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    ១- លោកម្ចា ស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ  ហ ៊ឺ ជីលៅ សគ្រួលលសចកដី 

    ២- លោកម្ចា ស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ  ល ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី 

   ៣- លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន សគ្រួលលសចកដី 

   ៤- លោកម្ចា ស់ សនតចិលតត  លរន រដ្ឋា  ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៥- លោកម្ចា ស់ ញាណានលទោ  ងួន ភារ ណ ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៦- លោកម្ចា ស់ លរតត ធលទ លរឿន ស៊ឺន ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៧- ភិកខ  លោវលិោ ល ោះ សូលវៀត្ វា  ត្ថបទ្ 

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

 

 
 

 

 

 



 

អារម្ភក្ថា 

បរ ិត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ 
រួ ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះព ទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរ ងលរឿង
ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កន ង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ 
គ្ទ្ង់រលំត់្ខនធបរនិិព្វា នរក លបើគ្ពោះលេោន លេរោំង  រិនចាប់ចិត្ត 
កន ងោរសិកាគ្ពោះព ទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គន រកលហើ  គ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចាន ោះ រន សស
ោំង  ប្ែលលកើត្រក កន ងសរ័ លគ្ោ តំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ
បរនិិព្វា នរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ រិនម្ចនឱ្ោសបាន
សិកាធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកាធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទលហើ  ក៏រប្រងប្បរលៅនិ រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ ប្ែល
រិនប្រនគ្ពោះព ទ្ធសាសទ លធាើឱ្យវែដៈរបស់ប រគលោំង  លទោះរិន
ម្ចនទី្បំផ ត្ រួរឱ្យសាដ  យ៉ាងក្គ្កប្លង ែូលចាន ោះោរសិកាគ្ពោះបរ ិត្តិ
លទ្ើបជាោរសខំាន់ក្គ្កប្លង ។ 

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

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

ខ 



 

ជាលគ្រឿងរលត់្នូវធរ៌ោំង  ណា គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី
រលត់្និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត់្ក្នធរ៌ោងំ  លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ
ម្ចនគ្បគ្កតី្លព្វលយ៉ាងលនោះ ។ 

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

កន ងលសៀវលៅលនោះ ខ្ ំព ំបានលលើក ករំនិត្ផ្ទោ ល់ខាួនលទោះលទ្ រ៊ឺ
ស្សង់ កលសចកដីកន ងចាប់លែើរោំងស្សុង និងគ្ពោះក្គ្ត្បិែក  ែាកថា
ខាោះ ប៉ា ប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ ំលជឿជាក់ថា ោរលរៀបលរៀង
លសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហ សខ សឆ្គងខាោះជាព ំខាន ពីលគ្ព្វោះជា
សាន ក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខ្ ំ ខ្ ំសូរទ្ទួ្លោល់កំហ សខ សឆ្គង
ោងំ រាលម្ច៉ាន  ំពីសម្ចន ក់លោក នកសបប រសោំង   ប្ែលម្ចន
បំណងកន ងោរប្កលំ  និងសាថ បទកន ងលពលជាខាងលគ្ោ  ៗលទ្ៀត្ ។ 

ជាទី្បញ្ា ប់ លដ្ឋ ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខ្ ំ សូរលលើក
លឡើងនូវរហាក សលថាន ក់ធរោោនលនោះ និងប ណយក សលគ្រប់ប្បបយ៉ាង
ប្ែលបានសនសំលហើ កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះ ជាពិលសសប ណយ
ក សលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទឹ្កែីព ទ្ធភូរិ ម្ចនគ្បលទ្សឥណាា  
លនបា៉ាល ស្សីលង្កា  និងគ្បលទ្សភូម្ច ប្ែលបានលៅលហើ េោីៗ លនោះ 
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សូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ 
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា ៍ បញ្ញា វុឌឍ ិព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោ ណ៍

ជាគ្ពោះគ្រូ ន រណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ 
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា ៍ គ្ពោះទរ យ ូអុី វត្តតប្ហន 
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា ៍ វជិរបបច្ញ្ញា  ហម្ ច្ ឿន វត្តភនំតម្ច 

 តី្ត្ជាគ្ពោះគ្រូ ន រណស្សុករត្នរណា ល 
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវនិយចារយ គំ   ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវន័ិ  

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

បាត់្ែំបង វត្តសីត្វន័ ក្េៃ ១៤ លកើត្ ប្ខប សស ព.ស. ២៥៦៥ 
រ.ស. 2022 

                                          ភិក្ខ ុញាតិ្ធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 
 

  

(វត្តសីត្វន័ (រហាវហិារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក ញ់   ំកំព ងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា) 



 

មត្ិកា 

ល.រ.                                                                              ទំរ័រ 

ពួកទី្ ១ របូសរ លទ្ោសន័  .............................................................................. ៤ 
គ្បលភទ្ទី្ ១ រហាភូត្រូប ៤ ........................................................................... ១១ 
គ្បលភទ្ទី្ ២ បសាទ្រូប ៥ .............................................................................២៨ 
គ្បលភទ្ទី្ ៣  លគចររូប ឬវសិ រូប ៧ .......................................................... ៣៨ 
គ្បលភទ្ទី្ ៤ ភាវរូប ២ ................................................................................... ៤៥ 
គ្បលភទ្ទី្ ៥ ហទ្ រូប ................................................................................. ៤៩ 
គ្បលភទ្ទី្ ៦ ជីវតិ្របូ ...................................................................................... ៥១ 
គ្បលភទ្ទី្ ៧ អាហាររូប ................................................................................ ៥៣ 
គ្បលភទ្ទី្ ៨ បរលិចេទ្រូប ................................................................................. ៥៦ 
គ្បលភទ្ទី្ ១០ វោិររូប ៣ .............................................................................. ៦១ 
គ្បលភទ្ទី្ ១១ លកខណរូប ៤ ......................................................................... ៦៤ 
ពួកទី្ ២ រូបវភិារន័  .................................................................................. ៧១ 
ឯកម្ចតិ្ោ .................................................................................................. ៧២ 
ទ្ កម្ចតិ្ោ .................................................................................................. ៧៤ 
រូទី្ ១  ជឈត្តិករូបនិងព្វហិររូប .................................................................... ៧៤ 
រូទី្ ២ វត្ថ រូបនិង វត្ថ របូ ............................................................................... ៧៥ 
រូទី្ ៣ ោា ររូបនិង ោា ររូប ............................................................................ ៧៦ 
រូទី្ ៤ ឥន្រនោិ រូបនិង និន្រនោិ រូប ................................................................ ៧៧ 
រូទី្ ៥ ឱ្ រកិរូបនិងស ខ ររបូ .................................................................... ៧៩ 
រូទី្ ៦ សនតិលករូបនិងទូ្លររូប........................................................................... ៨០ 
រូទី្ ៧ សបបែិ រូបនិង បបែិ រូប ............................................................. ៨០ 

ង 



 

រូទី្ ៨ ឧបាទិ្ននរូបនិង ន បាទិ្ននរបូ ............................................................... ៨១ 
រូទី្ ៩ សនិទ្សសនរូបនិង និទ្សសនរូប ........................................................៨២ 
រូទី្ ១០ លគចរគគ ហករូបនិង លគចរគគ ហករូប ........................................... ៨៣ 
រូទី្ ១១  វនិិលព្វោ ររូបនិងវនិិលព្វោ ររូប ............................................................. ៨៥ 
ពួកទី្ ៣ រូបសរ ដ្ឋា នន័  ............................................................................. ៨៦ 
ករោសរ ដ្ឋា ន ................................................................................................ ៨៨ 
ចិត្តសរ ដ្ឋា ន ................................................................................................ ៩០ 
ឧត្ សរ ដ្ឋា ន ................................................................................................ ៩៥ 
អាហារសរ ដ្ឋា ន........................................................................................... ៩៦ 
សប្រតងរូបប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា ន ៤ លដ្ឋ ឯកនត និង លនកនត .......................... ៩៩ 
ពួកទី្ ៤ របូកោបន័  ............................................................................. ១០៤ 
ករោជកោប ៩ ......................................................................................... ១០៦ 
ចិត្តជកោប ៦ ......................................................................................... ១១១ 
ឧត្ ជកោប ............................................................................................. ១១៥ 
អាហារជកោប ២.................................................................................... ១១៨ 
រូបកោបកន ងអាោរ ៤២ ........................................................................... ១២០ 
ពួកទី្ ៥ របូបវត្តិករន័  ............................................................................ ១២៤ 
តរន័ ក្នភូរិ ......................................................................................... ១២៤ 
តរន័ ក្នោល ..................................................................................... ១៣១ 
តរន័ ក្នកំលណើ ត្ ................................................................................. ១៣៤ 
សប្រតងកំលណើ ត្របស់សត្ា ៤ គ្បលភទ្ ......................................................... ១៣៥ 
សប្រតងកំលណើ ត្ ៤ កន ងភូរិលផសងៗ ............................................................. ១៣៨ 
សប្រតងោរលកើត្លឡើងរបស់ករោជកោប ៤ របស់រពោលស យកកំលណើ ត្ ........ ១៤១ 
សប្រតងោរចលគ្រើនរបស់រូបតំងពីបែិសនធិោល .......................................... ១៤២ 
សប្រតងោរលកើត្របស់ចិត្តជរូប ឧត្ ជរបូ និងអាហារជរូប .............................. ១៤៤ 

ច 



 

សប្រតងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា នោំង ៤  កន ងោរភូរិ .... ១៤៦ 
សប្រតងោររលត់្របស់សរ ដ្ឋា និករូបោំង ៤ ............................................... ១៤៧ 
និព្វា នបររត្ថ ............................................................................................. ១៥១ 
វចនត្ថៈរបស់គ្ពោះនិព្វា ន ............................................................................. ១៥៤ 
សប្រតងគ្បលភទ្របស់គ្ពោះនិព្វា ន .................................................................. ១៥៦ 
និព្វា នម្ចន ១ គ្បលភទ្ ................................................................................ ១៥៦ 
និព្វា នម្ចន ២ គ្បលភទ្ ............................................................................... ១៥៧ 
សឧបាទិ្លសសនិព្វា ន .............................................................................. ១៥៧ 
 ន បាទិ្លសសនិព្វា ន ................................................................................. ១៥៩ 
និព្វា នម្ចន ៣ គ្បលភទ្ ............................................................................... ១៦០ 
 និរិត្តនិព្វា ន ............................................................................................ ១៦១ 
 បបណិហិត្និព្វា ន ................................................................................... ១៦២ 
ស ញ្ញត្និព្វា ន ........................................................................................... ១៦៣ 
និព្វា នរិនម្ចននិរិត្ត .................................................................................. ១៦៥ 
ទររបស់គ្ពោះនិព្វា ន.................................................................................. ១៦៦ 
 

 
 

ឆ្ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         រូបសងគហវភិារ 

-1- 

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ 

បរចិ្ឆេទទី ៦  

របូសង្គហវិភាគ 
rs 

នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមម សម្ពុទធសស ។ 

ច្សឆក្តីខាង្ច្ ើម្ 

 គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ បរលិចេទ្ទី្ ៦ ល ោ្ ោះថា រូបសងគហវភិារ 
សប្រតងបររត្ថធរ៌ទ្ ក ២ គ្បោរ រ៊ឺ រូបបររត្ថ និងនិព្វា នបររត្ថ ប្ែល
ជាោររួបរួរបររត្ថធរ៌ ត្ ំពីចិត្តបររត្ថ និងលចត្សិកបររត្ថ ប្ែលបាន
សប្រតងទ្ កលហើ  កន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ បរលិចេទ្ទី្ ១ និងទី្ ២ ត្លៅ
លនោះនឹងបានសប្រតងលសចកតីលព្វលលដ្ឋ រូបបររត្ថ ោលចប់រូបបររត្ថលហើ  
នឹងសប្រតងនិព្វា នបររត្ថត្លៅ ។ 
 

របូបរម្ត្ថ 
 គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានសប្រតងគថាសងគហៈទ្ កកន ងបរលិចេទ្ទី្ ៦ 
លព្វលលដ្ឋ រូបបររត្ថ និងនិព្វា នបររត្ថោំង ស់ម្ចន ១៤ គថា  
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គាថាសង្គហទី ១ 

    ១. ឯតត វត វភិតត  ហិ      សបបលភទ្បបវត្តិោ 
         ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ        រូបំ ោនិ បវ ចាតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង   រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលម្ចនគ្បលភទ្ និង
ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ រ៊ឺ ខ្ ំបានប្ចកលហើ លដ្ឋ បរលិចេទ្ោំង   ៥ ម្ចន
គ្បម្ចណប៉ា លណណោះ ឥឡូវលនោះខ្ ំនឹងលព្វលនូវរូបត្លៅ ។ 
 ព្វកយ ធិបា  បររត្ថធរ៌ម្ចន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប 
និព្វា ន សគ្ម្ចប់លរឿងរបស់ចិត្តបររត្ថ និងលចត្សិកបររត្ថ រហូត្ែល់ោរ 
គ្បគ្ពឹត្តលៅោំងកន ងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល បានសប្រតងកន ងបរលិចេទ្ទី្ 
១ រហូត្ែល់បរលិចេទ្ទី្ ៥ សគ្ម្ចប់កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៦ លនោះ នឹងបានសប្រតង
លរឿងោ៉ា វរបស់រូបនិងនិព្វា នត្លៅ ។ 
 រូបកន ងរូបបររត្ថទី្បនីែីោសប្រតងថា រ បបតី្តិ្ រូបំ ប្គ្បថា ធរោជាតិ្
ប្ែលប្បកោា   លៅថា រូប ។ 
 កន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថវភិាវនីិែីោ បានសប្រតងថា រ បបនលញ្ា ត្ថ សីត-
ទិ្វលិោធិបចា សរវាល  វសិទិ្ស បបតិ្តល វ ប្គ្បថា រូបប្ែលលកើត្រលត់្
លដ្ឋ លំដ្ឋប់លទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស ័បចា័ ប្ែលជាបែិបកខ រ៊ឺ ភាពគ្ត្ជាក់
ជាលែើរលទោះ លធាើឱ្យប្បកោា   ល ោ្ ោះថា រ បបន រួរលសចកតីថា រូប រ៊ឺ 
ធរោជាតិ្ប្ែលរប្រងប្បកោា  លៅលដ្ឋ  ំណាចរបស់ភាពលតត និងគ្ត្ជាក់
ជាលែើរលទោះឯង ។ 
 រូបធរ៌ ម្ចនលកខណៈពិលសសែូលចនោះ រ៊ឺ  
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 រ បបនលកខណំ          ម្ចនោរប្បកោា  លៅ ជាលកខណៈ 
 វកិិរណរសំ              ម្ចនោរប្បកលចញពីគន  (ជារួ ចិត្ត) 
                                           បាន ជាកិចា 
  ពាកត្បចា បបដ្ឋា នំ ម្ចនភាពជា ពាកត្ធរ៌ ជាផល 
 វញិ្ញញ ណបទ្ដ្ឋា នំ      ម្ចនវញិ្ញញ ណជាលហត្ ជិត្ឱ្យលកើត្ ។ 
 វលិសសលកខណៈរបសរ់ូបប្ែលលព្វលរកលនោះ ជាោរសប្រតងតរ
ន័ ក្នបែិចាសរ បាទ្ ប្ែលជារូបលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន លទ្ើបម្ចន
វញិ្ញញ ណ (បែិសនធិវញិ្ញញ ណ) ជាលហត្ ជិត្ឱ្យលកើត្ ។ 
 សប្រតងោរសលន្រង្កគ ោះរូប ៥ ន័   
 

គាថាសង្គហទី ២ 
 ២. សរ លទ្ោសា វភិាគ ច  សរ ដ្ឋា ទ កោបលត 
 បវត្តិការលត លចតិ្   បញ្ាោ ត្ត្ថ សងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា ោរសលន្រង្កគ ោះនូវរូបកន ងរូបសងគហៈលនោះម្ចន ៥ យ៉ាងរ៊ឺ លដ្ឋ 
ោរសប្រដងនូវរូបលដ្ឋ សលងខបរួ  លដ្ឋ ោរប្បងប្ចករួ  លដ្ឋ លហត្ 
ក្នោរលកើត្លឡើងក្នរូបរួ  លដ្ឋ គ្កុរក្នរូបរួ  និងលដ្ឋ លំដ្ឋប់ក្នោរ
លកើត្លឡើងរួ  ។ 
  ធិបា  គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ សប្រតងោរសលន្រង្កគ ោះរូបបររត្ថកន ង
គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ៦ លនោះទ្ កជា ៥ ន័  រ៊ឺ 
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 ១. រូបសរ លទ្ោសន័  ជាន័ ក្នោរសប្រតងភាវៈរបសរ់ូបធរ៌លដ្ឋ 
សលងខប លែើរបីឱ្យែឹងែល់លកខណៈរបស់រូបនីរួ ៗ ម្ចនលកខណៈយ៉ាង
ណា ។ 
 ២. រូបវភិារន័  ជាន័ ក្នោរសប្រតងរូបធរ៌ លដ្ឋ ោរប្ចកលចញ
ជាចំប្ណកៗ ឬជារូៗ ប្ែលជាោរប្ចករូបលដ្ឋ ពិសាត រ ។ 
 ៣. រូបសរ ដ្ឋា នន័  ជាន័ ក្នោរសប្រតងសរ ដ្ឋា ន រ៊ឺ លហត្ ប្ែល
លធាើឱ្យរូបធរ៌លកើត្លឡើង ។ 
 ៤. រូបកោបន័  ជាន័ ក្នោរសប្រតងោរលកើត្លឡើងរួរគន ជា 
គ្កុរៗ ។ 
 ៥. រូបបវត្តិការន័  ជាន័ ក្នោរសប្រតងោរលកើត្លឡើងគ្ពរោំងោរ
រលត់្លៅរបសរ់ូបធរ៌តរលំដ្ឋប់ ឬសប្រតងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសរ់ូបធរ៌ ។ 
 

រួក្ទី ១ របូសមុ្ច្ទេសន័យ 
 ោរសប្រតងភាវៈរបស់រូបធរ៌ លែើរបីឱ្យែឹងែល់រ ណសរបត្តិពិលសស 
របស់រូបនីរួ ៗ ប្ែលរិនែូចគន  តរគថាសងគហៈប្ែលសប្រតងទ្ កកន ង
គថាទី្ ៣ និងទី្ ៤ ែូលចនោះ រ៊ឺ 

គាថាសង្គហទី ៣-៤ 
 ៣. កេំ? 

     ភូត្បបសាទ្វសិយ  ភាលវា ហទ្ រិចាបិ  
      ជីវតិហាររលូបហិ    ដ្ឋា រសវធំិ ត្ថា ។ 
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     បរលិចេលោ ច វញិ្ញត្តិ     វោិលោ លកខណនតិ ច 
       និបផទន  ទ្ស លចតិ្      ែាវសីវធំិ ភលវ ។ 
 ប្គ្បថា រូបម្ចន ២៨ យ៉ាងលដ្ឋ  ងគធរ៌ម្ចនគ្បោរែូចលរដច? 
រូបម្ចន ២៨ យ៉ាងលទោះ រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្របូ ៥ វសិ រូប ៤ ភាវរូប 
២ ហទ្ រូប ១ ជីវតិ្រូប ១ អាហាររូប ១ រួរជានិបផននរូប ១៨ ។  
 បរលិចេទ្រូប ១ វញិ្ញត្តិរូប ២ វោិររូប ៣ និងលកខណរូប ៤ ររួជា
 និបផននរូប ១០ ។ 
  ធិបា  លសចកតីតរគថាសងគហៈោំង ២ លនោះ សប្រតងែល់ចំនួន 
រូបធរ៌ោំង ស់ ប្ែលប្ចកបានជា ២៨ រូប បានែល់  
 រហាភូត្រូប ៤ រ៊ឺ បឋវ ីអាលបា លត្លជា វាលយ ។ 
 បសាទ្រូប ៥ រ៊ឺ ចកខ បសាទ្រូប លសាត្បសាទ្រូប ឃានបសាទ្រូប 
ជិវាា បសាទ្រូប ោ បសាទ្រូប ។ 
 វសិ រូប ៤ រ៊ឺ វណណរូប សទ្ោរូប រនធរូប រសរូប ។ 
 ភាវរូប ២ រ៊ឺ ឥត្ថីភាវរូប ប រសិភាវរូប ។ 
 ហទ្ រូប ១ រ៊ឺ ហទ្ វត្ថ រូប ។ 
 ជីវតិ្រូប ១ រ៊ឺ ជីវតិិ្ន្រនោិ រូប ។ 
 អាហាររូប ១ រ៊ឺ រូបប្ែលបានពីកវលិង្កា ោហាររូប ។ 
 បរលិចេទ្រូប ១ រ៊ឺ អាោសោត្ ប្ែលឃំាងរូបកោបនឹងរូបកោប ។ 
 វញិ្ញត្តិរូប ២ រ៊ឺ ោ វញិ្ញត្តិរូប វចីវញិ្ញត្តិរបូ ។ 
 វោិររូប ៣ រ៊ឺ លហ តរូប រ ទ្ តរូប ករោញ្ញតរូប ។ 
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 លកខណរូប ៤ រ៊ឺ ឧបច រូប សនតតិ្រូប ជរតរូប  និចាតរូប ។ 
 

សប្ម្តង្របូធម្៌ ២ ព្បច្ភទ 
 ន័ ទី្ ១ កន ងចំនួនរូបធរ៌ោំង ស់ ២៨ រូបលទោះ រប្រងប្ចកលចញ
ជាគ្បលភទ្ធំបាន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ និបផននរូប ១៨  និបផននរូប ១០ ។ 
 និបផននរូប សលំៅែល់ រូបបររត្ថពិត្ប្ែលម្ចនសភាវលកខណៈរបស់
ខាួនលដ្ឋ ចំលព្វោះ ែូចជា បឋវរីូប (របូែីម្ចនលកខណៈរងឹទ្ន់) អាលបារបូ 
(រូបទឹ្កម្ចនលកខណៈហូរនិងជាប់សអិត្) លត្លជារូប (រូបលភាើងម្ចនលកខណៈ
គ្ត្ជាក់លតត ) ជាលែើរ រូបោំងលនោះ នឹងគ្ទ្គ្ទ្ង់សភាវលកខណៈរបស់ខាួនទ្ ក
ជាគ្បចារិំនផ្ទា ស់បតូរ ប្គ្បគ្បួលលៅជាយ៉ាងែក្ទ្ លទ្ើបល ោ្ ោះថា រូបបររត្ថ
ពិត្ រ៊ឺ និបផននរូប ម្ចនចំនួន ១៨ រូប បានែល់  
 រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្រូប ៥ វសិ រូប ៤ (ឬ ៧) ភាវរូប ២ 
ហទ្ រូប ១ ជីវតិ្រូប ១ អាហាររូប ១ ររួ ១៨ រូប ។ 
  និបផននរូប សំលៅែល ់ រូបប្ែលរិនប្រនជារូបបររត្ថពិត្ ប្ត្ោក់ 
ទ្ងលដ្ឋ ភាពជាអាោរ ឬជាលគ្រឿងសម្ចគ ល់របស់និបផននរូប ែូចជាបរលិចេទ្រូប 
ជារូបប្ែលឃំាងរវាងកោបរូបនឹងកោបរូបរបស់និបផននរូប ឬវញិ្ញត្តិរូប រ៊ឺ រូប
ប្ែលសប្រតងអាោរកលគ្រើករបស់និបផននរបូ បានែល់ ោ វញិ្ញត្តិរូប រូប
ប្ែលសប្រតងអាោរកលគ្រើករបស់ោងោ  ឬវចីវញិ្ញត្តិរូប រ៊ឺ រូបប្ែលោក់
ទ្ងនឹងោរនិយ ប្ែលជាអាោរកលគ្រើកផាូវវាចា របស់និបផននរូបលទោះឯង 
ែូលចនោះជាលែើរ លទ្ើបលព្វលថា រិនប្រនរបូបររត្ថពិត្ ជារូបបររត្ថរិនពិត្ 
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 ប្ែលល ោ្ ោះថា  និបផននរូប ម្ចនចំនួន ១០ រូប បានែល់  
 បរលិចេទ្រូប ១ វញិ្ញត្តិរូប ២ វោិររូប ៣ លកខណរូប ៤ រួរ ១០ រូប ។ 
 ន័ ទី្ ២ ប្ចករូប ២៨ លចញជា ២ គ្បលភទ្ធំៗ ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្រ៊ឺ  
 ១. រហាភូត្រូប ៤  
 ២. ឧបាោ រូប ២៤  
 រហាភូត្រូប សំលៅែល់ រូបប្ែលជាធំ និងគ្បាកែចាស់ែូចម្ចន 
វចនត្ថៈថា ឧបាទិ្ទន ន បាទិ្ននសទត លនស  សលកខណលត សសម្ចោ រលត ច 
រហទត និ ហ តា  ភវនតិ បាត្ ភវនតីតិ្ = រហាភូតនិ  
 រូបោំង  ណាជាធំនិងគ្បាកែចាស់លដ្ឋ លកខណៈរបស់ខាួន
និងលដ្ឋ សណាា នរបស់ខាួន កន ងសទត នក្នវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្និងរិនម្ចន
ជីវតិ្ ែូលចាន ោះរូបោំងលទោះល ោ្ ោះថា រហាភូត្រូប ។ 
 កន ងវសិ ទ្ធិររគសប្រតងថា ប្ែលល ោ្ ោះថា រហាភូត្រូបលទោះ លគ្ព្វោះ
លហត្  ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. រហនតបាត្ ភាវលត លគ្ព្វោះគ្បាកែជារបស់ធំ ជាគ្បោនជាទី្
អាស្ស័ ក្នរូបោំង   ។ 
 ២. រហាភូត្សារញ្ញលត លគ្ព្វោះែូចជា នកលលងលបិចកលប្ែល
លបាកបលញ្ញេ ត្ ។  
 ៣. រហាបរហិារលត លគ្ព្វោះគ្តូ្វរកាលគ្ចើន ចិញ្ា ឹរលរើលប្េលគ្ចើន 
លគ្ព្វោះវទិសជានិចា ។ 
 ៤. រហាវោិរលត លគ្ព្វោះវោិរៈប្គ្បគ្បួលលគ្ចើន គ្តូ្វកលគ្រើកលគ្ចើន ។ 
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 ៥. រហតត  ភូត្តត  លគ្ព្វោះជារបស់ធំប្ែលម្ចនពិត្ គ្តូ្វពិចារណា
លគ្ចើន ។  
 រហាភូត្រូបម្ចន ៤ រ៊ឺ បឋវ ីអាលបា លត្លជា វាលយ ។ 
 ឧបាោ រូប សលំៅែល់ រូបប្ែលអាស្ស័ រហាភូត្រូបជាប្ែនលកើត្ 
លបើរិនម្ចនរហាភូត្រូបលហើ  ឧបាោ រូបរិនអាចលកើត្លឡើងប្ត្ឯងបាន
លឡើ  ម្ចនវចនត្ថៈថា រហាភូតនំ ឧបាោ  បវត្តំ រូបនតិ = ឧបាោ រូបំ  
 រូបណាប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ រហាភូត្រូប ែូលចាន ោះរូបលទោះ 
លទ្ើបល ោ្ ោះថា ឧបាោ រូប ។ ម្ចន ២៤ រូប រ៊ឺ  
 បសាទ្រូប ៥ លគចររូប ៤ ភាវរូប ២ ហទ្ រូប ១ ជីវតិ្រូប ១ 
អាហាររូប ១ បរលិចេទ្រូប ១ វញិ្ញត្តិរូប ២ វោិររូប ៣ លកខណរូប ៤ ។ 
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១).និបផននរូប ១៨ 

២). និបផននរូប១០ 

សប្រតងរូប ២៨ ម្ចន ២ គ្បលភទ្ 

១). រហាភូត្រូប ៤     ១. រហាភូត្រូបម្ចន ៤ រូប 
    ២. បសាទ្រូបម្ចន ៥ រូប 
    ៣. លគចររូបម្ចន ៤ រូប 
    ៤. ភាវរូបម្ចន      ២ រូប 
    ៥. ហទ្ រូបម្ចន ១ រូប 
    ៦. ជីវតិ្រូបម្ចន     ១ រូប 
    ៧. អាហាររូបម្ចន ១ រូប 
    ៨. បរលិចេទ្រូបម្ចន    ១ រូប 
    ៩. វញិ្ញត្តិរូបម្ចន      ២ រូប 
    ១០. វោិររូបម្ចន    ៣ រូប 
    ១១. លកខណរូបម្ចន ៤ រូប 
 កន ងចំនួនរូប ២៨ ប្ែលសប្រតងជា ២ គ្បលភទ្ធំ  ៗ លនោះ អាចសប្រតង 
ជាគ្បលភទ្តូ្ចបាន ១១ គ្បលភទ្ តរពួករបស់រូបប្ែលសប្រតងទ្ កលទោះ 
តំងពីរហាភូត្រូបរហូត្ែល់អាហាររូប រួរ ១៨ រូបលទោះ ល ោ្ ោះថា ជា 
រូបបររត្ថលដ្ឋ ពិត្ ចំប្ណករូបែ៏លសស ១០ រូបលទ្ៀត្ ោប់តំងពីបរលិចេទ្ 
រូបរហូត្ែល់លកខណរូបលទោះ រិនប្រនជារូបបររត្ថលដ្ឋ ពិត្ ប្ត្ជារូប
ពិលសសប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាោរកន ងរូបបររត្ថពិត្ ១៨ រូបប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ លទ្ើបតំងល ោ្ ោះរូបបររត្ថពិត្ និងរូបប្ែលរិនប្រន 
ជារូបបររត្ថពិត្ទ្ កនីរួ ៗ ម្ចនល ោ្ ោះ ៥ រូែូលចនោះ  

២).ឧបាោ រូប២៤ 
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រូបបររត្ថប្ែលពិត្ រូបប្ែលរិនប្រនជារូបបររត្ថពិត្ 

១. សភាវរូប រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចនសភាវ
លកខណៈគ្បចាខំាួនពិត្គ្បាកែ
លដ្ឋ ចំលព្វោះ ។ 
២. និបផននរូប ជារូបប្ែលសលគ្រច      
រកលដ្ឋ សភាវៈរបស់ខាួនឯង 
លដ្ឋ លកើត្លឡើងពីសរ ដ្ឋា នោំង 
៤ រ៊ឺ ករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារ ។ 
៣. សលកខណរូប រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចន
សារញ្ញលកខណៈ បានែល់ 
 និចាលកខណៈ ទ្ កខលកខណៈ និង
 នត្តលកខណៈ ។ 
៤. រូបរូប រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចនោរប្បក
ោា  លដ្ឋ  ំណាចលតត  និង
គ្ត្ជាក់ជាលែើរ ។ 
៥. សរោសនរូប ជារូបប្ែលលលើកលឡើង 
ោន់អាររោណ៍វបិសសទលគ្បើពិចារណា 
លដ្ឋ ភាពជា  និចាំ ទ្ កខំ  នតត ។  

១.  សភាវរូប រ៊ឺ រូបប្ែលរិនម្ចន
សភាវលកខណៈគ្បចំាខាួនលដ្ឋ ចំលព្វោះ។ 
 
២.  និបផននរូប ជារូបប្ែលរិនសលគ្រច
លដ្ឋ សភាវៈរបស់ខាួនឯង 
គ្តូ្វអាស្ស័ និបផននរូបលកើត្ ។ 
 
៣.  សលកខណរូប រ៊ឺ រូបប្ែលរិន
ម្ចនសារញ្ញលកខណៈោំង ៣ ( និចាំ 
ទ្ កខំ  នតត ) ។ 
 
៤.  រូបរូប រ៊ឺ រូបប្ែលរិនម្ចនោរប្បក
ោា  លដ្ឋ  ំណាចលតត និងគ្ត្ជាក់។ 
 
៥.  សរោសនរូប ជារូបប្ែលលគ្បើ
ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជា  និចាំ ទ្ កខំ 
 នតត  រិនបាន ។ 
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បសាទ្រូប ៥ 

 
វសិ រូប ៧ 
ឬ លគចររូប ៤ 

របូ ២៨ 

                 ែី.    ទឹ្.  លភាើ.    ខយ. 
       ប្ភន.     គ្ត្.   គ្ច.  .      ោ. 
      រូប.    សំ.   កាិ. រ.  
      ឥ.      ប រ.ិ 
                               ហ. 
                          ជីវ.ិ 

                              អា. 

                                  បរ.ិ 

                              ោ.     វចី. 

                               ល.     រ .      ក. 

                           ឧ.     ស.    ជរ.       . 

 ធិបា  សភាវលកខណៈរបស់រូប 

ព្បច្ភទទី ១ ម្ហាភូត្របូ ៤ 
 រហាភូត្រូបម្ចន ៤ បានែល់ បឋវ ីអាលបា លត្លជា វាលយ ម្ចន
សភាវលកខណៈគ្បចាំខាួនលដ្ឋ លំដ្ឋប់ែូលចនោះ  

និបផននរូប ១៨ 

 និបផននរូប ១០                         

 

ភាវរូប ២ 

ហទ្ របូ ១ 

ជីវតិ្រូប ១ 

អាហាររូប ១
(ឱ្ជា) 
បរលិចេទ្របូ ១ 

វញិ្ញត្តិរបូ ២ 

វោិររូប ៣ 

លកខណរូប ៤ 

 

ឧបាោ រូប ២៤ 

រហាភូត្រូប ៤ 
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 ១. បឋវ ី ជារូបធរ៌ ឬរូបោត្  ១ គ្បលភទ្ ប្ែលលៅថា ោត្ ែី 
ម្ចនលកខណៈែូលចនោះ រ៊ឺ  
 កកខឡត្តលកខណា                ម្ចនភាពរងឹជាលកខណៈ 
 បតិ្ដ្ឋា នរសា                      ម្ចនោរតំងម្ចំជាកិចា  
 សរបែិចេនបចា បដ្ឋា ទ         ម្ចនោរទ្ទួ្លរងនូវរូបោត្ ោំងពួង    
                                                 ជាផល 
  វលសសោត្ ត្ត បទ្ដ្ឋា ទ  ម្ចនោត្ ែ៏លសសជាលហត្ ជិត្ ។ 
 បឋវោីត្  ម្ចនភាពរងឹជាលកខណៈលទោះ រ៊ឺ ោលលគ្បៀបលធៀបជា 
រួ រហាភូត្រូបែ៏លសស ៣ រូបលទ្ៀត្ បឋវោីត្ ម្ចនសភាពរងឹជាងោត្ 
ែក្ទ្ៗ កន ងវត្ថ ណារួ  លបើម្ចនបឋវោីត្ លៅលគ្ចើន វត្ថ លទោះៗ ក៏នឹង
គ្បាកែលកខណៈរងឹលគ្ចើន ែូចជាល ើ េោ ប្ែក ជាលែើរ ប្ត្លបើវត្ថ ែក្ទ្ណា 
ម្ចនបឋវោីត្ តិ្ចតួ្ច លកខណៈរងឹក៏គ្បាកែរិនលគ្ចើន ែូចជាសឡំ ី
លតស ូ ពព ោះទឹ្កជាលែើរ ោលប៉ាោះគ្តូ្វនឹងែឹងថាម្ចនលកខណៈទ្ន់ លគ្ព្វោះ
ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ណា ោលប៉ាោះគ្តូ្វលហើ ម្ចនលកខណៈទ្ន់ ឬរងឹកតី 
ធរោជាតិ្លទោះចាត់្ជាបឋវោីត្ ោំង ស់ ោត្ ែក្ទ្លគ្តពីបឋវោីត្ លហើ  
រូបោត្ ែក្ទ្ៗ រិនអាចលធាើឱ្យលកើត្ោរែឹងរងឹ ឬទ្ន់គ្បាកែលឡើងបានលដ្ឋ 
ោ សរផសសលឡើ  ។ 
 ែូលចាន ោះបឋវោីត្ លនោះ លទ្ើបជាទី្អាស្ស័ របស់រូបែក្ទ្ៗ ែូចជាក្ផោ
ប្ផនែីរប្រងជាទី្អាស្ស័ របស់វត្ថ លផសងៗ ោំងម្ចនជីវតិ្និងរិនម្ចន
ជីវតិ្ លសចកតីថាវត្ថ លផសងៗ ោំង  ប្ែលគ្បាកែរូបោង សណាា ន ពណ៌ 
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សរប រ រហូត្ែល់អាររោណ៍លផសង  ៗម្ចនរូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ 
រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ោំងលនោះលបើគ្បាសចាកបឋវោីត្ លហើ  ក៏នឹង
គ្បាកែលឡើងរិនបាន ម្ចនវចនត្ថៈថា សហជាត្រូបានិ បឋនតិ បតិ្ែាហនតិ 
ឯតថ តិ្ = បឋវ ី ប្គ្បថា រូបប្ែលលកើត្រួរគន ោំង   រប្រងតំងលៅកន ង
ធរោជាតិ្លទោះ ែូលចាន ោះ ធរោជាតិ្ប្ែលជាទី្តំងអាស្ស័ របសរ់ូបប្ែលលកើត្
រួរគន ោំងលទោះ ល ោ្ ោះថា បឋវ ី។ 
 បឋវោីត្  ឬោត្ ែីលនោះម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. បររត្ថបឋវ ី ឬលកខណបឋវ ី  បានែល់ បឋវោីត្ ប្ែលសប្រតង
លកខណៈរងឹ និងទ្ន់ឱ្យពិលសាធបានលដ្ឋ ោរប៉ាោះគ្តូ្វ លដ្ឋ ោរែឹងតរ
ផាូវោ ម្ចន ២ លកខណៈ រ៊ឺ  
 ក. កកខឡ លកខណ ឬខរភាវ ម្ចនសភាវលកខណៈប្ែលរងឹ  
 ខ.  េទ្ោ លកខណ ម្ចនសភាវលកខណៈប្ែលទ្ន់  
 បឋវោីត្ តរលសចកតីកន ងចំណ ចលនោះ សំលៅែល់ធរោជាតិ្ប្ែល
គ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវភាពរងឹ និងទ្ន់ជាលកខណៈ តរលសចកតីពិត្ លទ្ើបលៅថា 
បររត្ថបឋវោីត្  ឬលកខណបឋវ ី។ 
 ២. សសម្ចោ របឋវ ី សំលៅែល់ បឋវោីត្ ប្ែលជាចំប្ណកគ្បកប
របស់ោត្ ែី កន ងវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ និងរិនម្ចនជីវតិ្ប្ែលសប្រតងទ្ កតរ
ន័ ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ ឬប្ែលលៅថាស ត្តនតបឋវបី្ែលប្ចកលចញជា ២ ពួករ៊ឺ  
 ក.  ជឈត្តិកបឋវ ីបានែល់ ោត្ ែីខាងកន ង សំលៅែល់ ោត្ ែីប្ែល 
ជាចំប្ណកគ្បកបប្ែលម្ចនលៅកន ងោងោ របស់សត្ាោំង     កន ង 
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ោត្ វភិងគបាលីសប្រតងថា ម្ចនលៅរួរគន  ២០ បានែល់  
 ១. ត្ចបញ្ា ក, លកសា សក់, លោម្ច លោរ, នខា គ្កចក, ទ្ទត  
លធោញ, ត្លចា ប្សបក ។ 
 ២. វកាបញ្ា ក, រំសំ សាច់, នហារូ សរក្ស,  ែាិ ឆ្អឹង,  ែាិរិញ្ជ ំ 
ខួរកន ងឆ្អឹង, វកាំ ត្គ្រងបសាវៈ (ឬោច) ។ 
 ៣. បបាផ សបញ្ា ក, ហទ្ ំ លបោះែូង,  កនំ លេាើរ, កិលោរកំ វាវ, 
បិហកំ គ្កពោះ, បបាផ សំ សតួ្ ។ 
 ៤. រត្ថល ងគបញ្ា ក,  នតំ លព្វោះលវៀនធំ,  នតរ ណំ លព្វោះលវៀនតូ្ច, 
ឧទ្រ ំិ អាហារេោី, ករសំី អាហារចាស,់ រត្ថល ងគំ ខួរកន ងកាល ។ 
 ខ. ព្វហិរបឋវ ី ជាោត្ ែីខាងលគ្ត សំលៅែល់ ោត្ ែីប្ែលរិន 
បានលៅកន ងសត្ា ឬវត្ថ ម្ចនជីវតិ្ កន ងោត្ វភិងគបាលីម្ចនតួ្យ៉ាងលដ្ឋ 
សលងខប ៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
  លយ = ប្ែក, លោហ = ទ្ង់ប្ែង, រជត្ = គ្បាក់, ជាត្រូប = 
ម្ចស, ភូរិ = ែី, បាសាណ = េោ ។ 
 ៣. កសិណបឋវ ី ឬអាររោណបឋវ ី បានែល់ ែីប្ែលលគ្បើជានិរិត្ត
កន ងោរចលគ្រើនសរេភាវទ លដ្ឋ ោរកំណត់្បឋវោីត្  រ៊ឺ ែីជា
អាររោណ៍របសក់រោដ្ឋា ន ។ 
 ៤. សរោតិ្បឋវ ី ឬបកតិ្បឋវ ី បានែល ់ ោត្ ែីប្ែលសនោត្លៅ
តរគ្បគ្កតី្ថា ទី្ែី ប្ផនែី ឬក្ផោែីធរោតប្ែលលគ្បើលធាើប្ស្សចំោរ ោំងលនោះ
ជាលែើរ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         រូបសងគហវភិារ 

-15- 

 ែូលចាន ោះ ត្ថរបស់ោត្ ែីោំង ៤ យ៉ាងលនោះ លទ្ើបម្ចនលសចកតី លផសង
គន លដ្ឋ ភាពជាបររត្ថបឋវ ីសសម្ចោ របឋវ ីកសិណបឋវ ីនិងសរោតិ្បឋវ ី
តរន័ ែូចលព្វលលនោះ ។ 
 ២. អាលបា ជាធរោជាតិ្រួ គ្បលភទ្ លៅថា ោត្ ទឹ្ក ម្ចន 
លកខណៈែូលចនោះ  
 បរឃរណលកខណា        ម្ចនោរហរូលៅជាលកខណៈ  
 អាពនធនលកខណា វា      ឬ ម្ចនោរជាប់សអិត្ជាលកខណៈ 
 ឧបពយូហនរសា             ម្ចនោរចូលលៅកពូនជាកិចា 
 សងគហបចា បបដ្ឋា ទ        ម្ចនោរសលន្រង្កគ ោះ(រួបរួរ)ទ្ កជាផល 
  វលសសោត្ ត្ត បទ្ដ្ឋា ទ ម្ចនោត្ ែ៏លសសជាលហត្ ជិត្ ។ 
 អាលបាោត្  រ៊ឺ ោត្ ទឹ្ក លបើម្ចនចំនួនលគ្ចើនកន ងវត្ថ ណារួ  រប្រង
លធាើឱ្យវត្ថ លទោះោវនិងហូរលៅបាន លបើម្ចនចំនួនតិ្ចក៏លធាើឱ្យវត្ថ លទោះ  ៗជាប់
សអិត្ជាគ្កុរជាែ ំ ឧបម្ចែូចោវ ឬជ័រសអិត្ ប្ែលអាចផារភាជ ប់ វត្ថ លផសង  ៗ
ឱ្យជាប់គន ជាគ្កុរជាែ ំបានយ៉ាងណា អាលបាោត្ ក៏អាចភាជ ប់បរម្ចណូក្ន
បឋវោីត្ ឱ្យជាប់សអិត្ ជារូបោងសណាា នបានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 កន ងវត្ថ ណាប្ែលម្ចនចំនួន អាលបាោត្ លគ្ចើនជាងបឋវលីហើ  លដ្ឋ 
 ំណាចរបស់អាលបាោត្ លទោះ លធាើឱ្យបឋវោីត្ ម្ចន ំណាចេ ច ោះ លទ្ើប
ជាលហត្ ឱ្យវត្ថ លទោះម្ចនោរទ្ន់ោវ និងអាចហូរលៅបាន ែូចជាទឹ្កកន ង
ទ្លនា ប្ែលល ើងល ើញថាហូរលៅរកបាន ក៏លគ្ព្វោះអាលបាោត្ ម្ចនលគ្ចើន
ជាងបឋវោីត្  ោលលបើបឋវោីត្ តិ្ចលហើ  បឋវោីត្ លទោះជា នកហូរលៅ
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លដ្ឋ  ំណាចរបស់អាលបាោត្  រិនប្រនអាលបាោត្ ហូរែូចប្ែលល ើង
 ល់លទ្ លគ្ព្វោះអាលបាោត្ ជាោត្ ប្ែលល ើញលដ្ឋ ប្ភនក ឬប៉ាោះគ្តូ្វលដ្ឋ 
ោ រិនបានលឡើ  គ្តឹ្រប្ត្ែឹងបានលដ្ឋ ចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកកន ងវត្ថ 
ណាប្ែលម្ចនចំនួនអាលបាោត្ តិ្ចជាងបឋវោីត្ លហើ   ំណាចរបស់
អាលបាោត្  គ្តឹ្រប្ត្លធាើឱ្យបរម្ចណូរបស់បឋវោីត្ ជាប់សអិត្ជាគ្កុរជាែ ំ
ប៉ា លណាណ ោះ រិនអាចលធាើឱ្យហូរលៅបាន ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា 
 អាលបតិ្ សហជាត្រូលបស  ពាលបតា  តិ្ែាតី្តិ្ = អាលបា ធរោជាតិ្ 
ណារប្រងគ្ជួត្គ្ជាបទូ្លៅកន ងរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួនលហើ តំង
លៅកន ងរូបោំងលទោះ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ ល ោ្ ោះថា អាលបា ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  បា តិ្ សហជាត្រូបានិ ស ែា  គ្ពលូហតិ្ 
វលឌេតី្តិ្ = អាលបា ធរោជាតិ្ណាលធាើឱ្យសហជាត្រូបោំង  ចលគ្រើន
លឡើងយ៉ាងលអ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ ល ោ្ ោះថា អាលបា ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ សហជាត្រូបានិ  វបិបកិណាណ និ កតា  ភូលសា បាតិ្ 
រកខតី្តិ្ = អាលបា ធរោជាតិ្ណារប្រងរកាសហជាត្រូបបានយ៉ាងម្ចំោំ
រិនឱ្យខាា ត់្ខាា  លៅ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ ល ោ្ ោះថា អាលបា ។ 
 

អាលបាោត្ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ក. អាលបាោត្  ប្ែលម្ចនគ្បគ្កតី្ជា អាពនធនលកខណ រ៊ឺ លកខណៈ 
ជាប់សអិត្ ោលប៉ាោះគ្តូ្វជារួ ឧណា លត្លជា រ៊ឺ ភាពលតត លហើ  បរឃរណ-
លកខណ រ៊ឺ អាោរហូរក៏គ្បាកែលឡើង បានែល់ អាលបាោត្ ប្ែលលៅកន ង



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         រូបសងគហវភិារ 

-17- 

លោហៈលផសងៗ ែូចជាប្ែក ទ្ង់ប្ែង គ្បាក់ ឬគ្ករួនជាលែើរ លសចកតីថា 
អាលបាោត្ ប្ែលលៅកន ងវត្ថ ោំងលនោះ ោលគ្តូ្វលភាើងែ ត្លឆ្ោះលហើ ក៏នឹង
ោា  ជារបស់ោវ និងអាចរោ ហូរលៅបាន ប្ត្ោរហរូលៅរបស់វត្ថ ោំង
លទោះ រិនប្រនជាអាលបាោត្ ជា នកហូរលទ្ បឋវោីត្ ប្ែលលកើត្រួរជារួ 
អាលបាោត្ លទោះឯងជា នកហូរ កន ងវត្ថ ជារួ គន លទោះឯង លដ្ឋ គ្ត្ឡប់
គន  លបើ កលៅដ្ឋក់កន ងទឹ្ក ោលគ្តូ្វភាពគ្ត្ជាក់លហើ វត្ថ ោំងលទោះក៏នឹង
គ្ត្ឡប់ជារងឹជាែ ំែូចលែើរ កន ងោរគ្ត្ឡប់ជារងឹរបស់វត្ថ ោំងលទោះ ក៏រិន
ប្រនជាោររងឹរបស់អាលបាោត្ លទ្ ប្ត្ជាោររងឹរបស់បឋវោីត្ លទោះឯង ។
 ខ. អាលបាោត្  ប្ែលម្ចនគ្បគ្កតី្ជា បរឃរណលកខណ រ៊ឺ លកខណៈ 
ប្ែលហូរលៅ លបើប៉ាោះគ្តូ្វជារួ  សីត្លត្លជា រ៊ឺ ភាពគ្ត្ជាក់លហើ  
អាពនធនលកខណ រ៊ឺ អាោរជាប់សអិត្ជាែ ំក៏នឹងគ្បាកែលឡើង បានែល់ 
អាលបាោត្ ប្ែលលៅកន ងទឹ្ក លគ្ព្វោះធរោតទឹ្កជាវត្ថ ោវលបើទំទឹ្កលទោះលៅ
ដ្ឋក់ទ្ កកន ងទី្ប្ែលគ្ត្ជាក់ខាា ំង ទឹ្កក៏នឹងរងឹជាែ ំ ោល កទឹ្កកកលចញ
រកពីទី្លទោះលហើ  ទឹ្កកកគ្តូ្វអាោសខាងលគ្តប្ែលម្ចនឧណា លត្លជា
ខពស់ជាង ែ ំទឹ្កកកលទោះក៏នឹងរោ  គ្ត្ឡប់ជាវត្ថ ោវែូចលែើរ ។ 
 អាលបាោត្  ឬោត្ ទឹ្កលនោះ ម្ចន ៤ យ៉ាង 
 ១. បររត្ថអាលបា ឬលកខណអាលបា បានែល់ ោត្ ទឹ្កប្ែលសប្រតង
ែល់សភាវលកខណៈហូរ ឬជាប់សអិត្ប្ែលែឹងបានលដ្ឋ ចិត្ត រិនប្រន
លដ្ឋ ោរល ើញ ឬោរប៉ាោះគ្តូ្វលទ្ ។ 
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 ២. សសម្ចោ រអាលបា ឬស ត្តនតអាលបា រ៊ឺ ោត្ ទឹ្កប្ែលលគ្បើកន ង
លសចកដីជាចំប្ណកគ្បកបខាងកន ងោងោ  ឬជាចំប្ណកគ្បកបប្ែលម្ចន
កន ងពូជប្ផាល ើលផសងៗ ប្ែលម្ចនរកកន ងគ្ពោះសូគ្ត្ លទ្ើបលៅថា ស ត្តនត-
អាលបា អាលបាោត្ តរលសចកតីលនោះម្ចន ២ ពួក រ៊ឺ  
 ក.  ជឈត្តិកអាលបា បានែល់ ោត្ ទឹ្កខាងកន ង សំលៅែល់ ោត្ 
ទឹ្កប្ែលម្ចនលៅទូ្លៅខាងកន ងោងោ របស់សត្ាោំង   កន ងោត្ 
វភិងគបាលីម្ចនសប្រតងទ្ ក ១២ គ្បោរ បានែល់ 
 

លរទ្ចេកា 
បិត្តំ គ្បម្ចត់្ 
លសរាំ លសាសោ 
ប លព្វា  ខោ ោះ 
លោហិតំ្ ្រ 
លសលោ លញើស 
លរលោ ខាា ញ់ខាប់ 

រ ត្តចេកា 
 សស  ទឹ្កប្ភនក 
វសា ខាា ញោ់វ 
លខលោ ទឹ្កម្ចត់្ 
សិងាណិោ ទឹ្កសលំបារ 
លសិោ ទឹ្ករ ិំល 
រ ត្តំ ទឹ្ករូគ្ត្ 

 ខ. ព្វហិរអាលបា បានែល់ ោត្ ទឹ្កខាងលគ្ត សំលៅែល់ ោត្ ទឹ្ក
ប្ែលម្ចនលៅកន ងវត្ថ ែក្ទ្ៗ លគ្តពីោងោ របស់សត្ា កន ងោត្ វភិងគបាល ី
ម្ចនសប្រតងទ្ កលគ្ចើនយ៉ាង ប្ត្លលើកតួ្យ៉ាងលដ្ឋ សលងខប ទឹ្កប្ែលម្ចន
លៅកន ងពូជល ើលផសងៗ គ្តឹ្រ ៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 រូលរលសា = រសឫស ។ 
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 ខនធរលសា = រសលែើរ ។ 

 ត្ចរលសា = រសសំបក ។ 

 បត្តរលសា = រសសាឹក ។ 

 ប បផរលសា = រសផ្ទា  ។ 

 ផលរលសា = រសប្ផា ។ 

លគ្តពីលនោះលៅម្ចនោត្ ទឹ្កែក្ទ្ៗ ែូចជាទឹ្កសលនសើរ ទឹ្កលភាៀងជាលែើរ ។ 

 ៣. កសិណអាលបា ឬអាររោណអាលបា រ៊ឺ ទឹ្កប្ែលលគ្បើជានិរិត្ត 
ឬអាររោណ៍របស់គ្ពោះលយគវចរប្ែលលគ្បើកន ងោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន 
បានែល់ ទឹ្កកន ងអាង កន ងផតឹល កន ង ណតូ ង ប្ែលលគ្បើសរាឹងជាអាររោណ៍ 

លែើរបីឱ្យលកើត្និរិត្តលផសងៗ ។ 

 ៤. សរោតិ្អាលបា ឬបកតិ្អាលបា បានែល់ ទឹ្កប្ែលសនោត្លៅតរ
គ្បគ្កតី្ ែូចជាទឹ្កកន ងទ្លនា កន ង ូរ ឬកន ងភាជន៍ប្ែលលគ្បើសគ្ម្ចប់ផឹក 
សគ្ម្ចប់ងូត្ សគ្ម្ចប់លបាករក់ជាលែើរ ល ើងលៅថាទឹ្កតរគ្បគ្កតី្
សនោតិ្ ។ 

 ែូលចាន ោះ  ត្ថរបស់អាលបា រ៊ឺ ោត្ ទឹ្កលនោះលទ្ើបម្ចនលសចកតី ៤ យ៉ាង
លផសងៗ គន  លៅថា បររត្ថអាលបា ឬលកខណអាលបាខាោះ សសម្ចោ រអាលបា 
ឬស ត្តនតអាលបាខាោះ កសិណអាលបា ឬអាររោណអាលបាខាោះ និងសរោតិ្អាលបា 
ឬបកតិ្អាលបាខាោះ រិនប្រនម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ទឹ្កប្ែលល ើងលគ្បើសគ្ម្ចប់ផឹក 
សគ្ម្ចប់ងូត្ប្ែលជាសរោតិ្អាលបាតរប្ែលល ើង លប់្ត្រា៉ាងលទ្ ។ 

 ៣. លត្លជា ជាោត្ រួ គ្បលភទ្ លៅថា ោត្ លភាើង ម្ចនលកខណៈលតត  
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 ឬគ្ត្ជាក់ លកខណៈលតត លៅថា ឧណា លត្លជា លកខណៈគ្ត្ជាក់លៅថា 
សីត្លត្លជា ោលលព្វលលដ្ឋ លកខណៈពិលសសលហើ ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ឧណា ត្តលកខណា                  ម្ចនភាពលតត ជាលកខណៈ  
 បរបិាចនរសា                      ម្ចនោរលធាើឱ្យឆ្អិន (រលួ ) ជាកិចា 
 រទ្ោវាន បបោនបចា បដ្ឋា ទ     ម្ចនោរបប្នថរភាពទ្ន់ជាផល 

  វលសសោត្ ត្ត បទ្ដ្ឋា ទ   ម្ចនោត្ ែ៏លសសជាលហត្ ជិត្ ។ 

 កន ងវសិ ទ្ធិររគសប្រតងថា លយ បរបិាចនភាលវា វា ឧណា ភាលវា វា, 
  ំ លត្លជាោត្  ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់ភាវៈក្នោរឆ្អិនកតី ភាពលតដ
ប្ែលម្ចនកន ងោ លទោះកតី លៅថា លត្លជាោត្  ។ 

  ធិបា  លត្លជាោត្  រ៊ឺ ោត្ លភាើង ប្ែលម្ចនលកខណៈលតត  លៅថា 
ឧណា លត្លជា ប្ែលម្ចនលកខណៈគ្ត្ជាក់ លៅថា សីត្លត្លជា លត្លជាោំង ២ 
គ្បលភទ្លនោះម្ចនសភាពប្ែលជាចំហា ជាលកខណៈ (ឧណា ត្តលកខណា) 
លសចកតីថា ឧណា លត្លជា ម្ចនចំហា លតត ជាលកខណៈ សីត្លត្លជា ម្ចន
ចំហា គ្ត្ជាក់ជាលកខណៈ លត្លជាោត្ ោំង ២ លនោះ ម្ចនទទី្លធាើឱ្យវត្ថ 
លផសង  ៗឆ្អិននិងលធាើឱ្យទ្ន់ ែូចជាអាហារលផសង  ៗជាលែើរ ឆ្អិនលដ្ឋ លតត ខាោះ ឬ
ឆ្អិនលដ្ឋ គ្ត្ជាក់ខាោះ ែូចវចនត្ថៈ សប្រតងថា លត្លជតិ្ បរបិាលចតី្តិ្ = លត្លជា 
ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណាប្ែលលធាើឱ្យឆ្អិន ធរោជាតិ្លទោះ ល ោ្ ោះថា លត្លជា ។ 

 លត្លជាោត្  រ៊ឺ ោត្ លភាើងលនោះ ម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. បររត្ថលត្លជា ឬលកខណលត្លជា បានែល់ លភាើងោត្ ប្ែលម្ចន 

សភាវលកខណៈឱ្យពិលសាធបានពីោរប៉ាោះគ្តូ្វបានលដ្ឋ ោ  លដ្ឋ  
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សប្រតងលកខណៈលតត  ឬលកខណៈគ្ត្ជាក់ ។ 

 ២. សសម្ចោ រលត្លជា ឬស ត្តនតលត្លជា បានែល់ លភាើងោត្ ប្ែលជា
ចំប្ណកគ្បកបប្ែលម្ចនលៅកន ងោងោ  ឬប្ែលសប្រតងទ្ កតរន័ 
ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ ប្ចកលចញជា ២ ពួក រ៊ឺ  
 ក.  ជឈត្តិកលត្លជា បានែល់ ោត្ លភាើងខាងកន ង សំលៅែល ់ោត្ 
លភាើងប្ែលជាចំប្ណកគ្បកប ប្ែលម្ចនលៅខាងកន ងរបស់សត្ាប្ែលម្ចន
ជីវតិ្ កន ងោត្ វភិងគបាលី សប្រតងោត្ លភាើងពួកលនោះទ្ ក ៤ គ្បោរ  
 ១. ឧសាោ លត្លជា រ៊ឺ លភាើងោត្ ប្ែលម្ចនជាគ្បចាំលៅកន ងោងោ 
របស់សត្ាោំង   ប្ែលលៅថា ចំហា លតត ខាងកន ងោងោ  ។ 

