
 

 
 ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ 

វីថិមុ្ត្តសង្គហវិភាគ 
បរចិ្ឆេទទី ៥ 

 

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ោយ 

ភិក្ខ ុញាត្ិធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌ ី

សព្មប់ជាធម្មទាន 
រុទធសក្រាជ ២៥៦៥ 



  



 

 

ព្រះអភធិម្មត្ថសង្គហៈ 
បរចិ្ឆេទទី ៥ 

វីថិមុ្ត្តសង្គហវិភាគ 
 

 
 

ប្រែ និងរ ៀែរ ៀងរោយ 
ភិក្ខ ុញាតិ្ធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 

រ្វើរៅវត្តសីត្វន័ (មហាវហិា ) រេត្តបាត់្ដែំង 
 

( សរាែ់ជា្មមទាន ) 
ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ 



 

ក 
  

          
នាម្អនក្ជួយរិនតិ្យអក្ខរាវិរទុធនិង្វាយអត្ថបទ 

6 
    ១- លោកម្ចា ស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ  ហ ៊ឺ ជីលៅ សគ្រួលលសចកដី 

    ២- លោកម្ចា ស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ  ល ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី 

   ៣- លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន សគ្រួលលសចកដី 

   ៤- លោកម្ចា ស់ សនតចិលតត  លរន រដ្ឋា  ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៥- លោកម្ចា ស់ ញាណានលទោ  ងួន ភារ ណ ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៦- លោកម្ចា ស់ លរតត ធលទ លរឿន ស៊ឺន ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៧- សារលណរ   ឡ ង ជីវ៉ា            ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៨- ភិកខ  លោវលិោ ល ោះ សូលវៀត្    វ  ត្ថបទ្ 

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

 
 

 



 

អារម្ភក្ថា 

បរ ិត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ 
រួ ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះព ទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរ ងលរឿង
ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កន ង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធគ្ទ្ង់រលំត់្
ខនធបរនិិព្វា នរក លបើគ្ពោះលេោន លេរៈោំង  រិនចាប់ចិត្ត កន ងោរ
សិកាគ្ពោះព ទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គន រកលហើ  គ្ពោះព ទ្ធសាសទ
ក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចាន ោះ បណាដ រន សសោំ
ង  ប្ែលលកើត្រក កន ងសរ័ លគ្ោ តំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធបរនិិព្វា ន
រក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ រិនម្ចនឱ្ោសបានសិកាធរ៌កន ង
គ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកាធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលហើ  
ក៏រប្រងប្បរលៅនិ រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះព ទ្ធសាសទ 
លធាើឱ្យវែដៈរបស់ប រគលោំង  លទោះរិនម្ចនទី្បំផ ត្ រួរឱ្យសាដ  យ៉ាង
ក្គ្កប្លង ែូលចាន ោះោរសិកាគ្ពោះបរ ិត្តិលទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។ 

ល  ធម្ចោ  លហត្ បបភវ 
លត្សំ លហត្ ំ ត្ថារលត (អាហ) 
លត្សញ្ា  លយ និលោលោ (ច) 
ឯវវំទី្ រហាសរលណាតិ្ ។ 

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

ខ 



 

ម្ចនគ្បគ្កតី្លព្វលយ៉ាងលនោះ ។ 
កន ងលសៀវលៅគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ១ ែល់បរលិចេទ្ទី្ ៩  

ខ្ ំម្ចនលសចកដីគ្ជោះថាា បានលរៀបចំជាលសៀវលៅលនោះលឡើង ក៏អាស្ស័ ោរបាន
សិកាគ្ពោះ ភិធរោកន ងចាប់លែើរ (រូលនិធិប្នបរហានីោននោ) ល ើញថា
ម្ចនោរ ធិបា ពិសាដ រជំនួ ែល់ោរ ល់បានលអ ខ្ ំក៏ពាយរប្គ្ប
ជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍ែល់ោរសិកា
របស់ព ទ្ធបរសិ័ទ្ ។ 

កន ងលសៀវលៅលនោះ ខ្ ំព ំបានលលើក ករំនិត្ផ្ទោ ល់ខាួនលទោះលទ្ រ៊ឺស្សង់
 កលសចកដីកន ងចាប់លែើរោំងស្សុង និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក  ែាកថាខាោះ 
ប៉ា ប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ ំលជឿជាក់ថា ោរលរៀបលរៀងលសៀវលៅ
លនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហ សខ សឆ្គងខាោះជាព ំខាន ពីលគ្ព្វោះជាសាន ក្ែលលើកែំបូង
បងអស់របស់ខ្ ំ ខ្ ំសូរទ្ទួ្លោល់កំហ សខ សឆ្គងោំង រាលម្ច៉ាន ំពី
សម្ចន ក់លោក នកសបប រសោំង   ប្ែលម្ចនបំណងកន ងោរប្កលំ  
និងសាថ បទកន ងលពលជាខាងលគ្ោ ៗ លទ្ៀត្ ។ 

ជាទី្បញ្ា ប់ លដ្ឋ ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខ្ ំ សូរលលើកលឡើង
នូវរហាក សលថាន ក់ធរោោនលនោះ និងប ណយក សលគ្រប់ប្បបយ៉ាងប្ែល
បានសនសំលហើ កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះ ជាពិលសសប ណយក សលប្ែល
សលគ្រចលៅលលើទឹ្កែីព ទ្ធភូរិ ម្ចនគ្បលទ្សឥណាា  លនបា៉ាល ស្សីលង្កា  
និងគ្បលទ្សភូម្ច ប្ែលបានលៅលហើ េោីៗ លនោះសូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ 

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

រ 



 

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

 តី្ត្ជាគ្ពោះគ្រូ ន រណស្សុករត្នរណា ល 
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវនិយចារយ គំ   ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវន័ិ  

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរ ណោំង ស់កន ងសងាវែដ និងសពាសត្ា 
ោំង ស់កន ងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកប ណយលសោើៗ គន  ។ 

រួ ចំប្ណកសូរជូនចំលព្វោះលញារគ្បុស ព   រ ី លញារស្សី 
រស់ ស ីលហៀង ប្ែលម្ចនជីវតិ្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ  និងសូរជូនចំលព្វោះ
លោកគ្រូ  រគបណាិ ត្ធម្ចោ ចារយ ប  ត្ សាវងស លោកគ្រូ ធរោបណាិ ត្ 
រស់ ស ផ្ទត្ គ្ពរោំងព ទ្ធបរសិ័ទ្ោំង ស់ សូរបានចំប្ណកប ណយ
ធរោោនលនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គន ក ំបីអាក់ខានលឡើ  ។ 

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

បាត់្ែំបង វត្តសីត្វន័ ក្េៃ ១៥ ក ើត ប្ខលចគ្ត្ ព.ស. ២៥៦៥ 
រ.ស. 2022 

 
ភិក្ខ ុញាតិ្ធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 

 

  

(វត្តសីវន័សថិត្លៅភូរិគ្ក ញ់   ំកំព ងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា) 



 

មតិ្កា 

         ល.រ.                                                                            ទំរ័រ 
គថាសងគហ ........................................................................................................ ១ 
គថាសងគហទី្ ១ ................................................................................................. ៤ 
ពួកទី្ ១ ភូរិចត្ កា ................................................................................................ ៧ 
 បា ភូរិ ........................................................................................................... ៩ 
រហានរក ៨ រលតត  ........................................................................................... ១៤ 
បាបប្ែលលធាើឱ្យោា ក់នរក ................................................................................... ២០ 
លោសប្ែលទំលៅោន់រហានរក ...................................................................... ២១ 
ឧសសទ្នរក ...................................................................................................... ២៥ 
 រលោកនរក ................................................................................................. ២៧ 
លោកនតរនរក.................................................................................................... ២៩ 
តិ្រចាេ នភូរិ  ....................................................................................................... ៣០ 
លបត្តិភូរិ  ........................................................................................................... ៣២ 
លគ្បត្ ៤ ពួក..................................................................................................... ៣៣ 
លគ្បត្គ្បលភទ្ខាោះប្ែលគ្ពោះលព្វធិសត្ារិនលៅលកើត្ ................................................. ៣៤ 
លគ្បត្ទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយប្ែល នកែក្ទ្ឧទ្ោិសលអា  ........................................ ៣៤ 
សត្ាប្ែលសាា ប់លហើ ទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយប្ែល នកែក្ទ្ឧទ្ោិសឱ្យរិនបាន ........ ៣៥ 
លគ្បត្ ១២ ពួក .................................................................................................. ៣៧ 
លគ្បត្ ២១ ពួក ................................................................................................... ៣៨ 
 ស រោ ភូរិ  .................................................................................................. ៤០ 
ោរស រតិ្ភូរិ ................................................................................................... ៤៤ 
រន សសភូរិ ......................................................................................................... ៤៥ 
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សប្រតងោរឱ្យផលរបស់ សង្កខ រកិនិងសសង្កខ រកិក សលករោ ........................... ៤៣៩ 

ែ 



 

ោរឱ្យផលរបស់រូបាវចរក សលករោ ៥ .............................................................. ៤៤១ 
ស ោធ វសភូរិម្ចនរ ណសរបត្តិ ៤ គ្បោរ......................................................... ៤៤៩ 
 នកសលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរីរប្រងលកើត្កន ងគ្ពហោភូរិ.......................................... ៤៥០ 
ោរឱ្យផលរបស់ រូបាវចរក សលករោ ៤ ........................................................... ៤៥១ 
ស្រសតីប្ែលបាន្នសម្ចបត្តិោលសាា ប់លហើ នឹងលកើត្ជាគ្ពហោពួកណា ......... ៤៥៣ 
ោរឱ្យផលរបស់ទ្ តិ្ ជានក សលនិងត្តិ្ ជានក សល.............................. ៤៥៦ 
និររគថា ..................................................................................................... ៤៥៧ 
ពួកទី្ ៤ ររណ បបត្តិចត្ កា ................................................................................ ៤៥៩ 
សប្រតងលសចកតីសាា ប់ ៤ គ្បោរ ......................................................................... ៤៦០ 
សប្រតងនិរិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងោលជិត្នឹងសាា ប់ .......................................... ៤៧០ 
សប្រតងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នគ្កប្សចិត្តោលជិត្នឹងសាា ប់ ...................................... ៤៩០ 
សប្រតងររណាសននវេិី .................................................................................... ៤៩៧ 
ោរលកើត្លឡើងរបស់បែិសនធិចិត្តកន ងភពេោី ......................................................... ៥០១ 
សប្រតងអាររោណ៍របស់ោរបែិសនធិ ................................................................. ៥១៣ 
ោលជិត្នឹងសាា ប់ម្ចនជវនៈលកើត្បានគ្តឹ្រ ៥ ខណៈ ........................................ ៥១៥ 
សប្រតងអាររោណ៍របស់រូបបែិសនធិចិត្ត ............................................................... ៥២១ 
សប្រតងអាររោណ៍របស់ រូបបែិសនធិចិត្ត ........................................................... ៥២៣ 
សប្រតងបែិសនធិរបស់ សញ្ញសត្តគ្ពហោ ............................................................ ៥២៤ 
សប្រតងោរប្ចកបែិសនធិលដ្ឋ រូបនិងទរ ........................................................ ៥២៥ 
សប្រតងបែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្ត្ ំពីច តិ្ចិត្ត....................................................... ៥២៦ 
សប្រតងោរលកើត្លឡើងរបស់ភវងគចិត្តនិងច តិ្ចិត្ត ................................................ ៥៣២ 
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ភវងគចិត្តកន ងរវងវេិីចិត្តលកើត្ ............................................. ៥៣៥ 
សប្រតងោរវលិវល់លៅកន ងសងារវែត .............................................................. ៥៣៧ 
និររគថា .................................................................................................... ៥៣៧ 
សប្រតងបែិបោប្ែលឱ្យដ្ឋច់ចាកសងារវែត .................................................... ៥៣៨ 

ឋ 



 

 

                                                                           
                              លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ 
                                                                                        អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ 
                                                                                        
                                      រូបភូរិ ៤                                          
 
 
                                                                    កនិដ្ឋា  
                                    រូបភូរិ ១៦               ស ទ្សសី 
                                                                  ស ទ្សា                              ស ោធ វសភូរិ ៥ 
                                                                    ត្បា 
                                                                     វហិា                                                            ៧ 
                                                                  
                                                        លវហបផោ       សញ្ញ                     ចត្ ត្ថជានភូរិ ២ 
 
                                                    បរតិ្តស -    បបម្ច-     ស ភកិ-                   
                                                       ភា        ណស ភា        ណាា  

                                                   បរតិត ភា     បបម្ច-    អាភសសោ                         
                                                                   ណាភា 

                                                បារសិជាា     ប លោហិត   រហាគ្ពហោ                    
                                  
                                                             បរនិរោិត្វសវត្តីភូរិ 
                                                               និម្ចោ នរតី្ភូរិ 
                      ោរភូរិ ១១                        ត្ សិតភូរិ 
                                                                យម្ចភូរិ 
                                                               តវតិ្តងាភូរិ 
                                                          ចាត្ រោហាោជិោភូរិ 
                                                                 រន សសភូរិ                                            រន សសភូរិ ១ 
 
                                  និរ ភូរិ         លបតិ្តភូរិ        ស រោ      តិ្រចាេ នភូរិ               បា ភូរិ ៤                                    

អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ 

 

លហែាិរ 
សងារ 
 

រជឈរិ 
សងារ 
 

ឧបររិ 
សងារ 
 

វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ 

 

ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ 

 
ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ 

 

បឋរជានភូរិ ៣ 

 

លទ្វភូរិ ៦ 

 

ឌ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-1- 

អភិធម្មត្ថសង្គហបាល ីបរចិ្ឆេទទី ៥ 

វីថិមុ្ត្តសង្គហវិភាគ 
rs 

 

គាថាសង្គហ 
 ១. វេិីចិត្តវលសលនវ ំ      បវត្តិ រ ទី្រលិត 
               បវត្តិសងគលហា ទរ          សនធិ ំ ោនិ វ ចាតិ្ ។ 
 ២. ប េ ជាទ ន លពភនតិ     ស ោធ វលសស  សពាថា 
      លសាតបទន  ច សកោ-    គរិលទ ចាបិ ប រគោ។ 
 ៣.  រយិ លទបលពភនតិ      សញ្ញញ បា ភូរិស  
      លសសដ្ឋា លនស  លពភនតិ      រយិនរយិបិ ច ។ 
 ៤. នវសត្លញ្ា កវសី-             វសានំ   លោែិលយ ត្ថា 
     វសសសត្សហសានិ     សែាិ ច វសវត្តិស  ។ 
 ៥. បែិសនធិ ភវងគញ្ា        ត្ថា ចវនម្ចនសំ 
     ឯកលរវ ត្លេលវក-      វសិ លញ្ា កជាតិ្ ំ ។ 
 ៦.  សង្កខ រ ំសសង្កខ រ-     វបិាោនិ ន បចាតិ្ 
     សសង្កខ ររសង្កខ រ-     វបិាោនីតិ្ លកចន ។ 
 ៧. លត្សំ ោា ទ្ស បាោនិ     ទ្សាែា ច  ថាការំ 
      ថាវ តត ន សាលរន       ថាសរភវរ ទ្ោិលស ។ 
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 ៨. ឥត្ថំ រហរគតំ្ ប ញ្ញំ       ថាភូរិវវត្ថិតំ្ 
      ជលនតិ្ សទិ្សំ បាកំ      បែិសនធិបវត្តិ ំ ។ 
 ៩. អារ បបច តិ្យ លហានតិ     លហែាិម្ចរ បបវជាិត 
     បរម្ចរ បបសនធី ច                ត្ថា ោរតិ្លហត្ ោ ។ 
 ១០. រូបាវចរច តិ្យ        លហត្ រហិត សិ  ំ 
       សព្វា  ោរតិ្លហត្ ម្ចា       ោលរលសាវ បលនត្ោ ។ 
 ១១. បែិសនធិភវងគវេិីលយ      ច តិ្លចហ ត្ថា ភវនតលរ 
         ប ន សនធិ ភវងគរិចា ំ      បរវិត្តតិ្ ចិត្តសនតតិ្ ។ 
 ១២. បែិសង្កខ  បលនត្រទ្ធ វ ំ    ធិរទតា  បទ្រចា តំ្ ព ោ 

     ស សរ ចេិននសិលនហពនធទ   សរលរសសនតិ ចិោ  ស ពាត ។ 
 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ វេិីរ ត្តសងគហវភិាលគ ទរ 
 បញ្ា លម្ច បរលិចេលោ ។ 

ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរលិចេទ្ទី្ ៥  
លព្វលលដ្ឋ វេិីរ ត្តសងគហៈ ៕ 

 
 
 

&🕮' 

 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-3- 

បរចិ្ឆេទទី ៥ វីថិមុ្ត្តសង្គហវិភាគ 
 

នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមម សម្ពុទធសស ។ 

 
ច្សឆក្តីខាង្ច្ ើម្ 

 ោលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយបានសប្រតងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ 
៤ លព្វលលដ្ឋ វេិីសងគហវភិារ ប្ែលសប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
របស់ចិត្តកន ងបវត្តិោល ខណៈប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍តរោា រោំង ៦ 
គ្កប្សចិត្តរប្រងលឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លអាររោណ៍ ោំងតរបញ្ាោា រវេិី និង 
រលទោា រវេិី តរសររួរែលោ់ា រនិងអាររោណ៍ ។ 
 គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ៥ លនោះ ល ោ្ ោះថា វេិីរ ត្តសងគហ-
វភិារជាោរសប្រតងចិត្តប្ែលផ ត្វេិី ។ 
 វេិីរ ត្ត ប្គ្បថា ផ ត្វេិី ឬ លគ្ៅវេិី រ៊ឺ រិនបានលៅកន ងវេិីលទោះឯង ។  
 សងគហ ប្គ្បថា សលរង្កគ ោះ ឬ រួបរួរ ។ 
 វភិារ ប្គ្បថា ចំប្ណក ។ 
 ែូលចនោះ វេិីរ ត្តសងគហវភិារ លទ្ើបប្គ្បថា ចំប្ណកប្ែលរួបរួរ
ោរសប្រតងចិត្តប្ែលផ ត្វេិី ។ 
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គាថាសង្គហទី ១ 
 ១. វេិីចិត្តវលសលនវ ំ      បវត្តិ រ ទី្រលិត 
               បវត្តិសងគលហា ទរ          សនធិ ំ ោនិ វ ចាតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា សងគហៈ ប្ែលល ោ្ ោះថា បវត្តិសងគហៈ ខ្ ំបានលព្វល
ទ្ កលហើ កន ងបវត្តិោល លដ្ឋ  ំណាចក្នវេិីចិត្តយ៉ាងលទោះ ឥឡូវលនោះ
ខ្ ំនឹងលព្វលកន ងបែិសនធិោល (រ៊ឺ កន ងលវោបែិសនធិ) ។ 
 

អធិបាយ 
 បានសិកាលរឿងរបស់ចិត្តបររត្ថកន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្
ទី្ ១ លហើ ថា ចិត្តជាធរោជាតិ្រា៉ាងប្ែលែឹងអាររោណ៍ និងចំនួនចិត្ត
ោំង ស់ោប់លដ្ឋ សលងខបបាន ៨៩ និងលដ្ឋ ពិសាត រ ១២១ ែួង កន ង
គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ៤ ប្ែលសប្រតងលរឿងរបស់វេិីចិត្តលទោះ 
បានសប្រតងែល់ចិត្តកន ងចំនួនោំង ស់ ៨៩ ែួងលទោះ អាចប្ចកបានជា 
២ ពួករ៊ឺ  

ចិត្តកន ងវេិី ១ ពួក និងចិត្តប្ែលផ ត្វេិី ១ ពួក 
 ១. ចិត្តកន ងវេិី បានែល់ ចិត្តប្ែលលធាើកិចាតំងពីអាវជានកិចា 
ទ្សសនកិចា សវនកិចា ឃា នកិចា សា នកិចា ផ សនកិចា សរបែិចេន-
កិចា សនតីរណកិចា លវែាពានកិចា ជវនកិចា រហូត្ែល់ត្ោលរពនកិចា 
ចិត្តប្ែលលធាើកិចាលផសងៗ ោំងលនោះោប់បានថាលៅកន ងវេិី ប្ែលម្ចនចំនួន 
៨០ ែួង ចិត្តកន ងវេិីលនោះលៅប្ចកលចញលៅបានជា ២ ពួករ៊ឺ  
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 ក. ចិត្តកន ងវេិីពិត្គ្បាកែ (ឯកនត) ម្ចន ៧០ ែួង បានែល់  
  ក សលចិត្ត ១២ ែួង  
  លហត្ កចិត្ត ១៦ ែួង (លវៀរឧលបោខ សនតីរណៈ ២ ែួង) 
 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង 
 រហាកិរយិចិត្ត ៨ ែួង 
 រហរគត្ក សលចិត្ត ៩ ែួង 
 រហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ែួង 
 លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង រួរ ៧០ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តកន ងវេិីប្ែលរិនពិត្គ្បាកែ ( លនកនត) ម្ចន ១០ ែួង 
បានែល់  
 ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រួរ ១០ ែួង ។ 
 ២ ចិត្តប្ែលផ ត្វេិី បានែល់ ចិត្តប្ែលរិនបានលធាើកិចាទ្ទួ្ល 
អាររោណ៍េោី កន ងបចា បបននភពែូចលព្វលលហើ កន ងចំណ ចទី្ ១ រង់លធាើ
កិចាគ្តឹ្រប្ត្ ៣ រ៊ឺ បែិសនធិកិចា ភវងគកិចា និងច តិ្កិចា ចិត្តប្ែលផ ត្វេិី
លនោះក៏ម្ចន ២ ពួកែូចគន រ៊ឺ  
 ក. ចិត្តប្ែលផ ត្វេិីពិត្គ្បាកែ (ឯកនត) ម្ចន ៩ ែួង បានែល់  
 រហរគត្វបិាកចិត្ត ៩ ែួង ។ 
 ខ. ចិត្តប្ែលផ ត្វេិីប្ែលរិនពិត្គ្បាកែ ( លនកនត) ម្ចន ១០ 
ែួង បានែល់  
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 ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង  
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រួរ ១០ ែួង ។ 
 វេិីរ ត្តសងគហវភិារលនោះ ជាោររួបរួរោរសប្រតងចិត្តប្ែលផ ត្វេិី 
រហូត្ែល់ធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ចិត្តប្ែលផ ត្វេិីលទោះផង រួរ
លសចកតីថា វេិីរ ត្តសងគហវភិារ សប្រតងធរ៌ប្ែលផ ត្វេិីថាម្ចន ៤ ពួក 
និងរួ ពួកៗ ប្ចកលចញជា ៤ យ៉ាងលៅថា ចត្ កាៈ រ៊ឺ  
 ពួកទី្ ១ ភូរិចត្ កា ប្ចកភូរិជា ៤ ភូរិ បានែល់  
 (១)  បា ភូរិ 
 (២) ោរស រតិ្ភូរិ 
 (៣) រូបាវចរភូរិ  
 (៤)  រូបាវចរភូរិ ។ 
 ពួកទី្ ២ បែិសនធិចត្ កា ប្ចកោរបែិសនធិជា ៤ យ៉ាង បានែល់  
 (១)  បា បែិសនធិ 
 (២) ោរស រតិ្បែិសនធិ 
 (៣) រូបាវចរបែិសនធិ 
 (៤)  រូបាវចរបែិសនធិ ។ 
 ពួកទី្ ៣ ករោចត្ កា ប្ចកករោជា ៤ យ៉ាង បានែល់  
 (១) ជនោទិ្កិចា កិចារបស់ករោ  
 (២) បាកោន លដំ្ឋប់ោរឱ្យផលរបសក់រោ 
 (៣) បាកោល លវោក្នោរឱ្យផលរបស់ករោ 
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 (៤) បាកដ្ឋា ន ទី្តំងក្នផលរបស់ករោ ។ 
 ពួកទី្ ៤ ររណចត្ កា ប្ចកោរសាា ប់ ៤ យ៉ាង បានែល់  
 (១) អា  កខ ររណ សាា ប់លដ្ឋ  សអ់ា    
 (២) ករោកខ ររណ សាា ប់លដ្ឋ  ស់ករោ 
 (៣) ឧភ កខ ររណ សាា ប់លដ្ឋ  ស់អា  និង ស់ករោ  
 (៤) ឧបលចេទ្កររណ សាា ប់លដ្ឋ រ នកំណត់្អា   ។ 

 
រួក្ទី ១ ភូមិ្ឆតុ្ក្ក 

 ព្វកយថា ភូរិ កន ងផាូវធរ៌ម្ចន ២ យ៉ាង  
 ១. ឋានភូរិ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទី្លៅរបស់សត្ាោំង   ប្ែល
ម្ចនោំង ស់ ៣១ ភូរិ បានែល់  
 ក.  បា ភូរិ ៤ 
 ខ. រន សសភូរិ ១ 
 រ. លទ្វភូរិ ៦ 
  . រូបភូរិ ១៦  
 ង.  រូបភូរិ ៤ ។ 
 ២.  វតថ ភូរិ រ៊ឺ ភូរិរបស់ធរ៌ប្ែលគ្តូ្វកំណត់្គ្ពំប្ែន លដ្ឋ 
ោរត្ណាា  រូបត្ណាា  និង រូបត្ណាា  ។ 
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អវោថ ភូមិ្មន ៤ យ៉ា ង្ បាន ល ់
 ១. ោរ វតថ ភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលគ្តូ្វកំណត់្គ្ពំប្ែន លដ្ឋ 
ោរត្ណាា  បានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ៥៤ ែួង លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ ។ 
 ២. រូប វតថ ភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលគ្តូ្វកំណត់្គ្ពំប្ែន លដ្ឋ 
រូបត្ណាា  បានែល់ រូបាវចរចិត្ត ១៥ ែួង លចត្សិក ៣៥ ។ 
 ៣.  រូប វតថ ភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលគ្តូ្វកំណត់្គ្ពំប្ែន លដ្ឋ 
 រូបត្ណាា  បានែល់  រូបាវចរចិត្ត ១២ ែួង លចត្សិក ៣០ ។ 
 ៤. លោក ត្តរ វតថ ភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលផ ត្ចាកោរកំណត់្
គ្ពំប្ែនលដ្ឋ ត្ណាា ោំង ៣ បានែល់លោក ត្តរចិត្ត ៨ ែួង លចត្សិក 
៣៦ គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ែូលចាន ោះ ោលលព្វលែល់ោរភូរិ រូបភូរិ និង រូបភូរិ រប្រង
សំលៅ កបានកន ងភូរិោំង ២ រ៊ឺ ឋានភូរិ និង វតថ ភូរិ ។ 
 ចំប្ណកលោក ត្តរភូរិលទោះ សំលៅ កបានចំលព្វោះកន ងភូរិប្ត្
រា៉ាង រ៊ឺ  វតថ ភូរិប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៥ លនោះ សប្រតងភូរិជាពួកែំបូង ប្ែលប្ចកភូរិជា 
៤ ភូរិ លៅថា ភូរិចត្ កា ។ 
 ត្ត្ថ  បា ភូរិ ោរស រតិ្ភូរិ រូបាវចរភូរិ  រូបាវចរភូរិ លចតិ្ 
ចត្លសា ភូរិលយ ទរ ។ 
 កន ងចត្ កាៈ ៤ យ៉ាងលទោះ ល ោ្ ោះថា ភូរិ ៤ រ៊ឺ  បា ភូរិ 
ោរស រតិ្ភូរិ រូបាវចរភូរិ និង រូបាវចរភូរិ រួរ ៤ ភូរិ ។ 
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អបាយភូមិ្ 
  បា ភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទី្លៅក្នពួកសត្ាប្ែលលធាើ
ក សលបានលបំាក រកពីព្វកយថា  ប+  +ភូរិ ។ 
  ប ប្គ្បថា គ្បាសចាក ។ 
    ប្គ្បថា ក សល ។ 
 ភូរិ ប្គ្បថា ទី្លៅអាស្ស័ របស់សត្ា ។ 
 រួរលសចកដីថា  បា ភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលគ្បាសចាក
ក សលធរ៌ រ៊ឺ ម្ចនឱ្ោសលធាើក សលបានលំបាក ឬគ្បាសចាកឱ្ោស
លធាើក សល ម្ចនគ្ពោះបាលីប្ែលបរយិ លសចកតីែូលចនោះ រ៊ឺ 
 តិ្វធិសរបត្តិលយ   នតិ រចេនតិ បវត្តនតិ ឯលត្ទតិ្ =  លយ  
 ប្គ្បថា សរបត្តិោំង ៣ គ្បោរ រ៊ឺ រន សសសរបត្តិ ទិ្ពាសរបត្តិ 
និងនិព្វា នសរបត្តិ រប្រងលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះក សលករោ លហត្ លទោះ
ក សលករោលទ្ើបល ោ្ ោះថា    ។ 
   លត  បរលត =  បាលយ  
 ឋានប្ែលគ្បាសចាកក សលករោ រ៊ឺ រិនម្ចនឱ្ោសកន ងោរលធាើ
ក សល ល ោ្ ោះថា  បា  ។ 
 ភវនតិ សតត  ឯតថ តិ្ = ភូរិ  
 សត្ាោំង  រប្រងលកើត្កន ងសាថ នទី្លទោះ លហត្ លទោះសាថ នទី្លទោះ 
លទ្ើបល ោ្ ោះថា ភូរិ ។ 
  បាលយ ឯវ ភូរិ =  បា ភូរិ  
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 សាថ នទី្លៅរបស់សត្ាោំង   ប្ែលរិនម្ចនឱ្ោសលធាើ
ក សលលទោះ ល ោ្ ោះថា  បា ភូរិ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  បា ភូរិលនោះ ម្ចនល ោ្ ោះលៅ ទ្ រគតិ្ភូរិ 
រកពីព្វកយថា ទ្ +រតិ្+ភូរិ ។ 
 ទ្  ប្គ្បថា អាគ្កក់ រិនលអ លំបាក ។ 
 រតិ្ ប្គ្បថា លៅលកើត្ (លដ្ឋ  ំណាចករោ) ។ 
 ភូរិ ប្គ្បថា ទី្លៅអាស្ស័ របស់សត្ា ។ 
 រួរលសចកតីថា ទ្ រគតិ្ភូរិ ប្គ្បថា លៅលកើត្កន ងទី្ប្ែលរិនលអ 
លំបាក ែូចវចនត្ថៈថា   
 ទ្ កខសសរតិ្ បែិសរណនតិ = ទ្ រគតិ្  
 ភូរិប្ែលល ោ្ ោះថា ទ្ រគតិ្ លគ្ព្វោះជាទី្លកើត្ក្នលសចកតីលំបាក 
ទ្ រគតិ្ម្ចន ៣ យ៉ាងរ៊ឺ  
 ១.  គរ ិបែិបត្តិ ទ្ រគតិ្ បានែល់ គ្រហសថ នកគ្របគ្រងផោោះ 
បានលធាើទ្ ចារតិ្ករោលដ្ឋ  ំណាចរបសកិ់លលស ។ 
 ២.  ទគរ ិបែិបត្តិ ទ្ រគតិ្ បានែល់ ភិកខ សារលណរ  នកបែិបត្តិ
ខ ស ទ្ម្ចា  សោធ ប្ែលម្ចនលៅកន ងខនធសទត នរបស់ព ទ្ធសាសនិកជន
ឱ្យលៅហោងលៅ ឬលធាើជាលពទ្យផសំថាន ំជាលែើរ ។ 
 ៣. រតិ្ទ្ រគតិ្ បានែល់ គ្រហសថ ឬភិកខ សារលណរ ប្ែលបាន
លធាើខ សរកលហើ  ោលសាា ប់រប្រងលៅលកើត្កន ង បា ភូរិ ៤ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះទ្ រគតិ្លទ្ើបសំលៅ ក រតិ្ទ្ រគតិ្ ោលរួរទ្ រគតិ្ 
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ោងំលដ្ឋ គ្ត្ង់ និងលដ្ឋ  ររប្រងបានែល់ បា ភូរិលទោះឯង ។ 
 

ទុគគត្ិភូម្ិ 
 ទ្ រគតិ្ភូរិ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នសត្ាោំង   
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លសចកតីលំបាក ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ទ្ លកខន រនតព្វា តិ្ = ទ្ រគតិ្ 
 ប្គ្បថា ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នសត្ាោំង  លដ្ឋ លសចកតីលំបាក 
ល ោ្ ោះថា ទ្ រគតិ្ភូរិ ។ 
  បា ភូរិោំង ៤ រ៊ឺ និរ ភូរិ លបត្តិភូរិ  ស រោ ភូរិ និង
តិ្រចាេ នភូរិ ល ោ្ ោះថា ទ្ រគតិ្ភូរិ លគ្ព្វោះជាភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នសត្ា
ោំង  លដ្ឋ ោរលំបាកកន ង បា ភូរិលទោះ ម្ចនទ្ កខ ២ យ៉ាងរ៊ឺ  
 ១. ទ្ រគតិ្ភូរិលដ្ឋ គ្ត្ង់ ។ 
 ២. ទ្ រគតិ្ភូរិលដ្ឋ  រ ។ 
 ១. ទ្ រគតិ្ភូរិលដ្ឋ គ្ត្ង់ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នសត្ា 
ភារលគ្ចើនប្ែលគ្តូ្វបានទ្ទួ្លោរលបំាកលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ បានែល ់
សត្ានរក លគ្បត្  ស រោ  សត្ាោំង ៣ ពួកលនោះោលលកើត្លឡើងកន ង
ភពេោី ក៏ម្ចនោងោ ធំលឡើងភាា រប្ែលជាឱ្បបាតិ្កៈកំលណើ ត្ កន ង
បករណ៍ខាោះ លៅសត្ានរក លគ្បត្  ស រោ ថា លបត្តិប្ត្រា៉ាង លគ្ព្វោះ
ម្ចនោរលកើត្ែូចគន  លគ្ៅពីលទោះរូបោងោ ជា និដ្ឋា ររោណ៍ែូចគន
លទ្ៀត្ផង ។ 
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 ២. ទ្ រគតិ្ភូរិលដ្ឋ  រ បានែល់ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នសត្ា
ប្ែលបានទ្ទួ្លលសចកតីលំបាកលដ្ឋ រិនពិត្គ្បាកែ ែូចជាសត្ា
តិ្រចាេ ន លគ្ព្វោះតិ្រចាេ នពួកខាោះែូចជាលសតចោជសីហ៍ លសតចទរ លសតចគ្រុឌ 
លសតចែំរឆី្ទ្ោនតជាលែើរ ោំងលនោះម្ចនឫទ្ធិលគ្ចើន ម្ចនលសចកតីស ខលគ្ចើន 
សូរបីសត្ាចិញ្ា ឹរពួកខាោះ ម្ចនស នខ សត្ាសាា ប ម្ចនម្ចន់ជាលែើរ ោំង
លទោះម្ចា ស់ស្ស ញ់ហួងប្ហងរកា ឱ្យបានទ្ទួ្លលសចកតីស ខសបា 
យ៉ាងលអ ក៏ោប់ថាម្ចនលសចកតីស ខលគ្ចើន តិ្រចាេ នពួកលនោះចាត់្ជាទ្ រគតិ្
ភូរិលដ្ឋ គ្ត្ង់រិនបាន លទ្ើបចាត់្ទ្ កកន ងគ្បលភទ្ទ្ រគតិ្ភូរិលដ្ឋ  រ 
ែូចកន ងលនត្តិបករណ ែាកថាសប្រតងថា  
  បា រគហលណន     តិ្រចាេ នលយនឹ ទី្លបតិ្,  
 ទ្ រគតិ្រគហលណន    លបតិ្តវសិ ំ ទី្លបតិ្,  
 គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់សប្រតងកំលណើ ត្របស់តិ្រចាេ នលដ្ឋ សពោថា 
 បា  គ្ទ្ង់សប្រតងកំលណើ ត្របស់នរក លគ្បត្  ស រោ  ោំង ៣ រួរ
ជារួ គន  លដ្ឋ សពោថា ទ្ រគតិ្ ។ 
 ែូលចាន ោះ កន ង បា ភូរិោំង ៤ លនោះ នរក លគ្បត្  ស រោ  
ល ោ្ ោះថា ទ្ រគតិ្លដ្ឋ គ្ត្ង់ តិ្រចាេ នល ោ្ ោះថា ទ្ រគតិ្លដ្ឋ  រ ។ 

 
អបាយភូមិ្ ៤ គឺ 

 ១. និរ ភូរិ បានែល់ ភូរិរបស់សត្ានរក ។ 
 ២. តិ្រចាេ នភូរិ បានែល់ ភូរិរបស់សត្ាតិ្រចាេ ន ។ 
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 ៣. លបត្តិភូរិ បានែល់ ភូរិរបស់លគ្បត្ ។ 
 ៤  ស រោ ភូរិ បានែល់ ភូរិរបស ់ស រោ  ។ 
 នឹងសប្រតង បា ភូរិោំង ៤ តរលំដ្ឋប់ែូចត្លៅលនោះ 
 

១. និរយភូមិ្ ភូមិ្របសស់ត្វនរក្ 
 នរក បានែល់ លសចកតីលៅត គ្កហា  ោររិនម្ចនលសចកតីស ខ 
លគ្ព្វោះគ្តូ្វលធាើោរ ណករោជានិចា ។ 
 សត្ានរក បានែល់ សត្ាប្ែលគ្តូ្វលធាើោរ ណករោរហូត្ែល់រក
លសចកដីស ខរិនបាន ។ 
 ភូរិរបស់នរក បានែល់ ទី្លៅរបស់សត្ាប្ែលគ្តូ្វលធាើោរ ណករោ
រកលសចកតីស ខរិនបាន ភូរិរបស់សត្ានរកលនោះម្ចនល ោ្ ោះលៅថា 
និរ ភូរិ ។ 
 និរ  ោលប្ចកបទ្លហើ បាន និ+   ។ 
 និ ជាបទ្បែិលសធ ប្គ្បថា រិនម្ចន ។ 
    ប្គ្បថា លសចកតីចលគ្រើន លសចកតីស ខ ឬក សល ។ 
 រួរលសចកតីថា និរ  បានែល់ រិនម្ចនលសចកតីចលគ្រើន រិនម្ចន
លសចកតីស ខ ឬរិនម្ចនក សលលកើត្លឡើង ែូចវចនត្ថៈថា  
   តិ្ វឌឍតី្តិ្ =  លយ  
 ក សលករោ ឬលសចកតីស ខ លសចកតីចលគ្រើនរប្រងម្ចន លហត្ លទោះ 
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ក សលករោ ឬលសចកតីស ខ លសចកតីចលគ្រើនលទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា    
ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  
   ិត្លព្វា  សាទិ្ត្លព្វា  =  លយ  
 សត្ាោំង  របបីគ្បាថាន លសចកតីស ខ លសចកតីសបា  លដ្ឋ  
 ំណាចកិលលស លហត្ លទោះលសចកតីស ខ លសចកតីសបា លទោះ លទ្ើប
ល ោ្ ោះថា    ។ 
 នត្ថិ  លយ ឯតថ តិ្ = និរលយ  
 លសចកតីស ខសបា រិនម្ចនកន ងភូរិណា លហត្ លទោះភូរិលទោះ 
ល ោ្ ោះថា និរ  ព្វកយថា និរ  និង នរក លទ្ើបលគ្បើលសចកតីែូចគន  
និរ  ឬ នរក លនោះម្ចន ៤ យ៉ាងរ៊ឺ  
 ១. រហានរក បានែល់ នរករលតត ធំម្ចន ៨ រលតត  ។ 
 ២. ឧសសទ្នរក បានែល់ នរករលតត តូ្ចជាងរហានរក ប្ែល
លៅថា ចូឡនរក ម្ចន ១២៨ រលតត  ។ 
 ៣.  រលោកនរក ម្ចន ៣២០ រលតត  ។ 
 ៤. លោកនតរនរក ម្ចន ១ រលតត  ។ 
 

១. ម្ហានរក្ ៨ រច្តត  
 (១) សញ្ា ីវនរក ជាទី្លៅរបស់សត្ានរកប្ែលគ្តូ្វគ្បហារលដ្ឋ  
អាវ ធ ម្ចនដ្ឋវជាលែើរ សូរបីគ្តូ្វសម្ចា ប់លហើ គ្ត្ឡប់ជាលកើត្លឡើង
រកលទ្ៀត្ និងគ្តូ្វសម្ចា ប់ឱ្យសាា ប់លទ្ៀត្ម្ចនសភាពែូលចនោះលៅរហូត្ែល់ 
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 ស់អា   ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 សំ ប នបប នំ ជីវនតិ ឯតថ តិ្ = សញ្ា ីលវ  
 សត្ានរកោំង  រប្រងលៅកន ងនរកលទោះលរឿ ៗ ែូលចាន ោះ នរក 
លទោះល ោ្ ោះថា សញ្ា ីវ ។ 
 ជលិតវ ធហលត្ថហិ   ខណាិ តបិ លនរ ិោ 
 ជីវទត   រាិ ប ទបិ  សញ្ា ីលវតិ្ បវ ចាលត្  
 ទ និរ បាល  នកោន់អាវ ធប្ែលម្ចនពនា៊ឺោប់សម្ចា ប់សត្ា 
នរកោំង   សត្ានរកោំងលទោះ សូរបីគ្តូ្វោប់សម្ចា ប់លហើ  
គ្ត្ឡប់លកើត្លឡើងបានលទ្ៀត្កន ងនរកណា នរកលទោះល ោ្ ោះថា សញ្ា ីវ ។ 
 (២) ោឡស ត្តនរក ជាទី្លៅរបស់សត្ានរក ប្ែលគ្តូ្វវ លដ្ឋ 
ប្ខសលមោ  លហើ ចាំងឬោត់្នូវសត្ាប្ែលលកើត្កន ងនរកលទោះ តរសាន រ
ប្ខសប្ែលវ លទោះ ។ 
 ោឡស ត្តំ ឋលបតា  ត្ចេនតិ ឯតថ តិ្ = ោឡស លតត  
 ទ និរ បាលោំង   លគ្បើប្ខស ំលបាោះលមោ ផ្ទោ ត់្លហើ ក៏ចាងំ 
ឬោត់្នូវសត្ាប្ែលលកើត្កន ងនរកលទោះ លហត្ លទោះនរកលទោះល ោ្ ោះថា 
ោឡស ត្ត ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  
 ោឡស តត និ បាលត្តា  វសិផរស ក ោរអីាទី្ហិ ត្ចេនតិ ឯត្ថ 
និពាលត្ត សលត្តតិ្ = ោឡស លតត   
 ទ និរ បាលោំង   លគ្បើប្ខស ំលបាោះលមោ វ ជាបទោ ត់្
លហើ ចាំង ឬោត់្នូវសត្ាប្ែលលកើត្កន ងនរកលទោះ លដ្ឋ លគ្រឿងគ្បហារ 
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ម្ចនពូលៅ ចប ោំបិត្ រណារជាលែើរ លហត្ លទោះនរកលទោះ ល ោ្ ោះថា 
ោឡស ត្ត ។ 
 ោឡស លត្តន ត្ចេនតិ   រាិ និរ បាលោ 
  ន ពទធ  បបត្លនត  ោឡស លតត  បវ ចាលត្ ។ 
 កន ងនរកណាទ និរ បាលោំង   លគ្បើប្ខស ំលបាោះលមោ  
លហើ ចងជាប់ តរចាំង ឬោត់្ នូវសត្ានរកប្ែលកំព ងោា ក់ច ោះ នរក
លទោះល ោ្ ោះថា ោឡស ត្ត ។  
 (៣) សងាត្នរក ជាទី្លៅរបស់សត្ាប្ែលគ្តូ្វភនំប្ែកប្ែល
ម្ចន ណាត ត្លភាើងលឆ្ោះរលរៀលសងាត់្សត្ាប្ែលលកើត្កន ងនរកលទោះ យ៉ាង
ខាា ំង ឱ្យលអិត្ជាផង់ ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា  
 សំឃាលែនតិ ឯតថ តិ្ = សំឃាលត  
 ភនំប្ែករប្រងសងាត់្នូវសត្ាប្ែលលកើត្កន ងនរកលទោះយ៉ាងខាា ំង 
លហត្ លទោះនរកលទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា សងាត្ ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  
 រហទត  ជលិត  លយបពាត សំឃាលែនតិ ច ណណវចិ ណណំ  កលោនតិ 
ឯត្ថ និពាលត្ត សលត្តតិ្ = សំឃាលត  
 ភនំប្ែកប្ែលធំខពស់ ម្ចន ណាដ ត្លភាើងលឆ្ោះរប្រងរលរៀលសងាត់្
នូវសត្ាប្ែលលកើត្កន ងនរកលទោះឱ្យលអិត្ជាផង់ លហត្ លទោះនរកលទោះ
ល ោ្ ោះថា សងាត្ ។ 
  លយរ បេពយ ំ រាិ  កែិរត្តំ បលវសិលត្ 
  លយលសោ សំឃាលែនតិ  សំឃាលតតិ្ បវ ចាលត្ ។ 
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 កន ងនរកណា ភនំប្ែកប្ែលម្ចន ណាដ ត្លភាើងឆាបលឆ្ោះ គបសងាត់្
សត្ានរកោំង   ប្ែលកំព ងលិចច ោះលៅកន ងប្ផនែីជាវោិរក្នប្ែក 
ឱ្យលិចលៅែល់គ្តឹ្រចលងាោះ នរកលទោះល ោ្ ោះថា សងាត្ ។ 
 (៤) លោរ វនរក (ធូរលោរ វ ឬ ចូឡលោរ វនរក) ជាទី្លៅរបស់សត្ា 
ប្ែលគ្តូ្វលធាើោរ ណករោលដ្ឋ ប្ផសងលភាើង ឱ្យចូលលៅោន់ោា រោំង ៩ លធាើ
ឱ្យប្ស្សកលដ្ឋ សំលឡងែ៏ខាា ំង ។ 

 រហារវ ំរវនតិ ឯតថ តិ្ = លោរ លវ  
 សត្ានរកោំង  ប្ស្សក ំលដ្ឋ សំលឡងែ៏ខាា ំង កន ងនរកលទោះ 
លហត្ លទោះនរកលទោះ ល ោ្ ោះថា លោរ វ ឬរា៉ាងលទ្ៀត្  
 រហលនតហិ សលទ្ោហិ និចាោលំ រវនតិ ឯត្ថ និពាតត  សតត តិ្ = លោរ លវ  
 សត្ាោំង  ប្ែលលៅកន ងនរកលទោះ រប្រងទំគន ប្ស្សក ំ
លដ្ឋ សំលឡងែ៏ខាា ំង ស់ោលជានិចា លហត្ លទោះនរកលទោះ ល ោ្ ោះថា 
លោរ វ ។ 
 ធូលរហិ បវសិិតា ន   លសទ្ម្ចទ ទ្យវហំ  
 រហារវ ំរវលនតត្ថ   វ ចាលត្ ធូរលោរ លវ ។  
 សត្ានរកោំង  គ្តូ្វប្ផសងលភាើងហប់េប់ រប្រងប្ស្សក ំ
លដ្ឋ សំលឡងែ៏ខាា ំង លៅកន ងនរកលទោះលគ្ព្វោះប្ផសងលភាើងចូលលៅកន ង
ោា រោំង ៩ នរកលទោះលៅថា ធូរលោរ វ ។ 
 (៥) រហាលោរ វនរក (ជាលលោរ វ) ជាទី្លៅរបស់សត្ាប្ែលគ្តូ្វ
លភាើងលឆ្ោះតរោា រោំង ៩ លធាើឱ្យប្ស្សក ំលដ្ឋ សលំឡងែ៏ខាា ំង ។ 
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 រហលទត  លោរ លវ = រហាលោរ លវ  
 នរកប្ែលម្ចនោរប្ស្សក ំលដ្ឋ សំលឡងែ៏ខាា ំងជាង ចូឡលោរ វ-
នរក ល ោ្ ោះថា រហាលោរ វនរក ។ 
 ជាោហិ បវសិិតា ន  ឌ ាម្ចទ ទ្យវហំ  
 រហារវ ំរវលនតត្ថ           វ ចាលត្ ជាលលោរ លវ ។ 
 សត្ានរកោំង  គ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះ ប្ស្សក ំលដ្ឋ សំលឡងែ៏ខាា ំង
រួរឱ្យអាណិត្លៅកន ងនរកលទោះ លគ្ព្វោះ ណាដ ត្លភាើងចូលលៅកន ងោា រ
ោងំ ៩ នរកលទោះល ោ្ ោះថា ជាលលោរ វ ឬ រហាលោរ វនរក ។ 
 (៦) តបននរក (ចូឡតបននរក) ជាទី្លៅរបស់សត្ាប្ែលគ្តូ្វ
លដ្ឋត្លដ្ឋ ប្ែក លណាដ ត្ប្ែលលៅត ខាា ងំ ។ 
 តលបតី្តិ្ = តបលទ  
 នរកប្ែលញា ំងសត្ាោំង  ឱ្យលៅត  នរកលទោះល ោ្ ោះថា 
តបន ឬរា៉ាងលទ្ៀត្  
 និចាលល សលត្ត តលបតិ្ ឯតថ តិ្ = តបលទ 
 លភាើងនរករប្រងលឆ្ោះនូវសត្ាោំង   ប្ែលគ្តូ្វលដ្ឋត្លៅកន ង 
នរកលទោះ លហត្ លទោះនរកលទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា តបន ឬរា៉ាងលទ្ៀត្  
 ជលិលត្   សូលរាិ  និចាលំ និសិោបិលត្  
 តលបតិ្ បាបលក បាលណ  តបលទតិ្ បវ ចាលត្ ។ 
 នរកប្ែលញា ំងសត្ាោំង    នកែ៏ោរក ឱ្យ ងគ  លដ្ឋត្
ជាប់លៅលលើប្ែក លណាដ ត្ប្ែលលៅត ខាា ងំ លហើ ឱ្យលភាើងលឆ្ោះ នរកលទោះ 
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ល ោ្ ោះថា តបននរក ។ 
 (៧) រហាតបននរក (បតបន) ជាទី្លៅរបស់សត្ាប្ែលគ្តូ្វ 
លឡើងលៅខាងលលើកំពូលភនំប្ែលកំព ងលៅត ខាា ំង លហើ ោា ក់លៅលលើប្ែក
 លណាដ ត្ប្ែលលៅខាងលគ្ោរ ោំងគ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះលទ្ៀត្ផង ។ 
  តិ្វ ិ តលបតី្តិ្ = រហាតបលទ  
 នរកប្ែលញា ំងសត្ាឱ្យលៅត គ្កហា លលើសគ្បម្ចណ លហត្ លទោះ
នរកលទោះ ល ោ្ ោះថា រហាតបន ។ 
 រហលទត  តបលទតិ្ = រហាតបលទ  
 នរកប្ែលញា ំងសត្ាោំង  ឱ្យលៅដ គ្កហា ជាង ចូឡតបន-
នរក លហត្ លទោះនរកលទោះ ល ោ្ ោះថា រហាតបន ។ 
   លសលំ អាលោលបតា      លហដ្ឋា  សូលំ បតបិ  
 បាបលក លយ បតលបតិ្     បតបលទតិ្ វ ចាលត្ ។ 
 នរកណាញា ំងសត្ាោំង   ែ៏ោរកឱ្យលឡើងលលើកំពូលភនំ
ប្ែកប្ែលកំព ងលៅត  លហើ ោា ក់ច ោះលៅលលើប្ែក លណាដ ត្ខាងលគ្ោរ
លដ្ឋ  ំណាចរបស់ខយល់និងលភាើង លហត្ លទោះនរកលទោះ ល ោ្ ោះថា 
បតបន ឬរហាតបននរក ។ 
 (៨)  វចិីនរក ( លវចីនរក) ជាទី្លៅរបស់សត្ាប្ែលគ្តូ្វលដ្ឋត្
លដ្ឋ ប្ែក លណាដ ត្លៅត គ្កហរោំង ៤ ប្ផនក  និងគ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះរហូត្
 ស់ោលជានិចា ែូចវចនត្ថៈថា 
 នត្ថិ វចិី ឯតថ តិ្ =  វចិី  
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 ចលទា ោះក្ន ណាត ត្លភាើង សត្ានរកនិងលសចកតីទ្ កខរិនម្ចនទំ្លនរ
លឡើ កន ងនរកលទោះ លហត្ លទោះនរកលទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា  វចិី ឬ  លវចី 
 សតត នំ វ  រគិជាោនំ វ ទ្ កខលវទ្ទនំ វ នត្ថិ វចិី  នតរ ំឯតថ តិ្ = 
 វចិី ចលទា ោះក្នសត្ាោងំ  និង ណាត ត្លភាើង ោរលសា ទ្ កខរិន
ម្ចនទំ្លនរលឡើ កន ងនរកលទោះ លហត្ លទោះនរកលទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា 
 វចិី ។  
 ជោនំ សតត នំ  ត្ថ        នត្ថិ ទ្ កខសស  នតរ ំ 
 ព្វោនំ និវលសា លសា ហិ        វចិីតិ្ បវ ចាលត្ ។ 
 ចលទា ោះក្ន ណាត ត្លភាើង សត្ានរកោំង  និងលសចកតីទ្ កខកន ង
នរកណារិនម្ចនចលទា ោះលឡើ  លហត្ លទោះនរកលទោះ ជាទី្លៅជានិចាក្ន
សត្ាព្វលោំង   លទ្ើបល ោ្ ោះថា  វចិី ។ 
 

បាបប្ លច្ធវើឱ្យធ្លា ក្់នរក្ 
 លហត្ ប្ែលសត្ានឹងគ្តូ្វលៅឧបបត្តិជាសត្ានរក លសា ទ្ កខលវទ្ទ 
យ៉ាងធៃន់ធៃរលៅកន ងនរកលទោះ លគ្ព្វោះលធាើ ក សលករោបេ ១០ ម្ចន
ោ ទ្ ចារតិ្ ៣ វចីទ្ ចារតិ្ ៤ និងរលទទ្ ចារតិ្ ៣ លទោះឯង ។ 
 លបើ ក សលករោបេលទោះ លធាើលដ្ឋ លចត្ទប្ែលខាា ំងោា  និងលធាើ 
ែល់ នកម្ចនរ ណែ៏វលិសស រប្រងគ្តូ្វបានទ្ទួ្លផលលៅលកើត្កន ងនរក 
លទោះបាន ែូចជាលធាើបញ្ញា ននតរ ិករោលដ្ឋ ោ  ម្ចនសម្ចា ប់ម្ចត 
បិត គ្ពោះ រហនត លធាើគ្ពោះព ទ្ធ ងគឱ្យព រពងគ្ពោះលោហិត្ លដ្ឋ វចាម្ចន
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ោរបំប្បកសងឃឱ្យប្បកគន  និងផាូវចិត្តម្ចនោរ ល់ល ើញខ សយ៉ាង
ខាា ំងោា  ជានិ ត្រិចាេ ទិ្ែាិករោជាលែើរ ។ 
  ក សលករោបេោំងលនោះ ោលឱ្យផលលកើត្កន ងនរករលតត ធំ 
លហើ  ំណាច ក សលករោលៅរិនោន់ ស់ គ្តូ្វលៅលកើត្កន ងរលតត
តូ្ចលទ្ៀត្ ។ 
 ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ ករោប្ែលទំលៅលកើត្ កន ងរហានរកណា
លដ្ឋ ចំលព្វោះលហើ  ម្ចនសប្រតងទ្ កែូលចនោះរ៊ឺ  
 

ច្ទាសប្ លនាចំ្ៅកាន់ម្ហានរក្ 
 ១. លបៀត្លបៀនប រគលប្ែលោបជាងខាួន ទំលៅោន់សញ្ា ីវនរក 
ែូចជាប រគលប្ែលម្ចន ំណាចលគ្ចើនកន ងលោក ោលលៅកន ងរន សស
លោកលបៀត្លបៀនប រគលប្ែលម្ចន ំណាចោបជាងខាួន លដ្ឋ រិន
ជាធរ៌ ឬពួករហាលចារប្ែលបាន់នឹងទ្ម្ចា  ផោោះ កគ្ទ្ពយសរបត្តិ ប រគល
 នកលបៀត្លបៀនលនោះោលសាា ប់លហើ  រប្រងបានលៅលសា ទ្ កខកន ង
សញ្ា ីវនរកលដ្ឋ លគ្ចើន ។ 
 ២. លបៀត្លបៀន ឬសម្ចា ប់ នកបួស ម្ចនភិកខ  សារលណរ តបស 
ឬលពជឈឃាត្ប្ែលម្ចនទទី្គ្បហារប រគល ឬភិកខ សារលណរ នកគ្ទុ្សដ
សលី ជា លជាីប រគលោំងលនោះ ោលសាា ប់លហើ បានលៅលសា 
ទ្ កខកន ង ោឡស ត្តនរក ។ 
 ៣. ប រគលម្ចនទទី្លធាើោរ ណករោសត្ា ែូចជាែំរ ីលសោះ លគ គ្កបី 
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 និងប រគលប្ែលលបៀត្លបៀនសត្ាប្ែលខាួនកំព ងលគ្បើ លធាើគ្បលយជន៍
លដ្ឋ រិនម្ចនលសចកតីករ ណាសត្ា និងពួកទ គ្ព្វនបកសី គ្ព្វនគ្រឹរ 
ប រគលោំងលនោះោលសាា ប់លហើ បានលៅលសា ទ្ កខកន ង សងាត្នរក  
លដ្ឋ លគ្ចើន ។ 
 ៤. ប រគលែ ត្ក្គ្ពប្ែលសត្ាោំង  អាស្ស័ លៅ លែើរបីចាប់ 
សត្ាលទោះ ឬពួក នកគ្បរង់ប្ែល ូស ួន លគ្បើលភាើងឆ្ក់ លគ្បើថាន ំពិស ឬ 
ប រគលប្ែលឃំាងសត្ាទ្ កសម្ចា ប់ ឬប រគលប្ែលលសពស ោលែើរបី
គ្បទូ្សោ៉ា  នកែក្ទ្ប្ែលរិនរួរ ប រគលោំងលនោះោលសាា ប់លៅរប្រង 
លសា ទ្ កខកន ង ចូឡលោរ វនរក លដ្ឋ លគ្ចើន ។ 
 ៥. ប រគលប្ែលលួចគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ឪព កម្ចត   គ្រូអាចារយ 
ឬភិកខ សារលណរ តបស ែូនជី តជី ឱ្យបានទ្ទួ្លលសចកតីលំបាក 
លចួលគ្រឿងសោា របូជា ប រគលោងំលនោះោលសាា ប់លហើ បានលៅ
លសា ទ្ កខកន ង រហាលោរ វ លដ្ឋ លគ្ចើន ។ 
 ៦. ប រគលប្ែលែ ត្នររ ក ែិ លោងឧលបាសេ វហិារ ឧបដ្ឋា នសាោ 
ប គ្គលោំងលនោះោលសាា ប់លហើ បានលៅលសា ទ្ កខកន ង ចូឡតបន-
នរក លដ្ឋ លគ្ចើន ។ 
 ៧. រិចាេ ទិ្ែាិប រគល ប្ែលល ោ្ ោះថា ធរ៌ ជារបស់រិនលអ រិនម្ចន
សារៈគ្បលយជន៍ ចំប្ណក ធរ៌ជារបស់លអម្ចនសារៈគ្បលយជន៍ រ៊ឺ 
ប រគលប្ែលម្ចននត្ថិកទិ្ែាិ ឧលចេទ្ទិ្ែាិ និងសសសត្ទិ្ែាិ ប្ែលលធាើទ្ ចារតិ្
ករោ រប្រងទបំ រគលោំងលទោះឱ្យលសា ទ្ កខកន ង រហាតបននរក ឬ 
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 លវត្រណីឧសសទ្នរក លស្សចលហើ ប្ត្ករោម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងឬតិ្ច ។ 
 នត្ថិកទិ្ែាិ ១០ គ្បោរ ប្ែលទំលៅោន់រហាតបន ឬលវត្រណី- 
ឧសសទ្នរក រ៊ឺ  
 នត្ថិ ទិ្ននំ ោនប្ែលប រគលឱ្យលហើ  រិនម្ចនផល ។ 
 នត្ថិ យិត្ថំ ោរបូជាធំ រិនម្ចនផល ។ 
 នត្ថិ ហ តំ្ ោរបូជាតូ្ចរិនម្ចនផល(លគ្រឿងសោា រប្ែលលធាើែល់
លភ្ៀវ) ។ 
 នត្ថិ ស កែទ្ កាដ្ឋនំ កម្ចោ នំ ផលំ វបិាលោ ផលនិងវបិាកក្នករោ
ប្ែលប រគលលធាើលអនិងលធាើអាគ្កក់រិនម្ចនលឡើ  ។ 

នត្ថិ   ំ លោលោ លោកលនោះរិនម្ចន (សគ្ម្ចប់ នកប្ែល
រស់លៅលោកែក្ទ្) ។ 

នត្ថិ បរលោលោ លោកខាងរ ខរិនម្ចន (លោកែក្ទ្រិនម្ចន-
សូរបីសគ្ម្ចប់ នកប្ែលរស់លៅលោកលនោះ) ។ 
 នត្ថិ ម្ចត គ្បតិ្បត្តិខ សឬគ្តូ្វកន ងម្ចតរិនម្ចនផល (ប ណយ
បាប) ។ 
 នត្ថិ បិត គ្បតិ្បត្តិខ សឬគ្តូ្វកន ងបិតរិនម្ចនផល (ប ណយ
បាប) ។ 
 នត្ថិ សតត  ឱ្បបាតិ្ោ សត្ាជាឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្រិនម្ចន      
(លទ្វត គ្ពហោ លគ្បត្  ស រោ  និងសត្ានរក) ។ 
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 នត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សររគត សម្ចោ បែិបទន  ល   
ឥរញ្ា  លោកំ បរញ្ា  លោកំ ស ំ  ភិញ្ញញ  សចេិកតា  បលវលទ្នតិ 
សរណៈនិងគ្ព្វហោណ៍ោំង   ប្ែលម្ចនលសចកដីគ្ពរលគ្ពៀងគន  
គ្បតិ្បត្តិលដ្ឋ គ្បក្ព លធាើឱ្យជាក់ចាស ់លគ្ព្វោះគ្តស់ែឹងលដ្ឋ ខាួនឯង 
លហើ សប្រដងនូវលោកលនោះនឹងលោកខាងរ ខ ក៏រិនម្ចនកន ងលោក
លឡើ  ។  (បិែក.១៤.ទំ្ព័រ ១៣៥) ។ 
 ៨. ប រគលប្ែលសម្ចា ប់ម្ចត បិត គ្ពោះ រហនត លធាើគ្ពោះព ទ្ធ ងគ
ឱ្យព រពងគ្ពោះលោហិត្ លធាើសងឃលភទ្ រ៊ឺ ញ ោះញង់សងឃឱ្យប្បកគន  និង
ប រគលប្ែលទ្ម្ចា  ព ទ្ធលចតិ្  គ្ពោះព ទ្ធរូប លែើរលព្វធិ៍ប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគ
គ្តស់ែឹង លដ្ឋ ចិត្តរិត្គ្បទូ្សោ៉ា  និងប រគលប្ែលតិ្ោះលែៀល
គ្ពោះ រ ិសងឃ ប រគលប្ែលលព្វលរកលនោះ ោលសាា ប់លៅរប្រងលសា 
ទ្ កខ កន ង វចិីរហានរក ឬលោហក រភី ឧសសទ្នរក លស្សចលហើ ប្ត្ករោ 
ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងឬលខា  ។ 
 ៩. ស្រសតីប្ែលទ្ម្ចា ក់កូនកន ងរភ៌របស់ខាួន ោលសាា ប់លហើ រប្រង 
លៅលសា ទ្ កខកន ង លវត្រណីឧសសទ្នរក ។ 
 ១០. ស្រសតីប្ែលផិត្កបត់្នឹងសាា រីរបស់ខាួនលៅរប់រកនឹងប រសែក្ទ្ 
ឬប រសប្ែលរប់រកនឹងភរយិរបស់ នកែក្ទ្ ោលសាា ប់លហើ រប្រង 
លសា ទ្ កខកន ង សិម្ពលីវនឧសសទ្នរក ឬ លោហក រភីនរក ប្ែលម្ចន
ទឹ្កលៅត ែូចលភាើង លស្សចលហើ ប្ត្ករោប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងឬលខា  ។ 
 រហានរកោំង ៨ រលតត លនោះ មិ្នមម្នតំងកៅកន ងលំដ្ឋប់ជារួ  
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គន លទ្ ប្ត្តំងលៅត្តួតកលើគ្នា លរៀងបនតជាថាន ក់  ៗ ឬជារលតត  ៗ  រលតត
នីរួ  ៗ កៅឃាា ត្គ្នា គ្បម្ចណ ១៥.០០០ (មួ្យម្ ៉ឺនត្រាំព្វន់) លយជន៍ 
លហើ រលតត លទោះម្ចនោា រលចញោំង ៤ ទិ្ស ខាងលគ្ៅោា រលទោះ ជាទី្
តាំងរបស់ឧសសទ្នរក ឬនរករលតត តូ្ចៗ លៅថា ចូឡនរក តំងលៅ
ល រព័ទ្ធោា រនីមួ្យៗ ៤ រកដៅ តូចៗ ។ 
 រហានរក ៨ រលតត លនោះ រលតត នីរួ ៗ ម្ចនោា របួនៗ ែូលចាន ោះ 
ោា រនរកលទ្ើបម្ចន ៣២ ោា រ ោា រនីរួ ៗ ម្ចនលសតច រោជលៅគ្បចាំ
រួ  ងគៗ  រោជោងំ ស់លទ្ើបម្ចន ៣២  ងគ ។ 
 

២. ឧសសទនរក្ 
 ឧសសទ្នរក រ៊ឺ នរករលតត តូ្ច ឬចូឡនរក ល រព័ទ្ធរហានរក 
ោំង ៨ រលតត  ោំង ៤ ទិ្សៗ នីរួ ៗ ម្ចន ឧសសទ្នរក ៤ រលតត  
កន ងរហានរកនីរួ ៗ ម្ចនឧសសទ្នរក ១៦ រលតត  រួររហានរក
ោំង ៨ រលតត  លទ្ើបម្ចន ឧសសទ្នរក ១២៨ រលតត  ។ 
 ឧសសទ្នរកប្ែលល រព័ទ្ធោា ររហានរកោំង ៤ រលតត លទោះ 
ម្ចនល ោ្ ោះែូចគន គ្រប់ោា ររហានរក លផសងគន គ្តឹ្រប្ត្លោសធៃន់ស្សាល 
រិនលសោើគន ប៉ា លណាណ ោះ ឧសសទ្នរកោំង ៤ ប្ែលជាបរវិរល រព័ទ្ធោា រ
រហានរកលទោះ ម្ចនល ោ្ ោះតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះរ៊ឺ  
 (១) រូេនរក រ៊ឺ នរករលតត តូ្ច ប្ែលលពញលៅលដ្ឋ ឧចាា រៈ 
ប្ែលសអ   ។ 
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  វចិីម្ចា  បរ តត បិ      រ តត  លសសបាបិលទ  
 បចានតិ បូតិ្លក រូលេ  ត្លសសវ សរននតលរ ។ 

សត្ានរកោំង   ប្ែលលៅសល់ ក សលករោ សូរបីផ ត្ចាក
 វចិីរហានរកលហើ  ក៏លៅរិនោន់រចួផ ត្គ្តូ្វលសា ទ្ កខត្លៅ រ៊ឺ 
គ្តូ្វលបៀត្លបៀនឱ្យលៅកន ងនរកឧចាា រៈសអ   ប្ែលលៅជាប់គន នឹង វចិី
រហានរកលទោះឯង ។ 
 (២) ក កា លនរក រ៊ឺ នរករលតត តូ្ចប្ែលជារលតត លផោះ ។ 
 បូតិ្រូថា បរ តត បិ   រ តត  លសសបាបិលទ 
 បចានតិ ក កា លល ឧលណា  ត្លសសវ សរននតលរ ។ 
 សត្ាោំង  ប្ែលលៅសល់ ក សលករោ សូរបីផ ត្ចាកនរក 
ឧចាា រៈសអ  លហើ  ក៏លៅរិនោន់ផ ត្គ្តូ្វលសា ទ្ កខត្លៅ រ៊ឺ គ្តូ្វលបៀត្
លបៀនកន ងនរកលផោះលៅត  ប្ែលតំងលៅជាប់គន នឹងរូេនរកលទោះឯង ។ 
 (៣) សិម្ពលិវននរក រ៊ឺ នរករលតត តូ្ច ប្ែលជាក្គ្ពលែើររោ ។ 
 ក កា លម្ចា  បរ តត បិ    រ តត  លសសបាបិលទ 
 បចានតិ សិរពលីោល   ត្លសសវ សរននតលរ ។ 
 សត្ានរកោំង  ប្ែលលៅសល់ ក សលករោ សូរបីផ ត្ចាក
នរកលផោះលៅត លៅលហើ ក៏លៅរិនោន់ផ ត្ គ្តូ្វលសា ទ្ កខត្លៅកន ង
នរកក្គ្ពលែើររោ លៅជាប់គន នឹងក កា លនរកលទោះឯង ឬលពលខាោះនរក
រលតត តូ្ចប្ែលែូចគន លនោះ ជានរករលតត ប្ែលម្ចនក្គ្ពលឈើសាឹកដ្ឋវ 
លៅថា  សិបត្តវននរក ប្ែលក្គ្ពលឈើរោ និងក្គ្ពលឈើសាឹកដ្ឋវ ោំង 
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 ២ លនោះ ោប់ជានរករលតត ប្ត្រួ  ។ 
 សិម្ពលិម្ចា  បរ តត បិ    រ តត  លសសបាបិលទ  
 បបចានតិ  សិបលត្ត  ត្លសសវ សរននតលរ ។ 
 សត្ាោំង  ប្ែលលៅសល់ ក សលករោ សូរបីផ ត្ចាកនរក 
ក្គ្ពរោលៅលហើ  គ្តូ្វលៅលសា ទ្ កខត្លៅកន ងនរកក្គ្ពលឈើសាឹកដ្ឋវ
ប្ែលលៅជាប់គន នឹងសិម្ពលីវននរកលទោះឯង ។ 
 (៤) លវត្តរណីនរក រ៊ឺ នរករលតត តូ្ច ប្ែលម្ចនសោឹងទឹ្កក្គ្ប
លពញលៅលដ្ឋ បទា លតត  ។ 
  សិបតត  បរ តត បិ   រ តត  លសសបាបិលទ  
 បបចានតិ ខាលោទ្លក   ត្លសសវ សរននតលរ ។ 
 សត្ាោំង  ប្ែលលៅសល់ ក សលករោ សូរបីផ ត្ចាកនរក
ក្គ្ពលឈើសាឹកដ្ឋវ លហើ ក៏រិនោន់ផ ត្គ្តូ្វលសា ទ្ កខត្លៅកន ងសោឹងទឹ្ក
ក្គ្បលពញលៅលដ្ឋ បទា លតត  លៅជាប់គន នឹង សិបត្តវននរកលទោះឯង ។ 
 

៣. យម្ច្ោក្នរក្ 
 សត្ាោងំ   ោលបានទ្ទួ្លលោសលសា ទ្ កខកន ងរហា-
នរក និងឧសសទ្នរកតរសររួរែល់ករោលហើ  នឹងគ្តូ្វលសា ទ្ កខ
កន ងនរករលតត ែក្ទ្លទ្ៀត្ បានែល់ រលោកនរក ប្ែលតំងលៅឆាៃ  
ពីឧសសទ្នរក ជានរកប្ែលតំងលៅល រព័ទ្ធឧសសទ្នរកោំង ៤ ទិ្ស 
ទិ្សនីរួ  ៗម្ចន ១០ រលតត  រួរោំង ៤ ទិ្ស ម្ចន រលោកនរក 
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៤០ រលតត  ែូលចាន ោះោលោប់ រលោកនរកប្ែលល រព័ទ្ធរហានរក
ោំង ៨ រលតត  លទ្ើបរួរោំង ស់ម្ចន ៣២០ រលតត  ។ 
 

យម្ច្ោក្នរក្ទាងំ្ ១០ រច្តត មនច្ ម្ ះ ូច្ឆនះគឺ 
 ១. លោហក រភីនរក នរកឆាន ំងប្ែកខាន ត្ធំប្ែលម្ចនទឹ្កលៅត ព ោះ
 ស់ោលជានិចា ។ 
 ២. សិរពលីនរក នរកក្គ្ពរោម្ចនបទា រ ត្ស្សួចម្ចនពិស 
សគ្ម្ចប់ដ្ឋក់លោសស្រសតីប រសប្ែលគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ  ។ 
 ៣.  សិនខនរក នរកប្ែលម្ចនសត្ានរកលគ្បើគ្កចកក្ែគ្កចក 
លជើងែ៏រ ត្ស្សួចជាអាវ ធខាា រសាច់ខនងរបស់ខាួនឯងស ីជាអាហារ ។ 
 ៤. តរលព្វទ្កនរក នរកប្ែលម្ចនឆាន ងំប្ែកទឹ្កទ្ង់ប្ែង ។ 
 ៥.  លយរ ឡនរក នរកប្ែលលពញលៅលដ្ឋ ែ ំប្ែកគ្កហរ 
លឆ្ោះជាលភាើងប្ែលសត្ានរកគ្តូ្វបរលិភារជាអាហារ ។ 
 ៦. បិសសកបពាត្នរក នរកប្ែលកំពូលភនំធំតំងលៅោំង ៤ ទិ្ស 
ជាភនំប្ែលរលរៀលកិនសងាត់្សត្ានរកឱ្យសាា ប់ លហើ គ្ត្ឡប់ម្ចនជីវតិ្
លឡើងរកេោីបានទ្ទួ្លទ្ កខលំបាកជានិចា ។ 
 ៧. ធ សនរក សត្ាប្ែលលកើត្កន ងនរកលនោះម្ចនោរលស្សកទឹ្កយ៉ាង
ខាា ំង ។ 
 ៨. សីត្លោសិត្នរក នរកប្ែលម្ចនទឹ្កគ្ត្ជាក់យ៉ាងខាា ំងជាង 
ភាពគ្ត្ជាក់ែក្ទ្ណាោំង ស់ សត្ានរកោា ក់លៅគ្តូ្វសាា ប់លដ្ឋ ភាព
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គ្ត្ជាក់ លហើ ក៏គ្ត្ឡប់លកើត្លឡើងរកេោីលទ្ៀត្ ទ និរ បាលចាប់ 
ទ្ម្ចា ក់លៅលទ្ៀត្លៅយ៉ាងលនោះរហូត្ ស់ោល ូរ ។ 
 ៩. ស នខនរក នរកប្ែលលពញលៅកោយសត្ាស នខ ។ 
 ១០.  នតបាសាណនរក នរកប្ែលម្ចនភនំពីរប៉ាោះខោប់គន ជានិចា 
ទ និរ បាលចាប់សត្ានរកលបាោះចូលលៅកន ងចលទា ោះភនំោំងពីរប្ែល
គ្តូ្វប៉ាោះខ្ទប់គន លទោះ ។ 
 

៤. ច្ោក្នតរនរក្ 
 លោកនតរនរក ជានរករលតត ធំពិលសស លៅកណាដ ប់ចគ្កវល 
លទ្ើបលៅកន ងចលទា ោះកណាដ ប់ចគ្កវលោំង ៣ ចគ្កវលប្ែលជាប់ត្គន  
លោកនតរនរកលនោះម្ចនភាពងងឹត្យ៉ាងខាា ំង ។ 
 សត្ាប្ែលលកើត្លឡើងកន ងលោកនតរនរកលនោះ ម្ចនោងោ ធំម្ចន
គ្កចកក្ែគ្កចកលជើងប្វង លគ្បើគ្កចកខ្ាំលតងលៅតរក្ផោកណាត ប់
ចគ្កវល សំ  ងកាលលយរខាួនលៅរហូត្ ស់ោល ូរ ។ 

 
រមួ្ឆំនួនរច្តត នរក្ទាងំ្អសម់ន ូច្ឆនះគឺ 

 រហានរកម្ចន ៨ រលតត  ឧសសទ្នរកម្ចន ១២៨ រលតត   រ-
លោកនរកម្ចន ៣២០ រលតត  លោកនតរនរកម្ចន ១ រលតត  ។ 
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២. តិរច្ឆា នភូមិ ភូមិ្របសស់ត្វត្ិរច្ឆេ ន 
 ភូរិរបស់សត្ាតិ្រចាេ ន ម្ចនល ោ្ ោះថា តិ្រចាេ នភូរិ សត្ាតិ្រចាេ ន 
ម្ចនលសចកតីថា ជាសត្ាប្ែលលៅលដ្ឋ ចំប្ណកទ្ទឹ្ង ឬន័ រា៉ាង
លទ្ៀត្ថាជាសត្ាប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅទ្ទឹ្ងចាកររគផល ។ 
 តិ្រចាេ នលនោះចាត់្ជាភូរិរួ លដ្ឋ ប្ឡកក៏ពិត្ ប្ត្វរិនម្ចនទី្លៅ 
អាស្ស័ របស់ខាួនឯងលដ្ឋ ចំលព្វោះលទ្ អាស្ស័ លៅកន ងរន សសលោក 
ចំប្ណកកន ងគ្ពហោលោកលទោះ រិនម្ចនសត្ាតិ្រចាេ នលៅលៅរួរផង
លឡើ  ។ 
 សត្ាតិ្រចាេ នម្ចនសញ្ញញ ប្ែលគ្បាកែ ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្តឹ្រ
ប្ត្ ៣ យ៉ាងប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ 
 ១ ោរសញ្ញញ  ែឹងោរលសា ោររ ណ ។ 
 ២ លគចរសញ្ញញ  ែឹងោរបរលិភារ (រួរោំងែឹងោរលែកផង) ។ 
 ៣ ររណសញ្ញញ  ែឹងោរខាា ចសាា ប់ ។ 
 ចំប្ណករា៉ាងលទ្ៀត្ រ៊ឺ ធរោសញ្ញញ  ោរែឹងខ សគ្តូ្វ អាគ្កក់លអ 
ឬែឹងក សល  ក សល សត្ាតិ្រចាេ នោំង  រិនម្ចន លវៀរប្ត្សត្ា
តិ្រចាេ នពួកខាោះ ែូចជាលព្វធិសត្ាលទ្ើបម្ចនធរោសញ្ញញ គ្បាកែបាន ។ 
 សត្ាតិ្រចាេ ន ម្ចនចំនួនលគ្ចើនលលើសគ្បម្ចណ លគ្ចើនជាងរន សស 
ោប់រិន ស់ លៅលលើលគកែូចរន សសក៏ម្ចន លៅកន ងទឹ្កក៏ម្ចន និង
ម្ចនលគ្ចើនជាងលៅលលើលគក រូបោងស្សលែៀងគន ក៏ម្ចន លផសងគន ក៏ម្ចន 
រហូត្ទី្បំផ ត្ពណ៌ទរិនបាន ចំប្ណកខាន ត្ធំក៏ម្ចន ខាន ត្តូ្ចក៏ម្ចន 
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លរើលល ើញក៏ម្ចន រិនល ើញក៏ម្ចន កន ងទី្បំផ ត្លោកលទ្ើបប្ចកគ្បលភទ្ 
របស់សត្ាតិ្រចាេ នលចញជា ៤ យ៉ាងរ៊ឺ  
 ១.  បទ្តិ្រចាេ ន ពួកតិ្រចាេ នប្ែលរិនម្ចនលជើងែូចជាគ្តី្ ពស ់
ជលនាន ជាលែើរ ។ 
 ២. ទ្ាិបទ្តិ្រចាេ ន ពួកតិ្រចាេ នប្ែលម្ចនលជើង ២ បានែល់ 
សត្ាសាា ប  ម្ចនម្ចន់ ទាជាលែើរ ។ 
 ៣. ចត្ បបទ្តិ្រចាេ ន ពួកតិ្រចាេ នប្ែលម្ចនលជើង ៤ បានែល់ 
ែំរ ីលសោះ លគ គ្កបីជាលែើរ ។ 
 ៤ ពហ បបទ្តិ្រចាេ ន ពួកតិ្រចាេ នប្ែលម្ចនលជើងលគ្ចើន បានែល់ 
បងាង ោត រ ពីងព្វង ប្កអប លគ្រើរគ្ពោះជាលែើរ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ធរោតគ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង   ោប់តំងពីបាន
ទ្ទួ្លគ្ពោះព ទ្ធពាករណ៍ជាលែើរលៅ សូរបីលៅលកើត្ជាសត្ាតិ្រចាេ ន
ក៏រិនលកើត្ជាសត្ាតូ្ចជាងចាបលចៀបកបាស និងរិនលៅលកើត្ជាសត្ា
ប្ែលធំជាងសត្ាែំរលីឡើ  ។ 
 សត្ាតិ្រចាេ នប្ែល ត់្ឃាា នក៏ម្ចន ប្ែលោត់្គ្ទ្ល កគ្ទ្លន់លគ្ចើន
ក៏ម្ចន ប្ែលលៅត គ្កហា តិ្ច ម្ចនលសចកតីស ខលគ្ចើនក៏ម្ចនែូចគន  ប្ត្
ម្ចនចំនួនតិ្ច ភារលគ្ចើនលៅត គ្កហា លគ្ចើន ម្ចនលសចកតីស ខតិ្ច ។ 
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៣. បេតតិភូមិ ភូមិរបសច់្ព្បត្ 
 ភូរិរបស់លគ្បត្ ល ោ្ ោះថា លបត្តិភូរិ សត្ាប្ែលល ោ្ ោះថា លគ្បត្ 
លគ្ព្វោះជាសត្ាប្ែលម្ចនលសចកតីលៅត គ្កហា  លគ្ព្វោះ ត់្ឃាា នលហវហត់្ 
ប្ែលលផសងគន នឹងសត្ានរក ប្ែលម្ចនលសចកតីលៅត គ្កហា លគ្ព្វោះគ្តូ្វ
ោរ ណករោ ។ 
 ស ខសរ សស លត បាកែាំ ឯនតីតិ្ = លបត  
 សត្ាប្ែលល ោ្ ោះថា លបត្ រប្រងែល់នូវឋានៈប្ែលឆាៃ  ចាក 
លសចកតីស ខ ។ 
 លបតនំ សរូលហា = លបត្តិ 
 ពួកលគ្បត្ោំង   ល ោ្ ោះថា លបត្តិ ។ 
 លបត្តិយ វសិលយ = លបត្តិវសិលយ  
 ទី្លៅរបស់លគ្បត្ោំង   ល ោ្ ោះថា លបត្តិវសិ  ប្ែលរិនម្ចន
ទី្លៅអាស្ស័ លដ្ឋ ចំលព្វោះ ែូលចាន ោះលគ្បត្ោំងលទោះលទ្ើបម្ចនលៅទូ្លៅ 
ែូចជាតរក្គ្ពភនំ លគ្ជាោះ លោោះ ទ្លនា រហាសរ គ្ទ្ ក្គ្ពសាៃ ត់្ ជាលែើរ ។ 
 លគ្បត្លទ្ើបម្ចនលៅលគ្ចើនពួក ម្ចនោំងលគ្បត្តូ្ច លគ្បត្ធំ ពួក
ខាោះនិរិោត្ខាួនឱ្យជាឥដ្ឋា ររោណ៍ រ៊ឺ ជាលទ្វត ជារន សសគ្បុស រន សស
ស្សី តបស ភិកខ  សារលណរ ឬដូនជី តជីជាលែើរ លបើនិរិោត្ជា
 និដ្ឋា ររោណ៍ ែូចជាលគ គ្កបី ែំរ ី ស នខ ម្ចនរូបោងរួរឱ្យខាា ច និង
លពលខាោះនិរិោត្ ឱ្យល ើញស្សលពចស្សពិលរិនចាស់ ល ើញគ្តឹ្រប្ត្
ពណ៌លមោ  ពណ៌គ្កហរប៉ា លណាណ ោះ បណាត លគ្បត្ោំង  គ្តូ្វលសា ទ្ កខ 
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 ត់្បា  ត់្ទឹ្ក ពួកខាោះក៏ចូលលៅស ីអាហារប្ែលសល់ពី នកស្សុក
លចាល ពួកខាោះស ីលសាសោ ទឹ្កម្ចត់្ និងរបស់លសាោ  លគ្គកែក្ទ្ៗ ។ 
 ចំប្ណកលគ្បត្ប្ែលអាស្ស័ លៅតរភនំ ែូចជាភនំរិជឈកូែលទោះ 
រិនប្រន ត់្ប្ត្អាហាររា៉ាងលទ្ គ្តូ្វលៅលសា ទ្ កខទ្ណា ករោផាូវោ 
ស្សលែៀងសត្ានរកលទ្ៀត្ផង ។ 
 

ច្ព្បត្ ៤ រួក្ 
កន ងលបត្វត្ថ  ែាកថា សប្រតង ំពីលគ្បត្ ៤ ពួករ៊ឺ 

 ១. បរទ្ត្ត បជីវកិលគ្បត្ ជាលគ្បត្ប្ែលចិញ្ា ឹរជីវតិ្ លដ្ឋ អាស្ស័ 
អាហារប្ែល នកែក្ទ្ឱ្យ លដ្ឋ ោរឧទ្ោិសចំប្ណកក សលឱ្យជាលែើរ ។  
 ២. ខ បិបបាសិកលគ្បត្ ជាលគ្បត្ប្ែលគ្តូ្វលសចកដីលស្សកឃាា ន
ជានិចា ។ 
 ៣. និជារត្ណាិ កលគ្បត្ ជាលគ្បត្ប្ែលគ្តូ្វលភាើងែ ត្ឱ្យលៅត លៅ
រហូត្ ។ 
 ៤. ោលកញ្ា ិកលគ្បត្ ជាលគ្បត្កន ងពួក ស រោ  ឬជាល ោ្ ោះ
របស់ ស ោប្ែលជាលគ្បត្ ។ 
 លគ្បត្ប្ែលអាចបានទ្ទួ្លចំប្ណកក សលប្ែលម្ចន នកឧទ្ោិស
ឱ្យលទោះ បានែល់ បរទ្ត្ត បជីវកិលគ្បត្ រួ ពួកប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះលគ្បត្
ពួកលនោះ លដ្ឋ លគ្ចើនលៅកន ងបរលិវណជិត្  ៗជារួ រន សស សូរបីែូលចាន ោះ
ក៏គ្តូ្វែឹងថា លរឧទ្ោិសចំប្ណកក សលឱ្យ លទ្ើបអាចទ្ទួ្លបានលដ្ឋ 
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ោរ ន លម្ចទ្ទ លបើរិនែឹងរិន ន លម្ចទ្ទ ក៏រិនបានទ្ទួ្លចំប្ណក
ក សលលទោះែូចគន  ។ 
 កន ង បោន ែាកថា ស ត្តនិបាត្ ែាកថា និងព ទ្ធវងស ែាកថា 
សប្រតងថា បណាត គ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង   ោប់តំងពីបានទ្ទួ្ល
ព ទ្ធពាករណ៍ជាលែើរលៅ នឹងរិនលៅលកើត្ជាខ បបិបាសិកលគ្បត្ 
និជារត្ណាិ កលគ្បត្ ឬោលកញ្ា ិកលគ្បត្លទ្ ។ 
 លបើនឹងគ្តូ្វលៅលកើត្ជាលគ្បត្ ក៏ជាបរទ្ត្ត បជីវកិលគ្បត្រួ គ្បលភទ្
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

ច្ព្បត្ព្បច្ភទខ្ាះប្ លព្រះច្ោធិសត្វមិ្នច្ៅច្ក្ើត្ 
 បណាត គ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង   ោប់តំងពីបានទ្ទួ្លព ទ្ធ- 
ពាករណ៍ជាលែើរលៅ រប្រងមិ្នលៅលកើត្ជាលគ្បត្ ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ១. ខ បិបបាសិកលគ្បត្ ។ 
 ២. និជារត្ណាិ កលគ្បត្ ។ 
 ៣. ោលកញ្ា ិកលគ្បត្ ។ 
 លកើត្បានប្ត្ចំលព្វោះ បរទ្ត្ត បជីវកិលគ្បត្រួ គ្បលភទ្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 
ច្ព្បត្ទទួលឆំប្ែក្បុែយប្ លអនក្ ទទឧទទិសច្អាយ 

 បណាត លគ្បត្ោំង   ប្ែលបានលព្វលលហើ ោំង សល់ទោះ 
លគ្បត្ប្ែលម្ចនឱ្ោសបានទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយ ប្ែល នកែក្ទ្ឧទ្ោិស
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ឱ្យម្ចនប្ត្បរទ្ត្ត បជីវកិលគ្បត្ប៉ា លណាណ ោះ លគ្បត្គ្បលភទ្ែក្ទ្រិនអាចទ្ទួ្ល 
ចំប្ណកប ណយប្ែលលរឧទ្ោិសឱ្យបានលឡើ  លគ្ព្វោះលៅឆាៃ  ពីភូរិ
រន សស បរទ្ត្ត បជីវកិលគ្បត្ ជាលគ្បត្ប្ែលលកើត្កន ងបរលិវណផោោះរបស់
ប រគល ែូចជាប រគលខាោះោលជិត្នឹងសាា ប់ ម្ចនលសចកដីអាល័ កន ង
គ្ទ្ពយសរបត្តិ ម្ចស គ្បាក់ ញាតិ្រិត្តសម្ចា ញ់ ល ោះែល់នូវលសចកតីសាា ប់ 
 ៏លកើត្កំលណើ ត្ថ្មីជាលគ្បត្លៅកន ងបរលិវណផោោះលទោះឯង គ្គខាោះក៏សប្រតង
ខាួនឱ្យគ្បាកែែល់ញាតិ្ ឬប រគលែក្ទ្ឱ្យល ើញបាន តរប្ែលរន សស
លោកោំង  លៅថា លខាោ ច ឬលគ្បត្លទោះឯង ។ 
 ែូលចាន ោះ បរទ្ត្ត បជីវកិលគ្បត្ លទ្ើបជាលគ្បត្គ្បលភទ្ប្ែលលៅជិត្ 
រន សសបំផ ត្ លទ្ើបម្ចនឱ្ោសនឹងបានទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយប្ែលលរ
ឧទ្ោិសឱ្យបាន ប្ត្ក៏មិ្នបានសំលៅ កថា បរទ្ត្ត បជីវកិលគ្បត្លនោះបាន
ទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយមដលនរណាៗ ឧទ្ទិសឱ្យកៅរនជានិចចលឡើ  
លគ្ព្វោះលបើរិនែឹងថា លរឧទ្ោិសចំប្ណកប ណយឱ្យ ក៏រិនអាចនឹងទ្ទួ្ល
ចំប្ណកប ណយលទោះបាន រ៊ឺ រិនម្ចនឱ្ោស ន លម្ចទ្ទកន ងោនប្ែល
លរឧទ្ោិសឱ្យខាួនបាន ។ 
 
សត្វប្ លស្លា ប់ច្ហើយទទួលឆំប្ែក្បុែយប្ លអនក្ ទទ 

ឧទទសិឱ្យមិ្នបាន 
 សត្ាោំង  សាា ប់លៅលហើ  ខាោះក៏លៅលកើត្ជាសត្ានរក ជា
លគ្បត្  ស រោ  ឬជាសត្ាតិ្រចាេ នខាោះ តរ ំណាចរបស់ទ្ រគតិ្បែិសនធិ 
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 រ៊ឺ ពួកប្ែលលធាើប្ត្ ក សលករោទ្ កលគ្ចើន ។ 
 ចំប្ណកពួកប្ែលលធាើក សលករោទ្ កលគ្ចើន ក៏រប្រងលកើត្កន ងស រតិ្
ភូរិ ជារន សសខាោះ ជាលទ្វតខាោះ ឬជាគ្ពហោខាោះ សត្ាប្ែលសាា ប់លៅលហើ  
លទ្ើបលៅលកើត្លៅកន ងភូរិប្ែលលផសងគន ឆាៃ  ពីពួករន សស ោលប្ែល
ញាតិ្រិត្តោំង  បានលធាើប ណយ ឧទ្ោិសចំប្ណកក សលឱ្យែល់
ប រគលប្ែលសាា ប់លៅលហើ លរឿ ៗ លបើរិនសលគ្រចគ្បលយជន៍ណា
ែល់ប រគលប្ែលសាា ប់លៅលហើ លទោះ រង់ជាគ្បលយជន៍ែល់ នកឧទ្ោិស
ឱ្យ លគ្ព្វោះបានក សលបត្តិោនរ ៈប៉ា លណាណ ោះ ែូចជាញាតិ្របស់ល ើង
ម្ចន ក់ែល់នូវលសចកដីសាា ប់ លហើ បានលកើត្ជារន សស ឬជាស នខកន ងផោោះ
របស់ល ើង សូរបីបានលធាើប ណយឧទ្ោិសចំប្ណកក សលឱ្យលហើ ក៏ពិត្ 
ប្ត្ក៏រិនបានសលគ្រចគ្បលយជន៍ែល់ោរក ឬស នខលទោះលទ្ សរូបី
លកើត្ជាលទ្វត ឬជាគ្ពហោកតី អាចែឹងគ្តឹ្រប្ត្ថាញាតិ្របស់ល ើងបានលធាើ
ប ណយឧទ្ោិសចំប្ណកក សលឱ្យ ប្ត្លសចកតីស ខោ  សបា ចិត្ត
ប្ែលខាួនបានទ្ទួ្លលទោះ គ្បណីត្ជាងប ណយលទោះ លទ្ើបរិនសលគ្រច
គ្បលយជន៍ែល់លទ្វតនិងគ្ពហោលឡើ  ។ 
 ប ណយប្ែលបានលធាើលែើរបីឧទ្ោិសឱ្យពួកញាតិ្សាា ប់លទោះ លបើរិន
សលគ្រចែល់ញាតិ្ប្ែលសាា ប់លៅលហើ លទោះ ក៏នឹងរិនបាត់្សូនយលៅ
ណា រង់ជាប ណយជាប់លៅែល់ នកប្ែលលធាើជានិចា ប្ែលអាចឱ្យផល
កន ងជាតិ្លនោះ ជាតិ្រ ខ ឬជាតិ្ត្ៗ លៅបានតរសររួរ ។ 
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 កន ងររពីរលោកបញ្ញត្តិបករណ៍ និងឆ្រតិ្ទី្បនីបករណ៍ សប្រតង
 ំពីលគ្បត្ ១២ ពួក លគ្បត្ ១២ ពួកលទោះលដ្ឋ លគ្ចើនអាស្ស័ លៅលជើងភនំ
ហិម្ចល័ កន ងក្គ្ពរួ ល ោ្ ោះ  វជិាែវ ី។ 
  

ច្ព្បត្ ១២ រួក្ច្នះបាន ល ់
 ១. វទត សលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលស ីរបស់ប្ែលលរខាា ក់លចញលហើ ។ 
 ២. ក ណបាសលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលស ីសាកសព ។ 
 ៣. រូេខាទ្កលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលស ីឧចាា រៈ ។ 
 ៤.  រគិជាលរ ខលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលម្ចនលភាើងលៅកន ងម្ចត់្ ។  
 ៥. សូចិរ ខលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលម្ចនម្ចត់្ប៉ា នរនធរា ល ។ 
 ៦. ត្ណា ែិតត្លគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលគ្តូ្វលសចកតីលំបាកលបៀត្លបៀន។ 
 ៧. ស និជារកលគ្បត្ លគ្បត្ប្ែលម្ចនខាួនលមោ ែូចរល់លឈើ
គ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះ ។ 
 ៨. សត្ថងគលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនគ្កចកែូចោំបិត្ ។ 
 ៩. បពាត្ងគលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនោងោ ែូចភនំ ។ 
 ១០.  ជររងគលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនោងោ ែូចពស់ថាា ន់ ។ 
 ១១. លវម្ចនិកលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនវមិ្ចន ។ 
 ១២. រហិទ្ធិកលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនឫទ្ធិលគ្ចើន ។ 
 លគ្បត្ោំងលនោះម្ចនរហិទ្ធិកៈលគ្បត្ជាម្ចា ស់ក្នលគ្បត្ ជា នកលរើល
ោរខ សគ្តូ្វ ។ 
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 ក៏លគ្បត្ ១២ ពួកលនោះ ម្ចនទី្អាស្ស័ លៅកន ងក្គ្ពល ោ្ ោះ វជិាែវ ី
ជាគ្បលទ្សក្នលគ្បត្ោំងលទោះ ។ 
 

ច្ព្បត្ ២១ រួក្ 
 កន ងវន័ិ និងលកខណសំ  ត្តគ្ពោះបាលី សប្រតង ំពីលគ្បត្ ២១ 
ពួករ៊ឺ  
១.  ែាិសងខលិកលគ្បត្ លគ្បត្ឥត្ម្ចនសាច់្រលឡើ ម្ចនប្ត្ោងឆ្អឹង។ 
២. រំសលបសិលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនោងោ ែូចជាចលគ្រៀកសាច់ ។ 
៣. រំសបិណា លគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនោងោ ែូចជាែ ំសាច់ ។ 
៤. និចេវបិ រសិលគ្បត្ លគ្បត្គ្បុសម្ចនោងោ រង្កលឥត្ប្សបក ។ 
៥.  សិលោរលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនដ្ឋវលដ្ឋត្ជាប់នឹងោងោ ែូចជាលោរ។ 
៦. សត្តិលោរលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនលបំ្ពងលដ្ឋត្ជាប់នឹងោងោ ែូចជាលោរ 
៧. ឧស លោរលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនគ្ពួញលដ្ឋត្ជាប់នឹងោងោ ែូចជាលោរ  
៨. សូចិលោរលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនរា លលដ្ឋត្ជាប់នឹងោងោ ែូចជាលោរ  
៩. សូចិលោរលគ្បត្ លគ្បត្ម្ចនប្ែកស្សួចចាក់ខាោ ស់គ្ចូងគ្ចាងទោង
ោ ែូចជាលោរ ។ 
១០. ក រភណា លគ្បត្ លគ្បត្ម្ចន ណា ៈ (ពងោា ) ប៉ា នកអរយ៉ាងធំ ។ 
១១. រូេកូលបនិរោ រគលគ្បត្ លគ្បត្រ ជច ោះលៅកន ងរលតត ឧចាា រៈ ។ 
១២. រូេខាទ្កលគ្បត្ លគ្បត្ស ីោរក ។ 
១៣. និចេវតិ្ថីលគ្បត្ លគ្បត្ស្សីម្ចនោងោ រង្កលឥត្ប្សបក ។ 
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១៤. រងគ លិត្ថីលគ្បត្ លគ្បត្ស្សីម្ចនោងោ អាគ្ោត្រួរលខពើរលឆ្អើរ 
ម្ចនកាិនសអ   ។ 
១៥. ឱ្កិលិនីលគ្បត្ លគ្បត្ស្សីម្ចនោងោ លឆ្ោះលោលនិងលស្សាចលដ្ឋ 
រលងើកលភាើង ។ 
១៦.  សីសកពនធលគ្បត្ លគ្បត្ឥត្កាល ម្ចនរូបសណាា នែូចសាក
សព ស ភដ្ឋច់កាល (រ ខម្ចត់្លៅគ្ទូ្ង) ។ 
១៧. ភិកខ លគ្បត្ លគ្បត្ភិកខ ម្ចនលភាើងលឆ្ោះសលទធ សលៅធ  ។ 
១៨. ភិកខ នីលគ្បត្ លគ្បត្ភិកខ នីម្ចនលភាើងលឆ្ោះសលទធ សលៅធ  ។ 
១៩. សិកខម្ចទលគ្បត្ លគ្បត្សិកខម្ចទម្ចនលភាើងលឆ្ោះសលទធ សលៅធ  ។ 
២០. សារលណរលគ្បត្ លគ្បត្សារលណរម្ចនលភាើងលឆ្ោះសលទធ សលៅធ  ។ 
២១. សារលណរលីគ្បត្ លគ្បត្សារលណរមី្ចនលភាើងលឆ្ោះសលទធ សលៅធ  ។ 
 លគ្បត្ោំង ២១ ពួកលនោះ ជាលហត្ គ្ពោះរហាលម្ចរគោា នលត្ថរលធាើ
ោរញញឹរឱ្យគ្បាកែ លទ្ើបគ្ពោះលកខណលត្ថរបានសួរលោកថា  
 (ម្ចន លអាវ លសារហាលម្ចរគោា ន  ាីជាលហត្   ាីជាបចា័  ចំលព្វោះ 
កិរយិលធាើនូវោរញញឹរឱ្យគ្បាកែ (លនោះ) គ្ពោះរហាលម្ចរគោា នលត្ថរ 
លឆ្ាើ ត្បថា ម្ចន លអាវ លសាលកខណៈ ោលលនោះរិនប្រនជាោលរួរនឹង 
ពាករណ៍គ្បសាន លនោះលទ្ លោកចូរសួរគ្បសាន លនោះនឹងខ្ ំកន ងសម្ចន ក់
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារច ោះ) ។    (វន័ិ បិែកលលខ ១. ទំ្ព័រ ៣៦១)  
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៤. អសរុកាយភូមិ្ ភូមិ្របសអ់សរុកាយ 
 ភូរិរបស់ ស រោ  ម្ចនល ោ្ ោះថា  ស រភូរិ ឬ ស រោ ភូរិ 
 ស រោ ជាពួកសត្ាប្ែលរិនភា៊ឺរ ងលោចន៍ លដ្ឋ ភាពជាឥសសរៈ 
និងសបា រកីោ លឡើ  ។ 
 ព្វកយថា   «ភា៊ឺរ ងលោចន៍» រិនបានសំលៅ កពនា៊ឺរសោីប្ែលផា  
លចញពីោងោ លទ្ ប្ត្សំលៅ កលសចកដីថា «ម្ចនោររស់លៅយ៉ាង
ខាោះខាត្ លគ្រឿងបរលិភារក៏ខាោះខាត្ លគ្រឿងឧបលភារក៏ខាោះខាត្» ទ្ កខលំបាក
ោ  ែូលចនោះចិត្តក៏រិនសបា រកីោ  លធាើទំ្នងែូចជារ ខរកីោ  
ប្ត្ចិត្តលគ្កៀរគ្កំ ។ 
 ពួកសត្ាប្ែលជា ស ោ ប្ែលលៅថា ស រោ លទោះ ម្ចន ៣ 
ពួករ៊ឺ  
 ក. លទ្វ ស រោ  បានែល់ លទ្វតប្ែលលៅថា  ស រោ ។  
 ខ. លបតិ្ត ស រោ  បានែល់ លគ្បត្ប្ែលលៅថា  ស រោ ។  
 រ. និរ  ស រោ  បានែល់ សត្ានរកប្ែលលៅថា  ស រ
ោ  ។ 
 ក. លទ្វ ស រោ ម្ចន ៦ រ៊ឺ  
 ១. លវបចិត្តិ ស រោ  ។ 

២. ោហ  ស រោ  ។ 
 ៣. ស ពលិ ស រោ  ។  
 ៤. បហាោទ្ ស រោ  ។ 
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 ៥. សរពរ ស រោ  ។ 
 ៦. វនិិបាតិ្ក ស រោ  ។ 

បណាដ  ស រោំង ៦ គ្បលភទ្លទោះ លវបចិត្ត ស រ ១ ស ពលិ ស រ ១ 
ោហ  ស រ ១ បហាោទ្ ស រ ១ រួរោំង ៥ លនោះប្ែលលៅថា  ស រ 
លគ្ព្វោះជាបែិបកខចំលព្វោះលទ្វតជាន់តវត្តិងស សូរបីថាសាថ នទី្លៅរបស់
លទ្វ ស រោំង ៥ ពួកលនោះ តំងលៅខាងលគ្ោរភនំសិលនរ ក៏ពិត្ ប៉ា ប្នតក៏
សលរង្កគ ោះចូលកន ងពួកលទ្វតជាន់តវត្តិងសបាន ។ ចំប្ណកលទ្វតប្ែល
លៅថា វនិិបាតិ្ក ស រលទោះ បានែល់ បិ ងារម្ចត ឧត្តោម្ចត 
ផ សសរិតត  ធរោរ តត  ជាលែើរលទោះឯង ។ 

វនិិបាតិ្ក ស រោ ប្ែលបានែល់បិ ងារម្ចតជាលែើរលទោះ 
ប្ែលលៅថា  ស រោ លនោះ លបើលព្វលលដ្ឋ រូបោងសណាា ន ម្ចន
រូបោងតូ្ចជាង  ំណាចក៏តិ្ចជាងលទ្វតជាន់តវត្តិងស និងសាថ នទី្លៅ
របស់វនិិបាតិ្ក ស រ ក៏អាស្ស ័លៅកន ងពួករន សសលោកទូ្លៅ ែូច
ជាតរក្គ្ព តរភនំ តរលែើរលឈើ និងតរលោង ឬខោរប្ែលលរសាង
ទ្ កលចាលជាលែើរ ប្ែលជាទី្លៅរបស់ភ រោែាលទ្វតោំង   ។ ែូលចនោះ
វនិិបាតិ្ក ស រោ លនោះក៏រង់ជាបរវិររបស់ភ រោែាលទ្វតន  ោះឯង 
សលរង្កគ ោះចូលកន ងពួកលទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ។ 

ខ. លបតិ្ត ស រោ  ម្ចន ៣ រ៊ឺ  
 ១. ោលកញ្ា ិកលបត្ ស រោ  ម្ចនោងោ ធំប្ត្រិនសូវ
ម្ចនកម្ចា ំងលគ្ព្វោះម្ចនសាច់្រតិ្ច ម្ចនពណ៌ស្សលែៀងសាឹកលឈើទ្ ំ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-42- 

ប្ភនកលលៀនលចញរកស្សលែៀងប្ភនករបស់ោត រ ម្ចនម្ចត់្ប៉ា នរា ល និង
តំងលៅកណាត លសីសៈ លៅលគ្បត្ពួកលនោះថា ជា ស រោ លគ្ព្វោះរិន
ម្ចនពនា៊ឺរ ងលោចន៍ ។ 
 ២. លវម្ចនិកលបត្ ស រោ  លសា ទ្ កខកន ងលវោក្េៃ ប្ត្លវោ
 ប់បានលសា ស ខែូចជាលសចកតីស ខកន ងជាន់តវត្តិងស និងលគ្ព្វោះ
លហត្ ថាបានលសា ស ខកន ងលវោ ប់ ែូចជានឹងលទ្វតជាន់តវត្តិងស
លនោះឯង លទ្ើបបានលៅថា  ស ោ ។ 
 ៣. អាវ ធិកលបត្ ស រោ  ជាពួកលគ្បត្ប្ែលគ្បហារគន និងគន
លដ្ឋ អាវ ធលផសងៗ ប្ែលលៅលគ្បត្ពួកលនោះថាជា ស រោ  លគ្ព្វោះ
ម្ចនភាពផោ  គន នឹងជាន់តវត្តិងស លព្វលរ៊ឺ លទ្វតជាន់តវត្តិងស ម្ចន
លសចកតីស្ស ញ់នូវគន និងគន  ចំប្ណកអាវ ធិកលគ្បត្លនោះម្ចនប្ត្ោរ
គ្បហារគន និងគន  ។ 
 រ. និរ  ស រោ ម្ចន ១ ប៉ា លណាណ ោះ  
 និរ  ស រោ ម្ចនប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ជាសត្ានរករួ ពួក 
ប្ែលម្ចនសភាពរស់លៅែូចសត្ាគ្បលចៀវ លៅតរកណាត ប់ចគ្កវល 
លស្សកឃាា នយ៉ាងខាា ំង លតងបលណតើ រ វរលៅបលណតើ រ លៅជួបគន ក៏សោ ោះ
ចូលលៅស្សវចាប់គន ស ជីាអាហារ ក៏ភាា ត់្ោា ក់ចូលលៅកន ងទឹ្កគ្ត្ជាក់
ខាងលគ្ោររោ លៅរួ រលំពច លហើ ក៏លកើត្លឡើងរកេោីលទ្ៀត្ ោា ក់
សាា ប់លៅលទ្ៀត្ វលិវល់លៅយ៉ាងលនោះរហូត្ែល់ ស់ករោ ។  
 ប្ែលលៅថា សត្ានរកពួកលនោះជា ស រោ ក៏លគ្ព្វោះថា ម្ចន 
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អាររោណ៍ផោ  គន នឹងលទ្វតជាន់តវត្តិងស លព្វលរ៊ឺ លទ្វតជាន់តវត្តិងស 
ម្ចនអាររោណ៍ស ទ្ធប្ត្ជាឥដ្ឋា ររោណ៍ ចំប្ណកនិរ  ស រោ លនោះម្ចន
ប្ត្ និដ្ឋា ររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 រួរលសចកតីថា  ស រភូរិ ឬ ស រោ ភូរិលនោះ លបើនិងសលរង្កគ ោះ 
ក៏សលរង្កគ ោះចូលកន ងលបតិ្តភូរិ ប្ត្ជាលគ្បត្ពួកប្ែលម្ចនសភាពលៅជា 
ពិលសស ជាបែិបកខែល់លទ្វតជាន់តវត្តិងស លគ្បត្ពិលសសលនោះឯង
ប្ែលលៅថា  ស រោ  ។ 

 
សគុតិ្ 

 ស រតិ្ បានែល់ ជាទី្លកើត្ក្នស ខ ប្ចកបទ្បានជា ស +រតិ្ 
 ស  ប្គ្បថា លអ ។ 

រតិ្ ប្គ្បថា ជាទី្លៅលកើត្របស់សត្ា ។ 
កន ងបាែលិគរិ វរគ ែាកថាម្ចនវចនត្ថៈថា ស នោោ រតិ្ = ស រតិ្  

 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នសត្ាលដ្ឋ លអ (ម្ចនលសចកតីស ខ) ល ោ្ ោះ
ថា ស រតិ្ ។ 

សគុតិ្ មន ៣ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១.  គរ ិបែិបត្តិស រតិ្ បានែល់ គ្រហសថ នកគ្បគ្ពឹត្តស ចរតិ្ 
លដ្ឋ ក សលករោ ។ 
 ២.  ទគរ ិបែិបត្តិស រតិ្ បានែល់ បពាជិត្ នកបែិបត្តិរនថធ រៈ 
និងវបិសសទធ រៈ ។ 
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 ៣. រតិ្ស រតិ្ បានែល់ គ្រហសថកតី បពាជិត្កតី  នកបែិបត្តិគ្តឹ្រ
គ្តូ្វោលែល់នូវលសចកតីសាា ប់ បានលៅលកើត្កន ងរន សសលោក លទ្វលោក 
ឬគ្ពហោលោក ។ 
 ស រតិ្ភូរិ សំលៅ ក កន ងរតិ្ស រតិ្ រ៊ឺ លៅលកើត្កន ងភូរិប្ែលលអ 
ម្ចនលសចកតីស ខ ។ 
 

សគុតិ្ភូម្ិមន ៣ គឺ 
 ១. ោរស រតិ្ភូរិ ម្ចន ៧ ភូរិ ។ 
 ២. រូបាវចរភូរិ ម្ចន ១៦ ភូរិ ។ 
 ៣.  រូបាវចរភូរិ ម្ចន ៤ ភូរិ ។ 
 

១. កាម្សគុតិ្ភូមិ្ 
 ោរស រតិ្ សំលៅែល់ ស រតិ្ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ ោរត្ណាា  
បានែល់ សត្ាោំង  ប្ែលលកើត្កន ងោរស រតិ្ភូរិលទោះ ជាប់ត្រក
ពីោរត្ណាា  រ៊ឺ អាោរប្ែលចង់ល ើញរូប សាត ប់សំលឡង ហិត្កាិន 
ភាក់រស ប៉ាោះគ្តូ្វសរផសស ខណៈប្ែលបានល ើញ បានឮជាលែើរលទោះ 
ក៏លកើត្លសចកតីលគ្ត្ក រ ជាប់ចិត្តកន ងរូប កន ងសំលឡងលទោះ ប្ែលលៅថា 
លកើត្គ្ពរលដ្ឋ ោរត្ណាា  និងលធាើក សលករោជាប់លដ្ឋ ោម្ចររោណ៍ 
ោំងលទោះែូចវចនត្ថៈថា  
 ោរសហចរតិ ស រតិ្ = ោរស រតិ្  
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 ស រតិ្ភូរិ ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ ោរត្ណាា  ល ោ្ ោះថា 
ោរស រតិ្ ។ 
 ោរស រតិ្ភូរិម្ចន ៧ រ៊ឺ រន សសភូរិ ១ លទ្វភូរិ ៦ បានែល ់
១. ចាត្ រោហាោជិោភូរិ, ២. តវត្តិងាភូរិ, ៣. យម្ចភូរិ, ៤. ត្ សិត
ភូរិ, ៥. និម្ចោ នរតី្ភូរិ, និង ៦. បរនិរិោត្វសវត្តីភូរិ ។ 
 

ម្នុសសភូមិ្ 
 រន សសភូរិ បានែល់ ទី្លៅអាស្ស័ របស់រន សសោំង   
ែូចវចនត្ថៈថា  
 រន សានំ ភូរីតិ្ = រន សសភូរិ  
 ទី្លៅអាស្ស័ របស់រន សសោំង   ល ោ្ ោះថា រន សសភូរិ ។ 
 រន សានំ និវសា = រន សា  
 ទី្លៅអាស្ស័ របស់រន សសោំង   ល ោ្ ោះថា រន សា ។ 
 

អធិបាយម្នុសសភូមិ្ 
 រន សសអាស្ស័ លៅលលើក្ផោប្ផនែី ប្ែលលៅថា ទ្ាីបធំកន ងទិ្ស 
ោងំ ៤ របស់ភនំសិលនរ  ប្ត្ទ្ាីបធំនីរួ  ៗកន ងោំង ៤ ទិ្សលទោះ ល រព័ទ្ធ
លដ្ឋ ទ្ាីបតូ្ចជាបរវិរ ៥០០ ទ្ាីបលទ្ៀត្ រួរទ្ាីបតូ្ចម្ចន ២.០០០ ទ្ាីប ។ 
 ទ្ាីបធំ ឬប្ផនែីោំង ៤ ទិ្ស ប្ែលជាទី្លៅអាស្ស័ របស់
រន សសលទោះ ម្ចនល ោ្ ោះលៅែូលចនោះ  
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 ១. ឧត្តរក រ ទ្ាីប លៅទិ្សខាងលជើងរបស់ភនំសិលនរ  រន សសប្ែល 
អាស្ស័ លៅកន ងទ្ាីបលនោះ ម្ចនលកខណៈក្ផោរ ខជារូប ៤ គ្ជុង ម្ចន
រ ណសរបត្តិ ៣ គ្បោររ៊ឺ  
 ១. រិនគ្បោន់ កគ្ទ្ពយសរបត្តិ ម្ចស គ្បាក់ ថាជារបស់ខាួន។ 
 ២. រិនម្ចនោរគ្បោន់កន ងប ត្តភរយិសាា រីថាជារបស់ខាួន ។ 
 ៣. ម្ចនអា  រហូត្ែល់ ១០០០ ឆាន ំ ។ 
 រន សសកន ងឧត្តរក រ ទ្ាីបលនោះ ម្ចនោររកាសីល ៥ ជានិចា ោល
សាា ប់រប្រងលៅលកើត្កន ងលទ្វលោកពិត្គ្បាកែ ែូចសារត្ថទី្បនីែីោ
សប្រតងថា  
 រតិ្បិ និពាតត  រលត សលរគល វ និពាត្តនតិ  
 រន សសឧត្តរក រ ទ្ាីបលនោះ ោលសាា ប់លហើ រប្រងលៅលកើត្ កន ងជាន់
លទ្វលោកយ៉ាងពិត្គ្បាកែ ។ 
 បានលសចកតីថា ោលសាា ប់ចាកភពរន សសលហើ  រប្រងលៅលកើត្ 
កន ងជាន់លទ្វលោក ប្ត្ែល់លវោច តិ្ចាកលទ្វលោកលហើ  អាចលៅលកើត្ 
កន ង បា ភូរិ ៤ ឬរន សស កន ងទ្ាីបែក្ទ្ណាក៏បាន ឬលៅលកើត្កន ងភូរិ
ណារួ តរ ំណាចក្នករោក៏បាន នឹងរិនលៅោន់ បា ភូរិគ្តឹ្រ
ប្ត្ភពបទោ ប់ពីរន សសកន ងឧត្តរក រ ទ្ាីបប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ២. ប ពាវលិទ្ហទ្ាីប លៅទិ្សខាងលកើត្របស់ភនំសិលនរ  រន សស
ប្ែលអាស្ស័ លៅកន ងទ្ាីបលនោះម្ចនលកខណៈ ក្ផោរ ខែូចគ្ពោះចនោកនាោះ
ចំណិត្ម្ចនអា  ប្វងែល់លៅ ៧០០ ឆាន ំ (រិនម្ចនោរកំណត់្ែក្ទ្ណា 
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ែូចឧត្តរក រ ទ្ាីប) ។ 
 ៣.  បរលគយនទ្ាីប លៅទិ្សខាងលចិភនំសិលនរ  រន សសប្ែល 
អាស្ស័ លៅកន ងទី្ាបលនោះម្ចនលកខណៈ ក្ផោរ ខរូលែូចវង់គ្ពោះចនោ 
ម្ចនអា  ប្វងែល់លៅ ៥០០ ឆាន ំ ។ 
 ៤. ជរពូទ្ាីប លៅទិ្សខាងត្បូងភនំសលិនរ  រន សសប្ែលអាស្ស ័
លៅកន ងទ្ាីបលនោះម្ចនលកខណៈ ក្ផោរ ខគ្ទ្ង់គ្ោ ែូចពងម្ចន់ កំណត់្
អា  កខ័ រិនពិត្គ្បាកែ លដ្ឋ សភាពក្គ្កប្លងទ្ន់លខា តររ ណ
ធរ៌ សរ័ ណារន សសជរពូទ្ាីប ម្ចនោ វចាចិត្ត ែល់គ្ពរក្គ្កប្លង
លដ្ឋ រ ណធរ៌ សរ័ លទោះរន សសជរពូទ្ាីប ម្ចនអា  ប្វងរហូត្ែល់
 សលងខ យឆាន ំ សរ័ ណារន សសជរពូទ្ាីប ម្ចនោ វចាចិត្ត ទ្ន់
លខា លដ្ឋ រ ណធរ៌ សរ័ លទោះម្ចនអា  តិ្ចេ ច ោះរកគ្តឹ្រប្ត្ 
១០ ឆាន ំ ជាអា  កខ័  ។ 
 រ ណសរបត្តិរបស់រន សសជរពូទ្ាីប ម្ចនសប្រតងទ្ កជាលគ្ចើនន័  
តរវចនត្ថៈែូចត្លៅលនោះរ៊ឺ  
 ១. រលទ ឧសសនតិ ឯលត្សនតិ = រន សា  
 រន សសោំង   ប្ែលល ោ្ ោះថា រន សស លគ្ព្វោះម្ចនចិត្ត
រ ងលរឿង និងោា ហាន ។ 
 បានលសចកតីថា ចិត្តរបស់រន សសជរពូទ្ាីបលទោះ ោា ហានោំងប្ផនក
លអនិងរិនលអ រ៊ឺ ប្ផនកលអលទោះ អាចសលគ្រចជាគ្ពោះព ទ្ធ គ្ពោះបលចាកព ទ្ធ 
 រគសាវក័ រហាសាវក័ បកតិ្សាវក័ សលគ្រច ភិញ្ញញ ោភី ឬ្ន- 
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ោភីប រគល រហូត្ជាលសតចចគ្កពត្តិឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅ ។ 
 ខាងប្ផនករិនលអលទោះ ឱ្យលធាើោរវបិត្តិម្ចនផ្ទដ ច់ជីវតិ្ម្ចតបិត 
គ្ពោះ រហនត លធាើលោហិត្ បាទ្និងសងឃលភទ្ ។ 
 ២. ោរណាករណំ រនតិ្ ជាទតី្តិ្ = រន លសា  
 រន សសជរពូទ្ាីប ល ោ្ ោះថា រន សសលគ្ព្វោះម្ចនោរ ល់កន ងលហត្ 
ប្ែលរួរ និងរិនរួរ ។ 
 បានលសចកតីថា រន សសជរពូទ្ាីបរប្រងម្ចនោរគ្តិ្ោះរោិះរកលហត្ ផល 
របស់ធរ៌បានលដ្ឋ ចំលព្វោះ ែូចជាោរល ើញលកើត្លឡើងបានលគ្ព្វោះ
អាស្ស័ ចកខ បសាទ្ជារួ រូបាររោណ៍ប៉ាោះខោប់គន ជាលែើរ រហូត្ែឹង
សភាវៈរបស់រូបធរ៌ទរធរ៌តរលសចកតីពិត្បាន លគ្ព្វោះអាស្ស័ ម្ចន
ោរ ល់កន ងលហត្ ប្ែលរួរ និងរិនរួរលទោះឯង ។ 
 ៣.  តថ នត្ថំ រនតិ្ ជាទតី្តិ្ = រន លសា  
 រន សសជរពូទ្ាីប ល ោ្ ោះថា រន សសលគ្ព្វោះ ល់កន ងវត្ថ ប្ែលម្ចន
គ្បលយជន៍និងរិនម្ចនគ្បលយជន៍ ។ 
 លសចកតីលនោះសំលៅ កថា បណាត វត្ថ លផសងៗ ោំង  ប្ែល
សត្ាលោកបានទ្ទួ្ល នឹងជាទី្រួរលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ឬរិនរួរលពញ
ចិត្តកតី រប្រងលកើត្ពីោរលធាើ ោរនិយ  ោររិត្ របស់សត្ាោំង  
លទោះឯង ។ 
 លបើោរលធាើ ោរនិយ  ោររិត្ប្ែលលអ ក៏បានផលលអម្ចន
គ្បលយជន៍ ប្ត្លបើោរលធាើ ោរនិយ  ោររិត្ប្ែលរិនលអ ក៏បានផល 
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រិនលអ រិនម្ចនគ្បលយជន៍ ។ 
 រន សសជរពូទ្ាីប រប្រងម្ចនោរែឹង ោរ ល់ កន ងវត្ថ ប្ែលម្ចន 
គ្បលយជន៍ និងរិនម្ចនគ្បលយជន៍លនោះបានយ៉ាងលអថាោរលធាើ ោរ
និយ  ោររិត្យ៉ាងលនោះ ឱ្យផលជាទិ្ែាធរោិកត្ថគ្បលយជន៍ រ៊ឺ 
គ្បលយជន៍កន ងជាតិ្លនោះ ឬសរបោ ិកត្ថគ្បលយជន៍ រ៊ឺ គ្បលយជន៍
កន ងជាតិ្រ ខ ឬបររត្ថគ្បលយជន៍ រ៊ឺ គ្បលយជន៍យ៉ាងក្គ្កប្លងប្ែល
នឹងលធាើឱ្យផ ត្ទ្ កខបានលដ្ឋ ដ្ឋច់ខាត្ ។ 
 ៤. ក សោក សលំ រនតិ្ ជាទតី្តិ្ = រន លសា  
 រន សសជរពូទ្ាីប ល ោ្ ោះថា រន សសលគ្ព្វោះ ល់កន ងវត្ថ ប្ែលជា
ក សល និង ក សល ។ 
 សំលៅែល់ ោរ ល់កន ងោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់ រ៊ឺ ោរង្ករប្ែល 
ោក់ទ្ងលដ្ឋ លសចកតីលោភ លសចកតីលគ្ោធ លសចកតីវលងាង ោំងលនោះ
ជាលសចកតីអាគ្កក់ ជា ក សល ប្ត្លបើោរង្ករណាប្ែលរិនបានគ្បកប
លដ្ឋ លសចកតីលោភ លសចកតីលគ្ោធ លសចកតីវលងាង ប្ត្ោក់ទ្ងលដ្ឋ 
ោររិនលោភ រិនលគ្ោធ និងម្ចនបញ្ញញ អាច ល់កន ងក សល
 ក សលបានយ៉ាងលអ ោំងលនោះជារ ណសរបត្តិរបស់រន សសជរពូទ្ាីប ។ 
 ៥. រន លទ  បចាា តិ្ = រន សា 
 រន សសោំង   ល ោ្ ោះថា រន សសលគ្ព្វោះជាកូនរបស់គ្ពោះបាទ្ 
រន  ប្ែលថារន សសជាកូនលៅរបស់គ្ពោះបាទ្ រន  លទោះម្ចនែំណាល
ែូលចនោះរ៊ឺ កន ងសរ័ លែើរកបប គ្បជាជនបានលលើកគ្ពោះលព្វធិសត្ា 
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ប្ែលខណៈលទោះជារន សសម្ចនល ោ្ ោះថា រន  ឱ្យគ្រងោជយជាកសគ្ត្
គ្របគ្រងគ្បលទ្ស និងថាា  គ្ពោះទរថា គ្ពោះរហាសរោត្ គ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់
ដ្ឋក់រលបៀបប្បបប្ផន ចាប់ បទ្បញ្ញត្តិ ជាធរ៌យ៉ាងគ្តឹ្រគ្តូ្វ ឱ្យគ្បជាជន
បានគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិតរ រិនម្ចន នកណារួ លលោើសបំព្វនលឡើ  
ែូចប គ្ត្ែ៏លអោំង   គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងឱ្វទ្ក្នបិត លហត្ លនោះ 
លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា រន សស លគ្ព្វោះជាប គ្ត្របសគ់្ពោះបាទ្ រន  ។ 
 រន សសជរពូទ្ាីប ម្ចនរ ណលកខណៈពិលសសជាងទ្ាីប ៣ លទ្ៀត្ រ៊ឺ  
 ក. សូរភាវ ម្ចនចិត្តលកាៀវោា កន ងោរបំលពញោន សីល ភាវទ ។ 
 ខ. សតិ្រនត ម្ចនសតិ្តំងម្ចំកន ងរ ណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ ។ 
 រ. គ្ពហោចរយិវស គ្បគ្ពឹត្តគ្ពហោចរ ិៈ រ៊ឺ ឧបសរបោបាន 
បែិបត្តិសីល សម្ចធិ បញ្ញញ បាន ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ រន សសប្ែលម្ចនសភាពលផសងគន លទោះ ចូឡករោ-
វភិងគសូគ្ត្រជឈិរនិោ  (បិែក ២៨ ទំ្ព័រ ៥៤) សប្រតងថា សម្ចា ប់សត្ា
រិនែល់នូវលសចកតីអាណិត្អាសូរពួកសត្ាជាលហត្ ឱ្យអា  ខាី   
 រិនសម្ចា ប់សត្ា ម្ចនលសចកតីអាណិត្អាសូរជាលហត្ ឱ្យអា  ប្វង  
 លបៀត្លបៀនសត្ា ជាលហត្ ឱ្យម្ចនអាព្វធលគ្ចើន  
 រិនលបៀត្លបៀនសត្ា ជាលហត្ ឱ្យម្ចនអាព្វធតិ្ច  
 លគ្ោធខាា ំង ម្ចនោរចលងអៀត្ចងអល់ចិត្តខាា ំង ជាលហត្ ឱ្យពណ៌
សរប រអាគ្កក់  
 រិនលគ្ោធ រិនម្ចនោរចលងអៀត្ចងអលចិ់ត្ត ជាលហត្ ឱ្យពណ៌ 
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សរប រផូរផង់  
 ម្ចនចិត្តគ្បកបលដ្ឋ ោរឫសា នកែក្ទ្ ជាលហត្ ឱ្យម្ចន 
អាន ភាពតិ្ច  
 ម្ចនចិត្តរិនឫសា នកែក្ទ្ ជាលហត្ ឱ្យម្ចនអាន ភាពលគ្ចើន  
 រិនបរចិាា រោន ជាលហត្ ឱ្យគ្កលំបាក ទថា  
 បរចិាា រោន ជាលហត្ ឱ្យម្ចនលភារសរបត្តិលគ្ចើន  
 គ្បោន់ខាួនរងឹត្អឹង ជាលហត្ ឱ្យលកើត្កន ងគ្ត្កូលោប  
 រិនគ្បោន់ខាួនរងឹត្អឹង ជាលហត្ ឱ្យលកើត្កន ងគ្ត្កូលខពស់ 
 រិនចង់ែឹងរិនសាកសួរ នកម្ចនបញ្ញញ  ជាលហត្ ឱ្យម្ចនបញ្ញញ
លខា  
 ចង់ែឹងសាកសួរ នកម្ចនបញ្ញញ  ជាលហត្ ឱ្យម្ចនបញ្ញញ លគ្ចើន ។ 
 

ច្ទវភូមិ្ 
 បញ្ា ហិ ោររ លណហិ ទិ្ពានតិ កីឡនតីតិ្ = លទ្វ  
  នកប្ែលលលងលភាើត្លភាើនក្គ្កប្លងកន ងោររ ណោំង ៥ ល ោ្ ោះ
ថា លទ្វ ម្ចន ៣ យ៉ាងរ៊ឺ  
 ១. ឧបបត្តិលទ្វ បានែល់ លទ្វតលដ្ឋ កំលណើ ត្ សំលៅែល់ គ្ពហោ
ផង ។ 
 ២. សរោតិ្លទ្វ បានែល់ លទ្វតលដ្ឋ សនោតិ្ សំលៅែល ់
គ្ពោះរហាកសគ្ត្ គ្ពោះោជនី គ្ពោះោជឱ្រស គ្ពោះោជធីតជាលែើរ ។ 
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 ៣. វសិ ទ្ធិលទ្វ បានែល់ លទ្វតប្ែលបរសិ ទ្ធផ ត្ចាកកិលលស 
ោំងពួង បានែល់ គ្ពោះ រហនតលដ្ឋ ចំលព្វោះប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ លទ្វ ប្ែលប្គ្បថា  នកប្ែលលលងលភាើត្លភាើនកន ង
ោររ ណោំង ៥ លទោះ លគ្បើជាព្វកយប្គ្បលដ្ឋ ចំលព្វោះែល់ឧបបត្តិលទ្វ
ប៉ា លណាណ ោះ នឹងលគ្បើជារួ សរោតិ្លទ្វ និងវសិ ទ្ធិលទ្វរិនបាន ឧបបត្តិលទ្វ 
កន ងោរភូរិម្ចន ៦ ជាន់ រ៊ឺ  
 ១. ចាត្ រោហាោជិោ  
 ២. តវត្តិងា  
 ៣. យម្ច 
 ៤. ត្ សិត 
 ៥. និម្ចោ នរតី្ 
 ៦. បរនិរោិត្វសវត្តី ។ 
 

១. ច្ឆត្ុម្មហារាជិកាភូម្ិ 
 ចតត លោ រហាោជាលទ = ចាត្ រហាោជានំ  
 លទ្វត ៤  ងគ ជាម្ចា ស់ ជាធំលលើសលទ្វតជាន់ោបោំង   
ល ោ្ ោះថា ចាត្ រោហាោជ ។ 
 រហាោជ ប្គ្បថា លទ្វត ៤  ងគ  នកជាម្ចា ស់ ជាធំ ។ 
 ចាត្ រោហាោជិោ បានែល់ លទ្វតោំង   នកម្ចនទទី្
បែិបត្តិទ្ទួ្លបលគ្រើលសតចរហាោជោំង ៤ លព្វលរ៊ឺ លទ្វតកន ងជាន់ 
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ចាត្ រោហាោជិោភូរិលនោះជាបរវិរ លៅលគ្ោរ ំណាចរបស់លសតច
រហាោជោងំ ៤ លគ្ព្វោះលហត្ ថា ម្ចនកំលណើ ត្កន ងសាថ នទី្ប្ែលលសតច
រហាោជោំង ៤ គ្របគ្រង ។ 
 

ច្សតឆម្ហារាជទាងំ្ ៤ គ ឺ
 ១. លសតចធត្រែា លៅទិ្សខាងលកើត្ភនំសិលនរ  ជា នកគ្របគ្រង 
រនធពាលទ្វតោំង ស់ ។ 
 ២. លសតចវរិ ឡាក លៅទិ្សខាងត្បូងភនំសិលនរ  ជា នកគ្របគ្រង 
ក រភណា លទ្វតោំង ស់ ។ 
 ៣. លសតចវរិូបកខ លៅទិ្សខាងលិចភនំសិលនរ  ជា នកគ្របគ្រងទរ
លទ្វតោំង ស់ ។ 
 ៤. លសតចក លវរ ឬលសតចលវសសវណ័ លៅទិ្សខាងលជើងភនំសិលនរ  ជា
 នកគ្របគ្រង  កខលទ្វតោំង ស់ ។ 
 ែូចបាលីប្ែលសប្រតងទ្ កកន ងរហាសរ សូគ្ត្ថា  
 ប ររំិ ទិ្សំ ធត្រលដ្ឋា  ទ្កខិលណន វរិូឡាលោ  
 បចេិលរន វរិូបលោខ  ក លវលោ ឧត្តរ ំទិ្សំ  
 ចតត លោ លត្ រហាោជា សរទត  ចត្ លោ ទិ្សា ទ្ទ្ោលាម្ចទ 
 ែាំស  វលន ោបិលត្ថលវ ។ 
 គ្ពោះបាទ្ធត្រែាៈ ជាធំលៅទិ្សខាងលកើត្ (ភនំសិលនរ )  
 គ្ពោះបាទ្វរិូឡាកៈ ជាធំលៅទិ្សខាងត្បូង 
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 គ្ពោះបាទ្វរិូបកខៈ ជាធំលៅទិ្សខាងលិច  
 គ្ពោះបាទ្ក លវរៈ ជាធំលៅទិ្សខាងលជើង រហាោជោំង ៤ 
គ្ពោះ ងគលទោះ បានញា ំងទិ្សោំង ៤ លដ្ឋ ជ ំវញិឱ្យភា៊ឺលគ្ព្វងគ្ព្វត្ 
(លដ្ឋ រសោីរបស់ខាួន) ឋិត្លៅកន ងរហាវន័ ជិត្គ្កុងកបិលវត្ថ  ។ 
                                                               (បិែកភារ ១៧ ទំ្ព័រ ១៧៩)  
កន ងបររត្ថទី្បនីរហាែីោសប្រតងថា   
 ត្ត្ថ ធត្រលដ្ឋា  រនធបានំ ោជា លហាតិ្. វរិ ឡាលោ ក រភណាា នំ. 
វរិូបលោខ  ទគនំ. ក លវលោ  ោខ នំ. ។ 
 លសតចធត្រែាៈ ជាម្ចា ស់ក្នរនធពាលទ្វតោំង    
 លសតចវរិ ឡាកៈ ជាម្ចា ស់ក្នក រភណា ោំង   
 លសតចវរិូបកខៈ ជាម្ចា សក់្នទរោំង    
 លសតចក លវរៈ ជាម្ចា ស់ក្ន កខោំង   ។ 
 លសតចរហាោជោំង ៤  ងគលនោះ ជា នករការន សសលោកផង 
លទ្ើបល ោ្ ោះថា លសតចចត្ លោកបាល ែូចបាលីកន ងលនតិ្ត ែាកថា ថា 
 លោកំ បាលលនតីតិ្ លោកបាោ, ចតត លោ រហាោជាលទ ។ 
 លទ្វត ប្ែលជា នករការន សសលោក ល ោ្ ោះថា លទ្វតលោក
បាល បានែល់ លសតចរហាោជោំង ៤ ។ 
 កន ងលោកិ បរកណ៍ លៅលសតចចត្ លោកបាលោំង ៤  ងគលនោះ
ថា ឥនោ  រ វរ ណ ក លវរ ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងទ្ កកន ងលនត្តិ ែាថាថា  
 លោកិយ បន ឥនោ រវរ ណក លវោ លោកបាោតិ្ វទ្នតិ ។ 
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  នកប្ែល ល់កន ងលោកិ បរកណ៍លទោះ លៅលទ្វតលោក
បាលោំង ៤  ងគលនោះថា ឥនោ  រ វរ ណ ក លវរ ។ 
 លសតចរហាោជោំង ៤ ម្ចនសាថ នទី្គ្របគ្រង តំងពីព្វក់កណាត ល
ភនំសិលនរ លសោើកំពូលភនំ  រនធរ ច ោះរករហូត្ែល់ក្ផោប្ផនែីប្ែលរន សស
អាស្ស័ លៅ ម្ចនអាណាលខត្តផា លចញលៅរហូត្ែល់កណាដ ប់
ចគ្កវល អាណាលខត្តប្ែលលសតចចាត្ រោហាោជគ្របគ្រងលនោះម្ចនល ោ្ ោះ
ថា ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ។  

ចាត្ រហាោជិោនំ និវសាតិ្ = ចាត្ រហាោជិោ
 ទី្លៅរបស់លសតចរហាោជោំង ៤ គ្ពរោំងលទ្វតប្ែលជាបរវិរ 
ល ោ្ ោះថា ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ។ 
 លទ្វតោំង  ប្ែលលៅកន ងជាន់ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ោំង
 ស់ជាបរវិរលៅលគ្ោរ ំណាចលសតចរហាោជោំង ៤ លទ្វតោំងលនោះ 
លទ្ើបល ោ្ ោះថា ចាត្ រោហាោជិោ ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះលហត្ ប្ែល
លទ្វតោំងលនោះលកើត្កន ងសាថ នទី្ប្ែលលសតចរហាោជោំង ៤ គ្របគ្រង 
លទ្ើបល ោ្ ោះថា ចាត្ រោហាោជិោ ែូចវចនត្ថៈថា  
 ចត្ រហាោលជ ភវតិ្ = ចាត្ រហាោជិោ  
 លទ្វតោំង   ល ោ្ ោះថា ចាត្ រោហាោជិោ លគ្ព្វោះលកើត្កន ង
សាថ នទី្ប្ែលលសតចរហាោជោំង ៤ គ្របគ្រង ។ 
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ច្ទវោប្ លច្ៅច្ព្កាម្អំណាឆព្គបព្គង្របស ់
ច្សតឆច្ឆតុ្ម្មហារាជ គឺ 

 ១. បពាត្ែាលទ្វត លទ្វតប្ែលអាស្ស ័លៅនឹងភនំ ។ 
 ២. អាោសែាលទ្វត លទ្វតប្ែលអាស្ស័ លៅកន ងអាោស ។ 
 ៣. ខិឌ្ឌា បលោសិកលទ្វត លទ្វតប្ែលម្ចនលសចកដីលភាើត្លភាើនកន ង
ោរលលងកី  រហូត្លភាចបរលិភារអាហារលហើ សាា ប់ ។ 
 ៤. រលទបលោសិកលទ្វត លទ្វតប្ែលសាា ប់លគ្ព្វោះលសចកតីលគ្ោធ។  
 ៥. សីត្វោហកលទ្វត លទ្វតប្ែលលធាើឱ្យអាោសគ្ត្ជាក់លកើត្
លឡើង ។ 
 ៦. ឧណា វោហកលទ្វត លទ្វតប្ែលលធាើឱ្យអាោសលៅត លកើត្លឡើង។  
 ៧. ចនោិរលទ្វប ត្តលទ្វត លទ្វតប្ែលលៅកន ងគ្ពោះចនោ ។ 
 ៨. ស រ ិលទ្វប ត្តលទ្វត លទ្វតប្ែលលៅកន ងគ្ពោះអាទិ្ត្យ ។ 
  លទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោលនោះ ម្ចនទី្តំងលៅគ្ត្ង់ព្វក់-
កណាត លភនំសិលនរ  ច ោះរករហូត្ែល់ក្ផោប្ផនែីប្ែលរន សសលៅ លៅ
ល ោ្ ោះ លទ្វតតរទី្លៅអាស្ស័ ែូលចនោះ  
 ក. ប្ែលលៅលលើក្ផោប្ផនែី លៅថា ភ រោែាលទ្វត ។ 
 ខ. ប្ែលលៅលលើលែើរលឈើ លៅថា រ កខែាលទ្វត ។ 
 រ. ប្ែលលៅកន ងអាោស (ម្ចនវមិ្ចនលៅ) លៅថា អាោសែា-
លទ្វត ។ 
 ក. ភ រោែាលទ្វត បានែល់ លទ្វតប្ែលអាស្ស័ លៅតរសាថ នទី្ 
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លផសង  ៗ ែូចជាភនំ ទ្លនា រហាសរ ទ្ោ លគ្ោរប្ផនែី តរផោោះ លោា ងោា រ 
លចតិ្  សាោជាលែើរ លសតចរហាោជោំង ៤ និងលទ្វត ងគខាោះ ប្ែល
លៅព្វក់កណាត លជ ំវញិភនំសិលនរ លទោះ ម្ចនគ្បាសាទ្ជាវមិ្ចនរបស់ខាួន
លដ្ឋ ចំលព្វោះៗ សគ្ម្ចប់ភ រោែាលទ្វតែក្ទ្ៗ លទ្ៀត្ ប្ែលរិនម្ចនវមិ្ចន
ជាទី្លៅរបស់ខាួនលដ្ឋ ចំលព្វោះ លបើលទ្វតណាលៅអាស្ស័ វត្ត ផោោះ ភនំ 
ទ្លនា រហាសរ ទ្ោ ក៏ោន់ កថា សាថ នទី្លទោះៗ ជាវមិ្ចនរបស់ខាួន ។ 
 ខ. រ កខែាលទ្វត បានែល់ លទ្វតប្ែលអាស្ស័ លៅតរលែើរលឈើ
ប្ែលម្ចន ២ ពួករ៊ឺ ពួករួ ម្ចនវមិ្ចនលៅលលើលែើរលឈើ ចំប្ណកពួក
រួ លទ្ៀត្លៅលលើលែើរលឈើប្ត្រិនម្ចនវមិ្ចន ែូចសារត្ថទី្បនីែីោ
សប្រតងថា  
 រ កខទិ្ពាវមិ្ចលនតិ្ ច សាខែាកវមិ្ចនំ សទធ   វ ត្តំ, រ កខសស 
ឧបរនិិពាត្តិ ហិ វមិ្ចនរ កខបែិពនធិត រ កខវមិ្ចននតិ វ ចាតិ្ សាខែាកវមិ្ចនំ បន 
សពាសាខសននិសសតំិ្ ហ តា  តិ្ែាតិ្  ។ 
 ព្វកយថា រ កខទិ្ពាវមិ្ចនលទោះ សំលៅ ក វមិ្ចនប្ែលតំងលៅលលើ
ច ងលឈើ ប្រនពិត្វមិ្ចនប្ែលគ្បាកែលៅលលើច ងលឈើលទោះ លៅថា 
រ កខវមិ្ចន លគ្ព្វោះតំងលៅជាប់ត្គន ជារួ ច ងលឈើ ចំប្ណកសាខែាក
វមិ្ចនលទោះ ជាវមិ្ចនប្ែលអាស្ស័ តំងលៅលលើប្រកលឈើទូ្លៅ ។ 
 រ. អាោសែាលទ្វត បានែល់ លទ្វតពួកប្ែលម្ចនវមិ្ចនជាទី្
លៅរបស់ខាួនឯងលដ្ឋ ចំលព្វោះ កន ងអាោសខាងកន ងនិងខាងលគ្ៅ
របស់វមិ្ចនលទោះគ្បកបលដ្ឋ រត្នៈ ៧ យ៉ាង លដ្ឋ  ំណាចរបស់
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ក សលករោ ម្ចនប្កវររកត្ ប្កវរ ោត  ប្កវគ្បព្វល ប្កវរណី វជិរ
(លពគ្ជ) ម្ចសនិងគ្បាក់ បណាត វមិ្ចនោំងលទោះ វមិ្ចនខាោះក៏គ្បកប
លដ្ឋ រត្នៈ ២ យ៉ាង វមិ្ចនខាោះគ្បកបលដ្ឋ រត្នៈ ៣ យ៉ាង ខាោះ ៤ យ៉ាង 
ខាោះ ៥ យ៉ាង ខាោះ ៦ យ៉ាង ខាោះ ៧ យ៉ាង អាស្ស័ លៅតរប ណយក សល
ប្ែលខាួនសាងទ្ ក វមិ្ចនោំងលនោះ  ប្ណត ត្លៅកន ងអាោសជ ំវញិ
ភនំសិលនរ  ។ 
 កន ងធរោបទ្ ែាកថា ព ទ្ធវងស ែាកថា សប្រតងថា លទ្វត 
ជាន់ចាត្ រោហាោជិោម្ចន ២ ពួករ៊ឺ ភ រោែាលទ្វត និងអាោសែាលទ្វត 
ចំប្ណករ កខែាលទ្វតលទោះ ចាត់្លៅកន ងពួកភ រោែាលទ្វត ែូចបាលី 
សប្រតងថា ភូរិត្លល រ កខរចេបពាតទី្ស  ភ រោដ្ឋា  លទ្វត ។ 
 
ច្ទវោក្នងុ្ជាន់ច្ឆត្ុម្មហារាជិកាភូមិ្ប្ លមនឆិត្តស្លហាវ 

យង្់ឃ្នង្មន ៤ រួក្ 
 ១. រនធលព្វា  រនធពាី បានែល់ លទ្វតរនធពា ប្ែលលកើត្ខាងកន ង
លែើរលឈើប្ែលម្ចនកាិនគ្ក ូប ល ើងលៅថា លទ្ពធីតគ្ពឹកា ឬជំទង
ផោោះ ជំទងលឈើ ជំទងទូ្ក ចូលចិត្តរ កកួនឱ្យលកើត្ឧបសរគលផសងៗ ែូច
ជាលកើត្ោរឈ៊ឺចាប់ ឬលធាើ នតោ ែល់គ្ទ្ពយ នកប្ែលទំលឈើលទោះរក
លគ្បើគ្បាស់ ឬរកសង់ផោោះ លទ្វតពួកលនោះលៅកន ងោរគ្របគ្រងរបស់លសតច
ធត្រែាៈ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-59- 

 រនធពាលទ្វតលនោះ លៅកន ងលែើរលឈើលទោះរហូត្លៅ សូរបថីា នក
ណាលរោត់្ កលៅលធាើទូ្ក លធាើផោោះ ឬលគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់យ៉ាងណារួ  
ក៏លៅកន ងលឈើលទោះ ប្ែលខ សគន ពីរ កខលទ្វត ប្ែលអាស្ស័ លៅតរ
លែើរលឈើ លបើលែើរលឈើសាា ប់ ឬគ្តូ្វោត់្ ក៏ផ្ទា ស់ពីលែើរលទោះលៅលែើរ
ែក្ទ្ ។ 
 ២. ក រភលណាា  ក រភណាី  បានែល់ លទ្វតក រភណា  ប្ែលល ើង
លៅថា អារកខទឹ្ក ជាលទ្វតប្ែលរកាសរបត្តិលផសងៗ ម្ចនប្កវរណី
ជាលែើរ និងរកាក្គ្ពភនំ ទ្លនា លបើម្ចន នកបំព្វនលលើសល បក៏ឱ្យលោស
លផសងៗ លទ្វតពួកលនោះលៅកន ងោរគ្របគ្រងរបស់លសដចវរិ ឡាកៈ ។ 
 ៣. ទលគ ទរី បានែល់ លទ្វតទរ ម្ចនវជិាា ោក់ទ្ងនឹង
លវទ្រនតគថាលផសងៗ ខណៈគ្តច់លៅរកកន ងរន សសលោក លពលខាោះ
ក៏និរិោត្ជារន សស ឬជាសត្ា ែូចជាខាា  ោជសីហ៍ជាលែើរ លដ្ឋ ចំលព្វោះ
ចូលចិត្តដ្ឋក់លោសសត្ានរក លទ្វតពួកលនោះលៅកន ងោរគ្របគ្រងរបស់
លសតចវរិូបកខៈ ។ 
 ៤.  លោខ   កខិណី បានែល់ លទ្វត កខ លពញចិត្តលបៀត្លបៀន 
សត្ានរក លទ្វតពួកលនោះលៅកន ងោរគ្របគ្រងរបស់លសតចក លវរៈ ឬលសតច
លវសសវណ័ ។ 
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ោវត្តងិ្ាភូមិ្ 
 ជាលទ្វភូរិជាន់ទី្ ២ ព្វកយថា តវត្តឹស ឬតវត្តិងាភូរិ ម្ចន
លសចកតី ២ យ៉ាង តរវចនត្ថៈែូលចនោះរ៊ឺ  
 លត្ត្តឹស ជទ និពាត្តនតិ ឯតថ តិ្ = លត្ត្តឹសា  
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ប រគលម្ចនចំនួន ៣៣ ទក់ លហត្ លទោះ
លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា លត្ត្តឹស ។ 
 តវ បឋរំ តឹ្សតិ្ បាត្ ភវតី្តិ្ = តវតឹ្លសា  
 ក្ផោប្ផនែីណា គ្បាកែលឡើងកន ងលោកជាគ្គែំបូង រ នក្ផោប្ផនែី 
លហត្ លទោះក្ផោប្ផនែីលទោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា តវតឹ្ស ។ 
  ធិបា កន ងវចនត្ថៈែំបូង ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ប រគល 
៣៣ ទក់ ល ោ្ ោះថា តវតឹ្សា ម្ចនលរឿងលដ្ឋ សលងខបថា កន ងស្សុក
រួ ល ោ្ ោះថា រចលគ្គរ ម្ចនប រគលរួ ពួក ល ោ្ ោះថា 
សហប ញ្ញោរ ីរ៊ឺ គ្កុរលធាើប ណយរួរគន ម្ចន ៣៣ ទក់ ជាប រសោំង ស់ 
រន សសប្ែលជាគ្បោនល ោ្ ោះថា រ ម្ចណព ប រគលគ្កុរលនោះបាន
សាងផាូវេនល់ប្ែលលៅកន ងបរលិវណស្សកុលទោះ លែើរបីង្ក ស្សួលែល់
ោរលធាើែំលណើ រលៅរក គ្ពរោំងតំងលោងោន លែើរបីឱ្យគ្បជាជនបាន
ទ្ទួ្លោន និងសាងសាោលឡើងគ្ត្ង់ផាូវប្បកជា ៤ លែើរបីឱ្យរន សស
បានសាន ក់អាស្ស័  ោលប រសោំង ៣៣ ទក់ ស់ជីវតិ្លហើ  ក៏បាន
លៅលកើត្កន ងលទ្វភូរិជាន់ទី្ ២ រ ម្ចណពលទោះបានលកើត្ជាគ្ពោះឥនោ 
ចំប្ណក ៣២ ទក់លទ្ៀត្ បានលកើត្ជាលទ្វតថាន ក់ធំជារួ គន  លដ្ឋ  
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លហត្ លនោះលទ្វភូរិជាន់ទី្ ២ លទ្ើបល ោ្ ោះថា លត្ត្តឹស ។ 
 កន ងវចនត្ថៈទី្ ២ ប្ផនែីណា គ្បាកែលឡើងជាគ្គែំបូងកន ងលោក
រ នប្ផនែីែក្ទ្ៗ ប្ផនែីលទោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា តវតឹ្ស  ធិបា ថា 
ោលលោកគ្តូ្វទ្ម្ចា   ស់លហើ  ក៏បានម្ចនោរលផតើរ កលកើត្លោកេោី
លឡើងលទ្ៀត្ លដ្ឋ ម្ចនលភាៀងោា ក់ច ោះរកយ៉ាងខាា ំង គ្ត្ង់បរលិវណក្ផោ
ប្ែលលោកទ្ម្ចា  លទោះ ម្ចនខយលគ់្ទ្ទ្ កលៅខាងលគ្ោរ ទឹ្កលភាៀង
ប្ែលោា ក់ច ោះរកម្ចនបរមិ្ចណយ៉ាងលគ្ចើន ជាទឹ្កលភាៀងប្ែលថាា សាអ ត្ 
ត្រកទឹ្កលទោះក៏កករោា  ជាែីែ ំធំរហិម្ច លហើ ទឹ្កលទោះក៏កកបនតិច
រដងៗ រងីសៃួត្ច ោះរកតរលំដ្ឋប់ រហូត្គ្បាកែល ើញក្ផោប្ផនែីលឡើង 
ក្ផោប្ផនែីប្ែលគ្បាកែល ើញលឡើងរ នលនោះ រ៊ឺ កំពូលភនំសិលនរ  ប្ែល
ជាទី្លៅរបស់លទ្វតជាន់ទី្ ២ លទោះឯងលដ្ឋ លហត្ លនោះប្ផនែីលទោះ 
លទ្ើបល ោ្ ោះថា តវតឹ្ស ។ 

 
ច្ទវោច្ៅខាង្ច្លើជាន់ោវត្តិង្ស ២ រកួ្ 

 ១. ភ រោែាលទ្វត បានែល់ គ្ពោះឥនោនិងលទ្វតថាន ក់ធំ ៣២  ងគ 
គ្ពរោំងបរវិរ លទ្វ ស ោ ៥ ពួកប្ែលលៅលគ្ោរភនំសិលនរ  ក៏ចាត់្លៅ
កន ងគ្បលភទ្ភ រោែាលទ្វតែូចគន  ។ 
 ២. អាោសែាលទ្វត បានែល់ ពួកលទ្វតប្ែលលៅកន ងវមិ្ចន
 ប្ណត ត្លៅកណាត លអាោស តំងពីកំពូលភនំសិលនរ លៅែល់កណាដ ប់
ចគ្កវល វមិ្ចនខាោះម្ចនលទ្វតលៅ វមិ្ចនខាោះក៏រិនោន់ម្ចនលទ្វតលៅ ។ 
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 លោកោត្  ឬចគ្កវលរួ  វស់លដ្ឋ ជ ំវញិ ៣.៦១០.៣៥០ 
លយជន៍ ចំប្ណកប្ែលជាកគ្ម្ចស់ ២៤០.០០០ លយជន៍ ម្ចនទឹ្កគ្ទ្
ប្ផនែីកគ្ម្ចស់ ៨៤០.០០០ លយជន៍ តំងលៅខាងលលើខយល់ប្ែល
គ្ទ្ទឹ្កករពស់លឡើងលៅកន ងក្ផោអាោស ៩៦០.០០០ លយជន៍ ។ 
 ភនំសិលនរ ជាភនំប្ែលខពស់បំផ ត្កន ងចគ្កវល តំងលៅគ្ត្ង់កណាត ល
លិចច ោះកន ង នាង់ទឹ្ក និងករពស់លឡើងលៅកន ងអាោស ៨៤.០០០ 
លយជន៍ កំពូលម្ចនសណាា នរូលម្ចនភនំ ៧ លៅព័ទ្ធភនំសិលនរ  រ៊ឺ  
 ១.   រនធរ ២. ឥសិនធរ ៣. ករវកិ ៤. ស ទ្សសនៈ  
 ៥. លនរិនោរ     ៦. វនិតក ៧.  សសកណណ ប្ែលជាទិ្ពា ។ 
 លលើក្ផោែីជាន់តវត្តិងសប្ែលតំងលៅលលើកំពូលភនំសិលនរ លនោះម្ចន 
លកខណៈរូល ម្ចនទំ្ហំ ៨៤.០០០ លយជន៍  ម្ចននររល ោ្ ោះថា 
ស ទ្សសនៈ តំងលៅគ្ត្ង់កណាត លភនំ បរលិវណស ទ្សសននររលនោះ
ម្ចនទំ្ហំ ១.០០០ លយជន៍ ម្ចនកំប្ពងព័ទ្ធជ ំវញិ ៤ ទិ្ស, កន ង
រួ ទិ្សម្ចនោា រ ២៥០ ោា រ រួរោំង ៤ ទិ្សម្ចនោា រ ១.០០០ ោា រ ។ 
 កន ងស ទ្សសននររ ម្ចនលវជ នតគ្បាសាទ្ ប្ែលជាទី្លៅរបស់
លសតច សកា ។ 
 ទិ្សខាងលកើត្របស់នររ ម្ចនសួនផ្ទា ល ោ្ ោះថា ននោវន័ ទំ្ហំ 
១.០០០ លយជន៍ ខាងកន ងសួនម្ចនស្សោះលបាកខរណី ២  ល ោ្ ោះ 
រហានទោ  និងចូឡនទោ  ម្ចត់្ស្សោះនិងបរលិវណស្សោះគ្ោលលដ្ឋ ផ្ទោ ំង 
សិោជាទី្សគ្ម្ចប់ ងគ  សគ្ម្ចក ។ 
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 ទិ្សខាងលិចរបស់ស ទ្សសននររលនោះម្ចនសួនល ោ្ ោះ ចិគ្ត្លត 
ទំ្ហំគ្បម្ចណ  ៥០០ លយជន៍ ម្ចនស្សោះលបាកខរណី ២  ល ោ្ ោះថា 
វចិិគ្ត និងចូឡចិគ្ត ។ 
 ទិ្សខាងលជើងរបស់ស ទ្សសននររ ម្ចនសួនល ោ្ ោះ រិសសកវន័ 
ទំ្ហំគ្បម្ចណ ៥០០ លយជន៍ ម្ចនស្សោះលបាកខរណី ២  ល ោ្ ោះថា ធម្ចោ  
និងស ធម្ចោ  ។ 
 ទិ្សខាងត្បូងម្ចនសួនល ោ្ ោះ ផ្ទរ សកវន័ ទំ្ហំគ្បម្ចណ 
៧០០ លយជន៍ ម្ចនស្សោះលបាកខរណី ២  ល ោ្ ោះថា ភោោ  និងស ភោោ  ។ 
 បណាត សួនោំង ៤ លនោះ ជាររណី ដ្ឋា នសគ្ម្ចប់រកីោ ចិត្ត
របស់ពួកលទ្វតោំង  កន ងជាន់តវត្តិងស ។ 
 ទិ្សខាងលកើត្លឈៀងខាងលជើងរបស់ស ទ្សសននររលនោះ ម្ចនសួន 
២ ល ោ្ ោះថា ប ណា រកិ និងសួនរហាវន័ កន ងសួនប ណា រកិម្ចនលែើរ
បារចិេត្តកគ្ពឹកស (រលួសផអ ង) ករពស់ ១០០ លយជន៍ ប្បកប្រកសាខា
ទំ្ហំលចញលៅ ៥០ លយជន៍ ោលែល់លពលលចញផ្ទា  ក៏ផា កាិន
គ្ក ូបលៅឆាៃ  បាន ១០០ លយជន៍ ខាងលគ្ោរលែើរបារចិេត្តកគ្ពឹកស
ម្ចនប្ផនបណា ករពលសិោសនៈ ទ្ទឹ្ង ៥០ លយជន៍ បលណាត   ៦០ 
លយជន៍ ករពស់ ១៥ លយជន៍ ម្ចនពណ៌គ្កហរែូចផ្ទា ចារ ស្សុត្ច ោះ
បានកន ងលវោ ងគ   និងលបា៉ាងលឡើងជាគ្បគ្កតី្កន ងលវោលគ្ោកលឡើង 
ខាងរ ខផ្ទោ ំងសិោលនោះម្ចនសាោជាទី្គ្បជ ំសាត ប់ធរ៌ ល ោ្ ោះថា 
សាោស ធម្ចោ  ម្ចនលចតិ្ ររកត្ប្ែលល ោ្ ោះថា ចូ រណី ករពស់ 
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១០០ លយជន៍ ខាងកន ងបញ្ា ោះគ្ពោះចងាូរប្កវខាងសាត ំរបស់គ្ពោះសម្ចោ -
សរព ទ្ធនឹងគ្ពោះលកសា ប្ែលគ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់ោត់្កន ងលពលប្ែលលសតចលចញ
សាងបពាជាា  ។ 
 សួនរហាវន័ ទី្គ្បថាប់សគ្ម្ចកគ្ពោះឥរយិបេរបស់លសតចសកា-
លទ្វោជ ម្ចនស្សោះលបាកខរណី ទំ្ហ ំ ៤ លយជន៍ ល ោ្ ោះ ស នទោ  
និងម្ចនវមិ្ចនល រព័ទ្ធជ ំវញិ ១.០០០ វមិ្ចន ។ 
 ោររសល់ៅរបសល់ទ្វតកន ងជាន់តវត្តិងសស ទ្ធប្ត្ជា នកលសា 
ទិ្ពាសរបត្តិពីក សលករោកន ង តី្ត្ភព អាររោណ៍ប្ែលបានទ្ទួ្លកន ង
ជាន់តវត្តិងស លទ្ើបស ទ្ធប្ត្ម្ចនឥដ្ឋា ររោណ៍ លទ្វតគ្បុសម្ចនរូបោងនិង
លកខណៈលៅកន ងវ ័ប្ែលម្ចនអា  គ្បប្ហល ២០ ឆាន ំ (រន សស) 
ចំប្ណកលទ្វតស្សីម្ចនរូបោងនិងលកខណៈប្ែលម្ចនអា  គ្បប្ហល 
១៦ ឆាន ំ ែូចៗ គន គ្រប់ ងគ រិនម្ចនជោ ប្ភនកស្សវងំ សក់សាូវ លធោញ
បាក់ គ្ត្លចៀកេាង់ ពណ៌សរប រអាប់គ្ជួញគ្ជាវោំង ស់លនោះរិនម្ចន
ែល់លទ្វតពួកលនោះលឡើ  ម្ចនប្ត្ភាពសាអ ត្ ជាកំលោោះ ជាគ្ករ ំ
រហូត្លៅែល់សាា ប់ ។ 
 ជំង៊ឺរិនម្ចនែល់លទ្វតកន ងជាន់តវត្តិងស លគ្ព្វោះបរលិភារអាហារ
ប្ែលលអិត្ស ខ រ ប្ែលជាស ោធ លភាជន រិនម្ចនឧចាា រៈ បសាវៈ 
លទ្វតស្សីរិនម្ចនរែូវគ្បចាបំ្ខ និងរិនគ្តូ្វម្ចនរភ៌ែូចជារន សស លវៀរ
ប្ត្លទ្វតពួកភ រោែាលទ្វត ងគខាោះប្ែលលៅម្ចនរែូវគ្បចាបំ្ខ និងម្ចន
រភ៌ែូចជារន សសបាន ។ 
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 បណាត លទ្វតោំង  កន ងលទ្វលោកលទោះ នឹងបានលកើត្ែូច
រន សសក៏លទ្ លគ្ព្វោះបែិសនធិលដ្ឋ ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ លកើត្ធំប្ត្រតង 
 វ វៈោងោ គ្រប់បរបូិណ៌ ោលនឹងលកើត្លឡើងជាប ត្ត ជាធីត 
ក្នលទ្វតោំង   ក៏រប្រងលកើត្លឡើងកន ងគ្ត្ង់លៅា  ប្ត្លបើលកើត្លឡើងជា
បាទ្បរចិារោិ រប្រងលកើត្ជាលទ្ពធីតកន ងទី្លែក លបើជាលវ ាវចាករណ៍
រប្រងលកើត្លឡើងកន ងវមិ្ចន ែូចបាលីកន ង ែាកថា សកាបញ្ាសូគ្ត្ និង
រូលបណាណ សកសប្រតងថា លទ្វនំ ធីត ច ប តត  ច  លងា និពាត្តនតិ, 
បាទ្បរចិារោិ ឥត្ថិលយ ស លន និពាត្តនតិ, តសំ រណា នបសាធនោរោិ 
លទ្វត ស នំ បរវិលរតា  និពាត្តនតិ, លវ ាវចាកោ  លទត វមិ្ចលន និពាត្តនតិ ។ 
 ម្ចនលសចកតីថា ោលលទ្វតោំង  លៅលកើត្កន ងវមិ្ចនរបស់
លទ្វត ងគណារួ លហើ  ក៏លទ្វត ឬលទ្ពធីតប្ែលលកើត្លឡើងលទោះ 
គ្តូ្វជាបរវិររបស់ នកជាម្ចា ស់វមិ្ចនលទោះៗ លដ្ឋ លទ្វត ងគែក្ទ្រក
ែលណតើ រលៅរិនបាន ប្ត្លបើលកើត្លឡើងកន ងអាោសគ្ត្ង់កណាត លលខត្ត 
ប្ែនវមិ្ចនលហើ  លទ្វតកន ងវមិ្ចនជិត្ៗ អាចោន់ កជាករោសិទ្ធិ
របស់ខាួនបាន ប្ត្លបើរិនអាចច ោះសគ្រុងគន បានជារួ លទ្វតប្ែល
លកើត្លឡើងេោីលទោះ នឹងបានជារបស់ នកណា ក៏ទំគន លៅោន់សម្ចន ក់
របស់លសតចសកាលទ្វោជ លបើគ្បាកែថាវមិ្ចនរបស់ នកណា លៅជិត្ទី្
ឧបបត្តិលឡើងរបស់លទ្វតលទោះ លសតចសកាៈក៏អាចោត់្កតីឱ្យលទ្វតប្ែល
ម្ចនវមិ្ចនលៅជិត្ជាងបានជាករោសិទ្ធិ លបើលទ្វតប្ែលលកើត្េោីលៅឃាា ត្
ពីលទ្វតោំងពីរលសោើគន  លទ្វតប្ែលលកើត្េោីចូលចិត្តសរាឹងលរើលវមិ្ចន
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របស់លទ្វត ងគណា ក៏ោត់្កតីឱ្យជារបស់លទ្វត ងគលទោះ ប្ត្លបើលទ្វត
ប្ែលលកើត្េោីរិនបានចូលចិត្តកន ងវមិ្ចនណារួ  លសតចសកាៈក៏ោត់្កតីរក
ជារបស់គ្ពោះ ងគខាួនឯង លែើរបីោត់្លសចកដីវវិទ្របស់លទ្វតោំង   ។ 
 ែូលចនោះនឹងល ើញបានថា លទ្វត ងគខាោះ ម្ចនលទ្ពធីតជា
បាទ្បរចិារោិ ៥០០ ខាោះក៏លលើសពី ៥០០ និងម្ចនលទ្វតជាលគ្ចើន
ប្ែលរិនម្ចនវមិ្ចនជារបស់ខាួនឯង និងបណាត លទ្វតោំង  
ក៏ម្ចនលសចកតីគ្ជួលគ្ចបល់ ល ា្ ោះវវិទ្ែូចគន នឹងរន សស និងគ្តូ្វម្ចន
ោរោត់្កតី ។ 
 ោររសល់ៅរបសល់ទ្វតកន ងលទ្វលោកលនោះ ក៏ែូចគន នឹងរន សស
លោក ម្ចនោរលៅរកលបៀត្លបៀនគន  ម្ចន នកត្រនតី  នកលគ្ចៀង និង
លទ្វប ត្ត កទ្ពធីត ម្ចនោរស្ស ញគ់ន គ្បាថាន ជារូនឹងគន  ោលខាោះ
រូគ្រងលហើ ក៏រប្រងលកើត្ោរលនឿ ណា កន ងោររស់លៅរបស់ខាួន 
រិនសបា រកីោ ែូចលទ្វតប្ែលម្ចនរូគ្រង លទ្វតកន ងតវត្តិងស
ោងំ  បបួលគន លៅលសា លសចកតសី ខកន ងសួនោំង ៤ គ្ពរលដ្ឋ 
បរវិរ ។ 
 សរបត្តិរបស់លទ្វតោំងលទោះ ម្ចនោរគ្បលសើរក្គ្កប្លងជាងគន  
ោំងបរវិរ វមិ្ចន និងឥដ្ឋា ររោណ៍លផសងៗ ស ទ្ធប្ត្ក សលករោប្ែល
ខាួនបានលធាើទ្ ក ែូចបាលីកន ងរហាវរគ ែាកថាជនវសភសូគ្ត្សប្រតងថា 
យ សា សពាលទ្វតនំ វតថ លង្កា រវមិ្ចនសរោីនំ បភា ោា ទ្ស លយ-
ជទនិ ផរតិ្ រហាប ញ្ញញ នំ បន សររីបបភា លយជនសតំ្ ផរតិ្ ។ 
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 រសោីប្ែលផា លចញ ំពីោងោ  និងលគ្រឿងអាភរណភូសា
ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បដ្ឋប់របសល់ទ្វប ត្ត និងលទ្ពធីតោំង   គ្ពរោំង
វមិ្ចនប្ែលជាទី្លៅរបស់ខាួនៗ  ងគខាោះក៏ម្ចនរសោីផា ែល់លៅ ១២ 
លយជន៍ លបើ ងគណាម្ចនប ណយលគ្ចើន ក៏ម្ចនរសោីផា លៅែល់ ១០០ 
លយជន៍ ។ 
 

ព្រះឥនទប្ លមននាម្ថាច្សតឆសក្ក 
 គ្ពោះឥនោ រ៊ឺ លសតចសកាលទ្វោជ ឬប្ែលលៅថាលសតចលោសិ  ររនិោ 
លនោះជា នកគ្របគ្រងលទ្វតជាន់តវត្តិងស រួរែល់លទ្វតជាន់ ចាត្ រោ-
ហាោជិោភូរិ ប្ត្លទ្វភូរិជាន់តវត្តិងសលទោះ ជាទី្គ្បថាប់របស់លសតច
សកាលទ្វោជ ម្ចនគ្បាសាទ្ម្ចស ល ោ្ ោះថា លវជ នត ជាទី្គ្បថាប់ បាន
ទ្ទួ្លទរថាលសតចសកាៈ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 សកាចាំ ោនំ ទ្ោតី្តិ្ = សលោា  
 ល ោ្ ោះថាលសតចសកាៈ លគ្ព្វោះម្ចនោរបរចិាា រោនលដ្ឋ លគរព ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  ស លរ លជត្ ំ សកា ណាតី្តិ្ = សលោា  
 ល ោ្ ោះថាលសតចសកាៈ លគ្ព្វោះអាច កឈនោះពួកសគ្តូ្វបាន ។ 
 ោររសល់ៅរបសល់សតចសកាលទ្វោជ គ្បថាប់លៅកន ងគ្បាសាទ្
លវជ នត ករពស់ ១.០០០ លយជន៍ ម្ចនសសរទ្ង់ករពស់ ៣០០ លយជន៍ 
ដ្ឋំលៅជ ំវញិសសរទ្ង់លទោះគ្បដ្ឋប់លដ្ឋ រត្នៈោងំ ៧ ម្ចនោជរេ
សគ្ម្ចប់រង់របស់គ្ពោះឥរនោ ល ោ្ ោះថា លវជ នតែូចគន  ជាព្វហនៈទឹ្រ



