលវោណាឥត្ថីភាវរូបគ្បាកែលឡើង លវោលទោះបរ ិសភាវរូបក៏រិន
គ្បាកែលឡើង ែូ ចគ្ពោះបាលីកនង ឥរនោិ
ឥត្ថិរនោិ

ំ ឧបបជាត្ិ ត្សស បរ ិសិរនោិ
ឥត្ថិរនោិ

រក សប្រតងថា

សស

ំ ឧបបជាត្ីត្ិ ។

កំពងលកើត្លឡើងែល់បរគលណា

គ្បាកែលឡើងែល់បរគលលទោះប្រនឬ

?

លទ

បរ ិសិរនោិ
ប្គ្បថា

ក៏កំពង

រិ នប្រនលទ្

ជាោរបញ្ញ
ា ក់ថារិនប្រនលកើ ត្លឡើងគ្ពរគន ។
ឧភច្ោរយញ្ា នក្បុគគលមន ២ រួក្
១. ឥត្ថីឧភលតពយញ្ានកបរគល បានែល់ បរគលប្ែលម្ចន
គ្ទ្ង់គ្ោ

សណា
ា នលកខណៈ អាោររហូត្ែល់ វ

វៈលភទ្ជាលភទ្ស្សី

ែូចធរោត ប្ត្ត្រកោលលវោណាលកើ ត្ត្លគ្រកលពញចិត្តកនងស្រសតីែក្ទ្
ចិត្តប្ែលោាប់ជាស្រសតីពីរនក៏បាត្់លៅ ប្គ្បសភាពចិត្តជាបរសលឡើងរក
ជំនួស
វ

កនងលវោជារួ

គន វ

វៈលភទ្គ្បុសក៏គ្បាកែលឡើងជំនួស

វៈលភទ្ស្សី អាចរួរសង្កាសជារួ
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២. បរ ិសឧភលតពយញ្ានកបរគល បានែល់ បរគលប្ែលម្ចន
គ្ទ្ង់គ្ោ
គ្បុស

សណា
ា នលកខណៈអាោរជាគ្បុស

ោំង វ

វៈលភទ្ក៏ជា

ប្ត្លវោណាលកើត្ត្លគ្រកលពញចិត្តកងប
ន រសែក្ទ្

លវោលទោះ

ចិត្ន
ត ិង វ
និង វ

វៈលភទ្ប្ែលោាប់ជាគ្បុសពីរនក៏បាត្់លៅ ប្គ្បសភាពចិត្ត

វៈលភទ្ជាស្រសតីលឡើងរកជំនួស

អាចរួរសង្កាសជារួ

បរស

ែក្ទ្បាន ។
ច្សឆក្តីច្សសង្គានរវាង្ឧភច្ោរយញ្ា នក្បុគគលទា ំង្ ២ ច្នះគឺ
ឥត្ថីឧភលតពយញ្ា នកបរគលលទោះ ខាួនឯងម្ចនរភ៌ជារួ

ែក្ទ្បាន ោំងលធាើឱ្យស្រសតីែក្ទ្ម្ចនរភ៌ជារួ

បរស

ខាួនក៏បាន ។

ចំប្ណកបរ ិសឧភលតពយញ្ា នកបរគលលទោះ លធាើឱ្យស្រសតីែក្ទ្ម្ចន
រភ៌ជារួ

ខាួនបាន ប្ត្បរសែក្ទ្រិនអាចលធាើឱ្យខាួនម្ចនរភ៌បានលទ្ ។

៩. នបំសក

នករិនគ្បាកែ វ

វៈលភទ្

បរគលណាម្ចនលគ្រឿងសម្ចគល់លភទ្ស្សីនិងគ្បុសរិនគ្បាកែោំង
២ លភទ្ បានែល់ ពួកនបំសកបណាកៈប្ែលបានលព្វលរកលហើ
បរគលលទោះលទ្ើបរិនអាចគ្បកបោរកិចាែូចបរសបាន ម្ចនវចនត្ថៈថា
នបំលសត្ិ បរ ិលសា វ ិ

ន រទ្ោត្ីត្ិ = នបំសលោ

លសចកតីថា បរគលណារិនអាចគ្បកបកិចបា
ា នែូចបរស បរគល
លទោះល្ោោះថា នបំសក សំលៅែល់ បរគលប្ែល វ

វៈលភទ្ខាោះខាត្

ឬរិនគ្បាកែោំង ២ លភទ្ លទ្ើបរិនអាចគ្បកបកិចាផូវលភទ្បាន
ា
ប្ត្
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ចំប្ណកចិត្តលទោះរង់ម្ចនោរែឹងត្លគ្រកលគ្ត្ក រ ែូចស្រសតីបរសោំងលទោះឯង ។
១០. ររោ

នកនិយ

ជាប់ៗ ឬគ្ត្ែិត្ៗ

បរគលខាោះលព្វលព្វកយលចញលៅតរចិ ត្តប្ែលប៉ា ងរិ នបាន

ជា

បរគល នកនិ យ គ្ត្ែិត្ៗ ជាប់រកពីកំលណើត្ សំលៅែល់ បរគល
ប្ែលោប់តំងពីបែិសនធិជាលែើររក រហូត្ែល់លវោែ៏សររួរ លព្វល
ព្វកយតរប្ែលបានទ្ទ្ួលោរបលគ្ងៀនបាន

ប្ត្បរគលលទោះរិនអាច

លព្វលព្វកយតរប្ែលខាួនប៉ាងបាន ល្ោោះថា ររោបរគល រ៊ឺ បរគលពួក
និយ

ជាប់គ្ត្ែិត្ៗ រកពីកំលណើត្លទោះឯង លទ្ើបចាត្់ថា បែិសនធិ

រកលដ្ឋ

សរត្ិ លហត្កបែិសនធិ ។

១១.
រួ

វ ិនិបាត្ិក សោ

ពួក ប្ែលលៅអាស្ស័

វ ិនិបាត្ិក សោ

ពួកភ រោ ែាលទ្វតោំ ង

លនោះលៅថា ភរោសសិត្លទ្វត ែូចវចនត្ថៈថា ភូរិ
លទ្វតោំង

ជាលទ្វតជាន់ោប
លទ្វតពួ ក
ំ ជាតត្ិ = ភម្ចោ

ណាលកើត្លៅលលើប្ផនែី

ែូលចានោះលទ្វតោំង

លទោះល្ោោះថា ភរោ បានែល់ លទ្វតប្ែលអាស្ស័

លៅតរសាថនទ្ី

លផសងៗ លលើប្ផនែី ែូ ចជាតរផោោះ វត្តអាោរ ទ្លនា បឹងបួ គ្ប
លែើរលឈើ ធំៗ ឬតរភនំជាលែើរ លៅលទ្វតោំងលនោះថា ភរោែាលទ្វត
សំលៅែល់

លទ្វតប្ែលអាស្ស័

សំលៅែល់ លទ្វតប្ែលអាស្ស័

លៅតរប្ផនែី

ឬ

លៅតរលែើរលឈើ ។

ភលរោ សិត និសសិតត្ិ = ភរោសសិត
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លទ្វតោំង
លទ្វត)

ណាអាស្ស័

ពួកភរោែាលទ្វត

ែូលចានោះលទ្វតោំងលទោះល្ោោះថា

(រួរែល់រកខែា

ភរោសសិត្

បានែល់

ស្សលែៀងពួកលគ្បត្គ្តច់ប្សាងរកអាហារ

ប្ែល ក
ន

វ ិនិបាត្ិក សោ លទ្វតពួកលនោះម្ចនរូបោងរួរខាាច ម្ចនោររស់លៅ
យ៉ា ងលំបាក

ស្សុកលរលចាលលហើ

ករកបរ ិលភារ ែូចវចនត្ថៈថា

វ ិរូបា ហតា លទ្វរត្ិ
លទ្វតោំង

ំ និបត្នតីត្ិ = វ ិនិបាត្ិោ

ណាលកើត្លឡើងកនងលទ្វភូរិ

ប្ត្រិ នម្ចនភាព

ស្សស់សាអត្លអ ែូលចានោះលទ្វតលទោះល្ោោះថា វ ិនិបាត្ិក ។
លត វ ិនិ បត្នតិ

ម្ចនវចនត្ថៈថា សខសរោ

វ ិនិបាត្ិ ោ

លទ្វតោំង

បររនតីត្ិ =

ណាម្ចនោររស់លៅគ្បាសចាកលសចកតីសខ

ោំងពួង លទ្វតោំងលទោះល្ោោះថា វ ិនិបាត្ិក ។
វ ិនិបាត្ិោ ច លត្
លទ្វតោំង

សោ ចាត្ិ = វ ិនិបាត្ិក សោ

ណារិនម្ចនភាពស្សស់សាអត្លអ

រិនម្ចន

ិ ិបាត្ិកលសចកតីសខ និងម្ចន ំណាចត្ិ ច លទ្វតោំងលទោះល្ោោះថា វន
សោ ។

វ ិនិបាត្ិក សោ សលរង្កគោះចូលកនងពួកលទ្វតជាន់ចាត្រោហាោជិោ

កនង ែាកថាសប្រតងលទ្វតកនងជាន់ចាត្រោហាោជិោ
លវម្ចនិ កលគ្បត្

ប្ែលម្ចនបែិសនធិលដ្ឋ

លហត្កកសលវ ិបាក ែូចគនជារួ

ប្ែលល្ោោះថា

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្-

ិ ិបាត្ិក សោ និ ងម្ចនោររស់
វន
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លៅស្សលែៀងគន រ៊ឺ ជាបរ ិវររបស់លទ្វតជាន់ចាត្រោហាោជិោ រូបោង
រិនសាអត្លអ ម្ចនលសចកតីសខ្ត្ិ ច និងម្ចន ំ ណាចត្ិចែូ ចគន ម្ចនោរ
លផសងគនខាោះពីលវម្ចនិកលគ្បត្ ពួកខាោះលសា
កវលា

ប់បានលសា

សខែូ ចគនជារួ

ទ្កខកនងលវោក្េៃ ប្ត្ែល់

លសចកតីសខ្ប្ែលលៅកនងជាន់

តវត្តិងស ។
រួរលសចកតីថា

នកប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ

ោត្ លហត្កកសលវ ិបាកលទោះ

លព្វលតរន័

ម្ចន ១១ ពួក ប្ត្លបើលព្វលតរន័
លវម្ចនិកលគ្បត្បប្នថររួ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណភិធរោត្ស
ថ ងគហៈ

ដឋកថាម្ចន ១២ ពួ ក រ៊ឺ ោប់

ពួកលទ្ៀត្ ។

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រប្រងជាបែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត និងចត្ិ ចិត្ត

របស់រនសសនិងលទ្វតទ្ូលៅ

(លវៀរប្ត្រនសសប្ែលពិោរ

ម្ចនប្ភនក

ខាាក់ពីកំលណើត្ជាលែើរ និងលទ្វតប្ែលជាវ ិនិបាត្ិក សោ ឬលទ្វត
លវម្ចនិកលគ្បត្ពួកខាោះ) រប្រងលកើ ត្បានកនងរនសសភូ រិ និ ងលទ្វភូ រិ ៦
រ៊ឺ កនងោរសរត្ិភូរិ ៧ លទោះឯង ែូចវចនត្ថៈថា
រហាវ ិបាោនិ បន

ែា សពាតថបិ ោរសរត្ិ

ំ បែិសនធិភវងគ-

ចត្ិវលសន បវត្តនិត ។

រហាវ ិបាកចិ ត្ត ៨ ែួង រប្រងលកើត្កនងោរសរត្ិភូរិ ៧ ោំង

ស់លដ្ឋ

ំណាចបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ ។

ឥម្ច នវ ោរសរត្ិបែិសនធិលយ ទរ
បែិសនធិចិត្តោង
ំ ៩ ែួង ប្ែលលព្វលលនោះ រ៊ឺ ឧលបោខរលទ-
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វ ិញ្ញញណោត្ លហត្កកសលវ ិបាក ១ ែួង រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ដួង
ល្ោោះថា ោរសរត្ិបែិសនធិ ។
សា បទ

ំ ទ្សវ ិោបិ ោម្ចវចរបែិសនធិលចាវ សងខំ រចេត្ិ

បែិសនធិចិត្តោំង ១០ ែួង ែូ ចលព្វលលហើ

រ៊ឺ ឧលបោខរលទ-

វ ិញ្ញញណោត្ លហត្កវ ិបាកចិត្ត ២ ែួង និងរហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង
រប្រងោប់ថាជាោម្ចវចរបែិសនធិ ។
សប្ម្តង្កាមវឆរប ិសនធិឆត្
ិ ត ១០

ួង្

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្ក កសលវ ិបាកចិ តត ១ ែួង
លកើត្កនង បា

ភូរិ ៤ ។

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្កកសលវ ិបាកចិតត ១ ែួង

លកើត្កនងរនសសភូរិ ១ ចាត្រោហាោជិ ោភូរិ ១ ។

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង លកើត្កនងោរសរត្ិភូរិ ៧ ។
សប្ម្តង្អាយុច្ោយព្បមែរបស់កាម្បុគគល
ោរកំណត្់ោប់អា

លដ្ឋ

ោរភូរិលទោះ ពួកខាោះកំណត្់អា
សងគហៈបានសប្រតងថា

អា

គ្បម្ចណរបស់សត្ាប្ែលលៅកនង
ោប់ បានរិនពិត្គ្បាកែ កនង ភិធរោត្-ថ

លដ្ឋ

គ្បម្ចណរបស់សត្ាកនងោរភូរិ

ប្ែលកំណត់ោប់រិនបានពិត្គ្បាកែលទោះម្ចន ៦ ពួក ែូចវចនត្ថៈថា
លត្ស ចត្ននំ បាយនំ រនសានំ វ ិនិបាត្ិោសោនញ្ា អា
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និ

លម្ច នត្ថិ ។

ោរកំណត្់ោប់អា

របស់សត្ាប្ែលលកើត្ ាង បា

ភូរិ

៤

រនសស ១ និងវ ិនិបាត្ិក សោ ១ រួរ ៦ ពួ កលនោះរប្រងរិនម្ចនកំ ណត្់
ពិត្គ្បាកែ ។
កនងធរោហទ្

វ ិភងគ ែាកថា សប្រតងែល់ពួកភរោែាលទ្វតោំង-

បានែល់ ភរោែាលទ្វតរួរោំងរកខែាលទ្វតផង ក៏កំណត្់ោប់
អា

លដ្ឋ

គ្បម្ចណរិ នពិ ត្គ្បាកែែូ ចគន

លដ្ឋ

ន័

ក្ន ែាកថា

លទ្ើបសប្រតងទ្កជា ៧ ពួក រ៊ឺ បប្នថរភរោែាលទ្វត ១ ពួ កលទ្ៀត្ នឹ ងបាន
បរ ិយ

លសចកតីលដ្ឋ

ពិសាតរកនងោរកំណត្់ោប់អា

របស់សត្ាោង
ំ

៦ ឬ ៧ ពួកលនោះត្លៅ រ៊ឺ
១. សត្ានរក បណា
ត សត្ានរកប្ែលកំពងលសា
លទោះ រិនអាចកំណត្់លពលលវោរបស់អា

កខ័

ទ្កខកនងនរក

ប្ែលពិត្គ្បាកែបាន

ោំងលនោះលគ្ព្វោះ កសលករោជាលគ្រឿងកំ ណត្់ប្ែនរបស់អា
កនង ភិធរោត្ថវ ិភាវ ិនីែីោសប្រតងថា
បាល

ស ហិ ករោលរវ បម្ចណំ

កនង បា

ភូរិ កសលករោលទោះជាលគ្រឿងគ្បម្ចណអា

បានលសចកតីថា

កសលប្ែលសត្ាោំង

ត្ីត្ លបើ កសលម្ចនកម្ចាំងខាាំងឱ្យលសា
សលងខ
នរកលសា

ែូចបាលី

។

បានលធាើទ្កកនង

ទ្កខលវទ្ទជា

ូរ គ្បម្ចណ

យឆានំក៏បាន ប្ត្លបើ កសលករោស្សាលលសតើងក៏ឱ្យផលជាសត្ា
ទ្កខលវទ្ទជាលវោរួ

លម្ច៉ា ង ឬ ១-៧ ក្េៃជាលែើរក៏ម្ចន ឬ
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លពលខាោះសត្ានរកខាោះប្ែលកំពងលសា

ទ្កខលទោះ អាចរលឹកែល់បណយ

កសលប្ែលខាួនោាប់សនសំរកបានភាារ ក៏ជាលហត្ឱ្យចត្ិពីសត្ានរក
លៅលកើត្ជារនសស ឬលទ្វតលដ្ឋ
គ្ពោះលទ្វទ្ត្តគ្ត្ូវលសា

ឆាប់រហ័សរួ

ទ្កខកង
ន វ ីចិរហានរកជា

រ ំលពចក៏ម្ចន ែូច

ូរែល់ ១ អា

កបប

របស់សត្ានរក លគ្ព្វោះក្វើ កសលករោយ៉ាងធៃន់ទ្ក គ្ពោះទងរលាិោ
លទ្វ ីជារលហសីរបស់គ្ពោះបាទ្បលសនទ្ិលោសល លសា

ទ្កខកនងនរក

គ្ត្ឹរ ៧ ក្េៃរនសស លគ្ព្វោះ កសលករោប្ែលលធាើទ្កស្សាលកសៅើង ។
សត្ានរកប្ែលម្ចនអា
លព្វលលដ្ឋ

កំណត្់ ោប់រិនពិ ត្គ្បាកែលទោះ ជាោរ

ចំលព្វោះខាួនប៉ាលណាណោះ ោលលព្វលលដ្ឋ

ទ្ូលៅកនងភូរិ ទ្ីលៅ

របស់សត្ានរកោំងលទោះ ម្ចនកំណត្់គ្បម្ចណអា

កនងនរករលត
ត ធំ

ប្ែលលៅថា រហានរក ោំង ៨ រលត
ត ទ្កែូលចនោះរ៊ឺ
១. សញ្ជីវនរក រហានរករលត
ត ទ្ី ១ ម្ចនអា
អា

កបប លគ្បៀបលធៀបជារួ

៥០០ ឆានំនរក ជា

ឆានំរបស់រនសស ១ ក្េៃកនងសញ្ជ ីវនរក

លសោើ ៩ ោនឆានំរបស់រនសស ែូលចានោះ ៥០០ ឆានំកងសញ្ជ
ន
ីវនរក លទ្ើប
លសោើ ១ ប្សន ៦ រ៊ឺន ២ ព្វន់ (១៦២.០០០) លោែិឆានំរបស់រនសស ។
២. ោឡសត្តនរក រហានរករលត
ត ទ្ី ២ ម្ចនអា
ឆានំនរក ជាអា

១.០០០

កបប ១ ក្េៃនរករលត
ត លនោះលសោើ ៣ លោែិ ៦ ោនឆានំ

របស់រនសស ែូលចានោះ ១.០០០ ឆានំកនងោឡសត្តនរកលសោើ ១ ោន ២
ប្សន ៩ រ៊ឺន ៦ ព្វន់ (១.២៩៦.០០០) លោែិឆានំរបស់រនសស ។
៣. សងាត្នរក រហានរករលត
ត ទ្ី ៣ ម្ចនអា
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២.០០០ ឆានំ

ភិធរោត្ថសងគហ

នរក ជាអា

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

កបប ១ ក្េៃកនងសងាត្នរកលសោើ ១៤ លោែិ ៤ ោន

ឆានំរបស់រនសស ែូលចានោះ ២.០០០ ឆានំកនងសងាត្នរកលសោើ ១ លោែិ ៣
ប្សន ៦ រ៊ឺន ៨ ព្វន់ (១ លោែិ ៣៦៨.០០០) លោែិឆានំរបស់រនសស ។
៤. លោរវនរក រហានរករលត
ត ទ្ី ៤ ម្ចនអា
ជាអា

៤.០០០ ឆានំនរក

កបប ១ ក្េៃកនងលោរវនរកលសោើ ៥៧ លោែិ ៦ ោនឆានំរបស់

រនសស ែូលចានោះ ៤.០០០ ឆានំកនងលោរវនរក លទ្ើបលសោើ ៨ លោែិ ៣ ោន
១ ប្សន ៤ ព្វន់ (៨ លោែិ ៣.១០៤.០០០) លោែិឆានំរបស់រនសស ។
៥. រហាលោរវនរក រហានរករលត
ត ទ្ី ៥ ម្ចនអា
ឆានំនរក ជាអា

៨.០០០

កបប ១ ក្េៃកនងរហាលោរវនរកលសោើ ២៣០ លោែិ ៤

ោនឆានំរបស់រនសស ែូលចានោះ ៨.០០០ ឆានំកនងរហាលោរវនរក លទ្ើបលសោើ
៦៦ លោែិ ៣ ោន ៥ ប្សន ៥ រ៊ឺន ២ ព្វន់ (៦៦ លោែិ
៣.៥៥២.០០០) លោែិឆានំរបស់រនសស ។
៦. តបននរក រហានរករលត
ត ទ្ី ៦ ម្ចនអា
នរក ជាអា

១៦.០០០ ឆានំ

កបប ១ ក្េៃកងតបននរកលសោ
ន
ើ ៩២១ លោែិ ៦ ោនឆានំ

របស់រនសស ែូលចានោះ ១៦.០០០ ឆានំកនងតបននរក លទ្ើបលសោើ ៥៣០ លោែិ
៨ ោន ៤ ប្សន ១ រ៊ឺន ៦ ព្វន់ (៥៣០ លោែិ ៨.៤១៦.០០០) លោែិ
ឆានំរបស់រនសស ។
៧. រហាតបននរក រហានរករលត
ត ទ្ី ៧ ម្ចនអា
កណា
ត ល នតរកបបរបស់រនសស ជាអា

កបប ។

៨. វ ីចិរហានរក រហានរករលត
ត ទ្ី ៨ ម្ចនអា
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ព្វក់

១ នតរកបប

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

របស់រនសស ជាអា

កបប ។

សគ្ម្ចប់លគ្បត្

សរោ

កសលករោែូចគនជារួ
កបបលដ្ឋ

សូរបីលកើត្លដ្ឋ

សត្ានរកក៏ពិត្ ប្ត្រិនអាចកំណត្់ោប់អា

គ្បម្ចណបានពិ ត្គ្បាកែលទ្

ស់ោល

ូររហូត្រហាកបបក៏ម្ចន

ត្ិចត្ួចក៏ម្ចន
លគ្បត្និង សរោ

ំណាចរបស់

លគ្ព្វោះលគ្បត្ពួកខាោះលសា
ពួកខាោះប្ែលលសា

ោំងលដ្ឋយចំលព្វោះខាួននិងលដ្ឋ

ទ្កខ

ទ្កខកនងលវោ

ទ្ូលៅកនងភូរិរបស់
លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ

រិនបាន ចំប្ណកពួកសត្ាត្ិរចាេន ក៏កំណត្់គ្បម្ចណអា

ពិ ត្គ្បាកែ

រិ នបានែូ ចគន
លហើ

គ្ត្ូវអាស្ស័

លទ្ើបកំណត្់គ្បម្ចណអា

លគ្ៅពី អា

ប្ែលអាស្ស័

លៅលលើ កសលករោ

អាហារ និ ងអាោសោត្ប្ែលលអលទ្ៀត្ផង លព្វលរ៊ឺ

លបើបានទ្ទ្ួលអាោសោត្រិនលអ ឬអាហាររិនលអលហើ

អា

របស់

សត្ាត្ិរចាេនលទោះ ក៏រប្រងត្ិចចោះលៅតរលំោប់ សត្ាត្ិរចាេនោំង
នឹងម្ចនអា
ោត្ជាបចា័

ប្វង ឬអា

ខាីលទោះ លស្សចប្ត្ករោ អាហារ និ ងអាោស

។

២. រនសសោរកំណត្់ោប់អា
រិនពិ ត្ គ្បាកែ

ែី ោ ចារយលព្វលថា

របស់រនសស លដ្ឋ

គ្បម្ចណ

ចំ លព្វោះរន សសប្ែលលៅកន ង

ជរពូ រទ្ាី ប ចំប្ណករនសសប្ែលលៅកនងទ្ាីបែក្ទ្ ៣ លទ្ៀត្លទោះ ម្ចន
កំណត្់អា

លដ្ឋ

គ្បម្ចណទ្កពិត្គ្បាកែ រ៊ឺ

រនសសកនងបពាវ ិលទ្ហទ្ាីប

ម្ចនអា

គ្បម្ចណ ។
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កបប

៧០០

ឆានំជា

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រនសសកនង បរលគយនទ្ាីប

ម្ចនអា

កបប

៥០០

ឆានំជា

គ្បម្ចណ ។
រនសសកនងឧត្តរករទ្ាីប ម្ចនអា

កបប ១.០០០ ឆានំ ជាគ្បម្ចណ ។

ប្ត្ពួករនសសប្ែលលៅកនងជរពូរទ្ាីប ម្ចនកំណត្់អា

រិនពិត្

គ្បាកែខពស់ខាោះោបខាោះ តរោលលវោរបស់រនសសប្ែលម្ចនកិលលស
ត្ណា
ា លគ្ចើនឬត្ិច

អា

ខពស់យ៉ាងលគ្ចើនបំផត្ែល់ សលងខ

យឆានំក៏

ម្ចន ោបបំផត្ែល់គ្ត្ឹរ ១០ ឆានំក៏ម្ចន ។
កនងសរ័

លែើរកបបលទោះ

លៅកនងទ្ាីបណាកតី

រប្រងម្ចនអា

រនសសោំង
កខ័

រិនថានឹងលកើត្

គ្បម្ចណ សលងខ

ោំង ស់ លគ្ព្វោះចិ ត្តរបស់រនសសកនងសរ័

យឆានំែូចគន

លែើរកបបលទោះកិលលសលៅ

ស្សាលលសតើង ម្ចនត្ិ ចត្ួច និងកិលលសប្ែលម្ចនលៅក៏រិនប្រនកិលលស
យ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ប្ែលនឹងឱ្យែល់ទ្ចារត្
ិ ជាកិលលសសារញ្ញ ប៉ាលណាណោះ
កសលលចត្ទលៅម្ចនឱ្ោសលកើត្លគ្ចើន
អាស្ស័

ែូលចានោះវត្ថប្ែលជាលគ្រឿង

របស់រនសស រ៊ឺ ឧត្និងអាហារ លៅម្ចនផលបរ ិបូណ៌លអរិន

ម្ចនខាោះខាត្ ោលឧត្លអ អាហារលអរនសសម្ចនចិត្តជាកសលលដ្ឋ
លគ្ចើន
សលងខ

ក៏ជាលហត្ឱ្យរនសសោំង
យឆានំ

បានលសចកតីថា អា

ម្ចនអា

ប្វង

លៅបានែល់

ប្វងោប់គ្បម្ចណរិនបានលឡើ

លោះត្រករនសសោំង

កនងទ្ាីបោំង ៤ ម្ចនកិលលសកនងចិត្តសទតន

លកើត្លគ្ចើនលឡើង លដ្ឋ

ំណាចរបស់កិលលស កសលចិត្តលនោះ លធាើឱ្យ

ែី អាោសោត្ និងអាហារលផសងៗ គ្ត្ូវប្គ្បគ្បួលលៅរិនែូចពីរន
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ោលគ្ត្ជាក់ក៏គ្ត្ជាក់លពក ោលលៅតក៏លៅតលពក ោលែល់រែូវលភាៀងក៏
លភាៀងោាក់រិនគ្បគ្កត្ី ោាក់លគ្ចើនខាោះត្ិចខាោះ ឬរិនោាក់គ្ត្ូវតររែូវោល
ោំងរណភាពរបស់អាហារប្ែលម្ចនលៅកនងគ្គប់ពូជលផសងៗ ក៏ េ

ជាលហត្ឱ្យជីវ ិត្និងោររស់លៅរបស់រនសសោាក់ចោះបនតិចរតងៗ

ចោះ
អា

របស់រនសសេ

ចោះបនតិចរតងៗ

តរលំដ្ឋប់ពី សលងខ

យឆានំ

រហូត្រកែល់ ១.០០០ ឆានំ រនសសកនងឧត្តរករទ្ាីបោលអា

កខ័

ចោះែល់ ១.០០០ ឆានំ លហើ

ចោះត្លៅ

ក៏ឈប់លៅគ្ត្ឹរលទោះ រិនេ

េ

លទ្ៀត្ ។
ចំប្ណករនសសប្ែលលៅកនងទ្ាីប ៣ ែក្ទ្លទ្ៀត្ អា
េ

ចោះត្លៅតរលំដ្ឋប់

លៅ

លគ្ព្វោះកិលលសលៅលគ្គត្គ្គត្ជាងពួក

រនសសកនងឧត្តរករទ្ាីប ោលអា

កខ័

រនសសកនងបពាវ ិលទ្ហទ្ាីបអា

ក៏ឈប់គ្ត្ឹរលទោះ

ត្លៅលទ្ៀត្ លដ្ឋ

កខ័

កខ័

េ

ចោះលៅែល់ ៧០០ ឆានំ
រិនេ

ចោះ

លហត្ប្ែលរិនម្ចនកិលលសបប្នថរលឡើងលទ្ៀត្ ។

ប្ត្សគ្ម្ចប់រនសសកនងទ្ាីបែ៏លសស ២ លទ្ៀត្ លៅម្ចនកិលលស
លគ្គត្គ្គត្បប្នថរលឡើងលរឿ
អា

កខ័

េ

ៗ អា

កខ័

លទ្ើបេ

ចោះត្លៅរហូត្ោំង

ចោះលៅែល់ ៥០០ ឆានំ រនសសកនង បរលគយនទ្ាីបក៏

ឈប់គ្ត្ឹរលទោះ លគ្ព្វោះរិនម្ចនកិលលសលគ្គត្គ្គត្បប្នថរលឡើងលទ្ៀត្ ។
េ

លទ្ើបលៅសល់ប្ត្រនសសលៅកនងជរពូរទ្ាីបប៉ាលណាណោះ ម្ចនអា

ចោះត្លៅលរឿ

កខ័

ៗ លគ្ព្វោះកិលលសរបស់រនសសជរពូរទ្ាីប ម្ចនបប្នថរ

លគ្ចើនលឡើងគ្រប់លពលរហូត្ែល់បចាបបននលនោះ អា
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កខ័

របស់រនសស

ភិធរោត្ថសងគហ

ជរពូរទ្ាីបបនថ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ចោះសល់ ៧៥ ឆានំជាអា

កខ័

លហើ

លំដ្ឋប់រហូត្ែល់រនសសកនងជរពូរទ្ាីបលនោះម្ចនអា

នឹងចោះលៅលដ្ឋ
កខ័

សល់គ្ត្ឹរ

១០ ឆានំប៉ាលណាណោះ ។

ែូលចានោះព្វកយថា រនសសម្ចនអា
លទោះ លទ្ើបសំលៅ

លដ្ឋ

គ្បម្ចណរិនពិត្គ្បាកែ

កប្ត្រនសសកនងជរពូរទ្ាីបប្ត្រួ

ពួកប៉ាលណាណោះ ។

កនងលោកបញ្ញ ត្ិតបករណ៍សប្រតងថា កនង ១០០ ឆានំអា
របស់រនសសកនងជរពូរទ្ាីបនឹងេ

ចោះែល់គ្ត្ឹរ ១០ ឆានំ ែូលចនោះគ្រប់ៗ

ជំ ១០០ ឆានំ ប្ត្ែីោចារយលព្វលថាអា
កនងចំនួន ១០០ ឆានំនឹងេ

របស់រនសសកនងជរពូរទ្ាីបលនោះ

ចោះ ១ ឆានំគ្រប់ៗ ជំ ១០០ ឆានំ ។

ោលពិចារណាកនងលោកបញ្ញត្ិតបករណ៍ជារួ
លគ្បៀលធៀបជារួ
នឹងម្ចនវ ិនិច័េ
ឆានំនឹងេ

កខ័

ែីោចារយ នឹង

ោរគ្បគ្ពឹត្លត ៅ ំពីបទ្ពិលសាធលៅកនងបចាបបននលនោះ
បានថា អា

កខ័

របស់រនសសកនងជរពូរទ្ាីបកនង ១០០

ចោះ ១០ ឆានំ ឬ ១ ឆានំលទោះរិនប្រនជាោរកំណត្់ប្ែលពិត្

គ្បាកែលទ្ លពលខាោះអាចត្ិចជាង ១០ ឆានំ ឬលគ្ចើ នជាង ១ ឆានំក៏បាន
ឬលពលខាោះកនងជំ ១០០ ឆានំរិនម្ចនេ
រនសសកនងសរ័
ល
េ

គ្ពោះលវសសនតរ រហូត្ែល់សរ័

ើងលនោះក៏ម្ចនអា

កខ័

លៅតរកំ ណត្់លឡើ

ថា អា

កខ័

រិនេ

កខ័

របស់

គ្ពោះសរណលគត្រ

ចោះ សប្រតងថា អា

កខ័

រិនបាន

លោះរកែល់បចាបបននលនោះ ែីោចារយលព្វល

របស់រនសសេ

លរើលតំងពីសរ័

ចោះក៏ម្ចន ែូចជាអា

ចោះសល់គ្ត្ឹរ ៧៥ ឆានំ ោលរណទ

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធបរ ិនិព្វានលហើ
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រហូត្ែល់បចាបបនន

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ជាលវោ ២.៥០០ ឆានំ ោរេ

ចោះរបស់អា

កខ័

កនង ១០០ ឆានំ េ

ចោះ ១ ឆានំ ែូលចានោះកនងចំនួន ២.៥០០ ឆានំ លទ្ើបេ
អា

កខ័

រង់លៅសល់គ្បម្ចណ ៧៥ ឆានំ អា

លរឿ

ៗ រហូត្ែល់ ១០ ឆានំ ជាអា

កនងជរពូរទ្ាីប អា
ភ័

កខ័

ចោះ ២៥ ឆានំ បចាបបនន
កខ័

កខ័

ើញ

ក៏ ប្វងលឡើងលៅលទ្ៀត្

បនតិ បរត ងៗ គ្រប់ ជំ ១០០ ឆានំ រហូត្ ែល់ សលងខ
កខ័

រនសសនឹងល

នឹ ងប្បរលៅគ្បគ្ពឹ ត្តលអគ្ត្ឹ រគ្ត្ូ វ

គ្បកបកសលធរ៌ ឱ្យក្គ្កប្លងលឡើង អា
លនោះរ៊ឺ អា

ចោះលៅលទ្ៀត្

ប្ែលោបបំផត្របស់រនសស

ោបបំផត្គ្ត្ឹរ ១០ ឆានំ លហើ

កនងជីវ ិត្ក៏ឈប់លបៀត្លបៀនគន

េ

យឆានំជាអា

កបប

ប្ែលរិនពិត្គ្បាកែរបស់រនសសកនងជរពូរទ្ាីប ។

ោរសននិដ្ឋាន អា

កខ័

របស់រនសសកនងទ្ាីបោំង ៣ រ៊ឺ រនសស

កនងឧត្តរករទ្ាីប បពាវ ិលទ្ហទ្ាីប និ ង បរលគយនទ្ាីប ម្ចនអា

កខ័

ប្ែលពិត្គ្បាកែ

កខ័

រិនពិត្គ្បាកែ
បោណាចារយបាន

ចំប្ណករនសសកនងជរពូរទ្ាីបម្ចនកំណត្់អា

ប្ែលម្ចនសភាពែូលចនោះលគ្ព្វោះលហត្ ីា
ល់ល

លសចកតីលនោះ

ើញថា រនសសកនងជរពូរទ្ាីបលនោះ លបើលធាើលអ

រប្រងបានលអែល់ទ្ីបំផត្ រ៊ឺ អាចបែិបត្តិខួានឱ្យចូលែល់្ន

ភិញ្ញញ

ររគ ផល និព្វាន រហូត្សលគ្រចជាគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធក៏បាន នឹងលបើលធាើ
អាគ្កក់រប្រងលធាើទ្ចារ ិត្ករោបានយ៉ា ងោប រ៊ឺ
រិចាេទ្ិែិាករោ
អា

កខ័

នឹងោរេ

ននតរ ិ

ករោ និងនិ

រហូត្លធាើឱ្យចូលែល់នរក វ ីចិជាទ្ីបំផត្ែូចគន

ែូលចានោះ

របស់រនសសកនងជរពូរទ្ីាប លទ្ើបលឡើងខពស់ែល់ សលងខ
ចោះោបបំផត្ែល់ ១០ ឆានំ ។
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ត្យឆានំ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ចំប្ណករនសសប្ែលលៅកនងទ្ាីបោំង ៣ គ្បគ្ពឹត្លត ៅរិនខពស់
រិនោបែូចរនសសកនងជរពូរទ្ាីបលទ្

អា

កខ័

របស់រនសសោំងលនោះ

លទ្ើបម្ចនោរកំ ណត្់ប្ែលពិត្គ្បាកែបាន (លនោះជាោរសននិដ្ឋាន) ។
៣. វិនិបាត្ិ ក សោ លទ្វតជាន់ ចាត្រោហាោជិោ ម្ចនោំង
បែិ សនធិលដ្ឋ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្កកសលវ ិបាក

ទ្ាិលហត្កបែិសនធិ

និងត្ិលហត្កបែិ សនធិែូចគនជារួ

កំណត្់ ោប់គ្បម្ចណអា
កនងធរោហទ្
គ្បម្ចណអា

រនសស

ោរ

លទ្ើបរិនពិ ត្គ្បាកែែូចគន ។

វ ិភងគសប្រតងថា

ភរោែាលទ្វតោំង

ក៏ម្ចន

រិនពិត្គ្បាកែ ែូចបាលីសប្រតងថា

ភរោលទ្វនំ បិ ករោលរវ បម្ចណំ
ពួកភរោែាលទ្វតោំង

ក៏ម្ចនគ្បម្ចណអា

ករោប៉ាលណាណោះជា នកកំណត្់គ្បម្ចណអា
ភរោែាលទ្វតពួ កខាោះម្ចនអា
ម្ចនអា

រិ នពិត្គ្បាកែ

របស់លទ្វតោំងលទោះ

រហូត្ែល់ សលងខ

យឆានំក៏ម្ចន

រ៊ឺ

ពួកខាោះ

គ្ត្ឹរ ៧ ក្េៃក៏ម្ចន ។

លវម្ចនិកលគ្បត្ពួកខាោះ ប្ែលជាលទ្វតជាន់ចាត្រោហាោជិោ ក៏ម្ចន
កំណត្់គ្បម្ចណអា

រិនពិត្គ្បាកែែូចគន ។

ែូលចានោះបរគលប្ែលកំណត្់អា

គ្បម្ចណបានរិនពិត្គ្បាកែ

ម្ចន ៦ ពួករ៊ឺ
១. សត្ានរក, ២. លគ្បត្, ៣.
កន ងជរពូរទ្ាីប,

៦.

សរោ

, ៤. ត្ិរចាេន, ៥. រនសស

វិនិបា ត្ិ ក សោកន ងចាត្រោហាោជិ ោ
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និ ងកនង

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ែាកថា សប្រតងរួរែល់លវម្ចនិ កលគ្បត្ ភរោែាលទ្វតរួរោំងរកខែាលទ្វត
និងអាោសែាលទ្វតកនងចាត្រោហាោជិោផង ។
កាម្បុគគលប្ លក្ំែត្់អាយុច្ោយព្បមែរិត្ព្បាក្

គឺ

១. លទ្វតកនងជាន់ចាត្រោហាោជិោ ប្ែលលគ្ៅពីពួកវ ិនិបាត្ិ កសោ ភរោែាលទ្វត រកខែលា ទ្វត អាោសែាលទ្វត និងលវម្ចនិកលគ្បត្
រប្រងោប់អា

លដ្ឋ

គ្បម្ចណពិត្គ្បាកែ ែូចបាលីសប្រតងថា

ចាត្រហាោជិ ោ នំ បន លទ្វនំ ទ្ិ ព្វា និ បញ្ា វសសសតនិ
អា

បបម្ចណំ, រនសសរណទ

នវត្ិវសសសត្សហសសបបម្ចណំ

លហាត្ិ ។
អា

លដ្ឋ

គ្បម្ចណរបស់លទ្វតជាន់ ចាត្រោហាោជិោ ោប់បាន

៥០០ ឆានំទ្ិពា លគ្បៀបលធៀបអា

របស់រនសសបានគ្បម្ចណ ៩ ោន

ឆានំ ។
ោលោប់ អា

របស់លទ្វតលដ្ឋ

ឆានំទ្ិពា

លផសងគនពីឆានំរបស់

រនសសែូលចនោះ រ៊ឺ ៥០ ឆានំរបស់រនសស លសោើ ១ ក្េៃទ្ិពា (១

ប់ ១ ក្េៃ)

របស់លទ្វតជាន់ចាត្រោហាោជិោ ។
៣០ ក្េៃទ្ិពា លសោើ ១ ប្ខទ្ិពា
១២ ប្ខទ្ិពា លសោើ ១ ឆានំទ្ិពា
ែូលចានោះ ១ ឆានំទ្ិពារបស់លទ្វតជាន់ចាត្រោហាោជិោ លសោើ ១៨.០០០
ឆានំរបស់រនសស ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

អា

លដ្ឋ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

គ្បម្ចណរបស់លទ្វតជាន់ចាត្រោហាោជិោម្ចន

កំណត្់ ៥០០ ឆានំទ្ិពា លទ្ើបលសោើ ៩ ោនឆានំរបស់រនសស ែូចបាលីកង
ន
ទរចារទ្ីបករណ៍សប្រតងថា
យនិ បញ្ញញស វសានិ, រនសានំ ទ្ិលទ ត្ហឹ,
ត្ឹសរត្តិទ្ិលវ ម្ចលសា, ម្ចសា ោាទ្ស សំវចេរ ំ,
លត្ន សំវចេលរទ

, ទ្ិពំា បញ្ាសត្ំ រត្ំ ។

បណិ ា ត្ោំង

របបីគ្ជាបថា

ចាត្រោហាោជិោភូរិ ១ ក្េៃ រ៊ឺ ោំង
១២ ប្ខជា ១ ឆានំ អា

៥០

ឆានំរបស់រនសស

លសោើ

ប់ោំងក្េៃ, ៣០ ក្េៃជា ១ ប្ខ,

របស់ចាត្រោហាោជិោម្ចន ៥០០ ឆានំ ោប់លដ្ឋ

ឆានំទ្ិពាែូលចនោះ ។
២. លទ្វតកនងជាន់តវត្តិងស ម្ចនកំណត្់អា

លដ្ឋ

គ្បម្ចណ

ពិត្គ្បាកែ រ៊ឺ ១.០០០ ឆានំទ្ិពៗ
ា របស់លទ្វតជាន់តវត្តិងសលនោះ ម្ចន
លវោ

ូរជាងកនងជាន់ចាត្រោហាោជិោភូរិ ៤ ែង ែូលចានោះ ១.០០០

ឆានំទ្ិពារបស់លទ្វតជាន់តវត្ិតងស លទ្ើបលសោើ ២.០០០ ឆានំទ្ិពារបស់លទ្វត
ជាន់ចាត្រោហាោជិោ ។
ោលលគ្បៀបលធៀបឆានំរបស់រនសសលហើ

១.០០០ ឆានំទ្ិពារបស់

លទ្វតជាន់តវត្ិតងស លសោើ ៣៦ ោនឆានំរបស់រសស ។
ធិបា

លពលលវោកនងជាន់តវត្តង
ិ ស

ូរជាងលវោកនងជាន់

ចាត្រោហាោជិោ ២ ែង រ៊ឺ ២៤ លម្ច៉ា ង កនងជាន់តវត្តិងសលសោើ ៤៨
លម្ច៉ា ងកនងជាន់ចាត្រោហាោជិោ ។
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អា

កខ័

របស់លទ្វតកនងជាន់តវត្តិងស ក៏លគ្ចើនជាងអា

របស់

លទ្វតកនងជាន់ចាត្រោហាោជិោ ២ ែង ។
ែូលចានោះោលរិត្ោំងលវោនិ ងអា

ជាន់តវត្តិងសលហើ

លទ្ើប

លគ្ចើនជាង ៤ ែងរបស់ លវោកនងជាន់ ចា ត្រោ ហាោជិោ ែូចបាលី កនង
ទរចារទ្ី បករណ៍សប្រតងថា
ត្លត ឧបរ ិ លទ្វនំ ទ្ិរណា អា
ទ្ិវវសសសស រលណន អា
ោរម្ចនអា

ទ្ី

ត

ចត្រណំ ភលវ ។

ប្វងរបស់លទ្វតប្ែលលៅខាងលលើលទោះ ម្ចនលគ្ចើន

ជាងលទ្វតប្ែលលៅខាងលគ្ោរ ២ ែងជាលំដ្ឋប់ៗ លៅ ោរគ្បម្ចណ
អា

របស់លទ្វតខាងលលើម្ចន ៤ ែងរបស់លទ្វតខាងលគ្ោរលទោះ ជា

ោរោប់លដ្ឋ

ក្េៃនិងឆានំប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងលទ្វតប្ែលលៅខាងលគ្ោរ

លទោះ ។
៣. លទ្វតកនងជាន់ យម្ច ម្ចនកំ ណត្់ អា

លដ្ឋ

គ្បាកែបាន ២.០០០ ឆានំទ្ិពា លបើលគ្បៀបលធៀបជារួ

គ្បម្ចណពិ ត្

លវោរបស់ជាន់

ចាត្រោហាោជិោ ក៏បានលវោ ៨.០០០ ឆានំទ្ិពា ប្ែលសប្រតងថាលវោ
និងអា

របស់ជាន់យម្ចលទោះប្វងជា

៤

ែងរបស់លវោកនងជាន់

តវត្តិងស ។
៤. លទ្វតកនងជាន់ត្សិត្ ម្ចនកំ ណត្់អា

លដ្ឋ គ្បម្ចណពិ ត្

គ្បាកែបាន ៤.០០០ ឆានំទ្ិពា ោលលគ្បៀបលធៀបជារួ
យម្ចលហើ

ឆានំរបស់ជាន់

បាន ៨.០០០ ឆានំទ្ិពា និងលគ្បៀបលធៀបជារួ
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បាន ១៦.០០០ ឆានំទ្ិពលា បើោប់ឆានំរបស់ជាន់ចាត្រោ-

ហាោជិោ ក៏បាន ៣២.០០០ ឆានំទ្ិពា ។
៥. លទ្វតកនងជាន់និម្ចោនរត្ី ម្ចនកំណត្់អា

លដ្ឋ

គ្បម្ចណ

ពិត្គ្បាកែបាន ៨.០០០ ឆានំទ្ិពា ោលោប់ចំនួនឆានំរបស់ជាន់ត្សិត្
លហើ

បាន ១៦.០០០ ឆានំទ្ិពា ោលោប់ចំនួនឆានំរបស់លទ្វតជាន់យម្ច

លហើ

បាន

តវត្ិតងសលហើ

៣២.០០០

ឆានំទ្ិពា

បាន ២៤.០០០ ឆានំទ្ិពា ោលោប់ចំនួនឆានំរបស់លទ្វត

ជាន់ចាត្រោហាោជិោលហើ
៦.

ោលោប់ចំនួនឆានំរបស់លទ្វតជាន់

បាន ១២៨.០០០ ឆានំទ្ិពា ។

លទ្វតកនងជាន់បរនិរិោត្វសវត្ីត

ម្ចនកំណត្់អា

លដ្ឋ

គ្បម្ចណពិត្គ្បាកែបាន ១៦.០០០ ឆានំទ្ិពា ោលោប់ចំនួនរបស់លទ្វត
កនងជាន់និម្ចោនរត្ីលហើ

បាន ៣២.០០០ ឆានំទ្ិពា ោលោប់ចំនួនឆានំ

របស់ជាន់ត្សិត្លហើ

បាន

របស់ជាន់យម្ចលហើ

បាន ១២៨.០០០ ឆានំទ្ិពា ោលោប់ចំនួនឆានំរបស់

ជាន់តវត្តិងសលហើ

៦៤.០០០

ឆានំទ្ិពា

ោលោប់ចំនួនឆានំ

បាន ២៥៦.០០០ ឆានំទ្ិពា ោលោប់ចំនួនឆានំរបស់

ជាន់ចាត្រោហាោជិោលហើ

បាន ៥១២.០០០ ឆានំទ្ិពា ែូចបាលីប្ែល

គ្ពោះ នរោធចារយសប្រតងទ្កកនងគ្ពោះ ភិ ធរោត្ថសងគហៈថា
ត្លត ចត្រគណំ តវត្តឹសានំ, ត្លត ចត្រគណំ យម្ចនំ, ត្លត
ចត្រគណំ ត្សិតនំ, ត្លត ចត្រគណំ និម្ចោនរត្ី នំ, ត្លត ចត្រគណំ
បរនិរិោត្វសវត្ីតនំ ។
គ្បម្ចណអា

របស់លទ្វតជាន់តវត្តិងស ម្ចន ៤ ែងរបស់លទ្វត
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ជាន់ចាត្រោហាោជិោ គ្បម្ចណអា

របស់លទ្វតជាន់ យម្ច ម្ចន ៤

ែង របស់លទ្វតជាន់តវត្តិងស ។
គ្បម្ចណអា

របស់លទ្វតជាន់ត្សិត្ ម្ចន ៤ ែង របស់លទ្វត

ជាន់យម្ច ។
គ្បម្ចណអា

របស់លទ្វតជាន់និម្ចោនរត្ី ម្ចន ៤ ែង របស់

លទ្វតជាន់ត្សិត្ ។
គ្បម្ចណអា

របស់លទ្វតជាន់បរនិរិត្
ោ វសវត្ីត ម្ចន ៤ ែង

របស់លទ្វតជាន់និម្ចោនរត្ី ។
អា

របស់លទ្វតកនងជាន់បរនិរិោត្វសវត្ីត ប្ែលជាលទ្វតជាន់

ខពសប
់ ំផត្ ោលលគ្បៀបលធៀបជារួ

ចំនួនឆានំរបស់រនសស រប្រងោប់

បាន ៩២១ លោែិ ៦ ោនឆានំ ែូចបាលីសប្រតងថា
គាថាសង្គហទី ៤
៤. នវសត្លញ្ាកវ ីស-

វសានំ លោែិលយ ត្ថា

វសសសត្សហសានិ

សែាិ ច វសវត្តិស ។

៩២១ លោែិ និង ៦ ោនឆានំ (រនសស) ជាគ្បម្ចណអា

របស់

លទ្វតកនងជាន់បរនិរិោត្វសវត្តី ។
សរ ុបអាយុរបស់ច្ទវោទា ំង្ ៦ ជាន់និង្អាយុរបស់ម្នុសស
អា

របស់លទ្វតចាត្រោហាោជិោ ម្ចនកំណត្់ ៥០០ ឆានំទ្ិពា
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លគ្បៀបលធៀបឆានរំ បស់រនសសលសោើ ៩ ោនឆានំ ។
អា

របស់លទ្វតតវត្តិងស ម្ចនកំ ណត្់ ១.០០០ ឆានំទ្ិពា លគ្បៀប

លធៀបឆានំរបស់រនសសលសោើ ៣ លោែិ ៦ ោនឆានំ ។
អា

របស់លទ្វតយម្ច ម្ចនកំណត្់ ២.០០០ ឆានំទ្ិពា លគ្បៀប

លធៀបឆានំរបស់រនសសលសោើ ១៤ លោែិ ៤ ោនឆានំ ។
អា

របស់លទ្វតត្សិត្ ម្ចនកំណត្់ ៤.០០០ ឆានំទ្ិពា លគ្បៀប

លធៀបឆានំរបស់រនសសលសោើ ៥៧ លោែិ ៦ ោនឆានំ ។
អា

របស់លទ្វតនិម្ចោនរត្ី ម្ចនកំណត្់ ៨.០០០ ឆានំទ្ិពា លគ្បៀប

លធៀបឆានំរបស់រនសសលសោើ ២៣០ លោែិ ៤ ោនឆានំ ។
អា

របស់លទ្វតបរនិរិត្
ោ វសវត្តី ម្ចនកំណត្់ ១៦.០០០ ឆានំទ្ិពា

លគ្បៀបលធៀបឆានំរបស់រនសសលសោើ ៩២១ លោែិ ៦ ោនឆានំ ។
៣. រ ូបាវឆរប ិសនធិ
រូបបែិសនធិ ជាោរសប្រតងោរលកើត្របស់រប
ូ គ្ពហោបរគល កនងរូប
គ្ពហោ ១៦ ភូរិ រ៊ឺ
បឋរជានភូរិ ៣ ជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោ បារ ិសជាា បលោហិត
និងរហាគ្ពហាោ ។
ទ្ត្ិ

ជានភូ រិ ៣ ជាទ្ី លៅរបស់គ្ពហោ បរ ត
ិ ត ភា

បបម្ច-

ណាភា និងអាភសសោ ។
ត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ ជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោ បរ ិត្តសភា បបម្ចណ-
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សភា និងសភកិណា
ា ។
ចត្ត្ថជានភូ រិ ៧ ជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោ លវហបផោ

សញ្ញ សតត

និងសោធវសភូរិ ៥ ។
ម្ចនបាលីកនងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈសប្រតងទ្កលដ្ឋ
ែូលចនោះ

បឋរជានវ ិបាកំ

បឋរជានភូរិ

ំ

លំដ្ឋប់

បែិសនធិភវងគចត្ិវលសន

បវត្តត្ិ ។

បឋរជានវ ិបាក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (លកើត្) កនងបឋរជានភូរិ

លដ្ឋ

ំណាចក្នបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ ។

សំលៅែល់ បឋរជានវ ិបាកចិត្ត ជាផលរបស់រូបាវចរបឋរ-

ជានកសលចិត្ត លធាើកិចាជាបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិកនងបឋរជានភូរិ
៣ ឱ្យលកើត្ជាគ្ពហោបារ ិសជាា គ្ពហោបលោហិត និ ងរហាគ្ពហាោ តរ
ំណាចរបស់បឋរជានជាន់ោប ជាន់ កណា
ត ល និ ងជាន់ខពស់ លៅថា
ហីន្ន រជឈិរ្ន និ ងបណីត្្ន ។
ត្ថា ទ្ត្ិ
ភូរិ

ំ។
ទ្ត្ិ

កនងទ្ត្ិ

ជានវ ិបាកំ ត្ត្ិ

ជានវ ិបាក និងត្ត្ិ

ជានភូ រិ លដ្ឋ

លសចកតីថា ទ្ត្ិ

ជានវ ិបាកញ្ា ទ្ត្ិ

ជាន-

ជានវ ិបាក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (លកើត្)

ំណាចក្នបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ ។

ជានវ ិបាកចិត្ត ជាផលរបស់រូបាវចរទ្ត្ិ

ជានកសលចិត្ត និងត្ត្ិ

ជានវ ិបាកចិត្ត ជាផលរបស់ត្ត្ិ
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-

ជាន-
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កសលចិត្ត ោំង ២ លនោះលធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ កនងទ្ត្ិ
ភូរិ ៣ ជារួ

គន ឱ្យលកើត្ជាបរ ិតតភាគ្ពហោ

អាភសសោគ្ពហោ លដ្ឋ

ជាន

បបម្ចណាភាគ្ពហោ និង

ំណាចរបស់ហីន្ន រជឈិរ្ន និង

បណីត្្ន ។
ោរប្ែលទ្ត្ិ
កនងទ្ត្ិ

ជានវ ិបាក

ជានភូ រិែូចគនលទោះ លគ្ព្វោះទ្ត្ិ

ជានកសលរបស់រនោបរគល
ត្ត្ិ

រ៊ឺ

ជានវ ិបាក

បែិសនធិ

ជានកសល និងត្ត្ិ

បរគល នកគ្តស់ែឹង

ជានកសលជា្នប្ែលខពស់ជាងទ្ត្ិ

ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ
ត្ត្ិ

និងត្ត្ិ

៊ឺត្

-

សូរបី

ជានកសលក៏ពិត្

ោរទំឱ្យលកើត្កនងរូបគ្ពហោលហើ

ំណាច

ជានកសលលនោះលៅម្ចនកម្ចាំងរិនគ្រប់គ្គន់

ប្ែលនឹងទំឱ្យ

លកើត្កនងត្ត្ិ

ជានភូរិបាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះត្ត្ិ

កនាងវ ិចារៈ្នបានលនោះ

ជាន ប្ែល្ន

ក៏រិនម្ចន ីាពិលសសជាងោរប្ែលកនាង

វ ិត្កាៈបានប្ត្រា៉ា ងលទ្ ប្ត្ប្ែលប្ចកលចញលៅថា ្នប្ែល្នកនាង
វ ិត្កាៈប្ត្រា៉ា ង ល្ោោះថា ទ្ត្ិ
វ ិចារៈប្ត្រា៉ា ង

ល្ោោះថា

ជាន និង្នប្ែល្នកនាង

ត្ត្ិ

ជានលទោះប្ចកលចញលៅបានតរ

ំណាចរបស់រនោបរគលប៉ាលណាណោះ លបើជាត្ិកខបរគល រ៊ឺ

រហ័ស រប្រង្នកនាងោំងវ ិត្កាៈនិងវ ិចារៈកនងខណៈជារួ
ចត្ត្ថជានវ ិបាកំ ត្ត្ិ

ជានភូរិ

ំណាចក្នបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ ។
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គន ។

ំ។

ចត្ត្ថជានវ ិបាក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (លកើត្) កនងត្ត្ិ
លដ្ឋ

នកគ្តស់ែឹង

ជានភូរិ
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បានលសចកតីថា ចត្ត្ថជានវ ិបាកចិត្ត ប្ែលជាផលរបស់រូបាវចរចត្ត្ថជានកសលចិត្ត
ត្ត្ិ
គ្ពហោ

ជានភូរិ លដ្ឋ

លធាើកិចាបែិសនធិ

ភវងគ

និងចត្ិ

ោរលកើត្ជាបរ ិត្តសភាគ្ពហោ

និងសភកិណា
ា គ្ពហោ

បានកនង

បបម្ចណសភា-

តរ ំណាចរបស់ចត្ត្ថជានកសល

ប្ែលជាហីន្ន រជឈិរ្ន និងបណីត្្នតរសររួរ ។
បញ្ារជានវ ិបាកំ ចត្ត្ថជានភូរិ

ំ។

បញ្ា រជានវ ិបាក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (លកើត្) កនងចត្ត្ថជានភូរិ
លដ្ឋ

ំណាចក្នបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ ។
លសចកតីថា

បញ្ា រជានវ ិបាកចិត្ត

បញ្ា រជានកសលចិត្ត

លធាើកិចាបែិសនធិ

ប្ែលជាផលរបស់រូបាវចរភវងគ

និងចត្ិ

បានកនង

ចត្ត្ថជានភូ រិ រ៊ឺ លវហបផ ោភូ រិ ឱ្យលកើ ត្ ជាលវហបផ ោគ្ពហោ លសា
ផលែ៏ ធំទ្ូ ោ

ពី រូបាវចរបញ្ា រជានកសលលទោះ

កសលលនោះលោោះបីម្ចនភាពលផសងគនលដ្ឋ
និងបណីត្្ន ប្ត្រិនលផសងគនលដ្ឋ
ំណាចោរគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរជារួ

បញ្ា រជាន-

ហីន្ន រជឈិរ្ន

ភូរិលទ្ ប្ែលលផសងគន រ៊ឺ លដ្ឋ

លចត្ទវ ិោរៈប៉ាលណាណោះ កនងលចត្ទ

វ ិោរៈលទោះ និងម្ចនោរលផសងគនរវងសញ្ញញវ ិោរៈ ជារួ

នឹងរូបវ ិោរៈ

លទោះឯង ។
សញ្ញ សតតនំ បន រូបលរវ បែិសនធិ លហាត្ិ. ត្ថា ត្លត បរ ំ
បវត្តិ

ំ ចវនោលល ច រូបលរវ បវត្តិតា និរជឈត្ិ ។
ចំប្ណក រូបប៉ាលណាណោះជាបែិសនធិរបស់ សញ្ញសត្តោំង
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បទោប់ពីបែិសនធិរក រូបប្ត្រា៉ា ងរប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅកនងបវត្តិោល លហើ
រលត្់ចោះកនងចត្ិោលលដ្ឋ

គ្បោរែូលចានោះ ។

លសចកតីថា បែិសនធិករោជរូបរា៉ា ង ប្ែលជាផលរបស់រូបាវចរបញ្ា រជានកសលចិត្ត ប្ែលជាប់លដ្ឋ
សាាប់លហើ

រប្រងលធាើឱ្យលកើត្ជា សញ្ញសត្តគ្ពហោ កនង សញ្ញ សត្តភូរិ

ម្ចនបែិសនធិ លដ្ឋ

គ្កុរករោជរូប ប្ែលជាជីវ ិត្នវកកោបរួ

រិនម្ចនករោជរូបគ្កុរែក្ទ្លកើត្ជារួ
គ្បាកែលហើ

សញ្ញញវ ិោរភាវទលទោះ ោល

លទ្

គ្បលភទ្

និងោលបែិសនធិករោជរូប

ក៏នឹងគ្បគ្ពឹត្លត ៅកនងបវត្តោ
ិ លត្លៅ រហូត្ែល់ចត្ិោល

លទ្ើបម្ចនប្ត្ជីវ ិត្នវកកោប និងឧត្ជកោប ២ គ្បលភទ្លនោះប៉ាលណាណោះ
ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលសំលៅែល់សញ្ញញលនោះ នឹងរិនម្ចន
គ្បាកែលឡើ

។

សញ្ញ សត្តគ្ពហោលនោះ រប្រងលៅកនងឥរ ិយបេណារួ
យ៉ា ងលនោះ រ៊ឺ ឥរ ិយបេឈរ ១ ឥរ ិយបេ ងគ

កនង ៣

១ និងឥរ ិយបេ-

លែក ១ លបើសាាប់ពីោរសរត្ិភូរិកនងឥរយ
ិ បេណា ក៏បែិសនធិកនង
សញ្ញ សត្តភូរិកនងឥរ ិយបេលទោះរហូត្លៅ

គ្រប់អា

សញ្ញ សត្តគ្ពហោ រ៊ឺ ៥០០ រហាកបប ោលគ្រប់អា
លពលចត្ិោលនឹងគ្ត្ូវបែិ សនធិកនងោរសរត្ិភូរិ

កខ័

របស់

លហើ

ែល់

ភូរិណារួ

លទ្ៀត្

កខ័

លស្សចប្ត្ ត្ីត្កសលករោរបស់ខួន
ា ។

សញ្ញ សត្តគ្ពហោលនោះចាត្់ចូលកនងពួកឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ ែូលចានោះ

កនងខណៈចត្ិោល ករោជរូបក៏រលត្់លដ្ឋ
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ែូចគននឹ ងគ្ពហោោំង

។

ោលបែិ សនធិរបស់ សញ្ញ សត្តគ្ពហោ ល្ោោះថា ជាសរត្ិ លហត្កបែិសនធិ លគ្ព្វោះជាសរត្ិភូរិប្ែលម្ចនប្ត្រូបធរ៌លកើត្បានប្ត្រា៉ា ង
រិនម្ចនទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និ ងលចត្សិកលកើត្ផងលឡើ
លដ្ឋ

លហត្

លទ្ើបរិនគ្បកប

សញ្ញ សត្តគ្ពហោលនោះ លទ្ើបល្ោោះថា សរត្ិ លហត្ក-

បែិសនធិបរគល
ែូចលព្វលរកលឡើ

ប្ត្រិនែូចគនជារួ

នឹងោរសរត្ិ លហត្កបរគល

។

ឥម្ច ឆ្ រូបាវចរបែិសនធិលយ ទរ ។
រួរបែិសនធិោំង ៦ គ្បលភទ្លនោះ រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៥ បែិ សនធិករោជរូប ១ ល្ោោះថា រូបាវចរបែិសនធិ ។
សប្ម្តង្អាយុច្ោយព្បមែរបស់រ ូបបុគល
គ
កនងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈសប្រតងអា

កខ័

របស់គ្ពហោបរគល

ទ្ក ៥ គ្បលភទ្រ៊ឺ
១. រូបគ្ពហោបរគលប្ែលលៅកនងបឋរជានភូរិ ៣ ម្ចនបាលី
សប្រតងថា
លត្ស គ្ពហោបារ ិសជាានំ លទ្វនំ កបបសស ត្ត្ិលយ ភាលគ
អា

បបម្ចណំ. គ្ពហោបលោហិតនំ ឧបឌឍកលបា. រហាគ្ពហាោនំ ឯលោ

កលបា ។
បណា
ដ គ្ពហោបែិសនធិបរគលោំង
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លទោះ ចំប្ណកទ្ី ៣ (១

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ភារ ៣) របស់វ ិវែដឋា

ី សលងខ

យកបប ជាគ្បម្ចណអា

របស់គ្ពហោ

ជាន់បារ ិសជាា, ព្វក់ កណា
ត ល (១ ភារ ២) របស់វ ិវែដឋា

ោំង
សលងខ

វ ិវែដឋា

យកបប

ជាគ្បម្ចណអា

ី សលងខ

របស់គ្ពហោបលោហិត

យកបបជាគ្បម្ចណអា

និង

ី
១

របស់រហាគ្ពហោ ។

បានលសចកតីថា កនងបឋរជានភូរិោំង ៣ លនោះ ោលលោក

គ្ត្ូវវ ិទសលដ្ឋ

លភាើង លដ្ឋ

ទ្ឹក និងលដ្ឋ

ោំង ៣ លនោះ រប្រងគ្ត្ូវទ្ម្ចា

លៅលដ្ឋ

ខយល់កីត បឋរជានភូរិ
លសោើគន លដ្ឋ

លហត្លនោះ

បណា
ត គ្ពហោប្ែលលៅកនងបឋរជានភូរិោំង ៣ លទ្ើបរិនម្ចនឱ្ោស
ម្ចនជីវ ិត្លៅបានរហូត្រហាកបប ែូលចានោះព្វកយថា សលងខ
ទ្ីលនោះ

សំលៅ

កចំលព្វោះវ ិវែដឋា

ចគ្កវលតំងលឡើងបានលរៀបរ
ចគ្កវលជា សលងខ

ី សលងខ

លហើ

យកបប

ែូ ចលែើ រ

រ៊ឺ

យកបបកនង
កបបប្ែល

ទ្ូ លៅប្សនលោែិ -

យកបប ចំប្ណកទ្ី ១ កនងចំនួន ៤ (១ ភារ ៤)

ចំប្ណករបស់ ១ រហាកបប ែូចបាលីសប្រតងថា
កបបសស ត្ត្ិលយ ភាលគ សំលៅែល់ ១ កនង ៣ (១ ភារ ៣)
ចំប្ណករបស់ វ ិវែដឋា
ឧបឌឍកលបា
សលងខ

ី សលងខ

យកបប ។

សំលៅែល់

ព្វក់កណា
ត លរបស់

យកបប ។

ឯលោ

កលបា

សំលៅែល់

១

វ ិវែតឋា

វ ិវែដឋា

ី សលងខ

រួរលសចកតីថា
គ្ពហោបារ ិសជាា គ្បម្ចណអា

បាន ១ កនង ៣ (១ ភារ ៣)
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ី-

យកបប

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ិវែដឋា

ី សលងខ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

យកបប ។

បាន ព្វក់កណា
ត ល វ ិវែដឋា

គ្ពហោបលោហិត គ្បម្ចណអា
សលងខ

យកបប ។

បាន ១ វវិ ែដឋា

រហាគ្ពហោ គ្បម្ចណអា

២. រូបគ្ពហោបរគលប្ែលលៅកនងទ្ត្ិ

ី សលងខ

ី-

យកបប ។

ជានភូរិ ៣ ម្ចនបាលី

សប្រតងថា
បរ ិតតភានំ លទ្ា កបានិ .
អាភសសោនំ

បបម្ចណាភានំ ចតតរ ិ កបានិ.

ែា កបានិ ។

២ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា

របស់បរ ិតតភាគ្ពហោ ។

៤ រហាកបបជាគ្បម្ចណអា

របស់ បបម្ចណាភាគ្ពហោ ។

៨ រហាកបបជាគ្បម្ចណអា

របស់អាភសសោគ្ពហោ ។

សគ្ម្ចប់កបបប្ែលោប់ជាអា

កខ័

របស់ទ្ត្ិ

ជានគ្ពហោលឡើង

លៅរហូត្ែល់ កនិដ្ឋាគ្ពហោកនងសោធវសភូរិលទោះ សំលៅ
ោំង ៤ ចំប្ណករបស់ សលងខ
ទ្ម្ចា
ទ្ម្ចា

របស់ទ្ត្ិ

យកបបោំង ស់ ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរ

ជានភូរិ និងត្ត្ិ

ជានភូរិ ោំង ២ លនោះរិនបាន

គ្រប់គ្គប្ែលលោកវ ិទសែូចជាបឋរជានភូរិលទ្ ។
ទ្ត្ិ

រួ

ក កបប

ជានភូរិ ៣ លនោះកនង ៨ រហាកបប លទ្ើបគ្ត្ូវទ្ម្ចា

គ្គ កនងត្ត្ិ

ទ្ម្ចា
កនងទ្ត្ិ

រួ

ជានភូរិ ៣ លនោះលដ្ឋ

គ្គ ែូលចានោះោរោប់កបបក្នអា
ជានភូ រិ និ ងត្ត្ិ

៦៤ រហាកបប លទ្ើបគ្ត្ូវ
កខ័

របស់រូបគ្ពហោបរគល

ជានភូរិ លទ្ើបសំលៅ
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ក រហាកបប ។

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

៣. រូបគ្ពហោបរគលប្ែលលៅកនងត្ត្ិ

ជានភូរិ ៣ ម្ចនបាលី

សប្រតងថា
បរ ិត្តសភានំ លសាឡស កបានិ.

បបម្ចណសភានំ ទ្ាត្ឹស
ត

កបានិ. សភកិណា
ា នំ ចត្សែាិ កបានិ ។
១៦ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា

របស់បរ ិត្តសភាគ្ពហោ ។

៣២ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា

របស់ បបម្ចណសភាគ្ពហោ។

៦៤ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា

របស់សភកិណា
ា គ្ពហោ ។

ោរកំណត្់ោប់អា

កខ័

របស់គ្ពហោបរគល ប្ែលសប្រតងលហើ

ខាងលែើរ តំងពីបឋរជានភូរិរហូត្ែល់ត្ត្ិ
កំណត្់ អា

កខ័

ជានភូរិលនោះ ជាោរ

ទ្កលដ្ឋ ចំប្ណកលគ្ចើ នប៉ាលណាណោះ

គ្ពហោោំងលទោះនឹ ងលៅគ្រប់អា

កខ័

រិ នប្រនថាបណា
ត

របស់ខួនក៏
ា លទ្

ោរសាាប់របស់

រូបគ្ពហោោំងលនោះ រប្រងសាាប់លគ្ព្វោះ ស់ករោក៏ម្ចន សាាប់រនកំណត្់
អា

ក៏ម្ចន ែូចកនងលវោប្ែលលោកជិត្នឹងគ្ត្ូវទ្ម្ចា

របស់គ្ពហោនិងម្ចនកំណត្់ទ្កែូចប្ែលបានលព្វលលហើ
រិនែល់គ្រប់អា

កខ័

ប្ែលលោកគ្ត្ូវទ្ម្ចា

សូរបីអា
កតី រប្រងលៅ

តរកំណត្់លទោះលទ្ រ៊ឺ នឹងគ្ត្ូវសាាប់ រនលពល
លដ្ឋ

រួរែល់ភូរិប្ែលគ្ត្ូវទ្ម្ចា

លភាើង លដ្ឋ

ទ្ឹក លដ្ឋ

ខយល់ តរសរ-

លទោះៗ ។

៤. គ្ពហោបរគលប្ែលលៅកនងចត្ត្ថជានភូរិ (លវៀរសោធវស ៥)
ម្ចនបាលីសប្រតងថា
លវហបផោនំ

សញ្ញ សតតនញ្ា បញ្ាកបបសតនិ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

៥០០

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រហាកបប

ជាគ្បម្ចណអា

របស់ លវហបផ ោ គ្ពហោ

និ ង សញ្ញ ស ត្តគ្ពហោ ។
អា
ម្ចនអា

របស់លវហបផោគ្ពហោ និង សញ្ញ សត្តគ្ពហោោំង ២ លនោះ
៥០០ រហាកបបលដ្ឋ

ពិ ត្គ្បាកែ លគ្ព្វោះកនងចត្ត្ថជានលនោះ

ជាភូរិប្ែលផត្ពី ំណាចោរទ្ម្ចា
ទ្ម្ចា

លដ្ឋ

ទ្ម្ចា

បាន ែូលចានោះគ្ពហោោំងលនោះ លទ្ើបជា នកលសា

រប្រងម្ចនអា

លភាើង លដ្ឋ

របស់លោក រិនថាលោកនឹងគ្ត្ូវ

កខ័

ខយល់កីត រិនម្ចន ំណាចណាៗ
ផលែ៏ធំទ្ូោ

តំងលៅគ្រប់កំណត្់ ោរសាាប់របស់គ្ពហោោំងលនោះ

ម្ចនប្ត្ោរសាាប់លដ្ឋ
រួ

ទ្ឹ ក ឬលដ្ឋ

ករោកខ

ររណៈ រ៊ឺ ោរសាាប់លគ្ព្វោះ ស់ករោប្ត្

គ្បលភទ្ប៉ាលណាណោះ ។
៥. រូបគ្ពហោ ទគរីប្ែលម្ចនលៅកនងសោធវសភូរិ ៥ ម្ចន

បាលីសប្រតងថា

វ ិហានំ កបបសហសានិ.

ត្បានំ លទ្ា កបបសហសានិ.

សទ្សានំ ចតតរ ិ កបបសហសានិ. សទ្សសីនំ
កនិដ្ឋានំ លសាឡស កបបសហសានិ ។

ែា កបបសហសានិ.

១.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា

របស់ វ ិហាគ្ពហោ ។

២.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា

របស់ ត្បាគ្ពហោ ។

៤.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា

របស់សទ្សាគ្ពហោ ។

៨.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា

របស់សទ្សសីគ្ពហោ ។

១៦.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា
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របស់ កនិដ្ឋាគ្ពហោ ។

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

សោធវសភូរិលនោះ
ទគរី

ជាភូរិបរ ិសទ្ធ

ប្ែលជាទ្ីលៅរបស់គ្ពហោ

រូបគ្ពហោបរគលកនងភូរិលនោះលទ្ើបពិត្គ្បាកែថា

នឹងបាន

សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតយ៉ាងពិត្គ្បាកែ សូរបីរិនបានខាល់ខាា
ោរបែិបត្តិក៏នឹងសលគ្រចបានកនង កនិដ្ឋាភូរិ
សោធវសគ្ពហោ

ប្ែលកំណត្់ទ្កលនោះ

ចំប្ណកលគ្ចើនបំផត្ប៉ាលណាណោះ
គ្ពហោភូរិ

លហើ

ែំបូងក្នអា
លនោះថា

កខ័

អា

កខ័

កនង
របស់

ជាោរកំណត្់ទ្កលដ្ឋ

គ្ពោះ ទគរីពួកខាោះប្ែលបែិសនធិកនង

សលគ្រច រហត្តផលនឹងបរ ិនិព្វានកនងព្វក់កណា
ត ល
របស់គ្ពហោលនោះក៏ម្ចន

នតោបរ ិនិព្វា

លៅគ្ពោះ ទគរីគ្បលភទ្

ី ប្ែលម្ចនរកកនងវ ិសទ្ធិររគរហាែីោជាលែើរ

ែូលចានោះសោធវសគ្ពហោ ប្ែលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតអាចបរ ិនិព្វានលៅ
កនងព្វក់កណា
ត លែំបូង

ឬព្វក់កណា
ត លខាងលគ្ោ

របស់ភូរិលទោះៗ ក៏បាន សរបោរោប់អា
ោន់

កខ័

ក្នអា

កខ័

របស់រូបាវចរគ្ពហោោំង-

កោរកំ ណត្់ចំនួនប្ែលគ្រប់លៅតរលសចកតីពិត្លហើ

ម្ចនរូបគ្ពហោលគ្ចើនពួកប្ែលរិនបានតំងលៅគ្រប់អា
ម្ចនលលើសនិងខាោះខាោះ ប្ត្រិនបានទំ
សប្រតងថា ឧបបកំ វ ឩនំ

កខ័

ករកសប្រតង ែូច ែាកថាចារយ

ធិ កំ វ រណនូបរំ ន លហាត្ិ

ខាោះខាោះ ឬលលើសជាងលទោះរិនរួរោប់ឱ្យគ្បាកែលទ្ ។
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រប្រង
ចំនួនប្ែល

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

៤. អរ ូបាវឆរប ិសនធិ
រូបាវចរបែិ សនធិ ឬ រូបបែិសនធិ ជាោរសប្រតងោរលកើត្របស់
រូបគ្ពហោបរគលកនង រូបភូរិ

៤

ែូ ចគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈសប្រតង

ទ្កែូលចនោះរ៊ឺ

បឋម្ចរបាទ្ិវ ិបាោនិ

បឋម្ចរបាទ្ិភូរីស

ថាការំ

បែិសនធិភវងគចត្ិវលសន បវត្តនិត ។
វ ិបាកោំង

(លកើត្)

ម្ចន រូបវ ិបាកទ្ី ១ ជាលែើរ រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅ

កនង រូបភូរិទ្ី

១

ជាលែើ រ

តរលំដ្ឋប់លដ្ឋ

ំណាចក្ន

បែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ ។
ឥម្ច ចត្លសា

រូបបែិសនធិលយ ទរ ។

រូបវ ិបាកចិត្តោំង ៤ លនោះ ល្ោោះថា

រូបបែិសនធិ ។

លសចកតីថា កនងោរចលគ្រើន រូបករោដ្ឋានលទោះ ម្ចន ៤ តរ
លំដ្ឋប់ រ៊ឺ

នកប្ែលបានរូបបញ្ា រជានលហើ

ោលគ្បាថាននឹងចលគ្រើន

្នឱ្យក្គ្កប្លងលឡើងលៅ គ្ត្ូវចលគ្រើនកនង រូបករោដ្ឋាន ប្ែលម្ចន
អាោសានញ្ញ
ា

ត្ន្នកសល ជាបឋរ រូបជាន វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា -

ត្នកសល ជាទ្ត្ិ
ត្ត្ិ

រូបជាន

រូបជាន អាកិ ញ្ាញ្ញញ

និ ងលនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នកសល ជា

ត្នកសល

ជាចត្ត្ថ-

រូបជាន ឬ រូបជានកសលោំងលនោះ រប្រងឱ្យផលជា រូបជាន

វ ិបាកតរលំដ្ឋប់ លហើ

រូបជានវ ិបាកោំងលនោះ រប្រងម្ចនទទ្ីជា

បែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ ែូលចានោះោលបរយ
ិ
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លសចកតីតរបាលីែូច

ភិធរោត្ថសងគហ

សប្រតងលហើ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

បានលសចកតីែូលចនោះរ៊ឺ

១. អាោសានញ្ញ
ា
ចត្ិ របស់អាោសានញ្ញ
ា
២. វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

របស់វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង ជាបែិសនធិ ភវងគ
ត្នគ្ពហោ ។

ត្នវ ិបាកចិត្ត ១ ែួ ង ជាបែិសនធិ ភវងគ ចត្ិ

ត្នគ្ពហោ ។

៣. អាកិញ្ាញ្ញញ
របស់អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង ជាបែិសនធិ ភវងគ ចត្ិ

ត្នគ្ពហោ ។

៤. លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នវ ិបាកចិត្ត ១ ែួង ជាបែិសនធិ

ភវងគ ចត្ិ របស់លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នគ្ពហោ ។

រូបាវចរវ ិបាកចិត្តោង
ំ ៤ លនោះ ល្ោោះថា

រូបាវចរបែិសនធិ ។

សប្ម្តង្ព្បមែអាយុរបស់អរ ូបបុគគល
អា

កខ័

របស់ រូបគ្ពហោបរគល សប្រតងោរកំ ណត្់ ទ្កែូលចនោះរ៊ឺ

លត្ស បន អាោសានញ្ញ
ា
សហសានិ អា

ត្នូបគនំ លទ្វនំ វ ីសត្ិកបប-

បបម្ចណំ ។

២០.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា
កនងអាោសានញ្ញ
ា

វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នភូ រិ ។
ត្នូបគនំ លទ្វនំ ចតតលីសកបបសហសានិ ។

៤០.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា

កនងវ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

របស់គ្ពហោ ប្ែលលកើត្

ត្នភូរិ ។
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របស់គ្ពហោ ប្ែលលកើត្

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នូបគនំ លទ្វនំ សែាិកបបសហសានិ ។

៦០.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា
កនងអាកិញ្ាញ្ញញ

របស់គ្ពហោ ប្ែលលកើត្

ត្នភូរិ ។

លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នូបគនំ លទ្វនំ ចត្ោសីត្ិកបបសហ-

សានិ ។
៨៤.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា
កនងលនវសញ្ញញទសញ្ញញ

របស់គ្ពហោ ប្ែលលកើត្

ត្នភូរិ ។
គាថាសង្គហទី ៥

៥. បែិសនធិ ភវងគញ្ា

ត្ថា ចវនម្ចនសំ

វ ិស

ឯកលរវ ត្លេលវក-

លញ្ាកជាត្ិ

ំ។

បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត និងចត្ិចិត្ត ជាចិ ត្គ្ត បលភទ្ែូចគនលទោះឯង
និងម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ

ជារួ

គនកនងភពជារួ

ឆប់ ប ិសនធិឆត្ុក្ ក

&❋'
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គន ។

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រួក្ទី ៣ ក្ម្មឆត្ុក្ ក

6
ករោ រ៊ឺ ោរលធាើ ម្ចនវចនត្ថៈថា
ករណំ = ករោំ ប្គ្បថា ោរលធាើ ល្ោោះថា ករោ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ កលោនតិ ឯលត្ទត្ិ = ករោំ

សត្ាោំង

រប្រងសលគ្រចោរលធាើលដ្ឋ

អាស្ស័

ធរោជាត្ិ

ណា ធរោជាត្ិប្ែលជាលហត្ឱ្យសលគ្រចោរលធាើលទោះ ល្ោោះថា ករោ
បានែល់ លចត្ទលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនង កសលចិត្ត ១២ និង
លោកិ

កសលចិត្ត ១៧ ែូច ែាសាលិនីសប្រតងថា
លចត្ទហំ, ភិកលខ វ, ករោំ វោរិ, លចត្

វចា

ន

រនសា ។
ម្ចនលភិកខោំង

(ត្ថារត្) លព្វលថា លចត្ទលទោះ ជាករោ

ោលម្ចនលចត្ទលហើ

បរគលរប្រងលធាើករោ លដ្ឋ

និងផាូវចិត្ត ។

លសចកតីថា ោរលធាើប្ែលជាប់លដ្ឋ

លហើ

ិតា ករោំ កលោត្ិ ោល

ោលលព្វលលដ្ឋ

ប្ែលគ្បកបជារួ

ោ

ផាូវោ

ផាូវវចា

វចា ចិត្ត កនងផាូវរិ នលអ

សភាវធរ៌ រប្រងបានែល់លចត្ទលចត្សិក

កសលចិត្ត ១២ ល្ោោះថា ជា នកលធាើ “ កសល

ករោ” និងោរលធាើប្ែលជាប់លដ្ឋ
លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

ោ

លោកិ

នកលធាើ “កសលករោ” ។

-226-
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កសលចិត្ត ១៧ ល្ោោះថា ជា

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ចំប្ណកលចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនងលោកត្តរកសលចិត្ត
៤ ឬររគចិត្ត ៤ រិនល្ោោះថា ជាករោកនងទ្ីលនោះ លគ្ព្វោះជាោរលធាើប្ែល
ោត្់វែតៈ រ៊ឺ ោត្់ោរវ ិលវល់សាាប់លកើត្ ។

សគ្ម្ចប់លចត្ទលចត្សិកកនងវ ិបាកចិត្ត ៣៦ ក៏រិនល្ោោះថា

ជាត្ួករោ លគ្ព្វោះជាផលរបស់ករោ និងលចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនង
កិរ ិយចិត្ត ២០ ក៏រិនល្ោោះថា ជាត្ួករោ លគ្ព្វោះកិរ ិយចិត្តលទោះជាចិត្ត
ប្ែលគ្ត្ឹរប្ត្ោរលធាើ រិនជាបណយជាបាប ប្ែលឱ្យលកើត្ផលលឡើងរក
បាន ។
ែូលចានោះលចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
និងលោកិ

កសលចិត្ត ១២

កសលចិត្ត ១៧ ែួងប៉ាលណាណោះ ប្ែលល្ោោះថា ករោ ។

គ្ពោះ នរោធចារយ

បានប្ចកោរសប្រតងករោចត្កាៈលចញជា

៤

ចត្កាៈ រ៊ឺ
ចត្កាៈទ្ី ១ កិ ចាចត្កា លព្វលលដ្ឋ
ចត្កាៈទ្ី ២ បាកោនបរ ិយ

ទទ្ីរបស់ករោ ៤ យ៉ា ង ។

ចត្កា លព្វលលដ្ឋ

លំដ្ឋប់ោរ

ឱ្យផលរបស់ករោ ៤ យ៉ា ង ។
ចត្កាៈទ្ី ៣ បាកោលចត្កា លព្វលលដ្ឋ

លវោក្នោរឱ្យផល ៤

យ៉ា ង ។
ចត្កាៈទ្ី ៤ បាកឋានចត្កា លព្វលលដ្ឋ
ផលម្ចន ៤ យ៉ា ង ។
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លហត្ប្ែលឱ្យលកើត្

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ករោចត្កាៈោំង ៤ ចត្កាៈលនោះ កិ ចាចត្កា បាកោនបរ ិយ
ចត្កា និងបាកោលចត្កា ជាោរសប្រតងប្បបសត្តនតន័
ក្នគ្ពោះសូគ្ត្

-

រ៊ឺ តរន័

ប្ែលជាោរសប្រតងធរ៌ប្ែលគ្បគ្ពឹត្លត ៅលដ្ឋ

ចំប្ណក

លគ្ចើន រិនអាចកំណត្់ពិត្គ្បាកែបាន ។
ចំប្ណកចត្កាៈទ្ី ៤ បាកឋានចត្កា ជាោរសប្រតងតរន័
ភិធរោ ជាោរសប្រតងតរលគលធរ៌ប្ែលពិត្គ្បាកែ ។
ឆត្ុក្ទ
ក ី ១ ក្ិឆចឆត្ុក្ ក
កិចាចត្កា ជាចត្កាៈប្ែលសប្រតងកិ ចារបស់ករោ ឬករោម្ចនកិចា
និងគ្ត្ូវលធាើ ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. ជនកករោ ម្ចនកិចលា ធាើឱ្យវ ិបាកទរខនធ និងករោជរូបលកើ ត្លឡើង។
២. ឧបត្ថរភកករោ ម្ចនកិចជ
ា ួ

ឧបត្ថរក
ភ រោែក្ទ្ៗ ។

៣. ឧបបីឡកករោ ម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនករោែក្ទ្ៗ ។
៤. ឧបឃាត្កករោ ម្ចនកិចាោត្់ផ្ទតច់ករោែក្ទ្ៗ ។
ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតងកិចារបស់ករោោំង

៤

គ្បោរលដ្ឋ

ពិ សាតរ
១. ជនក្ក្ម្ម
ជនកករោ រ៊ឺ ករោប្ែលម្ចនកិចាលធាើឱ្យវ ិបាកចិត្ត និងករោជរូប
គ្បាកែលឡើងោំងកនងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល ែូចបាលីសប្រតងថា
វ ិបាកកខនធ ករោជរូបានិ ជលនត្ីត្ិ = ជនកំ
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ករោណារប្រងលធាើឱ្យវ ិបាកទរខនធនិងករោជរូបលកើត្លឡើង
លទោះល្ោោះថា ជនកករោ បានែល់

ករោ

កសលករោ ១២ និ ងលោកិ

កសលករោ ១៧ ។
លសចកតីថា

ោរប្ែលសត្ាោំង

សត្ានរក លគ្បត្ ត្ិរចាេន

សរោ

ោំងលនោះរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

សាាប់លហើ

លៅលកើត្ជា

ឬជារនសស លទ្វត និងគ្ពហោ

ំណាចជនកករោ ប្ែលចាត្់ប្ចងលធាើ

ឱ្យវ ិបាកចិត្ត និងករោជរូបលកើត្លឡើងកនងបែិសនធិោល និ ងោលលកើត្
លឡើងតំងលៅលហើ

ក៏គ្ត្ូវម្ចន វ

វៈត្ូចធំលកើត្លឡើងលទ្ៀត្តរ

សររួរែល់សត្ាលទោះៗ គ្ពរោំងោរបានល

ើញ

បានឮ ែឹងកាិន

ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ និងរកាភាវៈជាសត្ាបរគលលទោះត្លៅរហូត្ែល់
សាាប់

ោំងលនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

វ ិបាកចិត្ត ករោជរូប និងករោបបចា

ំណាចរបស់ជនកករោប្ែលលធាើឱ្យ
ឧត្ជរូបលកើត្លឡើងកនងបវត្តិោល ។

សរបកិចារបស់ជនកករោ រ៊ឺ កសលជនកករោ និ ង កសលជនកករោម្ចនែូលចនោះ
- លធាើឱ្យវ ិបាកចិត្តនិងករោជរូប បានែល់ សត្ាោង
ំ

លកើត្

លឡើងកនងបែិសនធិោល ជនកករោប្ែលលធាើឱ្យសត្ាលកើត្លឡើងបានលនោះ
លដ្ឋ

លគ្ចើនជាករោប្ែលគ្រប់ ងគក្នករោបេ លបើជា កសលករោបេ ក៏ទំ

លៅលកើត្កនង បា
ភូរិ ។

ភូរិ លបើជាកសលករោបេ ក៏ទំលៅលកើត្កនងសរត្ិ

- លធាើឱ្យវ ិបាកចិត្តនិងករោជរូប គ្ពរោំងករោបបចា
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ឧត្ជរូបលកើត្
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លឡើងកនងបវត្តិោល បានែល់

វ

វៈត្ូចធំ រហូត្ែល់ោរបានល

បានឮ ជាលែើរ របស់សត្ាោំង

ើញ

ប្ែលគ្បាកែលឡើងខាងលគ្ោ

ោរលកើត្ រហូត្ែល់សាាប់ោំងវ ិម្ចនប្ែលជាទ្ីលៅរបស់លទ្វត របស់
គ្ពហោ ឬលភាើង និងលគ្រឿងលធាើោរណករោសត្ានរក ប្ែលជាករោបបចា
ឧត្ជរូបក៏លកើត្លដ្ឋ

-

ំណាចជនកករោែូចគន ។

ជនកករោប្ែលលធាើវ ិបាកចិត្ត ករោជរូប និងករោបបចា

លកើត្បានកនងបវត្តិោលលនោះ

ជាករោគ្រប់ ងគក្នករោបេ

ឧត្ជរូប

ឬរិនគ្រប់កីត

រប្រងទំឱ្យលកើត្បានោំង ស់ ។
២. ឧបត្ថម្ភក្ក្ម្ម
ឧបត្ថរភកករោ រ៊ឺ ករោប្ែលម្ចនទទ្ីជួ

ឧបត្ថរភទ្ំនកបគ្រុង

ឱ្យផលរបស់ករោែក្ទ្ៗ ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា
ករោនតរ ំ វ ករោនិពាត្តខនធសទតនំ វ ឧបត្ថលរភត្ីត្ិ = ឧបត្ថរភកំ ។
ករោណារប្រងឧបត្ថរភនូវករោែក្ទ្ៗ

និ ងោរជាប់ត្ក្នខនធប្ែល

លកើត្លឡើងពីករោែក្ទ្ៗ ករោលទោះ ល្ោោះថា ឧបត្ថរភកករោ ។
ឧបត្ថរភកករោលនោះ

ម្ចនកិ ចាជួ

ឧបត្ថរោ
ភ រឱ្យផលរបស់ករោ

ែក្ទ្ៗ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ជួ

ឧបត្ថរភជនកករោ ប្ែលលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសឱ្យផល

ឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ។
លសចកតីថា កសលករោនិង កសលករោ ប្ែលលកើ ត្លឡើងជារួ
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ភិធរោត្ថសងគហ

សត្ាោំង

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

កនងលវោគ្បគ្កត្ីកីត និងប្ែលលកើត្លឡើងកនងររណា-

សននោល រ៊ឺ លពលជិត្នឹ ងសាាប់កីត ោំងលនោះរប្រងជាឧបត្ថរភកករោ ជួ
ឧបត្ថរភទ្ំនកបគ្រុងែល់ជនកករោ

ប្ែលលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសឱ្យ

ផល ឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ជនកករោប្ែលលៅរិ នោន់ ម្ចនឱ្ោសឱ្យ
ផលលទោះម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
ជនកករោកនង ត្ីត្ភពរួ
ឧបត្ថរភកករោរប្រងជួ

និងជនកករោកនងបចាបបននភពរួ

ឧបត្ថរភែល់ជនកករោ ប្ែលលៅរិនោន់ម្ចន

ឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបានោំង ២ យ៉ា ង ។
២. ជួ

ឧបត្ថរភជនកករោ ប្ែលកំពងម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យម្ចន

កម្ចាំងកនងោរបលញ្ា ញផលយ៉ា ងក្គ្កប្លងលឡើង ។
ោរជួ
ជួ

ទ្ំនកបគ្រុងរបស់ឧបត្ថរភកករោតរន័

លនោះ

ជាោរ

ទ្ំនកបគ្រុងជនកករោប្ែលកំពងម្ចនឱ្ោសឱ្យផល លបើជាកសល-

ករោក៏ជួ

ឧបត្ថរភែល់កសលជនកករោប្ែលកំពងឱ្យផល ែូច ក
ន ប្ែល

ម្ចនចិត្តជាកសលោំង
ទ្ចារ ិត្ករោណារួ

លឡើ

រប្រងលធាើប្ត្កសលជានិចា រិនបានលធាើ
លោះលវោជិត្នឹងសាាប់ម្ចនចិត្តគ្ជោះថាាជា

កសលលកើត្លឡើង ោលសាាប់រប្រងបានលៅលកើត្ជារនសស ឬលទ្វត
ប្ែលម្ចនឋានៈខពស់ឬម្ចនស័កិដធំ
ររណាសននោល ជួ

លនោះលគ្ព្វោះកសលឧបត្ថរភកករោកនង

ទ្ំនកបគ្រុងែល់កសលជនកករោ រ៊ឺ ោរលធាើ

លសចកតីលអលពលប្ែលម្ចនជីវ ិត្រស់លៅ ប្ែលកំពងបានឱ្ោសឱ្យផល
លទោះ

ក៏ ម្ចនកម្ចាំងកនងោរឱ្យផលបរ ិបូណ៌ក្គ្កប្លងលឡើង
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ក៏ជួ

ទ្ំនកបគ្រុងែល់ កសលជនកករោប្ែលកំពង

ម្ចនឱ្ោសឱ្យផលែូចគន ។
នកប្ែលម្ចនចិត្តជា កសលលគ្ចើន

រិនលជឿកនងបាបបណយ

រណលោស រិ នលជឿនរកសួរ៌ និងរិនលជឿថាសាាប់លហើ

គ្ត្ូវលកើត្លទ្ៀត្

ចង់លធាើ ីាក៏លធាើតរ ំលពើចិត្ត ោលជិត្នឹ ងសាាប់ចិត្តក៏លៅហោងភ័
លសចកតីសាាប់ ោលសាាប់លហើ
ស់ោល

លទ្ើបលៅលកើត្កនងនិរ

ូរ លនោះលគ្ព្វោះ កសលឧបត្ថរភកករោ

ររណាសននោល ជួ

ភូ រិ លសា

ខាាច
ទ្កខ

ប្ែលលកើ ត្លឡើងកនង

ទ្ំ នកបគ្រុងែល់ កសលជនកករោ ប្ែលបាន

លធាើលៅកនងបចាបបននភព ប្ែលបានឱ្ោសឱ្យផលលទោះ ម្ចនកម្ចាំងកនង
ោរឱ្យផលបរ ិបូ ណ៌ក្គ្កប្លងលឡើងែូលចនោះជាលែើ រ ជាោរជួ

ទ្ំនកបគ្រុង

របស់ឧបត្ថរភកករោែល់ជនកករោ ប្ែលកំពងម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យម្ចន
កម្ចាំងកនងោរឱ្យផលក្គ្កប្លងលឡើង ។
៣. ជួ

ិ ករបស់ជនកករោ ឱ្យ
ឧបត្ថរភែល់ទររូប ប្ែលវបា

ចលគ្រើនលឡើង និងតំងលៅបាន

ូរ ។

បរគលប្ែលលកើត្រកម្ចន វ
លោរភ័

នតោ

វៈោងោ

គ្រប់បរ ិបូ ណ៌ រិនម្ចន

លបៀត្លបៀន ជួបគ្បសពាប្ត្លសចកតីសខលដ្ឋ

លគ្ចើន

រប្រងោប់ថាជាវ ិបាកករោរបស់កសលជនកករោ ក្គ្កប្លងជាងលទោះោល
លកើត្រកលហើ

ជាបរគលប្ែលម្ចនចិ ត្តជាកសល

ជួ

ែល់រនសស

ប្ែលម្ចនទ្កខលំបាក លធាើបណយឱ្យោនទ្ំនកបគ្រុងកិ ចាោរកនងគ្ពោះពទ្ធ
សាសទ រកាខាួនលៅកនងសីលជានិចា លដ្ឋ
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កិត្ិត
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លធាើឱ្យម្ចនលសចកតីសខោ

សខចិត្តពណ៌សរបរផូរផង់

ិ៍ ត
សលករល្
ោ ោះ បានទ្ទ្ួ លប្ត្អាររោណ៍ប្ែលលអៗ ម្ចនោរល

លអ ឮលអ ោំងលនោះជាលែើ រ ោំងម្ចនអា
លោរភ័

ើញ

ប្វងកម្ចាំងខាាំងោាគ្បាសចាក

ឬែល់លពលម្ចនជំង៊ឺក៏បានជួបជារួ

រកាឱ្យបាត្់យ៉ាងរហ័ស

ម្ចន

ម្ចនរនសសជួ

លពទ្យលអៗ ថានំលៗ
អ

គ្បណិបត្តិឱ្យបានទ្ទ្ួល

លសចកតីសខស្សួលគ្រប់យ៉ាង ោំងលនោះលគ្ព្វោះកសលករោប្ែលបានលធាើ
ទ្កកនងភពលនោះ

ជាឧបត្ថរភកករោជួ

ទ្ំនកបគ្រុងែល់ទររូបប្ែល

លកើត្ពីកសលជនកករោឱ្យចលគ្រើន និងតំងលៅបាន
សត្ាត្ិរចាេនោំង

ូរ ។

ម្ចនជីងចក់ ពស់ ឆាោ ខាា ជាលែើរ ោំង

លនោះសទ្ធប្ត្លកើត្រកពី កសលជនកករោោំង ស់ ោលម្ចនោរលបៀត្
លបៀនសត្ាែក្ទ្ជាអាហារ
គ្ទ្គ្ទ្ង់ជីវ ិត្បានលដ្ឋ

ែូលចនោះលធាើឱ្យោងោ

ចលគ្រើនធំោត្់លឡើង

លសចកតីទ្កខលំបាកលផសងៗ

ឧបត្ថរភកករោប្ែលខាួនបានលធាើទ្កកនងបចាបបននភព

លគ្ព្វោះ កសល
ជួ

ទ្ំនកបគ្រុង

ែល់ទររូប ប្ែលលកើ ត្ពី កសលជនកករោឱ្យចលគ្រើនលឡើង និងតំង
លៅបាន

ូរជាលែើ រ លនោះរ៊ឺ កិចារបស់ឧបត្ថរភកករោប្ែលជួ

ទ្ំនកបគ្រុង

ែល់ទររូប ប្ែលជាវ ិបាករបស់ជនកករោឱ្យចលគ្រើន និងតំងលៅបាន
ូរ ។
ងគធរ៌របស់ឧបត្ថរភកករោលនោះ បានែល់
និងរហាកសលករោ ៨ ប៉ាលណាណោះ ។
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ចំប្ណករហរគត្កសលករោ

៩

ម្ចនកិចាជាជនកករោទំឱ្យ

បែិសនធិ ភវងគ និ ងចត្ិ ជាគ្ពហោបរគលកនងគ្ពហោភូរិប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ
រិនម្ចនឋានៈជាឧបត្ថរភកករោលទ្ ។
៣. ឧបបី

ក្ក្ម្ម

ឧបបីឡកករោជាករោប្ែលម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនករោែក្ទ្
ម្ចនសភាពផោ

គនជារួ

ខាួន

ប្ែល

និ ងលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើ ត្ ំពី

ជនកករោែក្ទ្លទោះ ែូចវចនត្ថៈថា
ករោនតរ ំ វ ករោនិពត្
ា តខនធសទតនំ វ ឧបបីលឡត្ីត្ិ = ឧបបីឡកំ
ករោណារប្រងលបៀត្លបៀនករោែក្ទ្ៗ និងោរជាប់ត្គនក្នទររូប
ខនធ ៥ ប្ែលលកើត្ពីករោែក្ទ្ៗ លទោះ ែូលចានោះករោលទោះល្ោោះថា ឧបបីឡកករោ

ងគធរ៌បានែល់ លចត្ទលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនង កសល

ចិត្ត ១២ ែួង និងរហាកសលចិត្ត ៨ ែួង ។
បានលសចកតីថា ឧបបីឡកករោលនោះ ជាករោប្ែលលបៀត្លបៀនោំង
ជនកករោែក្ទ្ ប្ែលម្ចនសភាពផោ

គនជារួ

ខាួន លៅថា ករោនរត -

ឧបបីឡក និងលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពីជនកករោែក្ទ្ ប្ែលម្ចន
សភាពផោ
ឡក ។

គនជារួ

ខាួនលទោះផង លៅថា ករោនិពាត្តខនធសទតនឧបបី-

ឧបបីឡកករោ ប្ែលលបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្ (ករោនតរ ំឧបបីឡកំ)
ម្ចនោរលបៀត្លបៀន ២ គ្បោរ រ៊ឺ
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(១) លបៀត្លបៀនលែើរបីរិនឱ្យម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល ។
(២) លបៀត្លបៀនលែើរបីឱ្យេ

កម្ចាំងកនងោរឱ្យផលបានរិនលពញ។

រួរលសចកតីថា ោរលបៀត្លបៀនរបស់ឧបបីឡកករោលនោះ លទ្ើ បម្ចន
ទទ្ី ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
១. លបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល ។
២. លបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្ប្ែលម្ចនឱ្ោសឱ្យផលលហើ
ម្ចនកម្ចាំងេ

ឱ្យ

ចោះ ។

៣. លបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពីជនកករោែក្ទ្លទោះ ។
១. ឧបបីឡកករោប្ែលម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្រិនឱ្យ
ម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល
ឧបបីឡកករោលនោះ ម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្ប្ែលម្ចន
សភាពផោ

គនជារួ

ខាួន និងលៅកនងឋានៈប្ែលម្ចនឱ្ោសនឹងឱ្យ

ផលបាន ប្ត្គ្ត្ូវឧបបីឡកករោលនោះ លបៀត្លបៀនទ្ករិនឱ្យបានឱ្យផល
ម្ចនោរលបៀត្លបៀនបាន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
(១) កសលករោប្ែលលធាើកនងបចាបបននភពលនោះ លបៀត្លបៀន កសល
ជនកករោលែើរបីរិនឱ្យម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល ។
(២)

កសលប្ែលបានលធាើទ្កកនងបចាបបននភពលនោះ លបៀត្លបៀន

កសលជនកករោលែើរបីរិនឱ្យម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល ។
ឧបបីឡកករោលនោះ បានែល់ ឧបត្ថរភកករោលទោះឯង រ៊ឺ កនងខណៈ
ប្ែលកសលឧបត្ថរភកករោ កំពងលធាើកិចាជួ
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ករោលទោះ កនងខណៈប្ត្រួ

លទោះឯង កសលឧបត្ថរភកករោលទោះ បាន

ល្ោោះថា កំ ពងលធាើកិចាលបៀត្លបៀន កសលជនកករោ ប្ែលនឹងបាន
ឱ្ោសកនងោរឱ្យផលរិ នឱ្យបានឱ្ោសកនងោរឱ្យផលបានផង ។
២. ឧបបីឡកករោ ប្ែលម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្ប្ែល
កំពងឱ្យផល ឱ្យម្ចនកម្ចាំងេ

ចោះ

ឧបបីឡកករោលនោះ ម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្ ប្ែលម្ចន
សភាពផោ

គនជារួ

ខាួននិងកំពងបានឱ្ោសឱ្យផលលទោះ

ឧបបីឡកករោលនោះ លបៀត្លបៀនឱ្យម្ចនកម្ចាំងេ

ប្ត្គ្ត្ូវ

ចោះ ប្ែលម្ចនោរ

លបៀត្លបៀនបាន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
(១) កសលករោប្ែលលធាើកងបចា
ន
បបននភពលនោះ លបៀត្លបៀន កសល
ជនកករោប្ែលកំពងម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យម្ចនកម្ចាំងេ

ចោះ ។

(២) កសលករោប្ែលលធាើកងបចា
ន
បបននភពលនោះ លបៀត្លបៀនកសល
ជនកករោប្ែលកំពងម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យម្ចនកម្ចាំងេ

ចោះ ។

ឧបបី ឡកករោគ្បលភទ្លនោះ បានែល់ ឧបត្ថរភកករោលទោះឯង រ៊ឺ
កនងខណៈប្ែលកសលឧបត្ថរភកករោ

កំពងលធាើកិចាជួ

ទ្ំនកបគ្រុង

កសលជនកករោលទោះ កនងខណៈជារួ

គនលទោះ ក៏ល្ោោះថា កំពងលធាើ

កិចលា បៀត្លបៀន កសលជនកករោប្ែលកំពងបានឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យ
ម្ចនកម្ចាំងកនងោរឱ្យផលេ

ចោះ ែូចត្ួយ៉ាង

កសលជនកករោរបស់គ្ពោះបាទ្ ជាសត្ត ប្ែលលកើត្ពីោរលធាើ
ននតរ ិ

ករោ រ៊ឺ សម្ចាប់គ្ពោះបាទ្ពិរិពសារជាគ្ពោះបិត ជាបិត្ឃាត្ករោ
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

និងគ្ត្ូវបានទ្ទ្ួលផលោាក់លៅ វ ីចិរហានរក

ប្ត្លដ្ឋ

ោរប្ែល

គ្ពោះបាទ្ ជាសត្តបានសាងកសលទ្កកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទជាលគ្ចើន
ជា ងគឧបត្ថរភោរលធាើបឋរសង្កគ
លទ្ើបជាឧបបី ឡកករោ

ជួ

ទ

លដ្ឋ

ំណាចក្នកសលលនោះ

លបៀត្លបៀន កសលជនកករោ

របស់

គ្ពោះបាទ្ ជាសត្តប្ែលគ្ត្ូវោាក់លៅ វ ីចិរហានរករលត
ត ធំ ប្ត្ឱ្យោាក់

ជារលត
ត ប្ែលជាបរ ិវររបស់ វ ីចិ

លៅកនងលោហករភីឧសសទ្នរក
រហានរក ។

ឧលបោខសនតីរណកសលវ ិបាក

ប្ែលជាបែិសនធិវ ិញ្ញញណរបស់

ិ ល់ពិោរ
រនសស និងលទ្វតជាន់ោបកនងជាន់ចាត្រោហាោជិោ ប្ែលវក
ោងោ

និ ងចិត្តោំងលនោះ កសលជនកករោប្ែលលធាើឱ្យលកើត្ជារនសស

ឬលទ្វតលទោះ គ្ត្ូវ កសលឧបបីឡកករោលបៀត្លបៀនឱ្យម្ចនកម្ចាំងកនង
ោរឱ្យផលេ

ចោះ ែូលចនោះលគ្ព្វោះឧបបីឡកករោលបៀត្លបៀនកសលជនក

ករោប្ែលម្ចនសភាពផោ

គនជារួ

ផល ឱ្យម្ចនកម្ចាំងកនងោរឱ្យផលេ
៣.

ខាន
ួ

និងកំពងម្ចនឱ្ោសឱ្យ

ចោះលទោះឯង ។

ឧបបីឡកករោប្ែលម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្

ពីជនកករោែក្ទ្លទោះ
ឧបបីឡកករោលនោះ លធាើកិចាលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពីជនក
ករោ

ប្ែលម្ចនសភាពផោ

គនជារួ

បាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ
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ខាួន

លទ្ើបម្ចនោរលបៀត្លបៀន

ភិធរោត្ថសងគហ

(១)

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

កសលឧបបីឡកករោលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពី

កសលជនកករោ ។
(២)

កសលឧបបីឡកករោលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពី

កសលជនកករោ ។
ត្ួយ៉ាងែូចសត្ាត្ិរចាេនប្ែលលកើត្រកម្ចនោងោ
ម្ចនលោរលបៀត្លបៀនម្ចនោររស់លៅលដ្ឋ
លធាើបណយរកាសីលរកពី ត្ីត្

រិ នបរ ិបូណ៌

លំបាកលគ្ចើន ប្ត្ោាប់បាន

និងកនងបចាបបននរិនបានលបៀត្លបៀន

សត្ាែក្ទ្ ត្រកម្ចន នកចិញ្ាឹរោររស់លៅក៏លអលឡើង លោរភ័
លបៀត្លបៀនជាគ្បចាំក៏បាត្់លៅ ម្ចនលសចកតីសខសបា

ប្ែល

លឡើង ោំង

លនោះលគ្ព្វោះ ំណាចក្នកសលឧបបីឡកករោប្ែលខាួនលធាើទ្ករក

ចូល

លបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពី កសលជនកករោ ប្ែលលធាើឱ្យលំបាក
ោ

លំបាកចិត្លត ទោះឱ្យ ស់លៅ

សបា

ចិត្តលឡើងវ ិញ ។

គ្បាកែជាលសចកតីសខោ

ប្ត្លបើរនសស នកលកើត្រកម្ចនោងោ
ម្ចនលោរភ័

បរ ិបូណ៌ រ ឹងម្ចំនិងរិន

លបៀត្លបៀន ប្ត្ នកលទោះលធាើបាបទ្ចារ ិត្ម្ចនោរលសពសោ

សម្ចាប់សត្ាឆ្លបាកលរឿ

ៗ ត្រកខាងលគ្ោ

ម្ចនលោរភ័

ឬម្ចនសត្ិរិនគ្បគ្កត្ី ឬម្ចនវ ិបត្តិកនងោរបាត្់បង់ោភ
ោរង្ករអាជីព ម្ចនប្ត្លរឿងលធាើឱ្យលកើត្លសចកតីលៅតគ្កហា
ោំងលនោះលគ្ព្វោះ ំណាចក្ន កសលឧបបីឡកករោ

លបៀត្លបៀន
ស បរ ិវរ
ចិត្តលផសងៗ

ប្ែលខាួនបានលធាើ

ទ្កចូលរកលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពីកសលជនកករោ ប្ែលម្ចន
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សភាពផោ

គនជារួ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ខាួនលទោះឯង ។
៤. ឧបឃាត្ក្ក្ម្ម

ឧបឃាត្កករោជាករោប្ែលម្ចនទទ្ីោត្់ករោែក្ទ្ និងទររូប
ប្ែលលកើត្ពីករោែក្ទ្ ែូចវចនត្ថៈថា
ករោនតរ ំ វ ករោនិពត្
ា តខនធសទតនំ វ ឧបឃាលត្ត្ីត្ិ = ឧបឃាត្កំ
ករោណារប្រងចូលលៅោត្់ផ្ទដច់ករោែក្ទ្

និងោត្់ផ្ទដច់ជាប់ត្

គនក្នទររូបខនធ ៥ ប្ែលលកើត្ពីករោែក្ទ្លទោះ ែូលចានោះករោលទោះល្ោោះ
ថា ឧបឃាត្កករោ បានែល់

កសលករោ ១២ និងកសលករោ ២១ ។

ឧបឃាត្កករោលនោះល្ោោះថា

ជាករោប្ែលម្ចនកិចាោត្់ផ្ទដច់

ករោែក្ទ្ៗ និ ងវ ិបាករបស់ករោែក្ទ្ៗ លទោះឱ្យ ស់ជាសរលចេទ្ លផសង
គនពីឧបបីឡកករោ ប្ែលម្ចនកិចគ្ា ត្ឹ រប្ត្លបៀត្លបៀនករោែក្ទ្ៗ និង
វ ិបាកករោលទោះរិនឱ្យចលគ្រើនលឡើង

ឬលធាើឱ្យកម្ចាំងកនងោរឱ្យផលេ

ចោះប៉ាលណាណោះ ។
ចំប្ណកឧបឃាត្កករោលនោះ

ជាករោគ្បលភទ្ប្ែលោត្់ផ្ទដច់ករោ

ែក្ទ្ៗ ជាសរលចេទ្ ោលោត្់ផ្ទដច់ករោណាលហើ

នឹងលបើោត្់វ ិបាករបស់ករោលទោះ

ផលលកើត្លឡើងបានត្លៅលទ្ៀត្លឡើ
លហើ

រប្រងសំលៅែល់ោងោ

ករោលទោះរិនអាចឱ្យ

ឬ វ

វៈចំប្ណកណារួ

របស់ ក
ន

លទោះ រប្រងខូ ចលៅរហូត្ែល់ ស់ជីវ ិត្ ឬក៏រិនោត្់ជីវ ិត្របស់ នកលទោះ
ឱ្យ ស់លៅក៏ម្ចន ។
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ឧបឃាត្ក្ក្ម្មមននាទី ២ ព្បការ គឺ
១. ោត្់ជនកករោែក្ទ្ៗ លែើរបីរិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលរហូត្
លៅ (ករោនតរឧបឃាត្ក) ។
២.