 ២. បាចកលត្លជា រ៊ឺ លភាើងោត្ ប្ែលម្ចនទទី្រោំ អាហារ ។ 

 ៣. ជីរណលត្លជា រ៊ឺ លភាើងោត្ ប្ែលលធាើឱ្យោងោ ចាស់ជោគ្ទុ្ត្
លគ្ោរ ែូចជាលធាើឱ្យសក់សាវូ លធោញបាក់ ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវជាលែើរ ។ 

 ៤. សទត បនលត្លជា រ៊ឺ លភាើងោត្ ប្ែលម្ចនភាពលតត ខាា ំង បានែល់ 
លភាើងោត្ ប្ែលលធាើឱ្យលតត រហូត្ែល់គ្រុន ។ 

 ខ. ព្វហិរលត្លជា បានែល់ ោត្ លភាើងខាងលគ្ត សំលៅែល់ ោត្ លភាើង 

ប្ែលម្ចនលៅកន ងវត្ថ លផសងៗ ប្ែលរិនម្ចនជីវតិ្ កន ងោត្ វភិងគបាលី 
លព្វលទ្ កម្ចនលគ្ចើនយ៉ាង ប្ត្ទំរកសប្រតងគ្តឹ្រប្ត្សលងខប ៥ យ៉ាងរ៊ឺ 
 កែារិគ លភាើង  ស ។ 

 តិ្ណរគិ លភាើងលមោ  ។ 

 លគរ រគិ លភាើងអាចរ៍លគ ។ 
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 េូសរគិ លភាើង ង្កា រ ។ 

 សង្កា ររគិ លភាើងសគ្ម្ចរ ។ 

 ៣. កសិណលត្លជា ឬអាររោណលត្លជា បានែល់ លភាើងប្ែលលគ្បើជា
និរិត្តអាររោណ៍លែើរបីសរាឹងកសិណ លទ្ើបលៅថា កសិណលត្លជា ឬ 

អាររោណលត្លជា ។ 

 ៤. សរោតិ្លត្លជា ឬបកតិ្លត្លជា បានែល់ លភាើងតរធរោតប្ែល 

ជាសរោតិ្លវាហាររបស់រន សសលៅតរគ្បគ្កតី្ ែូចជាលភាើង រគិសនី លភាើង
ធយូង លភាើង  សជាលែើរ ។ 

 ៤. វាលយ ជាោត្ រួ គ្បលភទ្លៅថា ោត្ ខយល ់ម្ចនលកខណៈ ចំលព្វោះ
ខាួនែូលចនោះ រ៊ឺ 
 វតិ្ថរោនលកខណា                   ម្ចនភាពតឹ្ងជាលកខណៈ 

 សរ ទី្រណរសា                   ម្ចនភាពកលគ្រើកជាកិចា 
  ភិនីហារបចា បដ្ឋា ទ           ម្ចនភាពទំលចញជាផល 

  វលសសោត្ ត្ត បទ្ដ្ឋា ទ   ម្ចនោត្ ែ៏លសសជាលហត្ ជិត្ ។ 

 កន ងវសិ ទ្ធិររគសប្រតងថា លយ វតិ្ថរោនភាលវា វា សរ ទី្រណភាលវា វា, 
  ំ វាលយោតូ្តិ្ ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណាប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់ភាវៈតឹ្ងកដី ភាវៈ
កលគ្រើកញ័រកដី ប្ែលម្ចនលៅកន ងោងោ លទោះ លៅថា វាលយោត្  ។ 

 

វាលយោត្  រ៊ឺ ោត្ ខយល់ម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. បររត្ថវាលយ ឬលកខណវាលយ បានែល់ ោត្ ខយល់ប្ែលម្ចន 
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សភាវលកខណៈឱ្យពិលសាធែឹងអាោរតឹ្ង ឬោរកលគ្រើកញ័របានម្ចន
លកខណៈគ្បចាំខាួន ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 វតិ្ថរោនលកខណា បានែល់ ម្ចនលកខណៈតឹ្ង ឬសរ ទី្រណលកខណា 
បានែល់ ម្ចនលកខណៈកលគ្រើកញ័រ ។ 

 ២. សសម្ចោ រវាលយ ឬស ត្តនតវាលយ បានែល់ ោត្ ខយល់ប្ែលជា
ចំប្ណកគ្បកប ប្ែលម្ចនលៅខាងកន ងោងោ របស់សត្ាប្ែលម្ចនជីវតិ្ 
ឬោត្ ខយល់ប្ែលសប្រតងទ្ កតរន័ គ្ពោះសូគ្ត្ ប្ចកលចញជា ២ ពួករ៊ឺ 
 ក.  ជឈត្តិកវាលយ បានែល់ ោត្ ខយល់ខាងកន ង សំលៅែល់ ោត្ 
ខយល់ប្ែលជាចំប្ណកគ្បកប ប្ែលលៅខាងកន ងោងោ របស់សត្ាប្ែល
ម្ចនជីវតិ្ កន ងោត្ វភិងគបាលីសប្រតងថាម្ចន ៦ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. ឧទ្ធងគម្ច វាត ខយល់បក់ពីលគ្ោរលឡើងលលើ ែូចជាោរលភើ ោរ
សាៃ ប ោរកអក ជាលែើរ ។ 

 ២.  លោរម្ច វាត ខយល់បក់ពីលលើលៅលគ្ោរ ែូចជាោរលផ្ទរ 
ោរោក ោររម្ចត់្ ជាលែើរ ។ 

 ៣. ក ចេិសយ វាត ឬ ក ចេិែា វាត ខយល់លែកលៅខាងកន ងក្ផោ 
(ខយល់ខាងលគ្តលព្វោះលវៀន) លធាើឱ្យ ៊ឺលព្វោះ លសៀត្លព្វោះជាលែើរ ។ 

 ៤. លោែាសយ វាត ខយល់លែកលៅខាងកន ងគ្កពោះ (ខយល់ខាងកន ង
លព្វោះ) ែូចជាកូរលព្វោះជាលែើរ ។ 

 ៥.  ងគរង្កគ ន សារលិទ វាត ខយល់បក់ផសពាផា សពា វ វៈតូ្ចធំ  
លធាើឱ្យកលគ្រើកោងោ បាន ។ 
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 ៦.  សាលសា បសាលសា ខយល់ែកែលងាើរចូល លចញ ។ 

 ខ. ព្វហិរវាលយ បានែល់ ោត្ ខាងលគ្ត សំលៅែល់ ោត្ ខយល ់

ប្ែលលៅខាងលគ្តវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ កន ងោត្ វភិងគបាលីលលើកជាតួ្យ៉ាង 

សលងខបទ្ ក ៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ប រត្ថិម្ច វាត ខយល់បក់រក ំពីទិ្សខាងលកើត្ ។ 

 បចេិម្ច វាត ខយល់បក់រក ំពីទិ្សខាងលិច ។ 

 ឧត្តោ វាត ខយល់បក់រក ំពីទិ្សខាងលជើង ។ 

 ទ្កខិណា វាត ខយល់បករក ំពីទិ្សខាងត្បូង ។ 

 សីត វាត ខយល់គ្ត្ជាក់ (រង្ក) ។ 

 ឧណាា  វាត ខយល់លតត  ។ 

 ៣. កសិណវាលយ ឬអាររោណវាលយ បានែល់ ខយល់ប្ែលលគ្បើ
ជាអាររោណ៍កន ងោរសរាឹងកសិណរបស់ នកលធាើ្ន លដ្ឋ កំណត់្ ក
ោត្ ខយល់ប្ែលលធាើឱ្យែ ំពពករសាត់្លៅ សាឹកល ើញ័រ ឬប្ែលលធាើឱ្យ
សរក្សសក់រសាត់្ ជានិរិត្តកន ងោរពិចារណាថា គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ អាោរ
របស់ោត្ ខយល់គ្ពរគន ជារួ បរកិរោថា វាលយ វាលយ ។ 

 ៤. សរោតិ្វាលយ ឬបកតិ្វាលយ បានែល់ ខយល់តរធរោជាតិ្ 

ប្ែលបក់លៅរកជាគ្បគ្កតី្ ។ 

  ធិបា  វាលយោត្  រ៊ឺ ោត្ ខយល់លនោះ លបើម្ចនលកខណៈតឹ្ង 
លៅថា វតិ្ថរោនវាលយ ជាខយល់ប្ែលលធាើឱ្យរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួន
លទោះ តំងម្ចំរិនកលគ្រើកខាងកន ងោងោ របស់ល ើងលនោះ លបើវតិ្ថរោនវាលយ
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ម្ចនលគ្ចើន លធាើឱ្យ នកលទោះែឹងខាួនថាតឹ្ង ៊ឺច កចាប់លពញោងោ  ឬរិន
ែូលចាន ោះ លកើត្លឡើងកន ងខណៈប្ែលម្ចនអាោររងឹក្ែលជើង ឬខណៈប្ែល
សរាឹងលរើល ាីរិនប៉ាគ្បិចប្ភនក លបើលកើត្ខាងលគ្តោងោ  រ៊ឺ លកើត្កន ងវត្ថ 
លផសងៗ ក៏លធាើឱ្យវត្ថ លទោះតំងលៅបានយ៉ាងម្ចំ ឬលធាើឱ្យតឹ្ងលដ្ឋ  ំណាច
របស់ វតិ្ថរោនវាលយ ែូចជាកន ងកង់ នប្ែលបូរខយល់លហើ  ឬកន ងបាល់
ប្ែលបូរខយល់ចូលលៅខាងកន ងក៏នឹងតឹ្ងលឡើង លគ្ព្វោះម្ចន វតិ្ថរោនវាលយ 
ែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 វា តិ្ សហជាត្ធលរោ  បត្ម្ចលន កតា  វហតី្តិ្ = វាលយ  
 ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណារប្រងទំឱ្យរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួន 

តំងម្ចំរិនកលគ្រើកញ័រ ធរោជាតិ្លទោះ ឬោត្ លទោះ ល ោ្ ោះថា វាលយ ។ 

 ោត្ ខយល់លកខណៈរា៉ាងលទ្ៀត្ ម្ចនលកខណៈកលគ្រើកញ័រ លៅថា 
សរ ទី្រណវាលយ ឬលពលខាោះលៅថា សរីរណវាលយ ជាោត្ ខយល់ ប្ែល
លធាើឱ្យរូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួនលទោះ កលគ្រើកលៅរកបាន ែូចជា
អាោរកលគ្រើករបសស់ត្ាោំង   ប្ែលម្ចនោរកលគ្រើកឥរយិបេលផសង  ៗ
ឬម្ចនោរប៉ាគ្បិចប្ភនក កលគ្រើកក្ែ កលគ្រើកលជើង ឬបលទោ បង់វត្ថ លសាោ កលគ្គក
លចញពីោងោ  រហូត្ែលោ់រគ្បសតូ្ប គ្ត្ ោំងលនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
 ំណាចរបស់ សរីរណវាលយ ោំង ស់ ចំប្ណកខយល់កលគ្រើកញ័រលៅខាង
លគ្តសត្ាប្ែលម្ចនជីវតិ្លទោះ រប្រងលធាើឱ្យវត្ថ លផសងៗ កលគ្រើកចាកទី្លែើរ
បាន ែូចវចនត្ថៈថា  
 វា តិ្ លទ្សនតរ បបត្តិ លហត្ ភាលវន ភូត្សងាតំ្ បាលបតី្តិ្ = វាលយ  
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 ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ ឬោត្ ណារប្រងលធាើឱ្យរហាភូត្រូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន
ជារួ ខាួន កលគ្រើកលៅទី្ែក្ទ្លដ្ឋ ភាពជាលហត្ ឱ្យលកើត្ោរកលគ្រើកពីទី្
កប្នាងរួ លៅទី្កប្នាងរួ លទ្ៀត្ ធរោជាតិ្ ឬោត្ លទោះ ល ោ្ ោះថា 
វាលយ ។ 

 តរប្ែលលព្វលលហើ ែល់ បឋវ ី អាលបា លត្លជា និងវាលយ 
ប្ែលជាោត្ ោំង ៤ លនោះល ោ្ ោះថាជារហាភូត្របូ លគ្ព្វោះជារូបធំប្ែល
ជាគ្បោនែល់រូបែក្ទ្ៗ និងគ្បាកែចាស់ ែូចជាកន ងវត្ថ លផសងៗ  ធំឬតូ្ច
កតីប្ែលគ្បាកែជារូបោង សណាា នលឡើងរកបានលទោះ ក៏លគ្ព្វោះរហាភូត្រូប
ប្ែលរួរគន លគ្ចើនខាោះតិ្ចខាោះលទោះឯង ែូលចាន ោះរហាភូត្រូបោំង ៤ លនោះ ោល
លព្វលលដ្ឋ សណាា នលហើ  ក៏ធំជាងរូបែក្ទ្ៗ ោលលព្វលលដ្ឋ សភាវៈ
ក៏គ្បាកែចាស់ជាងរូបែក្ទ្  ៗសរែូចវចនត្ថៈប្ែលសប្រតងថា  
 រហទត និ ហ តា  ភូតនិ បាត្ ភូតនីតិ្ = រហាភូតនិ 

 ប្គ្បថា រូបោំង  ណាោលលព្វលលដ្ឋ សណាា ននិងលព្វល
លដ្ឋ សភាវៈលហើ  ជាធំនិងគ្បាកែចាស់ រូបោំងលទោះ ល ោ្ ោះថា 
រហាភូត្រូប ។ 

 

រូបោត្ ប្ែលជាសម្ចា ញ់ និងជាសគ្ត្វូ 
 កន ងរហាភូត្រូបោំង ៤ ោត្ ខាោះជាសម្ចា ញ់នឹងគន  រ៊ឺ ចូលគន បាន 
និងោត្ ខាោះជាសគ្តូ្វនឹងគន  រ៊ឺ ចូលគន រិនបាន ម្ចនសប្រតងទ្ កែូលចនោះ 

 ោត្ ែីនិងោត្ ទឹ្កជាសម្ចា ញ់នឹងគន  លដ្ឋ លគ្ចើនគ្តូ្វលៅជារួ  
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គន ជានិចា លបើទី្ណាម្ចនោត្ ែីលគ្ចើន ទី្លទោះក៏គ្តូ្វម្ចនោត្ ទឹ្កលគ្ចើនផង
លគ្ព្វោះជាោត្ ប្ែលធៃន់ែូចគន  ។ 

 ោត្ លភាើងនិងោត្ ខយល់ជាសម្ចា ញ់នឹងគន  លបើទី្ណាម្ចនោត្ លភាើង
លគ្ចើន ទី្លទោះក៏គ្តូ្វម្ចនោត្ ខយល់លគ្ចើនផង លគ្ព្វោះជាោត្ ស្សាលែូចគន  ។ 

 ោត្ ែីនិងោត្ ខយល់ជាសគ្តូ្វនឹងគន  លគ្ព្វោះលហត្ ថាសភាវៈធៃន់ 

ស្សាលរិនែូចគន  ។ 

 ោត្ ទឹ្កនិងោត្ លភាើងជាសគ្តូ្វនឹងគន  លគ្ព្វោះម្ចនលកខណៈផោ  គន  
រ៊ឺគ្ត្ជាក់ជារួ លតត  និងធៃន់ជារួ ស្សាល ។ 

 កន ងោត្ ោំង ៤ របស់រហាភូត្រូបលនោះ លបើសលងាត្ឱ្យលអនឹងល ើញ
ថាម្ចនសភាវលកខណៈរបស់ខាួនឯង ជាសគ្តូ្វគន កន ងខាួន គ្បលភទ្នីរួ  ៗ
ពីរយ៉ាង រ៊ឺ  
 បឋវោីត្      ម្ចនលកខណៈរងឹ ឬទ្ន់ ។ 

 អាលបាោត្   ម្ចនលកខណៈហូរ ឬជាប់សអិត្ ។ 

 លត្លជាោត្   ម្ចនលកខណៈគ្ត្ជាក់ ឬលតត  ។ 

 វាលយោត្   ម្ចនលកខណៈតឹ្ង ឬកលគ្រើកញ័រ  ។ 

 លកខណៈោំងពីរយ៉ាងរបស់រហាភូត្រូប ឬោត្ ោំង ៤ រប្រងម្ចន
លកខណៈប្ែលទ្ម្ចា  ខាួនឯងែូចគន គ្រប់ៗ ោត្  ប្ត្ោត្ ោំង ៤ លនោះគ្តូ្វ
លកើត្លៅរួរគន ជានិចា នឹងលៅយ៉ាងឯកលទ្សចំលព្វោះោត្ ណារួ លទោះរិន
បានលឡើ  កន ងលកខណៈរបស់ោត្ ែីប្ែលរងឹរប្រងលៅជារួ ទឹ្កប្ែល
ជាប់សអិត្ លៅជារួ លភាើងប្ែលគ្ត្ជាក់ និងលៅជារួ ខយល់ប្ែលតឹ្ង ។ 
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 ចំប្ណកលកខណៈរបស់ែីប្ែលទ្ន់រប្រងលៅជារួ ទឹ្កប្ែលហរូ
លៅជារួ លភាើងប្ែលលតត  និងលៅជារួ ខយល់ប្ែលកលគ្រើកញ័រ ។ 

 ោត្ ោំង ៤ រប្រងជាសម្ចា ញ់នឹងសគ្តូ្វប្ែលទ្ម្ចា  គន យ៉ាង 

លនោះគ្រប់លពលលវោ ។ 

 

ឧបាោ រូប សំលៅែល់ រូបប្ែលអាស្ស័ រហាភូត្រូបលកើត្ម្ចន ២៤ រូប  

ព្បច្ភទទី ២ បសាទរបូ ៥ 
 បសាទ្រូប ព្វកយថា បសាទ្ ប្គ្បថា ភាពថាា  បសាទ្រូប សំលៅែល ់
រូបប្ែលម្ចនភាពថាា  អាចកន ងោរទ្ទួ្លអាររោណ៍បានែូចកញ្ា ក់ប្ែលម្ចន
ភាពថាា  រប្រងអាចទ្ទួ្លរូបលផសង  ៗខាងលគ្តបាន លបើកញ្ា ក់ស្សអាប់លហើ  
ក៏រិនអាចនឹងទ្ទួ្លរូបោំងលទោះបានលឡើ  ។ 

 បសាទ្រូប រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចនភាពថាា លនោះម្ចន ៥ យ៉ាងលផសង  ៗគន  បាន
ែល់ ចកខ បសាទ្រូប លសាត្បសាទ្របូ ឃានបសាទ្រូប ជិវាា បសាទ្រូប 
និងោ បសាទ្រូប នឹងបានសប្រតងបសាទ្រូបោំង ៥ លដ្ឋ លំដ្ឋប់ 

ែូចត្លៅលនោះ  
១. ចកខ បសាទ្រូប 

 ចកខ បសាទ្រូប ជារូបរា៉ាងប្ែលលកើត្ ំពីករោ ម្ចនភាពថាា ែូចកញ្ា ក់ 
នឹងអាចទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ រ៊ឺ ពណ៌លផសងៗ បាន តងំលៅគ្ត្ង់កណាត ល
ប្កវប្ភនកលមោ  ម្ចនគ្កលពញែូចជាប៉ា  សំឡី ៧ ជាន់គ្ជាបផតិត្លដ្ឋ លគ្បង 
ទំ្ហំគ្បម្ចណប៉ា នកាលក្ច ម្ចនទទី្ឱ្យសលគ្រចកិចា ២ គ្បោរ រ៊ឺ ជាវត្ថ 
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ប្ែលជាទី្តំងក្នចកខ វញិ្ញញ ណចិត្តរួ  និងជាោា រប្ែលជាទី្លកើត្ក្នចកខ ោា រ
វេិីចិត្តរួ  ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ចកខ វញិ្ញញ ណធិែាិតំ្ ហ តា  សរវសិរំ ចកខតិ្ អាចិកខនតំ វ ិ លហាតី្តិ្ = 
ចកខ  ប្គ្បថា រូបណាជាទី្តំងក្នចកខ វញិ្ញញ ណ និងម្ចនសភាពហាក់ែូច
ជាគ្បាប់ឱ្យចកខ វញិ្ញញ ណែឹងអាររោណ៍លទោះថា អាររោណ៍លទោះលអ ឬរិនលអ 
ែូលចាន ោះរូបលទោះ ល ោ្ ោះថា ចកខ  បានែល់ ចកខ បសាទ្រូប ។ 

 ចកខ បសាទ្រូប លនោះ ម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
 រូបាភិឃាតរហភូត្បបសាទ្លកខណំ     ម្ចនភាពថាា របស់រហាភូត្រូប 

         ប្ែលប៉ាោះខោប់រូបាររោណ៍ជាលកខណៈ 
 រូលបស   អាវញិ្ជ នរសំ        ម្ចនភាពោញ កនូវរូបាររោណ៍ជាកិចា 
 ចកខ វញិ្ញញ ណសស  ោរភាវបចា បដ្ឋា នំ       ម្ចនភាពជាទី្តំងទ្ទួ្ល 
ចកខ វញិ្ញញ ណចិត្តជាផល 

 ទ្ែា ោរតនិោនករោជភូត្បទ្ដ្ឋា នំ      ម្ចនរហាភូត្រូបប្ែលលកើត្
ពីករោប្ែលគ្បាថាន លែើរបីនឹងល ើញជាលហត្ ជិត្ ។ 

 ចកខ បសាទ្រូប លនោះរិនបានសលំៅែល់ប្ភនក ឬគ្គប់ប្ភនក ប្ត្
សំលៅ កចំលព្វោះចកខ បសាទ្រូប ប្ែលតំងលៅកណាត លប្ភនកលមោ លដ្ឋ 
ចំលព្វោះប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 កន ង ែាសាលិនី ែាកថា សប្រតង ត្ថរបស់ចកខ ទ្ កជា ២ គ្បោរ រ៊ឺ 
រំសចកខ  និង បញ្ញញ ចកខ  ។ 

 រំសចកខ  បានែល់ ប្ភនកសាច់ប្ែលសគ្ម្ចប់លរើលវត្ថ លផសងៗ បាន 
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 ែូចជាប្ភនករបស់សត្ាោំង   លព្វលលដ្ឋ សភាវធរ៌លហើ ក៏បាន
ែល់ ចកខ បសាទ្រូបលទោះឯង ។ 
 បញ្ញញ ចកខ  បានែល់  ំណាចកន ងោរែឹងលរឿងលផសងៗ លដ្ឋ បញ្ញញ  
រ៊ឺ ជាោរែឹងបានតរផាូវចិត្ត រិនប្រនែឹងបានលដ្ឋ ប្ភនកលទ្ បញ្ញញ ចកខ 
លនោះគ្ពោះព ទ្ធ ងគសប្រតងទ្ កជា ៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ១. ព ទ្ធចកខ  សលំៅែល់ បញ្ញញ របស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធប្ែលែឹងកន ង
 ធាស្ស័ របស់សត្ាលោកោំងពួងបានលៅថា អាសយន ស ញ្ញញ ណ 
និងបញ្ញញ ប្ែលអាចែឹងទរឥន្រនោិ  (សទ្ធិន្រនោិ  វរី ិន្រនោិ  សតិ្ន្រនោិ  
សម្ចធិន្រនោិ  និងបញ្ញិន្រនោិ ) របស់សត្ាោំង  ថាចាស់ោា  ឬទ្ន់លខា 
គ្តឹ្រណា ប្ែលលៅថា ឥន្រនោិ បលោបរ ិត្តិញ្ញញ ណ  ងគធរ៌បានែល់ 
រហាកិរយិញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ២. សរនតចកខ  សលំៅែល់ បញ្ញញ ប្ែលអាចែឹងវត្ថ ោំង  ោំង
ពួង ោំងបញ្ញត្តិនិងបររត្ថធរ៌ ប្ែលលៅថា សពាញ្ញ ត្ញ្ញញ ណ  ងគធរ៌ 
បានែល់ រហាកិរយិញាណសរប  ត្តចិត្តែួងទី្ ១ ។ 
 ៣. ញាណចកខ  សំលៅែល ់ បញ្ញញ ប្ែលលធាើឱ្យ ស់អាសវកិាលលស
ប្ែលលៅថា  រហត្តររគញ្ញញ ណ ឬអាសវកខ ញ្ញញ ណ  ងគធរ៌បានែល់
បញ្ញញ លចត្សិកកន ង រហត្តររគចិត្ត ។ 
 ៤. ធរោចកខ  សលំៅែល់ បញ្ញញ របសគ់្ពោះ រ ិប រគលថាន ក់លគ្ោរ 
ោំង ៣ រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី និងគ្ពោះ ទគរី  ងគធរ៌ 
បានែល់ បញ្ញញ លចត្សិកប្ែលលៅកន ងររគចិត្តខាងលគ្ោរ ៣ ។ 
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 ៥. ទិ្ពាចកខ  សលំៅែល់ បញ្ញញ ប្ែលអាចល ើញវត្ថ លផសងៗ ប្ែល
លៅឆ្ងៃ  ប្សនឆ្ងៃ  បានយ៉ាងលអិត្លដ្ឋ  ំណាចរបស់សម្ចធិ ប្ែល
លៅថា  ភិញ្ញញ សម្ចធិ  ងគធរ៌ បានែល់  ភិញ្ញញ ចិត្ត ២ ែួង ។ 
 បញ្ញញ ចកខ ោំង ៥ គ្បោរលនោះ ព ទ្ធចកខ និងសរនតចកខ  ម្ចនចំលព្វោះប្ត្
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកបញ្ញញ ចកខ ែ៏លសស ៣ លទ្ៀត្ រប្រងលកើត្
ែល់គ្ពោះ រ ិប រគលែក្ទ្ៗ ឬ្នោភីប រគលប្ែលបានទិ្ពាចកខ ញាណ
តរសររួរែល់ញាណនិងប រគល ។ 
 

២. លសាត្បសាទ្រូប 
 លសាត្បសាទ្រូប ជារូបធរ៌រា៉ាងប្ែលម្ចនភាពថាា អាចទ្ទួ្ល
សោោ ររោណ៍បាន ជាលហត្ ឱ្យបានឮសំលឡងនិងជាទី្តំងរបស់លសាត្-
វញិ្ញញ ណចិត្ត ម្ចនវចនត្ថៈថា លសាត្វញិ្ញញ ណធិែាិតំ្ ហ តា  សទ្ោំ ស ណាតី្តិ្ =  
លសាតំ្ ប្គ្បថា រូបណាជាទី្តំងក្នលសាត្វញិ្ញញ ណចិត្ត និងរប្រងឮសំលឡង 
ែូលចាន ោះរូបលទោះល ោ្ ោះថា លសាត្ បានែល់ លសាត្បសាទ្ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ សទ្ោំ ស ណនតិ ឯលត្ទតិ្ = លសាតំ្ (វា) សលទ្ោ 
ស  យនតិ ឯលត្ទតិ្ = លសាតំ្ ប្គ្បថា ចិត្តលចត្សិកោំង  ណារប្រង 
ឮសលំឡងលដ្ឋ អាស្ស័ រូបលទោះ ែូលចាន ោះរូបប្ែលជាលហត្ ក្នោរឮរបស់
ចិត្តនិងលចត្សិកោំងលទោះ ល ោ្ ោះថា លសាត្ បានែល់ លសាត្បសាទ្ (ឬ) 
សត្ាោំង  ប្ែលឮសំលឡង លដ្ឋ អាស្ស័ រូបលទោះ រូបប្ែលជាលហត្ 
ក្នោរឮរបស់សត្ាោំងលទោះ ល ោ្ ោះថា លសាត្ បានែល់ លសាត្បសាទ្ ។ 
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លសាត្ ម្ចន ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ១. ទិ្ពាលសាត្ សលំៅែល់ គ្ត្លចៀកទិ្ពា រ៊ឺ លដ្ឋ  ំណាចក្នោរ
លធាើ ភិញ្ញញ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងទិ្ពាលសាត្ ភិញ្ញញ  រ៊ឺ គ្ត្លចៀត្ទិ្ពា រប្រង
ឮសំលឡងោំងពួង សូរបីកន ងទី្ឆ្ងៃ  ប្ែលរន សសធរោតរិនអាចឮបាន 
លដ្ឋ  ងគធរ៌ បានែល់  ភិញ្ញញ ចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ២. ត្ណាា លសាត្ រ៊ឺ គ្កប្សរបស់ត្ណាា  ព្វកយថា លសាត្ កន ងទី្ 
លនោះសលំៅែល់គ្កប្សត្ណាា  លសាត្ លទ្ើបម្ចនលសចកតីថា សភាពរបស់
ត្ណាា លទោះ ជាគ្កប្សប្ែលទំឱ្យហរូលៅកន ងោម្ចររោណ៍ោំង ៦ និង
រប្រងហូរលៅោន់ោរភូរិជាលែើរ ។ 
 ៣. បសាទ្លសាត្ រ៊ឺ លសាត្បសាទ្រូប លសាត្បសាទ្រូបលនោះជា 
ធរោជាតិ្របស់រូបធរ៌រា៉ាង ប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន ជាភាវៈប្ែលម្ចន
ភាពថាា  ជាលគ្រឿងទ្ទួ្លសំលឡងលផសងៗ តងំលៅខាងកន ងរនធគ្ត្លចៀក
ម្ចនសណាា នែូចវង់ចិលញ្ា ៀន និងម្ចនលោរពណ៌គ្កហរលអិត្គ្បាកែលៅ
លដ្ឋ ជ ំវញិ ម្ចន ំណាប្ែលឱ្យសលគ្រចកិចា ២ គ្បោរ រ៊ឺ ជាទី្តំងក្ន
លសាត្វញិ្ញញ ណចិត្តរួ  និងជាោា រប្ែលជាទី្លកើត្ក្នលសាត្ោា រវេិីចិត្ត
រួ  ម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ 
        សោោ ភិឃាតរហភូត្បបសាទ្លកខណំ  ម្ចនភាពថាា របស់រហាភូត្
រូបប្ែលប៉ាោះខោប់សោោ ររោណ៍ជាលកខណៈ 
 សលទ្ោស  អាវញិ្ជ នរសំ      ម្ចនោរោញ កនូវសោោ ររោណ៍ជាកិចា 
 លសាត្វញិ្ញញ ណសស អាោរភាវបចា បបដ្ឋា នំ  ម្ចនភាពជាទី្តំងទ្ទួ្ល 
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របស់លសាត្វញិ្ញញ ណចិត្តជាផល 
 លសាត្ ោរតនិោនករោជភូត្បទ្ដ្ឋា នំ      ម្ចនរហាភូត្រូបលកើត្ពី
ករោប្ែលគ្បាថាន លែើរបីនឹងសាត ប់ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

៣. ឃានបសាទ្រូប 
 ឃានបសាទ្រូប ជារូបធរ៌រា៉ាងប្ែលម្ចនភាពថាា អាចទ្ទួ្ល
រទធ ររោណ៍ រ៊ឺ កាិនលផសងៗ ែូចវចនត្ថៈថា ឃា តី្តិ្ = ឃានំ ប្គ្បថា រូប
ណារប្រងស្សូបកាិនបាន រូបលទោះល ោ្ ោះថា ឃាន បានែល់ ឃានបសាទ្ 
វចនត្ថៈលនោះជាោរសប្រតងលដ្ឋ  រ លគ្ព្វោះឃានបសាទ្រិនអាចស្សូប
កាិនបានលទ្ ឃានវញិ្ញញ ណចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ ឃានបសាទ្
ជា នកស្សូបកាិនបាន ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ឃា នតិ ឯលត្ទតិ្ = ឃានំ (វា) ឃា ី នតិ 
ឯលត្ទតិ្ = ឃានំ ប្គ្បថា សត្ាោំង  រប្រងស្សូបកាិនលដ្ឋ រូបណា 
ែូលចាន ោះរូបប្ែលជាលហត្ ក្នោរស្សូបកាិនរបស់សត្ាោំង  លទោះ ល ោ្ ោះ
ថា ឃាន (ឬ) សត្ាោំង  របបីស្សបូកាិនលដ្ឋ រូបលទោះ ែូលចាន ោះរូបប្ែល
ជាលហត្ ក្នោរស្សូបកាិនរបសស់ត្ាោងំ   លទ្ើបល ោ្ ោះថា ឃាន 
វចនត្ថៈលនោះជាោរសប្រតងលដ្ឋ រ ខយន័  (រ៊ឺន័ លដ្ឋ គ្ត្ង់) ។ 
 ឃានបសាទ្រូប ជារូបធរ៌រួ គ្បលភទ្ប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន
លដ្ឋ ចំលព្វោះម្ចនភាពថាា  អាចទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ រ៊ឺ កាិនលផសងៗ បាន តំង
លៅខាងកន ងរនធគ្ចរ ោះ ម្ចនសណាា នស្សលែៀងគ្កចកលជើងពប្ព ម្ចនទទី្
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ឱ្យសលគ្រចកិចា ២ គ្បោរ រ៊ឺ វត្ថ ជាទី្តំងក្នឃានវញិ្ញញ ណចិត្តរួ  និង
ជាោា រប្ែលជាទី្លកើត្ក្នឃានវេិីចិត្តរួ  ម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះ
ខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 រទធ ភិឃាតរហភូត្បបសាទ្លកខណំ ម្ចនភាពថាា របស់រហាភូត្
រូបប្ែលប៉ាោះខោប់រទធ ររោណ៍ជាលកខណៈ 
 រលនធស  អាវញិ្ជ នរសំ   ម្ចនោរោញ កនូវរទធ ររោណ៍ជាកិចា 
 ឃានវញិ្ញញ ណសស អាោរភាវបចា បបដ្ឋា នំ  ម្ចនភាពជាទី្តំងទ្ទួ្ល
របស់ឃានវញិ្ញញ ណជាផល 
 ឃា ិត្ ោរតនិោនករោជភូត្បទ្ដ្ឋា នំ    ម្ចនរហាភូត្រូបលកើត្
 ំពីករោប្ែលគ្បាថាន លែើរបីនឹងស្សូប (កានិ) ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

៤. ជិវាា បសាទ្រូប 
 ជិវាា បសាទ្រូប ជារូបធរ៌រា៉ាងប្ែលម្ចនភាពថាា អាចទ្ទួ្លរស
លផសងៗ បាន និងជាលហត្ ឱ្យអា  ប្វង ែូចវចនត្ថៈថា ជីវតំិ្  វាា តី្តិ្ = 
ជិវាា  ប្គ្បថា រូបណាម្ចនសភាពហាក់ែូចជាលៅនូវរស ជាលហត្ ឱ្យអា  
ប្វង រូបលទោះល ោ្ ោះថា ជិវាា  ។ 
 ព្វកយថា ជិវាា  លនោះោត់្បទ្បាន ២ បទ្ ជីវតិ្ +  វាា  = ជិវាា  
 ព្វកយថា ជីវតិ្ ប្គ្បថា អា   ប្ត្កន ងទី្លនោះប្គ្បថា រស លគ្ព្វោះអា   
នឹងតំងលៅបានលទោះគ្តូ្វអាស្ស័ រសជូរ ប្ផអរ ក្គ្ប ហឹរ ប្ែលបានពីោរ
បរលិភារអាហារលផសងៗ ជាលែើរ អា  លទ្ើបតំងលៅបាន ូរ លដ្ឋ លហត្ 
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លនោះលទ្ើបលលើក កព្វកយថាជីវតិ្ ជាល ោ្ ោះរបស់អា   លគ្ព្វោះជាផល
របស់រសលទោះរកតំងទ្ ក លដ្ឋ អាស្ស័ លហត្  រ៊ឺ រស លហើ លៅរស
លផសងៗ លទោះថាជីវតិ្ ប្ែលជាោរលៅលដ្ឋ  រ ។ 
 ព្វកយថា  វាា  ប្គ្បថា លៅ រួរជារួ ព្វកយថា ជីវតិ្ ក៏សលំៅែល ់
លៅរសលផសងៗ លទោះឯង លគ្ព្វោះធរោតជិវាា បសាទ្រប្រងទំរកនូវរសជាតិ្
លផសង  ៗ ប្ែលជាទី្លពញចិត្តរបស់ជិវាា វញិ្ញញ ណឱ្យរកោន់ខាួន ោលរួរបទ្ 
ជីវតិ្ និង  វាា  ចូលគន ក៏ជា ជិវាា  ។ 
 ជិវាា បសាទ្រូប លនោះជារូបធរ៌រា៉ាងប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន 
ជារូបប្ែលម្ចនភាពថាា  ជាលគ្រឿងទ្ទួ្លរសលផសងៗ បាន តំងលៅកន ង 
កណាត ល ណាត ត្ ម្ចនសណាា នែូចច ងគ្ត្បកផ្ទា ឧបបល ម្ចនទទី្
ឱ្យសលគ្រចកិចា ២ គ្បោរ រ៊ឺ វត្ថ ជាទី្តំងក្នជិវាា វញិ្ញញ ណចិត្តរួ  ជាោា រ
ប្ែលជាទី្លកើត្ក្នជិវាាោា រវេិីចិត្តរួ  ជិវាា បសាទ្លនោះម្ចនលកខណៈពិលសស
ចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 រសាភិឃាតរហភូត្បបសាទ្លកខណា ម្ចនភាពថាា របស់
រហាភូត្រូបប្ែលប៉ាោះខោប់រសាររោណ៍ជាលកខណៈ 
 រលសស  អាវញិ្ជ នរសា       ម្ចនោរោញ កនូវរសាររោណ៍ជាកិចា 
 ជិវាា វញិ្ញញ ណសស អាោរភាវបចា បបដ្ឋា ទ  ម្ចនភាពជាទី្តំងទ្ទួ្ល
របស់ជិវាា វញិ្ញញ ណជាផល 
 សា ិត្ ោរតនិោនករោជភូត្បទ្ដ្ឋា ទ ម្ចនរហាភូត្រូបលកើត្
ពីករោប្ែលគ្បាថាន នឹងលទិ្ធភាកសរសជាលហត្ ជិត្ ។ 
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៥. ោ បសាទ្រូប 
 ោ បសាទ្រូប ជារូបធរ៌រា៉ាងប្ែលម្ចនភាពថាា អាចទ្ទួ្ល
លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ រ៊ឺ គ្ត្ជាក់ លតត  រងឹ ទ្ន់ តឹ្ង ធូរ បាន ។ 
 ព្វកយថា ោ  លនោះ ម្ចន ត្ថលគ្ចើនគ្បោរ រ៊ឺ សំលៅែល់ រូបប្ែល
ជាទី្គ្បជ ំក្នចំប្ណកលផសងៗ ម្ចនសក់ លោរ គ្កចក ជាលែើរ លពលខាោះក៏
លគ្បើកន ងលសចកតីរបស់ោងោ ោំង ស់ និងលពលខាោះក៏លគ្បើកន ងលសចកតី
របស់ទរធរ៌ ែូចជាចិត្តនិងលចត្សិក និងលពលខាោះក៏លគ្បើកន ងលសចកតី
ជាគ្កុរជាកង ោលរួរលសចកតីអាចប្ចកលសចកតីរបស់ព្វកយថា ោ  
បានជា ៤ គ្បោរ  
 ១. បសាទ្ោ    សលំៅែល់ ោ បសាទ្រូប ។ 
 ២. រូបោ          សំលៅែល់ រូបធរ៌ោំងពួង  
 ៣. ទរោ       សំលៅែល់ ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក ។ 
 ៤. បញ្ញត្តិោ  សលំៅែល់ សរូហបញ្ញត្តិ រ៊ឺ បញ្ញត្តិពួកគ្កុរ 
កងលផសងៗ ម្ចនពួកែំរ ីលៅថា ហត្ថិោ  ពួកលសោះ លៅថា  សសោ  
ជាលែើរ ម្ចនវចនត្ថៈថា ក ចេិតនំ លកសាទី្នំ បាបធម្ចោ នញ្ា  អាលយតិ្ = 
ោលយ ប្គ្បថា រូបណាជាទី្គ្បជ ំក្នចំប្ណកលផសងៗ ម្ចនសក់ជាលែើរ 
និងជាទី្គ្បជ ំក្ន ក សលធរ៌ រូបលទោះល ោ្ ោះថា ោ  សំលៅែល់ ោង
ោ ោំង ស់ ។ 
 សគ្ម្ចប់ោ បសាទ្ប្ែលលៅល ោ្ ោះថា ោ  លទោះជាោរសប្រដង
លដ្ឋ  រ លលើក កព្វកយថា ោ  ប្ែលជាល ោ្ ោះរបស់ោងោ ោំង
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 ស់លទោះរកតំងកន ងោ បសាទ្ ប្ែលជាចំប្ណករួ របស់ោងោ 
លទោះ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ោ បសាទ្ប្ែលល ោ្ ោះថា ោ  លទោះ ោប់ជា
ោរសប្រតងលដ្ឋ  រ រ៊ឺ លលើក កព្វកយថា ោ  ប្ែលជាល ោ្ ោះរបស់
ោងោ  ប្ែលជាទី្លកើត្ក្នោ បសាទ្រកតំងលៅកន ងោ បសាទ្ 
ប្ែលជា នកអាស្ស័ លកើត្ ។ 
 ោ បសាទ្លនោះជារូបធរ៌រា៉ាង ប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន 
ម្ចនភាពថាា និងជាលគ្រឿងទ្ទួ្លវត្ថ សរផសសលផសងៗ ម្ចនគ្ត្ជាក់ លតត  រងឹ 
ទ្ន់ តឹ្ង ធូរ បាន ោ បសាទ្លនោះលកើត្លៅព្វសលពញោងោ  លវៀរប្ត្
ច ងសក់ ច ងលោរ ច ងគ្កចក ប្សបកប្ែលគ្ោស ់ និងទី្រួរក្នអាហារេោី
លគ្ោរលព្វោះលវៀនធំប្ែលជាសាថ នទី្របស់បាចកលត្លជា ម្ចនទទី្ឱ្យសលគ្រច
កិចា ២ គ្បោរ រ៊ឺ វត្ថ ជាទី្តងំក្នោ វញិ្ញញ ណចិត្តរួ  និងជាោា រប្ែល
ជាទី្លកើត្ក្នោ ោា រវេិីចិត្តរួ  ។ 
 ោ បសាទ្រូប ម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 លផ្ទែាព្វា ភិឃាតរហភូត្បបសាទ្លកខលណា ម្ចនភាពថាា របស់
រហាភូត្រូបរួរែល់ោរប៉ាោះខោប់នឹងលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ជាលកខណៈ 
 លផ្ទែាលពាស  អាវញិ្ជ នរលសា     ម្ចនោរោញ កនូវលផ្ទែាព្វា ររោណ៍
ជាកិចា 
 ោ វញិ្ញញ ណសស អាោរភាវបចា បបដ្ឋា លទ ម្ចនភាពជាទី្តំងទ្ទួ្ល 
របស់ោ វញិ្ញញ ណជាផល 
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 ផ សិត្ ោរតនិោនករោជភូត្បទ្ដ្ឋា លទ ម្ចនរហាភូត្របូលកើត្
ពីករោប្ែលគ្បាថាន លែើរបីនឹងប៉ាោះខោប់ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ចកខ  លសាត្ ឃាន ជិវាា  ោ  រូបោំង ៥ លនោះល ោ្ ោះថា បសាទ្រូប
លគ្ព្វោះម្ចនភាពថាា អាចទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែលប៉ាោះខោប់បាន ម្ចនវចនត្ថៈ
សប្រតងថា បសីទ្តី្តិ្ = បសាលោ ប្គ្បថា រូបណាម្ចនភាពថាា  របូលទោះ
ល ោ្ ោះថា បសាទ្ បសាទ្រូបោំង ៥ លនោះលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង ។ 
 

ព្បច្ភទទី ៣  ច្គាឆររបូ ឬវិសយរបូ ៧ 
  លគចររូប ឬ វសិ រូប សំលៅែល ់រូបប្ែលជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត
និងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងតរផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ និងោ 
លដ្ឋ គ្ត្ង់ម្ចនចំនួន ៤ ឬ ៧ រូប ែូចត្លៅលនោះ  
 ១. រូបាររោណ៍ បានែល់ រូបោងសណាា ន ឬពណ៌លផសងៗ ប្ែល 
សប្រតងឱ្យគ្បាកែែល់ចិត្តនិងលចត្សិកតរផាូវប្ភនក ឬសប្រតងែល់លសចកតី
ែឹងផាូវចិត្តឱ្យគ្បាកែ ែឹងវត្ថ លទោះ  ៗ ម្ចនរូបោងសណាា នយ៉ាងណា ែូច
ម្ចនវចនត្ថៈថា រូប តិ្ ហទ្ ងគត្ភាវ ំ បោលសតី្តិ្ = រូបំ ប្គ្បថា 
រូបណារប្រងសប្រតងែល់លសចកតីែឹងរបស់ចិត្តឱ្យគ្បាកែ ែូលចាន ោះរូបលទោះ 
ល ោ្ ោះថា រូបាររោណ៍ ឬ រូប តិ្ ទ្ពាំ បោលសតី្តិ្ = រូបំ ប្គ្បថា រូបណា
រប្រងសប្រតងវត្ថ របសរ់ូបោងសណាា នឱ្យគ្បាកែ រូបលទោះល ោ្ ោះថា 
រូបាររោណ៍ ។ 
 វចនត្ថៈែំបូងបានលសចកតីថា រន សសប្ែលកំព ងសបា ចិត្តកតី 
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 លកើត្ទ្ កខកតី ខាា ចកតី ខាោ សកតី ោល នកែក្ទ្ល ើញទឹ្ករ ខោ វោិរប្ែល
ជាអាោរសប្រតងរបស់ នកលទោះ លហើ ក៏រប្រងែឹងបានថា  នកលទោះកំព ង
សបា ចិត្ត លកើត្ទ្ កខ ខាា ច ខាោ ស ោលប្ែល នកែក្ទ្ែឹងបានែូលចាន ោះ 
ក៏លគ្ព្វោះរូបាររោណ៍លទោះឯង សប្រតងលចញែល់ោរែឹងរបស់ នកលទោះឱ្យ
គ្បាកែលចញរក ឬកន ងវចនត្ថៈខាងលគ្ោ ម្ចនលសចកតីថា បណាត វត្ថ លផសង  ៗ
កដី រូបោងសណាា នរបស់វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្និងរិនម្ចនជីវតិ្កតី ប្ែលគ្បាកែ
លចញរកបានលទោះ ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័ រូបាររោណ៍ជា នកលធាើឱ្យគ្បាកែ 
រូបាររោណ៍ប្ែលជា នកលធាើវត្ថ លផសងៗ ឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងបានលទោះ ក៏បានែល់
ពណ៌លផសងៗ លទោះឯង ។ 
 រូបាររោណ៍លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ចកខ បែិហននលកខណំ      ម្ចនោរប៉ាោះខោប់ចកខ បសាទ្ជាលកខណៈ 
 ចកខ វញិ្ញញ ណសស វសិ ភាវរសំ  ម្ចនភាពជាអាររោណ៍ឱ្យកខ វញិ្ញញ ណ 
                                                         ជាកិចា 
 ត្លសសវ លគចរបចា បបដ្ឋា នំ    ម្ចនភាពជាទី្លគចររបស់ចកខ វញិ្ញញ ណ 
                                                ន  ោះឯងជាផល 
 ចត្ រហាភូត្បទ្ដ្ឋា នំ         ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ២. សោោ ររោណ៍ បានែល់ សទ្ោ រ៊ឺ សលំឡងប្ែលប៉ាោះខោប់លសាត្-
បសាទ្ លធាើឱ្យលកើត្លសាត្វញិ្ញញ ណ រ៊ឺ ោរឮ សទ្ោ បានែល់ សំលឡង ប្ែល
គ្បាកែជាអាររោណ៍ឱ្យែល់លសាត្វញិ្ញញ ណលនោះ ល ោ្ ោះថា សោោ ររោណ៍ 
ម្ចនវចនត្ថៈថា សទ្ោី តិ្ ឧចាា រ ីតី្តិ្ = សលោោ  ប្គ្បថា រូបណាប្ែលបនា៊ឺ
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លចញរកបាន ែូលចាន ោះរូបលទោះល ោ្ ោះថា សទ្ោ បានែល់ សំលឡងប្ែលសត្ា
ោំង  បនា៊ឺលចញរក ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ សបបតិ្ លសាត្វលិញ្ញ យភាវ ំ
រចេតី្តិ្ = សលោោ  ប្គ្បថា រូបណារប្រងែល់នូវសភាពប្ែលលធាើឱ្យលសាត្-
វញិ្ញញ ណែឹងបាន ែូលចាន ោះរូបលទោះល ោ្ ោះថា សទ្ោ ។ 
 វចនត្ថៈែំបូងសំលៅ កសំលឡងរបស់វត្ថ ម្ចនជីវតិ្ោំង ស់ ប្ែល
គ្តូ្វបនា៊ឺលចញរក ែូចជាសំលឡងរន សសនិយ  សំលឡងសត្ាលផសង  ៗប្ស្សក 
ចំប្ណកវចនត្ថៈរា៉ាងលទ្ៀត្ សំលៅែល់ សំលឡងរបស់វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្
និងរិនម្ចនជីវតិ្ោំង ស់ លគ្ព្វោះសំលឡងោំងលទោះគ្បាកែជាអាររោណ៍
របស់លសាត្វញិ្ញញ ណ បានែល់ ោរឮោំង ស់ ។ 
 សោោ ររោណ៍លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 លសាត្បែិហននលកខណំ               ម្ចនោរប៉ាោះខោប់លសាត្បសាទ្ 
                                                           ជាលកខណៈ 
 លសាត្វញិ្ញញ ណសស វសិ ភាវរសំ    ម្ចនភាពជាអាររោណ៍ឱ្យលសាត្ 
                                                                វញិ្ញញ ណជាកិចា 
 ត្លសសវ លគចរបចា បបដ្ឋា នំ         ម្ចនភាពជាទី្លគចររបសល់សាត្ 
                                                      វញិ្ញញ ណន  ោះឯងជាផល 
 ចត្ រហាភូត្បទ្ដ្ឋា នំ             ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ៣. រទធ ររោណ៍ បានែល ់រនធ រ៊ឺ កាិនលផសង  ៗសំលៅែល់ ចំហា 
របស់រនធរូបលផសងៗ ប្ែលប៉ាោះខោប់ជារួ ឃានបសាទ្ លដ្ឋ អាស្ស័ 
ខយល់ជា នកទំលៅនិងលធាើឱ្យលកើត្ឃានវញិ្ញញ ណ រ៊ឺ ោរែឹងកាិនលឡើង រនធ 
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ប្ែលគ្បាកែជាអាររោណ៍ឱ្យែល់ឃានវញិ្ញញ ណចិត្តលនោះ ល ោ្ ោះថា 
រទធ ររោណ៍ ម្ចនវចនត្ថៈថា រនធ តិ្  ត្តលទ វត្ថ ំ សូលចតី្តិ្ = រលទធ  
ប្គ្បថា រូបណារប្រងសប្រតងទី្លៅអាស្ស័ របស់ខាួនឱ្យគ្បាកែ រូបលទោះ 
ល ោ្ ោះថា រនធ កាិនលផសងៗ ប្ែលបានល ោ្ ោះថា រទធ ររោណ៍លទោះ លគ្ព្វោះ
ជារូបប្ែលសប្រតងវត្ថ ប្ែលខាួនអាស្ស័ លៅឱ្យគ្បាកែែឹងបាន ែូចជាផ្ទា
ល ើប្ែលម្ចនកាិនគ្ក ូប ឬទឹ្កគ្ក ូបប្ែលម្ចនលៅកន ងែប វត្ថ ោំងលនោះ
លៅកន ងទី្ណាកតី ោលរទធ ររោណ៍ រ៊ឺ រនធរូប ម្ចនឱ្ោសផា ចំហា 
លចញលៅលហើ  រប្រងលធាើឱ្យរន សសោំង  ែឹងបានភាា រថា លនោះជាកាិន
ផ្ទា ល ើ ឬកាិនទឹ្កគ្ក ូប និងក្គ្កប្លងជាងលទោះប្េរោំងែឹងផងប្ែរថា
ផ្ទា ល ើ ឬទឹ្កគ្ក ូបលទោះលៅកន ងទី្ណា ហាក់ែូចជារទធ ររោណ៍លនោះ 
ោលបានអាស្ស័ វាលយោត្ លហើ  ក៏នឹងគ្បោសឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងថា
ផ្ទា ល ើលៅទី្លទោះ ទឹ្កគ្ក ូបលៅទី្លនោះលដ្ឋ លហត្ លនោះ ែីោចារយលទ្ើប
ពនយល់ ព្វកយថា សូលចតិ្ ថា ឥទ្លរត្ថ  ត្ថីតិ្ លបស ញ្ញំ កលោនតំ វ ិ 
លហាតី្តិ្ រលទធ  ប្គ្បថា រទធ ររោណ៍លនោះម្ចនសភាពហាក់ែូចជាគ្បាប់ថាវត្ថ 
លទោះ  ៗលៅកន ងទី្លនោះ ។ 
 រទធ ររោណ៍ លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ឃានបែិហននលកខណំ ម្ចនោរប៉ាោះខោប់ឃានបសាទ្ជាលកខណៈ 
 ឃានវញិ្ញញ ណសស វសិ ភាវរសំ   ម្ចនភាពជាអាររោណ៍ឱ្យឃាន- 
                                                         វញិ្ញញ ណជាកិចា 
 ត្លសសវ លគចរបចា បបដ្ឋា នំ          ម្ចនភាពជាទី្លគចររបស់ឃាន- 
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                                                        វញិ្ញញ ណន  ោះឯងជាផល 
 ចត្ រហាភូត្បទ្ដ្ឋា នំ             ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ព្វកយថា រនធ លៅលគ្បើកន ងលសចកតីែក្ទ្ ៤ គ្បោរលទ្ៀត្ 
 ១. សីលរនធ សំលៅែល់ សម្ចោ វាចា សម្ចោ ករោនត សម្ចោ អាជីវ 
 ២. សម្ចធិរនធ សលំៅែល់ សម្ចោ វាយរ សម្ចោ សតិ្ សម្ចោ សម្ចធិ  
 ៣. បញ្ញញ រនធ សំលៅែល់ សម្ចោ ទិ្ែាិ សម្ចោ សងាបប  
 រនធ តរលសចកតីលនោះ សលំៅែល់ អាោរផា លៅរបស់សលី 
សម្ចធិ និងបញ្ញញ  រប្រងលៅបានោំងតរខយល់ និងបន្រញ្ញា សខយល់
រិនម្ចនប្ែនកំណត់្ ។ 
 ៤. អា ត្នរនធ សលំៅែល់ រទធ ររោណ៍ រ៊ឺ កាិនលផសងៗ ោំង
លអនិងរិនលអ ។ 
 ៤. រសាររោណ៍ បានែល់ រស រ៊ឺ រសលផសង  ៗប្ែលប៉ាោះខោប់ជិវាា បសាទ្ 
និងលធាើឱ្យលកើត្ជិវាា វញិ្ញញ ណលឡើង រស ប្ែលគ្បាកែលឡើងជាអាររោណ៍
ែល់ជិវាា វញិ្ញញ ណលនោះ ល ោ្ ោះថា រសាររោណ៍ ម្ចនវចនត្ថៈថា រសី តិ្ 
 សាទី្ តី្តិ្ = រលសា ប្គ្បថា រូបណាជិវាា វញិ្ញញ ណលគ្ត្ក រលពញចិត្ត 
ែូលចាន ោះរូបប្ែលលពញចិត្តរបស់ជិវាា វញិ្ញញ ណលទោះ ល ោ្ ោះថា រស ។ 
 រសាររោណ៍ លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ជិវាា បែិហននលកខណំ                      ម្ចនោរប៉ាោះខោប់ជិវាា បសាទ្ 
                                                              ជាលកខណៈ 
 ជិវាា វញិ្ញញ ណសស វសិ ភាវរសំ             ម្ចនភាពជាអាររោណ៍ឱ្យ 
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                                                               ជិវាា វញិ្ញញ ណជាកិចា 
 ត្លសសវ លគចរបចា បបដ្ឋា នំ                  ម្ចនភាពជាទី្លគចររបស ់
                                                               ជិវាា វញិ្ញញ ណន  ោះឯងជាផល 
 ចត្ រហាភូត្បទ្ដ្ឋា នំ            ម្ចនរហាភូត្របូ ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ព្វកយថា រស លនោះលៅលគ្បើកន ងលសចកតីែក្ទ្ ៤ គ្បោរលទ្ៀត្   
 ១. ធរោរស សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាលហត្  រ៊ឺ ក សលធរ៌ និង 
 ក សលធរ៌ បានែល់ ររគចិត្ត បាទ្ ៤ លោកិ ក សលចិត្ត ១៧ 
 ក សលចិត្ត ១២ ។ 
 ២.  ត្ថរស សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាផលរបស់ក សល និង 
 ក សលធរ៌ បានែល់ ផលចិត្ត បាទ្ ៤ លោកិ វបិាកចិត្ត ៣២ ។ 
 ៣. វរិ ត្តិរស បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ៤. អា ត្នរស បានែល់ រសាររោណ៍ សំលៅែល់ រសលផសងៗ 
ោលគ្បរូលរសលផសងៗ ោងំ ស់លហើ បាន ៦ រសែូចគន  រ៊ឺ  រពិល = 
រសជូរ, រធ រស = ប្ផអរ, លោណិក = ក្គ្ប, កែ ក = ហឹរ, តិ្ត្ត = លាីង, 
និង កសាវ = ចត់្ ។ 
 ៥. លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ បានែល់ លផ្ទែាពា សំលៅែល់ រូបែី លភាើង និង
ខយល់ ប្ែលប៉ាោះខោប់ជារួ ោ បសាទ្ លធាើឱ្យោ វញិ្ញញ ណគ្បាកែលឡើង 
លផ្ទែាពាៈប្ែលគ្បាកែ ជាអាររោណ៍កន ងោ វញិ្ញញ ណលនោះ ម្ចនល ោ្ ោះថា 
លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ែូចវនចត្ថៈថា ផ សិត្ពានតិ = លផ្ទែាពាំ ប្គ្បថា រូបណា
ោ បសាទ្របបីប៉ាោះគ្តូ្វបាន ែូលចាន ោះរូបលទោះ ល ោ្ ោះថា លផ្ទែាពា ។ 
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 លផ្ទែាព្វា ររោណ៍លនោះម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 