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-68- 

លដ្ឋ លសោះអាលន យ ១.០០០ កាល គ្ពរលដ្ឋ លគ្រឿងគ្បដ្ឋប់និង
ម្ចនទ សារេី រ៊ឺ ម្ចត្ លីលទ្វប ត្ត ។ 
 គ្គខាោះលសតចសកាលទ្វោជ ក៏គ្ទ្ង់រង់ែំរជីាព្វហនៈ ែំរលីនោះ
ល ោ្ ោះថា ឯោវណ័ រិនប្រនជាែំរសីត្ាតិ្រចាេ នលទ្ ជាែំរបី្ែលសលគ្រច
លឡើងលដ្ឋ ោរនិរិោត្របស់លទ្វតកន ងជាន់តវត្តិងសលទោះឯង កន ងោល
ប្ែលសកាលទ្វោជម្ចនបំណងនឹងគ្បថាប់លដ្ឋ ែំរ ី។ 
 ែូចសាធកបាលីប្ែលសប្រតងកន ងសារត្ថទី្បនីែីោថា  
 (សកាសស បន ឯោវលណា ទរ ហត្ថី ទិ្ ឌឍលយជនសតិ្លោ 
លសាបិ លទ្វប លតត ល វ ន ហិ លទ្វលោកសោឹ តិ្រចាេ នរត លហានតិ ។) 
  ំណាចក្នចកខ របស់លសតចសកាលទ្វោជ សូរបីម្ចនចកខ ោំង ២ 
ែូចគន នឹងចកខ របស់លទ្វតោងំ  ក៏ពិត្ ប្ត្ចកខ របស់លសតចសកា
លទ្វោជលទោះ អាចលរើលល ើញវត្ថ លផសងៗ បានឆាៃ  ជាងគ្កប្សប្ភនក 
របស់លទ្វតោំង  ែល់លៅ ១.០០០ ែង លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា 
លសតចសហសសលនត្ត ែូចសាធកបាលីកន ងសរភងគជាត្ក ែាកថាថា  
 (សហសសលនតត នំ បន លទ្វនំ ទ្សសនូបចាោតិ្ការនសរលតថ តិ្ 
សហសសលនតត  ។) 
 កន ងបាលីឯកនិបាត្ជាត្ក ែាកថា សប្រតងរ ណធរ៌របស់ នក 
ប្ែលលៅលកើត្ជាគ្ពោះឥនោថា  
 ម្ចតលបតិ្តភរ ំជនត ំ                 ក លល លជដ្ឋា បចា ិនំ  
 សណាំ  សខិលសម្ចភ សំ          លបស លណ យបបហា ិនំ  
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 រលចេរវនិល    ត្តំ                  សចាំ លោោភិភ ំ នរ ំ 
 តំ្ លវ លទ្វ តវតឹ្សា               អាហ  សបប រលិសា ឥតិ្ ។ 
 ពួកលទ្វតលៅឋានតវត្តិងស បានលៅជន នកចិញ្ា ឹរម្ចតបិត 
 នកលោត្ប្គ្កងប រគលជាចបងកន ងគ្ត្កូល ម្ចនវចាលអិត្ទ្ន់ និយ 
ប្ត្ព្វកយប្ផអរប្លារ លោះបង់ព្វកយញ ោះញង់ គ្បកបកន ងោរលោះបង់
លសចកដីកំណាញ់ ម្ចនសរដីលទ្ៀត្ោត់្ ជាជនគ្របសងាត់្លសចកដី
លគ្ោធលទោះឯង ថាជាសបប រស ។ 
  នកប្ែលលកើត្ជាគ្ពោះឥនោម្ចនសកតិធំកន ងតវត្តិងសលទោះគ្តូ្វគ្បកប
លដ្ឋ រ ណធរ៌ ៧ គ្បោររ៊ឺ 
 ១. ចិញ្ា ឹរម្ចតបិត 
 ២. លគរព នកធំកន ងគ្ត្កូល 
 ៣. លព្វលវចាទ្ន់ភាន់ 
 ៤. រិនលព្វលវចាញ ោះញង់ 
 ៥. រិនម្ចនលសចកតីកំណាញ់ 
 ៦. ម្ចនលសចកតីលសាោ ោះគ្ត្ង់ 
 ៧. រម្ចៃ ប់លសចកតីលគ្ោធបាន ។ 
 
ការបំច្រញក្សុលក្នងុ្ព្រះរុទធស្លសនារបសព់្រះឥនទ 

 លសតចសកាលទ្វោជ ជាធំជាងលទ្វតោងំ  កន ងជាន់តវត្តិងស 
បានពិចារណាែល់រសោីោ និងវមិ្ចនរបស់ខាួន ល ើញថាលៅ ន់ជាង
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លទ្វត ងគខាោះ សូរបីម្ចន ំណាចជាធំកន ងតវត្តិងសក៏លដ្ឋ  លទ្ើបរពឹំងកន ង
គ្ពោះទ័្ ថា លហត្  ាីលទ្វតពួកលនោះម្ចនរសោីភា៊ឺប្ចងចាំង និងម្ចនវមិ្ចន
សាអ ត្លអជាងគ្ពោះ ងគ ោលពិចារណាលហើ ក៏គ្ទ្ង់គ្ជាបថា លទ្វត
ោំងលទោះ បានលធាើក សលទ្ កកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ក សលលទោះរប្រង
ម្ចនផលបរបូិណ៌ ជាងក សលករោប្ែលរិនបានលធាើទ្ កកន ងគ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទ ឬកន ងលវោប្ែលរិនម្ចនគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោរគ្ជាបែូលចនោះ 
ក៏ខាល់ខាា  នឹងសាងក សលទ្ កកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទឱ្យបាន ។ 
 ោលឱ្ោសរកែល់ គ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់សរាឹងគ្ពោះលនត្តទិ្ពាលរើល
ល ើញគ្ពោះរហាកសសបលត្ថរកំព ងលចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិ នឹងលៅ
លគ្បាសសត្ាប្ែលគ្កលំបាក លទ្ើបបានបបួលទងស ជាតរលហសី 
លសតចរកោន់រន សសលោកគ្ពរលដ្ឋ ស ោធ លភាជន លែើរបីគ្បលរនែល់
គ្ពោះរហាកសសបជាម្ចា ស ់។ 
 ោលច ោះរកែល់ឋានរន សស ក៏និរិោត្ជារន សសជោ គ្កលំបាក ២ 
ទក់បតីគ្បពនធ ទំគន លៅកន ងខោរប្កបរផាូវប្ែលគ្ពោះរហាលេរៈនិរនតរក ។ 
 ល ោះគ្ពោះរហាកសសបលត្ថរលចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិ តំងចិត្ត
លៅលគ្បាសរន សសគ្កលំបាកកន ងភូរិលទោះ ោលលៅែល់ភូរិលទោះលហើ  
ក៏ឈប់លៅខាងរ ខផោោះែំបូងប្ែលលៅែល់ លសតចសកាលទ្វោជប្ែលជា
គ្ពោះឥនោប្កាងខាួនលទោះគ្បាប់ទងស ជាតឱ្យ កអាហាររកដ្ឋក់បាគ្ត្
គ្បលរនែល់គ្ពោះរហាលេរៈជាម្ចា ស់ ។  
 គ្ពោះរហាលេរៈរិនបានពិចារណាែល់សាា រីភរយិោំង ២ ទក់ 
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ប្ែលដ្ឋក់បាគ្ត្ រិត្ថាជារន សសគ្កខសត់្ធរោតែូច នកែក្ទ្ ខណៈ
ទ្ទួ្លបាគ្ត្ប្ែលគ្ពោះឥនោគ្បលរន កាិនអាហារផា លចញលៅជាពិលសស 
ក៏គ្ជាបលហត្ ភាា រថា លនោះរិនប្រនជាអាហារធរោត ជាអាហារទិ្ពា 
ភរយិសាា រីោំង ២ លនោះ ក៏រិនប្រនជារន សសធរោត ជាគ្ពោះឥនោនិង
រលហសីប្ែលនិរិោត្ោ រក ។ 
 គ្ពោះរហាលេរៈ លទ្ើបលព្វលថា អាតោ តងំចិត្តនឹងលគ្បាសរន សស
គ្កលំបាក លហត្  ាីលោកលទ្ើបលធាើែូលចនោះ គ្ពោះឥនោក៏គ្បាប់លហត្ ថា ខ្ ំ
គ្ពោះ ងគក៏ជារន សសគ្កលំបាកែូចគន  សូរបីជាធំលៅកន ងជាន់តវត្តិងស
ក៏ពិត្ ប្ត្រសោីនិងវមិ្ចនរបស់ខ្ ំគ្ពោះ ងគ លៅ ន់ជាងលទ្វត ងគខាោះ រិត្
លហើ ល ើញថា ខ្ ំគ្ពោះ ងគរិនបានលធាើក សលកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ 
ឥឡូវលនោះរកជួបឱ្ោសជារួ លោកម្ចា ស់លហើ  លទ្ើបគ្តូ្វោរសាង
ក សលកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ លែើរបីឱ្យរសោីោ និងវមិ្ចនម្ចនពនា៊ឺ
រ ងលោចន៍បរបូិណ៌ លទ្ើបបាននិរិោត្ោ រកលធាើោរែូលចនោះ ។ 
 ោលគ្ពោះឥនោបានបំលពញោន ែល់គ្ពោះរហាកសសបលហើ  
គ្ត្ឡប់លឡើងលៅោន់តវត្តិងសលទ្វលោក រសោីោ និងវមិ្ចនរបស់
គ្ពោះ ងគក៏គ្បាកែពនា៊ឺរ ងលោចន៍សាអ ត្បរបូិណ៌លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 
 

ច្សតឆសក្កច្ទវរាជជាព្រះច្ស្លោបនន 
 លសតចសកាលទ្វោជ ងគលនោះ ោលបានសាត ប់គ្ពោះធរ៌លទ្សទពី
គ្ពោះែ៏ម្ចនគ្ពោះភារកន ងសកាបញ្ាសូគ្ត្ទី្ និោ រហាវរគចប់ 
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គ្ពោះ ងគសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបនន នឹងលៅកន ងតវត្តិងសពិភពរហូត្
លៅទ្ល់ ស់អា   ។ 
 កន ងសកាបញ្ាសូគ្ត្រហាវរគគ្ពោះបាលីនិង ែាកថាសប្រតងថា ោល 
ច តិ្ពីតវត្តិងសលហើ  នឹងរកលកើត្ជាលសតចចគ្កពត្តិកន ងរន សសលោក 
និងសលគ្រចជាសកោគរិប រគល ជាលំដ្ឋប់ទី្ ២ ោល ស់ជីវតិ្ពី
រន សសលហើ  ក៏លៅលកើត្ជាលទ្វតជាន់តវត្តិងសលទ្ៀត្ នឹងបានសលគ្រច
ជាគ្ពោះ ទគរិប រគល ជាលំដ្ឋប់ទី្ ៣ ោល ស់អា  ចាកតវត្តិងស 
ក៏នឹងលៅលកើត្កន ងគ្ពហោលោកជាន់ស ោធ វស តំងពីជាន់ វហិា
ជាលែើរលៅរហូត្ែល់ជាន់ កនិដ្ឋា ភូរិ និងបរនិិព្វា នកន ងជាន់លទោះ ។ 
 

ស្លោសធុមម  
 កន ងតវត្តិងសលទ្វភូរិលទោះ ម្ចនសាថ នទី្ប្ែលលអសាអ ត្ ែូចបាន
ពណ៌ទរកលហើ  គ្ពោះនររស ទ្សសនៈ ម្ចនគ្បាសាទ្លវជ នត ប្ែល
ជាទី្គ្បថាប់របស់លសតចសកាលទ្វោជ ម្ចនសួនសាោរណៈ ប្ែលជាទី្
សបា រកីោ ជ ំវញិស ទ្សសនៈោំង ៤ ទិ្ស ល ោ្ ោះថា សួនននោវន័ 
សួនចិគ្ត្លត សួនរិសសកវន័ សនួផ្ទរ សកាវន័ និងលៅម្ចនសួន
ពិលសស ២ លទ្ៀត្ រ៊ឺ សួនប ណា រកិៈ និងសួនរហាវន័ ។ 
 សួនរហាវន័លទោះ ជាទី្សគ្ម្ចប់សាន ក់សគ្ម្ចកគ្ពោះឥរយិបេ
របស់លសតចសកាលទ្វោជលដ្ឋ ចំលព្វោះ ។ 
 ចំប្ណកសួនប ណា រកិៈលទោះ រិនប្រនជាសួនសបា រកីោ លទ្ 
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 ប្ត្ជាសួនពិលសសប្ែលម្ចនលសចកតីសំខាន់ជាងសួនែក្ទ្ៗ លគ្ព្វោះ
ជាទី្តំងក្នបូជនី ដ្ឋា ន ែូចជាគ្ពោះចូ រណីលចតិ្  និងបណា -
ករពលសិោសនៈ ប្ែលសលរតចគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធោា ប់បានយងលឡើង
លៅគ្បថាប់សប្រតងគ្ពោះ ភិធរោ ៧ ររពីរ លគ្បាសព ទ្ធម្ចត និងម្ចន
សាោស ធម្ចោ  ជាសាោប្ែលលទ្វតោំង  រកគ្បជ ំគន សាត ប់
ធរ៌ ។ 
 សាោស ធម្ចោ លនោះ ប្ែលលទ្វតោំង  គ្ពរលគ្ពៀងគន រកគ្បជ ំ 
សាត ប់ធរ៌ លដ្ឋ ម្ចនលសតចសកាលទ្វោជ ងគ ររនិោជាគ្បោន សាោ
លនោះសលគ្រចលដ្ឋ រត្នៈោំង ៧ ម្ចនករពស់ ៥០០ លយជន៍ វស់
លដ្ឋ ជ ំវញិ ១.២០០ លយជន៍ ក្ផោោបសលគ្រចលដ្ឋ ប្កវផលិក សសរ
សលគ្រចលដ្ឋ ម្ចស លគ្រឿងខាងលលើ រ៊ឺ ធនឹរក្ែរប្ណងជាលែើរ សលគ្រច
លដ្ឋ រត្នៈោំង ៧ ែំបូលគ្បក់លដ្ឋ ប្កវឥនោនិល ពិដ្ឋននិងសសរ
គ្បកបលដ្ឋ ប្កវគ្បវឡ ជាកបូរកាច់លផសងៗ ជហាា សលគ្រចលដ្ឋ 
គ្បាក់ ។ 
 ខាងកន ងសាោគ្ត្ង់កណាត លជាទី្តំងធម្ចោ សនៈករពស់ ១ 
លយជន៍ សលគ្រចលដ្ឋ រត្នៈោំង ៧ បាំងលដ្ឋ លសាត្ចេគ្ត្ករពស់ 
៣ លយជន៍ ប្កបរធម្ចោ សនៈជាទី្គ្បថាប់របស់លសតចលោសិ លទ្វោជ 
បទោ ប់លៅជាទី្គ្បថាប់របស់លទ្វតជាធំ ៣២  ងគ និងលទ្វតែក្ទ្ៗ 
លទ្ៀត្ ។ 
 សាោស ធម្ចោ លនោះ តំងលៅប្កបរលែើរបារចិេត្តកគ្ពឹកស ប្ែលលចញ 
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ផ្ទា រួ ឆាន ំរតង លពលជិត្លចញផ្ទា សាឹកបារចិេត្តកគ្ពឹកសនឹងម្ចនពណ៌
ពងម្ចន់ (ស ីនួន) លវោលទោះពួកលទ្វតនឹងម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រថា 
រិន ូរប៉ា ទោ ននឹងបានល ើញផ្ទា លចញលែរដ្ឋសព្វសលពញពណ៌គ្កហរ 
ជារសោីផា លៅកន ងបររិណា លគ្បម្ចណ ៥០០ លយជន៍ ផា កាិន
គ្ក ូបលៅតរខយល់បានចម្ចៃ   ១០០ លយជន៍ ។ 
 ផ្ទា បារចិេត្តកគ្ពឹកសលនោះ ោលគ្តូ្វខយលក់នតនៈក៏របូត្គ្ជុោះរកឯង
រិនបាច់េពក់ទំ្ោក់ និងម្ចនខយល់សរបែិចេនៈទ្ទួ្លផ្ទា រិនឱ្យែល់
ក្ផោែីបាន ត្ពីលទោះក៏នឹងម្ចនខយល់ បលវសនៈ លធាើទទី្ផ្ទត់្ទ ំកផ្ទា
លឈើលទោះចូលលៅកន ងសាោស ធម្ចោ  ខយល់ល ោ្ ោះថា សរោិជានៈ នឹង
លធាើទទី្ផ្ទត់្ កផ្ទា ចាស់ប្ែលសាិត្លចញលៅ ខយល់សនថកៈ នឹងផ្ទត់្
ចាត់្ជារលបៀបឱ្យលរៀបរ រិនឱ្យលៅជាកងរំនររួរគន  ។ 
 ោរគ្បជ ំសាត ប់ធរ៌កន ងសាោស ធម្ចោ លនោះ ោលែល់លវោប្ែល
នឹងរកគ្បជ ំសាត ប់ធរ៌ លសតចសកា ររនិោគ្ទ្ង់ផា ំស័ងខវជិ  ត្តរ ប្ែលម្ចន
គ្បប្វង ១២០ ហត្ថ ោន់ឮសំលឡងទូ្លៅោំងខាងកន ងនិងខាងលគ្ៅ
គ្ពោះនររស ទ្សសនៈ សំលឡងស័ងខប្ែលផា ំរដង នឹងោន់ឮគ្បាកែលៅ
ែល់លៅ ៤ ប្ខរន សស ។ 
 លទ្វប ត្ត លទ្ពធីតោំង  កន ងជាន់តវត្តិងស ោលបានឮ 
សលំឡងស័ងខ ក៏ទំគន រកោន់សាោស ធម្ចោ លនោះ រសោីលចញពីោងោ  
និងពនា៊ឺលចញពីលគ្រឿងគ្បដ្ឋប់របសល់ទ្វតោំង   ក៏ភា៊ឺសាា ងលៅ
ទូ្ោំងសាោ លសតចសកាលទ្វោជោលផា ំស័ងខលហើ លសតចក៏លចញចាក
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គ្បាសាទ្លវជ នត គ្ពរលដ្ឋ រលហសោីំង ៤  ងគ គ្ទ្ង់លឡើងែំរឯីោវណ័
ម្ចនលទ្វតតរប្ហហរល រព័ទ្ធ លសតចលៅោន់សាោស ធម្ចោ
គ្បម្ចណ ៣ លោែិ ៦ ោន ងគ ។ 
 ស នងា ម្ចរគ្ពហោ លសតចលចញចាកគ្ពហោលោករកសប្រតងធរ៌
ជាគ្បចាំ ប្ត្គ្គខាោះលសតច ររនិោគ្ទ្ង់សប្រតងលដ្ឋ ខាួនឯង ឬលពលខាោះ
លទ្វប ត្ត នកប្ែលលចោះនូវធរ៌លអក៏ជា នកសប្រតង ។ 
 សាោស ធម្ចោ លនោះ សូរបីកន ងលទ្វភូរិខាងលលើ ៤ លទ្ៀត្ រ៊ឺ ជាន់
យម្ច ត្ សិត និម្ចោ នរតី្ និងបរនិរិោត្វសវតី្ត ក៏ម្ចនសាោស ធម្ចោ
ែូចគន ប្ែរ ។ 
 

៣. យមភូមិ្ 
 យម្ចភូរិជាលទ្វភូរិជាន់ទី្ ៣ ជាភូរិប្ែលសាអ ត្គ្បណីត្ជាង
ជាន់តវត្តិងស លទ្ើបគ្បាសចាកលសចកតីលំបាកនិងម្ចនលសចកតីស ខលអ
ជាង ែូចវចនត្ថៈថា  
 ទ្ កខលត យត  បរតតិ្ = យម្ច 
 លទ្វតោំង  ប្ែលល ោ្ ោះថា យរ លគ្ព្វោះគ្បាសចាក
លសចកតីលំបាក ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា ទិ្ពាស ខំ យត បយត សរបតត តិ្  = យម្ច  
 លទ្វតោំង  ណាែល់លហើ នូវលសចកតីស ខលដ្ឋ លអ 
លទ្វតោំងលទោះ ល ោ្ ោះថា យម្ច ។ 
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 យម្ចនំ និវសា = យម្ច 
 ភូរិប្ែលជាទី្លៅរបស់លទ្វតោំង   ប្ែលគ្បាសចាក
លសចកដីលំបាកនិងែល់លសចកដីស ខប្ែលជាទិ្ពា ភូរិលទោះល ោ្ ោះថា 
យម្ចភូរិ ។ 
 តំ្ប្ណងជា នកធំកន ងលទ្វតោំង  លទោះ រិនប្រនម្ចនប្ត្
លសដចសកាលទ្វោជប្ែលជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកន ងជាន់តវត្តិងសប៉ា លណាណ ោះ
លទ្ សូរបីកន ងជាន់ែក្ទ្  ៗ ក៏ម្ចនតំ្ប្ណងលទ្វោជគ្របគ្រងលៅគ្រប់ភូរិ
ែូចគន  ។ 
 លទ្វោជ នកគ្របគ្រងលទ្វតកន ងជាន់យម្ច ល ោ្ ោះថា ស យរ 
ឬ យរ ។ 
 លទ្វោជ នកគ្របគ្រងលទ្វតកន ងជាន់ត្ សិត្ ល ោ្ ោះថា សនត សិត្ ។ 
 លទ្វោជ នកគ្របគ្រងលទ្វតកន ងជាន់និម្ចោ នរតី្ ល ោ្ ោះថា ស និរោិត្ 
ឬ និរោិត្ ។ 
 លទ្វោជ នកគ្របគ្រងលទ្វតកន ងជាន់បរនិរោិត្វសវតី្ត ល ោ្ ោះថា 
បរនិរោិត្ ។ 
 យម្ចភូរិលនោះ លទ្ើបជាល ោ្ ោះប្ែលលៅតរល ោ្ ោះរបស់លទ្វោជ 
កន ងលទ្វភូរិជាន់ទី្ ៣ លនោះឯង ។  
 រា៉ាងលទ្ៀត្ យម្ចភូរិលនោះប្ែលតំងលៅកន ងអាោស លទ្ើបរិន 
ម្ចនលទ្វតពួកភ រោែាលទ្វតអាស្ស័ លៅ រង់ម្ចនប្ត្ពួកអាោសែាលទ្វត 
រួ ពួក វមិ្ចន ទិ្ពាសរបត្តិ និងោងោ របស់លទ្វតជាន់យម្ចលនោះ 
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សាអ ត្គ្បណីត្ជាង អា  ក៏ប្វងជាងលទ្វតជាន់តវត្តិងស ។ 
 យម្ចភូរិលនោះ លៅកន ងអាោសខពស់ជាងកំពូលភនំសិលនរ  
៤២.០០០ លយជន៍ ម្ចនបរលិវណផា លចញលៅរហូត្ែល់កណាដ ប់
ចគ្កវល ម្ចនវមិ្ចនប្ែលជាទី្លៅរបស់លទ្វត គ្បាកែលៅបរលិវណ
រហូត្លៅ ។ 
 

៤. តុ្សោិភូមិ្ 
 ត្ សិតភូរិលនោះ ជាភូរិប្ែលគ្បាសចាកោរលៅត គ្កហា ចិត្ត 
ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក ររកីោ ចិត្តកន ងទិ្ពាសរបត្តិរបស់ខាួនលៅជានិចា ។ 
ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា  
 និចាំ ត្ សនតិ ឯត្ថ និពាតត  លទ្វតិ្ = ត្ សិត 
 ភូរិប្ែលល ោ្ ោះថា ត្ សិតលទោះ លគ្ព្វោះលធាើឱ្យលទ្វតោំង   
ប្ែលលកើត្កន ងភូរិលទោះ ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រនិងរកីោ ជានិចា ។ 
 លសចកតីថា លទ្វភូរិជាន់ទី្ ៤ រ៊ឺ ត្ សិតភូរិលនោះជាទី្លៅរបស់ នក
ម្ចនបញ្ញញ  កន ងភូរិលនោះលទ្ើបម្ចនប្ត្ោរលគ្ត្ក ររកីោ ទូ្លៅ គ្ពោះលព្វធិ-
សត្ាោំង  គ្រប់  ៗ ងគ រ ននឹងរកលកើត្កន ងរន សសលោក និងបាន
សលគ្រច ន ត្តរសម្ចោ សលម្ចព ធិញាណ ជាគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធលទោះ រប្រង
លកើត្លៅកន ងត្ សិតភូរិលនោះ ជាភពច ងលគ្ោ  រហូត្ែល់ នកប្ែលរក
លកើត្ជា រគសាវក័ ក៏រប្រងច តិ្ចាកត្ សិតភូរិរកលកើត្កន ងរន សសលោក 
ែូលចនោះលទ្វលោកជាន់ត្ សិតភូរិលនោះ លទ្ើបោប់ថាជាភូរិ ប្ែលគ្បលសើរ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-78- 

ជាងលទ្វភូរិែក្ទ្  ៗ។ វចនត្ថៈរា៉ាងលទ្ៀត្សប្រតងថា  
  ត្តលទ សិរសិរបត្តិយ ត្ សំ បីតឹ្ ឥត រតតិ្ = ត្ សិត  
 លទ្វតណាែល់គ្ពរលដ្ឋ លសចកតីលគ្ត្ក រ រកីោ កន ងសរបតិ្ត 
ប្ែលជារងគលក្នខាួន លទ្វតោំងលទោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា ត្ សិតៗ កន ងទី្
លនោះសំលៅ ក ល ោ្ ោះរបស់លទ្វតជាគ្បោរសំខាន់ លបើសលំៅ កទី្
លៅ ឬភូរិជាសំខាន់លហើ  ែូចវចនត្ថៈថា  

ត្ សិតនំ និវសា = ត្ សិត 
 លសចកតីថា សាថ នទី្ប្ែលជាទី្លៅរបស់លទ្វត ែល់គ្ពរលដ្ឋ 
លសចកតីលគ្ត្ក ររកីោ  ជាសិរសីរបត្តិរបស់លទ្វតោំង  ណា 
សាថ នទី្លទោះល ោ្ ោះថា ត្ សិត ប្ែលសំលៅ កភូរិជាទី្លៅរបស់
លទ្វតជាន់ទី្ ៤ ។ 
 លទ្វតជាន់ត្ សិតលនោះ តងំលៅគ្ត្ង់កណាត លអាោសខពសពី់
ជាន់យម្ចលឡើងលៅ ៤២.០០០ លយជន៍ ម្ចនបរលិវណផា លចញ
លៅែល់កណាត ប់ចគ្កវល លទ្វតប្ែលលៅកន ងភូរិលនោះម្ចនពួក
អាោសែាលទ្វត រួ ពួកម្ចនលសតចសនត សិត្លទ្វោជជា នកគ្របគ្រង 
ម្ចនវមិ្ចន ម្ចនទិ្ពាសរបត្តិ និងោងោ សាអ ត្គ្បណីត្ជាងលទ្វត
កន ងជាន់យម្ច អា  កខ័ ក៏ប្វងជាងលទ្វតជាន់យម្ចគ្បម្ចណែល់
លៅ ៤ ែង ។ 
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៥. និមម នរត្ភូីមិ្ 
 និម្ចោ នរតី្ភូរិ ជាភូរិទី្ ៥ លទ្វតប្ែលលកើត្កន ងភូរិលនោះ រប្រង
ម្ចនលសចកតីសបា លភាើត្លភាើនកន ងោររ ណ ៥ ប្ែលខាួនអាចនិរោិត្
លឡើងរកតរលសចកតីលពញចិត្តរបស់ខាួន ែូចវចនត្ថៈថា  
  ថារ ចិលត្ លភាលរ ស លរវ និរិោនិតា  ររនតិ ឯតថ តិ្ = និម្ចោ នរតី្  
 លសចកតីថា លទ្វតោំង  ប្ែលលកើត្លៅកន ងភូរិប្ែលនិរិោត្
ោររ ណោំង ៥ តរលសចកតីគ្បាថាន របស់ខាួន លហើ លកើត្លសចកតី
លភាើត្លភាើនកន ងអាររោណ៍ប្ែលនិរិោត្លទោះ ែូលចនោះ ភូរិលទោះល ោ្ ោះថា 
និម្ចោ នរតី្ វចនត្ថៈលនោះសំលៅ កទី្លៅ រ៊ឺ ភូរិរបស់លទ្វត ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ និម្ចោ លន រតិ្ ឯលត្សនតិ = និម្ចោ នរតិ្លទ  
 លសចកតីថា លទ្វតប្ែលល ោ្ ោះថា និម្ចោ នរតី្លទោះ លគ្ព្វោះម្ចន
លសចកតីលគ្ត្ក រលភាើត្លភាើនកន ងោររ ណាររោណ៍ោំង ៥ ប្ែលខាួននិរិោត្
លឡើងរក វចនត្ថៈលនោះសំលៅ កល ោ្ ោះ របស់លទ្វតប្ែលអាចនិរិោត្
ោររ ណោំង ៥ បាន ។ 
 

អធិបាយ 
កន ងលទ្វភូរិតំងពីជាន់ចាត្ រោហាោជិោភូរិ តវត្តិងស យម្ច 

និងត្ សិត ោំង ៤ ភូរិលនោះ បណាត លទ្វតោំង  ប្ែលអាស្ស័ លៅ
កន ងភូរិោំង  លទោះ រប្រងម្ចនរូគ្រងរបស់ខាួនជាគ្បចាំលគ្ចើនខាោះ 
តិ្ចខាោះ តរប ញ្ញញ ធិោក្នខាួន ប្ត្កន ងជាន់និម្ចោ នរតី្ និងបរនិរោិត្វសវតី្ត 
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ប្ែលនឹងលព្វលត្លៅលនោះ រិនម្ចនរូគ្រងរបស់ខាួនជាគ្បចាំលទ្ លទ្វប ត្ត 
ឬលទ្ពធីតប្ែលលៅកន ងជាន់និម្ចោ នរតី្លនោះ លវោណាគ្បាថាន លសព
ោររ ណាររោណ៍ លវោលទោះក៏និរិោត្លទ្វប ត្ត ឬលទ្ពធីតលឡើងរកតរ
លសចកតីគ្បាថាន  និងោលបានលភាើត្លភាើនជារួ ោររ ណាររោណ៍លទោះ
សរតរបំណងលហើ  ោររ ណប្ែលនិរិោត្លឡើងរកលទោះក៏
 នតរោនបាត់្លៅ ។ 
 និម្ចោ នរតី្ភូរិលនោះ លៅកន ងអាោសឃាា ត្ពីត្ សិតភូរិលឡើងលៅ 
៤២.០០០ លយជន៍ លទ្វតប្ែលអាស្ស័ លៅម្ចនប្ត្អាោសែាលទ្វត កន ង
ភូរិលនោះម្ចនភាពសាអ ត្គ្បណីត្ជាងលទ្វតកន ងជាន់ត្ សិត្ និងម្ចន 
អា  ប្វងជាងលទ្វតកន ងជាន់ត្ សិត្គ្បម្ចណ ៤ ែង ។ 
 

៦. បរនិម្ិមត្វសវត្ីតភូមិ្ 
 បរនិរិោត្វសវតី្តភូរិ ជាភូរិប្ែលម្ចនលសចកតីស ខ លសចកតី
លភាើត្លភាើនកន ងោររ ណោំង ៥ យ៉ាងក្គ្កប្លង ោលគ្បាថាន លសា 
ោររ ណោលណា លទ្វត ងគែក្ទ្ែឹងចិត្តគ្បណិបត្តិលដ្ឋ និរិោត្ឱ្យ
តរលសចកតីគ្តូ្វោរ វចនត្ថៈសប្រតងថា  
  ត្តលទ រ ចឹ ញតា  បលរហិ និរិោលត្ស  លភាលរស  វសំ វត្តនតិ 
ឯតថ តិ្ = បរនិរិោត្វសវតី្ត 
 លសចកតីថា លទ្វតោំង  ប្ែលលកើត្លៅកន ងភូរិលទោះ រប្រង 
លសា ោររ ណោំង ៥ ប្ែលលទ្វតែក្ទ្ែឹងលសចកតីគ្តូ្វោររបស់ខាួន 
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លហើ និរិោត្ឱ្យ ភូរិលទោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា បរនិរិោត្វសវតី្ត ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ បរនិរិោលត្ស  លភាលរស  វសំ វលត្តនតីតិ្ = 
បរនិរិោត្វសវតិ្តលទ 
 លសចកតីថា លទ្វតោំង  ប្ែលល ោ្ ោះថា បរនិរិោត្វសវតី្ត 
លគ្ព្វោះបានលសា ោររ ណាររោណ៍ប្ែលលទ្វតែក្ទ្និរិោត្ឱ្យ ។ 
 បរនិរិោត្វសវតី្តនំ និវសា = បរនិរិោត្វសវតី្ត 
 ភូរិជាទី្លៅរបស់លទ្វតប្ែលបានលសា ោររ ណោំង ៥ ប្ែល 
លទ្វត ងគែក្ទ្និរិោត្ឱ្យ ភូរិលទោះល ោ្ ោះថា បរនិរោិត្វសវតី្ត ។ 
  

អធិបាយ 
លទ្វតោំង  ប្ែលលៅកន ងភូរិបរនិរោិត្វសវតី្តលនោះ ោងំ

លទ្វប ត្តនិងលទ្ពធីត ោលគ្បាថាន លសា ោររ ណ ៥ លវោណា 
លវោលទោះលទ្វត នកទ្ទួ្លបលគ្រើ ក៏ចាត់្ោរនិរោិត្ឱ្យតរលសចកដីគ្តូ្វ
ោររបស់ខាួន លទ្វតប្ែលលៅកន ងជាន់បរនិរោិត្វសវតី្តលនោះ លទ្ើបរិន
ម្ចនរូគ្រងជាគ្បចាំលដ្ឋ ចំលព្វោះខាួន ែូចលទ្វតកន ងជាន់ចាត្ រោហា-
ោជិោ តវតិ្ងស យម្ច និងត្ សិត្លឡើ  ។ 
 បរនិរោិត្វសវតី្តភូរិលនោះ តំងលៅកន ងអាោសឃាា ត្ពីនិម្ចោ នរតី្
ភូរិ ៤២.០០០ លយជន៍ លទ្វតប្ែលលៅកន ងភូរិលនោះ លទ្ើបម្ចនប្ត្
អាោសែាលទ្វតរួ ពួក ម្ចនលសដចបរនិរោិត្លទ្វោជ ឬលសដចវសវតី្ត
លទ្វោជជា នកគ្របគ្រងអាោសែាលទ្វតោំង  កន ងភូរិលនោះ ។ 
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 វមិ្ចន ទិ្ពាសរបត្តិនិងោងោ  ម្ចនភាពសាអ ត្គ្បណីត្ជាង
លទ្វតកន ងជាន់និម្ចោ នរតី្ និងម្ចនអា  ប្វងជាងគ្បម្ចណែល់លៅ ៤ 
ែង ជាកំពូលភូរិក្នលទ្វភូរិោំង  កន ងឋានសួរ៌ ។ 

 
អនក្ព្គបព្គង្ច្ទវភូម្ទិាងំ្ ៦ ជាន់ 

 កន ងបរនិរោិត្វសវតី្តភូរិ ប្ែលលព្វលលហើ លនោះ ម្ចនលសដច
វសវតី្តលទ្វោជជា នកគ្របគ្រង លសដចវសវតី្តលទ្វោជលនោះ រិនប្រនជា
 នកគ្របគ្រងចំលព្វោះប្ត្បរនិរោិត្វសវតី្តភូរិប៉ា លណាណ ោះលទ្ លៅម្ចន ំណាច
គ្របគ្រងលទ្វតទូ្លៅោំង ៦ ជាន់លទ្ៀត្ផង ។ 
 លសដចវសវតី្តលទ្វោជលនោះជាលទ្វប ត្តម្ចរ រ៊ឺ ជារិចាេ ទិ្ែាិលទ្វត 
ប្ែលរិនម្ចនលសចកដីគ្ជោះថាា កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោំងជា នកចាំោោំង
ឱ្យលកើត្ឧបសរគែល់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធផង ោប់តំងពីលចញរហា ភិនិ-
ស្រសារណ៍ រហូត្ែល់លសដចបរនិិព្វា ន ោលលសដចបរនិិព្វា នកនាងគ្បម្ចណ 
៣០០ ឆាន ំ សរ័ ប្ែលគ្ពោះបាទ្ធម្ចោ លសាកោជ ជាគ្ពោះោជាគ្របគ្រង
ោជសរបត្តិលៅកន ងនររបាត្លីប ត្ត ម្ចនសោធ គ្ជោះថាា កន ងគ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទ គ្ទ្ង់កសាងគ្ពោះលចតិ្ និងវត្តជាលគ្ចើនរហូត្ែល់ ៨៤.០០០ 
វត្តលែើរបីជាោរបូជាគ្ពោះធរ៌ឱ្យគ្រប់ចំនួន ៨៤.០០០ គ្ពោះធរោកខនធ និង
គ្ទ្ង់បានសាងរហាលចតិ្ បញ្ា ោះគ្ពោះបររសាររីកិោត្ របស់គ្ពោះសម្ចោ -
សរព ទ្ធ លែើរបីជាសោា របូជា ោលសាងលស្សចក៏ចាត់្ឱ្យម្ចនោរលធាើ
ប ណយឆ្ាង ស់លវោ ៧ ប្ខ ៧ ក្េៃ ខណៈប្ែលម្ចនោរលធាើប ណយ
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ឆ្ាងលទោះ វសវតី្តលទ្វប ត្តម្ចរលនោះបានពាយរទ្ម្ចា  ពិធីលដ្ឋ ឫទ្ធិ
ម្ចនគ្បោរលផសងៗ ប្ត្ក៏រិនសលគ្រចលគ្ព្វោះគ្ពោះរហាឧបរ លត្ថរ ចូល
រកលធាើោរោោំងត្ស ូជារួ ម្ចរ និងបានទូ្ទោ នម្ចររហូត្ែល់ ស់ឫទ្ធិ 
កន ងទី្បំផ ត្គ្ពរលោះរិចាេ ទិ្ែាិ និងគ្ត្ឡប់រកគ្ជោះថាា កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ 
រហូត្ែល់គ្បោសលសចកតីគ្បាថាន ជាព ទ្ធភូរិទ្ កកន ងោលខាងរ ខ ។ 
 

ការច្ស្លយកាម្គុែរបសច់្ទវោ 
 ោរលសា ោររ ណរបស់លទ្វតកន ងលទ្វភូរិោំង ៦ ជាន់លទោះ 
ម្ចនវទ្លផសងគន ជា ២ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. វទ្របស់លកចិអាចារយ សប្រតងថា 
 ោរលសា ោររ ណរបស់លទ្វតកន ងជាន់ចាត្ រោហាោជិោភូរិ 
និងតវត្តិងាភូរិោំង ២ ភូរិលនោះ ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរវងលទ្វប ត្ត 
លទ្ពធីតោំង  ែូចគន នឹងពួករន សសប្ែរ ។ 
 ោរលសា ោររ ណរបសល់ទ្វតយម្ចភូរិ គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
ោរប៊ឺត្ជញ្ា ក់ និងសរផសសឱ្បរតឹ្ោងោ គន លៅវញិលៅរក ។ 
 ោរលសា ោររ ណរបស់លទ្វតកន ងជាន់ត្ សិត្លទោះ គ្តឹ្រប្ត្
លគ្បើសរផសសក្ែប៉ាោះគន  ក៏សលគ្រចោរកិចា ។ 
 ោរលសា ោររ ណរបស់លទ្វតជាន់និម្ចោ នរតី្ ម្ចនោរសរាឹង
លរើលនិងញញឹរដ្ឋក់គន  ក៏សលគ្រចោរកិចា ។ 
 ោរលសា ោររ ណរបស់លទ្វតជាន់បរនិរិោត្វសវតី្ត គ្តឹ្រប្ត្ 
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លគ្បើគ្កប្សប្ភនកសរាឹងលរើលគន ក៏សលគ្រចោរកិចា ។ 
 ២. វទ្របស់ ែាកថាចារយសប្រតងថា  
 ោរលសា ោររ ណរបស់លទ្វតោំង ៦ ជាន់លទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅ
ែូចគន នឹងរន សសោំង   រិនម្ចន ាីប្ែលខ សប្បាកពីគន លឡើ  ។ 
 ែូចបាលីកន ងសងគីតិ្សូគ្ត្ ែាកថាថា  
 ឆ្ននរប ិហិ ោម្ចវចោនំ ោម្ច បាកតិ្ោ ឯវ ។ 
 ប្រនពិត្ោរលសា ោររ ណរបស់ោម្ចវចរលទ្វតោំង ៦ ជាន់
លទោះក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ គ្បគ្កតី្ ែូចគន នឹងពួករន សសោំង  លទោះ
ឯង ។  នឹងបានលព្វលជំោស់វទ្របស់លកចិអាចារយ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
រិនបានកន ងលោក លគ្ព្វោះធរោតោរលសា ោររ ណលទោះ លបើរិនម្ចន
ោរប៉ាោះព្វល់គ្តូ្វោងោ គន និងគន លទោះ ោរលសា ោររ ណលទោះ
រប្រងរិនសលគ្រចបានលឡើ   ែូចកន ងស ត្តនតបាែិកវរគ ែាកថា ថា  
 ឯតំ្ បន នត្ថីតិ្ បែិកខិត្តំ ន ហិ ោល ន  ផ សនតសស លផ្ទែាពាំ 
ោរកិចាំ សាលធតិ្ ។ 
  ែាកថាចារយ បានហារវទ្របស់លកចិអាចារយោំងលទោះលចញ 
លគ្ព្វោះលដ្ឋ លសចកតីពិត្ ោរលសា ោររ ណ លបើលផ្ទែាព្វា ររោណ៍រិន
ម្ចនោរប៉ាោះគ្តូ្វផាូវោ លហើ  និងរិនអាចលធាើឱ្យសលគ្រចោរកិចាែល់
គន និងគន បានលឡើ  ។ 
 កន ងលត្រសកណា វនិ ែីោ ទ្ទួ្លគ្ពរតរវទ្របស់ ែាកថា 
សប្រតងទ្ កជាបាលីថា  
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 រន សា វ ិ ហិ លត្ ទ្ា ំទ្ា សម្ចបត្តិវលសលនវ លរេ នំ 
បែិលសវនតិ ។ 
 បណាត លទ្វតោម្ចវចរោំង ៦ ជាន់រប្រងលសា លរេ នធរោ  
លដ្ឋ ោរចាប់រូៗ គន  ែូចគន នឹងរន សសលទោះឯង ។ 
បាលីរា៉ាងលទ្ៀត្ សប្រតងថា  
 ខីណាសវនំ បន គ្ពហាោ នញ្ា  សរភលវ នត្ថីតិ្ 
អាចរ ិធរោបាលលត្ថលរន វ ត្តំ ។ 
 អាចារយធរោបាលលត្ថរ ស កាោត្  រ៊ឺ ទឹ្កោររប្រងរិនម្ចន
លឡើ ែល់គ្ពោះខីណាស្សព និងពួកគ្ពហោោំង   ។ 
 គ្ពោះបាលីោំងលនោះ រប្រងឱ្យល ើញថា ោរលសពលរេ នធរោលទោះ 
រប្រងម្ចនលៅប្ត្ចំលព្វោះកន ងោរភូរិប៉ា លណាណ ោះ ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ 
លហត្ ផលលហើ  រិនែូលចាន ោះោំង ស់លទ្ រប្រងលវៀរទ្ កចំលព្វោះ
គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព និងគ្ពោះ ទគរិប រគលរប្រងលវៀរបានដ្ឋច់
ខាត្លហើ  នូវោរលសព សទ្ធរោ (លរេ នធរោ) ។ 
 សត្ានរកនិងពួកនិជារត្ណាិ កលគ្បត្ោំង  កន ង ២ ពួកលនោះ 
ក៏រិនម្ចនោរលសព សទ្ធរោែូចគន  លគ្ព្វោះសត្ានរកនិងនិជារត្ណាិ ក
លគ្បត្លទោះ គ្តូ្វលសា ទ្ កខលវទ្ទប្សនធៃន់ធៃរ គ្តូ្វលភាើងនរកលឆ្ោះបំផ្ទា ញ
ោងោ រហូត្ ស់ោលជានិចា លទ្ើបរិនម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹងនឹក
រិត្ែល់ោររ ណលទោះលឡើ  ។ 
 ចំប្ណកសត្ាកន ងោរភូរិពួកែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះ រប្រងគ្តូ្វលសព 
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  សទ្ធរោទូ្លៅ ម្ចនគថាសប្រតងដ្ឋសស់តិ្ទ្ កែូលចនោះ  
 លបលត្ យស ខសំ  ត្តំ  បិបាសឆាត្បីឡិតំ្  
 ទ្ តិ្ សាធកំ ោរំ     លជរ លចេ យ  ំន កឹ ព ោ ។ 
 បណាិ ត្ោំង   នឹងរិនលខពើរោរលសា ោររ ណប្ែល
ោក់ទ្ងនឹងោរម្ចនរូគ្រងបានយ៉ាងណា លគ្ព្វោះគ្តូ្វលសចកតីលស្សក
ឃាា នចំលព្វោះវត្ថ លនោះលបៀត្លបៀនជានិចា និងលសចកតីស ខប្ែលបានទ្ទួ្ល
ពីោរលសា លនោះស្សលែៀងគន នឹងលសចកតីស ខរបស់ពួកលគ្បត្ប្ែលម្ចន
ែូចគន  ។ 
 

ព្រះអរយិបុគគលមនច្ព្ឆើនក្នងុ្ច្ទវច្ោក្ 
 ោលនឹងលគ្បៀបលធៀបគន រវងរន សសនិងលទ្វលោកថា ភូរិណា
នឹងម្ចនគ្ពោះ រ ិប រគលលគ្ចើនជាងគន  ល ើងក៏អាចពិចារណាបានថា 
កន ងសរ័ ព ទ្ធោលគ្រហសថនិងបពាជិត្ជាលគ្ចើន ប្ែលលៅកន ងគ្កុង
ម្ចនសាវត្ថី ោជគ្រឹោះ លវសាលី លោសរពី និងកបិលពសត ជាលែើរ បានទំ
គន រកគ្បជ ំសាត ប់គ្ពោះធរ៌លទ្សទ ំពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ លហើ បាន
សលគ្រចជាគ្ពោះ រ ិប រគលតំងលៅកន ងលសាតបត្តិផលខាោះ សកោគ-
រិផលខាោះ កន ងនររនីរួ  ៗម្ចនចំនួនលគ្ចើនលោែិ ោលប រគលោំងលនោះ
 ស់ជីវតិ្ ក សលជំរ ញឱ្យលៅលកើត្កន ងលទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ជាលគ្ចើន ។  
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ បណាត លទ្វតោំង  ប្ែលអាស្ស័ លៅកន ង 
លទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ ោលម្ចនឱ្ោសបានសាត ប់ធរ៌លទ្សទពី
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គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ម្ចនគ្ពោះ ភិធរោ ៧ ររពីរ ធរោចកាបបវត្តនសូគ្ត្ 
រហាសតិ្បបដ្ឋា នសូគ្ត្ និង នត្តលកខណសូគ្ត្ជាលែើរ បានសលគ្រច
ររគផលជាលសាតបនន សកោគរីជាចំនួនលគ្ចើន លដ្ឋ លហត្ លនោះ
គ្ពោះ រ ិប រគលប្ែលម្ចនគ្ពោះលសាតបនន និងគ្ពោះសកោគរី ប្ែល
ម្ចនលៅកន ងលទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ លទ្ើបរិនអាចគ្បម្ចណបានថា 
ម្ចនចំនួនលគ្ចើនប៉ា នណា ។ 
 សគ្ម្ចប់គ្ពោះ ទគរី និងគ្ពោះ រហនត  រ ិប រគលោំង ២ 
គ្បលភទ្លនោះរិនបាច់ោប់ចូលកន ងចំនួនលនោះផង លគ្ព្វោះ ទគរីោល
 ស់ជីវតិ្លហើ  រប្រងរិនគ្ត្ឡប់រកលកើត្កន ងរន សសលោកឬ
លទ្វលោកលទ្ៀត្ និងគ្ពោះ រហនតោល ស់ជីវតិ្ក៏ចូលោន់គ្ពោះនិព្វា ន
ប្ត្រតង ។ 
 ចំប្ណកកន ងរន សសលោកសរ័ បចា បបននលនោះ ជាកលិ  រ រ៊ឺ 
សរ័ ប្ែលម្ចនសបប រសលៅគ្តឹ្រប្ត្រួ កន ង ៤ ចំប្ណក (រួ ភារ
បួន) លគ្ៅពីលទោះ ស ទ្ធប្ត្ជា សបប រស រិនបានបរសិ ទ្ធលៅកន ងសីល 
និងោប់ក្េៃ នធព្វលជន ក៏នឹងម្ចនលគ្ចើនលឡើងគ្រប់លពល លដ្ឋ លហត្ 
លនោះលទ្ើបលព្វលថា  រ ិប រគលកន ងរន សសម្ចនចំនួនតិ្ចជាង រ ិ
ប រគលប្ែលម្ចនលៅកន ងលទ្វលោកែូលចនោះ ។ 
 ោលប្ែល រ ិប រគលកន ងរន សសលោក ម្ចនតិ្ចជាងកន ង
លទ្វលោកលទោះ លគ្ព្វោះព ទ្ធសាសនិកជនកន ងរន សសលោកលនោះ ម្ចន
ចំនួនតិ្ច ោំងរិនសូវចូលចិត្តកន ងបរ ិត្តិនិងបែិបត្តិគ្ពោះព ទ្ធសាសទ 
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លទ្ើបរិនម្ចនោរ លែឹ់ងកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ប្ែលអាចទំខាួនឱ្យផ ត្
ចាកភាពជាប េ ជាន ោន់ភាពជា រ ិប រគលបានលឡើ  ោរប្ែលអាច
សលគ្រចជាគ្ពោះ រ ិប រគលបានគ្តូ្វសាងរ ណធរ៌ទ្ ក ៧ គ្បោររ៊ឺ 
 ១. គ្តូ្វជាតិ្លហត្ កបែិសនធិប រគល 
 ២. ោា ប់សាងបញ្ញញ បាររីកន ងោរចលគ្រើនវបិសសទរកពីជាតិ្រ ន  
 ៣. ខាល់ខាា  កន ងោរចលគ្រើនវបិសសទកន ងបចា បបននជាតិ្ 
 ៤.  ល់កន ងោរចលគ្រើនវបិសសទកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ  
 ៥. គ្តូ្វម្ចនសាថ នទី្សរររយកន ងោរបែិបត្តិ 
 ៦. គ្តូ្វរិនម្ចនោរកងាល់ណាៗ កន ងបលិលព្វធ ១០ គ្បោរ  
 ៧. គ្តូ្វលគ្បើលវោកន ងោរបែិបត្តិប្ែលសររួរ ។ 
 ម្ចនលសចកតីវនិិចេ័ ថា ខាួននឹងសលគ្រចជា រ ិប រគលបានឬ
រិនបានកន ងជាតិ្លនោះ ល ោ្ ោះថា បោនិ ងគម្ចន ៥ យ៉ាងរ៊ឺ 
 ១. ខាួនគ្តូ្វម្ចនលសចកតីគ្ជោះថាា កន ងគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ រ៊ឺ គ្ពោះព ទ្ធរ ណ 
គ្ពោះធរោរ ណ និងគ្ពោះសងឃរ ណ ។ 
 ២. ម្ចនស ខភាពោងោ រងឹម្ចំរិនម្ចនលោរ ។ 
 ៣. ម្ចនភាពលសាោ ោះគ្ត្ង់ចំលព្វោះខាួនឯង នឹងរិនម្ចនម្ចយសា-
លេ យែល់ នកណាៗ សូរបីអាចារយ ឬ នកបែិបត្តិផងគន  ។ 
 ៤. គ្តូ្វម្ចនលសចកតីពាយរតំងចិត្តម្ចំកន ងោរបែិបត្តិ ។ 
 ៥. គ្តូ្វបែិបត្តិែល់ថាន ក់ឧទ្ ពា ញាណយ៉ាងតិ្ច ។ 
  នកណាពិចារណាខាួនឯងថា ម្ចនរ ណសរបត្តិគ្រប់គ្គន់ែូលចនោះ 
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លហើ  ក៏ជាោរតំងម្ចំកន ងចិត្តថាខាួនអាចសលគ្រចររគផលបានកន ង
ជាតិ្លនោះ ។ 
 

ការឆច្ព្ម្ើនរបសរ់ុទធស្លសនាក្នងុ្ច្ទវច្ោក្ 
 ោរប្ែលគ្ពោះព ទ្ធសាសទនឹងចលគ្រើនរ ងលរឿងបាន គ្តូ្វអាស្ស ័
ព ទ្ធសាសនិកជនលគ្ចើន សាថ នទី្ណាម្ចនព ទ្ធសាសនិកជនលគ្ចើន 
សាថ នទី្លទោះក៏ជាទី្ចលគ្រើនរ ងលរឿងរបស់គ្ពោះព ទ្ធសាសទលគ្ចើន សាថ នទី្
ណាប្ែលម្ចនព ទ្ធសាសនិកជនលគ្ចើន សាថ នទី្លទោះគ្តូ្វអាស្ស័  នក
លចោះែឹង ប្ែលជា រ ិប រគលប្ែលបរបូិណ៌លដ្ឋ បរ ិត្តិនិងបែិបត្តិ
ម្ចនលៅ ។ 
 កន ងលទ្វលោកលទោះ បានលព្វលលហើ ថា ម្ចន រ ិប រគលជា
លគ្ចើនប្ែលរិនអាចគ្បម្ចណបាន លសចកតីលនោះលទ្ើបសប្រតងថា គ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទកន ងលទ្វលោកលទោះ ម្ចនោរចលគ្រើនរ ងលរឿងលគ្ចើនជាងកន ង
រន សសលោក លគ្ព្វោះម្ចន រ ិប រគលលគ្ចើនលទោះឯង សូរបីកន ងរន សស-
លោក នឹងម្ចនោរបលគ្ងៀននិងោរលរៀនគ្ពោះក្គ្ត្បិែកប្ែលជាពិលសស 
ពីោរសាត ប់ធរ៌ និងោរសប្រតងធរ៌តរគ្បគ្កតី្ និងម្ចនគ្ពោះសងឃ
បួសលរៀនបាន ប្ែលលៅកន ងលទ្វលោករិនម្ចនកតី សូរបីយ៉ាងលទោះក៏
ម្ចនចំនួនតិ្ចតួ្ច លៅរិនទូ្លំទូ្ោ ស សសា គ្បប្ហលកន ង
លទ្វលោកលឡើ  ។ 
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 លដ្ឋ លហត្ លនោះលទ្វតោំង   លទ្ើបោប់បានថា ជា នកប្ែល
រួរលគរពបូជា លគ្ៅ ំពីគ្ពោះ រ ិប រគលលហើ   នកប្ែលលៅរិនោន់
បានសលគ្រចររគផលជា រ ិប រគល លដ្ឋ លគ្ចើនក៏ម្ចនចំប្ណកបានលធាើ
លសចកតីចលគ្រើនរ ងលរឿងឱ្យគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ប្ែលោប់ថាជាលទ្វតពួក
សម្ចោ ទិ្ែាិ ។ 
 

ច្ទវោជាអនក្គួរច្គាររបូជា 
 កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទសប្រតង ន សសតិ្ រ៊ឺ លគ្រឿងប្ែលរួររឭក
របសស់តិ្ទ្ ក ១០ គ្បោរ កន ងចំនួនលនោះម្ចនលទ្វតន សសតិ្រួ គ្បោរ
ប្ែលឱ្យោររឭកនឹកែល់រ ណរបស់លទ្វតជាអាររោណ៍ របស់សរេ
ភាវទប្ែលលធាើចិត្តឱ្យសៃប់ ោំងលនោះលគ្ព្វោះលទ្វតោំង   រប្រងលកើត្
បានលដ្ឋ អានិសងសរបស់សបប រសិធរ៌ ៧ គ្បោរ បានែល់ សោធ  
សីល  ស ត្ ចារ បញ្ញញ  ហិរ ិនិងឱ្ត្តបប ។ 
 ោលម្ចនសតិ្រឭកលៅកន ងរ ណរបស់លទ្វត ជាអាររោណ៍ែូលចនោះ 
រប្រងលកើត្ចិត្តជាក សលវេិី ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក ររកីោ កន ងចិត្ត រិន 
គ្បគ្ពឹត្តកន ង ំណាចរបស់ោរៈ លោសៈ និងលម្ចហៈ ។ 
 កន ង ងគ ត្តរបាលសីប្រតងថា ោរលគរពលទ្វតប្ែលសថិត្លៅកន ងផោោះ 
កន ងភូរិ រប្រងជារងគលែល់ នកសប្រតងោរលគរព ។ 
 កន ងបរនិិព្វា នសូគ្ត្សប្រតងថា ោរលគរពែល់លទ្វតម្ចា ស់ទឹ្ក 
ម្ចា ស់ែី រប្រងបានទ្ទួ្លោរ  ំគ្រងផលគ្បលយជន៍ឱ្យម្ចនសិរសីួសតី ។ 
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 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ សប្រតងថា ប រគលណាខាោះោរគរវៈែលល់ទ្វត
ម្ចា ស់ទឹ្កម្ចា ស់ែីរប្រងបានគ្បសពាភ័ លដ្ឋ រិនែឹងខាួន ។ 
 កន ងលបត្វត្ថ គ្ពោះបាលីសប្រតងថា លសតចរហាោជោំង ៤  ងគ 
ប្ែលជា នក  ំគ្រងរន សសលោក  នកណាលធាើោរបូជាលោក រប្រងរិន
ខូចផលកន ងោរបូជា លដ្ឋ បានទ្ទួ្លលសចកតីស ខោ សបា ចិត្ត 
ជាលគ្រឿងត្បសនងតរសររួរ ។ 
 

២. របូាវឆរភូមិ្ 
 រូបាវចរភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់រូបាវចរចិត្ត បានែល់ចិត្តប្ែលឱ្យ 
លកើត្ជារូបគ្ពហោប រគលលទោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 រូបគ្ពហាោ នំ វចោ ភូរិ = រូបាវចរភូរិ  
 ទី្លកើត្របស់រូបគ្ពហោោំង  ល ោ្ ោះថា រូបាវចរភូរិ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ រូបសស ភលវ = រូបំ 
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នរូបល ោ្ ោះថា រូប (រូបាវចរភូរិ) ។ 
  ធិបា កន ងវចនត្ថៈែូចលព្វលលហើ  សប្រតងលសចកតីរបស់
រូបាវចរភូរិ លដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា នថា បានែល់ទី្លកើត្របស់រូបគ្ពហោ
ប រគលោំង   និងលដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា នថា បានែល់ទី្លកើត្របស់
រូបាវចរវបិាកចិត្ត ោលរួរលសចកតីោងំ ២ ន័ លនោះលហើ  រូបាវចរភូរិ 
សំលៅែល់ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នរូបោ  និងចិត្តរបស់រូបគ្ពហោ
ប រគលលទោះឯង ។ 
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 ចំប្ណករូបាវចរភូរិកន ងវចនត្ថៈប្ែលលព្វលថា ជាភូរិប្ែលជា
ទី្លកើត្ក្នរូបលទោះ រប្រងសំលៅែល់ សញ្ញសត្តភូរិ ជាភូរិប្ែលជា
ទី្លកើត្របស់ សញ្ញសត្តគ្ពហោ ម្ចនរូបប្ត្រា៉ាង លែើរបីជាោរសប្រតង
រូបាវចរភូរិឱ្យបរបូិណ៌កន ងរូបាវចរោំង ១៦ ភូរិ ។ 
 រូបាវចរោំង ១៦ ភូរិលនោះ ជាទី្លៅរបស់បណាត រូបគ្ពហោោំង-
   ព្វកយថា រូបគ្ពហោលទោះ សំលៅែល់គ្ពហោប្ែលម្ចនរូប ចំប្ណក
គ្ពហោប្ែលរិនម្ចនរូប ម្ចនប្ត្ទររា៉ាងល ោ្ ោះថា  រូបគ្ពហោ ។ 
 ចំលព្វោះព្វកយថា គ្ពហោលទោះ បានែល់ ប រគលប្ែលចលគ្រើនលដ្ឋ  
រ ណវលិសស ម្ចន្នជាលែើរ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា គ្ពហោ រ៊ឺ 
លទ្វតោំង  ប្ែលលៅកន ងជាន់គ្ពហោលោក ។ 
 គ្ពហូនតិ វឌឍនតិ  តិ្បណីលត្ហិ ្ទទិ្រ លណហីតិ្ = គ្ពហាោ លទ  
 លទ្វតោំង  ប្ែលម្ចនោរចលគ្រើនលដ្ឋ រ ណវលិសស 
ម្ចន្នប្ែលជាវត្ថ គ្បណីត្លគ្ចើនជាលែើរ ែូលចាន ោះលទ្វតោំងលទោះ 
លទ្ើបល ោ្ ោះថា គ្ពហោ ។ 

 
អធិបាយ 

ជាធរោតោរចលគ្រើនលទោះ រប្រងបាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ លសចកតីចលគ្រើន
លដ្ឋ ផាូវលោក និងលសចកតីចលគ្រើនលដ្ឋ ផាូវធរ៌ ។ 
 លសចកតីចលគ្រើនលដ្ឋ ផាូវលោកលទោះ បានែល់ ោរបរបូិណ៌លដ្ឋ  
អា   វណណ ស ខ ពល បែិភាណ ធនសរបត្តិ លព្វលរ៊ឺ ម្ចនអា  ប្វង
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ម្ចនពណ៌សរប រសាអ ត្ ម្ចនគ្ទ្ពយសរបត្តិ ម្ចនកិត្តិ សលករ តិ៍ល ោ្ ោះ 
និងបរវិរលគ្ចើន ម្ចនទី្លៅអាស្ស័  ប្ែលសរបូរលដ្ឋ ផ្ទស ក ម្ចន
លគ្រឿងឧបលភារ បរលិភារលគ្បើគ្បាស់ ោំងលទោះល ោ្ ោះថា ោរចលគ្រើន
លដ្ឋ ផាូវលោក ។ 
 ចលគ្រើនលដ្ឋ ផាូវធរ៌ បានែល់ ោរចលគ្រើនរបស់ចិត្ត ប្ែលតំង
លៅកន ងក សលធរ៌លផសងៗ ម្ចនោន សីល ភាវទ ឬសីល សម្ចធិ 
បញ្ញញ  ឬ្ន  ភិញ្ញញ  ររគ ផល និព្វា ន ប្ែលជាោរចលគ្រើនគ្ពរលដ្ឋ 
បរ ិត្តិ បែិបត្តិ បែិលវធ ោំងលនោះល ោ្ ោះថា ោរចលគ្រើនលដ្ឋ ផាូវធរ៌ ។ 
 សគ្ម្ចប់គ្ពហោលទោះ ម្ចនោរចលគ្រើនោំងផាូវលោកនិងផាូវធរ៌ 
លគ្ព្វោះបណាត គ្ពហោោំង   ម្ចនអា  ប្វង ម្ចនពណ៌សរប រភា៊ឺថាា  
ម្ចនរសោីតរោ លអ ម្ចនលសចកតីស ខប្ែលគ្បណីត្ ម្ចនោងោ 
រងឹម្ចំ ម្ចនវមិ្ចនប្ែលជាទី្លៅវចិិគ្ត្សាអ ត្លអម្ចនបរវិរជាប់តរ តរ
សររួរ គ្ពហោសរបត្តិោំងលនោះ ម្ចនភាពគ្បលសើរជាងសរបត្តិរបស់
លទ្វតកន ងជាន់ោម្ចវចរ ។ 
 លសចកតីចលគ្រើនកន ងផាូវធរ៌ គ្ពហោលទោះរប្រងម្ចនសីល សម្ចធិ 
បញ្ញញ  ្ន  ភិញ្ញញ  និងម្ចនលរតត  ករ ណា រ ទិ្ត ឧលបោខ  ជាគ្ពហោ-
វហិារធរ៌ ម្ចនោរចលគ្រើនលដ្ឋ រ ណវលិសស ម្ចន្នប្ែល
គ្បណីត្ជាលែើរ ។ 
  នកប្ែលម្ចនលសចកដីចលគ្រើនគ្ពរោំងផាូវលោក និងផាូវធរ៌ 
លដ្ឋ រ ណវលិសសែូចលព្វលលនោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា គ្ពហោ ។ 
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 រ ណធរ៌ ឬបកតិ្រ ណរបស់គ្ពហោ បានែល់ គ្ពហោវហិារធរ៌ 
រ៊ឺ លរតត  ករ ណា រ ទិ្ត និងឧលបោខ  ។ 
 ចំប្ណករ ណវលិសសម្ចន្នជាលែើរលទោះ បានែល់ ្ន
ក សលចិត្តលទោះ រប្រងម្ចនកម្ចា ំង ំណាចជាពិលសស ប្ែលនឹងទំ
លចញចាកោររ ណបាន ជាផលឱ្យឆ្ាងផ ត្ចាកោម្ចវចរភូរិ ោន់
រូបាវចរភូរិ ផ ត្ចាកភាពជាោរប រគល ោន់ភាពជាគ្ពហោប រគល 
្នជាលែើរលទោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា ជារ ណវលិសស និងប្ែលលព្វល
ថាម្ចន្នជាលែើរលទោះ ក៏សំលៅែល់រ ណវលិសសប្ែលក្គ្កប្លង
ជាង្នលទោះ លៅម្ចនលទ្ៀត្បានែល់ ររគ ផល និព្វា ន បាន
លសចកតីថា គ្ពហោប រគលកន ងភូរិខាោះ លគ្ៅពីម្ចន្នជាសរបត្តិខាងលែើរ
លហើ   ងគខាោះសលគ្រចររគផលជាគ្ពហោ រ ិប រគលក៏ម្ចន លដ្ឋ 
លហត្ លនោះ លទ្ើបលព្វលថារ ណសរបត្តពិិលសសរបស់គ្ពហោ បានែល ់
្នជាលែើរ រប្រងសលំៅែល់ររគផលប្ែលគ្បលសើរក្គ្កប្លងជាង
្នលទោះក៏លៅម្ចនលទ្ៀត្ ។ 
 ្នចិត្ត ឬ្នក សល លកើត្ពីោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន 
រ៊ឺ ោរកំណត់្ចិត្តឱ្យែិត្ជាប់លៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ  ពីោរកំណត់្
លដ្ឋ បរកិរោនិរិត្ត ឧរគហនិរិត្ត បែិភារនិរិត្ត លហើ ្នចិត្តលទ្ើប
លកើត្ (ោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា នលនោះ ម្ចនសប្រតងកន ងបរលិចេទ្ទី្ ៩) ។ 
 ្នចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងជាគ្គែំបូងលនោះ លៅថា បឋរជាន 
រូបាវចរក សល ។ 
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 រូបាវចរក សលលនោះម្ចន ៥ ថាន ក់ លផសងគន គ្ត្ង់ ងគ្នប្ែល 
គ្បកប រូបាវចរក សលចិត្ត ៥ ែួងលនោះ ឱ្យផលជារូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ 
ែួងែូចគន  ប្ែលឱ្យផលបែិសនធិជាគ្ពហោប រគលកន ងរូបាវចរភូរិ ១៦ ។ 
 រូបាវចរភូរិ ១៦ លនោះ ប្ចកលចញជា ៤ ថាន ក់ រ៊ឺ បឋរជានភូរិ 
៣ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ និងចត្ ត្ថជានភូរិ ៧ 
នឹងបានលព្វលត្លៅ ។ 
 

បឋម្ជានភូមិ្ ៣ 
 បឋរជានភូរិ លព្វលលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា នលហើ  បានែល ់
ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់គ្ពហោប្ែលបានបឋរជាន និងោរលព្វល
លដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា នលហើ  បានែល់ បែិសនធិវញិ្ញញ ណរបស់បឋរជាន
វបិាកចិត្ត ១ ែួងលទោះឯង ប្ែលបឋរជានវបិាកចិត្ត ១ ែួងលនោះ រប្រង
ឱ្យផលបែិសនធិបានកន ង ៣ ភូរិែូចគន រ៊ឺ 
 

១. ព្រហមបារសិជាា ភូមិ្ 
 បារសិជាា ភូរិ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទី្លៅរបស់គ្ពហោបរវិរកន ងជាន់
បឋរជានភូរិ ជាគ្ពហោជាន់សារញ្ញធរោត រិនម្ចន ំណាច ាីជា
ពិលសស ែូចវចនត្ថៈថា  
 បរសិតិ្ ភវ = បារសិជាា   
 គ្ពហោប្ែលជាបរសិ័ទ្ ល ោ្ ោះថា បារសិជាា  បានែល់ គ្ពហោជាន់ 
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ធរោតសារញ្ញ រិនម្ចន ំណាច ាីជាពិលសស ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា  
 គ្ពហាោ នំ បារសិជាា  = គ្ពហោបារសិជាា   
 ពួកគ្ពហោប្ែលជាបរសិ័ទ្របស់រហាគ្ពហោ ល ោ្ ោះថា គ្ពហោ-
បារសិជាា  បានែល់ គ្ពហោប្ែលជាបរវិររបស់រហាគ្ពហោ ន័ រា៉ាង
លទ្ៀត្ថា  
 គ្ពហោបារសិជាា នំ និពាតត តិ្ = គ្ពហោបារសិជាា   
 ភូរិណាជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ របស់បរសិ័ទ្ បរវិរក្នខាួនប្ែល
ជាគ្បោន ភូរិលទោះល ោ្ ោះថា គ្ពហោបារសិជាា  ។ 
 ែូលចនោះព្វកយថា គ្ពហោបារសិជាា លនោះ លទ្ើបជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោ
ប្ែលលៅកន ងបឋរជានភូរិលនោះ និងជាល ោ្ ោះសាថ នទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ 
របស់បារសិជាា លទ្ៀត្ផង លដ្ឋ អាស្ស័ ល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលទោះរកតំង
ជាល ោ្ ោះរបស់សាថ នទី្លទោះឯង ។ 
 

២. ព្រហមបុច្រាហោិភូមិ្ 
 ប លោហិតភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ របស់គ្ពហោ-
ប លោហិត្ រ៊ឺ  នកម្ចនតំ្ប្ណងឋានៈខពស់ជាទី្គ្បឹកា នឹងជា នកទំកន ង
កិចាោរោងំ  របស់រហាគ្ពហោ ែូចវចនត្ថៈថា  
 ប លរ ឧលចា ឋាលន ឱ្ហនតិ តិ្ែានតីតិ្ = ប លោហិត 
  នកម្ចនតំ្ប្ណងខពស់ ម្ចនឋានៈជា នកទំកន ងកិចាោររបស ់
រហាគ្ពហោ ល ោ្ ោះថា ប លោហិត្ ។ 
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 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា ប លរ  លរគ ធី លត្ េបិ លត្តិ្ = ប លោហិលត 
  នកបានទ្ទួ្លប្ត្ងតំងឱ្យលៅកន ងតំ្ប្ណងជា នកទំ ល ោ្ ោះថា 
ប លោហិត្ ។ 
 ោំង ២ វចនត្ថៈលនោះ បានែល់  នកម្ចនតំ្ប្ណងជាប លោហិត្ ។ 
 គ្ពហាោ នំ ប លោហិត = គ្ពហោប លោហិត  
 ពួកគ្ពហោប្ែលជាប លោហិត្របស់រហាគ្ពហោ ល ោ្ ោះថា គ្ពហោ
ប លោហិត្ ។ 
 គ្ពហោប លោហិតនំ និពាតត តិ្ = គ្ពហោប លោហិត 
 ភូរិណាជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ របស់គ្ពហោប្ែលជាប លោហិត្ ក្ន
រហាគ្ពហោ ភូរិលទោះល ោ្ ោះថា គ្ពហោប លោហិត ។ 
 ែូលចនោះ ប លោហិតលនោះ លទ្ើបជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោ ប្ែលលកើត្លៅ
កន ងបឋរជានភូរិ និងជាល ោ្ ោះរបស់សាថ នទី្ប្ែលជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ 
របស់គ្ពហោប លោហិត្លទ្ៀត្ផង លដ្ឋ អាស្ស័ ល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោរក
តំងជាល ោ្ ោះរបស់ភូរិលទោះឯង ។ 
 

៣. ម្ហាព្រហាម ភូមិ្ 
 រហាគ្ពហាោ ភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ របស់គ្ពហោ
ប្ែលម្ចនលសចកតីចលគ្រើនលដ្ឋ រ ណវលិសស ប្ែលក្គ្កប្លងកន ង
បឋរជានភូរិ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 គ្ពហូតិ្ បរវិទ្ធតី្តិ្ = គ្ពហាោ   
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  នកម្ចនលសចកតីចលគ្រើនលដ្ឋ រ ណវលិសស ម្ចន្នជាលែើរ 
ល ោ្ ោះថា គ្ពហោ ។ 
 រហលទត  គ្ពហាោ  = រហាគ្ពហាោ   
 គ្ពហោប្ែលជាធំល ោ្ ោះថា រហាគ្ពហោ បានែល់ គ្ពហោប្ែល
ធំក្គ្កប្លងជាងគ្ពហោបារសិជាា  និងគ្ពហោប លោហតិោំង   ។ 
 រហាគ្ពហាោ នំ និពាតត តិ្ = រហាគ្ពហាោ  
 ភូរិណាជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ របស់រហាគ្ពហោ ភូរិលទោះល ោ្ ោះថា 
រហាគ្ពហាោ  ។ 
 ែូលចនោះ រហាគ្ពហាោ លនោះលទ្ើបជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោ  នកម្ចន
 ំណាចធំក្គ្កប្លងកន ងបឋរជានភូរិ និងជាល ោ្ ោះ សាថ នទី្ ប្ែលជា
ទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ របស់រហាគ្ពហោផង លដ្ឋ អាស្ស័ ល ោ្ ោះរបស់
គ្ពហោប្ែលលៅកន ងភូរិលទោះ រកតងំជាល ោ្ ោះភូរិរបស់ខាួន ។ 
 

ម្ហាព្រហមមន ៣ រួក្គឺ 
 ១. រហាគ្ពហោប្ែលផា រសោីលៅបានឆាៃ  ែល់ ១.០០០ ចគ្ក-
វល លៅថា សហសសគ្ពហោ ។ 
 ២. រហាគ្ពហោប្ែលផា រសោីលៅបានឆាៃ  ែល់ ២.០០០ ចគ្ក-
វល លៅថា ទិ្ាសហសសគ្ពហោ ។ 
 ៣. រហាគ្ពហោប្ែលផា រសោីលៅបានឆាៃ  ែល់ ៣.០០០ 
ចគ្កវល លៅថា តិ្សហសសគ្ពហោ ។  
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 កន ងបឋរជានភូរិ ទ្ តិ្ ជានភូរិ និងត្តិ្ ជានភូរិ ោំង 
៣ ថាន ក់លនោះ ថាន ក់នីរួ ៗ ប្ចកគ្ពហោលចញជា ៣ ពួករ៊ឺ  
 ១. គ្ពហោប្ែលជាបរសិ័ទ្បរវិរោា ប់ចាំទ្ទួ្លបលគ្រើគ្ពហោប្ែល
ជាគ្បោន ល ោ្ ោះថា បារសិជាា គ្ពហោ ។ 
 ២. គ្ពហោប្ែលជាទី្គ្បឹកាកន ងកិចាោរង្កររបស់គ្ពហោប្ែលជា
គ្បោន លៅថា ប លោហិតគ្ពហោ ។ 
 ៣. គ្ពហោប្ែលជាធំជាគ្បោន លៅថា រហាគ្ពហោ ។ 
 

ការប្ឆក្ព្រហម ៣ រួក្ជា ៣ ភមិូ្ 
 ោរប្ចកគ្ពហោជា ៣ ពួក ៣ ភូរិលទោះ អាស្ស័ តំ្ប្ណងឋានៈ 
របស់គ្ពហោោំងលទោះ លៅល ោ្ ោះភូរិ តំ្ប្ណងឋានៈលទោះៗ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ប្ែលប្ចកគ្ពហោជា ៣ ពួក ៣ ភូរិលទោះ លគ្ព្វោះ
ោរលកើត្លឡើងរបស់្នចិត្តលទោះ គ្បលសើរក្គ្កប្លងជាង រ៊ឺ  នកប្ែល
ចូលបឋរជានរហូត្ជំទញ បឋរជានរប្រងម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  
លៅថា បណីត្្ន ្នគ្បលភទ្លនោះ រប្រងឱ្យផលលកើត្លៅកន ង
រហាគ្ពហោភូរិ លបើបឋរជានណាជា្នយ៉ាងកណាត ល រជឈិរ្ន 
រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ងប លោហិតភូរិ និងលបើបឋរជានប្ែលលទ្ើបប្ត្
បានេោីៗ លៅម្ចនកម្ចា ំងលខា ជា្នជាន់ោប ហីន្ន រប្រងឱ្យ
ផលលកើត្កន ងបារសិជាា ភូរិ ។ 
 គ្បោររួ លទ្ៀត្ ប្ចកជា ៣ ពួក ៣ ភូរិ លគ្ព្វោះអា  របសគ់្ពហោ 
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 ៣ ពួកលនោះរិនែូចគន រ៊ឺ 
 គ្ពហោបារសិជាា  ម្ចនអា   ១ កន ង ៣ ភាររបស់រហាកបប ។ 
 គ្ពហោប លោហិត ម្ចនអា   ១ កន ង ២ ភាររបស់រហាកបប ។ 
 រហាគ្ពហាោ  ម្ចនអា   ១ រហាកបប ។ 
 កន ងទ្ តិ្ ជាននិងត្តិ្ ជានភូរិ ក៏ប្ចករួ ជាន់ជា ៣ ភូរិ 
លដ្ឋ ទំ្នងែូចគន  ប្ត្លៅល ោ្ ោះភូរិោំងលទោះលផសងគន ប្ែលនឹង
សប្រតងលរអិត្ត្លៅ ។ 
 

ទីោងំ្ទនបឋម្ជានទាងំ្ ៣ 
 កន ងបឋរជានភូរិោំង ៣ លនោះ រិនបានតំងលៅជាថាន ក់ៗ ច ោះ
លៅលំដ្ឋប់គន លទ្ ោំង ៣ ភូរិលនោះតំងលៅកន ងក្ផោទី្លំដ្ឋប់ជារួ គន  
ែូចគន នឹងទី្លៅរបស់រន សស លហើ តំងលៅកណាត លអាោសឃាា ត្
ពីជាន់ោម្ចវចរភូរិ ជាន់បរនិរិោត្វសវតី្តគ្បម្ចណ ៥.៥០៨.០០០ 
លយជន៍ ម្ចនវមិ្ចន សួនផ្ទា  និងស្សោះលបាកខរណី ប្ែលវចិិគ្ត្លដ្ឋ 
រត្នៈោំង ៧ ម្ចនរសោីសាអ ត្ក្គ្កប្លង ។ 
 បឋរជានភូរិ ៣ លនោះ ប្ចកលខត្តលចញជា ៣ ចំប្ណកៗ រួ 
ជាទី្លៅរបស់រហាគ្ពហោ ចំប្ណករួ ជាទី្លៅរបសគ់្ពហោប លោហតិ 
និងចំប្ណករួ លទ្ៀត្ជាទី្លៅរបស់គ្ពហោបារសិជាា  ភូរិរបស់គ្ពហោ
ោំង ៣ លនោះ លទ្ើបលៅកន ងក្ផោលដំ្ឋប់ជារួ គន  ប្ត្លៅជាជាន់តរ
តំ្ប្ណងរបសគ់្ពហោប្ែលលៅកន ងបឋរជានភូរិលទោះឯង ។ 
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 ែូចកន ងធរោហទ្ វភិងគ ែាកថាសប្រតងថា  
 ឥលរ ត្លយបិ ជទ បឋរជានភូរិ ំ ឯកត្លល វសនតិ ។ 
 គ្ពហោោំង ៣ លនោះ លៅកន ងក្ផោជាន់បឋរជានភូរិលំដ្ឋប់ជារួ 
គន លទោះឯង ។ 
 កន ងបឋរជានភូរិ ៣ លទោះ គ្ពហោបារសិជាា ភូរិ និងគ្ពហោប លោ- 
ហិតភូរិ ម្ចនគ្ពហោអាស្ស័ លៅជាលគ្ចើន ប្ត្កន ងរហាគ្ពហោភូរិលទោះ 
ម្ចនលសតចរហាគ្ពហោប្ែលជាធំកន ងបឋរជានភូរិោំង ៣ លទោះ គ្តឹ្រ
ប្ត្រួ  ងគប៉ា លណាណ ោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់សប្រតងទ្ កកន ងគ្ពហោជាល-
សគូ្ត្ថា ោលប្ែលលោកោំង   គ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើង លដ្ឋ 
ទឹ្ក ឬលដ្ឋ ខយល់កតី បឋរជានភូរិរប្រងគ្តូ្វទ្ម្ចា  លៅលដ្ឋ គ្រប់គ្គ 
នឹងោលលោកលផតើរតំងលឡើងេោី បឋរជានក៏តំងលឡើងលដ្ឋ ម្ចន
រហាគ្ពហោរួ  ងគលកើត្លឡើងរ ន ត្រកគ្ពហោប លោហិត និងគ្ពហោ-
បារសិជាា លទ្ើបលកើត្លឡើងតរលគ្ោ  ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ម្ចនព ទ្ធវចនៈកន ងគ្ពហោសំ  ត្ត រ ណវតី្សូគ្ត្ 
(បិែក ៣០ ទំ្ព័រ ៧៣) សប្រតងថា  
 ត្គ្ត្ ស ទំ្ ភិកខលវ គ្ពហាោ  ច គ្ពហោបរសិា ច គ្ពហោបារសិជាា  
ច ឧជា នតិ ខី នតិ ។ល។  
 ម្ចន លភិកខ ោំង   បានឮរក កន ងលរឿងលទោះថា គ្ពហោ និង
បរសិ័ទ្របស់គ្ពហោ និង នកបលគ្រើរបស់គ្ពហោ លព្វលលោស តិ្ោះលែៀល 
។ល។ 
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 បាលីប្ែលសប្រតងែល់រហាគ្ពហោលទោះលគ្បើជាឯកវចនៈ ចំប្ណក 
គ្ពហោប លោហិត និងគ្ពហោបារសិជាា លទោះ ជាពហ វចនៈ លទ្ើបសននិដ្ឋា ន
បានថា រហាគ្ពហោលនោះម្ចនប្ត្រួ  ងគកន ងបឋរជានភូរិ ។ 
 

ទុតិ្យជានភូម្ិ 
 ទ្ តិ្ ជានភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ទ្ តិ្ ជានវបិាក
ចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់ទ្ តិ្ ជានក សល និងត្តិ្ ជាន-
វបិាកចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់ត្តិ្ ជានក សល ។ 
 ទ្ តិ្ ជានវបិាកចិត្ត ១ ែួង ត្តិ្ ជានវបិាកចិត្ត ១ ែួង 
រួរវបិាកចិត្ត ២ ែួងលនោះ ឱ្យផលបែិសនធិកន ងទ្ តិ្ ជានភូរិែូចគន  
លគ្ព្វោះទ្ តិ្ ជានក សល អាចលោះវតិ្កាៈ ងគ្នបាន និងត្តិ្ ជាន
ក សល អាចលោះវចិារៈ ងគ្នបាន  ំណាចរបស់្នក សល
ោងំ ២ លនោះ ប្ែលលោះវតិ្កាៈ ឬវចិារៈបានក៏រិនម្ចន ំណាចពិលសស
ប្ែលខ សប្បាកលផសងគន ប៉ា នណាលទ្ និង្នោំង ២ ក៏រិនអាច្ន
កនាងបីតិ្បាន លទ្ើបរិនអាចឱ្យផលលកើត្កន ងត្តិ្ ជានភូរិ ែូលចាន ោះោំង
ទ្ តិ្ ជានវបិាកនិងត្តិ្ ជានវបិាក លទ្ើបបែិសនធិបានកន ង
ទ្ តិ្ ជានភូរិែូចគន  លព្វលលដ្ឋ សភាវធរ៌លហើ  វតិ្កាៈលលើកចិត្ត
លឡើងោន់អាររោណ៍ លហើ វចិារៈជា នកពិចារណាអាររោណ៍ លទ្ើប
ជាធរោជាតិ្ប្ែលជិត្សនិទ្ធរិនឆាៃ  គន  លទ្ើបឱ្យផលកន ងទ្ តិ្ ជានភូរិ
ែូចគន  ទ្ តិ្ ជានភូរិលទោះលៅកន ងលំដ្ឋប់ជារួ គន  ប្ត្ក៏ប្ចកបាន 
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 ៣ ភូរិ លដ្ឋ លហត្ ផលែូចគន នឹងបឋរជានលទោះឯង ។ 
ែូលចាន ោះទ្ តិ្ ជានភូរិលទ្ើបម្ចន ៣ ភូរិរ៊ឺ  
 

១. បរោិត ភាភូម្ិ 
បរតិត ភាភូរិ ជាភូរិរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោី ន់ជាងគ្ពហោប្ែល

លៅខាងលលើភូរិែក្ទ្ ែូចវចនត្ថៈថា 
 បរតិត  អាភា ឯលត្សនតិ = បរតិត ភា 
 គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីតិ្ចជាងគ្ពហោប្ែលលៅខាងលលើ ល ោ្ ោះថា 
បរតិត ភា ។ 
 បរតិត ភានំ និពាតត តិ្ = បរតិត ភា 
 ភូរិជាទី្លកើត្របស់បរតិត ភាគ្ពហោ ល ោ្ ោះថា បរតិត ភា ។ 
 បរតិត ភាលនោះ លទ្ើបជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោប្ែលលកើត្លៅកន ង
ទ្ តិ្ ជានភូរិ និងជាល ោ្ ោះរបស់សាថ នទី្ប្ែលជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័  
របស់បរតិត ភាគ្ពហោលទ្ៀត្ផង លដ្ឋ អាស្ស័ ល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលទោះ 
រកតំងល ោ្ ោះរបស់សាថ នទី្អាស្ស័ លទោះឯង ។ 

 
២. អបបមណាភាភូម្ិ 

  បបម្ចណាភាភូរិ ជាភូរិរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោរី ងលោចន៍ 
រកគ្បម្ចណរិនបាន ែូចវចនត្ថៈថា  
  បបម្ចណា អាភា ឯលត្សនតិ =  បបម្ចណាភា  
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 គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោរីកគ្បម្ចណរិនបាន ល ោ្ ោះថា  បប-
ម្ចណាភា ។ 
  បបម្ចណាភានំ និពាតត តិ្ =  បបម្ចណាភា 
 ភូរិជាទី្លកើត្របស់ បបម្ចណាភាគ្ពហោោំង   ល ោ្ ោះថា 
 បបម្ចណាភា ។  
  បបម្ចណាភាលនោះ លទ្ើបជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោប្ែលលៅកន ង
ទ្ តិ្ ជានភូរិ និងជាល ោ្ ោះរបស់សាថ នទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ របស់
គ្ពហោ បបម្ចណាភាលទ្ៀត្ផង លដ្ឋ អាស្ស័ ល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោ
លទោះរកតងំជាល ោ្ ោះភូរិ ។ 
 

៣. អាភសសរា 
 អាភសសោភូរិ ជាភូរិរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីផា លចញពី
ោងោ  ែូចវចនត្ថៈថា  
 សរតិ្ និសសរតី្តិ្ = សោ 
 រសោីប្ែលផា លចញ ល ោ្ ោះថា សោ ។ 
 អាភា សោ ឯលត្សនតិ = អាភសសោ 
 គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីផា លចញពីោងោ  ល ោ្ ោះថា 
អាភសសោ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ អាភា សរនតិ និចេរនតិ ឯលត្សូតិ្ = អាភសសោ 
 រសោីប្ែលផា លៅកន ងោងោ របស់គ្ពហោោំង  លទោះ 
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 ែូលចាន ោះគ្ពហោោំង  លទោះ ល ោ្ ោះថា អាភសសរ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ អាភសសោនំ និពាតត តិ្ = អាភសសោ  
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ពួកអាភសសោគ្ពហោោំង   
ល ោ្ ោះថា អាភសសោ ។  
 អាភសសោលនោះជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ គ្ត្ង់ ចំប្ណកភូរិ
ប្ែលលៅល ោ្ ោះែូចគន នឹងល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលទោះ ជាោរលៅ
លដ្ឋ ឋានូបចារន័  (ន័  រ ឋានូបចារន័  សំលៅែល់ វត្ថ 
ប្ែលអាស្ស័ សាថ នទី្) ែូចគន នឹងបឋរជានភូរិ ។ 
 អាភសសោគ្ពហោោំងលនោះ ស ទ្ធប្ត្ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រកន ង្ន 
របស់ខាួនយ៉ាងលពញទី្ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចរបស់បីតិ្
ជានិចា លដ្ឋ លហត្ លនោះលទ្ើបលធាើឱ្យចិត្តរបស់គ្ពហោោំងលនោះ ម្ចនលសចកតី
ស្សស់ថាា ខាា ំង ោលចិត្តស្សស់ថាា លហើ  រូបប្ែលអាស្ស័ ចិត្តលកើត្ រ៊ឺ 
ចិត្តជរូប ក៏ម្ចនភាពស្សស់ថាា ផងប្ែរ និងលដ្ឋ  ំណាចិត្តជរូប
ស្សស់ថាា  លធាើឱ្យឧត្ ជរូបម្ចនោរស្សស់ថាា ផងប្ែរ លធាើឱ្យល ើញជារសោី
ផា លចញពីោងោ  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចឧត្ ជរូបប្ែល
អាស្ស័ ចិត្តជរូប លៅថា ចិត្តបចា ឧត្ ជរូប ។ 
 ទី្តំងក្នទ្ តិ្ ជានភូរិោំង ៣ លនោះ តំងលៅកណាត លអាោស 
ខពស់ពីបឋរជានភូរិលឡើងលៅគ្បម្ចណ ៥.៥០៨.០០០ លយជន៍ ក្ផោ
របស់ភូរិោំង ៣ លនោះ លៅកន ងលំដ្ឋប់ជារួ គន  បណាត គ្ពហោកន ង
ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ លនោះ ម្ចនឋានលគ្បៀបលធៀបជារួ បឋរជាន 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-106- 

ភូរិ ៣ ែូលចនោះ  
 បរតិត ភាគ្ពហោ ម្ចនឋានៈែូចគន នឹងបារសិជាា គ្ពហោ ។ 
  បបម្ចណាភាគ្ពហោ ម្ចនឋានៈែូចគន នឹងប លោហិតគ្ពហោ ។ 
 អាភសសោគ្ពហោ ម្ចនឋានៈែូចគន នឹងរហាគ្ពហោ ។ 
 

ត្តិ្យជានភូម្ិ ៣ 
 ត្តិ្ ជានភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ចត្ ត្ថជានវបិាក-
ចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់ចត្ ត្ថជានក សល ត្តិ្ ជានភូរិ
លនោះម្ចន ៣ ភូរិ រ៊ឺ 
 

១. បរតិ្តសភុាភូម្ិ 
 បរតិ្តស ភាភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លៅរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោី
សាអ ត្លអប្ត្តូ្ចជាងគ្ពហោប្ែលលៅខាងលលើ បរតិ្តស ភាគ្ពហោភូរិលនោះ 
បែិសនធិលដ្ឋ ចត្ ត្ថជានវបិាកចិត្តប្ែលជាហីន្ន រ៊ឺ ចត្ ត្ថជាន
យ៉ាងោប ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 បរតិត  ស ភា ឯលត្សនតិ = បរតិ្តស ភា 
 គ្ពហោលនោះម្ចនរសោីសាអ ត្លអ ប្ត្តូ្ចជាងគ្ពហោប្ែលលៅខាងលលើ 
ល ោ្ ោះថា បរតិ្តស ភា ។ 
 បរតិ្តស ភានំ និពាតត តិ្ =  បរតិ្តស ភា  
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់បរតិ្តស ភាគ្ពហោោំង   ល ោ្ ោះថា 
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 បរតិ្តស ភា ។ 
 បរតិ្តស ភាលនោះ ជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ គ្ត្ង់ ចំប្ណកភូរិ
ប្ែលលៅល ោ្ ោះែូចគន នឹងល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលទោះ ជាោរលៅ 
លដ្ឋ  រ ។ 
 

២. អបបមែសភុាភូមិ្ 
  បបម្ចណស ភាភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លៅរបស់គ្ពហោប្ែលម្ចន 
រសោីសាអ ត្លអរកគ្បម្ចណរិនបាន គ្ពហោលនោះបែិសនធិលដ្ឋ ចត្ ត្ថជាន
វបិាកចិត្ត ែូចគន នឹងបរតិ្តស ភាគ្ពហោ ប្ត្កម្ចា ំង ំណាចរបស់ចត្ ត្ថជាន
លទោះខពស់ជាង ជារជឈិរ្នលទ្ើបបានលកើត្កន ង បបម្ចណស ភា
ភូរិ ម្ចនរសោីសាអ ត្លអរកគ្បម្ចណរិនបាន ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា 
  បបម្ចណា ស ភា ឯលត្សនតិ =  បបម្ចណស ភា 
 គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីសាអ ត្លអរកគ្បម្ចណរិនបាន ល ោ្ ោះថា 
 បបម្ចណស ភ ។ 
  បបម្ចណស ភានំ និពាតត តិ្ =  បបម្ចណស ភា  
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ បបម្ចណស ភគ្ពហោ ល ោ្ ោះថា 
 បបម្ចណស ភា ។ 
  បបម្ចណស ភាលនោះ ជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ គ្ត្ង់ សគ្ម្ចប់
ភូរិប្ែលលៅល ោ្ ោះែូចគន នឹងល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលទោះ ជាោរលៅ
លដ្ឋ  រ ។ 
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៣. សភុកិ្ណាា ភូមិ្ 
ស ភកិណាា ភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លៅរបស់គ្ពហោ ប្ែលម្ចន

រសោីសាអ ត្លអលពញោងោ ោំងរូលែូចវចនត្ថៈថា  
 ស ភាហិ អាកិណាណ តិ្ = ស ភាកិណាណ  
 គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីសាអ ត្លអលពញោងោ ោំងរូល ល ោ្ ោះថា 
ស ភាកិណាណ  ។ 
 ស ភាកិណាណ នំ និពាតត តិ្ = ស ភាកិណាណ   
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ស ភាកិណណគ្ពហោោំង   ល ោ្ ោះថា 
ស ភាកិណាណ  ។ 
 ព្វកយថា ស ភាលនោះ បានែល់ ភាពសាអ ត្របស់រសោីលទោះ រ៊ឺ រសោ ី
ប្ែលម្ចនលៅកន ងោងោ របសគ់្ពហោ ម្ចនលកខណៈស្សលែៀងរសោី
របស់ែួងចនោ ប្ែលឆ្ា ោះពនា៊ឺរសោីរួរគន លៅជាវង់រូលរិនខាា ត់្ខាា  លចញ
ពីគន  ែូលចនោះលទ្ើបលៅថា ស ភា ។ 
 ស ភាកិណាណ  ឬលៅថា ស ភកិណាា ក៏បានតរលវ ាករណ៍ រ៊ឺ 
ផ្ទា ស់ អា ជា  , ណ តួ្ទី្ ២ ជា ហ, ោលរួរបទ្លហើ ជាស ភកិណាា  
ែូចបាលីកន ងរូលែីោសប្រតងថា  
 លសាភនបភា  កិណាណ  ស ភាកិណាណ តិ្ វត្តលពា អាោរសស រសសត្តំ 
 នតិរណោរសស ហោរញ្ា  កតា  ស ភកិណាា តិ្ វ តត ,  េ បន ស លភន 
កិណាណ  ស ភកិណាណ  ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្លៅថា ស ភកិណាណ  ក៏បាន រិនខ សលវ ាករណ៍ 
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 តរវចនត្ថៈែូលចនោះ  
 ស លភន កិណាណ តិ្ = ស ភកិណាណ  
 គ្ពហោប្ែលម្ចនរសោីសាអ ត្លអលពញោងោ ោំងរូល ល ោ្ ោះថា 
ស ភកិណាណ  ។ 
 រួរលសចកតីលហើ  បរតិ្តស ភា  បបម្ចណស ភា ស ភកិណាា  
ោំង ៣ លនោះជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ គ្ត្ង់ ចំប្ណកោរលៅល ោ្ ោះ
របស់ភូរិ ជាោរលៅលដ្ឋ  រ រ៊ឺ  កល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោប្ែលលៅ
កន ងទី្លទោះ រកតំងជាល ោ្ ោះសាថ នទី្លទោះឯង ។ 
 ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ លនោះតំងលៅកណាត លអាោស ឃាា ត្ពី
ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៥.៥០៨.០០០ លយជន៍ ក្ផោរបស់ភូរិោំង ៣ លនោះ 
តងំលៅកន ងលំដ្ឋប់ជារួ គន  សលគ្រចលដ្ឋ រត្នៈោំង ៧ គ្ពរលដ្ឋ 
វមិ្ចន សួន ស្សោះលបាកខរណី និងលែើរកបបគ្ពឹកស ។ 
 លគ្បៀបលធៀបគ្ពហោកន ងត្តិ្ ជានភូរិ ៣ ជារួ បឋរជាន ៣ 
បានែូលចនោះរ៊ឺ  
 បរតិ្តស ភគ្ពហោ លគ្បៀបែូចបារសិជាគ្ពហោ ។ 
  បបម្ចណស ភគ្ពហោ លគ្បៀបែូចប លោហិត្គ្ពហោ ។ 
 ស ភកិណា គ្ពហោ លគ្បៀបែូចរហាគ្ពហោ ។ 
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ឆតុ្ត្ថជានភូម្ិ ៧ 
 ចត្ ត្ថជានភូរិ ោលលព្វលលដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា នលហើ  ជាភូរិប្ែល
ជាទី្លកើត្របស់រូបាវចរបញ្ា រជានវបិាកចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់
រូបាវចរបញ្ា រជានក សលចិត្ត ១ ែួង ឬជាភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់រូប
បែិសនធិប្ត្រា៉ាង ប្ែលជាផលរបស់រូបាវចរបញ្ា រជានក សលចិត្ត 
ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ សញ្ញញ វោិរៈ ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា នលហើ  ចត្ ត្ថជានភូរិក៏ជាភូរិ 
ប្ែលជាទី្លកើត្និងទី្លៅអាស្ស័ របស់លវហបផោគ្ពហោ  សញ្ញសត្ត-
គ្ពហោ និងគ្ពហោ ទគរីកន ងស ោធ វសភូរិ ៥ រួរចត្ ត្ថជានភូរិម្ចន 
៧ នឹងបានសប្រតងត្លៅ រ៊ឺ 
 

១. ច្វហបផោភូមិ្ 
 លវហបផោភូរិ ជាភូរិប្ែលម្ចនផលធំទូ្លំទូ្ោ លគ្ព្វោះផ ត្
ចាក ំណាច នតោ ណាៗ ែូចវចនត្ថៈថា  
 វបិ លំ ផលំ ឯលត្សនតិ = លវហបផោ 
 គ្ពហោប្ែលម្ចនផលទូ្លំទូ្ោ  ល ោ្ ោះថា លវហបផោ ។ 
 ព្វកយថា លវហបផោ លនោះជានិបផននបទ្ តរវចនត្ថៈលនោះរួរជា
វបិ លផោ លគ្ចើនជាង ប្ត្ជាែូលចនោះរិនបាន លគ្ព្វោះោក់ទ្ងនឹងលគល
លវ ាករណ៍ ែូលចនោះរ៊ឺ វបិ ល ជា លវហ, ផ ជា បផ ( សទិ្សលទ្ាភាវ) ។ 
 លដ្ឋ ន័ ក្នសាថ នទី្លៅ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
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 លវហបផោនំ និពាតត តិ្ = លវហបផោ 
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់លវហបផោគ្ពហោោំង   ល ោ្ ោះថា 
លវហបផោ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ្ទន រូបំ វលិសលសន ឦហិតំ្  លនញ្ា ិតំ្ 
ប ញ្ញផលំ ឯត្ថ  ត្ថីតិ្ = លវហបផោ  
 ផលរបស់ក សលប្ែលម្ចំោំ និងធំទូ្លំទូ្ោ ប្ែលរិន 
ញាប់ញ័រ ជាពិលសសតរ ំណាចក្ន្នម្ចនលៅកន ងភូរិណា ភូរិ 
លទោះល ោ្ ោះថា លវហបផោ ។ 
  

អធបិាយ 
ផលរបស់ក សល ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ំណាចរបស់ 

បឋរជានក សល រហូត្ែល់ចត្ ត្ថជានក សល ប្ែលឱ្យផលគ្បាកែ
លៅកន ងបឋរជានភូរិ ៣ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ និងត្តិ្ ជានភូរិ ៣ 
ោងំ ៩ ភូរិលទោះ រិនលៅថា លវហបផោភូរិលទ្ ។ 
 លគ្ព្វោះោលប្ែលលោកគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើងលទោះ រប្រង
ទ្ម្ចា  លៅែល់បឋរជានភូរិ ៣ បាន ោលប្ែលលោកគ្តូ្វទ្ម្ចា  
លដ្ឋ ទឹ្កបឋរជានភូរិ ៣ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ក៏គ្តូ្វទ្ម្ចា  លៅផង
ប្ែរ លៅសល់គ្តឹ្រប្ត្ត្តិ្ ជានភូរិលឡើងលៅ ោលលោកគ្តូ្វទ្ម្ចា  
លដ្ឋ ខយល់ បឋរជានភូរិ ៣ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ត្តិ្ ជានភូរិ 
៣ ក៏គ្តូ្វទ្ម្ចា  លៅោំង ៩ ភូរិ បណាដ គ្ពហោប្ែលអាស្ស័ លៅកន ង
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ភូរិោំងលទោះ គ្តូ្វែល់ោល ស់អា   វមិ្ចន និងទិ្ពាសរបត្តិរបស់
គ្ពហោោំង  លទោះ ក៏គ្តូ្វទ្ម្ចា  លៅប្ែរ ។ 
 ចំប្ណកលវហបផោភូរិលទោះ ជាភូរិប្ែលផ ត្ចាកោរទ្ម្ចា  
គ្រប់យ៉ាង រ៊ឺ ោំងលភាើង ោំងទឹ្ក និងខយល់ ទ្ម្ចា  លវហបផោភូរិលនោះ
រិនបាន ែូលចាន ោះគ្ពហោោងំ  ប្ែលលកើត្លៅកន ងភូរិលនោះ រប្រងម្ចន
អា  កខ័ លពញ ៥០០ រហាកបបគ្រប់ ងគ ែូលចនោះផលរបស់ក សល 
ប្ែលទំឱ្យលកើត្កន ងភូរិលនោះ លទ្ើបលៅថា លវហបផោ លគ្ព្វោះបានទ្ទួ្ល
ផលធំទូ្លំទូ្ោ  ោងំលនោះលគ្ព្វោះលកើត្ពី ំណាចរបស់បញ្ា រជាន-
ក សល ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
 ចំប្ណកគ្ពហោប្ែលលកើត្លៅកន ងបឋរជានភូរិ ៣ ទ្ តិ្ ជាន-
ភូរិ ៣ និងត្តិ្ ជានភូរិ ៣ ោំង ៩ ភូរិលទោះលកើត្ពី ំណាចរបស់
្នក សលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ លសារនសសលវទ្ទ ។ 
 បណាត ្នក សលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ  ឧលបោខ លវទ្ទលទោះ 
រប្រងជាក សលែ៏គ្បលសើរ លគ្ព្វោះម្ចោំំរិនញាប់ញ័រ ក្គ្កប្លងជាង
្នក សលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ លសារនសសលវទ្ទ ។ 
 ែូលចាន ោះ ផលរបស់្នក សលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ ឧលបោខ -
លវទ្ទ លទ្ើបជាផលគ្បលសើរ និងម្ចំោំរិនញាប់ញ័រ លៅតរ្ន
ក សលប្ែលជាលហត្ លទោះផង លទ្ើបោប់ថាបានឱ្យផលបរបូិណ៌ ។ 
 ចំប្ណកផលប្ែលលកើត្ ំពី្នក សល ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ  
លសារនសសលវទ្ទលទោះ រប្រងញាប់ញ័ររិនម្ចំោំតរ្នក សល 
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តរលហត្ លទោះផងប្ែរ ផល្នរបស់ក សលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ  
លសារនសសលវទ្ទលនោះ លទ្ើបរិនបរបូិណ៌ ។ 
 

២ . អសញ្ាសោត ភូមិ្ 
  សញ្ញសតត ភូរិ ជាភូរិប្ែលម្ចនបែិសនធិលដ្ឋ ករោជរូបប្ត្
រ៉ាាង រ៊ឺ ជាទី្លៅរបស់រូបគ្ពហោប្ែលម្ចនប្ត្រូបប្ត្រា៉ាង ប្ែលជា
ផលរបស់បញ្ា រជានក សល ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋ សញ្ញញ វោិរ
ភាវទ បានែល ់ បញ្ា រជានប្ែលបែិលសធទរ ម្ចនលសចកតីគ្តូ្វោរ
រូបប្ត្រា៉ាង ែូចវចនត្ថៈថា  
 នត្ថិ សញ្ញញ  ឯលត្សនធិ =  សញ្ញញ  
 សញ្ញញ លចត្សិករិនម្ចនែល់គ្ពហោោំង  ណា គ្ពហោ
ោងំ  លទោះ ល ោ្ ោះថា  សញ្ញញ  ។ 
 ោរលលើក កសញ្ញញ លចត្សិកលឡើងជាគ្បោន កន ងោរសប្រតង
លសចកតីរបស់ សញ្ញញ ថា រិនម្ចនសញ្ញញ លចត្សិកលនោះ តរពិត្សញ្ញញ
លចត្សិកលទោះជាសញ្ញញ ខនធៗ លទោះរប្រងគ្បកបជារួ ចិត្តទូ្លៅគ្រប់
ែួង ែូលចាន ោះោលរិនម្ចនសញ្ញញ លចត្សិកលហើ  ក៏សំលៅ កចិត្តនិង
លចត្សិកែក្ទ្ៗ ប្ែលជាទរខនធែូចគន  និងគ្តូ្វអាស្ស ័ឧបោរៈ
ែល់គន និងគន រិនម្ចនលទោះឯង ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្សប្រតងថា នត្ថិ សញ្ញញ រ លខន ចតត លោ 
 រូបកខទធ  ឯលត្សនតិ =  សញ្ញញ   
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 ទរខនធ ៤ លដ្ឋ លលើក កសញ្ញញ លចត្សិកជាគ្បោន រិនម្ចន
ែល់គ្ពហោោងំ  ណា គ្ពហោោំង  លទោះ ល ោ្ ោះថា  សញ្ញញ  ។ 
  សញ្ញញ  ច លត្ សតត  ចាតិ្ =  សញ្ញសតត   
 គ្ពហោប្ែលរិនម្ចនទរខនធ ៤ ប្ែលលលើក កសញ្ញញ លចត្សិក
ជាគ្បោន ប្ត្គ្ពហោលនោះក៏បានល ោ្ ោះថា ជាសត្ា លហត្ លទោះ លទ្ើបលៅ
ថា  សញ្ញសតត  ។ 
 បណាត វត្ថ លផសងៗ ោងំ   លបើរិនម្ចនទរធរ៌លហើ  វត្ថ លទោះ
លដ្ឋ លគ្ចើនរិនលៅថា សត្ា រន សសភារលគ្ចើនលៅ លថ់ាសត្ាលទោះ
គ្តូ្វម្ចនទរធរ៌ផង ោរ ល់ែូលចនោះ ោប់ថាលៅ ល់រិនោន់គ្តឹ្រ
គ្តូ្វ លគ្ព្វោះកន ងោរលោកលទោះ ប្ែលល ោ្ ោះថា សត្ាលហើ គ្តូ្វម្ចន
ទរធរ៌ោំង ស់ លបើរិនម្ចនទរធរ៌ រិនល ោ្ ោះថា សត្ា ប្ត្សគ្ម្ចប់
កន ងគ្ពហោលោក សូរបីម្ចនរូបកខនធប្ត្រា៉ាង ក៏រង់ោប់ថាជាសត្ាបាន
ពួករួ  លគ្ព្វោះម្ចនជីវតិ្រូបលៅគ្របគ្រង ជីវតិ្រូបោំងលនោះលកើត្លឡើង
បានលដ្ឋ  ំណាចករោបបចា័   ំពីរូបបញ្ា រជានក សល ប្ែលម្ចន
សញ្ញញ វោិរភាវទលកើត្គ្ពរផង ។ 
 ែូលចាន ោះ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបបានលលើក កព្វកយថា សត្ាគ្បកប 
ចូលជារួ ព្វកយថា  សញ្ញ រួរលៅថា  សញ្ញសត្ត ។ 
  សញ្ញសតត នំ និពាតត តិ្ =  សញ្ញសតត  
 ភូរិជាទី្លកើត្របស់ សញ្ញសត្តគ្ពហោោំង   ល ោ្ ោះថា 
 សញ្ញសតត  ។ 
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 កន ងចត្ ត្ថជានភូរិោំង ២ លនោះ ប្ែលលៅល ោ្ ោះថា លវហបផោ
ភូរិ និង សញ្ញសត្តភូរិលទោះ ជាោរលៅលដ្ឋ  រ រ៊ឺ  កល ោ្ ោះ
របសគ់្ពហោប្ែលលៅកន ងសាថ នទី្លទោះ រកតំងជាល ោ្ ោះរបស់ភូរិ
លទោះឯង ។ 
 លវហបផោភូរិ និង សញ្ញសត្តភូរិោងំ ២ លនោះ តំងលៅ
កណាត លអាោសកន ងលំដ្ឋប់ជារួ គន  ឃាា ត្ពីត្តិ្ ជានភូរិ 
៥.៥០៨.០០០ លយជន៍ ម្ចនសួនផ្ទា  ស្សោះលបាកខរណី និងលែើរកបបគ្ពឹកស 
ែូចគន នឹងត្តិ្ ជានភូរិ ។ 
 បណាត គ្ពហោប្ែលលៅកន ងជាន់លវហបផោភូរិលនោះ ក៏អាចប្ចកជា 
៣ ពួក លដ្ឋ លសចកតីលផសងគន របស់បញ្ា រជានក សល ប្ែលជាហីន 
រជឈិរ និងបណីត្បានែូចគន  លគ្ព្វោះគ្ពហោប្ែលលៅកន ងភូរិលនោះ ម្ចន
អា  កខ័ លសោើគន ោំង ស ់ និងអាចលរើលល ើញគន និងគន បាន សូរបី
 សញ្ញសត្តគ្ពហោពួកលវហបផោគ្ពហោោំង  ក៏លរើលល ើញបាន 
លដ្ឋ លហត្ លនោះលទ្ើបរួរលៅគ្ពហោោំងលនោះថា លវហបផោគ្ពហោ
ប្ត្រា៉ាង ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ែាកថាចារយលព្វលថា គ្ពហោប្ែលលៅកន ងជាន់ជារួ 
គន អាចលរើលល ើញនូវគន និងគន បាន លដ្ឋ រិនគ្តូ្វនិរិោត្ោ ឱ្យ
លគ្គត្គ្គត្ ប្ត្លបើគ្ពហោភូរិលផសងគន  គ្ពហោប្ែលលៅជាន់ខពស់អាចលរើល
ល ើញគ្ពហោប្ែលលៅជាន់ោបជាងបាន ចំប្ណកគ្ពហោប្ែលលៅជាន់
ោបរិនអាចលរើលល ើញគ្ពហោប្ែលលៅជាន់ខពសជ់ាងបានលឡើ  ។ 
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សទុាធ វាសភូម្ ិ៥ 
 ស ោធ វសភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លៅរបស់ នកបរសិ ទ្ធចាកោរ-
ោរៈជាលែើរ បានែល់គ្ពោះ ទគរិប រគល និងគ្ពោះ រហនតោំង  
ប្ែលបានបញ្ា រជាន ចំប្ណកប រគលែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះ សូរបីបាន
បញ្ា រជាន ក៏រិនអាចលកើត្កន ងភូរិលនោះបានលទ្ ែូចវចនត្ថៈថា  
 ស ោធ នំ  ទគរិ រហទត នលរវ អាវសាតិ្ = ស ោធ វសា  
 ភូរិប្ែលជាទី្លៅរបស់គ្ពោះ ទគរី និងគ្ពោះ រហនតោំង   
ប្ែលជា នកបរសិ ទ្ធប៉ា លណាណ ោះ ភូរិលទោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា ស ោធ វសភូរិ ។ 
 ស ោធ វសភូរិម្ចន ៥ ជាន់រ៊ឺ 
  វហិាភូរិ  ត្បាភូរិ ស ទ្សាភូរិ ស ទ្សសីភូរិ និង  កនិដ្ឋា
ភូរិ ោំង ៥ ភូរិលនោះ តំងលៅកណាត លអាោស ជាន់នីរួ ៗ រិនបាន
តំងលៅកន ងលំដ្ឋប់ជារួ គន ែូចបឋរជានភូរិ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ឬ
ត្តិ្ ជានភូរិលឡើ  ។ 
  វហិាភូរិ ប្ែលជាភូរិោបបំផ ត្ ឃាា ត្លឡើងលៅពីលវហបផោ
ភូរិ និង សញ្ញសត្តភូរិ ៥.៥០៨.០០០ លយជន៍ លហើ កន ងស ោធ វស
ភូរិនីរួ ៗ ខពស់ជាងគន  ៥.៥០៨.០០០ លយជន៍លទ្ៀត្តរលំដ្ឋប់ ។ 
 នឹងបានសប្រតងស ោធ វសភូរិលដ្ឋ លំដ្ឋប់ែូចត្លៅលនោះ 
 

១. អវិហាភូមិ្ 
  វហិាភូរិ ជាភូរិរបស់ពួកគ្ពហោប្ែលគ្បោន់ម្ចំកន ងសាថ នទី្ និង 
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 កន ងសរបត្តិរបស់ខាួនរិនេ ច ោះ រហូត្ ស់អា  កខ័  ែូចវចនត្ថៈថា  
  បបលកន ោលលន  ត្តលទ ឋានំ ន វជិហនតីតិ្ =  វហិា 
 គ្ពហោោំង  ណា ប្ែលរិនលោះលចាលសាថ នទី្របស់ខាួន 
សូរបីលវោគ្តឹ្របនតិចបនតួច គ្ពហោោំងលទោះល ោ្ ោះថា  វហិា ។ 
 លសចកតីថា បណាត គ្ពហោប្ែលលកើត្កន ងជាន់ វហិាភូរិលនោះ រប្រង 
រិនលោះបង់លចាលសាថ នទី្របស់ខាួន រហូត្ែល់ ស់អា  កខ័  រ៊ឺ លៅ
រិនោន់សាា ប់លៅរ នគ្រប់កំណត់្អា  លទ្ ។ 
 ចំប្ណកគ្ពហោប្ែលលៅកន ង ត្បា ស ទ្សា ស ទ្សស ី និង 
 កនិដ្ឋា ភូរិ អាចរិនបានតំងលៅគ្រប់អា  កខ័  អាចម្ចនោរច តិ្
រ នបានលបើគ្បាថាន បរនិិព្វា ន ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ទិ្ពាសរបត្តិលផសងៗ របស់ វហិាគ្ពហោោំងលនោះ 
រប្រងបរបូិណ៌លពញទី្លៅរហូត្ ស់អា  កខ័  រិនម្ចនោរប្គ្បគ្បួល 
យ៉ាងណាលឡើ  គ្ពហោោំងលនោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា  វហិា ។ 
  វហិានំ និពាតត តិ្ =  វហិា 
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ វហិាគ្ពហោោំង   ល ោ្ ោះថា 
 វហិា ។  
 ែូលចនោះ វហិាលនោះជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ គ្ត្ង់ ចំប្ណកល ោ្ ោះ
របស់ភូរិអាស្ស័ ល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលទោះ ករកតំងល ោ្ ោះភូរិ ។ 
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២. អត្បាភូមិ្ 
  ត្បាភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លៅរបសគ់្ពហោប្ែលម្ចនប្ត្លសចកតី 
សៃប់គ្ត្ជាក់រិនលៅត គ្កហា ចិត្ត ែូចវចនត្ថៈថា  
 ន ត្បបនតីតិ្ =  ត្បា 
 គ្ពហោប្ែលរិនម្ចនលសចកតីលៅត គ្កហា ចិត្ត ល ោ្ ោះថា  ត្បា ។ 
 លសចកតីថា   បណាត  ត្បាគ្ពហោោំង     រប្រងនិ រចូល
្ន ឬចូលផលសម្ចបត្តិជានិចា នីវរណធរ៌ោំង  ប្ែលនឹង
ជាលហត្ ឱ្យចិត្តលៅហោងលៅត គ្កហា  រប្រងរិនម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹង
លកើត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះអាស្ស័  ំណាចក្ន្នគ្របសងាត់្ទ្ ក ។ 
 ែូលចាន ោះ ចិត្តរបស់គ្ពហោោំងលនោះ លទ្ើបម្ចនប្ត្លសចកតីសៃប់គ្ត្ជាក់ 
រិនម្ចនលសចកតីលៅត គ្កហា ចិត្តលឡើ  ។ 
  ត្បា និពាតត តិ្ =  ត្បា  
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ ត្បាគ្ពហោោំង   បានល ោ្ ោះថា 
 ត្បា ។ 
 ព្វកយថា  ត្បាលនោះ លទ្ើបជាល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលដ្ឋ គ្ត្ង់ 
ចំប្ណកល ោ្ ោះរបស់ភូរិលទោះ អាស្ស័  កល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលទោះ
ឯងរកតំង ។ 

៣. សទុសាភូមិ្ 
 ស ទ្សាភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់គ្ពហោ ប្ែលម្ចនរសោី
ោងោ សាអ ត្លអណាស់  នកណាល ើញលហើ រប្រងលកើត្លសចកតីស ខ 
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ចិត្ត ែូចវចនត្ថៈថា  
 ស លខន ទិ្សសនតីតិ្ = ស ទ្សា 
 គ្ពហោប្ែល នកែក្ទ្ល ើញលដ្ឋ ភាពជាស ខ គ្ពហោលទោះល ោ្ ោះ
ថា ស ទ្សា ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ បរសិ លទ្ធហិ បសាទ្ទិ្ពាធរោបញ្ញញ ចកខូហិ 
សរបននតត  ស ែា  បសសនតីតិ្ = ស ទ្សា  
 គ្ពហោោំង  ប្ែលល ើញវត្ថ លផសងៗ លដ្ឋ គ្បាកែចាស ់
លគ្ព្វោះបរបូិណ៌លដ្ឋ បសាទ្ចកខ  ទិ្ពាចកខ  ធរោចកខ  បញ្ញញ ចកខ  ប្ែល
បរសិ ទ្ធ ល ោ្ ោះថា ស ទ្សស ។ 
 វចនត្ថៈោំង ២ លនោះ ម្ចនលសចកតីថា គ្ពហោប្ែលលៅកន ងស ទ្សា
ភូរិលនោះ ម្ចនោងោ ផូរផង់សាអ ត្លអណាស់  នកណាម្ចន ក់បានជួប
បានល ើញលហើ  រប្រងលកើត្លសចកតីស ខ គ្ពហោោំងលទោះលទ្ើបល ោ្ ោះ
ថា ស ទ្សស ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្លសចកតីថា ស ទ្សសគ្ពហោោំង  រប្រងបរបូិណ៌ 
លដ្ឋ ចកខ ោំង ៤ ម្ចនបសាទ្ចកខ  ទិ្ពាចកខ  ធរោចកខ  និងបញ្ញញ ចកខ  លព្វលរ៊ឺ 
 ១. ប្ភនកធរោត ឬចកខ បសាទ្រូប លៅថា បសាទ្ចកខ  ។ 
 ២. ប្ភនកទិ្ពា ឬទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញញ  លៅថា ទិ្ពាចកខ  ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ប្ភនករបស់គ្ពហោោំង   ម្ចន ំណាចលរើល
ល ើញវត្ថ លផសងៗ ប្ែលលៅកន ងទី្ឆាៃ   ឬល ើញវត្ថ លអិត្តូ្ចៗ បាន
យ៉ាងលអ ោងំលនោះក៏សលរង្កគ ោះថាជាទិ្ពាចកខ បានែូចគន  ។ 
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 ៣. ររគញាណថាន ក់ោប រ៊ឺ លសាតបត្តិររគ សកោគរិររគ 
និង ទគរិររគ ល ោ្ ោះថា ធរោចកខ  កន ង ែាកថា ែាសាលិនីបាន 
សប្រតងែល់ញាណ រ៊ឺ ររគោំង ៣ ខាងលែើរលនោះថា ធរោចកខ  ប្ែល
គ្បាសចាកធូលី គ្បាសចាករនោិលប្ែលលកើត្លឡើងលហើ កន ងទី្លទោះឯង 
ល ោ្ ោះថា ធរោចកខ  (លសចកតីល ើញលគ្ព្វោះររគខាងលគ្ោរោំង ៣ ជា
លហត្ ឱ្យបានល ើញររគខាងលលើ លទ្ើបល ោ្ ោះថា ធរោចកខ ) ។ 
 ៤. បញ្ញញ ចកខ  បានែល់ ញាណចកខ  កន ង ែាសាលិនីអាងែល់
ធរោចកាបបវត្តនសូគ្ត្ ប្ែលសប្រតងថា ចកខ លកើត្លឡើងលហើ  ញាណ
លកើត្លឡើងលហើ  ល ោ្ ោះថា ញាណចកខ  បានែល់ លសាតបត្តិររគ
ជាលែើរ រហូត្ែល់ រហត្តររគញាណរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ។ 
 កន ងភូរិចត្ កាៈរបស់គ្ពោះសទ្ធរោលជាតិ្កធម្ចោ ចរ ិៈ សប្រតងបញ្ញញ
ចកខ ថា វបិសសទញាណ បចាលវកខណញាណ និង ភិញ្ញញ លផសងៗ 
លៅថា បញ្ញញ ចកខ  ។ 
 ស ទ្សានំ និពាតត តិ្ = ស ទ្សា ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ស ទ្-
សាគ្ពហោោងំ   ល ោ្ ោះថា ស ទ្សា ។ 
 

៤. សទុសសភូីមិ្ 
 ស ទ្សសភូីរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់គ្ពហោ ប្ែលម្ចនលសចកតី 
បរបូិណ៌ក្គ្កប្លងជាងស ទ្សាគ្ពហោ លគ្ព្វោះអាចល ើញវត្ថ លផសងៗ 
បានស្សួលជាង ែូចវចនត្ថៈថា  
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 ស លខន បសសនតីតិ្ = ស ទ្សស ី 
 គ្ពហោប្ែលលរើលល ើញវត្ថ លផសងៗ បានលដ្ឋ ស្សួល ល ោ្ ោះថា 
ស ទ្សស ី។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ត្លត  តិ្សល ន ស ែា  ទ្សសនភាលវន 
សរទន រតតិ្ = ស ទ្សស ី 
 គ្ពហោប្ែលបរបូិណ៌លដ្ឋ លអ កន ងោរល ើញក្គ្កប្លងជាងពួក
ស ទ្សាគ្ពហោ ល ោ្ ោះថា ស ទ្សស ីវចនត្ថៈលនោះបានលសចកតីថា ស ទ្សសី
គ្ពហោលនោះម្ចនោរល ើញលអពិលសសជាង ស ទ្សាគ្ពហោ លព្វលរ៊ឺ កន ង
ោរបរបូិណ៌លដ្ឋ ចកខ ោំង ៤ របស់ស ទ្សសីគ្ពហោលទោះ ចកខ ោំង ៣ រ៊ឺ 
បសាទ្ចកខ  ទិ្ពាចកខ  និងបញ្ញញ ចកខ របស់ស ទ្សសីគ្ពហោលទោះ ម្ចនកម្ចា ំង
ចាស់ោា ជាងស ទ្សាគ្ពហោ ប្ត្សគ្ម្ចប់ធរោចកខ  ម្ចនកម្ចា ំងលសោើគន  ។ 
 ស ទ្សសនំី ទិ្ពាតត តិ្ = ស ទ្សស ី 
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ស ទ្សសគី្ពហោោំង   ល ោ្ ោះថា 
ស ទ្សសី ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ ស ទ្សសីភូរិ លទ្ើបតំងលឡើងលដ្ឋ អាស្ស័  
ល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោលទោះឯង ។ 
 

៥. អក្និោា ភូមិ្ 
  កនិដ្ឋា ភូរិ ជាកំពូលភូរិរបស់ស ោធ វសភូរិ ប្ែលជាកំពូល
ភូរិរបស់គ្ពោះ រ ិប រគលលៅថា  រ ិភវរគភូរិ ជាទី្លកើត្របស់គ្ពហោ
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ប្ែលឧត្តរបរបូិណ៌លដ្ឋ ទិ្ពាសរបត្តិ និងលសចកដីស ខ ប្ែលរកភូរិ
ណាលសោើែូចរិនបាន ែូចវចនត្ថៈថា  
 នត្ថិ កនិលដ្ឋា  ឯលត្សនតិ =  កនិដ្ឋា  
 ទិ្ពាសរបត្តិ និងលសចកដីស ខប្ែលម្ចនគ្បម្ចណតិ្ចតួ្ចរិនម្ចន
ែលគ់្ពហោោំងលទោះ  លហត្ លទោះគ្ពហោោំងលទោះ  លទ្ើបល ោ្ ោះថា 
 កនិដ្ឋា  ។ 
  កនិដ្ឋា នំ និពាតត តិ្ =  កនិដ្ឋា  
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់ កនិដ្ឋា គ្ពហោ ល ោ្ ោះថា  កនិដ្ឋា  ។ 
 កន ងស ោធ វសភូរិោងំ ៥ លនោះ  កនិដ្ឋា ភូរិ ជាភូរិប្ែលខពស់
ជាទី្បំផ ត្ លហើ  កនិដ្ឋា គ្ពហោក៏ល ោ្ ោះថា ជាគ្ពហោប្ែលម្ចនរ ណ
ធរ៌ខពស់ជាទី្បំផ ត្ លគ្ព្វោះបណាដ គ្ពហោថាន ក់ោបោំង ៤ រ៊ឺ  វហិាគ្ពហោ 
 ត្បាគ្ពហោ ស ទ្សាគ្ពហោ និងស ទ្សសីគ្ពហោោំងលទោះ ោលលៅ
រិនោន់សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត  សអ់ា  លហើ នឹងគ្តូ្វលៅលកើត្កន ង
ស ោធ វសភូរិជាន់លលើលឡើងលៅ រប្រងរិនលកើត្ភូរិែប្ែល ឬលកើត្កន ង
ភូរិប្ែលោបជាងលទ្ៀត្ជាដ្ឋច់ខាត្ សគ្ម្ចប់ កនិដ្ឋា គ្ពហោលទោះ ោល
លកើត្កន ងភូរិប្ែលោបជាង ឬភូរិែប្ែលលទ្ៀត្រិនបាន និងរិនម្ចន
ភូរិប្ែលខពស់ជាងលទ្ៀត្លឡើ  លទ្ើបគ្តូ្វបរនិិព្វា នកន ង កនិដ្ឋា ភូរិ
លទោះឯង ។ 
 លសចកដីលនោះរប្រងសប្រតងថា  កនិដ្ឋា គ្ពហោលទោះចលគ្រើនលដ្ឋ 
រ ណធរ៌ រ៊ឺ សីលរ ណ សម្ចធិរ ណ និងបញ្ញញ រ ណក្គ្កប្លងជាង 
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រូបគ្ពហោកន ងភូរិែក្ទ្ោំងពួង ។ 
 កន ងស ោធ វសភូរិោំង ស់ រិនបានប្ចកគ្ពហោលចញជាភូរិ ៣ 
ពួក ែូចជាបឋរជានភូរិ ទ្ តិ្ ជានភូរិលទ្ លគ្ព្វោះោលលព្វល
លដ្ឋ អា  កខ័  នឹងភាពអាចកន ងោរល ើញវត្ថ លផសងៗ លហើ ម្ចន
លសចកតីែូចគន រិនលផសងគន លឡើ  លដ្ឋ លហត្ លនោះលទ្ើបរិនម្ចនោរប្ចក
គ្ពហោលចញជាពួកលផសងៗ ។ 
 ប្ត្យ៉ាងណាកតី បណាត ស ោធ វសគ្ពហោ ប្ែលលៅម្ចនោរលកើត្ 
លផសងភូរិគន  ោំងប រគលប្ែលនឹងបានលៅលកើត្កន ងស ោធ វសភូរិលទោះ 
និងគ្តូ្វជាបញ្ា រជានោភីប រគល លហើ គ្តូ្វជាគ្ពោះ ទគរិប រគល
ផង លព្វលរ៊ឺ រន សស លទ្វត ឬគ្ពហោោំង  ប្ែលបាន ំណាច
សរេពលៈ រហូត្ែល់បញ្ា រជាន និងបានវបិសសទពលៈរហូត្
ែល់ត្តិ្ ររគ ជាគ្ពោះ ទគរិប រគល ោលម្ចនរ ណសរបត្តិកន ង
កម្ចា ំងោំង ២ គ្បោរលនោះលហើ  ោល ស់ជីវតិ្នឹងគ្តូ្វលៅលកើត្កន ង
ស ោធ វសភូរិ ៥ លនោះលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ប្ត្ោរប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ង
ស ោធ វសភូរិបាន រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័  ំណាចរបស់ឥរនោិ  ៥ គ្បោររ៊ឺ  
 គ្ពោះ ទគរិប រគលណាម្ចនសទ្ធិរនោិ  លគ្ចើនជាងឥរនោិ ែក្ទ្ 
រប្រងលកើត្លឡើងកន ងជាន់ វហិាភូរិ ។ 
 ម្ចនវរី ិិរនោិ  លគ្ចើនជាងឥរនោិ ែក្ទ្ រប្រងលកើត្លឡើងកន ង
ជាន់ ត្បាភូរិ ។ 
 ម្ចនសតិ្រនោិ  លគ្ចើនជាងឥរនោិ ែក្ទ្ រប្រងលកើត្លឡើងកន ងជាន់ 
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 ស ទ្សាភូរិ ។ 
 ម្ចនសម្ចធិរនោិ  លគ្ចើនជាងឥរនោិ ែក្ទ្ រប្រងលកើត្លឡើងកន ង
ជាន់ស ទ្សសីភូរិ ។ 
 ម្ចនបញ្ញិរនោិ  លគ្ចើនជាងឥរនោិ ែក្ទ្ រប្រងលកើត្លឡើងកន ងជាន់ 
 កនិដ្ឋា ភូរិ ។ 
 ែូចបាលីប្ែលសប្រតងទ្ ក កន ង ភិធរោត្ថសងគហ ែាកថា និង 
វភិាវនីិែីោថា  
  ទគរិលទ បន ស ោធ វលសស  ឧបបជានតិ (សងគហ ែាកថា) 
សោធ ទិ្ឥរនោិ លវរតត ន កាលរន បញ្ាស  ស ោធ វលសស  ឧបបជានតិ 
(វភិាវនីិែីោ)  
 គ្ពោះ ទគរីោំង   រប្រងលកើត្លឡើងកន ងស ោធ វស ៥ 
លដ្ឋ លំដ្ឋប់ក្នលសចកតីលផសងគន របសស់ទ្ធិរនោិ ជាលែើរ ។ 
 

ច្សឆក្ដីសច្ង្កត្ក្នងុ្ការច្ៅច្ ម្ ះរបូព្រហម 
 ១. ោរលៅល ោ្ ោះគ្ពហោកន ងបឋរជានភូរិ ៣ លទោះ ជាោរ
លៅល ោ្ ោះតរតំ្ប្ណងទទី្ោរង្កររបស់គ្ពហោ ។ 
 ២. ោរលៅល ោ្ ោះរបស់គ្ពហោកន ងទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ត្តិ្ ជាន
ភូរិ ៣ លៅល ោ្ ោះតរលសចកតីលផសងគន ក្នរសោីោ របស់គ្ពហោ
លទោះៗ ។  
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 ៣. ោរលៅល ោ្ ោះគ្ពហោកន ងចត្ ត្ថជានភូរិ ៧ លៅល ោ្ ោះតរ 
គ្បលភទ្របស់រ ណធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងភូរិលទោះៗ ។ 
 

ទិរវសម្បត្តិរបសព់្រហម 
 សរបត្តិកន ងលទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ ទិ្ពាសរបត្តិកន ងឋានសួរ៌ 
ម្ចនវមិ្ចន ម្ចនសួនផ្ទា  និងស្សោះលបាកខរណី ម្ចនលែើរកបបគ្ពឹកសប្ែល
ឱ្យលកើត្ស ោធ លភាជននិងលគ្រឿង លង្កា រលផសងៗ ។ 
 ទិ្ពាសរបត្តិកន ងគ្ពហោលោកលនោះ ក៏ម្ចនែូចគន ជារួ នឹងកន ង
លទ្វលោក ប្ត្ម្ចនោរខ សប្បាកខាោះ ែូចជាលែើរកបបគ្ពឹកសប្ែលឱ្យ
លកើត្ស ោធ លភាជនលទោះរិនម្ចន ។ 
 វមិ្ចន សួនផ្ទា  ស្សោះលបាកខរណី និងលគ្រឿង លង្កា ររបស់គ្ពហោ
ោងំ   ម្ចនភាពសាអ ត្គ្បណីត្ជាងលគ្រឿង លង្កា ររបស់លទ្វត 
កន ងលទ្វលោក ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្លសចកតីលគ្ត្ក រលភាើត្លភាើន កន ងទិ្ពាសរបត្តិរបស់គ្ពហោ 
ប្ែលជាោរោរៈរិនម្ចន រង់គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងរូបោរៈយ៉ាងលអិត្ លគ្ព្វោះ 
គ្របសងាត់្ទ្ កលដ្ឋ  ំណាចរបស់្នក សលលហើ  និងបណាត រូប 
គ្ពហោោំង   ក៏រិនគ្បាកែលភទ្ស្សី ឬលភទ្គ្បុស ម្ចនរូបោង
សណាា ន លកខណៈស្សលែៀងគន នឹងលភទ្ប រស  ោររស់លៅរបស់រូបគ្ពហោ
ោងំ  លទោះ  ងគខាោះចលគ្រើនគ្ពហោវហិារធរ៌  ងគខាោះចូល្ន
សម្ចបត្តិ គ្ពហោ រ ិ ងគខាោះក៏ចូលផលសម្ចបត្តិ ។ 
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បូជនីយោា នប្ លសខំាន់ក្នងុ្អក្និោា ភូមិ្ 

 កន ងគ្ពហោលោកជាន់ កនិដ្ឋា ភូរិលនោះ ម្ចនបូជនី ដ្ឋា នប្ែល
សខំាន់រួ កប្នាង រ៊ឺ ទ្ សសលចតិ្  ជាលចតិ្ ប្ែលបញ្ា ោះគ្ពោះភូសា
របស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ោលគ្ទ្ង់លៅជាគ្ពោះសិទ្ធត្ថក ម្ចរ ខណៈប្ែល
លសតចលចញចាកគ្ពោះនររសាងរហាភិលនស្រសារណ៍ ោលលដ្ឋោះគ្ពោះភូសា
លចញ លសតច ែិោរគ្ពហោបានច ោះរកពី កនិដ្ឋា ភូរិ ទំលគ្រឿងបរោិខ រ
ោំង ៨ រកថាា  ែល់គ្ពោះសិទ្ធត្ថ និងបានទ្ទួ្ល កគ្ពោះភូសាលទោះ
លៅបញ្ា ោះទ្ កកន ងទ្ សសលចតិ្ ករពស់ ១២ លយជន៍ កន ង កនិដ្ឋា ភូរិ
លទោះ ។ 
 ែូចគ្ពោះបាលីសប្រតងទ្ កកន ងព ទ្ធវងស ែាកថាថា  
 ស ោធ វសគ្ពហោលោលក  ែិោលោ ទរ រហាគ្ពហាោ   ែាបរោិខ លរ 
ទ្តា  ត្សស លព្វធិសត្តសស វតថ លង្កា ោនិ រលហតា  គ្ពហោលោលក 
ោា ទ្សលយជនិកំ ទ្ សសេូបំ  ោសិ ។ 
 សរ បគ្ពហោ ១៦ ភូរិ បឋរជានភូរិ ៣ =  ១.គ្ពហោបារសិជាា , 
២.គ្ពហោប លោហិត, ៣.រហាគ្ពហោ ។ 
 ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ = ៤.បរតិត ភា, ៥. បបម្ចណាភា, 
៦.អាភសសោ ។ 
 ត្តិ្ ជានភូរិ ៣  =  ៧.បរតិ្តស ភា, ៨. បបម្ចណស ភា, 
៩.ស ភកិណាា  ។ 
 ចត្ ត្ថជានភូរិ ២ = ១០.លវហបផោភូរិ, ១១. សញ្ញសត្តភូរិ   
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 ស ោធ វសភូរិ ៥ = ១២. វហិាភូរិ, ១៣. ត្បាភូរិ,  
១៤.ស ទ្សាភូរិ, ១៥.ស ទ្សសីភូរិ, ១៦. កនិដ្ឋា ភូរិ ។ 
 

៣. អរបូាវឆរភូមិ្ 
  រូបាវចរភូរិ ជាភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ របស់ទរខនធ 
៤ រ៊ឺ  រូបាវចរវបិាក ប្ែលជាផលលកើត្ពី រូបាវចរក សលលដ្ឋ គ្ត្ង់ 
ោលលព្វលលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា ន ក៏សំលៅែល់ភូរិប្ែលម្ចនប្ត្
អាោសលាលលាវ និង របូគ្ពហោជាគ្ពហោប្ែលរិនម្ចនរូបោ  ម្ចនប្ត្
ទរខនធ ៤ ប្ែលលកើត្រលត់្ជាប់ត្គន លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ តងំ
ពីបែិសនធិជាលែើរលៅ ែូចវចនត្ថៈសប្រតង រូបាវចរភូរិថា  
  រូបគ្ពហាោ នំ  វចោ ភូរិ =  រូបាវចរភូរិ  
 ទី្លកើត្របស់ រូបគ្ពហោោំង   ល ោ្ ោះថា  រូបាវចរភូរិ ។ 
 ឬ  រូបាវចោនំ ភូរិ =  រូបាវចរភូរិ  
 ទី្លកើត្របស់ រូបាវចរវបិាក ល ោ្ ោះថា  រូបាវចរភូរិ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា  រូបសស ភលវ =  រូបំ  
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ក្នទរ ល ោ្ ោះថា  រូបាវចរភូរិ ។ 
 តរវចនត្ថៈរបស់ រូបាវចរគ្ពហោែូចលព្វលលទោះ សូរបីលៅថា 
ភូរិក៏ពិត្ ប្ត្ភូរិលទោះ ក៏រកគ្បាកែរូបោងសណាា នយ៉ាងណារួ រិន
បាន លគ្ព្វោះជាភូរិប្ែលម្ចនប្ត្អាោសលាលលាវគ្បាសចាករូបណាៗ 
ម្ចនប្ត្ទរខនធ ៤ ប្ែលសប្រតងភាពជា រូបគ្ពហោ លកើត្លឡើងជាប់ត្
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គន លៅរហូត្ ស់អា  កខ័ របស់ រូបគ្ពហោលទោះ  រូបគ្ពហោលនោះម្ចន 
៤ ភូរិ រ៊ឺ 
 ១. អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ 
របស់អាោសានញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់
អាោសានញ្ញា  ត្ន្នក សល ជាភូរិរបស់ រូបគ្ពហោប្ែល
សលគ្រចបឋរ រូបជាន ែូចវចនត្ថៈថា  
 អាោសានញ្ញា  ត្នសស ភូរិ = អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ  
 ភូរិប្ែលជាទី្តំងរបស់អាោសានញ្ញា  ត្ន្ន 
(អាោសានញ្ញា  ត្នវបិាក) ល ោ្ ោះថា អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 ២. វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ របស់
វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់វញិ្ញញ ណញ្ញា  -
ត្ន្នក សល ជាភូរិរបស់ រូបគ្ពហោប្ែលសលគ្រច
ទ្ តិ្  រូបជាន ែូចវចនត្ថៈថា  
 វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នសស ភូរិ = វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ  
 ភូរិប្ែលជាទី្តំងរបស់វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្ន្ន (វញិ្ញញ ណ-
ញ្ញា  ត្នវបិាក) ល ោ្ ោះថា វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 ៣. អាកិញ្ា ញ្ញញ  ត្នភូរិ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ 
របស់អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផលរបស់
អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្ន្នក សល ជាភូរិរបស់ រូបគ្ពហោប្ែលសលគ្រច
ត្តិ្  រូបជាន  ែូចវចនត្ថៈថា  
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 អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នសស ភូរិ = អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ  
 ភូរិប្ែលជាទី្តំងរបស់អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្ន្ន (អាកិញ្ាញ្ញញ -
 ត្នវបិាក) ល ោ្ ោះថា អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ ។ 
 ៤. លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្ទី្អាស្ស័ 
របស់លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ប្ែលជាផល
របស់លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្ន្នក សល ជាភូរិរបស់ រូបគ្ពហោ
ប្ែលសលគ្រចចត្ ត្ថ រូបជាន ប្ែលជា រូបជានជាន់ខពស់បំផ ត្ 
ែូចវចនត្ថៈថា  
 លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នសស ភូរិ = លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្ន-
ភូរិ  
 ភូរិប្ែលជាទី្តំងរបស់លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្ន្ន (លនវ-
សញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នវបិាក) ល ោ្ ោះថា លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្ន
ភូរិ ។  រូបាវចរភូរិោំង ៤ លនោះ រិនម្ចនវមិ្ចន សួនផ្ទា  ស្សោះលបាកខរណី 
និងលែើរកបបគ្ពឹកស ែូចរូបាវចរភូរិលទ្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ រូបគ្ពហោោំង-
   លកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចរបស់ភាវទប្ែលគ្បាសចាកលសចកតី
លគ្ត្ក រកន ងរូប លៅថា រូបវោិរភាវទ លដ្ឋ លហត្ លនោះសាថ នទី្លៅ
របស់ រូបគ្ពហោ លទ្ើបរិនម្ចនរូបណាៗ គ្បាកែលឡើ  ។ 
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សរបុភូមិ្ ៣១ ភូមិ្ 

                          លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ១  
                             អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ ១ 
                 វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ ១ 
                 អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ១ 
                        កនិដ្ឋា ភូរិ ១ 
                   ស ទ្សសីភូរិ ១ 
                         ស ោធ វសភូរិ ៥     ស ទ្សាភូរិ ១ 
              ត្បាភូរិ ១ 
              វហិាភូរិ ១              
                                    លវហបផោភូរិ ១   សញ្ញសត្តភូរិ ១ 
                                                       ស ភកិណាា ភូរិ ១ 
        ត្តិ្ ជានភូរិ ៣...............     បបម្ចណស ភាភូរិ ១ 
            បរតិ្តស ភាភូរិ ១ 
            អាភសសោភូរិ ១ 
       ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣................     បបម្ចណាភាភូរិ ១ 
            បរតិត ភាភូរិ ១ 
             រហាគ្ពហាោ ភូរិ ១ 
       បឋរជានភូរិ ៣................      ប លោហិតភូរិ ១ 
                   បារសិជាា ភូរិ ១ 
 
 
 

ចត្ ត្ថជានភូរិ ៧ 

រូបាវចរភូរិ ១៦ 

 

 រូបាវចរភូរិ ៤ 
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             បរនិរិោត្វសវត្តីភូរិ ១ 
            និម្ចោ នរតី្ភូរិ ១ 
            ត្ សិតភូរិ ១ 
            យម្ចភូរិ ១ 
            តវត្តិងាភូរិ ១ 
             ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ១ 
                     រន សសភូរិ ១  ……… 
            តិ្រចាេ នភូរិ ១ 
                     ស រោ ភូរិ ១ 
            លបត្តិភូរិ ១ 
            និរ ភូរិ ១ 
 

បុគគលនិង្ភូមិ្ 
 ប រគលជាបញ្ញត្តិធរ៌ ប្ែលបញ្ញត្តិលឡើងលដ្ឋ សភាវៈក្នប រគល
ោងំ   ប្ែលអាស្ស័ ទររូប ខនធ ៥ ប្ែលរកគ្បជ ំគន  ។ 
 កន ងររពីរប រគលបបញ្ញត្តិ បានសប្រដងែល់ប រគល នកផ ត្ចាក
អាសវកិាលលសពួកខាោះ ឬផ ត្ចាកអាសវកិាលលសបានគ្គខាោះលដ្ឋ បញ្ញញ  
លៅថា សរ វរិ លតត  សំលៅ កគ្ពោះលសាតបននប រគល គ្ពោះសកោ-
គរិប រគល និងគ្ពោះ ទគរិប រគល ។ 
 ប រគល នកផ ត្ចាកអាសវកិាលលសោំង ស់ លៅថា  សរ -
វរិ លតត  បានែល់ គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព ឬគ្ពោះ រហនត ។ 

ោរស រតិ្ភូរិ ៧ 
៧ 

ោម្ចវចរភូរិ ១១ 

 បា ភូរិ ៤ 
៤..................... 

