ព្រះអភិធម្មត្ស
ថ ង្គហ
បរ ិច្ឆេទទី ៦
រ ូបសង្គហវិភាគ និង្និព្វានបរម្ត្ថ

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ោយ
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
សព្មប់ជាធមមទាន
រុទធសក្រាជ ២៥៦៥

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
បរ ិច្ឆេទទី ៦
រ ូបសង្គហវិភាគ និង្និព្វានបរម្ត្ថ

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

ក

នាម្អនក្ជួយរិនត្
ិ យអក្ខរាវិរ ុទធនិង្វាយអត្ថបទ

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

ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី

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

ោះ សូលវៀត្ វា

៨- ភិកខ ញាត្ិធលម្ចោ ព

ត្ថបទ្

សវត្ថិឌី (រ ី លភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្

()&❈*()

ខ

អារម្ភក្ថា
បរ ិ ត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ
រួ

ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះពទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរងលរឿង

ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កនង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់
គ្ទ្ង់រ ំលត្់ខនធបរ ិនិព្វានរក លបើគ្ពោះលេោនលេរោំង

រិនចាប់ចិត្ត

កនងោរសិកាគ្ពោះពទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គនរកលហើ

គ្ពោះពទ្ធ-

សាសទក៏រិនអាចជាប់ ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចានោះ រនសស
ោំង

ប្ែលលកើ ត្រក

កនងសរ័

លគ្ោ

តំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

បរ ិនិព្វានរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះពទ្ធសាសទ រិនម្ចនឱ្ោសបាន
សិកាធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកាធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលហើ

ក៏រប្រងប្បរលៅនិ

រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ

រិនប្រនគ្ពោះពទ្ធសាសទ លធាើឱ្យវែដៈរបស់បរគលោំង
ម្ចនទ្ីបំផត្ រួរឱ្យសាដ

ប្ែល
លទោះរិន

យ៉ា ងក្គ្កប្លង ែូលចានោះោរសិកាគ្ពោះបរ ិ

ត្តិ

លទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។
ល

ធម្ចោ លហត្បបភវា

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

ឯវ ំវាទ្ី រហាសរលណាត្ិ ។
ធរ៌ោំង

ណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្ គ្ពោះត្ថារត្

លព្វលនូវលហត្ក្នធរ៌ោំង

លទោះ រា៉ា ងលទ្ៀត្លសចកដីរលត្់និងឧបា

រ

ជាលគ្រឿងរលត្់នូវធរ៌ោំង

ណា

គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី

រលត្់និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត្់ក្នធរ៌ោង
ំ

លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ

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

ោរ

បានសិកាគ្ពោះ ភិធរោកនងចាប់លែើរ

(រូលនិធិប្នបរហានីោននោ)

ល

ែល់ោរ

ើញថាម្ចនោរ ធិបា

ពិសាដរជំនួ

ល់បានលអ

ខ្ំក៏

ពាយរប្គ្បជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍
ែល់ោរសិការបស់ពទ្ធបរ ិស័ទ្ ។
កនងលសៀវលៅលនោះ ខ្ំពំបានលលើក
ស្សង់

ករំនិត្ផ្ទោល់ខួនលទោះលទ្
ា
រ៊ឺ

កលសចកដីកនងចាប់លែើរោំងស្សុង និងគ្ពោះក្គ្ត្បិែក

ែាកថា

ខាោះ ប៉ាប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ំលជឿជាក់ថា ោរលរៀបលរៀង
លសៀវលៅលនោះ

ពិត្ជាម្ចនកំហសខសឆ្គងខាោះជាពំខាន

សានក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខំ្

ខ្ំ សូរទ្ទ្ួលោល់កំហសខសឆ្គង

ោំង រាលម្ច៉ា ន ំពីសម្ចនក់លោក នកសបបរសោំង
បំណងកនងោរប្កលំ និងសាថបទកនងលពលជាខាងលគ្ោ
ជាទ្ីបញ្ា ប់ លដ្ឋ

ពីលគ្ព្វោះជា
ប្ែលម្ចន
ៗ លទ្ៀត្ ។

ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខំ្ សូរលលើក

លឡើងនូវរហាកសលថានក់ធរោោនលនោះ និងបណយកសលគ្រប់ប្បបយ៉ា ង
ប្ែលបានសនសំលហើ

កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះ

កសលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទ្ឹកែីពទ្ធភូរិ

ជាពិលសសបណយ
ម្ចនគ្បលទ្សឥណា
ា

លនបា៉ា ល ស្សីលង្កា និងគ្បលទ្សភូ ម្ច ប្ែលបានលៅលហើ

េោីៗ លនោះ

សូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ បញ្ញ
ា វុឌឍ ិ ព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោ ណ៍

ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ គ្ពោះទរ យូ អុី វត្តតប្ហន

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ វជិរបបច្ញ្ញ
ា ហម្ ច្

ត្ីត្ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុករត្នរណាល
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវ ិនយចារយ គំ

ឿន វត្តភំនតម្ច

ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវ ិន័

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរណោំង ស់កនងសងាវែដ និងសពាសត្ា
ោំង ស់កនងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកបណយលសោើៗ គន រួ
សូរជូនចំលព្វោះលញារគ្បុស

ព

រ ី លញារស្សី

ប្ែលម្ចនជីវ ិត្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ

រស់

ចំប្ណក
សីលហៀង

និងសូរជូនចំលព្វោះលោកគ្រូ

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

សូរបានចំប្ណកបណយធរោោនលនោះ

គ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គនកំបីអាក់ខានលឡើ

។

សូរ នលម្ចទ្ទ...................!!!
បាត្់ែំបង វត្តសីត្វ ័ន ក្េៃ ១៤ លកើត្ ប្ខបសស ព.ស. ២៥៦៥
រ.ស. 2022
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី

(វត្តសីត្វ័ន (រហាវិហារ) សថិត្លៅភូ រិគ្ក

ញ់

ំកំពងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា)

ង

មត្ិកា
ល.រ.

ទំរ័រ

ពួកទ្ី ១ រូបសរលទ្ោសន័

.............................................................................. ៤

គ្បលភទ្ទ្ី ១ រហាភូត្រូប ៤ ........................................................................... ១១
គ្បលភទ្ទ្ី ២ បសាទ្រូប ៥ .............................................................................២៨
គ្បលភទ្ទ្ី ៣ លគចររូប ឬវ ិស

រូប ៧ .......................................................... ៣៨

គ្បលភទ្ទ្ី ៤ ភាវរូប ២ ................................................................................... ៤៥
គ្បលភទ្ទ្ី ៥ ហទ្

រូប ................................................................................. ៤៩

គ្បលភទ្ទ្ី ៦ ជីវ ិត្រូប...................................................................................... ៥១
គ្បលភទ្ទ្ី ៧ អាហាររូប ................................................................................ ៥៣
គ្បលភទ្ទ្ី ៨ បរ ិលចេទ្រូប ................................................................................. ៥៦
គ្បលភទ្ទ្ី ១០ វ ិោររូប ៣ .............................................................................. ៦១
គ្បលភទ្ទ្ី ១១ លកខណរូប ៤ ......................................................................... ៦៤
ពួកទ្ី ២ រូបវ ិភារន័

.................................................................................. ៧១

ឯកម្ចត្ិោ .................................................................................................. ៧២
ទ្កម្ចត្ិោ .................................................................................................. ៧៤
រូទ្ី ១

ជឈត្តិករូបនិងព្វហិររូប .................................................................... ៧៤

រូទ្ី ២ វត្ថរូបនិង វត្ថរូប ............................................................................... ៧៥
រូទ្ី ៣ ោាររូបនិង ោាររូប............................................................................ ៧៦
រូទ្ី ៤ ឥន្រនោិ
រូទ្ី ៥ ឱ្

រូបនិង និន្រនោិ

រូប ................................................................ ៧៧
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រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
បរ ិច្ឆេទទី ៦
រ ូបសង្គហវិភាគ

rs
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមមសម្ពុទធសស ។
ច្សឆក្តីខាង្ច្ ើម្
គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ បរ ិលចេទ្ទ្ី ៦ ល្ោោះថា រូបសងគហវ ិភារ
សប្រតងបររត្ថធរ៌ទ្ក ២ គ្បោរ រ៊ឺ រូបបររត្ថ និងនិព្វានបររត្ថ ប្ែល
ជាោររួបរួរបររត្ថធរ៌ ត្ ំពីចិត្តបររត្ថ និងលចត្សិកបររត្ថ ប្ែលបាន
សប្រតងទ្កលហើ

កនងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ បរ ិលចេទ្ទ្ី ១ និងទ្ី ២ ត្លៅ

លនោះនឹងបានសប្រតងលសចកតីលព្វលលដ្ឋ រូបបររត្ថ ោលចប់រូបបររត្ថលហើ
នឹងសប្រតងនិព្វានបររត្ថត្លៅ ។
រ ូបបរម្ត្ថ
គ្ពោះ នរោធចារយ បានសប្រតងគថាសងគហៈទ្កកនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៦
លព្វលលដ្ឋ

រូបបររត្ថ និងនិព្វានបររត្ថោំង ស់ម្ចន ១៤ គថា

-1-

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

គាថាសង្គហទី ១
១. ឯតតវត វ ិភតត ហិ

សបបលភទ្បបវត្តិោ

ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

រូបំ ោនិ បវចាត្ិ ។

រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលម្ចនគ្បលភទ្ និ ង

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ រ៊ឺ ខ្ំបានប្ចកលហើ

លដ្ឋ

បរ ិលចេទ្ោំង

៥ ម្ចន

គ្បម្ចណប៉ាលណណ ោះ ឥឡូវលនោះខ្ំនឹងលព្វលនូវរូបត្លៅ ។
ព្វកយ ធិបា

បររត្ថធរ៌ម្ចន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប

និព្វាន សគ្ម្ចប់លរឿងរបស់ចិត្តបររត្ថ និងលចត្សិកបររត្ថ រហូត្ែល់ោរ
គ្បគ្ពឹត្តលៅោំងកនងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល បានសប្រតងកនងបរ ិលចេទ្ទ្ី
១ រហូត្ែល់បរ ិលចេទ្ទ្ី ៥ សគ្ម្ចប់កងបរ
ន
ិលចេទ្ទ្ី ៦ លនោះ នឹងបានសប្រតង
លរឿងោ៉ា វរបស់រូបនិងនិព្វានត្លៅ ។
រូបកនងរូបបររត្ថទ្ីបនីែីោសប្រតងថា របបត្ីត្ិ រូបំ ប្គ្បថា ធរោជាត្ិ
ប្ែលប្បកោា

លៅថា រូប ។

កនងគ្ពោះ ភិធរោត្ថវ ិភាវ ិនីែីោ បានសប្រតងថា របបនលញ្ាត្ថ សីត-

ទ្ិវ ិលោធិបចា
លដ្ឋ

សរវាល

វ ិសទ្ិសបបត្ិតល

លំដ្ឋប់លទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័

ជាលែើរលទោះ លធាើឱ្យប្បកោា
ធរោជាត្ិប្ែលរប្រងប្បកោា

បចា័

វ ប្គ្បថា រូបប្ែលលកើត្រលត្់
ប្ែលជាបែិបកខ រ៊ឺ ភាពគ្ត្ជាក់

ល្ោោះថា របបន រួរលសចកតីថា រូប រ៊ឺ
លៅលដ្ឋ

ំណាចរបស់ភាពលតតនិងគ្ត្ជាក់

ជាលែើរលទោះឯង ។
រូបធរ៌ ម្ចនលកខណៈពិលសសែូលចនោះ រ៊ឺ
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ភិធរោត្ថសងគហ

របបនលកខណំ

ម្ចនោរប្បកោា

វ ិកិរណរសំ

លៅ ជាលកខណៈ

ម្ចនោរប្បកលចញពីគន (ជារួ

ចិត្ត)

បាន ជាកិចា
ពាកត្បចាបបដ្ឋានំ ម្ចនភាពជា ពាកត្ធរ៌ ជាផល

វ ិញ្ញញណបទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនវ ិញ្ញញណជាលហត្ជិត្ឱ្យលកើត្ ។

វ ិលសសលកខណៈរបស់រូបប្ែលលព្វលរកលនោះ
ន័

ក្នបែិចាសរបាទ្

ជាោរសប្រតងតរ

ប្ែលជារូបលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន

វ ិញ្ញញណ (បែិសនធិវ ិញ្ញញណ) ជាលហត្ជិត្ឱ្យលកើត្ ។

លទ្ើបម្ចន

សប្រតងោរសលន្រង្កគោះរូប ៥ ន័
គាថាសង្គហទី ២

២. សរលទ្ោសា វ ិភាគ ច

សរដ្ឋាទ កោបលត

បវត្តិការលត លចត្ិ

បញ្ាោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

ប្គ្បថា ោរសលន្រង្កគោះនូវរូបកនងរូបសងគហៈលនោះម្ចន ៥ យ៉ា ងរ៊ឺ លដ្ឋ
ោរសប្រដងនូវរូបលដ្ឋ

សលងខបរួ

ក្នោរលកើត្លឡើងក្នរូបរួ
លកើត្លឡើងរួ
ធិ បា

លដ្ឋ

លដ្ឋ

ោរប្បងប្ចករួ

គ្កុរក្នរូបរួ

និងលដ្ឋ

លដ្ឋ

លហត្

លំដ្ឋប់ក្នោរ

។
គ្ពោះ នរោធចារយ

សប្រតងោរសលន្រង្កគោះរូបបររត្ថកនង

គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ៦ លនោះទ្កជា ៥ ន័
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ភិធរោត្ថសងគហ

១. រូបសរលទ្ោសន័

ជាន័

ក្នោរសប្រតងភាវៈរបស់រូបធរ៌លដ្ឋ

សលងខប លែើរបីឱ្យែឹងែល់លកខណៈរបស់រូបនីរួ

ៗ ម្ចនលកខណៈយ៉ា ង

ណា ។

២. រូបវ ិភារន័

ជាន័

ក្នោរសប្រតងរូបធរ៌ លដ្ឋ

ជាចំប្ណកៗ ឬជារូៗ ប្ែលជាោរប្ចករូបលដ្ឋ
៣. រូបសរដ្ឋានន័

ជាន័

ោរប្ចកលចញ

ពិសាតរ ។

ក្នោរសប្រតងសរដ្ឋាន រ៊ឺ លហត្ប្ែល

លធាើឱ្យរូបធរ៌លកើត្លឡើង ។
៤.

រូបកោបន័

ជាន័

ក្នោរសប្រតងោរលកើត្លឡើងរួរគនជា

គ្កុរៗ ។
៥. រូបបវត្តិការន័

ជាន័

ក្នោរសប្រតងោរលកើត្លឡើងគ្ពរោំងោរ

រលត្់លៅរបស់រូបធរ៌តរលំដ្ឋប់ ឬសប្រតងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបធរ៌ ។
រួក្ទី ១ រ ូបសម្ុច្ទេសន័យ
ោរសប្រតងភាវៈរបស់រូបធរ៌ លែើរបីឱ្យែឹងែល់រណសរបត្តិពិលសស
របស់រូបនីរួ

ៗ ប្ែលរិនែូចគន តរគថាសងគហៈប្ែលសប្រតងទ្កកនង

គថាទ្ី ៣ និងទ្ី ៤ ែូលចនោះ រ៊ឺ
គាថាសង្គហទី ៣-៤
៣. កេំ?

ភូត្បបសាទ្វ ិសយ
ជីវ ិតហាររូលបហិ

ភាលវា ហទ្

រិចាបិ

ដ្ឋារសវ ិធំ ត្ថា ។
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បរ ិលចេលោ ច វ ិញ្ញ ត្ិត

វ ិោលោ លកខណនតិ ច
ែាវ ីសវ ិធំ ភលវ ។

និបផទន ទ្ស លចត្ិ
ប្គ្បថា

រូបម្ចន

២៨

យ៉ា ងលដ្ឋ

ងគធរ៌ម្ចនគ្បោរែូចលរដច?

រូបម្ចន ២៨ យ៉ា ងលទោះ រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្រូប ៥ វ ិស
២ ហទ្

រូប ១ ជីវ ិត្រូប ១ អាហាររូប ១ រួរជានិបផននរូប ១៨ ។

រូប ៤ ភាវរូប

បរ ិលចេទ្រូប ១ វ ិញ្ញត្ិរត ូប ២ វ ិោររូប ៣ និងលកខណរូប ៤ រួរជា

និបផននរូប ១០ ។
ធិបា

លសចកតីតរគថាសងគហៈោំង ២ លនោះ សប្រតងែល់ចំនួន

រូបធរ៌ោំង ស់ ប្ែលប្ចកបានជា ២៨ រូប បានែល់

រហាភូត្រូប ៤ រ៊ឺ បឋវ ី អាលបា លត្លជា វាលយ ។
បសាទ្រូប ៥ រ៊ឺ ចកខបសាទ្រូប លសាត្បសាទ្រូប ឃានបសាទ្រូប

ជិវាាបសាទ្រូប ោ
វ ិស

បសាទ្រូប ។

រូប ៤ រ៊ឺ វណណ រូប សទ្ោរូប រនធរូប រសរូប ។

ភាវរូប ២ រ៊ឺ ឥត្ថីភាវរូប បរ ិសភាវរូប ។
ហទ្

រូប ១ រ៊ឺ ហទ្

ជីវ ិត្រូប ១ រ៊ឺ ជីវ ិត្ិន្រនោិ

វត្ថរូប ។
រូប ។

អាហាររូប ១ រ៊ឺ រូបប្ែលបានពីកវលិង្កាោហាររូប ។
បរ ិលចេទ្រូប ១ រ៊ឺ អាោសោត្ប្ែលឃាំងរូបកោបនឹងរូបកោប ។
វ ិញ្ញ ត្ិតរូប ២ រ៊ឺ ោ

វ ិញ្ញ ត្ិតរូប វចីវ ិញ្ញ ត្ិតរប
ូ ។

វ ិោររូប ៣ រ៊ឺ លហតរូប រទ្តរូប ករោញ្ញតរូប ។
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លកខណរូប ៤ រ៊ឺ ឧបច

រូប សនតត្ិរូប ជរតរូប និចាតរូប ។

សប្ម្តង្រ ូបធម្៌ ២ ព្បច្ភទ
ន័

ទ្ី ១ កនងចំនួនរូបធរ៌ោំង ស់ ២៨ រូបលទោះ រប្រងប្ចកលចញ

ជាគ្បលភទ្ធំបាន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ និបផនរន ូប ១៨ និបផនរន ូប ១០ ។
និបផននរូប សំលៅែល់ រូបបររត្ថពិត្ប្ែលម្ចនសភាវលកខណៈរបស់
ខាួនលដ្ឋ

ចំលព្វោះ ែូចជា បឋវ ីរូប (រូបែីម្ចនលកខណៈរ ឹងទ្ន់) អាលបារូប

(រូបទ្ឹកម្ចនលកខណៈហូរនិងជាប់សអិត្) លត្លជារូប (រូបលភាើងម្ចនលកខណៈ
គ្ត្ជាក់លតត) ជាលែើរ រូបោំងលនោះ នឹងគ្ទ្គ្ទ្ង់សភាវលកខណៈរបស់ខួនទ្
ា ក
ជាគ្បចាំរិនផ្ទាស់បូរត ប្គ្បគ្បួលលៅជាយ៉ា ងែក្ទ្ លទ្ើបល្ោោះថា រូបបររត្ថ
ពិត្ រ៊ឺ និ បផននរូប ម្ចនចំនួន ១៨ រូប បានែល់
រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្រូប ៥ វ ិស

ហទ្

រូប ៤ (ឬ ៧) ភាវរូប ២

រូប ១ ជីវ ិត្រូប ១ អាហាររូប ១ រួរ ១៨ រូប ។

និ បផននរូប សំលៅែល់ រូបប្ែលរិនប្រនជារូបបររត្ថពិត្ ប្ត្ោក់
ទ្ងលដ្ឋ

ភាពជាអាោរ ឬជាលគ្រឿងសម្ចគល់របស់និបផននរូប ែូចជាបរ ិលចេទ្រូប

ជារូបប្ែលឃាំងរវាងកោបរូបនឹ ងកោបរូបរបស់និបផននរូប ឬវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប រ៊ឺ រូប
ប្ែលសប្រតងអាោរកលគ្រើករបស់និបផននរប
ូ
បានែល់ ោ
ប្ែលសប្រតងអាោរកលគ្រើករបស់ោងោ
ទ្ងនឹងោរនិ យ

វ ិញ្ញ ត្ិតរូប រូប

ឬវចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប រ៊ឺ រូបប្ែលោក់

ប្ែលជាអាោរកលគ្រើ កផាូវវាចា

របស់និបផននរូបលទោះឯង

ែូលចនោះជាលែើរ លទ្ើបលព្វលថា រិនប្រនរូបបររត្ថពិត្ ជារូបបររត្ថរិនពិត្
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ប្ែលល្ោោះថា និបផននរូប ម្ចនចំនួន ១០ រូប បានែល់

បរ ិលចេទ្រូប ១ វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ២ វ ិោររូប ៣ លកខណរូប ៤ រួរ ១០ រូប ។
ន័

ទ្ី ២ ប្ចករូប ២៨ លចញជា ២ គ្បលភទ្ធំៗ ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្រ៊ឺ

១. រហាភូត្រូប ៤
២. ឧបាោ

រូប ២៤

រហាភូត្រូប សំលៅែល់ រូបប្ែលជាធំ និងគ្បាកែចាស់ែូចម្ចន
វចនត្ថៈថា ឧបាទ្ិទននបាទ្ិននសទតលនស សលកខណលត សសម្ចោរលត ច
រហទតនិ ហតា ភវនតិ បាត្ភវនតីត្ិ = រហាភូតនិ
រូបោំង

ណាជាធំនិងគ្បាកែចាស់លដ្ឋ

លកខណៈរបស់ខួាន

សណា
ា នរបស់ខួន
ា កនងសទតនក្នវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្និងរិនម្ចន

និងលដ្ឋ

ជីវ ិត្ ែូលចានោះរូបោំងលទោះល្ោោះថា រហាភូត្រូប ។

កនងវ ិសទ្ធិររគសប្រតងថា ប្ែលល្ោោះថា រហាភូត្រូបលទោះ លគ្ព្វោះ

លហត្ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. រហនតបាត្ភាវលត លគ្ព្វោះគ្បាកែជារបស់ធំ
អាស្ស័

ក្នរូបោំង
២.

ជាគ្បោនជាទ្ី

។

រហាភូត្សារញ្ញ លត

លគ្ព្វោះែូចជា នកលលងលបិចកលប្ែល

លបាកបលញ្ញ
េ ត្ ។
៣. រហាបរ ិហារលត លគ្ព្វោះគ្ត្ូវរកាលគ្ចើន ចិញ្ាឹរលរើលប្េលគ្ចើន

លគ្ព្វោះវ ិទសជានិចា ។

៤. រហាវ ិោរលត លគ្ព្វោះវ ិោរៈប្គ្បគ្បួលលគ្ចើន គ្ត្ូវកលគ្រើកលគ្ចើន ។
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៥. រហតត ភូត្តត លគ្ព្វោះជារបស់ធំប្ែលម្ចនពិត្ គ្ត្ូវពិចារណា
លគ្ចើន ។
រហាភូត្រូបម្ចន ៤ រ៊ឺ បឋវ ី អាលបា លត្លជា វាលយ ។
ឧបាោ រូប សំលៅែល់ រូបប្ែលអាស្ស័
លបើរិនម្ចនរហាភូត្រូបលហើ
លឡើ

ឧបាោ

រូបរិនអាចលកើត្លឡើងប្ត្ឯងបាន

ម្ចនវចនត្ថៈថា រហាភូតនំ ឧបាោ
រូបណាប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័

លទ្ើបល្ោោះថា ឧបាោ

រហាភូត្រូបជាប្ែនលកើ ត្

បវត្តំ រូបនតិ = ឧបាោ
រហាភូត្រូប

រូប ។ ម្ចន ២៤ រូប រ៊ឺ

បសាទ្រូប ៥ លគចររូប ៤ ភាវរូប ២ ហទ្

ែូលចានោះរូបលទោះ

រូប ១ ជីវ ិត្រូប ១

អាហាររូប ១ បរ ិលចេទ្រូប ១ វ ិញ្ញ ត្ិតរូប ២ វ ិោររូប ៣ លកខណរូប ៤ ។
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សប្រតងរូប ២៨ ម្ចន ២ គ្បលភទ្
១). រហាភូត្រូប ៤

១. រហាភូត្រូបម្ចន ៤ រូប
២. បសាទ្រូបម្ចន ៥ រូប
៣. លគចររូបម្ចន ៤ រូប
៤. ភាវរូបម្ចន
៥. ហទ្

២).ឧបាោ

រូប២៤

២ រូប

រូបម្ចន ១ រូប

៦. ជីវ ិត្រូបម្ចន

១).និបផនរន ូប ១៨

១ រូប

៧. អាហាររូបម្ចន ១ រូប
៨. បរ ិលចេទ្រូបម្ចន

១ រូប

៩. វ ិញ្ញ ត្ិរត ូបម្ចន

២ រូប

១០. វ ិោររូបម្ចន

៣ រូប

២). និបផននរូប១០

១១. លកខណរូបម្ចន ៤ រូប
កនងចំនួនរូប ២៨ ប្ែលសប្រតងជា ២ គ្បលភទ្ធំៗ លនោះ អាចសប្រតង
ជាគ្បលភទ្ត្ូចបាន ១១ គ្បលភទ្ តរពួករបស់រូបប្ែលសប្រតងទ្កលទោះ
តំងពីរហាភូត្រូបរហូត្ែល់អាហាររូប រួរ ១៨ រូបលទោះ ល្ោោះថា ជា
រូបបររត្ថលដ្ឋ

ពិត្ ចំប្ណករូបែ៏លសស ១០ រូបលទ្ៀត្ ោប់តំងពីបរ ិលចេទ្

រូបរហូត្ែល់លកខណរូបលទោះ
ពិលសសប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

រិនប្រនជារូបបររត្ថលដ្ឋ

ពិត្

ប្ត្ជារូប

អាោរកនងរូបបររត្ថពិត្ ១៨ រូបប៉ាលណាណោះ ។

គ្ពោះ នរោធចារយ លទ្ើបតំងល្ោោះរូបបររត្ថពិត្ និ ងរូបប្ែលរិនប្រន
ជារូបបររត្ថពិត្ទ្កនីរួ

ៗ ម្ចនល្ោោះ ៥ រូែូលចនោះ
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រូបបររត្ថប្ែលពិត្

រូបប្ែលរិនប្រនជារូបបររត្ថពិត្

១. សភាវរូប រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចនសភាវ ១.
លកខណៈគ្បចាំខួនពិ
ា ត្គ្បាកែ
លដ្ឋ

សភាវរូប

រ៊ឺ

រូបប្ែលរិនម្ចន

សភាវលកខណៈគ្បចាំខួានលដ្ឋ

ចំលព្វោះ ។

ចំលព្វោះ។

២. និបផននរូប ជារូបប្ែលសលគ្រច ២.

និ បផននរូប ជារូបប្ែលរិនសលគ្រច

រកលដ្ឋ

សភាវៈរបស់ខួនឯង
ា

លដ្ឋ

សភាវៈរបស់ខួានឯង

លដ្ឋ

លកើត្លឡើងពីសរដ្ឋានោំង

គ្ត្ូវអាស្ស័

និបផននរូបលកើ ត្ ។

៤ រ៊ឺ ករោ ចិត្ត ឧត្ អាហារ ។
៣. សលកខណរូប រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចន ៣.
សារញ្ញ លកខណៈ

សលកខណរូប

រ៊ឺ

រូបប្ែលរិន

បានែល់ ម្ចនសារញ្ញ លកខណៈោំង ៣ ( និចំា

និ ចាលកខណៈ ទ្កខលកខណៈ និ ង ទ្កខំ

នតត) ។

នត្តលកខណៈ ។
៤. រូបរូប រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចនោរប្បក ៤.

រូបរូប រ៊ឺ រូបប្ែលរិនម្ចនោរប្បក

ោា

លដ្ឋ

លដ្ឋ

ំណាចលតត

និ ង ោា

ំណាចលតតនិងគ្ត្ជាក់។

គ្ត្ជាក់ជាលែើរ ។
៥. សរោសនរូប ជារូបប្ែលលលើកលឡើង ៥.
ោន់អាររោណ៍វ ិបសសទលគ្បើពិចារណា

លដ្ឋ

ភាពជា និចំា ទ្កខំ

នតត។

សរោសនរូប

ពិចារណាលដ្ឋ

ភាពជា

នតត រិនបាន ។
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រ ូប ២៨

និបផនរន ូប ១៨

ែី.

ទ្ឹ.

លភាើ.

ខយ.

ប្ភន.

គ្ត្.

គ្ច.

.

រូប.

សំ.

កាិ.

ឥ.

បរ ិ.

រហាភូត្រូប ៤

ោ.

រ.

វ ិស

រូប ៧

ឬ លគចររូប ៤
ភាវរូប ២

ហ.

ហទ្

ជីវ ិ.

ជីវ ិត្រូប ១

រូប ១

អាហាររូប ១

អា.

(ឱ្ជា)

បរ ិ.
និបផននរូប ១០

បសាទ្រូប ៥

បរ ិលចេទ្រូប ១

ឧបាោ

រូប ២៤

វ ិញ្ញត្ិតរប
ូ ២

ោ.

វចី.

ល.

រ.

ក.

ឧ.

ស.

ជរ.

ធិបា

វ ិោររូប ៣

.

លកខណរូប ៤

សភាវលកខណៈរបស់រូប

ព្បច្ភទទី ១ ម្ហាភូត្រ ូប ៤
រហាភូត្រូបម្ចន ៤ បានែល់ បឋវ ី អាលបា លត្លជា វាលយ ម្ចន
សភាវលកខណៈគ្បចាំខួនលដ្ឋ
ា

លំដ្ឋប់ែូលចនោះ
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១. បឋវ ី ជារូបធរ៌ ឬរូបោត្ ១ គ្បលភទ្ ប្ែលលៅថា ោត្ែី
ម្ចនលកខណៈែូលចនោះ រ៊ឺ
កកខឡត្តលកខណា

ម្ចនភាពរ ឹងជាលកខណៈ

បត្ិដ្ឋានរសា

ម្ចនោរតំងម្ចំជាកិចា

សរបែិចេនបចាបដ្ឋាទ

ម្ចនោរទ្ទ្ួលរងនូវរូបោត្ោំងពួង
ជាផល

វលសសោត្ត្ត

បទ្ដ្ឋាទ ម្ចនោត្ែ៏លសសជាលហត្ជិ ត្ ។

បឋវ ីោត្ ម្ចនភាពរ ឹងជាលកខណៈលទោះ រ៊ឺ ោលលគ្បៀបលធៀបជា
រួ

រហាភូ ត្រូបែ៏លសស ៣ រូបលទ្ៀត្ បឋវ ីោត្ម្ចនសភាពរ ឹងជាងោត្

ែក្ទ្ៗ កនងវត្ថណារួ

លបើម្ចនបឋវ ីោត្លៅលគ្ចើន វត្ថលទោះៗ ក៏នឹង

គ្បាកែលកខណៈរ ឹងលគ្ចើន ែូចជាល
ម្ចនបឋវ ីោត្ត្ិចត្ួច

ើ េោ ប្ែក ជាលែើរ ប្ត្លបើវត្ថែក្ទ្ណា

លកខណៈរ ឹងក៏គ្បាកែរិនលគ្ចើន

ែូចជាសំឡី

លតសូ ពពោះទ្ឹកជាលែើរ ោលប៉ាោះគ្ត្ូវនឹងែឹងថាម្ចនលកខណៈទ្ន់ លគ្ព្វោះ
ែូលចានោះធរោជាត្ិណា

ោលប៉ាោះគ្ត្ូវលហើ

ម្ចនលកខណៈទ្ន់

ឬរ ឹងកតី

ធរោជាត្ិលទោះចាត្់ជាបឋវ ីោត្ោំង ស់ ោត្ែក្ទ្លគ្តពីបឋវ ីោត្លហើ
រូបោត្ែក្ទ្ៗ រិ នអាចលធាើឱ្យលកើត្ោរែឹ ងរ ឹង ឬទ្ន់គ្បាកែលឡើងបានលដ្ឋ
ោ

សរផសសលឡើ

។

ែូលចានោះបឋវ ីោត្លនោះ លទ្ើបជាទ្ីអាស្ស័

ប្ផនែីរប្រងជាទ្ីអាស្ស័

របស់វត្ថលផសងៗ

ជីវ ិត្ លសចកតីថាវត្ថលផសងៗ ោំង

របស់រូបែក្ទ្ៗ ែូចជាក្ផោ

ោំងម្ចនជីវ ិត្និងរិនម្ចន

ប្ែលគ្បាកែរូបោង សណា
ា ន ពណ៌
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សរបរ រហូត្ែល់អាររោណ៍លផសងៗ ម្ចនរូបាររោណ៍ សោោររោណ៍ រទធររោណ៍
រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វាររោណ៍ ោំងលនោះលបើគ្បាសចាកបឋវ ីោត្លហើ

ក៏នឹង

គ្បាកែលឡើងរិនបាន ម្ចនវចនត្ថៈថា សហជាត្រូបានិ បឋនតិ បត្ិែាហនតិ
ឯតថត្ិ = បឋវ ី ប្គ្បថា រូបប្ែលលកើត្រួរគនោំង

ធរោជាត្ិលទោះ ែូលចានោះ ធរោជាត្ិប្ែលជាទ្ីតំងអាស្ស័
រួរគនោំងលទោះ ល្ោោះថា បឋវ ី ។

រប្រងតំងលៅកនង
របស់រូបប្ែលលកើត្

បឋវ ីោត្ ឬោត្ែីលនោះម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. បររត្ថបឋវ ី ឬលកខណបឋវ ី បានែល់ បឋវ ីោត្ប្ែលសប្រតង
លកខណៈរ ឹង និងទ្ន់ឱ្យពិលសាធបានលដ្ឋ
ផាូវោ

ោរប៉ាោះគ្ត្ូវ លដ្ឋ

ោរែឹងតរ

ម្ចន ២ លកខណៈ រ៊ឺ
ក. កកខឡ លកខណ ឬខរភាវ ម្ចនសភាវលកខណៈប្ែលរ ឹង
ខ.

េទ្ោ លកខណ ម្ចនសភាវលកខណៈប្ែលទ្ន់

បឋវ ីោត្តរលសចកតីកនងចំណចលនោះ

សំលៅែល់ធរោជាត្ិប្ែល

គ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវភាពរ ឹង និងទ្ន់ជាលកខណៈ តរលសចកតីពិត្ លទ្ើបលៅថា
បររត្ថបឋវ ីោត្ ឬលកខណបឋវ ី ។

២. សសម្ចោរបឋវ ី សំលៅែល់ បឋវ ីោត្ប្ែលជាចំប្ណកគ្បកប

របស់ោត្ែី កនងវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ និ ងរិ នម្ចនជីវ ិត្ប្ែលសប្រតងទ្កតរ
ន័

ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ ឬប្ែលលៅថាសត្តនតបឋវ ីប្ែលប្ចកលចញជា ២ ពួករ៊ឺ

ក. ជឈត្តិកបឋវ ី បានែល់ ោត្ែីខាងកនង សំលៅែល់ ោត្ែីប្ែល

ជាចំប្ណកគ្បកបប្ែលម្ចនលៅកនងោងោ
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ោត្វ ិភងគបាលីសប្រតងថា ម្ចនលៅរួរគន ២០ បានែល់
១. ត្ចបញ្ាក, លកសា សក់, លោម្ច លោរ, នខា គ្កចក, ទ្ទត
លធោញ, ត្លចា ប្សបក ។
២. វកាបញ្ាក, រំសំ សាច់, នហារូ សរក្ស,

ែាិ ឆ្អឹង,

ែាិរិញ្ជំ

ខួរកនងឆ្អឹង, វកាំ ត្គ្រងបសាវៈ (ឬោច) ។
៣. បបាផសបញ្ាក, ហទ្

បិហកំ គ្កពោះ, បបាផសំ សួត្ ។
៤. រត្ថលងគបញ្ាក,

ឧទ្រ ិ

ំ លបោះែូង,

នតំ លព្វោះលវៀនធំ,

កនំ លេាើរ, កិលោរកំ វាវ,
នតរណំ លព្វោះលវៀនត្ូច,

ំ អាហារេោី, ករ ីសំ អាហារចាស់, រត្ថលងគំ ខួរកនងកាល ។

ខ. ព្វហិរបឋវ ី ជាោត្ែីខាងលគ្ត សំលៅែល់ ោត្ែីប្ែលរិន

បានលៅកនងសត្ា

ឬវត្ថម្ចនជីវ ិត្

កនងោត្វ ិភងគបាលីម្ចនត្ួយ៉ាងលដ្ឋ

សលងខប ៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
លយ = ប្ែក, លោហ = ទ្ង់ប្ែង, រជត្ = គ្បាក់, ជាត្រូប =
ម្ចស, ភូរិ = ែី, បាសាណ = េោ ។

៣. កសិណបឋវ ី ឬអាររោណបឋវ ី បានែល់ ែីប្ែលលគ្បើជានិរិត្ត

កនងោរចលគ្រើនសរេភាវទ

លដ្ឋ

ោរកំណត្់ បឋវ ីោត្

រ៊ឺ

ែីជា

អាររោណ៍របស់ករោដ្ឋាន ។

៤. សរោត្ិបឋវ ី ឬបកត្ិបឋវ ី បានែល់ ោត្ែីប្ែលសនោត្លៅ

តរគ្បគ្កត្ីថា ទ្ីែី ប្ផនែី ឬក្ផោែីធរោតប្ែលលគ្បើលធាើប្ស្សចំោរ ោំងលនោះ
ជាលែើរ ។
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ែូលចានោះ ត្ថរបស់ោត្ែីោំង ៤ យ៉ា ងលនោះ លទ្ើបម្ចនលសចកតី លផសង
គនលដ្ឋ

ភាពជាបររត្ថបឋវ ី សសម្ចោរបឋវ ី កសិណបឋវ ី និងសរោត្ិបឋវ ី

តរន័

ែូចលព្វលលនោះ ។
២.

អាលបា

ជាធរោជាត្ិរួ

គ្បលភទ្

លៅថា

ោត្ទ្ឹក

ម្ចន

លកខណៈែូលចនោះ
បរឃរណលកខណា

ម្ចនោរហូរលៅជាលកខណៈ

អាពនធនលកខណា វា

ឬ ម្ចនោរជាប់សអិត្ជាលកខណៈ

ឧបពយូហនរសា

ម្ចនោរចូលលៅកពូនជាកិចា

សងគហបចាបបដ្ឋាទ
វលសសោត្ត្ត

ម្ចនោរសលន្រង្កគោះ(រួបរួរ)ទ្កជាផល

បទ្ដ្ឋាទ ម្ចនោត្ែ៏លសសជាលហត្ជិ ត្ ។

អាលបាោត្ រ៊ឺ ោត្ទ្ឹក លបើម្ចនចំ នួនលគ្ចើនកនងវត្ថណារួ

រប្រង

លធាើឱ្យវត្ថលទោះោវនិងហូរលៅបាន លបើម្ចនចំនួនត្ិចក៏លធាើឱ្យវត្ថលទោះៗ ជាប់
សអិត្ជាគ្កុរជាែំ ឧបម្ចែូចោវ ឬជ័រសអិត្ ប្ែលអាចផារភាជប់ វត្ថលផសងៗ
ឱ្យជាប់គនជាគ្កុរជាែំបានយ៉ា ងណា

អាលបាោត្ក៏អាចភាជប់ បរម្ចណូក្ន

បឋវ ីោត្ឱ្យជាប់សអិត្ ជារូបោងសណា
ា នបានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
កនងវត្ថណាប្ែលម្ចនចំនួន អាលបាោត្លគ្ចើនជាងបឋវ ីលហើ

ំណាចរបស់អាលបាោត្លទោះ លធាើឱ្យបឋវ ីោត្ម្ចន ំណាចេ

លដ្ឋ
ចោះ លទ្ើប

ជាលហត្ឱ្យវត្ថលទោះម្ចនោរទ្ន់ោវ និងអាចហូរលៅបាន ែូចជាទ្ឹកកនង
ទ្លនា ប្ែលល

ើងល

ញ
ើ ថាហូរលៅរកបាន ក៏លគ្ព្វោះអាលបាោត្ម្ចនលគ្ចើន

ជាងបឋវ ីោត្ ោលលបើបឋវ ីោត្ត្ិចលហើ
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លដ្ឋ

ំណាចរបស់អាលបាោត្

រិនប្រនអាលបាោត្ហូរែូចប្ែលល

ល់លទ្ លគ្ព្វោះអាលបាោត្ជាោត្ប្ែលល
ោ

រិនបានលឡើ

គ្ត្ឹរប្ត្ែឹងបានលដ្ឋ

ើញលដ្ឋ

ើង

ប្ភនក ឬប៉ាោះគ្ត្ូវលដ្ឋ

ចិត្តប៉ាលណាណោះ ចំប្ណកកនងវត្ថ

ណាប្ែលម្ចនចំនួនអាលបាោត្ត្ិចជាងបឋវ ីោត្លហើ

ំណាចរបស់

គ្ត្ឹរប្ត្លធាើឱ្យបរម្ចណូរបស់បឋវ ីោត្ជាប់សអិត្ជាគ្កុរជាែំ

អាលបាោត្

ប៉ាលណាណោះ រិនអាចលធាើឱ្យហូរលៅបាន ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា
អាលបត្ិ សហជាត្រូលបស ពាលបតា ត្ិែាត្ីត្ិ = អាលបា ធរោជាត្ិ
ណារប្រងគ្ជួត្គ្ជាបទ្ូលៅកនងរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ

ខាួនលហើ

តំង

លៅកនងរូបោំងលទោះ ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ ល្ោោះថា អាលបា ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

បា

ត្ិ

សហជាត្រូបានិ

សែា

វលឌេត្ីត្ិ = អាលបា ធរោជាត្ិណាលធាឱ្
ើ យសហជាត្រូបោំង

គ្ពូលហត្ិ
ចលគ្រើន

លឡើងយ៉ា ងលអ ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ ល្ោោះថា អាលបា ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ សហជាត្រូបានិ

វ ិបបកិណាណនិ កតា ភូលសា បាត្ិ

រកខត្ីត្ិ = អាលបា ធរោជាត្ិណារប្រងរកាសហជាត្រូបបានយ៉ា ងម្ចំោំ
រិនឱ្យខាាត្់ខាា

លៅ ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ ល្ោោះថា អាលបា ។
អាលបាោត្ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

ក. អាលបាោត្ ប្ែលម្ចនគ្បគ្កត្ីជា អាពនធនលកខណ រ៊ឺ លកខណៈ
ជាប់សអិត្ ោលប៉ាោះគ្ត្ូវជារួ

ឧណាលត្លជា រ៊ឺ ភាពលតតលហើ

បរឃរណ-

លកខណ រ៊ឺ អាោរហូរក៏គ្បាកែលឡើង បានែល់ អាលបាោត្ប្ែលលៅកនង
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លោហៈលផសងៗ ែូចជាប្ែក ទ្ង់ប្ែង គ្បាក់ ឬគ្ករួនជាលែើរ លសចកតីថា
អាលបាោត្ប្ែលលៅកនងវត្ថោំងលនោះ
ោា

ជារបស់ោវ និងអាចរោ

ោលគ្ត្ូវលភាើងែត្លឆ្ោះលហើ

ក៏នឹង

ហូរលៅបាន ប្ត្ោរហូរលៅរបស់វត្ថោំង

លទោះ រិនប្រនជាអាលបាោត្ជា នកហូរលទ្ បឋវ ីោត្ប្ែលលកើត្រួរជារួ
អាលបាោត្លទោះឯងជា នកហូរ កនងវត្ថជារួ
គន លបើ

គនលទោះឯង លដ្ឋ

កលៅដ្ឋក់កនងទ្ឹក ោលគ្ត្ូវភាពគ្ត្ជាក់លហើ

គ្ត្ឡប់

វត្ថោំងលទោះក៏នឹង

គ្ត្ឡប់ជារ ឹងជាែំែូចលែើរ កនងោរគ្ត្ឡប់ជារ ឹងរបស់វត្ថោំងលទោះ ក៏រិន

ប្រនជាោររ ឹងរបស់អាលបាោត្លទ្ ប្ត្ជាោររ ឹងរបស់បឋវ ីោត្លទោះឯង ។
ខ. អាលបាោត្ ប្ែលម្ចនគ្បគ្កត្ីជា បរឃរណលកខណ រ៊ឺ លកខណៈ
ប្ែលហូរលៅ

លបើប៉ាោះគ្ត្ូវជារួ

សីត្លត្លជា

រ៊ឺ

ភាពគ្ត្ជាក់លហើ

អាពនធនលកខណ រ៊ឺ អាោរជាប់សអិត្ជាែំក៏នឹងគ្បាកែលឡើង បានែល់
អាលបាោត្ប្ែលលៅកនងទ្ឹក លគ្ព្វោះធរោតទ្ឹកជាវត្ថោវលបើទទ្
ំ ឹកលទោះលៅ
ដ្ឋក់ទ្កកនងទ្ីប្ែលគ្ត្ជាក់ខាាំង ទ្ឹកក៏នឹងរង
ឹ ជាែំ ោល
រកពីទ្ីលទោះលហើ

កទ្ឹកកកលចញ

ទ្ឹ កកកគ្ត្ូវអាោសខាងលគ្តប្ែលម្ចនឧណាលត្លជា

ខពស់ជាង ែំទ្ឹកកកលទោះក៏នឹងរោ

គ្ត្ឡប់ជាវត្ថោវែូចលែើរ ។

អាលបាោត្ ឬោត្ទ្ឹកលនោះ ម្ចន ៤ យ៉ា ង
១. បររត្ថអាលបា ឬលកខណអាលបា បានែល់ ោត្ទ្ឹកប្ែលសប្រតង
ែល់សភាវលកខណៈហូរ
លដ្ឋ

ោរល

ឬជាប់សអិត្ប្ែលែឹងបានលដ្ឋ

ើញ ឬោរប៉ាោះគ្ត្ូវលទ្ ។
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២. សសម្ចោរអាលបា ឬសត្តនតអាលបា រ៊ឺ ោត្ទ្ឹកប្ែលលគ្បើកនង
លសចកដីជាចំប្ណកគ្បកបខាងកនងោងោ
កនងពូ ជប្ផាល

ឬជាចំប្ណកគ្បកបប្ែលម្ចន

ើ លផសងៗ ប្ែលម្ចនរកកនងគ្ពោះសូគ្ត្ លទ្ើបលៅថា សត្តន-ត

អាលបា អាលបាោត្តរលសចកតីលនោះម្ចន ២ ពួក រ៊ឺ
ក.

ជឈត្តិកអាលបា បានែល់ ោត្ទ្ឹកខាងកនង សំលៅែល់ ោត្

ទ្ឹកប្ែលម្ចនលៅទ្ូលៅខាងកនងោងោ

របស់សត្ាោំង

កនងោត្

វ ិភងគបាលីម្ចនសប្រតងទ្ក ១២ គ្បោរ បានែល់
លរទ្ចេកា
បិត្ំត គ្បម្ចត្់

រត្តចេកា
សស ទ្ឹកប្ភនក

លសរាំ លសាសោ

វសា ខាាញ់ោវ

បលព្វា ខោោះ

លខលោ ទ្ឹកម្ចត្់

លោហិត្ំ ្រ

សិងាណិោ ទ្ឹកសំលបារ

លសលោ លញើស

លសិោ ទ្ឹករ ំ ិល

លរលោ ខាាញ់ខាប់

រត្តំ ទ្ឹករូគ្ត្

ខ. ព្វហិរអាលបា បានែល់ ោត្ទ្ឹកខាងលគ្ត សំលៅែល់ ោត្ទ្ឹក
ប្ែលម្ចនលៅកនងវត្ថែក្ទ្ៗ លគ្តពីោងោ

របស់សត្ា កនងោត្វ ិភងគបាលី

ម្ចនសប្រតងទ្កលគ្ចើនយ៉ា ង ប្ត្លលើកត្ួយ៉ាងលដ្ឋ
លៅកនងពូជល

ើ លផសងៗ គ្ត្ឹរ ៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

រូលរលសា = រសឫស ។
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ខនធរលសា = រសលែើរ ។
ត្ចរលសា = រសសំបក ។
បត្តរលសា = រសសាឹក ។
បបផរលសា = រសផ្ទា ។
ផលរលសា = រសប្ផា ។
លគ្តពីលនោះលៅម្ចនោត្ទ្ឹ កែក្ទ្ៗ ែូ ចជាទ្ឹកសលនសើរ ទ្ឹ កលភាៀងជាលែើរ ។
៣. កសិណអាលបា ឬអាររោណអាលបា រ៊ឺ ទ្ឹកប្ែលលគ្បើជានិរិត្ត
ឬអាររោណ៍របស់គ្ពោះលយគវចរប្ែលលគ្បើកនងោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន
បានែល់ ទ្ឹកកនងអាង កនងផតឹល កនង ណូ ត ង ប្ែលលគ្បើសរាឹងជាអាររោណ៍
លែើរបីឱ្យលកើត្និរិត្តលផសងៗ ។

៤. សរោត្ិអាលបា ឬបកត្ិអាលបា បានែល់ ទ្ឹកប្ែលសនោត្លៅតរ
គ្បគ្កត្ី

ែូចជាទ្ឹ កកនងទ្លនា

សគ្ម្ចប់ងូត្

កនង ូរ ឬកនងភាជន៍ប្ែលលគ្បើសគ្ម្ចប់ផឹក

សគ្ម្ចប់លបាករក់ជាលែើរ

ល

ើងលៅថាទ្ឹកតរគ្បគ្កត្ី

សនោត្ិ ។
ែូលចានោះ

ត្ថរបស់អាលបា រ៊ឺ ោត្ទ្ឹកលនោះលទ្ើបម្ចនលសចកតី ៤ យ៉ា ង

លផសងៗ គន លៅថា បររត្ថអាលបា ឬលកខណអាលបាខាោះ សសម្ចោរអាលបា
ឬសត្តនអា
ត លបាខាោះ កសិណអាលបា ឬអាររោណអាលបាខាោះ និងសរោត្ិអាលបា
ឬបកត្ិអាលបាខាោះ

រិនប្រនម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្ទ្ឹកប្ែលល

សគ្ម្ចប់ងូត្ប្ែលជាសរោត្ិអាលបាតរប្ែលល
៣. លត្លជា ជាោត្រួ

ើង

ើងលគ្បើសគ្ម្ចប់ផឹក

ល់ប្ត្រា៉ា ងលទ្ ។

គ្បលភទ្ លៅថា ោត្លភាើង ម្ចនលកខណៈលតត
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ឬគ្ត្ជាក់

លកខណៈលតតលៅថា ឧណាលត្លជា លកខណៈគ្ត្ជាក់លៅថា

សី ត្លត្លជា ោលលព្វលលដ្ឋ

លកខណៈពិលសសលហើ

ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ

ឧណាត្តលកខណា

ម្ចនភាពលតតជាលកខណៈ

បរ ិបាចនរសា

ម្ចនោរលធាើឱ្យឆ្អិន (រលួ

រទ្ោវានបបោនបចាបដ្ឋាទ

ម្ចនោរបប្នថរភាពទ្ន់ជាផល

វលសសោត្ត្ត

) ជាកិចា

បទ្ដ្ឋាទ ម្ចនោត្ែ៏លសសជាលហត្ជិត្ ។

កនងវ ិសទ្ធិររគសប្រតងថា លយ បរ ិបាចនភាលវា វា ឧណាភាលវា វា,
ំ លត្លជាោត្ ប្គ្បថា ធរោជាត្ិប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់ភាវៈក្នោរឆ្អិនកតី ភាពលតដ
ប្ែលម្ចនកនងោ
ធិបា

លទោះកតី លៅថា លត្លជាោត្ ។
លត្លជាោត្ រ៊ឺ ោត្លភាើង ប្ែលម្ចនលកខណៈលតត លៅថា

ឧណាលត្លជា ប្ែលម្ចនលកខណៈគ្ត្ជាក់ លៅថា សីត្លត្លជា លត្លជាោំង ២
គ្បលភទ្លនោះម្ចនសភាពប្ែលជាចំហា
លសចកតីថា ឧណាលត្លជា ម្ចនចំ ហា
ចំហា

ជាលកខណៈ (ឧណាត្តលកខណា)

លតតជាលកខណៈ សី ត្លត្លជា ម្ចន

គ្ត្ជាក់ជាលកខណៈ លត្លជាោត្ោំង ២ លនោះ ម្ចនទទ្ីលធាើឱ្យវត្ថ

លផសងៗ ឆ្អិននិ ងលធាើឱ្យទ្ន់ ែូចជាអាហារលផសងៗ ជាលែើ រ ឆ្អិនលដ្ឋ
ឆ្អិនលដ្ឋ

លតតខាោះ ឬ

គ្ត្ជាក់ខាោះ ែូចវចនត្ថៈ សប្រតងថា លត្លជត្ិ បរ ិបាលចត្ីត្ិ = លត្លជា

ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណាប្ែលលធាើឱ្យឆ្អិន ធរោជាត្ិលទោះ ល្ោោះថា លត្លជា ។
លត្លជាោត្ រ៊ឺ ោត្លភាើងលនោះ ម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. បររត្ថលត្លជា ឬលកខណលត្លជា បានែល់ លភាើងោត្ប្ែលម្ចន
សភាវលកខណៈឱ្យពិលសាធបានពីោរប៉ាោះគ្ត្ូវបានលដ្ឋ
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សប្រតងលកខណៈលតត ឬលកខណៈគ្ត្ជាក់ ។
២. សសម្ចោរលត្លជា ឬសត្តនតលត្លជា បានែល់ លភាើងោត្ប្ែលជា
ចំប្ណកគ្បកបប្ែលម្ចនលៅកនងោងោ

ឬប្ែលសប្រតងទ្កតរន័

ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ ប្ចកលចញជា ២ ពួក រ៊ឺ
ក.

ជឈត្តិកលត្លជា បានែល់ ោត្លភាើងខាងកនង សំលៅែល់ ោត្

លភាើងប្ែលជាចំប្ណកគ្បកប

ប្ែលម្ចនលៅខាងកនងរបស់សត្ាប្ែលម្ចន

ជីវ ិត្ កនងោត្វ ិភងគបាលី សប្រតងោត្លភាើងពួកលនោះទ្ក ៤ គ្បោរ
១. ឧសាោលត្លជា រ៊ឺ លភាើងោត្ប្ែលម្ចនជាគ្បចាំលៅកនងោងោ
របស់សត្ាោំង

ប្ែលលៅថា ចំហា

លតតខាងកនងោងោ

។

២. បាចកលត្លជា រ៊ឺ លភាើងោត្ប្ែលម្ចនទទ្ីរ ំោ

អាហារ ។

៣. ជីរណលត្លជា រ៊ឺ លភាើងោត្ប្ែលលធាើឱ្យោងោ

ចាស់ជោគ្ទ្ុត្

លគ្ោរ ែូចជាលធាើឱ្យសក់សវាូ លធោញបាក់ ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវជាលែើរ ។

៤. សទតបនលត្លជា រ៊ឺ លភាើងោត្ប្ែលម្ចនភាពលតតខាាំង បានែល់

លភាើងោត្ប្ែលលធាើឱ្យលតតរហូត្ែល់គ្រុន ។
ខ. ព្វហិរលត្លជា បានែល់ ោត្លភាើងខាងលគ្ត សំលៅែល់ ោត្លភាើង
ប្ែលម្ចនលៅកនងវត្ថលផសងៗ

ប្ែលរិនម្ចនជីវ ិត្

កនងោត្វ ិភងគបាលី

លព្វលទ្កម្ចនលគ្ចើនយ៉ា ង ប្ត្ទំរកសប្រតងគ្ត្ឹរប្ត្សលងខប ៥ យ៉ា ងរ៊ឺ
កែារិគ លភាើង ស ។
ត្ិ ណរគិ លភាើងលមោ ។
លគរ

រគិ លភាើងអាចរ៍លគ ។
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េូសរគិ លភាើង ង្ការ ។
សង្ការរគិ លភាើងសគ្ម្ចរ ។
៣. កសិ ណលត្លជា ឬអាររោណលត្លជា បានែល់ លភាើងប្ែលលគ្បើជា
និរិត្តអាររោណ៍លែើរបីសរាឹងកសិណ

លទ្ើបលៅថា

កសិណលត្លជា

ឬ

អាររោណលត្លជា ។
៤. សរោត្ិលត្លជា ឬបកត្ិលត្លជា បានែល់ លភាើងតរធរោតប្ែល
ជាសរោត្ិលវាហាររបស់រនសសលៅតរគ្បគ្កត្ី ែូចជាលភាើង រគិសនី លភាើង
ធយូង លភាើង សជាលែើរ ។

៤. វាលយ ជាោត្រួ

គ្បលភទ្លៅថា ោត្ខយល់ ម្ចនលកខណៈ ចំលព្វោះ

ខាួនែូលចនោះ រ៊ឺ

វ ិត្ថរោនលកខណា

ម្ចនភាពត្ឹងជាលកខណៈ

សរទ្ីរណរសា

ម្ចនភាពកលគ្រើកជាកិចា

ភិ នីហារបចាបដ្ឋាទ
វលសសោត្ត្ត

ម្ចនភាពទំលចញជាផល

បទ្ដ្ឋាទ ម្ចនោត្ែ៏លសសជាលហត្ជិត្ ។

កនងវ ិសទ្ធិររគសប្រតងថា លយ វ ិត្ថរោនភាលវា វា សរទ្ីរណភាលវា វា,
ំ វាលយោត្ូត្ិ ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណាប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់ភាវៈត្ឹងកដី ភាវៈ
កលគ្រើកញ័រកដី ប្ែលម្ចនលៅកនងោងោ

លទោះ លៅថា វាលយោត្ ។

វាលយោត្ រ៊ឺ ោត្ខយល់ម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. បររត្ថវាលយ ឬលកខណវាលយ បានែល់ ោត្ខយល់ប្ែលម្ចន
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សភាវលកខណៈឱ្យពិលសាធែឹងអាោរត្ឹង

ឬោរកលគ្រើកញ័របានម្ចន

លកខណៈគ្បចាំខួន
ា ២ គ្បោរ រ៊ឺ

វ ិត្ថរោនលកខណា បានែល់ ម្ចនលកខណៈត្ឹង ឬសរទ្ីរណលកខណា

បានែល់ ម្ចនលកខណៈកលគ្រើកញ័រ ។
២. សសម្ចោរវាលយ ឬសត្តនតវាលយ បានែល់ ោត្ខយល់ប្ែលជា
ចំប្ណកគ្បកប ប្ែលម្ចនលៅខាងកនងោងោ
ឬោត្ខយល់ប្ែលសប្រតងទ្កតរន័
ក.