 ១. បឋវលីផ្ទែាព្វា ររោណ៍     បានែល់ រងឹ ឬទ្ន់ ។ 
 ២. លត្លជាលផ្ទែាព្វា ររោណ៍  បានែល់ លតត  ឬគ្ត្ជាក់ ។ 
 ៣. វាលយលផ្ទែាព្វា ររោណ៍  បានែល់ តឹ្ង ឬធូរ ។ 
 ែូលចាន ោះ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ោំង ៣ លនោះបានែល់ រហាភូត្របូ 
(លវៀរអាលបា) ។ 
 លកខណៈពិលសសរបស់លផ្ទែាព្វា ររោណ៍លនោះលទ្ើបរិនម្ចនលដ្ឋ 
ចំលព្វោះ អាស្ស័ លកខណៈពិលសសរបស់រហាភូត្រូប ៣ ែូចលព្វល
រកលហើ លទោះឯង ។ 
 សគ្ម្ចប់ អាលបាោត្  លទោះ ោ បសាទ្ប៉ាោះខោប់គ្តូ្វរិនបាន លទ្ើប
រិនចាត់្ចូលលៅកន ងលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ។ 
 រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ និង 
លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ោំងបី រួររូបោំង ៧ លនោះ ម្ចនល ោ្ ោះថា វសិ រូប 
លគ្ព្វោះជារូបប្ែលជាអាររោណ៍ឱ្យចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងតរផាូវ
ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាត ត្ ោ លដ្ឋ គ្ត្ង់ ម្ចនល ោ្ ោះលៅរា៉ាង
លទ្ៀត្ថា លគចររូប លទោះក៏លគ្ព្វោះជាទី្គ្តច់លៅរបស់ចិត្តនិងលចត្សិក
ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងោា រោងំ ៦ ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា គលវា ចរនតិ ឯតថ តិ្ = 
លគចលោ, លគចរសទិ្សាតិ្ = លគចោ ប្គ្បថា លគោំង  រប្រងគ្តច់
លៅកន ងទី្លទោះ ែូលចាន ោះទី្លទោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា លគចរ បានែល់ សាថ នទី្
ប្ែលលគោងំ  គ្តច់លៅ រូបណាជាទី្គ្តច់លៅក្នឆ្ោា រកិចិត្ត ែូចទី្
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ជាទី្គ្តច់លៅក្នលគោំង   រូបោំងលទោះ ល ោ្ ោះថា លគចរ ន័ រា៉ាង
លទ្ៀត្ថា គលវា ចរនតិ ឯតថ តិ្ = លគចរ ំ ប្គ្បថា ឥន្រនោិ ោំង  
ម្ចនចកខ ន្រនោិ ជាលែើរ រប្រងគ្តច់លៅកន ងអាររោណ៍ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ
លទោះ ែូលចាន ោះអាររោណ៍ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរលទោះ ល ោ្ ោះថា លគចរ ។ 
 ព្វកយថា លគ បានែល ់ ឥន្រនោិ  ែូលចាន ោះ ព្វកយថា លគចរ និង
អាររោណ លទ្ើបម្ចនលសចកតីែូចគន ប្ត្រា៉ាង ។ 
 វសិ រូប ឬ លគចររូប លនោះលបើោប់លដ្ឋ ចំនួនរូបលហើ បាន ៧ 
រូប លៅថា វសិ រូប ៧ ប្ត្លដ្ឋ សារលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ រ៊ឺ បឋវ ី លត្លជា 
វាលយ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ជារហាភូត្រូប ៣  ែូលចាន ោះោលនឹងលៅល ោ្ ោះ
រូបប្ែលជាអាររោណ៍ោំងលនោះលដ្ឋ ចំលព្វោះលហើ  និ រលៅថា លគចររូប 
៤ ប្ែលរិនោប់ បឋវ ី លត្លជា វាលយ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ លដ្ឋ លហត្ លនោះ 
លទ្ើបលព្វលថា វសិ រូប ម្ចនចំនួន ៧ និង លគចររូប ម្ចនចំនួន ៤ ។ 
 

ព្បច្ភទទី ៤ ភាវរបូ ២ 
 ភាវរូប សលំៅែល់ រូបប្ែលសប្រតងសភាពជាស្សីឬគ្បុស ឱ្យែឹង
បានលដ្ឋ ចិត្ត លដ្ឋ អាស្ស ័រូបោងសណាា នលគ្រឿងសម្ចគ ល់និសស័  
និងកិរយិអាោរលផសងៗ ពីរូបោំងលទោះ ជាលគ្រឿងសម្ចគ ល់ឱ្យែឹងបាន ។ 
 ភាវរូប ម្ចន ២ យ៉ាងរ៊ឺ ឥត្ថីភាវរូប និង ប រសិភាវរូប ។ 
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ឥត្ថីភាវរបូ 
 ឥត្ថីភាវរូប សលំៅែល ់រូប ប្ែលសប្រតងភាពជាលភទ្ស្សីដ ជារូបធរ៌ 
ប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន ម្ចនផា លៅព្វសលពញោងោ  ជាធរ៌
ប្ែលែឹងបានលដ្ឋ ចិត្ត រ៊ឺ ែឹងបានតររលទោា រវេិី រិនប្រនែឹងបាន
លដ្ឋ ប្ភនក ឬែឹងបានលដ្ឋ គ្ត្លចៀកលទ្ លគ្ព្វោះល ើញរូបោងសណាា ន 
ឬឮសលំឡងក៏អាចែឹងបានថាជាស្រសតីលទោះលឡើ  តរពិត្ប្ភនកម្ចន ំណាច
គ្តឹ្រប្ត្ល ើញពណ៌លផសង  ៗ និងគ្ត្លចៀកក៏ម្ចន ំណាចគ្តឹ្រប្ត្ឮសលំឡង
លផសង  ៗ ប៉ា លណាណ ោះ រិនអាចល ើញជាស្សីត ឬឮសំលឡងជាស្រសតីបានលឡើ  
ប្ត្ប្ែលែឹងថាជាស្សីតលទោះ រប្រងែឹងបានលដ្ឋ ចិត្ត លដ្ឋ អាស្ស័ 
ភាវរូបជាចំប្ណកសប្រតងលចញលទោះឯង ឥត្ថីភាវរូបម្ចនវចនត្ថៈថា ឥត្ថិយ 
ភាលវា = ឥត្ថិភាលវា ប្គ្បថា រូបណាជាលហត្ ក្នភាពជាស្សីដ ែូលចាន ោះរបូលទោះ 
ល ោ្ ោះថា ឥត្ថីភាវ លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ឥត្ថីភាវលកខណំ                ម្ចនភាវៈជាស្សីជាលកខណៈ  
 ឥត្ថីតិ្ បោសនរសំ           ម្ចនោរគ្បោសថាជាស្សជីាកិចា  
 ឥត្ថីលិង្កគ ទី្នំ ោរណភាវបចា បបដ្ឋា នំ     ម្ចនភាពជាលហត្ ក្នលភទ្ 
                                                                ស្សីជាលែើរជាផល 
 ចត្ រហាភូត្បទ្ដ្ឋា នំ        ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
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បុរសិភាវរបូ 
 ប រសិភាវរូប សលំៅែល់ រូប ប្ែលសប្រតងភាពជាលភទ្ប រសឱ្យ
គ្បាកែ ជារូបធរ៌ប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន ម្ចនោរផា លៅព្វស-
លពញោងោ  ម្ចនរូបធរ៌ប្ែលែឹងបានលដ្ឋ ចិត្ត រ៊ឺ ែឹងបានតរ
រលទោា រ ម្ចនវចនត្ថៈថា ប រសស ភាលវា = ប ម្ចោ លវា ប្គ្បថា រូបណាជា
លហត្ ក្នភាពជាប រស ែូលចាន ោះរូបលទោះ ល ោ្ ោះថា ប រភាវ ឬ ប រសិភាវ 
ម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ប រសិភាវលកខណំ              ម្ចនភាវៈជាគ្បុសជាលកខណៈ  
 ប រលិសាតិ្ បោសនរសំ      ម្ចនោរគ្បោសថាជាគ្បុសជាកិចា  
 ប រសិលិង្កគ ទី្នំ ោរណភាវបចា បបដ្ឋា នំ    ម្ចនភាពជាលហត្ ក្នលភទ្ 
                                                                 គ្បុសជាលែើរជាផល ។ 
 ចត្ រហាភូត្បទ្ដ្ឋា នំ         ម្ចនរហាភូត្របូ ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 បណាត សត្ាោំង  លផសងៗ កន ងលោក (ោរភូរិលនោះ) ប្ែលអាច
ែឹងបានថាលភទ្ជាប រស ឬលភទ្ជាស្រសដីលទោះអាស្ស័ លគ្រឿងសម្ចគ ល់ប្ែល
សប្រតងលចញឱ្យែឹង ភាវៈលភទ្បាន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. លិងគ សំលៅែល ់ រូបោងសណាា ន បានែល់  វ វៈលផសងៗ 
ែូចជាក្ែ លជើង រ ខម្ចត់្ លភទ្ប្ែលគ្បាកែពីកំលណើ ត្ជាលែើរ ។ 
 ២. និរិត្ត សលំៅែល់ លគ្រឿងសម្ចគ ល់ប្ែលសប្រតងលចញរកកន ង
ឱ្ោសត្រកែូចជា ព កម្ចត់្ ព កចង្កា  លែើរគ្ទូ្ងជាលែើរ ។ 
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 ៣. ក ត្ត សលំៅែល់ និសស ័និងោរគ្បគ្ពឹត្ត ម្ចនោរលលងនិងោរ
លធាើលផសងៗ ែូចជាស្រសតីចូលចិត្តលលងលក់របស់ លែរបា៉ា ក់ លធាើច ងលៅជាលែើរ 
ប រសចូលចិត្តលលងរប ិលរប៉ាូច លោត្ហក់ ម្ចនោរដ្ឋល់ោត់្ លលងោ 
សរព័នធ ផសងលគ្គោះថាន ក់ជាលែើរ ។ 
 ៤.  អាកបប សលំៅែល់ កិរយិអាោរែូចជាោរលែើរ  រ  ងគ   
លែក ោរនិយ  ោំងលនោះជាលភទ្ស្សី លគ្ចើនប្ត្ម្ចនកិរយិអាោរលរៀបរ  
ទ្ន់ភាន់ ខាោ សល ៀន លភទ្គ្បុសម្ចនកិរយិអាោរោា ហាន រងឹម្ច ំ រហ័ស
រហួន លគ្រឿងសម្ចគ ល់ប្ែលសប្រតងឱ្យែឹងែល់លភទ្គ្បុស ឬលភទ្ស្សីោំង 
៤ គ្បោរ ែូចលព្វលរកលនោះរប្រងលកើត្លឡើង លដ្ឋ អាស្ស័ ឥត្ថីភាវរូប
ជា នកគ្របគ្រង ឬប រសិភាវរូបជា នកគ្របគ្រង រូបោងសណាា ន លគ្រឿង
សម្ចគ ល់ និសស័  និងកិរយិអាោរលទ្ើបលផសងគន  លទ្ើបឱ្យែឹងបានថាជា
លភទ្ស្សី ឬគ្បុស ។ 
 ភាវរូប លផតើរតំងលឡើងកន ងបែិសនធិោល ចំប្ណកគ្ទ្ង់គ្ោ លគ្រឿង
សម្ចគ ល់ និសស័  កិរយិអាោរ តំងលឡើងកន ងបវត្តិោល ឧបម្ចែូចជាពូជ 
ោលពូជម្ចន លែើរល ើប្ែលអាស្ស័ ពូជជាបចា័ ឱ្យធំចលគ្រើនលឡើង
ជាប្រក ជាោង ផ្ទា  ប្ផា ។ 
 ភាវរូបប្ែលសប្រតងភាពជាស្សី ឬគ្បុសោងំ ២ លនោះ លកើត្ពីករោ 
ប្ែលលធាើទ្ កកន ងជាតិ្រ ន លព្វលរ៊ឺ  
 លបើជាតិ្រ នបានគ្បកបក សលករោម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  ប្ែលជា
ទ្ ពាលក សលករោ រ៊ឺ ករោប្ែលគ្បកបលដ្ឋ បសាទ្សោធ ក៏ពិត្ ប្ត្លពញ
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លៅលដ្ឋ លសចកតីញាប់ញ័រ ( វសិោធ ោរ) ទ្ ពាលក សលករោ លទោះក៏នឹង
លធាើករោជរូបគ្បលភទ្ប្ែលជាឥត្ថីភាវរូបឱ្យគ្បាកែ ។ 
  នកប្ែលបានលធាើក សលករោពីជាតិ្រ នទ្ កលដ្ឋ ពលវក សលករោ 
ប្ែលជាក សលករោម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  គ្បកបលដ្ឋ សោធ ប្ែលចាស់ោា  
និង ធិលម្ចកខៈ ម្ចនោរោត់្កតីប្ែលបតូរផ្ទត ច់ គ្បាសចាកលសចកតីញាប់ញ័រ 
ពលវក សលករោលនោះ ក៏នឹងលធាើប រសិភាវរូបឱ្យគ្បាកែជាលភទ្គ្បុស ចំប្ណក
 បា សត្ាប្ែលលកើត្ជាលភទ្ល ោ្ ល លភទ្ញីក៏លដ្ឋ  ំណាចពលវ
 ក សលករោ ឬទ្ ពាល ក សលករោែូចគន  ។ 
 ែូលចាន ោះ  នកប្ែលគ្បាថាន ចង់លកើត្ជាលភទ្គ្បុសឬលភទ្ស្សីត្លៅខាង
រ ខ រប្រងអាចនឹងប្កលរអក សលករោរបស់ខាួនឱ្យរងឹម្ចំ ឬទ្ន់លខា 
បានតរចិត្តគ្បាថាន  ភាវរូបក៏នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរលសចកតីគ្បាថាន បាន ។ 
 

ព្បច្ភទទី ៥ ហទយរបូ 
 ហទ្ រូប ជារូបធរ៌រួ គ្បលភទ្ ប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន 
តំងលៅខាងកន ងគ្បល ោះសាច់លបោះែូង ប្ែលម្ចនលកខណៈែូច ណតូ ង 
ម្ចនលោហិត្ប្ែលជាទឹ្កចិញ្ា ឹរលបោះែូង លៅគ្បម្ចណរួ ទូ្កក្ែ ម្ចន
សណាា នធំគ្បម្ចណប៉ា នគ្គប់កន ងផ្ទា ប ទន រ ជាទី្អាស្ស័ លកើត្របស់
រលទោត្  និងរលទវញិ្ញញ ណោត្  ម្ចនវចនត្ថៈថា ហទ្នតិ សតត  តំ្តំ្  ត្ថំ 
វា  នត្ថំ វា បូលរនតិ ឯលត្ទតិ្ = ហទ្ ំ ប្គ្បថា សត្ាោំង  រប្រងលធាើវត្ថ 
ប្ែលជាគ្បលយជន៍ និងរិនជាគ្បលយជន៍ឱ្យលកើត្លឡើង លដ្ឋ អាស្ស័ 
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រូបលទោះ ែូលចាន ោះរូបប្ែលជាលហត្ ឱ្យសត្ាោំង  លធាើវត្ថ ប្ែលជាគ្បលយជន៍ 
និងរិនជាគ្បលយជន៍លទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា ហទ្ រូប លសចកតីថា បណាត
ោរង្កររបស់សត្ាោំង   ប្ែលលធាើោល់ក្េៃលនោះ លបើលធាើកន ងវត្ថ ប្ែលលអ
ម្ចនគ្បលយជន៍ លៅថា ក សលករោ លបើលធាើវត្ថ ប្ែលរិនលអរិនជាគ្បលយជន៍ 
លៅថា  ក សលករោ ោំងក សលករោ ឬ ក សលករោោំងលនោះ នឹងលកើត្
លឡើងបានក៏គ្តូ្វអាស្ស័ ហទ្ រូប សគ្ម្ចប់សត្ាប្ែលលកើត្កន ងបញ្ា លវា-
ោរភូរិលទោះ លបើរិនម្ចនហទ្ រូបលហើ រប្រងលធាើោរង្ករលផសង  ៗ ឬរិត្
ែល់លរឿងោ៉ាងលផសងៗ រិនបាន ែូចជារូបទី្ងលម្ចង ែូលចាន ោះរូបប្ែលជា
លហត្ ឱ្យសលគ្រចោរង្ករលផសងៗ ែូចលព្វលលទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា 
ហទ្ រូប ។ 
 ហទ្ រូប ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 

 ១. រំសហទ្ រូប បានែល់ រូបលបោះែូង ប្ែលម្ចនលកខណៈ
ស្សលែៀងនឹងផ្ទា  ូកគ្កព ំ ។ 
 ២. វត្ថ ហទ្ រូប បានែល់ ករោជរូបរួ គ្បលភទ្ប្ែលលកើត្លៅ 
កន ងរំសហទ្ រូប ។ 
 ព្វកយថា ហទ្ រូប កន ងទី្លនោះ លទ្ើបសំលៅ ក ហទ្ រូបប្ែល
លៅថា ហទ្ វត្ថ រូប សំលៅែល ់ រូបប្ែលជាទី្តំងទី្អាស្ស័ របស់
រលទោត្  និងរលទវញិ្ញញ ណោត្ លទោះឯង ។ 
 ហទ្ វត្ថ រូប លនោះម្ចនលកខណៈពិលសសចំលព្វោះខាួន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
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 រលទោត្ រលទវញិ្ញញ ណោតូ្នំ និសស លកខណំ      ម្ចនភាពជា
ទី្អាស្ស័ ក្នរលទោត្ និងរលទវញិ្ញញ ណោត្ ជាលកខណៈ 
 តសលញ្ញវ ោតូ្នំ អាោរណរសំ   ម្ចនោរគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវរលទោត្  
                                                       និងរលទវញិ្ញញ ណោត្ ជាកិចា  
 ឧពាហនបចា បបដ្ឋា នំ               ម្ចនោរលលើកលឡើងនូវោត្ ោំង 
                                                       លទោះជាផល 
 ចត្ រហាភូត្បទ្ដ្ឋា នំ             ម្ចនរហាភូត្រូប ៤ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

ព្បច្ភទទី ៦ ជីវិត្របូ 
 ជីវតិ្រូប ជារូបរា៉ាងប្ែលលកើត្ ំពីករោជាសរ ដ្ឋា ន ម្ចនទទី្រការូប
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួនឱ្យតំងលៅ និងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានរហូត្ ស់
អា  របស់រូបលទោះៗ ម្ចនវចនត្ថៈថា ជីវនតិ សហជាត្ធម្ចោ  ឯលត្ទតិ្ = 
ជីវតំិ្ ប្គ្បថា សហជាត្របូោំង  រប្រងតងំលៅ និងគ្បគ្ពឹត្តលៅបាន
លដ្ឋ អាស្ស័ រូបលទោះ ែូលចាន ោះរូបប្ែលជាលហត្ ឱ្យសហជាត្រូបោំង-
  តំងលៅ និងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានលទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា ជីវតិ្រូប ។ 
 សហជាត្រូប សលំៅែល់ រូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន នឹងរលត់្គ្ពរគន  
ព្វកយថា សហជាត្រូប ោំង  កន ងទី្លនោះ បានែល់ ករោជរូបោំង   
ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន បាននឹងតងំលៅបានលទោះ ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័ 
ជីវតិ្រូបជា នករកាទ្ ក ករោជរូបលនោះសូរបីជារូបប្ែលលកើត្ពីករោក៏ពិត្ ប្ត្ករោ
រិនប្រនជា នករកា ករោគ្តឹ្រប្ត្ជាសរ ដ្ឋា នប្ែលលធាើឱ្យរូបោំងលនោះលកើត្ 
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ប្ែលករោលទោះជា តី្ត្កនាងលៅលហើ  លទ្ើបរិនម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹង
រការូបប្ែលលកើត្ពីករោលទោះបាន ែូលចាន ោះលទ្ើបគ្តូ្វម្ចនរូបលដ្ឋ ចំលព្វោះលធាើ
ទទី្ជា នករការូបប្ែលលកើត្ពីករោ លហើ រូបប្ែលជា នករកាលនោះ ក៏រ៊ឺ
ជីវតិ្រូបលទោះឯង ឧបម្ចជីវតិ្រូបែូចទឹ្កកន ងេូផ្ទា ប្ែលរកាសគ្រស់របស់
ផ្ទា ប្ែលដ្ឋក់កន ងេូផ្ទា លទោះយ៉ាងណា ជីវតិ្រូបក៏ម្ចនទទី្រកាគ្កុរករោជរូប
ឱ្យតំងលៅ គ្បគ្ពឹត្តលៅបានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 ចំប្ណកចិត្តជរូប ឧត្ ជរូបលទោះ រិនគ្តូ្វម្ចនរូបលដ្ឋ ចំលព្វោះជា
 នកតររកាលែើរបីឱ្យលកើត្លឡើងជាប់ត្គន  និងឱ្យតំងលៅបានរហូត្ ស់
អា  របស់ខាួន លគ្ព្វោះរូបោំងលនោះ ម្ចនសរ ដ្ឋា នរបស់ខាួនៗ លទោះឯង
ជា នករកា ។ 

ជីវតិ្រូប ម្ចនលកខណៈពិលសស ៤ គ្បោររ៊ឺ 

 សហជាត្រូបាន បាលនលកខណំ      ម្ចនោរតររកាសហជាត្ 
                                                            រូបជាលកខណៈ  
 លត្សំ បវត្តនរសំ                           ម្ចនោរញា ំងរូបោំងលទោះឱ្យ 
                                                           គ្បគ្ពឹត្តលៅបានជាកិចា  
 លត្សលញ្ញវ ឋបនបចា បបដ្ឋា នំ             ម្ចនោរឱ្យរូបោំងលទោះតំង 
                                                                លៅជាផល 
 យប ិត្ពាភូត្បទ្ដ្ឋា នំ                ម្ចនរហាភូត្រូបប្ែលរបបីឱ្យ 
                                                         គ្បគ្ពឹត្តលៅបានជាលហត្ ជិត្ ។ 
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 ចំណ ចសំគល់ ជីវតិ្រូបលនោះគ្តូ្វជាករោជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្ពីករោ
លទ្ើបនឹងតររកាករោជរូបែូចគន ឱ្យតំងលៅបាន លគ្ព្វោះែូលចាន ោះកន ងលសចកតី
របស់ព្វកយថា ជីវតិ្ លទ្ើបម្ចនលសចកតីជាប់ោក់ទ្ងនឹងក សលករោនិង
 ក សលករោ  នកខាោះ ល់ថាលែើរល ើម្ចនជីវតិ្ តរន័ របស់ធរ៌លែើរ
ល ើរិនបានលកើត្ពីករោ លទ្ើបរិនម្ចនជីវតិ្រូបតររកា លទ្ើបលព្វលបានថា
លែើរល ើលទោះរិនម្ចនជីវតិ្ ប្ត្ប្ែលតងំលៅបានលគ្ព្វោះអាស្ស័ ឧត្  រ៊ឺ 
ទឹ្កនិងអាោសោត្ ជា នករកាលទោះឯង ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ព្វកយថា ជីវតិ្លទោះម្ចនន័ សំលៅែល់ោរ តរ
រកាឱ្យតំងលៅបាន ជីវតិ្លទ្ើបម្ចនន័ បានពីរគ្បោរ រ៊ឺ ជីវតិ្រូប និង 
ជីវតិ្ទរ ជីវតិ្រូបក៏បានែល់ ជីវតិ្រូបប្ែលលព្វលលនោះឯង ចំប្ណកជីវតិ្ទរ
សំលៅែល់ លចត្សិកធរ៌រា៉ាងប្ែលរកាចិត្តនិងលចត្សិកឱ្យតំងលៅបាន
រហូត្ ស់អា  របស់ទរធរ៌លទោះ  ៗ លៅល ោ្ ោះថា ជីវតិិ្ន្រនោិ លចត្សិក 
ប្ែលសប្រតងទ្ កលហើ កន ងបរលិចេទ្ទី្ ២ ក្ន ភិធរោត្ថសងគហៈលនោះ ។ 
 

ព្បច្ភទទី ៧ អាហាររបូ 
 អាហាររូប សំលៅែល់ កវលិង្កា ោហារ រ៊ឺ អាហារប្ែលលលប
ចូលលៅជាែ ំ  ៗ ម្ចនែ ំបា  ទឹ្កជាលែើរ តួ្អាហាររបូក៏រ៊ឺ ឱ្ជាប្ែលលៅ
កន ងអាហារលផសងៗ ោំងលទោះ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា កពឡំ ករ ីតី្តិ្ = 
កពឡីោលោ ប្គ្បថា លភាជនណាប្ែលប រគលលធាើឱ្យជាែ ំ ឬលធាើឱ្យជារបស់
បរលិភារ ែូលចាន ោះលភាជនលទោះ ល ោ្ ោះថា កពឡីោរ ។ 
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 អាហរ ីតី្តិ្ = អាហាលោ ប្គ្បថា លភាជនណាប្ែលប រគលលលប
ចូលលៅ ែូលចាន ោះលភាជនលទោះ ល ោ្ ោះថា អាហារ ។ 
 កពឡីោលោ ច លសា អាហាលោ ចាតិ្ = កពឡីោោហាលោ ប្គ្បថា 
លភាជនប្ែលប រគលលធាើឱ្យជាែ ំលទោះផង បរលិភារបានផង ែូលចាន ោះលភាជន
លទោះ ល ោ្ ោះថា កវលិង្កា ោហារ ។ 
 កវលិង្កា ោហារ លទ្ើបជាល ោ្ ោះរបសអ់ាហារោំង ស់ ប្ត្កន ងទី្ 
លនោះសប្រតងចំលព្វោះអាហាររូប ែូលចាន ោះ កវលិង្កា ោហារ លទ្ើបបានែល់ ឱ្ជា 
ប្ែលលៅកន ងអាហារលផសងៗ ។ 
 ម្ចនវចនត្ថៈរបស់ព្វកយថា ឱ្ជា សប្រតងថា  ត្តលទ ឧទ្យននតរ ំរូបំ 
ជលនតី្តិ្ = ឱ្ជា ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណាញា ំងរូបឱ្យលកើត្លឡើងជាប់ត្គន គ្ពរ
ជារួ ោរលកើត្លឡើងរបស់ខាួន ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ ល ោ្ ោះថា ឱ្ជា ។ 
 ឱ្ជារូបលនោះោលចូលលៅលៅកន ងោងោ របស់សត្ាលហើ  រប្រង
លធាើឱ្យអាហារជរូបលកើត្លឡើង លសចកតថីា ោលប រគលបរលិភារអាហារចូល
លៅ បាចកលត្លជាោត្  នឹងលធាើោររោំ អាហារ ចគ្ម្ចញ់ កប្ត្ឱ្ជា
លៅទំ្ន កបគ្រុងោងោ  លធាើឱ្យោងោ របស់សត្ាោំង   ម្ចនកម្ចា ំង
និងធំោត់្លឡើងបាន លធាើឱ្យោងោ បរបូិណ៌ម្ចនជីវតិ្តំងលៅបាន ។ 

អាហាររូប ម្ចនលកខណៈពិលសស ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ឱ្ជាលកខណំ         ម្ចនោរឧត្ថរោរូបោំងពួង ជាលកខណៈ  
 រូបាហរណរសំ   ម្ចនោរទំគ្បលយជន៍ែល់រូបោំងពួង ជាកិចា 
 ោ  បត្ថរោនបចា បបដ្ឋា នំ   ម្ចនោរឧបត្ថរោនូវរូបោ ជាផល 
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  លជាហរតិ្ពាបទ្ដ្ឋា នំ ម្ចនអាហារប្ែលរួរបរលិភារជាលហត្ ជិត្ ។ 
 រូបធរ៌ោងំ ៧ គ្បលភទ្ប្ែលលព្វលរកលហើ លនោះ បានែល ់
និបផននរូប ១៨ រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្រូប ៥ លគចររូប ៤ ភាវរបូ ២ 
ហទ្ រូប ១ ជីវតិ្រូប ១ និង អាហាររបូ ១ ។ 
 និបផននរូប ១៨ លនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ សាថ ន ទី្តំងលៅខាងកន ង
ោងោ របស់សត្ាលហើ  ប្ចកបានជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. សពាដ្ឋា និករូប បានែល់ រូបប្ែលលកើត្លឡើងតំងលៅព្វស
លពញោងោ របស់សត្ាោំង  លផសងៗ ម្ចន ១២ រូប រ៊ឺ  
 រហាភូត្រូប ៤ ោ បសាទ្រូប ១ វណណរូប ១ រនធរូប ១ រសរូប ១  
ភាវរូប ២ ជីវតិ្រូប ១ និង អាហាររបូ ១ ោំង ១២ រូបលនោះរប្រងម្ចន
លៅព្វសលពញោងោ របស់សត្ាលទោះឯង ។ 
 ២. បលទ្សិករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ចំលព្វោះ
រិនបានគ្បាកែព្វសលពញោងោ ម្ចន ៦ រូប បានែល់ ចកខ បសាទ្រូប ១ 
លសាត្បសាទ្រូប ១ ឃានបសាទ្រូប ១ ជិវាា បសាទ្របូ ១ សទ្ោរូប ១ និង 
ហទ្ រូប ១ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ម្ចនររពីរខាោះលព្វលថា សទ្ោរូប រប្រងម្ចន គ្បាកែ
ព្វសលពញោងោ  ជាសពាដ្ឋា និករបូផង កន ងទី្លនោះសូរចាត់្ទ្ កជា 
បលទ្សរូប ។ 
 និបផននរូប ១៨ បាន ធិបា រកលហើ លៅសល់ ១០ រូបលទ្ៀត្ 
ល ោ្ ោះថា  និបផននរូប នឹងបានសប្រតងែូចត្លៅលនោះ ។ 
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ព្បច្ភទទី ៨ បរចិ្ឆេទរបូ 
 បរលិចេទ្រូប ជាលរាទ្លទ្ ប្ែលឃំាងរវាងរូបកោបនឹងរូបកោប រិន
ម្ចនសភាវៈរបស់ខាួនឯងលដ្ឋ ចំលព្វោះ ម្ចនប្ត្ភាពទ្លទ្ែូចជាអាោស 
ម្ចនវចនត្ថៈថា ន កសសតី្តិ្  ោលសា (វា)  ោលសាល វ អាោលសា 
ប្គ្បថា ទី្ណារូសវាសរិនបាន ែូលចាន ោះទី្លទោះ ល ោ្ ោះថា អាោស ឬទី្
ប្ែលសរលសររិនបានលទោះ ល ោ្ ោះថា អាោស បានែល់ អាោស 
កន ងក្ផោលរ ជាលែើរ ។ 

អាោសប្ែលម្ចនលគ្បើកន ងលសចកតីលផសងៗ ៤ យ៉ាង 
 ១.  ជដ្ឋោស បានែល់ អាោសប្ែលលាលលាវខាងលគ្ោរោប់តំង
ពីក្ផោប្ផនែីែល់ទឹ្កគ្ទ្ប្ផនែី ខាងលលើោប់តំងពី រូបភូរិលឡើងលៅ ។ 
 ២. បរចិេិទន ោស បានែល់ លរាទ្លទ្ប្ែលម្ចនលខត្តប្ែនកំណត់្
ទ្ កែូចជាក្ផោលរ  គ្បល ោះោា រ គ្បល ោះបងអួច គ្បលហាងម្ចត់្ បំពង់ក 
រនធគ្ត្លចៀក រនធគ្ចរ ោះ ជាលែើរ ។ 
 ៣. កសិណ រាែិម្ចោស បានែល់ អាោសប្ែលលបើកពីកសិណ។ 
 ៤. បរលិចេោោស បានែល់ គ្បល ោះប្ែលឃំាងរវាងរូបកោប
នឹងរូបកោប រ៊ឺ បរលិចេទ្រូប ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ររពីរខាោះសប្រតងោរប្ចកលសចកតីរបស់អាោសជា ៥ 
យ៉ាង លដ្ឋ ប្ចក បរចិេិទន ោស លចញជា វវិោោស បានែល់ អាោស 
កន ងគ្បល ោះខយល់លចញចូល ែូចជារនធគ្ត្លចៀក រនធគ្ចរ ោះ ែប ព្វង គ្កឡ 
ជាលែើរ ។ 
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 ស សិោោស បានែល ់ អាោសកន ងគ្បល ោះឥត្ខយល់លចញចូល 
ែូចជាគ្បលហាង កន ងបំពង់ឫសសី កន ងទូ្ កន ងហិបល ើ កន ងកណាដ ប់ក្ែ
ជាលែើរ ។ 

 ោំងពីរយ៉ាងលនោះរួរលៅថា បរចិេិទន ោស រ៊ឺ អាោសកន ងគ្បល ោះ
ប្ែលម្ចនលខត្តប្ែនកំណត់្ទ្ ក រិនប្ចកលៅជាគ្បល ោះប្ែលម្ចនខយល់
លចញចូល ឬគ្បល ោះឥត្ខយល់លចញចូលលទោះឯង ។ 

បរលិចេទ្រូបលនោះ ម្ចនលកខណៈពិលសស ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
 រូបបរលិចេទ្លកខណំ          ម្ចនោរឃំាងទ្ កនូវរូបកោបជាលកខណៈ  
 រូបបរ ិនតបបោសនរសំ    ម្ចនោរគ្បោសទី្បំផ ត្របស់រូបជាកិចា 
 រូបររយិទ្បចា បបដ្ឋា នំ        ម្ចនប្ែនកំណត់្របស់រូបជាផល 
 បរចិេិននរូបបទ្ដ្ឋា នំ   ម្ចនរូបប្ែលអាោសឃំាងទ្ កជាលហត្ ជិត្ ។ 
 បរលិចេទ្រូបលនោះ ម្ចនលសចកដីសខំាន់ប្ែលអាចលធាើឱ្យែឹងែល់រូបោង 
សណាា ននិងចំនួនបាន ែូលចាន ោះលទ្ើបលព្វលបានថា បណាត វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្
និងរិនម្ចនជីវតិ្ោំង  លទោះ លបើរិនម្ចនចលទា ោះទ្លទ្ រ៊ឺ បរលិចេោោស 
លហើ  វត្ថ ោងំលទោះក៏រិនអាចលធាើឱ្យែឹងែល់រូបោងសណាា ននិងចំនួនបាន
លឡើ  ោរប្ែលល ើងែឹងរូបោងសណាា ននិងចំនួនរបស់រូបបានលទោះ ក៏
លគ្ព្វោះបរលិចេោោសលទោះឯង លដ្ឋ លហត្ លនោះ លបើរិនម្ចនបរលិចេទ្រូបលហើ  
ចំនួនរូបកោបក៏ម្ចនរិនបាន លខត្តប្ែនរបស់រូបក៏ម្ចនរិនបាន និងទី្បំផ ត្
របស់រូបក៏ម្ចនរិនបាន បណាត រូបោំងលទោះនឹងជាប់គន ជាែ ំោំង ស់ 
ោលែូលចនោះ ឧទ្ ពា ញ្ញញ ណនិងភងគញ្ញញ ណ ប្ែលជាប់លដ្ឋ រូបធរ៌
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ក៏នឹងលកើត្លឡើងរិនបាន លគ្ព្វោះរិនអាចនឹងលរើលល ើញោរលកើត្រលត់្
របស់រូបបាន ។ 
 

ព្បច្ភទទី ៩ វិញ្ាត្តិរបូ ២ 
 វញិ្ញត្តិរូប ជារូបប្ែលសប្រតងអាោរពិលសសឱ្យែឹងបំណងនូវគន និង
គន បាន លកើត្លៅលពលកលគ្រើកនិងលពលនិយ  ម្ចនវចនត្ថៈថា  ធិបា ំ 
វញិ្ញញ លបតី្តិ្ = វញិ្ញត្តិ ប្គ្បថា រូបណាលធាើឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងែល់បំណង រូប
លទោះល ោ្ ោះថា វញិ្ញត្តិ ។ 
 ឬ វញិ្ញញ  តី្តិ្ = វញិ្ញត្តិ ប្គ្បថា រូបណារបបីែឹងបានលដ្ឋ ខាួនឯង 
រូបលទោះល ោ្ ោះថា វញិ្ញត្តិ ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា វញិ្ញញ លបនតិ ជទ វញិ្ញញ  នត ិ
វា ជាលនហិ  ញ្ញរញ្ញសស ចិតត និ ឯតយតិ្ = វញិ្ញត្តិ ប្គ្បថា ជនោំង   
ែឹងចិត្តនូវគន និងគន លដ្ឋ អាស្ស័ រូបលទោះ ែូលចាន ោះរូបប្ែលជាលហត្ ឱ្យ
ែឹងចិត្តនូវគន និងគន  ល ោ្ ោះថា វញិ្ញត្តិ ។ 
 ែូលចាន ោះ វញិ្ញត្តិរូបលនោះ លទ្ើបម្ចនពីររូប បានែល់ ោ វញិ្ញត្តិរូប និង 
វចីវញិ្ញត្តិរូប ប្ែលម្ចនលកខណៈពិលសស ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

ោ វញិ្ញត្តិរូប 
 វញិ្ញញ បនលកខណំ        ម្ចនោរសប្រតងឱ្យែឹងកន ងបំណងលដ្ឋ ោរ 
                                        កលគ្រើកោ ជាលកខណៈ  
  ធិបា បោសនរសំ        ម្ចនោរសប្រតងឱ្យែឹងបំណងជាកិចា  
 ោ វបិផនោនលហត្ ភាវបចា បបដ្ឋា នំ   ម្ចនោរកលគ្រើករបស់ោងោ  



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         រូបសងគហវភិារ 

-59- 

                                                          ជាផល   
 ចិត្តសរ ដ្ឋា នវាលយោត្ បទ្ដ្ឋា នំ   ម្ចនវាលយោត្ ប្ែលលកើត្ពីចិត្ត 
                                                              ជាសរ ដ្ឋា នជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ោ វញិ្ញត្តិរូបលនោះម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា ោល ន វញិ្ញត្តិ = 
ោ វញិ្ញត្តិ ប្គ្បថា អាោរពិលសសប្ែលលធាើឱ្យែឹងបំណងបានលដ្ឋ ោរ
កលគ្រើកោ  ែូលចាន ោះអាោរពិលសស រ៊ឺ ោរកលគ្រើកោ លទោះ លទ្ើប
ល ោ្ ោះថា ោ វញិ្ញត្តិ ។ 

ោ វញិ្ញត្តិរូបម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. លព្វធនោ វញិ្ញត្តិ សលំៅែល់ ោរកលគ្រើកោ លដ្ឋ តំងចិត្ត
ឱ្យ នកែក្ទ្ែឹង លសចកតីថា ែូចជាបក់ក្ែលៅ ឬលបា ក្ែលែញជាលែើរ ។ 
 ២. បវត្តនោ វញិ្ញត្តិ សំលៅែល់ ោរកលគ្រើកោ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
តរគ្បគ្កតី្ រិនបានតំងចិត្តឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងលសចកតីណារួ  ែូចជា
អាោរ លែើរ  រ  ងគ   លែក តរគ្បគ្កតី្របស់ល ើងជាលែើរ រិនបាន
សប្រតងលចញលែើរបីតំងចិត្តឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងលសចកតីយ៉ាងណាលឡើ  ប្ត្
អាោរោំងលទោះ  នកែក្ទ្ក៏រប្រងែឹងបានថា ល ើងកំព ងលែើរ  រ  ងគ   
លែក ។ 

វចីវញិ្ញត្តិរូប  
 វចីវញិ្ញត្តិរូប ជារូបប្ែលសប្រតងោរកលគ្រើកវាចា រ៊ឺ ោរនិយ  
ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា វចិយ វញិ្ញតិ្ត = វចីវញិ្ញត្តិ ប្គ្បថា អាោរពិលសស
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ប្ែលលធាើឱ្យែឹងបំណងែល់ោរនិយ  ែូលចាន ោះអាោរពិលសស រ៊ឺ ោរ
និយ លទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា វចីវញិ្ញតិ្ត ។ 

វចីវញិ្ញត្តិរូប ម្ចនលកខណៈពិលសស ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
 វញិ្ញញ បនលកខណំ         ម្ចនោរសប្រតងឱ្យែឹងលសចកតីជាលកខណៈ 
  ធិបា បោសនរសំ        ម្ចនោរសប្រតងឱ្យែឹងបំណងជាកិចា 
 វចីលឃាសលហត្ ភាវបចា បបដ្ឋា នំ  ម្ចនោរលព្វលវាចាជាផល 
 ចិត្តសរ ដ្ឋា នបឋវោីត្ បទ្ដ្ឋា នំ     ម្ចនបឋវោីត្ ប្ែលលកើត្ពីចិត្ត 
                                                         ជាសរ ដ្ឋា នជាលហត្ ជិត្ ។ 

វចីវញិ្ញត្តិរូបម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. លព្វធនវចីវញិ្ញត្តិ សំលៅែល់ ោរលព្វលវាចាលដ្ឋ តំងចិត្តឱ្យ នក
ែក្ទ្ែឹងលសចកតី ែូចជាលៅល ោ្ ោះ ឬលព្វលគ្បាប់លរឿងលផសងៗ ជាលែើរ ។ 
 ២. បវត្តនវចីវញិ្ញត្តិ សលំៅែល់ ោរលព្វលវាចាលដ្ឋ រិនបានតំង
ចិត្តឱ្យ នកណារួ បានែឹងលសចកតី ែូចជាបលញ្ាញសំលឡងឧោនលចញ
រក ប្ស្សកលគ្ចៀង ឬអានលសៀវលៅជាលែើរ រិនបានតំងចិត្តឱ្យែល់ នក
ណាលឡើ  ប្ត្ នកែក្ទ្បានឮសំលឡងប្ែលនិយ  ឬប្ស្សកលចញរក
រប្រងគ្ជាបលសចកតីបាន ។ 
 វញិ្ញត្តិរូប ប្ែលលព្វលរកលហើ ោំងពីរលនោះ  នកណាម្ចន ក់បាន 
សប្រតងកិរយិអាោរ បក់ក្ែ ឬោរនិយ លទោះ ម្ចនអាោរពិលសស 
លកើត្ផង អាោរពិលសសលនោះលៅថា វញិ្ញត្តិរូប លបើអាោរពិលសសលទោះ 
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លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ អាោរផាូវោ  ក៏លៅថា ោ វញិ្ញត្តិរូប លបើ 
អាោរពិលសសលទោះលកើត្លឡើងផាូវវាចា ក៏លៅថា វចីវញិ្ញត្តិរូប ប្ត្លបើរិន
ម្ចនវញិ្ញត្តិរូបោំងពីរលនោះលហើ  អាោរកលគ្រើករបស់សត្ាោំង  ក៏រិន
ខ ស ាីពីោរកលគ្រើករបសប់្រកល ើ សាកឹល ើ និងសំលឡងរបស់សត្ាក៏រិន
ខ ស ាីពីសំលឡងលភាៀងោា ក់ ផគរោន់ោំងលនោះជាលែើរ ោលែូលចនោះលហើ 
រន សសោំង   ក៏រិនអាចែឹងកិរយិអាោរប្ែលសប្រតងពីចិត្តរបស់
គន និងគន បានលឡើ  ែូលចាន ោះអាោរពិលសសប្ែលលកើត្លៅកន ងអាោរ
កលគ្រើកផាូវោ  និងោរនិយ របស់រន សសោងំ  លទោះគ្តូ្វម្ចន 
លទ្ើបល ោ្ ោះថា វញិ្ញត្តិរបូលទោះឯង ។ 
 

ព្បច្ភទទី ១០ វិការរបូ ៣ 
 វោិររូប រ៊ឺ រូបប្ែលសប្រតងអាោរពិលសស ជាអាោរស្សាល 
អាោរទ្ន់ និងអាោររួរែល់ោរង្កររបស់និបផននរូប រប្រងលកើត្លឡើងែល់
វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ប៉ា លណាណ ោះ វត្ថ ប្ែលរិនម្ចនជីវតិ្ោំង  វោិររបូោំង 
៣ លនោះ រប្រងគ្បាកែរិនបាន ែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា វលិសលសា អាោលោ = 
វោិលោ ប្គ្បថា អាោរពិលសសរបសនិ់បផននរូបប្ែលលកើត្លឡើង ល ោ្ ោះថា 
វោិរ គ្ពោះបាលលីនោះសប្រតងឱ្យល ើញថា វោិររូបលនោះរិនម្ចនសភាវៈរបស់
ខាួនឯងលដ្ឋ ចំលព្វោះ ប្ត្ជាអាោរពិលសសរបស់និបផននរូបលទោះឯង វោិរ
រូបម្ចន ៣ បានែល់  
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 ១. រូបលហ ត ម្ចនវចនត្ថៈថា លហ លទ ភាលវា = លហ ត ប្គ្បថា 
អាោរប្ែលស្សាលល ោ្ ោះថា លហ ត ។  
 ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ រូបសស លហ ត = រូបលហ ត ប្គ្បថា អាោរ 
ស្សាលរបស់និបផននរូប ល ោ្ ោះថា លហ ត បានែល់ រូបប្ែលលធាើអាោរឱ្យ
ោងោ ស្សាល រហស័រហួនកន ងលវោលគ្បើឥរយិបេ ឬោរនិយ 
លផសង  ៗ រូបលហ ត រ៊ឺ រូបស្សាលលនោះម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
  ទ្នធតលកខណា                  ម្ចនភាពស្សាលជាលកខណៈ   
 រូបានំ ររ ភាវវលិទទ្នរសា      ម្ចនោរបលទោ បង់ភាពធៃន់របស់រូប  
                                                   ជាកិចា  
 លហ បរវិត្តិត បចា បបដ្ឋា ទ      ម្ចនភាពរហ័សរហួនជាផល 
 លហ រូបបទ្ដ្ឋា ទ                  ម្ចនរូបស្សាលជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ២. រូបរ ទ្ ត សំលៅែល់ រូបទ្ន់ ម្ចនវចនត្ថៈថា រ ទ្ លទ ភាលវា= 
រ ទ្ ត ប្គ្បថា អាោរប្ែលទ្ន់ ល ោ្ ោះថា រ ទ្ ត ។ 
 និង រូបសស រ ទ្ ត = រូបរ ទ្ ត ប្គ្បថា អាោរទ្ន់របស់និបផននរូប 
ល ោ្ ោះថា រូបរ ទ្ ត បានែល់ អាោរទ្ន់របស់ោងោ កន ងលវោប្ែល
ឱ្នលងើប លផអៀងផអងោងោ បានស្សួលជាលែើរ ។ 
 រូបរ ទ្ ត ម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

  េទ្ធតលកខណា                  ម្ចនភាពទ្ន់ជាលកខណៈ 
 រូបានំ េទ្ធភាវវលិទទ្នរសា         ម្ចនោរបលទោ បង់ភាពរងឹរបស ់
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                                                        រូបជាកិចា 
 សពាគ្កិយស   វលិោធិតបចា បបដ្ឋា ទ  ម្ចនោររិនជំោស់កន ងោរ 
                                                     លធាើកិចាោំងពួងជាផល 
 រ ទ្ រូបបទ្ដ្ឋា ទ                      ម្ចនរូបប្ែលទ្ន់ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 ៣. រូបករោញ្ញត  សំលៅែល់ រូបប្ែលរួរែលោ់រង្ករ ម្ចនវចនត្ថៈថា 
ករោនិ សាធ  = ករោញ្ញំ ប្គ្បថា លសចកតីលអកន ងោរង្ករលផសងៗ ល ោ្ ោះថា 
ករោញ្ញ ។ 
 ករោញ្ញសស ភាលវា = ករោញ្ញត ប្គ្បថា ភាវៈប្ែលជាលសចកតីលអ 
កន ងោរង្ករលផសងៗ ល ោ្ ោះថា ករោញ្ញត បានែល់ អាោរប្ែលរួរែល់
ោរង្កររបស់ោងោ  ឬលព្វលវាចា ក៏លធាើបានតរបំណង ។ 
 រូបសស ករោញ្ញត = រូបករោញ្ញត ប្គ្បថា ភាវៈប្ែលជាលសចកតីលអ
កន ងោរង្ករលផសងៗ របស់និបផននរូប ល ោ្ ោះថា រូបករោញ្ញត ។ 
 រូបលនោះម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 ករោញ្ញភាវលកខណា          ម្ចនភាពរួរែល់ោរង្ករជាលកខណៈ  
  ករោញ្ញភាវវលិទទ្នរសា     ម្ចនោរបលទោ បង់នូវភាវៈរិនរួរែល ់
                                                 ោរង្ករជាកិចា  
  ទ្ ពាលភាវបចា បបដ្ឋា ទ    ម្ចនភាពរិនទ្ ពាលជាផល 
 ករោញ្ញរូបបទ្ដ្ឋា ទ  ម្ចននិបផននរូបប្ែលរួរែល់ោរង្ករជាលហត្ ជិត្។ 
 វោិររូបោំង ៣ លនោះ ម្ចនែល់វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ោំង  កន ង
ខណៈប្ែលម្ចនលសចកតីសបា ោ  សបា ចិត្តរិនអាព្វធ ោល
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លកើត្លឡើងកន ងអាោររបស់និបផននរូបលទោះ រប្រងលកើត្លឡើងគ្ពរគន ោំង ៣ រូប 
ប្ត្អាចលលើសខាោះជាងគន  ។ 
 វោិររូបលនោះលពលខាោះក៏ោប់ថាម្ចន ៥ រូប ោំងលនោះលដ្ឋ ោប់វញិ្ញត្តិរូប 
២ ប្ែលសប្រតងលហើ លទោះចូលរួរកន ងវោិររូបផង លគ្ព្វោះជារូបប្ែលលកើត្
បានជារួ វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ែូចគន  រ៊ឺ ោរកលគ្រើកោងោ  និងវាចាលទោះ 
រប្រងគ្បកបលដ្ឋ រូបលហ ត រ ទ្ ត ករោញ្ញត បានែល់ រូបស្សាល រូបទ្ន់ 
រូបរួរែល់ោរង្ករ សប្រតងោរកលគ្រើកឥរយិបេតូ្ចធំ ឬោរនិយ 
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅបានលដ្ឋ ស្សួលលដ្ឋ សបា  រិនម្ចនអាោរប្ែល
ជំោស់យ៉ាងណារួ  ែូលចាន ោះវោិររូបលនោះលពលខាោះ លទ្ើបោប់ថាម្ចន ៥ ។ 
 

ព្បច្ភទទី ១១ លក្ខណរបូ ៤ 
 លកខណរូប រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចនោលលវោជាលគ្រឿងកំណត់្វនិិចេ័ បាន 
ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា លកខី នតិ វនិិចេី នតិ ធម្ចោ  ឥលរ សងខតតិ្ ឯលត្ទតិ្ = 
លកខណំ ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ប្ែលបណាិ ត្កំណត់្វនិិចេ័ បានថា ធរ៌
ោំង  លនោះជាសងខត្ៈលដ្ឋ ោរអាស្ស័ រូបលនោះ ែូលចាន ោះរូបប្ែលជា
លហត្ ក្នោរវនិិចេ័ បានលទោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា លកខណ ។ 
 រូបប្ែលជាលហត្ ក្នោរកំណត់្វនិិចេ័ សងខត្ធរ៌លទោះ រប្រងបាន 
ែល់រូបប្ែលសប្រតងោលលវោ គ្បាប់អាោរតក់ប្ត្ងរបស់សងខត្ធរ៌
លទោះ បានែលល់កខណរូប ៤ យ៉ាង រ៊ឺ ឧបច រូប សនតតិ្រូប ជរតរបូ 
និង  និចាតរូប ។ 
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 ធរ៌ម្ចន ២ យ៉ាងបានែល់ សងខត្ធរ៌ និង សងខត្ធរ៌ ។ 
 សងខត្ធរ៌ លសចកតីថា ធរ៌ោំង  ប្ែលគ្តូ្វតក់ប្ត្ងលដ្ឋ 
លហត្ បចា័ លផសងៗ ែូចជារូបធរ៌រប្រងអាស្ស័ ករោ ចិត្ត ឧត្  និងអាហារ 
ជា នកតក់ប្ត្ង ចំប្ណកទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិកលទោះ រប្រងអាស្ស័  
 តី្ត្ករោ អាររោណ៍ និងោា រ ជា នកតក់ប្ត្ង លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ 
ធរ៌ប្ែលគ្តូ្វបចា័ តក់ប្ត្ងបានែល ់ចិត្ត លចត្សិក និងរូប ។ 
  សងខត្ធរ៌ លសចកតីថា ធរ៌ប្ែលរិនគ្តូ្វតក់ប្ត្ងលដ្ឋ លហត្ បចា័ 
ណា  ៗបានែល់ និព្វា ន (បញ្ញត្តិលផសង  ៗក៏សលន្រង្កគ ោះជា សងខត្ធរ៌ផងប្ែរ) ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្បណាត ធរ៌ប្ែលគ្តូ្វតក់ប្ត្ងលដ្ឋ បចា័  រប្រងម្ចន
ោរលកើត្លឡើង តំងលៅ និងរលត់្លៅ ប្ែលោរលកើត្លឡើង តំងលៅ និងរលត់្
លៅលនោះ ោលលគ្បៀបលធៀបជារួ ភាវៈោរគ្បគ្ពឹត្តរបស់សត្ាោំង  
លហើ  ក៏បានែល់ជាតិ្ ជោ និងររណៈ ប្ត្សគ្ម្ចប់កន ងលកខណរូប រ៊ឺ 
រូបប្ែលគ្បាប់កំណត់្លវោកន ងោរតក់ប្ត្ងក្នសងខត្ធរ៌លនោះ បានប្ចក
ឱ្យពិសាត រលចញលៅជា ឧបច  សនតតិ្ (ោំងពីរគ្បោរលនោះបានែល់ជាតិ្) 
ជោ (តងំលៅ)  និចាត (រលត់្លៅ) នឹងបាន ធិបា លកខណរូបោំង 
៤ គ្បោរលនោះត្លៅ ។ 

១. ឧបឆយរបូ  
 ឧបច រូប សលំៅែល់ រូបប្ែលលកើត្លឡើងជាខណៈែំបូងកន ង 
បែិសនធិោល ម្ចនវចនត្ថៈថា អាទិ្លត ឧបរលិត ច ចលយតិ្ = ឧបចលយ 
ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងគ្គែំបូងរបសនិ់បផននរូប ល ោ្ ោះថា ឧបច  រួរោំង
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ោរលកើត្លឡើងគ្គែំបូងរបស់រូបប្ែលលកើត្ ំពី ចិត្ត ឧត្  និងអាហារ 
ក៏ល ោ្ ោះថា ឧបច រូបប្ែរ ។ 
 កន ងបែិសនធិខណៈរបស់សត្ាោំង   ករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើង
គ្គែំបូងក្នភព ល ោ្ ោះថា ឧបច  រួររហតូ្លៅែល់ោរលកើត្លឡើងក្ន
ករោជរូប ប្ែលលៅលកើត្រិនោន់គ្រប់របស់រពោលស យកៈលទោះ រប្រងលៅ
ម្ចនោរលកើត្លឡើងលរឿ ៗ រហូត្ែល់សបាត ហ៍ទី្ ១១ ករោជរូប លទ្ើបសាង
រូបឱ្យលកើត្លឡើងគ្រប់បរបូិណ៌ ែូលចាន ោះោរលកើត្លឡើងរបស់ករោជរូបប្ែល
លកើត្ត្ពីបែិសនធិខណៈជាលែើររក រហូត្ែល់រូបលកើត្លឡើងគ្រប់បរបូិណ៌ 
ក៏ល ោ្ ោះថា ឧបច  ។ 
 ចំប្ណកពួកសត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើ ត្ និងឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្
លទោះ កន ងបែិសនធិខណៈលទោះឯង ករោជរូបលកើត្លឡើងគ្រប់បរបូិណ៌ ែូលចាន ោះ
ករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើង ចំលព្វោះកន ងបែិសនធិខណៈប៉ា លណាណ ោះ ល ោ្ ោះថា 
ឧបច  ។ 

ឧបច រូប ម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 អាច លកខលណា                ម្ចនោរលកើត្គ្គែំបូងជាលកខណៈ  
 ប ពានតលត រូបានំ ឧរោជាជ បនរលសា ម្ចនោរលធាើឱ្យរូបចលគ្រើនលឡើង 
                                                        ជាកិចា  
 បរបិ ណណភាវបចា បបដ្ឋា លទ       ម្ចនសភាពប្ែលបរបូិណ៌របស់រូប 
                                                   ជាផល  
 ឧបចិត្រូបបទ្ដ្ឋា លទ         ម្ចនរូបប្ែលកំព ងលកើត្ជាលហត្ ជិត្ ។ 
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២. សនតតិ្របូ 
 សនតតិ្រូប សំលៅែល់ ោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គន របស់និបផននរូប
ម្ចនវចនត្ថៈថា សំ ប នបប នំ ត្តិ្ = សនតតិ្ ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងរបស់
និបផននរូបលរឿ ៗ ល ោ្ ោះថា សនតតិ្ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ សរពទធ  ត្តិ្ = សនតតិ្ ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងជាប់
ត្គន របស់និបផននរូប ល ោ្ ោះថា សនតតិ្ ។ 
 លសចកតីថា បណាត រូបប្ែលលកើត្លឡើងែល់សត្ាោំង  លទោះ 
ោលលកើត្លឡើងគ្គែំបូងនិងគ្គលគ្ោ ៗ រហូត្ែល់ វ វៈរបសស់ត្ា
គ្រប់បរបូិណ៌ ល ោ្ ោះថា ឧបច របូ ត្ពីលទោះោប់តំងពី វ វៈគ្រប់
ជាលែើររក រូបោំងលនោះលៅប្ត្លកើត្លឡើងជាប់ត្គន លរឿ  ៗ លៅរហូត្ ស់
ជីវតិ្លទោះឯង ល ោ្ ោះថា សនតតិ្រូប ។ 

ម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

 បវត្តិលកខណា                ម្ចនបវត្តិ រ៊ឺ លសចកដីចលគ្រើនជាលកខណៈ 
  ន បបពនធនរសា            ម្ចនោរបនតជាប់គន ជាកិចា 
  ន បបលចេទ្បចា បបដ្ឋា ទ     ម្ចនោររិនដ្ឋច់ ំពីគន ជាផល 
  ន បបពនធរូបបទ្ដ្ឋា ទ     ម្ចនរូបប្ែលលៅបនតគន ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 កន ង ែាសាលិនីនិងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថាបានឧបម្ច ឧបច រូប និង
សនតតិ្រូបទ្ កថា ែូច ណតូ ងរួ ប្ែលជីកលឡើងជិត្ៗ សោឹង ោលជីក
លស្សចេោី  ៗម្ចនទឹ្កលផតើរហូរគ្ជាបចូលរកកន ង ណតូ ងជាគ្គែំបូង ត្រកទឹ្ក
លទោះហូរចូល ណតូ ងលរឿ ៗ រហូត្លពញ ណតូ ងក៏លគ្បៀបែូច ឧបច របូ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         រូបសងគហវភិារ 

-68- 

ប្ែលលកើត្លឡើងតំងពីបែិសនធិខណៈរហូត្គ្រប់បរបូិណ៌ ោលទឹ្កលពញ
 ណតូ ងលហើ  និងលៅប្ត្ហូរលចញពី ណតូ ងលៅតរក្ផោែីលទ្ៀត្ លនោះលគ្បៀប
ែូច សនតតិ្រូប រ៊ឺ ជារូបប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ត្គន លរឿ ៗ រកលទោះឯង ។ 
 