លទ្វភូរិ ៦ 
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 ចំប្ណកប រគលប្ែលលៅគ្ោសល់ដ្ឋ កិលលស រ៊ឺ លៅលោះ
សលំយជនៈ ៣ ខាងលែើរ (ឱ្រម្ចភ រិ សំលយជន បានែល ់
ទិ្ែាិសំលយជន សីលពាត្សំលយជន និងវចិិកិចាេ សំលយជន) រិនបាន 
ោងំលៅរិនោន់បានបែិបត្តិធរ៌ ឬកំព ងបែិបត្តិ ប្ត្លៅលោះសំលយ-
ជនៈរិនបាន លៅថា ប េ ជាលទ ឬប េ ជាន ប រគល នកគ្ោស់លដ្ឋ 
កិលលស ។ 
 គ្បលភទ្ប រគលលផសងៗ ែូចលព្វលលហើ លបើប រគលណាលៅរិន
ោា ប់ ប់របំញ្ញញ  លដ្ឋ ោរចលគ្រើនវបិសសទភាវទ រហូត្ែល់បាន
សលគ្រចររគផលនិព្វា ន ប រគលលទោះជា នកប្ែលគ្ោស់លដ្ឋ កិលលស 
លៅថា ប េ ជាន ។ 
 ចំប្ណកប រគលណាប្ែលបានចលគ្រើនវបិសសទភាវទ រហូត្
សលគ្រចររគផលនិព្វា ន អាចគ្បហារអាសវកិាលលសបានជាសរ លចេទ្-
បបហាន ញា ំងចិត្តសទត នរបស់ខាួនឱ្យផ ត្ចាកអាសវកិាលលសបាន 
លៅប រគលលទោះថា  រ ិប រគល ។ 
 ែូលចាន ោះប រគលលទ្ើបប្ចកជាគ្បលភទ្ធំៗ បាន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ១. ប េ ជាន  នកប្ែលលៅគ្ោសល់ដ្ឋ កិលលស ។ 
 ២.  រ ិប រគល ប្ែលឆាៃ  ផ ត្ចាកកិលលស ។ 
 ប រគលោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ លៅប្ចកលចញលដ្ឋ ពិសាត របាន 
១២ ពួករ៊ឺ 
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បុថុជាន ៤ គឺ 
 ១. ទ្ រគតិ្ប រគល, ២. ស រតិ្ លហត្ កប រគល, ៣. ទ្ាិលហត្ កប រគល, 
៤. តិ្លហត្ កប រគល ។ 
 

អរយិបុគគល ៨ គ ឺ
 ររគប រគល ៤ រ៊ឺ ១. លសាតបត្តិររគប រគល, ២. សកោគរិររគ-
ប រគល, ៣.  ទគរិររគប រគល, ៤.  រហត្តររគប រគល ។ 
 ផលប រគល ៤ រ៊ឺ ១. លសាតបត្តិផលប រគល, ២. សកោគរិ-
ផលប រគល,  ៣.  ទគរិផលប រគល, ៤.  រហត្តផលប រគល ។ 
 ប រគលោំង ១២ គ្បលភទ្លនោះ ប រគលណានឹងលកើត្បានកន ងភូរិណា 
និងលកើត្រិនបានកន ងភូរិណា ម្ចនសប្រតងទ្ កកន ងគថាសងគហៈែូច
ត្លៅលនោះ ។ 

គាថាសង្គហទី ២ 
 ២. ប េ ជាទ ន លពភនតិ     ស ោធ វលសស  សពាថា 
      លសាតបទន  ច សកោ-    គរិលទ ចាបិ ប រគោ ។ 
 ប េ ជានោំង  ផង លសាតបននោំង  ផង សកោគរី
ោងំ  ផង  រប្រងរិនបាន (រិនលកើត្លឡើង) កន ងស ោធ វសភូរិ
ោំង  លដ្ឋ គ្បោរោំងពួង ។ 
 បានលសចកតីថា ប េ ជានោំង ៤ ពួក លសាតបត្តិររគប រគល១ 
លសាតបត្តិផលប រគល១ សកោគរិររគប រគល១ សកោគរិផល-
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ប រគល១ និង ទគរិររគប រគល១ រួរោំង ៩ ពួកលនោះលកើត្រិនបាន
កន ងស ោធ វសភូរិោំង ៥ លឡើ  ។ 
 ប រគលោំង ៩ កន ងគថាលនោះ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយសប្រតង ទគរិ-
ររគប រគលលដ្ឋ លគ្បើព្វកយថា «បិ» ចំប្ណកប រគល ៨ ខាងលែើរ 
សប្រតងសពោទ្ កលដ្ឋ គ្ត្ង់ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ សរូបគី្ពោះ ន រ ោធ ចារយ រិនសប្រតងសពោថា បិ 
សំលៅែល់  ទគរិររគប រគលទ្ ក ក៏ម្ចនលហត្ ែក្ទ្ឱ្យែឹងបានថា 
 ទគរិររគប រគល រប្រងរិនលកើត្កន ងស ោធ វសភូរិ ៥ លគ្ព្វោះ
 ទគរិររគប រគលនឹងលកើត្លឡើងបាន ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ សកោគរិផល 
និងកន ងគថាលនោះគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយបានសប្រតងទ្ កលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ
លហើ ថា សកោគរិផលប រគលលទោះ រិនបានលកើត្លៅកន ងស ោធ វស
ភូរិ ៥ ោលសកោគរិផលប រគលរិនម្ចនលៅកន ងស ោធ វសភូរិ
លហើ   ទគរិររគប រគលក៏រប្រងលកើត្រិនបានពិត្គ្បាកែ ។ 
 ចំប្ណកប រគលប្ែលលកើត្បានកន ងស ោធ វសភូរិ ៥ លទោះ ម្ចន ៣ 
ពួកបានែល ់ 
 បញ្ា រជានោភីប រគល រ៊ឺ  ទគរិផលប រគល១  រហត្ត-
ររគប រគល១ និង រហត្តផលប រគល១ ។ 
 ប រគលោំង ៣ គ្បលភទ្លនោះ ចំលព្វោះបញ្ា រជានោភី ទគរិ-
ផលប រគល រប្រងលកើត្កន ងស ោធ វសភូរិបានលដ្ឋ  ំណាចបែិសនធិ ។ 
 ចំប្ណកបញ្ា រជានោភី រហត្តររគប រគល និង រហត្តផល- 
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ប រគល រប្រងម្ចនបានកន ងស ោធ វសភូរិ លដ្ឋ  ំណាចក្នភាវទកន ង
បវត្តិោលប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

គាថាសង្គហទី ៣ 
 ៣.  រយិ លទបលពភនតិ      សញ្ញញ បា ភូរិស  
      លសសដ្ឋា លនស  លពភនតិ      រយិនរយិបិ ច ។ 
 គ្ពោះ រ ិប រគលោងំ  រប្រងរិនបាន (រិនលកើត្លឡើង) 
កន ង សញ្ញសត្តភូរិ និង បា ភូរិលឡើ  គ្ពោះ រ ិប រគលោំង   
ោំងរិនប្រនជាគ្ពោះ រ ិប រគលោងំ   រប្រងបាន (លកើត្បាន) 
កន ងភូរិែ៏លសស ។ 
 បានលសចកតីថា គ្ពោះ រ ិប រគល ៨ រិនម្ចនលៅកន ង សញ្ញសត្ត-
ភូរិ និង បា ភូរិ ៤ ោងំកន ងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល លព្វលរ៊ឺ 
 រ ិប រគល ៨ រិនលកើត្លដ្ឋ  ំណាចបែិសនធិកន ង សញ្ញសត្តភូរិ 
លគ្ព្វោះរិនបានចលគ្រើនភាវទលដ្ឋ សញ្ញញ វោិរភាវទ លែើរបីគ្បាថាន នឹង
ម្ចនរូបប្ត្រា៉ាង គ្ពោះ រ ិប រគលរប្រងបានរកលដ្ឋ  ំណាច
វបិសសទភាវទ លែើរបីគ្បាថាន ឱ្យផ ត្ចាកវែតទ្ កខ រ៊ឺ រិនគ្បាថាន ោំងរូប
និងទរ លដ្ឋ លហត្ លនោះ សូរបីកន ង បា ភូរិោំង ៤ ក៏រិនលកើត្ 
លគ្ព្វោះវបិសសទភាវទរិនជាលហត្ ប្ែលឱ្យផលលៅលកើត្កន ង បា ភូរិ
បាន ។ 
 ែូលចាន ោះគ្ពោះ រ ិប រគល ៨ លទ្ើបរិនលកើត្លដ្ឋ  ំណាចបែិសនធិ 
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កន ង សញ្ញសត្តភូរិ និង បា ភូរិ ៤ កន ងបែិសនធិោលលដ្ឋ ពិត្
គ្បាកែ ។ 
 ចំប្ណកកន ងបវត្តិោលគ្ពោះ រ ិប រគល ៨ ក៏លកើត្រិនបាន 
លដ្ឋ  ំណាចវបិសសទភាវទ លគ្ព្វោះោោំងលដ្ឋ បញ្ញញ ោំងកន ង
 សញ្ញសត្តភូរិនិង បា ភូរិ ។ 
 កន ង សញ្ញសត្តភូរិ ជាភូរិប្ែលម្ចនរូបប្ត្រា៉ាងរិនម្ចនទរ 
រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ែូលចាន ោះោរចលគ្រើនភាវទកន ង សញ្ញសត្តភូរិលទ្ើប
រិនម្ចន ប េ ជាននឹងចលគ្រើនវបិសសទឱ្យសលគ្រចររគផលជាគ្ពោះ រ ិ
ប រគលកន ង សញ្ញសត្តភូរិលទ្ើបរិនម្ចន ។ 
 កន ង បា ភូរិ បណាត  បា សត្តោំង  ស ទ្ធប្ត្ជាទ្ រគតិ្- 
 លហត្ កបែិសនធិោំង ស់ លទ្ើបរិនម្ចនបញ្ញញ បាររីប្ែលជាបចា័ 
ែល់ោរចលគ្រើនភាវទឱ្យសលគ្រចររគផលបាន ប រគលប្ែលនឹងចលគ្រើន
ភាវទរហូត្សលគ្រចររគផលបានលទោះ នឹងគ្តូ្វជាតិ្លហត្ កបែិសនធិ
ប រគលរួ គ្បលភទ្ រ៊ឺ ម្ចនបញ្ញញ ជាប់រកពីកំលណើ ត្ ែូលចាន ោះកន ង បា 
ភូរិលទ្ើបរិនម្ចន នកណាចលគ្រើនវបិសសទរហូត្សលគ្រចររគផល ជា
គ្ពោះ រ ិប រគលបាន ។ 
 ែូលចាន ោះកន ងគថាបទ្ទី្ ៣ តរគ្ពោះបាលីថា  រយិ 
លទបលពភនតិ  សញ្ញញ បា ភូរិស   
  រ ិប រគល ៨ រិនម្ចនលៅកន ង សញ្ញសត្តភូរិនិងកន ង បា 
ភូរិោំង ៤ ោំងកន ងបែិសនធិោលនិងកន ងបវត្តិោល កន ងបាលីប្ែល 
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សប្រតងត្លៅថា លសសដ្ឋា លនស  លពភនត ិ រយិនរយិបិ ច ។ 
 ភូរិែ៏លសស ២១ ភូរិ រ៊ឺ ោរស រតិ្ភូរិ ៧ រូបភូរិ ១០  រូប
ភូរិ ៤ ោំងលនោះជាទី្លកើត្ក្ន រ ិប រគល ៨ និងប េ ជាន ៣ (លវៀរទ្ រគតិ្-
 លហត្ កប រគល ១) ។ 
 ប្រនពិត្ព្វកយថា  រយិនរយិបិ ច ជាោរសប្រតងោក់ទ្ង
ែល់ប រគលទូ្លៅ ប្ត្កន ងទី្លនោះសប្រតងលវៀរទ្ រគតិ្ លហត្ កប រគលទ្ ក
លគ្ព្វោះលហត្ ថា ភូរិោំង ២១ លនោះ ជាស រតិ្ភូរិោំង ស់ ែូលចាន ោះ 
ទ្ រគតិ្ លហត្ កប រគល លទ្ើបលកើត្រិនបានកន ងស រតិ្ភូរិ ២១ លនោះ 
លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 

 
ភូមិ្នងិ្បុគគល 

 ភូរិោំង ស់ម្ចន ៣១ បានែល់  
 ោរភូរិ ១១ រ៊ឺ  បា ភូរិ ៤ ោរស រតិ្ភូរិ ៧ ។ 
 រូបភូរិ ១៦ រ៊ឺ បឋរជានភូរិ ៣ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ 
ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ ចត្ ត្ថជានភូរិ ៧ ។ 
  រូបភូរិ ៤ រ៊ឺ អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ១ វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្ន-
ភូរិ ១ អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ ១ លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ១ ។ 
 ប រគល ១២ ពួកបានែល់ ប េ ជាន ៤ រ៊ឺ ទ្ រគតិ្ លហត្ កប រគល ១ 
ស រតិ្ លហត្ កប រគល ១ ទ្ាិលហត្ កប រគល ១ តិ្លហត្ កប រគល ១ ។ 
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  រ ិប រគល ៨ ពួក រ៊ឺ លសាតបត្តិររគប រគល ១, លសាតបត្តិ-
ផលប រគល ១, សកោគរិររគប រគល ១, សកោគរិផលប រគល ១, 
 ទគរិររគប រគល ១,  ទគរិផលប រគល ១,  រហត្តររគប រគល ១, 
 រហត្តផលប រគល ១ ។ 
 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្ភូម្ិ ៣១ ច្ោយបគុគល ១២ រួក្ 
 ១.  បា ភូរិ ៤ ជាទី្លកើត្របស់ទ្ រគតិ្ លហត្ កប រគលរួ 
ពួក ។ 
 ២. រន សសភូរិ ១ ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ១ ជាទី្លកើត្របស់
ប រគល ១១ ពួក (លវៀរទ្ រគតិ្ លហត្ កប រគល ១)  ។ 
 ៣. តវត្តិងាភូរិ ១ យម្ចភូរិ ១ ត្ សិតភូរិ ១ និម្ចោ នរតី្ភូរិ ១ 
បរនិរិោត្វសវត្តីភូរិ ១ ជាទី្លកើត្របស់ប រគល ១០ ពួក (លវៀរទ្ រគតិ្-
 លហត្ កប រគល ១ ស រតិ្ លហត្ កប រគល ១) បានែល់ ទ្ាិលហត្ កប រគល 
១ តិ្លហត្ កប រគល ១  រ ិប រគល ៨ ។ 
 ៤. បឋរជានភូរិ ៣ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ 
លវហបផោភូរិ ១ ប្ែលជាទី្លកើត្របស់ប រគល ៩ ពួក រ៊ឺ តិ្លហត្ ក-
ប េ ជាន ១  រ ិប រគល ៨ ពួក ។ 
 ៥.  សញ្ញសត្តភូរិ ១ ជាទី្លកើត្របស់ស រតិ្ លហត្ កប រគល
ប្ែលម្ចនរូបបែិសនធិរួ ពួក ។ 
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 ៦. ស ោធ វសភូរិ ៥ ជាទី្លកើត្របស់ប រគល ៣ ពួក រ៊ឺ 
 ទគរិផលប រគល ១  រហត្តររគប រគល ១  រហត្តផលប រគល ១ ។ 
 ៧.  រូបភូរិ ៤ ជាទី្លកើត្របស់ប រគល ៨ ពួក រ៊ឺ តិ្លហត្ កប េ ជាន 
១  រ ិប រគល ៧ លវៀរលសាតបត្តិររគប រគល ១ ។ 
 

សប្ម្តង្បុគគល ២១៤ រួក្ក្នងុ្ ៣១ ភូមិ្ 
 ១.  បា ភូរិ ៤ ភូរិនីរួ ៗ ម្ចនប រគល ១ ពួក រួរ ៤ ពួក ។ 
 ២. រន សសភូរិ ១ ម្ចនប រគល ១១ ពួក (លវៀរទ្ រគតិ្ប រគល ១) ។ 
 ៣. ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ១  ម្ចនប រគល ១១ ពួក (លវៀរទ្ រគតិ្ប រគល- 
១) ។ 
 ៤. លទ្វភូរិ ៥ លទ្ៀត្ ភូរិនីរួ ៗ ម្ចនប រគល ១០ ពួក 
(លវៀរ លហត្ កប រគល ២ ពួក) ។ 
 ៥. រូបភូរិ ១០ រ៊ឺ បឋរជានភូរិ ៣ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ 
ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ លវហបផោភូរិ ១ រួរ ១០ ភូរិលនោះ ភូរិនីរួ ៗ 
ម្ចនប រគល ៩ ពួក (លវៀរទ្ាិលហត្ កប រគល ១  លហត្ កប រគល ២) ។ 
 ៦.  សញ្ញសត្តភូរិ ១ ម្ចនប រគលរួ ពួក ។ 
 ៧. ស ោធ វសភូរិ ៥ ភូរិនីរួ ៗ ម្ចនប រគល ៣ ពួក រួរ ១៥ 
ពួក ។  
 ៨.  រូបភូរិ ៤ ភូរិនីរួ ៗ ម្ចនប រគល ៨ ពួក រួរ ៣២ ពួក 
រួរភូរិ ៣១ ម្ចនប រគលអាស្ស័ លៅបាន ២១៤ ពួក ។ 
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សប្ម្តង្សោត វាសភូមិ្ ៩ 
 ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់សត្ាោំង   ប្ែលម្ចនរូបោង 
សណាា នែូចគន ខាោះ និងលផសងគន ខាោះ ម្ចនសប្រតងទី្អាស្ស័ របស់សត្ា 
ទ្ ក ៩ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ទនត្តោ ភូរិ ៩ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់សត្ាោំង   
ប្ែលម្ចនរូបោងសណាា នលផសងគន ម្ចន ១៤ ភូរិ បានែល់ ោរភូរិ 
១១ បឋរជានភូរិ ៣ ។ 
 ២. ឯកត្តោ ភូរិ ១២ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់សត្ា
ោំង   ប្ែលម្ចនរូបោងសណាា នែូចគន ម្ចន ១២ ភូរិ បានែល់ 
ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ លវហបផោភូរិ ១ និង 
ស ោធ វសភូរិ ៥ ។ 
 ៣. ទនត្តសញ្ញីភូរិ ១០ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់សត្ាប្ែល 
ម្ចនបែិសនធិចិត្តលផសងគន ម្ចន ១០ ភូរិ បានែល់ ោរស រតិ្ភូរិ ៧ 
ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ។ 
 ៤. ឯកត្តសញ្ញីភូរិ ១៦ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់សត្ាប្ែល
ម្ចនបែិសនធិចិត្តែូចគន ម្ចន ១៦ ភូរិ បានែល់  បា ភូរិ ៤ 
បឋរជានភូរិ ៣ ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ លវហបផោភូរិ ១ ស ោធ វសភូរិ ៥ 
(ចត្ ត្ថជានភូរិ ៦)  ។ 
 ៥.  សញ្ញីភូរិ ១ រ៊ឺ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របសស់ត្ាប្ែលរិនម្ចន
បែិសនធិចិត្ត (ទរ) ម្ចន ១ ភូរិ បានែល់  សញ្ញសត្តភូរិ ១ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-141- 

 ៦. អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ១  
 ៧. វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ ១ 
 ៨. អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ ១  

៩. លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ១ ភូរិប្ែលជាទី្លកើត្របស់
សត្ាប្ែលម្ចនប្ត្បែិសនធិចិត្តរា៉ាង រ៊ឺ ម្ចនប្ត្ទរខនធ ៤ លៅន័ 
រា៉ាងលទ្ៀត្ថា ចត្ លវោរភូរិ ។ 

 
សប្ម្តង្របូរាង្សណាា ននិង្ប ិសនធិវិញ្ញា ែរបសស់ត្វ 

 ១. ទនត្តោ ទនត្តសញ្ញី រ៊ឺ សត្ាប្ែលម្ចនរូបោងោ 
លផសងគន  និងបែិសនធិវញិ្ញញ ណលផសងគន ម្ចន ៧ ភូរិ បានែល់ 
ោរស រតិ្ភូរិ ៧ ។  
 ២. ទនត្តោ ឯកត្តសញ្ញី រ៊ឺ សត្ាប្ែលម្ចនរូបោងោ 
លផសងគន  ប្ត្ម្ចនបែិសនធិវញិ្ញញ ណែូចគន ម្ចន ៧ ភូរិ បានែល់ 
 បា ភូរិ ៤ បឋរជានភូរិ ៣ ។ 
 ៣. ឯកត្តោ ទនត្តសញ្ញី រ៊ឺ សត្ាប្ែលម្ចនរូបោងោ ែូចគន  
ប្ត្ម្ចនបែិសនធិវញិ្ញញ ណលផសងគន ម្ចន ៣ ភូរិ បានែល់ ទ្ តិ្ ជាន-
ភូរិ ៣ ។ 
 ៤. ឯកត្តោ ឯកត្តសញ្ញី រ៊ឺ សត្ាប្ែលម្ចនរូបោងោ ែូចគន  
និងម្ចនបែិសនធិវញិ្ញញ ណែូចគន ម្ចន ៩ ភូរិ បានែល់ ត្តិ្ ជាន-
ភូរិ ៣ លវហបផោភូរិ ១ ស ោធ វសភូរិ ៥ ។ 
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 កំណត់្សម្ចគ ល់ ោរសប្រតងរូបោងសណាា ននិងបែិសនធិវញិ្ញញ ណ 
របសស់ត្ាលដ្ឋ ន័ ែូចលព្វលលនោះ ជាោរសប្រតងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
របស់សត្ាកន ងបញ្ា លវោរភូរិ រ៊ឺ ភូរិប្ែលម្ចនខនធ ៥ ជាភូរិប្ែលម្ចន
ោំងរូបកខនធនិងទរខនធ ។ 
 ចំប្ណក សញ្ញសត្តភូរិ ១ និង រូបភូរិ ៤ រិនបានសប្រតងទ្ ក 
លដ្ឋ លសចកតីលផសងគន  ឬែូចគន របស់របូោងោ និងបែិសនធិវញិ្ញញ ណ 
លគ្ព្វោះកន ង សញ្ញសត្តភូរិលទោះ ម្ចនប្ត្រូបកខនធរា៉ាង រិនម្ចនទរខនធ 
និងកន ង រូបភូរិោំង ៤ ក៏ម្ចនប្ត្ទរខនធរ៉ាាងរិនម្ចនរូបកខនធលឡើ  ។ 
 
សប្ម្តង្ភូម្ិប្ លជាទីោងំ្និង្ទីអាព្សយ័ទនវិញ្ញា ែ 

(វញិ្ញញ ណែាិតិ្ ៧)  
 ១. ទនត្តោ ទនត្តសញ្ញីភូរិ ភូរិប្ែលម្ចនោងោ លផសងគន  
និងម្ចនបែិសនធិវញិ្ញញ ណលផសងគន ម្ចន ៧ ភូរិ បានែល់ ោរស រតិ្
ភូរិ ៧ ។ 
 ២. ទនត្តោ ឯកត្តសញ្ញីភូរិ ភូរិប្ែលម្ចនោងោ លផសងគន  
ប្ត្ម្ចនបែិសនធិវញិ្ញញ ណែូចគន ម្ចន ៧ ភូរិ បានែល់  បា ភូរិ ៤ 
បឋរជានភូរិ ៣ ។ 
 ៣. ឯកត្តោ ទនត្តសញ្ញីភូរិ ភូរិប្ែលម្ចនោងោ ែូចគន  
ប្ត្ម្ចនបែិសនធិវញិ្ញញ ណលផសងគន ម្ចន ៣ ភូរិ បានែល់ 
ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ។  
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 ៤. ឯកត្តោ ឯកត្តសញ្ញីភូរិ ភូរិប្ែលម្ចនោងោ ែូចគន  
និងម្ចនបែិសនធិវញិ្ញញ ណែូចគន ម្ចន ៩ ភូរិ រ៊ឺ ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ 
លវហបផោភូរិ ១ ស ោធ វសភូរិ ៥ ។ 
 ៥. អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ភូរិជាទី្លៅរបស់អាោសាន-
ញ្ញា  ត្នគ្ពហោ ។ 
 ៦. វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ ភូរិជាទី្លៅរបស់វញិ្ញញ ណញ្ញា  -
ត្នគ្ពហោ ។ 
 ៧. អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ ភូរិជាទី្លៅរបស់អាកិញ្ាញ្ញញ  -
ត្នគ្ពហោ ។  
 ភូរិោំង ៧ គ្បោរលនោះ ជាទី្តំងទី្អាស្ស័ ក្នវញិ្ញញ ណ លៅថា 
វញិ្ញញ ណែាិតិ្ សត្ាប្ែលម្ចនវញិ្ញញ ណរប្រងតំងលៅកន ង ៧ ភូរិលនោះ ។ 
 ចំប្ណក សញ្ញសត្តភូរិ ប្ែលជាទី្លៅរបស់ សញ្ញសត្តគ្ពហោ 
ប្ែលម្ចនប្ត្រូបកខនធរា៉ាង រិនម្ចនទរខនធលឡើ  លទ្ើបរិនចាត់្ជា
វញិ្ញញ ណែាិតិ្ភូរិ ។ 
 សគ្ម្ចប់លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ សូរបីនូវម្ចនទរខនធ
ពិត្ប្រន ប្ត្ទរខនធលទោះរិនគ្បាកែចាស់ ែូលចាន ោះលទ្ើបរិនចាត់្ជា
វញិ្ញញ ណែាិតិ្ភូរិែូចគន  ។ 
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សប្ម្តង្ច្វោប្ លសទុាធ វាសភូម្ទំិច្នរច្ឆក្ព្រហម 
 កន ងស ោធ វសភូរិ ៥ លទោះ រិនម្ចនស ោធ វសគ្ពហោអាស្ស័ 
លៅជានិចាលឡើ  ែូចកន ង ងគ ត្តរនិោ  ែាកថារហា ញ្ញវរគចិត្ត
សូគ្ត្សប្រដងថា  
 ស ោធ វសា វវិែតបលកខ ឋិត ន សពាោលិោ, កបបសត្ស-
ហសសម្បិ  សលងខ យរប ិ ព ទ្ធស លញ្ញ លោលក ន ឧបបជានតិ. 
លសាឡសកបបសហសស ពភនតលរ ព លទ្ធស  ឧបបលននស ល វ ឧបបជានតិ. 
ធរោចកាបបវត្តិសស ភរវលត ខទធ វរដ្ឋា នសទិ្សា លហានតិ. ត្សាោ  លនវ 
វញិ្ញញ ណែាិតឹ្ ន សតត វសំ ភជនតិ ។ 
 ស ោធ វសគ្ពហោ តំងលៅចំប្ណកវវិែតៈ (ចំប្ណកចលគ្រើន) 
រប្រងរិនម្ចនគ្រប់ោលលទ្ រ៊ឺ រិនលកើត្លឡើងកន ងលោកប្ែលសូនយចាក
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធរហូត្ប្សនកបបខាោះ រួ  សលងខ យកបបខាោះ ោល
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធោំង  គ្ទ្ង់ឧបបត្តិលឡើងកន ងលោកលហើ លទោះ 
រប្រងលកើត្លឡើងខាងកន ងលខត្តកំណត់្អា   ១៦,០០០ កបប រប្រងែូចជា
ទី្សាន ក់របស់គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារជាម្ចា ស់ ប្ែលគ្ទ្ង់ញា ំងធរោចគ្ក
ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តិលៅ លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ លទ្ើបរិនោប់ចូលកន ងវញិ្ញញ ណែាិតិ្ 
និងសតត វស ។  



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-145- 

ស ោធ វសគ្ពហោោំង  នឹងម្ចនរកបានចំលព្វោះកន ងរវង 

៣១.០០០1 រហាកបប ប្ែលម្ចនគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិលឡើងប៉ា លណាណ ោះ ឧបម្ច
ស ោធ វសភូរិែូចសាថ នទី្ប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ ធរោជាតិ្ ោលលវោ
ប្ែលគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធសប្រតងធរោចកាបបវត្តនសូគ្ត្ សាថ នទី្សប្រតង
លទោះក៏គ្បាកែលឡើង ោលគ្ពោះព ទ្ធ ងគសប្រតងធរ៌លស្សចលរៀបរ លហើ  
និងលសតចយងលៅចាកទី្លទោះលហើ  វត្ថ លផសង  ៗប្ែលគ្បាកែលឡើងតរ
ធរោជាតិ្ ក៏នឹង នតរោនលៅ និងរិនម្ចនគ្បាកែលឡើងលទ្ៀត្លឡើ  ។ 
  ធិបា  វទ្របស់រហាព ទ្ធលឃាសាចារយ សប្រតងថាស ោធ វស-
គ្ពហោោំង  លទោះ រិនម្ចនលៅកន ងស ោធ វសភូរិជានិចាលទ្ លគ្ព្វោះ
ស ោធ វសគ្ពហោម្ចនឋានលៅលគ្ៅសងារវែត កន ងរវងប្ែលរិនម្ចន
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ងគណារួ ឧបបត្តិលឡើងកន ងលោក ស ោធ វសគ្ពហោ
ក៏រប្រងម្ចនរិនបាន លបើនឹងម្ចនបានក៏គ្តូ្វជាសរ័ ប្ែលម្ចន
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធឧបបត្តិលឡើងប៉ា លណាណ ោះ ឧបម្ចស ោធ វសភូរិលនោះែូចគន
នឹងសាថ នទី្ប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ ធរោជាតិ្ កន ងលវោប្ែលគ្ពោះសម្ចោ -
សរព ទ្ធគ្ទ្ង់សប្រដងធរោចកាបបវត្តនសូគ្ត្ ោលគ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់សប្រដង
ធរ៌លទោះលហើ លសដចក៏យងលៅ វត្ថ លផសងៗ ប្ែលគ្បាកែលឡើងលដ្ឋ 
ធរោជាតិ្ក៏ នដរោនលៅ នឹងរិនម្ចនគ្បាកែលឡើងលទ្ៀត្លឡើ  រហូត្
ែល់គ្ពោះ រ ិលរលត្ត យ នឹងបានឧបបត្តិលឡើងកន ងលោក ោលសប្រដង

 
1 (សរ បអា  គ្ពហោោំង ៥ ជាន់) 
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ធរោចកាបបវត្តនសូគ្ត្កន ងលវោណា លវោលទោះសាថ នទី្លទោះនឹងគ្បាកែ
លឡើងរដងលទ្ៀត្ ោលសប្រដងធរ៌ចប់លស្សចលហើ ក៏លសដចយងចាក
ទី្លទោះ សាថ នទី្លទោះក៏ នតរោនលៅលទ្ៀត្ែូចគន  លសចកដីលនោះយ៉ាងណា 
ស ោធ វសភូរិក៏ែូចគន  លវោទំ្លនរពីគ្ពោះព ទ្ធសាសទគ្បម្ចណ ៣ 
រ ៊ឺន ១ ព្វន់ រហាកបបកនាងលៅ លវោលទោះ ស ោធ វសភូរិក៏នឹងទំ្លនរ
ពីគ្ពហោោំង   ោំងលនោះលគ្ព្វោះស ោធ វសគ្ពហោ ងគណារួ សរូបី
លកើត្កន ងស ោធ វសភូរិរហូត្ោំង ៥ ជាន់ ( វហិា  ត្បា ស ទ្សា 
ស ទ្សសី និង  កនិដ្ឋា ភូរិ) ក៏នឹងម្ចនអា  កខ័ រួរគន រិនលលើសពី 
៣១.០០០ រហាកបបលទ្ គ្តូ្វចូលោន់បរនិិព្វា នពិត្គ្បាកែ ចំប្ណក
គ្ពហោែក្ទ្ៗ ប្ែលលៅកន ងជាន់ោបជាងរហូត្ែល់លទ្វត សូរបីពួក
គ្ពោះ រ ិប រគលក៏ម្ចនអា  កខ័ កន ងភូរិរបស់ខាួនគ្តឹ្រប្ត្បនតិចបនតួច 
លគ្បៀបលធៀបជារួ អា  របស់ស ោធ វសគ្ពហោរិនបាន ោល ស់
អា  សាា ប់ពីភពជាតិ្ប្ែលជាទី្លៅលទោះ ក៏រិនអាចនឹងលៅលកើត្កន ង
ស ោធ វសភូរិបាន កន ងស ោធ វសភូរិលទ្ើបម្ចនសភាពជាភូរិប្ែល
ទំ្លនរគ្បាសចាកប រគលអាស្ស័ លៅ លវោលទោះស ោធ វសភូរិលនោះ
លទ្ើបរិនចាត់្លៅកន ងពួកសតត វសភូរិ ៩ និងវញិ្ញញ ណែាិតិ្ ៧ ។ 
 ចំប្ណកលសចកតី ល់ល ើញរបស់គ្ពោះរហាសិវលត្ថរ សប្រតងថា 
ស ោធ វសភូរិលនោះ សូរបីនឹងរិនម្ចនគ្ពហោលកើត្លឡើងកន ងរវងស ញ្ញ
កបបកតី ប្ត្ក៏ោា ប់ម្ចនលហើ លៅកន ង តី្ត្ នឹងរង់ម្ចនលៅត្លៅ
កន ង ទរត្ផង លទ្ើបចាត់្ស ោធ វសភូរិលនោះលៅកន ងពួកសតត វស ៩ 
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 និងវញិ្ញញ ណែាិតិ្ ៧ ផងែូចគន  គ្ពោះព ទ្ធលឃាសាចារយក៏ ល់គ្ពរតរ ។ 
 

ភូរិប្ែលគ្ពោះ រ ិប រគលលកើត្លហើ  នឹងរិនលៅលកើត្កន ងភូរិ 
ែក្ទ្លទ្ៀត្ 

 គ្ពោះ រ ិប រគលថាន ក់លគ្ោរ រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី 
និងគ្ពោះ ទគរីប្ែលលកើត្លឡើងបានកន ង ៣ ភូរិ រ៊ឺ លវហបផោភូរិ 
 កនិដ្ឋា ភូរិ និងលនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ភូរិោំង ៣ លនោះជា
កំពូលភូរិប្ែលគ្បលសើរ ោល ស់អា   គ្ពោះ រ ិប រគល ៣ ពួក រប្រង
រិនលៅលកើត្កន ងភូរិប្ែលខពស់ជាង ឬកន ងភូរិប្ែលោបជាង បាន
លសចកតីថា គ្ពោះ រ ិប រគលប្ែលលកើត្លៅកន ងលវហបផោភូរិ ឬលនវស-
ញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ប្ែលលៅរិនោន់សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត 
ោល ស់អា  ក៏រង់លៅលកើត្កន ងភូរិលែើររបស់ខាួនរហូត្ែល់បាន
សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត លហើ នឹងបរនិិព្វា នកន ងភូរិលទោះឯង ។ 
 ចំប្ណកគ្ពោះ ទគរិប រគល ប្ែលលៅកន ង កនិដ្ឋា ភូរិលទោះ 
ោល ស់អា  លហើ នឹងរិនម្ចនោរលកើត្លទ្ៀត្ លគ្ព្វោះថាគ្ពោះ ទគរី
ប្ែលលៅកន ង កនិដ្ឋា ភូរិ នឹងគ្តូ្វសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតកន ងភូរិលទោះ
ឯង ក៏នឹងបរនិិព្វា នកន ងភូរិលទោះលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
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 ូឆសច្មម ហវិច្នាទនីអ ាក្ថាធម្មហទយវភិច្គគ សប្ម្តង្ថា 
 លវហបផោ,  កនិដ្ឋា , លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្ននតិ ឥលរ 
ត្លយ លទ្វលោោ លសែាភវ ទរ. ឥលរស  តី្ស  ឋាលនស  និពាត្ត-
 ទគរិលទ (លចវ លសាតបននសកោគរិលទ ច) លនវ ឧទ្ធំ រចេនតិ, ន 
 លោ, ត្ត្ថ   ត្លត្ថវ បរនិិព្វា  នតិ ។ 
 លទ្វលោកោំង ៣ លនោះ រ៊ឺ លវហបផោភូរិ  កនិដ្ឋា ភូរិ 
លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ល ោ្ ោះថា ជាភូរិប្ែលគ្បលសើរបំផ ត្ 
គ្ពោះ ទគរិប រគលោំង   (រួរោំងគ្ពោះលសាតបននផងនិង
គ្ពោះសកោគរិប រគលផង) ប្ែលលកើត្កន ងភូរិោំង ៣ លនោះ រប្រងរិន
លកើត្កន ងភូរិប្ែលខពស់ជាង ឬភូរិប្ែលោបជាងលឡើ  រប្រងសលគ្រច
ជាគ្ពោះ រហនតនឹងបរនិិព្វា នកន ងភូរិលទោះៗ ឯង ។ 
 តរបាលីលនោះរិនបានសប្រតងគ្ពហោលសាតបនន និងគ្ពហោ-
សកោគរីលដ្ឋ គ្ត្ង់លទ្ ប្ត្សប្រតងលដ្ឋ ព្វកយថា  ទគរិលទ 
ទ្ កប្ត្រ៉ាាង បានែល់  ទគរិប រគល ២ ពួក រ៊ឺ  
 ១. ផល ទគរី បានែល់ គ្ពហោ ទគរី ។ 
 ២. ្ន ទគរី បានែល់ គ្ពហោលសាតបនន និងគ្ពហោ- 
សកោគរី ។ 
 គ្ពហោលសាតបនននិងគ្ពហោសកោគរីោំង ២ ពួកលទោះសលរង្កគ ោះ
បានកន ង  ទគរិលទ លគ្ព្វោះ ទគមិ្ប រគលលទោះ សំលៅែល់ ប រគល
ប្ែលរិនគ្ត្ឡប់រកលកើត្កន ងោរភូរិលទ្ៀត្លឡើ  ។ 
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 ែូលចាន ោះគ្ពហោលសាតបនននិងគ្ពហោសកោគរីោំង ២ ពួកលនោះ 
ក៏រិនគ្ត្ឡប់រកលកើត្កន ងោរភូរិលទ្ៀត្ ែូចគន នឹងគ្ពហោ ទគរី 
លទ្ើបលគ្បើព្វកយថា  ទគរិលទ ែូចគន  ។ 
 ែូចម្ចនសាធកបាលីសប្រតងថា  

លវហបផលល  កនិលែា         ភវលរគ ច បតិ្ែាិត 
  ន ប នញ្ញត្ថ ជា នតិ         សលពា  រ ិប រគោ ។ 
 គ្ពោះ រ ិប រគលោំង   (សំលៅែល់គ្ពោះលសាតបនន 
គ្ពោះសកោគរី និងគ្ពោះ ទគរី) ប្ែលលកើត្កន ងលវហបផោភូរិ 
 កនិដ្ឋា ភូរិ លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិលហើ  រប្រងរិនលៅលកើត្
កន ងភូរិែក្ទ្លទ្ៀត្លឡើ  ។ 
 

ការច្ក្ើត្ច្ ើង្ជារិច្សសរបសព់្រហមក្នងុ្សទុាធ វាស 
 ស ោធ វសគ្ពហោរប្រងលកើត្លដ្ឋ រូបបញ្ា រជាន គ្ពរលដ្ឋ 
ោរសលគ្រច ទគរិផល រ៊ឺ  ទគមិ្ប រគលប្ែលសលគ្រចរូបបញ្ា -
រជានផងលទោះឯង ។ 
 គ្ពហោប្ែលលកើត្លៅកន ងស ោធ វសភូរិ ៥ លទោះ រប្រងលផសងគន  
លដ្ឋ ឥរនោិ  លព្វលរ៊ឺ  នកណាខាា ំងោា លដ្ឋ សទ្ធិរនោិ រប្រងលកើត្
លឡើងកន ង វហិាភូរិ  នកណាខាា ំងោា លដ្ឋ វរី ិរិនោិ  រប្រងលកើត្កន ង
 ត្បាភូរិ  នកណាខាា ំងោា លដ្ឋ សតិ្រនោិ  រប្រងលកើត្កន ងស ទ្សា
ភូរិ  នកណាខាា ំងោា កោយសម្ចធិរនោិ  រប្រងលកើត្កន ងស ទ្សសីភូរិ 
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 និង នកណាខាា ំងោា លដ្ឋ បញ្ញិរនោិ  រប្រងលកើត្កន ង កនិដ្ឋា ភូរិ ។ 
 បណាត គ្ពហោប្ែលលៅកន ងស ោធ វសភូរិថាន ក់លគ្ោរ ៤ ជាន់លទោះ 
ោល ស់អា  រប្រងរិនលកើត្កន ងភូរិែប្ែល ឬោបជាងភូរិប្ែលខាួន
ោា ប់លកើត្លទ្ ប្ត្នឹងលកើត្កន ងភូរិប្ែលខពស់ជាង ខ សគ្នា ពីគ្ពហោ រ ិ
ប្ែលលៅកន ងភូរិែក្ទ្ ប្ែលលគ្ៅពីស ោធ វសភូរិ ៥ លគ្ព្វោះោល ស់
អា   រប្រងនឹងលកើត្កន ងភូរិែប្ែល ឬនឹងលកើត្លៅកន ងភូរិប្ែលខពស់
លឡើងលៅក៏បាន ប្ត្រិនគ្ត្ឡប់រកលកើត្កន ងភូរិប្ែលោបជាងភូរិ
ប្ែលខាួនោា ប់លកើត្លទ្  ែូចម្ចនសាធកបាលីសប្រតងថា  
 ន ប ន ត្ត្ថ ជា នតិ           សលពាបិ ស ោធ វសិោ  
 គ្ពហោលោករត លហដ្ឋា     រយិ លទបបជាលរ ។ 
 គ្ពហោប្ែលលៅកន ងស ោធ វសភូរិ (ថាន ក់លគ្ោរ ៤ ជាន់) សូរបី
ោំង ស់ (ោល ស់អា  លហើ ) រប្រងរិនលកើត្ភូរិែប្ែលលទ្ៀត្លទ្ 
គ្ពោះ រ ិប រគល ប្ែលលកើត្កន ងគ្ពហោលោកលហើ  (ោល សអ់ា  ) 
រប្រងរិនលកើត្កន ងភូរិប្ែលោបជាងលទ្ ។ 
 

ភវគគភូម្ិ 
 ភវរគភូរិ ជាល ោ្ ោះរបស់កំពូលភូរិ បណាត គ្ពហោោំង ២០ ភូរិ 
(រូបភូរិ ១៦ និង រូបភូរិ ៤) លទោះ ។ 
 លវហបផោភូរិលទោះ ជាកំពូលរបស់រូបភូរិ ១១ (លវៀរស ោធ វស-
ភូរិ ៥) លៅថា ប េ ជានភវរគ សំលៅ ក កំពូលភូរិប េ ជាន ។ 
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  កនិដ្ឋា ភូរិ ជាកំពូលរបស់ស ោធ វសភូរិ លៅថា  រ ិភវរគ 
សលំៅែល់ កំពូលភូរិគ្ពោះ រ ិៈ ។ 
 លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិលទោះ ជាកំពូលរបស់ រូបភូរិ 
លៅថា សពាភវរគ សលំៅ ក កំពូលប េ ជាននិងគ្ពោះ រ ិៈ ។ 
 
សប្ម្តង្ការប្ឆក្បុគគល ១២ ច្ោយជាតិ្ ច្ខ្ត្ត នងិ្អនាច្ខ្ត្ត 

 កន ងប រគល ១២ ពួកលទោះ ប េ ជាន ៤ ពួក រប្រងម្ចនកន ងប្សន
លោែិចគ្កវល ប្ែលជា ទលខត្តរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ោំងកន ង
បែិសនធិោល និងបវត្តិោល ។ 
  រ ិប រគលម្ចនលៅកន ងរ ៊ឺនចគ្កវល ប្ែលជាជាតិ្លខត្តរបស ់
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ោំងកន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោលតរសររួរ
ែល់ប រគល ។ 
 សគ្ម្ចប់ចគ្កវលែក្ទ្ៗ ប្ែលលៅខាងលគ្ៅជាតិ្លខត្តលទោះ នឹង 
ម្ចន រ ិប រគលបាន ក៏ម្ចនប្ត្ផលប រគល ៤ ពួក កន ងបវត្តិោល
ប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ោរប្ែលគ្ពោះ ទគរិប រគលរិនោន់ កបែិសនធិកន ងស ោធ -
វសភូរិ ប្ែលលៅលគ្ៅជាតិ្លខត្តលទោះ ក៏លគ្ព្វោះលោករិនម្ចន
និកនតិត្ណាា  រ៊ឺ លសចកតីលពញចិត្តប្ែលនឹងទំលៅលកើត្ ប្ត្ោរប្ែល
គ្ពោះ ទគរិប រគលប្ែលបែិសនធិកន ងស ោធ វសភូរិ ៥ លហើ លៅលៅ
លគ្ៅជាតិ្លខត្តកន ងបវត្តិោលលទោះ លគ្ព្វោះលោកលពញចិត្តកន ងសាថ នទី្
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ប្ែលសៃប់សាៃ ត់្រិនគ្ចឡូកគ្ចឡំលដ្ឋ គ្ពហោពួកលគ្ចើន ែូលចាន ោះលទ្ើប
បានទំគន លចញលៅលៅកន ងសាថ នទី្លគ្ៅជាតិ្លខត្តលទោះ ែូចបាលីកន ង
បែិសរភិោររគ ែាកថាសប្រតងថា  
 ស ោធ វលស បន ជាតិ្លខត្តលត បរភាលរ សតិ្បិ  ទគរីនំ 
ត្ត្ថ បបត្តិ ន   តត  ត្ត្ថ និកនតិ សិទ្ធិលត ឥធ វតនំ បន ត្ត្ថ វលសា 
  លតត   ទកិណណត  ផ្ទស វហិារលហត្ តត  ។ 
 ស ោធ វសភូរិប្ែលលៅលគ្ៅជាតិ្លខត្តលទោះ គ្ពោះ ទគរិប រគល 
រប្រងរិនោន់ កបែិសនធិ លគ្ព្វោះរិនម្ចននិកនតិ រ៊ឺ លសចកតីលពញចិត្ត
ប្ែលនឹងទំលៅលកើត្ ប្ត្ោរប្ែលគ្ពោះ ទគរិប រគលលៅកន ងស ោធ វស
ភូរិប្ែលលៅលគ្ៅជាតិ្លខត្តលទោះ លគ្ព្វោះម្ចនលសចកតីលពញចិត្តកន ងសាថ ន
ទី្ប្ែលសៃប់សាៃ ត់្រិនគ្ចឡូកគ្ចឡំលដ្ឋ គ្ពហោពួកលគ្ចើន 
(ែូលចាន ោះលោកោំងលទោះលទ្ើបទំគន លៅលៅកន ងសាថ នទី្លទោះ) ។ 
 

សប្ម្តង្ក្បបនិង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅទនក្បប 
 កបប បានែល ់ លវោក្នោរកំណត់្ោប់អា  ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
របស់សត្ា និងអា  ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លោក ឬរបស់ចគ្កវល 
ែូលចាន ោះលសចកតីរបស់កបបលទ្ើបម្ចន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ១. អា  កបប, ២.  នតរកបប, ៣.  សលងខ យកបប, ៤. រហាកបប ។ 
 ១. អា  កបប បានែល់ ោរកំណត់្អា  របស់សត្ាទ្ កថា 
ម្ចនគ្បម្ចណប៉ា លណាណ ោះឆាន ំ ែូចកន ងសរ័ ព ទ្ធោល អា  កខ័ របស់
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រន សសម្ចនគ្បម្ចណ ១០០ ឆាន ំ ែូលចនោះជាលែើរ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតង 
អា  កបបទ្ កថា  
 កបប ីលត្ បរចិេិជាលត្តិ្ = កលបា 
 បណាិ ត្ោំង  របបីកំណត់្អា  កខ័ របស់សត្ាោំង  
ទ្ កថា ម្ចនគ្បម្ចណប៉ា លណណោះ លហត្ លនោះអា  របស់សត្ាោំង  លទោះ 
លទ្ើបលៅថា កបប ។ 
  ធិបា  អា  កបបរបស់រន សសម្ចនយ៉ាងលគ្ចើនែល់
 សលងខ យឆាន ំ យ៉ាងតិ្ចសល់គ្តឹ្រ ១០ ឆាន ំជាអា  កបប ។ 
 សរ័ ប្ែលចគ្កវលលផតើរតំងលឡើង សរ័ លទោះរន សសម្ចន 
អា  ប្វងែល់ សលងខ យឆាន ំ ត្រកគ្តូ្វកិលលសញំាញី រន សសលទ្ើបម្ចន 
ោរលបៀត្លបៀនគន លគ្ចើនលឡើង លធាើឱ្យអា  របស់រន សសតិ្ចច ោះលៅ កន ង 
រវង ១០០ ឆាន ំ អា  គ្តូ្វច ោះ ១ ឆាន ំ និងេ ច ោះលរឿ ៗ រករហូត្ែល ់
១០ ឆាន ំជាអា  កខ័  លទ្ើបោន់ កោរកំណត់្អា  របស់រន សស
សរ័ នីរួ ៗ ជាអា  កបប ។ 
 ២.  នតរកបប ជាោរកំណត់្ោប់លពលលវោ លដ្ឋ ោន់ ក
រន សសតំងពីសរ័ លែើរកបប ប្ែលម្ចនអា  ប្វងែល់ សលងខ យឆាន ំ 
ជាអា  កបប ត្រកអា  របស់រន សសក៏េ ច ោះតរលំដ្ឋប់រហូត្
ែល់អា   ១០ ឆាន ំជាអា  កបប ោលែល់ ១០ ឆាន ំលហើ  អា  ក៏ប្វង
លឡើងសនសឹរៗ លៅលទ្ៀត្រហូត្ែល់ សលងខ យឆាន ំ ជាអា  កខ័ ប៉ា ន
អា  កន ងសរ័ លែើរកបប ោប់អា  រន សសពី សលងខ យឆាន ំច ោះរកែល់ 
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១០ ឆាន ំ លហើ ោប់ពី ១០ ឆាន ំលឡើងលៅរហូត្ែល់ សលងខ យឆាន ំ 
ែូលចនោះលៅថា ១  នតរកបប ។ 
 ៣.  សលងខ យកបប ម្ចនចំនួន ៦៤  នតរកបប បានែល់ 
អា  កបបរបស់រន សសវលិច ោះវលិលឡើង ពី សលងខ យឆាន ំជាអា  កបប
រហូត្ែល់ ១០ ឆាន ំជាអា  កបប រហូត្ែល ់ ៦៤ ជ ំ នតរកបបលហើ  
លទ្ើបោប់ជា ១  សលងខ យកបប  សលងខ យកបបរប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋ 
លំដ្ឋប់ ៤ យ៉ាងរ៊ឺ  
 ក. សំវែត សលងខ យកបប  
 ខ. សំវែតឋា ី សលងខ យកបប 
 រ. វវិែត សលងខ យកបប  
  . វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ។ 
 

អធិបាយអំរីក្បប 
ក. សំវែដ សលងខ យកបប ជា សលងខ យកបបប្ែលចគ្កវល

ម្ចនចំនួនប្សនលោែិចគ្កវលកំព ងទ្ម្ចា   លៅថា សំវែដ សលងខ-
 យកបប ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 សំវែដតី្តិ្ = សំវលដ្ឋត   
 កបបប្ែលកំព ងវទិស ល ោ្ ោះថា សំវែដ ។ 
 ខ. សំវែដឋា ី សលងខ យកបប ជា សលងខ យកបបប្ែលចគ្កវល
គ្តូ្វទ្ម្ចា   ស់ រហូត្ម្ចនប្ត្អាោសលាលលាវ លៅថា សំវែដឋា ី - 
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សលងខ យកបប ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 សំវលដ្ឋដ  ហ តា  តិ្ែាតី្តិ្ = សំវែដឋា ី 
 ចគ្កវលប្ែលបានវទិសលៅលហើ  ម្ចនប្ត្លសចកតីវទិសលទោះ 
តងំលៅ ែូលចាន ោះកបបលទោះ លៅថា សំវែដឋា ី ។ 
 រ. វវិែដ សលងខ យកបប ជា សលងខ យកបបប្ែលចគ្កវលគ្តូ្វ
ទំ្ោ រហូត្ ស់ លផតើរតងំលឡើងេោី លៅថា វវិែដ សលងខ យកបប 
ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 វវិែដតី្តិ្ = វវិលដ្ឋដ  
 កបបប្ែលកំព ងចលគ្រើនលឡើងតរលដំ្ឋប់ លៅថា វវិែដ ។ 
  . វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ជា សលងខ យកបបប្ែលចគ្កវល 
បានលផតើរតំងលឡើងេោីលរៀបរ លហើ ែូចលែើរ លៅរហូត្ប្សនលោែិ-
ចគ្កវល ក្ផោប្ផនែី ភនំ លែើរលឈើ ទ្លនា ែង ូរ ផ្ទា  តូ្ចធំលផសងៗ 
រន សសនិងសត្ាគ្បាកែគ្ពរលហើ គ្រប់យ៉ាង លៅថា វវិែដឋា ី -
សលងខ យកបប ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 វវិលដ្ឋដ  ហ តា  តិ្ែាតី្តិ្ = វវិែដឋា ី 
 កបបប្ែលបានចលគ្រើនលឡើងគ្ពរលហើ លដ្ឋ សាថ នទី្លផសងៗ 
និងតំងលៅជាគ្បគ្កតី្លហើ  ែូលចាន ោះកបបលទោះលៅថា វវិែដឋា ី ។ 
 ៤. រហាកបប រហាកបបលទោះជាោរោប់លពលលវោ ប្ែល ូរ
ក្គ្កប្លងលដ្ឋ ោប់ ៤  សលងខ យកបបជា ១ រហាកបប កន ងរហាកបប
នីរួ ៗ ជាលវោ ូរ ប្ងាងរិនអាចគ្បម្ចណបាន ប្ត្ម្ចនលសចកតី 
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ឧបម្ចលវោរបស់រហាកបបទ្ កថា  
 រហាកបបលនោះែូចគ្ពោះនរររួ  ម្ចនកំប្ពងករពស់ ១០០ លយជន៍ 
ទ្ទឹ្ងបលណាត   ១០០ លយជន៍ ម្ចនគ្គប់ក្សពលពញប្ផនែីលទោះ ោល
គ្រប់ ១០០ ឆាន ំ ឱ្យចាប់ កគ្គប់ក្សពលទោះលចញរួ គ្គប់  ៗរហូត្គ្គប់
ក្សពលទោះ ស់លៅ ក៏លៅរិនោន់គ្រប់ចំនួនលវោរបស់រួ កបប ប្ែល
សប្រតងថាលវោពិត្លទោះ ហួសគ្បម្ចណប្ែលនឹងោប់បាន ម្ចន
វចនត្ថៈថា  
 សាសបោលសាបម្ចទី្ហិ កបប ិតី្តិ្ = កលបា 
 បណាិ ត្ោំង  របបីោប់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នលោកលដ្ឋ ឧបម្ច
លផសងៗ ម្ចនគ្គប់ក្សពជាលែើរ ែូលចាន ោះោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នលោកលទោះ 
ល ោ្ ោះថា កបប បានែល់ រហាកបប ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ កបបលនោះោក់ទ្ងនឹងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ម្ចន 
២ គ្បោររ៊ឺ 
 ១. ស ញ្ញកបប បានែល់ កបបប្ែលរិនម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ 
គ្ពោះបលចាកព ទ្ធ និងលសតចចគ្កពត្តិលកើត្លឡើង ។ 
 ២.  ស ញ្ញកបប បានែល់ កបបប្ែលម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ 
គ្ពោះបលចាកព ទ្ធ និងលសតចចគ្កពត្តិលកើត្លឡើង ។ 

អធិបាយសញុ្ាក្បប មន ៤ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. ស ញ្ញរហាកបប បានែល់ រហាកបបប្ែលរិនម្ចនគ្ពោះព ទ្ធ 
ឧបបត្តិលឡើង ។ 
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 ២. ស ញ្ញ សលងខ យកបប បានែល ់ សវំែត សលងខ យកបប, 
សំវែដឋា ី សលងខ យកបប, និងវវិែដ សលងខ យកបប, ប្ែលរិនម្ចន
គ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិលឡើង ។ 
 ៣. ស ញ្ញ នតរកបប បានែល់  នតរកបបប្ែលរិនម្ចនគ្ពោះព ទ្ធ 
ឧបបត្តិលឡើង ។ 
 ៤. ស ញ្ញអា  កបប បានែល់ រវងរន សសប្ែលម្ចនអា  លគ្ចើន 
ជាងប្សនឆាន ំលឡើងលៅ និងរវងរន សសប្ែលម្ចនអា  តិ្ចជាង
រ ឆាន ំច ោះរក រិនម្ចនគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិលឡើង ។ 
 

អសញុ្ាក្បបមន ៥ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. សារកបប បានែល់ រហាកបបប្ែលម្ចនគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិ
លឡើង ១ គ្ពោះ ងគ ។ 
 ២. រណា កបប បានែល់ រហាកបបប្ែលម្ចនគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិ
លឡើង ២ គ្ពោះ ងគ ។ 
 ៣. វរកបប បានែល់ រហាកបបប្ែលម្ចនគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិលឡើង 
៣ គ្ពោះ ងគ ។ 
 ៤. សាររណា កបប បានែល់ រហាកបបប្ែលម្ចនគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិ
លឡើង ៤ គ្ពោះ ងគ ។ 
 ៥. ភទ្ោកបប បានែល់ រហាកបបប្ែលម្ចនគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិ
លឡើង ៥ គ្ពោះ ងគ ។ 
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 ែូចព ទ្ធវងស ែាកថាសប្រតងថា ឯលោ ព លោធ  សារកលបប, 
រណា កលបប ជិទ ទ្ លវ, វរកលបប ត្លយ ព ោធ ,  សាររលណា  ចត្ លោ ព ោធ , 
បញ្ា  ព ោធ  ភទ្ោកលបប, ត្លត នតថ ធិោ ជិទ ។  
 កន ងសារកបបម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ១ គ្ពោះ ងគ កន ងរណា កបប
ម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ២ គ្ពោះ ងគ កន ងវរកបបម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ៣ 
គ្ពោះ ងគ កន ងសាររណា កបបម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ៤ គ្ពោះ ងគ កន ង
ភទ្ោកបបម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ៥ គ្ពោះ ងគ គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធលគ្ចើនជាង
លទោះរិនម្ចន ។ 
 គ្ពោះព ទ្ធោំង   ប្ែលនឹងឧបបត្តិលឡើងកន ងលោកលនោះបានកន ង 
រហាកបបនីរួ  ៗ យ៉ាងតិ្ចបំផ ត្ ម្ចនគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិលឡើងគ្តឹ្ររួ 
គ្ពោះ ងគ យ៉ាងលគ្ចើនបំផ ត្ ៥ គ្ពោះ ងគ រហាកបបប្ែលគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិ
លឡើងលគ្ចើនលលើសលនោះរប្រងរិនម្ចន ែូចបាលីកន ង ទរត្វងស ែាកថា 
សប្រតងថា 
 ន ហិ ឯកសោឹ កលបប ឆ្លដ្ឋា  វ សត្តលម្ច វ ឧបបជាតិ្  
 កន ងរហាកបបនីរួ  ៗ នឹងម្ចនគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិលឡើង ៦ ឬ ៧ 
គ្ពោះ ងគរប្រងរិនម្ចន ។ 
 

សវំ ដអសច្ង្ខយយក្បប 
 សំវែដ សលងខ យកបប រ៊ឺ កបបប្ែលចគ្កវលគ្តូ្វទ្ម្ចា  ម្ចន 
៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
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 ១. លត្លជាសំវែដ សលងខ យកបប រ៊ឺ កបបប្ែលចគ្កវលគ្តូ្វ
ទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើង ។ 
 ២. អាលបាសំវែដ សលងខ យកបប រ៊ឺ កបបប្ែលចគ្កវលគ្តូ្វ
ទ្ម្ចា  លដ្ឋ ទឹ្ក ។ 
 ៣. វលយសំវែដ សលងខ យកបប រ៊ឺ កបបប្ែលចគ្កវលគ្តូ្វ
ទ្ម្ចា  លដ្ឋ ខយល់ ។ 
 ចគ្កវលប្ែលគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើង លដ្ឋ ទឹ្ក និងលដ្ឋ ខយល ់
គ្រប់ោំង ៣ គ្បលភទ្លទោះ គ្តូ្វលគ្បើលពល ូរែល់លៅ ៦៤ រហាកបប ។ 
 កន ងចំនួន ៦៤ រហាកបបលទោះ ជាោរគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើង 
៥៦ រហាកបប គ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ ទឹ្ក ៧ រហាកបប និងគ្តូ្វទ្ម្ចា  
លដ្ឋ ខយល់ ១ រហាកបប ។ 
 ោលគ្រប់ ៦៤ រហាកបប លៅថា រហាកបបជ ំធំរួ ជ ំ កន ង
រហាកបបជ ំធំលៅប្ចកជារហាកបបជ ំតូ្ចបាន ៨ ជ ំ និងជ ំនីរួ ៗ 
ម្ចនចំនួន ៨ រហាកបប ។ 
 កន ងរហាកបបតូ្ចជ ំទី្ ១ គ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើង ៧ រហាកបប 
និងរហាកបបទី្ ៨ គ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ ទឹ្ក ។ 
 ជ ំទី្ ២ រហូត្ែល់ជ ំទី្ ៧ ែូចគន នឹងរហាកបបតូ្ចជ ំទី្ ១ ។ 
 ជ ំទី្ ៨ តំងពីរហាកបបជ ំទី្ ១ ែល់ទី្ ៧ គ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ 
លភាើង និងរហាកបបជ ំទី្ ៨ ក៏គ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ ខយល់ ែូចវសិ ទ្ធិររគ-
 ែាកថា និងសារត្ថទី្បនីែីោម្ចនបាលីសប្រដងថា  
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 សត្ត សត្តរគិទ វោ    ែាលរ  ែាលរ ទ្ោ  
 ចត្ សែាិ  ោ ប ណាណ   ឯលោ វ  វលោ សិយ ។ 
 រហាកបបប្ែលវទិសលដ្ឋ លភាើង ៧ ែង និងទី្ ៨ រប្រងវទិស
លដ្ឋ ទឹ្ក លវោណារហាកបបទី្ ៦៤ គ្រប់បរបូិណ៌លហើ  លវោលទោះ
រហាកបបគ្គទី្ ៦៤ រប្រងវទិសលដ្ឋ ខយល់ ។ 
 

សប្ម្ដង្ឆព្ក្វាលវិនាស ក្នងុ្ ៦៤ ម្ហាក្បប 

រហាកបប 
ជ ំតូ្ច 

គ្គទី្ រហាកបប 
រួរ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង ទឹ្ក ៨ 
២ លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង ទឹ្ក ៨ 
៣ លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង ទឹ្ក ៨ 
៤ លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង ទឹ្ក ៨ 
៥ លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង ទឹ្ក ៨ 
៦ លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង ទឹ្ក ៨ 
៧ លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង ទឹ្ក ៨ 
៨ លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង លភាើង ខយល់ ៨ 
រួរ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៦៤ 

 

រហាកបបប្ែលវទិសលដ្ឋ លភាើងលទោះ រប្រងវទិសតំងពី
 បា ភូរិ ៤ លឡើងលៅ រហតូ្ែល ់បឋរជានភូរិ ៣ ។ 
 រហាកបបប្ែលវទិសលដ្ឋ ទឹ្កលទោះ រប្រងវទិសតំងពី
 បា ភូរិ ៤ លឡើងលៅ រហូត្ែល ់ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ។ 
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 រហាកបបប្ែលវទិសលដ្ឋ ខយល់លទោះ រប្រងវទិសតំងពី
 បា ភូរិ ៤ លឡើងលៅ រហតូ្ែល ់ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ ។ 
 តំងពីចត្ ត្ថជានភូរិ រ៊ឺ ជាន់លវហបផោភូរិលឡើងលៅ រប្រង
ផ ត្ចាកោរទ្ម្ចា  លដ្ឋ  ំណាចណាៗ ោំង ស់ ។ 
 ែូចបាលីកន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា និងសារត្ថទី្បនីែីោសប្រតងថា  
  រគិទភសសោ លហដ្ឋា   អាលបន ស ភកិណា លត  
 លវហបផលលត វលត្ន  ឯវ ំលោលោ វនិសសតិ្ ។ 
 ោលលោកគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើងលទោះ រប្រងវទិសតំងពីជាន់
លគ្ោរអាភសសោភូរិរក ោលគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ ទឹ្ក រប្រងវទិសតំង
ពីជាន់លគ្ោរស ភកិណាា ភូរិច ោះរក និងោលគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ ខយល់ 
រប្រងវទិសតំងពីជាន់លគ្ោរលវហបផោភូរិច ោះរក លសចកតីវទិស
ក្នលោករប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅែូលចនោះ ។ 
 ត្លៅលនោះនិងបានសប្រតងលខត្តកំណត់្លវោ លហត្ និងអាោរ
ប្ែលលោកគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ ពិសាត រ ។ 
 

សប្ម្តង្ច្ខ្ត្តប្ លវិនាស 
 ប្ែនលខត្តរបស់លោកប្ែលគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ  ំណាចក្នលភាើង ទឹ្ក 
និងខយល់ រប្រងម្ចនភាពធំទូ្លំទូ្ោ គ្របែណដ ប់អាណាលខត្តែល់
ប្សនលោែិចគ្កវល ប្ែលជាអាណាលខត្តធរ៌គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ប្ែល
ផា លៅែល់ លដ្ឋ លហត្ លនោះលខត្តលទ្ើបម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
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 ១. ជាតិ្លខត្ត បានែល់ ោក់ទ្ងជារួ ោរឧបបត្តិលឡើងរបស់
គ្ពោះលព្វធិសត្ា និងរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ជាលខត្តប្ែលកំណត់្
លដ្ឋ រ ៊ឺនចគ្កវល លព្វលរ៊ឺ ោលគ្ពោះលព្វធិសត្ាច ោះោន់បែិសនធិ
កន ងរភ៌ម្ចត ឬលវោគ្បសូត្ចាករភ៌ម្ចតកតី លវោប្ែលគ្តសែឹ់ង
ជាគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធកតី ឬលវោប្ែលលសតចបរនិិព្វា នកតី ចគ្កវល
ោងំរ ៊ឺនចគ្កវលលនោះ នឹងកលគ្រើកញរ័លៅោងំ ស់ លហត្ លនោះលទ្ើប
ល ោ្ ោះថា ជាតិ្លខត្ត ។ 
 ២. អាណាលខត្ត បានែល់ លខត្តប្ែនគ្ពោះធរ៌ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅ
របស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ នឹងផា ចូលលៅែល់បាន ជាលខត្តប្ែល
កំណត់្ទ្ កែល់ប្សនលោែិចគ្កវល លដ្ឋ  ំណាចក្នគ្ពោះបរតិ្តោំង-
   ម្ចនខនធបរតិ្ត អាដ្ឋទែិ បរតិ្ត ធជរគបរតិ្ត លម្ចរបរតិ្ត រត្នសូគ្ត្ 
ោំងលនោះជាលែើរ ោលសាា ធា លហើ រប្រងផា លៅរហូត្ែល់
ប្សនលោែិចគ្កវល លហត្ លនោះលទ្ើបបានល ោ្ ោះថា អាណាលខត្ត ។ 
 ៣. វសិ លខត្ត បានែល់ លខត្តក្នបញ្ញញ របស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ 
រ៊ឺ ជាលខត្តប្ែលកំណត់្លដ្ឋ  ននតលោកោត្  ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ 
ចគ្កវលរកទី្បំផ ត្រិនបាន លគ្ព្វោះបណាដ ញក្នគ្ពោះញាណរបស់
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ រប្រងពិចារណាែឹងទូ្លៅរហូត្ ននតលោកោត្  
ែូលចាន ោះលទ្ើប ល ោ្ ោះថា វសិ លខត្ត ។ 
 បណាត លខត្តោំង ៣ លនោះ ោលលខត្តប្ែនរបស់លោកគ្តូ្វទ្ម្ចា   
លដ្ឋ លភាើង លដ្ឋ ទឹ្ក ឬលដ្ឋ ខយល់កត ី រប្រងគ្របែណដ ប់អាណាលខត្ត
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រហតូ្ែល់ប្សនលោែិចគ្កវល លទោះក៏រ៊ឺ អាណាលខត្តគ្តូ្វទ្ម្ចា   និង
ោលអាណាលខត្តគ្តូ្វទ្ម្ចា  លហើ  ក៏សំលៅែល់ ជាតិ្លខត្តប្ែលម្ចន
រ ៊ឺនចគ្កវល រប្រងគ្តូ្វទ្ម្ចា  លៅផងប្ែរ ែូលចនោះអាណាលខត្តនិងជាតិ្
លខត្តោំង ២ លនោះ ោលែល់គ្គគ្តូ្វទ្ម្ចា   ក៏នឹងទ្ម្ចា  គ្ពរគន  
ោលែល់គ្គលកើត្លឡើង ក៏រប្រងនឹងគ្តូ្វលកើត្លឡើងគ្ពរគន ផងប្ែរ 
ចំប្ណកវសិ លខត្តលទោះ ោលគ្តូ្វទ្ម្ចា  កតី ឬោលលកើត្លឡើងកតី 
គ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរគន រិនបាន ។ 
 

ច្វោទនការវិនាសរបសច់្ោក្ 
 បចា បបននលោកលៅកន ង វវិែដឋា ី សលងខ យកបប រ៊ឺ កន ងរវង 
៦៤  នតរកបបច ងលគ្ោ របស់រហាកបប និងោលគ្រប់ ៦៤  នតរកបប 
តរកំណត់្ោប់អា  របស់រន សសតំងពីម្ចនអា   សលងខ យឆាន ំច ោះ
រកែល់ ១.០០០ ឆាន ំ ជាអា  កបប លហើ លោកក៏នឹងែល់នូវោល
គ្តូ្វវទិស ។ 

ច្កាោហល ៥ ព្បការ 
 រ ននឹងែល់ោលប្ែលគ្តូ្វវទិស លោកោត្ រប្រងលកើត្ោរ
ញាប់ញ័រ ជាលោោហល លោោហលលនោះម្ចន ៥ គ្បោររ៊ឺ  
 ១. កបបលោោហល សំលឡងគ្បោសរឹកកងថា ោប់ពីឥឡូវលនោះ
ជាលែើរលៅ រ ៈលពលរួ ប្សនឆាន លំទ្ៀត្លោកនឹងែល់នូវោរវទិស ។ 
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 ២. ព ទ្ធលោោហល សលំឡងគ្បោសរឹកកងថា ោប់ពីឥឡូវ
លនោះជាលែើរលៅ រ ៈលពល ១.០០០ ឆាន ំលទ្ៀត្ នឹងម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ
ឧបបត្តិលឡើងកន ងលោក ។ 
 ៣. ចកាវត្តិលោោហល សំលឡងគ្បោសរឹកកងថា ោប់ពីឥឡវូ 
លនោះជាលែើរលៅ រ ៈលពល ១០០ ឆាន ំលទ្ៀត្ នឹងម្ចនលសតចចគ្កពត្តិ
ឧបបត្តិលឡើងកន ងលោក ។ 
 ៤. រងគលលោោហល សលំឡងគ្បោសរឹកកងថា ខាងកន ងលវោ 
១២ ឆាន ំលទ្ៀត្ គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធនឹងគ្ទ្ង់សប្រតងធរ៌ប្ែលជារងគល ៣៨ 
គ្បោរ ។ 
 ៥. លម្ចលន យលោោហល សលំឡងគ្បោសថា កន ងលវោ ៧ 
ឆាន ំលទ្ៀត្ នឹងម្ចន នកបែិបត្តិលម្ចលន យលកើត្លឡើងកន ងលោក ម្ចន
លសចកតីគ្បាថាន តិ្ច សលទត ស សគ្ងួរោ  វចា ទូ្ទោ នចិត្តឱ្យសៃប់ រិន
រ កកួន នកែក្ទ្ ទូ្ទោ នចិត្តរិនឱ្យលោភ លគ្ោធលកើត្លឡើង ។ 
 លោោហលគ្បោរទី្ ១ រ៊ឺ កបបលោោហល បានែល់ ោរ 
គ្បោសរបស់ពួកលទ្វតោំង   លគ្ព្វោះលហត្ ធរោជាតិ្បណាត លចិត្ត
ឱ្យពួកលទ្វតែឹងថា នឹងម្ចនោរទ្ម្ចា  លោកលកើត្លឡើង អាចារយ
ពួកខាោះលព្វលថា លទ្វតែឹងថាកបបនឹងវទិស លគ្ព្វោះល ើញ ក សល-
និរិត្តប្ែលលកើត្លឡើង ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្លព្វលថា គ្ពហោោំង  
ប្ែលបាន្ន ភិញ្ញញ  ែឹងលហត្ ោរនឹងលកើត្លឡើងកន ងោលខាង
រ ខ លទ្ើបលគ្បើឱ្យលទ្វតរកលឃាសទគ្បាប់ ។ 
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 ែូលចនោះលទ្ើបលព្វលថា រ ននឹងលោកោត្ វទិស រប្រងម្ចនពួក
លទ្វតរកលឃាសទគ្បាប់ឱ្យរន សសោំង  បានគ្ជាបថា លោក
នឹងវទិស ។  
 

ធម៌្ប្ លជាច្ហត្ុឱ្យច្ោក្វិនាស 
លោករប្រងវទិសលដ្ឋ លហត្  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ១. លោភលហត្  សរ័ ណាសត្ាោំង  ប្ែលម្ចនសទត ន 
លគ្ចើនលដ្ឋ លសចកតីលោភ ម្ចនោរោរៈជាលែើរ សរ័ លទោះលោក 
រប្រងែល់នូវោលគ្តូ្វវទិសលៅលដ្ឋ លភាើង លគ្ព្វោះលហត្ លដ្ឋ  ំណាច
ោរៈលៅត ខាា ំងែូចលភាើង ។ 
 ២. លោសលហត្  សរ័ ណាសត្ាោងំ  ម្ចនសទត នលគ្ចើន
លដ្ឋ លោសៈ សរ័ លទោះលោករប្រងែល់នូវោលគ្តូ្វវទិសលៅ
លដ្ឋ ទឹ្ក លគ្ព្វោះលហត្ លដ្ឋ លោសៈ រប្រងែ ត្លោលចិត្តែូចទឹ្កគ្កុត្
ប្ែលស ីលោហៈឱ្យរោ លៅ លហត្ លទោះលោសៈលទ្ើបលៅត ខាា ំងែូចទឹ្ក
គ្កុត្ ។ 
 ៣. លម្ចហលហត្  សរ័ ណាសត្ាោងំ  ម្ចនសទត នលគ្ចើន
លដ្ឋ លម្ចហៈ សរ័ លទោះលោករប្រងែល់នូវោលគ្តូ្វវទិសលៅ
លដ្ឋ ខយល ់លគ្ព្វោះលហត្ លដ្ឋ លម្ចហៈលទោះ ផា លៅគ្របសងាត់្ចិត្ត
របស់សត្ាោំងពួងឱ្យវលងាងលៅកន ងវែដទ្ កខ ោរផា លៅរបស់លម្ចហៈ 
លទ្ើបម្ចនសភាពែូចជាខយល់ លដ្ឋ លហត្ លនោះលម្ចហៈលទ្ើបែូចជាខយល ់
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ប្ែលទ្ម្ចា  លោកនិងសត្ាលោកឱ្យវទិស ។ 
 សរ ប លោកោត្ រប្រងវទិសបានលដ្ឋ លហត្  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
លោភៈជាលហត្  លោសៈជាលហត្  និងលម្ចហៈជាលហត្ លទោះឯង ។ 
 

ច្ោក្ធ្លតុ្ប្ លព្ត្វូទមា យច្ោយច្ភាើង្ 
 ោលលោកោត្ គ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើងលទោះ រហាលរ ល ោ្ ោះ
ថា កបបវទិស រហាលរ នឹងតំងលឡើងរ ន លហើ លភាៀងក៏ោា ក់ច ោះ
រកទូ្លៅោំង ស់កន ងប្សនលោែិចគ្កវល រន សសោំង  ក៏ទំ
គន សាបលគ្ព្វោះពូជស្សូវ ស្សូវកន ងប្ស្សក៏នឹងែ ោះលូត្ោស់ធំលឡើងលោរ
លគស ីបាន បទោ ប់ពីលទោះលៅនឹងម្ចនប្ត្ពពក និងសំលឡងផគរោន់ 
ប្ត្លភាៀងរិនោា ក់លទ្ៀត្លឡើ  ស្សូវកន ងប្ស្សក៏ង្កប់ ស់ ែូចប្ែល
គ្ពោះព ទ្ធ ងគោា ប់គ្តស់ែល់ភិកខ ោំង  ថា 
 ម្ចន លភិកខ ោំង   លវោប្ែលរហាលរ ម្ចនសំលឡងោន់ 
ែូចសលំឡងផគរោន់លទោះតំងពីលពលលនោះជាលែើរលៅ លភាៀងនឹងរិនោា ក់
រកលទ្ៀត្លឡើ  ោប់ជាលវោរ ឆាន  ំ ព្វន់ឆាន ំ រ ៊ឺនឆាន ំ ប្សនឆាន ំ បណាត
សត្ាោំង   ប្ែលអាស្ស័ ទឹ្កលភាៀងចិញ្ា ឹរជីវតិ្ក៏នឹងសាា ប់ ស់ 
និងពួកខាោះបានលៅលកើត្កន ងគ្ពហោលោក កន ងបរតិត ភាភូរិខាោះ  បបម្ច-
ណាភាភូរិខាោះ សត្ាោំង  ប្ែលអាស្ស័ ផ្ទា លឈើប្ផាលឈើចិញ្ា ឹរ
ជីវតិ្ ក៏នឹងលធាើោលកិរយិសាា ប់លៅលកើត្កន ងគ្ពហោលោកោំង ស់ ម្ចន
សភាពែូលចនោះ ស់លពល រូ ទឹ្កប្ែលលៅកន ងស្សោះ  ណតូ ង បឹង ក៏នឹង
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រងីសៃួត្ សត្ាទឹ្កប្ែលម្ចន លណតើ ក គ្តី្ ោត រ ជាលែើរ នឹងសាា ប់លៅ
លកើត្កន ងគ្ពហោលោកោំង ស់ ចំប្ណកសត្ាោំង  ប្ែលលៅកន ង
នរក ក៏ទ្ម្ចា  បំផ្ទា ញលៅ គ្ពរគន ជារួ គ្ពោះអាទិ្ត្យែួងទី្ ៧ 
គ្បាកែលឡើង ។ 
  ធិបា  បណាត  បា សត្ាោំង   ប្ែលលៅលកើត្បាន
កន ងគ្ពហោលោកលទោះ រិនប្រនថាសត្ាោំងលទោះ នឹងបានលៅលកើត្កន ង
គ្ពហោលោកប្ត្រដងលឡើ  ោលសាា ប់ពី បា សត្ាលហើ ក៏គ្តូ្វរក
លកើត្កន ងរន សសភូរិរ ន សាា ប់ពីរន សសរប្រងលកើត្កន ងសួរ៌ជាន់ោម្ចវចរ 
ោលបានលកើត្កន ងលទ្វលោកលហើ  ក៏បំលពញ្នលៅលកើត្កន ងគ្ពហោ
លោកលទ្ៀត្ ោំងលនោះក៏លគ្ព្វោះថា រ ននឹងលោកវទិសលទោះ ធរោជាតិ្
របស់លោកនឹងបណាត លចិត្តឱ្យលទ្វតប្ែលល ោ្ ោះថា លោកពយ ហ-
លទ្វត ែឹងខាួនថារួ ប្សនឆាន ំខាងរ ខលទ្ៀត្ នឹងលកើត្កបបវទិស 
លទ្ើបទំគន គ្តច់លៅប្ស្សកគ្បោសថារួ ប្សនឆាន ំខាងរ ខលទ្ៀត្ នឹង
លកើត្កបបវទិស លោកក៏នឹងវទិស រហាស រគ្ទ្ ប្ផនែី ចគ្កវល 
និងភនំសិលនរ  ក៏គ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះបំផ្ទា ញរិនឈប់ឈររហូត្ែល់គ្ពហោ រ៊ឺ 
បឋរជានភូរិ សូរលោកោំង  ចូរក ំគ្បម្ចទ្ ចូរទំគន ចលគ្រើន
គ្ពហោវហិារ ម្ចនលរតត  ករ ណា រ ទិ្ត និងឧលបោខ  នឹងចូរឧបត្ថរភ
ទំ្ន កបគ្រុងម្ចតបិត លគរពរន សសចាស់កន ងគ្ត្កូលឱ្យលអ ។  
 កន ងគ្គលទោះរន សសនិងលទ្វតោងំ   ោលបានឮលោក-
ពយ ហលទ្វតគ្បោសរកែូលចនោះ ក៏លកើត្ធរោសលងារលផសងៗ ចលគ្រើនលរតត  
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ករ ណា រ ទិ្ត និងឧលបោខ ភាវទ លដ្ឋ  ំណាចក្នោរចលគ្រើនគ្ពហោ-
វហិារ លពលសាា ប់ក៏នឹងបានលៅលកើត្កន ងលទ្វលោក ឬគ្ពហោលោក ពួក
ប្ែលលៅលកើត្កន ងលទ្វលោកក៏នឹងទំគន ចលគ្រើនវលយកសិណ បរកិរោ
រហូត្បាន្នសម្ចបត្តិ ោលែល់នូវលសចកតីសាា ប់ក៏នឹងបានលៅលកើត្
កន ងគ្ពហោលោក ។ 
 ពួក បា សត្ាប្ែលម្ចន ក សលស្សាលលសតើង ក៏នឹងលៅលកើត្
កន ងឋានសួរ៌ លដ្ឋ កម្ចា ំងរបស់ក សលផលប ណយពីជាតិ្រ ន លហើ 
លដ្ឋ  ំណាចរបស់ក សល បោបរ ិលវទ្នី ករោ លធាើឱ្យលកើត្កន ងលទ្វ
លោក ោលលកើត្កន ងលទ្វលោក លហើ ក៏ចលគ្រើន្នសម្ចបត្តិលែើរបី
លៅលកើត្កន ងគ្ពហោលោកែូចគន ោំង ស់ ។ 
 ចំប្ណកពួក បា សត្ាប្ែលម្ចន ក សលករោធៃន់ ែូចជាពួក 
និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិករោ ោលលោកទ្ម្ចា   ក៏ច តិ្ចាក បា ភូរិប្ែល
លោកកំព ងគ្តូ្វទ្ម្ចា  លទោះ លៅលកើត្កន ង បា ភូរិក្នចគ្កវលែក្ទ្ 
ប្ែលរិនបានគ្តូ្វទ្ម្ចា   ។ 
 

ការច្ក្ើត្របសព់្រះអាទិត្យ ៧  ួង្ 
 ោប់តងំពីលភាៀងរិនបានោា ក់រកកន ងលោកោត្  ស់ោល ូរ 
ពូជធ ញ្ញញ ហារក៏ហួត្ប្ហងសាា ប់ បណាត សត្ាោំង  បានទ្ទួ្ល
លសចកតីលំបាក ត់្ឃាា នក៏សាា ប់លៅបលណដើ រៗ គ្គត្រកែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ 
នឹងលកើត្លឡើងរួ ែួងលទ្ៀត្ជាែួងទី្ ២ លគចរផោ  គន ជារួ ែួងទី្ ១ 
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លធាើឱ្យកំណត់្លវោ ប់និងលវោក្េៃរិនម្ចន លគ្ព្វោះោលែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ
ចាស ់សដងគត្លៅ ែួងេោីក៏គ្បាកែលឡើងលទ្ៀត្ លោកលទ្ើបគ្តូ្វកលដដ
លឆ្ោះលៅរហូត្ ស់ោលជានិចា លកើត្កលដដ ខាា ំងោា ជាងរ ន លធាើឱ្យសោឹង
តូ្ចធំហួត្ប្ហង ស់លៅ គ្រប់តំ្បន់លៅសល់ប្ត្ទឹ្កកន ងរហានទី្ោំង 
៥ រ៊ឺ រង្កគ   រ ទ  ចិរវតី្ រហ ី សរភូ និងទឹ្កកន ងស្សោះធំជារួ 
នឹងរហាសរ គ្ទ្ ។ 
 ោលែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យែួងទី្ ២ គ្បាកែលឡើងលហើ  កនាងរក
លទ្ៀត្ជា រូ ែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យទី្ ៣ ក៏លកើត្លឡើង ទឹ្កកន ងរហានទី្ោំង ៥ 
ក៏រងីសៃួត្ ស់ ត្រកជា រូលទ្ៀត្ក៏លកើត្គ្ពោះអាទិ្ត្យែួងទី្ ៤ លធាើឱ្យទឹ្ក
កន ងស្សោះធំោំង ៧ កប្នាង រ៊ឺ ស្សោះ លទត្ត ស្សោះក ណាល ស្សោះរេោល 
ស្សោះរណា កិណី ស្សោះសីហបាត្ ស្សោះកណណរណា  និងស្សោះឆ្ទ្ោនត 
ទឹ្កោំង ៧ ស្សោះលនោះក៏រងីសៃួត្លៅ និងទឹ្កកន ងរហាសរ គ្ទ្ ក៏រងីបនតិច
រតង  ៗជាលំដ្ឋប់ ោលត្រកគ្ពោះអាទិ្ត្យែួងទី្ ៥ ក៏លកើត្លឡើង លធាើឱ្យទឹ្ក
កន ងរហាសរ គ្ទ្ហួត្ប្ហង ស់ ល ោះកនាងោល ូរលៅគ្ពោះអាទិ្ត្យ
ែួងទី្ ៦ ក៏លកើត្លឡើង លោកោត្ ោំង  ក៏គ្ត្ឡប់ជាប្បកប្ផសង
ងងឹត្ទូ្លៅ កន ងប្សនលោែិចគ្កវល ប្ផនែី ភនំោំង  ក៏ ស់ជាតិ្ជ័រ 
 ស់សំលណើ រ ែូចប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគសប្រតងទ្ កកន ងសត្តងគ ត្តរគ្ពោះបាលី
ថា ម្ចន លភិកខ ោំង   ទ សោនូឆាន ំងលរៀបភាជនៈែីលៅចូលកន ងឡ
លហើ   កែីរកបិទ្ខាងលលើក៏ដ្ឋក់លភាើងកន ងឡ លកើត្ជាប្ផសងងងឹត្
រហតូ្ទូ្ោំងឡលទោះ ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ោលគ្ពោះអាទិ្ត្យែួងទី្ ៦ 
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លកើត្លឡើង ក៏លកើត្ជាប្ផសងងងឹត្ទូ្លៅប្សនលោែិចគ្កវលក៏យ៉ាងលទោះ
ប្ែរ ប្ផសងនឹងងងឹត្លៅែូលចនោះ ស់ោល ូរ លទ្ើបលកើត្គ្ពោះអាទិ្ត្យែួង
ទី្ ៧ លហើ លោកោត្ កន ងប្សនលោែិចគ្កវលក៏ឆាបលឆ្ោះពី បា 
ភូរិនិងរន សសភូរិរ ន លហើ ក៏លឆ្ោះលឡើងលៅកន ងចាត្ រោហាោជិោភូរិ 
ោលលឆ្ោះែល់តវត្តិងស យម្ច ត្ សិត និម្ចោ នរតី្  បរនិរោិត្វសវតី្ត ជា
លំដ្ឋប់រហូត្លៅែល់បឋរជានភូរិ ៣ រ៊ឺ គ្ពហោបារសិជាា  គ្ពហោប លោ-
ហតិ និងរហាគ្ពហោ លហើ ក៏ឈប់លៅគ្តឹ្រលទោះ ។ 
 សង្កខ រលោកោំងពួងម្ចនប្ផនែីជាលែើរ ក៏នឹងលឆ្ោះជាធូលីជា
ផង់តូ្ច  ៗ លៅកន ងលភាើងលទោះរិនម្ចនសល់សូរបបីនតិចបនតួចប៉ា នបរម្ចណូ 
ោលលត្លជាោត្ ែ ត្បំផ្ទា ញលោកវទិស ស់លហើ ក៏រលត់្លៅ 
អាោសខាងលគ្ោរនិងអាោសខាងលលើក៏វលស្សឡោះែូចគន ប្ត្រួ  
លកើត្ោរងងឹត្ជ ំវញិជា នធោរែ៏ ូរ ។ 
 

ការោងំ្ច្ ើង្ថមីរបសឆ់ព្ក្វាល 
 ោលលោកោត្ វទិសរហូត្ែល់អាោសជាប់គន ប្ត្រួ លហើ  
ក៏ម្ចនរហាលរ តំងលឡើង លហើ លភាៀងក៏ោា ក់ទូ្លៅលពញបរលិវណ 
ប្ែលគ្តូ្វលភាើងទ្ម្ចា  លទោះ កន ងគ្គែំបូងតំ្ណក់ទឹ្កលភាៀងគ្បម្ចណប៉ា ន
ទឹ្កសលនសើរប្ែលលអិត្ោា ក់ច ោះ លៅែូលចនោះជាលពល ូរ លហើ គ្គប់លភាៀង
នឹងរកីធំលឡើងបនតិចរតងៗ ប៉ា នគ្គប់លៃ គ្គប់លព្វត្ គ្គប់សប្ណត ក 
ប៉ា នទ្ងផ្ទា ឈូក ប៉ា ន ប្គ្ងប កស្សូវ ប៉ា នសសរ ប៉ា នលែើរលតន ត្ លពញ
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ទូ្លៅប្សនលោែិចគ្កវលប្ែលលភាើងលឆ្ោះ រហូត្ែល់ទ្ តិ្ ជានភូរិ 
នឹងលកើត្ខយល់ផ្ទត់្លឡើងខាងលគ្ោរគ្ទ្ទឹ្កលភាៀងទ្ ករិនឱ្យោា ក់ច ោះលៅ
ខាងលគ្ោរ ែូចទឹ្កប្ែលែក់លៅកន ងសាឹកឈូក  ំណាចរបស់ខយល់
ប្ែលផ្ទត់្គ្ទ្លៅខាងលគ្ោរ ផ្ទត់្យ៉ាងខាា ំងោា  លទ្ើបផ្ទត់្ទឹ្កលឡើងរក 
លធាើឱ្យលកើត្ោរហរូវលិវល់និងសៃួត្ហួត្ប្ហង លហើ ោា ក់ជាែ ំកកររួរគន
លៅខាងលគ្ោរ ោលទឹ្ករងីសៃួត្លដ្ឋ លំដ្ឋប់ គ្ពហោលោកក៏តំងលឡើង 
ត្ពីលទោះលទ្វលោកោំង ៤ រ៊ឺ បរនិរោិត្វសវតី្ត និម្ចោ នរតី្ ត្ សិត យម្ច 
ក៏តំងលឡើង លៅសល់តវត្តិងស និងចាត្ រោហាោជិោលៅរិនោន់បាន
តងំលឡើង ភូរិោំង ២ លនោះលៅកប្នាងភនំសិលនរ  លហើ ភនំសិលនរ លនោះជាប់
គន ជារួ ប្ផនែី ោលភនំសិលនរ លៅរិនោន់លកើត្ ប្ផនែីក៏លកើត្រិន
បាន ។ 
 ោលទឹ្ករងីសៃួត្រហូត្ែល់កប្នាងលកើត្ក្នប្ផនែីលហើ  លទ្ើបលកើត្
ខយល់ផ្ទត់្យ៉ាងខាា ំងោា លដ្ឋ ជ ំវញិហ  រព័ទ្ធទឹ្កទ្ ក រិនឱ្យហូរលៅណា 
ឧបម្ចែូចទឹ្កកន ងធរោគ្កក ត្រកទឹ្កនឹងរងីសៃួត្រហូត្លកើត្ជាកករ
ជាប់គន  ោា  ជាក្ផោប្ផនែី ប្ណដ ត្លៅលលើទឹ្ក ែូចផ្ទា ឈូកលៅលលើ
ទឹ្ក ប្ផនែីម្ចនពណ៌លលឿងែូចផ្ទា កណិោរ ផា កាិនគ្ក ូបម្ចនរស
ប្ផអរ លៅថា ប្ផនែីម្ចនរស (រសបឋវ)ី ។ 
 ោលប្ផនែីតំងលឡើងលហើ  សត្ាោំង  ប្ែលបានលៅលកើត្
កន ងអាភសសោភូរិ ពួកខាោះ ស់ ំណាច្ន ឬ ស់អា   ក៏នឹងច តិ្ពី
គ្ពហោលោក រកបែិសនធិលដ្ឋ ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ជារន សស ប្ែលម្ចន
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លភទ្ស្សលែៀងគ្ពហោ រកភាពជាស្រសតី ឬប រសរិនបាន ម្ចនរសោីោ 
រ ងលរឿងលហាោះលហើរលែើរលលើអាោសបាន គ្តច់លៅកន ងលវហារ លសា 
ស ខលៅ ស់ោល ូរ គ្គត្រករន សសម្ចន ក់កន ងចំលណាររន សសោំង
លទោះ លកើត្ម្ចនលសចកតីលោភ លដ្ឋ សរាឹងល ើញប្ផនែីម្ចនពណ៌
ស្សស់លឆ្ើត្ឆា លអ ម្ចនកាិនគ្ក ូប លធាើឱ្យចង់ភាក់រសជាតិ្លរើល លទ្ើប
ចាប់ែីលទោះរកដ្ឋក់កន ងម្ចត់្ ល ោះប៉ាោះជារួ  ណាត ត្ រសែីក៏គ្ជួត្គ្ជាប
លពញសព៌្វងគោ  លកើត្រសឆាៃ ញ់ជាទី្លពញចិត្តក្គ្កប្លង  លកើត្ត្ណាា
គ្របសងាត់្លទ្ើបបរលិភារែីលទោះលរឿ  ៗរក ចំប្ណករន សសែក្ទ្ល ើញ
លហើ ក៏ កត្គ្ម្ចប់តរខាោះ ោលែឹងរសប្ផនែីលហើ ក៏លកើត្ត្ណាា  
ទំគន បរលិភាររសប្ផនែីោំង ស់គន  តំងពីលទោះរក រសោីោ ក៏
សាបសូនយ នតរោនលៅ ោលរសោីោ សាបសូនយលៅ ក៏លកើត្ភាព
ងងឹត្ឈឹងលៅ រន សសោំង  ក៏ម្ចនលសចកតីត្ក់សា ត្ចិត្ត ោល
ត្រកលទ្ើបបានលកើត្ែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យលឡើង ម្ចនរសោីភា៊ឺសាា ងលពញពិភព
លោក រន សសោំង  ក៏ទំគន សបា រកីោ លសារនសសកន ងពនា៊ឺ
លទោះ ក៏ទំគន បរលិភាររសប្ផនែីលដ្ឋ លសចកដីត្ណាា កលគ្រើកលឡើង 
គ្របសងាត់្សត្ាោំង  គ្រប់គន  លដ្ឋ  ំណាចក្នត្ណាា  លធាើឱ្យ
រន សសពួកខាោះម្ចនពណ៌សរប រោ លផសងគន  ពួកខាោះពណ៌សរប រ
ស្សស់ថាា  ប្ត្ពួកខាោះក៏ពណ៌សរប រអាគ្កក់ លទ្ើបលកើត្លសចកតីគ្បម្ចេ
លរើលង្ក រវងរន សស ២ ពួក បាបធរ៌ពីរគ្បោរលទ្ើបសប្រតងអាោរ
ឱ្យគ្បាកែចាស់ លទោះរ៊ឺ សោា  ទិ្ែាិនិងម្ចនោះ ជាធរ៌ប្ែលតរត្ណាា
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រកយ៉ាងជិត្ែិត្ ោលបាបធរ៌របស់រន សសខាា ំងោា លឡើង ប្ផនែីប្ែល
ម្ចនរសជាតិ្ឆាៃ ញ់ក៏សាបសូនយលៅ ប្ផនែីក៏ោា  ជាគ្កររប្ផនែី 
(ភូរិបបបែិកលោ) ម្ចនលកខណៈស្សលែៀងផសិត្  ប្ណត ត្លៅកន ងទឹ្ក
ម្ចនកាិនគ្ក ូប ម្ចនរសឆាៃ ញ់ជាអាហារ ោលសទត នរបស់រន សស
គ្ោស់លដ្ឋ បាបធរ៌ គ្កររប្ផនែីក៏ នតរោនលៅ លកើត្ជាបោលត 
(វលាិរា៉ាងម្ចនរសជាតិ្ប្ផអរ) លឡើង ត្រកបោលតក៏សាបសូនយលៅ 
ម្ចនស្សូវសាលីែ ោះលចញលឡើងរកឯង រិនម្ចនកនោក់ម្ចនកាិនគ្ក ូប 
រន សសបូត្ កលៅចំ ិនបរលិភារបានភាា រៗ ស្សូវសាលីប្ែលបូត្ ក
លៅក៏ែ ោះលឡើងរកេោី យ៉ាងលនោះ ស់ោល ូរ គ្គលទោះរន សសបរលិភារ
ប្ត្បា រិនគ្តូ្វម្ចនរាូបោ លទ្ ។ 
 ោលលែើរលឡើ  រន សសោំង  ទ្ទួ្លោនអាហាររសប្ត្
រួ  រ៊ឺ រសប្ផនែីប្ែលែូចជាស ោធ ហារ គ្គត្រកបានទ្ទួ្លរស
អាហារ រ៊ឺ បា ឆ្អិត្ប្ែលជារបស់លគ្គត្គ្គត្ ឧចាា រៈ បសាវៈក៏លកើត្
លឡើង គ្តូ្វម្ចនោា រ បលទោ បង់រូគ្ត្និងករសីៈ លទ្ើបលកើត្ជាោា រ និង
 វ វៈលភទ្ោំង ២ លឡើង តរ នកណាប្ែលោា ប់ជាគ្បុស ឬជាស្សីពី
រ នរក លពលរ ននឹងបាន្នលៅលកើត្កន ងគ្ពហោលោកលទោះ ោល
 ំណាចរបស់្នប្ែលខាួនគ្របសងាត់្ោរោរៈទ្ ក បាត់្លៅពី
សទត នរបស់ខាួន ក៏ជាឱ្ោសែល់ោររ ណប្ែលជាប់ជារួ ឥរនោិ 
រូប រ៊ឺ ឥត្ថិរនោិ  ឬប រសិរិនោិ  ប្ែលបានឧបនិសស បបចា័ ពី តី្ត្ក៏
លកើត្លឡើង ត្ពីលទោះរករន សសោងំ   ក៏ខាល់ខាា  កន ងោរលសព
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លសា លរេ នធរោ គ្តូ្វប្សាងរកផោោះសប្របងនិងលកើត្ោរខាិលគ្ច ូសកន ង
ោរគ្បកបរ ខរបរចិញ្ា ឹរជីវតិ្ ។ 
 រន សសពួកណាលពញចិត្តកន ងោរលសពលរេ នធរោ រន សសពួក 
លទោះរប្រងគ្ជួលគ្ចបល់កន ងោរគ្បកបរ ខរបរចិញ្ា ឹរជីវតិ្ ។ 
 ចំប្ណករន សសពួកខាោះល ើញថា ោរលសពលសា លរេ នធរោជា
បាប ក សល ក៏ខាលខ់ាា  រកផាូវប្ែលនឹងោងបាប ឬបប្ណត ត្បាប 
លទ្ើបទំគន ចូលក្គ្ពសាងបណណសាោអាស្ស័ ម្ចនគ្បគ្កតី្គ្តច់លៅកន ង
ស្សុក លែើរបីសូរអាហារលរបរលិភារ រន សសោំងលនោះល ោ្ ោះថា 
គ្ព្វហោណ៍ រ៊ឺ  នកបួស  នកបប្ណត ត្លចាលនូវបាបលរេ នធរោ ឬ នកលចញ
ចាកោរលទោះឯង ។ 
 

ក្ំែត្់អសច្ង្ខយយក្បបទាងំ្ ៤ ប្ លច្ោក្ធ្លតុ្ 
ព្ត្វូទមា យច្ោយច្ភាើង្ 

 ១. សំវែដ សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីកបបវទិស 
រហាលរ តំងលឡើងលហើ  លភាើងលឆ្ោះទូ្ោំងប្សនលោែិចគ្កវល 
រហតូ្ែល់លភាើងរលត់្ ល ោ្ ោះថា សំវែដ សលងខ យកបប ។ 
 ២. សំវែដឋា ី សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីលភាើង
រលត់្បាត់្លៅលហើ  រហូត្ែល់លភាៀងោា ក់លពញទី្កប្នាងប្ែលលភាើងលឆ្ោះ 
ល ោ្ ោះថា សំវែដឋា ី សលងខ យកបប ។ 
 ៣. វវិែដ សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីលភាៀងោា ក់លពញ 
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ទូ្លៅកន ងប្សនលោែិចគ្កវល រហូត្ែល់គ្ពោះអាទិ្ត្យ គ្ពោះចនោលកើត្លឡើង 
ល ោ្ ោះថា វវិែដ សលងខ យកបប ។ 
 ៤. វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីគ្ពោះអាទិ្ត្យ 
គ្ពោះចនោលកើត្លឡើង រហូត្ែល់កបបវទិស រហាលរ តំងលឡើងលទ្ៀត្ 
ល ោ្ ោះថា វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ។ 
 

ច្ោក្ធ្លតុ្ប្ លព្ត្វូទមា យច្ោយទឹក្ 
 លោកោត្ ប្ែលគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ ទឹ្កលទោះ ោលែល់លពល
កបបវទិស រហាលរ លផតើរតំងលឡើងលហើ  ម្ចនលភាៀងោា ក់ច ោះរក
លោរឱ្យបណត ោះពូជបាន តំងពីលទោះរកលភាៀងក៏ឈប់ោា ក់ច ោះរកលទ្ៀត្ 
ែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យក៏ម្ចនប្ត្រួ ែួង លោកោត្ ប្ែលគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ 
ទឹ្កលនោះរិនម្ចនគ្ពោះអាទិ្ត្យែួងទី្ ២ លកើត្លឡើងលទ្ ប្ត្ម្ចនខារ ទ្ក 
រហាលរ ទឹ្កខារលកើត្លឡើងរក លហើ រហាលរ ទឹ្កខារលនោះ ក៏ប្គ្ប
សភាពជាលភាៀងោា ក់ច ោះរក គ្គែំបូងជាតំ្ណក់ទឹ្កលភាៀងប្ែលលអិត្
រ ន លហើ ោា  ជាគ្គប់លភាៀងធំៗ លដ្ឋ លំដ្ឋប់បនតិចរដងៗ ោា ក់រក
លពញបរលិវណទូ្លៅកន ងប្សនលោែិចគ្កវល ក្ផោពស ោនិងរហាបពាត្
ោងំពួងោលគ្តូ្វទឹ្កខារ ក៏រោ ជាផង់ធូលី ែូចែ ំ ំបិលប្ែលលចាល
លៅកន ងទឹ្ក លដ្ឋ ជ ំវញិប្សនលោែិចគ្កវលលទោះ ម្ចនខយល់ផ្ទត់្
ហ  រព័ទ្ធទឹ្កឃំាងទ្ ក រិនឱ្យហូរលចញផ ត្លៅលគ្ៅប្សនលោែិចគ្កវល
លទោះ លភាៀងទឹ្កខារប្ែលទ្ម្ចា  លោកោត្ លនោះ នឹងជន់លឡើងលៅខពស់
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រហតូ្ែល់ោម្ចវចរលទ្វលោកោំង ៦ ជាន់ លហើ ជន់លឡើងលៅែល់
គ្ពហោលោក តំងពីបឋរជានលឡើងលៅ ឈប់លៅខាងលគ្ោរជាន់
ស ភកិណាា  បណាត សង្កខ រោំង  នឹងវទិសលៅ ស់ ោលសង្កខ រ
ោងំ  សូនយ ស់លៅលហើ  ទឹ្កខារក៏នឹងរងីសៃួត្ នតរោនលៅ 
អាោសខាងលលើនិងខាងលគ្ោរជាប់ជារួ គន  ោលែល់គ្គប្ែល
លោកតំងលឡើងេោី ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅទំ្នងែូចគន ប្ែលលោកោត្ គ្តូ្វ
ទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើងរហូត្ សល់ទោះឯង ប្ត្ោលនឹងតំងលឡើងេោីលទោះ  
រប្រងតំងលឡើងពីអាភសសោភូរិច ោះរកជាលំដ្ឋប់ ។ 
 

ក្ំែត់្អសច្ង្ខយយទាងំ្ ៤ ប្ លច្ោក្ធ្លតុ្ 
ព្ត្វូទមា យច្ោយទឹក្ 

 ១. សំវែដ សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីកបបវទិស 
រហាលរ តំងលឡើង លហើ លភាៀងទឹ្កខារក៏ោា ក់ច ោះរកទ្ម្ចា  លោក
ោត្ ឱ្យ ស់លៅ រហូត្ែល់លភាៀងទឹ្កខារលទោះរងីសៃួត្ នតរោនលៅសល់
ប្ត្អាោសប្ែលជាប់ជារួ គន  ោលលទោះលៅថា សំវែដ សលងខ យ-
កបប ។ 
 ២. សំវែដឋា ី សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីលភាៀង
ទឹ្កខារប្ែលទ្ម្ចា  លោកហួត្ប្ហង ស់លៅលហើ  ម្ចនរហាលរ 
ប្ែលឱ្យលកើត្តំងលឡើងេោី រហូត្ែល់លភាៀងសាងលោកលទោះ ោា ក់ច ោះ
រករហូត្លពញប្សនលោែិចគ្កវល និងជន់លឡើងែល់ភូរិប្ែលគ្តូ្វ
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ទ្ម្ចា  លដ្ឋ ទឹ្កខារលទោះ លៅោលោំងលទោះថា សំវែដឋា ី-
 សលងខ យកបប ។ 
 ៣. វវិែដ សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីលភាៀងោា ក់ច ោះ
រកលពញទី្ លហើ ស្សកច ោះរកបនតិចរដងៗ រហូត្លកើត្គ្ពោះអាទិ្ត្យ 
គ្ពោះចនោលឡើងរក លៅថា វវិែដ សលងខ យកបប ។ 
 ៤. វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីគ្ពោះអាទិ្ត្យ 
គ្ពោះចនោ គ្បាកែលឡើងលហើ  រហូត្ែល់កបបវទិស រហាលរ តំង
លឡើងលទ្ៀត្ លៅថា វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ។ 
  សលងខ យកបបោំង ៤ លនោះ ម្ចនរ ៈលពល ូរ ៦៤  នតរកបប
លសោើគន  និងរួរោំង ៤  សលងខ យកបបលនោះជា ១ រហាកបប ។ 
 

ច្ោក្ធ្លតុ្ប្ លព្ត្វូទមា យច្ោយខ្យល ់
 លោកោត្ ប្ែលគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ ខយល់លទោះ ោលកបបវទិស 
រហាលរ តងំលឡើង បណាត លឱ្យលភាៀងោា ក់ទូ្លៅលពញប្សនលោែិ-
ចគ្កវល លហើ ក៏ឈប់ ែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យម្ចនប្ត្ ១ ែួង រិនម្ចនែួងទី្ 
២ លកើត្លឡើងែូចោរទ្ម្ចា  លោកលដ្ឋ លភាើងលទ្ ត្ពីលទោះលៅក៏លកើត្
ខយល់វលយសំវែដ រ៊ឺ ខយល់ប្ែលទ្ម្ចា  លោកឱ្យវទិស ខយល់វលយ-
សវំែដលនោះ កន ងលពលែំបូងផ្ទត់្លដ្ឋ តិ្ចៗ ប្ែលលោរលំ ងធូលីលអិត្
ហ  លឡើងបាន លហើ ក៏បប្នថរផ្ទត់្ខាា ំងលឡើងបនតិចរដងៗ រហូត្ែល់
ផ្ទត់្ទំ កោំងែ ំសិោតូ្ចធំផ្ទា ស់ទី្លៅបាន លហើ ក៏រតឹ្ប្ត្ផ្ទត់្
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ខាា ំងលឡើងរហូត្ែល់សណដ កលែើរលឈើ ភនំ ឱ្យខាា ត់្ខាា    ប្ណត ត្លៅ
កន ងអាោស ប៉ាោះខោប់គន ឱ្យប្បកជាែ ំតូ្ចៗ ជាផង់ធូលីបាត់្លៅកន ង
អាោស គ្គត្រកក៏លកើត្ខយល់ផ្ទត់្ពីខាងលគ្ោរក្ផោប្ផនែីម្ចនកម្ចា ំង
ខាា ំងោា ណាស់ រហូត្លធាើឱ្យប្ផនែីគ្ត្ឡប់ប្បកខាា ត់្ខាា    ប្ណដ ត្លៅ
កន ងអាោស ប៉ាោះខោប់គន ប្បកឱ្យលអិត្ជាែ ំតូ្ច  ៗោំងភនំសត្តបព៌ត្ ភនំសិលនរ  
ភនំចគ្កវល រហូត្ែល់អាោស វមិ្ចនរបស់ោម្ចវចរលទ្វលោក កន ង
ប្សនលោែិចគ្កវលវទិសសាបសូនយលៅកន ងអាោស ខយលគ់្បល័ 
លោកលនោះ នឹងផ្ទត់្តងំពីោរភូរិលឡើងលៅរហូត្ែល់របូាវចរភូរិ រ៊ឺ 
គ្ពហោលោកោំង ៩ ជាន់ ប្ែលម្ចនបឋរជានភូរិ ៣ ទ្ តិ្ ជាន
ភូរិ ៣ និងត្តិ្ ជានភូរិ ៣ លហើ ក៏ឈប់លៅគ្តឹ្រលទោះ វត្ថ ោំង-
  ោំងពួងសូរបីទឹ្កប្ែលគ្ទ្ប្ផនែី និងខយលប់្ែលហ  រព័ទ្ធគ្ទ្ទឹ្ក
ទ្ ក ក៏វទិសសាបសូនយលៅលគ្ព្វោះខយល់រហាគ្បល័ លនោះ ោលផ្ទត់្
ទ្ម្ចា   ស់លហើ  ខយល់លទោះក៏នឹងសៃប់លៅឯង អាោសខាងលលើនិង
ខាងលគ្ោរស្សឡោះចូលគន ប្ត្រួ  ។ 
 ោលែល់គ្គប្ែលលោកតំងលឡើងេោី ក៏លកើត្ម្ចនរហាលរ  
លហើ លភាៀងក៏ោា ក់ច ោះរកលពញទូ្លៅ កន ងប្សនលោែិចគ្កវលលទោះ
លទ្ៀត្ លធាើឱ្យទឹ្កជន់លឡើងលៅរហូត្ែល់កប្នាងប្ែលវទិសលៅលដ្ឋ 
ខយល់ លហើ ទឹ្កលទោះក៏ហួត្ប្ហងបនតិចរតងៗ ច ោះរកតរលំដ្ឋប់ ។ 
 លោកប្ែលនឹងគ្បាកែលឡើងរ ន ក៏គ្បាកែលឡើងតំងពីជាន់
ស ភកិណាា គ្ពហោច ោះរកលដ្ឋ លំដ្ឋប់ ។ 
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កំ្ែត់្អសច្ង្ខយយទាងំ្ ៤ ប្ លច្ោក្ធ្លតុ្ 
ព្ត្វូទមា យច្ោយខ្យល ់ 

 ១. សំវែដ សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីកបបវទិស
រហាលរ តំងលឡើង រហូត្ែល់ខយល់ប្ែលផ្ទត់្ទ្ម្ចា  លោកលទោះ
សៃប់ច ោះ ។ 
 ២. សំវែដឋា ី សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីខយល់
សៃប់រហូត្ែល់លភាៀងសាងលោកោា ក់ច ោះរកលពញភូរិលផសង  ៗ ប្ែលគ្តូ្វ
ទ្ម្ចា   ។  
 ៣. វវិែដ សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីទឹ្កប្ែលជន់
លពញទី្ លហើ េ ច ោះគ្បាកែែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ គ្ពោះចនោ ។ 
 ៤. វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ោប់កំណត់្លវោតំងពីែួង
គ្ពោះអាទិ្ត្យ គ្ពោះចនោ លកើត្លឡើងលហើ ជាលែើររក រហូត្ែល់កបបវទិស 
រហាលរ តំងលឡើងលទ្ៀត្ ។ 
  សលងខ យកបបោំង ៤ ម្ចនរ ៈលវោ ូរលសោើគន  និងរួរគន ជា 
១ រហាកបប ។ 
 សរ បភូរិប្ែលជាទី្លៅអាស្ស័ របសស់ត្ា ចគ្កវល ១ ឬលោក
ោត្  ១ ម្ចន ៣១ ភូរិ ។ 
 ចគ្កវលឬលោកោត្  ម្ចនចំនួន ននតចគ្កវលរកទី្បំផ ត្រិន
បាន ចគ្កវលម្ចនលសចកតីសរព័នធគន ជារួ គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ រ៊ឺ  

 ននតចគ្កវល ជាវសិ័ លខត្តរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ។ 
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ប្សនលោែិចគ្កវល ជាអាណាលខត្តប្ែលលោកិ ធរ៌ផា 
លៅែល់ ។ 

រ ៊ឺនចគ្កវល ជាជាតិ្លខត្ត ប្ែលម្ចន នកគ្តស់ែឹង រ ិសចាៈ ៤ 
ចគ្កវល ឬលោកោត្  លៅថា ឱ្ោសលោក ។ 
សត្ាប្ែលអាស្ស័ លៅកន ងចគ្កវល លៅថា សត្ាលោក (ខនធ ៥)  

 រូបធរ៌ និងទរធរ៌ (ចិត្ត លចត្សិក របូ) ប្ែលគ្បកបជាខនធ ៥ 
កន ងសត្ា លៅថា សង្កខ រលោក ។ 
 
 

ឆប់ ភូមិ្ឆតុ្ក្ក  
 

3 
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រួក្ទី ២ ប ិសនធិឆតុ្ក្ក 

( o , 
 

 បែិសនធិ រ៊ឺ ោរបនតភពជាតិ្ ឬោរលកើត្លឡើងកន ងភពជាតិ្េោី ោល
លព្វលលដ្ឋ ធរ៌លហើ  សំលៅែល់ អាោរប្ែលចិត្ត លចត្សិក និង
ករោជរូបគ្បាកែលឡើងជាគ្គែំបូង កន ងភពណារួ លដ្ឋ  ំណាចក្ន
ោរជាប់ត្រវងភពចាស់ជារួ នឹងភពេោី លៅថា បែិសនធិ ោរលកើត្
លឡើងរបស់ចិត្ត លចត្សិក និងករោជរូប លកើត្លឡើងកន ងភូរិណា ក៏លៅ
ល ោ្ ោះថា បែិសនធិលៅតរភូរិលទោះ ែូចវចនត្ថៈថា  
  បា បែិសនធិ ោរស រតិ្បែិសនធិ រូបាវចរបែិសនធិ 
 រូបាវចរបែិសនធិ លចតិ្ ចត្ ពាិោ បែិសនធិ ទរ ។ 
 ល ោ្ ោះរបស់បែិសនធិម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  បា បែិសនធិ 
ោរស រតិ្បែិសនធិ រូបាវចរបែិសនធិ និង រូបាវចរបែិសនធិ ល ោ្ ោះថា 
បែិសនធិចត្ កាៈ ។ 
 

អធិបាយប ិសនធិ 
 ១.  បា បែិសនធិ រ៊ឺ ោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្ត លចត្សកិ 
និងករោជរូប គ្គែំបូងកន ង បា ភូរិ ៤ លៅថា  បា បែិសនធិ ។ 
 ២. ោរស រតិ្បែិសនធិ រ៊ឺ ោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្ត លចត្សិក 
និងករោជរូប គ្គែំបូងកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ លៅថា ោរស រតិ្-
បែិសនធិ ។ 
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 ៣. រូបាវចរបែិសនធិ រ៊ឺ ោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្ត លចត្សិក 
និងករោជរូប គ្គែំបូងកន ងរូបភូរិ ១៥ និងោរគ្បាកែលឡើងគ្គែំបូង
របស់ករោជរូបកន ង សញ្ញសត្តភូរិ ១ លៅថា រូបាវចរបែិសនធិ ។ 
 ៤.  រូបាវចរបែិសនធិ រ៊ឺ ោរគ្បាកែលឡើងរបស់ចិត្ត និង 
លចត្សិកគ្គែំបូងកន ង រូបភូរិ ៤ លៅថា  រូបាវចរបែិសនធិ ។ 
ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតងបែិសនធិោំង ៤ គ្បោរលដ្ឋ ពិសាត រ ។ 
 

១. អបាយប ិសនធ ិ
  បា បែិសនធិ បានែល ់បែិសនធិចិត្ត លចត្សិក និងករោជរូប 
របស់នរក លគ្បត្ តិ្រចាេ ន និង ស រោ  រប្រងលកើត្កន ង បា ភូរិ ៤ 
បានែល់ ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ ក ក សលវបិាកចិត្ត ១ ែួង 
ែូចបាលី សប្រតងថា  
 ត្ត្ថ  ក សលវបិាលោលបោខ សហរត្សនតីរណំ  បា ភូរិ ំ 
ឱ្កានតិកខលណ បែិសនធិ ហ តា  ត្លត បរ ំភវងគំ បរលិយសាលន ចវនំ ហ តា  
លវចេិជាតិ្,    លរោបា បែិសនធិ ទរ ។ 
 កន ងបែិសនធិ ៤ គ្បោរលទោះ ឧលបោខ សនតីរណ ក សលវបិាក 
រប្រងលកើត្លឡើងកន ង បា ភូរិោំង ៤ លដ្ឋ លធាើកិចាបែិសនធិកន ង
ខណៈបែិសនធិោល ត្ពីលទោះលធាើភវងគកិចា និងកន ងលពលច ងលគ្ោ 
ក្នបចា បបននភព ក៏លធាើកិចាច តិ្ រ៊ឺ រលត់្ឃាា ត្ចាកភពប្ែលលៅលទោះ 
ល ោ្ ោះថា  បា បែិសនធិ ។ 
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អធិបាយអបាយប ិសនធ ិ
 ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ ក ក សលវបិាក ប្ែលជា
បែិសនធិវញិ្ញញ ណរបស់សត្ានរក លគ្បត្ តិ្រចាេ ន និង ស រោ  ជា
វញិ្ញញ ណប្ែលជាផលរបស់ ក សលចិត្ត ១១ (លវៀរឧទ្ធចាសរប  ត្ត ១ 
ែួង) ោលលធាើបែិសនធិកិចាកន ងបែិសនធិោល រ៊ឺ ខណៈែំបូងលកើត្លហើ  
ត្ពីលទោះក៏លធាើភវងគកិចា (រកាភពជាតិ្) រហូត្លៅែល់វរៈច ងលគ្ោ 
ក្នភពជាតិ្លទោះ លទ្ើបលធាើកិចាច តិ្ (ឃាា ត្ចាកភព) សប្រដងថា 
ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ ក ក សលវបិាក ោលលធាើកិចា
បែិសនធិលហើ  នូវលធាើភវងគកិចារកាភពជាតិ្លទោះ នឹងលធាើកិចាច តិ្ កន ង
វរៈច ងលគ្ោ ក្នភពជាតិ្លទោះផង ប្ត្គ្តូ្វ ល់ថាជាឧលបោខ រលទ-
វញិ្ញញ ណោត្  លហត្ ក ក សលវបិាក ប្ែលលកើត្រលត់្ជាប់ត្គន  
ខណៈរួ ែួង  ៗ រិនប្រនចិត្តែួងែប្ែលលទោះលទ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ ក ក សលវបិាក
លនោះ រប្រងលកើត្កន ង បា ភូរិ លៅរា៉ាងលទ្ៀត្ថា ទ្ រគតិ្ភូរិ រ៊ឺ ភូរិ
ប្ែលជាទី្លកើត្ក្នលសចកតីលំបាក និងបែិសនធិចិត្តគ្បលភទ្លនោះជា
 លហត្ កចិត្ត លទ្ើបលៅសត្ាប្ែលលកើត្លដ្ឋ ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណ-
ោត្  លហត្ ក ក សលវបិាកលនោះថា  ទ្ រគតិ្ លហត្ កប រគល ឬទ្ រគតិ្
ប រគល ។ 
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២. កាម្សគុតិ្ប ិសនធិ 
 ោរស រតិ្បែិសនធិ បានែល់ បែិសនធិចិត្តរបស់រន សស និង
លទ្វតប្ែលលកើត្កន ងភូរិប្ែលគ្ពរលដ្ឋ ោរត្ណាា  ែូចវចនត្ថៈថា  
 ោរសហចរតិ ស រតិ្ = ោរស រតិ្  
 ស រតិ្ភូរិប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ ោរត្ណាា  ល ោ្ ោះថា ោរស រតិ្ 
បានែល់ ោរស រតិ្ភូរិ ៧ (រន សសភូរិ ១ និងលទ្វភូរិ ៦) ។ 
 ោរស រតិ្បែិសនធិចិត្ត ៩ របស់រន សសនិងលទ្វត រប្រងលកើត្
បានកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ។ 
 ោរស រតិ្បែិសនធិចិត្តម្ចន ៩ ែួង បានែល់ ឧលបោខ រលទ-
វញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កក សលវបិាក ១ ែួង រប្រងលកើត្បានកន ងរន សស
ភូរិ ១ និង ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ១ ោំង ២ ភូរិលនោះប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 រហាវបិាក ៨ ែួង រប្រងលកើត្បានកន ងរន សសភូរិ ១ និងលទ្វភូរិ 
៦ ឬប្ែលលៅថា ោរស រតិ្ភូរិ ៧ ។ 
 

អធិបាយកាម្សគុតិ្ប ិសនធិ 
 ១. ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កក សលវបិាក ១ ែួង 
ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស់ទ្ាិលហត្ កឱ្រកក សលចិត្ត ៤ ែួង ប្ែលម្ចន
ោរខាោះខាត្លដ្ឋ លហត្  ញាណ និងសង្កខ រ លទ្ើបជា នកម្ចនប ណយតិ្ច 
ផលប ណយទំឱ្យលកើត្ជារន សស និងលទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោ កន ង
ោរស រតិ្ក៏ពិត្ ប្ត្ផលប ណយលទោះរិនលពញលលញលអ លទ្ើបឱ្យលកើត្
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ជារន សសវកិលពិោរោំងផាូវចិត្តនិងោងោ លផសងៗ រកពីកំលណើ ត្ 
និងឱ្យលកើត្ជាលទ្វតជាន់ោប កន ងចាត្ រោហាោជិោ ម្ចនវនិិបាតិ្ក-
 ស ោពួកខាោះ និងលវម្ចនិកលគ្បត្ពួកខាោះែូចកន ងវចនត្ថៈថា  
 ក សលវបិាលោលបោខ សហរត្សនតីរណំ បន ោរស រតិ្ ំ 
រន សានលញ្ា វ ជចាទធ ទី្នំ ភ រោសសតិនញ្ា  វនិិបាតិ្ោស ោនំ 
បែិសនធិភវងគច តិ្វលសន បវត្តតិ្ ។ 
 ឧលបោខ សនតីរណក សលវបិាក រប្រងលកើត្បានកន ងោរស រតិ្-
ភូរិ លដ្ឋ លធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្របស់រន សសប្ែលពិោរលផសង  ៗ
ម្ចនប្ភនកខាា ក់រកពីកំលណើ ត្ជាលែើរ និងរបស់លទ្វតជាន់ោប ម្ចនលទ្វត
ប្ែលលៅអាស្ស័ ភ រោែាលទ្វតនិងវនិិបាតិ្ក ស ោពួកខាោះ ។ 
 
សប្ម្តង្បុគគលប្ លប ិសនធិច្ោយឧច្បកាខ ម្ច្នាវិញ្ញា ែធ្លតុ្

អច្ហត្ុក្ក្សុលវិបាក្ ១១ រួក្  
រន សសប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ ក-

ក សលវបិាក ម្ចនអាោរពិោរលផសង  ៗរកពីកំលណើ ត្ ១០ ពួក និងលទ្វត
ជាន់ោបប្ែលលៅអាស្ស័ ភ រោែាលទ្វត ឬវនិិបាតិ្ក ស ោ ១ ពួក 
រន សសប្ែលពិោរលផសងៗ ១១ យ៉ាងរ៊ឺ 
 ១. ជចានធ ជា នកម្ចនប្ភនកខាា ក់ពីកំលណើ ត្ ។ 
 ២. ជចាពធិរ ជា នកម្ចនគ្ត្លចៀកេាង់ពីកំលណើ ត្ ។  
 ៣. ជចាឃានក ជា នកម្ចនគ្ចរ ោះខូចពីកំលណើ ត្ ។ 
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 ៤. ជចារូរ ជា នករិនលចោះនិយ ពីកំលណើ ត្ ។ 
 ៥. ជចាជឡ ជា នកលៃង់លមា ពីកំលណើ ត្ ។ 
 ៦. ជចា រោត្តក ជា នកឆ្ាួត្ពីកំលណើ ត្ ។ 
 ៧. បណា ក ជារន សសលខោើ  ។ 
 ៨. ឧភលតពយញ្ា នក ជា នកម្ចនលភទ្ ២ ។ 
 ៩. នប ំសក ជា នករិនគ្បាកែលភទ្ ។ 
 ១០. ររោ ជា នកនិយ ជាប់ៗ ពីកំលណើ ត្ ។ 
 ១១. វនិិបាតិ្ក ស ោ ជាលទ្វតជាន់ោប ។ 
 សគ្ម្ចប់ខទី្ ១១ ជាលទ្វតពិោរ រូបោងរិនសាអ ត្លអ រិនម្ចន
លសចកតីស ខ ម្ចន ំណាចតិ្ច និងគ្តូ្វលៅអាស្ស័ ភ រោែាលទ្វត ោប់ជា
លទ្វតប្ែលម្ចនស័កដិោបបំផ ត្កន ងជាន់ចាត្ រោហាោជិោ នឹងបាន
បរយិ លសចកតីរបស់ប រគលប្ែលពិោរ ១១ ពួក លដ្ឋ ពិសាត រត្លៅ ។ 
 ១. ជចានធ ជា នកម្ចនប្ភនកខាា ក់រកពីកំលណើ ត្ 
  នកប្ែលប្ភនកខាា ក់រកពីកំលណើ ត្ ល ោ្ ោះថា ជចានធ ែូចវចនត្ថៈថា 
ជាតិ្យ  លទធ  = ជចាលទធ   
 ធរោត នកប្ែលបានកំលណើ ត្លដ្ឋ រពភលស យកៈលទោះ កន ង
ខណៈបែិសនធិចកខ បសាទ្រូបលៅរិនោន់គ្បាកែ ត្រករហូត្ែល់
សបាត ហ៍ទី្ ១១ លទ្ើបគ្បាកែលឡើង សគ្ម្ចប់សំលសទ្ជប រគល និង
ឱ្បបាតិ្កប រគល កន ងបែិសនធិខណៈចកខ បសាទ្រូប រប្រងលកើត្លឡើង
គ្ពរផង ែូលចាន ោះោប់តំងពីបែិសនធិខណៈជាលែើររក លបើករោប្ែលម្ចន
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ទទី្ទំសត្ាឱ្យលកើត្ រិនអាចលធាើចកខ បសាទ្រូបលកើត្លឡើងបានកន ងរ ៈ
លពលែ៏សររួរ លដ្ឋ  ំណាចជនកសត្តិនិងឧបត្ថរភកសត្តិលហើ  
 នកប្ែលបែិសនធិរកលដ្ឋ ករោលទោះឯង លទ្ើបល ោ្ ោះថា ជចានធប រគល 
រ៊ឺ  នកប្ែលម្ចនប្ភនកខាា ក់រកពីកំលណើ ត្ ឬបែិសនធិខណៈលទោះឯង 
ប្ត្លបើករោអាចលធាើឱ្យចកខ បសាទ្លកើត្លឡើងកន ងលពលប្ែលសររួរែូច
លព្វលលហើ  ត្រកខាងលគ្ោ  សូរបលីៅកន ងរភ៌ម្ចត ឬខណៈលកើត្
រកប្ភនកខាា ក់កតី នឹងចាត់្ជាជចានធប រគលរិនបាន ។ 
 ែូលចាន ោះ រន សសខាោះប្ែលប្ភនកខាា ក់តំងពីលកើត្ចាករភ៌ម្ចត 
រន សសខាោះម្ចនលសចកតីឆាា ត្ ា្ ស សិកាវជិាា ផាូវលោកឬផាូវធរ៌បានលអ 
ម្ចនោរចាំនិង ល់បានលអ ម្ចនោរែឹងលគ្ៅគ្ជោះ លទ្ើបជាោរសននិដ្ឋា ន
ថា ប រគលលនោះរិនបានបែិសនធិលដ្ឋ ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  -
លហត្ កក សលវបិាកលទ្ ។ 
 ២. ជចាពធិរ  នកប្ែលម្ចនគ្ត្លចៀកេាង់ពីកំលណើ ត្  
  នកប្ែលម្ចនគ្ត្លចៀកេាង់ពីកំលណើ ត្ ល ោ្ ោះថា ជចាពធិរ 
ែូចវចនត្ថៈថា ជាតិ្យ ពធិលោ = ជចាពធិលោ 
  សំលៅ កតំងពីបែិសនធិខណៈជាលែើររក លបើករោប្ែលម្ចន
ទទី្ទំសត្ាឱ្យលកើត្ រិនអាចលធាើឱ្យលសាត្បសាទ្រូបគ្បាកែលឡើងកន ង
លពលែ៏សររួរ (សបាត ហ៍ទី្ ១១ ោប់តំងពីបែិសនធិខណៈ) លដ្ឋ  
 ំណាចជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ  នកប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ ករោលទោះ 
លទ្ើបលៅថា ជចាពធិរប រគល រ៊ឺជា នកប្ែលម្ចនគ្ត្លចៀកេាង់ពីកំលណើ ត្។ 
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 ៣. ជចាឃានក  នកប្ែលរិនម្ចនឃានបសាទ្ពីកំលណើ ត្ 
  នកប្ែលរិនម្ចនឃានបសាទ្ពីកំលណើ ត្ ល ោ្ ោះថា ជចាឃានក 
 ែូចវចនត្ថៈថា ជាតិ្យ  ឃានលោ = ជចាា ឃានលោ 
 សំលៅែល ់  នកប្ែលបែិសនធិរកលទោះ លបើករោប្ែលម្ចនទទី្ទំ
សត្ាឱ្យលកើត្ រិនអាចលធាើឱ្យឃានបសាទ្រូបគ្បាកែលឡើង លដ្ឋ  ំណាច
ជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិកន ងលវោែ៏សររួរ (សបាត ហ៍ទី្ ១១ ោប់
ពីបែិសនធិខណៈ) លហើ លៅប រគលលទោះថា ជចាឃានកប រគល រ៊ឺ 
រិនម្ចនឃានបសាទ្រកពីកំលណើ ត្ ។ 
 ៤. ជចារូរ  នកប្ែលរពីកំលណើ ត្  

 នកប្ែលបលញ្ាញសំលឡងលចញរកជាព្វកយនិយ រិនបាន
ពីកំលណើ ត្ ល ោ្ ោះថា ជចារូរ ែូចវចនត្ថៈថា 
 ជាតិ្យ រូលគ = ជចារូលគ  
 សំលៅែល់  នកប្ែលបែិសនធិរកលទោះ លបើករោប្ែលលធាើទទី្ទំ
សត្ាឱ្យលកើត្លទោះ រិនអាចលធាើឱ្យបលញ្ាញសំលឡងលចញរកជាព្វកយ 
និយ បានលដ្ឋ ជាក់ចាស់ ោប់តំងពីបែិសនធិខណៈជាលែើររក 
រហូត្ែល់លពលែ៏សររួរ លៅប រគលលទោះថា ជចារូរប រគល រ៊ឺ 
រន សសរ ។ 
 ៥. ជចាជឡ  នកប្ែលលៃង់លមា ពីកំលណើ ត្  
  នកប្ែលងងឹត្លៃង់ពីកំលណើ ត្ ល ោ្ ោះថា ជចាជឡ ែូចវចនត្ថៈថា 
ជាតិ្យ ជល  = ជចាជល  
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 សំលៅ ក  នកបែិសនធិរកលទោះ ជា នកប្ែលលៃង់លមា ទ្ទួ្ល
សាត ប់ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅ ាីរិនែឹងលរឿង រិន ល់ សូរបីឱ្យោប់ ១ ែល់ 
១០ ក៏ោប់រិនគ្តូ្វ ឬលៃង់រិនលធាើកិចាចំលព្វោះខាួនបានលដ្ឋ ខាួនឯង គ្តូ្វ
អាស្ស័  នកែក្ទ្ជួ ចាត់្ោរឱ្យ ោប់តំងពីបែិសនធិជាលែើររករហូត្
ែល់លវោែ៏សររួរក៏លៅប្ត្ម្ចនលសចកដីលៃង់ បលគ្ងៀនវត្ថ ប្ែលង្ក ៗ 
លហើ ក៏រិន ល ់ែូលចនោះលៅប រគលលនោះថា ជចាជឡប រគល រ៊ឺ រន សស
លៃង់លមា រកពីកំលណើ ត្ ។ 
 ៦. ជចា រោត្តក  នកប្ែលឆ្ាួត្ពីកំលណើ ត្ 
  នកប្ែលឆ្ាួត្ពីកំលណើ ត្ ល ោ្ ោះថា ជចា រោត្តក ម្ចនវចនត្ថៈថា  
ជាតិ្យ ឧរោត្តលោ = ជចា រោត្តលោ  
 សំលៅែល់  នកប្ែលបែិសនធិរកលទោះ ោប់ពីបែិសនធិខណៈ
ជាលែើររក រហូត្ែល់លវោែ៏សររួរ ករោប្ែលទំសត្ាឱ្យលកើត្លទោះ 
រិនអាចលធាើឱ្យជា នកម្ចនសតិ្រលឹកែឹងកន ងោរលធាើណាៗ របស់ខាួនឯង
បាន រ៊ឺ ជា នកវលងាងសតិ្ ឬឆ្ាួត្រហូត្រកតំងពីកំលណើ ត្ លៅប រគល
លទោះថា ជចា រោត្តកប រគល រ៊ឺ រន សសឆ្ាួត្រកពីកំលណើ ត្ ។ 
 ៧. បណា ក ជារន សសលខោើ  ឬវបិរតិ្ផាូវលភទ្  
  នកប្ែលបែិសនធិរកលដ្ឋ លគ្រឿងសម្ចគ ល់លភទ្ ក្នប រសនិង
ស្រសតីខាោះខាត្ លខា  ឬ នកប្ែលម្ចនអាោរវបិរតិ្ផាូវលភទ្គ្បោរខាោះ 
ល ោ្ ោះថា រន សសលខោើ  ។ 
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បែឌ ក្មន ៥ រួក្ 
 ១. អាសិត្តកបណា ក បានែល់ បណា កៈប្ែលផឹកនូវទឹ្ក ស ចិ 
ប រគលណារួ ម្ចនត្លគ្រក លហើ  កម្ចត់្លបៀរ ងគជាតិ្របស់
ប រសែក្ទ្ប៊ឺត្ផឹកទឹ្ក ស ចិលហើ  លទ្ើបរម្ចៃ ប់ត្លគ្រក ឬប រគលពួកខាោះ
ប្ែលលពលែំបូងលៅរិនោន់លកើត្ត្លគ្រក ោលបានប៊ឺត្ផឹកនូវទឹ្ក
 ស ចិលហើ  លកើត្លសចកតីត្លគ្រក ប រគលោំង ២ ពួកលនោះល ោ្ ោះថា 
អាសិត្តកបណា ក ។ 
 ២. ឧសសូ បណា ក ពួកបណា កៈប្ែលលបលរើលោររួរលភទ្ 
ប រគលណាបានឱ្ោសលបលរើលប រស និងស្រសតីរួរលភទ្ជារួ គន  ក៏
លកើត្លសចកតីឫសាកន ងខណៈជារួ គន  លសចកតីត្លគ្រកប្ែលខាួនម្ចន
ក៏រម្ចៃ ប់បាន ហាក់ែូចជាខាួនឯងបានលសពផងប្ែរ ែូលចាន ោះប រគលពួក
លនោះល ោ្ ោះថា ឧសសូ បណា ក ។ 
 ៣. ឱ្បការិកបណា ក បណា កៈប្ែលគ្តូ្វលគ្កៀវ ប រគលពួកខាោះ
ប្ែលគ្តូ្វលគ្កៀវរិនឱ្យម្ចនត្លគ្រកលកើត្លឡើង ែូចជាប រសប្ែលគ្តូ្វលគ្កៀវ
ម្ចនទទី្លៅជិត្ែិត្ជារួ ទងសនំកំណាន់របស់គ្ពោះោជា ជាប រគល
ប្ែលបានល ោ្ ោះថា ឱ្បការិកបណា ក ពួកបណា កៈគ្បលភទ្លនោះរិន
ម្ចនរកពីកំលណើ ត្លទ្ លទ្ើបចាត់្ថា បែិសនធិលដ្ឋ  លហត្ កបែិសនធិ
ជានិចារិនបាន អាចជា លហត្ កបែិសនធិ ទ្ាិលហត្ កបែិសនធិ
ឬតិ្លហត្ កបែិសនធិក៏បាន ។ 
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 ៤. បកខបណា ក បណា កៈប្ែលលកើត្ត្លគ្រកតរបកខ ប រគលពួកខាោះ
ម្ចនត្លគ្រកកន ងោឡបកខ ឬខាងរលទច ល ោះែល់ជ ណា បកខ រ៊ឺ ខាងលខនើត្ 
ត្លគ្រកក៏បាត់្លៅ ឬម្ចនត្លគ្រកកន ងជ ណា បកខ ល ោះែល់ោឡបកខ
ត្លគ្រកក៏បាត់្លៅ ប រគលពួកលនោះ ក៏ល ោ្ ោះថា បកខបណា ក ។ 
 ៥. នប ំសកបណា ក បណា កៈរិនគ្បាកែលភទ្ ប រគលណាប្ែល
លកើត្រកកន ងោរភូរិ  វ វៈលភទ្ស្សីនិងលភទ្គ្បុសរិនគ្បាកែោំង 
២ លភទ្ ម្ចនប្ត្ផាូវសគ្ម្ចប់បលទោ បង់បសាវៈប៉ា លណាណ ោះ ប រគលគ្បលភទ្
លនោះល ោ្ ោះថា នប ំសកបណា ក ។ 
 បណា កៈោំង ៥ ពួកលនោះ ោលសប្រតងលដ្ឋ គ្ត្ង់លហើ  
សលំៅ ក នប ំសកបណា ក ែូចវចនត្ថៈថា បឌតិ្ លិងគលវកលាភាវ ំ
រចេតី្តិ្ បណា លោ  នកប្ែលម្ចនលគ្រឿងសម្ចគ ល់ក្នប រសនិងស្រសតលីភទ្
ខាោះខាត្ (សល់បនតិចបនតួច)  នកលទោះល ោ្ ោះថា បណា ក ។ 
 ចំប្ណកបណា កៈ ៤ ពួកលទ្ៀត្ ជាោរសប្រតងលដ្ឋ បរយិ  ។ 
 ៨. ឧភលតពយញ្ា នក ប រគលលភទ្ ២  
 ប រគលណាអាស្ស័ ករោ លធាើឱ្យ វ វៈលភទ្ោំង ២ លកើត្លឡើង
បាន ប រគលលទោះ ល ោ្ ោះថា ឧភលតពយញ្ា នក ែូចវចនត្ថៈថា  
 ឧភលត បវត្តំ ពយញ្ា នំ  ត្ថីតិ្ = ឧភលតពយញ្ា នលោ 
  វ វៈលភទ្ោំង ២ លភទ្ លកើត្លឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័ ករោម្ចន
ែល់ប រគលណា ែូលចាន ោះប រគលលទោះល ោ្ ោះថា ឧភលតពយញ្ា នក បាន
លសចកតីថា លដ្ឋ  ំណាចក្ន ក សលករោ ប្ែលជាប់រកពី
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ោលរស រិចាេ ចារ ចូលរកលបៀត្លបៀនក សលករោប្ែលឱ្យលកើត្ជា
រន សស និងលធាើឱ្យ ំណាចក្នក សលករោលទោះម្ចនកម្ចា ំងេ ច ោះ លទ្ើប
គ្បាកែម្ចន វ វៈលភទ្បាន ២ លភទ្ កន ងប រគលប្ត្រួ ម្ចន វ វៈ
លភទ្ោំង ២ លទោះ រិនបានគ្បាកែកន ងលពលប្ត្រួ គ្ពរគន លទ្ លវោ
ណាប រសិភាវរូបគ្បាកែលឡើង លវោលទោះឥត្ថីភាវរបូរប្រងរិនគ្បាកែ 
និងលបើលវោណាឥត្ថីភាវរូបគ្បាកែលឡើង លវោលទោះប រសិភាវរូបក៏រិន
គ្បាកែលឡើង ែូចគ្ពោះបាលីកន ង ឥរនោិ  រក សប្រតងថា  សស 
ឥត្ថិរនោិ ំ ឧបបជាតិ្ ត្សស ប រសិិរនោិ ំ ឧបបជាតី្តិ្ ។ 
 ឥត្ថិរនោិ កំព ងលកើត្លឡើងែល់ប រគលណា ប រសិិរនោិ ក៏កំព ង 
គ្បាកែលឡើងែលប់ រគលលទោះប្រនឬ ? លទ ប្គ្បថា រិនប្រនលទ្ 
ជាោរបញ្ញា ក់ថារិនប្រនលកើត្លឡើងគ្ពរគន  ។ 
 

ឧភច្ោរយញ្ានក្បុគគលមន ២ រួក្ 
 ១. ឥត្ថីឧភលតពយញ្ា នកប រគល បានែល់ ប រគលប្ែលម្ចន
គ្ទ្ង់គ្ោ សណាា នលកខណៈ អាោររហូត្ែល់ វ វៈលភទ្ជាលភទ្ស្សី
ែូចធរោត ប្ត្ត្រកោលលវោណាលកើត្ត្លគ្រកលពញចិត្តកន ងស្រសតីែក្ទ្ 
ចិត្តប្ែលោា ប់ជាស្រសតីពីរ នក៏បាត់្លៅ ប្គ្បសភាពចិត្តជាប រសលឡើងរក
ជំនួស កន ងលវោជារួ គន  វ វៈលភទ្គ្បុសក៏គ្បាកែលឡើងជំនួស
 វ វៈលភទ្ស្សី អាចរួរសង្កា សជារួ ស្សីែក្ទ្បាន ។ 
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 ២. ប រសិឧភលតពយញ្ា នកប រគល បានែល់ ប រគលប្ែលម្ចន
គ្ទ្ង់គ្ោ សណាា នលកខណៈអាោរជាគ្បុស ោំង វ វៈលភទ្ក៏ជា
គ្បុស ប្ត្លវោណាលកើត្ត្លគ្រកលពញចិត្តកន ងប រសែក្ទ្ លវោលទោះ
ចិត្តនិង វ វៈលភទ្ប្ែលោា ប់ជាគ្បុសពីរ នក៏បាត់្លៅ ប្គ្បសភាពចិត្ត
និង វ វៈលភទ្ជាស្រសតីលឡើងរកជំនួស អាចរួរសង្កា សជារួ ប រស
ែក្ទ្បាន ។ 
 
ច្សឆក្តីច្សសង្គាន រវាង្ឧភច្ោរយញ្ានក្បុគគលទាងំ្ ២ ច្នះគឺ 

 ឥត្ថីឧភលតពយញ្ា នកប រគលលទោះ ខាួនឯងម្ចនរភ៌ជារួ ប រស 
ែក្ទ្បាន ោងំលធាើឱ្យស្រសតីែក្ទ្ម្ចនរភ៌ជារួ ខាួនក៏បាន ។ 
 ចំប្ណកប រសិឧភលតពយញ្ា នកប រគលលទោះ លធាើឱ្យស្រសតីែក្ទ្ម្ចន 
រភ៌ជារួ ខាួនបាន ប្ត្ប រសែក្ទ្រិនអាចលធាើឱ្យខាួនម្ចនរភ៌បានលទ្ ។ 
 ៩. នប ំសក  នករិនគ្បាកែ វ វៈលភទ្ 
 ប រគលណាម្ចនលគ្រឿងសម្ចគ ល់លភទ្ស្សីនិងគ្បុសរិនគ្បាកែោំង 
២ លភទ្ បានែល់ ពួកនប ំសកបណា កៈប្ែលបានលព្វលរកលហើ  
ប រគលលទោះលទ្ើបរិនអាចគ្បកបោរកិចាែូចប រសបាន ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 នប ំលសតិ្ ប រលិសា វ ិ ន រទ្ោតី្តិ្ = នប ំសលោ  
 លសចកតីថា ប រគលណារិនអាចគ្បកបកិចាបានែូចប រស ប រគល
លទោះល ោ្ ោះថា នប ំសក សំលៅែល់ ប រគលប្ែល វ វៈលភទ្ខាោះខាត្ 
ឬរិនគ្បាកែោំង ២ លភទ្ លទ្ើបរិនអាចគ្បកបកិចាផាូវលភទ្បាន ប្ត្
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ចំប្ណកចិត្តលទោះរង់ម្ចនោរែឹងត្លគ្រកលគ្ត្ក រ ែូចស្រសតីប រសោងំ-
  លទោះឯង ។ 
 ១០. ររោ  នកនិយ ជាប់ៗ ឬគ្ត្ែិត្ៗ  
 ប រគលខាោះលព្វលព្វកយលចញលៅតរចិត្តប្ែលប៉ាងរិនបាន ជា
ប រគល នកនិយ គ្ត្ែិត្ៗ ជាប់រកពីកំលណើ ត្ សំលៅែល់ ប រគល
ប្ែលោប់តំងពីបែិសនធិជាលែើររក រហូត្ែល់លវោែ៏សររួរ លព្វល
ព្វកយតរប្ែលបានទ្ទួ្លោរបលគ្ងៀនបាន ប្ត្ប រគលលទោះរិនអាច
លព្វលព្វកយតរប្ែលខាួនប៉ាងបាន ល ោ្ ោះថា ររោប រគល រ៊ឺ ប រគលពួក
និយ ជាប់គ្ត្ែិត្ៗ រកពីកំលណើ ត្លទោះឯង លទ្ើបចាត់្ថា បែិសនធិ
រកលដ្ឋ ស រតិ្ លហត្ កបែិសនធិ ។ 
 ១១. វនិិបាតិ្ក ស ោ វនិិបាតិ្ក ស ោ ជាលទ្វតជាន់ោប
រួ ពួក ប្ែលលៅអាស្ស័ ពួកភ រោែាលទ្វតោំង   លទ្វតពួក
លនោះលៅថា ភ រោសសតិ្លទ្វត ែូចវចនត្ថៈថា ភូរិ ំ ជាតតិ្ = ភ ម្ចោ   
 លទ្វតោំង  ណាលកើត្លៅលលើប្ផនែី ែូលចាន ោះលទ្វតោំង
លទោះល ោ្ ោះថា ភ រោ បានែល់ លទ្វតប្ែលអាស្ស័ លៅតរសាថ នទី្
លផសងៗ លលើប្ផនែី ែូចជាតរផោោះ វត្តអាោរ ទ្លនា បឹងបួ គ្ប   
លែើរលឈើធំៗ ឬតរភនំជាលែើរ លៅលទ្វតោំងលនោះថា ភ រោែាលទ្វត 
សំលៅែល់ លទ្វតប្ែលអាស្ស ័លៅតរប្ផនែី ឬ រ កខែាលទ្វត 
សំលៅែល់ លទ្វតប្ែលអាស្ស័ លៅតរលែើរលឈើ ។ 
 ភ លរោ សិត និសសតិតិ្ = ភ រោសសតិ  
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 លទ្វតោំង  ណាអាស្ស័ ពួកភ រោែាលទ្វត (រួរែល់រ កខែា
លទ្វត) ែូលចាន ោះលទ្វតោំងលទោះល ោ្ ោះថា ភ រោសសតិ្ បានែល ់
វនិិបាតិ្ក ស ោ លទ្វតពួកលនោះម្ចនរបូោងរួរខាា ច ម្ចនោររស់លៅ
យ៉ាងលំបាក ស្សលែៀងពួកលគ្បត្គ្តច់ប្សាងរកអាហារ ប្ែល នក
ស្សុកលរលចាលលហើ  ករកបរលិភារ ែូចវចនត្ថៈថា  
 វរិូបា ហ តា  លទ្វរតិ្ ំ និបត្នតីតិ្ = វនិិបាតិ្ោ 
 លទ្វតោំង  ណាលកើត្លឡើងកន ងលទ្វភូរិ ប្ត្រិនម្ចនភាព
ស្សស់សាអ ត្លអ ែូលចាន ោះលទ្វតលទោះល ោ្ ោះថា វនិិបាតិ្ក ។ 
 ម្ចនវចនត្ថៈថា ស ខសរ ោ លត វនិិបត្នតិ  បររនតីតិ្ = 
វនិិបាតិ្ោ  
 លទ្វតោំង  ណាម្ចនោររស់លៅគ្បាសចាកលសចកតីស ខ
ោងំពួង លទ្វតោំងលទោះល ោ្ ោះថា វនិិបាតិ្ក ។ 
 វនិិបាតិ្ោ ច លត្  ស ោ ចាតិ្ = វនិិបាតិ្ក ស ោ  
 លទ្វតោំង  ណារិនម្ចនភាពស្សស់សាអ ត្លអ រិនម្ចន
លសចកតីស ខ និងម្ចន ំណាចតិ្ច លទ្វតោំងលទោះល ោ្ ោះថា វនិិបាតិ្ក-
 ស ោ ។ 
 វនិិបាតិ្ក ស ោ សលរង្កគ ោះចូលកន ងពួកលទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោ 
កន ង ែាកថាសប្រតងលទ្វតកន ងជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ប្ែលល ោ្ ោះថា 
លវម្ចនិកលគ្បត្ ប្ែលម្ចនបែិសនធិលដ្ឋ ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្ -
 លហត្ កក សលវបិាក ែូចគន ជារួ វនិិបាតិ្ក ស ោ និងម្ចនោររស់
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លៅស្សលែៀងគន  រ៊ឺ ជាបរវិររបស់លទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោ រូបោង
រិនសាអ ត្លអ ម្ចនលសចកតីស ខ្តិ្ច និងម្ចន ំណាចតិ្ចែូចគន  ម្ចនោរ
លផសងគន ខាោះពីលវម្ចនិកលគ្បត្ ពួកខាោះលសា ទ្ កខកន ងលវោក្េៃ ប្ត្ែល់
កវលា ប់បានលសា ស ខែូចគន ជារួ លសចកតីស ខ្ប្ែលលៅកន ងជាន់
តវត្តិងស ។ 
 រួរលសចកតីថា  នកប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណ-
ោត្  លហត្ កក សលវបិាកលទោះ លព្វលតរន័  ភិធរោត្ថសងគហៈ
ម្ចន ១១ ពួក ប្ត្លបើលព្វលតរន័  ដឋកថាម្ចន ១២ ពួក រ៊ឺ ោប់
លវម្ចនិកលគ្បត្បប្នថររួ ពួកលទ្ៀត្ ។ 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រប្រងជាបែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត និងច តិ្ចិត្ត 
របស់រន សសនិងលទ្វតទូ្លៅ (លវៀរប្ត្រន សសប្ែលពិោរ ម្ចនប្ភនក
ខាា ក់ពីកំលណើ ត្ជាលែើរ និងលទ្វតប្ែលជាវនិិបាតិ្ក ស ោ ឬលទ្វត
លវម្ចនិកលគ្បត្ពួកខាោះ) រប្រងលកើត្បានកន ងរន សសភូរិ និងលទ្វភូរិ ៦ 
រ៊ឺ កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ លទោះឯង ែូចវចនត្ថៈថា  
 រហាវបិាោនិ បន  ែា សពាតថ បិ ោរស រតិ្ ំ បែិសនធិភវងគ-
ច តិ្វលសន បវត្តនតិ ។ 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រប្រងលកើត្កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ោំង
 ស់លដ្ឋ  ំណាចបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ ។ 
 ឥម្ច នវ ោរស រតិ្បែិសនធិលយ ទរ  
 បែិសនធិចិត្តោងំ ៩ ែួង ប្ែលលព្វលលនោះ រ៊ឺ ឧលបោខ រលទ- 
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វញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កក សលវបិាក ១ ែួង រហាវបិាកចិត្ត ៨ ដួង 
ល ោ្ ោះថា ោរស រតិ្បែិសនធិ ។ 
 សា បទ ំ ទ្សវោិបិ ោម្ចវចរបែិសនធិលចាវ សងខំ រចេតិ្  
 បែិសនធិចិត្តោំង ១០ ែួង ែូចលព្វលលហើ  រ៊ឺ ឧលបោខ រលទ-
វញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កវបិាកចិត្ត ២ ែួង និងរហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
រប្រងោប់ថាជាោម្ចវចរបែិសនធិ ។ 
 

សប្ម្តង្កាមវឆរប ិសនធិឆិត្ត ១០  ួង្ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ ក ក សលវបិាកចិតត ១ ែួង 
លកើត្កន ង បា ភូរិ ៤ ។ 
 ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កក សលវបិាកចិតត ១ ែួង 
លកើត្កន ងរន សសភូរិ ១ ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ១ ។ 
 រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង លកើត្កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ។ 
 

សប្ម្តង្អាយចុ្ោយព្បមែរបសក់ាម្បុគគល 
 ោរកំណត់្ោប់អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណរបស់សត្ាប្ែលលៅកន ង
ោរភូរិលទោះ ពួកខាោះកំណត់្អា  ោប់បានរិនពិត្គ្បាកែ កន ង ភិធរោត្ថ-
សងគហៈបានសប្រតងថា អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណរបស់សត្ាកន ងោរភូរិ 
ប្ែលកំណត់ោប់រិនបានពិត្គ្បាកែលទោះម្ចន ៦ ពួក ែូចវចនត្ថៈថា  
 លត្ស  ចត្ ននំ  បាយនំ រន សានំ វនិិបាតិ្ោស ោនញ្ា  អា  បប- 
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ម្ចណរណទ  និ លម្ច នត្ថិ ។ 
 ោរកំណត់្ោប់អា  របស់សត្ាប្ែលលកើត្ ា ង បា ភូរិ ៤ 
រន សស ១ និងវនិិបាតិ្ក ស ោ ១ រួរ ៦ ពួកលនោះរប្រងរិនម្ចនកំណត់្
ពិត្គ្បាកែ ។ 
 កន ងធរោហទ្ វភិងគ ែាកថា សប្រតងែល់ពួកភ រោែាលទ្វតោំង- 
   បានែល់ ភ រោែាលទ្វតរួរោងំរ កខែាលទ្វតផង ក៏កំណត់្ោប់
អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណរិនពិត្គ្បាកែែូចគន  លដ្ឋ ន័ ក្ន ែាកថា 
លទ្ើបសប្រតងទ្ កជា ៧ ពួក រ៊ឺ បប្នថរភ រោែាលទ្វត ១ ពួកលទ្ៀត្ នឹងបាន
បរយិ លសចកតីលដ្ឋ ពិសាត រកន ងោរកំណត់្ោប់អា  របស់សត្ាោងំ 
៦ ឬ ៧ ពួកលនោះត្លៅ រ៊ឺ  
 ១. សត្ានរក បណាត សត្ានរកប្ែលកំព ងលសា ទ្ កខកន ងនរក
លទោះ រិនអាចកំណត់្លពលលវោរបសអ់ា  កខ័ ប្ែលពិត្គ្បាកែបាន 
ោងំលនោះលគ្ព្វោះ ក សលករោជាលគ្រឿងកំណត់្ប្ែនរបស់អា   ែូចបាលី
កន ង ភិធរោត្ថវភិាវនីិែីោសប្រតងថា  
  បាល ស  ហិ ករោលរវ បម្ចណំ 
 កន ង បា ភូរិ ក សលករោលទោះជាលគ្រឿងគ្បម្ចណអា   ។ 

បានលសចកតីថា  ក សលប្ែលសត្ាោំង  បានលធាើទ្ កកន ង
 តី្ត្ លបើ ក សលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងឱ្យលសា ទ្ កខលវទ្ទជា ូរ គ្បម្ចណ
 សលងខ យឆាន ំក៏បាន ប្ត្លបើ ក សលករោស្សាលលសតើងក៏ឱ្យផលជាសត្ា
នរកលសា ទ្ កខលវទ្ទជាលវោរួ លម្ច៉ាង ឬ ១-៧ ក្េៃជាលែើរក៏ម្ចន ឬ
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លពលខាោះសត្ានរកខាោះប្ែលកំព ងលសា ទ្ កខលទោះ អាចរលឹកែល់ប ណយ
ក សលប្ែលខាួនោា ប់សនសំរកបានភាា រ ក៏ជាលហត្ ឱ្យច តិ្ពីសត្ានរក
លៅលកើត្ជារន សស ឬលទ្វតលដ្ឋ ឆាប់រហ័សរួ រលំពចក៏ម្ចន ែូច
គ្ពោះលទ្វទ្ត្តគ្តូ្វលសា ទ្ កខកន ង វចិីរហានរកជា ូរែល់ ១ អា  កបប
របសស់ត្ានរក លគ្ព្វោះក វ្ើ ក សលករោយ៉ាងធៃន់ទ្ ក គ្ពោះទងរលាិោ
លទ្វជីារលហសរីបស់គ្ពោះបាទ្បលសនទិ្លោសល លសា ទ្ កខកន ងនរក
គ្តឹ្រ ៧ ក្េៃរន សស លគ្ព្វោះ ក សលករោប្ែលលធាើទ្ កស្សាលកសៅើង ។ 
 សត្ានរកប្ែលម្ចនអា  កំណត់្ោប់រិនពិត្គ្បាកែលទោះ ជាោរ
លព្វលលដ្ឋ ចំលព្វោះខាួនប៉ា លណាណ ោះ ោលលព្វលលដ្ឋ ទូ្លៅកន ងភូរិ ទី្លៅ
របស់សត្ានរកោំងលទោះ ម្ចនកំណត់្គ្បម្ចណអា  កន ងនរករលតត ធំ
ប្ែលលៅថា រហានរក ោងំ ៨ រលតត ទ្ កែូលចនោះរ៊ឺ  
 ១. សញ្ជ ីវនរក រហានរករលតត ទី្ ១ ម្ចនអា   ៥០០ ឆាន ំនរក ជា
អា  កបប លគ្បៀបលធៀបជារួ ឆាន ំរបស់រន សស ១ ក្េៃកន ងសញ្ជ ីវនរក
លសោើ ៩ ោនឆាន ំរបស់រន សស ែូលចាន ោះ ៥០០ ឆាន ំកន ងសញ្ជ ីវនរក លទ្ើប
លសោើ ១ ប្សន ៦ រ ៊ឺន ២ ព្វន់ (១៦២.០០០) លោែិឆាន ំរបស់រន សស ។ 
 ២. ោឡស ត្តនរក រហានរករលតត ទី្ ២ ម្ចនអា   ១.០០០ 
ឆាន ំនរក ជាអា  កបប ១ ក្េៃនរករលតត លនោះលសោើ ៣ លោែិ ៦ ោនឆាន  ំ
របស់រន សស ែូលចាន ោះ ១.០០០ ឆាន ំកន ងោឡស ត្តនរកលសោើ ១ ោន ២ 
ប្សន ៩ រ ៊ឺន ៦ ព្វន់ (១.២៩៦.០០០) លោែិឆាន ំរបស់រន សស ។ 
 ៣. សងាត្នរក រហានរករលតត ទី្ ៣  ម្ចនអា   ២.០០០ ឆាន ំ 
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នរក ជាអា  កបប ១ ក្េៃកន ងសងាត្នរកលសោើ ១៤ លោែិ ៤ ោន
ឆាន ំរបស់រន សស ែូលចាន ោះ ២.០០០ ឆាន ំកន ងសងាត្នរកលសោើ ១ លោែិ ៣ 
ប្សន ៦ រ ៊ឺន ៨ ព្វន់ (១ លោែិ ៣៦៨.០០០) លោែិឆាន ំរបស់រន សស ។ 
 ៤. លោរ វនរក រហានរករលតត ទី្ ៤ ម្ចនអា   ៤.០០០ ឆាន ំនរក 
ជាអា  កបប ១ ក្េៃកន ងលោរ វនរកលសោើ ៥៧ លោែិ ៦ ោនឆាន ំរបស់
រន សស ែូលចាន ោះ ៤.០០០ ឆាន ំកន ងលោរ វនរក លទ្ើបលសោើ ៨ លោែិ ៣ ោន 
១ ប្សន ៤ ព្វន់ (៨ លោែិ ៣.១០៤.០០០) លោែិឆាន ំរបស់រន សស ។ 
 ៥. រហាលោរ វនរក រហានរករលតត ទី្ ៥ ម្ចនអា   ៨.០០០ 
ឆាន ំនរក ជាអា  កបប ១ ក្េៃកន ងរហាលោរ វនរកលសោើ ២៣០ លោែិ ៤ 
ោនឆាន ំរបសរ់ន សស ែូលចាន ោះ ៨.០០០ ឆាន ំកន ងរហាលោរ វនរក លទ្ើបលសោើ 
៦៦ លោែិ ៣ ោន ៥ ប្សន ៥ រ ៊ឺន ២ ព្វន់ (៦៦ លោែិ 
៣.៥៥២.០០០)  លោែិឆាន ំរបស់រន សស ។ 
 ៦. តបននរក រហានរករលតត ទី្ ៦ ម្ចនអា   ១៦.០០០ ឆាន ំ
នរក ជាអា  កបប ១ ក្េៃកន ងតបននរកលសោើ ៩២១ លោែិ ៦ ោនឆាន ំ
របស់រន សស ែូលចាន ោះ ១៦.០០០ ឆាន ំកន ងតបននរក លទ្ើបលសោើ ៥៣០ លោែិ 
៨ ោន ៤ ប្សន ១ រ ៊ឺន ៦ ព្វន់ (៥៣០ លោែិ ៨.៤១៦.០០០) លោែិ
ឆាន ំរបស់រន សស ។ 
 ៧. រហាតបននរក រហានរករលតត ទី្ ៧ ម្ចនអា  ព្វក់
កណាត ល នតរកបបរបស់រន សស ជាអា  កបប ។ 
 ៨.  វចិីរហានរក រហានរករលតត ទី្ ៨ ម្ចនអា   ១  នតរកបប 
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របស់រន សស ជាអា  កបប ។ 
 សគ្ម្ចប់លគ្បត្  ស រោ  សូរបីលកើត្លដ្ឋ  ំណាចរបស ់
 ក សលករោែូចគន ជារួ សត្ានរកក៏ពិត្ ប្ត្រិនអាចកំណត់្ោប់អា  
កបបលដ្ឋ គ្បម្ចណបានពិត្គ្បាកែលទ្ លគ្ព្វោះលគ្បត្ពួកខាោះលសា ទ្ កខ
 សោ់ល ូររហូត្រហាកបបក៏ម្ចន ពួកខាោះប្ែលលសា ទ្ កខកន ងលវោ
តិ្ចតួ្ចក៏ម្ចន ោំងលដ្ឋយចំលព្វោះខាួននិងលដ្ឋ ទូ្លៅកន ងភូរិរបស់
លគ្បត្និង ស រោ  លទ្ើបកំណត់្គ្បម្ចណអា  លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ
រិនបាន ចំប្ណកពួកសត្ាតិ្រចាេ ន ក៏កំណត់្គ្បម្ចណអា  ពិត្គ្បាកែ
រិនបានែូចគន  លគ្ៅពីអា  ប្ែលអាស្ស័ លៅលលើ ក សលករោ 
លហើ គ្តូ្វអាស្ស័ អាហារ និងអាោសោត្ ប្ែលលអលទ្ៀត្ផង លព្វលរ៊ឺ 
លបើបានទ្ទួ្លអាោសោត្ រិនលអ ឬអាហាររិនលអលហើ  អា  របស់
សត្ាតិ្រចាេ នលទោះ ក៏រប្រងតិ្ចច ោះលៅតរលំោប់ សត្ាតិ្រចាេ នោំង  
នឹងម្ចនអា  ប្វង ឬអា  ខាីលទោះ លស្សចប្ត្ករោ អាហារ និងអាោស
ោត្ ជាបចា័  ។ 
 ២. រន សសោរកំណត់្ោប់អា  របស់រន សស លដ្ឋ គ្បម្ចណ
រិនពិត្គ្បាកែ ែីោចារយលព្វលថា ចំលព្វោះរន សសប្ែលលៅកន ង
ជរពូរទ្ាីប ចំប្ណករន សសប្ែលលៅកន ងទ្ាីបែក្ទ្ ៣ លទ្ៀត្លទោះ ម្ចន
កំណត់្អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណទ្ កពិត្គ្បាកែ រ៊ឺ  
 រន សសកន ងប ពាវលិទ្ហទ្ាីប ម្ចនអា  កបប ៧០០ ឆាន ំជា
គ្បម្ចណ ។ 
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 រន សសកន ង បរលគយនទ្ាីប ម្ចនអា  កបប ៥០០ ឆាន ំជា
គ្បម្ចណ ។  
 រន សសកន ងឧត្តរក រ ទ្ាីប ម្ចនអា  កបប ១.០០០ ឆាន ំ ជាគ្បម្ចណ  ។ 
 ប្ត្ពួករន សសប្ែលលៅកន ងជរពូរទ្ាីប ម្ចនកំណត់្អា  រិនពិត្ 
គ្បាកែខពស់ខាោះោបខាោះ តរោលលវោរបស់រន សសប្ែលម្ចនកិលលស 
ត្ណាា លគ្ចើនឬតិ្ច  អា  ខពស់យ៉ាងលគ្ចើនបំផ ត្ែល់ សលងខ យឆាន ំក៏
ម្ចន ោបបំផ ត្ែល់គ្តឹ្រ ១០ ឆាន ំក៏ម្ចន ។ 
 កន ងសរ័ លែើរកបបលទោះ រន សសោំង  រិនថានឹងលកើត្
លៅកន ងទ្ាីបណាកតី រប្រងម្ចនអា  កខ័ គ្បម្ចណ សលងខ យឆាន ំែូចគន
ោងំ ស់ លគ្ព្វោះចិត្តរបស់រន សសកន ងសរ័ លែើរកបបលទោះកិលលសលៅ
ស្សាលលសតើង ម្ចនតិ្ចតួ្ច និងកិលលសប្ែលម្ចនលៅក៏រិនប្រនកិលលស
យ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ប្ែលនឹងឱ្យែលទ់្ ចារតិ្ ជាកិលលសសារញ្ញប៉ា លណាណ ោះ 
ក សលលចត្ទលៅម្ចនឱ្ោសលកើត្លគ្ចើន ែូលចាន ោះវត្ថ ប្ែលជាលគ្រឿង
អាស្ស័ របស់រន សស រ៊ឺ ឧត្ និងអាហារ លៅម្ចនផលបរបូិណ៌លអរិន
ម្ចនខាោះខាត្ ោលឧត្ លអ អាហារលអរន សសម្ចនចិត្តជាក សលលដ្ឋ 
លគ្ចើន ក៏ជាលហត្ ឱ្យរន សសោំង  ម្ចនអា  ប្វង លៅបានែល់
 សលងខ យឆាន ំ បានលសចកតីថា អា  ប្វងោប់គ្បម្ចណរិនបានលឡើ  
ល ោះត្រករន សសោំង  កន ងទ្ាីបោំង ៤ ម្ចនកិលលសកន ងចិត្តសទត ន
លកើត្លគ្ចើនលឡើង លដ្ឋ  ំណាចរបសកិ់លលស ក សលចិត្តលនោះ លធាើឱ្យ
ែី អាោសោត្  និងអាហារលផសងៗ គ្តូ្វប្គ្បគ្បួលលៅរិនែូចពីរ ន 
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ោលគ្ត្ជាក់ក៏គ្ត្ជាក់លពក ោលលៅត ក៏លៅត លពក ោលែល់រែូវលភាៀងក៏
លភាៀងោា ក់រិនគ្បគ្កតី្ ោា ក់លគ្ចើនខាោះតិ្ចខាោះ ឬរិនោា ក់គ្តូ្វតររែូវោល 
ោងំរ ណភាពរបស់អាហារប្ែលម្ចនលៅកន ងគ្គប់ពូជលផសងៗ ក៏េ 
ច ោះ ជាលហត្ ឱ្យជីវតិ្និងោររស់លៅរបស់រន សសោា ក់ច ោះបនតិចរតងៗ 
អា  របស់រន សសេ ច ោះបនតិចរតងៗ តរលំដ្ឋប់ពី សលងខ យឆាន ំ
រហូត្រកែល់ ១.០០០ ឆាន ំ រន សសកន ងឧត្តរក រ ទ្ាីបោលអា  កខ័ េ 
ច ោះែល់ ១.០០០ ឆាន ំ លហើ ក៏ឈប់លៅគ្តឹ្រលទោះ រិនេ ច ោះត្លៅ
លទ្ៀត្ ។ 
 ចំប្ណករន សសប្ែលលៅកន ងទ្ាីប ៣ ែក្ទ្លទ្ៀត្ អា  កខ័ លៅ
េ ច ោះត្លៅតរលំដ្ឋប់ លគ្ព្វោះកិលលសលៅលគ្គត្គ្គត្ជាងពួក
រន សសកន ងឧត្តរក រ ទ្ាីប ោលអា  កខ័ េ ច ោះលៅែល់ ៧០០ ឆាន  ំ
រន សសកន ងប ពាវលិទ្ហទ្ាីបអា  កខ័ ក៏ឈប់គ្តឹ្រលទោះ រិនេ ច ោះ
ត្លៅលទ្ៀត្ លដ្ឋ លហត្ ប្ែលរិនម្ចនកិលលសបប្នថរលឡើងលទ្ៀត្ ។ 
 ប្ត្សគ្ម្ចប់រន សសកន ងទ្ាីបែ៏លសស ២ លទ្ៀត្ លៅម្ចនកិលលស
លគ្គត្គ្គត្បប្នថរលឡើងលរឿ ៗ អា  កខ័ លទ្ើបេ ច ោះត្លៅរហូត្ោំង
អា  កខ័ េ ច ោះលៅែល់ ៥០០ ឆាន ំ រន សសកន ង បរលគយនទ្ាីបក៏
ឈប់គ្តឹ្រលទោះ លគ្ព្វោះរិនម្ចនកិលលសលគ្គត្គ្គត្បប្នថរលឡើងលទ្ៀត្ ។ 
 លទ្ើបលៅសល់ប្ត្រន សសលៅកន ងជរពូរទ្ាីបប៉ា លណាណ ោះ ម្ចនអា  កខ័ 
េ ច ោះត្លៅលរឿ ៗ លគ្ព្វោះកិលលសរបស់រន សសជរពូរទ្ាីប ម្ចនបប្នថរ
លគ្ចើនលឡើងគ្រប់លពលរហូត្ែល់បចា បបននលនោះ អា  កខ័ របស់រន សស
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ជរពូរទ្ាីបបនថ ច ោះសល់ ៧៥ ឆាន ំជាអា  កខ័  លហើ នឹងច ោះលៅលដ្ឋ 
លដំ្ឋប់រហូត្ែល់រន សសកន ងជរពូរទ្ាីបលនោះម្ចនអា  កខ័ សល់គ្តឹ្រ 
១០ ឆាន ំប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ែូលចាន ោះព្វកយថា រន សសម្ចនអា  លដ្ឋ គ្បម្ចណរិនពិត្គ្បាកែ
លទោះ លទ្ើបសលំៅ កប្ត្រន សសកន ងជរពូរទ្ាីបប្ត្រួ ពួកប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 កន ងលោកបញ្ញត្តិបករណ៍សប្រតងថា កន ង ១០០ ឆាន ំអា  កខ័ 
របសរ់ន សសកន ងជរពូរទ្ាីបនឹងេ ច ោះែល់គ្តឹ្រ ១០ ឆាន ំ ែូលចនោះគ្រប់ៗ 
ជ ំ ១០០ ឆាន ំ ប្ត្ែីោចារយលព្វលថាអា  របស់រន សសកន ងជរពូរទ្ាីបលនោះ 
កន ងចំនួន ១០០ ឆាន ំនឹងេ ច ោះ ១ ឆាន ំគ្រប់ៗ ជ ំ ១០០ ឆាន ំ ។ 
 ោលពិចារណាកន ងលោកបញ្ញត្តិបករណ៍ជារួ ែីោចារយ នឹង 
លគ្បៀលធៀបជារួ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ ំពីបទ្ពិលសាធលៅកន ងបចា បបននលនោះ 
នឹងម្ចនវនិិចេ័ បានថា អា  កខ័ របស់រន សសកន ងជរពូរទ្ាីបកន ង ១០០ 
ឆាន ំនឹងេ ច ោះ ១០ ឆាន ំ ឬ ១ ឆាន ំលទោះរិនប្រនជាោរកំណត់្ប្ែលពិត្
គ្បាកែលទ្ លពលខាោះអាចតិ្ចជាង ១០ ឆាន ំ ឬលគ្ចើនជាង ១ ឆាន ំក៏បាន 
ឬលពលខាោះកន ងជ ំ ១០០ ឆាន ំរិនម្ចនេ ច ោះក៏ម្ចន ែូចជាអា  កខ័ របស់
រន សសកន ងសរ័ គ្ពោះលវសសនតរ រហូត្ែល់សរ័ គ្ពោះសរណលគត្រ
ល ើងលនោះក៏ម្ចនអា  កខ័ រិនេ ច ោះ សប្រតងថា អា  កខ័ រិនបាន
េ លៅតរកំណត់្លឡើ  ល ោះរកែល់បចា បបននលនោះ ែីោចារយលព្វល
ថា អា  កខ័ របស់រន សសេ ច ោះសល់គ្តឹ្រ ៧៥ ឆាន ំ ោលរណទ
លរើលតំងពីសរ័ គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធបរនិិព្វា នលហើ  រហូត្ែល់បចា បបនន
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ជាលវោ ២.៥០០ ឆាន ំ ោរេ ច ោះរបស់អា  កខ័ កន ង ១០០ ឆាន ំ េ 
ច ោះ ១ ឆាន ំ ែូលចាន ោះកន ងចំនួន ២.៥០០ ឆាន ំ លទ្ើបេ ច ោះ ២៥ ឆាន ំ បចា បបនន
អា  កខ័ រង់លៅសល់គ្បម្ចណ ៧៥ ឆាន ំ អា  កខ័ េ ច ោះលៅលទ្ៀត្
លរឿ ៗ រហូត្ែល់ ១០ ឆាន ំ ជាអា  កខ័ ប្ែលោបបំផ ត្របស់រន សស
កន ងជរពូរទ្ាីប អា  ោបបំផ ត្គ្តឹ្រ ១០ ឆាន ំ លហើ រន សសនឹងល ើញ
ភ័ កន ងជីវតិ្ក៏ឈប់លបៀត្លបៀនគន  នឹងប្បរលៅគ្បគ្ពឹត្តលអគ្តឹ្រគ្តូ្វ 
គ្បកបក សលធរ៌ឱ្យក្គ្កប្លងលឡើង អា  កខ័ ក៏ប្វងលឡើងលៅលទ្ៀត្
បនតិបរតងៗ គ្រប់ជ ំ ១០០ ឆាន ំ រហូត្ែល់ សលងខ យឆាន ំជាអា  កបប 
លនោះរ៊ឺ អា  កខ័ ប្ែលរិនពិត្គ្បាកែរបស់រន សសកន ងជរពូរទ្ាីប ។  
 ោរសននិដ្ឋា ន អា  កខ័ របស់រន សសកន ងទ្ាីបោំង ៣ រ៊ឺ រន សស
កន ងឧត្តរក រ ទ្ាីប ប ពាវលិទ្ហទ្ាីប និង បរលគយនទ្ាីប ម្ចនអា  កខ័ 
ប្ែលពិត្គ្បាកែ ចំប្ណករន សសកន ងជរពូរទ្ាីបម្ចនកំណត់្អា  កខ័ 
រិនពិត្គ្បាកែ ប្ែលម្ចនសភាពែូលចនោះលគ្ព្វោះលហត្  ាី លសចកតីលនោះ
ប ោណាចារយបាន ល់ល ើញថា រន សសកន ងជរពូរទ្ាីបលនោះ លបើលធាើលអ
រប្រងបានលអែល់ទី្បំផ ត្ រ៊ឺ អាចបែិបត្តិខាួនឱ្យចូលែល់្ន  ភិញ្ញញ  
ររគ ផល និព្វា ន រហូត្សលគ្រចជាគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធក៏បាន នឹងលបើលធាើ
អាគ្កក់រប្រងលធាើទ្ ចារតិ្ករោបានយ៉ាងោប រ៊ឺ  ននតរ ិករោ និងនិ ត្-
រិចាេ ទិ្ែាិករោ រហូត្លធាើឱ្យចូលែល់នរក វចិីជាទី្បំផ ត្ែូចគន  ែូលចាន ោះ
អា  កខ័ របស់រន សសកន ងជរពូរទី្ាប លទ្ើបលឡើងខពស់ែល់ សលងខ យឆាន ំ 
នឹងោរេ ច ោះោបបំផ ត្ែល់ ១០ ឆាន ំ ។ 
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 ចំប្ណករន សសប្ែលលៅកន ងទ្ាីបោំង ៣ គ្បគ្ពឹត្តលៅរិនខពស់
រិនោបែូចរន សសកន ងជរពូរទ្ាីបលទ្ អា  កខ័ របស់រន សសោំងលនោះ
លទ្ើបម្ចនោរកំណត់្ប្ែលពិត្គ្បាកែបាន (លនោះជាោរសននិដ្ឋា ន) ។ 
 ៣. វនិិបាតិ្ក ស ោ លទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ម្ចនោំង
បែិសនធិលដ្ឋ ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កក សលវបិាក 
ទ្ាិលហត្ កបែិសនធិ និងតិ្លហត្ កបែិសនធិែូចគន ជារួ រន សស ោរ
កំណត់្ោប់គ្បម្ចណអា   លទ្ើបរិនពិត្គ្បាកែែូចគន  ។ 
 កន ងធរោហទ្ វភិងគសប្រតងថា ភ រោែាលទ្វតោំង  ក៏ម្ចន 
គ្បម្ចណអា  រិនពិត្គ្បាកែ ែូចបាលីសប្រតងថា  
 ភ រោលទ្វនំ បិ ករោលរវ បម្ចណំ  
 ពួកភ រោែាលទ្វតោំង   ក៏ម្ចនគ្បម្ចណអា  រិនពិត្គ្បាកែ 
ករោប៉ា លណាណ ោះជា នកកំណត់្គ្បម្ចណអា  របស់លទ្វតោំងលទោះ រ៊ឺ 
ភ រោែាលទ្វតពួកខាោះម្ចនអា  រហូត្ែល់ សលងខ យឆាន ំក៏ម្ចន ពួកខាោះ
ម្ចនអា  គ្តឹ្រ ៧ ក្េៃក៏ម្ចន ។ 
 លវម្ចនិកលគ្បត្ពួកខាោះ ប្ែលជាលទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ក៏ម្ចន 
កំណត់្គ្បម្ចណអា  រិនពិត្គ្បាកែែូចគន  ។ 
 ែូលចាន ោះប រគលប្ែលកំណត់្អា  គ្បម្ចណបានរិនពិត្គ្បាកែ
ម្ចន ៦ ពួករ៊ឺ  
 ១. សត្ានរក, ២. លគ្បត្, ៣.  ស រោ , ៤. តិ្រចាេ ន, ៥. រន សស
កន ងជរពូរទ្ាីប, ៦. វនិិបាតិ្ក ស ោកន ងចាត្ រោហាោជិោ និងកន ង
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 ែាកថា សប្រតងរួរែល់លវម្ចនិកលគ្បត្ ភ រោែាលទ្វតរួរោំងរ កខែាលទ្វត
និងអាោសែាលទ្វតកន ងចាត្ រោហាោជិោផង ។ 
 
កាម្បុគគលប្ លកំ្ែត្់អាយចុ្ោយព្បមែរិត្ព្បាក្  គឺ 

 ១. លទ្វតកន ងជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ប្ែលលគ្ៅពីពួកវនិិបាតិ្ក-
 ស ោ ភ រោែាលទ្វត រ កខែាលទ្វត អាោសែាលទ្វត និងលវម្ចនិកលគ្បត្ 
រប្រងោប់អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណពិត្គ្បាកែ ែូចបាលីសប្រតងថា  
 ចាត្ រហាោជិោនំ បន លទ្វនំ ទិ្ព្វា និ បញ្ា វសសសតនិ 
អា  បបម្ចណំ, រន សសរណទ  នវ តិ្វសសសត្សហសសបបម្ចណំ 
លហាតិ្ ។ 
 អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណរបស់លទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ោប់បាន 
៥០០ ឆាន ំទិ្ពា លគ្បៀបលធៀបអា  របសរ់ន សសបានគ្បម្ចណ ៩ ោន
ឆាន ំ ។ 
 ោលោប់អា  របស់លទ្វតលដ្ឋ ឆាន ំទិ្ពា លផសងគន ពីឆាន ំរបស់ 
រន សសែូលចនោះ រ៊ឺ ៥០ ឆាន ំរបស់រន សស លសោើ ១ ក្េៃទិ្ពា (១  ប់ ១ ក្េៃ) 
របស់លទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ។ 
 ៣០ ក្េៃទិ្ពា លសោើ ១ ប្ខទិ្ពា  
 ១២ ប្ខទិ្ពា លសោើ ១ ឆាន ំទិ្ពា  
 ែូលចាន ោះ ១ ឆាន ំទិ្ពារបស់លទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោ លសោើ ១៨.០០០ 
ឆាន ំរបស់រន សស  ។ 
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 អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណរបស់លទ្វតជាន់ចាត្ រោហាោជិោម្ចន
កំណត់្ ៥០០ ឆាន ំទិ្ពា លទ្ើបលសោើ ៩ ោនឆាន ំរបស់រន សស ែូចបាលីកន ង
ទរចារទី្បករណ៍សប្រតងថា  
 យនិ បញ្ញញ ស វសានិ, រន សានំ ទិ្លទ ត្ហឹ, 
 តឹ្សរត្តិទិ្លវ ម្ចលសា, ម្ចសា ោា ទ្ស សំវចេរ,ំ  
 លត្ន សំវចេលរទ  , ទិ្ពាំ បញ្ាសតំ្ រតំ្ ។ 
 បណាិ ត្ោំង  របបីគ្ជាបថា ៥០ ឆាន ំរបស់រន សស លសោើ
ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ១ ក្េៃ រ៊ឺ ោងំ ប់ោំងក្េៃ, ៣០ ក្េៃជា ១ ប្ខ, 
១២ ប្ខជា ១ ឆាន ំ អា  របសច់ាត្ រោហាោជិោម្ចន ៥០០ ឆាន ំ ោប់លដ្ឋ 
ឆាន ំទិ្ពាែូលចនោះ ។ 
 ២. លទ្វតកន ងជាន់តវត្តិងស ម្ចនកំណត់្អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណ
ពិត្គ្បាកែ រ៊ឺ ១.០០០ ឆាន ំទិ្ពាៗ របស់លទ្វតជាន់តវត្តិងសលនោះ ម្ចន
លវោ ូរជាងកន ងជាន់ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ៤ ែង ែូលចាន ោះ ១.០០០ 
ឆាន ំទិ្ពារបស់លទ្វតជាន់តវតិ្តងស លទ្ើបលសោើ ២.០០០ ឆាន ំទិ្ពារបស់លទ្វត
ជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ។ 
 ោលលគ្បៀបលធៀបឆាន ំរបស់រន សសលហើ  ១.០០០ ឆាន ំទិ្ពារបស់ 
លទ្វតជាន់តវតិ្តងស លសោើ ៣៦ ោនឆាន ំរបស់រ សស ។ 
  ធិបា  លពលលវោកន ងជាន់តវត្តងិស ូរជាងលវោកន ងជាន់
ចាត្ រោហាោជិោ ២ ែង រ៊ឺ ២៤ លម្ច៉ាង កន ងជាន់តវត្តិងសលសោើ ៤៨ 
លម្ច៉ាងកន ងជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ។ 
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 អា  របស់លទ្វតកន ងជាន់តវត្តិងស ក៏លគ្ចើនជាងអា  កខ័ របស់
លទ្វតកន ងជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ២ ែង ។ 
 ែូលចាន ោះោលរិត្ោំងលវោនិងអា  ជាន់តវត្តិងសលហើ  លទ្ើប
លគ្ចើនជាង ៤ ែងរបស់លវោកន ងជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ែូចបាលីកន ង
ទរចារទី្បករណ៍សប្រតងថា  
 ត្លត ឧបរ ិលទ្វនំ ទិ្រ ណា អា  ទី្ ត  
 ទិ្វវសសសស រលណន អា   ចត្ រ ណំ ភលវ ។ 
 ោរម្ចនអា  ប្វងរបស់លទ្វតប្ែលលៅខាងលលើលទោះ ម្ចនលគ្ចើន 
ជាងលទ្វតប្ែលលៅខាងលគ្ោរ ២ ែងជាលដំ្ឋប់ៗ លៅ ោរគ្បម្ចណ
អា  របស់លទ្វតខាងលលើម្ចន ៤ ែងរបស់លទ្វតខាងលគ្ោរលទោះ ជា
ោរោប់លដ្ឋ ក្េៃនិងឆាន ំប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលទ្វតប្ែលលៅខាងលគ្ោរ
លទោះ ។ 
 ៣. លទ្វតកន ងជាន់យម្ច ម្ចនកំណត់្អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណពិត្
គ្បាកែបាន ២.០០០ ឆាន ំទិ្ពា លបើលគ្បៀបលធៀបជារួ លវោរបស់ជាន់
ចាត្ រោហាោជិោ ក៏បានលវោ ៨.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ប្ែលសប្រតងថាលវោ
និងអា  របស់ជាន់យម្ចលទោះប្វងជា ៤ ែងរបស់លវោកន ងជាន់
តវត្តិងស ។ 
 ៤. លទ្វតកន ងជាន់ត្ សិត្ ម្ចនកំណត់្អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណពិត្ 
គ្បាកែបាន ៤.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ោលលគ្បៀបលធៀបជារួ ឆាន ំរបស់ជាន់
យម្ចលហើ បាន ៨.០០០ ឆាន ំទិ្ពា និងលគ្បៀបលធៀបជារួ ឆាន រំបស់
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ជាន់តវត្តិងសលហើ បាន ១៦.០០០ ឆាន ំទិ្ពាលបើោប់ឆាន ំរបស់ជាន់ចាត្ រោ-
ហាោជិោ ក៏បាន ៣២.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ។ 
 ៥. លទ្វតកន ងជាន់និម្ចោ នរតី្ ម្ចនកំណត់្អា  លដ្ឋ គ្បម្ចណ
ពិត្គ្បាកែបាន ៨.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ោលោប់ចំនួនឆាន ំរបស់ជាន់ត្ សិត្
លហើ បាន ១៦.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ោលោប់ចំនួនឆាន ំរបស់លទ្វតជាន់យម្ច
លហើ បាន ៣២.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ោលោប់ចំនួនឆាន ំរបស់លទ្វតជាន់
តវតិ្តងសលហើ បាន ២៤.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ោលោប់ចំនួនឆាន ំរបស់លទ្វត
ជាន់ចាត្ រោហាោជិោលហើ បាន ១២៨.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ។ 
 ៦. លទ្វតកន ងជាន់បរនិរោិត្វសវតី្ត ម្ចនកំណត់្អា  លដ្ឋ 
គ្បម្ចណពិត្គ្បាកែបាន ១៦.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ោលោប់ចំនួនរបស់លទ្វត
កន ងជាន់និម្ចោ នរតី្លហើ បាន ៣២.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ោលោប់ចំនួនឆាន ំ
របស់ជាន់ត្ សិត្លហើ បាន ៦៤.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ោលោប់ចំនួនឆាន ំ
របស់ជាន់យម្ចលហើ បាន ១២៨.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ោលោប់ចំនួនឆាន ំរបស់
ជាន់តវត្តិងសលហើ បាន ២៥៦.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ោលោប់ចំនួនឆាន ំរបស់
ជាន់ចាត្ រោហាោជិោលហើ បាន ៥១២.០០០ ឆាន ំទិ្ពា ែូចបាលីប្ែល
គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយសប្រតងទ្ កកន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈថា  
 ត្លត ចត្ រគ ណំ តវត្តឹសានំ, ត្លត ចត្ រគ ណំ យម្ចនំ, ត្លត 
ចត្ រគ ណំ ត្ សិតនំ, ត្លត ចត្ រគ ណំ និម្ចោ នរតី្នំ, ត្លត ចត្ រគ ណំ 
បរនិរោិត្វសវតី្តនំ ។ 
 គ្បម្ចណអា  របស់លទ្វតជាន់តវត្តិងស ម្ចន ៤ ែងរបស់លទ្វត 
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ជាន់ចាត្ រោហាោជិោ គ្បម្ចណអា  របស់លទ្វតជាន់យម្ច ម្ចន ៤ 
ែង របស់លទ្វតជាន់តវត្តិងស ។ 
 គ្បម្ចណអា  របស់លទ្វតជាន់ត្ សិត្ ម្ចន ៤ ែង របស់លទ្វត 
ជាន់យម្ច ។ 
 គ្បម្ចណអា  របស់លទ្វតជាន់និម្ចោ នរតី្ ម្ចន ៤ ែង របស់
លទ្វតជាន់ត្ សិត្ ។ 
 គ្បម្ចណអា  របស់លទ្វតជាន់បរនិរោិត្វសវតី្ត ម្ចន ៤ ែង 
របស់លទ្វតជាន់និម្ចោ នរតី្ ។ 
 អា  របស់លទ្វតកន ងជាន់បរនិរោិត្វសវតី្ត ប្ែលជាលទ្វតជាន់ 
ខពស់បំផ ត្ ោលលគ្បៀបលធៀបជារួ ចំនួនឆាន ំរបស់រន សស រប្រងោប់
បាន ៩២១ លោែិ ៦ ោនឆាន ំ ែូចបាលីសប្រតងថា  
 

គាថាសង្គហទី ៤ 
 ៤. នវសត្លញ្ា កវសី-             វសានំ   លោែិលយ ត្ថា 
     វសសសត្សហសានិ     សែាិ ច វសវត្តិស  ។ 
 ៩២១ លោែិ និង ៦ ោនឆាន ំ (រន សស) ជាគ្បម្ចណអា  របស់
លទ្វតកន ងជាន់បរនិរោិត្វសវត្តី  ។ 
 
សរបុអាយរុបសច់្ទវោទាងំ្ ៦ ជាន់និង្អាយរុបសម់្នុសស 

 អា  របស់លទ្វតចាត្ រោហាោជិោ ម្ចនកំណត់្ ៥០០ ឆាន ំទិ្ពា 
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 លគ្បៀបលធៀបឆាន រំបសរ់ន សសលសោើ ៩ ោនឆាន ំ ។ 
 អា  របស់លទ្វតតវត្តិងស ម្ចនកំណត់្ ១.០០០ ឆាន ំទិ្ពា លគ្បៀប
លធៀបឆាន ំរបស់រន សសលសោើ ៣ លោែិ ៦ ោនឆាន ំ ។ 
 អា  របស់លទ្វតយម្ច ម្ចនកំណត់្ ២.០០០ ឆាន ំទិ្ពា លគ្បៀប
លធៀបឆាន ំរបស់រន សសលសោើ ១៤ លោែិ ៤ ោនឆាន ំ ។ 
 អា  របស់លទ្វតត្ សិត្ ម្ចនកំណត់្ ៤.០០០ ឆាន ំទិ្ពា លគ្បៀប
លធៀបឆាន ំរបស់រន សសលសោើ ៥៧ លោែិ ៦ ោនឆាន ំ ។ 
 អា  របស់លទ្វតនិម្ចោ នរតី្ ម្ចនកំណត់្ ៨.០០០ ឆាន ំទិ្ពា លគ្បៀប
លធៀបឆាន ំរបស់រន សសលសោើ ២៣០ លោែិ ៤ ោនឆាន ំ ។ 
 អា  របស់លទ្វតបរនិរោិត្វសវត្តី ម្ចនកំណត់្ ១៦.០០០ ឆាន ំទិ្ពា 
លគ្បៀបលធៀបឆាន ំរបស់រន សសលសោើ ៩២១ លោែិ ៦ ោនឆាន ំ ។ 
 