របស់សត្ាប្ែលម្ចនជីវ ិត្

គ្ពោះសូគ្ត្ ប្ចកលចញជា ២ ពួករ៊ឺ

ជឈត្តិកវាលយ បានែល់ ោត្ខយល់ខាងកនង សំលៅែល់ ោត្

ខយល់ប្ែលជាចំប្ណកគ្បកប

ប្ែលលៅខាងកនងោងោ

ម្ចនជីវ ិត្ កនងោត្វ ិភងគបាលីសប្រតងថាម្ចន ៦ យ៉ា ង រ៊ឺ

របស់សត្ាប្ែល

១. ឧទ្ធងគម្ច វាត ខយល់បក់ពីលគ្ោរលឡើងលលើ ែូចជាោរលភើ ោរ
សាៃប ោរកអក ជាលែើរ ។
២.

លោរម្ច វាត ខយល់បក់ពីលលើលៅលគ្ោរ ែូចជាោរលផ្ទរ

ោរោក ោររម្ចត្់ ជាលែើរ ។
៣. កចេិសយ វាត ឬ កចេិែា វាត ខយល់លែកលៅខាងកនងក្ផោ
(ខយល់ខាងលគ្តលព្វោះលវៀន) លធាើឱ្យ

៊ឺលព្វោះ លសៀត្លព្វោះជាលែើរ ។

៤. លោែាសយ វាត ខយល់លែកលៅខាងកនងគ្កពោះ (ខយល់ខាងកនង
លព្វោះ) ែូចជាកូរលព្វោះជាលែើរ ។
៥.

ងគរង្កគនសារ ិលទ វាត ខយល់បក់ផសពាផា

លធាើឱ្យកលគ្រើកោងោ

បាន ។
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៦.

សាលសា បសាលសា ខយល់ែកែលងាើរចូល លចញ ។

ខ. ព្វហិរវាលយ បានែល់ ោត្ខាងលគ្ត សំលៅែល់ ោត្ខយល់
ប្ែលលៅខាងលគ្តវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ កនងោត្វ ិភងគបាលីលលើកជាត្ួយ៉ាង
សលងខបទ្ក ៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
បរត្ថិម្ច វាត ខយល់បក់រក ំពីទ្ិសខាងលកើត្ ។
បចេិម្ច វាត ខយល់បក់រក ំពីទ្ិសខាងលិច ។
ឧត្តោ វាត ខយល់បក់រក ំពីទ្ិសខាងលជើង ។
ទ្កខិណា វាត ខយល់បករក ំពីទ្ិសខាងត្បូង ។
សីត វាត ខយល់គ្ត្ជាក់ (រង្ក) ។
ឧណា
ា វាត ខយល់លតត ។
៣. កសិណវាលយ ឬអាររោណវាលយ បានែល់ ខយល់ប្ែលលគ្បើ
ជាអាររោណ៍កនងោរសរាឹងកសិណរបស់ នកលធាើ្ន លដ្ឋ
ោត្ខយល់ប្ែលលធាើឱ្យែំពពករសាត្់លៅ

សាឹកល

ើ ញ័រ

កំណត្់

ឬប្ែលលធាើឱ្យ

សរក្សសក់រសាត្់ ជានិរិត្ក
ត នងោរពិចារណាថា គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
របស់ោត្ខយល់គ្ពរគនជារួ

ក

អាោរ

បរ ិករោថា វាលយ វាលយ ។

៤. សរោត្ិវាលយ ឬបកត្ិវាលយ បានែល់ ខយល់តរធរោជាត្ិ
ប្ែលបក់លៅរកជាគ្បគ្កត្ី ។
ធិបា

វាលយោត្ រ៊ឺ ោត្ខយល់លនោះ លបើម្ចនលកខណៈត្ឹង

លៅថា វ ិត្ថរោនវាលយ ជាខយល់ប្ែលលធាើឱ្យរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ
លទោះ តំងម្ចំរិនកលគ្រើកខាងកនងោងោ
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ម្ចនលគ្ចើន លធាើឱ្យ នកលទោះែឹ ងខាួនថាត្ឹ ង

៊ឺចកចាប់លពញោងោ

ឬរិ ន

ែូលចានោះ លកើត្លឡើងកនងខណៈប្ែលម្ចនអាោររ ឹងក្ែលជើង ឬខណៈប្ែល
សរាឹងលរើល ីារិនប៉ាគ្បិចប្ភនក លបើលកើត្ខាងលគ្តោងោ

រ៊ឺ លកើត្កនងវត្ថ

លផសងៗ ក៏លធាើឱ្យវត្ថលទោះតំងលៅបានយ៉ា ងម្ចំ ឬលធាើឱ្យត្ឹងលដ្ឋ
របស់ វ ិត្ថរោនវាលយ ែូចជាកនងកង់

នប្ែលបូរខយល់លហើ

ំណាច
ឬកនងបាល់

ិ ថរោនវាលយ
ប្ែលបូរខយល់ចូលលៅខាងកនងក៏នឹងត្ឹ ងលឡើង លគ្ព្វោះម្ចន វត្
ែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា
វា

ត្ិ សហជាត្ធលរោ

ប្គ្បថា

បត្ម្ចលន កតា វហត្ីត្ិ = វាលយ

ធរោជាត្ិ ណារប្រងទំឱ្យរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ

ខាួន

តំងម្ចំរិនកលគ្រើកញ័រ ធរោជាត្ិលទោះ ឬោត្លទោះ ល្ោោះថា វាលយ ។

ោត្ខយល់លកខណៈរា៉ា ងលទ្ៀត្ ម្ចនលកខណៈកលគ្រើកញ័រ លៅថា
សរទ្ីរណវាលយ ឬលពលខាោះលៅថា សរីរណវាលយ ជាោត្ខយល់ ប្ែល
លធាើឱ្យរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ
អាោរកលគ្រើករបស់សត្ាោំង

ខាួនលទោះ

កលគ្រើកលៅរកបាន

ែូចជា

ប្ែលម្ចនោរកលគ្រើកឥរ ិយបេលផសងៗ

ឬម្ចនោរប៉ាគ្បិចប្ភនក កលគ្រើកក្ែ កលគ្រើកលជើង ឬបលទោបង់វត្ថលសាោកលគ្គក
លចញពីោងោ

រហូត្ែល់ោរគ្បសូត្បគ្ត្ ោំងលនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ំណាចរបស់ សរីរណវាលយ ោំង ស់ ចំប្ណកខយល់កលគ្រើកញ័រលៅខាង

លគ្តសត្ាប្ែលម្ចនជីវ ិត្លទោះ រប្រងលធាើឱ្យវត្ថលផសងៗ កលគ្រើកចាកទ្ីលែើរ
បាន ែូចវចនត្ថៈថា
វា

ត្ិ លទ្សនតរបបត្តិ លហត្ភាលវន ភូត្សងាត្ំ បាលបត្ីត្ិ = វាលយ
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ប្គ្បថា ធរោជាត្ិ ឬោត្ណារប្រងលធាើឱ្យរហាភូត្រូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន
ជារួ

ខាួន កលគ្រើកលៅទ្ីែក្ទ្លដ្ឋ

កប្នាងរួ

លៅទ្ីកប្នាងរួ

វាលយ ។
តរប្ែលលព្វលលហើ

លទ្ៀត្

ភាពជាលហត្ឱ្យលកើត្ោរកលគ្រើកពីទ្ី
ធរោជាត្ិ

ឬោត្លទោះ

ល្ោោះថា

ែល់ បឋវ ី អាលបា លត្លជា និងវាលយ

ប្ែលជាោត្ោំង ៤ លនោះល្ោោះថាជារហាភូត្រូប លគ្ព្វោះជារូបធំប្ែល
ជាគ្បោនែល់រូបែក្ទ្ៗ និងគ្បាកែចាស់ ែូចជាកនងវត្ថលផសងៗ ធំឬត្ូច
កតីប្ែលគ្បាកែជារូបោង សណា
ា នលឡើងរកបានលទោះ ក៏លគ្ព្វោះរហាភូត្រូប
ប្ែលរួរគនលគ្ចើនខាោះត្ិចខាោះលទោះឯង ែូលចានោះរហាភូត្រូបោំង ៤ លនោះ ោល
លព្វលលដ្ឋ

សណា
ា នលហើ

ក៏ធំជាងរូបែក្ទ្ៗ ោលលព្វលលដ្ឋ

សភាវៈ

ក៏គ្បាកែចាស់ជាងរូបែក្ទ្ៗ សរែូចវចនត្ថៈប្ែលសប្រតងថា
រហទតនិ ហតា ភូតនិ បាត្ភូតនីត្ិ = រហាភូតនិ
ប្គ្បថា
លដ្ឋ

រូបោំង

សភាវៈលហើ

ណាោលលព្វលលដ្ឋ

ជាធំនិងគ្បាកែចាស់

សណា
ា ននិងលព្វល

រូបោំងលទោះ

ល្ោោះថា

រហាភូត្រូប ។
រូបោត្ប្ែលជាសម្ចាញ់ និងជាសគ្ត្ូវ
កនងរហាភូត្រូបោំង ៤ ោត្ខាោះជាសម្ចាញ់នឹងគន រ៊ឺ ចូលគនបាន
និងោត្ខាោះជាសគ្ត្ូវនឹងគន រ៊ឺ ចូលគនរិនបាន ម្ចនសប្រតងទ្កែូលចនោះ
ោត្ែីនិងោត្ទ្ឹកជាសម្ចាញ់នឹងគន លដ្ឋ
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គនជានិចា លបើទ្ីណាម្ចនោត្ែីលគ្ចើន ទ្ីលទោះក៏គ្ត្ូវម្ចនោត្ទ្ឹកលគ្ចើនផង
លគ្ព្វោះជាោត្ប្ែលធៃន់ែូចគន ។
ោត្លភាើងនិងោត្ខយល់ជាសម្ចាញ់នឹងគន លបើទ្ីណាម្ចនោត្លភាើង
លគ្ចើន ទ្ីលទោះក៏គ្ត្ូវម្ចនោត្ខយល់លគ្ចើនផង លគ្ព្វោះជាោត្ស្សាលែូចគន ។
ោត្ែីនិងោត្ខយល់ជាសគ្ត្ូវនឹងគន

លគ្ព្វោះលហត្ថាសភាវៈធៃន់

ស្សាលរិនែូចគន ។
ោត្ទ្ឹកនិងោត្លភាើងជាសគ្ត្ូវនឹងគន លគ្ព្វោះម្ចនលកខណៈផោ
រ៊ឺគ្ត្ជាក់ជារួ

លតត និងធៃន់ជារួ

គន

ស្សាល ។

កនងោត្ោំង ៤ របស់រហាភូត្រូបលនោះ លបើសលងាត្ឱ្យលអនឹងល
ថាម្ចនសភាវលកខណៈរបស់ខួានឯង ជាសគ្ត្ូវគនកនងខាួន គ្បលភទ្នីរួ

ើញ
ៗ

ពីរយ៉ា ង រ៊ឺ

បឋវ ីោត្

ម្ចនលកខណៈរ ឹង ឬទ្ន់ ។

អាលបាោត្ ម្ចនលកខណៈហូរ ឬជាប់សអិត្ ។
លត្លជាោត្ ម្ចនលកខណៈគ្ត្ជាក់ ឬលតត ។
វាលយោត្ ម្ចនលកខណៈត្ឹង ឬកលគ្រើកញ័រ ។
លកខណៈោំងពីរយ៉ា ងរបស់រហាភូត្រូប ឬោត្ោំង ៤ រប្រងម្ចន
លកខណៈប្ែលទ្ម្ចា

ខាួនឯងែូចគនគ្រប់ៗ ោត្ ប្ត្ោត្ោំង ៤ លនោះគ្ត្ូវ

លកើត្លៅរួរគនជានិចា នឹងលៅយ៉ា ងឯកលទ្សចំលព្វោះោត្ណារួ
បានលឡើ

កនងលកខណៈរបស់ោត្ែីប្ែលរ ឹងរប្រងលៅជារួ

ជាប់សអិត្ លៅជារួ

លភាើងប្ែលគ្ត្ជាក់ និងលៅជារួ
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ចំប្ណកលកខណៈរបស់ែីប្ែលទ្ន់រប្រងលៅជារួ
លៅជារួ

លភាើងប្ែលលតត និងលៅជារួ

ោត្ោំង

៤

ទ្ឹកប្ែលហូរ

ខយល់ប្ែលកលគ្រើកញ័រ ។

រប្រងជាសម្ចាញ់នឹងសគ្ត្ូវប្ែលទ្ម្ចា

គនយ៉ា ង

លនោះគ្រប់លពលលវោ ។
ឧបាោ

រូប សំលៅែល់ រូបប្ែលអាស្ស័

រហាភូត្រូបលកើ ត្ម្ចន ២៤ រូប

ព្បច្ភទទី ២ បសាទរ ូប ៥
បសាទ្រូប ព្វកយថា បសាទ្ ប្គ្បថា ភាពថាា បសាទ្រូប សំលៅែល់
រូបប្ែលម្ចនភាពថាា អាចកនងោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍បានែូ ចកញ្ា ក់ប្ែលម្ចន
ភាពថាា រប្រងអាចទ្ទ្ួលរូបលផសងៗ ខាងលគ្តបាន លបើកញ្ា ក់ស្សអាប់លហើ
ក៏រិនអាចនឹ ងទ្ទ្ួលរូបោំងលទោះបានលឡើ

។

បសាទ្រូប រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចនភាពថាាលនោះម្ចន ៥ យ៉ា ងលផសងៗ គន បាន
ែល់
និងោ

ចកខបសាទ្រូប

លសាត្បសាទ្រូប

ឃានបសាទ្រូប

ជិវាាបសាទ្រូប

បសាទ្រូប នឹងបានសប្រតងបសាទ្រូបោំង ៥ លដ្ឋ

លំដ្ឋប់

ែូចត្លៅលនោះ
១. ចកខបសាទ្រូប
ចកខបសាទ្រូប ជារូបរា៉ា ងប្ែលលកើ ត្ ំ ពីករោ ម្ចនភាពថាាែូ ចកញ្ា ក់
នឹងអាចទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍ រ៊ឺ ពណ៌លផសងៗ បាន តំងលៅគ្ត្ង់កណា
ត ល
ប្កវប្ភនកលមោ ម្ចនគ្កលពញែូចជាប៉ា

សំឡី ៧ ជាន់គ្ជាបផតិត្លដ្ឋ

លគ្បង

ទ្ំហំគ្បម្ចណប៉ានកាលក្ច ម្ចនទទ្ីឱ្យសលគ្រចកិចា ២ គ្បោរ រ៊ឺ ជាវត្ថ

-28-

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ប្ែលជាទ្ីតំងក្នចកខវ ិញ្ញញណចិត្តរួ
វ ីេិចិត្តរួ

និងជាោារប្ែលជាទ្ីលកើ ត្ក្នចកខោារ

ម្ចនវចនត្ថៈថា

ចកខវ ិញ្ញញណធិែិាត្ំ ហតា សរវ ិសរំ ចកខត្ិ អាចិកខនំត វ ិ

លហាត្ីត្ិ =

ចកខ ប្គ្បថា រូបណាជាទ្ីតំងក្នចកខវ ិញ្ញញណ និងម្ចនសភាពហាក់ែូច
ជាគ្បាប់ឱ្យចកខវ ិញ្ញញណែឹងអាររោណ៍លទោះថា អាររោណ៍លទោះលអ ឬរិនលអ
ែូលចានោះរូបលទោះ ល្ោោះថា ចកខ បានែល់ ចកខបសាទ្រូប ។
ចកខបសាទ្រូប លនោះ ម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
រូបាភិ ឃាតរហភូ ត្បបសាទ្លកខណំ

ម្ចនភាពថាារបស់រហាភូ ត្រូប

ប្ែលប៉ាោះខោប់រូបាររោណ៍ជាលកខណៈ
រូលបស អាវ ិញ្ជនរសំ
ចកខវ ិញ្ញញណសស

ចកខវ ិញ្ញញណចិត្តជាផល

ម្ចនភាពោញ

ោរភាវបចាបដ្ឋានំ

ទ្ែាោរតនិោនករោជភូត្បទ្ដ្ឋានំ
ពីករោប្ែលគ្បាថានលែើរបីនឹងល
ចកខបសាទ្រូប
សំលៅ

កនូវរូបាររោណ៍ជាកិចា
ម្ចនភាពជាទ្ីតំងទ្ទ្ួ ល

ម្ចនរហាភូត្រូបប្ែលលកើត្

ញ
ើ ជាលហត្ជិត្ ។

លនោះរិនបានសំលៅែល់ប្ភនក

ឬគ្គប់ប្ភនក

ប្ត្

កចំលព្វោះចកខបសាទ្រូប ប្ែលតំងលៅកណា
ត លប្ភនកលមោលដ្ឋ

ចំលព្វោះប៉ាលណាណោះ ។
កនង ែាសាលិនី ែាកថា សប្រតង ត្ថរបស់ចកខទ្កជា ២ គ្បោរ រ៊ឺ
រំសចកខ និង បញ្ញញចកខ ។
រំសចកខ បានែល់ ប្ភនកសាច់ប្ែលសគ្ម្ចប់លរើលវត្ថលផសងៗ បាន
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ែូចជាប្ភនករបស់សត្ាោំង

លព្វលលដ្ឋ

សភាវធរ៌លហើ

ក៏បាន

ែល់ ចកខបសាទ្រូបលទោះឯង ។
បញ្ញញចកខ បានែល់

ំណាចកនងោរែឹងលរឿងលផសងៗ លដ្ឋ

រ៊ឺ ជាោរែឹងបានតរផាូវចិត្ត រិនប្រនែឹងបានលដ្ឋ

បញ្ញញ

ប្ភនកលទ្ បញ្ញញចកខ

លនោះគ្ពោះពទ្ធ ងគសប្រតងទ្កជា ៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

១. ពទ្ធចកខ សំលៅែល់ បញ្ញញរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធប្ែលែឹងកនង
ធាស្ស័

របស់សត្ាលោកោំងពួងបានលៅថា អាសយនស

និងបញ្ញញប្ែលអាចែឹងទរឥន្រនោិ
សម្ចធិន្រនោិ
គ្ត្ឹរណា

និងបញ្ញិន្រនោិ

) របស់សត្ាោំង

ប្ែលលៅថា ឥន្រនោិ

រហាកិរ ិយញាណសរប

(សទ្ធិន្រនោិ

វ ីរ ិ ន្រនោិ

ញ្ញញណ
សត្ិន្រនោិ

ថាចាស់ោា ឬទ្ន់លខា

បលោបរ ិ ត្តិញ្ញញណ

ងគធរ៌បានែល់

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

២. សរនតចកខ សំលៅែល់ បញ្ញញប្ែលអាចែឹងវត្ថោំង
ពួង ោំងបញ្ញ ត្ិតនិងបររត្ថធរ៌ ប្ែលលៅថា សពាញ្ញត្ញ្ញញណ
បានែល់ រហាកិរ ិយញាណសរប

ោំង
ងគធរ៌

ត្តចិត្តែួងទ្ី ១ ។

៣. ញាណចកខ សំលៅែល់ បញ្ញញប្ែលលធាើឱ្យ ស់អាសវកិលា លស
ប្ែលលៅថា

រហត្តររគញ្ញញណ ឬអាសវកខ

ញ្ញញណ

ងគធរ៌បានែល់

បញ្ញញលចត្សិកកនង រហត្តររគចិត្ត ។
៤. ធរោចកខ សំលៅែល់ បញ្ញញរបស់គ្ពោះ រ ិ

បរគលថានក់លគ្ោរ

ោំង ៣ រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី និងគ្ពោះ ទគរី
បានែល់ បញ្ញញលចត្សិកប្ែលលៅកនងររគចិត្តខាងលគ្ោរ ៣ ។

-30-

ងគធរ៌

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

៥. ទ្ិពាចកខ សំលៅែល់ បញ្ញញប្ែលអាចល
លៅឆ្ងៃ

ប្សនឆ្ងៃ

បានយ៉ា ងលអិត្លដ្ឋ

លៅថា

ភិ ញ្ញញសម្ចធិ

ងគធរ៌ បានែល់

ើញវត្ថលផសងៗ ប្ែល

ំណាចរបស់សម្ចធិ

ប្ែល

ភិញ្ញញចិត្ត ២ ែួង ។

បញ្ញញចកខោំង ៥ គ្បោរលនោះ ពទ្ធចកខនិងសរនតចកខ ម្ចនចំលព្វោះប្ត្
គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធប៉ាលណាណោះ ចំប្ណកបញ្ញញចកខែ៏លសស ៣ លទ្ៀត្ រប្រងលកើ ត្
ែល់គ្ពោះ រ ិ

បរគលែក្ទ្ៗ ឬ្នោភីបរគលប្ែលបានទ្ិពាចកខញាណ

តរសររួរែល់ញាណនិងបរគល ។
២. លសាត្បសាទ្រូប
លសាត្បសាទ្រូប
សោោររោណ៍បាន

ជារូបធរ៌រា៉ា ងប្ែលម្ចនភាពថាាអាចទ្ទ្ួល

ជាលហត្ឱ្យបានឮសំលឡងនិងជាទ្ីតំងរបស់លសាត្-

វ ិញ្ញញណចិត្ត ម្ចនវចនត្ថៈថា លសាត្វ ិញ្ញញណធិែិត្
ា ំ ហតា សទ្ោំ សណាត្ីត្ិ =
លសាត្ំ ប្គ្បថា រូបណាជាទ្ីតំងក្នលសាត្វ ិញ្ញញណចិត្ត និងរប្រងឮសំលឡង
ែូលចានោះរូបលទោះល្ោោះថា លសាត្ បានែល់ លសាត្បសាទ្ ។
ន័
ស

រា៉ា ងលទ្ៀត្ សទ្ោំ សណនតិ ឯលត្ទត្ិ = លសាត្ំ (វា) សលទ្ោ

យនតិ ឯលត្ទត្ិ = លសាត្ំ ប្គ្បថា ចិត្តលចត្សិកោំង

ឮសំលឡងលដ្ឋ

អាស្ស័

ណារប្រង

រូបលទោះ ែូលចានោះរូបប្ែលជាលហត្ក្នោរឮរបស់

ចិត្តនិងលចត្សិកោំងលទោះ ល្ោោះថា លសាត្ បានែល់ លសាត្បសាទ្ (ឬ)
សត្ាោំង

ប្ែលឮសំលឡង លដ្ឋ

អាស្ស័

រូបលទោះ រូបប្ែលជាលហត្

ក្នោរឮរបស់សត្ាោំងលទោះ ល្ោោះថា លសាត្ បានែល់ លសាត្បសាទ្ ។

-31-

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លសាត្ ម្ចន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. ទ្ិពាលសាត្ សំលៅែល់ គ្ត្លចៀកទ្ិពា រ៊ឺ លដ្ឋ

ំណាចក្នោរ

លធាើ ភិញ្ញញប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងទ្ិពាលសាត្ ភិញ្ញញ រ៊ឺ គ្ត្លចៀត្ទ្ិពា រប្រង
ឮសំលឡងោំងពួង
លដ្ឋ

សូរបីកនងទ្ីឆ្ងៃ

ងគធរ៌ បានែល់

ប្ែលរនសសធរោតរិនអាចឮបាន

ភិញ្ញញចិត្ត ២ ែួង ។

២. ត្ណា
ា លសាត្ រ៊ឺ គ្កប្សរបស់ត្ណា
ា ព្វកយថា លសាត្ កនងទ្ី
លនោះសំលៅែល់គ្កប្សត្ណា
ា លសាត្ លទ្ើបម្ចនលសចកតីថា សភាពរបស់
ត្ណា
ា លទោះ ជាគ្កប្សប្ែលទំឱ្យហូរលៅកនងោម្ចររោណ៍ោំង ៦ និង
រប្រងហូរលៅោន់ោរភូរិជាលែើរ ។
៣. បសាទ្លសាត្ រ៊ឺ លសាត្បសាទ្រូប លសាត្បសាទ្រូបលនោះជា
ធរោជាត្ិរបស់រូបធរ៌រា៉ា ង ប្ែលលកើត្ពី ករោជាសរដ្ឋាន ជាភាវៈប្ែលម្ចន
ភាពថាា

ជាលគ្រឿងទ្ទ្ួលសំលឡងលផសងៗ

ម្ចនសណា
ា នែូចវង់ចិលញ្ា ៀន
លដ្ឋ

និងម្ចនលោរពណ៌គ្កហរលអិត្គ្បាកែលៅ

ជំវ ិញ ម្ចន ំណាប្ែលឱ្យសលគ្រចកិចា ២ គ្បោរ រ៊ឺ ជាទ្ីតំងក្ន

លសាត្វ ិញ្ញញណចិត្តរួ
រួ

តំងលៅខាងកនងរនធគ្ត្លចៀក

និងជាោារប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នលសាត្ោារវ ីេិចិត្ត

ម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ

សោោភិឃាតរហភូត្បបសាទ្លកខណំ ម្ចនភាពថាារបស់រហាភូត្

រូបប្ែលប៉ាោះខោប់សោោររោណ៍ជាលកខណៈ
សលទ្ោស អាវ ិញ្ជនរសំ

ម្ចនោរោញ

កនូវសោោររោណ៍ជាកិចា

លសាត្វ ិញ្ញញណសស អាោរភាវបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនភាពជាទ្ីតំងទ្ទ្ួល
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របស់លសាត្វ ិញ្ញញណចិត្តជាផល
លសាត្ោរតនិោនករោជភូ ត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនរហាភូត្រូបលកើត្ពី

ករោប្ែលគ្បាថានលែើរបីនឹងសាតប់ជាលហត្ជិត្ ។
៣. ឃានបសាទ្រូប
ឃានបសាទ្រូប

ជារូបធរ៌រា៉ា ងប្ែលម្ចនភាពថាាអាចទ្ទ្ួល

រទធររោណ៍ រ៊ឺ កាិនលផសងៗ ែូចវចនត្ថៈថា ឃា

ត្ីត្ិ = ឃានំ ប្គ្បថា រូប

ណារប្រងស្សូបកាិនបាន រូបលទោះល្ោោះថា ឃាន បានែល់ ឃានបសាទ្
វចនត្ថៈលនោះជាោរសប្រតងលដ្ឋ

រ

លគ្ព្វោះឃានបសាទ្រិនអាចស្សូប

កាិនបានលទ្ ឃានវ ិញ្ញញណចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

ឃានបសាទ្

ជា ក
ន ស្សូបកាិនបាន ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ឃា

នតិ ឯលត្ទត្ិ = ឃានំ (វា) ឃា

ឯលត្ទត្ិ = ឃានំ ប្គ្បថា សត្ាោំង

រប្រងស្សូបកាិនលដ្ឋ

ែូលចានោះរូបប្ែលជាលហត្ក្នោរស្សូបកាិនរបស់សត្ាោំង
ថា ឃាន (ឬ) សត្ាោំង

របបីស្សូបកាិនលដ្ឋ

ជាលហត្ក្នោរស្សូបកាិនរបស់សត្ាោង
ំ
វចនត្ថៈលនោះជាោរសប្រតងលដ្ឋ
ឃានបសាទ្រូប
លដ្ឋ

រខយន័

ជារូបធរ៌ រួ

នតិ

រូបណា

លទោះ ល្ោោះ

រូបលទោះ ែូលចានោះរូបប្ែល
លទ្ើបល្ោោះថា

(រ៊ឺន័

ី

លដ្ឋ

ឃាន

គ្ត្ង់) ។

គ្បលភទ្ប្ែលលកើ ត្ពី ករោជាសរដ្ឋាន

ចំលព្វោះម្ចនភាពថាា អាចទ្ទ្ួ លរទធររោណ៍ រ៊ឺ កាិនលផសងៗ បាន តំង

លៅខាងកនងរនធគ្ចរោះ ម្ចនសណា
ា នស្សលែៀងគ្កចកលជើងពប្ព ម្ចនទទ្ី
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ឱ្យសលគ្រចកិចា ២ គ្បោរ រ៊ឺ វត្ថជាទ្ីតំងក្នឃានវ ិញ្ញញណចិត្តរួ
ជាោារប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នឃានវ ីេិចិត្តរួ

និង

ម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះ

ខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
រទធភិ ឃាតរហភូត្បបសាទ្លកខណំ ម្ចនភាពថាារបស់រហាភូត្
រូបប្ែលប៉ាោះខោប់រទធររោណ៍ជាលកខណៈ

រលនធស អាវ ិញ្ជនរសំ ម្ចនោរោញ

កនូវរទធររោណ៍ជាកិចា

ិ ញ ណសស អាោរភាវបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនភាពជាទ្ីតំងទ្ទ្ួល
ឃានវញ្ញ
របស់ឃានវ ិញ្ញញណជាផល
ឃា

ិត្ោរតនិោនករោជភូត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនរហាភូត្រូបលកើត្

ំពីករោប្ែលគ្បាថានលែើរបីនឹងស្សូប (កាន
ិ ) ជាលហត្ជិត្ ។
៤. ជិវាាបសាទ្រូប
ជិវាាបសាទ្រូប

ជារូបធរ៌រា៉ា ងប្ែលម្ចនភាពថាាអាចទ្ទ្ួលរស

លផសងៗ បាន និ ងជាលហត្ឱ្យអា

ប្វង ែូចវចនត្ថៈថា ជី វ ិត្ំ

វាា

ត្ីត្ិ =

ជិវាា ប្គ្បថា រូបណាម្ចនសភាពហាក់ែូចជាលៅនូវរស ជាលហត្ឱ្យអា
ប្វង រូបលទោះល្ោោះថា ជិវាា ។

ព្វកយថា ជិវាា លនោះោត្់បទ្បាន ២ បទ្ ជីវ ិត្ + វាា = ជិវាា
ព្វកយថា ជីវ ិត្ ប្គ្បថា អា

នឹងតំងលៅបានលទោះគ្ត្ូវអាស្ស័

ប្ត្កនងទ្ីលនោះប្គ្បថា រស លគ្ព្វោះអា
រសជូរ ប្ផអរ ក្គ្ប ហឹរ ប្ែលបានពីោរ

បរ ិលភារអាហារលផសងៗ ជាលែើរ អា

លទ្ើបតំងលៅបាន

-34-

ូរ លដ្ឋ

លហត្

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លនោះលទ្ើបលលើក

កព្វកយថាជីវ ិត្

របស់រសលទោះរកតំងទ្ក លដ្ឋ

ជាល្ោោះរបស់អា
អាស្ស័

លផសងៗ លទោះថាជីវ ិត្ ប្ែលជាោរលៅលដ្ឋ
ព្វកយថា

វាា ប្គ្បថា លៅ រួរជារួ

លគ្ព្វោះជាផល

លហត្ រ៊ឺ រស លហើ

លៅរស

រ។

ព្វកយថា ជីវ ិត្ ក៏សលំ ៅែល់

លៅរសលផសងៗ លទោះឯង លគ្ព្វោះធរោតជិវាាបសាទ្រប្រងទំរកនូវរសជាត្ិ

លផសងៗ ប្ែលជាទ្ីលពញចិត្តរបស់ជិវាាវ ិញ្ញញណឱ្យរកោន់ខួន
ា ោលរួរបទ្
ជីវ ិត្ និង

វាា ចូលគនក៏ជា ជិវាា ។

ជិវាាបសាទ្រូប

លនោះជារូបធរ៌រា៉ា ងប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន

ជារូបប្ែលម្ចនភាពថាា ជាលគ្រឿងទ្ទ្ួលរសលផសងៗ បាន តំងលៅកនង
កណា
ត ល ណា
ត ត្

ម្ចនសណា
ា នែូចចងគ្ត្បកផ្ទាឧបបល

ឱ្យសលគ្រចកិចា ២ គ្បោរ រ៊ឺ វត្ថជាទ្ីតំងក្នជិវាាវ ិញ្ញញណចិត្តរួ
ប្ែលជាទ្ីលកើ ត្ក្នជិវាាោារវ ីេិចិត្តរួ

ម្ចនទទ្ី
ជាោារ

ជិ វាាបសាទ្លនោះម្ចនលកខណៈពិលសស

ចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
រសាភិ ឃាតរហភូត្បបសាទ្លកខណា

ម្ចនភាពថាារបស់

រហាភូត្រូបប្ែលប៉ាោះខោប់រសាររោណ៍ជាលកខណៈ
រលសស អាវ ិញ្ជនរសា

ម្ចនោរោញ

កនូវរសាររោណ៍ជាកិចា

ិ ញ ណសស អាោរភាវបចាបបដ្ឋាទ ម្ចនភាពជាទ្ីតំងទ្ទ្ួល
ជិវាាវញ្ញ
របស់ជិវាាវ ិញ្ញញណជាផល
សា

ិត្ោរតនិោនករោជភូត្បទ្ដ្ឋាទ

ពីករោប្ែលគ្បាថាននឹងលិទ្ធភក
ា សរសជាលហត្ជិត្ ។
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៥. ោ
ោ

បសាទ្រូប

បសាទ្រូប

ជារូបធរ៌រា៉ា ងប្ែលម្ចនភាពថាាអាចទ្ទ្ួល

លផ្ទែាព្វាររោណ៍ រ៊ឺ គ្ត្ជាក់ លតត រ ឹង ទ្ន់ ត្ឹង ធូរ បាន ។
ព្វកយថា ោ

លនោះ ម្ចន ត្ថលគ្ចើនគ្បោរ រ៊ឺ សំលៅែល់ រូបប្ែល

ជាទ្ីគ្បជំក្នចំប្ណកលផសងៗ ម្ចនសក់ លោរ គ្កចក ជាលែើរ លពលខាោះក៏
លគ្បើកងលសចកត
ន
ីរបស់ោងោ

ោំង ស់

និងលពលខាោះក៏លគ្បើកនងលសចកតី

របស់ទរធរ៌

ែូចជាចិត្តនិងលចត្សិក

និងលពលខាោះក៏លគ្បើកនងលសចកតី

ជាគ្កុរជាកង

ោលរួរលសចកតីអាចប្ចកលសចកតីរបស់ព្វកយថា

ោ

បានជា ៤ គ្បោរ
១. បសាទ្ោ

សំលៅែល់ ោ

២. រូបោ

សំលៅែល់ រូបធរ៌ោំងពួង

៣. ទរោ

សំលៅែល់ ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក ។

៤. បញ្ញ ត្ិោ
ត

សំលៅែល់ សរូហបញ្ញ ត្ិត រ៊ឺ បញ្ញត្ិតពួកគ្កុរ

កងលផសងៗ ម្ចនពួកែំរ ី លៅថា ហត្ថិោ

បសាទ្រូប ។

ពួកលសោះ លៅថា

សសោ

ជាលែើរ ម្ចនវចនត្ថៈថា កចេិតនំ លកសាទ្ីនំ បាបធម្ចោនញ្ា អាលយត្ិ =
ោលយ ប្គ្បថា រូបណាជាទ្ីគ្បជំក្នចំប្ណកលផសងៗ ម្ចនសក់ជាលែើរ
និងជាទ្ីគ្បជំក្ន កសលធរ៌ រូបលទោះល្ោោះថា ោ
ោ

ោំង ស់ ។
សគ្ម្ចប់ោ

លដ្ឋ

សំលៅែល់ ោង

រ លលើក

បសាទ្ប្ែលលៅល្ោោះថា ោ
កព្វកយថា ោ

លទោះជាោរសប្រដង

ប្ែលជាល្ោោះរបស់ោងោ
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ោំង
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ស់លទោះរកតំងកនងោ

បសាទ្ ប្ែលជាចំប្ណករួ

របស់ោងោ

លទោះ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោ

ោរសប្រតងលដ្ឋ
ោងោ

បសាទ្ប្ែលល្ោោះថា ោ

រ រ៊ឺ លលើក

កព្វកយថា ោ

ប្ែលជាទ្ីលកើត្ក្នោ

ប្ែលជា នកអាស្ស័
ោ

លទោះ ោប់ជា

ប្ែលជាល្ោោះរបស់

បសាទ្រកតំងលៅកនងោ

បសាទ្

លកើត្ ។

បសាទ្លនោះជារូបធរ៌រា៉ា ង

ប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន

ម្ចនភាពថាានិងជាលគ្រឿងទ្ទ្ួលវត្ថសរផសសលផសងៗ ម្ចនគ្ត្ជាក់ លតត រ ឹង
ទ្ន់ ត្ឹង ធូរ បាន ោ

បសាទ្លនោះលកើត្លៅព្វសលពញោងោ

លវៀរប្ត្

ចងសក់ ចងលោរ ចងគ្កចក ប្សបកប្ែលគ្ោស់ និងទ្ីរួរក្នអាហារេោី
លគ្ោរលព្វោះលវៀនធំប្ែលជាសាថនទ្ីរបស់បាចកលត្លជា ម្ចនទទ្ីឱ្យសលគ្រច
វ ិញ្ញញណចិត្រ
ត ួ

កិចា ២ គ្បោរ រ៊ឺ វត្ថជាទ្ីតង
ំ ក្នោ
ជាទ្ីលកើត្ក្នោ
ោ

ោារវ ីេិចិត្តរួ

និងជាោារប្ែល

។

បសាទ្រូប ម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

លផ្ទែាព្វាភិឃាតរហភូត្បបសាទ្លកខលណា

ម្ចនភាពថាារបស់

រហាភូត្រូបរួរែល់ោរប៉ាោះខោប់នឹងលផ្ទែាព្វាររោណ៍ជាលកខណៈ
លផ្ទែាលពាស អាវ ិញ្ជនរលសា

ជាកិចា
ោ
របស់ោ

ម្ចនោរោញ

កនូវលផ្ទែាព្វាររោណ៍

វ ិញ្ញញណសស អាោរភាវបចាបបដ្ឋាលទ ម្ចនភាពជាទ្ីតំងទ្ទ្ួល

វ ិញ្ញញណជាផល
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ភិធរោត្ថសងគហ

ផសិត្ោរតនិោនករោជភូ ត្បទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនរហាភូត្រូបលកើត្

ពីករោប្ែលគ្បាថានលែើរបីនឹងប៉ាោះខោប់ជាលហត្ជិត្ ។
ចកខ លសាត្ ឃាន ជិវាា ោ

រូបោំង ៥ លនោះល្ោោះថា បសាទ្រូប

លគ្ព្វោះម្ចនភាពថាាអាចទ្ទ្ួលអាររោណ៍ប្ែលប៉ាោះខោប់បាន

ម្ចនវចនត្ថៈ

សប្រតងថា បសីទ្ត្ីត្ិ = បសាលោ ប្គ្បថា រូបណាម្ចនភាពថាា រូបលទោះ
ល្ោោះថា បសាទ្ បសាទ្រូបោំង ៥ លនោះលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង ។
ព្បច្ភទទី ៣ ច្គាឆររ ូប ឬវិសយរ ូប ៧
លគចររូប ឬ វ ិស

រូប សំលៅែល់ រូបប្ែលជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត

និងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងតរផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ ណា
ត ត្ និងោ
លដ្ឋ

គ្ត្ង់ម្ចនចំនួន ៤ ឬ ៧ រូប ែូចត្លៅលនោះ

១. រូបាររោណ៍ បានែល់ រូបោងសណា
ា ន ឬពណ៌លផសងៗ ប្ែល
សប្រតងឱ្យគ្បាកែែល់ចិត្តនិងលចត្សិកតរផាូវប្ភនក ឬសប្រតងែល់លសចកតី
ែឹងផាូវចិត្តឱ្យគ្បាកែ ែឹងវត្ថលទោះៗ ម្ចនរូបោងសណា
ា នយ៉ា ងណា ែូច
ម្ចនវចនត្ថៈថា រូប

ត្ិ ហទ្

ងគត្ភាវ ំ បោលសត្ីត្ិ = រូបំ ប្គ្បថា

រូបណារប្រងសប្រតងែល់លសចកតីែឹងរបស់ចិត្តឱ្យគ្បាកែ ែូលចានោះរូបលទោះ
ល្ោោះថា រូបាររោណ៍ ឬ រូប

ត្ិ ទ្ពាំ បោលសត្ីត្ិ = រូបំ ប្គ្បថា រូបណា

រប្រងសប្រតងវត្ថរបស់រូបោងសណា
ា នឱ្យគ្បាកែ

រូបលទោះល្ោោះថា

រូបាររោណ៍ ។
វចនត្ថៈែំ បូងបានលសចកតីថា រនសសប្ែលកំពងសបា
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លកើត្ទ្កខកីត ខាាចកតី ខាោសកតី ោល នកែក្ទ្ល
ជាអាោរសប្រតងរបស់ នកលទោះ លហើ
សបា

ើញទ្ឹករខោ

ក៏រប្រងែឹ ងបានថា

វ ិោរប្ែល
នកលទោះកំពង

ចិត្ត លកើត្ទ្កខ ខាាច ខាោស ោលប្ែល នកែក្ទ្ែឹងបានែូលចានោះ

ក៏លគ្ព្វោះរូបាររោណ៍លទោះឯង

សប្រតងលចញែល់ោរែឹងរបស់ នកលទោះឱ្យ

គ្បាកែលចញរក ឬកនងវចនត្ថៈខាងលគ្ោ

ម្ចនលសចកតីថា បណា
ត វត្ថលផសងៗ

ិ កតី ប្ែលគ្បាកែ
កដី រូបោងសណា
ា នរបស់វត្ថប្ែលម្ចនជី វ ិត្និងរិ នម្ចនជីវត្
លចញរកបានលទោះ

ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័

រូបាររោណ៍ជា នកលធាើឱ្យគ្បាកែ

រូបាររោណ៍ប្ែលជា នកលធាើវត្ថលផសងៗ ឱ្យ នកែក្ទ្ែឹ ងបានលទោះ ក៏បានែល់
ពណ៌លផសងៗ លទោះឯង ។
រូបាររោណ៍លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
ចកខបែិហននលកខណំ
ចកខវ ិញ្ញញណសស វ ិស

ម្ចនោរប៉ាោះខោប់ចកខបសាទ្ជាលកខណៈ

ភាវរសំ ម្ចនភាពជាអាររោណ៍ឱ្យកខវ ិញ្ញញណ
ជាកិចា

ត្លសសវ លគចរបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនភាពជាទ្ីលគចររបស់ចកខវ ិញ្ញញណ
នោះឯងជាផល

ចត្រហាភូត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ជិត្ ។

២. សោោររោណ៍ បានែល់ សទ្ោ រ៊ឺ សំលឡងប្ែលប៉ាោះខោប់លសាត្-

បសាទ្ លធាើឱ្យលកើត្លសាត្វ ិញ្ញញណ រ៊ឺ ោរឮ សទ្ោ បានែល់ សំលឡង ប្ែល
គ្បាកែជាអាររោណ៍ឱ្យែល់លសាត្វ ិញ្ញញណលនោះ ល្ោោះថា សោោររោណ៍
ម្ចនវចនត្ថៈថា សទ្ោី

ត្ិ ឧចាារ ី

ត្ីត្ិ = សលោោ ប្គ្បថា រូបណាប្ែលបនា៊ឺ
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លចញរកបាន ែូលចានោះរូបលទោះល្ោោះថា សទ្ោ បានែល់ សំលឡងប្ែលសត្ា
ោំង

រា៉ា ងលទ្ៀត្ សបបត្ិ លសាត្វ ិលញ្ញ

បនា៊ឺលចញរក ន័

យភាវ ំ

រចេត្ីត្ិ = សលោោ ប្គ្បថា រូបណារប្រងែល់នូវសភាពប្ែលលធាើឱ្យលសាត្វ ិញ្ញញណែឹងបាន ែូលចានោះរូបលទោះល្ោោះថា សទ្ោ ។
វចនត្ថៈែំ បូងសំលៅ

ិ ោំង ស់
កសំលឡងរបស់វត្ថម្ចនជីវត្

គ្ត្ូវបនា៊ឺលចញរក ែូចជាសំលឡងរនសសនិយ

ប្ែល

សំលឡងសត្ាលផសងៗ ប្ស្សក

ចំប្ណកវចនត្ថៈរា៉ា ងលទ្ៀត្ សំលៅែល់ សំលឡងរបស់វត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្
និងរិនម្ចនជីវ ិត្ោំង ស់

លគ្ព្វោះសំលឡងោំងលទោះគ្បាកែជាអាររោណ៍

របស់លសាត្វ ិញ្ញញណ បានែល់ ោរឮោំង ស់ ។
សោោររោណ៍លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
លសាត្បែិហននលកខណំ
លសាត្វ ិញ្ញញណសស វ ិស

ម្ចនោរប៉ាោះខោប់លសាត្បសាទ្
ជាលកខណៈ
ភាវរសំ

ម្ចនភាពជាអាររោណ៍ឱ្យលសាត្
វ ិញ្ញញណជាកិចា

ត្លសសវ លគចរបចាបបដ្ឋានំ
ចត្រហាភូ ត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនភាពជាទ្ីលគចររបស់លសាត្

វ ិញ្ញញណនោះឯងជាផល

ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ជិត្ ។

៣. រទធររោណ៍ បានែល់ រនធ រ៊ឺ កាិនលផសងៗ សំលៅែល់ ចំហា
របស់រនធរូបលផសងៗ ប្ែលប៉ាោះខោប់ជារួ

ឃានបសាទ្ លដ្ឋ

អាស្ស័

ខយល់ជា នកទំលៅនិងលធាើឱ្យលកើត្ឃានវ ិញ្ញញណ រ៊ឺ ោរែឹងកាិនលឡើង រនធ
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ប្ែលគ្បាកែជាអាររោណ៍ឱ្យែល់ឃានវ ិញ្ញញណចិត្តលនោះ
រទធររោណ៍ ម្ចនវចនត្ថៈថា រនធ

ត្ិ

ល្ោោះថា

ត្តលទ វត្ថំ សូលចត្ីត្ិ = រលទធ

ប្គ្បថា រូបណារប្រងសប្រតងទ្ីលៅអាស្ស័

របស់ខួនឱ្យគ្បាកែ
ា
រូបលទោះ

ល្ោោះថា រនធ កាិនលផសងៗ ប្ែលបានល្ោោះថា រទធររោណ៍លទោះ លគ្ព្វោះ
ជារូបប្ែលសប្រតងវត្ថប្ែលខាួនអាស្ស័
ល

លៅឱ្យគ្បាកែែឹងបាន ែូ ចជាផ្ទា

ើ ប្ែលម្ចនកាិនគ្ក ូប ឬទ្ឹកគ្ក ូបប្ែលម្ចនលៅកនងែប វត្ថោំងលនោះ

លៅកនងទ្ីណាកតី ោលរទធររោណ៍ រ៊ឺ រនធរូប ម្ចនឱ្ោសផា
លចញលៅលហើ

រប្រងលធាើឱ្យរនសសោំង

ចំហា

ែឹងបានភាារថា លនោះជាកាិន

ផ្ទាល

ើ ឬកាិនទ្ឹកគ្ក ូប និងក្គ្កប្លងជាងលទោះប្េរោំងែឹងផងប្ែរថា

ផ្ទាល

ើ

ឬទ្ឹកគ្ក ូបលទោះលៅកនងទ្ីណា

ោលបានអាស្ស័
ផ្ទាល

ើ លៅទ្ីលទោះ

វាលយោត្លហើ

ហាក់ែូចជារទធររោណ៍លនោះ

ក៏នឹងគ្បោសឱ្យ ក
ន ែក្ទ្ែឹងថា

ទ្ឹកគ្ក ូបលៅទ្ីលនោះលដ្ឋ

ពនយល់ ព្វកយថា សូលចត្ិ ថា ឥទ្លរត្ថ

លហត្លនោះ

ែីោចារយលទ្ើប

ត្ថីត្ិ លបសញ្ញំ កលោនតំ វ ិ

លហាត្ី ត្ិ រលទធ ប្គ្បថា រទធររោណ៍លនោះម្ចនសភាពហាក់ែូចជាគ្បាប់ថាវត្ថ
លទោះៗ លៅកនងទ្ីលនោះ ។
រទធររោណ៍ លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
ឃានបែិហននលកខណំ ម្ចនោរប៉ាោះខោប់ឃានបសាទ្ជាលកខណៈ
ឃានវ ិញ្ញញណសស វ ិស

ភាវរសំ ម្ចនភាពជាអាររោណ៍ឱ្យឃានវ ិញ្ញញណជាកិចា

ត្លសសវ លគចរបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនភាពជាទ្ីលគចររបស់ឃាន-
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វ ិញ្ញញណនោះឯងជាផល
ចត្រហាភូ ត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ជិត្ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ព្វកយថា រនធ លៅលគ្បើកនងលសចកតីែក្ទ្ ៤ គ្បោរលទ្ៀត្
១. សីលរនធ សំលៅែល់ សម្ចោវាចា សម្ចោករោនត សម្ចោអាជីវ
២. សម្ចធិរនធ សំលៅែល់ សម្ចោវាយរ សម្ចោសត្ិ សម្ចោសម្ចធិ
៣. បញ្ញញរនធ សំលៅែល់ សម្ចោទ្ិែិា សម្ចោសងាបប
រនធ តរលសចកតីលនោះ សំលៅែល់ អាោរផា
សម្ចធិ

និងបញ្ញញ

រប្រងលៅបានោំងតរខយល់

លៅរបស់សល
ី

និងបន្រញ្ញ
ា សខយល់

រិនម្ចនប្ែនកំណត្់ ។
៤. អា

ត្នរនធ សំលៅែល់ រទធររោណ៍ រ៊ឺ កាិនលផសងៗ ោំង

លអនិងរិនលអ ។
៤. រសាររោណ៍ បានែល់ រស រ៊ឺ រសលផសងៗ ប្ែលប៉ាោះខោប់ជិវាាបសាទ្

និងលធាើឱ្យលកើត្ជិវាាវ ិញ្ញញណលឡើង

រស

ប្ែលគ្បាកែលឡើងជាអាររោណ៍

ែល់ជិវាាវ ិញ្ញញណលនោះ ល្ោោះថា រសាររោណ៍ ម្ចនវចនត្ថៈថា រសី
សាទ្ី

ត្ិ

ត្ីត្ិ = រលសា ប្គ្បថា រូបណាជិវាាវ ិញ្ញញណលគ្ត្ក រលពញចិត្ត

ែូលចានោះរូបប្ែលលពញចិត្តរបស់ជិវាាវ ិញ្ញញណលទោះ ល្ោោះថា រស ។

រសាររោណ៍ លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
ជិវាាបែិហននលកខណំ
ិ ញ ណសស វ ិស
ជិវាាវញ្ញ

ម្ចនោរប៉ាោះខោប់ជិវាាបសាទ្
ជាលកខណៈ
ភាវរសំ
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ជិវាាវ ិញ្ញញណជាកិចា
ត្លសសវ លគចរបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនភាពជាទ្ីលគចររបស់
ជិវាាវ ិញ្ញញណនោះឯងជាផល

ចត្រហាភូត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ជិត្ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ព្វកយថា រស លនោះលៅលគ្បើកងលសចកត
ន
ីែក្ទ្ ៤ គ្បោរលទ្ៀត្
១. ធរោរស សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ រ៊ឺ កសលធរ៌ និង
កសលធរ៌ បានែល់ ររគចិត្តបាទ្ ៤ លោកិ

កសលចិត្ត ១៧

កសលចិត្ត ១២ ។
២.