៣. ជរោរបូ 
 ជរតរូប សលំៅែល់ រូបប្ែលសប្រតងភាវៈក្នោរចាស់របស់និបផននរូប 
ម្ចនវចនត្ថៈថា ជោនំ ភាលវា = ជរត ប្គ្បថា ភាវៈក្នលសចកតីចាស់របស់
និបផននរូប ល ោ្ ោះថា ជរត ម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
  រូបបរបិាកលកខណា    ម្ចនោរគ្គគំ្គក្នរូបជាលកខណៈ  
 ឧបន នរសា          ម្ចនោរទលំៅនូវលសចកតីសាបសូនយជាកិចា 
 នវភាវាបររបចា បបដ្ឋា ទ              ម្ចនសភាពប្ែលរិនសាអ ត្  
                                                            ឬប្គ្បគ្បួលជាចាស់ជាផល 
 បរបិចាម្ចនរូបបទ្ដ្ឋា ទ     ម្ចនរូបប្ែលកំព ងគ្គំគ្គជាលហត្ ជិត្ ។ 
 តរធរោត ចត្ ជនិបផននរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្លឡើងពីសរ ដ្ឋា នោំង ៤ 
ម្ចនករោ ចិត្ត ឧត្  និងអាហារ ោំងលនោះោលលកើត្លឡើងលហើ  អា  របស់
រូបោំងលទោះម្ចនអា  លៅបាន ៥១  ន ខណៈរបស់ចិត្ត កន ងចំនួន ៥១ 
 ន ខណៈលនោះ ជាខណៈលកើត្រួ ខណៈ រ៊ឺ ខណៈទី្រួ និងជាខណៈ
រលត់្រួ ខណៈ រ៊ឺ ខណៈទី្ ៥១ ចំប្ណកខណៈទី្ ២ រហូត្ែល់ខណៈ
ទី្ ៥០ ម្ចនចំនួន ៤៩  ន ខណៈលទោះ ជាខណៈប្ែលតំងលៅរបស់
និបផននរូបលទោះឯង ល ោ្ ោះថា ជរតរូប ជាចលទា ោះ ប្ែលម្ចនសភាពចាស ់
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លឡើងលទោះឯង ។ 
៤. អនិឆចោរបូ  

  និចាតរូប សលំៅែល់ រូបប្ែលកំព ងប្បកោា   ម្ចនល ោ្ ោះ 
លៅថា ររណរូប ឬ ភងគរូបក៏បាន ម្ចនវចនត្ថៈថា  និចាា នំ ភាលវា = 
 និចាត ប្គ្បថា សភាវៈក្នោររលត់្របស់និបផននរូប ល ោ្ ោះថា  និចាត ។ 
  និចាតរូប សលំៅ ក ខណៈរលត់្របស់រូប រ៊ឺ ខណៈទី្ ៥១ 
លទោះឯង ម្ចនលកខណៈពិលសសលដ្ឋ ចំលព្វោះ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  

 បរលិភទ្លកខណា         ម្ចនោរប្បកោា  របស់រូបជាលកខណៈ 
 សំសីទ្នរសា             ម្ចនោរលធាើឱ្យលិចច ោះជាកិចា 
 ខ វ បចា បបដ្ឋា ទ    ម្ចនោរ ស់លៅសូនយលៅជាផល 
 បរភិិជជម្ចនរូបបទ្ដ្ឋា ទ ម្ចនរូបប្ែលកំព ងប្បកោា  ជាលហត្ ជិត្។ 
  និចាតរូបលនោះ លទ្ើបសំលៅ ក ខណៈរលត់្របស់រូប ែូលចាន ោះ 
ជរតរូប និង និចាតរូបោំងពីរលនោះ ម្ចនលៅកន ងនិបផននរូបប្ែលលកើត្លឡើង 
តំងពីបែិសនធិខណៈជាលែើរ រហូត្ែល់ខណៈប្ែលសត្ាលទោះសាា ប់ ។ 
 លកខណរូបោំង ៤ ប្ែលបានសប្រតងរកលហើ លទោះ ជាោរ សប្រតង
តរបររត្ថន័  លៅថា ឧបច  សនតតិ្ ជរត  និចាត ចំប្ណកប្ែល
សប្រតងតរន័ គ្ពោះសូគ្ត្លទោះ ប្ែលល ោ្ ោះថា ជាតិ្ ជោ ររណ ប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ សនោតិ្ (ជាតិ្ ជោ ររណ) លសចកតីថា ខណៈប្ែលសត្ា
ោំង  លៅកន ងរភ៌ម្ចតរហូត្ែល់គ្បសូត្រក លៅថា ជាតិ្ រ៊ឺ លកើត្ 
ខណៈប្ែល ស់ជីវតិ្ លៅថា ររណ និងកន ងចលទា ោះក្នោរសាា ប់និងលកើត្ 
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លទោះ លៅថា ជោ តរលសចកតីពិត្សភាវៈរបស់ជោម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. បែិចេននជោ រ៊ឺ ជោប្ែលបិទ្បាំង ។  
 ២. បាកែជោ  រ៊ឺ ជោប្ែលគ្បាកែ ។ 
 បណាត សត្ាោំង  ប្ែលគ្បសូត្ចាករភ៌ម្ចតលហើ  រហូត្ 
ែល់ធំជាកំលោោះគ្ករ ំលឡើងរក ជោប្ែលគ្បាកែ សក់សាូវ លធោញបាក់ 
ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវជាលែើរ ោំងលនោះលៅរិនោន់ម្ចនអាោរសប្រតងលចញ
រកឱ្យគ្បាកែ តរពិត្កន ងចលទា ោះលនោះម្ចនជោគ្បាកែលហើ  ប្ត្ជាជោ
គ្បលភទ្ប្ែលជាបែិចេននជោ រ៊ឺ ជោប្ែលបិទ្បាំង ោលកនាងផ ត្វ ័
កំលោោះគ្ករ ំ ចូលោន់អាោរសក់សាូវ លធោញបាក់គ្បាកែលឡើងលហើ  ជោ
រប្រងសប្រតងលចញ លៅថា បាកែជោ រ៊ឺ ជោគ្បាកែ សូរបីបណាត រូប
ោំង   កន ងវត្ថ ប្ែលរិនម្ចនជីវតិ្ លៅថា  និន្រនោិ ពទ្ធរូប បានែល់ ែី 
ទឹ្ក លភាើង ខយល់ លែើរល ើភនំោំងលនោះជាលែើរ រហូត្ែល់វត្ថ លផសងៗ ប្ែល
គ្បាកែលៅកន ងលោកលនោះ រប្រងម្ចនជោចូលគ្របសងាត់្ញំាញីែូចគន ោងំ
 ស់ លហើ ជោរបស់វត្ថ ោំងលនោះម្ចនពីរយ៉ាងែូចគន  ពួកខាោះជាបែិចេនន
ជោប្ត្រា៉ាង បានែល់ ែី ទឹ្ក គ្ពោះអាទិ្ត្យ គ្ពោះចនោ លពគ្ជនិលោំងលនោះ
ជាលែើរ ជោប្ែលរិនគ្បាកែ ឬប្ែលលៅថា  វចិីជោ រ៊ឺ ជោប្ែលែឹងបាន
លំបាក ។ 
 ចំប្ណកលែើរល ើ ផោោះ វត្ថ លផសងៗ ប្ែលលគ្ត ំពីភនំ គ្ពោះអាទិ្ត្យ 
គ្ពោះចនោ លពគ្ជនិល ែូចលព្វលរកលហើ  ម្ចនោំងបែិចេននជោ និង
បាកែជោ ោងំពីរយ៉ាង ជោប្ែលលៅកន ងរូបោំងលនោះលៅថា សវចិីជោ រ៊ឺ 
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ជាជោប្ែលែឹងបានង្ក  លគ្ព្វោះអាចគ្បាកែឱ្យល ើញជោលទោះៗ បាន 
ែូចជារលទ្ោះ រេ នត ជាលែើរ ។ 
 កន ងរូបសរ លទ្ោសន័ ប្ែលលព្វលរកលនោះ លដ្ឋ គ្បលភទ្តូ្ចម្ចន 
១១ គ្បលភទ្ គ្បលភទ្ធំម្ចន ២ គ្បលភទ្ លដ្ឋ ចំនួនរូបោំង ស់ម្ចន ២៨ 
រូប ។ 
 សរ បលសចកតីរកកន ងលកខណរូប ៤ ក៏ម្ចន ៣ យ៉ាងប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ 
ម្ចនលកខណៈលកើត្លឡើង លកខណៈប្ែលតំងលៅ និងលកខណៈប្ែល
រលត់្លៅ ឧបច  និងសនតតិ្ រួរលៅកន ងោរលកើត្ ជរត លៅកន ងោរតំង
លៅ  និចាត លៅកន ងោររលត់្ លកខណរូបលនោះ សប្រតងសារញ្ញលកខណៈ
របស់និបផននរូប ប្ែលលធាើឱ្យវបិសសទបញ្ញញ ល ើញភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍បាន ។ 
 

រួក្ទី ២ របូវិភាគន័យ 
 ជាោរប្ចករូបលដ្ឋ ពិសាត រលចញលៅ លែើរបីឱ្យែឹងទូ្លំទូ្ោ  
លឡើងថា រូបធរ៌ោំង ២៨ រូបលទោះ អាចចាត់្ជាចំប្ណករួ  ឬពីរចំប្ណក 
ឬលគ្ចើនចំប្ណកក៏បាន ែូចកន ងគថាសងគហៈទី្ ៥ សប្រតងថា  

គាថាសង្គហទី ៥ 
  ៥. ឥលចាវរែាវសីតិ្-   វធិរប ិច វចិកខណា  
   ជឈត្តិោទិ្លភលទ្ន   វភិជនតិ  ថារហំ ។ 
 បណាិ ត្ោំង   រប្រងប្ចករូបោំង ២៨ យ៉ាង លចញលៅលដ្ឋ 
គ្បលភទ្ក្នរូបខាងកន ងជាលែើរ តរសររួរលដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 
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  ធិបា  កន ងរូបវភិារន័ លនោះ ជាោរសប្រតងោរប្ចករូប ២៨ 
រូប លចញលៅជាម្ចតិ្ោ ឬលរបទ្ធំៗ បានែូលចនោះ  
 ១. ឯកម្ចតិ្ោ លសចកតីថា រូប ២៨ ោំង ស់លនោះ ម្ចនសភាពជា
ចំប្ណករួរប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ ម្ចនគ្បលភទ្និងលសចកតីគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងចំប្ណករួ  
ម្ចនលរបទ្ប្ត្រួ  ។ 
 ២. ទ្ កម្ចតិ្ោ លសចកតីថា រូបោំង ២៨ លទោះ ម្ចនសភាពប្ចកបាន
ជាពីរចំប្ណក រ៊ឺ ជារូៗ ម្ចនលរបទ្និងលសចកតីលផសងគន ជាពីរចំប្ណក
និងជារូៗ គន  នឹងបានបរយិ លសចកតីម្ចតិ្ោោំងពីរែូចត្លៅលនោះ  
 

ឯក្មតិ្កា 
 ឯកម្ចតិ្ោ ជាោរសប្រតងលរបទ្របសរ់ូបធរ៌ោំង ២៨ រូប ប្ែល
ម្ចនលសចកតីនិងម្ចនគ្បលភទ្ប្ត្រា៉ាង ម្ចនល ោ្ ោះតរលសចកតីកន ងសភាវៈ
លផសងៗ ៨ ល ោ្ ោះែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១.  លហត្ ក សលំៅែល់ រូបោំង ២៨  រិនម្ចនលហត្ គ្បកប រ៊ឺ 
រិនម្ចនលហត្  ៦ សរប  ត្តជារួ សូរបីរូបណារួ លឡើ  ែូលចាន ោះ
រូបប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លហត្ លទ្ើបរិនម្ចន ។ 
 ២. សបចា  សលំៅែល់ រូបោំង ២៨ ស ទ្ធប្ត្ជាធរ៌ប្ែលគ្តូ្វ
អាស្ស័ បចា័  ៤ លកើត្លឡើង បានែល់ ករោ ចិត្ត ឧត្  និងអាហារ ជា
សរ ដ្ឋា ន លធាើឱ្យរូបលកើត្លឡើងលទោះឯង ។ 
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 ៣. សាសវ សលំៅែល់ រូបធរ៌ោំងពួង រប្រងជាអាររោណ៍ែល់ 
អាសវធរ៌ រ៊ឺ ោម្ចសវ ភវាសវ ទិ្ដ្ឋា សវ និង  វជិាជ សវ បាន  ចំប្ណក
រូបែក្ទ្ប្ែលរិនជាអាររោណ៍របស់អាសវធរ៌លទោះរិនម្ចន ។ 
 ៤. សងខត្ សំលៅែល់ រូបធរ៌ោំង ស់ជាសងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែល 
តក់ប្ត្ងលដ្ឋ លហត្ បចា័  លធាើឱ្យម្ចនោរប្គ្បគ្បួលលកើត្លឡើង តងំលៅ 
និងរលត់្លៅ រូបធរ៌ោំង ស់លៅលគ្ោរ ំណាចក្នោរតក់ប្ត្ង  ប្ែល
ម្ចនករោ ចិត្ត ឧត្  និងអាហារ ជា នកតក់ប្ត្ងលទោះឯង ។ 
 ចំប្ណករូបប្ែលរិនបានគ្តូ្វតក់ប្ត្ងលដ្ឋ បចា័ ណាៗ លទោះ
រិនម្ចន ។ 
 ៥. លោកិ  សលំៅែល់ រូបធរ៌ោំង ស់ ជាធរ៌ប្ែលសលន្រង្កគ ោះ
ចូលកន ងសង្កខ រលោក ម្ចនសភាវធរ៌ប្ែលគ្តូ្វប្បកោា  ជានិចា ចំប្ណក
រូបធរ៌ប្ែលផ ត្ពីោរប្បកោា  លទោះរិនម្ចន ។ 
 ៦. ោម្ចវចរ សលំៅែល់ រូបធរ៌ោំង ស់ជាអាររោណ៍របស ់
ោម្ចវចរចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណករូបប្ែលជាអាររោណ៍របស់រហរគត្ចិត្ត 
ឬលោក ត្តរចិត្តលទោះរិនម្ចន លគ្ព្វោះរហរគត្ចិត្តម្ចនបញ្ញត្តិ និងម្ចន 
 រូបជានចិត្តជាអាររោណ៍ ចំប្ណកលោក ត្តរចិត្ត ក៏ម្ចនគ្ពោះនិព្វា នជា 
អាររោណ៍ ។ 
 ៧.  ទររោណ សលំៅែល់ រូបធរ៌ោងំ ស់ រិនអាចទ្ទួ្លែឹង
អាររោណ៍បាន ែូចចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលជាទរធរ៌លទ្ ចំប្ណករបូណា
ប្ែលអាចទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍បានលទោះរិនម្ចន ។ 
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 ៨.  បបហាត្ពា សំលៅែល់ រូបធរ៌ោំងពួង រិនប្រនជាបហាត្ពាធរ៌ 
រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលរបបីលោះលឡើ  កិលលសត្ណាា លទ្ប្ែលរួរលោះ រួរគ្បហារ 
ែូលចាន ោះរូបប្ែលរបបីគ្បហារ រ៊ឺ បហាត្ពាធរ៌លទ្ើបរិនម្ចន ។ 
 ឯកម្ចតិ្ោបទ្ោំង ៨ របស់រូបធរ៌ោំង ២៨ ប្ែលលព្វលរកលនោះ
ជាោរសប្រតងលដ្ឋ ចំប្ណករួ  រ៊ឺ ម្ចនគ្បលភទ្ប្ត្រួ  រិនម្ចនគ្បលភទ្
ប្ែលគ្តូ្វផោ  គន លដ្ឋ គ្បោរណាលឡើ  លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា ឯកម្ចតិ្ោ  ។ 
 

ទុក្មត្ិកា 
 ទ្ កម្ចតិ្ោ ជាោរសប្រតងលរបទ្របស់រូបធរ៌ោំង ២៨ ជាពីរ
ចំប្ណក ឬជារូៗ រ៊ឺ ម្ចនគ្បលភទ្ប្ែលផោ  គន  ោលប្ចករូបធរ៌ោំង
 ស់លចញជារូៗ លហើ  ប្ចកបានជា ១១ រូែូចត្លៅលនោះ 
  

គូទី ១ អជឈត្តិក្របូនិង្ព្វហរិរបូ 
  ជឈត្តិករូប រ៊ឺ រូបខាងកន ងបានែល់ បសាទ្របូ ៥ ។ 
 ព្វហិររូប រ៊ឺ រូបខាងលគ្ត សំលៅែល់ រូបប្ែលលគ្តពីបសាទ្រូប ៥ 
បានែល់ រូបែ៏លសស ២៣ រូប ។ 
 រូបខាងកន ងនិងរបូខាងលគ្តរូទី្ ១ លនោះ ព្វកយថា រូបខាងកន ងរិន
បានសំលៅ ករូប ប្ែលលកើត្លឡើងខាងកន ងោងោ របស់សត្ាោំង  
លទ្ ប្ត្សំលៅែល់រូបប្ែលម្ចនគ្បលយជន៍ ជួ ឱ្យចិត្តទ្ទួ្លអាររោណ៍ និង
លធាើកិចាោរង្កររបស់សត្ាោំង  បានលគ្ចើន ែូចជារន សសខាងកន ងផោោះ 
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រប្រងលគ្បើឱ្យជួ លធាើកិចាោរលផសងៗ បានលគ្ចើនជាងរន សសខាងលគ្តប្ែល
រិនសាគ ល់គន  ែូលចាន ោះបសាទ្រូបោំង ៥ ម្ចនគ្បលយជន៍ែល់សត្ាោំង-
  លគ្ចើន លបើរិនម្ចនបសាទ្រូបោំង ៥ លនោះលហើ  ក៏រិនអាចលធាើ
កិចាោរ ាីបាន រិនខ ស ាីពីរូបត្ កាត លដ្ឋ លហត្ លនោះ បសាទ្រូបោំង ៥ 
លទ្ើបម្ចនគ្បលយជន៍លគ្ចើន ែូចរន សសខាងកន ងផោោះ ែូចលព្វលរកលហើ  
លទ្ើបល ោ្ ោះថា ជារូបខាងកន ង រ៊ឺ  ជឈត្តិករូប ។ 
 ចំប្ណកែ៏លសស ២៣ លទ្ៀត្ជារូបខាងលគ្ត ល ោ្ ោះថា ព្វហិររូប 
លគ្ព្វោះរិនបានជួ កិចាោរង្ករ របស់ោងោ លគ្ចើនលសោើបសាទ្រូប ប្ែល
លគ្បៀបែូចរន សសខាងលគ្តផោោះលោរជួ កិចាោរង្ករខាោះប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបម្ចន
លសចកតីសំខាន់ែលោ់ងោ រិនបានលគ្ចើនែូចបសាទ្រូប ប្ែលជារន សស
ខាងកន ងផោោះលទោះឯង ។ 
 

គូទី ២ វត្ថុរបូនិង្អវត្ថុរបូ 
 វត្ថ រូប រ៊ឺ រូបប្ែលជាទី្អាស្ស័ របសចិ់ត្តនិងលចត្សិក ម្ចន ៦ រូប 
បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងហទ្ រូប ១ ។ 
  វត្ថ រូប រ៊ឺ រូបប្ែលរិនបានជាទី្អាស្ស័ របស់ចិត្តនិងលចត្សិក
ម្ចន ២២ រូប បានែល់ រូបែ៏លសសលគ្តពីវត្ថ រូបលទោះឯង ។ 
 ធរោជាតិ្របស់ចិត្តនិងលចត្សិកក្នសត្ាោំង   ប្ែលលកើត្លៅ
កន ងបញ្ា លវាោរភូរិលទោះ នឹងលកើត្លឡើងក៏គ្តូ្វម្ចនទី្អាស្ស័ លកើត្ ែូច
គ្បទី្បប្ែលគ្តូ្វអាស្ស័ គ្បលឆ្ោះ ែ ត្ឱ្យលឆ្ោះលកើត្ជាែួងគ្បទី្ប ឱ្យម្ចនពនា៊ឺ 
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ចិត្តនិងលចត្សិកក៏ែូចគន  រប្រងគ្តូ្វោរទី្តំងទី្អាស្ស័ ឱ្យលកើត្ោរែឹង
អាររោណ៍លផសងៗ បាន លហើ ទី្អាស្ស័ លកើត្របស់ចិត្តនិងលចត្សិកលទោះ 
ក៏បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងហទ្ រូប ១ លព្វលរ៊ឺ បសាទ្រូប ៥ ជាទី្
អាស្ស័ លកើត្របស់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ ជារួ លចត្សិកប្ែលគ្បកប 
៧ និងហទ្ រូប ១ ជាទី្អាស្ស័ របស់ចិត្ត ៧៥ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណ 
១០  រូបវបិាក ៤ ) ជារួ លចត្សិក ៥២ រូបោំង ៦ លនោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា 
វត្ថ រូប ។ 
 ចំប្ណករូបែ៏លសស ២២ លទ្ៀត្ រិនប្រនជាទី្អាស្ស័ លកើត្ក្នចិត្ត
និងលចត្សិក លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា  វត្ថ រូប ។ 
 

គូទី ៣ ទាា ររបូនិង្អទាា ររបូ 
 ោា ររូប រ៊ឺ រូបប្ែលជាលហត្ ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់បញ្ាោា រវេិី និង
ជាលហត្ ក្នោ ករោ និងវចីករោ ម្ចនចំនួន ៧ រូប បានែល់ បសាទ្រូប 
៥ និងវញិ្ញតិ្តរូប ២ ។ 
  ោា ររូប រ៊ឺ រូបប្ែលរិនជាលហត្ ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់បញ្ាោា រវេិី 
និងោ ករោ វចីករោ ម្ចនចំនួន ២១ បានែល់ រូបែ៏លសស ២១ រូប ។ 
 បណាត សត្ាោំង  ប្ែលលកើត្លៅកន ងបញ្ា លវាោរភូរិលទោះ ោរ
លកើត្លឡើងរបសវ់េិីចិត្តកតី ឬោរលកើត្លឡើងរបស់ោ ករោ និងវចីករោោំង
លនោះកតី រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័ ោា ររូប ៧ ជាលហត្  លព្វលរ៊ឺ ោរលកើត្លឡើង
របស់បញ្ាោា រវេិីលទោះ គ្តូ្វម្ចនបសាទ្រូប ៥ ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ បសាទ្រូប 
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៥ លនោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា ឧបបត្តិោា រ លគ្ព្វោះជារបូប្ែលជាលហត្ ក្នោរលកើត្
លឡើងរបស់បញ្ាោា រវេិី និងសគ្ម្ចប់ោរលកើត្លឡើងរបស់ោរលធាើលផសងៗ 
ប្ែលជាោរលធាើផាូវោ  ឬផាូវវាចាកតី រិនថាោរលធាើលទោះជាស ចរតិ្ករោ ឬ
ទ្ ចារតិ្ករោកតី លបើរិនម្ចនោ វញិ្ញត្តិរូប និងវចីវញិ្ញត្តិរូបលហើ  ោរលធាើ ឬោរ
និយ លផសងៗ ប្ែលជាស ចរតិ្ ឬទ្ ចារតិ្ោំងលទោះ ក៏លកើត្លឡើងរិនបាន 
ែូលចាន ោះវញិ្ញត្តិរូបោំងពីរលនោះលទ្ើបជា នកសប្រតងលចញោរលធាើលដ្ឋ ោ  
និងលដ្ឋ វាចា លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា ករោោា រ សំលៅែល់ រូបប្ែលជាលហត្ 
ឱ្យលកើត្ោ ករោ និងវចីករោលទោះឯង ។ 
 ចំប្ណករូបែ៏លសស ២១ លគ្តពីបសាទ្រូប ៥ និងវញិ្ញត្តិរូប ២ លហើ  
រូបោំងលទោះរិនប្រនរូបប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្វេិីចិត្ត និងជាលហត្ ឱ្យលកើត្
ោ ករោ វចីករោលទ្ លទ្ើបលៅរូបែ៏លសស ២១ ថា  ោា ររូប ។ 
 

គូទី ៤ ឥន្រនេិយរបូនិង្អនិន្រនេយិរបូ 
 ឥន្រនោិ រូប សំលៅែល់ រូបប្ែលជាធំជា នកគ្របគ្រង ម្ចនភាពជា
ធំកន ងោរល ើញជាលែើរ ប្ែលម្ចនចំនួន ៨ រូប បានែល់ បសាទ្រូប ៥ 
ភាវរូប ២ និងជីវតិ្របូ ១ ។ 
  និន្រនោិ រូប សលំៅែល់ រូបប្ែលរិនជាធំ រិនជា នកគ្របគ្រង 
ម្ចនចំនួន ២០ រូប បានែល់ រូបែ៏លសស ២០ រូប ។ 
 រូបប្ែលគ្របគ្រងភាពជាធំកន ងោរទ្ទួ្លអាររោណ៍លផសងៗ ម្ចន
ោរល ើញ ោរឮ ោរែឹងកាិនជាលែើរ ។ 
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 ោរល ើញនឹងលកើត្លឡើងបាន ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ ចកខ បសាទ្ជាធំ 
ជា នកគ្របគ្រង លបើខាោះចកខ បសាទ្លហើ  ោរល ើញរប្រងលកើត្លឡើង
រិនបាន ឬោរប្ែលនឹងល ើញបានឆ្ងៃ  បានជិត្ ចាស់ឬរិនចាស់លទោះ 
អាស្ស័ លលើចកខ បសាទ្ លបើចកខ បសាទ្លអម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង ក៏ល ើញ
បានឆ្ងៃ   និងល ើញបានចាស់ ចកខ បសាទ្លទ្ើបជាធំ ជា នកគ្របគ្រង
កន ងោរល ើញោំង ស់ លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា ឥន្រនោិ រូប ។ 
 លសាត្បសាទ្ ឃានបសាទ្ ជិវាា បសាទ្ និង ោ បសាទ្ 
ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងទំ្នងែូចគន  លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា ជាឥន្រនោិ រូបផង ។ 
 ឥត្ថីភាវរូប ជាធំ ជា នកគ្របគ្រងភាពជាស្សីដព្វសលពញកន ងោង
ោ   ។ 
 ប រសិភាវរូប ជាធំ ជា នកគ្របគ្រងភាពជាប រសព្វសលពញកន ង
ោងោ  ។ 
 ភាវរូបោងំ ២ លនោះ គ្របគ្រងភាពជាធំ កន ងលភទ្គ្បុសស្សីព្វស
លពញកន ងោងោ  លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា ឥន្រនោិ របូ ។ 
 ជីវតិ្រូបជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកន ងោរកាករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើង 
គ្ពរគន ជារួ ខាួន ឱ្យតងំលៅរហូត្គ្រប់អា  របស់រូប លព្វលរ៊ឺ ោល
ករោជរូបលកើត្លឡើង ក៏ម្ចនជីវតិ្រូបលកើត្លឡើងគ្ពរផងប្ែរ និងលធាើទទី្រកា
រូបប្ែលលកើត្ពីករោលទោះ ជីវតិ្រូបលទ្ើបជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកន ងោរកា
ករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ ខាួន និងបានល ោ្ ោះថា ឥន្រនោិ រូប  ។ 
 ចំប្ណករូបែ៏លសសលគ្តពីលទោះ ២០ រូបរិនបានជាធំ ជា នកគ្រប- 
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គ្រងកន ងកិចាោរលផសង  ៗយ៉ាងណាលឡើ  លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា  និន្រនោិ រូប ។ 
 

គូទី ៥ ឱឡារកិ្របូនិង្សខុុម្របូ 
 ឱ្ រកិរូប ជារូបលគ្គត្គ្គត្ រ៊ឺ រូបប្ែលគ្បាកែចាស់ ម្ចនចំនួន 
១២ រូប បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងវសិ រូប ៧ ។ 
 ស ខ ររូប ជារូបលអិត្ រ៊ឺ រូបប្ែលរិនគ្បាកែចាស់ ម្ចនចំនួន ១៦ 
រូប បានែល់ រូបែ៏លសស ១៦ រូប ។ 
 បសាទ្រូប ៥ និង វសិ រូប ៧ រួរ ១២ រូបលនោះ ល ោ្ ោះថា ជារូប
លគ្គត្គ្គត្ សលំៅែល់ ោលពិចារណាលដ្ឋ បញ្ញញ លហើ  ក៏គ្បាកែបាន
ចាស់ខាា ំង ែូចជារូប សលំឡង កាិន រស និងគ្ត្ជាក់ លតត  រងឹ ទ្ន់ តឹ្ង ធូរ 
រប្រងែឹងបានង្ក  លគ្ព្វោះគ្បាកែចាស់ជារូបប្ែលល ើញបាន ឮបាន 
ែឹងកាិនបាន ភាកសរសបាន និងព្វល់គ្តូ្វបាន បសាទ្រូបោំង ៥ គ្តូ្វលធាើ
ោររួរជារួ វសិ រូប ៧ ោំងលទោះផង លទ្ើបចាត់្ជា ឱ្ រកិរូប លគ្ព្វោះ
លធាើោរជារួ បញ្ាោា រែូចគន  ។ 
 ចំប្ណករូបែ៏លសស ១៦ រូបោំងលទោះ ោលពិចារណាលដ្ឋ  
បញ្ញញ លហើ  ក៏រិនគ្បាកែចាស់ ែូចជាអាលបា រ៊ឺ រូបទឹ្ក ប្ែលសប្រតងោរ
ហូរ ឬជាប់សអិត្ ហទ្ រូប ជីវតិ្រូបជាលែើរ រប្រងែឹងបានលំបាក លគ្ព្វោះ
រិនគ្បាកែចាស់ ែូលចាន ោះរូបែ៏លសសលទ្ើបបានល ោ្ ោះថា ស ខ ររូប ជារូប
ប្ែលែឹងរិនបានតរបញ្ាោា រ ប្ត្ែឹងបានចំលព្វោះរលទោា រប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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គូទី ៦ សនតចិ្ក្របូនិង្ទូច្ររបូ 
 សនតិលករូប សលំៅែល់ រូបជិត្ រូបប្ែលែឹងបានង្ក  ម្ចន ១២ 
រូប បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និង វសិ រូប ៧ ។ 
 ទូ្លររូប សំលៅែល់ រូបឆ្ងៃ   រ៊ឺ រូបប្ែលែឹងបានលំបាកម្ចន ១៦ 
រូប បានែល ់រូបែ៏លសស ១៦ រូប ។ 
 បសាទ្រូប ៥ និង វសិ រូប ៧ ប្ែលជាឱ្ រកិរូបលទោះ បាន 
ល ោ្ ោះថា ជាសនតិលករូបផង សនតិលករបូលនោះ សំលៅែល់ រូបជិត្ លគ្ព្វោះជា
រូបប្ែលលកើត្លឡើងលរឿ ៗ រិនដ្ឋច់ លព្វលរ៊ឺ ជារូបប្ែលឱ្យលកើត្ោរល ើញ 
ោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស និងលផ្ទែាពាជានិចា ជារបស់ជិត្ប្ែលលកើត្លឡើង
លរឿ ៗ លនោះឯង ោលពិចារណាលដ្ឋ បញ្ញញ  លទ្ើបរប្រងែឹងបានង្ក ែូច
ជារន សសប្ែលលៅជិត្ រប្រងលៅលគ្បើបានង្ក លទោះឯង សនតិលករូប លទ្ើប
សំលៅែល់ រូបជិត្ ។ 
 ចំប្ណករូបែ៏លសស ១៦ រូបលទ្ៀត្លទោះ ជារូបប្ែលពិចារណា
លដ្ឋ បញ្ញញ លហើ ក៏លៅប្ត្ែឹងបានលបំាក លគ្ព្វោះរិនលកើត្លឡើងលរឿ  ៗ
លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា ជារូបឆ្ងៃ   រ៊ឺ ទូ្លររូប ។ 
 

គូទី ៧ សបប ិឃរបូនិង្អបប ិឃរបូ 
 សបបែិ រូប សលំៅែល់ រូបប៉ាោះខោប់គន បាន បានែល់ បសាទ្រូប 
៥ និងវសិ រូប ៧ ។ 
  បបែិ រូប សលំៅែល់ រូបប្ែលប៉ាោះខោប់គន រិនបាន ម្ចន ១៦ រូប 
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 បានែល់ រូបែ៏លសស ១៦ រូប ។ 
 បសាទ្រូប ៥ និង វសិ រូប ៧ ររួ ១២ រូបលនោះ ជារូបប្ែល
ប៉ាោះខោប់នូវគន និងគន បានតរសររួរ ែូចជាចកខ បសាទ្ប៉ាោះខោប់ជារួ 
រូបាររោណ៍ លសាត្បសាទ្ប៉ាោះខោប់ជារួ សោោ ររោណ៍ ឃានបសាទ្ប៉ាោះខោប់
ជារួ រទធ ររោណ៍ ជិវាា បសាទ្ប៉ាោះខោប់ជារួ រសាររោណ៍ និងោ បសាទ្
ប៉ាោះខោប់ជារួ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ លទោះក៏រ៊ឺ ោរប៉ាោះខោប់នូវគន និងគន រវាងបសាទ្
រូប ៥ និងវសិ រូប ៧ ជាលហត្ ឱ្យទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្តលកើត្លឡើង ែូលចាន ោះរបូ
ប្ែលប៉ាោះខោប់គន បានោំងលនោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា សបបែិ រូប ។ 
 ចំប្ណករូបែ៏លសស ១៦ រូបលទ្ៀត្លទោះ ជារូបប្ែលប៉ាោះខោប់នូវ
គន និងគន រិនបានតរសភាវៈ លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា  បបែិ រូប ។ 
 

គូទី ៨ ឧបាទិននរបូនិង្អនុបាទិននរបូ 
 ឧបាទិ្ននរូប សំលៅែល់ រូបប្ែលលកើត្ ំពី ក សលករោ និង 
លោកិ ក សលករោ ម្ចន ១៨ រូប បានែល់ ករោជរូប ។ 
  ន បាទិ្ននរូប សលំៅែល់ រូបប្ែលរិនបានលកើត្ពី ក សលករោ 
និងលោកិ ក សលករោ បានែល់ រូបលកើត្ពីចិត្ត ឧត្  និងអាហារ ។ 
 រូបប្ែលលកើត្ពី ក សលករោ និងលោកិ ក សលករោ ប្ែលលៅថា 
ករោជរូបលទោះ ម្ចនចំនួន ១៨ រូប បានែល់ រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្រូប ៥ 
វណណរូប ១ រនធរូប ១ រសរូប ១ អាហាររូប ១ ភាវរូប ២ ហទ្ រូប ១ 
ជីវតិ្រូប ១ បរលិចេទ្រូប ១ ករោជរូបោំង ១៨ លនោះ ល ោ្ ោះថា ឧបាទិ្ននរូប 
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លគ្ព្វោះជារូបប្ែលលកើត្ពី ក សលករោ និងលោកិ ក សលករោ ប្ែលម្ចន
ត្ណាា និងទិ្ែាិចូលលៅលធាើឱ្យជាអាររោណ៍ ែូលចាន ោះករោជរូបោំង ១៨ លនោះ 
លទ្ើបល ោ្ ោះថា ឧបាទិ្ននរូប ។ 
 ចំប្ណករូបប្ែលលកើត្ពីចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តជរូប ១៥ របូប្ែលលកើត្ពីឧត្  រ៊ឺ 
ឧត្ ជរូប ១៣ និងរូបប្ែលលកើត្ពីអាហារ រ៊ឺ អាហារជរូប ១២ រូបោំងលនោះ 
រិនប្រនលកើត្លឡើងលដ្ឋ ភាពជាផលរបស់ ក សលករោ និងលោកិ 
ក សលករោលទ្ ប្ត្ជាផលប្ែលលកើត្ ំពីចិត្ត ឧត្  និងអាហារ លទ្ើបល ោ្ ោះថា 
 ន បាទិ្ននរូប ។ 
 

គូទី ៩ សនទិសសនរបូនិង្អនិទសសនរបូ 
 សនិទ្សសនរូប សលំៅែល់ រូបប្ែលល ើញបានលដ្ឋ ប្ភនកម្ចន ១ 
រូប បានែល ់វណណរូប រ៊ឺ រូបាររោណ៍ ។ 
  និទ្សសនរូប សលំៅែល់ រូបប្ែលល ើញរិនបានលដ្ឋ ប្ភនក 
ម្ចន ២៧ រូប បានែល់ រូបែ៏លសស ២៧ រូប ។ 
 វណណរូប បានែល់ រូបាររោណ៍ រ៊ឺ ពណ៌លផសងៗ ប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ 
ជារូបប្ែលអាចល ើញបានលដ្ឋ ប្ភនក លទ្ើបល ោ្ ោះថា សនិទ្សសនរូប ។ 
 ចំប្ណករូបែ៏លសស ២៧ រូបលទ្ៀត្លទោះ ជារូបប្ែលរិនអាចល ើញ
បានលដ្ឋ ប្ភនក លទ្ើបល ោ្ ោះថា  និទ្សសនរូប ។ 
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គូទី ១០ ច្គាឆរគាគ ហក្របូនិង្អច្គាឆរគាគ ហក្របូ 
 លគចរគគ ហករូប សលំៅែល់ រូបប្ែលអាចទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍បាន
ម្ចន ៥ រូប បានែល់ បសាទ្របូ ៥ ។ 
  លគចរគគ ហករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលរិនអាចទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍
បាន ម្ចន ២៣ រូប បានែល់ រូបែ៏លសស ២៣ រូប ។ 
 បសាទ្រូប ៥ ល ោ្ ោះថា លគចរគគ ហករូប លគ្ព្វោះជារូបប្ែលម្ចន
ភាពថាា អាចទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ លព្វលរ៊ឺ  
 ចកខ បសាទ្ អាចទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ លធាើឱ្យលកើត្ោរល ើញ ។ 
 លសាត្បសាទ្ អាចទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ លធាើឱ្យលកើត្ោរឮ ។ 
 ឃានបសាទ្ អាចទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ លធាើឱ្យលកើត្ោរែឹងកាិន ។ 
 ជិវាា បសាទ្ អាចទ្ទួ្លរសាររោណ៍ លធាើឱ្យលកើត្ោរែឹងរស ។ 
 ោ បសាទ្ អាចទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ លធាើឱ្យលកើត្ោរែឹងសរផសស 
ែូលចាន ោះ បសាទ្រូប ៥ លនោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា លគចរគគ ហករូប លហើ 
លគចរគគ ហករូបលនោះ ម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១.  សរបត្តលគចរគគ ហករូប សលំៅែល់ រូបប្ែលអាចទ្ទួ្ល 
អាររោណ៍ប្ែលលៅរិនោន់រកែល់ខាួនបាន ម្ចន ២ រូប បានែល់ ចកខ 
បសាទ្រូប និងលសាត្បសាទ្រូប ។ 
 ២. សរបត្តលគចរគគ ហករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលអាចទ្ទួ្ល 
អាររោណ៍ប្ែលរកែល់ខាួន រ៊ឺ ប៉ាោះខោប់លហើ លទោះឯង បានែល់ ឃាន
បសាទ្រូប ជិវាា បសាទ្របូ និងោ បសាទ្រូប ។ 
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 ធរោតចកខ បសាទ្ រប្រងអាចទ្ទួ្លរូបាររោណ៍បាន លដ្ឋ អាស្ស័ 
ពនា៊ឺប៉ាោះខោប់គ្តូ្វវត្ថ លទោះ លហើ ជោះរកប៉ាោះខោប់ជារួ ចកខ បសាទ្ លធាើឱ្យលកើត្
ោរល ើញរូបាររោណ៍លឡើងរក រិនប្រនវត្ថ ប្ែលសប្រតងរូបាររោណ៍លទោះ
នឹងគ្តូ្វប៉ាោះខោប់ចកខ បសាទ្លដ្ឋ គ្ត្ង់លទ្ើបល ើញលទ្ ែូលចាន ោះអាចលព្វលបាន
ថា ចកខ បសាទ្រប្រងបានទ្ទួ្លចំលព្វោះរូបាររោណ៍ ប្ែលលៅរិនោន់រក
ែល់ខាួន លសាត្បសាទ្ក៏ែូចគន  អាចទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍បាន លដ្ឋ 
អាស្ស័ អាោស ឬខយល់ផ្ទត់្រក ែូចជាសំលឡងប្ែលលកើត្រកពីោរវា 
រគំងោន់រកឱ្យឮលទោះ រគំងនិងលសាត្បសាទ្ រប្រងលៅឃាា ត្ពីគន កន ង
រ ៈប្ែលសររួរ លទ្ើបឮ ែូលចាន ោះលទ្ើបលព្វលបានថា លសាត្បសាទ្លទោះ 
រប្រងទ្ទួ្លចំលព្វោះសោោ ររោណ៍ប្ែលលៅរិនោន់រកែល់ខាួន ។ 
 ែូលចាន ោះ ចកខ បសាទ្និងលសាត្បសាទ្ោំង ២ លនោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា 
 សរបត្តលគចរគគ ហករូប ។ 
 ចំប្ណកឃានបសាទ្ ជិវាា បសាទ្ និងោ បសាទ្ោំង ៣ លនោះ 
គ្តូ្វម្ចនអាររោណ៍រកែល់លហើ លដ្ឋ ប៉ាោះខោប់ លបើអាររោណ៍ោំងលទោះលៅ
រិនោន់រកែល់ រ៊ឺ លៅរិនោន់ប៉ាោះខោប់ ក៏រិនអាចទ្ទួ្លអាររោណ៍លទោះ
បានលឡើ  ែូចជាឃានបសាទ្គ្តូ្វទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ប្ែលរកែល់លហើ  
រ៊ឺ ប៉ាោះខោប់លទ្ើបែឹងកាិន ជិវាា បសាទ្គ្តូ្វទ្ទួ្លរសាររោណ៍ប្ែលរកែល់លហើ  
រ៊ឺ ប៉ាោះខោប់លទ្ើបែឹងរស ោ បសាទ្គ្តូ្វទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ប្ែលរក
ែល់លហើ  រ៊ឺ ប៉ាោះខោប់លទ្ើបែឹងសរផសស លបើរទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ និង
លផ្ទែាព្វា ររោណ៍លៅរិនោន់រកែល់ រ៊ឺ លៅរិនោន់ចូលរកប៉ាោះខោប់ ក៏រិន
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អាចែឹងកាិន ែឹងរស និងែឹងសរផសសបាន ែូលចាន ោះបសាទ្រូបោំង ៣ រ៊ឺ 
ឃានបសាទ្ ជិវាា បសាទ្ និងោ បសាទ្ លទ្ើបបាន ល ោ្ ោះថា សរបត្ត-
លគចរគគ ហករូប ។ 
 

គូទី ១១ អវិនិច្ព្វភ គរបូនិង្វិនិច្ព្វភ គរបូ 
  វនិិលព្វោ ររូប សំលៅែល់ រូបប្ែលប្បកលចញពីគន រិនបាន ម្ចន ៨ 
រូប បានែល់ រហាភូត្រូប ៤ វណណរូប ១ រនធរូប ១ រសរូប ១ និងអាហារ
រូប ១ ។ 
 វនិិលព្វោ ររូប សលំៅែល់ រូបប្ែលប្បកលចញពីគន បាន ម្ចន ២០ របូ 
បានែល់ រូបែ៏លសស ២០ រូប ។  
 រហាភូត្រូប ៤ វណណរូប ១ រនធរូប ១ រសរូប ១ និងអាហាររូប ១ រួរ 
៨ រូបលនោះ ល ោ្ ោះថា  វនិិលព្វោ ររូប ៨ រូបោំង ៨ លនោះ គ្តូ្វលកើត្លឡើងរួរ
គន ជានិចា រិនថាលកើត្ពីសរ ដ្ឋា នណាលទ្ លទ្ើបជារូបប្ែលប្បកលចញពីគន
រិនបាន លសចកតីថា បណាត រូបោំង ស់ប្ែលលៅកន ងលោកលនោះ សូរបីរូប
លទោះតូ្ចជាទី្បំផ ត្ម្ចនគ្បម្ចណប៉ា នគ្គប់បរម្ចណូរួ កតី គ្តូ្វគ្បកប
លដ្ឋ  វនិិលព្វោ ររូប ៨ លនោះយ៉ាងតិ្ច ខាោះ វនិិលព្វោ ររូប ៨ រិនបានលឡើ  
ែូលចាន ោះលទ្ើបជារូបប្ែលប្បកលចញពីគន រិនបាន ។ 
 ចំប្ណករូបែ៏លសស ២០ រូបលទ្ៀត្លទោះ ជារូបប្ែលប្បកលចញ
ពីគន បាន រិនចាំបាច់គ្តូ្វលកើត្រួរគន  រង់លកើត្រួរគន បានចំលព្វោះគ្កុររបស់
ខាួនប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបល ោ្ ោះថា វនិិលព្វោ ររូប លហើ វនិិលព្វោ ររូបោំងលនោះ 
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សូរបីប្បកលចញពីគន លកើត្លឡើងក៏ពិត្ ប្ត្ោលលកើត្លឡើងគ្តូ្វរួរជារួ 
 វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជានិចា នឹងលកើត្តរកម្ចា ំងចំលព្វោះវនិិលព្វោ ររូប ២០ លទោះ 
រិនបាន ។ 
 

រួក្ទី ៣ របូសម្ុោា នន័យ 
 រូបសរ ដ្ឋា នន័  ជាន័ ប្ែលសប្រតងធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យរូប
លកើត្លឡើង សប្រតងែល់ោរលកើត្លឡើងរបស់រូបធរ៌ោំងពួងលទោះ គ្តូ្វ
អាស្ស័ លហត្ បចា័ ឱ្យលកើត្ ែូចម្ចនគថាសងគហៈសប្រតងថា 

គាថាសង្គហទី ៦ 
        ៦.  ដ្ឋា រស បននរស    លត្រស ោា ទ្សាតិ្ ច  
           ករោចិលតត ត្ ោហារ-  ជានិ លហានតិ  ថាការំ ។ 
 រូបប្ែលលកើត្ពីករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារ ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ 
រ៊ឺ ករោជរូប ១៨ ចិត្តជរូប ១៥ ឧត្ ជរូប ១៣ អាហារជរបូ ១២ ។ 
 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោសប្រតងលសចកតីរបស់សរ ដ្ឋា នទ្ កថា 
សរ ដ្ឋា តិ្ រូបំ ឯលត្ទតិ្ = សរ ដ្ឋា នំ ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណាលធាើឱ្យលកើត្រូប 
លឡើង ធរោជាតិ្លទោះល ោ្ ោះថា សរ ដ្ឋា ន សំលៅែល់ បចា័ ប្ែលតក់ប្ត្ង 
ឱ្យរូបធរ៌លកើត្លឡើងលទោះឯង ល ោ្ ោះថា សរ ដ្ឋា ន ។ 
 ករោំ ចិត្តំ ឧត្  អាហាលោ លចតិ្ ចតត រ ិ រូបសរ ដ្ឋា ទនិ ទរ ។   
ប្គ្បថា ករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារ ៤ គ្បោរលនោះ ម្ចនល ោ្ ោះថា រូបសរ ដ្ឋា ន ។
 លសចកតីថា សរ ដ្ឋា ន រ៊ឺ លហត្ បចា័ ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្រូបលទោះ ម្ចន 
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៤ យ៉ាងបានែល់ ករោ ចិត្ត ឧត្  និងអាហារ  ត្ថរបស់សរ ដ្ឋា នោំង ៤ 
ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ ករោ សំលៅែល់ ោរលធាើលដ្ឋ ោ វាចាចិត្ត ប្ែលជា
ក សល ក សលលចត្ទ ប្ែលលធាើរកលហើ កន ងភពរ ន ឬកន ងភពលនោះកតី 
ោលលព្វលលដ្ឋ សភាវៈលហើ  បានែល់ ករោ ២៥ រ៊ឺ លចត្ទប្ែល
គ្បកបលៅកន ង ក សលចិត្ត ១២ រហាក សលចិត្ត ៨ និងរូបាវចរក សល
ចិត្ត ៥ រួរលចត្ទកន ងចិត្ត ២៥ ែួងលនោះ ប្ែលជាសរ ដ្ឋា នលធាើឱ្យរូបលកើត្
លឡើងកន ងសទត នរបស់សត្ា កន ងបញ្ា លវាោរភូរិ លៅរូបប្ែលលកើត្លឡើង
ពីករោជាសរ ដ្ឋា នលនោះថា ករោជរូប នឹងលកើត្លឡើងកន ងសត្ាោំងលទោះគ្រប់ៗ 
 ន ខណៈចិត្ត ោប់តំងពីបែិសនធិចិត្តជាលែើរលៅ ។ 
 ចិត្ត សំលៅែល់ រូបប្ែលសប្រតងអាោរលផសង  ៗរបស់សត្ាោំង   
ម្ចនោរលែើរ  រ  ងគ   លែក រហូត្ែល់ោរនិយ  ឬោរែកែលងាើរ
លចញចូលោំងលនោះជាលែើរ នឹងសលគ្រចអាោរលផសង  ៗោំងលទោះបាន ក៏គ្តូ្វ
អាស្ស័ ចិត្តជា នកលធាើ រូបប្ែលោក់ទ្ងជារួ អាោរោំងលទោះឱ្យគ្បាកែ
លឡើង ចិត្តប្ែលម្ចនកម្ចា ំងឱ្យលកើត្រូបឥរយិបេ រូបព្វកយនិយ  ឬរូប
ប្ែលែកែលងាើរលចញចូលបានលទោះ បានែល់ ចិត្ត ៧៥ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា -
វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០  រូបវបិាក ៤) និងលចត្សិក ៥២ ប្ែលលៅកន ងបចា បបនន
ភពលនោះឯង លធាើឱ្យរូបលកើត្លឡើងបានកន ងអាោររបស់សត្ា រូបប្ែលលកើត្ពី
ចិត្តជាសរ ដ្ឋា នលនោះលៅថា ចិត្តជរូប និងរប្រងលកើត្លឡើងគ្រប់ឧបាទ្ខណៈ
របស់ចិត្ត ោប់តំងពីបឋរភវងគត្ពីបែិសនធិចិត្តរលត់្ជាលែើរលៅ ។ 
 ឧត្  សំលៅែល់ ឧណា លត្លជា ភាពលតត  សីត្លត្លជា ភាពគ្ត្ជាក់ 
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 ប្ែលម្ចនលៅខាងកន ងនិងខាងលគ្តរូបោងោ របស់សត្ាោំង   
រូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ ជាសរ ដ្ឋា នលៅថា ឧត្ ជរូប ។ 
 សគ្ម្ចប់ឧត្ ជរបូប្ែលលកើត្លឡើង ខាងកន ងសត្ាោំង  ប្ែល
ម្ចនជីវតិ្លទោះ ឧត្ ជរូបរប្រងលកើត្លឡើងតំងពីឋិតិ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត
ជាលែើរលៅ ចំប្ណកឧត្ ជរូបប្ែលលៅខាងលគ្តសត្ាោំង  លទោះ 
ោលរូបតំងលឡើងលរៀបរ លហើ  លវោលទោះក៏លធាើឱ្យឧត្ ជរូបលកើត្លឡើង
បានលរឿ ៗ លៅរិនដ្ឋច់គ្កប្ស ។ 
 អាហារ សំលៅែល់ ឱ្ជាប្ែលលៅកន ងអាហារលផសងៗ ប្ែលសត្ា
បានលលបចូលលៅលទោះ ោលបានទ្ទួ្លោររោំ ពីបាចកលត្លជាោត្  រ៊ឺ 
លភាើងោត្ ប្ែលរោំ អាហារលហើ  ក៏នឹងលធាើឱ្យអាហារជរូបលកើត្លឡើង
ខាងកន ងោងោ របស់សត្ាលទោះគ្រប់ខណៈចិត្ត ប្ែលឱ្ជារបស់អាហារ 
ផា ចូលលៅកន ងោងោ របស់សត្ាលទោះ ។ 
 តរប្ែលលព្វលរកលហើ លទោះ គ្តឹ្រប្ត្ជា ត្ថរបស់សរ ដ្ឋា ន ប្ែល
លធាើឱ្យរូបលកើត្លឡើងប៉ា លណាណ ោះ ត្លៅលនោះនឹងសប្រតងសរ ដ្ឋា នោំង ៤ ប្ែល
លធាើឱ្យរូបលកើត្លឡើងត្លៅ ។ 
 

១. ក្ម្មសម្ោុា ន 
 ករោប្ែលជាសរ ដ្ឋា នឱ្យរូបលកើត្លឡើង បានែល់ ករោ ២៥ រ៊ឺ លចត្ទ 
ប្ែលគ្បកបកន ង ក សលចិត្ត ១២ លចត្ទកន ងរហាក សលចិត្ត ៨ និង 
លចត្ទកន ងរូបាវចរក សលចិត្ត ៥ រួរលចត្ទប្ែលគ្បកបលៅកន ងចិត្ត ២៥ 
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 ែួងលនោះ ជាតួ្ករោប្ែលជាសរ ដ្ឋា នឱ្យលកើត្រូប ។ 
 លសចកតីពិត្ករោោំង ស់ម្ចន ៣៣ រ៊ឺ លចត្ទកន ង ក សលចិត្ត 
១២ និងកន ងក សលចិត្ត ២១ ប្ត្ករោប្ែលជាសរ ដ្ឋា នឱ្យរូបលកើត្លឡើងលនោះ 
 កគ្តឹ្រប្ត្ករោ ២៥ ប៉ា លណាណ ោះ លវៀរលចត្ទកន ង រូបាវចរក សលករោ ៤ 
និងលោក ត្តរក សលករោ ៤ ោំងលនោះលគ្ព្វោះលចត្ទកន ងក សលករោោងំ ៨ 
លនោះ រិនបានលធាើឱ្យលកើត្រូប លព្វលរ៊ឺ  រូបាវចរក សលករោ ៤ ជាករោប្ែល
លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ ោរចលគ្រើន រូបករោដ្ឋា ន ជាោរចលគ្រើនរូបវោិរ
ភាវទ ប្ែលគ្បាសចាកលសចកតីលគ្ត្ក រកន ងរូប លដ្ឋ  ំណាចក្នរូបវោិរ
ភាវទលនោះឯង លទ្ើបរិនលធាើឱ្យលកើត្រូបបាន ។ 
 ចំប្ណកលោក ត្តរក សលករោោងំ ៤ ជាក សលករោប្ែលលកើត្ 
លឡើងលដ្ឋ ោរចលគ្រើនវបិសសទករោដ្ឋា ន ល ើញរូបទរខនធ ៥ លដ្ឋ 
សភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ រហូត្លកើត្ោរលនឿ ណា  គ្បាសចាកលសចកតី
លគ្ត្ក រកន ងភពជាតិ្ លទ្ើបជាក សលករោប្ែលទ្ម្ចា  ភពជាតិ្ និងករោជរូប
ក៏ជាតួ្ភពជាតិ្រួ ស្សាប់លហើ  ែូលចាន ោះលោក ត្តរក សលករោោំង ៤ លនោះ 
លទ្ើបរិនលធាើឱ្យករោជរូបលកើត្លឡើងបានលឡើ  ។ 
 ករោជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា នលនោះ បានែល់ 
រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្រូប ៥ លគចររូប ៣ (លវៀរសទ្ោរូប) ភាវរូប ២ 
ហទ្ រូប ១ ជីវតិ្រូប ១ អាហាររូប ១ និងបរលិចេទ្រូប ១ រួរ ១៨ រូប ។ 
 ករោជរូបលនោះ រប្រងលកើត្ែល់សត្ាោំង  ប្ែលម្ចនរូបកខនធ រ៊ឺ 
សត្ាប្ែលលកើត្កន ងបញ្ា លវាោរភូរិ ២៦ ភូរិ និងឯកលវាោរភូរិ ១ 
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រួរករោជរូបលកើត្បានកន ង ២៧ ភូរិ លហើ ោរលកើត្លឡើងរបស់ករោជរូបលនោះ 
លកើត្លឡើងតំងពីបែិសនធិក្នសត្ាោំង  ជាលែើរលៅ និងលកើត្លឡើង
គ្រប់ ន ខណៈចិត្ត រ៊ឺ ោំងឧបាទ្ខណៈ ឋិតិ្ខណៈ និងភងគខណៈ 
ករោជរូបលនោះនឹងលកើត្ជាប់ត្គន លរឿ ៗ លៅកន ង ន ខណៈរបស់ចិត្តគ្រប់
ែួង ោលលកើត្លឡើងលហើ នឹងតំងលៅ ១៧ ខណៈចិត្ត លហើ ក៏រលត់្
លៅ ម្ចនករោជរូបេោីលកើត្លឡើងជំនួស ែូលចនោះលរឿ ៗ លៅរហូត្ែល់ោល
ជិត្នឹងសាា ប់តំងពីឋិតិ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងទី្ ១៧ ោប់េ លគ្ោ ពី
ច តិ្ចិត្ត ករោជរូបេោីនឹងរិនលកើត្លទ្ៀត្ ចំប្ណកករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើង
លហើ តំងពីឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងទី្ ១៧ ប្ែលោប់េ លគ្ោ លទោះ 
រប្រងតំងលៅបានរហូត្ែល់ច តិ្ចិត្ត នឹងលត់្គ្ពរគន ជារួ ភងគខណៈ
របស់ច តិ្ចិត្ត ។ 
 

