ព្រះអភិធម្មត្ស
ថ ង្គហ
បរ ិច្ឆេទទី ៧
សម្ុឆចយសង្គហវិភាគ

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ោយ
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
សព្មប់ជាធម្មទាន
រុទធសក្រាជ ២៥៦៥

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
បរ ិច្ឆេទទី ៧
សម្ុឆចយសង្គហវិភាគ

ប្រែ និងរ ៀែរ ៀងរោយ

ភិក្ ុខ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
័ (មហាវហា
ំ ង
រ្ើរៅវត្
) រេត្បា
វ
តសីត្វន
ត ត្់ដែ
ិ
( សរាែ់ជា្មមទាន )
ពុ ទ្ធសករាជ ២៥៦៥

ក

នាម្អនក្ជួយរិនត្
ិ យអក្ខរាវិរ ុទធនិង្វាយអត្ថបទ

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

ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី

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

ពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ

៨- ភិកខ លោវ ិលោ ល

វ

ោះ សូលវៀត្

៩- ភិកខ ញាត្ិធលម្ចោ ព

ត្ថបទ្

សវត្ថិឌី (រ ី លភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្

()&❈*()

ខ

អារម្ភក្ថា
បរ ិ ត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ
រួ

ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះពទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរងលរឿង

ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កនង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់
គ្ទ្ង់រ ំលត្់ខនធបរ ិនិព្វានរក លបើគ្ពោះលេោនលេរៈោំង

រិនចាប់ចិត្ត

កនងោរសិកាលរៀនទ្លនោញពទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គនរកលហើ
គ្ពោះពទ្ធសាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើ ែូលចានោះ
បណា
ដ រនសសោំង

ប្ែលលកើត្រក

កនងសរ័

លគ្ោ

តំងពី

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធបរ ិនិព្វានរកក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះពទ្ធសាសទ រិនម្ចន
ឱ្ោសបានសិកាលរៀនធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកា
ធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលហើ

ក៏រប្រងប្បរលៅនិ

រោប់អានលទ្ធិ

ែក្ទ្ៗ

ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះពទ្ធសាសទ

លធាើឱ្យវែដៈរបស់បរគល

ោំង

លទោះរិនម្ចនទ្ីបំផត្ រួរឱ្យសាដ

យ៉ា ងក្គ្កប្លង ែូលចានោះ

ោរសិកាលរៀនសូគ្ត្គ្ពោះបរ ិ
ល

ត្តិលទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។
ធម្ចោ លហត្បបភវ

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

ឯវ ំវទ្ី រហាសរលណាត្ិ ។
ធរ៌ោំង

ណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្ គ្ពោះត្ថារត្

លព្វលនូវលហត្ក្នធរ៌ោំង
ជាលគ្រឿងរលត្់នូវធរ៌ោំង

លទោះ រា៉ា ងលទ្ៀត្លសចកដីរលត្់និងឧបា
ណា

គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី

រ

រលត្់និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត្់ក្នធរ៌ោង
ំ

លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ

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

ោរ

បានសិកាគ្ពោះ ភិធរោកនងចាប់លែើរ

(រូលនិធិប្នបរហានីោននោ)

ល

ែល់ោរ

ើញថាម្ចនោរ ធិបា

ពិសាដរជំនួ

ល់បានលអ

ខ្ំក៏

ពាយរប្គ្បជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍
ែល់ោរសិការបស់ពទ្ធបរ ិស័ទ្ ។
កនងលសៀវលៅលនោះ ខ្ំពំបានលលើក
ស្សង់

ករំនិត្ផ្ទោល់ខួនលទោះលទ្
ា
រ៊ឺ

កលសចកដីកនងចាប់លែើរោំងស្សុង

និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក

ែាកថាខាោះ ប៉ាប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ំលជឿជាក់ថា ោរលរៀប
លរៀងលសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហសខសឆ្គងខាោះជាពំខាន ពីលគ្ព្វោះជា
សានក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខំ្