៣. របូាវឆរប ិសនធ ិ
 រូបបែិសនធិ ជាោរសប្រតងោរលកើត្របស់របូគ្ពហោប រគល កន ងរូប
គ្ពហោ ១៦ ភូរិ រ៊ឺ  
 បឋរជានភូរិ ៣ ជាទី្លៅរបស់គ្ពហោ បារសិជាា  ប លោហតិ 
និងរហាគ្ពហាោ  ។ 
 ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ជាទី្លៅរបស់គ្ពហោ បរតិត ភា  បបម្ច-
ណាភា និងអាភសសោ ។ 
 ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ ជាទី្លៅរបស់គ្ពហោ បរតិ្តស ភា  បបម្ចណ- 
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ស ភា និងស ភកិណាា   ។ 
 ចត្ ត្ថជានភូរិ ៧ ជាទី្លៅរបស់គ្ពហោ លវហបផោ  សញ្ញសតត  
និងស ោធ វសភូរិ ៥ ។ 
 ម្ចនបាលីកន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈសប្រតងទ្ កលដ្ឋ លំដ្ឋប់ 
ែូលចនោះ 
 បឋរជានវបិាកំ បឋរជានភូរិ ំ បែិសនធិភវងគច តិ្វលសន 
បវត្តតិ្ ។ 
 បឋរជានវបិាក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (លកើត្) កន ងបឋរជានភូរិ 
លដ្ឋ  ំណាចក្នបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ ។ 
 សំលៅែល់ បឋរជានវបិាកចិត្ត ជាផលរបស់រូបាវចរបឋរ-
ជានក សលចិត្ត លធាើកិចាជាបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្កន ងបឋរជានភូរិ 
៣ ឱ្យលកើត្ជាគ្ពហោបារសិជាា  គ្ពហោប លោហតិ និងរហាគ្ពហាោ  តរ
 ំណាចរបស់បឋរជានជាន់ោប ជាន់កណាត ល និងជាន់ខពស់ លៅថា 
ហនី្ន រជឈិរ្ន និងបណីត្្ន ។ 
 ត្ថា ទ្ តិ្ ជានវបិាកំ ត្តិ្ ជានវបិាកញ្ា  ទ្ តិ្ ជាន-
ភូរិ ំ ។ 
 ទ្ តិ្ ជានវបិាក និងត្តិ្ ជានវបិាក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (លកើត្) 
កន ងទ្ តិ្ ជានភូរិ លដ្ឋ  ំណាចក្នបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ ។ 
 លសចកតីថា ទ្ តិ្ ជានវបិាកចិត្ត ជាផលរបស់រូបាវចរទ្ តិ្ -
ជានក សលចិត្ត និងត្តិ្ ជានវបិាកចិត្ត ជាផលរបស់ត្តិ្ ជាន-
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ក សលចិត្ត ោំង ២ លនោះលធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ កន ងទ្ តិ្ ជាន
ភូរិ ៣ ជារួ គន  ឱ្យលកើត្ជាបរតិត ភាគ្ពហោ  បបម្ចណាភាគ្ពហោ និង
អាភសសោគ្ពហោ លដ្ឋ  ំណាចរបស់ហីន្ន រជឈិរ្ន និង
បណីត្្ន ។ 
 ោរប្ែលទ្ តិ្ ជានវបិាក និងត្តិ្ ជានវបិាក បែិសនធិ 
កន ងទ្ តិ្ ជានភូរិែូចគន លទោះ លគ្ព្វោះទ្ តិ្ ជានក សល និងត្តិ្ -
ជានក សលរបស់រនោប រគល រ៊ឺ ប រគល នកគ្តស់ែឹង ៊ឺត្ សូរបី
ត្តិ្ ជានក សលជា្នប្ែលខពស់ជាងទ្ តិ្ ជានក សលក៏ពិត្ 
ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ ោរទំឱ្យលកើត្កន ងរូបគ្ពហោលហើ   ំណាច
ត្តិ្ ជានក សលលនោះលៅម្ចនកម្ចា ំងរិនគ្រប់គ្គន់ ប្ែលនឹងទឱំ្យ
លកើត្កន ងត្តិ្ ជានភូរិបាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះត្តិ្ ជាន ប្ែល្ន
កនាងវចិារៈ្នបានលនោះ ក៏រិនម្ចន ាីពិលសសជាងោរប្ែលកនាង
វតិ្កាៈបានប្ត្រា៉ាងលទ្ ប្ត្ប្ែលប្ចកលចញលៅថា ្នប្ែល្នកនាង
វតិ្កាៈប្ត្រា៉ាង ល ោ្ ោះថា ទ្ តិ្ ជាន និង្នប្ែល្នកនាង
វចិារៈប្ត្រា៉ាង ល ោ្ ោះថា ត្តិ្ ជានលទោះប្ចកលចញលៅបានតរ
 ំណាចរបស់រនោប រគលប៉ា លណាណ ោះ លបើជាតិ្កខប រគល រ៊ឺ  នកគ្តស់ែឹង
រហ័ស រប្រង្នកនាងោងំវតិ្កាៈនិងវចិារៈកន ងខណៈជារួ គន  ។ 
 ចត្ ត្ថជានវបិាកំ ត្តិ្ ជានភូរិ ំ ។ 
 ចត្ ត្ថជានវបិាក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (លកើត្) កន ងត្តិ្ ជានភូរិ 
លដ្ឋ  ំណាចក្នបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ ។ 
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 បានលសចកតីថា ចត្ ត្ថជានវបិាកចិត្ត ប្ែលជាផលរបស់រូបាវចរ- 
ចត្ ត្ថជានក សលចិត្ត លធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ បានកន ង
ត្តិ្ ជានភូរិ លដ្ឋ ោរលកើត្ជាបរតិ្តស ភាគ្ពហោ  បបម្ចណស ភា-
គ្ពហោ និងស ភកិណាា គ្ពហោ តរ ំណាចរបស់ចត្ ត្ថជានក សល
ប្ែលជាហីន្ន រជឈិរ្ន និងបណីត្្នតរសររួរ ។ 
 បញ្ា រជានវបិាកំ ចត្ ត្ថជានភូរិ ំ ។ 
 បញ្ា រជានវបិាក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (លកើត្) កន ងចត្ ត្ថជានភូរិ 
លដ្ឋ  ំណាចក្នបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ ។ 
 លសចកតីថា បញ្ា រជានវបិាកចិត្ត ប្ែលជាផលរបស់រូបាវចរ-
បញ្ា រជានក សលចិត្ត លធាើកិចាបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ បានកន ង
ចត្ ត្ថជានភូរិ រ៊ឺ លវហបផោភូរិ ឱ្យលកើត្ជាលវហបផោគ្ពហោ លសា 
ផលែ៏ធំទូ្ោ ពីរូបាវចរបញ្ា រជានក សលលទោះ បញ្ា រជាន-
ក សលលនោះលោោះបីម្ចនភាពលផសងគន លដ្ឋ ហីន្ន រជឈិរ្ន 
និងបណីត្្ន ប្ត្រិនលផសងគន លដ្ឋ ភូរិលទ្ ប្ែលលផសងគន  រ៊ឺ លដ្ឋ 
 ំណាចោរគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរជារួ លចត្ទវោិរៈប៉ា លណាណ ោះ កន ងលចត្ទ
វោិរៈលទោះ និងម្ចនោរលផសងគន រវងសញ្ញញ វោិរៈ ជារួ នឹងរូបវោិរៈ
លទោះឯង ។ 
  សញ្ញសតត នំ បន រូបលរវ បែិសនធិ លហាតិ្. ត្ថា ត្លត បរ ំ
បវត្តិ ំ ចវនោលល ច រូបលរវ បវត្តិតា  និរ ជឈតិ្ ។ 
 ចំប្ណក រូបប៉ា លណាណ ោះជាបែិសនធិរបស់ សញ្ញសត្តោំង   
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 បទោ ប់ពីបែិសនធិរក រូបប្ត្រា៉ាងរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងបវត្តិោល លហើ 
រលត់្ច ោះកន ងច តិ្ោលលដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ ។ 
 លសចកតីថា បែិសនធិករោជរូបរា៉ាង ប្ែលជាផលរបស់រូបាវចរ-
បញ្ា រជានក សលចិត្ត ប្ែលជាប់លដ្ឋ សញ្ញញ វោិរភាវទលទោះ ោល
សាា ប់លហើ រប្រងលធាើឱ្យលកើត្ជា សញ្ញសត្តគ្ពហោ កន ង សញ្ញសត្តភូរិ 
ម្ចនបែិសនធិ លដ្ឋ គ្កុរករោជរូប ប្ែលជាជីវតិ្នវកកោបរួ គ្បលភទ្ 
រិនម្ចនករោជរូបគ្កុរែក្ទ្លកើត្ជារួ លទ្ និងោលបែិសនធិករោជរូប
គ្បាកែលហើ ក៏នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងបវត្តោិលត្លៅ រហូត្ែល់ច តិ្ោល 
លទ្ើបម្ចនប្ត្ជីវតិ្នវកកោប និងឧត្ ជកោប ២ គ្បលភទ្លនោះប៉ា លណាណ ោះ 
ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលសំលៅែល់សញ្ញញ លនោះ នឹងរិនម្ចន
គ្បាកែលឡើ  ។ 
  សញ្ញសត្តគ្ពហោលនោះ រប្រងលៅកន ងឥរយិបេណារួ កន ង ៣ 
យ៉ាងលនោះ រ៊ឺ ឥរយិបេឈរ ១ ឥរយិបេ ងគ   ១ និងឥរយិបេ-
លែក ១ លបើសាា ប់ពីោរស រតិ្ភូរិកន ងឥរយិបេណា ក៏បែិសនធិកន ង
 សញ្ញសត្តភូរិកន ងឥរយិបេលទោះរហូត្លៅ គ្រប់អា  កខ័ របស់
 សញ្ញសត្តគ្ពហោ រ៊ឺ ៥០០ រហាកបប ោលគ្រប់អា  កខ័ លហើ  ែល់
លពលច តិ្ោលនឹងគ្តូ្វបែិសនធិកន ងោរស រតិ្ភូរិ ភូរិណារួ លទ្ៀត្
លស្សចប្ត្ តី្ត្ក សលករោរបស់ខាួន ។ 
  សញ្ញសត្តគ្ពហោលនោះចាត់្ចូលកន ងពួកឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ ែូលចាន ោះ
កន ងខណៈច តិ្ោល ករោជរូបក៏រលត់្លដ្ឋ រិនម្ចន ាីសល់ឱ្យគ្បាកែ 
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ែូចគន នឹងគ្ពហោោំង    ។ 
 ោលបែិសនធិរបស់ សញ្ញសត្តគ្ពហោ ល ោ្ ោះថា ជាស រតិ្ លហ-
ត្ កបែិសនធិ លគ្ព្វោះជាស រតិ្ភូរិប្ែលម្ចនប្ត្រូបធរ៌លកើត្បានប្ត្រា៉ាង 
រិនម្ចនទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិកលកើត្ផងលឡើ  លទ្ើបរិនគ្បកប
លដ្ឋ លហត្   សញ្ញសត្តគ្ពហោលនោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា ស រតិ្ លហត្ ក-
បែិសនធិប រគល ប្ត្រិនែូចគន ជារួ នឹងោរស រតិ្ លហត្ កប រគល
ែូចលព្វលរកលឡើ  ។ 
 ឥម្ច ឆ្ រូបាវចរបែិសនធិលយ ទរ ។ 
 រួរបែិសនធិោំង ៦ គ្បលភទ្លនោះ រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ បែិសនធិ-
ករោជរូប ១ ល ោ្ ោះថា រូបាវចរបែិសនធិ ។ 
 

សប្ម្តង្អាយចុ្ោយព្បមែរបសរ់បូបុគគល 
 កន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈសប្រតងអា  កខ័ របស់គ្ពហោប រគល
ទ្ ក ៥ គ្បលភទ្រ៊ឺ 
 ១. រូបគ្ពហោប រគលប្ែលលៅកន ងបឋរជានភូរិ ៣ ម្ចនបាលី
សប្រតងថា  
 លត្ស  គ្ពហោបារសិជាា នំ លទ្វនំ កបបសស ត្តិ្លយ ភាលគ 
អា  បបម្ចណំ. គ្ពហោប លោហិតនំ ឧបឌឍកលបា. រហាគ្ពហាោ នំ ឯលោ 
កលបា ។ 
 បណាដ គ្ពហោបែិសនធិប រគលោំង  លទោះ ចំប្ណកទី្ ៣ (១ 
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 ភារ ៣) របស់វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោ
ោងំ  ជាន់បារសិជាា , ព្វក់កណាត ល (១ ភារ ២) របស់វវិែដឋា ី
 សលងខ យកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោប លោហិត និង ១ 
វវិែដឋា ី សលងខ យកបបជាគ្បម្ចណអា  របស់រហាគ្ពហោ ។ 
 បានលសចកតីថា កន ងបឋរជានភូរិោំង ៣ លនោះ ោលលោក
គ្តូ្វវទិសលដ្ឋ លភាើង លដ្ឋ ទឹ្ក និងលដ្ឋ ខយល់កតី បឋរជានភូរិ
ោំង ៣ លនោះ រប្រងគ្តូ្វទ្ម្ចា  លៅលដ្ឋ លសោើគន  លដ្ឋ លហត្ លនោះ 
បណាត គ្ពហោប្ែលលៅកន ងបឋរជានភូរិោំង ៣ លទ្ើបរិនម្ចនឱ្ោស
ម្ចនជីវតិ្លៅបានរហូត្រហាកបប ែូលចាន ោះព្វកយថា សលងខ យកបបកន ង
ទី្លនោះ សំលៅ កចំលព្វោះវវិែដឋា ី សលងខ យកបប រ៊ឺ កបបប្ែល
ចគ្កវលតំងលឡើងបានលរៀបរ លហើ ែូចលែើរ ទូ្លៅប្សនលោែិ-
ចគ្កវលជា សលងខ យកបប ចំប្ណកទី្ ១ កន ងចំនួន ៤ (១ ភារ ៤) 
ចំប្ណករបស់ ១ រហាកបប ែូចបាលីសប្រតងថា  
 កបបសស ត្តិ្លយ ភាលគ សលំៅែល់ ១ កន ង ៣ (១ ភារ ៣) 
ចំប្ណករបស់ វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ។ 
 ឧបឌឍកលបា សំលៅែល ់ ព្វក់កណាត លរបស់ វវិែដឋា ី-
 សលងខ យកបប ។ 
 ឯលោ កលបា សំលៅែល់ ១ វវិែតឋា ី សលងខ យកបប  
រួរលសចកតីថា 
 គ្ពហោបារសិជាា  គ្បម្ចណអា  បាន ១ កន ង ៣ (១ ភារ ៣) 
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 វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ។ 
 គ្ពហោប លោហិត គ្បម្ចណអា  បាន ព្វក់កណាត ល វវិែដឋា ី-
 សលងខ យកបប ។ 
 រហាគ្ពហោ គ្បម្ចណអា  បាន ១ វវិែដឋា ី សលងខ យកបប ។ 
 ២. រូបគ្ពហោប រគលប្ែលលៅកន ងទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ម្ចនបាលី
សប្រតងថា  
 បរតិត ភានំ លទ្ា កបានិ.  បបម្ចណាភានំ ចតត រ ិ កបានិ. 
អាភសសោនំ  ែា កបានិ ។ 
 ២ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់បរតិត ភាគ្ពហោ ។ 
 ៤ រហាកបបជាគ្បម្ចណអា  របស់ បបម្ចណាភាគ្ពហោ ។  
 ៨ រហាកបបជាគ្បម្ចណអា  របស់អាភសសោគ្ពហោ ។ 
 សគ្ម្ចប់កបបប្ែលោប់ជាអា  កខ័ របស់ទ្ តិ្ ជានគ្ពហោលឡើង
លៅរហូត្ែល់ កនិដ្ឋា គ្ពហោកន ងស ោធ វសភូរិលទោះ សំលៅ ក កបប
ោងំ ៤ ចំប្ណករបស់ សលងខ យកបបោំង ស់ ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរ
ទ្ម្ចា  របស់ទ្ តិ្ ជានភូរិ និងត្តិ្ ជានភូរិ ោំង ២ លនោះរិនបាន
ទ្ម្ចា  គ្រប់គ្គប្ែលលោកវទិសែូចជាបឋរជានភូរិលទ្ ។ 
 ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ លនោះកន ង ៨ រហាកបប លទ្ើបគ្តូ្វទ្ម្ចា  
រួ គ្គ កន ងត្តិ្ ជានភូរិ ៣ លនោះលដ្ឋ  ៦៤ រហាកបប លទ្ើបគ្តូ្វ
ទ្ម្ចា  រួ គ្គ ែូលចាន ោះោរោប់កបបក្នអា  កខ័ របស់រូបគ្ពហោប រគល
កន ងទ្ តិ្ ជានភូរិ និងត្តិ្ ជានភូរិ លទ្ើបសលំៅ ក រហាកបប ។ 
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 ៣. រូបគ្ពហោប រគលប្ែលលៅកន ងត្តិ្ ជានភូរិ ៣ ម្ចនបាលី
សប្រតងថា  
 បរតិ្តស ភានំ លសាឡស កបានិ.  បបម្ចណស ភានំ ទ្ាត្តឹស 
កបានិ. ស ភកិណាា នំ ចត្ សែាិ កបានិ ។ 
 ១៦ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់បរតិ្តស ភាគ្ពហោ ។ 
 ៣២ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់ បបម្ចណស ភាគ្ពហោ។  
 ៦៤ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់ស ភកិណាា គ្ពហោ ។ 
 ោរកំណត់្ោប់អា  កខ័ របស់គ្ពហោប រគល ប្ែលសប្រតងលហើ 
ខាងលែើរ តំងពីបឋរជានភូរិរហូត្ែល់ត្តិ្ ជានភូរិលនោះ ជាោរ
កំណត់្អា  កខ័ ទ្ កលដ្ឋ ចំប្ណកលគ្ចើនប៉ា លណាណ ោះ រិនប្រនថាបណាត
គ្ពហោោំងលទោះនឹងលៅគ្រប់អា  កខ័ របស់ខាួនក៏លទ្ ោរសាា ប់របស់
រូបគ្ពហោោងំលនោះ រប្រងសាា ប់លគ្ព្វោះ ស់ករោក៏ម្ចន សាា ប់រ នកំណត់្
អា  ក៏ម្ចន ែូចកន ងលវោប្ែលលោកជិត្នឹងគ្តូ្វទ្ម្ចា   សូរបីអា  
របសគ់្ពហោនិងម្ចនកំណត់្ទ្ កែូចប្ែលបានលព្វលលហើ កតី រប្រងលៅ
រិនែល់គ្រប់អា  កខ័ តរកំណត់្លទោះលទ្ រ៊ឺ នឹងគ្តូ្វសាា ប់រ នលពល
ប្ែលលោកគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើង លដ្ឋ ទឹ្ក លដ្ឋ ខយល់ តរសរ-
រួរែល់ភូរិប្ែលគ្តូ្វទ្ម្ចា  លទោះៗ ។ 
 ៤. គ្ពហោប រគលប្ែលលៅកន ងចត្ ត្ថជានភូរិ (លវៀរស ោធ វស ៥) 
ម្ចនបាលីសប្រតងថា 
 លវហបផោនំ  សញ្ញសតត នញ្ា  បញ្ា កបបសតនិ  ។ 
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 ៥០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់លវហបផោគ្ពហោ 
និង សញ្ញសត្តគ្ពហោ ។ 
 អា  របស់លវហបផោគ្ពហោ និង សញ្ញសត្តគ្ពហោោំង ២ លនោះ 
ម្ចនអា   ៥០០ រហាកបបលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ លគ្ព្វោះកន ងចត្ ត្ថជានលនោះ 
ជាភូរិប្ែលផ ត្ពី ំណាចោរទ្ម្ចា  របស់លោក រិនថាលោកនឹងគ្តូ្វ
ទ្ម្ចា  លដ្ឋ លភាើង លដ្ឋ ទឹ្ក ឬលដ្ឋ ខយល់កតី រិនម្ចន ំណាចណាៗ 
ទ្ម្ចា  បាន ែូលចាន ោះគ្ពហោោំងលនោះ លទ្ើបជា នកលសា ផលែ៏ធំទូ្ោ   
រប្រងម្ចនអា  កខ័ តំងលៅគ្រប់កំណត់្ ោរសាា ប់របស់គ្ពហោោំងលនោះ
ម្ចនប្ត្ោរសាា ប់លដ្ឋ ករោកខ ររណៈ រ៊ឺ ោរសាា ប់លគ្ព្វោះ ស់ករោប្ត្
រួ គ្បលភទ្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៥. រូបគ្ពហោ ទគរីប្ែលម្ចនលៅកន ងស ោធ វសភូរិ ៥ ម្ចន 
បាលសីប្រតងថា  
  វហិានំ កបបសហសានិ.  ត្បានំ លទ្ា កបបសហសានិ. 
ស ទ្សានំ ចតត រ ិកបបសហសានិ. ស ទ្សសនំី  ែា កបបសហសានិ. 
 កនិដ្ឋា នំ លសាឡស កបបសហសានិ ។ 
 ១.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់ វហិាគ្ពហោ ។ 
 ២.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់ ត្បាគ្ពហោ ។ 
 ៤.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់ស ទ្សាគ្ពហោ ។ 
 ៨.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់ស ទ្សសីគ្ពហោ ។ 
 ១៦.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់ កនិដ្ឋា គ្ពហោ ។ 
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 ស ោធ វសភូរិលនោះ ជាភូរិបរសិ ទ្ធ ប្ែលជាទី្លៅរបស់គ្ពហោ
 ទគរី រូបគ្ពហោប រគលកន ងភូរិលនោះលទ្ើបពិត្គ្បាកែថា នឹងបាន
សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតយ៉ាងពិត្គ្បាកែ សូរបីរិនបានខាល់ខាា  កន ង
ោរបែិបត្តិក៏នឹងសលគ្រចបានកន ង កនិដ្ឋា ភូរិ អា  កខ័ របស់
ស ោធ វសគ្ពហោ ប្ែលកំណត់្ទ្ កលនោះ ជាោរកំណត់្ទ្ កលដ្ឋ 
ចំប្ណកលគ្ចើនបំផ ត្ប៉ា លណាណ ោះ គ្ពោះ ទគរីពួកខាោះប្ែលបែិសនធិកន ង
គ្ពហោភូរិ លហើ សលគ្រច រហត្តផលនឹងបរនិិព្វា នកន ងព្វក់កណាត ល
ែំបូងក្នអា  កខ័ របស់គ្ពហោលនោះក៏ម្ចន លៅគ្ពោះ ទគរីគ្បលភទ្
លនោះថា  នតោបរនិិព្វា  ី ប្ែលម្ចនរកកន ងវសិ ទ្ធិររគរហាែីោជាលែើរ 
ែូលចាន ោះស ោធ វសគ្ពហោ ប្ែលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតអាចបរនិិព្វា នលៅ
កន ងព្វក់កណាត លែំបូង ឬព្វក់កណាត លខាងលគ្ោ ក្នអា  កខ័ 
របស់ភូរិលទោះ  ៗក៏បាន សរ បោរោប់អា  កខ័ របស់រូបាវចរគ្ពហោោំង-
   ោន់ កោរកំណត់្ចំនួនប្ែលគ្រប់លៅតរលសចកតីពិត្លហើ  
ម្ចនរូបគ្ពហោលគ្ចើនពួកប្ែលរិនបានតំងលៅគ្រប់អា  កខ័  រប្រង
ម្ចនលលើសនិងខាោះខាោះ ប្ត្រិនបានទំ ករកសប្រតង ែូច ែាកថាចារយ
សប្រតងថា ឧបបកំ វ ឩនំ  ធិកំ វ រណនូបរំ ន លហាតិ្   ចំនួនប្ែល
ខាោះខាោះ ឬលលើសជាងលទោះរិនរួរោប់ឱ្យគ្បាកែលទ្ ។ 
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៤. អរបូាវឆរប ិសនធ ិ
  រូបាវចរបែិសនធិ ឬ រូបបែិសនធិ ជាោរសប្រតងោរលកើត្របស់
 រូបគ្ពហោប រគលកន ង រូបភូរិ ៤ ែូចគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈសប្រតង
ទ្ កែូលចនោះរ៊ឺ 
 បឋម្ចរ បាទិ្វបិាោនិ បឋម្ចរ បាទិ្ភូរីស   ថាការំ 
បែិសនធិភវងគច តិ្វលសន បវត្តនតិ ។ 
 វបិាកោំង  ម្ចន រូបវបិាកទី្ ១ ជាលែើរ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
(លកើត្) កន ង រូបភូរិទី្ ១ ជាលែើរ តរលំដ្ឋប់លដ្ឋ  ំណាចក្ន
បែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ ។ 
 ឥម្ច ចត្លសា  រូបបែិសនធិលយ ទរ ។ 
  រូបវបិាកចិត្តោំង ៤ លនោះ ល ោ្ ោះថា  រូបបែិសនធិ ។ 
 លសចកតីថា កន ងោរចលគ្រើន រូបករោដ្ឋា នលទោះ ម្ចន ៤ តរ
លំដ្ឋប់ រ៊ឺ  នកប្ែលបានរូបបញ្ា រជានលហើ  ោលគ្បាថាន នឹងចលគ្រើន
្នឱ្យក្គ្កប្លងលឡើងលៅ គ្តូ្វចលគ្រើនកន ង រូបករោដ្ឋា ន ប្ែលម្ចន
អាោសានញ្ញា  ត្ន្នក សល ជាបឋរ រូបជាន វញិ្ញញ ណញ្ញា -
 ត្នក សល ជាទ្ តិ្  រូបជាន អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នក សល ជា
ត្តិ្  រូបជាន និងលនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នក សល ជាចត្ ត្ថ-
 រូបជាន ឬ រូបជានក សលោំងលនោះ រប្រងឱ្យផលជា រូបជាន
វបិាកតរលំដ្ឋប់ លហើ  រូបជានវបិាកោំងលនោះ រប្រងម្ចនទទី្ជា
បែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ ែូលចាន ោះោលបរយិ លសចកតីតរបាលីែូច 
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សប្រតងលហើ  បានលសចកតីែូលចនោះរ៊ឺ 
 ១. អាោសានញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ជាបែិសនធិ ភវងគ 
ច តិ្ របស់អាោសានញ្ញា  ត្នគ្ពហោ ។ 
 ២. វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ជាបែិសនធិ ភវងគ ច តិ្ 
របស់វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នគ្ពហោ ។ 
 ៣. អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ជាបែិសនធិ ភវងគ ច តិ្ 
របស់អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នគ្ពហោ ។ 
 ៤. លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នវបិាកចិត្ត ១ ែួង ជាបែិសនធិ 
ភវងគ ច តិ្ របស់លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នគ្ពហោ ។ 
  រូបាវចរវបិាកចិត្តោងំ ៤ លនោះ ល ោ្ ោះថា  រូបាវចរបែិសនធិ ។ 
 

សប្ម្តង្ព្បមែអាយរុបសអ់របូបគុគល 
 អា  កខ័ របស់ រូបគ្ពហោប រគល សប្រតងោរកំណត់្ទ្ កែូលចនោះរ៊ឺ  
 លត្ស  បន អាោសានញ្ញា  ត្នូបគនំ លទ្វនំ វសីតិ្កបប-
សហសានិ អា  បបម្ចណំ ។ 
 ២០.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោ ប្ែលលកើត្
កន ងអាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នូបគនំ លទ្វនំ ចតត លីសកបបសហសានិ ។ 
 ៤០.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោ ប្ែលលកើត្
កន ងវញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
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 អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នូបគនំ លទ្វនំ សែាិកបបសហសានិ ។ 
 ៦០.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោ ប្ែលលកើត្
កន ងអាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ ។ 
 លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នូបគនំ លទ្វនំ ចត្ ោសីតិ្កបបសហ-
សានិ ។ 
 ៨៤.០០០ រហាកបប ជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោ ប្ែលលកើត្
កន ងលនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ។ 
 

គាថាសង្គហទី ៥ 
 ៥. បែិសនធិ ភវងគញ្ា        ត្ថា ចវនម្ចនសំ 
     ឯកលរវ ត្លេលវក-      វសិ លញ្ា កជាតិ្ ំ ។ 
 បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត និងច តិ្ចិត្ត ជាចិត្តគ្បលភទ្ែូចគន លទោះឯង 
និងម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ ជារួ គន កន ងភពជារួ គន  ។ 

 
 
 

ឆប់ ប ិសនធិឆតុ្ក្ក 
 
 

&❋' 
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រួក្ទី ៣ ក្ម្មឆតុ្ក្ក 

6 
 ករោ រ៊ឺ ោរលធាើ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ករណំ = ករោំ ប្គ្បថា ោរលធាើ ល ោ្ ោះថា ករោ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ កលោនតិ ឯលត្ទតិ្ = ករោំ 
 សត្ាោំង   រប្រងសលគ្រចោរលធាើលដ្ឋ អាស្ស័ ធរោជាតិ្
ណា ធរោជាតិ្ប្ែលជាលហត្ ឱ្យសលគ្រចោរលធាើលទោះ ល ោ្ ោះថា ករោ 
បានែល់ លចត្ទលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ង ក សលចិត្ត ១២ និង
លោកិ ក សលចិត្ត ១៧ ែូច ែាសាលិនីសប្រតងថា  
 លចត្ទហំ, ភិកខលវ, ករោំ វោរិ, លចត្ ិតា  ករោំ កលោតិ្ ោល ន 
វចា  រនសា ។ 
 ម្ចន លភិកខ ោំង   (ត្ថារត្) លព្វលថា លចត្ទលទោះ ជាករោ 
ោលម្ចនលចត្ទលហើ ប រគលរប្រងលធាើករោ លដ្ឋ ផាូវោ  ផាូវវចា 
និងផាូវចិត្ត ។ 
 លសចកតីថា ោរលធាើប្ែលជាប់លដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត កន ងផាូវរិនលអ
លហើ  ោលលព្វលលដ្ឋ សភាវធរ៌ រប្រងបានែល់លចត្ទលចត្សិក 
ប្ែលគ្បកបជារួ  ក សលចិត្ត ១២ ល ោ្ ោះថា ជា នកលធាើ “ ក សល
ករោ” និងោរលធាើប្ែលជាប់លដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត កន ងផាូវលអ រ៊ឺ លចត្ទ
លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ លោកិ ក សលចិត្ត ១៧ ល ោ្ ោះថា ជា
 នកលធាើ “ក សលករោ” ។ 
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 ចំប្ណកលចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ងលោក ត្តរក សលចិត្ត 
៤ ឬររគចិត្ត ៤ រិនល ោ្ ោះថា ជាករោកន ងទី្លនោះ លគ្ព្វោះជាោរលធាើប្ែល
ោត់្វែតៈ រ៊ឺ ោត់្ោរវលិវល់សាា ប់លកើត្ ។ 
 សគ្ម្ចប់លចត្ទលចត្សិកកន ងវបិាកចិត្ត ៣៦ ក៏រិនល ោ្ ោះថា 
ជាតួ្ករោ លគ្ព្វោះជាផលរបស់ករោ និងលចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ង
កិរយិចិត្ត ២០ ក៏រិនល ោ្ ោះថា ជាតួ្ករោ លគ្ព្វោះកិរយិចិត្តលទោះជាចិត្ត
ប្ែលគ្តឹ្រប្ត្ោរលធាើ រិនជាប ណយជាបាប ប្ែលឱ្យលកើត្ផលលឡើងរក
បាន ។ 
 ែូលចាន ោះលចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ  ក សលចិត្ត ១២ 
និងលោកិ ក សលចិត្ត ១៧ ែួងប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលល ោ្ ោះថា ករោ ។ 
 គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានប្ចកោរសប្រតងករោចត្ កាៈលចញជា ៤ 
ចត្ កាៈ រ៊ឺ  
 ចត្ កាៈទី្ ១ កិចាចត្ កា លព្វលលដ្ឋ ទទី្របស់ករោ ៤ យ៉ាង ។ 
 ចត្ កាៈទី្ ២ បាកោនបរយិ ចត្ កា លព្វលលដ្ឋ លំដ្ឋប់ោរ
ឱ្យផលរបស់ករោ ៤ យ៉ាង ។ 
 ចត្ កាៈទី្ ៣ បាកោលចត្ កា លព្វលលដ្ឋ លវោក្នោរឱ្យផល ៤ 
យ៉ាង ។ 
 ចត្ កាៈទី្ ៤ បាកឋានចត្ កា លព្វលលដ្ឋ លហត្ ប្ែលឱ្យលកើត្
ផលម្ចន ៤ យ៉ាង ។ 
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 ករោចត្ កាៈោំង ៤ ចត្ កាៈលនោះ កិចាចត្ កា បាកោនបរយិ -
ចត្ កា និងបាកោលចត្ កា ជាោរសប្រតងប្បបស ត្តនតន័  រ៊ឺ តរន័ 
ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ ប្ែលជាោរសប្រតងធរ៌ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ចំប្ណក
លគ្ចើន រិនអាចកំណត់្ពិត្គ្បាកែបាន ។ 
 ចំប្ណកចត្ កាៈទី្ ៤ បាកឋានចត្ កា ជាោរសប្រតងតរន័ 
 ភិធរោ ជាោរសប្រតងតរលគលធរ៌ប្ែលពិត្គ្បាកែ ។ 
 

ឆតុ្ក្កទី ១ ក្ឆិចឆតុ្ក្ក 
 កិចាចត្ កា ជាចត្ កាៈប្ែលសប្រតងកិចារបស់ករោ ឬករោម្ចនកិចា 
និងគ្តូ្វលធាើ ៤ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ជនកករោ ម្ចនកិចាលធាើឱ្យវបិាកទរខនធ និងករោជរូបលកើត្លឡើង។  
 ២. ឧបត្ថរភកករោ ម្ចនកិចាជួ ឧបត្ថរភករោែក្ទ្ៗ ។ 
 ៣. ឧបបីឡកករោ ម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនករោែក្ទ្ៗ ។ 
 ៤. ឧបឃាត្កករោ ម្ចនកិចាោត់្ផ្ទត ច់ករោែក្ទ្ៗ ។ 
 ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតងកិចារបស់ករោោំង ៤ គ្បោរលដ្ឋ 
ពិសាត រ  

១. ជនក្ក្ម្ម 
ជនកករោ រ៊ឺ ករោប្ែលម្ចនកិចាលធាើឱ្យវបិាកចិត្ត និងករោជរបូ

គ្បាកែលឡើងោំងកន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល ែូចបាលីសប្រតងថា  
 វបិាកកខនធ ករោជរបូានិ ជលនតី្តិ្ = ជនកំ  
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 ករោណារប្រងលធាើឱ្យវបិាកទរខនធនិងករោជរូបលកើត្លឡើង ករោ
លទោះល ោ្ ោះថា ជនកករោ បានែល់  ក សលករោ ១២ និងលោកិ 
ក សលករោ ១៧ ។ 
 លសចកតីថា ោរប្ែលសត្ាោំង  សាា ប់លហើ លៅលកើត្ជា
សត្ានរក លគ្បត្ តិ្រចាេ ន  ស រោ  ឬជារន សស លទ្វត និងគ្ពហោ 
ោងំលនោះរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចជនកករោ ប្ែលចាត់្ប្ចងលធាើ
ឱ្យវបិាកចិត្ត និងករោជរូបលកើត្លឡើងកន ងបែិសនធិោល និងោលលកើត្
លឡើងតំងលៅលហើ  ក៏គ្តូ្វម្ចន វ វៈតូ្ចធំលកើត្លឡើងលទ្ៀត្តរ
សររួរែល់សត្ាលទោះៗ គ្ពរោំងោរបានល ើញ បានឮ ែឹងកាិន 
ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ និងរកាភាវៈជាសត្ាប រគលលទោះត្លៅរហូត្ែល់
សាា ប់ ោងំលនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចរបស់ជនកករោប្ែលលធាើឱ្យ
វបិាកចិត្ត ករោជរូប និងករោបបចា ឧត្ ជរូបលកើត្លឡើងកន ងបវត្តិោល ។ 
 សរ បកិចារបស់ជនកករោ រ៊ឺ ក សលជនកករោ និង ក សលជនក-
ករោម្ចនែូលចនោះ 
 - លធាើឱ្យវបិាកចិត្តនិងករោជរូប បានែល់ សត្ាោំង  លកើត្
លឡើងកន ងបែិសនធិោល ជនកករោប្ែលលធាើឱ្យសត្ាលកើត្លឡើងបានលនោះ 
លដ្ឋ លគ្ចើនជាករោប្ែលគ្រប់ ងគក្នករោបេ លបើជា ក សលករោបេ ក៏ទំ
លៅលកើត្កន ង បា ភូរិ លបើជាក សលករោបេ ក៏ទំលៅលកើត្កន ងស រតិ្
ភូរិ ។ 
 - លធាើឱ្យវបិាកចិត្តនិងករោជរូប គ្ពរោំងករោបបចា ឧត្ ជរូបលកើត្ 
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លឡើងកន ងបវត្តិោល បានែល់  វ វៈតូ្ចធំ រហូត្ែល់ោរបានល ើញ 
បានឮ ជាលែើរ របស់សត្ាោំង  ប្ែលគ្បាកែលឡើងខាងលគ្ោ 
ោរលកើត្ រហតូ្ែល់សាា ប់ោំងវមិ្ចនប្ែលជាទី្លៅរបស់លទ្វត របស់
គ្ពហោ ឬលភាើង និងលគ្រឿងលធាើោរ ណករោសត្ានរក ប្ែលជាករោបបចា -
ឧត្ ជរូបក៏លកើត្លដ្ឋ  ំណាចជនកករោែូចគន  ។ 
 ជនកករោប្ែលលធាើវបិាកចិត្ត ករោជរូប និងករោបបចា ឧត្ ជរូប 
លកើត្បានកន ងបវត្តិោលលនោះ ជាករោគ្រប់ ងគក្នករោបេ ឬរិនគ្រប់កតី 
រប្រងទំឱ្យលកើត្បានោំង ស់ ។  

 
២. ឧបត្ថម្ភក្ក្ម្ម 

ឧបត្ថរភកករោ រ៊ឺ ករោប្ែលម្ចនទទី្ជួ ឧបត្ថរភទំ្ន កបគ្រុង 
ឱ្យផលរបស់ករោែក្ទ្ៗ ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 ករោនតរ ំវ ករោនិពាត្តខនធសទត នំ វ ឧបត្ថលរភតី្តិ្ = ឧបត្ថរភកំ ។ 
 ករោណារប្រងឧបត្ថរភនូវករោែក្ទ្ៗ និងោរជាប់ត្ក្នខនធប្ែល
លកើត្លឡើងពីករោែក្ទ្ៗ ករោលទោះ ល ោ្ ោះថា ឧបត្ថរភកករោ ។ 
 ឧបត្ថរភកករោលនោះ ម្ចនកិចាជួ ឧបត្ថរភោរឱ្យផលរបស់ករោ
ែក្ទ្ៗ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ជួ ឧបត្ថរភជនកករោ ប្ែលលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសឱ្យផល 
ឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ។ 
 លសចកតីថា ក សលករោនិង ក សលករោ ប្ែលលកើត្លឡើងជារួ  
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 សត្ាោំង   កន ងលវោគ្បគ្កតី្កតី និងប្ែលលកើត្លឡើងកន ងររណា-
សននោល រ៊ឺ លពលជិត្នឹងសាា ប់កតី ោំងលនោះរប្រងជាឧបត្ថរភកករោ ជួ 
ឧបត្ថរភទំ្ន កបគ្រុងែល់ជនកករោ ប្ែលលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសឱ្យ
ផល ឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ជនកករោប្ែលលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសឱ្យ
ផលលទោះម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ជនកករោកន ង តី្ត្ភពរួ  និងជនកករោកន ងបចា បបននភពរួ  
ឧបត្ថរភកករោរប្រងជួ ឧបត្ថរភែល់ជនកករោ ប្ែលលៅរិនោន់ម្ចន 
ឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបានោំង ២ យ៉ាង ។ 
 ២. ជួ ឧបត្ថរភជនកករោ ប្ែលកំព ងម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យម្ចន
កម្ចា ំងកន ងោរបលញ្ាញផលយ៉ាងក្គ្កប្លងលឡើង ។ 
 ោរជួ ទំ្ន កបគ្រុងរបសឧ់បត្ថរភកករោតរន័ លនោះ ជាោរ
ជួ ទំ្ន កបគ្រុងជនកករោប្ែលកំព ងម្ចនឱ្ោសឱ្យផល លបើជាក សល-
ករោក៏ជួ ឧបត្ថរភែល់ក សលជនកករោប្ែលកំព ងឱ្យផល ែូច នកប្ែល
ម្ចនចិត្តជាក សលោងំ   រប្រងលធាើប្ត្ក សលជានិចា រិនបានលធាើ
ទ្ ចារតិ្ករោណារួ លឡើ  ល ោះលវោជិត្នឹងសាា ប់ម្ចនចិត្តគ្ជោះថាា ជា
ក សលលកើត្លឡើង ោលសាា ប់រប្រងបានលៅលកើត្ជារន សស ឬលទ្វត 
ប្ែលម្ចនឋានៈខពស់ឬម្ចនស័កដិធំ លនោះលគ្ព្វោះក សលឧបត្ថរភកករោកន ង
ររណាសននោល ជួ ទំ្ន កបគ្រុងែល់ក សលជនកករោ រ៊ឺ ោរលធាើ
លសចកតីលអលពលប្ែលម្ចនជីវតិ្រស់លៅ ប្ែលកំព ងបានឱ្ោសឱ្យផល
លទោះ ក៏ម្ចនកម្ចា ំងកន ងោរឱ្យផលបរបូិណ៌ក្គ្កប្លងលឡើង ឬលបើជា
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 ក សលករោ ក៏ជួ ទំ្ន កបគ្រុងែល់ ក សលជនកករោប្ែលកំព ង
ម្ចនឱ្ោសឱ្យផលែូចគន  ។ 
  នកប្ែលម្ចនចិត្តជា ក សលលគ្ចើន រិនលជឿកន ងបាបប ណយ 
រ ណលោស រិនលជឿនរកសួរ៌ និងរិនលជឿថាសាា ប់លហើ គ្តូ្វលកើត្លទ្ៀត្ 
ចង់លធាើ ាីក៏លធាើតរ ំលពើចិត្ត ោលជិត្នឹងសាា ប់ចិត្តក៏លៅហោងភ័ ខាា ច
លសចកតីសាា ប់ ោលសាា ប់លហើ លទ្ើបលៅលកើត្កន ងនិរ ភូរិ លសា ទ្ កខ
 ស់ោល រូ លនោះលគ្ព្វោះ ក សលឧបត្ថរភកករោ ប្ែលលកើត្លឡើងកន ង
ររណាសននោល ជួ ទំ្ន កបគ្រុងែល់ ក សលជនកករោ ប្ែលបាន
លធាើលៅកន ងបចា បបននភព ប្ែលបានឱ្ោសឱ្យផលលទោះ ម្ចនកម្ចា ំងកន ង
ោរឱ្យផលបរបូិណ៌ក្គ្កប្លងលឡើងែូលចនោះជាលែើរ ជាោរជួ ទំ្ន កបគ្រុង
របស់ឧបត្ថរភកករោែលជ់នកករោ ប្ែលកំព ងម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យម្ចន
កម្ចា ំងកន ងោរឱ្យផលក្គ្កប្លងលឡើង ។ 
 ៣. ជួ ឧបត្ថរភែល់ទររូប ប្ែលវបិាករបស់ជនកករោ ឱ្យ
ចលគ្រើនលឡើង និងតំងលៅបាន ូរ ។ 
 ប រគលប្ែលលកើត្រកម្ចន វ វៈោងោ គ្រប់បរបូិណ៌ រិនម្ចន
លោរភ័  នតោ លបៀត្លបៀន ជួបគ្បសពាប្ត្លសចកតីស ខលដ្ឋ លគ្ចើន 
រប្រងោប់ថាជាវបិាកករោរបស់ក សលជនកករោ ក្គ្កប្លងជាងលទោះោល
លកើត្រកលហើ  ជាប រគលប្ែលម្ចនចិត្តជាក សល ជួ ែល់រន សស
ប្ែលម្ចនទ្ កខលំបាក លធាើប ណយឱ្យោនទំ្ន កបគ្រុងកិចាោរកន ងគ្ពោះព ទ្ធ
សាសទ រកាខាួនលៅកន ងសីលជានិចា លដ្ឋ  ំណាចក្នក សលោងំ
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លនោះ លធាើឱ្យម្ចនលសចកតីស ខោ ស ខចិត្តពណ៌សរប រផូរផង់ ម្ចន
កិត្តិ សលករ តិ៍ល ោ្ ោះ បានទ្ទួ្លប្ត្អាររោណ៍ប្ែលលអៗ ម្ចនោរល ើញ
លអ ឮលអ ោងំលនោះជាលែើរ ោំងម្ចនអា  ប្វងកម្ចា ំងខាា ំងោា គ្បាសចាក
លោរភ័  ឬែល់លពលម្ចនជំង៊ឺក៏បានជួបជារួ លពទ្យលអៗ ថាន ំលអៗ  
រកាឱ្យបាត់្យ៉ាងរហ័ស ម្ចនរន សសជួ គ្បណិបត្តិឱ្យបានទ្ទួ្ល
លសចកតីស ខស្សួលគ្រប់យ៉ាង ោំងលនោះលគ្ព្វោះក សលករោប្ែលបានលធាើ
ទ្ កកន ងភពលនោះ ជាឧបត្ថរភកករោជួ ទំ្ន កបគ្រុងែល់ទររូបប្ែល
លកើត្ពីក សលជនកករោឱ្យចលគ្រើន និងតំងលៅបាន ូរ ។ 
 សត្ាតិ្រចាេ នោំង   ម្ចនជីងចក់ ពស់ ឆាោ  ខាា  ជាលែើរ ោងំ
លនោះស ទ្ធប្ត្លកើត្រកពី ក សលជនកករោោំង ស់ ោលម្ចនោរលបៀត្
លបៀនសត្ាែក្ទ្ជាអាហារ ែូលចនោះលធាើឱ្យោងោ ចលគ្រើនធំោត់្លឡើង 
គ្ទ្គ្ទ្ង់ជីវតិ្បានលដ្ឋ លសចកតីទ្ កខលំបាកលផសងៗ លគ្ព្វោះ ក សល
ឧបត្ថរភកករោប្ែលខាួនបានលធាើទ្ កកន ងបចា បបននភព ជួ ទំ្ន កបគ្រុង
ែល់ទររូប ប្ែលលកើត្ពី ក សលជនកករោឱ្យចលគ្រើនលឡើង និងតំង
លៅបាន រូជាលែើរ លនោះរ៊ឺ កិចារបស់ឧបត្ថរភកករោប្ែលជួ ទំ្ន កបគ្រុង
ែល់ទររូប ប្ែលជាវបិាករបស់ជនកករោឱ្យចលគ្រើន និងតំងលៅបាន
 ូរ ។ 
  ងគធរ៌របស់ឧបត្ថរភកករោលនោះ បានែល់  ក សលករោ ១២ 
និងរហាក សលករោ ៨ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 ចំប្ណករហរគត្ក សលករោ ៩ ម្ចនកិចាជាជនកករោទំឱ្យ 
បែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ ជាគ្ពហោប រគលកន ងគ្ពហោភូរិប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ 
រិនម្ចនឋានៈជាឧបត្ថរភកករោលទ្ ។ 
 

៣. ឧបបី ក្ក្ម្ម 
ឧបបីឡកករោជាករោប្ែលម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនករោែក្ទ្ ប្ែល

ម្ចនសភាពផោ  គន ជារួ ខាួន និងលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ ំពី
ជនកករោែក្ទ្លទោះ ែូចវចនត្ថៈថា  
 ករោនតរ ំវ ករោនិពាត្តខនធសទត នំ វ ឧបបីលឡតី្តិ្ = ឧបបីឡកំ  
 ករោណារប្រងលបៀត្លបៀនករោែក្ទ្  ៗ និងោរជាប់ត្គន ក្នទររូប
ខនធ ៥ ប្ែលលកើត្ពីករោែក្ទ្ៗ លទោះ ែូលចាន ោះករោលទោះល ោ្ ោះថា ឧបបី-
ឡកករោ  ងគធរ៌បានែល ់ លចត្ទលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ង ក សល
ចិត្ត ១២ ែួង និងរហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 បានលសចកតីថា ឧបបីឡកករោលនោះ ជាករោប្ែលលបៀត្លបៀនោំង
ជនកករោែក្ទ្ ប្ែលម្ចនសភាពផោ  គន ជារួ ខាួន លៅថា ករោនតរ-
ឧបបីឡក និងលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពីជនកករោែក្ទ្ ប្ែលម្ចន
សភាពផោ  គន ជារួ ខាួនលទោះផង លៅថា ករោនិពាត្តខនធសទត នឧបបី-
ឡក ។ 
 ឧបបីឡកករោ ប្ែលលបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្ (ករោនតរឧំបបីឡកំ) 
ម្ចនោរលបៀត្លបៀន ២ គ្បោរ រ៊ឺ 
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 (១) លបៀត្លបៀនលែើរបីរិនឱ្យម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល ។ 
 (២) លបៀត្លបៀនលែើរបីឱ្យេ កម្ចា ំងកន ងោរឱ្យផលបានរិនលពញ។ 
 រួរលសចកតីថា ោរលបៀត្លបៀនរបស់ឧបបីឡកករោលនោះ លទ្ើបម្ចន
ទទី្ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. លបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល ។ 
 ២. លបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្ប្ែលម្ចនឱ្ោសឱ្យផលលហើ  ឱ្យ
ម្ចនកម្ចា ំងេ ច ោះ ។ 
 ៣. លបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពីជនកករោែក្ទ្លទោះ ។ 
 ១. ឧបបីឡកករោប្ែលម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្រិនឱ្យ 
ម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល  
 ឧបបីឡកករោលនោះ ម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្ប្ែលម្ចន 
សភាពផោ  គន ជារួ ខាួន និងលៅកន ងឋានៈប្ែលម្ចនឱ្ោសនឹងឱ្យ
ផលបាន ប្ត្គ្តូ្វឧបបីឡកករោលនោះ លបៀត្លបៀនទ្ ករិនឱ្យបានឱ្យផល 
ម្ចនោរលបៀត្លបៀនបាន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 (១) ក សលករោប្ែលលធាើកន ងបចា បបននភពលនោះ លបៀត្លបៀន ក សល
ជនកករោលែើរបីរិនឱ្យម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល ។ 
 (២)  ក សលប្ែលបានលធាើទ្ កកន ងបចា បបននភពលនោះ លបៀត្លបៀន
ក សលជនកករោលែើរបីរិនឱ្យម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល ។ 
 ឧបបីឡកករោលនោះ បានែល់ ឧបត្ថរភកករោលទោះឯង រ៊ឺ កន ងខណៈ
ប្ែលក សលឧបត្ថរភកករោ កំព ងលធាើកិចាជួ ទំ្ន កបគ្រុងក សលជនក-
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ករោលទោះ កន ងខណៈប្ត្រួ លទោះឯង ក សលឧបត្ថរភកករោលទោះ បាន
ល ោ្ ោះថា កំព ងលធាើកិចាលបៀត្លបៀន ក សលជនកករោ ប្ែលនឹងបាន
ឱ្ោសកន ងោរឱ្យផលរិនឱ្យបានឱ្ោសកន ងោរឱ្យផលបានផង ។ 
 ២. ឧបបីឡកករោ ប្ែលម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្ប្ែល 
កំព ងឱ្យផល ឱ្យម្ចនកម្ចា ំងេ ច ោះ  
 ឧបបីឡកករោលនោះ ម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនជនកករោែក្ទ្ ប្ែលម្ចន 
សភាពផោ  គន ជារួ ខាួននិងកំព ងបានឱ្ោសឱ្យផលលទោះ ប្ត្គ្តូ្វ 
ឧបបីឡកករោលនោះ លបៀត្លបៀនឱ្យម្ចនកម្ចា ំងេ ច ោះ ប្ែលម្ចនោរ 
លបៀត្លបៀនបាន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 (១) ក សលករោប្ែលលធាើកន ងបចា បបននភពលនោះ លបៀត្លបៀន ក សល
ជនកករោប្ែលកំព ងម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យម្ចនកម្ចា ំងេ ច ោះ ។ 
 (២)  ក សលករោប្ែលលធាើកន ងបចា បបននភពលនោះ លបៀត្លបៀនក សល
ជនកករោប្ែលកំព ងម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យម្ចនកម្ចា ំងេ ច ោះ ។ 
 ឧបបីឡកករោគ្បលភទ្លនោះ បានែល់ ឧបត្ថរភកករោលទោះឯង រ៊ឺ 
កន ងខណៈប្ែលក សលឧបត្ថរភកករោ កំព ងលធាើកិចាជួ ទំ្ន កបគ្រុង
ក សលជនកករោលទោះ កន ងខណៈជារួ គន លទោះ ក៏ល ោ្ ោះថា កំព ងលធាើ
កិចាលបៀត្លបៀន ក សលជនកករោប្ែលកំព ងបានឱ្ោសឱ្យផល ឱ្យ
ម្ចនកម្ចា ំងកន ងោរឱ្យផលេ ច ោះ ែូចតួ្យ៉ាង 
  ក សលជនកករោរបស់គ្ពោះបាទ្ ជាសត្ត  ប្ែលលកើត្ពីោរលធាើ 
 ននតរ ិករោ រ៊ឺ សម្ចា ប់គ្ពោះបាទ្ពិរពិសារជាគ្ពោះបិត ជាបិត្ ឃាត្ករោ 
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និងគ្តូ្វបានទ្ទួ្លផលោា ក់លៅ វចិីរហានរក ប្ត្លដ្ឋ ោរប្ែល 
គ្ពោះបាទ្ ជាសត្ត បានសាងក សលទ្ កកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទជាលគ្ចើន 
ជា ងគឧបត្ថរភោរលធាើបឋរសង្កគ  ទ លដ្ឋ  ំណាចក្នក សលលនោះ
លទ្ើបជាឧបបីឡកករោ ជួ លបៀត្លបៀន ក សលជនកករោ របស់
គ្ពោះបាទ្ ជាសត្ត ប្ែលគ្តូ្វោា ក់លៅ វចិីរហានរករលតត ធំ ប្ត្ឱ្យោា ក់
លៅកន ងលោហក រភីឧសសទ្នរក ជារលតត ប្ែលជាបរវិររបស់ វចិី
រហានរក ។ 
 ឧលបោខ សនតីរណក សលវបិាក ប្ែលជាបែិសនធិវញិ្ញញ ណរបស់
រន សស និងលទ្វតជាន់ោបកន ងជាន់ចាត្ រោហាោជិោ ប្ែលវកិល់ពិោរ
ោងោ និងចិត្តោំងលនោះ ក សលជនកករោប្ែលលធាើឱ្យលកើត្ជារន សស 
ឬលទ្វតលទោះ គ្តូ្វ ក សលឧបបីឡកករោលបៀត្លបៀនឱ្យម្ចនកម្ចា ំងកន ង
ោរឱ្យផលេ ច ោះ ែូលចនោះលគ្ព្វោះឧបបីឡកករោលបៀត្លបៀនក សលជនក
ករោប្ែលម្ចនសភាពផោ  គន ជារួ ខានួ និងកំព ងម្ចនឱ្ោសឱ្យ
ផល ឱ្យម្ចនកម្ចា ំងកន ងោរឱ្យផលេ ច ោះលទោះឯង ។ 
 ៣. ឧបបីឡកករោប្ែលម្ចនកិចាលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្
ពីជនកករោែក្ទ្លទោះ  
 ឧបបីឡកករោលនោះ លធាើកិចាលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពីជនក
ករោ ប្ែលម្ចនសភាពផោ  គន ជារួ ខាួន លទ្ើបម្ចនោរលបៀត្លបៀន
បាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
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 (១) ក សលឧបបីឡកករោលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពី
 ក សលជនកករោ ។ 
 (២)  ក សលឧបបីឡកករោលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពី
ក សលជនកករោ ។ 
 តួ្យ៉ាងែូចសត្ាតិ្រចាេ នប្ែលលកើត្រកម្ចនោងោ រិនបរបូិណ៌
ម្ចនលោរលបៀត្លបៀនម្ចនោររសល់ៅលដ្ឋ លំបាកលគ្ចើន ប្ត្ោា ប់បាន
លធាើប ណយរកាសីលរកពី តី្ត្ និងកន ងបចា បបននរិនបានលបៀត្លបៀន
សត្ាែក្ទ្ ត្រកម្ចន នកចិញ្ា ឹរោររសល់ៅក៏លអលឡើង លោរភ័ ប្ែល
លបៀត្លបៀនជាគ្បចាំក៏បាត់្លៅ ម្ចនលសចកតីស ខសបា លឡើង ោងំ
លនោះលគ្ព្វោះ ំណាចក្នក សលឧបបីឡកករោប្ែលខាួនលធាើទ្ ករក ចូល
លបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពី ក សលជនកករោ ប្ែលលធាើឱ្យលំបាក
ោ លំបាកចិត្តលទោះឱ្យ ស់លៅ គ្បាកែជាលសចកតីស ខោ 
សបា ចិត្តលឡើងវញិ ។ 
 ប្ត្លបើរន សស នកលកើត្រកម្ចនោងោ បរបូិណ៌ រងឹម្ចំនិងរិន
ម្ចនលោរភ័ លបៀត្លបៀន ប្ត្ នកលទោះលធាើបាបទ្ ចារតិ្ម្ចនោរលសពស ោ 
សម្ចា ប់សត្ាឆ្លបាកលរឿ ៗ ត្រកខាងលគ្ោ ម្ចនលោរភ័ លបៀត្លបៀន 
ឬម្ចនសតិ្រិនគ្បគ្កតី្ ឬម្ចនវបិត្តិកន ងោរបាត់្បង់ោភ  ស បរវិរ 
ោរង្ករអាជីព ម្ចនប្ត្លរឿងលធាើឱ្យលកើត្លសចកតីលៅត គ្កហា ចិត្តលផសងៗ 
ោងំលនោះលគ្ព្វោះ ំណាចក្ន ក សលឧបបីឡកករោ ប្ែលខាួនបានលធាើ
ទ្ កចូលរកលបៀត្លបៀនទររូបប្ែលលកើត្ពីក សលជនកករោ ប្ែលម្ចន 
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សភាពផោ  គន ជារួ ខាួនលទោះឯង ។ 
 

៤. ឧបឃាត្ក្ក្ម្ម 
ឧបឃាត្កករោជាករោប្ែលម្ចនទទី្ោត់្ករោែក្ទ្ និងទររូប

ប្ែលលកើត្ពីករោែក្ទ្ ែូចវចនត្ថៈថា  
 ករោនតរ ំវ ករោនិពាត្តខនធសទត នំ វ ឧបឃាលត្តី្តិ្ = ឧបឃាត្កំ  
 ករោណារប្រងចូលលៅោត់្ផ្ទដ ច់ករោែក្ទ្ និងោត់្ផ្ទដ ច់ជាប់ត្
គន ក្នទររូបខនធ ៥ ប្ែលលកើត្ពីករោែក្ទ្លទោះ ែូលចាន ោះករោលទោះល ោ្ ោះ
ថា ឧបឃាត្កករោ បានែល់  ក សលករោ ១២ និងក សលករោ ២១ ។ 
 ឧបឃាត្កករោលនោះល ោ្ ោះថា ជាករោប្ែលម្ចនកិចាោត់្ផ្ទដ ច់
ករោែក្ទ្ៗ និងវបិាករបស់ករោែក្ទ្ៗ លទោះឱ្យ ស់ជាសរ លចេទ្ លផសង
គន ពីឧបបីឡកករោ ប្ែលម្ចនកិចាគ្តឹ្រប្ត្លបៀត្លបៀនករោែក្ទ្ៗ និង
វបិាកករោលទោះរិនឱ្យចលគ្រើនលឡើង ឬលធាើឱ្យកម្ចា ំងកន ងោរឱ្យផលេ 
ច ោះប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ចំប្ណកឧបឃាត្កករោលនោះ ជាករោគ្បលភទ្ប្ែលោត់្ផ្ទដ ច់ករោ
ែក្ទ្  ៗជាសរ លចេទ្ ោលោត់្ផ្ទដ ច់ករោណាលហើ  ករោលទោះរិនអាចឱ្យ
ផលលកើត្លឡើងបានត្លៅលទ្ៀត្លឡើ  នឹងលបើោត់្វបិាករបស់ករោលទោះ
លហើ  រប្រងសំលៅែល់ោងោ  ឬ វ វៈចំប្ណកណារួ របស់ នក
លទោះ រប្រងខូចលៅរហូត្ែល ់ស់ជីវតិ្ ឬក៏រិនោត់្ជីវតិ្របស់ នកលទោះ
ឱ្យ ស់លៅក៏ម្ចន ។ 
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ឧបឃាត្ក្ក្ម្មមននាទី ២ ព្បការ គឺ 
 ១. ោត់្ជនកករោែក្ទ្ៗ លែើរបរិីនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលរហូត្ 
លៅ (ករោនតរឧបឃាត្ក) ។ 
 ២. ោត់្ទររូបប្ែលលកើត្ពីជនកករោលទោះឱ្យសូនយបាត់្លៅ 
(ករោនិពាត្តខនធសទត នឧបឃាត្ក) ។  
 នឹងបានបរយិ លសចកតីតរកិចារបស់ឧបឃាត្កករោោំង ២ 
គ្បោរ លដ្ឋ ពិសាត រត្លៅលនោះ រ៊ឺ 
 ១. ឧបឃាត្កករោ ម្ចនកិចាោត់្ផ្ទដ ច់ជនកករោែក្ទ្ៗ លែើរបី
រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលរហូត្លៅ  
 ឧបឃាត្កករោ ប្ែលោត់្ជនកករោែក្ទ្ៗ រិនឱ្យផលលនោះម្ចន
ោរោត់្ ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 (១) ក សលឧបឃាត្កករោ ោត់្ផ្ទដ ច់ ក សលជនកករោរិនឱ្យ
ម្ចនឱ្ោសឱ្យផលរហូត្លៅ តួ្យ៉ាងែូច 
 គ្ពោះ ងគ លិម្ចល រ ននឹងសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត បានសម្ចា ប់ 
រន សសជាលគ្ចើន រប្រងជា ក សលជនកករោ ទំឱ្យលកើត្កន ងនិរ ភូរិ
យ៉ាងពិត្គ្បាកែ ោលបានជួបគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធលហើ  នឹងបានចលគ្រើន
វបិសសទករោដ្ឋា ន រហតូ្បានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតលដ្ឋ  ំណាច
 រហត្តររគក សលករោ ជាក សលឧបឃាត្កករោោត់្ផ្ទត ច់ ក សល
ជនកករោ ប្ែលបានលធាើកន ងភពលនោះនិងភពរ នលទោះ រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យ
ផលបានរហូត្លៅ ។ 
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 (២) ក សលឧបឃាត្កករោ ោត់្ផ្ទដ ច់ក សលជនកករោែក្ទ្ 
រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបានរហូត្លៅ តួ្យ៉ាងែូច 
 ប រគលប្ែលលធាើោនក សលនិងរហរគត្ក សលទ្ កលហើ  ត្រក 
ចលគ្រើនវបិសសទករោដ្ឋា នបានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត ោនក សលរិន 
អាចឱ្យផលលកើត្ជារន សសឬលទ្វតបាន និងរហរគត្ក សលក៏រិន
អាចឱ្យផលលកើត្ជាគ្ពហោបាន លគ្ព្វោះ ំណាចក្ន រហត្តររគក សល
លទោះឯង ជាក សលឧបឃាត្កករោ ោត់្ក សលជនកករោែក្ទ្  ៗ  ស់
រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផលត្លៅលទ្ៀត្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ នកប្ែលចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន រហូត្បានសលគ្រច
រូបបញ្ា រជាន រប្រងឱ្យផលលកើត្ជាចត្ ត្ថជានគ្ពហោ សគ្ម្ចប់បឋរ-
ជានក សល ទ្ តិ្ ជានក សល ត្តិ្ ជានក សល និងចត្ ត្ថជាន
ក សល រិនអាចឱ្យផលលកើត្កន ងគ្ពហោភូរិប្ែលរួរលកើត្បាន ោំងលនោះ
លគ្ព្វោះ ំណាចក្នបញ្ា រជានក សលលទោះ ជាក សលឧបឃាត្កករោ 
ោត់្ផ្ទដ ច់រហរគត្ក សលប្ែលោបជាង រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផល
បាន ។ 
 កន ង រូបជានក សលក៏ែូចគន   របូជានក សលប្ែលខពស់
ជាងរប្រងោត់្ រូបជានក សល ប្ែលោបជាងជាលំដ្ឋប់លៅរិន
ឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបាន ។ 
 លសចកតីលនោះសំលៅ ក  នកប្ែលបាន្នជាន់ខពស់លទោះ រិន
ម្ចននិកនតិត្ណាា កន ង្ន ឬកន ងភូរិប្ែលោបជាង លបើម្ចននិកនតិត្ណាា  
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រ៊ឺ លសចកតីលពញចិត្តកន ង្ន ឬកន ងភូរិប្ែលោបជាង ្នជាន់ខពស់
ប្ែលោា ប់បានលហើ លទោះ រប្រង នតរោនលៅ ប្ត្រិនបានសំលៅ ក
ថា គ្តូ្វ្នជាន់ោបោត់្ផ្ទដ ច់លទ្ ។ 
 (៣)  ក សលឧបឃាត្កករោ ោត់្ផ្ទដ ច់ក សលជនកករោរិនឱ្យ
ម្ចនឱ្ោលឱ្យផលរហតូ្លៅ តួ្យ៉ាងែូច 
 គ្ពោះលទ្វទ្ត្តោា ប់បានចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា នរហូត្សលគ្រច្ន 
 ភិញ្ញញ  ត្រកបានលធាើលោហិត្ បាទ្ និងសងឃលភទ្ ប្ែលជា ននតរ ិ
ករោ ោលសាា ប់គ្ពោះលទ្វទ្ត្តគ្តូ្វលៅលកើត្កន ង វចិីរហានរក លសា 
ទ្ កខ ស់ោល ូរ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ ននតរ ិករោប្ែលបានលធាើទ្ កលទោះ 
ជា ក សលឧបឃាត្កករោោត់្ផ្ទដ ច់រហរគត្ក សលជនកករោ រិនឱ្យ
ម្ចនឱ្ោសបានលៅលកើត្កន ងគ្ពហោលោកែូលចនោះជាលែើរ ។ 
 ២. ឧបឃាត្កករោប្ែលម្ចនកិចាោត់្ផ្ទដ ច់ទររូបប្ែលលកើត្ពី
ជនកករោែក្ទ្លទោះ ឱ្យសាបសូនយលៅម្ចនោរោត់្ផ្ទដ ច់បាន ៤ 
គ្បលភទ្រ៊ឺ 
 (១) ក សលឧបឃាត្កករោ ោត់្ផ្ទដ ច់ទររូបប្ែលលកើត្ពី
 ក សលជនកករោ ែូចជាសត្ានរកលដ្ឋ ចំលព្វោះលសតច រោជដ្ឋស-់
លត្ឿនសតិ្ ឬខាួនឯងរលឹកែល់ក សលលផសង  ៗប្ែលខាួនោា ប់បានលធាើទ្ ក 
លធាើឱ្យច តិ្ចាកសត្ានរកលៅលកើត្ជារន សស ឬលទ្វត ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
ក សលចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកន ងខណៈរលឹកែលក់ សលចាស់ៗ លទោះ
ឯង ជាក សលឧបឃាត្កករោោត់្ផ្ទដ ច់ទររូប របស់នរកប្ែលលកើត្ពី 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-243- 

 ក សលជនកករោ ។ 
 (២) ក សលឧបឃាត្កករោ ោត់្ផ្ទដ ច់ទររូបប្ែលលកើត្ពី
ក សលជនកករោ ែូចជា នកបានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតប្ែលលៅជា
 ោវស លបើរិនបានបពាជាា ឧបសរបោខាងកន ង ៧ ក្េៃលទ្  នកលទោះ
នឹងគ្តូ្វ ស់ជីវតិ្ ឬបរនិិព្វា នខាងកន ង ៧ ក្េៃលទោះឯង ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
 ំណាចរបស ់រហត្តររគ  រហត្តផលលទោះ ម្ចនរ ណែ៏គ្បលសើររិន
សររួរជារួ លភទ្ ោវសប្ែលជាហីនលភទ្ រ៊ឺ លភទ្ជាន់ោបប្ែល
តងំលៅកន ងឋានៈគ្តឹ្រប្ត្សីល ៥ ជាគ្ពោះ រហនតខីណាស្សពលទោះ រប្រង
សររួរែល់សរណៈលភទ្ប្ែលជាឧត្តរលភទ្ លទ្ើបទ្ទួ្លរ ណែ៏គ្បលសើរ
បំផ ត្លទោះបាន លគ្បៀបែូចខាា ញ់របសោ់ជសហី៍ ភាជន៍ម្ចសប្ត្រា៉ាង
ប៉ា លណាណ ោះប្ែលអាចរកាទ្ កខាា ញ់លទោះលៅបាន លបើលគ្បើភាជន៍ែក្ទ្ៗ 
លហើ រិនអាចរកាទ្ កលៅបាន ខាា ញោ់ជសហី៍លទោះនឹងហួត្ប្ហងលៅ
 ស់ លនោះក៏សប្រតងឱ្យល ើញថា  រហត្តររគក សលករោ ជាឧបឃាត្ក
ករោ ប្ែលោត់្ផ្ទដ ច់ទររូបរបស់រន សសប្ែលលកើត្ពីក សលជនកករោ 
រិនឱ្យម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបានត្លៅលទ្ៀត្ ។ 
 (៣)  ក សលឧបឃាត្កករោ ោត់្ទររូបប្ែលលកើត្ពីក សល
ជនកករោ ែូចជាប រគលប្ែលលកើត្រកម្ចនប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ 
 ណាត ត្ ោ  ចិត្ត និង វ វៈោងោ គ្រប់បរបូិណ៌ ោប់ថាជាផល
ប្ែលលកើត្ពីក សលវបិាក គ្គត្រកបានទ្ទួ្លឧបទ្ោវលហត្ លធាើឱ្យប្ភនក
ខាា ក់ ដ្ឋច់ក្ែ បាក់លជើង ឬបាត់្បង់ជីវតិ្ ោំងលនោះ ក សលឧបឃាត្ក
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ករោោត់្ផ្ទដ ច់ទររូបប្ែលលកើត្ពីក សលជនកករោ រិនឱ្យម្ចនឱ្ោស
ឱ្យផលបានត្លៅលទ្ៀត្ ។ 
 (៤)  ក សលឧបឃាត្កករោ ោត់្ផ្ទដ ច់ទររូបប្ែលលកើត្ពី
 ក សលជនកករោ ែូចជាសត្ាតិ្រចាេ នោំង   រប្រងលកើត្ពី
 ក សលជនកករោ ែូចជាែំរ ីលសោះ លគ គ្កបី ស នខ បងាង គ្តី្ ោំងលនោះ
ជាលែើរ ត្រកបានទ្ទួ្លឧបទ្ោវលហត្ លដ្ឋ គ្តូ្វ នប កសាា ប់ ោា ក់
ទឹ្កសាា ប់ ឬគ្តូ្វលរសម្ចា ប់ជាលែើរ ោរសាា ប់របស់សត្ាោំង  លនោះ 
លគ្ព្វោះ ក សលឧបឃាត្កករោ ប្ែលោា ប់បានលធាើទ្ កលហើ ជា នក
ោត់្ផ្ទដ ច់ជីវតិ្និងោងោ  រ៊ឺ  ក សលជនកករោឱ្យ ស់លៅរិនម្ចន
ឱ្ោសឱ្យផលត្លៅលទ្ៀត្លឡើ  ។ 
 ឧបឃាត្កករោ ប្ែលម្ចនកិចាោត់្ផ្ទដ ច់ករោែក្ទ្ៗ និងទររូប
ប្ែលលកើត្ ំពីករោែក្ទ្ៗ លទោះម្ចន ងគធរ៌ រ៊ឺ  ក សលករោ ១២ និង
ក សលករោ ២១ ោំង ស់ ។ 
 

ឆប់ ឆតុ្ក្កទី ១ 
 

6 
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ឆតុ្ក្កទី ២ បាក្ទានបរយិយឆតុ្ក្ក 
 បាកោនបរយិ ចត្ កា ជាចត្ កាៈប្ែលសប្រតងលំដ្ឋប់ោរឱ្យ
ផលរបស់ករោ ោលប្ចកបទ្លហើ បាន ៤ បទ្ រ៊ឺ បាក + ោន + 
បរយិ  + ចត្ កា ។ 
 បាក បានែល់ បែិសនធិផល ។ 
 ោន បានែល់ ោរឱ្យ ។ 
 បរយិ  បានែល់ លំដ្ឋប់ ឬក៏វរៈ ។ 
 ចត្ កា បានែល់ ម្ចន ៤ យ៉ាង ។ 
 ោលរួរបទ្ជា បាកោនបរយិ ចត្ កា បានលសចកតីថា លំដ្ឋប់
ក្នោរឱ្យផលរបស់ករោលទោះម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. ររ កករោ បានែល់ ករោធៃន់ ។ 
 ២. អាសននករោ បានែល់ ករោប្ែលលធាើជិត្នឹងសាា ប់ ។ 
 ៣. អាចិណណករោ បានែល់ ករោប្ែលលធាើជាលរឿ ៗ ។ 
 ៤. កែតត ករោ បានែល់ ករោបនតិចបនតួច លោរគ្បម្ចណលគ្ៅ
 ំពីករោ ៣ ខាងលែើរ ។  

នឹងបានបរយិ លសចកតីតរចត្ កាៈលនោះត្លៅ 

១. គរកុ្ក្ម្ម 
 ររ កករោ ជាករោធៃន់ ឬជាករោប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង នឹងគ្តូ្វឱ្យ
ផលរ នករោែក្ទ្ៗ ែូចវចនត្ថៈថា    ររ  ំកលោតី្តិ្ = ររ កំ 
 ករោណារប្រងឱ្យផលែ៏ធៃន់ករោលទោះ ល ោ្ ោះថា ររ ករោ ។ 
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 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ករោនតលរហិ បែិព្វហិត្  ំ សកា លណ យតត  ររ កំ 
ករោនតិ = ររ កករោំ  
 ករោប្ែលធៃន់លគ្ព្វោះករោែក្ទ្ៗ រិនអាចហារនូវោរឱ្យផលបាន 
លទ្ើបល ោ្ ោះថា ររ កករោ ។ 
 ររ កករោប្ែលជាករោធៃន់អាចឱ្យផលលកើត្លឡើងបាន កន ងលំដ្ឋប់
ក្នច តិ្ រ៊ឺ ភពជាតិ្ខាងរ ខ ឬជាតិ្ទី្ ២ ជាប់ត្គន លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ករោ
ែក្ទ្ៗ ប្ែលរិនប្រនជាររ កករោែូចគន លទោះ នឹងរិនអាចោោងំនូវោរ
ឱ្យផលរបស់ករោលនោះបានលឡើ  ។ 
 ររ កករោលនោះម្ចនោំង ក សលររ កករោ និងក សលររ កករោ 
ោលរួរគ្បលភទ្របស់ររ កករោលហើ ម្ចន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ១.និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិករោ បានែល ់លសចកតី ល់ល ើញខ សពីោរ
ពិត្ ប្ែលជាករោធៃន់នឹងឱ្យផលពិត្គ្បាកែកន ងលំដ្ឋប់ក្នច តិ្ ។ 
 ២.បញ្ញា ននតរ ិករោ បានែល់ ោរលធាើករោ ៥ គ្បោរ ប្ែលជា
ករោធៃន់ និងឱ្យផលពិត្គ្បាកែកន ងលំដ្ឋប់ក្នច តិ្ ។ 
 ៣.រហរគត្ក សលករោ បានែល់ ្នសម្ចបត្តិ ៨ ឬ ៩ ចាត់្
ថាជាករោធៃន់ប្ែលឱ្យផលពិត្គ្បាកែកន ងលំដ្ឋប់ក្នច តិ្ ។ 
 និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិករោ និង បញ្ញា ននតរ ិករោ ជា ក សលររ កករោ 
ចំប្ណករហរគត្ក សលករោ ជាក សលររ កករោ នឹងបានសប្រតងររ ក
ករោោំង ៣ គ្បោរែូចត្លៅលនោះ 
 ១. និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិករោ ោលប្ចកបទ្លហើ បានែូលចនោះរ៊ឺ  
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 និ ត្ + រិចាេ  + ទិ្ែាិ + ករោ ។ 
 និ ត្ បានែល់ លទ្ៀងោត់្ ។ 
 រិចាេ  បានែល់ ខ សពីលសចកតីពិត្ ។ 
 ទិ្ែាិ បានែល់ ោរ ល់ល ើញ ។ 
 ករោ បានែល់ ោរលធាើ ។ 
 ោលរួរបទ្ជា និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិករោ ប្គ្បថា ករោ រ៊ឺ ោរ ល់
ល ើញខ សពីលសចកតីពិត្ ប្ែលឱ្យផលលទ្ៀងោត់្កន ងលំដ្ឋប់ក្នច តិ្ ។ 
  

និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិករោលនោះម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. នត្ថិកទិ្ែាិ ល ើញថាោរលធាើលអ ឬលធាើអាគ្កក់យ៉ាងណាកតី ផល
ប្ែលបានទ្ទួ្លលទោះរប្រងរិនម្ចន (បែិលសធផល) ។ 
 ២.  លហត្ កទិ្ែាិ ល ើញថាសត្ាោំង  ប្ែលកំព ងគ្បគ្ពឹត្ត
លៅលទោះ រិនបានអាស្ស័ ជាប់រកពីលហត្ ណាៗ (បែិលសធលហត្ ) ។ 
 ៣.  កិរ ិទិ្ែាិ ល ើញថាោរលធាើលផសងៗ របស់សត្ាោំង  
លទោះ រិនសលគ្រចជាប ណយជាបាបយ៉ាងណាលឡើ  ។ 
 ទិ្ែាិោងំ ៣ គ្បោរលនោះ លសចកតីពិសាត រនឹងបានសប្រតងត្លៅកន ង 
បាកឋានចត្ កា ប្ែលលព្វលលដ្ឋ រិចាេ ទិ្ែាិកន ងរលទទ្ ចារតិ្ ។ 
 និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិករោលនោះ ចាត់្ថាជាលោសប្ែលធៃន់ធៃរខាា ំងោា ជាទី្ 
បំផ ត្ជាងលោសរបសស់ងឃលភទ្ករោកន ងបញ្ញា ននតរ ិករោ លព្វលលដ្ឋ 
 ងគធរ៌បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងទិ្ែាិសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង 
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 ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាប់ជារួ និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិ ។ 
 ២. បញ្ញា ននតរ ិករោ ប្ចកបទ្បានែូលចនោះ រ៊ឺ 
 បញ្ា  +  ននតរ + ឥ  + ករោ ។ 
 បញ្ា  បានែល់ ៥ ។ 
  ននតរ បានែល់ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ ។ 
 ឥ  បានែល់ ឱ្យផល ។ 
 ករោ បានែល់ ោរលធាើ ។ 
 ោលរួរបទ្ជា បញ្ញា ននតរ ិករោ ប្គ្បថា ោរលធាើោំង ៥ យ៉ាង
ប្ែលឱ្យផលលដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះកន ងលំដ្ឋប់ក្នច តិ្ ។ 
 បញ្ញា ននតរ ិករោ ោរលធាើោងំ ៥ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ម្ចត្ ឃាត្ករោ បានែល់ សម្ចា ប់ម្ចត ។ 
 ២. បិត្ ឃាត្ករោ បានែល់ សម្ចា ប់បិត ។ 
 ៣.  រហនតឃាត្ករោ បានែល់ សម្ចា ប់គ្ពោះ រហនត ។ 
 ៤. លោហិត្ បាទ្ករោ បានែល់ លធាើគ្ពោះព ទ្ធឱ្យព រពងគ្ពោះលោ-
ហតិ្ ។ 
 ៥. សងឃលភទ្ករោ បានែល់ បំប្បកសងឃឱ្យប្បកគន  ។ 
 បណាត  ននតរ ិករោ ៥ គ្បោរលនោះ សងឃលភទ្ជាករោធៃន់ជាងលរ
ោំង ស់ លោហិត្ បាទ្ជាករោប្ែលធៃន់កន ងលដំ្ឋប់ច ោះរកពីសងឃលភទ្ 
ករោធៃន់ប្ែលរងច ោះរកពីលោហិត្ បាទ្បានែល ់រហនតឃាត្ ចំប្ណក
ម្ចត្ ឃាត្និងបិត្ ឃាត្ោំង ២ លនោះគ្តូ្វអាស្ស័ លលើរ ណសរបត្តិ
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របស់ម្ចតឬបិត លបើបិតជា នកម្ចនរ ណធរ៌ខពសជ់ាងម្ចត បិត្ ឃាត្
ករោក៏ធៃន់ជាងម្ចត្ ឃាត្ករោ ប្ត្លបើម្ចតម្ចនរ ណធរ៌ខពស់ជាងឬលសោើ
គន ជារួ បិត ម្ចត្ ឃាត្ករោរប្រងធៃន់ជាងបិត្ ឃាត្ករោ ោំងលនោះ
លគ្ព្វោះម្ចតជា នកទ្ទួ្លភារៈធៃន់ប្ែលលធាើបានលដ្ឋ លំបាក លទ្ើបជា
 នកម្ចនឧបោរៈរ ណែល់ប ត្តក្គ្កប្លងជាង  ងគធរ៌របស់បញ្ញា ននតរ ិ
ករោលនោះ បានែល់ លចត្ទលចត្សិកកន ងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង ប្ែល
ជាប់ជារួ បញ្ញា ននតរ ិករោ ។ 
 ៣. រហរគត្ក សលករោ ជាក សលររ កករោប្ែលទំឱ្យលកើត្កន ង
ស រតិ្គ្ពហោលោក បានែល់ រហរគត្ក សលករោ ៩ រ៊ឺ រូបាវចរក សល
ករោ ៥ និង រូបាវចរក សលករោ ៤ ប្ែលលៅថា ្នសម្ចបត្តិ ៨ 
ឬ ៩ បណាត ្នសម្ចបត្តិ ៨ ឬ ៩ លនោះ លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្ន
្ន ប្ែលជា រូបាវចរក សលករោលដំ្ឋប់ច ងលគ្ោ  លទ្ើបោប់ថាជា
រហរគត្ក សលករោប្ែលធៃន់ជាង្នក សលែក្ទ្ៗ ែូលចាន ោះលបើ្ន
ោភីប រគលប្ែលបាន្នសម្ចបត្តិ ៨ ឬ ៩ លពលសាា ប់លៅ 
លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នក សលលទោះ ជា នកឱ្យផលទំលៅលកើត្កន ង
លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ចំប្ណក្នក សលែក្ទ្  ៗែ៏លសសជា
 លហាសិករោលៅ រិនបានជួ ឧបត្ថរភែល់លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្ន
្នលឡើ  ។ 
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ោរឱ្យផលរបស់ក សលររ កករោលដ្ឋ លំដ្ឋប់
ក្នច តិ្លហើ លទ្ើបម្ចនែូលចនោះរ៊ឺ 

 ១. លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នក សល ។ 
 ២. អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នក សល ។ 
 ៣. វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នក សល ។ 
 ៤. អាោសានញ្ញា  ត្នក សល ។ 
 ៥. រូបាវចរបញ្ា រជានក សល ។ 
 ៦. ចត្ ត្ថជានក សល ។ 
 ៧. ត្តិ្ ជានក សល និងទ្ តិ្ ជានក សល ។ 
 ៨. បឋរជានក សល ។ 

លសចកតីលផសងគន កន ងោរឱ្យផលរបស់ ក សលររ កករោ និង
ក សលររ កករោ ។ 
  ក សលររ កករោលទោះ ោល ក សលករោណារួ ឱ្យផលជា 
 ក សលជនកករោលៅលហើ   ក សលររ កករោែក្ទ្ែ៏លសស ក៏ម្ចន
ឋានៈជាឧបត្ថរភកករោបាន ។ 
 ចំប្ណកក សលររ កករោ ោលក សលររ កករោណារួ ឱ្យផល
ជាក សលជនកករោលហើ  ក សលររ កករោែក្ទ្ែ៏លសសក៏ជា លហាសិ
ករោលៅរិនម្ចនឋានៈប្ែលជាឧបត្ថរភកករោបាន ។ 
 កំណត់្សម្ចគ ល ់លោក ត្តរក សលករោ រ៊ឺ ររគចិត្ត ៤ លទោះ ចាត់្
ជាររ កករោែូចគន  ប្ត្លោក ត្តរក សលករោលទោះរិនម្ចនទទី្ប្ែលជា
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ជនកករោទឱំ្យលកើត្បានលទ្ ម្ចនប្ត្ទ្ម្ចា  ោរលកើត្តរសររួរែល់
កម្ចា ំង ំណាចរបស់ខាួន រិនប្រនករោប្ែលនឹងឱ្យផលលកើត្កន ងភពខាង
រ ខ លទ្ើបរិនបានោប់ថាជាករោតរបាកោនបរយិ ចត្ កាៈលនោះបាន ។ 

 
២. អាសននក្ម្ម 

 អាសននករោ រ៊ឺ ករោប្ែលបានលធាើកន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ ឬោរ
រលកឹែល់ោរលធាើណារួ កន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ ម្ចនវចនត្ថៈថា 
 អាសលនន កតំ្ = អាសននំ (វ) អាសលនន  ន សសរតំិ្ = អាសននំ  
 ោរលធាើប្ែលលអឬរិនលអកន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ ល ោ្ ោះថា អាស-
ននករោ ឬោររលឹកែលល់សចកតីលអនិងលសចកតីអាគ្កក់កន ងលវោជិត្នឹង
សាា ប់ ល ោ្ ោះថា អាសននករោ បានែល់  ក សលករោ ១២ (លវៀរ និ ត្-
រិចាេ ទិ្ែាិករោនិងបញ្ញា ននតរ ិករោ) និងរហាក សលករោ ៨ ។ 
 រួរលសចកតីថា ោរលធាើ ឬោររលឹកែលវ់ត្ថ ប្ែលលអ ឬរិនលអកតី 
កន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ល ោ្ ោះថា ជាអាសននករោ ម្ចន ំណាចទំឱ្យលកើត្
ផលបានែូចគន ោំង ស់ ។ 
 អាសននករោ លទ្ើបជាោរលធាើ ឬោររលឹកែល់វត្ថ ប្ែលោា ប់លធាើរក
លហើ កន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ និងរប្រងជាោរលធាើ ឬោររលឹកបានោំង
ក សលអាសននករោ ឬ ក សលអាសននករោ ។ 
 ក សលករោ ឬ ក សលករោខាោះ ប្ែលោា ប់បានលធាើផ ត្រកលហើ  
ជាលពលលវោ រូរហតូ្ែល់លភាចលៅ រិនបានរលឹកនឹកែល់ ប្ត្ោល
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លវោជិត្នឹងសាា ប់លទោះរលឹកលឡើងរក បានែល់លរឿងក សលករោប្ែល
ោា ប់បានលធាើទ្ កលហើ  លវោលទោះក សលចិត្តលកើត្លឡើង ក សលចិត្ត
ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស ័ោររលឹកែល់លរឿងក សលបានលទោះ 
ល ោ្ ោះថា ក សលអាសននករោ លបើរលឹកែល់ ក សលករោប្ែលោា ប់បាន
លធាើលហើ លឡើងរកបាន លវោលទោះ ក សលចិត្តក៏លកើត្លឡើង  ក សល
ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស ័ោររលឹកែល់លរឿងប្ែលជា ក សល
លនោះឯង បានល ោ្ ោះថា  ក សលអាសននករោ សរែូចវចនត្ថៈប្ែល
សប្រតងថា  អាសលនន  ន សសរតំិ្ = អាសននំ ។ 
 ប រគលខាោះរិនោា ប់លធាើក សលទ្ កជាែ ំកំភួន ត្រកម្ចនសោធ ខាា ំង
ោា បានសាងក សលជាភ័សដ តងទ្ កកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ម្ចនោរលធាើ
កឋិន បួសជាភិកខ  កសាងសាោ និងរកាឧលបាសេ កន ងរវងកំព ងលធាើ
ក សលលនោះម្ចនោរ សជី់វតិ្លៅ ក សលប្ែលបានលធាើទ្ កកន ងលវោ
ជិត្សាា ប់លទោះ ល ោ្ ោះថា ជាក សលអាសននករោ ឬរន សសខាោះោលលៅ
សបា  រិនោា ប់រិត្នឹងលធាើប ណយលធាើក សលទ្ ក ែល់លពលឈ៊ឺម្ចន
លោរភ័ លបៀត្លបៀនលកើត្ោរភ្ាក់ខាួនភ័ ខាា ចសាា ប់ ប្គ្កងថាោល
សាា ប់លហើ នឹងគ្តូ្វលៅលកើត្កន ងទី្លបំាក លទ្ើបបានលធាើក សលឱ្យលកើត្
លឡើង ម្ចនោរថាា  សងឃោន ឬនិរនតលោករកលទ្សទឱ្យសាត ប់ 
លហើ កន ងលពលរិន ូរប៉ា ទោ នក៏ ស់ជីវតិ្លៅ ក សលប្ែលបានលធាើ
ទ្ កកន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់លទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា ក សលអាសននករោ ។ 
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 សគ្ម្ចប់ ក សលអាសននករោ ក៏ម្ចនតួ្យ៉ាងែូចជា នកប្ែល
កំព ងល ា្ ោះវវិទ្គន  លហើ លកើត្ោរសម្ចា ប់គន ឱ្យសាា ប់ ោរសាា ប់ប្ែល
លកើត្លឡើងកន ងខណៈលទោះកតី ឬសាា ប់កន ងលវោត្រកកតី  ឬ នកប្ែលកំព ង
លសពស ោសបា រកីោ ោអ កោអ   កន ងខណៈប្ែលកំព ងសបា 
រកីោ ោអ កោអ  លទោះ ក៏លកើត្ម្ចនឧបទ្ទវលហត្ បចា បបននលធាើឱ្យគ្តូ្វ ស់
ជីវតិ្ ៅី ឬរិចាេ ទិ្ែាិប រគលពួកខាោះ ោលែឹងខាួនថា ខាួននឹងគ្តូ្វសាា ប់លដ្ឋ 
លោរភ័  ឬលោរជោកន ងោលរិន ូរប៉ា ទោ នលនោះ លទ្ើបបានលធាើពិធីសម្ចា ប់
សត្ាបូជា ័ញ្ញ លដ្ឋ  ល់ថាោរសាា ប់នឹងបានលៅោន់ឋានសួរ៌ 
ោលោរបូជា ័ញ្ញសលគ្រចលហើ   នកលទោះក៏ែល់នូវលសចកតីសាា ប់ ោរ
លធាើោំង ស់ប្ែលលព្វលរកលហើ លនោះ ស ទ្ធប្ត្ជា ក សលអាសននករោ 
លគ្ព្វោះជាោរលធាើកន ងលវោជិត្សាា ប់ សរែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា 
អាសលនន កតំ្ = អាសននំ ។ 
 

៣. អាឆែិណ ក្ម្ម 
 អាចិណណករោ រ៊ឺ ករោប្ែលបានលធាើលរឿ ៗ ែូចវចនត្ថៈថា  
 អាចី តិ្ ប នបប នំ ករ ីតី្តិ្ = អាចិណណំ  
 ករោណាប្ែលប រគលរបបីសនសំទ្ កលរឿ  ៗ ករោលទោះ ល ោ្ ោះថា 
អាចិណណករោ ។ 
  ងគធរ៌បានែល់  ក សលករោ ១២ និងរហាក សលករោ ៨ ។ 
 អាចិណណករោលនោះម្ចន ២ យ៉ាង ែូចគន នឹងអាសននករោ រ៊ឺ ម្ចន 
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ោងំក សលអាចិណណករោ និង ក សលអាចិណណករោ ។ 
 ក សលអាចិណណករោ ែូចជា នកប្ែលលធាើប ណយក សលទ្ កលរឿ  ៗ
ម្ចនោរដ្ឋក់បាគ្ត្ោល់គ្ពឹក សូគ្ត្ធរ៌ថាា  បងគំគ្ពោះោល់ក្េៃ រកាសីល 
៥ ឬសីល ៨ ជាគ្បចា ំ ម្ចនោរសិកាធរ៌ រហូត្ែល់ចលគ្រើនសរេ
វបិសសទលរឿ  ៗោរលធាើោងំលនោះល ោ្ ោះថា ក សលអាចិណណករោ ។ 
  ក សលអាចិណណករោ ែូចជា នកប្ែលលធាើទ្ ចារតិ្ករោលផសងៗ 
លដ្ឋ ោ  វចា និងចិត្តលរឿ  ៗ ម្ចនោរសម្ចា ប់សត្ា លួចគ្ពទ្យលរ 
និយ ក ហក លព្វលព្វកយលគ្គត្គ្គត្ និងអាឃាត្ពាបាទ្ជានិចា 
និងលធាើជាអាជីព ឬរិនប្រនជាអាជីពកតី ោរលធាើោំងលនោះលៅថា  ក សល
អាចិណណករោ ។ 
 គ្បោររួ លទ្ៀត្ សូរបី នកប្ែលោា ប់លធាើទ្ ចារតិ្ករោរកលហើ 
សូរបីគ្តឹ្រប្ត្រួ ែង ប្ត្ នកលទោះរលកឹនឹកែល់ករោលទោះលរឿ  ៗលហើ 
ក៏លកើត្លសចកតីលៅដ គ្កហា ចិត្តលឡើងរក លដ្ឋ អាស្ស័ ោររលឹកនឹក
ែល់ទ្ ចារតិ្ករោរបស់ខាួនលទោះក៏ល ោ្ ោះថា  ក សលអាចិណណករោបាន
ែូចគន  ។ 
 លដ្ឋ ទំ្នងែូចគន លនោះ  នកប្ែលោា ប់លធាើប ណយក សល សរូបី
គ្តឹ្រប្ត្រួ ែងលគ្ព្វោះជា នកគ្កលំបាក ប្ត្រលឹកនឹកែល់ករោលទោះ
លរឿ  ៗនឹងរលឹកែល់គ្គណា ក៏លកើត្បីតិ្លសារនសសកន ងក សលរបស់
ខាួនលរឿ  ៗលសចកតីរកីោ ចិត្តលដ្ឋ អាស្ស័  ោររលឹកនឹកែល់ក សល
របស់ខាួនលទោះ ក៏បានល ោ្ ោះថា ជាក សលអាចិណណករោែូចគន  ។ 
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 ែូលចាន ោះោរលធាើប ណយលធាើបាប ប្ែលបានលធាើទ្ កលរឿ ៗ ឬោររលឹក 
នឹកែល់ប ណយនិងបាបលរឿ ៗ ោងំលនោះល ោ្ ោះថា អាចិណណករោបាន 
ោងំ ស់ ។ 
 

៤. ក្ ោត ក្ម្ម 
 កែតត ករោ រ៊ឺ ករោប្ែលបានលធាើលៅលហើ ជាករោយ៉ាងសារញ្ញ 
រិនចូលែល់ថាន ក់ជាររ កករោ អាសននករោ ឬអាចិណណករោ ជាករោតូ្ច
បនតិចបនតួច  នកប្ែលលធាើរិនបានតំងចិត្តលធាើឱ្យលពញលលញ ម្ចន
វចនត្ថៈថា កែតត  ឯវ ករោនតិ = កែតត ករោំ  
 ោរលធាើប្ែលបានល ោ្ ោះថា ករោ លដ្ឋ លព្វលថា បានលធាើលៅ
លហើ ប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា កែតត ករោ បានែល់  ក សល
ករោ ១២ និងរហាក សលករោ ៨ ។ 
 

ក្ ោត ក្ម្មច្នះមន ២ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. ក សលករោ និង ក សលករោ ប្ែលោា ប់លធាើរកលហើ កន ង
ភពរ នៗ ប្ែលបានែល់ បោបរ ិលវទ្នី ករោ ករោោំងលនោះម្ចន
កម្ចា ំង ំណាចកន ងោរឱ្យផលេ ច ោះលហើ  ប្ត្រង់លៅជាប់តរឱ្យផល
បាន លទ្ើបចាត់្ថាជាករោតិ្ចតួ្ច រ៊ឺ កែតត ករោ ។ 
 ២. ក សលករោ និង ក សលករោ ប្ែលលធាើទ្ កកន ងភពលនោះ ប្ត្រិន
បានចូលែលភ់ាពជាររ កករោ អាសននករោ និងអាចិណណករោលទ្ លដ្ឋ 
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លគ្ចើន នកលធាើរិនបានតំងចិត្តលធាើឱ្យលពញលលញ រ៊ឺ ខាោះខាត្លដ្ឋ លចត្ទ
កន ងោលោំង ៣ ។ 
 កែតត ករោ រ៊ឺ ករោប្ែលបានលធាើលហើ  ោំងកន ងភពរ នៗ និង
កន ងបចា បបននភពលនោះ ោលពិចារណាឱ្យលអលហើ នឹងល ើញថា ររ ក
ករោកតី អាសននករោកតី ឬអាចិណណករោកតី ោំងលនោះចាត់្ថាជាកែតត ករោ
បានែូចគន  លគ្ព្វោះបានលធាើសលគ្រចលៅលហើ  ប្ត្លគ្ព្វោះករោោំង ៣ លទោះ 
ម្ចនល ោ្ ោះលៅលដ្ឋ ចំលព្វោះ លទ្ើបរិនលៅករោោំង ៣ លទោះថាជា
កែតត ករោ ែូចបាលីសប្រតងថា កែតត  ឯវ ករោំ ជាព្វកយបែិលសធករោ 
ប្ែលចូលែល់ភាពជាររ កករោ អាសននករោ និងអាចិណណករោលទោះឯង ។ 
 លបើររ កករោ អាសននករោ និងអាចិណណករោ រិនឱ្យផលលហើ  
កែតត ករោលទោះឯង នឹងជា នកឱ្យផល និងលជឿជាក់បានថា បណាត សត្ា
ោងំ  ប្ែលរិនម្ចន សូរបីកែតត ករោលទោះរប្រងរិនម្ចនលឡើ  ។ 
 លំដ្ឋប់ោរឱ្យផលរបស់ករោោំង ៤ គ្បោរែូចលព្វលលហើ  
គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយសប្រតងែលោ់រឱ្យផលបែិសនធិ រ៊ឺ ឱ្យលកើត្កន ងភព
ជាតិ្ទី្ ២ លបើ នកណាបានលធាើករោទ្ កោំង ៤ គ្បោរលហើ  ររ កករោជា
 នកឱ្យផលបែិសនធិ លបើលធាើនិ ត្រិចាេ ទិ្ែាិករោ ឬបញ្ញា ននតរ ិករោទ្ ក 
ក៏ឱ្យផលលៅលកើត្ជាសត្ានរក លបើ នកបាន្នសម្ចបត្តិ ក៏នឹងឱ្យ
ផលលៅលកើត្ជាគ្ពហោ សប្រតងថាររ កករោរប្រងឱ្យផលកន ងលំដ្ឋប់រ ន
ករោែក្ទ្ៗ ោំង ស់ ។ 
 លបើ នកណារិនបានលធាើររ កករោទ្ ក អាសននករោជា នកឱ្យផល 
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លៅលកើត្ជារន សស លទ្វត ឬ បា សត្ា តរសររួរែល់ករោនិង
ប រគលកន ងភពជាតិ្ទី្ ២ ចំប្ណកអាចិណណករោ និងកែតត ករោ និងឱ្យ
ផលបានប្ត្កន ងបវត្តិោល ។ 
 លបើ នកណារិនបានលធាើររ កករោ និងអាសននករោទ្ ក រង់ម្ចនប្ត្
អាចិណណករោ និងកែតត ករោគ្តឹ្រប្ត្ ២ គ្បោរ អាចិណណករោលទោះនឹងបាន
ឱ្ោសឱ្យផលបែិសនធិឱ្យលកើត្ជារន សស ជាលទ្វត ឬ បា សត្ា 
តរសររួរែល់ករោនិងប រគលកន ងភពជាតិ្ទី្ ២ ចំប្ណកកែតត ករោ 
រង់ជា នកឱ្យផលកន ងបវត្តិោលប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 លបើ នកណារិនោា ប់លធាើររ កករោ អាសននករោ និងអាចិណណករោទ្ ក 
ែូចជាបែិសនធិលហើ  ម្ចនជីវតិ្រសល់ៅរិនបានប៉ា ទោ នក្េៃផង លៅរិន
ោន់បានលធាើទ្ ចារតិ្ និងស ចរតិ្ករោណារួ ផង ក៏លធាើោលកិរយិលៅ 
ែូលចនោះលហើ កែតត ករោរប្រងទំឱ្យលកើត្ផលបែិសនធិជារន សស លទ្វត 
ឬ បា សត្ាតរសររួរ ែូលចនោះលគ្ព្វោះសត្ាោំង  កន ងលោក
ប្ែលរិនម្ចនកែតត ករោលទោះ រប្រងរិនម្ចនលឡើ  ។ 
 កន ងវសិ ទ្ធិររគនិងបែិសរភិោររគ ែាកថា សប្រតងែល់លំដ្ឋប់ោរ
ឱ្យផលរបស់ករោថា  
  បររប ិចត្ ពាិធំ ករោំ  ំ ររ កំ,  ំ ពហ លំ,  ោសននំ, កែតត  
វ បន ករោនតិ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ករោម្ចន ៤ យ៉ាង លព្វលលដ្ឋ ោរឱ្យផលតរ
លដំ្ឋប់ រ៊ឺ ររ កករោ ពហ លករោ អាសននករោ និងកែតត ករោ ។ 
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 តរ ែាកថាលនោះសប្រតងែល់ពហ លករោ រ៊ឺ ករោប្ែលលធាើលគ្ចើនៗ 
ែង ជាអាចិណណករោលទោះឯង សប្រតងលំដ្ឋប់ឱ្យផលជាទី្ ២ រងច ោះរក
ពីររ កករោ លគ្ព្វោះតរគ្បគ្កតី្លហើ  ពហ លករោ ឬអាចិណណករោ រប្រង
ម្ចនកម្ចា ំងលគ្ចើនជាងអាសននករោ លគ្ព្វោះករោប្ែលបានលធាើលរឿ ៗ ។ 
 យ៉ាងណាកតី សូរបពីហ លករោ ឬអាចិណណករោ និងម្ចនកម្ចា ំង
ខាា ំងជាងអាសននករោក៏ពិត្ ប្ត្កន ងោរឱ្យផលបែិសនធិកន ងភពជាតិ្ទី្ ២ 
លទោះអាសននករោប្ែលជាករោលកើត្លឡើងោលជិត្នឹងសាា ប់ ក៏រប្រងម្ចន
លសចកដីសំខាន់រិនតិ្ចជាងអាចិណណករោែូចគន  លគ្ព្វោះធរោត នកប្ែល
ជិត្នឹងសាា ប់លទោះ កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ 
កន ងររណាសននជវនៈ អាសននករោប្ែលលកើត្លឡើងជិត្នឹងររណាសនន-
ជវនៈលទោះ រប្រងម្ចនឱ្ោសបានលគ្ចើនជាងអាចិណណករោ ឧបម្ចែូច
ទ លគបាលលកៀងលគចូលលគ្ោល លគចាសប់្ែលលៅខាងលគ្ោ 
រប្រងចូលលគ្ោលលគ្ោ លរ លទ្ើបលៅកន ងទី្ជិត្ោា រលគ្ោល ល ោះែល់
លពលគ្ពឹកទ លគបាលរកលបើកោា រឱ្យហាូងលគលទោះលចញ លគចាស់
ប្ែលលៅម្ចត់្ោា រ រប្រងបានឱ្ោសលចញរ នសូរបីម្ចនកម្ចា ំងតិ្ចកតី 
អាសននករោឧបម្ចែូចលគចាស់ និងអាចិណណករោឧបម្ចែូចលគលកោង 
លសចកតីលនោះយ៉ាងណា អាសននករោោលលព្វលលដ្ឋ កម្ចា ំងលហើ  ម្ចន
កម្ចា ំងតិ្ចជាងអាចិណណករោ ប្ត្ជាករោប្ែលលកើត្លឡើងជិត្នឹងររណា-
សននជវនៈ និងអាចទំនិរិត្តណារួ កន ងនិរិតត ររោណ៍ោំង ៣ ឱ្យលកើត្
លឡើងបាន លដ្ឋ លហត្ លនោះ តរន័ របស់គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ
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លទ្ើបបានសប្រតងថា អាសននករោជា នកទំសត្ាឱ្យបែិសនធិកន ងភពទី្ ២ 
រ នអាចិណណករោ ។ 
 ប្ត្លបើលគចាសប់្ែលលៅម្ចត់្លគ្ោលលទោះ រិនម្ចនកម្ចា ំងលោរ
នឹងលែើរលចញលៅឱ្យផ ត្ោា រលគ្ោលបាន លគលកោងប្ែលលៅខាងលគ្ោ 
ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងជាង ក៏រប្រងម្ចនឱ្ោសលចញពីលគ្ោលបានរ នលគ
ចាស់ក៏បាន ។ 
 លសចកតីលនោះឱ្យល ើញថា អាសននករោ រិនប្រនជាករោប្ែលម្ចន
ឱ្ោសឱ្យផលរ នអាចិណណករោបានជានិចាលទ្ អាសននករោប្ែលម្ចន
កម្ចា ំងលខា រិនអាចទំនិរិត្តោំង ៣ ណារួ ឱ្យគ្បាកែលឡើងបាន 
កន ងររណាសននោលក៏ម្ចន ែូលចនោះអាចិណណករោលទ្ើបគ្តូ្វលៅកន ងលំដ្ឋប់
ខាងលែើររ នអាសននករោ ។ 
 

ឆប់ ឆតុ្ក្កទី ២ 
 

6 
 

ឆតុ្ក្កទ ី៣ បាក្កាលឆតុ្ក្ក 
 បាកោលចត្ កា ជាចត្ កាៈប្ែលសប្រតងែល់ោរកំណត់្លវោក្ន
ោរឱ្យផលរបស់ករោ ោលប្ចកបទ្លហើ បាន  បាក + ោល + ចត្ កា ។ 
 បាក បានែល់ បែិសនធិផល ។ 
 ោល បានែល់ លវោ ។ 
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 ចត្ កា បានែល់  ម្ចន ៤ យ៉ាង ។ 
 ោលរួរបទ្ជា បាកោលចត្ កា លសចកតីថា ករោ រ៊ឺ ោរលធាើផាូវោ  
វចា ចិត្ត ោំងប្ែលជាប្ផនកលអឬរិនលអកតី រប្រងឱ្យផលែល់ នកលធាើរិន
 រូក៏ឆាប់កន ងលវោណារួ  និងជាោរឱ្យផលកន ងជាតិ្លនោះ ជាតិ្រ ខ 
ឬជាតិ្ត្  ៗលៅតរឱ្ោសប្ែលសររួរ ។ 
 បាកោលចត្ កាៈលនោះ សប្រតងកំណត់្លវោក្នោរឱ្យផលរបស់
ករោទ្ កម្ចន ៤ យ៉ាងែូចគន រ៊ឺ 
 ១. ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ រ៊ឺ ករោប្ែលឱ្យផលកន ងជាតិ្បចា បបនន ។ 
 ២. ឧបបជាលវទ្នី ករោ រ៊ឺ ករោប្ែលឱ្យផលកន ងភពជាតិ្ទី្ ២ ។ 
 ៣.  បោបរ ិលវទ្នី ករោ រ៊ឺ ករោប្ែលឱ្យផលកន ងជាតិ្ទី្ ៣ 
ជាលែើរលៅ ។ 
 ៤.  លហាសិករោ រ៊ឺ ករោប្ែលរិនឱ្យផល ។ 
 នឹងបានសប្រតងលវោក្នោរឱ្យផលរបស់ករោោំង ៤ គ្បោរ 
លដ្ឋ ពិសាត រត្លៅ 
  

១. ទិ ាធម្មច្វទនីយក្ម្ម 
 ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ជាករោប្ែលឱ្យផលកន ងបចា បបននជាតិ្ ម្ចន
វចនត្ថៈថា ទិ្លដ្ឋា  ធលម្ចោ  = ទិ្ែាធលម្ចោ  
 សភាពប្ែលរបបីគ្បចកសបានកន ងភពលនោះ ល ោ្ ោះថា ទិ្ែាធរោ 
បានែល់  ត្តភាពប្ែលគ្បាកែកន ងបចា បបននភពលនោះ ។ 
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 លវទិ្ តិ្  ន ភូ តី្តិ្ = លវទ្នី ំ  
 ផលណាប្ែលរបបីបានលសា  ផលលទោះល ោ្ ោះថា លវទ្នី  
បានែល់ ផលប្ែលលកើត្ពីោម្ចវចរករោ ។ 
 ទិ្ែាធលរោ លវទ្នី នតិ = ទិ្ែាធរោលវទ្នី ំ 
 ករោប្ែលរបបីបានលសា កន ង ត្តភាពប្ែលគ្បាកែកន ងភពលនោះ 
ែូលចាន ោះ ករោលទោះល ោ្ ោះថា ទិ្ែាធរោលវទ្នី  ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ទិ្ែាធលរោ លវទ្នី ំ ផលំ ឯត្សាតិ្ = ទិ្ែាធរោ-
លវទ្នី ំ  
 ផលប្ែលរបបីបានលសា កន ង ត្តភាពប្ែលគ្បាកែកន ងភពលនោះ
ម្ចនែល់ករោលទោះ ែូលចាន ោះករោប្ែលម្ចនផលរបបីបានលសា កន ង ត្ត
ភាពប្ែលគ្បាកែកន ងភពលនោះលទោះ ល ោ្ ោះថា ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ បាន
ែល់  ក សលករោ និងរហាក សលករោលចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនចិត្ត
ខណៈទី្ ១ ។ 
 តរធរោតោរលធាើលផសងៗ របស់រន សសល ើង នឹងជាោរលធាើផាូវ 
ោ  វចា ចិត្តកតី ោងំជាោរលធាើប្ែលលអឬរិនលអកតី កន ងខណៈប្ែល
លធាើលទោះគ្តូ្វម្ចនលចត្ទគ្បកបកន ងជវនចិត្ត ប្ែលលធាើកិចាកន ងោរលសា 
អាររោណ៍ ជាប់ជារួ កិចាោរង្ករលទោះលគ្ចើនរ លគ្ចើនព្វន់វេិី រួ វេិីៗ 
ស ទ្ធប្ត្ម្ចនជវនចិត្តលកើត្លឡើង ៧ ខណៈជានិចា លដ្ឋ លគ្ចើនកន ងជវន-
ចិត្ត ៧ ខណៈលនោះ លចត្ទប្ែលគ្បកបកន ងជវនចិត្តខណៈទី្ ១ ល ោ្ ោះ
ថា ជាទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ។ 
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 ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោលនោះ រប្រងឱ្យផលគ្បាកែបានកន ងបចា បបនន
ភពលនោះ ម្ចនោរបានល ើញ បានឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ 
និងឱ្យករោជរូប ករោបបចា ឧត្ ជរូប រ៊ឺ  វ វៈោងោ  និងពណ៌
សរប រលអនិងរិនលអ ប្ែលជា លហត្ កផលលកើត្លឡើងប៉ា លណាណ ោះ រិនអាច
ឱ្យផលកន ងបែិសនធិោល និងសូរបីកន ងបវត្តិោលតំងពីភពទី្ ២ ជា
លែើរលៅ ោំងលនោះលគ្ព្វោះលចត្ទប្ែលគ្បកបកន ងជវនចិត្តខណៈទី្ ១ 
ម្ចនកម្ចា ំងរិនលគ្ចើនលសោើនឹងជវនចិត្តខណៈទី្ ២ រហូត្ែល់ទី្ ៧ លគ្ព្វោះ
ជាជវនចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងជាខណៈែំបូង លៅរិនបានទ្ទួ្លឧបោរៈ
ពីជវនចិត្តខណៈរ នៗ លដ្ឋ  ំណាចអាលសវនបបចា័  លទ្ើបឱ្យផល
កន ងភពទី្ ២ ជាលែើរលៅរិនបាន ែូចបាលីកន ងទររូបបរលិចេទ្សប្រតថា 
 ទិ្ែាធលរោ លវទ្នី ំ  បឋរំ ជវនំ ភលវ  

 លោធ លសវនតត វ    សរត្ថំ ភវនតលរ ។ 
 ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោលទោះ បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈ
ខណៈទី្ ១ លចត្ទលនោះរិនអាចឱ្យផលកន ងភពទី្ ២ បានលទ្ លគ្ព្វោះ
រិនបានទ្ទួ្លឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័  ។ 
 

ទិ ាធម្មច្វទនីយក្ម្មមន ២ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. បរបិកាទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ បានែល់ ករោប្ែលនឹងបាន
ទ្ទួ្លផលកន ងបចា បបននភពលនោះ ចូលែល់លសចកដីចាស់ោា លហើ  ។ 
 ២.  បរបិកាទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ បានែល់ ករោប្ែលនឹងឱ្យផល 
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កន ងបចា បបននភពលនោះ លៅរិនោន់ចូលែល់លសចកដីចាស់ោា  ។ 
 

អធិបាយទិ ាធម្មច្វទនីយក្ម្ម 
 ចំណ ចទី្ ១ ករោប្ែលនឹងឱ្យផលកន ងបចា បបននភពលនោះ ប្ែល
ចូលែល់លសចកតីចាស់ោា លហើ  សំលៅែល់ ករោប្ែលនឹងឱ្យបានផល
ខាងកន ង ៧ ក្េៃ យ៉ាងពិត្គ្បាកែ ែូចបាលីកន ងលទ្វទ្ហសូគ្ត្ ែាកថាក្ន
ឧបរបិណាណ សកថា  ំ បន សត្តទិ្វសពភនតលរ វបិាកំ លទ្តិ្, តំ្ 
បរបិកាលវទ្នី ំ ទរ ។ ប្គ្បថា ករោណាឱ្យផលខាងកន ង ៧ ក្េៃ ករោ
លទោះល ោ្ ោះថា បរបិកាទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ។ 
 តួ្យ៉ាងែូចជាប រសកំសត់្ល ោ្ ោះរហាទ្ រគត្ បានថាា  ចង្កា ន់
ែល់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធកសសប ោលថាា  លរៀបរ លហើ កន ង ៧ ក្េៃលទោះ
ឯង ក៏ម្ចនគ្ទ្ពយលគ្ចើនលឡើងជាលសែាី ឬែូចទ ប ណណជារួ ភរយិ 
ជារន សសគ្កលំបាកបានថាា  ភតត ហារែល់គ្ពោះសារបី ត្ត បានម្ចន
គ្ទ្ពយលគ្ចើនលឡើងជាលសែាីខាងកន ង ៧ ក្េៃ លនោះរ៊ឺ បរបិកាទិ្ែាធរោលវទ្នី 
ករោប្ផនកក សល ។ 
 ចំប្ណកបរបិកាទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោកន ងប្ផនក ក សល ែូចជា
គ្ពោះលទ្វទ្ត្តប្ែលលធាើលោហិត្ បាទ្ និងលធាើសងឃលភទ្ករោកតី ននោម្ចណព
ប្ែលគ្បទូ្សតគ្ពោះទងឧបបលវណាណ លេរជីាគ្ពោះ រហនតីកតី គ្តូ្វធរណីស្សូប
លគ្ព្វោះសប្រតងោររិនលគរព និងោរទ្ម្ចា  គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្កន ងធរោបទ្ ែាកថាសប្រតងថា ករោប្ែលចូលែល់ 
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ោរចាស់ោា នឹងឱ្យផលបានខាងកន ង ៧ ក្េៃ ប្ែលជាក សលបរបិកា-
ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោលទោះ គ្តូ្វែល់គ្ពរលដ្ឋ សរបោ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. លចត្ទសរបោ ម្ចនោរតំងចិត្តកន ងោរលធាើក សលយ៉ាង
ខាា ំងោា  ។ 
 ២. បចា សរបោ បចា័ ប្ែលលធាើក សលលទោះបានរកលដ្ឋ 
លសចកតីបរសិ ទ្ធ ។ 
 ៣. វត្ថ សរបោ ប រគល នកទ្ទួ្លបចា័ លទោះគ្តូ្វជា រ ិប រគល 
ថាន ក់គ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនត ។ 
 ៤. រ ណាតិ្លរកសរបោ គ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនត នកទ្ទួ្ល 
បចា័ លទោះ ែល់គ្ពរលដ្ឋ រ ណវលិសស រ៊ឺ លទ្ើបប្ត្លចញពីនិលោធសម្ច-
បត្តិ ។ 
 ចំណ ចទី្ ២ ករោណាប្ែលឱ្យបានទ្ទួ្លផលកន ងបចា បបននលនោះ 
នូវរិនោន់ចូលែល់លសចកតីចាស់ោា  សំលៅ ក ក សលករោ ឬ ក សល
ករោ ប្ែលបានលធាើលៅលហើ លទោះនឹងឱ្យផលគ្បាកែបានខាងលគ្ោ ពី 
៧ ក្េៃលៅលហើ លទោះឯង ប្ត្នឹងឱ្យបានទ្ទួ្លផលកន ងបចា បបននភពលនោះ
ប៉ា លណាណ ោះ រិនបានឱ្យផលឆ្ាងភពជាតិ្លនោះលៅលឡើ  ែូលចាន ោះឱ្ោស
ប្ែលនឹងឱ្យផលបានក៏រ៊ឺ 
  នកណាោា ប់លធាើក សល និង ក សលទ្ កកន ងបឋរវ ័  នកលទោះ
នឹងបានទ្ទួ្លផលកន ងបឋរវ ័ រជឈិរវ ័ ឬបចេិរវ ័កដី ។ 
  នកណាោា ប់លធាើក សល និង ក សលទ្ កកន ងរជឈិរវ ័  នកលទោះ 
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នឹងបានទ្ទួ្លផលកន ងរជឈិរវ ័ ឬបចេិរវ ័កដី ។ 
  នកណាោា ប់លធាើក សល និង ក សលទ្ កកន ងបចេិរវ ័  នកលទោះ
នឹងបានទ្ទួ្លផលកន ងបចេិរវ ័កដី ោំងលនោះស ទ្ធប្ត្ជា បរបិកាទិ្ែាធរោ-
លវទ្នី ករោ ែូចកន ងលទ្វទ្ហសូគ្ត្ ែាកថាសប្រតងថា 
  ំ បឋរវល  កតំ្ បឋរវល  វ រជឈរិវល  វ បចេិរវល  វ 
វបិាកំ លទ្តិ្, រជឈរិវល  កតំ្ រជឈរិវល  វ បចេិរវល  វ វបិាកំ លទ្តិ្, 
បចេិរវល  កតំ្ ត្លត្ថវ វបិាកំ លទ្តិ្, តំ្ ទិ្ែាធរោលវទ្នី ំ ទរ ។ 
 ករោណាប្ែលលធាើទ្ កកន ងបឋរវ ័ ឱ្យវបិាកកន ងបឋរវ ័ រជឈិរ-
វ ័ ឬបចេិរវ ័, ប្ែលលធាើទ្ កកន ងរជឈិរវ ័ ឱ្យវបិាកកន ងរជឈិរវ ័ 
ឬបចេិរវ ័, ប្ែលបានលធាើកន ងបចេិរវ ័ ឱ្យវបិាកកន ងបចេិរវ ័លទោះឯង 
ករោោំងលទោះល ោ្ ោះថា ឱ្យផលកន ងបចា បបនន ។ 
 ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោលនោះ លដ្ឋ លគ្ចើន ល់ថា ជាផលប្ែល
ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងលគ្ព្វោះឱ្យផលជាលសែាីខាងកន ង ៧ ក្េៃ ឬគ្តូ្វធរណីស្សូប
ភាា រកតី ោំងលនោះរិនប្រនជាវត្ថ ប្ែលនឹងបានទ្ទួ្លង្ក ៗ  នកប្ែល
នឹងបានទ្ទួ្លផលគ្បលភទ្លនោះ នឹងគ្តូ្វម្ចនករណីពិលសសពិត្ៗ ោំង
ផាូវលអ និងរិនលអ និងផលប្ែលបានទ្ទួ្លក៏គ្តឹ្រប្ត្ជាផលប្ែលជាប់
ជារួ នឹងជីវតិ្លៅរស់លនោះប៉ា លណាណ ោះ ោល ស់ជីវតិ្លហើ  ំណាច
របស់ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោក៏ ស់ផងប្ែរ ។ 
 ចំប្ណកផលប្ែលបានទ្ទួ្លពីឧបបជាលវទ្នី ករោ ោល នក
លទោះ ស់ជីវតិ្ ករោរប្រងម្ចន ំណាចខាា ំងជាង  ំណាចក្នករោលនោះរប្រង
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ផ្ទា ស់បតូរជីវតិ្ បតូរសភាវៈរបស់ នកលទោះឱ្យបានទ្ទួ្លផលក្គ្កប្លង
លឡើង ោំងកន ងបែិសនធិោល និងកន ងបវត្តិោល រ៊ឺ លបើជាប្ផនក ក សល
ឱ្យលកើត្ជាសត្ានរក លហើ បានទ្ទួ្លលសចកតីទ្ កខោរ ណករោ ស់ោល
 រូ លបើជាប្ផនកក សលក៏ឱ្យបានលកើត្ជាលទ្វត ឬរន សសជាន់ខពស់ បាន
ទ្ទួ្លលសចកតីស ខោ  សបា ចិត្តយ៉ាងបរបូិណ៌រហូត្ ស់
អា  កខ័  កន ងភូរិរបស់ខាួនលទោះ ។ 
 លបើនឹងលគ្បៀបទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ជារួ ឧបបជាលវទ្នី ករោោំង 
២ លនោះលហើ  ែូចពូជលឈើ ២ គ្បលភទ្ រួ គ្បលភទ្ម្ចនប្ត្ផ្ទា រិនម្ចន
ប្ផា រួ គ្បលភទ្លទ្ៀត្ម្ចនោំងផ្ទា ម្ចនោំងប្ផា ។ 
 ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោលទោះ ែូចលែើរលឈើប្ែលម្ចនប្ត្ផ្ទា  លគ្ព្វោះឱ្យ
ផលគ្តឹ្រប្ត្ជាតិ្លនោះប៉ា លណាណ ោះ រិនអាចឱ្យផលកន ងភពេោីគ្បាកែលឡើង
លៅបានលទ្ ចំប្ណកឧបបជាលវទ្នី ករោ ែូចលែើរលឈើប្ែលម្ចនោំង
ផ្ទា និងប្ផា លគ្ព្វោះអាចបលញ្ាញផលកន ងភពេោីឱ្យគ្បាកែលឡើងបាន ។ 
 
លក្ខែៈរបសទ់ិ ាធម្មច្វទនីយក្ម្មប្ លឱ្យសលព្បាក្ បាន 

 ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោលនោះ ជាករោប្ែលម្ចនកម្ចា ំងលខា  លដ្ឋ 
រិនបានទ្ទួ្លឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័  លទ្ើបឱ្យផលបានប្ត្កន ង
ភពលនោះប៉ា លណាណ ោះ និងោរឱ្យលទោះក៏រិនពិត្គ្បាកែ អាចរិនឱ្យផលជា
 លហាសិករោក៏បាន ប្ត្លបើឱ្យផលបានគ្តូ្វលៅកន ងរ ណលកខណៈណា
រួ កន ង ៤ គ្បោរលនោះ រ៊ឺ 
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 ១. បែិបលកខហិ  នភិភូត្ត  = រិនបានគ្តូ្វលបៀត្លបៀនពីករោ 
ប្ែលជាបែិបកខ លព្វលរ៊ឺ លបើជាក សលទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ រិនបាន
គ្តូ្វលបៀត្លបៀនពី ក សលករោ និងលបើជា ក សលទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ 
រិនបានគ្តូ្វលបៀត្លបៀនពីក សលករោ ែូលចនោះលហើ ករោលទោះលទ្ើបឱ្យ
ផលគ្បាកែលឡើងបាន ។ 
 ២. បចា វលិសលសន បែិលទ្ធវលិសសត  = ម្ចនកម្ចា ំងប្ែល
ជាពិលសសលគ្ព្វោះបានទ្ទួ្លឧបោរៈពីបចា័ ប្ែលជាពិលសស ។ 
 លសចកតីថា លបើជាក សលទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ គ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ  
បចា័ ប្ែលជាពិលសស រ៊ឺ សរបត្តិ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ក. រតិ្សរបត្តិ បានែល់ លកើត្លៅកន ងស រតិ្ភូរិជារន សស 
លទ្វតនិងគ្ពហោ ។ 
 ខ. ោលសរបត្តិ បានែល ់ លកើត្លៅកន ងសរ័ គ្ពោះោជាម្ចន
សម្ចោ ទិ្ែាិ និងកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលៅរិនោន់សាបសូនយលៅ ។ 
 រ. ឧបធិសរបត្តិ បានែល់ លកើត្គ្ពរលដ្ឋ  វ វៈតូ្ចធំគ្រប់
បរបូិណ៌ ។ 
  . បលយរសរបត្តិ បានែល់ ម្ចនោរពាយរគ្បកបស ចរតិ្-
ករោ ។ 
 លបើជា ក សលទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ក៏គ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ បចា័  
ប្ែលជាពិលសសផោ  គន   បានែល់វបិត្តិ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ក. រតិ្វបិត្តិ បានែល់ លកើត្កន ងទ្ រគតិ្ភូរិ ។ 
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 ខ. ោលវបិត្តិ បានែល់ លកើត្កន ងសរ័ គ្ពោះោជាម្ចនរិចាេ ទិ្ែាិ 
និង ស់ោលគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ។ 
 រ. ឧបធិវបិត្តិ បានែល់ លកើត្រកម្ចន វ វៈតូ្ចធំខាោះខាត្រិន
គ្រប់បរបូិណ៌ ។ 
  . បលយរវបិត្តិ បានែល់ ោរពាយរខ សរិត្លធាើប្ត្បាប
ទ្ ចារតិ្ករោលរឿ ៗ ។ 
 ៣. តទិ្សសស ប ព្វា ភិសង្កខ រសស វលសន សាតិ្សយ = ម្ចន 
កម្ចា ំងខាា ំងលដ្ឋ  ំណាចក្នប ព្វា ភិសង្កខ រ ។ 
 លសចកតីថា រ នចាប់លផដើរលធាើោរង្ករជាក សលឬ ក សលកតី គ្តូ្វ
ម្ចនោរតក់ប្ត្ងចិត្តរបស់ខាួនឱ្យលកើត្លសចកតីោា ហាន និង ត់្ធន់ែល់
ោរង្ករលទោះ  នកប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្តរ នលហើ លធាើោរង្ករលៅរប្រងម្ចន
កម្ចា ំងខាា ំង ជវនៈែួងទី្ ១ ប្ែលជាទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ លទ្ើបឱ្យផល
គ្បាកែកន ងភពលនោះបាន ។ 
 ៤. រ ណវលិសស  លត្តស  ឧបោោបោរវសបបវត្តិយ = គ្បគ្ពឹត្ត
លៅលដ្ឋ  ំណាចក្នោរលធាើលសចកតីលអ ឬោរទ្ម្ចា  ប្ែលបានលធាើែល់
 នកប្ែលគ្បកបលដ្ឋ រ ណវលិសស ម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ គ្ពោះ រហនត 
ឬគ្ពោះ ទគរីជាលែើរ ។ 
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ទិ ាធម្មច្វទនីយក្ម្មជាអច្ហាសកិ្ម្មបាន 
 ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ប្ែលរិនអាចឱ្យផលគ្បាកែកន ងបចា បបនន
បានលទ្ រប្រងជា លហាសិករោលៅ ។ 
 ែូច ងគ លិម្ចលសគូ្ត្ក្នរជឈិរបណាណ សក ែាកថាសប្រតថា  
 ត្ថា  សលោា នតំ  លហាសិករោំ, ទលហាសិ ករោវបិាលោ, ន 
ភវសិសតិ្ ករោវបិាលោ, នត្ថិ ករោវបិាលោតិ្ ឥរសស តិ្កសស វលសន 
 លហាសិករោំ ទរ លហាតិ្ ។ 
 លសចកតីថា ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ  ប្ែលរិនអាចឱ្យផលែូចលព្វល
លហើ លនោះ រប្រងជា លហាសិករោ ប្ែលម្ចនល ោ្ ោះលៅ ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ករោប្ែលលៅរិនោន់ឱ្យផល (ទលហាសិ ករោវបិាលោ) រួ  ។ 
 ករោប្ែលនឹងរិនឱ្យផល (ន ភវសិសតិ្ ករោវបិាលោ) រួ  ។ 
 ករោប្ែលរិនម្ចនផល (នត្ថិ ករោវបិាលោ) រួ  ។ 
 

២. ឧបបជាច្វទនីយក្ម្ម 
 ឧបបជាលវទ្នី ករោ ជាករោប្ែលឱ្យផលបានទ្ទួ្លកន ងភពទី្ 
២ រ៊ឺ ភពប្ែលជាប់ត្គន ជារួ បចា បបននភពលនោះ ែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា 
ទិ្ែាធរោសស សរីលប  ននតលរ បជាិត្លព្វា  រនតលព្វា តិ្ = ឧបបលជាា   
 ភពប្ែលបានចូលែល់ោរជាប់ត្គន រិនម្ចនរវងចលទា ោះប្ែល
ជិត្បំផ ត្ជារួ បចា បបននភព ល ោ្ ោះថា ឧបបជា បានែល់ ភពទី្ ២ ។ 
 ឧបបជា លវទ្នី ំ ផលំ ឯត្សាតិ្ = ឧបបជាលវទ្នី ំ  
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 ផលប្ែលបានទ្ទួ្លកន ងភពទី្ ២ ម្ចនែល់ករោណា ែូលចាន ោះ ករោ
លទោះល ោ្ ោះថា ឧបបជាលវទ្នី  ឬ ឧបបជា លវទ្នី ំ = ឧបបជាលវទ្នី ំ  
 ករោប្ែលរបបីបានទ្ទួ្លចូលោន់ភពទី្ ២ ប្ែលជិត្នឹង
បចា បបននភព ល ោ្ ោះថា ឧបបជាលវទ្នី ករោ បានែល់ លចត្ទកន ង
 ក សលជវនៈ និងរហាក សលជវនៈខណៈទី្ ៧ ែូចកន ងបររត្ថទី្បនី
ែីោសប្រតងថា  
  ត្ថសាធិោ បន សននិដ្ឋា បកភូត សត្តរជវនលចត្ទ 
ឧបបជាលវទ្នី ំ ទរ ។ 
 លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទី្ ៧ ប្ែលអាចឱ្យសលគ្រចកិចា 
និងជាលហត្ កន ងោរោត់្កតីសលគ្រចបានលទោះ ល ោ្ ោះថា ឧបបជាលវទ្នី -
ករោ ។ 
 លសចកតីលនោះជាោរបង្កា ញចំលព្វោះថា លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈ
ខណៈទី្ ៧ លនោះ រប្រងជាគ្បោនកន ងោរង្ករោំង   ប្ែលឱ្យ
សលគ្រចកិចាបាន និងរប្រងឱ្យផលលកើត្ជាប់ត្គន  ោំងកន ងបែិសនធិោល 
និងបវត្តិោល ែូលចាន ោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា ឧបបជាលវទ្នី ករោ ។ 
 និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិករោ និង បញ្ញា ននតរ ិករោ ល ោ្ ោះថា ឧបបជាលវទ្-
នី ករោ លគ្ព្វោះបានែល់លចត្ទប្ែលលៅកន ង ក សលជវនៈខណៈទី្ 
៧ ប្ែលជាប់លដ្ឋ ករោលទោះៗ ឯង ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ តរជវននិ រកន ងវេិីសងគហៈសប្រតងថា  
 ោម្ចវចរជវទនិ សត្តកខត្ត ំ ឆ្កខត្ត លរវ វ ជវនតិ ។ 
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 ោម្ចវចរជវនៈលនោះ លកើត្លឡើងលសពអាររោណ៍កន ងវេិីរួ ៗ ម្ចន 
៧ ខណៈក៏ម្ចន ៦ ខណៈក៏ម្ចន ែូលចាន ោះលបើវេិីណាម្ចនជវនៈលកើត្លឡើង
គ្តឹ្រ ៦ ខណៈ ក៏ជាលចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទី្ ៦ លទោះឯង
ជា ឧបបជាលវទ្នី ករោ ។ 
 កន ង ងគ ត្តរ ែាកថាសប្រតងថា ករោោំង ៣ គ្បោរ រ៊ឺ ទិ្ែាធរោលវទ្-
នី ករោ ឧបបជាលវទ្នី ករោ និង បោបរ ិលវទ្នី ករោ ោំងលនោះម្ចន
កិចាកន ងោរឱ្យផលលដ្ឋ ចំលព្វោះឋានៈរបស់ខាួនប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចនកិចា
ប្ែលប្គ្បគ្បួលផ្ទា ស់បតូរឋានៈកន ងោរឱ្យផលរបស់ករោោំង ៣ លនោះបាន 
ែូចវចនត្ថៈថា  
 ទិ្ែាធរោលវទ្នី ំ ឧបបជាលវទ្នី ំ  បរបរយិ  លវទ្នី នតិ 
លត្សំ សងារនំ នត្ថិ.  ថាឋាលនល វ បតិ្ែានតីតិ្ វ ត្តំ ។ 
 ោរផ្ទា ស់បតូរឋានៈក្នោរឱ្យផលរបសក់រោោំង ៣ រ៊ឺ ទិ្ែាធរោ-
លវទ្នី ករោ ឧបបជាលវទ្នី ករោ និង បោបរ ិលវទ្នី ករោ រប្រង
រិនម្ចន ប្ត្រប្រងតំលៅកន ងឋានៈរបស់ខាួនប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 លសចកតីថា ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ម្ចនកិចានឹងឱ្យផលកន ងបចា បបនន 
លនោះប៉ា លណាណ ោះ លបើបចា បបននភពរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលលហើ  រប្រងជា 
 លហាសិករោលៅរិនម្ចនោរផ្ទា ស់បតូរកិចាលៅឱ្យផលកន ងភពទី្ ២ លទ្ៀត្
លទ្ ឧបបជាលវទ្នី ករោ ម្ចនកិចាប្ែលឱ្យផលកន ងភពទី្ ២ ប៉ា លណាណ ោះ 
លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកន ងភពទី្ ២ លហើ ក៏ជា លហាសិករោលៅ
រិនម្ចនោរផ្ទា ស់បតូរកិចាលៅឱ្យផលកន ងភពទី្ ៣ ជាលែើរត្លៅលទ្ៀត្
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លឡើ  ចំប្ណក បោបរ ិលវទ្នី ករោ ក៏ម្ចនកិចាឱ្យផលតំងពីភពទី្ 
៣ ជាលែើរលៅរហូត្ែលគ់្ពោះនិព្វា ន ប្ត្លបើ នកលទោះចូលែល់គ្ពោះនិព្វា ន
រ នលហើ   បោបរ ិលវទ្នី ករោលទោះក៏រិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលលឡើ  
ករោលនោះលទ្ើបជា លហាសិករោលៅប្ែរ ។ 
 

៣. អបរាបរយិច្វទនីយក្ម្ម 
  បោបរ ិលវទ្នី ករោ ជាករោប្ែលនឹងឱ្យផលកន ងភពទី្ ៣ 
ជាលែើរលៅ ព្វកយថា  បោបរ ិលវទ្នី  ោលប្ចកបទ្លហើ បាន ៣ 
បទ្ រ៊ឺ  បរ +  បរ ិ + លវទ្នី  ។ (កន ងទី្លនោះ ឥ  បចា័ រិនម្ចន
សប្រដងលសចកដីលដ្ឋ ចំលព្វោះលឡើ ) ។ 
  បរ បានែល់ ភពែក្ទ្ (ភពតូ្ច) ។ 
  បរ បានែល់ ភពែក្ទ្ (ភពធំ) ។ 
 លវទ្នី  បានែល់ ផលប្ែលរបបីបានទ្ទួ្ល  
 (កន ងទី្លនោះសលំៅែលក់រោប្ែលឱ្យផល) ។ 
 ោលរួរបទ្ជា  បោបរ ិលវទ្នី  បានែល់ ករោប្ែលរបបី
បានទ្ទួ្លកន ងភពែក្ទ្ៗ (ឬភពតូ្ច ភពធំ) ។ 
 កន ងវសិ ទ្ធិររគរហាែីោ និង ងគ ត្តរែីោ លៅករោលនោះថា  បរបរ-ិ
យ លវទ្នី  ។ 
  បរ បានែល់ ភពែក្ទ្ប្ែលលគ្ៅពីទិ្ែាធរោភព និងឧបបជាភព
បានែល់ ភពទី្ ៣ ជាលែើរលៅ ។ 
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 បរយិ  បានែល់ ភពត្ៗ លៅ ។  
 លវទ្នី  បានែល់ ផលប្ែលរបបបីានទ្ទួ្ល (កន ងទី្លនោះសំលៅ
ែល់ករោប្ែលឱ្យផល) ។ 
 ោលរួរគន លហើ   បរបរយិ លវទ្នី ករោ សំលៅែល់ ករោ
ប្ែលឱ្យផលកន ងភពត្  ៗ លៅតំងពីភពទី្ ៣ ជាលែើរលៅម្ចនវចនត្ថៈ 
សប្រតងថា  
 បរយិ តិ្ ប នបប នំ អារចេតី្តិ្  = បរយិលយ  
 ភពណាប្ែលម្ចនសភាពវលិវល ់ រ៊ឺ សាា ប់លកើត្ៗ ល ោ្ ោះថា 
បរយិ  ។ 
  បលោ ច លសា បរយិលយ ចាតិ្ =  បរបរយិលយ 
 ភពែក្ទ្ប្ែលលគ្ៅ ំពីទិ្ែាធរោភព និងឧបបជាភព ម្ចនសភាព
វលិវល់សាា ប់លហើ លកើត្ៗ ល ោ្ ោះថា  បរបរយិ  បានែល់ ភព
លផសងៗ តំងពីភពទី្ ៣ ជាលែើរលៅ ។ 
  បរបរយិល  លវទ្នី ំ ផលំ ឯត្សាតិ្ =  បរបរយិ -
លវទ្នី ំ  
 ផលប្ែលរបបីបានទ្ទួ្លកន ងភពលផសង  ៗតំងពីភពទី្ ៣ ជាលែើរ
លៅម្ចនែល់ករោណា ែូលចាន ោះករោលទោះល ោ្ ោះថា  បរបរយិ លវទ្-
នី ករោ ។ 
 ែូលចាន ោះោរបានទ្ទួ្លផលរបស់ករោ តរន័ ប្ែលលព្វលលហើ 
លទោះ លទ្ើបម្ចន ៣ ភព រ៊ឺ  
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 ១. ទិ្ែាធរោភព រ៊ឺ ភពលនោះ ។ 
 ២. ឧបបជាភព រ៊ឺ ភពខាងរ ខ ។ 
 ៣.  បោបរ ិភព រ៊ឺ ភពទី្ ៣ ជាលែើរលៅ រហូត្ែល់គ្ពោះនិព្វា ន។ 
 ករោប្ែលល ោ្ ោះថា  បោបរ ិលវទ្នី ករោលនោះ បានែល់ 
លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទី្ ២ រហូត្ែល់ខណៈទី្ ៦ រ៊ឺ 
ជវនៈប្ែលលៅគ្ត្ង់កណាត ល ៥ ខណៈ ោលម្ចនឱ្ោសឱ្យផល
លហើ រប្រងឱ្យផលបានលរឿ ៗ លៅរិនម្ចនជា លហាសិករោ រហូត្
ែល់គ្ពោះនិព្វា នលទ្ើបជា លហាសិករោ ។ 
 ោរឱ្យផលកន ង បោបរ ិលវទ្នី ករោលនោះ រប្រងឱ្យផលបាន
ោងំកន ងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល បញ្ញា ប្ែលថា បោបរ ិលវទ្-
នី ករោ បានែល់ ជវនៈ ៥ ខណៈលទោះ ោរឱ្យផលកន ងបែិសនធិោល
លទោះ និងឱ្យផលលកើត្លឡើងបាន ៥ ែងឬរិនប្រន? លឆ្ាើ ថា លចត្ទ
កន ងជវនៈ ៥ ខណៈលទោះលបើម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកន ងបែិសនធិោលលហើ  
ក៏រប្រងឱ្យផលបានគ្តឹ្ររួ ែងប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ ឱ្យលកើត្បានរួ ែង
ប៉ា លណាណ ោះ សគ្ម្ចប់ោរឱ្យផលកន ងបវត្តោិលលទោះរិនម្ចនកំណត់្ រ៊ឺ អាច
ឱ្យផលបានលគ្ចើនភពលគ្ចើនជាតិ្លបើម្ចនឱ្ោស ។ 
 
អបរាបរយិច្វទនីយក្ម្មមនឱ្កាសអសអំ់ណាឆបាន 

  បោបរ ិលវទ្នី ករោលនោះ លដ្ឋ លគ្ចើន ល់ថា រប្រងអាច
ឱ្យផលែប្ែលៗ បានលគ្ចើនែង លគ្ព្វោះរប្រងឱ្យផលកន ងបវត្តិោលបាន
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តងំពីភពទី្ ៣ ជាលែើរលៅ រហូត្ែល់ចូលោន់គ្ពោះនិព្វា ន តរ
លសចកតីពិត្រិនប្រនែូលចាន ោះលទ្ លគ្ព្វោះ បោបរ ិលវទ្នី ករោណាឱ្យ
ផលកន ងបវត្តិោលលហើ   បោបរ ិលវទ្នី ករោលទោះ ក៏ ស់ ំណាច
កន ងោរឱ្យផល សូរបីលៅរិនោន់ែល់ភពប្ែលចូលោន់គ្ពោះនិព្វា នកតី 
ចំប្ណក បោបរ ិលវទ្នី ករោណាប្ែលលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសឱ្យ
ផលកន ងបវត្តិោល ក៏លៅម្ចនឱ្ោសជាប់តរឱ្យផលត្លៅបានរហូត្
ចូលោន់គ្ពោះនិព្វា នែូចវចនត្ថៈកន ងលនរិោជជាត្ក ែាកថាសប្រតងថា  
  បោបរ ិលវទ្នី ំ បន វបិាកំ  ទ្តា  ន នសសតិ្ ។ 
  បោបរ ិលវទ្នី ករោ រប្រងរិនបាត់្សូនយលៅ លបើលៅរិនោន់ 
បានឱ្យផល (សប្រតងលដ្ឋ គ្ត្ង់) ឬសំលៅែល់ោលឱ្យផលលហើ  
ក៏រប្រងសូនយបាត់្លៅ (សប្រតងលដ្ឋ  រ) ។ 
 

៤. អច្ហាសកិ្ម្ម 
  លហាសិករោ ជាករោប្ែលលៅរិនបានឱ្យផល ជាករោប្ែលរិន 
ម្ចនផល ឬជាករោរិនឱ្យផលែូចកន ងបែិសរភិោររគគ្ពោះបាលីសប្រតងថា  
  លហាសិ ករោំ, ទលហាសិ ករោវបិាលោ.  លហាសិ ករោំ,  ត្ថិ 
ករោវបិាលោ.  លហាសិ ករោំ, នត្ថិ ករោវបិាលោ.  លហាសិ ករោំ, ភវសិសតិ្ 
ករោវបិាលោ.  លហាសិ ករោំ, ន ភវសិសតិ្ ករោវបិាលោ ។ 
 ករោម្ចនរួចលហើ  (ប្ត្) វបិាករបស់ករោលទោះរិនោន់ម្ចនលហើ   
ករោម្ចនរួចលហើ  វបិាករបស់ករោកំព ងម្ចន ករោម្ចនរួចលហើ  វបិាក
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របសក់រោរិនម្ចន ករោម្ចនរួចលហើ  វបិាករបស់ករោនឹងម្ចន ករោម្ចន
រួចលហើ  វបិាករបស់ករោនឹងរិនម្ចន ។ (បិែកភារ ៧០ ទំ្ព័រ ៣៩៣)  
ចាកគ្ពោះបាលីលនោះនឹងល ើញបានថា  លហាសិករោ ម្ចនល ោ្ ោះលៅ
បាន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១.  លហាសិ ករោំ ទលហាសិ ករោវបិាលោ ល ោ្ ោះថា ករោប្ែល
លៅរិនោន់ឱ្យផល ។ 
 លសចកតីថា ករោប្ែលបានលធាើសលគ្រចលហើ លទោះ ជា លហាសិករោ
លៅ លដ្ឋ ផលរបស់ករោលទោះលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសបានឱ្យផល 
ែូលចនោះ លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនចិត្តខណៈទី្ ១ ប្ែលល ោ្ ោះថា
ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ប្ែលនឹងគ្តូ្វឱ្យផលកន ងបចា បបននជាតិ្លនោះប៉ា លណាណ ោះ 
លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបានកន ងជាតិ្លនោះ ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោលទោះ 
ក៏ល ោ្ ោះថា ជា លហាសកិរោលៅ លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនចិត្តខណៈទី្ 
៧ ប្ែលល ោ្ ោះថា ឧបបជាលវទ្នី ករោ ប្ែលនឹងគ្តូ្វឱ្យផលកន ងភពទី្ 
២ ប្ត្លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកន ងភពទី្ ២ បាន ឧបបជាលវទ្នី ករោ
លទោះក៏ល ោ្ ោះថា ជា លហាសិករោលៅប្ែរ ឬលចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនចិត្ត
ខណៈទី្ ២ ែល់ទី្ ៦ (ជវនៈគ្ត្ង់កណាត ល ៥ ខណៈ) ប្ែលលៅថា 
 បោបរ ិលវទ្នី ករោ នឹងគ្តូ្វឱ្យផលតំងពីភពជាតិ្ទី្ ៣ ជាលែើរ
លៅរហូត្ែលគ់្ពោះនិព្វា ន លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលលហើ  ក៏ល ោ្ ោះថា 
ជា លហាសិករោែូចគន  ។ 
 គ្បោររួ លទ្ៀត្ បណាត ករោលផសងៗ ប្ែលបានសាងសនសំទ្ ក 
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លគ្ចើនយ៉ាង ប្ែលជាទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោែូចគន លទោះ ឬឧបបជាលវទ្-
នី ករោែូចគន  ោលករោណារួ កន ងគ្បលភទ្របស់ខាួនឱ្យផលលហើ  
ករោកន ងគ្បលភទ្ជារួ គន ែ៏លសសលគ្ៅពីលទោះរិនបានឱ្យផល លទ្ើបជា
 លហាសិករោលៅ ែូចកន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថាសប្រតងថា 
 ទិ្ែាធរោលវទ្នីយទី្ស  បន ពហូស បិ អា ូហិលត្ស  ឯកំ 
ទិ្ែាធរោលវទ្នី ំ  វបិាកំ លទ្តិ្, លសសានិ  វបិាោនិ. ឯកំ 
ឧបបជាលវទ្នី ំ បែិសនធឹ អាកឌឍតិ្, លសសានិ  វបិាោនិ. 
ឯលកទននតរលិ ន និរល  ឧបបជាតិ្, លសសានិ  វបិាោនិ.  ែាស  
សម្ចបត្តីស  ឯោ  គ្ពហោលោលក និពាត្តតិ្, លសសា  វបិាោ. ឥទំ្ 
សទធ   ទលហាសិ ករោវបិាលោតិ្ វ ត្តំ ។ 
 ក៏បណាត ករោោំង  ម្ចនទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ (ករោឱ្យផលកន ង
ភពបចា បបនន) ជាលែើរ ប្ែលប រគលសនសំទ្ កលហើ សូរបីលគ្ចើន ទិ្ែាធរោ-
លវទ្នី ករោណារួ ឱ្យផល ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោែ៏លសស រប្រងរិនឱ្យ
ផល ឧបបជាលវទ្នី ករោណារួ ឱ្យបែិសនធិ  ឧបបជាលវទ្នី ករោ
ែ៏លសស រប្រងរិនឱ្យផល. (ជាបែិសនធិ) សត្ាលកើត្កន ងនរកលដ្ឋ 
 ននតរ ិករោរួ   ននតរ ិករោែ៏លសស រប្រងរិនឱ្យផល. ប រគលលកើត្
កន ងគ្ពហោលោកលដ្ឋ សម្ចបត្តិណារួ បណាត សម្ចបត្តិោំង ៨ 
សម្ចបត្តិែ៏លសស រប្រងរិនឱ្យផល. លោកលព្វលថា វបិាករបស់ករោ
លទោះរិនោន់ម្ចនលហើ  (ទលហាសិ ករោវបិាលោ) សំលៅ កព្វកយ
ែូចលព្វលលនោះ ។  
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គ្ពោះសារបី ត្តសលំៅ កករោគ្បលភទ្លនោះ លទ្ើបលព្វលថា ទលហាសិ 
ករោវបិាលោ សំលៅ កផលករោលទោះរិនប្រនលកើត្លឡើងលហើ  រ៊ឺ ផល
ករោលទោះរិនបានឱ្ោសឱ្យផលលទោះឯង ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ករោបនតិចបនតួចលទោះ រ៊ឺ ក សល ក សលលចត្ទ
សារញ្ញ ប្ែលរិនចូលែល់ករោបេ រ៊ឺ ក សល ក សលប្ែល នកលធាើរិន
បានតំងចិត្តលធាើលដ្ឋ ចំលព្វោះ គ្តឹ្រប្ត្លធាើតរ នកែក្ទ្ លដ្ឋ គ្តូ្វលរែឹក
ទ ំនិងរិនម្ចនោរតំងចិត្តជាពិលសស លចត្ទោងំលនោះរិនម្ចន ំណាច
លកើត្ជាប់ត្គន កន ងខនធសទត ន ែូលចាន ោះលទ្ើបជា លហាសិករោលដ្ឋ 
ចំប្ណកលគ្ចើន ។ 
 លគ្ៅពីលនោះករោណាប្ែលឱ្យផលលហើ  រប្រងរិនឱ្យផលលទ្ៀត្ 
ក៏បានល ោ្ ោះថា ជា លហាសិករោផងប្ែរ ។ 
  លហាសិករោចំណ ចលនោះ សំលៅែល់ ករោកន ង តី្ត្ប្ែលបាន
លធាើសលគ្រចលហើ  ជា លហាសិករោ ។ 
 ២.  លហាសិ ករោំ នត្ថិ ករោវបិាលោ ជា លហាសិករោលគ្ព្វោះរិន
ម្ចនផល បានលសចកតីថា ករោប្ែលកំព ងលធាើលទោះរិនឱ្យលកើត្ផលណាៗ 
លគ្ព្វោះករោលទោះរិនបានបចា័ ពីអាសវកិាលលស បានែល់ ោរលធាើរបស់
គ្ពោះ រហនត ប្ែលលធាើលដ្ឋ កិរយិចិត្ត រិនជាប ណយជាបាប ែូលចាន ោះ
ផលរបស់ករោលទ្ើបរិនម្ចន ។ 
  លហាសិករោចំណ ចលនោះ សំលៅែល់ ករោប្ែលកំព ងលធាើកន ង 
បចា បបននលនោះរិនម្ចនផល  លហាសិករោគ្បលភទ្លនោះម្ចនចំលព្វោះប្ត្ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-279- 

គ្ពោះ រហនតខីណាស្សពប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៣.  លហាសិ ករោំ ន ភវសិសតិ្ ករោវបិាលោ ជា លហាសិករោ
លគ្ព្វោះផលករោកន ង ទរត្ភពនឹងរិនម្ចន លសចកតីថា លចត្ទករោលផសង  ៗ
ោងំ   ប្ែលបានលធាើលហើ រប្រងនឹងឱ្យផលបាន ោំងកន ងភពលនោះ
ភពខាងរ ខ និងភពត្លៅ ែោបណាប្ែលសត្ាោំង  លៅវលិវល់
សាា ប់លកើត្លដ្ឋ  ំណាចរបស់កិលលសនិងករោ ប្ត្លបើប រគលណាបាន
ចលគ្រើនវបិសសទករោដ្ឋា ន រហូត្សលគ្រចររគ ផល និព្វា ន ចូលែល់
សភាពជាគ្ពោះ រហនតខីណាស្សពចប់គ្ពហោចរ ិៈលហើ  ភពជាតិ្
ប្ែលនឹងគ្តូ្វលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្រិនម្ចន បណាត ករោលផសងៗ ប្ែលបាន
លធាើទ្ ករ នបានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតលទោះ នឹងឱ្យផលបានប្ត្ចំលព្វោះ
ភពជាតិ្ ប្ែលជាគ្ពោះ រហនតបានគ្តឹ្ររួ ជាតិ្ប៉ា លណាណ ោះ ោលចូល
ែល់គ្ពោះនិព្វា ន រិនម្ចនភពជាតិ្នឹងគ្តូ្វលកើត្លទ្ៀត្ ករោប្ែលោា ប់បាន
លធាើទ្ កលហើ លទោះរិនម្ចន នកទ្ទួ្លផលរបស់ករោលទោះ  ៗលទ្ៀត្ បណាត
ករោោំងលទោះ លទ្ើបជា លហាសិករោលៅ ។ 
  លហាសិករោលនោះ សំលៅែល់ ករោប្ែលបានលធាើទ្ កលហើ ោំង
កន ង តី្ត្និងបចា បបនន រិនបានឱ្យផលលទ្ៀត្កន ង ទរត្ ។ 
 ែូលចាន ោះ លហាសិករោែូចប្ែលបាន ធិបា រកលនោះ រិនម្ចន ងគ
ធរ៌លដ្ឋ ចំលព្វោះលទ្  ងគធរ៌លដ្ឋ ចំប្ណករួរ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលលៅកន ង
ោរជវនៈ ឬរហរគត្ជវនៈប្ែលជាទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ឧបបជាលវទ្-
នី ករោ និង បោបរ ិលវទ្នី ករោ ោលកនាងលពលលវោរបស់ខាួន 
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ប្ែលកំណត់្ទ្ កលហើ លៅរិនបានឱ្យផល ឬប្ែលរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យ
ផល លគ្ព្វោះករោណារួ កន ងគ្បលភទ្ជារួ គន លទោះឱ្យផលលហើ  ឬរិន
ឱ្យផលលគ្ព្វោះរិនម្ចនប រគល នកទ្ទួ្លផលរបស់ករោលទោះឯង ។ 
 

ការច្ោះព្ស្លយអក្សុលក្ម្មឱ្យជាអច្ហាសកិ្ម្ម 
 តរលគលធរ៌ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះ 
រប្រងសប្រតងថា សត្ាោំង  ប្ែលលៅខាងលគ្ោរចាប់ក្នករោ  នក
ណាលធាើលអរប្រងបានទ្ទួ្លផលលអ  នកណាលធាើអាគ្កក់រប្រងបានទ្ទួ្ល
ផលអាគ្កក់ បាបករោលផសងៗ ប្ែលបានលធាើលហើ  រប្រងរិនអាចល ប
ោងបាន ប្ត្យ៉ាងណាកតី ក៏លៅម្ចនផាូវប្ែលលដ្ឋោះស្សា ឱ្យ ក សល
ប្ែលខាួនលធាើលៅលហើ  ោា  ជា លហាសិករោបាន ព ទ្ធសាសនិកជន
 នកបានសិកាធរ៌ រប្រងម្ចនោរលជឿកន ងលរឿងករោនិងផលរបស់ករោជា
ចំប្ណកលគ្ចើន ប្ត្គ្គខាោះលដ្ឋ  ំណាចរបស់កិលលសលផសងៗ ម្ចន 
លោភៈ លោសៈ និងលម្ចហៈជាលែើរ ញា ំងឱ្យលធាើបាបលៅ ម្ចនោរ
សម្ចា ប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយ និងគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរជាលែើរ ោលបានលធាើ
លៅលហើ ែឹងខាួនថា ខាា ចនឹងគ្តូ្វបានទ្ទួ្លផលក្នោរលធាើ ក សល
ករោលទោះ លធាើឱ្យពិបាកចិត្តខូចចិត្តខាា ំងលឡើង ោលែូលចនោះរប្រងលធាើឱ្យ
 ក សលករោបប្នថរលឡើង  បរលចត្ទម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងលឡើង រហូត្
អាចឱ្យផលបានពិត្គ្បាកែោំងភពលនោះ និងភពខាងរ ខ រហូត្ែល់
ភពត្លៅ រិនម្ចនឱ្ោសនឹងោា  ជា លហាសកិរោបាន ។ 
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 យ៉ាងណាកតីកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះ ក៏ប្ណទំវធីិលដ្ឋោះស្សា  
 ក សលករោប្ែលខាួនលធាើទ្ កឱ្យោា  ជា លហាសិករោលៅបាន ។ 
 ោលបានលធាើ ក សលករោលៅលហើ នឹងម្ចនោរែឹងខ សគ្តូ្វ
លកើត្លឡើង គ្តូ្វលធាើោរ ធិដ្ឋា នចិត្តខាួនឯងថា នឹងរិនលធាើទ្ ចារតិ្ករោែូលចនោះ
ត្លៅលទ្ៀត្ លហើ រិនគ្តូ្វគ្ត្ឡប់លៅរិត្ែល់លរឿងលទោះលទ្ៀត្ ពាយរ
សាងប្ត្ក សលអាចិណណករោឱ្យលកើត្លឡើងលរឿ ៗ លដ្ឋ ោរលរៀន
គ្ពោះបរ ិត្តិធរ៌ សូគ្ត្ធរ៌ ថាា  បងគំគ្ពោះ លធាើប ណយដ្ឋក់បាគ្ត្ ផា 
លរតត  រកាសីល ចលគ្រើនភាវទលរឿ ៗ ែូលចនោះ ក សលទិ្ែាធរោលវទ្នី-
 ករោ រប្រងរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផល ោា  ជា លហាសិករោលៅបាន ។ 
 សគ្ម្ចប់ ក សលររ កករោលទោះរិនអាចលដ្ឋោះស្សា បាន លគ្ព្វោះ
គ្តូ្វឱ្យផលពិត្គ្បាកែកន ងលំដ្ឋប់ក្នច តិ្ ចំប្ណក ក សល បោបរ ិ-
លវទ្នី ករោ សូរបីរិនោា  ជា លហាសិករោលៅបានក៏ពិត្ ប្ត្ោរឱ្យ
ផលរបស់ ក សលករោគ្បលភទ្លនោះ រប្រងគ្តូ្វលធាើឱ្យស្សាលលសតើងលៅ
លដ្ឋ  ំណាចក សលអាចិណណករោលទោះឯង រួរលសចកតីថា ករោោំង ៤ 
យ៉ាង ម្ចនទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោជាលែើរ ប្ែលលព្វលលដ្ឋ លវោក្នោរ
ឱ្យផល ករោលទោះ រប្រងគ្បាកែថា ករោោំង ៤ លនោះ លៅកន ងវេិីចិត្តជារួ 
គន លទោះឯង រ៊ឺ លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទី្ ១ ជាទិ្ែាធរោលវទ្នី 
ករោ លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទី្ ៧ ជាឧបបជាលវទ្នី ករោ 
លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទី្ ២ ែល់ទី្ ៦ ជា បោបរ ិលវទ្នី 
ករោ លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈោំង ៧ ខណៈ ប្ែលហួសកំណត់្ 
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លវោក្នោរឱ្យផលរបស់ខាួនៗ លៅលហើ  ក៏ជា លហាសិករោ ។ 
 

សប្ម្តង្ច្ហតុ្សលប្ លក្ម្មឱ្យសលច្សសង្ច្វោគាន  
 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោសប្រតងថា កន ងជវនចិត្តោំង ៧ ខណៈលទោះ 
ជវនចិត្តខណៈទី្ ១ ែលទី់្ ៣ លៅថាជវនៈលឡើង ជវនចិត្តខណៈទី្ 
៤ ជាជវនៈកំពូលលៅថា សិោខ បត្តជវនៈ ចំប្ណកជវនចិត្តខណៈទី្ 
៥ ែល់ទី្ ៧ លៅថាជវនៈច ោះ ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ កម្ចា ំងបញ្ាូ នរបស់ជវនចិត្តោំង ៧ លនោះលហើ  
ជវនៈខណៈទី្ ១ លៅម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  លគ្ព្វោះលកើត្លឡើងជាគ្គ
ែំបូង លៅរិនបានទ្ទួ្លឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័  ជវនៈខណៈទី្ 
៧ ជាជវនៈច ងលគ្ោ  សូរបីបានទ្ទួ្លឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័ 
ក៏ពិត្ ប្ត្ក៏ម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  លគ្ព្វោះលៅកន ងលំដ្ឋប់ច ងលគ្ោ ក្ន
ប្ែនលខត្ត សក់ម្ចា ំងបញ្ាូ ន និងជាអាលសវនបបចា  បបននប្ែលបាន
ទ្ទួ្លពីជវនៈខណៈទី្ ៦ ប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា ជាង
ជវនៈខណៈទី្ ២ ែល់ទី្ ៦ ចំប្ណកជវនៈខណៈទី្ ២ ែល់ទី្ ៦ លទោះ
ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង លគ្ព្វោះបានទ្ទួ្លឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័ ប្ែលរិន
ប្រនលកើត្លៅកន ងលំដ្ឋប់ែំបូង និងលំដ្ឋប់ច ងលគ្ោ  ករោោំង ៣ ម្ចន
កម្ចា ំងបញ្ាូ នលផសងគន  ែូលចាន ោះលវោឱ្យផលរបស់ករោោំង ៣ លនោះលទ្ើប
លផសងគន  ឧបម្ចែូចពូជលផសងគ្បលភទ្គន  ពូជខាោះជាពូជអា  ខាី ម្ចន
អា  លៅរិនបាន ូរខាងកន ង ១ ឆាន ំក៏ម្ចនប្ផាលចញរក នឹងោលលចញ
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ប្ផាលហើ ក៏សាា ប់ បានែល់លែើរសប្ណត ក លែើរលព្វត្ លែើរប្ចកជាលែើរ 
លគ្ព្វោះជាលែើរប្ែលរិនម្ចនខាឹរលទ្ើបរិនម្ចនកម្ចា ំងប្ែលនឹងតំងលៅ
បាន ូរ លែើរលឈើពួកខាោះម្ចនអា  លៅបាន ូរជាងរួ ឆាន ំ ប្ត្រិន
លលើសពី ៥ ឆាន ំ លគ្ព្វោះដ្ឋំកន ងឆាន ំែំបូងលៅរិនោន់ម្ចនផ្ទា ម្ចនប្ផា ប្ត្
ោលចូលឆាន ំទី្ ២ លទ្ើបលផតើរម្ចនផ្ទា ម្ចនប្ផា ែូចជាប្ផាម្ចន ស់ ប្ផាលា ង
ជាលែើរ ពូជពួកលនោះម្ចនអា  ប្វងជាងពួកែំបូង ប្ត្ក៏លៅកន ងពួកលឈើ
ប្ែលរិនម្ចនខាឹរែូចគន  លែើរលឈើខាោះក៏ម្ចនអា  ប្វងជាង ោលដ្ឋំ
លហើ ជាងរួ ឆាន ំក៏ម្ចនផ្ទា ម្ចនប្ផា នឹងោលម្ចនផ្ទា ម្ចនប្ផាលហើ ក៏
ម្ចនលៅលរឿ  ៗ តរប្ត្ែីនិងអាោសោត្ លអ ែូចជាលែើរសាា   លែើរ
ម្ច៉ា ក់គ្បាង លែើររងឃ ត្ជាលែើរ លគ្ព្វោះលឈើពួកលនោះម្ចនខាឹរ ោរចលគ្រើនធំ
លឡើងជាលំដ្ឋប់ លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា លចត្ទប្ែលលៅកន ង
ជវនចិត្តខណៈទី្ ១ ែូចលែើរលឈើពួកែំបូង ម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា រិន
អាចនឹងឱ្យផលកន ងបែិសនធិោល  លចត្ទលនោះលទ្ើបលៅថា ទិ្ែាធរោ-
លវទ្នី ករោ លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនចិត្តខណៈទី្ ៧ ែូចលែើរលឈើ
ពួកទី្ ២ ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា ជាងពួកែំបូង ប្ត្ក៏លៅម្ចនកម្ចា ំងរិន
លពញលលញ ពួកលនោះលទ្ើបអាចឱ្យផលកន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល
បាន ប្ត្ក៏ឱ្យផលបានចំលព្វោះភពទី្ ២ ប៉ា លណាណ ោះ លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យ
ផលកន ងភពទី្ ២ បាន ក៏ោា  ជា លហាសិករោលៅ ែូលចាន ោះលចត្ទពួក 
ទី្ ២ លនោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា ឧបបជាលវទ្នី ករោ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្កន ងវសិ ទ្ធិររគរហាែីោសប្រតងថា លចត្ទប្ែលលៅ 
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កន ងជវនចិត្តខណៈទី្ ៧ លនោះ ម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា ក៏ពិត្ប្ត្គ្បកបលដ្ឋ 
 ំណាចពិលសសកន ងោរឱ្យផលប្ែលលធាើឱ្យោរង្ករសលគ្រច ស្សលែៀង
គន ជារួ ោរសិកាចប់ថាន ក់ច ងលគ្ោ  ក៏ទំ កសញ្ញញ ប័គ្ត្លទោះលៅ
ដ្ឋក់ព្វកយលធាើោរង្ករបានត្លៅ ែូលចាន ោះលចត្ទកន ងជវនចិត្តខណៈទី្ 
៧ លនោះលទ្ើបជាឧបបជាលវទ្នី ករោ និងជា ននតរ ិករោបានផងប្ែរ ។ 
 ចំប្ណកជវនចិត្តខណៈទី្ ២ ែល់ទី្ ៦ លទោះ លគ្បៀបែូចលែើរលឈើ
ពួកទី្ ៣ ម្ចនកម្ចា ំងលចត្ទខាា ំងោា ជាង ២ ពួកែំបូង លទ្ើបអាចឱ្យផល
បានតំងពីភពទី្ ៣ ជាលែើរលៅ ោលបាន រហត្តររគលហើ លទ្ើបអាច
ោត់្ោរឱ្យផលកន ងបែិសនធិោលបាន សគ្ម្ចប់ោរឱ្យផលកន ងបវត្តិ
ោលលទោះ លៅម្ចនឱ្ោសឱ្យផលបាន ប្ត្ោលចូលែល់គ្ពោះនិព្វា ន
លហើ  ករោលនោះលទ្ើប ស់ លៅករោលនោះថា បោបរ ិលវទ្នី ករោ ។ 
លនោះរ៊ឺ លហត្ ផលប្ែលករោោំង ៣ ឱ្យផលលផសងលវោគន  ។ 