ោត្់ ទ ររូ បប្ែលលកើ ត្ ពី ជនកករោ លទោះឱ្យសូ នយបាត្់ លៅ

(ករោ និពាត្តខនធសទតនឧបឃាត្ក) ។
នឹងបានបរ ិយ
គ្បោរ លដ្ឋ

លសចកតីតរកិចារបស់ឧបឃាត្កករោោំង ២

ពិសាតរត្លៅលនោះ រ៊ឺ

១. ឧបឃាត្កករោ ម្ចនកិចោ
ា ត្់ផ្ទដច់ជនកករោែក្ទ្ៗ លែើរបី
រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលរហូត្លៅ
ឧបឃាត្កករោ ប្ែលោត្់ជនកករោែក្ទ្ៗ រិនឱ្យផលលនោះម្ចន
ោរោត្់ ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
(១) កសលឧបឃាត្កករោ ោត្់ផ្ទដច់ កសលជនកករោរិនឱ្យ
ម្ចនឱ្ោសឱ្យផលរហូត្លៅ ត្ួយ៉ាងែូច
គ្ពោះ ងគលិម្ចល រននឹងសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត

បានសម្ចាប់

រនសសជាលគ្ចើន រប្រងជា កសលជនកករោ ទំឱ្យលកើត្កនងនិរ
យ៉ា ងពិត្គ្បាកែ ោលបានជួបគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធលហើ
វ ិបសសទករោដ្ឋាន

នឹងបានចលគ្រើន

រហូត្បានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតលដ្ឋ

រហត្តររគកសលករោ

ភូរិ
ំណាច

ជាកសលឧបឃាត្កករោោត្់ផ្ទតច់ កសល

ជនកករោ ប្ែលបានលធាើកនងភពលនោះនិងភពរនលទោះ រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យ
ផលបានរហូត្លៅ ។
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កសលឧបឃាត្កករោ

ោត្់ ផ្ទដច់កសលជនកករោែក្ទ្

រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបានរហូត្លៅ ត្ួយ៉ាងែូច
បរគលប្ែលលធាើោនកសលនិ ងរហរគត្កសលទ្កលហើ

ត្រក

ចលគ្រើនវ ិបសសទករោដ្ឋានបានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត ោនកសលរិន
អាចឱ្យផលលកើត្ជារនសសឬលទ្វតបាន
អាចឱ្យផលលកើត្ជាគ្ពហោបាន

និងរហរគត្កសលក៏រិន

លគ្ព្វោះ ំណាចក្ន រហត្តររគកសល

លទោះឯង ជាកសលឧបឃាត្កករោ ោត្់កសលជនកករោែក្ទ្ៗ

ស់

រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផលត្លៅលទ្ៀត្ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ នកប្ែលចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន រហូត្បានសលគ្រច
រូបបញ្ា រជាន រប្រងឱ្យផលលកើ ត្ជាចត្ត្ថជានគ្ពហោ សគ្ម្ចប់ បឋរជានកសល ទ្ត្ិ

ជានកសល ត្ត្ិ

ជានកសល និងចត្ត្ថជាន

កសល រិនអាចឱ្យផលលកើត្កនងគ្ពហោភូរិប្ែលរួរលកើត្បាន ោំងលនោះ
លគ្ព្វោះ ំណាចក្នបញ្ា រជានកសលលទោះ
ោត្់ផ្ទដច់រហរគត្កសលប្ែលោបជាង

ជាកសលឧបឃាត្កករោ
រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផល

បាន ។
កនង រូបជានកសលក៏ែូចគន

រូបជានកសលប្ែលខពស់

ជាងរប្រងោត្់ រូប ជានកសល ប្ែលោបជាងជាលំ ដ្ឋ ប់ លៅរិ ន
ឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបាន ។
លសចកតីលនោះសំលៅ

ក

នកប្ែលបាន្នជាន់ខពស់លទោះ រិន

ម្ចននិកនតិត្ណា
ា កនង្ន ឬកនងភូរិប្ែលោបជាង លបើម្ចននិកនតិត្ណា
ា

-241-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រ៊ឺ លសចកតីលពញចិត្តកនង្ន ឬកនងភូរិប្ែលោបជាង ្នជាន់ខពស់
ប្ែលោាប់បានលហើ

លទោះ រប្រង នតរោនលៅ ប្ត្រិនបានសំលៅ

ក

ថា គ្ត្ូវ្នជាន់ោបោត្់ផ្ទដច់លទ្ ។
(៣)

កសលឧបឃាត្កករោ ោត្់ផ្ទដច់កសលជនកករោរិនឱ្យ

ម្ចនឱ្ោលឱ្យផលរហូត្លៅ ត្ួយ៉ាងែូច
គ្ពោះលទ្វទ្ត្តោាប់បានចលគ្រើនសរេករោដ្ឋានរហូត្សលគ្រច្ន
ភិញ្ញញ ត្រកបានលធាើលោហិត្បាទ្ និងសងឃលភទ្ ប្ែលជា ននតរ ិ

ករោ ោលសាាប់គ្ពោះលទ្វទ្ត្តគ្ត្ូវលៅលកើត្កនង វ ីចិរហានរក លសា
ទ្កខ ស់ោល

ូរ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះ ននតរ ិ

ករោប្ែលបានលធាើទ្កលទោះ

ជា កសលឧបឃាត្កករោោត្់ផ្ទដច់រហរគត្កសលជនកករោ រិនឱ្យ
ម្ចនឱ្ោសបានលៅលកើត្កនងគ្ពហោលោកែូលចនោះជាលែើរ ។
២.

ឧបឃាត្កករោប្ែលម្ចនកិចាោត្់ផ្ទដច់ទររូបប្ែលលកើត្ពី

ជនកករោែក្ទ្លទោះ

ឱ្យសាបសូនយលៅម្ចនោរោត្់ផ្ទដច់បាន

៤

គ្បលភទ្រ៊ឺ
(១)

កសលឧបឃាត្កករោ

កសលជនកករោ ែូចជាសត្ានរកលដ្ឋ

ោត្់ផ្ទដច់ទររូបប្ែលលកើត្ពី
ចំលព្វោះលសតច

រោជដ្ឋស់-

លត្ឿនសត្ិ ឬខាួនឯងរលឹកែល់កសលលផសងៗ ប្ែលខាួនោាប់បានលធាើទ្ក
លធាើឱ្យចត្ិចាកសត្ានរកលៅលកើត្ជារនសស ឬលទ្វត ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
កសលចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកនងខណៈរលឹកែល់កសលចាស់ៗ លទោះ
ឯង ជាកសលឧបឃាត្កករោោត្់ផ្ទដច់ ទររូប របស់នរកប្ែលលកើ ត្ពី

-242-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

កសលជនកករោ ។
(២)

កសលឧបឃាត្កករោ

កសលជនកករោ

ោត្់ ផ្ទដច់ទររូបប្ែលលកើត្ពី

ែូ ចជា នកបានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតប្ែលលៅជា

ោវស លបើរិនបានបពាជាាឧបសរបោខាងកន ង ៧ ក្េៃ លទ្

នកលទោះ

ិ ឬបរ ិនិព្វានខាងកនង ៧ ក្េៃលទោះឯង ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
នឹ ងគ្ត្ូវ ស់ ជីវត្
ំណាចរបស់ រហត្តររគ
សររួរជារួ

លភទ្

រហត្តផលលទោះ ម្ចនរណែ៏គ្បលសើររិន

ោវសប្ែលជាហីនលភទ្ រ៊ឺ លភទ្ជាន់ោបប្ែល

តំងលៅកនងឋានៈគ្ត្ឹរប្ត្សីល ៥ ជាគ្ពោះ រហនតខីណាស្សពលទោះ រប្រង
សររួរែល់សរណៈលភទ្ប្ែលជាឧត្តរលភទ្ លទ្ើបទ្ទ្ួលរណែ៏គ្បលសើរ
បំផត្លទោះបាន លគ្បៀបែូចខាាញ់របស់ោជសីហ៍ ភាជន៍ម្ចសប្ត្រា៉ា ង
ប៉ាលណាណោះប្ែលអាចរកាទ្កខាាញ់លទោះលៅបាន
លហើ

លបើលគ្បើភាជន៍ែក្ទ្ៗ

រិនអាចរកាទ្កលៅបាន ខាាញ់ោជសីហ៍លទោះនឹងហួត្ប្ហងលៅ

ស់ លនោះក៏សប្រតងឱ្យល

ើញថា

រហត្តររគកសលករោ ជាឧបឃាត្ក

ករោ ប្ែលោត្់ផ្ទដច់ទររូបរបស់រនសសប្ែលលកើត្ពីកសលជនកករោ
រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបានត្លៅលទ្ៀត្ ។
(៣)
ជនកករោ
ណា
ត ត្ ោ

កសលឧបឃាត្កករោ ោត្់ទររូបប្ែលលកើត្ពីកសល
ែូចជាបរគលប្ែលលកើត្រកម្ចនប្ភនក
ចិត្ត និង វ

វៈោងោ

គ្ត្លចៀក

គ្ចរោះ

គ្រប់បរ ិបូណ៌ ោប់ថាជាផល

ប្ែលលកើត្ពីកសលវ ិបាក គ្គត្រកបានទ្ទ្ួលឧបទ្ោវលហត្លធាើឱ្យប្ភនក
ខាាក់ ដ្ឋច់ក្ែ បាក់លជើង ឬបាត្់បង់ជីវ ិត្ ោំងលនោះ កសលឧបឃាត្ក
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ករោោត្់ផ្ទដច់ទររូបប្ែលលកើត្ពីកសលជនកករោ រិនឱ្យម្ចនឱ្ោស
ឱ្យផលបានត្លៅលទ្ៀត្ ។
(៤)

កសលឧបឃាត្កករោ

កសលជនកករោ

ោត្់ ផ្ទដច់ទររូបប្ែលលកើត្ពី

ែូចជាសត្ាត្ិរចាេនោំង

រប្រងលកើត្ពី

កសលជនកករោ ែូចជាែំរ ី លសោះ លគ គ្កបី សនខ បងាង គ្ត្ី ោំងលនោះ
ជាលែើរ ត្រកបានទ្ទ្ួលឧបទ្ោវលហត្លដ្ឋ

គ្ត្ូវ

នបកសាាប់ ោាក់

ទ្ឹកសាាប់ ឬគ្ត្ូវលរសម្ចាប់ជាលែើរ ោរសាាប់របស់សត្ាោំង
លគ្ព្វោះ កសលឧបឃាត្កករោ
ោត្់ផ្ទដច់ជីវ ិត្និ ងោងោ

រ៊ឺ

ឱ្ោសឱ្យផលត្លៅលទ្ៀត្លឡើ

ប្ែលោាប់បានលធាើទ្កលហើ

លនោះ
ជា នក

កសលជនកករោឱ្យ ស់លៅរិនម្ចន
។

ឧបឃាត្កករោ ប្ែលម្ចនកិចោ
ា ត្់ផ្ទដច់ករោែក្ទ្ៗ និងទររូប
ប្ែលលកើត្ ំពីករោែក្ទ្ៗ លទោះម្ចន ងគធរ៌ រ៊ឺ
កសលករោ ២១ ោំង ស់ ។
ឆប់ ឆត្ុក្ទ
ក ី១

6
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ឆត្ុក្ទ
ក ី ២ បាក្ទានបរ ិយយឆត្ុក្ ក
បាកោនបរ ិយ

ចត្កា

ជាចត្កាៈប្ែលសប្រតងលំដ្ឋប់ោរឱ្យ

ផលរបស់ករោ ោលប្ចកបទ្លហើ
បរ ិយ

បាន ៤ បទ្ រ៊ឺ បាក + ោន +

+ ចត្កា ។
បាក បានែល់ បែិសនធិផល ។
ោន បានែល់ ោរឱ្យ ។
បរ ិយ

បានែល់ លំដ្ឋប់ ឬក៏វរៈ ។

ចត្កា បានែល់ ម្ចន ៤ យ៉ា ង ។
ោលរួរបទ្ជា បាកោនបរ ិយ

ចត្កា បានលសចកតីថា លំដ្ឋប់

ក្នោរឱ្យផលរបស់ករោលទោះម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. ររកករោ បានែល់ ករោធន
ៃ ់។
២. អាសននករោ បានែល់ ករោប្ែលលធាើជិត្នឹងសាាប់ ។
៣. អាចិណណករោ បានែល់ ករោប្ែលលធាជា
ើ លរឿ

ៗ។

៤. កែតតករោ បានែល់ ករោបនតិចបនតួច លោរគ្បម្ចណលគ្ៅ

ំពីករោ ៣ ខាងលែើរ ។

នឹងបានបរ ិយ

លសចកតីតរចត្កាៈលនោះត្លៅ
១. គរ ុក្ក្ម្ម

ររកករោ ជាករោធន
ៃ ់ ឬជាករោប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំង នឹងគ្ត្ូវឱ្យ
ផលរនករោែក្ទ្ៗ ែូចវចនត្ថៈថា

ររ ំ កលោត្ីត្ិ = ររកំ

ករោណារប្រងឱ្យផលែ៏ធៃន់ករោលទោះ ល្ោោះថា ររករោ ។
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រា៉ា ងលទ្ៀត្ ករោនលត រហិ បែិព្វហិត្ំ

សកាលណ

យតត ររកំ

ករោនិត = ររកករោំ
ករោប្ែលធៃន់លគ្ព្វោះករោែក្ទ្ៗ រិនអាចហារនូវោរឱ្យផលបាន
លទ្ើបល្ោោះថា ររកករោ ។
ររកករោប្ែលជាករោធៃន់អាចឱ្យផលលកើ ត្លឡើងបាន កនងលំដ្ឋប់
ក្នចត្ិ រ៊ឺ ភពជាត្ិខាងរខ ឬជាត្ិទ្ី ២ ជាប់ត្គនលដ្ឋ

ពិ ត្គ្បាកែ ករោ

ែក្ទ្ៗ ប្ែលរិនប្រនជាររកករោែូចគនលទោះ នឹងរិនអាចោោំងនូវោរ
ឱ្យផលរបស់ករោលនោះបានលឡើ

។

ររកករោលនោះម្ចនោំង កសលររកករោ
ោលរួរគ្បលភទ្របស់ររកករោលហើ
១.និ

និងកសលររកករោ

ម្ចន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

ត្រិចាេទ្ិែិាករោ បានែល់ លសចកតី

ល់ល

ើញខសពីោរ

ពិត្ ប្ែលជាករោធៃន់នឹងឱ្យផលពិត្គ្បាកែកនងលំដ្ឋប់ក្នចត្ិ ។
២.បញ្ញ
ា ននតរ ិ

ករោ បានែល់ ោរលធាក
ើ រោ ៥ គ្បោរ ប្ែលជា

ករោធៃន់ និងឱ្យផលពិត្គ្បាកែកនងលំដ្ឋប់ក្នចត្ិ ។
៣.រហរគត្កសលករោ បានែល់ ្នសម្ចបត្តិ ៨ ឬ ៩ ចាត្់
ថាជាករោធៃន់ប្ែលឱ្យផលពិត្គ្បាកែកនងលំដ្ឋប់ក្នចត្ិ ។
និ

ត្រិចាេទ្ិែិក
ា រោ និង បញ្ញ
ា ននតរ ិ

ករោ ជា កសលររកករោ

ចំប្ណករហរគត្កសលករោ ជាកសលររកករោ នឹងបានសប្រតងររក
ករោោំង ៣ គ្បោរែូចត្លៅលនោះ
១. និ

ត្រិចាេទ្ិែិាករោ ោលប្ចកបទ្លហើ
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និ

ត្ + រិចាេ + ទ្ិែិា + ករោ ។

និ

ត្ បានែល់ លទ្ៀងោត្់ ។

រិចាេ បានែល់ ខសពីលសចកតីពិត្ ។
ទ្ិែិា បានែល់ ោរ

ល់ល

ើញ ។

ករោ បានែល់ ោរលធាើ ។
ោលរួរបទ្ជា និ
ល

ត្រិចាេទ្ិែិក
ា រោ ប្គ្បថា ករោ រ៊ឺ ោរ

ល់

ើញខសពីលសចកតីពិត្ ប្ែលឱ្យផលលទ្ៀងោត្់កនងលំដ្ឋប់ក្នចត្ិ ។
និ

ត្រិចាេទ្ិែិាករោលនោះម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. នត្ថិកទ្ិ ែិា ល

ើញថាោរលធាើលអ ឬលធាើអាគ្កក់យ៉ាងណាកតី ផល

ប្ែលបានទ្ទ្ួលលទោះរប្រងរិនម្ចន (បែិលសធផល) ។
២.

លហត្កទ្ិែិា ល

លៅលទោះ រិ នបានអាស្ស័
៣.

កិរ ិ

ទ្ិែិា ល

ើញថាសត្ាោំង

ប្ែលកំពងគ្បគ្ពឹត្ត

ជាប់ រកពីលហត្ណាៗ (បែិលសធលហត្) ។
ើញថាោរលធាើលផសងៗ របស់សត្ាោំង

លទោះ រិ នសលគ្រចជាបណយជាបាបយ៉ា ងណាលឡើ

។

ទ្ិែិាោំង ៣ គ្បោរលនោះ លសចកតីពិសាតរនឹងបានសប្រតងត្លៅកនង
បាកឋានចត្កា ប្ែលលព្វលលដ្ឋ
និ

រិចាេទ្ិែិាកនងរលទទ្ចារ ិត្ ។

ត្រិចាេទ្ិ ែិក
ា រោលនោះ ចាត្់ថាជាលោសប្ែលធៃន់ធៃរខាាំងោាជាទ្ី

បំផត្ជាងលោសរបស់សងឃលភទ្ករោកនងបញ្ញ
ា ននតរ ិ ករោ
ងគធរ៌បានែល់ ទ្ិែិលា ចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនងទ្ិ ែិាសរប
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ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាប់ជារួ
២. បញ្ញ
ា ននតរ ិ
បញ្ា +

និ

ត្រិចាេទ្ិែិា ។

ករោ ប្ចកបទ្បានែូលចនោះ រ៊ឺ

ននតរ + ឥ

+ ករោ ។

បញ្ា បានែល់ ៥ ។
ននតរ បានែល់ រិនម្ចនរវងចលទាោះ ។
ឥ

បានែល់ ឱ្យផល ។

ករោ បានែល់ ោរលធាើ ។
ោលរួរបទ្ជា បញ្ញ
ា ននតរ ិ
ប្ែលឱ្យផលលដ្ឋ
បញ្ញ
ា ននតរ ិ

ករោ ប្គ្បថា ោរលធាើោំង ៥ យ៉ា ង

រិនម្ចនរវងចលទាោះកនងលំដ្ឋប់ក្នចត្ិ ។
ករោ ោរលធាើោំង ៥ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. ម្ចត្ឃាត្ករោ បានែល់ សម្ចាប់ម្ចត ។
២. បិត្ឃាត្ករោ បានែល់ សម្ចាប់បត
ិ ។
៣.

រហនតឃាត្ករោ បានែល់ សម្ចាប់គ្ពោះ រហនត ។

៤. លោហិត្បាទ្ករោ បានែល់ លធាើគ្ពោះពទ្ធឱ្យពរពងគ្ពោះលោហិត្ ។
៥. សងឃលភទ្ករោ បានែល់ បំប្បកសងឃឱ្យប្បកគន ។
បណា
ត ននតរ ិ

ករោ ៥ គ្បោរលនោះ សងឃលភទ្ជាករោធៃន់ជាងលរ

ោំង ស់ លោហិត្បាទ្ជាករោប្ែលធៃន់កនងលំដ្ឋប់ ចោះរកពីសងឃលភទ្
ករោធន
ៃ ់ប្ែលរងចោះរកពីលោហិត្បាទ្បានែល់ រហនតឃាត្ ចំប្ណក
ម្ចត្ឃាត្និងបិត្ឃាត្ោំង

២

លនោះគ្ត្ូវអាស្ស័
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របស់ម្ចតឬបិត លបើបិតជា នកម្ចនរណធរ៌ខពសជា
់ ងម្ចត បិត្ឃាត្
ករោក៏ធៃន់ជាងម្ចត្ឃាត្ករោ ប្ត្លបើម្ចតម្ចនរណធរ៌ខពស់ជាងឬលសោើ
គនជារួ

បិត ម្ចត្ឃាត្ករោរប្រងធៃន់ជាងបិត្ឃាត្ករោ ោំងលនោះ

លគ្ព្វោះម្ចតជា នកទ្ទ្ួលភារៈធៃន់ប្ែលលធាើបានលដ្ឋ

លំបាក

លទ្ើបជា

នកម្ចនឧបោរៈរណែល់បត្តក្គ្កប្លងជាង ងគធរ៌របស់បញ្ញ
ា ននតរ ិ
ករោលនោះ បានែល់ លចត្ទលចត្សិកកនងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង ប្ែល
ជាប់ជារួ

បញ្ញ
ា ននតរ ិ ករោ ។

៣. រហរគត្កសលករោ ជាកសលររកករោប្ែលទំឱ្យលកើ ត្កនង
សរត្ិគ្ពហោលោក បានែល់ រហរគត្កសលករោ ៩ រ៊ឺ រូបាវចរកសល
ករោ ៥ និ ង រូ បាវចរកសលករោ ៤ ប្ែលលៅថា ្នសម្ចបត្តិ ៨
ឬ ៩ បណា
ត ្នសម្ចបត្តិ ៨ ឬ ៩ លនោះ លនវសញ្ញញទសញ្ញញ
្ន ប្ែលជា រូបាវចរកសលករោលដ្ឋ
ំ ប់ចងលគ្ោ

ត្ន

លទ្ើបោប់ថាជា

រហរគត្កសលករោប្ែលធៃន់ជាង្នកសលែក្ទ្ៗ ែូលចានោះលបើ្ន
ោភីបរគលប្ែលបាន្នសម្ចបត្តិ

៨

ឬ

៩

លពលសាាប់លៅ

លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នកសលលទោះ ជា ក
ន ឱ្យផលទំលៅលកើត្កនង

លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នភូរិ ចំប្ណក្នកសលែក្ទ្ៗ ែ៏លសសជា

លហាសិករោលៅ រិនបានជួ
្នលឡើ

ឧបត្ថរភែល់លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

។
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ោរឱ្យផលរបស់កសលររកករោលដ្ឋ
ក្នចត្ិលហើ
១. លនវសញ្ញញទសញ្ញញ
២. អាកិញ្ាញ្ញញ

លំដ្ឋប់

លទ្ើបម្ចនែូលចនោះរ៊ឺ
ត្នកសល ។

ត្នកសល ។

៣. វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នកសល ។

៤. អាោសានញ្ញ
ា

ត្នកសល ។

៥. រូបាវចរបញ្ា រជានកសល ។
៦. ចត្ត្ថជានកសល ។
៧. ត្ត្ិ

ជានកសល និងទ្ត្ិ

ជានកសល ។

៨. បឋរជានកសល ។
លសចកតីលផសងគនកនងោរឱ្យផលរបស់ កសលររកករោ

និង

កសលររកករោ ។
កសលររកករោលទោះ ោល កសលករោណារួ
កសលជនកករោលៅលហើ

ឱ្យផលជា

កសលររកករោែក្ទ្ែ៏លសស ក៏ម្ចន

ឋានៈជាឧបត្ថរភកករោបាន ។
ចំប្ណកកសលររកករោ ោលកសលររកករោណារួ
ជាកសលជនកករោលហើ

ឱ្យផល

កសលររកករោែក្ទ្ែ៏លសសក៏ជា លហាសិ

ករោលៅរិនម្ចនឋានៈប្ែលជាឧបត្ថរភកករោបាន ។
កំណត្់សម្ចគល់ លោកត្តរកសលករោ រ៊ឺ ររគចិត្ត ៤ លទោះ ចាត្់
ជាររកករោែូចគន

ប្ត្លោកត្តរកសលករោលទោះរិនម្ចនទទ្ីប្ែលជា
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ជនកករោទំឱ្យលកើត្បានលទ្

ម្ចនប្ត្ទ្ម្ចា

ោរលកើ ត្តរសររួរែល់

កម្ចាំង ំណាចរបស់ខួន
ា រិនប្រនករោប្ែលនឹងឱ្យផលលកើត្កនងភពខាង
រខ លទ្ើបរិនបានោប់ថាជាករោតរបាកោនបរ ិយ

ចត្កាៈលនោះបាន ។

២. អាសននក្ម្ម
អាសននករោ រ៊ឺ ករោប្ែលបានលធាើកនងលវោជិត្នឹងសាាប់ ឬោរ
រលឹកែល់ោរលធាើណារួ

កនងលវោជិត្នឹងសាាប់ ម្ចនវចនត្ថៈថា

អាសលនន កត្ំ = អាសននំ (វ) អាសលនន

នសសរ ិត្ំ = អាសននំ

ោរលធាើប្ែលលអឬរិនលអកងលវោជិ
ន
ត្នឹងសាាប់ ល្ោោះថា អាសននករោ

ឬោររលឹកែល់លសចកតីលន
អ ិ ងលសចកតីអាគ្កក់កនងលវោជិ ត្នឹង

សាាប់ ល្ោោះថា អាសននករោ បានែល់
រិចាេទ្ិែិាករោនិងបញ្ញ
ា ននតរ ិ

កសលករោ ១២ (លវៀរ និ

ត្-

ករោ) និងរហាកសលករោ ៨ ។

រួរលសចកតីថា ោរលធាើ ឬោររលឹកែល់វត្ថប្ែលលអ ឬរិនលអកីត
កនងលវោជិត្នឹងសាាប់ល្ោោះថា ជាអាសននករោ ម្ចន ំណាចទំឱ្យលកើត្
ផលបានែូចគនោំង ស់ ។
អាសននករោ លទ្ើបជាោរលធាើ ឬោររលឹកែល់វត្ថប្ែលោាប់លធាើរក
លហើ

កនងលវោជិត្នឹ ងសាាប់ និ ងរប្រងជាោរលធាើ ឬោររលឹកបានោំង

កសលអាសននករោ ឬ កសលអាសននករោ ។
កសលករោ ឬ កសលករោខាោះ ប្ែលោាប់បានលធាើផត្រកលហើ
ជាលពលលវោ

រូ រហូត្ែល់លភាចលៅ រិនបានរលឹកនឹកែល់ ប្ត្ោល
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លវោជិត្នឹងសាាប់លទោះរលឹកលឡើងរក បានែល់លរឿងកសលករោប្ែល
ោាប់បានលធាើទ្កលហើ
ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

លវោលទោះកសលចិត្លត កើត្លឡើង កសលចិត្ត
អាស្ស័

ោររលឹកែល់លរឿងកសលបានលទោះ

ល្ោោះថា កសលអាសននករោ លបើរលឹកែល់ កសលករោប្ែលោាប់បាន
លធាើលហើ

លឡើងរកបាន លវោលទោះ កសលចិត្តក៏លកើត្លឡើង

ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

លនោះឯង បានល្ោោះថា
សប្រតងថា អាសលនន

កសល

ោររលឹកែល់លរឿងប្ែលជា កសល

កសលអាសននករោ សរែូចវចនត្ថៈប្ែល

នសសរ ិត្ំ = អាសននំ ។

បរគលខាោះរិ នោាប់លធាើកសលទ្កជាែំកំភួន ត្រកម្ចនសោធខាាំង
ោាបានសាងកសលជាភ័សតងទ្
ដ
កកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ ម្ចនោរលធាើ
កឋិ ន បួ សជាភិកខ កសាងសាោ និងរកាឧលបាសេ កនងរវងកំពងលធាើ
ិ លៅ
កសលលនោះម្ចនោរ ស់ជីវត្

កសលប្ែលបានលធាើទ្កកនងលវោ

ជិត្សាាប់លទោះ ល្ោោះថា ជាកសលអាសននករោ ឬរនសសខាោះោលលៅ
សបា

រិនោាប់រិត្នឹងលធាើបណយលធាើកសលទ្ក ែល់លពលឈ៊ឺម្ចន

លោរភ័
សាាប់លហើ
លឡើង
លហើ

លបៀត្លបៀនលកើត្ោរភា្ក់ខួនភ័
ា

ខាាចសាាប់

ប្គ្កងថាោល

នឹងគ្ត្ូវលៅលកើត្កនងទ្ីលបា
ំ ក លទ្ើបបានលធាើកសលឱ្យលកើត្

ម្ចនោរថាា
កនងលពលរិន

សងឃោន ឬនិរនតលោករកលទ្សទឱ្យសាតប់
ូរប៉ាទោនក៏ ស់ជីវ ិត្លៅ

កសលប្ែលបានលធាើ

ទ្កកនងលវោជិត្នឹងសាាប់លទោះ លទ្ើបល្ោោះថា កសលអាសននករោ ។
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សគ្ម្ចប់ កសលអាសននករោ
ិ ទ្គន លហើ
កំពងល្ាោះវវ

ក៏ម្ចនត្ួយ៉ាងែូចជា នកប្ែល

លកើត្ោរសម្ចាប់គនឱ្យសាាប់ ោរសាាប់ប្ែល

លកើត្លឡើងកនងខណៈលទោះកតី ឬសាាប់កនងលវោត្រកកតី ឬ នកប្ែលកំពង
លសពសោសបា
រ ីកោ

ោអកោអ

រ ីកោ

ោអកោអ

កនងខណៈប្ែលកំពងសបា

លទោះ ក៏លកើត្ម្ចនឧបទ្ទវលហត្បចាបបននលធាើឱ្យគ្ត្ូវ ស់

ជីវ ិត្ ីៅ ឬរិចាេទ្ិែិប
ា រគលពួ កខាោះ ោលែឹ ងខាួនថា ខាួននឹ ងគ្ត្ូវសាាប់លដ្ឋ
លោរភ័

ឬលោរជោកនងោលរិន

សត្ាបូជា

័ញ្ញ

ោលោរបូជា

លដ្ឋ

ូរប៉ា ទោនលនោះ លទ្ើបបានលធាើពិធីសម្ចាប់

ល់ថាោរសាាប់នឹងបានលៅោន់ ឋានសួរ៌

័ញ្ញសលគ្រចលហើ

នកលទោះក៏ែល់នូវលសចកតីសាាប់ ោរ

លធាើោំង ស់ប្ែលលព្វលរកលហើ

លនោះ សទ្ធប្ត្ជា កសលអាសននករោ

លគ្ព្វោះជាោរលធាើកនងលវោជិត្សាាប់

សរែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា

អាសលនន កត្ំ = អាសននំ ។
៣. អាឆិែណក្ម្ម
អាចិណណករោ រ៊ឺ ករោប្ែលបានលធាើលរឿ
អាចី

ត្ិ បនបបនំ ករ ី

ៗ ែូចវចនត្ថៈថា

ត្ីត្ិ = អាចិណំ ណ

ករោណាប្ែលបរគលរបបីសនសំទ្កលរឿ

ៗ ករោលទោះ ល្ោោះថា

អាចិណណករោ ។
ងគធរ៌បានែល់

កសលករោ ១២ និ ងរហាកសលករោ ៨ ។

អាចិណណករោលនោះម្ចន ២ យ៉ា ង ែូចគននឹងអាសននករោ រ៊ឺ ម្ចន
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ោំងកសលអាចិណណករោ និង កសលអាចិណណករោ ។
កសលអាចិណណករោ ែូចជា នកប្ែលលធាើបណយកសលទ្កលរឿ
ម្ចនោរដ្ឋក់បាគ្ត្ោល់គ្ពឹក សូគ្ត្ធរ៌ ថាា

ៗ

បងគំគ្ពោះោល់ក្េៃ រកាសីល

៥ ឬសីល ៨ ជាគ្បចាំ ម្ចនោរសិកាធរ៌ រហូត្ែល់ចលគ្រើនសរេ
វ ិបសសទលរឿ

ៗ ោរលធាើោង
ំ លនោះល្ោោះថា កសលអាចិណណករោ ។

កសលអាចិណណករោ
លដ្ឋ

ោ

ែូ ចជា នកប្ែលលធាើទ្ចារ ិត្ករោលផសងៗ

វចា និងចិត្តលរឿ ៗ ម្ចនោរសម្ចាប់ សត្ា លួចគ្ពទ្យលរ

និយ កហក លព្វលព្វកយលគ្គត្គ្គត្ និងអាឃាត្ពាបាទ្ជានិចា
និងលធាើជាអាជីព ឬរិនប្រនជាអាជីពកតី ោរលធាើោំងលនោះលៅថា កសល
អាចិណណករោ ។
គ្បោររួ
សូរបីគ្ត្ឹរប្ត្រួ

លទ្ៀត្

សូរបី នកប្ែលោាប់លធាើទ្ចារ ិត្ករោរកលហើ

ែង ប្ត្ ក
ន លទោះរលឹកនឹកែល់ករោលទោះលរឿ

ក៏លកើត្លសចកតីលៅដគ្កហា

ចិត្តលឡើងរក លដ្ឋ

ែល់ទ្ចារ ិត្ករោរបស់ខួានលទោះក៏ល្ោោះថា

អាស្ស័

ៗ លហើ

ោររលឹកនឹក

កសលអាចិ ណណករោបាន

ែូចគន ។

លដ្ឋ
គ្ត្ឹ រប្ត្រួ
លរឿ

ទ្ំនងែូចគនលនោះ

ក
ន ប្ែលោាប់លធាើបណយកសល សូរបី

ែងលគ្ព្វោះជា នកគ្កលំបាក

ប្ត្រលឹកនឹ កែល់ករោលទោះ

ៗ នឹ ងរលឹកែល់គ្គណា ក៏លកើត្បីត្ិលសារនសសកនងកសលរបស់

ខាួនលរឿ

ៗ លសចកតីរក
ី ោ

ចិត្តលដ្ឋ

អាស្ស័

ោររលឹកនឹកែល់កសល

របស់ខួានលទោះ ក៏បានល្ោោះថា ជាកសលអាចិណណករោែូចគន ។
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ែូលចានោះោរលធាើបណយលធាើបាប ប្ែលបានលធាើទ្កលរឿ
នឹកែល់បណយនិងបាបលរឿ

ៗ ឬោររលឹក

ៗ ោំងលនោះល្ោោះថា អាចិណណករោបាន

ោំង ស់ ។
៤. ក្ ោតក្ម្ម
កែតតករោ រ៊ឺ ករោប្ែលបានលធាើលៅលហើ

ជាករោយ៉ាងសារញ្ញ

រិនចូលែល់ថានក់ជាររកករោ អាសននករោ ឬអាចិណណករោ ជាករោត្ូច
បនតិចបនតួច

នកប្ែលលធាើរិនបានតំងចិត្តលធាើឱ្យលពញលលញ

ម្ចន

វចនត្ថៈថា កែតត ឯវ ករោនិត = កែតតករោំ
ោរលធាើប្ែលបានល្ោោះថា ករោ លដ្ឋ
លហើ

លព្វលថា បានលធាើលៅ

ប៉ាលណាណោះ ែូលចានោះ លទ្ើបល្ោោះថា កែតតករោ បានែល់

កសល

ករោ ១២ និងរហាកសលករោ ៨ ។
ក្ ោតក្ម្មច្នះមន ២ យ៉ាង្ គឺ
១. កសលករោ និង កសលករោ ប្ែលោាប់លធាើរកលហើ
ភពរនៗ

ប្ែលបានែល់ បោបរ ិ

កម្ចាំង ំណាចកនងោរឱ្យផលេ

លវទ្នី

ចោះលហើ

ករោ

កនង

ករោោំងលនោះម្ចន

ប្ត្រង់លៅជាប់តរឱ្យផល

បាន លទ្ើបចាត្់ថាជាករោត្ិចត្ួច រ៊ឺ កែតតករោ ។
២. កសលករោ និង កសលករោ ប្ែលលធាើទ្កកនងភពលនោះ ប្ត្រិន
បានចូលែល់ភាពជាររកករោ អាសននករោ និងអាចិណណករោលទ្ លដ្ឋ
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លគ្ចើន នកលធាើរិនបានតំងចិ ត្លត ធាើឱ្យលពញលលញ រ៊ឺ ខាោះខាត្លដ្ឋ

លចត្ទ

កនងោលោំង ៣ ។
កែតតករោ រ៊ឺ ករោប្ែលបានលធាើលហើ

ោំងកនងភពរនៗ និង

កនងបចាបបននភពលនោះ ោលពិចារណាឱ្យលអលហើ

នឹងល

ញ
ើ ថា ររក

ករោកីត អាសននករោកីត ឬអាចិណណករោកីត ោំងលនោះចាត្់ថាជាកែតតករោ
បានែូចគន លគ្ព្វោះបានលធាើសលគ្រចលៅលហើ
ម្ចនល្ោោះលៅលដ្ឋ

ប្ត្លគ្ព្វោះករោោំង ៣ លទោះ

ចំលព្វោះ លទ្ើបរិនលៅករោោំង ៣ លទោះថាជា

កែតតករោ ែូចបាលីសប្រតងថា កែតត ឯវ ករោំ ជាព្វកយបែិលសធករោ
ប្ែលចូលែល់ភាពជាររកករោ អាសននករោ និងអាចិណណករោលទោះឯង ។
លបើររកករោ

អាសននករោ

និ ងអាចិណណករោ

រិនឱ្យផលលហើ

កែតតករោលទោះឯង នឹងជា ក
ន ឱ្យផល និងលជឿជាក់បានថា បណា
ត សត្ា
ោំង

ប្ែលរិនម្ចន សូរបីកែតតករោលទោះរប្រងរិនម្ចនលឡើ

។

លំដ្ឋប់ោរឱ្យផលរបស់ករោោំង ៤ គ្បោរែូចលព្វលលហើ
គ្ពោះ នរោធចារយសប្រតងែល់ោរឱ្យផលបែិសនធិ រ៊ឺ ឱ្យលកើត្កនងភព
ជាត្ិទ្ី ២ លបើ នកណាបានលធាើករោទ្កោំង ៤ គ្បោរលហើ
នកឱ្យផលបែិសនធិ លបើលធាើនិ

ររកករោជា

ត្រិចាេទ្ិែិាករោ ឬបញ្ញ
ា ននតរ ិ

ករោទ្ក

ក៏ឱ្យផលលៅលកើត្ជាសត្ានរក លបើ នកបាន្នសម្ចបត្តិ ក៏នឹងឱ្យ
ផលលៅលកើ ត្ជាគ្ពហោ សប្រតងថាររកករោរប្រងឱ្យផលកនងលំដ្ឋប់រន
ករោែក្ទ្ៗ ោំង ស់ ។
លបើ នកណារិនបានលធាើររកករោទ្ក អាសននករោជា នកឱ្យផល
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លៅលកើត្ជារនសស លទ្វត ឬ បា

សត្ា តរសររួរែល់ករោនិង

បរគលកនងភពជាត្ិទ្ី ២ ចំប្ណកអាចិ ណណករោ និងកែតតករោ និងឱ្យ
ផលបានប្ត្កនងបវត្តិោល ។
លបើ នកណារិនបានលធាើររកករោ និងអាសននករោទ្ក រង់ម្ចនប្ត្
អាចិណណករោ និ ងកែតតករោគ្ត្ឹរប្ត្ ២ គ្បោរ អាចិណណករោលទោះនឹ ងបាន
ឱ្ោសឱ្យផលបែិសនធិឱ្យលកើត្ជារនសស

ជាលទ្វត

ឬ បា

សត្ា

តរសររួរែល់ករោនិងបរគលកនងភពជាត្ិទ្ី ២ ចំប្ណកកែតតករោ
រង់ជា នកឱ្យផលកនងបវត្តិោលប៉ាលណាណោះ ។
លបើ នកណារិ នោាប់លធាើររកករោ អាសននករោ និ ងអាចិណណករោទ្ក
ែូចជាបែិសនធិលហើ

ម្ចនជីវ ិត្រស់លៅរិនបានប៉ាទោនក្េៃផង លៅរិន

ោន់បានលធាើទ្ចារ ិត្ និងសចរ ិត្ករោណារួ
ែូលចនោះលហើ
ឬ បា

ផង ក៏លធាើោលកិរ ិយលៅ

កែតតករោរប្រងទំឱ្យលកើត្ផលបែិសនធិជារនសស លទ្វត

សត្ា ត រសររួ រ

ែូ លចនោះលគ្ព្វោះសត្ាោំង

ប្ែលរិ នម្ចនកែតតករោលទោះ រប្រងរិនម្ចនលឡើ

កនងលោក

។

កនងវ ិសទ្ធិររគនិងបែិសរភិោររគ ែាកថា សប្រតងែល់លំដ្ឋប់ោរ
ឱ្យផលរបស់ករោថា
បររបិ ចត្ពាិធំ ករោំ

ំ ររកំ,

ំ ពហលំ,

ោសននំ, កែតត

វ បន ករោនិត ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ករោម្ចន ៤ យ៉ា ង លព្វលលដ្ឋ

ោរឱ្យផលតរ

លំដ្ឋប់ រ៊ឺ ររកករោ ពហលករោ អាសននករោ និងកែតតករោ ។
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តរ ែាកថាលនោះសប្រតងែល់ពហលករោ រ៊ឺ ករោប្ែលលធាើលគ្ចើនៗ
ែង ជាអាចិណណករោលទោះឯង សប្រតងលំដ្ឋប់ឱ្យផលជាទ្ី ២ រងចោះរក
ពីររកករោ លគ្ព្វោះតរគ្បគ្កត្ីលហើ

ពហលករោ ឬអាចិណណករោ រប្រង

ម្ចនកម្ចាំងលគ្ចើនជាងអាសននករោ លគ្ព្វោះករោប្ែលបានលធាើលរឿ

ៗ។

យ៉ា ងណាកតី សូរបីពហលករោ ឬអាចិ ណណករោ និងម្ចនកម្ចាំង
ខាាំងជាងអាសននករោក៏ពិត្ ប្ត្កនងោរឱ្យផលបែិសនធិកនងភពជាត្ិទ្ី ២
លទោះអាសននករោប្ែលជាករោលកើត្លឡើងោលជិត្នឹងសាាប់ ក៏រប្រងម្ចន
លសចកដីសំខាន់រិនត្ិចជាងអាចិណណករោែូចគន លគ្ព្វោះធរោត នកប្ែល
ជិត្នឹងសាាប់លទោះ កម្ចោររោណ៍ ករោនិរិតតររោណ៍ ឬរត្ិនិរិតតររោណ៍
កនងររណាសននជវនៈ
ជវនៈលទោះ
ទ

អាសននករោប្ែលលកើត្លឡើងជិត្នឹ ងររណាសនន-

រប្រងម្ចនឱ្ោសបានលគ្ចើនជាងអាចិណណករោ

លគបាលលកៀងលគចូលលគ្ោល

រប្រងចូលលគ្ោលលគ្ោ
លពលគ្ពឹកទ

ឧបម្ចែូច

លគចាស់ប្ែលលៅខាងលគ្ោ

លរ លទ្ើបលៅកនងទ្ីជិត្ោារលគ្ោល លោះែល់

លគបាលរកលបើកោារឱ្យហាូងលគលទោះលចញ លគចាស់

ប្ែលលៅម្ចត្់ោារ រប្រងបានឱ្ោសលចញរនសូរបីម្ចនកម្ចាំងត្ិចកតី
អាសននករោឧបម្ចែូចលគចាស់

និងអាចិណណករោឧបម្ចែូចលគលកោង

លសចកតីលនោះយ៉ា ងណា អាសននករោោលលព្វលលដ្ឋ
កម្ចាំងត្ិ ចជាងអាចិណណករោ
លដ្ឋ

ម្ចន

ប្ត្ជាករោប្ែលលកើត្លឡើងជិ ត្នឹ ងររណា-

សននជវនៈ និ ងអាចទំនិរិត្តណារួ
លឡើងបាន

កម្ចាំងលហើ

លហត្លនោះ

កនងនិរិតតររោណ៍ោំង ៣ ឱ្យលកើត្

តរន័
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លទ្ើបបានសប្រតងថា អាសននករោជា នកទំសត្ាឱ្យបែិសនធិកនងភពទ្ី ២
រនអាចិណណករោ ។
ប្ត្លបើលគចាស់ប្ែលលៅម្ចត្់លគ្ោលលទោះ រិនម្ចនកម្ចាំងលោរ
នឹងលែើរលចញលៅឱ្យផត្ោារលគ្ោលបាន លគលកោងប្ែលលៅខាងលគ្ោ
ម្ចនកម្ចាំងខាាំងជាង ក៏រប្រងម្ចនឱ្ោសលចញពីលគ្ោលបានរនលគ
ចាស់ក៏បាន ។
លសចកតីលនោះឱ្យល

ើញថា អាសននករោ

រិនប្រនជាករោប្ែលម្ចន

ឱ្ោសឱ្យផលរនអាចិ ណណករោបានជានិចាលទ្

អាសននករោប្ែលម្ចន

កម្ចាំងលខា

ឱ្យគ្បាកែលឡើងបាន

រិនអាចទំនិរិត្តោំង ៣ ណារួ

កនងររណាសននោលក៏ម្ចន ែូលចនោះអាចិណណករោលទ្ើបគ្ត្ូវលៅកនងលំដ្ឋប់
ខាងលែើររនអាសននករោ ។
ឆប់ ឆត្ុក្ទ
ក ី២

6
ឆត្ុក្ទ
ក ី ៣ បាក្កាលឆត្ុក្ ក
បាកោលចត្កា ជាចត្កាៈប្ែលសប្រតងែល់ោរកំណត្់លវោក្ន
ោរឱ្យផលរបស់ករោ ោលប្ចកបទ្លហើ
បាក បានែល់ បែិសនធិផល ។
ោល បានែល់ លវោ ។
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ចត្កា បានែល់ ម្ចន ៤ យ៉ា ង ។
ោលរួរបទ្ជា បាកោលចត្កា លសចកតីថា ករោ រ៊ឺ ោរលធាើផូាវោ

វចា ចិ ត្ត ោំងប្ែលជាប្ផនកលអឬរិ នលអកីត រប្រងឱ្យផលែល់ នកលធាើរិន
រូ ក៏ឆាប់កនងលវោណារួ

និងជាោរឱ្យផលកនងជាត្ិលនោះ ជាត្ិរខ

ឬជាត្ិត្ៗ លៅតរឱ្ោសប្ែលសររួរ ។
បាកោលចត្កាៈលនោះ សប្រតងកំណត្់លវោក្នោរឱ្យផលរបស់
ករោទ្កម្ចន ៤ យ៉ា ងែូចគនរ៊ឺ
១. ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ រ៊ឺ ករោប្ែលឱ្យផលកនងជាត្ិបចាបបនន ។

២. ឧបបជាលវទ្នី

ករោ រ៊ឺ ករោប្ែលឱ្យផលកនងភពជាត្ិទ្ី ២ ។

៣.

បោបរ ិ

លវទ្នី

ករោ រ៊ឺ ករោប្ែលឱ្យផលកនងជាត្ិទ្ី ៣

ជាលែើរលៅ ។
៤.

លហាសិករោ រ៊ឺ ករោប្ែលរិនឱ្យផល ។

នឹងបានសប្រតងលវោក្នោរឱ្យផលរបស់ករោោង
ំ
៤ គ្បោរ
លដ្ឋ

ពិសាតរត្លៅ
១. ទិ ាធម្មច្វទនីយក្ម្ម
ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ ជាករោប្ែលឱ្យផលកនងបចាបបននជាត្ិ ម្ចន

វចនត្ថៈថា ទ្ិលដ្ឋា ធលម្ចោ = ទ្ិែាធលម្ចោ
សភាពប្ែលរបបីគ្បចកសបានកនងភពលនោះ ល្ោោះថា ទ្ិែាធរោ
បានែល់

ត្តភាពប្ែលគ្បាកែកនងបចាបបននភពលនោះ ។
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នភូ

ត្ី ត្ិ = លវទ្នី

ំ

ផលណាប្ែលរបបីបានលសា

ផលលទោះល្ោោះថា លវទ្នី

បានែល់ ផលប្ែលលកើត្ពីោម្ចវចរករោ ។
ទ្ិែាធលរោ លវទ្នី

នតិ = ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោប្ែលរបបីបានលសា

កនង ត្តភាពប្ែលគ្បាកែកនងភពលនោះ

ែូលចានោះ ករោលទោះល្ោោះថា ទ្ិែាធរោលវទ្នី
ន័
លវទ្នី

ំ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ទ្ិែាធលរោ លវទ្នី

។
ំ ផលំ ឯត្សាត្ិ = ទ្ិែាធរោ-

ំ
ផលប្ែលរបបីបានលសា

កនង ត្តភាពប្ែលគ្បាកែកនងភពលនោះ

ម្ចនែល់ករោលទោះ ែូលចានោះករោប្ែលម្ចនផលរបបីបានលសា
ភាពប្ែលគ្បាកែកនងភពលនោះលទោះ ល្ោោះថា ទ្ិែធ
ា រោលវទ្នី
ែល់

កនង ត្ត
ករោ បាន

កសលករោ និងរហាកសលករោលចត្ទប្ែលលៅកនងជវនចិត្ត

ខណៈទ្ី ១ ។
តរធរោតោរលធាើលផសងៗ របស់រនសសល
ោ

ើង នឹងជាោរលធាើផូាវ

វចា ចិត្តកីត ោំងជាោរលធាើប្ែលលអឬរិនលអកីត កនងខណៈប្ែល

លធាើលទោះគ្ត្ូវម្ចនលចត្ទគ្បកបកនងជវនចិត្ត ប្ែលលធាើកិចាកងោរលសា
ន
អាររោណ៍ ជាប់ ជារួ

កិ ចាោរង្ករលទោះលគ្ចើនរ

លគ្ចើនព្វន់វ ីេិ រួ

សទ្ធប្ត្ម្ចនជវនចិត្តលកើ ត្លឡើង ៧ ខណៈជានិចា លដ្ឋ

វ ីេិៗ

លគ្ចើនកនងជវន-

ចិត្ត ៧ ខណៈលនោះ លចត្ទប្ែលគ្បកបកនងជវនចិត្តខណៈទ្ី ១ ល្ោោះ
ថា ជាទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ ។
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ករោលនោះ

ភពលនោះ ម្ចនោរបានល

រប្រងឱ្យផលគ្បាកែបានកនងបចាបបនន

ើញ បានឮ ែឹងកាិន ែឹ ងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ

និងឱ្យករោជរូប ករោបបចា

ឧត្ជរូប រ៊ឺ

វ

វៈោងោ

និងពណ៌

សរបរលអនិងរិនលអ ប្ែលជា លហត្កផលលកើត្លឡើងប៉ាលណាណោះ រិនអាច
ឱ្យផលកនងបែិសនធិោល និ ងសូរបីកនងបវត្តិោលតំងពី ភពទ្ី ២ ជា
លែើរលៅ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះលចត្ទប្ែលគ្បកបកនងជវនចិត្តខណៈទ្ី

១

ម្ចនកម្ចាំងរិ នលគ្ចើនលសោើនឹងជវនចិត្ខ
ត ណៈទ្ី ២ រហូត្ែល់ទ្ី ៧ លគ្ព្វោះ
ជាជវនចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងជាខណៈែំបូង
ពីជវនចិត្តខណៈរនៗ លដ្ឋ

លៅរិ នបានទ្ទ្ួ លឧបោរៈ

ំណាចអាលសវនបបចា័

លទ្ើ បឱ្យផល

កនងភពទ្ី ២ ជាលែើរលៅរិនបាន ែូចបាលីកនងទររូបបរ ិលចេទ្សប្រតថា
ទ្ិែាធលរោ លវទ្នី

ំ

លោធលសវនតតវ
ទ្ិែាធរោលវទ្នី

បឋរំ ជវនំ ភលវ
សរត្ថំ ភវនតលរ ។

ករោលទោះ បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនៈ

ខណៈទ្ី ១ លចត្ទលនោះរិនអាចឱ្យផលកនងភពទ្ី ២ បានលទ្ លគ្ព្វោះ
រិនបានទ្ទ្ួលឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័

។

ទិ ធ
ា ម្មច្វទនីយក្ម្មមន ២ យ៉ាង្ គឺ
១. បរ ិបកាទ្ិែធ
ា រោលវទ្នី

ករោ បានែល់ ករោប្ែលនឹងបាន

ទ្ទ្ួលផលកនងបចាបបននភពលនោះ ចូលែល់លសចកដីចាស់ោាលហើ
២. បរ ិបកាទ្ិែាធរោលវទ្នី

។

ករោ បានែល់ ករោប្ែលនឹងឱ្យផល
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កនងបចាបបននភពលនោះ លៅរិនោន់ចូលែល់លសចកដីចាស់ោា ។
អធិបាយទិ ាធម្មច្វទនីយក្ម្ម
ចំណចទ្ី ១ ករោ ប្ែលនឹ ងឱ្យផលកនងបចាបបននភពលនោះ ប្ែល
ចូ ល ែល់លសចកតីចាស់ោាលហើ

សំលៅែល់ ករោប្ែលនឹងឱ្យបានផល

ខាងកនង ៧ ក្េៃ យ៉ា ងពិត្គ្បាកែ ែូ ចបាលីកនងលទ្វទ្ហសូគ្ត្ ែាកថាក្ន
ឧបរប
ិ ណាណសកថា
បរ ិបកាលវទ្នី

ំ

បន

សត្តទ្ិវសពភនតលរ

វ ិបាកំ

លទ្ត្ិ,

ត្ំ

ំ ទរ ។ ប្គ្បថា ករោណាឱ្យផលខាងកនង ៧ ក្េៃ ករោ

លទោះល្ោោះថា បរ ិបកាទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ ។

ត្ួយ៉ាងែូចជាបរសកំសត្់ល្ោោះរហាទ្រគត្ បានថាា
ែល់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធកសសប ោលថាា

លរៀបរ

ឯង ក៏ម្ចនគ្ទ្ពយលគ្ចើ នលឡើងជាលសែាី ឬែូចទ
ជារនសសគ្កលំបាកបានថាា

លហើ

ចង្កាន់

កនង ៧ ក្េៃលទោះ

បណណ ជារួ

ភតតហារែល់គ្ពោះសារ ីបត្ត

ភរ ិយ
បានម្ចន

គ្ទ្ពយលគ្ចើនលឡើងជាលសែាីខាងកនង ៧ ក្េៃ លនោះរ៊ឺ បរ ិបកាទ្ិែាធរោលវទ្នី
ករោប្ផនកកសល ។
ចំប្ណកបរ ិបកាទ្ិែធ
ា រោលវទ្នី

ករោកនងប្ផនក កសល

ែូចជា

គ្ពោះលទ្វទ្ត្តប្ែលលធាើលោហិត្បាទ្ និងលធាើសងឃលភទ្ករោកីត ននោម្ចណព
ប្ែលគ្បទ្ូសតគ្ពោះទងឧបបលវណាណលេរ ីជាគ្ពោះ រហនតីកីត គ្ត្ូវធរណីស្សូប
លគ្ព្វោះសប្រតងោររិនលគរព និងោរទ្ម្ចា

គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្កនងធរោបទ្ ែាកថាសប្រតងថា ករោប្ែលចូលែល់
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ោរចាស់ោានឹងឱ្យផលបានខាងកនង ៧ ក្េៃ ប្ែលជាកសលបរ ិបកាទ្ិែធ
ា រោលវទ្នី

ករោលទោះ គ្ត្ូវែល់គ្ពរលដ្ឋ

សរបោ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

១. លចត្ទសរបោ ម្ចនោរតំងចិត្តកងោរលធា
ន
ើកសលយ៉ា ង
ខាាំងោា ។
២. បចា

សរបោ បចា័

ប្ែលលធាើកសលលទោះបានរកលដ្ឋ

លសចកតីបរ ិសទ្ធ ។
៣. វត្ថសរបោ បរគល នកទ្ទ្ួលបចា័

លទោះគ្ត្ូវជា រ ិ

បរគល

ថានក់គ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនត ។
៤. រណាត្ិលរកសរបោ គ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនត នកទ្ទ្ួល
បចា័

លទោះ ែល់គ្ពរលដ្ឋ

រណវ ិលសស រ៊ឺ លទ្ើបប្ត្លចញពីនិលោធសម្ច-

បត្តិ ។
ចំណចទ្ី ២ ករោណាប្ែលឱ្យបានទ្ទ្ួលផលកនងបចាបបននលនោះ
នូវរិនោន់ចូលែល់លសចកតីចាស់ោា សំលៅ
ករោ ប្ែលបានលធាើលៅលហើ
៧ ក្េៃលៅលហើ

ក កសលករោ ឬ កសល

លទោះនឹងឱ្យផលគ្បាកែបានខាងលគ្ោ

ពី

លទោះឯង ប្ត្នឹ ងឱ្យបានទ្ទ្ួលផលកនងបចាបបននភពលនោះ

ប៉ាលណាណោះ រិនបានឱ្យផលឆ្ាងភពជាត្ិ លនោះលៅលឡើ

ែូលចានោះឱ្ោស

ប្ែលនឹងឱ្យផលបានក៏រ៊ឺ
នកណាោាប់លធាើកសល និ ង កសលទ្កកនងបឋរវ ័

នឹងបានទ្ទ្ួលផលកនងបឋរវ ័

រជឈិរវ ័

ឬបចេិរវ ័

កដី ។

នកណាោាប់លធាើកសល និង កសលទ្កកនងរជឈិរវ ័
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នឹងបានទ្ទ្ួលផលកនងរជឈិរវ ័

ឬបចេិរវ ័

កដី ។

នកណាោាប់លធាើកសល និ ង កសលទ្កកនងបចេិរវ ័

នកលទោះ

នឹងបានទ្ទ្ួលផលកនងបចេិរវ ័ កដី ោំងលនោះសទ្ធប្ត្ជា បរ ិបកាទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ ែូចកនងលទ្វទ្ហសូគ្ត្ ែាកថាសប្រតងថា
ំ បឋរវល

វ ិបាកំ លទ្ត្ិ, រជឈិរវល
បចេិរវល

កត្ំ បឋរវល
កត្ំ រជឈិរវល

វ

វ វ ិបាកំ លទ្ត្ិ,

ំ ទរ ។

ឱ្យវ ិបាកកនងបឋរវ ័

ឬបចេិរវ ័ , ប្ែលលធាើទ្កកនងរជឈិរវ ័

ឬបចេិរវ ័ , ប្ែលបានលធាើកនងបចេិរវ ័

វ បចេិរវល

វ បចេិរវល

កត្ំ ត្លត្ថវ វ ិបាកំ លទ្ត្ិ, ត្ំ ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោណាប្ែលលធាើទ្កកនងបឋរវ ័

វ័

វ រជឈិរវល

រជឈិរ-

ឱ្យវ ិបាកកនងរជឈិរវ ័

ឱ្យវ ិបាកកនងបចេិរវ ័ លទោះឯង

ករោោំងលទោះល្ោោះថា ឱ្យផលកនងបចាបបនន ។
ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោលនោះ

លដ្ឋ

លគ្ចើន

ល់ថា

ជាផលប្ែល

ម្ចនកម្ចាំងខាាំងលគ្ព្វោះឱ្យផលជាលសែាីខាងកនង ៧ ក្េៃ ឬគ្ត្ូវធរណីស្សូប
ភាារកតី ោំងលនោះរិនប្រនជាវត្ថប្ែលនឹងបានទ្ទ្ួលង្ក

ៗ

នកប្ែល

នឹងបានទ្ទ្ួលផលគ្បលភទ្លនោះ នឹងគ្ត្ូវម្ចនករណីពិលសសពិត្ៗ ោំង
ផាូវលអ និងរិនលអ និងផលប្ែលបានទ្ទ្ួលក៏គ្ត្ឹរប្ត្ជាផលប្ែលជាប់
ជារួ

នឹងជីវ ិត្លៅរស់លនោះប៉ាលណាណោះ

របស់ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ោល ស់ជីវ ិត្លហើ

ំណាច

ករោក៏ ស់ផងប្ែរ ។

ចំប្ណកផលប្ែលបានទ្ទ្ួលពីឧបបជាលវទ្នី

ករោ

ោល នក

លទោះ ស់ជីវ ិត្ ករោរប្រងម្ចន ំណាចខាាំងជាង ំណាចក្នករោលនោះរប្រង
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បតូរសភាវៈរបស់ នកលទោះឱ្យបានទ្ទ្ួលផលក្គ្កប្លង

លឡើង ោំងកនងបែិសនធិោល និងកនងបវត្តិោល រ៊ឺ លបើជាប្ផនក កសល
ឱ្យលកើត្ជាសត្ានរក លហើ

បានទ្ទ្ួ លលសចកតីទ្កខោរណករោ ស់ោល

រូ លបើជាប្ផនកកសលក៏ឱ្យបានលកើត្ជាលទ្វត ឬរនសសជាន់ខពស់ បាន
ទ្ទ្ួលលសចកតីសខោ
អា

កខ័

សបា

កនងភូរិរបស់ខួនលទោះ
ា
។

លបើនឹងលគ្បៀបទ្ិែាធរោលវទ្នី
២ លនោះលហើ
ប្ផា រួ

ចិត្យ
ត ៉ា ងបរ ិបូណ៌រហូត្ ស់

ករោ ជារួ

ែូចពូជលឈើ ២ គ្បលភទ្ រួ

ឧបបជាលវទ្នី

ករោោំង

គ្បលភទ្ម្ចនប្ត្ផ្ទារិនម្ចន

គ្បលភទ្លទ្ៀត្ម្ចនោំងផ្ទាម្ចនោំងប្ផា ។
ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោលទោះ ែូ ចលែើរលឈើ ប្ែលម្ចនប្ត្ផ្ទា លគ្ព្វោះឱ្យ

ផលគ្ត្ឹរប្ត្ជាត្ិលនោះប៉ាលណាណោះ រិនអាចឱ្យផលកនងភពេោីគ្បាកែលឡើង
លៅបានលទ្ ចំប្ណកឧបបជាលវទ្នី

ករោ ែូចលែើរលឈើ ប្ែលម្ចនោំង

ផ្ទានិងប្ផា លគ្ព្វោះអាចបលញ្ា ញផលកនងភពេោីឱ្យគ្បាកែលឡើងបាន ។
លក្ខែៈរបស់ទិ ាធម្មច្វទនីយក្ម្មប្ លឱ្យសលព្បាក្ បាន
ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោលនោះ ជាករោប្ែលម្ចនកម្ចាំងលខា

រិនបានទ្ទ្ួលឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័

លដ្ឋ

លទ្ើបឱ្យផលបានប្ត្កនង

ភពលនោះប៉ាលណាណោះ និងោរឱ្យលទោះក៏រិនពិត្គ្បាកែ អាចរិនឱ្យផលជា
លហាសិករោក៏បាន
រួ

ប្ត្លបើឱ្យផលបានគ្ត្ូវលៅកនងរណលកខណៈណា

កនង ៤ គ្បោរលនោះ រ៊ឺ
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១. បែិបលកខហិ

នភិភូត្ត

= រិនបានគ្ត្ូវលបៀត្លបៀនពីករោ

ប្ែលជាបែិបកខ លព្វលរ៊ឺ លបើជាកសលទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ រិនបាន

គ្ត្ូវលបៀត្លបៀនពី កសលករោ និងលបើជា កសលទ្ិែាធរោលវទ្នី
រិនបានគ្ត្ូវលបៀត្លបៀនពីកសលករោ

ែូលចនោះលហើ

ករោ

ករោលទោះលទ្ើបឱ្យ

ផលគ្បាកែលឡើងបាន ។
២. បចា

វ ិលសលសន បែិលទ្ធវ ិលសសត

ជាពិលសសលគ្ព្វោះបានទ្ទ្ួលឧបោរៈពីបចា័

ប្ែលជាពិលសស ។

លសចកតីថា លបើជាកសលទ្ិែាធរោលវទ្នី
បចា័

= ម្ចនកម្ចាំងប្ែល
ករោ គ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ

ប្ែលជាពិលសស រ៊ឺ សរបត្តិ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
ក. រត្ិសរបត្តិ បានែល់ លកើត្លៅកនងសរត្ិភូរិជារនសស

លទ្វតនិងគ្ពហោ ។
ខ. ោលសរបត្តិ បានែល់ លកើត្លៅកនងសរ័

គ្ពោះោជាម្ចន

សម្ចោទ្ិែិា និងកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលៅរិនោន់សាបសូនយលៅ ។
រ. ឧបធិសរបត្តិ បានែល់ លកើត្គ្ពរលដ្ឋ

វ

វៈត្ូចធំគ្រប់

បរ ិបូណ៌ ។
. បលយរសរបត្តិ បានែល់ ម្ចនោរពាយរគ្បកបសចរ ិត្ករោ ។
លបើជា កសលទ្ិែាធរោលវទ្នី
ប្ែលជាពិលសសផោ

ករោ

ក៏គ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ

គន បានែល់វ ិបត្តិ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

ក. រត្ិវ ិបត្តិ បានែល់ លកើត្កនងទ្រគត្ិភូរិ ។
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ខ. ោលវ ិបត្តិ បានែល់ លកើត្កនងសរ័

គ្ពោះោជាម្ចនរិចាេទ្ិែិា

និង ស់ោលគ្ពោះពទ្ធសាសទ ។

រ. ឧបធិវ ិបត្តិ បានែល់ លកើត្រកម្ចន វ

វៈត្ូចធំខាោះខាត្រិន

គ្រប់បរ ិបូណ៌ ។

. បលយរវ ិបត្តិ បានែល់ ោរពាយរខសរិត្លធាើប្ត្បាប

ទ្ចារ ិត្ករោលរឿ

ៗ។

៣. តទ្ិសសស បព្វាភិសង្កខរសស វលសន សាត្ិសយ = ម្ចន
កម្ចាំងខាាំងលដ្ឋ

ំណាចក្នបព្វាភិសង្កខរ ។

លសចកតីថា រនចាប់លផដើរលធាើោរង្ករជាកសលឬ កសលកតី គ្ត្ូវ
ម្ចនោរតក់ប្ត្ងចិត្រត បស់ខួានឱ្យលកើត្លសចកតីោាហាន និង ត្់ធន់ ែល់
ោរង្ករលទោះ

នកប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្រ
ត នលហើ

លធាើោរង្ករលៅរប្រងម្ចន

កម្ចាំងខាាំង ជវនៈែួងទ្ី ១ ប្ែលជាទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ លទ្ើបឱ្យផល

គ្បាកែកនងភពលនោះបាន ។
៤. រណវ ិលសស

លៅលដ្ឋ

លត្តស ឧបោោបោរវសបបវត្តិយ = គ្បគ្ពឹត្ត

ំណាចក្នោរលធាើលសចកតីលអ ឬោរទ្ម្ចា

នកប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

ប្ែលបានលធាើែល់

រណវ ិលសស ម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ គ្ពោះ រហនត

ឬគ្ពោះ ទគរីជាលែើរ ។
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ទិ ធ
ា ម្មច្វទនីយក្ម្មជាអច្ហាសិក្ម្មបាន
ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ

ប្ែលរិនអាចឱ្យផលគ្បាកែកនងបចាបបនន

បានលទ្ រប្រងជា លហាសិករោលៅ ។
ែូច ងគលិម្ចលសូគ្ត្ក្នរជឈិរបណាណសក ែាកថាសប្រតថា
ត្ថា

សលោានតំ

លហាសិករោំ, ទលហាសិ ករោវ ិបាលោ, ន

ភវ ិសសត្ិ ករោវ ិបាលោ, នត្ថិ ករោវ ិបាលោត្ិ ឥរសស ត្ិកសស វលសន
លហាសិករោំ ទរ លហាត្ិ ។
លសចកតីថា ទ្ិែាធរោលវទ្នី
លហើ

ករោ ប្ែលរិនអាចឱ្យផលែូ ចលព្វល

លនោះ រប្រងជា លហាសិករោ ប្ែលម្ចនល្ោោះលៅ ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ
ករោប្ែលលៅរិនោន់ឱ្យផល (ទលហាសិ ករោវ ិបាលោ) រួ
ករោប្ែលនឹងរិនឱ្យផល (ន ភវ ិសសត្ិ ករោវ ិបាលោ) រួ
ករោប្ែលរិនម្ចនផល (នត្ថិ ករោវ ិបាលោ) រួ

។

។

។

២. ឧបបជាច្វទនីយក្ម្ម
ឧបបជាលវទ្នី

ករោ

២ រ៊ឺ ភពប្ែលជាប់ ត្គនជារួ
ទ្ិែាធរោសស សរីលប

ជាករោប្ែលឱ្យផលបានទ្ទ្ួលកនងភពទ្ី
បចាបបននភពលនោះ ែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា

ននតលរ បជាិត្លព្វា រនតលព្វាត្ិ = ឧបបលជាា

ភពប្ែលបានចូលែល់ោរជាប់ត្គនរិនម្ចនរវងចលទាោះប្ែល
ជិត្បំផត្ជារួ

បចាបបននភព ល្ោោះថា ឧបបជា បានែល់ ភពទ្ី ២ ។

ឧបបជា លវទ្នី

ំ ផលំ ឯត្សាត្ិ = ឧបបជាលវទ្នី
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ផលប្ែលបានទ្ទ្ួលកនងភពទ្ី ២ ម្ចនែល់ករោណា ែូលចានោះ ករោ
លទោះល្ោោះថា ឧបបជាលវទ្នី

ឬ ឧបបជា លវទ្នី

ំ = ឧបបជាលវទ្នី

ករោប្ែលរបបីបានទ្ទ្ួលចូលោន់ភពទ្ី
បចាបបននភព ល្ោោះថា

ឧបបជាលវទ្នី

២

ំ

ប្ែលជិត្នឹង

ករោ បានែល់ លចត្ទកនង

កសលជវនៈ និងរហាកសលជវនៈខណៈទ្ី ៧ ែូ ចកនងបររត្ថទ្ីបនី
ែីោសប្រតងថា
ត្ថសាធិោ
ឧបបជាលវទ្នី

បន

សននិដ្ឋាបកភូត

សត្តរជវនលចត្ទ

ំ ទរ ។

លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនៈខណៈទ្ី ៧ ប្ែលអាចឱ្យសលគ្រចកិ ចា
និងជាលហត្កនងោរោត្់កីស
ត លគ្រចបានលទោះ ល្ោោះថា ឧបបជាលវទ្នី

-

ករោ ។
លសចកតីលនោះជាោរបង្កាញចំលព្វោះថា

លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនៈ

ខណៈទ្ី ៧ លនោះ រប្រងជាគ្បោនកនងោរង្ករោំង

ប្ែលឱ្យ

សលគ្រចកិចាបាន និងរប្រងឱ្យផលលកើត្ជាប់ត្គន ោំងកនងបែិសនធិោល
និងបវត្តិោល ែូលចានោះលទ្ើបល្ោោះថា ឧបបជាលវទ្នី
និ
នី

ករោ

ត្រិចាេទ្ិែិាករោ និង បញ្ញ
ា ននតរ ិ

ករោ ។

ករោ ល្ោោះថា ឧបបជាលវទ្-

លគ្ព្វោះបានែល់លចត្ទប្ែលលៅកនង កសលជវនៈខណៈទ្ី

៧ ប្ែលជាប់លដ្ឋ

ករោលទោះៗ ឯង ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ តរជវននិ

រកនងវ ីេិសងគហៈសប្រតងថា

ោម្ចវចរជវទនិ សត្តកខត្ំត ឆ្កខត្តលរវ វ ជវនតិ ។
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ោម្ចវចរជវនៈលនោះ លកើត្លឡើងលសពអាររោណ៍កនងវ ីេិរួ

ៗ ម្ចន

៧ ខណៈក៏ម្ចន ៦ ខណៈក៏ម្ចន ែូលចានោះលបើវ ីេិណាម្ចនជវនៈលកើត្លឡើង
គ្ត្ឹ រ ៦ ខណៈ ក៏ ជា លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទ្ី ៦ លទោះឯង
ជា ឧបបជាលវទ្នី

ករោ ។

កនង ងគត្តរ ែាកថាសប្រតងថា ករោោំង ៣ គ្បោរ រ៊ឺ ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ ឧបបជាលវទ្នី

កិចក
ា នងោរឱ្យផលលដ្ឋ

ករោ និង បោបរ ិ លវទ្នី

ករោ ោំងលនោះម្ចន

ចំលព្វោះឋានៈរបស់ខួានប៉ាលណាណោះ

រិ នម្ចនកិចា

ប្ែលប្គ្បគ្បួលផ្ទាស់បូរឋានៈកន
ត
ងោរឱ្យផលរបស់ករោោំង ៣ លនោះបាន
ែូចវចនត្ថៈថា

ទ្ិ ែា ធ រោ លវទ្នី
លត្សំ សងារនំ នត្ថិ.
លវទ្នី

ំ ឧបបជា លវទ្នី
ថាឋាលនល

ំ

បរបរ យ
ិ

លវទ្នី

នតិ

វ បត្ិ ែានីត្
ត ិ វត្តំ ។

ោរផ្ទាស់បូរឋានៈក្នោរឱ្យផលរបស់
ត
ករោោំង ៣ រ៊ឺ ទ្ិែាធរោករោ ឧបបជាលវទ្នី

ករោ និង បោបរ ិ

លវទ្នី

ករោ រប្រង

រិនម្ចន ប្ត្រប្រងតំលៅកនងឋានៈរបស់ខួានប៉ាលណាណោះ ។
លសចកតីថា ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ ម្ចនកិចានឹងឱ្យផលកនងបចាបបនន

លនោះប៉ាលណាណោះ លបើបចាបបននភពរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលលហើ

រប្រងជា

លហាសិករោលៅរិនម្ចនោរផ្ទាស់បូរកិ
ត ចាលៅឱ្យផលកនងភពទ្ី ២ លទ្ៀត្

លទ្ ឧបបជាលវទ្នី

ករោ ម្ចនកិចាប្ែលឱ្យផលកនងភពទ្ី ២ ប៉ាលណាណោះ

លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកនងភពទ្ី ២ លហើ

ក៏ជា លហាសិករោលៅ

រិនម្ចនោរផ្ទាស់បូតរកិចាលៅឱ្យផលកនងភពទ្ី ៣ ជាលែើរត្លៅលទ្ៀត្
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ចំប្ណក បោបរ ិ លវទ្នី

ករោ ក៏ម្ចនកិចាឱ្យផលតំងពីភពទ្ី

៣ ជាលែើរលៅរហូត្ែល់គ្ពោះនិព្វាន ប្ត្លបើ ក
ន លទោះចូលែល់គ្ពោះនិព្វាន
រនលហើ

បោបរ ិ លវទ្នី

ករោលទោះក៏រិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលលឡើ

ករោលនោះលទ្ើបជា លហាសិករោលៅប្ែរ ។
៣. អបរាបរ ិយច្វទនីយក្ម្ម
បោបរ ិ

លវទ្នី

ករោ ជាករោប្ែលនឹងឱ្យផលកនងភពទ្ី ៣

ជាលែើរលៅ ព្វកយថា

បោបរ ិ

បទ្ រ៊ឺ

+ លវទ្នី

បរ +

បរ ិ

សប្រដងលសចកដីលដ្ឋ

លវទ្នី

ចំលព្វោះលឡើ

ោលប្ចកបទ្លហើ

។ (កនងទ្ីលនោះ ឥ

បចា័

បាន ៣
រិនម្ចន

)។

បរ បានែល់ ភពែក្ទ្ (ភពត្ូច) ។
បរ បានែល់ ភពែក្ទ្ (ភពធំ) ។
លវទ្នី

បានែល់ ផលប្ែលរបបីបានទ្ទ្ួល

(កនងទ្ីលនោះសំលៅែល់ករោប្ែលឱ្យផល) ។
ោលរួរបទ្ជា

បោបរ ិ

លវទ្នី

បានែល់ ករោប្ែលរបបី

បានទ្ទ្ួលកនងភពែក្ទ្ៗ (ឬភពត្ូច ភពធំ) ។

កនងវ ិសទ្ធិររគរហាែីោ និ ង ងគត្តរែីោ លៅករោលនោះថា

យ

លវទ្នី

បរបរ ិ-

។

បរ បានែល់ ភពែក្ទ្ប្ែលលគ្ៅពីទ្ិែាធរោភព និងឧបបជាភព
បានែល់ ភពទ្ី ៣ ជាលែើរលៅ ។
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បរ ិយ
លវទ្នី

បានែល់ ភពត្ៗ លៅ ។
បានែល់ ផលប្ែលរបបីបានទ្ទ្ួល (កនងទ្ីលនោះសំលៅ

ែល់ករោប្ែលឱ្យផល) ។
ោលរួរគនលហើ

បរបរយ
ិ

លវទ្នី

ករោ សំលៅែល់ ករោ

ប្ែលឱ្យផលកនងភពត្ៗ លៅតំងពីភពទ្ី ៣ ជាលែើ រលៅម្ចនវចនត្ថៈ
សប្រតងថា
បរ ិយ

ត្ិ បនបបនំ អារចេត្ីត្ិ = បរ ិយលយ

ភពណាប្ែលម្ចនសភាពវ ិលវល់ រ៊ឺ សាាប់លកើត្ៗ ល្ោោះថា
បរ ិយ

។
បលោ ច លសា បរ ិយលយ ចាត្ិ =
ភពែក្ទ្ប្ែលលគ្ៅ ំពីទ្ិែាធរោភព

វ ិលវល់សាាប់លហើ

លកើត្ៗ ល្ោោះថា

បរបរ ិយលយ
និងឧបបជាភព

បរបរ ិយ

ម្ចនសភាព

បានែល់ ភព

លផសងៗ តំងពីភពទ្ី ៣ ជាលែើរលៅ ។
បរបរ ិយល
លវទ្នី

លវទ្នី

ំ ផលំ ឯត្សាត្ិ =

បរបរ ិយ

-

ំ
ផលប្ែលរបបីបានទ្ទ្ួលកនងភពលផសងៗ តំងពីភពទ្ី ៣ ជាលែើរ

លៅម្ចនែល់ករោណា ែូលចានោះករោលទោះល្ោោះថា
នី

បរបរ ិយ

លវទ្-

ករោ ។
ែូលចានោះោរបានទ្ទ្ួលផលរបស់ករោ តរន័

លទោះ លទ្ើបម្ចន ៣ ភព រ៊ឺ
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១. ទ្ិែាធរោភព រ៊ឺ ភពលនោះ ។
២. ឧបបជាភព រ៊ឺ ភពខាងរខ ។
៣. បោបរ ិ ភព រ៊ឺ ភពទ្ី ៣ ជាលែើរលៅ រហូត្ែល់គ្ពោះនិព្វាន។
ករោប្ែលល្ោោះថា

បោបរ ិ

លវទ្នី

ករោលនោះ

បានែល់

លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទ្ី ២ រហូ ត្ ែល់ ខ ណៈទ្ី ៦ រ៊ឺ
ជវនៈប្ែលលៅគ្ត្ង់ កណា
ត ល ៥ ខណៈ ោលម្ចនឱ្ោសឱ្យផល
លហើ

រប្រងឱ្យផលបានលរឿ

ៗ

លៅរិនម្ចនជា លហាសិករោ

រហូត្

ែល់គ្ពោះនិព្វានលទ្ើបជា លហាសិករោ ។
ោរឱ្យផលកនង បោបរ ិ

លវទ្នី

ោំងកនងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល
នី

ករោលនោះ

រប្រងឱ្យផលបាន

បញ្ញ
ា ប្ែលថា បោបរ ិ

លវទ្-

ករោ បានែល់ ជវនៈ ៥ ខណៈលទោះ ោរឱ្យផលកនងបែិសនធិោល

លទោះ និ ងឱ្យផលលកើត្លឡើងបាន ៥ ែងឬរិនប្រន? លឆ្ាើ

ថា លចត្ទ

កនងជវនៈ ៥ ខណៈលទោះលបើម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកនងបែិសនធិោលលហើ
ក៏រប្រងឱ្យផលបានគ្ត្ឹររួ

ែងប៉ាលណាណោះ

រ៊ឺ

ឱ្យលកើត្បានរួ

ែង

ប៉ាលណាណោះ សគ្ម្ចប់ោរឱ្យផលកនងបវត្តោ
ិ លលទោះរិនម្ចនកំ ណត្់ រ៊ឺ អាច
ឱ្យផលបានលគ្ចើនភពលគ្ចើនជាត្ិលបើម្ចនឱ្ោស ។
អបរាបរ ិយច្វទនីយក្ម្មមនឱ្កាសអស់អំណាឆបាន
បោបរ ិ

លវទ្នី

ករោលនោះ លដ្ឋ

លគ្ចើន

ល់ថា រប្រងអាច

ឱ្យផលែប្ែលៗ បានលគ្ចើនែង លគ្ព្វោះរប្រងឱ្យផលកនងបវត្តិោលបាន
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តំងពីភពទ្ី ៣ ជាលែើរលៅ រហូត្ែល់ចូលោន់គ្ពោះនិព្វាន តរ
លសចកតីពិត្រិនប្រនែូលចានោះលទ្
ផលកនងបវត្តិោលលហើ

លគ្ព្វោះ បោបរ ិ

បោបរ ិ

លវទ្នី

លវទ្នី

ករោណាឱ្យ

ករោលទោះ ក៏ ស់ ំណាច

កនងោរឱ្យផល សូរបីលៅរិនោន់ែល់ភពប្ែលចូលោន់គ្ពោះនិព្វានកតី
ចំប្ណក បោបរ ិ

លវទ្នី

ផលកនងបវត្តិោល

ករោណាប្ែលលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសឱ្យ

ក៏លៅម្ចនឱ្ោសជាប់តរឱ្យផលត្លៅបានរហូត្

ចូលោន់គ្ពោះនិព្វានែូចវចនត្ថៈកនងលនរិ ោជជាត្ក ែាកថាសប្រតងថា
បោបរ ិ

លវទ្នី

ំ បន វ ិបាកំ

បោបរ ិ

លវទ្នី

ករោ រប្រងរិនបាត្់សូនយលៅ លបើលៅរិនោន់

បានឱ្យផល

(សប្រតងលដ្ឋ

គ្ត្ង់)

ទ្តា ន នសសត្ិ ។

ឬសំលៅែល់ោលឱ្យផលលហើ

ក៏រប្រងសូនយបាត្់លៅ (សប្រតងលដ្ឋ

រ) ។

៤. អច្ហាសិក្ម្ម
លហាសិករោ ជាករោប្ែលលៅរិនបានឱ្យផល ជាករោប្ែលរិន
ម្ចនផល ឬជាករោរិនឱ្យផលែូចកនងបែិ សរភិោររគគ្ពោះបាលីសប្រតងថា
លហាសិ ករោំ, ទលហាសិ ករោវ ិបាលោ.

ករោវ ិបាលោ.

លហាសិ ករោំ, នត្ថិ ករោវ ិបាលោ.

លហាសិ ករោំ,

ត្ថិ

លហាសិ ករោំ, ភវ ិសសត្ិ

ករោវ ិបាលោ. លហាសិ ករោំ, ន ភវ ិសសត្ិ ករោវ ិបាលោ ។
ករោម្ចនរួចលហើ
ករោម្ចនរួចលហើ

(ប្ត្) វ ិបាករបស់ករោលទោះរិនោន់ម្ចនលហើ

វ ិបាករបស់ករោកំពងម្ចន ករោម្ចនរួចលហើ
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វ ិបាករបស់ករោនឹងម្ចន ករោម្ចន

របស់ករោរិនម្ចន ករោម្ចនរួចលហើ

វ ិបាករបស់ករោនឹងរិនម្ចន ។ (បិែកភារ ៧០ ទ្ំព័រ ៣៩៣)

រួចលហើ

ចាកគ្ពោះបាលីលនោះនឹ ងល

ើញបានថា

លហាសិករោ ម្ចនល្ោោះលៅ

បាន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ

លហាសិ ករោំ ទលហាសិ ករោវ ិបាលោ ល្ោោះថា ករោប្ែល

១.

លៅរិនោន់ឱ្យផល ។
លសចកតីថា ករោប្ែលបានលធាើសលគ្រចលហើ
លៅ

លដ្ឋ

ែូលចនោះ

លទោះ ជា លហាសិករោ

ផលរបស់ករោលទោះលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល

លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនចិត្តខណៈទ្ី

ទ្ិែាធរោលវទ្នី

១

ប្ែលល្ោោះថា

ករោ ប្ែលនឹងគ្ត្ូវឱ្យផលកនងបចាបបននជាត្ិលនោះប៉ាលណាណោះ

លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបានកនងជាត្ិលនោះ

ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោលទោះ

ក៏ល្ោោះថា ជា លហាសិករោលៅ លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនចិត្តខណៈទ្ី
៧ ប្ែលល្ោោះថា ឧបបជាលវទ្នី

ករោ ប្ែលនឹងគ្ត្ូវឱ្យផលកនងភពទ្ី

២ ប្ត្លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកនងភពទ្ី ២ បាន ឧបបជាលវទ្នី

ករោ

លទោះក៏ល្ោោះថា ជា លហាសិករោលៅប្ែរ ឬលចត្ទប្ែលលៅកនងជវនចិត្ត
ខណៈទ្ី ២ ែល់ទ្ី ៦ (ជវនៈគ្ត្ង់កណា
ត ល ៥ ខណៈ) ប្ែលលៅថា
បោបរ ិ

លវទ្នី

ករោ នឹងគ្ត្ូវឱ្យផលតំងពីភពជាត្ិទ្ី ៣ ជាលែើរ

លៅរហូត្ែល់គ្ពោះនិព្វាន លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលលហើ

ក៏ល្ោោះថា

ជា លហាសិករោែូចគន ។
គ្បោររួ

លទ្ៀត្ បណា
ត ករោលផសងៗ ប្ែលបានសាងសនសំទ្ក
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លគ្ចើនយ៉ា ង ប្ែលជាទ្ិែធ
ា រោលវទ្នី
នី

ករោែូចគន ោលករោណារួ

ករោកនងគ្បលភទ្ជារួ

ករោែូចគនលទោះ

ឬឧបបជាលវទ្-

កនងគ្បលភទ្របស់ខួនឱ្យផលលហើ
ា

គនែ៏លសសលគ្ៅពីលទោះរិនបានឱ្យផល លទ្ើបជា

លហាសិករោលៅ ែូចកនងសលម្ចោហវ ិលទទ្នី ែាកថាសប្រតងថា
ទ្ិែាធរោលវទ្នីយទ្ីស

ទ្ិែាធរោលវទ្នី
ឧបបជាលវទ្នី
ឯលកទននត រ លិ

វ ិបាកំ

ំ
ំ

បែិសនធឹ
ន និ រ ល

សម្ចបត្តីស ឯោ
សទធ

បន

ពហូសបិ

លទ្ត្ិ ,

លសសានិ

អាកឌឍត្ិ ,

អា

វ ិបាោនិ .

លសសានិ

ឧបបជា ត្ិ, លសសានិ

វ ិបាោនិ.

គ្ពហោលោលក និពាត្តត្ិ, លសសា

ទលហាសិ ករោវ ិបាលោត្ិ វត្តំ ។

ក៏បណា
ត ករោោំង

ូហិលត្ស

ឯកំ
ឯកំ

វិបា ោនិ .
ែាស

វ ិបាោ. ឥទ្ំ

ម្ចនទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោ (ករោឱ្យផលកនង

ភពបចាបបនន) ជាលែើ រ ប្ែលបរគលសនសំទ្កលហើ

សូរបីលគ្ចើន ទ្ិែាធរោ-

លវទ្នី

ករោណារួ

ឱ្យផល ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ផល ឧបបជាលវទ្នី

ករោណារួ

ករោែ៏លសស រប្រងរិនឱ្យ

ឱ្យបែិសនធិ

ឧបបជាលវទ្នី

ករោ

ែ៏លសស រប្រងរិនឱ្យផល. (ជាបែិសនធិ) សត្ាលកើត្កនងនរកលដ្ឋ
ននតរ ិ

ករោរួ

ននតរ ិ

កនងគ្ពហោលោកលដ្ឋ

ករោែ៏លសស រប្រងរិនឱ្យផល. បរគលលកើត្

សម្ចបត្តិណារួ

បណា
ត សម្ចបត្តិោង
ំ

៨

សម្ចបត្តិែ៏លសស រប្រងរិនឱ្យផល. លោកលព្វលថា វ ិបាករបស់ករោ
លទោះរិនោន់ម្ចនលហើ

(ទលហាសិ ករោវ ិបាលោ) សំលៅ

ែូចលព្វលលនោះ ។

-277-

កព្វកយ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

គ្ពោះសារ ីបត្តសលំ ៅ

ករោវ ិបាលោ សំលៅ

កករោគ្បលភទ្លនោះ លទ្ើបលព្វលថា ទលហាសិ

កផលករោលទោះរិនប្រនលកើត្លឡើងលហើ

រ៊ឺ ផល

ករោលទោះរិនបានឱ្ោសឱ្យផលលទោះឯង ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ករោបនតិចបនតួចលទោះ

រ៊ឺ

កសល កសលលចត្ទ

សារញ្ញ ប្ែលរិ នចូលែល់ករោបេ រ៊ឺ កសល កសលប្ែល នកលធាើរិន
បានតំងចិត្តលធាើលដ្ឋ

ចំលព្វោះ គ្ត្ឹរប្ត្លធាើតរ ក
ន ែក្ទ្ លដ្ឋ

គ្ត្ូវលរែឹក

ទំ និងរិនម្ចនោរតំងចិត្តជាពិលសស លចត្ទោំងលនោះរិនម្ចន ំណាច
លកើត្ជាប់ត្គនកនងខនធសទតន

ែូលចានោះលទ្ើបជា លហាសិករោលដ្ឋ

ចំប្ណកលគ្ចើន ។
លគ្ៅពីលនោះករោណាប្ែលឱ្យផលលហើ

រប្រងរិនឱ្យផលលទ្ៀត្

ក៏បានល្ោោះថា ជា លហាសិករោផងប្ែរ ។
លហាសិករោចំណចលនោះ សំលៅែល់ ករោកនង ត្ី ត្ប្ែលបាន
លធាើសលគ្រចលហើ
២.

ជា លហាសិករោ ។

លហាសិ ករោំ នត្ថិ ករោវ ិបាលោ ជា លហាសិករោលគ្ព្វោះរិន

ម្ចនផល បានលសចកតីថា ករោប្ែលកំពងលធាើលទោះរិនឱ្យលកើត្ផលណាៗ
លគ្ព្វោះករោលទោះរិនបានបចា័

ពីអាសវកិាលលស បានែល់ ោរលធាើរបស់

គ្ពោះ រហនត ប្ែលលធាើលដ្ឋ

កិរ ិយចិត្ត រិនជាបណយជាបាប ែូលចានោះ

ផលរបស់ករោលទ្ើបរិនម្ចន ។
លហាសិករោចំណចលនោះ
បចា បបនន លនោះរិនម្ចនផល

សំលៅែល់

ករោប្ែលកំ ពងលធាើកនង

លហាសិករោ គ្បលភទ្លនោះម្ចនចំ លព្វោះប្ត្
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គ្ពោះ រហនតខីណាស្សពប៉ាលណាណោះ ។
៣.

លហាសិ ករោំ ន ភវ ិសសត្ិ ករោវ ិបាលោ ជា លហាសិករោ

លគ្ព្វោះផលករោកនង ទរត្ភពនឹងរិ នម្ចន លសចកតីថា លចត្ទករោលផសងៗ
ោំង

ប្ែលបានលធាើលហើ

រប្រងនឹ ងឱ្យផលបាន ោំងកនងភពលនោះ

ភពខាងរខ និងភពត្លៅ ែោបណាប្ែលសត្ាោំង
សាាប់លកើត្លដ្ឋ

ំណាចរបស់កិលលសនិងករោ

លៅវ ិលវល់

ប្ត្លបើបរគលណាបាន

ចលគ្រើនវ ិបសសទករោដ្ឋាន រហូត្សលគ្រចររគ ផល និព្វាន ចូលែល់
សភាពជាគ្ពោះ រហនតខីណាស្សពចប់គ្ពហោចរ ិ

ៈលហើ

ភពជាត្ិ

ប្ែលនឹងគ្ត្ូវលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្រិនម្ចន បណា
ត ករោលផសងៗ ប្ែលបាន
លធាើទ្ករនបានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតលទោះ នឹងឱ្យផលបានប្ត្ចំលព្វោះ
ភពជាត្ិ ប្ែលជាគ្ពោះ រហនតបានគ្ត្ឹររួ

ជាត្ិប៉ាលណាណោះ ោលចូល

ែល់គ្ពោះនិព្វាន រិនម្ចនភពជាត្ិនឹងគ្ត្ូវលកើត្លទ្ៀត្ ករោប្ែលោាប់បាន
លធាើទ្កលហើ

លទោះរិនម្ចន ក
ន ទ្ទ្ួ លផលរបស់ករោលទោះៗ លទ្ៀត្ បណា
ត

ករោោំងលទោះ លទ្ើបជា លហាសិករោលៅ ។
លហាសិករោលនោះ សំលៅែល់ ករោប្ែលបានលធាើទ្កលហើ

ោំង

កនង ត្ីត្និងបចាបបនន រិនបានឱ្យផលលទ្ៀត្កនង ទរត្ ។
ែូលចានោះ លហាសិករោែូចប្ែលបាន ធិបា
ធរ៌លដ្ឋ

ចំលព្វោះលទ្

ងគធរ៌លដ្ឋ

ចំប្ណករួរ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលលៅកនង

ោរជវនៈ ឬរហរគត្ជវនៈប្ែលជាទ្ិែាធរោលវទ្នី
នី

ករោ និង បោបរ ិ

លវទ្នី

រកលនោះ រិ នម្ចន ងគ
ករោ ឧបបជាលវទ្-

ករោ ោលកនាងលពលលវោរបស់ខួាន
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លៅរិនបានឱ្យផល ឬប្ែលរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យ
កនងគ្បលភទ្ជារួ

គនលទោះឱ្យផលលហើ

ឬរិន

ឱ្យផលលគ្ព្វោះរិ នម្ចនបរគល នកទ្ទ្ួ លផលរបស់ករោលទោះឯង ។
ការច្ោះព្ស្លយអក្ុសលក្ម្មឱ្យជាអច្ហាសិក្ម្ម
តរលគលធរ៌ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះ
រប្រងសប្រតងថា សត្ាោំង

ប្ែលលៅខាងលគ្ោរចាប់ក្នករោ

ណាលធាើលអរប្រងបានទ្ទ្ួលផលលអ

នកណាលធាើអាគ្កក់រប្រងបានទ្ទ្ួល

ផលអាគ្កក់ បាបករោលផសងៗ ប្ែលបានលធាើលហើ

រប្រងរិនអាចលប

ោងបាន ប្ត្យ៉ា ងណាកតី ក៏លៅម្ចនផាូវប្ែលលដ្ឋោះស្សា
ប្ែលខាួនលធាើលៅលហើ

ោា

នក

ឱ្យ កសល

ជា លហាសិករោបាន ពទ្ធសាសនិ កជន

នកបានសិកាធរ៌ រប្រងម្ចនោរលជឿកនងលរឿងករោនិងផលរបស់ករោជា

ចំប្ណកលគ្ចើន ប្ត្គ្គខាោះលដ្ឋ

ំណាចរបស់កិលលសលផសងៗ

ម្ចន

លោភៈ លោសៈ និ ងលម្ចហៈជាលែើរ ញាំងឱ្យលធាើបាបលៅ ម្ចនោរ
សម្ចាប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយ និងគ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរជាលែើរ ោលបានលធាើ
លៅលហើ
ករោលទោះ

ែឹងខាួនថា ខាាចនឹងគ្ត្ូវបានទ្ទ្ួលផលក្នោរលធាើ កសល
លធាើឱ្យពិ បាកចិត្តខូចចិត្តខាាំងលឡើង

កសលករោបប្នថរលឡើង

ោលែូលចនោះរប្រងលធាើឱ្យ

បរលចត្ទម្ចនកម្ចាំងខាាំងលឡើង

រហូត្

អាចឱ្យផលបានពិត្គ្បាកែោំងភពលនោះ និងភពខាងរខ រហូត្ែល់
ភពត្លៅ រិនម្ចនឱ្ោសនឹងោា

ជា លហាសិករោបាន ។
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យ៉ា ងណាកតីកងគ្ពោះព
ន
ទ្ធសាសទលនោះ ក៏ប្ណទំវ ិធីលដ្ឋោះស្សា
កសលករោប្ែលខាួនលធាើទ្កឱ្យោា

ជា លហាសិករោលៅបាន ។

ោលបានលធាើ កសលករោលៅលហើ

នឹងម្ចនោរែឹងខសគ្ត្ូវ

លកើត្លឡើង គ្ត្ូវលធាើោរ ធិដ្ឋានចិត្ខ
ត ួានឯងថា នឹងរិនលធាើទ្ចារ ិត្ករោែូលចនោះ
ត្លៅលទ្ៀត្ លហើ

រិនគ្ត្ូវគ្ត្ឡប់លៅរិត្ែល់លរឿងលទោះលទ្ៀត្ ពាយរ

សាងប្ត្កសលអាចិណណករោឱ្យលកើត្លឡើងលរឿ
គ្ពោះបរ ិ

ត្តិធរ៌ សូគ្ត្ធរ៌ ថាា

ៗ

លដ្ឋ

ោរលរៀន

បងគំគ្ពោះ លធាើបណយដ្ឋក់បាគ្ត្ ផា

លរតត រកាសីល ចលគ្រើនភាវទលរឿ

ៗ ែូលចនោះ កសលទ្ិែាធរោលវទ្នី-

ករោ រប្រងរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ោា

ជា លហាសិករោលៅបាន ។

សគ្ម្ចប់ កសលររកករោលទោះរិនអាចលដ្ឋោះស្សា

បាន លគ្ព្វោះ

គ្ត្ូវឱ្យផលពិត្គ្បាកែកនងលំដ្ឋប់ក្នចត្ិ ចំប្ណក កសល បោបរ ិ លវទ្នី

ករោ សូរបីរិនោា

ជា លហាសិករោលៅបានក៏ពិត្ ប្ត្ោរឱ្យ

ផលរបស់ កសលករោគ្បលភទ្លនោះ
លដ្ឋ

រប្រងគ្ត្ូវលធាើឱ្យស្សាលលសតើងលៅ

ំណាចកសលអាចិណណករោលទោះឯង រួរលសចកតីថា ករោោំង ៤

យ៉ា ង ម្ចនទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោជាលែើរ ប្ែលលព្វលលដ្ឋ

លវោក្នោរ

ឱ្យផល ករោលទោះ រប្រងគ្បាកែថា ករោោំង ៤ លនោះ លៅកនងវ ីេិចិត្តជារួ
គនលទោះឯង រ៊ឺ លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនៈខណៈទ្ី ១ ជាទ្ិែាធរោលវទ្នី
ករោ លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនៈខណៈទ្ី ៧ ជាឧបបជាលវទ្នី

ករោ

លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនៈខណៈទ្ី ២ ែល់ទ្ី ៦ ជា បោបរ ិ លវទ្នី
ករោ លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនៈោំង ៧ ខណៈ ប្ែលហួសកំណត្់
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លវោក្នោរឱ្យផលរបស់ខួនៗ
ា
លៅលហើ

ក៏ជា លហាសិករោ ។

សប្ម្តង្ច្ហត្ុសលប្ លក្ម្មឱ្យសលច្សសង្ច្វោគាន
កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោសប្រតងថា កនងជវនចិត្តោំង ៧ ខណៈលទោះ
ជវនចិត្តខណៈទ្ី ១ ែល់ទ្ី ៣ លៅថាជវនៈលឡើង ជវនចិត្តខណៈទ្ី
៤ ជាជវនៈកំពូលលៅថា សិោខបត្តជវនៈ ចំប្ណកជវនចិត្តខណៈទ្ី
៥ ែល់ទ្ី ៧ លៅថាជវនៈចោះ ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

កម្ចាំងបញ្ាូ នរបស់ជវនចិត្តោំង ៧ លនោះលហើ

ជវនៈខណៈទ្ី ១ លៅម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

លគ្ព្វោះលកើត្លឡើងជាគ្គ

ែំបូង លៅរិនបានទ្ទ្ួលឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័
៧ ជាជវនៈចងលគ្ោ

ជវនៈខណៈទ្ី

សូរបីបានទ្ទ្ួលឧបោរៈពី អាលសវនបបចា័

ក៏ពិត្ ប្ត្ក៏ម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា
ប្ែនលខត្ត ស់កម្ចាំងបញ្ាូ ន

លគ្ព្វោះលៅកនងលំដ្ឋប់ចងលគ្ោ
និងជាអាលសវនបបចា

ក្ន

បបននប្ែលបាន

ទ្ទ្ួលពីជវនៈខណៈទ្ី ៦ ប៉ាលណាណោះ លទ្ើបម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

ជាង

ជវនៈខណៈទ្ី ២ ែល់ទ្ី ៦ ចំប្ណកជវនៈខណៈទ្ី ២ ែល់ទ្ី ៦ លទោះ
ម្ចនកម្ចាំងខាាំង លគ្ព្វោះបានទ្ទ្ួលឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័
ប្រនលកើត្លៅកនងលំដ្ឋប់ែំបូង និងលំដ្ឋប់ចងលគ្ោ

ប្ែលរិន

ករោោង
ំ ៣ ម្ចន

កម្ចាំងបញ្ាូ នលផសងគន ែូលចានោះលវោឱ្យផលរបស់ករោោំង ៣ លនោះលទ្ើប
លផសងគន ឧបម្ចែូចពូជលផសងគ្បលភទ្គន ពូជខាោះជាពូជអា
អា

លៅរិនបាន

ខាី ម្ចន

ូរខាងកនង ១ ឆានំក៏ម្ចនប្ផាលចញរក នឹងោលលចញ
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ក៏សាាប់ បានែល់លែើរសប្ណតក លែើរលព្វត្ លែើរប្ចកជាលែើរ

លគ្ព្វោះជាលែើរប្ែលរិនម្ចនខាឹរលទ្ើបរិនម្ចនកម្ចាំងប្ែលនឹងតំងលៅ
បាន

ូរ លែើរលឈើ ពួកខាោះម្ចនអា

លៅបាន

ូរជាងរួ

ឆានំ ប្ត្រិន

លលើសពី ៥ ឆានំ លគ្ព្វោះដ្ឋំកនងឆានំែំបូងលៅរិនោន់ម្ចនផ្ទាម្ចនប្ផា ប្ត្
ោលចូលឆានំទ្ី ២ លទ្ើបលផតើរម្ចនផ្ទាម្ចនប្ផា ែូចជាប្ផាម្ចនស់ ប្ផាលង
ា
ជាលែើរ ពូជពួកលនោះម្ចនអា

ប្វងជាងពួកែំបូង ប្ត្ក៏លៅកនងពួកលឈើ

ប្ែលរិនម្ចនខាឹរែូចគន លែើរលឈើ ខាោះក៏ម្ចនអា
លហើ

ជាងរួ

ម្ចនលៅលរឿ

ឆានំក៏ម្ចនផ្ទាម្ចនប្ផា

ប្វងជាង ោលដ្ឋំ

នឹងោលម្ចនផ្ទាម្ចនប្ផាលហើ

ៗ តរប្ត្ែីនិងអាោសោត្លអ ែូចជាលែើរសាា

ក៏

លែើរ

ម្ច៉ា ក់គ្បាង លែើររងឃត្ជាលែើរ លគ្ព្វោះលឈើ ពួកលនោះម្ចនខាឹរ ោរចលគ្រើនធំ
លឡើងជាលំដ្ឋប់

លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

លចត្ទប្ែលលៅកនង

ជវនចិត្តខណៈទ្ី ១ ែូ ចលែើរលឈើ ពួកែំបូង ម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា
អាចនឹ ងឱ្យផលកនងបែិសនធិោល
លវទ្នី

រិន

លចត្ទលនោះលទ្ើបលៅថា ទ្ិែាធរោ-

ករោ លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនចិត្តខណៈទ្ី ៧ ែូចលែើរលឈើ

ពួកទ្ី ២ ម្ចនកម្ចាំងខាាំងោាជាងពួកែំបូង ប្ត្ក៏លៅម្ចនកម្ចាំងរិន
លពញលលញ ពួកលនោះលទ្ើបអាចឱ្យផលកនងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល
បាន ប្ត្ក៏ឱ្យផលបានចំលព្វោះភពទ្ី ២ ប៉ាលណាណោះ លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យ
ផលកនងភពទ្ី ២ បាន ក៏ោា

ជា លហាសិករោលៅ ែូលចានោះលចត្ទពួក

ទ្ី ២ លនោះលទ្ើបល្ោោះថា ឧបបជាលវទ្នី

ករោ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្កនងវ ិសទ្ធិររគរហាែីោសប្រតងថា លចត្ទប្ែលលៅ
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កនងជវនចិត្តខណៈទ្ី ៧ លនោះ ម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

ក៏ពិត្ប្ត្គ្បកបលដ្ឋ

ំណាចពិលសសកនងោរឱ្យផលប្ែលលធាើឱ្យោរង្ករសលគ្រច
គនជារួ

ោរសិកាចប់ថានក់ចងលគ្ោ

ដ្ឋក់ព្វកយលធាើោរង្ករបានត្លៅ
៧ លនោះលទ្ើបជាឧបបជាលវទ្នី

ក៏ទំ

ស្សលែៀង

កសញ្ញញប័គ្ត្លទោះលៅ

ែូលចានោះលចត្ទកនងជវនចិត្តខណៈទ្ី

ករោ និងជា ននតរ ិ

ករោបានផងប្ែរ ។

ចំប្ណកជវនចិត្ខ
ត ណៈទ្ី ២ ែល់ទ្ី ៦ លទោះ លគ្បៀបែូចលែើរលឈើ
ពួកទ្ី ៣ ម្ចនកម្ចាំងលចត្ទខាាំងោាជាង ២ ពួកែំបូង លទ្ើបអាចឱ្យផល
បានតំងពីភពទ្ី ៣ ជាលែើរលៅ ោលបាន រហត្តររគលហើ
ោត្់ោរឱ្យផលកនងបែិសនធិោលបាន

លទ្ើបអាច

សគ្ម្ចប់ោរឱ្យផលកនងបវត្តិ

ោលលទោះ លៅម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបាន ប្ត្ោលចូលែល់គ្ពោះនិព្វាន
លហើ

ករោលនោះលទ្ើប ស់ លៅករោលនោះថា បោបរ ិ

លវទ្នី

ករោ ។

លនោះរ៊ឺ លហត្ផលប្ែលករោោំង ៣ ឱ្យផលលផសងលវោគន ។
ច្សឆក្តីច្សសង្គានរវាង្ម្ហគគត្ក្ុសលក្ម្មនិង្
កាមវឆរក្ុសលក្ម្ម
រហរគត្កសលករោ

លកើត្លដ្ឋ

ំណាចសរេភាវទរបស់

លយគវចរ នកចលគ្រើនសរេករោដ្ឋានរហូត្បានសលគ្រច្ន និងលបើ
្នលទោះរិនសាបសូនយ

ោលសាាប់លហើ

រប្រងលៅលកើត្កនងគ្ពហោ

លោក តរឋានៈក្ន្នកនងភពទ្ី ២ បទោប់លៅលទោះលដ្ឋ
ែូចគនជារួ

លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនចិត្តខណៈទ្ី ៧ លដ្ឋ
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រហរគត្កសលករោ លទ្ើបចាត្់ចូលកនងឧបបជាលវទ្នី
សគ្ម្ចប់កសល ភិញ្ញញ ប្ែលលកើត្លដ្ឋ
លទោះរិនចាត្់ជាឧបបជាលវទ្នី
លវទ្នី

ករោលទ្

ករោ ។

រូបបញ្ា រជានកសល

ប្ត្សលរង្កគោះចូលកនងទ្ិែាធរោ-

ករោ លគ្ព្វោះោរសប្រតងឫទ្ធិលផសងៗ ជាលែើរលទោះ ក៏ជាប់លដ្ឋ

ភិញ្ញញជាលហត្

ប្ត្ក៏ចាត្់ចូលលដ្ឋ

កសល ភិញ្ញញប្ែលជាលហត្ឱ្យវ ិបាក

រប៉ាលណាណោះ

លគ្ព្វោះផលរបស់

និងករោជរូបលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ចំលព្វោះ ែូ ចកសលករោែក្ទ្ៗ លទោះរិ នបាន លទ្ើបគ្ត្ឹ រប្ត្សលរង្កគោះចូល
កនងទ្ិែាធរោលវទ្នី

ករោលដ្ឋ

រិនចាត្់ជាទ្ិែាធរោលវទ្នី

នលោរ ចំប្ណកកិរ ិយ ភិញ្ញញលទោះ

ករោ ប្ត្ជាទ្ិ ែាធរោលវទ្នី

លសចកតីលផសងគនរវងរហរគត្កសលករោ ជារួ

កិរ ិយប៉ាលណាណោះ ។
ោម្ចវចរកសល

ករោ រ៊ឺ រហរគ តកសលករោ រប្រងឱ្យផលបានចំ លព្វោះកន ងភពទ្ី ២
ប៉ាលណាណោះ លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកនងភពទ្ី ២ បាន ក៏គ្ត្ូវជា លហាសិ
ករោលៅ ែូ ចបា

ប្ែលរកាទ្ក

ូររិ នបាន លបើរិនបានទ្ទ្ួលោនក៏

ខូចលៅ ចំប្ណកោម្ចវចរកសលករោលទោះ ឱ្យផលបានរហូត្លៅលរឿ

ៗ

លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនៈខណៈទ្ី ១ លទោះឱ្យផលកនងភពលនោះ និង
លចត្ទប្ែលលៅកនងជវនៈខណៈទ្ី ៧ ក៏ឱ្យផលកនងភពខាងរខ លចត្ទ
ប្ែលលៅកនងជវនៈខណៈទ្ី ២ រហូត្ែល់ទ្ី ៦ ក្គ្កប្លងជាងរប្រងឱ្យ
ផលបានលរឿ

ៗ លៅរិនម្ចនជា លហាសិករោ រហូត្ែល់ នកលទោះនឹង

ចូលែល់គ្ពោះនិព្វាន

លគ្បៀបែូចជាស្សូវប្ែលលររកាទ្កបាន

ខូចែូលចានោះប្ែរ ។
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សប្ម្តង្ច្ហត្ុសលប្ លច្ឆត្់ជាអច្ហាសិក្ម្ម
ឆូលក្នង្បាក្កាលឆត្ុ
ក្ ក
ុ

កនងករោោំង ៤ គ្បោរប្ែលលព្វលលដ្ឋ
ទ្ិែធ
ា រោលវទ្នី

ករោ

ឧបបជាលវទ្នី

ករោ

លវោក្នោរឱ្យផលលទោះ

និង បោបរ ិ លវទ្នី

ោំង ៣ លនោះ ម្ចនកំណត្់លវោក្នោរឱ្យផលលដ្ឋ

ចំលព្វោះលហើ

ករោ
ប្ត្

ចំប្ណក លហាសិករោលទោះរិនម្ចនលវោកំណត្់កនងោរឱ្យផលលឡើ
ប្ត្ក៏ចាត្់ករោគ្បលភទ្លនោះទ្កកនងបាកោលចត្កាៈលនោះផង លហត្ផល
រ៊ឺ កនងោរប្ចកភូរិប្ែលជាប់លដ្ឋ

ត្ណា
ា ៣ រ៊ឺ ោរភូរិ រូបភូរិ និង

រូបភូរិ ក៏រិនប្រនថា នឹងសប្រតងគ្ត្ឹរប្ត្ ៣ ភូរិ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋ

ំណាចរបស់ត្ណា
ា ៣ ប៉ាលណាណោះក៏លទ្ លៅគ្ត្ូវសប្រតងែល់ភូរិ

ប្ែលរិនបានគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ំណាចក្នត្ណា
ា ៣ ផង ែូចគន បាន

ែល់ លោកត្តរភូរិ លសចកដីលនោះយ៉ា ងណា កនងោរប្ចកករោប្ែលលព្វល
លដ្ឋ

លវោក្នោរឱ្យផលលហើ

ក៏ទ្ំនងែូចគន ប្ែលសប្រតងោរប្ចក

ករោប្ែលម្ចនកំ ណត្់លវោកនងោរឱ្យផលលហើ
រិនម្ចនោរឱ្យផលលទ្ៀត្ រ៊ឺ

ក៏លៅម្ចនករោប្ែល

លហាសិករោ ែូលចានោះលទ្ើបចាត្់ចូលកនង

បាកោលចត្កាៈលនោះផង ។
ឆប់ ឆត្ុក្ទ
ក ី៣

6
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ឆត្ុក្ទ
ក ី ៤ បាក្ោានឆត្ុក្ ក
បាកដ្ឋានចត្កា ជាចត្កាៈប្ែលសប្រតងទ្ីតំងក្នផលរបស់ករោ រ៊ឺ

វ ិបាកចិត្តនិងករោជរូប ប្ែលជាផលរបស់កសលករោ និ ង កសលករោ
ោលប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ បាក + ឋាន + ចត្កា
បាក បានែល់ បែិសនធិផល ។
ឋាន បានែល់ ទ្ីតំង ឬលហត្ឱ្យលកើត្ ។
ចត្កា បានែល់ ម្ចន ៤ យ៉ា ង ។

ោលរួរបទ្ បា ដ្ឋានចត្កា សំលៅែល់ ករោប្ែលជាលហត្ឱ្យ
លកើត្ផលម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
១.