ត្ថរស

សំលៅែល់

ធរ៌ប្ែលជាផលរបស់កសល

កសលធរ៌ បានែល់ ផលចិត្តបាទ្ ៤ លោកិ
៣. វ ិរត្តិរស បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន ។
៤. អា

វ ិបាកចិត្ត ៣២ ។

និង

ត្នរស បានែល់ រសាររោណ៍ សំលៅែល់ រសលផសងៗ

ោលគ្បរូលរសលផសងៗ ោំង ស់លហើ

បាន ៦ រសែូចគន រ៊ឺ

រពិល =

រសជូរ, រធរស = ប្ផអរ, លោណិក = ក្គ្ប, កែក = ហឹរ, ត្ិត្ត = លាីង,
និង កសាវ = ចត្់ ។
៥. លផ្ទែាព្វាររោណ៍ បានែល់ លផ្ទែាពា សំលៅែល់ រូបែី លភាើង និង
ខយល់ ប្ែលប៉ាោះខោប់ជារួ

ោ

បសាទ្ លធាើឱ្យោ

លផ្ទែាពាៈប្ែលគ្បាកែ ជាអាររោណ៍កនងោ

វ ិញ្ញញណគ្បាកែលឡើង

វ ិញ្ញញណលនោះ ម្ចនល្ោោះថា

លផ្ទែាព្វាររោណ៍ ែូចវនចត្ថៈថា ផសិត្ពានិត = លផ្ទែាពំា ប្គ្បថា រូបណា
ោ

បសាទ្របបីប៉ាោះគ្ត្ូវបាន ែូលចានោះរូបលទោះ ល្ោោះថា លផ្ទែាពា ។
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លផ្ទែាព្វាររោណ៍លនោះម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. បឋវ ីលផ្ទែាព្វាររោណ៍

បានែល់ រ ឹង ឬទ្ន់ ។

២. លត្លជាលផ្ទែាព្វាររោណ៍ បានែល់ លតត ឬគ្ត្ជាក់ ។
៣. វាលយលផ្ទែាព្វាររោណ៍ បានែល់ ត្ឹង ឬធូរ ។
ែូលចានោះ

លផ្ទែាព្វាររោណ៍ោំង

៣

លនោះបានែល់

រហាភូត្រូប

(លវៀរអាលបា) ។
លកខណៈពិលសសរបស់លផ្ទែាព្វាររោណ៍លនោះលទ្ើបរិនម្ចនលដ្ឋ
ចំលព្វោះ

អាស្ស័

លកខណៈពិលសសរបស់រហាភូ ត្រូប

រកលហើ

លទោះឯង ។

សគ្ម្ចប់ អាលបាោត្ លទោះ ោ

៣

ែូ ចលព្វល

បសាទ្ប៉ាោះខោប់គ្ត្ូវរិនបាន លទ្ើប

រិនចាត្់ចូលលៅកនងលផ្ទែាព្វាររោណ៍ ។
រូបាររោណ៍

សោោររោណ៍

រទធររោណ៍

រសាររោណ៍

លផ្ទែាព្វាររោណ៍ោំងបី រួររូបោំង ៧ លនោះ ម្ចនល្ោោះថា វ ិស

និង
រូប

លគ្ព្វោះជារូបប្ែលជាអាររោណ៍ឱ្យចិត្ន
ត ិងលចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងតរផាូវ
ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ
លទ្ៀត្ថា

លគចររូប

ណា
ត ត្ ោ

លដ្ឋ

គ្ត្ង់ ម្ចនល្ោោះលៅរា៉ា ង

លទោះក៏លគ្ព្វោះជាទ្ីគ្តច់លៅរបស់ចិត្តនិងលចត្សិក

ប្ែលលកើត្លឡើងកនងោារោំង ៦ ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា គលវា ចរនតិ ឯតថត្ិ =
លគចលោ, លគចរសទ្ិសាត្ិ = លគចោ ប្គ្បថា លគោំង

រប្រងគ្តច់

លៅកនងទ្ីលទោះ ែូលចានោះទ្ីលទោះលទ្ើបល្ោោះថា លគចរ បានែល់ សាថនទ្ី
ប្ែលលគោំង

គ្តច់លៅ រូបណាជាទ្ីគ្តច់លៅក្នឆ្ោារ ិកចិត្ត ែូចទ្ី
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ជាទ្ីគ្តច់លៅក្នលគោំង

រូបោំងលទោះ ល្ោោះថា លគចរ ន័

លទ្ៀត្ថា គលវា ចរនតិ ឯតថត្ិ = លគចរ ំ ប្គ្បថា ឥន្រនោិ
ម្ចនចកខន្រនោិ

រា៉ា ង

ោំង

ជាលែើរ រប្រងគ្តច់លៅកនងអាររោណ៍ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ

លទោះ ែូលចានោះអាររោណ៍ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរលទោះ ល្ោោះថា លគចរ ។
ព្វកយថា លគ បានែល់ ឥន្រនោិ

ែូលចានោះ ព្វកយថា លគចរ និង

អាររោណ លទ្ើបម្ចនលសចកតីែូចគនប្ត្រា៉ា ង ។
វ ិស

រូប ឬ លគចររូប លនោះលបើោប់លដ្ឋ

រូប លៅថា វ ិស

រូប ៧ ប្ត្លដ្ឋ

ចំនួនរូបលហើ

បាន ៧

សារលផ្ទែាព្វាររោណ៍ រ៊ឺ បឋវ ី លត្លជា

វាលយ លផ្ទែាព្វាររោណ៍ ជារហាភូត្រូប ៣ ែូលចានោះោលនឹងលៅល្ោោះ
រូបប្ែលជាអាររោណ៍ោំងលនោះលដ្ឋ

ចំលព្វោះលហើ

និ

រលៅថា លគចររូប

៤ ប្ែលរិនោប់ បឋវ ី លត្លជា វាលយ លផ្ទែាព្វាររោណ៍ លដ្ឋ
លទ្ើបលព្វលថា វ ិស

លហត្លនោះ

រូប ម្ចនចំនួន ៧ និង លគចររូប ម្ចនចំនួន ៤ ។
ព្បច្ភទទី ៤ ភាវរ ូប ២

ភាវរូប សំលៅែល់ រូបប្ែលសប្រតងសភាពជាស្សីឬគ្បុស ឱ្យែឹង
បានលដ្ឋ

ចិត្ត

លដ្ឋ

អាស្ស័

រូបោងសណា
ា នលគ្រឿងសម្ចគល់និសស័

និងកិរ ិយអាោរលផសងៗ ពីរូបោំងលទោះ ជាលគ្រឿងសម្ចគល់ឱ្យែឹងបាន ។
ភាវរូប ម្ចន ២ យ៉ា ងរ៊ឺ ឥត្ថីភាវរូប និង បរ ិសភាវរូប ។
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ឥត្ថីភាវរ ូប
ឥត្ថីភាវរូប សំលៅែល់ រូប ប្ែលសប្រតងភាពជាលភទ្ស្សីដ ជារូបធរ៌
ប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន ម្ចនផា
ប្ែលែឹងបានលដ្ឋ
លដ្ឋ

ប្ភនក

លៅព្វសលពញោងោ

ចិត្ត រ៊ឺ ែឹងបានតររលទោារវ ីេិ រិនប្រនែឹងបាន

ឬែឹងបានលដ្ឋ

គ្ត្លចៀកលទ្

លគ្ព្វោះល

ឬឮសំលឡងក៏អាចែឹងបានថាជាស្រសតីលទោះលឡើ
គ្ត្ឹរប្ត្ល

ជាធរ៌

ើញពណ៌លផសងៗ

លផសងៗ ប៉ាលណាណោះ រិ នអាចល
ប្ត្ប្ែលែឹងថាជាស្សីលត ទោះ

ញ
ើ រូបោងសណា
ា ន

តរពិត្ប្ភនកម្ចន ំណាច

និងគ្ត្លចៀកក៏ម្ចន ំ ណាចគ្ត្ឹរប្ត្ឮសំលឡង
ើញជាស្សីត ឬឮសំលឡងជាស្រសតីបានលឡើ
រប្រងែឹងបានលដ្ឋ

ចិត្ត

លដ្ឋ

អាស្ស័

ភាវរូបជាចំប្ណកសប្រតងលចញលទោះឯង ឥត្ថីភាវរូបម្ចនវចនត្ថៈថា ឥត្ថិយ
ភាលវា = ឥត្ថិភាលវា ប្គ្បថា រូបណាជាលហត្ក្នភាពជាស្សីដ ែូលចានោះរូបលទោះ
ល្ោោះថា ឥត្ថីភាវ លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
ឥត្ថីភាវលកខណំ

ម្ចនភាវៈជាស្សីជាលកខណៈ

ឥត្ថីត្ិ បោសនរសំ

ម្ចនោរគ្បោសថាជាស្សីជាកិចា

ឥត្ថីលិង្កគទ្ីនំ ោរណភាវបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនភាពជាលហត្ក្នលភទ្
ស្សីជាលែើរជាផល

ចត្រហាភូ ត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ជិត្ ។
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បុរ ិសភាវរ ូប
បរ ិសភាវរូប សំលៅែល់ រូប ប្ែលសប្រតងភាពជាលភទ្បរសឱ្យ
គ្បាកែ ជារូបធរ៌ប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន ម្ចនោរផា
លពញោងោ

ម្ចនរូបធរ៌ប្ែលែឹងបានលដ្ឋ

ចិ ត្ត

រ៊ឺ

លៅព្វសែឹងបានតរ

រលទោារ ម្ចនវចនត្ថៈថា បរសស ភាលវា = បម្ចោលវា ប្គ្បថា រូបណាជា
លហត្ក្នភាពជាបរស ែូលចានោះរូបលទោះ ល្ោោះថា បរភាវ ឬ បរ ិសភាវ
ម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
បរ ិសភាវលកខណំ

ម្ចនភាវៈជាគ្បុសជាលកខណៈ

បរ ិលសាត្ិ បោសនរសំ

ម្ចនោរគ្បោសថាជាគ្បុសជាកិចា

បរ ិសលិង្កគទ្ីនំ ោរណភាវបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនភាពជាលហត្ក្នលភទ្
គ្បុសជាលែើរជាផល ។

ចត្រហាភូ ត្បទ្ដ្ឋានំ
បណា
ត សត្ាោំង
ែឹងបានថាលភទ្ជាបរស

ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ជិត្ ។
លផសងៗ កនងលោក (ោរភូរិលនោះ) ប្ែលអាច

ឬលភទ្ជាស្រសដីលទោះអាស្ស័

លគ្រឿងសម្ចគល់ប្ែល

សប្រតងលចញឱ្យែឹង ភាវៈលភទ្បាន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១. លិងគ សំលៅែល់ រូបោងសណា
ា ន បានែល់

វ

វៈលផសងៗ

ែូចជាក្ែ លជើង រខម្ចត្់ លភទ្ប្ែលគ្បាកែពីកំលណើត្ជាលែើរ ។
២. និរិត្ត សំលៅែល់ លគ្រឿងសម្ចគល់ប្ែលសប្រតងលចញរកកនង
ឱ្ោសត្រកែូចជា ពកម្ចត្់ ពកចង្កា លែើរគ្ទ្ូងជាលែើរ ។
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៣. កត្ត សំលៅែល់ និសស័

និងោរគ្បគ្ពឹត្ត ម្ចនោរលលងនិងោរ

លធាើលផសងៗ ែូ ចជាស្រសតីចូលចិត្តលលងលក់របស់ លែរបា៉ា ក់ លធាើចងលៅជាលែើ រ
បរសចូលចិត្តលលងរបិ លរប៉ាូ ច លោត្ហក់ ម្ចនោរដ្ឋល់ោត្់ លលងោ
សរព័នធ ផសងលគ្គោះថានក់ជាលែើរ ។
៤. អាកបប សំលៅែល់ កិរ ិយអាោរែូចជាោរលែើរ
លែក ោរនិ យ

រ

ងគ

ោំងលនោះជាលភទ្ស្សី លគ្ចើនប្ត្ម្ចនកិរ ិយអាោរលរៀបរ

ទ្ន់ភាន់ ខាោសល ៀន លភទ្គ្បុសម្ចនកិរ ិយអាោរោាហាន រ ឹងម្ចំ រហ័ស
រហួន លគ្រឿងសម្ចគល់ប្ែលសប្រតងឱ្យែឹងែល់លភទ្គ្បុស ឬលភទ្ស្សីោំង
៤ គ្បោរ ែូចលព្វលរកលនោះរប្រងលកើត្លឡើង លដ្ឋ

អាស្ស័

ឥត្ថីភាវរូប

ជា នកគ្របគ្រង ឬបរ ិសភាវរូបជា នកគ្របគ្រង រូបោងសណា
ា ន លគ្រឿង
សម្ចគល់ និសស័

និងកិរ ិយអាោរលទ្ើបលផសងគន លទ្ើបឱ្យែឹងបានថាជា

លភទ្ស្សី ឬគ្បុស ។
ភាវរូប លផតើរតំងលឡើងកនងបែិសនធិោល ចំប្ណកគ្ទ្ង់គ្ោ

លគ្រឿង

សម្ចគល់ និសស័

កិរ ិយអាោរ តំងលឡើងកនងបវត្តិោល ឧបម្ចែូ ចជាពូ ជ

ោលពូជម្ចន

លែើរល

ើ ប្ែលអាស្ស័

ពូជជាបចា័

ឱ្យធំចលគ្រើនលឡើង

ជាប្រក ជាោង ផ្ទា ប្ផា ។
ភាវរូបប្ែលសប្រតងភាពជាស្សី ឬគ្បុសោំង ២ លនោះ លកើត្ពីករោ
ប្ែលលធាើទ្កកនងជាត្ិរន លព្វលរ៊ឺ
លបើជាត្ិរនបានគ្បកបកសលករោម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា
ទ្ពាលកសលករោ រ៊ឺ ករោប្ែលគ្បកបលដ្ឋ
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ប្ែលជា

បសាទ្សោធក៏ពិត្ ប្ត្លពញ

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លៅលដ្ឋ

លសចកតីញាប់ញ័រ ( វ ិសោធោរ) ទ្ពាលកសលករោ លទោះក៏នឹង

លធាើករោជរូបគ្បលភទ្ប្ែលជាឥត្ថីភាវរូបឱ្យគ្បាកែ ។
នកប្ែលបានលធាើកសលករោពីជាត្ិរនទ្កលដ្ឋ
ប្ែលជាកសលករោម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា គ្បកបលដ្ឋ

ពលវកសលករោ
សោធប្ែលចាស់ោា

និង ធិលម្ចកខៈ ម្ចនោរោត្់កីប្ត ែលបតូរផ្ទតច់ គ្បាសចាកលសចកតីញាប់ញ័រ

ពលវកសលករោលនោះ ក៏នឹងលធាើបរ ិសភាវរូបឱ្យគ្បាកែជាលភទ្គ្បុស ចំប្ណក
បា

សត្ាប្ែលលកើត្ជាលភទ្ល្ោល

លភទ្ញីក៏លដ្ឋ

ំណាចពលវ

កសលករោ ឬទ្ពាល កសលករោែូចគន ។
ែូលចានោះ
រខ

នកប្ែលគ្បាថានចង់លកើត្ជាលភទ្គ្បុសឬលភទ្ស្សីត្លៅខាង

រប្រងអាចនឹងប្កលរអកសលករោរបស់ខួនឱ្យរ
ា
ឹងម្ចំ

ឬទ្ន់លខា

បានតរចិត្តគ្បាថាន ភាវរូបក៏នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរលសចកតីគ្បាថានបាន ។
ព្បច្ភទទី ៥ ហទយរ ូប
ហទ្

រូប

តំងលៅខាងកនងគ្បល

ជារូបធរ៌រួ

គ្បលភទ្

ោះសាច់លបោះែូង

ប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន
ប្ែលម្ចនលកខណៈែូ ច ណូ ត ង

ម្ចនលោហិត្ប្ែលជាទ្ឹកចិញ្ាឹរលបោះែូង លៅគ្បម្ចណរួ
សណា
ា នធំគ្បម្ចណប៉ានគ្គប់កនងផ្ទាបទនរ

ទ្ូកក្ែ ម្ចន

ជាទ្ីអាស្ស័

លកើត្របស់

រលទោត្ និងរលទវ ិញ្ញញណោត្ ម្ចនវចនត្ថៈថា ហទ្នតិ សតត ត្ំត្ំ
វា

នត្ថំ វា បូលរនតិ ឯលត្ទត្ិ = ហទ្

ំ ប្គ្បថា សត្ាោំង

ប្ែលជាគ្បលយជន៍ និងរិនជាគ្បលយជន៍ឱ្យលកើត្លឡើង លដ្ឋ
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ត្ថំ

រប្រងលធាើវត្ថ
អាស្ស័

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

រូបលទោះ ែូលចានោះរូបប្ែលជាលហត្ឱ្យសត្ាោំង

លធាើវត្ថប្ែលជាគ្បលយជន៍

និងរិនជាគ្បលយជន៍លទោះ លទ្ើបល្ោោះថា ហទ្
ោរង្កររបស់សត្ាោំង

រូប លសចកតីថា បណា
ត

ប្ែលលធាើោល់ក្េៃលនោះ លបើលធាើកនងវត្ថប្ែលលអ

ម្ចនគ្បលយជន៍ លៅថា កសលករោ លបើលធាើវត្ថប្ែលរិនលអរិនជាគ្បលយជន៍
លៅថា

កសលករោ ោំងកសលករោ ឬ កសលករោោំងលនោះ នឹងលកើ ត្

លឡើងបានក៏គ្ត្ូវអាស្ស័
ោរភូរិលទោះ

ហទ្

លបើរិនម្ចនហទ្

រូប

សគ្ម្ចប់សត្ាប្ែលលកើត្កនងបញ្ា លវា-

រូបលហើ

រប្រងលធាើោរង្ករលផសងៗ

ឬរិត្

ែល់លរឿងោ៉ា ងលផសងៗ រិនបាន ែូចជារូបទ្ីងលម្ចង ែូលចានោះរូបប្ែលជា
លហត្ឱ្យសលគ្រចោរង្ករលផសងៗ
ហទ្

ែូចលព្វលលទោះ

លទ្ើបល្ោោះថា

រូប ។
ហទ្

រូប ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. រំសហទ្
ស្សលែៀងនឹងផ្ទា

ូកគ្កពំ ។

២. វត្ថហទ្
កនងរំសហទ្

រូប បានែល់ ករោជរូបរួ
រូប កនងទ្ីលនោះ លទ្ើបសំលៅ

ក ហទ្

វត្ថរូប សំលៅែល់ រូបប្ែលជាទ្ីតំងទ្ីអាស្ស័

រលទោត្ និងរលទវ ិញ្ញញណោត្លទោះឯង ។
ហទ្

គ្បលភទ្ប្ែលលកើត្លៅ

រូប ។

ព្វកយថា ហទ្
លៅថា ហទ្

រូប បានែល់ រូបលបោះែូង ប្ែលម្ចនលកខណៈ

រូបប្ែល
របស់

វត្ថរូប លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
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រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

រលទោត្រលទវ ិញ្ញញណោត្ូនំ និសស
ទ្ីអាស្ស័

លកខណំ

ក្នរលទោត្និងរលទវ ិញ្ញញណោត្ជាលកខណៈ

ម្ចនភាពជា

តសលញ្ញ វ ោត្ូ នំ អាោរណរសំ ម្ចនោរគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវរលទោត្
និងរលទវ ិញ្ញញណោត្ជាកិចា
ឧពាហនបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនោរលលើកលឡើងនូវោត្ោំង
លទោះជាផល

ចត្រហាភូ ត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ជិត្ ។

ព្បច្ភទទី ៦ ជីវិត្រ ូប

ិ រូប ជារូបរា៉ា ងប្ែលលកើ ត្ ំពីករោជាសរដ្ឋាន ម្ចនទទ្ីរការូប
ជីវត្
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
អា

ខាួនឱ្យតំងលៅ

របស់រូបលទោះៗ ម្ចនវចនត្ថៈថា ជីវនតិ សហជាត្ធម្ចោ ឯលត្ទត្ិ =

ជីវ ិត្ំ ប្គ្បថា សហជាត្រូបោំង
លដ្ឋ

និងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានរហូត្ ស់

អាស្ស័

រូបលទោះ

រប្រងតំងលៅ និងគ្បគ្ពឹត្តលៅបាន

ែូលចានោះរូបប្ែលជាលហត្ឱ្យសហជាត្រូបោំង-

តំងលៅ និងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានលទោះ លទ្ើបល្ោោះថា ជីវ ិត្រូប ។
សហជាត្រូប

សំលៅែល់

ព្វកយថា សហជាត្រូប ោំង

រូបប្ែលលកើត្គ្ពរគននឹ ងរលត្់គ្ពរគន
កនងទ្ី លនោះ បានែល់ ករោជរូបោំង

ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគនបាននឹងតំងលៅបានលទោះ

ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័

ជីវ ិត្រូបជា នករកាទ្ក ករោជរូបលនោះសូរបីជារូបប្ែលលកើត្ពី ករោក៏ពិត្ ប្ត្ករោ
រិនប្រនជា នករកា

ករោគ្ត្ឹរប្ត្ជាសរដ្ឋានប្ែលលធាើឱ្យរូបោំងលនោះលកើ ត្
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រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ប្ែលករោលទោះជា ត្ីត្កនាងលៅលហើ

លទ្ើបរិនម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹង

រការូបប្ែលលកើត្ពីករោលទោះបាន ែូលចានោះលទ្ើបគ្ត្ូវម្ចនរូបលដ្ឋ
ទទ្ីជា នករការូបប្ែលលកើត្ពីករោ លហើ
ជីវ ិត្រូបលទោះឯង

ចំលព្វោះលធាើ

រូបប្ែលជា នករកាលនោះ ក៏រ៊ឺ

ឧបម្ចជីវ ិត្រូបែូចទ្ឹកកនងេូផ្ទាប្ែលរកាសគ្រស់របស់

ផ្ទាប្ែលដ្ឋក់កនងេូផ្ទាលទោះយ៉ា ងណា ជីវ ិត្រូបក៏ម្ចនទទ្ីរកាគ្កុរករោជរូប
ឱ្យតំងលៅ គ្បគ្ពឹត្តលៅបានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
ចំប្ណកចិត្តជរូប ឧត្ជរូបលទោះ រិនគ្ត្ូវម្ចនរូបលដ្ឋ
នកតររកាលែើរបីឱ្យលកើត្លឡើងជាប់ត្គន
អា

របស់ខួាន

ជា នករកា ។

ចំលព្វោះជា

និងឱ្យតំងលៅបានរហូត្ ស់

លគ្ព្វោះរូបោំងលនោះ ម្ចនសរដ្ឋានរបស់ខួនៗ
ា

លទោះឯង

ជីវ ិត្រូប ម្ចនលកខណៈពិលសស ៤ គ្បោររ៊ឺ
សហជាត្រូបានបាលនលកខណំ

ម្ចនោរតររកាសហជាត្
រូបជាលកខណៈ

លត្សំ បវត្តនរសំ

ម្ចនោរញាំងរូបោំងលទោះឱ្យ
គ្បគ្ពឹត្តលៅបានជាកិចា

លត្សលញ្ញ វ ឋបនបចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនោរឱ្យរូបោំងលទោះតំង
លៅជាផល

យប

ិត្ពាភូត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនរហាភូត្រូបប្ែលរបបីឱ្យ
គ្បគ្ពឹត្តលៅបានជាលហត្ជិត្ ។
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ចំ ណចសំគល់ ជីវ ិត្រូបលនោះគ្ត្ូវជាករោជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្ពីករោ
លទ្ើបនឹងតររកាករោជរូបែូចគនឱ្យតំងលៅបាន លគ្ព្វោះែូលចានោះកនងលសចកតី
របស់ព្វកយថា

ជីវ ិត្

លទ្ើបម្ចនលសចកតីជាប់ោក់ទ្ងនឹងកសលករោនិង

កសលករោ

នកខាោះ

ល់ថាលែើរល

ល

ើ ម្ចនជីវ ិត្ តរន័

របស់ធរ៌លែើរ

ើ រិនបានលកើត្ពីករោ លទ្ើបរិ នម្ចនជីវ ិត្រូបតររកា លទ្ើបលព្វលបានថា
ើ លទោះរិនម្ចនជីវ ិត្

លែើរល

ប្ត្ប្ែលតំងលៅបានលគ្ព្វោះអាស្ស័

ឧត្

រ៊ឺ

ទ្ឹកនិ ងអាោសោត្ជា នករកាលទោះឯង ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ព្វកយថា ជីវ ិត្លទោះម្ចនន័

ិ លទ្ើបម្ចនន័
រកាឱ្យតំងលៅបាន ជីវត្

សំលៅែល់ោរ តរ

បានពីរគ្បោរ រ៊ឺ ជី វ ិត្រូប និង

ជីវ ិត្ទរ ជីវ ិត្រូបក៏បានែល់ ជីវ ិត្រូបប្ែលលព្វលលនោះឯង ចំប្ណកជីវ ិត្ទរ

សំលៅែល់ លចត្សិកធរ៌រា៉ា ងប្ែលរកាចិត្ន
ត ិងលចត្សិកឱ្យតំងលៅបាន
រហូត្ ស់អា

របស់ទរធរ៌លទោះៗ លៅល្ោោះថា ជី វ ិត្ិន្រនោិ

ប្ែលសប្រតងទ្កលហើ

លចត្សិក

កនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ២ ក្ន ភិធរោត្ស
ថ ងគហៈលនោះ ។
ព្បច្ភទទី ៧ អាហាររ ូប

អាហាររូប សំលៅែល់ កវលិង្កាោហារ រ៊ឺ អាហារប្ែលលលប
ចូលលៅជាែំ ៗ ម្ចនែំបា

ទ្ឹកជាលែើ រ ត្ួអាហាររូបក៏រ៊ឺ ឱ្ជាប្ែលលៅ

កនងអាហារលផសងៗ ោំងលទោះ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា កពឡំ ករ ី

ត្ីត្ិ =

កពឡីោលោ ប្គ្បថា លភាជនណាប្ែលបរគលលធាើឱ្យជាែំ ឬលធាើឱ្យជារបស់
បរ ិលភារ ែូលចានោះលភាជនលទោះ ល្ោោះថា កពឡីោរ ។
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អាហរ ី

ត្ីត្ិ = អាហាលោ ប្គ្បថា លភាជនណាប្ែលបរគលលលប

ចូលលៅ ែូលចានោះលភាជនលទោះ ល្ោោះថា អាហារ ។
កពឡីោលោ ច លសា អាហាលោ ចាត្ិ = កពឡីោោហាលោ ប្គ្បថា
លភាជនប្ែលបរគលលធាើឱ្យជាែំលទោះផង បរ ិលភារបានផង ែូលចានោះលភាជន
លទោះ ល្ោោះថា កវលិង្កាោហារ ។
កវលិង្កាោហារ

លទ្ើបជាល្ោោះរបស់អាហារោំង ស់

ប្ត្កនងទ្ី

លនោះសប្រតងចំលព្វោះអាហាររូប ែូលចានោះ កវលិង្កាោហារ លទ្ើបបានែល់ ឱ្ជា
ប្ែលលៅកនងអាហារលផសងៗ ។
ម្ចនវចនត្ថៈរបស់ព្វកយថា ឱ្ជា សប្រតងថា ត្តលទ ឧទ្យននតរ ំ រូបំ
ជលនត្ី ត្ិ = ឱ្ជា ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណាញាំងរូបឱ្យលកើត្លឡើងជាប់ត្គនគ្ពរ
ជារួ

ោរលកើត្លឡើងរបស់ខួាន ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ ល្ោោះថា ឱ្ជា ។

ឱ្ជារូបលនោះោលចូលលៅលៅកនងោងោ

របស់សត្ាលហើ

រប្រង

លធាើឱ្យអាហារជរូបលកើត្លឡើង លសចកតថា
ី
ោលបរគលបរ ិលភារអាហារចូល
លៅ បាចកលត្លជាោត្ នឹងលធាើោររ ំោ
លៅទ្ំនកបគ្រុងោងោ

លធាើឱ្យោងោ

និងធំោត្់លឡើងបាន លធាើឱ្យោងោ

អាហារ ចគ្ម្ចញ់
របស់សត្ាោំង

កប្ត្ឱ្ជា
ម្ចនកម្ចាំង

បរ ិបូណ៌ម្ចនជីវ ិត្តំងលៅបាន ។

អាហាររូប ម្ចនលកខណៈពិលសស ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
ឱ្ជាលកខណំ

ម្ចនោរឧត្ថររោ ូបោំងពួង ជាលកខណៈ

រូបាហរណរសំ ម្ចនោរទំគ្បលយជន៍ែល់រូបោំងពួង ជាកិចា
ោ

បត្ថរោនបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនោរឧបត្ថរោនូវរូបោ
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លជាហរ ិត្ពាបទ្ដ្ឋានំ ម្ចនអាហារប្ែលរួរបរ ិលភារជាលហត្ជិត្ ។
រូបធរ៌ោំង

៧

គ្បលភទ្ប្ែលលព្វលរកលហើ

លនោះ

បានែល់

និបផនរន ូប ១៨ រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្រូប ៥ លគចររូប ៤ ភាវរូប ២
ហទ្

រូប ១ ជីវ ិត្រូប ១ និង អាហាររូប ១ ។

និបផននរូប ១៨ លនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ
ោងោ

របស់សត្ាលហើ

សាថន ទ្ីតំងលៅខាងកនង

ប្ចកបានជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

១. សពាដ្ឋានិករូប បានែល់ រូបប្ែលលកើត្លឡើងតំងលៅព្វស
លពញោងោ

របស់សត្ាោំង

រហាភូត្រូប ៤ ោ

លផសងៗ ម្ចន ១២ រូប រ៊ឺ

បសាទ្រូប ១ វណណ រូប ១ រនធរូប ១ រសរូប ១

ភាវរូប ២ ជីវ ិត្រូប ១ និង អាហាររូប ១ ោំង ១២ រូបលនោះរប្រងម្ចន
លៅព្វសលពញោងោ
២.

របស់សត្ាលទោះឯង ។

បលទ្សិករូប

សំលៅែល់

រិនបានគ្បាកែព្វសលពញោងោ

រូបប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

ម្ចន ៦ រូប បានែល់ ចកខបសាទ្រូប ១

លសាត្បសាទ្រូប ១ ឃានបសាទ្រូប ១ ជិ វាាបសាទ្រូប ១ សទ្ោរូប ១ និង
ហទ្

រូប ១ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ម្ចនររពីរខាោះលព្វលថា សទ្ោរូប រប្រងម្ចន គ្បាកែ

ព្វសលពញោងោ

ជាសពាដ្ឋានិករូបផង

កនងទ្ីលនោះសូរចាត្់ ទ្កជា

បលទ្សរូប ។
និបផននរូប ១៨ បាន ធិបា
ល្ោោះថា

រកលហើ

លៅសល់ ១០ រូបលទ្ៀត្

និបផននរូប នឹងបានសប្រតងែូចត្លៅលនោះ ។
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ព្បច្ភទទី ៨ បរ ិច្ឆេទរ ូប
បរ ិលចេទ្រូប ជាលរាទ្លទ្ ប្ែលឃាំងរវាងរូបកោបនឹងរូបកោប រិន
ម្ចនសភាវៈរបស់ខួានឯងលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

ម្ចនវចនត្ថៈថា ន កសសត្ីត្ិ

ម្ចនប្ត្ភាពទ្លទ្ែូចជាអាោស

ោលសា (វា)

ោលសាល

វ អាោលសា

ប្គ្បថា ទ្ីណារូសវាសរិនបាន ែូលចានោះទ្ីលទោះ ល្ោោះថា អាោស ឬទ្ី
ប្ែលសរលសររិនបានលទោះ ល្ោោះថា អាោស បានែល់ អាោស
កនងក្ផោលរ

ជាលែើរ ។
អាោសប្ែលម្ចនលគ្បើកងលសចកត
ន
ីលផសងៗ ៤ យ៉ា ង

១.

ជដ្ឋោស បានែល់ អាោសប្ែលលាលលាវខាងលគ្ោរោប់តង
ំ

ពីក្ផោប្ផនែី ែល់ទ្ឹកគ្ទ្ប្ផនែី ខាងលលើោប់តំងពី រូបភូរិលឡើងលៅ ។
២. បរ ិចេិទនោស បានែល់ លរាទ្លទ្ប្ែលម្ចនលខត្តប្ែនកំណត្់
ទ្កែូចជាក្ផោលរ

គ្បល

ោះោារ គ្បល

រនធគ្ត្លចៀក រនធគ្ចរោះ ជាលែើរ ។

ោះបងអួច គ្បលហាងម្ចត្់ បំពង់ក

៣. កសិ ណរាែិម្ចោស បានែល់ អាោសប្ែលលបើកពីកសិណ។
៤. បរ ិលចេោោស បានែល់ គ្បល

ោះប្ែលឃាំងរវាងរូបកោប

នឹងរូបកោប រ៊ឺ បរ ិលចេទ្រូប ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ររពីរខាោះសប្រតងោរប្ចកលសចកតីរបស់អាោសជា ៥
យ៉ា ង លដ្ឋ
កនងគ្បល

ប្ចក បរ ិចេិទនោស លចញជា វ ិវោោស បានែល់ អាោស

ោះខយល់លចញចូល ែូចជារនធគ្ត្លចៀក រនធគ្ចរោះ ែប ព្វង គ្កឡ

ជាលែើរ ។
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សសិោោស បានែល់ អាោសកនងគ្បល

ោះឥត្ខយល់លចញចូល

ែូចជាគ្បលហាង កនងបំពង់ឫសសី កនងទ្ូ កនងហិបល

ើ កនងកណា
ដ ប់ក្ែ

ជាលែើរ ។
ោំងពីរយ៉ា ងលនោះរួរលៅថា បរ ិចេិទនោស រ៊ឺ អាោសកនងគ្បល
ប្ែលម្ចនលខត្តប្ែនកំណត្់ទ្ក
លចញចូល ឬគ្បល

រិនប្ចកលៅជាគ្បល

ោះ

ោះប្ែលម្ចនខយល់

ោះឥត្ខយល់លចញចូលលទោះឯង ។

បរ ិលចេទ្រូបលនោះ ម្ចនលកខណៈពិលសស ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
រូបបរ ិលចេទ្លកខណំ
រូបបរ ិ

ម្ចនោរឃាំងទ្កនូវរូបកោបជាលកខណៈ

នតបបោសនរសំ

រូបររ ិយទ្បចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនោរគ្បោសទ្ីបំផត្របស់រូបជាកិចា
ម្ចនប្ែនកំណត្់របស់រូបជាផល

បរ ិចេិននរូបបទ្ដ្ឋានំ ម្ចនរូបប្ែលអាោសឃាំងទ្កជាលហត្ជិត្ ។
បរ ិលចេទ្រូបលនោះ

ម្ចនលសចកដីសំខាន់ប្ែលអាចលធាើឱ្យែឹងែល់រូបោង

និងរិនម្ចនជីវ ិត្ោំង

លទោះ លបើរិនម្ចនចលទាោះទ្លទ្ រ៊ឺ បរ ិលចេោោស

ិ
សណា
ា ននិ ងចំនួនបាន ែូលចានោះលទ្ើ បលព្វលបានថា បណា
ត វត្ថប្ែលម្ចនជីវត្
លហើ

វត្ថោំងលទោះក៏រិនអាចលធាើឱ្យែឹងែល់រូបោងសណា
ា ននិងចំនួនបាន

លឡើ

ោរប្ែលល

ើងែឹងរូបោងសណា
ា ននិងចំនួនរបស់រូបបានលទោះ ក៏

លគ្ព្វោះបរ ិលចេោោសលទោះឯង លដ្ឋ

លហត្លនោះ លបើរិនម្ចនបរ ិលចេទ្រូបលហើ

ចំនួនរូបកោបក៏ម្ចនរិនបាន លខត្តប្ែនរបស់រូបក៏ម្ចនរិនបាន និងទ្ីបំផត្
របស់រូបក៏ម្ចនរិនបាន
ោលែូលចនោះ

ឧទ្

ពា

បណា
ត រូបោំងលទោះនឹ ងជាប់គនជាែំោំង ស់
ញ្ញញណនិងភងគញ្ញញណ
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ក៏នឹងលកើ ត្លឡើងរិ នបាន

លគ្ព្វោះរិនអាចនឹ ងលរើលល

ើញោរលកើត្រលត្់

របស់រូបបាន ។
ព្បច្ភទទី ៩ វិញ្ាត្តិរ ូប ២
វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ជារូបប្ែលសប្រតងអាោរពិលសសឱ្យែឹងបំណងនូវគននិ ង
គនបាន លកើត្លៅលពលកលគ្រើកនិងលពលនិយ

ម្ចនវចនត្ថៈថា

ធិបា

ំ

វ ិញ្ញញលបត្ីត្ិ = វ ិញ្ញ ត្ិត ប្គ្បថា រូបណាលធាើឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងែល់បំណង រូប
លទោះល្ោោះថា វ ិញ្ញ ត្ិត ។
ឬ វ ិញ្ញញ

ត្ីត្ិ = វ ិញ្ញ ត្ិត ប្គ្បថា រូបណារបបីែឹងបានលដ្ឋ

រូបលទោះល្ោោះថា វ ិញ្ញ ត្ិត ឬន័
វា ជាលនហិ

ិ ញ លបនតិ ជទ វ ិញ្ញញ
រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា វញ្ញ

នតិ

ញ្ញ រញ្ញ សស ចិតតនិ ឯតយត្ិ = វ ិញ្ញ ត្ិត ប្គ្បថា ជនោំង

ែឹងចិត្តនូវគននិងគនលដ្ឋ

អាស្ស័

រូបលទោះ

ែឹងចិត្តនូវគននិងគន ល្ោោះថា វ ិញ្ញ ត្ិត ។

ែូលចានោះរូបប្ែលជាលហត្ឱ្យ

ែូលចានោះ វ ិញ្ញ ត្ិតរូបលនោះ លទ្ើបម្ចនពីររូប បានែល់ ោ

វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ប្ែលម្ចនលកខណៈពិលសស ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
ោ
វ ិញ្ញញបនលកខណំ
ធិ បា

វ ិញ្ញ ត្ិតរូប និង

វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប

ម្ចនោរសប្រតងឱ្យែឹងកនងបំ ណងលដ្ឋ
កលគ្រើកោ

ោ

ខាួនឯង

បោសនរសំ

ោរ

ជាលកខណៈ

ម្ចនោរសប្រតងឱ្យែឹងបំណងជាកិចា

វ ិបផនោនលហត្ភាវបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនោរកលគ្រើករបស់ោងោ
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ជាផល
ចិត្តសរដ្ឋានវាលយោត្បទ្ដ្ឋានំ ម្ចនវាលយោត្ប្ែលលកើត្ពីចិត្ត
ជាសរដ្ឋានជាលហត្ជិត្ ។
ោ

ោ

វ ិញ្ញ ត្ិត

ិ ញ ត្ិតរូប លនោះម្ចនវចនត្ថៈ សប្រតងថា
វញ្

កលគ្រើកោ
ល្ោោះថា ោ

ប្គ្បថា

ោល

វិញ្ញត្ិ ត

ែូលចានោះអាោរពិលសស រ៊ឺ ោរកលគ្រើកោ

លទោះ លទ្ើប

វ ិញ្ញ ត្ិត ។
វ ិញ្ញ ត្ិតរូបម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

វ ិញ្ញ ត្ិត សំលៅែល់ ោរកលគ្រើកោ

១. លព្វធនោ

ឱ្យ ក
ន ែក្ទ្ែឹង លសចកតីថា ែូចជាបក់ក្ែលៅ ឬលបា
២. បវត្តនោ

លដ្ឋ

តំងចិត្ត

ក្ែលែញជាលែើរ ។

វ ិញ្ញ ត្ិត សំលៅែល់ ោរកលគ្រើកោ

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ

រិនបានតំងចិត្តឱ្យ នកែក្ទ្ែឹ ងលសចកតីណារួ

អាោរ លែើរ

រ

ងគ

លែក តរគ្បគ្កត្ីរបស់ល

ែូចជា

ើងជាលែើរ រិនបាន

សប្រតងលចញលែើរបីតំងចិត្តឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងលសចកតីយ៉ាងណាលឡើ
អាោរោំងលទោះ
លែក ។

=

អាោរពិលសសប្ែលលធាើឱ្យែឹ ងបំណងបានលដ្ឋ ោរ

ោ

តរគ្បគ្កត្ី

ន

នកែក្ទ្ក៏រប្រងែឹងបានថា ល

ើងកំពងលែើរ

ប្ត្
រ

ងគ

វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប

វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ជារូបប្ែលសប្រតងោរកលគ្រើកវាចា រ៊ឺ ោរនិយ

ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា វចិយ វ ិញ្ញ ត្ិត = វចីវ ិញ្ញ ត្ិត ប្គ្បថា អាោរពិលសស
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ប្ែលលធាើឱ្យែឹ ងបំ ណងែល់ោរនិ យ
និយ

លទោះ លទ្ើបល្ោោះថា វចីវ ិញ្ញ ត្ិត ។

ែូលចានោះអាោរពិលសស រ៊ឺ ោរ

វចីវ ិញ្ញ ត្ិតរូប ម្ចនលកខណៈពិលសស ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
វ ិញ្ញញបនលកខណំ
ធិ បា

ម្ចនោរសប្រតងឱ្យែឹងលសចកតីជាលកខណៈ

បោសនរសំ

ម្ចនោរសប្រតងឱ្យែឹងបំណងជាកិចា

វចីលឃាសលហត្ភាវបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនោរលព្វលវាចាជាផល
ចិត្តសរដ្ឋានបឋវ ីោត្បទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនបឋវ ីោត្ប្ែលលកើត្ពីចិត្ត
ជាសរដ្ឋានជាលហត្ជិត្ ។

វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូបម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. លព្វធនវចីវ ិញ្ញ ត្ិត សំលៅែល់ ោរលព្វលវាចាលដ្ឋ

តំងចិត្តឱ្យ នក

ែក្ទ្ែឹ ងលសចកតី ែូចជាលៅល្ោោះ ឬលព្វលគ្បាប់លរឿងលផសងៗ ជាលែើរ ។
២. បវត្តនវចីវ ិញ្ញ ត្ិត សំលៅែល់ ោរលព្វលវាចាលដ្ឋ

ចិត្តឱ្យ នកណារួ

រិនបានតំង

បានែឹងលសចកតី ែូចជាបលញ្ា ញសំលឡងឧោនលចញ

រក ប្ស្សកលគ្ចៀង ឬអានលសៀវលៅជាលែើរ រិនបានតំងចិត្តឱ្យែល់ នក
ណាលឡើ

ប្ត្ នកែក្ទ្បានឮសំលឡងប្ែលនិយ

ឬប្ស្សកលចញរក

រប្រងគ្ជាបលសចកតីបាន ។
វ ិញ្ញ ត្ិតរូប

ប្ែលលព្វលរកលហើ

ោំងពីរលនោះ

សប្រតងកិរ ិយអាោរ បក់ក្ែ ឬោរនិយ

នកណាម្ចនក់បាន

លទោះ ម្ចនអាោរពិលសស

លកើត្ផង អាោរពិលសសលនោះលៅថា វ ិញ្ញ ត្ិតរូប លបើអាោរពិលសសលទោះ
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លកើត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

អាោរផាូវោ

ក៏លៅថា ោ

វ ិញ្ញ ត្ិតរូប លបើ

អាោរពិលសសលទោះលកើត្លឡើងផាូវវាចា ក៏លៅថា វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ប្ត្លបើរិន
ម្ចនវ ិញ្ញ ត្ិតរូបោំងពីរលនោះលហើ

អាោរកលគ្រើករបស់សត្ាោំង

ខស ីព
ា ីោរកលគ្រើករបស់ប្រកល

ើ សាក
ឹ ល

ក៏រិន

ើ និងសំលឡងរបស់សត្ាក៏រិន

ខស ីព
ា ីសំលឡងលភាៀងោាក់ ផគរោន់ ោំងលនោះជាលែើរ ោលែូលចនោះលហើ
រនសសោំង

ក៏រិនអាចែឹងកិរយ
ិ អាោរប្ែលសប្រតងពីចិត្តរបស់

គននិងគនបានលឡើ
កលគ្រើកផាូវោ

ែូលចានោះអាោរពិលសសប្ែលលកើ ត្លៅកនងអាោរ
និ ងោរនិយ

របស់រនសសោំង

លទោះគ្ត្ូវម្ចន

លទ្ើបល្ោោះថា វ ិញ្ញ ត្ិតរប
ូ លទោះឯង ។
ព្បច្ភទទី ១០ វិការរ ូប ៣
វ ិោររូប

រ៊ឺ

រូបប្ែលសប្រតងអាោរពិលសស

ជាអាោរស្សាល

អាោរទ្ន់ និ ងអាោររួរែល់ោរង្កររបស់និបផននរូប រប្រងលកើ ត្លឡើងែល់
វត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ប៉ាលណាណោះ វត្ថប្ែលរិ នម្ចនជីវ ិត្ោំង

វ ិោររូបោំង

៣ លនោះ រប្រងគ្បាកែរិនបាន ែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា វ ិលសលសា អាោលោ =
វ ិោលោ ប្គ្បថា អាោរពិលសសរបស់និបផននរូបប្ែលលកើត្លឡើង ល្ោោះថា
វ ិោរ គ្ពោះបាលីលនោះសប្រតងឱ្យល
ខាួនឯងលដ្ឋ

ើញថា វ ិោររូបលនោះរិនម្ចនសភាវៈរបស់

ចំលព្វោះ ប្ត្ជាអាោរពិលសសរបស់និបផននរូបលទោះឯង វ ិោរ

រូបម្ចន ៣ បានែល់
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១. រូបលហត ម្ចនវចនត្ថៈថា លហលទ ភាលវា = លហត ប្គ្បថា
អាោរប្ែលស្សាលល្ោោះថា លហត ។
ឬន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ រូបសស លហត = រូបលហត ប្គ្បថា អាោរ

ស្សាលរបស់និបផនរន ូប ល្ោោះថា លហត បានែល់ រូបប្ែលលធាើអាោរឱ្យ
ោងោ

ស្សាល

រហ័សរហួនកនងលវោលគ្បើឥរ ិយបេ

ឬោរនិយ

លផសងៗ រូបលហត រ៊ឺ រូបស្សាលលនោះម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

៤ គ្បោរ រ៊ឺ
ទ្នធតលកខណា

រូបានំ ររភាវវ ិលទទ្នរសា

ម្ចនភាពស្សាលជាលកខណៈ
ម្ចនោរបលទោបង់ភាពធៃន់របស់រូប
ជាកិចា

លហបរ ិវត្តិត បចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនភាពរហ័សរហួនជាផល

លហរូបបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនរូបស្សាលជាលហត្ជិត្ ។

២. រូបរទ្ត សំលៅែល់ រូបទ្ន់ ម្ចនវចនត្ថៈថា រទ្លទ ភាលវា=
រទ្ត ប្គ្បថា អាោរប្ែលទ្ន់ ល្ោោះថា រទ្ត ។
និង រូបសស រទ្ត = រូបរទ្ត ប្គ្បថា អាោរទ្ន់របស់និបផនរន ូប
ល្ោោះថា រូបរទ្ត បានែល់ អាោរទ្ន់របស់ោងោ
ឱ្នលងើប លផអៀងផអងោងោ

បានស្សួលជាលែើរ ។

រូបរទ្ត ម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ
េទ្ធតលកខណា

កនងលវោប្ែល

រូបានំ េទ្ធភាវវ ិលទទ្នរសា

ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

ម្ចនភាពទ្ន់ជាលកខណៈ
ម្ចនោរបលទោបង់ភាពរ ឹងរបស់
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រូបជាកិចា

សពាគ្កិយស

វ ិលោធិតបចាបបដ្ឋាទ ម្ចនោររិនជំ ោស់កនងោរ
លធាើកិចាោំងពួងជាផល

រទ្រូបបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនរូបប្ែលទ្ន់ជាលហត្ជិត្ ។

៣. រូបករោញ្ញត សំលៅែល់ រូបប្ែលរួរែល់ោរង្ករ ម្ចនវចនត្ថៈថា
ករោនិ សាធ = ករោញ្ញំ ប្គ្បថា លសចកតីលអកងោរង្ករលផសងៗ
ន
ល្ោោះថា
ករោញ្ញ ។
ករោញ្ញសស ភាលវា = ករោញ្ញត ប្គ្បថា ភាវៈប្ែលជាលសចកតីលអ
កនងោរង្ករលផសងៗ ល្ោោះថា ករោញ្ញត បានែល់ អាោរប្ែលរួរែល់
ោរង្កររបស់ោងោ

ឬលព្វលវាចា ក៏លធាើបានតរបំណង ។

រូបសស ករោញ្ញត = រូបករោញ្ញត ប្គ្បថា ភាវៈប្ែលជាលសចកតីលអ
កនងោរង្ករលផសងៗ របស់និបន
ផ នរូប ល្ោោះថា រូបករោញ្ញត ។
រូបលនោះម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ
ករោញ្ញភាវលកខណា

ករោញ្ញភាវវ ិលទទ្នរសា

ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

ម្ចនភាពរួរែល់ោរង្ករជាលកខណៈ
ម្ចនោរបលទោបង់នូវភាវៈរិនរួរែល់
ោរង្ករជាកិចា

ទ្ពាលភាវបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនភាពរិនទ្ពាលជាផល

ករោញ្ញរូបបទ្ដ្ឋាទ ម្ចននិបផននរូបប្ែលរួរែល់ោរង្ករជាលហត្ជិត្។
វ ិោររូបោំង ៣ លនោះ ម្ចនែល់វត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ោំង
ខណៈប្ែលម្ចនលសចកតីសបា

ោ
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លកើត្លឡើងកនងអាោររបស់និបផននរូបលទោះ រប្រងលកើត្លឡើងគ្ពរគនោំង ៣ រូប
ប្ត្អាចលលើសខាោះជាងគន ។
វ ិោររូបលនោះលពលខាោះក៏ោប់ថាម្ចន ៥ រូប ោំងលនោះលដ្ឋ
២ ប្ែលសប្រតងលហើ
បានជារួ

លទោះចូលរួរកនងវ ិោររូបផង លគ្ព្វោះជារូបប្ែលលកើត្

វត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ែូចគន រ៊ឺ ោរកលគ្រើកោងោ

រប្រងគ្បកបលដ្ឋ

ោប់វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប
និងវាចាលទោះ

រូបលហត រទ្ត ករោញ្ញត បានែល់ រូបស្សាល រូបទ្ន់

រូបរួរែល់ោរង្ករ

សប្រតងោរកលគ្រើកឥរ ិយបេត្ូចធំ

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅបានលដ្ឋ
ជំោស់យ៉ាងណារួ

ស្សួលលដ្ឋ

សបា

ឬោរនិ យ

រិ នម្ចនអាោរប្ែល

ែូលចានោះវ ិោររូបលនោះលពលខាោះ លទ្ើបោប់ថាម្ចន ៥ ។
ព្បច្ភទទី ១១ លក្ខណរ ូប ៤

លកខណរូប រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចនោលលវោជាលគ្រឿងកំណត្់វ ិនិច័េ
ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា លកខី

នតិ វ ិនិចីេ

នតិ ធម្ចោ ឥលរ សងខតត្ិ ឯលត្ទត្ិ =

លកខណំ ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

ប្ែលបណិ ា ត្កំណត្់វ ិនិច័េ

ោំង

ោរអាស្ស័

លនោះជាសងខត្ៈលដ្ឋ

លហត្ក្នោរវ ិនិច័េ

បានថា ធរ៌

រូបលនោះ ែូលចានោះរូបប្ែលជា

បានលទោះ លទ្ើបល្ោោះថា លកខណ ។

រូបប្ែលជាលហត្ក្នោរកំណត្់វ ិនិច័េ

ែល់រូបប្ែលសប្រតងោលលវោ

សងខត្ធរ៌លទោះ

រប្រងបាន

គ្បាប់អាោរតក់ប្ត្ងរបស់សងខត្ធរ៌

លទោះ បានែល់លកខណរូប ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ ឧបច
និង

បាន

និចាតរូប ។
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ធរ៌ម្ចន ២ យ៉ា ងបានែល់ សងខត្ធរ៌ និង សងខត្ធរ៌ ។
សងខត្ធរ៌
លហត្បចា័

លសចកតីថា

ធរ៌ោំង

លផសងៗ ែូ ចជារូបធរ៌ រប្រងអាស្ស័

ប្ែលគ្ត្ូវតក់ប្ត្ងលដ្ឋ
ករោ ចិត្ត ឧត្ និងអាហារ

ជា នកតក់ប្ត្ង ចំប្ណកទរធរ៌ រ៊ឺ ចិ ត្ត និងលចត្សិកលទោះ រប្រងអាស្ស័
ត្ីត្ករោ អាររោណ៍ និងោារ ជា នកតក់ប្ត្ង លគ្ព្វោះែូលចានោះ សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ
ធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវបចា័

តក់ប្ត្ងបានែល់ ចិត្ត លចត្សិក និងរូប ។

សងខត្ធរ៌ លសចកតីថា ធរ៌ប្ែលរិនគ្ត្ូវតក់ប្ត្ងលដ្ឋ

លហត្បចា័

ណាៗ បានែល់ និព្វាន (បញ្ញ ត្ិលត ផសងៗ ក៏សលន្រង្កគោះជា សងខត្ធរ៌ផងប្ែរ) ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្បណា
ត ធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវតក់ប្ត្ងលដ្ឋ

បចា័

រប្រងម្ចន

ោរលកើត្លឡើង តំងលៅ និងរលត្់លៅ ប្ែលោរលកើត្លឡើង តំងលៅ និងរលត្់
លៅលនោះ ោលលគ្បៀបលធៀបជារួ
លហើ

ភាវៈោរគ្បគ្ពឹត្តរបស់សត្ាោំង

ក៏បានែល់ជាត្ិ ជោ និងររណៈ ប្ត្សគ្ម្ចប់កនងលកខណរូប រ៊ឺ

រូបប្ែលគ្បាប់កំណត្់លវោកនងោរតក់ប្ត្ងក្នសងខត្ធរ៌លនោះ បានប្ចក
ឱ្យពិសាតរលចញលៅជា ឧបច
ជោ (តំងលៅ)

សនតត្ិ (ោំងពីរគ្បោរលនោះបានែល់ជាត្ិ)

និចត
ា
(រលត្់លៅ) នឹ ងបាន ធិបា

លកខណរូបោំង

៤ គ្បោរលនោះត្លៅ ។
១. ឧបឆយរ ូប
ឧបច

រូប

សំលៅែល់

រូបប្ែលលកើត្លឡើងជាខណៈែំបូងកនង

បែិសនធិោល ម្ចនវចនត្ថៈថា អាទ្ិលត ឧបរ ិលត ច ចលយត្ិ = ឧបចលយ
ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងគ្គែំបូងរបស់និបផននរូប ល្ោោះថា ឧបច
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ោរលកើត្លឡើងគ្គែំបូងរបស់រូបប្ែលលកើត្ ំពី
ក៏ល្ោោះថា ឧបច

ចិត្ត

ឧត្

និងអាហារ

រូបប្ែរ ។

កនងបែិសនធិខណៈរបស់សត្ាោំង
គ្គែំបូងក្នភព ល្ោោះថា ឧបច

ករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើង

រួររហូត្លៅែល់ោរលកើត្លឡើងក្ន

ករោជរូប ប្ែលលៅលកើត្រិនោន់គ្រប់របស់រពោលស
ម្ចនោរលកើ ត្លឡើងលរឿ

យកៈលទោះ រប្រងលៅ

ៗ រហូត្ែល់សបាតហ៍ទ្ី ១១ ករោជរូប លទ្ើបសាង

រូបឱ្យលកើត្លឡើងគ្រប់បរ ិបូណ៌

ែូលចានោះោរលកើត្លឡើងរបស់ករោជរូបប្ែល

លកើត្ត្ពីបែិសនធិខណៈជាលែើររក រហូត្ែល់រូបលកើត្លឡើងគ្រប់បរ ិបូណ៌
ក៏ល្ោោះថា ឧបច

។

ចំប្ណកពួកសត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើត្ និ ងឱ្បបាត្ិកកំលណើត្
លទោះ កនងបែិសនធិខណៈលទោះឯង ករោជរូបលកើត្លឡើងគ្រប់បរ ិបូណ៌ ែូលចានោះ
ករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើង ចំលព្វោះកនងបែិសនធិខណៈប៉ាលណាណោះ ល្ោោះថា
ឧបច

។
ឧបច

រូប ម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ

អាច

លកខលណា

ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

ម្ចនោរលកើត្គ្គែំបូងជាលកខណៈ

បពានតលត រូបានំ ឧរោជាជបនរលសា ម្ចនោរលធាើឱ្យរូបចលគ្រើ នលឡើង
ជាកិចា
បរ ិបណណ ភាវបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនសភាពប្ែលបរ ិបូណ៌របស់រូប
ជាផល

ឧបចិត្រូបបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនរូបប្ែលកំពងលកើត្ជាលហត្ជិត្ ។
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២. សនតត្ិរ ូប
សនតត្ិរូប

សំលៅែល់

ោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គនរបស់និបន
ផ នរូប

ម្ចនវចនត្ថៈថា សំ បនបបនំ ត្ត្ិ = សនតត្ិ ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងរបស់
និបផននរូបលរឿ
ន័

ៗ ល្ោោះថា សនតត្ិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ សរពទធ ត្ត្ិ = សនតត្ិ ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងជាប់

ត្គនរបស់និបផននរូប ល្ោោះថា សនតត្ិ ។
លសចកតីថា

បណា
ត រូបប្ែលលកើត្លឡើងែល់សត្ាោំង

ោលលកើត្លឡើងគ្គែំបូងនិងគ្គលគ្ោ
គ្រប់បរ ិបូណ៌ ល្ោោះថា

ឧបច

រូប

ៗ

រហូត្ែល់ វ

ជីវ ិត្លទោះឯង ល្ោោះថា សនតត្ិរូប ។

ម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ
បវត្តិលកខណា

វៈរបស់សត្ា

ត្ពីលទោះោប់តំងពី វ

ជាលែើររក រូបោំងលនោះលៅប្ត្លកើ ត្លឡើងជាប់ ត្គនលរឿ

លទោះ
វៈគ្រប់

ៗ លៅរហូត្ ស់

ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

ម្ចនបវត្តិ រ៊ឺ លសចកដីចលគ្រើនជាលកខណៈ

នបបពនធនរសា

ម្ចនោរបនតជាប់គនជាកិចា

នបបលចេទ្បចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោររិនដ្ឋច់ ំពីគនជាផល

នបបពនធរូបបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនរូបប្ែលលៅបនតគនជាលហត្ជិត្ ។

កនង ែាសាលិនីនិងវ ិសទ្ធិររគ ែាកថាបានឧបម្ច ឧបច
សនតត្ិរូបទ្កថា ែូច ណូ ត ងរួ

រូប និង

ប្ែលជីកលឡើងជិត្ៗ សោឹង ោលជីក

លស្សចេោីៗ ម្ចនទ្ឹកលផតើរហូរគ្ជាបចូលរកកនង ណូ ត ងជាគ្គែំបូង ត្រកទ្ឹ ក
លទោះហូរចូល ណូ ត ងលរឿ

ៗ រហូត្លពញ ណូ ត ងក៏លគ្បៀបែូច ឧបច
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ប្ែលលកើត្លឡើងតំងពីបែិសនធិខណៈរហូត្គ្រប់បរ ិបូណ៌ ោលទ្ឹកលពញ
ណូ ត ងលហើ

និ ងលៅប្ត្ហូរលចញពី ណូ ត ងលៅតរក្ផោែីលទ្ៀត្ លនោះលគ្បៀប

ែូច សនតត្ិរូប រ៊ឺ ជារូបប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ត្គនលរឿ

ៗ រកលទោះឯង ។

៣. ជរោរ ូប
ជរតរូប សំលៅែល់ រូបប្ែលសប្រតងភាវៈក្នោរចាស់របស់និបផនរន ូប
ម្ចនវចនត្ថៈថា ជោនំ ភាលវា = ជរត ប្គ្បថា ភាវៈក្នលសចកតីចាស់របស់
និបផនរន ូប ល្ោោះថា ជរត ម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ

ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

រូបបរ ិបាកលកខណា

ម្ចនោរគ្គំគ្គក្នរូបជាលកខណៈ

ឧបន

ម្ចនោរទំលៅនូវលសចកតីសាបសូនយជាកិចា

នរសា

នវភាវាបររបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនសភាពប្ែលរិនសាអត្
ឬប្គ្បគ្បួលជាចាស់ជាផល

បរ ិបចាម្ចនរូបបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនរូបប្ែលកំពងគ្គំគ្គជាលហត្ជិត្ ។

តរធរោត ចត្ជនិបផននរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្លឡើងពីសរដ្ឋានោំង ៤
ម្ចនករោ ចិត្ត ឧត្ និ ងអាហារ ោំងលនោះោលលកើត្លឡើងលហើ
រូបោំងលទោះម្ចនអា

លៅបាន ៥១

នខណៈលនោះ ជាខណៈលកើត្រួ
រលត្់រួ

អា

របស់

នខណៈរបស់ចិត្ត កនងចំនួន ៥១

ខណៈ រ៊ឺ ខណៈទ្ីរួ

និងជាខណៈ

ខណៈ រ៊ឺ ខណៈទ្ី ៥១ ចំប្ណកខណៈទ្ី ២ រហូត្ែល់ខណៈ

ទ្ី ៥០ ម្ចនចំ នួន ៤៩

នខណៈលទោះ ជាខណៈប្ែលតំងលៅរបស់

និបផននរូបលទោះឯង ល្ោោះថា ជរតរូប ជាចលទាោះ ប្ែលម្ចនសភាពចាស់
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លឡើងលទោះឯង ។
៤. អនិឆចោរ ូប
និ ចាតរូប