 
ច្សឆក្តីច្សសង្គាន រវាង្ម្ហគគត្ក្សុលក្ម្មនិង្ 

កាមវឆរក្សុលក្ម្ម 
 រហរគត្ក សលករោ លកើត្លដ្ឋ  ំណាចសរេភាវទរបស ់
លយគវចរ នកចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា នរហូត្បានសលគ្រច្ន និងលបើ 
្នលទោះរិនសាបសូនយ ោលសាា ប់លហើ រប្រងលៅលកើត្កន ងគ្ពហោ
លោក តរឋានៈក្ន្នកន ងភពទី្ ២ បទោ ប់លៅលទោះលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ 
ែូចគន ជារួ លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនចិត្តខណៈទី្ ៧ លដ្ឋ លហត្ លនោះ 
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រហរគត្ក សលករោ លទ្ើបចាត់្ចូលកន ងឧបបជាលវទ្នី ករោ ។ 
 សគ្ម្ចប់ក សល ភិញ្ញញ  ប្ែលលកើត្លដ្ឋ រូបបញ្ា រជានក សល
លទោះរិនចាត់្ជាឧបបជាលវទ្នី ករោលទ្ ប្ត្សលរង្កគ ោះចូលកន ងទិ្ែាធរោ-
លវទ្នី ករោ លគ្ព្វោះោរសប្រតងឫទ្ធិលផសងៗ ជាលែើរលទោះ ក៏ជាប់លដ្ឋ 
 ភិញ្ញញ ជាលហត្  ប្ត្ក៏ចាត់្ចូលលដ្ឋ  រប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះផលរបស់
ក សល ភិញ្ញញ ប្ែលជាលហត្ ឱ្យវបិាក និងករោជរូបលកើត្លឡើងលដ្ឋ 
ចំលព្វោះ ែូចក សលករោែក្ទ្ៗ លទោះរិនបាន លទ្ើបគ្តឹ្រប្ត្សលរង្កគ ោះចូល
កន ងទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោលដ្ឋ  ន លោរ ចំប្ណកកិរយិ ភិញ្ញញ លទោះ 
រិនចាត់្ជាទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ប្ត្ជាទិ្ែាធរោលវទ្នី កិរយិប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 លសចកតីលផសងគន រវងរហរគត្ក សលករោ ជារួ ោម្ចវចរក សល 
ករោ រ៊ឺ រហរគតក សលករោ រប្រងឱ្យផលបានចំលព្វោះកន ងភពទី្ ២ 
ប៉ា លណាណ ោះ លបើរិនម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកន ងភពទី្ ២ បាន ក៏គ្តូ្វជា លហាសិ
ករោលៅ ែូចបា ប្ែលរកាទ្ ក រូរិនបាន លបើរិនបានទ្ទួ្លោនក៏
ខូចលៅ ចំប្ណកោម្ចវចរក សលករោលទោះ ឱ្យផលបានរហូត្លៅលរឿ  ៗ
លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទី្ ១ លទោះឱ្យផលកន ងភពលនោះ និង
លចត្ទប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទី្ ៧ ក៏ឱ្យផលកន ងភពខាងរ ខ លចត្ទ
ប្ែលលៅកន ងជវនៈខណៈទី្ ២ រហូត្ែល់ទី្ ៦ ក្គ្កប្លងជាងរប្រងឱ្យ
ផលបានលរឿ ៗ លៅរិនម្ចនជា លហាសិករោ រហូត្ែល់ នកលទោះនឹង
ចូលែល់គ្ពោះនិព្វា ន លគ្បៀបែូចជាស្សូវប្ែលលររកាទ្ កបាន ូររិន
ខូចែូលចាន ោះប្ែរ ។ 
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សប្ម្តង្ច្ហត្ុសលប្ លច្ឆត់្ជាអច្ហាសកិ្ម្ម 
ឆូលក្នងុ្បាក្កាលឆតុ្ក្ក 

 កន ងករោោំង ៤ គ្បោរប្ែលលព្វលលដ្ឋ លវោក្នោរឱ្យផលលទោះ 
ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ឧបបជាលវទ្នី ករោ និង បោបរ ិលវទ្នី ករោ
ោងំ ៣ លនោះ ម្ចនកំណត់្លវោក្នោរឱ្យផលលដ្ឋ ចំលព្វោះលហើ  ប្ត្
ចំប្ណក លហាសិករោលទោះរិនម្ចនលវោកំណត់្កន ងោរឱ្យផលលឡើ  
ប្ត្ក៏ចាត់្ករោគ្បលភទ្លនោះទ្ កកន ងបាកោលចត្ កាៈលនោះផង លហត្ ផល 
រ៊ឺ កន ងោរប្ចកភូរិប្ែលជាប់លដ្ឋ ត្ណាា  ៣ រ៊ឺ ោរភូរិ រូបភូរិ និង
 រូបភូរិ ក៏រិនប្រនថា នឹងសប្រតងគ្តឹ្រប្ត្ ៣ ភូរិ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋ  ំណាចរបស់ត្ណាា  ៣ ប៉ា លណាណ ោះក៏លទ្ លៅគ្តូ្វសប្រតងែល់ភូរិ
ប្ែលរិនបានគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចក្នត្ណាា  ៣ ផង ែូចគន  បាន
ែល់ លោក ត្តរភូរិ លសចកដីលនោះយ៉ាងណា កន ងោរប្ចកករោប្ែលលព្វល
លដ្ឋ លវោក្នោរឱ្យផលលហើ  ក៏ទំ្នងែូចគន  ប្ែលសប្រតងោរប្ចក
ករោប្ែលម្ចនកំណត់្លវោកន ងោរឱ្យផលលហើ  ក៏លៅម្ចនករោប្ែល
រិនម្ចនោរឱ្យផលលទ្ៀត្ រ៊ឺ  លហាសិករោ ែូលចាន ោះលទ្ើបចាត់្ចូលកន ង
បាកោលចត្ កាៈលនោះផង ។ 
 

ឆប់ ឆតុ្ក្កទី ៣ 
 

6 
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ឆតុ្ក្កទ ី៤ បាក្ោា នឆត្ុក្ក 
 បាកដ្ឋា នចត្ កា ជាចត្ កាៈប្ែលសប្រតងទី្តំងក្នផលរបស់ករោ រ៊ឺ 
វបិាកចិត្តនិងករោជរូប ប្ែលជាផលរបស់ក សលករោ និង ក សលករោ 
ោលប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ បាក + ឋាន + ចត្ កា 
 បាក បានែល់ បែិសនធិផល ។ 
 ឋាន បានែល់ ទី្តំង ឬលហត្ ឱ្យលកើត្ ។ 
 ចត្ កា បានែល់ ម្ចន ៤ យ៉ាង ។ 
 ោលរួរបទ្ បា ដ្ឋា នចត្ កា សំលៅែល់ ករោប្ែលជាលហត្ ឱ្យ
លកើត្ផលម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១.  ក សលករោ បានែល ់ លចត្ទប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត 
១២ ែួង ។ 
 ២. ោម្ចវចរក សលករោ បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកន ងរហា-
ក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 ៣. រូបាវចរក សលករោ បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកន ងរូបាវចរ-
ក សលចិត្ត ៥ ែួង ។ 
 ៤.  រូបាវចរក សលករោ បានែល ់ លចត្ទប្ែលលៅកន ង
 រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 កន ងករោចត្ កាៈប្ែលសប្រតងលហើ  រ៊ឺ កិចាចត្ កា ម្ចនជនកករោ
ជាលែើរ បាកោនបរយិ ចត្ កា ម្ចនររ កករោជាលែើរ និងបាកោល-
ចត្ កា ម្ចនទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោជាលែើរ ោំង ៣ ចត្ កាៈលនោះ ជាោរ
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សប្រតងលដ្ឋ ស ត្តនតន័  ចំប្ណកចត្ កាៈទី្ ៤ រ៊ឺ បាកដ្ឋា នចត្ កា ប្ែល
នឹងសប្រតងត្លៅលនោះ ជាោរសប្រតងលដ្ឋ  ភិធរោន័  នឹងបានបរយិ 
លសចកតីតំងពី ត្ត្ថ  ក សលំ ោ ករោំ ជាលែើរលៅ រ៊ឺ 
 

១. អក្សុលក្ម្ម 
  ក សលករោ បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត ១២ 
ែួង ោលលព្វលលដ្ឋ ករោោា រ រ៊ឺ ោរសប្រតងលចញរបស់លចត្ទប្ែល
ជាលហត្ ឱ្យសលគ្រចោរលធាើលហើ ម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. ោ ោា រ សលំៅែល់ ោរលធាើ ក សលប្ែលលកើត្ផាូវោ  
បានែល់ ោ វញិ្ញត្តិរូប ។ 
 ២. វចីោា រ សលំៅែល់ ោរលធាើ ក សលប្ែលលកើត្ផាូវវចា បាន
ែល់ វចីវញិ្ញត្តិរូប ។ 
 ៣. រលទោា រ សលំៅែល់ ោរលធាើ ក សលប្ែលលកើត្ផាូវចិត្ត បាន
ែល់  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 
  ែាសាលិនី ែាកថា សប្រតងករោតររលទោា រលនោះថា សលព្វា បិ 
រលទោា រ ំ ចិត្តោំង សជ់ារលទោា រ ប្ត្រលទោា រប្ែលជាប់ជារួ 
 ក សលករោលទោះ បានែល់  ក សលចិត្ត ១២ ែួងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 កន ងឆ្កនិបាត្ ងគ ត្តរគ្ពោះបាលីសប្រតងថា 
 លចទហំ ភិកខលវ ករោំ វោរិ លចត្ ិតា  ករោំ កលោតិ្ ោល ន 
វចា  រនសា ។ 
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 ម្ចន លភិកខ ោំង   ត្ថារត្លៅលចត្ទ ថាជាករោ លគ្ព្វោះប រគល
រិត្លហើ លទ្ើបលធាើករោលដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត ។ 
                                                            (បិែកភារ ៤៦ ទំ្ព័រ ២៧២) 

 តរធរោតរន សសល ើងលទោះ ោលនឹងលធាើវត្ថ ណារួ កតី គ្តូ្វ
ម្ចនោរតងំចិត្តលកើត្លឡើងរ ន លដ្ឋ លហត្ លនោះោរលធាើលផសងៗ ោំង-
  លទោះ លទ្ើបម្ចនោរតំងចិត្ត បានែល់លចត្ទជា នកទំជានិចា 
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់ថា លចត្ទលនោះល ោ្ ោះថា ករោ លបើពិចារណា
ឱ្យលអលហើ  លចត្ទនិងករោោំង ២ យ៉ាងលនោះ ម្ចនលសចកតីលផសងគន  
រ៊ឺ លចត្ទជាប ពាភារធរ៌ សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលលកើត្រ ន ចំប្ណកករោ
ជាបចាេ ភារធរ៌ បានែល់ ធរ៌ប្ែលលកើត្លគ្ោ លចត្ទ ប្ត្លនោះជាោរ
សប្រតងលដ្ឋ រិនបានប្ចកគ្បលភទ្ លទ្ើបលព្វលថាលចត្ទលនោះ រ៊ឺ ករោ 
សំលៅែល់ លចត្ទប្ែលគ្បកបកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង និងលោកិ 
ក សលចិត្ត ១៧ ែួង ។ 
 កន ងរជឈិរបណ្ណា សក ែាកថា សប្រតងទ្ កកន ងឧបាលិសូគ្ត្ថា  
 កសាោ  បន លចត្ទ ករោនតិ វ តត ? លចត្ទរូលកតត  ករោសស ។ 
 ក៏លគ្ព្វោះលហត្  ាីលទ្ើបគ្តស់លៅ លចត្ទថាករោ ? លគ្ព្វោះករោម្ចន
លចត្ទជារូល ។ 
  ក សលករោ ោលកោលលដ្ឋ ករោបេ រ៊ឺ ផាូវរបស់ោរលធាើ 
ឬោរលធាើប្ែលជាផាូវលៅោន់ បា ភូរិ ម្ចន ១០ យ៉ាង លៅថា 
 ក សលករោបេ ១០ ឬទ្ ចារតិ្ ១០ ក៏បាន ។ 
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 អក្សុលកាយក្ម្ម ៣  
 ១. បាណាតិ្បាត្ = ោរសម្ចា ប់សត្ា ។ 
 ២.  ទិ្ទន ោន = ោរលួចគ្ទ្ពយ ។ 
 ៣.ោលរស រិចាេ ចារ = ោរគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ ។ 

 អក្សុលវឆីក្ម្ម ៤  
 ៤. រ សាវទ្ = ោរនិយ ក ហក ។ 
 ៥. បិស ណវចា = ោរនិយ ស កលសៀត្ ។ 
 ៦. ផរ សវចា = ោរនិយ ព្វកយលគ្គត្គ្គត្ ។ 
 ៧. សរផបបោប = ោរនិយ ព្វកយលោ ោ ឥត្គ្បលយជន៍ ។ 

 អក្សុលម្ច្នាក្ម្ម ៣  
 ៨.  ភិជា = សរាឹងរកំ្ពចង់បានរបស ់នកែក្ទ្ ។ 
 ៩. ពាបាទ្ = រិត្ពាបាទ្ នកែក្ទ្ ។ 
 ១០. រិចាេ ទិ្ែាិ = ម្ចនោរ ល់ល ើញខ ស ។ 
 ត្លៅលនោះនឹងបានបរយិ លសចកតីតរលំដ្ឋប់ក្ន ក សលករោ-
បេ ១០ គ្បោរ រ៊ឺ  

អក្សុលកាយក្ម្ម ៣ 
១. បាណាតិ្បាត្ 

 បាណាតិ្បាត្ ប្ចកបទ្បាន ២ បទ្ រ៊ឺ បាណ +  តិ្បាត្ ។ 
 បាណ លព្វលលដ្ឋ លវហារសំលៅែល់ សត្ាោំង   លដ្ឋ  
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សភាវបររត្ថ សំលៅែល់ ជីវតិ្រូប និងជីវតិិ្រនោិ លចត្សិក ។ 
  តិ្បាត្ ប្គ្បថា លលឿន ឬ្នកនាងលសចកតីលបៀត្លបៀន ។ 

ោលរួរគន លហើ  បាណាតិ្បាត្ ប្គ្បថា ឱ្យសត្ា ឬឱ្យជីវតិ្ោា ក់
ច ោះលៅលដ្ឋ លលឿនរហស័ បានលសចកតីថា លធាើឱ្យសត្ាលទោះសាា ប់រ ន
ែល់កំណត់្អា  របស់ខាួន ។ 
 

សប្ម្តង្អង្គព្បក្បរបសប់ាណាតិ្បាត្ 
 ោរលធាើ ក សលលផសង  ៗលទោះ កនាងករោបេក៏ម្ចន រិនកនាងករោ-
បេក៏ម្ចន ប្ត្លបើកនាងករោបេលហើ  ោរលធាើលទោះសលគ្រចជាជនកករោ 
អាចទំឱ្យលកើត្កន ង បា ភូរិបាន ប្ត្លបើោរលធាើរិនចូលែល់ករោបេលទ្ 
ោរឱ្យផលបែិសនធិកន ង បា ភូរិក៏រិនពិត្គ្បាកែ គ្តឹ្រប្ត្ឱ្យផល
កន ងបវត្តិោល រ៊ឺ លធាើឱ្យជីវតិ្របស់ នកលទោះ គ្តូ្វគ្បសពាជារួ លសចកដី
លំបាកលផសងៗ ។ 
 ោរលធាើប្ែល្នកនាងករោបេ ឬរិន្នកនាងលទោះ គ្តូ្វប្ត្ 
គ្រប់ ងគគ្បកប រ៊ឺ បលយរ កន ងោរលធាើលទោះ  ក សលបាណាតិ្បាត្ 
ប្ែលនឹង្នកនាងករោបេលទោះ គ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ  ងគ ៥ រ៊ឺ  
 ១. បាលណា សត្ាម្ចនជីវតិ្ ។ 
 ២. បាណសញ្ញិត លសចកតីែឹងថាសត្ាម្ចនជីវតិ្ ។ 
 ៣. វធកចិតតាំ ម្ចនចិត្តរិតនឹងសម្ចា ប់ ។ 
 ៤. បលយលគ ម្ចនលសចកតីពាយរសម្ចា ប់ ។  
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 ៥. លត្នររណំ សត្ាសាា ប់លដ្ឋ លសចកតីពាយរលទោះ ។ 
 ោលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៥ គ្បោរលនោះលហើ  ក៏ជាោរ្ន
កនាងករោបេ ប្ត្លបើរិនគ្រប់ ងគោំង ៥ ក៏រិនោន់ល ោ្ ោះថា សលគ្រច
ករោបេលឡើ  ។ 
  ងគធរ៌បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកន ងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង 
ម្ចនអាររោណ៍ជាប់ោក់ទ្ងនឹងោរសម្ចា ប់សត្ា ។ 
 
សប្ម្តង្បាណាតិ្បាត្ក្ម្មច្ោយម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជា 

 ោរសម្ចា ប់សត្ានឹងម្ចនលោសលគ្ចើន រ៊ឺ រហាសាវជា ឬម្ចន
លោសតិ្ច រ៊ឺ  បបសាវជា រប្រងអាស្ស ័លលើសត្ាប្ែលគ្តូ្វសម្ចា ប់ និង
លសចកតីពាយររបស់ នកសម្ចា ប់ ប្ែលគ្តូ្វអាស្ស័ បទ្ដ្ឋា នកន ងោរ
ពិចារណា ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. ោងោ របស់សត្ាប្ែលគ្តូ្វសម្ចា ប់ លបើជាសត្ាធំែូចជា ែំរ ី
លសោះ លគ គ្កបី ជាលែើរ ក៏ម្ចនលោសលគ្ចើន ជារហាសាវជា លគ្ព្វោះ
ជីវតិ្នវកកោប របស់សត្ាពួកលនោះគ្តូ្វលគ្បើលពលលគ្ចើន ប្ត្លបើសត្ា
ប្ែលគ្តូ្វសម្ចា ប់ជាសត្ាតូ្ច ែូចជារូស ស្សលម្ចច រលបារ  ស្សលរើល
ជាលែើរ ក៏ម្ចនលោសតិ្ចជា  បបសាវជា ។ 
 ២. រ ណធរ៌របស់សត្ាប្ែលគ្តូ្វសម្ចា ប់ កន ងរវងសត្ាតិ្រចាេ ន 
និងរន សស សម្ចា ប់រន សសម្ចនលោសលគ្ចើនជាងសម្ចា ប់សត្ាតិ្រចាេ ន 
លគ្ព្វោះរន សសជាសត្ាគ្បលសើរជាងសត្ាតិ្រចាេ ន ។ 
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 សគ្ម្ចប់ោរសម្ចា ប់រន សសនិងរន សសែូចគន  សម្ចា ប់ នកប្ែល
ម្ចនរ ណធរ៌ ភិកខ  សារលណរ ឧបាសក ឧបាសិោជាលែើរ ម្ចនលោស
លគ្ចើនជាង នកប្ែលរិនម្ចនរ ណធរ៌ ែូចជាសម្ចា ប់លចារជាលែើរ រប្រង
ម្ចនលោសតិ្ចជាង លបើ នកគ្តូ្វសម្ចា ប់គ្តូ្វជាម្ចតបិត គ្ពោះ រហនត 
ប្ែលជា ននតរ ិករោ រតឹ្ប្ត្ម្ចនលោសក្គ្កប្លងពិលសសជាង ។ 
 ៣. លសចកតីពាយររបស់ នកសម្ចា ប់ អាស្ស័ ោត់្កដីលដ្ឋ 
គ្បលយរ រ៊ឺ កន ងខណៈប្ែលសម្ចា ប់លទោះ បានលគ្បើលសចកតីពាយរ
លគ្ចើន ឬតិ្ច លបើលគ្បើលសចកតីពាយរខាា ំងក៏ម្ចនលោសលគ្ចើន លបើលគ្បើ
លសចកតីពាយរតិ្ចតួ្ចក៏ម្ចនលោសតិ្ច ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្លបើ នកលធាើបាណាតិ្បាត្ករោ លដ្ឋ ែឹងថាោរលធាើ
ែូលចនោះ ជា ក សលករោ ម្ចនលោសរិនរួរលធាើ ប្ត្ក៏បានលធាើលៅលហើ 
លដ្ឋ លហត្ ណារួ កដី រប្រងម្ចនលោសតិ្ចជាង នកលធាើបាណាតិ្បាត្-
ករោ លដ្ឋ រិនែឹងថាោរលធាើែូលចនោះ ជា ក សលម្ចនលោសរិនរួរលធាើ 
ប្ត្ក៏បានលធាើលៅលហើ  ោំងលនោះលគ្ព្វោះរិនែឹងថាជា ក សល រប្រងជា
 នកគ្បកបលដ្ឋ រិចាេ ទិ្ែាិយ៉ាងខាា ំងោា  ែូលចាន ោះលទ្ើបគ្តូ្វទ្ទួ្លលោស
លគ្ចើនជា រហាសាវជា ។ 
 ឧបម្ចែូចជាងែំប្ែក ែ ត្ប្ែករហូត្ែល់លៅត ខាា ំងលហើ   ក
លចញពីឡរកទ្ ក ជាងែំប្ែកលទោះរប្រងែឹងថាែ ំប្ែកលទោះលៅត ខាា ំង  
ែូលចាន ោះោល កក្ែលៅចាប់ែ ំប្ែក ក៏រប្រងែឹងគ្បម្ចណកន ងកលដដ  រិន
ចាប់ឱ្យម្ចំ ឱ្យជាប់លពញក្ែលទ្ ប្ត្លបើ នកប្ែលរកពីខាងលគ្ោ រិន
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ែឹងថាែ ំប្ែកលទោះលៅត  ម្ចនោរចង់ែឹង រប្រងចាប់ែ ំប្ែកលទោះយ៉ាង
លពញក្ែ រហូត្លធាើឱ្យរោកក្ែ លសចកតលីនោះយ៉ាងណា  នកប្ែលែឹងថា
ោរលធាើែូលចនោះជា ក សល ជារួ  នកប្ែលរិនែឹងថាលធាើែូលចនោះជា
 ក សល លោសប្ែលរបបីបានទ្ទួ្លរបស ់នកោំងពីររប្រងលគ្ចើនតិ្ច
ជាងគន ែូលចាន ោះ ។ 
 

បច្យគ  
 បលយរ រ៊ឺ ោរពាយរកន ងោរលធាើបាណាតិ្បាត្ ប្ែលជា ងគ
គ្បកបរា៉ាង ឱ្យចូលែល់ ក សលករោបេលទោះ ម្ចនលសចកតីពាយរ ៦ 
យ៉ាង ែូចបាលីប្ែលសប្រតងថា  
 សាហតិ្ថលោ អាណត្តិលោ  និសសរគិលយ ច ថាវលោ  
 វជិាា រលយ ឥទ្ធិរលយ បលយគ ឆ្ ិលរ រត ។ 
 បលយរ រ៊ឺ លសចកតីពាយរោំងលនោះម្ចន ៦ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. សាហត្ថិក បានែល់ ពាយរលធាើលដ្ឋ ខាួនឯង ។ 
 ២. អាណត្តិក បានែល់ លគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លធាើ ។ 
 ៣. និសសរគិ  បានែល់ លដ្ឋ ោរលបាោះអាវ ធម្ចនោរលបាោះ
គ្រប្វងជាលែើរ ។ 
 ៤. ថាវរ បានែល់ ពាយរសាងលគ្រឿងគ្បហារទ្ កជាថាវរៈ 
ម្ចនោរលធាើអាវ ធ ម្ចនោំលភាើង ោំបិត្ ឬជីករលតត បិទ្បាំងទ្ កជាលែើរ ។ 
 ៥. វជិាា រ  បានែល់ ពាយរលដ្ឋ លគ្បើវជិាា រនតអាររលផសង  ៗ។  
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 ៦. ឥទ្ធិរ  បានែល់ ពាយរលគ្បើឫទ្ធិប្ែលជាករោជឥទ្ធិរបស់
ខាួនគ្បហារ ែូចជាលសតចលវសសវណ័ប្ែលលៅរិនោន់បានសលគ្រចជា
គ្ពោះ រ ិប រគល ោា ប់សម្ចា ប់ពួក កសប្ែលជាបរវិរ លដ្ឋ ោរសរាឹង
លដ្ឋ ប្ភនកជាលែើរ ។ 
 

២. អទិនាន ទាន 
  ទិ្ទន ោន ប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ   + ទិ្នន + អាោន  
   បានែល់ ជាព្វកយបែិលសធ ។ 
 ទិ្នន បានែល់ វត្ថ ប្ែលម្ចា ស់របស់ ន ញ្ញញ ត្ឱ្យ ។ 
 អាោន បានែល ់ោន់ ក ។ 
 ោលរួរបទ្ជា  ទិ្ទន ោន ប្គ្បថា ោន់ កវត្ថ ប្ែលម្ចា ស់របស់
រិនបាន ន ញ្ញញ ត្ ។ 
  ទិ្នន រ៊ឺ វត្ថ ប្ែលម្ចា សរ់បស់រិនបាន ន ញ្ញញ ត្ឱ្យ សំលៅែល ់
ោររិនបាន ន ញ្ញញ ត្ លដ្ឋ សរលសរ កសរ ន ញ្ញញ ត្ ឬរិនបានហ ចឱ្យ 
លព្វលវចា ន ញ្ញញ ត្ ឬសប្រតងកិរយិអាោរឱ្យបានែឹងថា ន ញ្ញញ ត្ ។ 
 អាោន សំលៅែល់ ោរោន់ កលដ្ឋ ភាពជាលចារ លដ្ឋ 
ោរលបាកបលញ្ញេ ត្ គ្បវញ័្ាជាលែើរ ។ 
  ទិ្ននំ អាទី្ នតិ ឯលត្ទតិ្ =  ទិ្ទន ោនំ  
 ប រគលោំង  រប្រងោន់ កវត្ថ  ប្ែលម្ចា ស់របស់រិនបាន
 ន ញ្ញញ ត្លទោះ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ប្ែលជាលហត្ ក្នោរោន់ កវត្ថ ប្ែល
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ម្ចា ស់របស់រិនបាន ន ញ្ញញ ត្លទោះ ល ោ្ ោះថា  ទិ្ទន ោន បានែល់ 
លេ យលចត្ទ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលជាលហត្ ក្នោរលួច  ងគធរ៌ បានែល ់
លចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបលៅកន ងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង និងលោស
រូលចិត្ត ២ ែួង ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជារួ គន នឹងោរលួច ។ 
 

សប្ម្តង្អង្គព្បក្បរបសអ់ទិនាន ទាន 
 ោរ្នកនាងករោបេក្ន ក សលករោ  ទិ្ទន ោនលទោះគ្តូ្វ
គ្បកបលដ្ឋ  ងគ ៥ រ៊ឺ  
 ១. បរបររិគហិតំ្ វត្ថ ប្ែលម្ចនម្ចា ស់របសហ់ួងប្ហង ។ 
 ២. បរបររិគហិត្ សញ្ញិត ែឹងថាវត្ថ ប្ែលម្ចនម្ចា ស់ ហួងប្ហង
រកា ។ 
 ៣. លេ យចិត្តំ ម្ចនចិត្តរិត្នឹងលួច ។ 
 ៤. បលយលគ  ម្ចនលសចកតីពាយរលែើរបីលួច ។ 
 ៥.  វហាលោ          បានវត្ថ លទោះរកលដ្ឋ ោរពាយរលទោះ។  
 ោលលធាើគ្រប់ ងគោំង ៥ គ្បោរលនោះលហើ   នកលទោះបាន 
ល ោ្ ោះថា ្នកនាងករោបេ លបើលធាើរិនគ្រប់ ងគ ៥ រប្រងរិនសលគ្រច
ជាករោបេ ែូចម្ចនបាលីសប្រតងថា 
 បរសស សំ ត្ថាសញ្ញញ   លេ យចិត្តញ្ា បកាលម្ច 
 លត្ន ហាលោតិ្ បញ្ាង្កគ  លេ យសស  ត្ទ សម្ច ។ 
  ងគក្នោរលួចម្ចន ៥ យ៉ាង រ៊ឺ វត្ថ ប្ែលជារបស់ នកែក្ទ្រួ  
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 ែឹងថាវត្ថ លទោះជារបស់ នកែក្ទ្រួ  ម្ចនចិត្តរិត្នឹងលួចរួ  
ពាយរលួច កវត្ថ លទោះរួ  លួចវត្ថ លទោះបានសលគ្រចរួ  ។ 
 បលយរ លសចកតីពាយរកន ងោរលួចគ្ទ្ពយម្ចន ៦ គ្បោរ 
ែូចគន ជារួ បលយររបស់បាណាតិ្បាត្ រ៊ឺ  
 ១. សាហត្ថិក បានែល់ លួចគ្ទ្ពយលដ្ឋ ខាួនឯង ។ 
 ២. អាណត្តិក បានែល់ លគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លួចលដ្ឋ វចា ឬ 
សរលសរជា កសរ ។ 
 ៣. និសសរគិ  បានែល់ លបាោះគ្រប្វងវត្ថ  ឬលបាោះឱ្យរន សសពួក
ជារួ គន  ឬលបាោះវត្ថ ប្ែលគ្តូ្វបង់ពនធលចញលៅឱ្យផ ត្លខត្តប្ែន ។ 
 ៤. ថាវរ បានែល ់ បញ្ញា បកខពួកទ្ ក ោលបានឱ្ោសនឹងឱ្យ 
ពាយរលចួគ្ទ្ពយលទោះរក ។ 
 ៥. វជិាា រ  បានែល់ លគ្បើលវទ្រនតឱ្យម្ចា ស់គ្ទ្ពយវលងាងហ ច
គ្ទ្ពយលទោះឱ្យ ឬលគ្បើគថាសណដំ ឱ្យម្ចា ស់គ្ទ្ពយលែកលក់ លហើ ចូល
លួច កគ្ទ្ពយ ។ 
 ៦. ឥទ្ធិរ  បានែល់ លគ្បើឫទ្ធិលផសងៗ ប្ែលលគ្ៅពីវជិាា រ  ។ 
 ប្ត្ នកម្ចនឫទ្ធិលនោះរិនលធាើ ទិ្ទន ោនប្ែលជាលោកវជា រ៊ឺ ោរលធាើ
ប្ែលម្ចនលោសកន ងផាូវលោក ប្ត្លធាើោរចាប់ ករកលគ្បើជាគ្បលយជន៍ 
បលណាដ ោះអាសនន ប្ែលម្ចា សរ់បស់គ្ទ្ពយលទោះរិនម្ចនោរបាត់្បង់ លសចកដី
លនោះរិនចាត់្ថាជាោរលួចប្ែលគ្រប់ ងគគ្បកប ។ 
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ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបសអ់ទិនាន ទាន  
 ោរលួចគ្ទ្ពយប្ែលម្ចនលោសលគ្ចើន ឬលោសតិ្ចអាស្ស័ លៅ
តរគ្ទ្ពយប្ែលលួចលទោះ ជាគ្បោរសខំាន់ ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ ត្ក្រាលហើ  លបើគ្ទ្ពយប្ែលលួចរកលទោះម្ចន
ត្ក្រាលគ្ចើនក៏ជារហាសាវជា រ៊ឺ ម្ចនលោសលគ្ចើន លបើគ្ទ្ពយប្ែលលចួ
រកលទោះម្ចនត្ក្រាតិ្ចក៏ជា បបសាវជា រ៊ឺ ម្ចនលោសតិ្ច និងកន ងគ្ទ្ពយ
ប្ែលម្ចនត្ក្រាលសោើគន  គ្តូ្វវនិិចេ័ លៅលលើម្ចា សរ់បស់គ្ទ្ពយលទោះ លព្វល
រ៊ឺ លបើម្ចា សរ់បស់ជា នកម្ចនសីល  នកលួចលទោះក៏ម្ចនលោសលគ្ចើន 
លបើម្ចា ស់គ្ទ្ពយជា នករិនម្ចនសីល  នកលួចលទោះក៏ម្ចនលោសតិ្ច ។ 
 

មច សព់្ទរយអាឆប្ឆក្បានជា ៤ ព្បច្ភទ គឺ 
 ១. រិហិសនតក គ្ទ្ពយលទោះជារបស់ ោវស ។ 
 ២. ប រគលសនតក គ្ទ្ពយលទោះជារបស់ភិកខ  ឬសារលណរ ងគណា
រួ  ។ 
 ៣. រណសនតក គ្ទ្ពយលទោះជារបស់ភិកខ  ឬសារលណរ ២ ឬ ៣ 
 ងគ ។ 
 ៤. សងឃសនតក គ្ទ្ពយលទោះជារបស់សងឃ ។ 
 ប រគលណាលួចគ្ទ្ពយរបស់ម្ចា ស់គ្ទ្ពយោំង ៤ គ្បលភទ្លនោះ រប្រង 
ម្ចនលោសលគ្ចើនតិ្ចរិនលសោើគន  លបើលចួគ្ទ្ពយរបស់ ប រគលសនតក ម្ចន
លោសលគ្ចើនជាង រិហិសនតក លបើ នកលួចគ្ទ្ពយរបស់ រណសនតក 
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ម្ចនលោសលគ្ចើនជាង ប រគលសនតក លបើលួចគ្ទ្ពយរបស់ សងឃសនតក 
ម្ចនលោសលគ្ចើនជាទី្បំផ ត្ ។ 
 

ន័យម្យ៉ាង្ច្ទៀត្សប្ម្តង្មច សព់្ទរយ ៥ ព្បច្ភទ គឺ 
 ១. ប េ ជានសនតក ម្ចា ស់គ្ទ្ពយជាប េ ជាន ។ 
 ២. លសាតបននសនតក ម្ចា សគ់្ទ្ពយជាគ្ពោះលសាតបនន ។ 
 ៣. សកោគរីសនតក ម្ចា សគ់្ទ្ពយជាគ្ពោះសកោគរី  ។ 
 ៤.  ទគរីសនតក ម្ចា ស់គ្ទ្ពយជាគ្ពោះ ទគរី ។ 
 ៥.  រហនតសនតក ម្ចា ស់គ្ទ្ពយជាគ្ពោះ រហនត ។ 
 ប រគលលួចគ្ទ្ពយរបស់ម្ចា ស់គ្ទ្ពយោំង ៥ គ្បលភទ្លនោះ រប្រងបាន 
ទ្ទួ្លលោសលគ្ចើនតិ្ចតរលំដ្ឋប់ លបើលួចគ្ទ្ពយរបស់គ្ពោះ រហនតម្ចន 
លោសលគ្ចើនជាទី្បំផ ត្ ។ 
 

សប្ម្តង្ការលឆួ ២៥ ព្បការ 
 ោរលចួគ្ទ្ពយលផសង  ៗអាចប្ចកជាគ្បលភទ្ធំ  ៗបាន ៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ក. ទទភណា បញ្ា ក ោរលួចគ្ទ្ពយលផសងៗ ោំងម្ចនជីវតិ្ និង
រិនម្ចនជីវតិ្ម្ចន ៥ គ្បោរ ។ 
 ខ. ឯកភណា បញ្ា ក ោរលួចចំលព្វោះវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ ៥ គ្បោរ ។ 
 រ. សាហត្ថិកបញ្ា ក ោរលួចលដ្ឋ ខាួនឯង ៥ គ្បោរ ។ 
  . ប ពាបលយរបញ្ា ក  ទិ្ទន ោនសលគ្រចរ នោរលួច ៥ គ្បោរ 
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 ង. លេ ាវហារបញ្ា ក ោរលួចបនាំផ្ទា ស់បតូរវត្ថ  របស់គ្កក្ឡ 
លដ្ឋ រិនឱ្យម្ចា ស់ែឹងខាួនម្ចន ៥ គ្បោរ ។ 
 

សប្ម្តង្ច្សឆក្តីលម្អតិ្ការលឆួ ២៥ ព្បការ ូឆត្ច្ៅ 
ក. ទទភណា បញ្ា ក ោរលួចវត្ថ លផសងៗ 

ោំងប្ែលម្ចនជីវតិ្និងរិនម្ចនជីវតិ្ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ១. អាទិ្ល  យ ទិ្ទន ោន បានែល់ ោរលធាើឱ្យគ្ទ្ពយសរបត្តិ
ប្ែលជាប់ជារួ ែីប្ស្ស ចំោរ ឬផោោះសំប្បង របស់ នកែក្ទ្ឱ្យោា ក់រក
ជាសរបត្តិរបស់ខាួន លដ្ឋ វធីិបដឹងបដល់ត្ ោោរ រិនជាប់ោក់ទិ្ននឹង
ោរជំព្វក់បំណ លគន  អាស្ស័ ប្ែលខាួន កសិទ្ធិគ្របគ្រងសាថ នទី្
លទោះៗ លទ្ើបបានរិត្ោន់ ក លបើម្ចា ស់ែីឬម្ចា ស់ផោោះលទោះៗ លកើត្ោរ
 ស់សងឃឹររិត្ថាគ្ទ្ពយសរបតិ្តរបសល់ ើងគ្តូ្វោា ក់ជារបស់ នកែក្ទ្
ពិត្លហើ   នកបដឹងបដល់លែើរបី កគ្ទ្ពយលទោះ ក៏ជាោរ្នកនាង
ករោបេ ប្ែលជាប់ជារួ  អាទិ្ល  យ ទិ្ទន ោន ។ 
 ២. ហលរ យ ទិ្ទន ោន បានែល់  នកប្ែលកំព ងទំគ្ទ្ពយសរបត្តិ
របស ់នកែក្ទ្លៅតរទទី្ោរង្កររបស់ខាួន ខណៈប្ែលកំព ងទំលៅ
លទោះ ម្ចនចិត្តរិត្លួច ករកជារបស់ខាួន ោលចិត្តរិត្លួចែូលចនោះ
លហើ  សូរបីគ្តឹ្រប្ត្រកិំលរបស់លទោះឱ្យឃាា ត្ចាកទី្លែើរ ែូចជាោន់
របស់លទោះរកលដ្ឋ ក្ែលឆ្ាងផ្ទា ស់រកទ្ កក្ែសាត ងំជាលែើរ ក៏បានល ោ្ ោះ 
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ថា ្ នកនាងករោបេ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹង ហលរ យ ទិ្ទន ោន ។ 
 ៣.  វហលរ យ ទិ្ទន ោន បានែល់ ម្ចន នកែក្ទ្ទំវត្ថ  ឬទំ
ម្ចសគ្បាក់រកលផ្ើទ្ កជារួ ខាួន ម្ចា ស់របស់រកសូរគ្ត្ឡប់លៅវញិ 
បែិលសធថារិនបានទ្ទួ្លរបស់លទោះទ្ ក ល ោ្ ោះថា  វហលរ យ-
 ទិ្ទន ោន និងោលម្ចា សរ់បស់ ស់អាល័ ថារិនបាន ែូលចនោះ នក
ទ្ទួ្លបលញ្ញើរបស់លទោះបាន្នកនាងករោបេ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹង 
 វហលរ យ ទិ្ទន ោន ។ 
 ៤. ឥរយិបេវលិោលប យ ទិ្ទន ោន បានែល់ ខណៈប្ែលម្ចា ស់
គ្ទ្ពយលៅកន ងឥរយិបេលែើរ ឈរ  ងគ   ឬលែកកតី  នកលួចលទោះរិត្
រកវធីិប្ែលនឹងទ ំកខាួនម្ចា ស់គ្ទ្ពយលៅ ំពីទី្លទោះ លទ្ើបបានលធាើោរ
លងួលោរលដ្ឋ វធីិណារួ កតី លធាើឱ្យម្ចា ស់គ្ទ្ពយកលគ្រើកោ ឃាា ត្
លៅ ំពីទី្លទោះ គ្តឹ្រប្ត្ជំហានែំបូង ក៏ល ោ្ ោះថា  នករិត្លួចលទោះ
សលគ្រចជា ឥរយិបេវលិោលប យ ទិ្ទន ោន ោលម្ចា ស់គ្ទ្ពយ្ នលៅ
តំងពីជំហានទី្ ២ លឡើងលៅ  នកលួចលទោះ ្នកនាងករោបេ 
ឥរយិបេវលិោលប យ ទិ្ទន ោន ឬលបើ នកលួចលទោះបីម្ចា ស់គ្ទ្ពយ្ន
លជើងលចញលៅក៏ម្ចនន័ ែូចគន  ។ 
 ៥. ឋាទ ចាលវ យ ទិ្ទន ោន បានែល់ គ្ទ្ពយលផសងៗ ប្ែល
ម្ចា ស់របស់ទ្ កកន ងទី្ណារួ កតី  នកលួចលទោះម្ចនចិត្តរិត្នឹងលួច 
លទ្ើបចាប់វត្ថ លទោះឃាា ត្លៅចាកទី្លែើរ សូរបីឃាា ត្លៅគ្តឹ្រប្ត្បនតិច
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បនតួច ក៏ នកលួចលទោះសលគ្រចជា ឋាទ ចាលវ យ ទិ្ទន ោន គ្ពរ
ោងំកនាងករោបេផង ។ 
 
ខ. ឯកភណា បញ្ា ក ោរលួចចំលព្វោះវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ១. អាទិ្ល  យ ទិ្ទន ោន បានែល់ ោរោន់ កសវញិ្ញញ ណកៈ
គ្ទ្ពយម្ចនរន សស ឬសត្ាចិញ្ា ឹររបស់ នកែក្ទ្រកជាសរបត្តិរបស់ខាួន 
លដ្ឋ វធីិបដឹងបដល់ត្ ោោរ បានល ោ្ ោះថាជា អាទិ្ល  យ ទិ្ទន ោន ។ 
 ២. ហលរ យ ទិ្ទន ោន បានែល់  នកប្ែលម្ចនទទី្គ្តូ្វទំ
រន សស ឬសត្ាចិញ្ា ឹរលៅោន់ទី្ណារួ  ខណៈប្ែលកំព ងទំលៅលទោះ 
ម្ចនចិត្តរិត្នឹងលួចទំលៅជារបស់ខាួន ឬទំលៅលក់ក៏បានល ោ្ ោះថា
ជា ហលរ យ ទិ្ទន ោន ។ 
 ៣.  វហលរ យ ទិ្ទន ោន បានែល់ ម្ចន នកទំរន សស ឬសត្ា 
ចិញ្ា ឹររកលផ្ើទ្ ក ោល នកលផ្ើរកសូរគ្ត្ឡប់លៅវញិ ប្បជាលព្វល
ក ហកថាម្ចន នករកទ្ទួ្ល កលៅលហើ  ឬរត់្លរចលៅបាត់្លហើ  
លដ្ឋ រិត្នឹងោន់ ករន សស ឬសត្ាចិញ្ា ឹរលទោះរកជារបស់ខាួន 
ក៏បានល ន្ ោះថាជា  វហលរ យ ទិ្ទន ោន ។ 
 ៤. ឥរយិបេវលិោលប យ ទិ្ទន ោន បានែល់  នកប្ែលលងួ
លោរលួចពគ្ង្កត់្ ចង ូស រន សសឬសត្ាចិញ្ា ឹរ ម្ចនលកោងឬស្រសតី
ជាលែើរ ោលរន សស ឬសត្ាចិញ្ា ឹរលទោះកលគ្រើកោ ចាកឥរយិបេ
លែើរ  នកលទោះក៏សលគ្រចជា ឥរយិបេវលិោលប យ ទិ្ទន ោន ។ 
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 ៥. ឋាទ ចាលវ យ ទិ្ទន ោន បានែល់ ោរលួចសត្ាប្ែល
ម្ចា ស់របស់ចងឬឃំាងទ្ ក សត្ាលទោះឈរ  ងគ   ឬលែកកតី  នកលួចបី 
ែឹក ឬលកៀងសត្ាលទោះកលគ្រើកោ ឃាា ត្ចាកទី្លែើរ គ្តឹ្រប្ត្បនតិចបនតួច
ក៏សលគ្រចជា ឋាទ ចាលវ យ ទិ្ទន ោន ។ 
 ោរ្នកនាងករោបេោំង ៥ គ្បោរ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ន័ 
ែូចគន នឹង ទទភណា បញ្ា ក លទោះឯង ។ 
 

រ. សាហតិ្ថកបញ្ា ក ោរលួចលដ្ឋ ខាួនឯងជាលែើរ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. សាហត្ថិក ទិ្ទន ោន  លួចលដ្ឋ ក្ែរបស់ខាួនឯង ។ 
 ២. អាណត្តិក ទិ្ទន ោន ោរលគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លួច ។ 
 ៣. និសសរគិ  ទិ្ទន ោន ោរលួចលដ្ឋ លចាល ឬលបាោះវត្ថ 
ប្ែលគ្តូ្វបង់ពនធលៅឱ្យផ ត្លខត្តប្ែន ។ 
 ៤.  ត្ថសាធក ទិ្ទន ោន ោរបញ្ញា ឱ្យបកខពួកលួចវត្ថ លទោះ 
ោលបានឱ្ោសនឹង ូរប៉ា នណាកតី  នកទ្ទួ្លបញ្ញា លទោះលួចបានោល
ណា សូរបី នកបញ្ញា ក៏សលគ្រចជា  ត្ថសាធក ទិ្ទន ោន ។ 
 ៥. ធ រនិលកខប ទិ្ទន ោន បានែល់ កន ងលវោប្ែលម្ចន នកបដឹង
បដល់ត្ ោោរ សូរោន់ករោសិទ្ធិកន ងគ្ទ្ពយលផសងៗ ប្ែលខាួនគ្របគ្រង 
ឬម្ចា ស់គ្ទ្ពយរកសូរគ្ទ្ពយប្ែលលផ្ើទ្ កលទោះ ឬប្ែលខាួនបានខាីរក លបើ
បែិលសធរិនទ្ទួ្លែឹង លហើ ម្ចា ស់គ្ទ្ពយលទោះរិត្ដ្ឋក់ធ រៈថារិន
គ្តូ្វបានគ្ទ្ពយលទោះរកវញិពិត្គ្បាកែ  នកបែិលសធោរបដឹងបដល់ឬ 
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ោរោរលទោះ ក៏សលគ្រចជាោរលួចប្ែលលៅថា ធ រនិលកខប ទិ្ទន ោន។ 
 កំណត់្សម្ចគ ល់រវង អាណត្តិក ទិ្ទន ោន និង  ត្ថសាធក-
 ទិ្ទន ោន រ៊ឺ អាណត្តិក ទិ្ទន ោន លទោះ ជាោរលគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លចួ
កន ងបចា បបនន ចំប្ណក  ត្ថសាធក ទិ្ទន ោន ជាោរលគ្បើលដ្ឋ បញ្ញា
ឱ្យ នកែក្ទ្លួច ោលបានឱ្ោសកន ងលវោខាងលគ្ោ  ។ 
 

 . ប ពាបលយរបញ្ា ក សលគ្រចជា ទិ្ទន ោនរ នោរលួច
ជាលែើរម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ១. ប ពាបលយរ ទិ្ទន ោន បានែល់ ោលបានលព្វលវចាឱ្យ
 នកណារួ លួច  នកលព្វលវចា បានល ោ្ ោះថា ប ពាបលយរ ទិ្ទន -
ោន ។ 
 ២. សហបលយរ ទិ្ទន ោន បានែល់ ោរប្ែល នកណាម្ចន
ចិត្តរិត្លួចគ្ទ្ពយរបស់ នកែក្ទ្ លហើ លធាើគ្ទ្ពយលទោះឱ្យឃាា ត្ចាកឋាន
លៅ ឬរិត្លួចទី្ែី ម្ចនទី្ផោោះ ទី្ប្ស្ស ចំោរកតី ខណៈប្ែលកំព ងពា-
យរលទោះជាោរកនាងករោបេ ល ោ្ ោះថា សហបលយរ ទិ្ទន ោន ។ 
 ៣. សំវោិវហារ ទិ្ទន ោន បានែល ់ ប រគលតំងពី ២ ទក់
លឡើងលៅ រួរគន រិត្លួចគ្ទ្ពយរបស់ នកែក្ទ្ លហើ រួរែំលណើ រគន លៅ 
ប រគលោំងលទោះសូរបីរន សសណារួ លួចគ្តឹ្រប្ត្ម្ចន ក់ លធាើឱ្យគ្ទ្ពយ
លទោះឃាា ត្លៅចាកទី្លែើរ ប រគលប្ែលលៅរួរគន ោំង សល់ទោះ ក៏ជា
ោរកនាងករោបេជា សំវោិវហារ ទិ្ទន ោន ។ 
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 ៤. សលងាត្ករោ ទិ្ទន ោន បានែល ់  នកប្ែលលគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្
លៅលួច លដ្ឋ កំណត់្លវោឱ្យលួច ករក ែូចជាឱ្យលួច កកន ង
លវោគ្ពឹក  នកទ្ទួ្លបញ្ញា លួចតរលវោប្ែលកំណត់្ទ្ កលទោះ  នក
លគ្បើក៏ជាោរកនាងករោបេជា សលងាត្ករោ ទិ្ទន ោន ប្ត្លបើ នកទ្ទួ្ល
បញ្ញា លៅលចួកន ងលវោក្េៃគ្ត្ង់ ឬលលើសលវោប្ែលកំណត់្ទ្ ក  នកលគ្បើ
រប្រងរិន្នកនាងករោបេ ប្ត្ នកលួច្នកនាងករោបេ ។ 
 ៥. និរិត្តករោ ទិ្ទន ោន បានែល ់ ោរលគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លចួ
លដ្ឋ លគ្បើ អាណត្តិសញ្ញញ  ឱ្យលធាើោរលួច ែូចជាលលើកក្ែ គ្រវសីំពត់្ 
ងក់កាល ញាក់ប្ភនកជាលែើរ  នកទ្ទួ្លបញ្ញា ោលល ើញសញ្ញញ ក៏ោន់
 កភាា រ  នកបញ្ញា ជាោរកនាងករោបេជា និរិត្តករោ ទិ្ទន ោន 
និងលបើ នកទ្ទួ្លបញ្ញា លួចរ នបានទ្ទួ្លអាណត្តិសញ្ញញ  ឬលគ្ោ ពី
បានទ្ទួ្លអាណត្តិសញ្ញញ កនាងផ ត្លៅលហើ   នកបញ្ញា រិនកនាងករោ
បេលទ្  នកទ្ទួ្ល រ៊ឺ  នកលួចកនាងករោបេប្ត្រា៉ាង ។ 
 

ង. លេ ាវហារបញ្ា ក ោរលួចលដ្ឋ រិនឱ្យម្ចា ស់របស់ល ើញ
ជាលែើរម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ១. លេ ាវហារ ទិ្ទន ោន បានែល់ ោរលួចលដ្ឋ រិនឱ្យ
ម្ចា ស់របស់ល ើញ ែូចជា នកលធាើោរលក់លដ្ឋ គ្តូ្វេាឹង វល ់ ឬវស់
របស់ប្ែលលក់លទោះរិនគ្តូ្វតរចំនួន ឬ នកទិ្ញកំព ងេាឹង វល់ វស់
របស់ប្ែលទិ្ញលទោះ កលដ្ឋ ខាួនឯង និងេាឹង វល់ វស់លលើស



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-306- 

ចំនួនលៅកតី ឬ នកប្ែលទិ្ញលទោះឱ្យលដ្ឋ គ្បាក់ប្កាងោា  កតី ោំងលនោះ
ជាោរលួចលដ្ឋ រិនឱ្យម្ចា ស់ល ើញ ល ោ្ ោះថា លេ ាវហារ ទិ្ទន -
ោន ។ 
 ២. បសយា វហារ ទិ្ទន ោន បានែល់ លធាើោរសរា ត្បងខិត្បងខំ
ែលណតើ រ គ្បទូ្សោ៉ា ម្ចា សគ់្ទ្ពយម្ចនលកខណៈែូចពួកលចារ ទ្ម្ចា  
លសចកតីស ខសៃប់របស់ជនោងំ   ែូលចនោះល ោ្ ោះថាជា បសយា -
វហារ ទិ្ទន ោន ឬ នកប្ែលម្ចន ំណាចលគ្បើឥទ្ធិពលបង្កគ ប់បញ្ញា  
ឱ្យ នកប្ែលម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា ជាង ទំគ្ទ្ពយម្ចនគ្បាក់ជាលែើរ
រកឱ្យខាួន ក៏ល ោ្ ោះថាជា បសយា វហារ ទិ្ទន ោន ។ 
 ៣. បរកិបាវហារ ទិ្ទន ោន បានែល់ ោរលួចលដ្ឋ កំណត់្
វត្ថ  ឬកំណត់្ឱ្ោសកន ងោរលួច ោរលួចគ្បលភទ្លនោះលទ្ើបម្ចន ២ 
យ៉ាង រ៊ឺ 
 (១) ភណា បរកិបាវហារ ទិ្ទន ោន បានែល់ ោរតំងចិត្ត
ចំលព្វោះលៅថានឹងលួចវត្ថ លទោះៗ លហើ លួចវត្ថ លទោះតរោរតំងចិត្ត
របស់ខាួន បានល ោ្ ោះថា ភណា បរកិបាវហារ ទិ្ទន ោន ែូចជាតងំ
ចិត្តលួចលគ្រឿងលពគ្ជ ោលចូលលៅលួចគ្ទ្ពយក៏ល ើញហិបលពគ្ជក៏
លចួរក ែូលចនោះ នកលទោះសលគ្រចោរលធាើ ជា ភណា បរកិបាវហារ ទិ្ទន -
ោន ប្ត្លបើកន ងហិបរិនម្ចនលពគ្ជម្ចនប្ត្អាវ ធ ឬរបស់ែក្ទ្ លហើ 
ខណៈប្ែល ករកលទោះលៅរិនោន់កនាងករោបេ ប្ត្លបើរិត្ថាសូរបី
ជារបស់យ៉ាងែក្ទ្ក៏ជាោរលអែូចគន  រិត្ែូលចនោះលហើ  ក៏សលគ្រចចិត្ត
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 កហិបលទោះលៅ ក៏ជាោរកនាងករោបេជា ភណា បរកិបាវហារ-
 ទិ្ទន ោន ែូចគន  ។ 
 (២) ឱ្ោសបរកិបាវហារ ទិ្ទន ោន បានែល់ ោរកំណត់្
លខត្ត សាថ នទី្ទ្ កលែើរបីផ្ទា ស់បតូរវត្ថ ប្ែលនឹងលួចទំលៅទ្ ក រងចាំ
ឱ្ោសលួច ែូចជា នកលួចចូលលៅកន ងផោោះរបស់ម្ចា ស់គ្ទ្ពយ ល ើញវត្ថ 
យ៉ាងណារួ លហើ ចង់បាន រិត្រកវធីិោរផ្ទា ស់បតូរលៅទ្ កកន ងសាថ ន
ទី្ណារួ រ ន ែូចជាគ្ត្ង់ោា រផោោះ ឬគ្ត្ង់របង ែូលចនោះោលបានទំរបស់
លៅែល់លខត្តប្ែនកំណត់្ ខណៈលទោះលៅរិនជាោរកនាងករោបេ ោល
ទលំចញលៅផ ត្ចាកលខត្តប្ែនកំណត់្ទ្ ក លទ្ើបចាត់្ថាបាន្ន
កនាងករោបេ សលគ្រចជា ឱ្ោសបរកិបាវហារ ទិ្ទន ោន ។ 
 ៤. បែិចេទន វហារ ទិ្ទន ោន បានែល់ ោរលួចលដ្ឋ បិទ្បាំង 
របស់ប្ែលគ្តូ្វលួចលទោះទ្ ករ ន ែូចជា នកប្ែលចូលលៅកន ងផោោះ ែល់
បនោប់ទឹ្ក ផោោះបា របស់ នកែក្ទ្ ល ើញវត្ថ ម្ចនត្ក្រា ម្ចនប្ខសក
ចិលញ្ា ៀន ទឡោិជាលែើរ ប្ែលម្ចា សល់ដ្ឋោះទ្ ក ឬលធាើោា ក់ រិត្រកវធីិ
នឹងចង់បានរកជារបស់ខាួន ប្កាង កវត្ថ ណារួ បិទ្បាំងទ្ ក ឬ ក
លជើងជាន់ពីលលើទ្ កចាំឱ្ោស ោលម្ចា ស់របស់ចាកលចញពីទី្លទោះលៅ 
លហើ ក៏នឹងទំលៅជារបស់ខាួន ខណៈប្ែលលធាើោរបិទ្បាំងវត្ថ លទោះ 
លៅរិនោន់ជាោរកនាងករោបេ ប្ត្ោលម្ចា ស់របស់រកវត្ថ លទោះរិន
ល ើញ នឹងតំងចិត្តថាគ្ត្ឡប់រករករដងលទ្ៀត្លៅលពលលគ្ោ  លហើ 
ក៏ចាកលចញពីលទោះលៅ ោលម្ចា សរ់បស់ឃាា ត្ពីទី្លទោះលៅ ក៏ជាោរ 
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្នកនាងករោបេសលគ្រចជា បែិចេទន វហារ ទិ្ទន ោន ។ 
 ៥. ក សាវហារ ទិ្ទន ោន បានែល ់ ោរផ្ទា សល់ ោ្ ោះម្ចា ស់
របស់ប្ែលរិនប្រនជារបស់ខាួន ឱ្យជាល ោ្ ោះរបស់ខាួន ឬផ្ទា ស់ល ោ្ ោះ
វត្ថ ប្ែលរិនប្រនជារបស់ខាួន ឱ្យជាល ោ្ ោះរបស់ខាួន ែូចជាម្ចតោល
ែឹងខាួនថាជិត្នឹងសាា ប់ បានគ្បាប់ឱ្យប គ្ត្គ្បុសចបងរករន សសរក
សរលសរពិន័ ករោ ប គ្ត្គ្បុសចបងបានទំសម្ចា ញ់ប្ែលជាលរោវ ីរក
សរលសរពិន័ ករោ លដ្ឋ ម្ចតឱ្យ នកសរលសរពិន័ ករោលទោះ សរលសរ
លសចកតីបញ្ញា ក់ឱ្យប គ្ត្គ្បុសចបងបានទ្ទួ្លែីប្ស្សនិងចំោរ ចំប្ណក
ប គ្ត្គ្បុសតូ្ចឱ្យទ្ទួ្លែី គ្ពរោំងផោោះោំង ស់ ោលម្ចតលធាើោល
កិរយិលៅ ប គ្ត្ចបងក៏លចួចាត់្ោរផ្ទា ស់បតូរពិន័ ករោជាេោី ឱ្យប គ្ត្
ចបងបានទ្ទួ្លែីគ្ពរោំងផោោះ ចំប្ណកបអូនគ្បុសឱ្យបានទ្ទួ្លែីប្ស្ស
និងចំោរ ែូលចនោះោលលបើកពិន័ ករោ ចំលព្វោះរ ខញាតិ្បងបអូនោំង-
   ក៏ល ើញថាប គ្ត្ចបងបានែីគ្ពរោំងផោោះ ចំប្ណកប គ្ត្បអូនបាន
ទ្ទួ្លែីប្ស្សនិងចំោរ តរប្ែលប គ្ត្ចបងបានផ្ទា ស់បតូរេោីលទោះ ោរលធាើ
ែូលចនោះល ោ្ ោះថា ក សាវហារ ទិ្ទន ោន ។ 
 

៣. កាច្ម្សមុ្ិច្ឆេ ច្ឆរ 
 ោលរស រិចាេ ចារ ោលប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ ោលរស  + រិចាេ  
+ អាចរ ។ 
 ោលរស  បានែល់ ោរលសពលរេ ន ។  
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 រិចាេ  បានែល់ ោរក ឬខ ស រ៊ឺ បណាិ ត្រប្រងតិ្ោះលែៀល ។ 
 អាចរ បានែល់ ោរគ្បគ្ពឹត្ត ។ 
 ោលរួរបទ្ជា ោលរស រិចាេ ចារ ប្គ្បថា ោរគ្បគ្ពឹត្តោរក
កន ងោរលសពលរេ ន ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 រិចាេ  ចរណំ = រិចាេ ចាលោ  
 ោរគ្បគ្ពឹត្តខ ស រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តោរក ប្ែលបណាិ ត្ោំង   
របបីតិ្ោះលែៀលយ៉ាងពិត្គ្បាកែ ល ោ្ ោះថា ោលរស រិចាេ ចារ ។ 

ោលរស  រិចាេ ចាលោ = ោលរស រិចាេ ចាលោ 
ោរគ្បគ្ពឹត្តខ ស រ៊ឺ គ្បគ្ពឹត្តោរក ប្ែលបណាិ ត្ោំង  

របបីតិ្ោះលែៀលយ៉ាងពិត្គ្បាកែ កន ងោរលសពលរេ ន ល ោ្ ោះថា 
ោលរស រិចាេ ចារ ។ 
ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ោលរស  រិចាេ  ចរនតិ ឯលត្ទតិ្ = ោលរស រិចាេ ចាលោ  
 រន សសោំង  រប្រងគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរលសពលដ្ឋ ធរ៌
លទោះ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ក្នោរគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរលសពលរេ នលទោះ 
ល ោ្ ោះថា ោលរស រិចាេ ចារ បានែល់ លរេ នលសវនលចត្ទ ប្ែលគ្បកប
ជារួ លោភជវនៈ ។ 
 សាា រីភរយិប្ែលគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរលសពលរេ នធរោជារួ 
គន  រិនជាោរគ្បគ្ពឹត្តោរក ប្ែលបណាិ ត្ោំង  របបីតិ្ោះលែៀល
បានលឡើ  លគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹត្តលៅតរកិចាធរោតរបស់សត្ាលោក ។ 
 ប្ត្លបើប រស ឬស្រសតគី្បគ្ពឹត្តកនាងោរែល់ប រស ឬស្រសតីប្ែលរិន 
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ប្រនជាសាា រីឬភរយិរបស់ខាួន និងប រសឬស្រសតីលទោះម្ចន នករកាហួង
ប្ហង ោរលធាើរបស់ប រសឬស្រសតបី្ែលគ្បគ្ពឹត្តកន ងោរជារួ គន លទោះ ជា
ោរលធាើែ៏ោរក ប្ែលបណាិ ត្ោំង  របបីតិ្ោះលែៀលបាន លគ្ព្វោះរិន
បានគ្បគ្ពឹត្តលៅតរធរោតរបស់សត្ាលោក ។ 
 ោរ្នកនាងោលរស រិចាេ ចារលនោះ រប្រងសលគ្រចលដ្ឋ ោ 
បលយរ រ៊ឺ ោរលធាើលដ្ឋ ោ ប្ត្រា៉ាង រិនប្រនោរលធាើលដ្ឋ វចា 
ឬចិត្តបានលឡើ  ។ 
 

សប្ម្តង្អង្គព្បក្បរបសក់ាច្ម្សមិុ្ច្ឆេ ច្ឆរ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តកន ងោលរស រិចាេ ចារៈ ប្ែលជាោរ្នកនាង
ករោបេលទោះ នឹងគ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ  ងគ ៤ រ៊ឺ  
 ១.  ររនី វត្ថ  ម្ចនវត្ថ ប្ែលរិនរួរោក់ទ្ង ។ 
 ២. ត្សោឹ លសវនចិត្តំ ម្ចនចិត្តរិត្នឹងលសពកន ងវត្ថ លទោះ ។  
 ៣. បលយលគ ម្ចនោរពាយរលសពលរេ ន ។ 
 ៤. រលរគនររគបែិបត្តិ  ធិវសនំ ម្ចនលសចកដីលពញចិត្តកន ងោរ
គ្បកបររគនិងររគឱ្យែល់គន  ។ 
 ោលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ គ្បោរលនោះ ជាោរ្នកនាងករោបេ
ោលរស រិចាេ ចារៈ លបើរិនគ្រប់ ងគ ៤ ក៏រិនសលគ្រចជាករោបេលឡើ  ។ 
 បលយររបស់ោលរស រិចាេ ចារៈ រ៊ឺ លសចកតីពាយរកន ងោរ
គ្បគ្ពឹត្តោលរស រិចាេ ចារៈ ម្ចនរួ គ្បោរបានែល់ សាហត្ថិកបលយរ 
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 រ៊ឺ ោរលធាើលដ្ឋ ខាួនឯងប្ត្រា៉ាង ែូចែីោចារយសប្រតងថា  
 វត្ថ ំ  ររនី ញ្ា  ត្សោឹ លសវនចិត្តត  
 បលយលគ រលរគនររគ បតិ្បត្ាធិវសនំ  
 ឥតិ្ ោរសស ចតត លោ បលយលរលោ សាហត្ថិលោ ។ 
 វត្ថ ប្ែលរិនរួរោក់ទ្ងរួ  (ស្រសតីឬប រស) ម្ចនចិត្តរិត្នឹង
លសពកន ងវត្ថ លទោះរួ  ម្ចនលសចកតីពាយរលសពរួ  ម្ចនលសចកដី
លពញចិត្តកន ងោរគ្បកបររគនិងររគឱ្យែល់គន រួ  ោំងលនោះ រ៊ឺ  ងគោំង 
៤ របស់ោលរស រិចាេ ចារៈ ចំប្ណកបលយរ រ៊ឺ លសចកតីពាយរលទោះ
បានែល់ សាហត្ថិកបលយរ រ៊ឺ ោរលធាើលដ្ឋ ខាួនឯងប្ត្រា៉ាង ។ 
 សប្រតងលោសរបសោ់លរស រិចាេ ចារៈប្ែលជារហាសាវជា និង 
 បបសាវជា ោលលព្វលលដ្ឋ រ ណធរ៌និងោរសោ័គ្រចិត្តរបស់ នក
គ្បគ្ពឹត្តកនាង និង នកគ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តកនាងលហើ  ។ 
 លបើជាោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់ នកប្ែលម្ចនសីល លដ្ឋ  នកគ្តូ្វ
លរគ្បគ្ពឹត្តកនាងរិនបាន ល់គ្ពរជារួ   នកគ្បគ្ពឹត្តកនាងលទោះ
រប្រងម្ចនលោសធៃន់ ។ 
 លបើជាោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់ នកប្ែលរិនម្ចនសីល លដ្ឋ  នក
គ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តកនាងរិនបាន ល់គ្ពរជារួ   នកគ្បគ្ពឹត្តកនាងលទោះ
រប្រងម្ចនលោសស្សាលជាង ។ 
 លបើជាោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងលដ្ឋ លបៀត្លបៀន ញំាញីគ្បទូ្សោ៉ា 
ោងោ ផង សូរបី នកគ្តូ្វលបៀត្លបៀនលទោះជា នករិនម្ចនរ ណធរ៌ 
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ពិលសសយ៉ាងណាកតី  នកគ្បគ្ពឹត្តកនាងលទោះរប្រងម្ចនលោសធៃន់ លបើ
 នកោំង ២ ប្ផនកគ្ពរលគ្ពៀងគន រប្រងម្ចនលោសស្សាល ។ 

 
ច្ោលច្ោយឋានៈរបសប់ុគគល  

  នកគ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តកនាងជាប េ ជាននិង រ ិប រគល ោរគ្បគ្ពឹត្តកនាង
ែល់ប េ ជាន រប្រងម្ចនលោសស្សាលជាងោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់
 រ ិប រគល ។ 
  នកគ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តកនាងប្ែលជា រ ិប រគលែូចគន  ោរគ្បគ្ពឹត្ត
កនាងែល់គ្ពោះលសាតបននប រគល រប្រងម្ចនលោសស្សាលជាងោរ
គ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់គ្ពោះសកោគរី ។ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់គ្ពោះសកោគរី រប្រងម្ចនលោសស្សាល 
ជាងោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់គ្ពោះ ទគរី ។ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់គ្ពោះ ទគរី រប្រងម្ចនលោសស្សាល
ជាងោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងែល់គ្ពោះ រហនត ។ 
 សគ្ម្ចប់ោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងផាូវោលរស រិចាេ ចារៈែល់គ្ពោះ រហនត
លទោះ រប្រងម្ចនលោសធៃន់ជាទី្បំផ ត្ ែូចជាននោម្ចណពគ្បគ្ពឹត្តកនាង
ែល់គ្ពោះទងឧបបលវណាណ លេរ ី ប្ែលជាគ្ពោះ រហនតី រប្រងបានទ្ទួ្ល
លោសធៃន់ជាទី្បំផ ត្ រហូត្ែល់ធរណីស្សូបលដ្ឋ  ំណាចក្នទិ្ែាធរោ-
លវទ្នី ករោ នឹងឱ្យលៅលកើត្កន ង វចិីនរក លសា ទ្ កខលវទ្ទយ៉ាង
ធៃន់ធៃរ លដ្ឋ  ំណាចឧបបជាលវទ្នី ករោ ស់ោល ូរ ។ 
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អគម្នីយវត្ថុ 
  ររនី វត្ថ  រ៊ឺ វត្ថ ប្ែលរិនរួរោក់ទ្ង បានែល់ស្រសតីឬប រស 
ប្ែលរិនរួរោក់ទ្ងលទោះឯង ។ 
ស្រសតីប្ែលប រសរិនរួរោក់ទ្ង ២០ គ្បលភទ្ រ៊ឺ (បិែកភារ ២ ទំ្ព័រ ១៣៤) 

 ១. ម្ចត្ រកខិត ស្រសតបី្ែលម្ចត  ប្េរកាគ្របគ្រងជាធំគ្តួ្ត្គ្តលលើ។ 
 ២. បិត្ រកខិត ស្រសតីប្ែលឪព កប្េរកាគ្របគ្រងជាធំគ្តួ្ត្គ្តលលើ។  
 ៣. ម្ចតបិត្ រកខិត ស្រសតីប្ែលម្ចត  ឪព កប្េរកាគ្របគ្រងជាធំ 
គ្តួ្ត្គ្តលលើ ។ 
 ៤. ភរនីរកខិត ស្រសតីប្ែលបងបអូនស្សបី្េរកាគ្របគ្រងជាធំគ្តួ្ត្ 
គ្តលលើ ។ 
 ៥. ភាត្ រកខិត ស្រសតបី្ែលបងបអូនគ្បុសប្េរកាគ្របគ្រងជាធំ
គ្តួ្ត្គ្តលលើ ។ 
 ៦. ញាតិ្រកខិត ស្រសតបី្ែលពួកញាតិ្ប្េរកាគ្របគ្រងជាធំគ្តួ្ត្គ្ត
លលើ ។ 
 ៧. លគត្តរកខិត ស្រសតីប្ែលជនម្ចនលគគ្ត្វងសគ្ត្កូលលសោើគន ប្េ
រកាគ្របគ្រងជាធំគ្តួ្ត្គ្តលលើ ។ 
 ៨. ធរោរកខិត ស្រសតីប្ែលជនគ្បគ្ពឹត្តធរ៌លសោើគន ប្េរកាគ្របគ្រង
ជាធំគ្តួ្ត្គ្តលលើ ។ 
 ៩. សបរទិ្ណាា  អាជ្ាប្ែលលសតច ងគណារួ គ្ទ្ង់តំងទ្ ក
ែូលចនោះថា លបើប រសណារករួរនឹងស្សីល ោ្ ោះលនោះនិងគ្តូ្វពិន័ ប៉ា លណណោះ 
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 ែល់ប រសលទោះ ។ 
 ១០. សារោខ  ស្រសតីប្ែលប រសប្េរកាទ្ កតំងពីលៅកន ងក្ផោ លដ្ឋ  
តំងចិត្តថាទងលនោះជារបស ់ញ លដ្ឋ លហាចលៅសូរបីប្ត្ស្សីប្ែល 
គ្បុសបំព្វក់កគ្រងផ្ទា ឱ្យ ។ 
 ១១. ធនកីាត ភរយិប្ែលប រសលោោះនឹងគ្ទ្ពយ លហើ ឱ្យលៅ
រួរជារួ  ។ 
 ១២. ឆ្នោវសិនី ប រសជាទី្ស្ស ញរ់បស់ស្ស ី ឱ្យស្សជីាទី្
ស្ស ញ់លៅរួរជារួ  ។ 
 ១៣. លភារវសិនី ភរយិប្ែលគ្បុសឱ្យលភារៈលហើ ឱ្យលៅរួរ
ជារួ  ។ 
 ១៤. បែវសិនី ភរយិប្ែលគ្បុសឱ្យសពំត់្លសាៀកែណត ប់លហើ 
ឱ្យលៅរួរជារួ  ។ 
 ១៥. ឱ្ទ្បត្តកិនី ភរយិប្ែលញាតិ្ចាប់ក្ែផគ ំជារួ នឹងប រស 
គ្ជលក់កន ងភាជនៈទឹ្កលហើ លរផសំឱ្យលៅរួរជារួ  ។ 
 ១៦. ឱ្ភត្ច រពដ្ឋ ភរយិប្ែលគ្បុសដ្ឋក់គ្ទ្នូល លហើ ឱ្យលៅ
រួរជារួ គន  ។ 
 ១៧. ោសីភរយិ ស្សីប្ែលលគ្បើគ្បាសជ់ាខ្ ំផង ជាភរយិផង។ 
 ១៨. ករោោរភីរយិ ស្សីប្ែលលធាើោរឈនួលផង ជាភរយិផង។ 
 ១៩. ធជាហដ្ឋ ស្សបី្ែលលរចាប់ពីកងទ័្ព ករកលធាើជាភរយិ។  
 ២០. រ ហ ត្តិោ ស្សីប្ែលគ្បុសបានលៅរួរគន រួ រលំពចលទោះ ។ 
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 កន ងស្រសតី ២០ ពួកលនោះ ស្រសតី ៨ ពួកតំងពីម្ចត្ រកខិត រហូត្ែល់
ធរោរកខិត ោងំលនោះលៅរិនោន់ម្ចនសាា រីជាម្ចា សោ់ងោ របស់ខាួន 
លទ្ើបម្ចនសិទ្ធិបរបូិណ៌កន ងោងោ របស់ខាួន ោលលកើត្លសចកតីលពញ
ចិត្តកន ងប រសណាលហើ  នឹងគ្បរល់ោ ឱ្យែល់ប រសលទោះ ក៏រិនជា
ោរលធាើ ំលពើបាបគ្បគ្ពឹត្តកន ងោលរស រិចាេ ចារៈ លគ្ព្វោះសូរបីម្ចតបិត
ញាតិ្បងបអូនគ្របគ្រងលរើលប្េរកាក៏ពិត្ ប្ត្ក៏រិនប្រនជាម្ចា ស់លលើ
ោងោ  គ្តឹ្រប្ត្ជួ គ្របគ្រងរិនឱ្យ នកណាលបៀត្លបៀនប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ែូលចាន ោះលោសផាូវធរ៌លទ្ើបរិនម្ចន ប្ត្យ៉ាងណាកតី រប្រងម្ចន 
លោសផាូវលោកជាលោកវជាៈ រ៊ឺ រប្រងគ្តូ្វតិ្ោះលែៀលពី នកែក្ទ្ ទឱំ្យ
ខាោ សល ៀនខូចចិត្តពិបាកចិត្តរកោន់ខាួនបាន លធាើឱ្យលកើត្ក កា ចា
 ក សល ស់ោល ូរ ជាលហត្ ទំឱ្យលៅោន់ បា ភូរិបាន ។ 
 សគ្ម្ចប់ប រសប្ែលោក់ទ្ងរួរជារួ ស្រសតី ៨ ពួកលនោះ ជាោរ
គ្បគ្ពឹត្តកនាងោលរស រិចាេ ចារៈលដ្ឋ គ្ត្ង់ ។ 
 ចំប្ណកែ៏លសស ១២ ពួក តំងពីសបរទិ្ណាា  រហូត្ែល ់
រ ហ ត្តិោ ជាស្រសតីគ្បលភទ្ប្ែលម្ចនសាា រីជាម្ចា ស់លលើោងោ លដ្ឋ 
គ្ត្ង់លហើ  សូរបីពួករ ហ ត្តិោប្ែលជាភរយិប រសរួ ែងរួ គ្គ
កតី លបើស្រសតីោងំលនោះគ្បគ្ពឹត្តកបត់្ចិត្តសាា រី គ្ពរឱ្យប រសែក្ទ្គ្បគ្ពឹត្តកនាង
លហើ  ចាត់្ថាជាោរគ្បគ្ពឹត្តកនាងសីលោលរស រិចាេ ចារៈផង ឬសូរបី
ស្រសតីោំងលនោះគ្បគ្ពឹត្តកនាងោរជារួ សត្ាតិ្រចាេ ន ក៏ល ោ្ ោះថា ជាោរ
គ្បគ្ពឹត្តកនាងសីលោលរស រិចាេ ចារៈែូចគន  ។ 
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 កន ងរហាវរគសំ  ត្ត ែាកថា និងលត្រសកណា ែីោ បានសប្រតង
វនិិចេ័ កន ងោលរស រិចាេ ចារៈែូលចនោះថា  
 ប រសិសស បន តស  វសីតី្ស  ោលរស រិចាេ ចាលោ លហាតិ្, 
 ម្ចត្ រកខិតទី្នំ  ែានំន រិចាេ ចាលោ នត្ថិ  សារិកតត  តស   
 រតនំ ប រសិានលរវ រិចាេ ចាលោ លហាតិ្ ម្ចតទី្ហិ រកខិត្តត ,  
 លសសានំ បន ប រសិនតរររលន រិចាេ ចាលោ លហាតិ្ កសាោ   
 សសារិកភាវលត ។ 
 សគ្ម្ចប់ប រសលទោះ លបើលសពោរកន ងស្រសតី ២០ ពួក រប្រងជា
ោលរស រិចាេ ចារៈ ។ 
 ោលរស រិចាេ ចារៈ រប្រងរិនម្ចនែល់ស្រសតី ៨ ពួក ម្ចនម្ចត្ រកខិត
ជាលែើរ លគ្ព្វោះលៅរិនោន់ម្ចនសាា រី ប្ត្ប រសប្ែលោក់ទ្ងជារួ 
ស្រសតី ៨ ពួកលទោះប៉ា លណាណ ោះ ជាោលរស រិចាេ ចារៈ លគ្ព្វោះលធាើោរគ្បគ្ពឹត្ត
កនាងែល់ស្រសតីប្ែលម្ចនម្ចតជាលែើរ ជា នកគ្របគ្រងប្េរកា ។ 
 ចំប្ណកស្រសតី ១២ ពួក ែ៏លសសោំងលទោះ ោលគ្បគ្ពឹត្តកនាង
ោលរស រិចាេ ចារៈជារួ ប រសែក្ទ្ ប្ែលរិនប្រនជាសាា រីរបស់ខាួន 
រប្រងជាោលរស រិចាេ ចារៈ លគ្ព្វោះម្ចនសាា រីជា នកគ្របគ្រងរកាលហើ  ។ 
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ការសឹក្សរុាច្ម្រយ័អនុច្ោម្ឆូលក្នងុ្កាច្ម្សមិុ្ច្ឆេ ច្ឆរៈ 
និង្អក្សុលក្ម្មបថបាន 

 ោរលសពស ោ បានែល់ លចត្ទប្ែលជាលហត្ ក្នោរផឹកស ោ 
គ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា ស់គ្ទ្ង់បញ្ញត្តិទ្ ករួ ចំណ ចកន ងសីល ៥ នឹងសប្រតង
លោសរបស់ោរផឹកស ោទ្ កកន ង  ងគ ត្តរបាលីថា  
 ស ោលររ បានំ ភិកខលវ អាលសវតំិ្ ភាវតំិ្ ពហ លីកតំ្ 
និរ សំវត្តនិកំ តិ្រចាេ នលយនិសំវត្តនិកំ បិតិ្តវសិ សំវត្តនិកំ ។ 
លយ សពាលហ លសា ស ោលររ បានសស វបិាលោ រន សសភូត្សស 
ឧរោត្តកសំវត្តនិលោ លហាតី្តិ្ ។ 
 ម្ចន លភិកខ ោំង   ោរផឹកនូវស ោនិងលររ ័ប្ែលប រគលេនឹក
លហើ  ចលគ្រើនលហើ  លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ  គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្ត
លៅ លែើរបីកំលណើ ត្តិ្រចាេ ន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្តិវសិ័  ។ ផលក្នោរ
ផឹកនូវស ោលររ ័ ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លែើរបីភាពជាឆ្ាួត្ ែល់លកើត្ជារន សស ។    (បិែកភារ ៤៨ ទំ្ព័រ ១៨២)  
ប្ត្ោរផឹកស ោលររ ័រិនបានចាត់្ចូលកន ង ក សលករោបេ ១០ លដ្ឋ 
គ្ត្ង់លទ្ ។ 
 ចំណ ចលនោះម្ចន ធិបា ថា ផឹកស ោលររ ័លទោះ លបើ នកផឹក
រិនបានលធាើទ្ ចារតិ្ករោ លដ្ឋ ោ  វចា ឬចិត្ត លដ្ឋ គ្បោរណារួ  
ប្ត្ផឹកលែើរបីលសចកតីលពញចិត្តកន ងោរសបា រកីោ ប៉ា លណាណ ោះ ក៏
សលរង្កគ ោះចូលកន ងចំណ ចោលរស រិចាេ ចារៈបាន លគ្ព្វោះលពញចិត្តកន ង
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ោរសបា រកីោ  ក៏ែូចគន ជារួ នឹងោរលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងរូប 
សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ប្ែលជាតួ្ោររ ណាររោណ៍លទោះឯង ។ 
 ែូលចាន ោះ នកផឹកស ោប្ែលរិនបានលធាើទ្ ចារតិ្ករោ ក៏ចាត់្ចូលកន ង 
ចំណ ចោលរស រិចាេ ចារៈ ប្ត្លបើផឹកស ោចូលលៅរហូត្លកើត្ោរស្សវងឹ 
ប្ែលោា ប់ខាោ សក៏រិនខាោ ស ប្ែលោា ប់ខាា ចក៏រិនខាា ច រហូត្អាចលធាើ 
ទ្ ចារតិ្ករោលផសងៗ បានលដ្ឋ  ំណាចរបស់ស ោលទោះ លបើ នកផឹកស ោ
លធាើទ្ ចារតិ្កន ងចំណ ចណា ក៏សលរង្កគ ោះចូលកន ង ក សលករោបេចំណ ច
លទោះ ែូចជាផឹកស ោលហើ សម្ចា ប់សត្ាក៏សលរង្កគ ោះចូលកន ងបាណាតិ្-
បាត្ លបើលួចគ្ទ្ពយក៏សលរង្កគ ោះចូលកន ង ទិ្ទន ោន លបើនិយ ក ហកក៏
សលរង្កគ ោះចូលកន ងរ សាវទ្ ែូលចនោះជាលែើរ លដ្ឋ លហត្ លនោះគ្ពោះព ទ្ធ ងគ
លទ្ើបរិនបានសប្រតងទ្ កលដ្ឋ ចំលព្វោះកន ង ក សលករោបេ គ្ពោះអាននោ-
លត្ថរបានសប្រតងគថាទ្ កកន ងរូលែីោថា  
 ត្សស សភារលត្តន រិចាេ ចាលរ ឧបោរកលត្តន ទ្សស បិ 
ករោបលេស   ន បលវលសាតិ្ លហាតិ្ វ ត្តំ ។ 
 ោរផឹកស ោលនោះ  ន លោរចូលកន ងោលរស រិចាេ ចារៈ លគ្ព្វោះ
ម្ចនសភាពែូចគន ជារួ ោលរស រិចាេ ចារៈ និង ន លោរចូលកន ង
 ក សលករោបេផង លគ្ព្វោះជួ ឧបោរៈែល់ ក សលករោបេ ១០ 
ឱ្យសលគ្រចបាន និងកន ងបែិសរភិោររគែីោសប្រតងថា  
 ស ោបានញ្ា ិ រទ្សស បចាលយ. រលោ  ប ញ្ញបេសស លហាតិ្ ។ 
 ោរផឹកស ោ ជាលហត្ ក្នលសចកតីស្សវងឹ លសចកតីស្សវងឹលនោះជា 
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លហត្ ក្នោរលធាើ ក សលករោបេ ។ 
 

ការសឹក្សរុាច្ធវើឱ្យសច្ព្ម្ឆកិ្ឆច ២ ព្បការ គឺ 
 ១. បែិសនធិជនកកិចា បានែល់ កិចាប្ែលលធាើឱ្យលកើត្កន ងនិរ ភូរិ 
បានលសចកតីថា លបើ នកផឹកស ោលហើ លធាើទ្ ចារតិ្ករោលៅ លដ្ឋ  ំណាច 
របស់ោរលសពស ោ ប្ែលជាប ពាលចត្ទលហើ  ប ពាលចត្ទលទោះក៏អាច
ទលំៅោន់និរ ភូរិបាន ប្ត្លបើផឹកស ោលហើ រិនបានលធាើទ្ ចារតិ្ករោ
ណារួ  ក៏រិនទំលៅោន់និរ ភូរិបាន ែូលចាន ោះលទ្ើបជាោរឱ្យបែិសនធិ
បានលដ្ឋ រិនពិត្គ្បាកែ គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបរិនចាត់្ស ោចូលកន ង
 ក សលករោបបេ ១០ ។ 
 ២. ករោជនកកិចា បានែល់ កិចាប្ែលឱ្យលធាើទ្ ចារតិ្សលគ្រច សំលៅ
ែល់ ោរផឹកស ោលែើរបីឱ្យចិត្តោា ហានអាចលធាើទ្ ចារតិ្ករោឱ្យសលគ្រច ។ 
  
ការសឹក្សរុារបសប់ុគគលទាងំ្ឡាយប្ឆក្បានជា ៤ ព្បច្ភទ  

 ១. ផឹកស ោ ប្ែលោ ជារួ ថាន ំ ឬអាហារ ។ 
 ២. ផឹកស ោ ប្ត្រា៉ាងលដ្ឋ រិត្ឱ្យជាថាន ំ ។ 
 ៣. ផឹកស ោ លគ្ព្វោះចូលចិត្ត ចាត់្ជាោលរស រិចាេ ចារៈ ។  
 ៤. ផឹកស ោ លែើរបីឱ្យចិត្តោា ហានលធាើទ្ ចារតិ្ ។ 
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អធិបាយ កាយក្ម្ម ោម្ព្រះបាលសីប្ម្តង្ថា 
 បាណាតិ្បាលត  ទិ្ទន ោនំ ោលរស រិចាេ ចាលោ លចតិ្ 
ោ វញិ្ញត្តិសង្កខ លត្ ោ ោា លរ ព្វហ លាវ ត្តិលត ោ ករោំ ទរ ។ 
 ោរសម្ចា ប់សត្ា ោរលួចគ្ទ្ពយ ោរគ្បគ្ពឹត្តខ សោលរស រិចាេ -
ចារៈ ោំង ៣ យ៉ាងលនោះល ោ្ ោះថា ោ ករោ លគ្ព្វោះលកើត្កន ងោ ោា រ 
រ៊ឺ ោ វញិ្ញត្តិ ជាចំប្ណកលគ្ចើន ។ 
 ព្វកយថា ោ ោា រ សំលៅ ក ោ វញិ្ញត្តិ រិនប្រនោ 
បសាទ្លទ្ ោរកលគ្រើកឥរយិបេលផសងៗ លដ្ឋ លជើងលដ្ឋ ក្ែោំងលនោះ
ជាលែើរ ជាសភាពរបសចិ់ត្តជកោប ប្ែលម្ចនវលយោត្ ជាគ្បោន 
លកើត្លឡើងជាប់ត្គន ជាចំនួនលគ្ចើន វលយោត្ ប្ែលលៅកន ងចិត្តជក-
ោបោំងលនោះ លធាើឱ្យចិត្តជកោបលកើត្គ្ពរជារួ ខាួនតំងម្ចំ ឬកលគ្រើក
លៅតរបំណងរបស់ចិត្តបាន ប្ត្ោរកលគ្រើកលផសងៗ លទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅ
បានលដ្ឋ  ំណាចរបស់វលយោត្ ប្ត្រា៉ាងក៏លទ្ គ្តូ្វអាស្ស័ វោិរ
រូបគ្បកបផង លទ្ើបឱ្យសលគ្រចោរកលគ្រើកែូចបំណងរបស់ចិត្តបាន 
លបើរិនម្ចនវោិររូបលហើ  ោរកលគ្រើកោងោ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
 ំណាចរបស់វលយោត្ ប្ត្រ៉ាាង រប្រងរិនខ ស ាីពីសាឹកលឈើប្ែល
គ្តូ្វខយល់បក់លទ្ រប្រងរិនសលគ្រចតរបំណងរបស់ចិត្តបាន ែូលចាន ោះ
កន ងោរសម្ចា ប់សត្ា លចួគ្ទ្ពយ គ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ គ្តូ្វម្ចនោរ
កលគ្រើកោ លកើត្លឡើងតរបំណងរបស់ចិត្ត លទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
 ំណាចចិត្តជវលយោត្  ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ វោិររូប លទ្ើបបានល ោ្ ោះ 
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ថា ោ ករោ ។ 
កាយមនអត្ថ ៣ យ៉ា ង្ គឺ 

 ១. សសម្ចភ រោ  បានែល់ ោងោ ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ 
 វ វៈ ប្ែលលៅ ក លោដ្ឋា ស ៣២ អាោរ ម្ចនសក់ លោរ គ្កចក 
លធោញ ប្សបក ជាលែើរ ។ 
 ២. បសាទ្ោ  បានែល់ ោ បសាទ្រូបប្ែលជាទី្អាស្ស័ 
លកើត្របស់ោ វញិ្ញញ ណ ២ ែួង ។ 
 ៣. លចាបនោ  បានែល ់ វញិ្ញត្តរិូបប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ 
ចិត្តជវលយោត្  លធាើឱ្យោរកលគ្រើកោ លកើត្លឡើង ។ 
 ែូលចាន ោះោ វញិ្ញត្តិប្ែលជាលហត្ ឱ្យសលគ្រចោ ករោោំង ៣ 
លទ្ើបបានែល ់លចាបនោ  ែូចវចនត្ថៈថា  
 លចាលបតី្តិ្ = លចាបលទ, លចាបលទ ច លសា ោលយ ចាតិ្ = 
លចាបនោលយ  
 រូបណារប្រងលធាើឱ្យ វ វៈតូ្ចធំម្ចនោរកលគ្រើក ែូលចាន ោះរូបលទោះ
ល ោ្ ោះថា លចាបន បានែល់ វញិ្ញត្តិរបូ រូបប្ែលលធាើឱ្យ វ វៈតូ្ចធំ
ម្ចនោរកលគ្រើកផង ជាោ ផង រូបលទោះល ោ្ ោះថា លចាបនោ  
បានែល់ ោ វញិ្ញត្តិ ។ 
 ោ ោា រម្ចនវចនត្ថៈថា ោលយល វ ោា រ ំ = ោ ោា រ ំ 
 ោ វញិ្ញត្តិរូបលទោះជាោា រ ល ោ្ ោះថា ោ ោា រ លព្វលរ៊ឺ 
ោ វញិ្ញត្តិរូបលនោះ ជាោា រក្នោរលកើត្លឡើងរបស់ករោោំង ៣ ឬជាលហត្  
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ឱ្យសលគ្រចោរលធាើោំង ៣ រ៊ឺ ោរសម្ចា ប់សត្ា ោរលួចគ្ទ្ពយ និងោរ
គ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ ែូលចាន ោះោ វញិ្ញត្តិរូបលនោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា 
ោ ោា រ ។ 
 

ការអធិបាយអក្សុលកាយក្ម្ម ៣ ឆប់ 
 

6 
 

អក្សុលវឆីក្ម្ម ៤  
 បានសប្រតងបាណាតិ្បាត្  ទិ្ទន ោន ោលរស រិចាេ ចារៈ 
ប្ែលជា ក សលករោបេ ប្ែលលកើត្លឡើងតរោ ោា ររកលហើ  
៣ គ្បោរ ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រតង ក សលករោបេ ប្ែលលកើត្លឡើង
តរវចីោា រ ៤ គ្បោរ ែូលចនោះ រ៊ឺ 
 

៤. ម្ុស្លវាទ 
 រ សាវទ្ ជា ក សលករោប្ែលលកើត្តរវចីោា រ ប្ែលោប់ថា
ជា ក សលករោចំណ ចទី្ ៤ ព្វកយថា រ សាវទ្លនោះ ោលប្ចកបទ្
បាន ២ បទ្ រ៊ឺ រ សា + វទ្ ។ 
 រ សា បានែល់ វត្ថ ប្ែលរិនពិត្ ។ 
 វទ្ បានែល់ ព្វកយនិយ  ។ 
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 ោលរួរបទ្ជា រ សាវទ្ ប្គ្បថា និយ ប្ែលរិនគ្តូ្វតរ
លសចកតីពិត្ ែូចវចនត្ថៈថា  
 រ សា វទ្នតិ ឯលត្ទតិ្ = រ សាវលោ 
 រន សសោំង   រប្រងលព្វលវត្ថ ប្ែលរិនពិត្ឱ្យល ើញថាជា
របស់ពិត្ លដ្ឋ លចត្ទលទោះ ែូលចាន ោះលចត្ទប្ែលជាលហត្ ក្នោរ 
លព្វលរិនពិត្លទោះ ល ោ្ ោះថា រ សាវទ្ បានែល់ វសំិវទ្នលចត្ទ 
រ៊ឺ លចត្ទប្ែលលធាើឱ្យ នកែក្ទ្ ល់ខ ស ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លោភជវនៈ 
ឬលោសជវនៈ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងោ ោា រ វចីោា រ ។ 

 
អង្គព្បក្បរបសម់្ុស្លវាទ ៤ ព្បការ 

 ១.  ត្ថវត្ថ  វត្ថ ឬលរឿងោ៉ា វប្ែលរិនពិត្ ។ 
 ២. វសំិវទ្នចិត្តត ម្ចនចិត្តរិត្នឹងក ហក ។ 
 ៣. បលយលគ ពាយរលែើរបីក ហក ។ 
 ៤. ត្ទ្ត្ថវជិាននំ  នកែក្ទ្លជឿតរលសចកតីប្ែលក ហកលទោះ ។ 
 រ សាវទ្ប្ែលគ្រប់ ងគក្នករោបេោំង ៤ គ្បោរលនោះ សូរបីរិន
បានបាត់្បង់ឱ្យលកើត្លឡើងែល់ នកែក្ទ្ប្ែលលជឿក៏កនាងករោបេ ែូលចាន ោះ
រ សាវទ្ប្ែលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ លទ្ើបម្ចន ២ គ្បលភទ្រ៊ឺ 
 ១. រ សាវទ្គ្បលភទ្ប្ែលទំលៅោន់ បា  បានែល់ រ សាវទ្
ប្ែលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ ប្ត្រិនបានបាត់្បង់ឱ្យលកើត្លឡើងែល់ នក
លជឿ រ សាវទ្គ្បលភទ្លនោះចាត់្ថាកនាងករោបេែូចគន  លគ្ព្វោះម្ចន ងគ
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គ្បកបគ្រប់គ្គន់ ប្ត្រិនម្ចនផលបាត់្បង់ែល់ នកណា លទ្ើបរិនទំ
លៅោន់ បា ភូរិបាន ។ 
 ២. រ សាវទ្គ្បលភទ្ប្ែលទំលៅោន់ បា បាន បានែល់ 
រ សាវទ្គ្បលភទ្ប្ែលគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ នឹងលធាើោរបាត់្បង់ឱ្យ
ែល់ នកលជឿ រប្រងជារ សាវទ្ប្ែលកនាងករោបេទំលៅោន់ បា 
ភូរិបាន ។ 

 
បច្យគរបសមុ់្ស្លវាទមន ៤ ព្បការ 

 ១. សាហត្ថិក ពាយរក ហកលដ្ឋ ខាួនឯង ។ 
 ២. អាណត្តិក លគ្បើ នកែក្ទ្ឱ្យក ហក ។ 
 ៣. និសសរគិ  សរលសរលរឿងោ៉ា វប្ែលរិនពិត្លផ្ើលៅឱ្យ នកែក្ទ្។  
 ៤. ថាវរ សរលសរលរឿងប្ែលរិនពិត្បិទ្គ្បោសទ្ ក លបាោះព រព 
លសៀវលៅ ឬចារកឹកន ងប្ផនសិោជាលែើរ ។ 
 បលយរ រ៊ឺ ោរពាយររ សាវទ្ោំង ៤ គ្បោរលនោះ សាហត្ថិ-
កបលយរ ជាបលយរលដ្ឋ គ្ត្ង់ប្ែលលកើត្លឡើងជាចំប្ណកលគ្ចើន 
បលយរែ៏លសស ៣ គ្បោរលទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ចំប្ណកបនតិចបនតួច។ 
 
សប្រតងរ សាវទ្ប្ែលជាសីលវបិត្តិនិងរ សាវទ្ប្ែលកនាងករោបេ 

 លបើរ សាវទ្រិនគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ ប្ត្ម្ចន ងគគ្បកបគ្តឹ្រ
ប្ត្ ២ គ្បោរ រ៊ឺ វសំិវទ្នចិត្តត ម្ចនចិត្តរិត្ក ហក និងបលយរ
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ពាយរក ហកលដ្ឋ ោ  ឬវចា ជាគ្រហសថឬជាបពាជិត្កតី រប្រង
សលគ្រចជាសីលវបិត្តិប៉ា លណាណ ោះ រិនជាោរកនាងែល់ករោបេ ប្ត្លបើ
គ្រប់ ងគោំង ៤ ក៏សលគ្រចជាករោបេ ។ 
 

ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបសម់្ុស្លវាទ  
 រ សាវទ្ប្ែលលធាើឱ្យ នកលជឿលកើត្ោរបាត់្បង់លទោះ លបើ នកលជឿ 
លទោះបានទ្ទួ្លោរបាត់្បង់លគ្ចើន រ សាវទ្លទោះក៏ជារហាសាវជាៈ 
រ៊ឺ ម្ចនលោសធៃន់ ប្ត្លបើ នកលជឿបានទ្ទួ្លោរបាត់្បង់តិ្ច រ សាវទ្
លទោះក៏ជា បបសាវជាៈ រ៊ឺ ម្ចនលោសស្សាល ។ 
  នកប្ែលជាសាកសីក ហក លធាើឱ្យ នកគ្តូ្វលរលចាទ្គ្បោន់បាន 
ទ្ទួ្លលោសគ្បហារជីវតិ្ ឬជាប់ពនធទគរ ឬបានទ្ទួ្លោរបាត់្បង់
កន ងគ្ទ្ពយសរបត្តិ ចាត់្ជារហាសាវជាៈ ។ 
  នកបានទ្ទួ្លោរប្ចកគ្បាក់ គ្តូ្វ នកែក្ទ្សួរែល់ចំនួនគ្បាក់
ប្ែលបានទ្ទួ្លប្ចកលទោះ ប្កាងលឆ្ាើ ត្បថាបានទ្ទួ្លរក ៥ រហបណៈ 
តរលសចកតីពិត្បានទ្ទួ្លរកប្ត្គ្តឹ្រ ៥ ម្ចសកប៉ា លណាណ ោះ ែូលចនោះចាត់្
ជា បបសាវជាៈ ។ 
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អនរយិច្វាហារ ៨ ព្បការ 
  នរ ិលវហារ រ៊ឺ ព្វកយលព្វលរបស់ នកប្ែលរិនប្រនជា រ ិ
ប រគល ឬព្វកយលព្វលរបស់ព្វលជន ជាោរនិយ ក ហក ោំងប្ែល
ែឹងលសចកតីពិត្លទោះម្ចន ៨ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១.  ទិ្ែាំ ទិ្ែាំ លរតិ្ រិនល ើញនិយ ថា  ញល ើញ ។ 
 ២.  ស តំ្ ស តំ្ លរតិ្ រិនឮ និយ ថា  ញឮ ។ 
 ៣.  រ តំ្ រ តំ្ លរតិ្ រិនបានព្វល់គ្តូ្វ និយ ថា  ញព្វល់
គ្តូ្វ ។ 
 ៤.  វញិ្ញញ តំ្ វញិ្ញញ តំ្ លរតិ្ រិនែឹងចាស់និយ ថា ញែឹង
ចាស់ ។ 
 ៥. ទិ្ែាំ  ទិ្ែាំ លរតិ្ ល ើញ និយ ថា  ញរិនល ើញ ។ 
 ៦. ស តំ្  ស តំ្ លរតិ្ ឮ និយ ថា  ញរិនឮ ។ 
 ៧. រ តំ្  រ តំ្ លរតិ្ បានព្វលគ់្តូ្វនិយ ថា  ញរិនបាន
ព្វលគ់្តូ្វ ។ 
 ៨. វញិ្ញញ តំ្  វញិ្ញញ តំ្ លរតិ្ ែឹងចាស់ និយ ថា  ញរិនបាន
ែឹងចាស់ ។ (បិែកភារ ៣ ទំ្ព័រ ២២៤) 
 ព្វកយព្វល់គ្តូ្វកន ងទី្លនោះ សំលៅែល់ ោរបានែឹងកាិន ែឹងរស 
ែឹងលផ្ទែាពាៈ ោរលព្វលវចាជា នរ ិលវហារោំងលនោះចាត់្ជារហា-
សាវជាៈ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ោរនិយ ក ហកប្ែលលធាើឱ្យសងឃប្បកពួករណៈ 
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គន លទោះ ចាត់្ជារហាសាវជាៈ លគ្ព្វោះជា ក សលររ កករោ ។ 
 

ម្ុស្លវាទប្ លព្រះច្ោធិសត្វទាងំ្ឡាយមិ្នច្ោល 
 គ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង  រប្រងរិនលព្វលរ សាវទ្ ប្ែលលធាើ
ឱ្យ នកែក្ទ្លជឿលហើ លធាើឱ្យលកើត្ោរបាត់្បង់លឡើ  ប្ត្រ សាវទ្ប្ែល
រិនលធាើឱ្យលកើត្ោរបាត់្បង់ែល់ នកសាត ប់លទោះ គ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង  
លៅលព្វល ។ 
 

៥. បិសែុវាច្ឆ 
 បិស ណវចា ោលប្ចកបទ្បាន ២ បទ្ រ៊ឺ បិស ណ + វចា ។ 
 បិស ណ ប្គ្បថា កិនឱ្យលអិត្ ឬលធាើឱ្យប្បកខាា ត់្ខាា   ។  
 វចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ  ។ 
 ោលរួរបទ្ជា បិស ណវចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ ប្ែលកិននូវ
ភាពសាររគីឱ្យប្បកខាា ត់្ខាា   បានែល់ ព្វកយញ ោះញង់ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 បីសតិ្ សាររគឹ សញ្ា លណណតី្តិ្ = បិស ណា  
 វចាណារប្រងកិនកលរោចនូវភាពសាររគី រ៊ឺ លធាើឱ្យប្បកប្ខ្ក
ខាា ត់្ខាា   ែូលចាន ោះវចាលទោះ ល ោ្ ោះថា បិស ណា ។ 
 បិស ណា ច សា វចា ចាតិ្ = បិស ណវចា  
 ព្វកយលព្វលប្ែលកិនកលរោចនូវភាពសាររគី រ៊ឺ លធាើឱ្យប្បកប្ខ្ក
លដ្ឋ លចត្ទ ប្ែលជាលហត្ ក្នោរលព្វលលទោះផង ល ោ្ ោះថា 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-328- 

 បិស ណវចា ។ 
 បិ ំ ស ញ្ញំ កលោតី្តិ្ = បិស ណា 
 ព្វកយលព្វលណារប្រងលធាើខាួនឯងឱ្យជាទី្ស្ស ញ់ និងលធាើ នក
ែក្ទ្ឱ្យសូនយចាកលសចកដីស្ស ញ់ ែូលចាន ោះព្វកយលព្វលលទោះល ោ្ ោះថា 
បិស ណា ។ 
 

អង្គព្បក្បទនបិសែុវាច្ឆមន ៤ ព្បការ គឺ 
 ១. ភិនោិត្លព្វា  ម្ចន នកប្ែលគ្តូ្វលធាើឱ្យប្បកខាា ត់្ខាា   ។ 
 ២. លភទ្ប រោខ លោ ម្ចនលចត្ទប៉ាងឱ្យប្បកចាកគន  ។ 
 ៣. បលយលគ លធាើោរពាយរឱ្យប្បកចាកគន  ។ 
 ៤. ត្ទ្ត្ថវជិាននំ  នកសាត ប់ែឹងលសចកតីលទោះ ។ 
 

បលយរ រ៊ឺ លសចកតីពាយរកន ងបិស ណវចាម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ោ បលយរ ោរញ ោះញង់លដ្ឋ ផាូវោ ម្ចនោរសប្រតង 
កិរយិ ឫកព្វ ឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងលសចកតីរបស់ខាួន ។ 
 ២. វចីបលយរ ោរញ ោះញង់លដ្ឋ ផាូវវចា រ៊ឺ ោរនិយ ឱ្យ
ប រគល ២ ពួកប្បកគន  ។ 
 ោរលព្វលបិស ណវចាលនោះ សូរបីនឹងគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ៤ 
គ្បោរកតី លបើ នកសាត ប់បិស ណវចាជារួ  នកគ្តូ្វញ ោះញង់រិនម្ចនោរ 
ប្បកគន  ក៏រិនជាោរ្នកនាងករោបេ ប្ត្លបើម្ចនោរប្បកគន លទ្ើប 
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 ្នកនាងករោបេ ។ 
 

ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបសប់ិសែុវាច្ឆ 
 បិស ណវចាប្ែលនឹងម្ចនលោសធៃន់ ឬលោសស្សាលលទោះ
អាស្ស័ លៅលលើ នកប្ែលគ្តូ្វញ ោះញង់ជាគ្បោរសំខាន់ ។ 
 លបើ នកគ្តូ្វញ ោះញង់ឱ្យម្ចនោរប្បកគន លទោះជា នកម្ចនសីល 
 នកលព្វលក៏រប្រងបានទ្ទួ្លលោសគ្បលភទ្រហាសាវជាៈ រ៊ឺ លោសធៃន់ ។ 
 ប្ត្លបើ នកគ្តូ្វញ ោះញង់លទោះជា នករិនម្ចនសីល  នកលព្វល
ក៏ម្ចនលោសគ្បលភទ្ បបសាវជាៈ រ៊ឺ ម្ចនលោសស្សាល ។ 
 

៦. សរសុវាច្ឆ 
 ផរ សវចា រ៊ឺ ោរលព្វលវចាលគ្គត្គ្គត្ ោលប្ចកបទ្បាន ២ 
បទ្ រ៊ឺ ផរ ស + វចា ។ 
 ផរ ស ប្គ្បថា យ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ ។ 
 វចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ  ។ 
 ោលរួរបទ្ជា ផរ សវចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ ប្ែលលគ្គត្គ្គត្ 
បានែល់ ព្វកយនិយ សតីបលទោ ស ឬោរលព្វលវចាគ្បលទ្ចផ្ទដ សា 
ែូចវចនត្ថៈថា 
 ផរ សំ កលោតី្តិ្ = ផរ សា  
 ព្វកយនិយ ណា រប្រងលធាើឱ្យលគ្គត្គ្គត្ ែូលចាន ោះោរនិយ  
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លទោះល ោ្ ោះថា ផរ សា បានែល ់ោរលជរនិងោរគ្បលទ្ចផ្ទដ សាលផសងៗ 
ម្ចនន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា ផរ សវចា ប្ចកលចញជា ៣ បទ្ រ៊ឺ ផរ + ឧស 
+ វចា ។ 
 ព្វកយថា ផរ ប្គ្បថា ផា លៅ ។ 
 ឧស ប្គ្បថា លៅត គ្កហា  ។ 
 វចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ  ។ 
 ោលរួរបទ្ជា ផរ សវចា ប្គ្បថា ព្វកយនិយ ប្ែលលធាើោរ
លៅត គ្កហា ឱ្យផា លៅ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ហទ្ ំ ផរម្ចទ ឧសតិ្ ទ្ហតី្តិ្ = ផរ សា 
 ព្វកយនិយ ណា រប្រងលធាើលសចកដីលៅត គ្កហា ឱ្យផា លៅ 
កន ងចិត្ត ែូលចាន ោះព្វកយនិយ លទោះ ល ោ្ ោះថា ផរ សា ។ 
 វចាប្ែលលគ្គត្គ្គត្ប្ែលលៅថា ផរ សវចាលនោះ ោលលព្វល
លដ្ឋ  ងគធរ៌លហើ  បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកន ងលោសរូលចិត្ត
ប្ែលជាលហត្ ក្នោរលជរនិងោរផ្ទដ សាលផសងៗ ។ 
 

អង្គព្បក្បទនសរសុវាច្ឆមន ៣ ព្បការ គឺ 
 ១. លោលបា ម្ចនលសចកតីលគ្ោធ ។ 
 ២. ឧបក លដ្ឋា  ម្ចន នកគ្តូ្វលជរ ។ 
 ៣.  លោា សទ ម្ចនោរលព្វលវចាលជរផ្ទដ សា ។ 
 ោលគ្រប់ ងគគ្បកប ៣ គ្បោរលនោះ ក៏ជាោរសលគ្រចផរ សវចា 
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 ែូចម្ចនគថាសប្រតថា  
 ផរ សា  ត្លយ លោលបា  ឧបក លដ្ឋា   លោា សទ 
 ររោលចេទ្កោ ត្រឃ   ផរ សា ផរ សា រត ។ 
  ងគក្នផរ សវចាម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ ម្ចនលសចកតីលគ្ោធរួ  ម្ចន
 នកគ្តូ្វលជររួ  ម្ចនោរលព្វលវចាលជរលចញលៅរួ  បណាិ ត្របបី
គ្ជាបលចត្ទយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ប្ែលលធាើឱ្យ នកសាត ប់ឈ៊ឺចិត្ត ែូចបូស
ប្ែលកំព ងម្ចនខោ ោះ គ្តូ្វប៉ាោះខោប់ឱ្យប្បក ែូលចាន ោះ ល ោ្ ោះថា ផរ សវចា ។ 
 ោរលព្វលព្វកយប្ែលសលគ្រចជាផរ សវចាលទោះ សំខាន់លៅ
គ្ត្ង់លចត្ទយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ប្ែលគ្បកបកន ងលសចកតីលគ្ោធ សូរបីថា
ព្វកយប្ែលនិយ លចញរកជាព្វកយសរតីប្ែលធរោតៗ ស ខ រកតី ប្ត្
លបើម្ចនលចត្ទលគ្គត្គ្គត្លហើ  ព្វកយនិយ លទោះក៏ចាត់្ជាផរ ស
វចាែូចគន   ែូចជាលៅគ្ករលព្វលព្វកយោត់្កតីគ្បហារជីវតិ្ជនជាប់លចាទ្  
សរូបីលព្វលលដ្ឋ វចាប្ែលស ភាពតរគ្បគ្កតី្ ប្ត្លចត្ទប្ែលប៉ាង
ឱ្យគ្បហារជីវតិ្លទោះម្ចន លទ្ើបចាត់្ជាលចត្ទយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ ែូលចាន ោះ
វចាប្ែលលព្វលរកលទោះ លទ្ើបសលគ្រចករោបេជាផរ សវចាបាន កន ង
 ែាសាលិនី ែាកថាលព្វលទ្ កថា ម្ចតបិតលជរផ្ទដ សាប គ្ត្ ឬគ្រូ
បាចារយបលទោ សសិសសលដ្ឋ បំណងលអ ែល់ប គ្ត្ឬសិសសលដ្ឋ រិន
ម្ចនលចត្ទអាគ្កក់ណារួ  ែូលចាន ោះោរលព្វលវចាសតីបលទោ សលទោះ
រិនចាត់្ជាផរ សវចា ែូចជាម្ចតបិតហាររិនឱ្យប គ្ត្គ្តច់លៅកន ង
លវោ ប់ ប្ត្ប គ្ត្រិនសាត ប់លៅប្ត្លៅ ម្ចតបិតលទ្ើបលជរប គ្ត្ ែូលចនោះ



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-332- 

គ្តឹ្រប្ត្ជាោរលព្វលវចាលដ្ឋ  ំណាចោររិនលពញចិត្តប៉ា លណាណ ោះ រិន
ចាត់្ជាផរ សវចា ប្ត្ែីោចារយលព្វលជំោស់ថា ព្វកយលជរ ព្វកយផ្ទដ សា
របស់ម្ចតបិតឬគ្រូអាចារយលទោះ លព្វលលចញរកលដ្ឋ លសចកតីលគ្ោធ
យ៉ាងពិត្គ្បាកែ រប្រងជាផរ សវចាបាន លគ្ព្វោះគ្រប់ ងគគ្បកបោំង 
៣ គ្បោរ ប្ត្ោប់ថាម្ចនលោសស្សាល ។ 
 ោរលព្វលផរ សវចាលនោះ សូរបី នកគ្តូ្វលជរផ្ទដ សារិនបានលៅ
ចំលព្វោះរ ខ ឬសាា ប់លៅលហើ កតី ោរលព្វលវចាលទោះ រប្រងសលគ្រច
ជាករោបេ លដ្ឋ លហត្ ផលប្ែលថា  នកតូ្ចលព្វលកនាងលលើ នកធំ ែូច
ជាប គ្ត្លព្វលកនាងលលើម្ចតបិត ឬសិសសលព្វលវចាកនាងលលើគ្រូ
អាចារយជាលែើរ ត្រកែឹងខាួនខាា ចខ សក៏សូរខម្ចលោសនឹងលោកបាន 
សរូបីលោកោំងលទោះរិនបានលៅចំលព្វោះរ ខ ឬសាា ប់លៅលហើ កតី ោរ
សរូខម្ចលោសលទោះរប្រងសលគ្រចគ្បលយជន៍ លធាើឱ្យលោសលទោះជា
 លហាសិករោលៅបាន ោលលព្វលខម្ចលោសលធាើរិនចំលព្វោះរ ខលៅ
សលគ្រចគ្បលយជន៍បាន ែូលចាន ោះោរលព្វលផរ សវចាលដ្ឋ រិនម្ចន
 នកគ្តូ្វលជរ បលទោ សលៅចំលព្វោះរ ខ ក៏រប្រងសលគ្រចជាករោបានែូចគន  ។ 
 

អច្កាក សវត្ថុ ១០ ព្បការ 
 កន ង ងគគ្បកបក្នផរ សវចា ចំណ ចទី្ ៣ ប្ែលសប្រតងថា 
 លោា សទ រ៊ឺ ោរលព្វលវចាលជរលទោះ ម្ចនលហត្ ឬម្ចនលរឿងោ៉ា វប្ែល
ជារូលក្នោរលជរ លៅថា  លោា សវត្ថ  ១០ គ្បោរ ែូចម្ចនគថា 
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សប្រតងថា  
 ជាតិ្ ទរ លគត្ត ករោំ  សិបប ំអាព្វធ លិងគិកំ 
 កិលលសាបត្តិ  លោា លសា  ទ្សលម្ចរសវទ្ោ ។ 

 
វាច្ឆប្ លច្ព្បើច្ជរច្នាះមន ១០ ព្បការ   

 ១. ប្ែលលៅថា ជាតិ្ រ៊ឺ ជាតិ្ម្ចនពីរយ៉ាង បានែល់ ហីនជាតិ្ ១ 
ឧកាែាជាតិ្ ១ ។ ប្ែលលៅថា ហីនជាតិ្ រ៊ឺ ជាតិ្រន សសចណាា ល 
ជាតិ្ជាងត្ាញប្ផង ជាតិ្ នកលនសាទ្ ជាតិ្ នកលធាើរលទ្ោះ ជាតិ្ នក
លចាលសំោរ ជាតិ្ោងំលនោះ លៅថា ហីនជាតិ្ ។ 
 ប្ែលលៅថា ឧកាែាជាតិ្ រ៊ឺ ជាតិ្កសគ្តិ្ ៍ ជាតិ្គ្ព្វហោណ៍ 
ជាតិ្ោំងលនោះលៅថា ឧកាែាជាតិ្ ។ 
 ២. ប្ែលលៅថា ទរ ទរម្ចនពីរយ៉ាង បានខាង ហីនទរ ១ 
ឧកាែាទរ ១ ។ ប្ែលលៅថា ហីនទរ រ៊ឺ  វកណណកទរ ជវកណណក-
ទរ ធនិែាកទរ សវែិាកទរ ក លវឌឍកទរ ព ំលទោះលសាត្ ទរណា
ប្ែលលរលរើ ង្ក  លរបទោ បបលទថ ក លរលខពើរ លរលពបគ្ជា  លររិន
លគរព ម្ចនកន ងជនបទ្លទោះៗ ទរោំងលនោះលៅថា ហីនទរ ។ 
(ទរោំង ៥ លនោះតរ ែាកថា ថាជាល ោ្ ោះប្ែលជាខ្ ំបលគ្រើលរ) ។ 
 ប្ែលលៅថា ឧកាែាទរ រ៊ឺ ទរប្ែលគ្បកបគ្ពរចំលព្វោះលដ្ឋ 
គ្ពោះព ទ្ធ គ្បកបគ្ពរចំលព្វោះលដ្ឋ គ្ពោះធរ៌ គ្បកបគ្ពរចំលព្វោះលដ្ឋ 
គ្ពោះសងឃ ព ំលទោះលសាត្ ទរណាប្ែលលររិនលរើលង្ក  លររិន
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បទោ បបលទថ ក លររិនលខពើរ លររិនលពបគ្ជា  លរលគរព ម្ចនកន ងជន
បទ្លទោះៗ ទរោំងលនោះលៅថា ឧកាែាទរ ។ 
 ៣. ប្ែលលៅថា លគត្ត លគត្តម្ចនពីរយ៉ាង បានខាង 
ហីនលគត្ត ១ ឧកាែាលគត្ត ១ ។ ប្ែលលៅថា ហីនលគត្ត រ៊ឺ ភារោា ជ-
លគត្ត ព ំលទោះលសាត្ លគត្តណាប្ែលលរលរើលង្ក  លរបទោ បបលទថ ក 
លរលខពើរ លរលពបគ្ជា  លររិនលគរព ម្ចនកន ងជនបទ្លទោះៗ លគត្ត
ោងំលនោះលៅថា ហីនលគត្ត ។ 
 ប្ែលលៅថា ឧកាែាលគត្ត រ៊ឺ លគត្រលគត្ត លម្ចរគោា នលគត្ត 
កចាា  នលគត្ត វសិែាលគត្ត ព ំលទោះលសាត្ លគត្តណាប្ែលលររិនលរើល
ង្ក  លររិនបទោ បបលទថ ក លររិនលខពើរ លររិនលពបគ្ជា  លរលគរព 
ម្ចនកន ងជនបទ្លទោះៗ លគត្តោំងលនោះលៅថា ឧកាែាលគត្ត ។ 
 ៤. ប្ែលលៅថា ោរង្ករ រ៊ឺ ោរង្ករម្ចនពីរយ៉ាង បានែល់
ោរង្ករែ៏លថាកោប ១ ោរង្ករែ៏ខពង់ខពស់ ១ ។ ប្ែលលៅថា ោរង្ករ
ែ៏លថាកោប រ៊ឺ ោរង្កររបស់ នកចាងំលឈើ ោរង្កររបស់ នកលចាលផ្ទា  
(លចាលសំោរ) ព ំលទោះលសាត្ ោរង្ករណាប្ែលលរលរើលង្ក  លរ
បទោ បបលទថ ក លរលខពើរ លរលពបគ្ជា  លររិនលគរព ម្ចនកន ងជនបទ្
លទោះៗ ោរង្ករោំងលនោះលៅថា ោរង្ករែ៏លថាកោប ។ 
 ប្ែលលៅថា ោរង្ករែ៏ខពង់ខពស់ រ៊ឺ ោរភាួរោស់ ោរជួញប្គ្ប 
ោររកាលគ ព ំលទោះលសាត្ ោរង្ករណាប្ែលលររិនលរើលង្ក  លររិន
បទោ បបលទថ ក លររិនលខពើរ លររិនលពបគ្ជា  លរលគរព ម្ចនកន ងជន 
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បទ្លទោះៗ ោរង្ករោំងលនោះលៅថា ោរង្ករែ៏ខពង់ខពស់ ។ 
 ៥. ប្ែលលៅថា សិលបសាស្រសដ រ៊ឺ សលិបសាស្រសតម្ចនពីរយ៉ាង 
បានែល់សិលបសាស្រសតែ៏លថាកោប ១ សិលបសាស្រសតែ៏ខពង់ខពស់ ១ ។ 
ប្ែលលៅថា សិលបសាស្រសតែ៏លថាកោប រ៊ឺ សិលបសាស្រសត នកត្ាញ
ប្ផង សិលបសាស្រសត នកលធាើឆាន ំង សិលបសាស្រសត នកត្ាញសំពត់្ 
សិលបសាស្រសត នកលធាើប្សបក សិលបសាស្រសតខាោ ន់គ្ពោះលកស ព ំលទោះលសាត្ 
សលិបសាស្រសតណាប្ែលលរលរើលង្ក  លរបទោ បបលទថ ក លរលខពើរ លរ
លពបគ្ជា  លររិនលគរព ម្ចនកន ងជនបទ្លទោះ  ៗសិលបសាស្រសតោំងលនោះ 
លៅថា សិលបសាស្រសតែ៏លថាកោប ។ 
 ប្ែលលៅថា សលិបសាស្រសតែ៏ខពង់ខពស់ រ៊ឺ ោប់លដ្ឋ ក្ែទ្លទ្ 
ោប់លដ្ឋ វធីិនពានត (កបួនទំ្ទ ) ោរសរលសរ កសរ ព ំលទោះលសាត្ 
សលិបសាស្រសតណាប្ែលលររិនលរើលង្ក  លររិនបទោ បបលទថ ក លរ
រិនលខពើរ លររិនលពបគ្ជា  លរលគរព ម្ចនកន ងជនបទ្លទោះ  ៗ
សលិបសាស្រសតោំងលនោះ លៅថា សិលបសាស្រសតែ៏ខពង់ខពស់ ។ 
 ៦. បណាត អាព្វធោំង   ស ទ្ធប្ត្លថាកោបោំង ស់ 
ចំប្ណកខាងអាព្វធទឹ្កលទរប្ផអរ (លោរគ្បលរោះ) លៅថា អាព្វធ
យ៉ាងស្សាល ។  
 ៧. ប្ែលលៅថា លភទ្ រ៊ឺ លភទ្ម្ចនពីរយ៉ាង បានែល់ 
លភទ្ែ៏លថាកោប ១ លភទ្ែ៏ខពង់ខពស់ ១  ។ ប្ែលលៅថា លភទ្លថាកោប 
រ៊ឺ លភទ្ខពស់លពក ោបលពក លមោ លពក សលពក លភទ្ោំងលនោះ លៅថា 
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 លភទ្លថាកោប ។ 
 ប្ែលលៅថា លភទ្ខពង់ខពស់ រ៊ឺ លភទ្រិនខពស់លពក រិនោបលពក 
រិនលមោ លពក រិនសលពក លភទ្ោំងលនោះ លៅថា លភទ្ខពង់ខពស់ ។ 
 ៨. ឯកិលលសោំង   ស ទ្ធប្ត្លថាកោបោំង ស់ ។ 
 ៩. ឯអាបត្តិោំង   ស ទ្ធប្ត្លថាកោបោំង ស់ ចំប្ណក
ខាងលសាតបត្តិ និងសម្ចបតិ្ត ស ទ្ធប្ត្ខពង់ខពស់ោងំ ស់ ។ 
 ១០. ប្ែលលៅថា លជរ រ៊ឺ លជរម្ចនពីរយ៉ាង បានែល់លជរយ៉ាង
លថាកោប ១ លជរយ៉ាងខពង់ខពស់ ១  ។ ប្ែលលៅថា លជរយ៉ាង
លថាកោប រ៊ឺ លជរថា លោកជាសត្ាឱ្ែា លោកជាសត្ាពប្ព លោកជា
សត្ាលគ លោកជាសត្ាោ លោកជាសត្ាតិ្រចាេ ន លោកជាសត្ានរក 
លោកគោ នរតិ្លអលទ្ លោកម្ចនប្ត្រតិ្អាគ្កក់រា៉ាង លជរលដ្ឋ    
 កខរកតី លដ្ឋ  ភ  កខរកតី លដ្ឋ និរិោត្ប រសនិងនិរិោត្ស្សីកតី លជរោំងលនោះ 
លៅថា លជរយ៉ាងលថាកោប ។ 
 ប្ែលលៅថា លជរយ៉ាងខពង់ខពស់ រ៊ឺ លជរថា លោកជាបណាិ ត្ 
លោកលឆ្ាៀវឆាា ស លោកជា នកគ្បាជ្ លោកជាពហ សសូត្ លោកជា
ធរោកេិក លោកគោ នរតិ្អាគ្កក់លទ្ លោកម្ចនប្ត្រតិ្លអរា៉ាង លជរ
ោំងលនោះ លៅថា លជរយ៉ាងខពង់ខពស់ ។  (បិែកភារ ៣ ទំ្ព័រ ២៤០) 
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បច្យគទនសរសុវាច្ឆមន ២ ព្បការ 
 ១. ោ បលយរ រ៊ឺ ពាយរសប្រតងកិរយិគ្ទ្លគោះលបាោះលបាក 
តរផាូវោ លធាើឱ្យ នកល ើញលកើត្លសចកតីលគ្ោធ ខាោ សល ៀន រិនលពញ
ចិត្ត ឬសរលសរ កសរលជរជាលែើរ ។ 
 ២. វចីបលយរ រ៊ឺ ពាយរលព្វលព្វកយលគ្គត្គ្គត្តរផាូវ
វចា ប្ែលជាផរ សវចាលដ្ឋ គ្ត្ង់ ។ 

 
ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបសស់រសុវាច្ឆ  

 ោរលជរ នកប្ែលម្ចនឧបោរៈរ ណ ែូចជាម្ចតបិត គ្រូអាចារយ 
ឬ នកម្ចនសលីរ ណ រ៊ឺ ភិកខ  សារលណរ ឬឧបាសកឧបាសិោោងំ
លនោះ  នកលជររប្រងម្ចនលោសធៃន់ជារហាសាវជាៈ ប្ត្លបើ នកប្ែលគ្តូ្វ
លជរផ្ទដ សា ជា នករិនម្ចនសីល ឬរិនម្ចនឧបោរៈ  នកលជរក៏ម្ចន
លោសស្សាលជា បបសាវជាៈ ។ 
 

៧. សម្ផបបោប 
 សរផបបោប រ៊ឺ ោរនិយ លផតសផ្ទត សលោ ោ ឥត្
គ្បលយជន៍ ោលប្ចកបទ្បាន ២ បទ្ រ៊ឺ សរផ + បោប ។ 
 សរផ ប្គ្បថា ទ្ម្ចា  គ្បលយជន៍និងលសចកតីស ខ ។ 
 បោប ប្គ្បថា ោរលព្វលវចា ។ 
 ោលរួរបទ្ជា សរផបបោប ប្គ្បថា ោរលព្វលវចាប្ែលទ្ម្ចា   
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គ្បលយជន៍និងលសចកតីស ខ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 សំហិត្ស ខំ ផលតិ្ វទិលសតី្តិ្ = សរផំ  
 វចាណារប្រងទ្ម្ចា  គ្បលយជន៍និងលសចកតីស ខលផសងៗ វចា 
លទោះល ោ្ ោះថា សរផ ។ 
 សរផំ បលបតិ្ ឯលត្ទតិ្ = សរផបបោលបា  
 ោរលព្វលវចាប្ែលទ្ម្ចា  គ្បលយជន៍និងលសចកតីស ខលផសងៗ 
ឱ្យខូចលដ្ឋ លចត្ទលទោះ ែូលចាន ោះលចត្ទប្ែលជាលហត្ ក្នោរលព្វល
វចាលទោះ ល ោ្ ោះថា សរផបបោប ។ 
 ោរលព្វលវចាប្ែលជាសរផបបោប លទ្ើបសំលៅែល់ ោរលព្វល 
លរឿងោ៉ា វលផសងៗ ប្ែលរកគ្បលយជន៍រិនបាន ែូចជាោរលព្វលលរឿង
ោរលករ តិ៍ លោខ ន រហូត្ែល ់នកសរលសរគ្បលោរលោកជាលែើរ ោំង
លនោះចាត់្ជាសរផបបោបោំង ស់ លគ្ព្វោះ នកសាត ប់កតី  នកអានកតី រិន
បានទ្ទួ្លគ្បលយជន៍ឱ្យលកើត្បញ្ញញ  លដ្ឋោះទ្ កខកន ងជីវតិ្បានគ្តឹ្រប្ត្ឱ្យ
ចិត្តលភាើត្លភាើនលៅរួ ជួរខណៈលពលប្ែលសាត ប់ ឬអានប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

អង្គព្បក្បរបសស់ម្ផបបោបមន ២ ព្បការ 
  ១. និរត្ថកថាប រោខ លោ លចត្ទលព្វលវចាប្ែលរិនប្រនជាគ្ប- 
លយជន៍ ។ 
 ២. កេនំ លព្វលវចាប្ែលរិនប្រនជាគ្បលយជន៍លទោះ ។ 
  ងគគ្បកបរបស់សរផបបោបលនោះ លទ្ើបសំខាន់គ្ត្ង់ ក សល- 
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លចត្ទប្ែលជាលហត្ ក្នោរលព្វលសរផបបោប ចំប្ណកព្វកយប្ែល
លព្វលលឡើងជាផលរបស់សរផបបោបលចត្ទលទោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈ
ោក់ទ្ងនឹងសរផបបោបសប្រតងថា  
 សរផសស និរត្ថកថា-          ប រត កេនំ ទ្ លវ  
 បលរន រហិលត្ល វ           លហាតិ្ ករោបលថា ន លទ ។ 
  ងគោំង ២ របស់សរផបបោបលទោះ រ៊ឺ លចត្ទលព្វលវចាប្ែល
រិនម្ចនគ្បលយជន៍រួ  លព្វលវចាលទោះលឡើងរួ  ោល នកសាត ប់ 
ឬ នកអានលជឿព្វកយលព្វលលទោះក៏សលគ្រចជាករោបេ ប្ត្លបើ នកសាត ប់ 
ឬ នកអានរិនលជឿតរព្វកយលព្វលលទោះ ក៏រិនសលគ្រចជាករោបេ គ្តឹ្រ
ប្ត្ជាសរផបបោបប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ព្វកយនិយ ប្ែលរិនម្ចនគ្បលយជន៍ រ៊ឺ និរត្ថកថាលនោះ 
គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់បានសប្រតងទ្ កកន ងសារញ្ញផលសូគ្ត្ក្នសីលខនធវរគ 
គ្ពោះបាលីថា ម្ចន ៣២ គ្បោរ  នកែឹងទូ្លៅថា តិ្រចាេ នកថា រ៊ឺ ព្វកយ
លព្វលទ្ទឹ្ងជារួ ររគផល 
 ១. ោជកេំ រ៊ឺ និយ  ំពីលសតចខាោះ ។ 
 ២. លចារកេំ និយ  ំពីលចារខាោះ ។ 
 ៣. រហារត្តកេំ និយ  ំពីអាម្ចត្យធំខាោះ ។ 
 ៤. លសទកេំ និយ  ំពីលសទោហានខាោះ ។ 
 ៥. ភ កេំ និយ  ំពីភ័ ខាោះ ។ 
 ៦.   ទ្ធកេំ និយ  ំពីចរាំងខាោះ ។ 
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 ៧.  ននកេំ និយ  ំពីបា រាូបចំណីខាោះ ។ 
 ៨. បានកេំ និយ  ំពីទឹ្កផឹកខាោះ ។ 
 ៩. វត្ថកេំ និយ  ំពីសំពត់្ខាោះ ។ 
 ១០. ស នកេំ និយ  ំពីទី្លែកខាោះ ។ 
 ១១. ម្ចោកេំ និយ  ំពីផ្ទា កគ្រងខាោះ ។ 
 ១២. រនធកេំ និយ  ំពីលគ្រឿងគ្ក ូបខាោះ ។ 
 ១៣. ញាតិ្កេំ និយ  ំពីញាតិ្ខាោះ ។ 
 ១៤. យនកេំ និយ  ំពីយនខាោះ ។ 
 ១៥. គរកេំ និយ  ំពីស្សុកខាោះ ។ 
 ១៦. និររកេំ និយ  ំពីនិររខាោះ ។ 
 ១៧. នររកេំ និយ  ំពីនររខាោះ ។ 
 ១៨. ជនបទ្កេំ និយ  ំពីជនបទ្ខាោះ ។ 
 ១៩. ឥត្ថីកេំ និយ  ំពីស្សីតខាោះ ។ 
 ២០. ប រសិកេំ និយ  ំពីប រសខាោះ ។ 
 ២១. សូរកេំ និយ  ំពីលយោលកាៀវោា ខាោះ ។ 
 ២២. វសិិខាកេំ និយ  ំពីផាូវខាោះ ។ 
 ២៣. ក រភដ្ឋា នកេំ និយ  ំពីកំពង់ទឹ្កខាោះ ។ 
 ២៤. ប ពាលបបត្កេំ និយ  ំពីញាតិ្ប្ែលប្ចកឋានលៅោន់
បរលោកលហើ ខាោះ ។ 
 ២៥. ទនត្តកេំ និយ  ំពីព្វកយប្ែលឥត្គ្បលយជន៍ម្ចន 
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សភាពលផសងៗ ខាោះ ។ 
 ២៦. លោកោខ  ិកំ និយ  ំពីលោកខាោះ ។ 
 ២៧. សរ ទ្ោោខ  ិកំ និយ  ំពីលរឿងជីកសរ គ្ទ្ខាោះ ។ 
 ២៨. ឥតិ្ ភវភវកេំ និយ  ំពីលសចកតីចលគ្រើននិងរិនចលគ្រើន
ខាោះ ។ 
 ២៩. ក ម្ចរកីេំ និយ  ំពីស្សីគ្ករ ំ ។ 
 ៣០. ក ម្ចរកេំ និយ  ំពីគ្បុសកំលោោះ ។ 
 ៣១. ( រញ្ញកេំ និយ  ំពីលរឿងក្គ្ព) ។ 
 ៣២. (បពាត្កេំ រ៊ឺ និយ  ំពីលរឿងភនំ) ។  
                                                           (បិែកភារ ១៤ ទំ្ព័រ ១៦៥) 

 សរផបបោប ប្ែលជាតិ្រចាេ នកថាោងំលនោះ លដ្ឋ លគ្ចើនលកើត្ 
ជារួ ពួក នកលគ្ចៀង  នកសប្រតង និង នកនិពនធគ្បលោរលោក ប្ែល
រិនម្ចនរតិ្ធរ៌លផសង  ៗ ឬរន សសលោកោំង  ប្ែលអាស្ស័ ោរ
និយ សតីលធាើោររកស ី លែើរបីឱ្យជីវតិ្តំងលៅបាន ចំប្ណកលគ្ចើន
ជាតិ្រចាេ នកថា លវៀរប្ត្ជាោរសនោទធរ៌ លែើរបីទំចិត្តឱ្យតំងលៅកន ង
ក សលធរ៌ ែូចគ្ពោះព ទ្ធភាសិត្ប្ែលគ្ពោះ ងគគ្ទ្ង់សប្រតងទ្ កកន ង
បាសោសិសូគ្ត្សប្រតងថា  
 សននិបតិ្តនំ លវ ភិកខលវ ទ្ា ំ ករណី ំ ធរោី វ កថា  រលិយ 
វ ត្ ណាី ភាលវ  ។ 
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 ម្ចន លភិកខ ោំង    នកោំង  គ្បជ ំគន លហើ គ្តូ្វលធាើកិចា 
២ យ៉ាង រ៊ឺ ព្វកយគ្បកបលដ្ឋ ធរ៌ ១ ភាពជា នកសៃប់លសៃៀរលៅ
ែ៏គ្បលសើរ ១ ។  (បិែកភារ ២១ ទំ្ព័រ ១២៨) 
 បលយររបស់សរផបបោប រ៊ឺ ោរពាយរលធាើលែើរបីឱ្យសលគ្រច
សរផបបោបលទោះ ម្ចនវចីបលយរប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ រប្រងលកើត្តរវចីោា រ
លដ្ឋ លគ្ចើន ។ 
 

ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបសស់ម្ផបបោប 
  នកណាលព្វលសរផបបោបលរឿ ៗ លហើ  រប្រងចាត់្ជារហា-
សាវជាៈ រ៊ឺ ម្ចនលោសលគ្ចើន ចំប្ណក នកប្ែលលព្វលសរផបបោប
គ្គខាោះៗ រប្រងចាត់្ជា បបសាវជាៈម្ចនលោសតិ្ច ។ 
  ក សលវចីករោ រ៊ឺ រ សាវទ្ បិស ណវចា ផរ សវចា និង 
សរផបបោប ោំង ៤ គ្បោរលនោះ ល ោ្ ោះថា វចីករោ លគ្ព្វោះលកើត្តរវចីោា រ 
បានែល់ វចីវញិ្ញត្តិលដ្ឋ លគ្ចើន ។ 
 វចីករោលនោះបានែល់ កិរយិអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ម្ចត់្ រ៊ឺ ោរ 
និយ ឬោរលព្វលវចាបានែល់ វចីវញិ្ញត្តិរូបលទោះឯង ។ 

 

វាច្ឆមន ៤ ព្បការ 
 ១. សទ្ោវចា បានែល់ សំលឡងប្ែលនិយ លឡើង ។ 

 ២. វរិតិ្វចា បានែល់ ោរលវៀរចាកវចីទ្ ចារតិ្ ។ 
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 ៣. លចត្ទវចា បានែល់ លចត្ទប្ែលលធាើឱ្យវចីវញិ្ញត្តិរូបលកើត្ ។  
 ៤. លចាបនវចា បានែល់ កិរយិអាោរពិលសសប្ែលគ្បគ្ពឹត្ត
លៅកន ងព្វកយនិយ  នឹងអាចឱ្យ នកសាត ប់ែឹងបំណងរបស់ខាួនបាន ។ 

 វចីវញិ្ញត្តិរូប ជាោា រក្នោរលកើត្លឡើងរបស់វចីករោោំង ៤ គ្បោរ
លនោះ ម្ចនរ សាវទ្ជាលែើរ ែូចវចនត្ថៈថា  
 វចាឯវ ោា រ ំ= វចីោា រ ំ 
 វចីវញិ្ញត្តិរូបលទោះ ជាោា រលទ្ើបល ោ្ ោះថា វចីោា រ ។ 

 វចីោា លរ ល ភ ល យន បវត្តំ ករោនតិ = វចីករោំ 
 ករោណាប្ែលលកើត្កន ងវចីោា រលដ្ឋ លគ្ចើន ល ោ្ ោះថា វចីករោ ។ 

 

ការអធិបាយអក្សុលវឆីក្ម្ម ៤ ឆប់ 

6 

 អក្សុលម្ច្នាក្ម្ម ៣ 

 រលទករោ បានែល់ ោរង្ករប្ែលលកើត្លឡើងតរផាូវចិត្ត 
 ក សលរលទករោ ជាោរង្ករប្ែលររួលៅកន ង ក សលករោបេ ១០ 
ម្ចន ៣ គ្បោរបានែល់  ភិជា ពាបាទ្ និងរិចាេ ទិ្ែាិ ។ 

 

៨. អភិជា 
  ភិជា បានែល់ ោរសរាឹងរកំ្ពចង់បានគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ នក
ែក្ទ្ ែូចវចនត្ថៈថា  
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 បរសរបត្តឹ  ភិរ ខំ ្ តី្តិ្ =  ភិជា 

 ធរោជាតិ្ណា រប្រងរិត្ែល់គ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្លៅ
ចំលព្វោះរ ខ ធរោជាតិ្លទោះល ោ្ ោះថា  ភិជា  ងគធរ៌បានែល់ លោភ
លចត្សិក ។ 

 

ច្ោភមន ២ យ៉ា ង្ 
 ១. ធរោិ លោភ រ៊ឺ លសចកតីចង់បានលដ្ឋ គ្តូ្វតរធរ៌ បានែល់ 
ប រគលណាោលជួបអាររោណ៍ប្ែលលអ រប្រងម្ចនលសចកតីលពញចិត្តចង់ 

បានអាររោណ៍លទោះ លទ្ើបប្សាងរកលដ្ឋ ស ចរតិ្ លដ្ឋ ោរទិ្ញ ផ្ទា ស់
បតូរឬសូរជាលែើរ ។ 

 ២.  ធរោិ លោភ រ៊ឺ ោរចង់បានលដ្ឋ រិនគ្តូ្វតរធរ៌ បាន
ែល់  នកប្ែលជួបអាររោណ៍លអជាទី្លពញចិត្ត ចង់បានលហើ រិត្រក
ផាូវលួច លកងគ្បវញ័្ា  បាន់ កគ្ទ្ពយលរជាលែើរ ប រគលប្ែលម្ចនោរចង់
បានប្ត្រិនចង់ទិ្ញ ផ្ទា ស់បតូរ ឬសូរ ោំងលនោះចាត់្ជា  ធរោិ លោភ 
រ៊ឺ តួ្ ភិជា កន ងបររត្ថទី្បនីែីោសប្រតងវចនត្ថៈរបស់ ភិជាទ្ កថា  
  ភិជា នតិ  សាទ្រលត្ត  ែាតា  បរភណា សស  ត្តលទ 
បរណិារនវលសន  តិ្លរកត្រ ំ្ នតិ និជា នតិ ឯតយតិ្ =  ភិជា 

ប រគលោំង   រិនបានឈប់លៅគ្តឹ្រប្ត្លសចកតីលពញចិត្ត
ចង់បាន រប្រងរិត្សរាឹងរកំ្ពលដ្ឋ អាោរប្ែលនឹងលធាើឱ្យគ្ទ្ពយរបស់ 
 នកែក្ទ្ោា ក់រកជារបស់ខាួន លដ្ឋ ធរ៌ណា ែូលចនោះធរ៌ប្ែលជាលហត្  
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ក្នោររិត្ ល ោ្ ោះថា  ភិជា ។ 

 

អង្គព្បក្បទនអភិជាមន ២ ព្បការ 
 ១. បរភណាំ  គ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្ ។ 

 ២.  ត្តលទ បរណិារនំ ម្ចនចិត្តរិត្ឱ្យជារបស់ខាួន ។ 

 លបើគ្រប់ ងគគ្បកបោំង ២ គ្បោរលនោះលហើ  រប្រងជាោរកនាង
ករោបេ ជារលទទ្ ចារតិ្បានតរ ងគក្នករោបេលនោះ បរភណាំ  រ៊ឺ គ្ទ្ពយ
សរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្លទោះ សំលៅ ក  វញិ្ញញ ណកគ្ទ្ពយ និង 

សវញិ្ញញ ណកគ្ទ្ពយ ប្ែលជាសត្ាចិញ្ា រឹលផសងៗ គ្ពរោំងរន សសស្ស ី

គ្បុសប្ែលម្ចនម្ចា ស ់ឬរូែណតឹ ងប្ែលលរែណតឹ ងទ្ កលហើ  ចំប្ណក
រន សសែក្ទ្លគ្ៅ ំពី នកប្ែលរិនម្ចនម្ចា ស់ រិនចាត់្ថាជាបរភណា  
ែូចជាស្រសតី ៨ ពួក ម្ចនម្ចត្ រកខិតជាលែើរ រហូត្ែល់ធរោរកខិត ោំងលនោះ
គ្បុសណាសរាឹងរកំ្ពចង់បានរិនជា ភិជាទ្ ចារតិ្ ។ 

 បលយររបស់ ភិជា រិនបានសប្រតងបលយរទ្ កកន ង ងគគ្បកប 

លដ្ឋ ចំលព្វោះែូចជា ក សលករោបេ ប្ែលលកើត្តរោ ោា រនិងវចីោា រ
លទ្ លគ្ព្វោះគ្តឹ្រប្ត្ជាោរនឹករិត្ អាចសលរង្កគ ោះជា សាហត្ថិកបលយរ ។ 

 

ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបសអ់ភិជា 
 គ្តូ្វវនិិចេ័ លៅលលើម្ចា សគ់្ទ្ពយ លបើម្ចា ស់គ្ទ្ពយជា នកម្ចនសីល 

  នកសរាឹងរកំ្ពរប្រងម្ចនលោសលគ្ចើន លបើម្ចា ស់គ្ទ្ពយជា នករិនម្ចនសីល 
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  នកសរាឹងរកំ្ពរប្រងម្ចនលោសតិ្ច ។ 

 

៩. រយបាទ 
 ពាបាទ្ រ៊ឺ អាោរប្ែលរិត្អាគ្កក់ែល់ នកែក្ទ្ ។ 

 ពាបជាតិ្ ហិត្ស ខំ ឯលត្ទតិ្ = ពាបាលោ  
 គ្បលយជន៍និងលសចកតីស ខ រប្រងវទិសលៅលដ្ឋ លោសណា 
ែូលចាន ោះលោសលទោះ ល ោ្ ោះថា ពាបាទ្ ។ 

 ោររិនលពញចិត្ត រិនចូលចិត្ត កន ង និដ្ឋា ររោណ៍ ជាអាោរ
របស់លោសៈ តរធរោតលៅរិនោន់ចាត់្ថាជារលទទ្ ចារតិ្ គ្តឹ្រប្ត្
ជាពាបាទ្ោ រនថៈ ឬពាបាទ្នីវរណៈប៉ា លណាណ ោះ លៅរិនោន់ែល់
ថាន ក់ពាបាទ្ប្ែលជារលទទ្ ចារតិ្លទ្ ។ 

 ពាបាទ្ប្ែលជារលទទ្ ចារតិ្លទោះ គ្តូ្វជាលោសៈគ្បលភទ្
លគ្គត្គ្គត្ខាា ំង ម្ចនអាោររិត្អាគ្កក់ែល់ នកែក្ទ្ ប្ែលម្ចនោរ
គ្បាថាន  និងទ្ម្ចា  គ្បលយជន៍ លសចកតីស ខរបស់ នកែក្ទ្ឱ្យវទិសលៅ 
ែូចជាោលខឹងលគ្ោធ នកែក្ទ្ ក៏ចងអាឃាត្រិត្កន ងចិត្តរកពិធីលធាើឱ្យ
 នកលទោះលកើត្លសចកតីវទិស ឬនឹករិត្ផ្ទដ សា នកែក្ទ្ឱ្យបានទ្ទួ្ល
 នតោ លផសងៗ លោសៈគ្បលភទ្លគ្គត្គ្គត្យ៉ាងលនោះ លទ្ើបចាត់្ជា
រលទទ្ ចារតិ្ ។ 
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អង្គព្បក្បទនរយបាទមន ២ ព្បការ 
 ១. បរសលតត   នកែក្ទ្ ។ 

 ២. វទិសចិទត  រិត្ឱ្យលសចកតីវទិសលកើត្លឡើង ។ 

 លបើគ្រប់ ងគគ្បកប ២ គ្បោរលនោះលហើ  ក៏ជាោរកនាងករោបេ 

ជារលទទ្ ចារតិ្ ។ 

 រា៉ាងលទ្ៀត្  នកប្ែលម្ចនលសចកតីលសាកលៅខូចចិត្ត រិត្ទ្ម្ចា   

ខាួនឯងលរឿ  ៗរិនចាត់្ជាពាបាទ្រលទទ្ ចារតិ្លទ្ លគ្ព្វោះខាោះ ងគប្ែលជា 
បរសលតត  លទ្ើបរិនជាោរកនាងករោបេ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតង ភិជា
និងពាបាទ្ថា  
 លទ្ាភិជា  បរភណាំ           ត្តលទ បរណិារនំ  
 ពាបាទ្សស បរសលតត   ត្សស វទិសចិនតនំ ។ 

  ងគក្ន ភិជាម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ សរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្រួ  ម្ចន
ចិត្តរិត្ចង់បានរកជារបសខ់ាួនលដ្ឋ រិនគ្តូ្វតរធរ៌រួ  ។ 

  ងគក្នពាបាទ្ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  នកែក្ទ្រួ  រិត្ឱ្យលសចកដី
វទិសលកើត្លឡើងរួ  ។ 

 

ច្សឆក្តីច្សសង្គាន រវាង្វធក្ច្ឆត្នារបសប់ាណាតិ្បាត្ 
និង្រយបាទ 

 វធកលចត្ទ របស់បាណាតិ្បាត្លទោះ ជាលចត្ទអាគ្កក់ប៉ាងលធាើ
ចំលព្វោះោ  នកែក្ទ្ចាត់្ចូលកន ងវតិិ្ការកិលលស ចំប្ណក វធកលចត្ទ 
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របស់ពាបាទ្លទោះ ជាលចត្ទអាគ្កក់ប្ែលលកើត្ជារួ ចិត្តខាួនឯង 
ចាត់្ចូលកន ងបរ ិ ដ្ឋា នកិលលស ។ 

 បលយររបស់ពាបាទ្ រិនបានសប្រតង ងគគ្បកបទ្ ក លទ្ើប
សលរង្កគ ោះបានែូចគន ជារួ បលយររបស់ ភិជា រ៊ឺ សាហត្ថិកបលយរ។ 

 

ម្ហាស្លវជានិង្អបបស្លវជារបសរ់យបាទ 
 លបើជាោរពាបាទ្ រិត្អាគ្កក់ចំលព្វោះ នកម្ចនសីលរ ណ 
សម្ចធិរ ណ និងបញ្ញញ រ ណ ក៏ម្ចនលោសលគ្ចើនជារហាសាវជាៈ លបើ
ជាោរពាបាទ្ែល់ នករិនម្ចនសីលរ ណ ក៏ម្ចនលោសតិ្ចជា 

 បបសាវជាៈ ។ 

 

១០. មិ្ច្ឆេ ទិ ាិ 
 រិចាេ ទិ្ែាិ រ៊ឺ ោរ ល់ល ើញខ សពីលសចកតីពិត្ ោលប្ចកបទ្ 

បាន ២ បទ្ រ៊ឺ រិចាេ  + ទិ្ែាិ ។ 

 រិចាេ  ប្គ្បថា វបិរតិ្ ។ 

 ទិ្ែាិ ប្គ្បថា ោរ លល់ ើញ ។ 

 ោលរួរបទ្ជា រិចាេ ទិ្ែាិ ប្គ្បថា ោរ ល់ល ើញប្ែលវបិរតិ្ 
សលំៅែល់ ោរ ល់ល ើញខ សចាកលសចកតីពិត្ ែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 រិចាេ  បសសតី្តិ្ = រិចាេ ទិ្ែាិ  
 ធរោជាតិ្ណា រប្រងម្ចនលសចកតី ល់ល ើញប្ែលវបិរតិ្ខ សពី 
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លសចកតីពិត្ ធរោជាតិ្លទោះល ោ្ ោះថា រិចាេ ទិ្ែាិ  ងគធរ៌បានែល ់
ទិ្ែាិលចត្សិក ។ 

 លរឿងរិចាេ ទិ្ែាិលនោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគសប្រតងទ្ កយ៉ាងទូ្លំទូ្ោ  
ម្ចនសោា  ទិ្ែាិ លសចកតី ល់ល ើញខ សគ្បោន់ម្ចំកន ងខនធ ៥ ថាជា
ល ើង រិចាេ ទិ្ែាិ ៦២ គ្បោរ ប្ែលសប្រតងទ្ កកន ងគ្ពហោជាលសូគ្ត្ និង 

និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិ ប្ែលសប្រតងទ្ កកន ងសារញ្ញផលសូគ្ត្ ។ 

 សគ្ម្ចប់រិចាេ ទិ្ែាិកន ងរលទទ្ ចារតិ្លនោះ សលំៅ ក និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិ 
៣ គ្បោរ ប្ែលជារិចាេ ទិ្ែាិយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ ប្ែលឱ្យសលគ្រចជា
 ក សលករោបេបាន ចំប្ណករិចាេ ទិ្ែាិយ៉ាងែក្ទ្លទោះ គ្តឹ្រប្ត្ជា
ទិ្ែាិសារញ្ញប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 

និយត្មិ្ច្ឆេ ទិ ាិ ៣ ព្បការ គឺ 
 ១. នត្ថិកទិ្ែាិ ម្ចនោរល ើញថាលធាើ ាីៗ កតី ផលប្ែលរបបីបាន 

ទ្ទួ្លលទោះរប្រងរិនម្ចន លសចកតី ល់ល ើញខ សគ្បលភទ្លនោះចាត់្ជា 

ឧលចេទ្ទិ្ែាិផង រ៊ឺ  លល់ ើញថាសត្ាោំង  សាា ប់លហើ ក៏សនូយ
លៅ រិនម្ចនោរលកើត្លទ្ៀត្ កន ងសារញ្ញផលសូគ្ត្សប្រតងលសចកតី
 លល់ ើញខ សគ្បលភទ្ប្ែលជានត្ថិកទិ្ែាិលនោះថា បានរកពីោរ ល់
ល ើញខ ស ១០ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. នត្ថិ ទិ្ននំ   ោនប្ែលប រគលឱ្យលហើ  រិនម្ចនផល ។ 

 ២. នត្ថិ  ិែាំ ោរបូជាធំ រិនម្ចនផល ។ 
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 ៣.នត្ថិ ហ តំ្  ោរបូជាតូ្ច រិនម្ចនផល (លគ្រឿងសោា រប្ែលលធាើ
ែល់លភ្ៀវ) ។ 

 ៤. នត្ថិ ស កែទ្ កាដ្ឋនំ កម្ចោ នំ ផលំ វបិាលោ ផលនិងវបិាក
ក្នករោប្ែលប រគលលធាើលអនិងលធាើអាគ្កក់ រិនម្ចនលឡើ  ។ 

 ៥. នត្ថិ   ំ លោលោ លោកលនោះរិនម្ចន (លោកលនោះរិនម្ចន
សគ្ម្ចប់ នករស់លៅលោកែក្ទ្) ។ 

 ៦. នត្ថិ បរលោលោ លោកខាងរ ខរិនម្ចន (លោកែក្ទ្រិន
ម្ចនសគ្ម្ចប់ នកប្ែលរសល់ៅលោកលនោះ សត្ាោំង  លកើត្កន ង
ទី្ណា ល ោះចយ ត្លហើ ក៏សូនយលៅកន ងទី្លទោះ រិនលកើត្លទ្ៀត្លឡើ ) ។ 

 ៧. នត្ថិ ម្ចត គ្បតិ្បត្តិខ សឬគ្តូ្វកន ងម្ចត រិនម្ចនផល (ប ណយ
បាប) ។ 

 ៨. នត្ថិ បិត   គ្បតិ្បត្តិខ សឬគ្តូ្វកន ងបិត រិនម្ចនផល (ប ណយ
បាប) ។ 

 ៩. នត្ថិ សតត  ឱ្បបាតិ្ោ សត្ាជាឱ្បបាតិ្កៈកំលណើ ត្រិនម្ចន។  
 ១០. នត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សររគត សម្ចោ បែិបទន  
ល  ឥរញ្ា  លោកំ បរញ្ា  លោកំ ស ំ  ភិញ្ញញ  សចេិកតា  បលវលទ្នតិ  
សរណៈនិងគ្ព្វហោណ៍ោំង   ប្ែលម្ចនលសចកតីគ្ពរលគ្ពៀងគន  
គ្បតិ្បត្តិលដ្ឋ គ្បក្ព លធាើឱ្យជាក់ចាស់ លគ្ព្វោះគ្តស់ែឹងលដ្ឋ ខាួនឯង 
លហើ សប្រតងនូវលោកលនោះនិងលោកខាងរ ខ ក៏រិនម្ចនកន ងលោក
លឡើ  ។ (បិែកភារ ១៤ ទំ្ព័រ ១៣៥) 
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  នកម្ចននត្ថិកទិ្ែាិលនោះ ម្ចនលសចកដី ល់ល ើញបែិលសធផល 
ប្ែលលសោើនឹងោរបែិលសធ ំណាចក្នក សល  ក សលលចត្ទ ប្ែល
ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ផលលផសងៗ ផង ។ 

 ២.  លហត្ កទិ្ែាិ រ៊ឺ  នកប្ែលម្ចនោរ ល់ល ើញថា សត្ា 
ោងំ  ប្ែលកំព ងបានទ្ទួ្លលសចកដីលំបាក ឬលសចកតីសបា 
កតី រិនបានអាស្ស័ លហត្ ណា  ៗឱ្យលកើត្លឡើងលឡើ  គ្បគ្ពឹត្តលៅខាួនឯង
ប៉ា លណាណ ោះ គ្ពោះបាលីកន ងសារញ្ញផលសូគ្ត្សប្រតងថា  
 នត្ថិ រហាោជ លហត្  នត្ថិ បចាលយ សតត នំ សំកិលលសា  
 លហតូ្  បបចាយ សតត  សំកិលិសសនតិ នត្ថិ លហត្  នត្ថិ បចាលយ 
សតត នំ វសិ ទ្ធិយ  លហតូ្  បបចាយ សតត  វសិ ជឈនតិ ។ 

 បពិគ្ត្រហាោជ លហត្ បចា័ ទំឱ្យលៅហោង ែល់សត្ាោំង-
  រិនម្ចនលទ្ សត្ាោំង  រប្រងលៅហោងលដ្ឋ ឥត្លហត្  
ឥត្បចា័  លហត្ បចា័ ទំឱ្យបរសិ ទ្ធ ែល់សត្ាោំង  រិនម្ចន
លឡើ  សត្ាោំង   រប្រងបរសិ ទ្ធលដ្ឋ ឥត្លហត្  ឥត្បចា័   ។ 
(បិែកភារ ១៤.ទ្. ១៣០) 
  នកម្ចន លហត្ កទិ្ែាិលនោះ ម្ចនោរ ល់ល ើញបែិលសធលហត្  
រិនលជឿថាករោលអ ឬអាគ្កក់ប្ែលសត្ាោំង  បានលធាើោល់ក្េៃលនោះ 
នឹងជាលហត្ ឱ្យលកើត្ផលបាន  នកប្ែលបែិលសធលហត្ ក៏ជាោរ
បែិលសធោំងលហត្ និងផល ែូចសារញ្ញផលសូគ្ត្ ែាកថាសប្រតងថា  
 នត្ថិ លហតូ្តិ្ វទ្លទត  ឧភ ំ បែិព្វហតិ្ ។ 
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  នកប្ែល ល់ល ើញថាលសចកតីស ខ ទ្ កខរបស់សត្ាោំង  
លទោះ រិនោក់ទ្ងរកពីលហត្  ក៏ជាោរបែិលសធោំងលហត្ និងផល
គ្ពរគន  ។ 

 ៣.  កិរ ិទិ្ែាិ ម្ចនោរ ល់ល ើញថា ោរលធាើលផសងៗ របស់
សត្ាោំង  លទោះរិនសលគ្រចជាបាប ជាប ណយ យ៉ាងណាលឡើ  
កន ងបាលីសារញ្ញផលសូគ្ត្សប្រតងថា  
 កលោលត លខា រហាោជ ោរ លត ឆិ្នោលត លឆ្ោប លត 
បចលត បចាប លត លសាច លត លសាចាប លត កិលរ លត 
កិលម្ចប លត ផនោលត ផទោ ប លត បាណរតិ្បាប លត  ទិ្ននំ 
អាទិ្ លត សនធឹ ឆិ្នោលត និលោា បំ ហរលត ឯោគរកំិ កលោលត បរបិលនថ 
តិ្ែាលត បរោរ ំរចេលត រ សា ភណលត ករលត ន ករ ិតិ្ បាបំ ។ 
 បពិគ្ត្រហាោជ ប រគលលធាើបាបលដ្ឋ ខាួនឯង ឬលគ្បើ នកែក្ទ្
ឱ្យលធាើ ោត់្ (នូវ វ វៈម្ចនក្ែជាលែើរ) របស់ នកែក្ទ្លដ្ឋ ខាួនឯង 
ឬលគ្បើ នកែក្ទ្ឱ្យោត់្ លបៀត្លបៀនលរលដ្ឋ ខាួនឯង ឬលគ្បើ នកែក្ទ្
ឱ្យលបៀត្លបៀន លធាើ នកែក្ទ្ឱ្យលសាកលៅលដ្ឋ ខាួនឯង ឬលគ្បើ នកែក្ទ្
ឱ្យលធាើឱ្យលរលសាកលៅ លធាើ នកែក្ទ្ឱ្យលំបាកលដ្ឋ ខាួនឯង ឬលគ្បើ នក
ែក្ទ្ឱ្យលធាើឱ្យលរលំបាក  នោោះ ប្នោងលដ្ឋ ខាួនឯង ឬលធាើលរឱ្យ នោោះ
 ប្នោង សម្ចា ប់សត្ាលដ្ឋ ខាួនឯង ឬលគ្បើ នកែក្ទ្ឱ្យសម្ចា ប់ ោន់ ក
នូវគ្ទ្ពយប្ែលលររិនបានឱ្យ ោត់្នូវទី្-ត្ (ក្នផោោះ) បាន់នូវពួក នកស្សុក 
បាន់ កគ្ទ្ពយប្ត្ផោោះ ១ ឈរចាំប្កបរផាូវ (លែើរបីែលណដើ រ កគ្ទ្ពយ) 
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លួចគ្បពនធក្នប រគលែក្ទ្ លព្វលព្វកយក ហក ល ោ្ ោះថា រិនបានលធាើ
បាបលទ្ ។  (បិែកភារ ១៤.ទ្.១២៧) 
 លសចកតី ល់ល ើញខ សគ្បលភទ្ កិរ ិទិ្ែាិលនោះ ជាោរ ល់
ល ើញប្ែលបែិលសធករោប្ែលជាតួ្លហត្  ែូលចាន ោះលទ្ើបលព្វលថាបែិ-
លសធផលរបស់ករោផង ែូចកន ងសារញ្ញផលសគូ្ត្ ែាកថាសប្រតងថា  
 ករោំ បែិព្វហលនតទបិ វបិាលោ បែិព្វហិលត លហាតិ្ ។ 
 ោលបែិលសធោរលធាើបាបប ណយប្ែលជាតួ្លហត្ លហើ  ក៏និង
ជាោរបែិលសធផលរបសោ់រលធាើបាបប ណយលទោះផង ។ 
 កន ងសារញ្ញផលសូគ្ត្បានសប្រតងនិ ត្រិចាេ ទិ្ែាិ ៣ គ្បោរ 
របស់រណាចារយ នយតិ្រ ថ ិប្ែលជាគ្រូោំង ៦ ថា  
  ជិត្លកសករពល  ល់ល ើញខ សគ្បលភទ្ប្ែលជានត្ថិកទិ្ែាិ ។ 
 រកខលលិគសាល  ល់ល ើញខ សគ្បលភទ្ប្ែលជា លហត្ កទិ្ែាិ ។ 
 បូរណកសសប  លល់ ើញខ សគ្បលភទ្ប្ែលជា កិរ ិទិ្ែាិ ។ 
 និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិលនោះ ជាោរ ល់ល ើញខ សគ្បលភទ្ប្ែលអាច
ឱ្យផលលកើត្កន ងនិរ ភូរិយ៉ាងពិត្គ្បាកែ សូរបីគ្ពោះព ទ្ធ ងគក៏លគ្បាស
រិនបាន ។ 
 

ម្ិឆេត្តនិយត្ធម៌្ 
 ទិ្ែាិ និងបញ្ញញ លនោះ ម្ចនសភាពប្ែលផោ  គន  ចូលគន រិនបាន 
ែូចជាងងឹត្និងពនា៊ឺ ឬែូចរន សស ២ ទក់ប្ែលប្បរខនងដ្ឋក់គន លហើ 
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រត់្លចញលៅខាងរ ខ ក៏នឹងឆាៃ  ពីគន គ្រប់លពល រ៊ឺ កន ងផាូវបញ្ញញ លទោះ 
ម្ចនោរចលគ្រើនលឡើង រហូត្ល ើញចាស់កន ង រ ិសចាៈ ៤ លដ្ឋ បាន
ទ្ទួ្លឧបោរៈពីសោធ  វរី ិ សតិ្ និងសម្ចធិ រិនម្ចនវត្ថ ណានឹងរក
ទ្ម្ចា  បញ្ញញ របស់ នកលទោះបានលឡើ  លររប្រងម្ចនលសចកតីគ្ជោះថាា
ជាពិលសសកន ងរ ណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ លជឿកន ងករោនិងផលរបស់ករោ ល ោ្ ោះ
ថា សាា ប់លហើ នឹងគ្តូ្វលកើត្លទ្ៀត្ លបើកិលលសរបស់ នកលទោះលៅសល់
លទោះ រ៊ឺ បញ្ញញ របស់ នកលទោះបានចូលែល់សភាពជា សរោត្តនិ ត្ រ៊ឺ 
បញ្ញញ លទោះម្ចនសភាពជាលសចកតីលអនឹងឱ្យផលពិត្គ្បាកែ ែូលចាន ោះ នក
លទោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា ជាគ្ពោះលសាតបននផ ត្ពីោរលកើត្កន ង បា ភូរិ
បានលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
 ចំប្ណកផាូវទិ្ែាិលទោះ ោលម្ចនោរចលគ្រើនលឡើង លដ្ឋ បាន 
ទ្ទួ្លឧបោរៈពីរិចាេ សងាបបៈ រិចាេ វយរ រិចាេ សម្ចធិ រប្រងគ្បោន់
កន ងោរ ល់ល ើញខ សរបស់ខាួនទ្ កយ៉ាងម្ចំ រហូត្ែល់គ្ពោះសម្ចោ -
សរព ទ្ធជាម្ចា ស់លគ្បាសរិនបាន លវោលទោះទិ្ែាិរបស់ នកលទោះក៏ចូលែល់ 
រិចេត្តនិ ត្ រ៊ឺ ទិ្ែាិប្ែលម្ចនសភាពជាលសចកតីអាគ្កក់ នឹងឱ្យផល
ពិត្គ្បាកែ ែូលចាន ោះ នកម្ចនលសចកតី ល់ល ើញខ សគ្បលភទ្លនោះ រប្រង
រិនម្ចនលសចកតីសលគ្រចររគផលជាគ្ពោះ រ ិប រគលបានលទ្ ប្ត្គ្ត្ឡប់
លៅជាលសា ទ្ កខលវទ្ទកន ង វចិីរហានរក ោលសាា ប់ពីលោកលនោះលៅ
លហើ លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
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អង្គព្បក្បរបសមិ់្ច្ឆេ ទិ ាិមន ២ ព្បការ គឺ 
 ១.  ត្ថវបិរតិ្ត លសចកតីប្ែលបានគ្បោន់ទ្ កលទោះខ សពីលសចកតី
ពិត្ ។ 
 ២. ត្ថាភាវ បដ្ឋា នំ ម្ចនលសចកតី លល់ ើញថាជាលសចកតីពិត្។ 
 គ្រប់ ងគគ្បកបោំង ២ លនោះលហើ  លសចកតី ល់ល ើញខ ស
លទោះក៏ជាោរកនាងករោបេ ជារលទទ្ ចារតិ្ ែូចវចនត្ថៈថា  
 ទិ្ែាិយ ទ្ លវ សម្ចភ ោ  វត្ថ លត វបិរតី្ត  
 ត្ថាភាលវន បដ្ឋា នំ   ករោបលថា តិ្លហវ ច ។ 
  ងគក្នរិចាេ ទិ្ែាិម្ចន ២ រ៊ឺ លសចកតីប្ែលបានគ្បោន់ទ្ កលទោះ
ខ សពីលសចកតីពិត្រួ  ម្ចនោរ ល់ល ើញថាជាោរពិត្រួ  លសចកតី
 លល់ ើញខ សប្ែលកនាងករោបេបានលទោះ គ្តូ្វជាលសចកតី ល់
ល ើញគ្បលភទ្និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិ ៣ គ្បោរលនោះប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 
មិ្ច្ឆេ ទិ ាិប្ លជាច្ហត្ុឱ្យទុឆចរតិ្ ១០ យ៉ា ង្ច្ក្ើត្ច្ ើង្បាន 

 ធរោតរិចាេ ទិ្ែាិប រគលលទោះ រប្រងគ្បោន់ម្ចំកន ងលសចកតី ល់
ល ើញខ ស រិនខាោ សនិងរិនខាា ចែល់ោរលធាើទ្ ចារតិ្លផសងៗ ប្ត្ប្ែល
រិនហា នលធាើទ្ ចារតិ្លៅលទោះ លគ្ព្វោះខាា ច ំណាចចាប់បញ្ញត្តិរបស់នររ
ប៉ា លណាណ ោះ លោោះបីែូលចាន ោះលបើម្ចនផាូវលរចលវោះ ឬបានឱ្ោសោលណា 
ក៏រប្រងហា នលធាើលៅរួ រលំពច ប្ត្សគ្ម្ចប់ទ្ ចារតិ្ប្ែលរិនខ សចាប់
លហើ រប្រងលធាើបានយ៉ាងលពញលលញ រិនម្ចនលសចកតីខាា ចប្គ្កង
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លឡើ  លទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងផាូវទ្ ចារតិ្ជាចំប្ណកលគ្ចើន ម្ចនោ 
ទ្ ចារតិ្ខាោះ វចីទ្ ចារតិ្ខាោះ រលទទ្ ចារតិ្ខាោះ និងម្ចនោរគ្បកបក សល
ករោខាោះ ក៏លគ្ចើនប្ត្ោក់ទ្ងនឹងលករ ដិ៍ល ោ្ ោះកន ងសងគរ និងោក់ទ្ងនឹង
គ្បលយជន៍ផ្ទោ ល់ខាួនជាធំ ែូចជាជួ សាងសាោលរៀន សាងផាូវេនល់ 
សាងរនោីលពទ្យ ប្ែលគ្តឹ្រប្ត្ជាក សលសារញ្ញ លគ្ព្វោះរិនបាន
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចករោសសកតញាណ ប្ត្លដ្ឋ  ំណាចរបស់
ត្ណាា  ម្ចនោះ ទិ្ែាិ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 
សប្ម្តង្ម្ច្នាទុឆចរតិ្ជាច្ហត្ុឱ្យច្ក្ើត្ទុឆចរតិ្ក្ម្មច្សសង្ៗ  