២. ឆិត្តសម្ុោា ន 
 ចិត្តជាសរ ដ្ឋា នរួ  ប្ែលលធាើឱ្យរូបលកើត្បាន ែូចជាោលលែើរ 
 រ  ងគ   លែក និងនិយ លផសងៗ ជាលែើរលនោះ ម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា នឱ្យ
លកើត្រូបលទោះៗ លឡើង ចិត្តោងំ ស់ម្ចនចំនួន ៨៩ ប្ត្ចិត្តប្ែលជាសរ ដ្ឋា ន
ឱ្យរូបលកើត្លឡើងបានលទោះ បានែល់ ចិត្ត ៧៥ ែួង លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត 
១០ ែួង និង រូបវបិាកចិត្ត ៤ លគ្តពីលទោះ បែិសនធិចិត្តរបស់សត្ាកន ង
បញ្ា លវារភូរិ និងច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត ក៏រិនអាចជាសរ ដ្ឋា នឱ្យរូប
លកើត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០ លទោះ ជាចិត្តប្ែលម្ចនកម្ចា ំង
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លខា  រិនអាចលធាើឱ្យចិត្តជរូបលកើត្លឡើងបាន  រូបវបិាកចិត្ត ៤ ែួង 
ជាចិត្តប្ែលជាផលរបស ់រូបក សលចិត្ត ប្ែលគ្បាថាន ភពគ្បាសចាករូប
លហើ  ែូលចាន ោះលទ្ើបរិនអាចលធាើឱ្យលកើត្របូបាន ។ 
 ចំប្ណកបែិសនធិចិត្តរបស់សត្ាកន ងបញ្ា លវាោរភូរិ និងច តិ្ចិត្តរបស់
គ្ពោះ រហនតលទោះ រិនអាចលធាើឱ្យរូបលកើត្បាន លគ្ព្វោះបែិសនធិចិត្តលទ្ើបប្ត្
លកើត្លឡើងជាខណៈែំបូងកន ងភពជាតិ្លទោះ លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  
និងច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតក៏រិនជាបចា័ ែល់បែិសនធិចិត្តត្លៅលទ្ៀត្ 
ោលចិត្តរិនលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ រូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តក៏ម្ចនរិនបាន ។ 
 បែិសនធិចិត្តរបស់សត្ាកន ងបញ្ា លវាោរភូរិ និងច តិ្ចិត្តរបស់
គ្ពោះ រហនតលទោះ រិនម្ចនចំនួនចិត្តប្ែលលវៀរទ្ កលដ្ឋ ចំលព្វោះ ោន់ ក
ខណៈលធាើកិចាបែិសនធិនិងច តិ្ប៉ា លណាណ ោះ លហើ ចិត្តប្ែលលធាើកិចាបែិសនធិ
របស់សត្ាកន ងបញ្ា លវាោរភូរិ បានែល់ បែិសនធិចិត្ត ១៥ ែួង រ៊ឺ 
ឧលបោខ សនតីរណចិត្ត ២ រហាវបិាកចិត្ត ៨ និងរូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ ។ 
 សគ្ម្ចប់ រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ បានលព្វលលហើ ថា រិនលធាើឱ្យរូប
លកើត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះជាផលរបស់ រូបក សល ប្ែលចលគ្រើនរូបវោិរ-
ភាវទគ្បាថាន នឹងរិនឱ្យម្ចនរូប លទ្ើបបានទ្ទួ្លផលជា រូបាវចរវបិាក
បែិសនធិកន ង រូបភូរិ ប្ែលជាភូរិរិនម្ចនរូបណាៗ លឡើ  ចំប្ណក
បែិសនធិចិត្ត ១៥ ែួងលទោះ ក៏រួរនឹងម្ចនលសចកដីសំខាន់ លធាើឱ្យរូបលកើត្
លឡើងពីចិត្តោំងលទោះបាន ប្ត្លដ្ឋ សារកន ងខណៈបែិសនធិចិត្តលកើត្
លឡើងជាគ្គែំបូងកន ងភពេោីលទោះ លៅម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  លទ្ើបរិន
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អាចលធាើឱ្យចិត្តជរូបលកើត្លឡើងបាន លដ្ឋ លហត្ លនោះចិត្ត ៧៥ ែួង រង់លវៀរ
ចំលព្វោះខណៈបែិសនធិរបស់សត្ានិងច តិ្របស់គ្ពោះ រហនត លដ្ឋ ទូ្លៅ
កន ងោលែក្ទ្លហើ រប្រងជាសរ ដ្ឋា នឱ្យចិត្តជរូបលកើត្លឡើងបាន ។ 

រូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជាសរ ដ្ឋា នម្ចន ១៥ រូប រ៊ឺ 
 រហាភូត្រូប ៤ អាហាររូប ១ វញិ្ញត្តិរូប ២ លគចររូប ៤ បរលិចេទ្រូប ១ 
វោិររូប ៣ ។ 

ចិត្តជរូបម្ចន ៧ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ចិត្តជរូប សារញ្ញ ។ 
 ២. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរលសើច ។ 
 ៣. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរ ំ ។ 
 ៤. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរកលគ្រើកឥរយិបេតូ្ច ។ 
 ៥. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរនិយ  ។ 
 ៦. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ឥរយិបេធំោំង ៤ ។ 
 ៧. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ឥរយិបេធំតំងម្ចំ ។ 
 

អធិបាយ 
 ១. ចិត្តជរូបសារញ្ញ សលំៅែល់ ចិត្តជរូបប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ
គ្បគ្កតី្ធរោតរបស់ោងោ  ែូចជាោរែកែលងាើរលចញ ែកែលងាើរចូល 
ោរលោត្របស់លបោះែូងជាលែើរ ប្ែលម្ចនគ្កុររូបលកើត្លឡើងគ្តឹ្រប្ត្
 វនិិលព្វោ ររូប ៨ និងវោិររូប ៣ តរសររួរប៉ា លណាណ ោះ ចិត្តប្ែលលធាើឱ្យ 
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ចិត្តជរូបសារញ្ញ លកើត្លឡើងបានលនោះម្ចន ៧៥ ែួង រ៊ឺ  
  ក សលចិត្ត ១២  លហត្ កចិត្ត ៨ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត ១០) 
ោម្ចវចរលសាភណចិត្ត ២៤ រហរគត្ចិត្ត ២៣ (លវៀរ រូបាវចរវបិាក ៤) 
លោក ត្តរចិត្ត ៨ ។ 
 ២. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរលសើច សលំៅែល់ អាោរ 
ញញឹរ អាោរលសើចប្ែលលកើត្លឡើងបានលទោះ គ្តូ្វអាស្ស័ ចិត្តជា
បចា័ ឱ្យលកើត្ ចិត្តប្ែលលធាើឱ្យោរញញឹរ ោរលសើចលកើត្លឡើងបានលទោះ 
បានែល់ចិត្ត ១៣ ែួង រ៊ឺ  
 លសារនសសលោភរូលចិត្ត ៤ លសារនសសហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ 
លសារនសសរហាក សលចិត្ត ៤ លសារនសសរហាកិរយិចិត្ត ៤ ។ 

លបើប្ចកលដ្ឋ គ្បលភទ្ប រគលបានែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ប េ ជជនរប្រងសប្រតងអាោរញញឹរ ឬលសើចបានលដ្ឋ ចិត្ត ៨ ែួង 
បានែល់ លសារនសសលោភរូលចិត្ត ៤ ែួង លសារនសសរហាក សល
ចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 គ្ពោះលសកខប រគល រប្រងសប្រតងអាោរញញឹរ និងលសើចបានលដ្ឋ 
ចិត្ត ៦ ែួង រ៊ឺ លសារនសសលោភរូលចិត្តទិ្ែាិវបិប  ត្ត ២ ែួង លសារនសស
រហាក សលចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 គ្ពោះ លសកខប រគល រ៊ឺ គ្ពោះ រហនតម្ចនគ្តឹ្រប្ត្អាោរញញឹរបាន
លដ្ឋ ចិត្ត ៥ ែួង បានែល ់ លសារនសសហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ ែួង 
លសារនសសរហាកិរយិចិត្ត ៤ ែួង ។ 
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 អាោរញញឹររបសគ់្ពោះ រហនត ប្ែលញញឹរលដ្ឋ ហសិត្ បាទ្
ចិត្តលទោះ អាស្ស័ បានជួបជារួ  និដ្ឋា ររោណ៍ែ៏លអិត្ ប្ែលប រគលធរោត
រិនអាចែឹងបាន រប្រងញញឹរលដ្ឋ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ប្ត្លបើជួបជារួ 
 និដ្ឋា ររោណ៍ជាអាររោណ៍យ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ ប្ែលប រគលទូ្លៅអាចែឹងបាន 
អាោរញញឹរោំងលនោះក៏លកើត្លឡើងបានលដ្ឋ  លសារនសសរហាកិរយិ
ចិត្ត ។ 
 ៣. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរ ំ សំលៅែល់ អាោរ ំ
ប្ែលលកើត្លឡើងរបស់ជនោងំ   រប្រងលកើត្ពីចិត្តកន ងខណៈប្ែលម្ចន
លសចកតីលសាកលមខូចចិត្ត ចិត្តប្ែលលធាើឱ្យ ំលកើត្លឡើងបានលទោះ បានែល់
លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ។ 
 ៤. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរកលគ្រើកឥរយិបេតូ្ច បានែល់ 
ចិត្តប្ែលលធាើឱ្យអាោរបត់្ចូល ោលចញ សណតូ ក ឱ្ន លងើប ប្បរលឆ្ាង 
ប្បរសាត ំ ្នលៅរ ខ ្នេ លគ្ោ  ប៉ាគ្បិុចប្ភនក ហាម្ចត់្ 
ឬទំ្ព្វអាហារជាលែើរ លកើត្ពីចិត្ត ៣២ ែួង រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ 
ោរជវនចិត្ត ២៩  ភិញ្ញញ ចិត្ត ២ ។ 
 ៥. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរនិយ  សំលៅែល់ រូប 
ប្ែលសប្រតងអាោរនិយ  លដ្ឋ បនា៊ឺសំលឡងលចញពីម្ចត់្គ្បកបជា
រួ ោរសប្រតងឫកព្វោំងលទោះ រប្រងលកើត្បានលដ្ឋ អាស្ស័ ចិត្ត ចិត្ត
ប្ែលលធាើឱ្យរូបោក់ទ្ងជារួ ោរនិយ លឡើងបានលទោះ បានែល់ ចិត្ត 
៣២ ែួង លសោើនឹងចិត្តប្ែលលធាើឱ្យលកើត្ោរកលគ្រើកឥរយិបេតូ្ច ។ 
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 ៦. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ឥរយិបេធំោំង ៤ សំលៅែល់ 
រូបឥរយិបេោំង ៤ រ៊ឺ លែើរ  រ  ងគ   លែក នឹងលកើត្លឡើងបានលទោះ
គ្តូ្វអាស្ស ័ចិត្តជាលហត្ បចា័ ឱ្យលកើត្លឡើង ចិត្តប្ែលលធាើឱ្យឥរយិបេធំ
ោំង ៤ គ្បាកែលឡើងបានម្ចនចំនួន ៣២ ែួង ែូចគន ជារួ ខទី្ ៤ 
និងទី្ ៥ ប្ែលលព្វលលហើ  ។ 
 ៧. ចិត្តជរូប ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ឥរយិបេធំតំងម្ចំ សំលៅែល់ 
កិរយិអាោរលែើរ  រ  ងគ   លែក ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងគ្បគ្កតី្របស់
ប រគលប្ែលរិនម្ចនជំង៊ឺលបៀត្លបៀនលទោះ លៅថា ចិត្តជរូបប្ែលោក់ទ្ង
ជារួ ឥរយិបេធំោំង ៤ តំងម្ចំ និងចិត្តប្ែលលធាើឱ្យឥរយិបេធំោំង 
៤ លនោះតំងម្ចំ បានែល់ ចិត្ត ៥៨ ែួង រ៊ឺ រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ 
 ភិញ្ញញ ចិត្ត ២ ោរជវនចិត្ត ២៩  បបទជវនចិត្ត ២៦ រួរ ៥៨ ែួង ។ 
 

៣. ឧតុ្សម្ុោា ន 
 ឧត្ ប្ែលជាសរ ដ្ឋា នឱ្យរូបលកើត្ បានែល់ លត្លជាោត្  រ៊ឺ សីត្លត្លជា 
ភាពគ្ត្ជាក់ និងឧណា លត្លជា ភាពលតត  ប្ែលម្ចនលៅទូ្លៅោំងខាងកន ង
និងខាងលគ្តវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ោំង   ។ 
 ឧត្ ប្ែលលធាើឱ្យរូបលកើត្ខាងកន ងសទត នរបស់សត្ា លៅថា  ជឈត្តឧត្  
បានែល់ រូបប្ែលលធាើកលដដ ឱ្យលកើត្លឡើងខាងកន ងោងោ របស់សត្ា និង
លកើត្លឡើងគ្រប់ៗ ខណៈលផតើរតំងពីឋិតិ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្តជាលែើរ
លៅ ។ 
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 សគ្ម្ចប់ឧត្ ប្ែលលធាើឱ្យរូបលកើត្ខាងលគ្តសទត នរបស់សត្ាលទោះ 
លៅថា ពហិទ្ធឧត្  បានែល់ ឧត្ ប្ែលលៅកន ងវត្ថ ែក្ទ្ៗ ែូចជាកន ងប្ផនែី 
កន ងអាោស ទ្លនា សោឹង ភន ំ លែើរល ើជាលែើរ រូបោំងលនោះរប្រងម្ចនឧត្ 
ជាសរ ដ្ឋា ន ឱ្យលកើត្លឡើងបានលរឿ  ៗ លៅរហតូ្ែល់ប្បកោា  សាបសូនយ
 ស់លៅ ។ 
 ឧត្ ជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្ ំពីឧត្  ឬលកើត្ពីលត្លជាោត្ លនោះម្ចន 
១៣ រូប រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ លគចររបូ ៤ អាហាររូប ១ បរលិចេទ្រូប ១ 
វោិររូប ៣ រួរ ១៣ រូប ។ 
 

៤. អាហារសម្ុោា ន 
 អាហារប្ែលជាសរ ដ្ឋា នឱ្យរូបលកើត្ ល ោ្ ោះថា អាហារសរ ដ្ឋា ន 
រូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជាសរ ដ្ឋា នលទោះ ល ោ្ ោះថា អាហារជរូប ។ 
 អាហារ រ៊ឺ កវលិង្កា ោហារ បានែល់ អាហាររូបប្ែលម្ចនលៅកន ង
អាហារគ្រប់គ្បលភទ្ប្ែលលលបចូលលៅជាែ ំ ែូលចាន ោះអាហាររូបលទ្ើបម្ចន
ោំងខាងកន ង និងខាងលគ្តសទត នរបសស់ត្ាែូចគន នឹងឧត្   លៅអាហាររូប
ខាងកន ងថា  ជឈត្តឱ្ជា បានែល់ អាហារប្ែលបរលិភារចូលលៅកន ងោង
ោ របស់សត្ា និងឆ្ាងោត់្ោររោំ ពីបាចកលត្លជាោត្  រ៊ឺ លភាើងោត្ 
ប្ែលលធាើទទី្រោំ អាហារខាងកន ងោងោ របស់សត្ា លហើ លភាើងោត្ 
លនោះម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា ន ែូលចាន ោះអាហាររូបខាងកន ងប្ែលល ោ្ ោះថា 
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 ជឈត្តឱ្ជា លទ្ើបបានែលក់រោជឱ្ជា រ៊ឺ ឱ្ជាប្ែលលៅកន ងគ្កុរករោជរូប
លទោះឯង ។ 
 សគ្ម្ចប់អាហារខាងលគ្តប្ែលល ោ្ ោះថា ពហិទ្ធឱ្ជា រ៊ឺ ឱ្ជា
ប្ែលលៅកន ង វនិិលព្វោ ររូប ៨ ប្ែលលៅកន ងអាហារលផសងៗ រ ននឹងបាន
ទ្ទួ្លោររោំ ពីលភាើងោត្ ោំងពួង ពហិទ្ធឱ្ជាលនោះបានែល់ ឧត្ ជឱ្ជា
លទោះឯង ។ 
 លសចកតីសរព័នធរបស់ ជឈត្តឱ្ជា និងពហិទ្ធឱ្ជា ឬករោជឱ្ជា និង
ឧត្ ជឱ្ជាប្ែលលកើត្លៅកន ងោងោ របស់សត្ាោំង ២ លនោះ  ជឈត្តឱ្ជា 
លធាើទទី្ជួ ឧបត្ថរោឱ្យអាហារជរូបលកើត្ លៅថា ឧបត្ថរោកសតិ្ត ចំប្ណក 
ពហិទ្ធឱ្ជាលទោះ លធាើទទី្ឱ្យអាហារជរូបលកើត្លឡើងលដ្ឋ គ្ត្ង់ លៅថា 
ជនកសត្តិ កន ងឱ្ជាោំង ២ គ្បោរ ករោជឱ្ជាសំខាន់លគ្ចើន លគ្ព្វោះជួ 
ឧបត្ថរោោរង្ករឱ្យអាហារជរូបលកើត្លឡើងលគ្ចើនជាងឧត្ ជឱ្ជា ។ 
 កន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថាបានសប្រតងថា ឯកទិ្វសំ បរភូិតត ហាលោ 
សតត ហរប ិឧបត្ថលរោតិ្ អាហារប្ែលបានបរលិភារកន ងរួ ក្េៃលទោះ រប្រង
រកាោងោ ឱ្យតំងលៅបានកន ងរវាង ៧ ក្េៃ ។ 
 ប្ែលលព្វលែូលចនោះ សំលៅែល់ កន ងរន សសលោកលនោះ  នកប្ែល
បានបរលិភារអាហារកន ងរួ ក្េៃ រប្រងរកាោងោ តំងលៅបានែល់លៅ 
៧ ក្េៃ លដ្ឋ រិនបាច់បរលិភារអាហារលទ្ៀត្ ។ 
 ោរលកើត្លឡើងរបសអ់ាហារជរូប របស់សត្ាប្ែលលកើត្លដ្ឋ 
អាស្ស័ រភ៌ម្ចតលទោះ អាហារជរូបចាប់លផតើរលកើត្កន ងសបាត ហ៍ទី្ ២ ឬទី្ 
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៣ ោប់តំងពីបែិសនធិោល លព្វលរ៊ឺ ោលម្ចតបរលិភារអាហារចូល
លៅលហើ កន ងរវាងលផតើរតំងរភ៌ ឱ្ជាក៏នឹងផា គ្ជួត្គ្ជាបចូលលៅោន់
ោងោ របស់ោរកប្ែលលៅជា ពា ទ្ ឬលបសិលទោះ លហើ លធាើឱ្យអាហារជ-
រូបលកើត្លឡើងែល់ោរកលទោះបាន ។ 
 ចំប្ណកសត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើ ត្ ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ 
(ពួកប្ែលគ្តូ្វបរលិភារអាហារ) ោលលកើត្លឡើងរកលទោះោងោ គ្រប់
បរបូិណ៌ លៅរិនោន់បានបរលិភារអាហារណាៗ លឡើ  ប្ត្អាស្ស័ 
លសាសោ៍ និងទឹ្កម្ចត់្របស់ខាួនលលបកនាងបំពង់កលហើ  ឱ្ជាក្នលសាសោ៍និង
ទឹ្កម្ចត់្លទោះ ក៏គ្ជាបចូលោន់ោងោ លកើត្ជាអាហារជរូប ។ 
 រួរលសចកតីថា អាហារជរូបរប្រងលកើត្លឡើង ោលឱ្ជាក្នអាហារ
លផសងៗ បានគ្ជួត្គ្ជាបចូលោន់ោងោ របស់សត្ាោំង   អាហារជ-
រូបលនោះ រប្រងលកើត្លឡើងជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់គ្កប្ស រហូត្ែល់សាា ប់ ។ 

អាហារជរូបម្ចនចំនួន ១២ រូប រ៊ឺ 
 រហាភូត្រូប ៤ លគចររូប ៣ (លវៀរសទ្ោរូប) អាហារជរូប ១ 
បរលិចេទ្រូប ១ វោិររូប ៣ រួរ ១២ រូប ។ 

សរ បចំនួនរូបប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា ន ៤  
 រូបប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន ល ោ្ ោះថា ករោជរូបម្ចន ១៨ រូប 
រូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជាសរ ដ្ឋា ន ល ោ្ ោះថា ចិត្តជរូបម្ចន ១៥ រូប 
រូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ ជាសរ ដ្ឋា ន ល ោ្ ោះថា ឧត្ ជរូបម្ចន ១៣ រូប រូបប្ែល 
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 លកើត្ពីអាហារជាសរ ដ្ឋា ន ល ោ្ ោះថា អាហារជរូបម្ចន ១២ រូប ។ 
 
សប្ម្តង្របូប្ លច្ក្ើត្រីសម្ុោា ន ៤ ច្ោយឯក្នត និង្អច្នក្នត 

១. រូបប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន រ៊ឺ ករោជរូប ១៨ 
 លដ្ឋ ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ៩ របូ បានែល់ បសាទ្រូប ៥ 
ភាវរូប ២ ហទ្ រូប ១ ជីវតិ្របូ ១ ។ 
 លដ្ឋ  លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ៩ រូប បានែល់ រហាភូត្រូប ៤ 
លគចររូប ៣ (លវៀរ សទ្ោរូប) អាហាររូប ១ បរលិចេទ្របូ ១ ។ 

២. រូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជាសរ ដ្ឋា ន រ៊ឺ ចិត្តជរូប ១៥  
 លដ្ឋ ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ២ រូប បានែល់ វញិ្ញត្តិរូប ២ ។ 
 លដ្ឋ  លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ១៣ រូប បានែល ់
 វនិិលព្វោ ររូប ៨ សទ្ោរូប ១ បរលិចេទ្រូប ១ វោិររូប ៣ ។ 

៣. រូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ ជាសរ ដ្ឋា ន រ៊ឺ ឧត្ ជរូប ១៣ 
 លដ្ឋ ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) រិនម្ចន ។ 
 លដ្ឋ  លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ១៣ រូប បានែល ់
 វនិិលព្វោ ររូប ៨ សទ្ោរូប ១ បរលិចេទ្រូប ១ វោិររូប ៣ ។ 

៤. រូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជាសរ ដ្ឋា ន រ៊ឺ អាហារជរូប ១២ 
 លដ្ឋ ឯកនត (ពិត្គ្បាកែ) រិនម្ចន ។ 
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 លដ្ឋ  លនកនត (រិនពិត្គ្បាកែ) ម្ចន ១២ របូ បានែល់ 
 វនិិលព្វោ ររូប ៨ បរលិចេទ្រូប ១ វោិររូប ៣ ។ 

ប្ចករូប ២៨ លដ្ឋ ចំនួនសរ ដ្ឋា ន  
 ោរប្ចករូប ២៨ លដ្ឋ ចំនួនសរ ដ្ឋា នលនោះម្ចន ៥ ន័  រ៊ឺ  
 ១. ឯកសរ ដ្ឋា និករូប សំលៅែល ់ រូបប្ែលលកើត្បាន ១ សរ ដ្ឋា ន 
ម្ចន ១១ រូប បានែល់ បសាទ្រូប ៥ ភាវរូប ២ ហទ្ រូប ១ ជីវតិ្រូប ១ រួរ 
៩ រូបលនោះលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង, វញិ្ញត្តិរូប ២ លកើត្ពីចិត្តជា
សរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង ។ 
 ២. ទ្ាិសរ ដ្ឋា និករូប សំលៅែល ់ រូបប្ែលលកើត្បាន ២ សរ ដ្ឋា ន
ម្ចន ១ រូប បានែល់ សទ្ោរូប ១ លកើត្ពីចិត្តនិងឧត្ ជាសរ ដ្ឋា ន ។ 
 ៣. តិ្សរ ដ្ឋា និករូប សំលៅែល់ រូបប្ែលលកើត្បាន ៣ សរ ដ្ឋា ន 
ម្ចន ៣ រូប បានែល់ វោិររូប ៣ លកើត្ពីចិត្ត ឧត្  និងអាហារជា 
សរ ដ្ឋា ន ។ 
 ៤. ចត្ សរ ដ្ឋា និករូប សលំៅែល់ រូបប្ែលលកើត្បាន ៤ សរ ដ្ឋា ន 
ម្ចន ៩ រូប បានែល់ រហាភូត្រូប ៤ លគចររូប ៣ (លវៀរ សទ្ោរូប) 
អាហាររូប ១ បរលិចេទ្រូប ១ លកើត្ពី ករោ ចិត្ត ឧត្  និងអាហារជាសរ ដ្ឋា ន ។ 
 ៥. នក លតចិសរ ដ្ឋា និករូប សំលៅែល ់ រូបប្ែលរិនបានលកើត្
ពីសរ ដ្ឋា នណារួ លឡើ  ម្ចន ៤ រូប បានែល់ លកខណរូប ៤ ម្ចន 
គថាសងគហៈសប្រតងថា  
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គាថាសង្គហទី ៧  
        ៧. ជា ម្ចទទិ្រូបានំ  សភាវតត  ហិ លកវលំ  
         លកខណានិ ន ជា នតិ  លកហិចីតិ្ បោសិតំ្ ។ 
 ប្គ្បថា អាចារយោំង  គ្បោសលហើ ែូលចនោះ លកខណរូបោំង-
   ៤ រប្រងរិនលកើត្លឡើងពីសរ ដ្ឋា នណារួ លឡើ  លគ្ព្វោះលកខណ
រូបោំង  លទោះ គ្តឹ្រប្ត្ជាសភាវរបសរ់ូបប្ែលកំព ងលកើត្លឡើង
ជាលែើរប្ត្រ៉ាាងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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សរ បសរ ដ្ឋា និករូប 
ចំនួនរបូ ករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារ កំណត់្សំគល់ 

រហាភូត្រូប ៤ 
បសាទ្រូប    ៥ 
លគចររូប (សទ្ោរូប)៣ 
សទ្ោរូប     ១ 
ភាវរូប      ២ 
ហទ្ រូប ១ 
ជីវតិ្រូប     ១ 
អាហាររូប ១ 
បរលិចេទ្រូប ១ 
វញិ្ញត្តិរូប    ២ 
វោិររូប     ៣ 
លកខណរូប ៤ 

រួរ ២៨ 
 

+ 
+ 
+ 
០ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
០ 
០ 
០ 
១៨ 

+ 
០ 
+ 
+ 
០ 
០ 
០ 
+ 
+ 
+ 
+ 
០ 
១៥ 

+ 
០ 
+ 
+ 
០ 
០ 
០ 
+ 
+ 
០ 
+ 
០ 
១៣ 

+ 
០ 
+ 
០ 
០ 
០ 
០ 
+ 
+ 
០ 
+ 
០ 
១២ 

ោំង ៤ សរ ដ្ឋា ន ។ 
ករោជាសរ ដ្ឋា ន ។ 
ោំង ៤ សរ ដ្ឋា ន ។ 
ម្ចនចិត្ត ឧត្  ជាសរ ដ្ឋា ន ។ 
ករោជាសរ ដ្ឋា ន ។ 
ករោជាសរ ដ្ឋា ន ។ 
ករោជាសរ ដ្ឋា ន ។ 
ោំង ៤ សរ ដ្ឋា ន ។ 
ោំង ៤ សរ ដ្ឋា ន ។ 
ចិត្តជាសរ ដ្ឋា ន ។ 
ម្ចនចិត្តឧត្ អាហារជាសរ ដ្ឋា ន 
រិនម្ចនសរ ដ្ឋា នលឡើ  ។ 
 

 
ប្ចកសរ ដ្ឋា និករូបលដ្ឋ ស ត្តនតន័  

 កន ងគ្ពោះសូគ្ត្សប្រតងរូបធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើង ខាងកន ងោងោ របស់
រន សសគ្បកបលដ្ឋ ោត្ ោំង ៤ ម្ចនែី ទឹ្ក លភាើង ខយល់ គ្បជ ំគន  ោប់
លដ្ឋ អាោរបាន ៤២ អាោរ បានែល់  
 សសម្ចោ របឋវ ី២០ អាោរ, សសម្ចោ រអាលបា ១២ អាោរ, 
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 សសម្ចោ រលត្លជា ៤ អាោរ និងសសម្ចោ រវាលយ ៦ អាោរ ោលប្ចក 
សរ ដ្ឋា នរបសអ់ាោរ ៤២ លទោះ បានែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. សសម្ចោ របឋវ ី កន ងសសម្ចោ របឋវ ី ២០ អាោរលទោះ ចំលព្វោះ 
ឧទ្រ ំិ អាហារេោី ករសំី អាហារចាស់ រួរ ២ អាោរលនោះ ម្ចនឧត្ ជា 
សរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង ចំប្ណកែ៏លសស ១៨ អាោរលទ្ៀត្លទោះម្ចនសរ ដ្ឋា ន 
ោំង ៤ ។ 
 ២. សសម្ចោ រអាលបា ១២ អាោរលទោះ ចំលព្វោះ ប លព្វា  ខោ ោះ រ ត្តំ 
ទឹ្ករូគ្ត្ រួរ  ២ អាោរលនោះម្ចនឧត្ ជាសរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង ។ 
 លសលោ លញើស  សស  ទឹ្កប្ភនក លខល  ទឹ្កម្ចត់្ សិងាណិោ 
ទឹ្កសំលបារ រួរ ៤ អាោរលនោះម្ចនចិត្តនិងឧត្ ជាសរ ដ្ឋា ន រ៊ឺ ម្ចន 
សរ ដ្ឋា ន ២ យ៉ាង ។ 
 ចំប្ណកែ៏លសស ៦ អាោរលទ្ៀត្លទោះ រ៊ឺ ទឹ្កគ្បម្ចត់្ លសាសោ ៍
្រ ខាា ញ់ខាប់ ខាា ញ់ោវ និងទឹ្ករ ិំល ម្ចនសរ ដ្ឋា នោំង ៤ ។ 
 ៣. សសម្ចោ រលត្លជា ៤ អាោរលទោះ ចំលព្វោះបាចកលត្លជា លភាើង 
ប្ែលរោំ អាហារ (លភាើងោត្ ) លនោះម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង ។ 
 ចំប្ណកែ៏លសស ៣ លទ្ៀត្ រ៊ឺ ឧសាោ លត្លជា ជិរណលត្លជា 
សទត បនលត្លជា លទោះ ម្ចនសរ ដ្ឋា នោងំ ៤ ។ 
 ៤. សសម្ចោ រវាលយ ៦ អាោរលទោះ ចំលព្វោះ  សាសបសាសវាលយ 
ខយល់ែលងាើរលចញចូល ម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង ។ 
 ចំប្ណកែ៏លសស ៥ អាោរលទ្ៀត្លទោះម្ចនសរ ដ្ឋា នោំង ៤ ។ 
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ប្ចកសរ ដ្ឋា ន ៤ កន ងអាោរ ៤២ 
 ក. ម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង ម្ចន ១ រ៊ឺ បាចកលត្លជា 
 ខ. ម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង ម្ចន ១ រ៊ឺ  សាសបសាសវាលយ 
 រ. ម្ចនឧត្ ជាសរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង ម្ចន ៤ រ៊ឺ ឧទ្រ ំិ ករសំី ប លព្វា  
និង រ ត្តំ ។ 
  . ម្ចនចិត្តនិងឧត្ ជាសរ ដ្ឋា ន (ម្ចនសរ ដ្ឋា ន ២) ម្ចន ៤ រ៊ឺ 
លសលោ  សស  លខល  និង សិងាណិោ ។ 
 ង. ម្ចនករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារជាសរ ដ្ឋា ន (ម្ចនសរ ដ្ឋា នោំង ៤) 
ម្ចន ៣២ បានែល់ អាោរែ៏លសស ៣២ លទោះ ។ 
 

រួក្ទី ៤ របូក្លាបន័យ 
សប្រតងោរលកើត្លឡើងជាគ្ករុរបស់របូធរ៌ 

 រូបកោប សំលៅែល ់គ្កុររូប ព្វកយថា កោប ប្គ្បថា ពួក គ្កុរ 
រណៈ ។ 
 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោសប្រតងថា កោបិ នតិ ឯតថ តិ្ កោប ប្គ្បថា 
ធរោជាតិ្ប្ែលោប់ជាពួក ជាគ្កុរ ជារណៈ ល ោ្ ោះថា កោប ែូលចាន ោះ 
រូបកោប លទ្ើបសំលៅែល់ រូបប្ែលជាពួកៗ ជាគ្កុរៗ ជារណៈ ប្ែល
សប្រតងថា បណាត រូបធរ៌ោំងពួងប្ែលលកើត្លឡើងលទោះ រប្រងលកើត្លឡើង
ជាពួក ជាគ្កុរ ប្ែលនឹងលកើត្លឡើងប្ត្ឯងលដ្ឋ ចំលព្វោះលទោះរិនម្ចន 
ោលែូលចនោះកន ងរូបកោបរួ ៗ នឹងគ្តូ្វម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់
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គ្កុររូប ប្ែលគ្ពរលគ្ពៀងគន  លៅថា សហវ ត្តិ ែូចវចនត្ថៈថា ឯក បាទ្ 
ឯកនិលោធ ឯកនិសសយ សហវ ត្តិលទ ឯកវសីតិ្ របូកោបា ទរ ប្គ្បថា 
រូបប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន  រលត់្គ្ពរគន  ម្ចនទី្អាស្ស័ ជារួ គន  រួរ
 ងគគ្បកបោងំ ៣ លនោះ ល ោ្ ោះថា រូបកោប ម្ចនចំនួន ២១ កោប ។ 
 ោរលកើត្លឡើងនិងគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបកោប ប្ែលលៅថា 
សហវ ត្តិ គ្តូ្វគ្បកបគ្ពរលដ្ឋ  ងគ ៣ រ៊ឺ  
 ១. ឯក បាទ្ លកើត្គ្ពរគន  ។ 
 ២. ឯកនិលោធ រលត់្គ្ពរគន  ។ 
 ៣. ឯកនិសស  ម្ចនទី្អាស្ស័  រ៊ឺ រហាភូត្រូបជារួ គន  ។ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបប្ែលគ្ពរលដ្ឋ  ងគោំង ៣ យ៉ាងលនោះ 
លហើ លទ្ើបលៅថា រូបកោប រូបកោបតរន័  ភិធរោត្ថសងគហៈ 
សប្រតងែល់ចំនួនរបស់រូបកោបម្ចន ២១ កោប ។ 

គាថាសង្គហទី ៨ 
       ៨. ករោចិលតត ត្ ោហារ-   សរ ដ្ឋា ទ  ថាការំ  
           នវ ឆ្ ចត្ លោ លទ្ាតិ្   កោបា ឯកវសីតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា គ្កុររូបោំង  ប្ែលម្ចនករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារ 
ជាសរ ដ្ឋា នម្ចន ២១ គ្កុរ រ៊ឺ ៩, ៦, ៤, និង ២ តរលំដ្ឋប់ ។ 
 កន ងចំនួនរូបកោបោងំ ២១ កោបលនោះ ោលោប់ចំនួនរូបប្ែល
លកើត្លឡើងលហើ បាន ២៣ រូប រ៊ឺ កន ងរូប ២៨ រូបលទោះ លវៀរបរលិចេទ្រូប ១ 
និងលកខណរូប ៤ រង់ម្ចនប្ត្ ២៣ រូប ែូចគថាសងគហៈសប្រតងថា  
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គាថាសង្គហទី ៩ 
       ៩. កោបានំ បរលិចេទ្-        លកខណតត  វចិកខណា  
           ន កោបងគរិចាា ហ        អាោសំ លកខណានិ ច ។ 
 ប្គ្បថា អាោសរូប ១ លកខណរូប ៤ បណាិ ត្ោំង  រិនសប្រតងថា 
ជា ងគរបស់កោប លគ្ព្វោះរូបោំង ៥ លនោះ គ្តឹ្រប្ត្ជាចំប្ណកប្ចក
រូបកោប និងជាលគ្រឿងសម្ចគ ល់របសរ់ូបកោបប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 លសចកតីថា បរលិចេទ្រូបលទោះជារូបប្ែលកំណត់្ប្ែនរវាងរូបកោប
នឹងរូបកោប គ្តឹ្រប្ត្ជាចំប្ណកឃំាងរបស់រូបកោប លទ្ើបរិនោប់ចូល
លៅកន ង ងគរបស់កោប ។ 
 ចំប្ណកលកខណរូប ៤ ជារូបប្ែលជាលគ្រឿងសម្ចគ ល់របស់រូបកោប 
លទ្ើបរិនោប់ជា ងគរបស់កោបែូចគន  ។ 
 សគ្ម្ចប់ចំនួនរូបកោប ២១ កោបលទោះ ប្ចកបានែូលចនោះ រ៊ឺ  
 

ក្ម្មជក្លាប ៩ 
 ១. ចកខ ទ្សកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ១០ 
ម្ចនចកខ បសាទ្ជាគ្បោន បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជីវតិ្រូប ១ 
ចកខ បសាទ្ ១ ។ 
 ២. លសាត្ទ្សកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ១០ 
ម្ចនលសាត្បសាទ្ជាគ្បោន បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជីវតិ្រូប ១ 
លសាត្បសាទ្ ១ ។ 
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 ៣. ឃានទ្សកកោប សំលៅែល ់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប 
១០ ម្ចនឃានបសាទ្ជាគ្បោន បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជីវតិ្រូប ១ 
ឃានបសាទ្ ១ ។ 
 ៤. ជិវាា ទ្សកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ១០ 
ម្ចនជិវាា បសាទ្ជាគ្បោន បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជីវតិ្រូប ១ 
ជិវាា បសាទ្ ១ ។ 
 ៥. ោ ទ្សកកោប សំលៅែល ់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប 
១០ ម្ចនោ បសាទ្ជាគ្បោន បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជីវតិ្រូប ១ 
ោ បសាទ្ ១ ។ 
 ៦. ឥត្ថីភាវទ្សកកោប សលំៅែល ់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប 
១០ ម្ចនឥត្ថីភាវរូបជាគ្បោន បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជីវតិ្រូប ១ 
ឥត្ថីភាវរូប ១ ។ 
 ៧. ប រសិភាវទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប 
១០ ម្ចនប រសិភាវរូបជាគ្បោន បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជីវតិ្រូប ១ 
ប រសិភាវរូប ១ ។ 
 ៨. វត្ថ ទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ១០ 
ម្ចនហទ្ វត្ថ រូបជាគ្បោន បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជីវតិ្រូប ១ 
ហទ្ វត្ថ រូប ១ ។ 
 ៩. ជីវតិ្នវកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៩ 
ម្ចនជីវតិ្រូបជាគ្បោន បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជីវតិ្រូប ១ ។ 
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  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជារូបប្ែលរិនអាចប្បកលចញពីគន បាន គ្បកប
លដ្ឋ រូប ៨  បានែល់ បឋវ ីអាលបា លត្លជា វាលយ វណណ រនធ រស និង 
ឱ្ជា តរន័ ក្នរូបកោប រូបោំងលនោះគ្តូ្វគ្បកបជាគ្បចាំ លទ្ើប ល ោ្ ោះថា 
ស ទ្ធែាកកោប ។ 
 ករោជកោបោំង ៩ គ្បលភទ្លនោះ ជារូបកោបប្ែលលកើត្ពីករោ 
ជាសរ ដ្ឋា ន រ៊ឺ ករោជរូប ១៧ (លវៀរ បរលិចេទ្រូប ១) លទោះឯង ែូលចាន ោះ 
ករោជកោប ៩ លនោះ លទ្ើបលកើត្បានចំលព្វោះប្ត្កន ងវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ប៉ា លណាណ ោះ 
និងកន ងរន សសម្ចន ក់ៗ លកើត្បានយ៉ាងលគ្ចើន ៨ កោប លគ្ព្វោះភាវទ្សក-
កោបោំង ២ នឹងលកើត្គ្ពរគន រិនបាន លបើជាស្រសតីក៏គ្តូ្វលវៀរ ប រសិភាវ-
ទ្សកកោប និងលបើជាប រសក៏គ្តូ្វលវៀរឥត្ថីភាវទ្សកកោប ែូលចាន ោះលទ្ើប
ម្ចនគ្តឹ្រ ៨ កោបប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលលព្វលលនោះសំលៅ កចំលព្វោះប្ត្
ករោជកោបស ទ្ធប៉ា លណាណ ោះ រិនបានសំលៅ ក ករោបបចា ឧត្ ជកោប 
រ៊ឺ រូបកោបប្ែលលកើត្ពីឧត្ ប្ែលម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា នផងលឡើ  ។ 

ករោជរូប ករោជកោប ករោបបចា ឧត្ ជកោប 
 ករោជរូប សំលៅែល ់ រូបប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន ម្ចនចំនួន 
១៨ រូប ។ 
 ករោជកោប ជាគ្កុររូបប្ែលលកើត្ពីករោ ម្ចនចំនួន ១៧ រូប (លវៀរ 
បរលិចេទ្រូប ១) ។ 
 ករោបបចា ឧត្ ជកោប ជារូបកោបប្ែលលកើត្ពីឧត្ ប្ែលម្ចន 
លៅកន ងករោជកោប ែូចជាសក់ លោរ លធោញ គ្កចក ជាលែើរ វត្ថ ោំង 
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លនោះស ទ្ធប្ត្ជាឧត្ ជរូបប្ែលលកើត្ពីករោបបចា ឧត្ ជរូបខាោះ  ឧត្ បបចា -
ឧត្ ជរូបខាោះ អាហារបបចា ឧត្ ជរូបខាោះ ប្ត្ម្ចនករោបបចា ឧត្ ជរូបជា
គ្បោន ឧត្ ជរូបោំង ៣ ជាចំប្ណកគ្បកប ប្ែលនឹងែឹងចាស់កន ងលពល
ប្ែលសត្ាោំង  សាា ប់ លគ្ព្វោះតរធរោតលៅលពលសត្ាោំង  
សាា ប់លហើ  ករោជរូប ចិត្តជរូប និងអាហារជរូបោងំ ៣ លនោះ រប្រងរលត់្
 សរិ់នម្ចនសល់ លៅសលប់្ត្ឧត្ ជរូបប៉ា លណាណ ោះ ឧត្ ជរូបប្ែលលៅសល់
លនោះ ជាឧត្ ជរូប ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ ករោបបចា ឧត្ ជរបូ ចិត្តបបចា ឧត្ ជរបូ 
អាហារបបចា ឧត្ ជរូប និងឧត្ បបចា ឧត្ ជរូប រប្រងតំងលៅតរ
សររួរ សូរបីរូបោំងលនោះនឹងលកើត្លឡើងែល់សត្ាប្ែលលៅម្ចនជីវតិ្កត ី
ក៏រិនប្រនករោជកោបស ទ្ធលទ្ ែូលចាន ោះករោជកោប ប្ែលលកើត្លៅកន ងខាួន
របស់រន សសម្ចន ក់  ៗលទ្ើបម្ចនយ៉ាងលគ្ចើន ៨ កោប។ 

ប្ចកករោជកោប ៩ លដ្ឋ ោ  ៣ ចំប្ណក 
 កន ងោងោ របស់រន សសល ើងលនោះ ប្ចកលចញជា ៣ ចំប្ណក រ៊ឺ 
 ១. ឧបររិោ  ោ ខាងលលើ ោប់តំងពីកលឡើងលៅែល់កាល ។ 
 ២. រជឈរិោ  ោ គ្ត្ង់កណាត ល ោប់តំងពីកច ោះរកែល់ផាិត្ ។ 
 ៣. លហែាិរោ  ោ ខាងលគ្ោរ ោប់តំងពីផាិត្ច ោះរកែល់លជើង ។ 
 សគ្ម្ចប់ឋាន (ទី្តំង) របស់ករោជកោប កន ងោងោ របស់រន សស
លទោះ ម្ចនករោជកោបលកើត្បានកន ងចំប្ណកោំង ៣ លផសង  ៗែូលចនោះរ៊ឺ  
 ១. ឧបររិោ  រ៊ឺ ករោជកោបលកើត្បាន ៧ កោប រ៊ឺ  
 ១. ចកខ ទ្សកកោប 
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 ២. លសាត្ទ្សកកោប 
 ៣. ឃានទ្សកកោប 
 ៤. ជិវាា ទ្សកកោប 
 ៥. ោ ទ្សកកោប 
 ៦. ភាវទ្សកកោប 
 ៧. ជីវតិ្នវកកោប ។ 

២. រជឈរិោ  រ៊ឺ ម្ចនករោជកោបលកើត្លឡើងបាន ៤ កោប រ៊ឺ 
 ១. ោ ទ្សកកោប 
 ២. ភាវទ្សកកោប 
 ៣. វត្ថ ទ្សកកោប  
 ៤. ជីវតិ្នវកកោប ។ 

៣. លហែាិរោ  រ៊ឺ ម្ចនករោជកោបលកើត្បាន ៣ កោប រ៊ឺ 
 ១. ោ ទ្សកកោប 
 ២. ភាវទ្សកកោប 
 ៣. ជីវតិ្នវកកោប ។ 
 ែូលចាន ោះ នឹងល ើញបានថា កន ងចំប្ណកោំង ៣ របស់ោងោ  ជា
ឋាន (ទី្តំង) របស់ោ ទ្សកកោប ភាវទ្សកកោប និងជីវតិ្នវក-
កោប រួរ ៣ កោបលនោះម្ចនទូ្លៅកន ងោងោ  លៅ រូបកោបប្ែល
ម្ចនលៅទូ្លៅកន ងោងោ លនោះថា សពាដ្ឋា និកកោប ។ 
 ចំប្ណក ៥ កោបលទ្ៀត្ រ៊ឺ ចកខ ទ្សកកោប លសាត្ទ្សកកោប 
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 ឃានទ្សកកោប ជិវាា ទ្សកកោប និង វត្ថ ទ្សកកោប ម្ចនឋាន 
(ទី្តំង) លៅកន ងទី្ខាោះលដ្ឋ ចំលព្វោះ រិនគ្បគ្ពឹត្តលដ្ឋ ទូ្លៅលទ្ើបបាន
ល ោ្ ោះថា បលទ្សកកោប ។ 
 

ឆិត្តជក្លាប ៦ 
 ១. ស ទ្ធែាកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៨ 
បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ។ 
 ២. ោ វញិ្ញត្តិនវកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប 
៩ បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ោ វញិ្ញត្តិរូប ១ ។ 
 ៣. វចីវញិ្ញត្តិសទ្ោទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចន
ចំនួនរូប ១០ បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ សទ្ោរបូ ១ វចីវញិ្ញត្តិរូប ១ ។ 
 ៤. លហ តទិ្ឯោទ្សកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចន
ចំនួនរូប ១១ បានែល ់ វនិិលព្វោ ររូប ៨ វោិររូប ៣ ។ 
 ៥. ោ វញិ្ញត្តិលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែល
ម្ចនចំនួនរូប ១២ បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ វោិររបូ ៣ វញិ្ញត្តិរូប ១ ។ 
 ៦. វចីវញិ្ញត្តិសទ្ោលហ តទិ្លត្រសកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែល
ម្ចនចំនួនរូប ១៣ បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ សទ្ោរូប ១ វចីវញិ្ញត្តិរូប ១ 
វោិររូប ៣ ។ 
 ចិត្តជកោប ប្ែលសប្រតងតរន័ របស់គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ 
សប្រតងគ្តឹ្រ ៦ កោបប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកប្ែលសប្រតងតរន័ វសិ ទ្ធិររគ 
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 ែាកថាម្ចន ៨ កោប បប្នថរ ២ កោបលទ្ៀត្ រ៊ឺ 
 ១. សទ្ោនវកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរបូ ៩ 
បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ និង សទ្ោរូប ១ ។ 
 ២. សទ្ោលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប សំលៅែល់ កោបប្ែលម្ចន
ចំនួនរូប ១២ បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ សទ្ោរូប ១ វោិររូប ៣ ។ ោំង ២ 
កោបលនោះរប្រងលកើត្ពីចិត្តជាសរ ដ្ឋា ន ។ 

 ធិបា លសចកតីរបស់ចិត្តជកោបោំង ៦  
 ១. ស ទ្ធែាកកោប សំលៅែល់ របូកោបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជា 
សរ ដ្ឋា ន លកើត្លឡើងកន ងខណៈប្ែលរិនម្ចនោរកលគ្រើកោ  ឬរិនម្ចន
ោរនិយ  និងបនា៊ឺសំលឡងយ៉ាងណារួ លចញរក ខណៈលទោះម្ចន
ចិត្តទ្ន់លខា  ឬរិនរងឹម្ចំ បានែល់ រូបប្ែលជាអាោរែកែលងាើរលចញ
ចូល ឬរូបប្ែលសប្រតងអាោររ ខលសាក រ ខគ្កហរ គ្ព៊ឺលោរ កន ងលវោខឹង
លគ្ោធ ខាា ចជាលែើរ ។ 
 ២. ោ វញិ្ញត្តិនវកកោប សំលៅែល់ រូបកោបប្ែលលកើត្លឡើង
លៅលពលកលគ្រើកោងោ  និងរិនជាគ្បគ្កតី្ រ៊ឺ លវោលទោះចិត្តទ្ន់
លខា រិនរងឹម្ចំ បានែល់ រូបឥរយិបេលផសងៗ កន ងោរលែើរ  រ 
 ងគ   លែក ឱ្ន លងើប ប្បរលឆ្ាង ប្បរសាត ំ ្នលៅរ ខ ្នេ 
លគ្ោ  ោំងលនោះជាលែើរ លវោលទោះលៅកន ងអាោរទ្ន់លខា  ។ 
 ៣. វចីវញិ្ញត្តិសទ្ោទ្សកកោប សលំៅែល់ រូបកោបប្ែល
លកើត្លឡើងលៅលពលនិយ  អានលសៀវលៅ លគ្ចៀង សូគ្ត្ធរ៌ជាលែើរ 
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ប្ែលរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅតរគ្បគ្កតី្ រ៊ឺ កន ងលវោលទោះរិនសូវស្សលួខាួន រិន
សបា  ឬលកើត្លសចកតីលនឿ ណា  រិនលពញចិត្តនិយ  រិនលពញ
ចិត្តអានជាលែើរ ។ 
 ៤. លហ តទិ្ឯោទ្សកកោប សលំៅែល់ រូបកោបប្ែល
លកើត្លឡើងកន ងខណៈរិនម្ចនោរកលគ្រើកោ  ោរនិយ  ឬោរបលញ្ាញ 
សំលឡងយ៉ាងណារួ លឡើ  ខណៈលទោះចិត្តសបា រងឹម្ចំលអ រ ខ
ស្សស់ថាា  រកីោ  ឬម្ចនអាោរបីតិ្ គ្ព៊ឺលោរជាលែើរ ។ 
 ៥. ោ វញិ្ញត្តិលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប សំលៅែល់ រូបកោប
ប្ែលលកើត្លឡើងលៅលពលកលគ្រើកោ លផសងៗ ខណៈប្ែលចិត្តស្សសថ់ាា
រងឹម្ចំ អាោរលែើរ  រ  ងគ   លែក រហ័សរហួនសបា ជាលែើរ ។ 
 ៦. វចីវញិ្ញត្តិសទ្ោលហ តទិ្លត្រសកកោប សលំៅែល់ រូបកោប
ប្ែលលកើត្លឡើងលៅលពលនិយ  អានលសៀវលៅ ប្ស្សកលគ្ចៀង សូគ្ត្ធរ៌
ជាលែើរ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរគ្បគ្កតី្កន ងលវោប្ែលចិត្តស្សស់ថាា រងឹម្ច ំ
ោរនិយ  ោរអានោងំលនោះ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លសចកតីរហ័សរហួន ។ 
 សគ្ម្ចប់ចិត្តជកោបប្ែលសប្រតងកន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា ថា
ចិត្តជកោបម្ចន ៨ កោបលទោះ លដ្ឋ បប្នថរសទ្ោនវកកោប និង
សទ្ោលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប ោំង ២ កោបប្ែលបប្នថរលនោះ ម្ចនលសចកតី
ែូលចនោះ រ៊ឺ សទ្ោនវកកោប សំលៅែល់ រូបកោបប្ែលលកើត្លឡើងកន ងលវោ
ប្ែលម្ចនសំលឡងគ្បាកែលឡើង លដ្ឋ រិនោក់ទ្ងជារួ ោរនិយ  
និងលកើត្លឡើងកន ងលវោប្ែលចិត្តទ្ន់លខា  រួញោរិនរងឹម្ចំ បានែល់ 
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សំលឡងប្ែលលកើត្ពីោរែកែលងាើរធំ សំលឡងកអក សំលឡងកណាត ស ់ លភើ 
សាៃ ប ឬសំលឡងេៃូរខណៈប្ែលរិនស្សួលខាួនជាលែើរ ។ 
 សទ្ោលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប សលំៅែល់ សទ្ោនវកកោប 
លទោះឯង ោលម្ចនវោិររូប ៣ លកើត្រួរផង រ៊ឺ លកើត្កន ងលវោប្ែលចិត្ត 
សបា  ែូចជាសំលឡងែកែលងាើរ កអក កណាត ស់ សាៃ ប ោំងលនោះជា 
សំលឡងឮចាស់ សប្រតងែល់ចិត្តកន ងខណៈប្ែលម្ចនលសចកតីសបា 
ចិត្ត ប្ត្សំលឡងោំងលនោះរិនប្រនជាសំលឡងប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរ
និយ លឡើ  ។ 

ចិត្តជរូបនិងចិត្តជកោប 
 ចិត្តជរូប សំលៅែល ់ រូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជាសរ ដ្ឋា ន ម្ចនចំនួន 
១៥ រូប ។ 
 ចិត្តជកោប ជាគ្កុររូបប្ែលលកើត្ពីចិត្ត ម្ចនចំនួនរូបគ្តឹ្រប្ត្ ១៤ 
រូប (លវៀរបរលិចេទ្រូប ១) ។ 
 ចិត្តជរូបកតី ចិត្តជកោបកតី រប្រងលកើត្បានជារួ សត្ាប្ែលម្ចន 
ខនធ ៥ និងលកើត្ពីចិត្ត ៧៥ ែួង តរសររួរែល់ចិត្តសរ ដ្ឋា និករូប 
ែូចជាចិត្តជកោបប្ែលល ោ្ ោះថា ស ទ្ធែាកកោប លទោះលកើត្បានពីចិត្ត 
៧៥ ែួង ចិត្តជកោបប្ែលល ោ្ ោះថា ោ វញិ្ញត្តិនវកកោប វចីវញិ្ញត្តិសទ្ោ-
ទ្សកកោប ោ វញិ្ញត្តិលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប និង វចីវញិ្ញត្តិសទ្ោ-
លហ តទិ្លត្រសកកោប ោំង ៤ កោបលនោះលកើត្បាន ំពីចិត្តោំង 
៣២ ែួង រ៊ឺ  
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 រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ោរជវនចិត្ត ២៩  ភិញ្ញញ ចិត្ត ២ រួរ ៣២ 
ែួង ។ 
 ចិត្តជកោបប្ែលល ោ្ ោះថា លហ តទិ្ឯោទ្សកកោប រប្រង
លកើត្បាន ំពីចិត្ត ៥៨ ែួង រ៊ឺ  
 រលទោា ោវជជនចិត្ត ១ ោរជវនចិត្ត ២៩  ភិញ្ញញ ចិត្ត ២ 
 បបទជវនចិត្ត ២៦ ែួង រួរ ៥៨ ែួង ។ 

ឋានរបស់ចិត្តជកោបកន ងោងោ របស់រន សស  
 កន ងឧបររិោ  រ៊ឺ ោងោ ចំប្ណកខាងលលើ ចិត្តជកោបលកើត្
បានោំង ស ់៦ កោប ។ 
 កន ងរជឈិរោ  និងលហែាិរោ  រ៊ឺ ោងោ ចំប្ណកកណាត ល
និងចំប្ណកខាងលគ្ោរម្ចនចិត្តជកោបលកើត្បានគ្តឹ្រ ៤ កោប រ៊ឺ  
 ស ទ្ធែាកកោប ោ វញិ្ញត្តិនវកកោប លហ តទិ្ឯោទ្សកក-
ោប ោ វញិ្ញត្តិលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប ។ 
 

ឧត្ុជក្លាប 
 ១. ស ទ្ធែាកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៨ 
បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ។ 
 ២. សទ្ោនវកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៩ 
បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ សទ្ោរូប ១ ។ 
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 ៣. លហ តទិ្ឯោទ្សកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចន
ចំនួនរូប ១១ បានែល ់ វនិិលព្វោ ររូប ៨ វោិររូប ៣ ។ 
 ៤. សទ្ោលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចន
ចំនួនរូប ១២ បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ សទ្ោរូប ១ វោិររូប ៣ ។ 
 ឧត្ ជកោបោំង ៤ លនោះ បានែល់ ឧត្ ជរូប ១២ (លវៀរបរលិចេទ្រូប ១) 
ឧត្ ជកោបលនោះលកើត្បានោំងខាងកន ង និងខាងលគ្តោងោ របស់សត្ា 
រ៊ឺ លកើត្បានោំងកន ងវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្និងរិនម្ចនជីវតិ្ ឧត្ ជកោប
ប្ែលលកើត្ខាងកន ងោងោ របស់សត្ា រ៊ឺ កន ងវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្រប្រងលកើត្
បានោំង ស់ ៤ កោប ចំប្ណកប្ែលលកើត្ខាងលគ្តរបស់សត្ា រ៊ឺ កន ង
វត្ថ ប្ែលរិនម្ចនជីវតិ្រប្រងលកើត្បានគ្តឹ្រប្ត្ ២ កោបប៉ា លណាណ ោះ ។ 

ឧត្ ជកោប ៤ ប្ែលលកើត្ខាងកន ងសត្ា  
 ស ទ្ធែាកកោប រ៊ឺ  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ប្ែលលកើត្លៅខាងកន ងោង 
ោ របស់សត្ាោំង  លទោះឯង ឧត្ ជកោបលនោះ ជាកោបប្ែលជាទី្
តំងកន ងោររការូបកោបែក្ទ្ៗ លបើរិនម្ចនឧត្ ជកោបលនោះលហើ  
រូបកោបែក្ទ្ៗ ម្ចនករោជកោបជាលែើរ ក៏រិនអាចនឹងគ្បាកែលឡើង
បានលឡើ  ។ 
 ស ទ្ធែាកកោបលនោះ លកើត្កន ងលវោប្ែលោងោ របស់សត្ាទ្ន់
លខា រិនស្សួលខាួនជាលែើរ ។ 
 ២. សទ្ោនវកកោប រ៊ឺ  វនិិលព្វោ ររូប ៨ និង សទ្ោរូប ១ លកើត្លឡើង 
ោលម្ចនសំលឡងគ្បាកែលចញរកពីោងោ  លដ្ឋ រិនោក់ទ្ងជារួ 
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ោរនិយ  ែូចជាសំលឡងកូរលព្វោះ សំលឡងស្សរ ក សំលឡងែកែលងាើរ 
សំលឡងប្ែលលកើត្ពីឧត្ ោំងលនោះរិនជាក់ចាស់ ។ 
 ៣. លហ តទិ្ឯោទ្សកកោប រ៊ឺ  វនិិលព្វោ ររូប ៨ វោិររូប ៣ 
លកើត្ខាងកន ងោងោ របស់សត្ាប្ែលម្ចនជីវតិ្ ោលប្ែលោងោ របស់
សត្ាលទោះ  ៗ ស្សួលខាួនរងឹម្ចំជាគ្បគ្កតី្ ឬលព្វលន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា 
ក៏រ៊ឺស ទ្ធែាកកោបលនោះ ោលម្ចនវោិររូប ៣ លកើត្រួរផងលទោះឯង ។ 
 ៤. សទ្ោលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប រ៊ឺ  វនិិលព្វោ ររូប ៨ សទ្ោរូប ១ 
វោិររូប ៣ លកើត្លឡើងោលម្ចនសលំឡងគ្បាកែលចញរកពីោងោ ែូចជា
សំលឡងខយល់ែកែលងាើរជាលែើរ ស្សស់បសជ់ាក់ចាស់ប្ត្រិនប្រនជា
សំលឡងោក់ទ្ងជារួ ោរនិយ  លព្វលន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ក៏រ៊ឺសទ្ោនវក-
កោបលនោះោលម្ចនវោិររូប ៣ លកើត្ររួផងលទោះឯង ។ 