កសលករោ បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត

១២ ែួង ។
២. ោម្ចវចរកសលករោ បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកនងរហាកសលចិត្ត ៨ ែួង ។
៣. រូបាវចរកសលករោ បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកនងរូបាវចរកសលចិត្ត ៥ ែួង ។
៤.

រូបាវចរកសលករោ

បានែល់

លចត្ទប្ែលលៅកនង

រូបាវចរកសលចិត្ត ៤ ែួង ។
កនងករោចត្កាៈប្ែលសប្រតងលហើ

រ៊ឺ កិចាចត្កា ម្ចនជនកករោ

ជាលែើរ បាកោនបរ ិយ

ចត្កា ម្ចនររកករោជាលែើរ និងបាកោល-

ចត្កា ម្ចនទ្ិ ែាធរោលវទ្នី

ករោជា លែើ រ ោំ ង ៣ ចត្កាៈ លនោះ ជាោរ
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សត្តនតន័

ចំប្ណកចត្កាៈទ្ី ៤ រ៊ឺ បាកដ្ឋានចត្កា ប្ែល

នឹងសប្រតងត្លៅលនោះ ជាោរសប្រតងលដ្ឋ
លសចកតីតំងពី ត្ត្ថ

កសលំ ោ

ភិធរោន័

នឹងបានបរ ិយ

ករោំ ជាលែើរលៅ រ៊ឺ

១. អក្ុសលក្ម្ម
កសលករោ បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត ១២
ែួង ោលលព្វលលដ្ឋ

ករោោារ រ៊ឺ ោរសប្រតងលចញរបស់លចត្ទប្ែល

ជាលហត្ឱ្យសលគ្រចោរលធាើលហើ
១. ោ
បានែល់ ោ

ម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ

ោារ សំលៅែល់ ោរលធាើ កសលប្ែលលកើត្ផាូវោ

វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ។

២. វចីោារ សំលៅែល់ ោរលធាើ កសលប្ែលលកើត្ផាូវវចា បាន

ែល់ វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ។
ែល់

៣. រលទោារ សំលៅែល់ ោរលធាើ កសលប្ែលលកើត្ផាូវចិត្ត បាន
កសលចិត្ត ១២ ែួង ។

ែាសាលិនី ែាកថា សប្រតងករោតររលទោារលនោះថា សលព្វាបិ
រលទោារ ំ ចិត្តោំង ស់ជារលទោារ
កសលករោលទោះ បានែល់

ប្ត្រលទោារប្ែលជាប់ជារួ

កសលចិត្ត ១២ ែួងប៉ាលណាណោះ ។

កនងឆ្កនិបាត្ ងគត្តរគ្ពោះបាលីសប្រតងថា
លចទហំ ភិកខលវ ករោំ វោរិ លចត្
វចា

រនសា ។
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ត្ថារត្លៅលចត្ទ ថាជាករោ លគ្ព្វោះបរគល
ោ

វចា ចិត្ត ។
(បិែកភារ ៤៦ ទ្ំព័រ ២៧២)

តរធរោតរនសសល

ើងលទោះ ោលនឹងលធាើវត្ថណារួ

ម្ចនោរតំងចិត្លត កើត្លឡើងរន លដ្ឋ

កតី គ្ត្ូវ

លហត្លនោះោរលធាើលផសងៗ ោំង-

លទោះ លទ្ើបម្ចនោរតំងចិត្ត បានែល់លចត្ទជា ក
ន ទំជានិចា
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់ថា លចត្ទលនោះល្ោោះថា ករោ លបើពិចារណា
ឱ្យលអលហើ

លចត្ទនិងករោោំង ២ យ៉ា ងលនោះ ម្ចនលសចកតីលផសងគន

រ៊ឺ លចត្ទជាបពាភារធរ៌ សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលលកើត្រន ចំប្ណកករោ
ជាបចាេភារធរ៌ បានែល់ ធរ៌ប្ែលលកើត្លគ្ោ
សប្រតងលដ្ឋ

លចត្ទ ប្ត្លនោះជាោរ

រិនបានប្ចកគ្បលភទ្ លទ្ើបលព្វលថាលចត្ទលនោះ រ៊ឺ ករោ

សំលៅែល់ លចត្ទប្ែលគ្បកបកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង និ ងលោកិ
កសលចិត្ត ១៧ ែួង ។
កនងរជឈិរបណ្ណាសក ែាកថា សប្រតងទ្កកនងឧបាលិសូគ្ត្ថា
កសាោ បន លចត្ទ ករោនិត វតត? លចត្ទរូលកតត ករោសស ។
ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ីលា ទ្ើបគ្តស់លៅ លចត្ទថាករោ ? លគ្ព្វោះករោម្ចន
លចត្ទជារូល ។
កសលករោ ោលកោលលដ្ឋ
ឬោរលធាើប្ែលជាផាូវលៅោន់ បា

ករោបេ រ៊ឺ ផាូវរបស់ោរលធាើ

ភូរិ ម្ចន ១០ យ៉ា ង លៅថា

កសលករោបេ ១០ ឬទ្ចារ ិត្ ១០ ក៏បាន ។
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អក្ុសលកាយក្ម្ម ៣
១. បាណាត្ិបាត្ = ោរសម្ចាប់សត្ា ។
២.

ទ្ិទនោន = ោរលួចគ្ទ្ពយ ។

៣.ោលរសរិចាេចារ = ោរគ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរ ។
អក្ុសលវឆីក្ម្ម ៤
៤. រសាវទ្ = ោរនិយ

កហក ។

៥. បិសណវចា = ោរនិយ
៦. ផរសវចា = ោរនិយ

សកលសៀត្ ។
ព្វកយលគ្គត្គ្គត្ ។

៧. សរផបបោប = ោរនិយ

ព្វកយលោ

ោ

ឥត្គ្បលយជន៍ ។

អក្ុសលម្ច្នាក្ម្ម ៣
៨.

ភិជា = សរាឹងរ ំក្ពចង់បានរបស់ នកែក្ទ្ ។

៩. ពាបាទ្ = រិត្ពាបាទ្ នកែក្ទ្ ។
១០. រិចាេទ្ិែិា = ម្ចនោរ
ត្លៅលនោះនឹងបានបរ ិយ

ល់ល

ញ
ើ ខស ។

លសចកតីតរលំដ្ឋប់ក្ន កសលករោ-

បេ ១០ គ្បោរ រ៊ឺ
អក្ុសលកាយក្ម្ម ៣
១. បាណាត្ិបាត្
បាណាត្ិបាត្ ប្ចកបទ្បាន ២ បទ្ រ៊ឺ បាណ +
បាណ លព្វលលដ្ឋ

លវហារសំលៅែល់ សត្ាោំង
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សភាវបររត្ថ សំលៅែល់ ជីវ ិត្រូប និងជីវ ិត្ិរនោិ

លចត្សិក ។

ត្ិបាត្ ប្គ្បថា លលឿន ឬ្នកនាងលសចកតីលបៀត្លបៀន ។
ោលរួរគនលហើ
ចោះលៅលដ្ឋ

បាណាត្ិបាត្ ប្គ្បថា ឱ្យសត្ា ឬឱ្យជីវ ិត្ោាក់

លលឿនរហ័ស បានលសចកតីថា លធាើឱ្យសត្ាលទោះសាាប់រន

ែល់កំណត្់អា

របស់ខួន
ា ។

សប្ម្តង្អង្គព្បក្បរបស់បាណាត្ិបាត្
ោរលធាើ កសលលផសងៗ លទោះ កនាងករោបេក៏ម្ចន រិនកនាងករោបេក៏ម្ចន ប្ត្លបើកនាងករោបេលហើ
អាចទំឱ្យលកើត្កនង បា

ោរលធាើលទោះសលគ្រចជាជនកករោ

ភូរិបាន ប្ត្លបើោរលធាើរិនចូលែល់ករោបេលទ្

ោរឱ្យផលបែិសនធិកនង បា

ភូ រិក៏រិនពិត្គ្បាកែ

គ្ត្ឹរប្ត្ឱ្យផល

កនងបវត្តិោល រ៊ឺ លធាើឱ្យជីវ ិត្របស់ នកលទោះ គ្ត្ូវគ្បសពាជារួ

លសចកដី

លំបាកលផសងៗ ។
ោរលធាើប្ែល្នកនាងករោបេ ឬរិន្នកនាងលទោះ គ្ត្ូវប្ត្
គ្រប់ ងគគ្បកប រ៊ឺ បលយរ កនងោរលធាើលទោះ

កសលបាណាត្ិបាត្

ប្ែលនឹង្នកនាងករោបេលទោះ គ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ
១. បាលណា សត្ាម្ចនជីវ ិត្ ។

ងគ ៥ រ៊ឺ

២. បាណសញ្ញិត លសចកតីែឹងថាសត្ាម្ចនជីវ ិត្ ។
៣. វធកចិ តាំត ម្ចនចិត្រ
ត ិតនឹងសម្ចាប់ ។
៤. បលយលគ ម្ចនលសចកតីពាយរសម្ចាប់ ។
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៥. លត្នររណំ សត្ាសាាប់លដ្ឋ

លសចកតីពាយរលទោះ ។

ោលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៥ គ្បោរលនោះលហើ

ក៏ ជាោរ្ន

កនាងករោបេ ប្ត្លបើរិនគ្រប់ ងគោំង ៥ ក៏រិនោន់ល្ោោះថា សលគ្រច
ករោបេលឡើ

។

ងគធរ៌បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកនងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង
ម្ចនអាររោណ៍ជាប់ោក់ទ្ងនឹងោរសម្ចាប់សត្ា ។
សប្ម្តង្បាណាត្ិបាត្ក្ម្មច្ោយម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជា
ោរសម្ចាប់សត្ានឹងម្ចនលោសលគ្ចើន រ៊ឺ រហាសាវជា
លោសត្ិច រ៊ឺ

បបសាវជា រប្រងអាស្ស័

ឬម្ចន

លលើសត្ាប្ែលគ្ត្ូវសម្ចាប់ និង

លសចកតីពាយររបស់ នកសម្ចាប់ ប្ែលគ្ត្ូវអាស្ស័

បទ្ដ្ឋានកនងោរ

ពិចារណា ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ោងោ

របស់សត្ាប្ែលគ្ត្ូវសម្ចាប់ លបើជាសត្ាធំែូចជា ែំរ ី

លសោះ លគ គ្កបី ជាលែើរ ក៏ម្ចនលោសលគ្ចើន ជារហាសាវជា លគ្ព្វោះ
ជីវ ិត្នវកកោប

របស់សត្ាពួកលនោះគ្ត្ូវលគ្បើលពលលគ្ចើន

ប្ត្លបើសត្ា

ប្ែលគ្ត្ូវសម្ចាប់ជាសត្ាត្ូច ែូចជារូស ស្សលម្ចច រលបារ ស្សលរើល
ជាលែើរ ក៏ម្ចនលោសត្ិចជា

បបសាវជា ។

២. រណធរ៌របស់សត្ាប្ែលគ្ត្ូវសម្ចាប់ កនងរវងសត្ាត្ិរចាេន
និងរនសស

សម្ចាប់ រនសសម្ចនលោសលគ្ចើនជាងសម្ចាប់សត្ាត្ិរចាេន

លគ្ព្វោះរនសសជាសត្ាគ្បលសើរជាងសត្ាត្ិរចាេន ។
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សគ្ម្ចប់ោរសម្ចាប់រនសសនិងរនសសែូចគន សម្ចាប់ នកប្ែល
ម្ចនរណធរ៌ ភិកខ សារលណរ ឧបាសក ឧបាសិោជាលែើរ ម្ចនលោស
លគ្ចើនជាង នកប្ែលរិនម្ចនរណធរ៌ ែូចជាសម្ចាប់លចារជាលែើរ រប្រង
ម្ចនលោសត្ិចជាង លបើ ក
ន គ្ត្ូវសម្ចាប់គ្ត្ូវជាម្ចតបិត គ្ពោះ រហនត
ប្ែលជា ននតរ ិ

ករោ រ ឹត្ប្ត្ម្ចនលោសក្គ្កប្លងពិលសសជាង ។

៣. លសចកតីពាយររបស់ នកសម្ចាប់ អាស្ស័

ោត្់កីដលដ្ឋ

គ្បលយរ រ៊ឺ កនងខណៈប្ែលសម្ចាប់លទោះ បានលគ្បើលសចកតីពាយរ
លគ្ចើន ឬត្ិច លបើលគ្បើលសចកតីពាយរខាាំងក៏ម្ចនលោសលគ្ចើន លបើលគ្បើ
លសចកតីពាយរត្ិចត្ួ ចក៏ម្ចនលោសត្ិច ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្លបើ ក
ន លធាើបាណាត្ិបាត្ករោ

លដ្ឋ

ែឹងថាោរលធាើ

ែូលចនោះ ជា កសលករោ ម្ចនលោសរិនរួរលធាើ ប្ត្ក៏បានលធាើលៅលហើ
លដ្ឋ

លហត្ណារួ

ករោ លដ្ឋ

កដី រប្រងម្ចនលោសត្ិចជាង នកលធាើបាណាត្ិបាត្-

រិនែឹងថាោរលធាើែូលចនោះ ជា កសលម្ចនលោសរិនរួរលធាើ

ប្ត្ក៏បានលធាើលៅលហើ
នកគ្បកបលដ្ឋ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះរិនែឹងថាជា កសល រប្រងជា

រិចាេទ្ិែិាយ៉ាងខាាំងោា

ែូលចានោះលទ្ើបគ្ត្ូវទ្ទ្ួលលោស

លគ្ចើនជា រហាសាវជា ។
ឧបម្ចែូចជាងែំប្ែក ែត្ប្ែករហូត្ែល់លៅតខាាំងលហើ
លចញពីឡរកទ្ក
ែូលចានោះោល

ក

ជាងែំប្ែកលទោះរប្រងែឹ ងថាែំប្ែកលទោះលៅតខាាំង

កក្ែលៅចាប់ែំប្ែក ក៏រប្រងែឹងគ្បម្ចណកនងកលដដ រិន

ចាប់ឱ្យម្ចំ ឱ្យជាប់លពញក្ែលទ្ ប្ត្លបើ នកប្ែលរកពីខាងលគ្ោ

-293-

រិន

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ែឹងថាែំប្ែកលទោះលៅត ម្ចនោរចង់ែឹង រប្រងចាប់ែំប្ែកលទោះយ៉ា ង
លពញក្ែ រហូត្លធាើឱ្យរោកក្ែ លសចកតលី នោះយ៉ា ងណា
ោរលធាើែូលចនោះជា កសល

ជារួ

នកប្ែលែឹងថា

នកប្ែលរិនែឹ ងថាលធាើែូលចនោះជា

កសល លោសប្ែលរបបីបានទ្ទ្ួលរបស់ នកោំងពីររប្រងលគ្ចើនត្ិច
ជាងគនែូលចានោះ ។
បច្យគ
បលយរ រ៊ឺ ោរពាយរកនងោរលធាើបាណាត្ិបាត្ ប្ែលជា ងគ
គ្បកបរា៉ា ង ឱ្យចូលែល់ កសលករោបេលទោះ ម្ចនលសចកតីពាយរ ៦
យ៉ា ង ែូ ចបាលីប្ែលសប្រតងថា
សាហត្ិថលោ អាណត្តិលោ និសសរគិលយ ច ថាវលោ
វ ិជាារលយ ឥទ្ធិរលយ

បលយគ ឆ្

ិលរ រត ។

បលយរ រ៊ឺ លសចកតីពាយរោំងលនោះម្ចន ៦ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. សាហត្ថិក បានែល់ ពាយរលធាើលដ្ឋ

ខាួនឯង ។

២. អាណត្តិក បានែល់ លគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លធាើ ។
៣. និសសរគិ

បានែល់ លដ្ឋ

ោរលបាោះអាវធម្ចនោរលបាោះ

គ្រប្វងជាលែើរ ។
៤. ថាវរ បានែល់ ពាយរសាងលគ្រឿងគ្បហារទ្កជាថាវរៈ
ម្ចនោរលធាើអាវធ ម្ចនោំលភាើង ោំបិត្ ឬជីករលត
ត បិទ្បាំងទ្កជាលែើ រ ។
៥. វ ិជាារ

បានែល់ ពាយរលដ្ឋ
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៦. ឥទ្ធិរ

បានែល់ ពាយរលគ្បើឫទ្ធិប្ែលជាករោជឥទ្ធិរបស់

ខាួនគ្បហារ

័ ប្ែលលៅរិ នោន់ បានសលគ្រចជា
ែូចជាលសតចលវសសវណ

គ្ពោះ រ ិ បរគល ោាប់សម្ចាប់ពួក
លដ្ឋ

កសប្ែលជាបរ ិវរ លដ្ឋ

ោរសរាឹង

ប្ភនកជាលែើរ ។
២. អទិនានទាន
ទ្ិទនោន ប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ

+ ទ្ិ នន + អាោន

បានែល់ ជាព្វកយបែិលសធ ។
ទ្ិនន បានែល់ វត្ថប្ែលម្ចាស់របស់ នញ្ញញត្ឱ្យ ។
អាោន បានែល់ ោន់
ោលរួរបទ្ជា

ក។

ទ្ិទនោន ប្គ្បថា ោន់

កវត្ថប្ែលម្ចាស់របស់

រិនបាន នញ្ញញត្ ។
ទ្ិ នន រ៊ឺ វត្ថប្ែលម្ចាស់របស់រិនបាន នញ្ញញត្ឱ្យ សំលៅែល់
ោររិនបាន នញ្ញញត្ លដ្ឋ

សរលសរ កសរ នញ្ញញត្ ឬរិ នបានហចឱ្យ

លព្វលវចា នញ្ញញត្ ឬសប្រតងកិរយ
ិ អាោរឱ្យបានែឹងថា នញ្ញញត្ ។
អាោន សំលៅែល់ ោរោន់

កលដ្ឋ

ភាពជាលចារ លដ្ឋ

័ ា ជាលែើរ ។
ោរលបាកបលញ្ញ
េ ត្ គ្បវញ្
ទ្ិ នំន អាទ្ី

នតិ ឯលត្ទត្ិ =

បរគលោំង

រប្រងោន់

ទ្ិទនោនំ
កវត្ថ

ប្ែលម្ចាស់របស់រិនបាន

នញ្ញញត្លទោះ ែូលចានោះធរោជាត្ិប្ែលជាលហត្ក្នោរោន់
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ម្ចាស់របស់រិនបាន នញ្ញញត្លទោះ ល្ោោះថា
លេ

ទ្ិទនោន បានែល់

យលចត្ទ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលជាលហត្ក្នោរលួច

ងគធរ៌ បានែល់

លចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបលៅកនងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង និងលោស
រូលចិត្ត ២ ែួង ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជារួ

គននឹងោរលួច ។

សប្ម្តង្អង្គព្បក្បរបស់អទិនានទាន
ោរ្នកនាងករោបេក្ន កសលករោ
គ្បកបលដ្ឋ

ទ្ិទនោនលទោះគ្ត្ូវ

ងគ ៥ រ៊ឺ

១. បរបរ ិរគហិត្ំ

វត្ថប្ែលម្ចនម្ចាស់របស់ហួងប្ហង ។

២. បរបរ ិរគហិត្ សញ្ញិត ែឹងថាវត្ថប្ែលម្ចនម្ចាស់ ហួងប្ហង
រកា ។
៣. លេ

យចិត្ំត

ម្ចនចិត្តរិត្នឹងលួច ។

៤. បលយលគ

ម្ចនលសចកតីពាយរលែើរបីលួច ។

៥.

បានវត្ថលទោះរកលដ្ឋ

វហាលោ

ោលលធាើគ្រប់ ងគោំង

៥

ោរពាយរលទោះ។

គ្បោរលនោះលហើ

នកលទោះបាន

ល្ោោះថា ្នកនាងករោបេ លបើលធាើរិនគ្រប់ ងគ ៥ រប្រងរិ នសលគ្រច
ជាករោបេ ែូ ចម្ចនបាលីសប្រតងថា
បរសស សំ ត្ថាសញ្ញញ

លេ

យចិត្តញ្ាបកាលម្ច

លត្ន ហាលោត្ិ បញ្ាង្កគ

លេ

យសស

ត្ទ សម្ច ។

ងគក្នោរលួចម្ចន ៥ យ៉ា ង រ៊ឺ វត្ថប្ែលជារបស់ នកែក្ទ្រួ
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ែឹ ងថាវត្ថលទោះជារបស់ នកែក្ទ្រួ
ពាយរលួច

កវត្ថលទោះរួ

ម្ចនចិ ត្តរិត្នឹ ងលួចរួ

លួចវត្ថលទោះបានសលគ្រចរួ

។

បលយរ លសចកតីពាយរកនងោរលួចគ្ទ្ពយម្ចន ៦ គ្បោរ
ែូចគនជារួ

បលយររបស់បាណាត្ិបាត្ រ៊ឺ

១. សាហត្ថិក បានែល់ លួចគ្ទ្ពយលដ្ឋ

ខាួនឯង ។

២. អាណត្តិក បានែល់ លគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លួចលដ្ឋ

វចា ឬ

សរលសរជា កសរ ។
៣. និសសរគិ
ជារួ

បានែល់ លបាោះគ្រប្វងវត្ថ ឬលបាោះឱ្យរនសសពួក

គន ឬលបាោះវត្ថប្ែលគ្ត្ូវបង់ពនធលចញលៅឱ្យផត្លខត្តប្ែន ។
៤. ថាវរ បានែល់ បញ្ញ
ា បកខពួកទ្ក ោលបានឱ្ោសនឹងឱ្យ

ពាយរលួចគ្ទ្ពយលទោះរក ។
៥. វ ិជាារ

បានែល់ លគ្បើលវទ្រនតឱ្យម្ចាស់គ្ទ្ពយវលងាងហច

គ្ទ្ពយលទោះឱ្យ ឬលគ្បើគថាសណំ ដ ឱ្យម្ចាស់គ្ទ្ពយលែកលក់ លហើ
លួច

ចូល

កគ្ទ្ពយ ។
៦. ឥទ្ធិរ

បានែល់ លគ្បើឫទ្ធិលផសងៗ ប្ែលលគ្ៅពីវ ិជាារ

។

ប្ត្ នកម្ចនឫទ្ធិលនោះរិនលធាើ ទ្ិទនោនប្ែលជាលោកវជា រ៊ឺ ោរលធាើ
ប្ែលម្ចនលោសកនងផាូវលោក ប្ត្លធាើោរចាប់

ករកលគ្បើជាគ្បលយជន៍

បលណា
ដ ោះអាសនន ប្ែលម្ចាស់របស់គ្ទ្ពយលទោះរិនម្ចនោរបាត្់បង់ លសចកដី
លនោះរិនចាត្់ថាជាោរលួចប្ែលគ្រប់ ងគគ្បកប ។
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ម្ហាស្លវជានង្
ិ អបបស្លវជារបស់អទិនានទាន
ោរលួចគ្ទ្ពយប្ែលម្ចនលោសលគ្ចើន ឬលោសត្ិចអាស្ស័

លៅ

តរគ្ទ្ពយប្ែលលួចលទោះ ជាគ្បោរសំខាន់ ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

ត្ក្រាលហើ

លបើគ្ទ្ពយប្ែលលួចរកលទោះម្ចន

ត្ក្រាលគ្ចើនក៏ជារហាសាវជា រ៊ឺ ម្ចនលោសលគ្ចើន លបើគ្ទ្ពយប្ែលលួច
រកលទោះម្ចនត្ក្រាត្ិចក៏ជា បបសាវជា រ៊ឺ ម្ចនលោសត្ិ ច និងកនងគ្ទ្ពយ
ប្ែលម្ចនត្ក្រាលសោើគន គ្ត្ូវវ ិនិច័េ

លៅលលើម្ចាស់របស់គ្ទ្ពយលទោះ លព្វល

រ៊ឺ លបើម្ចាស់របស់ជា ក
ន ម្ចនសីល
លបើម្ចាស់គ្ទ្ពយជា នករិនម្ចនសីល

នកលួចលទោះក៏ម្ចនលោសលគ្ចើន
ក
ន លួចលទោះក៏ម្ចនលោសត្ិច ។

មចស់ព្ទរយអាឆប្ឆក្បានជា ៤ ព្បច្ភទ គឺ
១. រិហិសនតក គ្ទ្ពយលទោះជារបស់

ោវស ។

២. បរគលសនតក គ្ទ្ពយលទោះជារបស់ភិកខ ឬសារលណរ ងគណា
រួ

។
៣. រណសនតក គ្ទ្ពយលទោះជារបស់ភិកខ ឬសារលណរ ២ ឬ ៣

ងគ ។
៤. សងឃសនតក គ្ទ្ពយលទោះជារបស់សងឃ ។
បរគលណាលួចគ្ទ្ពយរបស់ម្ចាស់គ្ទ្ពយោំង ៤ គ្បលភទ្លនោះ រប្រង
ម្ចនលោសលគ្ចើនត្ិចរិនលសោើគន លបើលច
ួ គ្ទ្ពយរបស់ បរគលសនតក ម្ចន
លោសលគ្ចើនជាង រិហិសនតក លបើ ក
ន លួចគ្ទ្ពយរបស់ រណសនតក
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ម្ចនលោសលគ្ចើនជាង បរគលសនតក លបើលួចគ្ទ្ពយរបស់ សងឃសនតក
ម្ចនលោសលគ្ចើនជាទ្ីបំផត្ ។
ន័យម្យ៉ា ង្ច្ទៀត្សប្ម្តង្មចស់ព្ទរយ ៥ ព្បច្ភទ គឺ
១. បេជានសនតក ម្ចាស់គ្ទ្ពយជាបេជាន ។
២. លសាតបននសនតក ម្ចាស់គ្ទ្ពយជាគ្ពោះលសាតបនន ។
៣. សកោគរីសនតក ម្ចាស់គ្ទ្ពយជាគ្ពោះសកោគរី ។
៤.

ទគរីសនតក ម្ចាស់គ្ទ្ពយជាគ្ពោះ ទគរី ។

៥.

រហនតសនតក ម្ចាស់គ្ទ្ពយជាគ្ពោះ រហនត ។

បរគលលួចគ្ទ្ពយរបស់ម្ចាស់គ្ទ្ពយោំង ៥ គ្បលភទ្លនោះ រប្រងបាន
ទ្ទ្ួលលោសលគ្ចើនត្ិចតរលំដ្ឋប់ លបើលួចគ្ទ្ពយរបស់គ្ពោះ រហនតម្ចន
លោសលគ្ចើនជាទ្ីបំផត្ ។
សប្ម្តង្ការលួឆ ២៥ ព្បការ
ោរលួចគ្ទ្ពយលផសងៗ អាចប្ចកជាគ្បលភទ្ធំៗ បាន ៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

ក. ទទភណាបញ្ាក ោរលួចគ្ទ្ពយលផសងៗ ោំងម្ចនជីវ ិត្ និង

រិនម្ចនជីវ ិត្ម្ចន ៥ គ្បោរ ។

ខ. ឯកភណាបញ្ាក ោរលួចចំលព្វោះវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ ៥ គ្បោរ ។
រ. សាហត្ថិកបញ្ាក ោរលួចលដ្ឋ

ខាួនឯង ៥ គ្បោរ ។

. បពាបលយរបញ្ាក ទ្ិទនោនសលគ្រចរនោរលួច ៥ គ្បោរ
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លដ្ឋ
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ាវហារបញ្ាក ោរលួចបនាំផ្ទាស់បូតរវត្ថ របស់គ្កក្ឡ

រិនឱ្យម្ចាស់ែឹងខាួនម្ចន ៥ គ្បោរ ។

សប្ម្តង្ច្សឆក្តីលម្អត្
ិ ការលួឆ ២៥ ព្បការ ូឆត្ច្ៅ
ក. ទទភណាបញ្ាក ោរលួចវត្ថលផសងៗ

ោំងប្ែលម្ចនជីវ ិត្និងរិនម្ចនជីវ ិត្ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. អាទ្ិល
ប្ែលជាប់ជារួ

យ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរលធាើឱ្យគ្ទ្ពយសរបត្តិ
ែីប្ស្ស ចំោរ ឬផោោះសំប្បង របស់ នកែក្ទ្ឱ្យោាក់រក

ជាសរបត្តិរបស់ខួាន លដ្ឋ
ោរជំព្វក់បំណលគន

វ ិធីបឹង
ដ បដលត្
់ ោោរ រិនជាប់ោក់ទ្ិននឹង

អាស្ស័

លទោះៗ លទ្ើបបានរិត្ោន់

ប្ែលខាួន

ក លបើម្ចាស់ែីឬម្ចាស់ផោោះលទោះៗ លកើត្ោរ

ស់សងឃឹររិត្ថាគ្ទ្ពយសរបត្ិតរបស់ល
ពិត្លហើ

នកបដឹងបដល់លែើរបី

ករោបេ ប្ែលជាប់ជារួ
២. ហលរ

កសិទ្ិធគ្របគ្រងសាថនទ្ី

ើងគ្ត្ូវោាក់ជារបស់ នកែក្ទ្

កគ្ទ្ពយលទោះ

អាទ្ិល

ក៏ជាោរ្នកនាង

យ ទ្ិទនោន ។

យ ទ្ិទនោន បានែល់

នកប្ែលកំពងទំគ្ទ្ពយសរបត្តិ

របស់ នកែក្ទ្លៅតរទទ្ីោរង្កររបស់ខួន
ា
ខណៈប្ែលកំពងទំលៅ
លទោះ ម្ចនចិ ត្តរិត្លួច
លហើ

ករកជារបស់ ខួា ន ោលចិ ត្តរិត្លួ ចែូ លចនោះ

សូ របីគ្ត្ឹរប្ត្រ ំកិលរបស់លទោះឱ្យឃាាត្ចាកទ្ីលែើរ ែូចជាោន់

របស់លទោះរកលដ្ឋ

ក្ែលឆ្ាងផ្ទាស់រកទ្កក្ែសាតង
ំ ជាលែើរ ក៏បានល្ោោះ
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ថា ្នកនាងករោបេ ប្ែលជាប់ោក់ ទ្ងនឹង ហលរ
៣.

វហលរ

យ ទ្ិទនោន ។

យ ទ្ិទនោន បានែល់ ម្ចន នកែក្ទ្ទំវត្ថ ឬទំ

ម្ចសគ្បាក់រកលផ្ើទ្កជារួ

ខាួន ម្ចាស់របស់រកសូរគ្ត្ឡប់លៅវ ិញ

បែិលសធថារិនបានទ្ទ្ួលរបស់លទោះទ្ក

ល្ោោះថា

ទ្ិទនោន និងោលម្ចាស់របស់ ស់អាល័

វហលរ

យ-

ថារិ នបាន ែូលចនោះ នក

ទ្ទ្ួលបលញ្ញ ើរបស់លទោះបាន្នកនាងករោបេ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹង
វហលរ

យ ទ្ិទនោន ។

៤. ឥរ ិយបេវ ិលោលប

យ ទ្ិទនោន បានែល់ ខណៈប្ែលម្ចាស់

គ្ទ្ពយលៅកនងឥរ ិយបេលែើរ ឈរ
រកវ ិធីប្ែលនឹងទំ
លួងលោរលដ្ឋ

ងគ

ឬលែកកតី

កខាួនម្ចាស់គ្ទ្ពយលៅ ំពីទ្ីលទោះ លទ្ើបបានលធាើោរ

វ ិធីណារួ

កតី លធាើឱ្យម្ចាស់គ្ទ្ពយកលគ្រើកោ

លៅ ំពីទ្ីលទោះ គ្ត្ឹរប្ត្ជំហានែំបូង ក៏ល្ោោះថា
សលគ្រចជា ឥរ ិយបេវ ិលោលប

ឃាាត្

នករិត្លួចលទោះ

យ ទ្ិទនោន ោលម្ចាស់គ្ទ្ពយ្នលៅ

តំងពីជំហានទ្ី ២ លឡើងលៅ
ឥរយ
ិ បេវ ិលោលប

នកលួចលទោះរិត្

នកលួចលទោះ

្នកនាងករោបេ

យ ទ្ិទនោន ឬលបើ នកលួចលទោះបីម្ចាស់គ្ទ្ពយ្ន

លជើងលចញលៅក៏ម្ចនន័
៥. ឋាទ ចាលវ

ែូ ចគន ។
យ ទ្ិទនោន បានែល់ គ្ទ្ពយលផសងៗ ប្ែល

ម្ចាស់របស់ទ្កកនងទ្ីណារួ

កតី

នកលួចលទោះម្ចនចិត្តរិត្នឹងលួច

លទ្ើបចាប់វត្ថលទោះឃាាត្លៅចាកទ្ីលែើរ
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បនតួច ក៏ នកលួចលទោះសលគ្រចជា ឋាទ ចាលវ

យ ទ្ិទនោន គ្ពរ

ោំងកនាងករោបេផង ។

ខ. ឯកភណាបញ្ាក ោរលួចចំលព្វោះវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. អាទ្ិល

យ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរោន់

គ្ទ្ពយម្ចនរនសស
លដ្ឋ

កសវ ិញ្ញញណកៈ

ឬសត្ាចិញ្ាឹររបស់ នកែក្ទ្រកជាសរបត្តិរបស់ខួាន

វ ិធីបឹង
ដ បដល់ត្ោោរ បានល្ោោះថាជា អាទ្ិល
២. ហលរ

យ ទ្ិទនោន បានែល់

រនសស ឬសត្ាចិញ្ាឹរលៅោន់ទ្ីណារួ

យ ទ្ិទនោន ។

នកប្ែលម្ចនទទ្ីគ្ត្ូវទំ

ខណៈប្ែលកំពងទំលៅលទោះ

ម្ចនចិត្តរិត្នឹងលួចទំលៅជារបស់ខួន
ា ឬទំលៅលក់ក៏បានល្ោោះថា
ជា ហលរ

៣.

យ ទ្ិទនោន ។
វហលរ

ចិញ្ាឹររកលផ្ើទ្ក

យ ទ្ិទនោន បានែល់ ម្ចន នកទំរនសស ឬសត្ា
ោល នកលផ្ើរកសូរគ្ត្ឡប់លៅវ ិញ

កហកថាម្ចន នករកទ្ទ្ួល
លដ្ឋ

រិត្នឹ ងោន់

ក៏បានល្នោះថាជា

កលៅលហើ

ករនសស
វហលរ

៤. ឥរ ិយបេវ ិលោលប

ប្បជាលព្វល

ឬរត្់លរចលៅបាត្់លហើ

ឬសត្ាចិញ្ាឹរលទោះរកជារបស់ខួន
ា

យ ទ្ិទនោន ។

យ ទ្ិទនោន បានែល់

នកប្ែលលួង

លោរលួចពគ្ង្កត្់ ចង ូស រនសសឬសត្ាចិញ្ាឹរ ម្ចនលកោងឬស្រសតី
ជាលែើរ ោលរនសស ឬសត្ាចិញ្ាឹរលទោះកលគ្រើកោ
លែើរ នកលទោះក៏សលគ្រចជា ឥរ ិយបេវ ិលោលប
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៥. ឋាទ ចាលវ

យ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរលួចសត្ាប្ែល

ម្ចាស់របស់ចងឬឃាំងទ្ក សត្ាលទោះឈរ
ែឹក ឬលកៀងសត្ាលទោះកលគ្រើកោ
ក៏សលគ្រចជា ឋាទ ចាលវ

ងគ

ឬលែកកតី

នកលួចបី

ឃាាត្ចាកទ្ីលែើរ គ្ត្ឹរប្ត្បនតិចបនតួច

យ ទ្ិទនោន ។

ោរ្នកនាងករោបេោំង ៥ គ្បោរ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ន័

ែូចគននឹង ទទភណាបញ្ាក លទោះឯង ។
រ. សាហត្ិថកបញ្ាក ោរលួចលដ្ឋ

ខាួនឯងជាលែើរ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ

១. សាហត្ថិក ទ្ិទនោន លួចលដ្ឋ

ក្ែរបស់ខួានឯង ។

២. អាណត្តិក ទ្ិទនោន ោរលគ្បើឱ្យ ក
ន ែក្ទ្លួច ។
៣. និសសរគិ

ទ្ិទនោន ោរលួចលដ្ឋ

លចាល ឬលបាោះវត្ថ

ប្ែលគ្ត្ូវបង់ពនធលៅឱ្យផត្លខត្តប្ែន ។
៤.

ត្ថសាធក ទ្ិទនោន

ោលបានឱ្ោសនឹ ង

ូរប៉ា នណាកតី

ណា សូរបី នកបញ្ញ
ា ក៏សលគ្រចជា

ោរបញ្ញ
ា ឱ្យបកខពួកលួចវត្ថលទោះ
នកទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា លទោះលួចបានោល
ត្ថសាធក ទ្ិទនោន ។

៥. ធរនិលកខប ទ្ិទនោន បានែល់ កនងលវោប្ែលម្ចន នកបដឹង
បដលត្
់ ោោរ សូរោន់ករោសិទ្ិក
ធ នងគ្ទ្ពយលផសងៗ ប្ែលខាួនគ្របគ្រង
ឬម្ចាស់គ្ទ្ពយរកសូរគ្ទ្ពយប្ែលលផ្ើទ្កលទោះ ឬប្ែលខាួនបានខាីរក លបើ
បែិលសធរិនទ្ទ្ួលែឹង

លហើ

ម្ចាស់គ្ទ្ពយលទោះរិត្ដ្ឋក់ធរៈថារិន

គ្ត្ូវបានគ្ទ្ពយលទោះរកវ ិញពិត្គ្បាកែ
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ោរោរលទោះ ក៏សលគ្រចជាោរលួចប្ែលលៅថា ធរនិលកខប ទ្ិទនោន។
កំណត្់សម្ចគល់រវង អាណត្តិក ទ្ិទនោន និង

ត្ថសាធក-

ទ្ិទនោន រ៊ឺ អាណត្តិក ទ្ិទនោន លទោះ ជាោរលគ្បើឱ្យ ក
ន ែក្ទ្លួច
កនងបចាបបនន ចំប្ណក

ត្ថសាធក ទ្ិទនោន ជាោរលគ្បើលដ្ឋ

ឱ្យ នកែក្ទ្លួច ោលបានឱ្ោសកនងលវោខាងលគ្ោ

បញ្ញ
ា

។

. បពាបលយរបញ្ាក សលគ្រចជា ទ្ិទនោនរនោរលួច
ជាលែើរម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. បពាបលយរ ទ្ិទនោន បានែល់ ោលបានលព្វលវចាឱ្យ
នកណារួ

លួច

នកលព្វលវចា បានល្ោោះថា បពាបលយរ ទ្ិទន-

ោន ។
២. សហបលយរ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរប្ែល នកណាម្ចន
ចិត្រ
ត ិត្លួចគ្ទ្ពយរបស់ នកែក្ទ្ លហើ

លធាើគ្ទ្ពយលទោះឱ្យឃាាត្ចាកឋាន

លៅ ឬរិត្លួចទ្ីែី ម្ចនទ្ីផោោះ ទ្ីប្ស្ស ចំោរកតី ខណៈប្ែលកំពងពាយរលទោះជាោរកនាងករោបេ ល្ោោះថា សហបលយរ ទ្ិទនោន ។

៣. សំវ ិោវហារ ទ្ិទនោន បានែល់ បរគលតំងពី ២ ទក់

លឡើងលៅ រួរគនរិត្លួចគ្ទ្ពយរបស់ ក
ន ែក្ទ្ លហើ
បរគលោំងលទោះសូរបីរនសសណារួ

រួរែំលណើរគនលៅ

លួចគ្ត្ឹរប្ត្ម្ចនក់

លធាើឱ្យគ្ទ្ពយ

លទោះឃាាត្លៅចាកទ្ីលែើរ បរគលប្ែលលៅរួរគនោំង ស់លទោះ ក៏ជា
ោរកនាងករោបេជា សំវ ិោវហារ ទ្ិទនោន ។
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៤. សលងាត្ករោ ទ្ិទនោន បានែល់
លៅលួច លដ្ឋ
លវោគ្ពឹក

កំណត្់លវោឱ្យលួច

ក
ន ប្ែលលគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្

ករក ែូចជាឱ្យលួច

កកនង

នកទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា លួចតរលវោប្ែលកំណត្់ទ្កលទោះ

នក

លគ្បើក៏ជាោរកនាងករោបេជា សលងាត្ករោ ទ្ិទនោន ប្ត្លបើ នកទ្ទ្ួល
បញ្ញ
ា លៅលួចកនងលវោក្េៃគ្ត្ង់ ឬលលើសលវោប្ែលកំ ណត្់ទ្ក

នកលគ្បើ

រប្រងរិ ន្នកនាងករោបេ ប្ត្ នកលួច្នកនាងករោបេ ។
៥. និរិត្តករោ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរលគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លួច

លគ្បើ អាណត្តិសញ្ញញ ឱ្យលធាើោរលួច ែូចជាលលើកក្ែ គ្រវ ីសំពត្់

លដ្ឋ

ងក់កាល ញាក់ប្ភនកជាលែើរ
កភាារ

នកទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា ោលល

នកបញ្ញ
ា ជាោរកនាងករោបេជា

ើញសញ្ញញក៏ោន់

និ រិត្ក
ត រោ ទ្ិទនោន

និងលបើ នកទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា លួចរនបានទ្ទ្ួលអាណត្តិសញ្ញញ
បានទ្ទ្ួលអាណត្តិសញ្ញញកនាងផត្លៅលហើ
បេលទ្

នកទ្ទ្ួល រ៊ឺ

ង. លេ

ឬលគ្ោ

ពី

ក
ន បញ្ញ
ា រិនកនាងករោ

នកលួចកនាងករោបេប្ត្រា៉ា ង ។

ាវហារបញ្ាក ោរលួ ចលដ្ឋ

រិនឱ្យម្ចាស់របស់ល

ើញ

ជាលែើ រម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. លេ
ម្ចាស់របស់ល

ាវហារ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរលួចលដ្ឋ
ញ
ើ
ែូចជា ក
ន លធាើោរលក់លដ្ឋ

រិនឱ្យ

គ្ត្ូវេាឹង វល់ ឬវស់

របស់ប្ែលលក់លទោះរិនគ្ត្ូវតរចំនួន ឬ នកទ្ិញកំពងេាឹង វល់ វស់
របស់ប្ែលទ្ិញលទោះ

កលដ្ឋ

ខាួនឯង និងេាឹង វល់ វស់លលើស
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ចំនួនលៅកតី ឬ នកប្ែលទ្ិញលទោះឱ្យលដ្ឋ
ជាោរលួចលដ្ឋ

រិនឱ្យម្ចាស់ល

គ្បាក់ប្កាងោា

ើញ ល្ោោះថា លេ

កតី ោំងលនោះ

ាវហារ ទ្ិទន-

ោន ។
២. បសយាវហារ ទ្ិទនោន បានែល់ លធាើោរសរាត្បងខិត្បងខំ
ែលណើ ត រ គ្បទ្ូសោ៉ា

ម្ចាស់គ្ទ្ពយម្ចនលកខណៈែូចពួកលចារ ទ្ម្ចា

លសចកតីសខសៃប់របស់ជនោំង
វហារ ទ្ិទនោន

ែូលចនោះល្ោោះថាជា បសយា-

ឬ ក
ន ប្ែលម្ចន ំណាចលគ្បើឥទ្ធិពលបង្កគប់បញ្ញ
ា

ឱ្យ នកប្ែលម្ចនកម្ចាំងទ្ន់ លខា

ជាង

ទំ គ្ទ្ពយម្ចនគ្បាក់ ជា លែើ រ

រកឱ្យខាួ ន ក៏ ល្ោោះថាជា បសយាវហារ ទ្ិទនោន ។

៣. បរ ិកបាវហារ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរលួចលដ្ឋ

កំណត្់

វត្ថ ឬកំណត្់ឱ្ោសកនងោរលួច ោរលួចគ្បលភទ្លនោះលទ្ើបម្ចន ២
យ៉ា ង រ៊ឺ
(១) ភណាបរ ិកបាវហារ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរតំងចិត្ត
ចំលព្វោះលៅថានឹងលួចវត្ថលទោះៗ លហើ

លួចវត្ថលទោះតរោរតំងចិត្ត

របស់ខួាន បានល្ោោះថា ភណាបរ ិកបាវហារ ទ្ិទនោន ែូចជាតំង
ចិត្តលួចលគ្រឿងលពគ្ជ

ោលចូលលៅលួចគ្ទ្ពយក៏ល

ើញហិបលពគ្ជក៏

លួចរក ែូលចនោះ នកលទោះសលគ្រចោរលធាើ ជា ភណាបរក
ិ បាវហារ ទ្ិទនោន ប្ត្លបើកនងហិបរិនម្ចនលពគ្ជម្ចនប្ត្អាវធ ឬរបស់ែក្ទ្ លហើ
ខណៈប្ែល

ករកលទោះលៅរិនោន់កនាងករោបេ ប្ត្លបើរិត្ថាសូរបី

ជារបស់យ៉ាងែក្ទ្ក៏ជាោរលអែូចគន រិត្ែូលចនោះលហើ
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កហិបលទោះលៅ

ក៏ជាោរកនាងករោបេជា

ភណាបរ ិកបាវហារ-

ទ្ិទនោន ែូចគន ។
(២) ឱ្ោសបរ ិកបាវហារ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរកំណត្់
លខត្ត

សាថនទ្ីទ្កលែើរបីផ្ទាស់បូរវត្ថ
ត
ប្ែលនឹងលួចទំលៅទ្ក

រងចាំ

ឱ្ោសលួច ែូចជា នកលួចចូលលៅកនងផោោះរបស់ម្ចាស់គ្ទ្ពយ ល
យ៉ា ងណារួ
ទ្ីណារួ

លហើ

ើញវត្ថ

ចង់បាន រិត្រកវ ិធីោរផ្ទាស់បូតរលៅទ្កកនងសាថន

រន ែូចជាគ្ត្ង់ោារផោោះ ឬគ្ត្ង់របង ែូលចនោះោលបានទំរបស់

លៅែល់លខត្តប្ែនកំណត្់ ខណៈលទោះលៅរិនជាោរកនាងករោបេ ោល
ទំលចញលៅផត្ចាកលខត្ត ប្ែនកំ ណត្់ ទ្ក

លទ្ើ បចាត្់ ថាបាន្ន

កនា ងករោ បេ សលគ្រចជា ឱ្ោសបរ ិកបាវហារ ទ្ិទនោន ។
៤. បែិ ចេទនវហារ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរលួចលដ្ឋ

បិ ទ្បាំង

របស់ប្ែលគ្ត្ូវលួចលទោះទ្ករន ែូចជា នកប្ែលចូលលៅកនងផោោះ ែល់
បនោប់ទ្ឹក

ផោោះបា

របស់ នកែក្ទ្

ល

ើញវត្ថម្ចនត្ក្រា

ម្ចនប្ខសក

ចិលញ្ា ៀន ទឡិោជាលែើរ ប្ែលម្ចាស់លដ្ឋោះទ្ក ឬលធាើោាក់ រិត្រកវ ិធី
នឹងចង់បានរកជារបស់ខួន
ា ប្កាង

កវត្ថណារួ

បិទ្បាំងទ្ក ឬ

ក

លជើងជាន់ពីលលើទ្កចាំឱ្ោស ោលម្ចាស់របស់ចាកលចញពីទ្ីលទោះលៅ
លហើ

ក៏នឹងទំលៅជារបស់ខួន
ា

លៅរិនោន់ ជាោរកនាងករោបេ
ល

ខណៈប្ែលលធាើោរបិទ្បាំងវត្ថលទោះ
ប្ត្ោលម្ចាស់របស់រកវត្ថលទោះរិន

ើញ នឹងតំងចិត្តថាគ្ត្ឡប់រករករដងលទ្ៀត្លៅលពលលគ្ោ

លហើ

ក៏ចាកលចញពីលទោះលៅ ោលម្ចាស់របស់ឃាាត្ពីទ្ីលទោះលៅ ក៏ជាោរ
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្នកនាងករោបេសលគ្រចជា បែិចទ
េ ន វហារ ទ្ិទនោន ។
៥. កសាវហារ ទ្ិទនោន បានែល់ ោរផ្ទាស់ល្ោោះម្ចាស់
របស់ប្ែលរិនប្រនជារបស់ខួាន ឱ្យជាល្ោោះរបស់ខួាន ឬផ្ទាស់ល្ោោះ

វត្ថប្ែលរិនប្រនជារបស់ខួន
ា ឱ្យជាល្ោោះរបស់ខួន
ា ែូចជាម្ចតោល
ែឹងខាួនថាជិត្នឹងសាាប់

បានគ្បាប់ឱ្យបគ្ត្គ្បុសចបងរករនសសរក

សរលសរពិន័

ករោ បគ្ត្គ្បុសចបងបានទំសម្ចាញ់ប្ែលជាលរោវ ី រក

សរលសរពិន័

ករោ លដ្ឋ

ម្ចតឱ្យ នកសរលសរពិន័

ករោលទោះ សរលសរ

លសចកតីបញ្ញ
ា ក់ឱ្យបគ្ត្គ្បុសចបងបានទ្ទ្ួលែីប្ស្សនិងចំោរ ចំប្ណក
បគ្ត្គ្បុសត្ូចឱ្យទ្ទ្ួលែី គ្ពរោំងផោោះោំង ស់ ោលម្ចតលធាើោល
កិរ ិយលៅ បគ្ត្ចបងក៏លច
ួ ចាត្់ោរផ្ទាស់បូតរពិន័

ករោជាេោី ឱ្យបគ្ត្

ចបងបានទ្ទ្ួលែីគ្ពរោំងផោោះ ចំប្ណកបអូនគ្បុសឱ្យបានទ្ទ្ួលែីប្ស្ស
និងចំោរ ែូលចនោះោលលបើកពិន័
ក៏ល

ករោ ចំលព្វោះរខញាត្ិបងបអូនោំង-

ើញថាបគ្ត្ចបងបានែីគ្ពរោំងផោោះ ចំប្ណកបគ្ត្បអូនបាន

ទ្ទ្ួលែីប្ស្សនិងចំោរ តរប្ែលបគ្ត្ចបងបានផ្ទាស់បូរេោ
ត ីលទោះ ោរលធាើ
ែូលចនោះល្ោោះថា កសាវហារ ទ្ិទនោន ។

៣. កាច្ម្សុម្ិច្ឆេច្ឆរ
ោលរសរិចាេចារ ោលប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ ោលរស + រិចាេ
+ អាចរ ។
ោលរស បានែល់ ោរលសពលរេន ។
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រិចាេ បានែល់ ោរក ឬខស រ៊ឺ បណិ ា ត្រប្រងត្ិោះលែៀល ។
អាចរ បានែល់ ោរគ្បគ្ពឹត្ត ។
ោលរួរបទ្ជា ោលរសរិចាេចារ ប្គ្បថា ោរគ្បគ្ពឹត្តោរក
កនងោរលសពលរេន ម្ចនវចនត្ថៈថា
រិចាេ ចរណំ = រិចាេចាលោ
ោរគ្បគ្ពឹត្តខស រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តោរក ប្ែលបណិ ា ត្ោំង
របបីត្ិោះលែៀលយ៉ា ងពិត្គ្បាកែ ល្ោោះថា ោលរសរិចាេចារ ។
ោលរស រិចាេចាលោ = ោលរសរិចាេចាលោ
ោរគ្បគ្ពឹត្តខស រ៊ឺ គ្បគ្ពឹត្តោរក ប្ែលបណិ ា ត្ោំង
របបីត្ិោះលែៀលយ៉ា ងពិត្គ្បាកែ

កនងោរលសពលរេន

ល្ោោះថា

ោលរសរិចាេចារ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោលរស រិចាេ ចរនតិ ឯលត្ទត្ិ = ោលរសរិចាេចាលោ
រនសសោំង

លទោះ

រប្រងគ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរលសពលដ្ឋ

ធរ៌

ធរ៌ប្ែលជាលហត្ក្នោរគ្បគ្ពឹ ត្តខសកនងោរលសពលរេនលទោះ

ល្ោោះថា ោលរសរិចាេចារ បានែល់ លរេនលសវនលចត្ទ ប្ែលគ្បកប
ជារួ

លោភជវនៈ ។
សាារីភរ ិយប្ែលគ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរលសពលរេនធរោជារួ

គន

រិនជាោរគ្បគ្ពឹត្តោរក ប្ែលបណិ ា ត្ោំង

បានលឡើ

របបីត្ិោះលែៀល

លគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹត្លត ៅតរកិចាធរោតរបស់សត្ាលោក ។

ប្ត្លបើបរស ឬស្រសតគ្ី បគ្ពឹត្តកនាងោរែល់បរស ឬស្រសតីប្ែលរិន
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ប្រនជាសាារីឬភរ ិយរបស់ខួន
ា និងបរសឬស្រសតីលទោះម្ចន នករកាហួង
ប្ហង ោរលធាើរបស់បរសឬស្រសតប្ី ែលគ្បគ្ពឹត្តកនងោរជារួ
ោរលធាើែ៏ោរក ប្ែលបណិ ា ត្ោំង

គនលទោះ ជា

របបីត្ិោះលែៀលបាន លគ្ព្វោះរិន

បានគ្បគ្ពឹត្តលៅតរធរោតរបស់សត្ាលោក ។
ោរ្នកនាងោលរសរិចាេចារលនោះ រប្រងសលគ្រចលដ្ឋ
បលយរ រ៊ឺ ោរលធាើលដ្ឋ
ឬចិត្តបានលឡើ

ោ

ប្ត្រា៉ា ង រិនប្រនោរលធាើលដ្ឋ

ោ
វចា

។

សប្ម្តង្អង្គព្បក្បរបស់កាច្ម្សុម្ិច្ឆេច្ឆរ
ោរគ្បគ្ពឹត្តកនងោលរសរិចាេចារៈ
ករោបេលទោះ នឹងគ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ
១.

ររនី

ប្ែលជាោរ្នកនាង

ងគ ៤ រ៊ឺ

វត្ថ ម្ចនវត្ថប្ែលរិនរួរោក់ទ្ង ។

២. ត្សោឹ លសវនចិត្ំត ម្ចនចិត្រ
ត ិត្នឹងលសពកនងវត្ថលទោះ ។
៣. បលយលគ ម្ចនោរពាយរលសពលរេន ។
៤. រលរគនររគបែិ បត្តិ

ធិ វសនំ ម្ចនលសចកដីលពញចិត្តកនងោរ

គ្បកបររគនិងររគឱ្យែល់គន ។
ោលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ គ្បោរលនោះ ជាោរ្នកនាងករោបេ
ោលរសរិចាេចារៈ លបើរិនគ្រប់ ងគ ៤ ក៏រិនសលគ្រចជាករោបេលឡើ

។

បលយររបស់ោលរសរិចាេចារៈ រ៊ឺ លសចកតីពាយរកនងោរ
គ្បគ្ពឹត្តោលរសរិចាេចារៈ ម្ចនរួ

គ្បោរបានែល់ សាហត្ថិកបលយរ

-310-

ភិធរោត្ថសងគហ

រ៊ឺ ោរលធាើលដ្ឋ
វត្ថំ
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ខាួនឯងប្ត្រា៉ា ង ែូចែីោចារយសប្រតងថា

ររនី

ញ្ា ត្សោឹ លសវនចិត្តត

បលយលគ រលរគនររគ បត្ិបត្ាធិវសនំ
ឥត្ិ ោរសស ចតតលោ បលយលរលោ សាហត្ថិលោ ។
វត្ថប្ែលរិនរួរោក់ទ្ងរួ
លសពកនងវត្ថលទោះរួ

(ស្រសតីឬបរស)

ម្ចនចិត្តរិត្នឹង

ម្ចនលសចកតីពាយរលសពរួ

លពញចិត្តកនងោរគ្បកបររគនិងររគឱ្យែល់គនរួ

ម្ចនលសចកដី

ោំងលនោះ រ៊ឺ

ងគោំង

៤ របស់ោលរសរិចាេចារៈ ចំប្ណកបលយរ រ៊ឺ លសចកតីពាយរលទោះ
បានែល់ សាហត្ថិកបលយរ រ៊ឺ ោរលធាើលដ្ឋ

ខាួនឯងប្ត្រា៉ា ង ។

សប្រតងលោសរបស់ោលរសរិចាេចារៈប្ែលជារហាសាវជា និង
បបសាវជា

ោលលព្វលលដ្ឋ

រណធរ៌និងោរសោ័គ្រចិ ត្តរបស់ នក

គ្បគ្ពឹត្តកនាង និង នកគ្ត្ូវគ្បគ្ពឹត្ក
ត នាងលហើ

។

លបើជាោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់ នកប្ែលម្ចនសីល លដ្ឋ
លរគ្បគ្ពឹត្តកនាងរិនបាន

ល់គ្ពរជារួ

នកគ្ត្ូវ

នកគ្បគ្ពឹត្តកនាងលទោះ

រប្រងម្ចនលោសធៃន់ ។
លបើជាោរគ្បគ្ពឹត្ក
ត នាងែល់ នកប្ែលរិនម្ចនសីល លដ្ឋ
គ្ត្ូវគ្បគ្ពឹត្តកនាងរិនបាន

ល់គ្ពរជារួ

នកគ្បគ្ពឹត្តកនាងលទោះ

រប្រងម្ចនលោសស្សាលជាង ។
លបើជាោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងលដ្ឋ
ោងោ

លបៀត្លបៀន

ញាំញីគ្បទ្ូសោ៉ា

ផង សូរបី នកគ្ត្ូវលបៀត្លបៀនលទោះជា នករិនម្ចនរណធរ៌
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នក

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ពិលសសយ៉ា ងណាកតី

នកគ្បគ្ពឹត្ក
ត នាងលទោះរប្រងម្ចនលោសធៃន់ លបើ

នកោំង ២ ប្ផនកគ្ពរលគ្ពៀងគនរប្រងម្ចនលោសស្សាល ។
ច្ោលច្ោយឋានៈរបស់បុគគល
នកគ្ត្ូវគ្បគ្ពឹត្តកនាងជាបេជាននិង រ ិ បរគល ោរគ្បគ្ពឹត្តកនាង
ែល់បេជាន
រិ

រប្រងម្ចនលោសស្សាលជាងោរគ្បគ្ពឹត្ក
ត នាងែល់

បរគល ។
នកគ្ត្ូវគ្បគ្ពឹត្តកនាងប្ែលជា រ ិ

កនាងែល់គ្ពោះលសាតបននបរគល

បរគលែូចគន

ោរគ្បគ្ពឹត្ត

រប្រងម្ចនលោសស្សាលជាងោរ

គ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់គ្ពោះសកោគរី ។
ោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់គ្ពោះសកោគរី រប្រងម្ចនលោសស្សាល
ជាងោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់គ្ពោះ ទគរី ។
ោរគ្បគ្ពឹត្ក
ត នាងែល់គ្ពោះ ទគរី

រប្រងម្ចនលោសស្សាល

ជាងោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់គ្ពោះ រហនត ។
សគ្ម្ចប់ោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងផាូវោលរសរិចាេចារៈែល់គ្ពោះ រហនត

លទោះ រប្រងម្ចនលោសធៃន់ជាទ្ីបំផត្ ែូចជាននោម្ចណពគ្បគ្ពឹត្តកនាង
ែល់គ្ពោះទងឧបបលវណាណលេរ ី ប្ែលជាគ្ពោះ រហនតី រប្រងបានទ្ទ្ួល
លោសធៃន់ជាទ្ីបំផត្ រហូត្ែល់ធរណីស្សូបលដ្ឋ
លវទ្នី

ករោ

ធៃន់ធៃរ លដ្ឋ

នឹងឱ្យលៅលកើត្កនង វ ីចិ នរក
ំណាចឧបបជាលវទ្នី
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លសា

ករោ ស់ោល

ំណាចក្នទ្ិែាធរោទ្កខលវទ្ទយ៉ា ង
ូរ ។

ភិធរោត្ថសងគហ

ររនី

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

អគម្នីយវត្ថុ

វត្ថ រ៊ឺ វត្ថប្ែលរិនរួរោក់ទ្ង បានែល់ស្រសតីឬបរស

ប្ែលរិនរួរោក់ទ្ងលទោះឯង ។
ស្រសតីប្ែលបរសរិ នរួរោក់ទ្ង ២០ គ្បលភទ្ រ៊ឺ (បិែកភារ ២ ទ្ំព័រ ១៣៤)
១. ម្ចត្រកខិត ស្រសតប្ី ែលម្ចត

ប្េរកាគ្របគ្រងជាធំគ្ត្ួត្គ្តលលើ។

២. បិ ត្រកខិត ស្រសតីប្ែលឪពកប្េរកាគ្របគ្រងជាធំគ្ត្ួត្គ្តលលើ។
៣. ម្ចតបិត្រកខិត ស្រសតីប្ែលម្ចត

ឪពកប្េរកាគ្របគ្រងជាធំ

គ្ត្ួត្គ្តលលើ ។
៤. ភរនីរកខិត ស្រសតីប្ែលបងបអូនស្សីប្េរកាគ្របគ្រងជាធំគ្ត្ួត្

គ្តលលើ ។
៥.

ភាត្រកខិត

គ្ត្ួត្គ្តលលើ ។

ស្រសតប្ី ែលបងបអូនគ្បុសប្េរកាគ្របគ្រងជាធំ

៦. ញាត្ិរកខិត ស្រសតប្ី ែលពួកញាត្ិប្េរកាគ្របគ្រងជាធំគ្ត្ួត្គ្ត
លលើ ។
៧. លគត្តរកខិត ស្រសតីប្ែលជនម្ចនលគគ្ត្វងសគ្ត្កូលលសោើគនប្េ
រកាគ្របគ្រងជាធំគ្ត្ួត្គ្តលលើ ។
៨. ធរោរកខិត ស្រសតីប្ែលជនគ្បគ្ពឹត្តធរ៌លសោើគនប្េរកាគ្របគ្រង
ជាធំគ្ត្ួត្គ្តលលើ ។
៩.

សបរ ិទ្ណា
ា

អាជា្ប្ែលលសតច ងគណារួ

ែូលចនោះថា លបើបរសណារករួរនឹងស្សីល្ោោះលនោះនិងគ្ត្ូវពិន័
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គ្ទ្ង់តំងទ្ក
ប៉ាលណណ ោះ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ែល់បរសលទោះ ។
១០. សារោខ ស្រសតីប្ែលបរសប្េរកាទ្កតំងពីលៅកនងក្ផោ លដ្ឋ
តំងចិត្តថាទងលនោះជារបស់ ញ លដ្ឋ

លហាចលៅសូរបីប្ត្ស្សីប្ែល

គ្បុសបំព្វក់កគ្រងផ្ទាឱ្យ ។
១១. ធនកីាត ភរ ិយប្ែលបរសលោោះនឹងគ្ទ្ពយ លហើ
រួរជារួ

។

១២. ឆ្នោវសិនី បរសជាទ្ីស្ស
ស្ស

ឱ្យលៅ

ញ់លៅរួរជារួ

ញ់របស់ស្សី ឱ្យស្សីជាទ្ី

។

១៣. លភារវសិនី ភរ ិយប្ែលគ្បុសឱ្យលភារៈលហើ
ជារួ

ឱ្យលៅរួរ

។
១៤. បែវសិនី ភរ ិយប្ែលគ្បុសឱ្យសំពត្់លសាៀកែណតប់លហើ

ឱ្យលៅរួរជារួ

។

១៥. ឱ្ទ្បត្តកិនី ភរ ិយប្ែលញាត្ិចាប់ក្ែផគំជារួ
គ្ជលក់កនងភាជនៈទ្ឹកលហើ

លរផសំឱ្យលៅរួរជារួ

នឹងបរស

។

១៦. ឱ្ភត្ចរពដ្ឋ ភរ ិយប្ែលគ្បុសដ្ឋក់គ្ទ្នូល លហើ
រួរជារួ

ឱ្យលៅ

គន ។

១៧. ោសីភរ ិយ ស្សីប្ែលលគ្បើគ្បាស់ជាខ្ំផង ជាភរ ិយផង។
១៨. ករោោរ ីភរ ិយ ស្សីប្ែលលធាើោរឈនួលផង ជាភរ ិយផង។
១៩. ធជាហដ្ឋ ស្សីប្ែលលរចាប់ពីកងទ្័ព

ករកលធាើជាភរ ិយ។

២០. រហត្តិោ ស្សីប្ែលគ្បុសបានលៅរួរគនរួ
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រ ំលពចលទោះ ។

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

កនងស្រសតី ២០ ពួកលនោះ ស្រសតី ៨ ពួកតំងពីម្ចត្រកខិត រហូត្ែល់
ធរោរកខិត ោំងលនោះលៅរិនោន់ម្ចនសាារីជាម្ចាស់ោងោ
លទ្ើបម្ចនសិទ្ិប
ធ រ ិបូណ៌កនងោងោ
ចិត្តកងប
ន
រសណាលហើ

របស់ខួន
ា ោលលកើត្លសចកតីលពញ

នឹងគ្បរល់ោ

ឱ្យែល់បរសលទោះ ក៏រិនជា

ោរលធាើ ំលពើបាបគ្បគ្ពឹត្តកនងោលរសរិចាេចារៈ
ញាត្ិ បងបអូនគ្របគ្រងលរើលប្េរកាក៏ពិត្
ោងោ

គ្ត្ឹរប្ត្ជួ

របស់ខួន
ា

លគ្ព្វោះសូរបីម្ចតបិត

ប្ត្ក៏រិនប្រនជាម្ចាស់លលើ

គ្របគ្រងរិ នឱ្យ នកណាលបៀត្លបៀនប៉ាលណាណោះ ។

ែូលចានោះលោសផាូវធរ៌លទ្ើបរិនម្ចន ប្ត្យ៉ា ងណាកតី រប្រងម្ចន

លោសផាូវលោកជាលោកវជាៈ រ៊ឺ រប្រងគ្ត្ូវត្ិោះលែៀលពី នកែក្ទ្ ទំឱ្យ
ខាោសល ៀនខូចចិត្តពិបាកចិត្តរកោន់ ខួនបាន
ា
កសល ស់ោល

ូរ ជាលហត្ទំឱ្យលៅោន់ បា

សគ្ម្ចប់បរសប្ែលោក់ទ្ងរួរជារួ
គ្បគ្ពឹត្តកនាងោលរសរិចាេចារៈលដ្ឋ

លធាើឱ្យលកើត្កកាចា
ភូរិបាន ។

ស្រសតី ៨ ពួកលនោះ ជាោរ

គ្ត្ង់ ។

ចំប្ណកែ៏លសស ១២ ពួក តំងពីសបរ ិទ្ណា
ា
រហូត្ែល់
រហត្តិោ ជាស្រសតីគ្បលភទ្ប្ែលម្ចនសាារីជា ម្ចា ស់លលើ ោងោ
គ្ត្ង់ លហើ

សូរបីពួករហត្តិោប្ែលជាភរ ិយបរសរួ

លដ្ឋ

ែងរួ

គ្គ

កតី លបើស្រសតីោំងលនោះគ្បគ្ពឹត្តកបត្់ចិត្តសាារី គ្ពរឱ្យបរសែក្ទ្គ្បគ្ពឹត្តកនាង
លហើ

ចាត្់ថាជាោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងសីលោលរសរិចាេចារៈផង ឬសូរបី

ស្រសតីោំងលនោះគ្បគ្ពឹត្តកនាងោរជារួ

សត្ាត្ិរចាេន ក៏ល្ោោះថា ជាោរ

គ្បគ្ពឹត្តកនាងសីលោលរសរិចាេចារៈែូចគន ។

-315-

ភិធរោត្ថសងគហ

កនងរហាវរគសំ
វ ិនិច័េ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ត្ត ែាកថា និងលត្រសកណាែីោ បានសប្រតង

កនងោលរសរិចាេចារៈែូលចនោះថា

បរ ិសសស បន តស វ ីសត្ីស ោលរសរិចាេចាលោ លហាត្ិ,
ម្ចត្រកខិតទ្ីនំ

ែានំន រិចាេចាលោ នត្ថិ

សារិកតត តស

រតនំ បរ ិសានលរវ រិចាេចាលោ លហាត្ិ ម្ចតទ្ីហិ រកខិត្តត,
លសសានំ បន បរ ិសនតរររលន រិចាេចាលោ លហាត្ិ កសាោ
សសារិកភាវលត ។
សគ្ម្ចប់បរសលទោះ លបើលសពោរកនងស្រសតី ២០ ពួ ក រប្រងជា
ោលរសរិចាេចារៈ ។
ោលរសរិចាេចារៈ រប្រងរិនម្ចនែល់ស្រសតី ៨ ពួក ម្ចនម្ចត្រកខិត
ជាលែើរ លគ្ព្វោះលៅរិនោន់ម្ចនសាារី ប្ត្បរសប្ែលោក់ទ្ងជារួ
ស្រសតី ៨ ពួកលទោះប៉ាលណាណោះ ជាោលរសរិចាេចារៈ លគ្ព្វោះលធាើោរគ្បគ្ពឹត្ត
កនាងែល់ស្រសតីប្ែលម្ចនម្ចតជាលែើរ ជា នកគ្របគ្រងប្េរកា ។
ចំប្ណកស្រសតី ១២ ពួក ែ៏លសសោំងលទោះ ោលគ្បគ្ពឹត្តកនាង
ោលរសរិចាេចារៈជារួ

បរសែក្ទ្ ប្ែលរិនប្រនជាសាារីរបស់ខួាន

រប្រងជាោលរសរិចាេចារៈ លគ្ព្វោះម្ចនសាារីជា នកគ្របគ្រងរកាលហើ
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ការសឹក្សុរាច្ម្រ ័យអនុច្ោម្ឆូលក្នង្កាច្ម្សុ
ម្ិច្ឆេច្ឆរៈ
ុ
និង្អក្ុសលក្ម្មបថបាន

ោរលសពសោ បានែល់ លចត្ទប្ែលជាលហត្ក្នោរផឹកសោ
គ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់គ្ទ្ង់បញ្ញត្ិតទ្ករួ
លោសរបស់ោរផឹកសោទ្កកនង
សោលររ

និរ

បានំ

ភិកខលវ

ចំណចកនងសីល ៥ នឹងសប្រតង
ងគត្តរបាលីថា
អាលសវ ិត្ំ

ភាវ ិត្ំ

ិ
សំវត្តនិកំ ត្ិ រ ចាេ នលយនិ សំ វ ត្ត និ កំ បិ ត្ិត វ ស

លយ សពា ល ហ លសា ស ោលររ

ពហលីកត្ំ
សំ វ ត្ត និ កំ ។

បានសស វ ិបាលោ រនសសភូត្សស

ឧរោត្តកសំវត្តនិលោ លហាត្ីត្ិ ។
ម្ចនលភិកខោំង
លហើ

ចលគ្រើនលហើ

ោរផឹកនូវសោនិងលររ ័ ប្ែលបរគលេនឹក
លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ

គ្បគ្ពឹត្លត ៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្ត

លៅ លែើរបីកំលណើត្ត្ិរចាេន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្ិវត ិស័
ផឹកនូវសោលររ ័

។ ផលក្នោរ

ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ

លែើរបីភាពជាឆ្ាួត្ ែល់លកើត្ជារនសស ។

(បិែកភារ ៤៨ ទ្ំព័រ ១៨២)

ប្ត្ោរផឹកសោលររ ័ រិនបានចាត្់ចូលកនង កសលករោបេ ១០ លដ្ឋ
គ្ត្ង់លទ្ ។
ចំណចលនោះម្ចន ធិបា
រិនបានលធាើទ្ចារ ិត្ករោ លដ្ឋ

ថា ផឹកសោលររ ័

ោ

វចា ឬចិត្ត លដ្ឋ

ប្ត្ផឹកលែើរបីលសចកតីលពញចិត្តកនងោរសបា

រ ីកោ

សលរង្កគោះចូលកនងចំណចោលរសរិចាេចារៈបាន
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ក៏

លគ្ព្វោះលពញចិត្តកង
ន

ភិធរោត្ថសងគហ

ោរសបា

រ ីកោ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ក៏ែូចគនជារួ

នឹងោរលគ្ត្ក រលពញចិត្តកនងរូប

សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ប្ែលជាត្ួោររណាររោណ៍លទោះឯង ។
ែូលចានោះ នកផឹកសោប្ែលរិនបានលធាើទ្ចារ ិត្ករោ ក៏ចាត្់ចូលកនង

ចំណចោលរសរិចាេចារៈ ប្ត្លបើផឹកសោចូលលៅរហូត្លកើត្ោរស្សវ ឹង
ប្ែលោាប់ខាោសក៏រិនខាោស ប្ែលោាប់ខាាចក៏រិនខាាច រហូត្អាចលធាើ
ទ្ចារ ិត្ករោលផសងៗ បានលដ្ឋ

ំណាចរបស់សោលទោះ លបើ នកផឹកសោ

លធាើទ្ចារ ិត្កនងចំណចណា ក៏សលរង្កគោះចូលកនង កសលករោបេចំ ណច
លទោះ ែូ ចជាផឹកសោលហើ

សម្ចាប់សត្ាក៏សលរង្កគោះចូលកនងបាណាត្ិ-

បាត្ លបើលួចគ្ទ្ពយក៏សលរង្កគោះចូលកនង ទ្ិទនោន លបើនិយ
សលរង្កគោះចូលកនងរសាវទ្ ែូលចនោះជាលែើរ លដ្ឋ
លទ្ើបរិនបានសប្រតងទ្កលដ្ឋ

កហកក៏

លហត្លនោះគ្ពោះពទ្ធ ងគ

ចំលព្វោះកនង កសលករោបេ គ្ពោះអាននោ-

លត្ថរបានសប្រតងគថាទ្កកនងរូលែីោថា
ត្សស
ករោបលេស

សភារលត្តន

រិចាេចាលរ

ឧបោរកលត្តន

ទ្សសបិ

នបលវលសាត្ិ លហាត្ិ វត្តំ ។

ោរផឹកសោលនោះ
ម្ចនសភាពែូចគនជារួ

នលោរចូលកនងោលរសរិចាេចារៈ លគ្ព្វោះ
ោលរសរិចាេចារៈ

កសលករោបេផង លគ្ព្វោះជួ

និង នលោរចូលកនង

ឧបោរៈែល់ កសលករោបេ ១០

ឱ្យសលគ្រចបាន និងកនងបែិសរភិោររគែីោសប្រតងថា
សោបានញ្ាិ រទ្សស បចាលយ. រលោ

បញ្ញ បេសស លហាត្ិ ។

ោរផឹកសោ ជាលហត្ក្នលសចកតីស្សវ ឹង លសចកតីស្សវ ឹងលនោះជា
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លហត្ក្នោរលធាើ កសលករោបេ ។
ការសឹក្សុរាច្ធវឱ្
ើ យសច្ព្ម្ឆក្ិឆច ២ ព្បការ គឺ
១. បែិ សនធិជនកកិចា បានែល់ កិចាប្ែលលធាើឱ្យលកើត្កនងនិរ
បានលសចកតីថា លបើ នកផឹកសោលហើ

លធាើទ្ចារ ិត្ករោលៅ លដ្ឋ

របស់ោរលសពសោ ប្ែលជាបពាលចត្ទលហើ
ទំលៅោន់និរ
ណារួ

ភូរិបាន ប្ត្លបើផឹកសោលហើ

ក៏រិនទំលៅោន់និរ

បានលដ្ឋ

ភូរិ

ំ ណាច

បពាលចត្ទលទោះក៏អាច
រិនបានលធាើទ្ចារ ិត្ករោ

ភូរិបាន ែូលចានោះលទ្ើបជាោរឱ្យបែិសនធិ

រិនពិត្គ្បាកែ

គ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើបរិនចាត្់សោចូលកនង

កសលករោបបេ ១០ ។
២. ករោជនកកិចា បានែល់ កិចាប្ែលឱ្យលធាើទ្ចារ ិត្សលគ្រច សំលៅ
ែល់ ោរផឹកសោលែើរបីឱ្យចិត្តោាហានអាចលធាើទ្ចារ ិត្ករោឱ្យសលគ្រច ។
ការសឹក្សុរារបស់បុគល
គ ទា ំង្ឡាយប្ឆក្បានជា ៤ ព្បច្ភទ
១. ផឹកសោ ប្ែលោ

ជារួ

២. ផឹកសោ ប្ត្រា៉ា ងលដ្ឋ

ថានំ ឬអាហារ ។

រិត្ឱ្យជាថានំ ។

៣. ផឹកសោ លគ្ព្វោះចូលចិត្ត ចាត្់ជាោលរសរិចាេចារៈ ។
៤. ផឹកសោ លែើរបីឱ្យចិត្តោាហានលធាើទ្ចារ ិត្ ។
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អធិបាយ កាយក្ម្ម ោម្ព្រះបាលីសប្ម្តង្ថា
បាណាត្ិបាលត

ោ

វ ិញ្ញ ត្ិតសង្កខលត្ ោ

ទ្ិទនោនំ

ោលរសរិចាេចាលោ

ោាលរ ព្វហលាវត្តិលត ោ

លចត្ិ

ករោំ ទរ ។

ោរសម្ចាប់សត្ា ោរលួចគ្ទ្ពយ ោរគ្បគ្ពឹត្ខ
ត សោលរសរិចាេចារៈ ោំង ៣ យ៉ា ងលនោះល្ោោះថា ោ
រ៊ឺ ោ

វ ិញ្ញ ត្ិត ជាចំប្ណកលគ្ចើន ។

ព្វកយថា ោ

ោារ សំលៅ

ករោ លគ្ព្វោះលកើត្កនងោ

ក ោ

បសាទ្លទ្ ោរកលគ្រើកឥរ ិយបេលផសងៗ លដ្ឋ

ោារ

វ ិញ្ញ ត្ិត រិនប្រនោ
លជើងលដ្ឋ

ក្ែោំងលនោះ

ជាលែើរ ជាសភាពរបស់ចិត្តជកោប ប្ែលម្ចនវលយោត្ជាគ្បោន
លកើត្លឡើងជាប់ត្គនជាចំនួនលគ្ចើន

វលយោត្ប្ែលលៅកនងចិត្តជក-

ោបោំងលនោះ លធាើឱ្យចិត្តជកោបលកើត្គ្ពរជារួ

ខាួនតំងម្ចំ ឬកលគ្រើ ក

លៅតរបំណងរបស់ចិត្តបាន ប្ត្ោរកលគ្រើកលផសងៗ លទោះ គ្បគ្ពឹត្លត ៅ
បានលដ្ឋ

ំ ណាចរបស់វ លយោត្ប្ត្រា៉ា ងក៏ លទ្ គ្ត្ូវអាស្ស័

រូ បគ្បកបផង

ិ រ
វោ

លទ្ើ បឱ្យសលគ្រចោរកលគ្រើកែូចបំណងរបស់ចិត្តបាន

លបើរិនម្ចនវ ិោររូបលហើ

ោរកលគ្រើកោងោ

ំណាចរបស់វលយោត្ប្ត្រ៉ាាង

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

រប្រងរិនខស ីាពីសាឹកលឈើ ប្ែល

គ្ត្ូវខយល់បក់លទ្ រប្រងរិនសលគ្រចតរបំណងរបស់ចិត្តបាន ែូលចានោះ
កនងោរសម្ចាប់សត្ា
កលគ្រើកោ

លួចគ្ទ្ពយ

គ្បគ្ពឹត្ខ
ត សកនងោរ គ្ត្ូវម្ចនោរ

លកើត្លឡើងតរបំណងរបស់ចិត្ត

ំណាចចិត្តជវលយោត្ ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ
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ករោ ។
កាយមនអត្ថ ៣ យ៉ាង្ គឺ
១.

វ

សសម្ចភរោ

វៈ ប្ែលលៅ

បានែល់

ោងោ

ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

ក លោដ្ឋាស ៣២ អាោរ ម្ចនសក់ លោរ គ្កចក

លធោញ ប្សបក ជាលែើរ ។
២. បសាទ្ោ
លកើត្របស់ោ

បានែល់ ោ

វ ិញ្ញញណ ២ ែួង ។

៣. លចាបនោ

បានែល់ វ ិញ្ញ ត្រិត ូបប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

ចិត្ជ
ត វលយោត្ លធាើឱ្យោរកលគ្រើកោ
ែូលចានោះោ

បសាទ្រូបប្ែលជាទ្ីអាស្ស័

លកើត្លឡើង ។

វ ិញ្ញ ត្ិប្ត ែលជាលហត្ឱ្យសលគ្រចោ

លទ្ើបបានែល់ លចាបនោ

ករោោំង

៣

ែូចវចនត្ថៈថា

លចាលបត្ីត្ិ = លចាបលទ, លចាបលទ ច លសា ោលយ ចាត្ិ =
លចាបនោលយ
រូបណារប្រងលធាើឱ្យ វ

វៈត្ូចធំម្ចនោរកលគ្រើក ែូលចានោះរូបលទោះ

ល្ោោះថា លចាបន បានែល់ វ ិញ្ញ ត្ិរត ប
ូ រូបប្ែលលធាើឱ្យ វ
ម្ចនោរកលគ្រើកផង ជាោ
បានែល់ ោ
ោ
ោ

ោ

វ ិញ្ញ ត្ិត ។

វៈត្ូចធំ

ផង រូបលទោះល្ោោះថា លចាបនោ

ោារម្ចនវចនត្ថៈថា ោលយល
វ ិញ្ញ ត្ិរត ូបលទោះជាោារ

វ ោារ ំ = ោ

ល្ោោះថា

ោ

ោារ ំ

ោារ

លព្វលរ៊ឺ

វ ិញ្ញ ត្ិតរូបលនោះ ជាោារក្នោរលកើត្លឡើងរបស់ករោោំង ៣ ឬជាលហត្
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ឱ្យសលគ្រចោរលធាើោំង ៣ រ៊ឺ ោរសម្ចាប់សត្ា ោរលួចគ្ទ្ពយ និងោរ
គ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរ
ោ

ែូលចានោះោ

វ ិញ្ញ ត្ិតរូបលនោះ

លទ្ើបល្ោោះថា

ោារ ។
ការអធិបាយអក្ុសលកាយក្ម្ម ៣ ឆប់

6
អក្ុសលវឆីក្ម្ម ៤
បានសប្រតងបាណាត្ិបាត្

ទ្ិទនោន

ោលរសរិចាេចារៈ

ប្ែលជា កសលករោប េ ប្ែលលកើ ត្លឡើ ង តរោ

ោា ររកលហើ

៣ គ្បោរ ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតង កសលករោបេ ប្ែលលកើត្លឡើង
តរវចីោារ ៤ គ្បោរ ែូលចនោះ រ៊ឺ
៤. ម្ុស្លវាទ
រសាវទ្ ជា កសលករោប្ែលលកើត្តរវចីោារ ប្ែលោប់ថា
ជា កសលករោចំណចទ្ី ៤ ព្វកយថា រសាវទ្លនោះ ោលប្ចកបទ្
បាន ២ បទ្ រ៊ឺ រសា + វទ្ ។
រសា បានែល់ វត្ថប្ែលរិនពិត្ ។
វទ្ បានែល់ ព្វកយនិយ

។
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ោលរួរបទ្ជា រសាវទ្ ប្គ្បថា និយ

ប្ែលរិនគ្ត្ូវតរ

លសចកតីពិត្ ែូចវចនត្ថៈថា
រសា វទ្នតិ ឯលត្ទត្ិ = រសាវលោ
រនសសោំង
របស់ពិត្

លដ្ឋ

រប្រងលព្វលវត្ថប្ែលរិនពិ ត្ឱ្យល
លចត្ទលទោះ

ើញថាជា

ែូលចានោះលចត្ទប្ែលជាលហត្ក្នោរ

ិ ំវទ្នលចត្ទ
លព្វលរិនពិត្លទោះ ល្ោោះថា រសាវទ្ បានែល់ វស
រ៊ឺ លចត្ទប្ែលលធាើឱ្យ នកែក្ទ្

ល់ខស ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

ឬលោសជវនៈ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងោ

លោភជវនៈ

ោារ វចីោារ ។

អង្គព្បក្បរបស់ម្ុស្លវាទ ៤ ព្បការ
១.

ត្ថវត្ថ វត្ថឬលរឿងោ៉ា វប្ែលរិនពិត្ ។

២. វ ិសំវទ្នចិត្តត ម្ចនចិត្តរិត្នឹងកហក ។
៣. បលយលគ ពាយរលែើរបីកហក ។
៤. ត្ទ្ត្ថវ ិជាននំ

នកែក្ទ្លជឿតរលសចកតីប្ែលកហកលទោះ ។

រសាវទ្ប្ែលគ្រប់ ងគក្នករោបេោំង ៤ គ្បោរលនោះ សូរបីរិន
បានបាត្់បង់ឱ្យលកើត្លឡើងែល់ នកែក្ទ្ប្ែលលជឿក៏កនាងករោបេ ែូលចានោះ
រសាវទ្ប្ែលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ លទ្ើបម្ចន ២ គ្បលភទ្រ៊ឺ
១. រសាវទ្គ្បលភទ្ប្ែលទំលៅោន់ បា

បានែល់ រសាវទ្

ប្ែលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ ប្ត្រិនបានបាត្់បង់ឱ្យលកើត្លឡើងែល់ ក
ន
លជឿ រសាវទ្គ្បលភទ្លនោះចាត្់ថាកនាងករោបេែូចគន លគ្ព្វោះម្ចន ងគ
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គ្បកបគ្រប់គ្គន់ ប្ត្រិនម្ចនផលបាត្់បង់ែល់ នកណា លទ្ើបរិនទំ
លៅោន់ បា
២.

ភូរិបាន ។

រសាវទ្គ្បលភទ្ប្ែលទំលៅោន់ បា

បាន

បានែល់

រសាវទ្គ្បលភទ្ប្ែលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ នឹងលធាើោរបាត្់បង់ឱ្យ
ែល់ នកលជឿ រប្រងជារសាវទ្ប្ែលកនាងករោបេទំលៅោន់ បា
ភូរិបាន ។
បច្យគរបស់ម្ុស្លវាទមន ៤ ព្បការ
១. សាហត្ថិក ពាយរកហកលដ្ឋ

ខាួនឯង ។

២. អាណត្តិក លគ្បើ នកែក្ទ្ឱ្យកហក ។
៣. និសសរគិ

សរលសរលរឿងោ៉ា វប្ែលរិនពិត្លផ្ើលៅឱ្យ នកែក្ទ្។

៤. ថាវរ សរលសរលរឿងប្ែលរិនពិត្បិទ្គ្បោសទ្ក លបាោះពរព
លសៀវលៅ ឬចារ ឹកកនងប្ផនសិោជាលែើរ ។
បលយរ រ៊ឺ ោរពាយររសាវទ្ោំង ៤ គ្បោរលនោះ សាហត្ថិកបលយរ

ជាបលយរលដ្ឋ

គ្ត្ង់ប្ែលលកើត្លឡើងជាចំប្ណកលគ្ចើន

បលយរែ៏លសស ៣ គ្បោរលទោះ គ្បគ្ពឹត្លត ៅលដ្ឋ

ចំប្ណកបនតិចបនតួច។

សប្រតងរសាវទ្ប្ែលជាសីលវ ិបត្តិនិងរសាវទ្ប្ែលកនាងករោបេ
លបើរសាវទ្រិនគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ ប្ត្ម្ចន ងគគ្បកបគ្ត្ឹរ

ប្ត្ ២ គ្បោរ រ៊ឺ វ ិសំវទ្នចិត្តត ម្ចនចិត្តរិត្កហក និងបលយរ
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ោ

ឬវចា ជាគ្រហសថឬជាបពាជិត្កតី រប្រង

សលគ្រចជាសីលវ ិបត្តិប៉ាលណាណោះ

រិនជាោរកនាងែល់ករោបេ

ប្ត្លបើ

គ្រប់ ងគោំង ៤ ក៏សលគ្រចជាករោបេ ។
ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបស់ម្ុស្លវាទ
រសាវទ្ប្ែលលធាើឱ្យ នកលជឿលកើត្ោរបាត្់បង់លទោះ
លទោះបានទ្ទ្ួលោរបាត្់បង់លគ្ចើន

លបើ នកលជឿ

រសាវទ្លទោះក៏ជារហាសាវជាៈ

រ៊ឺ ម្ចនលោសធៃន់ ប្ត្លបើ នកលជឿបានទ្ទ្ួលោរបាត្់បង់ត្ិច រសាវទ្
លទោះក៏ជា បបសាវជាៈ រ៊ឺ ម្ចនលោសស្សាល ។
នកប្ែលជាសាកសីកហក

លធាើឱ្យ នកគ្ត្ូវលរលចាទ្គ្បោន់បាន

ទ្ទ្ួលលោសគ្បហារជីវ ិត្ ឬជាប់ ពនធទគរ ឬបានទ្ទ្ួលោរបាត្់ បង់
កនងគ្ទ្ពយសរបត្តិ ចាត្់ជារហាសាវជាៈ ។

នកបានទ្ទ្ួលោរប្ចកគ្បាក់ គ្ត្ូវ នកែក្ទ្សួរែល់ចំនួនគ្បាក់
ប្ែលបានទ្ទ្ួលប្ចកលទោះ ប្កាងលឆ្ាើ

ត្បថាបានទ្ទ្ួលរក ៥ រហបណៈ

តរលសចកតីពិត្បានទ្ទ្ួលរកប្ត្គ្ត្ឹរ ៥ ម្ចសកប៉ាលណាណោះ ែូលចនោះចាត្់
ជា បបសាវជាៈ ។
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អនរ ិយច្វាហារ ៨ ព្បការ
នរ ិ

លវហារ រ៊ឺ ព្វកយលព្វលរបស់ ក
ន ប្ែលរិនប្រនជា រ ិ

បរគល ឬព្វកយលព្វលរបស់ព្វលជន ជាោរនិ យ

កហក ោំងប្ែល

ែឹងលសចកតីពិត្លទោះម្ចន ៨ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

ទ្ិែំា ទ្ិែំា លរត្ិ រិនល

២.

សត្ំ សត្ំ លរត្ិ រិនឮ និយ

៣.

រត្ំ រត្ំ លរត្ិ រិនបានព្វល់គ្ត្ូវ និយ

៤.

វ ិញ្ញញត្ំ វ ិញ្ញញត្ំ លរត្ិ រិនែឹងចាស់និយ

គ្ត្ូវ ។

ញ
ើ និយ

ថា
ថា

ញល

ើញ ។

ញឮ ។
ថា

ញព្វល់
ថា ញែឹង

ចាស់ ។
៥. ទ្ិែំា

ទ្ិែំា លរត្ិ ល

៦. សត្ំ
៧. រត្ំ

ើញ និយ

សត្ំ លរត្ិ ឮ និយ

ថា

ថា

ញរិនល

ើញ ។

ញរិនឮ ។

រត្ំ លរត្ិ បានព្វល់គ្ត្ូវនិយ

ថា

ញរិនបាន

វ ិញ្ញញត្ំ លរត្ិ ែឹងចាស់ និយ

ថា

ញរិនបាន

ព្វល់គ្ត្ូវ ។
៨. វ ិញ្ញញត្ំ

ែឹងចាស់ ។ (បិែកភារ ៣ ទ្ំព័រ ២២៤)
ព្វកយព្វល់គ្ត្ូវកនងទ្ីលនោះ សំលៅែល់ ោរបានែឹងកាិន ែឹងរស
ែឹងលផ្ទែាពាៈ ោរលព្វលវចាជា នរ ិ

លវហារោំងលនោះចាត្់ជារហា-

សាវជាៈ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ោរនិយ

កហកប្ែលលធាើឱ្យសងឃប្បកពួករណៈ
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គនលទោះ ចាត្់ជារហាសាវជាៈ លគ្ព្វោះជា កសលររកករោ ។
ម្ុស្លវាទប្ លព្រះច្ោធិសត្វទា ំង្ឡាយម្ិនច្ោល
គ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង
ឱ្យ នកែក្ទ្លជឿលហើ

រប្រងរិនលព្វលរសាវទ្

លធាើឱ្យលកើត្ោរបាត្់បង់លឡើ

ប្ែលលធាើ

ប្ត្រសាវទ្ប្ែល

រិនលធាើឱ្យលកើត្ោរបាត្់បង់ ែល់ នកសាតប់លទោះ គ្ពោះលព្វធិ សត្ាោំង
លៅលព្វល ។
៥. បិសែ
ុ វាច្ឆ
បិសណវចា ោលប្ចកបទ្បាន ២ បទ្ រ៊ឺ បិ សណ + វចា ។
បិសណ ប្គ្បថា កិនឱ្យលអិត្ ឬលធាើឱ្យប្បកខាាត្់ខាា
វចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ

។

ោលរួរបទ្ជា បិសណវចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ
ភាពសាររគីឱ្យប្បកខាាត្់ខាា

។
ប្ែលកិននូវ

បានែល់ ព្វកយញោះញង់ ម្ចនវចនត្ថៈថា

បីសត្ិ សាររគឹ សញ្ាលណណ ត្ីត្ិ = បិសណា
វចាណារប្រងកិនកលរោចនូវភាពសាររគី
ខាាត្់ខាា

រ៊ឺ

លធាើឱ្យប្បកប្ខ្ក

ែូលចានោះវចាលទោះ ល្ោោះថា បិសណា ។

បិសណា ច សា វចា ចាត្ិ = បិសណវចា
ព្វកយលព្វលប្ែលកិនកលរោចនូវភាពសាររគី រ៊ឺ លធាើឱ្យប្បកប្ខ្ក
លដ្ឋ

លចត្ទ ប្ែលជាលហត្ក្នោរលព្វលលទោះផង ល្ោោះថា
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បិសណវចា ។
បិ

ំ សញ្ញំ កលោត្ីត្ិ = បិសណា

ព្វកយលព្វលណារប្រងលធាើខួនឯងឱ្យជាទ្ី
ា
ស្ស

ែក្ទ្ឱ្យសូនយចាកលសចកដីស្ស

ញ់

ញ់

និងលធាើ នក

ែូលចានោះព្វកយលព្វលលទោះល្ោោះថា

បិសណា ។
អង្គព្បក្បទនបិសែ
ុ វាច្ឆមន ៤ ព្បការ គឺ
១. ភិនិោត្លព្វា ម្ចន នកប្ែលគ្ត្ូវលធាើឱ្យប្បកខាាត្់ខាា

។

២. លភទ្បរោខលោ ម្ចនលចត្ទប៉ាងឱ្យប្បកចាកគន ។
៣. បលយលគ លធាើោរពាយរឱ្យប្បកចាកគន ។
៤. ត្ទ្ត្ថវ ិជាននំ

នកសាតប់ែឹងលសចកតីលទោះ ។

បលយរ រ៊ឺ លសចកតីពាយរកនងបិសណវចាម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. ោ

បលយរ ោរញោះញង់លដ្ឋ

ផាូវោ

កិរ ិយ ឫកព្វ ឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងលសចកតីរបស់ខួន
ា ។
២. វចីបលយរ ោរញោះញង់លដ្ឋ

បរគល ២ ពួកប្បកគន ។

ម្ចនោរសប្រតង

ផាូវវចា រ៊ឺ ោរនិយ

ឱ្យ

ោរលព្វលបិសណវចាលនោះ សូរបីនង
ឹ គ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤
គ្បោរកតី លបើ នកសាតប់បិសណវចាជារួ

នកគ្ត្ូវញោះញង់រិនម្ចនោរ

ប្បកគន ក៏រិនជាោរ្នកនាងករោបេ ប្ត្លបើម្ចនោរប្បកគនលទ្ើប
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្នកនាងករោបេ ។
ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបស់បិសែ
ុ វាច្ឆ
បិសណវចាប្ែលនឹងម្ចនលោសធៃន់
អាស្ស័

ឬលោសស្សាលលទោះ

លៅលលើ នកប្ែលគ្ត្ូវញោះញង់ជាគ្បោរសំខាន់ ។
លបើ នកគ្ត្ូវញោះញង់ឱ្យម្ចនោរប្បកគនលទោះជា នកម្ចនសីល

នកលព្វលក៏រប្រងបានទ្ទ្ួលលោសគ្បលភទ្រហាសាវជាៈ រ៊ឺ លោសធៃន់ ។
ប្ត្លបើ នកគ្ត្ូវញោះញង់លទោះជា នករិនម្ចនសីល

នកលព្វល

ក៏ម្ចនលោសគ្បលភទ្ បបសាវជាៈ រ៊ឺ ម្ចនលោសស្សាល ។
៦. សរ ុសវាច្ឆ
ផរសវចា រ៊ឺ ោរលព្វលវចាលគ្គត្គ្គត្ ោលប្ចកបទ្បាន ២
បទ្ រ៊ឺ ផរស + វចា ។
ផរស ប្គ្បថា យ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ ។
វចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ

។

ោលរួរបទ្ជា ផរសវចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ
បានែល់

ព្វកយនិយ

សតីបលទោស

ប្ែលលគ្គត្គ្គត្

ឬោរលព្វលវចាគ្បលទ្ចផ្ទដសា

ែូចវចនត្ថៈថា
ផរសំ កលោត្ីត្ិ = ផរសា
ព្វកយនិយ

ណា រប្រងលធាើឱ្យលគ្គត្គ្គត្ ែូលចានោះោរនិយ
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លទោះល្ោោះថា ផរសា បានែល់ ោរលជរនិងោរគ្បលទ្ចផ្ទដសាលផសងៗ
ម្ចនន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា ផរសវចា ប្ចកលចញជា ៣ បទ្ រ៊ឺ ផរ + ឧស

+ វចា ។
ព្វកយថា ផរ ប្គ្បថា ផា

លៅ ។

ឧស ប្គ្បថា លៅតគ្កហា

។

វចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ

។

ោលរួរបទ្ជា ផរសវចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ
លៅតគ្កហា

ឱ្យផា

ហទ្

ប្ែលលធាើោរ

លៅ ម្ចនវចនត្ថៈថា

ំ ផរម្ចទ ឧសត្ិ ទ្ហត្ីត្ិ = ផរសា

ព្វកយនិយ

ណា

កនងចិត្ត ែូលចានោះព្វកយនិយ

រប្រងលធាើលសចកដីលៅតគ្កហា

ឱ្យផា

លៅ

លទោះ ល្ោោះថា ផរសា ។

វចាប្ែលលគ្គត្គ្គត្ប្ែលលៅថា ផរសវចាលនោះ ោលលព្វល
លដ្ឋ

ងគធរ៌លហើ

បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកនងលោសរូលចិត្ត

ប្ែលជាលហត្ក្នោរលជរនិងោរផ្ទដសាលផសងៗ ។
អង្គព្បក្បទនសរ ុសវាច្ឆមន ៣ ព្បការ គឺ
១. លោលបា ម្ចនលសចកតីលគ្ោធ ។
២. ឧបកលដ្ឋា ម្ចន នកគ្ត្ូវលជរ ។
៣.

លោាសទ ម្ចនោរលព្វលវចាលជរផ្ទដសា ។

ោលគ្រប់ ងគគ្បកប ៣ គ្បោរលនោះ ក៏ជាោរសលគ្រចផរសវចា
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ែូចម្ចនគថាសប្រតថា
ផរសា

ត្លយ លោលបា

ររោលចេទ្កោ ត្រឃ

ឧបកលដ្ឋា

លោាសទ

ផរសា ផរសា រត ។

ងគក្នផរសវចាម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ ម្ចនលសចកតីលគ្ោធរួ
នកគ្ត្ូវលជររួ

ម្ចនោរលព្វលវចាលជរលចញលៅរួ

គ្ជាបលចត្ទយ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ប្ែលលធាើឱ្យ នកសាតប់ឈ៊ឺចិត្ត

ម្ចន

បណិ ា ត្របបី
ែូចបូស

ប្ែលកំពងម្ចនខោោះ គ្ត្ូវប៉ាោះខោប់ឱ្យប្បក ែូលចានោះ ល្ោោះថា ផរសវចា ។
ោរលព្វលព្វកយប្ែលសលគ្រចជាផរសវចាលទោះ

សំខាន់លៅ

គ្ត្ង់លចត្ទយ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ប្ែលគ្បកបកនងលសចកតីលគ្ោធ សូរបីថា
ព្វកយប្ែលនិយ

លចញរកជាព្វកយសរតីប្ែលធរោតៗ សខរកតី ប្ត្

លបើម្ចនលចត្ទលគ្គត្គ្គត្លហើ

ព្វកយនិយ

លទោះក៏ចាត្់ជាផរស

វចាែូ ចគន ែូ ចជាលៅគ្ករលព្វលព្វកយោត្់កីតគ្បហារជីវ ិត្ជនជាប់លចាទ្
សូរបីលព្វលលដ្ឋ

វចាប្ែលសភាពតរគ្បគ្កត្ី ប្ត្លចត្ទប្ែលប៉ាង

ឱ្យគ្បហារជីវ ិត្លទោះម្ចន លទ្ើបចាត្់ជាលចត្ទយ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ ែូលចានោះ
វចាប្ែលលព្វលរកលទោះ លទ្ើបសលគ្រចករោបេជាផរសវចាបាន កនង
ែាសាលិនី ែាកថាលព្វលទ្កថា
បាចារយបលទោសសិសសលដ្ឋ
ម្ចនលចត្ទអាគ្កក់ ណារួ

ម្ចតបិតលជរផ្ទដសាបគ្ត្

បំណងលអ

ែល់បគ្ត្ឬសិសសលដ្ឋ

ឬគ្រូ
រិន

ែូលចានោះោរលព្វលវចាសតីបលទោសលទោះ

រិនចាត្់ជាផរសវចា ែូចជាម្ចតបិ តហាររិនឱ្យបគ្ត្គ្តច់លៅកនង
លវោ

ប់ ប្ត្បគ្ត្រិនសាតប់លៅប្ត្លៅ ម្ចតបិតលទ្ើបលជរបគ្ត្ ែូលចនោះ
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គ្ត្ឹរប្ត្ជាោរលព្វលវចាលដ្ឋ

ំណាចោររិ នលពញចិត្តប៉ាលណាណោះ រិ ន

ចាត្់ជាផរសវចា ប្ត្ែីោចារយលព្វលជំោស់ថា ព្វកយលជរ ព្វកយផ្ទដសា
របស់ម្ចតបិ តឬគ្រូអាចារយលទោះ លព្វលលចញរកលដ្ឋ

លសចកតីលគ្ោធ

យ៉ា ងពិត្គ្បាកែ រប្រងជាផរសវចាបាន លគ្ព្វោះគ្រប់ ងគគ្បកបោំង
៣ គ្បោរ ប្ត្ោប់ថាម្ចនលោសស្សាល ។
ោរលព្វលផរសវចាលនោះ
ចំលព្វោះរខ ឬសាាប់លៅលហើ
ជាករោបេ លដ្ឋ

សូរបី នកគ្ត្ូវលជរផ្ទដសារិនបានលៅ

កតី ោរលព្វលវចាលទោះ រប្រងសលគ្រច

លហត្ផលប្ែលថា

នកត្ូចលព្វលកនាងលលើ នកធំ ែូច

ជាបគ្ត្លព្វលកនាងលលើម្ចតបិត

ឬសិសសលព្វលវចាកនាងលលើគ្រូ

អាចារយជាលែើរ ត្រកែឹងខាួនខាាចខសក៏សូរខម្ចលោសនឹ ងលោកបាន
សូរបីលោកោំងលទោះរិនបានលៅចំលព្វោះរខ ឬសាាប់លៅលហើ
សូរខម្ចលោសលទោះរប្រងសលគ្រចគ្បលយជន៍
លហាសិករោលៅបាន

កតី ោរ

លធាើឱ្យលោសលទោះជា

ោលលព្វលខម្ចលោសលធាើរិនចំលព្វោះរខលៅ

សលគ្រចគ្បលយជន៍បាន

ែូលចានោះោរលព្វលផរសវចាលដ្ឋ

រិនម្ចន

នកគ្ត្ូវលជរ បលទោសលៅចំលព្វោះរខ ក៏រប្រងសលគ្រចជាករោបានែូចគន ។
អច្កាកសវត្ថុ ១០ ព្បការ

កនង ងគគ្បកបក្នផរសវចា

ចំណចទ្ី

៣

ប្ែលសប្រតងថា

លោាសទ រ៊ឺ ោរលព្វលវចាលជរលទោះ ម្ចនលហត្ឬម្ចនលរឿងោ៉ា វប្ែល
ជារូលក្នោរលជរ លៅថា

លោាសវត្ថ ១០ គ្បោរ ែូចម្ចនគថា
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សប្រតងថា
ជាត្ិ ទរ លគត្ត ករោំ

សិបបំ អាព្វធ លិងិក
គ ំ

កិលលសាបត្តិ

ទ្សលម្ចរសវទ្ោ ។

លោាលសា

វាច្ឆប្ លច្ព្បើច្ជរច្នាះមន ១០ ព្បការ
១. ប្ែលលៅថា ជាត្ិ រ៊ឺ ជាត្ិម្ចនពីរយ៉ា ង បានែល់ ហីនជាត្ិ ១
ឧកាែាជាត្ិ ១ ។ ប្ែលលៅថា ហីនជាត្ិ រ៊ឺ ជាត្ិរនសសចណា
ា ល
ជាត្ិជាងត្ាញប្ផង ជាត្ិ នកលនសាទ្ ជាត្ិ នកលធាើរលទ្ោះ ជាត្ិ នក
លចាលសំោរ ជាត្ិោង
ំ លនោះ លៅថា ហីនជាត្ិ ។
ប្ែលលៅថា ឧកាែាជាត្ិ

រ៊ឺ

ជាត្ិកសគ្ត្ិ

៍ ជាត្ិគ្ព្វហោណ៍

ជាត្ិោំងលនោះលៅថា ឧកាែាជាត្ិ ។
២. ប្ែលលៅថា ទរ ទរម្ចនពីរយ៉ា ង បានខាង ហីនទរ ១
ឧកាែាទរ ១ ។ ប្ែលលៅថា ហី នទរ រ៊ឺ

វកណណ កទរ ជវកណណ ក-

ទរ ធនិ ែាកទរ សវ ិែាកទរ កលវឌឍកទរ ពំលទោះលសាត្ ទរណា
ប្ែលលរលរើ

ង្ក

លរបទោបបលទថក លរលខពើរ លរលពបគ្ជា

លររិន

លគរព ម្ចនកនងជនបទ្លទោះៗ ទរោំងលនោះលៅថា ហីនទរ ។
(ទរោំង ៥ លនោះតរ ែាកថា ថាជាល្ោោះប្ែលជាខ្ំបលគ្រើលរ) ។
ប្ែលលៅថា ឧកាែាទរ រ៊ឺ ទរប្ែលគ្បកបគ្ពរចំលព្វោះលដ្ឋ
គ្ពោះពទ្ធ គ្បកបគ្ពរចំលព្វោះលដ្ឋ

គ្ពោះធរ៌ គ្បកបគ្ពរចំលព្វោះលដ្ឋ

គ្ពោះសងឃ ពំលទោះលសាត្ ទរណាប្ែលលររិនលរើលង្ក
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បទោបបលទថក លររិនលខពើរ លររិនលពបគ្ជា

លរលគរព ម្ចនកនងជន

បទ្លទោះៗ ទរោំងលនោះលៅថា ឧកាែាទរ ។
៣.