  ភិជា រប្រងជាលហត្ ឱ្យលកើត្ ទិ្ទន ោន ោលរស រិចាេ ចារៈ 
រ សាវទ្ បិស ណវចា សរផបបោប និងរិចាេ ទិ្ែាិ ។ 
 ពាបាទ្ រប្រងជាលហត្ ឱ្យលកើត្បាណាតិ្បាត្  ទិ្ទន ោន 
រ សាវទ្ បិស ណវចា ផរ សវចា និងសរផបបោប ។ 
 រិចាេ ទិ្ែាិ រប្រងជាលហត្ ឱ្យលកើត្ទ្ ចារតិ្ោំង ១០ គ្បោរ ។ 
  ភិជា ពាបាទ្ និងរិចាេ ទិ្ែាិ ោំង ៣ គ្បោរលនោះ ល ោ្ ោះថា 
រលទករោ លវៀរោ វញិ្ញត្តិ និងវចីវញិ្ញត្តិលហើ ក៏លកើត្កន ងរលទោា រ
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ោរង្ករប្ែលលកើត្ផាូវចិត្តល ោ្ ោះថា រលទករោ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 រនសោឹ បវត្តំ ករោំ = រលទករោំ  
 ករោប្ែលលកើត្ផាូវចិត្តល ោ្ ោះថា រលទករោ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-357- 

 ព្វកយថា ផាូវចិត្ត ប្ែលលៅថារលទោា រលទោះ ម្ចនលសចកតីលគ្ចើន 
យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. កន ងវេិីចិត្តលផសងៗ លទោះ ភវងគចិត្ត ល ោ្ ោះថា រលទោា រ 
លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យវេិីចិត្តលកើត្លឡើង ។ 
 ២. កន ងចិត្តោំង ស់លទោះ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ ោំង ស់ 
ល ោ្ ោះថា ជារលទោា រលគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យចិត្តលគ្ោ ៗ លកើត្លឡើង ។ 
 ៣. កន ងរលទករោលទោះ ក សល  ក សលជវនៈ ល ោ្ ោះថា 
រលទោា រ លគ្ព្វោះជវនចិត្តោំងលទោះ ជាលហត្ ឱ្យរលទករោសលគ្រចបាន 
ែីោចារយបានសប្រតងវចនត្ថៈទ្ កថា  
 រលទ ឯវ ោា រនតិ = រលទោា រ ំ 
 ជវនចិត្តលទោះ ជាលហត្ ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់រលទករោ ែូលចាន ោះ
លទ្ើបល ោ្ ោះថា រលទោា រ ។ 
 ែូលចាន ោះសគ្ម្ចប់កន ងរលទទ្ ចារតិ្លនោះ លោភជវនៈនិងលោសជវនៈ 
ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ  ភិជា ពាបាទ្ រិចាេ ទិ្ែាិ ល ោ្ ោះថា រលទោា រ 
ចំប្ណកលម្ចហជវនៈរិនល ោ្ ោះថា ជារលទទ្ ចារតិ្ តររលទោា រ 
លគ្ព្វោះរិនអាចជាលហត្ ឱ្យរលទទ្ ចារតិ្ោំង ៣ ( ភិជា ពាបាទ្ 
រិចាេ ទិ្ែាិ) លកើត្លឡើងបាន ។ 
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សប្រតងរលទករោ ៣ យ៉ាង ខណៈខាោះគ្តឹ្រប្ត្ជាបរវិរ
របស់ោ ករោនិងវចីករោ 

 កន ងរលទករោ ៣ គ្បោរែូចលព្វលលហើ  ខណៈខាោះក៏គ្តឹ្រប្ត្
ជាបរវិររបស់លចត្ទករោែក្ទ្ ម្ចនវធកលចត្ទ និងលេ យលចត្ទ
ជាលែើរប៉ា លណាណ ោះ ែូចកន ងខណៈប្ែលកំព ងសម្ចា ប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយលរ
លទោះ ក៏ម្ចន ភិជា ពាបាទ្ រិចាេ ទិ្ែាិ ចូលគ្បកបផង ប្ត្សគ្ម្ចប់
រិចាេ ទិ្ែាិលទោះអាចរិនគ្បកបលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ លគ្ព្វោះលបើខណៈប្ែល
កំព ងលួចគ្ទ្ពយរបស់ នកែក្ទ្លទោះ ម្ចនលសចកតី ល់ល ើញថាោរ
លួចគ្ទ្ពយលនោះរិនម្ចនលោស រិចាេ ទិ្ែាិក៏គ្បកបជារួ លោភៈ ប្ែល
ជាតួ្ ភិជា ប្ត្លបើខណៈលួចគ្ទ្ពយរិនម្ចនលសចកតី ល់ល ើញខ ស
គ្បកបផង ែូលចាន ោះរិចាេ ទិ្ែាិក៏រិនបានគ្បកបចូល ។ 
 ែូលចាន ោះ កន ងោរលួចគ្ទ្ពយោលលធាើសលគ្រចលហើ  រប្រងជាោរ 
្នកនាងករោបេក្ន ទិ្ទន ោន ចំប្ណក ភិជានិងរិចាេ ទិ្ែាិរិនចាត់្
ថា្នកនាងករោបេ គ្តឹ្រប្ត្ជាបរវិររបសល់េ យលចត្ទ រ៊ឺ លចត្ទ
ទ្ ចារតិ្ប្ែលនឹងរិត្លួចគ្ទ្ពយប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 កន ងខណៈប្ែលកំព ងសម្ចា ប់សត្ាក៏ជាទំ្នងែូចគន  រ៊ឺ ម្ចន
លោសៈ ប្ែលជាតួ្ពាបាទ្គ្បកបផង លបើ នកលទោះម្ចនលសចកតី ល់
ល ើញថា សម្ចា ប់សត្ារិនម្ចនលោសលហើ រិចាេ ទិ្ែាិក៏គ្បកបចូលផង 
កន ងខណៈលទោះបាណាតិ្បាត្ប៉ា លណាណ ោះ រប្រង្នកនាងករោបេ 
ចំប្ណកពាបាទ្និងរិចាេ ទិ្ែាិ រិនចាត់្ថា្នកនាងករោបេ លគ្ព្វោះ 
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គ្តឹ្រប្ត្ជាបរវិររបស់វធកលចត្ទ រ៊ឺ លចត្ទទ្ ចារតិ្ប្ែលរិត្សម្ចា ប់
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

សប្ម្តង្ទុឆចរតិ្ ៣០ ព្បការ 
 ោរោប់ចំនួនទ្ ចារតិ្លដ្ឋ ពិសាត រថា ទ្ ចារតិ្ម្ចន ៣០ គ្បោរលទោះ 
លគ្ព្វោះោរលធាើទ្ ចារតិ្ណារួ  រ៊ឺ ោ ទ្ ចារតិ្ វចីទ្ ចារតិ្ រលទទ្ ចារតិ្
លទោះ គ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ លចត្ទ ៣ រ៊ឺ 
 ១. ប ពាលចត្ទ បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្រ នលធាើ ។ 
 ២. រ ញ្ា នលចត្ទ បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្កន ងខណៈលធាើ ។ 
 ៣.  បរលចត្ទ បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ  ។ 
 ែូលចាន ោះទ្ ចារតិ្ ១០ រ ណលដ្ឋ លចត្ទ ៣ លទ្ើបជាទ្ ចារតិ្ ៣០ 
គ្បោរ ែូលចនោះទ្ ចារតិ្ករោ ោប់លដ្ឋ ពិសាត រន័ រា៉ាងលទ្ៀត្បាន ៤០ 
គ្បោរ រ៊ឺ ោរលធាើទ្ ចារតិ្ករោរា៉ាងកន ងទ្ ចារតិ្ ១០ លៅប្ចកោរលធាើបាន
ជា ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. សាហត្ថិក លធាើលដ្ឋ ខាួនឯង ។ 
 ២. អាណត្តិក លគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លធាើ ។ 
 ៣. វណណភាសន លព្វលសប្រតងគ្បលយជន៍របស់ោរលធាើ ។  
 ៤. សរន ញ្ញញ  ម្ចនលសចកតលីពញចិត្តកន ងោរលធាើលទោះ ។ 
 ែូលចាន ោះទ្ ចារតិ្ ១០ រ ណលដ្ឋ គ្បលភទ្ោំង ៤ លទ្ើបជាទ្ ចារតិ្ 
៤០ តួ្យ៉ាងកន ងទ្ ចារតិ្ ៤០ គ្បោរ ែូចប រគល ៤ ទក់រួរក្ែគន កន ង
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ោរសម្ចា ប់សត្ា រន សសម្ចន ក់ជា នកលព្វលសប្រតងគ្បលយជន៍កន ងោរ
សម្ចា ប់សត្ា រន សសម្ចន ក់លទ្ៀត្ជា នកលគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្សម្ចា ប់ រន សស
ម្ចន ក់លទ្ៀត្សម្ចា ប់លដ្ឋ ក្ែខាួនឯង និងរន សសម្ចន ក់លទ្ៀត្ម្ចនលសចកតី
លគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងោរសម្ចា ប់ ោលសម្ចា ប់សលគ្រចលហើ   នក
លព្វលសប្រតងគ្បលយជន៍កតី  នកលគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្សម្ចា ប់កតី  នកប្ែល
សម្ចា ប់លដ្ឋ ក្ែខាួនឯងកតី ោំង ៣ ទក់លនោះចាត់្ថាកនាង ក សល
ករោបេ បាណាតិ្បាត្ែូចគន  លគ្ព្វោះគ្រប់ ងគគ្បកបរបស់បាណាតិ្បាត្ 
ចំប្ណក នកប្ែលលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងោរសម្ចា ប់លទោះរិនកនាងករោ-
បេលទ្ លគ្ព្វោះខាោះ ងគគ្បកប រ៊ឺ លធាើលសចកតីពាយរលែើរបីសម្ចា ប់ លទ្ើប
រិនកនាងករោបេផង ។ 
 កន ង ក សលករោែក្ទ្ក៏រប្រងម្ចនោរលធាើ ៤ គ្បលភទ្លនោះ លដ្ឋ 
ទំ្នងែូចគន  ។ 
 ផលរបស់ ក សលករោបេ ១០ រប្រងឱ្យផលបានទ្ទួ្លោំង
កន ងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល លដ្ឋ ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្ -
 លហត្ ក ក សលវបិាកចិត្ត ១ ែួង និង ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួង ។ 
 ោរឱ្យផលកន ងបែិសនធិោល រប្រងឱ្យបែិសនធិវញិ្ញញ ណលដ្ឋ  
ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ ក ក សលវបិាក និងបែិសនធិករោជ-
រូបកន ង បា ភូរិ ៤ ភូរិណារួ តរសររួរែល់ ក សលករោបេ
លទោះ រ៊ឺ ឱ្យលកើត្ជាសត្ានរក លគ្បត្ តិ្រចាេ ន និង ស រោ  កន ងនិរ 
ភូរិ លបត្តិភូរិ តិ្រចាេ នភូរិ និង ស រោ ភូរិ ។ 
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សលរបសអ់ក្សុលក្ម្មបថ ១០ 
 ោរឱ្យផលកន ងបវត្តិោល  ក សលករោបេ ១០ គ្បោរលនោះ 
លបើលៅរិនោន់ម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកន ងបែិសនធិោល រប្រងម្ចនឱ្ោស
ឱ្យផលកន ងបវត្តិោល លដ្ឋ ស ត្តនតន័ បានែូលចនោះ រ៊ឺ  

(តរបិែក. ម្ចន លភិកខ ោំង   បាណាតិ្បាត្ ប្ែលប រគល
លសពេនឹកលហើ  ចលគ្រើនលហើ  លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ  គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបី
នរក គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីកំលណើ ត្តិ្រចាេ ន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្តិវសិ័  ។ 
ផលក្នបាណាតិ្បាត្ ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត
លៅ លែើរបីម្ចនអា  ខាី ែលល់កើត្ជារន សស ។ 

ម្ចន លភិកខ ោំង    ទិ្ទន ោន ប្ែលប រគលេនឹកលហើ  
ចលគ្រើនលហើ  លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ  គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លែើរបីកំលណើ ត្តិ្រចាេ ន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្តិវសិ័  ។ ផលក្ន
 ទិ្ទន ោនប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបី
វទិសក្នលភារៈ ែល់លកើត្ជារន សស ។  

ម្ចន លភិកខ ោំង   ោលរស រិចាេ ចារៈ ប្ែលប រគលេនឹកលហើ  
ចលគ្រើនលហើ  លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ  គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លែើរបីកំលណើ ត្តិ្រចាេ ន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្តិវសិ័  ។ ផលក្ន
ោលរស រិចាេ ចារៈ ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លែើរបីសគ្តូ្វនឹងលពៀរ ែល់លកើត្ជារន សស ។ 

ម្ចន លភិកខ ោំង   រ សាវទ្ ប្ែលប រគលេនឹកលហើ  ចលគ្រើន 
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លហើ  លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ   គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបី
កំលណើ ត្តិ្រចាេ ន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្តិវសិ័  ។ ផលក្នរ សាវទ្ 
ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបលីរលព្វល
បង្កា ច់ លដ្ឋ ព្វកយរិនពិត្ ែល់លកើត្ជារន សស ។ 

ម្ចន លភិកខ ោំង   បិស ណាវចា ប្ែលប រគលេនឹកលហើ  
ចលគ្រើនលហើ  លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ  គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លែើរបីកំលណើ ត្តិ្រចាេ ន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្តិវសិ័  ។ ផលក្ន
បិស ណាវចា ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លែើរបីប្បកបាក់ចាករិគ្ត្ ែល់លកើត្ជារន សស ។  

ម្ចន លភិកខ ោំង   ផរ សវចា ប្ែលប រគលេនឹកលហើ  
ចលគ្រើនលហើ  លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ  គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លែើរបីកំលណើ ត្តិ្រចាេ ន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្តិវសិ័  ។ ផលក្ន
ផរ សវចា ប្ែលស្សាលជាងផលោងំ ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបី
សលំឡងរិនជាទី្គប់ចិត្ត ែល់លកើត្ជារន សស ។ 

ម្ចន លភិកខ ោំង   សរផបបោបៈប្ែលប រគលេនឹកលហើ  
ចលគ្រើនលហើ  លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ  គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក គ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លែើរបីកំលណើ ត្តិ្រចាេ ន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្តិវសិ័  ។ ផលក្ន
សរផបបោបៈប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លែើរបីព្វកយប្ែលរិនរួរោន់ ក ែលល់កើត្ជារន សស ។ 

ម្ចន លភិកខ ោំង   ោរផឹកនូវស ោនឹងលររ ័ប្ែលប រគលេនឹក 
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លហើ  ចលគ្រើនលហើ  លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ  គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីនរក 
គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីកំលណើ ត្តិ្រចាេ ន គ្បគ្ពឹត្តលៅ លែើរបីបិត្តិវសិ័  ។ 
ផលក្នស ោលររ ័ ប្ែលស្សាលជាងផលោំង ស់ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
លែើរបីភាពជាឆ្ាួត្ ែល់លកើត្ជារន សស ។ (បិែកភារ ៤៨ ទំ្ព័រ ១៨០) 

 
សលរបសប់ាណាត្ិបាត្មន ៩ ព្បការ គឺ 

 ១. ទ្ ពាលភាព ។ 
 ២. រូបរិនសាអ ត្ ។ 
 ៣. កម្ចា ំងោ ទ្ន់លខា  ។ 
 ៤ កម្ចា ំងោ  ៊ឺត្យ៉ា វ កម្ចា ំងបញ្ញញ រិនវងក្វ ។ 
 ៥. ជារន សសខាា ចរិនោា ហាន ។ 
 ៦. សម្ចា ប់ខាួនឯង ឬគ្តូ្វ នកែក្ទ្សម្ចា ប់ ។ 
 ៧. លោរភ័ លបៀត្លបៀន ។ 
 ៨. លសចកតីវទិសបរវិរ ។ 
 ៩. អា  ខាី ។ 
 

សលរបសអ់ទិនាន ទានមន ៦ ព្បការ គឺ 
 ១. ខសត់្គ្ទ្ពយ ។ 
 ២. គ្កគ្ទ្ពយសរបត្តិ ។ 
 ៣. លំបាក ត់្ឃាា ន ។ 
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 ៤. រិនបានវត្ថ ប្ែលខាួនគ្បាថាន  ។ 
 ៥. វទិសោរខាត្បង់កន ងោរលក់ែូរ ។ 
 ៦. វទិសលគ្ព្វោះភ័ វបិត្តិ ម្ចន រគិភ័  ឧទ្កភ័  ោជភ័  
លចារភ័ ជាលែើរ។ 
 

សលរបសក់ាច្ម្សមុ្ិច្ឆេ ច្ឆរមន ១១ ព្បការ គឺ 
 ១. ម្ចន នកែក្ទ្សអប់លខពើរលគ្ចើន ។ 
 ២. ម្ចន នកប៉ាងគ្បទូ្សោ៉ា  ។ 
 ៣. ខាោះខាត្គ្ទ្ពយ ។ 
 ៤. គ្កលំបាក ។ 
 ៥. លកើត្ជាស្សី ។ 
 ៦. ជាលខោើ  ។ 
 ៧. ជាគ្បុសកន ងគ្ត្កូលោប ។ 
 ៨. បានទ្ទួ្លោរល ៀនខាោ សជានិចា ។ 
 ៩. ោងោ រិនបរបូិណ៌ ។ 
 ១០. លគ្ចើនលដ្ឋ ោរវតិ្កាៈកងាល់ ។ 
 ១១. គ្ព្វត់្គ្បាសចាក នកប្ែលខាួនស្ស ញ់ ។ 

 
សលរបសមុ់្ស្លវាទមន ៨ ព្បការ គឺ 

 ១. និយ រិនចាស់ ។ 
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 ២. លធោញរិនោបលសោើ ។ 
 ៣. ម្ចត់្ម្ចនកាិនសអ  ខាា ំង ។ 
 ៤. លៅត គ្កហា ជានិចា ។ 
 ៥. ប្ភនករិនលៅកន ងលដំ្ឋប់គ្បគ្កតី្ ។ 
 ៦. លព្វលវចាលដ្ឋ ច ង ណាត ត្និងច ងម្ចត់្ ។ 
 ៧. ោ វោិររិនក្េាេនូ ។ 
 ៨. ោា  ជារន សសវកិលចរតិ្ ។ 
 

សលរបសប់សិែុវាច្ឆមន ៤ ព្បការ គឺ 
 ១. តិ្ោះលែៀលខាួនឯង ។ 
 ២. ជា នកគ្តូ្វលរលព្វលបង្កា ច់បងខូចលដ្ឋ ព្វកយរិនពិត្ ។ 
 ៣. គ្តូ្វបណាិ ត្តិ្ោះលែៀល ។ 

  ៤. ប្បកពីរិត្តសម្ចា ញ់ ។ 

 

សលរបសស់រសុវាច្ឆមន ៤ ព្បការ គឺ 
 ១. វទិសគ្ទ្ពយសរបត្តិ ។ 

 ២. បានឮសំលឡងប្ែលរិនជាទី្លពញចិត្ត ។ 

 ៣. ម្ចនោ វចាលគ្គត្គ្គត្ ។ 

 ៤. សាា ប់លដ្ឋ អាោរវលងាងវង្កា ន់ ។ 
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សលរបសស់ម្ផបបោបមន ៤ ព្បការ គឺ 
 ១. ជា ធរោវទ្ប រគល ។ 

 ២. រិនម្ចន នកែក្ទ្គ្ជោះថាា កន ងព្វកយនិយ របស់ខាួន ។ 

 ៣. រិនម្ចន ំណាច ។ 

 ៤. វកិលចរតិ្ ។ 

 

សលរបសអ់ភិជាមន ៤ ព្បការ គឺ 
 ១. សាបសូនយកន ងគ្ទ្ពយនឹងរ ណ រ៊ឺ លសចកតីលអ ។ 

 ២. បែិសនធិកន ងគ្ត្កូលោប ។ 

 ៣. បានទ្ទួ្លព្វកយតិ្ោះលែៀល ។ 

 ៤. ខាោះខាត្កន ងោភសោា រៈ ។ 

 

សលរបសរ់យបាទមន ៤ ព្បការ គឺ 
 ១. ម្ចនរូបោ អាគ្កក់ ។ 

 ២. ម្ចនលោរភ័ លបៀត្លបៀន ។ 

 ៣. អា  ខាី ។ 

 ៤. សាា ប់លដ្ឋ គ្តូ្វគ្បហារ ។ 

 

សលរបសម់្ចិ្ឆេ ទិ ាិមន ៤ ព្បការ គឺ 
 ១. ឃាា ត្ឆាៃ  ពីរសោីក្នគ្ពោះសទ្ធរោ ។ 

 ២. ម្ចនបញ្ញញ លខា  ។ 
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 ៣. បែិសនធិកន ងពួករន សសប្ែលរិនែឹង ាីៗ ។ 

 ៤. ជា នកម្ចនឋានៈោបជាង នកែក្ទ្ ។ 

 

ឆប់ អក្សុលក្ម្មបថ ១០ 
 

6 
 

២. កាមវឆរក្សុលក្ម្ម 
 ោម្ចវចរក សល បានែល់ លចត្ទប្ែលលៅកន ងរហាក សល
ចិត្ត ៨ ែួង ោលលព្វលលដ្ឋ ករោោា រម្ចន ៣ យ៉ាង លសោើគន ជារួ 
 ក សលករោោា រ រ៊ឺ ោ ករោ វចីករោ និងរលទករោ ោរលព្វលលដ្ឋ 
ករោបេ ឬស ចរតិ្ម្ចន ១០ គ្បោរ លៅថា ោម្ចវចរក សលករោ ១០ 
គ្បោរ  

សប្ម្តង្កាមវឆរក្សុលក្ម្ម ១០ ព្បការ 
ក្សុលកាយក្ម្ម ៣ គឺ 

 ១. បាណាតិ្បាត្វរិតិ្ លវៀរចាកោរសម្ចា ប់សត្ា ។ 

 ២.  ទិ្ទន ោនវរិតិ្ លវៀរចាកោរលួចគ្ទ្ពយ នកែក្ទ្ ។ 

 ៣. ោលរស រិចាេ ចារវរិតិ្ លវៀរចាកោរគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ ។ 

 
ក្សុលវឆីក្ម្ម ៤ គឺ 

 ១. រ សាវទ្វរិតិ្ លវៀរចាកោរលព្វលវចាក ហក ។ 
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 ២. បិស ណវចាវរិតិ្ លវៀរចាកោរលព្វលវចាស កលសៀត្ ។ 

 ៣. ផរ សវចាវរិតិ្ លវៀរចាកោរលព្វលវចាលគ្គត្គ្គត្ ។ 

 ៤. សរផបបោបវរិតិ្ លវៀរចាកោរលព្វលវចាប្ែលរិនជា
គ្បលយជន៍ ។ 

 
ក្សុលម្ច្នាក្ម្ម ៣ គឺ 

 ១.  នភិជា សគ្ងួររិនឱ្យ ភិជាលកើត្ ។ 

 ២.  ពាបាទ្ សគ្ងួររិនឱ្យពាបាទ្លកើត្ ។ 

 ៣. សម្ចោ ទិ្ែាិ ម្ចនោរ ល់ល ើញគ្តូ្វតរលសចកតីពិត្ ។  
 

អង្គធម៌្របសក់ាមវឆរក្សុលក្ម្ម 
 ក សលោ ករោ ៣  ងគធរ៌បានែល់ សម្ចោ ករោនតលចត្សិក 
និងសម្ចោ អាជីវលចត្សិក ។  
 ក សលវចីករោ ៤  ងគធរ៌បានែល់ សម្ចោ វចាលចត្សិក និងសម្ចោ -
អាជីវលចត្សិក ។ 

 ក សលរលទករោ ៣  នភិជា  ងគធរ៌បានែល់  លោភ
លចត្សិក  ពាបាទ្  ងគធរ៌បានែល់  លោសលចត្សិក សម្ចោ ទិ្ែាិ 
 ងគធរ៌បានែល់បញ្ញញ លចត្សិក ។ 

 ោម្ចវចរក សលករោ ១០ ឬក សលករោបេ ១០ ឬស ចរតិ្ករោ 
១០ ោំងលនោះ ោលប្ចកលដ្ឋ ពិសាត រម្ចន ៣០ ឬ ៤០ គ្បោរ រ៊ឺ 
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 ស ចរតិ្ករោ ៣០ គ្បោរ រ៊ឺ ោរលធាើស ចរតិ្ករោរួ ៗ លទោះ 
រប្រងគ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ លចត្ទោំង ៣ រ៊ឺ  
 ១. ប ពាលចត្ទ បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្រ នលធាើ ។ 

 ២. រ ញ្ា នលចត្ទ បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខណៈ
កំព ងលធាើ ។ 

 ៣.  បរលចត្ទ បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខាង
លគ្ោ ៗ ។ 

 ស ចរតិ្ករោ ១០ គ្បោរ រ ណលដ្ឋ លចត្ទ ៣ លទ្ើបជា
ស ចរតិ្ករោ ៣០ ។ 

 ស ចរតិ្ករោ ៤០ គ្បោរ រ៊ឺ កន ងោរលធាើស ចរតិ្ករោរួ ៗ លទោះ 
ម្ចនោរលធាើបាន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. សាហត្ថិក បានែល់ ោរលធាើលដ្ឋ ខាួនឯង ។ 
 ២. អាណត្តិក បានែល់ លគ្បើឱ្យ នកែក្ទ្លធាើ ។ 
 ៣. វណណភាសន បានែល់ លព្វលសប្រតងគ្បលយជន៍របសោ់រ
លធាើ ។  
 ៤.សរន ញ្ញញ  បានែល់ ម្ចនលសចកតីលពញចិត្តកន ងោរលធាើ ។ 
 ស ចរតិ្ករោ ១០ គ្បោរ រ ណលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នោរលធាើ ៤ យ៉ាង 
លទ្ើបជាស ចរតិ្ករោ ៤០ គ្បោរ ។ 
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វិនិឆេ័យក្សុលក្ម្មប្ លបានច្ ម្ ះថា កាយក្ម្មវឆកី្ម្ម 
 កន ងទ្ ចារតិ្ករោលទោះោ ទ្ ចារតិ្ ៣ រ៊ឺ បាណាតិ្បាត្  ទិ្ទន ោន 
និងោលរស រិចាេ ចារៈ ល ោ្ ោះថា ោ ករោ លគ្ព្វោះលកើត្ផាូវោ ជា
ចំប្ណកលគ្ចើន និងវចីទ្ ចារតិ្ ៤ រ៊ឺ រ សាវទ្ បិស ណវចា ផរ សវចា 
សរផបបោប ល ោ្ ោះថា វចីករោ លគ្ព្វោះលកើត្ផាូវវចាជាចំប្ណកលគ្ចើន ។ 
 សគ្ម្ចប់ោម្ចវចរក សលករោ ឬស ចរតិ្ករោលទោះ រប្រងលផសងគន  
នឹងទ្ ចារតិ្ករោ រ៊ឺ ោម្ចវចរក សលករោលទោះ បានល ោ្ ោះថា ោ ករោ 
៣ វចីករោ ៤ ោំងលនោះ រប្រងលកើត្ផាូវចិត្តជាចំប្ណកលគ្ចើន ចំប្ណកប្ែល
លកើត្ផាូវោ ករោ ឬវចីករោ ម្ចនខាោះជាចំប្ណកតិ្ចតួ្ចប៉ា លណាណ ោះ ោំង
លនោះលគ្ព្វោះក សលករោនិងលកើត្លឡើងបាន គ្តឹ្រប្ត្រិត្តំងចិត្តលវៀរចាក
ោ ទ្ ចារតិ្និងវចីទ្ ចារតិ្ប៉ា លណាណ ោះ ក សលោ ករោ វចីករោោំងលនោះ
លទ្ើបល ោ្ ោះថា  កិរ ិសរ ដ្ឋា ន បានលសចកតីថាក សលករោលទោះលកើត្
លឡើងបានតរផាូវចិត្ត រិនគ្តូ្វអាស្ស ័ោ វចាជាសរ ដ្ឋា នលទ្ ។ 
 ក សលោ ករោ ឬក សលវចីករោ ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ 
អាស្ស័ ោ វញិ្ញត្តិ ឬវចីវញិ្ញត្តិ បានែូចគន ប្ត្ម្ចនជាចំប្ណកតិ្ចតួ្ច 
រិនបានលកើត្លឡើងជានិចាលទ្ ។  
 ែូចជាបាណាតិ្បាត្វរិតិ្ លវៀរចាកោរសម្ចា ប់សត្ាប្ែល
អាស្ស័ លវៀរផាូវោ  ែូចជាខណៈប្ែល នកគ្រួ (ច ងលៅ) និងចាប់គ្តី្
ប្ែលទិ្ញរកគ្បកបអាហារ ល ោះចាប់គ្តី្លឡើងរកលធាើ ែឹងថាគ្តី្លទោះ
បគ្ម្ចស់នលនៀលសប្រតងឱ្យែឹងថាគ្តី្លទោះលៅរស់ លទ្ើបរិនសម្ចា ប់គ្តី្
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លទោះ នឹងបានទំគ្តី្រកប្លងកន ងទឹ្កសោឹង ែូលចនោះបាណាតិ្បាត្វរិតិ្
លទោះ លកើត្លឡើងជាប់លដ្ឋ វញិ្ញត្តិ រ៊ឺ លកើត្ផាូវោ បាន ។ 
  ទិ្ទន ោនវរិតិ្ លវៀរចាកោរលួចគ្ទ្ពយ នកែក្ទ្ ប្ែលអាស្ស័ 
ោរលវៀរផាូវោ  ែូចជាលរ ើសគ្បាក់របស់ នកប្ែលលែើរលៅខាងរ ខលធាើឱ្យ
ោា ក់ រ នែំបូងរិត្នឹង កលធាើជារបស់ខាួន ប្ត្ោលរិត្ល ើញថាជា
ោរលធាើរិនលអ លទ្ើបលែើរតរលៅហ ចឱ្យម្ចា ស់របស់ រប្រងបានល ោ្ ោះ
ថា  ទិ្ទន ោនវរិតិ្ លកើត្លឡើងជាប់លដ្ឋ ោ វញិ្ញត្តិ ។ 
 ោលរស រិចាេ ចារវរិតិ្ លវៀរចាកោរគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ ែូចជា
ប រស ែឹងថាស្រសតីប្ែលខាួនស្ស ញ់ បានទ្ទួ្លភាា ប់ព្វកយជារួ  នក
ែក្ទ្ លហើ រិត្នឹងកនាងោលរស រិចាេ ចារលលើស្រសតីលទោះ លទ្ើបណាត់្
ជួបស្រសតីលទោះ ប្ត្គ្គលៅជួបស្រសតីលទោះគ្ត្ឡប់ជាជួ ធ រៈោរង្ករយ៉ាង
ែក្ទ្វញិ រិនបានលធាើឱ្យកនាងោលរស រិចាេ ចារលដ្ឋ គ្បោរណាលឡើ  
ក៏ល ោ្ ោះថាជាោលរស រិចាេ ចារវរិតិ្ប្ែលលកើត្លឡើង ជាប់លដ្ឋ ោ 
វញិ្ញត្តិ ។ 
 ក សលោ ករោោំង ៣ ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់លដ្ឋ ោ វញិ្ញត្តិ
លនោះម្ចន ងគធរ៌ រ៊ឺ សម្ចោ ករោនតលចត្សិក និងសម្ចោ អាជីវលចត្សិក ។ 

ក សលវចីករោ ៤ ប្ែលជាោរលវៀរចាកវចីទ្ ចារតិ្លកើត្លឡើងជាប់
លដ្ឋ វចីវញិ្ញត្តិលទោះ ែូចជាខណៈប្ែលកំព ងលព្វលវចាប្ែលរិត្ថា
នឹងលព្វលក ហក លព្វលស កលសៀត្ លព្វលព្វកយលគ្គត្គ្គត្ ឬលព្វល
លោ ោ ឥត្គ្បលយជន៍លទោះ ម្ចនសតិ្ែឹងោរលព្វលវចីទ្ ចារតិ្ប្ែល
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រិនលអ លទ្ើបផ្ទា ស់បតូរព្វកយនិយ ជាោរលព្វលវចាប្ែលជាលសចកតី
ពិត្ ឬលព្វលវចាស ភាសតិ្ ឬបញ្ឈប់ោរលព្វលវចាលទោះ ក៏ល ោ្ ោះ
ថាជាក សលវចីករោ ៤ ម្ចនរ សាវទ្វរិតិ្ជាលែើរ ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់
លដ្ឋ វចីវញិ្ញត្តិ  ងគធរ៌បានែល់ សម្ចោ វចាលចត្សិក និងសម្ចោ អាជីវ
លចត្សិក ។ 
 ក សលករោប្ែលជាប់លដ្ឋ ោ វញិ្ញត្តិ និងវចីវញិ្ញតិ្តលនោះ ម្ចន
ជាចំប្ណកតិ្ច ក សលករោប្ែលល ោ្ ោះថា ោ ករោ វចីករោ និង
រលទករោ លដ្ឋ ទូ្លៅលកើត្ផាូវចិត្តជាចំប្ណកលគ្ចើន  ងគធរ៌របស់
ោម្ចវចរក សលករោប្ែលលកើត្ផាូវចិត្ត បានែល់ លចត្ទលចត្សិក
ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងរហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 រួរលសចកតីរកោម្ចវចរក សលករោប្ែលល ោ្ ោះថា ោ ករោ ៣ 
វចីករោ ៤ លកើត្លឡើងផាូវចិត្តប្ត្រា៉ាងក៏បាន ឬលកើត្លឡើងផាូវោ និងផាូវ
វចាក៏បាន លបើ ងគធរ៌របស់ក សលករោលទោះ បានែល់ លចត្ទលចត្សិក 
ក សលោ ករោ និងវចីករោលទោះក៏លកើត្លឡើងផាូវចិត្ត ប្ត្លបើ ងគធរ៌
បានែល់ សម្ចោ វចា សម្ចោ ករោនត សម្ចោ អាជីវលហើ ក សលោ ករោ 
និងវចីករោលទោះ លកើត្លឡើងផាូវោ  និងផាូវវចាតរសររួរ 
គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ សប្រតងទ្ កកន ងទររូបបរលិចេទ្បករណ៍ថា  

 តំ្តំ្ោា រកិលរវហ     តំ្តំ្ោា រកិបាបលត  
 វរិរនតសស វញិ្ញត្តិ        វទិ វ សហ វ ប ន ។ 
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 ោរលវៀរចាក ក សលទ្ ចារតិ្ផាូវោ  និងផាូវវចាលនោះ នឹងរិន
ជាប់លដ្ឋ វញិ្ញត្តិ ឬជាប់លដ្ឋ វញិ្ញត្តកិតី អាចារយោំង  លព្វលថា 
ជាក សលោ ករោ ក សលវចីករោបានោំង ស់ ។ 
 កន ងោរតំងល ោ្ ោះ ោរលធាើក សលថា ក សលោ ករោ វចីករោ 
រលទករោលទោះ អាស្ស័ លហត្  ២ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. ក សលករោណាសលគ្រចលដ្ឋ ោរកលគ្រើកោ  ែូចជាោរ 
ឱ្យោនជាលែើរ ក សលលទោះល ោ្ ោះថា ក សលោ ករោ លបើសលគ្រច
លដ្ឋ ោរកលគ្រើកវចា ែូចជាោរសូគ្ត្ធរ៌ជាលែើរ ក សលលទោះល ោ្ ោះ
ថា ក សលវចីករោ ប្ត្លបើរិនជាប់លដ្ឋ ោរកលគ្រើកោ ឬវចាយ៉ាង
ណារួ  គ្តឹ្រប្ត្តំងចិត្តរិត្នឹងបរចិាា រោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ 
លហើ ក៏បានល ោ្ ោះថា ក សលរលទករោ ។ 
 ២. ក សលករោប្ែលសលគ្រចបានលដ្ឋ ោរសគ្ងួរគ្ប ័ត្ន តរ 
ធរោតរន សសោំង  នឹងម្ចនោ  វចា ចិត្ត បរសិ ទ្ធបានលដ្ឋ 
ោរសគ្ងួររវងំ លបើរិនម្ចនោរសគ្ងួររវងំលហើ  ោ  វចា ចិត្ត 
និងបរសិ ទ្ធលឡើងឯងរិនបាន ែូលចាន ោះកន ងលវោណាោ  វចា ចិត្តរិន
បរសិ ទ្ធ ម្ចនទ្ ចារតិ្លកើត្លឡើងនិងម្ចនោរែឹងខាួនថា ោ សំវរៈ 
វចីសវំរៈ រលទសំវរៈ របស់ខាួនខូចលៅលហើ  លទ្ើបគ្ត្ឡប់តំងលសចកតី
ពាយរេោី លែើរបីលធាើចិត្តប្ែលជាក សលឱ្យលកើត្លឡើង កន ងខណៈប្ែល
តងំចិត្តលធាើក សលណារួ ឱ្យលកើត្លឡើង លវោលទោះលបើម្ចនោរសគ្ងួរ
រវងំផាូវោ ជាពិលសស ក សលប្ែលលកើត្លឡើងរប្រងបានល ោ្ ោះថា 
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ក សលោ ករោ ឬោ ស ចរតិ្ លបើម្ចនោរសគ្ងួររវងំផាូវវចាជា
ពិលសស ក៏បានល ោ្ ោះថា ក សលវចីករោ ឬវចីស ចរតិ្ ។ សគ្ម្ចប់ោរលធាើ
ក សលប្ែលលគ្ៅពីោរសគ្ងួររវងំផាូវោ និងវចាជាពិលសសលទោះ 
ក សលែក្ទ្ៗ រប្រងលកើត្លឡើងបានតរផាូវោ ក៏ម្ចន ផាូវវចាក៏ម្ចន 
និងផាូវចិត្តក៏ម្ចន យ៉ាងណាកតីក សលោំងលនោះស ទ្ធប្ត្លកើត្ពីោរ
សគ្ងួរផាូវចិត្ត លែើរបីចិត្តសៃប់រ នោរលធាើោំង ស់ សូរបីោរលធាើក សល
លផសងៗ ប្ែលលកើត្តរផាូវោ  វចា ចិត្ត និងរិនជាប់ោក់ទ្ងនឹង
ោ សំវរៈ វចីសំវរៈ ក សលោំងលនោះក៏បានល ោ្ ោះថា ក សលរលទករោ 
ឬរលទស ចរតិ្ែូចគន  ។ 
 ោរតំងល ោ្ ោះថាោ ករោ វចីករោ រលទករោ តរចំណ ចលនោះ 
ជាចំណ ចសំខាន់កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោំងលនោះលគ្ព្វោះថា ោរលធាើ
ក សលណាៗ កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះសំលៅគ្ត្ង់លធាើចិត្តឱ្យលោះចាក
 ក សលោំងលទោះ ។ 
 ោម្ចវចរក សលករោោរលព្វលលដ្ឋ ករោោា រម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
ក សលោ ករោ ៣ ក សលវចីករោ ៤ ក សលរលទករោ ៣ ប្ែលលៅថា 
ក សលករោបេ ១០ ោរលព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នោរលធាើម្ចន ៣ គ្បោរ 
រ៊ឺ ោន សីល ភាវទ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយបំណងនឹងឱ្យែឹងែល់ក សល
ករោោំងលនោះ លទ្ើបបានសប្រតងត្លៅលទ្ៀត្ថា ត្ថា ោនសីលភាវ-
ទវលសន ោម្ចវចរក សលលព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្របស់ោន សលី 
ភាវទម្ចន ៣ យ៉ាង ។ 
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 ោរលធាើលផសងៗ កន ងផាូវលអលដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត ប្ែលសត្ាលោក 
ោងំ  គ្បគ្ពឹត្តគ្បតិ្បត្តិជាប់ត្គន រករហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះ តរ 
ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ម្ចនោរលវៀរចាកោរលធាើ ំលពើ
អាគ្កក់ បានែល់ ក សលករោបេ ១០ ម្ចនបាណាតិ្បាត្វរិតិ្ជាលែើរ 
និងពាយរលធាើលសចកតីលអម្ចនោន សីល ភាវទ ប្ែលជាប ញ្ញកិរយិ
វត្ថ  ១០ កន ងក សលករោបេ ១០ គ្បោរ លទោះបានសប្រតងលហើ  ត្លៅ
លនោះនឹងបានសប្រតងប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ គ្បោរ  
 

បុញ្ាក្ិរយិវត្ថុ ១០ ព្បការ 
 ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ោលប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ ប ញ្ញ + កិរយិ + 
វត្ថ  ។  

ប ញ្ញ បានែល់ ោរង្ករប្ែលលអ ប្ែលជគ្រោះលសចកតីលៅហោង
លៅត គ្កហា  ។ 
 កិរយិ បានែល់ រួរលធាើ ។ 
 វត្ថ  បានែល់ ជាលហត្  ជាទី្តំងក្នផលលអ ។ 
 ោលរួរបទ្ជា ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ប្គ្បថា លសចកតីលអប្ែលរួរលធាើ
លគ្ព្វោះជាលហត្ ជាទី្តំងក្នផលលអ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
  ត្តលទ សទត នំ ប ទតិ្ លសាលធតី្តិ្ = ប ញ្ញំ  
 ោរលធាើណារប្រងជគ្រោះសទត នរបស់ខាួនឱ្យសសាអ ត្ ែូលចាន ោះោរ 
លធាើលទោះល ោ្ ោះថា ប ញ្ញ បានែល់ ោរបរចិាា រោន ោររកាសីល 
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 ចលគ្រើនភាវទជាលែើរ ។ 
 សបប រលិសហិ ោត្ពានតិ = កិរ ំិ  
 ោរលធាើណាប្ែលសបប រសោំង  រួរលធាើ ែូលចាន ោះោរលធាើោំង
លទោះល ោ្ ោះថា កិរ ិ បានែល់ ោរបរចិាា រោន រកាសីល ចលគ្រើន
ភាវទជាលែើរ ។ 
 លត្ លត្ អានិសំសា វសសនតិ តិ្ែានតិ ឯតថ តិ្ = វត្ថ   
 អានិសងសផលលផសងៗ រប្រងតំងលៅកន ងោរលធាើណា ែូលចាន ោះ
ោរលធាើលទោះល ោ្ ោះថា វត្ថ  បានែល់ ោរបរចិាា រោន រកាសីល 
ចលគ្រើនភាវទជាលែើរ ។ 
 កិរ ំិ ប ញ្ញំ = ប ញ្ញកិរ ំិ  
 លសចកតីលអប្ែលសបប រសោងំ  រួរលធាើ ល ោ្ ោះថា 
ប ញ្ញគ្កិ  ។ 
 ប ញ្ញគ្កិ ញ្ា  តំ្ វត្ថ  ចាតិ្ = ប ញ្ញកិរ ិវត្ថ   
 ោរលធាើប្ែលជាលសចកតីលអ ប្ែលសបប រសោំង  រួរលធាើ
និងជាទី្តំងក្នអានិសងសផល ែូលចាន ោះោរលធាើលទោះល ោ្ ោះថា ប ញ្ញ-
កិរយិវត្ថ  បានែល់ ោរបរចិាា រោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទជាលែើរ ។ 
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បុញ្ាក្ិរយិវត្ថុមនសប្ម្តង្ ២ ន័យ គឺ 

 ស ត្តនតន័  និង ភិធរោន័   
 ១. ស ត្តនតន័  សប្រតងប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ ប្ែលលកើត្លឡើង
តរផាូវោ ោា រ វចីោា រ និងរលទោា រ ែូលចាន ោះប ញ្ញកិរយិវត្ថ លកើត្បាន
កន ងោា រោំង ៣ លទ្ើបម្ចនចំនួន ៣០ រ៊ឺ  
 ោ ករោោន បានែល់ ោរថាា  ោនលដ្ឋ ក្ែរបស់ខាួន ។ 
 វចីករោោន បានែល់ ខណៈបលញ្ាញវចាថាា  ោន ឬគ្បាប់
លព្វលឱ្យលរចាត់្ប្ចងថាា  ោន ។ 
 រលទករោោន បានែល់ ោរតំងចិត្តថាា  ោន ។ 
 ោ ករោសីល បានែល់ ោរសគ្ងួរោ  ។ 
 វចីករោសីល បានែល់ ោរសគ្ងួរវចា ឬខណៈប្ែលកំព ង
បលញ្ាញវចាសម្ចោនសីលជាលែើរ ។ 
 រលទករោសីល បានែល់ ោរតំងចិត្តលវៀរតរសិោខ បទ្លទោះ  ៗ។ 
 ោ ករោភាវទ បានែល់ ោរ ងគ  សាត ប់ធរ៌លទ្សទ ោរលែើរ 
ចរងារ កន ងខណៈចលគ្រើនវបិសសទករោដ្ឋា ន ។ 
 វចីករោភាវទ បានែល់ ខណៈប្ែលសាា ធា ធរ៌វន័ិ  ឬ
ខណៈលព្វលព្វកយបរកិរោសរេករោដ្ឋា ន ។ 
 រលទករោភាវទ បានែល់ ខណៈកំណត់្អាររោណ៍កន ងោរ
ចលគ្រើនសរេភាវទ និងវបិសសទភាវទ ។ 
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កន ង បចា នរ  រហូត្ែល់ ទិ្ែា ជ ករោក៏ម្ចន ៣  ៗយ៉ាងែូច
គន  ។ 
 ២.  ភិធរោន័  ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ ក៏ម្ចនចំនួន ១១ ឬ ២៣ 
(សលរង្កគ ោះក សលករោបេ ១០) រ៊ឺ  
 ោន ម្ចន ១ បានែល់ រលទករោោន ប្ែលជា នភិជា = ១។ 
 សីល ម្ចន ២ បានែល់ ោ ករោសីល ៣ វចីករោសីល ៤ = ៧ ។ 
 ភាវទ ១  បចា ន ១ លវ ាវចា ១ ោំង ៣ យ៉ាងលនោះនីរួ ៗ 
ម្ចន ២ បានែល់ រលទករោប្ែលជា ពាបាទ្ និងសម្ចោ ទិ្ែាិ = ៦ ។ 
 បត្តិោន ១ បតត ន លម្ចទ្ទោន ១ ោងំ ២ យ៉ាងលនោះនីរួ ៗ 
ម្ចន ២ បានែល់ រលទករោប្ែលជា នភិជា  និងសម្ចោ ទិ្ែាិ  = ៤ ។ 
 ធរោសសវន ម្ចន ១ បានែល់ រលទករោប្ែលជាសម្ចោ ទិ្ែាិ = ១ ។ 
 ធរោលទ្សទ ម្ចន ៣ បានែល់ រលទករោប្ែលជា នភិជា 
 ពាបាទ្ និងសម្ចោ ទិ្ែាិ = ៣ ។ 
 ទិ្ែា ជ ករោ ម្ចន ១ បានែល់ រលទករោប្ែលជាសម្ចោ ទិ្ែាិ = ១ ។ 

 
អធិបាយបញុ្ាក្ិរយិវត្ថុ ១០ ព្បការ 

១. ទាន 
 ោន រ៊ឺ ោរឱ្យវត្ថ ប្ែលជាគ្បលយជន៍ស ខែល់ នកទ្ទួ្ល ម្ចន
វចនត្ថៈថា ទី្ តិ្ ឯលត្ទតិ្ = ោនំ  
 ជនោំង  របបីឱ្យលដ្ឋ លចត្ទលទោះ ែូលចាន ោះលចត្ទ ប្ែល 
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ជាលហត្ ក្នោរឱ្យ លទ្ើបល ោ្ ោះថា ោន ព្វកយថា ោន តរវចនត្ថៈលនោះ 
លទ្ើបបានែល់លចត្ទប្ែលជាលហត្ ក្នោរឱ្យោនលទោះសលគ្រច ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ោត្ពានតិ = ោនំ  
 វត្ថ ណាប្ែលជនោំង  របបីឱ្យ ែូលចាន ោះវត្ថ លទោះ ល ោ្ ោះថា 
ោន ព្វកយថា ោន តរវចនត្ថៈលនោះ លទ្ើបបានែល់វត្ថ ក្នោរឱ្យោន
សលគ្រច ។ 
 តរវចនត្ថៈោំង ២ លនោះ សប្រតងលសចកតីរបស់ោនម្ចន ២ 
យ៉ាង រ៊ឺ លចត្ទោន និងវត្ថ ោន ។ 
  

ក្. ច្ឆត្នាទានច្ោលច្ោយកាលមន ៣ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. ប ពាលចត្ទោន បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងរ នឱ្យ
ោន ។ 
 ២. រ ញ្ា នលចត្ទោន បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងកន ង
ខណៈកំព ងឱ្យោន ។ 
 ៣.  បរលចត្ទោន បានែល់ លចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខាង
លគ្ោ ឱ្យោនលហើ  ។ 
 លចត្ទោំង ៣ គ្បោរលនោះ លបើបានឱ្ោសក៏នឹងអាចឱ្យផល
កន ងបែិសនធិោល ឱ្យលកើត្ជារន សស ឬលទ្វតបាន ប្ត្លចត្ទោំង ៣ 
លនោះ រិនម្ចនបរបូិណ៌គ្រប់ោលជានិចាលទ្ គ្គខាោះរ ញ្ា នលចត្ទម្ចន 
ប្ត្ប ពាលចត្ទនិង បរលចត្ទរិនម្ចន គ្គខាោះប ពាលចត្ទម្ចន ប្ត្ ត់្
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រ ញ្ា នលចត្ទនិង បរលចត្ទ ឬ បរលចត្ទម្ចន ប្ត្ប ពាលចត្ទនិង
រ ញ្ា នលចត្ទរិនម្ចន គ្គខាោះម្ចនប ពាលចត្ទនិងរ ញ្ា នលចត្ទ ប្ត្
 បរលចត្ទរិនម្ចន គ្គខាោះម្ចនរ ញ្ា នលចត្ទនិង បរលចត្ទ ប្ត្
ប ពាលចត្ទរិនម្ចន ។ 
 

ច្ោលច្ោយការច្ក្ើត្ច្ ើង្លបំាក្ឬគយ 
ក្នងុ្ច្ឆត្នាទាងំ្ ៣ កាល 

 រ ញ្ា នលចត្ទលកើត្បានង្ក ប្ត្ បរលចត្ទលកើត្បានលំបាក 
លគ្ព្វោះខណៈលធាើក សលគ្តូ្វលគ្បើលសចកតីពាយរខាា ំង អាររោណ៍ក៏គ្បាកែ 
ចំលព្វោះរ ខចាស់ជាទី្បំផ ត្ រ ញ្ា នលចត្ទលទ្ើបលកើត្បានង្ក  ចំប្ណក 
 បរលចត្ទលទោះោលបានលធាើោនក សលកនាងផ ត្លៅលហើ  រិនបាន
រកាទ្ ករកជាអាររោណ៍ត្លៅលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះកិចាប្ែលគ្តូ្វលធាើកនាងផ ត្
លៅលហើ  តរធរោតចិត្តរប្រងម្ចនលសចកតីលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍េោី
ជានិចា ែូលចាន ោះ បរលចត្ទនឹងលកើត្លឡើងបាន គ្តូ្វអាស្ស័ ោររលឹក
ែល់ករោប្ែលបានលធាើរកលហើ  រ៊ឺ គ្តូ្វគ្ត្ឡប់លៅនឹកែល់អាររោណ៍
 តី្ត្លទ្ៀត្  បរលចត្ទលទ្ើបលកើត្លឡើងបានលំបាក លចត្ទោំង ៣ 
ោលលនោះលបើលកើត្លឡើងរិនគ្រប់ ោរបំលពញោនែូលចនោះក៏ម្ចនផលរិន
បរបូិណ៌ ែូលចាន ោះលទ្ើបរួរលធាើោនឱ្យែល់គ្ពរលដ្ឋ លចត្ទកន ងោលោងំ 
៣ លទ្ើបម្ចនអានិសងសលគ្ចើន ។ 
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 អានិសងសរបស់ោនប្ែលរន សសនិងលទ្វត ៦ ជាន់បានទ្ទួ្ល
លទោះ រប្រងម្ចនផលលផសងគន លដ្ឋ ជាតិ្គ្ត្កូលខាោះ លដ្ឋ ឋានៈគ្ទ្ពយ
សរបត្តិខាោះ បរវិរខាោះ ប្ែលែូលចនោះស ទ្ធប្ត្ជាប់រកពីោន សីល ភាវទ 
ប្ែលែល់គ្ពរលដ្ឋ លចត្ទោំង ៣ ោល ឬរិនែល់គ្ពរ គ្ពោះព ទ្ធ
លឃាសាចារយបានសប្រតងទ្ កកន ងខ ទ្ោកនិោ ជាត្ក ែាកថាថា  
 ោនញ្ា ិ ទរ តិ្លសា លចត្ទ បរបិ ណណំ  ោត្ ំ សលោា នតលសសវ 
រហបផលំ លហាតិ្ ។ 
 ោរឱ្យប្ែលបានល ោ្ ោះថា ោនលទោះគ្តូ្វជាោនប្ែលែល់គ្ពរ
លដ្ឋ លចត្ទោំង ៣ ោល ប្ែល នកលធាើអាចលធាើឱ្យលកើត្លឡើងបាន
គ្រប់បរបូិណ៌ប៉ា លណាណ ោះ ោនលទោះលទ្ើបម្ចនផលលគ្ចើនរហាសាល ។ 
 

ខ្. វត្ថុទាន  ប្ លគបបឱី្យមន ៤ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. ចីវរោន បានែល់ ោរថាា  ចីវរែល់ភិកខ សារលណរ ឬោរ 
ឱ្យលគ្រឿងលសាៀកព្វក់ែល់ នកគ្កលំបាកជាលែើរ ។ 
 ២. បិណា បាត្ោន បានែល់ ោរថាា  អាហារបិណា បាគ្ត្ ឬឱ្យ 
របស់ទ្ទួ្លោនែល់ នកគ្កលំបាកជាលែើរ ។ 
 ៣. លសទសនោន បានែល់ ោរថាា  ទី្អាស្ស ័ែូចជា
សាងក ែិ វហិារ លោងឧលបាសេជាលែើរ ។ 
 ៤. លភសជាោន បានែល់ ោរថាា  ថាន ំរកាលោរ ឬឱ្យថាន ំែល់
 នកប្ែលឈ៊ឺ ។ 
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 ោរបរចិាា រោនប្ែលនឹងឱ្យផលលពញបរបូិណ៌លទោះ លគ្ៅពី
លចត្ទកន ងោលោំង ៣ របស់ោ ក រ៊ឺ  នកឱ្យលហើ  គ្តូ្វគ្បកប
លដ្ឋ បែិគគ ហកៈ រ៊ឺ  នកទ្ទួ្ល លបើែលគ់្ពរលដ្ឋ សីល សម្ចធិ 
បញ្ញញ  រប្រងជាប្ស្សប ណយែ៏គ្បលសើរ វត្ថ បចា័ លទ្ យធរ៌ក៏ជាវត្ថ 
សំខាន់រួ គ្បោរលទ្ៀត្ លបើវត្ថ លទោះគ្បណីត្ជាងប្ែលខាួនបរលិភារ
លគ្បើគ្បាស ់ នឹងបានរកលដ្ឋ លសចកតីបរសិ ទ្ធែូចពូជលអរប្រងឱ្យផល
លអជាធរោត ។ 
 សរ បរកោន រ៊ឺ ោរឱ្យវត្ថ ជាគ្បលយជន៍ ែល់ នកទ្ទួ្លលទោះ
រប្រងម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 លចត្ទោន បានែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ 
រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ប្ែលជាលហត្ ក្នោរឱ្យ ។ 
 វត្ថ ោន បានែល់ បចា័  ៤ ប្ែលជាលទ្ យធរ៌ ។ 
  លោភោន បានែល់  លោភលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ  
លចត្ទលចត្សិក ប្ែលជាលហត្ ក្នោរឱ្យោន ។ 
 វរិតិ្ោន បានែល់ វរិតិ្លចត្សិក ៣ ប្ែលម្ចនោរលវៀរចាក
ទ្ ចារតិ្ករោ ប្ែលជា ភ័ ោន ។ 
 

វិច្សសលក្ខែៈនិង្ប ិច្ក្ខបធម្៌របសទ់ានក្សុល 
 ១. បរចិាា រលកខណំ     ម្ចនោរបរចិាា រោនជាលកខណៈ ។ 
 ២. លោភវទិ្ធំសនរសំ  ម្ចនោរទ្ម្ចា  លសចកតីលោភជាកិចា។ 
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 ៣. ភវវភិវសរបត្តិបចា បបដ្ឋា នំ ម្ចនោរបរបូិណ៌ក្នភពជាតិ្និង 
                                           ផ ត្ចាកភពជាតិ្ជាអាោរគ្បាកែ ។ 
 ៤. សលទ្ធ យបទ្ដ្ឋា នំ   ម្ចនសោធ គ្ជោះថាា ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 បែិលកខបធរោ ធរ៌ប្ែលគ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ ោនក សល បានែល ់
លោភ ។ 
  ន ញ្ញញ ត្ធរោ ធរ៌ប្ែលបានទ្ទួ្ល ន ញ្ញញ ត្ពីោនក សលឱ្យ
លកើត្លឡើង បានែល់  លោភ ។ 
 ឧបាលទ្ត្ពាធរោ ធរ៌ប្ែលោនក សលឧបត្ថរភឱ្យលកើត្លឡើង 
បានែល់ ររគចិត្តខាងលគ្ោរ ៣ ផលចិត្តខាងលគ្ោរ ៣ ។ 
 គ្ពោះព ទ្ធលឃាសាចារយលព្វលសរលសើរោនទ្ កកន ង ែាកថា រហា-
ស ទ្សសនសូគ្ត្ថា  
 ឯវ ំទតិ្រហនតរប ិ     ប ញ្ញំ អា ត្លន កតំ្ 
 រហាវបិាកំ លហាតី្តិ្  កត្តពាំ តំ្ វភិាវទិ ។ 
 ប ណយប្ែលបានលធាើទ្ កកន ងសងឃប្ែលែល់គ្ពរលដ្ឋ សីល 
សម្ចធិ បញ្ញញ  ប្ែលជាទី្តំងក្នោរសាបលគ្ព្វោះពូជ រ៊ឺ ប ណយលនោះ
សូរបីបានសាបលគ្ព្វោះគ្តឹ្រប្ត្ពូជបនតិចបនតួច ម្ចនគ្បម្ចណប៉ា នគ្គប់
លព្វធិ ប្ត្ក៏បានឱ្យផលយ៉ាងរហាសាលែូចលែើរលព្វធិធំ ែូលចាន ោះជន
ោងំ  ប្ែលម្ចនបញ្ញញ គ្បកបលដ្ឋ សោធ  របបីតំងចិត្តលធាើប ណយ
លនោះលដ្ឋ លសចកតីគ្ជោះថាា ក ំោេ លឡើ  ។ 
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២. សលី 
 សីល ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 សីល តិ្ ោ វចីកម្ចោ និ សម្ចោ  ទ្ហតី្តិ្ = សីលំ  
 ធរោជាតិ្ណារប្រងលធាើឱ្យោ ករោ និងវចីករោតំងទ្ កលដ្ឋ លអ 
ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ ល ោ្ ោះថា សីល បានែល់ លចត្ទលចត្សកិ 
ប្ែលលធាើឱ្យោរកលគ្រើកលដ្ឋ ោ  និងវចា កន ងវត្ថ ប្ែលលអលែើរបីរិន
ឱ្យ ក សលលកើត្ ។ 
 ោនលចត្ទ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរឱ្យោន ។ 
 សីលលចត្ទ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលោក់ទ្ងនឹងោររកាសីល ។ 
 សីលតរវចនត្ថៈប្ែលសប្រតងឱ្យែឹងថា សីលលទោះម្ចនទទី្
រកាោ វចារិនឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងផាវូទ្ ចារតិ្ ។ 
 វចនត្ថៈន័ រា៉ាងលទ្ៀត្សប្រតងថា  
 សីល តិ្ ក សលធលរោ ឧបោលរតី្តិ្ = សីលំ 
 ធរោជាតិ្ណារប្រងគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវក សលធរ៌ ម្ចនសម្ចធិ បញ្ញញ  
និងវរិ ត្ត ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះល ោ្ ោះថា សីល ។ 
 កន ងវចនត្ថៈោំង ២ លនោះ រប្រងសប្រដងឱ្យល ើញថា សីលលចត្ទ 
រ៊ឺ ោររកាសិោខ បទ្លផសងៗ ម្ចនបាណាតិ្បាត្វរិតិ្ជាលែើរ និងអាច
ឧបត្ថរភឱ្យសម្ចធិ បញ្ញញ  ររគ ផល លកើត្លឡើងបាន ឧបម្ចែូចប្ផនែី
ប្ែលជាទី្អាស្ស័ របស់វត្ថ លផសងៗ ោំងប្ែលម្ចនជីវតិ្និងរិនម្ចន
ជីវតិ្ លបើ ត់្ប្ផនែីប្ែលជាទី្អាស្ស ័លហើ វត្ថ លផសងៗ ោំងម្ចន



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-385- 

ជីវតិ្និងរិនម្ចនជីវតិ្លទោះ ក៏រប្រងលកើត្និងចលគ្រើនលឡើងរិនបាន  
លសចកតីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា សម្ចធិ បញ្ញញ  និងររគ ផល រប្រងគ្តូ្វ
អាស្ស័ សីលក សលលកើត្លឡើង លបើលវៀរសីលក សលលចញលហើ  
វត្ថ ោំងលទោះរប្រងលកើត្លឡើងរិនបាន ។ 
 

ព្បច្ភទទនសលីមន ៤ ព្បច្ភទ 
 ១. ភិកខ សីល ម្ចនសិោខ បទ្ ២២៧ សិោខ បទ្ ប្ែលសប្រតងទ្ ក
កន ងភិកខ បាតិ្លម្ចកខ ។ 
 ២. ភិកខ នីសីល ម្ចនសិោខ បទ្ ៣១១ សិោខ បទ្ សប្រតងទ្ កកន ង 
ភិកខ នីបាតិ្លម្ចកខ ។ 
 ៣. សារលណរសីល ម្ចនសោិខ បទ្ ១០ សិោខ បទ្ ។ 
 ៤. រហែាសីល រ៊ឺ សីលរបស់ នកគ្របគ្រងផោោះ ម្ចន ៥ លៅថា 
បញ្ាសីល ។ 
 កន ងសីល ៤ យ៉ាងលទោះ ភិកខ សីល និងភិកខ នីសីល រិនគ្តូ្វម្ចន
ោរសម្ចោនលទ្ លដ្ឋ ចំលព្វោះលគ្ោ ពីសូគ្ត្ករោវចាគ្តឹ្រគ្តូ្វតរ
វន័ិ  ខាងកន ងសាថ នទី្ប្ែលម្ចនកំណត់្ប្ែន លខត្ត ប្ែលលៅថា សមី្ច 
សលីោំងលនោះក៏សលគ្រចបាន ។ 
 សារលណរសីល ក៏រិនគ្តូ្វសម្ចោនលដ្ឋ ចំលព្វោះែូចគន  ោល 
សូគ្ត្សរណររន៍ោំង ៣ គ្តឹ្រគ្តូ្វតរវន័ិ  ោងំ នកឱ្យនឹង នកទ្ទួ្ល 
លហើ សីលោំងលនោះក៏សលគ្រចលៅផងប្ែរ ។ 
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 ចំប្ណករហែាសីលលទោះ គ្តូ្វម្ចនោរសម្ចោនលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
គ្តឹ្រប្ត្សម្ចោនក្គ្ត្សរណររន៍លហើ លៅរិនោន់លៅថា គ្រហសថ
ជា នកម្ចនសីល លៅបានគ្តឹ្រប្ត្ នកម្ចនក្គ្ត្សរណររន៍ប៉ា លណាណ ោះ 
ោលសម្ចោនគ្តឹ្រគ្តូ្វោំង នកឱ្យនឹង នកទ្ទួ្លលហើ  សីលោងំ
លទោះក៏សលគ្រចបាន ។ 
 

វិរត្ ិ
 កន ងក សលករោបេ ១០ គ្បោរ រ៊ឺ ោរលវៀរចាកបាណាតិ្បាត្
ជាលែើរល ោ្ ោះថា វរិតិ្ លគ្ព្វោះ ត្ថថា ជាលគ្រឿងលវៀរចាក ឬជាអាោរលវៀរ 
ោរលវៀរចាកបាណាតិ្បាត្ជាលែើរលនោះ លព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្ម្ចន ៣ 
យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. សរបត្តវរិតិ្ រ៊ឺ ោរលវៀរប្ែលលកើត្ែល់ នករិនបានសម្ចោន
កន ងសិោខ បទ្ ប្ត្ោលម្ចនវរិរិត្ពាវត្ថ  រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលនឹងរបបីលវៀរ
រកគ្បាកែចំលព្វោះរ ខ និងបានពិចារណាែល់ជាតិ្ វ ័ និងព្វហ សចាៈ
ជាលែើរ របស់ខាួនលហើ ក៏រិន្នកនាងវត្ថ ប្ែលរកែល់លទោះ លដ្ឋ 
រិត្ថាោរលធាើយ៉ាងលនោះរិនសររួរែល់ល ើង ល ោ្ ោះថា ជាសរបត្តវរិតិ្ 
បានែល់ វរិតិ្លចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 ២. សម្ចោនវរិតិ្ បានែល់ ោរលវៀរចាកបាណាតិ្បាត្ជាលែើរ 
របស់ នកសម្ចោនសិោខ បទ្ កន ងលវោប្ែលសម្ចោនសិោខ បទ្ និង
កន ងលវោត្លៅ រហូត្ែល់កំណត់្ប្ែលតំងចិត្តសម្ចោនទ្ ក ែូចជា
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វរិតិ្របស់ឧបាសក ឧបាសិោ ប្ែលសម្ចោនវរិតិ្កន ងក្េៃធរោសសវន
ជាលែើរ បានែល់ លចត្ទលចត្សិកកន ងរហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 ៣. សរ លចេទ្វរិតិ្ បានែល់ ោរលវៀរបាបធរ៌លដ្ឋ ដ្ឋច់ខាត្ 
ោប់ពីវរិតិ្លកើត្លឡើងែល់គ្ពោះ រ ិប រគលលហើ  លសចកតីរិត្សូរបីថា
ល ើងនឹងរិនសម្ចា ប់សត្ាក៏រិនលកើត្ម្ចនលឡើងលទ្ៀត្បាន លៅវរិតិ្លនោះ
ថា សរ លចេទ្វរិតិ្ បានែល់ វរិតិ្លចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ងររគចិត្ត ៤ 
ែួង ។ 
 វរិតិ្ោំងលនោះក៏ល ោ្ ោះថា សីលែូចគន  ែូលចាន ោះសីលលទ្ើបម្ចន
លសចកតីនិង ងគធរ៌យ៉ាងទូ្លទូំ្ោ  រ៊ឺ សីលលចត្ទ បានែល់ 
លចត្ទលចត្សិក ប្ែលលធាើឱ្យកលគ្រើកោ វចាជាប់ជារួ នឹងោរ
រកាសីល ។ 
 លចត្សិកសីល បានែល់ សតិ្លចត្សិក បញ្ញញ លចត្សិក 
វរី ិលចត្សិក  លោសលចត្សិក និងវរិតិ្លចត្សិក ខណៈប្ែលម្ចន
ោរសគ្ងួររវងំ កន ងសតិ្សំវរៈ ញាណសំវរៈ វរី ិសវំរៈ ខនតិសំវរៈ 
និងបាតិ្លម្ចកខសំវរៈ ោងំលនោះជាលែើរ ។ 
 

វិច្សសលក្ខែៈនិង្ប ិច្ក្ខបធម៌្របសស់លី 
 ១. បតិ្ដ្ឋា បនលកខណំ       ម្ចនភាពជាទី្តំងក្នក សលធរ៌ 
                                                ោំងពួងជាលកខណៈ ។ 
 ២. ទ្ សសលី វទិ្ធំសនរសំ    ម្ចនោរទ្ម្ចា  ភាពគ្ទុ្សតសីល 
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                                                           ជាកិចា ។ 
 ៣. លសាលច យបចា បបដ្ឋា នំ  ម្ចនភាពបរសិ ទ្ធក្នោ និងវចា 
                                                 ជាអាោរគ្បាកែ ។ 
 ៤. ហិរឱិ្ត្តបបបទ្ដ្ឋា នំ  ម្ចនហរិឱិ្ត្តបបជាលហត្ ជិត្ឱ្យលកើត្ ។ 
 បែិលកខបធរោ ធរ៌ប្ែលគ្តូ្វគ្បហារលដ្ឋ សីលក សល បានែល ់
លោសៈប្ែលជាប់លដ្ឋ ោរគ្បទូ្សោ៉ា  ។ 
  ន ញ្ញញ ត្ធរោ ធរ៌ប្ែលបានទ្ទួ្ល ន ញ្ញញ ត្ពីសីលក សលឱ្យ 
លកើត្លឡើងលទោះ បានែល់  លោសៈ រ៊ឺ លសចកតីរិនគ្បទូ្សោ៉ា  ។ 
 ឧបាលទ្ត្ពាធរោ ធរ៌ប្ែលសីលក សលលធាើឱ្យលកើត្លឡើងលទោះ 
បានែល់ ររគខាងលគ្ោរ ៣ ផលខាងលគ្ោរ ៣ ។ 
 សរែូចប្ែលគ្ពោះរហាព ទ្ធលឃាចារយបានសប្រតងទ្ កកន ង 
ខនធវរគសំ  ត្ត ែាកថា ថា 
 ោនសីលូបនិសសយ ហិ ត្លយ រលរគ ច ផោនិ ច បាលបនតិ, 
ភាវនូបនិសសលយ  រហត្តំ បាលបតិ្ ។ 
 រហាក សលប្ែលម្ចនោនសីល ជាឧបនិសស័  រប្រងឱ្យបាន
ររគខាងលគ្ោរ ៣ ផលខាងលគ្ោរ ៣ រហាក សលប្ែលម្ចនភាវទ 
ជាឧនិស័ស  រប្រងឱ្យបាន រហត្តររគ  រហត្តផល ។ 
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៣. ភាវនា 
 ភាវទ រ៊ឺ ោរលធាើក សលែ៏គ្បលសើរឱ្យលកើត្លឡើងលរឿ ៗ ែូច 
វចនត្ថៈសប្រតងថា  
 ក សលធលរោ ភាលវតិ្ ឧបាលទ្តិ្ វលឌឍតី្តិ្ = ភាវទ 
 ធរោជាតិ្ណាលធាើឱ្យក សលែ៏គ្បលសើរលកើត្លឡើងជាគ្គែំបូង 
លហើ លធាើឱ្យចលគ្រើន ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះល ោ្ ោះថា ភាវទ បានែល ់
រហាក សលចិត្ត បាទ្ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងោរចលគ្រើនសរេភាវទ
និងវបិសសទភាវទកន ងរវងប្ែលលៅជាបរកិរោភាវទ និងឧបចារភាវទ។ 
 

ច្សឆក្តីរបសវ់ឆនត្ថៈច្នះប្ឆក្ច្ឆញបានជា ២  
 ក សលធលរោ ភាលវតិ្ ឧបាលទ្តិ្ បានែល់ រប្រងលធាើឱ្យក សល
ែ៏គ្បលសើរលកើត្លឡើងជាគ្គែំបូង ។ 
 ក សលធលរោ ភាលវតិ្ វលឌឍតិ្ រប្រងលធាើឱ្យក សលែ៏គ្បលសើរលទោះ 
លកើត្លឡើងលទ្ាែងលគ្ចើនលឡើងៗ លៅ រួរលសចកតីរកចំណ ចែំបូងសំលៅ
ែល់ក សលចិត្ត បាទ្ប្ែលលកើត្លឡើងគ្គែំបូងក្នោរបែិបត្តិ ចំណ ច
ខាងលគ្ោ សលំៅែល់ក សលចិត្ត បាទ្ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ត្គន កន ង
គ្គលគ្ោ  ៗក្នោរបែិបត្តិកន ងរវងប្ែលលៅរិនោន់ែល់ បបទ ។ 
 ែូលចាន ោះព្វកយថា ភាវទកន ងប ញ្ញកិរយិវត្ថ លនោះ លទ្ើបសំលៅែល ់
រហាក សលចិត្តប្ត្រា៉ាង ។ 
 ចំប្ណកព្វកយថា ភាវទកន ងករោដ្ឋា នសងគហបរលិចេទី្ ៩ លទោះ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-390- 

 លោកសប្រតងែល់លរឿងសរេភាវទ និងវបិសសទភាវទ  ងគធរ៌លទ្ើប 
បានែល់ លោកិ ក សល និងលោក ត្តរក សលចិត្តោំង ស់ តរ
សររួរែលភ់ាវទលទោះ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ោរសកិា ោរបលគ្ងៀនធរ៌វន័ិ  រហូត្ែល់ោរ
ពិចារណាធរ៌លផសង  ៗោំងលនោះសលរង្កគ ោះចូលជាភាវទ កន ងប ញ្ញកិរយិវត្ថ 
បានោំង ស ់។ 
 

វិច្សសលក្ខែៈនិង្ប ិច្ក្ខបធម៌្របសភ់ាវនា 
 ១. ក សលវឌាបនលកខណា    ម្ចនោរលធាើឱ្យក សលចលគ្រើន 
                                                      លឡើងជាលកខណៈ ។ 
 ២.  ក សលបហានរសា   ម្ចនោរគ្បហារ ក សលជាកិចា ។  
 ៣. សតចាលោការនបចា បបដ្ឋា ទ ម្ចនោរចូលោន់ផាូវបែិបត្តិ 
                                     ប្ែលោក់ទ្ងជារួ នឹងសតិ្របស់ទរោ  
                                 រូបោ ជាអាោរគ្បាកែ ។ 
 ៤. លយនិលសារនសិោរបទ្ដ្ឋា ទ     ម្ចនលយនិលសារនសិោរ 
                                                                 កន ងអាររោណ៍ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 បែិលកខបធរោ ធរ៌ប្ែលគ្តូ្វគ្បហារលដ្ឋ ភាវទបានែល់ លម្ចហ។  
  ន ញ្ញញ ត្ធរោ ធរ៌ប្ែលបានទ្ទួ្លឧបត្ថរភពីភាវទក សល 
បានែល់  លម្ចហ ។ 
 ឧបាលទ្ត្ពាធរោ ធរ៌ប្ែលភាវទក សលលធាើឱ្យលកើត្លឡើង បាន 
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ែល់  រហត្តររគ  រហត្តផល (លដ្ឋ ឧកាែាន័ ) ។ 
 

៤. អបច្ឆយន 
  បចា ន រ៊ឺ ោរលគរពឱ្នលំលោន ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
  បចា នតិ ឯលត្ទតិ្ =  បចា នំ 
 ជនោំង  រប្រងលធាើោរលគរពឱ្នលំលោន លដ្ឋ ក សល-
លចត្ទ ែូលចាន ោះក សលលចត្ទប្ែលជាលហត្ ក្នោរលគរពឱ្នលំលោន
លទោះ ល ោ្ ោះថា  បចា ន បានែល់ លចត្ទកន ងរហាក សលចិត្ត ៨ 
ែួង ។ 
  បចា នធរ៌លនោះ រប្រងម្ចនោំងបរសិ ទ្ធនិងរិនបរសិ ទ្ធ 
លព្វលរ៊ឺ ោលបានជួប ម្ចត បិត ជីែូន ជីត គ្រូអាចារយ ភិកខ  
សារលណរ លហើ លធាើលសចកតីលគរពលដ្ឋ ោរលលើកក្ែសំពោះ ថាា  បងគំ 
ជាោរសប្រតងលសចកតីគរវៈលដ្ឋ លសចកតីបរសិ ទ្ធ រិនបានបំណងកន ង
ោភ  ស សោា រ លដ្ឋ គ្បោរណាលឡើ  ោំងលនោះជា បចា នៈ
ប្ែលបរសិ ទ្ធលដ្ឋ ពិត្  ៗ ប្ត្លបើោរគរវៈលទោះបំណងែល់ោភ  ស 
សោា រ ណារួ លហើ  ោរលធាើោំងលនោះជា បចា នៈប្ែលរិន
បរសិ ទ្ធ ជាប់លដ្ឋ ម្ចយ សាលេ យ ។ 
 

ន័យម្យ៉ាង្ច្ទៀត្ អបច្ឆយនមន ២ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. សារញ្ញ បចា ន បានែល់ ោរសប្រតងលសចកតីលគរព 
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ឱ្នលំលោនែល់ ម្ចត បីត ជីែូន ជីត គ្រូអាចារយ ោំងលនោះលដ្ឋ 
រលឹកថាខាួនម្ចនទទី្ប្ែលនឹងគ្តូ្វលធាើលសចកតីលគរពឱ្នលំលោន លគ្ព្វោះ
លោកស ទ្ធប្ត្ជាញាតិ្ និងគ្រូអាចារយរបស់ល ើងជាលែើរ ែូលចនោះល ោ្ ោះ
ថា សារញ្ញ បចា ន ។ 
 ២. វលិសស បចា ន បានែល់ ោរសប្រតងលសចកតីលគរពឱ្ន 
លលំោន លដ្ឋ ោររលឹកនឹកែល់គ្ពោះរ ណលផសងៗ របស់លោកែូចជា
លគរពកន ងរ ណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ ឬម្ចតបិត គ្រូអាចារយប្ែលម្ចនគ្ពោះរ ណ
ែល់ប គ្ត្ ឬែល់សិសស ោំងលនោះជាលែើរ ចាត់្ជា វលិសស បចា ន ។ 
 

បុគគលប្ លគួរច្គាររឱ្នលចំ្ទានមន ៣ ព្បច្ភទ 
 ១. រ ណវ ឌឍបិ រគល បានែល់ ប រគលប្ែលជា នកចលគ្រើន
លដ្ឋ  ំណាចក្នសីលរ ណ សម្ចធិរ ណ និងបញ្ញញ រ ណ ។ 
 ២. វ វ ឌឍបិ រគល បានែល់ ប រគលប្ែលជា នកចលគ្រើនលដ្ឋ  
 ំណាចក្នអា   ។ 
 ៣. ជាតិ្វ ឌឍបិ រគល បានែល់ ប រគលប្ែលជា នកចលគ្រើនលដ្ឋ  
 ំណាចក្នជាតិ្  និងវងសគ្ត្កូល ។ 
 ោរលគរពឱ្នលំលោនែល់ នកគ្ទ្គ្ទ្ង់រ ណវ ឌឍិ និងវ វ ឌឍ ិ
ោងំ ២ គ្បលភទ្លនោះចាត់្ជា បចា នក សលលដ្ឋ ពិត្ ចំប្ណកោរ
លគរពែល់ជាតិ្វ ឌឍិប រគលលទោះ ចំប្ណកលគ្ចើនលដ្ឋ  ំណាចក្ន
 ក សលចិត្ត បាទ្ ម្ចនលោភចិត្ត បាទ្ លោសចិត្ត បាទ្ និងលម្ចហ-
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ចិត្ត បាទ្ រិនជាក សលណាលឡើ  លបើគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចក្ន
ក សលខាោះ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ កិរយិម្ចរយទ្តរគ្បក្ពណីនិ រ 
ប្ែលជា បចា នក សលលដ្ឋ  ន លោរប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 សគ្ម្ចប់រ ណវ ឌឍិប រគល (បពាជិត្) ប្ែលម្ចនសីល សម្ចធិ 
បញ្ញញ  ោលបានជួបជារួ វ វ ឌឍិប រគល ប្ែលម្ចនអា  លគ្ចើនជាង
ខាួន ឬជាតិ្វ ឌឍិប រគលម្ចនគ្ត្កូលខពសជ់ាងខាួន រិនគ្តូ្វលធាើោរលគរព
លដ្ឋ ោរគ្ោបថាា  បងគំ គ្តឹ្រប្ត្សពំោះក៏រិនបាន សូរបីប រគលោំង
លនោះនិងជាម្ចតបិត គ្រូអាចារយកត ី លគ្ព្វោះរ ណវ ឌឍិប រគលម្ចនទទី្
នឹងគ្តូ្វលគរពែល់សីល សម្ចធិ បញ្ញញ  ប្ែលជារ ណធរ៌ជាន់ខពស់
ប្ែលម្ចនលៅកន ងសទត នក្នខាួនលហើ  លទ្ើបរិនរួរលធាើោរគ្ោបថាា  
បងគំលគ្ព្វោះនឹងគ្តូ្វម្ចនលោស ។ 

 
អានសិង្សរបសអ់បច្ឆយន 

 ១. ឱ្យជា នកម្ចនោរ ល់ និងោរឆាា ត្ ា្ សកន ងធរ៌ ។ 
 ២. ម្ចនអា  ប្វងនិងម្ចនពណ៌សរប រសាអ ត្លអ ។ 
 ៣. ម្ចនលសចកតីស ខោ  ស ខចិត្ត ។  
 ៤. ម្ចនកិត្តិ សលករ តិ៍ល ោ្ ោះលបី ។ 
 ៥. ម្ចនកម្ចា ំងោ និងកម្ចា ំងបញ្ញញ  ។ 
 ៦. ោលចាកលោកលនោះរប្រងលៅោន់ស រតិ្ ។ 
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៥. ច្វយយវឆច 
 លវ ាវចា រ៊ឺ ោរជួ កន ងកិចាលផសងៗ ម្ចនវចនត្ថៈថា 
 វលិសលសន អាវរនតិ ឧសសកំា អាបជានតីតិ្ = ពាវដ្ឋ  
 ប រគលណាម្ចនោរពាយរជាពិលសស រ៊ឺ ចូលែល់ភាពជា
 នកខាល់ខាា   កចិត្តទ្ កដ្ឋក់ ែូលចាន ោះប រគលលទោះល ោ្ ោះថា ពាវែ 
បានែល់  នកចាត់្ោរ ឬ នកលធាើោរជួ កិចាោរលផសងៗ  
 ម្ចនវចនត្ថៈរា៉ាងលទ្ៀត្សប្រតងថា ពាវែសស ករោំ = លវ ាវចាំ  
 ោរលធាើរបស់ប រគល នកម្ចនលសចកដីខាល់ខាា   កចិត្តទ្ កដ្ឋក់
ជាពិលសស ល ោ្ ោះថា លវ ាវចា បានែល់ ោរជួ កិចាោរលផសង  ៗប្ែល
ជាប់ោក់ទ្ងនឹងបរ ិត្តិធរ៌ បែិបត្តិធរ៌ ោរបរចិាា រោន ោរឈ៊ឺថាា ត់្ 
បែិសងខរណ (ោរជួសជ លលសទសនៈ) និងបូជនី ដ្ឋា នជាលែើរ ។ 
 វចនត្ថៈែូចលព្វលរកលនោះជាោរសប្រតងលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា ន 
ោលនិងសប្រតងលដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា នរប្រងសប្រតថា  
 តំ្ តំ្ កិចាករលណ ពាវែសស ភាលវ = លវ ាវចាំ   
 ធរ៌ណាប្ែលជាលហត្ លធាើឱ្យប រគលម្ចនលសចកដីខាល់ខាា   ក
ចិត្តទ្ កដ្ឋក់កន ងោរលធាើោរង្ករគ្រប់យ៉ាង ល ោ្ ោះថា លវ ាវចា បានែល ់
លចត្ទកន ងរហាក សលចិត្ត បាទ្ ប្ែលលធាើឱ្យប រគលម្ចនលសចកតី
ពាយរ ខាល់ខាា   កចិត្តទ្ កដ្ឋក់កន ងោរង្ករលផសងៗ ។ 
 ោរជួ លធាើោរង្ករលផសងៗ កន ងផាូវលោកប្ែលរិនម្ចនលោស 
របស់ម្ចតបិត គ្រូអាចារយ ញាតិ្ បង បអូន រិត្តសម្ចា ញ់ោំងលនោះ 
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 សូរបីជាោរង្ករផាូវលោកក៏ចាត់្ជាលវ ាវចាបានោំង ស់ ។ 
 

៦. បត្តទិាន 
 បត្តិោន រ៊ឺ ោរឱ្យចំប្ណកក សល ម្ចនវចនត្ថៈថា  

បត្តព្វា តិ្ = បត្តិ 
ធរោជាតិ្ណាប្ែល នកលធាើបានែល់លហើ  ធរោជាតិ្លទោះល ោ្ ោះ

ថា បត្តិ បានែល់ ោន សលី ភាវទ ប្ែលលកើត្លឡើងលហើ កន ងសទត ន
របស់ខាួន បត្តិយ ោនំ = បត្តិោនំ  
 ោរឱ្យចំប្ណកប ណយប្ែលខាួនបានរក ល ោ្ ោះថា បត្តិោន 
បានែល់ ោរឧទ្ោិសចំប្ណកប ណយលៅឱ្យម្ចតបិត គ្រូអាចារយ ញាតិ្ 
បង បអូន និងសពាសត្ាោងំពួងប្ែលសាា ប់លៅលហើ  វចនត្ថៈែូចលព្វល
រកលនោះជាោរសប្រតងលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា ន ោលលព្វលលដ្ឋ 
ធម្ចោ ធិដ្ឋា ន សប្រតងថា 

បត្តឹ ទ្ទ្នតិ ឯលត្ទតិ្ = បត្តិោនំ  
  នកប្ែលម្ចនចិត្តប ណយោំង   រប្រងឱ្យចំប្ណកប ណយ
ប្ែលខាួនបានរកែល់ នកប្ែលសាា ប់លៅលហើ  ឬ នកប្ែលលៅម្ចន
ជីវតិ្លដ្ឋ ធរោជាតិ្លទោះ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ជាលហត្ ក្នោរឱ្យ ល ោ្ ោះថា 
បត្តិោន បានែល់ លចត្ទកន ងរហាក សលចិត្ត បាទ្ ប្ែលលកើត្លឡើង
ខណៈតំងចិត្តឱ្យចំប្ណកប ណយ ។ 
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 ម្ចនបញ្ញា ថា ោរឱ្យចំប្ណកប ណយក សលែល់ប រគលែក្ទ្
ែូលចនោះលហើ  ប ណយលទោះនឹងេ ច ោះតិ្ចលៅរិនប្រនឬ? 

លសចកតីលនោះលឆ្ាើ ថា រិនបានេ ច ោះលៅយ៉ាងណាលទ្ ម្ចនប្ត្
គ្ត្ឡប់បប្នថររកលគ្ចើនលឡើងលៅលទ្ៀត្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរឱ្យប ណយ
ក សលលទោះ លផសងគន ពីោរឱ្យវត្ថ របស់ប្ែលម្ចន ឧបម្ចែូចោរ  ជ
លទ្ៀនលឡើងរួ លែើរ សូរបីទំលៅ  ជត្ឱ្យែល់លទ្ៀនែក្ទ្ៗ ម្ចនចំនួន
លគ្ចើនរ  លគ្ចើនព្វន់លែើរកតី ពនា៊ឺរបស់លទ្ៀនលែើរែំបូងរិនបាន ស់
លៅលទ្ ម្ចនប្ត្បានទ្ទួ្លពនា៊ឺបប្នថរខាា ំងលឡើងពីពនា៊ឺលទ្ៀនប្ែល  ជត្
លឡើងេោីោំងលទោះ ោរឱ្យចំប្ណកប ណយែល់ប រគលែក្ទ្ៗ ក៏ែូចគន  
រប្រងជួ លធាើឱ្យក សលប្ែលខាួនបានរក ម្ចន ំណាចក្គ្កប្លងលឡើង  ៗ
លៅគ្រប់គ្គប្ែលម្ចនោរឱ្យែូលចាន ោះ ។ 

 
៧. បោត នុច្មទនា 

 បតត ន លម្ចទ្ទ រ៊ឺ ោរទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយប្ែលលរជូនឬឧទ្ោិស
រកឱ្យ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 បត្តិយ  ន លម្ចទ្នំ = បតត ន លម្ចទ្នំ  
 ោរលធាើតរលដ្ឋ លសចកតីលគ្ត្ក ររកីោ កន ងចំប្ណកប ណយប្ែល
លរជូនឬឧទ្ោិសឱ្យ  ល ោ្ ោះថា  បតត ន លម្ចទ្ទ  បានែល់  ោរ ន លម្ចទ្ទ
ទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយប្ែលលរជូនឬឧទ្ោិសឱ្យ ។ 
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 ព្វកយថា បត្តិ កន ងបត្តិោនលទោះ បានែល់ ចំប្ណកប ណយ 
លហើ ចំប្ណកប ណយប្ែលលព្វលលនោះ រ៊ឺ ោន សីល ភាវទ ប្ែលបាន
ខាល់ខាា  ឱ្យលកើត្លឡើង លហើ លទ្ើបជូនឬឧទ្ោិសឱ្យែល់ប រគលែក្ទ្ 
ចំប្ណកបត្តិកន ងបតត ន លម្ចទ្ទលទោះ បានែល់ ក សលប្ែលលរជូន
ឬឧទ្ោិសឱ្យលទោះ បានរកែល់ខាួនលហើ លដ្ឋ ផាូវវចា នឹងសរលសរ
ជា កសរ លទ្ើបម្ចនវចនត្ថៈរា៉ាងលទ្ៀត្ថា បាបិ តី្តិ្ = បត្តិ  
 ក សលប្ែល នកែក្ទ្បានឧទ្ោិសឱ្យ ែូលចាន ោះល ោ្ ោះថា បត្តិ ។ 
 បត្តឹ  ន លម្ចទ្នតិ សាធ ោរ ំទ្ទ្នតិ ឯលត្ទតិ្ = បតត ន លម្ចទ្នំ  
 ជនោំង  រប្រង ន លម្ចទ្ទនូវប ណយក សលប្ែលលរជូនឬ
ឧទ្ោិសឱ្យលដ្ឋ បលញ្ាញវចាថា សាធ  លដ្ឋ លចត្ទលទោះ ែូលចាន ោះ
លចត្ទលទោះ ល ោ្ ោះថា បតត ន លម្ចទ្ទ បានែល់ រហាក សលលចត្ទ
ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងោរ ន លម្ចទ្ទ បតត ន លម្ចទ្ទប្ែលបរបូិណ៌
លទោះ នឹងគ្តូ្វបានែល់លចត្ទកន ងរហាក សលលសារនសស ចំប្ណក
លចត្ទកន ងរហាក សលឧលបោខ  ល ោ្ ោះថា ជាបតត ន លម្ចទ្ទក សល
ប្ែលរិនបរបូិណ៌ ោំងលនោះលគ្ព្វោះចិត្តខណៈលទោះ ត់្បីតិ្លសារនសស 
ែល់ប ណយក សលប្ែលលរជូនឬឧទ្ោិសឱ្យ គ្តឹ្រប្ត្បលញ្ាញវចាថា 
សាធ  តរភាសារបស់ខាួនប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះោរ ន លម្ចទ្ទប្ែលជា
បតត ន លម្ចទ្ទក សលយ៉ាងបរបូិណ៌ លទ្ើបគ្តូ្វម្ចនចិត្តគ្បកបលដ្ឋ 
បីតិ្លសារនសសោំងគ្បកបលដ្ឋ បញ្ញញ ផង ក៏នឹងជាបតត ន លម្ចទ្ទ
ក សលយ៉ាងគ្បលសើរក្គ្កប្លង ។ 
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ការអនុច្មទនាឆំប្ែក្បុែយប្ លម្ិនបានច្ ម្ ះថា 
បោត នុច្មទនាក្សុលច្ោយព្ត្ង់្ 

 ោរ ន លម្ចទ្ទចំប្ណកប ណយ ប្ែល នកលធាើរិនបានលព្វលគ្បាប់ 
ឬឧទ្ោិសចំប្ណកប ណយលទោះឱ្យលដ្ឋ គ្បោរណា ប្ត្ោលប រគល
ល ើញ នកែក្ទ្កំព ងលធាើប ណយក សលម្ចនោរបរចិាា រោន រកាសលី 
ចលគ្រើនភាវទ ឬល ើញបូជនី ដ្ឋា ន វត្ថ កសាងទី្ចារកឹល ោ្ ោះរបស់
 នកសាង ឧទ្ោិសថាា  ឱ្យលកើត្បីតិ្លសារនសស នឹងបលញ្ាញវចា
 ន លម្ចទ្ទោំងលនោះរិនបានល ោ្ ោះថា ជាបតត ន លម្ចទ្នលដ្ឋ គ្ត្ង់ 
ឬគ្បោសល ោ្ ោះ នកបរចិាា រចត្ បបចា័ ឱ្យ នកសាត ប់ោំង   រួរ
 ន លម្ចទ្ទ ក៏រិនល ោ្ ោះថា ជាបតត ន លម្ចទ្ទលដ្ឋ គ្ត្ង់ែូចគន  គ្តឹ្រ
ប្ត្លដ្ឋ  ន លោរប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកោរ ន លម្ចទ្ទប្ែលជា
បតត ន លម្ចទ្ទលដ្ឋ គ្ត្ង់លទោះ បានែល់ប ណយក សលប្ែល នកលធាើ
បានទំរកលព្វលគ្បាប់ឬឧទ្ោិសឱ្យ ោរ ន លម្ចទ្ទចំប្ណកប ណយ
ប្ែលម្ចា ស់របសល់ព្វលគ្បាប់ឬឧទ្ោិសឱ្យ លទ្ើបចាត់្ថាជាបតត ន លម្ចទ្ទ
លដ្ឋ គ្ត្ង់ ។ 
 

ការសាយឆំប្ែក្បុែយ  
 បត្តិ រ៊ឺ ចំប្ណកប ណយប្ែលលរផា ឱ្យលទោះម្ចន ២ គ្បោរ  
 ១. ឧទ្ោិសសកិបត្តិ ចំប្ណកប ណយប្ែលលរផា ឱ្យលដ្ឋ ចំលព្វោះ។ 
 ២.  ន ទ្ោិសសកិបត្តិ ចំប្ណកប ណយប្ែលលរផា ឱ្យរិនចំលព្វោះ។ 
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 ោរផា ចំប្ណកប ណយោំង ២ គ្បោរលនោះ  នកប្ែលបានទ្ទួ្ល
ចំប្ណកប ណយគ្បលភទ្ប្ែលលរផា ឱ្យលដ្ឋ ចំលព្វោះ រ៊ឺ ឧទ្ោិសសិកបត្តិ 
ោរបលញ្ាញវចាទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយលទោះថា សាធ  លហើ ក៏បាន
ទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយលទោះភាា រ ។ 
 សគ្ម្ចប់ោរផា ចំប្ណកប ណយ គ្បលភទ្ប្ែលលរផា ឱ្យ
លដ្ឋ រិនចំលព្វោះ រ៊ឺ  ន ទ្ោិសសិកបត្តិកតី អានិសងសក្នោរ ន លម្ចទ្ទ
ចំប្ណកប ណយគ្បលភទ្ប្ែលលរឧទ្ោិសឱ្យរិនចំលព្វោះលនោះ រប្រងរិនសាប-
សនូយលៅណាលទ្ ោលបានទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយគ្បលភទ្ប្ែលជា
ឧទ្ោិសសិកបត្តិកន ងលវោណា លវោលទោះោរ ន លម្ចទ្ទគ្បលភទ្ប្ែល
ជា ន ទ្ោិសសិកបត្តិ ក៏ចូលឧបត្ថរភោរ ន លម្ចទ្ទ ចំប្ណកប ណយ
ប្ែលជាឧទ្ោិសសិកបត្តិ ឱ្យម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា លឡើងកន ងលពលប្ែល
បានទ្ទួ្ល ។ 
 ោរឧទ្ោិសចំប្ណកប ណយប្ែលលព្វលលហើ លនោះ សំលៅែល់ ោរ 
ឧទ្ោិសចំប្ណកប ណយឱ្យែល់ នកប្ែលសាា ប់លៅលហើ  និង នកប្ែល 
សាា ប់លៅលទោះបានលៅលកើត្ជាបរទ្ត្ត បជីវកិលគ្បត្ ឬវនិិបាតិ្ក ស ោ 
និងលវម្ចនិកលគ្បត្ោំងលទោះ សគ្ម្ចប់កន ងពួករន សសែូចគន ក៏ម្ចនោរ 
 ន លម្ចទ្ទចំប្ណកប ណយប្ែលជាឧទ្ោិសសិកបត្តិ ឬ ន ទ្ោិសសិកបត្តិបាន 
ែូចគន  ប្ត្ផលប្ែលបានទ្ទួ្លលទោះរិនប្រនជាទី្លៅអាស្ស័  លគ្រឿង
លគ្បើគ្បាស ់ឬអាហារបរលិភារែូចគន នឹងពួកលគ្បត្បានទ្ទួ្លលទ្ ទ្ទួ្ល
បានគ្តឹ្រប្ត្ផលប្ែលជាលសចកតីស ខោ  សបា ចិត្ត រិនលៅត  
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គ្កហា  រ ខម្ចត់្ស្សស់សាអ ត្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

៨. ធម្មសសវន 
 ធរោសសវន រ៊ឺ ោរសាត ប់ធរ៌ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 ធរោំ ស ណនតិ ឯលត្ទតិ្ = ធរោសសវនំ  
 ជនោំង  រប្រងសាត ប់ធរ៌តរធរោជាតិ្លទោះ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្
ប្ែលជាលហត្ ក្នោរសាត ប់ធរ៌លទោះ ល ោ្ ោះថា ធរោសសវន បានែល ់
លចត្ទកន ងរហាក សលចិត្ត បាទ្ ប្ែលម្ចនលយនិលសារនសោិរ
ជាគ្បោន ។ 
 កន ង ភិធរោត្ថវភិាវនីិែីោសប្រតងថា និរវជាវជិាា ទិ្សវនលចត្ទបិ 
ឯលត្ថវ សងគ ាតិ្ ។ 
 ោរតំងចិត្តសាត ប់វជិាា ោរលផសង  ៗប្ែលរិនម្ចនលោស ក៏សលរង្កគ ោះ
ចូលកន ងធរោសសវនក សលបានោំង ស់ ។ 
 

ការស្លត បធ់ម៌្មន ២ ព្បការ គឺ 
 ១. ោរសាត ប់ធរ៌លែើរបីជនោំង  លោត្សរលសើរថា ជា នកម្ចន
សោធ  បានែល់ ោរសាត ប់ធរ៌ប្ែលគ្បារពធថា ោលល ើងបានលៅសាត ប់
ធរ៌លរឿ ៗ ជនោំង  នឹងទំគន លោត្សរលសើរថា ល ើងជា នកម្ចន
ចិត្តលអ ម្ចនសោធ  ោរសាត ប់ធរ៌គ្បលភទ្លនោះជាធរោសសវនក សលប្ែល
រិនពិត្គ្បាកែលគ្ព្វោះជាប់លដ្ឋ កិលលស រប្រងម្ចនផលតិ្ចម្ចន- 
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អានិសងសតិ្ច ។ 
 ២. ោរសាត ប់ធរ៌លែើរបីឱ្យចិត្តទ្ន់ លដ្ឋ ម្ចនសតិ្បញ្ញញ  ែឹង
បាបប ណយ រ ណ លោស ម្ចនគ្បលយជន៍ និងរិនម្ចនគ្បលយជន៍
លធាើឱ្យចិត្តរកីោ ស្សសថ់ាា  លោះបង់ទ្ម្ចា ប់ប្ែលជាលោសបាន ោរ
សាត ប់ធរ៌គ្បលភទ្លនោះជាធរោសសវនក សលយ៉ាងពិត្គ្បាកែ ម្ចនផល
លគ្ចើនម្ចនអានិសងសលគ្ចើន ។ 
 

៩. ធម្មច្ទសនា 
 ធរោលទ្សទ រ៊ឺ ោរសប្រដងធរ៌ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 ធរោំ លទ្លសនតិ ឯតយតិ្ = ធរោលទ្សទ  
 ជនោំង  រប្រងសប្រតងធរ៌លដ្ឋ ធរោជាតិ្លទោះ ែូលចាន ោះធរោ-
ជាតិ្ប្ែលជាលហត្ ក្នោរសប្រដងធរ៌លទោះ ល ោ្ ោះថា ធរោលទ្សទ បាន
ែល់ លចត្ទប្ែលលៅកន ងរហាក សលចិត្ត បាទ្ ប្ែលម្ចនលយនិលសា-
រនសោិរជាគ្បោន ។ 
 

ក្នងុ្អភិធម្មត្ថវិភាវិនី ីកាសប្ម្តង្ថា 

 និរវជាវជិាា ទិ្ឧបទិ្សសនលចត្ទបិ ឯលត្ថវ សងគហំ រចេតិ្ ។ 
 លចត្ទប្ែលជាលហត្ ក្នោរប្ណទំពនយល់វជិាា ោរលផសងៗ 
ប្ែលរិនម្ចនលោសក៏សលរង្កគ ោះចូលកន ងធរោលទ្សទលនោះបានែូចគន  ។ 
 វជិាា ប្ែលរិនម្ចនលោស ែូចជា 
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សិបា ត្នវជិាា  បានែល់ វជិាា  ជិោះែំរ ី ជិោះលសោះ និងបររលទ្ោះ
ជាលែើរ ។ 
 កម្ចោ  ត្នវជិាា  បានែល ់ វជិាា កសិករោ ព្វណិជាករោ ឧសាហ
ករោ និងហត្ថករោជាលែើរ ។ 
 វជិាា ឋានវជិាា  បានែល់ វជិាា សលីសាស្រសត តោសាស្រសត 
លហាោសាស្រសត វជិាសាស្រសត និងក្ស សាស្រសត (ររពីរគ្ព្វហោណ៍) ជាលែើរ ។ 
 ោរបលគ្ងៀនវជិាា ោរលផសងៗ ែូចលព្វលរកោំងលនោះភិកខ  
សារលណរោំង  បលគ្ងៀនរិនបាន ម្ចនលោសគ្តូ្វអាបត្តិ លគ្ព្វោះ
រិនប្រនជាធ រៈកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ រ៊ឺ រនថធ រៈ និងវបិសសទធ រៈ គ្តឹ្រ
ប្ត្ជាវជិាា ជីវៈប្ែលរិនម្ចនលោសសគ្ម្ចប់គ្រហសថប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 
សប្ម្តង្ធម្មច្ទសនាក្សុលប្ លមនអានិសង្សច្ព្ឆើននិង្តិ្ឆ 

 ធរោលទ្សទ ក សលប្ែលម្ចនអានិសងសលគ្ចើន បានែល់  នក
សប្រតងធរ៌លដ្ឋ ចិត្តបរសិ ទ្ធរិនបានគ្បាថាន កន ងោភ សោា រ  ស 
សលិោក (កិត្តិទរ) ណារួ លឡើ  គ្បាថាន ឱ្យ នកសាត ប់បានទ្ទួ្ល
គ្បលយជន៍ម្ចនោរែឹង ោរ ល់ កន ងលហត្ និងផលប្ត្រា៉ាង ោរ
សប្រតងយ៉ាងលនោះ ចាត់្ជាធរោលទ្សទក សលពិត្  ៗ និងម្ចនអានិសងស
លគ្ចើន ែូច ែាសាលិនី ែាកថាសប្រតងថា  
 ឯលោ  ត្តលទ បរ ណំ ធរោំ  បចាា សីសម្ចលទ វរិ តត  ត្ន-
សីលសន  បលរសំ លទ្លសតិ្, ឥទំ្ លទ្សទរ ំ ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ទរ ។ 
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 ប រគលណារួ សប្រតងធរ៌ែល់ជនោំង   លដ្ឋ ចំលណោះ
ែឹង លដ្ឋ ភាពសាោ ត់្ជំទញរបស់ខាួន លដ្ឋ រិនម្ចនោរគ្បាថាន កន ង
ោភ  សណារួ  ប្ត្គ្បាថាន ឱ្យសលគ្រច រហត្តផលប៉ា លណាណ ោះ ោរ
សប្រតងធរ៌យ៉ាងលនោះ បានល ោ្ ោះថា ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋ 
ធរោលទ្សទក សល ។  
 ចំប្ណកធរោលទ្សទក សលប្ែលម្ចនអានិសងសតិ្ច បានែល់ 
 នកសប្រតងលដ្ឋ ចិត្តប្ែលរិនបរសិ ទ្ធ លដ្ឋ គ្បាថាន កន ងោភ  ស 
សោា រ សិលោក (កិត្តិទរ) គ្ពរោំងចិត្តរិត្ថានឹងឱ្យជនោំង  
បានែឹងថា ខាួនជាគ្រូអាចារយ ថាន ក់ធរោកេិក ោរសប្រតងធរ៌យ៉ាងលនោះ 
ចាត់្ជាធរោលទ្សទក សលប្ែលរិនពិត្ ម្ចនអានិសងសតិ្ច ែូច
សប្រតងទ្ កកន ងសងគីតិ្សូគ្ត្ ែាកថាថា 
 ឯលោ ឯវ ំ រំ ធរោកេិលោតិ្ ជានិសសនតីតិ្ ឥចាេ   ឋតា  
ោភររ លោ ហ តា  លទ្លសតិ្, តំ្ ន រហបផលំ ។ 
 ប រគលណារួ សប្រតងធរ៌លដ្ឋ ចិត្តរិនបរសិ ទ្ធ លដ្ឋ គ្បារពធ
កន ងចិត្តថា ជនោំង  នឹងបានែឹងថា អាតោ  ញលនោះជាធរោកេិក 
ោងំគ្បាថាន លៅកន ងោភ ោរសប្រតងធរ៌យ៉ាងលនោះ ម្ចនផលតិ្ចម្ចន
អានិសងសតិ្ចរិនបរបូិណ៌ ។ 
 
 ធិបា លសចកតីគ្បាថាន របស់ោភ  ស សោា រ  និង សិលោក 

 ោភ បានែល់ វត្ថ ប្ែលលរឱ្យ ។ 
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 សោា រ បានែល់ ោរបានទ្ទួ្លលសចកតីលគរពោប់អានពី នក
ែក្ទ្ ។  
  ស បានែល់ ឥសសរភាព លករ ដិ៍ល ោ្ ោះលអ ។ 
 សិលោក បានែល់ លសចកដីសរលសើរ កិត្តិទរ ។ 
 

១០. ទិ ាុជុក្ម្ម 
ទិ្ែា ជ ករោ រ៊ឺ ោរលធាើលសចកតី ល់ល ើញឱ្យគ្តូ្វតរលសចកតីពិត្ 

ម្ចនវចនត្ថៈថា 
 ទិ្ែាិយ ឧជ ករណំ = ទិ្ែា ជ ករោំ  

ោរលធាើលសចកតី លល់ ើញឱ្យគ្ត្ង់ល ោ្ ោះថា ទិ្ែា ជ ករោ បានែល់ 
ករោសសកតញាណ គ្ពរលដ្ឋ ក សលលចត្ទ ។ 
 ទិ្ែា ជ ករោ ជាល ោ្ ោះរបស់ ករោសសកតញាណ ែូចគ្ពោះអាននោលត្ថរ
សប្រតងទ្ កកន ងរូលែីោក្នោម្ចវចរក សលបទ្ថា  
 ករោសសកតញាណំ = ទិ្ែា ជ ករោំ លសចកតីថា ករោសសកតញាណ 
រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលែឹងថា សត្ាោំង  ម្ចនសិទ្ធកន ងោរលធាើរបស់ខាួនឯង 
ប្ែលលៅថាករោសិទ្ធ ោំងប្ែលជាប្ផនកលអនិងរិនលអែូចគន ោំង ស់ 
ចំប្ណកគ្ទ្ពយសរបត្តិម្ចសគ្បាក់ ម្ចត បិត សាា រី ភរយិ និងប ត្តធីត 
ោងំលនោះរិនប្រនជាករោសិទ្ធ របសស់ត្ាោំង  លទោះលដ្ឋ ពិត្លទ្ 
លគ្ព្វោះរិនអាចជាប់លៅតរសត្ាោំង  កន ងភពែក្ទ្បាន ក ំថាប្ត្
នឹងទំលៅកន ងភពែក្ទ្បាន សូរបីកន ងភពជាតិ្លនោះក៏លៅប្ត្រិនម្ចន
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ករោសិទ្ធពិត្គ្បាកែលឡើ  លគ្ព្វោះលៅម្ចនភ័ លផសងៗ ែលណដើ រ ក
លៅបាន លសចកតី ល់ល ើញថាសត្ាោំង   ជាម្ចា ស់របស់
ករោសិទ្ធក្នោរលធាើរបស់ខាួន រិនម្ចន នកណានឹងែលណតើ រ កលៅ
បាន ែូលចនោះល ោ្ ោះថាទិ្ែា ជ ករោ ។ 
 ែូលចាន ោះ លចត្ទលចត្សិកប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ករោសសកត-
ញាណ រ៊ឺ បញ្ញញ លចត្សិកប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរ ល់ល ើញថា សត្ា
ោងំ  រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរករោប្ែលខាួនបានលធាើទ្ ក ក៏បានល ោ្ ោះ
ថា ទិ្ែា ជ ករោ ម្ចនវចនត្ថៈប្ែលសប្រតងករោសសកតញាណទ្ កថា  
 ករោំ សកំ ល សនតិ = ករោសសោ  

ករោ ជាករោសិទ្ធរបស់ខាួនប្ែលម្ចនែល់សត្ាោំង   ែូលចាន ោះ
សត្ាោំង  លទោះ លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា ករោសសក បានែល់ សត្ា
ោំង   ។ 
 ករោសសោនំ ភាលវ = ករោសសកត  

ោររសល់ៅក្នសត្ាោងំ   ប្ែលម្ចនករោជាករោសិទ្ធរបស់
ខាួន ល ោ្ ោះថា ករោសសកត បានែល់ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសស់ត្ា
ោងំ   ។ 
 ករោសសកត  ញាណំ = ករោសសកតញាណំ 
 លសចកតីែឹង លសចកតីឆាា ត្ោក់ទ្ងនឹងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់សត្ា 
ល ោ្ ោះថា ករោសសកតញាណ បានែល់ បញ្ញញ លចត្សិក ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា  ត្តលទ បចាល ហិ ឧជ ំ ករ ីតី្តិ្ = ឧជ ករោំ  
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 ធរោជាតិ្ណាគ្តូ្វបចា័ របស់ខាួនលធាើឱ្យគ្ត្ង់ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្
លទោះ ល ោ្ ោះថា ឧជ ករោ ។ 
 ទិ្ែាិ ឯវ ឧជ ករោំ = ទិ្ែា ជ ករោំ  

លសចកតីល ើញ រ៊ឺ បញ្ញញ លនោះជាធរ៌ប្ែលគ្តូ្វលធាើឱ្យគ្ត្ង់ ល ោ្ ោះថា 
ទិ្ែា ជ ករោ ព្វកយថា ទិ្ែាិ កន ងទី្លនោះសលំៅែល់ បញ្ញញ  រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែល
ែឹងតរលសចកតីពិត្ បានែល់ ករោសសកតញាណ ។ 
  ត្តលទ បចាល ហិ បានែល់ ធរោជាតិ្ប្ែលជាបចា័ របស់ខាួន 
បានលសចកតីថា ធរ៌ប្ែលជាបចា័ របស់ករោសសកតញាណលទោះឯង ។ 

 
ធម៌្ប្ លជាបឆច័យទនក្ម្មសសក្ោញាែមន ៣ ព្បការ គឺ 

 ១. ស ត្រ បញ្ញញ  បានែល់ បញ្ញញ ប្ែលលកើត្ពីោរសិកាលរៀន-
សគូ្ត្ ជាបចា័ ឱ្យលកើត្ករោសសកតញាណ ែូចជាលរឿងភូរិ បែិសនធិ 
ករោ កិលលស ជាលែើរ ។ 
 ២. ចិទត រ បញ្ញញ  បញ្ញញ ប្ែលលកើត្ពីោររិត្ពិចារណា កន ង
ប រគលជា នកធរោតប្ត្ងលកើត្លគ្ព្វោះោរសាដ ប់ជាែំបូងសិន លទ្ើបលកើត្
លឡើងបាន ប៉ា ប្នតចំលព្វោះ នកម្ចនបាររី ប់ររំកលអលហើ  រិនចាំបាច់
សាដ ប់ពី នកែក្ទ្ក៏អាចលកើត្លឡើងបានប្ែរ ។ កន ង ែាកថា សលម្ចោ ហ-
វលិទទ្នី បានលលើក កគ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង ២ ជាឧោហរណ៍ រ៊ឺ 
សពាញ្ញូលព្វធិសត្ា និងបលចាកលព្វធិសត្ា ។ គ្ពោះលព្វធិសត្ាោំង ២ លនោះ 
កន ងជាតិ្ច ងលគ្ោ អាចគ្តឹ្រប្ត្ចិទត រ បញ្ញញ  ក៏សលគ្រចររគផល 
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បានប្ែរ ។ 
 ៣. ភាវទរ បញ្ញញ  បានែល់ បញ្ញញ  ប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើន
វបិសសទ ជាបចា័ ឱ្យលកើត្ករោសសកតញាណ ម្ចនោរល ើញទររូប
គ្ពរោំងបចា័ របស់ទររូបជាលែើរ ។ 
 កន ងវចនត្ថៈប្ែលលព្វលរកលនោះ លទ្ើបប្ចកបញ្ញញ លចញជា ២ 
យ៉ាង រ៊ឺ បញ្ញញ ប្ែលជាលហត្ រួ  បញ្ញញ ប្ែលជាផលរួ  ។ 
 បញ្ញញ ប្ែលជាលហត្ លទោះ បានែល់ ស ត្រ បញ្ញញ  ចិទត រ 
បញ្ញញ  និងភាវទរ បញ្ញញ  ោំង ៣ គ្បោរលនោះ ។ 
 ចំប្ណកបញ្ញញ ប្ែលជាផលលទោះ បានែល់ ករោសសកតញាណ 
លដ្ឋ លហត្ លនោះឯង សូរបីជនោំង  ប្ែលលៅរិនោន់បាន
លោះសោា  ទិ្ែាិបានក៏ពិត្ ប្ត្ោលម្ចនលសចកតី ល់ល ើញគ្ត្ង់លៅ
កន ងវត្ថ បញ្ញញ  ប្ែលលៅថា ទ្សវត្ថ កសម្ចោ ទិ្ែាិ ១០ គ្បោរលនោះ យ៉ាង
លអិត្លអន់ក៏ល ោ្ ោះថា ករោសសកតញាណ ប្ែលសលគ្រចជាទិ្ែា ជ ករោ
ក សលគ្បាកែលឡើង ។ 
 

ទសវត្ថុក្សមម ទិ ាិ ១០ ព្បការ 
 ១.  ត្ថិ ទិ្ននំ  ោនប្ែលប រគលឱ្យលហើ ម្ចនផល ។ 
 ២.  ត្ថិ  ិែាំ ោរបូជាធំម្ចនផល ។ 
 ៣.  ត្ថិ ហ តំ្ ោរបូជាតូ្ចម្ចនផល ។ 
 ៤.  ត្ថិ ស កត្ទ្ កាដ្ឋនំ កម្ចោ នំ ផលំ វបិាលោ ផលនិងវបិាកក្ន 
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ករោប្ែលប រគលលធាើលអ និងលធាើអាគ្កក់ម្ចន ។ 
 ៥.  ត្ថិ   ំ លោលោ លោកលនោះម្ចន (លោកលនោះម្ចន
សគ្ម្ចប់ នកប្ែលរសល់ៅលោកែក្ទ្)  ។ 
 ៦.  ត្ថិ បលោ លោលោ លោកខាងរ ខម្ចន (លោកែក្ទ្ម្ចន
សគ្ម្ចប់ នកប្ែលរស់លៅលោកលនោះ) ។ 
 ៧.  ត្ថិ ម្ចត ម្ចតម្ចនរ ណ (ប ណយបាប) ។ 
 ៨.  ត្ថិ បិត បិតម្ចនរ ណ (ប ណយបាប) ។ 
 ៩.  ត្ថិ សតត  ឱ្បបាតិ្ោ សត្ាជាឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ម្ចន ។ 
 ១០.  ត្ថិ លោលក សរណគ្ព្វហោណា សរោរគត សម្ចោ បែិបទន  
ល  ឥរញ្ា  លោកំ បរញ្ា  លោកំ ស ំ  ភិញ្ញញ  សចេិកតា  បលវលទ្នតិ ។    
ពួកសរណៈគ្ព្វហោណ៍កន ងលោក ប្ែលគ្ពរលគ្ពៀង គ្បតិ្បត្តិគ្តូ្វ លធាើឱ្យ
ជាក់ចាស់ លដ្ឋ គ្បាជ្ាែ៏ក្គ្កប្លងខាួនឯង គ្តស់ែឹងនូវលោកលនោះ
និងលោកខាងរ ខក៏ម្ចន ។   (បិែកភារ ២៦ ទំ្ព័រ ៣៣៧) 
 ទ្សវត្ថ កសម្ចោ ទិ្ែាិ ១០ គ្បោរលនោះ លគ្បើជាលគ្រឿងគ្តួ្ត្ពិនិត្យឱ្យ 
ល ើញរបស់ខាួនថា ម្ចនោរល ើញគ្តឹ្រគ្តូ្វគ្រប់គ្គន់ឬ ត់្ លបើល ើញ
ថាគ្តឹ្រគ្តូ្វគ្រប់ោំង ១០ គ្បោរប្ែលសប្រតងលនោះ ក៏ោប់ថាោរល ើញ
យ៉ាងលនោះជាទិ្ែា ជ ករោ រ៊ឺ ោរល ើញគ្តឹ្រគ្តូ្វ ប្ត្លបើលៅរិនោន់ល ើញ
គ្រប់ោំង ១០ គ្បោរលទ្ ល ើញគ្តឹ្រប្ត្ ២-៣ ប៉ា លណាណ ោះ ក៏លៅចាត់្ជា
ទិ្ែា ជ ករោប្ែលជាោរល ើញរិនោន់គ្តឹ្រគ្តូ្វបាន លគ្ព្វោះរន សសភារ
លគ្ចើន នកម្ចនលសចកតី ល់ល ើញរិនស ខ រ អាចម្ចនោរល ើញគ្តូ្វ
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បានចំលព្វោះកន ងខទី្ ១ ទី្ ២ លៅលគ្គត្គ្គត្លសើៗ តំងពីខទី្ ៤ 
ជាលែើរលៅ រប្រងរិត្រិនែល់នឹងសរាឹងល ើញបានលំបាក ប្ែលែូលចនោះ
លគ្ព្វោះប រគលោំងលនោះ លដ្ឋ លគ្ចើនរិនម្ចនស ត្រ បញ្ញញ  រ៊ឺ ខាោះោរ
សាត ប់ រិនម្ចនចិទត រ បញ្ញញ  រ៊ឺ ខាោះោរនឹករិត្ពិចារណា និងរិន
ម្ចនភាវទរ បញ្ញញ  រ៊ឺ ខាោះោរបែិបត្តិធរ៌គ្តឹ្រគ្តូ្វពីោរចលគ្រើនវបិសសទ
ករោដ្ឋា នលទោះឯង ។ 
 ែូលចាន ោះ លបើោរល ើញរបស់ខាួនលៅរិនោន់គ្តឹ្រគ្តូ្វតរលគល
របស់ទ្សវត្ថ កសម្ចោ ទិ្ែាិោំង ១០ គ្បោរលនោះ រួរពាយរ ប់រសំិកា 
ោងំកន ងផាូវបរ ិត្តិនិងបែិបត្តិ លែើរបីទ្ទួ្លប្កលរអលសចកតីល ើញរបស់
ខាួនឱ្យបរបូិណ៌ប្ែលជាផលកក្គ្រកន ងជីវតិ្ បណាិ ត្រប្រងល ើញោរ
លោះបង់ ោភ  ស សរលសើរ ស ខរបស់ខាួន ជាកក្គ្រក្នជីវតិ្ ។ 
 សគ្ម្ចប់ នកម្ចនោរល ើញគ្តូ្វតរលគលទ្សវត្ថ កសម្ចោ ទិ្ែាិ 
គ្រប់គ្បោរលហើ  ក៏ជាករោសសកតញាណ បានលកើត្លឡើងលហើ ែល់
 នកលទោះ ោរបរចិាា រោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់ នកលទោះ រប្រង
ម្ចនផោនិសងសលគ្ចើន រក ាីលគ្បៀបរិនបាន ែូចពូជគ្គប់លព្វធិតូ្ចៗ 
ប្ត្ចលគ្រើនលូត្ោស់ជាលែើរលព្វធិធំបានលអ គ្ពោះព ទ្ធលឃាសាចារយ
សរលសើររ ណរបស់ករោសសកតញាណ ទ្ កកន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី
 ែាកថាថា  
 ឥរសោឹ ករោសសកត្ញាលណ ឋតា  ពហ ំ ោនំ ទ្តា  សីលំ បូលរតា  
ឧលបាសេំ សម្ចទិ្ ិតា  ស លខន ស ខំ សរបត្តិយ សរបត្តឹ  ន ភវតិា  
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 និព្វា នំ បតត នំ រណនបរលិចេលោ នត្ថិ ។ 
 ោរោប់ចំនួនប រគល នកតំងលៅកន ងករោសសកតញាណលនោះ 
ប្ែលអាចែឹងយ៉ាងលនោះ លហើ ឱ្យោនលគ្ចើន បំលពញសីលឱ្យបរបូិណ៌ 
សម្ចោនឧលបាសេ លហើ លសា លសចកតីស ខលដ្ឋ លសចកដីស ខ 
លសា សរបត្តិលដ្ឋ សរបត្តិ លហើ សលគ្រចគ្ពោះនិព្វា ន កំណត់្រិន
បាន ។ 
 វចនត្ថៈលនោះ រប្រងសប្រតងថា  នកប្ែលចូលែល់គ្ពោះនិព្វា ន
លដ្ឋ រិនឆ្ាងោត់្ករោសសកតញាណលទោះរប្រងរិនម្ចន ។ 
 
សប្ម្តង្ទិ ាុជុក្ម្មក្នងុ្ច្ឆត្នាទាងំ្ ៣ ព្រម្ទាងំ្អង្គធម៌្ 

 ១. ទិ្ែា ជ ករោកន ងប ពាលចត្ទ បានែល់  នកប្ែលម្ចនោរ ល់
ល ើញលៅរិនោន់គ្តឹ្រគ្តូ្វចំលព្វោះគ្ពោះព ទ្ធសាសទកន ងលរឿងោរសាា ប់ 
ោរលកើត្ ភពភូរិប្ែលជាទី្លសា ទ្ កខនិងស ខ ម្ចននរក សួរ៌ ជាលែើរ 
ថារន សសលទោះោលសាា ប់លហើ  លៅលកើត្ជាសត្ាតិ្រចាេ នក៏បាន ជា
រន សសលទ្ៀត្ក៏បាន លកើត្ជាលទ្វតក៏បាន ឬសត្ាតិ្រចាេ នសាា ប់លហើ 
លកើត្ជារន សស ជាលទ្វត ឬជាតិ្រចាេ នលទ្ៀត្ក៏បាន ត្រកបានភ្ាក់
រលកឹែឹងខាួនថា លសចកតី ល់របសខ់ាួនលៅរិនោន់គ្តឹ្រគ្តូ្វចំលព្វោះ
គ្ពោះព ទ្ធសាសទ ែូលចនោះ ខាួនរួរនឹងសិកាលរៀនសូគ្ត្លែើរបីលធាើលសចកតី
 ល់ល ើញរបស់ខាួន ឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វតរគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោររលឹកែឹង
ខាួនបានែូលចនោះ ល ោ្ ោះថា ជាទិ្ែា ជ ករោកន ងប ពាលចត្ទ  ងគធរ៌បានែល់ 
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 រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 ២. ទិ្ែា ជ ករោកន ងរ ញ្ា នលចត្ទ បានែល់  នកប្ែលរិត្ល ើញ
 ល់គ្ពរគ្បាកែកន ងចិត្តយ៉ាងលនោះលហើ  ក៏ចាប់លផដើរសិកាលរៀនសូគ្ត្
 ំពីោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសវ់ត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្និងរិនម្ចនជីវតិ្ និងម្ចតិ្ោ
ធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងនឹងលគលលដ្ឋ ចំលព្វោះៗ ោរសិកាលរឿ ៗ រប្រង
ចលគ្រើនលអលឡើងយ៉ាងណា ោរល ើញគ្តូ្វក៏ចលគ្រើនលអលឡើងលរឿ ៗ 
តរលំដ្ឋប់ ោំងបានទ្ទួ្លចំលណោះែឹងោរ ល់ល ើញគ្តូ្វយ៉ាង
ចាស់កន ងលរឿងលកើត្ សាា ប់ នរក សួរ៌ជាលែើរ ោងំលនោះថាពិត្គ្បាកែ
យ៉ាងណា គ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងណា យ៉ាងបរបូិណ៌លហើ  លសចកតី ល់
ល ើញគ្តូ្វចាស់ោស់យ៉ាងលនោះ ជាទិ្ែា ជ ករោកន ងរ ញ្ា នលចត្ទ រ៊ឺ 
រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្តលកើត្លឡើង រិត្ពិចារណាោរគ្បគ្ពឹត្ត
លៅរបស់ជីវតិ្  ចិត្តកន ងខណៈលទោះ ងគធរ៌របស់ទិ្ែា ជ ករោកន ងរ ញ្ា ន
លចត្ទបានែល់ រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ៣. ទិ្ែា ជ ករោកន ង បរលចត្ទ បានែល់  នកប្ែលបានសិកា
លរៀនសគូ្ត្យ៉ាងលអ លហើ ពិចារណាែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ខាួន ថា
ពីរ នល ើងោា ប់ម្ចនលសចកតី ល់ល ើញខ សលគ្ចើនយ៉ាង លគ្ចើនគ្បោរ 
ឥឡវូលនោះល ើងបានលធាើលសចកតី ល់ល ើញរបស់ល ើងឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វចំលព្វោះ
ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទយ៉ាងលអលហើ  ោរពិចារណា
ែូលចនោះ ជាទិ្ែា ជ ករោកន ង បរលចត្ទ ប្ែលពិចារណាលដ្ឋ រហាក សល
ចិត្ត ៨ ែួងៗ ណារួ  ែូលចាន ោះ ងគធរ៌របស់ទិ្ែា ជ ករោកន ង បរលចត្ទ 
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 លទ្ើបបានែល់ រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
រួរលសចកតីរកទិ្ែា ជ ករោកន ងប ពាលចត្ទ បានែល់ រហាក សល

ចិត្ត ៨ ែួង ។  
 ទិ្ែា ជ ករោកន ងរ ញ្ា នលចត្ទ បានែល់ រហាក សលញាណរប-
  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ទិ្ែា ជ ករោកន ង បរលចត្ទ បានែល់ រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 
សច្រគគ ះបុញ្ាកិ្រយិវត្ថុ ១០ ឆូលក្នងុ្ទាន សលី ភាវនា 

 កន ងប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ គ្បោរលទោះ បត្តិោន និងបតត ន លម្ចទ្ទ 
សលរង្កគ ោះចូលកន ងោនក សល  បចា ន លវ ាវចា សលរង្កគ ោះចូលកន ង
សីលក សល ធរោសសវន ធរោលទ្សទ និងទិ្ែា ជ ករោ សលរង្កគ ោះចូលកន ង
ភាវទក សល តរប្បបសលងខបែូលចនោះ  
 ១. ោនក សល ៣ យ៉ាង បានែល ់ោន បត្តិោន បតត ន លម្ច-
ទ្ទ ។ 
 ២. សីលក សល ៣ យ៉ាង បានែល់ សីល  បចា ន 
លវ ាលវចា ។ 
 ៣. ភាវទក សល ៤ យ៉ាង បានែល់ ភាវទ ធរោសសវន 
ធរោលទ្សទ ទិ្ែា ជ ករោ ។ លហត្ ផលកន ងោរសលរង្កគ ោះបត្តិោននិង
បតត ន លម្ចទ្ទចូលកន ងោន លគ្ព្វោះោនក សលជាបែិបកខែល់ឥសា 
និងរចេរ ិៈ ។ 
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 ឥសា រ៊ឺ ោររិនលពញចិត្តកន ងគ្ទ្ពយសរបត្តិ ឬរ ណ លសចកតីលអ 
របស់ នកែក្ទ្ ។ 
 រចេរ ិ រ៊ឺ លសចកតីហួងប្ហងគ្ទ្ពយសរបត្តិ ឬរ ណ លសចកតីលអ
របស់ខាួន ។ 
 ោំង ២ គ្បោរលនោះជាបែិបកខែល់ោរបរចិាា រោន  នកប្ែល
នឹងលធាើោរបរចិាា រោនបានគ្តូ្វ កឈនោះឥសានិងរចេរ ិៈលនោះឱ្យបាន
ជារ ន ោរបរចិាា រោនលទ្ើបសលគ្រចបាន លបើលៅម្ចនឥសាែោបណា 
រប្រងលកើត្ោររិនលពញចិត្តនឹងបែិគគ ហកៈ រ៊ឺ  នកទ្ទួ្លបានទ្ទួ្លវត្ថ 
លៅ ំពីខាួន លបើលៅម្ចនរចេរ ិៈែោបណា ក៏រប្រងលកើត្ោររិនលពញ
ចិត្តកន ងោរប្ែលគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ខាួន ស់លៅ លដ្ឋ លហត្ លនោះឥសា 
និងរចេរ ិៈលទ្ើបជាបែិបកខែល់ោរបរចិាា រោន ។ 
 ោរលកើត្លឡើងរបស់បត្តិោន និងបតត ន លម្ចទ្ទក៏ែូចគន  រ៊ឺ លបើ
 នកណាលៅម្ចនឥសា ក៏រប្រងរិនលពញចិត្តកន ងោរប្ែលឱ្យ នកែក្ទ្
បានទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយពីខាួនលដ្ឋ សបា រកីោ លឡើ  លបើលៅ
ម្ចនរចេរ ិៈ ក៏រិនលពញចិត្តប្ចកចំប្ណកប ណយរបស់ខាួនឱ្យប រគល
ែក្ទ្លទ្ៀត្លឡើ  ែូលចាន ោះបត្តិោនក សលនឹងសលគ្រចបានគ្តូ្វលធាើោរ
បគ្ង្កា បឥសា និងរចេរ ិៈឱ្យបានជារ នែូចគន នឹងោនក សលប្ែរ ។ 
 កន ងបតត ន លម្ចទ្ទក៏ែូចគន  លបើចិត្តលៅរិត្ឥសា ក៏នឹងលកើត្
ោររិនលពញចិត្តកន ងោរបរចិារោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់
 នកែក្ទ្ លហើ អាចនឹងតិ្ោះលែៀល គ្ត្ឡប់ល ើញលៅជាោរ ួត្អាង
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ឡក   ។ ោលលបើយ៉ាងលនោះ ចិត្តរិត្ប្ែលបលង្កអ នលៅកន ងោរ
ទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយប្ែលលរផា ឱ្យលកើត្លឡើងរិនបានលឡើ  ។ 
លបើកំព ងលៅម្ចនរចេរ ិៈ រ៊ឺ លសចកតីហួងប្ហងគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ខាួន 
ក៏នឹងរិនអាចទ្ទួ្ល កផលប ណយប្ែលលរផា រកឱ្យបានលឡើ  ។ 
ែូលចាន ោះ លទ្ើបរិនលពញចិត្តទ្ទួ្លចំប្ណកប ណយ របស់ នកែក្ទ្ប្ែលលរ
ផា ឱ្យ លដ្ឋ លហត្ លនោះបតត ន លម្ចទ្ទក សលនឹងសលគ្រចខណៈ
ណា ខណៈលទោះគ្តូ្វបរង្កា បឥសានិងរចេរ ិៈឱ្យបានជារ ន លទ្ើប
សលរង្កគ ោះបត្តិោននិងបតត ន លម្ចទ្ទចូលកន ងោនក សលែូលចនោះ ។ 
 លហត្ ផលកន ងោរសលរង្កគ ោះ បចា ន និងលវ ាវចាចូលកន ងសលី 
លគ្ព្វោះ បចា នៈ និងលវ ាវចាៈោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្ត
លអរបស់គ្រហសថនិងបពាជិត្ចាត់្ជាចារតិ្តសីល បានែល់ សីលប្ែល
សលគ្រចលដ្ឋ ោរបែិបត្តិ ។ 
  បចា ន រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តគរវៈឱ្នលលំោន ។ 
 លវ ាវចា រ៊ឺ ោរជួ ប្ែលជាគ្បលយជន៍ោំងផាូវបរ ិត្តិនិង 
បែិបត្តិ ។ 
 វត្ថ ោំងលនោះជាោរលធាើខាួន នឹងោរង្ករឱ្យលអម្ចនគ្បលយជន៍ ប្ែល 
សបប រសោំង  រប្រងសរលសើរ លទ្ើបសលរង្កគ ោះរួរទ្ កកន ងសលី 
ក សលែូលចនោះ ។ 
 លហត្ ផលកន ងោរសលរង្កគ ោះធរោសសវនៈ ធរោលទ្សទ និងទិ្ែា ជ ករោ
ចូលកន ងភាវទក សលលគ្ព្វោះោរង្ករោងំ ៣ គ្បោរលនោះ រប្រងជំនួ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-415- 

ែល់លសចកតីសៃប់ និងបញ្ញញ កន ងក សលធរ៌ ឱ្យម្ចនោររកីចលគ្រើនលឡើង 
ែូចជាោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ននិងវបិសសទករោដ្ឋា ន លហត្ លទោះលទ្ើប
សលរង្កគ ោះចូលកន ងភាវទក សលែូលចនោះ ។ 

 
សច្រគគ ះធម្មច្ទសនានិង្ទិ ាុជុក្ម្មោម្រុទធភាសតិ្អ ាក្ថា 

 ធរោលទ្សទ រ៊ឺ ោរលគ្បៀនគ្បលៅធរ៌ឬោរសប្រតងធរ៌ សលរង្កគ ោះ
ចូលកន ងោនក សលក៏បាន ែូចព ទ្ធវចនៈសប្រតងថា សពាោនំ ធរោោនំ 
ជិទតិ្ ោរឱ្យធរ៌រប្រងឈនោះោរឱ្យោងំពួង ។ 
 ទិ្ែា ជ ករោ រ៊ឺ ោរលធាើលសចកតី ល់ល ើញឱ្យគ្ត្ង់ គ្ពោះព ទ្ធលឃា-
សាចារយបានសប្រតងទ្ កកន ងសងគីតិ្សូគ្ត្ក្នបាែិកវរគ ែាកថាថា  

ទិ្ែា ជ ករោំ សលពាសំ និ រលកខណំ ។ 
 ទិ្ែា ជ ករោលនោះ ជាលគ្រឿងសម្ចគ ល់នូវភាពបរបូិណ៌របស់ប ញ្ញកិរ-ិ
យវត្ថ ោំងពួង, បានលសចកតីថា ទិ្ែា ជ ករោលនោះសលរង្កគ ោះចូលកន ង ោន
ក សលសលីក សលនិងភាវទក សលបានោងំ ស់ លគ្ព្វោះទិ្ែា ជ ករោ
លនោះលគ្បៀបែូច នកលៅកក្នសទូ្កប្ែលចាោំន់ចងាូត្ទូ្កឱ្យលៅគ្ត្ង់ទិ្ស
លៅជានិចា លបើខាោះ នកោន់ចងាូត្លហើ ទូ្កនឹងលៅគ្ត្ង់រិនបាន  នកប្ែល
បរចិាា រោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ លបើរិនម្ចនទិ្ែា ជ ករោគ្បកបរួរ
ជារួ ផង ោន សីល ភាវទោំងលនោះក៏រប្រងឱ្យផលបានរិនបរបូិណ៌ 
លព្វលរ៊ឺ ោលឱ្យផលលកើត្ជារន សស ឬលទ្វតជាន់ោប ម្ចន វ វៈ
រិនបរបូិណ៌ ឬក៏ជា នកលៃង់លខា បញ្ញញ  បានទ្ទួ្លលសចកតីលៅត
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គ្កហា កន ងលរឿងសរបត្តិជាលរឿ ៗ ក សលោំងលនោះប្ែលបានលធាើលៅ
លហើ  លដ្ឋ ចំប្ណកលគ្ចើន ោលលព្វលលដ្ឋ  ងគធរ៌ បានែល ់
ទ្ាិលហត្ កឱ្រកក សល ។ 
 ចំប្ណកក សលរបស់ប រគលប្ែលម្ចនទិ្ែា ជ ករោគ្បកបផងលទោះ 
រប្រងម្ចនផលបរបូិណ៌ លព្វលរ៊ឺ ោលឱ្យផលលកើត្ជារន សស ឬលទ្វត 
ក៏ឱ្យលកើត្ជារន សស ឬលទ្វតប្ែលម្ចន វ វៈបរបូិណ៌ម្ចនសតិ្បញ្ញញ
ឆាា ត្ ា្ ស បានទ្ទួ្លស ខោ សបា ចិត្តកន ងលរឿងគ្ទ្ពយសរបត្តិ
ជានិចា ក សលោំងលនោះប្ែលនឹងលធាើលៅលហើ  ោលលព្វលលដ្ឋ 
 ងគធរ៌បានែល់ តិ្លហត្ កឧកាែាក សល ឬរងច ោះរកក៏បានែល់ 
តិ្លហត្ កឱ្រកក សល ។ 
 ឧបនិធិភណា  រ៊ឺ គ្ទ្ពយប្ែលកប់ទ្ កកន ងខនធសទត នក្នខាួនលែើរបី
ចូលោន់គ្ពោះនិព្វា ន ជាោម្ចវចរក សលករោម្ចន ៩០ គ្បោរ រ៊ឺ 
ស ចរតិ្ករោ ៣០ ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ៣០ និងបាររី ៣០ ។ 
 ស ចរតិ្ករោ ៣០ រ៊ឺ ក សលករោបេ ១០ រ ណលដ្ឋ លចត្ទ ៣ 
ោល ។ 
 ប ញ្ញកិរយិ ៣០ រ៊ឺ ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ រ ណលដ្ឋ លចត្ទ ៣ 
ោល ។ 
 បាររី ៣០ រ៊ឺ បាររី ១០ បានែល់ ោន សីល លនកខរោ បញ្ញញ  
វរី ិ ខនតី សចា  ធិដ្ឋា ន លរតត  និងឧលបោខ បាររី រួរបាររី ១០ 
ប្ែលជាសារញ្ញបាររីប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹង ងគ ធិបតិ្ ៤ គ្បលភទ្ 
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 ប្ែលជាបរតិ្ត រជឈិរ បណីត្ រួរបានជាបាររី ៣០ ។ 
 ឧបនិធិភណា  ៩០ គ្បោរលនោះម្ចនសប្រតងទ្ កកន ងឯកនិបាត្
ជាត្កែីោថា 
 សរតឹ្ស សរតឹ្សានិ ស ចរតិ្ធរោប ញ្ញកិរយិវត្ថ បាររិលយតិ្ 
ឥលរ នវ តិ្ ធម្ចោ  និព្វា នតថ   ឧបនិធិភណាា  ទរ ។ 
 វត្ថ ប្ែលល ោ្ ោះថា ឧបនិធិភណា  រ៊ឺ គ្ទ្ពយប្ែលរបបីកប់ទ្ កកន ង
ខនធសទត នរបស់ខាួន លែើរបីចូលោន់គ្ពោះនិព្វា នលទោះ ម្ចន ៩០ គ្បោរ 
រ៊ឺ ស ចរតិ្ករោ ប ញ្ញកិរយិវត្ថ  និង បាររី នីរួ ៗ ម្ចន ៣០ រួរជា 
៩០ គ្បោរ ។ 
 សរ បោម្ចវចរករោតរប្ែលសប្រតងលហើ  រ៊ឺ លចត្ទលចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ង  ក សលចិត្ត ១២ ែួង និងរហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ  ងគធរ៌ម្ចន ២០ បានែល់  ក សលចិត្ត ១២ 
ែួង រហាក សលចិត្ត ៨  ែួង ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ ោា រម្ចន ៣ បានែល់ ោ ោា រ វចីោា រ 
និងរលទោា រ ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ កិចាម្ចន ៣០ បានែល់ ទ្ ចារតិ្ ១០ ស ចរតិ្ 
១០ និងប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ ។ 
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៣. របូាវឆរក្សុលក្ម្ម 
 រូបាវចរក សលករោ ជាក សលករោប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើន
សរេភាវទ រហូត្សលគ្រចជា បបទសម្ចធិ ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងថា  
 រូបាវចរក សលំ បន រលទករោលរវ, ត្ញ្ា  ភាវទរ ំ 
 បបទបបត្តំ, ្នងគលភលទ្ន បញ្ា វធំិ លហាតិ្ ។ 
 រូបាវចរក សលករោ ជារលទករោប្ត្រា៉ាង រលទករោលនោះរប្រង
សលគ្រចបានលដ្ឋ ភាវទរ ៈ និង បបទ្ន ោលលព្វលលដ្ឋ 
គ្បលភទ្ក្ន ងគ្នម្ចន ៥ យ៉ាង ។ 
 ចំណ ចសម្ចគ ល់ ោរលកើត្លឡើងរបស់រូបាវចរក សលករោលនោះ 
លផសងគន នឹងោម្ចវចរក សលករោ រ៊ឺ ោម្ចវចរក សលករោលទោះ រប្រង
លកើត្លឡើងបានោំងផាូវោ  ផាូវវចា ផាូវចិត្ត ោលលព្វលលដ្ឋ ករោ
បានែល់ោ ករោ វចីករោ និងរលទករោ ។ 
 ចំប្ណករូបាវចរក សលករោលទោះ លកើត្ផាូវោ  ផាូវវចារិនបាន 
រប្រងលកើត្ចំលព្វោះប្ត្ផាូវចិត្ត រ៊ឺ រលទករោប្ត្រា៉ាងលគ្ព្វោះរូបាវចរក សល
លចត្ទលទោះរិនម្ចនទទី្លធាើឱ្យវញិ្ញត្តិរូបោំង ២ រ៊ឺ ោ វញិ្ញត្តិ និង
វចីវញិ្ញត្តិ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរកលគ្រើកោ  វចា លកើត្លឡើងបាន ោល
លព្វលលដ្ឋ ោរង្កររបស់ោម្ចវចរក សលលហើ  រប្រងលកើត្លឡើងបាន
លគ្ចើនវធីិ រ៊ឺ លកើត្ពីោរបរចិាា រោន លៅថា ោនរ ៈក៏ម្ចន លកើត្ពី
ោររការសីល លៅថា សលីរ ៈក៏ម្ចន លកើត្ពីោរចលគ្រើនសរេភាវទ 
លៅថា ភាវទរ ៈក៏ម្ចន ចំប្ណកោរលកើត្លឡើងរបស់រូបាវចរក សល
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លទោះ រប្រងលកើត្ពីោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា នណារួ កន ងអាររោណ៍
ករោដ្ឋា ន ២៦ គ្បោរ លៅថា ភាវទរ ៈ ែូលចនោះរូបាវចរក សលរប្រង
សលគ្រចបានលដ្ឋ ភាវទរ ៈប្ត្រា៉ាង ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ  ំណាចសម្ចធិ ោម្ចវចរក សលករោលទោះ 
សូរបីនឹងម្ចនគ្បលភទ្រលទករោភាវទរ ៈ ប្ែលសលគ្រចលដ្ឋ ោរ 
ចលគ្រើនផាូវចិត្តកតី ប្ត្រប្រងរិនចូលែល់លសចកតីសលគ្រចប្ែលជា បបទ
សម្ចធិ រ៊ឺ ្នសម្ចបត្តិបាន រប្រងចូលែលគ់្តឹ្របរកិរោសម្ចធិ និង 
ឧបចារសម្ចធិប្ែលជាប្ផនកខាងលែើររបស់ បបទសម្ចធិប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ចំប្ណករូបាវចរក សលករោលទោះ រប្រងចូលែល់លសចកតីសលគ្រច 
ប្ែលជា បបទសម្ចធិបាន លសចកតីថា កន ងោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន
របស់គ្ពោះលយគវចរលទោះ លបើលៅរិនោន់បាន្ន រូបាវចរក សលក៏
លៅរិនោន់លកើត្លឡើង លបើរូបាវចរក សលលកើត្ោលណា ក៏សំលៅែល់
គ្ពោះលយគវចរលទោះចូលែល់្នលហើ  គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលៅថា 
 បបទបត្តំ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ោរលកើត្លឡើងរបស់ោម្ចវចរក សលលទោះ បានែល់ 
រហាក សលចិត្តចំនួន ៨ ែួង ប្ចកតរសភាវធរ៌ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
លវទ្ទ ញាណ និងសង្កខ រ ចំប្ណកោរលកើត្លឡើងរបសរ់ូបាវចរក សល
លទោះ ប្ចកលដ្ឋ  ងគ្នជាលគលបាន ៥ គ្បលភទ្តរ ងគ្ន
ប្ែលគ្បកប រ៊ឺ  
 បឋរជានក សល ម្ចន ងគ្ន ៥ បានែល់ វតិ្កា វចិារ បីតិ្ 
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 ស ខ និង ឯករគត ។ 
 ទ្ តិ្ ជានក សល ម្ចន ងគ្ ន ៤ បានែល់ វចិារ បីតិ្ 
ស ខ និង ឯករគត ។ 
 ត្តិ្ ជានក សល ម្ចន ងគ្ន ៣ បានែល់ បីតិ្ ស ខ និង 
ឯករគត ។ 
 ចត្ ត្ថជានក សល ម្ចន ងគ្ន ២ បានែល់ ស ខ ឯករគត។ 
 បញ្ា រជានក សល ម្ចន ងគ្ ន ២ បានែល់ ឧលបោខ  
ឯករគត ។ 
 រូបាវចរក សល លទ្ើបម្ចនចំនួនចិត្តលកើត្បាន ៥ ែួង តរ ងគ 
្នប្ែលគ្បកប គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ លទ្ើបសប្រតងថា ្នងគលភលទ្ន 
បញ្ា វធំិ លហាតិ្ សំលៅែល់ ោរលព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្ន ងគ្នម្ចន 
៥ គ្បោរ ។ 

៤. អរបូាវឆរក្សុលក្ម្ម 
  រូបាវចរក សលករោ ជាក សលករោប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើន 
សរេភាវទត្ពីបញ្ា រជានប្ែលជា បបទសម្ចធិ ែូចគន ជារួ 
រូបាវចរក សលករោ លផសងគន លដ្ឋ អាររោណ៍ លព្វលរ៊ឺ របូាវចរក សលករោ
ម្ចនអាររោណ៍ ២៦ គ្បោរ ស ទ្ធប្ត្ជាបញ្ញត្តិរូបធរ៌ោំង ស់ ម្ចន
កសិណ ១០ ជាលែើរ ចំប្ណកអាររោណ៍របស ់រូបាវចរក សលករោ
លទោះ ជា រូបធរ៌ម្ចនោងំបញ្ញត្តិ រូបធរ៌ និងបររត្ថ រូបធរ៌ ស ទ្ធប្ត្
ជា រូបធរ៌ោំង ស់ និង ងគ្នរបស់ របូាវចរក សលករោលទោះ 
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ម្ចន ងគ្ន ២ រ៊ឺ ឧលបោខ  ឯករគត លសោើគន នឹង ងគ្នរបស់
រូបបញ្ា រជាន  រូបាវចរក សលករោលនោះម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 ត្ថា  រូបាវចក សលញ្ា  រលទករោំ, ត្រប ិ ភាវទរ ំ 
 បបទបបត្តំ. អាររោណលភលទ្ន ចត្ ពាិធំ លហាតិ្ ។ 
  រូបាវចរក សលករោជារលទករោប្ត្រា៉ាង សលគ្រចលដ្ឋ  
ភាវទរ ក សលែូចគន  និងចូលែល់ បបទ្ន លព្វលលដ្ឋ  
គ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ម្ចន ៤ គ្បោរ  
 

អធិបាយអរបូាវឆរ 
 ោរលកើត្លឡើងរបស់ រូបាវចរក សលករោលនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ  
ករោោា រជារលទករោ ប្ែលលកើត្លឡើងផាូវចិត្តប្ត្រា៉ាង លព្វលលដ្ឋ 
ោរង្កររប្រងសលគ្រចលដ្ឋ ភាវទរ ៈប្ត្រា៉ាង និងលព្វលលដ្ឋ 
 ំណាចសម្ចធិលហើ  ក៏គ្តូ្វចូលែល់ បបទសម្ចធិែូចគន នឹងោរ
លកើត្លឡើងរបស់រូបាវចរក សលករោ ។ 
 ោលប្ចក រូបាវចរក សលករោ លផសងគន នឹងោរប្ចករូបាវចរ
ក សលករោ រ៊ឺ 
 រូបាវចរក សលករោលទោះ អាស្ស័  ងគ្នជាលគ្រឿងប្ចក 
ចំប្ណក រូបាវចរក សលករោ ប្ចកលដ្ឋ អាររោណ៍ករោដ្ឋា នជាលគល 
លព្វលរ៊ឺ កសិណ រាែិម្ចោសបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍របស់អាោសា-
នញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត, អាោសានញ្ញា  ត្នក សលចិត្តជាអាររោណ៍
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របសវ់ញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត, នត្ថិភាវបញ្ញត្តិជាអាររោណ៍របស់
អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នក សលចិត្ត, និងអាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នក សលចិត្តជា
អាររោណ៍របស់លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នក សលចិត្ត, ែូចគ្ពោះ ន រ ោធ -
ចារយសប្រតងថា  
 អាររោណលភលទ្ន ចត្ ពាិធំ លហាតិ្  របូាវចរក សលករោលទ្ើប
ម្ចន ៤ យ៉ាង លផសងគន លដ្ឋ អាររោណ៍ រ៊ឺ 
 ១. អាោសានញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ។ 
 ២. វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នក សលចិត្ត ។ 
 ៣. អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នក សលចិត្ត ។ 
 ៤. លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នក សលចិត្ត ។ 
 សរ បលសចកតីថា ភាវទរ ំ  បបទបបត្តំ រ៊ឺ ក សលករោប្ែល
ឱ្យចូលែល់្ន រប្រងសលគ្រចលដ្ឋ ភាវទរ ៈលទោះ បានែល ់
រូបាវចរក សលករោ ៥ និង រូបាវចរក សលករោ ៤ រួរលៅថា រហរគត្
ក សលករោ ៩ ោំងលនោះលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ អាស្ស័ ោរចលគ្រើនសរេ
ករោដ្ឋា ន ម្ចនោរសរាឹងកសិណជាលែើរ រប្រងម្ចនភាវទប្ត្រា៉ាង រិន
ម្ចនោនរ ៈ និងសីលរ ៈរួរជារួ ផងលទ្ ។ 
 ោរសប្រតងគ្បលភទ្ក្នករោោងំ ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  ក សលករោ 
ោម្ចវចរក សលករោ រូបាវចរក សលករោ  រូបាវចរក សលករោ ប្ែល
សលគ្រចោរលធាើលដ្ឋ ោ ករោ វចីករោ និងរលទករោ ោំងលនោះជាោរ
សប្រតងលដ្ឋ  ំណាចក្នលហត្ ប៉ា លណាណ ោះ លៅរិនោន់បានសប្រតងែល់
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ផលប្ែលជាទី្តំងក្នលហត្ ប្ែលលៅថា បាកដ្ឋា ន ក្នោរឱ្យផលរបស់
ករោោំង ៤ ែូចលព្វលលហើ លទោះលទ្ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបបាន
សប្រតងែល់ បាកដ្ឋា ន កន ងលំដ្ឋប់ត្លៅែូលចនោះ  

 
សប្ម្តង្បាក្ោា ន ទីោងំ្ទនសលរបសក់្ម្ម 

 បាកដ្ឋា ន បានែល់ ទី្តំងក្នវបិាកចិត្ត ឬឋានទី្តំងក្នផល
របស់ករោ លព្វលរ៊ឺ ោលប រគលបានលធាើករោណារួ កន ងករោោំង ៤ 
លហើ  ករោោំងលទោះរប្រងឱ្យផលបានទ្ទួ្ល ប្ត្នឹងឱ្យបានទ្ទួ្លទី្ណា 
យ៉ាងណាលទោះ នឹងបានបរយិ លសចកតីលដ្ឋ ពិសាត រែូចត្លៅលនោះ ។ 
 
សប្ម្តង្ការឱ្យសលរបសអ់ក្សុលក្ម្មមនព្រះបាលថីា 

 ឯតថ ក សលករោរ ទ្ធចារហិតំ្  បា ភូរិ ំ បែិសនធឹ ជលនតិ្, 
បវត្តិ ំ បន សពារប ិ ោា ទ្សវធំិ សតត ក សលបាោនិ សពាតថ បិ 
ោរលោលក រូបលោលក ច  ថារហំ វបិចាតិ្ ។ 
 កន ងករោោំង ៤ យ៉ាងលទោះ  ក សលករោ ១១ (លវៀរឧទ្ធចាសហរត្-
 ក សលករោ ១) ឱ្យបែិសនធិចិត្ត លចត្សិក និងករោជរូបលកើត្លឡើងកន ង
 បា ភូរិ ៤ ប្ត្កន ងបវត្តិោល ក សលករោោំង ១២ លទោះ ឱ្យ
 ក សលវបិាកចិត្ត ៧ លកើត្លឡើងជាផលកន ងោរភូរិ ១១ និងកន ងរូប
ភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្តភូរិ) តរសររួរ ។ 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-424- 

ោម្បាលឆំីែុឆច្នះសប្ម្តង្ លភូ់មិ្ប្ លជាទីោងំ្ទនការឱ្យ
សលរបសអ់ក្សុលក្ម្ម គឺ 

  ក សលករោ ១១ (លវៀរឧទ្ធចាសហរត្លចត្ទ) រប្រងឱ្យផល 
បែិសនធិកន ង បា ភូរិ ៤ បានលសចកតីថា  នកប្ែលលៅលកើត្កន ង
 បា ភូរិោំង ៤ លទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស ័ ក សលករោ ១១ ណារួ 
ជាលហត្  ចំប្ណកឧទ្ធចាលចត្ទលទោះ រិនម្ចនកម្ចា ំងជាលហត្ ឱ្យផល
បែិសនធិបានលឡើ  ។ 
 សគ្ម្ចប់ោរឱ្យផលកន ងបវត្តិោល រ៊ឺ លវោប្ែលត្ពីបែិសនធិ
រហូត្ែល់សាា ប់ ក សលករោោំង ១២ រប្រងឱ្យផលបាន លដ្ឋ លធាើឱ្យ
 ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួង ម្ចនោរល ើញរិនលអ ឮរិនលអជាលែើរ ឱ្យផល
លកើត្លឡើងកន ងោរភូរិ ១១ និងរូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្តភូរិ ១) ។ 
 ែូលចាន ោះបាកដ្ឋា នរបស់ ក សលករោ រ៊ឺ  ក សលចិត្ត ១១ (លវៀរ 
ឧទ្ធចាសរប  ត្ត ១) ឱ្យផលកន ងបែិសនធិោល ឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណោត្ 
 លហត្ ក ក សលវបិាកចិត្តជាសត្ានរក លគ្បត្ តិ្រចាេ ន និង ស រោ 
កន ង បា ភូរិ ៤ តរសររួរ ។ 
  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ឱ្យផលកន ងបវត្តិោលឱ្យ ក សលវបិាក-
ចិត្ត ៧ ែួង ម្ចនោរល ើញរិនលអជាលែើរ លកើត្លឡើងបានកន ងោរភូរិ 
១១ និងរូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្តភូរិ ១) ។ 
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សប្ម្តង្ឧទធឆចច្ឆត្នាម្ិនអាឆឱ្យសលក្នងុ្ប ិសនធិកាលបាន  
 ករោប្ែលលធាើទទី្ឱ្យផលកន ងបែិសនធិោល និងកន ងបវត្តិោល 
ោងំ ២ យ៉ាងលនោះ ករោប្ែលលធាើទទី្ឱ្យផលកន ងបែិសនធិោល ជាលរឿង
សខំាន់ លគ្ព្វោះគ្តូ្វកភពជាតិ្ ឱ្យគ្បាកែលឡើងជា បា សត្ា ជារន សស 
ជាលទ្វតកន ងភូរិលទោះ  ៗែូលចាន ោះលចត្ទលចត្សិក ប្ែលជាតួ្ករោ និងគ្តូ្វ
ម្ចនលចត្សិកធរ៌ែក្ទ្ ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងជាពិលសស ចូលជួ ផង លទ្ើប
អាចកភពជាតិ្ឱ្យគ្បាកែលឡើងបាន ប្ែលលៅថាជាោរឱ្យផលកន ង
បែិសនធិោល សគ្ម្ចប់លចត្ទប្ែលលៅកន ងឧទ្ធចាសហរត្ចិត្ត រិនម្ចន
 ក សលលចត្សិកែក្ទ្ៗ ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងជាពិលសស ែូចជា លោភ 
លោស ទិ្ែាិ ម្ចន ឥសា រចេរ ិ ក កា ចា ឬវចិិកិចាេ  ចូលជួ ទំ្ន ក
បគ្រុងលឡើ  រង់ម្ចនប្ត្លម្ចចត្ កាលចត្សិក រ៊ឺ  ក សលសាោរណ
លចត្សិក យ៉ាងធរោតសារញ្ញគ្បកបប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋ លហត្ លនោះលទ្ើបោត់្
លសចកតីបានថា ឧទ្ធចាសហរត្លចត្ទរិនអាចឱ្យផលកន ងបែិសនធិ
ោលបាន ឱ្យផលបានគ្តឹ្រប្ត្កន ងបវត្តិោលប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 កន ង ែាសាលិនី ែាកថាសប្រតងថា ឧទ្ធចាសរប  ត្តលចត្ទរិន
គ្តូ្វគ្បហារលដ្ឋ លសាតបត្តិររគលឡើ  លបើឧទ្ធចាសរប  ត្តលចត្ទអាច
ឱ្យផលកន ងបែិសនធិោលបាន ក៏គ្តូ្វឱ្យផលលៅលកើត្កន ង បា ភូរិ ៤ 
លបើែូលចនោះរប្រងសប្រតងថា  នកប្ែលសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបននលហើ  
លៅគ្តូ្វលៅលកើត្កន ង បា ភូរិ ៤ បានលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះលៅរិនបានគ្បហារ
ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្តប្ែលជាោរជំោសជ់ារួ គ្ពោះបាលីថា 
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ចតូ្ហបាល ហិ ច វបិបរ លតត  សលំៅែល់  នកសលគ្រចជាគ្ពោះលសាតបនន
លហើ  រប្រងផ ត្ចាក បា ភូរិោំង ៤ លដ្ឋ លហត្ លនោះ លទ្ើបសប្រតង
ថា ឧទ្ធចាសរប  ត្តលចត្ទរិនអាចឱ្យផលកន ងបែិសនធិោលបាន ឱ្យ
ផលបានគ្តឹ្រកន ងបវត្តិោលប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងបដ្ឋា នគ្ពោះបាលសីប្រតងថា  
 ទនកខណិោ ទ្សសលននបហាត្ព្វា  លចត្ទ វបិាោនំ ខទធ នំ 
កែតត  ច រូបានំ ករោបចាល ន បចាលយ ។ 
  ក សលលចត្ទប្ែលគ្តូ្វគ្បហារលដ្ឋ លសាតបត្តិររគ ប្ែល
លកើត្លឡើងលផសងខណៈគន លទោះ ជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល់បែិសនធិទរ
ខនធ ៤ និងបែិសនធិករោជរូប លដ្ឋ  ំណាចករោបបចា័  ។ កន ងោរ
សប្រតងធរ៌ប្ែលគ្តូ្វលសាតបត្តិររគគ្បហារលដ្ឋ ចំលព្វោះលទោះ ឧទ្ធចា-
សរប  ត្តលចត្ទរិនចូលលៅកន ងទី្លនោះផងលទ្ លទ្ើបែឹងបានថា នក
ប្ែលសលគ្រចជាលសាតបនន ក៏លៅម្ចនឧទ្ធចាសរប  ត្តលចត្ទ ប្ត្
គ្ពោះលសាតបននលទោះ រប្រងរិនលៅលកើត្កន ង បា ភូរិលឡើ  លដ្ឋ 
លហត្ លនោះលទ្ើបជាពិត្គ្បាកែថា ឧទ្ធចាសរប  ត្តលចត្ទរិនអាចឱ្យ
ផលកន ងបែិសនធិោលបានលឡើ  ។ 
 ចំប្ណកកន ងបវត្តិោល  ក សលករោោំង ស់ ១២ ែួងលទោះ 
ឱ្យផលជា ក សលវបិាកចិត្ត ៧ ែួង លកើត្លឡើងកន ងោរភូរិ ១១ និង 
រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្តភូរិ) តរសររួរែល់ោា រនិងអាររោណ៍ ។ 
 បានលសចកតីថា កន ងោរភូរិ ១១ លទោះ ម្ចនបញ្ាោា រគ្រប់បរបូិណ៌ 
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  ក សលវបិាកចិត្តោំង ៧ ែួង រប្រងលកើត្លឡើងបាន ចំប្ណកកន ងរូប
ភូរិ ម្ចនប្ត្ចកខ ោា រនិងលសាត្ោា រប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចនឃានោា រ ជិវាោា រ 
និងោ ោា រ លទ្ើបម្ចន ក សលវបិាកចិត្តលកើត្បានគ្តឹ្រប្ត្ចកខ វញិ្ញញ ណ 
លសាត្វញិ្ញញ ណ សរបែិចេនចិត្ត និងសនតីរណចិត្តប្ែលទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ 
និងសោោ ររោណ៍ប្ែលរិនលអប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណក ក សលវបិាកចិត្តប្ែល
ោក់ទ្ងនឹងឃានវញិ្ញញ ណ ជិវា វញិ្ញញ ណ និងោ វញិ្ញញ ណ ប្ែលម្ចន
រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ប្ែលរិនលអលទោះលកើត្លឡើង
រិនបាន លទ្ើបលគ្បើព្វកយថា  ថារហំ វបិចាតិ្ ។ 
 

សប្ម្តង្ការឱ្យសលរបសក់ាមវឆរក្សុលក្ម្ម 
 ោរឱ្យផលរបស់ោម្ចវចរក សលករោ ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងថា  
 ោម្ចវចរក សលរប ិោរស រតិ្ លរវ បែិសនធឹ ជលនតិ្, ត្ថា 
បវត្តិ ញ្ា  រហាវបិាោនិ,  លហត្ កវបិាោនិ បន  ែាបិ សពាតថ បិ 
ោរលោលក រូបលោលក ច  ថារហំ វបិចាតិ្ ។ 
 សគ្ម្ចប់ោម្ចវចរក សលករោ ៨ ែួង លធាើឱ្យបែិសនធិចិត្ត លចត្សិក 
និងករោជរូបលកើត្លឡើងកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកកន ងបវត្តិ
ោលោម្ចវចរក សលករោ ៨ ែួង លធាើឱ្យរហាវបិាក ៨ ែួង លកើត្លឡើង
ជាផលកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ប៉ា លណាណ ោះ ប្ត្លធាើឱ្យ លហត្ កក សលវបិាក
ចិត្ត ៨ ែួង លកើត្លឡើងជាផលបានកន ងោរភូរិ ១១ និងរូបភូរិ ១៥ 
(លវៀរ សញ្ញសត្តភូរិ) តរសររួរ កន ងបាលីចំណ ចលនោះសប្រតងែល់
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ភូរិ ប្ែលជាទី្តំងក្នោរឱ្យផលរបស់ោម្ចវចរក សលករោ ៨ ែួង 
លព្វលរ៊ឺ រហាក សលករោ ៨ ែួង ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ប ញ្ញកិរយិ
វត្ថ  ១០ ជាទី្តំង ោំងលនោះរប្រងឱ្យផលជារហាវបិាក ៨ ែួង ឧលបោខ -
រលទវញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កក សលវបិាក ១ ែួង និងករោជរូបលកើត្លឡើង
កន ងបែិសនធិោល ប្ែលលៅកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ប៉ា លណាណ ោះ កន ង
បែិសនធិចិត្ត ៩ ែួងលនោះ រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ជាផលឱ្យបែិសនធិលកើត្
លឡើងបានកន ងោរស រតិ្ភូរិោំង ៧ ចំប្ណកឧលបោខ រលទវញិ្ញញ ណ-
ោត្  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ១ ែួង ជាផលឱ្យបែិសនធិលកើត្លឡើង
បានចំលព្វោះកន ងរន សសភូរិ និងចាត្ រោហាោជិោភូរិ ២ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 បានលសចកតីថា រន សសនិងលទ្វតោំង  ប្ែលម្ចនោងោ  
និងចិត្តបរបូិណ៌ោំងលទោះ រប្រងលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ  ំណាចរហា-
ក សលករោ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងប ញ្ញកិរយិវត្ថ  ១០ ម្ចនរហាវបិាកចិត្ត 
៨ ែួងណារួ  ជាបែិសនធិចិត្តប្ែលលៅថា សលហត្ កបែិសនធិ 
ចំប្ណករន សសនិងលទ្វតពួកខាោះប្ែលលកើត្រករិនបរបូិណ៌ រ៊ឺ ោងោ 
និងចិត្តម្ចនអាោរវកិល់ពិោរ រ េាង់ ឆ្ាួត្ ខាា ក់ លៃង់ រកពីកំលណើ ត្
ោងំលនោះ រប្រងម្ចនឧលបោខ រលទវញិ្ញណោត្  លហត្ កក សលវបិាកជា
បែិសនធិចិត្ត ឬប្ែលលៅថាស រតិ្ លហត្ កបែិសនធិ ។ 
 សគ្ម្ចប់ោរឱ្យផលកន ងបវត្តិោលរបស់រហាក សលករោ ៨ ែួង
លទោះ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 សលហត្ កផល បានែល់ រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ។ 
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  លហត្ កផល បានែល់  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 កន ងផលោំង ២ យ៉ាងលនោះរហាវបិាក ៨ ែួង ជាផលប្ែល
បានទ្ទួ្លចំលព្វោះកន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋ លធាើទទី្ជា
ភវងគកិចា និងត្ោលរពនកិចា ។ 
 ចំប្ណក លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួងលទោះ ជាផលប្ែល
បានទ្ទួ្លកន ងោរភូរិ ១១ និងរូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្តភូរិ) 
តរសររួរែល់ោា រនិងអាររោណ៍ លព្វលរ៊ឺ កន ងភូរិនិងប រគលប្ែល
ម្ចនោា រគ្រប់ ក៏បានទ្ទួ្លអាររោណ៍គ្រប់  លហត្ កវបិាកចិត្តក៏រប្រង
លកើត្បានោំង ៨ ែួង លបើភូរិឬប រគលប្ែលម្ចនោា ររិនគ្រប់ក៏បាន
ទ្ទួ្លអាររោណ៍រិនគ្រប់ ែូលចាន ោះ លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត រប្រងលកើត្
លឡើងបានតរោា រប្ែលម្ចន និងម្ចនទទី្ល ើញ ឮ ែឹងកាិន ែឹងរស 
ែឹងលផ្ទែាពា កន ងអាររោណ៍ប្ែលលអរបស់រន សស លទ្វត គ្ពហោ និង
 បា សត្ាបានតរសររួរ ។ 
 

សប្ម្តង្ព្បច្ភទរបសម់្ហាក្សុលក្ម្ម 
 រហាក សលករោ ៨ ែួងលទោះ អាចប្ចកជាគ្បលភទ្លផសងៗ 
ម្ចនតិ្លហត្ កឧកាែាជាលែើរ ែូចម្ចនគ្ពោះបាលសីប្រតងថា  
 ត្តថ បិ តិ្លហត្ ករ កាែាំ ក សលំ តិ្លហត្ កំ បែិសនធឹ ទ្តា  បវលត្ត 
លសាឡស វបិាោនិ វបិចាតិ្ ។ 
 កន ងោម្ចវចរក សលករោោំង ៨ ែួងលទោះ ក សលករោគ្បលភទ្ 
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ប្ែលជាតិ្លហត្ កឧកាែាលទោះ រប្រងឱ្យផលជាបែិសនធិគ្បលភទ្តិ្លហត្ ក-
បែិសនធិ លហើ លធាើឱ្យវបិាកចិត្ត ១៦ ែួង លកើត្លឡើងជាផលកន ងបវត្តិ
ោល ។ 
 តិ្លហត្ កលម្ចរកំ ទ្ាិលហត្ ករ កាែាញ្ា  ក សលំ ទ្ាិលហត្ កំ បែិសនធឹ 
ទ្តា  បវលត្ត តិ្លហត្ ករហិតនិ ោា ទ្ស វបិាោនិ វបិចាតិ្ ។ 
 ក សលករោប្ែលជាតិ្លហត្ កឱ្រក និងទ្ាិលហត្ កឧកាែាោំង ២ 
លនោះ រប្រងឱ្យផលជាបែិសនធិគ្បលភទ្ទ្ាិលហត្ កបែិសនធិ លហើ លធាើឱ្យ
វបិាកចិត្ត ១២ ែួង (លវៀររហាវបិាកញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង) លកើត្
លឡើងជាផលបានកន ងបវត្តិោល ។ 
 ទ្ាិលហត្ កលម្ចរកំ បន ក សលំ  លហត្ កលរវ បែិសនធឹ លទ្តិ្, 
បវលត្ត ច  លហត្ កវបិាោលនវ វបិចាតិ្ ។ 
 ក សលករោប្ែលជាទ្ាិលហត្ កឱ្រក រប្រងឱ្យផលជាបែិសនធិ
គ្បលភទ្ លហត្ កក សលវបិាកបែិសនធិ  លហើ លធាើឱ្យ លហត្ កក សល-
វបិាកចិត្ត ៨ ែួង លកើត្លឡើងជាផលបានកន ងបវត្តិោល ។ 
 តរបាលីប្ែលលព្វលលហើ លនោះ សប្រតងែល់រហាក សលករោ 
ោលប្ចកលដ្ឋ លហត្ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ តិ្លហត្ កក សលករោរា៉ាង 
និងទ្ាិលហត្ កក សលករោរា៉ាង ។ 
 តិ្លហត្ កក សលករោ បានែល់ ខណៈប្ែលលធាើក សលលផសងៗ 
ម្ចនោន សលី ភាវទជាលែើរ លដ្ឋ ោ  វចា និងចិត្តកតី ក សលចិត្ត
របស់ នកលទោះគ្បកបលដ្ឋ ករោសសកតញាណ ឬវបិសសទញាណណា