សំលៅែល់

រូបប្ែលកំពងប្បកោា

លៅថា ររណរូប ឬ ភងគរូបក៏បាន ម្ចនវចនត្ថៈថា

ម្ចនល្ោោះ
និ ចាានំ ភាលវា =

និ ចត
ា ប្គ្បថា សភាវៈក្នោររលត្់របស់និបផននរូប ល្ោោះថា និចាត ។
និ ចាតរូប សំលៅ

ក ខណៈរលត្់របស់រូប រ៊ឺ ខណៈទ្ី ៥១

លទោះឯង ម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ

ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

បរ ិលភទ្លកខណា

ម្ចនោរប្បកោា

សំសីទ្នរសា

ម្ចនោរលធាើឱ្យលិចចោះជាកិចា

ខ

ម្ចនោរ ស់លៅសូនយលៅជាផល

វ

បចាបបដ្ឋាទ

របស់រូបជាលកខណៈ

បរភ
ិ ិជជម្ចនរូបបទ្ដ្ឋាទ ម្ចនរូបប្ែលកំពងប្បកោា
និចាតរូបលនោះ លទ្ើបសំលៅ

ជាលហត្ជិត្។

ក ខណៈរលត្់របស់រូប ែូលចានោះ

ជរតរូប និង និចាតរូបោំងពីរលនោះ ម្ចនលៅកនងនិបផននរូបប្ែលលកើត្លឡើង
តំងពីបែិសនធិខណៈជាលែើរ រហូត្ែល់ខណៈប្ែលសត្ាលទោះសាាប់ ។
លកខណរូបោំង ៤ ប្ែលបានសប្រតងរកលហើ
តរបររត្ថន័

លៅថា ឧបច

សប្រតងតរន័

គ្ពោះសូគ្ត្លទោះ ប្ែលល្ោោះថា ជាត្ិ ជោ ររណ ប្ែល

គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

សនោត្ិ (ជាត្ិ ជោ ររណ) លសចកតីថា ខណៈប្ែលសត្ា

ោំង

សនតត្ិ ជរត

លទោះ ជាោរ សប្រតង
និចាត ចំប្ណកប្ែល

លៅកនងរភ៌ ម្ចតរហូត្ែល់គ្បសូត្រក លៅថា ជាត្ិ រ៊ឺ លកើត្

ខណៈប្ែល ស់ជីវ ិត្ លៅថា ររណ និងកនងចលទាោះក្នោរសាាប់និងលកើត្
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លទោះ លៅថា ជោ តរលសចកតីពិត្សភាវៈរបស់ជោម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. បែិចេននជោ រ៊ឺ ជោប្ែលបិទ្បាំង ។
២. បាកែជោ រ៊ឺ ជោប្ែលគ្បាកែ ។
បណា
ត សត្ាោំង

ប្ែលគ្បសូត្ចាករភ៌ម្ចតលហើ

រហូត្

ែល់ធំជាកំលោោះគ្ករំលឡើងរក ជោប្ែលគ្បាកែ សក់សវាូ លធោញបាក់
ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវជាលែើរ
រកឱ្យគ្បាកែ

ោំងលនោះលៅរិនោន់ម្ចនអាោរសប្រតងលចញ

តរពិត្កនងចលទាោះលនោះម្ចនជោគ្បាកែលហើ

គ្បលភទ្ប្ែលជាបែិចេនជ
ន ោ

រ៊ឺ

ជោប្ែលបិទ្បាំង

ប្ត្ជាជោ

ោលកនាងផត្វ ័

កំលោោះគ្ករំ ចូលោន់អាោរសក់សវាូ លធោញបាក់គ្បាកែលឡើងលហើ

ជោ

រប្រងសប្រតងលចញ លៅថា បាកែជោ រ៊ឺ ជោគ្បាកែ សូរបីបណា
ត រូប
ិ លៅថា និ ន្រនោិ
កនងវត្ថប្ែលរិ នម្ចនជីវត្

ោំង

ទ្ឹក លភាើង ខយល់ លែើរល

ពទ្ធរូប បានែល់ ែី

ើ ភំោ
ន ំងលនោះជាលែើរ រហូត្ែល់វត្ថលផសងៗ ប្ែល

គ្បាកែលៅកនងលោកលនោះ រប្រងម្ចនជោចូលគ្របសងាត្់ញាញ
ំ ីែូចគនោំង
ស់ លហើ

ជោរបស់វត្ថោំងលនោះម្ចនពីរយ៉ា ងែូចគន ពួកខាោះជាបែិចេនន

ជោប្ត្រា៉ា ង បានែល់ ែី ទ្ឹក គ្ពោះអាទ្ិត្យ គ្ពោះចនោ លពគ្ជនិលោំងលនោះ
ជាលែើរ ជោប្ែលរិនគ្បាកែ ឬប្ែលលៅថា

ី ិជោ រ៊ឺ ជោប្ែលែឹងបាន
វច

លំបាក ។
ចំប្ណកលែើរល

ើ ផោោះ វត្ថលផសងៗ ប្ែលលគ្ត ំពីភំន គ្ពោះអាទ្ិត្យ

គ្ពោះចនោ លពគ្ជនិល ែូចលព្វលរកលហើ

ម្ចនោំងបែិចេននជោ និង

បាកែជោ ោំងពីរយ៉ា ង ជោប្ែលលៅកនងរូបោំងលនោះលៅថា សវ ីចិជោ រ៊ឺ
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ជាជោប្ែលែឹ ងបានង្ក
ែូចជារលទ្ោះ រេ

លគ្ព្វោះអាចគ្បាកែឱ្យល

ើញជោលទោះៗ

បាន

នត ជាលែើរ ។

កនងរូបសរលទ្ោសន័

ប្ែលលព្វលរកលនោះ លដ្ឋ

១១ គ្បលភទ្ គ្បលភទ្ធំម្ចន ២ គ្បលភទ្ លដ្ឋ

គ្បលភទ្ត្ូចម្ចន

ចំនួនរូបោំង ស់ម្ចន ២៨

រូប ។
សរបលសចកតីរកកនងលកខណរូប ៤ ក៏ម្ចន ៣ យ៉ា ងប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ
ម្ចនលកខណៈលកើត្លឡើង
រលត្់លៅ ឧបច
លៅ

លកខណៈប្ែលតំងលៅ

និងលកខណៈប្ែល

និងសនតត្ិ រួរលៅកនងោរលកើត្ ជរត លៅកនងោរតំង

និ ចាត លៅកនងោររលត្់ លកខណរូបលនោះ សប្រតងសារញ្ញ លកខណៈ

របស់និបផននរូប ប្ែលលធាើឱ្យវ ិបសសទបញ្ញញល

ើញភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍បាន ។

រួក្ទី ២ រ ូបវិភាគន័យ
ជាោរប្ចករូបលដ្ឋ

ពិសាតរលចញលៅ

លែើរបីឱ្យែឹងទ្ូលំទ្ូោ

លឡើងថា រូបធរ៌ោំង ២៨ រូបលទោះ អាចចាត្់ជាចំប្ណករួ

ឬពីរចំប្ណក

ឬលគ្ចើនចំប្ណកក៏បាន ែូចកនងគថាសងគហៈទ្ី ៥ សប្រតងថា
គាថាសង្គហទី ៥

៥. ឥលចាវរែាវ ីសត្ិ-

វ ិធរបិ ច វ ិចកខណា
វ ិភជនតិ

ជឈត្តិោទ្ិលភលទ្ន
បណិ ា ត្ោំង

ថារហំ ។

រប្រងប្ចករូបោំង ២៨ យ៉ា ង លចញលៅលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នរូបខាងកនងជាលែើរ តរសររួរលដ្ឋ
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កនងរូបវ ិភារន័

ធិបា

លនោះ ជាោរសប្រតងោរប្ចករូប ២៨

រូប លចញលៅជាម្ចត្ិោ ឬលរបទ្ធំៗ បានែូលចនោះ
១. ឯកម្ចត្ិោ លសចកតីថា រូប ២៨ ោំង ស់លនោះ ម្ចនសភាពជា
ចំប្ណករួរប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺ ម្ចនគ្បលភទ្និ ងលសចកតីគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងចំប្ណករួ
ម្ចនលរបទ្ប្ត្រួ

។

២. ទ្កម្ចត្ិោ លសចកតីថា រូបោំង ២៨ លទោះ ម្ចនសភាពប្ចកបាន
ជាពីរចំប្ណក រ៊ឺ ជារូៗ ម្ចនលរបទ្និងលសចកតីលផសងគនជាពីរចំប្ណក
និងជារូៗ គន នឹងបានបរ ិយ

លសចកតីម្ចត្ិោោំងពីរែូចត្លៅលនោះ
ឯក្មត្ិកា

ឯកម្ចត្ិោ ជាោរសប្រតងលរបទ្របស់រូបធរ៌ោំង ២៨ រូប ប្ែល
ម្ចនលសចកតីនិងម្ចនគ្បលភទ្ប្ត្រា៉ា ង ម្ចនល្ោោះតរលសចកតីកនងសភាវៈ
លផសងៗ ៨ ល្ោោះែូលចនោះ រ៊ឺ
១.

លហត្ក សំលៅែល់ រូបោំង ២៨

រិនម្ចនលហត្

៦

រូបប្ែលគ្បកបលដ្ឋ
២. សបចា
អាស្ស័

បចា័

សរប

ត្តជារួ

រិនម្ចនលហត្គ្បកប រ៊ឺ

សូរបីរូបណារួ

លឡើ

ែូលចានោះ

លហត្លទ្ើបរិនម្ចន ។
សំលៅែល់ រូបោំង ២៨ សទ្ធប្ត្ជាធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវ

៤ លកើត្លឡើង បានែល់ ករោ ចិត្ត ឧត្ និងអាហារ ជា

សរដ្ឋាន លធាើឱ្យរូបលកើត្លឡើងលទោះឯង ។
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៣. សាសវ សំលៅែល់ រូបធរ៌ោំងពួង រប្រងជាអាររោណ៍ែល់
អាសវធរ៌ រ៊ឺ ោម្ចសវ ភវាសវ ទ្ិដ្ឋាសវ និង

វ ិជាជសវ បាន ចំប្ណក

រូបែក្ទ្ប្ែលរិ នជាអាររោណ៍របស់អាសវធរ៌លទោះរិនម្ចន ។
៤. សងខត្ សំលៅែល់ រូបធរ៌ោំង ស់ជាសងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែល
តក់ប្ត្ងលដ្ឋ

លហត្បចា័

លធាើឱ្យម្ចនោរប្គ្បគ្បួលលកើត្លឡើង តំងលៅ

និងរលត្់លៅ រូបធរ៌ោំង ស់លៅលគ្ោរ ំណាចក្នោរតក់ប្ត្ង

ប្ែល

ម្ចនករោ ចិត្ត ឧត្ និ ងអាហារ ជា នកតក់ប្ត្ងលទោះឯង ។
ចំប្ណករូបប្ែលរិនបានគ្ត្ូវតក់ប្ត្ងលដ្ឋ

បចា័

ណាៗ

លទោះ

រិនម្ចន ។
៥. លោកិ

សំលៅែល់ រូបធរ៌ោំង ស់ ជាធរ៌ប្ែលសលន្រង្កគោះ

ចូលកនងសង្កខរលោក ម្ចនសភាវធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវប្បកោា
រូបធរ៌ប្ែលផត្ពីោរប្បកោា
៦.

ោម្ចវចរ

លទោះរិនម្ចន ។

សំលៅែល់

ោម្ចវចរចិត្តប៉ាលណាណោះ

រូបធរ៌ោំង ស់ជាអាររោណ៍របស់

ចំប្ណករូបប្ែលជាអាររោណ៍របស់រហរគត្ចិត្ត

ឬលោកត្តរចិត្តលទោះរិនម្ចន
រូបជានចិត្តជាអាររោណ៍

ជានិចា ចំប្ណក

លគ្ព្វោះរហរគត្ចិត្តម្ចនបញ្ញ ត្ិត
ចំប្ណកលោកត្តរចិត្ត

និងម្ចន

ក៏ម្ចនគ្ពោះនិព្វានជា

អាររោណ៍ ។
៧.

ទររោណ សំលៅែល់ រូបធរ៌ោង
ំ
ស់ រិនអាចទ្ទ្ួលែឹង

អាររោណ៍បាន ែូចចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលជាទរធរ៌លទ្ ចំប្ណករូបណា
ប្ែលអាចទ្ទ្ួលែឹងអាររោណ៍បានលទោះរិនម្ចន ។
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៨. បបហាត្ពា សំលៅែល់ រូបធរ៌ោំងពួង រិនប្រនជាបហាត្ពាធរ៌
រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលរបបីលោះលឡើ

កិលលសត្ណា
ា លទ្ប្ែលរួរលោះ រួរគ្បហារ

ែូលចានោះរូបប្ែលរបបីគ្បហារ រ៊ឺ បហាត្ពាធរ៌លទ្ើបរិនម្ចន ។
ឯកម្ចត្ិោបទ្ោំង ៨ របស់រូបធរ៌ោំង ២៨ ប្ែលលព្វលរកលនោះ
ជាោរសប្រតងលដ្ឋ
ប្ែលគ្ត្ូវផោ

ចំប្ណករួ

គនលដ្ឋ

រ៊ឺ ម្ចនគ្បលភទ្ប្ត្រួ

គ្បោរណាលឡើ

រិ នម្ចនគ្បលភទ្

លទ្ើបបានល្ោោះថា ឯកម្ចត្ិោ ។

ទុក្មត្ិកា
ទ្កម្ចត្ិោ

ជាោរសប្រតងលរបទ្របស់រូបធរ៌ោំង

ចំប្ណក ឬជារូ ៗ រ៊ឺ ម្ចនគ្បលភទ្ប្ែលផោ
ស់លចញជារូៗ លហើ

២៨

ជាពីរ

គន ោលប្ចករូបធរ៌ោំង

ប្ចកបានជា ១១ រូែូចត្លៅលនោះ

គូទី ១ អជឈត្តិក្រ ូបនិង្ព្វហិររ ូប
ជឈត្តិករូប រ៊ឺ រូបខាងកនងបានែល់ បសាទ្រូប ៥ ។
ព្វហិររូប រ៊ឺ រូបខាងលគ្ត សំលៅែល់ រូបប្ែលលគ្តពីបសាទ្រូប ៥
បានែល់ រូបែ៏លសស ២៣ រូប ។
រូបខាងកនងនិងរូបខាងលគ្តរូទ្ី ១ លនោះ ព្វកយថា រូបខាងកនងរិន
បានសំលៅ

ករូប ប្ែលលកើ ត្លឡើងខាងកនងោងោ

លទ្ ប្ត្សំលៅែល់រូបប្ែលម្ចនគ្បលយជន៍ ជួ
លធាើកិចាោរង្កររបស់សត្ាោំង

របស់សត្ាោំង

ឱ្យចិត្តទ្ទ្ួលអាររោណ៍ និង

បានលគ្ចើន ែូចជារនសសខាងកនងផោោះ
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រប្រងលគ្បើឱ្យជួ

លធាើកិចោ
ា រលផសងៗ បានលគ្ចើនជាងរនសសខាងលគ្តប្ែល

រិនសាគល់គន ែូលចានោះបសាទ្រូបោំង ៥ ម្ចនគ្បលយជន៍ែល់សត្ាោំងលគ្ចើន លបើរិនម្ចនបសាទ្រូបោំង ៥ លនោះលហើ
កិចាោរ ីាបាន រិនខស ីាពីរូបត្កាត លដ្ឋ

ក៏រិនអាចលធាើ

លហត្លនោះ បសាទ្រូបោំង ៥

លទ្ើបម្ចនគ្បលយជន៍លគ្ចើន ែូចរនសសខាងកនងផោោះ ែូចលព្វលរកលហើ
លទ្ើបល្ោោះថា ជារូបខាងកនង រ៊ឺ ជឈត្តិករូប ។
ចំប្ណកែ៏លសស ២៣ លទ្ៀត្ជារូបខាងលគ្ត ល្ោោះថា ព្វហិររូប
លគ្ព្វោះរិនបានជួ

កិចាោរង្ករ របស់ោងោ

លគ្បៀបែូចរនសសខាងលគ្តផោោះលោរជួ
លសចកតីសំខាន់ ែល់ោងោ

លគ្ចើនលសោើបសាទ្រូប ប្ែល

កិចាោរង្ករខាោះប៉ាលណាណោះ លទ្ើបម្ចន

រិនបានលគ្ចើនែូ ចបសាទ្រូប ប្ែលជារនសស

ខាងកនងផោោះលទោះឯង ។
គូទី ២ វត្ថរុ ូបនិង្អវត្ថុរ ូប

វត្ថរូប រ៊ឺ រូបប្ែលជាទ្ីអាស្ស័
បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងហទ្
វត្ថរូប រ៊ឺ

របស់ចិត្តនិងលចត្សិក ម្ចន ៦ រូប

រូប ១ ។

រូបប្ែលរិ នបានជាទ្ីអាស្ស័

របស់ចិត្តនិងលចត្សិក

ម្ចន ២២ រូប បានែល់ រូបែ៏លសសលគ្តពីវត្ថរូបលទោះឯង ។
ធរោជាត្ិរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកក្នសត្ាោំង
កនងបញ្ា លវាោរភូរិលទោះ
គ្បទ្ីបប្ែលគ្ត្ូវអាស្ស័

ប្ែលលកើ ត្លៅ

នឹងលកើត្លឡើងក៏គ្ត្ូវម្ចនទ្ីអាស្ស័

លកើត្

ែូច

គ្បលឆ្ោះ ែត្ឱ្យលឆ្ោះលកើត្ជាែួងគ្បទ្ី ប ឱ្យម្ចនពនា៊ឺ
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ចិត្តនិងលចត្សិកក៏ែូចគន

រប្រងគ្ត្ូវោរទ្ីតំងទ្ី អាស្ស័

អាររោណ៍លផសងៗ បាន លហើ

ទ្ីអាស្ស័

ក៏បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងហទ្
៧ និងហទ្
១០

លកើត្របស់ចិត្តនិងលចត្សិកលទោះ

រូប ១ លព្វលរ៊ឺ បសាទ្រូប ៥ ជាទ្ី

លកើត្របស់ទ្ិាបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត ១០ ជារួ

អាស្ស័

រូប ១ ជាទ្ីអាស្ស័

រូបវ ិបាក ៤ ) ជារួ

ឱ្យលកើត្ោរែឹង

លចត្សិកប្ែលគ្បកប

របស់ចិត្ត ៧៥ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណ

លចត្សិក ៥២ រូបោំង ៦ លនោះលទ្ើបល្ោោះថា

វត្ថរូប ។
ចំប្ណករូបែ៏លសស ២២ លទ្ៀត្ រិនប្រនជាទ្ីអាស្ស័
និងលចត្សិក លទ្ើបបានល្ោោះថា

លកើត្ក្នចិត្ត

វត្ថរូប ។

គូទី ៣ ទាាររ ូបនិង្អទាាររ ូប
ោាររូប រ៊ឺ រូបប្ែលជាលហត្ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់បញ្ា ោារវ ីេិ និង
ជាលហត្ក្នោ

ករោ និងវចីករោ ម្ចនចំនួន ៧ រូប បានែល់ បសាទ្រូប

៥ និងវ ិញ្ញ ត្ិតរូប ២ ។

ោាររូប រ៊ឺ រូបប្ែលរិនជាលហត្ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់បញ្ា ោារវ ីេិ
និងោ

ករោ វចីករោ ម្ចនចំនួន ២១ បានែល់ រូបែ៏លសស ២១ រូប ។
បណា
ត សត្ាោំង

ប្ែលលកើត្លៅកនងបញ្ា លវាោរភូរិលទោះ ោរ

លកើត្លឡើងរបស់វ ីេិចិត្តកីត ឬោរលកើត្លឡើងរបស់ោ
លនោះកតី រប្រងគ្ត្ូវអាស្ស័

ករោ និងវចីករោោំង

ោាររូប ៧ ជាលហត្ លព្វលរ៊ឺ ោរលកើ ត្លឡើង

របស់បញ្ា ោារវ ីេិលទោះ គ្ត្ូវម្ចនបសាទ្រូប ៥ ជាលហត្ឱ្យលកើត្ បសាទ្រូប
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៥ លនោះ លទ្ើបល្ោោះថា ឧបបត្តិោារ លគ្ព្វោះជារូបប្ែលជាលហត្ក្នោរលកើត្
លឡើងរបស់បញ្ា ោារវ ីេិ
ប្ែលជាោរលធាើផូវោ
ា

និងសគ្ម្ចប់ោរលកើត្លឡើងរបស់ោរលធាើលផសងៗ
ឬផាូវវាចាកតី រិនថាោរលធាើលទោះជាសចរ ិត្ករោ ឬ

ទ្ចារ ិត្ករោកីត លបើរិនម្ចនោ
និយ

វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប និងវចីវ ិញ្ញត្ិតរូបលហើ

ោរលធាើ ឬោរ

លផសងៗ ប្ែលជាសចរ ិត្ ឬទ្ចារ ិត្ោំងលទោះ ក៏លកើត្លឡើងរិនបាន

ែូលចានោះវ ិញ្ញ ត្ិរត ូបោំងពីរលនោះលទ្ើបជា នកសប្រតងលចញោរលធាើលដ្ឋ
និងលដ្ឋ

ោ

វាចា លទ្ើបបានល្ោោះថា ករោោារ សំលៅែល់ រូបប្ែលជាលហត្

ឱ្យលកើត្ោ

ករោ និងវចីករោលទោះឯង ។

ចំប្ណករូបែ៏លសស ២១ លគ្តពីបសាទ្រូប ៥ និងវ ិញ្ញ ត្ិតរូប ២ លហើ

រូបោំងលទោះរិនប្រនរូបប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើត្វ ីេិចិត្ត និងជាលហត្ឱ្យលកើត្
ោ

ករោ វចី ករោលទ្ លទ្ើបលៅរូបែ៏លសស ២១ ថា ោាររូប ។
គូទី ៤ ឥន្រនេិយរ ូបនិង្អនិន្រនេយ
ិ រ ូប
ឥន្រនោិ

ធំកនងោរល

រូប សំលៅែល់ រូបប្ែលជាធំជា នកគ្របគ្រង ម្ចនភាពជា
ើញជាលែើ រ ប្ែលម្ចនចំនួន ៨ រូប បានែល់ បសាទ្រូប ៥

ភាវរូប ២ និងជីវ ិត្រូប ១ ។
និន្រនោិ

រូប សំលៅែល់ រូបប្ែលរិនជាធំ រិនជា នកគ្របគ្រង

ម្ចនចំនួន ២០ រូប បានែល់ រូបែ៏លសស ២០ រូប ។
រូបប្ែលគ្របគ្រងភាពជាធំកនងោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍លផសងៗ
ោរល

ើញ ោរឮ ោរែឹងកាិនជាលែើរ ។
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ោរល

ើញនឹងលកើត្លឡើងបាន

ជា នកគ្របគ្រង

ក៏គ្ត្ូវអាស្ស័

លបើខាោះចកខបសាទ្លហើ

ោរល

ចកខបសាទ្ជាធំ
ើញរប្រងលកើត្លឡើង

រិនបាន ឬោរប្ែលនឹងល

ើញបានឆ្ងៃ

អាស្ស័

លបើចកខបសាទ្លអម្ចនកម្ចាំងខាាំង

លលើចកខបសាទ្

បានជិត្ ចាស់ឬរិនចាស់លទោះ

បានឆ្ងៃ

និងល

កនងោរល

ើញោំង ស់ លទ្ើបបានល្ោោះថា ឥន្រនោិ
ឃានបសាទ្

រូប ។

ជិវាាបសាទ្

និង

ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅកនងទ្ំនងែូចគន លទ្ើបបានល្ោោះថា ជាឥន្រនោិ
ោ

ើញ

ើញបានចាស់ ចកខបសាទ្លទ្ើបជាធំ ជា នកគ្របគ្រង

លសាត្បសាទ្
ឥត្ថីភាវរូប

ក៏ល

ជាធំ

ោ

បសាទ្

រូបផង ។

ជា នកគ្របគ្រងភាពជាស្សីដព្វសលពញកនងោង

។
បរ ិសភាវរូប

ោងោ

ជាធំ

ជា នកគ្របគ្រងភាពជាបរសព្វសលពញកនង

។
ភាវរូបោំង ២ លនោះ គ្របគ្រងភាពជាធំ កនងលភទ្គ្បុសស្សីព្វស

លពញកនងោងោ
ជីវ ិត្រូបជាធំ
គ្ពរគនជារួ

លទ្ើបបានល្ោោះថា ឥន្រនោិ

រូប ។

ជា ក
ន គ្របគ្រងកនងោរកាករោជរូបប្ែលលកើ ត្លឡើង

ខាួន ឱ្យតំងលៅរហូត្គ្រប់អា

របស់រូប លព្វលរ៊ឺ ោល

ករោជរូបលកើត្លឡើង ក៏ម្ចនជីវ ិត្រូបលកើត្លឡើងគ្ពរផងប្ែរ និងលធាើទទ្ីរកា
រូបប្ែលលកើត្ពីករោលទោះ

ជីវ ិត្រូបលទ្ើបជាធំ

ករោជរូបប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្ពរជារួ

ជា ក
ន គ្របគ្រងកនងោរកា

ខាួន និងបានល្ោោះថា ឥន្រនោិ

រូប ។

ចំប្ណករូបែ៏លសសលគ្តពីលទោះ ២០ រូបរិនបានជាធំ ជា នកគ្រប-
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គ្រងកនងកិចាោរលផសងៗ យ៉ា ងណាលឡើ

លទ្ើបបានល្ោោះថា និន្រនោិ

រូប ។

គូទី ៥ ឱឡារ ិក្រ ូបនិង្សុខុម្រ ូប
ឱ្

រក
ិ រូប ជារូបលគ្គត្គ្គត្ រ៊ឺ រូបប្ែលគ្បាកែចាស់ ម្ចនចំនួន

១២ រូប បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និ ងវ ិស

រូប ៧ ។

សខររូប ជារូបលអិត្ រ៊ឺ រូបប្ែលរិនគ្បាកែចាស់ ម្ចនចំនួន ១៦
រូប បានែល់ រូបែ៏លសស ១៦ រូប ។
បសាទ្រូប ៥ និង វ ិស

រូប ៧ រួរ ១២ រូបលនោះ ល្ោោះថា ជារូប

លគ្គត្គ្គត្ សំលៅែល់ ោលពិចារណាលដ្ឋ

បញ្ញញលហើ

ក៏គ្បាកែបាន

ចាស់ខាាំង ែូចជារូប សំលឡង កាិន រស និងគ្ត្ជាក់ លតត រ ឹង ទ្ន់ ត្ឹង ធូរ
រប្រងែឹ ងបានង្ក

លគ្ព្វោះគ្បាកែចាស់ជារូបប្ែលល

ើញបាន

ឮបាន

ែឹងកាិនបាន ភាកសរសបាន និងព្វល់គ្ត្ូវបាន បសាទ្រូបោំង ៥ គ្ត្ូវលធាើ
ោររួរជារួ

វ ិស

លធាើោរជារួ

បញ្ា ោារែូចគន ។

រូប ៧ ោំងលទោះផង លទ្ើបចាត្់ជា ឱ្

ចំប្ណករូបែ៏លសស
បញ្ញញលហើ

១៦

រូបោំងលទោះ

រ ិករូប លគ្ព្វោះ

ោលពិចារណាលដ្ឋ

ក៏រិនគ្បាកែចាស់ ែូ ចជាអាលបា រ៊ឺ រូបទ្ឹក ប្ែលសប្រតងោរ

ហូរ ឬជាប់សអិត្ ហទ្

រូប ជីវ ិត្រូបជាលែើរ រប្រងែឹងបានលំបាក លគ្ព្វោះ

រិនគ្បាកែចាស់ ែូលចានោះរូបែ៏លសសលទ្ើបបានល្ោោះថា សខររូប ជារូប
ប្ែលែឹងរិនបានតរបញ្ា ោារ ប្ត្ែឹងបានចំលព្វោះរលទោារប៉ាលណាណោះ ។
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គូទី ៦ សនតច្ិ ក្រ ូបនិង្ទូច្ររ ូប
សនតិលករូប សំលៅែល់ រូបជិត្ រូបប្ែលែឹងបានង្ក

រូប បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និង វ ិស
ទ្ូលររូប សំលៅែល់ រូបឆ្ងៃ

ម្ចន ១២

រូប ៧ ។
រ៊ឺ រូបប្ែលែឹងបានលំបាកម្ចន ១៦

រូប បានែល់ រូបែ៏លសស ១៦ រូប ។
បសាទ្រូប ៥ និង វ ិស

រូប ៧ ប្ែលជាឱ្

រ ិករូបលទោះ បាន

ល្ោោះថា ជាសនតិលករូបផង សនតិលករូបលនោះ សំលៅែល់ រូបជិត្ លគ្ព្វោះជា
រូបប្ែលលកើត្លឡើងលរឿ

ៗ រិ នដ្ឋច់ លព្វលរ៊ឺ ជារូបប្ែលឱ្យលកើ ត្ោរល

ើញ

ោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស និងលផ្ទែាពាជានិចា ជារបស់ជិត្ប្ែលលកើត្លឡើង
លរឿ

ៗ លនោះឯង ោលពិចារណាលដ្ឋ

បញ្ញញ លទ្ើបរប្រងែឹងបានង្ក

ជារនសសប្ែលលៅជិត្ រប្រងលៅលគ្បើបានង្ក

ែូច

លទោះឯង សនតិលករូប លទ្ើប

សំលៅែល់ រូបជិ ត្ ។
ចំប្ណករូបែ៏លសស
លដ្ឋ

បញ្ញញលហើ

១៦

រូបលទ្ៀត្លទោះ

ក៏លៅប្ត្ែឹងបានលំបាក

លទ្ើបបានល្ោោះថា ជារូបឆ្ងៃ

ជារូបប្ែលពិចារណា

លគ្ព្វោះរិនលកើត្លឡើងលរឿ

ៗ

រ៊ឺ ទ្ូលររូប ។

គូទី ៧ សបប ិឃរ ូបនិង្អបប ិឃរ ូប
សបបែិ
៥ និងវ ិស

រូប សំលៅែល់ រូបប៉ាោះខោប់គនបាន បានែល់ បសាទ្រូប

រូប ៧ ។

បបែិ

រូប សំលៅែល់ រូបប្ែលប៉ាោះខោប់គនរិនបាន ម្ចន ១៦ រូប
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បានែល់ រូបែ៏លសស ១៦ រូប ។
បសាទ្រូប ៥ និង វ ិស

រូប ៧ រួរ ១២ រូបលនោះ ជារូបប្ែល

ប៉ាោះខោប់នូវគននិងគនបានតរសររួរ

ែូចជាចកខបសាទ្ប៉ាោះខោប់ជារួ

រូបាររោណ៍ លសាត្បសាទ្ប៉ាោះខោប់ជារួ
ជារួ

សោោររោណ៍ ឃានបសាទ្ប៉ាោះខោប់

រទធររោណ៍ ជិវាាបសាទ្ប៉ាោះខោប់ជារួ

ប៉ាោះខោប់ជារួ

រសាររោណ៍ និងោ

បសាទ្

លផ្ទែាព្វាររោណ៍ លទោះក៏រ៊ឺ ោរប៉ាោះខោប់នូវគននិងគនរវាងបសាទ្

រូប ៥ និងវ ិស

រូប ៧ ជាលហត្ឱ្យទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្តលកើត្លឡើង ែូលចានោះរូប

ប្ែលប៉ាោះខោប់គនបានោំងលនោះ លទ្ើបល្ោោះថា សបបែិ
ចំប្ណករូបែ៏លសស

១៦

រូបលទ្ៀត្លទោះ

គននិងគនរិនបានតរសភាវៈ លទ្ើបបានល្ោោះថា

រូប ។

ជារូបប្ែលប៉ាោះខោប់នូវ
បបែិ

រូប ។

គូទី ៨ ឧបាទិននរ ូបនិង្អនុបាទិននរ ូប
ឧបាទ្ិ ននរូប
លោកិ

សំលៅែល់

រូបប្ែលលកើត្ ំពី កសលករោ

និង

កសលករោ ម្ចន ១៨ រូប បានែល់ ករោជរូប ។
នបាទ្ិននរូប

និងលោកិ

សំលៅែល់

រូបប្ែលរិនបានលកើត្ពី កសលករោ

កសលករោ បានែល់ រូបលកើត្ពីចិត្ត ឧត្ និងអាហារ ។

រូបប្ែលលកើត្ពី កសលករោ និ ងលោកិ

កសលករោ ប្ែលលៅថា

ករោជរូបលទោះ ម្ចនចំនួន ១៨ រូប បានែល់ រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្រូប ៥
វណណ រូប ១ រនធរូប ១ រសរូប ១ អាហាររូប ១ ភាវរូប ២ ហទ្

រូប ១

ជីវ ិត្រូប ១ បរ ិលចេទ្រូប ១ ករោជរូបោំង ១៨ លនោះ ល្ោោះថា ឧបាទ្ិននរូប
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លគ្ព្វោះជារូបប្ែលលកើត្ពី កសលករោ និងលោកិ

កសលករោ ប្ែលម្ចន

ត្ណា
ា និងទ្ិែិច
ា ូលលៅលធាើឱ្យជាអាររោណ៍ ែូលចានោះករោជរូបោំង ១៨ លនោះ
លទ្ើបល្ោោះថា ឧបាទ្ិននរូប ។
ចំប្ណករូបប្ែលលកើត្ពីចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តជរូប ១៥ រូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ រ៊ឺ
ឧត្ជរូប ១៣ និងរូបប្ែលលកើត្ពីអាហារ រ៊ឺ អាហារជរូប ១២ រូបោំងលនោះ
រិនប្រនលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ភាពជាផលរបស់ កសលករោ

និងលោកិ

កសលករោលទ្ ប្ត្ជាផលប្ែលលកើត្ ំពីចិត្ត ឧត្ និងអាហារ លទ្ើបល្ោោះថា
នបាទ្ិននរូប ។
គូទី ៩ សនិទសសនរ ូបនិង្អនិទសសនរ ូប
សនិទ្សសនរូប សំលៅែល់ រូបប្ែលល

ើញបានលដ្ឋ

ប្ភនកម្ចន ១

រូប បានែល់ វណណ រូប រ៊ឺ រូបាររោណ៍ ។
និ ទ្សសនរូប

សំលៅែល់

រូបប្ែលល

ើញរិនបានលដ្ឋ

ប្ភនក

ម្ចន ២៧ រូប បានែល់ រូបែ៏លសស ២៧ រូប ។
វណណ រូប បានែល់ រូបាររោណ៍ រ៊ឺ ពណ៌លផសងៗ ប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ
ជារូបប្ែលអាចល

ញ
ើ បានលដ្ឋ

ប្ភនក លទ្ើបល្ោោះថា សនិទ្សសនរូប ។

ចំប្ណករូបែ៏លសស ២៧ រូបលទ្ៀត្លទោះ ជារូបប្ែលរិនអាចល
បានលដ្ឋ

ប្ភនក លទ្ើបល្ោោះថា

និ ទ្សសនរូប ។
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គូទី ១០ ច្គាឆរគាគហក្រ ូបនិង្អច្គាឆរគាគហក្រ ូប
លគចរគគហករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលអាចទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា ររោណ៍បាន
ម្ចន ៥ រូប បានែល់ បសាទ្រូប ៥ ។
លគចរគគហករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលរិនអាចទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា ររោណ៍
បាន ម្ចន ២៣ រូប បានែល់ រូបែ៏លសស ២៣ រូប ។
បសាទ្រូប ៥ ល្ោោះថា លគចរគគហករូប លគ្ព្វោះជារូបប្ែលម្ចន
ភាពថាាអាចទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា ររោណ៍ លព្វលរ៊ឺ
ចកខបសាទ្ អាចទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍ លធាើឱ្យលកើត្ោរល

ើញ ។

លសាត្បសាទ្ អាចទ្ទ្ួលសោោររោណ៍ លធាើឱ្យលកើត្ោរឮ ។
ឃានបសាទ្ អាចទ្ទ្ួលរទធររោណ៍ លធាើឱ្យលកើត្ោរែឹងកាិន ។
ជិវាាបសាទ្ អាចទ្ទ្ួលរសាររោណ៍ លធាើឱ្យលកើត្ោរែឹងរស ។
ោ

បសាទ្ អាចទ្ទ្ួលលផ្ទែាព្វាររោណ៍ លធាើឱ្យលកើត្ោរែឹងសរផសស

ែូលចានោះ បសាទ្រូប ៥ លនោះលទ្ើបល្ោោះថា លគចរគគហករូប លហើ
លគចរគគហករូបលនោះ ម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១.

សរបត្តលគចរគគហករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលអាចទ្ទ្ួល

អាររោណ៍ប្ែលលៅរិនោន់រកែល់ខួនបាន
ា
ម្ចន ២ រូប បានែល់ ចកខ
បសាទ្រូប និងលសាត្បសាទ្រូប ។
២.

សរបត្តលគចរគគហករូប

សំលៅែល់

អាររោណ៍ប្ែលរកែល់ខួាន រ៊ឺ ប៉ាោះខោប់លហើ
បសាទ្រូប ជិវាាបសាទ្រូប និងោ

លទោះឯង បានែល់ ឃាន

បសាទ្រូប ។
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ធរោតចកខបសាទ្ រប្រងអាចទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍បាន លដ្ឋ
ពនា៊ឺប៉ាោះខោប់គ្ត្ូវវត្ថលទោះ លហើ
ោរល

ជោះរកប៉ាោះខោប់ជារួ

ើញរូបាររោណ៍លឡើងរក

នឹងគ្ត្ូវប៉ា ោះខោប់ចកខបសាទ្លដ្ឋ

អាស្ស័

ចកខបសាទ្ លធាើឱ្យលកើត្

រិនប្រនវត្ថប្ែលសប្រតងរូបាររោណ៍លទោះ
គ្ត្ង់លទ្ើ បល

ើញលទ្ ែូលចានោះអាចលព្វលបាន

ថា ចកខបសាទ្រប្រងបានទ្ទ្ួលចំលព្វោះរូបាររោណ៍ ប្ែលលៅរិនោន់រក
ែល់ខួន
ា
អាស្ស័

លសាត្បសាទ្ក៏ែូចគន

អាចទ្ទ្ួលសោោររោណ៍បាន លដ្ឋ

អាោស ឬខយល់ផ្ទត្់ រក ែូ ចជាសំលឡងប្ែលលកើត្រកពីោរវា

រគំងោន់រកឱ្យឮលទោះ រគំងនិងលសាត្បសាទ្ រប្រងលៅឃាាត្ពីគនកនង
រ

ៈប្ែលសររួរ លទ្ើបឮ ែូលចានោះលទ្ើបលព្វលបានថា លសាត្បសាទ្លទោះ

រប្រងទ្ទ្ួលចំលព្វោះសោោររោណ៍ប្ែលលៅរិនោន់រកែល់ខួន
ា ។

ែូលចានោះ ចកខបសាទ្និងលសាត្បសាទ្ោំង ២ លនោះ លទ្ើបល្ោោះថា

សរបត្តលគចរគគហករូប ។
ចំប្ណកឃានបសាទ្ ជិវាាបសាទ្ និ ងោ
គ្ត្ូវម្ចនអាររោណ៍រកែល់លហើ

លដ្ឋ

បសាទ្ោំង ៣ លនោះ

ប៉ាោះខោប់ លបើអាររោណ៍ោំងលទោះលៅ

រិនោន់ រកែល់ រ៊ឺ លៅរិនោន់ប៉ាោះខោប់ ក៏រិនអាចទ្ទ្ួលអាររោណ៍លទោះ
បានលឡើ

ែូ ចជាឃានបសាទ្គ្ត្ូវទ្ទ្ួ លរទធររោណ៍ប្ែលរកែល់លហើ

រ៊ឺ ប៉ាោះខោប់លទ្ើបែឹងកាិន ជិវាាបសាទ្គ្ត្ូវទ្ទ្ួលរសាររោណ៍ប្ែលរកែល់លហើ
រ៊ឺ ប៉ាោះខោប់លទ្ើបែឹងរស ោ
ែល់លហើ

បសាទ្គ្ត្ូវទ្ទ្ួលលផ្ទែាព្វាររោណ៍ប្ែលរក

រ៊ឺ ប៉ាោះខោប់លទ្ើបែឹងសរផសស លបើរទធររោណ៍ រសាររោណ៍ និង

លផ្ទែាព្វាររោណ៍លៅរិនោន់រកែល់ រ៊ឺ លៅរិនោន់ចូលរកប៉ាោះខោប់ ក៏រិន
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អាចែឹងកាិន ែឹងរស និងែឹងសរផសសបាន ែូលចានោះបសាទ្រូបោំង ៣ រ៊ឺ
ឃានបសាទ្ ជិវាាបសាទ្ និងោ

បសាទ្ លទ្ើបបាន ល្ោោះថា សរបត្ត-

លគចរគគហករូប ។
គូទី ១១ អវិនិច្ព្វភគរ ូបនិង្វិនិច្ព្វភគរ ូប

ិ ិលព្វោររូប សំលៅែល់ រូបប្ែលប្បកលចញពីគនរិនបាន ម្ចន ៨
វន
រូប បានែល់ រហាភូត្រូប ៤ វណណ រូប ១ រនធរូប ១ រសរូប ១ និងអាហារ
រូប ១ ។

វ ិនិលព្វោររូប សំលៅែល់ រូបប្ែលប្បកលចញពីគនបាន ម្ចន ២០ រូប

បានែល់ រូបែ៏លសស ២០ រូប ។
រហាភូត្រូប ៤ វណណ រូប ១ រនធរូប ១ រសរូប ១ និ ងអាហាររូប ១ រួរ
៨ រូបលនោះ ល្ោោះថា

វ ិនិលព្វោររូប ៨ រូបោំង ៨ លនោះ គ្ត្ូវលកើត្លឡើងរួរ

គនជានិចា រិនថាលកើត្ពីសរដ្ឋានណាលទ្ លទ្ើបជារូបប្ែលប្បកលចញពីគន
រិនបាន លសចកតីថា បណា
ត រូបោំង ស់ប្ែលលៅកនងលោកលនោះ សូរបីរូប
លទោះត្ូចជាទ្ីបំផត្ម្ចនគ្បម្ចណប៉ានគ្គប់បរម្ចណូរួ
លដ្ឋ

កតី

គ្ត្ូវគ្បកប

វ ិនិលព្វោររូប ៨ លនោះយ៉ា ងត្ិច ខាោះ វ ិនិលព្វោររូប ៨ រិនបានលឡើ

ែូលចានោះលទ្ើបជារូបប្ែលប្បកលចញពីគនរិនបាន ។
ចំប្ណករូបែ៏លសស

២០ រូបលទ្ៀត្លទោះ

ជារូបប្ែលប្បកលចញ

ពីគនបាន រិនចាំបាច់គ្ត្ូវលកើត្រួរគន រង់លកើត្រួរគនបានចំលព្វោះគ្កុររបស់
ខាួនប៉ាលណាណោះ

លទ្ើបល្ោោះថា

វ ិនិលព្វោររូប
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សូរបីប្បកលចញពីគនលកើត្លឡើងក៏ពិត្

ប្ត្ោលលកើត្លឡើងគ្ត្ូវរួរជារួ

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ជានិចា នឹងលកើត្តរកម្ចាំងចំលព្វោះវ ិនិលព្វោររូប ២០ លទោះ

រិនបាន ។
រួក្ទី ៣ រ ូបសម្ុោានន័យ
រូបសរដ្ឋានន័
លកើត្លឡើង
អាស្ស័

ជាន័

ប្ែលសប្រតងធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យរូប

សប្រតងែល់ោរលកើត្លឡើងរបស់រូបធរ៌ោំងពួងលទោះ

លហត្បចា័

គ្ត្ូវ

ឱ្យលកើត្ ែូចម្ចនគថាសងគហៈសប្រតងថា
គាថាសង្គហទី ៦

៦.

ដ្ឋារស បននរស

លត្រស ោាទ្សាត្ិ ច

ករោចិលតតត្ោហារ-

ជានិ លហានតិ

ថាការំ ។

រូបប្ែលលកើត្ពីករោ ចិត្ត ឧត្ អាហារ ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ
រ៊ឺ ករោជរូប ១៨ ចិត្តជរូប ១៥ ឧត្ជរូប ១៣ អាហារជរូប ១២ ។
កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោសប្រតងលសចកតីរបស់សរដ្ឋានទ្កថា
សរដ្ឋាត្ិ រូបំ ឯលត្ទត្ិ = សរដ្ឋានំ ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណាលធាើឱ្យលកើត្រូប
លឡើង ធរោជាត្ិលទោះល្ោោះថា សរដ្ឋាន សំលៅែល់ បចា័

ប្ែលតក់ប្ត្ង

ឱ្យរូបធរ៌លកើត្លឡើងលទោះឯង ល្ោោះថា សរដ្ឋាន ។
ករោំ ចិត្ំត ឧត្ អាហាលោ លចត្ិ ចតតរ ិ រូបសរដ្ឋាទនិ ទរ ។
ប្គ្បថា ករោ ចិត្ត ឧត្ អាហារ ៤ គ្បោរលនោះ ម្ចនល្ោោះថា រូបសរដ្ឋាន ។
លសចកតីថា សរដ្ឋាន រ៊ឺ លហត្បចា័
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៤ យ៉ា ងបានែល់ ករោ ចិត្ត ឧត្ និងអាហារ

ត្ថរបស់សរដ្ឋានោំង ៤

ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ ករោ សំលៅែល់ ោរលធាើលដ្ឋ

ោ

កសល កសលលចត្ទ ប្ែលលធាើរកលហើ
ោលលព្វលលដ្ឋ

សភាវៈលហើ

វាចាចិត្ត ប្ែលជា

កនងភពរន ឬកនងភពលនោះកតី

បានែល់ ករោ ២៥ រ៊ឺ លចត្ទប្ែល

គ្បកបលៅកនង កសលចិត្ត ១២ រហាកសលចិត្ត ៨ និងរូបាវចរកសល
ចិត្ត ៥ រួរលចត្ទកនងចិត្ត ២៥ ែួងលនោះ ប្ែលជាសរដ្ឋានលធាើឱ្យរូបលកើត្
លឡើងកនងសទតនរបស់សត្ា កនងបញ្ា លវាោរភូរិ លៅរូបប្ែលលកើត្លឡើង
ពីករោជាសរដ្ឋានលនោះថា ករោជរូប នឹ ងលកើត្លឡើងកនងសត្ាោំងលទោះគ្រប់ៗ
នខណៈចិត្ត ោប់តំងពីបែិសនធិចិត្តជាលែើរលៅ ។
ចិត្ត សំលៅែល់ រូបប្ែលសប្រតងអាោរលផសងៗ របស់សត្ាោំង
ម្ចនោរលែើរ

រ

ងគ

លែក រហូត្ែល់ោរនិយ

ឬោរែកែលងាើរ

លចញចូលោំងលនោះជាលែើរ នឹងសលគ្រចអាោរលផសងៗ ោំងលទោះបាន ក៏គ្ត្ូវ
អាស្ស័

ចិត្តជា នកលធាើ រូបប្ែលោក់ ទ្ងជារួ

អាោរោំងលទោះឱ្យគ្បាកែ

លឡើង ចិត្តប្ែលម្ចនកម្ចាំងឱ្យលកើត្រូបឥរ ិយបេ រូបព្វកយនិយ

ឬរូប

ប្ែលែកែលងាើរលចញចូលបានលទោះ បានែល់ ចិត្ត ៧៥ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត ១០

រូបវ ិបាក ៤) និងលចត្សិក ៥២ ប្ែលលៅកនងបចាបបនន

ភពលនោះឯង លធាើឱ្យរូបលកើត្លឡើងបានកនងអាោររបស់សត្ា រូបប្ែលលកើត្ពី
ចិត្តជាសរដ្ឋានលនោះលៅថា ចិត្តជរូប និងរប្រងលកើត្លឡើងគ្រប់ឧបាទ្ខណៈ
របស់ចិត្ត ោប់តំងពី បឋរភវងគត្ពីបែិ សនធិចិត្តរលត្់ ជាលែើរលៅ ។
ឧត្ សំលៅែល់ ឧណាលត្លជា ភាពលតត សីត្លត្លជា ភាពគ្ត្ជាក់
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ប្ែលម្ចនលៅខាងកនងនិងខាងលគ្តរូបោងោ

របស់សត្ាោំង

រូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ជាសរដ្ឋានលៅថា ឧត្ជរូប ។
សគ្ម្ចប់ឧត្ជរូបប្ែលលកើត្លឡើង

ខាងកនងសត្ាោំង

ប្ែល

ម្ចនជីវ ិត្លទោះ ឧត្ជរូបរប្រងលកើត្លឡើងតំងពីឋិត្ិខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត
ជាលែើរលៅ

ចំប្ណកឧត្ជរូបប្ែលលៅខាងលគ្តសត្ាោំង

ោលរូបតំងលឡើងលរៀបរ
បានលរឿ

លហើ

លទោះ

លវោលទោះក៏លធាើឱ្យឧត្ជរូបលកើត្លឡើង

ៗ លៅរិនដ្ឋច់គ្កប្ស ។

អាហារ សំលៅែល់ ឱ្ជាប្ែលលៅកនងអាហារលផសងៗ ប្ែលសត្ា
បានលលបចូលលៅលទោះ ោលបានទ្ទ្ួលោររ ំោ
លភាើងោត្ប្ែលរ ំោ
ខាងកនងោងោ
ផា

អាហារលហើ

ពីបាចកលត្លជាោត្ រ៊ឺ

ក៏នឹងលធាើឱ្យអាហារជរូបលកើត្លឡើង

របស់សត្ាលទោះគ្រប់ខណៈចិត្ត ប្ែលឱ្ជារបស់អាហារ

ចូលលៅកនងោងោ

របស់សត្ាលទោះ ។

តរប្ែលលព្វលរកលហើ

លទោះ គ្ត្ឹ រប្ត្ជា ត្ថរបស់សរដ្ឋាន ប្ែល

លធាើឱ្យរូបលកើត្លឡើងប៉ាលណាណោះ ត្លៅលនោះនឹងសប្រតងសរដ្ឋានោំង ៤ ប្ែល
លធាើឱ្យរូបលកើត្លឡើងត្លៅ ។
១. ក្ម្មសម្ុោាន
ករោប្ែលជាសរដ្ឋានឱ្យរូបលកើ ត្លឡើង បានែល់ ករោ ២៥ រ៊ឺ លចត្ទ
ប្ែលគ្បកបកនង កសលចិត្ត ១២ លចត្ទកនងរហាកសលចិត្ត ៨ និ ង
លចត្ទកនងរូបាវចរកសលចិត្ត ៥ រួរលចត្ទប្ែលគ្បកបលៅកនងចិត្ត ២៥
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ែួងលនោះ ជាត្ួករោប្ែលជាសរដ្ឋានឱ្យលកើត្រូប ។
លសចកតីពិត្ករោោំង ស់ម្ចន ៣៣ រ៊ឺ លចត្ទកនង កសលចិត្ត
១២ និងកនងកសលចិត្ត ២១ ប្ត្ករោប្ែលជាសរដ្ឋានឱ្យរូបលកើត្លឡើងលនោះ
កគ្ត្ឹរប្ត្ករោ ២៥ ប៉ាលណាណោះ លវៀរលចត្ទកនង រូបាវចរកសលករោ ៤
និងលោកត្តរកសលករោ ៤ ោំងលនោះលគ្ព្វោះលចត្ទកនងកសលករោោង
ំ ៨
លនោះ រិនបានលធាើឱ្យលកើត្រូប លព្វលរ៊ឺ
លកើត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

រូបាវចរកសលករោ ៤ ជាករោប្ែល

ោរចលគ្រើន រូបករោដ្ឋាន ជាោរចលគ្រើនរូបវ ិោរ

ភាវទ ប្ែលគ្បាសចាកលសចកតីលគ្ត្ក រកនងរូប លដ្ឋ

ំណាចក្នរូបវ ិោរ

ភាវទលនោះឯង លទ្ើបរិនលធាើឱ្យលកើត្រូបបាន ។
ចំប្ណកលោកត្តរកសលករោោំង
លឡើងលដ្ឋ

៤

ោរចលគ្រើនវ ិបសសទករោដ្ឋាន ល

សភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ រហូត្លកើត្ោរលនឿ

ជាកសលករោប្ែលលកើត្
ើញរូបទរខនធ ៥ លដ្ឋ

ណា

គ្បាសចាកលសចកតី

លគ្ត្ក រកនងភពជាត្ិ លទ្ើបជាកសលករោប្ែលទ្ម្ចា

ភពជាត្ិ និងករោជរូប

ក៏ជាត្ួភពជាត្ិរួ

ស្សាប់លហើ

ែូលចានោះលោកត្តរកសលករោោំង ៤ លនោះ

លទ្ើបរិនលធាើឱ្យករោជរូបលកើត្លឡើងបានលឡើ
ករោជរូប

រ៊ឺ

។

រូបប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋានលនោះ

បានែល់

រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្រូប ៥ លគចររូប ៣ (លវៀរសទ្ោរូប) ភាវរូប ២
ហទ្

រូប ១ ជីវ ិត្រូប ១ អាហាររូប ១ និងបរ ិលចេទ្រូប ១ រួរ ១៨ រូប ។

ករោជរូបលនោះ រប្រងលកើត្ែល់សត្ាោំង
សត្ាប្ែលលកើត្កនងបញ្ា លវាោរភូរិ

២៦
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រួរករោជរូបលកើ ត្បានកនង ២៧ ភូរិ លហើ
លកើត្លឡើងតំងពីបែិសនធិក្នសត្ាោង
ំ
គ្រប់ នខណៈចិត្ត រ៊ឺ

ោរលកើត្លឡើងរបស់ករោជរូបលនោះ
ជាលែើរលៅ

ោំងឧបាទ្ខណៈ ឋិត្ិខណៈ និ ងភងគខណៈ

ករោជរូបលនោះនឹងលកើត្ជាប់ត្គនលរឿ
ែួង ោលលកើត្លឡើងលហើ

ៗ

លៅកនង នខណៈរបស់ចិត្តគ្រប់

នឹងតំងលៅ ១៧ ខណៈចិត្ត លហើ

លៅ ម្ចនករោជរូបេោីលកើត្លឡើងជំនួស ែូលចនោះលរឿ
ជិត្នឹ ងសាាប់តំងពីឋិត្ិខណៈរបស់ចិត្តែួងទ្ី
ចត្ិចិត្ត
លហើ

និងលកើត្លឡើង

ករោជរូបេោីនឹងរិនលកើត្លទ្ៀត្

ៗ លៅរហូត្ែល់ោល
១៧

ោប់េ

លគ្ោ

ពី

ចំប្ណកករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើង

តំងពីឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងទ្ី ១៧ ប្ែលោប់ េ

រប្រងតំងលៅបានរហូត្ែល់ចត្ិចិត្ត

ក៏រលត្់

នឹងលត្់គ្ពរគនជារួ

លគ្ោ

លទោះ

ភងគខណៈ

របស់ចត្ិចិត្ត ។
២. ឆិត្តសម្ុោាន
រ

ចិត្តជាសរដ្ឋានរួ

ប្ែលលធាើឱ្យរូបលកើត្បាន

ងគ

លផសងៗ ជាលែើរលនោះ ម្ចនចិត្តជាសរដ្ឋានឱ្យ

លែក និ ងនិយ

ែូចជាោលលែើរ

លកើត្រូបលទោះៗ លឡើង ចិត្តោង
ំ ស់ម្ចនចំនួន ៨៩ ប្ត្ចិត្តប្ែលជាសរដ្ឋាន
ឱ្យរូបលកើត្លឡើងបានលទោះ បានែល់ ចិ ត្ត ៧៥ ែួ ង លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត
១០ ែួង និង រូបវ ិបាកចិត្ត ៤ លគ្តពីលទោះ បែិសនធិចិត្តរបស់សត្ាកនង

បញ្ា លវារភូរិ និងចត្ិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត ក៏រិនអាចជាសរដ្ឋានឱ្យរូប
លកើត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត ១០ លទោះ ជាចិត្តប្ែលម្ចនកម្ចាំង
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លខា

រិនអាចលធាើឱ្យចិត្តជរូបលកើត្លឡើងបាន

រូបវ ិបាកចិត្ត ៤ ែួង

ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស់ រូបកសលចិត្ត ប្ែលគ្បាថានភពគ្បាសចាករូប
លហើ

ែូលចានោះលទ្ើបរិនអាចលធាើឱ្យលកើត្រូបបាន ។
ចំប្ណកបែិសនធិចិត្តរបស់សត្ាកនងបញ្ា លវាោរភូរិ និ ងចត្ិចិត្រត បស់

គ្ពោះ រហនតលទោះ រិនអាចលធាើឱ្យរូបលកើត្បាន លគ្ព្វោះបែិសនធិចិត្តលទ្ើបប្ត្
លកើត្លឡើងជាខណៈែំបូងកនងភពជាត្ិលទោះ
និងចត្ិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតក៏រិនជាបចា័

លទ្ើបម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា
ែល់បែិសនធិចិត្តត្លៅលទ្ៀត្

ោលចិត្តរិនលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ រូបប្ែលលកើត្ពីចិត្ក
ត ៏ម្ចនរិ នបាន ។
បែិសនធិចិត្តរបស់សត្ាកនងបញ្ា លវាោរភូរិ

និងចត្ិចិត្តរបស់

គ្ពោះ រហនតលទោះ រិ នម្ចនចំនួនចិត្តប្ែលលវៀរទ្កលដ្ឋ
ខណៈលធាើកិចាបែិសនធិនិងចត្ិប៉ាលណាណោះ
របស់សត្ាកនងបញ្ា លវាោរភូរិ