ប្ែលលៅថា

លគត្ត

លគត្តម្ចនពីរយ៉ា ង

បានខាង

ហីនលគត្ត ១ ឧកាែាលគត្ត ១ ។ ប្ែលលៅថា ហីនលគត្ត រ៊ឺ ភារោាជលគត្ត ពំលទោះលសាត្ លគត្តណាប្ែលលរលរើលង្ក
លរលខពើរ លរលពបគ្ជា

លរបទោបបលទថក

លររិនលគរព ម្ចនកនងជនបទ្លទោះៗ លគត្ត

ោំងលនោះលៅថា ហីនលគត្ត ។
ប្ែលលៅថា ឧកាែលា គត្ត រ៊ឺ លគត្រលគត្ត លម្ចរគោានលគត្ត
កចាា

នលគត្ត វសិែាលគត្ត ពំលទោះលសាត្ លគត្តណាប្ែលលររិនលរើល

ង្ក

លររិនបទោបបលទថក លររិនលខពើរ លររិនលពបគ្ជា

លរលគរព

ម្ចនកនងជនបទ្លទោះៗ លគត្តោំងលនោះលៅថា ឧកាែលា គត្ត ។
៤. ប្ែលលៅថា ោរង្ករ រ៊ឺ ោរង្ករម្ចនពីរយ៉ា ង បានែល់
ោរង្ករែ៏លថាកោប ១ ោរង្ករែ៏ខពង់ខពស់ ១ ។ ប្ែលលៅថា ោរង្ករ
ែ៏លថាកោប រ៊ឺ ោរង្កររបស់ នកចាំងលឈើ ោរង្កររបស់ ក
ន លចាលផ្ទា
(លចាលសំោរ) ពំលទោះលសាត្ ោរង្ករណាប្ែលលរលរើលង្ក
បទោបបលទថក លរលខពើរ លរលពបគ្ជា

លរ

លររិនលគរព ម្ចនកនងជនបទ្

លទោះៗ ោរង្ករោំងលនោះលៅថា ោរង្ករែ៏លថាកោប ។
ប្ែលលៅថា ោរង្ករែ៏ខពង់ខពស់ រ៊ឺ ោរភាួរោស់ ោរជួញប្គ្ប

ោររកាលគ ពំលទោះលសាត្ ោរង្ករណាប្ែលលររិនលរើលង្ក
បទោបបលទថក លររិនលខពើរ លររិនលពបគ្ជា
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បទ្លទោះៗ ោរង្ករោំងលនោះលៅថា ោរង្ករែ៏ខង
ព ់ខពស់ ។
៥. ប្ែលលៅថា សិលបសាស្រសដ រ៊ឺ សិលបសាស្រសតម្ចនពីរយ៉ា ង
បានែល់សិលបសាស្រសតែ៏លថាកោប ១ សិលបសាស្រសតែ៏ខពង់ខពស់ ១ ។
ប្ែលលៅថា សិលបសាស្រសតែ៏លថាកោប រ៊ឺ សិលបសាស្រសត នកត្ាញ
ប្ផង

សិលបសាស្រសត ក
ន លធាើឆានំង

សិលបសាស្រសត នកត្ាញសំពត្់

សិលបសាស្រសត នកលធាើប្សបក សិលបសាស្រសតខាោន់គ្ពោះលកស ពំលទោះលសាត្
សិលបសាស្រសតណាប្ែលលរលរើលង្ក
លពបគ្ជា

លរបទោបបលទថក លរលខពើរ លរ

លររិនលគរព ម្ចនកនងជនបទ្លទោះៗ សិលបសាស្រសតោំងលនោះ

លៅថា សិលបសាស្រសតែ៏លថាកោប ។
ប្ែលលៅថា សិលបសាស្រសតែ៏ខពង់ខស
ព ់ រ៊ឺ ោប់លដ្ឋ
ោប់លដ្ឋ

វ ិធីនពានត (កបួនទ្ំទ

) ោរសរលសរ កសរ ពំលទោះលសាត្

សិលបសាស្រសតណាប្ែលលររិនលរើលង្ក
រិនលខពើរ

ក្ែទ្លទ្

លររិនលពបគ្ជា

លររិនបទោបបលទថក លរ

លរលគរព

ម្ចនកនងជនបទ្លទោះៗ

សិលបសាស្រសតោំងលនោះ លៅថា សិលបសាស្រសតែ៏ខពង់ខពស់ ។
៦.

បណា
ត អាព្វធោំង

សទ្ធប្ត្លថាកោបោំង ស់

ចំប្ណកខាងអាព្វធទ្ឹកលទរប្ផអរ (លោរគ្បលរោះ) លៅថា អាព្វធ
យ៉ា ងស្សាល ។
៧.

ប្ែលលៅថា

លភទ្

រ៊ឺ

លភទ្ម្ចនពីរយ៉ា ង

បានែល់

លភទ្ែ៏លថាកោប ១ លភទ្ែ៏ខពង់ខស
ព ់ ១ ។ ប្ែលលៅថា លភទ្លថាកោប
រ៊ឺ លភទ្ខពស់លពក ោបលពក លមោលពក សលពក លភទ្ោំងលនោះ លៅថា
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លភទ្លថាកោប ។
ប្ែលលៅថា លភទ្ខពង់ខពស់ រ៊ឺ លភទ្រិនខពស់លពក រិ នោបលពក
រិនលមោលពក រិនសលពក លភទ្ោំងលនោះ លៅថា លភទ្ខពង់ខពស់ ។
៨. ឯកិលលសោំង

សទ្ធប្ត្លថាកោបោំង ស់ ។

៩. ឯអាបត្តិោំង

សទ្ធប្ត្លថាកោបោំង ស់ ចំប្ណក

ខាងលសាតបត្តិ និងសម្ចបត្ិត សទ្ធប្ត្ខពង់ខស
ព ់ោ ង
ំ
ស់ ។
១០. ប្ែលលៅថា លជរ រ៊ឺ លជរម្ចនពីរយ៉ា ង បានែល់លជរយ៉ា ង
លថាកោប ១ លជរយ៉ា ងខពង់ខពស់ ១

។ ប្ែលលៅថា លជរយ៉ា ង

លថាកោប រ៊ឺ លជរថា លោកជាសត្ាឱ្ែា លោកជាសត្ាពប្ព លោកជា
សត្ាលគ លោកជាសត្ាោ លោកជាសត្ាត្ិរចាេន លោកជាសត្ានរក
លោកគោនរត្ិលអលទ្
កខរកតី លដ្ឋ

លោកម្ចនប្ត្រត្ិអាគ្កក់រា៉ា ង លជរលដ្ឋ

ភ កខរកតី លដ្ឋ

និរិោត្បរសនិងនិរិោត្ស្សីកីត លជរោំងលនោះ

លៅថា លជរយ៉ា ងលថាកោប ។
ប្ែលលៅថា លជរយ៉ា ងខពង់ខពស់ រ៊ឺ លជរថា លោកជាបណិ ា ត្
លោកលឆ្ាៀវឆាាស លោកជា នកគ្បាជ្ លោកជាពហសសូត្ លោកជា

ធរោកេិក លោកគោនរត្ិអាគ្កក់លទ្ លោកម្ចនប្ត្រត្ិលអរា៉ា ង លជរ
ោំងលនោះ លៅថា លជរយ៉ា ងខពង់ខស
ព ់ ។ (បិែកភារ ៣ ទ្ំព័រ ២៤០)
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បច្យគទនសរ ុសវាច្ឆមន ២ ព្បការ
១. ោ
តរផាូវោ

បលយរ រ៊ឺ ពាយរសប្រតងកិរ ិយគ្ទ្លគោះលបាោះលបាក

លធាើឱ្យ នកល

ើញលកើត្លសចកតីលគ្ោធ ខាោសល ៀន រិនលពញ

ចិត្ត ឬសរលសរ កសរលជរជាលែើរ ។
២. វចីបលយរ រ៊ឺ ពាយរលព្វលព្វកយលគ្គត្គ្គត្តរផាូវ

វចា ប្ែលជាផរសវចាលដ្ឋ

គ្ត្ង់ ។

ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបស់សរ ុសវាច្ឆ
ោរលជរ នកប្ែលម្ចនឧបោរៈរណ ែូចជាម្ចតបិត គ្រូអាចារយ
ឬ ក
ន ម្ចនសីលរណ រ៊ឺ ភិកខ សារលណរ ឬឧបាសកឧបាសិោោំង
លនោះ

នកលជររប្រងម្ចនលោសធៃន់ជារហាសាវជាៈ ប្ត្លបើ នកប្ែលគ្ត្ូវ

លជរផ្ទដសា ជា នករិនម្ចនសីល ឬរិនម្ចនឧបោរៈ

នកលជរក៏ម្ចន

លោសស្សាលជា បបសាវជាៈ ។
៧. សម្ផបបោប
សរផបបោប

រ៊ឺ

ោរនិយ

លផតសផ្ទតសលោ

ោ

ឥត្

គ្បលយជន៍ ោលប្ចកបទ្បាន ២ បទ្ រ៊ឺ សរផ + បោប ។
សរផ ប្គ្បថា ទ្ម្ចា

គ្បលយជន៍និងលសចកតីសខ ។

បោប ប្គ្បថា ោរលព្វលវចា ។
ោលរួរបទ្ជា សរផបបោប ប្គ្បថា ោរលព្វលវចាប្ែលទ្ម្ចា
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គ្បលយជន៍និងលសចកតីសខ ម្ចនវចនត្ថៈថា

សំហិត្សខំ ផលត្ិ វ ិទលសត្ីត្ិ = សរផំ
វចាណារប្រងទ្ម្ចា

គ្បលយជន៍និងលសចកតីសខលផសងៗ វចា

លទោះល្ោោះថា សរផ ។
សរផំ បលបត្ិ ឯលត្ទត្ិ = សរផបបោលបា
ោរលព្វលវចាប្ែលទ្ម្ចា
ឱ្យខូចលដ្ឋ

គ្បលយជន៍និងលសចកតីសខលផសងៗ

លចត្ទលទោះ ែូលចានោះលចត្ទប្ែលជាលហត្ក្នោរលព្វល

វចាលទោះ ល្ោោះថា សរផបបោប ។
ោរលព្វលវចាប្ែលជាសរផបបោប លទ្ើបសំលៅែល់ ោរលព្វល
លរឿងោ៉ា វលផសងៗ

ប្ែលរកគ្បលយជន៍រិនបាន

ែូចជាោរលព្វលលរឿង

ោរលករ ិ៍ ត លោខន រហូត្ែល់ នកសរលសរគ្បលោរលោកជាលែើរ ោំង
លនោះចាត្់ជាសរផបបោបោំង ស់ លគ្ព្វោះ ក
ន សាតប់កីត

នកអានកតី រិន

បានទ្ទ្ួលគ្បលយជន៍ឱ្យលកើត្បញ្ញញ លដ្ឋោះទ្កខកងជី
ន
វ ិត្បានគ្ត្ឹរប្ត្ឱ្យ
ចិត្លត ភាើត្លភាើនលៅរួ

ជួរខណៈលពលប្ែលសាតប់ ឬអានប៉ាលណាណោះ ។

អង្គព្បក្បរបស់សម្ផបបោបមន ២ ព្បការ
១. និរត្ថកថាបរោខលោ លចត្ទលព្វលវចាប្ែលរិនប្រនជាគ្បលយជន៍ ។
២. កេនំ លព្វលវចាប្ែលរិនប្រនជាគ្បលយជន៍លទោះ ។
ងគគ្បកបរបស់សរផបបោបលនោះ លទ្ើបសំខាន់គ្ត្ង់ កសល-
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លចត្ទប្ែលជាលហត្ក្នោរលព្វលសរផបបោប ចំប្ណកព្វកយប្ែល
លព្វលលឡើងជាផលរបស់សរផបបោបលចត្ទលទោះឯង

ម្ចនវចនត្ថៈ

ោក់ទ្ងនឹងសរផបបោបសប្រតងថា
សរផសស និរត្ថកថា-

បរត កេនំ ទ្លវ

បលរន រហិលត្ល

លហាត្ិ ករោបលថា ន លទ ។

វ

ងគោំង ២ របស់សរផបបោបលទោះ រ៊ឺ លចត្ទលព្វលវចាប្ែល
រិនម្ចនគ្បលយជន៍រួ

លព្វលវចាលទោះលឡើងរួ

ោល នកសាតប់

ឬ ក
ន អានលជឿព្វកយលព្វលលទោះក៏សលគ្រចជាករោបេ

ប្ត្លបើ នកសាតប់

ឬ នកអានរិនលជឿតរព្វកយលព្វលលទោះ ក៏រិនសលគ្រចជាករោបេ គ្ត្ឹរ
ប្ត្ជាសរផបបោបប៉ាលណាណោះ ។
ព្វកយនិយ

ប្ែលរិនម្ចនគ្បលយជន៍

រ៊ឺ

និរត្ថកថាលនោះ

គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់បានសប្រតងទ្កកនងសារញ្ញ ផលសូគ្ត្ក្នសីលខនធវរគ
គ្ពោះបាលីថា ម្ចន ៣២ គ្បោរ
លព្វលទ្ទ្ឹងជារួ

នកែឹងទ្ូលៅថា ត្ិរចាេនកថា រ៊ឺ ព្វកយ

ររគផល

១. ោជកេំ រ៊ឺ និយ
២. លចារកេំ និយ

ំពីលសតចខាោះ ។
ំពីលចារខាោះ ។

៣. រហារត្តកេំ និយ
៤. លសទកេំ និយ
៥. ភ
៦.

កេំ និយ
ទ្ធកេំ និយ

ំពីអាម្ចត្យធំខាោះ ។
ំពីលសទោហានខាោះ ។

ំពីភ័

ខាោះ ។

ំពីចរាំងខាោះ ។
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ននកេំ និយ

ំពីបា

៨. បានកេំ និយ
៩. វត្ថកេំ និយ
១០. ស

រាូបចំណីខាោះ ។

ំពីទ្ឹកផឹកខាោះ ។
ំពីសំពត្់ខាោះ ។

នកេំ និយ

ំពីទ្ីលែកខាោះ ។

១១. ម្ចោកេំ និយ
១២. រនធកេំ និយ

ំពីផ្ទាកគ្រងខាោះ ។
ំពីលគ្រឿងគ្ក ូបខាោះ ។

១៣. ញាត្ិកេំ និយ

ំពីញាត្ិខាោះ ។

១៤. យនកេំ និយ

ំពីយនខាោះ ។

១៥. គរកេំ និយ

ំពីស្សុកខាោះ ។

១៦. និររកេំ និយ

ំពីនិររខាោះ ។

១៧. នររកេំ និយ

ំពីនររខាោះ ។

១៨. ជនបទ្កេំ និយ
១៩. ឥត្ថីកេំ និយ

ំពីជនបទ្ខាោះ ។
ំពីស្សីតខាោះ ។

២០. បរ ិសកេំ និយ
២១. សូរកេំ និយ

២២. វ ិសិខាកេំ និយ

ំពីបរសខាោះ ។
ំពីលយោលកាៀវោាខាោះ ។

២៣. ករភដ្ឋានកេំ និយ

ំពីផូាវខាោះ ។

ំពីកំពង់ទ្ឹកខាោះ ។

២៤. បពាលបបត្កេំ និយ
បរលោកលហើ

ំពីញាត្ិប្ែលប្ចកឋានលៅោន់

ខាោះ ។

២៥. ទនត្តកេំ និយ

ំពីព្វកយប្ែលឥត្គ្បលយជន៍ម្ចន
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សភាពលផសងៗ ខាោះ ។
២៦. លោកោខ

ិកំ និយ

ំពីលោកខាោះ ។

២៧. សរទ្ោោខ

ិកំ និយ

ំពីលរឿងជីកសរគ្ទ្ខាោះ ។

២៨. ឥត្ិ ភវភវកេំ និយ

ំពីលសចកតីចលគ្រើននិងរិនចលគ្រើន

ខាោះ ។
២៩. កម្ចរ ីកេំ និយ

ំពីស្សីគ្ករំ ។

៣០. កម្ចរកេំ និយ

ំពីគ្បុសកំលោោះ ។

៣១. ( រញ្ញ កេំ និយ

ំពីលរឿងក្គ្ព) ។

៣២. (បពាត្កេំ រ៊ឺ និយ

ំពីលរឿងភនំ) ។
(បិែកភារ ១៤ ទ្ំព័រ ១៦៥)

សរផបបោប ប្ែលជាត្ិរចាេនកថាោំងលនោះ លដ្ឋ
ជារួ

ពួក នកលគ្ចៀង

រិនម្ចនរត្ិធរ៌លផសងៗ
និយ

លគ្ចើនលកើត្

ក
ន សប្រតង និង នកនិពនធគ្បលោរលោក ប្ែល
ឬរនសសលោកោំង

សតីលធាើោររកសី

ប្ែលអាស្ស័

លែើរបីឱ្យជីវ ិត្តំងលៅបាន

ោរ

ចំប្ណកលគ្ចើន

ជាត្ិរចាេនកថា លវៀរប្ត្ជាោរសនោទធរ៌ លែើរបីទំចិត្តឱ្យតំងលៅកនង
កសលធរ៌

ែូចគ្ពោះពទ្ធភាសិត្ប្ែលគ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់សប្រតងទ្កកនង

បាសោសិសូគ្ត្សប្រតងថា
សននិ ប ត្ិ ត នំ លវ ភិ កខ លវ ទ្ា

ំ ករណី

វ ត្ណី ា ភាលវ ។
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ម្ចនលភិកខោំង

នកោំង

២ យ៉ា ង រ៊ឺ ព្វកយគ្បកបលដ្ឋ
ែ៏គ្បលសើរ ១ ។

គ្បជំគនលហើ

គ្ត្ូវលធាើកិចា

ធរ៌ ១ ភាពជា នកសៃប់លសៃៀរលៅ

(បិែកភារ ២១ ទ្ំព័រ ១២៨)

បលយររបស់សរផបបោប រ៊ឺ ោរពាយរលធាើលែើរបីឱ្យសលគ្រច
សរផបបោបលទោះ ម្ចនវចីបលយរប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺ រប្រងលកើត្តរវចីោារ
លដ្ឋ

លគ្ចើន ។
ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបស់សម្ផបបោប
នកណាលព្វលសរផបបោបលរឿ

ៗ លហើ

រប្រងចាត្់ជារហា-

សាវជាៈ រ៊ឺ ម្ចនលោសលគ្ចើន ចំប្ណក នកប្ែលលព្វលសរផបបោប
គ្គខាោះៗ រប្រងចាត្់ជា បបសាវជាៈម្ចនលោសត្ិច ។
កសលវចីករោ រ៊ឺ រសាវទ្ បិសណវចា ផរសវចា និង
សរផបបោប ោំង ៤ គ្បោរលនោះ ល្ោោះថា វចីករោ លគ្ព្វោះលកើត្តរវចីោារ
បានែល់ វចីវ ិញ្ញ ត្ិលត ដ្ឋ

លគ្ចើន ។

វចីករោលនោះបានែល់ កិរ ិយអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ម្ចត្់ រ៊ឺ ោរ
និយ

ឬោរលព្វលវចាបានែល់ វចីវ ិញ្ញ ត្ិតរូបលទោះឯង ។
វាច្ឆមន ៤ ព្បការ

១. សទ្ោវចា បានែល់ សំលឡងប្ែលនិយ

លឡើង ។

២. វ ិរត្ិវចា បានែល់ ោរលវៀរចាកវចីទ្ចារ ិត្ ។
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៣. លចត្ទវចា បានែល់ លចត្ទប្ែលលធាើឱ្យវចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូបលកើត្ ។
៤. លចាបនវចា បានែល់ កិរ ិយអាោរពិលសសប្ែលគ្បគ្ពឹត្ត
លៅកនងព្វកយនិយ

នឹងអាចឱ្យ នកសាតប់ែឹងបំ ណងរបស់ខួានបាន ។

វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ជាោារក្នោរលកើត្លឡើងរបស់វចីករោោំង ៤ គ្បោរ

លនោះ ម្ចនរសាវទ្ជាលែើរ ែូចវចនត្ថៈថា
វចាឯវ ោារ ំ = វចីោារ ំ

វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូបលទោះ ជាោារលទ្ើបល្ោោះថា វចីោារ ។
វចីោាលរ ល

ភល

យន បវត្តំ ករោនិត = វចីករោំ

ករោណាប្ែលលកើត្កនងវចីោារលដ្ឋ

លគ្ចើន ល្ោោះថា វចីករោ ។

ការអធិបាយអក្ុសលវឆីក្ម្ម ៤ ឆប់

6
អក្ុសលម្ច្នាក្ម្ម ៣
រលទករោ

បានែល់

ោរង្ករប្ែលលកើត្លឡើងតរផាូវចិត្ត

កសលរលទករោ ជាោរង្ករប្ែលរួរលៅកនង កសលករោបេ ១០
ម្ចន ៣ គ្បោរបានែល់

ភិជា ពាបាទ្ និងរិចាេទ្ិែិា ។
៨. អភិជា

ភិជា បានែល់ ោរសរាឹងរក្ំ ពចង់បានគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ នក
ែក្ទ្ ែូចវចនត្ថៈថា
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បរសរបត្តឹ

ភិរខំ ្

ធរោជាត្ិណា

ត្ីត្ិ =

ភិជា

រប្រងរិត្ែល់គ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្លៅ

ចំលព្វោះរខ ធរោជាត្ិលទោះល្ោោះថា

ភិជា

ងគធរ៌បានែល់ លោភ

លចត្សិក ។
ច្ោភមន ២ យ៉ាង្
១. ធរោិ

លោភ រ៊ឺ លសចកតីចង់បានលដ្ឋ

គ្ត្ូវតរធរ៌ បានែល់

បរគលណាោលជួបអាររោណ៍ប្ែលលអ រប្រងម្ចនលសចកតីលពញចិត្តចង់
បានអាររោណ៍លទោះ លទ្ើបប្សាងរកលដ្ឋ

សចរ ិត្ លដ្ឋ

បតូរឬសូរជាលែើរ ។
២.

ែល់

ធរោិ

លោភ រ៊ឺ ោរចង់បានលដ្ឋ

ោរទ្ិញ ផ្ទាស់

រិនគ្ត្ូវតរធរ៌ បាន

នកប្ែលជួបអាររោណ៍លអជាទ្ីលពញចិត្ត ចង់បានលហើ

ផាូវលួច លកងគ្បវ ័ញ្ា បាន់

រិត្រក

កគ្ទ្ពយលរជាលែើរ បរគលប្ែលម្ចនោរចង់

បានប្ត្រិនចង់ទ្ិញ ផ្ទាស់បូរត ឬសូរ ោំងលនោះចាត្់ជា

ធរោិ

លោភ

រ៊ឺ ត្ួ ភិជា កនងបររត្ថទ្ីបនី ែីោសប្រតងវចនត្ថៈរបស់ ភិជាទ្កថា
ភិ ជា

នតិ

សាទ្រលត្ត

បរណា
ិ
រនវលសន ត្ិលរកត្រ ំ ្
បរគលោំង
ចង់បាន

ែាតា
នតិ និជា

បរភណាសស

ត្តលទ

នតិ ឯតយត្ិ = ភិជា

រិ នបានឈប់លៅគ្ត្ឹរប្ត្លសចកតីលពញចិត្ត

រប្រងរិ ត្សរាឹងរ ំក្ពលដ្ឋ

នកែក្ទ្ោាក់រកជារបស់ខួន
ា លដ្ឋ

អាោរប្ែលនឹ ងលធាើឱ្យគ្ទ្ពយរបស់
ធរ៌ណា ែូលចនោះធរ៌ប្ែលជាលហត្
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ក្នោររិត្ ល្ោោះថា

ភិជា ។

អង្គព្បក្បទនអភិជាមន ២ ព្បការ
១. បរភណំ ា គ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្ ។
២.

ត្តលទ បរ ិណារនំ ម្ចនចិត្តរិត្ឱ្យជារបស់ខួាន ។

លបើគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ២ គ្បោរលនោះលហើ

រប្រងជាោរកនាង

ករោបេ ជារលទទ្ចារ ិត្បានតរ ងគក្នករោបេលនោះ បរភណំ ា រ៊ឺ គ្ទ្ពយ
សរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្លទោះ

សំលៅ

ក

វ ិញ្ញញណកគ្ទ្ពយ

និង

សវ ិញ្ញញណកគ្ទ្ពយ ប្ែលជាសត្ាចិញ្ារ
ឹ លផសងៗ គ្ពរោំងរនសសស្សី
គ្បុសប្ែលម្ចនម្ចាស់ ឬរូែណឹ ត ងប្ែលលរែណឹ ត ងទ្កលហើ
រនសសែក្ទ្លគ្ៅ ំពី នកប្ែលរិនម្ចនម្ចាស់

ចំប្ណក

រិនចាត្់ថាជាបរភណា

ែូចជាស្រសតី ៨ ពួក ម្ចនម្ចត្រកខិតជាលែើ រ រហូត្ែល់ធរោរកខិត ោំងលនោះ
គ្បុសណាសរាឹងរ ំក្ពចង់បានរិនជា ភិជាទ្ចារ ិត្ ។
បលយររបស់ ភិជា រិ នបានសប្រតងបលយរទ្កកនង ងគគ្បកប
លដ្ឋ

ចំលព្វោះែូចជា កសលករោបេ ប្ែលលកើត្តរោ

ោារនិងវចីោារ

លទ្ លគ្ព្វោះគ្ត្ឹរប្ត្ជាោរនឹ ករិ ត្ អាចសលរង្កគោះជា សាហត្ថិកបលយរ ។
ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបស់អភិជា
គ្ត្ូវវ ិនិច័េ

លៅលលើម្ចាស់គ្ទ្ពយ លបើម្ចាស់គ្ទ្ពយជា ក
ន ម្ចនសីល

នកសរាឹងរ ំក្ពរប្រងម្ចនលោសលគ្ចើន លបើម្ចាស់គ្ទ្ពយជា នករិនម្ចនសីល
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ក
ន សរាឹងរ ំក្ពរប្រងម្ចនលោសត្ិច ។
៩. រយបាទ
ពាបាទ្ រ៊ឺ អាោរប្ែលរិត្អាគ្កក់ែល់ ក
ន ែក្ទ្ ។
ពាបជាត្ិ ហិត្សខំ ឯលត្ទត្ិ = ពាបាលោ

គ្បលយជន៍និងលសចកតីសខ រប្រងវ ិទសលៅលដ្ឋ

លោសណា

ែូលចានោះលោសលទោះ ល្ោោះថា ពាបាទ្ ។
ោររិ នលពញចិ ត្ត រិ នចូល ចិ ត្ត កនង និ ដ្ឋាររោ ណ៍ ជាអាោរ
របស់ លោសៈ តរធរោតលៅរិនោន់ចាត្់ថាជារលទទ្ចារ ិត្ គ្ត្ឹរប្ត្
ជាពាបាទ្ោ

រនថៈ ឬពាបាទ្នីវរណៈប៉ាលណាណោះ លៅរិនោន់ែល់

ថានក់ពាបាទ្ប្ែលជារលទទ្ចារ ិត្លទ្ ។
ពាបាទ្ប្ែលជារលទទ្ ចារ ត្
ិ លទោះ

គ្ត្ូវជាលោសៈគ្បលភទ្

លគ្គត្គ្គត្ខាាំង ម្ចនអាោររិត្អាគ្កក់ែល់ ក
ន ែក្ទ្ ប្ែលម្ចនោរ
គ្បាថាន និងទ្ម្ចា

គ្បលយជន៍ លសចកតីសខរបស់ នកែក្ទ្ឱ្យវ ិទសលៅ

ែូចជាោលខឹងលគ្ោធ ក
ន ែក្ទ្ ក៏ចងអាឃាត្រិត្កនងចិ ត្តរកពិធីលធាើឱ្យ
ិ ស
នកលទោះលកើត្លសចកតីវទ
នត ោ

ឬនឹ ករិ ត្ផ្ទដ សា នកែក្ទ្ឱ្យបានទ្ទ្ួ ល

លផសងៗ លោសៈគ្បលភទ្លគ្គត្គ្គត្យ៉ា ងលនោះ លទ្ើបចាត្់ជា

រលទទ្ចារ ិត្ ។
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អង្គព្បក្បទនរយបាទមន ២ ព្បការ
១. បរសលតត

នកែក្ទ្ ។

២. វ ិទសចិទត រិត្ឱ្យលសចកតីវ ិទសលកើត្លឡើង ។
លបើគ្រប់ ងគគ្បកប ២ គ្បោរលនោះលហើ

ក៏ជាោរកនាងករោបេ

ជារលទទ្ចារ ិត្ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្
ខាួនឯងលរឿ

នកប្ែលម្ចនលសចកតីលសាកលៅខូចចិត្ត រិត្ទ្ម្ចា

ៗ រិនចាត្់ជាពាបាទ្រលទទ្ចារ ិត្លទ្ លគ្ព្វោះខាោះ ងគប្ែលជា

បរសលតត លទ្ើបរិនជាោរកនាងករោបេ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតង ភិជា
និងពាបាទ្ថា
លទ្ាភិជា

បរភណំ ា

ត្តលទ បរ ិណារនំ

ពាបាទ្សស បរសលតត

ត្សស វ ិទសចិនន
ត ំ។

ងគក្ន ភិជាម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ សរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្រួ
ចិត្តរិត្ចង់បានរកជារបស់ខួានលដ្ឋ

រិនគ្ត្ូវតរធរ៌រួ

ងគក្នពាបាទ្ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

វ ិទសលកើត្លឡើងរួ

នកែក្ទ្រួ

ម្ចន

។

រិត្ឱ្យលសចកដី

។

ច្សឆក្តីច្សសង្គានរវាង្វធក្ច្ឆត្នារបស់បាណាត្ិបាត្
និង្រយបាទ
វធកលចត្ទ របស់បាណាត្ិបាត្លទោះ ជាលចត្ទអាគ្កក់ប៉ាងលធាើ
ចំលព្វោះោ

នកែក្ទ្ចាត្់ចូលកនងវ ិត្ិការកិលលស ចំប្ណក វធកលចត្ទ
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របស់ពាបាទ្លទោះ
ចាត្់ចូលកនងបរ ិ

ជាលចត្ទអាគ្កក់ប្ែលលកើត្ជារួ

ដ្ឋានកិលលស ។

បលយររបស់ពាបាទ្
សលរង្កគោះបានែូចគនជារួ

ចិត្តខួានឯង

រិ នបានសប្រតង ងគគ្បកបទ្ក

លទ្ើ ប

បលយររបស់ ភិជា រ៊ឺ សាហត្ថិកបលយរ។

ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបស់រយបាទ
លបើជាោរពាបាទ្

រិត្អាគ្កក់ចំលព្វោះ នកម្ចនសីលរណ

សម្ចធិរណ និងបញ្ញញរណ ក៏ម្ចនលោសលគ្ចើនជារហាសាវជាៈ លបើ
ជាោរពាបាទ្ែល់ ក
ន រិនម្ចនសីលរណ

ក៏ម្ចនលោសត្ិចជា

បបសាវជាៈ ។
១០. ម្ិច្ឆេទិ ាិ
រិចាេទ្ិ ែិា រ៊ឺ ោរ

ល់ល

ើញខសពីលសចកតីពិត្ ោលប្ចកបទ្

បាន ២ បទ្ រ៊ឺ រិ ចាេ + ទ្ិែិា ។
រិចាេ ប្គ្បថា វ ិបរ ិត្ ។
ទ្ិែិា ប្គ្បថា ោរ

ល់ល

ើញ ។

ោលរួរបទ្ជា រិចាេទ្ិែិា ប្គ្បថា ោរ
សំលៅែល់ ោរ

ល់ល

ល់ល

ញ
ើ ប្ែលវ ិបរ ិត្

ញ
ើ ខសចាកលសចកតីពិត្ ែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា

រិចាេ បសសត្ីត្ិ = រិចាេទ្ិែិា
ធរោជាត្ិណា រប្រងម្ចនលសចកតី
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ធរោជាត្ិលទោះល្ោោះថា

រិចាេទ្ិែិា

ងគធរ៌បានែល់

ទ្ិែិលា ចត្សិក ។
លរឿងរិចាេទ្ិែិាលនោះ
ម្ចនសោា
ល

គ្ពោះពទ្ធ ងគសប្រតងទ្កយ៉ា ងទ្ូលំទ្ូោ

ទ្ិែិា លសចកតី

ល់ល

ើញខសគ្បោន់ម្ចំកនងខនធ ៥ ថាជា

ើង រិចាេទ្ិែិា ៦២ គ្បោរ ប្ែលសប្រតងទ្កកនងគ្ពហោជាលសូគ្ត្ និង

និ

ត្រិចាេទ្ិែិា ប្ែលសប្រតងទ្កកនងសារញ្ញផលសូគ្ត្ ។
សគ្ម្ចប់រិចាេទ្ិែិាកនងរលទទ្ចារ ិត្លនោះ សំលៅ

ក និ

ត្រិចាេទ្ិែិា

៣ គ្បោរ ប្ែលជារិចាេទ្ិែិាយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ ប្ែលឱ្យសលគ្រចជា
កសលករោបេបាន

ចំប្ណករិចាេទ្ិែិាយ៉ាងែក្ទ្លទោះ

គ្ត្ឹរប្ត្ជា

ទ្ិែិសា
ា
រញ្ញ ប៉ាលណាណោះ ។
និយត្ម្ិច្ឆេទិ ាិ ៣ ព្បការ គឺ
១. នត្ថិកទ្ិែិា ម្ចនោរល

ើញថាលធាើ ីៗ
ា កតី ផលប្ែលរបបីបាន

ទ្ទ្ួលលទោះរប្រងរិនម្ចន លសចកតី
ឧលចេទ្ទ្ិែិាផង រ៊ឺ
លៅ

ើញខសគ្បលភទ្លនោះចាត្់ ជា

ើញថាសត្ាោំង

រិនម្ចនោរលកើត្លទ្ៀត្

ល់ល
ល

ល់ល

ល់ល

សាាប់លហើ

ក៏សន
ូ យ

កនងសារញ្ញផលសូគ្ត្សប្រតងលសចកតី

ើញខសគ្បលភទ្ប្ែលជានត្ថិកទ្ិែិាលនោះថា បានរកពីោរ

ើញខស ១០ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. នត្ថិ ទ្ិនំន ោនប្ែលបរគលឱ្យលហើ
២. នត្ថិ

រិ នម្ចនផល ។

ិែំា ោរបូជាធំ រិនម្ចនផល ។
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៣.នត្ថិ ហត្ំ ោរបូជាត្ូច រិនម្ចនផល (លគ្រឿងសោារប្ែលលធាើ
ែល់លភ្ៀវ) ។

៤. នត្ថិ សកែទ្កាដ្ឋនំ កម្ចោនំ ផលំ វ ិបាលោ ផលនិងវ ិបាក

ក្នករោប្ែលបរគលលធាើលអនិងលធាើអាគ្កក់ រិនម្ចនលឡើ
៥. នត្ថិ

។

ំ លោលោ លោកលនោះរិនម្ចន (លោកលនោះរិនម្ចន

សគ្ម្ចប់ នករស់លៅលោកែក្ទ្) ។
៦. នត្ថិ បរលោលោ លោកខាងរខរិនម្ចន (លោកែក្ទ្រិន
ម្ចនសគ្ម្ចប់ នកប្ែលរស់លៅលោកលនោះ
ទ្ីណា លោះចយត្លហើ

សត្ាោំង

លកើត្កនង

ក៏សូនយលៅកនងទ្ីលទោះ រិនលកើត្លទ្ៀត្លឡើ

)។

៧. នត្ថិ ម្ចត គ្បត្ិបត្តិខសឬគ្ត្ូវកនងម្ចត រិនម្ចនផល (បណយ
បាប) ។
៨. នត្ថិ បិត គ្បត្ិបត្តិខសឬគ្ត្ូវកនងបិត រិនម្ចនផល (បណយ
បាប) ។
៩. នត្ថិ សតត ឱ្បបាត្ិោ សត្ាជាឱ្បបាត្ិកៈកំលណើត្រិ នម្ចន។
១០. នត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សររគត សម្ចោបែិបទន
ល

ឥរញ្ា លោកំ បរញ្ា លោកំ ស

សរណៈនិងគ្ព្វហោណ៍ោំង
គ្បត្ិបត្តិលដ្ឋ
លហើ
លឡើ

ំ

ភិញ្ញញ សចេិកតា បលវលទ្នតិ

ប្ែលម្ចនលសចកតីគ្ពរលគ្ពៀងគន

គ្បក្ព លធាើឱ្យជាក់ចាស់ លគ្ព្វោះគ្តស់ែឹងលដ្ឋ

សប្រតងនូវលោកលនោះនិងលោកខាងរខ
។ (បិែកភារ ១៤ ទ្ំព័រ ១៣៥)
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នកម្ចននត្ថិកទ្ិែិាលនោះ

ម្ចនលសចកដី

ល់ល

ប្ែលលសោើនឹងោរបែិលសធ ំណាចក្នកសល

ើញបែិលសធផល

កសលលចត្ទ ប្ែល

ជាលហត្ឱ្យលកើត្ផលលផសងៗ ផង ។
២.
ោំង

លហត្កទ្ិែិា រ៊ឺ

នកប្ែលម្ចនោរ

ល់ល

ើញថា សត្ា

ប្ែលកំពងបានទ្ទ្ួលលសចកដីលំបាក ឬលសចកតីសបា

កតី រិនបានអាស្ស័

លហត្ណាៗ ឱ្យលកើត្លឡើងលឡើ

គ្បគ្ពឹត្តលៅខាួនឯង

ប៉ាលណាណោះ គ្ពោះបាលីកងសារញ្ញ
ន
ផលសូគ្ត្សប្រតងថា

នត្ថិ រហាោជ លហត្ នត្ថិ បចាលយ សតតនំ សំកិលលសា
លហត្ូ

បបចាយ សតត សំកិលិសសនតិ នត្ថិ លហត្ នត្ថិ បចាលយ

សតតនំ វ ិសទ្ធិយ

លហត្ូ

បបចាយ សតត វ ិសជឈនតិ ។

បពិគ្ត្រហាោជ លហត្បចា័
រិនម្ចនលទ្
ឥត្បចា័
លឡើ

ទំឱ្យលៅហោង ែល់សត្ាោំង-

សត្ាោំង

លហត្បចា័
សត្ាោំង

ទំឱ្យបរ ិសទ្ធ

រប្រងលៅហោងលដ្ឋ

ឥត្លហត្

ែល់សត្ាោំង

រិនម្ចន

រប្រងបរ ិសទ្ធលដ្ឋ

ឥត្លហត្ ឥត្បចា័

។

(បិែកភារ ១៤.ទ្. ១៣០)

នកម្ចន លហត្កទ្ិែិាលនោះ ម្ចនោរ
រិនលជឿថាករោលអ

ល់ល

ឬអាគ្កក់ប្ែលសត្ាោំង

នឹងជាលហត្ឱ្យលកើត្ផលបាន

ើញបែិលសធលហត្
បានលធាើោល់ក្េៃលនោះ

នកប្ែលបែិលសធលហត្ក៏ជាោរ

បែិលសធោំងលហត្និងផល ែូចសារញ្ញ ផលសូគ្ត្ ែាកថាសប្រតងថា
នត្ថិ លហត្ូត្ិ វទ្លទត ឧភ

ំ បែិព្វហត្ិ ។
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នកប្ែល

ល់ល

ើញថាលសចកតីសខ ទ្កខរបស់សត្ាោំង

លទោះ រិនោក់ទ្ងរកពីលហត្ ក៏ជាោរបែិលសធោំងលហត្និងផល
គ្ពរគន ។
៣.
សត្ាោំង

កិរ ិ

ទ្ិែិា ម្ចនោរ

ល់ល

ញ
ើ ថា ោរលធាើលផសងៗ របស់

លទោះរិនសលគ្រចជាបាប ជាបណយ យ៉ា ងណាលឡើ

កនងបាលីសារញ្ញ ផលសូគ្ត្សប្រតងថា
កលោលត លខា រហាោជ ោរ
បចលត បចាប
កិលម្ចប
អាទ្ិ

លត លសាច

លត ឆ្ិ នោលត លឆ្ោប

លត លសាចាប

លត ផនោ លត ផទោប

លត កិលរ

លត បាណរត្ិបាប

លត

លត
លត
ទ្ិនំន

លត សនធឹ ឆ្ិនោលត និលោាបំ ហរលត ឯោគរ ិកំ កលោលត បរ ិបលនថ

ត្ិែលា ត បរោរ ំ រចេលត រសា ភណលត ករលត ន ករ ិ
បពិគ្ត្រហាោជ បរគលលធាើបាបលដ្ឋ
ឱ្យលធាើ ោត្់ (នូវ វ

ត្ិ បាបំ ។

ខាួនឯង ឬលគ្បើ នកែក្ទ្

វៈម្ចនក្ែជាលែើរ) របស់ នកែក្ទ្លដ្ឋ

ឬលគ្បើ នកែក្ទ្ឱ្យោត្់

លបៀត្លបៀនលរលដ្ឋ

ឱ្យលបៀត្លបៀន លធាើ នកែក្ទ្ឱ្យលសាកលៅលដ្ឋ

ខាួនឯង

ប្នោង សម្ចាប់សត្ាលដ្ឋ

នោោះ ប្នោងលដ្ឋ

ឬលគ្បើ នកែក្ទ្

ខាួនឯង ឬលគ្បើ នកែក្ទ្

ឱ្យលធាើឱ្យលរលសាកលៅ លធាើ ក
ន ែក្ទ្ឱ្យលំបាកលដ្ឋ
ែក្ទ្ឱ្យលធាើឱ្យលរលំបាក

ខាួនឯង

ខាួនឯង

ខាួនឯង ឬលគ្បើ ក
ន
ឬលធាើលរឱ្យ នោោះ

ខាួនឯង ឬលគ្បើ ក
ន ែក្ទ្ឱ្យសម្ចាប់ ោន់

ក

នូវគ្ទ្ពយប្ែលលររិនបានឱ្យ ោត្់នូវទ្ី-ត្ (ក្នផោោះ) បាន់នូវពួក នកស្សុក
បាន់

កគ្ទ្ពយប្ត្ផោោះ

១

ឈរចាំប្កបរផាូវ
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លួចគ្បពនធក្នបរគលែក្ទ្ លព្វលព្វកយកហក ល្ោោះថា រិនបានលធាើ
បាបលទ្ ។ (បិែកភារ ១៤.ទ្.១២៧)
លសចកតី
ល

ល់ល

ើញខសគ្បលភទ្ កិរ ិ

ទ្ិែិាលនោះ

ើញប្ែលបែិលសធករោប្ែលជាត្ួលហត្

ជាោរ

ល់

ែូលចានោះលទ្ើបលព្វលថាបែិ-

លសធផលរបស់ករោផង ែូចកនងសារញ្ញ ផលសូគ្ត្ ែាកថាសប្រតងថា
ករោំ បែិព្វហលនតទបិ វ ិបាលោ បែិព្វហិលត លហាត្ិ ។
ោលបែិលសធោរលធាើបាបបណយប្ែលជាត្ួលហត្លហើ

ក៏និង

ជាោរបែិលសធផលរបស់ោរលធាើបាបបណយលទោះផង ។
កនងសារញ្ញ ផលសូគ្ត្បានសប្រតងនិ

ត្រិចាេទ្ិែិា ៣ គ្បោរ

របស់រណាចារយ នយត្ិរ ិ ថ ប្ែលជាគ្រូោំង ៦ ថា
ជិ ត្លកសករពល

ល់ល

រកខលិលគសាល
បូរណកសសប
និ

ល់ល
ល់ល

ត្រិចាេទ្ិែិលា នោះ

ឱ្យផលលកើត្កនងនិរ

ើញខសគ្បលភទ្ប្ែលជានត្ថិកទ្ិែិា ។
ើញខសគ្បលភទ្ប្ែលជា លហត្កទ្ិែិា ។

ើញខសគ្បលភទ្ប្ែលជា កិរ ិ
ជាោរ

ល់ល

ភូរិយ៉ាងពិត្គ្បាកែ

ទ្ិែិា ។

ញ
ើ ខសគ្បលភទ្ប្ែលអាច
សូរបីគ្ពោះពទ្ធ ងគក៏លគ្បាស

រិនបាន ។
ម្ិឆេត្តនិយត្ធម្៌
ទ្ិែិា និ ងបញ្ញញលនោះ ម្ចនសភាពប្ែលផោ

គន ចូលគនរិនបាន

ែូចជាងងឹត្និងពនា៊ឺ ឬែូចរនសស ២ ទក់ប្ែលប្បរខនងដ្ឋក់គនលហើ

-353-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រត្់លចញលៅខាងរខ ក៏នឹងឆាៃ
ម្ចនោរចលគ្រើនលឡើង រហូត្ល
ទ្ទ្ួលឧបោរៈពីសោធ វ ីរ ិ
ទ្ម្ចា

ពីគនគ្រប់លពល រ៊ឺ កនងផាូវបញ្ញញលទោះ

ើញចាស់កនង រ ិ សចាៈ ៤ លដ្ឋ

បាន

សត្ិ និងសម្ចធិ រិ នម្ចនវត្ថណានឹងរក

បញ្ញញរបស់ ក
ន លទោះបានលឡើ

លររប្រងម្ចនលសចកតីគ្ជោះថាា

ជាពិលសសកនងរណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ លជឿកនងករោនិងផលរបស់ករោ ល្ោោះ
ថា សាាប់លហើ

នឹងគ្ត្ូវលកើត្លទ្ៀត្ លបើកិលលសរបស់ នកលទោះលៅសល់

លទោះ រ៊ឺ បញ្ញញរបស់ នកលទោះបានចូលែល់សភាពជា សរោត្តនិ

ត្ រ៊ឺ

បញ្ញញលទោះម្ចនសភាពជាលសចកតីលអនឹងឱ្យផលពិត្គ្បាកែ ែូលចានោះ នក
លទោះលទ្ើបល្ោោះថា
បានលដ្ឋ

ជាគ្ពោះលសាតបននផត្ពីោរលកើត្កនង បា

ភូរិ

ពិត្គ្បាកែ ។

ចំប្ណកផាូវទ្ិែិាលទោះ ោលម្ចនោរចលគ្រើនលឡើង លដ្ឋ

បាន

ទ្ទ្ួលឧបោរៈពីរិចាេសងាបបៈ រិចាេវយរ រិចាេសម្ចធិ រប្រងគ្បោន់
កនងោរ

ល់ល

ើញខសរបស់ខួនទ្
ា
កយ៉ា ងម្ចំ

រហូត្ែល់គ្ពោះសម្ចោ-

សរពទ្ធជាម្ចាស់លគ្បាសរិនបាន លវោលទោះទ្ិែិារបស់ នកលទោះក៏ចូលែល់
រិចេត្តនិ

ត្ រ៊ឺ ទ្ិែិាប្ែលម្ចនសភាពជាលសចកតីអាគ្កក់ នឹងឱ្យផល

ពិត្គ្បាកែ ែូលចានោះ នកម្ចនលសចកតី

ល់ល

ើញខសគ្បលភទ្លនោះ រប្រង

រិនម្ចនលសចកតីសលគ្រចររគផលជាគ្ពោះ រ ិ

បរគលបានលទ្ ប្ត្គ្ត្ឡប់

លៅជាលសា
លហើ

លដ្ឋ

ទ្កខលវទ្ទកនង វ ីចិរហានរក ោលសាាប់ពីលោកលនោះលៅ
ពិត្គ្បាកែ ។
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អង្គព្បក្បរបស់ម្ិច្ឆេទិ ាិមន ២ ព្បការ គឺ
១.

ត្ថវ ិបរ ិត្ត លសចកតីប្ែលបានគ្បោន់ទ្កលទោះខសពីលសចកតី

ពិត្ ។
២. ត្ថាភាវបដ្ឋានំ ម្ចនលសចកតី
គ្រប់ ងគគ្បកបោំង ២ លនោះលហើ

ល់ល

ើញថាជាលសចកតីពិត្។
លសចកតី

ល់ល

ើញខស

លទោះក៏ជាោរកនាងករោបេ ជារលទទ្ចារ ិត្ ែូចវចនត្ថៈថា
ទ្ិែិាយ ទ្លវ សម្ចភោ

វត្ថលត វ ិបរ ីត្ត

ត្ថាភាលវនបដ្ឋានំ

ករោបលថា ត្ិលហវ ច ។

ងគក្នរិចាេទ្ិែិម្ច
ា ន ២ រ៊ឺ លសចកតីប្ែលបានគ្បោន់ទ្កលទោះ
ខសពីលសចកតីពិត្រួ
ល់ល
ល

ម្ចនោរ

ល់ល

ើញថាជាោរពិត្រួ

ើញខសប្ែលកនាងករោបេបានលទោះ

ើញគ្បលភទ្និ

គ្ត្ូវជាលសចកតី

ល់

ត្រិចាេទ្ិែិា ៣ គ្បោរលនោះប៉ាលណាណោះ ។

ម្ិច្ឆេទិ ិប្ា លជាច្ហត្ុឱ្យទុឆចរ ិត្ ១០ យ៉ាង្ច្ក្ើត្ច្
ធរោតរិចាេទ្ិែិាបរគលលទោះ
ល

លសចកតី

ង្
ើ បាន

រប្រងគ្បោន់ម្ចំកនងលសចកតី

ល់

ើញខស រិនខាោសនិងរិនខាាចែល់ោរលធាើទ្ចារ ិត្លផសងៗ ប្ត្ប្ែល

រិនហានលធាើទ្ចារ ិត្លៅលទោះ លគ្ព្វោះខាាច ំណាចចាប់បញ្ញ ត្ិរត បស់នររ
ប៉ាលណាណោះ លោោះបីែូលចានោះលបើម្ចនផាូវលរចលវោះ ឬបានឱ្ោសោលណា
ក៏រប្រងហានលធាើលៅរួ
លហើ

រលំ ពច ប្ត្សគ្ម្ចប់ទ្ចារ ិត្ប្ែលរិនខសចាប់

រប្រងលធាើបានយ៉ា ងលពញលលញ
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លទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងផាូវទ្ចារ ិត្ជាចំប្ណកលគ្ចើន

ម្ចនោ

ទ្ចារ ិត្ខាោះ វចីទ្ចារ ិត្ខាោះ រលទទ្ចារ ិត្ខាោះ និងម្ចនោរគ្បកបកសល

ិ៍ ដ
ករោខាោះ ក៏លគ្ចើនប្ត្ោក់ទ្ងនឹងលករល្
ោ ោះកនងសងគរ និងោក់ទ្ងនឹ ង
គ្បលយជន៍ផ្ទោល់ខួានជាធំ ែូចជាជួ

សាងសាោលរៀន សាងផាូវេនល់

សាងរនោីលពទ្យ

ប្ែលគ្ត្ឹរប្ត្ជាកសលសារញ្ញ

គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ំណាចករោសសកតញាណ ប្ត្លដ្ឋ

លគ្ព្វោះរិនបាន
ំណាចរបស់

ត្ណា
ា ម្ចនោះ ទ្ិែិា ប៉ាលណាណោះ ។
សប្ម្តង្ម្ច្នាទុឆចរ ិត្ជាច្ហត្ុឱ្យច្ក្ើត្ទុឆរច ិត្ក្ម្មច្សសង្ៗ
ភិ ជា រប្រងជាលហត្ឱ្យលកើត្ ទ្ិទនោន ោលរសរិចាេចារៈ
រសាវទ្ បិសណវចា សរផបបោប និងរិចាេទ្ិែិា ។
ពាបាទ្

រប្រងជាលហត្ឱ្យលកើ ត្បាណាត្ិបាត្

ទ្ិទនោន

រសាវទ្ បិសណវចា ផរសវចា និងសរផបបោប ។
រិចាេទ្ិ ែិា រប្រងជាលហត្ឱ្យលកើត្ទ្ចារ ិត្ោំង ១០ គ្បោរ ។
ភិជា ពាបាទ្ និងរិចាេទ្ិែិា ោំង ៣ គ្បោរលនោះ ល្ោោះថា
រលទករោ

លវៀរោ

វ ិញ្ញត្ិត

និងវចីវ ិញ្ញ ត្ិតលហើ

ក៏លកើត្កនងរលទោារ

ប៉ាលណាណោះ ។
ោរង្ករប្ែលលកើត្ផាូវចិត្តល្ោោះថា រលទករោ ម្ចនវចនត្ថៈថា
រនសោឹ បវត្តំ ករោំ = រលទករោំ

ករោប្ែលលកើត្ផាូវចិត្តល្ោោះថា រលទករោ ។
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ព្វកយថា ផាូវចិត្ត ប្ែលលៅថារលទោារលទោះ ម្ចនលសចកតីលគ្ចើន

យ៉ា ង រ៊ឺ

១. កនងវ ីេិចិត្តលផសងៗ លទោះ ភវងគចិត្ត ល្ោោះថា រលទោារ

លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យវ ីេិចិត្តលកើត្លឡើង ។

២. កនងចិត្តោំង ស់លទោះ ចិត្ប្ត ែលលកើត្លឡើងរនៗ ោំង ស់
ល្ោោះថា ជារលទោារលគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យចិត្តលគ្ោ
៣. កនងរលទករោលទោះ កសល

ៗ លកើត្លឡើង ។

កសលជវនៈ ល្ោោះថា

រលទោារ លគ្ព្វោះជវនចិត្តោំងលទោះ ជាលហត្ឱ្យរលទករោសលគ្រចបាន
ែីោចារយបានសប្រតងវចនត្ថៈទ្កថា
រលទ ឯវ ោារនតិ = រលទោារ ំ
ជវនចិត្តលទោះ ជាលហត្ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់រលទករោ ែូលចានោះ
លទ្ើបល្ោោះថា រលទោារ ។
ែូលចានោះសគ្ម្ចប់កនងរលទទ្ចារ ិត្លនោះ លោភជវនៈនិ ងលោសជវនៈ
ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

ភិជា ពាបាទ្ រិចាេទ្ិែិា ល្ោោះថា រលទោារ

ចំប្ណកលម្ចហជវនៈរិនល្ោោះថា

ជារលទទ្ចារ ិត្

លគ្ព្វោះរិនអាចជាលហត្ឱ្យរលទទ្ចារ ិត្ោំង
រិចាេទ្ិែិា) លកើ ត្លឡើងបាន ។
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សប្រតងរលទករោ ៣ យ៉ា ង ខណៈខាោះគ្ត្ឹរប្ត្ជាបរ ិវរ
របស់ោ

ករោនិងវចីករោ

កនងរលទករោ ៣ គ្បោរែូចលព្វលលហើ
ជាបរ ិវររបស់លចត្ទករោែក្ទ្

ខណៈខាោះក៏គ្ត្ឹរប្ត្

ម្ចនវធកលចត្ទ

និងលេ

យលចត្ទ

ជាលែើរប៉ាលណាណោះ ែូ ចកនងខណៈប្ែលកំពងសម្ចាប់ សត្ា លួចគ្ទ្ពយលរ
លទោះ ក៏ម្ចន ភិជា ពាបាទ្ រិចាេទ្ិែិា ចូលគ្បកបផង ប្ត្សគ្ម្ចប់
រិចាេទ្ិែិាលទោះអាចរិនគ្បកបលដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ

កំពងលួចគ្ទ្ពយរបស់ ក
ន ែក្ទ្លទោះ

លគ្ព្វោះលបើខណៈប្ែល

ម្ចនលសចកតី

ល់ល

ើញថាោរ

លួចគ្ទ្ពយលនោះរិនម្ចនលោស រិចាេទ្ិ ែិក
ា ៏គ្បកបជារួ

លោភៈ ប្ែល

ជាត្ួ ភិ ជា ប្ត្លបើខណៈលួចគ្ទ្ពយរិ នម្ចនលសចកតី

ល់ល

ើញខស

គ្បកបផង ែូលចានោះរិចាេទ្ិែិាក៏រិនបានគ្បកបចូល ។
ែូលចានោះ កនងោរលួចគ្ទ្ពយោលលធាើសលគ្រចលហើ

រប្រងជាោរ

្នកនាងករោបេក្ន ទ្ិទនោន ចំប្ណក ភិជានិងរិចាេទ្ិែិរ
ា ិ នចាត្់
ថា្នកនាងករោបេ គ្ត្ឹរប្ត្ជាបរវ
ិ ររបស់លេ

យលចត្ទ រ៊ឺ លចត្ទ

ទ្ចារ ិត្ប្ែលនឹ ងរិ ត្លួចគ្ទ្ពយប៉ាលណាណោះ ។
កនងខណៈប្ែលកំពងសម្ចាប់សត្ាក៏ជាទ្ំនងែូចគន
លោសៈ
ល

រ៊ឺ

ប្ែលជាត្ួពាបាទ្គ្បកបផង លបើ ក
ន លទោះម្ចនលសចកតី

ើញថា សម្ចាប់សត្ារិនម្ចនលោសលហើ

កនងខណៈលទោះបាណាត្ិបាត្ប៉ាលណាណោះ

ម្ចន
ល់

រិចាេទ្ិែិាក៏គ្បកបចូលផង
រប្រង្នកនាងករោបេ

ចំប្ណកពាបាទ្និ ងរិ ចាេទ្ិ ែិា រិ នចាត្់ ថា្នកនាងករោបេ លគ្ព្វោះ
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គ្ត្ឹ រប្ត្ជាបរវ
ិ ររបស់វធកលចត្ទ រ៊ឺ លចត្ទទ្ចារ ិត្ប្ែលរិត្សម្ចាប់
ប៉ាលណាណោះ ។
សប្ម្តង្ទុឆរច ិត្ ៣០ ព្បការ
ោរោប់ចំនួនទ្ចារ ិត្លដ្ឋ
លគ្ព្វោះោរលធាើទ្ចារ ិត្ណារួ
លទោះ គ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ

ពិសាតរថា ទ្ចារ ិត្ម្ចន ៣០ គ្បោរលទោះ
រ៊ឺ ោ

ទ្ចារ ិត្ វចីទ្ចារ ិត្ រលទទ្ចារ ិត្

លចត្ទ ៣ រ៊ឺ

១. បពាលចត្ទ បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្រនលធាើ ។
២. រញ្ានលចត្ទ បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្កនងខណៈលធាើ ។
៣. បរលចត្ទ បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ
ែូលចានោះទ្ចារ ិត្ ១០ រណលដ្ឋ
គ្បោរ ែូលចនោះទ្ចារ ិត្ករោ ោប់លដ្ឋ

។

លចត្ទ ៣ លទ្ើបជាទ្ចារ ិត្ ៣០
ពិសាតរន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្បាន ៤០

គ្បោរ រ៊ឺ ោរលធាើទ្ចារ ិត្ករោរា៉ា ងកនងទ្ចារ ិត្ ១០ លៅប្ចកោរលធាើបាន
ជា ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. សាហត្ថិក លធាើលដ្ឋ

ខាួនឯង ។

២. អាណត្តិក លគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លធាើ ។
៣. វណណ ភាសន លព្វលសប្រតងគ្បលយជន៍របស់ោរលធាើ ។
៤. សរនញ្ញញ ម្ចនលសចកតលី ពញចិត្ក
ត នងោរលធាើលទោះ ។
ែូលចានោះទ្ចារ ិត្ ១០ រណលដ្ឋ

គ្បលភទ្ោំង ៤ លទ្ើបជាទ្ចារ ិត្

៤០ ត្ួយ៉ាងកនងទ្ចារ ិត្ ៤០ គ្បោរ ែូចបរគល ៤ ទក់រួរក្ែគនកនង
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ោរសម្ចាប់សត្ា រនសសម្ចនក់ជា នកលព្វលសប្រតងគ្បលយជន៍កនងោរ
សម្ចាប់សត្ា រនសសម្ចនក់លទ្ៀត្ជា នកលគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្សម្ចាប់ រនសស
ម្ចនក់លទ្ៀត្សម្ចាប់លដ្ឋ

ក្ែខាួនឯង និងរនសសម្ចនក់លទ្ៀត្ម្ចនលសចកតី

លគ្ត្ក រលពញចិត្ក
ត នងោរសម្ចាប់
លព្វលសប្រតងគ្បលយជន៍កីត
សម្ចាប់លដ្ឋ

ោលសម្ចាប់សលគ្រចលហើ

នកលគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្សម្ចាប់កីត

ក
ន

នកប្ែល

ក្ែខាួនឯងកតី ោំង ៣ ទក់លនោះចាត្់ថាកនាង កសល

ករោបេ បាណាត្ិ បាត្ែូចគន លគ្ព្វោះគ្រប់ ងគគ្បកបរបស់បាណាត្ិ បាត្
ចំប្ណក នកប្ែលលគ្ត្ក រលពញចិត្ក
ត នងោរសម្ចាប់លទោះរិនកនាងករោបេលទ្ លគ្ព្វោះខាោះ ងគគ្បកប រ៊ឺ លធាើលសចកតីពាយរលែើរបីសម្ចាប់ លទ្ើប
រិនកនាងករោបេផង ។
កនង កសលករោែក្ទ្ក៏ រប្រងម្ចនោរលធាើ ៤ គ្បលភទ្លនោះ លដ្ឋ
ទ្ំនងែូចគន ។
ផលរបស់ កសលករោបេ ១០ រប្រងឱ្យផលបានទ្ទ្ួលោំង
កនងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល

លដ្ឋ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្-

លហត្ក កសលវ ិបាកចិត្ត ១ ែួ ង និង កសលវ ិបាកចិត្ត ៧ ែួង ។
ោរឱ្យផលកនងបែិសនធិោល រប្រងឱ្យបែិសនធិវ ិញ្ញញណលដ្ឋ

ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្ក កសលវ ិបាក និងបែិ សនធិករោជរូបកនង បា

ភូរិ ៤ ភូរិណារួ

តរសររួរែល់ កសលករោបេ

លទោះ រ៊ឺ ឱ្យលកើត្ជាសត្ានរក លគ្បត្ ត្ិរចាេន និង សរោ
ភូរិ លបត្តិភូរិ ត្ិរចាេនភូ រិ និ ង សរោ
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កនងនិរ
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សលរបស់អក្ុសលក្ម្មបថ ១០
ោរឱ្យផលកនងបវត្តិោល

កសលករោបេ ១០ គ្បោរលនោះ

លបើលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកនងបែិសនធិោល រប្រងម្ចនឱ្ោស
ឱ្យផលកនងបវត្តិោល លដ្ឋ

សត្តនន
ត ័

បានែូលចនោះ រ៊ឺ

(តរបិែក. ម្ចនលភិកខោំង
លសពេនឹកលហើ

ចលគ្រើនលហើ

បាណាត្ិបាត្ ប្ែលបរគល

លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបី

នរក គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីកំលណើត្ត្ិរចាេន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្ិវត ិស័

។

ផលក្នបាណាត្ិបាត្ ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត
លៅ លែើរបីម្ចនអា

ខាី ែល់លកើត្ជារនសស ។

ម្ចនលភិកខោំង
ចលគ្រើនលហើ

ទ្ិទនោន

លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ

លែើរបីកំលណើត្ត្ិរចាេន

ប្ែលបរគលេនឹកលហើ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្លត ៅ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ

លែើរបីបិត្ិវត ិស័

។

ផលក្ន

ទ្ិទនោនប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបី

វ ិទសក្នលភារៈ ែល់លកើត្ជារនសស ។
ម្ចនលភិកខោំង
ចលគ្រើនលហើ

ោលរសរិចាេចារៈ ប្ែលបរគលេនឹកលហើ

លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ

លែើរបីកំលណើត្ត្ិរចាេន

គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្តលៅ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ

លែើរបីបិត្ិវត ិស័

។

ផលក្ន

ោលរសរិចាេចារៈ ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លែើរបីសគ្ត្ូវនឹងលពៀរ ែល់លកើត្ជារនសស ។
ម្ចនលភិកខោំង

រសាវទ្ ប្ែលបរគលេនឹកលហើ
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លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបី

កំលណើត្ត្ិរចាេន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្ិតវ ិស័
ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់
បង្កាច់ លដ្ឋ

។ ផលក្នរសាវទ្

រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅ

លែើរបីលរលព្វល

ព្វកយរិនពិត្ ែល់លកើត្ជារនសស ។

ម្ចនលភិកខោំង
ចលគ្រើនលហើ

លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ

លែើរបីកំលណើត្ត្ិរចាេន
បិសណាវចា

បិសណាវចា

ប្ែលបរគលេនឹកលហើ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្លត ៅ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ

លែើរបីបិត្ិវត ិស័

ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់

។

ផលក្ន

រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ

លែើរបីប្បកបាក់ចាករិគ្ត្ ែល់លកើត្ជារនសស ។
ម្ចនលភិកខោំង
ចលគ្រើនលហើ

ផរសវចា

លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ

លែើរបីកំលណើត្ត្ិរចាេន

ប្ែលបរគលេនឹកលហើ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្លត ៅ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ

លែើរបីបិត្ិវត ិស័

។

ផលក្ន

ផរសវចា ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបី
សំលឡងរិនជាទ្ីគប់ចិត្ត ែល់លកើត្ជារនសស ។
ម្ចនលភិកខោំង
ចលគ្រើនលហើ

សរផបបោបៈប្ែលបរគលេនឹកលហើ

លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ

លែើរបីកំលណើត្ត្ិរចាេន

គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្លត ៅ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ

លែើរបីបិត្ិវត ិស័

សរផបបោបៈប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់
លែើរបីព្វកយប្ែលរិនរួរោន់
ម្ចនលភិកខោំង

។

ផលក្ន

រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ

ក ែល់លកើត្ជារនសស ។
ោរផឹកនូវសោនឹងលររ ័
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ប្ែលបរគលេនឹក
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លហើ
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ចលគ្រើនលហើ

លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ

គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក

គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីកំលណើត្ត្ិរចាេន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្ិវត ិស័
ផលក្នសោលររ ័

ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ

លែើរបីភាពជាឆ្ាួត្ ែល់លកើត្ជារនសស ។ (បិែកភារ ៤៨ ទ្ំព័រ ១៨០)
សលរបស់បាណាត្ិបាត្មន ៩ ព្បការ គឺ
១. ទ្ពាលភាព ។
២. រូបរិនសាអត្ ។
៣. កម្ចាំងោ

ទ្ន់លខា

៤ កម្ចាំងោ

។

ត្
៊ឺ យ៉ា វ កម្ចាំងបញ្ញញរិ នវងក្វ ។

៥. ជារនសសខាាចរិនោាហាន ។
៦. សម្ចាប់ខួានឯង ឬគ្ត្ូវ ក
ន ែក្ទ្សម្ចាប់ ។
៧. លោរភ័

លបៀត្លបៀន ។

៨. លសចកតីវ ិទសបរ ិវរ ។
៩. អា

។

ខាី ។
សលរបស់អទិនានទានមន ៦ ព្បការ គឺ

១. ខសត្់គ្ទ្ពយ ។
២. គ្កគ្ទ្ពយសរបត្តិ ។
៣. លំបាក ត្់ឃាាន ។
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៤. រិនបានវត្ថប្ែលខាួនគ្បាថាន ។

៥. វ ិទសោរខាត្បង់កនងោរលក់ែូរ ។
៦. វ ិទសលគ្ព្វោះភ័
លចារភ័

វ ិបត្តិ ម្ចន រគិភ័

ឧទ្កភ័

ជាលែើរ។
សលរបស់កាច្ម្សុម្ិច្ឆេច្ឆរមន ១១ ព្បការ គឺ
១. ម្ចន នកែក្ទ្សអប់លខពើរលគ្ចើន ។
២. ម្ចន ក
ន ប៉ាងគ្បទ្ូសោ៉ា

។

៣. ខាោះខាត្គ្ទ្ពយ ។
៤. គ្កលំបាក ។
៥. លកើត្ជាស្សី ។
៦. ជាលខោើ

។

៧. ជាគ្បុសកនងគ្ត្កូលោប ។
៨. បានទ្ទ្ួលោរល ៀនខាោសជានិចា ។
៩. ោងោ

រិនបរ ិបូណ៌ ។

១០. លគ្ចើនលដ្ឋ

ោរវ ិត្កាៈកងាល់ ។

១១. គ្ព្វត្់គ្បាសចាក នកប្ែលខាួនស្ស

ញ់ ។

សលរបស់ម្ុស្លវាទមន ៨ ព្បការ គឺ
១. និយ

រិនចាស់ ។
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២. លធោញរិនោបលសោើ ។
៣. ម្ចត្់ម្ចនកាិនសអ
៤. លៅតគ្កហា

ខាាំង ។

ជានិចា ។

៥. ប្ភនករិនលៅកនងលំដ្ឋប់គ្បគ្កត្ី ។
៦. លព្វលវចាលដ្ឋ
៧. ោ
៨. ោា

ចង ណា
ត ត្និងចងម្ចត្់ ។

វ ិោររិនក្េាេូន ។

ជារនសសវ ិកលចរ ិត្ ។

សលរបស់បស
ិ ែ
ុ វាច្ឆមន ៤ ព្បការ គឺ
១. ត្ិោះលែៀលខាួនឯង ។

២. ជា នកគ្ត្ូវលរលព្វលបង្កាច់បងខូចលដ្ឋ

ព្វកយរិនពិត្ ។

៣. គ្ត្ូវបណិ ា ត្ត្ិោះលែៀល ។
៤. ប្បកពីរិត្តសម្ចាញ់ ។

សលរបស់សរ ុសវាច្ឆមន ៤ ព្បការ គឺ
១. វ ិទសគ្ទ្ពយសរបត្តិ ។
២. បានឮសំលឡងប្ែលរិនជាទ្ីលពញចិត្ត ។
៣. ម្ចនោ
៤. សាាប់លដ្ឋ

វចាលគ្គត្គ្គត្ ។
អាោរវលងាងវង្កាន់ ។
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សលរបស់សម្ផបបោបមន ៤ ព្បការ គឺ
១. ជា ធរោវទ្បរគល ។
២. រិនម្ចន នកែក្ទ្គ្ជោះថាាកនងព្វកយនិយ
៣. រិនម្ចន ំណាច ។

របស់ខួន
ា ។

៤. វ ិកលចរ ិត្ ។

សលរបស់អភិជាមន ៤ ព្បការ គឺ
១. សាបសូនយកនងគ្ទ្ពយនឹងរណ រ៊ឺ លសចកតីលអ ។
២. បែិសនធិកនងគ្ត្កូលោប ។
៣. បានទ្ទ្ួលព្វកយត្ិោះលែៀល ។
៤. ខាោះខាត្កនងោភសោារៈ ។
សលរបស់រយបាទមន ៤ ព្បការ គឺ
១. ម្ចនរូបោ

អាគ្កក់ ។

២. ម្ចនលោរភ័
៣. អា

លបៀត្លបៀន ។

ខាី ។

៤. សាាប់លដ្ឋ

គ្ត្ូវគ្បហារ ។

សលរបស់ម្ច្ឆ
ិ េ ទិ ាិមន ៤ ព្បការ គឺ
១. ឃាាត្ឆាៃ

ពីរសោីក្នគ្ពោះសទ្ធរោ ។

២. ម្ចនបញ្ញញលខា

។
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៣. បែិសនធិកនងពួករនសសប្ែលរិនែឹង ីាៗ ។
៤. ជា ក
ន ម្ចនឋានៈោបជាង នកែក្ទ្ ។
ឆប់ អក្ុសលក្ម្មបថ ១០

6
២. កាមវឆរក្ុសលក្ម្ម
ោម្ចវចរកសល បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកនងរហាកសល
ចិត្ត ៨ ែួង ោលលព្វលលដ្ឋ
កសលករោោារ រ៊ឺ ោ

ករោោារម្ចន ៣ យ៉ា ង លសោើគនជារួ

ករោ វចីករោ និងរលទករោ ោរលព្វលលដ្ឋ

ករោបេ ឬសចរ ិត្ម្ចន ១០ គ្បោរ លៅថា ោម្ចវចរកសលករោ ១០
គ្បោរ
សប្ម្តង្កាមវឆរក្ុសលក្ម្ម ១០ ព្បការ
ក្ុសលកាយក្ម្ម ៣ គឺ

១. បាណាត្ិបាត្វ ិរត្ិ លវៀរចាកោរសម្ចាប់សត្ា ។
២.

ទ្ិទនោនវ ិរត្ិ លវៀរចាកោរលួចគ្ទ្ពយ នកែក្ទ្ ។

៣. ោលរសរិចាេចារវ ិរត្ិ លវៀរចាកោរគ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរ ។
ក្ុសលវឆីក្ម្ម ៤ គឺ

១. រសាវទ្វ ិរត្ិ លវៀរចាកោរលព្វលវចាកហក ។
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២. បិសណវចាវ ិរត្ិ លវៀរចាកោរលព្វលវចាសកលសៀត្ ។
៣. ផរសវចាវ ិរត្ិ លវៀរចាកោរលព្វលវចាលគ្គត្គ្គត្ ។
៤.

សរផបបោបវ ិរត្ិ

លវៀរចាកោរលព្វលវចាប្ែលរិនជា

គ្បលយជន៍ ។
ក្ុសលម្ច្នាក្ម្ម ៣ គឺ
១.

នភិជា សគ្ងួររិនឱ្យ ភិជាលកើត្ ។

២.

ពាបាទ្ សគ្ងួររិនឱ្យពាបាទ្លកើត្ ។

៣. សម្ចោទ្ិែិា ម្ចនោរ

ល់ល

ញ
ើ គ្ត្ូវតរលសចកតីពិត្ ។

អង្គធម្៌របស់កាមវឆរក្ុសលក្ម្ម
កសលោ

ករោ ៣

ងគធរ៌បានែល់ សម្ចោករោនតលចត្សិក

និងសម្ចោអាជីវលចត្សិក ។
កសលវចីករោ ៤ ងគធរ៌បានែល់ សម្ចោវចាលចត្សិក និងសម្ចោអាជីវលចត្សិក ។
កសលរលទករោ ៣
លចត្សិក

ពាបាទ្

នភិជា

ងគធរ៌បានែល់

ងគធរ៌បានែល់

លោភ

លោសលចត្សិក សម្ចោទ្ិែិា

ងគធរ៌បានែល់បញ្ញញលចត្សិក ។
ោម្ចវចរកសលករោ ១០ ឬកសលករោបេ ១០ ឬសចរ ិត្ករោ
១០ ោំងលនោះ ោលប្ចកលដ្ឋ

ពិសាតរម្ចន ៣០ ឬ ៤០ គ្បោរ រ៊ឺ
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សចរ ិត្ករោ ៣០ គ្បោរ រ៊ឺ ោរលធាើសចរ ិត្ករោរួ
រប្រងគ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ

ៗ លទោះ

លចត្ទោំង ៣ រ៊ឺ

១. បពាលចត្ទ បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្រនលធាើ ។
២.

រញ្ានលចត្ទ

បានែល់

លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខណៈ

បរលចត្ទ

បានែល់

លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខាង

កំពងលធាើ ។
៣.
លគ្ោ

ៗ។
សចរ ិត្ករោ ១០ គ្បោរ រណលដ្ឋ

លចត្ទ ៣ លទ្ើបជា

សចរ ិត្ករោ ៣០ ។
សចរ ិត្ករោ ៤០ គ្បោរ រ៊ឺ កនងោរលធាើសចរ ិត្ករោរួ

ៗ លទោះ

ម្ចនោរលធាើបាន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. សាហត្ថិក បានែល់ ោរលធាើលដ្ឋ

ខាួនឯង ។

២. អាណត្តិក បានែល់ លគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លធាើ ។

៣. វណណ ភាសន បានែល់ លព្វលសប្រតងគ្បលយជន៍របស់ោរ
លធាើ ។
៤.សរនញ្ញញ បានែល់ ម្ចនលសចកតីលពញចិត្តកនងោរលធាើ ។
សចរ ិត្ករោ ១០ គ្បោរ រណលដ្ឋ
លទ្ើបជាសចរ ិត្ករោ ៤០ គ្បោរ ។
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វិនិឆេ័យក្ុសលក្ម្មប្ លបានច្្មះថា កាយក្ម្មវឆីក្ម្ម
កនងទ្ចារត្
ិ ករោលទោះោ

ទ្ចារ ិត្ ៣ រ៊ឺ បាណាត្ិបាត្ ទ្ិទនោន

និងោលរសរិចាេចារៈ ល្ោោះថា ោ

ករោ លគ្ព្វោះលកើត្ផាូវោ

ជា

ចំប្ណកលគ្ចើន និងវចីទ្ចារ ិត្ ៤ រ៊ឺ រសាវទ្ បិសណវចា ផរសវចា
សរផបបោប ល្ោោះថា វចីករោ លគ្ព្វោះលកើត្ផាូវវចាជាចំប្ណកលគ្ចើន ។

សគ្ម្ចប់ោម្ចវចរកសលករោ ឬសចរ ិត្ករោលទោះ រប្រងលផសងគន

នឹងទ្ចារ ិត្ករោ រ៊ឺ ោម្ចវចរកសលករោលទោះ បានល្ោោះថា ោ

ករោ

៣ វចីករោ ៤ ោំងលនោះ រប្រងលកើត្ផាូវចិត្តជាចំប្ណកលគ្ចើន ចំប្ណកប្ែល
លកើត្ផាូវោ

ករោ ឬវចីករោ ម្ចនខាោះជាចំប្ណកត្ិចត្ួចប៉ាលណាណោះ ោំង

លនោះលគ្ព្វោះកសលករោនិងលកើត្លឡើងបាន គ្ត្ឹរប្ត្រិត្តំងចិត្តលវៀរចាក
ោ

ទ្ចារ ិត្និ ងវចី ទ្ចា រត្
ិ ប៉ា លណាណោះ កសលោ

លទ្ើ បល្ោោះថា

កិរ ិ

សរដ្ឋាន បានលសចកតីថាកសលករោលទោះលកើត្

លឡើងបានតរផាូវចិត្ត រិនគ្ត្ូវអាស្ស័
កសលោ

អាស្ស័

ោ

ករោ វចី ករោ ោំងលនោះ

ករោ

ោ

ឬកសលវចីករោ

វចាជាសរដ្ឋានលទ្ ។
ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

វ ិញ្ញ ត្ិត ឬវចីវ ិញ្ញ ត្ិត បានែូចគនប្ត្ម្ចនជាចំប្ណកត្ិចត្ួច

រិនបានលកើត្លឡើងជានិចាលទ្ ។

ែូចជាបាណាត្ិបាត្វ ិរត្ិ

អាស្ស័

លវៀរផាូវោ

លវៀរចាកោរសម្ចាប់សត្ាប្ែល

ែូចជាខណៈប្ែល នកគ្រួ (ចងលៅ) និងចាប់គ្ត្ី

ប្ែលទ្ិញរកគ្បកបអាហារ លោះចាប់គ្ត្ីលឡើងរកលធាើ ែឹងថាគ្ត្ីលទោះ
បគ្ម្ចស់នលនៀលសប្រតងឱ្យែឹងថាគ្ត្ីលទោះលៅរស់ លទ្ើបរិនសម្ចាប់គ្ត្ី
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លទោះ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

នឹងបានទំគ្ត្ីរកប្លងកនងទ្ឹ កសោឹង

លទោះ លកើត្លឡើងជាប់លដ្ឋ

វ ិញ្ញ ត្ិត រ៊ឺ លកើ ត្ផាូវោ

ែូលចនោះបាណាត្ិ បាត្វ ិរត្ិ
បាន ។

ទ្ិទនោនវ ិរត្ិ លវៀរចាកោរលួចគ្ទ្ពយ ក
ន ែក្ទ្ ប្ែលអាស្ស័

ោរលវៀរផាូវោ

ែូចជាលរ ើសគ្បាក់របស់ នកប្ែលលែើរលៅខាងរខលធាើឱ្យ

ោាក់ រនែំបូងរិត្នឹង

កលធាើជារបស់ខួាន ប្ត្ោលរិត្ល

ើញថាជា

ោរលធាើរិនលអ លទ្ើបលែើរតរលៅហចឱ្យម្ចាស់របស់ រប្រងបានល្ោោះ
ថា

ទ្ិទនោនវ ិរត្ិ លកើត្លឡើងជាប់លដ្ឋ

ោ

វ ិញ្ញ ត្ិត ។

ោលរសរិចាេចារវ ិរត្ិ លវៀរចាកោរគ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរ ែូចជា

បរស ែឹ ងថាស្រសតីប្ែលខាួនស្ស
ែក្ទ្ លហើ

ជួបស្រសតីលទោះ

ញ់ បានទ្ទ្ួលភាាប់ព្វកយជារួ

នក

រិត្នឹងកនាងោលរសរិ ចាេចារលលើស្រសតីលទោះ លទ្ើបណាត្់
ប្ត្គ្គលៅជួបស្រសតីលទោះគ្ត្ឡប់ជាជួ

ែក្ទ្វ ិញ រិ នបានលធាើឱ្យកនាងោលរសរិចាេចារលដ្ឋ

ក៏ល្ោោះថាជាោលរសរិចាេចារវ ិរត្ិប្ែលលកើត្លឡើង
វ ិញ្ញ ត្ិត ។

កសលោ

ធរៈោរង្ករយ៉ា ង
គ្បោរណាលឡើ
ជាប់លដ្ឋ

ករោោំង ៣ ប្ែលលកើ ត្លឡើងជាប់លដ្ឋ

ោ

ោ
វ ិញ្ញ ត្ិត

លនោះម្ចន ងគធរ៌ រ៊ឺ សម្ចោករោនតលចត្សិក និងសម្ចោអាជីវលចត្សិក ។
កសលវចីករោ ៤ ប្ែលជាោរលវៀរចាកវចីទ្ចារ ិត្លកើត្លឡើងជាប់
លដ្ឋ

វចីវ ិញ្ញ ត្ិលត ទោះ

ែូចជាខណៈប្ែលកំពងលព្វលវចាប្ែលរិត្ថា

នឹងលព្វលកហក លព្វលសកលសៀត្ លព្វលព្វកយលគ្គត្គ្គត្ ឬលព្វល
លោ

ោ

ឥត្គ្បលយជន៍លទោះ ម្ចនសត្ិែឹងោរលព្វលវចីទ្ចារ ិត្ប្ែល
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រិនលអ លទ្ើបផ្ទាស់បូរព្វកយនិ
ត
យ

ជាោរលព្វលវចាប្ែលជាលសចកតី

ពិត្ ឬលព្វលវចាសភាសិត្ ឬបញ្ឈប់ោរលព្វលវចាលទោះ ក៏ល្ោោះ
ថាជាកសលវចីករោ ៤ ម្ចនរសាវទ្វ ិរត្ិជាលែើរ ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់
លដ្ឋ

វចីវ ិញ្ញ ត្ិត

ងគធរ៌បានែល់ សម្ចោវចាលចត្សិក និងសម្ចោអាជីវ

លចត្សិក ។
កសលករោប្ែលជាប់លដ្ឋ

ោ

វ ិញ្ញត្ិត និងវចីវ ិញ្ញ ត្ិតលនោះ ម្ចន

ជាចំប្ណកត្ិច កសលករោប្ែលល្ោោះថា ោ
រលទករោ

លដ្ឋ

ករោ វចីករោ និង

ទ្ូលៅលកើត្ផាូវចិត្ជា
ត ចំប្ណកលគ្ចើន

ោម្ចវចរកសលករោប្ែលលកើត្ផាូវចិត្ត

បានែល់

ងគធរ៌របស់

លចត្ទលចត្សិក

ប្ែលលកើត្លឡើងកនងរហាកសលចិត្ត ៨ ែួង ។
រួរលសចកតីរកោម្ចវចរកសលករោប្ែលល្ោោះថា ោ

ករោ ៣

វចីករោ ៤ លកើត្លឡើងផាូវចិត្តប្ត្រា៉ា ងក៏ បាន ឬលកើត្លឡើងផាូវោ

និ ងផាូវ

វចាក៏បាន លបើ ងគធរ៌របស់កសលករោលទោះ បានែល់ លចត្ទលចត្សិក
កសលោ

ករោ

និងវចីករោលទោះក៏លកើត្លឡើងផាូវចិត្ត

បានែល់ សម្ចោវចា សម្ចោករោនត សម្ចោអាជីវលហើ
និងវចី ករោលទោះ

លកើ ត្លឡើងផាូវោ

កសលោ

វ ិររនតសស វ ិញ្ញ ត្ិត

ត្ំត្ំោារ ិកបាបលត

វ ិទ វ សហ វ បន ។
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ករោ

និងផាូវវចាតរសររួរ

គ្ពោះ នរោធចារយ សប្រតងទ្កកនងទររូបបរ ិលចេទ្បករណ៍ថា
ត្ំត្ំោារ ិកលរវហ

ប្ត្លបើ ងគធរ៌

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ោរលវៀរចាក កសលទ្ចារ ិត្ផាូវោ
វ ិញ្ញ ត្ិត

ជាប់លដ្ឋ

ជាកសលោ

ឬជាប់លដ្ឋ

និងផាូវវចាលនោះ

វ ិញ្ញ ត្ក
ិត ីត

អាចារយោំង

រលទករោលទោះ អាស្ស័

ករោ វចីករោ

លហត្ ២ គ្បោរ រ៊ឺ

១. កសលករោណាសលគ្រចលដ្ឋ

ោរកលគ្រើកោ

ឱ្យោនជាលែើរ កសលលទោះល្ោោះថា កសលោ

ែូ ចជាោរ

ករោ លបើសលគ្រច

ោរកលគ្រើកវចា ែូចជាោរសូគ្ត្ធរ៌ជាលែើ រ កសលលទោះល្ោោះ

ថា កសលវចី ករោ ប្ត្លបើរិនជាប់លដ្ឋ
ណារួ
លហើ

លព្វលថា

ករោ កសលវចីករោបានោំង ស់ ។

កនងោរតំងល្ោោះ ោរលធាើកសលថា កសលោ

លដ្ឋ

នឹ ងរិ ន

ោរកលគ្រើកោ

ឬវចាយ៉ា ង

គ្ត្ឹរប្ត្តំងចិត្តរិត្នឹ ងបរ ិចាារោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ
ក៏បានល្ោោះថា កសលរលទករោ ។
២. កសលករោប្ែលសលគ្រចបានលដ្ឋ

ធរោតរនសសោំង

នឹងម្ចនោ

ោរសគ្ងួរគ្ប

វចា ចិត្ត បរ ិសទ្ធបានលដ្ឋ

ោរសគ្ងួររវំង លបើរិនម្ចនោរសគ្ងួររវំងលហើ

ោ

និងបរ ិសទ្ធលឡើងឯងរិនបាន ែូលចានោះកនងលវោណាោ
បរ ិសទ្ធ

័ត្ន តរ

ម្ចនទ្ចារ ិត្លកើ ត្លឡើងនិ ងម្ចនោរែឹងខាួនថា

វចីសំវរៈ រលទសំវរៈ របស់ខួនខូ
ា ចលៅលហើ

វចា ចិត្ត
វចា ចិត្តរិន
ោ

សំវរៈ

លទ្ើបគ្ត្ឡប់តំងលសចកតី

ពាយរេោី លែើរបីលធាើចិត្តប្ែលជាកសលឱ្យលកើត្លឡើង កនងខណៈប្ែល
តំងចិត្តលធាើកសលណារួ
រវំងផាូវោ

ឱ្យលកើត្លឡើង លវោលទោះលបើម្ចនោរសគ្ងួរ

ជាពិលសស កសលប្ែលលកើត្លឡើងរប្រងបានល្ោោះថា

-373-

ភិធរោត្ថសងគហ

កសលោ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ករោ ឬោ

សចរ ិត្ លបើម្ចនោរសគ្ងួររវំងផាូវវចាជា

ពិលសស ក៏បានល្ោោះថា កសលវចីករោ ឬវចីសចរ ិត្ ។ សគ្ម្ចប់ោរលធាើ
កសលប្ែលលគ្ៅពីោរសគ្ងួររវំងផាូវោ

និងវចាជាពិលសសលទោះ

កសលែក្ទ្ៗ រប្រងលកើត្លឡើងបានតរផាូវោ
និងផាូវចិត្តក៏ម្ចន

ក៏ម្ចន ផាូវវចាក៏ម្ចន

យ៉ា ងណាកតីកសលោំងលនោះសទ្ធប្ត្លកើត្ពីោរ

សគ្ងួរផាូវចិត្ត លែើរបីចិត្តសៃប់រនោរលធាើោំង ស់ សូរបីោរលធាើកសល
លផសងៗ ប្ែលលកើ ត្តរផាូវោ
ោ

វចា ចិត្ត និងរិ នជាប់ោក់ ទ្ងនឹង

សំវរៈ វចីសំវរៈ កសលោំងលនោះក៏ បានល្ោោះថា កសលរលទករោ

ឬរលទសចរ ិត្ែូចគន ។
ោរតំងល្ោោះថាោ

ករោ វចីករោ រលទករោ តរចំណចលនោះ

ជាចំណចសំខាន់កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះថា

ោរលធាើ

កសលណាៗ កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះសំលៅគ្ត្ង់លធាើចិត្តឱ្យលោះចាក
កសលោំងលទោះ ។
ោម្ចវចរកសលករោោរលព្វលលដ្ឋ
កសលោ

ករោោារម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

ករោ ៣ កសលវចី ករោ ៤ កសលរលទករោ ៣ ប្ែលលៅថា

កសលករោបេ ១០ ោរលព្វលលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នោរលធាើម្ចន ៣ គ្បោរ

រ៊ឺ ោន សីល ភាវទ គ្ពោះ នរោធចារយបំណងនឹងឱ្យែឹងែល់កសល
ករោោំ ងលនោះ លទ្ើ បបានសប្រតងត្លៅលទ្ៀត្ថា ត្ថា ោនសី ល ភាវទវលសន

ោម្ចវចរកសលលព្វលលដ្ឋ

ភាវទម្ចន ៣ យ៉ា ង ។
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ោរលធាើលផសងៗ កនងផាូវលអលដ្ឋ

ោ

វចា ចិត្ត ប្ែលសត្ាលោក

គ្បគ្ពឹត្តគ្បត្ិបត្តិជាប់ត្គនរករហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះ

តរ

ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ម្ចនោរលវៀរចាកោរលធាើ ំលពើ

អាគ្កក់ បានែល់ កសលករោបេ ១០ ម្ចនបាណាត្ិបាត្វ ិរត្ិជាលែើរ
និងពាយរលធាើលសចកតីលម្ច
អ នោន សីល ភាវទ ប្ែលជាបញ្ញ កិរយ
ិ
វត្ថ ១០ កនងកសលករោបេ ១០ គ្បោរ លទោះបានសប្រតងលហើ

ត្លៅ

លនោះនឹងបានសប្រតងបញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ១០ គ្បោរ
បុញ្ាក្ិរ ិយវត្ថុ ១០ ព្បការ

បញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ោលប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ បញ្ញ + កិរ ិយ +
វត្ថ ។
បញ្ញ បានែល់ ោរង្ករប្ែលលអ ប្ែលជគ្រោះលសចកតីលៅហោង
លៅតគ្កហា

។

កិរ ិយ បានែល់ រួរលធាើ ។
វត្ថ បានែល់ ជាលហត្ ជាទ្ីតំងក្នផលលអ ។
ោលរួរបទ្ជា បញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ប្គ្បថា លសចកតីលប្អ ែលរួរលធាើ
លគ្ព្វោះជាលហត្ជាទ្ីតំងក្នផលលអ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា
ត្តលទ សទតនំ បទត្ិ លសាលធត្ីត្ិ = បញ្ញំ
ោរលធាើណារប្រងជគ្រោះសទតនរបស់ខួានឱ្យសសាអត្

ែូលចានោះោរ

លធាើលទោះល្ោោះថា បញ្ញ បានែល់ ោរបរ ិចាារោន ោររកាសីល
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ចលគ្រើនភាវទជាលែើរ ។
សបបរ ិលសហិ ោត្ពានិត = កិរ ិ

ំ

ោរលធាើណាប្ែលសបបរសោំង
លទោះល្ោោះថា កិ រ ិ

រួរលធាើ ែូលចានោះោរលធាើោំង

បានែល់ ោរបរចា
ិ ា រោន រកាសីល ចលគ្រើ ន

ភាវទជាលែើរ ។
លត្ លត្ អានិសំសា វសសនតិ ត្ិែានិត ឯតថត្ិ = វត្ថ
អានិសងសផលលផសងៗ រប្រងតំងលៅកនងោរលធាើណា ែូ លចានោះ
ោរលធាើ លទោះល្ោោះថា វត្ថ បានែល់ ោរបរ ចា
ិ ា រោន រកាសីល
ចលគ្រើនភាវទជាលែើរ ។
កិរ ិ

ំ បញ្ញំ = បញ្ញ កិរ ិ

ំ

លសចកតីលអប្ែលសបបរសោំង
បញ្ញ គ្កិ

រួរលធាើ

ល្ោោះថា

។

បញ្ញ គ្កិ

ញ្ា ត្ំ វត្ថ ចាត្ិ = បញ្ញ កិរ ិ

ោរលធាើប្ែលជាលសចកតីលអ
និងជាទ្ីតំងក្នអានិសងសផល

វត្ថ

ប្ែលសបបរសោំង

រួរលធាើ

ែូលចានោះោរលធាើលទោះល្ោោះថា

បញ្ញ -

កិរ ិយវត្ថ បានែល់ ោរបរ ិចាារោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទជាលែើរ ។
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បុញ្ាក្ិរ ិយវត្ថុមនសប្ម្តង្ ២ ន័យ គឺ
សត្តនតន័
១. សត្តនតន័
តរផាូវោ

និង ភិ ធរោន័

សប្រតងបញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ១០ ប្ែលលកើត្លឡើង

ោារ វចីោារ និងរលទោារ ែូលចានោះបញ្ញ កិរ ិយវត្ថលកើត្បាន

កនងោារោំង ៣ លទ្ើបម្ចនចំនួន ៣០ រ៊ឺ
ោ

ករោោន បានែល់ ោរថាា

ោនលដ្ឋ

ក្ែរបស់ខួន
ា ។

វចី ករោោន បានែល់ ខណៈបលញ្ា ញវចាថាា
លព្វលឱ្យលរចាត្់ប្ចងថាា

ោន ឬគ្បាប់

ោន ។

រលទករោោន បានែល់ ោរតំងចិត្តថាា

ោន ។

ោ

។

ករោសីល បានែល់ ោរសគ្ងួរោ

វចីករោសីល បានែល់ ោរសគ្ងួរវចា ឬខណៈប្ែលកំពង
បលញ្ា ញវចាសម្ចោនសីលជាលែើរ ។
រលទករោសីល បានែល់ ោរតំងចិត្តលវៀរតរសិោខបទ្លទោះៗ ។
ោ

ករោភាវទ បានែល់ ោរ ងគ

សាតប់ធរ៌លទ្សទ ោរលែើរ

ចរងារ កនងខណៈចលគ្រើនវ ិបសសទករោដ្ឋាន ។
វចីករោភាវទ បានែល់ ខណៈប្ែលសាាធា

ធរ៌វ ិន័

ឬ

ខណៈលព្វលព្វកយបរ ិករោសរេករោដ្ឋាន ។
រលទករោភាវទ

បានែល់

ខណៈកំណត្់អាររោណ៍កនងោរ

ចលគ្រើនសរេភាវទ និងវ ិបសសទភាវទ ។
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កនង បចា

នរ

រហូត្ែល់ ទ្ិែាជករោក៏ម្ចន ៣ ៗ យ៉ា ងែូ ច

គន ។
២.

ភិធរោន័

បញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ១០ ក៏ម្ចនចំនួន ១១ ឬ ២៣

(សលរង្កគោះកសលករោបេ ១០) រ៊ឺ
ោន ម្ចន ១ បានែល់ រលទករោោន ប្ែលជា នភិជា = ១។
សីល ម្ចន ២ បានែល់ ោ

ករោសីល ៣ វចីករោសីល ៤ = ៧ ។

ភាវទ ១

ាវចា ១ ោំង ៣ យ៉ា ងលនោះនីរួ

បចា

ន ១ លវ

ៗ

ម្ចន ២ បានែល់ រលទករោប្ែលជា ពាបាទ្ និងសម្ចោទ្ិែិា = ៦ ។
បត្តិោន ១ បតតនលម្ចទ្ទោន ១ ោំង ២ យ៉ា ងលនោះនីរួ

ៗ

ម្ចន ២ បានែល់ រលទករោប្ែលជា នភិជា និងសម្ចោទ្ិែិា = ៤ ។
ធរោសសវន ម្ចន ១ បានែល់ រលទករោប្ែលជាសម្ចោទ្ិែិា = ១ ។
ធរោលទ្សទ ម្ចន ៣ បានែល់ រលទករោប្ែលជា នភិជា
ពាបាទ្ និងសម្ចោទ្ិែិា = ៣ ។
ទ្ិែាជករោ ម្ចន ១ បានែល់ រលទករោប្ែលជាសម្ចោទ្ិែិា = ១ ។
អធិបាយបុញ្ាក្ិរ ិយវត្ថុ ១០ ព្បការ
១. ទាន
ោន រ៊ឺ ោរឱ្យវត្ថប្ែលជាគ្បលយជន៍សខែល់ ក
ន ទ្ទ្ួល ម្ចន
វចនត្ថៈថា ទ្ី
ជនោំង

ត្ិ ឯលត្ទត្ិ = ោនំ
របបីឱ្យលដ្ឋ

លចត្ទលទោះ ែូលចានោះលចត្ទ ប្ែល

-378-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ជាលហត្ក្នោរឱ្យ លទ្ើបល្ោោះថា ោន ព្វកយថា ោន តរវចនត្ថៈលនោះ
លទ្ើបបានែល់លចត្ទប្ែលជាលហត្ក្នោរឱ្យោនលទោះសលគ្រច ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោត្ពានិត = ោនំ

វត្ថណាប្ែលជនោំង

របបីឱ្យ ែូ លចានោះវត្ថលទោះ ល្ោោះថា

ោន ព្វកយថា ោន តរវចនត្ថៈលនោះ លទ្ើបបានែល់វត្ថក្នោរឱ្យោន
សលគ្រច ។
តរវចនត្ថៈោំង ២ លនោះ សប្រតងលសចកតីរបស់ោនម្ចន ២
យ៉ា ង រ៊ឺ លចត្ទោន និងវត្ថោន ។
ក្. ច្ឆត្នាទានច្ោលច្ោយកាលមន ៣ យ៉ាង្ គឺ
១. បពាលចត្ទោន បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងរនឱ្យ
ោន ។
២. រញ្ានលចត្ទោន បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងកនង
ខណៈកំពងឱ្យោន ។
៣.
លគ្ោ

បរលចត្ទោន បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខាង

ឱ្យោនលហើ

។

លចត្ទោំង ៣ គ្បោរលនោះ លបើបានឱ្ោសក៏នឹងអាចឱ្យផល
កនងបែិសនធិោល ឱ្យលកើត្ជារនសស ឬលទ្វតបាន ប្ត្លចត្ទោំង ៣
លនោះ រិនម្ចនបរ ិបូណ៌គ្រប់ោលជានិចាលទ្ គ្គខាោះរញ្ា នលចត្ទម្ចន
ប្ត្បពាលចត្ទនិង បរលចត្ទរិនម្ចន គ្គខាោះបពាលចត្ទម្ចន ប្ត្ ត្់
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រញ្ា នលចត្ទនិង បរលចត្ទ ឬ បរលចត្ទម្ចន ប្ត្បពាលចត្ទនិង
រញ្ា នលចត្ទរិនម្ចន គ្គខាោះម្ចនបពាលចត្ទនិងរញ្ា នលចត្ទ ប្ត្
បរលចត្ទរិនម្ចន គ្គខាោះម្ចនរញ្ា នលចត្ទនិង បរលចត្ទ ប្ត្
បពាលចត្ទរិនម្ចន ។
ច្ោលច្ោយការច្ក្ើត្ច្

ង្
ើ លំបាក្ឬគយ

ក្នង្ច្ឆត្នាទា
ំង្ ៣ កាល
ុ

រញ្ា នលចត្ទលកើត្បានង្ក

ប្ត្ បរលចត្ទលកើត្បានលំបាក

លគ្ព្វោះខណៈលធាើកសលគ្ត្ូវលគ្បើលសចកតីពាយរខាាំង អាររោណ៍ក៏គ្បាកែ
ចំលព្វោះរខចាស់ជាទ្ីបំផត្ រញ្ា នលចត្ទលទ្ើបលកើត្បានង្ក

ចំប្ណក

បរលចត្ទលទោះោលបានលធាើោនកសលកនាងផត្លៅលហើ

រិនបាន

រកាទ្ករកជាអាររោណ៍ត្លៅលទ្ៀត្
លៅលហើ

លគ្ព្វោះកិចាប្ែលគ្ត្ូវលធាើកនាងផត្

តរធរោតចិត្តរប្រងម្ចនលសចកតីលពញចិត្តកងអាររោ
ន
ណ៍េោី

ជានិចា ែូលចានោះ បរលចត្ទនឹងលកើត្លឡើងបាន គ្ត្ូវអាស្ស័
ែល់ករោប្ែលបានលធាើរកលហើ
ត្ីត្លទ្ៀត្

រ៊ឺ

ោររលឹក

គ្ត្ូវគ្ត្ឡប់លៅនឹកែល់អាររោណ៍

បរលចត្ទលទ្ើបលកើត្លឡើងបានលំបាក លចត្ទោំង ៣

ោលលនោះលបើលកើត្លឡើងរិនគ្រប់ ោរបំលពញោនែូលចនោះក៏ម្ចនផលរិន
បរ ិបូណ៌ ែូលចានោះលទ្ើ បរួរលធាើោនឱ្យែល់គ្ពរលដ្ឋ
៣ លទ្ើបម្ចនអានិសងសលគ្ចើន ។
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អានិសងសរបស់ោនប្ែលរនសសនិងលទ្វត ៦ ជាន់បានទ្ទ្ួល
លទោះ រប្រងម្ចនផលលផសងគនលដ្ឋ

ជាត្ិគ្ត្កូលខាោះ លដ្ឋ

ឋានៈគ្ទ្ពយ

សរបត្តិខាោះ បរ ិវរខាោះ ប្ែលែូលចនោះសទ្ធប្ត្ជាប់រកពីោន សីល ភាវទ
ប្ែលែល់គ្ពរលដ្ឋ

លចត្ទោំ ង ៣ ោល ឬរិ នែល់គ្ពរ គ្ពោះពទ្ធ

លឃាសាចារយបានសប្រតងទ្កកនងខទ្ោកនិោ

ជាត្ក ែាកថាថា

ោនញ្ាិ ទរ ត្ិលសា លចត្ទ បរ ិបណណំ ោត្ំ សលោានតលសសវ
រហបផលំ លហាត្ិ ។
ោរឱ្យប្ែលបានល្ោោះថា ោនលទោះគ្ត្ូវជាោនប្ែលែល់គ្ពរ
លដ្ឋ

លចត្ទោំង ៣ ោល ប្ែល នកលធាើអាចលធាើឱ្យលកើត្លឡើងបាន

គ្រប់បរ ិបូណ៌ប៉ាលណាណោះ ោនលទោះលទ្ើបម្ចនផលលគ្ចើនរហាសាល ។
ខ្. វត្ថុទាន ប្ លគបប ីឱ្យមន ៤ យ៉ាង្ គឺ

១. ចីវរោន បានែល់ ោរថាា

ចីវរែល់ភិកខសារលណរ ឬោរ

ឱ្យលគ្រឿងលសាៀកព្វក់ែល់ នកគ្កលំបាកជាលែើរ ។
២. បិ ណាបាត្ោន បានែល់ ោរថាា

អាហារបិណាបាគ្ត្ ឬឱ្យ

របស់ទ្ទ្ួលោនែល់ នកគ្កលំបាកជាលែើរ ។
៣. លសទសនោន បានែល់ ោរថាា

ទ្ីអាស្ស័

ែូចជា

សាងកែិ វ ិហារ លោងឧលបាសេជាលែើរ ។
៤. លភសជាោន បានែល់ ោរថាា
នកប្ែលឈ៊ឺ ។
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ោរបរ ិចាារោនប្ែលនឹ ងឱ្យផលលពញបរ ិបូណ៌លទោះ
លចត្ទកនងោលោំង ៣ របស់ោ
លដ្ឋ
បញ្ញញ

បែិគគហកៈ រ៊ឺ

ក រ៊ឺ

នកទ្ទ្ួល លបើែល់គ្ពរលដ្ឋ

រប្រងជាប្ស្សបណយែ៏ គ្បលសើរ

សំ ខា ន់ រួ

នកឱ្យលហើ

គ្បោរលទ្ៀត្

វត្ថ បចា័

លគ្ៅពី
គ្ត្ូវគ្បកប

សីល សម្ចធិ

លទ្

យធរ៌ ក៏ជាវត្ថ

លបើវត្ថលទោះគ្បណីត្ជាងប្ែលខាួនបរ ិលភារ

លគ្បើគ្បាស់ នឹងបានរកលដ្ឋ

លសចកតីបរ ិសទ្ធែូចពូជលអរប្រងឱ្យផល

លអជាធរោត ។
សរបរកោន រ៊ឺ ោរឱ្យវត្ថជាគ្បលយជន៍ ែល់ នកទ្ទ្ួលលទោះ
រប្រងម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
លចត្ទោន បានែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង ប្ែលជាលហត្ក្នោរឱ្យ ។
វត្ថោន បានែល់ បចា័

៤ ប្ែលជាលទ្

លោភោន បានែល់

យធរ៌ ។

លោភលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

លចត្ទលចត្សិក ប្ែលជាលហត្ក្នោរឱ្យោន ។
វ ិរត្ិោន បានែល់ វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ ប្ែលម្ចនោរលវៀរចាក
ទ្ចារ ិត្ករោ ប្ែលជា ភ័

ោន ។

វិច្សសលក្ខែៈនិង្ប ិច្ក្ខបធម្៌របស់ទានក្ុសល
១. បរ ិចាារលកខណំ

ម្ចនោរបរ ិចាារោនជាលកខណៈ ។

២. លោភវ ិទ្ធំសនរសំ ម្ចនោរទ្ម្ចា
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៣. ភវវ ិភវសរបត្តិបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនោរបរ ិបូណ៌ក្នភពជាត្ិនិង
ផត្ចាកភពជាត្ិជាអាោរគ្បាកែ ។
៤. សលទ្ធ

យបទ្ដ្ឋានំ ម្ចនសោធគ្ជោះថាាជាលហត្ជិត្ ។

បែិលកខបធរោ ធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវទ្ម្ចា

លដ្ឋ

ោនកសល បានែល់

លោភ ។
នញ្ញញត្ធរោ
លកើត្លឡើង បានែល់

ធរ៌ប្ែលបានទ្ទ្ួល នញ្ញញត្ពីោនកសលឱ្យ
លោភ ។

ឧបាលទ្ត្ពាធរោ

ធរ៌ប្ែលោនកសលឧបត្ថរឱ្
ភ យលកើត្លឡើង

បានែល់ ររគចិត្ខា
ត ងលគ្ោរ ៣ ផលចិត្តខាងលគ្ោរ ៣ ។
គ្ពោះពទ្ធលឃាសាចារយលព្វលសរលសើរោនទ្កកនង ែាកថា

រហា-

សទ្សសនសូគ្ត្ថា

ឯវ ំ ទត្ិរហនតរបិ

បញ្ញំ អា

ត្លន កត្ំ

រហាវ ិបាកំ លហាត្ីត្ិ កត្តពំា ត្ំ វ ិភាវ ិទ ។

បណយប្ែលបានលធាើទ្កកនងសងឃប្ែលែល់គ្ពរលដ្ឋ

សីល

សម្ចធិ បញ្ញញ ប្ែលជាទ្ីតំងក្នោរសាបលគ្ព្វោះពូជ រ៊ឺ បណយលនោះ
សូរបីបានសាបលគ្ព្វោះគ្ត្ឹរប្ត្ពូជបនតិចបនតួច ម្ចនគ្បម្ចណប៉ានគ្គប់

លព្វធិ ប្ត្ក៏បានឱ្យផលយ៉ា ងរហាសាលែូចលែើរលព្វធិធំ ែូលចានោះជន
ោំង

ប្ែលម្ចនបញ្ញញគ្បកបលដ្ឋ

លនោះលដ្ឋ

លសចកតីគ្ជោះថាាកំោេ

លឡើ
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

២. សីល
សីល ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា
សីល

ត្ិ ោ

វចីកម្ចោនិ សម្ចោ ទ្ហត្ីត្ិ = សីលំ

ធរោជាត្ិណារប្រងលធាើឱ្យោ

ករោ និងវចីករោតំងទ្កលដ្ឋ

លអ

ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ ល្ោោះថា សីល បានែល់ លចត្ទលចត្សិក
ប្ែលលធាើឱ្យោរកលគ្រើកលដ្ឋ

ោ

និងវចា កនងវត្ថប្ែលលអលែើរបីរិន

ឱ្យ កសលលកើត្ ។
ោនលចត្ទ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរឱ្យោន ។
សីលលចត្ទ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលោក់ទ្ងនឹងោររកាសីល ។
សីលតរវចនត្ថៈប្ែលសប្រតងឱ្យែឹងថា សីលលទោះម្ចនទទ្ី
រកាោ

វចារិនឱ្យគ្បគ្ពឹត្លត ៅកនងផាវទ្
ូ ចារ ិត្ ។

វចនត្ថៈន័
សីល

រា៉ា ងលទ្ៀត្សប្រតងថា

ត្ិ កសលធលរោ ឧបោលរត្ីត្ិ = សីលំ

ធរោជាត្ិ ណារប្រងគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវកសលធរ៌ ម្ចនសម្ចធិ បញ្ញញ
និងវ ិរត្ត ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះល្ោោះថា សីល ។
កនងវចនត្ថៈោំង ២ លនោះ រប្រងសប្រដងឱ្យល

ើញថា សីលលចត្ទ

រ៊ឺ ោររកាសិោខបទ្លផសងៗ ម្ចនបាណាត្ិបាត្វ ិរត្ិជាលែើរ និងអាច
ឧបត្ថរភឱ្យសម្ចធិ បញ្ញញ ររគ ផល លកើត្លឡើងបាន ឧបម្ចែូចប្ផនែី
ប្ែលជាទ្ីអាស្ស័
ជីវ ិត្

របស់វត្ថលផសងៗ ោំងប្ែលម្ចនជីវ ិត្និងរិនម្ចន

លបើ ត្់ប្ផនែីប្ែលជាទ្ីអាស្ស័
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លហើ

វត្ថលផសងៗ

ោំងម្ចន

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ិ លទោះ
ជីវ ិត្និងរិនម្ចនជីវត្

ក៏រប្រងលកើត្និ ងចលគ្រើនលឡើងរិ នបាន

លសចកតីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា សម្ចធិ បញ្ញញ និងររគ ផល រប្រងគ្ត្ូវ
អាស្ស័

សីលកសលលកើត្លឡើង

លបើលវៀរសីលកសលលចញលហើ

វត្ថោំងលទោះរប្រងលកើត្លឡើងរិនបាន ។
ព្បច្ភទទនសីលមន ៤ ព្បច្ភទ
១. ភិកខសី ល ម្ចនសិោខបទ្ ២២៧ សិោខបទ្ ប្ែលសប្រតងទ្ក
កនងភិកខបាត្ិលម្ចកខ ។
២. ភិកខនីសីល ម្ចនសិោខបទ្ ៣១១ សិោខបទ្ សប្រតងទ្កកនង
ភិកនី
ខ បាត្ិលម្ចកខ ។
៣. សារលណរសីល ម្ចនសិោខបទ្ ១០ សិោខបទ្ ។
៤. រហែាសីល រ៊ឺ សីលរបស់ នកគ្របគ្រងផោោះ ម្ចន ៥ លៅថា
បញ្ា សីល ។
កនងសីល ៤ យ៉ា ងលទោះ ភិកខសីល និងភិកនី
ខ សីល រិនគ្ត្ូវម្ចន
ោរសម្ចោនលទ្
វ ិន័

លដ្ឋ

ចំលព្វោះលគ្ោ

ពីសគ្ូ ត្ករោវចាគ្ត្ឹរគ្ត្ូវតរ

ខាងកនងសាថនទ្ីប្ែលម្ចនកំ ណត្់ប្ែន លខត្ត ប្ែលលៅថា សីម្ច

សីលោំងលនោះក៏សលគ្រចបាន ។
សារលណរសីល ក៏ រិនគ្ត្ូវសម្ចោនលដ្ឋ

សូគ្ត្សរណររន៍ោំង ៣ គ្ត្ឹរគ្ត្ូវតរវ ិន័
លហើ

សីលោំងលនោះក៏សលគ្រចលៅផងប្ែរ ។
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ចំលព្វោះែូចគន ោល

ោំង ក
ន ឱ្យនឹង នកទ្ទ្ួល

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ចំប្ណករហែាសីលលទោះ

គ្ត្ូវម្ចនោរសម្ចោនលដ្ឋ

គ្ត្ឹរប្ត្សម្ចោនក្គ្ត្សរណររន៍លហើ

ចំលព្វោះ

លៅរិនោន់លៅថា គ្រហសថ

ជា នកម្ចនសីល លៅបានគ្ត្ឹរប្ត្ ក
ន ម្ចនក្គ្ត្សរណររន៍ប៉ាលណាណោះ
ោលសម្ចោនគ្ត្ឹរគ្ត្ូវោំង នកឱ្យនឹង នកទ្ទ្ួលលហើ

សីលោំង

លទោះក៏សលគ្រចបាន ។
វិរត្ិ
កនងកសលករោបេ ១០ គ្បោរ រ៊ឺ ោរលវៀរចាកបាណាត្ិបាត្
ជាលែើរល្ោោះថា វ ិរត្ិ លគ្ព្វោះ ត្ថថា ជាលគ្រឿងលវៀរចាក ឬជាអាោរលវៀរ
ោរលវៀរចាកបាណាត្ិបាត្ជាលែើរលនោះ

លព្វលលដ្ឋ

គ្បលភទ្ម្ចន

៣

យ៉ា ង រ៊ឺ

១. សរបត្តវ ិរត្ិ រ៊ឺ ោរលវៀរប្ែលលកើត្ែល់ នករិនបានសម្ចោន

កនងសិោខបទ្ ប្ត្ោលម្ចនវ ិររិត្ពាវត្ថ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលនឹងរបបីលវៀរ
រកគ្បាកែចំលព្វោះរខ និងបានពិចារណាែល់ជាត្ិ វ ័
ជាលែើរ របស់ខួានលហើ

និងព្វហសចាៈ

ក៏រិន្នកនាងវត្ថប្ែលរកែល់លទោះ លដ្ឋ

រិត្ថាោរលធាើយ៉ាងលនោះរិនសររួរែល់ល

ើង ល្ោោះថា ជាសរបត្តវ ិរត្ិ

បានែល់ វ ិរត្ិលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលចិត្ត ៨ ែួ ង ។

២. សម្ចោនវ ិរត្ិ បានែល់ ោរលវៀរចាកបាណាត្ិបាត្ជាលែើរ

របស់ នកសម្ចោនសិោខបទ្ កនងលវោប្ែលសម្ចោនសិោខបទ្ និង
កនងលវោត្លៅ រហូត្ែល់កំណត្់ប្ែលតំងចិត្តសម្ចោនទ្ក ែូ ចជា
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

វ ិរត្ិរបស់ឧបាសក

ប្ែលសម្ចោនវ ិរត្ិកនងក្េៃធរោសសវន

ឧបាសិោ

ជាលែើរ បានែល់ លចត្ទលចត្សិកកនងរហាកសលចិត្ត ៨ ែួង ។
៣. សរលចេទ្វ ិរត្ិ បានែល់ ោរលវៀរបាបធរ៌លដ្ឋ

ោប់ពីវ ិរត្ិលកើត្លឡើងែល់គ្ពោះ រ ិ
ល

បរគលលហើ

ដ្ឋច់ខាត្

លសចកតីរិត្សូរបីថា

ើងនឹងរិនសម្ចាប់សត្ាក៏រិនលកើត្ម្ចនលឡើងលទ្ៀត្បាន លៅវ ិរត្ិលនោះ

ថា សរលចេទ្វ ិរត្ិ បានែល់ វ ិរត្ិលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនងររគចិត្ត ៤
ែួង ។

វ ិរត្ិោំងលនោះក៏ល្ោោះថា

សីលែូចគន

លសចកតីនិង ងគធរ៌ យ៉ាងទ្ូលទ្
ំ ូោ
លចត្ទលចត្សិក

រ៊ឺ

ប្ែលលធាើឱ្យកលគ្រើកោ

ែូលចានោះសីលលទ្ើ បម្ចន

សីលលចត្ទ
វចាជាប់ជារួ

បានែល់
នឹងោរ

រកាសីល ។
វ ីរ ិ

លចត្សិកសីល
លចត្សិក

បានែល់

សត្ិលចត្សិក

បញ្ញញលចត្សិក

លោសលចត្សិក និងវ ិរត្ិលចត្សិក ខណៈប្ែលម្ចន

ោរសគ្ងួររវំង កនងសត្ិសំវរៈ ញាណសំវរៈ វ ីរ ិ

សំវរៈ ខនតិសំវរៈ

និងបាត្ិលម្ចកខសំវរៈ ោំងលនោះជាលែើរ ។
វិច្សសលក្ខែៈនិង្ប ច្ិ ក្ខបធម្៌របស់សល
ី
១. បត្ិដ្ឋាបនលកខណំ
២. ទ្សសីល

ម្ចនភាពជាទ្ីតំងក្នកសលធរ៌

វ ិទ្ធំសនរសំ

ោំងពួងជាលកខណៈ ។
ម្ចនោរទ្ម្ចា
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ភាពគ្ទ្ុសតសល
ី

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ជាកិចា ។
៣. លសាលច

យបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនភាពបរ ិសទ្ធក្នោ

និងវចា

ជាអាោរគ្បាកែ ។
៤. ហិរ ិឱ្ត្តបបបទ្ដ្ឋានំ ម្ចនហិរ ិឱ្ត្តបបជាលហត្ជិត្ឱ្យលកើត្ ។
បែិលកខបធរោ ធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវគ្បហារលដ្ឋ
លោសៈប្ែលជាប់លដ្ឋ

ោរគ្បទ្ូសោ៉ា

សីលកសល បានែល់

។

នញ្ញញត្ធរោ ធរ៌ប្ែលបានទ្ទ្ួល នញ្ញញត្ពីសីលកសលឱ្យ
លកើត្លឡើងលទោះ បានែល់
ឧបាលទ្ត្ពាធរោ

លោសៈ រ៊ឺ លសចកតីរិនគ្បទ្ូសោ៉ា

។

ធរ៌ប្ែលសីលកសលលធាើឱ្យលកើត្លឡើងលទោះ

បានែល់ ររគខាងលគ្ោរ ៣ ផលខាងលគ្ោរ ៣ ។
សរែូចប្ែលគ្ពោះរហាពទ្ធលឃាចារយបានសប្រតងទ្កកនង
ខនធវរគសំ

ត្ត ែាកថា ថា

ោនសីលូបនិសសយ ហិ ត្លយ រលរគ ច ផោនិ ច បាលបនតិ,
ភាវនូបនិសសលយ

រហត្តំ បាលបត្ិ ។

រហាកសលប្ែលម្ចនោនសីល ជាឧបនិសស័

រប្រងឱ្យបាន

ររគខាងលគ្ោរ ៣ ផលខាងលគ្ោរ ៣ រហាកសលប្ែលម្ចនភាវទ
ជាឧនិស័ស

រប្រងឱ្យបាន រហត្តររគ
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៣. ភាវនា
ភាវទ រ៊ឺ ោរលធាើកសលែ៏គ្បលសើរឱ្យលកើត្លឡើងលរឿ

ៗ ែូច

វចនត្ថៈសប្រតងថា
កសលធលរោ ភាលវត្ិ ឧបាលទ្ត្ិ វលឌឍត្ីត្ិ = ភាវទ
ធរោជាត្ិណាលធាើឱ្យកសលែ៏គ្បលសើរលកើត្លឡើងជាគ្គែំបូង
លហើ

លធាើឱ្យចលគ្រើន ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះល្ោោះថា ភាវទ បានែល់

រហាកសលចិត្បាទ្
ត
ប្ែលជាប់ ោក់ ទ្ងនឹងោរចលគ្រើនសរេភាវទ
និងវ ិបសសទភាវទកនងរវងប្ែលលៅជាបរ ិករោភាវទ និងឧបចារភាវទ។
ច្សឆក្តីរបស់វឆនត្ថៈច្នះប្ឆក្ច្ឆញបានជា ២
កសលធលរោ ភាលវត្ិ ឧបាលទ្ត្ិ បានែល់ រប្រងលធាើឱ្យកសល
ែ៏គ្បលសើរលកើត្លឡើងជាគ្គែំបូង ។
កសលធលរោ ភាលវត្ិ វលឌឍត្ិ រប្រងលធាើឱ្យកសលែ៏គ្បលសើរលទោះ
លកើត្លឡើងលទ្ាែងលគ្ចើនលឡើងៗ លៅ រួរលសចកតីរកចំណចែំបូងសំលៅ
ែល់កសលចិ ត្តបាទ្ប្ែលលកើត្លឡើងគ្គែំបូងក្នោរបែិ បត្តិ ចំ ណច
ខាងលគ្ោ
គ្គលគ្ោ

សំលៅែល់កសលចិត្តបាទ្ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ត្គនកនង
ៗ ក្នោរបែិបត្តិកងរវងប្ែលលៅរិ
ន
នោន់ែល់ បបទ ។

ែូលចានោះព្វកយថា ភាវទកនងបញ្ញ កិរ ិយវត្ថលនោះ លទ្ើបសំលៅែល់
រហាកសលចិត្តប្ត្រា៉ា ង ។
ចំប្ណកព្វកយថា ភាវទកនងករោដ្ឋានសងគហបរ ិលចេទ្ី ៩ លទោះ
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លោកសប្រតងែល់លរឿងសរេភាវទ និងវ ិបសសទភាវទ
បានែល់ លោកិ

ងគធរ៌លទ្ើប

កសល និងលោកត្តរកសលចិ ត្តោំង ស់ តរ

សររួរែល់ភាវទលទោះ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ោរសិកា

ោរបលគ្ងៀនធរ៌វ ិន័

រហូត្ែល់ោរ

ពិចារណាធរ៌លផសងៗ ោំងលនោះសលរង្កគោះចូលជាភាវទ កនងបញ្ញកិរ ិយវត្ថ
បានោំង ស់ ។
វិច្សសលក្ខែៈនិង្ប ិច្ក្ខបធម្៌របស់ភាវនា
១. កសលវឌាបនលកខណា

ម្ចនោរលធាើឱ្យកសលចលគ្រើន
លឡើងជាលកខណៈ ។

២.