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-431- 

រួ លហើ  ក សលគ្បលភទ្លនោះល ោ្ ោះថា តិ្លហត្ កក សល លគ្ព្វោះជា
ក សលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ ក សលលហត្  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  លោភលហត្  
 លោសលហត្  និង លម្ចហលហត្   ងគធរ៌បានែល់ រហាក សលញាណ
សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ទ្ាិលហត្ កក សលករោ បានែល់ ខណៈប្ែលលធាើក សលលផសងៗ 
ម្ចនោន សីល ភាវទជាលែើរ លដ្ឋ ោ  វចា និងចិត្តកតី ក សលចិត្ត
របស ់នកលទោះរិនបានគ្បកបលដ្ឋ ករោសសកតញាណ ឬវបិសសទ
ញាណណារួ លឡើ  ក សលគ្បលភទ្លនោះល ោ្ ោះថា ទ្ាិលហត្ កក សល 
លគ្ព្វោះជាក សលប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ លហត្  ២ គ្បោរ រ៊ឺ  លោភលហត្  
និង លោសលហត្ ប៉ា លណាណ ោះ  ងគធរ៌បានែល់ រហាក សលញាណវបិប-
  ត្ត ៤ ែួង ។ 
 រួរសលងាត្ថា រហាក សលករោោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ តិ្លហត្ ក-
ក សលលទោះ ជាក សលករោប្ែលគ្បកបលដ្ឋ បញ្ញញ  លបើគ្បកបលដ្ឋ 
ករោសសកតញាណ រ៊ឺ ម្ចនបញ្ញញ ែឹងលរឿងករោនិងផលរបស់ករោ ថាលធាើ
លអរប្រងបានទ្ទួ្លផលលអ លធាើអាគ្កក់រប្រងបានទ្ទួ្លផលអាគ្កក់ 
បណាត សត្ាោងំ  កន ងលោកលនោះម្ចនករោជាធំ ម្ចនករោជា នក
ចាត់្ប្ចង ោលបានលធាើលៅលហើ រប្រងគ្តូ្វបានទ្ទួ្លផលរបស់ោរ
លធាើលទោះៗ យ៉ាងពិត្គ្បាកែ ូរឬឆាប់ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 លបើរហាក សលគ្បកបលដ្ឋ វបិសសទញាណ រ៊ឺ ម្ចនបញ្ញញ ែឹង
ថាវត្ថ ោំង  កន ងលោកលនោះម្ចនជីវតិ្ ឬរិនម្ចនជីវតិ្កតី រង់ម្ចនប្ត្
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ទរនិងរូប ២ យ៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ទរនិងរូបលនោះក៏ជារបស់រិនលទ្ៀត្ លកើត្
លហើ រប្រងរលត់្លៅ ស ទ្ធប្ត្ជា និចាំ ទ្ កខំ  នតត ោំង ស់ បញ្ញញ
ប្ែលែឹងលរឿងករោកតីលរឿងទររូបកតី ោំងលនោះរប្រងម្ចនប្ត្ចំលព្វោះព ទ្ធសា-
សនិកជនប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះលទ្ើបលព្វលបានថា តិ្លហត្ កក សល
រប្រងលកើត្បានកន ងព ទ្ធសាសនិកជនប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកទ្ាិលហត្ កក សល
រប្រងលកើត្ជារួ ជនកន ងសាសទែក្ទ្  ៗ បាន សូរបីកន ងរន សសក្គ្ព
ឬសត្ាតិ្រចាេ នពួកខាោះ ទ្ាិលហត្ កក សលរប្រងលកើត្បាន ។ 
 

ប្ឆក្តិ្ច្ហតុ្ក្ក្សុលនងិ្ទវិច្ហតុ្ក្ក្សុល 
ច្ោយឧក្ក ានិង្ឱ្ម្ក្ 

 តិ្លហត្ កក សលនិងទ្ាិលហត្ កក សល ប្ចកលចញលៅបាន ១ 
យ៉ាងៗ ២ ពួកលទ្ៀត្ រ៊ឺ 
 តិ្លហត្ កក សល គ្បលភទ្ឧកាែា រ៊ឺ ថាន ក់ខពស់ ។ 
 តិ្លហត្ កក សល គ្បលភទ្ឱ្រក រ៊ឺ ថាន ក់ោប ។ 
 ទ្ាិលហត្ កក សល គ្បលភទ្ឧកាែា រ៊ឺ ថាន ក់ខពស ់។ 
 ទ្ាិលហត្ កក សល គ្បលភទ្ឱ្រក រ៊ឺ ថាន ក់ោប ។ 
 ឧកាែាក សល រ៊ឺ ក សលថាន ក់ខពស់លទោះ សំលៅ កកន ងោរលធាើ 
ក សលណាៗ កតី រប្រងគ្តូ្វម្ចនោរតងំចិត្តកន ងោរលធាើជានិចា ោរតំង
ចិត្តកន ងោរលធាើលនោះលៅថា លចត្ទ និងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លចត្ទ 
រប្រងលកើត្លៅរហូត្គ្រប់លពលលវោ កន ងោរលធាើលទ្ើបអាចប្ចកបានជា ៣ 
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រ៊ឺ ប ពាលចត្ទ បានែល ់ោរតំងចិត្តរ នោរលធាើ រ ញ្ា នលចត្ទ បានែល ់
ោរតងំចិត្តកន ងខណៈកំព ងលធាើ និង បរលចត្ទ បានែល់ ោរតងំ
ចិត្តលពលលធាើរួចលហើ  លបើោរលធាើក សលណាម្ចនោរតំងចិត្តលអ ម្ចន
លសចកតីបរសិ ទ្ធលៅគ្រប់លពលលវោ រិនម្ចន ក សលោ ឡំចាត់្ជា 
ឧកាែាក សល រ៊ឺ ក សលថាន ក់ខពស់ ែូចកន ងោរបំលពញក សលលផសង  ៗ
ម្ចនោន សលី ភាវទជាលែើរ រ នចាប់លផដើរលធាើ ចិត្តរបស់ នកលទោះ 
ម្ចនោរតំងចិត្តគ្បកបោរង្ករប្ែលជាក សលលទោះយ៉ាងពិត្គ្បាកែ 
សរូបីលនឿ លបំាកយ៉ាងណាក៏រិនោេ  ែូលចនោះល ោ្ ោះថា ប ពាលចត្ទ
របស់ នកលទោះបរសិ ទ្ធ នឹងោលបានបំលពញក សលលផសងៗ លស្សចលរៀប
រ លហើ ក៏ម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រ រិនរិត្ែល់ោរលនឿ លំបាកយ៉ាង
ណាលឡើ  ម្ចនប្ត្លសចកតីគ្ជោះថាា កន ងោរលធាើក សលលទោះជានិចា ែូលចនោះ
ល ោ្ ោះថា  បរលចត្ទរបស់ នកលទោះក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ បរសិ ទ្ធ ោន
ក សល សីលក សល និងភាវទក សលប្ែលលកើត្លឡើងលនោះ និងជា
តិ្លហត្ កក សល ឬទ្ាិលហត្ កក សលកតី ចាត់្ជាក សលគ្បលភទ្ឧកាែា ។ 
 ឱ្រកក សល ជាក សលថាន ក់ោប បានែល់ ោរលធាើក សលប្ែល 
ម្ចន ក សលោ ឡំ បានលសចកតីថា ប រគលប្ែលបំលពញក សល
លផសងៗ ម្ចនោន សីល ភាវទជាលែើរ រ ននឹងចាប់លផដើរលធាើ នកលទោះ
រិនម្ចនោរតំងចិត្តនិងលពញចិត្តកន ងោរលធាើ លបើលធាើលៅលដ្ឋ ោរបង្កគ ប់ 
ឬល ើញ នកែក្ទ្លរលធាើក សល ខាួនក៏រិត្លធាើជារួ លរខាោះ ឬរិនែូលចាន ោះ
ក៏លធាើក សលលែើរបីគ្បាថាន ផលគ្បលយជន៍ផ្ទោ ល់ខាួនកន ងផាូវលោក ែូលចនោះ
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រ ននឹងលធាើ រ៊ឺ ប ពាលចត្ទរបស់ នកលទោះគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ រិនបរសិ ទ្ធ 
ោលលធាើលៅលហើ ក៏រិនលកើត្បីតិ្លសារនសសណារួ  គ្ត្ឡប់ជារិត្
សាត  គ្ទ្ពយ ឬរិត្ថាលសចកតីលនឿ លំបាកលផសងៗ ខាោះ ែូលចនោះល ោ្ ោះថា 
 បរលចត្ទរបស់ នកលទោះរិនបរសិ ទ្ធ លដ្ឋ លហត្ លនោះោន សីល 
ភាវទ ប្ែលលកើត្លឡើងែល់ នកលទោះជាតិ្លហត្ កក សលកតី ឬទ្ាិលហត្ ក
ក សលកតី ស ទ្ធប្ត្ចាត់្ជាក សលថាន ក់ោបគ្បលភទ្ឱ្រក ។ 
 តរលហត្ ផលប្ែលបានលព្វលរកលនោះ នឹងល ើញថាសំខាន់លៅ
គ្ត្ង់លចត្ទកន ងោរលធាើ ២ គ្បោរ រ៊ឺ ប ពាលចត្ទនិង បរលចត្ទ ប្ែល
ជាលគ្រឿងវនិិចេ័ ថាក សលលទោះៗ ចាត់្ជាឧកាែាក សលឬឱ្រកក សល 
លហើ កន ងលចត្ទោំង ២ គ្បោរលនោះ  បរលចត្ទម្ចនោរសំខាន់ជាង 
លគ្ព្វោះ បរលចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ ោរលធាើក សលលទោះ អាច
លកើត្បានជាលវោ ូរ នឹងជាលចត្ទប្ែលបរសិ ទ្ធក្គ្កប្លងលធាើឱ្យម្ចន
កម្ចា ំងខាា ំង លដ្ឋ លហត្ លនោះសូរបីប ពាលចត្ទរិនបរសិ ទ្ធ ប្ត្ បរលចត្ទ
បរសិ ទ្ធក៏ចាត់្ជាឧកាែាក សល ប្ត្លបើប ពាលចត្ទបរសិ ទ្ធ ចំប្ណក បរ-
លចត្ទរិនបរសិ ទ្ធ ក សលលទោះរប្រងោា ក់លៅជាឱ្រកក សល លទោះ
រ៊ឺ  បរលចត្ទម្ចនលសចកតីសំខាន់ជាងប ពាលចត្ទលទោះឯង រា៉ាងលទ្ៀត្ 
 បរលចត្ទលនោះប្ចកលចញលៅជា បោបរលចត្ទបានលទ្ៀត្ លសចកតីថា 
ោរតំងចិត្តកន ងោរលធាើក សលប្ែលបានលធាើសលគ្រចលហើ េោីៗ ចាត់្ជា
 បរលចត្ទ និងោលបានលធាើសលគ្រចលៅ ូរលហើ  គ្ត្ឡប់នឹកជាេោី
លទ្ៀត្ោំងលនោះចាត់្ជា បោបរលចត្ទ ែូចជាោលនឹកែល់ោរបរចិាា រ-
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ោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទរបស់ខាួនប្ែលបានលធាើលស្សចលហើ  
សរូបីកនាងលគ្ចើនក្េៃលគ្ចើនប្ខលគ្ចើនឆាន ំកត ី លៅម្ចនបីតិ្លសារនសសកន ង
ក សលរបស់ខាួនជានិចា ែូលចនោះ បោបរលចត្ទជាក សលគ្បលភទ្ឧកាែា 
ប្ត្លបើោរនឹកែល់ក សលរបស់ខាួនប្ែលលធាើលៅលហើ លទោះ លកើត្លសចកតី
រិនសបា ចិត្ត ខូចចិត្ត សាត  លគ្ោ  ឬលកើត្លសចកតីលភាើត្លភាើន លគ្ព្វោះ
បានទ្ទួ្លោរសរលសើរ ប្ែលជាតួ្ម្ចនោះ ែូលចនោះ បោបរលចត្ទលទោះ 
ោ ឡំលដ្ឋ  ក សលរហូត្ ស់ោល ូរ ចាត់្ជាគ្បលភទ្ឱ្រក ។ 
 ែូលចាន ោះតិ្លហត្ កឧកាែាក សល ឬឱ្រកក សល និងទ្ាិលហត្ ក-
ឧកាែាក សល ឬឱ្រកក សលោំង ៤ យ៉ាងលនោះ ោលប្ចកលដ្ឋ 
 បោបរលចត្ទ បានជា ៨ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. តិ្លហត្ កឧកាែា កាែាក សល ។ 
 ២. តិ្លហត្ កឧកាលដ្ឋា រកក សល ។ 
 ៣. តិ្លហត្ កឱ្រក កាែាក សល ។ 
 ៤. តិ្លហត្ កឱ្រលោរកក សល ។ 
 ៥. ទ្ាិលហត្ កឧកាែា កាែាក សល ។ 
 ៦. ទ្ាិលហត្ កឧកាលដ្ឋា រកក សល ។ 
 ៧. ទ្ាិលហត្ កឱ្រក កាែាក សល ។ 
 ៨. ទ្ាិលហត្ កឱ្រលោរកក សល ។ 
 តិ្លហត្ កក សលោំង ៤ និងទ្ាិលហត្ កក សលោំង ៤ លនោះម្ចន
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅែូលចនោះ រ៊ឺ 
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 ខណៈប្ែលរ ញ្ា នលចត្ទគ្បកបលដ្ឋ ក្គ្ត្លហត្  ល ោ្ ោះថា 
តិ្លហត្ កក សល ។ 
 ខណៈប្ែលរ ញ្ា នលចត្ទគ្បកបលដ្ឋ ទ្ាិលហត្ ក ល ោ្ ោះថា 
ទ្ាិលហត្ កក សល ។ 
 លបើខណៈ បរលចត្ទលអ និង បោបរលចត្ទលកើត្លឡើងក៏លអ 
ល ោ្ ោះថា ឧកាែា កាែា ។ 
 លបើខណៈ បរលចត្ទលអ ប្ត្ បោបរលចត្ទរិនលអ ល ោ្ ោះថា 
ឧកាលដ្ឋា រក ។ 
 លបើខណៈ បរលចត្ទរិនលអ ប្ត្ បោបរលចត្ទលអ ល ោ្ ោះថា 
ឱ្រក កាែា ។ 
 លបើខណៈ បរលចត្ទរិនលអ និង បោបរលចត្ទរិនលអ ល ោ្ ោះ 
ថា ឱ្រលោរក ។ 
 តិ្លហត្ កក សលនិងទ្ាិលហត្ កក សល លទ្ើបប្ចកលដ្ឋ  បរ-
លចត្ទនិង បោបរលចត្ទប្ែលជាគ្បលភទ្ឧកាែា ឬឱ្រកក៏បានែូច
លព្វលរកលនោះ ។ 
 
សប្ម្តង្ការឱ្យសលរបសតិ់្ច្ហតុ្ក្ក្សុលនិង្ទវចិ្ហតុ្ក្ក្សុល 
 ១. តិ្លហត្ កឧកាែាក សល ឱ្យផលកន ងបែិសនធិោល រ៊ឺ ឱ្យ
រហាវបិាកញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ជាតិ្លហត្ កបែិសនធិ ឱ្យលកើត្
ជារន សស ឬលទ្វតជាន់ខពស់ កន ងបវត្តោិលឱ្យបានទ្ទួ្លផល លហត្ ក-
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ក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង និងរហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ររួ ១៦ ែួង ឱ្យបាន
ទ្ទួ្លអាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលលអម្ចនោរល ើញ ោរឮជាលែើរ ។ 
 ២. តិ្លហត្ កឧកាែា កាែានិងតិ្លហត្ កឧកាលដ្ឋា រកក សលោំង ២ 
គ្បលភទ្លនោះលដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា ន ោំងកន ងបែិសនធិោលនិងកន ងបវត្តិោល
ឱ្យផលែូចគន ជារួ តិ្លហត្ កឧកាែាក សល (ចំណ ចទី្ ១) ប្ត្ោល
លព្វលលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា ន រប្រងឱ្យផលលផសងគន ខាោះ លព្វលរ៊ឺ តិ្លហត្ ក-
ឧកាែា កាែាក សល រប្រងឱ្យផលលអគ្បណីត្ជាងតិ្លហត្ កឧកាែាក សល 
ចំប្ណកតិ្លហត្ កឧកាលដ្ឋា រកក សល រប្រងឱ្យផលោបជាងផលរបស់
តិ្លហត្ កឧកាែាក សល ។ 
 ៣. តិ្លហត្ កឱ្រកក សល និងទ្ាិលហត្ កឧកាែាក សលោំង ២ 
លនោះកន ងបែិសនធិោលឱ្យរហាវបិាកញាណវបិប  ត្ត ៤ ែួង លកើត្
លឡើងជាទ្ាិលហត្ កបែិសនធិឱ្យលកើត្ជារន សស និងលទ្វតជាន់កណាត ល 
កន ងបវត្តិោលឱ្យបានទ្ទួ្លផល លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង និង
រហាវបិាកញាណវបិប  ត្ត ៤ ែួង រួរ ១២ ែួង លដ្ឋ ោរលកើត្ជា
រន សស និងលទ្វតជាន់កណាត ល លហើ ឱ្យបានទ្ទួ្លអាររោណ៍លផសង  ៗ
លអយ៉ាងកណាត ល ជាឥែារជឈតត ររោណ៍ ម្ចនោរល ើញលអ ឮលអ
ជាលែើរ ។ 
 ៤. តិ្លហត្ កឱ្រក កាែាក សល តិ្លហត្ កឱ្រលោរកក សល 
ទ្ាិលហត្ កឧកាែា កាែាក សល និងទ្ាិលហត្ កឧកាលដ្ឋា រកក សលោំង ៤ លនោះ
ោលលព្វលលដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា ន ោំងកន ងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល ឱ្យ
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ផលែូចគន ជារួ តិ្លហត្ កឱ្រក និងទ្ាិលហត្ កឧកាែាក សល ប្ត្ោល
លព្វលលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា នរប្រងលផសងគន ខាោះ រ៊ឺ តិ្លហត្ កឱ្រក កាែា និង
ទ្ាិលហត្ កឧកាែា កាែាក សល រប្រងឱ្យផលលអម្ចនភាពគ្បណីត្ជាង
តិ្លហត្ កឱ្រលោរក និងទ្ាិលហត្ កឧកាលដ្ឋា រកក សល ចំប្ណកផល
របស់តិ្លហត្ កឱ្រលោរក និងទ្ាិលហត្ កឧកាលដ្ឋា រកក សលោំង ២ លនោះ 
រប្រងជាផលប្ែលោបជាងផលរបសតិ់្លហត្ កឱ្រក និងទ្ាិលហត្ ក-
ឧកាែាក សល ។ 
 ៥. ទ្ាិលហត្ កឱ្រក កាែាក សល និងទ្ាិលហត្ កឱ្រលោរកក សល
ោំង ២ លនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា នោំងកន ងបែិសនធិោល និង
បវត្តិោល ឱ្យផលែូចគន ជារួ ទ្ាិលហត្ កឱ្រកក សល ោលលព្វល
លដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា ន រប្រងម្ចនផលលផសងគន ខាោះ រ៊ឺ ផលរបស់ទ្ាិលហត្ ក-
ឱ្រក កាែាក សលលទោះ ម្ចនផលលអគ្បណីត្ជាងផលរបស់ទ្ាិលហត្ ក-
ឱ្រកក សល ចំប្ណកផលរបស់ទ្ាិលហត្ កឱ្រលោរកក សល រប្រង
ោបជាងផលរបស់ទ្ាិលហត្ កឱ្រកក សល ។ 
 ៦. ទ្ាិលហត្ កឱ្រកក សល កន ងបែិសនធិោលឱ្យឧលបោខ រលទ-
វញិ្ញញ ណោត្  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ជា លហត្ កបែិសនធិ ឱ្យលកើត្
ជារន សស លទ្វតជាន់ោប រ៊ឺ ជារន សសប្ែលវកិល់ពិោរ រ េាង់ ឆ្ាួត្ 
ខាា ក់ជាលែើរ ឬជាលទ្វតពួកវនិិបាតិ្ក ស ោ កន ងបវត្តិោលឱ្យបាន
 លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ជាផលឱ្យបានទ្ទួ្លអាររោណ៍លផសង  ៗ
ម្ចនោរល ើញ ោរឮយ៉ាងសារញ្ញធរោតជាលែើរ ។ 
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សប្ម្តង្ការឱ្យសលរបសអ់សគខ រកិ្និង្សសគខ រកិ្ក្សុលក្ម្ម 
 តររតិ្របស់លកចិអាចារយបានសប្រតងថា  សង្កខ រកិក សលករោ 
រិនឱ្យលកើត្ផលជាសសង្កខ រកិវបិាក និងសសង្កខ រកិក សលករោរិនឱ្យ
ផលជា សង្កខ រកិវបិាកែូចគន  ោលោប់ចំនួនវបិាករបស់ោម្ចវចរ-
ក សលករោ តររតិ្របសល់កចិអាចារយបានែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ១. តិ្លហត្ កឧកាែាក សល សង្កខ រកិចិត្ត ២ ែួង ឱ្យផលជាវបិាក
ចិត្តលកើត្បាន ១២ ែួង រ៊ឺ  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង និង
រហាវបិាក សង្កខ រកិចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ២. តិ្លហត្ កឧកាែាក សលសសង្កខ រកិចិត្ត ២ ែួង ឱ្យផលជា
វបិាកចិត្តលកើត្បាន ១២ ែួង រ៊ឺ  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង 
និងរហាវបិាកសសង្កខ រកិចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ៣. តិ្លហត្ កឱ្រកក សល សង្កខ រកិចិត្ត ២ ែួង និងទ្ាិលហត្ ក-
ឧកាែាក សល សង្កខ រកិចិត្ត ២ ែួង ឱ្យផលជាវបិាកចិត្តលកើត្បាន ១០ 
ែួង រ៊ឺ  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង និងរហាវបិាកញាណវបិប-
  ត្ត សង្កខ រកិចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ៤. តិ្លហត្ កឱ្រកក សលសសង្កខ រកិចិត្ត ២ ែួង និងទ្ាិលហត្ ក- 
ឧកាែាក សលសសង្កខ រកិចិត្ត ២ ែួង ឱ្យផលជាវបិាកចិត្តលកើត្បាន ១០ 
ែួង រ៊ឺ  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង និងរហាវបិាកញាណ-
វបិប  ត្តសសង្កខ រកិចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ៥. ទ្ាិលហត្ កឱ្រកក សល សង្កខ រកិចិត្ត ២ ែួង និងសសង្កខ រកិចិត្ត 
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 ២ ែួង ឱ្យផលជាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង រ៊ឺ  លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ 
ែួង ។ 
 

ចំនួនវបិាករបស់ោម្ចវចរក សល តរសម្ចនវទ្និងលកចិវទ្ 
បានែូលចាោះ រ៊ឺ 

 
គាថាសង្គហទី ៦-៧ 

 ៦.  សង្កខ រ ំសសង្កខ រ-  វបិាោនិ ន បចាតិ្, 
  សសង្កខ ររសង្កខ រ-  វបិាោនីតិ្ លកចន ។ 

ោម្ចវចរក សល ចំនួនវបិាកតរ
សម្ចនវទ្ 

ចំនួនវបិាក
តរលកចិវទ្ 

                               សង្កខ រកិ ២ 

                            សសង្កខ រកិ ២ 

តិ្លហត្ កឱ្រកនិង     សង្កខ រកិ  ៤ 

ទ្ាិលហត្ កឧកាែា         សសង្កខ រកិ ៤ 

                              សង្កខ រកិ  ២                             

                             សសង្កខ រកិ ២ 

       ១៦ 

 

១២ 

 

៨ 

១២ 

 

១០ 

 

៨ 

តិ្លហត្ កឧកាែា 

ទ្ាិលហត្ កឱ្រក 
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 ៧. លត្សំ ោា ទ្ស បាោនិ, ទ្សាែា ច  ថាការំ 
   ថាវ តត ន សាលរន   ថាសរភវរ ទ្ោិលស ។ 
 អាចារយពួកខាោះលព្វលថា ក សលករោប្ែលជា សង្កខ រកិ រប្រង
រិនឱ្យនូវវបិាកចិត្តប្ែលជាសសង្កខ រកិ ក សលករោប្ែលជាសសង្កខ រកិ 
រប្រងរិនឱ្យនូវវបិាកចិត្តជា សង្កខ រកិ ។ បណាិ ត្របបីសប្រដងនូវវបិាក
ចិត្តោំង   ១២ ែួង ១០ ែួង និង ៨ ែួង តរលំដ្ឋប់ តរលំទំ
ែូចប្ែលបានលព្វលរកលហើ  តរសររួរ ។ 

 
ការឱ្យសលរបសរ់បូាវឆរក្សុលក្ម្ម ៥ 

 រូបាវចរក សលករោ ៥ ប្ែលឱ្យផលលកើត្លឡើងកន ងរូបភូរិ ១៦ 
លទោះ ម្ចនបាលីសប្រតងលដ្ឋ លំដ្ឋប់ែូលចនោះ 
 រូបាវចរក សលំ បន បឋរជានំ បរតិ្តំ ភាលវតា  គ្ពហោបារសិលជាស  
ឧបបជាតិ្ ។ 
 រូបាវចរក សលប្ែលជាបឋរជានយ៉ាងោប រប្រងឱ្យផលលកើត្
កន ងគ្ពហោបារសិជាា ភូរិ ។ 
 ត្លទ្វ រជឈរំិ ភាលវតា  គ្ពហោប លោហិលត្ស  ។ 
 ោលចលគ្រើនបឋរជានយ៉ាងកណាត ល រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ង 
គ្ពហោប លោហិតភូរិ ។ 
 បណីតំ្ ភាលវតា  រហាគ្ពលហោស  ។ 
 ោលចលគ្រើនបឋរជានយ៉ាងគ្បណីត្លហើ  រប្រងឱ្យផលលកើត្ 
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 កន ងរហាគ្ពហាោ ភូរិ ។ 
 ត្ថា ទ្ តិ្ ជានំ ត្តិ្ ជានញ្ា  បរតិ្តំ ភាលវតា  បរតិត លភស  ។ 
 ោលចលគ្រើនទ្ តិ្ ជាន ឬត្តិ្ ជានយ៉ាងោបលហើ  រប្រង
ឱ្យផលលកើត្កន ងបរតិត ភាភូរិ ។ 
 រជឈរំិ ភាលវតា   បបម្ចណាលភស  ។ 
 ោលចលគ្រើនទ្ តិ្ ជាន ឬត្តិ្ ជានយ៉ាងកណាត លលហើ  
រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ង បបម្ចណាភាភូរិ ។ 
 បណីតំ្ ភាលវតា  អាភសសលរស  ។ 
 ោលចលគ្រើនទ្ តិ្ ជាន ឬត្តិ្ ជានយ៉ាងគ្បណីត្លហើ  
រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ងអាភសសោភូរិ ។ 
 ចត្ ត្ថជានំ បរតិ្តំ ភាលវតា  បរតិ្តស លភស  ។ 
 ោលចលគ្រើនចត្ ត្ថជានយ៉ាងោបលហើ  រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ង 
បរតិ្តស ភាភូរិ ។ 
 រជឈរំិ ភាលវតា   បបម្ចណស លភស  ។ 
 ោលចលគ្រើនចត្ ត្ថជានយ៉ាងកណាត លលហើ  រប្រងឱ្យផលលកើត្ 
កន ង បបម្ចណស ភាភូរិ ។ 
 បណីតំ្ ភាលវតា  ស ភកិលណា ស  ។ 
 ោលចលគ្រើនចត្ ត្ថជានយ៉ាងគ្បណីត្លហើ  រប្រងឱ្យផល
លកើត្កន ងស ភកិណាា ភូរិ ។ 
 បញ្ា រជានំ ភាលវតា  លវហបផលលស  ។ 
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 ោលចលគ្រើនបញ្ា រជានលហើ  រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ង
លវហបផោភូរិ ។ 
 ត្លទ្វ សញ្ញញ វោិរំ ភាលវតា   សញ្ញសលត្តស  ។ 
 ោលចលគ្រើនបញ្ា រជាន លដ្ឋ លចត្ទគ្បាសចាកលសចកតី
លគ្ត្ក រកន ងសញ្ញញ  រ៊ឺ ទរលហើ  រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ង សញ្ញសតត
ភូរិ ។ 
  ទគរិលទ បន ស ោធ វលសស  ឧបបជានតិ ។ 
 គ្ពោះ ទគរិប រគលប្ែលបានបញ្ា រជានប៉ា លណាណ ោះ រប្រងលកើត្ 
កន ងស ោធ វសភូរិ ៥ ។ 
 ោរឱ្យផលរបសរ់ូបាវចរក សលករោ ៥ ម្ចនោរឱ្យផលតរន័ 
បាលីប្ែលសប្រតងរកលហើ លនោះ ចំប្ណកោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នរូបាវចរ-
ក សលករោ យ៉ាងោប យ៉ាងកណាត ល និងយ៉ាងគ្បណីត្ ប្ែលលៅថា 
បរតិ្ត រជឈិរ និងបណីត្លទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចធរ៌ ២ 
គ្បោរ រ៊ឺ 

អង្គអធិបតិ្ ៤ និង្ការឆូលសមបត្តិ 
 ១.  ងគ ធិបតិ្ ៤ ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ្ន លដ្ឋ ភាពជា 
បរតិ្ត រជឈិរ និងបណីត្លទោះ រ៊ឺ តរធរោត នកចលគ្រើនសរេភាវទ 
សលគ្រច្នលទោះ ឆ្នោ វរី ិ ចិត្ត បញ្ញញ  របស់ នកលទោះណារួ  
នឹងគ្តូ្វចូលែល់ភាពជា ធិបតិ្ លហើ ោល្នចិត្តលកើត្លឡើង
លទោះ គ្តូ្វម្ចន ងគ ធិបតិ្ណារួ គ្បកបផង និងភាពជា ធិបតិ្ោំង
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លទោះ លបើគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងធរោតសារញ្ញ ្នប្ែលលកើត្លឡើងលទោះ
ក៏ជាបរតិ្ត្ន រ៊ឺ ម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  លបើ ងគ ធិបតិ្ណារួ  
ម្ចនកម្ចា ំងយ៉ាងកណាត លជារជឈិរ្ន រ៊ឺ ម្ចនកម្ចា ំងយ៉ាងកណាត ល 
និងលបើ ងគ ធិបតិ្ណារួ ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  ្នប្ែលលកើត្លឡើង
លទោះ ក៏ជាគ្បលភទ្បណីត្ រ៊ឺ ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  ។ 
 ែូលចាន ោះ្នោភីប រគល ោលលៅលកើត្កន ងរូបាវចរភូរិក៏នឹង
គ្តូ្វលកើត្កន ងភូរិក្ន្នប្ែលខាួនបាន គ្ពរោំង ំណាចរបស់្ន
លទោះៗ ផង ។ 
 ២. ោរចូលសម្ចបត្តិរបស់្នប្ែលោក់ទ្ងនឹងបរតិ្ត រជឈរិ 
និងបណីត្ តរធរោត្នោភីប រគល លគ្ោ ពីបាន្នលហើ  
លបើរិនបានចូល្នលរឿ  ៗ រូ  ៗចូល្នរតង ែូលចាន ោះ្នប្ែល
ខាួនបានលទោះក៏ចាត់្ជាគ្បលភទ្បរតិ្ត លបើចូល្នខាោះលោរគ្បម្ចណ 
្នលទោះជារជឈិរ លបើចូល្នជានិចារហូត្ជំទញ ្នលទោះក៏
ចាត់្ជាគ្បលភទ្បណីត្ ។ 
 ភាពជាបរតិ្ត រជឈិរ និងបណីត្ របស់្នតរន័ ោំង ២ 
លនោះ ន័ ទី្ ១ ោក់ទ្ងលដ្ឋ  ងគ ធិបតិ្ម្ចនកម្ចា ំងលខា  កម្ចា ំងយ៉ាង
កណាត ល ឬកម្ចា ំងខាា ំងោា  រ៊ឺ លគ្បើកម្ចា ំងរបស់ ងគ ធិបតិ្ជាលគ្រឿងោត់្
កតី ចំប្ណកន័ ទី្ ២ ោក់ទ្ងលដ្ឋ ោរចូលសម្ចបត្តិឱ្យជំទញ រហូត្
ចូលែល់ភាពជាវសី លបើ រូៗ ចូល្នរតងក៏ជាបរតិ្ត លបើចូល្ន
បានយ៉ាងកណាត លក៏ជារជឈិរ លបើចូលលរឿ ៗ រហូត្អាចជាបាទ្ឱ្យ
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ែល់្នត្លៅក៏ចាត់្ជាបណីត្ តំងពីបឋរជានរហូត្ែល់បញ្ា -
រជាន ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ន័ ប្ត្រួ  ប្ត្សគ្ម្ចប់បញ្ា រជានលទោះ 
ោលចលគ្រើនបញ្ា រជានលហើ  ផលរប្រងលកើត្កន ងលវហបផោភូរិែូច
គន  បានលសចកតីថា ោរឱ្យផលរបសប់ញ្ា រជានលទោះ រិនថានឹងជា
គ្បលភទ្បរតិ្ត រជឈិរ ឬបណីត្កតី រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ងលវហបផោភូរិ 
ែូចគន ោំង ស់ នឹងម្ចនអា  កខ័ លៅបាន ៥០០ រហាកបបែូចគន  
ប្ត្ផលប្ែលលផសងគន ក៏ម្ចនលៅគ្ត្ង់រ ណសរបត្តិ និងទិ្ពាសរបត្តិ រ៊ឺ 
 នកប្ែលបានបញ្ា រជានគ្បលភទ្បណីត្ រប្រងម្ចនរ ណសរបត្តិ រ៊ឺ 
 ំណាចពនា៊ឺរសោី និងទិ្ពាសរបត្តិខពស់ជាង គ្បណីត្ជាង  នកបាន
បញ្ា រជានគ្បលភទ្រជឈិរ និងបរតិ្ត ។ 
 តរបាលីប្ែលលព្វលថា ត្លទ្វ សញ្ញញ វោិរំ  សញ្ញសលត្តស  
ោលចលគ្រើនបញ្ា រជាន លដ្ឋ លចត្ទគ្បាសចាកលសចកតីលគ្ត្ក រ
កន ងសញ្ញញ  រ៊ឺ ទរធរ៌លហើ  រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ង សញ្ញសត្តភូរិ 
បានលសចកតីថា ្នោភីប រគលប្ែលជាប េ ជាន ោលបានបញ្ា -
រជានលហើ  ម្ចនោរពិចារណាល ើញលោសរបស់ទរធរ៌ថា 
លសចកតីទ្ កខលផសងៗ ម្ចនោរលសាកលៅ ខូចចិត្តរហូត្ែល់ោររិន
សបា ោ រិនសបា ចិត្តោំង   ស ទ្ធប្ត្ជាប់រកពីម្ចន
ោរចាំ (សញ្ញញ ) ោរែឹង (លវទ្ទ) ប្ែលម្ចនគ្បាកែផាូវចិត្តោំង ស់ ក៏
ពិចារណាល ើញលោសរបស់ោរចាំនិងោរែឹងោំងលនោះថា ែូចជាែំលៅ
ឬលោរភ័ ែ៏ខាា ំងោា លទ្ើបគ្បាថាន ភពជាតិ្ប្ែលគ្បាសចាកទរធរ៌ ។ 
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 ោរបំលពញពាយរលែើរបីលោះទរធរ៌លនោះ គ្តូ្វលផដើរសរាឹង
វលយកសិណលែើរបីឱ្យបញ្ា រជានលកើត្ សូរបីបញ្ា រជានោភីប រគល
សលគ្រចលដ្ឋ កសិណណារួ កដី ប្ត្ោលគ្បាថាន នឹងបានភពជាតិ្ 
ប្ែលគ្បាសចាកទរធរ៌លហើ  គ្តូ្វបានបញ្ា រជានប្ែលសលគ្រចរក
ពីវលយកសិណជានិចា ម្ចនលសចកតី ល់ល ើញរបសអ់ាចារយពួកខាោះ 
លព្វលថា បញ្ា រជានប្ែលសលគ្រចរក ំពីោរសរាឹងអាោសកសិណ 
ក៏រប្រងឱ្យសលគ្រចគ្បលយជន៍បានែូចគន  ។ 
 ោលបញ្ា រជានោភីសរាឹងវលយកសណិ គ្ពរោំងោរគ្បាថាន  
ភពជាតិ្ប្ែលគ្បាសចាកទរធរ៌ រហូត្បញ្ា រជានលកើត្លឡើង បញ្ា រ-
ជានលទោះបានល ោ្ ោះថា លកើត្លឡើងគ្ពរលដ្ឋ សញ្ញញ វោិរភាវទ 
ោលសាា ប់ពីភពជាតិ្លនោះលៅលហើ  រប្រងលៅលកើត្កន ង សញ្ញសត្តភូរិ 
ម្ចនោរបែិសនធិលដ្ឋ រូប រ៊ឺ ជីវតិ្នវកកោបប្ត្រា៉ាង និងកន ងបវត្តិ-
ោលជីវតិ្នវកកោបលទោះឯងប្ែលលកើត្លឡើង លធាើទទី្ប្ែលជា ងគ
រកាភព លពលែល់លវោច តិ្ ជីវតិ្នវកកោបែូចគន លធាើទទី្ច តិ្ ។ 
 សគ្ម្ចប់រូបោងោ របស់ សញ្ញសត្តគ្ពហោលទោះ លកើត្លឡើង
កន ងឥរយិបេលផសងគន  លព្វលរ៊ឺ ខណៈប្ែលបញ្ា រជានោភីប រគល
សាា ប់លៅលទោះ សាា ប់លៅកន ងឥរយិបេណា លបើឈរ  ងគ   ឬលែក
សាា ប់ ក៏លៅលកើត្ម្ចនរូបោងោ លៅកន ងឥរយិបេលទោះ  ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្តរបាលបី្ែលសប្រតងថា  ទគរិលទ បន 
ស ោធ វលសស  ឧបបជានតិ ។ 
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គ្ពោះ ទគរិប រគលប៉ា លណាណ ោះ រប្រងលកើត្កន ងស ោធ វសភូរិ ។ 
 ោលពិចារណាតរបាលីចំណ ចលនោះលហើ  លធាើឱ្យ ល់ថា 
 នកសលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរីោំង ស់ ោលសាា ប់ពីលោកលនោះលៅ
លហើ  រប្រងលៅលកើត្កន ងស ោធ វសភូរិ បានលសចកតីថា  នកប្ែល
សលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរីោំងលទោះបាន្នថាន ក់ណាកតី ឬរិនោា ប់
បាន្នរកពីរ នកតី ោលសាា ប់លហើ រប្រងលៅលកើត្កន ងស ោធ វស
ភូរិែូចគន  ប្ត្ោលពិចារណាតរគ្ពោះបាលីប្ែលសប្រតងែល់ោរឱ្យ
ផលរបស់រូបាវចរក សលករោ ប្ែលបានសប្រតងលដ្ឋ ្ន និងភូរិ
តរលំដ្ឋប់ែូចលព្វលលហើ  នឹងល ើញថាភូរិប្ែលជាទី្តំងក្នោរ
ឱ្យផល របស់បញ្ា រជានប្ែលឱ្យផលលកើត្លឡើងបានកន ងចត្ ត្ថជាន
ភូរិលទោះ ម្ចនឋានៈរិនលសោើគន  ប្ចកលចញលៅបាន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១.  នកប្ែលបានបញ្ា រជានយ៉ាងធរោត រប្រងលៅលកើត្កន ង
លវហបផោភូរិ នឹងរិនកំណត់្គ្បលភទ្ប រគលថា ជាតិ្លហត្ កប េ ជាន 
ឬផលលសកខប រគល ៣ ក៏រប្រងលកើត្បាន ។ 
 ២.  នកប្ែលបានបញ្ា រជានប្ែលគ្បកបលដ្ឋ សញ្ញញ វោិរភាវទ 
រប្រងលៅលកើត្កន ង សញ្ញសត្តភូរិ និងគ្តូ្វចំលព្វោះជាប េ ជាន លគ្ព្វោះ
បណាត គ្ពោះ រ ិប រគលោងំ  លទោះ រប្រងរិនចលគ្រើន្នប្ែល
គ្បកបលដ្ឋ សញ្ញញ វោិរភាវទពិត្គ្បាកែ លដ្ឋ លហត្ ប្ែលល ើញ
លសចកតីពិត្ រ៊ឺ  រ ិសចាធរ៌លហើ លទោះឯង ។ 
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 ៣.  នកប្ែលបានលៅលកើត្លៅកន ងចត្ ត្ថជានភូរិែ៏លសស ៥ ភូរិ 
លទ្ៀត្ ប្ែលបានែល់ស ោធ វសភូរិ ៥ ម្ចនសប្រតងទ្ កកន ងលំដ្ឋប់ 
ជាផលរបស់បញ្ា រជាន និងកំណត់្ប រគលថា គ្តូ្វជាគ្ពោះ ទគរី
ប៉ា លណាណ ោះ ែូចគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយសប្រតងថា  
  ទគរិលទ បន ស ោធ វលសស  ឧបបជានតិ គ្ពោះបាលីចំណ ច
លនោះោលសប្រតងលដ្ឋ បរបូិណ៌លហើ  គ្តូ្វសប្រតងថា  ទគរិលទ 
បន បញ្ា រជានំ ភាលវតា  ស ោធ វលសស  ឧបបជានតិ ប្ែលម្ចនលសចកតីថា 
គ្ពោះ ទគរិប រគលប៉ា លណាណ ោះ ោលចលគ្រើនបញ្ា រជានឱ្យលកើត្លឡើង
លហើ  រប្រងលៅលកើត្កន ងស ោធ វសភូរិ ៥ ។ 
 ែូលចាន ោះរ ណសរបត្តិរបស់ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ងស ោធ វស
ភូរិបានលទោះ គ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ រ ណលកខណៈែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. គ្តូ្វជាគ្ពោះ ទគរី ។  
 ២. គ្តូ្វសលគ្រចបញ្ា រជាន ។  
 ៣. គ្តូ្វម្ចនឥរនោិ ោំង ៥ ណារួ ចាសោ់ា ជាពិលសស ។ 
  នកណាម្ចនរ ណសរបត្តិគ្រប់ោំង ៣ គ្បោរលនោះ លទ្ើបនឹងលៅ
លកើត្កន ងស ោធ វសភូរិ លបើគ្ពោះ ទគរិប រគលប្ែលបានបញ្ា រជាន 
ប្ត្ម្ចនឥរនោិ  ៥ គ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងធរោត រិនចាស់ោា ជាពិលសស 
គ្ពោះ ទគរីសូរបីោងំលទោះរប្រងលៅលកើត្កន ងលវហបផោភូរិ រប្រងរិន
លកើត្កន ងស ោធ វសភូរិលឡើ  ។ 
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សទុាធ វាសភមិូ្មនគុែសម្បត្ត ិ៤ ព្បការ 
 ១.  នកប្ែលលៅលកើត្កន ងស ោធ វសភូរិ ភូរិណារួ លហើ  
រប្រងរិនលៅលកើត្កន ងរបូភូរិែក្ទ្ៗ ឬកន ង រូបភូរិលឡើ  ។ 
 ២. រប្រងរិនលកើត្កន ងភូរិប្ែលខាួនលកើត្លហើ លទោះលទ្ៀត្ ។ 
 ៣. ោលសាា ប់ពីស ោធ វសភូរិប្ែលខាួនលកើត្លហើ  រប្រងរិន
លៅលកើត្កន ងភូរិប្ែលោបជាង គ្តូ្វលៅលកើត្កន ងភូរិប្ែលខពស់ជាង ។ 
 ៤. គ្តូ្វសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនតបានកន ងស ោធ វសភូរិលទោះឯង។ 
 សគ្ម្ចប់កន ង កនិដ្ឋា ភូរិ ម្ចនរ ណសរបត្តិពិលសសរួ គ្បោរ 
លទ្ៀត្ រ៊ឺ គ្ពោះ ទគរីប្ែលលៅកន ង កនិដ្ឋា ភូរិលទោះ នឹងគ្តូ្វសលគ្រច
ជាគ្ពោះ រហនតកន ងភូរិលទោះឯង ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ប្ែលលព្វលថា ោរលៅលកើត្កន ងស ោធ វសភូរិលទោះ 
គ្តូ្វម្ចនឥរនោិ  ៥ ចាស់ោា ជាពិលសស ម្ចនសប្រតងភូរិប្ែលលកើត្ទ្ ក
តរបចា័ ក្នឥរនោិ ែូលចនោះ រ៊ឺ  
 សទ្ធិរនោិ  ចាសោ់ា លដ្ឋ ពិលសស ឱ្យលៅលកើត្កន ង វហិាភូរិ។  
 វរី ិិរនោិ  ចាសោ់ា ជាពិលសស ឱ្យលៅលកើត្កន ង ត្បាភូរិ ។ 
 សតិ្រនោិ  ចាសោ់ា ជាពិលសស ឱ្យលៅលកើត្កន ងស ទ្សាភូរិ ។ 
 សម្ចធិរនោិ  ចាស់ោា ជាពិលសស ឱ្យលៅលកើត្កន ងស ទ្សសីភូរិ។  
 បញ្ញិរនោិ  ចាស់ោា ជាពិលសស ឱ្យលៅលកើត្កន ង កនិដ្ឋា ភូរិ ។ 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-450- 

អនក្សច្ព្ម្ឆជាព្រះអនាគាមី្រប្ម្ង្ច្ក្ើត្ក្នងុ្ព្រហមភូមិ្ 
  នកសលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរីលហើ   ស់ជីវតិ្រប្រងលៅលកើត្
កន ងគ្ពហោោំង ស់ សូរបីគ្ពោះ ទគរីជាស កខវបិសសកៈ រ៊ឺ រិនបានលធាើ
្នរកពីរ នកតី ប្ត្ោលលវោជិត្នឹងសាា ប់លទោះ ្នចិត្តរប្រង
លកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចសម្ចធិ ធរោត្ននឹងលកើត្លឡើងបានក៏
គ្តូ្វអាស្ស ័សម្ចធិជាកម្ចា ំងប្ែលសខំាន់ និងធរ៌ប្ែលជាសគ្តូ្វ
របស់សម្ចធិ បានែល់ ោរឆ្នោនីវរណ ។ 
 គ្ពោះ ទគរី ជា នកប្ែលគ្បហារោរោរៈបានលដ្ឋ ដ្ឋច់ខាត្ 
លហើ  លទ្ើបរិនម្ចន ោរឆ្នោនីវរណ ប្ែលជាសគ្តូ្វរបស់សម្ចធិ 
ែូលចាន ោះ សម្ចធិរបស់គ្ពោះ ទគរីោងំ   លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងខាា ំោា
ជាពិលសស ចូលែល់ថាន ក់ឧបចារសម្ចធិគ្បចាជំានិចា លទ្ើបអាចលធាើឱ្យ
្នលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ ឆាប់រហស័ ។  
 រា៉ាងលទ្ៀត្  នកប្ែលគ្បាសចាកោរោរៈលហើ  រប្រងម្ចនចិត្ត 
លនឿ ណា ែល់ភូរិនិងអាររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ោរោរៈ ចិត្ត 
រប្រងបលង្កអ នលៅោន់ភូរិប្ែលគ្បាសចាកោររ ណាររោណ៍ជានិចា 
ែូលចាន ោះ គ្ពោះ ទគរីោល ស់ជីវតិ្ សូរបីលដ្ឋ ោន់ហន់កតី រ ននឹង
ច តិ្លទោះ្នរប្រងលកើត្លឡើងរ ន លចញចាក្នលហើ លទ្ើបច តិ្ 
ោលច តិ្លហើ រូបាវចរក សលករោ រ៊ឺ ្នក សលចិត្តលទោះ រប្រង
ឱ្យផលលកើត្កន ងគ្ពហោភូរិ ប្ត្នឹងលកើត្កន ងគ្ពហោជាន់ណាលទោះ លស្សច
លហើ ប្ត្្នប្ែលលកើត្លឡើង លបើគ្តឹ្រប្ត្ជាបឋរជានក៏លកើត្កន ង
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បឋរជានភូរិ លបើជាទ្ តិ្ ជាន ឬត្តិ្ ជាន ក៏លកើត្កន ងទ្ តិ្ -
ជានភូរិជាលែើរ ្នប្ែលលកើត្លឡើងែលស់ កខវបិសសក ទគរីលនោះ 
លៅថា ររគសិទ្ធិ្ន សំលៅែល់ ្នប្ែលសលគ្រចលឡើងលដ្ឋ 
 ំណាចក្នោរចលគ្រើន ទគរិររគ ។ 
 

ការឱ្យសលរបសអ់របូាវឆរក្សុលក្ម្ម ៤ 
  រូបាវចរក សលករោ ៤ ប្ែលឱ្យផលលកើត្លឡើងកន ង រូបភូរិ ៤ 
លទោះ ម្ចនបាលីសប្រតងថា  
  រូបាវចរក សលញ្ា   ថាការំ ភាលវតា  អារ លបបស  ឧបជានតីតិ្ ។ 
 ោលចលគ្រើន រូបាវចរក សល ៤ រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ង  រូបភូរិ 
៤ តរលំដ្ឋប់ បានលសចកតីថា កន ង រូបាវចរក សលករោ ៤ លទោះ  
 អាោសានញ្ញា  ត្នក សលករោ រប្រងឱ្យផលជាអាោសាន-
ញ្ញា  ត្នវបិាក លកើត្កន ងអាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នក សលករោ រប្រងឱ្យផលជាវញិ្ញញ ណញ្ញា  -
ត្នវបិាក លកើត្កន ងវញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នក សលករោ រប្រងឱ្យផលជាអាកិញ្ាញ្ញញ  ត្-
នវបិាក លកើត្កន ងអាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ ។ 
 លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នក សលករោ រប្រងឱ្យផលជាលនវ-
សញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នវបិាក លកើត្កន ងលនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-452- 

ោងំ ស់លនោះជាោរសប្រតងោរលកើត្លឡើង ក្នផលរបស់ របូាវចរ-
ក សលករោ ៤ តរលំដ្ឋប់ ។ 
 

 ភិញ្ញញ ក សលម្ចន ំណាចកន ងោរឱ្យផលជាបែិសនធិ 
បានឬរិនបាន? 

 ោរឱ្យផលជាបែិសនធិរបសក់ សល ភិញ្ញញ លទោះរិនម្ចនលគ្ព្វោះ  
 ១. ក សល ភិញ្ញញ លកើត្លឡើងលគ្ោ ពីបានបញ្ា រជានលហើ  
លទ្ើបតំងលៅកន ងឋានៈប្ែលជាផលរបស់បញ្ា រជាន ។ 
 ២. ជាផលគ្បលភទ្បចាកខសិទ្ធិ (លសចកដីសលគ្រចជាក់ចាស់) រ៊ឺ 
ឱ្យសលគ្រច ភិញ្ញញ លផសងៗ ម្ចនទិ្ពាចកខ ជាលែើរ ទិ្ពាចកខ លទោះលទ្ើបជា
ផលរបស់ក សល ភិញ្ញញ  ោប់ថាជាោរឱ្យផលកន ងបចា បបននលទោះឯង 
រិនប្រនជាផលប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ងភពជាតិ្រ ខលទ្ ោរឱ្យផល
បែិសនធិរបស់ក សល ភិញ្ញញ លទ្ើបរិនម្ចន ។ 
 
គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយសប្រតងលហត្ ផលទ្ កកន ងទររូបបរលិចេទ្បករណ៍ថា 

 សម្ចទលសវលន លលទ្ធ,  វជិាម្ចលន រហពាលល  
  លោធ  តទិ្សំ លហត្ ំ,  ភិញ្ញញ  ន វបិចាតិ្ ។ 
 រហរគត្ក សល ោលម្ចនកម្ចា ំងលគ្ចើន រកពីបានទ្ទួ្ល 
អាលសវនបបចា័  លហើ លទ្ើបឱ្យផលលកើត្លឡើង  ភិញ្ញញ ក សលប្ែល
រិនម្ចនោរឱ្យផលបែិសនធិលកើត្លឡើងលទោះ លគ្ព្វោះរិនបានទ្ទួ្ល
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អាលសវនបបចា័ ែូចតរន័ ប្ែលលព្វលលហើ  ។ អាចារយពួកខាោះ
ម្ចនោរ ល់ល ើញថា ោរសប្រតងលហត្ របស់គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ ែល់
លរឿង ភិញ្ញញ ក សល រិនអាចឱ្យផលបែិសនធិ លគ្ព្វោះរិនម្ចនកម្ចា ំងគ្រប់
គ្គន់ រកពីរិនបានទ្ទួ្លឧបោរៈលដ្ឋ  ំណាចក្នអាលសវនបបចា័ 
លទោះ លៅរិនោន់ជាោរគ្តឹ្រគ្តូ្វលទ្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរប្ែល ភិញ្ញញ
ក សលរិនបានទ្ទួ្លឧបោរៈលដ្ឋ អាលសវនបបចា័ លទោះ រិនប្រន
លហត្ សំខាន់កន ងោរប្ែលនឹងឱ្យផលបែិសនធិ លគ្ព្វោះសូរបីគ្ពោះ ទគរី
ប្ែលជាពួកស កខវបិសសកៈ ោលលវោជិត្នឹងសាា ប់លទោះ្នចិត្ត
រប្រងលកើត្លឡើង លហើ ្នចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលទោះក៏ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្
ខណៈចិត្ត ែូចជាអាទិ្ករោិក្នវេិី ្នចិត្តលទោះក៏រិនបានទ្ទួ្ល
ឧបោរៈពីអាលសវនបបចា័ ណាលឡើ  ប្ត្្នចិត្តលទោះក៏ម្ចនកម្ចា ំង
ឱ្យផលជាគ្ពោះ ទគរី លៅលកើត្កន ងគ្ពហោបាន លដ្ឋ លហត្ លនោះលទ្ើប
លព្វលថា  ំណាចក្នអាលសវនបបចា័ រិនប្រនជាលហត្ សំខាន់លទ្ ។ 
 

រសតបី្ លបាន្នសមបត្តកិាលស្លា ប់ច្ហើយ 
នឹង្ច្ក្ើត្ជាព្រហមរួក្ណា 

 សលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថានិងសំ  ត្ត ែាកថាសប្រតងថា  
 ឥត្ថិលយបិ បន  រយិ វ  នរយិ វ  ែាសម្ចបត្តិោភិនិលយ 
គ្ពហោបារសិលជាស ល វ និពាត្តនតិ ។ 
 ស្រសតីោំង  ប្ែលបានសម្ចបត្តិ ៨ ោងំលនោះ លោោះជាគ្ពោះ រ ិ 
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ឬជាប េ ជានកតី លៅលកើត្ជាគ្ពហោបរសិ័ទ្ ជាបរវិររបស់រហាគ្ពហោ
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 កន ងោរប្ែលស្រសតលីៅលកើត្ជារហាគ្ពហោរិនបានលទោះ លគ្ព្វោះថា
 ធិបតិ្ោំង ៤ ប្ែលលកើត្ជារួ ស្រសតីលទោះ រប្រងម្ចនកម្ចា ំងរិនខាា ំងោា  
ែូច ធិបតិ្ប្ែលលកើត្ជារួ ប រស លដ្ឋ លហត្ លនោះ្នប្ែលលកើត្
លឡើងជារួ ស្រសតីលទោះ និងជា្នណាកតី រប្រងបានគ្តឹ្រប្ត្បរតិ្ត្ន 
ឬរជឈិរ្នប៉ា លណាណ ោះ រិនែល់ថាន ក់បណីត្្ន ែូលចាន ោះលទ្ើបលកើត្
ជារហាគ្ពហោរិនបាន រិនថាភូរិណាកតី ។ 
 
សប្ម្តង្ការច្ក្ើត្របស់្ នោភបីគុគលប្ លព្បព្រតឹ្តច្ៅ 
ោម្អំណាឆរបសនិ់ក្នតតិ្ណាា និង្ច្ឆច្ោបែិធិ 

 តរប្ែលបានសប្រតងោរឱ្យផលរបស់របូាវចរក សលករោ ៥ 
លហើ ថា  
 បឋរជានំ បរតិ្តំ ភាលវតា  គ្ពហោបារសិលជាស  ឧបបជាតិ្ ។ 
 ោលចលគ្រើនបឋរជានយ៉ាងោបលហើ  រប្រងឱ្យផល លកើត្កន ង
គ្ពហោបារសិជាា ភូរិជាលែើរលទោះ ជាោរសប្រតងផលតរធរោតរបស់
្នលទោះ  ៗ ប្ត្លបើ្នោភីប រគលណាម្ចននិកនតិត្ណាា  ឬលចលត-
បណិធិលហើ  ោរលៅលកើត្កន ងភូរិលផសងៗ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅរិនពិត្គ្បាកែ 
រប្រងលស្សចប្ត្និកនតិត្ណាា  ឬលចលតបណិធិរបស់្នោភីប រគល
លទោះ ។  
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 និកនតិត្ណាា  សំលៅែល់ ោរជាប់ចិត្តកន ងភូរិប្ែលខាួនោា ប់លកើត្ 
រកលហើ លគ្ចើនជាតិ្ ។ 
 លចលតបណិធិ សំលៅែល់ ម្ចនចិត្តគ្បាថាន កន ងភូរិលទោះៗ ប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចរបស់ឆ្នោៈ ែូចជា្នោភីប េ ជាន ោល
ជិត្នឹងសាា ប់ ម្ចននិកនតិត្ណាា កន ងលទ្វភូរិ ភូរិណារួ លកើត្លឡើង 
្នប្ែលបានលទោះក៏សាបសូនយ ែូលចាន ោះោលសាា ប់ក៏លៅលកើត្កន ង
លទ្វភូរិលទោះៗ លដ្ឋ រិនបានលៅលកើត្កន ងគ្ពហោភូរិ រន សសឬលទ្វត
ប្ែលសលគ្រចជាលសាតបនន ឬសកោគរី ោលបាន្នលហើ  
រប្រងរិនម្ចននិកនតិត្ណាា កន ងោរស រតិ្ភូរិ លគ្ព្វោះ្នសម្ចធិ
របស់គ្ពោះ រ ិប រគលលទោះក្គ្កប្លងជាង្នសម្ចធិរបស់ប េ ជាន 
្នលទ្ើបសាបសូនយបានលំបាក ោលសាា ប់លទ្ើបលៅលកើត្កន ងគ្ពហោ
តរ្នរបស់ខាួនលវៀរប្ត្ សញ្ញសត្តភូរិនិងស ោធ វសភូរិ និង
ោលលៅលកើត្ជាគ្ពហោលហើ  សូរបីលៅរិនោន់សលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរី 
ក៏នឹងរិនគ្ត្ឡប់រកលកើត្កន ងោរស រតិ្ភូរិលទ្ៀត្ប្ែរ គ្ពហោ រ ិ ២ 
ពួកលនោះ បានល ោ្ ោះថា ជា្ន ទគរីផង ។ 
 ប េ ជាន ឬលសាតបនន និងសកោគរីប្ែលជារន សស ឬលទ្វត 
ប្ែលបានសម្ចបត្តិ ៨ ឬ ៩ លទោះ លបើម្ចនលចលតបណិធិកន ងគ្ពហោ 
ភូរិណារួ ប្ែលលគ្ៅពី សញ្ញសត្តភូរិ និងស ោធ វសភូរិលហើ  
ោលសាា ប់ក៏នឹងលៅលកើត្កន ងគ្ពហោភូរិប្ែលខាួនគ្បាថាន លទោះៗ បាន ។ 
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 លទ្វត ឬរន សសប្ែលសលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរីប្ែលបាន    
សម្ចបត្តិ ៨ ឬ ៩ លបើម្ចនលចលតបណិធិកន ងគ្ពហោភូរិណារួ  ប្ែល
លគ្ៅពី សញ្ញសត្តភូរិ ោលសាា ប់រប្រងលៅលកើត្កន ងភូរិប្ែលខាួនគ្បាថាន
បានែូចគន  ែូចជាគ្ពោះ ទគរីលទោះ លបើគ្បាថាន លៅលកើត្កន ងបឋរជាន
ភូរិ ស ោធ វសភូរិ ឬ រូបភូរិ ែូលចនោះលហើ ក៏រប្រងលៅលកើត្កន ងភូរិ
ប្ែលគ្បាថាន បាន ។ 
 
ការឱ្យសលរបសទុ់ត្ិយជានក្សុលនិង្ត្តិ្យជានក្សុល 

 ភូរិប្ែលឱ្យផលលកើត្លឡើងរបស់ទ្ តិ្ ជានក សល និងត្តិ្ -
ជានក សលលទោះជាភូរិជារួ គន  រ៊ឺ ទ្ តិ្ ជានភូរិ កន ងក សលោំង 
២ លនោះ ម្ចនកម្ចា ំងនិងរ ណសរបត្តិលសោើគន  ប្ែលលផសងគន លទោះគ្ត្ង់
ោរលោះ ងគ្ ន រ៊ឺ ទ្ តិ្ ជានម្ចនោរលោះវតិ្កា ងគ្ន ត្តិ្ -
ជានម្ចនោរលោះវចិារ ងគ្ន លសចកតីលផសងគន ែូចលព្វលរកលនោះ 
លផសងគន ប្ត្តួ្ប រគលប៉ា លណាណ ោះ រិនប្រនលផសងគន លដ្ឋ  ំណាច ឬរ ណ
សរបត្តិលទ្ លព្វលរ៊ឺ លបើជារនោប រគល ោរលកើត្លឡើងរបស់្ន និងោរ
លោះ ងគ្នក៏ប្ចកលចញជា ២ ្ន លបើជាតិ្កខប រគល ោរលកើត្លឡើង
របស់្ននិងោរលោះ ងគ្ ន ក៏រិនម្ចនោរប្ចកជា ២ គ្គ 
្នប្ែលលកើត្លឡើងជាគ្គទី្ ២ ទ្ តិ្ ជានលទោះម្ចនោរលោះវតិ្កាៈ 
វចិារៈលៅគ្ពរគន  ែូលចាន ោះោរឱ្យផលរបស់ទ្ តិ្ ជាននិងត្តិ្ ជាន 
លទ្ើបឱ្យផលលកើត្កន ងទ្ តិ្ ជានភូរិែូចគន  លគ្ព្វោះ្នោំង ២ ម្ចន 
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កម្ចា ំង ំណាចនិងរ ណសរបត្តិែូចគន  ។ 
 

និគម្គាថា 
ឥត្ថំ រហរគតំ្ ប ញ្ញំ        ថាភូរិវវត្ថិតំ្ 

    ជលនតិ្ សទិ្សំ បាកំ  បែិសនធិបវត្តិ ំ ។ 
 ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ លទោះ រហរគត្ក សលករោ ៩ រប្រងឱ្យ
ផលលកើត្លឡើងែូចគន ជារួ ក សលរបស់ខាួន តរភូរិប្ែលកំណត់្ទ្ ក
កន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល ។ បានលសចកតីថា  
 បឋរជានក សល រប្រងឱ្យផលជាបឋរជានវបិាក លកើត្លឡើង
កន ងបឋរជានភូរិ ។ 
 ទ្ តិ្ ជានក សល រប្រងឱ្យផលជាទ្ តិ្ ជានវបិាក លកើត្លឡើង
កន ងទ្ តិ្ ជានភូរិ ។ 
 ត្តិ្ ជានក សល រប្រងឱ្យផលជាត្តិ្ ជានវបិាក លកើត្
លឡើងកន ងទ្ តិ្ ជានភូរិ ។ 
 ចត្ ត្ថជានក សល រប្រងឱ្យផលជាចត្ ត្ថជានវបិាក លកើត្លឡើង
កន ងត្តិ្ ជានភូរិ ។ 
 បញ្ា រជានក សល រប្រងឱ្យផលជាបញ្ា រជានវបិាក លកើត្
លឡើងកន ងចត្ ត្ថជានភូរិ ។ 
 អាោសានញ្ញា  ត្នក សល រប្រងឱ្យផលជាអាោសាន-
ញ្ញា  ត្នវបិាក លកើត្លឡើងកន ងអាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
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 វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នក សល រប្រងឱ្យផលជាវញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្ន-
វបិាក លកើត្លឡើងកន ងវញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នក សល រប្រងឱ្យផលជាអាកិញ្ាញ្ញញ  ត្ន-
វបិាក លកើត្លឡើងកន ងអាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ ។ 
 លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នក សល រប្រងឱ្យផលជាលនវសញ្ញញ ទ- 
សញ្ញញ  ត្នវបិាក លកើត្លឡើងកន ងលនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ។ 
 

ឆប់ ការសប្ម្តង្ក្ម្មឆត្ុក្ក 
 

&k' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-459- 

រួក្ទី ៤ ម្រែុបបត្តឆិតុ្ក្ក  

6 
 ររណ បបត្តិចត្ កា ោលប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ   
 ររណ + ឧបបត្តិ + ចត្ កា ។ 
 ររណ សំលៅែល ់លសចកតីសាា ប់ ។ 
 ឧបបត្តិ សំលៅែល ់ោរលកើត្លឡើង ។ 
 ចត្ កា សលំៅែល ់ម្ចន ៤ យ៉ាង ។ 
 ោលរួរគន លហើ ជា ររណ បបត្តិចត្ កា ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើង
ក្នលសចកតីសាា ប់ម្ចន ៤ គ្បោរ ឬបានលសចកតីថា លហត្ ប្ែលលធាើឱ្យ
លសចកតីសាា ប់គ្បាកែលឡើងម្ចន ៤ គ្បោរ ែូចវចនត្ថៈថា ររណសស 
ឧបបត្តិ = ររណ បបត្តិ  
 លសចកតីលកើត្លឡើងក្នោរសាា ប់ ល ោ្ ោះថា ររណ បបត្តិ ។ 
 ចត្ ននំ សម្ចហាលោ = ចត្ កំា  
 ោររួររបស់ ៤ យ៉ាងល ោ្ ោះថា ចត្ កា ។ 
 សគ្ម្ចប់ព្វកយថា ររណ ប្គ្បថា លសចកតីសាា ប់ ឬច តិ្ ឬរលត់្លទោះ 
អាចប្ចកបានជា ៣ គ្បលភទ្  
 ១. ខណិកររណ សំលៅែល់ ោររលត់្របស់ទររូបតរអាោរ
ក្នឧបាទ្ ឋិតិ្ ភងគ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើង តំងលៅ និងរលត់្លៅ ខណៈ
រលត់្ រ៊ឺ ភងគខណៈ ល ោ្ ោះថា ខណិកររណ ។ 
 ២. សរោតិ្ររណ សលំៅែល់ លសចកដីសាា ប់របស់រន សសនិងសត្ា 
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 ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរលវហាររបសល់ោកប្ែលលគ្បើទូ្លៅ ។ 
 ៣. សរ លចេទ្កររណ សំលៅែល់ ោរបរនិិព្វា នរបស់គ្ពោះ រហនត។ 
 កន ងររណ បបត្តិចត្ កាៈលនោះ សំលៅ ក សរោតិ្ររណ និង 
សរ លចេទ្កររណ ២ គ្បលភទ្លនោះប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកខណិកររណៈរិន
ោក់ទ្ងនឹងលរឿងោរសាា ប់ ប្ែលនឹងបានលព្វលត្លៅ ។ 
 

សប្ម្តង្ច្សឆក្តីស្លា ប់ ៤ ព្បការ 
 តរន័ ក្នគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា  
 អា  កខល ន ករោកខល ន ឧភ កខល ន ឧបលចេទ្កករោ ទ 
លចតិ្ ចត្ ោ ររណ បបត្តិ ទរ ។ 

ល ោ្ ោះថា ររណ បបត្តិ រ៊ឺ លហត្ ប្ែលលធាើឱ្យលសចកតីសាា ប់ គ្បាកែ
លឡើងលទោះម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. អា  កខ ររណ បានែល់ សាា ប់លគ្ព្វោះ ស់អា   ។ 
 ២. ករោកខ ររណ បានែល់ សាា ប់លគ្ព្វោះ ស់ករោ ។ 
 ៣. ឧភ កខ ររណ បានែល់ សាា ប់លគ្ព្វោះ ស់អា  និង ស់
ករោ ។ 
 ៤. ឧបលចេទ្កររណ បានែល់ សាា ប់លគ្ព្វោះករោចូលលៅោត់្
ផ្ទត ច់ ។ 

អធិបាយម្រែៈ 
 ១. អា  កខ ររណ សាា ប់លគ្ព្វោះ សអ់ា  ម្ចនវចនត្ថៈថា  
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 អា  លទ ខ ំ = អា  កខ ំ លសចកតី ស់ក្នអា  កខ័  ល ោ្ ោះ
ថា អា  កខ  ។ 
 អា  កខល ន ររណំ = អា  កខ ររណំ លសចកតីសាា ប់លគ្ព្វោះ
 ស់អា  ល ោ្ ោះថា អា  កខ ររណ ។ 
 អា   ោលលព្វលលដ្ឋ សភាវធរ៌លទោះ បានែល់ ជីវតិ្រូប 
កន ងទី្លនោះសំលៅ កអា  កខ័  ប្ែលជាោរកំណត់្របស់ប្ែនក្នោរ
តំងលៅរបសជី់វតិ្រូបលទោះឯង ។ 

 ោលលព្វលលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា ន ោរសាា ប់លគ្ព្វោះ ស់អា  លទោះ 
សលំៅែល់ សាា ប់ោលចាស់ ឬចាស់សាា ប់ រ៊ឺ ែល់ជោលហើ លទ្ើប
សាា ប់ ។ 

 កន ងសរ័ ព ទ្ធោល រន សសម្ចនអា  កខ័ បាន ១០០ ឆាន  ំ
លដ្ឋ គ្បម្ចណោប់ពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធបរនិិព្វា នលហើ  អា  កខ័ 
ក៏េ ច ោះកន ងលំដ្ឋប់ ចំប្ណកគ្បម្ចណ ១០០ ឆាន ំច ោះ ១ ឆាន ំ រ៊ឺ លវោ
កនាងលៅ ១០០ ឆាន ំ អា  កខ័ របសរ់ន សសនឹងេ ច ោះ ១ ឆាន ំ រហូត្
បចា បបនន ោរបរនិិព្វា នរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធលៅលហើ  ២៥០០ ឆាន ំ 
រន សសលទ្ើបម្ចនអា  កខ័  ៧៥ ឆាន ំ ។ 

 សគ្ម្ចប់អា  កខ័ របស់គ្ពហោ របស់លទ្វត ក៏ម្ចនប្ែនកំណត់្
អា  តរភូរិរបស់ខាួនប្ែលលកើត្ ។ 

 សគ្ម្ចប់រន សសកន ងជរពូទ្ាីបលនោះ កំណត់្អា  កខ័ រិនពិត្គ្បាកែ 
ម្ចនលឡើង ម្ចនច ោះ ោលអា  កខ័ លឡើងក៏លឡើងខពស់រហូត្ែល់ 
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 សលងខ យឆាន ំ ។ 

ោលអា  កខ័ ច ោះយ៉ាងោបបំផ ត្រហូត្ែល់ ១០ ឆាន ំ កន ង
បចា បបននលនោះកំណត់្ ៧៥ ឆាន ំ ជាអា  កខ័  លទ្ើបសប្រតងថាសូរបីសត្ា
ោងំ  កន ងលោកលនោះ លៅម្ចន ំណាចរបស់ករោឧបត្ថរភគំគ្ទ្ក៏ពិត្ 
ប្ត្ោលគ្រប់អា  កខ័ លហើ  ក៏នឹងគ្តូ្វសាា ប់លៅលគ្ចើន  នកប្ែលនឹង
ម្ចនអា  កខ័ លលើសជាងកំណត់្ក៏ម្ចនខាោះ ប្ែលគ្តូ្វអាស្ស ័ តី្ត្
ករោប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរសម្ចា ប់សត្ា លបៀត្លបៀនសត្ារិនម្ចន នឹងគ្តូ្វ
អាស្ស័ បចា បបននករោកន ងប្ផនកឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទឱ្យចិត្ត
បរសិ ទ្ធ រហូត្ែល់រកាស ខភាព ទរ័ យ៉ាងលអ លហត្ ោំងលនោះក៏
ជួ ឧបត្ថរភឱ្យម្ចនអា   ៊ឺន ូរបាន លលើសអា  កខ័ បានខាោះ ែូច
ជាកន ងបចា បបននលនោះម្ចន នកអា  ប្វងជាង ៧៥ ឆាន ំក៏ម្ចនខាោះ កន ងសរ័ 
ព ទ្ធោលក៏ម្ចនលគ្ចើន ែូចជាគ្ពោះអាននោ គ្ពោះរហាកសសប ទងវសិាខា 
ោងំលនោះអា  ប្វងលលើសជាង ១០០ ឆាន ំែូលចនោះជាលែើរ ។ 

 ២. ករោកខ ររណ រ៊ឺ ោរសាា ប់លគ្ព្វោះ ស់ករោ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ករោសស ខលយ = ករោកខលយ ោរ សល់ៅក្នករោ ល ោ្ ោះថា 
ករោកខ  ។ 

 ករោកខល ន ររណំ = ករោកខ ររណំ ោរសាា ប់លគ្ព្វោះ ស់លៅ
ក្នករោ ល ោ្ ោះថា ករោកខ ររណ ។ 

 ករោ ប្ែលជា នកកំណត់្លសចកតីសាា ប់លនោះ សំលៅ ក  
 ជនកករោ រ៊ឺ ករោម្ចនទទី្ឱ្យផលបែិសនធិគ្បាកែលឡើងកន ងភព 
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 លទោះៗ ។ 

 ឧបត្ថរភកករោ រ៊ឺ ករោម្ចនទទី្ជួ ឧបត្ថរភឱ្យទររូប ប្ែលលកើត្
ពីជនកករោឱ្យតំងលៅបានកន ងភពលទោះៗ ។ 

 ោរ ស់ ំណាចក្នករោោងំ ២ លនោះ ល ោ្ ោះថា ករោកខ ររណ 
 នកប្ែលលកើត្រកលដ្ឋ  ំណាចក្នករោោំង ២ លនោះឱ្យតំងលៅបាន
គ្តឹ្រ ១ ប្ខ ១ ឆាន ំ ៥ ឆាន ំ និង ១០ ឆាន ំ ោំងលនោះជាលែើរ រង់តំងលៅ
បានរិនគ្រប់កំណត់្ក្នអា  កខ័ របស់ នកលទោះ ជាលហត្ ឱ្យគ្តូ្វសាា ប់
លដ្ឋ លលឿនរហ័សែូចលព្វលខាងលែើរ រប្រងសប្រតងថា ជាោរសាា ប់
លដ្ឋ  ស់ ំណាចរបស់ករោ លៅថា ករោកខ ររណ ោរសាា ប់លគ្ព្វោះ
 ស់ ំណាចករោ លពលខាោះក៏លៅថា ប ញ្ញកខ ររណ លសចកតីថា សាា ប់
លគ្ព្វោះ ស់ប ណយ ឬ ស់ប ណយប្ែលលគ្បើកន ងោរសាា ប់របស់លទ្វតនិង
គ្ពហោ ែូលចាន ោះ ប ញ្ញកខ ររណ ក៏សលំៅែល់ ករោកខ ររណ លទោះឯង ។ 

 ៣. ឧភ កខ ររណ រ៊ឺ សាា ប់លគ្ព្វោះ ស់អា  និង ស់ករោ ម្ចន 

វចនត្ថៈសប្រតងថា ឧភល សំ ខលយ = ឧភ កខលយ ោរ ស់ក្នអា   
និងករោោំង ២ ល ោ្ ោះថា ឧភ កខ  ។ 

 ឧភ កខល ន ររណំ = ឧភ កខ ររណំ ោរសាា ប់លគ្ព្វោះ ស់
អា  និងករោោំង ២ ល ោ្ ោះថា ឧភ កខ ររណ ។ 

 ោរសាា ប់លគ្ព្វោះលហត្ ោំងលនោះ លសចកតីថា  នកសាា ប់លទោះម្ចន
អា  ប្វងលៅបានរហូត្ែល់គ្រប់អា  កខ័  និង ំណាចរបស់ក សល 
 ក សលជនកករោក៏លោរ ស់គ្ពរគន ក្នអា   ែូចជារន សសប្ែល
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លកើត្រកកន ងសរ័ លនោះ ម្ចនកំណត់្អា   ៧៥ ឆាន ំជាអា  កខ័  និង
 ំណាចក្នក សលជនកករោរបស់ នកលទោះ ក៏ម្ចន ំណាចលៅបាន 
៧៥ ឆាន ំែូចគន  ោល នកលទោះម្ចនអា  លៅែល់ ៧៥ ឆាន ំក៏សាា ប់ 
លព្វលបានថា ោរសាា ប់លទោះជា ឧភ កខ ររណ ឬសត្ាតិ្រចាេ នែូច
ជាស នខម្ចនកំណត់្អា  គ្បម្ចណ ១០-១២ ឆាន ំជាអា  កខ័  លហើ 
ស នខលទោះម្ចន ំណាច ក សលជនកករោលៅបាន ១០-១២ ឆាន ំ ោល
ស នខម្ចនអា  ែល់ ១០-១២ ឆាន ំក៏សាា ប់ លព្វលបានថា ោរសាា ប់
របសស់ នខលទោះជា ឧភ កខ ររណ ។ 

 រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរបរនិិព្វា នរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ ក៏លព្វលបានថា
ជា ឧភ កខ ររណ លគ្ព្វោះគ្តូ្វែលអ់ា  កខ័  រិនម្ចន នកណាលធាើ
 នតោ ឱ្យបរនិិព្វា នបាន ជា នកលៅរហូត្ សក់រោ ។ 

 ៤. ឧបលចេទ្កររណ រ៊ឺ ោរសាា ប់លដ្ឋ ករោចូលលៅោត់្ផ្ទត ច់ 
បានែល់ ោរសាា ប់លគ្ព្វោះជួបឧបទ្ោវលហត្  លដ្ឋ ោរសាា ប់លៅរិន
ោន់ ស់អា   និង ស់ករោ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 ឧបចេិនោតី្តិ្ = ឧបលចេទ្កំ ប្គ្បថា ករោណារប្រងចូលលៅោត់្
វបិាកនិងករោជរូប ប្ែលលកើត្ ំពីជនកករោ ែូលចាន ោះករោលទោះ ល ោ្ ោះថា 
ឧបលចេទ្ក បានែល់  ក សលករោ ១២ ែួង រហាក សលករោ ៨ ែួង 
និង រហត្តររគក សលករោ ១ ែួង។ 

 ឧបលចេទ្កករោ ទ ររណំ = ឧបលចេទ្កររណំ ោរសាា ប់លគ្ព្វោះ
ករោចូលលៅោត់្វបិាកនិងករោជរូប ល ោ្ ោះថា ឧបលចេទ្កររណ ។ 
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 លសចកតីថា  នកប្ែលម្ចនអា  លៅរិនោន់ែល់អា  កខ័  និង 

 ំណាចរបស់ជនកករោក៏លៅរិនោន់ ស់ ប្ត្លដ្ឋ  ំណាចរបស ់

 ក សលករោ ឬក សលករោប្ែលបានលធាើលហើ កន ងភពរ ន ឬភពលនោះ 

ចូលរកោត់្ផ្ទត ច់ឱ្យសាា ប់រ ន កន ងសរ័ ប្ែលរិនោន់ែល់លវោ 
លគ្ព្វោះលសចកតីលស្សកឃាា ន គ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះ គ្តូ្វដ្ឋក់ថាន ំ គ្តូ្វអាវ ធ រហូត្
ែល់លោរភ័ ឈ៊ឺចាប់លផសង  ៗ លបៀត្លបៀន ោំងលនោះល ោ្ ោះថាជា 
ឧបលចេទ្កររណ ។ 

 ឧបម្ចលសចកតីសាា ប់របស់សត្ាោំង  លដ្ឋ លហត្  ៤ យ៉ាង 

ែូចលព្វលលហើ  ក៏ែូចែួងគ្បទី្បប្ែល  ជទ្ ក ែួងគ្បទី្បរប្រងរលត់្
បានលដ្ឋ អាស្ស័ លហត្  ៤ យ៉ាង ណារួ  រ៊ឺ រលត់្លដ្ឋ  ស់
គ្បលឆ្ោះ រលត់្លដ្ឋ  សល់គ្បង រលត់្លដ្ឋ  ស់គ្បលឆ្ោះនិងលគ្បង
ោំងពីរ និងរលត់្លដ្ឋ គ្តូ្វខយល់ផ្ទត់្ ឬគ្តូ្វផា ំឱ្យរលត់្ ែួងគ្បទី្ប
លគ្បៀបែូចជីវតិ្របស់សត្ាោងំ   លសចកតីរលត់្របស់ែួងគ្បទី្បលទោះ 
ែូចគន នឹងោររលត់្របស់ជីវតិ្ រ៊ឺ លសចកតីសាា ប់ប្ែល ស់កន ងភពរួ ៗ 
 នកប្ែល សជី់វតិ្លដ្ឋ  ស់អា  កខ ័ ក៏ែូចែួងគ្បទី្បប្ែលរលត់្
លគ្ព្វោះ ស់គ្បលឆ្ោះ ប្ត្លគ្បងលៅម្ចន  នកប្ែល ស់ជីវតិ្លដ្ឋ  ស់ករោ
ែូចែួងគ្បទី្បប្ែលរលត់្លគ្ព្វោះលគ្បង ស់ប្ត្គ្បលឆ្ោះលៅម្ចន  នកប្ែល
 ស់ជីវតិ្លដ្ឋ  ស់ោំងអា   និងករោក៏ែូចែួងគ្បទី្បលទោះរលត់្លគ្ព្វោះ
គ្បលឆ្ោះ និងលគ្បង ស់ោំងពីរយ៉ាង  នកប្ែល ស់ជីវតិ្លដ្ឋ ជួប
ឧបទ្ោវលហត្ លផសងៗ ក៏ែូចគន នឹងែួងគ្បទី្បរលត់្លគ្ព្វោះគ្តូ្វខយល់ផ្ទត់្ 
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 ឬគ្តូ្វផា ំឱ្យរលត់្ លដ្ឋ គ្បលឆ្ោះនិងលគ្បងលទោះលៅម្ចន ។ 

 ោរសាា ប់ោំង ៤ យ៉ាងលនោះ លបើសាា ប់លដ្ឋ  អា  កខ ររណ 
ករោកខ ររណ ឧភ កខ ររណ ោំង ៣ យ៉ាងលនោះ លៅថា 
ោលររណ រ៊ឺ ជាោរសាា ប់គ្បលភទ្ប្ែលែលោ់លលវោលហើ  ចំប្ណក
 នកប្ែលសាា ប់លដ្ឋ  ឧបលចេទ្កររណ លៅថា  ោលររណ រ៊ឺ ជា
ោរសាា ប់ប្ែលលៅរិនោន់ែល់ោលលវោ ។ 

  ោលររណ ម្ចនោរសាា ប់ប្ែលលៅរិនោន់ែល់លពលលវោ
លនោះ សូរបីនឹងសាា ប់លដ្ឋ ជួបឧបទ្ោវលហត្ ណារួ កតី រប្រងលវៀរ
ចាក តី្ត្ករោរិនបាន បានលសចកតីថា នឹងគ្តូ្វម្ចនលហត្  តី្ត្ជា នក
ឧបត្ថរភ និងម្ចនលហត្ បចា បបននជា នកចាត់្ប្ចង ែូចកន ងរិលិនោបាលី 
សប្រដងថា  
 ឥធ, រហាោជ, លយ ប លពា បលរ ជិ ចាេ   ម្ចលរតិ្, លសា 
ពហូនិ វសសសត្សហសានិ ជិ ចាេ   បរបីិឡិលត ឆាលត 
បរកិិលលទត  ស កខរិោត្ហទ្លយ ព ភ កខិ លត វសិ កខិ លត ្ លទត  
 ពភនតរ  ំ បរឌិ ាលទត  ជិ ចាេ   ល វ ររតិ្ ទ្ហលោបិ រជឈលិម្ចបិ 
រហលាលោបិ ។ 
 បពិគ្ត្រហាោជ កន ងលោកលនោះប រគលណាលធាើឱ្យ នកែក្ទ្សាា ប់
លដ្ឋ ោរបងអត់្បា   នកលទោះសូរបលីៅកន ងវ ័លកោងកតី វ ័កំលោោះ
គ្ករ ំកដី វ ័ជោកតី រប្រងបានទ្ទួ្លោរលបៀត្លបៀនលដ្ឋ ោរបងអត់្បា  
នឹងសាា ប់លដ្ឋ ោរលស្សកឃាា នលទោះឯង ែូលចនោះរហូត្ ស់ប្សនជាតិ្ ។ 
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 លសចកតីថា  នកប្ែលោា ប់លធាើឱ្យ នកែក្ទ្សាា ប់លដ្ឋ ោរបងអត់្
ទឹ្ក ឱ្យពស់ខាំ ដ្ឋក់ថាន ំ  កលភាើងែ ត្ ទំ្ោក់ទឹ្ក ឬសម្ចា ប់លដ្ឋ លគ្បើ
អាវ ធ ោំងលនោះជាលែើរ  នកលទោះក៏រប្រងសាា ប់លដ្ឋ ោរបងអត់្ទឹ្ក គ្តូ្វ
ពស់ខាំ ដ្ឋក់ថាន ំ លភាើងលឆ្ោះ លង់ទឹ្ក គ្តូ្វអាវ ធែូចគន  សប្រតងថា 
 ោលររណៈោំងលនោះ នឹងលវៀរចាក តី្ត្ករោរិនបាន លទ្ើបលៅ
 ោលររណៈលនោះថា ឧបលចេទ្កករោ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ លសចកតីសាា ប់គ្បលភទ្ប្ែលជា ោលររណៈលនោះ 
លគ្ៅពីលសចកតីសាា ប់លគ្ព្វោះឃាា នបា  លស្សកទឹ្ក គ្តូ្វពស់ខាំ គ្តូ្វដ្ឋក់
ថាន ំ គ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះ លង់ទឹ្ក និងគ្តូ្វអាវ ធលហើ  លៅសាា ប់លគ្ព្វោះលោរភ័ 
លផសងៗ ែូចជាលោរខយល់ លោរគ្បម្ចត់្ លោរោក់ទ្ងនឹងលសាស៍ លដ្ឋ 
ោរបែិបត្តិខាួនខ ស ទរ័  រិនគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងលសោើ ឬលដ្ឋ 
លសចកតីពាយររបស់ខាួនឯងនិង នកែក្ទ្ ។ 
 ោរបែិបត្តិខាួនគ្បគ្ពឹត្តលៅរិនលសោើ សំលៅែល់ ោរប្ែល នកលទោះ
រិនម្ចនបញ្ញញ ប្ែលនឹងរកាោងោ ឱ្យម្ចនជីវតិ្ ៊ឺន ូរលៅបាន
រហូត្ែល់អា  កខ័ លទោះឯង ។ 
 ោរប្ែលសត្ាោំង   ស ខភាពលអម្ចនអា  ប្វងលទោះ
អាស្ស័  តី្ត្ករោប្ត្រា៉ាងរិនបាន គ្តូ្វម្ចនោរទំ្ន កបគ្រុងរកាោង
ោ លដ្ឋ អាហារនិងថាន ំ គ្ពរោំងឥរយិបេធំឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាង
លសោើ លទ្ើបលធាើឱ្យស ខភាពលអម្ចនអា  ប្វង រហូត្ែល់អា  កខ័ បាន 
ែូលចាន ោះលសចកតីសាា ប់របស់រន សសប្ែលលៅរិនោន់ែល់អា  កខ័ លទោះ 
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លគ្ព្វោះរិនម្ចនោរទំ្ន កបគ្រុងរកាោងោ  រិនបានផ្ទា ស់បតូរឥរយិបេ
ធំឱ្យលសោើ បលណាត  ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ថាករោលដ្ឋ  ំណាចកិលលស 
រ៊ឺ លសចកតីលោភខាោះ លសចកតីលគ្ោធខាោះ លសចកតី ល់ល ើញខ សខាោះ 
រិនែឹង រិន ល់ ឬរិត្រិនែល់ខាោះ លធាើឱ្យរន សសោំង  គ្តូ្វ
សាា ប់ជាចំនួនលគ្ចើន ។ 
 លដ្ឋ ោរពាយររបស់ខាួនឯង ឬ នកែក្ទ្ ែូចជាចងកសម្ចា ប់
ខាួនឯង បាញ់សម្ចា ប់ខាួនឯង លោត្ទឹ្កសម្ចា ប់ខាួន លលបថាន ំពិស
ជាលែើរ ឬគ្តូ្វសគ្តូ្វសម្ចា ប់ គ្តូ្វសគ្តូ្វគ្បទូ្សោ៉ា រហូត្ែល់សាា ប់ 
ឬក៏គ្តូ្វលទ្វតដ្ឋក់លោសរហូត្ែលស់ាា ប់ ោំងលនោះស ទ្ធប្ត្ជាលសចកតី
សាា ប់ប្ែលជា ោលររណៈោំង ស់ ។ 

 
វិនិឆេយ័ឧបច្ឆេទក្ម្រែោម្ន័យទនវិភាវិនី ីកា 

កន ងវភិាវនីិែីោសប្រតងថា 
 ឥទំ្ បន លនរ ិោនំ ឧត្តរក រ វសីនំ លកសញ្ា ិ លទ្វនញ្ា  ន លហាតិ្  
 លសចកតីសាា ប់លដ្ឋ ឧបលចេទ្កររណៈលនោះ រប្រងរិនម្ចនែល់
សត្ាប្ែលលកើត្កន ងនិរ ភូរិ ឧត្តរក រ ទ្ាីប និងលទ្វតពួកខាោះប្ែល លគ្ៅ
ពីភ រោែាលទ្វត ប្ែលលព្វលែូលចនោះ រង់បានចំលព្វោះប្ត្កន ងឧត្តរក រ ទ្ាីប 
ប៉ា លណាណ ោះ សគ្ម្ចប់និរ ភូរិនិងលទ្វតពួកខាោះប្ែលលគ្ៅពីភ រោែាលទ្វត 
លទោះ ឧបលចេទ្កររណៈរប្រងម្ចនបានែូចជាឧបលចេទ្កររណៈរបស់
សត្ាកន ងនិរ ភូរិ ។ 
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ោលសត្ានរកោំង  គ្តូ្វ រោជសួរលែើរបីជួ លទោះ 
សត្ានរកលទោះក៏ម្ចនសតិ្រលឹកបានែល់ក សលប្ែលខាួនោា ប់បានលធាើ
ទ្ កោលលៅជារន សស ក៏នឹងសាា ប់រួ រលំពចលៅលកើត្ជារន សស
ឬលទ្វតត្លៅ ជាោរសាា ប់លដ្ឋ ក សលឧបលចេទ្កររណៈ រ៊ឺ ក សល
ករោោត់្ទររូបប្ែលលកើត្ ំពី ក សលករោឱ្យសាា ប់ ។ 

ឧបលចេទ្កររណៈរបស់លទ្វតកន ងលទ្វភូរិ ភ រោែាលទ្វតប្ែលបាន
ទ្ទួ្លឧលចេទ្កររណៈ ែូចប្ែលវភិាវនីិែីោសំលៅ កលទោះ ម្ចនលរឿង
ោ៉ា វជាក់ចាស់លៅកន ងភូត្គរសិោខ បទ្ក្នគ្ពោះវន័ិ ថា ភ រោែាលទ្វត
លកោងតូ្ចអាស្ស័ លែើរលឈើ ភិកខ លៅោប់លែើរលឈើលទោះបានោប់គ្តូ្វ
ក្ែលទ្វតលកោងតូ្ចលទោះ ក៏ែល់នូវលសចកតីសាា ប់ លទ្ើបសប្រតងថា 
ឧបលចេទ្កររណ រប្រងម្ចនបានចំលព្វោះែល់ភ រោែាលទ្វត ប្ែលោប់ថា
លៅរិនោន់បរបូិណ៌ លគ្ព្វោះលៅម្ចនលទ្វតែក្ទ្ៗ លគ្ចើនលទ្ៀត្ ប្ែល
សាា ប់លដ្ឋ ឧបលចេទ្កររណៈ ែូចជាលទ្វតប្ែលល ោ្ ោះថា ខិឌ្ឌា បលោ-
សិក លភាើត្លភាើនលៅលដ្ឋ លសចកតីស ខស្សួល រហូត្លភាចបរលិភារ 
បាចកលត្លជាោត្  បានែ ត្បំផ្ទា ញទ្ម្ចា  គ្កពោះអាហាររហូត្ខូច ស ់
ក៏ែល់នូវលសចកតីសាា ប់ លទ្វតពួកខាោះសាា ប់លគ្ព្វោះលបោះែូងគ្តូ្វែ ត្លដ្ឋ 
លសចកតីលគ្ោធ លសចកតីខូចចិត្តល ោ្ ោះថា រលទបលោសិក កន ងគ្ពហោ-
សំ  ត្ត ែាកថាសប្រតងថា ទងលទ្ពាធីត ៥០០ កន ងជាន់តវត្តិងស
ប្ែលជាបរវិររបស់ស គ្ពហោលទ្វប គ្ត្ លភាើត្លភាើនជារួ ោរលបោះផ្ទា  
បានសាា ប់លដ្ឋ  ក សល ឧបលចេទ្កររណ ឬគ្ពោះលព្វធិសត្ាប្ែល
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លកើត្កន ងលទ្វភូរិ ឬគ្ពហោភូរិ រិនម្ចនបំណងលៅរហូត្គ្រប់អា  កខ័  
លគ្ព្វោះលធាើោរសាងបាររីរិនបានលទោះ បាន ធិដ្ឋា នចិត្តសូរឱ្យជីវតិ្រលត់្ 
លសចកតីសាា ប់របស់គ្ពោះលព្វធិសត្ាក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅតរោរ ធិដ្ឋា ន ល ោ្ ោះ
ថា  ធិរ ត្តិោលំកិរ ិ រ៊ឺ សាា ប់លដ្ឋ ោរ ធិដ្ឋា នចិត្ត តួ្យ៉ាងោំងលនោះ 
រប្រងសប្រតងថា ឧបលចេទ្កររណ រប្រងបានសូរបីកន ងលទ្វភូរិោំង ៦ 
និងគ្ពហោភូរិ ។ 

 
សប្ម្តង្និមិ្ត្តប្ លព្បាក្ ច្ ើង្កាលជិត្នឹង្ស្លា ប់ 

កន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា 
 ត្ថា ច ររទត នំ បន ររណោលល  ថារហំ  ភិរ ខីភូតំ្ 
ភវនតលរ បែិសនធិជនកំ ករោំ វ, តំ្ករោករណោលល រូបាទិ្ករ ប-
លទ្ធប ពារ បករណភូត្ញ្ា  ករោនិរិត្តំ វ,  ននតររ បបជាម្ចនភលវ 
ឧបលភិត្ពារ បលភារភូត្ញ្ា  រតិ្និរិត្តំ វ ករោពលលន ឆ្ននំ ោា ោនំ 
 ញ្ញត្រសោឹ បចា បដ្ឋា តិ្ ។ 
 សគ្ម្ចប់ នកប្ែលនឹងគ្តូ្វសាា ប់លដ្ឋ លហត្  ៤ គ្បោរលទោះ 
គ្បោរណារួ ោលជិត្នឹងសាា ប់ ក សលករោ ឬ ក សលករោ ប្ែល
ឱ្យលកើត្បែិសនធិកន ងភពខាងរ ខ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅែូចគន នឹងោរសប្រតង
ខាួនឱ្យជាក់ចាស់គ្ត្ង់ខាងរ ខរកគ្បាកែ ែូចលៅកន ងទី្ចំលព្វោះរ ខកតី 
ករោនិរិត្ត រ៊ឺ អាររោណ៍របស់ករោ ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ ប្ែលោា ប់
បានល ើញ បានឮជាលែើរ លដ្ឋ ោក់ទ្ងនឹងោរលធាើរបស់ខាួន និងជា
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លគ្រឿងឧបត្ថរភឱ្យសលគ្រចកន ងោរលធាើរបស់ខាួនកន ងខណៈប្ែលលធាើករោ
លទោះកតី រតិ្និរិត្តប្ែលជាអាររោណ៍ប្ែលរបបីបានទ្ទួ្ល នឹងបាន
លសា ស ខឬទ្ កខ កន ងជាតិ្ប្ែលលៅលកើត្ខាងរ ខកតី រប្រងគ្បាកែកន ង
ោា រណារួ  បណាត ោា រោំង ៦ លដ្ឋ  ំណាចករោតរសររួរែល់
អាររោណ៍ ឬលដ្ឋ  ំណាចករោតរសររួរែល់សត្ា ប្ែលលៅោន់
ស រតិ្ភូរិនិងទ្ រគតិ្ភូរិ ។ 
 ធរោជាតិ្សត្ាោំង   ប្ែលលៅរិនោន់បានជាគ្ពោះ រហនត
លទោះ លោោះជាគ្ពោះ រ ិប រគលថាន ក់ោប ឬប េ ជាន រ៊ឺ រន សស លទ្វត 
គ្ពហោ រហូត្ែល់សត្ានរក លគ្បត្ តិ្រចាេ ន  ស រោ កតី ោលនឹងគ្តូ្វ
សាា ប់លដ្ឋ លហត្ ណារួ  ម្ចនអា  កខ ររណៈជាលែើរ រប្រងគ្តូ្វ
ម្ចននិរិត្តោងំ ៣ ណារួ រកគ្បាកែចំលព្វោះរ ខ តរោា រណារួ 
សររួរែលោ់ា រោំង ៦ ោលជិត្នឹងសាា ប់ជានិចា ែូចគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ
សប្រតងថា  
 ត្ថា ច ររទត នំ បន ររណោលល ករោំ វ ករោនិរិត្តំ វ 
រតិ្និរិត្តំ វ ឆ្ននំ ោា ោនំ  ញ្ញត្រសោឹ បចា បដ្ឋា តិ្ ។ 
  នកសាា ប់លដ្ឋ លហត្  ៤ គ្បោរ ម្ចនអា  កខ ររណៈជាលែើរ 
ោលជិត្នឹងសាា ប់ កម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិតត ររោណ៍ ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍
ណារួ  រប្រងគ្បាកែោា រណារួ កន ងោា រោំង ៦ ជានិចា ។ 
 ព្វកយថា ររណោល សំលៅែល់ លវោប្ែលជិត្នឹងសាា ប់ 
បានែល់លវោតងំពី ១ ទទី្ ឬ ១ លម្ច៉ាងជាលែើរ រិនប្រនកន ងច តិ្ចិត្ត 
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ប្ត្សំលៅ កខណៈចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ ប្ែល
ជាររណាសននោល រប្រងគ្តូ្វម្ចននិរិតត ររោណ៍យ៉ាងណារួ កន ង
និរិត្តោំង ៣ គ្បាកែលឡើងចំលព្វោះរ ខតរសររួរជានិចា ។ 
 ព្វកយថា តរសររួរ រ៊ឺ  ថារហំ លនោះ ម្ចនលសចកតី ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១.  ថារហំ ករោំ វ ករោនិរិត្តំ វ រតិ្និរិត្តំ វ បចា បដ្ឋា តិ្ ។ 
 កន ងររណាសននោលលទោះ និរិត្តោំង ៣ គ្បោរ រ៊ឺ កម្ចោ ររោណ៍ 
ករោនិរិតត ររោណ៍ និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ លនោះរិនបានគ្បាកែគ្ពរៗ គន
កន ងលវោជារួ គន លឡើ  បណាត និរិតត ររោណ៍ ៣ យ៉ាងលនោះ ណារួ  
នឹងគ្បាកែចំលព្វោះរ ខប៉ា លណាណ ោះ លព្វលរ៊ឺ លបើករោម្ចនឱ្ោស កម្ចោ ររោណ៍
ក៏គ្បាកែ លបើករោនិរិត្តម្ចនឱ្ោស ករោនិរិតត ររោណ៍ក៏គ្បាកែ លបើ
រតិ្និរិត្តម្ចនឱ្ោស រតិ្និរិតត ររោណ៍ក៏នឹងគ្បាកែ ។ 
 ២.  ថារហនតិ ស រតិ្ទ្ រគតិ្គរីនំ  រហាន របំូ បចា បដ្ឋា តិ្ ។ 
 និរិត្តោំង ៣ យ៉ាងលនោះ ណារួ រប្រងគ្បាកែតរសររួរ 
ែល់ នកប្ែលលៅោន់ស រតិ្ភូរិឬទ្ រគតិ្ភូរិ ។ 
  ធិបា  ចំណ ចទី្ ១ ប្ែលថានិរិត្តោំង ៣ យ៉ាង ណារួ 
នឹងគ្បាកែតរោា រណារួ កន ងោា រោំង ៦ លទោះតរសររួរ លព្វលរ៊ឺ 
លបើករោម្ចនឱ្ោស សំលៅែល់ ក សល  ក សលលចត្ទប្ែលជា
សភាវធរ៌ស ទ្ធ  ៗរិនប្រនរូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពាៈ ណារួ  តួ្ករោ 
រ៊ឺ ក សល  ក សលលចត្ទ លទ្ើបរកជាអាររោណ៍ឱ្យគ្បាកែតរោា រ
ោំង ៥ រិនបាន លគ្ៅពីគ្បាកែផាូវចិត្តប្ត្រា៉ាង ែូលចាន ោះ នកប្ែលលធាើ
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លសចកតីលអ លសចកតីអាគ្កក់ខាងកន ងចិត្តលគ្ចើន រិនបានសប្រតងលចញរក
ផាូវោ  វចា ោលជិត្នឹងសាា ប់ ោរលធាើលអលធាើអាគ្កក់លដ្ឋ ោ  
វចាក៏រិនគ្បាកែ ែូលចនោះលហើ កម្ចោ ររោណ៍រប្រងម្ចនឱ្ោស ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ប រគលខាោះរ ននឹងលធាើោន រកាសីល ចលគ្រើន
ភាវទ សកិាលរៀនសូគ្ត្ ឬលធាើទ្ ចារតិ្រិចាេ ជីពកតី រ ននឹងលធាើលទោះ
រប្រងរិត្ពិចារណា ស់លពល រូ លហើ លទ្ើបលធាើ ប រគលោំងលនោះលបើ
រិនោន់ម្ចនឱ្ោស នឹងលធាើវត្ថ ណារួ លៅលដ្ឋ ោ  លដ្ឋ វចា 
រហូត្ែល់លពលជិត្សាា ប់ កម្ចោ ររោណ៍រប្រងម្ចនឱ្ោសគ្បាកែបាន ។ 
 ករោនិរិត្តម្ចនឱ្ោស សំលៅែល់ អាររោណ៍ោំង ៦ ប្ែលបាន
ជួបរកលហើ លដ្ឋ ោរលធាើតរផាូវោ  វចា ចិត្ត របស់ខាួនលទោះ 
ករោនិរិត្ត រ៊ឺ លគ្រឿងសម្ចគ ល់  ំពីោរលធាើ រិនថាជាោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់
យ៉ាងណាកតី រប្រងគ្បាកែបានតរផាូវប្ភាក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ 
ោ  និងចិត្ត ែូលចាន ោះ នកណាលធាើោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ 
ឬសម្ចា ប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយលរ គ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ និយ ក ហក 
ឬផឹកទឹ្កស្សវងឹជានិចា នឹងោរលធាើោំងលទោះរិនបានរិត្ទ្ កជារ ន 
រ នោរលធាើ ស់លពលជា រូលទ្  រិត្ល ើញលពលណាក៏លធាើលៅ និយ 
លៅកន ងលពលលទោះ ែូលចាន ោះប រគលោំងលនោះោលជិត្នឹងសាា ប់លគ្រឿង
សម្ចគ ល់ពីោរលធាើ រ៊ឺ ករោនិរិត្តរប្រងម្ចនឱ្ោសគ្បាកែបាន ។ 
 រតិ្និរិត្តម្ចនឱ្ោស សំលៅែល់ អាររោណ៍ោងំ ៦ ប្ែលនឹងបាន
ជួបបានលសា កន ងភពជាតិ្ខាងរ ខ ជារតិ្និរិតត ររោណ៍គ្បាប់នូវផាូវ
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ែល់ភពភូរិប្ែលនឹងលៅលកើត្ឱ្យគ្បាកែ រតិ្និរិតត ររោណ៍លនោះរប្រង
គ្បាកែបានកន ងោា រោងំ ៦   នកប្ែលម្ចនក សល  ក សលលចត្ទ
យ៉ាងខាា ំងោា កន ងខណៈប្ែលលធាើលសចកតីលអ ឬលធាើលសចកតីអាគ្កក់ ប្ែល
ជារ ញ្ា នលចត្ទរួរោំងធរ៌ប្ែលជាបរវិររបស់ក សល និង ក សល
លចត្ទោំងលនោះ រប្រងម្ចនកម្ចា ំងខាា ងំោា ែូចគន  លព្វលរ៊ឺ កន ងខណៈ
កំព ងឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទលទោះ ម្ចនសោធ  សតិ្ សម្ចធិ 
បញ្ញញ  គ្បកបជារួ ចិត្តលដ្ឋ ជាក់ចាស់ ឬកន ងខណៈកំព ងលធាើទ្ ចារតិ្
រិចាេ ជីព ម្ចនោរសម្ចា ប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយលរ គ្បគ្ពឹត្តកន ងោរ ឬនិយ 
ក ហកជាលែើរ ខណៈលទោះត្ណាា  ម្ចនោះ ទិ្ែាិ លោសៈ លម្ចហៈ ជាលែើរ 
គ្បាកែជាក់ចាស់ែូចគន  លហត្ លទោះប រគលោំងលនោះោលជិត្នឹងសាា ប់ 
រតិ្និរិត្តរប្រងម្ចនឱ្ោសគ្បាកែបាន រ៊ឺ រតិ្និរិតត ររោណ៍រប្រងគ្បាកែ
បានលដ្ឋ ក សល ក សលលចត្ទ រួរោងំធរ៌ប្ែលជាបរវិរម្ចន
កម្ចា ំងខាា ំងោា  កន ងខណៈកំព ងលធាើក សល ក សលលទោះឯង ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ប ពាលចត្ទនិង បរលចត្ទកន ងោរលធាើលអលធាើ
អាគ្កក់លទោះ លកើត្លឡើងជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់ ក៏ជាលហត្ ឱ្យរតិ្និរិត្ត
គ្បាកែបានែូចគន  លព្វលរ៊ឺ កន ងោរលធាើក សល ក សលណាៗ កតី 
លបើរិត្លគ្ត្ៀរទ្ ករ នលធាើក សល ក សលលទោះៗ ម្ចនោរល ើញអាោរ
ោក់ទ្ងនឹងោរលធាើ ោរនិយ របស់ នកែក្ទ្  ៗ រហូត្ល ើញវត្ថ 
ឧបករណ៍លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់កន ងោរលធាើក សល ក សលោំងលទោះ ប្ែល
ោក់ទ្ងនឹងោរលធាើោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ ឬោរបាន់ ោត់្ទី្-ត្ 
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ឆ្លបាក និងទ្ ចារតិ្ រិចាេ ជីពលផសងៗ ោលបានលធាើក សលករោ  ក សល
ករោសលគ្រច លៅរិត្ែល់ោរង្ករប្ែលបានលធាើលៅលហើ  ោំងលទោះ
លទ្ៀត្លរឿ ៗ អាោរលព្វលវចារបស់ខាួននិងរបស់ នកែក្ទ្ រហូត្ែល់
លគ្រឿងលគ្បើគ្បកបកន ងោរង្ករលទោះៗ ល ើញជារូបគ្បាកែលៅរិនលភាច 
ែូលចនោះលហើ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នប ពាលចត្ទ និង បរលចត្ទរបស់ក សល 
 ក សលោំង ២ យ៉ាង ែូចលព្វលលនោះកន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ រតិ្និរិត្ត
រប្រងគ្បាកែបានែូចគន  ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ប្ផនកក សលលទោះ លបើរ នលធាើឬខាងលគ្ោ លធាើក សល
លទោះលហើ   នកខាោះគ្បារពធលៅកន ងរន សសសរបត្តិ ឬលទ្វសរបត្តិលផសង  ៗ
ប រគលោំងលនោះោលជិត្នឹងសាា ប់ រតិ្និរិត្តរប្រងម្ចនឱ្ោសគ្បាកែ
បាន លនោះក៏រ៊ឺ រតិ្និរិតត ររោណ៍ រប្រងគ្បាកែលឡើងបានលដ្ឋ អាស្ស័ 
ប ពាលចត្ទ និង បរលចត្ទោំង ២ គ្បោរប្ែលគ្បាកែលឡើងរិនដ្ឋច់ 
រ ននឹងលគ្ោ ោរលធាើក សលនិង ក សលករោលទោះ  ៗលរឿ  ៗលទោះឯង។ 
  ធិបា  ចំណ ចទី្ ២ ប្ែលថានិរិត្តោំង ៣ ណារួ  
រប្រងគ្បាកែតរសររួរែល់ នកប្ែលលៅោន់ស រតិ្ភូរិ ឬទ្ រគតិ្ភូរិ
លទោះ ។ 
 លសចកតីថា បណាត គ្ពោះ រហនត ១ ពួកប៉ា លណាណ ោះ កន ងលវោជិត្
នឹងបរនិិព្វា នរិនម្ចននិរិត្តណារួ គ្បាកែលឡើ  លគ្ព្វោះលោកោងំ
លទោះរិនម្ចនោរលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ ប្ត្សគ្ម្ចប់ បា សត្ា រន សស 
លទ្វត និងគ្ពហោ ប្ែលលៅជាប េ ជាន ឬគ្ពោះលសកខប រគលលទោះ កន ងលវោ
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ជិត្នឹងសាា ប់ និរិត្តោំង ៣ ណារួ រប្រងគ្បាកែពិត្ លគ្ព្វោះប រគល
ោងំលនោះគ្តូ្វលៅលកើត្កន ងស រតិ្ភូរិ ឬទ្ រគតិ្ភូរិលទ្ៀត្ លគ្ៅពីលនោះលៅ
សប្រតងឱ្យែឹងថា ោរគ្បាកែក្ននិរិត្តោំង ៣ លនោះ ម្ចនលកខណៈ
អាោររិនែូចគន  លស្សចប្ត្ នកប្ែលលៅោន់ស រតិ្ភូរិ ឬទ្ រគតិ្ភូរិ 
លព្វលរ៊ឺ  នកណាលៅោន់ស រតិ្ភូរិ រប្រងម្ចនករោ ករោនិរិត្ត 
រតិ្និរិតត ររោណ៍ ប្ែលជាប្ផនកលអរកគ្បាកែ ចំប្ណក នកណានឹង
លៅោន់ទ្ រគតិ្ភូរិ រប្រងម្ចនករោ ករោនិរិត្ត រតិ្និរិតត ររោណ៍ ប្ែលជា
ប្ផនករិនលអរកគ្បាកែ លកខណៈអាោររបស់និរិត្តប្ែលលអ និងរិនលអ
ម្ចនសភាពយ៉ាងណាលទោះ នឹងបានលព្វលកន ងឱ្ោសត្លៅ ។ 
 សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនតោំង   លវោជិត្នឹងបរនិិព្វា នរិន
ម្ចននិរិត្តោងំ ៣ ណារួ រកគ្បាកែលឡើ  ម្ចនលហត្ ផលែូលចនោះ រ៊ឺ  
 កម្ចោ ររោណ៍រិនគ្បាកែ លគ្ព្វោះោរលធាើរបស់គ្ពោះ រហនតលទោះរិន 
បានសលគ្រចជាក សលករោ និង ក សលករោណារួ  ោរលធាើគ្តឹ្រប្ត្
ជាោរលធាើតរគ្បគ្កតី្វសិ័ របស់ោ  ចិត្ត ប្ែលគ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
លោកប៉ា លណាណ ោះ រិនបានលធាើលែើរបីឱ្យផលណា  ៗ លកើត្លឡើងកន ងោល
ខាងរ ខ លទ្ើបលៅថាជាកិរយិ ែូលចាន ោះោលរិនម្ចនក សល  ក សល-
ករោលហើ  កម្ចោ ររោណ៍លទ្ើបរិនម្ចនរកគ្បាកែ ។ 
 ករោនិរិតត ររោណ៍រិនគ្បាកែ លគ្ព្វោះោលកម្ចោ ររោណ៍រិនម្ចន 
គ្បាកែលហើ  អាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលគ្បកបកន ងោរលធាើផាូវោ  វចា 
ចិត្ត ប្ែលលៅថា ករោនិរិត្តក៏រិនម្ចនរកគ្បាកែបាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
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អាររោណ៏លផសងៗ ប្ែលគ្បកបកន ងោរលធាើរបស់គ្ពោះ រហនតលទោះ រិន
ប្រនជាករោនិរិត្ត ប្ត្ជាកិរយិនិរិត្ត ។ 
 រតិ្និរិតត ររោណ៍ប្ែលជាអាររោណ៍នឹងគ្តូ្វបានល ើញ បាន
លសា កន ងភពជាតិ្ខាងរ ខរបស់គ្ពោះ រហនតោងំ   រប្រងរិន
ម្ចន ែូលចាន ោះរតិ្និរិតត ររោណ៍លទ្ើបរិនម្ចនគ្បាកែ និរិត្តោំង ៣ 
លទ្ើបរិនគ្បាកែែល់គ្ពោះ រហនតកន ងលវោជិត្នឹងបរនិិព្វា ន ។  

លបើែូលចាន ោះគ្ពោះ រហនតប្ែលជិត្នឹងបរនិិព្វា នរិនម្ចនអាររោណ៍
ណារួ ឬ? អាររោណ៍ប្ែលជាទររបូ បញ្ញត្តិ ប្ែលលោកម្ចនោរ
ពិចារណាជានិចា ប្ែលជាកិរយិនិរិត្តលទោះ នឹងជាអាររោណ៍ែល់
គ្ពោះ រហនតកន ងលវោជិត្បរនិិព្វា ន លព្វលរ៊ឺ គ្ពោះ រហនតប្ែលជា
ស កខវបិសសកៈកតី ឬ្នោភីគ្ពោះ រហនតប្ែលរិនបានចូល្ន
កន ងលវោជិត្នឹងបរនិិព្វា នកតី ោំងលនោះរប្រងម្ចនអាររោណ៍ ៦ ប្ែលជា
រូបទរ ឬបញ្ញត្តិ ជាអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ ។ 
 សគ្ម្ចប់្នោភីគ្ពោះ រហនតប្ែលចូល្នកន ងលវោជិត្
នឹងបរនិិព្វា នលទោះ អាររោណ៍របស់្នសម្ចបត្តិ ម្ចនកសិណ 
អាទបានបញ្ញត្តិជាលែើរ ជាអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ និង
ររណាសននជវនៈលទោះ ក៏បានែល់្នចិត្តលទោះឯង ។ 
 លបើបរនិិព្វា នលគ្ោ ពីបចាលវកខណវេិី ប្ែលម្ចនោរពិចារណា
 ងគ្ន  ងគ្នលទោះនឹងជាអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈ 
ររណាសននជវនៈក៏បានែល់រហាកិរយិចិត្តលទោះឯង ។ 
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 លបើបរនិិព្វា នលគ្ោ ពី ភិញ្ញញ វេិី ប្ែលលធាើឥទ្ធិវធិ ភិញ្ញញ  រូបោ  
កន ងអាោរ ៣២ ប្ែលគ្បកបជា វ វៈតូ្ចធំលទោះ ជាអាររោណ៍របស ់
ររណាសននជវនៈ និងររណាសននជវនៈបានែល់បរកិរោ ឧបចារៈ 
 ន លោរ លគគ្ត្ភូ និង ភិញ្ញញ  ប្ែលជារហាកិរយិចិត្ត និងរូបាវចរ
បញ្ា រជានកិរយិចិត្តលទោះឯង ។ 
 សគ្ម្ចប់ជីវតិ្សរសីសីគ្ពោះ រហនត រ៊ឺ  នកបរនិិព្វា នលគ្ោ 
ពីបចាលវកខណវេិី ប្ែលលកើត្ត្ពី រហត្តររគវេិីរលត់្លហើ  ររគ ផល 
និព្វា ន និងកិលលសប្ែលលោះលហើ ណារួ លទោះ ជាអាររោណ៍របស់
ររណាសននជវនៈ និងររណាសននជវនៈក៏បានែល់រហាកិរយិចិត្ត 
ប្ែលជាបចាលវកខណវេិីលទោះឯង ។ 
 លដ្ឋ លហត្ ែូចលព្វលលហើ លនោះ រប្រងសប្រដងឱ្យល ើញថា ករោ 
ករោនិរិត្ត និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ោំង ៣ លនោះ រិនគ្បាកែកន ងររណា-
សននជវនៈរបស់គ្ពោះ រហនតោំង   កន ងលវោជិត្នឹងបរនិិព្វា ន
លឡើ  ។ 
 អាចារយពួកខាោះ ម្ចនលសចកតី លល់ ើញោក់ទ្ងនឹងអាររោណ៍
បរនិិព្វា នច តិ្របស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធថា បរនិិព្វា នច តិ្របស់គ្ពោះ ងគម្ចន
និព្វា នជាអាររោណ៍ លដ្ឋ លលើក កសាធកកន ងរហាបរនិិព្វា នសូគ្ត្ថា  
  លនលជាា  សនតិម្ចរពភ  ំ ោលរករ ីរ និ តរបាលលីនោះព្វកយថា 
សនតិម្ចរពភ  ែាកថាលព្វល ធិបា ថា  

 ន បាទិ្លសសំ និព្វា នំ អារពភ បែិចា សទធ   ។ 
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 អាស្ស័ ោរគ្បារពធ កនូវ ន បាទិ្លសសនិព្វា ន រ៊ឺ និព្វា នរិន
ម្ចនខនធ ៥ លៅសល់ រិនប្រនសំលៅ កែល់ោរលធាើនិព្វា នឱ្យជា
អារោណ៍លទោះលទ្ កន ងលេរគថា ែាកថា ធិបា ថា “សនតិម្ចរពភ” ថា 
សនតឹ ន បាទិ្លសសំ និព្វា នំ អាររោណំ កតា  លសចកតីថា លធាើ ន បាទិ្-
លសសនិព្វា នឱ្យជាអាររោណ៍ក៏ពិត្ ប្ត្រង់សំលៅ កគ្តឹ្រប្ត្រ ននឹង
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធគ្ទ្ង់ចូល្នសម្ចបត្តិ ប្ែលជិត្នឹងបរនិិព្វា នលទោះ 
គ្ទ្ង់ម្ចនគ្ពោះទ័្ បលង្កអ នលៅកន ងនិព្វា ទររោណ៍ ោលគ្ទ្ង់ចូល្ន
សម្ចបត្តិលហើ ក៏ម្ចនកសិណបញ្ញត្តិ និងរហរគត្ធរ៌ជាអាររោណ៍ 
ោលគ្ទ្ង់លចញចាក្នសម្ចបត្ត ិ ក៏ម្ចន ងគ្នជាអាររោណ៍
ប៉ា លណាណ ោះឯង ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ោលពិចារណាែល់ បរតិត ររោណតិ្ក ប្ែលសប្រតង
ថា កត្លរ ធលរោ បរតិត ររោណា ធរ៌ពួកណាម្ចនោរធរ៌ជាអាររោណ៍ 
 ធិបា ថា សលព្វា  ោម្ចវចរវបិាលោ កិរ ិរលទោត្  កិរ ិ លហត្ ក-
រលទវញិ្ញញ ណោត្  លសារនសសសហរត ឥលរ ធម្ចោ  បរតិត ររោណាតិ្ ។ 
 ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត ២៣ រ៊ឺ  លហត្ កវបិាក ១៥ រហាវបិាក ៨ 
បញ្ាោា ោវជានចិត្ត ១ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ធរ៌ោំងលនោះ ម្ចនោរធរ៌ជា
អាររោណ៍ពិត្គ្បាកែ ។ 
 ក សលឬ ក សលករោ បានឱ្ោសប្ែលនឹងឱ្យផលបែិសនធិ
កន ងភពខាងរ ខ ក សលករោ  ក សលករោលទោះ រប្រងសប្រតងខាួនឱ្យ
ចាសល់ចញរកែូចបាលីថា  
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  ភិរ ខីភូតំ្ ភវនតលរ បែិសនធិជនកំ ករោំ វ បចា បដ្ឋា តិ្ ។ 
 ក សលករោ ឬ ក សលករោ ប្ែលនឹងឱ្យលកើត្បែិសនធិកន ងភព
ខាងរ ខ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅែូចគន ជារួ នឹងោរសប្រតងខាួនឱ្យគ្បាកែ
ចាស់ែូចកន ងទី្ចំលព្វោះរ ខ ។ 
 តរធរោតសត្ាោំង  ស ទ្ធប្ត្ោា ប់លធាើប ណយ លធាើបាបរក
លហើ  លដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត យ៉ាងលគ្ចើន និងគ្បម្ចណរិនបាន កន ង
ខនធសទត នរបស់សត្ាោំង  លទោះ លទ្ើបម្ចនក សលករោ ក សល
ករោប្ែលលៅថា ភវនតលរ បែិសនធិជនកំ ករោំ លែកគ្តំជាគ្បចាំរិនដ្ឋច់
ប្ខស និងបណាត ក សលករោ  ក សលករោោំងលនោះ ម្ចនទទី្ចាត់្ប្ចង
ឱ្យលកើត្កន ងភពទី្ ២ បានលទោះម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ក សល ក សលឧបបជាលវទ្នី ករោកន ងភពលនោះរួ  និងក សល
 ក សល បោបរ ិលវទ្នី ករោកន ងភពរ ន  ៗរួ  ោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ 
ឧបបជាលវទ្នី ករោកតី  បោបរ ិលវទ្នី ករោកតី ោលលព្វលលដ្ឋ វេិី 
លដ្ឋ អាររោណ៍ លដ្ឋ ោា រ លដ្ឋ ោរង្ករ លដ្ឋ លវោ និងលដ្ឋ 
ឥរយិបេលហើ  រប្រងម្ចនលគ្ចើនកន ងខនធសទត នរបស់ប រគលម្ចន ក់ៗ ។ 
 លដ្ឋ វេិី លសចកតីថា កន ងបញ្ាោា រវេិី ឬរលទោា រវេិីកតី កន ងវេិី
នីរួ  ៗម្ចនក សល ក សលឧបបជាលវទ្នី ករោ ១ និង បោបរ ិ-
លវទ្នី ករោ ៥ ។ 
 លដ្ឋ អាររោណ៍ លសចកតីថា ក សល ក សលករោោំង ២ យ៉ាង
លនោះ លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ជាលែើរក៏ម្ចន ។ 
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 លដ្ឋ ោា រ លសចកតីថា ក សល ក សលករោោំង ២ រ៊ឺ 
ឧបបជាលវទ្នី ករោ និង បោបរ ិលវទ្នី ករោ សលគ្រចោរលធាើផាូវ
ោ ក៏ម្ចន ផាូវវចាក៏ម្ចន និងផាូវចិត្តក៏ម្ចន ។ 
 លដ្ឋ ោរង្ករ លសចកតីថា ជាោន សីល ភាវទ ឬបាណាតិ្-
បាត្  ទិ្ទន ោនជាលែើរក៏ម្ចន ។ 
 លដ្ឋ លវោ លសចកតីថា ក សល ក សលករោប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
ោងំ ២ គ្បលភទ្លនោះ លកើត្លឡើងកន ងលវោគ្ពឹក លវោក្េៃ លវោរលសៀល 
លវោោៃ ច ឬលវោ ប់ក៏ម្ចន ។ 
 លដ្ឋ ឥរយិបេ លសចកតីថា ក សល ក សលឧបបជាលវទ្នី -
ករោ និង បោបរ ិលវទ្នី ករោោងំ ២ លនោះ លកើត្លឡើងកន ងអាោរលែើរ 
ឈរ  ងគ   លែកក៏ម្ចន លទ្ើបលព្វលបានថា ក សល ក សលករោោំង
លនោះម្ចនលៅកន ងខនធសទត នរបស់ប រគលម្ចន ក់  ៗ យ៉ាងលគ្ចើនជាទី្បំផ ត្ 
និងគ្បម្ចណរិនបាន ។ 
 បណាត ក សល ក សលោងំលនោះ ក សល ក សលករោណាបាន 
ឱ្ោសលធាើបែិសនធិឱ្យលកើត្កន ងភពទី្ ២ បាន ក សលករោ ក សលករោ
លទោះ ក៏សប្រតងខាួនឱ្យគ្បាកែផាូវចិត្ត ែល់ នកប្ែលជិត្នឹងសាា ប់ 
ក សលករោ ក សលករោលទោះលៅថា  ភិរ ខីភូតំ្ ។ 
 ឧបម្ចែូចរន សសលគ្ចើនទក់ទិ្ញលឆាន ត្ ប្ែលនឹងលចញកន ង
លពលជារួ គន  លហើ  នកោន់លឆាន ត្ោំងលទោះក៏ស ទ្ធប្ត្សងឃឹរថា
បានទ្ទួ្លរង្កា ន់ទី្ ១ ជាលែើរ រហូត្ែលរ់ង្កា ន់ច ងលគ្ោ ែូចគន
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ោងំ ស់ ោលែល់ លពលប្ែលទំលឆាន ត្រកបង្កា ញលែើរបីទ្ទួ្លរង្កា ន់
ពិត្ៗ លហើ រិនអាចទរំកបង្កា ញបានគ្រប់គន គ្រប់ចាប់បានលទ្ ទំ
រកបង្កា ញលែើរបីទ្ទួ្លរង្កា ន់បានចំលព្វោះប្ត្ចាប់ប្ែលម្ចនលលខ 
ប្ែលគ្តូ្វគន ជារួ លលខប្ែលលចញរង្កា ន់ប៉ា លណាណ ោះ លសចកតីឧបម្ចលនោះ
យ៉ាងណា ោរប្ែលឧបបជាលវទ្នី ករោ ឬ បោបរ ិលវទ្នី ករោ
ណារួ  ប្ែលបានសប្រតងគ្បាកែចាស់ផាូវចិត្ត លៅថា  ភិរ ខីភូតំ្ 
ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 លទោះក៏រ៊ឺ ក សលករោ ក សលករោ ប្ែលឱ្យបែិសនធិលកើត្លឡើង
កន ងភពខាងរ ខ ែូចជាសប្រតងខាួនឱ្យចាស់គ្បាកែចំលព្វោះរ ខ លដ្ឋ 
ឋានៈជាកម្ចោ ររោណ៍លទោះឯង ។ 
 តំ្ករោករណោលល រូបាទិ្ករ បលទ្ធប ពារ បករណភូត្ញ្ា  
ករោនិរិត្តំ វ ។ 
 បាលីលនោះសប្រតងឱ្យគ្ជាបែល់តួ្ករោនិរិត្ត ប្ែលជាអាររោណ៍ជា 
លហត្ ក្នោរលធាើ ែូចវចនត្ថៈថា ករោសស និរិត្តំ = ករោនិរិត្តំ  អាររោណ៍
ប្ែលជាលហត្ ក្នោរលធាើ ល ោ្ ោះថា ករោនិរិត្ត បានែល់ អាររោណ៍ ៦ 
ម្ចនពណ៌ សលំឡង កាិន រស គ្ត្ជាក់ លៅត  រងឹ ទ្ន់ តឹ្ង ញ័រ រួរោំងរបូ 
ទរ និងបញ្ញត្តិ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបសប្រតងលដ្ឋ បាលថីា “រូបាទិ្កំ” 
ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ អាររោណ៍ ៦ ែូចលព្វលលនោះ រិនប្រនសំលៅ
 កអាររោណ៍ ៦ លដ្ឋ ទូ្លៅលទ្ សំលៅ កចំលព្វោះប្ត្អាររោណ៍ ៦ 
ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ោរលធាើរបស់ប រគលម្ចន ក់ៗ ប៉ា លណាណ ោះ លហត្ លទោះ
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គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ លទ្ើបលព្វលថា “តំ្ករោករណោលល” សលំៅ កកន ង
លវោប្ែលខាួនលធាើលដ្ឋ ោ  លដ្ឋ វចា លដ្ឋ ចិត្ត នឹងប្េរោំង
បានសប្រតងត្លៅលទ្ៀត្ថា “ឧបលទ្ធប ពាំ និង ឧបករណភូតំ្” លសចកតី
ថា អាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាករោនិរិត្តលនោះ ម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត សំលៅែល ់ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលខាួនជួប 
គ្បសពាជាគ្បោនកន ងខណៈប្ែលលធាើ ។ 
 ២. ឧបករណករោនិរិត្ត សំលៅែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ែលខាួនបាន
ជួបគ្បសពា ប្ត្រិនប្រនជាគ្បោនកន ងោរលធាើគ្តឹ្រប្ត្ជាលគ្រឿងឧបត្ថរភ
គ្បកបកន ងខណៈប្ែលលធាើប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះោលនឹងប្ចកអាររោណ៍ ៦ 
ប្ែលខាួនបានជួបគ្បសពារកលហើ  កន ងខណៈប្ែលលធាើលដ្ឋ ភាពជា
គ្បោន ល ោ្ ោះថា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត និងលដ្ឋ រិនប្រនជាគ្បោន
គ្តឹ្រប្ត្ជាចំប្ណកគ្បកប ល ោ្ ោះថា ឧបករណករោនិរិត្ត លហើ អាច
ប្ចកបានែូលចនោះ រ៊ឺ  

 
ក្. ក្ម្មនិម្ិត្តប្សនក្ក្សុល 

 ោនក សល ម្ចនោរដ្ឋក់បាគ្ត្ ទំ្ន កបគ្រុងគ្ពោះសងឃ លធាើកឋិន 
សាងវត្តអាោរ ឬសាោលរៀន អាររោណ៍ប្ែលជាគ្បោន រ៊ឺ ភិកខ  
សារលណរ អាហារបរលិភារទ្ទួ្លោន ក្គ្ត្ចីវរ ប្ែលជាកឋិនោន 
វហិារ ឬ គរសិកា អាររោណ៍ប្ែលជាគ្បោនកន ងោរលធាើ ោំងលទោះជា 
ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ។  
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 សគ្ម្ចប់អាររោណ៍ប្ែលជាចំប្ណកគ្បកបឧបត្ថរភឱ្យសលគ្រចោន 
ក សលលផសងៗ  ែូចលព្វលលទោះ រ៊ឺ ផ្ទា ភី្ លគ្រឿងគ្ក ូប គ្ពោះព ទ្ធរូប 
និងត្ បូជា ភាជនៈ កគ្ម្ចលអាសនៈ យនជំនិោះ គ្ពរលដ្ឋ  នកប្ែល
ជួ ោំងលនោះជាអាររោណ៍ប្ែលជាចំប្ណកគ្បកបកន ងោរលធាើ ល ោ្ ោះថា 
ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ លគ្រឿងលទ្ យធរ៌ និងភិកខ  សារលណរ ប្ែល
ជាបែិគគ ហកៈចាត់្ជា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត លគ្រឿងគ្បកបត្ បប្ត្ង 
លភ្ៀវ ោំងលនោះជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
 សីលក សល ភិកខ  សារលណរ  នកម្ចនសីល ព្វកយឱ្យសីល 
ោរបលញ្ាញវចាទ្ទួ្លសីលរបស់ខាួនចាត់្ជា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត លគ្រឿង
លទ្ យធរ៌ប្ែលទំលៅលធាើសោា រ និងប រគលប្ែលលៅកន ងសាថ នទី្លទោះជា 
ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
 ភាវទក សល លបើជាោរចលគ្រើនសរេភាវទ អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន
លផសងៗ ម្ចនកសិណជាលែើរ រហូត្ែល់ឧរគហនិរិត្ត បែិភារនិរិត្ត 
 បបទ្ន និងគ្រូអាចារយប្ែលគ្របគ្រងោរបែិបត្តិោំងលនោះជា 
ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ប រគល សាថ នទី្ លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់ និងអាហារលផសង  ៗ
ប្ែលជាប់ជារួ ោរបែិបត្តិសរេភាវទោំងលនោះជា ឧបករណករោ-
និរិត្ត ។ 
 លបើជាោរចលគ្រើនវបិសសទភាវទ ទររបូខនធ ៥ ឥរយិបេតូ្ចធំ 
សតិ្សរបជញ្ញប្ែលជាតួ្កំណត់្អាររោណ៍ និងគ្រូអាចារយជា ឧបលទ្ធ-
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ករោនិរិត្ត ប រគល សាថ នទី្ លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស ់ និងអាហារលផសងៗ ប្ែល
ោក់ទ្ងនឹងោរចលគ្រើនវបិសសទ ល ោ្ ោះថាជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរសិកាគ្ពោះធរ៌ ត្គ្ម្ចកបួនខាន ត្គ្រូអាចារយ ោរ
សាា ធា ជា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត សាថ នទី្សិកា  នកលរៀន លគ្រឿង
សរលសរលផសងៗ ជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
 

ខ្. ក្ម្មនិមិ្ត្តប្សនក្អក្សុល 
 បាណាតិ្បាត្ សត្ាប្ែលគ្តូ្វសម្ចា ប់ កិរយិអាោរប្ែលលធាើោរ 
សម្ចា ប់ ជាគ្បោនកន ងោរលធាើ ល ោ្ ោះថា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ។ 
 សាថ នទី្ អាវ ធ លគ្រឿងលគ្បើកន ងោរគ្បហារ ចំប្ណករបស់ វ វៈ
សត្ាប្ែលគ្តូ្វសម្ចា ប់ែូចជាសាច់ ប្សបក ឆ្អឹង គ្កចកជាលែើរ ជា
ចំប្ណកគ្បកប ល ោ្ ោះថា ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
  ទិ្ទន ោន គ្ទ្ពយសរបត្តវិត្ថ របស់ប្ែលគ្តូ្វលួច កិរយិអាោរ 
លចួរបស់ខាួនជា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ចំប្ណកសាថ នទី្ ឧបករណ៍លគ្រឿង
លគ្បើគ្បាសក់ន ងោរលួចគ្ទ្ពយជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
 ោលរស រិចាេ ចារ ប រគលប្ែលខាួនគ្បគ្ពឹត្តកនាងលលើោស និងកិរយិ
អាោររបស់ខាួនជា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ចំប្ណកសាថ នទី្ ព្វកយនិយ  
ប្ែលលព្វលជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
 រ សាវទ្ ព្វកយនិយ រិនពិត្ ឬវត្ថ ប្ែលរិនប្រនជាោរពិត្ជា 
ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត ប រគល នកទ្ទួ្លសាត ប់ជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
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 ស ោលររ ័ លគ្រឿងស្សវងឹ គ្ពរោំងអាោរស្សវងឹជា ឧបលទ្ធ-
ករោនិរិត្ត ែបស្សា លគ្រឿងប្ការបកខពួក ភាជនៈ សាថ នទី្ និងលគ្រឿង
លគ្បើគ្បាសល់ផសងៗ ជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
 រួរលសចកតីតរប្ែលលព្វលលហើ  ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត និងឧបក-
រណករោនិរិត្ត ោំង ២ យ៉ាងលនោះ បណាត វត្ថ ម្ចនជីវតិ្ និងរិនម្ចនជីវតិ្កតី 
ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរលធាើលអលធាើអាគ្កក់ លដ្ឋ គ្ត្ង់ជា ឧបលទ្ធករោនិរិត្ត 
វត្ថ ែក្ទ្  ៗ ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកបឧបត្ថរភែល់ោរលធាើលអលធាើអាគ្កក់ោងំ
លទោះជា ឧបករណករោនិរិត្ត ។ 
  ននតររ បបជាម្ចនភាលវ ឧបលភិត្ពារ បលភារភូត្ញ្ា  រតិ្និរិត្តំ  
 បាលីលនោះសប្រតងឱ្យគ្ជាបែល់តួ្រតិ្និរិត្ត សំលៅែល់ អាររោណ៍ 
របស់ភពជាតិ្ប្ែលរបបែីល់ បានែល់ អាររោណ៍របស់ភពជាតិ្ប្ែល
នឹងបានលសា កន ងភពខាងរ ខ ម្ចនវចនត្ថៈថា រតិ្យ និរិត្តំ = 
រតិ្និរិត្តំ អាររោណ៍របស់ភពជាតិ្ប្ែលរបបីែល់ ល ោ្ ោះថា រតិ្និរិត្ត 
រតិ្និរិត្តលនោះ បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ប្ត្អាររោណ៍ ៦ ប្ែលជារតិ្និរិត្ត
លនោះ រិនប្រនជាអាររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងនឹងភពលនោះលទ្ ប្ត្ជាអាររោណ៍ 
៦ ប្ែលរបបីនឹងបានជួប បានល ើញ បានលសា  កន ងភពខាងរ ខប្ត្
រា៉ាង លដ្ឋ លហត្ លនោះ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបលព្វលថា  
  ននតររ បបជាម្ចនភាលវ សំលៅែល់ កន ងភពជាតិ្ប្ែលនឹងរបបី
លកើត្ជាប់ត្គន លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ នឹងសប្រតងថា ឧបលភិត្ពា-
រ បលភារភូត្ញ្ា  ជាោរសប្រតងឱ្យគ្ជាបថា រតិ្និរិត្តម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
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 ឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត ១ និងឧបលភាររតិ្និរិត្ត ១ ។ 
 ឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត លសចកតីថា អាររោណ៍ ៦ របស់ភពជាតិ្
ប្ែលនឹងរបបីល ើញ ។ 
 ឧបលភាររតិ្និរិត្ត លសចកតីថា អាររោណ៍ ៦ របស់ភពជាតិ្ប្ែល
នឹងរបបីលសា  ។ 

 
កាលនឹង្ប្ឆក្គតិ្និមិ្ត្ត ២ យ៉ា ង្ច្នះច្ហើយនិង្បាន ូច្ឆនះ គឺ 

  នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ងគ្ពហោលោក រតិ្និរិត្តោំង ២ យ៉ាង 
ែូចលព្វលលទោះ រប្រងរិនម្ចន ម្ចនប្ត្បញ្ញត្តិករោនិរិត្ត និងរហរគត្-
ករោនិរិត្តប៉ា លណាណ ោះ ។ 
  នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ងលទ្វលោក លបើល ើញោជរេ វមិ្ចន 
លទ្វប ត្ត លទ្ពធីត លគ្រឿងគ្បដ្ឋប់ សួន ស្សោះទឹ្ក ោំងលនោះចាត់្ជា 
ឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត ប្ត្លបើម្ចនលសចកតីែឹងថាខាួនបាន ងគ  លៅលលើ
ោជរេកតី កំព ងគ្តច់លៅកន ងសាថ នទី្លផសងៗ លដ្ឋ លសចកតីសបា 
រកីោ កន ងចិត្តកតី បានបរលិភារលភាជនរួរគន ជារួ លទ្វប ត្ត លទ្ពធីត 
ព្វក់លគ្រឿងអាភរណៈកតី ោំងលនោះចាត់្ជា ឧបលភាររតិ្និរិត្ត ។ 
  នកប្ែលនឹងលៅលកើត្ជារន សស លបើបានល ើញរភ៌ម្ចត ល ើញ
ផោោះ ល ើញភូរិស្សុក ល ើញរន សស ល ើញយនជំនិោះ និងលគ្រឿងលគ្បើ
គ្បាស់កន ងផោោះ ោំងលនោះចាត់្ជា ឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត ប្ត្លបើែឹងថាខាួន
ឯងកំព ងលៅកន ងសាថ នទី្លទោះៗ កំព ងសនោទគ្បាស្ស័ ជារួ  នក
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ណាម្ចន ក់ គ្បកបោរង្ករយ៉ាងណារួ កតី ឬហាក់ែូចជាខាួនបាន
បែិសនធិកន ងរភ៌កតី ោំងលនោះចាត់្ជា ឧបលភាររតិ្និរិត្ត ។ 
  នកប្ែលនឹងលៅលកើត្ជាតិ្រចាេ ន ល ើញសត្ាលផសងៗ ែូចជា
ស នខ ម្ចន់ ោ លគ គ្កបី ែំរ ីលសោះជាលែើរ ឬសាថ នទី្ប្ែលសត្ាអាស្ស័  
ែូចជាលគ្ជាោះ គ្ត្ព្វំង សោឹង បឹងបួ គ្ទុ្ង លគ្ោល រ រពលឈើ ក្គ្ពលឈើ
ជាលែើរ ជា ឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត លបើែឹងថាខាួនជាសត្ាតិ្រចាេ នពួក
ណារួ  ឬកំព ងលលងជារួ សត្ាោំងលទោះជា ឧបលភាររតិ្និរិត្ត ។ 
  នកប្ែលនឹងលៅលកើត្ជាលគ្បត្និង ស រោ  ល ើញក្គ្ព លគ្ជាោះ 
ទ្លនា សរ គ្ទ្ ភនំ ជាទី្សៃប់សាៃ ត់្គ្ត្ជាក់ជាទី្រួរខាា ច ល ើញលគ្បត្ 
 ស រោ  ោំងលនោះជា ឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត លបើែឹងថាខាួនកំព ងលែើរ
លលងលៅកន ងសាថ នទី្លផសងៗ ែូចលព្វលលហើ កតី ែឹងថាោងោ របស់
ខាួនរួរខាា ច រួរលខពើរ ឬកំព ងលស្សកឃាា ន កំព ងប្សាងរកទឹ្កនិងអាហារ
បរលិភារលដ្ឋ លសចកតីលស្សកឃាា នោងំលនោះជា ឧបលភាររតិ្និរិត្ត ។ 
  នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ងនិរ ភូរិ ល ើញលគ្រឿងគ្បហារ ស នខ 
សត្ាតោ ត្ ប្កអក  រោជ ទ និរ បាល សត្ានរក និងសាថ នទី្លៅ
របស់សត្ា ោងំលទោះជា ឧបលភិត្ពារតិ្និរិត្ត លបើែឹងថាខាួនកំព ងគ្តូ្វ
ចាប់ ូស គ្តូ្វវ លធាើោរ ណករោ គ្តូ្វស នខខាំ គ្តូ្វតោ ត្ ប្កអកចឹក 
គ្តូ្វចងព័ទ្ធលដ្ឋ លគ្រឿងចងលផសងៗ ែឹងថាោងោ ឈ៊ឺច កចាប់ 
ោងំលនោះជា ឧបលភាររតិ្និរិត្ត ។ 
 បាលបី្ែលសប្រដងថា ករោពលលន លទោះ  លសចកតីថា ោរគ្បាកែក្ន 
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និរិត្តណារួ លទោះ រិនគ្តូ្វលៅរិត្ថាលកើត្រកពីលហត្ ណាៗ ប្ត្
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចរបស់ករោប្ែលបានឱ្ោសឱ្យផល បែិសនធិ
កន ងភពខាងរ ខលទោះឯង ។ 
 ករោប្ែលម្ចនឱ្ោសឱ្យផលកន ងភពខាងរ ខលនោះ ជាអាចិណណករោ
ក៏ម្ចន ជាអាសននករោក៏ម្ចន ឬកែតត ករោក៏ម្ចន លដ្ឋ លហត្ លនោះករោ
លផសងៗ ប្ែលខាួនោា ប់បានលធាើទ្ ករកគ្បាកែឱ្យល ើញែូចជាខាួនកំព ង
លធាើ រហូត្ែលល់ព្វលវចាលចញរកខាោះ សប្រតងកិរយិអាោរលផសង  ៗ ខាោះ 
ប្ែលជាកម្ចោ ររោណ៍ រហូត្ែល់គ្បាកែជាអាររោណ៍ប្ែលនឹងឱ្យចូលែល់
ភពជាតិ្ខាងរ ខ ប្ែលជារតិ្និរិតត ររោណ៍ោំងលនោះ លកើត្លឡើងលដ្ឋ 
 ំណាចរបស់ករោ រ៊ឺ ករោពលលន ោងំ ស់ ។ 
 បាលីប្ែលសប្រដងថា ឆ្ននំ ោា ោនំ  ញ្ញត្រសោឹ ប្គ្បថា កន ងោា រ
ណារួ  បណាត ោា រោងំ ៦ លសចកតីថា ោរគ្បាកែក្ននិរិត្តោំង ៣ លនោះ 
រប្រងគ្បាកែផាូវប្ភនក គ្ចលចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ ោ  និងចិត្តណារួ 
លទោះឯង លព្វលរ៊ឺ និរិត្តប្ែលជាកម្ចោ ររោណ៍នឹងគ្បាកែផាូវចិត្ត ។ 
 និរិត្តប្ែលជាករោនិរិតត ររោណ៍ និងរតិ្និរិតត ររោណ៍ោំង ២ 
យ៉ាងលនោះ លស្សចលហើ ប្ត្សភាពរបស់និរិត្តលទោះ  ៗ លបើជាបចា បបនន  
រូបាររោណ៍ក៏គ្បាកែតរចកខ ោា រនិងរលទោា រ លបើជា តី្ត្ រូបាររោណ៍ក៏
និងគ្បាកែតររលទោា រប្ត្រា៉ាង សោោ ររោណ៍ជាលែើរ រហូត្ែល់
លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ក៏គ្បាកែលដ្ឋ ទំ្នងែូចគន  ប្ត្សគ្ម្ចប់និរិត្តធម្ចោ ររោណ៍ 
រប្រងគ្បាកែគ្តឹ្ររលទោា រប្ត្រា៉ាង ។ 
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 រា៉ាងលទ្ៀត្ រតិ្និរិតត ររោណ៍លទោះ សូរបីនឹងបានអាររោណ៍ោំង 
៦ ក៏ពិត្ ប្ត្លដ្ឋ លគ្ចើនប្ែលគ្បាកែ រប្រងជារូបាររោណ៍ និងបញ្ញត្តិ-
ធម្ចោ ររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងជារួ រូបាររោណ៍លទោះ  ៗ ែូលចាន ោះបណាត ោា រ
ោំង ៦ លនោះ រតិ្និរិតត ររោណ៍រប្រងគ្បាកែតរចកខ ោា រនិងរលទោា រជា
ចំប្ណកលគ្ចើន ។ 
 
សប្ម្តង្ការព្បព្រតឹ្តច្ៅទនព្ក្ប្សឆិត្តកាលជិត្នឹង្ស្លា ប់ 

កន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា  
 ត្លត បរ ំ ត្លរវ ត្លថាបែាិតំ្ អាររោណំ អារពភ វបិចាម្ចនក-
កម្ចោ ន រូបំ បរសិ ទ្ធំ ឧបកិាលិែាំ វ ឧបលភិត្ពាភវន រូបំ ត្លតថ ណតំ្វ 
ចិត្តសទត នំ  ភិណាំ  បវត្តតិ្ ព្វហ លលាន ។ 
 ត្ពីអាររោណ៍ប្ែលម្ចនករោ ករោនិរិត្ត រតិ្និរិត្ត ោំងលទោះរក
គ្បាកែលហើ  អាស្ស័ អាររោណ៍ប្ែលរកគ្បាកែតរអាោរលទោះៗ 
ឯង គ្កប្សចិត្តប្ែលបរសិ ទ្ធ ឬលៅហោងកតី លស្សចលហើ ប្ត្ករោប្ែល
នឹងឱ្យផល និងម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅហាក់ែូចជាបលង្កអ នលៅកន ង
ភពជាតិ្ ប្ែលរបបីលកើត្លឡើង លស្សចលហើ ប្ត្ភពជាតិ្ប្ែលនឹងបាន
លៅលកើត្លទោះៗ រប្រងលកើត្លឡើងលរឿ ៗ ជាចំប្ណកលគ្ចើន ។ 
 បាលីលនោះ សប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នគ្កប្សចិត្ត ោលជិត្
នឹងសាា ប់ ប្ែលបាន ធិបា លដ្ឋ ចំលព្វោះត្លៅលនោះ ត្លត បរ ំ
ត្លរវ ត្លថាបែាិតំ្ អាររោណំ អារពភ ចិត្តសទត នំ  ភិណាំ  បវត្តតិ្ 
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លសចកតីថា ត្ពីករោ ករោនិរិត្ត រតិ្និរិតត ររោណ៍គ្បាកែលហើ  គ្កប្ស
ចិត្តរប្រងលកើត្លរឿ ៗ លដ្ឋ អាស្ស័ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែតរ
អាោរលទោះៗ ឯង ។ 
 ឧបម្ចែូចគ្កប្សចិត្ត របស់ នកប្ែលកំព ងគ្តូ្វចងព័ទ្ធលៅជា
រួ ោរលលងភាន ល ់ ឬកំព ងលរើលរលហាស្សព ោំងលនោះលដ្ឋ ចិត្ត
ប្ែលលផ្ទត ត្លៅលលើរូបភាព ឬសំលឡងប្ែលគ្បាកែលៅចំលព្វោះរ ខ រិន
បាននឹករិត្លៅកន ងលរឿងោ៉ា វែក្ទ្ សូរបថីាម្ចនរន សសរកនិយ ចរចា
សរួ ឬលគ្បើគ្បាស់ក៏រិនបាន កចិត្តទ្ កដ្ឋក់គ្តឹ្រប្ត្និយ លៅ លធាើលៅ
យ៉ាងលទោះឯង ចំប្ណកចិត្តរិនបានលោះបង់អាររោណ៍ប្ែលខាួនលពញ
ចិត្តលទោះលឡើ  លផ្ទត ត្ចិត្តលៅតររូបភាព ឬសំលឡងប្ែលកំព ងលរើល 
កំព ងសាត ប់ប៉ា លណាណ ោះ ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា គ្កប្សចិត្តរបស់ នកជិត្នឹង
សាា ប់ សូរបីថាោងោ លបំាកលដ្ឋ អាោរឈ៊ឺចាប់ ឬម្ចន នករក
និយ ប្ណទំអាររោណ៍ប្ែលលអលដ្ឋ គ្បោរណាកតី គ្កប្សចិត្ត
របស់ នកលទោះក៏លៅប្ត្ោន់ កកន ងនិរិតត ររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែលៅ
ជារ ៈៗ ជាប់ត្គន លរឿ ៗ លៅ ។ 
 វបិចាម្ចនកកម្ចោ ន រូបំ បរសិ ទ្ធំ ឧបកិាលិែាំ វ ចិត្តសទត នំ 
 ភិណាំ  បវត្តតិ្ គ្កប្សចិត្តប្ែលបរសិ ទ្ធឬលៅហោង លស្សចលហើ ប្ត្
ករោប្ែលនឹងឱ្យផល រប្រងលកើត្លឡើងលរឿ ៗ ។ 
 លសចកតីថា ករោប្ែលនឹងឱ្យផលបែិសនធិលទោះ លបើជាក សលករោ 
លហើ  គ្កប្សចិត្តរប្រងផូរផង់គ្ត្ជាក់ លបើជា ក សលករោគ្កប្សចិត្ត
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រប្រងលៅហោង ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសគ់្កប្សចិត្តោំងលនោះរប្រងលកើត្លឡើង
លរឿ  ៗ។ 
 គ្កប្សចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលរឿ ៗ ោងំលនោះ លសចកដីថា ោល
គ្កប្សចិត្តរបស់ នកជិត្នឹងសាា ប់ផូរផង់លហើ  សូរបីោងោ គ្តូ្វលបៀត្-
លបៀនលដ្ឋ លោរភ័ ឈ៊ឺចាប់យ៉ាងណា ឬម្ចន នកែក្ទ្រកនិយ 
លរឿងោ៉ា វប្ែលរិនលអ ម្ចនោរល ា្ ោះគ្បប្កក ែលណតើ រសរបត្តិរបស ់នក
ជិត្នឹងសាា ប់កតី ចិត្តរបស ់នកជិត្នឹងសាា ប់លទោះ គ្តឹ្រប្ត្លៅហោងរួ 
ជួរខណៈ លហើ ក៏គ្ត្ឡប់គ្ជោះថាា លឡើងរកែូចលែើរវញិ ែូលចាន ោះលព្វល
បានថា លវោជិត្នឹងសាា ប់ គ្កប្សចិត្តផូរផង់បរសិ ទ្ធលកើត្លឡើងលរឿ  ៗ។ 
 លបើគ្កប្សចិត្តលៅហោងលកើត្លឡើងកន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ សរូបី
ោងោ រិនម្ចនលោរភ័ ឈ៊ឺចាប់កតី ោំងប គ្ត្ធីតញាតិ្បងបអូន 
ោា ប់បលគ្រើ គ្បតិ្បត្តិយ៉ាងលអរិនបាននិយ  ែល់លរឿងោ៉ា វប្ែលរិនលអ
ឱ្យជាទី្រខំានចិត្ត ម្ចនប្ត្និយ គ្បាស្ស័ ែល់គន ប្ត្លរឿងលអោំង ស ់
ោងំលទោះកតី គ្តឹ្រប្ត្ឱ្យចិត្តបនថ លសចកតីលៅហោងបានរួ ជួរខណៈ
ប៉ា លណាណ ោះ គ្កប្សចិត្តែក្ទ្ៗ លគ្ៅពីលទោះក៏គ្ត្ឡប់លៅហោងែូចលែើរ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងបាលីោំង ២ លនោះ រ៊ឺ ត្លត បរ ំ ត្លរវ និង 
វបិចាម្ចនកកម្ចោ ន រូបំ ជាលែើរ ម្ចនលហត្ ផលតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ ោល
ករោប្ែលនឹងឱ្យផល បែិសនធិកន ងភពជាតិ្ខាងរ ខជាក សលលហើ  
និរិត្តោំង ៣ ក៏ជានិរិត្តប្ែលលអ ោលម្ចននិរិត្តលអលហើ  គ្កប្ស
ចិត្តក៏ោន់ កលៅនិរិត្តលទោះក៏ផូរផង់ថាា បរសិ ទ្ធ ។ 
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 ោលករោប្ែលនឹងឱ្យផល បែិសនធិកន ងភពខាងរ ខជា ក សល
លហើ  គ្កប្សចិត្តប្ែលោន់ កលៅកន ងនិរិត្តលទោះក៏លៅហោងរិន
ផូរផង់ ែូលចាន ោះគ្កប្សចិត្តនឹងលៅហោង ឬផូរផង់ក៏ជាប់រកពីនិរិត្ត
ប្ែលលអ ឬរិនលអរកគ្បាកែលទោះឯង ។ 
 ឧបលភិត្ពាភវន រូបំ ត្លតថ ណតំ្វ ចិត្តសទត នំ  ភិណាំ  បវត្តតិ្  
គ្កប្សចិត្តរប្រងលកើត្លឡើងលរឿ ៗ ម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅហាក់ែូច
ជាបលង្កអ នលៅកន ងភពជាតិ្ប្ែលនឹងរបបីលកើត្លឡើង លស្សចលហើ 
ប្ត្ភពជាតិ្ប្ែលនឹងបានលៅលកើត្លទោះៗ ។ 
 លសចកតីថា ចិត្តរបស់ នកជិត្នឹងសាា ប់ សរូបីថាោន់ កកន ងនិរិត្ត 
ណារួ ប្ែលគ្បាកែកតី ប្ត្គ្កប្សចិត្តលទោះក៏រិនផ ត្ប្ែលនឹងបលង្កអ ន
លៅកន ងភពជាតិ្ប្ែលនឹងរបបីលកើត្លឡើង លព្វលរ៊ឺ  
 លបើលៅលកើត្កន ង បា ភូរិ ភូរិណារួ  ក៏បលង្កអ នលៅកន ងភូរិ
លទោះ  ៗ ឧបម្ចែូច នកលធាើែំលណើ រលៅោន់សាថ នទី្ ១ លទ្ៀត្ សូរបខីាួន
រិនោន់លធាើែំលណើ រលៅ ោ លៅជាប់ជារួ ធ រៈោរង្ករក៏ពិត្ ប្ត្ចិត្ត 
រ៊ឺ គ្កប្សចិត្តលទោះ រប្រងបលង្កអ ននឹកែល់សាថ នទី្ប្ែលនឹងលធាើែំលណើ រលៅ
លទោះជានិចា ។ 
 ប្ត្សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនត ោលជិត្នឹងបរនិិព្វា នលទោះ សូរបីម្ចន 
អាររោណ៍ជាលោកិយររោណ៍ បញ្ញតររោណ៍ ឬលោក ត្តោររោណ៍ខាោះកតី 
គ្កប្សចិត្តោលជិត្នឹងបរនិិព្វា នលទោះ រប្រងបលង្កអ នលៅកន ងគ្ពោះនិព្វា ន
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ប្ត្រា៉ាង ោងំលនោះលគ្ព្វោះភពជាតិ្ប្ែលគ្តូ្វលកើត្លទ្ៀត្រិនម្ចនលឡើ  
កន ងរហាបរនិិព្វា នសូគ្ត្ លទ្ើបសប្រតងថា  
  លនលជាា  សនតិម្ចរពភ  ំ ោលរករ ីរ និ ។ 
 គ្ពោះរ នីទេ ងគណា ប្ែលរិនម្ចនត្ណាា  គ្ទ្ង់គ្បារពធនូវ ន -
បាទិ្លសសនិព្វា នលហើ  គ្ទ្ង់លធាើររណោល ។ (បិែកភារ ១៦ ទំ្ព័រ ៣២៧) 
 ចិត្តសទត នំ  ភិណាំ  បវត្តតិ្ ព្វហ លលាន ។ 
 គ្កប្សចិត្តលកើត្លឡើងលរឿ ៗ ជាចំប្ណកលគ្ចើន ។  

លសចកតីថា គ្កប្សចិត្តលទោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅលផសងៗ លដ្ឋ លសចកតី
បរសិ ទ្ធ ឬលៅហោង នឹងបលង្កអ នលៅកន ងភពជាតិ្ប្ែលនិងលៅលកើត្លទោះ 
និងប្ែលថាគ្តឹ្រប្ត្ជាចំប្ណកលគ្ចើន លគ្ព្វោះរិនប្រនគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
ទូ្លៅ លព្វលរ៊ឺ លបើ នកសាា ប់លដ្ឋ អាោរឈ៊ឺលគ្ចើន ជាលពលលវោ
 រូលគ្ចើនទទី្ លគ្ចើនលម្ច៉ាង លគ្ចើនក្េៃោំងលនោះជាលែើរ គ្កប្សចិត្តរប្រង
លកើត្លឡើងលរឿ ៗ លដ្ឋ លសចកតីលៅហោងឬបរសិ ទ្ធ ចំប្ណក នកសាា ប់
លដ្ឋ ោន់ហន់ អាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលផសងៗ របស់គ្កប្សចិត្តែូចលព្វល
រករិនម្ចន ែូចជាជួបឧបទ្ោវលហត្ សាា ប់ោន់ហន់ ម្ចនគ្តូ្វលរបាញ់
សម្ចា ប់ គ្តូ្វលគ្គោះថាន ក់ចោចរណ៍លដ្ឋ រិនែឹងខាួន លទ្ើបគ្តូ្វលវៀរ
គ្កប្សចិត្តរបស់ នកសាា ប់លដ្ឋ អាោរែូចលព្វលលនោះ ។ 
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សប្ម្តង្ការព្បាក្ របសក់្មម រម្មែ៍នយ័ម្យ៉ាង្ច្ទៀត្ 
 កន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលី សប្រតងោរគ្បាកែរបស់កម្ចោ ររោណ៍
ទ្ កកន ងន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ 
 ត្លរវ វ បន ជនកភូតំ្ ករោំ  ភិនវករណវលសន ោា របបត្តំ 
លហាតិ្ ។ 
 លសចកតីថា ោរគ្បាកែក្នកម្ចោ ររោណ៍ោំង ២ ន័ លនោះ ម្ចន
លសចកតីសំខាន់លផសងៗ គន  រ៊ឺ គ្បោរែំបូងសប្រតងថា  
  ភិរ ខីភូតំ្ ភវនតលរ បែិសនធិជនកំ ករោំ រលទោា លរ បចា បដ្ឋា តិ្ ។ 
 ក សលករោ ក សលករោប្ែលឱ្យបែិសនធិលកើត្លឡើងកន ងភពខាង
រ ខ ែូចគន ជារួ ោរសប្រតងខាួនឱ្យជាក់ចាស់ខាងរ ខ គ្បាកែកន ង
រលទោា រកន ងទី្ចំលព្វោះរ ខ និងគ្បោរលគ្ោ សប្រតងថា  
 ត្លរវ វ បន ជនកភូតំ្ ករោំ  ភិនវករណវលសន ោា របបត្តំ 
លហាតិ្ ។ 
 ក សលករោ ក សលករោប្ែលឱ្យបែិសនធិលកើត្លឡើងលទោះ រប្រង
គ្បាកែកន ងផាូវចិត្ត លដ្ឋ  ំណាចលធាើខាួនឱ្យែូចជារួ ោរលកើត្លឡើង
េោី  ៗ ោំង ២ គ្បោរលនោះសប្រតងលសចកតីលផសងគន គ្ត្ង់  ភិរ ខីភូតំ្ = 
សប្រតងខាួនឱ្យចាស់ និង  ភិនវករណវលសន = លធាើខាួនឱ្យែូចនឹងោរ
លកើត្លឡើងេោីៗ ។ 
 គ្បាកែក្នកម្ចោ ររោណ៍ប្ែលជា  ភិរ ខីភូតំ្ ជាោរគ្បាកែលដ្ឋ  
 ំណាចក្ន ប លពាកត្សញ្ញញ  រ៊ឺ លសចកតីចងចាំរបស់ចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹត្ត
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លៅលហើ កន ងោលរ ន ែូចជាោា ប់ម្ចនបីតិ្លសារនសសកន ងខណៈឱ្យ
ោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទោលពី ៥ ឆាន ំ ឬ ១០ ឆាន ំរ នប្ែលកនាង
ផ ត្រកលហើ  នឹងរកឥឡូវលនោះក៏លៅរលឹកចាំបីតិ្លសារនសសប្ែល
លកើត្ពីក សលលទោះបាន ឬោា ប់លសាកលៅខូចចិត្តពីពយសនៈ ៥ គ្បោរ 
ែូចជាគ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះផោោះ គ្ព្វត់្គ្បាសញាតិ្ នកម្ចនរ ណ គ្តូ្វលរលបាក
គ្បាស់ ឬល ា្ ោះវវិទ្ជារួ  នកណាម្ចន ក់ កន ងោល ៥ ឬ ១០ ឆាន ំ 
ប្ែលកនាងរកលហើ  លវោជិត្នឹងសាា ប់ក៏រលឹកចាំលសចកតីខូចចិត្ត 
លសាកលៅ ឬលសចកតីលគ្ោធោំងលទោះបាន ឧបម្ចែូចរន សសជោរលឹក
នឹកលគ្បៀបលធៀបចិត្ត របសខ់ាួនកន ងវ ័ជោលនោះ និងោលលៅវ ័លកោង ជា
កំលោោះគ្ករ ំម្ចនលសចកតីរកីោ លៅកន ងជីវតិ្យ៉ាងណា ក៏លៅចំា
លសចកតីសបា រកីោ លទោះៗ បាន ោលគ្បាកែក្នកម្ចោ ររោណ៍តរ 
ប លពាកត្សញ្ញញ  ប្ែលជា  ភិរ ខីភូតំ្ ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 ោរគ្បាកែក្នកម្ចោ ររោណ៍ប្ែលជា  ភិនវករណវលសន ជាោរ
គ្បាកែលឡើងលដ្ឋ  ំណាច សរបតិ្កត្សញ្ញញ  រ៊ឺ ចងចាំលសចកតីរបស់
ចិត្តខាងកន ងខាួន គ្បគ្ពឹត្តលៅហាក់ែូចជាបានលធាើលៅកន ងខណៈលទោះ ែូច
ជាោា ប់ម្ចនបីតិ្លសារនសសកន ងោរលធាើោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ 
ឬោា ប់លសាកលៅខូចចិត្តកន ងខណៈប្ែលជួបពយសនៈ ៥ គ្បោរ ែូច
ជាគ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះគ្តូ្វលរលបាកគ្បាស់ ឬលគ្ោធនិង នកណាម្ចន ក់កនាងរក
ជាលពល ូរឆាន  ំ រកឥឡូវលនោះោលជិត្នឹងសាា ប់បីតិ្លសារនសសក៏
គ្បាកែលឡើង ហាក់ែូចជាខាួនកំព ងលធាើោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ 
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ឬលសាកលៅខូចចិត្តហាក់ែូចជាខាួនកំព ងគ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះផោោះ គ្តូ្វលរលបាក
គ្បាស ់ឬល ា្ ោះវវិទ្និង នកណាម្ចន ក់ ឧបម្ចែូចលសចកតីសបា រកីោ 
លកើត្លឡើងកន ងចិត្ត របស់ នកប្ែលកំព ង លស់បតិ ប្ែលជាប់ពីោរលៅ
លរើលរលហាស្សពរកលហើ យ៉ាងណា ោរគ្បាកែក្នកម្ចោ ររោណ៍តរ 
សរបតិ្កត្សញ្ញញ  ប្ែលជា  ភិនវករណវលសន ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 

សប្ម្តង្ម្រណាសននវីថិ 
កន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា 

 បចាា សននររណសស ត្សស វេិីចិតត វសាលន ភវងគកខល  វ 
ចវនវលសន បចា បបននភវបរលិយសានភូតំ្ ច តិ្ចិត្តំ ឧបបជាិតា  និរ ជឈតិ្ ។ 
 ច តិ្ចិត្តប្ែលជាចិត្តច ងលគ្ោ ក្នបចា បបននភព រប្រងលកើត្លឡើង 
ែល់ប រគលប្ែលម្ចនជីវតិ្កន ងរ ៈជិត្បំផ ត្ កន ងទី្បំផ ត្លគ្ោ ក្នវេិី
ចិត្ត ឬកន ងោលភវងគចិត្តរលត់្ច ងលគ្ោ  លហើ ក៏រលត់្លដ្ឋ 
 ំណាចោរលធាើទទី្ឃាា ត្ចាកភពចាស់ ។ 
 បាលលីនោះសប្រតងែល់ោរលកើត្លឡើងក្នររណាសននវេិី រ៊ឺ ោរលកើត្
លឡើងជាប់ត្គន ក្នចិត្តោលជិត្នឹងសាា ប់ ព្វកយថា បចាា សននររណសស 
សលំៅែល់  នកប្ែលនឹងសាា ប់កន ងរ ៈលពលជិត្ជាទី្បំផ ត្ ចំប្ណក
 នកប្ែលនឹងសាា ប់កន ង ១ ទទី្ ២ ទទី្លទ្ៀត្ ឬ ១ លម្ច៉ាង ២ លម្ច៉ាង ខាង
រ ខលទោះរិនប្រនជាបចាា សននររណប រគល រ៊ឺ ប រគលប្ែលជិត្លសចកតី
សាា ប់កន ងរ ៈលពលជិត្បំផ ត្លទ្ ប្ត្ជាររណាសននប រគល រ៊ឺ ប រគលជិត្ 
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នឹងសាា ប់តរគ្បគ្កតី្ធរោតប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ព្វកយថា បចាា សនន រកពី បែិ + អាសនន  
 បែិ = ទី្បំផ ត្, អាសនន = ជិត្, ោលរួរបទ្ជា បចាា សនន ជិត្
ជាទី្បំផ ត្ ។ 
 កន ងោរសប្រតងររណាសននវេិី តរបាលីប្ែលសំលៅ ក 
បចាា សននររណាវេិី រិនបានសំលៅ ក ររណាសននវេិីធរោត ប្ែល
លកើត្ជារួ ប រគលប្ែលជិត្នឹងសាា ប់ខាងកន ង ២-៣ ទទី្ ឬ ១ លម្ច៉ាង 
២ លម្ច៉ាងជាលែើរលទោះលទ្ ររណាសននវេិីធរោតបានសប្រតងលហើ កន ង
ោរគ្បាកែក្ននិរិត្តោំង ៣ ោលជិត្នឹងសាា ប់ ។ 
 