ខ្ំ សូរទ្ទ្ួលោល់កំហសខសឆ្គង

ោំង រាលម្ច៉ា ន ំពីសម្ចនក់លោក នកសបបរសោំង
បំណងកនងោរប្កលំ និងសាថបទកនងលពលជាខាងលគ្ោ
ជាទ្ីបញ្ា ប់ លដ្ឋ

ប្ែលម្ចន
ៗ លទ្ៀត្ ។

ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខំ្ សូរលលើក

លឡើងនូវរហាកសលថានក់ធរោោនលនោះ និងបណយកសលគ្រប់ ប្បបយ៉ា ង
ប្ែលបានសនសំលហើ

កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះ

ជាពិលសសបណយ

កសលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទ្ឹកែីពទ្ធភូរិ

ម្ចនគ្បលទ្សឥណា
ា

ស្សីលង្កា និងគ្បលទ្សភូម្ច ប្ែលបានលៅលហើ

េោីៗ លនោះសូរលលើក

គ្បលរនចំលព្វោះ

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ បញ្ញ
ា វុឌឍ ិ ព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោ

ណ៍

ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ គ្ពោះទរ យូ អុី វត្តតប្ហន

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ វជិរបបច្ញ្ញ
ា ហម្ ច្

ឿន វត្តភំត
ន ម្ច

ត្ីត្ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុករត្នរណាល
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវ ិនយចារយ

គំ

ីវ

ជាគ្រូគ្ពោះវ ិន័

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរណោំង ស់កនងសងាវែដ និងសពាសត្ា
ោំង ស់កនងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកបណយលសោើៗ គន រួ

ចំ ប្ណក

សូ រជូ នចំ លព្វោះលញារគ្បុស

សីលហៀង

ព

រី លញារស្សី

រស់

ប្ែលម្ចនជីវ ិត្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ ។
និងសូរជូនចំលព្វោះលោកគ្រូ

រគបណិ ា ត្ធម្ចោចារយ បត្ សាវងស

លោកគ្រូ ធរោបណិ ា ត្ រស់ សផ្ទត្ គ្ពរោំងពទ្ធបរ ិស័ទ្ោំង ស់
សូរបានចំប្ណកបណយធរោោនលនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គនកំបីអាក់ខាន
លឡើ

។
សូរ នលម្ចទ្ទ...................!!!

បាត្់ែំបង វត្តសីត្វ ័ន ក្េៃ ១៥ ក ើត ប្ខទ្ត្ិយសាឍ ព.ស. ២៥៦៥
រ.ស. 2021
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
(វត្តសត្
ី វ័ន (រហាវិហារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក

ញ់

ក
ំ ំពងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា)

ង

មត្ិកា
ល.រ.

ទំរ័រ

គថាសងគហ .................................................................................................. ១
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ររគងគ ........................................................................................................... ៥៦

ច
ឥន្រនោិ
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ពល............................................................................................................ ៦៧
ធិបត្ី ....................................................................................................... ៧១
អាហារ ....................................................................................................... ៧៥
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សត្ិបបដ្ឋាន ................................................................................................. ៨៤
ចរ ិត្ ២ គ្បលភទ្ ............................................................................................ ៩០
ោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន.........................................................................៩២
លវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន......................................................................... ៩៩
ចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន ........................................................................ ១០៤
ធម្ចោនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន ........................................................................ ១១០
សរោបបោន .............................................................................................. ១១៤
ឥទ្ធិបាទ្ .................................................................................................... ១១៩
ឥន្រនោិ

.................................................................................................... ១២៣

ពល.......................................................................................................... ១២៩
លព្វជឈងគ ................................................................................................... ១៣៥
ររគងគ ........................................................................................................ ១៤១
គថាសងគហៈទ្ី ៨ .................................................................................... ១៤៧
គថាសងគហៈទ្ី ៩ ..................................................................................... ១៤៩
វ ិសទ្ធិ ៧ .................................................................................................... ១៥០
ពួកទ្ី ៤ សពាសងគហៈ ............................................................................... ១៥៣
ខនធ .......................................................................................................... ១៥៣
គថាសងគហទ្ី ១០ .................................................................................... ១៥៥
ឧបាោនកខនធ ............................................................................................. ១៥៩