កសលបហានរសា ម្ចនោរគ្បហារ កសលជាកិចា ។

៣. សតចាលោការនបចាបបដ្ឋាទ ម្ចនោរចូលោន់ផូវបែិ
ា
បត្តិ
ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

រូបោ

នឹងសត្ិរបស់ទរោ

ជាអាោរគ្បាកែ ។

៤. លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនលយនិលសារនសិោរ
កនងអាររោណ៍ជាលហត្ជិត្ ។

បែិលកខបធរោ ធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវគ្បហារលដ្ឋ
នញ្ញញត្ធរោ
បានែល់

ភាវទបានែល់ លម្ចហ។

ធរ៌ប្ែលបានទ្ទ្ួលឧបត្ថរភពីភាវទកសល

លម្ចហ ។

ឧបាលទ្ត្ពាធរោ ធរ៌ប្ែលភាវទកសលលធាើឱ្យលកើត្លឡើង បាន
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រហត្តររគ

រហត្តផល (លដ្ឋ

ឧកាែាន័

)។

៤. អបច្ឆយន
បចា

ន រ៊ឺ ោរលគរពឱ្នលំលោន ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា

បចា

នតិ ឯលត្ទត្ិ =

ជនោំង

បចា

នំ

រប្រងលធាើោរលគរពឱ្នលំលោន

លដ្ឋ

កសល-

លចត្ទ ែូលចានោះកសលលចត្ទប្ែលជាលហត្ក្នោរលគរពឱ្នលំលោន
លទោះ ល្ោោះថា

បចា

ន បានែល់ លចត្ទកនងរហាកសលចិត្ត ៨

ែួង ។
បចា

នធរ៌លនោះ

រប្រងម្ចនោំងបរ ិសទ្ធនិងរិនបរ ិសទ្ធ

លព្វលរ៊ឺ ោលបានជួ ប ម្ចត បិត ជីែូន ជីត គ្រូអាចារយ ភិកខ
សារលណរ លហើ

លធាើលសចកតីលគរពលដ្ឋ

ជាោរសប្រតងលសចកតីគរវៈលដ្ឋ
ោភ

ស សោារ លដ្ឋ

ប្ែលបរ ិសទ្ធលដ្ឋ
សោារ

ណារួ

បរ ស
ិ ទ្ធ ជាប់ លដ្ឋ

ោរលលើកក្ែសំពោះ ថាា

បងគំ

លសចកតីបរ ិសទ្ធ រិនបានបំណងកនង

គ្បោរណាលឡើ

ោំងលនោះជា បចា

ពិត្ៗ ប្ត្លបើោរគរវៈលទោះបំណងែល់ោភ
លហើ

ោរលធាើ ោំ ង លនោះជា បចា

ម្ចយ សាលេ

យ។

ន បានែល់ ោរសប្រតងលសចកតីលគរព
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ស

នៈប្ែលរិ ន

ន័យម្យ៉ា ង្ច្ទៀត្ អបច្ឆយនមន ២ យ៉ាង្ គឺ
១. សារញ្ញ បចា

នៈ
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ឱ្នលំលោនែល់ ម្ចត បីត ជីែូន ជីត គ្រូអាចារយ ោំងលនោះលដ្ឋ
រលឹកថាខាួនម្ចនទទ្ីប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវលធាើលសចកតីលគរពឱ្នលំលោន លគ្ព្វោះ
លោកសទ្ធប្ត្ជាញាត្ិ និងគ្រូអាចារយរបស់ល
ថា សារញ្ញ បចា

ន។

២. វ ិលសស បចា

លំលោន លដ្ឋ

ើងជាលែើរ ែូលចនោះល្ោោះ

ន បានែល់ ោរសប្រតងលសចកតីលគរពឱ្ន

ោររលឹកនឹកែល់គ្ពោះរណលផសងៗ របស់លោកែូចជា

លគរពកនងរណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ ឬម្ចតបិត គ្រូអាចារយប្ែលម្ចនគ្ពោះរណ
ែល់បគ្ត្ ឬែល់សិសស ោំងលនោះជាលែើរ ចាត្់ជា វ ិលសស បចា

ន។

បុគល
គ ប្ លគួរច្គាររឱ្នលំច្ទានមន ៣ ព្បច្ភទ
១.
លដ្ឋ

រណវឌឍិបរគល

បានែល់

បរគលប្ែលជា នកចលគ្រើន

ំណាចក្នសីលរណ សម្ចធិរណ និងបញ្ញញរណ ។
២. វ

ំណាចក្នអា

វឌឍិបរគល បានែល់ បរគលប្ែលជា នកចលគ្រើនលដ្ឋ
។

៣. ជាត្ិវឌឍិបរគល បានែល់ បរគលប្ែលជា នកចលគ្រើនលដ្ឋ
ំណាចក្នជាត្ិ និងវងសគ្ត្កូល ។
ោរលគរពឱ្នលំលោនែល់ នកគ្ទ្គ្ទ្ង់រណវឌឍិ
ោំង ២ គ្បលភទ្លនោះចាត្់ជា បចា
លគរពែល់ជាត្ិវឌឍិបរគលលទោះ

នកសលលដ្ឋ

និងវ

វឌឍិ

ពិត្ ចំប្ណកោរ

ចំប្ណកលគ្ចើនលដ្ឋ

ំណាចក្ន

កសលចិត្តបាទ្ ម្ចនលោភចិត្បាទ្
ត
លោសចិត្បាទ្
ត
និងលម្ចហ-
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ត
កសលខាោះ
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រិនជាកសលណាលឡើ
ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ប្ែលជា បចា

លបើគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ំណាចក្ន

កិរ ិយម្ចរយទ្តរគ្បក្ពណីនិ

នកសលលដ្ឋ

រ

នលោរប៉ាលណាណោះ ។

សគ្ម្ចប់រណវឌឍិបរគល (បពាជិត្) ប្ែលម្ចនសីល សម្ចធិ
បញ្ញញ ោលបានជួបជារួ

វ

វឌឍិបរគល ប្ែលម្ចនអា

លគ្ចើនជាង

ខាួន ឬជាត្ិវឌឍិបរគលម្ចនគ្ត្កូលខពស់ជាងខាួន រិនគ្ត្ូវលធាើោរលគរព
លដ្ឋ

ោរគ្ោបថាា

បងគំ គ្ត្ឹរប្ត្សំពោះក៏រិនបាន សូរបីបរគលោំង

លនោះនិងជាម្ចតបិត

គ្រូអាចារយកតី

លគ្ព្វោះរណវឌឍិបរគលម្ចនទទ្ី

នឹងគ្ត្ូវលគរពែល់សីល សម្ចធិ បញ្ញញ ប្ែលជារណធរ៌ជាន់ខពស់
ប្ែលម្ចនលៅកនងសទតនក្នខាួនលហើ

លទ្ើបរិនរួរលធាើោរគ្ោបថាា

បងគំលគ្ព្វោះនឹ ងគ្ត្ូវម្ចនលោស ។

អានិសង្សរបស់អបច្ឆយន
១. ឱ្យជា នកម្ចនោរ
២. ម្ចនអា

ប្វងនិងម្ចនពណ៌សរបរសាអត្លអ ។

៣. ម្ចនលសចកតីសខោ
៤. ម្ចនកិត្ិត

ល់ និងោរឆាាត្្ាសកនងធរ៌ ។
សខចិត្ត ។

ិ៍ ត
សលករល្
ោ ោះលបី ។

៥. ម្ចនកម្ចាំងោ

និងកម្ចាំងបញ្ញញ ។

៦. ោលចាកលោកលនោះរប្រងលៅោន់សរត្ិ ។
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៥. ច្វយយវឆច
លវ

ាវចា រ៊ឺ ោរជួ

កនងកិចាលផសងៗ ម្ចនវចនត្ថៈថា

វ ិលសលសន អាវរនតិ ឧសសកំា អាបជានីត្
ត ិ = ពាវដ្ឋ

បរគលណាម្ចនោរពាយរជាពិលសស រ៊ឺ ចូលែល់ភាពជា
នកខាល់ខាា
បានែល់

កចិត្តទ្កដ្ឋក់ ែូលចានោះបរគលលទោះល្ោោះថា ពាវែ
នកចាត្់ោរ ឬ នកលធាើោរជួ

កិចាោរលផសងៗ

ម្ចនវចនត្ថៈរា៉ា ងលទ្ៀត្សប្រតងថា ពាវែសស ករោំ = លវ
ោរលធាើរបស់បរគល ក
ន ម្ចនលសចកដីខាល់ខាា
ជាពិលសស ល្ោោះថា លវ

ាវចា បានែល់ ោរជួ

ាវចាំ

កចិត្តទ្កដ្ឋក់
កិចាោរលផសងៗ ប្ែល

ជាប់ោក់ ទ្ងនឹងបរ ិ ត្តិធរ៌ បែិបត្តិធរ៌ ោរបរ ិចាារោន ោរឈ៊ឺថាាត្់
បែិសងខរណ (ោរជួសជលលសទសនៈ) និងបូជនី
វចនត្ថៈែូចលព្វលរកលនោះជាោរសប្រតងលដ្ឋ
ោលនិងសប្រតងលដ្ឋ

ដ្ឋានជាលែើរ ។
បរគោធិដ្ឋាន

ធម្ចោធិដ្ឋានរប្រងសប្រតថា

ត្ំ ត្ំ កិចាករលណ ពាវែសស ភាលវ = លវ

ាវចាំ

ធរ៌ណាប្ែលជាលហត្លធាើឱ្យបរគលម្ចនលសចកដីខល
ា ់ខាា
ចិត្ទ្
ត កដ្ឋក់កនងោរលធាើោរង្ករគ្រប់យ៉ាង ល្ោោះថា លវ
លចត្ទកនងរហាកសលចិត្តបាទ្
ពាយរ ខាល់ខាា
ោរជួ

ក

ាវចា បានែល់

ប្ែលលធាើឱ្យបរគលម្ចនលសចកតី

កចិត្តទ្កដ្ឋក់ កនងោរង្ករលផសងៗ ។

លធាើោរង្ករលផសងៗ

កនងផាូវលោកប្ែលរិនម្ចនលោស

របស់ម្ចតបិត គ្រូអាចារយ ញាត្ិ បង បអូន រិត្តសម្ចាញ់ោំងលនោះ
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សូរបីជាោរង្ករផាូវលោកក៏ចាត្់ជាលវ

ាវចាបានោំង ស់ ។

៦. បត្តទា
ិ ន
បត្តិោន រ៊ឺ ោរឱ្យចំប្ណកកសល ម្ចនវចនត្ថៈថា
បត្តព្វាត្ិ = បត្តិ
ធរោជាត្ិ ណាប្ែល ក
ន លធាើបានែល់លហើ

ធរោជាត្ិលទោះល្ោោះ

ថា បត្តិ បានែល់ ោន សីល ភាវទ ប្ែលលកើត្លឡើងលហើ
របស់ខួាន បត្តិយ ោនំ = បត្តិោនំ

ោរឱ្យចំប្ណកបណយប្ែលខាួនបានរក

ល្ោោះថា

កនងសទតន
បត្តិោន

បានែល់ ោរឧទ្ោិសចំប្ណកបណយលៅឱ្យម្ចតបិត គ្រូអាចារយ ញាត្ិ
បង បអូន និងសពាសត្ាោង
ំ ពួងប្ែលសាាប់លៅលហើ
រកលនោះជាោរសប្រតងលដ្ឋ

បរគោធិដ្ឋាន

វចនត្ថៈែូចលព្វល
ោលលព្វលលដ្ឋ

ធម្ចោធិដ្ឋាន សប្រតងថា
បត្តឹ ទ្ទ្នតិ ឯលត្ទត្ិ = បត្តិោនំ
នកប្ែលម្ចនចិត្តបណយោំង
ប្ែលខាួនបានរកែល់ នកប្ែលសាាប់លៅលហើ
ជីវ ិត្លដ្ឋ

រប្រងឱ្យចំប្ណកបណយ
ឬ ក
ន ប្ែលលៅម្ចន

ធរោជាត្ិលទោះ ែូលចានោះធរោជាត្ិជាលហត្ក្នោរឱ្យ ល្ោោះថា

បត្តិោន បានែល់ លចត្ទកនងរហាកសលចិត្តបាទ្ ប្ែលលកើត្លឡើង
ខណៈតំងចិត្តឱ្យចំប្ណកបណយ ។
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ម្ចនបញ្ញ
ា ថា
ែូលចនោះលហើ

ោរឱ្យចំប្ណកបណយកសលែល់បរគលែក្ទ្

បណយលទោះនឹងេ

លសចកតីលនោះលឆ្ាើ

ចោះត្ិចលៅរិនប្រនឬ?

ថា រិនបានេ

គ្ត្ឡប់បប្នថររកលគ្ចើនលឡើងលៅលទ្ៀត្

ចោះលៅយ៉ា ងណាលទ្ ម្ចនប្ត្
ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរឱ្យបណយ

កសលលទោះ លផសងគនពីោរឱ្យវត្ថរបស់ប្ែលម្ចន ឧបម្ចែូចោរ ជ
លទ្ៀនលឡើងរួ
លគ្ចើនរ

លែើរ សូរបីទំលៅ ជត្ឱ្យែល់លទ្ៀនែក្ទ្ៗ ម្ចនចំនួន

លគ្ចើនព្វន់លែើរកតី

ពនា៊ឺរបស់លទ្ៀនលែើរែំបូងរិនបាន ស់

លៅលទ្ ម្ចនប្ត្បានទ្ទ្ួលពនា៊ឺបប្នថរខាាំងលឡើងពីពនា៊ឺលទ្ៀនប្ែល ជត្
លឡើងេោីោំងលទោះ
រប្រងជួ

ោរឱ្យចំប្ណកបណយែល់បរគលែក្ទ្ៗ

ក៏ែូចគន

លធាើឱ្យកសលប្ែលខាួនបានរក ម្ចន ំ ណាចក្គ្កប្លងលឡើងៗ

លៅគ្រប់គ្គប្ែលម្ចនោរឱ្យែូលចានោះ ។

៧. បោតនុច្មទនា
បតតនលម្ចទ្ទ រ៊ឺ ោរទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយប្ែលលរជូនឬឧទ្ោិស
រកឱ្យ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា
បត្តិយ

នលម្ចទ្នំ = បតតនលម្ចទ្នំ

ោរលធាើតរលដ្ឋ

លសចកតីលគ្ត្ក ររ ីកោ កនងចំប្ណកបណយប្ែល

លរជូនឬឧទ្ោិសឱ្យ ល្ោោះថា បតតនលម្ចទ្ទ បានែល់ ោរ នលម្ចទ្ទ
ទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយប្ែលលរជូនឬឧទ្ោិសឱ្យ ។

-396-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ព្វកយថា បត្តិ កនងបត្តិោនលទោះ បានែល់ ចំប្ណកបណយ
លហើ

ចំប្ណកបណយប្ែលលព្វលលនោះ រ៊ឺ ោន សីល ភាវទ ប្ែលបាន

ខាល់ខាា

ឱ្យលកើត្លឡើង

លហើ

លទ្ើបជូនឬឧទ្ោិសឱ្យែល់បរគលែក្ទ្

ចំប្ណកបត្តិកនងបតតនលម្ចទ្ទលទោះ បានែល់ កសលប្ែលលរជូន
ឬឧទ្ោិសឱ្យលទោះ បានរកែល់ខួនលហើ
ា

លដ្ឋ

ជា កសរ លទ្ើបម្ចនវចនត្ថៈរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា បាបិ

ផាូវវចា នឹងសរលសរ
ត្ីត្ិ = បត្តិ

កសលប្ែល នកែក្ទ្បានឧទ្ោិសឱ្យ ែូលចានោះល្ោោះថា បត្តិ ។
បត្តឹ

នលម្ចទ្នតិ សាធោរ ំ ទ្ទ្នតិ ឯលត្ទត្ិ = បតតនលម្ចទ្នំ

ជនោំង
ឧទ្ោិសឱ្យលដ្ឋ

រប្រង នលម្ចទ្ទនូវបណយកសលប្ែលលរជូ នឬ
បលញ្ា ញវចាថា

សាធ

លដ្ឋ

លចត្ទលទោះ

ែូលចានោះ

លចត្ទលទោះ ល្ោោះថា បតតនលម្ចទ្ទ បានែល់ រហាកសលលចត្ទ
ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងោរ នលម្ចទ្ទ

បតតនលម្ចទ្ទប្ែលបរ ិបូណ៌

លទោះ នឹងគ្ត្ូវបានែល់លចត្ទកនងរហាកសលលសារនសស ចំប្ណក
លចត្ទកនងរហាកសលឧលបោខ ល្ោោះថា ជាបតតនលម្ចទ្ទកសល
ប្ែលរិនបរ ិបូណ៌ ោំងលនោះលគ្ព្វោះចិត្តខណៈលទោះ ត្់បីត្ិលសារនសស
ែល់បណយកសលប្ែលលរជូនឬឧទ្ោិសឱ្យ

គ្ត្ឹរប្ត្បលញ្ា ញវចាថា

សាធ តរភាសារបស់ខួនប៉ា
ា
លណាណោះ ែូលចានោះោរ នលម្ចទ្ទប្ែលជា
បតតនលម្ចទ្ទកសលយ៉ា ងបរ ិបូណ៌
បីត្ិលសារនសសោំងគ្បកបលដ្ឋ

លទ្ើបគ្ត្ូវម្ចនចិត្គ្ត បកបលដ្ឋ

បញ្ញញផង

កសលយ៉ា ងគ្បលសើរក្គ្កប្លង ។
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ការអនុច្មទនាឆំប្ែក្បុែយប្ លម្ិនបានច្្មះថា
បោតនុច្មទនាក្ុសលច្ោយព្ត្ង្់
ោរ នលម្ចទ្ទចំប្ណកបណយ ប្ែល ក
ន លធាើរិនបានលព្វលគ្បាប់
ឬឧទ្ោិសចំប្ណកបណយលទោះឱ្យលដ្ឋ
ល

គ្បោរណា

ប្ត្ោលបរគល

ើញ នកែក្ទ្កំពងលធាើបណយកសលម្ចនោរបរ ិចាារោន រកាសីល

ចលគ្រើនភាវទ ឬល
នកសាង

ើញបូជនី

ឧទ្ោិសថាា

ដ្ឋាន វត្ថកសាងទ្ីចារ ឹកល្ោោះរបស់

ឱ្យលកើត្បីត្ិលសារនសស

នលម្ចទ្ទោំងលនោះរិ នបានល្ោោះថា
ឬគ្បោសល្ោោះ នកបរ ិចាារចត្បបចា័

នឹងបលញ្ា ញវចា

ជាបតតនលម្ចទ្នលដ្ឋ
ឱ្យ នកសាតប់ោំង

នលម្ចទ្ទ ក៏រិនល្ោោះថា ជាបតតនលម្ចទ្ទលដ្ឋ
ប្ត្លដ្ឋ

នលោរប៉ាលណាណោះ

បតតនលម្ចទ្ទលដ្ឋ

គ្ត្ង់
រួរ

គ្ត្ង់ែូចគន គ្ត្ឹរ

ចំប្ណកោរ នលម្ចទ្ទប្ែលជា

គ្ត្ង់លទោះ

បានែល់បណយកសលប្ែល នកលធាើ

បានទំរកលព្វលគ្បាប់ ឬឧទ្ោិសឱ្យ

ោរ នលម្ចទ្ទចំប្ណកបណយ

ប្ែលម្ចាស់របស់លព្វលគ្បាប់ឬឧទ្ោិសឱ្យ លទ្ើបចាត្់ថាជាបតតនលម្ចទ្ទ
លដ្ឋ

គ្ត្ង់ ។
ការសាយឆំប្ែក្បុែយ
បត្តិ រ៊ឺ ចំប្ណកបណយប្ែលលរផា

ឱ្យលទោះម្ចន ២ គ្បោរ

១. ឧទ្ោិសសិកបត្តិ ចំប្ណកបណយប្ែលលរផា

ឱ្យលដ្ឋ

២. នទ្ោិសសិកបត្តិ ចំប្ណកបណយប្ែលលរផា
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ចំលព្វោះ។

ឱ្យរិ នចំលព្វោះ។

ភិធរោត្ថសងគហ

ោរផា

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ចំប្ណកបណយោំង ២ គ្បោរលនោះ នកប្ែលបានទ្ទ្ួល

ចំប្ណកបណយគ្បលភទ្ប្ែលលរផា

ឱ្យលដ្ឋ

ចំលព្វោះ រ៊ឺ ឧទ្ោិសសិកបត្តិ

ោរបលញ្ា ញវចាទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយលទោះថា

សាធ

លហើ

ក៏បាន

ទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយលទោះភាារ ។
លដ្ឋ

សគ្ម្ចប់ោរផា

ចំប្ណកបណយ

គ្បលភទ្ប្ែលលរផា

ឱ្យ

រិនចំលព្វោះ រ៊ឺ

នទ្ោិសសិកបត្តិកីត អានិ សងសក្នោរ នលម្ចទ្ទ

ចំប្ណកបណយគ្បលភទ្ប្ែលលរឧទ្ោិសឱ្យរិនចំលព្វោះលនោះ រប្រងរិ នសាបសូនយលៅណាលទ្

ោលបានទ្ទ្ួ លចំប្ណកបណយគ្បលភទ្ប្ែលជា

ឧទ្ោិសសិកបត្តិកនងលវោណា
ជា នទ្ោិសសិកបត្តិ

លវោលទោះោរ នលម្ចទ្ទគ្បលភទ្ប្ែល

ក៏ចូលឧបត្ថរភោរ នលម្ចទ្ទ

ប្ែលជាឧទ្ោិសសិកបត្តិ

ចំប្ណកបណយ

ឱ្យម្ចនកម្ចាំងខាាំងោាលឡើងកនងលពលប្ែល

បានទ្ទ្ួល ។
ោរឧទ្ោិសចំប្ណកបណយប្ែលលព្វលលហើ

លនោះ សំលៅែល់ ោរ

ឧទ្ោិសចំប្ណកបណយឱ្យែល់ នកប្ែលសាាប់លៅលហើ
សាាប់លៅលទោះបានលៅលកើត្ជាបរទ្ត្តបជីវ ិកលគ្បត្

និង នកប្ែល
ឬវ ិនិបាត្ិក សោ

និងលវម្ចនិកលគ្បត្ោំងលទោះ សគ្ម្ចប់កនងពួករនសសែូចគនក៏ម្ចនោរ
នលម្ចទ្ទចំប្ណកបណយប្ែលជាឧទ្ោិសសិកបត្តិ ឬ នទ្ោិសសិកបត្តិបាន
ែូចគន ប្ត្ផលប្ែលបានទ្ទ្ួលលទោះរិ នប្រនជាទ្ីលៅអាស្ស័

លគ្រឿង

លគ្បើគ្បាស់ ឬអាហារបរ ិលភារែូចគននឹងពួកលគ្បត្បានទ្ទ្ួលលទ្ ទ្ទ្ួល
បានគ្ត្ឹរប្ត្ផលប្ែលជាលសចកតីសខោ
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សបា

ចិត្ត រិនលៅត

ភិធរោត្ថសងគហ

គ្កហា

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រខម្ចត្់ស្សស់សាអត្ប៉ាលណាណោះ ។
៨. ធម្មសសវន
ធរោសសវន រ៊ឺ ោរសាតប់ធរ៌ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា
ធរោំ សណនតិ ឯលត្ទត្ិ = ធរោសសវនំ
ជនោំង

រប្រងសាតប់ធរ៌តរធរោជាត្ិលទោះ ែូលចានោះធរោជាត្ិ

ប្ែលជាលហត្ក្នោរសាតប់ធរ៌លទោះ ល្ោោះថា ធរោសសវន បានែល់
លចត្ទកនងរហាកសលចិត្តបាទ្

ប្ែលម្ចនលយនិលសារនសិោរ

ជាគ្បោន ។

កនង ភិធរោត្ថវ ិភាវ ិនីែីោសប្រតងថា និ រវជាវ ិជាាទ្ិសវនលចត្ទបិ

ឯលត្ថវ សងគ

ត្
ា ិ។

ោរតំងចិត្តសាតប់វ ិជាាោរលផសងៗ ប្ែលរិនម្ចនលោស ក៏សលរង្កគោះ

ចូលកនងធរោសសវនកសលបានោំង ស់ ។
ការស្លតប់ធម្៌មន ២ ព្បការ គឺ
១. ោរសាតប់ធរ៌លែើរបីជនោំង

លោត្សរលសើរថា ជា នកម្ចន

សោធ បានែល់ ោរសាតប់ធរ៌ប្ែលគ្បារពធថា ោលល
ធរ៌លរឿ

ៗ ជនោំង

ើងបានលៅសាតប់

នឹងទំគនលោត្សរលសើរថា ល

ើងជា នកម្ចន

ចិត្តលអ ម្ចនសោធ ោរសាតប់ធរ៌គ្បលភទ្លនោះជាធរោសសវនកសលប្ែល
រិនពិត្គ្បាកែលគ្ព្វោះជាប់លដ្ឋ

កិលលស រប្រងម្ចនផលត្ិចម្ចន-
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

អានិសងសត្ិច ។
២. ោរសាតប់ធរ៌លែើរបីឱ្យចិត្តទ្ន់ លដ្ឋ

ម្ចនសត្ិបញ្ញញ ែឹង

បាបបណយ រណ លោស ម្ចនគ្បលយជន៍ និងរិនម្ចនគ្បលយជន៍
លធាើឱ្យចិត្តរ ីកោ

ស្សស់ថាា

លោះបង់ ទ្ម្ចាប់ប្ែលជាលោសបាន

ោរ

សាតប់ធរ៌គ្បលភទ្លនោះជាធរោសសវនកសលយ៉ា ងពិត្គ្បាកែ ម្ចនផល
លគ្ចើនម្ចនអានិសងសលគ្ចើន ។
៩. ធម្មច្ទសនា
ធរោលទ្សទ រ៊ឺ ោរសប្រដងធរ៌ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា
ធរោំ លទ្លសនតិ ឯតយត្ិ = ធរោលទ្សទ
ជនោំង

រប្រងសប្រតងធរ៌លដ្ឋ

ធរោជាត្ិលទោះ ែូលចានោះធរោ-

ជាត្ិប្ែលជាលហត្ក្នោរសប្រដងធរ៌លទោះ ល្ោោះថា ធរោលទ្សទ បាន
ែល់ លចត្ទប្ែលលៅកនងរហាកសលចិត្តបាទ្ ប្ែលម្ចនលយនិលសារនសិោរជាគ្បោន ។
ក្នង្អភិ
ធម្មត្ថវិភាវិនី ីកាសប្ម្តង្ថា
ុ
និរវជាវ ិជាាទ្ិឧបទ្ិសសនលចត្ទបិ ឯលត្ថវ សងគហំ រចេត្ិ ។

លចត្ទប្ែលជាលហត្ក្នោរប្ណទំពនយល់វ ិជាាោរលផសងៗ
ប្ែលរិនម្ចនលោសក៏សលរង្កគោះចូលកនងធរោលទ្សទលនោះបានែូចគន ។
វ ិជាាប្ែលរិនម្ចនលោស ែូចជា
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ត្នវ ិជាា បានែល់ វ ិជាា ជិោះែំរ ី ជិោះលសោះ និងបររលទ្ោះ

សិបា
ជាលែើរ ។
កម្ចោ

ត្នវ ិជាា បានែល់ វ ិជាាកសិករោ ព្វណិជាករោ ឧសាហ

ករោ និងហត្ថករោជាលែើរ ។
វ ិជាាឋានវ ិជាា

លហាោសាស្រសត វ ិជាសាស្រសត និ ងក្ស

ោរបលគ្ងៀនវ ិជាាោរលផសងៗ

សារលណរោំង

វ ិជាាសីលសាស្រសត

បានែល់

តោសាស្រសត

សាស្រសត (ររពីរគ្ព្វហោណ៍) ជាលែើ រ ។
ែូចលព្វលរកោំងលនោះភិកខ

បលគ្ងៀនរិ នបាន ម្ចនលោសគ្ត្ូវអាបត្តិ លគ្ព្វោះ

រិនប្រនជាធរៈកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ រ៊ឺ រនថធរៈ និ ងវ ិបសសទធរៈ គ្ត្ឹរ
ប្ត្ជាវ ិជាាជីវៈប្ែលរិនម្ចនលោសសគ្ម្ចប់គ្រហសថប៉ាលណាណោះ ។

សប្ម្តង្ធម្មច្ទសនាក្ុសលប្ លមនអានិសង្សច្ព្ឆើននិង្ត្ិឆ
ធរោលទ្សទ កសលប្ែលម្ចនអានិសងសលគ្ចើន បានែល់
សប្រតងធរ៌លដ្ឋ

ចិត្តបរ ិសទ្ធរិនបានគ្បាថានកនងោភ

សិលោក (កិត្ិទ
ត រ) ណារួ

លឡើ

គ្បលយជន៍ម្ចនោរែឹ ង ោរ

ល់

សោារ

នក
ស

គ្បាថានឱ្យ ក
ន សាតប់បានទ្ទ្ួល
កនងលហត្និងផលប្ត្រា៉ា ង

ោរ

សប្រតងយ៉ា ងលនោះ ចាត្់ជាធរោលទ្សទកសលពិ ត្ៗ និងម្ចនអានិសងស
លគ្ចើន ែូច ែាសាលិនី ែាកថាសប្រតងថា
ឯលោ

ត្តលទ បរណំ ធរោំ

បចាាសីសម្ចលទ វ ិរតត

សីលសន បលរសំ លទ្លសត្ិ, ឥទ្ំ លទ្សទរ
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ត្ន-

ំ បញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ទរ ។
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

បរគលណារួ
ែឹង លដ្ឋ
ោភ

សប្រតងធរ៌ ែល់ជនោំង

ភាពសាោត្់ជំទញរបស់ខួាន លដ្ឋ

សណារួ

លដ្ឋ

ចំលណោះ

រិនម្ចនោរគ្បាថានកនង

ប្ត្គ្បាថានឱ្យសលគ្រច រហត្តផលប៉ាលណាណោះ ោរ

សប្រតងធរ៌យ៉ាងលនោះ បានល្ោោះថា បញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋ
ធរោលទ្សទកសល ។
ចំប្ណកធរោលទ្សទកសលប្ែលម្ចនអានិសងសត្ិច បានែល់
នកសប្រតងលដ្ឋ

ចិត្តប្ែលរិនបរ ិសទ្ធ លដ្ឋ

គ្បាថានកនងោភ

ស

សោារ សិលោក (កិត្ិតទរ) គ្ពរោំងចិត្តរិត្ថានឹងឱ្យជនោំង
បានែឹងថា ខាួនជាគ្រូអាចារយ ថានក់ធរោកេិក ោរសប្រតងធរ៌យ៉ាងលនោះ
ចាត្់ជាធរោលទ្សទកសលប្ែលរិនពិត្

ម្ចនអានិសងសត្ិច

ែូច

សប្រតងទ្កកនងសងគីត្ិសូគ្ត្ ែាកថាថា
ឯលោ

ឯវ ំ រំ

ធរោកេិលោត្ិ

ជានិសសនតីត្ិ

ឥចាេ

ឋតា

ចិត្តរិនបរ ិសទ្ធ លដ្ឋ

គ្បារពធ

ោភររលោ ហតា លទ្លសត្ិ, ត្ំ ន រហបផលំ ។
បរគលណារួ
កនងចិត្តថា ជនោំង

សប្រតងធរ៌លដ្ឋ

នឹងបានែឹ ងថា អាតោ ញលនោះជាធរោកេិក

ោំងគ្បាថានលៅកនងោភ ោរសប្រតងធរ៌យ៉ាងលនោះ ម្ចនផលត្ិ ចម្ចន
អានិសងសត្ិចរិនបរ ិបូណ៌ ។
ធិ បា

លសចកតីគ្បាថានរបស់ោភ

ោភ បានែល់ វត្ថប្ែលលរឱ្យ ។
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ស សោារ និង សិលោក
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សោារ បានែល់ ោរបានទ្ទ្ួលលសចកតីលគរពោប់អានពី នក
ែក្ទ្ ។

ិ៍ ដ
ស បានែល់ ឥសសរភាព លករល្
ោ ោះលអ ។

សិលោក បានែល់ លសចកដីសរលសើរ កិត្ិតទរ ។
១០. ទិ ាជុ
ុ ក្ម្ម

ទ្ិែាជករោ រ៊ឺ ោរលធាើលសចកតី

ល់ល

ើញឱ្យគ្ត្ូវតរលសចកតីពិត្

ម្ចនវចនត្ថៈថា
ទ្ិែិាយ ឧជករណំ = ទ្ិែាជករោំ
ោរលធាើលសចកតី

ល់ល

ើញឱ្យគ្ត្ង់ល្ោោះថា ទ្ិ ែាជករោ បានែល់

ករោសសកតញាណ គ្ពរលដ្ឋ

កសលលចត្ទ ។

ទ្ិែាជករោ ជាល្ោោះរបស់ ករោសសកតញាណ ែូចគ្ពោះអាននោលត្ថរ
សប្រតងទ្កកនងរូលែីោក្នោម្ចវចរកសលបទ្ថា
ករោសសកតញាណំ = ទ្ិែាជករោំ លសចកតីថា ករោសសកតញាណ
រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលែឹងថា សត្ាោំង

ម្ចនសិទ្ធកនងោរលធាើរបស់ខួានឯង

ប្ែលលៅថាករោសិទ្ធ ោំងប្ែលជាប្ផនកលអនិងរិនលអែូចគនោំង ស់

ចំប្ណកគ្ទ្ពយសរបត្តិម្ចសគ្បាក់ ម្ចត បិត សាារី ភរ ិយ និ ងបត្តធីត
ោំងលនោះរិនប្រនជាករោសិទ្ធ របស់សត្ាោំង
លគ្ព្វោះរិនអាចជាប់លៅតរសត្ាោង
ំ
នឹងទំលៅកនងភពែក្ទ្បាន

លទោះលដ្ឋ

ពិត្លទ្

កនងភពែក្ទ្បាន កំថាប្ត្

សូរបីកងភពជាត្ិ
ន
លនោះក៏លៅប្ត្រិនម្ចន
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ករោសិទ្ធពិ ត្ គ្បាកែលឡើ
លៅបាន

លសចកតី

ល់ល

លគ្ព្វោះលៅម្ចនភ័

លផសងៗ ែលណើ ដ រ

ើញថាសត្ាោំង

ករោសិទ្ធក្នោរលធាើរបស់ខួន
ា

ក

ជាម្ចាស់របស់

រិនម្ចន នកណានឹងែលណើ ត រ

កលៅ

បាន ែូលចនោះល្ោោះថាទ្ិែាជករោ ។
ែូលចានោះ

លចត្ទលចត្សិកប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ញាណ រ៊ឺ បញ្ញញលចត្សិកប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរ
ោំង

ករោសសកត-

ល់ល

ើញថា សត្ា

រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរករោប្ែលខាួនបានលធាើទ្ក ក៏បានល្ោោះ

ថា ទ្ិែាជករោ ម្ចនវចនត្ថៈប្ែលសប្រតងករោសសកតញាណទ្កថា
ករោំ សកំ ល

សនតិ = ករោសសោ

ករោ ជាករោសិទ្ធរបស់ខួានប្ែលម្ចនែល់សត្ាោំង

សត្ាោំង
ោំង

ែូលចានោះ

លទោះ លទ្ើបបានល្ោោះថា ករោសសក បានែល់ សត្ា

។
ករោសសោនំ ភាលវ = ករោសសកត
ោររស់លៅក្នសត្ាោង
ំ

ប្ែលម្ចនករោជាករោសិទ្ធរបស់

ខាួន ល្ោោះថា ករោសសកត បានែល់ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់សត្ា
ោំង

។

ករោសសកត

ញាណំ = ករោសសកតញាណំ

លសចកតីែឹង លសចកតីឆាាត្ោក់ទ្ងនឹងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់សត្ា
ល្ោោះថា ករោសសកតញាណ បានែល់ បញ្ញញលចត្សិក ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា ត្តលទ បចាល
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ហិ ឧជំ ករ ី

ត្ី ត្ិ = ឧជករោំ
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ធរោជាត្ិណាគ្ត្ូវបចា័
លទោះ ល្ោោះថា ឧជករោ ។

របស់ខួនលធា
ា
ើឱ្យគ្ត្ង់

ែូលចានោះធរោជាត្ិ

ទ្ិែិា ឯវ ឧជករោំ = ទ្ិែាជករោំ
លសចកតីល

ើញ រ៊ឺ បញ្ញញលនោះជាធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវលធាើឱ្យគ្ត្ង់ ល្ោោះថា

ទ្ិែាជករោ ព្វកយថា ទ្ិែិា កនងទ្ីលនោះសំលៅែល់ បញ្ញញ រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែល
ែឹងតរលសចកតីពិត្ បានែល់ ករោសសកតញាណ ។
ត្តលទ បចាល

ហិ បានែល់ ធរោជាត្ិប្ែលជាបចា័

បានលសចកតីថា ធរ៌ប្ែលជាបចា័

របស់ខួន
ា

របស់ករោសសកតញាណលទោះឯង ។

ធម្៌ប្ លជាបឆច័យទនក្ម្មសសក្ោញាែមន ៣ ព្បការ គឺ
១. សត្រ
សូគ្ត្ ជាបចា័

បញ្ញញ បានែល់ បញ្ញញប្ែលលកើត្ពីោរសិកាលរៀន-

ឱ្យលកើត្ករោសសកតញាណ ែូចជាលរឿងភូរិ បែិសនធិ

ករោ កិលលស ជាលែើរ ។
២. ចិទតរ

បញ្ញញ បញ្ញញប្ែលលកើត្ពីោររិត្ពិចារណា កនង

បរគលជា នកធរោតប្ត្ងលកើត្លគ្ព្វោះោរសាដប់ជាែំបូងសិន
លឡើងបាន ប៉ាប្នតចំលព្វោះ នកម្ចនបាររី ប់រ ំរកលអលហើ

លទ្ើ បលកើត្
រិនចាំបាច់

សាដប់ពី នកែក្ទ្ក៏អាចលកើត្លឡើងបានប្ែរ ។ កនង ែាកថា សលម្ចោហវ ិលទទ្នី បានលលើក

កគ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង ២ ជាឧោហរណ៍ រ៊ឺ

សពាញ្ូញ លព្វធិសត្ា និងបលចាកលព្វធិ សត្ា ។ គ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង ២ លនោះ
កនងជាត្ិ ចងលគ្ោ

អាចគ្ត្ឹរប្ត្ចិទតរ
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បញ្ញញ ក៏សលគ្រចររគផល

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

បានប្ែរ ។
៣. ភាវទរ បញ្ញញ បានែល់ បញ្ញញ ប្ែលលកើ ត្ពីោរចលគ្រើន

វ ិបសសទ ជាបចា័
គ្ពរោំងបចា័

ឱ្យលកើត្ករោសសកតញាណ ម្ចនោរល

ើញទររូប

របស់ទររូបជាលែើរ ។

កនងវចនត្ថៈប្ែលលព្វលរកលនោះ
យ៉ា ង រ៊ឺ បញ្ញញប្ែលជាលហត្រួ

លទ្ើបប្ចកបញ្ញញលចញជា

បញ្ញញប្ែលជាផលរួ

បញ្ញញប្ែលជាលហត្លទោះ បានែល់ សត្រ
បញ្ញញ និងភាវទរ

២

។

បញ្ញញ ចិទតរ

បញ្ញញ ោំង ៣ គ្បោរលនោះ ។

ចំប្ណកបញ្ញញប្ែលជាផលលទោះ បានែល់ ករោសសកតញាណ
លដ្ឋ

លហត្លនោះឯង

លោះសោា

សូ របី ជ នោំង

ទ្ិែិបា
ា នក៏ពិត្

ប្ែលលៅរិ នោន់ បា ន

ប្ត្ោលម្ចនលសចកតី

ល់ល

ើញគ្ត្ង់លៅ

កនងវត្ថបញ្ញញ ប្ែលលៅថា ទ្សវត្ថកសម្ចោទ្ិែិា ១០ គ្បោរលនោះ យ៉ា ង
លអិត្លអន់ក៏ល្ោោះថា ករោសសកតញាណ ប្ែលសលគ្រចជាទ្ិែាជករោ
កសលគ្បាកែលឡើង ។
ទសវត្ថុក្សមមទិ ិា ១០ ព្បការ

១.

ត្ថិ ទ្ិនំន ោនប្ែលបរគលឱ្យលហើ

២.

ត្ថិ

៣.

ត្ថិ ហត្ំ ោរបូជាត្ូចម្ចនផល ។

៤.

ម្ចនផល ។

ិែំា ោរបូជាធំម្ចនផល ។

ត្ថិ សកត្ទ្កាដ្ឋនំ កម្ចោនំ ផលំ វ ិបាលោ ផលនិងវ ិបាកក្ន
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ករោប្ែលបរគលលធាើលអ និងលធាើអាគ្កក់ម្ចន ។
៥.

ត្ថិ

ំ លោលោ លោកលនោះម្ចន (លោកលនោះម្ចន

សគ្ម្ចប់ នកប្ែលរស់លៅលោកែក្ទ្) ។
៦.

ត្ថិ បលោ លោលោ លោកខាងរខម្ចន (លោកែក្ទ្ម្ចន

សគ្ម្ចប់ នកប្ែលរស់លៅលោកលនោះ) ។
៧.

ត្ថិ ម្ចត ម្ចតម្ចនរណ (បណយបាប) ។

៨.

ត្ថិ បិត បិតម្ចនរណ (បណយបាប) ។

៩. ត្ថិ សតត ឱ្បបាត្ិោ សត្ាជាឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ម្ចន ។
១០.
ល

ត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សរោរគត សម្ចោបែិបទន

ឥរញ្ា លោកំ បរញ្ា លោកំ ស

ំ

ភិញ្ញញ សចេិកតា បលវលទ្នតិ ។

ពួកសរណៈគ្ព្វហោណ៍កនងលោក ប្ែលគ្ពរលគ្ពៀង គ្បត្ិបត្តិគ្ត្ូវ លធាើឱ្យ
ជាក់ចាស់ លដ្ឋ

គ្បាជា្ែ៏ក្គ្កប្លងខាួនឯង គ្តស់ែឹងនូវលោកលនោះ

និងលោកខាងរខក៏ម្ចន ។ (បិែកភារ ២៦ ទ្ំព័រ ៣៣៧)

ទ្សវត្ថកសម្ចោទ្ិែិា ១០ គ្បោរលនោះ លគ្បើជាលគ្រឿងគ្ត្ួត្ពិនិត្យឱ្យ
ល

ើញរបស់ខួនថា
ា
ម្ចនោរល

ើញគ្ត្ឹរគ្ត្ូវគ្រប់គ្គន់ឬ ត្់ លបើល

ញ
ើ

ថាគ្ត្ឹរគ្ត្ូវគ្រប់ោំង ១០ គ្បោរប្ែលសប្រតងលនោះ ក៏ោប់ថាោរល

ើញ

យ៉ា ងលនោះជាទ្ិែាជករោ រ៊ឺ ោរល

ើញ

គ្រប់ោំង ១០ គ្បោរលទ្ ល
ទ្ិែជ
ា ករោប្ែលជាោរល
លគ្ចើន នកម្ចនលសចកតី

ើញគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ ប្ត្លបើលៅរិនោន់ល

ើញគ្ត្ឹរប្ត្ ២-៣ ប៉ាលណាណោះ ក៏លៅចាត្់ជា

ើញរិ នោន់គ្ត្ឹរគ្ត្ូវបាន
ល់ល

ើញរិនសខរ
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បានចំលព្វោះកនងខទ្ី ១ ទ្ី ២ លៅលគ្គត្គ្គត្លសើៗ តំងពីខទ្ី ៤
ជាលែើរលៅ រប្រងរិត្រិនែល់នឹងសរាឹងល
លគ្ព្វោះបរគលោំងលនោះ លដ្ឋ
សាតប់ រិនម្ចនចិទតរ

ើញបានលំបាក ប្ែលែូលចនោះ

លគ្ចើនរិនម្ចនសត្រ

បញ្ញញ រ៊ឺ ខាោះោរ

បញ្ញញ រ៊ឺ ខាោះោរនឹករិត្ពិចារណា និងរិន

ម្ចនភាវទរ បញ្ញញ រ៊ឺ ខាោះោរបែិបត្តិធរ៌គ្ត្ឹរគ្ត្ូវពីោរចលគ្រើនវ ិបសសទ
ករោដ្ឋានលទោះឯង ។
ែូលចានោះ

លបើោរល

ើញរបស់ខួនលៅរិ
ា
នោន់គ្ត្ឹរគ្ត្ូវតរលគល

របស់ទ្សវត្ថកសម្ចោទ្ិែិោ
ា ំង ១០ គ្បោរលនោះ រួរពាយរ ប់រ ំសិកា
ោំងកនងផាូវបរ ិ ត្តិនិងបែិបត្តិ

លែើរបីទ្ទ្ួលប្កលរអលសចកតីល

ខាួនឱ្យបរ ិបូណ៌ប្ែលជាផលកក្គ្រកនងជីវ ិត្
លោះបង់ ោភ

ើញរបស់

បណិ ា ត្រប្រងល

ើញោរ

ស សរលសើរ សខរបស់ខួាន ជាកក្គ្រក្នជីវ ិត្ ។

សគ្ម្ចប់ ក
ន ម្ចនោរល
គ្រប់គ្បោរលហើ

ញ
ើ គ្ត្ូវតរលគលទ្សវត្ថកសម្ចោទ្ិែិា

ក៏ជាករោសសកតញាណ បានលកើត្លឡើងលហើ

ែល់

នកលទោះ ោរបរ ិចាារោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់ នកលទោះ រប្រង
ម្ចនផោនិសងសលគ្ចើន រក ីលា គ្បៀបរិនបាន ែូចពូជគ្គប់លព្វធិត្ូចៗ
ប្ត្ចលគ្រើនលូត្ោស់ជាលែើរលព្វធិធំបានលអ
សរលសើររណរបស់ករោសសកតញាណ

គ្ពោះពទ្ធលឃាសាចារយ

ទ្កកនងសលម្ចោហវ ិលទទ្នី

ែាកថាថា
ឥរសោឹ ករោសសកត្ញាលណ ឋតា ពហំ ោនំ ទ្តា សីលំ បូលរតា
ឧលបាសេំ សម្ចទ្ិ

ិតា សលខន សខំ សរបត្តិយ សរបត្តឹ នភវ ិតា
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និព្វានំ បតតនំ រណនបរ ិលចេលោ នត្ថិ ។
ោរោប់ចំនួនបរគល នកតំងលៅកនងករោសសកតញាណលនោះ
ប្ែលអាចែឹងយ៉ា ងលនោះ លហើ

ឱ្យោនលគ្ចើន បំលពញសីលឱ្យបរ ិបូណ៌

សម្ចោនឧលបាសេ

លសា

លសា

លហើ

សរបត្តិលដ្ឋ

សរបត្តិ លហើ

វចនត្ថៈលនោះ

រប្រងសប្រតងថា

លសចកតីសខលដ្ឋ

លសចកដីសខ

សលគ្រចគ្ពោះនិព្វាន កំណត្់រិន

បាន ។
លដ្ឋ

នកប្ែលចូលែល់គ្ពោះនិព្វាន

រិនឆ្ាងោត្់ករោសសកតញាណលទោះរប្រងរិនម្ចន ។
សប្ម្តង្ទិ ាជុ
នុ
ំង្ ៣ ព្រម្ទា ំង្អង្គធម្៌
ុ ក្ម្មក្ង្ច្ឆត្នាទា
១. ទ្ិ ែាជករោកនងបពាលចត្ទ បានែល់

ល

នកប្ែលម្ចនោរ

ល់

ើញលៅរិនោន់គ្ត្ឹរគ្ត្ូវចំលព្វោះគ្ពោះពទ្ធសាសទកនងលរឿងោរសាាប់

ោរលកើត្ ភពភូរិប្ែលជាទ្ីលសា
ថារនសសលទោះោលសាាប់លហើ

ទ្កខនិងសខ ម្ចននរក សួរ៌ ជាលែើរ
លៅលកើត្ជាសត្ាត្ិរចាេនក៏បាន

ជា

រនសសលទ្ៀត្ក៏បាន លកើត្ជាលទ្វតក៏បាន ឬសត្ាត្ិរចាេនសាាប់លហើ
លកើត្ជារនសស ជាលទ្វត ឬជាត្ិរចាេនលទ្ៀត្ក៏បាន ត្រកបានភា្ក់
រលឹកែឹងខាួនថា

លសចកតី

ល់របស់ខួនលៅរិ
ា
នោន់គ្ត្ឹរគ្ត្ូវចំលព្វោះ

គ្ពោះពទ្ធសាសទ ែូលចនោះ ខាួនរួរនឹងសិកាលរៀនសូគ្ត្លែើរបីលធាើលសចកតី
ល់ល

ើញរបស់ខួាន ឱ្យគ្ត្ឹរគ្ត្ូវតរគ្ពោះពទ្ធសាសទ ោររលឹកែឹង

ខាួនបានែូលចនោះ ល្ោោះថា ជាទ្ិែាជករោកនងបពាលចត្ទ
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រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង ។
២. ទ្ិែាជករោកនងរញ្ានលចត្ទ បានែល់
ល់គ្ពរគ្បាកែកនងចិត្តយ៉ាងលនោះលហើ

នកប្ែលរិត្ល

ើញ

ក៏ចាប់លផដើរសិកាលរៀនសូគ្ត្

ំពីោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់វត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្និងរិនម្ចនជីវ ិត្ និងម្ចត្ិោ
ធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងនឹងលគលលដ្ឋ
ចលគ្រើនលអលឡើងយ៉ា ងណា
តរលំដ្ឋប់

ចំលព្វោះៗ ោរសិកាលរឿ

ោរល

ៗ រប្រង

ញ
ើ គ្ត្ូវក៏ចលគ្រើនលអលឡើងលរឿ

ោំងបានទ្ទ្ួលចំលណោះែឹងោរ

ល់ល

ៗ

ើញគ្ត្ូវយ៉ា ង

ចាស់កនងលរឿងលកើត្ សាាប់ នរក សួរ៌ជាលែើរ ោំងលនោះថាពិត្គ្បាកែ
យ៉ា ងណា គ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងណា យ៉ា ងបរ ិបូណ៌លហើ
ល

លសចកតី

ល់

ើញគ្ត្ូវចាស់ោស់យ៉ាងលនោះ ជាទ្ិែាជករោកងរ
ន
ញ្ា នលចត្ទ រ៊ឺ

រហាកសលញាណសរប
លៅរបស់ជីវ ិត្

ត្តចិត្លត កើត្លឡើង រិត្ពិចារណាោរគ្បគ្ពឹត្ត

ចិត្តកងខណៈលទោះ
ន
ងគធរ៌របស់ទ្ិែជ
ា ករោកនងរញ្ា ន

លចត្ទបានែល់ រហាកសលញាណសរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

៣. ទ្ិែាជករោកនង បរលចត្ទ បានែល់
លរៀនសូគ្ត្យ៉ា ងលអ លហើ
ពីរនល

ពិចារណាែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ខួាន ថា

ើងោាប់ម្ចនលសចកតី

ឥឡវលនោះល
ូ

នកប្ែលបានសិកា

ើងបានលធាើលសចកតី

ល់ល

ើញខសលគ្ចើនយ៉ា ង លគ្ចើនគ្បោរ

ល់ល

ើញរបស់ល

ើងឱ្យគ្ត្ឹរគ្ត្ូវចំលព្វោះ

ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទយ៉ា ងលអលហើ

ោរពិ ចារណា

ែូលចនោះ ជាទ្ិែាជករោកនង បរលចត្ទ ប្ែលពិចារណាលដ្ឋ

រហាកសល

ចិត្ត ៨ ែួ ងៗ ណារួ

ែូលចានោះ ងគធរ៌របស់ទ្ិែជ
ា ករោកនង បរលចត្ទ
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លទ្ើបបានែល់ រហាកសលចិត្ត ៨ ែួ ង ។
រួរលសចកតីរកទ្ិែាជករោកងប
ន
ពាលចត្ទ បានែល់ រហាកសល
ចិត្ត ៨ ែួង ។
ទ្ិែាជករោកនងរញ្ា នលចត្ទ បានែល់ រហាកសលញាណរបត្តចិត្ត ៤ ែួង ។
ទ្ិែាជករោកនង បរលចត្ទ បានែល់ រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង ។
សច្រគគះបុញ្ាក្ិរ ិយវត្ថុ ១០ ឆូលក្នង្ទាន
សីល ភាវនា
ុ

កនងបញ្ញ កិរយ
ិ វត្ថ ១០ គ្បោរលទោះ បត្តិោន និងបតតនលម្ចទ្ទ

សលរង្កគោះចូលកនងោនកសល

បចា ន លវ

ាវចា សលរង្កគោះចូលកនង

សីលកសល ធរោសសវន ធរោលទ្សទ និងទ្ិែាជករោ សលរង្កគោះចូលកនង
ភាវទកសល តរប្បបសលងខបែូលចនោះ
១. ោនកសល ៣ យ៉ា ង បានែល់ ោន បត្តិោន បតតនលម្ចទ្ទ ។
២. សីលកសល ៣ យ៉ា ង បានែល់ សីល
លវ

បចា

ន

ាលវចា ។
៣. ភាវទកសល ៤ យ៉ា ង បានែល់ ភាវទ ធរោសសវន

ធរោលទ្សទ

ទ្ិែាជករោ

។ លហត្ផលកនងោរសលរង្កគោះបត្តិោននិង

បតតនលម្ចទ្ទចូលកនងោន លគ្ព្វោះោនកសលជាបែិបកខែល់ឥសា
និងរចេរ ិ

ៈ។
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ឥសា រ៊ឺ ោររិនលពញចិត្តកងគ្ទ្ពយសរបត្ត
ន
ិ ឬរណ លសចកតីលអ
របស់ នកែក្ទ្ ។
រចេរ ិ

រ៊ឺ លសចកតីហួងប្ហងគ្ទ្ពយសរបត្តិ ឬរណ លសចកតីលអ

របស់ខួាន ។

ោំង ២ គ្បោរលនោះជាបែិបកខែល់ោរបរ ិចាារោន

នឹងលធាើោរបរ ិចាារោនបានគ្ត្ូវ

កឈនោះឥសានិងរចេរ ិ

នកប្ែល

ៈលនោះឱ្យបាន

ជារន ោរបរ ិចាារោនលទ្ើបសលគ្រចបាន លបើលៅម្ចនឥសាែោបណា
រប្រងលកើត្ោររិនលពញចិត្តនឹងបែិគគហកៈ រ៊ឺ
លៅ ំពីខួន
ា លបើលៅម្ចនរចេរ ិ

នកទ្ទ្ួលបានទ្ទ្ួលវត្ថ

ៈែោបណា ក៏រប្រងលកើត្ោររិនលពញ

ចិត្ក
ត នងោរប្ែលគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ខួាន ស់លៅ លដ្ឋ
និងរចេរ ិ

លហត្លនោះឥសា

ៈលទ្ើបជាបែិបកខែល់ោរបរ ិចាារោន ។

ោរលកើត្លឡើងរបស់បត្តិោន និ ងបតតនលម្ចទ្ទក៏ែូចគន រ៊ឺ លបើ
នកណាលៅម្ចនឥសា

ក៏រប្រងរិ នលពញចិត្តកនងោរប្ែលឱ្យ នកែក្ទ្

បានទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយពីខួនលដ្ឋ
ា
ម្ចនរចេរ ិ

ៈ

ែក្ទ្លទ្ៀត្លឡើ

សបា

រ ីកោ

លឡើ

លបើលៅ

ក៏រិនលពញចិត្តប្ចកចំប្ណកបណយរបស់ខួនឱ្យប
ា
រគល

ែូលចានោះបត្តិោនកសលនឹងសលគ្រចបានគ្ត្ូវលធាើោរ

បគ្ង្កាបឥសា និងរចេរ ិ

ៈឱ្យបានជារនែូចគននឹងោនកសលប្ែរ ។

កនងបតតនលម្ចទ្ទក៏ែូចគន លបើចិត្លត ៅរិត្ឥសា ក៏នឹងលកើត្
ោររិនលពញចិត្តកនងោរបរ ិចារោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់
នកែក្ទ្ លហើ

អាចនឹងត្ិោះលែៀល គ្ត្ឡប់ល
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។ ោលលបើយ៉ាងលនោះ

ទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយប្ែលលរផា
លបើកំពងលៅម្ចនរចេរ ិ
ក៏នឹងរិនអាចទ្ទ្ួល

ៈ រ៊ឺ

ចិត្តរិត្ប្ែលបលង្កអនលៅកនងោរ
ឱ្យលកើត្លឡើងរិនបានលឡើ

។

លសចកតីហួងប្ហងគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ខួាន

កផលបណយប្ែលលរផា

រកឱ្យបានលឡើ

។

ែូលចានោះ លទ្ើបរិ នលពញចិត្តទ្ទ្ួលចំប្ណកបណយ របស់ នកែក្ទ្ប្ែលលរ
ផា
ណា

ឱ្យ

លដ្ឋ

លហត្លនោះបតតនលម្ចទ្ទកសលនឹ ងសលគ្រចខណៈ

ខណៈលទោះគ្ត្ូវបរង្កាបឥសានិ ងរចេរ ិ

ៈឱ្យបានជារន

លទ្ើ ប

សលរង្កគោះបត្តិោននិ ងបតតនលម្ចទ្ទចូ លកនងោនកសលែូលចនោះ ។
លហត្ផលកនងោរសលរង្កគោះ បចា ន និងលវ
លគ្ព្វោះ បចា នៈ និងលវ

ាវចាចូលកនងសីល

ាវចាៈោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្ត

លអរបស់គ្រហសថនិងបពាជិត្ចាត្់ជាចារ ិត្តសីល បានែល់ សីលប្ែល
សលគ្រចលដ្ឋ

ោរបែិបត្តិ ។

បចា
លវ

ន រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្គ
ត រវៈឱ្នលំលោន ។

ាវចា រ៊ឺ ោរជួ

បែិបត្តិ ។

ប្ែលជាគ្បលយជន៍ោំងផាូវបរ ិ

ត្តិនិង

វត្ថោំងលនោះជាោរលធាើខួាន នឹ ងោរង្ករឱ្យលអម្ចនគ្បលយជន៍ ប្ែល

សបបរសោំង

រប្រងសរលសើរ

លទ្ើបសលរង្កគោះរួរទ្កកនងសីល

កសលែូលចនោះ ។
លហត្ផលកនងោរសលរង្កគោះធរោសសវនៈ ធរោលទ្សទ និ ងទ្ិែាជករោ
ចូលកនងភាវទកសលលគ្ព្វោះោរង្ករោំង ៣ គ្បោរលនោះ រប្រងជំនួ
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ែល់លសចកតីសៃប់ និងបញ្ញញកនងកសលធរ៌ ឱ្យម្ចនោររ ីកចលគ្រើ នលឡើង
ិ សសទករោដ្ឋាន លហត្លទោះលទ្ើ ប
ែូចជាោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាននិងវប
សលរង្កគោះចូលកនងភាវទកសលែូលចនោះ ។
សច្រគគះធម្មច្ទសនានិង្ទិ ាុជុក្ម្មោម្រុទភា
ធ សិត្អ ាក្ថា

ធរោលទ្សទ រ៊ឺ ោរលគ្បៀនគ្បលៅធរ៌ឬោរសប្រតងធរ៌ សលរង្កគោះ

ចូលកនងោនកសលក៏បាន ែូចពទ្ធវចនៈសប្រតងថា សពាោនំ ធរោោនំ
ជិទត្ិ ោរឱ្យធរ៌រប្រងឈនោះោរឱ្យោំងពួង ។
ទ្ិែាជករោ រ៊ឺ ោរលធាលើ សចកតី

ល់ល

ញ
ើ ឱ្យគ្ត្ង់ គ្ពោះពទ្ធលឃា-

សាចារយបានសប្រតងទ្កកនងសងគីត្ិសូគ្ត្ក្នបាែិកវរគ ែាកថាថា
ទ្ិែាជករោំ សលពាសំ និ

រលកខណំ ។

ទ្ិែាជករោលនោះ ជាលគ្រឿងសម្ចគល់នូវភាពបរ ិបូណ៌របស់បញ្ញ កិរ ិយវត្ថោំងពួង, បានលសចកតីថា ទ្ិែាជករោលនោះសលរង្កគោះចូលកនង ោន
កសលសីលកសលនិងភាវទកសលបានោំង ស់ លគ្ព្វោះទ្ិែាជករោ
លនោះលគ្បៀបែូច នកលៅកក្នសទ្ូកប្ែលចាំោន់ចងាូត្ទ្ូកឱ្យលៅគ្ត្ង់ទ្ិស
លៅជានិចា លបើខាោះ នកោន់ចងាូត្លហើ

ទ្ូកនឹ ងលៅគ្ត្ង់រិនបាន

នកប្ែល

បរ ិចាារោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ លបើរិនម្ចនទ្ិែជ
ា ករោគ្បកបរួរ
ជារួ

ផង ោន សីល ភាវទោំងលនោះក៏រប្រងឱ្យផលបានរិនបរ ិបូណ៌

លព្វលរ៊ឺ ោលឱ្យផលលកើត្ជារនសស ឬលទ្វតជាន់ោប ម្ចន វ
រិនបរ ិបូណ៌

ឬក៏ជា នកលៃង់លខា
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បញ្ញញ

វៈ

បានទ្ទ្ួលលសចកតីលៅត

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

គ្កហា

កនងលរឿងសរបត្តិជាលរឿ

លហើ

លដ្ឋ

ៗ កសលោំងលនោះប្ែលបានលធាើលៅ

ចំប្ណកលគ្ចើន ោលលព្វលលដ្ឋ

ងគធរ៌ បានែល់

ទ្ាិលហត្កឱ្រកកសល ។
ចំប្ណកកសលរបស់បរគលប្ែលម្ចនទ្ិែជ
ា ករោគ្បកបផងលទោះ
រប្រងម្ចនផលបរ ិបូណ៌ លព្វលរ៊ឺ ោលឱ្យផលលកើ ត្ជារនសស ឬលទ្វត
ក៏ឱ្យលកើត្ជារនសស
ឆាាត្្ាស
ជានិចា

ឬលទ្វតប្ែលម្ចន វ

បានទ្ទ្ួលសខោ

សបា

វៈបរ ិបូណ៌ម្ចនសត្ិបញ្ញញ
ចិត្ក
ត នងលរឿងគ្ទ្ពយសរបត្តិ

កសលោំងលនោះប្ែលនឹងលធាើលៅលហើ

ងគធរ៌បានែល់

ត្ិលហត្កឧកាែាកសល

ោលលព្វលលដ្ឋ
ឬរងចោះរកក៏បានែល់

ត្ិលហត្កឱ្រកកសល ។
ឧបនិធិភណា រ៊ឺ គ្ទ្ពយប្ែលកប់ទ្កកនងខនធសទតនក្នខាួនលែើរបី

ចូលោន់គ្ពោះនិព្វាន ជាោម្ចវចរកសលករោម្ចន

៩០

គ្បោរ

រ៊ឺ

សចរ ិត្ករោ ៣០ បញ្ញកិរ ិយវត្ថ ៣០ និ ងបាររី ៣០ ។
សចរ ិត្ករោ ៣០ រ៊ឺ កសលករោបេ ១០ រណលដ្ឋ

លចត្ទ ៣

ោល ។
បញ្ញ កិរ ិយ ៣០ រ៊ឺ បញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ១០ រណលដ្ឋ

លចត្ទ ៣

ោល ។
វ ីរ ិ

បាររី ៣០ រ៊ឺ បាររី ១០ បានែល់ ោន សីល លនកខរោ បញ្ញញ
ខនតី សចា

ធិដ្ឋាន លរតត និងឧលបោខបាររី រួរបាររី ១០

ប្ែលជាសារញ្ញ បាររីប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹង ងគ ធិបត្ិ ៤ គ្បលភទ្
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ប្ែលជាបរ ិត្ត រជឈិរ បណីត្ រួរបានជាបាររី ៣០ ។
ឧបនិធិភណា

៩០

គ្បោរលនោះម្ចនសប្រតងទ្កកនងឯកនិបាត្

ជាត្កែីោថា
សរត្ឹស សរត្ឹ សានិ សចរ ិត្ធរោបញ្ញ កិរ ិយវត្ថបាររិលយត្ិ
ឥលរ នវត្ិ ធម្ចោ និព្វានតថ

ឧបនិធិភណា
ា ទរ ។

វត្ថប្ែលល្ោោះថា ឧបនិធិភណា រ៊ឺ គ្ទ្ពយប្ែលរបបីកប់ទ្កកនង
ខនធសទតនរបស់ខួាន លែើរបីចូលោន់គ្ពោះនិព្វានលទោះ ម្ចន ៩០ គ្បោរ
រ៊ឺ សចរ ិត្ករោ បញ្ញ កិរ ិយវត្ថ និ ង បាររី នីរួ

ៗ ម្ចន ៣០ រួរជា

៩០ គ្បោរ ។
សរបោម្ចវចរករោតរប្ែលសប្រតងលហើ
ប្ែលលៅកនង

រ៊ឺ លចត្ទលចត្សិក

កសលចិត្ត ១២ ែួង និ ងរហាកសលចិត្ត ៨ ែួ ង ។

ោលលព្វលលដ្ឋ

ងគធរ៌ម្ចន ២០ បានែល់

កសលចិត្ត ១២

ែួង រហាកសលចិត្ត ៨ ែួង ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

ោារម្ចន ៣ បានែល់ ោ

ោារ វចីោារ

និងរលទោារ ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

កិចាម្ចន ៣០ បានែល់ ទ្ចារ ិត្ ១០ សចរ ិត្

១០ និងបញ្ញ កិរ ិយវត្ថ ១០ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

៣. រ ូបាវឆរក្ុសលក្ម្ម
រូបាវចរកសលករោ

ជាកសលករោប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើន

សរេភាវទ រហូត្សលគ្រចជា បបទសម្ចធិ ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងថា
រូបាវចរកសលំ

បន

រលទករោលរវ,

ត្ញ្ា

បបទបបត្តំ, ្នងគលភលទ្ន បញ្ាវ ិធំ លហាត្ិ ។
រូបាវចរកសលករោ
សលគ្រចបានលដ្ឋ

ជារលទករោប្ត្រា៉ា ង

ភាវទរ

ភាវទរ

ំ

រលទករោលនោះរប្រង

ៈ និ ង បបទ្ន ោលលព្វលលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្ន ងគ្នម្ចន ៥ យ៉ា ង ។
ចំណចសម្ចគល់

ោរលកើត្លឡើងរបស់រូបាវចរកសលករោលនោះ

លផសងគននឹងោម្ចវចរកសលករោ រ៊ឺ ោម្ចវចរកសលករោលទោះ រប្រង
លកើត្លឡើងបានោំងផាូវោ
បានែល់ោ

ផាូវវចា ផាូវចិត្ត ោលលព្វលលដ្ឋ

ករោ

ករោ វចីករោ និងរលទករោ ។

ចំប្ណករូបាវចរកសលករោលទោះ លកើត្ផាូវោ

ផាូវវចារិនបាន

រប្រងលកើត្ចំលព្វោះប្ត្ផាូវចិត្ត រ៊ឺ រលទករោប្ត្រា៉ា ងលគ្ព្វោះរូបាវចរកសល
លចត្ទលទោះរិនម្ចនទទ្ីលធាើឱ្យវ ិញ្ញ ត្ិរត ូបោំង ២ រ៊ឺ ោ
វចីវ ិញ្ញ ត្ិត ប្ែលោក់ ទ្ងនឹងោរកលគ្រើកោ
លព្វលលដ្ឋ

វចា លកើត្លឡើងបាន ោល

ោរង្កររបស់ោម្ចវចរកសលលហើ

រប្រងលកើ ត្លឡើងបាន

លគ្ចើនវ ិធី រ៊ឺ លកើត្ពីោរបរ ិចាារោន លៅថា ោនរ
ោររការសីល លៅថា សីលរ
លៅថា ភាវទរ

វ ិញ្ញ ត្ិត និ ង

ៈក៏ម្ចន លកើត្ពី

ៈក៏ម្ចន លកើត្ពីោរចលគ្រើនសរេភាវទ

ៈក៏ម្ចន ចំប្ណកោរលកើត្លឡើងរបស់រូបាវចរកសល
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ភិធរោត្ថសងគហ

លទោះ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រប្រងលកើត្ពីោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋានណារួ

ករោដ្ឋាន ២៦ គ្បោរ លៅថា ភាវទរ
សលគ្រចបានលដ្ឋ

ភាវទរ

ោលលព្វលលដ្ឋ

កនងអាររោណ៍

ៈ ែូលចនោះរូបាវចរកសលរប្រង

ៈប្ត្រា៉ា ង ។

ំណាចសម្ចធិ

សូ របីនឹងម្ចនគ្បលភទ្រលទករោភាវទរ

ៈ

ោម្ចវចរកសលករោលទោះ
ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋ

ោរ

ចលគ្រើនផាូវចិត្តកីត ប្ត្រប្រងរិ នចូលែល់លសចកតីសលគ្រចប្ែលជា បបទ
សម្ចធិ រ៊ឺ ្នសម្ចបត្តិបាន រប្រងចូលែល់គ្ត្ឹរបរ ិករោសម្ចធិ និង
ឧបចារសម្ចធិប្ែលជាប្ផនកខាងលែើររបស់ បបទសម្ចធិប៉ាលណាណោះ ។
ចំប្ណករូបាវចរកសលករោលទោះ រប្រងចូលែល់លសចកតីសលគ្រច
ប្ែលជា បបទសម្ចធិបាន លសចកតីថា កនងោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន
របស់គ្ពោះលយគវចរលទោះ លបើលៅរិ នោន់បាន្ន រូបាវចរកសលក៏
លៅរិនោន់លកើ ត្លឡើង លបើរូបាវចរកសលលកើត្ោលណា ក៏សំលៅែល់
គ្ពោះលយគវចរលទោះចូលែល់្នលហើ

គ្ពោះ នរោធចារយលៅថា

បបទបត្តំ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ោរលកើ ត្លឡើងរបស់ោម្ចវចរកសលលទោះ បានែល់
រហាកសលចិត្ច
ត ំនួន ៨ ែួង ប្ចកតរសភាវធរ៌ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
លវទ្ទ ញាណ និងសង្កខរ ចំប្ណកោរលកើត្លឡើងរបស់រូបាវចរកសល
លទោះ

ប្ចកលដ្ឋ

ងគ្នជាលគលបាន

ប្ែលគ្បកប រ៊ឺ

៥

គ្បលភទ្តរ ងគ្ន

បឋរជានកសល ម្ចន ងគ្ន ៥ បានែល់ វ ិត្កា វ ិចារ បីត្ិ
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

សខ និង ឯករគត ។
ទ្ត្ិ

ជានកសល ម្ចន ងគ្ន ៤ បានែល់ វ ិចារ បី ត្ិ

សខ និង ឯករគត ។
ត្ត្ិ

ជានកសល ម្ចន ងគ្ន ៣ បានែល់ បីត្ិ សខ និង

ឯករគត ។
ចត្ត្ថជានកសល ម្ចន ងគ្ន ២ បានែល់ សខ ឯករគត។
បញ្ារជានកសល ម្ចន ងគ្ន ២ បានែល់ ឧលបោខ
ឯករគត ។
រូបាវចរកសល លទ្ើបម្ចនចំនួនចិត្តលកើត្បាន ៥ ែួង តរ ងគ
្នប្ែលគ្បកប គ្ពោះ នរោធចារយ លទ្ើបសប្រតងថា ្នងគលភលទ្ន
បញ្ាវ ិធំ លហាត្ិ សំលៅែល់ ោរលព្វលលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្ន ងគ្នម្ចន

៥ គ្បោរ ។
៤. អរ ូបាវឆរក្ុសលក្ម្ម
រូ បាវចរកសលករោ

ជាកសលករោប្ែលលកើ ត្ ពី ោរចលគ្រើ ន

សរេភាវទត្ពីបញ្ា រជានប្ែលជា បបទសម្ចធិ
រូបាវចរកសលករោ លផសងគនលដ្ឋ

ែូចគនជារួ

អាររោណ៍ លព្វលរ៊ឺ រូបាវចរកសលករោ

ម្ចនអាររោណ៍ ២៦ គ្បោរ សទ្ធប្ត្ជាបញ្ញ ត្ិរត ូបធរ៌ោំង ស់ ម្ចន
កសិណ ១០ ជាលែើរ ចំប្ណកអាររោណ៍របស់ រូបាវចរកសលករោ
លទោះ ជា រូបធរ៌ម្ចនោំងបញ្ញ ត្ិត រូបធរ៌ និងបររត្ថ រូបធរ៌ សទ្ធប្ត្
ជា រូបធរ៌ោំង ស់

និង ងគ្នរបស់ រូបាវចរកសលករោលទោះ
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ម្ចន ងគ្ន ២ រ៊ឺ ឧលបោខ ឯករគត លសោើគននឹង ងគ្នរបស់
រូបបញ្ា រជាន
ត្ថា

រូបាវចរកសលករោលនោះម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា
រូបាវចកសលញ្ា

រលទករោំ,

ត្របិ

ភាវទរ

ំ

បបទបបត្តំ. អាររោណលភលទ្ន ចត្ពាិធំ លហាត្ិ ។
រូបាវចរកសលករោជារលទករោប្ត្រា៉ា ង
ភាវទរ

សលគ្រចលដ្ឋ

កសលែូចគន និងចូលែល់ បបទ្ន លព្វលលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ម្ចន ៤ គ្បោរ
អធិបាយអរ ូបាវឆរ
ោរលកើត្លឡើងរបស់ រូបាវចរកសលករោលនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ
ករោោារជារលទករោ

ប្ែលលកើត្លឡើងផាូវចិត្តប្ត្រា៉ា ង

ោរង្កររប្រងសលគ្រចលដ្ឋ
ំណាចសម្ចធិលហើ

ភាវទរ

ៈប្ត្រា៉ា ង

លព្វលលដ្ឋ

និងលព្វលលដ្ឋ

ក៏គ្ត្ូវចូលែល់ បបទសម្ចធិែូចគននឹងោរ

លកើត្លឡើងរបស់រូបាវចរកសលករោ ។
ោលប្ចក រូបាវចរកសលករោ

លផសងគននឹងោរប្ចករូបាវចរ

កសលករោ រ៊ឺ
រូបាវចរកសលករោលទោះ

អាស្ស័

ចំប្ណក រូបាវចរកសលករោ ប្ចកលដ្ឋ
លព្វលរ៊ឺ
នញ្ញ
ា

ងគ្នជាលគ្រឿងប្ចក

អាររោណ៍ករោដ្ឋានជាលគល

កសិណរាែិម្ចោសបញ្ញ ត្ិតជាអាររោណ៍របស់អាោសា-

ត្នកសលចិត្ត, អាោសានញ្ញ
ា
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របស់វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា
អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នកសលចិត្ត, នត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិតជាអាររោណ៍របស់

ត្នកសលចិត្ត,

និងអាកិញ្ាញ្ញញ

អាររោណ៍របស់លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នកសលចិត្តជា

ត្នកសលចិត្ត, ែូចគ្ពោះ នរោធ-

ចារយសប្រតងថា
អាររោណលភលទ្ន ចត្ពាិធំ លហាត្ិ
ម្ចន ៤ យ៉ា ង លផសងគនលដ្ឋ
១. អាោសានញ្ញ
ា

រូបាវចរកសលករោលទ្ើប

អាររោណ៍ រ៊ឺ
ត្នកសលចិត្ត ។

២. វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នកសលចិត្ត ។

៣. អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នកសលចិត្ត ។

៤. លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នកសលចិត្ត ។

សរបលសចកតីថា ភាវទរ

ំ

បបទបបត្តំ រ៊ឺ កសលករោប្ែល

ឱ្យចូលែល់្ន រប្រងសលគ្រចលដ្ឋ

ភាវទរ

ៈលទោះ បានែល់

រូបាវចរកសលករោ ៥ និង រូបាវចរកសលករោ ៤ រួរលៅថា រហរគត្
កសលករោ ៩ ោំងលនោះលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ

អាស្ស័

ោរចលគ្រើនសរេ

ករោដ្ឋាន ម្ចនោរសរាឹងកសិណជាលែើ រ រប្រងម្ចនភាវទប្ត្រា៉ា ង រិន
ម្ចនោនរ

ៈ និងសីលរ

ៈរួរជារួ

ផងលទ្ ។

ោរសប្រតងគ្បលភទ្ក្នករោោំង ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
ោម្ចវចរកសលករោ រូបាវចរកសលករោ
សលគ្រចោរលធាើលដ្ឋ
សប្រតងលដ្ឋ

ោ

កសលករោ

រូបាវចរកសលករោ ប្ែល

ករោ វចីករោ និងរលទករោ ោំងលនោះជាោរ

ំណាចក្នលហត្ប៉ាលណាណោះ លៅរិនោន់បានសប្រតងែល់
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ផលប្ែលជាទ្ីតំងក្នលហត្ប្ែលលៅថា បាកដ្ឋាន ក្នោរឱ្យផលរបស់
ករោោំង

៤

ែូចលព្វលលហើ

លទោះលទ្

គ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបបាន

សប្រតងែល់ បាកដ្ឋាន កនងលំដ្ឋប់ត្លៅែូលចនោះ
សប្ម្តង្បាក្ោាន ទីោ ំង្ទនសលរបស់ក្ម្ម
បាកដ្ឋាន បានែល់ ទ្ីតំងក្នវ ិបាកចិត្ត ឬឋានទ្ីតំងក្នផល
របស់ករោ លព្វលរ៊ឺ ោលបរគលបានលធាើករោណារួ
លហើ

កនងករោោំង ៤

ករោោំងលទោះរប្រងឱ្យផលបានទ្ទ្ួល ប្ត្នឹងឱ្យបានទ្ទ្ួលទ្ីណា

យ៉ា ងណាលទោះ នឹងបានបរ ិយ

លសចកតីលដ្ឋ

ពិសាតរែូចត្លៅលនោះ ។

សប្ម្តង្ការឱ្យសលរបស់អក្ុសលក្ម្មមនព្រះបាលីថា
ឯតថកសលករោរទ្ធចារហិត្ំ
បវត្តិ

បា

ភូរិ

ំ បែិសនធឹ ជលនត្ិ,

ំ បន សពារបិ ោាទ្សវ ិធំ សតតកសលបាោនិ សពាតថបិ

ោរលោលក រូបលោលក ច

ថារហំ វ ិបចាត្ិ ។

កនងករោោំង ៤ យ៉ា ងលទោះ កសលករោ ១១ (លវៀរឧទ្ធចស
ា ហរត្កសលករោ ១) ឱ្យបែិសនធិចិត្ត លចត្សិក និងករោជរូបលកើត្លឡើងកនង
បា

ភូរិ ៤ ប្ត្កនងបវត្តិោល កសលករោោំង ១២ លទោះ ឱ្យ

កសលវ ិបាកចិត្ត ៧ លកើ ត្លឡើងជាផលកនងោរភូរិ ១១ និងកនងរូប
ភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្តភូរិ) តរសររួរ ។
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ោម្បាលីឆំែុឆច្នះសប្ម្តង្ ល់ភូម្ិប្ លជាទីោ ំង្ទនការឱ្យ
សលរបស់អក្ុសលក្ម្ម គឺ
កសលករោ ១១ (លវៀរឧទ្ធចស
ា ហរត្លចត្ទ) រប្រងឱ្យផល
បែិសនធិកនង បា
បា

ភូរិ

៤

បានលសចកតីថា

ភូរិោំង ៤ លទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័

ជាលហត្

ចំប្ណកឧទ្ធចាលចត្ទលទោះ

បែិសនធិបានលឡើ

នកប្ែលលៅលកើត្កនង

កសលករោ ១១ ណារួ
រិនម្ចនកម្ចាំងជាលហត្ឱ្យផល

។

សគ្ម្ចប់ោរឱ្យផលកនងបវត្តិោល រ៊ឺ លវោប្ែលត្ពីបែិសនធិ
រហូត្ែល់សាាប់ កសលករោោំង ១២ រប្រងឱ្យផលបាន លដ្ឋ
កសលវ ិបាកចិត្ត ៧ ែួង ម្ចនោរល

លធាើឱ្យ

ើញរិនលអ ឮរិនលអជាលែើរ ឱ្យផល

លកើត្លឡើងកនងោរភូរិ ១១ និ ងរូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញ សត្តភូរិ ១) ។
ែូលចានោះបាកដ្ឋានរបស់ កសលករោ រ៊ឺ
ឧទ្ធចាសរប

កសលចិត្ត ១១ (លវៀរ

ត្ត ១) ឱ្យផលកនងបែិសនធិោល ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្

លហត្ក កសលវ ិបាកចិត្តជាសត្ានរក លគ្បត្ ត្ិរចាេន និ ង សរោ

កនង បា

ភូរិ ៤ តរសររួរ ។
កសលចិត្ត ១២ ែួង ឱ្យផលកនងបវត្តិោលឱ្យ កសលវ ិបាក-

ចិត្ត ៧ ែួ ង ម្ចនោរល

ើញរិនលអជាលែើរ លកើត្លឡើងបានកនងោរភូរិ

១១ និងរូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញ សត្តភូរិ ១) ។

-424-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ិ នធិកាលបាន
សប្ម្តង្ឧទធឆចច្ឆត្នាម្ិនអាឆឱ្យសលក្នង្ប
ស
ុ
ករោប្ែលលធាើទទ្ីឱ្យផលកនងបែិសនធិោល

និងកនងបវត្តិោល

ោំង ២ យ៉ា ងលនោះ ករោប្ែលលធាើទទ្ីឱ្យផលកនងបែិសនធិោល ជាលរឿង
សំខាន់ លគ្ព្វោះគ្ត្ូវកភពជាត្ិ ឱ្យគ្បាកែលឡើងជា បា

សត្ា ជារនសស

ជាលទ្វតកនងភូរិលទោះៗ ែូលចានោះលចត្ទលចត្សិក ប្ែលជាត្ួករោ និ ងគ្ត្ូវ
ម្ចនលចត្សិកធរ៌ ែក្ទ្ ប្ែលម្ចនកម្ចាំងជាពិលសស ចូលជួ
អាចកភពជាត្ិឱ្យគ្បាកែលឡើងបាន

ផង លទ្ើប

ប្ែលលៅថាជាោរឱ្យផលកនង

បែិសនធិោល សគ្ម្ចប់លចត្ទប្ែលលៅកនងឧទ្ធចស
ា ហរត្ចិត្ត រិនម្ចន
កសលលចត្សិកែក្ទ្ៗ ប្ែលម្ចនកម្ចាំងជាពិលសស ែូចជា លោភ
លោស ទ្ិែិា ម្ចន ឥសា រចេរ ិ
បគ្រុងលឡើ

កកាចា ឬវ ិចិកិចាេ ចូលជួ

រង់ ម្ចនប្ត្លម្ចចត្កាលចត្សិក រ៊ឺ

លចត្សិក យ៉ា ងធរោតសារញ្ញគ្បកបប៉ាលណាណោះ លដ្ឋ
លសចកតីបានថា

ទ្ំនក

កសលសាោរណ
លហត្លនោះលទ្ើបោត្់

ឧទ្ធចាសហរត្លចត្ទរិនអាចឱ្យផលកនងបែិសនធិ

ោលបាន ឱ្យផលបានគ្ត្ឹរប្ត្កនងបវត្តិោលប៉ាលណាណោះ ។
កនង ែាសាលិនី ែាកថាសប្រតងថា ឧទ្ធចស
ា រប
គ្ត្ូវគ្បហារលដ្ឋ

លសាតបត្តិររគលឡើ

លបើឧទ្ធចាសរប

ត្តលចត្ទរិន
ត្តលចត្ទអាច

ឱ្យផលកនងបែិសនធិោលបាន ក៏គ្ត្ូវឱ្យផលលៅលកើត្កនង បា

ភូរិ ៤

លបើែូលចនោះរប្រងសប្រតងថា

នកប្ែលសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបននលហើ

លៅគ្ត្ូវលៅលកើត្កនង បា

ភូរិ ៤ បានលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះលៅរិនបានគ្បហារ

ឧទ្ធចាសរប

ត្តចិត្តប្ែលជាោរជំោស់ជារួ
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ចត្ូហបាល
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ហិ ច វ ិបបរលតត សំលៅែល់

រប្រងផត្ចាក បា

ថា ឧទ្ធចាសរប

នកសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបនន

ភូរិោង
ំ ៤ លដ្ឋ

លហត្លនោះ លទ្ើបសប្រតង

ត្តលចត្ទរិនអាចឱ្យផលកនងបែិសនធិោលបាន ឱ្យ

ផលបានគ្ត្ឹរកនងបវត្តិោលប៉ាលណាណោះ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងបដ្ឋានគ្ពោះបាលីសប្រតងថា

ទនកខណិោ ទ្សសលននបហាត្ព្វា លចត្ទ វ ិបាោនំ ខទធនំ
កែតត ច រូបានំ ករោបចាល

ន បចាលយ ។

កសលលចត្ទប្ែលគ្ត្ូវគ្បហារលដ្ឋ
លកើត្លឡើងលផសងខណៈគនលទោះ ជាបចា័
ខនធ ៤ និ ងបែិ ស នធិករោ ជរូប លដ្ឋ

ជួ

លសាតបត្តិររគ ប្ែល
ឧបត្ថរភែល់បែិសនធិទ រ

ំ ណា ចករោ បបចា័

សប្រតងធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវលសាតបត្តិររគគ្បហារលដ្ឋ
សរប

ត្តលចត្ទរិនចូលលៅកនងទ្ីលនោះផងលទ្

ប្ែលសលគ្រចជាលសាតបនន

លហត្លនោះលទ្ើបជាពិត្គ្បាកែថា

ឧទ្ធចាសរប

ផលកនងបែិសនធិោលបានលឡើ

។

ចំប្ណកកនងបវត្តិោល

ចំលព្វោះលទោះ ឧទ្ធចាលទ្ើបែឹងបានថា នក

ក៏លៅម្ចនឧទ្ធចស
ា រប

គ្ពោះលសាតបននលទោះ រប្រងរិនលៅលកើត្កនង បា

។ កនងោរ

ត្តលចត្ទ

ភូរិលឡើ

ប្ត្

លដ្ឋ

ត្តលចត្ទរិនអាចឱ្យ

កសលករោោំង ស់ ១២ ែួងលទោះ

ឱ្យផលជា កសលវ ិបាកចិត្ត ៧ ែួង លកើត្លឡើងកនងោរភូរិ ១១ និង
រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញ សត្តភូរិ) តរសររួរែល់ោារនិ ងអាររោណ៍ ។
បានលសចកតីថា កនងោរភូរិ ១១ លទោះ ម្ចនបញ្ា ោារគ្រប់ បរ ិបូណ៌
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កសលវ ិបាកចិត្តោង
ំ ៧ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងបាន ចំប្ណកកនងរូប
ភូរិ ម្ចនប្ត្ចកខោារនិងលសាត្ោារប៉ាលណាណោះ រិនម្ចនឃានោារ ជិវាោារ
និងោ

ោារ

លទ្ើបម្ចន កសលវ ិបាកចិត្តលកើត្បានគ្ត្ឹរប្ត្ចកខវ ិញ្ញញណ

លសាត្វ ិញ្ញញណ សរបែិចេនចិត្ត និងសនតីរណចិត្ប្ត ែលទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍
និងសោោររោណ៍ប្ែលរិ នលអប៉ាលណាណោះ ចំប្ណក កសលវ ិបាកចិត្តប្ែល
ោក់ទ្ងនឹ ងឃានវ ិញ្ញញណ ជិវាវ ិញ្ញញណ និងោ

វ ិញ្ញញណ ប្ែលម្ចន

រទធររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ប្ែលរិ នលអលទោះលកើ ត្លឡើង
រិ នបាន លទ្ើ បលគ្បើ ព្វ កយថា

ថារហំ វ ិបចាត្ិ ។

សប្ម្តង្ការឱ្យសលរបស់កាមវឆរក្ុសលក្ម្ម
ោរឱ្យផលរបស់ោម្ចវចរកសលករោ ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងថា
ោម្ចវចរកសលរបិ ោរសរត្ិ
បវត្តិ

ញ្ា រហាវ ិបាោនិ,

ោរលោលក រូបលោលក ច

លរវ បែិសនធឹ ជលនត្ិ, ត្ថា

លហត្កវ ិបាោនិ បន

ថារហំ វ ិបចាត្ិ ។

ែាបិ សពាតថបិ

សគ្ម្ចប់ោម្ចវចរកសលករោ ៨ ែួង លធាើឱ្យបែិសនធិចិត្ត លចត្សិក
និងករោជរូបលកើត្លឡើងកនងោរសរត្ិភូរិ ៧ ប៉ាលណាណោះ ចំប្ណកកនងបវត្តិ

ោលោម្ចវចរកសលករោ ៨ ែួង លធាើឱ្យរហាវ ិបាក ៨ ែួង លកើត្លឡើង
ជាផលកនងោរសរត្ិភូរិ ៧ ប៉ាលណាណោះ ប្ត្លធាើឱ្យ លហត្កកសលវ ិបាក
ចិត្ត ៨ ែួង លកើ ត្លឡើងជាផលបានកនងោរភូរិ ១១ និ ងរូបភូរិ ១៥
(លវៀរ សញ្ញ សត្តភូរិ) តរសររួរ កនងបាលីចំណចលនោះសប្រតងែល់
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ភូរិ ប្ែលជាទ្ីតំងក្នោរឱ្យផលរបស់ោម្ចវចរកសលករោ ៨ ែួង
លព្វលរ៊ឺ រហាកសលករោ ៨ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

បញ្ញ កិរ ិយ

វត្ថ ១០ ជាទ្ីតំង ោំងលនោះរប្រងឱ្យផលជារហាវ ិបាក ៨ ែួ ង ឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណោត្ លហត្កកសលវ ិបាក ១ ែួង និ ងករោជរូបលកើត្លឡើង
កនងបែិសនធិោល ប្ែលលៅកនងោរសរត្ិភូរិ ៧ ប៉ាលណាណោះ កនង
បែិសនធិចិត្ត ៩ ែួងលនោះ រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ជាផលឱ្យបែិសនធិលកើត្

លឡើងបានកនងោរសរត្ិភូរិោំង ៧ ចំប្ណកឧលបោខរលទវ ិញ្ញញណ-

ោត្ លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ១ ែួ ង ជាផលឱ្យបែិសនធិលកើត្លឡើង
បានចំលព្វោះកនងរនសសភូរិ និងចាត្រោហាោជិោភូរិ ២ ប៉ាលណាណោះ ។
បានលសចកតីថា រនសសនិ ងលទ្វតោំង
និងចិត្តបរ ិបូណ៌ោំងលទោះ

ប្ែលម្ចនោងោ

រប្រងលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ

ំ ណាចរហា-

កសលករោ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងបញ្ញកិរយ
ិ វត្ថ ១០ ម្ចនរហាវ ិបាកចិត្ត
៨

ែួងណារួ

ជាបែិសនធិចិត្ប្ត ែលលៅថា

សលហត្កបែិសនធិ

ចំប្ណករនសសនិងលទ្វតពួកខាោះប្ែលលកើត្រករិនបរ ិបូណ៌ រ៊ឺ ោងោ
និងចិត្តម្ចនអាោរវ ិកល់ពិោរ រ េាង់ ឆ្ាួត្ ខាាក់ លៃង់ រកពីកំលណើត្

ោំងលនោះ រប្រងម្ចនឧលបោខរលទវ ិញ្ញណោត្ លហត្កកសលវ ិបាកជា
បែិសនធិចិត្ត ឬប្ែលលៅថាសរត្ិ លហត្កបែិសនធិ ។
សគ្ម្ចប់ោរឱ្យផលកនងបវត្តិោលរបស់រហាកសលករោ ៨ ែួង
លទោះ ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

សលហត្កផល បានែល់ រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ។
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លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ។

លហត្កផល បានែល់

កនងផលោំង ២ យ៉ា ងលនោះរហាវ ិបាក ៨ ែួង ជាផលប្ែល
បានទ្ទ្ួលចំ លព្វោះកន ងោរស រត្ិ ភូ រិ ៧ ប៉ា លណាណោះ លដ្ឋ

លធាើ ទ ទ្ី ជា

ភវងគ កិ ចា និ ង ត្ោលរពនកិចា ។
ចំប្ណក លហត្កកសលវ ិបាកចិ ត្ត ៨ ែួ ងលទោះ ជាផលប្ែល
បានទ្ទ្ួលកនងោរភូរិ ១១ និងរូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្តភូរិ)
តរសររួរែល់ោារនិ ងអាររោណ៍

លព្វលរ៊ឺ

ម្ចនោារគ្រប់ ក៏បានទ្ទ្ួលអាររោណ៍គ្រប់

កនងភូ រិនិងបរគលប្ែល

លហត្កវ ិបាកចិត្តក៏រប្រង

លកើត្បានោំង ៨ ែួង លបើភូរិឬបរគលប្ែលម្ចនោាររិ នគ្រប់ក៏បាន
ទ្ទ្ួលអាររោណ៍រិ នគ្រប់ ែូលចានោះ លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត រប្រងលកើត្
លឡើងបានតរោារប្ែលម្ចន និងម្ចនទទ្ីល

ើញ ឮ ែឹ ងកាិន ែឹងរស

ែឹងលផ្ទែាពា កនងអាររោណ៍ប្ែលលអរបស់រនសស លទ្វត គ្ពហោ និង
បា

សត្ាបានតរសររួរ ។
សប្ម្តង្ព្បច្ភទរបស់ម្ហាក្ុសលក្ម្ម
រហាក សលករោ ៨ ែួ ងលទោះ អាចប្ចកជាគ្បលភទ្លផសងៗ

ម្ចនត្ិលហត្កឧកាែាជាលែើរ ែូចម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងថា
ត្តថបិ ត្ិលហត្ករកាែំា កសលំ ត្ិលហត្កំ បែិសនធឹ ទ្តា បវលត្ត

លសាឡស វ ិបាោនិ វ ិបចាត្ិ ។

កនងោម្ចវចរកសលករោោំង ៨ ែួ ងលទោះ កសលករោគ្បលភទ្
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ប្ែលជាត្ិលហត្កឧកាែលា ទោះ រប្រងឱ្យផលជាបែិសនធិគ្បលភទ្ត្ិលហត្កបែិសនធិ លហើ

លធាើឱ្យវ ិបាកចិត្ត ១៦ ែួង លកើត្លឡើងជាផលកនងបវត្តិ

ោល ។
ត្ិលហត្កលម្ចរកំ ទ្ាិលហត្ករកាែាញ្ា កសលំ ទ្ាិលហត្កំ បែិសនធឹ

ទ្តា បវលត្ត ត្ិលហត្ករហិតនិ ោាទ្ស វ ិបាោនិ វ ិបចាត្ិ ។

កសលករោប្ែលជាត្ិលហត្កឱ្រក និ ងទ្ាិលហត្កឧកាែាោំង ២
លនោះ

រប្រងឱ្យផលជាបែិសនធិគ្បលភទ្ទ្ាិលហត្កបែិសនធិ

វ ិបាកចិត្ត ១២ ែួ ង (លវៀររហាវ ិបាកញាណសរប

លហើ

លធាើឱ្យ

ត្តចិត្ត ៤ ែួង) លកើត្

លឡើងជាផលបានកនងបវត្តិោល ។
ទ្ាិលហត្កលម្ចរកំ បន កសលំ
បវលត្ត ច

លហត្កលរវ បែិសនធឹ លទ្ត្ិ,

លហត្កវ ិបាោលនវ វ ិបចាត្ិ ។

កសលករោប្ែលជាទ្ាិលហត្កឱ្រក

គ្បលភទ្ លហត្កកសលវ ិបាកបែិសនធិ

រប្រងឱ្យផលជាបែិសនធិ

លហើ

លធាើឱ្យ លហត្កកសល-

វ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង លកើត្លឡើងជាផលបានកនងបវត្តិោល ។
តរបាលីប្ែលលព្វលលហើ
ោលប្ចកលដ្ឋ

លនោះ សប្រតងែល់រហាកសលករោ

លហត្ ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ ត្ិ លហត្កកសលករោ រា៉ា ង

និ ង ទ្ាិ លហត្កកសលករោរា៉ា ង ។
ត្ិលហត្កកសលករោ បានែល់ ខណៈប្ែលលធាើកសលលផសងៗ
ម្ចនោន សីល ភាវទជាលែើរ លដ្ឋ
របស់ នកលទោះគ្បកបលដ្ឋ

ោ

វចា និងចិត្តកីត កសលចិត្ត

ករោសសកតញាណ ឬវ ិបសសទញាណណា
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កសលគ្បលភទ្លនោះល្ោោះថា ត្ិលហត្កកសល លគ្ព្វោះជា

កសលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

កសលលហត្ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

លោសលហត្ និង លម្ចហលហត្
សរប

លោភលហត្

ងគធរ៌បានែល់ រហាកសលញាណ

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។
ទ្ាិលហត្កកសលករោ បានែល់ ខណៈប្ែលលធាើកសលលផសងៗ

ម្ចនោន សីល ភាវទជាលែើរ លដ្ឋ
របស់ នកលទោះរិនបានគ្បកបលដ្ឋ
ញាណណារួ

លឡើ

ោ

វចា និ ងចិត្តកីត កសលចិ ត្ត

ករោសសកតញាណ

ឬវ ិបសសទ

កសលគ្បលភទ្លនោះល្ោោះថា ទ្ាិលហត្កកសល

លគ្ព្វោះជាកសលប្ែលលកើ ត្គ្ពរលដ្ឋ
និង លោសលហត្ប៉ាលណាណោះ

លហត្ ២ គ្បោរ រ៊ឺ

លោភលហត្

ងគធរ៌បានែល់ រហាកសលញាណវ ិបប-

ត្ត ៤ ែួង ។
រួរសលងាត្ថា រហាកសលករោោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ ត្ិលហត្កកសលលទោះ ជាកសលករោប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

បញ្ញញ លបើគ្បកបលដ្ឋ

ករោសសកតញាណ រ៊ឺ ម្ចនបញ្ញញែឹងលរឿងករោនិងផលរបស់ករោ ថាលធាើ
លអរប្រងបានទ្ទ្ួលផលលអ
បណា
ត សត្ាោំង

លធាើអាគ្កក់រប្រងបានទ្ទ្ួលផលអាគ្កក់

កនងលោកលនោះម្ចនករោជាធំ

ចាត្់ប្ចង ោលបានលធាើលៅលហើ
លធាើលទោះៗ យ៉ា ងពិត្គ្បាកែ

រប្រងគ្ត្ូវបានទ្ទ្ួលផលរបស់ោរ

ូរឬឆាប់ប៉ាលណាណោះ ។

លបើរហាកសលគ្បកបលដ្ឋ
ថាវត្ថោំង

ម្ចនករោជា នក

វ ិបសសទញាណ រ៊ឺ ម្ចនបញ្ញញែឹ ង

ិ ឬរិនម្ចនជីវ ិត្កតី រង់ម្ចនប្ត្
កនងលោកលនោះម្ចនជីវត្
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ទរនិងរូប ២ យ៉ា ងប៉ាលណាណោះ ទរនិងរូបលនោះក៏ជារបស់រិនលទ្ៀត្ លកើត្
លហើ

រប្រងរលត្់លៅ សទ្ធប្ត្ជា និចំា ទ្កខំ

នតតោំង ស់ បញ្ញញ

ប្ែលែឹងលរឿងករោកីតលរឿងទររូបកតី ោំងលនោះរប្រងម្ចនប្ត្ចំលព្វោះពទ្ធសាសនិកជនប៉ាលណាណោះ

ែូលចានោះលទ្ើបលព្វលបានថា

ត្ិលហត្កកសល

រប្រងលកើត្បានកនងពទ្ធសាសនិកជនប៉ាលណាណោះ ចំប្ណកទ្ាិលហត្កកសល
រប្រងលកើត្ជារួ

ជនកនងសាសទែក្ទ្ៗ

បាន

សូរបីកនងរនសសក្គ្ព

ឬសត្ាត្ិរចាេនពួកខាោះ ទ្ាិលហត្កកសលរប្រងលកើ ត្បាន ។
ប្ឆក្ត្ិច្ហត្ុក្ក្ុសលនិង្ទវិច្ហត្ុក្ក្ុសល
ច្ោយឧក្ក ានិង្ឱ្ម្ក្
ត្ិលហត្កកសលនិងទ្ាិលហត្កកសល

ប្ចកលចញលៅបាន

១

យ៉ា ងៗ ២ ពួ កលទ្ៀត្ រ៊ឺ
ត្ិលហត្កកសល គ្បលភទ្ឧកាែា រ៊ឺ ថានក់ខពស់ ។
ត្ិលហត្កកសល គ្បលភទ្ឱ្រក រ៊ឺ ថានក់ោប ។
ទ្ាិលហត្កកសល គ្បលភទ្ឧកាែា រ៊ឺ ថានក់ខពស់ ។
ទ្ាិលហត្កកសល គ្បលភទ្ឱ្រក រ៊ឺ ថានក់ោប ។
ឧកាែាកសល រ៊ឺ កសលថានក់ខស
ព ់លទោះ សំលៅ

កកនងោរលធាើ

កសលណាៗ កតី រប្រងគ្ត្ូវម្ចនោរតំងចិត្តកងោរលធា
ន
ើជានិចា ោរតំង
ចិត្ក
ត នងោរលធាើលនោះលៅថា

លចត្ទ

និងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លចត្ទ

រប្រងលកើ ត្លៅរហូត្គ្រប់លពលលវោ កនងោរលធាើលទ្ើបអាចប្ចកបានជា ៣
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រ៊ឺ បពាលចត្ទ បានែល់ ោរតំងចិត្តរនោរលធាើ រញ្ានលចត្ទ បានែល់
ោរតំងចិត្តកនងខណៈកំពងលធាើ និង បរលចត្ទ បានែល់ ោរតំង
ចិត្តលពលលធាើរួចលហើ

លបើោរលធាើកសលណាម្ចនោរតំងចិត្តលអ ម្ចន

លសចកតីបរ ិសទ្ធលៅគ្រប់លពលលវោ រិនម្ចន កសលោ

ឡំចាត្់ជា

ឧកាែាកសល រ៊ឺ កសលថានក់ខពស់ ែូចកនងោរបំលពញកសលលផសងៗ
ម្ចនោន សីល ភាវទជាលែើរ រនចាប់លផដើរលធាើ ចិត្តរបស់ នកលទោះ
ម្ចនោរតំងចិត្តគ្បកបោរង្ករប្ែលជាកសលលទោះយ៉ា ងពិត្គ្បាកែ
សូរបីលនឿ

លំបាកយ៉ា ងណាក៏រិនោេ

ែូលចនោះល្ោោះថា បពាលចត្ទ

របស់ នកលទោះបរ ិសទ្ធ នឹងោលបានបំលពញកសលលផសងៗ លស្សចលរៀប
រ

លហើ

ក៏ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រ រិនរិត្ែល់ោរលនឿ

លំបាកយ៉ា ង

ណាលឡើ

ម្ចនប្ត្លសចកតីគ្ជោះថាាកនងោរលធាើកសលលទោះជានិចា ែូលចនោះ

ល្ោោះថា

បរលចត្ទរបស់ នកលទោះក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

បរ ិសទ្ធ ោន

កសល សីលកសល និ ងភាវទកសលប្ែលលកើត្លឡើងលនោះ និងជា
ត្ិលហត្កកសល ឬទ្ាិលហត្កកសលកតី ចាត្់ជាកសលគ្បលភទ្ឧកាែា ។
ឱ្រកកសល ជាកសលថានក់ោប បានែល់ ោរលធាើកសលប្ែល
ម្ចន កសលោ

ឡំ

បានលសចកតីថា

បរគលប្ែលបំលពញកសល

លផសងៗ ម្ចនោន សីល ភាវទជាលែើរ រននឹងចាប់លផដើរលធាើ នកលទោះ
រិនម្ចនោរតំងចិត្តនិងលពញចិត្តកនងោរលធាើ លបើលធាើលៅលដ្ឋ
ឬល

ើញ នកែក្ទ្លរលធាើកសល ខាួនក៏ រិត្លធាើជារួ

ោរបង្កគប់

លរខាោះ ឬរិនែូលចានោះ

ក៏លធាើកសលលែើរបីគ្បាថានផលគ្បលយជន៍ ផ្ទោល់ខួនកន
ា ងផាូវលោក
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រននឹ ងលធាើ រ៊ឺ បពាលចត្ទរបស់ នកលទោះគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
ោលលធាើលៅលហើ
សាត

ក៏រិនលកើត្បីត្ិលសារនសសណារួ

គ្ទ្ពយ ឬរិ ត្ថាលសចកតីលនឿ

រិនបរ ិសទ្ធ
គ្ត្ឡប់ជារិត្

លំបាកលផសងៗ ខាោះ ែូលចនោះល្ោោះថា

បរលចត្ទរបស់ នកលទោះរិនបរ ិសទ្ធ

លដ្ឋ

លហត្លនោះោន

សីល

ភាវទ ប្ែលលកើត្លឡើងែល់ នកលទោះជាត្ិលហត្កកសលកតី ឬទ្ាិលហត្ក
កសលកតី សទ្ធប្ត្ចាត្់ជាកសលថានក់ោបគ្បលភទ្ឱ្រក ។
តរលហត្ផលប្ែលបានលព្វលរកលនោះ នឹងល

ើញថាសំខាន់លៅ

គ្ត្ង់លចត្ទកនងោរលធាើ ២ គ្បោរ រ៊ឺ បពាលចត្ទនិង បរលចត្ទ ប្ែល
ជាលគ្រឿងវ ិនិច័េ
លហើ

ថាកសលលទោះៗ ចាត្់ជាឧកាែក
ា សលឬឱ្រកកសល

កនងលចត្ទោំង ២ គ្បោរលនោះ

បរលចត្ទម្ចនោរសំខាន់ ជាង

លគ្ព្វោះ បរលចត្ទប្ែលលកើ ត្លឡើងខាងលគ្ោ
លកើត្បានជាលវោ
កម្ចាំងខាាំង លដ្ឋ

ោរលធាើកសលលទោះ អាច

ូរ នឹ ងជាលចត្ទប្ែលបរ ិសទ្ធក្គ្កប្លងលធាើឱ្យម្ចន
លហត្លនោះសូរបីបពាលចត្ទរិ នបរ ិសទ្ធ ប្ត្ បរលចត្ទ

បរ ិសទ្ធក៏ចាត្់ជាឧកាែាកសល ប្ត្លបើបពាលចត្ទបរ ិសទ្ធ ចំប្ណក បរលចត្ទរិនបរ ិសទ្ធ កសលលទោះរប្រងោា ក់ លៅជាឱ្រកកសល លទោះ
រ៊ឺ

បរលចត្ទម្ចនលសចកតីសំខាន់ជាងបពាលចត្ទលទោះឯង រា៉ា ងលទ្ៀត្

បរលចត្ទលនោះប្ចកលចញលៅជា បោបរលចត្ទបានលទ្ៀត្ លសចកតីថា
ោរតំងចិត្តកនងោរលធាើកសលប្ែលបានលធាើសលគ្រចលហើ
បរលចត្ទ និ ងោលបានលធាើសលគ្រចលៅ

ូរលហើ

េោីៗ ចាត្់ ជា

គ្ត្ឡប់នឹកជាេោី

លទ្ៀត្ោំងលនោះចាត្់ជា បោបរលចត្ទ ែូចជាោលនឹ កែល់ោរបរ ិចាារ-
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ចលគ្រើនភាវទរបស់ខួានប្ែលបានលធាើលស្សចលហើ

សូរបីកនាងលគ្ចើនក្េៃលគ្ចើនប្ខលគ្ចើនឆានំកីត

លៅម្ចនបីត្ិលសារនសសកនង

កសលរបស់ខួានជានិចា ែូលចនោះ បោបរលចត្ទជាកសលគ្បលភទ្ឧកាែា
ប្ត្លបើោរនឹកែល់កសលរបស់ខួានប្ែលលធាើលៅលហើ
រិនសបា

ចិត្ត ខូ ចចិត្ត សាត

លគ្ោ

លទោះ លកើត្លសចកតី

ឬលកើ ត្លសចកតីលភាើត្លភាើន លគ្ព្វោះ

បានទ្ទ្ួលោរសរលសើរ ប្ែលជាត្ួ ម្ចនោះ ែូលចនោះ បោបរលចត្ទលទោះ
ោ

ឡំលដ្ឋ

កសលរហូត្ ស់ោល

ែូលចានោះត្ិលហត្កឧកាែាកសល

ូរ ចាត្់ជាគ្បលភទ្ឱ្រក ។

ឬឱ្រកកសល

និងទ្ាិលហត្ក-

ឧកាែាកសល ឬឱ្រកកសលោំង ៤ យ៉ា ងលនោះ ោលប្ចកលដ្ឋ
បោបរលចត្ទ បានជា ៨ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. ត្ិលហត្កឧកាែាកាែាកសល ។
២. ត្ិលហត្កឧកាលដ្ឋារកកសល ។
៣. ត្ិលហត្កឱ្រកកាែាកសល ។
៤. ត្ិលហត្កឱ្រលោរកកសល ។
៥. ទ្ាិលហត្កឧកាែាកាែាកសល ។
៦. ទ្ាិលហត្កឧកាលដ្ឋារកកសល ។
៧. ទ្ាិលហត្កឱ្រកកាែាកសល ។
៨. ទ្ាិលហត្កឱ្រលោរកកសល ។
ត្ិលហត្កកសលោំង ៤ និ ងទ្ាិលហត្កកសលោំង ៤ លនោះម្ចន
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅែូលចនោះ រ៊ឺ
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ខណៈប្ែលរញ្ា នលចត្ទគ្បកបលដ្ឋ ក្គ្ត្លហត្

ល្ោោះថា

ត្ិលហត្កកសល ។
ខណៈប្ែលរញ្ា នលចត្ទគ្បកបលដ្ឋ

ទ្ាិលហត្ក

ល្ោោះថា

ទ្ាិលហត្កកសល ។
លបើ ខណៈ បរលចត្ទលអ

និង បោបរលចត្ទលកើ ត្លឡើងក៏លអ

ល្ោោះថា ឧកាែាកាែា ។
លបើខណៈ បរលចត្ទលអ ប្ត្ បោបរលចត្ទរិនលអ ល្ោោះថា
ឧកាលដ្ឋារក ។
លបើខណៈ បរលចត្ទរិនលអ ប្ត្ បោបរលចត្ទលអ ល្ោោះថា
ឱ្រកកាែា ។
លបើខណៈ បរលចត្ទរិនលអ និង បោបរលចត្ទរិនលអ ល្ោោះ
ថា ឱ្រលោរក ។
ត្ិលហត្កកសលនិងទ្ាិលហត្កកសល
លចត្ទនិ ង បោបរលចត្ទប្ែលជាគ្បលភទ្ឧកាែា

លទ្ើបប្ចកលដ្ឋ

បរ-

ឬឱ្រកក៏បានែូច

លព្វលរកលនោះ ។
សប្ម្តង្ការឱ្យសលរបស់ត្ិច្ហត្ុក្ក្ុសលនិង្ទវច្ិ ហត្ុក្ក្ុសល
១. ត្ិលហត្កឧកាែាកសល ឱ្យផលកនងបែិសនធិោល រ៊ឺ ឱ្យ

រហាវ ិបាកញាណសរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ជាត្ិលហត្កបែិសនធិ ឱ្យលកើត្

ជារនសស ឬលទ្វតជាន់ខស
ព ់ កនងបវត្តោ
ិ លឱ្យបានទ្ទ្ួលផល លហត្ក-
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កសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង និងរហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រួរ ១៦ ែួង ឱ្យបាន
ទ្ទ្ួលអាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលលអម្ចនោរល

ើញ ោរឮជាលែើរ ។

២. ត្ិលហត្កឧកាែាកាែានិងត្ិលហត្កឧកាលដ្ឋារកកសលោំង ២
គ្បលភទ្លនោះលដ្ឋ

ធម្ចោធិដ្ឋាន ោំងកនងបែិសនធិោលនិងកនងបវត្តិោល

ឱ្យផលែូចគនជារួ
លព្វលលដ្ឋ

ត្ិលហត្កឧកាែក
ា សល (ចំណចទ្ី ១) ប្ត្ោល

បរគោធិដ្ឋាន រប្រងឱ្យផលលផសងគនខាោះ លព្វលរ៊ឺ ត្ិលហត្ក-

ឧកាែាកាែាកសល

រប្រងឱ្យផលលអគ្បណីត្ជាងត្ិលហត្កឧកាែាកសល

ចំប្ណកត្ិលហត្កឧកាលដ្ឋារកកសល

រប្រងឱ្យផលោបជាងផលរបស់

ត្ិលហត្កឧកាែាកសល ។
៣. ត្ិលហត្កឱ្រកកសល និងទ្ាិលហត្កឧកាែាកសលោំង ២

ិ កញាណវ ប
ិ ប
លនោះកន ងបែិ ស នធិ ោ លឱ្យរហាវ បា

ត្ត ៤ ែួ ង លកើ ត្

លឡើ ង ជាទ្ាិលហត្កបែិសនធិឱ្យលកើត្ជារនសស និ ងលទ្វតជាន់ កណា
ត ល

កនងបវត្តិោលឱ្យបានទ្ទ្ួលផល លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួ ង និ ង
ិ ប
រហាវ ិបាកញាណវ ប

ត្ត ៤ ែួ ង រួរ ១២ ែួ ង លដ្ឋ

រនសស និងលទ្វតជាន់កណា
ត ល លហើ
លអយ៉ាងកណា
ត ល

ោរលកើត្ ជា

ឱ្យបានទ្ទ្ួលអាររោណ៍លផសងៗ

ជាឥែារជឈតតររោណ៍

ម្ចនោរល

ើញលអ

ឮលអ

ជាលែើរ ។
៤.