ឧត្ ជកោប ២ ប្ែលលកើត្ខាងលគ្តសត្ា 
 ១. ស ទ្ធែាកកោប បានែល ់វត្ថ លផសងៗ ប្ែលម្ចនលៅកន ងលោក
លនោះ លៅកន ងវត្ថ ប្ែលរិនម្ចនជីវតិ្ោំង  ែូចជា ត្  លត ី ភនំ គ្ពោះអាទិ្ត្យ 
គ្ពោះចនោ ផ្ទា   លភាើង ខយល់ ពនា៊ឺ និងសូរបីស្សលម្ចលជាលែើរ ោំងលនោះរប្រង
ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ វនិិលព្វោ ររូប ៨ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ២. សទ្ោនវកកោប បានែល់ សំលឡងខយល់បក់ សំលឡងទឹ្កហរូ 
សំលឡងលភាើងលឆ្ោះ សំលឡងទូ្ក សំលឡងរគំងជាលែើរ ោំងលនោះម្ចន
 វនិិលព្វោ ររូប ៨ និងសទ្ោរូប ១ រួរ ៩ រូប ។ 
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ឧត្ ជរូបនិងឧត្ ជកោប 
 ឧត្ ជរូប ជារូបប្ែលលកើត្ពីឧត្  ម្ចនចំនួន ១៣ រូប ែូចលព្វលលហើ  
ចំប្ណកឧត្ ជកោបជាគ្កុររូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ ជាសរ ដ្ឋា ន ម្ចនចំនួនរូប
គ្តឹ្រប្ត្ ១២ រូប (លវៀរបរលិចេទ្រូប ១) ។ 

ឋានរបស់ឧត្ ជកោបកន ងោងោ របស់រន សស 
 កន ងោងោ ោំង ៣ ចំប្ណក រ៊ឺ ឧបររិោ  រជឈិរោ  និង 
លហែាិរោ លទោះ ឧត្ ជកោបោំង ៤ រប្រងលកើត្លឡើងបាន លទោះរ៊ឺ 
ឧត្ ជកោបគ្រប់គ្បលភទ្ម្ចនលៅទូ្លៅកន ងោងោ របស់រន សស ។ 
 សគ្ម្ចប់ស ទ្ធែាកកោប និងលហ តទិ្ឯោទ្សកកោប លកើត្
លៅជាគ្បចាំតរគ្បគ្កតី្លហើ  ។ 
 ចំប្ណកសទ្ោនវកកោប និងសទ្ោលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប រិន
បានលកើត្លៅជាគ្បចាំកន ងោងោ របស់សត្ា លកើត្គ្គខាោះប៉ា លណាណ ោះ។ 
 

អាហារជក្លាប ២ 
 ១. ស ទ្ធែាកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចនចំនួនរូប ៨ 
បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ។ 
 ២. លហ តទិ្ឯោទ្សកកោប សលំៅែល់ កោបប្ែលម្ចន 
ចំនួនរូប ១១ បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ វោិររូប ៣ ។ 
 អាហារជកោបោំង ២ លនោះ បានែល់ អាហារជរូប ១១ 
(លវៀរបរលិចេទ្រូប ១) ប្ែលលកើត្បានចំលព្វោះខាងកន ងោងោ របស់សត្ា 
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ប៉ា លណាណ ោះ ន័ របស់អាហារជកោបោងំ ២ ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. ស ទ្ធែាកកោប លកើត្ោលប្ែលបរលិភារអាហារ ឬថាន លំផសង  ៗ
ចូលលៅលហើ រិនលធាើឱ្យោងោ ស្សស់ថាា  សាា ហាប់ រងឹម្ចំលឡើង ឬោល
បរលិភារចូលលៅលហើ  គ្ត្ឡប់លធាើឱ្យោងោ លំបាករិនស្សួលខាួន 
លសចកតីថា អាហារជកោបោំងលនោះលៅរិនោន់បានគ្បកបលដ្ឋ 
វោិររូប ៣ លទោះឯង ។ 
 ២. លហ តទិ្ឯោទ្សកកោប លកើត្ោលប្ែលបរលិភារអាហារ 
ឬថាន ំលផសងៗ ចូលលៅលហើ លធាើឱ្យោងោ ស្សស់ថាា  សាា ហាប់ រងឹម្ចំ 
លសចកដីថា អាហារជកោប ប្ែលលកើត្ពីអាហារ ឬថាន ំោំងលនោះ 
ម្ចនវោិររូបោំង ៣ គ្បកបចូលផងលទោះឯង ។ 
 អាហារជកោបោំង ២ លនោះ គ្តូ្វលកើត្ខាងកន ងសត្ា រ៊ឺ កន ងវត្ថ ប្ែល
ម្ចនជីវតិ្ លគ្ព្វោះអាហារជកោបនឹងលកើត្លឡើងបានលទោះ គ្តូ្វអាស្ស័ 
ឱ្ជាប្ែលលៅកន ងោងោ របស់សត្ា ជា នកឧបត្ថរោែល់ពហិទ្ធឱ្ជា រ៊ឺ ឱ្ជា
ប្ែលលៅកន ងអាហារលផសងៗ លគ្តោងោ លទោះ ែូលចាន ោះរូបអាហារលផសងៗ 
ប្ែលលៅរិនោន់បានបរលិភារចូលលៅលទោះ រិនប្រនជាអាហារជកោប 
ជាឧត្ ជកោបោំង ស់ ។ 
 បណាត លែើរល ើលផសងៗ ោំង  ប្ែលចលគ្រើនលូត្ោស់ធំលឡើង 
លចញផ្ទា  លចញប្ផាបានក៏គ្តូ្វអាស្ស័ ែី ទឹ្ក និងជីជាលែើរ ល ើង ល់ថា
ែី ទឹ្ក និងជីលទោះ លធាើឱ្យអាហារជកោបលកើត្លឡើងែល់លែើរល ើលទោះ 
ប្ត្លសចកតីពិត្ រិនបានលធាើឱ្យអាហារជកោបលកើត្លឡើងែល់លែើរល ើ
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លទោះលឡើ  គ្តឹ្រប្ត្លធាើឱ្យឧត្ ជកោបលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះលែើរល ើលទោះ
បរលិភារអាហារែូចសត្ារិនបាន ែី ទឹ្ក និងជី ប្ែលលស្សាចលៅលទោះ 
រប្រងគ្ជួត្គ្ជាបចូលលៅកន ងលែើរតរឫសប្កវ និងឫសក្សបរបស់លែើរ
ល ើប៉ា លណាណ ោះ ប្ត្ល ើងលៅលដ្ឋ លវាហារថាលែើរល ើបរលិភារអាហារ 
ែូចរេ នតស ីលគ្បងែូលចាន ោះ លសចកតពិីត្រិនបានគ្បគ្ពឹត្តលៅតរសរោតិ្
លវាហារលទោះលទ្ ។ 

អាហារជរូបនិងអាហារជកោប 
 អាហារជរូប ជារូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជាសរ ដ្ឋា ន ម្ចន ១២ រូប
ែូចលព្វលលហើ  ចំប្ណកអាហារជកោប ជាគ្កុររូបប្ែលលកើត្ពីអាហារ
ម្ចនចំនួន ១១ រូប (លវៀរបរលិចេទ្រូប ១) ។ 

ឋានរបស់អាហារជកោបកន ងោងោ របស់រន សស 
 អាហារជកោបោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ រប្រងលកើត្បានទូ្លៅកន ង
គ្រប់ចំប្ណករបស់ោងោ  ។ 
 

របូក្លាបក្នងុ្អាការ ៤២ 
 កន ងអាោរ ៤២ របស់ោងោ រន សសលទោះ ម្ចនរូបកោបប៉ា ទោ ន 
សប្រតងទ្ កែូលចនោះ រ៊ឺ  
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១. សសម្ចោ របឋវ ី២០ អាោរ 
 ោត្ ែីកន ងោងោ សប្រតងរូបកោបទ្ ក ២ ន័  រ៊ឺ  
 ក. លកើត្កន ងអាោរ ១៨ (លវៀរ ឧទ្រ ំិ = អាហារេោី, ករសំី = 
អាហារចាស់) ម្ចនរូបកោបលកើត្បាន ៥ កោបចំនួនរូបម្ចន ៤៤ រូប រ៊ឺ  
 ោ ទ្សកកោប ១ កោប ម្ចន ១០ រូប  
 ភាវទ្សកកោប ១ កោប ម្ចន ១០ រូប 
 ចិត្តស ទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប  
 ឧត្ ស ទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប 
 អាហារស ទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប រួរ ៥ កោបម្ចន 
៤៤ រូប ។ 
 ខ. កន ងអាោរ ២ រ៊ឺ ឧទ្រ ំិ = អាហារេោី, ករសំី = អាហារចាស់ ម្ចន
រូបកោបលកើត្លឡើងបាន ១ កោប ចំនួន ៨ រូប រ៊ឺ ឧត្ ស ទ្ធែាកកោប 
បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ប្ែលលកើត្ពីឧត្ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

២. សសម្ចោ រអាលបា ១២ កោប 
 ោត្ ទឹ្កកន ងោងោ សប្រតងរូបកោបទ្ ក ៣ ន័  រ៊ឺ   
 ក. កន ងអាោរ ៦ បានែល ់ បិត្តំ = ទឹ្កគ្បម្ចត់្ លសរាំ = លសាសោ ៍
លោហិតំ្ = ្រ លរលោ = ខាា ញខ់ាប់ វសា = ខាា ញ់ោវ លសិោ = 
ទឹ្ករ ិំល រួរ ៦ អាោរលនោះម្ចនរូបកោបលកើត្បាន ៥ កោប ចំនួនរូប
ម្ចន ៤៤ រូប លសោើគន នឹងចំណ ចទី្ ១ ក ។ 
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 កន ងអាោរ ៤ បានែល់ លសលោ = លញើស,  សស  = ទឹ្កប្ភនក, 
លខល  = ទឹ្កម្ចត់្, និង សិងាណិោ = ទឹ្កសលំបារ, រួរ ៤ អាោរ 
លនោះម្ចនរូបកោបលកើត្បាន ២ កោប ចំនួនរូបម្ចន ១៦ រូប រ៊ឺ  
 ចិត្តស ទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប ។ 
 ឧត្ ស ទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ របូ រួរ ២ កោប ១៦ រូប ។ 
 រ. កន ងអាោរ ២ បានែល់ ប លព្វា  = ខោ ោះ និង រ ត្តំ = ទឹ្ករូគ្ត្ 
ម្ចនរូបកោប ១ កោប រ៊ឺ  
 ឧត្ ស ទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប ។ 
 

៣. សសម្ចោ រលត្លជា ៤ អាោរ 
 ោត្ លភាើងកន ងោងោ  សប្រតងរូបកោបទ្ ក ២ ន័  រ៊ឺ កន ង
អាោរ ៣ បានែល់  
 ឧសាោ លត្លជា = លភាើងប្ែលលធាើឱ្យោងោ លតដ  ។ 
 ជិរណលត្លជា = លភាើងប្ែលែ ត្ោងោ ឱ្យគ្ទុ្ឌលគ្ោរ ។ 
 សទត បនលត្លជា = លភាើងប្ែលលធាើឱ្យលតត លៅជាម្ចនជំង៊ឺ ។ 
 រួរ ៣ អាោរលនោះម្ចនរូបកោប ៤ កោប ចំនួនរូប ៣៣ រ៊ឺ  
 ជីវតិ្នវកកោប  ១ កោប ម្ចន ៩ របូ  
 ចិត្តស ទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប  
 ឧត្ ស ទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប  
 អាហារស ទ្ធែាកកោប ១ កោប ម្ចន ៨ រូប រួរ ៤ កោប ៣៣ 
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 រូប ។ 
 ខ. កន ងអាោរ ១ លទ្ៀត្ បានែល់ បាចកលត្លជា = លភាើងោត្ ប្ែល
រោំ អាហារ ម្ចនរូបកោប ១ កោប ចំនួន ៩ រូប រ៊ឺ ជីវតិ្នវក- 
កោប ។ 
 

៤. សសម្ចោ រវាលយ ៦ អាោរ 
 ោត្ ខយល់កន ងោងោ  ម្ចនសប្រតងរបូកោបទ្ ក ២ ន័  រ៊ឺ  
 ក. កន ងអាោរ ៥ បានែល់  
 ឧទ្ធងគម្ច វាត = ខយលប់ក់ពីលគ្ោរលឡើងលលើ ។ 
  លោរម្ច វាត = ខយល់បក់ពីលលើលៅលគ្ោរ ។ 
 ក ចេិសយ វាត = ខយល់លែកលៅខាងកន ងក្ផោ (ខយល់លគ្តលព្វោះលវៀន) ។ 
 លោែាសយ វាត = ខយល់លែកលៅកន ងគ្កពោះ (ខយល់ខាងកន ង
លព្វោះលវៀន) ។ 
  ងគរង្កគ ន សារលិទ វាត = ខយលប់ក់ផសពាផា សពា វ វៈតូ្ចធំ 
រួរ ៥ អាោរលនោះ ម្ចនរូបកោបលកើត្បាន ៤ កោប ម្ចនចំនួន ៣៣ រូប 
លសោើគន នឹងចំណ ចទី្ ៣ ក ។ 
 ខ. កន ងអាោរ  សាសបសាសវាលយ = ខយល់ែលងាើរលចញចូល
ម្ចនរូបកោបលកើត្បាន ១ កោប ចំនួន ៩ រូប រ៊ឺ  
 ចិត្តស ទ្ធែាកកោប ១ កោបម្ចន ៨ រូប និងសទ្ោរូប ១ រួរ ៩ រូប ។ 
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រួក្ទី ៥ របូបវត្តកិ្ម្ន័យ 
សប្រតងោរលកើត្រលត់្របស់រូបតរលដំ្ឋប់ 

 រូបបវត្តិករន័  ជាន័ ក្នោរសប្រតងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសរ់ូប
ធរ៌តរលំដ្ឋប់ ឬន័ ក្នោរលកើត្រលត់្របស់របូធរ៌តរលំដ្ឋប់ ោរ
គ្បគ្ពឹត្តលៅ ឬោរលកើត្រលត់្របស់រូបធរ៌ ម្ចនន័ ក្នោរសប្រតង ៣ 
គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. តរន័ ក្នភូរិ ។ 
 ២. តរន័ ក្នោល ។ 
 ៣. តរន័ ក្នកំលណើ ត្ ។ 
ត្លៅលនោះនឹងបានបរយិ លសចកតីតរន័ ោំង ៣  
 

១. ោម្ន័យននភូមិ្ 
 ោរលកើត្លឡើងនិងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបធរ៌កន ងភូរិលផសង  ៗ លទោះ 
រប្រងម្ចនរូបធរ៌បានតរសររួរែល់ភូរិ និងភូរិខាោះរូបធរ៌លកើត្លឡើង 
រិនបានលឡើ  ែូចគថាសងគហៈសប្រតងថា  

គាថាសង្គហទី ១១ 
      ១១.  ែាវសីតិ្ ោលរស   លហានតិ លត្វសី រូបិស  
            សត្តរលសវ សញ្ញីនំ   រូលប នត្ថិ កិញ្ា ិបិ ។ 
 ប្គ្បថា កន ងោរភូរិ ១១ រូបោំង ២៨ រប្រងលកើត្បាន, កន ងរូបភូរិ 
១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្ត) រូប ២៣ រប្រងលកើត្បាន, កន ង សញ្ញសត្តភូរិ ១ 
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រូប ១៧ រប្រងលកើត្បាន, កន ង រូបភូរិ ៤ សូរបីរបូណារួ ក៏លកើត្រិនបាន
លឡើ  ។ 
 គថាលនោះជាលគលោរណ៍ប្ែលសប្រតងែល់ចំនួនរូបប្ែលលកើត្បាន 
និងលកើត្រិនបានកន ង ៣១ ភូរិ រ៊ឺ  
 ១. កន ងោរភូរិ ១១ បានែល់  បា ភូរិ ៤ ោរស រតិ្ភូរិ ៧ 
រូបធរ៌ោំង ២៨ រូប រប្រងលកើត្បានលដ្ឋ បរបូិណ៌រិនលលើសរិនខាោះ
ជាងគន  ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ ប រគលលហើ  លបើជាស្រសតីក៏គ្តូ្វលវៀរ ប រសិភាវ 
លបើជាប រសក៏គ្តូ្វលវៀរ ឥត្ថីភាវ លគ្តពីលទោះ នកណាម្ចនប្ភនក គ្ត្លចៀក 
គ្ចរ ោះ ជាលែើរ ខាោះណារួ ឬលគ្ចើនយ៉ាងក៏គ្តូ្វលវៀររូបលទោះ  ៗ លចញលៅ
តរសររួរ ែូចជាប្ភនកខាា ក់ គ្ត្លចៀកេាង់ ឬខូចឃានបសាទ្ជាលែើរ 
រូបោំងលទោះក៏គ្តូ្វលវៀរលចញ ប្ត្យ៉ាងណាកតី ោលលព្វលលដ្ឋ ចំប្ណក
រួរលហើ  កន ងោរភូរិ ១១ រូបោំង ២៨ រប្រងលកើត្បាន ែូចគថាប្ែល
សប្រតងថា  ែាវសីតិ្ ោលរស  ។ 
 ២. កន ងរូបភូរិ ១៥ បានែល់ បឋរជានភូរិ ៣ ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ 
ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ និងចត្ ត្ថជានភូរិ ៦ (លវៀរ សញ្ញសត្តភូរិ) ម្ចនរូប
ធរ៌លកើត្បានគ្តឹ្រប្ត្ ២៣ រូប លព្វលរ៊ឺ កន ងរូបោំង ស់ ២៨ លទោះ រូបធរ៌
ប្ែលលកើត្រិនបានកន ងរូបភូរិម្ចន ៥ រូប រ៊ឺ  
 ឃានបសាទ្រូប ១ ជិវាា បសាទ្រូប ១ ោ បសាទ្រូប ១ ឥត្ថីភាវរូប 
១ និង ប រសិភាវរូប ១ រួរ ៥ រូប លគ្ព្វោះលហត្ ប្ែលរូបោំង ៥ លនោះជារូប
ប្ែលទំ្ន កបគ្រុងោររ ណាររោណ៍ប្ត្រា៉ាង និងបណាត គ្ពហោោំង  
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ប្ែលលកើត្កន ងរូបភូរិោំង ១៥ លទោះ ស ទ្ធប្ត្ជាប រគលប្ែលលកើត្លឡើង
លដ្ឋ  ំណាចរបស់រូបជានក សល ប្ែលគ្បាសចាកោរឆ្នោៈ លដ្ឋ 
 ំណាចវកិខរោនបបហាន ែូលចាន ោះរូបោំង ៥ លនោះ លទ្ើបលកើត្រិនបានកន ង
រូបគ្ពហោោំង   ។ 
 ចំប្ណកចកខ បសាទ្រូបនិងលសាត្បសាទ្រូបោំង ២ លនោះ លៅលកើត្
បានកន ងរូបគ្ពហោប រគល លគ្ព្វោះរូបោងំ ២ រិនបានជាបចា័ ឱ្យលកើត្
ោររ ណាររោណ៍ប្ែលជាលោសប្ត្រា៉ាងលឡើ  រប្រងឱ្យរ ណគ្បលយជន៍
បានយ៉ាងលគ្ចើនលទ្ៀត្ផង លព្វលរ៊ឺ ប្ភនក ឬចកខ បសាទ្ រប្រងម្ចនរ ណ
គ្បលយជន៍ កន ងោរប្ែលនឹងបានល ើញោរបែិបត្តិលអ បែិបត្តិគ្តឹ្រគ្តូ្វរបស់
 នកគ្ទ្គ្ទ្ង់រ ណែ៏គ្បលសើរ ម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាលែើរ ប្ែលលៅថា 
ទ្សសទន ត្តរ ិរ ណ គ្ត្លចៀក ឬលសាត្បសាទ្រូប ក៏ម្ចនរ ណគ្បលយជន៍
ប្ែលនឹងបានសាត ប់ធរ៌ែ៏គ្បលសើរ និងទឱំ្យសលគ្រចររគផលផ ត្ចាកវែដទ្ កខ 
លៅថា សវទន ត្តរ ិរ ណ ែូលចាន ោះ រូបោំង ២ រ៊ឺ ប្ភនកនិងគ្ត្លចៀក 
លទ្ើបលកើត្បានែល់រូបគ្ពហោកន ងរូបភូរិ ១៥ ។ 
 ចំនួនរូប ២៣ ែូចលព្វលរក លទ្ើបលកើត្ជារួ ពួកគ្ពហោកន ងរូបភូរិ 
១៥ នឹងរិនម្ចនរូបណារួ កន ងរូប ២៣ លទោះ ខាោះខាត្ែូចោរប រគល 
ែូចជាប្ភនកខាា ក់ ឬគ្ត្លចៀកេាង់លឡើ  ប្ត្ផោ  លៅវញិប្ភនកនិងគ្ត្លចៀក
របស់គ្ពហោគ្ត្ឡប់ម្ចនកម្ចា ំង អាចលរើលល ើញបានកន ងទី្ឆ្ងៃ  ៗ និង
សូរបីរូបាររោណ៍ប្ែលលអិត្ និងគ្ត្លចៀករបស់គ្ពហោក៏ម្ចនកម្ចា ំងអាច
ឮសូរបីកន ងទី្ឆ្ងៃ  ប្សនឆ្ងៃ   និងសោោ ររោណ៍ប្ែលលអិត្ រហូត្ែល់ថាន ក់ 
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ប្ែលលៅថា គ្ពហោជា នកម្ចនប្ភនកទិ្ពាគ្ត្លចៀកទិ្ពាលទ្ៀត្ផង ។ 
 ែូលចាន ោះ ចំនួនរូបប្ែលលកើត្ជារួ គ្ពហោ លទ្ើបម្ចនចំនួនពិត្គ្បាកែ 
២៣ រូប រិនខាោះខាត្ ែូចគថាសប្រតងថា លហានត  លត្វសី រូបិស  ។ 
 ៣. កន ង សញ្ញសត្តភូរិ ១ រប្រងម្ចនរូបលកើត្បានគ្តឹ្រ ១៧ របូ 
ប៉ា លណាណ ោះ បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ជីវតិ្រូប ១ បរលិចេទ្រូប ១ វោិររូប ៣ 
និង លកខណរូប ៤ រូបែក្ទ្ៗ លគ្តពីលនោះលកើត្រិនបាន ោំងលនោះក៏លគ្ព្វោះពួក
 សញ្ញសត្តគ្ពហោោំង   រិនម្ចនទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្
លឡើ  ែូលចាន ោះរូបប្ែលជាទី្អាស្ស័ លកើត្របស់ចិត្តនិងលចត្សិកលទ្ើបរិន
ចាំបាច់លកើត្លឡើងែល់ សញ្ញសត្តគ្ពហោ ចំប្ណកភាវរូប ២ រប្រងរិនម្ចន
ែល់គ្ពហោ លគ្ព្វោះគ្បាសចាកោរោរៈលហើ  លទ្ើបរិនចាំបាច់ម្ចនែល់
គ្ពហោោំង  លទ្ៀត្ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ  សញ្ញសត្តគ្ពហោ លទ្ើបម្ចនរូបលកើត្បានគ្តឹ្រ ១៧ 
រូបប៉ា លណាណ ោះ ែូចគថាសប្រតងថា សត្តរលសវ សញ្ញីនំ ។ 
 ៤. កន ង រូបភូរិ ៤ ប្ែលជាភូរិរបស ់រូបគ្ពហោោំង   លកើត្
លឡើងលដ្ឋ  ំណាចោរចលគ្រើនបញ្ា រជាន ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ 
រូបវោិរភាវទ រ៊ឺ រិនលគ្ត្ក រនិងរិនគ្បាថាន កន ងរូបធរ៌ោំងពួង ែូលចាន ោះ
ពួក រូបគ្ពហោោំង  លទ្ើបរិនម្ចនរូបលកើត្លឡើង រហូត្ែល់ភូរិប្ែល
ល ោ្ ោះថា  រូបភូរិ ក៏រិនម្ចនរូបណារួ លកើត្លឡើងែូចគន  ែូលចាន ោះ 
គថាសងគហៈលទ្ើបសប្រតងថា  រូលប នត្ថិ កិញ្ា ិបិ ។ 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         រូបសងគហវភិារ 

-128- 

ប្ចករូប ២៨ ប្ែលលកើត្កន ងោរភូរិលដ្ឋ សរ ដ្ឋា ន ៤  
 រូបប្ែលលកើត្បានកន ងោរភូរិោំង ស់ ២៨ រូបលទោះ ោលប្ចក
លដ្ឋ សរ ដ្ឋា នលហើ បានសរ ដ្ឋា នគ្រប់ោំង ៤ ោំងចំនួនរូបសរ ដ្ឋា ន 
ក៏លកើត្លឡើងបានគ្រប់បរបូិណ៌ រ៊ឺ  
 ករោជរូប ១៨ ចិត្តជរូប ១៥ ឧត្ ជរូប ១៣ អាហារជរូប ១២ រួរ 
៥៨ រូប និងកន ងសរ ដ្ឋា និករូបោំង ៤ លនោះ សរ ដ្ឋា ននីរួ ៗ រប្រង
ម្ចនលកខណរូបោំង ៤ គ្បោរលៅគ្រប់សរ ដ្ឋា ន លព្វលរ៊ឺ កន ងករោជរូប ១៨ 
ក៏ម្ចនលកខណរូបោំង ៤ បានែល់ ឧបច ករោជរូប សនតតិ្ករោជរូប 
ជរតករោជរូប និង និចាតករោជរូប ។ 
 កន ងចិត្តជរូប ឧត្ ជរូប និងអាហារជរូប ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងទំ្នងែូចគន  
ោលរួរលកខណរូបោំង ៤ ប្ែលលកើត្ជារួ សរ ដ្ឋា និករូប ៤ យ៉ាងែូច
លព្វលលហើ  លទ្ើបជា ១៦ និងោលោប់រួរចូលគន ជារួ ចំនួន ៥៨ រូប 
លទ្ើបរួរជាចំនួនរូបប្ែលលកើត្បានកន ងោរភូរិ ៧៤ រូប កន ងចំនួនរូបោំង
លនោះ ោលោប់តរធរោតសារញ្ញក៏រង់បានែល់របូ ២៨ លទោះឯង ។ 
 

ចំនួនរូប ២៣ ប្ែលលកើត្កន ងរូបភូរិ ១៥ លដ្ឋ សរ ដ្ឋា ន ៣ 
 រូបប្ែលលកើត្បានកន ងរូបភូរិ ២៣ រូបលទោះ ោលប្ចកលដ្ឋ  
សរ ដ្ឋា នរប្រងបាន ៣ សរ ដ្ឋា ន (លវៀរអាហារសរ ដ្ឋា ន) លគ្ព្វោះបណាត  
រូបគ្ពហោោំង  រិនបានបរលិភារអាហារែូចពួករន សស ឬលទ្វតលឡើ  
គ្ពហោរប្រងប្ឆ្អត្បានលៅលដ្ឋ បីតិ្ ែូលចាន ោះបីតិ្លទ្ើបលសោើគន នឹងអាហារ



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         រូបសងគហវភិារ 

-129- 

របស់ពួកគ្ពហោ លដ្ឋ លហត្ លនោះរូបោំង ២៣ ប្ែលលកើត្ជារួ រូបគ្ពហោ
ប រគលលទោះ លទ្ើបរិនម្ចនអាហារជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជា
សរ ដ្ឋា នផងលឡើ  ។ 
 

សគ្ម្ចប់សរ ដ្ឋា នោំង ៣ ប្ែលឱ្យរូបោំង ២៣ 
លកើត្បានលទោះម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ 

        ករោជរូបរប្រងលកើត្បាន ១៣ រូប (លវៀរឃាន ជិវាា  ោ  និងភាវរូប ២) ។ 
ចិត្តជរូបរប្រងលកើត្បានោំង ស់ ១៥ រូប ។ 

 ឧត្ ជរូបលកើត្បានោំង ស់ ១៣ រូប ។ 
 ោំង ៣ សរ ដ្ឋា ន រូបលកើត្បានរួរជា ៤១ រូប និងោលរួរលកខណរូប 
១២ លទ្ើបរួរជាចំនួនប្ែលលកើត្បានកន ងរូបភូរិ ៥៣ រូប លបើោប់យ៉ាង
ធរោតសារញ្ញបានែល់រូប ២៣ លទោះឯង ។ 
 
ប្ចករូប ១៧ ប្ែលលកើត្លៅកន ង សញ្ញសត្តគ្ពហោលដ្ឋ សរ ដ្ឋា ន ២ 

 រូបប្ែលលកើត្កន ង សញ្ញសត្តគ្ពហោចំនួន ១៧ រូបលទោះ ោលប្ចក
លដ្ឋ សរ ដ្ឋា នលហើ  រប្រងបានគ្តឹ្រ ២ សរ ដ្ឋា ន រ៊ឺ ករោសរ ដ្ឋា ននិង 
ឧត្ សរ ដ្ឋា ន លគ្ព្វោះ សញ្ញសត្តគ្ពហោ ជាគ្ពហោប្ែលរិនម្ចនចិត្តលចត្សិក 
ែូលចាន ោះរូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តជាសរ ដ្ឋា នលទ្ើបរិនម្ចន និងរូបប្ែលលកើត្ពី
អាហារជាសរ ដ្ឋា នលទោះក៏រិនម្ចន ជាធរោតរបស់ពួក សញ្ញសត្តគ្ពហោ
ស្សាប់លហើ  លដ្ឋ លហត្ លនោះចិត្តសរ ដ្ឋា និករូប និងអាហារសរ ដ្ឋា និករបូ 
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លទ្ើបរិនម្ចនែល់ សញ្ញសត្តគ្ពហោ ។ 
 កន ងចំនួនរូបប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា នរបស់ សញ្ញសត្តគ្ពហោោំង ២ 
លទោះ ករោជរូបរប្រងលកើត្បាន ១០ រូប បានែល់  វនិិលព្វោ ររូប ៨ 
បរលិចេទ្រូប ១ ជីវតិ្រូប ១ រួរជា ១០ រូប ឧត្ ជរូបរប្រងលកើត្បាន ១២ រូប 
(លវៀរសទ្ោរូប) រួររូបលកើត្បាន ២២ រូប និងោលរួរលកខណរូបោំង ២ 
សរ ដ្ឋា ន ៨ រូបលទ្ៀត្ ជាចំនួនរូបប្ែលលកើត្បានកន ង សញ្ញសត្តភូរិ ៣០ 
លបើោប់តរធរោតក៏បានែល់ចំនួនរូប ១៧ លទោះឯង ។ 
 ចំណ ចសំគល់ ោរប្ែលោប់លកខណរូប ៤ ចូលជារួ រូបប្ែល
លកើត្ពីសរ ដ្ឋា នោំង ៤ លទោះ ជាោរោប់លដ្ឋ ចំប្ណករួរ រ៊ឺ ករោជរូប 
១៨ រួរជារួ លកខណរូប ៤ គ្តូ្វជា ២២ រូប ចិត្តជរូប ១៥ រួរជារួ 
លកខណរូប ៤ គ្តូ្វជា ១៩ ែូលចនោះជាលែើរ លបើនឹងោប់លកខណរូប ៤ របស់
និបផននរូបលដ្ឋ ចំលព្វោះលហើ កន ងករោជរបូ ១៨ លទោះ ម្ចននិបផននរូប ១៧ 
(លវៀរបរលិចេទ្រូប) និងកន ងនិបផននរូប ១៧ លទោះ រូបនីរួ ៗ ម្ចនលកខណរូប 
៤ លកើត្ផង ែូលចាន ោះលទ្ើបរួរជាលកខណរូប ៦៨ និងោលរួរជារួ 
ករោជរូប ១៨ លហើ  លទ្ើបជាករោជរូប ៨៦ ។ 
 កន ងចិត្តជរូប ១៥ ម្ចននិបផននរូប ៩ រ៊ឺ  វនិិលព្វោ ររូប ៨ សទ្ោរូប ១ 
រួរជានិបផននរូប ៩ និងកន ងនិបផននរូបោំង ៩ រូបនីរួ ៗ ម្ចនលកខណរូប ៤ 
រួរលកខណរូបបាន ៣៦ ោលរួរជារួ ចិត្តជរូប ១៥ លទ្ៀត្បានចិត្តជរបូ 
៥១ ។ 
 កន ងឧត្ ជរូប ១៣ ម្ចននិបផននរូប ៩ ែូចគន  ែូលចាន ោះលកខណរបូ ៤ លទ្ើប 
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ម្ចន ៣៦ និងោលរួរជារួ ឧត្ ជរូប ១៣ លទ្ៀងបានឧត្ ជរូប ៤៩ ។ 
 កន ងអាហារជរូប ១២ ម្ចននិបផននរូប ៨ រ៊ឺ  វនិិលព្វោ ររូប ៨ ែូលចាន ោះ
លកខណរូប ៤ លទ្ើបជា ៣២ ោលរួរជារួ អាហារជរូប ១២ លហើ បាន
អាហារជរូប ៤៤ ។ 
 

២. ោម្ន័យននកាល 
 ោរសប្រតងលសចកតីគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសរ់ូបតរន័ ក្នោលលនោះ 
សំលៅែល់ រូបណាលកើត្បាននិងរិនបានកន ងោលណា ោលប្ែលសប្រតង
លសចកតីគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសរ់ូបម្ចន ៣ ោល រ៊ឺ  
 ១. បែិសនធិោល សលំៅែល់ លវោប្ែលទររូបលកើត្លឡើងជា 
គ្គែំបូងកន ងភពេោី ។ 
 ២. បវត្តិោល សលំៅែល់ លវោប្ែលទររូបតំងលៅកន ងភព 
ជាតិ្លទោះៗ ។ 
 ៣. ច តិ្ោល សលំៅែល់ លវោប្ែលទររូបឃាា ត្លៅពីភពជាតិ្
លទោះៗ រ៊ឺ លវោប្ែលសាា ប់ចាកភពជាតិ្លទោះៗ ឯង ។ 
 កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៦ លនោះ សប្រតងែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសរ់ូបធរ៌កន ង
ោលោំង ៣ ថារូបណាលកើត្បាននិងរិនបានកន ងោលណាខាោះ ែូច
គថាសងគហៈសប្រតងថា  
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គាថាសង្គហទី ១២ 
    ១២. សលោោ  វោិលោ ជរត  ររណលញ្ញា បបត្តិ ំ 
           ន លពោនតិ បវលត្ត ត្     ន កិញ្ា ិបិ ន លពោតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា សទ្ោរូប ១ វោិររូប ៥ (វញិ្ញត្តិរូប ២ និងវោិររូប ៣) ជរតរូប ១ 
 និចាតរូប ១ រួរ ៨ រូបលនោះ លកើត្រិនបានកន ងបែិសនធិោល ចំប្ណក
កន ងបវត្តិោលលទោះ រូបណាប្ែលលកើត្រិនបានលទោះរិនម្ចនលឡើ  រប្រង
លកើត្បានោំង ស់ ។ 
 គថាលនោះសប្រតងែល់រូបធរ៌ោងំ ស់ ២៨ រូប ប្ែលលកើត្លឡើង 
បាននិងរិនបានកន ងោលោំង ៣ រ៊ឺ បែិសនធិោល បវត្តិោល និង 
ច តិ្ោល ប្ែលនឹងបានបរយិ លសចកតីតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ  
 ១. បែិសនធិោល តរគថាខាងលែើរប្ែលសប្រតងថា សទ្ោរូប ១ 
វោិររូប ៥ ជរតរូប ១ និង និចាតរូប ១ រួរ ៨ រូបលនោះ លកើត្រិនបានកន ង
បែិសនធិោល លសចកតីថា កន ងបែិសនធិខណៈរបស់សត្ាោំង   សលំឡង
លៅរិនោន់ម្ចន ោរនិយ  ោរកលគ្រើកោ  និងរូបស្សាល រូបទ្ន់ 
រូបប្ែលរួរែល់ោរង្ករ រហូត្ែល់រូបប្ែលកំព ងចាស់ និងរូបកំព ងរលត់្ 
ក៏លៅរិនោន់ម្ចន ។ 
 ឧបម្ចែូចឆ្ងន ំងបា លលើកលឡើងដ្ឋក់លលើចន្រង្កា ន ោលដ្ឋក់េោី  ៗ
នឹងឱ្យបា លទោះព ោះឆ្អិនភាា រៗ រិនបានយ៉ាងណា បែិសនធិខណៈរបស់
សត្ាោំង  ក៏ែូចគន  នឹងឱ្យរូបសលគ្រចគ្ពរកន ងខណៈលកើត្ែំបូងលទោះ 
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅរិនបានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ោលសប្រតងថា ចំលព្វោះរូប ៨ 
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ម្ចនសទ្ោរូបជាលែើរ ប្ែលលកើត្រិនបានកន ងបែិសនធិោល ែូលចាន ោះលទ្ើប
 ល់បានថា រូបែ៏លសស ២០ លទ្ៀត្ រប្រងលកើត្បានកន ងបែិសនធិោល ។ 
 រូប ២០ ប្ែលលកើត្បានកន ងបែិសនធិោលលទោះ បានែល់ បសាទ្រូប 
៥ ភាវរូប ២ ហទ្ រូប ១ ជីវតិ្រូប ១  វនិិលព្វោ ររូប ៨ បរលិចេទ្រូប ១ 
ឧបច រូប ១ និងសនតតិ្រូប ១ រួរ ២០ រូបលនោះ ជាករោជរូប រ៊ឺ រូបប្ែល
លកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា នពួក ១, ចំប្ណកចិត្តជរូប ឧត្ ជរូប និងអាហារជរូប 
ោំង ៣ ពួកលនោះ រប្រងលកើត្រិនបានកន ងបែិសនធិោល ោរលកើត្លឡើង
របស់រូប ២០ កន ងបែិសនធិោលលនោះ ជាោរសប្រតងែល់ចំនួនប្ែលនឹង
លកើត្លឡើងបានកន ងបែិសនធិោលោំង ស់ ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ ឧបាទ្
ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្តលហើ  ចំនួនរូបរប្រងលកើត្បានតរសររួរែល់
ភូរិ និងកំលណើ ត្របស់សត្ាលទោះៗ ។ 
 តរ ភិធរោត្ថសងគហៈ សប្រតងរូបប្ែលលកើត្រិនបានកន ងបែិសនធិ
ោល ៨ រូប ប្ត្តរន័  ែាកថានិងែីោលហើ  សប្រតងរូបប្ែលលកើត្រិន
បាន ៩ រូប បប្នថរសនតតិ្រូប ១ លទ្ៀត្ ែូលចាន ោះកន ងចំនួនរូប ២៨ ជារូបប្ែល
លកើត្បានកន ងបែិសនធិោល ៩ រូប ។ 
 ២. បវត្តិោល កន ងបវត្តិោលរបូោំង ២៨ រប្រងលកើត្បានតរ
សររួរែល់ភូរិ និងកំលណើ ត្របសស់ត្ាលទោះ លហើ រូបោំង ២៨ ប្ែល
លកើត្បានកន ងបវត្តិោលលទោះ រប្រងលកើត្បានោំងករោជរូប ចិត្តជរបូ 
ឧត្ ជរូប និងអាហារជរបូ គ្រប់សរ ដ្ឋា ន រប្រងលកើត្បានោំង ស់ ។ 
 ៣. ច តិ្ោល កន ងច តិ្ោល រ៊ឺ កន ងលវោប្ែលសត្ាសាា ប់ រូបប្ែល 
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លកើត្រិនបាន រ៊ឺ  
 រូបប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន បានែល់ ករោជរូបោំង ស់ 
និងចិត្តជរូបចំលព្វោះកន ងច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត ចំប្ណករូបប្ែលលៅ
លកើត្បានកន ងច តិ្ោល រ៊ឺ  
 ក. ចិត្តជរូប ប្ែលលកើត្កន ងឧបាទ្ខណៈក្នច តិ្ចិត្តរបស់សត្ា
កន ងបញ្ា លវាោរភូរិ (លវៀរច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត) តំងលៅរហូត្គ្រប់
អា  លទ្ើបរលត់្ ។ 
 ខ. អាហារជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជាសរ ដ្ឋា ន លដ្ឋ សារ
អាហារជរូបលកើត្លឡើងបានគ្រប់  ៗ  ន ខណៈចិត្ត ែូលចាន ោះកន ងភងគខណៈ
របស់ច តិ្ចិត្ត អាហារជរូបលៅលកើត្លឡើងជាគ្គច ងលគ្ោ  និងតំងលៅ
បានគ្បម្ចណលសោើអា  របស់ចិត្ត ១៧ ែួងលទ្ៀត្ (៥០  ន ខណៈ
របស់ចិត្ត) ។ 
 រ. ឧត្ ជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលកើត្ពីឧត្ ជាសរ ដ្ឋា នលៅលកើត្បានលរឿ  ៗ
លៅ លព្វលរ៊ឺ សូរបលីគ្ោ ពីតិ្ជរូប រ៊ឺ ករោជរូប ចិត្តជរូប និងអាហារជរបូ 
រលត់្លហើ កតី ោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គន របស់ឧត្ ជរូបលៅប្ត្លកើត្លឡើង
បានរហូត្ជាសាកសពលហើ កតី ។ 
 

៣. ោម្ន័យននកំ្ច្ណើ ត្ 
 បណាត សត្ាោំង  ប្ែលលកើត្កន ងភូរិលផសង  ៗ លទោះ ោលលព្វល
លដ្ឋ អាោរប្ែលលកើត្លឡើង ប្ែលលៅថា កំលណើ ត្ ឬតរបាលីថា 
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 លយនិ ម្ចនោរសប្រតងកំលណើ ត្របសស់ត្ាោំង  ទ្ ក ៣ ឬ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  

សប្រតងកំលណើ ត្របស់សត្ា ៣ គ្បោរ 
 ១. សំលសទ្ជកំលណើ ត្ សលំៅែល ់ ោរលកើត្លឡើងកន ងលញើស 
កន ងប្កអល ឬទី្ប្ែលលសាោ កលគ្គកអាប់ ួរ ។ 
 ២. ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ សលំៅែល់ ោរលកើត្លឡើងធំភាា រៗ ។ 
 ៣. រពោលស យកកំលណើ ត្ សលំៅែល ់ កំលណើ ត្ប្ែលលកើត្កន ង
រភ៌ម្ចត ។ រពោលស យកកំលណើ ត្លនោះ លៅប្ចកលចញជា ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១.  ណា ជកំលណើ ត្ សលំៅែល់ កំលណើ ត្កន ងពង ឬស  ត្ ។ 
 ២. ជោព ជកំលណើ ត្ សំលៅែល់ លកើត្ខាងកន ងស ក ។ 
 

សប្ម្តង្កំ្ច្ណើ ត្របសស់ត្ា ៤ ព្បច្ភទ 

 ១. សំលសទ្ជកំលណើ ត្ 
 ២. ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ 
 ៣.  ណា ជកំលណើ ត្ 
 ៤. ជោព ជកំលណើ ត្  
នឹងបរយិ លសចកតីតរន័ ក្នកំលណើ ត្ោំង ៤ ែូចត្លៅលនោះ រ៊ឺ  
 

១. សំលសទ្ជកំលណើ ត្ 
 សត្ាប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ សំលសទ្ជកំលណើ ត្លទោះ រិនគ្តូ្វអាស្ស័  
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ម្ចតបិតជាបចា័ ឱ្យលកើត្ ប្ត្អាស្ស័ លញើសប្កអល  ឬទី្លសាោ កលគ្គក 
លោហិត្ ឬលែើរល ើ ផ្ទា ល ើ ប្ផាល ើ ជាលែើរ ែូចទងចិញ្ាម្ចណវោិ 
លកើត្ពីលែើរ រពិល ទងលវឡ វតី្ លកើត្ពីលែើរឫសសី ទងបទ្ រវតី្ លកើត្ពី 
ផ្ទា  ូក ឱ្រសរបស់ទងបទ្ រវតី្ ៤៩៩  ងគ លកើត្ពីលោហិត្ ោំងលនោះ
ជាលែើរ សត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើ ត្លនោះ រិនបានលកើត្លដ្ឋ ម្ចន
ោងោ ធំលឡើងរកភាា រ  ៗលទ្ ប្ត្នឹងលកើត្រកជាោរកតូ្ច  ៗលហើ ចលគ្រើន
ធំោត់្លឡើងបនតិចរដងៗ ែូចពួករពោលស យកកំលណើ ត្ប្ែរ សត្ាប្ែលជា
សំលសទ្ជកំលណើ ត្លនោះម្ចនលៅកន ងោរភូរិ បានែល់ រន សស លទ្វត
ជាន់ោប (ភ រោែាលទ្វត) សត្ាតិ្រចាេ ន លគ្បត្ (លវៀរពួកនិជារត្ណាិ កលគ្បត្) 
 ស រោ  ចំប្ណកសត្ានរក លទ្វតជាន់ខពស់ និងគ្ពហោោំង   
រប្រងរិនម្ចនសត្ាជាសលំសទ្ជកំលណើ ត្លឡើ  ។ 
 

២. ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ 
 សត្ាប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្លទោះ រិនគ្តូ្វអាស្ស័ 
 ាីលកើត្ លសចកតីថា រិនគ្តូ្វអាស្ស័ ោំងរភ៌ម្ចត លែើរល ើ ប្ផាល ើ 
ផ្ទា ល ើ ឬលញើសប្កអល ប្ត្អាស្ស័  តី្ត្ករោប្ត្រា៉ាង ោលលកើត្លឡើង
លទោះជាោរលកើត្លឡើងម្ចនោងោ ធំលឡើងរកភាា រ  ៗ ែូចវត្ថ ប្ែលោា ក់
ច ោះរកពីអាោស សត្ាប្ែលជាឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្លនោះ បានែល់ រន សស 
សរ័ លែើរកបប លទ្វតោំង ៦ ជាន់ (លវៀរលទ្វតជាន់ោបពួកខាោះ) គ្ពហោោងំ
 ស់ លគ្បត្ រួរោំងនិជារត្ណាិ កលគ្បត្  ស រោ  និងសត្ានរក ។ 
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៣.  ណា ជកំលណើ ត្ 
 សត្ាប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ  ណា ជកំលណើ ត្លនោះ គ្តូ្វអាស្ស័ លកើត្
ពីរភ៌ម្ចត ោលចាប់លផតើរលកើត្ រ៊ឺ តំងពីបែិសនធិែំបូងលទោះ គ្តូ្វលៅ
កន ងពងរ ន ោលម្ចតគ្បសូត្ពងលចញរកលហើ  លទ្ើបនឹងលចញចាក
ពងរតងលទ្ៀត្ ោរលកើត្របស់សត្ាប្ែលជា ណា ជកំលណើ ត្លនោះនឹងធំលឡើង
តរលំដ្ឋប់ ែូចជាម្ចន់ ោ  ចាប ប្កអក ជីងចក់ ត្ កប្ក និងពស់ ជាលែើរ 
សត្ាប្ែលជា ណា ជកំលណើ ត្ បានែល់ សត្ាតិ្រចាេ ន លគ្បត្ពួកខាោះ 
លទ្វតជាន់ោបពួកខាោះ រន សសប្ែលជា ណា ជកំលណើ ត្ក៏ម្ចនសប្រតង
ទ្ កកន ងធរោបទ្ថា  
 ភិកខ  ២  ងគប្ែលល ោ្ ោះថា លទ្ាព្វបតិ្កលេរ ប្ែលជាកូនរបស ់
លោនត្កិននរលីទោះ ោលលកើត្គ្គែំបូងជាពងរ ន ត្រកលទ្ើបលចញចាក
ពងលទោះរតងលទ្ៀត្ ។ 
 

៤. ជោព ជកំលណើ ត្ 
 សត្ាប្ែលបែិសនធិលដ្ឋ ជោព ជកំលណើ ត្ គ្តូ្វអាស្ស័ លកើត្
ពីរភ៌ម្ចត ប្ត្រិនគ្តូ្វម្ចនពងហ  រលស្សាបែូចយ៉ាង ណា ជកំលណើ ត្លទ្
គ្បសូត្ចាករភ៌ម្ចតជាខាួនលចញរកលដ្ឋ គ្ត្ង់ និងលកើត្ជាោរកតូ្ចៗ 
រ ន លហើ ចលគ្រើនធំលឡើងតរលដំ្ឋប់ បានែល់ រន សស សត្ាតិ្រចាេ ន 
លទ្វតជាន់ោប (ប្ែលជាភ រោែាលទ្វតពួកខាោះ) លគ្បត្ (លវៀរនិជារត្ណាិ ក-
លគ្បត្)  ស រោ  (ពួកខាោះ) ។ 
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សប្ម្តង្កំ្ច្ណើ ត្ ៤ ក្នងុ្ភូម្ិច្សសង្ៗ 
 សលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថាសប្រតងថា  
 និរល  ភ រោវលជជស            លទ្លវស  ច ន លយនិលយ  
 តិ្លសា ប ររិិោ លហានតិ ចត្លសាបិ រតិ្ត្តល  ។ 
 ប្គ្បថា កន ងនិរ ភូរិកតី កន ងលទ្វភូរិ ៦ កតី (លវៀរភ រោែាលទ្វត) កន ង 
និជារត្ណាិ កលគ្បត្កតី កំលណើ ត្ ៣ រ៊ឺ សំលសទ្ជកំលណើ ត្  ណា ជកំលណើ ត្ 
និងជោព ជកំលណើ ត្ោំងលនោះរប្រងម្ចនរិនបាន ប្ត្កន ងរតិ្ រ៊ឺ រន សស 
សត្ាតិ្រចាេ ន លគ្បត្  ស រោ  កំលណើ ត្ោំង ៤ រប្រងម្ចនបាន ។ 
 កន ងគថាលនោះ រិនបានសប្រតងែល់កំលណើ ត្ប្ែលម្ចនកន ងរូបភូរិ 
ោំងលនោះលគ្ព្វោះបណាត រូបគ្ពហោោំង  លទោះ រប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋ 
 ំណាចរបសរ់ូបាវចរក សលប្ែលចូលែល់្នប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះលទ្ើប
ម្ចនកំលណើ ត្លគ្ចើនយ៉ាងរិនបាន ម្ចនប្ត្ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ប្ត្រា៉ាង លផសង
គន ពីោរប រគលប្ែលម្ចនកំលណើ ត្បានលគ្ចើនយ៉ាង ។ 
 

ប្ចកកំលណើ ត្ ៤ លដ្ឋ ករោជកោប ៩ 
 គ្កុរប្ែលលកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា ន ប្ែលលៅថា ករោជកោប របស់
សត្ាោំង  ប្ែលលកើត្កន ងោរភូរិ ១១ និងរូបភូរិ ១៦ លទោះ ោល
ប្ចកលដ្ឋ កំលណើ ត្ ៤ បានែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ១. សំលសទ្ជកំលណើ ត្ និងឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ ប្ែលលកើត្កន ងោរ
ភូរិ កន ងបែិសនធិោលករោជកោបលកើត្បាន ៧ កោប រ៊ឺ  
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 ចកខ ទ្សកកោប លសាត្ទ្សកកោប ឃានទ្សកកោប 
ជិវាា ទ្សកកោប ោ ទ្សកកោប ហទ្ ទ្សកកោប និង 
ភាវទ្សកកោប ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ ឱ្រកន័  រ៊ឺ ន័ ប្ែលម្ចនករោជកោបលកើត្ 
បានយ៉ាងតិ្ច លគ្ព្វោះម្ចនកោបប្ែលខាោះខាត្បានែូលចនោះ រ៊ឺ  
 សំលសទ្ជកំលណើ ត្ ករោជកោបរប្រងខាោះ ៤ កោប រ៊ឺ 
ចកខ ទ្សកកោប លសាត្ទ្សកកោប ឃានទ្សកកោប និង  
ភាវទ្សកកោប ។ 
 ទ្ រគតិ្ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ ករោជកោបខាោះ ៣ កោប រ៊ឺ 
ចកខ ទ្សកកោប លសាត្ទ្សកកោប និងភាវទ្សកកោប ។ 
 ស រតិ្ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ ប្ែលជារន សស (សរ័ លែើរកបប) 
ករោជកោបខាោះ ១ កោប រ៊ឺ ភាវទ្សកកោប ។ 
 ចំប្ណកពួកឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ប្ែលជាលទ្វតោំង  កន ង 
បែិសនធិោលលទោះ ករោជកោបរប្រងលកើត្បរបូិណ៌លដ្ឋ រិនម្ចន
ោរខាោះខាត្លឡើ  ។ 
 សគ្ម្ចប់កន ងបវត្តិោលលទោះ សំលសទ្ជកំលណើ ត្ និងឱ្បបាតិ្ក
កំលណើ ត្ប្ែលលកើត្លៅកន ងោរភូរិលនោះ ម្ចនករោជកោបលកើត្បាន ១ 
កោប រ៊ឺ ជីវតិ្នវកកោប លកើត្បានតំងពីឋិតិ្ខណៈរបស់បែិសនធិ
ោលជាលែើរលៅ ។ 
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 ២. ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ ប្ែលជារូបគ្ពហោោំង   (លវៀរ សញ្ញ-
សត្តគ្ពហោ) កន ងបែិសនធិោល ករោជកោបលកើត្បាន ៤ កោប រ៊ឺ 
ចកខ ទ្សកកោប លសាត្ទ្សកកោប វត្ថ ទ្សកកោប និង 
ជីវតិ្នវកកោប ។ 
 កន ងបវត្តិោលរិនម្ចនករោជកោបលកើត្លឡើងលទ្ៀត្ លដ្ឋ ចំលព្វោះ 
ម្ចនប្ត្ករោជកោប ៤ លទោះឯង ។ 
 ៣. ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ ប្ែលជា សញ្ញសត្តគ្ពហោ ោំងកន ងខណៈ
បែិសនធិោលនិងបវត្តិោល ករោជកោបលកើត្បានប្ត្ ១ កោប រ៊ឺ 
ជីវតិ្នវកកោប ។ 
 ៤. រពោលស យកកំលណើ ត្ ករោជកោបរប្រងលកើត្បានែូលចនោះ រ៊ឺ 
 កន ងបែិសនធិោល លព្វលលដ្ឋ ឧកែាន័  រ៊ឺ ន័ ប្ែលលកើត្បាន
លគ្ចើនជាទី្បំផ ត្ ករោជកោបរប្រងលកើត្បាន ៣ កោប រ៊ឺ 
 ោ ទ្សកកោប ភាវទ្សកកោប និងវត្ថ ទ្សកកោប ោល
លព្វលលដ្ឋ ឱ្រកន័  រ៊ឺ ន័ ប្ែលលកើត្បានតិ្ចបំផ ត្ ករោជកោប 
រប្រងលកើត្បាន ២ កោប រ៊ឺ ោ ទ្សកកោប និងវត្ថ ទ្សកកោប ។ 
 ចំប្ណកភាវទ្សកកោបលទោះ អាចខាោះបាន ែូចជា នកប្ែលលកើត្
រកលដ្ឋ រិនម្ចនលភទ្ ។ 

កន ងបវត្តិោលករោជកោបលកើត្បាន ៥ កោបលទ្ៀត្ រ៊ឺ ចកខ ទ្សក-
កោប លសាត្ទ្សកកោប ឃានទ្សកកោប ជិវាា ទ្សកកោប 
និងជីវតិ្នវកកោប ។ 
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 កន ងចំនួនរូបកោបោំង ៥ លនោះ អាចម្ចនកោបណារួ ប្ែល
ខាោះបានកន ង ៣ កោបែូចត្លៅលនោះ រ៊ឺ ចកខ ទ្សកកោប លសាត្ទ្សក-
កោប និងឃានទ្សកកោប ។ 
 សរ បលសចកតីថា ករោជកោបប្ែលលកើត្លឡើងជារួ សត្ាោំង  
កន ងោរភូរិនិងរូបភូរិ ោំងកន ងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោលម្ចន ៨ 
កោប កន ងោរភូរិអាចម្ចនោរខាោះ ៤ កោប ែូចលព្វលលហើ លទោះឯង។ 
 

សប្ម្តង្ការច្ក្ើត្ច្ ើង្របសក់្ម្មជក្លាប ៤ 
របសគ់រភច្សយយក្ក្ំច្ណើ ត្ 

 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោ សប្រតងែល់ោរលកើត្របស់ករោជកោបោំង ៤ 
ប្ែលលកើត្ត្ពីបែិសនធិោល ម្ចនចកខ ទ្សកកោបជាលែើរ របស់ពួក
រពោលស យកកំលណើ ត្ទ្ កថា  
 ត្លត បរ ំបវត្តិរាិ           វឌេម្ចនសស ជនត លទ  
 ចកខ ទ្សោទ្លយ ច  ចតត លោ លហានតិ សរោវា ។ 
 ប្គ្បថា កន ងបវត្តិោលករោជកោបោំង ៤ ម្ចនចកខ ទ្សកកោប
ជាលែើរ រប្រងលកើត្លឡើងែលស់ត្ាលដ្ឋ ចលគ្រើនលឡើងបនតិចរដង  ៗតរសរ
រួរ ។ 
 លសចកតីថា ត្ពីបែិសនធិោលលហើ  ករោជកោប ៤ ម្ចន 
ចកខ ទ្សកកោបជាលែើរ នឹងចលគ្រើនលឡើងបនតិចរដងៗ តរសររួរ ប្ត្ក៏
រិនកំណត់្ថា ករោជកោបណានឹងលកើត្រ ន ឬលកើត្លគ្ោ ជាោរសប្រតង
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រួរថា ចកខ ទ្សកកោប លសាត្ទ្សកកោប ឃានទ្សកកោប 
និងជិវាា ទ្សកកោប ោំង ៤ កោបលនោះរប្រងលកើត្លឡើងកន ងសបាត ហ៍ទី្ 
១១ កន ងរវាង ៧០ ឬ ៧៧ ក្េៃ និង កជាពិត្គ្បាកែរិនបានថា កោប
ណាលកើត្រ ន កោបណាលកើត្លគ្ោ លឡើ  លគ្ព្វោះគ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់រិន
បានសប្រតងករោជកោបោំង ៩ លដ្ឋ ឧបត្តិករន័  ប្ត្ជាោរសប្រតង
លដ្ឋ លទ្សទករន័  ែូចគន នឹងោរសប្រតងលរឿងខនធ ៥ ឬសចាៈ ៤ 
កន ងកថាវត្ថ  ែាកថាសប្រតងថា លសសានិ ចតត រ ិសត្តសត្តតិ្ រត្តិរាិ. ជា នតិ 
ប្គ្បថា ករោជកោបោំង ៤ ប្ែលសល់ពីោ ទ្សកកោប ភាវទ្សក-
កោប វត្ថ ទ្សកកោប និងជីវតិ្នវកកោប រប្រងលកើត្លឡើងកន ងលវោ 
៧៧ ក្េៃ ឬសបាត ហ៍ទី្ ១១ ។ 
 សគ្ម្ចប់ជីវតិ្នវកកោប រប្រងលកើត្លឡើងខាងកន ងសបាត ហ៍ែំបូង 
លគ្ោ ពីបែិសនធិជាលែើរលៅ រ៊ឺ កន ងរវាង ៧ ក្េៃ ។ 
 ចំប្ណកជីវតិ្នវកកោប ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងបវត្តិោល របស់
ពួកសំលសទ្ជកំលណើ ត្ និងឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្កន ងោរភូរិលទោះ លកើត្
លឡើងបានតំងពីឋិតិ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្តជាលែើរលៅ ។ 
 