ឆ្
គថាសងគហៈទ្ី ១១ .................................................................................. ១៥៩
៣. អា

ត្នៈ............................................................................................ ១៦២

គថាសងគហៈទ្ី ១២ .................................................................................. ១៦៦
អា

ត្នៈ ១២ .......................................................................................... ១៦៦

៤. ោត្ ..................................................................................................... ១៦៩
ោត្ ១៨ .................................................................................................. ១៧១
៥.

រិ

សចាៈ .......................................................................................... ១៧៦

គថាសងគហៈទ្ី ១៣ ................................................................................ ១៧៧
ទ្កខសចា ................................................................................................... ១៧៨
សរទ្

សចា ........................................................................................... ១៧៩

និលោធសចា ................................................................................................ ១៨០
ររគសចា .................................................................................................... ១៨៤
ញាណកនង រ ិ

សចាៈ ៤ ........................................................................... ១៨៩

គថាសងគហៈទ្ី ១៤ .................................................................................. ១៩២
វសានគថា ........................................................................................... ១៩៣

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

សរចា

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ
បរ ិច្ឆេទទី ៧
សម្ុឆចយសង្គហវិភាគ
rs
គាថាសង្គហ
១. ោាសត្តត្ិវ ិោ វតត
លត្សំ ោនិ

វត្ថធម្ចោ សលកខណា

ថាលយរំ

បវោខរិ សរចា

២. អាសលវឃា ច លយគ ច
ឧបាោទ ទ្លវ វតត

ំ។

ត្លយ រទថ ច វត្ថលត
ែា នីវរណា សិ

ំ។

៣. ឆ្លឡវនសយ លហានតិ

នវ សំលយជទ រត

កិលលសា ទ្ស វលតត

នវោ បាបសងគលហា ។

ំ

៤. ឆ្ លហត្ូ បញ្ា ឈានង្កគ
លសាឡសិន្រនោិ

ររគង្កគ នវ វត្ថលត

ធម្ចោ ច

ពលធម្ចោ នលវរ ិត ។

៥. ចតតលោធិបត្ិ វតត

ត្ថាហាោត្ិ សត្តោ

កសោទ្ិសម្ចកិលណាោ

វលតតរិសសកសងគលហា ។

៦. ឆ្លទោ ចិត្តរលបោខ ច

សោធបសសទ្ធិបីត្ិលយ
វយលម្ច វ ិរត្ិ ត្ត

សម្ចោទ្ិែិា ច សងាលបា
៧. សម្ចោសត្ិ សម្ចធីត្ិ

ំ។

ចទ្ោលសលត្ សភាវលត
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សរចា

សត្តត្ឹស
ត បបលភលទ្ន
៨.