ត្ិលហត្កឱ្រកកាែាកសល

ត្ិលហត្កឱ្រលោរកកសល

ទ្ាិលហត្កឧកាែាកាែាកសល និងទ្ាិលហត្កឧកាលដ្ឋារកកសលោំង ៤ លនោះ
ោលលព្វលលដ្ឋ

ធម្ចោធិដ្ឋាន ោំងកនងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល ឱ្យ
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ត្ិលហត្កឱ្រក និងទ្ាិលហត្កឧកាែាកសល ប្ត្ោល

បរគោធិដ្ឋានរប្រងលផសងគនខាោះ រ៊ឺ ត្ិលហត្កឱ្រកកាែា និង

ទ្ាិលហត្កឧកាែាកាែាកសល

រប្រងឱ្យផលលអម្ចនភាពគ្បណីត្ជាង

ត្ិលហត្កឱ្រលោរក និ ងទ្ាិលហត្កឧកាលដ្ឋារកកសល

ចំប្ណកផល

របស់ត្ិលហត្កឱ្រលោរក និងទ្ាិលហត្កឧកាលដ្ឋារកកសលោំង ២ លនោះ
រប្រងជាផលប្ែលោបជាងផលរបស់ត្ិលហត្កឱ្រក

និងទ្ាិលហត្ក-

ឧកាែាកសល ។
៥. ទ្ាិលហត្កឱ្រកកាែាកសល និ ងទ្ាិលហត្កឱ្រលោរកកសល
ោំង ២ លនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ

ធម្ចោធិដ្ឋានោំងកនងបែិសនធិោល និង

បវត្តិោល ឱ្យផលែូចគនជារួ

ទ្ាិលហត្កឱ្រកកសល ោលលព្វល

លដ្ឋ

បរគោធិដ្ឋាន រប្រងម្ចនផលលផសងគនខាោះ រ៊ឺ ផលរបស់ទ្ិលា ហត្ក-

ឱ្រកកាែាកសលលទោះ ម្ចនផលលអគ្បណីត្ជាងផលរបស់ទ្ិលា ហត្កឱ្រកកសល

ចំប្ណកផលរបស់ទ្ិលា ហត្កឱ្រលោរកកសល

រប្រង

ោបជាងផលរបស់ទ្ិលា ហត្កឱ្រកកសល ។
៦. ទ្ាិលហត្កឱ្រកកសល កនងបែិសនធិោលឱ្យឧលបោខរលទ-

វ ិញ្ញញណោត្ លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ជា លហត្កបែិសនធិ ឱ្យលកើត្

ជារនសស លទ្វតជាន់ោប រ៊ឺ ជារនសសប្ែលវ ិកល់ពិោរ រ េាង់ ឆ្ាួត្
ខាាក់ជាលែើរ

ឬជាលទ្វតពួកវ ិនិបាត្ិ ក សោ

កនងបវត្តិោលឱ្យបាន

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ជាផលឱ្យបានទ្ទ្ួលអាររោណ៍លផសងៗ

ម្ចនោរល

ើញ ោរឮយ៉ា ងសារញ្ញ ធរោតជាលែើរ ។
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សប្ម្តង្ការឱ្យសលរបស់អសគខរ ិក្និង្សសគខរ ិក្ក្ុសលក្ម្ម
តររត្ិរបស់លកចិអាចារយបានសប្រតងថា

សង្កខរ ិកកសលករោ

រិនឱ្យលកើ ត្ផលជាសសង្កខរ ិកវ ិបាក និងសសង្កខរក
ិ កសលករោរិនឱ្យ
ផលជា សង្កខរ ិកវ ិបាកែូចគន

ោលោប់ចំនួនវ ិបាករបស់ោម្ចវចរ-

កសលករោ តររត្ិរបស់លកចិអាចារយបានែូលចនោះ រ៊ឺ

១. ត្ិលហត្កឧកាែាកសល សង្កខរ ិកចិ ត្ត ២ ែួ ង ឱ្យផលជាវ ិបាក

ចិត្លត កើ ត្បាន ១២ ែួ ង រ៊ឺ

លហត្កកសលវិបាកចិ ត្ត ៨ ែួង និ ង

ិ ក សង្កខ រ ិកចិត្ត ៤ ែួង ។
រហាវបា
២. ត្ិលហត្កឧកាែក
ា សលសសង្កខរ ិកចិត្ត ២ ែួង ឱ្យផលជា

វ ិបាកចិត្តលកើ ត្បាន ១២ ែួ ង រ៊ឺ

លហត្កកសលវិបា កចិ ត្ត ៨ ែួ ង

និ ងរហាវិបា កសសង្កខរ ិកចិត្ត ៤ ែួង ។
៣. ត្ិលហត្កឱ្រកកសល សង្កខរ ិកចិត្ត ២ ែួង និងទ្ាិលហត្ក-

ឧកាែាកសល សង្កខរ ិកចិត្ត ២ ែួ ង ឱ្យផលជាវ ិបាកចិត្លត កើ ត្បាន ១០
លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង និងរហាវ ិបាកញាណវ ិបប-

ែួង រ៊ឺ

ត្ត សង្កខរ ិកចិត្ត ២ ែួង ។
៤. ត្ិលហត្កឱ្រកកសលសសង្កខរ ិកចិត្ត ២ ែួង និងទ្ាិលហត្ក-

ឧកាែាកសលសសង្កខរ ិកចិត្ត ២ ែួង ឱ្យផលជាវ ិបាកចិត្តលកើ ត្បាន ១០
ែួង រ៊ឺ
ិ ប
វប

ិ កញាណលហត្កកសលវិបា កចិ ត្ត ៨ ែួ ង និ ងរហាវបា

ត្ត សសង្កខរ ិកចិត្ត ២ ែួង ។
៥. ទ្ាិលហត្កឱ្រកកសល សង្កខរ ិកចិត្ត ២ ែួង និងសសង្កខរ ិកចិត្ត
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២ ែួង ឱ្យផលជាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង រ៊ឺ

លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨

ែួង ។
ចំនួនវ ិបាករបស់ោម្ចវចរកសល តរសម្ចនវទ្និងលកចិវទ្
បានែូលចាោះ រ៊ឺ
ោម្ចវចរកសល

ត្ិលហត្កឧកាែា
ត្ិលហត្កឱ្រកនិង
ទ្ាិលហត្កឧកាែា

សង្កខរក
ិ ២
សសង្កខរក
ិ ២
សង្កខរ ិក ៤
សសង្កខរក
ិ ៤

ទ្ាិលហត្កឱ្រក

ិ កតរ
ចំនួនវបា

ិ ក
ចំនួនវបា

សម្ចនវទ្

តរលកចិវទ្

១៦

១២

១២

១០

៨

៨

សង្កខរក
ិ ២
សសង្កខរក
ិ ២

គាថាសង្គហទី ៦-៧
៦.

សង្កខរ ំ សសង្កខរសសង្កខររសង្កខរ-
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លត្សំ ោាទ្ស បាោនិ,

ទ្សាែា ច

ថាវតតនសាលរន

ថាការំ

ថាសរភវរទ្ោិលស ។

អាចារយពួកខាោះលព្វលថា កសលករោប្ែលជា សង្កខរ ិក រប្រង

រិនឱ្យនូវវ ិបាកចិត្តប្ែលជាសសង្កខរ ិក កសលករោប្ែលជាសសង្កខរ ិក
រប្រងរិនឱ្យនូវវ ិបាកចិត្តជា សង្កខរ ិក ។ បណិ ា ត្របបីសប្រដងនូវវ ិបាក
ចិត្តោំង

១២ ែួង ១០ ែួង និង ៨ ែួង តរលំដ្ឋប់ តរលំទំ

ែូចប្ែលបានលព្វលរកលហើ

តរសររួរ ។

ការឱ្យសលរបស់រ ូបាវឆរក្ុសលក្ម្ម ៥
រូបាវចរកសលករោ ៥ ប្ែលឱ្យផលលកើត្លឡើងកនងរូបភូរិ ១៦
លទោះ ម្ចនបាលីសប្រតងលដ្ឋ

លំដ្ឋប់ែូលចនោះ

រូបាវចរកសលំ បន បឋរជានំ បរ ិត្តំ ភាលវតា គ្ពហោបារ ិសលជាស
ឧបបជាត្ិ ។
រូបាវចរកសលប្ែលជាបឋរជានយ៉ា ងោប រប្រងឱ្យផលលកើត្
កនងគ្ពហោបារ ិសជាាភូរិ ។
ត្លទ្វ រជឈិរំ ភាលវតា គ្ពហោបលោហិលត្ស ។
ោលចលគ្រើនបឋរជានយ៉ា ងកណា
ត ល រប្រងឱ្យផលលកើត្កនង
គ្ពហោបលោហិតភូរិ ។
បណីត្ំ ភាលវតា រហាគ្ពលហោស ។
ោលចលគ្រើនបឋរជានយ៉ា ងគ្បណីត្លហើ
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កនងរហាគ្ពហាោភូ រិ ។
ត្ថា ទ្ត្ិ

ជានំ ត្ត្ិ

ោលចលគ្រើនទ្ត្ិ

ជានញ្ា បរ ិត្តំ ភាលវតា បរ ិតតលភស ។

ជាន ឬត្ត្ិ

ជានយ៉ា ងោបលហើ

រប្រង

ឱ្យផលលកើត្កនងបរ ិតតភាភូរិ ។
រជឈិរំ ភាលវតា

បបម្ចណាលភស ។

ោលចលគ្រើនទ្ត្ិ

ជាន ឬត្ត្ិ

ជានយ៉ា ងកណា
ត លលហើ

រប្រងឱ្យផលលកើត្កនង បបម្ចណាភាភូរិ ។
បណីត្ំ ភាលវតា អាភសសលរស ។
ោលចលគ្រើនទ្ត្ិ

ជាន

ឬត្ត្ិ

ជានយ៉ា ងគ្បណីត្លហើ

រប្រងឱ្យផលលកើត្កនងអាភសសោភូរិ ។
ចត្ត្ថជានំ បរ ិត្តំ ភាលវតា បរ ិត្តសលភស ។
ោលចលគ្រើនចត្ត្ថជានយ៉ា ងោបលហើ

រប្រងឱ្យផលលកើត្កនង

បរ ិត្តសភាភូរិ ។
រជឈិរំ ភាលវតា

បបម្ចណសលភស ។

ោលចលគ្រើនចត្ត្ថជានយ៉ា ងកណា
ត លលហើ

រប្រងឱ្យផលលកើត្

កនង បបម្ចណសភាភូរិ ។
បណីត្ំ ភាលវតា សភកិលណាស ។
ោលចលគ្រើ នចត្ត្ថជានយ៉ា ងគ្បណីត្លហើ
លកើ ត្កនងសភកិ ណា
ា ភូ រិ ។
បញ្ារជានំ ភាលវតា លវហបផលលស ។
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ោលចលគ្រើនបញ្ា រជានលហើ

រប្រងឱ្យផលលកើត្កនង

លវហបផោភូរិ ។

ត្លទ្វ សញ្ញញវ ិោរំ ភាលវតា
ោលចលគ្រើនបញ្ា រជាន

សញ្ញ សលត្តស ។
លដ្ឋ

លគ្ត្ក រកនងសញ្ញញ រ៊ឺ ទរលហើ

លចត្ទគ្បាសចាកលសចកតី

រប្រងឱ្យផលលកើត្កនង សញ្ញ សតត

ភូរិ ។
ទគរិលទ បន សោធវលសស ឧបបជានិត ។
គ្ពោះ ទគរិបរគលប្ែលបានបញ្ា រជានប៉ាលណាណោះ រប្រងលកើត្
កនងសោធវសភូរិ ៥ ។
ោរឱ្យផលរបស់រូបាវចរកសលករោ ៥ ម្ចនោរឱ្យផលតរន័
បាលីប្ែលសប្រតងរកលហើ

លនោះ

ចំប្ណកោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នរូបាវចរ-

កសលករោ យ៉ា ងោប យ៉ា ងកណា
ត ល និងយ៉ា ងគ្បណីត្ ប្ែលលៅថា
បរ ិត្ត រជឈិរ និងបណីត្លទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ំណាចធរ៌ ២

គ្បោរ រ៊ឺ
អង្គអធិបត្ិ ៤ និង្ការឆូលសមបត្តិ
១.

ងគ ធិបត្ិ ៤ ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ

្ន លដ្ឋ

ភាពជា

បរ ិត្ត រជឈិរ និងបណីត្លទោះ រ៊ឺ តរធរោត ក
ន ចលគ្រើនសរេភាវទ
សលគ្រច្នលទោះ ឆ្នោ វ ីរ ិ

ចិត្ត បញ្ញញ របស់ នកលទោះណារួ

នឹងគ្ត្ូវចូលែល់ភាពជា ធិបត្ិ
លទោះ គ្ត្ូវម្ចន ងគ ធិបត្ិណារួ

លហើ

ោល្នចិត្តលកើត្លឡើង

គ្បកបផង និ ងភាពជា ធិបត្ិោំង
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លទោះ លបើគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងធរោតសារញ្ញ ្នប្ែលលកើត្លឡើងលទោះ
ក៏ជាបរ ិត្ត្ន រ៊ឺ ម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

លបើ ងគ ធិបត្ិណារួ

ម្ចនកម្ចាំងយ៉ា ងកណា
ត លជារជឈិរ្ន រ៊ឺ ម្ចនកម្ចាំងយ៉ា ងកណា
ត ល
និងលបើ ងគ ធិ បត្ិណារួ

ម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា ្នប្ែលលកើ ត្លឡើង

លទោះ ក៏ជាគ្បលភទ្បណីត្ រ៊ឺ ម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា ។
ែូលចានោះ្នោភីបរគល

ោលលៅលកើត្កនងរូបាវចរភូរិក៏នឹង

គ្ត្ូវលកើត្កនងភូ រិក្ន្នប្ែលខាួនបាន គ្ពរោំង ំណាចរបស់្ន
លទោះៗ ផង ។

២. ោរចូលសម្ចបត្តិរបស់្នប្ែលោក់ទ្ងនឹ ងបរ ិត្ត រជឈិរ
និងបណីត្ តរធរោត្នោភីបរគល លគ្ោ
លបើរិនបានចូល្នលរឿ

ៗ

ពីបាន្នលហើ

រូ ៗ ចូល្នរតង ែូលចានោះ្នប្ែល

ខាួនបានលទោះក៏ចាត្់ជាគ្បលភទ្បរ ិត្ត

លបើចូល្នខាោះលោរគ្បម្ចណ

្នលទោះជារជឈិរ លបើចូល្នជានិចារហូត្ជំទញ ្នលទោះក៏
ចាត្់ជាគ្បលភទ្បណីត្ ។
ភាពជាបរ ិត្ត រជឈិរ និងបណីត្ របស់្នតរន័
លនោះ ន័

ទ្ី ១ ោក់ ទ្ងលដ្ឋ

ងគ ធិ បត្ិម្ចនកម្ចាំងលខា

ោំង ២

កម្ចាំងយ៉ា ង

កណា
ត ល ឬកម្ចាំងខាាំងោា រ៊ឺ លគ្បើកម្ចាំងរបស់ ងគ ធិបត្ិជាលគ្រឿងោត្់
កតី ចំប្ណកន័

ទ្ី ២ ោក់ ទ្ងលដ្ឋ

ចូលែល់ភាពជាវសី លបើ

ោរចូលសម្ចបត្តិឱ្យជំទញ រហូត្

រូ ៗ ចូល្នរតងក៏ជាបរ ិត្ត លបើចូល្ន

បានយ៉ា ងកណា
ត លក៏ជារជឈិរ លបើចូលលរឿ
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ែល់្នត្លៅក៏ចាត្់ជាបណីត្
រជាន ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ន័

តំងពីបឋរជានរហូត្ែល់បញ្ា -

ប្ត្រួ

ោលចលគ្រើនបញ្ា រជានលហើ

ប្ត្សគ្ម្ចប់ បញ្ា រជានលទោះ

ផលរប្រងលកើត្កនងលវហបផោភូរិែូច

គន បានលសចកតីថា ោរឱ្យផលរបស់បញ្ា រជានលទោះ រិនថានឹ ងជា
គ្បលភទ្បរ ិត្ត រជឈិរ ឬបណីត្កតី រប្រងឱ្យផលលកើត្កនងលវហបផោភូរិ
ែូចគនោំង ស់ នឹងម្ចនអា

កខ័

លៅបាន ៥០០ រហាកបបែូចគន

ប្ត្ផលប្ែលលផសងគនក៏ម្ចនលៅគ្ត្ង់រណសរបត្តិ និងទ្ិពាសរបត្តិ រ៊ឺ
នកប្ែលបានបញ្ា រជានគ្បលភទ្បណីត្ រប្រងម្ចនរណសរបត្តិ រ៊ឺ
ំណាចពនា៊ឺរសោី

និងទ្ិពស
ា របត្តិខពស់ជាង

គ្បណីត្ជាង

នកបាន

បញ្ា រជានគ្បលភទ្រជឈិរ និ ងបរ ិត្ត ។

តរបាលីប្ែលលព្វលថា ត្លទ្វ សញ្ញញវ ិោរំ

ោលចលគ្រើនបញ្ា រជាន

លដ្ឋ

កនងសញ្ញញ រ៊ឺ ទរធរ៌លហើ
បានលសចកតីថា

ោ

រប្រងឱ្យផលលកើ ត្កនង សញ្ញ សត្តភូរិ

ម្ចនោរពិចារណាល

លសចកតីទ្កខលផសងៗ
សបា

លចត្ទគ្បាសចាកលសចកតីលគ្ត្ក រ

្នោភី បរគលប្ែលជាបេជាន

រជានលហើ

ម្ចនោរលសាកលៅ

រិនសបា

សញ្ញ សលត្តស

ចិត្តោង
ំ

ោលបានបញ្ា -

ើញលោសរបស់ទរធរ៌ថា
ខូចចិត្តរហូត្ែល់ោររិន
សទ្ធប្ត្ជាប់រកពីម្ចន

ោរចាំ (សញ្ញញ) ោរែឹង (លវទ្ទ) ប្ែលម្ចនគ្បាកែផាូវចិត្តោំង ស់ ក៏
ពិចារណាល
ឬលោរភ័

ើញលោសរបស់ោរចាំនិងោរែឹងោំងលនោះថា ែូចជាែំលៅ

ែ៏ខាាំងោាលទ្ើបគ្បាថានភពជាត្ិប្ែលគ្បាសចាកទរធរ៌ ។
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ោរបំលពញពាយរលែើរបីលោះទរធរ៌លនោះ

គ្ត្ូវលផដើរសរាឹង

វលយកសិណលែើរបីឱ្យបញ្ា រជានលកើ ត្ សូរបីបញ្ា រជានោភីបរគល
សលគ្រចលដ្ឋ

កសិណណារួ

ប្ែលគ្បាសចាកទរធរ៌លហើ
ពីវលយកសិណជានិចា
លព្វលថា

កដី

ប្ត្ោលគ្បាថាននឹងបានភពជាត្ិ

គ្ត្ូវបានបញ្ា រជានប្ែលសលគ្រចរក
ម្ចនលសចកតី

ល់ល

ើញរបស់អាចារយពួកខាោះ

បញ្ា រជានប្ែលសលគ្រចរក ំពីោរសរាឹងអាោសកសិណ

ក៏រប្រងឱ្យសលគ្រចគ្បលយជន៍បានែូចគន ។
ោលបញ្ា រជានោភីសរាឹងវលយកសិណ គ្ពរោំងោរគ្បាថាន
ភពជាត្ិប្ែលគ្បាសចាកទរធរ៌ រហូត្បញ្ា រជានលកើ ត្លឡើង បញ្ា រជានលទោះបានល្ោោះថា

លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋ

ោលសាាប់ពីភពជាត្ិលនោះលៅលហើ
ម្ចនោរបែិ សនធិលដ្ឋ

សញ្ញញវ ិោរភាវទ

រប្រងលៅលកើ ត្កនង សញ្ញ សត្តភូរិ

រូប រ៊ឺ ជីវ ិត្នវកកោបប្ត្រា៉ា ង និងកនងបវត្តិ-

ោលជីវ ិត្នវកកោបលទោះឯងប្ែលលកើត្លឡើង

លធាើទទ្ីប្ែលជា ងគ

រកាភព លពលែល់លវោចត្ិ ជីវ ិត្នវកកោបែូចគនលធាើទទ្ីចត្ិ ។
សគ្ម្ចប់រូបោងោ

របស់ សញ្ញ សត្តគ្ពហោលទោះ

លកើត្លឡើង

កនងឥរយ
ិ បេលផសងគន លព្វលរ៊ឺ ខណៈប្ែលបញ្ា រជានោភីបរគល
សាាប់លៅលទោះ សាាប់លៅកនងឥរ ិយបេណា លបើឈរ

ងគ

ឬលែក

សាាប់ ក៏លៅលកើ ត្ម្ចនរូបោងោ លៅកនងឥរ ិយបេលទោះៗ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្តរបាលីប្ែលសប្រតងថា
សោធវលសស ឧបបជានិត ។
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គ្ពោះ ទគរិបរគលប៉ាលណាណោះ រប្រងលកើត្កនងសោធវសភូរិ ។
ោលពិចារណាតរបាលីចំណចលនោះលហើ
នកសលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរីោំង ស់
លហើ

លធាើឱ្យ

ោលសាាប់ពីលោកលនោះលៅ

រប្រងលៅលកើត្កនងសោធវសភូរិ បានលសចកតីថា

សលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរីោំងលទោះបាន្នថានក់ណាកតី
បាន្នរកពីរនកតី
ភូរិែូចគន

ល់ថា

ោលសាាប់លហើ

នកប្ែល
ឬរិនោាប់

រប្រងលៅលកើត្កនងសោធវស

ប្ត្ោលពិចារណាតរគ្ពោះបាលីប្ែលសប្រតងែល់ោរឱ្យ

ផលរបស់រូបាវចរកសលករោ ប្ែលបានសប្រតងលដ្ឋ
តរលំដ្ឋប់ែូចលព្វលលហើ

នឹងល

្ន និងភូរិ

ើញថាភូរិប្ែលជាទ្ីតំងក្នោរ

ឱ្យផល របស់បញ្ា រជានប្ែលឱ្យផលលកើត្លឡើងបានកនងចត្ត្ថជាន
ភូរិលទោះ ម្ចនឋានៈរិនលសោើគន ប្ចកលចញលៅបាន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១.

នកប្ែលបានបញ្ា រជានយ៉ា ងធរោត រប្រងលៅលកើត្កនង

លវហបផោភូរិ

នឹងរិនកំ ណត្់គ្បលភទ្បរគលថា

ជាត្ិលហត្កបេជាន

ឬផលលសកខបរគល ៣ ក៏រប្រងលកើត្បាន ។
២.

នកប្ែលបានបញ្ា រជានប្ែលគ្បកបលដ្ឋ សញ្ញញវ ិោរភាវទ

រប្រងលៅលកើត្កនង សញ្ញ សត្តភូរិ
បណា
ត គ្ពោះ រ ិ
គ្បកបលដ្ឋ

បរគលោំង

និងគ្ត្ូវចំលព្វោះជាបេជាន

លទោះ រប្រងរិនចលគ្រើន្នប្ែល

សញ្ញញវ ិោរភាវទពិត្គ្បាកែ

លសចកតីពិត្ រ៊ឺ

រិ

លគ្ព្វោះ

សចាធរ៌លហើ

លដ្ឋ

លទោះឯង ។
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នកប្ែលបានលៅលកើត្លៅកនងចត្ត្ថជានភូរិែ៏លសស ៥ ភូរិ

លទ្ៀត្ ប្ែលបានែល់សោធវសភូរិ ៥ ម្ចនសប្រតងទ្កកនងលំដ្ឋប់
ជាផលរបស់បញ្ា រជាន

និងកំ ណត្់ បរគលថា

គ្ត្ូវជាគ្ពោះ ទគរី

ប៉ាលណាណោះ ែូចគ្ពោះ នរោធចារយសប្រតងថា
ទគរិលទ បន សោធវលសស ឧបបជានិត គ្ពោះបាលីចំណច
លនោះោលសប្រតងលដ្ឋ

បរិបូណ៌លហើ

គ្ត្ូវ សប្រត ងថា

ទគរិ លទ

បន បញ្ារជានំ ភាលវតា សោធវលសស ឧបបជានិត ប្ែលម្ចនលសចកតីថា
គ្ពោះ ទគរិបរគលប៉ាលណាណោះ
លហើ

ោលចលគ្រើនបញ្ា រជានឱ្យលកើត្លឡើង

រប្រងលៅលកើត្កនងសោធវសភូរិ ៥ ។
ែូលចានោះរណសរបត្តិរបស់ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កនងសោធវស

ភូរិបានលទោះ គ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ

រណលកខណៈែូលចនោះ រ៊ឺ

១. គ្ត្ូវជាគ្ពោះ ទគរី ។
២. គ្ត្ូវសលគ្រចបញ្ា រជាន ។
៣. គ្ត្ូវម្ចនឥរនោិ

ោំង ៥ ណារួ

ចាស់ោាជាពិលសស ។

នកណាម្ចនរណសរបត្តិគ្រប់ោំង ៣ គ្បោរលនោះ លទ្ើ បនឹ ងលៅ
លកើត្កនងសោធវសភូរិ លបើគ្ពោះ ទគរិបរគលប្ែលបានបញ្ា រជាន
ប្ត្ម្ចនឥរនោិ

៥ គ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងធរោត រិនចាស់ោាជាពិលសស

គ្ពោះ ទគរីសូរបីោង
ំ លទោះរប្រងលៅលកើត្កនងលវហបផោភូរិ រប្រងរិន
លកើត្កនងសោធវសភូរិលឡើ

។
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សុទាធវាសភូម្ិមនគុែសម្បត្តិ ៤ ព្បការ
១.

នកប្ែលលៅលកើត្កនងសោធវសភូរិ ភូរិណារួ

រប្រងរិនលៅលកើត្កនងរូបភូរិែក្ទ្ៗ ឬកនង រូបភូរិលឡើ
២. រប្រងរិនលកើត្កនងភូរិប្ែលខាួនលកើ ត្លហើ

លហើ

។

លទោះលទ្ៀត្ ។

៣. ោលសាាប់ពីសោធវសភូរិប្ែលខាួនលកើត្លហើ

រប្រងរិន

លៅលកើត្កនងភូរិប្ែលោបជាង គ្ត្ូវលៅលកើត្កនងភូរិប្ែលខពស់ជាង ។
៤. គ្ត្ូវសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតបានកនងសោធវសភូរិលទោះឯង។
សគ្ម្ចប់កនង កនិដ្ឋាភូរិ ម្ចនរណសរបត្តិពិលសសរួ

គ្បោរ

លទ្ៀត្ រ៊ឺ គ្ពោះ ទគរីប្ែលលៅកនង កនិដ្ឋាភូរិលទោះ នឹងគ្ត្ូវសលគ្រច
ជាគ្ពោះ រហនតកនងភូរិលទោះឯង ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ប្ែលលព្វលថា ោរលៅលកើត្កនងសោធវសភូរិលទោះ
គ្ត្ូវម្ចនឥរនោិ
តរបចា័

៥ ចាស់ោាជាពិលសស ម្ចនសប្រតងភូរិប្ែលលកើត្ទ្ក

ក្នឥរនោិ

ែូលចនោះ រ៊ឺ

ពិលសស ឱ្យលៅលកើត្កនង វ ិហាភូរិ។

សទ្ធិរនោិ

ចាស់ោាលដ្ឋ

វ ីរ ិ

ចាស់ោាជាពិលសស ឱ្យលៅលកើត្កនង ត្បាភូរិ ។

ិរនោិ

សត្ិរនោិ
សម្ចធិរនោិ
បញ្ញ ិរនោិ

ចាស់ោាជាពិលសស ឱ្យលៅលកើត្កនងសទ្សាភូរិ ។
ចាស់ោាជាពិលសស ឱ្យលៅលកើត្កនងសទ្សសីភូរិ។
ចាស់ោាជាពិលសស ឱ្យលៅលកើត្កនង កនិដ្ឋាភូ រិ ។
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អនក្សច្ព្ម្ឆជាព្រះអនាគាម្ីរប្ម្ង្ច្ក្ើត្ក្នង្ព្រហម
ភូម្ិ
ុ
នកសលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរីលហើ

ស់ជីវ ិត្រប្រងលៅលកើត្

កនងគ្ពហោោំង ស់ សូរបីគ្ពោះ ទគរី ជាសកខវ ិបសសកៈ រ៊ឺ រិ នបានលធាើ

្នរកពីរនកតី ប្ត្ោលលវោជិត្នឹ ងសាាប់លទោះ ្នចិត្តរប្រង
លកើត្លឡើងលដ្ឋ
គ្ត្ូវអាស្ស័

ំណាចសម្ចធិ

ធរោត្ននឹងលកើត្លឡើងបានក៏

សម្ចធិជាកម្ចាំងប្ែលសំខាន់

និងធរ៌ប្ែលជាសគ្ត្ូវ

របស់សម្ចធិ បានែល់ ោរឆ្នោនីវរណ ។
គ្ពោះ ទគរី ជា នកប្ែលគ្បហារោរោរៈបានលដ្ឋ
លហើ

ដ្ឋច់ខាត្

លទ្ើបរិនម្ចន ោរឆ្នោនីវរណ ប្ែលជាសគ្ត្ូវរបស់សម្ចធិ

ែូលចានោះ សម្ចធិរបស់គ្ពោះ ទគរីោំង

លទ្ើបម្ចនកម្ចាំងខាាំោា

ជាពិលសស ចូលែល់ថានក់ឧបចារសម្ចធិគ្បចាំជានិចា លទ្ើបអាចលធាើឱ្យ
្នលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ
រា៉ា ងលទ្ៀត្
លនឿ

ណា

ឆាប់រហ័ស ។

នកប្ែលគ្បាសចាកោរោរៈលហើ

រប្រងម្ចនចិត្ត

ែល់ភូរិនិងអាររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ

ោរោរៈ ចិ ត្ត

រប្រងបលង្កអនលៅោន់ភូរិប្ែលគ្បាសចាកោររណាររោណ៍ជានិចា
ែូលចានោះ គ្ពោះ ទគរី ោល ស់ជីវ ិត្ សូរបីលដ្ឋ
ចត្ិលទោះ្នរប្រងលកើត្លឡើងរន
ោលចត្ិលហើ

ោន់ហន់កីត រននឹង

លចញចាក្នលហើ

លទ្ើបចត្ិ

រូបាវចរកសលករោ រ៊ឺ ្នកសលចិត្តលទោះ រប្រង

ឱ្យផលលកើត្កនងគ្ពហោភូរិ ប្ត្នឹងលកើត្កនងគ្ពហោជាន់ណាលទោះ លស្សច
លហើ

ប្ត្្នប្ែលលកើត្លឡើង

លបើគ្ត្ឹរប្ត្ជាបឋរជានក៏លកើ ត្កនង
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បឋរជានភូរិ លបើជាទ្ត្ិ

ជាន ឬត្ត្ិ

ជាន ក៏លកើត្កនងទ្ត្ិ

-

ជានភូរិជាលែើ រ ្នប្ែលលកើត្លឡើងែល់សកខវ ិបសសក ទគរីលនោះ
លៅថា ររគសិទ្ិ្
ធ
ន សំលៅែល់ ្នប្ែលសលគ្រចលឡើងលដ្ឋ
ំណាចក្នោរចលគ្រើន ទគរិររគ ។
ការឱ្យសលរបស់អរ ូបាវឆរក្ុសលក្ម្ម ៤
រូបាវចរកសលករោ ៤ ប្ែលឱ្យផលលកើត្លឡើងកនង រូបភូរិ ៤
លទោះ ម្ចនបាលីសប្រតងថា
រូបាវចរកសលញ្ា

ថាការំ ភាលវតា អារលបបស ឧបជានីតត្ិ ។

ោលចលគ្រើន រូបាវចរកសល ៤ រប្រងឱ្យផលលកើ ត្កនង រូបភូរិ
៤ តរលំដ្ឋប់ បានលសចកតីថា កនង រូបាវចរកសលករោ ៤ លទោះ
អាោសានញ្ញ
ា

ញ្ញ
ា

ត្នកសលករោ រប្រងឱ្យផលជាអាោសាន-

ត្នវ ិបាក លកើត្កនងអាោសានញ្ញ
ា
វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នកសលករោ រប្រងឱ្យផលជាវ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នវ ិបាក លកើត្កនងវ ិញ្ញញណញ្ញ
ា
អាកិញ្ាញ្ញញ

លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

-

ត្នភូរិ ។

ត្នកសលករោ រប្រងឱ្យផលជាអាកិញ្ាញ្ញញ

នវ ិបាក លកើត្កនងអាកិញ្ាញ្ញញ
សញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នភូរិ ។

ត្-

ត្នភូរិ ។
ត្នកសលករោ

រប្រងឱ្យផលជាលនវ-

ត្នវ ិបាក លកើត្កនងលនវសញ្ញញទសញ្ញញ
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ោំង ស់លនោះជាោរសប្រតងោរលកើត្លឡើង

ក្នផលរបស់ រូបាវចរ-

កសលករោ ៤ តរលំដ្ឋប់ ។
ភិ ញ្ញញកសលម្ចន ំណាចកនងោរឱ្យផលជាបែិសនធិ
បានឬរិនបាន?
ោរឱ្យផលជាបែិសនធិរបស់កសល ភិញ្ញញលទោះរិនម្ចនលគ្ព្វោះ
១. កសល ភិញ្ញញលកើត្លឡើងលគ្ោ

ពីបានបញ្ា រជានលហើ

លទ្ើបតំងលៅកនងឋានៈប្ែលជាផលរបស់បញ្ា រជាន ។
២. ជាផលគ្បលភទ្បចាកខសិទ្ិធ (លសចកដីសលគ្រចជាក់ចាស់) រ៊ឺ
ឱ្យសលគ្រច ភិញ្ញញលផសងៗ ម្ចនទ្ិពច
ា កខជាលែើរ ទ្ិពាចកខលទោះលទ្ើបជា
ផលរបស់កសល ភិ ញ្ញញ

ោប់ថាជាោរឱ្យផលកនងបចាបបននលទោះឯង

រិនប្រនជាផលប្ែលនឹងលៅលកើត្កនងភពជាត្ិរខលទ្

ោរឱ្យផល

បែិសនធិរបស់កសល ភិ ញ្ញញលទ្ើបរិនម្ចន ។
គ្ពោះ នរោធចារយសប្រតងលហត្ផលទ្កកនងទររូបបរ ិលចេទ្បករណ៍ថា
សម្ចទលសវលន លលទ្ធ,
លោធ តទ្ិសំ លហត្ំ,
រហរគត្កសល
អាលសវនបបចា័

លហើ

វ ិជាម្ចលន រហពាលល

ភិ ញ្ញញ ន វ ិបចាត្ិ ។

ោលម្ចនកម្ចាំងលគ្ចើន
លទ្ើបឱ្យផលលកើត្លឡើង

រិនម្ចនោរឱ្យផលបែិសនធិលកើត្លឡើងលទោះ
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លគ្ព្វោះរិនបានទ្ទ្ួល
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អាលសវនបបចា័
ម្ចនោរ

ល់ល

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ែូចតរន័

ប្ែលលព្វលលហើ

។ អាចារយពួកខាោះ

ើញថា ោរសប្រតងលហត្របស់គ្ពោះ នរោធចារយ ែល់

លរឿង ភិញ្ញញកសល រិនអាចឱ្យផលបែិសនធិ លគ្ព្វោះរិនម្ចនកម្ចាំងគ្រប់
គ្គន់ រកពីរិនបានទ្ទ្ួលឧបោរៈលដ្ឋ
លទោះ

លៅរិនោន់ជាោរគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវលទ្

កសលរិនបានទ្ទ្ួលឧបោរៈលដ្ឋ

ំណាចក្នអាលសវនបបចា័

ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរប្ែល ភិញ្ញញ
អាលសវនបបចា័

លទោះ រិនប្រន

លហត្សំខាន់កនងោរប្ែលនឹងឱ្យផលបែិសនធិ លគ្ព្វោះសូរបីគ្ពោះ ទគរី
ប្ែលជាពួកសកខវ ិបសសកៈ
រប្រងលកើត្លឡើង លហើ

ោលលវោជិត្នឹងសាាប់លទោះ្នចិត្ត

្នចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលទោះក៏ម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្

ខណៈចិត្ត ែូចជាអាទ្ិករោិក្នវ ីេិ ្នចិត្តលទោះក៏រិនបានទ្ទ្ួល
ឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័

ណាលឡើ

ប្ត្្នចិត្តលទោះក៏ម្ចនកម្ចាំង

ឱ្យផលជាគ្ពោះ ទគរី លៅលកើត្កនងគ្ពហោបាន លដ្ឋ
លព្វលថា

ំណាចក្នអាលសវនបបចា័

លហត្លនោះលទ្ើប

រិនប្រនជាលហត្សំខាន់លទ្ ។

រសតប្ី លបាន្នសមបត្តកា
ិ លស្លាប់ច្ហើយ
នឹង្ច្ក្ើត្ជាព្រហមរួក្ណា
សលម្ចោហវ ិលទទ្នី ែាកថានិងសំ
ឥត្ថិលយបិ បន
គ្ពហោបារ ិសលជាសល
ស្រសតីោំង

រ ិយ វ

ត្ត ែាកថាសប្រតងថា

នរ ិយ វ

ែាសម្ចបត្តិោភិនិលយ

វ និពាត្ន
ត ិត ។
ប្ែលបានសម្ចបត្តិ ៨ ោំងលនោះ លោោះជាគ្ពោះ រ ិ
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ឬជាបេជានកតី

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

លៅលកើត្ជាគ្ពហោបរ ិស័ទ្

ជាបរ ិវររបស់រហាគ្ពហោ

ប៉ាលណាណោះ ។
កនងោរប្ែលស្រសតលី ៅលកើត្ជារហាគ្ពហោរិនបានលទោះ លគ្ព្វោះថា
ធិ បត្ិោំង ៤ ប្ែលលកើត្ជារួ
ែូច ធិបត្ិប្ែលលកើ ត្ជារួ
លឡើងជារួ

ស្រសតីលទោះ រប្រងម្ចនកម្ចាំងរិ នខាាំងោា

បរស

លដ្ឋ

លហត្លនោះ្នប្ែលលកើ ត្

ស្រសតីលទោះ និ ងជា្នណាកតី រប្រងបានគ្ត្ឹ រប្ត្បរ ិត្ត្ន

ឬរជឈិរ្នប៉ាលណាណោះ រិនែល់ថានក់បណីត្្ន ែូលចានោះលទ្ើបលកើត្
ជារហាគ្ពហោរិនបាន រិនថាភូរិណាកតី ។
សប្ម្តង្ការច្ក្ើត្របស់្នោភីបគ
ុ គលប្ លព្បព្រឹត្តច្ៅ
ោម្អំណាឆរបស់និក្នតត្
ិ ណា
ា និង្ច្ឆច្ោបែិធិ
តរប្ែលបានសប្រតងោរឱ្យផលរបស់របា
ូ វចរកសលករោ
លហើ

៥

ថា
បឋរជានំ បរ ិត្តំ ភាលវតា គ្ពហោបារ ិសលជាស ឧបបជាត្ិ ។
ោលចលគ្រើនបឋរជានយ៉ា ងោបលហើ

គ្ពហោបារ ិសជាាភូរិជាលែើរលទោះ

រប្រងឱ្យផល លកើត្កនង

ជាោរសប្រតងផលតរធរោតរបស់

្នលទោះៗ ប្ត្លបើ្នោភីបរគលណាម្ចននិកនតិត្ណា
ា ឬលចលតបណិធិលហើ

ោរលៅលកើត្កនងភូរិលផសងៗ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅរិ នពិ ត្គ្បាកែ

រប្រងលស្សចប្ត្និកនតិត្ណា
ា

ឬលចលតបណិធិរបស់្នោភីបរគល

លទោះ ។
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

និ កនតិត្ណា
ា សំលៅែល់ ោរជាប់ចិត្តកនងភូរិប្ែលខាួនោាប់លកើត្

រកលហើ

លគ្ចើនជាត្ិ ។

លចលតបណិធិ សំលៅែល់ ម្ចនចិត្តគ្បាថានកនងភូរិលទោះៗ ប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
ជិត្នឹងសាាប់

ំណាចរបស់ឆ្នោៈ ែូចជា្នោភីបេជាន ោល
ម្ចននិកនតិត្ណា
ា កនងលទ្វភូរិ

្នប្ែលបានលទោះក៏សាបសូនយ
លទ្វភូរិលទោះៗ លដ្ឋ

ភូរិណារួ

ែូលចានោះោលសាាប់ក៏លៅលកើត្កនង

រិនបានលៅលកើត្កនងគ្ពហោភូរិ រនសសឬលទ្វត

ប្ែលសលគ្រចជាលសាតបនន ឬសកោគរី

ោលបាន្នលហើ

រប្រងរិនម្ចននិកនតិត្ណា
ា កនងោរសរត្ិភូរិ
របស់គ្ពោះ រ ិ

លកើត្លឡើង

លគ្ព្វោះ្នសម្ចធិ

បរគលលទោះក្គ្កប្លងជាង្នសម្ចធិរបស់បេជាន

្នលទ្ើបសាបសូនយបានលំ បា ក ោលសាាប់លទ្ើ បលៅលកើ ត្កនងគ្ពហោ
តរ្នរបស់ ខួា នលវៀរប្ត្ សញ្ញ សត្តភូរិនិងសោធវសភូរិ
ោលលៅលកើត្ជាគ្ពហោលហើ

និ ង

សូរបីលៅរិនោន់សលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរី

ក៏នឹងរិនគ្ត្ឡប់រកលកើត្កនងោរសរត្ិភូរិលទ្ៀត្ប្ែរ គ្ពហោ រ ិ

២

ពួកលនោះ បានល្ោោះថា ជា្ន ទគរីផង ។
បេជាន ឬលសាតបនន និងសកោគរីប្ែលជារនសស ឬលទ្វត
ប្ែលបានសម្ចបត្តិ ៨ ឬ ៩ លទោះ លបើម្ចនលចលតបណិធិកនងគ្ពហោ
ភូរិណារួ

ប្ែលលគ្ៅពី សញ្ញសត្តភូរិ

និងសោធវសភូរិលហើ

ោលសាាប់ក៏នឹងលៅលកើត្កនងគ្ពហោភូរិប្ែលខាួនគ្បាថានលទោះៗ បាន ។
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ឬរនសសប្ែលសលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរីប្ែលបាន

សម្ចបត្តិ ៨ ឬ ៩ លបើម្ចនលចលតបណិធិកងគ្ពហោ
ន
ភូរិណារួ

ប្ែល

លគ្ៅពី សញ្ញ សត្តភូរិ ោលសាាប់រប្រងលៅលកើត្កនងភូរិប្ែលខាួនគ្បាថាន

បានែូចគន ែូចជាគ្ពោះ ទគរីលទោះ លបើគ្បាថានលៅលកើត្កនងបឋរជាន
ភូរិ សោធវសភូរិ ឬ រូបភូរិ ែូលចនោះលហើ

ក៏រប្រងលៅលកើត្កនងភូរិ

ប្ែលគ្បាថានបាន ។
ការឱ្យសលរបស់ទត្
ុ ិយជានក្ុសលនិង្ត្ត្ិយជានក្ុសល
ភូរិប្ែលឱ្យផលលកើត្លឡើងរបស់ទ្ត្ិ
ជានកសលលទោះជាភូរិជារួ

គន រ៊ឺ ទ្ត្ិ

ជានកសល និងត្ត្ិ

-

ជានភូរិ កនងកសលោំង

២ លនោះ ម្ចនកម្ចាំងនិងរណសរបត្តិលសោើគន ប្ែលលផសងគនលទោះគ្ត្ង់
ោរលោះ ងគ្ន រ៊ឺ ទ្ត្ិ

ជានម្ចនោរលោះវ ិត្កា ងគ្ន ត្ត្ិ

ជានម្ចនោរលោះវ ិចារ ងគ្ន

-

លសចកតីលផសងគនែូចលព្វលរកលនោះ

លផសងគនប្ត្ត្ួបរគលប៉ាលណាណោះ រិនប្រនលផសងគនលដ្ឋ

ំណាច ឬរណ

សរបត្តិលទ្ លព្វលរ៊ឺ លបើជារនោបរគល ោរលកើត្លឡើងរបស់្ន និងោរ
លោះ ងគ្នក៏ប្ចកលចញជា ២ ្ន លបើជាត្ិកប
ខ រគល ោរលកើត្លឡើង
របស់្ននិងោរលោះ ងគ្ន

ក៏ រិនម្ចនោរប្ចកជា

្នប្ែលលកើត្លឡើងជាគ្គទ្ី ២ ទ្ត្ិ

គ្គ

ជានលទោះម្ចនោរលោះវ ិត្កាៈ

វ ិចារៈលៅគ្ពរគន ែូលចានោះោរឱ្យផលរបស់ទ្ត្ិ
លទ្ើបឱ្យផលលកើត្កនងទ្ត្ិ

២

ជាននិងត្ត្ិ

ជាន

ជានភូរិែូចគន លគ្ព្វោះ្នោំង ២ ម្ចន
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កម្ចាំង ំ ណាចនិងរណសរបត្តិែូចគន ។
និគម្គាថា
ឥត្ថំ រហរគត្ំ បញ្ញំ
ជលនត្ិ សទ្ិសំ បាកំ
ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ
ផលលកើត្លឡើងែូចគនជារួ

ថាភូរិវវត្ថិត្ំ
បែិសនធិបវត្តិ

ំ។

លទោះ រហរគត្កសលករោ ៩ រប្រងឱ្យ

កសលរបស់ខួាន តរភូរិប្ែលកំ ណត្់ទ្ក

កនងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល ។ បានលសចកតីថា

បឋរជានកសល រប្រងឱ្យផលជាបឋរជានវ ិបាក លកើត្លឡើង
កនងបឋរជានភូរិ ។
ទ្ត្ិ
កនងទ្ត្ិ

ជានកសល រប្រងឱ្យផលជាទ្ត្ិ

ជានវ ិបាក លកើត្លឡើង

ជានភូ រិ ។

ត្ត្ិ
លឡើងកនងទ្ត្ិ

ជានកសល រប្រងឱ្យផលជាត្ត្ិ

ជានវ ិបាក លកើត្

ជានភូរិ ។

ចត្ត្ថជានកសល រប្រងឱ្យផលជាចត្ត្ថជានវ ិបាក លកើត្លឡើង
កនងត្ត្ិ

ជានភូ រិ ។

បញ្ា រជានកសល រប្រងឱ្យផលជាបញ្ា រជានវ ិបាក លកើត្
លឡើងកនងចត្ត្ថជានភូ រិ ។
អាោសានញ្ញ
ា

ញ្ញ
ា

ត្នកសល

រប្រងឱ្យផលជាអាោសាន-

ត្នវ ិបាក លកើត្លឡើងកនងអាោសានញ្ញ
ា
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ត្នកសល រប្រងឱ្យផលជាវ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

វ ិបាក លកើត្លឡើងកនងវ ិញ្ញញណញ្ញ
ា
អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នកសល

វ ិបាក លកើត្លឡើងកនងអាកិញ្ាញ្ញញ
លនវសញ្ញញទសញ្ញញ
សញ្ញញ

ត្ន-

ត្នភូរិ ។
រប្រងឱ្យផលជាអាកិញ្ាញ្ញញ

ត្ន-

ត្នភូរិ ។

ត្នកសល រប្រងឱ្យផលជាលនវសញ្ញញទ-

ត្នវ ិបាក លកើត្លឡើងកនងលនវសញ្ញញទសញ្ញញ
ឆប់ ការសប្ម្តង្ក្ម្មឆត្ុក្ ក

&k'
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រួក្ទី ៤ ម្រែុបបត្តឆ
ិ ត្ុក្ ក

6
ររណបបត្តិចត្កា ោលប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ
ររណ + ឧបបត្តិ + ចត្កា ។
ររណ សំលៅែល់ លសចកតីសាាប់ ។
ឧបបត្តិ សំលៅែល់ ោរលកើត្លឡើង ។
ចត្កា សំលៅែល់ ម្ចន ៤ យ៉ា ង ។
ោលរួរគនលហើ

ជា ររណបបត្តិចត្កា ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើង

ក្នលសចកតីសាាប់ម្ចន ៤ គ្បោរ ឬបានលសចកតីថា លហត្ប្ែលលធាើឱ្យ
លសចកតីសាាប់ គ្បាកែលឡើងម្ចន ៤ គ្បោរ ែូ ចវចនត្ថៈថា ររណសស
ឧបបត្តិ = ររណបបត្តិ
លសចកតីលកើត្លឡើងក្នោរសាាប់ ល្ោោះថា ររណបបត្តិ ។
ចត្ននំ សម្ចហាលោ = ចត្កំា
ោររួររបស់ ៤ យ៉ា ងល្ោោះថា ចត្កា ។
សគ្ម្ចប់ព្វកយថា ររណ ប្គ្បថា លសចកតីសាាប់ ឬចត្ិ ឬរលត្់លទោះ
អាចប្ចកបានជា ៣ គ្បលភទ្
១. ខណិកររណ សំលៅែល់ ោររលត្់របស់ទររូបតរអាោរ
ក្នឧបាទ្ ឋិត្ិ ភងគ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើង តំងលៅ និងរលត្់លៅ ខណៈ
រលត្់ រ៊ឺ ភងគខណៈ ល្ោោះថា ខណិកររណ ។
២. សរោត្ិររណ សំលៅែល់ លសចកដីសាាប់របស់រនសសនិ ងសត្ា
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ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរលវហាររបស់លោកប្ែលលគ្បើទ្ូលៅ ។
៣. សរលចេទ្កររណ សំលៅែល់ ោរបរ ិនិព្វានរបស់គ្ពោះ រហនត។
កនងររណបបត្តិចត្កាៈលនោះ

សំលៅ

ក

សរោត្ិររណ

និង

សរលចេទ្កររណ ២ គ្បលភទ្លនោះប៉ាលណាណោះ ចំប្ណកខណិកររណៈរិ ន
ោក់ទ្ងនឹ ងលរឿងោរសាាប់ ប្ែលនឹងបានលព្វលត្លៅ ។
សប្ម្តង្ច្សឆក្តីស្លាប់ ៤ ព្បការ
តរន័
អា

ក្នគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា

កខល

ន ករោកលខ

ន ឧភ

កខល

ន ឧបលចេទ្កករោទ

លចត្ិ ចត្ោ ររណបបត្តិ ទរ ។
ល្ោោះថា ររណបបត្តិ រ៊ឺ លហត្ប្ែលលធាើឱ្យលសចកតីសាាប់ គ្បាកែ
លឡើងលទោះម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. អា

កខ

២. ករោកខ
៣. ឧភ

ររណ បានែល់ សាាប់លគ្ព្វោះ ស់អា

។

ររណ បានែល់ សាាប់លគ្ព្វោះ ស់ករោ ។
កខ

ររណ បានែល់ សាាប់លគ្ព្វោះ ស់អា

និង ស់

ករោ ។
៤. ឧបលចេទ្កររណ បានែល់ សាាប់លគ្ព្វោះករោចូលលៅោត្់
ផ្ទតច់ ។
អធិបាយម្រែៈ
១. អា

កខ

ររណ សាាប់លគ្ព្វោះ ស់អា

-460-

ម្ចនវចនត្ថៈថា

ភិធរោត្ថសងគហ

អា
ថា អា

លទ ខ

កខ
អា

ស់អា
អា
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ំ = អា

កខ

ំ លសចកតី ស់ក្នអា

កខ័

ល្ោោះ

។
កខល

ន ររណំ = អា

ល្ោោះថា អា

កខ

កអា

សភាវធរ៌លទោះ បានែល់ ជីវ ិត្រូប

កខ័

តំងលៅរបស់ជីវ ិត្រូបលទោះឯង ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

ររណំ លសចកតីសាាប់លគ្ព្វោះ

ររណ ។

ោលលព្វលលដ្ឋ

កនងទ្ីលនោះសំលៅ

កខ

ប្ែលជាោរកំ ណត្់របស់ប្ែនក្នោរ

បរគោធិដ្ឋាន ោរសាាប់លគ្ព្វោះ ស់អា

លទោះ

សំលៅែល់ សាាប់ ោលចាស់ ឬចាស់សាាប់ រ៊ឺ ែល់ជោលហើ

លទ្ើប

សាាប់ ។
កនងសរ័

ពទ្ធោល រនសសម្ចនអា

កខ័

បាន ១០០ ឆានំ

លដ្ឋ

គ្បម្ចណោប់ពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធបរ ិនិព្វានលហើ

ក៏េ

ចោះកនងលំដ្ឋប់ ចំប្ណកគ្បម្ចណ ១០០ ឆានំចោះ ១ ឆានំ រ៊ឺ លវោ

កនាងលៅ ១០០ ឆានំ អា

កខ័

របស់រនសសនឹងេ

សគ្ម្ចប់អា
អា

កខ័
កខ័

កខ័

ចោះ ១ ឆានំ រហូត្

បចាបបនន ោរបរ ិនិព្វានរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធលៅលហើ
រនសសលទ្ើបម្ចនអា

អា

២៥០០ ឆានំ

៧៥ ឆានំ ។
របស់គ្ពហោ របស់លទ្វត ក៏ម្ចនប្ែនកំណត្់

តរភូរិរបស់ខួានប្ែលលកើត្ ។

សគ្ម្ចប់រនសសកនងជរពូទ្ាីបលនោះ កំណត្់អា

ម្ចនលឡើង ម្ចនចោះ ោលអា

កខ័

កខ័

រិនពិត្គ្បាកែ

លឡើងក៏ លឡើងខពស់រហូត្ែល់
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យឆានំ ។

ោលអា

កខ័

ចោះយ៉ា ងោបបំផត្រហូត្ែល់ ១០ ឆានំ កនង

បចាបបននលនោះកំណត្់ ៧៥ ឆានំ ជាអា
ោំង

កខ័

លទ្ើបសប្រតងថាសូរបីសត្ា

កនងលោកលនោះ លៅម្ចន ំណាចរបស់ករោឧបត្ថរភគំគ្ទ្ក៏ពិត្

ប្ត្ោលគ្រប់អា
ម្ចនអា

កខ័

កខ័

លហើ

ក៏នឹងគ្ត្ូវសាាប់លៅលគ្ចើន

លលើសជាងកំ ណត្់ក៏ម្ចនខាោះ

នកប្ែលនឹង

ប្ែលគ្ត្ូវអាស្ស័

ត្ីត្

ករោប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរសម្ចាប់សត្ា លបៀត្លបៀនសត្ារិនម្ចន នឹ ងគ្ត្ូវ
អាស្ស័

បចាបបននករោកនងប្ផនកឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទឱ្យចិត្ត

បរ ិសទ្ធ រហូត្ែល់រកាសខភាព ទរ័
ជួ

ឧបត្ថរភឱ្យម្ចនអា

៊ឺន

ជាកនងបចាបបននលនោះម្ចន នកអា

យ៉ា ងលអ លហត្ោំងលនោះក៏

ូរបាន លលើសអា

កខ័

បានខាោះ ែូច

ប្វងជាង ៧៥ ឆានំក៏ម្ចនខាោះ កនងសរ័

ពទ្ធោលក៏ម្ចនលគ្ចើន ែូចជាគ្ពោះអាននោ គ្ពោះរហាកសសប ទងវ ិសាខា
ោំងលនោះអា

ប្វងលលើសជាង ១០០ ឆានំែូលចនោះជាលែើរ ។

២. ករោកខ

ររណ រ៊ឺ ោរសាាប់លគ្ព្វោះ ស់ករោ ម្ចនវចនត្ថៈថា

ករោសស ខលយ = ករោកខលយ ោរ ស់លៅក្នករោ ល្ោោះថា
ករោកខ

។
ករោកខល

ន ររណំ = ករោកខ

ក្នករោ ល្ោោះថា ករោកខ

ររណំ ោរសាាប់លគ្ព្វោះ ស់លៅ

ររណ ។

ករោ ប្ែលជា នកកំណត្់លសចកតីសាាប់លនោះ សំលៅ

ក

ជនកករោ រ៊ឺ ករោម្ចនទទ្ីឱ្យផលបែិសនធិគ្បាកែលឡើងកនងភព
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លទោះៗ ។
ឧបត្ថរភកករោ រ៊ឺ ករោម្ចនទទ្ីជួ

ឧបត្ថរភឱ្យទររូប ប្ែលលកើ ត្

ពីជនកករោឱ្យតំងលៅបានកនងភពលទោះៗ ។
ោរ ស់ ំណាចក្នករោោំង ២ លនោះ ល្ោោះថា ករោកខ
នកប្ែលលកើត្រកលដ្ឋ

ររណ

ំណាចក្នករោោំង ២ លនោះឱ្យតំងលៅបាន

គ្ត្ឹរ ១ ប្ខ ១ ឆានំ ៥ ឆានំ និង ១០ ឆានំ ោំងលនោះជាលែើរ រង់តំងលៅ
បានរិនគ្រប់កំណត្់ក្នអា
លដ្ឋ
លដ្ឋ

កខ័

របស់ នកលទោះ ជាលហត្ឱ្យគ្ត្ូវសាាប់

លលឿនរហ័សែូចលព្វលខាងលែើរ រប្រងសប្រតងថា ជាោរសាាប់
ស់ ំណាចរបស់ករោ លៅថា ករោកខ

ស់ ំណាចករោ លពលខាោះក៏លៅថា បញ្ញ កខ

ររណ ោរសាាប់លគ្ព្វោះ
ររណ លសចកតីថា សាាប់

លគ្ព្វោះ ស់បណយ ឬ ស់បណយប្ែលលគ្បើកនងោរសាាប់របស់លទ្វតនិ ង
គ្ពហោ ែូលចានោះ បញ្ញ កខ

ររណ ក៏សលំ ៅែល់ ករោកខ

ររណ លទោះឯង ។

៣. ឧភ

ររណ រ៊ឺ សាាប់លគ្ព្វោះ ស់អា

និង ស់ករោ ម្ចន

កខ

វចនត្ថៈសប្រតងថា ឧភល

សំ ខលយ = ឧភ

និងករោោំង ២ ល្ោោះថា ឧភ
ឧភ
អា

កខល

កខ

កខលយ ោរ ស់ក្នអា

។

ន ររណំ = ឧភ

កខ

ររណំ ោរសាាប់លគ្ព្វោះ ស់

និងករោោំង ២ ល្ោោះថា ឧភ

កខ

ររណ ។

ោរសាាប់លគ្ព្វោះលហត្ោំងលនោះ លសចកតីថា
អា

ប្វងលៅបានរហូត្ែល់គ្រប់អា

កខ័

កសលជនកករោក៏លោរ ស់គ្ពរគនក្នអា
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លកើត្រកកនងសរ័

លនោះ ម្ចនកំណត្់ អា

៧៥ ឆានំជាអា

ំណាចក្នកសលជនកករោរបស់ នកលទោះ
៧៥ ឆានំែូចគន ោល នកលទោះម្ចនអា
លព្វលបានថា ោរសាាប់លទោះជា ឧភ
ជាសនខម្ចនកំណត្់អា

កខ័

និង

ក៏ម្ចន ំណាចលៅបាន
លៅែល់ ៧៥ ឆានំក៏សាាប់

កខ

ររណ ឬសត្ាត្ិរចាេនែូច

គ្បម្ចណ ១០-១២ ឆានំជាអា

កខ័

លហើ

សនខលទោះម្ចន ំណាច កសលជនកករោលៅបាន ១០-១២ ឆានំ ោល
សនខម្ចនអា

ែល់ ១០-១២ ឆានំក៏សាាប់ លព្វលបានថា ោរសាាប់

របស់សនខលទោះជា ឧភ

កខ

ររណ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោរបរ ិនិព្វានរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ ក៏លព្វលបានថា
ជា ឧភ
នតោ

កខ

ររណ លគ្ព្វោះគ្ត្ូវែល់អា

កខ័

រិនម្ចន នកណាលធាើ

ឱ្យបរ ិនិព្វានបាន ជា នកលៅរហូត្ ស់ករោ ។
៤. ឧបលចេទ្កររណ រ៊ឺ ោរសាាប់លដ្ឋ

បានែល់
ោន់ ស់អា

ោរសាាប់លគ្ព្វោះជួបឧបទ្ោវលហត្

ករោចូលលៅោត្់ផ្ទតច់
លដ្ឋ

ោរសាាប់លៅរិន

និង ស់ករោ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា

ឧបចេិនោត្ីត្ិ = ឧបលចេទ្កំ ប្គ្បថា ករោណារប្រងចូលលៅោត្់

វ ិបាកនិងករោជរូប ប្ែលលកើត្ ំពីជនកករោ ែូលចានោះករោលទោះ ល្ោោះថា
ឧបលចេទ្ក បានែល់

កសលករោ ១២ ែួង រហាកសលករោ ៨ ែួង

និង រហត្តររគកសលករោ ១ ែួង។
ឧបលចេទ្កករោទ ររណំ = ឧបលចេទ្កររណំ ោរសាាប់លគ្ព្វោះ

ករោចូលលៅោត្់វ ិបាកនិងករោជរូប ល្ោោះថា ឧបលចេទ្កររណ ។
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លសចកតីថា

នកប្ែលម្ចនអា

លៅរិនោន់ែល់អា

ំណាចរបស់ជនកករោក៏លៅរិនោន់ ស់

ប្ត្លដ្ឋ

កសលករោ ឬកសលករោប្ែលបានលធាើលហើ
ចូលរកោត្់ផ្ទតច់ឱ្យសាាប់រន

កនងសរ័

កខ័

និង

ំណាចរបស់

កនងភពរន ឬភពលនោះ
ប្ែលរិនោន់ែល់លវោ

លគ្ព្វោះលសចកតីលស្សកឃាាន គ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះ គ្ត្ូវដ្ឋក់ថានំ គ្ត្ូវអាវធ រហូត្
ែល់លោរភ័

ឈ៊ឺចាប់លផសងៗ

លបៀត្លបៀន

ោំងលនោះល្ោោះថាជា

ឧបលចេទ្កររណ ។
ឧបម្ចលសចកតីសាាប់របស់សត្ាោំង
ែូចលព្វលលហើ

លដ្ឋ

លហត្ ៤ យ៉ា ង

ក៏ ែូចែួងគ្បទ្ីបប្ែល ជទ្ក ែួងគ្បទ្ី បរប្រងរលត្់

បានលដ្ឋ

អាស្ស័

គ្បលឆ្ោះ

រលត្់លដ្ឋ

លហត្ ៤ យ៉ា ង ណារួ

ោំងពីរ និងរលត្់លដ្ឋ

ស់លគ្បង

រលត្់លដ្ឋ

រ៊ឺ រលត្់លដ្ឋ

ស់

ស់គ្បលឆ្ោះនិងលគ្បង

គ្ត្ូវខយល់ផ្ទត្់ ឬគ្ត្ូវផាំឱ្យរលត្់ ែួងគ្បទ្ីប

លគ្បៀបែូចជីវ ិត្របស់សត្ាោង
ំ

លសចកតីរលត្់របស់ែួងគ្បទ្ីបលទោះ

ិ រ៊ឺ លសចកតីសាាប់ប្ែល ស់កនងភពរួ
ែូចគននឹ ងោររលត្់របស់ជីវត្
នកប្ែល ស់ជីវ ិត្លដ្ឋ

ស់អា

កខ័

ៗ

ក៏ែូចែួងគ្បទ្ីបប្ែលរលត្់

ក
ន ប្ែល ស់ជីវ ិត្លដ្ឋ

ស់ករោ

ែូចែួ ងគ្បទ្ី បប្ែលរលត្់លគ្ព្វោះលគ្បង ស់ប្ត្គ្បលឆ្ោះលៅម្ចន

នកប្ែល

លគ្ព្វោះ ស់គ្បលឆ្ោះ ប្ត្លគ្បងលៅម្ចន
ស់ជីវ ិត្លដ្ឋ
គ្បលឆ្ោះ

ស់ោំងអា

និងករោក៏ែូចែួងគ្បទ្ីបលទោះរលត្់លគ្ព្វោះ

និងលគ្បង ស់ោំងពីរយ៉ា ង

នកប្ែល ស់ជីវ ិត្លដ្ឋ

ជួប

ឧបទ្ោវលហត្លផសងៗ ក៏ែូចគននឹងែួងគ្បទ្ីបរលត្់លគ្ព្វោះគ្ត្ូវខយល់ផ្ទត្់
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ឬគ្ត្ូវផាំ ឱ្យរលត្់ លដ្ឋ

គ្បលឆ្ោះនិងលគ្បងលទោះលៅម្ចន ។

ោរសាាប់ោំង ៤ យ៉ា ងលនោះ លបើសាាប់លដ្ឋ
ករោកខ

ររណ

ឧភ

កខ

ររណ

ោំង

៣

អា

កខ

ររណ

យ៉ា ងលនោះ

លៅថា

ោលររណ រ៊ឺ ជាោរសាាប់គ្បលភទ្ប្ែលែល់ោលលវោលហើ
នកប្ែលសាាប់លដ្ឋ

ឧបលចេទ្កររណ លៅថា

ចំប្ណក

ោលររណ រ៊ឺ ជា

ោរសាាប់ប្ែលលៅរិនោន់ែល់ោលលវោ ។
ោលររណ ម្ចនោរសាាប់ប្ែលលៅរិនោន់ែល់លពលលវោ
លនោះ

សូរបីនឹងសាាប់លដ្ឋ

ជួបឧបទ្ោវលហត្ណារួ

កតី

រប្រងលវៀរ

ចាក ត្ីត្ករោរិនបាន បានលសចកតីថា នឹងគ្ត្ូវម្ចនលហត្ ត្ីត្ជា នក
ឧបត្ថរភ និ ងម្ចនលហត្បចាបបននជា នកចាត្់ប្ចង ែូចកនងរិលិនោបាលី
សប្រដងថា
ឥធ, រហាោជ, លយ ប លពា បលរ ជិ
ពហូ និ

វសសសត្សហសានិ

ជិ

ចាេ

ចាេ

ម្ចលរត្ិ , លសា

បរ ិបីឡិលត

ិ កខិ លត ្
បរ ិកិលលទត សកខរិោ ត្ហទ្លយ ព ភ កខិ លត វ ស
ពភ នត រ ំ បរ ឌ
ិ

ា លទត ជិ

ចាេ

ល

ឆាលត
លទត

វ ររត្ិ ទ្ហលោបិ រជឈិលម្ចបិ

រហលាលោបិ ។
បពិគ្ត្រហាោជ កនងលោកលនោះបរគលណាលធាើឱ្យ ក
ន ែក្ទ្សាាប់
លដ្ឋ

ោរបងអត្់បា

ក
ន លទោះសូរបីលៅកនងវ ័

លកោងកតី វ ័

គ្ករំកីដ វ ័ ជោកតី រប្រងបានទ្ទ្ួ លោរលបៀត្លបៀនលដ្ឋ
នឹងសាាប់លដ្ឋ

កំលោោះ

ោរបងអត្់បា

ោរលស្សកឃាានលទោះឯង ែូលចនោះរហូត្ ស់ប្សនជាត្ិ ។
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លសចកតីថា

នកប្ែលោាប់លធាើឱ្យ នកែក្ទ្សាាប់លដ្ឋ

ទ្ឹក ឱ្យពស់ខាំ ដ្ឋក់ថានំ
អាវធ ោំងលនោះជាលែើរ

ោរបងអត្់

កលភាើងែត្ ទ្ំោក់ទ្ឹក ឬសម្ចាប់លដ្ឋ
នកលទោះក៏រប្រងសាាប់លដ្ឋ

លគ្បើ

ោរបងអត្់ទ្ឹក គ្ត្ូវ

ពស់ខាំ ដ្ឋក់ថានំ លភាើងលឆ្ោះ លង់ទ្ឹក គ្ត្ូវអាវធែូចគន សប្រតងថា
ោលររណៈោំងលនោះ

នឹងលវៀរចាក ត្ីត្ករោរិនបាន

លទ្ើ បលៅ

ោលររណៈលនោះថា ឧបលចេទ្កករោ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្

លសចកតីសាាប់គ្បលភទ្ប្ែលជា ោលររណៈលនោះ

លគ្ៅពីលសចកតីសាាប់លគ្ព្វោះឃាានបា

លស្សកទ្ឹក គ្ត្ូវពស់ខាំ គ្ត្ូវដ្ឋក់

ថានំ គ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះ លង់ទ្ឹក និងគ្ត្ូវអាវធលហើ

លៅសាាប់លគ្ព្វោះលោរភ័

លផសងៗ ែូចជាលោរខយល់ លោរគ្បម្ចត្់ លោរោក់ទ្ងនឹងលសាស៍ លដ្ឋ
ោរបែិបត្តិខួនខ
ា
ស ទរ័

រិនគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងលសោើ

ឬលដ្ឋ

លសចកតីពាយររបស់ខួនឯងនិ
ា
ង នកែក្ទ្ ។

ោរបែិបត្តិខួានគ្បគ្ពឹត្លត ៅរិនលសោើ សំលៅែល់ ោរប្ែល នកលទោះ

រិនម្ចនបញ្ញញប្ែលនឹងរកាោងោ
រហូត្ែល់អា

កខ័

ឱ្យម្ចនជីវ ិត្

ោ

លដ្ឋ

ូរលៅបាន

លទោះឯង ។

ោរប្ែលសត្ាោំង
អាស្ស័

៊ឺន

សខភាពលអម្ចនអា

ប្វងលទោះ

ត្ីត្ករោប្ត្រា៉ា ងរិ នបាន គ្ត្ូវម្ចនោរទ្ំនកបគ្រុងរកាោង
អាហារនិ ងថានំ

គ្ពរោំងឥរ ិយបេធំឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ង

លសោើ លទ្ើបលធាើឱ្យសខភាពលអម្ចនអា

ប្វង រហូត្ែល់អា

កខ័

បាន

ែូលចានោះលសចកតីសាាប់របស់រនសសប្ែលលៅរិនោន់ែល់អា

កខ័

លទោះ
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លគ្ព្វោះរិនម្ចនោរទ្ំនកបគ្រុងរកាោងោ
ធំឱ្យលសោើ បលណា
ត

ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ

រិនបានផ្ទាស់បូរឥរ
ត
ិយបេ

ថាករោលដ្ឋ

រ៊ឺ លសចកតីលោភខាោះ លសចកតីលគ្ោធខាោះ លសចកតី
រិនែឹង រិ ន

ំណាចកិលលស

ល់ល

ើញខសខាោះ

ល់ ឬរិត្រិ នែល់ខាោះ លធាើឱ្យរនសសោំង

គ្ត្ូវ

សាាប់ជាចំនួនលគ្ចើន ។
លដ្ឋ

ោរពាយររបស់ខួនឯង
ា
ឬ នកែក្ទ្ ែូចជាចងកសម្ចាប់

ខាួនឯង បាញ់សម្ចាប់ខួានឯង លោត្ទ្ឹកសម្ចាប់ខួាន លលបថានំពិស
ជាលែើរ ឬគ្ត្ូវសគ្ត្ូវសម្ចាប់ គ្ត្ូវសគ្ត្ូវគ្បទ្ូសោ៉ា
ឬក៏គ្ត្ូវលទ្វតដ្ឋក់លោសរហូត្ែល់សាាប់

រហូត្ែល់សាាប់

ោំងលនោះសទ្ធប្ត្ជាលសចកតី

សាាប់ប្ែលជា ោលររណៈោំង ស់ ។
វិនឆ
ិ យ
េ័ ឧបច្ឆេទក្ម្រែោម្ន័យទនវិភាវិនី ីកា
កនងវ ិភាវ ិនីែីោសប្រតងថា
ឥទ្ំ បន លនរ

ិោនំ ឧត្តរករវសីនំ លកសញ្ាិ លទ្វនញ្ា ន លហាត្ិ

លសចកតីសាាប់លដ្ឋ
សត្ាប្ែលលកើត្កនងនិរ
ពីភរោែាលទ្វត

ឧបលចេទ្កររណៈលនោះ រប្រងរិនម្ចនែល់
ភូរិ ឧត្តរករទ្ាីប និងលទ្វតពួកខាោះប្ែល លគ្ៅ

ប្ែលលព្វលែូលចនោះ

ប៉ាលណាណោះ សគ្ម្ចប់និរ

រង់បានចំលព្វោះប្ត្កនងឧត្តរករទ្ាីប

ភូរិនិងលទ្វតពួកខាោះប្ែលលគ្ៅពីភរោែាលទ្វត

លទោះ ឧបលចេទ្កររណៈរប្រងម្ចនបានែូចជាឧបលចេទ្កររណៈរបស់
សត្ាកនងនិរ

ភូរិ ។
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ោលសត្ានរកោំង

គ្ត្ូវ

រោជសួរលែើរបីជួ

លទោះ

សត្ានរកលទោះក៏ម្ចនសត្ិរលឹកបានែល់កសលប្ែលខាួនោាប់បានលធាើ
ទ្កោលលៅជារនសស

ក៏នឹងសាាប់រួ

ឬលទ្វតត្លៅ ជាោរសាាប់លដ្ឋ

រ ំលពចលៅលកើត្ជារនសស

កសលឧបលចេទ្កររណៈ រ៊ឺ កសល

ករោោត្់ទររូបប្ែលលកើត្ ំពី កសលករោឱ្យសាាប់ ។
ឧបលចេទ្កររណៈរបស់លទ្វតកនងលទ្វភូរិ ភរោែាលទ្វតប្ែលបាន

ទ្ទ្ួលឧលចេទ្កររណៈ ែូចប្ែលវ ិភាវ ិនីែីោសំលៅ
ិ ័
ោ៉ា វជាក់ ចាស់លៅកនងភូត្គរសិោខបទ្ក្នគ្ពោះវន
លកោងត្ូចអាស្ស័

លែើរលឈើ

ក្ែលទ្វតលកោងត្ូចលទោះ

កលទោះ ម្ចនលរឿង
ថា ភរោែាលទ្វត

ភិកខលៅោប់លែើរលឈើ លទោះបានោប់គ្ត្ូវ
ក៏ែល់នូវលសចកតីសាាប់

លទ្ើបសប្រតងថា

ឧបលចេទ្កររណ រប្រងម្ចនបានចំលព្វោះែល់ភរោែលា ទ្វត ប្ែលោប់ថា
លៅរិនោន់ បរ ិបូណ៌ លគ្ព្វោះលៅម្ចនលទ្វតែក្ទ្ៗ លគ្ចើនលទ្ៀត្ ប្ែល
សាាប់លដ្ឋ
សិក

ឧបលចេទ្កររណៈ ែូចជាលទ្វតប្ែលល្ោោះថា ខិឌ្ឌាបលោ-

លភាើត្លភាើនលៅលដ្ឋ

លសចកតីសខស្សួល

បាចកលត្លជាោត្ បានែត្បំផ្ទាញទ្ម្ចា

រហូត្លភាចបរ ិលភារ

គ្កពោះអាហាររហូត្ខូច ស់

ក៏ែល់នូវលសចកតីសាាប់ លទ្វតពួ កខាោះសាាប់លគ្ព្វោះលបោះែូ ងគ្ត្ូវែត្លដ្ឋ
លសចកតីលគ្ោធ លសចកតីខូចចិត្តល្ោោះថា រលទបលោសិក កនងគ្ពហោសំ

ត្ត ែាកថាសប្រត ងថា ទងលទ្ពាធីត ៥០០ កន ងជាន់ តវត្តិ ងស

ប្ែលជាបរវ
ិ ររបស់សគ្ពហោលទ្វបគ្ត្
បានសាាប់លដ្ឋ

កសល

លភាើត្លភាើនជារួ

ឧបលចេទ្កររណ
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លកើត្កនងលទ្វភូរិ ឬគ្ពហោភូរិ រិនម្ចនបំណងលៅរហូត្គ្រប់អា

កខ័

លគ្ព្វោះលធាើោរសាងបាររីរិនបានលទោះ បាន ធិដ្ឋានចិត្តសរ
ូ ឱ្យជីវ ិត្រលត្់
លសចកតីសាាប់របស់គ្ពោះលព្វធិសត្ាក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅតរោរ ធិដ្ឋាន ល្ោោះ
ថា

ធិរត្តិោលំកិរ ិ

រ៊ឺ សាាប់លដ្ឋ

ោរ ធិដ្ឋានចិត្ត ត្ួយ៉ាងោំងលនោះ

រប្រងសប្រតងថា ឧបលចេទ្កររណ រប្រងបានសូរបីកនងលទ្វភូរិោំង ៦
និងគ្ពហោភូរិ ។
សប្ម្តង្និម្ិត្ប្ត លព្បាក្ ច្

ង្
ើ កាលជិត្នឹង្ស្លាប់

កនង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា
ត្ថា ច ររទតនំ បន ររណោលល

ថារហំ

ភិរខី ភូត្ំ

ភវនតលរ បែិសនធិជនកំ ករោំ វ, ត្ំករោករណោលល រូបាទ្ិករបលទ្ធបពារបករណភូ ត្ញ្ា

ករោនិរិត្ំត

វ,

ននតររបបជាម្ចនភលវ

ឧបលភិត្ពារបលភារភូ ត្ញ្ា រត្ិនិរិត្ំត វ ករោពលលន ឆ្ននំ ោាោនំ
ញ្ញ ត្រសោឹ បចាបដ្ឋាត្ិ ។
សគ្ម្ចប់ នកប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវសាាប់លដ្ឋ
គ្បោរណារួ

លហត្

៤

គ្បោរលទោះ

ោលជិ ត្នឹងសាាប់ កសលករោ ឬ កសលករោ ប្ែល

ឱ្យលកើត្បែិសនធិកនងភពខាងរខ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅែូចគននឹ ងោរសប្រតង
ខាួនឱ្យជាក់ចាស់គ្ត្ង់ខាងរខរកគ្បាកែ ែូចលៅកនងទ្ីចំលព្វោះរខកតី

ករោនិរិត្ត រ៊ឺ អាររោណ៍របស់ករោ ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ ប្ែលោាប់
បានល

ើញ បានឮជាលែើ រ លដ្ឋ

ោក់ទ្ងនឹងោរលធាើរបស់ខួាន និ ងជា
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លគ្រឿងឧបត្ថរភឱ្យសលគ្រចកនងោរលធាើរបស់ខួានកនងខណៈប្ែលលធាើករោ
លទោះកតី
លសា

រត្ិនិរិត្តប្ែលជាអាររោណ៍ប្ែលរបបីបានទ្ទ្ួ ល

នឹងបាន

សខឬទ្កខ កនងជាត្ិប្ែលលៅលកើត្ខាងរខកតី រប្រងគ្បាកែកនង

ោារណារួ

បណា
ត ោារោំង ៦ លដ្ឋ

អាររោណ៍ ឬលដ្ឋ

ំណាចករោតរសររួរែល់

ំណាចករោតរសររួរែល់សត្ា ប្ែលលៅោន់

សរត្ិភូរិនិងទ្រគត្ិភូរិ ។
ធរោជាត្ិ សត្ាោំង

ប្ែលលៅរិ នោន់បានជាគ្ពោះ រហនត

លទោះ លោោះជាគ្ពោះ រ ិ បរគលថានក់ោប ឬបេជាន រ៊ឺ រនសស លទ្វត
គ្ពហោ រហូត្ែល់សត្ានរក លគ្បត្ ត្ិរចាេន

សរោ

សាាប់លដ្ឋ

ររណៈជាលែើរ រប្រងគ្ត្ូវ

លហត្ណារួ

ម្ចននិរិត្តោំង ៣ ណារួ

ម្ចនអា

កខ

កតី ោលនឹងគ្ត្ូវ

រកគ្បាកែចំលព្វោះរខ តរោារណារួ

សររួរែល់ោារោំង ៦ ោលជិត្នឹងសាាប់ជានិចា ែូចគ្ពោះ នរោធចារយ
សប្រតងថា
ត្ថា ច ររទតនំ បន ររណោលល ករោំ វ ករោនិរិត្ំត វ
រត្ិ និរិត្ំត វ ឆ្ននំ ោាោនំ
នកសាាប់លដ្ឋ

ញ្ញ ត្រសោឹ បចាបដ្ឋាត្ិ ។

លហត្ ៤ គ្បោរ ម្ចនអា

កខ

ររណៈជាលែើរ

ោលជិត្នឹងសាាប់ កម្ចោររោណ៍ ករោនិរិតតររោណ៍ ឬរត្ិនិរិតតររោណ៍
ណារួ

រប្រងគ្បាកែោារណារួ

កនងោារោំង ៦ ជានិចា ។

ព្វកយថា ររណោល សំលៅែល់ លវោប្ែលជិត្នឹងសាាប់
បានែល់លវោតំងពី ១ ទទ្ី ឬ ១ លម្ច៉ា ងជាលែើរ រិនប្រនកនងចត្ិចិត្ត
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កខណៈចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងលវោជិ ត្នឹងសាាប់ ប្ែល

ជាររណាសននោល

រប្រងគ្ត្ូវម្ចននិរិតតររោណ៍យ៉ា ងណារួ

កនង

និរិត្តោំង ៣ គ្បាកែលឡើងចំលព្វោះរខតរសររួរជានិចា ។
ព្វកយថា តរសររួរ រ៊ឺ
១.

ថារហំ លនោះ ម្ចនលសចកតី ២ គ្បោរ រ៊ឺ

ថារហំ ករោំ វ ករោនិរិត្ំត វ រត្ិ និរិត្ំត វ បចាបដ្ឋាត្ិ ។

កនងររណាសននោលលទោះ និរិត្តោំង ៣ គ្បោរ រ៊ឺ កម្ចោររោណ៍
ករោនិរិតតររោណ៍ និងរត្ិនិរិតតររោណ៍ លនោះរិ នបានគ្បាកែគ្ពរៗ គន
កនងលវោជារួ

គនលឡើ

បណា
ត និរិតតររោណ៍ ៣ យ៉ា ងលនោះ ណារួ

នឹងគ្បាកែចំលព្វោះរខប៉ាលណាណោះ លព្វលរ៊ឺ លបើករោម្ចនឱ្ោស កម្ចោររោណ៍
ក៏គ្បាកែ លបើករោនិរិត្តម្ចនឱ្ោស ករោនិរិតតររោណ៍ក៏គ្បាកែ លបើ
រត្ិនិរិត្តម្ចនឱ្ោស រត្ិនិរិតតររោណ៍ក៏នឹងគ្បាកែ ។
២.