សប្ម្តង្ការឆច្ព្ម្ើនរបសរ់បូោងំ្រីប ិសនធិកាល 
របសគ់រភច្សយយក្កំ្ច្ណើ ត្ 

 លសចកតីចលគ្រើនក្នរូបធរ៌របស់សត្ាពួករពោលស យកកំលណើ ត្ តំង
ពីបែិសនធិោលរហូត្ែល់ម្ចន វ វៈគ្រប់បរបូិណ៌លទោះ កន ងសគេវរគ 
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 កខសំ  ត្តបាលីសប្រតងថា  

 បឋរំ កលលំ លហាតិ្  កលោ លហាតិ្  ពា ទំ្  
  ពា ោ ជា លត្ លបសិ លបសិយ និពាត្តតី្  លទ 
  ទ បសាខា ជា នតិ  លកសា លោម្ច នខាបិ ច ។ 
 ប្គ្បថា គ្ពោះ ងគគ្តស់ថា កលលរូបលកើត្ជាែំបូង ត្ពីកលលរូបរក 
លកើត្ជា ពា ទ្រូប ត្ពី ពា ទ្រូបរក លកើត្ជាលបសិរូប ត្ពីលបសិរូបរក 
លកើត្ជា នរូប ត្ពី នរូបរក លកើត្ជាសាខារូប ត្រកលទ្ៀត្ លទ្ើបលកើត្ 
សក់ លោរ គ្កចក ។ (បិែកភារ ៣០ ទំ្ព័រ ២០៨) ។ 

កន ងសបាត ហ៍ែំបូងក្នោរបែិសនធិលទោះ លកើត្ជា កលលរូប ម្ចន
លកខណៈជាែំណក់ទឹ្កថាា ែូចលគ្បងលៃ ។ 
 កន ងសបាត ហ៍ទី្ ២ លកើត្ជា  ពា ទ្រូប ម្ចនលកខណៈជាពព ោះពណ៌
ែូចទឹ្កោងសាច់ ។ 
 កន ងសបាត ហ៍ទី្ ៣ លកើត្ជា លបសិរូប ម្ចនលកខណៈែូចបនោោះសាច់
ោវៗ ពណ៌គ្កហរ ។ 
 កន ងសបាត ហ៍ទី្ ៤ លកើត្ជា  នរូប ម្ចនលកខណៈជាែ ំម្ចនសណាា ន
ែូចពងម្ចន់លកើត្លឡើង ។ 
 កន ងសបាត ហ៍ទី្ ៥ លកើត្ជា បញ្ាសាខា រ៊ឺ រូបប្ែលប្បកលចញជា ៥ 
ពក រ៊ឺ ក្ែ ២ លជើង ២ កាល ១ ត្ ំពីលទោះកន ងសបាត ហ៍ទី្ ១២ ែល់ ៤២ 
សក់ លោរ គ្កចក ោំងលនោះក៏គ្បាកែលឡើង ។ 
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 ចំណ ចសម្ចគ ល់ រូបធរ៌ប្ែលលកើត្រ នជាគ្គែំបូងកន ងបែិសនធិោល
លទោះ ស ទ្ធប្ត្លកើត្ពីករោជាសរ ដ្ឋា នោំង ស់ ប្ែលលៅថា ករោជកោប 
ចំប្ណករូបប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា នែក្ទ្ម្ចនចិត្តជរូប ឧត្ ជរូប និងអាហារ-
ជរូប កន ងបែិសនធិោលរូបោំងលនោះលៅរិនោន់លកើត្ លទ្ើបប្ត្រកគ្បាកែ
កន ងបវត្តិោល ។ 
 
សប្ម្តង្ការច្ក្ើត្របសឆិ់ត្តជរបូ ឧតុ្ជរបូ និង្អាហារជរបូ 

 បណាត សត្ាោំង   ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងបញ្ា លវាោរភូរិលទោះ 
បែិសនធិចិត្តនិងករោជរូប លកើត្គ្ពរគន កន ងបែិសនធិោល ចំប្ណកចិត្តជរូប 
ឧត្ ជរូប និងអាហារជរូបលៅរិនោន់លកើត្កន ងបែិសនធិោល ោល
បែិសនធិចិត្តរលត់្លហើ  ចិត្តែួងទី្ ២ ប្ែលលកើត្ត្ពីបែិសនធិចិត្តលទោះ 
បានែល់ បឋរភវងគ និងឧបាទ្ខណៈរបស់បឋរភវងគលនោះ រប្រងលធាើឱ្យ
ចិត្តជរូបតំងលឡើងនិងលកើត្ត្  ៗ លៅគ្រប់ឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្ត ចំប្ណក
គ្ត្ង់ឋិតិ្និងភងគខណៈរបស់ចិត្តលទោះ ចិត្តជរូបលកើត្លឡើងរិនបាន លគ្ព្វោះ
ចិត្តនិងលចត្សិកលទោះរប្រងម្ចនកម្ចា ំងគ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ឧត្ ជរូប រ៊ឺ រូបប្ែលលធាើកលដដ ឱ្យលកើត្លឡើងខាងកន ងោងោ របស់
សត្ាលទោះ ចាប់លផដើរលកើត្លឡើងគ្ត្ង់ឋិតិ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត និងរប្រង
លកើត្លឡើងបានលរឿ  ៗលៅគ្រប់  ៗខណៈចិត្ត លគ្ព្វោះឧត្ ជរូបលនោះលកើត្លឡើង
លដ្ឋ អាស្ស័ ឧត្ ជាសរ ដ្ឋា ន រិនប្រនលកើត្ពីចិត្តលចត្សិកលទ្ លទ្ើបលកើត្
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បានគ្រប់ៗ  ន ខណៈចិត្ត សូរបីសត្ាលទោះសាា ប់លហើ  ឧត្ ជរូបលៅប្ត្
លកើត្បានលរឿ ៗ លៅ ។ 
 អាហារជរូប រូបប្ែលលកើត្ពីអាហារជាសរ ដ្ឋា នលទោះ សគ្ម្ចប់
សំលសទ្ជនិងឱ្បបាតិ្កប រគលប្ែលលកើត្កន ងោរភូរិលទោះ ោលបែិសនធិ
លហើ  ក៏បរលិភារអាហារបានភាា រៗ ែូលចាន ោះអាហារជរូបរបស់ប រគល ២ 
ពួកលនោះ លទ្ើបតំងលឡើងគ្ត្ង់រលទោា រវេិី លកើត្លឡើងខាងលគ្ោ បែិសនធិ
ចិត្ត និងភវងគចិត្ត លហើ រប្រងលកើត្លឡើងបានជាប់ត្គន លៅគ្រប់ខណៈចិត្ត
ែូចឧត្ ជរូបប្ែរ លគ្ព្វោះអាហារជរូបលនោះលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ អាហារ
ជាសរ ដ្ឋា ន ប្ែលម្ចនអាហារជរូបសនសំទ្ កខាងកន ងរិនប្រនលកើត្ពីចិត្ត
និងលចត្សិកលទ្ ែូលចាន ោះលទ្ើបលកើត្បានគ្រប់ខណៈចិត្តែូចគន  ។ 
 ចំប្ណករពោលស យកប រគល អាហារជរូបរប្រងលកើត្លឡើងោល 
អាហារលផសងៗ ប្ែលម្ចតបរលិភារចូលលៅ និងផា គ្ជួត្គ្ជាបចូល
លៅកន ងោងោ របស់សត្ា ប្ែលលៅកន ងរភ៌ម្ចតលទោះ រ ៈលវោប្ែល
អាហារចាប់លផដើរលកើត្លឡើងផា គ្ជួត្គ្ជាបចូលលៅចិញ្ា ឹរោងោ លទោះ 
កន ងសបាត ហ៍ែំបូងប្ែលលៅជាកលលៈ អាហារលៅរិនោន់ផា គ្ជួត្
គ្ជាបចូលលៅបានលទ្ ោលសបាត ហ៍ទី្ ២ ឬសបាត ហ៍ទី្ ៣ ប្ែលជា ពា ទ្ៈ 
និងលបសិសតត ហៈលទោះ អាហារលទ្ើបចាប់លផតើរផា ចូលលៅោន់ោងោ 
របស់សត្ាលទោះបាន ោលអាហារជរូបលកើត្លឡើងលហើ  រប្រងលកើត្លឡើង
ត្លៅគ្រប់ៗ ខណៈចិត្ត សរែូចប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគសប្រតងទ្ កកន ង
សគេវសំ  ត្តនិោ បាលថីា 
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  ញ្ាសស ភ ញ្ជ តី្ ម្ចត  ននំ បានញ្ា  លភាជនំ  
 លត្ន លសា ត្ត្ថ យលបតិ្ ម្ចត្ ក ចេិរគលត នលោតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ឯម្ចតរបស់ោរកលទោះ បរលិភារលភាជនណា លោោះបា កត ី
ទឹ្កកតី សត្ាលទោះប្ែលឋិត្លៅ កន ងក្ផោក្នម្ចតលទោះ ក៏ញា ំង ត្តភាពឱ្យ
គ្បគ្ពឹត្តលៅ លដ្ឋ លភាជនលទោះ ។ (បិែកភារ ៣០ ទំ្ព័រ ២០៨) ។ 
 
សប្ម្តង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបសរ់បូប្ លច្ក្ើត្រីសម្ុោា នទាងំ្ ៤  

ក្នងុ្កាម្ភូម្ិ 
 ោលសប្រតងោរលកើត្លឡើងរបស់រូបធរ៌ពីសរ ដ្ឋា នោំង ៤ កន ងោរ
ភូរិលហើ   ភិធរោត្ថសងគហៈបានសប្រតងោរតំងលៅរបសរ់ូបធរ៌ោំងលទោះ 
ែូចគ្ពោះបាលីថា 
 ឥលចាវ ំបែិសនធិរ បាោ  ករោសរ ដ្ឋា ទ, ទ្ តិ្ ចិត្តរ បាោ  
ចិត្តសរ ដ្ឋា ទ, ឋិតិ្ោលរ បាោ  ឧត្ សរ ដ្ឋា ទ, ឱ្ជាផរណរ បាោ  
អាហារសរ ដ្ឋា ទ លចតិ្ ចត្ សរ ដ្ឋា នរូបកោបសនតតិ្ ោរលោលក 
ទី្បជាោ វ ិ, នទី្លសាលត វ ិ ច យវត  ករលព្វា ចេិទន  បវត្តតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា លដ្ឋ ន័ ែូចលព្វលរកលហើ លទោះ ករោជរូបរប្រងលកើត្ 
តំងពីឧបាទ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត ចិត្តជរូបរប្រងលកើត្តំងពីបឋរ-
ភវងគ ឧត្ ជរូបលកើត្តងំពីឋិតិ្ខណៈបែិសនធិ អាហារជរូបលកើត្តំងពី
ខណៈប្ែលផា គ្ជួត្គ្ជាបទូ្លៅកន ងោងោ ោលជាប់ត្ក្នរូបកោប 
ប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា ន ៤ កន ងោរភូរិលនោះ រប្រងលកើត្បានរិនដ្ឋច់គ្កប្ស 
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 រហូត្ ស់ជីវតិ្លគ្បៀបែូចគ្កប្សលភាើងនិងគ្កប្សទឹ្កែូលចាន ោះ ។ 
 

សប្ម្តង្ការរលត្រ់បសស់ម្ោុា និក្របូទាងំ្ ៤ 
 សប្រតងោររលត់្របស់រូប ប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា ន ោំង ៤ ទ្ កែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. ររណោលល បន ច តិ្ចិលតត បរសិត្តរសរចិត្តសស ឋិតិ្ោល-
រ បាោ  ករោជរូបានិ ន ឧបបជជនតិ, ប លរត្ររ បបទន និ ច ករោជរបូានិ 
ច តិ្ចិត្តសរោលលរវ បវត្តិតា  និរ ជឈនតិ ។ 
 ប្គ្បថា ោលជិត្នឹងសាា ប់ តំងពីឋិតិ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងទី្ ១៧ 
ោប់ពីច តិ្ចិត្តលឡើងលៅករោជរូបេោីរិនលកើត្លទ្ៀត្ និងករោជរូបប្ែលលកើត្
លឡើងគ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងទី្ ១៧ លនោះ រប្រងតំងលៅបានរហូត្
ែល់ច តិ្ចិត្តលហើ រលត់្គ្ពរគន ជារួ ច តិ្ចិត្តលទោះឯង ។ 
 ២. ត្លត បរ ំចិត្តជាហារជរូបញ្ា  លវាចេិជជតិ្,  
 ប្គ្បថា លគ្ោ ពីករោជរូបរលត់្លហើ  ចិត្តជរូបនិងអាហារជរូប
ក៏រលត់្ ។ 
 ៣. ត្លត បរ ំ ឧត្ សរ ដ្ឋា នរូបបររបោ យវ រត្កលឡវរសង្កខ ត 
បវត្តនតិ ។ 
 ប្គ្បថា លគ្ោ ពីតិ្ជរបូ ឬករោជរូប ចិត្តជរូប និងអាហារជរូបរលត់្
លហើ  ោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គន ក្នឧត្ ជរូបក៏លកើត្លឡើង រហូត្ែលោ់ា  
ជាសាកសព ។ 
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  ធិបា  កន ងបាលីចំណ ចទី្ ១ សប្រតងថា ករោជរូបោលចាប់លផតើរ
លកើត្តំងពីឧបាទ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិត្ត លហើ ក៏លកើត្ជាប់ត្គន លរឿ ៗ 
លៅគ្រប់ខណៈចិត្តលដ្ឋ រិនដ្ឋច់គ្កប្ស ប្ែលសត្ាលទោះលៅម្ចនជីវតិ្
រហូត្ែល់សាា ប់ និងកន ងលវោប្ែលជិត្នឹងសាា ប់ករោជរូបលកើត្ជាគ្គច ង
លគ្ោ គ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈទី្ ១៧ ោប់េ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តលឡើងលៅ នឹង
រិនម្ចនោរលកើត្លទ្ៀត្ លហើ ករោជរូបលទោះក៏រលត់្គ្ពរៗ គន ជារួ ច តិ្
ចិត្ត (ភងគខណៈ) ។ 
 កន ងបាលីចំណ ចទី្ ២ សប្រតងថា លគ្តពីច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត
លហើ  ច តិ្ចិត្តរបស់ប េ ជជននិងគ្ពោះលសកខប រគលោំង   រប្រងលធាើឱ្យ
ចិត្តជរូបលកើត្លឡើងបាន ែូលចាន ោះោរលកើត្លឡើងជាគ្គច ងលគ្ោ របស់
ចិត្តជរូប លទ្ើបលកើត្លឡើងគ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈរបស់ច តិ្ចិត្ត ។ 
 សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រហនតលទោះ ចិត្តជរូបលកើត្លឡើងជាគ្គច ងលគ្ោ  
គ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្តែួងពីទី្ ២ ោប់េ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តលឡើង
លៅ លទ្ើបសប្រតងថា សូរបីច តិ្ចិត្តរលត់្លហើ កតី រ៊ឺ  នកលទោះសាា ប់លហើ  
ប្ត្ចិត្តជរូបតំងលៅត្លៅលទ្ៀត្តិ្ចតួ្ច លព្វលរ៊ឺ កន ងប េ ជជន ឬគ្ពោះលសកខ-
ប រគលលទោះ ោលសាា ប់លហើ  ចិត្តជរូបតំងលៅត្លៅបានលទ្ៀត្លសោើនឹង
ចិត្ត ១៦ ខណៈ លទ្ើបរលត់្ ចំប្ណកគ្ពោះ រហនតោលបរនិិព្វា នលហើ  
ចិត្តជរូបតំងលៅត្លៅបានលសោើ ១៥ ខណៈចិត្តលទ្ៀត្លទ្ើបរលត់្ តរប្ែល
បានលព្វលរកលនោះជាោរលព្វលតរសភាវៈោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នទរវេិី 
និងរូបវេិីប៉ា លណាណ ោះ លបើលព្វលតរលោកលវាហារលហើ  លព្វលបានថា 
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ោលសាា ប់លហើ ចិត្តជរូបក៏រលត់្គ្ពរគន លៅផង ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរលកើត្
រលត់្របស់ចិត្តលទោះលលឿនរហ័សណាស់ រវាង ១៥ ឬ ១៦ ខណៈចិត្តលទោះ
លៅរិនបានលសោើនឹង ១ ភារ ១០០ វទិទី្ផង ។ 
 សគ្ម្ចប់អាហារជរូប ោលែល់ភងគខណៈរបស់ច តិ្ចិត្ត អាហារជ
រូប ក៏លៅលកើត្លឡើងបានជាគ្គច ងលគ្ោ និងោលច តិ្ចិត្តរលត់្ រ៊ឺ  នក
លទោះសាា ប់លហើ អាហារជរូប ប្ែលលកើត្លឡើងជាគ្គច ងលគ្ោ ក៏តំង
លៅបាន ១៧ ខណៈចិត្តលទ្ៀត្ ប្ែលលព្វលរកលនោះសគ្ម្ចប់ោរប រគល
ប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកកន ងគ្ពហោោំង   រិនម្ចនអាហារជរូបលកើត្លឡើង
លទ្ើបរិនគ្តូ្វលព្វលែល់ ។ 
 កន ងបាលចំីណ ចទី្ ៣ សប្រតងថា ឧត្ ជរបូលទោះលកើត្លឡើងបានរហូត្
លៅ សូរបីសាា ប់លហើ សល់ប្ត្សាកសពប្ែលោា  ជាឆ្អឹង ឬលផោះលៅ
លហើ កតី ឧត្ ជរូបក៏លៅលកើត្បាន ោងំលនោះលគ្ព្វោះឧត្ ជរូបលទោះ លៅលកើត្
បានលរឿ ៗ លៅរហូត្ែល់ោលប្ែលលោកលនោះនឹងគ្តូ្វវទិស ប្ែល
លព្វលរកលនោះសំលៅែល់ ឧត្ ជរូបរបស់សត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើ ត្ 
និងរពោលស យកកំលណើ ត្ប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកឧត្ ជរូបរបស់ពួកឱ្បបាតិ្ក
កំលណើ ត្ ជាសត្ានរក លគ្បត្  ស រោ  និងលទ្វត ឬគ្ពហោោំងលនោះ 
ោលសាា ប់លហើ ឧត្ ជរូបរប្រងរលត់្គ្ពរគន  ោំងលនោះលគ្ព្វោះោលសាា ប់
លហើ  រិនម្ចនសាកសពប្ែលលៅសល់លទ្ៀត្ ែូចជាែួងគ្បទី្បប្ែល
រលត់្លៅែូលចាន ោះ ។ 
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គថាប្ែលសប្រតងែល់ោរវលិវល់របស់របូកន ងសងារវែត 
  ១០. ឥលចាវ ំរត្សតត នំ  ប នលទ្វ ភវនតលរ  
  បែិសនធិរ បាោ   ត្ថា រូបំ បវត្តតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា រូបរបស់សត្ាោំង   ប្ែលសាា ប់លហើ  រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
កន ងភពែក្ទ្លទ្ៀត្ តំងពីបែិសនធិចិត្ត ែូចបានលព្វលរកលហើ លទោះឯង ។ 
 
 
 

🖎 ឆប់ របូបរម្ត្ថ ✍ 

 

3 
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និព្វា នបរម្ត្ថ 

6 
 និព្វា នជាបររត្ថធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលម្ចនលសចកតីរិនវបិរតិ្ប្គ្បគ្បួលរា៉ាង 
កន ងបររត្ថធរ៌ ៤ គ្បោរ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប និងគ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ចិត្ត លចត្សិក និងរូប បានសប្រតងរកលហើ  ឥឡូវលនោះ នឹងបាន
សប្រតងែល់គ្ពោះនិព្វា នត្លៅ 

គាថាសង្គហទី ១៣ 
     ១៣. បទ្រចា ត្រចានតំ        សងខត្រន ត្តរ ំ 
  និព្វា នរិតិ្ ភាសនតិ      វានរ តត  រលហសលយ ។ 
 គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធោំង    នកប្សាងរកនូវរ ណែ៏ធំ ប្ែលរួចផ ត្
ចាកត្ណាា លហើ  គ្ទ្ង់គ្តសល់ៅនូវធរ៌ប្ែលសៃប់ចាកវែដទ្ កខ ប្ែលរិន
ម្ចនោរច តិ្ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តកនាងនូវោលោំង   ម្ចន តី្ត្ោល 
និង ទរត្ោល រប្រងរិនម្ចនបចា័ គ្បជ ំតក់ប្ត្ង ប្ែលរិនម្ចន
ធរ៌ែក្ទ្ក្គ្កប្លងជាង ថាគ្ពោះនិព្វា នែូលចនោះ ។ 
 គថាលនោះគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយពណ៌ទរ ណរបស់គ្ពោះនិព្វា នទ្ ក ៥ 
បទ្រ៊ឺ 
 ១. បទំ្ ប្គ្បថា ចំប្ណករួ  លសចកតីថា ជាបររត្ថធរ៌រួ គ្បលភទ្
ប្ែលចូលែល់បាន និងម្ចនលៅលដ្ឋ ចំលព្វោះ កន ងបររត្ថទី្បនីែីោ 
បរយិ លសចកតីលចញលៅថា វសិ ំ  សំរិលសា លកវលោ ឧបលពោម្ចលទ 
ឯលោ បររត្ថ ធលម្ចោ តិ្ បទំ្ ទរ ។ 
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 ប្គ្បថា សភាវធរ៌ប្ែលជាចំប្ណករួ របស់បររត្ថធរ៌រិនោ ឡំ
លដ្ឋ លោកិ ធរ៌លទោះ ល ោ្ ោះថា បទ្ បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន លសចកតីថា 
គ្ពោះនិព្វា នលទោះជាសភាវធរ៌រួ គ្បលភទ្ប្ែលចូលែល់បាន ម្ចនលៅលដ្ឋ 
ចំលព្វោះ រិនជាប់ជារួ សងខត្ធរ៌ ។ 
 ២.  ចា តំ្ ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលរិនសាា ប់ លសចកតីថា រិនម្ចនោរលកើត្ 
និងរិនម្ចនោរសាា ប់ លគ្ព្វោះលសចកតីសាា ប់នឹងម្ចនបានគ្តូ្វអាស្ស័ ម្ចន
ោរលកើត្ ោលរិនម្ចនោរលកើត្លហើ លសចកតីសាា ប់ក៏ម្ចនរិនបាន ។  
 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោ បរយិ លសចកតីថា ចវទភាលវន  ចា តំ្ 
សភាវធរ៌ប្ែលរិនប្បកោា  លទោះ ល ោ្ ោះថា  ចា ត្ បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ៣.  ចានតំ ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលលទ្ៀង រ៊ឺ ្នកនាងខនធ ៥ ប្ែល
ជា តី្ត្និង ទរត្ លសចកតីថា គ្ពោះនិព្វា នលទោះ្នកនាងចាកខនធ ៥ 
ប្ែលរលត់្លៅលហើ ជា តី្ត្ លៅថា ប ពានតកខនធ និង្នកនាងខនធ ៥ 
ប្ែលនឹងលកើត្លឡើងខាងរ ខកន ង ទរត្ជា  បរនតកខនធ កន ងបររត្ថទី្បនីែីោ 
បរយិ លសចកតីថា ប ពាទត បរលនត  តិ្ការោ បវត្តតត   ចានតំ ប្គ្បថា សភាវធរ៌
ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ កនាងផ ត្ចាក តី្ត្និង ទរត្ ល ោ្ ោះថា  ចានត 
បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 សូរបីរិនបានសប្រតងោរ្នកនាងខនធ ៥ ប្ែលជាបចា បបនន ក៏ពិត្
ប្ត្ោលសប្រតងែល់ោរ្នកនាងខនធ ៥ ប្ែលជា តី្ត្និង ទរត្
លហើ  ោរ្នកនាងចាកខនធ ៥ ប្ែលជាបចា បបននក៏ជាោរសលគ្រច
លៅផង លព្វលរ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ែលលកើត្លៅលហើ  និងប្ែលនឹងលកើត្លទ្ៀត្
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ត្លៅខាងរ ខរិនម្ចន ខនធ ៥ ប្ែលកំព ងលកើត្ក៏រប្រងរិនម្ចនែូចគន  
លគ្ព្វោះខនធ ៥ ប្ែលជាបចា បបននលនោះរប្រងជា ទរត្របស់ខនធ ៥ ប្ែល
កនាងលៅលហើ  និងជា តី្ត្ខនធរបស់ខនធ ៥ ប្ែលនឹងលកើត្ត្លៅកន ង
 ទរត្ ែូលចាន ោះលទ្ើបរិនចាំបាច់គ្តូ្វសប្រតងែលោ់រ្នកនាងខនធ ៥ 
ប្ែលជាបចា បបននលដ្ឋ ចំលព្វោះលទ្ៀត្លឡើ  លទោះក៏រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌
ប្ែលផ ត្ចាកោលោំង ៣ លៅថា ជាោលវរិ ត្តិ និងជាធរ៌ប្ែលផ ត្
ចាកសភាពជាខនធោំង ៥ លៅថា ខនធវរិ ត្តិ ។ 
 ៤.  សងខតំ្ ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលរិនបានតក់ប្ត្ងលដ្ឋ បចា័  ៤ 
លសចកតីថា គ្ពោះនិព្វា នរិនប្រនចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលលកើត្លឡើងបាន
លដ្ឋ បចា័  ៤ រ៊ឺ ករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារតក់ប្ត្ងលទ្ កន ងបររត្ថទី្បនីែីោ 
បរយិ លសចកតីថា សងខរណកិចារហិត្តត   សងខតំ្ ប្គ្បថា សភាវធរ៌
ប្ែលគ្បាសចាកោរតក់ប្ត្ងលទោះ ល ោ្ ោះថា  សងខត្ បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន 
ោលលព្វលលដ្ឋ ទូ្លៅលហើ   សងខត្ធរ៌ បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ននិង
បញ្ញត្តិ លគ្ព្វោះជាធរ៌គ្បាសចាកោរតក់ប្ត្ង កន ងទី្លនោះសំលៅ កចំលព្វោះ
បររត្ថធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ  សងខត្ធរ៌លទ្ើបបានែល ់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ៥.  ន ត្តរ ំប្គ្បថា ជាធរ៌ប្ែលគ្បលសើរ  ន ត្តរ ំបានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន 
លសចកតីថា ធរ៌ែក្ទ្ៗ ប្ែលនឹងគ្បលសើរជាងគ្ពោះនិព្វា នលទោះរិនម្ចន 
កន ងបររត្ថទី្បនីែីោសប្រតងថា  ត្តលទ ឧត្តរតិ្រសស កសសចិ ធរោសស 
 ភាវលត  ន ត្តរ ំ។ 
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 ប្គ្បថា សភាវធរ៌ប្ែលគ្បលសើរជាងធរ៌ោំង ស់លនោះ ល ោ្ ោះថា 
 ន ត្តរ បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន ។  
 ោលលព្វលលដ្ឋ ចំប្ណករួរលហើ   ន ត្តរធរ៌ ក៏រ៊ឺ លោក ត្តរធរ៌ 
បានែល់ លោក ត្តរចិត្ត ៨ លចត្សិក ៣៦ និព្វា ន កន ងទី្លនោះសំលៅ ក
គ្ពោះនិព្វា នប្ត្រា៉ាង ។ 
 

វឆនត្ថៈរបសព់្រះនិព្វា ន 
 ព្វកយថា និព្វា ន ោលប្ចកបទ្លហើ បាន ២ បទ្ រ៊ឺ និ + វាន 
និ ប្គ្បថា ផ ត្, វាន ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងរួបរតឹ្ សំលៅែល់ ត្ណាា  
ោលរួរ ២ បទ្ចូលគន លហើ ជា និវាន ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលផ ត្ចាកលគ្រឿង
រួបរតឹ្ ឬធរ៌ប្ែលផ ត្ចាកត្ណាា  កន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រតងថា  
 វានសង្កខ ត  ត្ណាា   និកខនតតត  និព្វា ននតិ  
 ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ប្ែលផ ត្ចាកត្ណាា លគ្រឿងរួបរតឹ្លទោះ លៅថា 
និព្វា ន ។  
 វចនត្ថៈន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា វនិតិ្ សំសិពាតី្តិ្ = វានំ ប្គ្បថា 
ធរោជាតិ្ណារប្រងជា នករួបរតឹ្ ធរោជាតិ្លទោះ ល ោ្ ោះថា វាន បានែល់ 
ត្ណាា  ។ 
 វានលត និកខនតនតិ = និព្វា នំ ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណារប្រងផ ត្ចាកោរ
រួបរតឹ្ ធរោជាតិ្លទោះ ល ោ្ ោះថា និព្វា ន ។ 
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  ធិបា ថា បណាត សត្ាោំង  ប្ែលវលិវល់សាា ប់ លកើត្
កន ងលោកលនោះស ទ្ធប្ត្ម្ចនោរលកើត្ ោរសាា ប់រកលហើ យ៉ាងលគ្ចើនប្ែល
ោប់ចំនួនរិនបាន នឹងគ្តូ្វវលិវល់សាា ប់លកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ ូរប៉ា នណា
ក៏កំណត់្រិនបាន ប្ែលម្ចនោរលកើត្ោរសាា ប់លរឿ ៗ លៅែូលចនោះក៏លគ្ព្វោះ
អាស្ស័ ម្ចនត្ណាា  រ៊ឺ លសចកតីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្ត គ្តូ្វោរកន ងអាររោណ៍
លផសងៗ លទោះឯង ជា នករួបរតឹ្រិនឱ្យរួចផ ត្ចាកោរលកើត្សាា ប់លៅបាន 
ែូចជាជាងលែរសំពត់្ប្ែលទំសំពត់្លគ្ចើនគ្បលភទ្ រកលែរឱ្យជាប់គន  
យ៉ាងណាត្ណាា ក៏លគ្បៀបែូចជាងលែរសំពត់្យ៉ាងលទោះប្ែរ ចំប្ណកសត្ា
កន ងភពេោីលគ្បៀបែូចសំពត់្គ្តូ្វជាងលែរ ត្ណាា ែូច ំលបាោះប្ែលលែរជាប់ត្
គន លរឿ ៗ លៅ លដ្ឋ លហត្ លនោះត្ណាា លទ្ើបល ោ្ ោះថា វាន ។ 
 សគ្ម្ចប់គ្ពោះនិព្វា ន ជាធរោជាតិ្ប្ែលផ ត្ចាកត្ណាា លៅលហើ  
លទ្ើបបានល ោ្ ោះថា និវាន ែូចគន នឹងគ្ពោះ រហនតោំង   ប្ែលបាន
ល ោ្ ោះថា គ្ពោះខីណាសវៈ ព្វកយថា ខីណាសវៈលនោះ ោលប្ចកបទ្លហើ 
បាន ២ បទ្ រ៊ឺ ខីណ + អាសវ = ខីណាសវ ឬខីណាស្សព “ខីណ ប្គ្បថា 
 ស់” “អាសវ” ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលគ្តំ ឬ ធរ៌ប្ែលហូរលៅ បានកន ង ៣១ 
ភូរិ បានែល់ លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ។ ល ោ្ ោះថា អាសវ លទ្ើបជាល ោ្ ោះ
របស់កិលលសលគ្រឿងលមហោង របស់រិនលអ ោលប្េរព្វកយ ខីណ គ្ត្ឡប់
ជាវត្ថ ប្ែលលអ សលំៅែល់  ស់អាសវកិាលលស ប្ែលលព្វលលដ្ឋ ប រគល
លហើ បានែល ់គ្ពោះ រហនតោំង   ម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាលែើរ ។ 
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 កន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថាសប្រតងលកខណៈរបស់គ្ពោះនិព្វា នថា  
 ត្ ិទំ្ សនតិលកខណំ ប្គ្បថា គ្ពោះនិព្វា នម្ចនលសចកតីស ខប្ែល
ផ ត្ចាកកិលលស ជាលកខណៈ ។ 
 លសចកតីស ខរបស់គ្ពោះនិព្វា ន រិនប្រនជាលសចកតីស ខប្ែលបាន
ទ្ទួ្លពីោរលសា អាររោណ៍លទ្ លសចកតីស ខប្ែលលកើត្ពីោរសបា ោ  
សបា ចិត្ត លៅថា លវទ្ ិត្ស ខ រ៊ឺ លសចកតីស ខប្ែលលកើត្ពីោរលសព
អាររោណ៍ ែូលចាន ោះតរន័ របស់ស ខ លទ្ើបម្ចន ២ គ្បោរ  
 លវទ្ ិត្ស ខ បានែល់ ស ខលវទ្ទ (ោរលសា អាររោណ៍) 
 សនតិស ខ បានែល់ ស ខប្ែលលកើត្ពីោរផ ត្កិលលស រ៊ឺ ប្ែល 
រិនម្ចនកិលលសលកើត្ ប្ែលជានិលោធសចា បានែល់ លសចកតីស ខប្ែល
ជាោរផ ត្ទ្ កខ ។ 
 

សប្ម្តង្ព្បច្ភទរបសព់្រះនពិ្វា ន 
 គ្បលភទ្របស់គ្ពោះនិព្វា នម្ចនោរសប្រតងទ្ កជាលគ្ចើនន័  ម្ចន ១ 
គ្បលភទ្ខាោះ ២ គ្បលភទ្ខាោះ ឬ ៣ គ្បលភទ្ខាោះ 
  

និព្វា នមន ១ ព្បច្ភទ 
 លដ្ឋ សភាវលកខណៈ និព្វា នម្ចន ១ គ្បលភទ្ រ៊ឺ សនតិលកខណ 
សំលៅែល់ លសចកតីសៃប់ចាកកិលលសនិងខនធ ៥ ោំង   លគ្ព្វោះ
គ្ពោះនិព្វា នលទោះរិនែូចគន នឹងវត្ថ ប្ែលម្ចនប្ត្រួ  ប្ត្ម្ចន នកលគ្បើ
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គ្បាស់លគ្ចើនគន  និងលគ្បើគ្បាសវ់ត្ថ លទោះៗ គ្ពរគន រិនបាន គ្តូ្វប្ត្ផ្ទា សប់ដូរ
គន លគ្បើម្ចន ក់រដងៗ គ្ពោះនិព្វា នរិនប្រនែូលចាន ោះលទ្ គ្ពោះ រហនតោំង  
ោលបរនិិព្វា នលហើ  រប្រងចូលែល់សនតិស ខែូចគន ោំង ស់ រ៊ឺ ផ ត្ចាក
ោរលកើត្និងោរសាា ប់ ឬែល់នូវោររលត់្ ស់លៅក្នត្ណាា  ។ 
 

និព្វា នមន ២ ព្បច្ភទ 
 និព្វា នោលលព្វលលដ្ឋ បរយិ ក្នលហត្  (ោរណូបចារន័ ) 
លដ្ឋ អាោររបស់ខនធម្ចន ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. សឧបាទិ្លសសនិព្វា ន បានែល់ និព្វា នប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
ជារួ ខនធ ៥ ។ 
 ២.  ន បាទិ្លសសនិព្វា ន បានែល់ និព្វា នប្ែលរិនម្ចនខនធ ៥ ។ 
 នឹងបានបរយិ លសចកតីរបស់និព្វា នោំង ២ គ្បលភទ្ ែូលចនោះរ៊ឺ 
 

១. សឧបាទិច្សសនិព្វា ន 
 សឧបាទិ្លសសនិព្វា ន សលំៅែល់ និព្វា នប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ 
ខនធ ៥ បានែល់ វបិាកនិងករោជរូបប្ែលសល់ពីកិលលសោំង  
ប្ែលគ្បហារបានលដ្ឋ  រហត្តររគញាណលហើ  បានែល់ និព្វា នរបស់
គ្ពោះ រហនតប្ែលលៅម្ចនជីវតិ្ ែូចវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 ១. ករោកិលលលសហិ ឧបាទី្ តី្តិ្ = ឧបាទិ្ (វា) អាររោណករណ 
វលសន ត្ណាា ទិ្ែាីហិ ឧបាទី្ តី្តិ្ = ឧបាទិ្ ប្គ្បថា ករោកិលលសោំង
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លនោះរប្រងោន់ កខនធ ៥ រ៊ឺ វបិាកនិងករោជរូបថាជារបស់ល ើង ែូលចាន ោះ 
ខនធ ៥ រ៊ឺ វបិាកនិងករោជរូបលនោះ ល ោ្ ោះថា ឧបាទិ្ ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្
ប្គ្បថា ត្ណាា និងទិ្ែាិោំងលនោះរប្រងោន់ កខនធ ៥ រ៊ឺ វបិាកនិងករោជរបូ 
លដ្ឋ ោរលធាើឱ្យជាអាររោណ៍របស់ល ើង ែូលចាន ោះ ខនធ ៥ រ៊ឺ វបិាកនិង
ករោជរូបលនោះ ល ោ្ ោះថា ឧបាទិ្ ។ 
 ២. សិសសតិ្  វសិសសតី្តិ្ = សិលសា  
 ឧបាទិ្ ច លសលសា ចាតិ្ = ឧបាទិ្លសលសា 
 ខនធ ៥ រ៊ឺ វបិាកនិងករោជរូប ល ោ្ ោះថា លសស លគ្ព្វោះជាចំប្ណក
ប្ែលសល់ពីកិលលសប្ែលគ្តូ្វគ្បហារលហើ  ខនធ ៥ រ៊ឺ វបិាកនិងករោជរូប 
ល ោ្ ោះថា ឧបាទិ្ ផង ល ោ្ ោះថា លសស ផង លគ្ព្វោះគ្តូ្វករោនិងកិលលស
ចាប់ កថាជារបស់ល ើង ឬគ្តូ្វត្ណាា  ឬទិ្ែាិចាប់ កលដ្ឋ ោរលធាើឱ្យ
ជាអាររោណ៍ និងជាធរ៌ប្ែលលៅសល់ពីកិលលស ែូលចាន ោះខនធ ៥ រ៊ឺ វបិាក
និងករោជរូប ោំងលនោះល ោ្ ោះថា ឧបាទិ្លសស ។ 
 លសចកតីថា វបិាកនិងករោជរូប ប្ែលវលិវល់លៅកន ងសងារវែតោងំ
លនោះរប្រងម្ចនោរលកើត្ជាប់លដ្ឋ កិលលសជានិចា ោល រហត្តររគគ្បហារ
កិលលសោំង   ស់លហើ  វបិាកនិងករោជរូបប្ែលជាផលរបស់
កិលលសលទោះប្ែលលៅសល ់ ែូលចាន ោះវបិាកនិងករោជរូបលនោះ លទ្ើបបាន
ល ោ្ ោះថា ឧបាទិ្លសស ោលលព្វលលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា នក៏បានែល់ 
គ្ពោះ រហនតប្ែលលៅម្ចនោងោ និងជីវតិ្លទោះឯង ។ 
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 ៣. សហ ឧបាទិ្លសលសន យ វត្តតី្តិ្ = សឧបាទិ្លសសា ប្គ្បថា 
និព្វា នណារប្រងលកើត្គ្ពរលដ្ឋ វបិាក និងករោជរូបប្ែលសល់ពីកិលលស
ោំង  លទោះ និព្វា នលទោះល ោ្ ោះថា សឧបាទិ្លសស បានែល់ និព្វា ន
របស់គ្ពោះ រហនតោំង   ប្ែលចូលលៅែឹងចាស់លដ្ឋ ភាពជា
អាររោណ៍ ។ 
 ប្ែលលព្វលថា និព្វា នប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ វបិាក និងករោជរូបលទោះ 
រិនែូចគន នឹងចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ លចត្សិក សំលៅ ក វបិាក
និងករោជរូបប្ែលលៅសល់លទោះ ជាលហត្ ឱ្យែឹងចាស់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 

២. អនុបាទិច្សសនិព្វា ន 
  ន បាទិ្លសសនិព្វា ន សំលៅែល ់ និព្វា នប្ែលរិនម្ចនខនធ ៥ រ៊ឺ 
វបិាកនិងករោជរូបរិនម្ចនលសសសល ់ បានែល់ គ្ពោះនិព្វា នរបស់
គ្ពោះ រហនតប្ែលបរនិិព្វា នលហើ  ម្ចនវចនត្ថៈសប្រតងថា  
 នត្ថិ ឧបាទិ្លសលសា  សាតិ្ =  ន បាទិ្លសលសា ប្គ្បថា ខនធ ៥ រ៊ឺ 
វបិាកនិងករោជរូបប្ែលសលរិ់នម្ចនែល់និព្វា នណា ែូលចាន ោះនិព្វា នលទោះ 
ល ោ្ ោះថា  ន បាទិ្លសស ។ 
 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោសប្រតងថា ច តិ្  ននតលរ ខទធ នំ  ន បាលោ 
 ន បាទិ្លសសំទរ ប្គ្បថា សភាពប្ែលរិនលកើត្នូវខនធលគ្ោ ពីោរ
រលត់្របស់គ្ពោះ រហនតលទោះ ល ោ្ ោះថា  ន បាទិ្លសសនិព្វា ន ។ 
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 ោរសប្រតងនិព្វា នម្ចន ២ គ្បលភទ្ ប្ែលសប្រតងលដ្ឋ ោរណូបចារ
ន័  រ៊ឺ លដ្ឋ បរយិ ក្នលហត្  លសចកតីថា វបិាកនិងករោជរូបប្ែលលៅ
សល់និងរិនម្ចនលៅសល់ោំង ២ គ្បលភទ្លនោះជាលហត្ ឱ្យែឹងែល់សភាវៈ
របស់គ្ពោះនិព្វា ន លដ្ឋ លហត្ លនោះគ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបសប្រតងនិព្វា នម្ចន ២ 
គ្បលភទ្ តរលហត្ ែូចលព្វលលហើ លទោះ ជាោរសប្រតងលដ្ឋ បរយិ  ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ សឧបាទិ្លសសនិព្វា ន លៅថា ទិ្ែាធរោនិព្វា ន 
ក៏បាន លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង   នកចូលលៅែឹងចាស់គ្ពោះនិព្វា នលទោះ 
លៅម្ចនជីវតិ្លៅលឡើ  ។ 
 ចំប្ណក ន បាទិ្លសសនិព្វា ន លៅថា សរបោ ិកនិព្វា ន ក៏បាន 
លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង   ោលចូលបរនិិព្វា នលហើ  ភពខាងរ ខត្
លៅក៏រិនម្ចន លទ្ើបចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នលទោះឯង ។ 
 

និព្វា នមន ៣ ព្បច្ភទ 
 និព្វា នលទោះ ោលលព្វលលដ្ឋ អាោរចូលែល់ ឬលដ្ឋ អាោរ 
គ្បគ្ពឹត្តលៅ និងអាស្ស័ លសចកតីែឹងកន ងនិព្វា ទររោណ៍លហើ  ម្ចន ៣ 
គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១.  និរិត្តនិព្វា ន ។ 
 ២.  បបណិហិនិព្វា ន ។ 
 ៣. ស ញ្ញត្និព្វា ន ។ 
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១. អនិមិ្ត្តនិព្វា ន 
  និរិត្តនិព្វា ន សលំៅែល់ សភាវៈរបស់និព្វា នលទោះរិនម្ចននិរិត្ត 
លគ្រឿងសម្ចគ ល់ រូបោងសណាា ន ពណ៌សរប រយ៉ាងណារួ លឡើ  ។ 
 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោសប្រតងថា កិលលសានំ ជោររណាទី្នញ្ា  
វត្ថ ភូត្សស និរិត្តសស  ភាវា  និរិលតត ទរ ។ 
 ប្គ្បថា ោរសាៃ ត់្ចាកនិរិតត ររោណ៍ប្ែលញា ំងឱ្យលកើត្កិលលសឬ
ជោររណធរ៌ជាលែើរលទោះ ល ោ្ ោះថា  និរិត្តនិព្វា ន ។ 
 លសចកតីថា គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើនវបិសសទភាវទ រប្រងល ើញ
ោរលកើត្រលត់្ក្នទររូប លដ្ឋ ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍រ ននឹងល ើញចាស់
គ្ពោះនិព្វា ន លបើោរល ើញក្គ្ត្លកខណ៍របស់គ្ពោះលយគវចរលទោះ ល ើញ
លដ្ឋ ោររិនលទ្ៀងជា និចាំ គ្បាសចាកនិរិត្តលគ្រឿងសម្ចគ ល់ កន ងអាររោណ៍
វបិសសទលទោះ និងសរាឹងអាររោណ៍លដ្ឋ ភាពជា និចាំត្លៅរហូត្ែល់
សលគ្រចររគផល ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ និព្វា នប្ែលជាអាររោណ៍ែល់
គ្ពោះលយគវចរ  នកល ើញលដ្ឋ ភាពជា និចាំលទោះ ល ោ្ ោះថា  និរិត្ត-
និព្វា ន និង នកប្ែលម្ចន និរិត្តនិព្វា នជាអាររោណ៍លនោះ គ្តូ្វអាស្ស័ 
ប ញ្ញញ ធិោរពីជាតិ្រ ន ប់រទំ្ កលដ្ឋ កម្ចា ំងក្នសីល ។ 
 ធរោតអាររោណ៍របស់ នកចលគ្រើនវបិសសទលទោះ រប្រងម្ចនរូបទរ
ជាអាររោណ៍ រូប រ៊ឺ រូបកខនធលទោះ រប្រងម្ចនរូបកោបលកើត្រួរគន  ែូលចាន ោះ
រូបោងពណ៌សរប រលទ្ើបគ្បាកែបាន ចំប្ណកទរ រ៊ឺ ទរកខនធ ៤ ម្ចនចិត្ត
និងលចត្សិកលកើត្រួរគន  សូរបីរូបោងសណាា នម្ចនពណ៌សរប ររិនគ្បាកែ
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ែូចរូបកខនធក៏ពិត្ ប្ត្ោរលកើត្ោររលត់្ជាប់ត្គន របស់ទរកខនធោំង ៤ លទោះ 
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ និងបរចិត្តវជិាជ នន ភិញ្ញញ ោភីប រគលោំង   រប្រង
កំណត់្ែឹងបានលដ្ឋ  ំណាចក្នបញ្ញញ  ហាក់ែូចជាទរកខនធោំង ៤ លនោះ
ម្ចនរូបោងសណាា ន ែូលចាន ោះលទ្ើបលៅម្ចននិរិត្ត លគ្រឿងសម្ចគ ល់ ប្ត្សគ្ម្ចប់
សភាវៈរបសគ់្ពោះនិព្វា នលទោះរិនែូចជាទររូបលទោះលឡើ  លទ្ើបបាន
ល ោ្ ោះថា  និរិត្តនិព្វា ន ។ 
 

២. អបបណិហតិ្និព្វា ន 
  បបណិហិត្និព្វា ន ភាវៈរបស់និព្វា នលទោះរិនម្ចនអាររោណ៍ប្ែល
ជាទី្រួរគ្បាថាន និងរិនម្ចនត្ណាា  ប្ែលជា នកគ្តូ្វោរលៅកន ងនិព្វា ទររោណ៍
លទោះ លព្វលរ៊ឺ សងខត្ធរ៌ោំង   ប្ែលបានែល់ រូបធរ៌និងទរធរ៌
កតី ោំងលនោះគ្តូ្វម្ចនសភាពបណិហិត្ រ៊ឺ ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលរួរគ្បាថាន  
លដ្ឋ លោភៈ ឬម្ចនត្ណាា កន ងសងខត្ធរ៌យ៉ាងណារួ  ឬោំង ២ យ៉ាង 
សូរបីលោក ត្តរចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលគ្បកបោំងលនោះ នឹងរិនម្ចនអាររោណ៍
ប្ែលរួរគ្បាថាន លដ្ឋ លោភៈ និងរិនម្ចនតួ្ត្ណាា ក៏ពិត្ ប្ត្លៅរិនផ ត្
ពីភាពជាបណិហិត្ធរ៌ លគ្ព្វោះគ្តូ្វលកើត្លៅជារួ ប រគល ប្ត្និព្វា នលទោះ
ជាធរ៌ខាងលគ្ត រិនបានលកើត្ខាងកន ងប រគល ែូលចាន ោះលទ្ើបល ោ្ ោះថា 
 បបណិហិត្ រ៊ឺ ជាសភាវៈប្ែលរិនគ្តូ្វអាស្ស័ តំងលៅលលើកងទ្ កខ រ៊ឺ 
ទររូបលទោះឯង ។ 
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 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោសលរដងថា សពាទ្ ោខ នំ និោនភូត្សស 
អាសាទ្ កខសស  ភាវា  បបណិហិលតទរ ។ 
 ោរសាៃ ត់្ចាកលសចកតីញាប់ញ័រប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្ទ្ កខោំងពួង
លទោះ ល ោ្ ោះថា  បបណិហិត្និព្វា ន ។ 
 លសចកតីថា គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើនវបិសសទភាវទរហូត្ល ើញ
ក្គ្ត្លកខណ៍លដ្ឋ អាោរជាទ្ កខ រ៊ឺ ភាវៈប្ែលគ្ោំលៅរិនបាន គ្តូ្វប្គ្បគ្បួល
ប្ែលរកបណិធិទី្តំងម្ចំរិនបាន ែូលចនោះលហើ  សរាឹងអាររោណ៍វបិសសទ
លដ្ឋ ភាពជាទ្ កខត្លៅ រហូត្សលគ្រចររគផល ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ 
និព្វា នប្ែលជាអាររោណ៍ែល ់នកល ើញទ្ កខ ល ោ្ ោះថា  បបណិហិត្និព្វា ន 
និង នកប្ែលម្ចន បបណិហិត្និព្វា នជាអាររោណ៍លនោះ គ្តូ្វអាស្ស័ 
ប ញ្ញញ ធិោរពីជាតិ្រ នបាន ប់រទំ្ កលដ្ឋ កម្ចា ំងក្នសម្ចធិ ។ 
 

៣. សញុ្ាត្និព្វា ន 
 ស ញ្ញត្និព្វា ន សំលៅែល់ ភាវៈរបស់និព្វា នលទោះសូនយចាកកិលលស
និងឧបាោនកខនធ ៥ រិនម្ចន ាីលសសសល់លៅឱ្យជាលគ្រឿងកងាល់ ។ 
 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោសប្រតងថា សពាបលិលព្វលធហិ ស ញ្ញតត  
ស ញ្ញលតទរ ប្គ្បថា ោរសាៃ ត់្ចាកបលលិព្វធធរ៌ោំងពួងលទោះ ល ោ្ ោះថា 
ស ញ្ញត្និព្វា ន ។ 
 គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើនវបិសសទភាវទ រហូត្ែល់ល ើញក្គ្ត្-
លកខណ៍លដ្ឋ ភាពជា នតត  រ៊ឺ ល ើញភាវៈប្ែលរិនប្រនតួ្ខាួន និង
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បង្កគ ប់បញ្ញជ រិនបាន ោលសរាឹងអាររោណ៍របស់ទររូបលដ្ឋ ភាពជា
 នតត រហូត្សលគ្រចររគផល ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍លហើ និព្វា នប្ែល
ជាអាររោណ៍លទោះ ល ោ្ ោះថា ស ញ្ញត្និព្វា ន  នកចលគ្រើនវបិសសទករោដ្ឋា ន
ប្ែលម្ចនស ញ្ញត្និព្វា នជាអាររោណ៍លនោះ ម្ចនប ញ្ញញ ធិោរពីជាតិ្រ នលដ្ឋ 
កម្ចា ំងក្នបញ្ញញ  រ៊ឺ បានសាងបញ្ញញ បាររីទ្ កពី តី្ត្រកលគ្ចើនលទោះឯង ។ 
 និព្វា នគ្បលភទ្លផសងៗ ប្ែលបានសប្រតងលហើ លទោះ បានពីោរ
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ សារញ្ញលកខណៈ និងលដ្ឋ អាោរចូលែល់ ោលលព្វល
លដ្ឋ វលិសសលកខណៈរបស់គ្ពោះនិព្វា នលដ្ឋ ចំលព្វោះលហើ  ម្ចនគ្តឹ្រ ៣ 
គ្បោរ រ៊ឺ លកខណៈ រស បចា បបដ្ឋា នប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកបទ្ដ្ឋា ន រ៊ឺ លហត្ 
ជិត្ឱ្យលកើត្លទោះរិនម្ចន ែូចគ្ពោះបាលីសប្រតងថា  
 សនតលកខណរចា ត្រស  និព្វា ន  រតំ្  និរិត្តំ  
 ឧបដ្ឋា នំ បទ្ដ្ឋា នំ   ន លពោតិ្ ។ 
 ោលសប្រដងតរន័ លកខណាទិ្ចត្ កាៈរបស់គ្ពោះនិព្វា នលហើ  
បានែូលចនោះ រ៊ឺ  
 សនតិ លកខណំ     ម្ចនោរសាៃ ត់្ចាកកិលលសនិងខនធ ៥ ជាលកខណៈ  
  ចា ត្រសំ          ម្ចនោររិនចយ ត្ជាកិចា  
  និរិត្តបចា បដ្ឋា នំ               រិនម្ចននិរិត្តលគ្រឿងសម្ចគ ល់ជាអាោរ 
                                                   គ្បាកែ 
 និសសរណបចា បដ្ឋា នំ  វា        ឬ ម្ចនោរលចញចាកភពជាផល  
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 បទ្ដ្ឋា នំ ន លពោតិ្             រិនម្ចនលហត្ ជិត្ឱ្យលកើត្ (គ្ពោះនិព្វា ន
ផ ត្ចាកលហត្ បចា័ ោងំពួង) ។ 
 និព្វា ន ោលលព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នររគម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ និព្វា ន 
របស់លសាតបត្តិររគ សកោគរិររគ  ទគរិររគ និង រហត្តររគ ។ 
 និព្វា ន ម្ចន ៥ លដ្ឋ  ំណាចោររលត់្ោររ ណោំង ៥ រ៊ឺ រលត់្
លសចកតីលគ្ត្ក រកន ងរូប កន ងសំលឡង កន ងកាិន កន ងរស កន ងលផ្ទែាពា ។ 
 និព្វា ន ម្ចន ៦ លដ្ឋ  ំណាចោររលត់្ត្ណាា  ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ោររលត់្
រូបត្ណាា  សទ្ោត្ណាា  រនធត្ណាា  រសត្ណាា  លផ្ទែាពាត្ណាា  និងធរោត្ណាា  ។ 
 

និព្វា នម្ិនមននិម្ិត្ត 
 គ្ពោះនិព្វា នោត្  គ្ពោះព ទ្ធ ងគបែិលសធសង្កខ រធរ៌គ្រប់យ៉ាង រិន
ប្រនែី ទឹ្ក លភាើង ខយល់ រិនប្រនវញិ្ញញ ណ រិនប្រនចិត្ត លចត្សិក រិនប្រន
សីល សម្ចធិ រិនប្រនបញ្ញញ  រិនប្រនសត្ាប រគល រិនប្រនលោកលនោះ 
រិនប្រនលោកខាងរ ខ រិនប្រនភពណាៗ រិនប្រន ាីៗ ប្ែលម្ចនលៅ
កន ងលោកោំងលទោះ ប្ត្លធាើយ៉ាងណាល ើងលទ្ើបែឹងបានថា គ្ពោះនិព្វា ន
លទោះលទ្ើបម្ចនពិត្ ?  
 ោរប្ែលអាចនឹងែឹងបានថា គ្ពោះនិព្វា នលទោះ ម្ចនពិត្ក៏គ្តូ្វ
អាស្ស័ ោរសលគ្រចរបស់ប រគល  នកចូលលៅល ើញចាស់បានលដ្ឋ 
ោរចលគ្រើនររគប្ែលសររួរែល់ោរសលគ្រចគ្ពោះនិព្វា នលទោះម្ចន លបើ
គ្ពោះនិព្វា នលទោះរិនម្ចនលទ្ ផាូវបែិបត្តិ រ៊ឺ ររគ ឬរជឈិម្ចបែិបោក៏នឹងែល់ 
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នូវភាពរិនម្ចនផល ។ 
 គ្បោររួ លទ្ៀត្ ោរប្ែលនឹងលជឿ ឬរួរនឹងល ើញថា គ្ពោះនិព្វា នម្ចន
ពិត្លទោះ ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ថា រ ណរបសគ់្ពោះនិព្វា នម្ចនគ្បចកសចាស់ ោរ
រលត់្កិលលសម្ចន ោររួចផ ត្ម្ចន និង នករលត់្កិលលសម្ចន ឬ នករួច
ផ ត្ក៏ម្ចន លដ្ឋ ន័ ែូចលព្វលលនោះ ោរបញ្ញត្តិទរក្នរ ណរបស់
គ្ពោះនិព្វា ន លទ្ើបម្ចនលដ្ឋ  លនកបបោរ រួរ នកសិកានឹងបានគ្ជាប
ទររបស់គ្ពោះនិព្វា នទ្ កតរសររួរលដ្ឋ បរយិ ែូចត្លៅលនោះ ។ 
  

នាម្របសព់្រះនិព្វា ន 
 ១.  លសសវោិរនិលោលោ ជាធរ៌ប្ែលរលត់្ទ្ កខលដ្ឋ ផ ត្ចាក 
ោរៈ លដ្ឋ រិនម្ចនលសសសល់ ។ 
 ២.  លសសភវនិលោលោ ជាធរ៌ប្ែលរលត់្ភពរិនម្ចនលសសសល់ ។ 
 ៣. ចាលគ ជាធរ៌ប្ែលលោះចាកត្ណាា ោងំពួង ។ 
 ៤. បែិនិសសលគគ  ជាធរ៌ប្ែលផ ត្ចាកភពលផសងៗ ។ 
 ៥. រ ត្តិ ជាធរ៌ប្ែលផ ត្ចាកកិលលស ។ 
 ៦.  ទលលយ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនលសចកតីអាល័  ។ 
 ៧. ោរកខលយ ជាធរ៌ប្ែល សោ់រៈ ។ 
 ៨. លោសកខលយ ជាធរ៌ប្ែល សល់ោសៈ ។ 
 ៩. លម្ចហកខលយ ជាធរ៌ប្ែល សល់ម្ចហៈ ។ 
 ១០. ត្ណា កខលយ ជាធរ៌ប្ែល ស់ត្ណាា  ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         រូបសងគហវភិារ 