សងគហវ ិភារ

សត្តោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

សងាបបបសសទ្ធិ ច បីត្លបោខ
ឆ្លទោ ច ចិ ត្ំត វ ិរត្ិត្ត
នលវកឋាទ វ ីរ ិ

ញ្ា

ំ នវែា

សត្ី សម្ចធី ចត្ បញ្ា បញ្ញា
សោធ ទ្ឋានត្តរសត្តត្ឹស-

ធម្ចោនលរលសា បវលោ វ ិភាលគ ។
៩. សលពា លោកត្តលរ លហានតិ
លោកិល

បិ

ន វ សងាបបបីត្ិលយ

ថាលយរំ

ឆ្ពាិសទ្ធិបវត្តិ

១០. រូបញ្ា លវទ្ទ សញ្ញា

លសសលចត្សិោ ត្ថា

វ ិញ្ញាណរិត្ិ បលញ្ាលត្

បញ្ាកខទធត្ិ ភាសិត ។

១១. បញ្ាបាោនកខទធត្ិ

ត្ថា លត្ភូរោ រត

លភោភាលវន និព្វានំ

ខនធសងគហនិសសែំ ។

១២. ោាោររោណលភលទ្ន

ភវទត

ោាោលរពត្ទ្បបនន-

បរ ិយល

១៣. ទ្កខំ លត្ភូរកំ វែដំ

ត្ទនិ ច
ន ោត្លយ ។

ត្ណា
ា សរទ្លយ ភលវ

និលោលោ ទរ និព្វានំ
១៤. ររគ

ំ។

រលគគ លោកត្តលោ រលត ។

ចត្សចាវ ិនិសសដ្ឋ

តត ផោ លចវ

ឥត្ិ បញ្ាបបលភលទ្ន

បវលតត សពាសងគលហា ។
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ឥត្ិ

សរចា

ភិ ធរោត្ថសងគលហ សរចា

សងគហវ ិភាលគ ទរ

សត្តលម្ច បរ ិលចេលោ ។
ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរ ិលចេទ្ទ្ី ៧
លព្វលលដ្ឋ

សរចា
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សងគហវ ិភារ ៕

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ
បរ ិច្ឆេទទី ៧
សម្ុឆចយសង្គហវិភាគ
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមមសម្ពុទធសស ។
ព្វកយថា សរចា
សំ + ឧចា

សងគហ លនោះ ោលោត្់បទ្បានែូលចនោះ រ៊ឺ

= សរចា

។

សំ = ចូលគន ឬគ្បកបគ្ពរ ។
ឧចា

= រួបរួរ ោលរួរោំង ២ បទ្ជា សរចា

ប្គ្បថា ោររួប

រួរចូលគន បានលសចកដីថា ោររួបរួរធរ៌ប្ែលម្ចនសភាពចូលគនបាន
ែូចវចនត្ថៈ សប្រដងថា
សហ ឧចាី

លនត ឯតថត្ិ = សរចាលយ វ

សរបិលណាតា ឧចាី

លនត ឯលត្ទត្ិ = សរចាលយ

ប្គ្បថា បរ ិលចេទ្ប្ែលលឈាោោះថា សរចា

លគ្ព្វោះជាបរ ិលចេទ្ប្ែល

សប្រដងោររួបរួរបររត្ថធរ៌ោំង ៤ គ្បោរគ្ពរគន ឬបរ ិលចេទ្ប្ែលលឈាោោះថា
សរចា

លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យសប្រដងោររួបរួរបររត្ថធរ៌ ប្ែលម្ចនសភាព

ចូលគនបាន ឱ្យលៅជាពួក ជាគ្កុរ គ្ពោះ នរោធចារយ បានចងជាគថា
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សរចា

សងគហៈទ្កជាលគលកនងោរសប្រដងសរចា

សងគហៈលនោះជា

សងគហវ ិភារ

១៤

គថា

ប្ែលម្ចនលកខណៈរបស់ខួាន

ម្ចន

ែូចសប្រដង នសនធិនិងបែិញ្ញាទ្ក កនងគថាសងគហៈទ្ី ១ ថា
គាថាសង្គហៈទី ១

១. ោាសត្តត្ិវ ិោ វតត
លត្សំ ោនិ
ប្គ្បថា

វត្ថធម្ចោ សលកខណា

ថាលយរំ

សភាវធរ៌ោំង

បវោខរិ សរចា

៧២ គ្បោរលទោះ រ៊ឺ ខ្ំលព្វលរួចលហើ

ោំងលទោះ តរសររួរែល់ោរគ្បកប ។
វត្ថធរ៌

សំលៅែល់

ឥឡវលនោះនឹ
ងលព្វលនូវពួកធរ៌
ូ

ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថរបស់ខួានលដ្ឋ

ចំលព្វោះអាចគ្បាកែែល់បញ្ញាបាន បណា
ដ វត្ថោំង
ឬរិ នម្ចនជីវ ិត្កដី
ខាួនលដ្ឋ

ោលោប់

ចំលព្វោះលហើ

ចិ ត្ត ១ ោប់លដ្ឋ

ំ។

ិ
រិ នថា ម្ចនជីវត្

កប្ត្ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវលកខណៈរបស់

រប្រងម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្ ៧២ គ្បោរ រ៊ឺ
សភាវលកខណៈ រ៊ឺ ម្ចនោរែឹ ងអាររោណ៍ជា