ថារហនតិ សរត្ិទ្រគត្ិគរីនំ

និរិត្តោំង ៣ យ៉ា ងលនោះ ណារួ

រហានរូបំ បចាបដ្ឋាត្ិ ។
រប្រងគ្បាកែតរសររួរ

ែល់ នកប្ែលលៅោន់សរត្ិភូរិឬទ្រគត្ិភូរិ ។
ធិបា

ចំណចទ្ី ១ ប្ែលថានិរិត្ោ
ត ំង ៣ យ៉ា ង ណារួ

នឹងគ្បាកែតរោារណារួ
លបើករោម្ចនឱ្ោស

កនងោារោំង ៦ លទោះតរសររួរ លព្វលរ៊ឺ

សំលៅែល់

កសល

កសលលចត្ទប្ែលជា

សភាវធរ៌សទ្ធៗ រិ នប្រនរូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ណារួ
រ៊ឺ កសល

ត្ួករោ

កសលលចត្ទ លទ្ើបរកជាអាររោណ៍ឱ្យគ្បាកែតរោារ

ោំង ៥ រិនបាន លគ្ៅពីគ្បាកែផាូវចិត្តប្ត្រា៉ា ង ែូលចានោះ នកប្ែលលធាើ
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លសចកតីលអ លសចកតីអាគ្កក់ខាងកនងចិ ត្តលគ្ចើន រិ នបានសប្រតងលចញរក
ផាូវោ

វចា ោលជិត្នឹងសាាប់ ោរលធាើលអលធាើអាគ្កក់ លដ្ឋ

វចាក៏រិនគ្បាកែ ែូលចនោះលហើ
ន័
ភាវទ

ោ

កម្ចោររោណ៍រប្រងម្ចនឱ្ោស ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ បរគលខាោះរននឹងលធាើោន រកាសីល ចលគ្រើន
សិកាលរៀនសូគ្ត្

ឬលធាើទ្ចារ ិត្រិចាេជីពកតី

រប្រងរិត្ពិចារណា ស់លពល

រូ លហើ

រិនោន់ម្ចនឱ្ោស នឹងលធាើវត្ថណារួ

រននឹងលធាើលទោះ

លទ្ើបលធាើ បរគលោំងលនោះលបើ
លៅលដ្ឋ

ោ

លដ្ឋ

វចា

រហូត្ែល់លពលជិត្សាាប់ កម្ចោររោណ៍រប្រងម្ចនឱ្ោសគ្បាកែបាន ។
ករោនិរិត្តម្ចនឱ្ោស សំលៅែល់ អាររោណ៍ោំង ៦ ប្ែលបាន
ជួបរកលហើ

លដ្ឋ

ោរលធាើតរផាូវោ

ករោនិរិត្ត រ៊ឺ លគ្រឿងសម្ចគល់

វចា ចិត្ត របស់ខួានលទោះ

ំពីោរលធាើ រិនថាជាោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់

យ៉ា ងណាកតី រប្រងគ្បាកែបានតរផាូវប្ភាក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ត ត្

ឬសម្ចាប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយលរ គ្បគ្ពឹ ត្តខសកនងោរ និយ

កហក

ោ

និងចិត្ត

ែូលចានោះ ក
ន ណាលធាើោន រកាសីល

ឬផឹកទ្ឹកស្សវ ឹងជានិចា
រនោរលធាើ ស់លពលជា
លៅកនងលពលលទោះ

ចលគ្រើនភាវទ

នឹងោរលធាើោំងលទោះរិនបានរិត្ទ្កជារន
រូ លទ្

រិត្ល

ើញលពលណាក៏លធាើលៅ និយ

ែូលចានោះបរគលោំងលនោះោលជិត្នឹងសាាប់លគ្រឿង

សម្ចគល់ពីោរលធាើ រ៊ឺ ករោនិរិត្តរប្រងម្ចនឱ្ោសគ្បាកែបាន ។
រត្ិនិរិត្តម្ចនឱ្ោស សំលៅែល់ អាររោណ៍ោំង ៦ ប្ែលនឹ ងបាន
ជួបបានលសា

កនងភពជាត្ិខាងរខ
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ែល់ភពភូរិប្ែលនឹងលៅលកើត្ឱ្យគ្បាកែ
គ្បាកែបានកនងោារោំង ៦

រត្ិនិរិតតររោណ៍លនោះរប្រង

នកប្ែលម្ចនកសល

កសលលចត្ទ

យ៉ា ងខាាំងោាកនងខណៈប្ែលលធាើលសចកតីលអ ឬលធាើលសចកតីអាគ្កក់ ប្ែល
ជារញ្ា នលចត្ទរួរោំងធរ៌ប្ែលជាបរ ិវររបស់កសល និង កសល
លចត្ទោំងលនោះ រប្រងម្ចនកម្ចាំងខាាង
ំ ោាែូចគន លព្វលរ៊ឺ កនងខណៈ
កំពងឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទលទោះ ម្ចនសោធ សត្ិ សម្ចធិ
បញ្ញញ គ្បកបជារួ

ចិត្តលដ្ឋ

ជាក់ចាស់ ឬកនងខណៈកំពងលធាើទ្ចារត្
ិ

រិចាេជីព ម្ចនោរសម្ចាប់ សត្ា លួចគ្ទ្ពយលរ គ្បគ្ពឹត្តកនងោរ ឬនិយ
កហកជាលែើ រ ខណៈលទោះត្ណា
ា ម្ចនោះ ទ្ិែិា លោសៈ លម្ចហៈ ជាលែើ រ
គ្បាកែជាក់ចាស់ែូចគន លហត្លទោះបរគលោំងលនោះោលជិ ត្នឹ ងសាាប់
រត្ិនិរិត្តរប្រងម្ចនឱ្ោសគ្បាកែបាន រ៊ឺ រត្ិនិរិតតររោណ៍រប្រងគ្បាកែ
បានលដ្ឋ

កសល កសលលចត្ទ

រួរោំងធរ៌ប្ែលជាបរ ិវរម្ចន

កម្ចាំងខាាំងោា កនងខណៈកំពងលធាើកសល កសលលទោះឯង ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

អាគ្កក់លទោះ

បពាលចត្ទនិ ង បរលចត្ទកនងោរលធាើលលអ ធាើ

លកើត្លឡើងជាប់ត្គនរិ នដ្ឋច់

ក៏ជាលហត្ឱ្យរត្ិនិរិត្ត

គ្បាកែបានែូចគន លព្វលរ៊ឺ កនងោរលធាើកសល កសលណាៗ កតី
លបើរិត្លគ្ត្ៀរទ្ករនលធាើកសល កសលលទោះៗ ម្ចនោរល
ោក់ទ្ងនឹងោរលធាើ

ោរនិយ

របស់ នកែក្ទ្ៗ

ញ
ើ អាោរ

រហូត្ល

ើញវត្ថ

ឧបករណ៍លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់កនងោរលធាើកសល កសលោំងលទោះ ប្ែល
ោក់ទ្ងនឹ ងោរលធាើោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ ឬោរបាន់ ោត្់ទ្ី-ត្
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ឆ្លបាក និងទ្ចារត្
ិ រិចាេជី ពលផសងៗ ោលបានលធាើកសលករោ
ករោសលគ្រច លៅរិត្ែល់ោរង្ករប្ែលបានលធាើលៅលហើ
លទ្ៀត្លរឿ

កសល
ោំងលទោះ

ៗ អាោរលព្វលវចារបស់ខួាននិ ងរបស់ នកែក្ទ្ រហូត្ែល់

លគ្រឿងលគ្បើគ្បកបកនងោរង្ករលទោះៗ ល
ែូលចនោះលហើ

ើញជារូបគ្បាកែលៅរិនលភាច

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នបពាលចត្ទ និង បរលចត្ទរបស់កសល

កសលោំង ២ យ៉ា ង ែូចលព្វលលនោះកនងលវោជិត្នឹងសាាប់ រត្ិនិរិត្ត
រប្រងគ្បាកែបានែូចគន ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ប្ផនកកសលលទោះ លបើរនលធាើឬខាងលគ្ោ
លទោះលហើ

លធាើកសល

នកខាោះគ្បារពធលៅកនងរនសសសរបត្តិ ឬលទ្វសរបត្តិលផសងៗ

បរគលោំងលនោះោលជិត្នឹងសាាប់ រត្ិនិរិត្តរប្រងម្ចនឱ្ោសគ្បាកែ
បាន លនោះក៏ រ៊ឺ រត្ិនិរិតតររោណ៍ រប្រងគ្បាកែលឡើងបានលដ្ឋ អាស្ស័
បពាលចត្ទ និង បរលចត្ទោំង ២ គ្បោរប្ែលគ្បាកែលឡើងរិ នដ្ឋច់
រននឹងលគ្ោ
ធិបា

ោរលធាើកសលនិង កសលករោលទោះៗ លរឿ

ៗ លទោះឯង។

ចំណចទ្ី ២ ប្ែលថានិរិត្ោ
ត ំង ៣ ណារួ

រប្រងគ្បាកែតរសររួរែល់ នកប្ែលលៅោន់សរត្ិភូរិ ឬទ្រគត្ិភូរិ
លទោះ ។
លសចកតី ថា បណា
ត គ្ពោះ រហនត ១ ពួ កប៉ា លណាណោះ កន ងលវោជិ ត្
នឹ ង បរ ិនិព្វានរិនម្ចននិរិត្តណារួ

គ្បាកែលឡើ

លទោះរិនម្ចនោរលកើ ត្ត្លៅលទ្ៀត្

ប្ត្សគ្ម្ចប់ បា

លគ្ព្វោះលោកោំង
សត្ា

រនសស

លទ្វត និ ងគ្ពហោ ប្ែលលៅជាបេជាន ឬគ្ពោះលសកខបរគលលទោះ កនងលវោ
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ជិត្នឹ ងសាាប់ និរិត្តោំង ៣ ណារួ

រប្រងគ្បាកែពិត្ លគ្ព្វោះបរគល

ោំងលនោះគ្ត្ូវលៅលកើត្កនងសរត្ិភូរិ ឬទ្រគត្ិភូរិលទ្ៀត្ លគ្ៅពីលនោះលៅ
សប្រតងឱ្យែឹងថា ោរគ្បាកែក្ននិ រិត្តោំង ៣ លនោះ ម្ចនលកខណៈ
អាោររិ នែូចគន
លព្វលរ៊ឺ

លស្សចប្ត្ នកប្ែលលៅោន់សរត្ិ ភូរិ

នកណាលៅោន់សរត្ិភូរិ

រត្ិនិរិតតររោណ៍

ឬទ្រគត្ិភូរិ

រប្រងម្ចនករោ

ប្ែលជាប្ផនកលអរកគ្បាកែ

ករោនិរិត្ត

ចំប្ណក នកណានឹង

លៅោន់ទ្រគត្ិភូរិ រប្រងម្ចនករោ ករោនិរិត្ត រត្ិ និរិតតររោណ៍ ប្ែលជា
ប្ផនករិនលអរកគ្បាកែ លកខណៈអាោររបស់និរិត្តប្ែលលអ និងរិនលអ
ម្ចនសភាពយ៉ា ងណាលទោះ នឹងបានលព្វលកនងឱ្ោសត្លៅ ។
សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនតោំង
ម្ចននិរិត្តោំង ៣ ណារួ

លវោជិត្នឹងបរ ិនិព្វានរិន

រកគ្បាកែលឡើ

ម្ចនលហត្ផលែូលចនោះ រ៊ឺ

កម្ចោររោណ៍រិនគ្បាកែ លគ្ព្វោះោរលធាើរបស់គ្ពោះ រហនតលទោះរិន
បានសលគ្រចជាកសលករោ និ ង កសលករោណារួ
ជាោរលធាើតរគ្បគ្កត្ីវ ិស័
លោកប៉ាលណាណោះ

របស់ោ

ោរលធាើគ្ត្ឹរប្ត្

ចិត្ត ប្ែលគ្ត្ូវគ្បគ្ពឹត្តលៅកនង

រិ នបានលធាើលែើរបីឱ្យផលណាៗ

លកើ ត្លឡើងកនងោល

ខាងរខ លទ្ើបលៅថាជាកិរ ិយ ែូលចានោះោលរិនម្ចនកសល
ករោលហើ

កសល-

កម្ចោររោណ៍លទ្ើបរិនម្ចនរកគ្បាកែ ។

ករោនិរិតតររោណ៍រិនគ្បាកែ
គ្បាកែលហើ

លគ្ព្វោះោលកម្ចោររោណ៍រិនម្ចន

អាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលគ្បកបកនងោរលធាើផូវោ
ា

វចា

ចិត្ត ប្ែលលៅថា ករោនិរិត្ក
ត ៏រិនម្ចនរកគ្បាកែបាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
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អាររោណ៏លផសងៗ

ប្ែលគ្បកបកនងោរលធាើរបស់គ្ពោះ រហនតលទោះ

រិន

ប្រនជាករោនិរិត្ត ប្ត្ជាកិរ ិយនិរិត្ត ។
រត្ិនិរិតតររោណ៍ប្ែលជាអាររោណ៍នឹងគ្ត្ូវបានល
លសា

កនងភពជាត្ិខាងរខរបស់គ្ពោះ រហនតោង
ំ

ម្ចន

ែូលចានោះរត្ិនិរិតតររោណ៍លទ្ើបរិ នម្ចនគ្បាកែ

ើញ

បាន
រប្រងរិន

និរិត្តោំង

៣

លទ្ើបរិនគ្បាកែែល់គ្ពោះ រហនតកនងលវោជិត្នឹងបរ ិនិព្វាន ។
លបើែូលចានោះគ្ពោះ រហនតប្ែលជិត្នឹងបរ ិនិព្វានរិនម្ចនអាររោណ៍
ណារួ

ឬ? អាររោណ៍ប្ែលជាទររូប បញ្ញត្ិត ប្ែលលោកម្ចនោរ

ពិចារណាជានិចា

ប្ែលជាកិរ ិយនិរិត្តលទោះ

គ្ពោះ រហនត កន ងលវោជិ ត្បរ ន
ិ ិ ព្វា ន
សកខវ ិបសសកៈកតី

លព្វលរ៊ឺ

នឹ ងជាអាររោ ណ៍ ែល់
គ្ពោះ រហនតប្ែលជា

ឬ្នោភីគ្ពោះ រហនតប្ែលរិ នបានចូល្ន

កនងលវោជិត្នឹងបរ ិនិព្វានកតី ោំងលនោះរប្រងម្ចនអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជា
រូបទរ ឬបញ្ញ ត្ិត ជាអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ ។
សគ្ម្ចប់្នោភីគ្ពោះ រហនតប្ែលចូល្នកនងលវោជិត្
នឹងបរ ិនិព្វានលទោះ

អាររោណ៍របស់្នសម្ចបត្តិ

អាទបានបញ្ញ ត្ិជា
ត លែើរ

ម្ចនកសិណ

ជាអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ

និង

ររណាសននជវនៈលទោះ ក៏បានែល់្នចិត្តលទោះឯង ។
លបើបរ ិនិព្វានលគ្ោ
ងគ្ន

ពីបចាលវកខណវ ីេិ

ប្ែលម្ចនោរពិចារណា

ងគ្នលទោះនឹងជាអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ

ររណាសននជវនៈក៏បានែល់រហាកិរ ិយចិត្តលទោះឯង ។
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លបើបរ ិនិព្វានលគ្ោ

ពី ភិញ្ញញវ ីេិ ប្ែលលធាើឥទ្ធិវ ិធ ភិញ្ញញ រូបោ

កនងអាោរ ៣២ ប្ែលគ្បកបជា វ
ររណាសននជវនៈ

វៈត្ូចធំលទោះ ជាអាររោណ៍របស់

និងររណាសននជវនៈបានែល់បរ ិករោ

ឧបចារៈ

នលោរ លគគ្ត្ភូ និង ភិញ្ញញ ប្ែលជារហាកិរ ិយចិត្ត និងរូបាវចរ
បញ្ា រជានកិរ ិយចិត្តលទោះឯង ។

ិ សរសីសីគ្ពោះ រហនត រ៊ឺ
សគ្ម្ចប់ ជីវត្

នកបរន
ិ ិព្វានលគ្ោ

ពី បចាលវកខណវ ីេិ ប្ែលលកើត្ត្ពី រហត្តររគវ ីេិរលត្់លហើ
និព្វាន និ ងកិលលសប្ែលលោះលហើ

ណារួ

ររគ ផល

លទោះ ជាអាររោណ៍របស់

ររណាសននជវនៈ

និ ងររណាសននជវនៈក៏បានែល់រហាកិរ ិយចិត្ត

លដ្ឋ

លនោះ រប្រងសប្រដងឱ្យល

ប្ែលជាបចាលវកខណវ ីេិលទោះឯង ។
លហត្ែូចលព្វលលហើ

ើញថា ករោ

ករោនិរិត្ត និងរត្ិនិរិតតររោណ៍ោំង ៣ លនោះ រិនគ្បាកែកនងររណាសននជវនៈរបស់គ្ពោះ រហនតោំង
លឡើ

កនងលវោជិត្នឹងបរ ិនិព្វាន

។
អាចារយពួកខាោះ

ម្ចនលសចកតី

ល់ល

ញ
ើ ោក់ទ្ងនឹងអាររោណ៍

បរ ិនិព្វានចត្ិរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធថា បរ ិនិព្វានចត្ិរបស់គ្ពោះ ងគម្ចន
និព្វានជាអាររោណ៍ លដ្ឋ

លលើក

លនលជាា សនតិម្ចរពភ
សនតិម្ច រពភ

កសាធកកនងរហាបរ ិនិព្វានសូគ្ត្ថា

ំ ោលរករ ី រនិ តរបាលីលនោះព្វកយថា

ែា កថាលព្វល ធិ បា

ថា

នបាទ្ិ លសសំ និ ព្វា នំ អារពភ បែិ ចា សទធ
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ោរគ្បារពធ

កនូវ នបាទ្ិលសសនិព្វាន រ៊ឺ និព្វានរិ ន

ម្ចនខនធ ៥ លៅសល់ រិ ន ប្រនសំ លៅ

កែល់ ោ រលធាើ និ ព្វា នឱ្យជា

អារោណ៍លទោះលទ្ កនងលេរគថា ែាកថា ធិបា

ថា “សនតិម្ចរពភ” ថា

សនតឹ នបាទ្ិលសសំ និព្វានំ អាររោណំ កតា លសចកតីថា លធាើ នបាទ្ិលសសនិព្វានឱ្យជាអាររោណ៍ក៏ពិត្

ប្ត្រង់សំលៅ

កគ្ត្ឹរប្ត្រននឹង

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធគ្ទ្ង់ចូល្នសម្ចបត្តិ ប្ែលជិត្នឹ ងបរ ិនិព្វានលទោះ
គ្ទ្ង់ម្ចនគ្ពោះទ្័
សម្ចបត្តិលហើ

បលង្កអនលៅកនងនិព្វាទររោណ៍ ោលគ្ទ្ង់ចូល្ន
ក៏ ម្ចនកសិណបញ្ញ ត្ិត

និ ងរហរគត្ធរ៌ជាអាររោណ៍

ោលគ្ទ្ង់លចញចាក្នសម្ចបត្តិ

ក៏ម្ចន ងគ្នជាអាររោណ៍

ប៉ាលណាណោះឯង ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោលពិចារណាែល់ បរ ិតតររោណត្ិក ប្ែលសប្រតង
ថា កត្លរ ធលរោ បរ ិតតររោណា ធរ៌ពួកណាម្ចនោរធរ៌ជាអាររោណ៍
ធិបា

ថា សលព្វា ោម្ចវចរវ ិបាលោ កិរ ិ រលទោត្ កិរ ិ

លហត្ក-

រលទវ ិញ្ញញណោត្ លសារនសសសហរត ឥលរ ធម្ចោ បរ ិតតររោណាត្ិ ។
ោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត ២៣ រ៊ឺ

លហត្កវ ិបាក ១៥ រហាវ ិបាក ៨

បញ្ា ោាោវជានចិត្ត ១ ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១ ធរ៌ោំងលនោះ ម្ចនោរធរ៌ជា
អាររោណ៍ពិ ត្គ្បាកែ ។
កសលឬ កសលករោ
កនងភពខាងរខ កសលករោ
ចាស់លចញរកែូចបាលីថា

បានឱ្ោសប្ែលនឹងឱ្យផលបែិសនធិ
កសលករោលទោះ រប្រងសប្រតងខាួនឱ្យ
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ភិ រខីភូត្ំ ភវនតលរ បែិសនធិជនកំ ករោំ វ បចាបដ្ឋាត្ិ ។
កសលករោ ឬ កសលករោ ប្ែលនឹងឱ្យលកើត្បែិសនធិកនងភព
ខាងរខ

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅែូចគនជារួ

ចាស់ែូចកនងទ្ីចំលព្វោះរខ ។
តរធរោតសត្ាោំង
លហើ

លដ្ឋ

ោ

នឹងោរសប្រតងខាួនឱ្យគ្បាកែ

សទ្ធប្ត្ោាប់លធាើបណយ

លធាើបាបរក

វចា ចិត្ត យ៉ា ងលគ្ចើន និងគ្បម្ចណរិនបាន កនង

ខនធសទតនរបស់សត្ាោំង

លទោះ លទ្ើបម្ចនកសលករោ កសល

ករោប្ែលលៅថា ភវនតលរ បែិសនធិជនកំ ករោំ លែកគ្តំជាគ្បចាំរិនដ្ឋច់
ប្ខស និងបណា
ត កសលករោ

កសលករោោំងលនោះ ម្ចនទទ្ីចាត្់ប្ចង

ឱ្យលកើត្កនងភពទ្ី ២ បានលទោះម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
កសល កសលឧបបជាលវទ្នី
កសល បោបរ ិ លវទ្នី
ឧបបជាលវទ្នី
លដ្ឋ

ករោកីត

អាររោណ៍ លដ្ឋ

ឥរ ិយបេលហើ
លដ្ឋ
នីរួ
លវទ្នី

ករោកនងភពលនោះរួ

ករោកនងភពរនៗ រួ

បោបរ ិ

លវទ្នី

ោារ លដ្ឋ

និងកសល

ោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ

ករោកីត ោលលព្វលលដ្ឋ

ោរង្ករ លដ្ឋ

វ ីេិ

លវោ និ ងលដ្ឋ

រប្រងម្ចនលគ្ចើនកនងខនធសទតនរបស់បរគលម្ចនក់ ៗ ។

វ ីេិ លសចកតីថា កនងបញ្ា ោារវ ីេិ ឬរលទោារវ ីេិកីត កនងវ ីេិ

ៗ ម្ចនកសល កសលឧបបជាលវទ្នី

ករោ ១ និង បោបរ ិ

-

ករោ ៥ ។
លដ្ឋ

អាររោណ៍ លសចកតីថា កសល កសលករោោំង ២ យ៉ា ង

លនោះ លកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

រូបាររោណ៍ សោោររោណ៍ជាលែើរក៏ម្ចន ។
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លដ្ឋ
ឧបបជាលវទ្នី
ោ

ោារ

លសចកតីថា

ករោ

កសល កសលករោោំង

និង បោបរ ិ លវទ្នី

ករោ

២

រ៊ឺ

សលគ្រចោរលធាើផូវា

ក៏ម្ចន ផាូវវចាក៏ម្ចន និងផាូវចិត្តក៏ម្ចន ។
លដ្ឋ

បាត្

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ោរង្ករ លសចកតីថា ជាោន សីល ភាវទ ឬបាណាត្ិ -

ទ្ិទនោនជាលែើរក៏ម្ចន ។
លដ្ឋ

លវោ លសចកតីថា កសល កសលករោប្ែលគ្បគ្ពឹត្លត ៅ

ោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ លកើត្លឡើងកនងលវោគ្ពឹក លវោក្េៃ លវោរលសៀល
លវោោៃច ឬលវោ
លដ្ឋ

ឥរ ិយបេ លសចកតីថា កសល កសលឧបបជាលវទ្នី

ករោ និង បោបរ ិ
ឈរ

ងគ

ប់ក៏ម្ចន ។
លវទ្នី

-

ករោោំង ២ លនោះ លកើត្លឡើងកនងអាោរលែើរ

លែកក៏ម្ចន លទ្ើបលព្វលបានថា កសល កសលករោោំង

លនោះម្ចនលៅកនងខនធសទតនរបស់បរគលម្ចនក់ៗ

យ៉ា ងលគ្ចើនជាទ្ីបំផត្

និងគ្បម្ចណរិនបាន ។
បណា
ត កសល កសលោំងលនោះ កសល កសលករោណាបាន
ឱ្ោសលធាើបែិសនធិឱ្យលកើត្កនងភពទ្ី ២ បាន កសលករោ កសលករោ
លទោះ

ក៏សប្រតងខាួនឱ្យគ្បាកែផាូវចិត្ត

កសលករោ កសលករោលទោះលៅថា

ែល់ នកប្ែលជិត្នឹ ងសាាប់
ភិ រខីភូត្ំ ។

ឧបម្ចែូចរនសសលគ្ចើនទក់ទ្ិញលឆានត្
លពលជារួ

គន

បានទ្ទ្ួលរង្កាន់ទ្ី

លហើ
១

ប្ែលនឹងលចញកនង

ក
ន ោន់លឆានត្ោំងលទោះក៏សទ្ធប្ត្សងឃឹរថា
ជាលែើ រ

រហូត្ែល់រង្កាន់ចងលគ្ោ
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ោំង ស់ ោលែល់ លពលប្ែលទំលឆានត្រកបង្កាញលែើរបីទ្ទ្ួលរង្កាន់
ពិត្ៗ លហើ

រិ នអាចទំរកបង្កាញបានគ្រប់គនគ្រប់ចាប់បានលទ្ ទំ

រកបង្កាញលែើរបីទ្ទ្ួលរង្កាន់បានចំលព្វោះប្ត្ចាប់ប្ែលម្ចនលលខ
ប្ែលគ្ត្ូវគនជារួ
យ៉ា ងណា
ណារួ

លលខប្ែលលចញរង្កាន់ប៉ាលណាណោះ លសចកតីឧបម្ចលនោះ

ោរប្ែលឧបបជាលវទ្នី

ករោ

ឬ បោបរ ិ

ប្ែលបានសប្រតងគ្បាកែចាស់ផូវចិ
ា ត្ត លៅថា

លវទ្នី

ករោ

ភិរខីភូត្ំ

ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

លទោះក៏រ៊ឺ កសលករោ កសលករោ ប្ែលឱ្យបែិសនធិលកើត្លឡើង
កនងភពខាងរខ ែូចជាសប្រតងខាួនឱ្យចាស់គ្បាកែចំលព្វោះរខ លដ្ឋ
ឋានៈជាកម្ចោររោណ៍លទោះឯង ។
ត្ំករោករណោលល

រូបាទ្ិករបលទ្ធបពារបករណភូ ត្ញ្ា

ករោនិរិត្ំត វ ។
បាលីលនោះសប្រតងឱ្យគ្ជាបែល់ត្ួករោនិរិត្ត ប្ែលជាអាររោណ៍ជា
លហត្ក្នោរលធាើ ែូចវចនត្ថៈថា ករោសស និរិត្ំត = ករោនិរិត្ំត អាររោណ៍
ប្ែលជាលហត្ក្នោរលធាើ ល្ោោះថា ករោនិរិត្ត បានែល់ អាររោណ៍ ៦
ម្ចនពណ៌ សំលឡង កាិន រស គ្ត្ជាក់ លៅត រ ឹង ទ្ន់ ត្ឹង ញ័រ រួរោំងរូប
ទរ និងបញ្ញ ត្ិត គ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបសប្រតងលដ្ឋ

បាលីថា “រូបាទ្ិកំ”

ម្ចនរូបាររោ ណ៍ជាលែើរ អាររោណ៍ ៦ ែូចលព្វលលនោះ រិនប្រនសំលៅ
កអាររោណ៍ ៦ លដ្ឋ
ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ

ទ្ូលៅលទ្ សំលៅ

ោរលធាើរបស់បរគលម្ចនក់ៗ
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គ្ពោះ នរោធចារយ លទ្ើបលព្វលថា “ត្ំករោករណោលល” សំលៅ
លវោប្ែលខាួនលធាើលដ្ឋ

ោ

លដ្ឋ

វចា លដ្ឋ

កកនង

ចិត្ត នឹងប្េរោំង

បានសប្រតងត្លៅលទ្ៀត្ថា “ឧបលទ្ធបពាំ និង ឧបករណភូត្ំ” លសចកតី
ថា អាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាករោនិរិត្លត នោះ ម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត សំលៅែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលខាួនជួប

គ្បសពាជាគ្បោនកនងខណៈប្ែលលធាើ ។

២. ឧបករណករោនិរិត្ត សំលៅែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលខាួនបាន

ជួបគ្បសពា

ប្ត្រិនប្រនជាគ្បោនកនងោរលធាើគ្ត្ឹរប្ត្ជាលគ្រឿងឧបត្ថរភ

គ្បកបកនងខណៈប្ែលលធាើប៉ាលណាណោះ
ប្ែលខាួនបានជួបគ្បសពារកលហើ

ែូលចានោះោលនឹងប្ចកអាររោណ៍
កនងខណៈប្ែលលធាើលដ្ឋ

គ្បោន ល្ោោះថា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត និងលដ្ឋ

៦

ភាពជា

រិនប្រនជាគ្បោន

គ្ត្ឹរប្ត្ជាចំប្ណកគ្បកប ល្ោោះថា ឧបករណករោនិរិត្ត លហើ

អាច

ប្ចកបានែូលចនោះ រ៊ឺ
ក្. ក្ម្មនិម្ិត្ប្ត សនក្ក្ុសល
ោនកសល ម្ចនោរដ្ឋក់បាគ្ត្ ទ្ំនកបគ្រុងគ្ពោះសងឃ លធាើកឋិន
សាងវត្តអាោរ ឬសាោលរៀន អាររោណ៍ប្ែលជាគ្បោន រ៊ឺ

ភិកខ

សារលណរ អាហារបរ ិលភារទ្ទ្ួលោន ក្គ្ត្ចីវរ ប្ែលជាកឋិនោន

វ ិហារ ឬ គរសិកា អាររោណ៍ប្ែលជាគ្បោនកនងោរលធាើ ោំងលទោះជា
ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ។
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សគ្ម្ចប់អាររោណ៍ប្ែលជាចំប្ណកគ្បកបឧបត្ថរភឱ្យសលគ្រចោន
កសលលផសងៗ

ែូចលព្វលលទោះ រ៊ឺ ផ្ទាភ្ី លគ្រឿងគ្ក ូ ប គ្ពោះពទ្ធរូប

និងត្បូជា ភាជនៈ កគ្ម្ចលអាសនៈ យនជំនិោះ គ្ពរលដ្ឋ
ជួ

ោំងលនោះជាអាររោណ៍ប្ែលជាចំប្ណកគ្បកបកនងោរលធាើ

នកប្ែល
ល្ោោះថា

ឧបករណករោនិរិត្ត ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ លគ្រឿងលទ្

ជាបែិ គគហកៈចាត្់ជា

យធរ៌ និងភិកខ សារលណរ ប្ែល

ឧបលទ្ធ ករោ និរិត្ត

លគ្រឿងគ្បកបត្បប្ត្ង

លភ្ៀវ ោំងលនោះជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។
សី ល កសល ភិ កខ សារលណរ

ន កម្ចនសី ល ព្វកយឱ្យសីល

ោរបលញ្ា ញវចាទ្ទ្ួលសីលរបស់ខួនចាត្់
ា
ជា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត លគ្រឿង
លទ្

យធរ៌ប្ែលទំលៅលធាើសោារ និ ងបរគលប្ែលលៅកនងសាថនទ្ីលទោះជា

ឧបករណករោនិរិត្ត ។
ភាវទកសល លបើជាោរចលគ្រើនសរេភាវទ អាររោណ៍ករោដ្ឋាន
លផសងៗ ម្ចនកសិណជាលែើរ រហូត្ែល់ឧរគហនិរិត្ត បែិភារនិរិត្ត
បបទ្ន

និងគ្រូអាចារយប្ែលគ្របគ្រងោរបែិបត្តិោំងលនោះជា

ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត បរគល សាថនទ្ី លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់ និងអាហារលផសងៗ
ប្ែលជាប់ជារួ

ោរបែិបត្តិសរេភាវទោំងលនោះជា ឧបករណករោ-

និរិត្ត ។

លបើជាោរចលគ្រើនវ ិបសសទភាវទ ទររូបខនធ ៥ ឥរ ិយបេត្ូចធំ

សត្ិសរបជញ្ញ ប្ែលជាត្ួកំណត្់អាររោណ៍ និងគ្រូអាចារយជា ឧបលទ្ធ-
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ករោនិរិត្ត បរគល សាថនទ្ី លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់ និងអាហារលផសងៗ ប្ែល
ោក់ទ្ងនឹងោរចលគ្រើនវ ិបសសទ ល្ោោះថាជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោរសិកាគ្ពោះធរ៌ ត្គ្ម្ចកបួនខានត្គ្រូអាចារយ ោរ

សាាធា

ជា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត

សាថនទ្ីសិកា

នកលរៀន

លគ្រឿង

សរលសរលផសងៗ ជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។
ខ្. ក្ម្មនិម្ិត្តប្សនក្អក្ុសល
បាណាត្ិបាត្ សត្ាប្ែលគ្ត្ូវសម្ចាប់ កិរ ិយអាោរប្ែលលធាើោរ
សម្ចាប់ ជាគ្បោនកនងោរលធាើ ល្ោោះថា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ។
សាថនទ្ី អាវធ លគ្រឿងលគ្បើកងោរគ្បហារ
ន
ចំប្ណករបស់ វ

វៈ

សត្ាប្ែលគ្ត្ូវសម្ចាប់ែូចជាសាច់ ប្សបក ឆ្អឹង គ្កចកជាលែើរ ជា
ចំប្ណកគ្បកប ល្ោោះថា ឧបករណករោនិរិត្ត ។
ទ្ិទនោន គ្ទ្ពយសរបត្តវិ ត្ថរបស់ប្ែលគ្ត្ូវលួច កិរ ិយអាោរ
លួចរបស់ខួនជា
ា
ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ចំប្ណកសាថនទ្ី ឧបករណ៍លគ្រឿង
លគ្បើគ្បាស់កនងោរលួចគ្ទ្ពយជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។

ោលរសរិចាេចារ បរគលប្ែលខាួនគ្បគ្ពឹ ត្តកនាងលលើោស និងកិរយ
ិ

អាោររបស់ខួនជា
ា
ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ចំប្ណកសាថនទ្ី ព្វកយនិ យ
ប្ែលលព្វលជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។
រសាវទ្ ព្វកយនិយ

រិនពិ ត្ ឬវត្ថប្ែលរិ នប្រនជាោរពិត្ជា

ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត បរគល នកទ្ទ្ួលសាតប់ជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។
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សោលររ ័

លគ្រឿងស្សវ ឹង គ្ពរោំងអាោរស្សវ ឹងជា ឧបលទ្ធ-

ករោនិរិត្ត ែបស្សា លគ្រឿងប្ការបកខពួក ភាជនៈ សាថនទ្ី និងលគ្រឿង
លគ្បើគ្បាស់លផសងៗ ជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។
រួរលសចកតីតរប្ែលលព្វលលហើ

ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត និងឧបក-

រណករោនិរិត្ត ោំង ២ យ៉ា ងលនោះ បណា
ត វត្ថម្ចនជីវ ិត្ និងរិនម្ចនជីវ ិត្កតី
ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរលធាើលលអ ធាើអាគ្កក់ លដ្ឋ
វត្ថែក្ទ្ៗ

គ្ត្ង់ជា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត

ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកបឧបត្ថរភែល់ោរលធាើលអលធាើអាគ្កក់ោង
ំ

លទោះជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។
ននតររបបជាម្ចនភាលវ ឧបលភិត្ពារបលភារភូត្ញ្ា រត្ិនិរិត្ំត
បាលីលនោះសប្រតងឱ្យគ្ជាបែល់ត្ួរត្ិនិរិត្ត សំលៅែល់ អាររោណ៍
របស់ភពជាត្ិប្ែលរបបីែល់ បានែល់ អាររោណ៍របស់ភពជាត្ិប្ែល
នឹងបានលសា

កនងភពខាងរខ ម្ចនវចនត្ថៈថា រត្ិយ និរិត្ំត =

រត្ិ និរិត្ំត អាររោណ៍របស់ភពជាត្ិប្ែលរបបីែល់ ល្ោោះថា រត្ិនិរិត្ត
រត្ិនិរិត្តលនោះ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ត្អាររោណ៍ ៦ ប្ែលជារត្ិនិរិត្ត
លនោះ រិ នប្រនជាអាររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងនឹងភពលនោះលទ្ ប្ត្ជាអាររោណ៍
៦ ប្ែលរបបីនឹងបានជួប បានល
រា៉ា ង លដ្ឋ

ើញ បានលសា

កនងភពខាងរខប្ត្

លហត្លនោះ គ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបលព្វលថា

ននតររបបជាម្ចនភាលវ សំលៅែល់ កនងភពជាត្ិប្ែលនឹងរបបី
លកើត្ជាប់ត្គនលដ្ឋ

រិនម្ចនរវងចលទាោះ នឹងសប្រតងថា ឧបលភិត្ពា-

របលភារភូ ត្ញ្ា ជាោរសប្រតងឱ្យគ្ជាបថា រត្ិនិរិត្តម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
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ឧបលភិត្ពារត្ិនិរិត្ត ១ និងឧបលភាររត្ិ និរិត្ត ១ ។
ឧបលភិត្ពារត្ិ និរិត្ត លសចកតីថា អាររោណ៍ ៦ របស់ភពជាត្ិ
ប្ែលនឹងរបបីល

ើញ ។

ឧបលភាររត្ិនិរិត្ត លសចកតីថា អាររោណ៍ ៦ របស់ភពជាត្ិប្ែល
នឹងរបបីលសា

។

កាលនឹង្ប្ឆក្គត្ិនិម្ិត្ត ២ យ៉ាង្ច្នះច្ហើយនិង្បាន ច្ូ ឆនះ គឺ
នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កនងគ្ពហោលោក រត្ិនិរិត្តោំង ២ យ៉ា ង
ែូចលព្វលលទោះ រប្រងរិ នម្ចន ម្ចនប្ត្បញ្ញ ត្ិតករោនិរិត្ត និងរហរគត្ករោនិរិត្តប៉ាលណាណោះ ។
នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កនងលទ្វលោក

លបើល

វ ិម្ចន

ើញោជរេ

លទ្វបត្ត លទ្ពធីត លគ្រឿងគ្បដ្ឋប់ សួន ស្សោះទ្ឹ ក ោំងលនោះចាត្់ជា
ឧបលភិ ត្ពារត្ិនិរិត្ត ប្ត្លបើម្ចនលសចកតីែឹងថាខាួនបាន ងគ
ោជរេកតី
រ ីកោ

កំពងគ្តច់លៅកនងសាថនទ្ីលផសងៗ

លដ្ឋ

កនងចិត្តកីត បានបរ ិលភារលភាជនរួរគនជារួ

លៅលលើ

លសចកតីសបា

លទ្វបត្ត លទ្ពធីត

ព្វក់លគ្រឿងអាភរណៈកតី ោំងលនោះចាត្់ជា ឧបលភាររត្ិ និរិត្ត ។
នកប្ែលនឹងលៅលកើ ត្ជារនសស លបើបានល
ផោោះ ល

ើញភូរិស្សុក ល

ើញរនសស ល

ើញរភ៌ ម្ចត ល

ើញ

ើញយនជំនិោះ និងលគ្រឿងលគ្បើ

គ្បាស់កនងផោោះ ោំងលនោះចាត្់ជា ឧបលភិត្ពារត្ិនិរិត្ត ប្ត្លបើែឹងថាខាួន
ឯងកំពងលៅកនងសាថនទ្ីលទោះៗ

កំពងសនោទគ្បាស្ស័
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គ្បកបោរង្ករយ៉ា ងណារួ

កតី

ឬហាក់ែូចជាខាួនបាន

បែិសនធិកនងរភ៌កីត ោំងលនោះចាត្់ជា ឧបលភាររត្ិ និរិត្ត ។
នកប្ែលនឹងលៅលកើត្ជាត្ិរចាេន

ល

ញ
ើ សត្ាលផសងៗ

ែូចជា

សនខ ម្ចន់ ោ លគ គ្កបី ែំរ ី លសោះជាលែើរ ឬសាថនទ្ីប្ែលសត្ាអាស្ស័
ែូចជាលគ្ជាោះ គ្ត្ព្វំង សោឹង បឹងបួ គ្ទ្ុង លគ្ោល ររពលឈើ ក្គ្ពលឈើ
ជាលែើរ ជា ឧបលភិត្ពារត្ិនិរិត្ត លបើែឹងថាខាួនជាសត្ាត្ិរចាេនពួក
ណារួ

ឬកំពងលលងជារួ

សត្ាោំងលទោះជា ឧបលភាររត្ិ និរិត្ត ។

នកប្ែលនឹងលៅលកើ ត្ជាលគ្បត្និង សរោ
ទ្លនា

សរគ្ទ្ ភនំ

សរោ

ល

ើញក្គ្ព លគ្ជាោះ

ជាទ្ីសប
ៃ ់សាៃត្់គ្ត្ជាក់ជាទ្ីរួរខាាច ល

ើញលគ្បត្

ោំងលនោះជា ឧបលភិត្ពារត្ិនិរិត្ត លបើែឹងថាខាួនកំពងលែើរ

លលងលៅកនងសាថនទ្ីលផសងៗ ែូចលព្វលលហើ

កតី ែឹងថាោងោ

របស់

ខាួនរួរខាាច រួរលខពើរ ឬកំពងលស្សកឃាាន កំពងប្សាងរកទ្ឹកនិងអាហារ
បរ ិលភារលដ្ឋ

លសចកតីលស្សកឃាានោំងលនោះជា ឧបលភាររត្ិនិរិត្ត ។

នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កនងនិរ
សត្ាតោត្ ប្កអក

រោជ ទ

និរ

ភូរិ ល

ើញលគ្រឿងគ្បហារ សនខ

បាល សត្ានរក និងសាថនទ្ីលៅ

របស់សត្ា ោំងលទោះជា ឧបលភិត្ពារត្ិនិរិត្ត លបើែឹងថាខាួនកំពងគ្ត្ូវ
ចាប់ ូស គ្ត្ូវវ
គ្ត្ូវចងព័ទ្ធលដ្ឋ

លធាើោរណករោ គ្ត្ូវសនខខាំ គ្ត្ូវតោត្ ប្កអកចឹក

លគ្រឿងចងលផសងៗ

ែឹងថាោងោ

ឈ៊ឺចកចាប់

ោំងលនោះជា ឧបលភាររត្ិនិរិត្ត ។
បាលីប្ែលសប្រដងថា ករោពលលន លទោះ លសចកតីថា ោរគ្បាកែក្ន
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លទោះ

គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

រិនគ្ត្ូវលៅរិត្ថាលកើត្រកពីលហត្ណាៗ

ប្ត្

ំណាចរបស់ករោប្ែលបានឱ្ោសឱ្យផល បែិសនធិ

កនងភពខាងរខលទោះឯង ។
ករោប្ែលម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកនងភពខាងរខលនោះ ជាអាចិណណករោ
ក៏ម្ចន ជាអាសននករោក៏ម្ចន ឬកែតតករោក៏ម្ចន លដ្ឋ
លផសងៗ

ប្ែលខាួនោាប់បានលធាើទ្ករកគ្បាកែឱ្យល

លហត្លនោះករោ

ើញែូចជាខាួនកំពង

លធាើ រហូត្ែល់លព្វលវចាលចញរកខាោះ សប្រតងកិរ ិយអាោរលផសងៗ ខាោះ
ប្ែលជាកម្ចោររោណ៍ រហូត្ែល់គ្បាកែជាអាររោណ៍ប្ែលនឹ ងឱ្យចូ លែល់
ភពជាត្ិខាងរខ ប្ែលជារត្ិនិរិតតររោណ៍ោំងលនោះ លកើត្លឡើងលដ្ឋ
ំ ណា ចរបស់ ក រោ រ៊ឺ ករោ ព លលន ោំង ស់ ។
បាលីប្ែលសប្រដងថា ឆ្ននំ ោាោនំ
ណារួ

ញ្ញ ត្រសោឹ ប្គ្បថា កនងោារ

បណា
ត ោារោំង ៦ លសចកតីថា ោរគ្បាកែក្ននិរិត្តោំង ៣ លនោះ

រប្រងគ្បាកែផាូវប្ភនក គ្ចលចៀក គ្ចរោះ

ណា
ត ត្ ោ

និងចិត្តណារួ

លទោះឯង លព្វលរ៊ឺ និរិត្ប្ត ែលជាកម្ចោររោណ៍នឹងគ្បាកែផាូវចិត្ត ។

និរិត្តប្ែលជាករោនិរិតតររោណ៍ និងរត្ិនិរិតតររោណ៍ោំង ២

យ៉ា ងលនោះ

លស្សចលហើ

ប្ត្សភាពរបស់និរិត្តលទោះៗ

លបើ ជាបចាបបនន

រូបាររោណ៍ក៏គ្បាកែតរចកខោារនិ ងរលទោារ លបើជា ត្ី ត្ រូបាររោណ៍ក៏
និងគ្បាកែតររលទោារប្ត្រា៉ា ង
លផ្ទែាព្វាររោណ៍ក៏គ្បាកែលដ្ឋ

សោោររោណ៍ជាលែើ រ

រហូត្ែល់

ទ្ំនងែូចគន ប្ត្សគ្ម្ចប់និរិត្តធម្ចោររោណ៍

រប្រងគ្បាកែគ្ត្ឹររលទោារប្ត្រា៉ា ង ។
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រា៉ា ងលទ្ៀត្ រត្ិនិរិតតររោណ៍លទោះ សូរបីនឹងបានអាររោណ៍ោំង
៦ ក៏ពិត្ ប្ត្លដ្ឋ

លគ្ចើនប្ែលគ្បាកែ រប្រងជារូបាររោណ៍ និ ងបញ្ញ ត្ិត-

ធម្ចោររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

រូបាររោណ៍លទោះៗ

ែូលចានោះបណា
ត ោារ

ោំង ៦ លនោះ រត្ិនិរិតតររោណ៍រប្រងគ្បាកែតរចកខោារនិងរលទោារជា
ចំប្ណកលគ្ចើន ។
សប្ម្តង្ការព្បព្រឹត្ច្ត ៅទនព្ក្ប្សឆិត្តកាលជិត្នឹង្ស្លាប់
កនង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា
ត្លត បរ ំ ត្លរវ ត្លថាបែាិត្ំ អាររោណំ អារពភ វ ិបចាម្ចនកកម្ចោនរូបំ បរ ិសទ្ធំ ឧបកិាលិែំា វ ឧបលភិ ត្ពាភវនរូបំ ត្លតថណត្ំវ
ចិត្ស
ត ទតនំ ភិណំ ា បវត្តត្ិ ព្វហលលាន ។
ត្ពីអាររោណ៍ប្ែលម្ចនករោ ករោនិរិត្ត រត្ិនិរិត្ត ោំងលទោះរក
គ្បាកែលហើ

អាស្ស័

អាររោណ៍ប្ែលរកគ្បាកែតរអាោរលទោះៗ

ឯង គ្កប្សចិត្តប្ែលបរ ិសទ្ធ ឬលៅហោងកតី លស្សចលហើ
នឹងឱ្យផល

ប្ត្ករោប្ែល

និងម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅហាក់ែូចជាបលង្កអនលៅកនង

ភពជាត្ិ ប្ែលរបបីលកើត្លឡើង លស្សចលហើ
លៅលកើត្លទោះៗ រប្រងលកើត្លឡើងលរឿ

ប្ត្ភពជាត្ិប្ែលនឹងបាន

ៗ ជាចំប្ណកលគ្ចើន ។

បាលីលនោះ សប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នគ្កប្សចិត្ត ោលជិត្
នឹ ងសាាប់

ប្ែលបាន ធិបា

លដ្ឋ

ចំ លព្វោះត្លៅលនោះ ត្លត បរំ

ត្លរវ ត្លថាបែាិត្ំ អាររោណំ អារពភ ចិត្តសទតនំ
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លសចកតីថា ត្ពីករោ ករោ និរិត្ត រត្ិ និរិតតររោណ៍គ្បាកែលហើ
ចិ ត្តរ ប្រងលកើ ត្លរឿ

ៗ

លដ្ឋ

អាស្ស័

គ្កប្ស

អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែតរ

អាោរលទោះៗ ឯង ។
ឧបម្ចែូចគ្កប្សចិត្ត
រួ

ោរលលងភានល់

របស់ នកប្ែលកំពងគ្ត្ូវចងព័ទ្ធលៅជា

ឬកំពងលរើលរលហាស្សព

ោំងលនោះលដ្ឋ

ចិត្ត

ប្ែលលផ្ទតត្លៅលលើរូបភាព ឬសំលឡងប្ែលគ្បាកែលៅចំលព្វោះរខ រិន
បាននឹករិត្លៅកនងលរឿងោ៉ា វែក្ទ្ សូរបីថាម្ចនរនសសរកនិយ
សួរ ឬលគ្បើគ្បាស់ក៏រិនបាន
យ៉ា ងលទោះឯង
ចិត្តលទោះលឡើ

កចិត្ទ្
ត កដ្ឋក់គ្ត្ឹរប្ត្និ យ

ចរចា

លៅ លធាើលៅ

ចំប្ណកចិត្តរិនបានលោះបង់អាររោណ៍ប្ែលខាួនលពញ

លផ្ទតត្ចិត្តលៅតររូបភាព ឬសំលឡងប្ែលកំពងលរើល

កំពងសាតប់ប៉ាលណាណោះ ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា គ្កប្សចិត្តរបស់ នកជិ ត្នឹ ង
សាាប់

សូរបីថាោងោ

លំបាកលដ្ឋ

អាោរឈ៊ឺចាប់

ឬម្ចន នករក

និយ

ប្ណទំអាររោណ៍ប្ែលលអលដ្ឋ

គ្បោរណាកតី

គ្កប្សចិត្ត

របស់ នកលទោះក៏លៅប្ត្ោន់
ជារ

ៈៗ ជាប់ត្គនលរឿ

កកនងនិរិតតររោណ៍

ប្ែលគ្បាកែលៅ

ៗ លៅ ។

វិបចា ម្ច នកកម្ចោនរូបំ

បរិសទ្ធំ

ឧបកិា លិែំា

វ

ចិ ត្តស ទតនំ

ភិ ណំ ា បវត្តត្ិ គ្កប្សចិត្តប្ែលបរ ិសទ្ធឬលៅហោង លស្សចលហើ
ករោប្ែលនឹងឱ្យផល រប្រងលកើត្លឡើងលរឿ

ប្ត្

ៗ។

លសចកតីថា ករោប្ែលនឹងឱ្យផលបែិសនធិលទោះ លបើជាកសលករោ
លហើ

គ្កប្សចិត្តរប្រងផូរផង់គ្ត្ជាក់ លបើជា កសលករោគ្កប្សចិត្ត
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រប្រងលៅហោង ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់គ្កប្សចិត្តោំងលនោះរប្រងលកើត្លឡើង
លរឿ

ៗ។
គ្កប្សចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលរឿ

ៗ ោំងលនោះ លសចកដីថា ោល

គ្កប្សចិត្តរបស់ នកជិ ត្នឹងសាាប់ ផូរផង់លហើ
លបៀនលដ្ឋ លោរភ័

ឈ៊ឺចាប់យ៉ាងណា

សូរបីោងោ

គ្ត្ូវលបៀត្-

ឬម្ចន នកែក្ទ្រកនិយ

លរឿងោ៉ា វប្ែលរិនលអ ម្ចនោរល្ាោះគ្បប្កក ែលណើ ត រសរបត្តិរបស់ នក
ជិត្នឹងសាាប់ កីត ចិត្តរបស់ នកជិ ត្នឹងសាាប់លទោះ គ្ត្ឹរប្ត្លៅហោងរួ
ជួរខណៈ លហើ

ក៏គ្ត្ឡប់គ្ជោះថាាលឡើងរកែូចលែើរវ ិញ ែូលចានោះលព្វល

បានថា លវោជិត្នឹងសាាប់ គ្កប្សចិត្តផូរផង់ បរ ិសទ្ធលកើត្លឡើងលរឿ
លបើគ្កប្សចិត្តលៅហោងលកើ ត្លឡើងកនងលវោជិ ត្នឹ ងសាាប់
ោងោ

រិ នម្ចនលោរភ័

ឈ៊ឺចាប់កីត

ោាប់បលគ្រើ គ្បត្ិបត្តិយ៉ាងលអរិនបាននិ យ
ឱ្យជាទ្ីរ ំខានចិត្ត ម្ចនប្ត្និយ
ោំងលទោះកតី

គ្បាស្ស័

គ្ត្ឹរប្ត្ឱ្យចិត្តបនថ

ៗ។
សូរបី

ោំងបគ្ត្ធីតញាត្ិបងបអូន
ែល់លរឿងោ៉ា វប្ែលរិនលអ

ែល់គនប្ត្លរឿងលអោំង ស់

លសចកតីលៅហោងបានរួ

ជួរខណៈ

ប៉ាលណាណោះ គ្កប្សចិត្តែក្ទ្ៗ លគ្ៅពីលទោះក៏គ្ត្ឡប់លៅហោងែូចលែើរ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងបាលីោំង ២ លនោះ រ៊ឺ ត្លត បរ ំ ត្លរវ និង

វ ិបចាម្ចនកកម្ចោនរូបំ ជាលែើរ ម្ចនលហត្ផលតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ ោល
ករោប្ែលនឹងឱ្យផល

បែិសនធិកងភពជាត្ិ
ន
ខាងរខជាកសលលហើ

និរិត្តោំង ៣ ក៏ជានិរិត្តប្ែលលអ ោលម្ចននិរិត្តលអលហើ
ចិត្ក
ត ៏ោន់

កលៅនិរិត្តលទោះក៏ផូរផង់ ថាាបរ ិសទ្ធ ។
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ោលករោប្ែលនឹ ងឱ្យផល បែិសនធិកនងភពខាងរខជា កសល
លហើ
ផូរផង់

គ្កប្សចិត្ប្ត ែលោន់

កលៅកនងនិរិត្តលទោះក៏លៅហោងរិន

ែូលចានោះគ្កប្សចិត្តនឹងលៅហោង

ឬផូរផង់ក៏ជាប់រកពីនិរិត្ត

ប្ែលលអ ឬរិនលអរកគ្បាកែលទោះឯង ។
ឧបលភិ ត្ពាភវនរូបំ ត្លតថណត្ំវ ចិត្តសទតនំ
គ្កប្សចិត្តរប្រងលកើត្លឡើងលរឿ

ៗ

ភិ ណំ ា បវត្តត្ិ

ម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅហាក់ែូច

ជាបលង្កអនលៅកនងភពជាត្ិប្ែលនឹងរបបីលកើត្លឡើង

លស្សចលហើ

ប្ត្ភពជាត្ិប្ែលនឹងបានលៅលកើត្លទោះៗ ។
លសចកតីថា ចិ ត្តរបស់ នកជិ ត្នឹ ងសាាប់ សូរបីថាោន់
ណារួ

ប្ែលគ្បាកែកតី

កកនងនិ រិត្ត

ប្ត្គ្កប្សចិ ត្តលទោះក៏រិនផត្ប្ែលនឹ ងបលង្កអន

លៅកនងភពជាត្ិប្ែលនឹ ងរបបីលកើត្លឡើង លព្វលរ៊ឺ
លបើលៅលកើត្កនង បា

ភូរិ ភូរិណារួ

ក៏បលង្កអនលៅកនងភូ រិ

លទោះៗ ឧបម្ចែូ ច ក
ន លធាើែំលណើរលៅោន់សាថនទ្ី ១ លទ្ៀត្ សូរបីខួាន
រិនោន់លធាើែំលណើរលៅ ោ

លៅជាប់ ជារួ

ធរៈោរង្ករក៏ពិត្ ប្ត្ចិត្ត

រ៊ឺ គ្កប្សចិត្តលទោះ រប្រងបលង្កអននឹកែល់សាថនទ្ីប្ែលនឹងលធាើែំលណើរលៅ
លទោះជានិចា ។
ប្ត្សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនត ោលជិត្នឹងបរ ិនិព្វានលទោះ សូរបីម្ចន
អាររោណ៍ជាលោកិយររោណ៍ បញ្ញ តររោណ៍ ឬលោកត្តោររោណ៍ខាោះកតី
គ្កប្សចិត្តោលជិ ត្នឹ ងបរ ិនិព្វានលទោះ រប្រងបលង្កអនលៅកនងគ្ពោះនិព្វាន
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ោំងលនោះលគ្ព្វោះភពជាត្ិប្ែលគ្ត្ូវលកើត្លទ្ៀត្រិនម្ចនលឡើ

កនងរហាបរ ិនិព្វានសូគ្ត្ លទ្ើបសប្រតងថា
លនលជាា សនតិម្ចរពភ

ំ ោលរករ ី រនិ ។

គ្ពោះរនីទេ ងគណា ប្ែលរិនម្ចនត្ណា
ា គ្ទ្ង់គ្បារពធនូវ នបាទ្ិលសសនិព្វានលហើ
ចិត្តសទតនំ

គ្ទ្ង់លធាើររណោល ។ (បិែកភារ ១៦ ទ្ំព័រ ៣២៧)

ភិណំ ា បវត្តត្ិ ព្វហលលាន ។

គ្កប្សចិត្លត កើត្លឡើងលរឿ

ៗ ជាចំប្ណកលគ្ចើន ។

លសចកតីថា គ្កប្សចិត្តលទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅលផសងៗ លដ្ឋ

លសចកតី

បរ ិសទ្ធ ឬលៅហោង នឹ ងបលង្កអនលៅកនងភពជាត្ិប្ែលនិ ងលៅលកើត្លទោះ
និងប្ែលថាគ្ត្ឹរប្ត្ជាចំប្ណកលគ្ចើន
ទ្ូលៅ លព្វលរ៊ឺ លបើ នកសាាប់លដ្ឋ

លគ្ព្វោះរិនប្រនគ្បគ្ពឹត្លត ៅលដ្ឋ
អាោរឈ៊ឺលគ្ចើន ជាលពលលវោ

រូ លគ្ចើនទទ្ី លគ្ចើនលម្ច៉ា ង លគ្ចើនក្េៃោំងលនោះជាលែើរ គ្កប្សចិត្តរប្រង
លកើត្លឡើងលរឿ
លដ្ឋ

ៗ លដ្ឋ

លសចកតីលៅហោងឬបរ ិសទ្ធ ចំប្ណក នកសាាប់

ោន់ហន់ អាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលផសងៗ របស់គ្កប្សចិត្តែូចលព្វល

រករិនម្ចន
សម្ចាប់

ែូចជាជួ បឧបទ្ោវលហត្សាាប់ោន់ហន់

គ្ត្ូវលគ្គោះថានក់ចោចរណ៍លដ្ឋ

គ្កប្សចិត្តរបស់ ក
ន សាាប់លដ្ឋ

ម្ចនគ្ត្ូវលរបាញ់

រិនែឹងខាួន

អាោរែូចលព្វលលនោះ ។
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សប្ម្តង្ការព្បាក្ របស់ក្មមរម្មែ៍ន័យម្យ៉ា ង្ច្ទៀត្
កនង ភិធរោត្ថសងគហបាលី សប្រតងោរគ្បាកែរបស់កម្ចោររោណ៍
ទ្កកនងន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ត្លរវ វ បន ជនកភូ ត្ំ ករោំ

ភិនវករណវលសន ោារបបត្តំ

លហាត្ិ ។
លសចកតីថា ោរគ្បាកែក្នកម្ចោររោណ៍ោំង ២ ន័

លនោះ ម្ចន

លសចកតីសំខាន់លផសងៗ គន រ៊ឺ គ្បោរែំបូងសប្រតងថា
ភិ រខីភូត្ំ ភវនតលរ បែិសនធិជនកំ ករោំ រលទោាលរ បចាបដ្ឋាត្ិ ។
កសលករោ កសលករោប្ែលឱ្យបែិសនធិលកើត្លឡើងកនងភពខាង
រខ ែូចគនជារួ

ោរសប្រតងខាួនឱ្យជាក់ចាស់ខាងរខ គ្បាកែកនង

រលទោារកនងទ្ីចំលព្វោះរខ និងគ្បោរលគ្ោ
ត្លរវ វ បន ជនកភូ ត្ំ ករោំ

សប្រតងថា

ភិនវករណវលសន ោារបបត្តំ

លហាត្ិ ។
កសលករោ កសលករោប្ែលឱ្យបែិសនធិលកើត្លឡើងលទោះ រប្រង
គ្បាកែកនងផាូវចិត្ត

លដ្ឋ

ំណាចលធាើខួានឱ្យែូ ចជារួ

េោីៗ ោំង ២ គ្បោរលនោះសប្រតងលសចកតីលផសងគនគ្ត្ង់
សប្រតងខាួនឱ្យចាស់ និង
លកើត្លឡើងេោីៗ ។

ោរលកើត្លឡើង
ភិរខី ភូត្ំ =

ភិ នវករណវលសន = លធាើខួនឱ្យែូ
ា
ចនឹងោរ

គ្បាកែក្នកម្ចោររោណ៍ប្ែលជា

ភិ រខីភូត្ំ ជាោរគ្បាកែលដ្ឋ

ំណាចក្ន បលពាកត្សញ្ញញ រ៊ឺ លសចកតីចងចាំរបស់ចិត្ប្ត ែលគ្បគ្ពឹត្ត
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កនងោលរន ែូចជាោាប់ម្ចនបីត្ិលសារនសសកនងខណៈឱ្យ

ោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទោលពី ៥ ឆានំ ឬ ១០ ឆានំរនប្ែលកនាង
ផត្រកលហើ

នឹងរកឥឡវលនោះក៏
លៅរលឹកចាំបីត្ិលសារនសសប្ែល
ូ

លកើត្ពីកសលលទោះបាន ឬោាប់លសាកលៅខូចចិត្តពីពយសនៈ ៥ គ្បោរ

ែូចជាគ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះផោោះ គ្ព្វត្់គ្បាសញាត្ិ ក
ន ម្ចនរណ គ្ត្ូវលរលបាក
គ្បាស់ ឬល្ាោះវ ិវទ្ជារួ
ប្ែលកនាងរកលហើ

នកណាម្ចនក់ កនងោល ៥ ឬ ១០ ឆានំ

លវោជិត្នឹងសាាប់ក៏រលឹកចាំលសចកតីខូចចិត្ត

លសាកលៅ ឬលសចកតីលគ្ោធោំងលទោះបាន ឧបម្ចែូចរនសសជោរលឹក
នឹកលគ្បៀបលធៀបចិត្ត របស់ខួានកនងវ ័ ជោលនោះ និងោលលៅវ ័ លកោង ជា
កំលោោះគ្ករំម្ចនលសចកតីរ ីកោ
លសចកតីសបា

រក
ី ោ

លៅកនងជីវ ិត្យ៉ា ងណា

ក៏ លៅចាំ

លទោះៗ បាន ោលគ្បាកែក្នកម្ចោររោណ៍តរ

បលពាកត្សញ្ញញ ប្ែលជា ភិ រខីភូត្ំ ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
ោរគ្បាកែក្នកម្ចោររោណ៍ប្ែលជា
គ្បាកែលឡើងលដ្ឋ

ភិនវករណវលសន

ជាោរ

ំណាច សរបត្ិ កត្សញ្ញញ រ៊ឺ ចងចាំលសចកតីរបស់

ចិត្ខា
ត ងកនងខាួន គ្បគ្ពឹត្តលៅហាក់ែូចជាបានលធាើលៅកនងខណៈលទោះ ែូច
ជាោាប់ម្ចនបី ត្ិលសារនសសកនងោរលធាើោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ

ឬោាប់លសាកលៅខូចចិត្តកនងខណៈប្ែលជួបពយសនៈ ៥ គ្បោរ ែូច
ជាគ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះគ្ត្ូវលរលបាកគ្បាស់ ឬលគ្ោធនិង ក
ន ណាម្ចនក់កនាងរក
ជាលពល

ូរឆានំ

រកឥឡូវលនោះោលជិ ត្នឹ ងសាាប់ បីត្ិលសារនសសក៏

គ្បាកែលឡើង ហាក់ ែូចជាខាួនកំ ពងលធាើោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ
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ឬលសាកលៅខូចចិត្តហាក់ែូចជាខាួនកំពងគ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះផោោះ គ្ត្ូវលរលបាក
ិ ទ្និង ក
គ្បាស់ ឬល្ាោះវវ
ន ណាម្ចនក់ ឧបម្ចែូ ចលសចកតីសបា រ ីកោ
លកើត្លឡើងកនងចិត្ត របស់ នកប្ែលកំពង
លរើលរលហាស្សពរកលហើ

ល់សបតិ ប្ែលជាប់ពីោរលៅ

យ៉ា ងណា ោរគ្បាកែក្នកម្ចោររោណ៍តរ

សរបត្ិ កត្សញ្ញញ ប្ែលជា ភិនវករណវលសន ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
សប្ម្តង្ម្រណាសននវីថិ
កនង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា
បចាាសននររណសស

ត្សស

វ ីេិចិតតវសាលន

ភវងគកខល

វ

ចវនវលសន បចាបបននភវបរ ិលយសានភូត្ំ ចត្ិចិត្ំត ឧបបជាិតា និរជឈត្ិ ។
ចត្ិចិត្តប្ែលជាចិត្ច
ត ងលគ្ោ

ែល់បរគលប្ែលម្ចនជីវ ិត្កនងរ
ចិត្ត

ក្នបចាបបននភព រប្រងលកើត្លឡើង

ៈជិត្បំផត្ កនងទ្ីបំផត្លគ្ោ

ឬកនងោលភវងគចិត្រត លត្់ចងលគ្ោ

លហើ

ក្នវ ីេិ

ក៏រលត្់លដ្ឋ

ំណាចោរលធាើទទ្ីឃាាត្ចាកភពចាស់ ។
បាលីលនោះសប្រតងែល់ោរលកើត្លឡើងក្នររណាសននវ ីេិ រ៊ឺ ោរលកើត្
លឡើងជាប់ត្គនក្នចិត្តោលជិត្នឹងសាាប់ ព្វកយថា បចាាសននររណសស
សំលៅែល់

នកប្ែលនឹងសាាប់កនងរ

ៈលពលជិ ត្ជាទ្ីបំផត្ ចំប្ណក

នកប្ែលនឹងសាាប់កនង ១ ទទ្ី ២ ទទ្ី លទ្ៀត្ ឬ ១ លម្ច៉ា ង ២ លម្ច៉ា ង ខាង
រខលទោះរិនប្រនជាបចាាសននររណបរគល រ៊ឺ បរគលប្ែលជិត្លសចកតី
សាាប់កនងរ

ៈលពលជិត្បំផត្លទ្ ប្ត្ជាររណាសននបរគល រ៊ឺ បរគលជិត្

-497-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

នឹងសាាប់តរគ្បគ្កត្ីធរោតប៉ាលណាណោះ ។
ព្វកយថា បចាាសនន រកពី បែិ + អាសនន
បែិ = ទ្ីបំផត្, អាសនន = ជិត្, ោលរួរបទ្ជា បចាាសនន ជិត្
ជាទ្ីបំផត្ ។
កនងោរសប្រតងររណាសននវ ីេិ

បចាាសននររណាវ ីេិ រិនបានសំលៅ
លកើត្ជារួ

តរបាលីប្ែលសំលៅ

ក

ក ររណាសននវ ីេិធរោត ប្ែល

បរគលប្ែលជិត្នឹងសាាប់ ខាងកនង ២-៣ ទទ្ី ឬ ១ លម្ច៉ា ង

២ លម្ច៉ា ងជាលែើរលទោះលទ្ ររណាសននវ ីេិធរោតបានសប្រតងលហើ

កនង

ោរគ្បាកែក្ននិរិត្តោំង ៣ ោលជិត្នឹងសាាប់ ។
ការអស់ច្ៅទនបឆចុបបននភរ

ោរលកើត្លឡើងក្នភវងគចិត្ត និងករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើង ជាប់ត្គន
រិនដ្ឋច់គ្កប្សកនងភពរួ

ៗ លៅថា បចាបបននភព ោលភវងគចិត្តបាទ្

ផ្ទាស់ទទ្ីរកជាចត្ិ និងករោជរូបក៏លកើ ត្លឡើងជាគ្គចងលគ្ោ
ថា

ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅក្នបចា បបននភពបាន ស់ លៅ

លៅ

គ្ពោះ នរោធចារយ

លទ្ើ បបានសប្រតងចត្ិចិត្តលនោះថា បចាបបននភវបរ ិលយសានភូ ត្ំ ចត្ិចិត្ត
ជាចិត្តចងលគ្ោ

ក្នបចាបបននភព និ ងោរលកើត្លឡើងក្នចត្ិចិត្តម្ចន ២

យ៉ា ង រ៊ឺ លកើ ត្លឡើងចងលគ្ោ
ចងលគ្ោ

ក្នវ ីេិចិត្តរា៉ា ង លកើ ត្លឡើងោលភវងគចិត្ត

រ៉ា ាង ។
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កនង ២ យ៉ា ងលនោះ ចត្ិចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងចងលគ្ោ
២ យ៉ា ង និ ងចត្ិចិត្តលកើ ត្លឡើងោលភវងគចិត្តចងលគ្ោ
សរបលសចកតីថា

ក្នវ ីេិម្ចន

ម្ចន ២ យ៉ា ង

ររណាសននវ ីេិគ្បលភទ្ប្ែលជាបចាាសននររណាវ ីេិ

លទ្ើបម្ចន ៤ យ៉ា ង ។
សប្ម្តង្ម្រណាសននវីថិ ៤ ព្បច្ភទ
ររណាសននវ ីេិលនោះ សំលៅ

ក បចាាសននររណាវ ីេិ រ៊ឺ ររណា-

សននវ ីេិប្ែលជិត្សាាប់ជាទ្ីបំផត្ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ
១. ជ ជ ជ ជ ជ ត្ ត្ ចត្ិ ។
២. ជ ជ ជ ជ ជ ចត្ិ ។
៣. ជ ជ ជ ជ ជ ត្ ត្ ភ ភ ភ ចត្ិ ។
៤. ជ ជ ជ ជ ជ ភ ភ ភ ចត្ិ ។
ធិបា
ខណៈ លហើ

គ្បលភទ្ទ្ី ១ ជវនចិត្ត ៥ ខណៈ ត្ោលរពនៈ ២

ចត្ិចិត្តលកើត្លឡើង ។

គ្បលភទ្ទ្ី ២ ជវនចិត្ត ៥ ខណៈ លហើ

ចត្ិចិត្តលកើត្លឡើង ។

គ្បលភទ្ទ្ី ៣ ជវនចិត្ត ៥ ខណៈ លហើ

ត្ោលរពនចិត្តលកើត្ ២

ខណៈ ភវងគចិត្តលកើត្លឡើង ១. ២. ៣. ខណៈ លហើ
គ្បលភទ្ទ្ី ៤ ជវនចិត្ត ៥ ខណៈ លហើ
ខណៈ លហើ

ចត្ិចិត្លត កើត្លឡើង ។

ភវងគចិត្តលកើត្ ១. ២. ៣.

ចត្ិចិត្តលកើត្លឡើង ។

ភវងគចិត្តលកើត្លឡើង ១. ២. ៣. ខណៈលទោះ លសចកតីថា ភវងគចិត្ត
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លកើត្ ១ ខណៈលហើ
លហើ

ចត្ិលកើ ត្ក៏ម្ចន ភវងគចិត្តលកើ ត្ ២. ៣. ខណៈ

ចត្ិចិត្តលកើត្ក៏ម្ចន

ោំងលនោះរប្រងជាប់រកពីករោជរូប
នឹ ងគ្ត្ូវរលត្់គ្ពរជារួ

វ ិបាកចិត្តលសោើគន

ករោជរូបតំងលៅរិនបាន

ែូចជាករោជរូប

លកើត្លឡើងគ្គចងលគ្ោ

វ ិបាកចិត្តនឹងរលត្់លដ្ឋ
រលត្់ ស់លហើ

ប្ែល

ប្ត្វ ិបាកចិត្តលៅលកើត្លទ្ៀត្ក៏រិនម្ចនែូចគន ។

ប្ែលជាែូលចនោះកសល កសលករោ ប្ែលជា នកសាងភពជាត្ិ

ឱ្យគ្គែំបូង ម្ចនវ ិបាកចិត្ន
ត ិងករោជរូបលកើត្លឡើងគ្ពរៗ គន ែូលចានោះ
ោលែល់គ្គរលត្់ ស់ភពជាត្ិ

វ ិបាកចិត្តនិងករោជរូបក៏រលត្់គ្ពរៗ

គន ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តតរធរោនិយរ ែូ ចគននឹងែួ ងគ្បទ្ីបជារួ

ពនា៊ឺ ោល

លកើត្លឡើងក៏លកើត្គ្ពរគន ោលរលត្់លទ្ើបគ្ត្ូវរលត្់គ្ពរគនែូលចានោះ ។
វ ីេិចិត្តោំង ៤ គ្បលភទ្លនោះសំលៅ

លហើ

ក ក
ន ប្ែលសាាប់កនងោរភូរិ

លកើត្កនងោរភូរិលទ្ៀត្ ។
ចំប្ណក ក
ន ប្ែលសាាប់ កនងោរភូរិលហើ

ភូរិកីត សាាប់កនងគ្ពហោភូរិលហើ

នឹងលៅលកើត្កនងគ្ពហោ

នឹងលៅលកើត្កនងគ្ពហោភូរិកីត ឬសាាប់

កនងគ្ពហោភូរិនឹងលៅលកើត្កនងោរភូរិកីត ោំង ៣ គ្បលភទ្លនោះ ររណាសននវ ីេិម្ចនប្ត្ចំលព្វោះជវនវរៈ ២ វ ីេិប៉ាលណាណោះ ។
១. ជ ជ ជ ជ ជ ចត្ិ
២. ជ ជ ជ ជ ជ ភ .......... ចត្ិ

សគ្ម្ចប់ត្ោលរពនវរៈ ២ វ ីេិលទ្ៀត្លទោះ រប្រងរិនលកើត្ ោរ

ប្ែលត្ោលរពនៈ ២ វ ីេិរិនលកើត្ែល់បរគលោំង ៣ គ្បលភទ្លទោះ លគ្ព្វោះ
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ត្ោលរពនៈនឹ ងលកើត្លឡើងបានគ្ត្ូវអាស្ស័

សភាវធរ៌ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

ោរជវនៈ, ោរបរគល, និងោម្ចររោណ៍
ធរ៌ ៣ គ្បោរលនោះ គ្ត្ូវគ្រប់បរ ិបូណ៌លហើ

ត្ោលរពនៈលទ្ើប

លកើត្លឡើងបាន ែូលចានោះបរគល ៣ ពួក លទ្ើបម្ចនធរ៌ ៣ គ្បោរ រិន
គ្រប់ ងគររណាសននវ ីេិោំង ២ ប្ែលម្ចនត្ោលរពនៈ លទ្ើបលកើត្លឡើង
រិនបាន ។
ី
ង្
ើ របស់ប ិសនធិឆិត្ក្
ត ង្ភរថម
នុ

ការច្ក្ើត្ច្

ភិ ធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងោរលកើត្លឡើងក្នបែិសនធិចិត្តថា
ត្សោឹ និ រោធ វសាលន ត្សាននត រ លរវ ត្ថារហិ ត្ំ អាររោ ណំ
អារពភ

សវត្ថកំ

ត្ណា
ា នស
បរ ិរគ

វត្ថកលរវ

រូលលកន

វ

សង្កខលរន

ថារហំ
ជនិ

វ ិជាានស

ម្ចនំ

បរ ិកខិលត្តន

សរប

លត្តហិ

ម្ច
ា នំ សហជាតនរធិដ្ឋានភាលវន បពាងគរភូត្ំ ភវនតរបែិសទធ-

នវលសន បែិសនធិសង្កខត្ំ ម្ចនសំ ឧបបជាម្ចនលរវ បត្ិដ្ឋាត្ិ ភវនតលរ ។
ោលចត្ិរលត្់លហើ

កនងលំដ្ឋប់ក្នចត្ិ

លដ្ឋ

រិនម្ចនរវង

ចលទាោះលទោះឯង ចិត្តប្ែលល្ោោះថា បែិសនធិ លគ្ព្វោះជាប់លដ្ឋ

ោរ

ត្ជាត្ិេីោ និងជាត្ិចាស់ោំង ២ ជាប់ គន ម្ចនសង្កខរ ៣ យ៉ា ង ណា
រួ

ប្ែល វ ិជាានសស័

ជា ក
ន គ្របគ្រង និងម្ចនត្ណា
ា នសស័

រូលតរសររួរែល់សង្កខរប្ែលជាកសល
ប្ចងឱ្យលកើត្លឡើង

ោន់

និង កសលបានចាត្់

កអាររោណ៍ប្ែលបានល្ោោះថា
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ជា
ករោ

ភិធរោត្ថសងគហ

ករោនិរិត្ត

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រត្ិនិរិត្ត

ប្ែលររណាសននជវនៈ

អាោរប្ែលគ្បាកែកនងោារណារួ
វត្ថជាទ្ីអាស្ស័

ទ្ទ្ួល

ករកតរ

បណា
ត ោារោំង ៦ លោោះម្ចន

ឬរិនម្ចនវត្ថជាទ្ីអាស្ស័

កតី ោំងជាគ្បោន និងជា

ទ្ីតង
ំ របស់លចត្សិកនិងករោជរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ

ខាួន គ្បាកែ

តំងលៅកនងភពេោី ខណៈប្ែលបែិសនធិចិត្តលកើត្លឡើងលទោះឯង ។

តរបាលីចំណចលនោះ លសចកតីសំខាន់ប្ែលថា ោលចត្ិចិត្ត
លទោះរលត្់លហើ

កនងលំដ្ឋប់ក្នចត្ិលដ្ឋ

ប្ែលបែិសនធិចិត្ក
ត ៏តំងលឡើងកនងភពេោីរួ
លកើត្លឡើងលទោះឯង ប្ែលជាោរទ្ម្ចា

សានក់លៅរួ

រ ំលពច រ៊ឺ កនងខណៈប្ែល

លសចកតី

នតរភវទ្ិែិរា បស់បរគល បានែល់ ោរល
ឬរវងភពចាស់ជារួ

រិនម្ចនរវងចលទាោះលទោះ
ល់ល

ើញថា រវងចត្ិនិងបែិសនធិ

នឹងភពេោីលទោះ ម្ចនភពរួ

គ្គរបស់សត្ាោំង

ើញខសគ្បលភទ្

ប្ែលសាាប់

គ្បលភទ្ប្ែលជាទ្ី
នឹងគ្ត្ូវលៅលកើត្

សានក់លៅភពលទោះរន លែើរបីចាំ នកប្ែលនឹងជាម្ចត បិត បានលៅ
រួរគន

កនរវងប្ែលសានក់លៅកនងភពរួ

គ្គលទោះ

អាររោណ៍លផសងៗ បានយ៉ា ងគ្បគ្កត្ី រ៊ឺ ម្ចនោរល

អាចទ្ទ្ួលែឹង
ើញ ោរឮ លៅកនង

សាថនទ្ីលផសងៗ បាន សប្រតងខាួនឱ្យគ្បាកែ នឹងបាត្់ ខួានបាន ស្សលែៀង
នកប្ែលបាន ភិញ្ញញ ោរល
ល់ល

ើញោំងលនោះល្ោោះថា

នតរភវទ្ិែិា ជាោរ

ើញខសចាកោរពិត្ោំង ស់ គ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបសប្រតងថា

ត្សាននតរលរវ កនងលំដ្ឋប់ក្នចត្ិចិត្ត លដ្ឋ

រិនម្ចនរវងចលទាោះលទោះ

បែិសនធិសង្កខត្ំ ម្ចនសំ ឧបបជាម្ចនលរវ បែិ សនធិចិត្តក៏តង
ំ លៅកនងភព
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ភិធរោត្ថសងគហ

េោីលទោះរួ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រ ំលពច ។

បែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកនងភពេោីលនោះ
គនជារួ

ម្ចនអាររោណ៍ែូច

អាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ ប្ែលលកើត្កនងភពរន លបើ

អាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈជាកម្ចោររោណ៍

អាររោណ៍របស់បែិ សនធិ

ក៏ជាកម្ចោររោណ៍ែូចគន លបើអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈជាករោនិរិត្ត
ឬរត្ិនិរិតតររោណ៍

បែិសនធិក៏ម្ចនអាររោណ៍ជាករោនិរិតតររោណ៍

ឬរត្ិនិរិតតររោណ៍ ចំប្ណកចត្ិចិត្តកនងភពចាស់ក៏រង់ម្ចនអាររោណ៍
ែូចគនជារួ

អាររោណ៍របស់បែិសនធិចិត្តកនងភពចាស់លទោះឯង ។

ែូលចានោះ ោរផ្ទាស់អាររោណ៍ ឬោរប្គ្បគ្បួលភពចាស់ជារួ

ភព

េោីលទោះ ក៏ផ្ទាស់គនគ្ត្ង់បែិសនធិចិត្លត ទោះឯង ។
បែិសនធិចិត្តប្ែលម្ចនវត្ថជាទ្ីអាស្ស័

លទោះ បែិសនធិចិត្តប្ែល

លកើត្កនងបញ្ា លវោរភូរិ ល្ោោះថា សវត្ថកំ លគ្ព្វោះម្ចនហទ្
ជាទ្ីអា ស្ស័
ល្ោោះថា

ចំ ប្ណកបែិ ស នធិ ចិត្តប្ែលលកើ ត្កន ងចត្លវោរភូ រិ
វត្ថកំ លគ្ព្វោះរិនម្ចនហទ្

វ ិជាានស

វត្ថរូបជាទ្ីអាស្ស័

បរ ិកខិលត្តន ត្ណា
ា នស

បែិសនធិចិត្ត ម្ចនសង្កខរ ៣ យ៉ា ង ណារួ
ជា នកគ្របគ្រង និងម្ចនត្ណា
ា នសស័

ឱ្យលកើត្លឡើង លសចកតីថា ោរលធាើលដ្ឋ
ោំង

ោ

ប្ែលសលគ្រចជាបណយជាបាប
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។

រូលលកន សង្កខលរន ជនិ

ម្ចនំ បែិសនធិសង្កខត្ំ ម្ចនសំ ។
នសស័

វត្ថរូប

-

ប្ែលម្ចន វ ិជាា-

ជាប្សរល់ ចាត្់ោរ
វចា ចិត្តរបស់សត្ា
ប្ែលជាសង្កខរលធាើោរ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ចាត្់ប្ចងឱ្យបែិសនធិលកើត្កនងភពេោីបានលទោះ

គ្ត្ូវម្ចន វ ិជាាជាប់លៅ

លបើោរង្ករលផសងៗ រិនម្ចន វ ិជាាជាប់ជារួ

ជារួ

ោរង្ករលទោះៗ

នឹងសលគ្រចជាបាបជាបណយរិ នបាន ប្ត្ជាកិរ ិយប្ែលលធាើឱ្យសលគ្រច
ចំលព្វោះរខប៉ាលណាណោះ ។
ឧបម្ចែូ ចស្រសតីប្ែលលៅម្ចនរែូវ ោលលៅរួរជារួ

សាារីលហើ

លធាើឱ្យម្ចនបគ្ត្ធីតគ្បាកែលឡើងបាន ប្ត្ោល ស់រែូវលៅលហើ
លៅរួរជារួ

ក៏រិនលធាើឱ្យម្ចនបគ្ត្ធីតគ្បាកែលឡើងបាន

ោរលធាើលដ្ឋ

ោ

វចា

លោោះ

យ៉ា ងណា

ចិត្រត បស់ នកប្ែលលៅម្ចន វ ិជាានសស័

ប្ែលលធាើឱ្យសលគ្រចជាបណយជាបាប និងោរលធាើរបស់ នកប្ែលរិនម្ចន
វ ិជាានសស័

ប្ែលរិ នជាបណយជាបាប ក៏ ឧបលរ

យយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។

វ ិជាាប្ែលគ្របគ្រងសង្កខរម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ លបើសង្កខរជាប្ផនក

កសល

វ ិជាាក៏គ្របគ្រងលដ្ឋ

សង្កខរជាប្ផនក កសល
បបចា័

វ ិជាាក៏គ្របគ្រងលដ្ឋ

ោរប្ែល វ ិជាាជាបចា័

លៅជា នសស័

ជួ

បបចា័

លបើ

ភាពជាសហជាត្-

ឧបោរៈែល់កសលសង្កខរលទោះ

ចំប្ណកោរឧបោរៈែល់ កសលលទោះ រិនប្រន

គ្ត្ឹរប្ត្ជា នសស័
បរ ិ

ភាពជាបកត្ូបនិសស

ប៉ាលណាណោះលទ្

ប្ត្ជា វ ិជាាគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ

ដ្ឋានកិលលស ។
ត្ណា
ា នសស

រូលលកន សង្កខលរន សង្កខរ ៣ យ៉ា ង ណារួ

ប្ែលម្ចនត្ណា
ា ជាប្សរល់លទោះ សំលៅែល់ ោរលធាើោរង្ករលដ្ឋ
ោ

វចា ចិត្តរបស់សត្ាោំង

កនងលោកលនោះ រិនថាលធាើកនងវត្ថ
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ប្ែលលអ ឬរិ នលអកីត រប្រងម្ចនោរគ្បាថានផលត្បសនង លដ្ឋ
របស់ត្ណា
ា ជានិចា លដ្ឋ

ំណាច

លគ្ចើនអាចលព្វលបានថា លបើរិនម្ចនត្ណា
ា

ជា នកគ្បាថានឱ្យផលត្បសន ងលហើ

ោរង្ករលផសងៗ

រិ នថាជាកិ ចា

ោរផ្ទោល់ ខួាន ឬចំ ប្ណករួ រកដី សូ របីោរង្ករផាូវធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងនឹង
ផាូវលោក
បគ្រុង

និងគ្ត្ូវឈប់លសៃៀរលគ្ព្វោះរិនម្ចនត្ណា
ា ជាលគ្រឿងទ្ំនក

លៅប្ត្គ្បគ្ពឹត្តលៅបានប្ត្ចំលព្វោះោរង្ករផាូវធរ៌ប្ែលរិនោក់

ទ្ងនឹងផាូវលោក ែូចជាោរចលគ្រើនវ ិបសសទករោដ្ឋានរបស់បេជានខាោះ
និងរបស់គ្ពោះ រ ិ

បរគល រហូត្ែល់ោរពិចារណា ររគ ផល និព្វាន

កិលលសប្ែលលោះលហើ

ឬកិលលសប្ែលលៅសល់

ោរចូលផល

សម្ចបត្តិ និលោធសម្ចបត្តិប៉ាលណាណោះ លោកម្ចនប្ត្ោរង្ករផាូវធរ៌រិន
ោក់ទ្ងនឹងផាូវលោកែូលចនោះលហើ

លោកនឹងសៃប់សាៃត្់រិន ូ រ ។

ឧបម្ចែូ ចខយល់ប្ែលផ្ទត្់លៅជាគ្បចាំធរោតគ្រប់ទ្ិស ម្ចនោរ

ឈប់បក់សៃប់លៅគ្បម្ចណកនាោះលម្ច៉ា ង
ជាលគ្ចើន សល់ប្ត្សត្ាប្ែលអាស្ស័

សត្ាោំង

ក៏នឹងសាាប់

ខាងលគ្ោរប្ផនែី និ ងខាងលគ្ោរ

ិ សរកោន់
ទ្ឹកប៉ាលណាណោះ លបើ ខយល់ខាាំងជាពយោះ ក៏ រប្រងទំលសចកតីវទ
ពួ កសត្ាែូចគន

លសចកតីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

ក៏រប្រងទំរកនូវគ្បលយជន៍ យ៉ាងធំ
ប្ែលបក់ផ្ទត្់ជាគ្បចាំ

ំណាចរបស់ត្ណា
ា

ែល់ពួកសត្ាលោកែូចខយល់

ធរោតទ្ូលៅគ្រប់ទ្ិស

នឹងលបើ ំណាចរបស់

ត្ណា
ា ម្ចនកម្ចាំងខាាំងោាក្គ្កប្លង ក៏ែូចខយល់ពយោះ រប្រងទំលសចកតី
វ ិបត្តិរកោន់ពួកសត្ាោំង

ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
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លដ្ឋ
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លហត្លនោះោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់របស់សត្ាោំង

ជាសង្កខរលដ្ឋ

អាស្ស័

ប្ែល

វ ិជាាជាលហត្លនោះលទ្ើបលវៀរចាកត្ណា
ា រិនបាន

គ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបសប្រតងថា

ត្ណា
ា នស

រូលលកន

សង្កខលរន

សង្កខរោំង ៣ ម្ចនត្ណា
ា ជាប្សរល់ ត្ណា
ា ប្ែលជាបចា័

ឧបោរៈ

ែល់សង្កខរ ៣ ម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ លដ្ឋ

បបចា័

និងសហជាត្បបចា័

ំណាបកត្ូបនិសស

។

លបើសង្កខរជាលោសរូលចិត្ត លម្ចហរូលចិត្ត ឬលោកិ
ត្ណា
ា ឧបោរៈលដ្ឋ

សភាពជាបកត្ូបនិសស

លទោះត្ណា
ា លៅជា នសស័

បបចា័

ប្ែលខណៈ

។

លបើសង្កខរជាលោភរូលចិត្ត ត្ណា
ា ក៏ឧបោរៈលដ្ឋ
សហជាត្បបចា័
ប្ែលជាបរ ិ

ខណៈលទោះរិ នប្រនជា នសស័

ដ្ឋានកិលលសលកើត្លឡើងលដ្ឋ

សប្រតងថា ត្ណា
ា នស

កសលចិត្ត

គ្ត្ង់

សភាពជា

ប្ត្ជាត្ួលោភៈ
គ្ពោះ នរោធចារយ

រូលលកន ត្ណា
ា ឧបោរៈែល់សង្កខរប្ែល

ជាលោសរូល លម្ចហរូល និងលោកិ
លោភរូលជាោរសប្រតងលដ្ឋ

កសលលដ្ឋ

គ្ត្ង់ ចំប្ណក

រ។

សង្កខរ ៣ ប្ែលឱ្យបែិសនធិលកើត្លឡើងលទោះម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
ខណៈលធាើលអលធាើអាគ្កក់

រវងប្ែលម្ចនជីវ ិត្លៅតរគ្បគ្កត្ីរា៉ា ង

និងកសល កសលសង្កខរប្ែលលកើ ត្លឡើង កនងររណាសននោលប្ែល
ម្ចនជវនចិត្តលកើ ត្ ៥ ខណៈ ន័
កសល កសលសង្កខរ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងចំប្ណកោំង ២ លនោះ

កនងចំប្ណកែំបូងចាត្់ប្ចងឱ្យបែិសនធិលកើត្
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លឡើងកនងភពេោី លដ្ឋ
បនិ សស

បបចា័

សភាពជាជនកសត្តិ តំងលៅកនងឋានៈជាបកត្ូ-

ជាពិលសស

កនងចំ ប្ណកខាងលគ្ោ

ចាត្់លដ្ឋ

សភាពជាឧបត្ថរភកសត្តិ តំងលៅកនងឋានៈជាបកត្ូបនិសស
សារញ្ញ ប្ែលសប្រតងថា វ ិជាានសស័

និងត្ណា
ា នសស័

បបចា័

កនងសង្កខរ

ប្ែលជាកសល កសលោំង ២ ចំប្ណកលនោះរិនែូចគន ោរគ្របគ្រង
របស់ វ ិជាានិងត្ណា
ា កនងសង្កខរប្ែលជាកសល កសល
ែំបូងលទោះែូចបានសប្រតងលហើ

ចំប្ណក

ចំប្ណកោរគ្របគ្រងរបស់ វិជាា

និ ងត្ណា
ា កនងសង្កខរចំ ប្ណកខាងលគ្ោ
វ ិជាា ត្ណា
ា សង្កខរ សហលជហិ

នឹ ងបានសប្រតងត្លៅលនោះ
បា

វ ិសយទ្ីនវចាេទ្ំ ទរនំ ខិបនំ បិច

ិនំ

បបហីលនហិ លសសានំ ឆាទ្នំ ទរនំ បិច
ខិបោបនសង្កខោ កសោវ ភវនតិហ ។

វ ិជាា ត្ណា
ា សង្កខរ ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

របស់ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កនង បា

ររណាសននជវនៈ

ភូរិោំងលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅ

បាន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
បិទ្បាំងលោសរបស់និរិតតររោណ៍ ម្ចនកម្ចោររោណ៍ជាលែើរ ១

ឱ្យបែិសនធិវ ិញ្ញញណបលង្កអនលៅកនងនិរិតតររោណ៍

ម្ចនកម្ចោររោណ៍

ជាលែើរ ១ លបាោះបែិសនធិវ ិញ្ញញណលៅកនងអាររោណ៍ ម្ចនកម្ចោររោណ៍
ជាលែើរលទោះ ១ ។
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វ ិជាានិងត្ណា
ា ប្ែលលៅគ្បហាររិនោន់បាន លៅលែកគ្តំកនង
ខនធសទតនរបស់ នកប្ែលលៅលកើត្កនងសរត្ិោំងលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត
លៅបាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ បិទ្បាំងលោសរបស់និរិតតររោណ៍ ម្ចនកម្ចោររោណ៍
ជាលែើរ១ នឹងឱ្យបែិសនធិវ ិញ្ញញណបលង្កអនលៅកនងនិរិតតររោណ៍ ម្ចន
កម្ចោររោណ៍ជាលែើរលទោះ១

ចំប្ណក នកប្ែលលៅលកើ ត្កនងសរត្ិ ភូរិ

សង្កខរប្ែលលបាោះបែិសនធិវ ិញ្ញញណលៅកនងនិរិតតររោណ៍ ម្ចនកម្ចោររោណ៍
ជាលែើរលទោះ កសលសង្កខររួ

ប្ផនក ។

វ ិជាា ត្ណា
ា ។ល។ ទរនំ ខិបនំ បិច

កនងគថាខាងលែើរ

សប្រតងែល់ វ ិជាាត្ណា
ា និង កសលសង្កខរ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
ររណាសននជវនៈ

ជាបចា័

លដ្ឋ

របស់ នកប្ែលលៅលកើត្កនង បា
លោសរបស់និរិតតររោណ៍
លដ្ឋ

លហត្ផលលហើ

វ ិញ្ញញណជាបចា

ជួ

ភូរិ លព្វលរ៊ឺ

វ ិជាាជា នកបិទ្បាំង

ម្ចនកម្ចោររោណ៍ជាលែើរលទោះ

ោលលព្វល

បបចា័

បែិសនធិ-

វ ិជាាជាបកត្ូបនិសស

បបនន សគ្ម្ចប់ត្ណា
ា ជាសភាពប្ែលបលង្កអនលៅកនង

អាររោណ៍ជាធរោត

លទ្ើបលធាើឱ្យបែិសនធិវ ិញ្ញញណប្ែលោក់ទ្ងនឹងខាួន

បលង្កអនលៅកនងនិរិតតររោណ៍ណារួ
ោលលព្វលលដ្ឋ

ឧបត្ថរភែល់បែិសនធិវ ិញ្ញញណ

ប្ែលរកគ្បាកែតរខាួនផង

លហត្ផលលហើ

បែិសនធិវ ិញ្ញញណជាបចា

បបនន

ត្ណា
ា ជាបកត្ូបនិសស

បបចា័

កសលសង្កខរជា នកលបាោះបែិសនធិ-

វ ិញ្ញញណលៅកនងអាររោណ៍លទោះ រ៊ឺ ឱ្យទ្ទ្ួលនិរិតតររោណ៍ណារួ
រកគ្បាកែលទោះឯង ោលលព្វលលដ្ឋ
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ជាបកត្ូបនិសស

បែិសនធិវ ិញ្ញញណជាបចា

បបចា័

បរសប្ែលគ្ត្ូវសគ្ត្ូវ ៣ ទក់កំពងគ្បទ្ូសោ៉ា

បបនន ឧបម្ចែូច

លដ្ឋ

សគ្ត្ូវទ្ី ១ លធាើ

ទទ្ីចងប្ភនក សគ្ត្ូវទ្ី ២ បង្កគប់ឱ្យលលើកក្ែ លហើ

ប្ស្សកគ្បាប់ថា

ឱ្យោន់

កគ្ទ្ពយប្ែលលៅគ្ត្ង់ខាងរខលទោះ សគ្ត្ូវទ្ី ៣ បានោញ

កគ្ទ្ពយលទោះលចញលៅ លសចកតីលនោះយ៉ា ងណា ោរជួ

វ ិជាា ត្ណា
ា

ឧបោរៈរវង

កសលសង្កខរ និងបែិ សនធិវ ិញ្ញញណក៏ែូចជាសគ្ត្ូវ ៣

ទក់ និងបរសប្ែលគ្ត្ូវគ្បទ្សោ៉ា
ោរគ្របគ្រងរបស់ វ ិជាា

ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
និងត្ណា
ា ែល់ កសលសង្កខរកនង

ររណាសននជវនៈលទោះ លបើររណាសននជវនៈជាលោភរូលចិត្ត
ត្ណា
ា

ជាបចា័

សហជាត្បបចា័
ចិត្លត ហើ

ជួ

ឧបោរៈែល់ កសលសង្កខរលដ្ឋ

វ ិជាាជាបចា័

ជួ

ំណាចបកត្ូបនិសស

ភវនតិហ ។ លទោះសំលៅ
ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ កសលសង្កខរ

នឹងត្ណា
ា ជាបចា័

កនងគថាទ្ី ២
សង្កខរ

ំណាច

លបើររណាសននជវនៈជាលោសរូលចិត្ត លម្ចហរូល

ំណាចសហជាត្បបចា័
លដ្ឋ

វ ិជាានិង

បបចា័

លដ្ឋ

ឧបោរៈ កសលសង្កខរ

។

បបហីលនហិ លសសានំ ។ល។ កសោវ
ក

វ ិជាានសស័

ត្ណា
ា នសស័

ឧបត្ថរភែល់បែិសនធិវ ិញ្ញញណ

និងកសល

របស់ នកប្ែល

លៅលកើត្កនងសរត្ិភូរិ ។
លសចកតីថា

វ ិជាានសស័

ជា ក
ន បិទ្បាំងលោសរបស់

និរិតតររោណ៍ ម្ចនកម្ចោររោ ណ៍ជាលែើ រ ោលលព្វលលដ្ឋ
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លហើ
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វ ិជាាជាបកត្ូបនិសស

ត្ណា
ា នសស័

បែិសនធិវ ិញ្ញញណជាបចា

បបចា័

ជាសភាពប្ែលបលង្កអនលៅកនងអាររោណ៍ជាធរោត ែូលចានោះ

លទ្ើបជា នកលធាើឱ្យបែិសនធិវ ិញ្ញញណ
កនងនិរិតតររោណ៍ណារួ
លដ្ឋ
ជាបចា

ប្ែលោក់ទ្ងនឹងខាួនបលង្កអនលៅ

ប្ែលរកគ្បាកែតរខាួនផង ោលលព្វល

លហត្ផល ត្ណា
ា ជាបកត្ូបនិ សស

បែិសនធិវ ិញ្ញញណ

បបចា័

បបនន កសលសង្កខរជា ក
ន លបាោះបែិសនធិលៅកនងអាររោណ៍លទោះ

ោលលព្វលលដ្ឋ

លហត្ផល កសលសង្កខរជាបកត្ូបនិសស

បែិសនធិវ ិញ្ញញណជាបចា

វ ិជាានិងត្ណា
ា ជាបចា័

បបនន

ែល់កសលសង្កខរ កនងររណាសននជវនៈលនោះ លដ្ឋ
និសស

បបនន

បបចា័

ជួ

បបចា័
ឧបោរៈ

ំណាចបកត្ូប-

។

ចំប្ណកកនងសងគហបាលីប្ែលលព្វលថា សរប
ម្ចនំ ជាចិត្តប្ែលសរប

ត្តធរ៌ោំង

លត្តហិ បរ ិរគ

-ា

ម្ចនផសសៈ លវទ្ទជាលែើរ

ជាបរ ិវរ ។
លសចកតីថា បែិសនធិលកើត្លឡើងលនោះរិនប្រនម្ចនចិត្តប្ត្រា៉ា ងលទ្
ប្ត្ម្ចនលចត្សិ កជាបរ វ
ិ រ
សហជាត្បបចា័

រ៊ឺ

គ្បកបជារួ

ញ្ញ រញ្ញ បបចា័

និសស

ចិ ត្តលដ្ឋ
បបចា័

ំ ណា ច
គ្បគ្ពឹត្តលៅ

តរសររួរ ែល់បែិសនធិចិត្តលទោះៗ ។
សហជាតនរធិដ្ឋានភាលវន បពាងគរភូត្ំ ោំងជាគ្បោនលគ្ព្វោះ
ជាទ្ីតំងរបស់លចត្សិកនិងករោជរូប ។
លសចកតីថា ោរលកើត្លឡើងកនងភពេោីរបស់បែិសនធិចិត្តលចត្សិក
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និងករោជរូបោំង ៣ លនោះ សូរបីនឹងលកើត្លឡើងគ្ពរៗ គន លដ្ឋ
ម្ចន នកណាលកើ ត្រនលកើ ត្លគ្ោ
លៅលដ្ឋ

រិន

ជាងគន ក៏ ពិត្ ប្ត្បែិ ស នធិ លនោះតំ ង

ឋានៈជាសហជាត្និសស

បបចា័

រ៊ឺ ជាទ្ីអាស្ស័

លកើត្ក្ន

សហជាត្ធរ៌ ម្ចនលចត្សិកនិងករោជរូបរួរផង ។
បាលីប្ែលលព្វលថា ភវនតរបែិសទធនវលសន បែិសនធិសង្កខត្ំ
ម្ចនសំ ចិត្តប្ែលល្ោោះថា បែិ សនធិ លគ្ព្វោះជាប់ោក់ទ្ងលដ្ឋ

ោរត្

ជាត្ិេីោ និងជាត្ិចាស់ោង
ំ ២ ជាប់ ត្គន សប្រតងែល់លហត្ក្នោរបាន
ល្ោោះថា បែិសនធិ ។
លសចកតីថា ោលភពចាស់ ស់លហើ

រិនម្ចនវ ិញ្ញញណ ឬជីវ ិត្-

នវកកោបលកើត្-ត្ ែូលចនោះលវៀរគ្ពោះ រហនតលចញលហើ

បរគលលគ្ៅពី

លទោះ លោោះជារនសស លទ្វត គ្ពហោ និងជាបេជាន ឬគ្ពោះ រ ិ

កតី

រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅរិនបាន ែូលចានោះោលសាាប់វ ិបាកវ ិញ្ញញណរប្រងលកើត្
លឡើង លធាើទទ្ីបនតភពចាស់ជារួ

ភពេោីោង
ំ ២ ត្ជាប់គនលទ្ើបបាន

ល្ោោះថា បែិសនធិ ែូចវចនត្ថៈថា ភវនតរ ំ បែិសនោហត្ី ត្ិ = បែិសនធិ
ឧបបជាម្ចនលរវ

បត្ិដ្ឋាត្ិ

ភវនតលរ

តំងលឡើងកនងភពេោីភាារ

ខណៈប្ែលលកើត្លទោះឯង សប្រតងឱ្យគ្ជាបែល់ភពេោីរបស់បែិសនធិថា
កនងឧបាទ្ខណៈ រ៊ឺ ខណៈលកើត្លឡើងក្នបែិសនធិចិត្តលទោះឯង ជាោរ
លកើត្លឡើងក្នភពេោីលហើ

រិនប្រនជាឧបាទ្ខណៈក្នបែិសនធិចិត្តកនង

ភពចាស់ នឹងរិនប្រនឋិត្ិខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត លទ្ើបោន់
ជាភពេោី

ប្ត្រនសសោំង

គ្ត្ឡប់ទំគន
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ល់ថា

កថា
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សាាប់លទោះ លៅរិនោន់បានលកើត្កនងភពេោីភាារលទ្ គ្ត្ូវលៅ

ប្សាងរកទ្ីលកើត្ ប្ែលជាោរ

ល់ខសចាកលសចកតីពិត្ លគ្ព្វោះរិនបាន

សិកាកនងោរលកើត្ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ និងោរសាាប់របស់ទររូបកខនធ ៥
លទោះឯង ោលជួបលហត្ខាងលគ្ៅ ក៏វ ិនិច័េ
សាាប់លហើ

ខសរិត្ថា សត្ាោំង

លៅរិនោន់លកើត្ ប្ែលលហត្ែឹកទំចិត្តលៅខាងលគ្ៅម្ចន

២ គ្បោរ រ៊ឺ
១.
បានលដ្ឋ

នកប្ែលសាាប់លៅលហើ

រកសប្រតងខាួនឱ្យ នកែក្ទ្ល

រូបោងសណា
ា នកិរ ិយអាោរ ឬលគ្រឿងប្ត្ងោ

គននឹងោលលៅម្ចនជីវ ិត្
បានលៅលកើត្លដ្ឋ

ើញ

ស្សលែៀង

លសចកតីពិត្ នកប្ែលសាាប់លៅលហើ

លទោះ

ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ ជាលគ្បត្លៅកនងស្សុក

ឬជា

វ ិនិបាត្ិកលទ្វត រ៊ឺ ពួកលទ្វតជាន់ោប ប្ែលម្ចនលសចកតីគ្បោន់ម្ចំ
លដ្ឋ

ំណាចឧបាោន ៣ គ្បោរ ម្ចនោរបាោន ទ្ិ ែាបាោន និង

ត្តវទ្បាោន នឹងម្ចនឱ្ោសប្ែលរកសប្រតងខាួនឱ្យគ្បាកែបាន ។
២.

នកប្ែលបានឮ បានសាតប់ព្វកយថា សរភលវសី ប្ែលម្ចន

រកកនងលរត្តសូគ្ត្ប្ែលប្គ្បថា សត្ាប្ែលកំពងប្សាងរកទ្ីលកើត្
ថាសត្ាប្ែលសាាប់លហើ

លៅប្សាងរកភពេោី

លដ្ឋ

ល់

លៅរិ នោន់ បាន

លកើត្ក៏ម្ចន ។
លសចកតីពិត្ សត្ាប្ែលល្ោោះថា សរភលវសី លទោះសំលៅែល់

នកប្ែលលៅវ ិលវល់សាាប់លកើត្ សាាប់លហើ

លកើត្ភាារ បានែល់ បេជាន

៤ ពួក និងគ្ពោះលសកខបរគល ៣ ពួក លគ្ព្វោះលោះភវសំលយជនៈរិនោន់
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បាន បរគលោំងលនោះម្ចនោរលកើត្លៅរិនោន់ ស់ គ្ត្ូវប្សាងរកភព
ជាត្ិត្លៅលទ្ៀត្ លដ្ឋ

ំណាចក្នករោរបស់ខួនលទោះឯង
ា
។

សប្ម្តង្អារម្មែ៍របស់កាម្ប ិសនធិ
កនង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា
ររណាសននវ ីេិ
ំ

បាែិកងខិត្ព្វានិ , ត្សាោ

បលនត្ថ
ទ្ិ

រនោបបវតតនិ

បលញ្ាវ

បចាបបទនររោលណស

ជវទនិ

អាបាេរលត្ស

ធរលនតលសាវ ររណំ លហាត្ិ ។
កនងររណាសននវ ីេិ

ជវនៈប្ែលម្ចនកម្ចាំងលខា

រប្រងលកើត្

លឡើងបាន ៥ ខណៈប៉ាលណាណោះ លគ្ព្វោះោរលកើត្លឡើងរបស់ជវនចិត្តោំង
លនោះ ម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

ែូលចានោះនឹ ងសាាប់ោលអាររោណ៍ជាបចាបបនន

ប្ែលគ្បាកែចំលព្វោះរខ និងតំងលៅលទោះ ។
បាលីចំណចលនោះ សប្រតងែល់ោរលកើត្លឡើងក្នជវនៈ ោលជិត្

នឹងសាាប់ ររណាសននវ ីេិ
ប្រនជាវ ីេិប្ត្រួ

ំ សប្រតងែល់ររណាសននវ ីេិលទោះ រិន

ប្ែលលកើត្លឡើង ជាគ្គចងលគ្ោ

រននឹងសាាប់ក៏លទ្

លគ្ព្វោះររណាសននវ ីេិលនោះ ប្គ្បថា វ ីេិប្ែលលកើត្លឡើងោលជិត្នឹងសាាប់
ោលលព្វលលដ្ឋ

ចំនួនវ ីេិចិត្តលហើ

រប្រងម្ចនលគ្ចើនរ

វ ីេិ ប្ែលវ ីេិ

ោំងលនោះក៏បានល្ោោះថា ជាររណាសននវ ីេិែូចគន ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា
ររណសស អាសននំ = ររណាសននំ ប្គ្បថា ជិត្លសចកតីសាាប់ ល្ោោះថា
ររណាសនន ។
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ររណាសលនន បវតត វ ីេិ = ររណាសននវ ីេិ ប្គ្បថា វ ីេិចិត្តលកើត្
លឡើងកនងលវោជិត្នឹងសាាប់ ល្ោោះថា ររណាសននវ ីេិ ោរលកើត្លឡើង
កនងររណាសននវ ីេិោំងលនោះ

របស់ជវនចិត្ត

ម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

ម្ចនវចនត្ថៈថា
រនោំ ហតា បវត្តត្ីត្ិ = រនោបបវត្តិ ោរលកើត្លឡើងរបស់ជវនចិត្ត
ម្ចនកម្ចាំងលខា

ល្ោោះថា រនោបបវត្តិ ប្ែលែូលចនោះលគ្ព្វោះគ្កប្សចិត្ត

ម្ចនកម្ចាំងលខា

ោំងហទ្

លចត្សិកោំង

ក៏ម្ចនកម្ចាំងលខា

លខា

លហើ

កម្ចាំងលខា

វត្ថប្ែលជាទ្ីអាស្ស័
ោលហទ្

ចិត្តលចត្សិកប្ែលអាស្ស័
ផងប្ែរ

រប្រងគ្ត្ូវបនថ

ហទ្

លកើត្របស់ចិត្ត
វត្ថម្ចនកម្ចាំង

វត្ថលកើត្ រប្រងម្ចន

ឧបម្ចែូចរេលភាើងរត្់លៅលលើផូាវប្ែលគ្ទ្ុឌលគ្ោរ

លលបឿន គ្កប្សចិត្តប្ែលម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

ោក់ទ្ងនឹ ងអា

ប្ត្ោក់ ទ្ងនឹ ងហទ្

វត្ថ និ ងោលក្នោរលកើត្លឡើង

របស់ចិត្ត លបើលកើត្កនងររណាសននោល
វ ិសញ្ញ ីភូត្ោល

រិនបាន

ត្ិត្រណោល រចាេោល

គ្កប្សចិត្តក៏ម្ចនកម្ចាំងលខា

ប្ត្លបើគ្កប្សចិត្ត

លពលគ្បគ្កត្ីប្ែលលគ្ៅពីោលែូចលព្វលលនោះ គ្កប្សចិត្ក
ត ៏ម្ចនកម្ចាំង
រ ឹងម្ចំ

ឧបម្ចែូចកលដដក្នែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យលពលគ្ពឹក

លពលក្េៃគ្ត្ង់

និងលពលោៃច រប្រងម្ចនកម្ចាំងលៅតលផសងគន រ៊ឺ លវោក្េៃគ្ត្ង់រប្រង
លៅតខាាំងជាងលពលគ្ពឹកនិងលពលោៃច
ម្ចនកម្ចាំងលខា

លទ្ើបជាប់ពីហទ្

របស់ចិត្តលទោះឯង ។
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លហត្ប្ែលឱ្យហទ្

វត្ថម្ចនកម្ចាំងលខា

លទោះ លគ្ព្វោះជា ត្ិ-

ត្រណោល បានលសចកតីថា ោរកប្ែលចោះោន់រភ៌ម្ចត លៅម្ចន
វ វៈលកើ ត្លឡើងរិនោន់គ្រប់
លខា ខាាំង ែូលចានោះហទ្
ហទ្
ឱ្យហទ្

វត្ថលទ្ើបម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

។

វត្ថពិោរ ែូចជាលោរលបោះែូង ដ្ឋក់ថានំសនាប់ក៏ជាលហត្

វត្ថម្ចនកម្ចាំងលខា

ហទ្

លវោលទោះោងោ ម្ចនសភាពទ្ន់

បាន ។

វត្ថម្ចនកម្ចាំងលខា

កនងលវោជិត្នឹ ងសាាប់ សំលៅែល់

តរធរោតករោជរូបលទោះ រប្រងលកើត្លឡើងគ្រប់ៗ ខណៈចិត្ត ប្ត្លវោ
ជិត្នឹ ងសាាប់លទោះ ករោជរូបនឹ ងគ្ត្ូវរលត្់ គ្ពរគនជារួ

ចត្ិចិត្តជានិចា ។

ែូលចានោះករោជរូបកនងលវោជិ ត្សាាប់ នឹងរិនម្ចនលកើត្បប្នថរលទ្ៀត្
ម្ចនប្ត្ករោជរូបប្ែលកំពងរលត្់ប៉ាលណាណោះ
នឹងរលត្់ ស់គ្ពរជារួ

ចត្ិចិត្ត

ករោជរូបលៅសល់ត្ិចត្ួច ហទ្
លចត្សិកប្ែលអាស្ស័

ហទ្

ករោជរូបលទ្ើបម្ចនត្ិចចោះ

ែូលចានោះកនងលវោជិ ត្នឹងសាាប់ ម្ចន
វត្ថលទ្ើបម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

វត្ថលកើត្

ចិត្ត

លទ្ើបម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

ផងប្ែរ ។
ិ នឹង្ស្លាប់មនជវនៈច្ក្ើត្បានព្ត្ឹម្ ៥ ខ្ែៈ
កាលជត្
បលញ្ាវ ជវទនិ បាែិកងខិត្ព្វានិ ជវនៈរបបីលកើត្បានគ្ត្ឹរ ៥
ខណៈប៉ាលណាណោះ លគ្ព្វោះថាជាលវោជិត្នឹងសាាប់ សំលៅ
ប្ត្រា៉ា ង

ក ោរជវនៈ

តរធរោតោរជវនៈប្ែលនឹងឱ្យសលគ្រចជាោរលធាើ
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ោរនឹករិត្បានលទោះ គ្ត្ូវលកើត្លឡើងែល់ ៧ ខណៈ លវៀរប្ត្
ែូចជាគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធនិងគ្ពោះ រគសាវ ័ក

នកម្ចនបញ្ញញបាររីលគ្ចើន

ជវនចិត្តលកើត្គ្ត្ឹរ ៤-៥ ខណៈ ក៏សលគ្រចោរង្ករបាន ប្ត្ជាោរង្ករ
ពិលសស លដ្ឋ

ម្ចនសត្ិជាគ្បោន ចំប្ណកជវនៈ ៥ ខណៈ រប្រងម្ចន

ែល់ នកជិត្នឹងសាាប់លដ្ឋ
ោ

ទ្ូលៅ

ខណៈលទោះរិនម្ចនោរកលគ្រើក

វចា ឬសូរបីប្ត្នឹ ករិ ត្ រ៊ឺ លៅកនងសភាព ស់លសចកតីែឹងខាួន

លទោះឯង។

អារម្មែ៍ក្នង្ម្រណាសនន
ជវនៈអាឆត្ជាប់អារម្មែ៍
ុ
ប្ត្ម្ួយជាម្ួយប ិសនធិនិង្ភវង្គឆិត្ត
ម្ចនបាលីសប្រតងថា ត្សាោ

ទ្ិ បចាបទនររោលណស អាបាេរ-

លត្ស ធរលនតលសាវ ររណំ លហាត្ិ លសចកតីថា លបើសាាប់កនងខណៈ
អាររោណ៍ជាបចាបបននប្ែលគ្បាកែចំលព្វោះរខកំពងតំងលៅ
និងភវងគលកើត្ប្ែលជាប់ត្គន

រប្រងទ្ទ្ួលអាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន

ប្ែលគ្បាកែចំលព្វោះរខ និ ងកំពងតំងលៅែូចគន
ប្ែលលព្វលលនោះ សំលៅ

បែិសនធិ

អាររោណ៍បចាបបនន

ក រូបាររោណ៍ បានែល់ រូប សំលឡង កាិន

រស លផ្ទែាពាៈ ប៉ាលណាណោះ រិនបានសំលៅ

ក ទរអាររោណ៍ រ៊ឺ លសចកតី

លគ្ត្ក រ រិ នលគ្ត្ក រ ឬលសចកតីគ្ជោះថាា ប្ែលលកើត្លៅខាងកនង នកែក្ទ្
ប្ែលជាពហិោធររោណ៍ផង នឹងសូរបីទរអាររោណ៍ប្ែលលកើត្លៅខាង
កនងខាួន

ក៏រិនអាច

ករកជាអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈបាន
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លគ្ព្វោះទរធរ៌កនងសទតនរបស់ខួនប្ែលជាអាររោ
ា
ណ៍បានលទោះ
ទរធរ៌ប្ែលកនាងជា ត្ីត្លៅលហើ

ជា

។

ែូលចានោះលទ្ើបម្ចនចំលព្វោះបចាបបននរូបាររោណ៍ប៉ាលណាណោះ លគ្ព្វោះអា
របស់រូបប្វងជាងទរ រ៊ឺ ចិត្តលកើត្រលត្់ ១៧ ខណៈ លសោើគននឹងោរ
លកើត្រលត្់របស់រូបរួ

ខណៈ លបើអាររោណ៍ជា ត្ិរហទតររោណ៍ លហើ

ររណាសននវ ីេិម្ចនត្ោលរពនៈ

បែិសនធិចិត្ប
ត ៉ាលណាណោះប្ែលម្ចន

បចាបបននអាររោណ៍, លបើររណាសននវ ីេិរិនម្ចនត្ោលរពនៈ បែិសនធិចិត្ត

និងភវងគចិត្ត ២ ខណៈលទ្ៀត្ ប្ែលម្ចនបចាបបននអាររោណ៍, លបើអាររោណ៍
ជារហទតររោណ៍

បែិសនធិចិត្ន
ត ិងបឋរភវងគប៉ាលណាណោះ

ប្ែលម្ចន

បចាបបននអាររោណ៍, លបើបចាបបននអាររោណ៍លកើត្តររលទោារ ររណាសននវ ីេិ

អាររោណ៍ជា ត្ិវ ិភូតររោណ៍

បែិសនធិចិត្តនិងភវងគចិត្តយ៉ាងលគ្ចើន

និងវ ីេិលទោះម្ចនត្ោលរពនៈ

៤

ខណៈលទ្ៀត្ម្ចនបចាបបនន

អាររោណ៍, លបើរិនម្ចនត្ោលរពនៈ បែិ សនធិចិត្តនិងភវងគចិត្តយ៉ាងលគ្ចើន
៦

ខណៈលទ្ៀត្ម្ចនបចាបបននអាររោណ៍,

បែិសនធិចិត្តនិងភវងគចិត្តយ៉ាងលគ្ចើន

៦

លបើអាររោណ៍ជាវ ិភូតររោណ៍
ខណៈលទ្ៀត្ម្ចនបចាបបនន

អាររោណ៍បានែូចគន ។
ត្ោ បែិសនធិភវង្កគនរបិ បចាបទនររោណត លពភត្ីត្ិ កតា
ោម្ចវចរបែិសនធិយ
បចាបបននរត្ីតររោណំ
របស់បែិ សនធិចិត្ត

ឆ្ោាររគហិត្ំ
ឧបលពភត្ិ,

ករោនិរិត្ំត

រត្ិនិរិត្តញ្ា

កនងលវោលទោះ

សូរបីអាររោណ៍

និ ងភវងគចិត្តប្ែលលកើត្ជាប់ត្គន
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ក៏ បានអាររោណ៍

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ប្ែលជាបចាបបននែូចគន លគ្ព្វោះែូលចានោះករោនិរិតតររោណ៍ និងរត្ិ និរិតតររោណ៍
លដ្ឋ

របស់ោម្ចវចរបែិសនធិ

ប្ែលររណាសននជវនៈទ្ទ្ួលរក

ោារោំង ៦ លនោះ ជាបចាបបននអាររោណ៍បាន ឬជា ត្ីតររោណ៍

ក៏បាន ។
ែូលចានោះសរបលសចកតីតរបាលី លទ្ើបម្ចនលសចកតីថា ករោនិរិតតររោណ៍ រត្ិនិរិតតររោណ៍របស់ោរបែិសនធិ ប្ែលររណាសននជវនៈ
ទ្ទ្ួលរកលដ្ឋ

ោារោំង ៦ លនោះ ជាបចាបបននអាររោណ៍ក៏បាន ជា

ត្ីតររោណ៍ក៏បាន ។
សគ្ម្ចប់កម្ចោររោណ៍លទោះម្ចនបាលីសប្រតងថា ករោំ បន ត្ីត្លរវ,
ត្ញ្ា រលទោាររគហិត្ំ, តនិ បន សព្វានិបិ បរ ិត្តធរោភូតលនវររោណានិ។
ចំប្ណកកម្ចោររោណ៍របស់ោរបែិសនធិលទោះ គ្ត្ូវជា ត្ីតររោណ៍
ប្ត្រា៉ា ង ប្ែលររណាសននជវនៈទ្ទ្ួលរកលដ្ឋ
លដ្ឋ

ធរ៌លហើ

រលទោារ ោលលព្វល

ករោ ករោនិរិតតររោណ៍ រត្ិនិរិតតររោណ៍ របស់

ោរបែិសនធិោំងលនោះ ជាអាររោណ៍របស់ោរធរ៌ោំង ស់ ។
សគ្ម្ចប់រូបធម្ចោររោណ៍ ករោនិរិត្ត រត្ិនិរិត្លត ទោះ សំលៅ

ក

ិ សសទភាវទ ឬគ្ពហោប្ែលនឹ ង
នកប្ែលកំពងចលគ្រើនសរេភាវទ វប
លៅលកើត្កនងោរភូរិ ម្ចនោរពិចារណា វ

វៈត្ូចធំ ឬោត្ោំង ៤

ោលជិត្នឹងសាាប់ ក៏ម្ចនោររិត្ពិចារណាកនងវត្ថោំងលទោះ ប្ែលជា
ករោនិរិត្តធម្ចោររោណ៍លកើត្លឡើង ចំប្ណក នកប្ែលលៅលកើត្កនង បា
ភូរិ ម្ចនោររិត្ែល់ វ

វៈត្ូ ចធំរបស់ខួាន ឬ នកែក្ទ្លដ្ឋ
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ំ ណាច

ភិធរោត្ថសងគហ

លសចកតីលោភ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ឬលសចកតីលគ្ោធ

ប្ែលជាករោនិរិត្តធម្ចោររោណ៍លកើ ត្

លឡើង ។
ចំប្ណករត្ិនិរិត្តរូបធម្ចោររោណ៍លទោះ
ម្ចនោរនឹករិត្លៅកនង វ

វៈត្ូចធំ

នកប្ែលជិត្នឹងសាាប់

ឬកនងោត្ោំង

៤

របស់វត្ថ

ប្ែលម្ចនជីវ ិត្ជារត្ិនិរិត្ក
ត ំពងគ្បាកែចំលព្វោះរខ លបើរូបធម្ចោររោណ៍
ោំងលនោះតំងលៅរហូត្ែល់ចត្ិ រលត្់
ធម្ចោររោណ៍ជាអាររោណ៍

ោរបែិ សនធិក៏ម្ចនបចាបបនន

លបើរលត្់រនចត្ិចិត្ត

ឬរលត្់គ្ពរជារួ

ចត្ិចិត្ត ោរបែិសនធិចិត្តលទោះក៏ម្ចន ត្ីត្ធម្ចោររោណ៍ជាអាររោណ៍ ។
បឆចុបបននក្ម្មនិម្ិោតរម្មែ៍ជាប់ទាក្់ទង្ម្ក្រីអាសននក្ម្ម
ោរប្ែលររណាសននជវនៈ

គ្បាកែលឡើងកនងោារោំង

៦

ម្ចនបចាបបននករោនិរិតតររោណ៍

រហូត្ែល់បែិ សនធិចិត្ន
ត ិងភវងគចិត្ក
ត នង

ភពេោី ៦ ខណៈលទ្ៀត្យ៉ា ងលគ្ចើនលទោះ បចាបបននករោនិរិតតររោណ៍ប្ែល
លកើត្លឡើងោំងលនោះ

ជាប់ រកពីកសល កសលអាសននករោរួ

រិនជាប់ ោក់ ទ្ងនឹ ងររកករោ

អាចិ ណណករោ

ប្ផនក

កែតតករោណាលឡើ

លសចកតីថា បែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកនងភពេោីលទោះ លបើជាផលរបស់
កសល កសលអាសននករោលហើ

លទ្ើបម្ចនបចាបបននករោនិរិត្តជា

អាររោណ៍ លបើជាផលរបស់ររកករោ អាចិណណករោ ឬកែតតករោណារួ
លហើ

បែិសនធិចិត្ន
ត ឹ ងម្ចនបចាបបននករោនិរិត្ជា
ត អាររោណ៍រិ នបាន

ចំប្ណកបែិសនធិចិត្តកនងភពេោី ប្ែលម្ចន ត្ីត្ករោនិរិត្តជាអាររោណ៍
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រប្រងជាផលរបស់ករោបានោំង ៤ គ្បោរ ។
ច្ឆត្នាប្ លច្ៅក្នង្ម្រណាសនន
ជវនជាជនក្ក្ម្មម្ិនបាន
ុ
គ្ពោះពទ្ធ ងគសប្រតងលហត្របស់កសល កសល

ប្ែលម្ចន

កម្ចាំងលោរឱ្យផលលកើត្លឡើងបាន កនងបែិសនធិោលនិ ងកនងបវត្តិោល
លនោះថា កត្តត ឧបចិត្ត
ត
ប្គ្បថា លគ្ព្វោះបានលធាើកសល កសលឱ្យ
លកើត្លឡើងលហើ

នឹ ងឱ្យចលគ្រើនលឡើងជាប់ត្គន លសចកតីថា កសល

កសលប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្គែំបូង ល្ោោះថា កសល កសល កត្ករោ
ចំប្ណកកសល កសលប្ែលលកើត្លឡើងគ្គលគ្ោ

ៗ

ត្ជាប់គន

ល្ោោះថា កសល កសល ឧបចិ ត្តករោ តរធរោតកសល កសល
ប្ែលលកើត្លឡើងគ្គែំបូង ប្ែលល្ោោះថា
រហរគត្កសលករោលហើ

កត្ករោ

លទោះ លវៀរប្ត្

កសល កសលករោែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះ រិន

ម្ចនកម្ចាំងលោរនឹងឱ្យផលលកើត្កនងបែិសនធិោល

និងកនងបវត្តិោល

បានលទ្ កសល កសលឧបចិត្តករោប៉ាលណាណោះ លទ្ើបម្ចនកម្ចាំងឱ្យផល
លកើត្បានកនងបែិ សនធិោល
លពញចិត្ត

និ ងបវត្តិោល

លបើម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រ

កនងកសល កសលឧបចិត្តករោលនោះផងក៏រ ឹត្ប្ត្ក្គ្កប្លង

ពិត្គ្បាកែថា កសល កសលឧបចិ ត្តករោលនោះ នឹ ងគ្ត្ូវបានឱ្ោសឱ្យ
ផលកនងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល ។
សគ្ម្ចប់កសល កសល ប្ែលលៅកនងឆ្ោារ ិកររណាសននជវនៈ
លទោះ សូរបីជា កត្ករោ លកើត្លឡើងក៏ពិត្ ប្ត្រិនបានចូលែល់ភាពជា

-520-

ភិធរោត្ថសងគហ

ឧបចិត្តករោ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ោំងលៅខាោះភាពជាអាររោណ៍របស់ត្ណា
ា

រ៊ឺ

លសចកតី

លគ្ត្ក រលពញចិត្តកនងអាររោណ៍លទោះរិនបានលកើត្លឡើងផង ប្ែលែូលចនោះ
លគ្ព្វោះោលែល់ទ្ីបំផត្ក្នររណាសននវ ីេិលហើ

ចត្ិចិត្ក
ត ៏លកើត្លឡើង

ែូលចានោះកសល កសលលចត្ទប្ែលលៅកនងឆ្ោារ ិកររណាសននជវនៈ
លទ្ើបជាជនកករោរិនបាន លទោះក៏រ៊ឺ គ្កប្សចិត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងកនងលវោ
ជិត្នឹងសាាប់លទោះ ម្ចនភាពជាបាបជាបណយលកើត្លឡើងបាន ប្ត្គ្កប្ស
ចិត្ប្ត ែលជាបាបបណយកនងលវោជិត្នឹងសាាប់លទោះ រិនម្ចនកម្ចាំងប្ែល
នឹងឱ្យផលរបស់ករោលទោះលកើត្លឡើងបានយ៉ា ងណាលឡើ

។

សប្ម្តង្អារម្មែ៍របស់រ ូបប ិសនធឆ
ិ ិត្ត
កនង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា រូបាវចរបែិសនធិយ បន
បញ្ញ ត្ិតភូត្ំ

ករោនិរិត្លត រវររោណំ

លហាត្ិ.