បានែល់

លហើ

ចំលព្វោះ ោន់

ចិត្តប្ែលលធាើកិចាបែិសនធិ

បែិសនធិចិត្ត

១៥

ែួង

ឧលបោខសនតីរណចិ ត្ត ២ រហាវ ិបាកចិត្ត ៨ និ ងរូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៥ ។
សគ្ម្ចប់ រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ បានលព្វលលហើ
លកើត្លឡើងបាន

លគ្ព្វោះជាផលរបស់ រូបកសល

ក
រ៊ឺ

ថា រិនលធាើឱ្យរូប

ប្ែលចលគ្រើនរូបវ ិោរ-

លទ្ើបបានទ្ទ្ួលផលជា រូបាវចរវ ិបាក

ភាវទគ្បាថាននឹងរិនឱ្យម្ចនរូប

បែិសនធិកនង រូបភូរិ ប្ែលជាភូរិរិនម្ចនរូបណាៗ លឡើ

ចំប្ណក

បែិសនធិចិត្ត ១៥ ែួងលទោះ ក៏រួរនឹងម្ចនលសចកដីសំខាន់ លធាើឱ្យរូបលកើត្
លឡើងពីចិត្តោំងលទោះបាន

ប្ត្លដ្ឋ

លឡើងជាគ្គែំបូងកនងភពេោីលទោះ

សារកនងខណៈបែិសនធិចិត្តលកើត្

លៅម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា
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អាចលធាើឱ្យចិត្តជរូបលកើ ត្លឡើងបាន លដ្ឋ

លហត្លនោះចិត្ត ៧៥ ែួង រង់លវៀរ

ចំលព្វោះខណៈបែិសនធិរបស់សត្ានិងចត្ិរបស់គ្ពោះ រហនត
កនងោលែក្ទ្លហើ

លដ្ឋ

ទ្ូលៅ

រប្រងជាសរដ្ឋានឱ្យចិត្តជរូបលកើត្លឡើងបាន ។

រូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជាសរដ្ឋានម្ចន ១៥ រូប រ៊ឺ
រហាភូត្រូប ៤ អាហាររូប ១ វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ២ លគចររូប ៤ បរ ិលចេទ្រូប ១

វ ិោររូប ៣ ។

ចិត្តជរូបម្ចន ៧ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. ចិត្តជរូប សារញ្ញ ។
២. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ោរលសើច ។

៣. ចិ ត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ោរ

៤. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ោរកលគ្រើកឥរ ិយបេត្ូច ។

៥. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ោរនិយ

៦. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ឥរ ិយបេធំោំង ៤ ។

៧. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ឥរ ិយបេធំតំងម្ចំ ។

ំ។
។

អធិបាយ
១. ចិត្តជរូបសារញ្ញ សំលៅែល់ ចិត្តជរូបប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ
គ្បគ្កត្ីធរោតរបស់ោងោ

ែូចជាោរែកែលងាើរលចញ

ោរលោត្របស់លបោះែូងជាលែើរ

ែកែលងាើរចូល

ប្ែលម្ចនគ្កុររូបលកើត្លឡើងគ្ត្ឹរប្ត្

វ ិនិលព្វោររូប ៨ និងវ ិោររូប ៣ តរសររួរប៉ាលណាណោះ ចិត្តប្ែលលធាើឱ្យ
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ចិត្តជរូបសារញ្ញ លកើត្លឡើងបានលនោះម្ចន ៧៥ ែួង រ៊ឺ
កសលចិត្ត ១២

លហត្កចិត្ត ៨ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត ១០)

ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ រហរគត្ចិត្ត ២៣ (លវៀរ រូបាវចរវ ិបាក ៤)
លោកត្តរចិត្ត ៨ ។
២. ចិ ត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ
ញញឹរ
បចា័

ោរលសើច សំលៅែល់ អាោរ

អាោរលសើចប្ែលលកើត្លឡើងបានលទោះ

គ្ត្ូវអាស្ស័

ចិត្តជា

ឱ្យលកើត្ ចិត្តប្ែលលធាើឱ្យោរញញឹរ ោរលសើចលកើ ត្លឡើងបានលទោះ

បានែល់ចិត្ត ១៣ ែួង រ៊ឺ
លសារនសសលោភរូលចិត្ត ៤ លសារនសសហសិត្បាទ្ចិត្ត ១
លសារនសសរហាកសលចិត្ត ៤ លសារនសសរហាកិរយ
ិ ចិត្ត ៤ ។
លបើប្ចកលដ្ឋ

គ្បលភទ្បរគលបានែូលចនោះ រ៊ឺ

បេជជនរប្រងសប្រតងអាោរញញឹរ ឬលសើចបានលដ្ឋ ចិត្ត ៨ ែួង
បានែល់ លសារនសសលោភរូលចិត្ត ៤ ែួ ង លសារនសសរហាកសល
ចិត្ត ៤ ែួង ។
គ្ពោះលសកខបរគល រប្រងសប្រតងអាោរញញឹរ និងលសើចបានលដ្ឋ

ចិត្ត ៦ ែួ ង រ៊ឺ លសារនសសលោភរូលចិត្តទ្ិែិាវ ិបប

ត្ត ២ ែួង លសារនសស

រហាកសលចិត្ត ៤ ែួង ។
គ្ពោះ លសកខបរគល រ៊ឺ គ្ពោះ រហនតម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្អាោរញញឹរបាន
លដ្ឋ

ចិត្ត ៥ ែួង បានែល់ លសារនសសហសិត្បាទ្ចិត្ត ១ ែួង

លសារនសសរហាកិរ ិយចិត្ត ៤ ែួង ។
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អាោរញញឹររបស់គ្ពោះ រហនត
ចិត្តលទោះ អាស្ស័

បានជួបជារួ

ប្ែលញញឹរលដ្ឋ

ហសិត្បាទ្

និ ដ្ឋាររោណ៍ែ៏លអិត្ ប្ែលបរគលធរោត

រិនអាចែឹងបាន រប្រងញញឹរលដ្ឋ

ហសិត្បាទ្ចិត្ត ប្ត្លបើជួបជារួ

និដ្ឋាររោណ៍ជាអាររោណ៍យ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ ប្ែលបរគលទ្ូលៅអាចែឹ ងបាន
អាោរញញឹរោំងលនោះក៏លកើត្លឡើងបានលដ្ឋ

លសារនសសរហាកិរ ិយ

ចិត្ត ។
៣. ចិ ត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ
ប្ែលលកើត្លឡើងរបស់ជនោំង

ោរ

ំ សំលៅែល់ អាោរ

ំ

រប្រងលកើត្ពីចិត្តកនងខណៈប្ែលម្ចន

លសចកតីលសាកលមខូចចិត្ត ចិត្តប្ែលលធាើឱ្យ

ំលកើត្លឡើងបានលទោះ បានែល់

លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ។
៤. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ោរកលគ្រើកឥរ ិយបេត្ូច បានែល់

ចិត្តប្ែលលធាើឱ្យអាោរបត្់ចូល ោលចញ សណូ ត ក ឱ្ន លងើប ប្បរលឆ្ាង
ប្បរសាតំ

្នលៅរខ

្នេ

លគ្ោ

ប៉ាគ្បុិចប្ភនក

ហាម្ចត្់

ឬទ្ំព្វអាហារជាលែើរ លកើត្ពីចិត្ត ៣២ ែួង រ៊ឺ រលទោាោវជជនចិត្ត ១
ោរជវនចិត្ត ២៩

ភិញ្ញញចិត្ត ២ ។

៥. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ
ប្ែលសប្រតងអាោរនិយ
រួ

លដ្ឋ

ោរនិយ

បនា៊ឺសំលឡងលចញពីម្ចត្់គ្បកបជា

ោរសប្រតងឫកព្វោំងលទោះ រប្រងលកើត្បានលដ្ឋ

ប្ែលលធាើឱ្យរូបោក់ទ្ងជារួ

ោរនិយ

សំលៅែល់ រូប
អាស្ស័

ចិត្ត ចិត្ត

លឡើងបានលទោះ បានែល់ ចិត្ត

៣២ ែួង លសោើនឹងចិត្តប្ែលលធាើឱ្យលកើត្ោរកលគ្រើកឥរ ិយបេត្ូច ។
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៦. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ
រូបឥរ ិយបេោំង ៤ រ៊ឺ លែើរ
គ្ត្ូវអាស្ស័

ចិត្តជាលហត្បចា័

រ

ងគ

ឥរយ
ិ បេធំោំង ៤ សំលៅែល់
លែក នឹងលកើត្លឡើងបានលទោះ

ឱ្យលកើត្លឡើង ចិត្តប្ែលលធាើឱ្យឥរ ិយបេធំ

ោំង ៤ គ្បាកែលឡើងបានម្ចនចំនួន ៣២ ែួង ែូចគនជារួ
និងទ្ី ៥ ប្ែលលព្វលលហើ

។

៧. ចិ ត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ
កិរ ិយអាោរលែើរ

រ

ខទ្ី ៤

ងគ

ឥរយ
ិ បេធំតំងម្ចំ សំលៅែល់

លែក ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងគ្បគ្កត្ីរបស់

បរគលប្ែលរិ នម្ចនជំង៊ឺលបៀត្លបៀនលទោះ លៅថា ចិត្តជរូបប្ែលោក់ ទ្ង
ជារួ

ឥរយ
ិ បេធំោំង ៤ តំងម្ចំ និងចិត្តប្ែលលធាើឱ្យឥរ ិយបេធំោំង

៤ លនោះតំងម្ចំ បានែល់ ចិត្ត ៥៨ ែួង រ៊ឺ រលទោាោវជជនចិត្ត ១
ភិញ្ញញចិត្ត ២ ោរជវនចិត្ត ២៩

បបទជវនចិត្ត ២៦ រួរ ៥៨ ែួង ។

៣. ឧត្ុសម្ុោាន
ឧត្ប្ែលជាសរដ្ឋានឱ្យរូបលកើត្ បានែល់ លត្លជាោត្ រ៊ឺ សីត្លត្លជា
ភាពគ្ត្ជាក់ និងឧណាលត្លជា ភាពលតត ប្ែលម្ចនលៅទ្ូលៅោំងខាងកនង
និងខាងលគ្តវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ោំង

។

ឧត្ប្ែលលធាើឱ្យរូបលកើត្ខាងកនងសទតនរបស់សត្ា លៅថា
បានែល់ រូបប្ែលលធាើកលដដឱ្យលកើត្លឡើងខាងកនងោងោ
លកើត្លឡើងគ្រប់ ៗ

ជឈត្តឧត្

របស់សត្ា និង

ខណៈលផតើរតំងពី ឋិត្ិខណៈរបស់បែិ សនធិចិត្តជាលែើរ

លៅ ។
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សគ្ម្ចប់ឧត្ប្ែលលធាើឱ្យរូបលកើត្ខាងលគ្តសទតនរបស់សត្ាលទោះ
លៅថា ពហិ ទ្ធឧត្ បានែល់ ឧត្ប្ែលលៅកនងវត្ថែក្ទ្ៗ ែូ ចជាកនងប្ផនែី
កនងអាោស ទ្លនា សោឹង ភនំ លែើរល
ជាសរដ្ឋាន ឱ្យលកើត្លឡើងបានលរឿ

ើ ជាលែើរ រូបោំងលនោះរប្រងម្ចនឧត្
ៗ លៅរហូត្ែល់ប្បកោា

សាបសូនយ

ស់លៅ ។
ឧត្ជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្ ំពីឧត្ ឬលកើត្ពីលត្លជាោត្លនោះម្ចន
១៣ រូប រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ លគចររូប ៤ អាហាររូប ១ បរ ិលចេទ្រូប ១
វ ិោររូប ៣ រួរ ១៣ រូប ។

៤. អាហារសម្ុោាន
អាហារប្ែលជាសរដ្ឋានឱ្យរូបលកើត្ ល្ោោះថា អាហារសរដ្ឋាន
រូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជាសរដ្ឋានលទោះ ល្ោោះថា អាហារជរូប ។
អាហារ រ៊ឺ កវលិង្កាោហារ បានែល់ អាហាររូបប្ែលម្ចនលៅកនង
អាហារគ្រប់គ្បលភទ្ប្ែលលលបចូលលៅជាែំ ែូលចានោះអាហាររូបលទ្ើបម្ចន
ោំងខាងកនង និងខាងលគ្តសទតនរបស់សត្ាែូចគននឹងឧត្ លៅអាហាររូប
ខាងកនងថា
ោ

ជឈត្តឱ្ជា បានែល់ អាហារប្ែលបរ ិលភារចូលលៅកនងោង

របស់សត្ា និងឆ្ាងោត្់ោររ ំោ

ប្ែលលធាើទទ្ីរ ំោ

ពីបាចកលត្លជាោត្ រ៊ឺ លភាើងោត្

អាហារខាងកនងោងោ

លនោះម្ចនករោជាសរដ្ឋាន

របស់សត្ា លហើ

លភាើងោត្

ែូលចានោះអាហាររូបខាងកនងប្ែលល្ោោះថា
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ជឈត្តឱ្ជា លទ្ើបបានែល់ករោជឱ្ជា រ៊ឺ ឱ្ជាប្ែលលៅកនងគ្កុរករោជរូប
លទោះឯង ។
សគ្ម្ចប់អាហារខាងលគ្តប្ែលល្ោោះថា

ពហិទ្ធឱ្ជា

រ៊ឺ

ឱ្ជា

ប្ែលលៅកនង វ ិនិលព្វោររូប ៨ ប្ែលលៅកនងអាហារលផសងៗ រននឹងបាន
ទ្ទ្ួលោររ ំោ

ពីលភាើងោត្ោំងពួង ពហិទ្ធឱ្ជាលនោះបានែល់ ឧត្ជឱ្ជា

លទោះឯង ។
លសចកតីសរព័នធរបស់ ជឈត្តឱ្ជា និងពហិទ្ធឱ្ជា ឬករោជឱ្ជា និ ង
ឧត្ជឱ្ជាប្ែលលកើត្លៅកនងោងោ
លធាើទទ្ីជួ

របស់សត្ាោំង ២ លនោះ

ជឈត្តឱ្ជា

ឧបត្ថរោឱ្យអាហារជរូបលកើត្ លៅថា ឧបត្ថរោកសត្ិត ចំប្ណក

ពហិទ្ធឱ្ជាលទោះ

លធាើទទ្ីឱ្យអាហារជរូបលកើត្លឡើងលដ្ឋ

គ្ត្ង់

លៅថា

ជនកសត្តិ កនងឱ្ជាោំង ២ គ្បោរ ករោជឱ្ជាសំខាន់លគ្ចើន លគ្ព្វោះជួ
ឧបត្ថរោោរង្ករឱ្យអាហារជរូបលកើត្លឡើងលគ្ចើនជាងឧត្ជឱ្ជា ។
កនងវ ិសទ្ធិររគ ែាកថាបានសប្រតងថា

ឯកទ្ិវសំ

បរភ
ិ ូតតហាលោ

សតតហរបិ ឧបត្ថលរោត្ិ អាហារប្ែលបានបរ ិលភារកនងរួ

ក្េៃលទោះ រប្រង

រកាោងោ

ឱ្យតំងលៅបានកនងរវាង ៧ ក្េៃ ។

ប្ែលលព្វលែូលចនោះ សំលៅែល់ កនងរនសសលោកលនោះ
បានបរ ិលភារអាហារកនងរួ
៧ ក្េៃ លដ្ឋ

ក្េៃ រប្រងរកាោងោ

តំងលៅបានែល់លៅ

រិនបាច់បរ ិលភារអាហារលទ្ៀត្ ។

ោរលកើត្លឡើងរបស់អាហារជរូប
អាស្ស័

នកប្ែល

របស់សត្ាប្ែលលកើត្លដ្ឋ

រភ៌ម្ចតលទោះ អាហារជរូបចាប់លផតើរលកើត្កនងសបាតហ៍ទ្ី ២ ឬទ្ី
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៣ ោប់តំងពីបែិសនធិោល លព្វលរ៊ឺ ោលម្ចតបរ ិលភារអាហារចូល
លៅលហើ
ោងោ

កនងរវាងលផតើរតំងរភ៌ ឱ្ជាក៏នឹងផា

គ្ជួត្គ្ជាបចូលលៅោន់

របស់ោរកប្ែលលៅជា ពាទ្ ឬលបសិលទោះ លហើ

លធាើឱ្យអាហារជ-

រូបលកើត្លឡើងែល់ោរកលទោះបាន ។
ចំប្ណកសត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើត្
(ពួកប្ែលគ្ត្ូវបរ ិលភារអាហារ)

ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្

ោលលកើត្លឡើងរកលទោះោងោ

បរ ិបូណ៌ លៅរិនោន់បានបរ ិលភារអាហារណាៗ លឡើ
លសាសោ៍ និងទ្ឹកម្ចត្់របស់ខួានលលបកនាងបំពង់កលហើ
ទ្ឹកម្ចត្់លទោះ ក៏គ្ជាបចូលោន់ោងោ

គ្រប់

ប្ត្អាស្ស័

ឱ្ជាក្នលសាសោ៍និង

លកើត្ជាអាហារជរូប ។

រួរលសចកតីថា អាហារជរូបរប្រងលកើត្លឡើង ោលឱ្ជាក្នអាហារ
លផសងៗ បានគ្ជួត្គ្ជាបចូ លោន់ោងោ

របស់សត្ាោំង

អាហារជ-

រូបលនោះ រប្រងលកើត្លឡើងជាប់ត្គនរិនដ្ឋច់គ្កប្ស រហូត្ែល់សាាប់ ។
អាហារជរូបម្ចនចំនួន ១២ រូប រ៊ឺ
រហាភូត្រូប ៤ លគចររូប ៣ (លវៀរសទ្ោរូប) អាហារជរូប ១

បរ ិលចេទ្រូប ១ វ ិោររូប ៣ រួរ ១២ រូប ។

សរបចំនួនរូបប្ែលលកើត្ពីសរដ្ឋាន ៤
រូបប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន ល្ោោះថា ករោជរូបម្ចន ១៨ រូប
រូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជាសរដ្ឋាន

ល្ោោះថា

ចិត្ជ
ត រូបម្ចន

១៥

រូប

រូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ជាសរដ្ឋាន ល្ោោះថា ឧត្ជរូបម្ចន ១៣ រូប រូបប្ែល
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លកើត្ពី អាហារជាសរដ្ឋាន ល្ោោះថា អាហារជរូបម្ចន ១២ រូប ។
សប្ម្តង្រ ូបប្ លច្ក្ើត្រីសម្ុោាន ៤ ច្ោយឯក្នត និង្អច្នក្នត
១. រូបប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន រ៊ឺ ករោជរូប ១៨
លដ្ឋ

ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ៩ រូប បានែល់ បសាទ្រូប ៥

ភាវរូប ២ ហទ្
លដ្ឋ

រូប ១ ជីវ ិត្រូប ១ ។

លនកនត (រិនពិ ត្គ្បាកែ) ម្ចន ៩ រូប បានែល់ រហាភូត្រូប ៤

លគចររូប ៣ (លវៀរ សទ្ោរូប) អាហាររូប ១ បរ ិលចេទ្រូប ១ ។
២. រូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជាសរដ្ឋាន រ៊ឺ ចិត្តជរូប ១៥
លដ្ឋ
លដ្ឋ

ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ២ រូប បានែល់ វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ២ ។
លនកនត

(រិនពិត្គ្បាកែ)

ម្ចន

១៣

វ ិនិលព្វោររូប ៨ សទ្ោរូប ១ បរ ិលចេទ្រូប ១ វ ិោររូប ៣ ។

រូប

បានែល់

៣. រូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ជាសរដ្ឋាន រ៊ឺ ឧត្ជរូប ១៣
លដ្ឋ
លដ្ឋ

ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) រិនម្ចន ។
លនកនត

(រិនពិត្គ្បាកែ)

ម្ចន

១៣

វ ិនិលព្វោររូប ៨ សទ្ោរូប ១ បរ ិលចេទ្រូប ១ វ ិោររូប ៣ ។

រូប

បានែល់

៤. រូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជាសរដ្ឋាន រ៊ឺ អាហារជរូប ១២
លដ្ឋ

ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) រិនម្ចន ។
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លដ្ឋ

លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ១២ រូប បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ បរ ិលចេទ្រូប ១ វ ិោររូប ៣ ។
ប្ចករូប ២៨ លដ្ឋ
ោរប្ចករូប ២៨ លដ្ឋ

ចំនួនសរដ្ឋាន

ចំនួនសរដ្ឋានលនោះម្ចន ៥ ន័

រ៊ឺ

១. ឯកសរដ្ឋានិករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលលកើត្បាន ១ សរដ្ឋាន
ម្ចន ១១ រូប បានែល់ បសាទ្រូប ៥ ភាវរូប ២ ហទ្
៩

រូប ១ ជីវ ិត្រូប ១ រួរ

ិ ញ ត្ិរត ូប ២ លកើត្ពីចិត្តជា
រូបលនោះលកើត្ពី ករោជាសរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង, វញ្

សរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង ។
២. ទ្ាិសរដ្ឋានិករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលលកើត្បាន ២ សរដ្ឋាន
ម្ចន ១ រូប បានែល់ សទ្ោរូប ១ លកើត្ពីចិត្តនិងឧត្ជាសរដ្ឋាន ។
៣. ត្ិសរដ្ឋានិករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលលកើត្បាន ៣ សរដ្ឋាន

ម្ចន ៣ រូប បានែល់ វ ិោររូប ៣ លកើត្ពីចិត្ត ឧត្ និងអាហារជា
សរដ្ឋាន ។

៤. ចត្សរដ្ឋានិករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលលកើត្បាន ៤ សរដ្ឋាន
ម្ចន ៩ រូប បានែល់ រហាភូត្រូប ៤ លគចររូប ៣ (លវៀរ សទ្ោរូប)
អាហាររូប ១ បរ ិលចេទ្រូប ១ លកើត្ពី ករោ ចិត្ត ឧត្ និងអាហារជាសរដ្ឋាន ។
៥. នកលតចិសរដ្ឋានិករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលរិនបានលកើត្
ពីសរដ្ឋានណារួ

លឡើ

ម្ចន ៤ រូប បានែល់ លកខណរូប ៤ ម្ចន

គថាសងគហៈសប្រតងថា
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គាថាសង្គហទី ៧
៧. ជា

ម្ចទទ្ិរូបានំ

លកខណានិ ន ជា
ប្គ្បថា អាចារយោំង

នតិ

សភាវតត ហិ លកវលំ
លកហិចីត្ិ បោសិត្ំ ។

គ្បោសលហើ

៤ រប្រងរិនលកើត្លឡើងពីសរដ្ឋានណារួ
រូបោំង

លទោះ

ែូ លចនោះ លកខណរូបោំងលឡើ

លគ្ព្វោះលកខណ

គ្ត្ឹរប្ត្ជាសភាវរបស់រូបប្ែលកំពងលកើត្លឡើង

ជាលែើរប្ត្រ៉ាាងប៉ាលណាណោះ ។
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សរបសរដ្ឋានិករូប
ចំនួនរូប

ករោ

ចិត្ត

ឧត្

អាហារ

រហាភូត្រូប ៤

+

+

+

+

ោំង ៤ សរដ្ឋាន ។

បសាទ្រូប

+

០

០

០

ករោជាសរដ្ឋាន ។

លគចររូប (សទ្ោរូប)៣

+

+

+

+

ោំង ៤ សរដ្ឋាន ។

សទ្ោរូប

១

០

+

+

០

ម្ចនចិត្ត ឧត្ ជាសរដ្ឋាន ។

ភាវរូប

២

+

០

០

០

ករោជាសរដ្ឋាន ។

រូប ១

+

០

០

០

ករោជាសរដ្ឋាន ។

១

+

០

០

០

ករោជាសរដ្ឋាន ។

អាហាររូប ១

+

+

+

+

ោំង ៤ សរដ្ឋាន ។

បរ ិលចេទ្រូប ១

+

+

+

+

ោំង ៤ សរដ្ឋាន ។

២

០

+

០

០

ចិត្តជាសរដ្ឋាន ។

៣

០

+

+

+

ម្ចនចិត្តឧត្អាហារជាសរដ្ឋាន

លកខណរូប ៤

០

០

០

០

រិនម្ចនសរដ្ឋានលឡើ

១៨

១៥

១៣

១២

ហទ្

ជីវ ិត្រូប

វ ិញ្ញ ត្ិតរូប
វ ិោររូប

៥

រួរ ២៨

ប្ចកសរដ្ឋានិករូបលដ្ឋ

កំណត្់សំគល់

សត្តនតន័

កនងគ្ពោះសូគ្ត្សប្រតងរូបធរ៌ប្ែលលកើ ត្លឡើង ខាងកនងោងោ
រនសសគ្បកបលដ្ឋ
លដ្ឋ

។

របស់

ោត្ោំង ៤ ម្ចនែី ទ្ឹក លភាើង ខយល់ គ្បជំគន ោប់

អាោរបាន ៤២ អាោរ បានែល់

សសម្ចោរបឋវ ី ២០ អាោរ, សសម្ចោរអាលបា ១២ អាោរ,
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សសម្ចោរលត្លជា ៤ អាោរ និងសសម្ចោរវាលយ ៦ អាោរ ោលប្ចក
សរដ្ឋានរបស់អាោរ ៤២ លទោះ បានែូលចនោះ រ៊ឺ

១. សសម្ចោរបឋវ ី កនងសសម្ចោរបឋវ ី ២០ អាោរលទោះ ចំលព្វោះ

ឧទ្រ ិ

ំ អាហារេោី ករ ីសំ អាហារចាស់ រួរ ២ អាោរលនោះ ម្ចនឧត្ជា

សរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង ចំប្ណកែ៏លសស ១៨ អាោរលទ្ៀត្លទោះម្ចនសរដ្ឋាន
ោំង ៤ ។
២. សសម្ចោរអាលបា ១២ អាោរលទោះ ចំលព្វោះ បលព្វា ខោោះ រត្តំ
ទ្ឹករូគ្ត្ រួរ ២ អាោរលនោះម្ចនឧត្ជាសរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង ។
លសលោ លញើស

សស ទ្ឹកប្ភនក លខល

ទ្ឹកម្ចត្់ សិងាណិោ

ទ្ឹកសំលបារ រួរ ៤ អាោរលនោះម្ចនចិត្តនិងឧត្ជាសរដ្ឋាន រ៊ឺ ម្ចន
សរដ្ឋាន ២ យ៉ា ង ។
ចំប្ណកែ៏លសស ៦ អាោរលទ្ៀត្លទោះ រ៊ឺ ទ្ឹកគ្បម្ចត្់ លសាសោ៍
្រ ខាាញ់ខាប់ ខាាញ់ោវ និងទ្ឹករ ំ ិល ម្ចនសរដ្ឋានោំង ៤ ។
៣. សសម្ចោរលត្លជា ៤ អាោរលទោះ ចំលព្វោះបាចកលត្លជា លភាើង
ប្ែលរ ំោ

អាហារ (លភាើងោត្) លនោះម្ចនករោជាសរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង ។

ចំប្ណកែ៏លសស

៣

លទ្ៀត្

រ៊ឺ

ឧសាោលត្លជា

ជិរណលត្លជា

សទតបនលត្លជា លទោះ ម្ចនសរដ្ឋានោំង ៤ ។
៤. សសម្ចោរវាលយ ៦ អាោរលទោះ ចំលព្វោះ

សាសបសាសវាលយ

ខយល់ែលងាើរលចញចូល ម្ចនចិត្តជាសរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង ។
ចំប្ណកែ៏លសស ៥ អាោរលទ្ៀត្លទោះម្ចនសរដ្ឋានោំង ៤ ។
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ប្ចកសរដ្ឋាន ៤ កនងអាោរ ៤២
ក. ម្ចនករោជាសរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង ម្ចន ១ រ៊ឺ បាចកលត្លជា
ខ. ម្ចនចិត្តជាសរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង ម្ចន ១ រ៊ឺ សាសបសាសវាលយ
រ. ម្ចនឧត្ជាសរដ្ឋានប្ត្រា៉ា ង ម្ចន ៤ រ៊ឺ ឧទ្រ ិ

ំ ករ ីសំ បលព្វា

និង រត្តំ ។
. ម្ចនចិត្តនិងឧត្ជាសរដ្ឋាន (ម្ចនសរដ្ឋាន ២) ម្ចន ៤ រ៊ឺ
លសលោ

សស លខល

និង សិងាណិោ ។

ង. ម្ចនករោ ចិត្ត ឧត្ អាហារជាសរដ្ឋាន (ម្ចនសរដ្ឋានោំង ៤)
ម្ចន ៣២ បានែល់ អាោរែ៏លសស ៣២ លទោះ ។
រួក្ទី ៤ រ ូបក្លាបន័យ
សប្រតងោរលកើត្លឡើងជាគ្កុររបស់រប
ូ ធរ៌
រូបកោប សំលៅែល់ គ្កុររូប ព្វកយថា កោប ប្គ្បថា ពួក គ្កុរ
រណៈ ។
កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោសប្រតងថា កោបិ

នតិ ឯតថត្ិ កោប ប្គ្បថា

ធរោជាត្ិប្ែលោប់ជាពួក ជាគ្កុរ ជារណៈ ល្ោោះថា កោប ែូលចានោះ
រូបកោប លទ្ើបសំលៅែល់ រូបប្ែលជាពួកៗ ជាគ្កុរៗ ជារណៈ ប្ែល
សប្រតងថា បណា
ត រូបធរ៌ោំងពួងប្ែលលកើត្លឡើងលទោះ រប្រងលកើត្លឡើង
ជាពួក

ជាគ្កុរ

ប្ែលនឹងលកើត្លឡើងប្ត្ឯងលដ្ឋ

ោលែូលចនោះកនងរូបកោបរួ

ៗ

ចំលព្វោះលទោះរិនម្ចន

នឹងគ្ត្ូវម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់
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គ្កុររូប ប្ែលគ្ពរលគ្ពៀងគន លៅថា សហវត្តិ ែូចវចនត្ថៈថា ឯកបាទ្
ឯកនិលោធ ឯកនិសសយ សហវត្តិលទ ឯកវ ីសត្ិ រូបកោបា ទរ ប្គ្បថា
រូបប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន រលត្់គ្ពរគន ម្ចនទ្ីអាស្ស័

ជារួ

គន រួរ

ងគគ្បកបោំង ៣ លនោះ ល្ោោះថា រូបកោប ម្ចនចំនួន ២១ កោប ។
ោរលកើត្លឡើងនិងគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបកោប
សហវត្តិ គ្ត្ូវគ្បកបគ្ពរលដ្ឋ

ប្ែលលៅថា

ងគ ៣ រ៊ឺ

១. ឯកបាទ្ លកើត្គ្ពរគន ។
២. ឯកនិលោធ រលត្់គ្ពរគន ។
៣. ឯកនិសស

ម្ចនទ្ីអាស្ស័

រ៊ឺ រហាភូត្រូបជារួ

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបប្ែលគ្ពរលដ្ឋ
លហើ

លទ្ើបលៅថា

រូបកោប

ងគោំង

រូបកោបតរន័

៣

គន ។
យ៉ា ងលនោះ

ភិធរោត្ថសងគហៈ

សប្រតងែល់ចំនួនរបស់រូបកោបម្ចន ២១ កោប ។
គាថាសង្គហទី ៨
៨. ករោចិលតតត្ោហារ-

សរដ្ឋាទ

កោបា ឯកវ ីសត្ិ ។

នវ ឆ្ ចត្លោ លទ្ាត្ិ
ប្គ្បថា

គ្កុររូបោំង

ថាការំ

ប្ែលម្ចនករោ

ចិត្ត

ឧត្

អាហារ

ជាសរដ្ឋានម្ចន ២១ គ្កុរ រ៊ឺ ៩, ៦, ៤, និង ២ តរលំដ្ឋប់ ។
កនងចំនួនរូបកោបោំង ២១ កោបលនោះ ោលោប់ចំនួនរូបប្ែល
លកើត្លឡើងលហើ

បាន ២៣ រូប រ៊ឺ កនងរូប ២៨ រូបលទោះ លវៀរបរ ិលចេទ្រូប ១

និងលកខណរូប ៤ រង់ម្ចនប្ត្ ២៣ រូប ែូចគថាសងគហៈសប្រតងថា
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គាថាសង្គហទី ៩

លកខណតត វ ិចកខណា

៩. កោបានំ បរ ិលចេទ្ន កោបងគរិចាាហ

អាោសំ លកខណានិ ច ។

ប្គ្បថា អាោសរូប ១ លកខណរូប ៤ បណិ ា ត្ោំង
ជា ងគរបស់កោប

លគ្ព្វោះរូបោំង

៥

លនោះ

រិនសប្រតងថា

គ្ត្ឹរប្ត្ជាចំប្ណកប្ចក

រូបកោប និងជាលគ្រឿងសម្ចគល់របស់រូបកោបប៉ាលណាណោះ ។
លសចកតីថា បរ ិលចេទ្រូបលទោះជារូបប្ែលកំណត្់ប្ែនរវាងរូបកោប
នឹងរូបកោប គ្ត្ឹរប្ត្ជាចំប្ណកឃាំងរបស់រូបកោប លទ្ើបរិនោប់ចូល
លៅកនង ងគរបស់កោប ។
ចំប្ណកលកខណរូប ៤ ជារូបប្ែលជាលគ្រឿងសម្ចគល់របស់រូបកោប
លទ្ើបរិនោប់ជា ងគរបស់កោបែូ ចគន ។
សគ្ម្ចប់ចំនួនរូបកោប ២១ កោបលទោះ ប្ចកបានែូលចនោះ រ៊ឺ
ក្ម្មជក្លាប ៩
១. ចកខទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ១០
ម្ចនចកខបសាទ្ជាគ្បោន

បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប

៨

ជីវ ិត្រូប

១

ចកខបសាទ្ ១ ។
២. លសាត្ទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំ នួនរូប ១០
ម្ចនលសាត្បសាទ្ជាគ្បោន បានែល់
លសាត្បសាទ្ ១ ។
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៣. ឃានទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប
១០ ម្ចនឃានបសាទ្ជាគ្បោន បានែល់

ិ ិលព្វោររូប ៨ ជីវត្
ិ រូប ១
វន

ឃានបសាទ្ ១ ។
៤. ជិវាាទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ១០
ម្ចនជិវាាបសាទ្ជាគ្បោន

បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប

៨

ជីវ ិត្រូប

១

ជិវាាបសាទ្ ១ ។
៥. ោ
១០ ម្ចនោ
ោ

ទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប
បសាទ្ជាគ្បោន បានែល់

ិ ិលព្វោររូប ៨ ជីវត្
ិ រូប ១
វន

បសាទ្ ១ ។
៦. ឥត្ថីភាវទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប

១០ ម្ចនឥត្ថីភាវរូបជាគ្បោន បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ជីវ ិត្រូប ១

ឥត្ថីភាវរូប ១ ។
៧. បរ ិសភាវទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប
១០ ម្ចនបរ ិសភាវរូបជាគ្បោន បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ជីវ ិត្រូប ១

បរ ិសភាវរូប ១ ។
៨. វត្ថទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ១០
ម្ចនហទ្
ហទ្

វត្ថរូបជាគ្បោន បានែល់

ិ ិលព្វោររូប ៨ ជីវ ិត្រូប ១
វន

វត្ថរូប ១ ។

៩. ជីវ ិត្នវកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៩

ម្ចនជីវ ិត្រូបជាគ្បោន បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ជីវ ិត្រូប ១ ។
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ិ ិលព្វោររូប ៨ ជារូបប្ែលរិនអាចប្បកលចញពីគនបាន គ្បកប
វន

លដ្ឋ

រូប ៨ បានែល់ បឋវ ី អាលបា លត្លជា វាលយ វណណ រនធ រស និង

ឱ្ជា តរន័

ក្នរូបកោប រូបោំងលនោះគ្ត្ូវគ្បកបជាគ្បចាំ លទ្ើប ល្ោោះថា

សទ្ធែាកកោប ។
ករោជកោបោំង ៩ គ្បលភទ្លនោះ ជារូបកោបប្ែលលកើត្ពីករោ
ជាសរដ្ឋាន រ៊ឺ ករោជរូប ១៧ (លវៀរ បរ ិលចេទ្រូប ១) លទោះឯង ែូលចានោះ
ករោជកោប ៩ លនោះ លទ្ើបលកើត្បានចំលព្វោះប្ត្កនងវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ប៉ាលណាណោះ
និងកនងរនសសម្ចនក់ៗ លកើត្បានយ៉ា ងលគ្ចើន ៨ កោប លគ្ព្វោះភាវទ្សកកោបោំង ២ នឹ ងលកើត្គ្ពរគនរិនបាន លបើជាស្រសតីក៏គ្ត្ូវលវៀរ បរ ិសភាវទ្សកកោប និងលបើជាបរសក៏គ្ត្ូវលវៀរឥត្ថីភាវទ្សកកោប ែូលចានោះលទ្ើប
ម្ចនគ្ត្ឹរ

៨

កោបប៉ាលណាណោះ

ប្ែលលព្វលលនោះសំលៅ

ករោជកោបសទ្ធប៉ាលណាណោះ រិនបានសំលៅ

ក ករោបបចា

កចំលព្វោះប្ត្
ឧត្ជកោប

រ៊ឺ រូបកោបប្ែលលកើត្ពីឧត្ប្ែលម្ចនករោជាសរដ្ឋានផងលឡើ
ករោជរូប ករោជកោប ករោបបចា

។

ឧត្ជកោប

ករោជរូប សំលៅែល់ រូបប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន ម្ចនចំនួន
១៨ រូប ។
ករោជកោប ជាគ្កុររូបប្ែលលកើត្ពីករោ ម្ចនចំនួន ១៧ រូប (លវៀរ
បរ ិលចេទ្រូប ១) ។
ករោបបចា

ឧត្ជកោប

ជារូបកោបប្ែលលកើត្ពី ឧត្ប្ែលម្ចន

លៅកនងករោជកោប ែូចជាសក់ លោរ លធោញ គ្កចក ជាលែើរ វត្ថោំង

-108-

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

លនោះសទ្ធប្ត្ជាឧត្ជរូបប្ែលលកើត្ពីករោបបចា
ឧត្ជរូបខាោះ

អាហារបបចា

ឧត្ជរូបខាោះ

ឧត្ជរូបខាោះ

ឧត្បបចា

ប្ត្ម្ចនករោបបចា

-

ឧត្ជរូបជា

គ្បោន ឧត្ជរូបោំង ៣ ជាចំប្ណកគ្បកប ប្ែលនឹងែឹងចាស់កនងលពល
ប្ែលសត្ាោំង
សាាប់លហើ

សាាប់

លគ្ព្វោះតរធរោតលៅលពលសត្ាោំង

ករោជរូប ចិត្តជរូប និ ងអាហារជរូបោំង ៣ លនោះ រប្រងរលត្់

ស់រិនម្ចនសល់ លៅសល់ប្ត្ឧត្ជរូបប៉ាលណាណោះ ឧត្ជរូបប្ែលលៅសល់
លនោះ ជាឧត្ជរូប ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ ករោបបចា
អាហារបបចា
សររួរ

ឧត្ជរូប

និងឧត្បបចា

ឧត្ជរូប ចិត្តបបចា
ឧត្ជរូប

ឧត្ជរូប

រប្រងតំងលៅតរ

សូរបីរូបោំងលនោះនឹងលកើត្លឡើងែល់សត្ាប្ែលលៅម្ចនជីវ ិត្កតី

ក៏រិនប្រនករោជកោបសទ្ធលទ្ ែូលចានោះករោជកោប ប្ែលលកើត្លៅកនងខាួន
របស់រនសសម្ចនក់ៗ លទ្ើបម្ចនយ៉ា ងលគ្ចើន ៨ កោប។
ប្ចកករោជកោប ៩ លដ្ឋ
កនងោងោ

របស់រនសសល

ោ

៣ ចំប្ណក

ើងលនោះ ប្ចកលចញជា ៣ ចំប្ណក រ៊ឺ

១. ឧបរ ិរោ

ោ

ខាងលលើ ោប់តំងពីកលឡើងលៅែល់កាល ។

២. រជឈិរោ

ោ

គ្ត្ង់កណា
ត ល ោប់តំងពីកចោះរកែល់ផិត្
ា ។

៣. លហែាិរោ

ោ

ខាងលគ្ោរ ោប់តំងពីផិត្
ា ចោះរកែល់លជើង ។

សគ្ម្ចប់ឋាន (ទ្ីតំង) របស់ករោជកោប កនងោងោ

របស់រនសស

លទោះ ម្ចនករោជកោបលកើត្បានកនងចំប្ណកោំង ៣ លផសងៗ ែូលចនោះរ៊ឺ
១. ឧបរ ិរោ

រ៊ឺ ករោជកោបលកើត្បាន ៧ កោប រ៊ឺ

១. ចកខទ្សកកោប
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២. លសាត្ទ្សកកោប
៣. ឃានទ្សកកោប
៤. ជិវាាទ្សកកោប
៥. ោ

ទ្សកកោប

៦. ភាវទ្សកកោប

៧. ជីវ ិត្នវកកោប ។
២. រជឈិរោ
១. ោ

រ៊ឺ ម្ចនករោជកោបលកើត្លឡើងបាន ៤ កោប រ៊ឺ

ទ្សកកោប

២. ភាវទ្សកកោប
៣. វត្ថទ្សកកោប
៤. ជីវ ិត្នវកកោប ។
៣. លហែាិរោ
១. ោ

រ៊ឺ ម្ចនករោជកោបលកើត្បាន ៣ កោប រ៊ឺ

ទ្សកកោប

២. ភាវទ្សកកោប
៣. ជីវ ិត្នវកកោប ។
ែូលចានោះ នឹងល

ើញបានថា កនងចំប្ណកោំង ៣ របស់ោងោ

ឋាន (ទ្ីតំង) របស់ោ

ទ្សកកោប ភាវទ្សកកោប និងជីវ ិត្នវក-

កោប រួរ ៣ កោបលនោះម្ចនទ្ូលៅកនងោងោ
ម្ចនលៅទ្ូលៅកនងោងោ

ជា

លៅ រូបកោបប្ែល

លនោះថា សពាដ្ឋានិ កកោប ។

ចំប្ណក ៥ កោបលទ្ៀត្ រ៊ឺ ចកខទ្សកកោប លសាត្ទ្សកកោប
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ឃានទ្សកកោប ជិវាាទ្សកកោប និង វត្ថទ្សកកោប ម្ចនឋាន
(ទ្ីតង
ំ )

លៅកនងទ្ីខាោះលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

រិនគ្បគ្ពឹត្តលដ្ឋ

ទ្ូលៅលទ្ើបបាន

ល្ោោះថា បលទ្សកកោប ។
ឆិត្តជក្លាប ៦
១. សទ្ធែាកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៨
បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ។

២. ោ
៩ បានែល់
៣.

វ ិញ្ញ ត្ិតនវកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ោ

វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ១ ។

វចីវ ិញ្ញ ត្ិស
ត ទ្ោទ្សកកោប

ចំនួនរូប ១០ បានែល់

សំលៅែល់

កោបប្ែលម្ចន

វ ិនិលព្វោររូប ៨ សទ្ោរប
ូ ១ វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ១ ។

៤. លហតទ្ិឯោទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចន
ចំនួនរូប ១១ បានែល់
៥. ោ

វ ិនិលព្វោររូប ៨ វ ិោររូប ៣ ។

វ ិញ្ញ ត្ិតលហតទ្ិោាទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែល

ម្ចនចំនួនរូប ១២ បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ វ ិោររូប ៣ វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ១ ។

៦. វចីវ ិញ្ញ ត្ិស
ត ទ្ោលហតទ្ិលត្រសកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែល

ម្ចនចំនួនរូប ១៣ បានែល់
វ ិោររូប ៣ ។

ចិត្តជកោប

វ ិនិលព្វោររូប ៨ សទ្ោរូប ១ វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ១

ប្ែលសប្រតងតរន័

របស់គ្ពោះ ភិ ធរោត្ថសងគហៈ

សប្រតងគ្ត្ឹរ ៦ កោបប៉ាលណាណោះ ចំប្ណកប្ែលសប្រតងតរន័
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ែាកថាម្ចន ៨ កោប បប្នថរ ២ កោបលទ្ៀត្ រ៊ឺ
១. សទ្ោនវកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៩
បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ និង សទ្ោរូប ១ ។

២. សទ្ោលហតទ្ិោាទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចន

វ ិនិលព្វោររូប ៨ សទ្ោរូប ១ វ ិោររូប ៣ ។ ោំង ២

ចំនួនរូប ១២ បានែល់

កោបលនោះរប្រងលកើត្ពីចិត្តជាសរដ្ឋាន ។
ធិបា

លសចកតីរបស់ចិត្តជកោបោំង ៦

១. សទ្ធែក
ា កោប សំលៅែល់ រូបកោបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជា
សរដ្ឋាន លកើត្លឡើងកនងខណៈប្ែលរិនម្ចនោរកលគ្រើកោ
ោរនិយ

និងបនា៊ឺសលំ ឡងយ៉ា ងណារួ

ចិត្តទ្ន់លខា

ឬរិនម្ចន

លចញរក ខណៈលទោះម្ចន

ឬរិនរ ឹងម្ចំ បានែល់ រូបប្ែលជាអាោរែកែលងាើរលចញ

ចូល ឬរូបប្ែលសប្រតងអាោររខលសាក រខគ្កហរ គ្ព៊ឺលោរ កនងលវោខឹ ង
លគ្ោធ ខាាចជាលែើរ ។
២. ោ

វ ិញ្ញ ត្ិតនវកកោប សំលៅែល់ រូបកោបប្ែលលកើ ត្លឡើង

លៅលពលកលគ្រើកោងោ
លខា
ងគ
លគ្ោ

រិនរ ឹងម្ចំ

បានែល់

និងរិនជាគ្បគ្កត្ី

រ៊ឺ

រូបឥរ ិយបេលផសងៗ

លវោលទោះចិត្តទ្ន់
កនងោរលែើរ

រ

លែក ឱ្ន លងើប ប្បរលឆ្ាង ប្បរសាតំ ្នលៅរខ ្នេ
ោំងលនោះជាលែើរ លវោលទោះលៅកនងអាោរទ្ន់លខា
៣.

វចីវ ិញ្ញ ត្ិស
ត ទ្ោទ្សកកោប

លកើត្លឡើងលៅលពលនិយ

សំលៅែល់

។

រូបកោបប្ែល

អានលសៀវលៅ លគ្ចៀង សូគ្ត្ធរ៌ជាលែើរ
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ប្ែលរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅតរគ្បគ្កត្ី រ៊ឺ កនងលវោលទោះរិនសូវស្សួលខាួន រិន
សបា

ឬលកើត្លសចកតីលនឿ

ណា

រិនលពញចិត្តនិយ

រិនលពញ

ចិត្តអានជាលែើរ ។
៤. លហតទ្ិឯោទ្សកកោប សំលៅែល់ រូបកោបប្ែល
លកើត្លឡើងកនងខណៈរិនម្ចនោរកលគ្រើកោ
សំលឡងយ៉ា ងណារួ
ស្សស់ថាា រ ីកោ
៥. ោ

លឡើ

ោរនិ យ

ខណៈលទោះចិត្តសបា

ឬោរបលញ្ា ញ
រ ឹងម្ចំលអ

រខ

ឬម្ចនអាោរបីត្ិ គ្ព៊ឺលោរជាលែើរ ។

វ ិញ្ញ ត្ិតលហតទ្ិោាទ្សកកោប សំលៅែល់ រូបកោប

ប្ែលលកើត្លឡើងលៅលពលកលគ្រើកោ
រ ឹងម្ចំ អាោរលែើរ

រ ងគ

លផសងៗ ខណៈប្ែលចិត្តស្សស់ថាា

លែក រហ័សរហួនសបា

ជាលែើរ ។

៦. វចីវ ិញ្ញ ត្ិតសទ្ោលហតទ្ិលត្រសកកោប សំលៅែល់ រូបកោប

ប្ែលលកើត្លឡើងលៅលពលនិយ
ជាលែើរ
ោរនិយ

អានលសៀវលៅ ប្ស្សកលគ្ចៀង សូគ្ត្ធរ៌

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្លត ៅតរគ្បគ្កត្ីកនងលវោប្ែលចិត្តស្សស់ថាារ ឹងម្ចំ
ោរអានោំងលនោះ ក៏គ្បគ្ពឹត្លត ៅលដ្ឋ

លសចកតីរហ័សរហួន ។

សគ្ម្ចប់ចិត្តជកោបប្ែលសប្រតងកនងវ ិសទ្ធិររគ ែាកថា
ចិត្តជកោបម្ចន ៨ កោបលទោះ លដ្ឋ

ថា

បប្នថរសទ្ោនវកកោប និង

សទ្ោលហតទ្ិោាទ្សកកោប ោំង ២ កោបប្ែលបប្នថរលនោះ ម្ចនលសចកតី
ែូលចនោះ រ៊ឺ សទ្ោនវកកោប សំលៅែល់ រូបកោបប្ែលលកើត្លឡើងកនងលវោ
ប្ែលម្ចនសំលឡងគ្បាកែលឡើង

លដ្ឋ

រិនោក់ទ្ងជារួ

និងលកើត្លឡើងកនងលវោប្ែលចិត្តទ្ន់លខា
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ឹ ម្ចំ
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សំលឡងប្ែលលកើត្ពីោរែកែលងាើរធំ សំលឡងកអក សំលឡងកណា
ត ស់ លភើ
សាៃប ឬសំលឡងេៃូរខណៈប្ែលរិនស្សួលខាួនជាលែើរ ។
សទ្ោលហតទ្ិោាទ្សកកោប

សំលៅែល់

សទ្ោនវកកោប

លទោះឯង ោលម្ចនវ ិោររូប ៣ លកើត្រួរផង រ៊ឺ លកើត្កនងលវោប្ែលចិត្ត
សបា

ែូចជាសំលឡងែកែលងាើរ កអក កណា
ត ស់ សាៃប ោំងលនោះជា

សំលឡងឮចាស់

សប្រតងែល់ចិត្ក
ត នងខណៈប្ែលម្ចនលសចកតីសបា

ចិត្ត

ប្ត្សំលឡងោំងលនោះរិនប្រនជាសំលឡងប្ែលោក់ទ្ងជារួ

និយ

លឡើ

ោរ

។
ចិត្តជរូបនិងចិត្តជកោប

ចិត្តជរូប សំលៅែល់ រូបប្ែលលកើត្ពី ចិត្ជា
ត សរដ្ឋាន ម្ចនចំនួន
១៥ រូប ។
ចិត្តជកោប ជាគ្កុររូបប្ែលលកើត្ពីចិត្ត ម្ចនចំនួនរូបគ្ត្ឹរប្ត្ ១៤
រូប (លវៀរបរ ិលចេទ្រូប ១) ។
ចិត្តជរូបកតី

ចិត្តជកោបកតី

រប្រងលកើត្បានជារួ

សត្ាប្ែលម្ចន

ខនធ ៥ និងលកើត្ពីចិត្ត ៧៥ ែួ ង តរសររួរែល់ចិត្តសរដ្ឋានិករូប
ែូចជាចិត្តជកោបប្ែលល្ោោះថា សទ្ធែាកកោប លទោះលកើត្បានពីចិត្ត
៧៥ ែួង ចិត្តជកោបប្ែលល្ោោះថា ោ
ទ្សកកោប ោ

វ ិញ្ញ ត្ិតនវកកោប វចីវ ិញ្ញ ត្ិតសទ្ោ-

វ ិញ្ញ ត្ិល
ត ហតទ្ិោាទ្សកកោប និង វចីវ ិញ្ញ ត្ិតសទ្ោ-

លហតទ្ិលត្រសកកោប ោំង ៤ កោបលនោះលកើត្បាន ំពីចិត្តោំង
៣២ ែួង រ៊ឺ
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រលទោាោវជជនចិត្ត ១ ោរជវនចិត្ត ២៩

ភិញ្ញញចិត្ត ២ រួរ ៣២

ែួង ។
ចិត្តជកោបប្ែលល្ោោះថា លហតទ្ិឯោទ្សកកោប រប្រង
លកើត្បាន ំពីចិត្ត ៥៨ ែួង រ៊ឺ
រលទោាោវជជនចិត្ត

១

ោរជវនចិត្ត

២៩

ភិញ្ញញចិត្ត

២

បបទជវនចិត្ត ២៦ ែួង រួរ ៥៨ ែួង ។
ឋានរបស់ចិត្ជ
ត កោបកនងោងោ
កនងឧបររ
ិ ោ

រ៊ឺ ោងោ

របស់រនសស

ចំប្ណកខាងលលើ ចិត្តជកោបលកើត្

បានោំង ស់ ៦ កោប ។
កនងរជឈិរោ

និងលហែាិរោ

រ៊ឺ ោងោ

ចំប្ណកកណា
ត ល

និងចំប្ណកខាងលគ្ោរម្ចនចិត្តជកោបលកើត្បានគ្ត្ឹរ ៤ កោប រ៊ឺ
សទ្ធែាកកោប ោ
ោប ោ

វ ិញ្ញ ត្ិន
ត វកកោប លហតទ្ិឯោទ្សកក-

វ ិញ្ញ ត្ិល
ត ហតទ្ិោាទ្សកកោប ។
ឧត្ុជក្លាប

១. សទ្ធែាកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៨
បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ។

២. សទ្ោនវកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៩
បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ សទ្ោរូប ១ ។
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៣. លហតទ្ិឯោទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចន
ចំនួនរូប ១១ បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ វ ិោររូប ៣ ។

៤. សទ្ោលហតទ្ិោាទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចន
ចំនួនរូប ១២ បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ សទ្ោរូប ១ វ ិោររូប ៣ ។

ឧត្ជកោបោំង ៤ លនោះ បានែល់ ឧត្ជរូប ១២ (លវៀរបរ ិលចេទ្រូប ១)
ឧត្ជកោបលនោះលកើ ត្បានោំងខាងកនង និ ងខាងលគ្តោងោ
រ៊ឺ

លកើត្បានោំងកនងវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្និងរិនម្ចនជីវ ិត្

របស់សត្ា
ឧត្ជកោប

របស់សត្ា រ៊ឺ កនងវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្រប្រងលកើ ត្

ប្ែលលកើត្ខាងកនងោងោ

បានោំង ស់ ៤ កោប ចំប្ណកប្ែលលកើត្ខាងលគ្តរបស់ស ត្ា រ៊ឺ កន ង
ិ រប្រងលកើ ត្បានគ្ត្ឹ រប្ត្ ២ កោបប៉ាលណាណោះ ។
វត្ថ ប្ែលរិ នម្ចនជី វ ត្
ឧត្ជកោប ៤ ប្ែលលកើត្ខាងកនងសត្ា
សទ្ធែាកកោប រ៊ឺ
ោ

របស់សត្ាោំង

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ប្ែលលកើត្លៅខាងកនងោង

លទោះឯង ឧត្ជកោបលនោះ ជាកោបប្ែលជាទ្ី

តំងកនងោររការូបកោបែក្ទ្ៗ

លបើរិនម្ចនឧត្ជកោបលនោះលហើ

រូបកោបែក្ទ្ៗ ម្ចនករោជកោបជាលែើរ ក៏រិនអាចនឹងគ្បាកែលឡើង
បានលឡើ

។

សទ្ធែាកកោបលនោះ
លខា

លកើ ត្កនងលវោប្ែលោងោ

រិនស្សួលខាួនជាលែើរ ។

២. សទ្ោនវកកោប រ៊ឺ

របស់សត្ាទ្ន់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ និង សទ្ោរូប ១ លកើត្លឡើង

ោលម្ចនសំលឡងគ្បាកែលចញរកពីោងោ
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ោរនិយ

ែូចជាសំលឡងកូរលព្វោះ សំលឡងស្សរក សំលឡងែកែលងាើរ

សំលឡងប្ែលលកើត្ពីឧត្ោំងលនោះរិ នជាក់ចាស់ ។

វ ិនិលព្វោររូប ៨ វ ិោររូប ៣

៣. លហតទ្ិឯោទ្សកកោប រ៊ឺ
លកើត្ខាងកនងោងោ របស់សត្ាប្ែលម្ចនជីវ ិត្
សត្ាលទោះៗ

ស្សួលខាួនរង
ឹ ម្ចំជាគ្បគ្កត្ី

ោលប្ែលោងោ របស់
ឬលព្វលន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

ក៏រ៊ឺសទ្ធែាកកោបលនោះ ោលម្ចនវ ិោររូប ៣ លកើត្រួរផងលទោះឯង ។
៤. សទ្ោលហតទ្ិោាទ្សកកោប រ៊ឺ

វ ិនិលព្វោររូប ៨ សទ្ោរូប ១

វ ិោររូប ៣ លកើត្លឡើងោលម្ចនសំលឡងគ្បាកែលចញរកពីោងោ

ែូចជា

សំលឡងខយល់ែកែលងាើរជាលែើរ

ស្សស់បស់ជាក់ចាស់ប្ត្រិនប្រនជា

សំលឡងោក់ទ្ងជារួ

លព្វលន័

ោរនិយ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ក៏រ៊ឺសទ្ោនវក-

កោបលនោះោលម្ចនវ ិោររូប ៣ លកើត្រួរផងលទោះឯង ។
ឧត្ជកោប ២ ប្ែលលកើត្ខាងលគ្តសត្ា
១. សទ្ធែាកកោប បានែល់ វត្ថលផសងៗ ប្ែលម្ចនលៅកនងលោក
លនោះ លៅកនងវត្ថប្ែលរិនម្ចនជីវ ិត្ោំង
គ្ពោះចនោ ផ្ទា