លកខណៈ ។
លចត្សិ ក ៥២ ោប់តរសភាវលកខណៈរបស់ខួន
ា ។

និបផននរូប ១៨ ោប់តរសភាវលកខណៈ ប្ែលម្ចនលៅកនងរូបធរ៌
លដ្ឋ

ចំលព្វោះរប្រងបានែល់ និ បផននរូប ១៨ ។
និព្វាន ១ ោប់តរសភាវលកខណៈ រ៊ឺ សនតិលកខណ ។
សគ្ម្ចប់ និបផនរន ូប ១០ លទោះ រិនម្ចនសភាវលកខណៈរបស់ខួានឯង
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លដ្ឋ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ចំលព្វោះ រូបោំងលទោះគ្ត្ឹរប្ត្ជាោរកំណត្់រូបកោប និ ងរូបកោប

និងអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់និបផននរូបប៉ាលណាោោះ

លទ្ើបរិ នចាត្់ចូលលៅកនង

វត្ថធរ៌ឱ្យជាពិលសសលទ្ៀត្ ។
រួ

លទ្ៀត្ ោរសប្រដងវត្ថធរ៌ ៧២ គ្បោរលនោះ គ្ពោះ នរោធចារយ បាន

សប្រដងរកលហើ

លដ្ឋ

លនោះ លោកសំលៅ

ពិសាដរ តំងពីបរ ិលចេទ្ទ្ី ១ ែល់ ៦ កនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៧
កោររួបរួរចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វាន ប្ែលលៅថា

វត្ថធរ៌ ៧២ គ្បោរលនោះ តរប្ែលរួបរួរចូលគនជាពួកបានរួ
លទ្ើបលឈាោោះថា សរចា

វរៈលទ្ៀត្

សងគហៈ ប្ែលរួបរួរសភាវធរ៌ ចូលគនបាន ៤

ពួក ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា
កសលសងគលហា
សពាសងគលហា លចត្ិ សរចា
ប្គ្បថា សរចា

រិសសកសងគលហា

លព្វធិបកខិ

សងគលហា

សងគលហា ចត្ពាិលោ លវទ្ិត្លព្វា ។

សងគហលនោះ ប្ចកជា ៤ ពួក រ៊ឺ ១. កសលសងគហ,

២. រិសសកសងគហ, ៣. លព្វធិបកខិ

សងគហ, ៤. សពាសងគហ នឹងបាន

សប្រដងលៅតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ
រួក្ទី ១ អក្ុសលសង្គហៈ
កសលសងគហៈ សប្រដងោររួបរួរ កសលធរ៌លផសងៗ លដ្ឋ

ប្ចក

លៅតរអាោររបស់កិលលស ម្ចនវចនត្ថៈថា
ឯកទតកសលជាត្ិោនំ ឱ្

ចត្ោាទ្ីនំ សងគលហាត្ិ =

សងគលហា ។
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កសល-

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

សរចា

ប្គ្បថា ពួកធរ៌ប្ែលសលន្រង្កគោះសភាវធរ៌លផសងៗ ម្ចន ឱ្

៤

ជាលែើរ ប្ែលជា កសលជាត្ិោំង ស់ ែូលចានោះពួកធរ៌លទោះ លឈាោោះថា
កសលសងគហ ។ ម្ចនគថាសងគហៈសប្រដងថា
គាថាសង្គហៈទី ២
២. អាសលវឃា ច លយគ ច
ឧបាោទ ទ្លវ វតត
ប្គ្បថា អាសវៈ ឱ្
លដ្ឋ