ការអសច់្ៅទនបឆចុបបននភរ  
 ោរលកើត្លឡើងក្នភវងគចិត្ត និងករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើង ជាប់ត្គន
រិនដ្ឋច់គ្កប្សកន ងភពរួ ៗ លៅថា បចា បបននភព ោលភវងគចិត្ត បាទ្
ផ្ទា ស់ទទី្រកជាច តិ្ និងករោជរូបក៏លកើត្លឡើងជាគ្គច ងលគ្ោ  លៅ
ថា ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នបចា បបននភពបាន ស់លៅ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ
លទ្ើបបានសប្រតងច តិ្ចិត្តលនោះថា បចា បបននភវបរលិយសានភូតំ្ ច តិ្ចិត្ត
ជាចិត្តច ងលគ្ោ ក្នបចា បបននភព និងោរលកើត្លឡើងក្នច តិ្ចិត្តម្ចន ២ 
យ៉ាង រ៊ឺ លកើត្លឡើងច ងលគ្ោ ក្នវេិីចិត្តរា៉ាង លកើត្លឡើងោលភវងគចិត្ត
ច ងលគ្ោ រ៉ាាង ។ 
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 កន ង ២ យ៉ាងលនោះ ច តិ្ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងច ងលគ្ោ ក្នវេិីម្ចន 
២ យ៉ាង និងច តិ្ចិត្តលកើត្លឡើងោលភវងគចិត្តច ងលគ្ោ ម្ចន ២ យ៉ាង 
សរ បលសចកតីថា ររណាសននវេិីគ្បលភទ្ប្ែលជាបចាា សននររណាវេិី 
លទ្ើបម្ចន ៤ យ៉ាង ។ 
 

សប្ម្តង្ម្រណាសននវីថិ ៤ ព្បច្ភទ  
 ររណាសននវេិីលនោះ សំលៅ ក បចាា សននររណាវេិី រ៊ឺ ររណា-
សននវេិីប្ែលជិត្សាា ប់ជាទី្បំផ ត្ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. ជ ជ ជ ជ ជ  ត្ ត្ ច តិ្ ។ 
 ២. ជ ជ ជ ជ ជ ច តិ្ ។ 
 ៣. ជ ជ ជ ជ ជ ត្ ត្ ភ ភ ភ ច តិ្ ។ 
 ៤. ជ ជ ជ ជ ជ ភ ភ ភ ច តិ្ ។ 
  ធិបា  គ្បលភទ្ទី្ ១ ជវនចិត្ត ៥ ខណៈ ត្ោលរពនៈ ២ 
ខណៈ លហើ ច តិ្ចិត្តលកើត្លឡើង ។ 
 គ្បលភទ្ទី្ ២ ជវនចិត្ត ៥ ខណៈ លហើ ច តិ្ចិត្តលកើត្លឡើង ។ 
 គ្បលភទ្ទី្ ៣ ជវនចិត្ត ៥ ខណៈ លហើ ត្ោលរពនចិត្តលកើត្ ២ 
ខណៈ ភវងគចិត្តលកើត្លឡើង ១. ២. ៣. ខណៈ លហើ ច តិ្ចិត្តលកើត្លឡើង ។ 
 គ្បលភទ្ទី្ ៤ ជវនចិត្ត ៥ ខណៈ លហើ ភវងគចិត្តលកើត្ ១. ២. ៣. 
ខណៈ លហើ ច តិ្ចិត្តលកើត្លឡើង ។ 
 ភវងគចិត្តលកើត្លឡើង ១. ២. ៣. ខណៈលទោះ  លសចកតីថា ភវងគចិត្ត 
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លកើត្ ១ ខណៈលហើ ច តិ្លកើត្ក៏ម្ចន ភវងគចិត្តលកើត្ ២. ៣. ខណៈ 
លហើ ច តិ្ចិត្តលកើត្ក៏ម្ចន ោំងលនោះរប្រងជាប់រកពីករោជរូប ប្ែល
លកើត្លឡើងគ្គច ងលគ្ោ  នឹងគ្តូ្វរលត់្គ្ពរជារួ វបិាកចិត្តលសោើគន  
វបិាកចិត្តនឹងរលត់្លដ្ឋ ករោជរូបតំងលៅរិនបាន ែូចជាករោជរូប
រលត់្ ស់លហើ  ប្ត្វបិាកចិត្តលៅលកើត្លទ្ៀត្ក៏រិនម្ចនែូចគន  ។ 
 ប្ែលជាែូលចនោះក សល ក សលករោ ប្ែលជា នកសាងភពជាតិ្
ឱ្យគ្គែំបូង ម្ចនវបិាកចិត្តនិងករោជរូបលកើត្លឡើងគ្ពរៗ គន  ែូលចាន ោះ
ោលែល់គ្គរលត់្ ស់ភពជាតិ្ វបិាកចិត្តនិងករោជរូបក៏រលត់្គ្ពរៗ 
គន  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តតរធរោនិយរ ែូចគន នឹងែួងគ្បទី្បជារួ ពនា៊ឺ ោល
លកើត្លឡើងក៏លកើត្គ្ពរគន  ោលរលត់្លទ្ើបគ្តូ្វរលត់្គ្ពរគន ែូលចាន ោះ ។ 
 វេិីចិត្តោំង ៤ គ្បលភទ្លនោះសំលៅ ក នកប្ែលសាា ប់កន ងោរភូរិ 
លហើ លកើត្កន ងោរភូរិលទ្ៀត្ ។ 
 ចំប្ណក នកប្ែលសាា ប់កន ងោរភូរិលហើ  នឹងលៅលកើត្កន ងគ្ពហោ
ភូរិកតី សាា ប់កន ងគ្ពហោភូរិលហើ នឹងលៅលកើត្កន ងគ្ពហោភូរិកតី ឬសាា ប់
កន ងគ្ពហោភូរិនឹងលៅលកើត្កន ងោរភូរិកតី ោំង ៣ គ្បលភទ្លនោះ ររណា-
សននវេិីម្ចនប្ត្ចំលព្វោះជវនវរៈ ២ វេិីប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ១. ជ ជ ជ ជ ជ ច តិ្ 
 ២. ជ ជ ជ ជ ជ ភ .......... ច តិ្ 
 សគ្ម្ចប់ត្ោលរពនវរៈ ២ វេិីលទ្ៀត្លទោះ រប្រងរិនលកើត្ ោរ
ប្ែលត្ោលរពនៈ ២ វេិីរិនលកើត្ែល់ប រគលោំង ៣ គ្បលភទ្លទោះ លគ្ព្វោះ 
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ត្ោលរពនៈនឹងលកើត្លឡើងបានគ្តូ្វអាស្ស័ សភាវធរ៌ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ោរជវនៈ,  ោរប រគល,  និងោម្ចររោណ៍  
 ធរ៌ ៣ គ្បោរលនោះ គ្តូ្វគ្រប់បរបូិណ៌លហើ  ត្ោលរពនៈលទ្ើប
លកើត្លឡើងបាន ែូលចាន ោះប រគល ៣ ពួក លទ្ើបម្ចនធរ៌ ៣ គ្បោរ រិន
គ្រប់ ងគររណាសននវេិីោំង ២ ប្ែលម្ចនត្ោលរពនៈ លទ្ើបលកើត្លឡើង
រិនបាន ។ 
 

ការច្ក្ើត្ច្ ើង្របសប់ ិសនធិឆិត្តក្នងុ្ភរថមី 
 ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងោរលកើត្លឡើងក្នបែិសនធិចិត្តថា 

 ត្សោឹ និរ ោធ វសាលន ត្សាននតរលរវ ត្ថារហិតំ្ អាររោណំ 
អារពភ សវត្ថ កំ  វត្ថ កលរវ វ  ថារហំ  វជិាា ន ស បរកិខិលត្តន 
ត្ណាា ន ស រូលលកន សង្កខ លរន ជនិ ម្ចនំ សរប  លត្តហិ 
បររិគ ាម្ចនំ សហជាតនរធិដ្ឋា នភាលវន ប ពាងគរភូតំ្ ភវនតរបែិសទធ -
នវលសន បែិសនធិសង្កខ តំ្ ម្ចនសំ ឧបបជាម្ចនលរវ បតិ្ដ្ឋា តិ្ ភវនតលរ ។ 
 ោលច តិ្រលត់្លហើ កន ងលំដ្ឋប់ក្នច តិ្ លដ្ឋ រិនម្ចនរវង 
ចលទា ោះលទោះឯង ចិត្តប្ែលល ោ្ ោះថា បែិសនធិ លគ្ព្វោះជាប់លដ្ឋ ោរ
ត្ជាតិ្េោី និងជាតិ្ចាស់ោំង ២ ជាប់គន  ម្ចនសង្កខ រ ៣ យ៉ាង ណា
រួ ប្ែល វជិាា ន សស័ ជា នកគ្របគ្រង និងម្ចនត្ណាា ន សស័  ជា
រូលតរសររួរែល់សង្កខ រប្ែលជាក សល និង ក សលបានចាត់្
ប្ចងឱ្យលកើត្លឡើង ោន់ កអាររោណ៍ប្ែលបានល ោ្ ោះថា ករោ 
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ករោនិរិត្ត រតិ្និរិត្ត ប្ែលររណាសននជវនៈ ទ្ទួ្ល ករកតរ
អាោរប្ែលគ្បាកែកន ងោា រណារួ  បណាត ោា រោំង ៦ លោោះម្ចន
វត្ថ ជាទី្អាស្ស័  ឬរិនម្ចនវត្ថ ជាទី្អាស្ស័ កតី ោំងជាគ្បោន និងជា
ទី្តំងរបស់លចត្សិកនិងករោជរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួន គ្បាកែ
តងំលៅកន ងភពេោី ខណៈប្ែលបែិសនធិចិត្តលកើត្លឡើងលទោះឯង ។ 
 តរបាលីចំណ ចលនោះ លសចកតីសំខាន់ប្ែលថា ោលច តិ្ចិត្ត
លទោះរលត់្លហើ  កន ងលំដ្ឋប់ក្នច តិ្លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះលទោះ 
ប្ែលបែិសនធិចិត្តក៏តំងលឡើងកន ងភពេោីរួ រលំពច រ៊ឺ កន ងខណៈប្ែល
លកើត្លឡើងលទោះឯង ប្ែលជាោរទ្ម្ចា  លសចកតី ល់ល ើញខ សគ្បលភទ្ 
 នតរភវទិ្ែាិរបស់ប រគល បានែល់ ោរល ើញថា រវងច តិ្និងបែិសនធិ 
ឬរវងភពចាស់ជារួ នឹងភពេោីលទោះ ម្ចនភពរួ គ្បលភទ្ប្ែលជាទី្
សាន ក់លៅរួ គ្គរបស់សត្ាោំង  ប្ែលសាា ប់ នឹងគ្តូ្វលៅលកើត្  
សាន ក់លៅភពលទោះរ ន លែើរបីចាំ នកប្ែលនឹងជាម្ចត បិត បានលៅ
រួរគន  កន រវងប្ែលសាន ក់លៅកន ងភពរួ គ្គលទោះ អាចទ្ទួ្លែឹង
អាររោណ៍លផសងៗ បានយ៉ាងគ្បគ្កតី្ រ៊ឺ ម្ចនោរល ើញ ោរឮ លៅកន ង
សាថ នទី្លផសងៗ បាន សប្រតងខាួនឱ្យគ្បាកែ នឹងបាត់្ខាួនបាន ស្សលែៀង
 នកប្ែលបាន ភិញ្ញញ  ោរល ើញោំងលនោះល ោ្ ោះថា  នតរភវទិ្ែាិ ជាោរ
 ល់ល ើញខ សចាកោរពិត្ោំង ស ់ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបសប្រតងថា 
ត្សាននតរលរវ កន ងលដំ្ឋប់ក្នច តិ្ចិត្ត លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះលទោះ 
បែិសនធិសង្កខ តំ្ ម្ចនសំ ឧបបជាម្ចនលរវ បែិសនធិចិត្តក៏តំងលៅកន ងភព 
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េោីលទោះរួ រលំពច ។ 
 បែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកន ងភពេោីលនោះ ម្ចនអាររោណ៍ែូច
គន ជារួ អាររោណ៍របសរ់រណាសននជវនៈ ប្ែលលកើត្កន ងភពរ ន លបើ
អាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈជាកម្ចោ ររោណ៍ អាររោណ៍របស់បែិសនធិ
ក៏ជាកម្ចោ ររោណ៍ែូចគន  លបើអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈជាករោនិរិត្ត 
ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ បែិសនធិក៏ម្ចនអាររោណ៍ជាករោនិរិតត ររោណ៍ 
ឬរតិ្និរិតត ររោណ៍ ចំប្ណកច តិ្ចិត្តកន ងភពចាស់ក៏រង់ម្ចនអាររោណ៍ 
ែូចគន ជារួ អាររោណ៍របសប់ែិសនធិចិត្តកន ងភពចាស់លទោះឯង ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរផ្ទា សអ់ាររោណ៍ ឬោរប្គ្បគ្បួលភពចាស់ជារួ ភព
េោីលទោះ ក៏ផ្ទា ស់គន គ្ត្ង់បែិសនធិចិត្តលទោះឯង ។ 
 បែិសនធិចិត្តប្ែលម្ចនវត្ថ ជាទី្អាស្ស័ លទោះ បែិសនធិចិត្តប្ែល 
លកើត្កន ងបញ្ា លវោរភូរិ ល ោ្ ោះថា សវត្ថ កំ លគ្ព្វោះម្ចនហទ្ វត្ថ រូប
ជាទី្អាស្ស័  ចំប្ណកបែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្កន ងចត្ លវោរភូរិ 
ល ោ្ ោះថា  វត្ថ កំ លគ្ព្វោះរិនម្ចនហទ្ វត្ថ រូបជាទី្អាស្ស ័ ។ 
  វជិាា ន ស បរកិខិលត្តន ត្ណាា ន ស រូលលកន សង្កខ លរន ជនិ -
ម្ចនំ បែិសនធិសង្កខ តំ្ ម្ចនសំ ។ 
 បែិសនធិចិត្ត ម្ចនសង្កខ រ ៣ យ៉ាង ណារួ ប្ែលម្ចន វជិាា - 
ន សស័ ជា នកគ្របគ្រង និងម្ចនត្ណាា ន សស័ ជាប្សរល់ ចាត់្ោរ
ឱ្យលកើត្លឡើង លសចកតីថា ោរលធាើលដ្ឋ ោ  វចា ចិត្តរបស់សត្ា
ោំង   ប្ែលសលគ្រចជាប ណយជាបាប ប្ែលជាសង្កខ រលធាើោរ
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ចាត់្ប្ចងឱ្យបែិសនធិលកើត្កន ងភពេោីបានលទោះ គ្តូ្វម្ចន វជិាា ជាប់លៅ
ជារួ  លបើោរង្ករលផសងៗ រិនម្ចន វជិាា ជាប់ជារួ  ោរង្ករលទោះៗ 
នឹងសលគ្រចជាបាបជាប ណយរិនបាន ប្ត្ជាកិរយិប្ែលលធាើឱ្យសលគ្រច
ចំលព្វោះរ ខប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ឧបម្ចែូចស្រសតីប្ែលលៅម្ចនរែូវ ោលលៅរួរជារួ សាា រីលហើ  
លធាើឱ្យម្ចនប គ្ត្ធីតគ្បាកែលឡើងបាន ប្ត្ោល ស់រែូវលៅលហើ  លោោះ
លៅរួរជារួ ក៏រិនលធាើឱ្យម្ចនប គ្ត្ធីតគ្បាកែលឡើងបាន យ៉ាងណា 
ោរលធាើលដ្ឋ ោ  វចា ចិត្តរបស ់នកប្ែលលៅម្ចន វជិាា ន សស ័ 
ប្ែលលធាើឱ្យសលគ្រចជាប ណយជាបាប និងោរលធាើរបស់ នកប្ែលរិនម្ចន
 វជិាា ន សស័  ប្ែលរិនជាប ណយជាបាប ក៏ឧបលរ យយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
  វជិាា ប្ែលគ្របគ្រងសង្កខ រម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ លបើសង្កខ រជាប្ផនក 
ក សល  វជិាា ក៏គ្របគ្រងលដ្ឋ ភាពជាបកតូ្បនិសស បបចា័  លបើ
សង្កខ រជាប្ផនក ក សល  វជិាា ក៏គ្របគ្រងលដ្ឋ ភាពជាសហជាត្-
បបចា័  ោរប្ែល វជិាា ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ក សលសង្កខ រលទោះ 
លៅជា ន សស័  ចំប្ណកោរឧបោរៈែល់ ក សលលទោះ រិនប្រន
គ្តឹ្រប្ត្ជា ន សស័ ប៉ា លណាណ ោះលទ្ ប្ត្ជា វជិាា គ្បាកែលឡើងលដ្ឋ 
បរ ិ ដ្ឋា នកិលលស ។ 
 ត្ណាា ន សស រូលលកន សង្កខ លរន សង្កខ រ ៣ យ៉ាង ណារួ 
ប្ែលម្ចនត្ណាា ជាប្សរល់លទោះ សលំៅែល់ ោរលធាើោរង្ករលដ្ឋ 
ោ  វចា ចិត្តរបស់សត្ាោំង  កន ងលោកលនោះ រិនថាលធាើកន ងវត្ថ 
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ប្ែលលអ ឬរិនលអកតី រប្រងម្ចនោរគ្បាថាន ផលត្បសនង លដ្ឋ  ំណាច
របស់ត្ណាា ជានិចា លដ្ឋ លគ្ចើនអាចលព្វលបានថា លបើរិនម្ចនត្ណាា
ជា នកគ្បាថាន ឱ្យផលត្បសនងលហើ  ោរង្ករលផសងៗ រិនថាជាកិចា
ោរផ្ទោ ល់ខាួន ឬចំប្ណករួរកដី សូរបោីរង្ករផាូវធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងនឹង
ផាូវលោក និងគ្តូ្វឈប់លសៃៀរលគ្ព្វោះរិនម្ចនត្ណាា ជាលគ្រឿងទំ្ន ក
បគ្រុង លៅប្ត្គ្បគ្ពឹត្តលៅបានប្ត្ចំលព្វោះោរង្ករផាូវធរ៌ប្ែលរិនោក់
ទ្ងនឹងផាូវលោក ែូចជាោរចលគ្រើនវបិសសទករោដ្ឋា នរបស់ប េ ជានខាោះ 
និងរបស់គ្ពោះ រ ិប រគល រហូត្ែលោ់រពិចារណា ររគ ផល និព្វា ន  
កិលលសប្ែលលោះលហើ  ឬកិលលសប្ែលលៅសល់ ោរចូលផល
សម្ចបត្តិ និលោធសម្ចបត្តិប៉ា លណាណ ោះ លោកម្ចនប្ត្ោរង្ករផាូវធរ៌រិន
ោក់ទ្ងនឹងផាូវលោកែូលចនោះលហើ  លោកនឹងសៃប់សាៃ ត់្រិន  ូ រ ។ 
 ឧបម្ចែូចខយល់ប្ែលផ្ទត់្លៅជាគ្បចាំធរោតគ្រប់ទិ្ស ម្ចនោរ 
ឈប់បក់សៃប់លៅគ្បម្ចណកនាោះលម្ច៉ាង សត្ាោំង  ក៏នឹងសាា ប់
ជាលគ្ចើន សល់ប្ត្សត្ាប្ែលអាស្ស័ ខាងលគ្ោរប្ផនែី និងខាងលគ្ោរ
ទឹ្កប៉ា លណាណ ោះ លបើខយល់ខាា ំងជាពយ ោះ ក៏រប្រងទំលសចកតីវទិសរកោន់
ពួកសត្ាែូចគន  លសចកតីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា  ំណាចរបស់ត្ណាា
ក៏រប្រងទំរកនូវគ្បលយជន៍យ៉ាងធំ ែល់ពួកសត្ាលោកែូចខយល់
ប្ែលបក់ផ្ទត់្ជាគ្បចា ំ ធរោតទូ្លៅគ្រប់ទិ្ស នឹងលបើ ំណាចរបស់
ត្ណាា ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា ក្គ្កប្លង ក៏ែូចខយលព់យ ោះ រប្រងទំលសចកតី
វបិត្តិរកោន់ពួកសត្ាោំង  ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
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 លដ្ឋ លហត្ លនោះោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់របស់សត្ាោំង  ប្ែល
ជាសង្កខ រលដ្ឋ អាស្ស័  វជិាា ជាលហត្ លនោះលទ្ើបលវៀរចាកត្ណាា រិនបាន 
គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបសប្រតងថា ត្ណាា ន ស រូលលកន សង្កខ លរន 
សង្កខ រោំង ៣ ម្ចនត្ណាា ជាប្សរល់ ត្ណាា ប្ែលជាបចា័ ឧបោរៈ
ែល់សង្កខ រ ៣ ម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ លដ្ឋ  ំណាបកតូ្បនិសស បបចា័  
និងសហជាត្បបចា័  ។ 

 លបើសង្កខ រជាលោសរូលចិត្ត លម្ចហរូលចិត្ត ឬលោកិ ក សលចិត្ត 
ត្ណាា ឧបោរៈលដ្ឋ សភាពជាបកតូ្បនិសស បបចា័  ប្ែលខណៈ
លទោះត្ណាា លៅជា ន សស័  ។ 

 លបើសង្កខ រជាលោភរូលចិត្ត ត្ណាា ក៏ឧបោរៈលដ្ឋ សភាពជា 

សហជាត្បបចា័  ខណៈលទោះរិនប្រនជា ន សស័  ប្ត្ជាតួ្លោភៈ
ប្ែលជាបរ ិ ដ្ឋា នកិលលសលកើត្លឡើងលដ្ឋ គ្ត្ង់ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ
សប្រតងថា ត្ណាា ន ស រូលលកន ត្ណាា ឧបោរៈែល់សង្កខ រប្ែល
ជាលោសរូល លម្ចហរូល និងលោកិ ក សលលដ្ឋ គ្ត្ង់ ចំប្ណក
លោភរូលជាោរសប្រតងលដ្ឋ  រ ។  

សង្កខ រ ៣ ប្ែលឱ្យបែិសនធិលកើត្លឡើងលទោះម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
ខណៈលធាើលអលធាើអាគ្កក់ រវងប្ែលម្ចនជីវតិ្លៅតរគ្បគ្កតី្រា៉ាង 
និងក សល ក សលសង្កខ រប្ែលលកើត្លឡើង កន ងររណាសននោលប្ែល
ម្ចនជវនចិត្តលកើត្ ៥ ខណៈ ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងចំប្ណកោំង ២ លនោះ 
ក សល ក សលសង្កខ រ កន ងចំប្ណកែំបូងចាត់្ប្ចងឱ្យបែិសនធិលកើត្
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លឡើងកន ងភពេោី លដ្ឋ សភាពជាជនកសត្តិ តំងលៅកន ងឋានៈជាបកតូ្-
បនិសស បបចា័ ជាពិលសស កន ងចំប្ណកខាងលគ្ោ ចាត់្លដ្ឋ 
សភាពជាឧបត្ថរភកសត្តិ តងំលៅកន ងឋានៈជាបកតូ្បនិសស បបចា័ 
សារញ្ញ ប្ែលសប្រតងថា វជិាា ន សស ័និងត្ណាា ន សស័  កន ងសង្កខ រ
ប្ែលជាក សល ក សលោំង ២ ចំប្ណកលនោះរិនែូចគន   ោរគ្របគ្រង
របស់ វជិាា និងត្ណាា កន ងសង្កខ រប្ែលជាក សល ក សល ចំប្ណក
ែំបូងលទោះែូចបានសប្រតងលហើ  ចំប្ណកោរគ្របគ្រងរបស់ វជិាា
និងត្ណាា កន ងសង្កខ រចំប្ណកខាងលគ្ោ នឹងបានសប្រតងត្លៅលនោះ  
  វជិាា  ត្ណាា  សង្កខ រ សហលជហិ  បា ិនំ  
 វសិយទី្នវចាេ ទំ្ ទរនំ ខិបនំ បិច  
  បបហីលនហិ លសសានំ ឆាទ្នំ ទរនំ បិច  
 ខិបោបនសង្កខ ោ ក សោវ ភវនតិហ ។ 

  វជិាា  ត្ណាា  សង្កខ រ ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ ររណាសននជវនៈ 
របស ់នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ង បា ភូរិោំងលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
បាន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
 បិទ្បាងំលោសរបស់និរិតត ររោណ៍ ម្ចនកម្ចោ ររោណ៍ជាលែើរ ១ 
ឱ្យបែិសនធិវញិ្ញញ ណបលង្កអ នលៅកន ងនិរិតត ររោណ៍ ម្ចនកម្ចោ ររោណ៍
ជាលែើរ ១ លបាោះបែិសនធិវញិ្ញញ ណលៅកន ងអាររោណ៍ ម្ចនកម្ចោ ររោណ៍
ជាលែើរលទោះ ១ ។ 
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  វជិាា និងត្ណាា ប្ែលលៅគ្បហាររិនោន់បាន លៅលែកគ្តំកន ង
ខនធសទត នរបស់ នកប្ែលលៅលកើត្កន ងស រតិ្ោំងលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត
លៅបាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ បិទ្បាំងលោសរបស់និរិតត ររោណ៍ ម្ចនកម្ចោ ររោណ៍
ជាលែើរ១ នឹងឱ្យបែិសនធិវញិ្ញញ ណបលង្កអ នលៅកន ងនិរិតត ររោណ៍ ម្ចន
កម្ចោ ររោណ៍ជាលែើរលទោះ១ ចំប្ណក នកប្ែលលៅលកើត្កន ងស រតិ្ភូរិ 
សង្កខ រប្ែលលបាោះបែិសនធិវញិ្ញញ ណលៅកន ងនិរិតត ររោណ៍ ម្ចនកម្ចោ ររោណ៍
ជាលែើរលទោះ ក សលសង្កខ ររួ ប្ផនក ។ 

 កន ងគថាខាងលែើរ  វជិាា  ត្ណាា  ។ល។ ទរនំ ខិបនំ បិច 
សប្រតងែល់ វជិាា ត្ណាា  និង ក សលសង្កខ រ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ 
ររណាសននជវនៈ ជាបចា័ លដ្ឋ ជួ ឧបត្ថរភែល់បែិសនធិវញិ្ញញ ណ
របស់ នកប្ែលលៅលកើត្កន ង បា ភូរិ លព្វលរ៊ឺ  វជិាា ជា នកបិទ្បាំង
លោសរបស់និរិតត ររោណ៍ ម្ចនកម្ចោ ររោណ៍ជាលែើរលទោះ ោលលព្វល
លដ្ឋ លហត្ ផលលហើ   វជិាា ជាបកតូ្បនិសស បបចា័  បែិសនធិ-
វញិ្ញញ ណជាបចា  បបនន សគ្ម្ចប់ត្ណាា ជាសភាពប្ែលបលង្កអ នលៅកន ង
អាររោណ៍ជាធរោត លទ្ើបលធាើឱ្យបែិសនធិវញិ្ញញ ណប្ែលោក់ទ្ងនឹងខាួន 
បលង្កអ នលៅកន ងនិរិតត ររោណ៍ណារួ  ប្ែលរកគ្បាកែតរខាួនផង 
ោលលព្វលលដ្ឋ លហត្ ផលលហើ  ត្ណាា ជាបកតូ្បនិសស បបចា័  
បែិសនធិវញិ្ញញ ណជាបចា  បបនន  ក សលសង្កខ រជា នកលបាោះបែិសនធិ-
វញិ្ញញ ណលៅកន ងអាររោណ៍លទោះ រ៊ឺ ឱ្យទ្ទួ្លនិរិតត ររោណ៍ណារួ ប្ែល
រកគ្បាកែលទោះឯង ោលលព្វលលដ្ឋ លហត្ ផលលទោះ  ក សលសង្កខ រ
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ជាបកតូ្បនិសស បបចា័  បែិសនធិវញិ្ញញ ណជាបចា  បបនន ឧបម្ចែូច
ប រសប្ែលគ្តូ្វសគ្តូ្វ ៣ ទក់កំព ងគ្បទូ្សោ៉ា  លដ្ឋ សគ្តូ្វទី្ ១ លធាើ
ទទី្ចងប្ភនក សគ្តូ្វទី្ ២ បង្កគ ប់ឱ្យលលើកក្ែ លហើ ប្ស្សកគ្បាប់ថា 
ឱ្យោន់ កគ្ទ្ពយប្ែលលៅគ្ត្ង់ខាងរ ខលទោះ សគ្តូ្វទី្ ៣ បានោញ
 កគ្ទ្ពយលទោះលចញលៅ លសចកតីលនោះយ៉ាងណា ោរជួ ឧបោរៈរវង
 វជិាា  ត្ណាា   ក សលសង្កខ រ និងបែិសនធិវញិ្ញញ ណក៏ែូចជាសគ្តូ្វ ៣ 
ទក់ និងប រសប្ែលគ្តូ្វគ្បទ្ សោ៉ា ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 ោរគ្របគ្រងរបស់ វជិាា   និងត្ណាា  ែល់ ក សលសង្កខ រកន ង
ររណាសននជវនៈលទោះ លបើររណាសននជវនៈជាលោភរូលចិត្ត  វជិាា និង 

ត្ណាា  ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ក សលសង្កខ រលដ្ឋ  ំណាច
សហជាត្បបចា័  លបើររណាសននជវនៈជាលោសរូលចិត្ត លម្ចហរូល
ចិត្តលហើ   វជិាា ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល ់ក សលសង្កខ រ លដ្ឋ 
 ំណាចសហជាត្បបចា័  នឹងត្ណាា ជាបចា័ ឧបោរៈ ក សលសង្កខ រ 
លដ្ឋ  ំណាចបកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 

 កន ងគថាទី្ ២  បបហីលនហិ លសសានំ ។ល។ ក សោវ 
ភវនតិហ ។ លទោះសលំៅ ក   វជិាា ន សស័  ត្ណាា ន សស័ និងក សល
សង្កខ រ ជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល់បែិសនធិវញិ្ញញ ណ របស់ នកប្ែល
លៅលកើត្កន ងស រតិ្ភូរិ ។ 

 លសចកតីថា  វជិាា ន សស ័ ជា នកបិទ្បាំងលោសរបស់
និរិតត ររោណ៍ ម្ចនកម្ចោ ររោណ៍ជាលែើរ ោលលព្វលលដ្ឋ លហត្ ផល
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លហើ   វជិាា ជាបកតូ្បនិសស បបចា័  បែិសនធិវញិ្ញញ ណជាបចា  បបនន 
ត្ណាា ន សស័ ជាសភាពប្ែលបលង្កអ នលៅកន ងអាររោណ៍ជាធរោត ែូលចាន ោះ
លទ្ើបជា នកលធាើឱ្យបែិសនធិវញិ្ញញ ណ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងខាួនបលង្កអ នលៅ
កន ងនិរិតត ររោណ៍ណារួ  ប្ែលរកគ្បាកែតរខាួនផង ោលលព្វល
លដ្ឋ លហត្ ផល ត្ណាា ជាបកតូ្បនិសស បបចា័  បែិសនធិវញិ្ញញ ណ
ជាបចា  បបនន ក សលសង្កខ រជា នកលបាោះបែិសនធិលៅកន ងអាររោណ៍លទោះ 
ោលលព្វលលដ្ឋ លហត្ ផល ក សលសង្កខ រជាបកតូ្បនិសស បបចា័  
បែិសនធិវញិ្ញញ ណជាបចា  បបនន  វជិាា និងត្ណាា ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈ
ែល់ក សលសង្កខ រ កន ងររណាសននជវនៈលនោះ លដ្ឋ  ំណាចបកតូ្ប-
និសស បបចា័  ។ 

 ចំប្ណកកន ងសងគហបាលីប្ែលលព្វលថា សរប  លត្តហិ បររិគ ា-
ម្ចនំ ជាចិត្តប្ែលសរប  ត្តធរ៌ោំង   ម្ចនផសសៈ លវទ្ទជាលែើរ 
ជាបរវិរ ។ 

 លសចកតីថា បែិសនធិលកើត្លឡើងលនោះរិនប្រនម្ចនចិត្តប្ត្រា៉ាងលទ្ 
ប្ត្ម្ចនលចត្សិកជាបរវិរ រ៊ឺ គ្បកបជារួ ចិត្តលដ្ឋ  ំណាច
សហជាត្បបចា័   ញ្ញរញ្ញបបចា័  និសស បបចា័  គ្បគ្ពឹត្តលៅ
តរសររួរ ែល់បែិសនធិចិត្តលទោះៗ ។ 

 សហជាតនរធិដ្ឋា នភាលវន ប ពាងគរភូតំ្ ោំងជាគ្បោនលគ្ព្វោះ
ជាទី្តំងរបស់លចត្សកិនិងករោជរូប ។ 

 លសចកតីថា ោរលកើត្លឡើងកន ងភពេោីរបស់បែិសនធិចិត្តលចត្សកិ 
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 និងករោជរូបោំង ៣ លនោះ សូរបីនឹងលកើត្លឡើងគ្ពរៗ គន  លដ្ឋ រិន
ម្ចន នកណាលកើត្រ នលកើត្លគ្ោ ជាងគន ក៏ពិត្ ប្ត្បែិសនធិលនោះតំង
លៅលដ្ឋ ឋានៈជាសហជាត្និសស បបចា័  រ៊ឺ ជាទី្អាស្ស័ លកើត្ក្ន
សហជាត្ធរ៌ ម្ចនលចត្សកិនិងករោជរូបរួរផង ។ 

 បាលីប្ែលលព្វលថា ភវនតរបែិសទធ នវលសន បែិសនធិសង្កខ តំ្ 
ម្ចនសំ ចិត្តប្ែលល ោ្ ោះថា បែិសនធិ លគ្ព្វោះជាប់ោក់ទ្ងលដ្ឋ ោរត្
ជាតិ្េោី និងជាតិ្ចាស់ោងំ ២ ជាប់ត្គន  សប្រតងែល់លហត្ ក្នោរបាន 
ល ោ្ ោះថា បែិសនធិ ។ 

 លសចកតីថា ោលភពចាស់ ស់លហើ  រិនម្ចនវញិ្ញញ ណ ឬជីវតិ្-
នវកកោបលកើត្-ត្ ែូលចនោះលវៀរគ្ពោះ រហនតលចញលហើ  ប រគលលគ្ៅពី
លទោះ លោោះជារន សស លទ្វត គ្ពហោ និងជាប េ ជាន ឬគ្ពោះ រ ិកតី 
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅរិនបាន ែូលចាន ោះោលសាា ប់វបិាកវញិ្ញញ ណរប្រងលកើត្
លឡើង លធាើទទី្បនតភពចាស់ជារួ ភពេោីោងំ ២ ត្ជាប់គន លទ្ើបបាន
ល ោ្ ោះថា បែិសនធិ ែូចវចនត្ថៈថា ភវនតរ ំបែិសនោហតី្តិ្ = បែិសនធិ  
 ឧបបជាម្ចនលរវ បតិ្ដ្ឋា តិ្ ភវនតលរ តំងលឡើងកន ងភពេោីភាា រ 

ខណៈប្ែលលកើត្លទោះឯង សប្រតងឱ្យគ្ជាបែល់ភពេោីរបស់បែិសនធិថា 
កន ងឧបាទ្ខណៈ រ៊ឺ ខណៈលកើត្លឡើងក្នបែិសនធិចិត្តលទោះឯង ជាោរ
លកើត្លឡើងក្នភពេោីលហើ  រិនប្រនជាឧបាទ្ខណៈក្នបែិសនធិចិត្តកន ង
ភពចាស់ នឹងរិនប្រនឋិតិ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត លទ្ើបោន់ កថា
ជាភពេោី ប្ត្រន សសោងំ  គ្ត្ឡប់ទំគន  ល់ថា ោលសត្ា
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ោំង  សាា ប់លទោះ លៅរិនោន់បានលកើត្កន ងភពេោីភាា រលទ្ គ្តូ្វលៅ
ប្សាងរកទី្លកើត្ ប្ែលជាោរ ល់ខ សចាកលសចកតីពិត្ លគ្ព្វោះរិនបាន
សកិាកន ងោរលកើត្ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ និងោរសាា ប់របស់ទររូបកខនធ ៥ 
លទោះឯង ោលជួបលហត្ ខាងលគ្ៅ ក៏វនិិចេ័ ខ សរិត្ថា សត្ាោំង  
សាា ប់លហើ លៅរិនោន់លកើត្ ប្ែលលហត្ ែឹកទំចិត្តលៅខាងលគ្ៅម្ចន 
២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១.  នកប្ែលសាា ប់លៅលហើ រកសប្រតងខាួនឱ្យ នកែក្ទ្ល ើញ 

បានលដ្ឋ រូបោងសណាា នកិរយិអាោរ ឬលគ្រឿងប្ត្ងោ ស្សលែៀង
គន នឹងោលលៅម្ចនជីវតិ្ លសចកតីពិត្ នកប្ែលសាា ប់លៅលហើ លទោះ 
បានលៅលកើត្លដ្ឋ ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ ជាលគ្បត្លៅកន ងស្សុក ឬជា
វនិិបាតិ្កលទ្វត រ៊ឺ ពួកលទ្វតជាន់ោប ប្ែលម្ចនលសចកតីគ្បោន់ម្ចំ 
លដ្ឋ  ំណាចឧបាោន ៣ គ្បោរ ម្ចនោរ បាោន ទិ្ែា បាោន និង
 ត្តវទ្ បាោន នឹងម្ចនឱ្ោសប្ែលរកសប្រតងខាួនឱ្យគ្បាកែបាន ។ 

 ២.  នកប្ែលបានឮ បានសាត ប់ព្វកយថា សរភលវសី ប្ែលម្ចន
រកកន ងលរត្តសូគ្ត្ប្ែលប្គ្បថា សត្ាប្ែលកំព ងប្សាងរកទី្លកើត្  ល់
ថាសត្ាប្ែលសាា ប់លហើ លៅប្សាងរកភពេោី លដ្ឋ លៅរិនោន់បាន
លកើត្ក៏ម្ចន ។ 

 លសចកតីពិត្ សត្ាប្ែលល ោ្ ោះថា សរភលវសី លទោះសំលៅែល ់
 នកប្ែលលៅវលិវល់សាា ប់លកើត្ សាា ប់លហើ លកើត្ភាា រ បានែល់ ប េ ជាន 
៤ ពួក និងគ្ពោះលសកខប រគល ៣ ពួក លគ្ព្វោះលោះភវសំលយជនៈរិនោន់
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បាន ប រគលោំងលនោះម្ចនោរលកើត្លៅរិនោន់ ស់ គ្តូ្វប្សាងរកភព
ជាតិ្ត្លៅលទ្ៀត្ លដ្ឋ  ំណាចក្នករោរបស់ខាួនលទោះឯង ។ 

 

សប្ម្តង្អារម្មែ៍របសក់ាម្ប ិសនធិ 
កន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា 

 ររណាសននវេិី ំ បលនត្ថ រនោបបវតត និ បលញ្ា វ ជវទនិ 
បាែិកងខិត្ព្វា និ, ត្សាោ   ទិ្ បចា បបទន ររោលណស  អាបាេរលត្ស  
ធរលនតលសាវ ររណំ លហាតិ្ ។ 

 កន ងររណាសននវេិី ជវនៈប្ែលម្ចនកម្ចា ំងលខា  រប្រងលកើត្
លឡើងបាន ៥ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះោរលកើត្លឡើងរបស់ជវនចិត្តោំង
លនោះ ម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  ែូលចាន ោះនឹងសាា ប់ោលអាររោណ៍ជាបចា បបនន
ប្ែលគ្បាកែចំលព្វោះរ ខ និងតំងលៅលទោះ ។ 

 បាលីចំណ ចលនោះ សប្រតងែល់ោរលកើត្លឡើងក្នជវនៈ ោលជិត្
នឹងសាា ប់ ររណាសននវេិី ំ សប្រតងែល់ររណាសននវេិីលទោះ រិន
ប្រនជាវេិីប្ត្រួ ប្ែលលកើត្លឡើង ជាគ្គច ងលគ្ោ រ ននឹងសាា ប់ក៏លទ្ 
លគ្ព្វោះររណាសននវេិីលនោះ ប្គ្បថា វេិីប្ែលលកើត្លឡើងោលជិត្នឹងសាា ប់ 
ោលលព្វលលដ្ឋ ចំនួនវេិីចិត្តលហើ  រប្រងម្ចនលគ្ចើនរ វេិី ប្ែលវេិី
ោងំលនោះក៏បានល ោ្ ោះថា ជាររណាសននវេិីែូចគន  ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា 
ររណសស អាសននំ = ររណាសននំ ប្គ្បថា ជិត្លសចកតីសាា ប់ ល ោ្ ោះថា 
ររណាសនន ។ 
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 ររណាសលនន បវតត  វេិី = ររណាសននវេិី ប្គ្បថា វេិីចិត្តលកើត្
លឡើងកន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ ល ោ្ ោះថា ររណាសននវេិី ោរលកើត្លឡើង
របស់ជវនចិត្ត កន ងររណាសននវេិីោំងលនោះ ម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  
ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 រនោំ ហ តា  បវត្តតី្តិ្ = រនោបបវត្តិ ោរលកើត្លឡើងរបស់ជវនចិត្ត
ម្ចនកម្ចា ំងលខា  ល ោ្ ោះថា រនោបបវត្តិ ប្ែលែូលចនោះលគ្ព្វោះគ្កប្សចិត្ត
ម្ចនកម្ចា ំងលខា  ោងំហទ្ វត្ថ ប្ែលជាទី្អាស្ស័ លកើត្របស់ចិត្ត
លចត្សិកោំង  ក៏ម្ចនកម្ចា ំងលខា  ោលហទ្ វត្ថ ម្ចនកម្ចា ំង
លខា លហើ  ចិត្តលចត្សិកប្ែលអាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្ រប្រងម្ចន
កម្ចា ំងលខា ផងប្ែរ ឧបម្ចែូចរេលភាើងរត់្លៅលលើផាូវប្ែលគ្ទុ្ឌលគ្ោរ 
រប្រងគ្តូ្វបនថ លលបឿន គ្កប្សចិត្តប្ែលម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  រិនបាន
ោក់ទ្ងនឹងអា   ប្ត្ោក់ទ្ងនឹងហទ្ វត្ថ  និងោលក្នោរលកើត្លឡើង
របស់ចិត្ត លបើលកើត្កន ងររណាសននោល  តិ្ត្រ ណោល រ ចាេ ោល 
វសិញ្ញីភូត្ោល គ្កប្សចិត្តក៏ម្ចនកម្ចា ំងលខា  ប្ត្លបើគ្កប្សចិត្ត
លពលគ្បគ្កតី្ប្ែលលគ្ៅពីោលែូចលព្វលលនោះ គ្កប្សចិត្តក៏ម្ចនកម្ចា ំង
រងឹម្ចំ ឧបម្ចែូចកលដដ ក្នែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យលពលគ្ពឹក លពលក្េៃគ្ត្ង់ 
និងលពលោៃ ច រប្រងម្ចនកម្ចា ំងលៅត លផសងគន  រ៊ឺ លវោក្េៃគ្ត្ង់រប្រង
លៅត ខាា ំងជាងលពលគ្ពឹកនិងលពលោៃ ច ែូលចាន ោះោរប្ែលគ្កប្សចិត្ត
ម្ចនកម្ចា ំងលខា  លទ្ើបជាប់ពីហទ្ វត្ថ  និងលវោក្នោរលកើត្លឡើង
របស់ចិត្តលទោះឯង ។ 
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 លហត្ ប្ែលឱ្យហទ្ វត្ថ ម្ចនកម្ចា ំងលខា លទោះ លគ្ព្វោះជា តិ្-
ត្រ ណោល បានលសចកតីថា ោរកប្ែលច ោះោន់រភ៌ម្ចត លៅម្ចន
 វ វៈលកើត្លឡើងរិនោន់គ្រប់ លវោលទោះោងោ ម្ចនសភាពទ្ន់
លខា ខាា ំង ែូលចាន ោះហទ្ វត្ថ លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  ។ 

 ហទ្ វត្ថ ពិោរ ែូចជាលោរលបោះែូង ដ្ឋក់ថាន ំសនាប់ក៏ជាលហត្ 
ឱ្យហទ្ វត្ថ ម្ចនកម្ចា ំងលខា បាន ។ 

 ហទ្ វត្ថ ម្ចនកម្ចា ំងលខា កន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ សំលៅែល់ 
តរធរោតករោជរូបលទោះ រប្រងលកើត្លឡើងគ្រប់ៗ ខណៈចិត្ត ប្ត្លវោ
ជិត្នឹងសាា ប់លទោះ ករោជរូបនឹងគ្តូ្វរលត់្គ្ពរគន ជារួ ច តិ្ចិត្តជានិចា ។ 

 ែូលចាន ោះករោជរូបកន ងលវោជិត្សាា ប់ នឹងរិនម្ចនលកើត្បប្នថរលទ្ៀត្ 
ម្ចនប្ត្ករោជរូបប្ែលកំព ងរលត់្ប៉ា លណាណ ោះ ករោជរូបលទ្ើបម្ចនតិ្ចច ោះ 
នឹងរលត់្ សគ់្ពរជារួ ច តិ្ចិត្ត ែូលចាន ោះកន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់ម្ចន
ករោជរូបលៅសលតិ់្ចតួ្ច ហទ្ វត្ថ លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  ចិត្ត
លចត្សិកប្ែលអាស្ស័ ហទ្ វត្ថ លកើត្ លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា 
ផងប្ែរ ។ 

 

កាលជិត្នឹង្ស្លា ប់មនជវនៈច្ក្ើត្បានព្ត្ឹម្ ៥ ខ្ែៈ 
 បលញ្ា វ ជវទនិ បាែិកងខិត្ព្វា និ ជវនៈរបបីលកើត្បានគ្តឹ្រ ៥ 
ខណៈប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះថាជាលវោជិត្នឹងសាា ប់ សំលៅ ក ោរជវនៈ 
ប្ត្រា៉ាង តរធរោតោរជវនៈប្ែលនឹងឱ្យសលគ្រចជាោរលធាើ ោរ
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និយ  ោរនឹករិត្បានលទោះ គ្តូ្វលកើត្លឡើងែល់ ៧ ខណៈ លវៀរប្ត្
 នកម្ចនបញ្ញញ បាររីលគ្ចើន ែូចជាគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធនិងគ្ពោះ រគសាវក័ 
ជវនចិត្តលកើត្គ្តឹ្រ ៤-៥ ខណៈ ក៏សលគ្រចោរង្ករបាន ប្ត្ជាោរង្ករ
ពិលសស លដ្ឋ ម្ចនសតិ្ជាគ្បោន ចំប្ណកជវនៈ ៥ ខណៈ រប្រងម្ចន
ែល់ នកជិត្នឹងសាា ប់លដ្ឋ ទូ្លៅ ខណៈលទោះរិនម្ចនោរកលគ្រើក
ោ  វចា ឬសូរបីប្ត្នឹករិត្ រ៊ឺ លៅកន ងសភាព ស់លសចកតីែឹងខាួន
លទោះឯង។ 

 

អារម្មែ៍ក្នងុ្ម្រណាសននជវនៈអាឆត្ជាប់អារម្មែ៍  

       ប្ត្ម្ួយជាមួ្យប ិសនធិនិង្ភវង្គឆិត្ត 
 ម្ចនបាលីសប្រតងថា ត្សាោ   ទិ្ បចា បទន ររោលណស  អាបាេរ-
លត្ស  ធរលនតលសាវ ររណំ លហាតិ្ លសចកតីថា លបើសាា ប់កន ងខណៈ
អាររោណ៍ជាបចា បបននប្ែលគ្បាកែចំលព្វោះរ ខកំព ងតំងលៅ បែិសនធិ 
និងភវងគលកើត្ប្ែលជាប់ត្គន  រប្រងទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន 
ប្ែលគ្បាកែចំលព្វោះរ ខ និងកំព ងតំងលៅែូចគន  អាររោណ៍បចា បបនន
ប្ែលលព្វលលនោះ សំលៅ ក រូបាររោណ៍ បានែល់ រូប សំលឡង កាិន 
រស លផ្ទែាពាៈ ប៉ា លណាណ ោះ រិនបានសំលៅ ក ទរអាររោណ៍ រ៊ឺ លសចកតី
លគ្ត្ក រ រិនលគ្ត្ក រ ឬលសចកតីគ្ជោះថាា  ប្ែលលកើត្លៅខាងកន ង នកែក្ទ្ 
ប្ែលជាពហិោធ ររោណ៍ផង នឹងសូរបីទរអាររោណ៍ប្ែលលកើត្លៅខាង
កន ងខាួន ក៏រិនអាច ករកជាអាររោណ៍របស់ររណាសននជវនៈបាន 
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លគ្ព្វោះទរធរ៌កន ងសទត នរបស់ខាួនប្ែលជាអាររោណ៍បានលទោះ ជា
ទរធរ៌ប្ែលកនាងជា តី្ត្លៅលហើ  ។ 

 ែូលចាន ោះលទ្ើបម្ចនចំលព្វោះបចា បបននរូបាររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះអា  
របស់រូបប្វងជាងទរ រ៊ឺ ចិត្តលកើត្រលត់្ ១៧ ខណៈ លសោើគន នឹងោរ
លកើត្រលត់្របស់រូបរួ ខណៈ លបើអាររោណ៍ជា តិ្រហទត ររោណ៍ លហើ 
ររណាសននវេិីម្ចនត្ោលរពនៈ បែិសនធិចិត្តប៉ា លណាណ ោះប្ែលម្ចន
បចា បបននអាររោណ៍, លបើររណាសននវេិីរិនម្ចនត្ោលរពនៈ បែិសនធិចិត្ត
និងភវងគចិត្ត ២ ខណៈលទ្ៀត្ ប្ែលម្ចនបចា បបននអាររោណ៍, លបើអាររោណ៍
ជារហទត ររោណ៍ បែិសនធិចិត្តនិងបឋរភវងគប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលម្ចន
បចា បបននអាររោណ៍, លបើបចា បបននអាររោណ៍លកើត្តររលទោា រ ររណា-
សននវេិី អាររោណ៍ជា តិ្វភូិតររោណ៍ និងវេិីលទោះម្ចនត្ោលរពនៈ 
បែិសនធិចិត្តនិងភវងគចិត្តយ៉ាងលគ្ចើន ៤ ខណៈលទ្ៀត្ម្ចនបចា បបនន
អាររោណ៍, លបើរិនម្ចនត្ោលរពនៈ បែិសនធិចិត្តនិងភវងគចិត្តយ៉ាងលគ្ចើន 
៦ ខណៈលទ្ៀត្ម្ចនបចា បបននអាររោណ៍, លបើអាររោណ៍ជាវភូិតររោណ៍ 
បែិសនធិចិត្តនិងភវងគចិត្តយ៉ាងលគ្ចើន ៦ ខណៈលទ្ៀត្ម្ចនបចា បបនន
អាររោណ៍បានែូចគន  ។ 

 ត្ោ បែិសនធិភវង្កគ នរប ិ បចា បទន ររោណត លពភតី្តិ្ កតា  
ោម្ចវចរបែិសនធិយ ឆ្ោា ររគហិតំ្ ករោនិរិត្តំ រតិ្និរិត្តញ្ា  
បចា បបននរតី្តររោណំ ឧបលពភតិ្, កន ងលវោលទោះ សូរបីអាររោណ៍
របស់បែិសនធិចិត្ត និងភវងគចិត្តប្ែលលកើត្ជាប់ត្គន  ក៏បានអាររោណ៍
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ប្ែលជាបចា បបននែូចគន  លគ្ព្វោះែូលចាន ោះករោនិរិតត ររោណ៍ និងរតិ្និរិតត -
ររោណ៍ របស់ោម្ចវចរបែិសនធិ ប្ែលររណាសននជវនៈទ្ទួ្លរក
លដ្ឋ ោា រោំង ៦ លនោះ ជាបចា បបននអាររោណ៍បាន ឬជា តី្តររោណ៍
ក៏បាន ។ 

 ែូលចាន ោះសរ បលសចកតីតរបាលី លទ្ើបម្ចនលសចកតីថា ករោនិរិតត -
ររោណ៍ រតិ្និរិតត ររោណ៍របស់ោរបែិសនធិ ប្ែលររណាសននជវនៈ
ទ្ទួ្លរកលដ្ឋ ោា រោំង ៦ លនោះ ជាបចា បបននអាររោណ៍ក៏បាន ជា
 តី្តររោណ៍ក៏បាន ។ 

 សគ្ម្ចប់កម្ចោ ររោណ៍លទោះម្ចនបាលីសប្រតងថា ករោំ បន  តី្ត្លរវ, 
ត្ញ្ា  រលទោា ររគហិតំ្, តនិ បន សព្វា និបិ បរតិ្តធរោភូតលនវររោណានិ។ 

 ចំប្ណកកម្ចោ ររោណ៍របស់ោរបែិសនធិលទោះ គ្តូ្វជា តី្តររោណ៍
ប្ត្រា៉ាង ប្ែលររណាសននជវនៈទ្ទួ្លរកលដ្ឋ រលទោា រ ោលលព្វល
លដ្ឋ ធរ៌លហើ  ករោ ករោនិរិតត ររោណ៍ រតិ្និរិតត ររោណ៍ របស់
ោរបែិសនធិោំងលនោះ ជាអាររោណ៍របស់ោរធរ៌ោំង ស់ ។ 

 សគ្ម្ចប់រូបធម្ចោ ររោណ៍ ករោនិរិត្ត រតិ្និរិត្តលទោះ សំលៅ ក 
 នកប្ែលកំព ងចលគ្រើនសរេភាវទ វបិសសទភាវទ ឬគ្ពហោប្ែលនឹង
លៅលកើត្កន ងោរភូរិ ម្ចនោរពិចារណា វ វៈតូ្ចធំ ឬោត្ ោំង ៤ 
ោលជិត្នឹងសាា ប់ ក៏ម្ចនោររិត្ពិចារណាកន ងវត្ថ ោំងលទោះ ប្ែលជា
ករោនិរិត្តធម្ចោ ររោណ៍លកើត្លឡើង ចំប្ណក នកប្ែលលៅលកើត្កន ង បា 
ភូរិ ម្ចនោររិត្ែល់ វ វៈតូ្ចធំរបស់ខាួន ឬ នកែក្ទ្លដ្ឋ  ំណាច
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លសចកតីលោភ ឬលសចកតីលគ្ោធ ប្ែលជាករោនិរិត្តធម្ចោ ររោណ៍លកើត្
លឡើង ។ 

 ចំប្ណករតិ្និរិត្តរូបធម្ចោ ររោណ៍លទោះ  នកប្ែលជិត្នឹងសាា ប់ 
ម្ចនោរនឹករិត្លៅកន ង វ វៈតូ្ចធំ ឬកន ងោត្ ោំង ៤ របស់វត្ថ 
ប្ែលម្ចនជីវតិ្ជារតិ្និរិត្តកំព ងគ្បាកែចំលព្វោះរ ខ លបើរូបធម្ចោ ររោណ៍
ោងំលនោះតងំលៅរហូត្ែល់ច តិ្រលត់្ ោរបែិសនធិក៏ម្ចនបចា បបនន
ធម្ចោ ររោណ៍ជាអាររោណ៍ លបើរលត់្រ នច តិ្ចិត្ត ឬរលត់្គ្ពរជារួ 
ច តិ្ចិត្ត ោរបែិសនធិចិត្តលទោះក៏ម្ចន តី្ត្ធម្ចោ ររោណ៍ជាអាររោណ៍ ។ 

 

បឆចុបបននក្ម្មនិមិ្ោត រម្មែ៍ជាប់ទាក់្ទង្ម្ក្រីអាសននក្ម្ម  
 ោរប្ែលររណាសននជវនៈ ម្ចនបចា បបននករោនិរិតត ររោណ៍
គ្បាកែលឡើងកន ងោា រោំង ៦ រហូត្ែល់បែិសនធិចិត្តនិងភវងគចិត្តកន ង
ភពេោី ៦ ខណៈលទ្ៀត្យ៉ាងលគ្ចើនលទោះ បចា បបននករោនិរិតត ររោណ៍ប្ែល
លកើត្លឡើងោំងលនោះ ជាប់រកពីក សល ក សលអាសននករោរួ ប្ផនក 
រិនជាប់ោក់ទ្ងនឹងររ កករោ អាចិណណករោ កែតត ករោណាលឡើ  
លសចកតីថា បែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកន ងភពេោីលទោះ លបើជាផលរបស់
ក សល ក សលអាសននករោលហើ  លទ្ើបម្ចនបចា បបននករោនិរិត្តជា
អាររោណ៍ លបើជាផលរបស់ររ កករោ អាចិណណករោ ឬកែតត ករោណារួ 
លហើ  បែិសនធិចិត្តនឹងម្ចនបចា បបននករោនិរិត្តជាអាររោណ៍រិនបាន 
ចំប្ណកបែិសនធិចិត្តកន ងភពេោី ប្ែលម្ចន តី្ត្ករោនិរិត្តជាអាររោណ៍ 
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 រប្រងជាផលរបស់ករោបានោំង ៤ គ្បោរ ។ 

 

ច្ឆត្នាប្ លច្ៅក្នងុ្ម្រណាសននជវនជាជនក្ក្ម្មមិ្នបាន 
 គ្ពោះព ទ្ធ ងគសប្រតងលហត្ របស់ក សល ក សល ប្ែលម្ចន
កម្ចា ំងលោរឱ្យផលលកើត្លឡើងបាន កន ងបែិសនធិោលនិងកន ងបវត្តិោល
លនោះថា កត្តត  ឧបចិត្តត ប្គ្បថា លគ្ព្វោះបានលធាើក សល ក សលឱ្យ
លកើត្លឡើងលហើ  នឹងឱ្យចលគ្រើនលឡើងជាប់ត្គន  លសចកតីថា ក សល
 ក សលប្ែលលកើត្លឡើងគ្គែំបូង ល ោ្ ោះថា ក សល ក សល កត្ករោ 
ចំប្ណកក សល ក សលប្ែលលកើត្លឡើងគ្គលគ្ោ ៗ ត្ជាប់គន  
ល ោ្ ោះថា ក សល ក សល ឧបចិត្តករោ តរធរោតក សល ក សល
ប្ែលលកើត្លឡើងគ្គែំបូង ប្ែលល ោ្ ោះថា កត្ករោ លទោះ លវៀរប្ត្
រហរគត្ក សលករោលហើ  ក សល ក សលករោែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះ រិន
ម្ចនកម្ចា ំងលោរនឹងឱ្យផលលកើត្កន ងបែិសនធិោល និងកន ងបវត្តិោល
បានលទ្ ក សល ក សលឧបចិត្តករោប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងឱ្យផល
លកើត្បានកន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល លបើម្ចនលសចកតីលគ្ត្ក រ
លពញចិត្ត កន ងក សល ក សលឧបចិត្តករោលនោះផងក៏រតឹ្ប្ត្ក្គ្កប្លង
ពិត្គ្បាកែថា ក សល ក សលឧបចិត្តករោលនោះ នឹងគ្តូ្វបានឱ្ោសឱ្យ
ផលកន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល ។ 

 សគ្ម្ចប់ក សល ក សល ប្ែលលៅកន ងឆ្ោា រកិររណាសននជវនៈ
លទោះ សូរបីជា កត្ករោ លកើត្លឡើងក៏ពិត្ ប្ត្រិនបានចូលែល់ភាពជា



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-521- 

ឧបចិត្តករោ ោំងលៅខាោះភាពជាអាររោណ៍របស់ត្ណាា  រ៊ឺ លសចកតី
លគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍លទោះរិនបានលកើត្លឡើងផង ប្ែលែូលចនោះ
លគ្ព្វោះោលែល់ទី្បំផ ត្ក្នររណាសននវេិីលហើ  ច តិ្ចិត្តក៏លកើត្លឡើង 
ែូលចាន ោះក សល ក សលលចត្ទប្ែលលៅកន ងឆ្ោា រកិររណាសននជវនៈ 
លទ្ើបជាជនកករោរិនបាន លទោះក៏រ៊ឺ គ្កប្សចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកន ងលវោ
ជិត្នឹងសាា ប់លទោះ ម្ចនភាពជាបាបជាប ណយលកើត្លឡើងបាន ប្ត្គ្កប្ស
ចិត្តប្ែលជាបាបប ណយកន ងលវោជិត្នឹងសាា ប់លទោះ រិនម្ចនកម្ចា ំងប្ែល
នឹងឱ្យផលរបស់ករោលទោះលកើត្លឡើងបានយ៉ាងណាលឡើ  ។ 

 

សប្ម្តង្អារម្មែ៍របសរ់បូប ិសនធឆិិត្ត 
 កន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា រូបាវចរបែិសនធិយ បន 
បញ្ញត្តិភូតំ្ ករោនិរិត្តលរវររោណំ លហាតិ្. អាររោណ៍របស់រូបាវចរ-
បែិសនធិលទោះ ជាករោនិរិតត ររោណ៍ប្ែលជាបញ្ញត្តិប្ត្រា៉ាង ។ 

 លសចកតីថា ោរលកើត្លឡើងរបស់រូបាវចរបែិសនធិលទោះម្ចន ៦ 
គ្បោរ រ៊ឺ ជាទរបែិសនធិ ៥ គ្បោរ បានែល់ រូបាវចរវបិាកចិត្ត ប្ែល
ជាផលរបស់រូបាវចរបឋរជានក សល រហូត្ែល់របូាវចរបញ្ា រជាន
ក សល និងលចត្សិកប្ែលគ្បកបតរសររួរ និងរូបបែិសនធិ ១ 
បានែល់ ជីវតិ្នវកកោប រូបាវចរបែិសនធិកន ងបាលីលនោះ សំលៅ ក 
ចំលព្វោះប្ត្ទរបែិសនធិ ៥ គ្បោរប៉ា លណាណ ោះ លហើ ទរបែិសនធិោំង ៥ 
លនោះ រប្រងលកើត្លឡើងែល់រូបគ្ពហោប រគលកន ងរូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្ត 
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ភូរិ) កន ង ខណៈបែិសនធិោល ។ 

 រូបាវចរបែិសនធិ ៥ ជាផលរបស់រូបាវចរក សល្ន ៥ តរ 

លដំ្ឋប់ រូបាវចរក សល្ន ៥ លនោះ ជាររ កករោ រ៊ឺ ករោធៃន់ប្ែលករោ
ែក្ទ្ៗ ណារិនអាចហារោរឱ្យផលរបស់ករោគ្បលភទ្លនោះបាន ែូលចាន ោះ
លទ្ើបឱ្យផលបែិសនធិលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែកន ងរបូភូរិ ១៥ តរសររួរែល់
ក សល្ន លគ្ព្វោះោរឱ្យផលរបសក់ សល្នប្ែលពិត្គ្បាកែ
លនោះ ក៏គ្តូ្វម្ចនអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ប្ែលជាប់លដ្ឋ ក សល្នលទោះ  ៗ
ជាអាររោណ៍ឱ្យលពលជិត្នឹងសាា ប់ លដ្ឋ លហត្ លនោះ និរិតត ររោណ៍ប្ែល
នឹងម្ចនែលរ់ូបបែិសនធិ ៥ លទោះ លទ្ើបម្ចនចំលព្វោះប្ត្ករោនិរិត្ត ប្ែលជា
បញ្ញត្តិធម្ចោ ររោណ៍ប្ត្រា៉ាង អាររោណ៍ប្ែលជាកម្ចោ ររោណ៍ រតិ្និរិតត រ-
រោណ៍ រប្រងរិនម្ចនែល់រូបបែិសនធិ ៥ ពិត្គ្បាកែ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ
លទ្ើបសប្រតងថា បញ្ញត្តិភូតំ្ ករោនិរិត្តលរវររោណំ លហាតិ្ ម្ចនករោនិរិត្ត
ប្ែលជាបញ្ញត្តិប្ត្រា៉ាងជាអាររោណ៍ ករោនិរិត្តប្ែលជាបញ្ញត្តិលនោះបាន
ែល់ កសិណបញ្ញត្តិ ១០  ស ភបញ្ញតិ្ត ១០ លោដ្ឋា សបញ្ញត្តិ ១ 
អាទបានបញ្ញតិ្ត ១ សត្ាបញ្ញត្តិ ៤ រួរ ២៦ បញ្ញតត ររោណ៍ អាររោណ៍
ោំងលនោះជាអាររោណ៍របសរ់ូបាវចរបែិសនធិ ៥ លទោះ រ៊ឺ ររណាសននវេិី
របស់ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្ជាគ្ពហោកន ងរូបភូរិលទោះ និងម្ចននិរិតត -
ររោណ៍លគ្ចើនយ៉ាង លគ្ចើនគ្បលភទ្រិនបាន រង់ម្ចនប្ត្ករោនិរិតត ររោណ៍ 
១ គ្បលភទ្ ប្ែលជាបញ្ញត្តិធម្ចោ ររោណ៍លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 
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សប្ម្តង្អារម្មែ៍របសអ់របូប ិសនធិឆិត្ត 
 ម្ចនគ្ពោះបាលីសប្រតងថា ត្ថា  រូបបែិសនធិយ ច រហរគត្ភូតំ្ 
បញ្ញត្តិភូត្ញ្ា  ករោនិរិត្តលរវ  ថារហម្ចររោណំ លហាតិ្ ។  
 អាររោណ៍របស់ រូបបែិសនធិក៏ជាករោនិរិត្តប្ែលជារហរគត្ និង 

បញ្ញត្តិជាអាររោណ៍តរសររួរែល់្នែូចគន  ។ 

 លសចកតីថា ោរលកើត្លឡើងរបស់ រូបាវចរបែិសនធិលនោះម្ចន ៤ 
គ្បោរ បានែល់  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ ប្ែលម្ចនករោនិរិត្តជាអាររោណ៍ 
ែូចគន ជារួ រូបាវចរបែិសនធិ ប្ត្ករោនិរិតត ររោណ៍របស់ រូបាវចរ-
បែិសនធិលនោះម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. រហរគត្ករោនិរិត្ត បានែល់ អាោសានញ្ញា  ត្នក សល
្ន ឬអាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នក សល្ន ប្ែលោា ប់លកើត្លហើ កន ង
សទត នក្នខាួនកន ងភពរ ន ។ 

 ២. បញ្ញត្តិករោនិរិត្ត បានែល់ កសិណ រាែិម្ចោសបញ្ញត្តិ និង
នត្ថិភាវបញ្ញត្តិ ។ 

 ែូចគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយសប្រតងថា រហរគត្ភូតំ្ បញ្ញត្តិភូត្ញ្ា  
និងជាករោនិរិតត ររោណ៍បានតរសររួរែល់្ន លព្វលរ៊ឺ  
 អាោសានញ្ញា  ត្ន្ន ម្ចនអាររោណ៍ជា កសិណ រាែិ-
ម្ចោសបញ្ញត្តិ ។ 

 វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្ន្ន ម្ចនអាររោណ៍ជា អាោសានញ្ញា  -
ត្នក សល្ន ។ 
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 អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្ន្ន ម្ចនអាររោណ៍ជា នត្ថិភាវបញ្ញត្តិ ។ 

 លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្ន្ន ម្ចនអាររោណ៍ជា អាកិញ្ាញ្ញញ -
 ត្នក សល្ន ។ 

 

សប្ម្តង្ប ិសនធរិបសអ់សញ្ាសត្តព្រហម 
 កន ងគ្ពោះបាលីសប្រតងថា  សញ្ញសតត នំ បន ជីវតិ្នវកលរវ 
បែិសនធិភាលវន បតិ្ដ្ឋា តិ្, ត្សាោ  លត្ រូបបែិសនធិោ ទរ ។ 

 បែិសនធិរបស់ពួក សញ្ញសត្តគ្ពហោ ជីវតិ្នវកកោបលទោះ រប្រង 

តំងលៅកន ងភាពជាបែិសនធិ ែូលចាន ោះ សញ្ញសត្តគ្ពហោោំងលទោះ លទ្ើប 

ល ោ្ ោះថា  នកម្ចនរូបជាបែិសនធិ ។ 

 លសចកតីថា  នកប្ែលបានរូបបញ្ា រជាន ប្ែលរិនម្ចនលសចកត ី
លគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងទរធរ៌ រ៊ឺ ោរែឹង ោរនឹករិត្ រហូត្ែល់ោរ
លសា លសចកតីស ខ លសចកតីទ្ កខ ប្ែលលៅបញ្ា រជានគ្បលភទ្លនោះថា 
ជាបញ្ា រជានប្ែលសលគ្រចគ្ពរលដ្ឋ  ំណាច សញ្ញញ វោិរភាវទ 
្នោភីប រគលគ្បលភទ្លនោះ ោលសាា ប់លហើ រប្រងលៅលកើត្កន ង
 សញ្ញសត្តភូរិ ម្ចនប្ត្រូបជាបែិសនធិប្ត្រា៉ាង បានែល់ ជីវតិ្នវក-
កោប រិនម្ចនទរបែិសនធិផងលឡើ  ។ 

 គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបលព្វលថា ជីវតិ្នវកលរវ បែិសនធិភាលវន 
បតិ្ដ្ឋា តិ្ ។ 
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 កន ងររណាសននវេិីរបស់ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ង សញ្ញសត្ត
ភូរិលទោះ ករោនិរិត្តបញ្ញតត ររោណ៍ រង់លៅគ្បាកែជាអាររោណ៍ែូច
ររណាសននវេិីរបស់ នកប្ែលនឹងលៅលកើត្ជាគ្ពហោោំង  ប្ែរ ប្ត្
លពលបែិសនធិ រ៊ឺ ខណៈប្ែលលកើត្លឡើងកន ង សញ្ញសត្តភូរិ លហើ 
ករោនិរិតត ររោណ៍លនោះក៏រិនគ្បាកែ និងអាររោណ៍ែក្ទ្ក៏រិនម្ចន លគ្ព្វោះ
រិនម្ចនទរបែិសនធិ ។ 

 

សប្ម្តង្ការប្ឆក្ប ិសនធចិ្ោយរបូនងិ្នាម្ 
 ម្ចនបាលីសប្រតងថា  រូបា  រូបបែិសនធិោ លសសា របូារូប- 
បែិសនធិោ ។ 

  រូបគ្ពហោោំង   ជាពួកទរបែិសនធិ ចំប្ណកែ៏លសសពី
 សញ្ញសត្តគ្ពហោនិង រូបគ្ពហោ បានែល់ ោរប រគល និងរូបគ្ពហោ
ប រគល ប្ែលម្ចនរូបនិងទរបែិសនធិោំង ២ ។ 

 លសចកតីថា  សញ្ញសត្តគ្ពហោោំង  ម្ចនរូបជាបែិសនធិ 
លព្វលលដ្ឋ ខនធ បានរូបកខនធប្ត្រា៉ាង លព្វលលដ្ឋ ភូរិលៅថា 
ឯកលវោរភូរិ  រូបគ្ពហោោងំ   ម្ចនទរជាបែិសនធិ ោលលព្វល
លដ្ឋ ខនធ បានទរកខនធ ៤ លព្វលលដ្ឋ ភូរិលៅថា ចត្ លវោរភូរិ ។ 

 ចំប្ណកពួកែ៏លសស រ៊ឺ  នកប្ែលលកើត្កន ង ២៦ ភូរិ បានែល់ 
ោរប រគល ១១ ភូរិ រូបគ្ពហោប រគល ១៥ ភូរិ ម្ចនរូប និងទរជា
បែិសនធិ លព្វលលដ្ឋ ខនធ បានខនធ ៥ លព្វលលដ្ឋ ភូរិលៅថា 
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 បញ្ា លវោរភូរិ ។ 

 

សប្ម្តង្ប ិសនធឆិិត្តប្ លច្ក្ើត្ត្អំរីឆុតិ្ឆិត្ត 
 ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា 

អារ បបច តិ្យ លហានតិ  លហែាិម្ចរ បបវជាិត 

បរម្ចរ បបសនធី ច          ត្ថា ោរតិ្លហត្ ោ ។ 

  រូបាវចរច តិ្យ     លហត្ រហិត សិ  ំ 
    សព្វា  ោរតិ្លហត្ ម្ចា      ោលរលសាវ បលនត្ោ ។ 

 លគ្ោ  ំពី រូបាវចរច តិ្ចិត្ត ៤ ែួង លកើត្លឡើង  រូបាវចរ-
បែិសនធិ ៤ ែួង (លវៀរ រូបាវចរបែិសនធិជាន់លគ្ោរ) និងោរតិ្លហត្ ក-
បែិសនធិចិត្ត ៤ ែួង ោំងលនោះ រប្រងលកើត្លឡើងបាន ។ 

 លគ្ោ  ំពីរូបាវចរច តិ្ចិត្ត ៥ ែួងលកើត្លឡើង បែិសនធិចិត្ត ១៧ 
ែួង (លវៀរ លហត្ កបែិសនធិចិត្ត ២ ែួង) រប្រងលកើត្លឡើងបាន 
(រិនលធាើសញ្ញញ វោិរៈលៅលកើត្កន ង សញ្ញសត្តភូរិលគ្ព្វោះរិនម្ចនលោសៈ 
លទ្ើបរិនល ើញលោសរបស់ទ្ កខផាូវចិត្ត) ។ 

 លគ្ោ  ំពីោរតិ្លហត្ កច តិ្ចិត្ត ៤ ែួង លកើត្លឡើង បែិសនធិោំង
 ស់ រ៊ឺ ទរបែិសនធិ ១៩ និងរូបបែិសនធិ ១ រប្រងលកើត្លឡើងបាន ។ 

 គថាែំបូងលនោះតំងពី អារ បបច តិ្យ រហូត្ែល់ ត្ថា 
ោរតិ្លហត្ ោ ។ 

 សំលៅែល់ ោល រូបគ្ពហោោំង  សាា ប់លហើ  នឹងលកើត្ 
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ជា រូបគ្ពហោកន ងភូរិជារួ គន លទ្ៀត្ក៏បាន ឬនឹងលកើត្កន ងភូរិខាងលលើ
ប្ែលខពស់ជាងក៏បាន ប្ត្រិនលកើត្កន ងភូរិប្ែលោបជាង លបើរិនលកើត្
ជា រូបគ្ពហោ លគ្ព្វោះរិនបានចលគ្រើន រូបជានបនតកន ងភូរិប្ែលជា
 រូបគ្ពហោលទោះ ក៏នឹងលកើត្ជារន សសឬលទ្វតប្ែលជាតិ្លហត្ កបែិសនធិ 
ប្ែលលព្វលថា លវៀរ រូបាវចរបែិសនធិថាន ក់លគ្ោរ លហែាិម្ចរ បបវជាិត 
លគ្ព្វោះធរោត នកប្ែលលៅលកើត្ជា រូបគ្ពហោលទោះ គ្តូ្វអាស្ស័ រូបាវចរ
បញ្ា រជានជាបាទ្ខាងលែើរ ប្ត្លកើត្លសចកដីលនឿ ណា ចំលព្វោះ
រូបជាន លទ្ើបប្សាងរក្នប្ែលក្គ្កប្លងលឡើងលៅ បានែល់
អាោសានញ្ញា  ត្ន្ន ប្ែលជាបឋរ របូជាន និងោលចលគ្រើន
 រូបជានខាងលលើក្គ្កប្លងលឡើងលៅ ជាវញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្ន្ន 
អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្ន្ន លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្ន្ន លដ្ឋ 
លំដ្ឋប់លហើ  រប្រងសប្រតងថា លកើត្លសចកតីលនឿ ណា កន ង្ន
ថាន ក់លគ្ោរ ែូលចាន ោះោលបាន្នប្ែលខពស់លឡើងលៅ រហូត្លោះបង់
្នថាន ក់លគ្ោរលៅ លដ្ឋ លហត្ លនោះោលសាា ប់ចាក រូបគ្ពហោលហើ  
លទ្ើបរិនលកើត្ជា រូបគ្ពហោកន ង រូបភូរិប្ែលោបជាង សូរបីកន ងរូបភូរិ
ណាៗ ក៏រិនបានលកើត្ លគ្ព្វោះអាស្ស័ លហត្ ប្ែលលកើត្លសចកតីលនឿ 
ណា កន ងរូបជានរកលហើ លទោះឯង ។ 

 ប្ែលលព្វលថា ោរតិ្លហត្ ោ លហានតិ លបើរិនលកើត្ជា រូបគ្ពហោ 
រប្រងលកើត្លដ្ឋ ោរតិ្លហត្ កបែិសនធិចិត្ត ៤ ែួង ជារន សសឬលទ្វត 

ប្ែលម្ចនបញ្ញញ លកើត្គ្ពរផង ប្ែលែូលចនោះលគ្ព្វោះឧបចារភាវទរហា-
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ក សល ប្ែលលកើត្លឡើងរ ន រូបជានលទោះ ជាតិ្លហត្ កឧកាែារហា-
ក សល និងកន ងសទត នរបស់ រូបគ្ពហោ នកសាា ប់លទោះ រិនម្ចន
រហាក សលែក្ទ្ប្ែលគ្បលសើរជាងឧបចារភាវទរហាក សល ែូច
ែីោចារយបានបរយិ លសចកតីទ្ កថា 

 ឧបរូបរអិារ បា ន អា ូហនតិ លហែាិរំ  
 ពលិតត ច បចារសស តិ្លហត្ ោវ លយនិលយ ។ 

  រូបគ្ពហោោំង  ប្ែលលកើត្លៅខាងលលើ រិនពាយរ
ចលគ្រើន្នថាន ក់លគ្ោរ ោរបែិសនធិប៉ា លណាណ ោះរប្រងលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះ
ឧបចារភាវទរហាក សលប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង ។ 

 គថាទី្ ២ សប្រតងែល់ រូបាវចរច តិ្យ រហូត្ែល់  លហត្ រហិត 
សិ  ំ លសចកតីថា ោលរបូគ្ពហោោំង  សាា ប់លហើ  នឹងលកើត្កន ង
ភូរិថាន ក់លគ្ោរ ភូរិែប្ែល ភូរិប្ែលខពស់លឡើងលៅឬ រូបភូរិក៏បាន 
លស្សចលហើ ប្ត្្នប្ែលម្ចន និងលដ្ឋ  ំណាចោរលពញចិត្តកន ង
្ន រ៊ឺ និកនតិត្ណាា  ប្ត្លបើរូបជាន ឬ រូបជានរិនម្ចន ក៏នឹងលកើត្
ជារន សសឬលទ្វតប្ែលជាទ្ាិលហត្ កប រគល ឬតិ្លហត្ កប រគលក៏បាន 
ប្ត្រិនលកើត្ជា បា សត្ាកន ង បា ភូរិ ឬជារន សស លទ្វតប្ែល
ជា លហត្ កបែិសនធិប្ែលឆ្ាួត្ រ េាង់ ខាា ក់ រកពីកំលណើ ត្លទ្ ោំងលនោះ
លគ្ព្វោះបណាត រូបគ្ពហោោំង   សូរបីថារិនបានចលគ្រើនរូបជាន 
 រូបជានត្លៅកតី ប្ត្ោរលកើត្លឡើងក្ននីវរណៈរិនម្ចន ម្ចនប្ត្
ក សលករោលកើត្ជាចំប្ណកលគ្ចើន  ក សលករោ ឬទ្ាិលហត្ កឱ្រក-
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ក សលករោរ នៗ ប្ែលនឹងទំលៅលកើត្ជា លហត្ កបែិសនធិ លទ្ើបរិន
ម្ចនឱ្ោសប្ែលឱ្យផលបាន ម្ចនប្ត្តិ្លហត្ កឬទ្ាិលហត្ កបែិសនធិ 
ែូចប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយសប្រតងថា  លហត្ រហិត សិ  ំ ។ 

 តរគថាប្ែលសប្រតងបែិសនធិចិត្ត ប្ែលលកើត្-ត្ពីរូបាវចរច តិ្លនោះ 
រិនបានសប្រតងែល់បែិសនធិចិត្ត ប្ែលលកើត្-ត្ពី សញ្ញសត្តគ្ពហោច តិ្
លទ្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ សញ្ញសត្តគ្ពហោច តិ្ ម្ចនប្ត្រូបច តិ្ប្ត្រា៉ាង 
រិនម្ចន្នលៅលឡើ  ែូលចាន ោះោលែល់លវោសាា ប់ ក៏គ្តូ្វរកលកើត្
កន ងោរភូរិពិត្គ្បាកែ និងោរលកើត្លឡើងក្នបែិសនធិកន ងោរភូរិរបស់
 សញ្ញសត្តគ្ពហោ ក៏រិនខ ស ាីពីបែិសនធិកន ងោរភូរិ របស់រូបគ្ពហោ
ែក្ទ្ៗ លដ្ឋ លហត្ លនោះគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបរិនបានសប្រតងែល់ ប្ត្ក៏
ជាោរសននិដ្ឋា នបានថា បែិសនធិចិត្តប្ែលត្ ំពី សញ្ញសត្តគ្ពហោច តិ្ 
រ៊ឺ ោររលត់្គ្គច ងលគ្ោ របស់ជីវតិ្នវកកោប រប្រងបានែល់
រហាវបិាកចិត្ត ៨ ែួង ែួងណារួ លទោះឯង ។ 

 រា៉ាងលទ្ៀត្តរប្ែលសប្រតងថា រូបគ្ពហោ  រូបគ្ពហោោំង   
ោលសាា ប់លហើ លបើរិនបាន្ន ក៏នឹងគ្ត្ឡប់រកលកើត្កន ងោរភូរិ
លទោះ សំលៅែល់ ោរសាា ប់របសគ់្ពហោប េ ជានប៉ា លណាណ ោះ សគ្ម្ចប់គ្ពហោ
 រ ិប រគលោំង   សូរបីគ្ពហោលសាតបននប រគលកតី រប្រងរិន
គ្ត្ឡប់រកលកើត្កន ងោរភូរិលទ្ៀត្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះគ្ពហោ រ ិលទោះ រិន
ម្ចនោរសាបសូនយចាក្នលដ្ឋ គ្បោរណាលឡើ  ម្ចនប្ត្បាន
្នថាន ក់ខពស់លឡើងលៅប្ត្រា៉ាង របបីពិចារណាគថាប្ែលសប្រតងថា  



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-530- 

 លវហបផលល  កនិលែា, ភវលរគ ច បតិ្ែាិត, 
 ន ប ទញ្ញត្ថ ជា នតិ, សលពា  រ ិប រគោ ។ 

 ន ប ន ត្ត្ថ ជា នតិ សលពាបិ ស ទ្ធវសិោ 

 គ្ពហោលោករត លហដ្ឋា   រយិ លទបបជាលរ ។ 

 គ្ពោះ រ ិប រគលោំង   ប្ែលលៅលកើត្កន ងកំពូលភូរិោំង 
៣ រ៊ឺ លវហបផោភូរិ  កនិដ្ឋា ភូរិ និងភវរគភូរិ ឬលនវសញ្ញញ ទ-
សញ្ញញ  ត្នភូរិ រប្រងរិនលៅលកើត្កន ងភូរិែក្ទ្លទ្ៀត្ ។ 

 ស ោធ វសគ្ពហោោំង ស់ ក៏រិនលកើត្ភូរិែប្ែល ប្ែលខាួនោា ប់
លកើត្ នឹងរិនលកើត្កន ងភូរិប្ែលោបជាង ។ 

 គថាខាងលលើលនោះ សប្រតងឱ្យល ើញថា គ្ពហោ រ ិោំង  
រប្រងរិនម្ចនបែិសនធិចិត្តលៅកន ងភូរិប្ែលោបជាងលទ្ៀត្ ។ 

 សគ្ម្ចប់បែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្-ត្ពីច តិ្ ប្ែលសប្រតងថា សព្វា  
ោរតិ្លហត្ ម្ចា  ោលរលសាវ បលនត្ោ លគ្ោ ពីោរតិ្លហត្ កច តិ្ ៤ 
ែួងលកើត្លឡើងលហើ  បែិសនធិោំង ស់ រ៊ឺ ទរបែិសនធិ ១៩ ែួង 
និងរូបបែិសនធិ ១ រប្រងលកើត្លឡើងបានលទោះ លសចកតីថា ោលរន សស 
លទ្វត ប្ែលជាតិ្លហត្ កបែិសនធិប រគលបានសាា ប់លហើ  លបើបាន្ន
ក៏អាចលកើត្កន ងគ្ពហោភូរិោងំ ២០ ភូរិបាន ម្ចនោំងទរបែិសនធិ 
រូបបែិសនធិ ឬោំងទររូបបែិសនធិ លស្សចលហើ ប្ត្្នប្ែលបាន 
និងភាវៈរបស់ប េ ជាន ឬ រ ិប រគល ។ 
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 លបើរិនបាន្នក៏នឹងលកើត្កន ងោរភូរិោំង ១១ ភូរិបាន 
លដ្ឋ លកើត្ជាលទ្វត រន សស ឬ បា សត្ា ម្ចនសត្ានរក លគ្បត្ 
តិ្រចាា ន  ស រោ   និងម្ចនបែិសនធិជាតិ្លហត្ កបែិសនធិ ទ្ាិលហត្ ក-
បែិសនធិ ឬ លហត្ កបែិសនធិក៏បាន លស្សចប្ត្ក សល ក សលករោ 
ប្ែលខាួនលធាើទ្ កបានឱ្ោសឱ្យផល ។ 

 សគ្ម្ចប់រន សសលទ្វត ប្ែលបែិសនធជិាទ្ាិលហត្ ក ឬ លហត្ ក 

បែិសនធិ និងសត្ានរក លគ្បត្ តិ្រចាេ ន និង ស រោ   ប្ែលបែិសនធិ 
លដ្ឋ  លហត្ កបែិសនធិោំងលនោះ ោលសាា ប់រប្រងលកើត្បានចំលព្វោះកន ង 

ោរភូរិ ១១ ប៉ា លណាណ ោះ ោំងលនោះលគ្ព្វោះបណាត ប រគលោំងលទោះ សូរបីប្ែល 

លកើត្ជារន សស លទ្វត ប្ែលនឹងម្ចនឱ្ោសបានចលគ្រើនសរេភាវទ 
ឬវបិសសទភាវទកតី ប្ត្ក៏រិនអាចសលគ្រច្ន ររគ ផលបាន ែូលចាន ោះ
លៅប្ត្ជាប េ ជានប្ែលលកើត្បានកន ងោរភូរិែូចលែើរ លបើលធាើ ក សល
ករោទ្ កលគ្ចើន ក៏រប្រងឱ្យផលលកើត្កន ង បា ភូរិបាន ។ 

 សគ្ម្ចប់ បា សត្ាលផសងៗ លទោះ រិនម្ចនសតិ្បញ្ញញ ប្ែលនឹង
ចលគ្រើនសរេៈ ឬវបិសសទបានយ៉ាងលអ ក៏ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្លសចកតីលរតត  
ករ ណា រិនលបៀត្លបៀនគន និងគន  ែូលចាន ោះោលសាា ប់ក៏លរចលចញចាក
ោរលកើត្កន ងោរភូរិ ១១ លៅរិនបាន គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ លទ្ើប
សប្រតងថា ោលរលសាវ បលនត្ោ ។ 
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សប្ម្តង្ការច្ក្ើត្ច្ ើង្របសភ់វង្គឆិត្តនិង្ឆុតិ្ឆិត្ត 
ម្ចនគថា ភិធរោត្ថសងគហសប្រតងថា 

 ឥលចាវ ំ រហិត្បែិសនធិោនំ បន បែិសនធិនិលោោននតរលត 
បភ តិ្ ត្លរវររោណម្ចរពភ ត្លទ្វ ចិត្តំ យវ ច តិ្ចិត្ត បាោ  សតិ្ 
វេិីចិត្ត បាលទ្ ភវសស  ងគភាលវន ភវងគសនតតិ្សង្កខ តំ្ ម្ចនសំ  លព្វា ចេិននំ 
នទី្លសាលត វ ិ បវត្តតិ្. បរលិយសាលន ច ចវនវលសន ច តិ្ចិត្តំ ហ តា  
និរ ជឈតិ្ ។ 

 តំងពីោររលត់្ក្នបែិសនធិចិត្ត លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ របស់
 នកប្ែលោន់ កបែិសនធិកន ងភពេោី លដ្ឋ ន័ ែូចប្ែលលព្វលលហើ 
លទោះ ោលខណៈប្ែលវេិីចិត្តលៅរិនោន់លកើត្ បែិសនធិចិត្តលទោះឯង 
ោន់ កអាររោណ៍របស់បែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកន ងភពេោីលទោះឯង 
គ្ត្ឡប់ជាចិត្តប្ែលលៅថា ជាគ្កប្សភវងគ លដ្ឋ ភាពជា ងគក្នភព
លកើត្លឡើងរិនដ្ឋច់ប្ខស រហូត្ែល់ច តិ្ចិត្តលកើត្ ែូចគ្កប្សទឹ្កកន ងទ្លនា 
និងកន ងទី្បំផ ត្ក្នបចា បបននភព ភវងគចិត្តលទោះោន់ កអាររោណ៍របស់
បែិសនធិចិត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងភពេោីលទោះឯង លហើ គ្ត្ឡប់ជាច តិ្
ចិត្ត លដ្ឋ  ំណាចក្នោរឃាា ត្ចាកភពចាស់លហើ ក៏រលត់្ ។ 

 សារសំខាន់តរបាលីចំណ ចលនោះប្ែលសប្រតងថា «បែិសនធិចិត្ត
លទោះោន់ កអាររោណ៍របស់បែិសនធិចិត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងភពេោី
លទោះឯង លហើ ក៏គ្ត្ឡប់ជាចិត្តប្ែលលៅថា គ្កប្សភវងគលកើត្លៅ
រហូត្ែល់ច តិ្ចិត្តលហើ ក៏រលត់្» គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលព្វលលដ្ឋ  
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សទិ្សូបចារន័  រ៊ឺលព្វលលដ្ឋ ន័ អាស្ស័ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅែូចគន  
លសចកតីថា ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ោ ពីបែិសនធិចិត្តរលត់្លហើ  បាន
ែល់ភវងគចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលលកើត្ជាប់ត្គន លៅ លវៀរប្ត្នឹងទ្ទួ្ល
អាររោណ៍េោីកន ងបចា បបននភពលនោះ ភវងគចិត្តនឹងដ្ឋច់លៅលដ្ឋ ជួរវេិីចិត្ត
រួ ៗ លគ្ៅពីលទោះជាភវងគចិត្តជានិចា ភវងគចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលនោះ 
ោលលព្វលលដ្ឋ ភូរិ ជាតិ្ សរប  ត្ត លវទ្ទ ឬសង្កខ រ ក៏ែូចគន ជា
រួ បែិសនធិចិត្តគ្រប់គ្បោរ លព្វលរ៊ឺ បែិសនធិចិត្តជាោម្ចវចរ ភវងគចិត្ត
ក៏ជាោម្ចវចរ ជាសលហត្ កឬ លហត្ កវបិាក ភវងគចិត្តក៏ជាសលហត្ ក
ឬ លហត្ កវបិាកែូចគន  លបើជាញាណសរប  ត្ត ភវងគចិត្តក៏ជាញាណ-
សរប  ត្ត លបើលកើត្គ្ពរលដ្ឋ លសារនសស ភវងគចិត្តក៏ជាលសារនសស 
លបើជា សង្កខ រកិ ភវងគចិត្តក៏ជា សង្កខ រកិែូចគន  ។ 

 លដ្ឋ លហត្ លនោះ សូរបីកន ងខណៈប្ែលភវងគចិត្តលកើត្លទោះ 
បែិសនធិចិត្តបានរលត់្លៅលហើ កតី ប្ត្ភាវៈរបស់ភវងគចិត្តលនោះ ម្ចន
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅែូចគន ជារួ បែិសនធិចិត្តគ្រប់គ្បោរ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ
លទ្ើបបានលព្វលថា ត្លត្វ ចិត្តំ បែិសនធិចិត្តលទោះឧបម្ចែូចប្ស្សក
គ្បាប់ នកែក្ទ្ឱ្យចាប់ កថាន ំ ប្ែលទ្ទួ្លោនោលពីរសិលរិញលនោះ
រកឱ្យ ម្ចនលសចកដីគ្បាថាន ឱ្យចាប់ កថាន ំគ្បលភទ្ែូចគន  ប្ែលបាន
ទ្ទួ្លោនលៅលហើ ោលពីរសិលរិញលនោះ ែូលចាន ោះព្វកយថា បែិសនធិ
ចិត្តលទោះ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយគ្បាថាន  កភវងគចិត្តលទោះឯង ។ 

 លបើបែិសនធិចិត្តម្ចនក សល ក សលករោជាអាររោណ៍ ភវងគចិត្ត 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-534- 

ប្ែលលកើត្លៅរហតូ្ ស់ភព ក៏ម្ចនក សល ក សលករោជាអាររោណ៍
ែូចគន  ។ 

 លបើបែិសនធិចិត្ត ម្ចនករោនិរិត្តរូបាររោណ៍ ឬសោោ ររោណ៍ ភវងគចិត្ត
ប្ែលលកើត្លៅរហូត្ភពលទោះក៏ម្ចនករោនិរិត្តជាអាររោណ៍ែូចគន  ។ 

 លបើបែិសនធិចិត្ត ម្ចនរតិ្និរិត្តរូបាររោណ៍ ឬសោោ ររោណ៍ជា
អាររោណ៍ ភវងគចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងរហូត្ ស់ភពលទោះ ក៏ម្ចនរតិ្និរិត្ត
លទោះ  ជាអាររោណ៍ែូចគន  ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នភវងគចិត្តប្ែលម្ចន
អាររោណ៍ែូចគន ជារួ បែិសនធិចិត្តលទោះ ោប់ប្ត្បែិសនធិរបស់ នក
ប្ែលលកើត្កន ងភពេោីរលត់្រហូត្ែល់ច តិ្ចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 ោរលកើត្លឡើងក្នវបិាកនិងករោជរូបរហតូ្ ស់ភពរួ ៗ លទោះ 

ជាសភាវៈែ៏សំខាន់កន ងភពរួ ៗ របស់សត្ាោងំ   ែូលចាន ោះោល
វបិាកចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ ភាពជាបែិសនធិលរៀបរ លហើ  ក៏រិនបាន
ឈប់គ្តឹ្រប៉ា លណាណ ោះ វបិាកចិត្តគ្តូ្វលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ លដ្ឋ ោរផ្ទា ស់ជា
ភវងគ ភវងគចិត្តលនោះរប្រងលកើត្លឡើងបានគ្តឹ្រកន ងខណៈប្ែលវេិីចិត្តលៅ
រិនោន់លកើត្លឡើងប៉ា លណាណ ោះ ោលវេិីចិត្តលកើត្លឡើងលហើ  ភវងគចិត្តក៏
គ្តូ្វផ ត្លៅ ។ 

 ោរលកើត្លឡើងក្នភវងគចិត្តកន ងខណៈប្ែលវេិីចិត្តលៅរិនោន់
លកើត្លឡើង រិនប្រនភវងគចិត្តលកើត្លឡើងគ្តឹ្រ ២-៣ ខណៈប៉ា លណាណ ោះលទ្ 
ប្ត្ភវងគចិត្តលកើត្លឡើងយ៉ាងលគ្ចើនែូចគ្កប្សទឹ្ក ។ 
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ការព្បព្រតឹ្តច្ៅរបសភ់វង្គឆិត្តក្នងុ្រវាង្វីថិឆិត្តច្ក្ើត្ 
 ោរប្ែលសត្ាោំង   ម្ចនោរែឹងថា បានល ើញ បានឮ 
ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ និងនឹករិត្លរឿងោ៉ា វលផសងៗ បានលទោះ 
ស ទ្ធប្ត្ជាោរង្កររបសចិ់ត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងោន់វេិីទ្ទួ្លអាររោណ៍ោំង
 ស់ ោលលព្វលលដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា នថា វេិីចិត្ត នកល ើញ  នកឮ រហតូ្
ែល់ជា នកនឹករិត្លផសង  ៗ រិនប្រនសត្ាោំង  ជា នកល ើញ  នកឮ 
ឬ នកនឹករិត្ ខណៈលទោះក៏រិនប្រនភវងគចិត្ត នកល ើញ  នកឮ 
ឬ នកនឹករិត្យ៉ាងណារួ  ប្ត្កន ងខណៈប្ែលកំព ងល ើញ កំព ងឮ 
កំព ងសាត ប់ កំព ងអានលសៀវលៅ ឬកំព ងនឹករិត្លទោះ កន ងលវោលទោះ 

ភវងគចិត្តក៏លកើត្ខាន់ផ្ទា ស់បដូរគន លៅកន ងរវងវេិីចិត្តរួ ៗ ផង រិនប្រន
ម្ចនប្ត្វេិីចិត្តលកើត្លឡើងជាប់គន លៅប្ត្រា៉ាងលទ្  ោំងលនោះលគ្ព្វោះវេិីចិត្ត
ប្ែលជាប់ជារួ ោរល ើញ ោរឮ ោរនឹករិត្ោំងលនោះជាជវនចិត្ត 
ប្ែលលធាើកិចាកន ងោរលសា អាររោណ៍រួ ជួរខណៈ លហើ គ្តូ្វម្ចនភវងគ 
ប្ែលជាតួ្រលទោា រ លកើត្លឡើងផ្ទា ស់បដូរគន លៅ នឹងម្ចនវេិីចិត្តលកើត្
លឡើងជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់ប្ខស ែូចលៅកន ងសម្ចបត្តិវេិីរិនបានលទ្ 
លគ្ព្វោះគ្កប្សចិត្តគ្តូ្វប្គ្បគ្បួលញាប់ញ័រលៅតរោម្ចររោណ៍លទោះ  ៗ
លដ្ឋ លហត្ លនោះ លទ្ើបលព្វលបានថា វេិីចិត្តប្ែលម្ចនជវនៈជាលគល
កំណត់្ និងម្ចនភវងគចិត្តផ្ទា ស់បដូរគន លទោះ លធាើឱ្យលកើត្ោរ ល់កន ង
លរឿងោ៉ា វប្ែលជាប រគោធិដ្ឋា ន គ្បកបកិចាោរង្ករត្គន និងគន បាន 
ចំប្ណកកន ងសម្ចបត្តិវេិីប្ែលម្ចនចំនួនជវនៈ ោន់ កជាលគល
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កំណត់្រិនបាន នឹងរិនម្ចនភវងគចិត្តលកើត្ផ្ទា ស់បដូរគន  រប្រងលធាើោរែឹង
ោរ ល់ កន ងលរឿងោ៉ា វប្ែលជាប រគោធិដ្ឋា នរិនបាន ភវងគចិត្តក៏រិន
ម្ចនលសចកតីែឹងលផសងៗ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរល ើញ ោរឮ រហូត្ែល់
ោរនឹករិត្ែូចគន  លដ្ឋ ល ើញបានកន ងលវោលែកលក់ស ប់ ខណៈ
លទោះវេិីចិត្តរិនលកើត្ រង់លកើត្ប្ត្ភវងគចិត្តប្ត្រា៉ាង នឹងភវងគចិត្តក៏ទ្ទួ្ល
ប្ត្អាររោណ៍ចាស់កន ងភពរ ន រិនទ្ទួ្លអាររោណ៍េោីកន ងបចា បបននភពលទ្ 
ែូលចាន ោះោលលែកលក់ស ប់លហើ លទ្ើបរិនអាចទ្ទួ្លែឹងលរឿងណាៗ 
ប្ែលោក់ទ្ងនឹងបចា បបននភពោំង ស់ ។ 

 ប្ែលលព្វលថា ច តិ្ចិត្តំ ហ តា  និរ ជឈតិ្ = ជាច តិ្ចិត្តលហើ 
រលត់្ លសចកតីថា ចិត្តប្ែលម្ចនសភាពែូចបែិសនធិលទោះ ោលច ង
លគ្ោ ក្នបចា បបននភពក៏គ្ត្ឡប់ជាច តិ្ចិត្ត លដ្ឋ លធាើោរផ្ទា ស់ចាក
ភពប្ែលកំព ងលៅ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបលព្វលថា បរលិយសាលន ច 
ចវនវលសន ទី្បំផ ត្ក្នបចា បបននភព លដ្ឋ  ំណាចក្នោរឃាា ត្ចាក
ភពចាស់ ជាច តិ្ចិត្តលហើ ក៏រលត់្ ។ 

 លនោះជាោរសប្រតងឱ្យែឹងថាកន ងភពរួ ៗ របស់សត្ាោំង   
បែិសនធិចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងកន ងខាងលែើរក្នភព ភវងគចិត្តប្ែលលកើត្
លឡើងគ្ត្ង់កណាត ល និងច តិ្ចិត្តប្ែលលកើត្កន ងខាងច ងក្នភព ោំង ៣ 
យ៉ាងលនោះម្ចនសភាពែូចគន  ឬគ្បលភទ្ប្ត្រួ ក៏បាន ។ 
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សប្ម្តង្ការវិលវលច់្ៅក្នងុ្សង្ារវ ត 
 ម្ចនគ្ពោះបាលសីប្រតងថា ត្លត បរញ្ា  បែិសទធ ទ្លយ 
រេចការិវ  ថាការំ ឯវ បរវិត្តទត  បវត្តនតិ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តរលត់្លៅ
លហើ  ចិត្តោងំ  ម្ចនបែិសនធិចិត្តជាលែើរ ក៏លកើត្លឡើងជាប់ត្គន
លៅ វលិវលត់ំងភពជាតិ្លឡើង គ្បគ្ពឹត្តលៅតរលំដ្ឋប់ទទី្ក្នបែិសនធិ 
ភវងគ ច តិ្ ែូចចគ្ករេប្ែលវលិលៅែូលចាន ោះ ។ 

 តរបាលីលនោះសំលៅ កថា ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត 
លចត្សិក របស់ប េ ជាននិងគ្ពោះលសកខប រគលោំង   លគ្ោ ពី
ច តិ្ចិត្តរលត់្លហើ  រប្រងម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងលនោះ ចំប្ណក
គ្ពោះ រហនតោំង  លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តរលត់្លហើ ភាពជាបែិសនធិ 
ភវងគនិងច តិ្ចិត្តរិនម្ចនលទ្ៀត្ ជាោររលត់្ សល់ៅនឹងរិនម្ចនោរ
គ្ត្ឡប់រកលកើត្លទ្ៀត្។ 

 

និគម្គាថា 
ោរវលិវល់កន ងសងារវែដម្ចនគ្ពោះបាលីសរ បថា 

 បែិសនធិភវងគវេិីលយ,  ច តិ្លចហ ត្ថា ភវនតលរ.  
ប ន សនធិ ភវងគរិចា ំ,  បរវិត្តតិ្ ចិត្តសនតតិ្ ។ 

 បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត វេិីចិត្ត និងច តិ្ចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
បចា បបននភពលនោះយ៉ាងណា គ្កប្សចិត្តម្ចនបែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្តជាលែើរ 
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភពខាងរ ខលទ្ៀត្ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
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 កន ងគថាលនោះជាោរលព្វលសរ បលសចកតីកន ងបរលិចេទ្ទី្ ៤ លព្វល
លដ្ឋ លរឿងវេិីចិត្ត និងបរលិចេទ្ទី្ ៥ លព្វលលដ្ឋ វេិីវរិ ត្តចិត្ត ប្ែល
សប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នវេិីចិត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងោា រោំង ៦ 
រប្រងលកើត្លឡើងរិនដ្ឋច់ប្ខស លដ្ឋ ម្ចនភវងគចិត្តខាន់រវងវេិីគ្បគ្ពឹត្តលៅ
យ៉ាងលនោះរហតូ្ ស់ជីវតិ្ តរសររួរែល់ោា រលទោះ  ៗ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្ត
រលត់្លហើ  ចិត្តោំង  ម្ចនបែិសនធិចិត្តជាលែើរ ក៏លកើត្លឡើង
ជាប់ត្គន លៅលទ្ៀត្ វលិវល់តំងជាតិ្តំងភពតរលំដ្ឋប់ទទី្បែិសនធិ 
ភវងគ ច តិ្ ែូចចគ្ករេប្ែលវលិលៅែូលចាន ោះ លសចកតីោំងលនោះរង់សំលៅ
ែល់ ប េ ជាននិងគ្ពោះលសកខប រគលោំង   ប្ែលលៅវលិលកើត្ វលិ
សាា ប់លៅកន ងភូរិ ៣១ លទ្ៀត្ ។ 

 

សប្ម្តង្ប ិបទាប្ លឱ្យោឆ់ច្ឆក្សង្ារវ ត 
 គថាច ងលគ្ោ ប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ សប្រតងបែិបោប្ែល
លធាើឱ្យដ្ឋច់ចាកសងារវែតថា  
 បែិសង្កខ  បលនត្រទ្ធ វ,ំ   ធិរទតា  បទ្រចា តំ្ ព ោ  
 ស សរ ចេិននសិលនហពនធទ, សរលរសសនតិ ចិោ  ស ពាត ។ 

  នកគ្បាជ្ោំង   ប្ែលម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលអ ស់ោល រូ 
ល ើញចិត្តនិងលចត្សិកលនោះថា ជាវត្ថ រិនលទ្ៀង បានសលគ្រចនូវ
គ្ពោះនិព្វា នប្ែលរិនញាប់ញ័រលហើ  ជា នកម្ចនចំណង រ៊ឺ លសចកដី
ស្ស ញ់ោត់្ដ្ឋច់លហើ  និងចូលែល់លសចកដីសៃប់ ។ 
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 ម្ចនលសចកតីថា ផាូវបែិបត្តិប្ែលឱ្យដ្ឋច់ចាកសងារវែដលទោះ 
ម្ចនសប្រតងថា  នកម្ចនបញ្ញញ ជាគ្បគ្កតី្ រ៊ឺ  នកបែិសនធិលដ្ឋ ក្គ្ត្
លហត្ ោំង   ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិគ្តូ្វ ម្ចនោររកាសីល 
បំលពញធ ត្ងគ ចលគ្រើនសម្ចធិរកជាលពល ូរ ពិចារណាល ើញចាស់
ែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នចិត្តនិងលចត្សិកថា ជារបស់រិនលទ្ៀងលហើ  
នឹងបានសលគ្រចគ្ពោះនិព្វា ន ប្ែលជាធរ៌រិនសាា ប់ លដ្ឋ ររគញាណ 
ផលញាណ ប្ែលែកលគ្រឿងចងព័ទ្ធ រ៊ឺ ត្ណាា បាន ស់លហើ  នឹង
ចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នប្ែលសៃប់ ដ្ឋច់ចាកសង្កខ រធរ៌ោំងពួង ។ 

 គថាលនោះជា  បរនតិោគថា រ៊ឺ គថាប្ែលម្ចនលសចកតីពិលសស 

ចាកលសចកតីកន ងបរលិចេទ្ទី្ ៥ សប្រតងែល់បញ្ញញ  និងចិត្តប្ែលគ្បលសើរ 
របស់គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋ គ្ពហោវហិារធរ៌ 
ប្ែលនឹងទំសត្ាោំង  ឱ្យផ ត្ទ្ កខបាន រួរលគរពគ្ជោះថាា ក្គ្កប្លង 
សប្រដងឱ្យល ើញថា  នកម្ចនបែិសនធិលដ្ឋ បញ្ញញ និងចូលែល់ 
គ្ពោះនិព្វា នបាន រិនបានគ្បគ្ពឹត្តលដ្ឋ ទូ្លៅលទ្ គ្តូ្វម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្ត
បែិបត្តិគ្តូ្វ រ៊ឺ រកាសលី បំលពញធ ត្ងគ ចលគ្រើនសម្ចធិ យ៉ាងធរោត 
ជាលវោគ្តឹ្របនតិចបនតួចលទោះ និងម្ចនកម្ចា ំងលោរឱ្យវបិសសទបញ្ញញ
លកើត្លឡើងបាន ឬរិនបាន គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបសប្រតងថា ចិោ  = 
ោរបែិបត្តិគ្តូ្វជាលវោ រូ  នឹងចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នបាន គ្តូ្វែក
លគ្រឿងចងព័ទ្ធ រ៊ឺ ត្ណាា ជាគ្បោរសខំាន់ លដ្ឋ ពនយល់ថា  នកម្ចន
បែិសនធិលដ្ឋ បញ្ញញ  បានគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិកន ងសីល សម្ចធិ ជាលពល
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លវោ ូរលហើ  នឹងែកត្ណាា បានលទោះ លដ្ឋ លហត្ ណា លទ្ើបអាច
សលគ្រចែល់គ្ពោះនិព្វា នបាន លទ្ើបសប្រតងែល់លហត្ ថា បែិសង្កខ  ប-
លនត្រទ្ធ វ ំ (បែិសង្កខ   បន ឯតំ្  ទ្ធ វ)ំ ពិចារណាល ើញចាស់ែល់
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នចិត្ត និងលចត្សិកថា ជារបស់រិនលទ្ៀង លសចកតីថា 
ោរបានសលគ្រចររគ ផល និព្វា នលទោះ បានរកពីោរពិចារណា
ល ើញោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នចិត្តលចត្សិកថា ជារបស់រិនលទ្ៀង លដ្ឋ ោរ
ចលគ្រើនចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា នលទោះឯង ។ 

 សរ បលសចកតី  បរនតិោគថាថា  នកម្ចនបែិសនធិលដ្ឋ បញ្ញញ  
ោងំ   ប្ែលម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិកន ងសីល សម្ចធិ គ្ពរលដ្ឋ 
ចលគ្រើនបញ្ញញ  ឱ្យវបិសសទញាណលកើត្រហូត្ែល់បែិសង្កខ ញាណ 
ល ើញោរលកើត្រលត់្របស់ចិត្តលចត្សិកថា ជារបស់រិនលទ្ៀង ឱ្យ
ចូលែល់គ្ពោះនិព្វា ន ររគញាណ ផលញាណតរលំដ្ឋប់ ជាោរែក
លគ្រឿងចងព័ទ្ធ រ៊ឺ ត្ណាា លចញបាន ជាោរលធាើទី្បំផ ត្ក្នភព ចូលែល់
ធរ៌ប្ែលសៃប់ចាកសង្កខ រោំងពួង ៕☜ 

 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ វេិីរ ត្តសងគហវភិាលគ ទរ 

 បញ្ា លម្ច បរលិចេលោ 

 

វេិីរ ត្តសងគហវភិារ បរលិចេទ្ទី្ ៥ ចប់គ្តឹ្រប៉ា លណណោះ ៕  
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ឆប់ បរចិ្ឆេទទី ៥ 

(🕮, 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាល-ីប្ព្ប 

បញ្ចច្ម បរចិ្ឆេច្ទា វីថិមុ្ត្តសង្គហវភិាច្គា 

បរលិចេទ្ទី្ ៥ ល ោ្ ោះវេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

 (១) វេិីចិត្តវលសលនវ ំ បវត្តិ រ ទី្រលិត 
  បវត្តិសងគលហា ទរ សនធិ ំ ោនិ វ ចាតិ្ ។ 
  ប្គ្បថា សងគហៈ ប្ែលល ោ្ ោះថា បវត្តិសងគហៈ ខ្ ំបានលព្វល
ទ្ កលហើ កន ងបវត្តិោល លដ្ឋ  ំណាចក្នវេិីចិត្តយ៉ាងលទោះ ឥឡូវលនោះ
ខ្ ំនឹងលព្វលកន ងបែិសនធិោល (រ៊ឺ កន ងលវោបែិសនធិ) ។ 
 (២) ចត្លសា ភូរិលយ, ចត្ ពាិោ បែិសនធិ, ចតត រ ិ កម្ចោ និ, 
ចត្ ោ ររណ បបត្តិ លចតិ្ វេិីរ ត្តសងគលហ ចតត រ ិចត្ ោា និ លវទិ្ត្ព្វា និ ។ 
 កន ងវេិីរ ត្តសងគហៈ បណាិ ត្របបីគ្ជាបថា ធរ៌ោំង  ម្ចន 
៤ ពួកៗ នីរួ ៗ ម្ចន ៤ រ៊ឺ ភូរិ ៤ បែិសនធិ ៤ ករោ ៤ និងររណ បបត្តិ 
(ោរលកើត្លឡើងក្នររណៈ) ៤ ។ 

 
ភូមិ្ឆតុ្ក្កំ 
ភូរិ ៤ 

 (៣) ត្ត្ថ  បា ភូរិ ោរស រតិ្ភូរិ រូបាវចរភូរិ  រូបាវចរភូរិ 
លចតិ្ ចត្លសា ភូរិលយ ទរ ។ 
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 បណាដ ធរ៌ោំង   ៤ ពួកលទោះ ល ោ្ ោះថា ភូរិម្ចន ៤ រ៊ឺ 
 បា ភូរិ ១ ោរស រតិ្ភូរិ ១ រូបាវចរភូរិ ១ និង រូបាវចរភូរិ ១ ។ 
 (៤) តស  និរលយ តិ្រចាេ នលយនិ លបត្តិវសិលយ  ស រោលយ 
លចតិ្  បា ភូរិ ចត្ ពាិោ លហាតិ្ ។ 
 (បណាដ ភូរិោំង ៤ ) លទោះ  បា ភូរិម្ចន ៤ រ៊ឺ និរ ភូរិ ១ 
កំលណើ ត្របស់តិ្រចាេ ន ១ ទី្លៅរបស់លគ្បត្ ១ និង ស រោ  ១ ។ 
 (៥) រន សា ចាត្ រហាោជិោ តវតឹ្សា យម្ច ត្ សិត 
និម្ចោ នរតិ្ បរនិរោិត្វសវត្តី លចតិ្ ោរស រតិ្ភូរិ សត្តវោិ លហាតិ្ ។ 
 ោរស រតិ្ភូរិម្ចន ៧ រ៊ឺ រន សសភូរិ ១ ចាត្ រោហាោជិោភូរិ ១ 
តវត្តិងសភូរិ ១ យម្ចភូរិ ១ ត្ សិតភូរិ ១ និម្ចោ នរតី្ភូរិ ១ និង
បរនិរោិត្វសវត្តីភូរិ ១ ។ 
 (៦) សា បទ លរោទ្សវោិបិ ោម្ចវចរភូរិលចាវ សងខំ រចេតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ភូរិសូរបីោំង ១១ លទោះ រប្រងែល់នូវោរោប់ថា 
ោម្ចវចរភូរិប្ត្រា៉ាង ។  
 (៧) គ្ពហោបារសិជាា  គ្ពហោប លោហិត រហាគ្ពហាោ  លចតិ្ 
បឋរជានភូរិ ។ 
 បឋរជានភូរិ (ម្ចន ៣) រ៊ឺ គ្ពហោជាន់បារសិជាា  ១ គ្ពហោ-
ប លោហិត ១ និងគ្ពហោជាន់រហាគ្ពហោ ១ ។ 
 (៨) បរតិត ភា  បបម្ចណាភា អាភសសោ លចតិ្ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ។ 
 ទ្ តិ្ ជានភូរិ (ម្ចន ៣) រ៊ឺ គ្ពហោជាន់បរតិត ភា ១ គ្ពហោជាន់ 
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 បបម្ចណាភា ១ និងគ្ពហោជាន់អាភសសោ ១ ។ 
 (៩) បរតិ្តស ភា  បបម្ចណស ភា ស ភកិណាា  លចតិ្ 
ត្តិ្ ជានភូរិ ។ 
 ត្តិ្ ជានភូរិ (ម្ចន ៣) រ៊ឺ គ្ពហោជាន់បរតិ្តស ភា ១ 
គ្ពហោជាន់ បបម្ចណស ភា ១ និងគ្ពហោជាន់ស ភកិណាា  ១ ។ 
 (១០) លវហបផោ  សញ្ញសតត  ស ោធ វសា លចតិ្ 
ចត្ ត្ថជានភូរីតិ្ រូបាវចរភូរិ លសាឡសវោិ លហាតិ្ ។ 
 ចត្ ត្ថជានភូរិ (ម្ចន ៣) រ៊ឺ គ្ពហោជាន់លវហបផោ ១ គ្ពហោជាន់
 សញ្ញសត្ត ១ និងគ្ពហោជាន់ស ោធ វស ១ (គ្តូ្វជា) រូបាវចរភូរិម្ចន 
១៦ ភូរិលដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 
 (១១)  វហិា  ត្បា ស ទ្សា ស ទ្សស ី  កនិដ្ឋា  លចតិ្ 
ស ោធ វសភូរិ បញ្ា វោិ លហាតិ្ ។ 
 ស ោធ វសភូរិម្ចន ៥ រ៊ឺ គ្ពហោជាន់ វហិា ១ គ្ពហោជាន់ ត្បា ១ 
គ្ពហោជាន់ស ទ្សា ១ គ្ពហោជាន់ស ទ្សសី ១ និងគ្ពហោជាន់ កនិដ្ឋា  
១ ។ 
 (១២) អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ 
អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ លចតិ្  រូបភូរិ 
ចត្ ពាិោ លហាតិ្ ។ 
  រូបភូរិ ៤ រ៊ឺ អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ១ វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្ន
ភូរិ ១ អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ ១ និងលនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ  ។ 
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 (១៣)  ប េ ជាទ ន លពភនតិ      ស ោធ វលសស  សពាថា 
       លសាតបទន  ច សកោ-    គរិលទ ចាបិ ប រគោ ។ 
 ប េ ជានោំង  ផង លសាតបននោំង  ផង សកោគរី
ោងំ  ផង  រប្រងរិនបាន (រិនលកើត្លឡើង) កន ងស ោធ វសភូរិ
ោំង  លដ្ឋ គ្បោរោំងពួង ។ 

(១៤)   រយិ លទបលពភនតិ       សញ្ញញ បា ភូរិស  
       លសសដ្ឋា លនស  លពភនត ិ  រយិនរយិបិ ច ។ 
 គ្ពោះ រ ិប រគលោងំ  រប្រងរិនបាន (រិនលកើត្លឡើង) 
កន ង សញ្ញសត្តភូរិ និង បា ភូរិលឡើ  គ្ពោះ រ ិប រគលោំង   
ោងំរិនប្រនជាគ្ពោះ រ ិប រគលោងំ   រប្រងបាន (លកើត្បាន) 
កន ងភូរិែ៏លសស ។ 
 

ឥទ្លរត្ថ ភូរិចត្ កាំ 
លនោះជាពូក ៤ ក្នភូរិកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 
ប ិសនធិឆតុ្ក្កំ 

ពួក ៤ ក្នោរបែិសនធិ  
 (១៥)  បា បែិសនធិ ោរស រតិ្បែិសនធិ រូបាវចរបែិសនធិ 
 រូបាវចរបែិសនធិ លចតិ្ ចត្ ពាិោ បែិសនធិ ទរ ។ 
 ល ោ្ ោះថា បែិសនធិម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  បា បែិសនធិ ១ 
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 ោរស រតិ្បែិសនធិ ១ រូបាវចរបែិសនធិ ១ និង រូបាវចរបែិសនធិ ១។ 
 (១៦) ត្ត្ថ  ក សលវបិាលោលបោខ សហរត្សនតីរណំ  បា -
ភូរិ ំ ឱ្កានតិកខលណ បែិសនធិ ហ តា  ត្លត បរ ំ ភវងគំ បរលិយសាលន 
ចវនំ ហ តា  លវចេិជាតិ្,   លរោបា បែិសនធិ ទរ ។ 
 (បណាដ បែិសនធិោំង   ៤ គ្បោរ) លទោះ សនតីរណចិត្ត
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ឧលបោខ ខាង ក សលវបិាកជាបែិសនធិចិត្ត កន ង
ខណៈប្ែល្នច ោះោន់ បា ភូរិ បទោ ប់ពីលទោះជាភវងគចិត្ត និង
ជាច តិ្ចិត្តកន ងទី្បំផ ត្ (របស់ភព) លហើ រលត់្លៅ លនោះល ោ្ ោះថា 
 បា បែិសនធិប្រនពិត្ ។ 
 (១៧) ក សលវបិាលោលបោខ សហរត្សនតីរណំ បន ោរស រតិ្ ំ 
រន សានលញ្ា វ ជចាទធ ទី្នំ ភ រោសសតិនញ្ា  វនិិបាតិ្ោស ោនំ 
បែិសនធិភវងគច តិ្វលសន បវត្តតិ្ ។ 
 ចំប្ណកសនតីរណចិត្ត ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ឧលបោខ ខាងក សល
វបិាក រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចរបស់បែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្
របស់រន សសប្ែលខាា ក់ ំពីកំលណើ ត្ជាលែើរ និងពួកវនិិបាតិ្ោសូរៈ
ប្ែលអាស្ស័ ភ រោែាលទ្វតកន ងោរស រតិ្ភូរិ ។ 
 (១៨) រហាវបិាោនិ បន  ែា សពាតថ បិ ោរស រតិ្ ំ 
បែិសនធិភវងគច តិ្វលសន បវត្តនតិ ។ 
 ចំប្ណករហាវបិាកចិត្តោំង   ៨ ែួង រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋ  ំណាចរបស់បែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្កន ងោរស រតិ្ភូរិសូរបី 
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ោំងពួង ។ 
 (១៩) ឥម្ច នវ ោរស រតិ្បែិសនធិលយ ទរ ។ 
 ោរបែិសនធិោងំ   ៩ លនោះ ល ោ្ ោះថា ោរស រតិ្បែិសនធិ ។ 
 (២០) សា បទ ំ ទ្សវោិបិ ោម្ចវចរបែិសនធិលចាវ សងខំ 
រចេតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរបែិសនធិោំង ១០ លទោះ រប្រងែល់នូវោរោប់
ថា ោម្ចវចរបែិសនធិ ។ 
 (២១) លត្ស  ចត្ ននំ  បាយនំ រន សានំ វនិិបាតិ្ោស ោនញ្ា  
អា  បបម្ចណរណទ  និ លម្ច នត្ថិ ។ 
 បណាដ ោរបែិសនធិប រគលោំង  លទោះ ោរកំណត់្នូវោរ
ោប់គ្បម្ចណក្នអា  របស់សត្ាប្ែលលកើត្កន ង បា ភូរិ ៤ របស់
រន សសោំង   និងរបស់វនិិបាតិ្ោសូរៈោំង   រប្រងរិន
ម្ចន ។ 
 (២២) ចាត្ រហាោជិោនំ បន លទ្វនំ ទិ្ព្វា និ បញ្ា វសសសតនិ 
អា  បបម្ចណំ, រន សសរណទ  នវ តិ្វសសសត្សហសសបបម្ចណំ 
លហាតិ្, ត្លត ចត្ រគ ណំ តវតឹ្សានំ, ត្លត ចត្ រគ ណំ យម្ចនំ, ត្លត 
ចត្ រគ ណំ ត្ សិតនំ, ត្លត ចត្ រគ ណំ និម្ចោ នរតី្នំ, ត្លត ចត្ រគ ណំ 
បរនិរោិត្វសវត្តីនំ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ៥០០ ឆាន ំទិ្ពាជាគ្បម្ចណក្នអា  របស់លទ្វតជាន់
ចាត្ រោហាោជិោ រប្រងគ្តូ្វជា ៩ ោនឆាន ំលដ្ឋ ោរោប់ឆាន ំរបស់
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រន សស បទោ ប់ពីលទោះ ៤ ែងជាគ្បម្ចណអា  របស់លទ្វតជាន់
តវត្តិងស (៩ ោនឆាន ំរន សសរ ណ ៤ = ៣៦ ោនឆាន ំ) បទោ ប់ពីលទោះ 
៤ ែងជាគ្បម្ចណអា  របស់លទ្វតជាន់យម្ច (៣៦ ោនឆាន ំ
រន សសរ ណ ៤ = ១៤៤ ោនឆាន ំ) បទោ ប់ពីលទោះ ៤ ែងជាគ្បម្ចណ
អា  របស់លទ្វតជាន់ត្ សិត្ (១៤៤ ោនឆាន ំរន សសរ ណ ៤ = 
៥៧៦ ោនឆាន ំ) បទោ ប់ពីលទោះ ៤ ែងជាគ្បម្ចណអា  របស់លទ្វត
ជាន់និម្ចោ នរតី្ (៥៧៦ ោនឆាន ំរន សសរ ណ ៤ = ២៣០៤ ោនឆាន ំ) 
បទោ ប់ពីលទោះ ៤ ែងជាគ្បម្ចណអា  របស់លទ្វតជាន់បរនិរោិត្វសវត្តី 
(២៣០៤ ោនឆាន ំរន សសរ ណ ៤ = ៩២១៦ ោនឆាន ំ) ។ 
 (២៣) នវសត្លញ្ា កវសី-             វសានំ   លោែិលយ ត្ថា 
      វសសសត្សហសានិ សែាិ ច វសវត្តិស  ។ 
 ៩២១ លោែិ និង ៦ ោនឆាន ំ (រន សស) ជាគ្បម្ចណអា  របស់
លទ្វតកន ងជាន់បរនិរោិត្វសវត្តី  ។ 
 (២៤) បឋរជានវបិាកំ បឋរជានភូរិ ំ បែិសនធិភវងគ-
ច តិ្វលសន បវត្តតិ្ ។ 
 បឋរជានវបិាកចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (រប្រងលកើត្) កន ង
បឋរជានភូរិលដ្ឋ  ំណាចក្នបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្ ។ 
 (២៥) ត្ថា ទ្ តិ្ ជានវបិាកំ ត្តិ្ ជានវបិាកញ្ា  
ទ្ តិ្ ជានភូរិ ំ ។ 
 ទ្ តិ្ ជានវបិាកចិត្ត និងត្តិ្ ជានវបិាកចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត 
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លៅ (លកើត្) កន ងទ្ តិ្ ជានភូរិលដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ ។ 
 (២៦) ចត្ ត្ថជានវបិាកំ ត្តិ្ ជានភូរិ ំ ។ 
 ចត្ ត្ថជានវបិាកចិត្តរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (រប្រងលកើត្) កន ងត្តិ្ -
ជានភូរិ ។ 
 (២៧) បញ្ា រជានវបិាកំ ចត្ ត្ថជានភូរិ ំ ។ 
 បញ្ា រជានវបិាកចិត្តរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ (រប្រងលកើត្) កន ងចត្ ត្ថ-
ជានភូរិ ។ 
 (២៨)  សញ្ញសតត នំ បន រូបលរវ បែិសនធិ លហាតិ្ ។ ត្ថា 
ត្លត បរ ំ បវត្តិ ំ ចវនោលល ច រូបលរវ បវត្តិតា  និរ ជឈតិ្, ឥម្ច ឆ្ 
រូបាវចរបែិសនធិលយ ទរ ។ 
 ចំប្ណក រូបប៉ា លណាណ ោះជាបែិសនធិរបស់ សញ្ញសត្ត ។ បទោ ប់ពី
បែិសនធិលទោះ រូបប្ត្រា៉ាងរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងបវត្តិោល លហើ រលត់្
ច ោះកន ងលវោច តិ្ោលលដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ បែិសនធិោំង   ៦ 
គ្បោរលនោះ ល ោ្ ោះថា របូាវចរបែិសនធិ ។ 
 (២៩) លត្ស  គ្ពហោបារសិជាា នំ លទ្វនំ កបបសស ត្តិ្លយ ភាលគ 
អា  បបម្ចណំ ។ 
 បណាដ គ្ពហោបែិសនធិប រគលោំង  លទោះ ចំប្ណកទី្ ៣ 
របស់កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោោំង  ជាន់បារសិជាា  ។ 
 (៣០) គ្ពហោប លោហិតនំ ឧបឌឍកលបា ។ 
 ចំប្ណកកនាោះកបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់ប លោហិត 
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ោំង   ។ 
 (៣១) រហាគ្ពហាោ នំ ឯលោ កលបា ។ 
១ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់រហាគ្ពហោោំង   ។ 
 (៣២) បរតិត ភានំ លទ្ា កបានិ ។ 
 ២ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់បរតិត ភាោំង   ។ 
 (៣៣)  បបម្ចណាភានំ ចតត រ ិកបានិ ។ 
៤ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់ បបម្ចណាភាោំង   ។ 
 (៣៤) អាភសសោនំ  ែា កបានិ ។ 
 ៨ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់អាភសសោោំង   ។ 
 (៣៥) បរតិ្តស ភានំ លសាឡស កបានិ ។ 
១៦ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់បរតិ្តស ភាោំង   ។ 
 (៣៦)  បបម្ចណស ភានំ ទ្ាត្តឹស កបានិ ។ 
 ៣២ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់ បបម្ចណស ភា
ោំង   ។ 
 (៣៧) ស ភកិណាា នំ ចត្ សែាិ កបានិ ។ 
៦៤ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់ស ភកិណាា ោំង   ។ 
 (៣៨) លវហបផោនំ  សញ្ញសតត នញ្ា  បញ្ា កបបសតនិ ។ 
 ៥០០ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់លវហបផោ និង
 សញ្ញសត្តោំង   ។ 
 (៣៩)  វហិានំ កបបសហសានិ ។ 
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១០០០ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់ វហិាោំង   ។ 
 (៤០)  ត្បានំ លទ្ា កបបសហសានិ ។ 
២០០០ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់ ត្បាោំង   ។ 
 (៤១) ស ទ្សានំ ចតត រ ិកបបសហសានិ ។ 
៤០០០ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់ស ទ្សាោំង   ។ 
 (៤២) ស ទ្សសនំី  ែា កបបសហសានិ ។ 
៨០០០ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់ស ទ្សសីោំង   ។ 
 (៤៣)  កនិដ្ឋា នំ លសាឡស កបបសហសានិ ។ 
១៦,០០០ កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោជាន់ កនិែាោំង   ។ 
 (៤៤) បឋម្ចរ បាទិ្វបិាោនិ បឋម្ចរ បាទិ្ភូរីស   ថាការំ 
បែិសនធិភវងគច តិ្វលសន បវត្តនតិ ។ ឥម្ច ចត្លសា  រូបបែិសនធិលយ 
ទរ ។ 
 វបិាករបស់ រូប្នទី្ ១ ជាលែើរោំង   រប្រងគ្បគ្ពឹត្ត
លៅ (រប្រងលកើត្) កន ងភូរិក្ន រូប្នទី្ ១ ជាលែើរ លដ្ឋ  ំណាច
ក្នបែិសនធិ ភវងគ និងច តិ្តរលំដ្ឋប់ ។ បែិសនធិោំង   ៤ លនោះ 
ល ោ្ ោះថា  រូបបែិសនធិ ។ 
 (៤៥) លត្ស  បន អាោសានញ្ញា  ត្នូបគនំ លទ្វនំ 
វសីតិ្កបបសហសានិ អា  បបម្ចណំ ។ 
 បណាដ  រូបគ្ពហោោំង  លទោះ ២ រ ៊ឺនកបបជាគ្បម្ចណអា  
របស់គ្ពហោោំង   ប្ែលជា នកចូលែល់អាោសានញ្ញា  ត្ន 
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ភូរិ ។ 
 (៤៦) វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នូបគនំ លទ្វនំ ចតត លីសកបប-
សហសានិ ។ 
 ៤ រ ៊ឺនកបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោោំង   ប្ែលជា
 នកចូលែល់វញិ្ញញ ណញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 (៤៧) អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នូបគនំ លទ្វនំ សែាិកបបសហសានិ ។ 
 ៦ រ ៊ឺនកបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោោងំ   ប្ែលជា
 នកចូលែល់អាកិញ្ាញ្ញញ  ត្នភូរិ ។ 
 (៤៨) លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នូបគនំ លទ្វនំ ចត្ ោសីតិ្-
កបបសហសានិ ។ 
 ៨ រ ៊ឺន ៤ ព្វន់កបបជាគ្បម្ចណអា  របស់គ្ពហោោំង   
ប្ែលជា នកចូលែល់លនវសញ្ញញ ទសញ្ញញ  ត្នភូរិ ។ 
 (៤៩) បែិសនធិ ភវងគញ្ា        ត្ថា ចវនម្ចនសំ 
      ឯកលរវ ត្លេលវក-      វសិ លញ្ា កជាតិ្ ំ ។ 
 បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត និងច តិ្ចិត្ត ជាចិត្តគ្បលភទ្ែូចគន លទោះឯង 
និងម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ ជារួ គន កន ងភពជារួ គន  ។ 
 

ឥទ្លរត្ថ បែិសនធិចត្ កាំ 
ោំងលនោះជាពួក ៤ របស់បែិសនធិកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 
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ក្ម្មឆត្ុក្កំ 
ពួក ៤ ក្នករោ 

 (៥០) ជនកំ ឧបត្ថរភកំ ឧបបីឡកំ ឧបឃាត្កលញ្ា តិ្ កិចាវលសន ។ 
 ល ោ្ ោះថា ករោម្ចន ៤ គ្បោរលដ្ឋ  ំណាចក្នកិចា រ៊ឺ ជនកករោ ១ 
ឧបត្ថរភកករោ ១ ឧបបីឡកករោ ១ និងឧបឃាត្កករោ ១ ។ 
 (៥១) ររ កំ អាសននំ អាចិណណំ   កែតត ករោលញ្ា តិ្ បាកោន-
បរយិល ន ។ 
 ល ោ្ ោះថា ករោម្ចន ៤ គ្បោរលដ្ឋ ឱ្ោសកន ងោរឱ្យផល រ៊ឺ 
ររ កករោ ១ អាសននករោ ១ អាចិណណករោ ១ និងកែតត ករោ ១ ។ 
 (៥២) ទិ្ែាធរោលវទ្នី ំ ឧបបជាលវទ្នី ំ  បោបរ ិលវទ្នី ំ 
 លហាសិករោលញ្ា តិ្ បាកោលវលសន ចតត រ ិកម្ចោ និ ទរ ។ 
 ល ោ្ ោះថា ករោម្ចន ៤ គ្បោរលដ្ឋ  ំណាចក្នលវោលសា 
ផល រ៊ឺ ទិ្ែាធរោលវទ្នី ករោ ១ ឧបបជាលវទ្នី ករោ ១  បោបរ ិលវ-
ទ្នី ករោ ១ និង លហាសិករោ ១ ។ 
 (៥៣) ត្ថា  ក សលំ ោម្ចវចរក សលំ រូបាវចរក សលំ 
 រូបាវចរក សលលញ្ា តិ្ បាកឋានវលសន ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ ករោម្ចន ៤ យ៉ាងលដ្ឋ  ំណាចក្នភូរិ 
កន ងោរឱ្យផល រ៊ឺ  ក សលករោ ១ ោម្ចវចរក សលករោ ១ 
រូបាវចរក សលករោ ១  រូបាវចរក សលករោ ១ ។ 
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 (៥៤) ត្ត្ថ  ក សលំ ោ ករោំ វចីករោំ រលទករោលញ្ា តិ្ 
ករោោា រវលសន តិ្វធំិ លហាតិ្ ។ 
  បណាដ ករោោំង  លទោះ  ក សលករោម្ចន ៣ យ៉ាង លដ្ឋ 
ោរប្ចកតរោា រ រ៊ឺ ោ ករោ ១ វចីករោ ១ និងរលទករោ ១ ។ 
 (៥៥) កេំ? បាណាតិ្បាលត  ទិ្ទន ោនំ ោលរស រិចាេ ចាលោ 
លចតិ្ ោ វញិ្ញត្តិសង្កខ លត្ ោ ោា លរ ព្វហ លាវ ត្តិលត ោ ករោំ ទរ ។ 
 (សួរថា)  ក សលករោ ៣ យ៉ាង ម្ចនគ្បោរែូចលរដច ? 
 (លឆ្ាើ ថា) ោរសម្ចា ប់សត្ា ១ ោរោន់ កវត្ថ ប្ែលលររិន
បានឱ្យ ១ និងោរគ្បគ្ពឹត្តខ លកន ងោរ ១ ល ោ្ ោះថា ោ ករោ លគ្ព្វោះ
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ចំប្ណកលគ្ចើនកន ងោ ោា រ លព្វលរ៊ឺ ោ វញិ្ញត្តិ ។ 
 (៥៦) រ សាវលោ បិស ណវចា ផរ សវចា សរផបបោលបា 
លចតិ្ វចីវញិ្ញត្តិសង្កខ លត្ វចីោា លរ ព្វហ លាវ ត្តិលត វចីករោំ ទរ ។ 
 ោរនិយ ក ហក ១ ោរនិយ ស កលសៀត្ឬចាក់លដ្ឋត្ ១ 
ោរនិយ គ្ទ្លគោះលបាោះលបាក ១ ោរនិយ ឥត្គ្បលយជន៍ ១ 
ល ោ្ ោះថា វចីករោ លគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លគ្ចើនកន ងវចីោា រ លព្វលរ៊ឺ 
វចីវញិ្ញត្តិ ។ 
 (៥៧)  ភិជា ពាបាលោ រិចាេ ទិ្ែាិ លចតិ្  ញ្ញគ្តបិ វញិ្ញត្តិយ 
រនសោឹល វ ព្វហ លាវ ត្តិលត រលទករោំ ទរ ។ 
 លសចកដីលោោ ភ ១ ោរគ្បទូ្ស ១ រិចាេ ទិ្ែាិ ១ ល ោ្ ោះថា រលទករោ 
 លគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លគ្ចើនកន ងរលទោា រ លដ្ឋ គ្បាសចាកវញិ្ញត្តិ 
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ែក្ទ្ ។   
 (៥៨) លត្ស  បាណាតិ្បាលត ផរ សវចា ពាបាលោ ច 
លោសរូលលន ជា នតិ ។ 
 បណាដ ករោោំង  លទោះ ោរសម្ចា ប់សត្ា ១ ោរនិយ 
ស កលសៀត្ ១ ោរគ្បទូ្ស ១ រប្រងលកើត្លឡើង លដ្ឋ ចិត្តប្ែលម្ចន
លោសរូលជាគ្បោន ។ 
 (៥៩) ោលរស រិចាេ ចាលោ  ភិជា រិចាេ ទិ្ែាិ ច លោភរូលលន ។ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ ១ លសចកដីលោោ ភ ១ រប្រងលកើត្លឡើង
លដ្ឋ ចិត្តប្ែលម្ចនលោភរូលជាគ្បោន ។ 
 (៦០) លសសានិ ចតត របិិ ទ្ាីហិ រូលលហិ សរភវនតិ ។ 
 ករោោំង  ប្ែលលៅសល់ ៤ គ្បោរលទ្ៀត្ រប្រងលកើត្លឡើង
លដ្ឋ រូលោំង ២ ។ 
 (៦១) ចិត្ត បាទ្វលសន បលនតំ្  ក សលំ សពាថាបិ ោា ទ្សវធំិ 
លហាតិ្ ។ 
  ក សលករោលនោះម្ចន ១២ គ្បោរលដ្ឋ ប្ចកតរចិត្តប្ែល
លកើត្លឡើងសូរបីោំង ស់ ។ 
 (៦២) ោម្ចវចរក សលរប ិោ ោា លរ បវត្តំ ោ ករោំ, វចីោា លរ 
បវត្តំ វចីករោំ, រលទោា លរ បវត្តំ រលទករោលញ្ា តិ្ ករោោា រវលសន តិ្វធំិ 
លហាតិ្ ។ 
 ោម្ចវចរក សលករោក៏ម្ចន ៣ យ៉ាង លដ្ឋ ប្ចកតរោា រ 
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របស់ករោ រ៊ឺ ករោប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោ ោា រ ល ោ្ ោះថា ោ ករោ ១ 
ករោប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងវចីោា រ ល ោ្ ោះថា វចីករោ ១ ករោប្ែលគ្បគ្ពឹត្ត
លៅកន ងរលទោា រ ល ោ្ ោះថា រលទករោ ១ ។ 
 (៦៣) ត្ថា ោនសីលភាវទវលសន ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ ោម្ចវចរក សលករោម្ចន ៣ លដ្ឋ ប្ចក
ជាោន ១ សីល ១ និងភាវទ ១ ។ 
 (៦៤) ចិត្ត បាទ្វលសន បលនតំ្  ែាវធំិ លហាតិ្ ។ 
 ោម្ចវចរក សលករោលទោះម្ចន ៨ គ្បោរលដ្ឋ ប្ចកតរចិត្ត
ប្ែលលកើត្លឡើង ។ 
 (៦៥) ោនសីលភាវទបចា នលវ ាវចាបត្តិោនបតត ន លម្ច-
ទ្នធរោសសវនធរោលទ្សទ ទិ្ែាិជ ករោវលសន ទ្សវធំិ លហាតិ្ ។ 
 ោម្ចវចរក សលករោម្ចន ១០ គ្បោរលដ្ឋ ប្ចកជាោន 
(ោរឱ្យ) ១ សីល (សគ្ងួរោ វចា) ១ ភាវទ (ោរ ប់រចិំត្ត) ១ 
 បចា ន (ោរលគរព) ១ លវ ាវចា (ោរជួ ខាល់ខាា  ) ១ បត្តិោន 
(ោរប្ចកចំប្ណកប ណយ) ១ បតត ន លម្ចទ្ទ (ោរ ន លម្ចទ្ទប ណយ) ១ 
ធរោសសវន (ោរសាដ ប់ធរ៌) ១ ធរោលទ្សទ (ោរសប្រដងធរ៌) ១ 
និងទិ្ែា ជ ករោ (ោរ ល់ល ើញគ្តូ្វ) ១ ។ 
 (៦៦) តំ្ បលនតំ្ វសីតិ្វធិរប ិោម្ចវចរករោរិលចាវ សងខំ រចេតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ សូរបីករោោំង ២០ លទោះ រប្រងែល់នូវោរោប់ថា 
ោម្ចវចរករោប្ត្រា៉ាង ។ 
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 (៦៧) រូបាវចរក សលំ បន រលទករោលរវ, ត្ញ្ា  ភាវទរ ំ 
 បបទបបត្តំ, ្នងគលភលទ្ន បញ្ា វធំិ លហាតិ្ ។ 
 ចំប្ណករូបាវចរក សលករោ ជារលទករោប្ត្រា៉ាង រា៉ាងលទ្ៀត្ 
រូបាវចរក សលករោលទោះ សលគ្រចពីភាវទ សលគ្រចភាពជា បបទ
ម្ចន ៥ គ្បោរតរគ្បលភទ្របស់ ងគ្ ន ។ 
 (៦៨) ត្ថា  រូបាវចរក សលញ្ា  រលទករោំ, ត្រប ិ ភាវទរ ំ 
 បបទបបត្តំ. អាររោណលភលទ្ន ចត្ ពាិធំ លហាតិ្ ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ  រូបាវចរក សលករោជារលទករោ សូរបី
 រូបាវចរក សលករោលទោះ សលគ្រចពីភាវទប្ែលសលគ្រចលដ្ឋ 
 បបទ ។ ( រូបាវចរក សលករោលទោះ) ម្ចន ៤ គ្បោរ លដ្ឋ គ្បលភទ្
របស់អាររោណ៍ ។ 
 (៦៩) ឯតថ ក សលករោរ ទ្ធចារហិតំ្  បា ភូរិ ំ បែិសនធឹ 
ជលនតិ្, បវត្តិ ំ បន សពារប ិ ោា ទ្សវធំិ សតត ក សលបាោនិ 
សពាតថ បិ ោរលោលក រូបលោលក ច  ថារហំ វបិចាតិ្ ។ 
 កន ងភូរិក្នោរឱ្យផលម្ចន ៤ យ៉ាងលនោះ  ក សលករោប្ែលលវៀរ
ឧទ្ធចាៈ រប្រងឱ្យបែិសនធិកន ង បា ភូរិ ចំប្ណកកន ងបវត្តិោល 
 ក សលករោ ១២ យ៉ាងោំង ស់ រប្រងឱ្យផលជា ក សលវបិាក
ោំង ៧ ែួង លៅគ្បាកែកន ងោរភូរិោំងពួងតរសររួរ ។ 
 (៧០) ោម្ចវចរក សលរប ិោរស រតិ្ លរវ បែិសនធឹ ជលនតិ្, 
ត្ថា បវត្តិ ញ្ា  រហាវបិាោនិ,  លហត្ កវបិាោនិ បន  ែាបិ 
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 សពាតថ បិ ោរលោលក រូបលោលក ច  ថារហំ វបិចាតិ្ ។ 
 ោម្ចវចរក សលរប្រងឱ្យផលបែិសនធិ កន ងោរស រតិ្ភូរិប្រន
ពិត្ លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ រប្រងឱ្យលកើត្រហាវបិាកចិត្តកន ងបវត្តិោល 
និងឱ្យលកើត្ លហត្ កក សលវបិាកចិត្ត ៨ ែួង កន ងោរភូរិ និងរូបភូរិ
ោំងពួងបានតរសររួរ ។ 
 (៧១) ត្តថ បិ តិ្លហត្ ករ កាែាំ ក សលំ តិ្លហត្ កំ បែិសនធឹ ទ្តា  
បវលត្ត លសាឡស វបិាោនិ វបិចាតិ្ ។ 
 សូរបីកន ងោម្ចវចរក សលករោោំង  លទោះ ក សលករោប្ែល
ម្ចនលហត្  ៣ យ៉ាងក្គ្កប្លង រប្រងឱ្យផលបែិសនធិ ប្ែលម្ចនលហត្  
៣ លហើ ឱ្យលកើត្វបិាកចិត្ត ១៦ កន ងបវត្តិោល ។ 
 (៧២) តិ្លហត្ កលម្ចរកំ ទ្ាិលហត្ ករ កាែាញ្ា  ក សលំ ទ្ាិលហត្ កំ 
បែិសនធឹ ទ្តា  បវលត្ត តិ្លហត្ ករហិតនិ ោា ទ្ស វបិាោនិ វបិចាតិ្ ។ 
 ក សលករោប្ែលម្ចនលហត្  ៣ យ៉ាងរិនក្គ្កប្លង និងប្ែល
ម្ចនលហត្  ២ យ៉ាងក្គ្កប្លង រប្រងឱ្យផលបែិសនធិប្ែលម្ចនលហត្  
២ លហើ ឱ្យលកើត្វបិាកចិត្ត ១២ ែួង លវៀរចិត្តប្ែលម្ចនលហត្  ៣ កន ង
បវត្តិោល ។ 
 (៧៣) ទ្ាិលហត្ កលម្ចរកំ បន ក សលំ  លហត្ កលរវ បែិសនធឹ 
លទ្តិ្, បវលត្ត ច  លហត្ កវបិាោលនវ វបិចាតិ្ ។ 
 ចំប្ណកក សលករោប្ែលម្ចនលហត្  ២ យ៉ាងរិនក្គ្កប្លង 
រប្រងឱ្យផលបែិសនធិជា លហត្ កចិត្ត និងឱ្យលកើត្ លហត្ កក សល 
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វបិាកចិត្តកន ងបវត្តិោលប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 (៧៤)  សង្កខ រ ំសសង្កខ រ-  វបិាោនិ ន បចាតិ្, 
  សសង្កខ ររសង្កខ រ-  វបិាោនីតិ្ លកចន ។ 
  លត្សំ ោា ទ្ស បាោនិ, ទ្សាែា ច  ថាការំ 
   ថាវ តត ន សាលរន   ថាសរភវរ ទ្ោិលស ។ 
 អាចារយពួកខាោះលព្វលថា ក សលករោប្ែលជា សង្កខ រកិ រប្រង
រិនឱ្យនូវវបិាកចិត្តប្ែលជាសសង្កខ រកិ ក សលករោប្ែលជាសសង្កខ រកិ 
រប្រងរិនឱ្យនូវវបិាកចិត្តជា សង្កខ រកិ ។ បណាិ ត្របបីសប្រដងនូវវបិាក
ចិត្តោំង   ១២ ែួង ១០ ែួង និង ៨ ែួង តរលំដ្ឋប់ តរលំទំ
ែូចប្ែលបានលព្វលរកលហើ  តរសររួរ ។ 
 (៧៥) រូបាវចរក សលំ បន បឋរជានំ បរតិ្តំ ភាលវតា  
គ្ពហោបារសិលជាស  ឧបបជាតិ្ ។ 
 ប រគល នកចលគ្រើននូវបឋរជាន ប្ែលជារូបាវចរក សលបាន
យ៉ាងោប រប្រងឧបបត្តិកន ងពួកគ្ពហោោំង  ជាន់បារសិជាា  ។ 
 (៧៦) ត្លទ្វ រជឈរំិ ភាលវតា  គ្ពហោប លោហិលត្ស  ។ 
 ប រគល នកចលគ្រើននូវបឋរជានបានយ៉ាងកណាដ ល រប្រង
ឧបបត្តិកន ងពួកគ្ពហោោំង  ជាន់ប លោហិត្ ។ 
 (៧៧) បណីតំ្ ភាលវតា  រហាគ្ពលហោស  ។ 
 ប រគល នកចលគ្រើនបឋរជានបានយ៉ាងគ្បណីត្ រប្រងឧបបត្តិ
កន ងពួកគ្ពហោោំង  ជាន់រហាគ្ពហោ ។ 
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 (៧៨) ត្ថា ទ្ តិ្ ជានំ ត្តិ្ ជានញ្ា  បរតិ្តំ  ភាលវតា  
បរតិត លភស  ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ ប រគលចលគ្រើនទ្ តិ្ ជាន និងត្តិ្ ជាន
បានយ៉ាងោប រប្រងឧបបត្តិកន ងពួកគ្ពហោោំង  ជាន់បរតិត ភា ។ 
 (៧៩) រជឈរំិ ភាលវតា   បបម្ចណាលភស  ។ 
 ប រគល នកចលគ្រើន (នូវទ្ តិ្ ជាន និងត្តិ្ ជាន) បានយ៉ាង
កណាដ ល រប្រងឧបបត្តិកន ងពួកគ្ពហោោំង  ជាន់ បបម្ចណាភា ។ 
 (៨០) បណីតំ្ ភាលវតា  អាភសសលរស  ។ 
 ប រគល នកចលគ្រើន (នូវទ្ តិ្ ជាន និងត្តិ្ ជាន) បានយ៉ាង
គ្បណីត្ រប្រងឧបបត្តិកន ងពួកគ្ពហោោំង  ជាន់អាភសសោ ។ 
 (៨១) ចត្ ត្ថជានំ បរតិ្តំ ភាលវតា  បរតិ្តស លភស  ។ 
 ប រគល នកចលគ្រើនចត្ ត្ថជានបានយ៉ាងោប រប្រងឧបបត្តិកន ង
ពួកគ្ពហោោំង  ជាន់បរតិ្តស ភា ។ 
 (៨២) រជឈរំិ ភាលវតា   បបម្ចណស លភស  ។ 
 ប រគល នកចលគ្រើនចត្ ត្ថជានបានយ៉ាងកណាដ ល រប្រងឧបបត្តិ
កន ងពួកគ្ពហោោំង  ជាន់ បបម្ចណស ភា ។ 
 (៨៣) បណីតំ្ ភាលវតា  ស ភកិលណា ស  ។ 
 ប រគល នកចលគ្រើនចត្ ត្ថជានបានយ៉ាងគ្បណីត្ រប្រងឧបបត្តិ
កន ងពួកគ្ពហោោំង  ជាន់ស ភកិណាា  ។ 
 (៨៤) បញ្ា រជានំ ភាលវតា  លវហបផលលស  ។ 
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 ប រគល នកចលគ្រើនបញ្ា រជាន រប្រងឧបបត្តិកន ងពួកគ្ពហោោំង-
  ជាន់លវហបផោ ។ 
 (៨៥) ត្លទ្វ សញ្ញញ វោិរំ ភាលវតា   សញ្ញសលត្តស  ។ 
 ប រគល នកចលគ្រើនបញ្ា រជានលទោះឯង ប្ែលគ្បាសចាកលសចកដី
លគ្ត្ក រកន ងសញ្ញញ  រប្រងឧបបត្តិកន ងពួកគ្ពហោោំង  ជាន់
 សញ្ញសត្ត ។ 
 (៨៦)  ទគរិលទ បន ស ោធ វលសស  ឧបបជានតិ ។ 
 ចំប្ណកគ្ពោះ ទគរីោំង   រប្រងឧបបត្តិកន ងពួកគ្ពហោ
ោំង  ជាន់ស ោធ វស ។ 
 (៨៧)  រូបាវចរក សលញ្ា   ថាការំ ភាលវតា  អារ លបបស  
ឧបបជានតីតិ្ ។ 
 ប រគល នកចលគ្រើន រូបាវចរក សលលៅតរលំដ្ឋប់ រប្រងឧបបត្តិ
កន ងពួកគ្ពហោោំង  ជាន់ រូបគ្ពហោ ។ 

(៨៨) ឥត្ថំ រហរគតំ្ ប ញ្ញំ        ថាភូរិវវត្ថិតំ្ 
   ជលនតិ្ សទិ្សំ បាកំ  បែិសនធិបវត្តិ ំ ។ 

 ែូចប្ែលបានលព្វលលហើ លទោះ រហរគត្ក សលករោ ៩ រប្រងឱ្យ
ផលលកើត្លឡើងែូចគន ជារួ ក សលរបស់ខាួន តរភូរិប្ែលកំណត់្ទ្ ក
កន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល ។ 

ឥទ្លរត្ថ ករោចត្ កាំ 
ោំងលនោះជាពួក ៤ របស់ករោកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                       វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

-562- 

ឆុតិ្ប ិសនធិក្កច្ម 
លំដ្ឋប់ក្នោរច តិ្ និងបែិសនធិ  

 (៨៩) អា  កខល ន ករោកខល ន ឧភ កខល ន ឧបលចេទ្ក-
ករោ ទ លចតិ្ ចត្ ោ ររណ បបត្តិ ទរ ។ 
 ល ោ្ ោះថា ោរលកើត្លឡើងក្នររណៈម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ ោរសាា ប់
លដ្ឋ ោរ សអ់ា  កខ័  ១ ោរសាា ប់លដ្ឋ ោរ ស់ករោ ១ ោរសាា ប់
លដ្ឋ ោរ សោ់ំងអា  កខ័  និងករោ ១ ោរសាា ប់លដ្ឋ ករោចូលលៅ
ោត់្ផ្ទដ ច់ ១ ។ 
 (៩០) ត្ថា ច ររទត នំ បន ររណោលល  ថារហំ  ភិរ ខីភូតំ្ 
ភវនតលរ បែិសនធិជនកំ ករោំ វ, តំ្ករោករណោលល រូបាទិ្ករ បលទ្ធ-
ប ពារ បករណភូត្ញ្ា  ករោនិរិត្តំ វ,  ននតររ បបជាម្ចនភលវ 
ឧបលភិត្ពារ បលភារភូត្ញ្ា  រតិ្និរិត្តំ វ ករោពលលន ឆ្ននំ ោា ោនំ 
 ញ្ញត្រសោឹ បចា បដ្ឋា តិ្, ត្លត បរ ំ ត្លរវ ត្លថាបែាិតំ្ អាររោណំ អារពភ 
វបិចាម្ចនកកម្ចោ ន រូបំ បរសិ ទ្ធំ ឧបកាិលិែាំ វ ឧបលភិត្ពាភវន រូបំ 
ត្លតថ ណតំ្វ ចិត្តសទត នំ  ភិណាំ  បវត្តតិ្ ព្វហ លលាន, ត្លរវ វ បន 
ជនកភូតំ្ ករោំ  ភិនវករណវលសន ោា របបត្តំ លហាតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ករោប្ែលឱ្យលកើត្បែិសនធិកន ងភពែក្ទ្ ប្ែលម្ចន
រកគ្បាកែចំលព្វោះរ ខកន ងលវោជិត្សាា ប់តរសររួរលដ្ឋ លហត្  ៤ 
គ្បោរលទោះកដី ករោនិរិត្ត (អាររោណ៍របស់ករោ) ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ 
ប្ែលខាួនោា ប់បានល ើញរកកន ងោលរ ន និងឧបករណ៍ប្ែលលគ្បើ
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កន ងលពលលធាើករោលទោះកដី រតិ្និរិត្ត (លគ្រឿងសម្ចគ លរ់បស់ភពប្ែលគ្តូ្វ
លៅលកើត្) ប្ែលខាួនចូលលៅែល់ និងប្ែលខាួនគ្តូ្វបានទ្ទួ្លកន ងភព
ប្ែលនឹងឧបបត្តិជាលំដ្ឋប់ត្លៅកដី រប្រងរកគ្បាកែកន ងោា រណារួ 
កន ងចំលណារោា រោំង ៦ លដ្ឋ កម្ចា ំរបស់ករោែល់សត្ាោំង  
ប្ែលកំព ងជិត្សាា ប់ ។ លំដ្ឋប់ ំពីលទោះ លដ្ឋ ចំប្ណកលគ្ចើន ចិត្ត
ប្ែលបានទ្ទួ្លអាររោណ៍ ប្ែលចូលរកគ្បាកែលដ្ឋ អាោរយ៉ាង
លទោះ ោំងប្ែលបរសិ ទ្ធ ឬលៅហោងតរសររួរែល់ករោប្ែលឱ្យផល 
លហើ គ្បគ្ពឹត្តលៅជាប់ត្គន  ែូចបលង្កអ នលៅោន់អាររោណ៍តរប្ែល
បានគ្បាកែលទោះតរសររួរែល់ភព ប្ែលនឹងរបបីចូលលៅលកើត្លទោះ 
រា៉ាងលទ្ៀត្ ករោប្ែលញា ំងបែិសនធិឱ្យលកើត្លឡើងលទោះឯង រប្រងជាករោ 
ប្ែលគ្បាកែតរោា រលដ្ឋ  ំណាចក្នករោ ែូចជាោលកំព ងលធាើេោីៗ ។ 
 (៩១) បចាា សននររណសស ត្សស វេិីចិតត វសាលន ភវងគកខល  វ 
ចវនវលសន បចា បបននភវបរលិយសានភូតំ្ ច តិ្ចិត្តំ ឧបបជាិតា  និរ ជឈតិ្, 
ត្សោឹ និរ ោធ វសាលន ត្សាននតរលរវ ត្ថារហិតំ្ អាររោណំ អារពភ 
សវត្ថ កំ  វត្ថ កលរវ វ  ថារហំ  វជិាា ន ស បរកិខិលត្តន ត្ណាា ន ស -
រូលលកន សង្កខ លរន ជនិ ម្ចនំ សរប  លត្តហិ បររិគ ាម្ចនំ 
សហជាតនរធិដ្ឋា នភាលវន ប ពាងគរភូតំ្ ភវនតរបែិសទធ នវលសន 
បែិសនធិសង្កខ តំ្ ម្ចនសំ ឧបបជាម្ចនលរវ បតិ្ដ្ឋា តិ្ ភវនតលរ ។ 
 កន ងទី្បំផ ត្ក្នវេិីចិត្ត ឬកន ងលវោជិត្បំផ ត្ក្នភវងគចិត្តរបស់
ប រគលប្ែលជិត្នឹងសាា ប់លទោះ ច តិ្ចិត្តប្ែលជាចិត្តច ងលគ្ោ កន ង
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បចា បបននភព ោលលកើត្លឡើងលហើ  រប្រងរលត់្លៅលដ្ឋ  ំណាច
ក្នោរច តិ្ ោលចិត្តលទោះរលត់្លៅលហើ  លំដ្ឋប់ ំពីច តិ្ចិត្តលទោះ 
ចិត្តប្ែលល ោ្ ោះថា បែិសនធិទ្ទួ្លអាររោណ៍តរប្ែលររណាសននវេិី
ចិត្ត (វេិីចិត្តកន ងលវោជិត្សាា ប់) ទ្ទួ្លទ្ ក ោំងម្ចនហទ្ វត្ថ ឬរិន
ម្ចនហទ្ វត្ថ  ប្ែលក សលករោ និង ក សលករោតក់ប្ត្ងម្ចន
 វជិាា ន ស័ ជាបរវិរ ម្ចនត្ណាា ន ស័ ជាឫសរល់ឱ្យលកើត្លឡើង
តរសររួរ ប្ែលសរប  ត្តធរ៌ោំង  ជួ ឧបត្ថរភជាគ្បោន
លដ្ឋ ជាទី្តំងក្នសហជាត្ធរ៌ោំង   (រ៊ឺ រូបធរ៌និងទរធរ៌)  
ោលកំព ងលកើត្លឡើង រប្រងតំងលៅកន ងភពែក្ទ្ ។ 
 (៩២) ររណាសននវេិី ំ បលនត្ថ រនោបបវតត និ បលញ្ា វ ជវទនិ 
បាែិកងខិត្ព្វា និ, ត្សាោ   ទិ្ បចា បបទន ររោលណស  អាបាេរលត្ស  
ធរលនតលសាវ ររណំ លហាតិ្, ត្ោ បែិសនធិភវង្កគ នរប ិបចា បបទន ររោណត 
លពភតី្តិ្ កតា  ោម្ចវចរបែិសនធិយ ឆ្ោា ររគហិតំ្ ករោនិរិត្តំ រតិ្និរិត្តញ្ា  
បចា បបននរតី្តររោណំ ឧបលពភតិ្, ករោំ បន  តី្ត្លរវ, ត្ញ្ា  
រលទោា រររគហិតំ្, តនិ បន សព្វា និបិ បរតិ្តធរោភូតលនវររោណានិ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ង ធិោរលនោះ ជវនចិត្ត ៥ ែួងប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
យ៉ាង ៊ឺត្ៗ ជាវត្ថ ប្ែលរបបីគ្បាថាន បានកន ងររណាសននវេិីចិត្ត ែូលចាន ោះ 
លបើោរសាា ប់កន ងខណៈប្ែលអាររោណ៍បចា បបននចូលរកោន់រនាង 
(ក្នោា រ) លហើ  តំងលៅកន ងខណៈលទោះ បែិសនធិចិត្ត និងភវងគចិត្ត
បានទ្ទួ្លអាររោណ៍បចា បបនន លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ អាររោណ៍ប្ែល
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ោម្ចវចរបែិសនធិចិត្តបានទ្ទួ្លរកតរោា រោំង ៦ ជាករោនិរិត្ត 
ឬរតិ្និរិត្តប្ែលជាបចា បបនន ឬ តី្ត្ រប្រងលកើត្លឡើង ចំប្ណកករោ
ប្ែលជា តី្ត្ប៉ា លណាណ ោះ និងករោលទោះឯងក៏ជាករោប្ែលបានទ្ទួ្លរក
តររលទោា រ អាររោណ៍ោំង ស់លទោះជាបរតិ្តធរ៌ (ោម្ចវចរធរ៌) 
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 (៩៣) រូបាវចរបែិសនធិយ បន បញ្ញត្តិភូតំ្ ករោនិរិត្តលរវ-
ររោណំ លហាតិ្ ។ 
 ចំប្ណកករោនិរិត្តប្ែលជាបញ្ញត្តិអាររោណ៍ រប្រងជាអាររោណ៍
របស់រូបាវចរបែិសនធិចិត្ត ។ 
 (៩៤) ត្ថា  រូបបែិសនធិយ ច រហរគត្ភូតំ្ បញ្ញត្តិភូត្ញ្ា  
ករោនិរិត្តលរវ  ថារហម្ចររោណំ លហាតិ្ ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ ករោនិរិត្តប្ែលជារហរគត្ធរ៌ និងបញ្ញត្តិ
អាររោណ៍ រប្រងជាអាររោណ៍របស់ រូបាវចរបែិសនធិចិត្តតរសររួរ ។ 
 (៩៥)  សញ្ញសតត នំ បន ជីវតិ្នវកលរវ បែិសនធិភាលវន 
បតិ្ដ្ឋា តិ្, ត្សាោ  លត្ រូបបែិសនធិោ ទរ ។ 
 ចំប្ណកជីវតិ្នវកកោបៈ (គ្កុររូប ៩ រ៊ឺ  វនិិលព្វភ ររូប ៨ + 
ជីវតិ្រូប ១) រប្រងតំងលៅលដ្ឋ ភាពជាបែិសនធិរបស់គ្ពហោោំង  
ជាន់ សញ្ញសត្ត លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ គ្ពហោជាន់ សញ្ញសត្តោំង  
លទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា រូបបែិសនធិ (ម្ចនរូបជាបែិសនធិ) ។ 
 (៩៦)  រូបា  រូបបែិសនធិោ ។ 
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  រូបគ្ពហោោំង  ជា រូបបែិសនធិ (ទរបែិសនធិ) ។ 
 (៩៧) លសសា រូបារូបបែិសនធិោ ។ 
 សត្ាោងំ  ែ៏លសស ល ោ្ ោះថា រូបារូបបែិសនធិ (ម្ចនរូប
និងទរជាបែិសនធិ) ។ 

(៩៨)  អារ បបច តិ្យ លហានតិ  លហែាិម្ចរ បបវជាិត 

បរម្ចរ បបសនធី ច           ត្ថា ោរតិ្លហត្ ោ ។ 

 លគ្ោ  ំពី រូបាវចរច តិ្ចិត្ត ៤ ែួង លកើត្លឡើង  រូបាវចរ-
បែិសនធិ ៤ ែួង (លវៀរ របូាវចរបែិសនធិជាន់លគ្ោរ) និងោរតិ្លហត្ ក-
បែិសនធិចិត្ត ៤ ែួង ោំងលនោះ រប្រងលកើត្លឡើងបាន ។ 

   រូបាវចរច តិ្យ     លហត្ រហិត សិ  ំ 
សព្វា  ោរតិ្លហត្ ម្ចា    ោលរលសាវ បលនត្ោ ។ 

 លគ្ោ  ំពីរូបាវចរច តិ្ចិត្ត ៥ ែួងលកើត្លឡើង បែិសនធិចិត្ត ១៧ 
ែួង (លវៀរ លហត្ កបែិសនធិចិត្ត ២ ែួង) រប្រងលកើត្លឡើងបាន (រិនលធាើ
សញ្ញញ វោិរៈលៅលកើត្កន ង សញ្ញសត្តភូរិលគ្ព្វោះរិនម្ចនលោសៈ លទ្ើប
រិនល ើញលោសរបស់ទ្ កខផាូវចិត្ត) ។ 

  លរត្ថ ច តិ្បែិសនធិកាលម្ច ។ 

ោំងលនោះជាលំដ្ឋប់ក្នច តិ្ចិត្ត និងបែិសនធិចិត្តកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 (៩៩) ឥលចាវ ំរហិត្បែិសនធិោនំ បន បែិសនធិនិលោោននតរលត 
បភ តិ្ ត្លរវររោណម្ចរពភ ត្លទ្វ ចិត្តំ យវ ច តិ្ចិត្ត បាោ  សតិ្ 
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វេិីចិត្ត បាលទ្ ភវសស  ងគភាលវន ភវងគសនតតិ្សង្កខ តំ្ ម្ចនសំ  លព្វា ចេិននំ 
នទី្លសាលត វ ិ បវត្តតិ្ ។ 

 បទោ ប់ពីោររលត់្លៅក្នបែិសនធិចិត្តរបស់សត្ា ប្ែលោន់ ក
បែិសនធិតរប្ែលបានលព្វលរកយ៉ាងលនោះ ោលរិនម្ចនវេិីចិត្តលកើត្
លឡើងលទ្ បែិសនធិចិត្តលទោះរប្រងទ្ទួ្លអាររោណ៍លទោះឯង លហើ ជា
ចិត្តប្ែលលៅថា ភវងគ លដ្ឋ ភាពជាលហត្ ជាប់ត្គន របស់ភព ប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅរិនដ្ឋច់រ ៈែូចប្ខសទឹ្កក្នសោឹងែោបរហូត្ែល់ោរលកើត្
លឡើងរបស់ច តិ្ចិត្ត ។ 

 (១០០) បរលិយសាលន ច ចវនវលសន ច តិ្ចិត្តំ ហ តា  និរ ជឈតិ្ ។ 

 រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងវរៈច ងលគ្ោ បងអស់ បែិសនធិចិត្តលទោះលកើត្
លឡើងលហើ  ជាច តិ្ចិត្តលដ្ឋ  ំណាចក្នោរឃាា ត្ចាកភព រប្រង
រលត់្លៅ ។ 

 (១០១) ត្លត បរញ្ា  បែិសទធ ទ្លយ រេចការិវ  ថាការំ ឯវ 
បរវិត្តទត  បវត្តនតិ ។ 

 បនត ំពីលទោះ បែិសនធិចិត្តជាលែើរ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តជាប់លៅតរ
លំដ្ឋប់លគ្បៀបែូចកង់រលទ្ោះ ។ 

 (១០២) បែិសនធិភវងគវេិីលយ,  ច តិ្លចហ ត្ថា ភវនតលរ.  
ប ន សនធិ ភវងគរិចា ំ,  បរវិត្តតិ្ ចិត្តសនតតិ្ ។ 

 បែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្ត វេិីចិត្ត និងច តិ្ចិត្ត រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
បចា បបននភពលនោះយ៉ាងណា គ្កប្សចិត្តម្ចនបែិសនធិចិត្ត ភវងគចិត្តជាលែើរ 
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 រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភពខាងរ ខលទ្ៀត្ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

បែិសង្កខ  បលនត្រទ្ធ វ,ំ   ធិរទតា  បទ្រចា តំ្ ព ោ  
 ស សរ ចេិននសិលនហពនធទ, សរលរសសនតិ ចិោ  ស ពាត ។ 

  នកគ្បាជ្ោំង   ប្ែលម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលអ ស់ោល រូ 
ល ើញចិត្តនិងលចត្សិកលនោះថា ជាវត្ថ រិនលទ្ៀង បានសលគ្រចនូវ
គ្ពោះនិព្វា នប្ែលរិនញាប់ញ័រលហើ  ជា នកម្ចនចំណង រ៊ឺ លសចកដី
ស្ស ញ់ោត់្ដ្ឋច់លហើ  និងចូលែល់លសចកដីសៃប់ ។ 

 
ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ វេិីរ ត្តសងគហវភិាលគ ទរ 

បញ្ា លម្ច បរលិចេលោ ។ 
បរលិចេទ្ទី្ ៥ ល ោ្ ោះថា វេិីរ ត្តសងគហវភិារ 

កន ងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហចប់លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ៕ 
 
 
ឆប់ 

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

   