-167- 

 ១១.  ន បាលោ ជាធរ៌ប្ែលរលត់្ខនធោំង ៥ ។ 
 ១២.  បវត្តំ ជាធរ៌ប្ែលរលត់្ទររូប ។ 
 ១៣.  និរិត្តំ ជាធរ៌ប្ែលគ្បាសចាកសង្កខ រនិរិត្ត ។ 
 ១៤.  បបណិហិតំ្ ជាធរ៌ប្ែលគ្បាសចាកលសចកតីគ្តូ្វោរ ។ 
 ១៥. ស ញ្ញតំ្ ជាធរ៌ប្ែលសូនយចាកទ្ កខបានលដ្ឋ ពិត្ ។ 
 ១៦.  បបែិសនធិ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនបែិសនធិ ។ 
 ១៧.  ន បបត្តិ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនទី្លៅ ។ 
 ១៨.  ទ ូហនំ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរពាយរ ។ 
 ១៩.  ជាតំ្ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរលកើត្ ។ 
 ២០.  ជរ ំជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរចាស់ ។ 
 ២១.  ពាធិ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនអាព្វធ ។ 
 ២២.  រតិ្ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនរតិ្ ។ 
 ២៣.  រតំ្ ជាធរ៌ប្ែលរិនសាា ប់ ។ 
 ២៤.  លសាកំ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនលសចកតីលសាក ។ 
 ២៥.  បរលិទ្វ ំជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនលសចកដីខសឹកខសួល ។ 
 ២៦.  ន បាយលសា ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរចលងអៀត្ចងអល់ចិត្ត ។ 
 ២៧.  សងាិលិែាំ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរលមហោង ។ 
 ២៨.  សងខតំ្ ជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនបចា័ តក់ប្ត្ង ។ 
 ២៩. និវានំ ជាធរ៌ប្ែលផ ត្ចាកលគ្រឿងរួបរតឹ្ ។ 
 ៣០. សនតិ ជាធរ៌ប្ែលសៃប់ចាកទ្ កខោងំពួង ។ 
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 ទររបស់គ្ពោះនិព្វា នលដ្ឋ សលងខបោំងលនោះ អាស្ស័ រ ណធរ៌ 
របស់លោកប្ែលបានសលគ្រចែល់គ្ពោះនិព្វា នលហើ  លទ្ើបលព្វលថា 
គ្ពោះនិព្វា នម្ចនពិត្ ។ 
 គ្ពោះនិព្វា ន សលន្រង្កគ ោះចូលកន ងទរធរ៌ ប្ត្រិនប្រនទរកខនធ លគ្ព្វោះ
គ្ពោះនិព្វា នផ ត្ចាកោរោប់ជាខនធ លគ្ព្វោះជា សងខត្ធរ៌ ប្ត្គ្ពោះនិព្វា នជា 
អា ត្ន រ៊ឺ ធម្ចោ  ត្ន លគ្ព្វោះលហត្ ថា ជាអាររោណ៍របស់ររគចិត្តនិង
ផលចិត្ត ររគចិត្តនិងផលចិត្តលទោះជា រទ ត្ន ។ 
 គ្ពោះនិព្វា នជាធរោោត្  លគ្ព្វោះលហត្ ថា ជាអាររោណ៍របស់
រលទវញិ្ញញ ណោត្  និងររគចិត្តផលចិត្ត ជារលទវញិ្ញញ ណោត្  ។ 
 គ្ពោះនិព្វា នជា រ ិសចាៈ រ៊ឺ និលោធសចា លគ្ព្វោះលហត្ ថា គ្ពោះនិព្វា ន
ជាធរ៌ប្ែលរលត់្ ស់នូវទ្ កខសចាៈ និងសរ ទ្ សចាៈ ។ 
 គ្ពោះនិព្វា ន ជាធម្ចោ ររោណ៍ រ៊ឺ ជាអាររោណ៍របស់ររគចិត្តនិងផលចិត្ត 
លហត្ លនោះគ្ពោះនិព្វា នលទ្ើបជាបររត្ថធរ៌ប្ែលម្ចនពិត្ ។ 
 

គាថាសង្គហទី ១៤ 
  ១៤. ឥតិ្ ចិត្តំ លចត្សិកំ  រូបំ និព្វា នរិចាបិ  
        បររត្ថំ បោលសនតិ  ចត្ ោវ ត្ថារត ។ 
 ប្គ្បថា គ្ពោះត្ថារត្ជាម្ចា សោ់ំង   គ្ទ្ង់គ្បោសបររត្ថសចាៈ 
លដ្ឋ សលងខប ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និងគ្ពោះនិព្វា ន គ្តឹ្រប្ត្ 
ប៉ា លណណោះ ។ 
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អវសានគាថា 
ឥចាា ន រ ទ្ធរចិលត្     ភិធរោត្ថសងគលហ 

        ឆ្ែាលម្ច បរលិចេលោ ំ           សម្ចលសលនវ និែាិលត ។ 
 បរលិចេទ្ទី្ ៦ រូបសងគហវភិារ កន ងបករណ៍ប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ 
រួបរួររចទទ្ កនូវ ត្ថក្នគ្ពោះ ភិធរោ ចប់សលងខបលដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ៕ 
 
 

ឆប់ បរចិ្ឆេទទី ៦ 
 
 

🖎 🕮 ✍ 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាល-ីប្ព្ប 

ឆច្ោា  បរចិ្ឆេច្ទា របូសង្គហវភិាច្គា 

បរលិចេទ្ទី្ ៦ ល ោ្ ោះរូបសងគហវភិារ 
 

 (១)   ឯតត វត វភិតត  ហិ      សបបលភទ្បបវត្តិោ 
         ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ        រូបំ ោនិ បវ ចាតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង   រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលម្ចនគ្បលភទ្ និង
ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ រ៊ឺ ខ្ ំបានប្ចកលហើ លដ្ឋ បរលិចេទ្ោំង   ៥ ម្ចន
គ្បម្ចណប៉ា លណណោះ ឥឡូវលនោះខ្ ំនឹងលព្វលនូវរូបត្លៅ ។ 

(២)  សរ លទ្ោសា វភិាគ ច   សរ ដ្ឋា ទ កោបលត 
        បវត្តិការលត លចតិ្   បញ្ាោ ត្ត្ថ សងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា ោរសលន្រង្កគ ោះនូវរូបកន ងរូបសងគហៈលនោះម្ចន ៥ យ៉ាង រ៊ឺ លដ្ឋ 
ោរសប្រដងនូវរូបលដ្ឋ សលងខបរួ  លដ្ឋ ោរប្បងប្ចករួ  លដ្ឋ លហត្ 
ក្នោរលកើត្លឡើងក្នរូបរួ  លដ្ឋ គ្កុរក្នរូបរួ  និងលដ្ឋ លំដ្ឋប់ក្នោរ
លកើត្លឡើងរួ  ។ 
 

របូសមុ្ច្ទេច្សា 
ោរសប្រដងរូបលដ្ឋ សលងខប 

 (៣) ចតត រ ិរហាភូតនិ, ចត្ ននញ្ា  រហាភូតនំ ឧបាោ រូបនតិ 
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 ទ្ វធិលរបតំ្ រូបំ ឯោទ្សវលិធន សងគហំ រចេតិ្ ។ 
 រូបន  ោះម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ និងរូបប្ែលអាស្ស័ នូវ
រហាភូត្រូបោំង ៤ រប្រងែល់នូវោររបួរួរជា ១១ យ៉ាង ។ 
 (៤) កេំ? បេវោីត្  អាលបាោត្  លត្លជាោត្  វាលយោត្  ភូត្រូបំ 
ទរ ។ 
 រូបរប្រងែល់នូវោររួបរួរម្ចនគ្បោរែូចលរដច? បឋវោីត្  ១ អាលបា
ោត្  ១ លត្លជាោត្  ១ វាលយោត្  ១ ល ោ្ ោះថា ភូត្រូប (រូបប្ែលគ្បាកែ
ចាស់) ។ 
 (៥) ចកខ  លសាតំ្ ឃានំ ជិវាា  ោលយ បសាទ្រូបំ ទរ ។ 
 ចកខ  ១ លសាត្ ១ ឃាន ១ ជិវាា  ១ និងោ  ១ ល ោ្ ោះថា បសាទ្រូប ។ 
 (៦) រូបំ សលោោ  រលទធ  រលសា អាលបាោត្ វវិជជិតំ្ ភូត្ត្ត សង្កខ តំ្ 
លផ្ទែាពាំ លគចររូបំ ទរ ។ 
 រូប ១ សំលឡង ១ កាិន ១ រស ១ និងលផ្ទែាពា ១ លព្វលរ៊ឺ ភូត្រូប ៣ 
យ៉ាង លវៀរអាលបាោត្  ល ោ្ ោះថា លគចររូប (រូបជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត
និងលចត្សិក) 
 (៧) ឥត្ថត្តំ ប រសិត្តំ ភាវរូបំ ទរ ។ 
 ភាពជាស្រសតី ១ ភាពជាប រស ១ ល ោ្ ោះថា ភាវរូប ។ 
 (៨) ហទ្ វត្ថ  ហទ្ រូបំ ទរ ។ 
 ហទ្ វត្ថ  ល ោ្ ោះថា ហទ្ រូប ។ 
 (៩) ជីវតិិ្ន្រនោិ ំ ជីវតិ្រូបំ ទរ ។ 
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 ជីវតិិ្ន្រនោិ  ល ោ្ ោះថា ជីវតិ្រូប ។ 
 (១០) កពឡីោលោ អាហាលោ អាហាររូបំ ទរ ។ 
 អាហារប្ែលជាែ ំៗ ល ោ្ ោះថា អាហាររូប ។ 
 (១១) ឥតិ្ ច  ដ្ឋា រសវធិលរបតំ្ រូបំ សភាវរូបំ សលកខណរូបំ 
និបផននរូបំ រូបរូបំ សរោសនរូបនតិ ច សងគហំ រចេតិ្ ។ 
 រូប ១៨ ែូចលព្វលរកលនោះ រប្រងែល់នូវោរោប់ថា សភាវរូប 
(រូបលដ្ឋ សភាវៈ) សលកខណរូប (រូបប្ែលម្ចនលកខណៈរបស់សងខត្ធរ៌) 
និបផននរូប (រូបប្ែលគ្តូ្វករោជាលែើរតក់ប្ត្ង) រូបរូប (រូបប្ែលប្គ្បគ្បួល) 
និងសរោសនរូប (រូបប្ែលលគ្បើពិចារណាកន ងករោដ្ឋា ន) ។ 
 (១២) អាោសោត្  បរលិចេទ្រូបំ ទរ ។ 
 អាោសោត្  ល ោ្ ោះថា បរលិចេទ្រូប ។ 
 (១៣) ោ វញិត្តិ វចីវញិ្ញត្តិ វញិ្ញត្តិរូបំ ទរ ។ 
 ោ វញិ្ញត្តិ ១ វចីវញិ្ញត្តិ ១ ល ោ្ ោះថា វញិ្ញត្តិរូប ។ 
 (១៤) រូបសស លហ ត រ ទ្ ត ករោញ្ញត វញិ្ញត្តិទ្ា ំ វោិររូបំ ទរ ។ 
 ភាពស្សាលរបស់រូប ភាពទ្ន់ភាន់របស់រូប ភាពរួរែល់ោរង្ករ
របស់រូប និងវញិ្ញត្តិរូបោំង ២ ល ោ្ ោះថា វោិររូប ។ 
 (១៥) រូបសស ឧបចលយ សនតតិ្ ជរត  និចាត លកខណរូបំ ទរ ។ 
 ោរលកើត្លឡើងរបសរ់ូប ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូប ភាពជោរបសរ់ូប 
ភាពរិនលទ្ៀងរបស់រូប ល ោ្ ោះថា លកខណរូប (រូបប្ែលជាលកខណរបស់
សងខត្ធរ៌) ។ 
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 (១៦) ជាតិ្រូបលរវ បលនត្ថ ឧបច សនតតិ្ទលរន បវ ចាតី្តិ្ 
ឯោទ្សវធិលរបតំ្ រូបំ  ែាវសីតិ្វធំិ លហាតិ្ សរូបវលសន ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងោរសប្រដងរូបលដ្ឋ សលងខបលនោះ ជាតិ្រូប (រូបប្ែល
លកើត្លឡើង) លៅថា ឧបច  (ោរលកើត្លឡើងរបសរ់ូប) និងសនតតិ្ 
(ោរលកើងលឡើងជាប់ត្គន របស់រូប) លដ្ឋ គ្បោរែូចលព្វលរកលនោះ 
រូបោំង ១១ យ៉ាងលនោះ រប្រងជារូប ២៨ យ៉ាង លដ្ឋ ោរលព្វលសរ ប ។ 
 (១៧) កេំ? 

     ភូត្បបសាទ្វសិយ  ភាលវា ហទ្ រិចាបិ  
      ជីវតិហាររលូបហិ    ដ្ឋា រសវធំិ ត្ថា ។ 

     បរលិចេលោ ច វញិ្ញត្តិ     វោិលោ លកខណនតិ ច 
       និបផទន  ទ្ស លចតិ្      ែាវសីវធំិ ភលវ ។ 
 ប្គ្បថា រូបម្ចន ២៨ យ៉ាងលដ្ឋ  ងគធរ៌ម្ចនគ្បោរែូចលរដច? 
រូបម្ចន ២៨ យ៉ាងលទោះ រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ បសាទ្របូ ៥ វសិ រូប ៤ ភាវរូប 
២ ហទ្ រូប ១ ជីវតិ្រូប ១ អាហាររូប ១ រួរជានិបផននរូប ១៨ ។  
 បរលិចេទ្រូប ១ វញិ្ញត្តិរូប ២ វោិររូប ៣ និងលកខណរូប ៤ ររួជា
 និបផននរូប ១០ ។ 

  លរត្ថ រូបសរ លទ្ោលសា ។ 
ោំងលនោះជាោរសប្រដងរូបលដ្ឋ សលងខបកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         រូបសងគហវភិារ 

-174- 

របូវិភាច្គា 
ោរប្ចកនូវរូប 

  (១៨) សពាញ្ា  បលនតំ្ រូបំ  លហត្ កំ សបបចា ំ សាសវ ំ សងខតំ្ 
លោកិ ំ ោម្ចវចរ ំ  ទររោណំ  បបហាត្ពាលរវាតិ្ ឯកវធិរប ិ
 ជឈត្តិកព្វហិោទិ្វលសន ពហ ោ លភទំ្ រចេតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ រូបោំង ស់ (រូប ២៨) លនោះ សូរបីម្ចនប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ 
 លហត្ ក (រិនម្ចនលហត្ ) សបបចា  (ម្ចនបចា័ តក់ប្ត្ង) សាសវៈ 
(ម្ចនអាសវៈ) សងខត្ (ជាធរ៌ប្ែលគ្តូ្វតក់ប្ត្ង) ជាលោកិ  ជា
ោម្ចវចរ ជា ទររោណៈ (ទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍រិនបាន) ជា បបហាត្ពា 
(រិនប្រនជាវត្ថ ប្ែលរួរលោះ) ជាលែើរ ប៉ា ប្នតក៏ែល់នូវោរប្ចកបានលគ្ចើន
គ្បលភទ្លដ្ឋ គ្បលភទ្ជារូបខាងកន ងនិងរូបខាងលគ្តជាលែើរ ។ 
 (១៩) កេំ? បសាទ្សង្កខ តំ្ បញ្ា វធិរប ិ  ជឈត្តិករូបំ ទរ, ឥត្រ ំ
ព្វហិររូបំ ។ 
 រូបប្ចកបានលគ្ចើនគ្បោរម្ចនែូចលរដច? រូប ៥ យ៉ាង បានែល់ 
បសាទ្រូប ល ោ្ ោះថា  ជឈត្តិករូប (រូបខាងកន ង) រូបប្ែលលៅសល់ល ោ្ ោះថា 
ព្វហិររូប (រូបខាងលគ្ត) ។ 
 (២០) បសាទ្ហទ្ សង្កខ តំ្ ឆ្ពាិធរប ិវត្ថ រូបំ ទរ, ឥត្រ ំ វត្ថ រូបំ ។ 

រូប ៦ យ៉ាង បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងហទ្ រូប ១ ល ោ្ ោះថា 
វត្ថ រូប (រូបជាទី្តំងរបស់ចិត្ត) ចំប្ណករូបប្ែលលៅសល់លគ្តលនោះ ល ោ្ ោះ
ថា  វត្ថ រូប ។ 
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(២១) បសាទ្វញិ្ញត្តិសង្កខ តំ្ សត្តវធិរប ិោា ររូបំ ទរ, ឥត្រ ំ ោា ររូបំ ។ 
រូប ៧ យ៉ាង បានែល់ បសាទ្រូប ៥ និងវញិ្ញត្តិរូប ២ ល ោ្ ោះថា 

ោា ររូប (រូបប្ែលជាលហត្ លកើត្របស់វេិីចិត្តនិងករោ) ចំប្ណករូបប្ែលលៅ
សល់ ល ោ្ ោះថា  ោា ររូប (រូបប្ែលរិនប្រនជាលហត្ លកើត្របស់វេិីចិត្តនិង
ករោ) ។ 

(២២) បសាទ្ភាវជីវតិ្សង្កខ តំ្  ែាវធិរប ិ ឥន្រនោិ រូបំ ទរ, ឥត្រ ំ
 និន្រនោិ រូបំ ។ 

រូប ៨ យ៉ាង បានែល ់ បសាទ្រូប ៥ ភាវរូប ២ និងជីវតិ្រូប ១ 
ល ោ្ ោះថា ឥន្រនោិ រូប (រូបប្ែលជាធំកន ងកិចាម្ចនោរល ើញជាលែើរ) ចំប្ណក
រូបប្ែលសល់ ល ោ្ ោះថា  និន្រនោិ រូប (រូបប្ែលរិនប្រនជាធំកន ងកិចាម្ចន
ោរល ើញជាលែើរ) ។ 

(២៣) បសាទ្វសិ សង្កខ តំ្ ោា ទ្សវធិរប ិឱ្ រកិរូបំ សនតិលករូបំ, 
សបបែិ រូបញ្ា , ឥត្រ ំស ខ ររូបំ ទូ្លររបំូ  បបែិ រូបញ្ា  ។ 

រូប ១២ យ៉ាង បានែល់ បសាទ្រូប ៥ វសិ រូប ៧ ល ោ្ ោះថា 
ឱ្ រកិរូប (រូបលគ្គត្គ្គត្) ល ោ្ ោះថា សនតិលករូប (រូបជិត្) ឬសបបែិ រូប 
(រូបប្ែលម្ចនោរប៉ាោះខោប់រវាងវសិ រូបនិងបសាទ្រូប) ចំប្ណករូបែក្ទ្
ប្ែលលៅសល់ ល ោ្ ោះថា ស ខ ររូប (រូបប្ែលលអិត្) ទូ្លររូប (រូបឆ្ងៃ  ) 
 បបែិ រូប (រូបប្ែលរិនម្ចនោរប៉ាោះខោប់រវាងវសិ រូបនិងបសាទ្រូប) ។ 

(២៤) ករោជំ ឧបាទិ្ននរូបំ, ឥត្រ ំ ន បាទិ្ននរូបំ ។ 
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ករោជរូប (រូបប្ែលលកើត្ពីករោ) ល ោ្ ោះថា ឧបាទិ្ននរូប (រូបប្ែលគ្តូ្វ
កិលលសគ្របគ្រង) ចំប្ណករូបែក្ទ្ល ោ្ ោះថា  ន បាទិ្ននរូប (រូបប្ែលរិន
គ្តូ្វបានកិលលសគ្របគ្រង) ។ 

(២៥) រូបា ត្នំ សនិទ្សសនរូបំ, ឥត្រ ំ និទ្សសនរូបំ ។ 
រូបា ត្នៈ ល ោ្ ោះថា សនិទ្សសនរូប (រូបប្ែលល ើញបាន) 

ចំប្ណករូបយ៉ាងែក្ទ្ លៅថា  និទ្សសនរូប (រូបប្ែលល ើញរិនបាន) ។ 
(២៦) ចោខ ទិ្ទ្ា ំ  សរបត្តវលសន, ឃាទទិ្ត្ត ំ សរបត្តវលសទតិ្ 

បញ្ា វធិរប ិលគចរគគ ហិករូបំ, ឥត្រ ំ លគចរគគ ហិករូបំ ។ 
រូប ៥ យ៉ាង បានែល់ បសាទ្រូប ២ ម្ចនចកខ បសាទ្រូបជាលែើរ 

ទ្ទួ្លអាររោណ៍លដ្ឋ  ំណាចក្នោរទ្ទួ្លអាររោណ៍រិនែល់គ្ពរ 
( សរផសសវត្ថ ) និងបសាទ្រូប ៣ ម្ចនឃានបសាទ្ជាលែើរ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ 
លដ្ឋ  ំណាចក្នោរែលគ់្ពរ (សរផសសវត្ថ ) ល ោ្ ោះថា លគចរគគ ហិករូប 
(រូបប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍បាន) ចំប្ណករូបែក្ទ្ៗ ល ោ្ ោះថា  លគចរគគ -
ហិករូប (រូបប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍រិនបាន) ។ 

(២៧) វលណាណ  រលទធ  រលសា ឱ្ជា ភូត្ចត្ កាលញ្ា តិ្  ែាវធិរប ិ
 វនិិលព្វោ ររូបំ, ឥត្រ ំវនិិលព្វោ ររូបំ ។ 

រូប ៨ យ៉ាង បានែល់ វណណ ១ រនធ ១ រស ១ ឱ្ជា ១ និងភូត្រូប ៤ 
ល ោ្ ោះថា  វនិិលព្វោ ររូប (រូបប្ែលរិនប្បកលចញពីគន ) ចំប្ណករូបយ៉ាង
ែក្ទ្ ល ោ្ ោះថា វនិិលព្វោ ររូប (រូបប្ែលប្បកលចញពីគន ) ។ 

(២៨) ឥលចាវរែាវសីតិ្- វធិរប ិច វចិកខណា 
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  ជឈត្តិោទិ្លភលទ្ន វភិជនតិ  ថារហំ ។ 
បណាិ ត្ោំង   រប្រងប្ចករូប ២៨ គ្បោរលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នរូប

ខាងកន ងជាលែើរតរសររួរលដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលនោះ ។ 
  លរត្ថ រូបវភិាលគ 

ោំងលនោះជាោរប្ចកនូវរូបកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 
 

របូសមុ្ោា ននច្ោ 
ន័ ក្នសរ ដ្ឋា នរបស់រូប 

 (២៩) ករោំ ចិត្តំ ឧត្  អាហាលោ លចតិ្ ចតត រ ិរូបសរ ដ្ឋា ទនិ ទរ ។ 
 ល ោ្ ោះថា សរ ដ្ឋា នរបស់រូបោំង  ម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ ករោ ១ 
ចិត្ត ១ ឧត្  ១ និងអាហារ ១ ។ 
 (៣០) ត្ត្ថ ោម្ចវចរ ំ របូាវចរលញ្ា តិ្ បញ្ា វសីតិ្វធិរប ិ ក សោ-
ក សលករោរភិសងខតំ្  ជឈត្តិកសទត លន ករោសរ ដ្ឋា នរូបំ បែិសនធិរ បាោ  
ខលណ ខលណ សរ ដ្ឋា លបតិ្ ។ 
 បណាដ សរ ដ្ឋា នោំង  លទោះ ចិត្តជាក សលករោនិង ក សល
ករោប្ែលគ្តូ្វតក់ប្ត្ង រ៊ឺ ោម្ចវចរចិត្ត ២០ និងរូបាវចរចិត្ត ៥ រប្រងឱ្យ
លកើត្រូបប្ែលម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា នកន ងចិត្តខាងកន ងគ្រប់ៗ ខណៈ ោប់តំង
ពីបែិសនធិជាលែើររក ។ 
 (៣១)  រូបវបិាកទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណវជជិតំ្ បញ្ាសត្តតិ្វធិរប ិ ចិត្តំ 
ចិត្តសរ ដ្ឋា នរូបំ បឋរភវងគរ បាោ  ជា នតលរវ សរ ដ្ឋា លបតិ្ ។ 
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 ចិត្ត ៧៥ ែួង លវៀរ រូបវបិាកចិត្ត ៤ ែួង និងទ្ាិបញ្ា វញិ្ញញ ណចិត្ត 
១០ ែួង ោលលកើត្លឡើងរប្រងឱ្យលកើត្រូបប្ែលម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា ន ោប់
តំងពីភវងគចិត្តែួងែំបូងជាលែើររក ។ 
 (៣២) ត្ត្ថ  បបទជវនំ ឥរយិបេរប ិសទន លរតិ្ ។ 
 បណាដ ចិត្តោំង   ៧៥ ែួងលទោះ  បបទជវនចិត្តរប្រងគ្ទ្គ្ទ្ង់
ោងោ ទ្ កបាន ។ 
 (៣៣) លវាែាពានោម្ចវចរជវទភិញ្ញញ  បន វញិ្ញត្តិរបិ សរ ដ្ឋា លបនតិ ។ 
 លវាែាពានចិត្ត ោម្ចវចរចិត្ត និង ភិញ្ញញ ចិត្ត រប្រងញា ំងវញិ្ញត្តិរូបឱ្យ
លកើត្បាន ។ 
 (៣៤) លសារនសសជវទនិ បលនត្ថ លត្រស ហសនរប ិជលននតិ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ បណាដ ចិត្តោំង  លទោះ លសារនសសជវនចិត្ត ១៣ 
រប្រងញា ំងោរញញឹរឱ្យលកើត្លឡើង ។ 
 (៣៥) សីត្ លណាា ត្ សរញ្ញញ ត លត្លជាោត្  ឋិតិ្បបតត វ 
ឧត្ សរ ដ្ឋា នរូបំ  ជឈត្តញ្ា  ពហិោធ  ច  ថារហំ សរ ដ្ឋា លបតិ្ ។ 
 លត្លជាោត្ ប្ែលលៅថា ភាពគ្ត្ជាក់និងភាពលតដ  ោលចូលែល់
ឋិតិ្កខណៈ រប្រងញា ំងរូបប្ែលម្ចនឧត្ ជាសរ ដ្ឋា នោំងខាងកន ងនិង
ខាងលគ្ត ឱ្យលកើត្លឡើងតរសររួរ ។ 
 (៣៦) ឱ្ជាសង្កខ លត អាហាលោ អាហារសរ ដ្ឋា នរូបំ  លជាហរណ-
ោលល ឋានបបលតត វ សរ ដ្ឋា លបតិ្ ។ 
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 អាហារ បានែល់ ឱ្ជារូបប្ែលចូលែល់ឋិតិ្កខណៈលហើ  រប្រង
ញា ំងរូបប្ែលម្ចនអាហារជាសរ ដ្ឋា នឱ្យលកើត្លឡើងកន ងលវោប្ែលលលប
ចូលលៅខាងកន ង ។ 
 (៣៧) ត្ត្ថ ហទ្ ឥន្រនោិ រូបានិ ករោជាលនវ ។ 
 បណាដ រូបោំង  លទោះ ហទ្ របូនិងឥន្រនោិ រូបជារូបប្ែល
លកើត្ពីករោប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 (៣៨) វញិ្ញត្តិទ្ា ំ ចិត្តជលរវ ។ 
 វញិ្ញត្តិរូប ២ (ោ វញិ្ញត្តិរូបនិងវចីវញិ្ញត្តិរូប) ជារូបប្ែលលកើត្ពីចិត្ត
ប្ត្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 (៣៩) សលោោ  ចិលតត ត្ លជា ។ 
 សំលឡងជារូបប្ែលលកើត្ពីចិត្តនិងឧត្  ។ 
 (៤០) លហ តទិ្ត្ត ំ ឧត្ ចិតត ហាលរហិ សលម្ចោ តិ្ ។ 
 រូបោំង ៣ ប្ែលម្ចនភាពស្សាលជាលែើរ រប្រងលកើត្ពីឧត្  ចិត្ត 
និងអាហារោំង   ។ 
 (៤១)  វនិិលព្វោ ររូបានិ លចវ អាោសោត្  ច. ចតូ្ហិ សរោូតនិ ។ 
  វនិិលព្វោ ររូបោំង   (៨) និងអាោសោត្  (១) រប្រងលកើត្ពី
សរ ដ្ឋា នោំង ៤ ។ 
 (៤២) លកខណរូបានិ ន ក លតចិ ជា នតិ ។ 
 លកខណរូបោំង  រប្រងរិនលកើត្ពីសរ ដ្ឋា នណាៗ 
(ោំង ស់) ។ 
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 (៤៣)    ដ្ឋា រស បននរស    លត្រស ោា ទ្សាតិ្ ច  
           ករោចិលតត ត្ ោហារ-  ជានិ លហានតិ  ថាការំ ។ 
 រូបប្ែលលកើត្ពីករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារ ម្ចនចំនួនតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ 
រ៊ឺ ករោជរូប ១៨ ចិត្តជរូប ១៥ ឧត្ ជរូប ១៣ អាហារជរបូ ១២ ។ 

(៤៤)    ជា ម្ចទទិ្រូបានំ  សភាវតត  ហិ លកវលំ  
            លកខណានិ ន ជា នតិ  លកហិចីតិ្ បោសិតំ្ ។ 
 ប្គ្បថា អាចារយោំង  គ្បោសលហើ ែូលចនោះ លកខណរូបោំង-
   ៤ រប្រងរិនលកើត្លឡើងពីសរ ដ្ឋា នណារួ លឡើ  លគ្ព្វោះលកខណ
រូបោំង  លទោះ គ្តឹ្រប្ត្ជាសភាវរបសរ់ូបប្ែលកំព ងលកើត្លឡើង
ជាលែើរប្ត្រ៉ាាងប៉ា លណាណ ោះ ។ 

  លរត្ថ រូបសរ ដ្ឋា ននលយ  
ោំងលនោះជាន័ ក្នសរ ដ្ឋា នរបស់រូបកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 
ក្លាបច្ោជនា 
ោរចាត់្ជាកោប 

 (៤៥) ឯក បាោ ឯកនិលោោ ឯកនិសសយ សហវ ត្តិលទ ឯកវសីតិ្ 
រូបកោបា ទរ ។ 
 ល ោ្ ោះថា រូបកោបៈ (គ្កុររូប) ោំង ២១ គ្កុរប្ែលលកើត្លឡើង
កន ងខណៈប្ត្រួ  ម្ចនោររលត់្លៅកន ងខណៈប្ត្រួ  និងម្ចនទី្
អាស្ស័ ប្ត្រួ  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរគន  ។ 
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 (៤៦) ត្ត្ថ ជីវតំិ្  វនិិលព្វោ ររូបញ្ា  ចកខ ទ សហ ចកខ ទ្សកនតិ 
បវ ចាតិ្. ត្ថា លសាតទី្ហិ សទ្ធឹ លសាត្ទ្សកំ ឃានទ្សកំ ជិវាា ទ្សកំ 
ោ ទ្សកំ ឥត្ថិភាវទ្សកំ ប ម្ចោ វទ្សកំ វត្ថ ទ្សកលញ្ា តិ្  ថាការំ 
លយលជត្ពាំ.  វនិិលព្វោ ររូបលរវ ជីវលិត្ន សហ ជីវតិ្នវកនតិ បវ ចាតិ្. ឥលរ 
នវ ករោសរ ដ្ឋា នកោបា ។ 
 បណាដ រូបកោបៈោងំ  លទោះ ជីវតិ្រូបនិង វនិិលព្វោ ររូបជារួ 
ចកខ  លៅថា ចកខ ទ្សកៈ (គ្កុររូប ១០ ម្ចនចកខ ជាគ្បោន) ។ លដ្ឋ 
គ្បោរែូលចនោះ ជីវតិ្រូបនិង វនិិលព្វោ ររូបជារួ លសាត្ជាលែើរ របបីគ្បកប
តរលំដ្ឋប់យ៉ាងលនោះ រ៊ឺ លសាត្ទ្សក ឃានទ្សក ជិវាា ទ្សក ោ -
ទ្សក ឥត្ថីភាវទ្សក ប រសិភាវទ្សក និងវត្ថ ទ្សក ។ ចំប្ណក
 វនិិលព្វោ ររូបជារួ ជីវតិ្រូប លៅថា ជីវតិ្នវកៈ ។ លនោះជារូបកោប
ប្ែលម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា ន ៩ គ្កុរ ។ 
 (៤៧)  វនិិលព្វោ ររូបំ បន ស ទ្ធែាកំ, ត្លទ្វ ោ វញិ្ញត្តិយ សហ 
ោ វញិ្ញត្តិនវកំ, វចីវញិ្ញត្តិសលទ្ោហិ សហ វចីវញិ្ញត្តិទ្សកំ, លហ តទី្ហិ 
សទ្ធឹ លហ តលទ្ោទ្សកំ, ោ វញិ្ញត្តិលហ តទិ្ោា ទ្សកំ, វចីវញិ្ញត្តិ-
សទ្ោលហ តទិ្លត្រសកលញ្ា តិ្ ឆ្ ចិត្តសរ ដ្ឋា នកោបា ។ 
 ចំប្ណកគ្កុររូប ប្ែលម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា នោំង   ៦ រ៊ឺ 
 វនិិលព្វោ ររូប លៅថា ស ទ្ធែាកកោប (គ្កុររូប ៨ យ៉ាងប្ែលោ 
ជារួ រូបែក្ទ្)  វនិិលព្វោ ររូបលទោះឯងជារួ ោ វញិ្ញត្តិរូប លៅថា 
ោ វញិ្ញត្តិនវកកោប (គ្កុររូប ៩ យ៉ាង ប្ែលម្ចនោ វញិ្ញត្តិជា
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គ្បោន)  វនិិលព្វោ ររូបជារួ វចីវញិ្ញត្តិនិងសទ្ោរូប លៅថា វចីវញិ្ញត្តិ-
ទ្សកកោប (គ្កុររូប ១០ យ៉ាង ប្ែលម្ចនវចីវញិ្ញត្តិជាគ្បោន) 
 វនិិលព្វោ ររូបជារួ លហ តរូបជាលែើរ លៅថា លហ តលទ្ោទ្សក-
កោប (គ្កុររូប ១១ យ៉ាង ប្ែលម្ចនលហ តរូបជាលែើរជាគ្បោន) 
 វនិិលព្វោ ររូបជារួ ោ វញិ្ញត្តិរូបនិងលហ តរូបជាលែើរ លៅថា 
ោ វញិ្ញត្តិលហ តទិ្ោា ទ្សកកោប (គ្កុររូប ១២ យ៉ាង ប្ែលម្ចន
ោ វញិ្ញត្តិរូបនិងលហ តរូបជាលែើរជាគ្បោន)  វនិិលព្វោ ររូបជារួ 
វចីវញិ្ញត្តិរូប សទ្ោរូបនិងលហ តរូបជាលែើរ លៅថា វចីវញិ្ញត្តិសទ្ោលហ ត-
ទិ្លត្រសកកោប (គ្កុររូប ១៣ យ៉ាង ប្ែលម្ចនវចីវញិ្ញត្តិរូប សទ្ោរូប
និងលហ តរូបជាលែើរជាគ្បោន) ។ 
 (៤៨) ស ទ្ធែាកំ សទ្ោនវកំ លហ តលទ្ោទ្សកំ សទ្ោលហ តទិ្-
ោា ទ្សកលញ្ា តិ្ ចតត លោ ឧត្ សរ ដ្ឋា នកោបា ។ 
 គ្កុររូបប្ែលម្ចនឧត្ ជាសរ ដ្ឋា នោំង  ម្ចន ៤ រ៊ឺ ស ទ្ធែាក 
១ សទ្ោនវក ១ លហ តលទ្ោទ្សក ១ និងសទ្ោលហ តទិ្ោា ទ្សក ១ ។ 
 (៤៩) ស ទ្ធែាកំ លហ តលទ្ោទ្សកលញ្ា តិ្ លទ្ាអាហារសរ ដ្ឋា ន-
កោបា ។ 
 គ្កុររូបប្ែលម្ចនអាហារជាសរ ដ្ឋា នោងំ  ម្ចន ២ រ៊ឺ ស ទ្ធែាក 
១ និងលហ តលទ្ោទ្សក ១ ។ 
 (៥០) ត្ត្ថ ស ទ្ធែាកំ សទ្ោនវកលញ្ា តិ្ លទ្ា ឧត្ សរ ដ្ឋា នកោបា 
ពហិោធ បិ លពោនតិ,  វលសសា បន សលពាបិ  ជឈត្តិកលរវាតិ្ ។ 
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 បណាដ រូបកោបោំង  លទោះ រូបកោបប្ែលម្ចនឧត្ ជា
សរ ដ្ឋា នម្ចន ២ គ្កុរ រ៊ឺ ស ទ្ធែាក ១ និងសទ្ោនវក ១ រប្រងលកើត្លឡើង
សូរបីកន ងរូបខាងលគ្ត ចំប្ណកគ្កុររូបប្ែលលៅសលោ់ំង ស់ជារូបខាង
កន ងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 (៥១)   ករោចិលតត ត្ ោហារ-   សរ ដ្ឋា ទ  ថាការំ  
           នវ ឆ្ ចត្ លោ លទ្ាតិ្   កោបា ឯកវសីតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា គ្កុររូបោំង  ប្ែលម្ចនករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារ 
ជាសរ ដ្ឋា នម្ចន ២១ គ្កុរ រ៊ឺ ៩, ៦, ៤, និង ២ តរលំដ្ឋប់ ។ 
        កោបានំ បរលិចេទ្-        លកខណតត  វចិកខណា  
           ន កោបងគរិចាា ហ        អាោសំ លកខណានិ ច ។ 
 ប្គ្បថា អាោសរូប ១ លកខណរូប ៤ បណាិ ត្ោំង  រិនសប្រតងថា 
ជា ងគរបស់កោប លគ្ព្វោះរូបោំង ៥ លនោះ គ្តឹ្រប្ត្ជាចំប្ណកប្ចក
រូបកោប និងជាលគ្រឿងសម្ចគ ល់របសរ់ូបកោបប៉ា លណាណ ោះ ។ 

  លរត្ថ កោបលយជទ 
ោំងលនោះជាោរប្ចករូបជាគ្កុរកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 
របូបវត្តិក្កច្ម 

លំដ្ឋប់ក្នោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសរ់ូប 
 (៥២) សព្វា និបិ បលនតនិ រូបានិ ោរលោលក  ថារហំ  នូទនិ 
បវត្តិ ំ ឧបលពោនតិ ។ 
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 រូបោំង  លទោះ សូរបីោំង ស់រប្រងម្ចនបានគ្រប់គ្គន់កន ង
បវត្តិោលកន ងោរភូរិតរសររួរ ។ 
 (៥៣) បែិសនធិ ំ បន សំលសទ្ជានលញ្ា វ ឱ្បបាតិ្ោនញ្ា  
ចកខ លសាត្ឃានជិវាាោ ភាវវត្ថ ទ្សកសង្កខ តនិ សត្ត ទ្សោនិ បាត្ ភវនតិ 
ឧកាែាវលសន, ឱ្រកវលសន បន ចកខ លសាត្ឃានភាវទ្សោនិ កោចិបិ ន 
លពោនតិ, ត្សាោ  លត្សំ វលសន កោបហានិ លវទិ្ត្ព្វា  ។ 
 ចំប្ណកកន ងបែិសនធិោល ទ្សក (ពួករូប ១០) ោំង ៧ គ្កុរ រ៊ឺ 
ចកខ ទ្សក លសាត្ទ្សក ឃានទ្សក ជិវាា ទ្សក ោ ទ្សក ភាវទ្សក 
និងវត្ថ ទ្សក រប្រងគ្បាកែែល់សត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើ ត្ោំង   
និងឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ោំង  លដ្ឋ សភាពក្គ្កប្លង ប៉ា ប្នតកន ងគ្គខាោះ 
ចកខ ទ្សក លសាត្ទ្សក ឃានទ្សក និងភាវទ្សក រប្រងរិនម្ចន
លដ្ឋ សភាពរិនក្គ្កប្លង លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ បណាិ ត្របបីគ្ជាបោរវទិស
លៅរបស់រូបកោបលដ្ឋ  ំណាចក្នរបូកោបោំង  លទោះ ។ 
 (៥៤) រពោលស យកសតត នំ បន ោ ភាវវត្ថ ទ្សកសង្កខ តនិ 
តី្ណិ ទ្សោនិ បាត្ ភវនតិ, ត្តថ បិ ភាវទ្សកំ កោចិ ន លពោតិ្, ត្លត បរ ំ
បវត្តិោលល កលរន ចកខ ទ្សោទី្និ ច បាត្ ភវនតិ ។ 
 ចំប្ណករូបទ្សកោំង ៣ រ៊ឺ ោ ទ្សក ភាវទ្សក និងវត្ថ ទ្សក 
រប្រងលកើត្គ្បាកែែល់សត្ាោំង  ប្ែលលែកកន ងរភ៌ (រួរោំងសត្ា
ប្ែលលកើត្លដ្ឋ ស  ត្ផង) លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ កន ងគ្គខាោះភាវទ្សកក៏
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រិនគ្បាកែ បទោ ប់ពីលទោះ រូបទ្សកោំង  ម្ចនចកខ ទ្សកជាលែើរ 
រប្រងគ្បាកែតរលំដ្ឋប់កន ងបវត្តិោល ។ 
 (៥៥) ឥលចាវ ំ បែិសនធិរ បាោ  ករោសរ ដ្ឋា ទ, ទ្ តិ្ ចិត្ត-
រ បាោ  ចិត្តសរ ដ្ឋា ទ, ឋិតិ្ោលរ បាោ  ឧត្ សរ ដ្ឋា ទ, 
ឱ្ជាផរណរ បាោ  អាហារសរ ដ្ឋា ទ លចតិ្ ចត្ សរ ដ្ឋា នរូបកោប-
សនតតិ្ ោរលោលក ទី្បជាោ វ ិ, នទី្លសាលត វ ិ ច 
យវត  ករលព្វា ចេិទន  បវត្តតិ្ ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូចលព្វលរកយ៉ាងលនោះ ោរជាប់ត្គន រូបកោប
ប្ែលម្ចនសរ ដ្ឋា ន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ រូបប្ែលម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា នចាប់តំង
ពីបែិសនធិ រូបប្ែលម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា នចាប់លផដើរតំងពីចិត្តែួងទី្ ២ រូប
ប្ែលម្ចនឧត្ ជាសរ ដ្ឋា នចាប់លផដើរតងំពីឋិតិ្កខណៈ (របស់បែិសនធិចិត្ត) 
រូបប្ែលម្ចនអាហារជាសរ ដ្ឋា នចាប់លផដើរតំងពីោរផា លៅរបស់ឱ្ជា 
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងជាប់ជានិចា ែោបែល់ ស់អា  កខ័ កន ងោរភូរិ 
ែូច ណាដ ត្គ្បទី្បនិងរលកទឹ្ក ។ 
 (៥៦) ររណោលល បន ច តិ្ចិលតត បរសិត្តរសរចិត្តសស ឋិតិ្ោល-
រ បាោ  ករោជរូបានិ ន ឧបបជជនតិ, ប លរត្ររ បបទន និ ច ករោជរូបានិ 
ច តិ្ចិត្តសរោលលរវ បវត្តិតា  និរ ជឈនតិ, ត្លត បរ ំ ចិត្តជាហារជរូបញ្ា  
លវាចេិជជតិ្, ត្លត បរ ំ ឧត្ សរ ដ្ឋា នរូបបររបោ យវ រត្កលឡវរសង្កខ ត 
បវត្តនតិ ។ 
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 ប៉ា ប្នតកន ងររណោល ករោជរូបរប្រងរិនលកើត្លឡើងតំងពីឋិតិ្កខណៈ
របស់ចិត្តែួងទី្ ១៧ រ នច តិ្ចិត្ត ោំងករោជរូបប្ែលលកើត្រ នលទោះបាន
គ្បគ្ពឹត្តលៅ ស់ោលរហូត្ែល់ច តិ្ចិត្ត លទ្ើបរលត់្លៅ បនោប់ពីលទោះ 
ចិត្តជរូបនិងអាហារជរូបក៏រលត់្តរលៅ ។ 
 (៥៧)  ឥលចាវ ំរត្សតត នំ   ប នលទ្វ ភវនតលរ  
  បែិសនធិរ បាោ   ត្ថា រូបំ បវត្តតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា រូបរបស់សត្ាោំង   ប្ែលសាា ប់លហើ  រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
កន ងភពែក្ទ្លទ្ៀត្ តំងពីបែិសនធិចិត្ត ែូចបានលព្វលរកលហើ លទោះឯង ។ 
 (៥៨) រូបលោលក បន ឃានជិវាាោ ភាវទ្សោនិ ច អាហារជ-
កោបានិ ច ន លពោនតិ, ត្សាោ  លត្សំ បែិសនធិោលល ចកខ លសាត្វត្ថ វលសន 
តី្ណិ ទ្សោនិ ជីវតិ្នវកលញ្ា តិ្ ចតត លោ ករោសរ ដ្ឋា នកោបា, បវត្តិ ំ 
ចិលតត ត្ សរ ដ្ឋា ទ ច លពោនតិ ។ 
 ចំប្ណកកន ងរូបភូរិ ឃានទ្សក ជិវាា ទ្សក ោ ទ្សក និង
ភាវទ្សកជារួ រូបកោបប្ែលលកើត្ពីអាហាររប្រងរិនគ្បាកែ លគ្ព្វោះ
លហត្ លទោះ កន ងបែិសនធិោលរបស់គ្ពហោោំង  លទោះ លទ្ើបម្ចនរូប
កោបប្ែលម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា ន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ រូបទ្សកោំង ៣ លដ្ឋ ោរ
ប្ចកជាចកខ ទ្សក លសាត្ទ្សក និងវត្ថ ទ្សកជារួ ជីវតិ្នវក ចំប្ណក
កន ងបវត្តិោល រូបប្ែលម្ចនចិត្តនិងឧត្ ជាសរ ដ្ឋា នរប្រងគ្បាកែ ។ 
 (៥៩)  សញ្ញសតត នំ បន ចកខ លសាត្វត្ថ សោោ បិ ន លពោនតិ, ត្ថា 
សព្វា និបិ ចិត្តជរូបានិ, ត្សាោ  លត្សំ បែិសនធិោលល ជីវតិ្នវកលរវ, 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                         រូបសងគហវភិារ 

-187- 

 បវត្តិ ញ្ា  សទ្ោវជជិតំ្ ឧត្ សរ ដ្ឋា នរូបំ  តិ្រចិេតិ្ ។ 
 ចំប្ណក ចកខ ទ្សក លសាត្ទ្សក វត្ថ ទ្សក និងសទ្ោនវក រប្រង
រិនគ្បាកែែល់ សញ្ញសត្ត ចិត្តជរូបោំង ស់រប្រងរិនគ្បាកែែល់
 សញ្ញសត្តលដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ កន ងបែិសនធិោល
របស់ សញ្ញសត្តោំងលទោះ ជីវតិ្នវកប៉ា លណាណ ោះរប្រងគ្បាកែ ចំប្ណក
កន ងបវត្តិោល រូបប្ែលម្ចនឧត្ ជាសរ ដ្ឋា នលវៀរសទ្ោនវក រប្រងហូរច ោះ
យ៉ាងក្គ្កប្លង ។ 
 (៦០) ឥលចាវ ំ ោររូបាសញ្ញីសង្កខ លត្ស  តី្ស  ឋាលនស  បែិសនធិ-
បវត្តិវលសន ទ្ វោិ រូបបបវត្តិ លវទិ្ត្ព្វា  ។ 
 បណាិ ត្របបីគ្ជាបថា ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបម្ចន ២ យ៉ាង លដ្ឋ 
ោរប្ចកជាបែិសនធិោល និងបវត្តិោលកន ងភូរិោំង ៣ រ៊ឺ ោរភូរិ 
រូបភូរិ និង សញ្ញីភូរិ លដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលនោះ ។ 
 (៦១)     ែាវសីតិ្ ោលរស   លហានតិ លត្វសី រូបិស  
            សត្តរលសវ សញ្ញីនំ   រូលប នត្ថិ កិញ្ា ិបិ ។ 
     សលោោ  វោិលោ ជរត   ររណលញ្ញា បបត្តិ ំ 
           ន លពោនតិ បវលត្ត ត្     ន កិញ្ា ិបិ ន លពោតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា កន ងោរភូរិ ១១ រូបោំង ២៨ រប្រងលកើត្បាន, កន ងរូបភូរិ 
១៥ (លវៀរ សញ្ញសត្ត) រូប ២៣ រប្រងលកើត្បាន, កន ង សញ្ញសត្តភូរិ ១ 
រូប ១៧ រប្រងលកើត្បាន, កន ង រូបភូរិ ៤ សូរបីរបូណារួ ក៏លកើត្រិនបាន
លឡើ  ។ 
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សទ្ោរូប ១ វោិររូប ៥ (វញិ្ញត្តិរូប ២ និងវោិររូប ៣) ជរតរូប ១  និចាតរូប ១ 
រួរ ៨ រូបលនោះ លកើត្រិនបានកន ងបែិសនធិោល ចំប្ណកកន ងបវត្តិោលលទោះ 
រូបណាប្ែលលកើត្រិនបានលទោះរិនម្ចនលឡើ  រប្រងលកើត្បានោំង ស់ ។ 

  លរត្ថ រូបបវត្តិកាលម្ច 
ោំងលនោះជាលំដ្ឋប់ក្នោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 
និព្វា នច្ភច្ទា 
ោរប្ចកនូវនិព្វា ន 

 (៦២) និព្វា នំ បន លោក ត្តរសង្កខ តំ្ ចត្ ររគញាលណន សចេិោត្ពាំ 
ររគផោនម្ចររោណភូតំ្ វានសង្កខ ត  ត្ណាា   និកខនតតត  និព្វា ននតិ 
បវ ចាតិ្ ។ 
 ចំប្ណកនិព្វា នប្ែលគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្តស់ថាជាលោក ត្តរ ប្ែល
គ្ពោះ រ ិរបបីល ើញចាស់លដ្ឋ ររគញាណោំង ៤ ជាអាររោណ៍របស់
ររគនិងផល លៅថា និព្វា ន លគ្ព្វោះជាសភាពលចៀសលចញចាកត្ណាា
និងវានៈ ។ 
 (៦៣) ត្លទ្តំ្ សភាវលត ឯកវធិរប ិ សឧបាទិ្លសសនិព្វា នោត្  
 ន បាទិ្លសសនិព្វា នោត្  លចតិ្ ទ្ វធំិ លហាតិ្ ោរណបរយិល ន ។ 
 និព្វា នលទោះ សូរបីម្ចន ១ គ្បោរលដ្ឋ សភាវៈ ប៉ា ប្នតក៏ម្ចន ២ 
គ្បោរតរបរយិ របសល់ហត្  រ៊ឺ សឧបាទិ្លសសនិព្វា នោត្  
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(ោររលត់្ប្ែលម្ចនខនធលៅសល)់ ១ និង ន បាទិ្លសសនិព្វា នោត្   
(ោររលត់្ប្ែលរិនម្ចនខនធលៅសល់) ១ ។ 
 (៦៤) ត្ថា ស ញ្ញតំ្  និរិត្តំ  បបណិហិត្លញ្ា តិ្ តិ្វធំិ លហាតិ្ 
អាោរលភលទ្ន ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ និព្វា នម្ចន ៣ យ៉ាង លដ្ឋ ោរប្ចកតរ
អាោរ រ៊ឺ ស ញ្ញត្និព្វា ន (ោររលត់្ប្ែលទ្លទ្ចាកបលិលព្វធ) ១  និរិត្ត-
និព្វា ន (ោររលត់្ប្ែលរិនម្ចនសណាា ន) ១ និង បបណិហិត្និព្វា ន 
(ោររលត់្ប្ែលរិនម្ចនលសចកដីគ្បាថាន ) ១ ។ 
 (៦៥)   បទ្រចា ត្រចានតំ        សងខត្រន ត្តរ ំ 
  និព្វា នរិតិ្ ភាសនតិ      វានរ តត  រលហសលយ ។ 
 គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធោំង    នកប្សាងរកនូវរ ណែ៏ធំ ប្ែលរួចផ ត្
ចាកត្ណាា លហើ  គ្ទ្ង់គ្តសល់ៅនូវធរ៌ប្ែលសៃប់ចាកវែដទ្ កខ ប្ែលរិន
ម្ចនោរច តិ្ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តកនាងនូវោលោំង   ម្ចន តី្ត្ោល 
និង ទរត្ោល រប្រងរិនម្ចនបចា័ គ្បជ ំតក់ប្ត្ង ប្ែលរិនម្ចន
ធរ៌ែក្ទ្ក្គ្កប្លងជាង ថាគ្ពោះនិព្វា នែូលចនោះ ។ 

ឥតិ្ ចិត្តំ លចត្សិកំ   រូបំ និព្វា នរិចាបិ  
        បររត្ថំ បោលសនតិ  ចត្ ោវ ត្ថារត ។ 
 ប្គ្បថា គ្ពោះត្ថារត្ជាម្ចា សោ់ំង   គ្ទ្ង់គ្បោសបររត្ថសចាៈ 
លដ្ឋ សលងខប ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និងគ្ពោះនិព្វា ន គ្តឹ្រប្ត្ 
ប៉ា លណណោះ ។ 
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ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ រូបសងគហវភិាលគ ទរ 
 ឆ្លដ្ឋា  បរលិចេលោ ។ 

បរលិចេទ្ទី្ ៦ ល ោ្ ោះថា 
រូបសងគហវភិារកន ងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហចប់លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ៕ 
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នាម្រុទធបរសិទ័ឆូលរមួ្ច្បាះរមុ្ព 

&kkk' 

      ១.ភិកខ  បវរធលម្ចោ  លទ្ព ណាត់្                             ៥០        ែ ោា រ 
      ២.ភិកខ  ចាររលត ផ្ទត់្ ស ភន                             ៥០        ែ ោា រ 
      ៣.លោកម្ចា ស់ត រួ  រង់                             ១០០,០០០ លរៀល 
      ៤.ឧបាសិោ Kim Sovanna និង នកម្ចដ               ១២០   ែ ោា រ 
      ៥.ឧបាសិោ Ratha Tan និងគ្កុរគ្រួសារ             ៥០      ែ ោា រ 
      ៦.ឧបាសិោ Meng  Buntheary និងគ្កុរគ្រួសារ   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  ឹរ ថាវ ីនិងគ្កុរគ្រួសារ             ១០០    ែ ោា រ 
      ១១.សំអាងោរស្សីភា សាា រីនិងកូនៗ                   ១០០   ែ ោា រ 
      ១២.ឧបាសិោ   ូ ផលាីន និងកូនៗ                       ១០០   ែ ោា រ 
      ១៣.ឧបាសិោ ល ៉ា ស វ ឌេី និងគ្កុរគ្រួសារ           ១០០   ែ ោា រ 
      ១៤.ឧបាសិោ វា៉ា លឆ្ង និងគ្កុរគ្រួសារ                 ៥០    ែ ោា រ 
      ១៥.ឧបាសិោ សាំង ស ជាត និងកូនលៅ             ៥០    ែ ោា រ 
      ១៦.ឧបាសិោ គ្ទី្ លហៀង និងគ្កុរគ្រួសារ             ៤០    ែ ោា រ 
      ១៧.ឧបាសិោ សឹង ហរ និងឧ.ស. ប្ហរ ស ភាព   ២០    ែ ោា រ 
      ១៨.ឧបាសិោ ល  ហ ួ                                         ២០    ែ ោា រ 
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       ១៩.ឧបាសិោ ទួ្ន យ៉ាន                                     ២០    ែ ោា រ 
      ២០.ឧបាសិោ រ ំ ស ិត្នី និងគ្កុរគ្រួសារ          ២០   ែ ោា រ 
      ២១.ឧបាសិោ អា ប លខងលី និងគ្កុរគ្រួសារ           ២០    ែ ោា រ 
      ២២.ឧបាសិោ ចក់ ថាវ ីនិងគ្កុរគ្រួសារ                 ២០    ែ ោា រ 
      ២៣.ឧបាសក ប ូ ស ភាព និងឧ.សិ. ងឹន ស ីរ   ២០០,០០០ លរៀល 
      ២៤.ឧបាសិោ ឡ ង សំបូរ                             ១០០,០០០ លរៀល 
      ២៥.ឧបាសិោ  ូល ដ្ឋនី                              ១០០,០០០ លរៀល 
      ២៦.បអូនស្សី លសង សាលវត្ សាា រីនិងកូនៗ       ១០០,០០០  លរៀល 
      ២៧.ឧបាសក ផូ ចាន់ណា និងញាតិ្ធរ៌         ១០០,០០០  លរៀល 
      ២៨.សារលណរ រ ី ថា                                   ៧០,០០០    លរៀល    
      ២៩.ឧបាសិោ ច័នោ រត្ទ និងគ្កុរគ្រួសារ       ៦០,០០០    លរៀល 
      ៣០.ឧបាសិោ ស ខ លហន សាា រីនិងកូនៗ       ៥០,០០០    លរៀល 
      ៣១.ឧបាសិោ ហ ូ                                        ៥០,០០០    លរៀល 
      ៣២.ឧបាសិោ តូ្ សូភី និងកូន                      ៤០,០០០    លរៀល     
      ៣៣.ឧបាសក ណាន់    នី និងគ្កុរគ្រួសារ      ៤០,០០០    លរៀល 
      ៣៤.ឧបាសិោ ប្ឆ្រ  ន                             ២០,០០០   លរៀល 
      ៣៥.ឧបាសិោ ទូ្ច បូទ្ រ                              ២០,០០០   លរៀល 
      ៣៦.ឧបាសិោ លថាង េងក្ប                          ២០,០០០   លរៀល 
      ៣៧.ឧបាសិោ ល ឿន ល ឿ                         ១ ែ ោា រ 
      ៣៨. ឧបាសិោ សូរ   រត្ទ និងសាា រី គ្ពរោំងគ្កុរគ្រួសារ 
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អបារុតា តេ អមេស្ស ទ្វា រា 
តេ តោេវតតោ  បមុញ្ច ន្ោុ  ស្ទ្ធ ំ
ទាវ  ននរពះនិព្វវ នទាងំរ ះរែើករ ើយ  
សត្វទាងំឡាយណាានរោត្ែបោទ្  
សត្វទាងំឡាយរ ះចូ ែរចេញនូវសទាធ ចុះ ។ 

   