ែូចជា ត្ លត ី ភនំ គ្ពោះអាទ្ិត្យ

លភាើង ខយល់ ពនា៊ឺ និ ងសូរបីស្សលម្ចលជាលែើរ ោំងលនោះរប្រង

ម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្ វ ិនិលព្វោររូប ៨ ប៉ាលណាណោះ ។

២. សទ្ោនវកកោប បានែល់ សំលឡងខយល់បក់ សំលឡងទ្ឹកហូរ
សំលឡងលភាើងលឆ្ោះ

សំលឡងទ្ូ ក

សំលឡងរគំងជាលែើរ

វ ិនិលព្វោររូប ៨ និងសទ្ោរូប ១ រួរ ៩ រូប ។
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ឧត្ជរូបនិងឧត្ជកោប
ឧត្ជរូប ជារូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ ម្ចនចំនួន ១៣ រូប ែូចលព្វលលហើ
ចំប្ណកឧត្ជកោបជាគ្កុររូបប្ែលលកើត្ពី ឧត្ជាសរដ្ឋាន ម្ចនចំនួនរូប
គ្ត្ឹរប្ត្ ១២ រូប (លវៀរបរ ិលចេទ្រូប ១) ។
ឋានរបស់ឧត្ជកោបកនងោងោ
កនងោងោ
លហែាិរោ

របស់រនសស

ោំង ៣ ចំប្ណក រ៊ឺ ឧបរ ិរោ

រជឈិរោ

និ ង

លទោះ ឧត្ជកោបោំង ៤ រប្រងលកើត្លឡើងបាន លទោះរ៊ឺ

ឧត្ជកោបគ្រប់គ្បលភទ្ម្ចនលៅទ្ូលៅកនងោងោ

របស់រនសស ។

សគ្ម្ចប់សទ្ធែាកកោប និងលហតទ្ិឯោទ្សកកោប លកើត្
លៅជាគ្បចាំតរគ្បគ្កត្ីលហើ

។

ចំប្ណកសទ្ោនវកកោប និងសទ្ោលហតទ្ិោាទ្សកកោប រិន
បានលកើត្លៅជាគ្បចាំកនងោងោ

របស់សត្ា លកើត្គ្គខាោះប៉ាលណាណោះ។

អាហារជក្លាប ២
១. សទ្ធែាកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៨
បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ។

២. លហតទ្ិឯោទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចន
ចំនួនរូប ១១ បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ វ ិោររូប ៣ ។

អាហារជកោបោំង

២

លនោះ

បានែល់

អាហារជរូប

(លវៀរបរ ិលចេទ្រូប ១) ប្ែលលកើត្បានចំលព្វោះខាងកនងោងោ
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ប៉ាលណាណោះ ន័

របស់អាហារជកោបោំង ២ ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ

១. សទ្ធែាកកោប លកើត្ោលប្ែលបរ ិលភារអាហារ ឬថានលំ ផសងៗ
ចូលលៅលហើ

រិនលធាើឱ្យោងោ

បរ ិលភារចូលលៅលហើ
លសចកតីថា

ស្សស់ថាា សាាហាប់ រ ឹងម្ចំលឡើង ឬោល

គ្ត្ឡប់លធាើឱ្យោងោ

លំបាករិនស្សួលខាួន

អាហារជកោបោំងលនោះលៅរិនោន់បានគ្បកបលដ្ឋ

វ ិោររូប ៣ លទោះឯង ។

២. លហតទ្ិ ឯោទ្សកកោប លកើត្ោលប្ែលបរ ិលភារអាហារ
ឬថានំលផសងៗ ចូលលៅលហើ
លសចកដីថា

លធាើឱ្យោងោ

អាហារជកោប

ស្សស់ថាា

ប្ែលលកើត្ពីអាហារ

ម្ចនវ ិោររូបោំង ៣ គ្បកបចូលផងលទោះឯង ។

សាាហាប់

រ ឹងម្ចំ

ឬថានំោំងលនោះ

អាហារជកោបោំង ២ លនោះ គ្ត្ូវលកើ ត្ខាងកនងសត្ា រ៊ឺ កនងវត្ថប្ែល

ម្ចនជីវ ិត្ លគ្ព្វោះអាហារជកោបនឹងលកើត្លឡើងបានលទោះ គ្ត្ូវអាស្ស័
ឱ្ជាប្ែលលៅកនងោងោ

របស់សត្ា ជា ក
ន ឧបត្ថរោែល់ពហិទ្ធឱ្ជា រ៊ឺ ឱ្ជា

ប្ែលលៅកនងអាហារលផសងៗ លគ្តោងោ

លទោះ ែូលចានោះរូបអាហារលផសងៗ

ប្ែលលៅរិនោន់បានបរ ិលភារចូលលៅលទោះ រិ នប្រនជាអាហារជកោប
ជាឧត្ជកោបោំង ស់ ។
បណា
ត លែើរល

ើ លផសងៗ ោំង

លចញផ្ទា លចញប្ផាបានក៏គ្ត្ូវអាស្ស័

ប្ែលចលគ្រើនលូត្ោស់ធំលឡើង
ើង

ល់ថា

ែី ទ្ឹក និងជីលទោះ លធាើឱ្យអាហារជកោបលកើត្លឡើងែល់លែើរល

ើ លទោះ

ប្ត្លសចកតីពិត្

ែី ទ្ឹក និងជីជាលែើរ ល

រិនបានលធាើឱ្យអាហារជកោបលកើ ត្លឡើងែល់លែើរល
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លទោះលឡើ

គ្ត្ឹរប្ត្លធាើឱ្យឧត្ជកោបលកើត្លឡើង

លគ្ព្វោះលែើរល

ើ លទោះ

បរ ិលភារអាហារែូចសត្ារិនបាន ែី ទ្ឹក និងជី ប្ែលលស្សាចលៅលទោះ
រប្រងគ្ជួត្គ្ជាបចូលលៅកនងលែើរតរឫសប្កវ
ល

ើ ប៉ាលណាណោះ

ែូចរេ

ប្ត្ល

ើងលៅលដ្ឋ

នតសីលគ្បងែូលចានោះ

និងឫសក្សបរបស់លែើរ

លវាហារថាលែើរល

ើ បរ ិលភារអាហារ

លសចកតព
ី ិត្រិនបានគ្បគ្ពឹត្តលៅតរសរោត្ិ

លវាហារលទោះលទ្ ។
អាហារជរូបនិងអាហារជកោប
អាហារជរូប ជារូបប្ែលលកើ ត្ពីអាហារជាសរដ្ឋាន ម្ចន ១២ រូប
ែូចលព្វលលហើ

ចំប្ណកអាហារជកោប ជាគ្កុររូបប្ែលលកើត្ពីអាហារ

ម្ចនចំនួន ១១ រូប (លវៀរបរ ិលចេទ្រូប ១) ។
ឋានរបស់អាហារជកោបកនងោងោ
អាហារជកោបោំង
គ្រប់ចំប្ណករបស់ោងោ

២

គ្បលភទ្លនោះ

របស់រនសស
រប្រងលកើត្បានទ្ូលៅកនង

។

រ ូបក្លាបក្នង្អាការ
៤២
ុ

កនងអាោរ ៤២ របស់ោងោ

រនសសលទោះ ម្ចនរូបកោបប៉ាទោន

សប្រតងទ្កែូលចនោះ រ៊ឺ
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១. សសម្ចោរបឋវ ី ២០ អាោរ
ោត្ែីកនងោងោ

សប្រតងរូបកោបទ្ក ២ ន័

រ៊ឺ

ក. លកើត្កនងអាោរ ១៨ (លវៀរ ឧទ្រ ិ ំ = អាហារេោី, ករ ីសំ =
អាហារចាស់) ម្ចនរូបកោបលកើត្បាន ៥ កោបចំនួនរូបម្ចន ៤៤ រូប រ៊ឺ
ោ

ទ្សកកោប ១ កោប ម្ចន ១០ រូប

ភាវទ្សកកោប ១ កោប ម្ចន ១០ រូប
ចិត្តសទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប
ឧត្សទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប
អាហារសទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប រួរ ៥ កោបម្ចន
៤៤ រូប ។
ខ. កនងអាោរ ២ រ៊ឺ ឧទ្រ ិ

ំ = អាហារេោី, ករ ីសំ = អាហារចាស់ ម្ចន

រូបកោបលកើត្លឡើងបាន ១ កោប ចំនួន ៨ រូប រ៊ឺ ឧត្សទ្ធែាកកោប
បានែល់

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ប្ែលលកើត្ពីឧត្ប៉ាលណាណោះ ។
២. សសម្ចោរអាលបា ១២ កោប

ោត្ទ្ឹកកនងោងោ

សប្រតងរូបកោបទ្ក ៣ ន័

រ៊ឺ

ក. កនងអាោរ ៦ បានែល់ បិត្ំត = ទ្ឹកគ្បម្ចត្់ លសរាំ = លសាសោ៍
លោហិត្ំ = ្រ លរលោ = ខាាញ់ខាប់ វសា = ខាាញ់ោវ លសិោ =
ទ្ឹករ ំ ិល រួរ ៦ អាោរលនោះម្ចនរូបកោបលកើត្បាន ៥ កោប ចំនួនរូប
ម្ចន ៤៤ រូប លសោើគននឹងចំណចទ្ី ១ ក ។
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កនងអាោរ ៤ បានែល់ លសលោ = លញើស,
លខល

សស = ទ្ឹកប្ភនក,

= ទ្ឹកម្ចត្់, និង សិងាណិោ = ទ្ឹកសំលបារ, រួរ ៤ អាោរ

លនោះម្ចនរូបកោបលកើត្បាន ២ កោប ចំនួនរូបម្ចន ១៦ រូប រ៊ឺ
ចិត្តសទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប ។
ឧត្សទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប រួរ ២ កោប ១៦ រូប ។
រ. កនងអាោរ ២ បានែល់ បលព្វា = ខោោះ និង រត្តំ = ទ្ឹករូគ្ត្
ម្ចនរូបកោប ១ កោប រ៊ឺ
ឧត្សទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប ។
៣. សសម្ចោរលត្លជា ៤ អាោរ
ោត្លភាើងកនងោងោ

សប្រតងរូបកោបទ្ក ២ ន័

រ៊ឺ កនង

អាោរ ៣ បានែល់
ឧសាោលត្លជា = លភាើងប្ែលលធាើឱ្យោងោ
ជិរណលត្លជា = លភាើងប្ែលែត្ោងោ

លតដ ។
ឱ្យគ្ទ្ុឌលគ្ោរ ។

សទតបនលត្លជា = លភាើងប្ែលលធាើឱ្យលតតលៅជាម្ចនជំង៊ឺ ។
រួរ ៣ អាោរលនោះម្ចនរូបកោប ៤ កោប ចំនួនរូប ៣៣ រ៊ឺ
ជីវ ិត្នវកកោប ១ កោប ម្ចន ៩ រូប

ចិត្តសទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប
ឧត្សទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប
អាហារសទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប រួរ ៤ កោប ៣៣
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រូប ។
ខ. កនងអាោរ ១ លទ្ៀត្ បានែល់ បាចកលត្លជា = លភាើងោត្ប្ែល
រ ំោ

អាហារ ម្ចនរូបកោប ១ កោប ចំនួន ៩ រូប រ៊ឺ ជីវ ិត្នវក-

កោប ។
៤. សសម្ចោរវាលយ ៦ អាោរ
ោត្ខយល់កងោងោ
ន

ម្ចនសប្រតងរូបកោបទ្ក ២ ន័

រ៊ឺ

ក. កនងអាោរ ៥ បានែល់
ឧទ្ធងគម្ច វាត = ខយល់បក់ពីលគ្ោរលឡើងលលើ ។
លោរម្ច វាត = ខយល់បក់ពីលលើលៅលគ្ោរ ។
កចេិសយ វាត = ខយល់លែកលៅខាងកនងក្ផោ (ខយល់លគ្តលព្វោះលវៀន) ។
លោែាសយ វាត = ខយល់លែកលៅកនងគ្កពោះ (ខយល់ខាងកនង
លព្វោះលវៀន) ។
ងគរង្កគនសារ ិលទ វាត = ខយល់បក់ផសពាផា

សពា វ

វៈត្ូចធំ

រួរ ៥ អាោរលនោះ ម្ចនរូបកោបលកើត្បាន ៤ កោប ម្ចនចំនួន ៣៣ រូប
លសោើគននឹងចំណចទ្ី ៣ ក ។
ខ. កនងអាោរ

សាសបសាសវាលយ = ខយល់ែលងាើរលចញចូល

ម្ចនរូបកោបលកើត្បាន ១ កោប ចំនួន ៩ រូប រ៊ឺ
ចិត្តសទ្ធែាកកោប ១ កោបម្ចន ៨ រូប និងសទ្ោរូប ១ រួរ ៩ រូប ។
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រួក្ទី ៥ រ ូបបវត្តក្
ិ ម្ន័យ
សប្រតងោរលកើត្រលត្់របស់រូបតរលំដ្ឋប់
រូបបវត្តិករន័
ធរ៌តរលំដ្ឋប់
គ្បគ្ពឹត្តលៅ

ជាន័

ឬន័

ក្នោរសប្រតងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូប

ក្នោរលកើត្រលត្់របស់រប
ូ ធរ៌ តរលំដ្ឋប់

ឬោរលកើត្រលត្់របស់រូបធរ៌

ម្ចនន័

ក្នោរសប្រតង

ោរ
៣

គ្បោរ រ៊ឺ
១. តរន័

ក្នភូរិ ។

២. តរន័

ក្នោល ។

៣. តរន័

ក្នកំលណើត្ ។

ត្លៅលនោះនឹងបានបរ ិយ

លសចកតីតរន័

ោំង ៣

១. ោម្ន័យននភូម្ិ
ោរលកើត្លឡើងនិ ងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបធរ៌កងភូ
ន រិលផសងៗ
រប្រងម្ចនរូបធរ៌បានតរសររួរែល់ភូរិ
រិនបានលឡើ

លទោះ

និងភូរិខាោះរូបធរ៌លកើត្លឡើង

ែូចគថាសងគហៈសប្រតងថា
គាថាសង្គហទី ១១

១១.

ែាវ ីសត្ិ ោលរស

សត្តរលសវ សញ្ញីនំ

លហានតិ លត្វ ីស រូបិស
រូលប នត្ថិ កិញ្ាិបិ ។

ប្គ្បថា កនងោរភូ រិ ១១ រូបោំង ២៨ រប្រងលកើត្បាន, កនងរូបភូរិ
១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្ត) រូប ២៣ រប្រងលកើត្បាន, កនង សញ្ញ សត្តភូរិ ១

-124-

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

រូប ១៧ រប្រងលកើត្បាន, កនង រូបភូរិ ៤ សូរបីរប
ូ ណារួ
លឡើ

ក៏លកើ ត្រិ នបាន

។
គថាលនោះជាលគលោរណ៍ប្ែលសប្រតងែល់ចំនួនរូបប្ែលលកើត្បាន

និងលកើត្រិនបានកនង ៣១ ភូរិ រ៊ឺ
១. កនងោរភូរិ ១១ បានែល់
រូបធរ៌ោំង

២៨

រូប

បា

ភូរិ ៤ ោរសរត្ិភូរិ ៧

រប្រងលកើត្បានលដ្ឋ

បរ ិបូណ៌រិនលលើសរិនខាោះ

ជាងគន ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ
លបើជាបរសក៏គ្ត្ូវលវៀរ

បរគលលហើ

ឥត្ថីភាវ

គ្ចរោះ ជាលែើរ ខាោះណារួ

លបើជាស្រសតីក៏គ្ត្ូវលវៀរ បរ ិសភាវ

លគ្តពីលទោះ នកណាម្ចនប្ភនក

ឬលគ្ចើនយ៉ា ងក៏គ្ត្ូវលវៀររូបលទោះៗ លចញលៅ

តរសររួរ ែូចជាប្ភនកខាាក់

គ្ត្លចៀកេាង់

ឬខូចឃានបសាទ្ជាលែើរ

រូបោំងលទោះក៏គ្ត្ូវលវៀរលចញ ប្ត្យ៉ា ងណាកតី ោលលព្វលលដ្ឋ
រួរលហើ

ចំប្ណក

កនងោរភូរិ ១១ រូបោំង ២៨ រប្រងលកើត្បាន ែូចគថាប្ែល

សប្រតងថា

ែាវ ីសត្ិ ោលរស ។

២. កនងរូបភូរិ ១៥ បានែល់ បឋរជានភូរិ ៣ ទ្ត្ិ
ត្ត្ិ

គ្ត្លចៀក

ជានភូ រិ ៣

ជានភូរិ ៣ និងចត្ត្ថជានភូរិ ៦ (លវៀរ សញ្ញ សត្តភូរិ) ម្ចនរូប

ធរ៌លកើត្បានគ្ត្ឹរប្ត្ ២៣ រូប លព្វលរ៊ឺ កនងរូបោំង ស់ ២៨ លទោះ រូបធរ៌
ប្ែលលកើត្រិនបានកនងរូបភូរិម្ចន ៥ រូប រ៊ឺ
ឃានបសាទ្រូប ១ ជិវាាបសាទ្រូប ១ ោ

បសាទ្រូប ១ ឥត្ថីភាវរូប

១ និង បរ ិសភាវរូប ១ រួរ ៥ រូប លគ្ព្វោះលហត្ប្ែលរូបោំង ៥ លនោះជារូប
ប្ែលទ្ំនកបគ្រុងោររណាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ង
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ប្ែលលកើត្កនងរូបភូរិោំង ១៥ លទោះ សទ្ធប្ត្ជាបរគលប្ែលលកើត្លឡើង
លដ្ឋ

ំណាចរបស់រូបជានកសល ប្ែលគ្បាសចាកោរឆ្នោៈ

លដ្ឋ

ំណាចវ ិកខរោនបបហាន ែូលចានោះរូបោំង ៥ លនោះ លទ្ើបលកើត្រិនបានកនង
រូបគ្ពហោោំង

។

ចំប្ណកចកខបសាទ្រូបនិងលសាត្បសាទ្រូបោំង ២ លនោះ លៅលកើត្
បានកនងរូបគ្ពហោបរគល

លគ្ព្វោះរូបោំង

២

ោររណាររោណ៍ប្ែលជាលោសប្ត្រា៉ា ងលឡើ

រិនបានជាបចា័

ឱ្យលកើត្

រប្រងឱ្យរណគ្បលយជន៍

បានយ៉ា ងលគ្ចើនលទ្ៀត្ផង លព្វលរ៊ឺ ប្ភនក ឬចកខបសាទ្ រប្រងម្ចនរណ
គ្បលយជន៍ កនងោរប្ែលនឹងបានល
នកគ្ទ្គ្ទ្ង់រណែ៏គ្បលសើរ
ទ្សសទនត្តរ ិ

ើញោរបែិបត្តិលអ បែិបត្តិគ្ត្ឹរគ្ត្ូវរបស់

ម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាលែើរ

ប្ែលលៅថា

រណ គ្ត្លចៀក ឬលសាត្បសាទ្រូប ក៏ ម្ចនរណគ្បលយជន៍

ប្ែលនឹងបានសាតប់ធរ៌ែ៏គ្បលសើរ និ ងទំឱ្យសលគ្រចររគផលផត្ចាកវែដទ្កខ
លៅថា សវទនត្តរ ិ

រណ ែូលចានោះ រូបោំង ២ រ៊ឺ ប្ភនកនិងគ្ត្លចៀក

លទ្ើបលកើត្បានែល់រូបគ្ពហោកនងរូបភូរិ ១៥ ។
ចំនួនរូប ២៣ ែូចលព្វលរក លទ្ើបលកើត្ជារួ
១៥ នឹ ងរិនម្ចនរូបណារួ

កនងរូប ២៣ លទោះ ខាោះខាត្ែូចោរបរគល

ែូចជាប្ភនកខាាក់ ឬគ្ត្លចៀកេាង់លឡើ

ប្ត្ផោ

របស់គ្ពហោគ្ត្ឡប់ម្ចនកម្ចាំង អាចលរើលល
សូរបីរូបាររោណ៍ប្ែលលអិត្
ឮសូរបីកនងទ្ីឆ្ងៃ

ប្សនឆ្ងៃ

ពួកគ្ពហោកនងរូបភូរិ

លៅវ ិញប្ភនកនិងគ្ត្លចៀក
ើញបានកនងទ្ីឆ្ងៃ

ៗ និង

និងគ្ត្លចៀករបស់គ្ពហោក៏ម្ចនកម្ចាំងអាច
និ ងសោោររោណ៍ប្ែលលអិត្ រហូត្ែល់ថានក់
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ប្ែលលៅថា គ្ពហោជា នកម្ចនប្ភនកទ្ិពគ្ា ត្លចៀកទ្ិពាលទ្ៀត្ផង ។
ែូលចានោះ ចំនួនរូបប្ែលលកើ ត្ជារួ

គ្ពហោ លទ្ើបម្ចនចំនួនពិ ត្គ្បាកែ

២៣ រូប រិនខាោះខាត្ ែូចគថាសប្រតងថា លហានត លត្វ ីស រូបិស ។

៣. កនង សញ្ញ សត្តភូរិ ១ រប្រងម្ចនរូបលកើត្បានគ្ត្ឹរ ១៧ រូប
ប៉ាលណាណោះ បានែល់

ិ ិលព្វោររូប ៨ ជីវ ិត្រូប ១ បរ ិលចេទ្រូប ១ វ ិោររូប ៣
វន

និង លកខណរូប ៤ រូបែក្ទ្ៗ លគ្តពីលនោះលកើត្រិនបាន ោំងលនោះក៏លគ្ព្វោះពួក
សញ្ញ សត្តគ្ពហោោំង
លឡើ

រិនម្ចនទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្

ែូលចានោះរូបប្ែលជាទ្ី អាស្ស័

លកើត្របស់ចិត្តនិងលចត្សិកលទ្ើ បរិ ន

ចាំបាច់លកើត្លឡើងែល់ សញ្ញ សត្តគ្ពហោ ចំប្ណកភាវរូប ២ រប្រងរិនម្ចន
ែល់គ្ពហោ លគ្ព្វោះគ្បាសចាកោរោរៈលហើ
គ្ពហោោំង
លដ្ឋ

លទ្ើបរិនចាំបាច់ម្ចនែល់

លទ្ៀត្ ។
លហត្លនោះ

សញ្ញ សត្តគ្ពហោ លទ្ើបម្ចនរូបលកើត្បានគ្ត្ឹរ ១៧

រូបប៉ាលណាណោះ ែូចគថាសប្រតងថា សត្តរលសវ សញ្ញីនំ ។
៤. កនង រូបភូរិ ៤ ប្ែលជាភូរិរបស់ រូបគ្ពហោោំង
លឡើងលដ្ឋ

ំណាចោរចលគ្រើនបញ្ា រជាន

លកើត្

ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ

រូបវ ិោរភាវទ រ៊ឺ រិនលគ្ត្ក រនិងរិ នគ្បាថានកនងរូបធរ៌ោំងពួង ែូលចានោះ
ពួក រូបគ្ពហោោំង
ល្ោោះថា

រូបភូរិ

លទ្ើបរិនម្ចនរូបលកើត្លឡើង រហូត្ែល់ភូរិប្ែល
ក៏រិនម្ចនរូបណារួ

គថាសងគហៈលទ្ើបសប្រតងថា

លកើត្លឡើងែូចគន

រូលប នត្ថិ កិញ្ាិបិ ។
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ប្ចករូប ២៨ ប្ែលលកើត្កនងោរភូរិលដ្ឋ

សរដ្ឋាន ៤

រូបប្ែលលកើត្បានកនងោរភូ រិោំង ស់ ២៨ រូបលទោះ ោលប្ចក
លដ្ឋ

សរដ្ឋានលហើ

បានសរដ្ឋានគ្រប់ោំង ៤ ោំងចំនួនរូបសរដ្ឋាន

ក៏លកើត្លឡើងបានគ្រប់បរ ិបូណ៌ រ៊ឺ
ករោជរូប ១៨ ចិត្តជរូប ១៥ ឧត្ជរូប ១៣ អាហារជរូប ១២ រួរ
៥៨ រូប និងកនងសរដ្ឋានិករូបោំង ៤ លនោះ សរដ្ឋាននីរួ

ៗ រប្រង

ម្ចនលកខណរូបោំង ៤ គ្បោរលៅគ្រប់សរដ្ឋាន លព្វលរ៊ឺ កនងករោជរូប ១៨
ក៏ម្ចនលកខណរូបោំង ៤ បានែល់ ឧបច

ករោជរូប សនតត្ិករោជរូប

ជរតករោជរូប និង និចត
ា ករោជរូប ។
កនងចិត្តជរូប ឧត្ជរូប និងអាហារជរូប ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅកនងទ្ំនងែូចគន
ោលរួរលកខណរូបោំង ៤ ប្ែលលកើត្ជារួ
លព្វលលហើ

សរដ្ឋានិករូប ៤ យ៉ា ងែូច

លទ្ើបជា ១៦ និងោលោប់រួរចូលគនជារួ

ចំនួន ៥៨ រូប

លទ្ើបរួរជាចំនួនរូបប្ែលលកើត្បានកនងោរភូរិ ៧៤ រូប កនងចំនួនរូបោំង
លនោះ ោលោប់តរធរោតសារញ្ញ ក៏រង់បានែល់រប
ូ ២៨ លទោះឯង ។
ចំនួនរូប ២៣ ប្ែលលកើត្កនងរូបភូរិ ១៥ លដ្ឋ
រូបប្ែលលកើត្បានកនងរូបភូរិ

២៣

រូបលទោះ

សរដ្ឋាន ៣
ោលប្ចកលដ្ឋ

សរដ្ឋានរប្រងបាន ៣ សរដ្ឋាន (លវៀរអាហារសរដ្ឋាន) លគ្ព្វោះបណា
ត
រូបគ្ពហោោំង

រិនបានបរ ិលភារអាហារែូចពួករនសស ឬលទ្វតលឡើ

គ្ពហោរប្រងប្ឆ្អត្បានលៅលដ្ឋ

បី ត្ិ
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របស់ពួកគ្ពហោ លដ្ឋ
បរគលលទោះ

លហត្លនោះរូបោំង ២៣ ប្ែលលកើត្ជារួ

លទ្ើបរិនម្ចនអាហារជរូប

សរដ្ឋានផងលឡើ

រ៊ឺ

រូបគ្ពហោ

រូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជា

។

សគ្ម្ចប់សរដ្ឋានោំង ៣ ប្ែលឱ្យរូបោំង ២៣
លកើត្បានលទោះម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ
ករោជរូបរប្រងលកើត្បាន ១៣ រូប (លវៀរឃាន ជិវាា ោ

និងភាវរូប ២) ។

ចិត្តជរូបរប្រងលកើត្បានោំង ស់ ១៥ រូប ។
ឧត្ជរូបលកើត្បានោំង ស់ ១៣ រូប ។
ោំង ៣ សរដ្ឋាន រូបលកើត្បានរួរជា ៤១ រូប និងោលរួរលកខណរូប
១២ លទ្ើបរួរជាចំនួនប្ែលលកើត្បានកនងរូបភូរិ ៥៣ រូប លបើោប់យ៉ាង
ធរោតសារញ្ញ បានែល់រូប ២៣ លទោះឯង ។
ប្ចករូប ១៧ ប្ែលលកើត្លៅកនង សញ្ញ សត្តគ្ពហោលដ្ឋ

សរដ្ឋាន ២

រូបប្ែលលកើត្កនង សញ្ញ សត្តគ្ពហោចំនួន ១៧ រូបលទោះ ោលប្ចក
លដ្ឋ

សរដ្ឋានលហើ

រប្រងបានគ្ត្ឹរ ២ សរដ្ឋាន រ៊ឺ ករោសរដ្ឋាននិង

ឧត្សរដ្ឋាន លគ្ព្វោះ សញ្ញ សត្តគ្ពហោ ជាគ្ពហោប្ែលរិ នម្ចនចិត្តលចត្សិក
ែូលចានោះរូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជាសរដ្ឋានលទ្ើបរិនម្ចន

និងរូបប្ែលលកើត្ពី

អាហារជាសរដ្ឋានលទោះក៏រិនម្ចន ជាធរោតរបស់ពួក សញ្ញ សត្តគ្ពហោ
ស្សាប់លហើ

លដ្ឋ

លហត្លនោះចិត្តសរដ្ឋានិករូប និងអាហារសរដ្ឋានិករូប
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លទ្ើបរិនម្ចនែល់ សញ្ញ សត្តគ្ពហោ ។
កនងចំនួនរូបប្ែលលកើត្ពីសរដ្ឋានរបស់ សញ្ញ សត្តគ្ពហោោំង ២
វ ិនិលព្វោររូប ៨

លទោះ ករោជរូបរប្រងលកើត្បាន ១០ រូប បានែល់

បរ ិលចេទ្រូប ១ ជីវ ិត្រូប ១ រួរជា ១០ រូប ឧត្ជរូបរប្រងលកើត្បាន ១២ រូប
(លវៀរសទ្ោរូប) រួររូបលកើត្បាន ២២ រូប និងោលរួរលកខណរូបោំង ២
សរដ្ឋាន ៨ រូបលទ្ៀត្ ជាចំនួនរូបប្ែលលកើត្បានកនង សញ្ញ សត្តភូរិ ៣០
លបើោប់តរធរោតក៏បានែល់ចំនួនរូប ១៧ លទោះឯង ។
ចំ ណចសំគល់ ោរប្ែលោប់លកខណរូប ៤ ចូលជារួ
លកើត្ពីសរដ្ឋានោំង ៤ លទោះ ជាោរោប់លដ្ឋ
១៨ រួរជារួ

រូបប្ែល

ចំប្ណករួរ រ៊ឺ ករោជរូប

លកខណរូប ៤ គ្ត្ូវជា ២២ រូប ចិត្តជរូប ១៥ រួរជារួ

លកខណរូប ៤ គ្ត្ូវជា ១៩ ែូលចនោះជាលែើរ លបើនឹងោប់លកខណរូប ៤ របស់
និបផននរូបលដ្ឋ

ចំលព្វោះលហើ

កនងករោជរូប ១៨ លទោះ ម្ចននិបន
ផ នរូប ១៧

(លវៀរបរ ិលចេទ្រូប) និងកនងនិបន
ផ នរូប ១៧ លទោះ រូបនីរួ
៤

លកើត្ផង

ែូលចានោះលទ្ើបរួរជាលកខណរូប

ករោជរូប ១៨ លហើ

លទ្ើបជាករោជរូប ៨៦ ។

កនងចិត្តជរូប ១៥ ម្ចននិបន
ផ នរូប ៩ រ៊ឺ

៦៨

និងោលរួរជារួ

វ ិនិលព្វោររូប ៨ សទ្ោរូប ១

រួរជានិបផននរូប ៩ និងកនងនិបផននរូបោំង ៩ រូបនីរួ
រួរលកខណរូបបាន ៣៦ ោលរួរជារួ

ៗ ម្ចនលកខណរូប

ៗ ម្ចនលកខណរូប ៤

ចិត្តជរូប ១៥ លទ្ៀត្បានចិត្តជរូប

៥១ ។
កនងឧត្ជរូប ១៣ ម្ចននិបផននរូប ៩ ែូចគន ែូលចានោះលកខណរូប ៤ លទ្ើប
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ម្ចន ៣៦ និងោលរួរជារួ

ឧត្ជរូប ១៣ លទ្ៀងបានឧត្ជរូប ៤៩ ។

កនងអាហារជរូប ១២ ម្ចននិបផនរន ូប ៨ រ៊ឺ
លកខណរូប ៤ លទ្ើបជា ៣២ ោលរួរជារួ

វ ិនិលព្វោររូប ៨ ែូលចានោះ

អាហារជរូប ១២ លហើ

បាន

អាហារជរូប ៤៤ ។
២. ោម្ន័យននកាល
ោរសប្រតងលសចកតីគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបតរន័

ក្នោលលនោះ

សំលៅែល់ រូបណាលកើត្បាននិ ងរិ នបានកនងោលណា ោលប្ែលសប្រតង
លសចកតីគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបម្ចន ៣ ោល រ៊ឺ
១. បែិសនធិោល សំលៅែល់ លវោប្ែលទររូបលកើត្លឡើងជា
គ្គែំបូងកនងភពេោី ។
២. បវត្តិោល សំលៅែល់ លវោប្ែលទររូបតំងលៅកនងភព
ជាត្ិលទោះៗ ។
៣. ចត្ិោល សំលៅែល់ លវោប្ែលទររូបឃាាត្លៅពីភពជាត្ិ
លទោះៗ រ៊ឺ លវោប្ែលសាាប់ចាកភពជាត្ិលទោះៗ ឯង ។
កនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៦ លនោះ សប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបធរ៌កង
ន
ោលោំង ៣

ថារូបណាលកើត្បាននិងរិនបានកនងោលណាខាោះ ែូ ច

គថាសងគហៈសប្រតងថា
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គាថាសង្គហទី ១២
១២. សលោោ វ ិោលោ ជរត
ន លពោនិត បវលត្ត ត្

ររណលញ្ញ
ា បបត្តិ

ំ

ន កិញ្ាិបិ ន លពោត្ិ ។

ប្គ្បថា សទ្ោរូប ១ វ ិោររូប ៥ (វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ២ និងវ ិោររូប ៣) ជរតរូប ១
និចាតរូប ១ រួរ ៨ រូបលនោះ លកើត្រិ នបានកនងបែិសនធិោល ចំប្ណក
កនងបវត្តិោលលទោះ រូបណាប្ែលលកើត្រិនបានលទោះរិនម្ចនលឡើ

រប្រង

លកើត្បានោំង ស់ ។
គថាលនោះសប្រតងែល់រូបធរ៌ោំង ស់ ២៨ រូប ប្ែលលកើត្លឡើង
បាននិងរិនបានកនងោលោំង ៣ រ៊ឺ បែិសនធិោល បវត្តិោល និង
ចត្ិោល ប្ែលនឹងបានបរ ិយ

លសចកតីតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ

១. បែិសនធិោល តរគថាខាងលែើរប្ែលសប្រតងថា សទ្ោរូប ១

វ ិោររូប ៥ ជរតរូប ១ និង និចាតរូប ១ រួរ ៨ រូបលនោះ លកើត្រិនបានកនង
បែិសនធិោល លសចកតីថា កនងបែិសនធិខណៈរបស់សត្ាោំង
លៅរិនោន់ម្ចន ោរនិយ

ោរកលគ្រើកោ

សំលឡង

និងរូបស្សាល រូបទ្ន់

រូបប្ែលរួរែល់ោរង្ករ រហូត្ែល់រូបប្ែលកំពងចាស់ និងរូបកំពងរលត្់
ក៏លៅរិនោន់ម្ចន ។
ឧបម្ចែូចឆ្ងនំងបា

លលើកលឡើងដ្ឋក់លលើចន្រង្កាន

ោលដ្ឋក់េីោៗ

នឹងឱ្យបា

លទោះពោះឆ្អិនភាារៗ រិនបានយ៉ា ងណា បែិសនធិខណៈរបស់

សត្ាោំង

ក៏ែូចគន នឹងឱ្យរូបសលគ្រចគ្ពរកនងខណៈលកើត្ែំបូងលទោះ

រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅរិនបានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ោលសប្រតងថា ចំលព្វោះរូប ៨
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ម្ចនសទ្ោរូបជាលែើរ

ប្ែលលកើត្រិនបានកនងបែិសនធិោល

ែូលចានោះលទ្ើប

ល់បានថា រូបែ៏លសស ២០ លទ្ៀត្ រប្រងលកើត្បានកនងបែិសនធិោល ។
រូប ២០ ប្ែលលកើត្បានកនងបែិសនធិោលលទោះ បានែល់ បសាទ្រូប
៥ ភាវរូប ២ ហទ្
ឧបច

រូប ១ ជីវ ិត្រូប ១

វ ិនិលព្វោររូប ៨ បរ ិលចេទ្រូប ១

រូប ១ និងសនតត្ិរូប ១ រួរ ២០ រូបលនោះ ជាករោជរូប រ៊ឺ រូបប្ែល

លកើត្ពីករោជាសរដ្ឋានពួក ១, ចំប្ណកចិត្តជរូប ឧត្ជរូប និងអាហារជរូប
ោំង ៣ ពួកលនោះ រប្រងលកើ ត្រិ នបានកនងបែិ សនធិោល ោរលកើត្លឡើង
របស់រូប ២០ កនងបែិសនធិោលលនោះ ជាោរសប្រតងែល់ចំនួនប្ែលនឹង
លកើត្លឡើងបានកនងបែិសនធិោលោំង ស់
ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្តលហើ

ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ

ឧបាទ្

ចំនួនរូបរប្រងលកើត្បានតរសររួរែល់

ភូរិ និងកំលណើត្របស់សត្ាលទោះៗ ។
តរ ភិធរោត្ថសងគហៈ សប្រតងរូបប្ែលលកើត្រិនបានកនងបែិសនធិ
ោល ៨ រូប ប្ត្តរន័

ែាកថានិងែីោលហើ

សប្រតងរូបប្ែលលកើត្រិន

បាន ៩ រូប បប្នថរសនតត្ិរូប ១ លទ្ៀត្ ែូលចានោះកនងចំ នួនរូប ២៨ ជារូបប្ែល
លកើត្បានកនងបែិសនធិោល ៩ រូប ។
២. បវត្តិោល កនងបវត្តិោលរូបោំង ២៨ រប្រងលកើ ត្បានតរ
សររួរែល់ភូរិ និងកំលណើត្របស់សត្ាលទោះ លហើ
លកើត្បានកនងបវត្តិោលលទោះ

រូបោំង ២៨ ប្ែល

រប្រងលកើត្បានោំងករោជរូប

ចិត្តជរូប

ឧត្ជរូប និងអាហារជរូប គ្រប់សរដ្ឋាន រប្រងលកើត្បានោំង ស់ ។
៣. ចត្ិោល កនងចត្ិោល រ៊ឺ កនងលវោប្ែលសត្ាសាាប់ រូបប្ែល
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លកើត្រិនបាន រ៊ឺ
រូបប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន

បានែល់

និងចិត្តជរូបចំលព្វោះកនងចត្ិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត

ករោជរូបោំង ស់
ចំប្ណករូបប្ែលលៅ

លកើត្បានកនងចត្ិោល រ៊ឺ
ក.

ចិត្តជរូប

កនងបញ្ា លវាោរភូរិ
អា

ប្ែលលកើត្កនងឧបាទ្ខណៈក្នចត្ិចិត្តរបស់សត្ា
(លវៀរចត្ិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត)

តំងលៅរហូត្គ្រប់

លទ្ើបរលត្់ ។
ខ. អាហារជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជាសរដ្ឋាន លដ្ឋ

អាហារជរូបលកើ ត្លឡើងបានគ្រប់ៗ

នខណៈចិត្ត

ែូលចានោះកនងភងគខណៈ

របស់ចត្ិចិត្ត អាហារជរូបលៅលកើត្លឡើងជាគ្គចងលគ្ោ
បានគ្បម្ចណលសោើអា

របស់ចិត្ត

១៧

ែួងលទ្ៀត្

សារ

(៥០

និងតំងលៅ
នខណៈ

របស់ចិត្ត) ។
រ. ឧត្ជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ជាសរដ្ឋានលៅលកើត្បានលរឿ
លៅ លព្វលរ៊ឺ សូរបីលគ្ោ
រលត្់លហើ

កតី

ៗ

ពីត្ិជរូប រ៊ឺ ករោជរូប ចិត្តជរូប និងអាហារជរូប

ោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គនរបស់ឧត្ជរូបលៅប្ត្លកើត្លឡើង

បានរហូត្ជាសាកសពលហើ

កតី ។

៣. ោម្ន័យននក្ំច្ណើត្
បណា
ត សត្ាោំង
លដ្ឋ

ប្ែលលកើ ត្កនងភូរិលផសងៗ លទោះ ោលលព្វល

អាោរប្ែលលកើត្លឡើង ប្ែលលៅថា កំលណើត្ ឬតរបាលីថា
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លយនិ ម្ចនោរសប្រតងកំលណើត្របស់សត្ាោំង

ទ្ក ៣ ឬ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

សប្រតងកំលណើត្របស់សត្ា ៣ គ្បោរ
១.

សំលសទ្ជកំលណើត្

សំលៅែល់

ោរលកើត្លឡើងកនងលញើស

កនងប្កអល ឬទ្ីប្ែលលសាោកលគ្គកអាប់ ួរ ។
២. ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ សំលៅែល់ ោរលកើត្លឡើងធំភាារៗ ។
៣.

រពោលស

រភ៌ម្ចត ។ រពោលស
១.

យកកំលណើត្

សំលៅែល់

កំលណើត្ប្ែលលកើត្កនង

យកកំលណើត្លនោះ លៅប្ចកលចញជា ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

ណាជកំលណើត្ សំលៅែល់ កំលណើត្កនងពង ឬសត្ ។

២. ជោពជកំលណើត្ សំលៅែល់ លកើត្ខាងកនងសក ។
សប្ម្តង្ក្ំច្ណើត្របស់សត្ា ៤ ព្បច្ភទ
១. សំលសទ្ជកំលណើត្
២. ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្
៣.

ណាជកំលណើត្

៤. ជោពជកំលណើត្
នឹងបរ ិយ

លសចកតីតរន័

ក្នកំលណើត្ោំង ៤ ែូចត្លៅលនោះ រ៊ឺ

១. សំលសទ្ជកំលណើត្
សត្ាប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ សំលសទ្ជកំលណើត្លទោះ រិ នគ្ត្ូវអាស្ស័
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ម្ចតបិតជាបចា័
លោហិត្ ឬលែើ រល

ឱ្យលកើត្ ប្ត្អាស្ស័
ើ ផ្ទាល

លញើសប្កអល

ឬទ្ីលសាោកលគ្គក

ើ ជាលែើ រ ែូចទងចិញ្ាម្ចណវ ិោ

ើ ប្ផាល

លកើត្ពីលែើរ រពិល ទងលវឡវត្ី លកើត្ពីលែើរឫសសី ទងបទ្រវត្ី លកើត្ពី
ផ្ទា

ក
ូ ឱ្រសរបស់ទងបទ្រវត្ី ៤៩៩

ជាលែើរ
ោងោ

ងគ លកើត្ពីលោហិត្ ោំងលនោះ

សត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើត្លនោះ

រិ នបានលកើត្លដ្ឋ

ធំលឡើងរកភាារៗ លទ្ ប្ត្នឹងលកើត្រកជាោរកត្ូចៗ លហើ

ធំោត្់លឡើងបនតិចរដងៗ ែូចពួ ករពោលស

ម្ចន
ចលគ្រើន

យកកំលណើត្ប្ែរ សត្ាប្ែលជា

សំលសទ្ជកំលណើត្លនោះម្ចនលៅកនងោរភូរិ បានែល់ រនសស លទ្វត
ជាន់ោប (ភរោែាលទ្វត) សត្ាត្ិរចាេន លគ្បត្ (លវៀរពួកនិជារត្ណិ ា កលគ្បត្)
សរោ

ចំប្ណកសត្ានរក លទ្វតជាន់ខពស់ និងគ្ពហោោំង

រប្រងរិនម្ចនសត្ាជាសំលសទ្ជកំលណើត្លឡើ

។

២. ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្
សត្ាប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ

ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្លទោះ

ីលា កើត្ លសចកតីថា រិនគ្ត្ូវអាស្ស័
ផ្ទាល

ោំងរភ៌ម្ចត លែើរល

ើ ឬលញើសប្កអល ប្ត្អាស្ស័

លទោះជាោរលកើត្លឡើងម្ចនោងោ

រិនគ្ត្ូវអាស្ស័
ើ ប្ផាល

ើ

ត្ី ត្ករោប្ត្រា៉ា ង ោលលកើ ត្លឡើង

ធំលឡើងរកភាារៗ

ែូចវត្ថប្ែលោាក់

ចោះរកពីអាោស សត្ាប្ែលជាឱ្បបាត្ិកកំលណើត្លនោះ បានែល់ រនសស
សរ័

លែើរកបប លទ្វតោំង ៦ ជាន់ (លវៀរលទ្វតជាន់ោបពួកខាោះ) គ្ពហោោង
ំ

ស់ លគ្បត្ រួរោំងនិជារត្ណិ ា កលគ្បត្
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៣.
សត្ាប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ

ណាជកំលណើត្
ណាជកំលណើត្លនោះ

គ្ត្ូវអាស្ស័

លកើត្

ពីរភ៌ម្ចត ោលចាប់លផតើរលកើត្ រ៊ឺ តំងពីបែិសនធិែំបូងលទោះ គ្ត្ូវលៅ
កនងពងរន ោលម្ចតគ្បសូត្ពងលចញរកលហើ
ពងរតងលទ្ៀត្

លទ្ើបនឹងលចញចាក

ោរលកើត្របស់សត្ាប្ែលជា ណាជកំលណើត្លនោះនឹ ងធំលឡើង

តរលំដ្ឋប់ ែូចជាម្ចន់ ោ ចាប ប្កអក ជីងចក់ ត្កប្ក និងពស់ ជាលែើរ
សត្ាប្ែលជា ណាជកំលណើត្
លទ្វតជាន់ោបពួកខាោះ

បានែល់

សត្ាត្ិរចាេន

លគ្បត្ពួកខាោះ

រនសសប្ែលជា ណាជកំលណើត្ក៏ម្ចនសប្រតង

ទ្កកនងធរោបទ្ថា
ភិកខ ២
លោនត្កិននរ ីលទោះ

ងគប្ែលល្ោោះថា លទ្ាព្វបត្ិកលេរ ប្ែលជាកូនរបស់
ោលលកើត្គ្គែំបូងជាពងរន

ត្រកលទ្ើបលចញចាក

ពងលទោះរតងលទ្ៀត្ ។
៤. ជោពជកំលណើត្
សត្ាប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ
ពីរភ៌ម្ចត

ជោពជកំលណើត្

លកើត្

ប្ត្រិនគ្ត្ូវម្ចនពងហរលស្សាបែូចយ៉ា ង ណាជកំលណើត្លទ្

គ្បសូត្ចាករភ៌ម្ចតជាខាួនលចញរកលដ្ឋ
រន លហើ

គ្ត្ូវអាស្ស័

គ្ត្ង់ និ ងលកើ ត្ជាោរកត្ូ ចៗ

ចលគ្រើនធំលឡើងតរលំដ្ឋប់ បានែល់ រនសស សត្ាត្ិរចាេន

លទ្វតជាន់ោប (ប្ែលជាភរោែាលទ្វតពួកខាោះ) លគ្បត្ (លវៀរនិជារត្ណិ ា កលគ្បត្)

សរោ

(ពួកខាោះ) ។
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សប្ម្តង្ក្ំច្ណើត្ ៤ ក្នង្ភូ
ម្ិច្សសង្ៗ
ុ

សលម្ចោហវ ិលទទ្នី ែាកថាសប្រតងថា
និរល

ភរោវលជជស

ត្ិលសា បរ ិរិោ លហានតិ
ប្គ្បថា កនងនិរ

លទ្លវស ច ន លយនិលយ
ចត្លសាបិ រត្ិត្តល

។

ភូរិកីត កនងលទ្វភូរិ ៦ កតី (លវៀរភរោែលា ទ្វត) កនង

និជារត្ណិ ា កលគ្បត្កតី កំលណើត្ ៣ រ៊ឺ សំលសទ្ជកំលណើត្

ណាជកំលណើត្

និងជោពជកំលណើត្ោំងលនោះរប្រងម្ចនរិនបាន ប្ត្កនងរត្ិ រ៊ឺ រនសស
សត្ាត្ិរចាេន លគ្បត្
កនងគថាលនោះ

សរោ

កំលណើត្ោំង ៤ រប្រងម្ចនបាន ។

រិនបានសប្រតងែល់កំលណើត្ប្ែលម្ចនកនងរូបភូរិ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះបណា
ត រូបគ្ពហោោំង

លទោះ

រប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ំណាចរបស់រូបាវចរកសលប្ែលចូលែល់្នប៉ាលណាណោះ ែូលចានោះលទ្ើប
ម្ចនកំលណើត្លគ្ចើនយ៉ា ងរិនបាន ម្ចនប្ត្ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ប្ត្រា៉ា ង លផសង
គនពីោរបរគលប្ែលម្ចនកំលណើត្បានលគ្ចើនយ៉ា ង ។
ប្ចកកំលណើត្ ៤ លដ្ឋ

ករោជកោប ៩

គ្កុរប្ែលលកើត្ពីករោជាសរដ្ឋាន ប្ែលលៅថា ករោជកោប របស់
សត្ាោំង
ប្ចកលដ្ឋ

ប្ែលលកើត្កនងោរភូរិ ១១ និងរូបភូរិ ១៦ លទោះ ោល
កំលណើត្ ៤ បានែូលចនោះ រ៊ឺ

១. សំលសទ្ជកំលណើត្ និងឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ ប្ែលលកើត្កនងោរ
ភូរិ កនងបែិសនធិោលករោជកោបលកើត្បាន ៧ កោប រ៊ឺ
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ចកខទ្សកកោប
ជិវាាទ្សកកោប

លសាត្ទ្សកកោប

ោ

ទ្សកកោប

ហទ្

ឃានទ្សកកោប
ទ្សកកោប

និង

ភាវទ្សកកោប ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

ឱ្រកន័

រ៊ឺ ន័

ប្ែលម្ចនករោជកោបលកើត្

បានយ៉ា ងត្ិច លគ្ព្វោះម្ចនកោបប្ែលខាោះខាត្បានែូលចនោះ រ៊ឺ
សំលសទ្ជកំលណើត្
ចកខទ្សកកោប

ករោជកោបរប្រងខាោះ

លសាត្ទ្សកកោប

៤

កោប

ឃានទ្សកកោប

រ៊ឺ
និង

ភាវទ្សកកោប ។
ទ្រគត្ិឱ្បបាត្ិ កកំលណើត្

ករោជកោបខាោះ

៣

កោប

រ៊ឺ

ចកខទ្សកកោប លសាត្ទ្សកកោប និងភាវទ្សកកោប ។
សរត្ិឱ្បបាត្ិកកំលណើត្

ប្ែលជារនសស

(សរ័

លែើរកបប)

ករោជកោបខាោះ ១ កោប រ៊ឺ ភាវទ្សកកោប ។
ចំប្ណកពួកឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ប្ែលជាលទ្វតោំង
បែិសនធិោលលទោះ
ោរខាោះខាត្លឡើ

ករោជកោបរប្រងលកើត្បរ ិបូណ៌លដ្ឋ

រិនម្ចន

។

សគ្ម្ចប់កនងបវត្តិោលលទោះ

សំលសទ្ជកំលណើត្

កំលណើត្ប្ែលលកើ ត្លៅកនងោរភូរិលនោះ
កោប រ៊ឺ

កនង

និងឱ្បបាត្ិក

ម្ចនករោជកោបលកើត្បាន

១

ិ នវកកោប លកើ ត្បានតំងពីឋិត្ិខណៈរបស់បែិសនធិ
ជីវត្

ោលជាលែើរលៅ ។
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២. ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ ប្ែលជារូបគ្ពហោោំង

(លវៀរ សញ្ញ -

សត្តគ្ពហោ) កនងបែិសនធិោល ករោជកោបលកើត្បាន ៤ កោប រ៊ឺ
ចកខទ្សកកោប

លសាត្ទ្សកកោប

វត្ថទ្សកកោប

និង

ជីវ ិត្នវកកោប ។
កនងបវត្តិោលរិនម្ចនករោជកោបលកើត្លឡើងលទ្ៀត្

លដ្ឋ

ចំលព្វោះ

ម្ចនប្ត្ករោជកោប ៤ លទោះឯង ។
៣. ឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ ប្ែលជា សញ្ញ សត្តគ្ពហោ ោំងកនងខណៈ
បែិសនធិោលនិ ងបវត្តិោល ករោជកោបលកើត្បានប្ត្ ១ កោប រ៊ឺ
ជីវ ិត្នវកកោប ។
៤. រពោលស

យកកំលណើត្ ករោជកោបរប្រងលកើត្បានែូលចនោះ រ៊ឺ

កនងបែិសនធិោល លព្វលលដ្ឋ

ឧកែាន័

រ៊ឺ ន័

ប្ែលលកើត្បាន

លគ្ចើនជាទ្ីបំផត្ ករោជកោបរប្រងលកើត្បាន ៣ កោប រ៊ឺ
ោ

ទ្សកកោប ភាវទ្សកកោប និងវត្ថទ្សកកោប ោល

លព្វលលដ្ឋ

ឱ្រកន័

រ៊ឺ ន័

រប្រងលកើ ត្បាន ២ កោប រ៊ឺ ោ

ប្ែលលកើត្បានត្ិចបំផត្ ករោជកោប
ទ្សកកោប និងវត្ថទ្សកកោប ។

ចំប្ណកភាវទ្សកកោបលទោះ អាចខាោះបាន ែូចជា នកប្ែលលកើត្
រកលដ្ឋ

រិនម្ចនលភទ្ ។

កនងបវត្តិោលករោជកោបលកើត្បាន ៥ កោបលទ្ៀត្ រ៊ឺ ចកខទ្សកកោប

លសាត្ទ្សកកោប

និងជីវ ិត្នវកកោប ។

ឃានទ្សកកោប
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កនងចំនួនរូបកោបោំង ៥ លនោះ អាចម្ចនកោបណារួ

ប្ែល

ខាោះបានកនង ៣ កោបែូ ចត្លៅលនោះ រ៊ឺ ចកខទ្សកកោប លសាត្ទ្សកកោប និងឃានទ្សកកោប ។
សរបលសចកតីថា ករោជកោបប្ែលលកើត្លឡើងជារួ
កនងោរភូរិនិងរូបភូរិ

សត្ាោំង

ោំងកនងបែិ សនធិោលនិងបវត្តិោលម្ចន

កោប កនងោរភូ រិអាចម្ចនោរខាោះ ៤ កោប ែូចលព្វលលហើ
សប្ម្តង្ការច្ក្ើត្ច្

៨

លទោះឯង។

ង្
ើ របស់ក្ម្មជក្លាប ៤

របស់គរភច្សយយក្ក្ំច្ណើត្
កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោ សប្រតងែល់ោរលកើត្របស់ករោជកោបោំង ៤
ប្ែលលកើត្ត្ពីបែិសនធិោល
រពោលស

ម្ចនចកខទ្សកកោបជាលែើរ

របស់ពួក

យកកំលណើត្ទ្កថា

ត្លត បរ ំ បវត្តិរិា

វឌេម្ចនសស ជនតលទ

ចកខទ្សោទ្លយ ច

ចតតលោ លហានតិ សរោវា ។

ប្គ្បថា កនងបវត្តិោលករោជកោបោំង ៤ ម្ចនចកខទ្សកកោប
ជាលែើរ រប្រងលកើត្លឡើងែល់សត្ាលដ្ឋ

ចលគ្រើនលឡើងបនតិចរដងៗ តរសរ

រួរ ។
លសចកតីថា

ត្ពីបែិសនធិោលលហើ

ករោជកោប

៤

ម្ចន

ចកខទ្សកកោបជាលែើរ នឹងចលគ្រើនលឡើងបនតិចរដងៗ តរសររួរ ប្ត្ក៏
រិនកំណត្់ថា ករោជកោបណានឹងលកើត្រន ឬលកើត្លគ្ោ
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រួរថា

ចកខទ្សកកោប

លសាត្ទ្សកកោប

ឃានទ្សកកោប

និងជិវាាទ្សកកោប ោំង ៤ កោបលនោះរប្រងលកើត្លឡើងកនងសបាតហ៍ទ្ី
១១ កនងរវាង ៧០ ឬ ៧៧ ក្េៃ និង

កជាពិត្គ្បាកែរិនបានថា កោប

ណាលកើត្រន កោបណាលកើត្លគ្ោ

លឡើ

បានសប្រតងករោជកោបោំង ៩ លដ្ឋ
លដ្ឋ

លទ្សទករន័

លគ្ព្វោះគ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់រិន

ឧបត្តិករន័

ប្ត្ជាោរសប្រតង

ែូចគននឹងោរសប្រតងលរឿងខនធ ៥ ឬសចាៈ ៤

កនងកថាវត្ថ ែាកថាសប្រតងថា លសសានិ ចតតរ ិ សត្តសត្តត្ិ រត្តិរិា. ជា
ប្គ្បថា ករោជកោបោំង ៤ ប្ែលសល់ពីោ