អាររោណ៍របស់រូបាវចរ-

បែិសនធិលទោះ ជាករោនិរិតតររោណ៍ប្ែលជាបញ្ញ ត្ិប្ត ត្រា៉ា ង ។
លសចកតីថា

ោរលកើ ត្លឡើងរបស់រូបាវចរបែិសនធិលទោះម្ចន

៦

គ្បោរ រ៊ឺ ជាទរបែិ សនធិ ៥ គ្បោរ បានែល់ រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ប្ែល
ជាផលរបស់រូបាវចរបឋរជានកសល រហូត្ែល់របា
ូ វចរបញ្ា រជាន
កសល

និងលចត្សិកប្ែលគ្បកបតរសររួរ

និងរូបបែិសនធិ

បានែល់ ជីវ ិត្នវកកោប រូបាវចរបែិសនធិកនងបាលីលនោះ សំលៅ
ចំលព្វោះប្ត្ទរបែិសនធិ ៥ គ្បោរប៉ាលណាណោះ លហើ

១
ក

ទរបែិសនធិោំង ៥

លនោះ រប្រងលកើ ត្លឡើងែល់រូបគ្ពហោបរគលកនងរូបភូ រិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញ សត្ត
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ភូរិ) កនង ខណៈបែិសនធិោល ។
រូបាវចរបែិសនធិ ៥ ជាផលរបស់រូបាវចរកសល្ន ៥ តរ
លំដ្ឋប់ រូបាវចរកសល្ន ៥ លនោះ ជាររកករោ រ៊ឺ ករោធន
ៃ ់ប្ែលករោ
ែក្ទ្ៗ ណារិ នអាចហារោរឱ្យផលរបស់ករោគ្បលភទ្លនោះបាន ែូលចានោះ
លទ្ើបឱ្យផលបែិសនធិលដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែកនងរូបភូ រិ ១៥ តរសររួ រែល់

កសល្ន លគ្ព្វោះោរឱ្យផលរបស់កសល្នប្ែលពិត្គ្បាកែ
លនោះ ក៏គ្ត្ូវម្ចនអាររោណ៍ករោដ្ឋាន ប្ែលជាប់លដ្ឋ
ជាអាររោណ៍ឱ្យលពលជិត្នឹ ងសាាប់ លដ្ឋ

កសល្នលទោះៗ

លហត្លនោះ និរិតតររោណ៍ប្ែល

នឹងម្ចនែល់រូបបែិសនធិ ៥ លទោះ លទ្ើបម្ចនចំលព្វោះប្ត្ករោនិរិត្ត ប្ែលជា
បញ្ញ ត្ិធ
ត ម្ចោររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង អាររោណ៍ប្ែលជាកម្ចោររោណ៍ រត្ិនិរិតតររោណ៍ រប្រងរិនម្ចនែល់រូបបែិសនធិ ៥ ពិត្គ្បាកែ គ្ពោះ នរោធចារយ
លទ្ើបសប្រតងថា បញ្ញ ត្ិភ
ត ូ ត្ំ ករោនិរិត្តលរវររោណំ លហាត្ិ ម្ចនករោនិរិត្ត
ប្ែលជាបញ្ញ ត្ិប្ត ត្រា៉ា ងជាអាររោណ៍ ករោនិរិត្ប្ត ែលជាបញ្ញ ត្ិលត នោះបាន
ែល់ កសិណបញ្ញ ត្ិត ១០

សភបញ្ញ ត្ិត ១០ លោដ្ឋាសបញ្ញ ត្ិត ១

អាទបានបញ្ញ ត្ិត ១ សត្ាបញ្ញ ត្ិត ៤ រួរ ២៦ បញ្ញ តតររោណ៍ អាររោណ៍
ោំងលនោះជាអាររោណ៍របស់រូបាវចរបែិសនធិ ៥ លទោះ រ៊ឺ ររណាសននវ ីេិ
របស់ នកប្ែលនឹ ងលៅលកើត្ជាគ្ពហោកនងរូបភូរិលទោះ

និ ងម្ចននិរិតត-

ររោណ៍លគ្ចើនយ៉ា ង លគ្ចើនគ្បលភទ្រិនបាន រង់ម្ចនប្ត្ករោនិរិតតររោណ៍
១ គ្បលភទ្ ប្ែលជាបញ្ញត្ិតធម្ចោររោណ៍លដ្ឋ

-522-

ពិត្គ្បាកែ ។

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

សប្ម្តង្អារម្មែ៍របស់អរ ូបប ិសនធិឆិត្ត
ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងថា ត្ថា
បញ្ញ ត្ិតភូត្ញ្ា ករោនិរិត្តលរវ

រូបបែិសនធិយ ច រហរគត្ភូ ត្ំ

ថារហម្ចររោណំ លហាត្ិ ។

អាររោណ៍របស់ រូបបែិសនធិក៏ជាករោនិរិត្ប្ត ែលជារហរគត្ និ ង
បញ្ញ ត្ិជា
ត អាររោណ៍តរសររួរែល់្នែូចគន ។
លសចកតីថា ោរលកើត្លឡើងរបស់ រូបាវចរបែិសនធិលនោះម្ចន ៤
គ្បោរ បានែល់
ែូចគនជារួ

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ ប្ែលម្ចនករោនិរិត្តជាអាររោណ៍

រូបាវចរបែិសនធិ

ប្ត្ករោនិរិតតររោណ៍របស់ រូបាវចរ-

បែិសនធិលនោះម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ
១. រហរគត្ករោនិរិត្ត បានែល់ អាោសានញ្ញ
ា
្ន

ឬអាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នកសល្ន

ត្នកសល

ប្ែលោាប់លកើត្លហើ

កនង

សទតនក្នខាួនកនងភពរន ។

២. បញ្ញ ត្ិតករោនិរិត្ត បានែល់ កសិណរាែិម្ចោសបញ្ញត្ិត និង

នត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិត ។
ែូចគ្ពោះ នរោធចារយសប្រតងថា

រហរគត្ភូត្ំ

បញ្ញ ត្ិតភូត្ញ្ា

និងជាករោនិរិតតររោណ៍បានតរសររួរែល់្ន លព្វលរ៊ឺ
អាោសានញ្ញ
ា

ត្ន្ន ម្ចនអាររោណ៍ជា កសិណរាែិ-

ម្ចោសបញ្ញ ត្ិត ។

វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្ន្ន ម្ចនអាររោណ៍ជា អាោសានញ្ញ
ា

ត្នកសល្ន ។
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ត្ន្ន ម្ចនអាររោណ៍ជា នត្ថិភាវបញ្ញ ត្ិត ។

លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្ន្ន ម្ចនអាររោណ៍ជា អាកិញ្ាញ្ញញ-

ត្នកសល្ន ។
ិ នធរិ បស់អសញ្ា សត្តព្រហម
សប្ម្តង្ប ស
សញ្ញ សតតនំ បន ជីវ ិត្នវកលរវ

កនងគ្ពោះបាលីសប្រតងថា

បែិសនធិភាលវន បត្ិដ្ឋាត្ិ, ត្សាោ លត្ រូបបែិសនធិោ ទរ ។
ិ នវកកោបលទោះ រប្រង
បែិសនធិរបស់ពួក សញ្ញ សត្តគ្ពហោ ជីវត្
តំងលៅកនងភាពជាបែិ សនធិ ែូលចានោះ សញ្ញ សត្តគ្ពហោោំងលទោះ លទ្ើ ប
ល្ោោះថា នកម្ចនរូបជាបែិសនធិ ។
លសចកតីថា

នកប្ែលបានរូបបញ្ា រជាន ប្ែលរិនម្ចនលសចកតី

លគ្ត្ក រលពញចិត្ក
ត នងទរធរ៌ រ៊ឺ ោរែឹង ោរនឹករិត្ រហូត្ែល់ោរ
លសា

លសចកតីសខ លសចកតីទ្កខ ប្ែលលៅបញ្ា រជានគ្បលភទ្លនោះថា

ជាបញ្ា រជានប្ែលសលគ្រចគ្ពរលដ្ឋ
្នោភីបរគលគ្បលភទ្លនោះ

ំណាច

ោលសាាប់លហើ

សញ្ញញវ ិោរភាវទ

រប្រងលៅលកើត្កនង

សញ្ញ សត្តភូរិ ម្ចនប្ត្រូបជាបែិសនធិប្ត្រា៉ា ង បានែល់ ជី វ ិត្នវក-

កោប រិនម្ចនទរបែិសនធិផងលឡើ

។

គ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបលព្វលថា ជីវ ិត្នវកលរវ បែិសនធិភាលវន

បត្ិដ្ឋាត្ិ ។
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កនងររណាសននវ ីេិរបស់ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កនង សញ្ញ សត្ត
ភូរិលទោះ

ករោនិរិត្តបញ្ញ តតររោណ៍

រង់លៅគ្បាកែជាអាររោណ៍ែូច

ី ិ របស់ នកប្ែលនឹ ងលៅលកើត្ជាគ្ពហោោំង
ររណាសននវេ

ប្ែរ ប្ត្

លពលបែិសនធិ រ៊ឺ ខណៈប្ែលលកើត្លឡើងកនង សញ្ញ សត្តភូរិ លហើ
ករោនិរិតតររោណ៍លនោះក៏រិនគ្បាកែ និងអាររោណ៍ែក្ទ្ក៏រិនម្ចន លគ្ព្វោះ
រិនម្ចនទរបែិសនធិ ។
សប្ម្តង្ការប្ឆក្ប ិសនធច្ិ ោយរ ូបនិង្នាម្
ម្ចនបាលីសប្រតងថា

រូបា

រូបបែិសនធិោ លសសា រូបារូប-

បែិសនធិោ ។
រូបគ្ពហោោំង

ជាពួ កទរបែិ សនធិ ចំប្ណកែ៏លសសពី

សញ្ញ សត្តគ្ពហោនិង រូបគ្ពហោ បានែល់ ោរបរគល និងរូបគ្ពហោ
បរគល ប្ែលម្ចនរូបនិងទរបែិសនធិោំង ២ ។
លសចកតីថា
លព្វលលដ្ឋ

ខនធ

ឯកលវោរភូរិ
លដ្ឋ

សញ្ញ សត្តគ្ពហោោំង
បានរូបកខនធប្ត្រា៉ា ង

រូបគ្ពហោោង
ំ

លព្វលលដ្ឋ

ភូរិលៅថា

ម្ចនទរជាបែិសនធិ ោលលព្វល

ខនធ បានទរកខនធ ៤ លព្វលលដ្ឋ
ចំប្ណកពួកែ៏លសស រ៊ឺ

ម្ចនរូបជាបែិសនធិ

ភូរិលៅថា ចត្លវោរភូរិ ។

នកប្ែលលកើត្កនង ២៦ ភូរិ បានែល់

ោរបរគល ១១ ភូ រិ រូបគ្ពហោបរគល ១៥ ភូរិ ម្ចនរូប និងទរជា
បែិសនធិ លព្វលលដ្ឋ

ខនធ បានខនធ ៥ លព្វលលដ្ឋ
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

បញ្ាលវោរភូរិ ។
សប្ម្តង្ប ិសនធឆ
ិ ិត្តប្ លច្ក្ើត្ត្អំរីឆុត្ិឆិត្ត
ភិ ធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា
អារបបចត្ិយ លហានតិ

លហែាិម្ចរបបវជាិត

បរម្ចរបបសនធី ច

ត្ថា ោរត្ិលហត្ោ ។

រូបាវចរចត្ិយ

លហត្រហិត សិ

សព្វា ោរត្ិលហត្ម្ចា
លគ្ោ

ំ

ោលរលសាវ បលនត្ោ ។

ំពី រូបាវចរចត្ិចិត្ត ៤ ែួង លកើត្លឡើង

រូបាវចរ-

បែិសនធិ ៤ ែួង (លវៀរ រូបាវចរបែិសនធិជាន់លគ្ោរ) និងោរត្ិលហត្កបែិសនធិចិត្ត ៤ ែួង ោំងលនោះ រប្រងលកើត្លឡើងបាន ។
លគ្ោ
ែួង

ំពីរូបាវចរចត្ិចិត្ត ៥ ែួងលកើត្លឡើង បែិសនធិចិត្ត ១៧

(លវៀរ លហត្កបែិសនធិចិត្ត

២

ែួង)

រប្រងលកើត្លឡើងបាន

ិ រៈលៅលកើ ត្កនង សញ្ញ សត្តភូរិលគ្ព្វោះរិ នម្ចនលោសៈ
(រិនលធាើសញ្ញញវោ
លទ្ើបរិនល
លគ្ោ

ើញលោសរបស់ទ្កខផូាវចិត្ត) ។

ំពីោរត្ិលហត្កចត្ិចិត្ត ៤ ែួ ង លកើត្លឡើង បែិសនធិោំង

ស់ រ៊ឺ ទរបែិសនធិ ១៩ និងរូបបែិសនធិ ១ រប្រងលកើត្លឡើងបាន ។
គថាែំបូងលនោះតំងពី

អារបបចត្ិយ

រហូត្ែល់

ត្ថា

ោរត្ិលហត្ោ ។
សំលៅែល់ ោល រូបគ្ពហោោំង
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សាាប់លហើ

នឹងលកើត្

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ជា រូបគ្ពហោកនងភូរិជារួ

គនលទ្ៀត្ក៏បាន ឬនឹងលកើត្កនងភូ រិខាងលលើ

ប្ែលខពស់ជាងក៏បាន ប្ត្រិនលកើត្កនងភូរិប្ែលោបជាង លបើរិនលកើត្
ជា រូបគ្ពហោ

លគ្ព្វោះរិនបានចលគ្រើន រូបជានបនតកនងភូរិប្ែលជា

រូបគ្ពហោលទោះ ក៏នឹងលកើត្ជារនសសឬលទ្វតប្ែលជាត្ិលហត្កបែិសនធិ
ប្ែលលព្វលថា

លវៀរ រូបាវចរបែិ សនធិថានក់លគ្ោរ លហែាិម្ចរបបវជាិត

លគ្ព្វោះធរោត នកប្ែលលៅលកើ ត្ជា រូបគ្ពហោលទោះ គ្ត្ូវអាស្ស័

រូបាវចរ

បញ្ា រជានជាបាទ្ខាងលែើ រ

ចំលព្វោះ

រូបជាន

ប្ត្លកើត្លសចកដីលនឿ

លទ្ើបប្សាងរក្នប្ែលក្គ្កប្លងលឡើងលៅ

អាោសានញ្ញ
ា

ត្ន្ន

លំ ដ្ឋ ប់ លហើ

បានែល់

ត្ន្ន ប្ែលជាបឋរ រូបជាន និ ងោលចលគ្រើន
ជាវ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

រូបជានខាងលលើក្គ្កប្លងលឡើងលៅ
អាកិញ្ាញ្ញញ

ណា

លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

រប្រងសប្រត ងថា លកើ ត្លសចកតីលនឿ

ត្ន្ន

ត្ន្ន
ណា

លដ្ឋ

កនង្ន

ថានក់លគ្ោរ ែូលចានោះោលបាន្នប្ែលខពស់លឡើងលៅ រហូត្លោះបង់
្នថានក់លគ្ោរលៅ លដ្ឋ

លហត្លនោះោលសាាប់ចាក រូបគ្ពហោលហើ

លទ្ើបរិនលកើត្ជា រូបគ្ពហោកនង រូបភូរិប្ែលោបជាង សូរបីកនងរូបភូរិ
ណាៗ ក៏រិនបានលកើត្ លគ្ព្វោះអាស្ស័
ណា

កនងរូបជានរកលហើ

លហត្ប្ែលលកើត្លសចកតីលនឿ

លទោះឯង ។

ប្ែលលព្វលថា ោរត្ិលហត្ោ លហានតិ លបើរិនលកើត្ជា រូបគ្ពហោ
រប្រងលកើត្លដ្ឋ

ោរត្ិលហត្កបែិសនធិចិត្ត ៤ ែួ ង ជារនសសឬលទ្វត

ប្ែលម្ចនបញ្ញញលកើត្គ្ពរផង

ប្ែលែូលចនោះលគ្ព្វោះឧបចារភាវទរហា-
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

កសល ប្ែលលកើ ត្លឡើ ងរន រូបជានលទោះ ជាត្ិ លហត្កឧកា ែារហាកសល

និ ងកនងសទតនរបស់ រូបគ្ពហោ ក
ន សាាប់លទោះ

រិ នម្ចន

រហាកសលែក្ទ្ប្ែលគ្បលសើរជាងឧបចារភាវទរហាកសល
ែីោចារយបានបរ ិយ

ែូច

លសចកតីទ្កថា

ឧបរូបរ ិអារបា ន អា

ូហនតិ លហែាិរំ

ពលិតតចបចារសស ត្ិលហត្ោវ លយនិលយ ។
រូបគ្ពហោោំង

ប្ែលលកើត្លៅខាងលលើ

រិនពាយរ

ចលគ្រើន្នថានក់លគ្ោរ ោរបែិសនធិប៉ាលណាណោះរប្រងលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះ
ឧបចារភាវទរហាកសលប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំង ។
គថាទ្ី ២ សប្រតងែល់ រូបាវចរចត្ិ យ រហូត្ែល់
សិ

ំ លសចកតីថា ោលរូបគ្ពហោោង
ំ

សាាប់លហើ

លហត្រហិត
នឹងលកើត្កនង

ភូរិថានក់លគ្ោរ ភូរិែប្ែល ភូរិប្ែលខពស់លឡើងលៅឬ រូបភូរិក៏បាន
លស្សចលហើ

ប្ត្្នប្ែលម្ចន និងលដ្ឋ

ំណាចោរលពញចិត្តកង
ន

្ន រ៊ឺ និ កនតិត្ណា
ា ប្ត្លបើរូបជាន ឬ រូបជានរិ នម្ចន ក៏នឹងលកើត្
ជារនសសឬលទ្វតប្ែលជាទ្ាិលហត្កបរគល ឬត្ិលហត្កបរគលក៏បាន
ប្ត្រិនលកើត្ជា បា

សត្ាកង
ន
បា

ភូរិ ឬជារនសស លទ្វតប្ែល

ជា លហត្កបែិសនធិប្ែលឆ្ាួត្ រ េាង់ ខាាក់ រកពីកំលណើត្លទ្ ោំងលនោះ
លគ្ព្វោះបណា
ត រូបគ្ពហោោំង
រូបជានត្លៅកតី

សូរបីថារិនបានចលគ្រើនរូបជាន

ប្ត្ោរលកើត្លឡើងក្ននីវរណៈរិនម្ចន

កសលករោលកើត្ជាចំប្ណកលគ្ចើន

កសលករោ
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ម្ចនប្ត្

ឬទ្ាិលហត្កឱ្រក-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

កសលករោរនៗ ប្ែលនឹងទំលៅលកើត្ជា លហត្កបែិសនធិ លទ្ើបរិន
ម្ចនឱ្ោសប្ែលឱ្យផលបាន

ម្ចនប្ត្ត្ិលហត្កឬទ្ាិលហត្កបែិសនធិ

ែូចប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយសប្រតងថា

លហត្រហិត សិ

ំ។

តរគថាប្ែលសប្រតងបែិសនធិចិត្ត ប្ែលលកើត្-ត្ពីរូបាវចរចត្ិលនោះ
រិនបានសប្រតងែល់បែិសនធិចិត្ត ប្ែលលកើត្-ត្ពី សញ្ញ សត្តគ្ពហោចត្ិ
លទ្

ោំងលនោះលគ្ព្វោះ សញ្ញ សត្តគ្ពហោចត្ិ

រិនម្ចន្នលៅលឡើ

ម្ចនប្ត្រូបចត្ិប្ត្រា៉ា ង

ែូលចានោះោលែល់លវោសាាប់ ក៏គ្ត្ូវរកលកើត្

កនងោរភូរិពិត្គ្បាកែ និ ងោរលកើ ត្លឡើងក្នបែិសនធិកនងោរភូរិរបស់
សញ្ញ សត្តគ្ពហោ ក៏រិនខស ីាពីបែិ សនធិកងោរភូ
ន
រិ របស់រូបគ្ពហោ
ែក្ទ្ៗ លដ្ឋ

លហត្លនោះគ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបរិនបានសប្រតងែល់ ប្ត្ក៏

ជាោរសននិដ្ឋានបានថា បែិសនធិចិត្តប្ែលត្ ំពី សញ្ញ សត្តគ្ពហោចត្ិ
រ៊ឺ

ោររលត្់គ្គចងលគ្ោ

របស់ជីវ ិត្នវកកោប

រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង ែួ ងណារួ

លទោះឯង ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្តរប្ែលសប្រតងថា រូបគ្ពហោ
ោលសាាប់លហើ

រប្រងបានែល់

រូបគ្ពហោោំង

លបើរិនបាន្ន ក៏ នឹងគ្ត្ឡប់រកលកើ ត្កនងោរភូរិ

លទោះ សំលៅែល់ ោរសាាប់របស់គ្ពហោបេជានប៉ាលណាណោះ សគ្ម្ចប់គ្ពហោ
រិ

បរគលោំង

សូរបីគ្ពហោលសាតបននបរគលកតី

រប្រងរិន

គ្ត្ឡប់រកលកើត្កនងោរភូរិលទ្ៀត្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះគ្ពហោ រ ិ លទោះ រិន
ម្ចនោរសាបសូនយចាក្នលដ្ឋ

គ្បោរណាលឡើ

ម្ចនប្ត្បាន

្នថានក់ខពស់លឡើងលៅប្ត្រា៉ា ង របបីពិចារណាគថាប្ែលសប្រតងថា
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ភិធរោត្ថសងគហ

លវហបផលល

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

កនិលែា, ភវលរគ ច បត្ិែិាត,

ន បទញ្ញ ត្ថ ជា

នតិ, សលពា

ន បន ត្ត្ថ ជា

បរគោ ។

នតិ សលពាបិ សទ្ធវសិោ

គ្ពហោលោករត លហដ្ឋា

រ ិយ លទបបជាលរ ។

គ្ពោះ រ ិ បរគលោំង
៣ រ៊ឺ លវហបផោភូរិ
សញ្ញញ

រិ

ប្ែលលៅលកើត្កនងកំពូលភូរិោង
ំ

កនិដ្ឋាភូរិ និងភវរគភូរិ ឬលនវសញ្ញញទ-

ត្នភូរិ រប្រងរិនលៅលកើត្កនងភូរិែក្ទ្លទ្ៀត្ ។
សោធវសគ្ពហោោំង ស់ ក៏ រិនលកើ ត្ភូ រិែប្ែល ប្ែលខាួនោាប់

លកើត្ នឹ ងរិ នលកើត្កនងភូរិប្ែលោបជាង ។
គថាខាងលលើលនោះ សប្រតងឱ្យល

ើញថា គ្ពហោ រ ិ ោំង

រប្រងរិ នម្ចនបែិសនធិចិត្លត ៅកនងភូរិប្ែលោបជាងលទ្ៀត្ ។
សគ្ម្ចប់បែិសនធិចិត្ប្ត ែលលកើត្-ត្ពីចត្ិ ប្ែលសប្រតងថា សព្វា
ោរត្ិលហត្ម្ចា ោលរលសាវ បលនត្ោ លគ្ោ
ែួងលកើត្លឡើងលហើ

ពីោរត្ិលហត្កចត្ិ ៤

បែិសនធិោង
ំ
ស់ រ៊ឺ ទរបែិសនធិ ១៩ ែួង

និងរូបបែិសនធិ ១ រប្រងលកើ ត្លឡើងបានលទោះ លសចកតីថា ោលរនសស
លទ្វត ប្ែលជាត្ិលហត្កបែិសនធិបរគលបានសាាប់លហើ

លបើបាន្ន

ក៏អាចលកើត្កនងគ្ពហោភូរិោង
ំ
២០ ភូ រិបាន ម្ចនោំងទរបែិសនធិ
រូបបែិសនធិ

ឬោំងទររូបបែិសនធិ

និងភាវៈរបស់បេជាន ឬ រ ិ បរគល ។
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លស្សចលហើ

ប្ត្្នប្ែលបាន

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

លបើរិនបាន្នក៏នឹងលកើត្កនងោរភូ រិោំង
លដ្ឋ

លកើត្ជាលទ្វត រនសស ឬ បា

ត្ិរចាាន
បែិសនធិ

សរោ

១១

ភូរិបាន

សត្ា ម្ចនសត្ានរក លគ្បត្

និងម្ចនបែិសនធិជាត្ិលហត្កបែិសនធិ ទ្ាិលហត្ក-

ឬ លហត្កបែិសនធិក៏បាន

លស្សចប្ត្កសល កសលករោ

ប្ែលខាួនលធាើទ្កបានឱ្ោសឱ្យផល ។

សគ្ម្ចប់រនសសលទ្វត ប្ែលបែិសនធជា
ិ ទ្ាិលហត្ក ឬ លហត្ក

បែិសនធិ និងសត្ានរក លគ្បត្ ត្ិរចាេន និង សរោ
លដ្ឋ

ប្ែលបែិសនធិ

លហត្កបែិសនធិោំងលនោះ ោលសាាប់រប្រងលកើត្បានចំលព្វោះកនង

ោរភូរិ ១១ ប៉ាលណាណោះ ោំងលនោះលគ្ព្វោះបណា
ត បរគលោំងលទោះ សូរបីប្ែល
លកើត្ជារនសស លទ្វត ប្ែលនឹ ងម្ចនឱ្ោសបានចលគ្រើនសរេភាវទ

ឬវ ិបសសទភាវទកតី ប្ត្ក៏រិនអាចសលគ្រច្ន ររគ ផលបាន ែូលចានោះ
លៅប្ត្ជាបេជានប្ែលលកើត្បានកនងោរភូរិែូចលែើរ លបើលធាើ កសល
ករោទ្កលគ្ចើន ក៏រប្រងឱ្យផលលកើត្កនង បា
សគ្ម្ចប់ បា

ភូរិបាន ។

សត្ាលផសងៗ លទោះ រិនម្ចនសត្ិបញ្ញញប្ែលនឹង

ចលគ្រើនសរេៈ ឬវ ិបសសទបានយ៉ា ងលអ ក៏ម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្លសចកតីលរតត
ករណា រិនលបៀត្លបៀនគននិងគន ែូលចានោះោលសាាប់ក៏លរចលចញចាក
ោរលកើ ត្ កន ងោរភូ រិ ១១ លៅរិ ន បាន គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ លទ្ើ ប
សប្រត ង ថា ោលរលសាវ បលនត្ោ ។
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

សប្ម្តង្ការច្ក្ើត្ច្

ង្
ើ របស់ភវង្គឆិត្ន
ត ិង្ឆុត្ិឆិត្ត

ម្ចនគថា ភិធរោត្ថសងគហសប្រតងថា
ឥលចា វ ំ រហិ ត្បែិ ស នធិ ោ នំ

បន

បែិ ស នធិ និលោោននត រ លត

បភ ត្ិ ត្លរវររោ ណម្ចរពភ ត្លទ្វ ចិ ត្ំត យវ ចត្ិ ចិត្តបាោ
វីេិចិត្តបាលទ្ ភវសស
នទ្ីលសាលត វ ិ

ងគភាលវន ភវងគសនតត្ិសង្កខត្ំ ម្ចនសំ

សត្ិ
លព្វាចេិនំន

បវត្តត្ិ. បរ ិលយសាលន ច ចវនវលសន ចត្ិចិត្ំត ហតា

និរជឈត្ិ ។
តំងពីោររលត្់ក្នបែិសនធិចិត្ត លដ្ឋ
នកប្ែលោន់

កបែិសនធិកនងភពេោី លដ្ឋ

រិនម្ចនរវងចលទាោះ របស់
ន័

ែូ ចប្ែលលព្វលលហើ

លទោះ ោលខណៈប្ែលវ ីេិចិត្តលៅរិនោន់លកើត្ បែិសនធិចិត្តលទោះឯង
ោន់

កអាររោណ៍របស់បែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកនងភពេោីលទោះឯង

គ្ត្ឡប់ជាចិត្តប្ែលលៅថា ជាគ្កប្សភវងគ លដ្ឋ

ភាពជា ងគក្នភព

លកើត្លឡើងរិនដ្ឋច់ប្ខស រហូត្ែល់ចត្ិ ចិត្តលកើត្ ែូ ចគ្កប្សទ្ឹកកនងទ្លនា
និងកនងទ្ីបំផត្ក្នបចាបបននភព

ភវងគចិត្តលទោះោន់

កអាររោណ៍របស់

បែិសនធិចិត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងកនងភពេោីលទោះឯង លហើ
ចិត្ត លដ្ឋ

ំ ណាចក្នោរឃាាត្ចាកភពចាស់លហើ

គ្ត្ឡប់ ជាចត្ិ

ក៏រលត្់ ។

សារសំខាន់តរបាលីចំណចលនោះប្ែលសប្រតងថា «បែិសនធិចិត្ត
លទោះោន់
លទោះឯង

កអាររោណ៍របស់បែិសនធិចិត្ត
លហើ

ប្ែលលកើត្លឡើងកនងភពេោី

ក៏គ្ត្ឡប់ជាចិត្ប្ត ែលលៅថា

រហូត្ែល់ចត្ិចិត្តលហើ

ក៏រលត្់»
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គ្កប្សភវងគលកើត្លៅ

គ្ពោះ នរោធចារយលព្វលលដ្ឋ

ភិធរោត្ថសងគហ

សទ្ិសូបចារន័

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រ៊ឺលព្វលលដ្ឋ

ន័

អាស្ស័

លសចកតីថា ចិត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងលគ្ោ
ែល់ភវងគចិត្តប៉ាលណាណោះ
ៗ

ភូរិ ជាត្ិ សរប

បាន

លវៀរប្ត្នឹងទ្ទ្ួល

ភវងគចិត្តនឹងដ្ឋច់លៅលដ្ឋ

លគ្ៅពីលទោះជាភវងគចិត្ជា
ត និចា

ោលលព្វលលដ្ឋ
រួ

ពីបែិសនធិចិត្តរលត្់លហើ

ប្ែលលកើត្ជាប់ត្គនលៅ

អាររោណ៍េោីកនងបចាបបននភពលនោះ
រួ

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅែូចគន

ជួរវ ីេិចិត្ត

ភវងគចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលនោះ

ត្ត លវទ្ទ ឬសង្កខរ ក៏ែូចគនជា

បែិសនធិចិត្តគ្រប់គ្បោរ លព្វលរ៊ឺ បែិសនធិចិត្ជា
ត ោម្ចវចរ ភវងគចិត្ត

ក៏ជាោម្ចវចរ ជាសលហត្កឬ លហត្កវ ិបាក ភវងគចិត្តក៏ជាសលហត្ក
ឬ លហត្កវ ិបាកែូ ចគន លបើជាញាណសរប
សរប

ត្ត លបើលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

ត្ត ភវងគចិត្តក៏ជាញាណ-

លសារនសស ភវងគចិត្តក៏ជាលសារនសស

លបើជា សង្កខរ ិក ភវងគចិត្តក៏ជា សង្កខរ ិកែូចគន ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ

សូរបីកនងខណៈប្ែលភវងគចិត្លត កើត្លទោះ

បែិសនធិចិត្តបានរលត្់លៅលហើ

កតី ប្ត្ភាវៈរបស់ភវងគចិត្តលនោះ ម្ចន

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅែូចគនជារួ

បែិសនធិចិត្តគ្រប់គ្បោរ គ្ពោះ នរោធចារយ

លទ្ើបបានលព្វលថា

ចិត្ំត

គ្បាប់ នកែក្ទ្ឱ្យចាប់
រកឱ្យ

ត្លត្វ
កថានំ

បែិសនធិចិត្តលទោះឧបម្ចែូចប្ស្សក

ប្ែលទ្ទ្ួលោនោលពីរសិលរិញលនោះ

ម្ចនលសចកដីគ្បាថានឱ្យចាប់

ទ្ទ្ួលោនលៅលហើ

កថានំគ្បលភទ្ែូចគន

ប្ែលបាន

ោលពីរសិលរិញលនោះ ែូលចានោះព្វកយថា បែិសនធិ

ចិត្តលទោះ គ្ពោះ នរោធចារយគ្បាថាន

កភវងគចិត្តលទោះឯង ។

លបើបែិសនធិចិត្ម្ច
ត នកសល កសលករោជាអាររោណ៍ ភវងគចិត្ត
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ប្ែលលកើត្លៅរហូត្ ស់ភព ក៏ម្ចនកសល កសលករោជាអាររោណ៍
ែូចគន ។
លបើបែិសនធិចិត្ត ម្ចនករោនិរិត្តរូបាររោណ៍ ឬសោោររោណ៍ ភវងគចិត្ត
ប្ែលលកើត្លៅរហូត្ភពលទោះក៏ម្ចនករោនិរិត្ជា
ត អាររោណ៍ែូចគន ។
លបើបែិសនធិចិត្ត

ម្ចនរត្ិនិរិត្តរូបាររោណ៍

ឬសោោររោណ៍ជា

អាររោណ៍ ភវងគចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងរហូត្ ស់ភពលទោះ ក៏ម្ចនរត្ិនិរិត្ត
លទោះៗ

ជាអាររោណ៍ែូចគន

អាររោណ៍ែូចគនជារួ

ោរគ្បគ្ពឹត្លត ៅក្នភវងគចិត្តប្ែលម្ចន

បែិសនធិចិត្តលទោះ

ោប់ប្ត្បែិសនធិរបស់ នក

ប្ែលលកើត្កនងភពេោីរលត្់រហូត្ែល់ចត្ិចិត្តប៉ាលណាណោះ ។

ោរលកើត្លឡើងក្នវ ិបាកនិងករោជរូបរហូត្ ស់ភពរួ

ជាសភាវៈែ៏សំខាន់ កនងភពរួ
វ ិបាកចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ៗ របស់សត្ាោង
ំ

ភាពជាបែិសនធិលរៀបរ

ៗ

លទោះ

ែូលចានោះោល
លហើ

ក៏រិនបាន

ឈប់គ្ត្ឹ រប៉ាលណាណោះ វ ិបាកចិត្តគ្ត្ូវលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ លដ្ឋ

ោរផ្ទាស់ជា

រិនោន់លកើត្លឡើងប៉ាលណាណោះ ោលវ ីេិចិត្តលកើត្លឡើងលហើ

ភវងគចិត្ក
ត ៏

ភវងគ ភវងគចិត្តលនោះរប្រងលកើត្លឡើងបានគ្ត្ឹរកនងខណៈប្ែលវ ីេិចិត្តលៅ
គ្ត្ូវផត្លៅ ។

ោរលកើត្លឡើងក្នភវងគចិត្ក
ត នងខណៈប្ែលវ ីេិចិត្តលៅរិនោន់

លកើត្លឡើង រិនប្រនភវងគចិត្តលកើត្លឡើងគ្ត្ឹរ ២-៣ ខណៈប៉ាលណាណោះលទ្
ប្ត្ភវងគចិត្តលកើត្លឡើងយ៉ា ងលគ្ចើនែូចគ្កប្សទ្ឹក ។
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ការព្បព្រឹត្ច្ត ៅរបស់ភវង្គឆិត្តក្ង្រវាង្វី
នុ
ថិឆត្
ិ តច្ក្ើត្
ោរប្ែលសត្ាោំង

ម្ចនោរែឹងថា បានល

ើញ បានឮ

ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ និងនឹករិត្លរឿងោ៉ា វលផសងៗ បានលទោះ
សទ្ធប្ត្ជាោរង្កររបស់ចិត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងោន់វ ីេិទ្ទ្ួលអាររោណ៍ោំង
ធម្ចោធិដ្ឋានថា វ ីេិចិត្ត នកល

ស់ ោលលព្វលលដ្ឋ

ែល់ជា នកនឹ ករិត្លផសងៗ រិនប្រនសត្ាោំង
ឬ ក
ន នឹករិត្

ើញ

ជា នកល

ខណៈលទោះក៏រិនប្រនភវងគចិត្ត នកល

ឬ ក
ន នឹករិត្យ៉ា ងណារួ

នកឮ រហូត្
ើញ

ើញ

ប្ត្កនងខណៈប្ែលកំពងល

នកឮ
ក
ន ឮ

ើញ កំពងឮ

កំពងសាតប់ កំ ពងអានលសៀវលៅ ឬកំពងនឹ ករិ ត្លទោះ កនងលវោលទោះ
ភវងគចិត្តក៏លកើត្ខាន់ផ្ទាស់បូរគ
ដ ន លៅកនងរវងវ ីេិចិត្រ
ត ួ

ៗ ផង រិនប្រន

ម្ចនប្ត្វ ីេិចិត្តលកើត្លឡើងជាប់គនលៅប្ត្រា៉ា ងលទ្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះវ ីេិចិត្ត
ប្ែលជាប់ជារួ

ោរល

ប្ែលលធាើកិចាកងោរលសា
ន
ប្ែលជាត្ួ រលទោារ

ើញ

ោរឮ

ោរនឹករិត្ោំងលនោះជាជវនចិត្ត

អាររោណ៍រួ

ជួរខណៈ លហើ

លកើត្លឡើងផ្ទាស់បូរគ
ដ ន លៅ

លឡើងជាប់ត្គនរិនដ្ឋច់ប្ខស

គ្ត្ូវម្ចនភវងគ

នឹងម្ចនវ ីេិចិត្តលកើត្

ី ិ រិនបានលទ្
ែូចលៅកនងសម្ចបត្តិ វេ

លគ្ព្វោះគ្កប្សចិ ត្តគ្ត្ូវប្គ្បគ្បួល ញាប់ ញ័រ លៅតរោម្ចររោណ៍លទោះៗ
លដ្ឋ

លហត្លនោះ លទ្ើបលព្វលបានថា វ ីេិចិត្តប្ែលម្ចនជវនៈជាលគល

កំណត្់

និងម្ចនភវងគចិត្តផ្ទាស់បូរគ
ដ ន លទោះ

លរឿងោ៉ា វប្ែលជាបរគោធិដ្ឋាន

លធាើឱ្យលកើត្ោរ

ល់កង
ន

គ្បកបកិចាោរង្ករត្គននិ ងគនបាន

ចំប្ណកកនងសម្ចបត្តិវ ីេិប្ែលម្ចនចំនួនជវនៈ
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កំណត្់រិនបាន នឹ ងរិ នម្ចនភវងគចិត្លត កើត្ផ្ទាស់បូរគ
ដ ន រប្រងលធាើោរែឹ ង
ោរ

ល់ កនងលរឿងោ៉ា វប្ែលជាបរគោធិដ្ឋានរិនបាន ភវងគចិត្តក៏រិន

ម្ចនលសចកតីែឹងលផសងៗ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរល
ោរនឹករិ ត្ែូ ចគន

លដ្ឋ

ល

ើញ ោរឮ រហូត្ែល់

ើញបានកនងលវោលែកលក់សប់

ខណៈ

លទោះវ ីេិចិត្តរិនលកើត្ រង់លកើត្ប្ត្ភវងគចិត្តប្ត្រា៉ា ង នឹ ងភវងគចិត្តក៏ទ្ទ្ួ ល
ប្ត្អាររោណ៍ចាស់កនងភពរន រិនទ្ទ្ួលអាររោណ៍េោីកនងបចាបបននភពលទ្
ែូលចានោះោលលែកលក់ ស ប់ លហើ

លទ្ើ ប រិ នអាចទ្ទ្ួ ល ែឹ ងលរឿងណាៗ

ប្ែលោក់ ទ្ងនឹ ង បចាបបននភពោំង ស់ ។
ប្ែលលព្វលថា ចត្ិចិត្ំត ហតា និរជឈត្ិ = ជាចត្ិចិត្តលហើ
រលត្់ លសចកតីថា ចិត្តប្ែលម្ចនសភាពែូចបែិសនធិលទោះ ោលចង
លគ្ោ

ក្នបចាបបននភពក៏គ្ត្ឡប់ជាចត្ិចិត្ត

លដ្ឋ

លធាើោរផ្ទាស់ចាក

ភពប្ែលកំពងលៅ គ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបលព្វលថា បរ ិលយសាលន ច
ចវនវលសន ទ្ីបំផត្ក្នបចាបបននភព លដ្ឋ
ភពចាស់ ជាចត្ិចិត្តលហើ

ំណាចក្នោរឃាាត្ចាក

ក៏រលត្់ ។

លនោះជាោរសប្រតងឱ្យែឹងថាកនងភពរួ

ៗ របស់សត្ាោំង

បែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកនងខាងលែើរក្នភព

ភវងគចិត្តប្ែលលកើ ត្

លឡើងគ្ត្ង់កណា
ត ល និ ងចត្ិ ចិត្តប្ែលលកើត្កនងខាងចងក្នភព ោំង ៣
យ៉ា ងលនោះម្ចនសភាពែូចគន ឬគ្បលភទ្ប្ត្រួ

-536-

ក៏បាន ។

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

សប្ម្តង្ការវិលវល់ច្ៅក្នង្សង្ារវ
ត
ុ

ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងថា
រេចការិវ
លហើ

ត្លត

បរញ្ា

ថាការំ ឯវ បរ ិវត្តទត បវត្តនិត លគ្ោ

ចិត្តោំង

បែិសទធទ្លយ

ពីចត្ិចិត្តរលត្់លៅ

ម្ចនបែិសនធិចិត្តជាលែើរ ក៏លកើត្លឡើងជាប់ត្គន

លៅ វ ិលវល់តំងភពជាត្ិលឡើង គ្បគ្ពឹត្លត ៅតរលំដ្ឋប់ទទ្ីក្នបែិសនធិ
ភវងគ ចត្ិ ែូចចគ្ករេប្ែលវ ិលលៅែូលចានោះ ។
តរបាលីលនោះសំលៅ
លចត្សិក

កថា ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត

របស់បេជាននិងគ្ពោះលសកខបរគលោំង

លគ្ោ

ចត្ិចិត្តរលត្់លហើ

រប្រងម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងលនោះ

គ្ពោះ រហនតោំង

លគ្ោ

ពីចត្ិចិត្តរលត្់លហើ

ភវងគនិងចត្ិចិត្តរិនម្ចនលទ្ៀត្

ពី

ចំប្ណក

ភាពជាបែិសនធិ

ជាោររលត្់ ស់លៅនឹងរិនម្ចនោរ

គ្ត្ឡប់រកលកើត្លទ្ៀត្។
និគម្គាថា
ោរវ ិលវល់កនងសងារវែដម្ចនគ្ពោះបាលីសរបថា

បែិសនធិភវងគវ ីេិលយ,

ចត្ិលចហ ត្ថា ភវនតលរ.

បន សនធិ ភវងគរិចា

បរ ិវត្តត្ិ ចិត្ស
ត នតត្ិ ។

ំ,

បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត វ ីេិចិត្ត និ ងចត្ិ ចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកនង
បចាបបននភពលនោះយ៉ា ងណា គ្កប្សចិត្តម្ចនបែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្តជាលែើរ
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងភពខាងរខលទ្ៀត្ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
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កនងគថាលនោះជាោរលព្វលសរបលសចកតីកងបរ
ន
ិលចេទ្ទ្ី ៤ លព្វល
លដ្ឋ

លរឿងវ ីេិចិត្ត និងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៥ លព្វលលដ្ឋ

វ ីេិវ ិរត្តចិត្ត ប្ែល

សប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នវ ីេិចិត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងកនងោារោំង ៦
រប្រងលកើ ត្លឡើងរិ នដ្ឋច់ប្ខស លដ្ឋ

ម្ចនភវងគចិត្តខាន់រវងវ ីេិគ្បគ្ពឹត្លត ៅ

យ៉ា ងលនោះរហូត្ ស់ជីវ ិត្ តរសររួរែល់ោារលទោះៗ លគ្ោ
រលត្់លហើ

ចិត្តោំង

ម្ចនបែិសនធិចិត្ជា
ត លែើរ

ពីចត្ិចិត្ត

ក៏លកើត្លឡើង

ជាប់ត្គនលៅលទ្ៀត្ វ ិលវល់តំងជាត្ិ តំងភពតរលំដ្ឋប់ទទ្ីបែិសនធិ

ភវងគ ចត្ិ ែូ ចចគ្ករេប្ែលវ ិលលៅែូលចានោះ លសចកតីោំងលនោះរង់សំលៅ
ែល់ បេជាននិងគ្ពោះលសកខបរគលោំង

ប្ែលលៅវ ិលលកើត្ វ ិល

សាាប់លៅកនងភូរិ ៣១ លទ្ៀត្ ។
សប្ម្តង្ប ិបទាប្ លឱ្យោឆ់ច្ឆក្សង្ារវ ត
គថាចងលគ្ោ

ប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយ

សប្រតងបែិបោប្ែល

លធាើឱ្យដ្ឋច់ចាកសងារវែតថា
បែិសង្កខ

បលនត្រទ្ធវ ំ,

ធិ រទា ត បទ្រចាត្ំ ពោ

សសរចេិននសិលនហពនធទ, សរលរសសនតិ ចិោ
នកគ្បាជ្ោំង
ល

ប្ែលម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលអ ស់ោល

ើញចិត្តនិងលចត្សិកលនោះថា

ជាវត្ថរិនលទ្ៀង

គ្ពោះនិព្វានប្ែលរិនញាប់ញ័រលហើ
ស្ស

ញ់ោត្់ដ្ឋច់លហើ

សពាត ។
រូ

បានសលគ្រចនូវ

ជា នកម្ចនចំណង រ៊ឺ លសចកដី

និងចូលែល់លសចកដីសៃប់ ។
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ម្ចនលសចកតីថា
ម្ចនសប្រតងថា

ផាូវបែិបត្តិប្ែលឱ្យដ្ឋច់ចាកសងារវែដលទោះ

នកម្ចនបញ្ញញជាគ្បគ្កត្ី រ៊ឺ

លហត្ោំង

នកបែិសនធិលដ្ឋ

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិគ្ត្ូវ

បំលពញធត្ងគ ចលគ្រើនសម្ចធិរកជាលពល
ែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នចិត្តនិងលចត្សិកថា

ក្គ្ត្

ម្ចនោររកាសីល

ូរ ពិចារណាល

ើញចាស់

ជារបស់រិនលទ្ៀងលហើ

នឹងបានសលគ្រចគ្ពោះនិព្វាន ប្ែលជាធរ៌រិនសាាប់ លដ្ឋ

ររគញាណ

ផលញាណ ប្ែលែកលគ្រឿងចងព័ទ្ធ រ៊ឺ ត្ណា
ា បាន ស់លហើ

នឹង

ចូលែល់គ្ពោះនិព្វានប្ែលសៃប់ ដ្ឋច់ចាកសង្កខរធរ៌ោំងពួ ង ។
គថាលនោះជា

បរនតិោគថា រ៊ឺ គថាប្ែលម្ចនលសចកតីពិលសស

ចាកលសចកតីកនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៥ សប្រតងែល់បញ្ញញ និងចិត្តប្ែលគ្បលសើរ
របស់គ្ពោះ នរោធចារយ

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋ

ប្ែលនឹងទំសត្ាោំង
សប្រដងឱ្យល

ឱ្យផត្ទ្កខបាន រួរលគរពគ្ជោះថាាក្គ្កប្លង

ើញថា

គ្ពោះនិព្វានបាន

គ្ពហោវ ិហារធរ៌

នកម្ចនបែិសនធិលដ្ឋ

រិនបានគ្បគ្ពឹត្តលដ្ឋ

ទ្ូលៅលទ្

បញ្ញញនិងចូលែល់
គ្ត្ូវម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្ត

បែិ បត្តិគ្ត្ូវ រ៊ឺ រកាសីល បំលពញធត្ងគ ចលគ្រើនសម្ចធិ យ៉ា ងធរោត
ិ សសទបញ្ញញ
ជាលវោគ្ត្ឹរបនតិចបនតួចលទោះ និ ងម្ចនកម្ចាំងលោរឱ្យវប
លកើ ត្លឡើ ងបាន ឬរិ នបាន គ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបសប្រតងថា ចិោ
ោរបែិបត្តិគ្ត្ូវជាលវោ

រូ

នឹងចូលែល់គ្ពោះនិព្វានបាន គ្ត្ូវែក

លគ្រឿងចងព័ទ្ធ រ៊ឺ ត្ណា
ា ជាគ្បោរសំខាន់ លដ្ឋ
បែិសនធិលដ្ឋ

=

ពនយល់ថា

នកម្ចន

បញ្ញញ បានគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិកងសី
ន
ល សម្ចធិ ជាលពល
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លវោ

ូរលហើ
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នឹងែកត្ណា
ា បានលទោះ លដ្ឋ

លហត្ណា លទ្ើបអាច

សលគ្រចែល់គ្ពោះនិព្វានបាន លទ្ើ បសប្រតងែល់លហត្ថា បែិសង្កខ
លនត្រទ្ធវ ំ (បែិសង្កខ

បន ឯត្ំ

ទ្ធវ ំ) ពិចារណាល

ប-

ើញចាស់ែល់

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នចិត្ត និងលចត្សិកថា ជារបស់រិនលទ្ៀង លសចកតីថា
ោរបានសលគ្រចររគ
ល

ផល

និព្វានលទោះ

បានរកពីោរពិចារណា

ើញោរគ្បគ្ពឹត្លត ៅក្នចិត្លត ចត្សិកថា ជារបស់រិនលទ្ៀង លដ្ឋ

ោរ

ចលគ្រើនចិតតនបសសទសត្ិ បបដ្ឋានលទោះឯង ។
សរបលសចកតី
ោំង

នកម្ចនបែិសនធិលដ្ឋ

បញ្ញញ

ប្ែលម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិកនងសីល សម្ចធិ គ្ពរលដ្ឋ

ចលគ្រើនបញ្ញញ
ល

បរនតិោគថាថា

ឱ្យវិបសសទញាណលកើត្រហូត្ែល់បែិសង្កខញាណ

ើញោរលកើ ត្រលត្់ រ បស់ចិ ត្តលចត្សិក ថា

ជារបស់ រិនលទ្ៀង

ឱ្យ

ចូ ល ែល់ គ្ពោះនិព្វាន ររគញាណ ផលញាណតរលំដ្ឋប់ ជាោរែក
លគ្រឿងចងព័ទ្ធ រ៊ឺ ត្ណា
ា លចញបាន ជាោរលធាើទ្ីបំផត្ក្នភព ចូលែល់
ធរ៌ប្ែលសៃប់ចាកសង្កខរោំងពួង ៕☜
ឥត្ិ

ភិធរោត្ថសងគលហ វ ីេិរត្តសងគហវ ិភាលគ ទរ
បញ្ាលម្ច បរ ិលចេលោ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ បរ ិលចេទ្ទ្ី ៥ ចប់គ្ត្ឹរប៉ាលណណ ោះ ៕

-540-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ឆប់ បរ ិច្ឆេទទី ៥

(🕮,
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាលី-ប្ព្ប
បញ្ច ច្ម បរ ិច្ឆេច្ទា វីថិម្ុត្តសង្គហវិភាច្គា
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៥ ល្ោោះវ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ
(១)

វ ីេិចិត្តវលសលនវ ំ

បវត្តិ

បវត្តិសងគលហា ទរ សនធិ

រទ្ីរ ិលត
ំ ោនិ វចាត្ិ ។

ប្គ្បថា សងគហៈ ប្ែលល្ោោះថា បវត្តិសងគហៈ ខ្ំបានលព្វល
ទ្កលហើ

ំណាចក្នវ ីេិចិត្តយ៉ាងលទោះ ឥឡវលនោះ
ូ

កនងបវត្តិោល លដ្ឋ

ខ្ំនឹងលព្វលកនងបែិសនធិោល (រ៊ឺ កនងលវោបែិសនធិ) ។
(២)

ចត្លសា ភូរិលយ, ចត្ពាិោ បែិសនធិ, ចតតរ ិ កម្ចោនិ,

ចត្ោ ររណបបត្តិ លចត្ិ វ ីេិរត្តសងគលហ ចតតរ ិ ចត្ោានិ លវទ្ិត្ព្វានិ ។
កនងវ ីេិរត្តសងគហៈ បណិ ា ត្របបីគ្ជាបថា ធរ៌ោំង
៤ ពួកៗ នីរួ

ម្ចន

ៗ ម្ចន ៤ រ៊ឺ ភូរិ ៤ បែិសនធិ ៤ ករោ ៤ និងររណបបត្តិ

(ោរលកើត្លឡើងក្នររណៈ) ៤ ។
ភូម្ិឆត្ុក្ំ ក
ភូរិ ៤
(៣) ត្ត្ថ

បា

ភូរិ ោរសរត្ិភូរិ រូបាវចរភូរិ

លចត្ិ ចត្លសា ភូរិលយ ទរ ។
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បណា
ដ ធរ៌ោំង
បា
លចត្ិ

៤ ពួ កលទោះ ល្ោោះថា ភូរិម្ចន ៤ រ៊ឺ

ភូរិ ១ ោរសរត្ិភូរិ ១ រូបាវចរភូរិ ១ និង រូបាវចរភូរិ ១ ។

(៤) តស និរលយ ត្ិរចាេនលយនិ លបត្តិវ ិសលយ
បា

សរោលយ

ភូរិ ចត្ពាិោ លហាត្ិ ។

(បណា
ដ ភូរិោំង ៤ ) លទោះ

បា

ភូរិម្ចន ៤ រ៊ឺ និរ

កំលណើត្របស់ត្ិរចាេន ១ ទ្ីលៅរបស់លគ្បត្ ១ និង សរោ

ភូរិ ១
១។

(៥) រនសា ចាត្រហាោជិោ តវត្ឹសា យម្ច ត្សិត

និម្ចោនរត្ិ បរនិរិោត្វសវត្តី លចត្ិ ោរសរត្ិ ភូរិ សត្តវ ិោ លហាត្ិ ។

ោរសរត្ិភូរិម្ចន ៧ រ៊ឺ រនសសភូរិ ១ ចាត្រោហាោជិោភូ រិ ១
តវត្តិងសភូរិ ១ យម្ចភូរិ ១ ត្សិតភូរិ ១ និម្ចោនរត្ីភូរិ ១ និង
បរនិរិោត្វសវត្តីភូរិ ១ ។
(៦) សា បទ

លរោទ្សវ ិោបិ ោម្ចវចរភូរិលចាវ សងខំ រចេត្ិ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ភូរិសូរបីោំង ១១ លទោះ រប្រងែល់នូវោរោប់ថា
ោម្ចវចរភូរិប្ត្រា៉ា ង ។
(៧)

គ្ពហោបារ ិសជាា

គ្ពហោបលោហិត

រហាគ្ពហាោ

លចត្ិ

បឋរជានភូរិ ។
បឋរជានភូ រិ (ម្ចន ៣) រ៊ឺ គ្ពហោជាន់បារ ិសជាា ១ គ្ពហោបលោហិត ១ និងគ្ពហោជាន់រហាគ្ពហោ ១ ។
(៨) បរ ិតតភា បបម្ចណាភា អាភសសោ លចត្ិ ទ្ត្ិ
ទ្ត្ិ

ជានភូរិ ។

ជានភូរិ (ម្ចន ៣) រ៊ឺ គ្ពហោជាន់បរត
ិ ត ភា ១ គ្ពហោជាន់
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បបម្ចណាភា ១ និងគ្ពហោជាន់អាភសសោ ១ ។
(៩)
ត្ត្ិ

បរ ិត្តសភា

បបម្ចណសភា

សភកិណា
ា

លចត្ិ

ជានភូរិ ។
ត្ត្ិ

ជានភូរិ

(ម្ចន

៣)

រ៊ឺ

គ្ពហោជាន់បរ ិត្តសភា

១

គ្ពហោជាន់ បបម្ចណសភា ១ និងគ្ពហោជាន់សភកិណា
ា ១។
(១០)

លវហបផោ

សញ្ញ សតត

សោធវសា

លចត្ិ

ចត្ត្ថជានភូរីត្ិ រូបាវចរភូរិ លសាឡសវ ិោ លហាត្ិ ។

ចត្ត្ថជានភូរិ (ម្ចន ៣) រ៊ឺ គ្ពហោជាន់លវហបផោ ១ គ្ពហោជាន់
សញ្ញ សត្ត ១ និងគ្ពហោជាន់សោធវស ១ (គ្ត្ូវជា) រូបាវចរភូរិម្ចន
១៦ ភូរិលដ្ឋ
(១១)

គ្បោរែូលចនោះ ។
វ ិហា

ត្បា សទ្សា សទ្សសី

សោធវសភូរិ បញ្ាវ ិោ លហាត្ិ ។

កនិដ្ឋា លចត្ិ

ិ
សោធវសភូរិម្ចន ៥ រ៊ឺ គ្ពហោជាន់ វហា
១ គ្ពហោជាន់ ត្បា ១

គ្ពហោជាន់សទ្សា ១ គ្ពហោជាន់សទ្សសី ១ និងគ្ពហោជាន់ កនិដ្ឋា
១។
(១២)
អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នភូ រិ

វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នភូរិ

ត្នភូរិ លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នភូរិ លចត្ិ

រូបភូរិ

អាោសានញ្ញ
ា

ចត្ពាិោ លហាត្ិ ។
រូបភូរិ ៤ រ៊ឺ អាោសានញ្ញ
ា
ភូរិ ១ អាកិញ្ាញ្ញញ

ត្នភូរិ ១ វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

ត្នភូរិ ១ និងលនវសញ្ញញទសញ្ញញ
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(១៣) បេជាទ ន លពភនិត

សោធវលសស សពាថា

លសាតបទន ច សកោបេជានោំង

គរិលទ ចាបិ បរគោ ។

ផង លសាតបននោំង

ផង សកោគរី

ោំង

ផង

រប្រងរិនបាន (រិនលកើត្លឡើង) កនងសោធវសភូរិ

ោំង

លដ្ឋ

គ្បោរោំងពួង ។

(១៤)

រ ិយ លទបលពភនិត

សញ្ញញបា

លសសដ្ឋាលនស លពភនិត
គ្ពោះ រ ិ

បរគលោំង

កនង សញ្ញ សត្តភូរិ និង បា
ោំងរិនប្រនជាគ្ពោះ រ ិ

រ ិយនរ ិយបិ ច ។

រប្រងរិនបាន
ភូរិលឡើ

ភូរិស
(រិនលកើត្លឡើង)

គ្ពោះ រ ិ បរគលោំង

បរគលោំង

រប្រងបាន (លកើត្បាន)

កនងភូរិែ៏លសស ។
ឥទ្លរត្ថ ភូរិចត្កាំ
លនោះជាពូក ៤ ក្នភូរិកនងបរ ិលចេទ្លនោះ ។
ប ិសនធិឆត្ុក្ំ ក
ពួក ៤ ក្នោរបែិសនធិ
(១៥)

បា

បែិសនធិ ោរសរត្ិបែិសនធិ រូបាវចរបែិសនធិ

រូបាវចរបែិសនធិ លចត្ិ ចត្ពាិោ បែិសនធិ ទរ ។
ល្ោោះថា បែិសនធិម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
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ោរសរត្ិបែិសនធិ ១ រូបាវចរបែិសនធិ ១ និង រូបាវចរបែិសនធិ ១។
(១៦) ត្ត្ថ
ភូរិ

កសលវ ិបាលោលបោខសហរត្សនតីរណំ

-

ំ ឱ្កានិក
ត ខលណ បែិសនធិ ហតា ត្លត បរ ំ ភវងគំ បរ ិលយសាលន

ចវនំ ហតា លវចេិជាត្ិ,

លរោបា

(បណា
ដ បែិសនធិោំង
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

បែិសនធិ ទរ ។
៤ គ្បោរ) លទោះ សនតីរណចិត្ត

ឧលបោខខាង កសលវ ិបាកជាបែិសនធិចិត្ត

ខណៈប្ែល្នចោះោន់ បា

កនង

ភូរិ បទោប់ពីលទោះជាភវងគចិត្ត និង

ជាចត្ិចិត្តកនងទ្ីបំផត្ (របស់ភព) លហើ
បា

បា

រលត្់លៅ លនោះល្ោោះថា

បែិសនធិប្រនពិត្ ។

(១៧) កសលវ ិបាលោលបោខសហរត្សនតីរណំ បន ោរសរត្ិ

រនសានលញ្ាវ

ជចាទធទ្ីនំ

ភរោសសិតនញ្ា

ំ

វ ិនិបាត្ិោសោនំ

បែិសនធិភវងគចត្ិវលសន បវត្តត្ិ ។
ចំប្ណកសនតីរណចិត្ត

វ ិបាក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

ំណាចរបស់បែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ

របស់រនសសប្ែលខាាក់ ំពីកំលណើត្ជាលែើរ
ប្ែលអាស្ស័
(១៨)

ឧលបោខខាងកសល
និងពួកវ ិនិបាត្ិោសូរៈ

ភរោែាលទ្វតកនងោរសរត្ិភូរិ ។

រហាវ ិបាោនិ

បន

ែា សពាតថបិ

ោរសរត្ិ

ំ

បែិសនធិភវងគចត្ិវលសន បវត្តនិត ។

ចំប្ណករហាវ ិបាកចិត្តោំង

លដ្ឋ

៨ ែួង រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅ

ំណាចរបស់បែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិកងោរស
ន
រត្ិភូរិសូរបី
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ោំងពួង ។
(១៩) ឥម្ច នវ ោរសរត្ិបែិសនធិលយ ទរ ។
ោរបែិសនធិោង
ំ
(២០) សា បទ

៩ លនោះ ល្ោោះថា ោរសរត្ិបែិសនធិ ។

ំ ទ្សវ ិោបិ ោម្ចវចរបែិសនធិលចាវ សងខំ

រចេត្ិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោរបែិសនធិោំង ១០ លទោះ រប្រងែល់នូវោរោប់
ថា ោម្ចវចរបែិសនធិ ។

បាយនំ រនសានំ វ ិនិបាត្ិោសោនញ្ា

(២១) លត្ស ចត្ននំ
អា

បបម្ចណរណទ

និ

លម្ច នត្ថិ ។

បណា
ដ ោរបែិសនធិបរគលោំង

លទោះ

ោប់គ្បម្ចណក្នអា

របស់សត្ាប្ែលលកើត្កនង បា

រនសសោំង

និងរបស់វ ិនិបាត្ិោសូរៈោំង

ោរកំណត្់នូវោរ
ភូរិ

៤

របស់

រប្រងរិន

ម្ចន ។
(២២) ចាត្រហាោជិោនំ បន លទ្វនំ ទ្ិព្វានិ បញ្ាវសសសតនិ
អា

បបម្ចណំ, រនសសរណទ

នវត្ិវសសសត្សហសសបបម្ចណំ

លហាត្ិ, ត្លត ចត្រគណំ តវត្ឹសានំ, ត្លត ចត្រគណំ យម្ចនំ, ត្លត
ចត្រគណំ ត្សិតនំ, ត្លត ចត្រគណំ និម្ចោនរត្ីនំ, ត្លត ចត្រគណំ
បរនិរិោត្វសវត្តីនំ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ៥០០ ឆានំទ្ិពាជាគ្បម្ចណក្នអា
ចាត្រោហាោជិោ

រប្រងគ្ត្ូវជា

៩
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បទោប់ពីលទោះ

៤

ែងជាគ្បម្ចណអា

របស់លទ្វតជាន់

តវត្តិងស (៩ ោនឆានំរនសសរណ ៤ = ៣៦ ោនឆានំ) បទោប់ពីលទោះ
៤

ែងជាគ្បម្ចណអា

របស់លទ្វតជាន់យម្ច

(៣៦

ោនឆានំ

រនសសរណ ៤ = ១៤៤ ោនឆានំ) បទោប់ពីលទោះ ៤ ែងជាគ្បម្ចណ
អា

របស់លទ្វតជាន់ត្សិត្ (១៤៤ ោនឆានំរនសសរណ ៤ =

៥៧៦ ោនឆានំ) បទោប់ពីលទោះ ៤ ែងជាគ្បម្ចណអា

របស់លទ្វត

ជាន់និម្ចោនរត្ី (៥៧៦ ោនឆានំរនសសរណ ៤ = ២៣០៤ ោនឆានំ)
បទោប់ពីលទោះ ៤ ែងជាគ្បម្ចណអា

របស់លទ្វតជាន់បរនិរិោត្វសវត្តី

(២៣០៤ ោនឆានំរនសសរណ ៤ = ៩២១៦ ោនឆានំ) ។
(២៣) នវសត្លញ្ាកវ ីស-

វសានំ លោែិលយ ត្ថា

វសសសត្សហសានិ

សែាិ ច វសវត្តិស ។

៩២១ លោែិ និង ៦ ោនឆានំ (រនសស) ជាគ្បម្ចណអា

របស់

លទ្វតកនងជាន់បរនិរិោត្វសវត្តី ។
(២៤)

បឋរជានវ ិបាកំ

បឋរជានភូរិ

ំ

បែិសនធិភវងគ-

ចត្ិវលសន បវត្តត្ិ ។

បឋរជានវ ិបាកចិត្ត

បឋរជានភូ រិលដ្ឋ
(២៥)
ទ្ត្ិ

ត្ថា

ជានភូរិ
ទ្ត្ិ

រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ

(រប្រងលកើត្)

កនង

ំណាចក្នបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិ ។
ទ្ត្ិ

ជានវ ិបាកំ

ំ។

ជានវ ិបាកចិត្ត និងត្ត្ិ
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ត្ត្ិ

ជានវ ិបាកញ្ា

ជានវ ិបាកចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត
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វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

លៅ (លកើត្) កនងទ្ត្ិ

ជានភូរិលដ្ឋ

(២៦) ចត្ត្ថជានវ ិបាកំ ត្ត្ិ

គ្បោរែូលចានោះ ។
ជានភូរិ

ំ។

ចត្ត្ថជានវ ិបាកចិត្តរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (រប្រងលកើត្) កនងត្ត្ិ

-

ជានភូរិ ។

(២៧) បញ្ារជានវ ិបាកំ ចត្ត្ថជានភូរិ

ំ។

បញ្ា រជានវ ិបាកចិត្តរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (រប្រងលកើត្) កនងចត្ត្ថជានភូរិ ។
(២៨)

សញ្ញ សតតនំ បន រូបលរវ បែិសនធិ លហាត្ិ ។ ត្ថា

ត្លត បរ ំ បវត្តិ

ំ ចវនោលល ច រូបលរវ បវត្តិតា និរជឈត្ិ, ឥម្ច ឆ្

រូបាវចរបែិសនធិលយ ទរ ។
ចំប្ណក រូបប៉ាលណាណោះជាបែិសនធិរបស់ សញ្ញសត្ត ។ បទោប់ពី
បែិសនធិលទោះ រូបប្ត្រា៉ា ងរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងបវត្តិោល លហើ
ចោះកនងលវោចត្ិោលលដ្ឋ

គ្បោរែូលចានោះ

រលត្់

បែិសនធិោំង

៦

គ្បោរលនោះ ល្ោោះថា រូបាវចរបែិសនធិ ។
(២៩) លត្ស គ្ពហោបារ ិសជាានំ លទ្វនំ កបបសស ត្ត្ិលយ ភាលគ
អា

បបម្ចណំ ។
បណា
ដ គ្ពហោបែិសនធិបរគលោំង

របស់កបបជាគ្បម្ចណអា

លទោះ

របស់គ្ពហោោំង

ចំប្ណកទ្ី

៣

ជាន់បារ ិសជាា ។

(៣០) គ្ពហោបលោហិតនំ ឧបឌឍកលបា ។
ចំប្ណកកនាោះកបបជាគ្បម្ចណអា
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របស់គ្ពហោជាន់បលោហិត

ភិធរោត្ថសងគហ

ោំង

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

។
(៣១) រហាគ្ពហាោនំ ឯលោ កលបា ។

១ កបបជាគ្បម្ចណអា

របស់គ្ពហោជាន់រហាគ្ពហោោំង

។

(៣២) បរ ិតតភានំ លទ្ា កបានិ ។
២ កបបជាគ្បម្ចណអា
(៣៣)

របស់គ្ពហោជាន់បរ ិតតភាោំង

។

បបម្ចណាភានំ ចតតរ ិ កបានិ ។

៤ កបបជាគ្បម្ចណអា

របស់គ្ពហោជាន់ បបម្ចណាភាោំង

(៣៤) អាភសសោនំ

។

ែា កបានិ ។

៨ កបបជាគ្បម្ចណអា

របស់គ្ពហោជាន់អាភសសោោំង

។

(៣៥) បរ ិត្តសភានំ លសាឡស កបានិ ។
១៦ កបបជាគ្បម្ចណអា
(៣៦)
៣២
ោំង

របស់គ្ពហោជាន់បរ ិត្តសភាោំង

។

បបម្ចណសភានំ ទ្ាត្ឹស
ត កបានិ ។
កបបជាគ្បម្ចណអា

របស់គ្ពហោជាន់ បបម្ចណសភា

។
(៣៧) សភកិណា
ា នំ ចត្សែាិ កបានិ ។

៦៤ កបបជាគ្បម្ចណអា

របស់គ្ពហោជាន់សភកិណា
ា ោំង

(៣៨) លវហបផោនំ

សញ្ញ សតតនញ្ា បញ្ាកបបសតនិ ។

៥០០ កបបជាគ្បម្ចណអា
សញ្ញ សត្តោំង
(៣៩)

។

របស់គ្ពហោជាន់លវហបផោ និង

។

វ ិហានំ កបបសហសានិ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

របស់គ្ពហោជាន់ វ ិហាោំង

១០០០ កបបជាគ្បម្ចណអា
(៤០)

។

ត្បានំ លទ្ា កបបសហសានិ ។

២០០០ កបបជាគ្បម្ចណអា

របស់គ្ពហោជាន់ ត្បាោំង

។

(៤១) សទ្សានំ ចតតរ ិ កបបសហសានិ ។
៤០០០ កបបជាគ្បម្ចណអា
(៤២) សទ្សសីនំ

របស់គ្ពហោជាន់សទ្សាោំង

ែា កបបសហសានិ ។

៨០០០ កបបជាគ្បម្ចណអា
(៤៣)

។

របស់គ្ពហោជាន់សទ្សសីោំង

។

កនិដ្ឋានំ លសាឡស កបបសហសានិ ។

១៦,០០០ កបបជាគ្បម្ចណអា

របស់គ្ពហោជាន់ កនិែាោំង

(៤៤) បឋម្ចរបាទ្ិវ ិបាោនិ បឋម្ចរបាទ្ិភូរីស

បែិសនធិភវងគចត្ិវលសន បវត្តនិត ។ ឥម្ច ចត្លសា

។
ថាការំ

រូបបែិសនធិលយ

ទរ ។

វ ិបាករបស់ រូប្នទ្ី ១ ជាលែើរោំង

រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត

លៅ (រប្រងលកើត្) កនងភូរិក្ន រូប្នទ្ី ១ ជាលែើរ លដ្ឋ

ំណាច

ក្នបែិសនធិ ភវងគ និងចត្ិតរលំដ្ឋប់ ។ បែិសនធិោំង

៤ លនោះ

ល្ោោះថា
(៤៥)

រូបបែិសនធិ ។
លត្ស

បន

វ ីសត្ិកបបសហសានិ អា

បណា
ដ រូបគ្ពហោោំង
របស់គ្ពហោោំង

អាោសានញ្ញ
ា

ត្នូបគនំ

លទ្វនំ

បបម្ចណំ ។
លទោះ ២ រ៊ឺនកបបជាគ្បម្ចណអា

ប្ែលជា នកចូលែល់អាោសានញ្ញ
ា
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ត្ន

ភិធរោត្ថសងគហ

ភូរិ ។

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា

(៤៦)

ត្នូបគនំ

លទ្វនំ

ចតតលីសកបប-

សហសានិ ។
៤ រ៊ឺនកបបជាគ្បម្ចណអា
នកចូលែល់វ ិញ្ញញណញ្ញ
ា
(៤៧) អាកិញ្ាញ្ញញ

ប្ែលជា

ត្នភូរិ ។
ត្នូ បគនំ លទ្វនំ សែាិកបបសហសានិ ។

៦ រ៊ឺនកបបជាគ្បម្ចណអា
នកចូលែល់អាកិញ្ាញ្ញញ

របស់គ្ពហោោំង

របស់គ្ពហោោង
ំ

ប្ែលជា

ត្នភូរិ ។

(៤៨) លនវសញ្ញញទសញ្ញញ

ត្នូបគនំ លទ្វនំ ចត្ោសីត្ិ-

កបបសហសានិ ។
៨ រ៊ឺន ៤ ព្វន់កបបជាគ្បម្ចណអា
ប្ែលជា នកចូលែល់លនវសញ្ញញទសញ្ញញ
(៤៩) បែិសនធិ ភវងគញ្ា

របស់គ្ពហោោំង

ត្នភូរិ ។
ត្ថា ចវនម្ចនសំ

វ ិស

ឯកលរវ ត្លេលវក-

លញ្ាកជាត្ិ

ំ។

បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត និងចត្ិចិត្ត ជាចិត្តគ្បលភទ្ែូចគនលទោះឯង
និងម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ

ជារួ

គនកនងភពជារួ

គន ។

ឥទ្លរត្ថ បែិសនធិចត្កាំ
ោំងលនោះជាពួក ៤ របស់បែិសនធិកនងបរ ិលចេទ្លនោះ ។

-552-

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

ក្ម្មឆត្ុក្ំ ក
ពួក ៤ ក្នករោ
(៥០) ជនកំ ឧបត្ថរភកំ ឧបបីឡកំ ឧបឃាត្កលញ្ាត្ិ កិ ចាវលសន ។
ល្ោោះថា ករោម្ចន ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ំណាចក្នកិចា រ៊ឺ ជនកករោ ១

ឧបត្ថរភកករោ ១ ឧបបីឡកករោ ១ និងឧបឃាត្កករោ ១ ។
(៥១) ររកំ អាសននំ អាចិ ណំ ណ
បរ ិយល

កែតតករោលញ្ាត្ិ បាកោន-

ន។

ល្ោោះថា ករោម្ចន ៤ គ្បោរលដ្ឋ

ឱ្ោសកនងោរឱ្យផល រ៊ឺ

ររកករោ ១ អាសននករោ ១ អាចិណណករោ ១ និងកែតតករោ ១ ។
(៥២) ទ្ិែាធរោលវទ្នី

ំ ឧបបជាលវទ្នី

ំ

បោបរ ិ

លវទ្នី

ំ

លហាសិករោលញ្ាត្ិ បាកោលវលសន ចតតរ ិ កម្ចោនិ ទរ ។
ល្ោោះថា ករោម្ចន ៤ គ្បោរលដ្ឋ
ផល រ៊ឺ ទ្ិ ែាធរោលវទ្នី
ទ្នី

ំណាចក្នលវោលសា

ករោ ១ ឧបបជាលវទ្នី

ករោ ១

បោបរ ិ

លវ-

ករោ ១ និង លហាសិករោ ១ ។
(៥៣)

ត្ថា

កសលំ

ោម្ចវចរកសលំ

រូបាវចរកសលំ

រូបាវចរកសលលញ្ាត្ិ បាកឋានវលសន ។
លដ្ឋ

គ្បោរែូលចានោះ ករោម្ចន ៤ យ៉ា ងលដ្ឋ

កនងោរឱ្យផល

រ៊ឺ

រូបាវចរកសលករោ ១

កសលករោ

១

ោម្ចវចរកសលករោ

រូបាវចរកសលករោ ១ ។
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ត្ត្ថ

កសលំ

ករោោារវលសន ត្ិវ ិធំ លហាត្ិ ។
បណា
ដ ករោោំង
ោរប្ចកតរោារ រ៊ឺ ោ

ោ

លទោះ

ករោំ

ករោ ១ វចីករោ ១ និងរលទករោ ១ ។

វ ិញ្ញ ត្ិស
ត ង្កខលត្ ោ

(សួរថា)
(លឆ្ាើ

រលទករោលញ្ាត្ិ

កសលករោម្ចន ៣ យ៉ា ង លដ្ឋ

(៥៥) កេំ? បាណាត្ិបាលត
លចត្ិ ោ

វចីករោំ

ទ្ិទនោនំ ោលរសរិចាេចាលោ

ោាលរ ព្វហលាវត្តិលត ោ

ករោំ ទរ ។

កសលករោ ៣ យ៉ា ង ម្ចនគ្បោរែូចលរដច ?

ថា) ោរសម្ចាប់សត្ា ១ ោរោន់

កវត្ថប្ែលលររិន

បានឱ្យ ១ និងោរគ្បគ្ពឹត្តខលកនងោរ ១ ល្ោោះថា ោ
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ចំប្ណកលគ្ចើនកនងោ

ោារ លព្វលរ៊ឺ ោ

ករោ លគ្ព្វោះ
វ ិញ្ញ ត្ិត ។

(៥៦) រសាវលោ បិសណវចា ផរសវចា សរផបបោលបា

លចត្ិ វចីវ ិញ្ញ ត្ិស
ត ង្កខលត្ វចីោាលរ ព្វហលាវត្តិលត វចីករោំ ទរ ។
ោរនិយ
ោរនិយ

កហក ១ ោរនិយ

គ្ទ្លគោះលបាោះលបាក

១

ោរនិយ

ល្ោោះថា វចីករោ លគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
វចីវ ិញ្ញ ត្ិត ។

(៥៧)
រនសោឹល

សកលសៀត្ឬចាក់លដ្ឋត្ ១
ឥត្គ្បលយជន៍

១

លគ្ចើនកនងវចីោារ លព្វលរ៊ឺ

ភិជា ពាបាលោ រិចាេទ្ិែិា លចត្ិ

ញ្ញ គ្តបិ វ ិញ្ញ ត្ិយ
ត

វ ព្វហលាវត្តិលត រលទករោំ ទរ ។

លសចកដីលោោភ ១ ោរគ្បទ្ូស ១ រិចាេទ្ិែិា ១ ល្ោោះថា រលទករោ
លគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

លគ្ចើនកនងរលទោារ លដ្ឋ
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ែក្ទ្ ។
(៥៨)

លត្ស

លោសរូលលន ជា

បាណាត្ិបាលត

ផរសវចា

ពាបាលោ

ច

នតិ ។

បណា
ដ ករោោំង

លទោះ ោរសម្ចាប់សត្ា ១ ោរនិ យ

សកលសៀត្ ១ ោរគ្បទ្ូស ១ រប្រងលកើត្លឡើង លដ្ឋ

ចិត្តប្ែលម្ចន

លោសរូលជាគ្បោន ។
(៥៩) ោលរសរិចាេចាលោ

ភិជា រិចាេទ្ិែិា ច លោភរូលលន ។

ោរគ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរ ១ លសចកដីលោោភ ១ រប្រងលកើត្លឡើង
លដ្ឋ

ចិត្តប្ែលម្ចនលោភរូលជាគ្បោន ។
(៦០) លសសានិ ចតតរ ិបិ ទ្ាីហិ រូលលហិ សរភវនតិ ។
ករោោំង

លដ្ឋ

ប្ែលលៅសល់ ៤ គ្បោរលទ្ៀត្ រប្រងលកើត្លឡើង

រូលោំង ២ ។

កសលំ សពាថាបិ ោាទ្សវ ិធំ

(៦១) ចិត្តបាទ្វលសន បលនត្ំ
លហាត្ិ ។
កសលករោលនោះម្ចន

១២

គ្បោរលដ្ឋ

ប្ចកតរចិត្តប្ែល

លកើត្លឡើងសូរបីោំង ស់ ។
(៦២) ោម្ចវចរកសលរបិ ោ

ោាលរ បវត្តំ ោ

ករោំ, វចីោាលរ

បវត្តំ វចីករោំ, រលទោាលរ បវត្តំ រលទករោលញ្ាត្ិ ករោោារវលសន ត្ិវ ិធំ
លហាត្ិ ។
ោម្ចវចរកសលករោក៏ម្ចន ៣ យ៉ា ង លដ្ឋ
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របស់ករោ រ៊ឺ ករោប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងោ

ោារ ល្ោោះថា ោ

ករោ ១

ករោប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងវចីោារ ល្ោោះថា វចីករោ ១ ករោប្ែលគ្បគ្ពឹត្ត
លៅកនងរលទោារ ល្ោោះថា រលទករោ ១ ។
(៦៣) ត្ថា ោនសីលភាវទវលសន ។
លដ្ឋ

គ្បោរែូលចានោះ ោម្ចវចរកសលករោម្ចន ៣ លដ្ឋ

ជាោន ១ សីល ១ និងភាវទ ១ ។

ប្ចក

ែាវ ិធំ លហាត្ិ ។

(៦៤) ចិត្តបាទ្វលសន បលនត្ំ

ោម្ចវចរកសលករោលទោះម្ចន ៨ គ្បោរលដ្ឋ

ប្ចកតរចិត្ត

ប្ែលលកើត្លឡើង ។
(៦៥) ោនសីលភាវទបចា

នលវ

ាវចាបត្តិោនបតតនលម្ច-

ទ្នធរោសសវនធរោលទ្សទ ទ្ិែិជ
ា ករោវលសន ទ្សវ ិធំ លហាត្ិ ។
ោម្ចវចរកសលករោម្ចន
(ោរឱ្យ) ១ សីល (សគ្ងួរោ
បចា

ន (ោរលគរព) ១ លវ

១០

គ្បោរលដ្ឋ

ប្ចកជាោន

វចា) ១ ភាវទ (ោរ ប់រ ំចិត្ត) ១
ាវចា (ោរជួ

ខាល់ខាា

) ១ បត្តិោន

(ោរប្ចកចំប្ណកបណយ) ១ បតតនលម្ចទ្ទ (ោរ នលម្ចទ្ទបណយ) ១
ធរោសសវន (ោរសាដប់ធរ៌) ១ ធរោលទ្សទ (ោរសប្រដងធរ៌) ១
និងទ្ិែាជករោ (ោរ

ល់ល

ើញគ្ត្ូវ) ១ ។

(៦៦) ត្ំ បលនត្ំ វ ីសត្ិវ ិធរបិ ោម្ចវចរករោរិលចាវ សងខំ រចេត្ិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ សូរបីករោោំង ២០ លទោះ រប្រងែល់នូវោរោប់ថា

ោម្ចវចរករោប្ត្រា៉ា ង ។
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(៦៧) រូបាវចរកសលំ បន រលទករោលរវ, ត្ញ្ា ភាវទរ

បបទបបត្តំ, ្នងគលភលទ្ន បញ្ាវ ិធំ លហាត្ិ ។

ំ

ចំប្ណករូបាវចរកសលករោ ជារលទករោប្ត្រា៉ា ង រា៉ា ងលទ្ៀត្
រូបាវចរកសលករោលទោះ

សលគ្រចពីភាវទ

សលគ្រចភាពជា បបទ

ម្ចន ៥ គ្បោរតរគ្បលភទ្របស់ ងគ្ន ។
(៦៨) ត្ថា

រូបាវចរកសលញ្ា រលទករោំ, ត្របិ ភាវទរ

ំ

បបទបបត្តំ. អាររោណលភលទ្ន ចត្ពាិធំ លហាត្ិ ។
លដ្ឋ

គ្បោរែូលចានោះ

រូបាវចរកសលករោជារលទករោ សូរបី

រូបាវចរកសលករោលទោះ

សលគ្រចពីភាវទប្ែលសលគ្រចលដ្ឋ

បបទ ។ ( រូបាវចរកសលករោលទោះ) ម្ចន ៤ គ្បោរ លដ្ឋ

គ្បលភទ្

របស់អាររោណ៍ ។
(៦៩)

ឯតថកសលករោរទ្ធចារហិត្ំ

បា

ភូរិ

ំ

បែិសនធឹ

ោាទ្សវ ិធំ

សតតកសលបាោនិ

កនងភូរិក្នោរឱ្យផលម្ចន ៤ យ៉ា ងលនោះ

កសលករោប្ែលលវៀរ

ជលនត្ិ,

បវត្តិ

ំ

បន

សពារបិ

សពាតថបិ ោរលោលក រូបលោលក ច
ឧទ្ធចាៈ

រប្រងឱ្យបែិសនធិកនង បា

ថារហំ វ ិបចាត្ិ ។

ភូរិ

ចំប្ណកកនងបវត្តិោល

កសលករោ ១២ យ៉ា ងោំង ស់ រប្រងឱ្យផលជា កសលវ ិបាក

ោំង ៧ ែួង លៅគ្បាកែកនងោរភូរិោំងពួងតរសររួរ ។
(៧០) ោម្ចវចរកសលរបិ ោរសរត្ិ
ត្ថា បវត្តិ

ញ្ា រហាវ ិបាោនិ,

លរវ បែិសនធឹ ជលនត្ិ,

លហត្កវ ិបាោនិ បន
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សពាតថបិ ោរលោលក រូបលោលក ច

ថារហំ វ ិបចាត្ិ ។

ោម្ចវចរកសលរប្រងឱ្យផលបែិសនធិ កនងោរសរត្ិភូរិប្រន
ពិត្ លដ្ឋ

គ្បោរែូលចានោះ រប្រងឱ្យលកើត្រហាវ ិបាកចិត្តកនងបវត្តិោល

និងឱ្យលកើត្ លហត្កកសលវ ិបាកចិត្ត ៨ ែួង កនងោរភូរិ និងរូបភូរិ
ោំងពួងបានតរសររួរ ។
(៧១) ត្តថបិ ត្ិលហត្ករកាែំា កសលំ ត្ិលហត្កំ បែិសនធឹ ទ្តា

បវលត្ត លសាឡស វ ិបាោនិ វ ិបចាត្ិ ។

សូរបីកនងោម្ចវចរកសលករោោំង

លទោះ កសលករោប្ែល

ម្ចនលហត្ ៣ យ៉ា ងក្គ្កប្លង រប្រងឱ្យផលបែិសនធិ ប្ែលម្ចនលហត្
ឱ្យលកើត្វ ិបាកចិត្ត ១៦ កនងបវត្តិោល ។

៣ លហើ

(៧២) ត្ិលហត្កលម្ចរកំ ទ្ាិលហត្ករកាែាញ្ា កសលំ ទ្ាិលហត្កំ

បែិសនធឹ ទ្តា បវលត្ត ត្ិលហត្ករហិតនិ ោាទ្ស វ ិបាោនិ វ ិបចាត្ិ ។

កសលករោប្ែលម្ចនលហត្ ៣ យ៉ា ងរិនក្គ្កប្លង និងប្ែល
ម្ចនលហត្ ២ យ៉ា ងក្គ្កប្លង រប្រងឱ្យផលបែិសនធិប្ែលម្ចនលហត្
២ លហើ

ឱ្យលកើត្វ ិបាកចិត្ត ១២ ែួង លវៀរចិត្តប្ែលម្ចនលហត្ ៣ កនង

បវត្តិោល ។
(៧៣) ទ្ាិលហត្កលម្ចរកំ បន កសលំ
លទ្ត្ិ, បវលត្ត ច

លហត្កលរវ បែិសនធឹ

លហត្កវ ិបាោលនវ វ ិបចាត្ិ ។

ចំប្ណកកសលករោប្ែលម្ចនលហត្

២

យ៉ា ងរិនក្គ្កប្លង

រប្រងឱ្យផលបែិសនធិជា លហត្កចិត្ត និងឱ្យលកើត្ លហត្កកសល
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វ ិបាកចិត្តកនងបវត្តិោលប៉ាលណាណោះ ។
(៧៤)

វ ិបាោនិ ន បចាត្ិ,

សង្កខរ ំ សសង្កខរសសង្កខររសង្កខរ-

វ ិបាោនីត្ិ លកចន ។

លត្សំ ោាទ្ស បាោនិ,

ទ្សាែា ច

ថាវតតនសាលរន

ថាការំ

ថាសរភវរទ្ោិលស ។

អាចារយពួកខាោះលព្វលថា កសលករោប្ែលជា សង្កខរ ិក រប្រង

រិនឱ្យនូវវ ិបាកចិត្តប្ែលជាសសង្កខរ ិក កសលករោប្ែលជាសសង្កខរ ិក
រប្រងរិនឱ្យនូវវ ិបាកចិត្តជា សង្កខរ ិក ។ បណិ ា ត្របបីសប្រដងនូវវ ិបាក
ចិត្តោំង

១២ ែួង ១០ ែួង និង ៨ ែួង តរលំដ្ឋប់ តរលំទំ

ែូចប្ែលបានលព្វលរកលហើ
(៧៥)

រូបាវចរកសលំ

តរសររួរ ។
បន

បឋរជានំ

បរ ិត្តំ

ភាលវតា

គ្ពហោបារ ិសលជាស ឧបបជាត្ិ ។
បរគល នកចលគ្រើននូវបឋរជាន

ប្ែលជារូបាវចរកសលបាន

យ៉ា ងោប រប្រងឧបបត្តិកនងពួកគ្ពហោោំង

ជាន់បារ ិសជាា ។

(៧៦) ត្លទ្វ រជឈិរំ ភាលវតា គ្ពហោបលោហិលត្ស ។
បរគល នកចលគ្រើននូវបឋរជានបានយ៉ា ងកណា
ដ ល
ឧបបត្តិកនងពួកគ្ពហោោំង

រប្រង

ជាន់បលោហិត្ ។

(៧៧) បណីត្ំ ភាលវតា រហាគ្ពលហោស ។
បរគល នកចលគ្រើនបឋរជានបានយ៉ា ងគ្បណីត្
កនងពួកគ្ពហោោំង

ជាន់រហាគ្ពហោ ។
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(៧៨) ត្ថា ទ្ត្ិ

ជានំ ត្ត្ិ

ជានញ្ា បរ ិត្តំ

ភាលវតា

បរ ិតតលភស ។
លដ្ឋ

គ្បោរែូលចានោះ បរគលចលគ្រើនទ្ត្ិ

ជាន និ ងត្ត្ិ

បានយ៉ា ងោប រប្រងឧបបត្តិកនងពួកគ្ពហោោំង
(៧៩) រជឈិរំ ភាលវតា

ជាន

ជាន់បរ ិតតភា ។

បបម្ចណាលភស ។

បរគល នកចលគ្រើន (នូវទ្ត្ិ

ជាន និងត្ត្ិ

កណា
ដ ល រប្រងឧបបត្តិកនងពួកគ្ពហោោំង

ជាន) បានយ៉ា ង

ជាន់ បបម្ចណាភា ។

(៨០) បណីត្ំ ភាលវតា អាភសសលរស ។
បរគល នកចលគ្រើន (នូវទ្ត្ិ

ជាន និងត្ត្ិ

គ្បណីត្ រប្រងឧបបត្តិកនងពួកគ្ពហោោំង

ជាន) បានយ៉ា ង

ជាន់អាភសសោ ។

(៨១) ចត្ត្ថជានំ បរ ិត្តំ ភាលវតា បរ ិត្តសលភស ។
បរគល នកចលគ្រើនចត្ត្ថជានបានយ៉ា ងោប
ពួកគ្ពហោោំង

រប្រងឧបបត្តិកនង

ជាន់បរ ិត្តសភា ។

(៨២) រជឈិរំ ភាលវតា

បបម្ចណសលភស ។

បរគល នកចលគ្រើនចត្ត្ថជានបានយ៉ា ងកណា
ដ ល រប្រងឧបបត្តិ
កនងពួកគ្ពហោោំង

ជាន់ បបម្ចណសភា ។

(៨៣) បណីត្ំ ភាលវតា សភកិលណាស ។
បរគល នកចលគ្រើនចត្ត្ថជានបានយ៉ា ងគ្បណីត្
កនងពួកគ្ពហោោំង

ជាន់សភកិណា
ា ។

(៨៤) បញ្ារជានំ ភាលវតា លវហបផលលស ។
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បរគល នកចលគ្រើនបញ្ា រជាន រប្រងឧបបត្តិកនងពួកគ្ពហោោំងជាន់លវហបផោ ។

(៨៥) ត្លទ្វ សញ្ញញវ ិោរំ ភាលវតា

សញ្ញ សលត្តស ។

បរគល ក
ន ចលគ្រើនបញ្ា រជានលទោះឯង ប្ែលគ្បាសចាកលសចកដី
លគ្ត្ក រកនងសញ្ញញ

រប្រងឧបបត្តិកនងពួកគ្ពហោោំង

ជាន់

សញ្ញ សត្ត ។
(៨៦)

ទគរិលទ បន សោធវលសស ឧបបជានិត ។

ចំប្ណកគ្ពោះ ទគរីោំង
ោំង

រប្រងឧបបត្តិកនងពួកគ្ពហោ

ជាន់សោធវស ។
(៨៧)

រូបាវចរកសលញ្ា

ថាការំ

ភាលវតា

អារលបបស

ឧបបជានីតត្ិ ។
បរគល នកចលគ្រើន រូបាវចរកសលលៅតរលំដ្ឋប់ រប្រងឧបបត្តិ
កនងពួកគ្ពហោោំង

ជាន់ រូបគ្ពហោ ។

(៨៨) ឥត្ថំ រហរគត្ំ បញ្ញំ

ថាភូរិវវត្ថិត្ំ

ជលនត្ិ សទ្ិសំ បាកំ
ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ
ផលលកើត្លឡើងែូចគនជារួ

បែិសនធិបវត្តិ

ំ។

លទោះ រហរគត្កសលករោ ៩ រប្រងឱ្យ

កសលរបស់ខួាន តរភូរិប្ែលកំណត្់ទ្ក

កនងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល ។

ឥទ្លរត្ថ ករោចត្កាំ
ោំងលនោះជាពួក ៤ របស់ករោកនងបរ ិលចេទ្លនោះ ។
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ឆុត្ិប ិសនធិក្ច្ក ម
លំដ្ឋប់ក្នោរចត្ិ និ ងបែិសនធិ
(៨៩) អា

កខល

ន ករោកខល

ន ឧភ

កខល

ន ឧបលចេទ្ក-

ករោទ លចត្ិ ចត្ោ ររណបបត្តិ ទរ ។
ល្ោោះថា ោរលកើត្លឡើងក្នររណៈម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ ោរសាាប់
លដ្ឋ

ោរ ស់អា

កខ័

លដ្ឋ

ោរ ស់ោំងអា

១ ោរសាាប់លដ្ឋ
កខ័

ោរ ស់ករោ ១ ោរសាាប់

និងករោ ១ ោរសាាប់លដ្ឋ

ករោចូលលៅ

ោត្់ផ្ទដច់ ១ ។
(៩០) ត្ថា ច ររទតនំ បន ររណោលល

ថារហំ

ភិរខីភូត្ំ

ភវនតលរ បែិសនធិជនកំ ករោំ វ, ត្ំករោករណោលល រូបាទ្ិករបលទ្ធបពារបករណភូ ត្ញ្ា

ករោនិរិត្ំត

វ,

ននតររបបជាម្ចនភលវ

ឧបលភិត្ពារបលភារភូ ត្ញ្ា រត្ិនិរិត្ំត វ ករោពលលន ឆ្ននំ ោាោនំ
ញ្ញ ត្រសោឹ បចាបដ្ឋាត្ិ, ត្លត បរ ំ ត្លរវ ត្លថាបែាិត្ំ អាររោណំ អារពភ

វ ិបចាម្ចនកកម្ចោនរូបំ បរ ិសទ្ធំ ឧបកាិលិែំា វ ឧបលភិត្ពាភវនរូបំ
ត្លតថណត្ំវ ចិត្តសទតនំ
ជនកភូត្ំ ករោំ

ភិណំ ា បវត្តត្ិ ព្វហលលាន, ត្លរវ វ បន

ភិនវករណវលសន ោារបបត្តំ លហាត្ិ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ករោប្ែលឱ្យលកើត្បែិសនធិកនងភពែក្ទ្ ប្ែលម្ចន
រកគ្បាកែចំលព្វោះរខកនងលវោជិត្សាាប់តរសររួរលដ្ឋ

លហត្

៤

គ្បោរលទោះកដី ករោនិរិត្ត (អាររោណ៍របស់ករោ) ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ
ប្ែលខាួនោាប់បានល

ើញរកកនងោលរន
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កនងលពលលធាើករោលទោះកដី រត្ិនិរិត្ត (លគ្រឿងសម្ចគល់របស់ភពប្ែលគ្ត្ូវ
លៅលកើត្) ប្ែលខាួនចូលលៅែល់ និងប្ែលខាួនគ្ត្ូវបានទ្ទ្ួលកនងភព
ប្ែលនឹងឧបបត្តិជាលំដ្ឋប់ត្លៅកដី រប្រងរកគ្បាកែកនងោារណារួ
កនងចំលណារោារោំង

៦

លដ្ឋ

កម្ចាំរបស់ករោែល់សត្ាោំង

ប្ែលកំពងជិត្សាាប់ ។ លំដ្ឋប់ ំពីលទោះ លដ្ឋ
ប្ែលបានទ្ទ្ួលអាររោណ៍

ចំប្ណកលគ្ចើន ចិត្ត

ប្ែលចូលរកគ្បាកែលដ្ឋ

អាោរយ៉ា ង

លទោះ ោំងប្ែលបរ ិសទ្ធ ឬលៅហោងតរសររួរែល់ករោប្ែលឱ្យផល
លហើ

គ្បគ្ពឹត្តលៅជាប់ត្គន

ែូចបលង្កអនលៅោន់អាររោណ៍តរប្ែល

បានគ្បាកែលទោះតរសររួរែល់ភព ប្ែលនឹងរបបីចូលលៅលកើត្លទោះ
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ករោប្ែលញាំងបែិសនធិឱ្យលកើត្លឡើងលទោះឯង រប្រងជាករោ
ប្ែលគ្បាកែតរោារលដ្ឋ

ំ ណាចក្នករោ ែូចជាោលកំពងលធាើេីោៗ ។

(៩១) បចាាសននររណសស ត្សស វ ីេិចិតតវសាលន ភវងគកខល

វ

ចវនវលសន បចាបបននភវបរ ិលយសានភូត្ំ ចត្ិចិត្ំត ឧបបជាិតា និរជឈត្ិ,
ត្សោឹ និរោធវសាលន ត្សាននតរលរវ ត្ថារហិត្ំ អាររោណំ អារពភ
សវត្ថកំ
រូលលកន

វត្ថកលរវ វ
សង្កខលរន

ថារហំ
ជនិ

សហជាតនរធិដ្ឋានភាលវន

វ ិជាានស
ម្ចនំ

បរ ិកខិលត្តន ត្ណា
ា នស

សរប

បពាងគរភូត្ំ

លត្តហិ

បរ ិរគ

-

ម្ច
ា នំ

ភវនតរបែិសទធនវលសន

បែិសនធិសង្កខត្ំ ម្ចនសំ ឧបបជាម្ចនលរវ បត្ិដ្ឋាត្ិ ភវនតលរ ។
កនងទ្ីបំផត្ក្នវ ីេិចិត្ត

បរគលប្ែលជិត្នឹងសាាប់លទោះ

ឬកនងលវោជិ ត្បំផត្ក្នភវងគចិត្តរបស់
ចត្ិចិត្តប្ែលជាចិត្តចងលគ្ោ
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ក្នោរចត្ិ
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ោលលកើត្លឡើងលហើ

រប្រងរលត្់លៅលដ្ឋ

ោលចិត្លត ទោះរលត្់លៅលហើ

ំណាច

លំដ្ឋប់ ំពីចត្ិចិត្តលទោះ

ចិត្ប្ត ែលល្ោោះថា បែិសនធិទ្ទ្ួលអាររោណ៍តរប្ែលររណាសននវ ីេិ
ចិត្ត (វ ីេិចិត្តកនងលវោជិត្សាាប់) ទ្ទ្ួ លទ្ក ោំងម្ចនហទ្
ម្ចនហទ្

វ ិជាានស័

វត្ថ

ជាបរ ិវរ

តរសររួរ
លដ្ឋ

ប្ែលកសលករោ

និង កសលករោតក់ប្ត្ងម្ចន

ម្ចនត្ណា
ា នស័

ប្ែលសរប

វត្ថឬរិន

ត្តធរ៌ោំង

ជាទ្ីតំងក្នសហជាត្ធរ៌ោំង

ជាឫសរល់ឱ្យលកើត្លឡើង
ជួ

ឧបត្ថរភជាគ្បោន

(រ៊ឺ រូបធរ៌និងទរធរ៌)

ោលកំពងលកើត្លឡើង រប្រងតំងលៅកនងភពែក្ទ្ ។
(៩២) ររណាសននវ ីេិ

បាែិកងខិត្ព្វានិ, ត្សាោ

ំ បលនត្ថ រនោបបវតតនិ បលញ្ាវ ជវទនិ

ទ្ិ បចាបបទនររោលណស អាបាេរលត្ស

ធរលនតលសាវ ររណំ លហាត្ិ , ត្ោ បែិសនធិភវង្កគនរបិ បចាបបទនររោណត
លពភត្ីត្ិ កតា ោម្ចវចរបែិសនធិយ ឆ្ោាររគហិត្ំ ករោនិរិត្ំត រត្ិនិរិត្តញ្ា
បចាបបននរត្ីតររោណំ

ឧបលពភត្ិ,

ករោំ

បន

ត្ីត្លរវ,

ត្ញ្ា

រលទោារររគហិត្ំ, តនិ បន សព្វានិបិ បរ ិត្តធរោភូតលនវររោណានិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនង ធិោរលនោះ ជវនចិត្ត ៥ ែួងប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
យ៉ា ង

៊ឺត្ៗ ជាវត្ថប្ែលរបបីគ្បាថានបានកនងររណាសននវ ីេិចិត្ត ែូលចានោះ

លបើោរសាាប់កនងខណៈប្ែលអាររោណ៍បចាបបននចូលរកោន់រនាង
(ក្នោារ) លហើ

តំងលៅកនងខណៈលទោះ បែិសនធិចិត្ត និងភវងគចិត្ត

បានទ្ទ្ួលអាររោណ៍បចាបបនន

លគ្ព្វោះលហត្លទោះ
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ោម្ចវចរបែិសនធិចិត្បា
ត នទ្ទ្ួលរកតរោារោំង

៦

ជាករោនិរិត្ត

ឬរត្ិនិរិត្តប្ែលជាបចាបបនន ឬ ត្ីត្ រប្រងលកើត្លឡើង ចំប្ណកករោ
ប្ែលជា ត្ីត្ប៉ាលណាណោះ និងករោលទោះឯងក៏ជាករោប្ែលបានទ្ទ្ួលរក
តររលទោារ

អាររោណ៍ោំង ស់លទោះជាបរ ិត្តធរ៌

(ោម្ចវចរធរ៌)

ប៉ាលណាណោះ ។
(៩៣) រូបាវចរបែិសនធិយ បន បញ្ញ ត្ិភ
ត ូ ត្ំ ករោនិរិត្តលរវររោណំ លហាត្ិ ។
ចំប្ណកករោនិរិត្តប្ែលជាបញ្ញ ត្ិអា
ត ររោណ៍

រប្រងជាអាររោណ៍

របស់រូបាវចរបែិសនធិចិត្ត ។
(៩៤) ត្ថា
ករោនិរិត្តលរវ
លដ្ឋ

រូបបែិសនធិយ ច រហរគត្ភូត្ំ បញ្ញ ត្ិតភូត្ញ្ា

ថារហម្ចររោណំ លហាត្ិ ។
គ្បោរែូលចានោះ ករោនិរិត្តប្ែលជារហរគត្ធរ៌ និងបញ្ញត្ិត

អាររោណ៍ រប្រងជាអាររោណ៍របស់ រូបាវចរបែិសនធិចិត្តតរសររួរ ។
(៩៥)

សញ្ញ សតតនំ

បន

ជីវ ិត្នវកលរវ

បត្ិដ្ឋាត្ិ, ត្សាោ លត្ រូបបែិសនធិោ ទរ ។

ចំប្ណកជីវ ិត្នវកកោបៈ (គ្កុររូប ៩ រ៊ឺ

ជីវ ិត្រូប ១) រប្រងតំងលៅលដ្ឋ

បែិសនធិភាលវន
វ ិនិលព្វភររូប ៨ +

ភាពជាបែិសនធិរបស់គ្ពហោោំង

ជាន់ សញ្ញ សត្ត លគ្ព្វោះលហត្លទោះ គ្ពហោជាន់ សញ្ញ សត្តោំង
លទោះ លទ្ើបល្ោោះថា រូបបែិសនធិ (ម្ចនរូបជាបែិសនធិ) ។
(៩៦)

រូបា

រូបបែិសនធិោ ។
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រូបគ្ពហោោំង

ជា រូបបែិសនធិ (ទរបែិសនធិ) ។

(៩៧) លសសា រូបារូបបែិសនធិោ ។
សត្ាោំង

ែ៏លសស ល្ោោះថា រូបារូបបែិសនធិ (ម្ចនរូប

និងទរជាបែិសនធិ) ។
(៩៨) អារបបចត្ិយ លហានតិ
បរម្ចរបបសនធី ច
លគ្ោ

លហែាិម្ចរបបវជាិត
ត្ថា ោរត្ិលហត្ោ ។

ំពី រូបាវចរចត្ិចិត្ត ៤ ែួង លកើត្លឡើង

រូបាវចរ-

បែិសនធិ ៤ ែួង (លវៀរ រូបាវចរបែិសនធិជាន់លគ្ោរ) និងោរត្ិលហត្កបែិសនធិចិត្ត ៤ ែួង ោំងលនោះ រប្រងលកើត្លឡើងបាន ។
រូបាវចរចត្ិយ

លហត្រហិត សិ

សព្វា ោរត្ិលហត្ម្ចា
លគ្ោ

ំ

ោលរលសាវ បលនត្ោ ។

ំពីរូបាវចរចត្ិចិត្ត ៥ ែួងលកើត្លឡើង បែិសនធិចិត្ត ១៧

ែួង (លវៀរ លហត្កបែិសនធិចិត្ត ២ ែួ ង) រប្រងលកើ ត្លឡើងបាន (រិ នលធាើ
សញ្ញញវ ិោរៈលៅលកើត្កនង សញ្ញ សត្តភូរិលគ្ព្វោះរិនម្ចនលោសៈ
រិនល

លទ្ើប

ើញលោសរបស់ទ្កខផូវចិ
ា ត្)ត ។

លរត្ថ ចត្ិបែិសនធិកាលម្ច ។

ោំងលនោះជាលំដ្ឋប់ក្នចត្ិចិត្ត និងបែិ សនធិចិត្ក
ត នងបរ ិលចេទ្លនោះ ។
(៩៩) ឥលចាវ ំ រហិត្បែិសនធិោនំ បន បែិសនធិនិលោោននតរលត
បភត្ិ ត្លរវររោណម្ចរពភ ត្លទ្វ ចិត្ំត យវ ចត្ិ ចិត្តបាោ
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សត្ិ

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

វ ីេិចិត្តបាលទ្ ភវសស
នទ្ីលសាលត វ ិ

ងគភាលវន ភវងគសនតត្ិសង្កខត្ំ ម្ចនសំ

លព្វាចេិនំន

បវត្តត្ិ ។

បទោប់ពីោររលត្់លៅក្នបែិសនធិចិត្តរបស់សត្ា ប្ែលោន់

ក

បែិសនធិតរប្ែលបានលព្វលរកយ៉ា ងលនោះ ោលរិនម្ចនវ ីេិចិត្តលកើត្
លឡើងលទ្ បែិសនធិចិត្តលទោះរប្រងទ្ទ្ួលអាររោណ៍លទោះឯង លហើ
ចិត្តប្ែលលៅថា ភវងគ លដ្ឋ
គ្បគ្ពឹត្តលៅរិនដ្ឋច់រ

ជា

ភាពជាលហត្ជាប់ត្គនរបស់ភព ប្ែល

ៈែូចប្ខសទ្ឹកក្នសោឹងែោបរហូត្ែល់ោរលកើត្

លឡើងរបស់ចត្ិចិត្ត ។
(១០០) បរ ិលយសាលន ច ចវនវលសន ចត្ិចិត្ំត ហតា និរជឈត្ិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងវរៈចងលគ្ោ
លឡើងលហើ

ជាចត្ិចិត្តលដ្ឋ

បងអស់ បែិសនធិចិត្តលទោះលកើត្

ំណាចក្នោរឃាាត្ចាកភព

រប្រង

រលត្់លៅ ។
(១០១) ត្លត បរញ្ា បែិសទធទ្លយ រេចការិវ

ថាការំ ឯវ

បរ ិវត្តទត បវត្តនិត ។
បនត ំពីលទោះ បែិសនធិចិត្តជាលែើរ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តជាប់លៅតរ
លំដ្ឋប់លគ្បៀបែូចកង់រលទ្ោះ ។

(១០២) បែិសនធិភវងគវ ីេិលយ,
បន សនធិ ភវងគរិចា

ំ,

ចត្ិលចហ ត្ថា ភវនតលរ.
បរ ិវត្តត្ិ ចិត្តសនតត្ិ ។

បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត វ ីេិចិត្ត និ ងចត្ិ ចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកនង
បចាបបននភពលនោះយ៉ា ងណា គ្កប្សចិត្តម្ចនបែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្តជាលែើរ
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ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងភពខាងរខលទ្ៀត្ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
បែិសង្កខ

បលនត្រទ្ធវ ំ,

ធិ រទា ត បទ្រចាត្ំ ពោ

សសរចេិននសិលនហពនធទ, សរលរសសនតិ ចិោ
នកគ្បាជ្ោំង
ល

ប្ែលម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលអ ស់ោល

ើញចិត្តនិងលចត្សិកលនោះថា

ជាវត្ថរិនលទ្ៀង

គ្ពោះនិព្វានប្ែលរិនញាប់ញ័រលហើ
ស្ស

ញ់ោត្់ដ្ឋច់លហើ
ឥត្ិ

សពាត ។
រូ

បានសលគ្រចនូវ

ជា នកម្ចនចំណង រ៊ឺ លសចកដី

និងចូលែល់លសចកដីសៃប់ ។

ភិធរោត្ថសងគលហ វ ីេិរត្តសងគហវ ិភាលគ ទរ
បញ្ាលម្ច បរ ិលចេលោ ។

បរ ិលចេទ្ទ្ី ៥ ល្ោោះថា វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ
កនងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហចប់លដ្ឋ

ឆប់

(🕮,
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គ្បោរែូលចនោះ ៕

ភិធរោត្ថសងគហ

វ ីេិរត្តសងគហវ ិភារ

អបារុ តា តេ អមេស្ស ទ្វា រា
តេ តោេវតតោ បមុ ញ្ចន្ោុ ស្ទ្ធំ
ំ រ
ទាវ នន រពះ និ ព្វវ ន ទា ង

ះ រែើ ក រ

ើយ

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

ះចូ ែរចេញនូវសទាធចុះ ។
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