ងគធរ៌រួ

ត្លយ រទថ ច វត្ថលត
ែា នីវរណា សិ

ំ។

ៈ លយរៈ និងរនថៈ ោំងលនោះ ោលលព្វល

ៗ ម្ចន ៣ ឧបាោន ម្ចន ២ និងនីវរណៈ មាន ៨ ។
គាថាសង្គហៈទី ៣

៣. ឆ្លឡវនសយ លហានតិ

នវ សំលយជទ រត

កិលលសា ទ្ស វលតត

នវោ បាបសងគលហា ។

ំ

ប្រែថា អនុស័យ មានអងគធម៌ែរមត្ថ ៦ សំកោជនៈមាន ៩
ិកេសមាន ១០ អ ុសេសងគហៈ រប្មងមាន ៩

ង ដូក្នេះ

រួ ម លសចកដី ថា អ ុ ស េសងគហ ៈ មានធម៌ ៩

ង ឬ ៩ ពួ

គឺ

១. អាសវៈ, ២. ឱឃៈ, ៣. កោគៈ, ៤. គនថៈ, ៥. ឧបាទាន, ៦. នីវរណៈ,
៧. អនុ ស័យ, ៨. សំកោជនៈ, ៩. ិកេស ។
នឹងសប្មែងអ ុសេសងគហៈ ៩
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ង កោយេំោែ់តកៅ

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

១. អាសវ
អាសវ បានែល់ វត្ថប្ែលគ្ត្ូវគ្តំលៅ
ប្ែលគ្ត្ូវគ្តំទ្ក

ូរ ឧបម្ចែូចសោជាវត្ថ

ូរ អាចលធាើឱ្យ នកផឹកលកើត្អាោរស្សវ ឹងបាត្់សត្ិ លធាើវត្ថ

ប្ែលរិនរួរលធាើបានយ៉ា ងណា សភាវធរ៌ប្ែលជាវត្ថគ្តំជាប់ ត្គនលៅកនង
ខនធសទដនរបស់សត្ា លធាើឱ្យសត្ាោំង

គ្ត្ូវស្សវ ឹងវលងាងបាត្់ សត្ិ លធាើ

កនងវត្ថប្ែលរិ នរួរលធាើបាន សភាវធរ៌ លនោះ លឈាោោះថា អាសវ បានែល់
លោភ ទ្ិ ែិា លម្ចហ ធរ៌ោំង ៣ គ្បោរលនោះ គ្តំលៅកនងខនធសទដនរបស់
សត្ាោំង

ជា

ូរ

ោប់ចំនួនភពជាត្ិរិនបាន

លហើ

ធរ៌ោំងលនោះ

ោលគ្បាកែែល់បរគលណា លធាើឱ្យចិ ត្តរបស់បរគលលទោះស្សវ ឹងវលងាងបាត្់
សត្ិ ោាក់លៅកនង ំណាចរបស់លោភខាោះ ទ្ិែិាខាោះ និងលម្ចហខាោះ ជាលហត្
ឱ្យលធាើទ្ចារ ិត្ករោលផសងៗ ម្ចនោ

ទ្ចារ ិត្ជាលែើរ លគ្ព្វោះោរស្សវ ឹងលដ្ឋ

លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ លទោះឯង គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដងវចនត្ថៈថា
អាសវនតិ ចិរ ំ បរ ិវសនតីត្ិ = អាសវ
វត្ថណាគ្ត្ូវគ្តំ

ូរៗ វត្ថលទោះលឈាោោះថា អាសវ (បានែល់ សោ)

អាសវ វ ិយត្ិ = អាសវ

ធរោជាត្ិ ណា ម្ចនសភាពែូចសោ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា អាសវ
(បានែល់ លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ) ។
ព្វកយថា អាសវ លនោះ ោត្់បទ្ បាន ២ បទ្ រ៊ឺ
អា + សវ = អាសវ, អា ប្គ្បថា វែដទ្កខប្ែលប្វងឆ្ងៃ
កំណត្់ ។
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រិ នម្ចន