នតិ

ទ្សកកោប ភាវទ្សក-

កោប វត្ថទ្សកកោប និងជីវ ិត្នវកកោប រប្រងលកើត្លឡើងកនងលវោ
៧៧ ក្េៃ ឬសបាតហ៍ទ្ី ១១ ។

សគ្ម្ចប់ជីវ ិត្នវកកោប

លគ្ោ

រប្រងលកើត្លឡើងខាងកនងសបាតហ៍ែំបូង

ពីបែិសនធិជាលែើរលៅ រ៊ឺ កនងរវាង ៧ ក្េៃ ។

ចំប្ណកជីវ ិត្នវកកោប

ពួកសំលសទ្ជកំលណើត្

ប្ែលលកើត្លឡើងកនងបវត្តិោល

និងឱ្បបាត្ិ កកំលណើត្កនងោរភូរិលទោះ

របស់
លកើត្

លឡើងបានតំងពីឋិត្ិខណៈរបស់បែិសនធិចិត្តជាលែើរលៅ ។
ិ នធិកាល
សប្ម្តង្ការឆច្ព្ម្ើនរបស់រ ូបោ ំង្រីប ស
របស់គរភច្សយយក្ក្ំច្ណើត្
លសចកតីចលគ្រើ នក្នរូបធរ៌របស់សត្ាពួករពោលស
ពីបែិសនធិោលរហូត្ែល់ម្ចន វ

យកកំលណើត្ តំង

វៈគ្រប់បរ ិបូណ៌លទោះ កនងសគេវរគ

-142-

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

កខសំ

ត្តបាលីសប្រតងថា

បឋរំ កលលំ លហាត្ិ
ពាោ ជា

កលោ លហាត្ិ

លត្ លបសិ

ទ បសាខា ជា

នតិ

ពាទ្ំ

លបសិយ និ ពាត្ត្
ត ី

លទ

លកសា លោម្ច នខាបិ ច ។

ប្គ្បថា គ្ពោះ ងគគ្តស់ថា កលលរូបលកើត្ជាែំបូង ត្ពីកលលរូបរក
លកើត្ជា ពាទ្រូប
លកើត្ជា

ត្ពី ពាទ្រូបរក

នរូប ត្ពី

លកើត្ជាលបសិរូប

ត្ពីលបសិរូបរក

នរូបរក លកើត្ជាសាខារូប ត្រកលទ្ៀត្ លទ្ើ បលកើត្

សក់ លោរ គ្កចក ។ (បិែកភារ ៣០ ទ្ំព័រ ២០៨) ។
កនងសបាតហ៍ែំបូងក្នោរបែិ សនធិលទោះ លកើត្ជា កលលរូប ម្ចន

លកខណៈជាែំណក់ទ្ឹកថាាែូចលគ្បងលៃ ។
កនងសបាតហ៍ទ្ី ២ លកើត្ជា

ពាទ្រូប ម្ចនលកខណៈជាពពោះពណ៌

ែូចទ្ឹកោងសាច់ ។

កនងសបាតហ៍ទ្ី ៣ លកើត្ជា លបសិរូប ម្ចនលកខណៈែូចបនោោះសាច់

ោវៗ ពណ៌គ្កហរ ។

កនងសបាតហ៍ទ្ី ៤ លកើត្ជា

នរូប ម្ចនលកខណៈជាែំម្ចនសណា
ា ន

ែូចពងម្ចន់លកើត្លឡើង ។

កនងសបាតហ៍ទ្ី ៥ លកើត្ជា បញ្ាសាខា រ៊ឺ រូបប្ែលប្បកលចញជា ៥

ពក រ៊ឺ ក្ែ ២ លជើង ២ កាល ១ ត្ ំពីលទោះកនងសបាតហ៍ទ្ី ១២ ែល់ ៤២
សក់ លោរ គ្កចក ោំងលនោះក៏គ្បាកែលឡើង ។
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ចំ ណចសម្ចគល់ រូបធរ៌ប្ែលលកើ ត្រនជាគ្គែំបូងកនងបែិសនធិោល
លទោះ សទ្ធប្ត្លកើ ត្ពីករោជាសរដ្ឋានោំង ស់ ប្ែលលៅថា ករោជកោប
ចំប្ណករូបប្ែលលកើត្ពីសរដ្ឋានែក្ទ្ម្ចនចិត្តជរូប ឧត្ជរូប និងអាហារជរូប កនងបែិសនធិោលរូបោំងលនោះលៅរិនោន់លកើត្ លទ្ើបប្ត្រកគ្បាកែ
កនងបវត្តិោល ។
សប្ម្តង្ការច្ក្ើត្របស់ឆិត្តជរ ូប ឧត្ុជរ ូប និង្អាហារជរ ូប
បណា
ត សត្ាោំង

ប្ែលលកើត្លឡើងកនងបញ្ា លវាោរភូរិលទោះ

បែិសនធិចិត្តនិងករោជរូប លកើត្គ្ពរគនកនងបែិសនធិោល ចំប្ណកចិត្តជរូប
ឧត្ជរូប

និងអាហារជរូបលៅរិនោន់លកើត្កនងបែិសនធិោល

បែិសនធិចិត្តរលត្់លហើ

ោល

ចិត្ែ
ត ួងទ្ី ២ ប្ែលលកើត្ត្ពីបែិសនធិចិត្តលទោះ

បានែល់ បឋរភវងគ និងឧបាទ្ខណៈរបស់បឋរភវងគលនោះ រប្រងលធាើឱ្យ
ចិត្តជរូបតំងលឡើងនិ ងលកើត្ត្ៗ លៅគ្រប់ឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្ត ចំប្ណក
គ្ត្ង់ឋិត្ិនិងភងគខណៈរបស់ចិត្តលទោះ ចិត្តជរូបលកើត្លឡើងរិនបាន លគ្ព្វោះ
ចិត្តនិងលចត្សិកលទោះរប្រងម្ចនកម្ចាំងគ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈប៉ាលណាណោះ ។
ឧត្ជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលធាើកលដដឱ្យលកើត្លឡើងខាងកនងោងោ

របស់

សត្ាលទោះ ចាប់លផដើរលកើត្លឡើងគ្ត្ង់ ឋិត្ិខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត និងរប្រង
លកើត្លឡើងបានលរឿ
លដ្ឋ

អាស្ស័

ៗ លៅគ្រប់ៗ ខណៈចិត្ត លគ្ព្វោះឧត្ជរូបលនោះលកើត្លឡើង

ឧត្ជាសរដ្ឋាន រិនប្រនលកើត្ពីចិត្តលចត្សិកលទ្ លទ្ើបលកើត្
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បានគ្រប់ៗ

នខណៈចិត្ត សូរបីសត្ាលទោះសាាប់លហើ

លកើត្បានលរឿ

ៗ លៅ ។

អាហារជរូប

ឧត្ជរូបលៅប្ត្

រូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជាសរដ្ឋានលទោះ

សគ្ម្ចប់

សំលសទ្ជនិងឱ្បបាត្ិកបរគលប្ែលលកើត្កនងោរភូរិលទោះ ោលបែិសនធិ
លហើ

ក៏បរ ិលភារអាហារបានភាារៗ ែូលចានោះអាហារជរូបរបស់បរគល ២

ី ិ លកើត្លឡើងខាងលគ្ោ
ពួកលនោះ លទ្ើបតំងលឡើងគ្ត្ង់រលទោារវេ
ចិត្ត និងភវងគចិត្ត លហើ

រប្រងលកើត្លឡើងបានជាប់ត្គនលៅគ្រប់ខណៈចិត្ត

ែូចឧត្ជរូបប្ែរ លគ្ព្វោះអាហារជរូបលនោះលកើត្លឡើងលដ្ឋ
ជាសរដ្ឋាន

បែិ សនធិ

អាស្ស័

អាហារ

ប្ែលម្ចនអាហារជរូបសនសំទ្កខាងកនងរិ នប្រនលកើត្ពីចិត្ត

និងលចត្សិកលទ្ ែូលចានោះលទ្ើបលកើត្បានគ្រប់ខណៈចិត្តែូចគន ។
ចំប្ណករពោលស

យកបរគល

អាហារជរូបរប្រងលកើត្លឡើងោល

អាហារលផសងៗ ប្ែលម្ចតបរ ិលភារចូលលៅ និងផា
លៅកនងោងោ

គ្ជួត្គ្ជាបចូល

របស់សត្ា ប្ែលលៅកនងរភ៌ម្ចតលទោះ រ

អាហារចាប់លផដើរលកើត្លឡើងផា

ៈលវោប្ែល

គ្ជួត្គ្ជាបចូលលៅចិញ្ាឹរោងោ

កនងសបាតហ៍ែំបូងប្ែលលៅជាកលលៈ

អាហារលៅរិនោន់ផា

លទោះ
គ្ជួត្

គ្ជាបចូលលៅបានលទ្ ោលសបាតហ៍ទ្ី ២ ឬសបាតហ៍ទ្ី ៣ ប្ែលជា ពាទ្ៈ
និងលបសិសតតហៈលទោះ អាហារលទ្ើបចាប់លផតើរផា

ចូលលៅោន់ោងោ

របស់សត្ាលទោះបាន ោលអាហារជរូបលកើត្លឡើងលហើ
ត្លៅគ្រប់ៗ
សគេវសំ

ខណៈចិត្ត
ត្តនិោ

រប្រងលកើត្លឡើង

សរែូចប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគសប្រតងទ្កកនង

បាលីថា
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ញ្ាសស ភញ្ជត្ី ម្ចត
លត្ន លសា ត្ត្ថ យលបត្ិ

ននំ បានញ្ា លភាជនំ
ម្ចត្កចេិរលគ ត នលោត្ិ ។

ប្គ្បថា ឯម្ចតរបស់ោរកលទោះ បរ ិលភារលភាជនណា លោោះបា

កតី

ទ្ឹកកតី សត្ាលទោះប្ែលឋិត្លៅ កនងក្ផោក្នម្ចតលទោះ ក៏ញាង
ំ
ត្តភាពឱ្យ
គ្បគ្ពឹត្តលៅ លដ្ឋ

លភាជនលទោះ ។ (បិែកភារ ៣០ ទ្ំព័រ ២០៨) ។

សប្ម្តង្ការព្បព្រឹត្ច្ត ៅរបស់រ ូបប្ លច្ក្ើត្រីសម្ុោានទា ំង្ ៤
ក្នង្កាម្ភូ
ម្ិ
ុ

ោលសប្រតងោរលកើត្លឡើងរបស់រូបធរ៌ពីសរដ្ឋានោំង ៤ កនងោរ
ភូរិលហើ

ភិធរោត្ថសងគហៈបានសប្រតងោរតំងលៅរបស់រូបធរ៌ោំងលទោះ

ែូចគ្ពោះបាលីថា

ឥលចាវ ំ បែិសនធិរបាោ

ចិត្តសរដ្ឋាទ, ឋិត្ិោលរបាោ
អាហារសរដ្ឋាទ
ទ្ីបជាោ វ ិ

លចត្ិ
ន័

ច យវត

ែូ ចលព្វលរកលហើ

ោរលោលក

ករលព្វាចេិទន បវត្តត្ិ ។
លទោះ ករោជរូបរប្រងលកើ ត្

ចិត្តជរូបរប្រងលកើត្តំងពីបឋរ-

ឧត្ជរូបលកើត្តំងពីឋិត្ិខណៈបែិសនធិ

ខណៈប្ែលផា

ចិត្តរបាោ

ឧត្សរដ្ឋាទ, ឱ្ជាផរណរបាោ

តំងពីឧបាទ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត
ភវងគ

ទ្ត្ិ

ចត្សរដ្ឋានរូបកោបសនតត្ិ

, នទ្ីលសាលត វ ិ

ប្គ្បថា លដ្ឋ

ករោសរដ្ឋាទ,

គ្ជួត្គ្ជាបទ្ូលៅកនងោងោ

អាហារជរូបលកើត្តំងពី
ោលជាប់ត្ក្នរូបកោប

ប្ែលលកើត្ពី សរដ្ឋាន ៤ កនងោរភូរិលនោះ រប្រងលកើត្បានរិ នដ្ឋច់គ្កប្ស
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រហូត្ ស់ជីវ ិត្លគ្បៀបែូចគ្កប្សលភាើងនិងគ្កប្សទ្ឹកែូលចានោះ ។
សប្ម្តង្ការរលត្់របស់សម្ុោានិក្រ ូបទា ំង្ ៤
សប្រតងោររលត្់របស់រូប ប្ែលលកើត្ពីសរដ្ឋាន ោំង ៤ ទ្កែូលចនោះ រ៊ឺ
១. ររណោលល បន ចត្ិចិលតតបរ ិសត្តរសរចិត្តសស ឋិត្ិោលរបាោ

ករោជរូបានិ ន ឧបបជជនិ,ត បលរត្ររបបទននិ ច ករោជរូបានិ

ចត្ិ ចិត្តសរោលលរវ បវត្តិតា និរជឈនតិ ។

ប្គ្បថា ោលជិត្នឹងសាាប់ តំងពីឋិត្ិខណៈរបស់ចិត្តែួងទ្ី ១៧

ោប់ពីចត្ិ ចិត្តលឡើងលៅករោជរូបេោីរិនលកើ ត្លទ្ៀត្

និងករោជរូបប្ែលលកើត្

លឡើងគ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងទ្ី ១៧ លនោះ រប្រងតំងលៅបានរហូត្
ែល់ចត្ិចិត្តលហើ

រលត្់គ្ពរគនជារួ

ចត្ិចិត្តលទោះឯង ។

២. ត្លត បរ ំ ចិត្តជាហារជរូបញ្ា លវាចេិជជត្ិ,
ប្គ្បថា

លគ្ោ

ពី ករោជរូបរលត្់លហើ

ចិត្តជរូបនិងអាហារជរូប

ក៏រលត្់ ។
៣. ត្លត បរ ំ ឧត្សរដ្ឋានរូបបររបោ យវ រត្កលឡវរសង្កខត
បវត្តនិត ។
ប្គ្បថា លគ្ោ
លហើ

ពីត្ិជរូប ឬករោជរូប ចិ ត្ជ
ត រូប និងអាហារជរូបរលត្់

ោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គនក្នឧត្ជរូបក៏លកើត្លឡើង រហូត្ែល់ោា

ជាសាកសព ។
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ធិបា

កនងបាលីចំណចទ្ី ១ សប្រតងថា ករោជរូបោលចាប់លផតើរ

លកើត្តំងពី ឧបាទ្ខណៈរបស់បែិ សនធិចិត្ត លហើ
លៅគ្រប់ខណៈចិត្តលដ្ឋ
រហូត្ែល់សាាប់
លគ្ោ

ក៏លកើត្ជាប់ត្គនលរឿ

ៗ

ិ
ប្ែលសត្ាលទោះលៅម្ចនជីវត្

រិនដ្ឋច់គ្កប្ស

និ ងកនងលវោប្ែលជិ ត្នឹ ងសាាប់ករោជរូបលកើត្ជាគ្គចង

គ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈទ្ី ១៧ ោប់ េ

រិនម្ចនោរលកើ ត្លទ្ៀត្ លហើ

លគ្ោ

ពីចត្ិចិត្តលឡើងលៅ នឹង

ករោជរូបលទោះក៏រលត្់គ្ពរៗ គនជារួ

ចត្ិ

ចិត្ត (ភងគខណៈ) ។
កនងបាលីចំណចទ្ី ២ សប្រតងថា លគ្តពីចត្ិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត
លហើ

ចត្ិចិត្តរបស់បេជជននិ ងគ្ពោះលសកខបរគលោំង

ចិត្តជរូបលកើត្លឡើងបាន

រប្រងលធាើឱ្យ

ែូលចានោះោរលកើត្លឡើងជាគ្គចងលគ្ោ

របស់

ចិត្តជរូប លទ្ើបលកើត្លឡើងគ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈរបស់ចត្ិចិត្ត ។
សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនតលទោះ

ចិត្តជរូបលកើត្លឡើងជាគ្គចងលគ្ោ

គ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងពីទ្ី ២ ោប់េ
លៅ លទ្ើបសប្រតងថា សូរបីចត្ិចិត្តរលត្់លហើ

លគ្ោ

កតី រ៊ឺ

ពីចត្ិចិត្តលឡើង

នកលទោះសាាប់លហើ

ប្ត្ចិត្តជរូបតំងលៅត្លៅលទ្ៀត្ត្ិចត្ួច លព្វលរ៊ឺ កនងបេជជន ឬគ្ពោះលសកខបរគលលទោះ ោលសាាប់លហើ

ចិត្តជរូបតំងលៅត្លៅបានលទ្ៀត្លសោើនឹង

ចិត្ត ១៦ ខណៈ លទ្ើបរលត្់ ចំប្ណកគ្ពោះ រហនតោលបរ ិនិព្វានលហើ
ចិត្តជរូបតំងលៅត្លៅបានលសោើ ១៥ ខណៈចិត្តលទ្ៀត្លទ្ើបរលត្់ តរប្ែល
បានលព្វលរកលនោះជាោរលព្វលតរសភាវៈោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នទរវ ីេិ
និងរូបវ ីេិប៉ាលណាណោះ

លបើលព្វលតរលោកលវាហារលហើ
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ោលសាាប់លហើ

ចិត្តជរូបក៏រលត្់គ្ពរគនលៅផង ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរលកើត្

រលត្់របស់ចិត្តលទោះលលឿនរហ័សណាស់ រវាង ១៥ ឬ ១៦ ខណៈចិត្លត ទោះ
លៅរិនបានលសោើនឹង ១ ភារ ១០០ វ ិទទ្ី ផង ។
សគ្ម្ចប់អាហារជរូប ោលែល់ភងគខណៈរបស់ចត្ិចិត្ត អាហារជ
រូប ក៏លៅលកើត្លឡើងបានជាគ្គចងលគ្ោ
លទោះសាាប់លហើ

អាហារជរូប

និងោលចត្ិចិត្តរលត្់ រ៊ឺ

ប្ែលលកើត្លឡើងជាគ្គចងលគ្ោ

នក

ក៏តំង

លៅបាន ១៧ ខណៈចិត្តលទ្ៀត្ ប្ែលលព្វលរកលនោះសគ្ម្ចប់ោរបរគល
ប៉ាលណាណោះ

ចំប្ណកកនងគ្ពហោោំង

រិនម្ចនអាហារជរូបលកើត្លឡើង

លទ្ើបរិនគ្ត្ូវលព្វលែល់ ។
កនងបាលីចំណចទ្ី ៣ សប្រតងថា ឧត្ជរូបលទោះលកើត្លឡើងបានរហូត្
លៅ សូរបីសាាប់លហើ
លហើ

សល់ប្ត្សាកសពប្ែលោា

ជាឆ្អឹង

ឬលផោះលៅ

កតី ឧត្ជរូបក៏លៅលកើត្បាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះឧត្ជរូបលទោះ លៅលកើត្

បានលរឿ

លៅរហូត្ែល់ោលប្ែលលោកលនោះនឹងគ្ត្ូវវ ិទស

ៗ

ប្ែល

លព្វលរកលនោះសំលៅែល់ ឧត្ជរូបរបស់សត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើត្
និងរពោលស

យកកំលណើត្ប៉ាលណាណោះ ចំប្ណកឧត្ជរូបរបស់ពួកឱ្បបាត្ិក

កំលណើត្ ជាសត្ានរក លគ្បត្
ោលសាាប់លហើ
លហើ

សរោ

និងលទ្វត ឬគ្ពហោោំងលនោះ

ឧត្ជរូបរប្រងរលត្់គ្ពរគន ោំងលនោះលគ្ព្វោះោលសាាប់

រិនម្ចនសាកសពប្ែលលៅសល់លទ្ៀត្ ែូចជាែួងគ្បទ្ីបប្ែល

រលត្់លៅែូលចានោះ ។
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គថាប្ែលសប្រតងែល់ោរវ ិលវល់របស់រប
ូ កនងសងារវែត
១០. ឥលចាវ ំ រត្សតតនំ

បនលទ្វ ភវនតលរ

បែិសនធិរបាោ

ត្ថា រូបំ បវត្តត្ិ ។

ប្គ្បថា រូបរបស់សត្ាោំង

ប្ែលសាាប់លហើ

រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅ

កនងភពែក្ទ្លទ្ៀត្ តំងពីបែិសនធិចិត្ត ែូចបានលព្វលរកលហើ

🖎 ឆប់ រ ូបបរម្ត្ថ ✍

3
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និព្វានបរម្ត្ថ

6
និព្វានជាបររត្ថធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលម្ចនលសចកតីរិនវ ិបរ ិត្ប្គ្បគ្បួលរា៉ា ង
កនងបររត្ថធរ៌ ៤ គ្បោរ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប និងគ្ពោះនិព្វាន ។
ចិត្ត លចត្សិក និងរូប បានសប្រតងរកលហើ

ឥឡូវលនោះ នឹងបាន

សប្រតងែល់គ្ពោះនិព្វានត្លៅ
គាថាសង្គហទី ១៣
១៣. បទ្រចាត្រចានំត

សងខត្រនត្តរ ំ

និព្វានរិត្ិ ភាសនតិ

វានរតត រលហសលយ ។

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធោំង
ចាកត្ណា
ា លហើ
ម្ចនោរចត្ិ

ក
ន ប្សាងរកនូវរណែ៏ធំ ប្ែលរួចផត្

គ្ទ្ង់គ្តស់លៅនូវធរ៌ប្ែលសៃប់ចាកវែដទ្កខ ប្ែលរិន
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តកនាងនូវោលោំង

និង ទរត្ោល

រប្រងរិនម្ចនបចា័

ម្ចន ត្ីត្ោល

គ្បជំតក់ប្ត្ង

ប្ែលរិនម្ចន

ធរ៌ែក្ទ្ក្គ្កប្លងជាង ថាគ្ពោះនិព្វានែូលចនោះ ។
គថាលនោះគ្ពោះ នរោធចារយពណ៌ទរណរបស់គ្ពោះនិព្វានទ្ក

៥

បទ្រ៊ឺ
១. បទ្ំ ប្គ្បថា ចំប្ណករួ
ប្ែលចូលែល់បាន
បរ ិយ

លសចកតីថា ជាបររត្ថធរ៌រួ

និងម្ចនលៅលដ្ឋ

លសចកតីលចញលៅថា វ ិសំ

ចំលព្វោះ

គ្បលភទ្

កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោ

សំរិលសា លកវលោ ឧបលពោម្ចលទ

ឯលោ បររត្ថ ធលម្ចោត្ិ បទ្ំ ទរ ។
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ប្គ្បថា សភាវធរ៌ប្ែលជាចំប្ណករួ
លដ្ឋ

លោកិ

ចំលព្វោះ រិនជាប់ជារួ

គ្បលភទ្ប្ែលចូលែល់បាន ម្ចនលៅលដ្ឋ

សងខត្ធរ៌ ។

ចាត្ំ ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលរិនសាាប់ លសចកតីថា រិនម្ចនោរលកើត្

និងរិ នម្ចនោរសាាប់

លគ្ព្វោះលសចកតីសាាប់នឹងម្ចនបានគ្ត្ូវអាស្ស័

ោរលកើត្ ោលរិ នម្ចនោរលកើ ត្លហើ
កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោ
សភាវធរ៌ប្ែលរិនប្បកោា
៣.

ឡំ

ធរ៌លទោះ ល្ោោះថា បទ្ បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន លសចកតីថា

គ្ពោះនិព្វានលទោះជាសភាវធរ៌រួ
២.

របស់បររត្ថធរ៌រិនោ

ម្ចន

លសចកតីសាាប់ក៏ម្ចនរិ នបាន ។

បរ ិយ

លសចកតីថា

ចវទភាលវន

ចាត្ំ

លទោះ ល្ោោះថា ចាត្ បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន ។

ចានំត ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលលទ្ៀង រ៊ឺ ្នកនាងខនធ ៥ ប្ែល

ជា ត្ីត្និង ទរត្ លសចកតីថា គ្ពោះនិព្វានលទោះ្នកនាងចាកខនធ ៥
ប្ែលរលត្់លៅលហើ

ជា ត្ីត្ លៅថា បពានតកខនធ និង្នកនាងខនធ ៥

ប្ែលនឹងលកើត្លឡើងខាងរខកនង ទរត្ជា បរនតកខនធ កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោ
បរ ិយ

លសចកតីថា បពាទតបរលនត

ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

ត្ិ ការោ បវត្តតត

ចានំត ប្គ្បថា សភាវធរ៌

កនាងផត្ចាក ត្ីត្និ ង ទរត្ ល្ោោះថា

ចានត

បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន ។
សូរបីរិនបានសប្រតងោរ្នកនាងខនធ ៥ ប្ែលជាបចាបបនន ក៏ពិត្
ប្ត្ោលសប្រតងែល់ោរ្នកនាងខនធ ៥ ប្ែលជា ត្ីត្និង ទរត្
លហើ

ោរ្នកនាងចាកខនធ ៥ ប្ែលជាបចាបបននក៏ជាោរសលគ្រច

លៅផង លព្វលរ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ែលលកើ ត្លៅលហើ
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ត្លៅខាងរខរិនម្ចន ខនធ ៥ ប្ែលកំពងលកើត្ក៏រប្រងរិនម្ចនែូចគន
លគ្ព្វោះខនធ ៥ ប្ែលជាបចាបបននលនោះរប្រងជា ទរត្របស់ខនធ ៥ ប្ែល
កនាងលៅលហើ

និងជា ត្ីត្ខនធរបស់ខនធ ៥ ប្ែលនឹងលកើត្ត្លៅកនង

ទរត្ ែូលចានោះលទ្ើបរិនចាំបាច់គ្ត្ូវសប្រតងែល់ោរ្នកនាងខនធ ៥
ប្ែលជាបចាបបននលដ្ឋ

ចំលព្វោះលទ្ៀត្លឡើ

លទោះក៏រ៊ឺ

គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌

ប្ែលផត្ចាកោលោំង ៣ លៅថា ជាោលវ ិរត្តិ និ ងជាធរ៌ប្ែលផត្
ចាកសភាពជាខនធោំង ៥ លៅថា ខនធវ ិរត្តិ ។
៤.

សងខត្ំ ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលរិ នបានតក់ប្ត្ងលដ្ឋ

បចា័

៤

លសចកតីថា គ្ពោះនិព្វានរិនប្រនចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលលកើត្លឡើងបាន
លដ្ឋ

បចា័

បរ ិយ

៤ រ៊ឺ ករោ ចិត្ត ឧត្ អាហារតក់ប្ត្ងលទ្ កនងបររត្ថទ្ីបនី ែីោ

លសចកតីថា សងខរណកិចារហិត្តត

សងខត្ំ ប្គ្បថា សភាវធរ៌

ប្ែលគ្បាសចាកោរតក់ប្ត្ងលទោះ ល្ោោះថា សងខត្ បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន
ោលលព្វលលដ្ឋ

ទ្ូលៅលហើ

សងខត្ធរ៌ បានែល់ គ្ពោះនិព្វាននិង

បញ្ញ ត្ិត លគ្ព្វោះជាធរ៌គ្បាសចាកោរតក់ប្ត្ង កនងទ្ីលនោះសំលៅ

កចំលព្វោះ

បររត្ថធរ៌ប៉ាលណាណោះ សងខត្ធរ៌លទ្ើបបានែល់ គ្ពោះនិព្វាន ។
៥.
លសចកតីថា

នត្តរ ំ ប្គ្បថា ជាធរ៌ប្ែលគ្បលសើរ
ធរ៌ ែក្ទ្ៗ

ប្ែលនឹងគ្បលសើរជាងគ្ពោះនិព្វានលទោះរិ នម្ចន

កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោសប្រតងថា
ភាវលត

នត្តរ ំ បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន

ត្តលទ ឧត្តរ ិត្រសស កសសចិ ធរោសស

នត្តរ ំ ។

-153-

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

ប្គ្បថា

សភាវធរ៌ប្ែលគ្បលសើរជាងធរ៌ោំង ស់លនោះ

ល្ោោះថា

នត្តរ បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

ចំប្ណករួរលហើ

នត្តរធរ៌ ក៏រ៊ឺ លោកត្តរធរ៌

បានែល់ លោកត្តរចិត្ត ៨ លចត្សិក ៣៦ និព្វាន កនងទ្ីលនោះសំលៅ

ក

គ្ពោះនិព្វានប្ត្រា៉ា ង ។
វឆនត្ថៈរបស់ព្រះនិព្វាន
ព្វកយថា និ ព្វា ន ោលប្ចកបទ្លហើ

បាន ២ បទ្ រ៊ឺ និ + វាន

និ ប្គ្បថា ផត្, វាន ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងរួបរ ឹត្ សំលៅែល់ ត្ណា
ា
ោលរួរ ២ បទ្ចូលគនលហើ

ជា និវាន ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលផត្ចាកលគ្រឿង

រួបរ ឹត្ ឬធរ៌ប្ែលផត្ចាកត្ណា
ា កនង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា
វានសង្កខត
ប្គ្បថា
និព្វាន ។
វចនត្ថៈន័

ត្ណា
ា

និកខនតតត និព្វាននតិ

ធរោជាត្ិប្ែលផត្ចាកត្ណា
ា លគ្រឿងរួបរ ឹត្លទោះ
ិ ត្ិ
រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា វន

សំសិពាត្ីត្ិ =

វានំ

លៅថា
ប្គ្បថា

ធរោជាត្ិ ណារប្រងជា នករួបរត្
ឹ ធរោជាត្ិលទោះ ល្ោោះថា វាន បានែល់
ត្ណា
ា ។
វានលត និកខនតនិត = និព្វានំ ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណារប្រងផត្ចាកោរ
រួបរ ឹត្ ធរោជាត្ិលទោះ ល្ោោះថា និព្វាន ។
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ធិបា

ថា

បណា
ត សត្ាោំង

ប្ែលវ ិលវល់សាាប់

កនងលោកលនោះសទ្ធប្ត្ម្ចនោរលកើត្ ោរសាាប់រកលហើ
ោប់ចំនួនរិនបាន

យ៉ា ងលគ្ចើនប្ែល

នឹងគ្ត្ូវវ ិលវល់សាាប់លកើត្ត្លៅលទ្ៀត្

ក៏កំណត្់រិនបាន ប្ែលម្ចនោរលកើត្ោរសាាប់លរឿ

លកើត្

ូរប៉ានណា

ៗ លៅែូលចនោះក៏លគ្ព្វោះ

អាស្ស័

ម្ចនត្ណា
ា រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្ត គ្ត្ូវោរកនងអាររោណ៍

លផសងៗ

លទោះឯង

ជា ក
ន រួបរ ឹត្រិនឱ្យរួចផត្ចាកោរលកើត្សាាប់លៅបាន

ែូចជាជាងលែរសំពត្់ប្ែលទំសំពត្់លគ្ចើនគ្បលភទ្

រកលែរឱ្យជាប់គន

យ៉ា ងណាត្ណា
ា ក៏លគ្បៀបែូចជាងលែរសំពត្់យ៉ាងលទោះប្ែរ ចំប្ណកសត្ា
កនងភពេោីលគ្បៀបែូចសំពត្់គ្ត្ូវជាងលែរ
គនលរឿ

ៗ លៅ លដ្ឋ

ត្ណា
ា ែូច ំលបាោះប្ែលលែរជាប់ត្

លហត្លនោះត្ណា
ា លទ្ើបល្ោោះថា វាន ។

សគ្ម្ចប់គ្ពោះនិព្វាន

ជាធរោជាត្ិប្ែលផត្ចាកត្ណា
ា លៅលហើ

លទ្ើបបានល្ោោះថា និវាន ែូចគននឹងគ្ពោះ រហនតោំង

ប្ែលបាន

ល្ោោះថា គ្ពោះខីណាសវៈ ព្វកយថា ខីណាសវៈលនោះ ោលប្ចកបទ្លហើ
បាន ២ បទ្ រ៊ឺ ខី ណ + អាសវ = ខីណាសវ ឬខីណាស្សព “ខី ណ ប្គ្បថា
ស់” “អាសវ” ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលគ្តំ ឬ ធរ៌ប្ែលហូរលៅ បានកនង ៣១
ភូរិ បានែល់ លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ ។ ល្ោោះថា អាសវ លទ្ើបជាល្ោោះ
របស់កិលលសលគ្រឿងលមហោង របស់រិនលអ ោលប្េរព្វកយ ខី ណ គ្ត្ឡប់
ជាវត្ថប្ែលលអ សំលៅែល់
លហើ

ស់អាសវកិាលលស ប្ែលលព្វលលដ្ឋ

បានែល់ គ្ពោះ រហនតោំង

បរគល

ម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាលែើរ ។
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កនងវ ិសទ្ធិររគ ែាកថាសប្រតងលកខណៈរបស់គ្ពោះនិព្វានថា
ត្

ិទ្ំ សនតិលកខណំ ប្គ្បថា គ្ពោះនិព្វានម្ចនលសចកតីសខប្ែល

ផត្ចាកកិលលស ជាលកខណៈ ។
លសចកតីសខរបស់គ្ពោះនិព្វាន
ទ្ទ្ួលពី ោរលសា
សបា

អាររោណ៍លទ្ លសចកតីសខប្ែលលកើត្ពីោរសបា

ចិត្ត លៅថា លវទ្

អាររោណ៍ ែូលចានោះតរន័
លវទ្

រិនប្រនជាលសចកតីសខប្ែលបាន

ិត្សខ

ោ

ិត្សខ រ៊ឺ លសចកតីសខប្ែលលកើត្ពីោរលសព
របស់សខ លទ្ើបម្ចន ២ គ្បោរ

បានែល់

សខលវទ្ទ

(ោរលសា

អាររោណ៍)

សនតិសខ បានែល់ សខប្ែលលកើត្ពីោរផត្កិលលស រ៊ឺ ប្ែល
រិនម្ចនកិលលសលកើ ត្ ប្ែលជានិលោធសចា បានែល់ លសចកតីសខប្ែល
ជាោរផត្ទ្កខ ។
សប្ម្តង្ព្បច្ភទរបស់ព្រះនិព្វាន
គ្បលភទ្របស់គ្ពោះនិព្វានម្ចនោរសប្រតងទ្កជាលគ្ចើនន័

ម្ចន ១

គ្បលភទ្ខាោះ ២ គ្បលភទ្ខាោះ ឬ ៣ គ្បលភទ្ខាោះ
និព្វានមន ១ ព្បច្ភទ
លដ្ឋ

សភាវលកខណៈ និព្វានម្ចន ១ គ្បលភទ្ រ៊ឺ សនតិលកខណ

សំលៅែល់ លសចកតីសៃប់ចាកកិលលសនិងខនធ ៥ ោំង
គ្ពោះនិព្វានលទោះរិនែូចគននឹងវត្ថប្ែលម្ចនប្ត្រួ
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គ្បាស់លគ្ចើនគន និងលគ្បើគ្បាស់វត្ថលទោះៗ គ្ពរគនរិនបាន គ្ត្ូវប្ត្ផ្ទាស់បូដរ
គនលគ្បើម្ចនក់រដងៗ គ្ពោះនិព្វានរិនប្រនែូលចានោះលទ្ គ្ពោះ រហនតោំង
ោលបរ ិនិព្វានលហើ

រប្រងចូលែល់សនតិសខែូចគនោំង ស់ រ៊ឺ ផត្ចាក

ោរលកើត្និងោរសាាប់ ឬែល់នូវោររលត្់ ស់លៅក្នត្ណា
ា ។
និព្វានមន ២ ព្បច្ភទ
និព្វានោលលព្វលលដ្ឋ
លដ្ឋ

ក្នលហត្

(ោរណូបចារន័

)

អាោររបស់ខនធម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១.

ជារួ

បរយ
ិ

សឧបាទ្ិលសសនិព្វាន

បានែល់

និព្វានប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ

ខនធ ៥ ។
២. នបាទ្ិលសសនិព្វាន បានែល់ និព្វានប្ែលរិនម្ចនខនធ ៥ ។
នឹងបានបរ ិយ

លសចកតីរបស់និព្វានោំង ២ គ្បលភទ្ ែូលចនោះរ៊ឺ
១. សឧបាទិច្សសនិព្វាន

សឧបាទ្ិលសសនិព្វាន សំលៅែល់ និព្វានប្ែលគ្បគ្ពឹត្លត ៅជារួ

ខនធ ៥ បានែល់ វ ិបាកនិងករោជរូបប្ែលសល់ពីកិលលសោំង
ប្ែលគ្បហារបានលដ្ឋ

រហត្តររគញាណលហើ

បានែល់ និព្វានរបស់

គ្ពោះ រហនតប្ែលលៅម្ចនជីវ ិត្ ែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា
១. ករោកិលលលសហិ ឧបាទ្ី
វលសន ត្ណា
ា ទ្ិែីហ
ា ិ ឧបាទ្ី

ត្ីត្ិ = ឧបាទ្ិ (វា) អាររោណករណ

ត្ីត្ិ = ឧបាទ្ិ ប្គ្បថា ករោកិលលសោំង
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លនោះរប្រងោន់

កខនធ ៥ រ៊ឺ វ ិបាកនិងករោជរូបថាជារបស់ល

ខនធ ៥ រ៊ឺ វ ិបាកនិងករោជរូបលនោះ ល្ោោះថា ឧបាទ្ិ ឬន័
ប្គ្បថា ត្ណា
ា និងទ្ិែិោ
ា ំងលនោះរប្រងោន់
លដ្ឋ

ោរលធាើឱ្យជាអាររោណ៍របស់ល

ើង ែូលចានោះ
រា៉ា ងលទ្ៀត្

កខនធ ៥ រ៊ឺ វ ិបាកនិងករោជរូប

ង
ើ
ែូលចានោះ ខនធ ៥ រ៊ឺ វ ិបាកនិង

ករោជរូបលនោះ ល្ោោះថា ឧបាទ្ិ ។
២. សិសសត្ិ

វសិសសត្ីត្ិ = សិលសា

ឧបាទ្ិ ច លសលសា ចាត្ិ = ឧបាទ្ិលសលសា

ខនធ ៥ រ៊ឺ វ ិបាកនិ ងករោជរូប ល្ោោះថា លសស លគ្ព្វោះជាចំប្ណក
ប្ែលសល់ពីកិលលសប្ែលគ្ត្ូវគ្បហារលហើ

ខនធ ៥ រ៊ឺ វ ិបាកនិងករោជរូប

ល្ោោះថា ឧបាទ្ិ ផង ល្ោោះថា លសស ផង លគ្ព្វោះគ្ត្ូវករោនិងកិលលស
ចាប់

កថាជារបស់ល

ើង ឬគ្ត្ូវត្ណា
ា ឬទ្ិែិចា
ា ប់

កលដ្ឋ

ោរលធាើឱ្យ

ជាអាររោណ៍ និ ងជាធរ៌ប្ែលលៅសល់ពីកិលលស ែូលចានោះខនធ ៥ រ៊ឺ វ ិបាក
និងករោជរូប ោំងលនោះល្ោោះថា ឧបាទ្ិលសស ។
លសចកតីថា វ ិបាកនិងករោជរូប ប្ែលវ ិលវល់លៅកនងសងារវែតោង
ំ
លនោះរប្រងម្ចនោរលកើត្ជាប់លដ្ឋ
កិលលសោំង

ស់លហើ

ឧបាទ្ិលសស

វ ិបាកនិងករោជរូបប្ែលជាផលរបស់

ែូលចានោះវ ិបាកនិងករោជរូបលនោះ

កិលលសលទោះប្ែលលៅសល់
ល្ោោះថា

កិលលសជានិចា ោល រហត្តររគគ្បហារ

ោលលព្វលលដ្ឋ

គ្ពោះ រហនតប្ែលលៅម្ចនោងោ

បរគោធិដ្ឋានក៏បានែល់

និងជីវ ិត្លទោះឯង ។
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៣. សហ ឧបាទ្ិលសលសន យ វត្តត្ីត្ិ = សឧបាទ្ិលសសា ប្គ្បថា
វ ិបាក និ ងករោជរូបប្ែលសល់ពីកិលលស

និព្វានណារប្រងលកើត្គ្ពរលដ្ឋ
ោំង

លទោះ និព្វានលទោះល្ោោះថា សឧបាទ្ិលសស បានែល់ និព្វាន

របស់គ្ពោះ រហនតោំង

ប្ែលចូលលៅែឹងចាស់លដ្ឋ

ភាពជា

អាររោណ៍ ។

ប្ែលលព្វលថា និព្វានប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ វ ិបាក និងករោជរូបលទោះ

រិនែូចគននឹងចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

លចត្សិក

សំលៅ

ក

វ ិបាក

និងករោជរូបប្ែលលៅសល់លទោះ ជាលហត្ឱ្យែឹងចាស់គ្ពោះនិព្វាន ។
២. អនុបាទិច្សសនិព្វាន
នបាទ្ិលសសនិព្វាន សំលៅែល់ និព្វានប្ែលរិនម្ចនខនធ ៥ រ៊ឺ

វ ិបាកនិងករោជរូបរិនម្ចនលសសសល់
គ្ពោះ រហនតប្ែលបរ ិនិព្វានលហើ
នត្ថិ ឧបាទ្ិលសលសា

បានែល់

គ្ពោះនិព្វានរបស់

ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា

សាត្ិ =

នបាទ្ិលសលសា ប្គ្បថា ខនធ ៥ រ៊ឺ

វ ិបាកនិងករោជរូបប្ែលសល់រិនម្ចនែល់និព្វានណា ែូលចានោះនិព្វានលទោះ
ល្ោោះថា

នបាទ្ិលសស ។

កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោសប្រតងថា ចត្ិ
នបាទ្ិលសសំទរ

ប្គ្បថា

ននតលរ ខទធនំ

នបាលោ

សភាពប្ែលរិនលកើត្នូវខនធលគ្ោ

រលត្់របស់គ្ពោះ រហនតលទោះ ល្ោោះថា
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ោរសប្រតងនិព្វានម្ចន ២ គ្បលភទ្ ប្ែលសប្រតងលដ្ឋ
ន័

រ៊ឺ លដ្ឋ

បរ ិយ

ោរណូបចារ

ក្នលហត្ លសចកតីថា វ ិបាកនិងករោជរូបប្ែលលៅ

សល់និងរិនម្ចនលៅសល់ោំង ២ គ្បលភទ្លនោះជាលហត្ឱ្យែឹងែល់សភាវៈ
របស់គ្ពោះនិព្វាន លដ្ឋ

លហត្លនោះគ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើបសប្រតងនិព្វានម្ចន ២

គ្បលភទ្ តរលហត្ែូចលព្វលលហើ
ន័

លទោះ ជាោរសប្រតងលដ្ឋ

បរ ិយ

។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ សឧបាទ្ិលសសនិព្វាន លៅថា ទ្ិែាធរោនិព្វាន

ក៏បាន លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង
លៅម្ចនជីវ ិត្លៅលឡើ

ក
ន ចូលលៅែឹងចាស់គ្ពោះនិព្វានលទោះ

។

ចំប្ណក នបាទ្ិលសសនិព្វាន លៅថា សរបោ
លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង

ោលចូលបរ ិនិព្វានលហើ

ិកនិព្វាន ក៏បាន
ភពខាងរខត្

លៅក៏រិនម្ចន លទ្ើបចូលែល់គ្ពោះនិព្វានលទោះឯង ។
និព្វានមន ៣ ព្បច្ភទ
និព្វានលទោះ ោលលព្វលលដ្ឋ
គ្បគ្ពឹត្តលៅ និងអាស្ស័

អាោរចូលែល់ ឬលដ្ឋ

លសចកតីែឹងកនងនិព្វាទររោណ៍លហើ

គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១.

និរិត្តនិព្វាន ។

២.

បបណិហិនិព្វាន ។

៣. សញ្ញ ត្និព្វាន ។
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១. អនិម្ិត្ន
ត ិព្វាន
និ រិត្តនិព្វាន សំលៅែល់ សភាវៈរបស់និព្វានលទោះរិនម្ចននិរិត្ត
លគ្រឿងសម្ចគល់ រូបោងសណា
ា ន ពណ៌សរបរយ៉ា ងណារួ
កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោសប្រតងថា
វត្ថភូត្សស និរិត្តសស
ប្គ្បថា

ភាវា

កិលលសានំ

លឡើ

។

ជោររណាទ្ីនញ្ា

និរិលតតទរ ។

ោរសាៃត្់ចាកនិរិតតររោណ៍ប្ែលញាំងឱ្យលកើ ត្កិលលសឬ

ជោររណធរ៌ជាលែើរលទោះ ល្ោោះថា

និ រិត្តនិព្វាន ។

ិ សសទភាវទ រប្រងល
លសចកតីថា គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើនវប

ោរលកើត្រលត្់ក្នទររូប លដ្ឋ
គ្ពោះនិព្វាន លបើោរល
លដ្ឋ

ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍រននឹងល

ើញ

ើញចាស់

ើញក្គ្ត្លកខណ៍របស់គ្ពោះលយគវចរលទោះ ល

ើញ

ោររិនលទ្ៀងជា និចំា គ្បាសចាកនិរិត្លត គ្រឿងសម្ចគល់ កនងអាររោណ៍

វ ិបសសទលទោះ

និងសរាឹងអាររោណ៍លដ្ឋ

ភាពជា និចំាត្លៅរហូត្ែល់

សលគ្រចររគផល ម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍ និព្វានប្ែលជាអាររោណ៍ែល់
គ្ពោះលយគវចរ
និព្វាន

នកល

ើញលដ្ឋ

ភាពជា និចំលា ទោះ ល្ោោះថា

និង នកប្ែលម្ចន និរិត្តនិព្វានជាអាររោណ៍លនោះ

បញ្ញញធិោរពីជាត្ិរន ប់រ ំទ្កលដ្ឋ

និរិត្-ត

គ្ត្ូវអាស្ស័

កម្ចាំងក្នសីល ។

ធរោតអាររោណ៍របស់ នកចលគ្រើនវ ិបសសទលទោះ រប្រងម្ចនរូបទរ

ជាអាររោណ៍ រូប រ៊ឺ រូបកខនធលទោះ រប្រងម្ចនរូបកោបលកើ ត្រួរគន ែូលចានោះ
រូបោងពណ៌សរបរលទ្ើបគ្បាកែបាន ចំប្ណកទរ រ៊ឺ ទរកខនធ ៤ ម្ចនចិត្ត
និងលចត្សិកលកើត្រួរគន សូរបីរូបោងសណា
ា នម្ចនពណ៌សរបររិនគ្បាកែ
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ែូចរូបកខនធក៏ពិត្ ប្ត្ោរលកើត្ោររលត្់ ជាប់ត្គនរបស់ទរកខនោ
ធ ំង ៤ លទោះ
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ និងបរចិ ត្តវ ិជាជនន ភិញ្ញញោភីបរគលោំង
កំណត្់ែឹងបានលដ្ឋ

រប្រង

ំណាចក្នបញ្ញញ ហាក់ែូចជាទរកខនធោំង ៤ លនោះ

ម្ចនរូបោងសណា
ា ន ែូលចានោះលទ្ើបលៅម្ចននិរិត្ត លគ្រឿងសម្ចគល់ ប្ត្សគ្ម្ចប់
សភាវៈរបស់គ្ពោះនិព្វានលទោះរិនែូចជាទររូបលទោះលឡើ
ល្ោោះថា

លទ្ើបបាន

និរិត្តនិព្វាន ។
២. អបបណិហិត្និព្វាន

បបណិហិត្និព្វាន ភាវៈរបស់និព្វានលទោះរិនម្ចនអាររោណ៍ប្ែល
ជាទ្ីរួរគ្បាថាននិងរិនម្ចនត្ណា
ា ប្ែលជា នកគ្ត្ូវោរលៅកនងនិព្វាទររោណ៍
លទោះ លព្វលរ៊ឺ សងខត្ធរ៌ោំង

ប្ែលបានែល់ រូបធរ៌និងទរធរ៌

កតី ោំងលនោះគ្ត្ូវម្ចនសភាពបណិហិត្ រ៊ឺ ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលរួរគ្បាថាន
លដ្ឋ

លោភៈ ឬម្ចនត្ណា
ា កនងសងខត្ធរ៌យ៉ាងណារួ

ឬោំង ២ យ៉ា ង

សូរបីលោកត្តរចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលគ្បកបោំងលនោះ នឹងរិនម្ចនអាររោណ៍
ប្ែលរួរគ្បាថានលដ្ឋ

លោភៈ និងរិនម្ចនត្ួត្ណា
ា ក៏ពិត្ ប្ត្លៅរិនផត្

ពីភាពជាបណិហិត្ធរ៌ លគ្ព្វោះគ្ត្ូវលកើត្លៅជារួ
ជាធរ៌ខាងលគ្ត

បរគល ប្ត្និព្វានលទោះ

រិនបានលកើត្ខាងកនងបរគល

ែូលចានោះលទ្ើបល្ោោះថា

បបណិហិត្ រ៊ឺ ជាសភាវៈប្ែលរិនគ្ត្ូវអាស្ស័

តំងលៅលលើកងទ្កខ រ៊ឺ

ទររូបលទោះឯង ។
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កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោសលរដងថា
អាសាទ្កខសស

ភាវា

សពាទ្ោខនំ

និោនភូត្សស

បបណិហិលតទរ ។

ោរសាៃត្់ចាកលសចកតីញាប់ ញ័រប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើត្ទ្កខោំងពួង
លទោះ ល្ោោះថា

បបណិហិត្និព្វាន ។

លសចកតីថា គ្ពោះលយគវចរ ក
ន ចលគ្រើនវ ិបសសទភាវទរហូត្ល

ក្គ្ត្លកខណ៍លដ្ឋ

អាោរជាទ្កខ រ៊ឺ ភាវៈប្ែលគ្ោំលៅរិនបាន គ្ត្ូវប្គ្បគ្បួល

ប្ែលរកបណិធិទ្ីតំងម្ចំរិនបាន ែូលចនោះលហើ
លដ្ឋ

ញ
ើ

ភាពជាទ្កខត្លៅ រហូត្សលគ្រចររគផល

និព្វានប្ែលជាអាររោណ៍ែល់ នកល

សរាឹងអាររោណ៍វ ិបសសទ
ម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍

ើញទ្កខ ល្ោោះថា

និង ក
ន ប្ែលម្ចន បបណិហិត្និព្វានជាអាររោណ៍លនោះ
បញ្ញញធិោរពីជាត្ិរនបាន ប់រ ំទ្កលដ្ឋ

បបណិហិត្និព្វាន
គ្ត្ូវអាស្ស័

កម្ចាំងក្នសម្ចធិ ។

៣. សុញ្ាត្និព្វាន
សញ្ញ ត្និព្វាន សំលៅែល់ ភាវៈរបស់និព្វានលទោះសូនយចាកកិលលស
និងឧបាោនកខនធ ៥ រិនម្ចន ីាលសសសល់លៅឱ្យជាលគ្រឿងកងាល់ ។
កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោសប្រតងថា

សពាបលិលព្វលធហិ

សញ្ញ តត

សញ្ញ លតទរ ប្គ្បថា ោរសាៃត្់ ចាកបលិលព្វធធរ៌ោំងពួ ងលទោះ ល្ោោះថា
សញ្ញ ត្និព្វាន ។

គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើនវ ិបសសទភាវទ រហូត្ែល់ល

លកខណ៍លដ្ឋ

ភាពជា នតត រ៊ឺ ល
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បង្កគប់បញ្ញ
ជ រិនបាន

ោលសរាឹងអាររោណ៍របស់ទររូបលដ្ឋ

នតតរហូត្សលគ្រចររគផល ម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍លហើ

ភាពជា

និព្វានប្ែល

នកចលគ្រើនវ ិបសសទករោដ្ឋាន

ជាអាររោណ៍លទោះ ល្ោោះថា សញ្ញ ត្និព្វាន

ប្ែលម្ចនសញ្ញ ត្និព្វានជាអាររោណ៍លនោះ ម្ចនបញ្ញញធិោរពីជាត្ិរនលដ្ឋ
កម្ចាំងក្នបញ្ញញ រ៊ឺ បានសាងបញ្ញញបាររី ទ្កពី ត្ីត្រកលគ្ចើនលទោះឯង ។
និព្វានគ្បលភទ្លផសងៗ ប្ែលបានសប្រតងលហើ
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
លដ្ឋ

សារញ្ញលកខណៈ និ ងលដ្ឋ

វ ិលសសលកខណៈរបស់គ្ពោះនិព្វានលដ្ឋ

លទោះ បានពីោរ

អាោរចូលែល់ ោលលព្វល
ចំលព្វោះលហើ

ម្ចនគ្ត្ឹរ ៣

គ្បោរ រ៊ឺ លកខណៈ រស បចាបបដ្ឋានប៉ា លណាណោះ ចំប្ណកបទ្ដ្ឋាន រ៊ឺ លហត្
ជិត្ឱ្យលកើត្លទោះរិនម្ចន ែូចគ្ពោះបាលីសប្រតងថា
សនតលកខណរចាត្រស

និព្វាន

ឧបដ្ឋានំ បទ្ដ្ឋានំ

ន លពោត្ិ ។

ោលសប្រដងតរន័

រត្ំ

និរិត្ំត

លកខណាទ្ិ ចត្កាៈរបស់គ្ពោះនិព្វានលហើ

បានែូលចនោះ រ៊ឺ
សនតិ លកខណំ
ចាត្រសំ

ម្ចនោរសាៃត្់ចាកកិលលសនិងខនធ ៥ ជាលកខណៈ
ម្ចនោររិនចយត្ជាកិចា

និរិត្តបចាបដ្ឋានំ

រិនម្ចននិរិត្តលគ្រឿងសម្ចគល់ជាអាោរ
គ្បាកែ

និសសរណបចាបដ្ឋានំ វា

ឬ ម្ចនោរលចញចាកភពជាផល
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បទ្ដ្ឋានំ ន លពោត្ិ
ផត្ចាកលហត្បចា័

រិ នម្ចនលហត្ជិត្ឱ្យលកើត្ (គ្ពោះនិព្វាន

ោំងពួង) ។

និព្វាន ោលលព្វលលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នររគម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ និព្វាន

របស់លសាតបត្តិររគ សកោគរិររគ
និព្វាន ម្ចន ៥ លដ្ឋ

ទគរិររគ និង រហត្តររគ ។

ំ ណាចោររលត្់ោររណោំង ៥ រ៊ឺ រលត្់

លសចកតីលគ្ត្ក រកនងរូប កនងសំលឡង កនងកាិន កនងរស កនងលផ្ទែាពា ។
និព្វាន ម្ចន ៦ លដ្ឋ

ំណាចោររលត្់ ត្ណា
ា ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ោររលត្់

រូបត្ណា
ា សទ្ោត្ណា
ា រនធត្ណា
ា រសត្ណា
ា លផ្ទែាពាត្ណា
ា និ ងធរោត្ណា
ា ។
និព្វានម្ិនមននិម្ិត្ត
គ្ពោះនិព្វានោត្

គ្ពោះពទ្ធ ងគបែិលសធសង្កខរធរ៌គ្រប់យ៉ាង

រិន

ប្រនែី ទ្ឹក លភាើង ខយល់ រិនប្រនវ ិញ្ញញណ រិនប្រនចិត្ត លចត្សិក រិនប្រន
សីល សម្ចធិ រិនប្រនបញ្ញញ រិនប្រនសត្ាបរគល រិនប្រនលោកលនោះ
រិនប្រនលោកខាងរខ រិនប្រនភពណាៗ រិនប្រន ីាៗ ប្ែលម្ចនលៅ
កនងលោកោំងលទោះ ប្ត្លធាើយ៉ាងណាល

ើងលទ្ើបែឹងបានថា គ្ពោះនិព្វាន

លទោះលទ្ើបម្ចនពិត្ ?
ោរប្ែលអាចនឹងែឹងបានថា
អាស្ស័

ោរសលគ្រចរបស់បរគល

គ្ពោះនិព្វានលទោះ
ក
ន ចូលលៅល

ម្ចនពិត្ក៏គ្ត្ូវ

ើញចាស់បានលដ្ឋ

ោរចលគ្រើនររគប្ែលសររួរែល់ោរសលគ្រចគ្ពោះនិព្វានលទោះម្ចន

លបើ

គ្ពោះនិព្វានលទោះរិនម្ចនលទ្ ផាូវបែិ បត្តិ រ៊ឺ ររគ ឬរជឈិម្ចបែិបោក៏នឹងែល់
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នូវភាពរិនម្ចនផល ។
គ្បោររួ

លទ្ៀត្ ោរប្ែលនឹងលជឿ ឬរួរនឹងល

ើញថា គ្ពោះនិព្វានម្ចន

ពិត្លទោះ ក៏លគ្ព្វោះលហត្ថា រណរបស់គ្ពោះនិព្វានម្ចនគ្បចកសចាស់ ោរ
រលត្់កិលលសម្ចន ោររួចផត្ម្ចន និង នករលត្់កិលលសម្ចន ឬ ក
ន រួច
ផត្ក៏ម្ចន

លដ្ឋ

ន័

ែូចលព្វលលនោះ

គ្ពោះនិព្វាន

លទ្ើបម្ចនលដ្ឋ

លនកបបោរ

ទររបស់គ្ពោះនិព្វានទ្កតរសររួរលដ្ឋ

ោរបញ្ញ ត្ិទ
ត រក្នរណរបស់
រួរ ក
ន សិកានឹងបានគ្ជាប
បរ ិយ

ែូចត្លៅលនោះ ។

នាម្របស់ព្រះនិព្វាន

១.
ោរៈ លដ្ឋ

លសសវ ិោរនិលោលោ

ជាធរ៌ប្ែលរលត្់ទ្កខលដ្ឋ

ផត្ចាក

រិនម្ចនលសសសល់ ។

២. លសសភវនិលោលោ ជាធរ៌ប្ែលរលត្់ភពរិនម្ចនលសសសល់ ។
៣. ចាលគ ជាធរ៌ប្ែលលោះចាកត្ណា
ា ោំងពួង ។
៤. បែិនិសសលគគ ជាធរ៌ប្ែលផត្ចាកភពលផសងៗ ។
៥. រត្តិ ជាធរ៌ប្ែលផត្ចាកកិលលស ។
៦.

ទលលយ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនលសចកតីអាល័

៧. ោរកខលយ ជាធរ៌ប្ែល ស់ោរៈ ។
៨. លោសកខលយ ជាធរ៌ប្ែល ស់លោសៈ ។
៩. លម្ចហកខលយ ជាធរ៌ប្ែល ស់លម្ចហៈ ។
១០. ត្ណាកខលយ ជាធរ៌ប្ែល ស់ត្ណា
ា ។
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១១.

នបាលោ ជាធរ៌ប្ែលរលត្់ខនធោំង ៥ ។

១២.

បវត្តំ ជាធរ៌ប្ែលរលត្់ទររូប ។

១៣.

និរិត្ំត ជាធរ៌ប្ែលគ្បាសចាកសង្កខរនិរិត្ត ។

១៤.

បបណិហិត្ំ ជាធរ៌ប្ែលគ្បាសចាកលសចកតីគ្ត្ូវោរ ។

១៥. សញ្ញ ត្ំ ជាធរ៌ប្ែលសូនយចាកទ្កខបានលដ្ឋ

ពិត្ ។

១៦.

បបែិសនធិ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនបែិសនធិ ។

១៧.

នបបត្តិ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនទ្ីលៅ ។

១៨.

ទ

១៩.

ជាត្ំ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរលកើត្ ។

២០.

ជរ ំ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរចាស់ ។

២១.

ពាធិ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនអាព្វធ ។

២២.

រត្ិ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនរត្ិ ។

២៣.

រត្ំ ជាធរ៌ប្ែលរិនសាាប់ ។

២៤.

លសាកំ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនលសចកតីលសាក ។

២៥.

ូហនំ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរពាយរ ។

បរ ិលទ្វ ំ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនលសចកដីខសឹកខសួល ។

២៦. នបាយលសា ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរចលងអៀត្ចងអល់ចិត្ត ។
២៧.

សងាិលិែំា ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរលមហោង ។

២៨.

សងខត្ំ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនបចា័

តក់ប្ត្ង ។

២៩. និវានំ ជាធរ៌ប្ែលផត្ចាកលគ្រឿងរួបរ ឹត្ ។
៣០. សនតិ ជាធរ៌ប្ែលសៃប់ចាកទ្កខោង
ំ ពួង ។
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ទររបស់គ្ពោះនិព្វានលដ្ឋ

សលងខបោំងលនោះ

អាស្ស័

របស់លោកប្ែលបានសលគ្រចែល់គ្ពោះនិព្វានលហើ

រណធរ៌

លទ្ើបលព្វលថា

គ្ពោះនិព្វានម្ចនពិត្ ។
គ្ពោះនិព្វាន សលន្រង្កគោះចូលកនងទរធរ៌ ប្ត្រិនប្រនទរកខនធ លគ្ព្វោះ
គ្ពោះនិព្វានផត្ចាកោរោប់ជាខនធ លគ្ព្វោះជា សងខត្ធរ៌ ប្ត្គ្ពោះនិព្វានជា
អា

ត្ន រ៊ឺ ធម្ចោ

ត្ន លគ្ព្វោះលហត្ថា ជាអាររោណ៍របស់ររគចិត្តនិង

ផលចិត្ត ររគចិត្តនិងផលចិត្តលទោះជា រទ
គ្ពោះនិ ព្វានជាធរោោ ត្

ត្ន ។

លគ្ព្វោះលហត្ ថា

ជាអាររោ ណ៍របស់

រលទវ ិញ្ញញណោត្ និងររគចិត្តផលចិត្ត ជារលទវ ិញ្ញញណោត្ ។
គ្ពោះនិព្វានជា រ ិ

សចាៈ រ៊ឺ និលោធសចា លគ្ព្វោះលហត្ថា គ្ពោះនិព្វាន

ជាធរ៌ប្ែលរលត្់ ស់នូវទ្កខសចាៈ និងសរទ្

សចាៈ ។

គ្ពោះនិព្វាន ជាធម្ចោររោណ៍ រ៊ឺ ជាអាររោណ៍របស់ររគចិត្តនិងផលចិ ត្ត
លហត្លនោះគ្ពោះនិព្វានលទ្ើបជាបររត្ថធរ៌ប្ែលម្ចនពិត្ ។
គាថាសង្គហទី ១៤
១៤. ឥត្ិ ចិ ត្ំត លចត្សិកំ

រូបំ និព្វានរិចាបិ

បររត្ថំ បោលសនតិ

ចត្ោវ ត្ថារត ។

ប្គ្បថា គ្ពោះត្ថារត្ជាម្ចាស់ោង
ំ
លដ្ឋ

គ្ទ្ង់គ្បោសបររត្ថសចាៈ

សលងខប ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និងគ្ពោះនិព្វាន គ្ត្ឹរប្ត្

ប៉ាលណណ ោះ ។
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អវសានគាថា
ឥចាានរទ្ធរចិលត្

ភិធរោត្ថសងគលហ

ឆ្ែាលម្ច បរ ិលចេលោ

ំ

សម្ចលសលនវ និែិលា ត ។

បរ ិលចេទ្ទ្ី ៦ រូបសងគហវ ិភារ កនងបករណ៍ប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយ
រួបរួររចទទ្កនូវ ត្ថក្នគ្ពោះ ភិធរោ ចប់សលងខបលដ្ឋ

ឆប់ បរ ិច្ឆេទទី ៦

🖎🕮✍
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាលី-ប្ព្ប
ឆច្ោា បរ ិច្ឆេច្ទា រ ូបសង្គហវិភាច្គា
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៦ ល្ោោះរូបសងគហវ ិភារ
(១) ឯតតវត វ ិភតត ហិ

សបបលភទ្បបវត្តិោ

ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

រូបំ ោនិ បវចាត្ិ ។

រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលម្ចនគ្បលភទ្ និ ង

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ រ៊ឺ ខ្ំបានប្ចកលហើ

លដ្ឋ

បរ ិលចេទ្ោំង

៥ ម្ចន

គ្បម្ចណប៉ាលណណ ោះ ឥឡូវលនោះខ្ំនឹងលព្វលនូវរូបត្លៅ ។
(២) សរលទ្ោសា វ ិភាគ ច

សរដ្ឋាទ កោបលត

បវត្តិការលត លចត្ិ

បញ្ាោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

ប្គ្បថា ោរសលន្រង្កគោះនូវរូបកនងរូបសងគហៈលនោះម្ចន ៥ យ៉ា ង រ៊ឺ លដ្ឋ
ោរសប្រដងនូវរូបលដ្ឋ

សលងខបរួ

ក្នោរលកើត្លឡើងក្នរូបរួ
លកើត្លឡើងរួ

លដ្ឋ

លដ្ឋ

ោរប្បងប្ចករួ

គ្កុរក្នរូបរួ

និងលដ្ឋ

លដ្ឋ

លហត្

លំដ្ឋប់ក្នោរ

។
រ ូបសម្ុច្ទេច្សា
ោរសប្រដងរូបលដ្ឋ

សលងខប

(៣) ចតតរ ិ រហាភូតនិ, ចត្ននញ្ា រហាភូតនំ ឧបាោ
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ទ្វ ិធលរបត្ំ រូបំ ឯោទ្សវ ិលធន សងគហំ រចេត្ិ ។
រូបនោះម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ និងរូបប្ែលអាស្ស័

នូវ

រហាភូត្រូបោំង ៤ រប្រងែល់នូវោររួបរួរជា ១១ យ៉ា ង ។

(៤) កេំ? បេវ ីោត្ អាលបាោត្ លត្លជាោត្ វាលយោត្ ភូត្រូបំ

ទរ ។

រូបរប្រងែល់នូវោររួបរួរម្ចនគ្បោរែូចលរដច? បឋវ ីោត្ ១ អាលបា

ោត្ ១ លត្លជាោត្ ១ វាលយោត្ ១ ល្ោោះថា ភូត្រូប (រូបប្ែលគ្បាកែ
ចាស់) ។
(៥) ចកខ លសាត្ំ ឃានំ ជិ វាា ោលយ បសាទ្រូបំ ទរ ។
ចកខ ១ លសាត្ ១ ឃាន ១ ជិវាា ១ និងោ

១ ល្ោោះថា បសាទ្រូប ។

(៦) រូបំ សលោោ រលទធ រលសា អាលបាោត្វ ិវជជិត្ំ ភូត្ត្ត

សង្កខត្ំ

លផ្ទែាពំា លគចររូបំ ទរ ។
រូប ១ សំលឡង ១ កាិន ១ រស ១ និងលផ្ទែាពា ១ លព្វលរ៊ឺ ភូត្រូប ៣
យ៉ា ង លវៀរអាលបាោត្ ល្ោោះថា លគចររូប (រូបជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត
និងលចត្សិក)
(៧) ឥត្ថត្ំត បរ ិសត្តំ ភាវរូបំ ទរ ។
ភាពជាស្រសតី ១ ភាពជាបរស ១ ល្ោោះថា ភាវរូប ។
(៨) ហទ្
ហទ្

វត្ថ ហទ្

រូបំ ទរ ។

វត្ថ ល្ោោះថា ហទ្

(៩) ជីវ ិត្ិន្រនោិ

រូប ។

ំ ជីវ ិត្រូបំ ទរ ។
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ជីវ ិត្ិន្រនោិ

ល្ោោះថា ជីវ ិត្រូប ។

(១០) កពឡីោលោ អាហាលោ អាហាររូបំ ទរ ។
អាហារប្ែលជាែំៗ ល្ោោះថា អាហាររូប ។
(១១) ឥត្ិ ច

ដ្ឋារសវ ិធលរបត្ំ រូបំ សភាវរូបំ សលកខណរូបំ

និបផននរូបំ រូបរូបំ សរោសនរូបនតិ ច សងគហំ រចេត្ិ ។
រូប ១៨ ែូចលព្វលរកលនោះ រប្រងែល់នូវោរោប់ថា សភាវរូប
(រូបលដ្ឋ

សភាវៈ) សលកខណរូប (រូបប្ែលម្ចនលកខណៈរបស់សងខត្ធរ៌)

និបផននរូប (រូបប្ែលគ្ត្ូវករោជាលែើរតក់ប្ត្ង) រូបរូប (រូបប្ែលប្គ្បគ្បួល)
និងសរោសនរូប (រូបប្ែលលគ្បើពិចារណាកនងករោដ្ឋាន) ។
(១២) អាោសោត្ បរ ិលចេទ្រូបំ ទរ ។
អាោសោត្ ល្ោោះថា បរ ិលចេទ្រូប ។
(១៣) ោ
ោ

វ ិញត្តិ វចីវ ិញ្ញ ត្ិត វ ិញ្ញ ត្ិរត ូបំ ទរ ។

វ ិញ្ញ ត្ិត ១ វចីវ ិញ្ញត្ិត ១ ល្ោោះថា វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ។

(១៤) រូបសស លហត រទ្ត ករោញ្ញត វ ិញ្ញ ត្ិទ្
ត ា
ភាពស្សាលរបស់រូប

ភាពទ្ន់ភាន់របស់រូប

របស់រូប និងវ ិញ្ញ ត្ិរត ូបោំង ២ ល្ោោះថា វ ិោររូប ។

ំ វ ិោររូបំ ទរ ។

ភាពរួរែល់ោរង្ករ

(១៥) រូបសស ឧបចលយ សនតត្ិ ជរត និចាត លកខណរូបំ ទរ ។
ោរលកើត្លឡើងរបស់រូប ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូប ភាពជោរបស់រូប
ភាពរិនលទ្ៀងរបស់រូប ល្ោោះថា លកខណរូប (រូបប្ែលជាលកខណរបស់
សងខត្ធរ៌) ។
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(១៦)

ជាត្ិរូបលរវ

ឯោទ្សវ ិធលរបត្ំ រូបំ

បលនត្ថ

ឧបច

ែាវ ីសត្ិវ ិធំ លហាត្ិ សរូបវលសន ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងោរសប្រដងរូបលដ្ឋ
លកើត្លឡើង)

លៅថា

សនតត្ិទលរន

ឧបច

សលងខបលនោះ ជាត្ិរូប (រូបប្ែល

(ោរលកើត្លឡើងរបស់រូប)

(ោរលកើងលឡើងជាប់ត្គនរបស់រូប)

បវចាត្ីត្ិ

លដ្ឋ

និងសនតត្ិ

គ្បោរែូចលព្វលរកលនោះ

រូបោំង ១១ យ៉ា ងលនោះ រប្រងជារូប ២៨ យ៉ា ង លដ្ឋ

ោរលព្វលសរប ។

(១៧) កេំ ?

ភូត្បបសាទ្វ ិសយ
ជីវ ិតហាររូលបហិ

បរ ិលចេលោ ច វ ិញ្ញ ត្ិត

ភាលវា ហទ្

ដ្ឋារសវ ិធំ ត្ថា ។

វ ិោលោ លកខណនតិ ច
ែាវ ីសវ ិធំ ភលវ ។

និបផទន ទ្ស លចត្ិ
ប្គ្បថា

រូបម្ចន

២៨

រិចាបិ

យ៉ា ងលដ្ឋ

ងគធរ៌ម្ចនគ្បោរែូចលរដច?

រូបម្ចន ២៨ យ៉ា ងលទោះ រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្រូប ៥ វ ិស
២ ហទ្

រូប ៤ ភាវរូប

រូប ១ ជីវ ិត្រូប ១ អាហាររូប ១ រួរជានិបផននរូប ១៨ ។

បរ ិលចេទ្រូប ១ វ ិញ្ញត្ិរត ូប ២ វ ិោររូប ៣ និងលកខណរូប ៤ រួរជា
និបផននរូប ១០ ។
លរត្ថ រូបសរលទ្ោលសា ។
ោំងលនោះជាោរសប្រដងរូបលដ្ឋ
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រ ូបវិភាច្គា
ោរប្ចកនូវរូប
(១៨) សពាញ្ា បលនត្ំ រូបំ
លោកិ

ំ

ោម្ចវចរ ំ

លហត្កំ សបបចា

ទររោណំ

ំ សាសវ ំ សងខត្ំ

បបហាត្ពាលរវាត្ិ

ឯកវ ិធរបិ

ជឈត្តិកព្វហិោទ្ិវលសន ពហោ លភទ្ំ រចេត្ិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ រូបោំង ស់ (រូប ២៨) លនោះ សូរបីម្ចនប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺ
លហត្ក (រិនម្ចនលហត្) សបបចា
(ម្ចនអាសវៈ)

សងខត្

(ម្ចនបចា័

តក់ប្ត្ង) សាសវៈ

(ជាធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវតក់ប្ត្ង)

ជាលោកិ

ជា

ោម្ចវចរ ជា ទររោណៈ (ទ្ទ្ួលែឹងអាររោណ៍រិនបាន) ជា បបហាត្ពា
(រិនប្រនជាវត្ថប្ែលរួរលោះ) ជាលែើរ ប៉ាប្នតក៏ែល់នូវោរប្ចកបានលគ្ចើន
គ្បលភទ្លដ្ឋ

គ្បលភទ្ជារូបខាងកនងនិងរូបខាងលគ្តជាលែើរ ។

(១៩) កេំ? បសាទ្សង្កខត្ំ បញ្ាវ ិធរបិ

ជឈត្តិករូបំ ទរ, ឥត្រ ំ

ព្វហិររូបំ ។
រូបប្ចកបានលគ្ចើនគ្បោរម្ចនែូចលរដច? រូប ៥ យ៉ា ង បានែល់
បសាទ្រូប ល្ោោះថា

ជឈត្តិករូប (រូបខាងកនង) រូបប្ែលលៅសល់ល្ោោះថា

ព្វហិររូប (រូបខាងលគ្ត) ។
(២០) បសាទ្ហទ្

សង្កខត្ំ ឆ្ពាិធរបិ វត្ថរូបំ ទរ, ឥត្រ ំ វត្ថរូបំ ។

រូប ៦ យ៉ា ង បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងហទ្

រូប ១ ល្ោោះថា

វត្ថរូប (រូបជាទ្ីតំងរបស់ចិត្ត) ចំប្ណករូបប្ែលលៅសល់លគ្តលនោះ ល្ោោះ
ថា

វត្ថរូប ។
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(២១) បសាទ្វ ិញ្ញ ត្ិតសង្កខត្ំ សត្តវ ិធរបិ ោាររូបំ ទរ, ឥត្រ ំ ោាររូបំ ។
រូប ៧ យ៉ា ង បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ២ ល្ោោះថា

ោាររូប (រូបប្ែលជាលហត្លកើត្របស់វ ីេិចិត្តនិងករោ) ចំប្ណករូបប្ែលលៅ
សល់ ល្ោោះថា

ោាររូប (រូបប្ែលរិនប្រនជាលហត្លកើត្របស់វ ីេិចិត្តនិង

ករោ) ។

(២២) បសាទ្ភាវជីវ ិត្សង្កខត្ំ

និន្រនោិ

រូប ៨ យ៉ា ង បានែល់ បសាទ្រូប ៥ ភាវរូប ២ និងជីវ ិត្រូប ១
រូប (រូបប្ែលជាធំកនងកិចាម្ចនោរល

រូបប្ែលសល់ ល្ោោះថា
ើញជាលែើរ) ។

(២៣) បសាទ្វ ិស

សបបែិ

និន្រនោិ

ើញជាលែើរ) ចំប្ណក

រូប (រូបប្ែលរិនប្រនជាធំកនងកិចាម្ចន

សង្កខត្ំ ោាទ្សវ ិធរបិ ឱ្

រូបញ្ា, ឥត្រ ំ សខររូបំ ទ្ូលររូបំ

បបែិ

រ ិករូបំ សនតិលករូបំ,

រូបញ្ា ។

រូប ១២ យ៉ា ង បានែល់ បសាទ្រូប ៥ វ ិស
ឱ្

រូបំ ទរ, ឥត្រ ំ

រូបំ ។

ល្ោោះថា ឥន្រនោិ
ោរល

ែាវ ិធរបិ ឥន្រនោិ

រូប ៧ ល្ោោះថា

រ ិករូប (រូបលគ្គត្គ្គត្) ល្ោោះថា សនតិលករូប (រូបជិត្) ឬសបបែិ

(រូបប្ែលម្ចនោរប៉ាោះខោប់រវាងវ ិស

រូបនិងបសាទ្រូប)

ចំប្ណករូបែក្ទ្

ប្ែលលៅសល់ ល្ោោះថា សខររូប (រូបប្ែលលអិត្) ទ្ូលររូប (រូបឆ្ងៃ
បបែិ

រូប (រូបប្ែលរិនម្ចនោរប៉ាោះខោប់រវាងវ ិស

)

រូបនិងបសាទ្រូប) ។

(២៤) ករោជំ ឧបាទ្ិននរូបំ, ឥត្រ ំ នបាទ្ិននរូបំ ។
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ករោជរូប (រូបប្ែលលកើត្ពីករោ) ល្ោោះថា ឧបាទ្ិននរូប (រូបប្ែលគ្ត្ូវ
កិលលសគ្របគ្រង) ចំប្ណករូបែក្ទ្ល្ោោះថា

នបាទ្ិននរូប (រូបប្ែលរិន

គ្ត្ូវបានកិលលសគ្របគ្រង) ។
(២៥) រូបា
រូបា

ត្នៈ

ត្នំ សនិទ្សសនរូបំ, ឥត្រ ំ និទ្សសនរូបំ ។
ល្ោោះថា

សនិទ្សសនរូប

(រូបប្ែលល

ចំប្ណករូបយ៉ា ងែក្ទ្ លៅថា និទ្សសនរូប (រូបប្ែលល
(២៦) ចោខទ្ិទ្ា

ំ

សរបត្តវលសន, ឃាទទ្ិត្ត

បញ្ាវ ិធរបិ លគចរគគហិករូបំ, ឥត្រ ំ លគចរគគហិករូបំ ។

ើញបាន)

ើញរិនបាន) ។
ំ សរបត្តវលសទត្ិ

រូប ៥ យ៉ា ង បានែល់ បសាទ្រូប ២ ម្ចនចកខបសាទ្រូបជាលែើរ
ទ្ទ្ួលអាររោណ៍លដ្ឋ

ំណាចក្នោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍រិនែល់គ្ពរ

( សរផសសវត្ថ) និងបសាទ្រូប ៣ ម្ចនឃានបសាទ្ជាលែើរ ទ្ទ្ួលអាររោណ៍
លដ្ឋ

ំណាចក្នោរែល់គ្ពរ (សរផសសវត្ថ) ល្ោោះថា លគចរគគហិករូប

(រូបប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍បាន) ចំប្ណករូបែក្ទ្ៗ ល្ោោះថា
ហិករូប (រូបប្ែលទ្ទ្ួលអាររោណ៍រិនបាន) ។
(២៧) វលណាណ រលទធ រលសា ឱ្ជា ភូត្ចត្កាលញ្ាត្ិ

វ ិនិលព្វោររូបំ, ឥត្រ ំ វ ិនិលព្វោររូបំ ។

លគចរគគែាវ ិធរបិ

រូប ៨ យ៉ា ង បានែល់ វណណ ១ រនធ ១ រស ១ ឱ្ជា ១ និងភូ ត្រូប ៤
ល្ោោះថា

វ ិនិលព្វោររូប (រូបប្ែលរិនប្បកលចញពីគន) ចំប្ណករូបយ៉ា ង

ែក្ទ្ ល្ោោះថា វ ិនិលព្វោររូប (រូបប្ែលប្បកលចញពីគន) ។
(២៨) ឥលចាវរែាវ ីសត្ិ-

វ ិធរបិ ច វ ិចកខណា
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ជឈត្តិោទ្ិលភលទ្ន វ ិភជនតិ
បណិ ា ត្ោំង

ថារហំ ។

រប្រងប្ចករូប ២៨ គ្បោរលដ្ឋ

ខាងកនងជាលែើរតរសររួរលដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នរូប

គ្បោរយ៉ា ងលនោះ ។

លរត្ថ រូបវ ិភាលគ

ោំងលនោះជាោរប្ចកនូវរូបកនងបរ ិលចេទ្លនោះ ។
រ ូបសម្ុោាននច្ោ
ន័

ក្នសរដ្ឋានរបស់រូប

(២៩) ករោំ ចិត្ំត ឧត្ អាហាលោ លចត្ិ ចតតរ ិ រូបសរដ្ឋាទនិ ទរ ។
ល្ោោះថា សរដ្ឋានរបស់រូបោំង

ម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ ករោ ១

ចិត្ត ១ ឧត្ ១ និងអាហារ ១ ។

(៣០) ត្ត្ថ ោម្ចវចរ ំ រូបាវចរលញ្ាត្ិ បញ្ាវ ីសត្ិវ ិធរបិ កសោ-

កសលករោរភិសងខត្ំ ជឈត្តិកសទតលន ករោសរដ្ឋានរូបំ បែិសនធិរបាោ
ខលណ ខលណ សរដ្ឋាលបត្ិ ។
បណា
ដ សរដ្ឋានោំង

លទោះ

ចិត្តជាកសលករោនិង កសល

ករោប្ែលគ្ត្ូវតក់ប្ត្ង រ៊ឺ ោម្ចវចរចិត្ត ២០ និងរូបាវចរចិត្ត ៥ រប្រងឱ្យ
លកើត្រូបប្ែលម្ចនករោជាសរដ្ឋានកនងចិត្តខាងកនងគ្រប់ៗ ខណៈ ោប់តំង
ពីបែិសនធិជាលែើររក ។
(៣១)

រូបវ ិបាកទ្ាិបញ្ាវ ិញ្ញញណវជជិត្ំ

ចិត្តសរដ្ឋានរូបំ បឋរភវងគរបាោ

ជា
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ចិត្ត ៧៥ ែួង លវៀរ រូបវ ិបាកចិត្ត ៤ ែួង និងទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញញណចិត្ត
១០ ែួង ោលលកើត្លឡើងរប្រងឱ្យលកើត្រូបប្ែលម្ចនចិត្តជាសរដ្ឋាន ោប់
តំងពីភវងគចិត្តែួងែំបូងជាលែើររក ។
(៣២) ត្ត្ថ

បបទជវនំ ឥរ ិយបេរបិ សទនលរត្ិ ។

បណា
ដ ចិត្តោំង
ោងោ

៧៥ ែួងលទោះ

បបទជវនចិត្តរប្រងគ្ទ្គ្ទ្ង់

ទ្កបាន ។

(៣៣) លវាែាពានោម្ចវចរជវទភិញ្ញញ បន វ ិញ្ញ ត្ិរ
ត បិ សរដ្ឋាលបនតិ ។

លវាែាពានចិត្ត ោម្ចវចរចិត្ត និ ង ភិញ្ញញចិត្ត រប្រងញាំងវ ិញ្ញ ត្ិរត ូបឱ្យ
លកើត្បាន ។
(៣៤) លសារនសសជវទនិ បលនត្ថ លត្រស ហសនរបិ ជលននតិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ បណា
ដ ចិត្តោំង

លទោះ លសារនសសជវនចិត្ត ១៣

រប្រងញាំងោរញញឹរឱ្យលកើត្លឡើង ។
(៣៥)

សីត្លណា
ា ត្សរញ្ញញត

ឧត្សរដ្ឋានរូបំ

ជឈត្តញ្ា ពហិោធ ច

លត្លជាោត្

ឋិត្ិបបតតវ

ថារហំ សរដ្ឋាលបត្ិ ។

លត្លជាោត្ប្ែលលៅថា ភាពគ្ត្ជាក់និងភាពលតដ ោលចូលែល់
ឋិត្ិកខណៈ

រប្រងញាំងរូបប្ែលម្ចនឧត្ជាសរដ្ឋានោំងខាងកនងនិង

ខាងលគ្ត ឱ្យលកើត្លឡើងតរសររួរ ។
(៣៦) ឱ្ជាសង្កខលត អាហាលោ អាហារសរដ្ឋានរូបំ
ោលល ឋានបបលតតវ សរដ្ឋាលបត្ិ ។
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អាហារ បានែល់ ឱ្ជារូបប្ែលចូលែល់ឋិត្ិកខណៈលហើ

រប្រង

ញាំងរូបប្ែលម្ចនអាហារជាសរដ្ឋានឱ្យលកើត្លឡើងកនងលវោប្ែលលលប
ចូលលៅខាងកនង ។
(៣៧) ត្ត្ថ ហទ្

ឥន្រនោិ

បណា
ដ រូបោំង

រូបានិ ករោជាលនវ ។

លទោះ

ហទ្

រូបនិងឥន្រនោិ

រូបជារូបប្ែល

លកើត្ពីករោប៉ាលណាណោះ ។
(៣៨) វ ិញ្ញ ត្ិទ្
ត ា

វ ិញ្ញ ត្ិតរូប ២ (ោ

ំ ចិត្តជលរវ ។

វ ិញ្ញ ត្ិរត ូបនិងវចីវ ិញ្ញត្ិរត ូប) ជារូបប្ែលលកើត្ពីចិត្ត

ប្ត្ប៉ាលណាណោះ ។
(៣៩) សលោោ ចិលតតត្លជា ។
សំលឡងជារូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តនិងឧត្ ។
(៤០) លហតទ្ិត្ត

ំ ឧត្ចិតតហាលរហិ សលម្ចោត្ិ ។

រូបោំង ៣ ប្ែលម្ចនភាពស្សាលជាលែើរ រប្រងលកើត្ពីឧត្ ចិត្ត
និងអាហារោំង
(៤១)

។

វ ិនិលព្វោររូបានិ លចវ អាោសោត្ ច. ចត្ូហិ សរោូតនិ ។

វ ិនិលព្វោររូបោំង

(៨) និងអាោសោត្ (១) រប្រងលកើត្ពី

សរដ្ឋានោំង ៤ ។
(៤២) លកខណរូបានិ ន កលតចិ ជា
លកខណរូបោំង

នតិ ។

រប្រងរិនលកើត្ពីសរដ្ឋានណាៗ

(ោំង ស់) ។
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(៤៣)

ដ្ឋារស បននរស

លត្រស ោាទ្សាត្ិ ច

ករោចិលតតត្ោហារ-

ជានិ លហានតិ

ថាការំ ។

រូបប្ែលលកើត្ពីករោ ចិត្ត ឧត្ អាហារ ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ
រ៊ឺ ករោជរូប ១៨ ចិត្តជរូប ១៥ ឧត្ជរូប ១៣ អាហារជរូប ១២ ។
(៤៤)

ជា

ម្ចទទ្ិរូបានំ

លកខណានិ ន ជា
ប្គ្បថា អាចារយោំង

សភាវតត ហិ លកវលំ
នតិ

លកហិចីត្ិ បោសិត្ំ ។

គ្បោសលហើ

ែូ លចនោះ លកខណរូបោំង-

៤ រប្រងរិនលកើត្លឡើងពីសរដ្ឋានណារួ
រូបោំង

លទោះ

លឡើ

លគ្ព្វោះលកខណ

គ្ត្ឹរប្ត្ជាសភាវរបស់រូបប្ែលកំពងលកើត្លឡើង

ជាលែើរប្ត្រ៉ាាងប៉ាលណាណោះ ។
លរត្ថ រូបសរដ្ឋាននលយ
ោំងលនោះជាន័

ក្នសរដ្ឋានរបស់រូបកនងបរ ិលចេទ្លនោះ ។
ក្លាបច្ោជនា
ោរចាត្់ជាកោប

(៤៥) ឯកបាោ ឯកនិលោោ ឯកនិសសយ សហវត្តិលទ ឯកវ ីសត្ិ
រូបកោបា ទរ ។
ល្ោោះថា រូបកោបៈ (គ្កុររូប) ោំង ២១ គ្កុរប្ែលលកើត្លឡើង
កនងខណៈប្ត្រួ
អាស្ស័

ប្ត្រួ

ម្ចនោររលត្់លៅកនងខណៈប្ត្រួ
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរគន ។
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(៤៦) ត្ត្ថ ជីវ ិត្ំ

វ ិនិលព្វោររូបញ្ា ចកខទ សហ ចកខទ្សកនតិ

បវចាត្ិ. ត្ថា លសាតទ្ីហិ សទ្ធឹ លសាត្ទ្សកំ ឃានទ្សកំ ជិ វាាទ្សកំ
ោ

ទ្សកំ

លយលជត្ពាំ.

ឥត្ថិភាវទ្សកំ

បម្ចោវទ្សកំ

វត្ថទ្សកលញ្ាត្ិ

ថាការំ

វ ិនិលព្វោររូបលរវ ជីវ ិលត្ន សហ ជីវ ិត្នវកនតិ បវចាត្ិ. ឥលរ

នវ ករោសរដ្ឋានកោបា ។
បណា
ដ រូបកោបៈោំង

លទោះ ជីវ ិត្រូបនិង វ ិនិលព្វោររូបជារួ

ចកខ លៅថា ចកខទ្សកៈ (គ្កុររូប ១០ ម្ចនចកខជាគ្បោន) ។ លដ្ឋ
គ្បោរែូលចនោះ ជីវ ិត្រូបនិង វ ិនិលព្វោររូបជារួ

លសាត្ជាលែើរ របបីគ្បកប

តរលំដ្ឋប់យ៉ាងលនោះ រ៊ឺ លសាត្ទ្សក ឃានទ្សក ជិវាាទ្សក ោ
ទ្សក

ឥត្ថីភាវទ្សក

វ ិនិលព្វោររូបជារួ

បរ ិសភាវទ្សក

និងវត្ថទ្សក

ោ

ចំប្ណក

ជីវ ិត្រូប លៅថា ជីវ ិត្នវកៈ ។ លនោះជារូបកោប

ប្ែលម្ចនករោជាសរដ្ឋាន ៩ គ្កុរ ។
(៤៧)

។

-

វ ិនិលព្វោររូបំ បន សទ្ធែាកំ, ត្លទ្វ ោ

វ ិញ្ញ ត្ិយ
ត
សហ

វ ិញ្ញ ត្ិន
ត វកំ, វចីវ ិញ្ញ ត្ិស
ត លទ្ោហិ សហ វចីវ ិញ្ញ ត្ិទ្
ត សកំ, លហតទ្ីហិ

សទ្ធឹ លហតលទ្ោទ្សកំ, ោ

វ ិញ្ញ ត្ិតលហតទ្ិោាទ្សកំ, វចីវ ិញ្ញ ត្ិត-

សទ្ោលហតទ្ិលត្រសកលញ្ាត្ិ ឆ្ ចិ ត្តសរដ្ឋានកោបា ។
ចំប្ណកគ្កុររូប

ប្ែលម្ចនចិត្តជាសរដ្ឋានោំង

៦

វ ិនិលព្វោររូប លៅថា សទ្ធែាកកោប (គ្កុររូប ៨ យ៉ា ងប្ែលោ
ជារួ
ោ

រូបែក្ទ្)

វ ិនិលព្វោររូបលទោះឯងជារួ

ោ

វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប

វ ិញ្ញ ត្ិតនវកកោប (គ្កុររូប ៩ យ៉ា ង ប្ែលម្ចនោ
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គ្បោន)

វ ិនិលព្វោររូបជារួ

ទ្សកកោប

(គ្កុររូប

វ ិនិលព្វោររូបជារួ

វចីវ ិញ្ញត្ិន
ត ិងសទ្ោរូប

១០

យ៉ា ង

លៅថា

វចីវ ិញ្ញ ត្ិ-ត

ប្ែលម្ចនវចីវ ិញ្ញ ត្ិជា
ត គ្បោន)

លហតរូបជាលែើរ លៅថា លហតលទ្ោទ្សក-

កោប (គ្កុររូប ១១ យ៉ា ង ប្ែលម្ចនលហតរូបជាលែើរជាគ្បោន)
វ ិនិលព្វោររូបជារួ

ោ

វ ិញ្ញ ត្ិរត ូបនិងលហតរូបជាលែើរ

លៅថា

ោ

វ ិញ្ញ ត្ិល
ត ហតទ្ិោាទ្សកកោប (គ្កុររូប ១២ យ៉ា ង ប្ែលម្ចន

ោ

វ ិញ្ញ ត្ិរត ូបនិងលហតរូបជាលែើរជាគ្បោន)

វ ិនិលព្វោររូបជារួ

វចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប សទ្ោរូបនិ ងលហតរូបជាលែើរ លៅថា វចីវ ិញ្ញត្ិតសទ្ោលហតទ្ិលត្រសកកោប (គ្កុររូប ១៣ យ៉ា ង ប្ែលម្ចនវចីវ ិញ្ញ ត្ិរត ូប សទ្ោរូប
និងលហតរូបជាលែើរជាគ្បោន) ។
(៤៨) សទ្ធែាកំ សទ្ោនវកំ លហតលទ្ោទ្សកំ សទ្ោលហតទ្ិោាទ្សកលញ្ាត្ិ ចតតលោ ឧត្សរដ្ឋានកោបា ។
គ្កុររូបប្ែលម្ចនឧត្ជាសរដ្ឋានោំង

ម្ចន ៤ រ៊ឺ សទ្ធែាក

១ សទ្ោនវក ១ លហតលទ្ោទ្សក ១ និងសទ្ោលហតទ្ិោាទ្សក ១ ។
(៤៩) សទ្ធែាកំ លហតលទ្ោទ្សកលញ្ាត្ិ លទ្ាអាហារសរដ្ឋានកោបា ។
គ្កុររូបប្ែលម្ចនអាហារជាសរដ្ឋានោំង

ម្ចន ២ រ៊ឺ សទ្ធែាក

១ និងលហតលទ្ោទ្សក ១ ។
(៥០) ត្ត្ថ សទ្ធែាកំ សទ្ោនវកលញ្ាត្ិ លទ្ា ឧត្សរដ្ឋានកោបា
ពហិោធបិ លពោនិត,

វលសសា បន សលពាបិ
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បណា
ដ រូបកោបោំង

លទោះ

រូបកោបប្ែលម្ចនឧត្ជា

សរដ្ឋានម្ចន ២ គ្កុរ រ៊ឺ សទ្ធែាក ១ និងសទ្ោនវក ១ រប្រងលកើត្លឡើង
សូរបីកនងរូបខាងលគ្ត ចំប្ណកគ្កុររូបប្ែលលៅសល់ោំង ស់ជារូបខាង
កនងប៉ាលណាណោះ ។
(៥១) ករោចិលតតត្ោហារ-

សរដ្ឋាទ

កោបា ឯកវ ីសត្ិ ។

នវ ឆ្ ចត្លោ លទ្ាត្ិ
ប្គ្បថា

គ្កុររូបោំង

ថាការំ

ប្ែលម្ចនករោ

ចិត្ត

ឧត្

អាហារ

ជាសរដ្ឋានម្ចន ២១ គ្កុរ រ៊ឺ ៩, ៦, ៤, និង ២ តរលំដ្ឋប់ ។
កោបានំ បរ ិលចេទ្-

លកខណតត វ ិចកខណា

ន កោបងគរិចាាហ

អាោសំ លកខណានិ ច ។

ប្គ្បថា អាោសរូប ១ លកខណរូប ៤ បណិ ា ត្ោំង
ជា ងគរបស់កោប

លគ្ព្វោះរូបោំង

៥

លនោះ

រិនសប្រតងថា

គ្ត្ឹរប្ត្ជាចំប្ណកប្ចក

រូបកោប និងជាលគ្រឿងសម្ចគល់របស់រូបកោបប៉ាលណាណោះ ។
លរត្ថ កោបលយជទ
ោំងលនោះជាោរប្ចករូបជាគ្កុរកនងបរ ិលចេទ្លនោះ ។
រ ូបបវត្តិក្ច្ក ម
លំដ្ឋប់ក្នោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូប
(៥២) សព្វានិបិ បលនតនិ រូបានិ ោរលោលក
បវត្តិ

ំ ឧបលពោនិត ។
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រូបោំង

លទោះ

សូរបីោង
ំ
ស់រប្រងម្ចនបានគ្រប់គ្គន់កនង

បវត្តិោលកនងោរភូរិតរសររួរ ។
(៥៣)

បែិសនធិ

ចកខលសាត្ឃានជិវាាោ

ំ

បន

សំលសទ្ជានលញ្ាវ

ឱ្បបាត្ិោនញ្ា

ភាវវត្ថទ្សកសង្កខតនិ សត្ត ទ្សោនិ បាត្ភវនតិ

ឧកាែាវលសន, ឱ្រកវលសន បន ចកខលសាត្ឃានភាវទ្សោនិ កោចិបិ ន
លពោនិត, ត្សាោ លត្សំ វលសន កោបហានិ លវទ្ិត្ព្វា ។
ចំប្ណកកនងបែិសនធិោល ទ្សក (ពួ ករូប ១០) ោំង ៧ គ្កុរ រ៊ឺ
ចកខទ្សក លសាត្ទ្សក ឃានទ្សក ជិវាាទ្សក ោ

ទ្សក ភាវទ្សក

និងវត្ថទ្សក រប្រងគ្បាកែែល់សត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើត្ោំង
និងឱ្បបាត្ិកកំលណើត្ោំង

លដ្ឋ

សភាពក្គ្កប្លង ប៉ាប្នតកនងគ្គខាោះ

ចកខទ្សក លសាត្ទ្សក ឃានទ្សក និងភាវទ្សក រប្រងរិនម្ចន
លដ្ឋ

សភាពរិនក្គ្កប្លង លគ្ព្វោះលហត្លទោះ បណិ ា ត្របបីគ្ជាបោរវ ិទស

លៅរបស់រូបកោបលដ្ឋ
(៥៤) រពោលស

ំណាចក្នរូបកោបោំង
យកសតតនំ បន ោ

លទោះ ។

ភាវវត្ថទ្សកសង្កខតនិ

ត្ី ណិ ទ្សោនិ បាត្ភវនតិ, ត្តថបិ ភាវទ្សកំ កោចិ ន លពោត្ិ, ត្លត បរ ំ
បវត្តិោលល កលរន ចកខទ្សោទ្ីនិ ច បាត្ភវនតិ ។
ចំប្ណករូបទ្សកោំង ៣ រ៊ឺ ោ
រប្រងលកើត្គ្បាកែែល់សត្ាោំង
ប្ែលលកើត្លដ្ឋ

សត្ផង) លដ្ឋ

ទ្សក ភាវទ្សក និងវត្ថទ្សក

ប្ែលលែកកនងរភ៌

(រួរោំងសត្ា

គ្បោរែូលចានោះ កនងគ្គខាោះភាវទ្សកក៏

-184-

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

រិនគ្បាកែ

បទោប់ពីលទោះ

រូបទ្សកោំង

ម្ចនចកខទ្សកជាលែើរ

រប្រងគ្បាកែតរលំដ្ឋប់កនងបវត្តិោល ។
(៥៥)
របាោ

ឥលចាវ ំ បែិសនធិរបាោ

ចិត្តសរដ្ឋាទ,

ឱ្ជាផរណរបាោ

ឋិត្ិោលរបាោ

ទ្ត្ិ

ចិត្ត-

ឧត្សរដ្ឋាទ,

អាហារសរដ្ឋាទ លចត្ិ ចត្សរដ្ឋានរូបកោប-

សនតត្ិ

ោរលោលក

យវត

ករលព្វាចេិទន បវត្តត្ិ ។

លដ្ឋ

ករោសរដ្ឋាទ,

ទ្ីបជាោ

វិ

,

គ្បោរែូចលព្វលរកយ៉ា ងលនោះ

នទ្ីលសាលត

វិ

ច

ោរជាប់ត្គនរូបកោប

ប្ែលម្ចនសរដ្ឋាន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចនករោជាសរដ្ឋានចាប់តំង
ពីបែិសនធិ រូបប្ែលម្ចនចិត្តជាសរដ្ឋានចាប់លផដើរតំងពីចិត្តែួងទ្ី ២ រូប
ប្ែលម្ចនឧត្ជាសរដ្ឋានចាប់លផដើរតំងពីឋិត្ិកខណៈ (របស់បែិសនធិចិត្ត)
រូបប្ែលម្ចនអាហារជាសរដ្ឋានចាប់លផដើរតំងពីោរផា
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងជាប់ជានិចា ែោបែល់ ស់អា

លៅរបស់ឱ្ជា
កខ័

កនងោរភូរិ

ែូច ណា
ដ ត្គ្បទ្ីបនិងរលកទ្ឹក ។
(៥៦) ររណោលល បន ចត្ិចិលតតបរ ិសត្តរសរចិត្តសស ឋិត្ិោលរបាោ

ករោជរូបានិ ន ឧបបជជនិត, បលរត្ររបបទននិ ច ករោជរូបានិ

ចត្ិ ចិត្តសរោលលរវ បវត្តិតា និរជឈនតិ, ត្លត បរ ំ ចិត្តជាហារជរូបញ្ា
លវាចេិជជត្ិ, ត្លត បរ ំ ឧត្សរដ្ឋានរូបបររបោ យវ រត្កលឡវរសង្កខត
បវត្តនិត ។
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ប៉ាប្នតកនងររណោល ករោជរូបរប្រងរិ នលកើត្លឡើងតំងពីឋិត្ិកខណៈ
របស់ចិត្តែួងទ្ី ១៧ រនចត្ិចិត្ត ោំងករោជរូបប្ែលលកើត្រនលទោះបាន
គ្បគ្ពឹត្តលៅ ស់ោលរហូត្ែល់ចត្ិចិត្ត

លទ្ើបរលត្់លៅ

បនោប់ពីលទោះ

ចិត្តជរូបនិងអាហារជរូបក៏រលត្់តរលៅ ។
(៥៧) ឥលចាវ ំ រត្សតតនំ

បនលទ្វ ភវនតលរ

បែិសនធិរបាោ
ប្គ្បថា រូបរបស់សត្ាោំង

ត្ថា រូបំ បវត្តត្ិ ។
ប្ែលសាាប់លហើ

រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅ

កនងភពែក្ទ្លទ្ៀត្ តំងពីបែិសនធិចិត្ត ែូចបានលព្វលរកលហើ
(៥៨) រូបលោលក បន ឃានជិវាាោ

លទោះឯង ។

ភាវទ្សោនិ ច អាហារជ-

កោបានិ ច ន លពោនិ,ត ត្សាោ លត្សំ បែិសនធិោលល ចកខលសាត្វត្ថវលសន
ត្ី ណិ ទ្សោនិ ជីវ ិត្នវកលញ្ាត្ិ ចតតលោ ករោសរដ្ឋានកោបា, បវត្តិ

ំ

ចិលតតត្សរដ្ឋាទ ច លពោនិត ។
ចំប្ណកកនងរូបភូរិ ឃានទ្សក ជិ វាាទ្សក ោ
ភាវទ្សកជារួ

ទ្សក និង

រូបកោបប្ែលលកើត្ពីអាហាររប្រងរិនគ្បាកែ លគ្ព្វោះ

លហត្លទោះ កនងបែិសនធិោលរបស់គ្ពហោោំង

លទោះ លទ្ើបម្ចនរូប

កោបប្ែលម្ចនករោជាសរដ្ឋាន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ រូបទ្សកោំង ៣ លដ្ឋ
ប្ចកជាចកខទ្សក លសាត្ទ្សក និងវត្ថទ្សកជារួ

ោរ

ជីវ ិត្នវក ចំប្ណក

កនងបវត្តិោល រូបប្ែលម្ចនចិត្តនិងឧត្ជាសរដ្ឋានរប្រងគ្បាកែ ។
(៥៩)

សញ្ញ សតតនំ បន ចកខលសាត្វត្ថសោោបិ ន លពោនិ,ត ត្ថា

សព្វានិបិ ចិ ត្តជរូបានិ, ត្សាោ លត្សំ បែិសនធិោលល ជីវ ិត្នវកលរវ,
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បវត្តិ

ញ្ា សទ្ោវជជិត្ំ ឧត្សរដ្ឋានរូបំ

ត្ិរ ិចេត្ិ ។

ចំប្ណក ចកខទ្សក លសាត្ទ្សក វត្ថទ្សក និងសទ្ោនវក រប្រង
រិនគ្បាកែែល់ សញ្ញសត្ត
សញ្ញ សត្តលដ្ឋ

ចិត្តជរូបោំង ស់រប្រងរិនគ្បាកែែល់

គ្បោរែូលចានោះ

របស់ សញ្ញ សត្តោំងលទោះ

លគ្ព្វោះលហត្លទោះ

កនងបែិសនធិោល

ជីវ ិត្នវកប៉ាលណាណោះរប្រងគ្បាកែ

ចំប្ណក

កនងបវត្តិោល រូបប្ែលម្ចនឧត្ជាសរដ្ឋានលវៀរសទ្ោនវក រប្រងហូរចោះ
យ៉ា ងក្គ្កប្លង ។

(៦០) ឥលចាវ ំ ោររូបាសញ្ញីសង្កខលត្ស ត្ីស ឋាលនស បែិសនធិ-

បវត្តិវលសន ទ្វ ិោ រូបបបវត្តិ លវទ្ិត្ព្វា ។

បណិ ា ត្របបីគ្ជាបថា ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបម្ចន ២ យ៉ា ង លដ្ឋ
ោរប្ចកជាបែិសនធិោល និងបវត្តិោលកនងភូរិោំង ៣ រ៊ឺ ោរភូរិ
រូបភូរិ និង សញ្ញីភូរិ លដ្ឋ
(៦១)

គ្បោរយ៉ា ងលនោះ ។

ែាវ ីសត្ិ ោលរស

លហានតិ លត្វ ីស រូបិស

សត្តរលសវ សញ្ញីនំ

រូលប នត្ថិ កិញ្ាិបិ ។

សលោោ វ ិោលោ ជរត

ររណលញ្ញ
ា បបត្តិ

ន លពោនិត បវលត្ត ត្

ន កិញ្ាិបិ ន លពោត្ិ ។

ំ

ប្គ្បថា កនងោរភូ រិ ១១ រូបោំង ២៨ រប្រងលកើត្បាន, កនងរូបភូរិ
១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្ត) រូប ២៣ រប្រងលកើត្បាន, កនង សញ្ញ សត្តភូរិ ១
រូប ១៧ រប្រងលកើត្បាន, កនង រូបភូរិ ៤ សូរបីរប
ូ ណារួ
លឡើ

។
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សទ្ោរូប ១ វ ិោររូប ៥ (វ ិញ្ញ ត្ិរត ូប ២ និងវ ិោររូប ៣) ជរតរូប ១ និចាតរូប ១
រួរ ៨ រូបលនោះ លកើត្រិ នបានកនងបែិសនធិោល ចំប្ណកកនងបវត្តិោលលទោះ
រូបណាប្ែលលកើត្រិនបានលទោះរិនម្ចនលឡើ

រប្រងលកើត្បានោំង ស់ ។

លរត្ថ រូបបវត្តិកាលម្ច
ោំងលនោះជាលំដ្ឋប់ក្នោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបកនងបរ ិលចេទ្លនោះ ។
និព្វានច្ភច្ទា
ោរប្ចកនូវនិព្វាន
(៦២) និព្វានំ បន លោកត្តរសង្កខត្ំ ចត្ររគញាលណន សចេិោត្ពាំ
ររគផោនម្ចររោណភូត្ំ វានសង្កខត

ត្ណា
ា

និកខនតតត និព្វាននតិ

បវចាត្ិ ។
ចំប្ណកនិព្វានប្ែលគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្តស់ថាជាលោកត្តរ ប្ែល
គ្ពោះ រ ិ

របបីល

ើញចាស់លដ្ឋ

ររគញាណោំង ៤ ជាអាររោណ៍របស់

ររគនិងផល លៅថា និព្វាន លគ្ព្វោះជាសភាពលចៀសលចញចាកត្ណា
ា
និងវានៈ ។

(៦៣) ត្លទ្ត្ំ សភាវលត ឯកវ ិធរបិ សឧបាទ្ិលសសនិព្វានោត្

នបាទ្ិលសសនិព្វានោត្ លចត្ិ ទ្វ ិធំ លហាត្ិ ោរណបរ ិយល
និព្វានលទោះ សូរបីម្ចន ១ គ្បោរលដ្ឋ
គ្បោរតរបរ ិយ

របស់លហត្

រ៊ឺ
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ន។

សភាវៈ ប៉ាប្នតក៏ម្ចន ២

សឧបាទ្ិលសសនិព្វានោត្

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

(ោររលត្់ប្ែលម្ចនខនធលៅសល់)

១

និង នបាទ្ិលសសនិព្វានោត្

(ោររលត្់ប្ែលរិនម្ចនខនធលៅសល់) ១ ។
(៦៤) ត្ថា សញ្ញ ត្ំ

បបណិហិត្លញ្ាត្ិ ត្ិវ ិធំ លហាត្ិ

និរិត្ំត

អាោរលភលទ្ន ។
លដ្ឋ

គ្បោរែូលចានោះ និព្វានម្ចន ៣ យ៉ា ង លដ្ឋ

ោរប្ចកតរ

អាោរ រ៊ឺ សញ្ញ ត្និព្វាន (ោររលត្់ប្ែលទ្លទ្ចាកបលិលព្វធ) ១

និរិត្ត-

និព្វាន (ោររលត្់ប្ែលរិនម្ចនសណា
ា ន) ១ និង បបណិហិត្និព្វាន
(ោររលត្់ប្ែលរិនម្ចនលសចកដីគ្បាថាន) ១ ។
(៦៥) បទ្រចាត្រចានំត
និព្វានរិត្ិ ភាសនតិ
គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធោំង
ចាកត្ណា
ា លហើ
ម្ចនោរចត្ិ

សងខត្រនត្តរ ំ
វានរតត រលហសលយ ។
ក
ន ប្សាងរកនូវរណែ៏ធំ ប្ែលរួចផត្

គ្ទ្ង់គ្តស់លៅនូវធរ៌ប្ែលសៃប់ចាកវែដទ្កខ ប្ែលរិន
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តកនាងនូវោលោំង

និង ទរត្ោល

រប្រងរិនម្ចនបចា័

ម្ចន ត្ីត្ោល

គ្បជំតក់ប្ត្ង

ប្ែលរិនម្ចន

ធរ៌ែក្ទ្ក្គ្កប្លងជាង ថាគ្ពោះនិព្វានែូលចនោះ ។
ឥត្ិ ចិត្ំត លចត្សិកំ

រូបំ និព្វានរិចាបិ

បររត្ថំ បោលសនតិ

ចត្ោវ ត្ថារត ។

ប្គ្បថា គ្ពោះត្ថារត្ជាម្ចាស់ោង
ំ
លដ្ឋ

គ្ទ្ង់គ្បោសបររត្ថសចាៈ

សលងខប ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និងគ្ពោះនិព្វាន គ្ត្ឹរប្ត្

ប៉ាលណណ ោះ ។
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ឥត្ិ

ភិធរោត្ថសងគលហ រូបសងគហវ ិភាលគ ទរ
ឆ្លដ្ឋា បរ ិលចេលោ ។
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៦ ល្ោោះថា

រូបសងគហវ ិភារកនងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហចប់លដ្ឋ

ឆប់

🖎🕮✍

6
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គ្បោរែូលចនោះ ៕
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នាម្រុទធបរ ិស័ទឆូលរ ួម្ច្បាះរុម្ព

&kkk'
១.ភិកខ បវរធលម្ចោ លទ្ព ណាត្់

៥០

ែោារ

២.ភិកខ ចាររលត ផ្ទត្់ សភន

៥០

ែោារ

៣.លោកម្ចាស់ត រួ

រង់

១០០,០០០ លរៀល

៤.ឧបាសិោ Kim Sovanna និង នកម្ចដ

១២០ ែោារ

៥.ឧបាសិោ Ratha Tan និងគ្កុរគ្រួសារ

៥០

ែោារ

៦.ឧបាសិោ Meng Buntheary និ ងគ្កុរគ្រួសារ ៥០

ែោារ

៧.ឧបាសិោ Lakhena Sim និងគ្កុរគ្រួសារ

៥០

ែោារ

៨.ឧបាសិោ Sokha nay និងគ្កុរគ្រួសារ

៥០

ែោារ

៩.ឧបាសិោ Sokoun Thim និងគ្កុរគ្រួសារ

៥០

ែោារ

១០.ឧបាសិោ

១០០

ឹរ ថាវ ី និងគ្កុរគ្រួសារ

ែោារ

១១.សំអាងោរស្សីភា សាារីនិងកូ នៗ

១០០ ែោារ

១២.ឧបាសិោ

១០០ ែោារ

១៣.ឧបាសិោ ល

ូ ផលាីន និ ងកូនៗ
៉ា សវឌេី និងគ្កុរគ្រួសារ

១០០ ែោារ

១៤.ឧបាសិោ វា៉ា លឆ្ង និងគ្កុរគ្រួសារ

៥០

ែោារ

១៥.ឧបាសិោ សាំង សជាត និងកូ នលៅ

៥០

ែោារ

១៦.ឧបាសិោ គ្ទ្ី លហៀង និងគ្កុរគ្រួសារ

៤០

ែោារ

១៧.ឧបាសិោ សឹង ហរ និងឧ.ស. ប្ហរ សភាព ២០

ែោារ

១៨.ឧបាសិោ ល

ែោារ

ហួ

២០
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១៩.ឧបាសិោ ទ្ួន យ៉ា ន

២០

២០.ឧបាសិោ រំ សិត្នី និងគ្កុរគ្រួសារ

២០ ែោារ

២១.ឧបាសិោ អាប លខងលី និងគ្កុរគ្រួសារ

២០

ែោារ

២០

ែោារ

២២.ឧបាសិោ ចក់ ថាវ ី និងគ្កុរគ្រួសារ

ែោារ

២៣.ឧបាសក បូ សភាព និងឧ.សិ. ងឹន សរ
ី
២០០,០០០ លរៀល
២៤.ឧបាសិោ ឡង សំបូរ

១០០,០០០ លរៀល

២៥.ឧបាសិោ

ូល ដ្ឋនី

១០០,០០០ លរៀល

២៦.បអូនស្សី លសង សាលវត្ សាារីនិងកូនៗ

១០០,០០០ លរៀល

២៧.ឧបាសក ផូ ចាន់ណា និងញាត្ិធរ៌

១០០,០០០ លរៀល

២៨.សារលណរ រី ថា

៧០,០០០

លរៀល

២៩.ឧបាសិោ ច័នោ រត្ទ និងគ្កុរគ្រួសារ

៦០,០០០

លរៀល

៣០.ឧបាសិោ សខ លហន សាារីនិងកូនៗ

៥០,០០០

លរៀល

៣១.ឧបាសិោ ហូ

៥០,០០០

លរៀល

៣២.ឧបាសិោ ត្ូ សូភី និងកូ ន

៤០,០០០

លរៀល

៣៣.ឧបាសក ណាន់

នី និងគ្កុរគ្រួសារ

៤០,០០០

លរៀល

៣៤.ឧបាសិោ ប្ឆ្រ

ន

២០,០០០ លរៀល

៣៥.ឧបាសិោ ទ្ូច បូទ្រ

២០,០០០ លរៀល

៣៦.ឧបាសិោ លថាង េងក្ប

២០,០០០ លរៀល

៣៧.ឧបាសិោ ល

ឿន ល

ឿ

១ ែោា រ

៣៨. ឧបាសិោ សូរ រត្ទ និងសាារី គ្ពរោំងគ្កុរគ្រួសារ

-192-

រូបសងគហវ ិភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

អបារុ តា តេ អមេស្ស ទ្វា រា
តេ តោេវតតោ បមុ ញ្ចន្ោុ ស្ទ្ធំ

ំ រ
ទាវ នន រពះ និ ព្វវ ន ទា ង

ះ រែើ ក រ

ើយ

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

ះចូ ែរចេញនូវសទាធចុះ ។
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