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

សវ ប្គ្បថា ចលគ្រើនរងលរឿង រួរលសចកដីថា អាសវ ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែល
លធាើឱ្យវែដទ្កខប្ែលប្វងឆ្ងៃ

រិ នម្ចនកំ ណត្់លទោះ ចលគ្រើនរងលរឿងរិនម្ចន

ទ្ីបំផត្ ។
លសចកដីថា ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នរូបទរខនធ ៥ របស់សត្ាោំង
ម្ចនក់ៗ សទ្ធប្ត្លកើត្លហើ

សាាប់ៗ លហើ

លកើត្យ៉ា ងលនោះលទ្ៀត្ កំណត្់ ោប់

រិនបាន និ ងត្លៅខាងរខរប្រងគ្ត្ូវលកើត្លហើ
ែូលចនោះត្លៅលទ្ៀត្ សប្រដងឱ្យល

សាាប់ ៗ លហើ

លកើត្លៅ

ើញថា វែដទ្កខរបស់សត្ាោំង

លទោះ

ចលគ្រើនរងលរឿងរិ នម្ចនទ្ីបំផត្

ែូចម្ចនវចនត្ថៈកនងសារត្ថទ្ីបនីែីោ

សប្រដងថា
អា

ត្ំ វ សំសារទ្កខំ សវនតិបសវនតិ វលឌេនតីត្ិ = អាសវ

ប្គ្បថា

ធរ៌ណាលធាើឱ្យវែដទ្កខប្ែលប្វងឆ្ងៃ

លទោះចលគ្រើនរងលរឿង

ធរ៌លទោះលឈាោោះថា អាសវ (បានែល់ លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ) ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ អា ប្គ្បថា ម្ចនកំណត្់គ្ពំប្ែនែល់ភវរគភូរិ រ៊ឺ

ែល់លនវសញ្ញាទសញ្ញា

ត្នភូរិ ឬម្ចនគ្ពំប្ែនរហូត្ែល់លគគ្ត្ភូ សវ

ប្គ្បថា លកើត្បាន ឬហូរលៅបាន ។
ោលរួរ ២ បទ្ចូលគនលហើ

អាសវ ប្គ្បថា លកើត្បាន ឬហូរលៅ

បាន រហូត្ែល់ភវរគភូរិ ឬលគគ្ត្ភូ លដ្ឋ

ំណាចលធាើឱ្យជាអាររោណ៍ ។

ធរោតលោភ ទ្ិែិា លម្ចហ ោំងលនោះ លកើត្លឡើងលដ្ឋ
លោកិ

អាស្ស័

ធរ៌ និ ងបញ្ា ត្ិតធរ៌ ប្ែលសប្រដងថា លកើត្បានរហូត្ែល់ភវរគភូរិ

ឬលគគ្ត្ភូលទោះ រិនម្ចនលសចកដីសប្រដងទ្កជាពិលសសយ៉ា ងណាលទ្ បាន
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ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

លសចកដីថា លនវសញ្ញាទសញ្ញា
រប្រងជាលោកិ
លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ត្នភូរិកីដ លគគ្ត្ភូញាណកដី ោំងលនោះ

ធរ៌ ែូលចានោះលទ្ើបជាអាររោណ៍របស់លោភ ទ្ិែិា លម្ចហបាន

លហត្លនោះ លទ្ើបលព្វលថា លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ ប្ែលជាអាសវធរ៌

ោំង ៣ លនោះលកើត្បាន ឬហូរលៅបានរហូត្ែល់ភវរគភូរិ ឬលគគ្ត្ភូ ែូច
វចនត្ថៈកនងបររត្ថទ្ីបនីែីោ សប្រដងថា
ភវលត អាភវគគ ធរោលត អាលគគ្ត្ភម្ចា សវនតិ អាររោណករណវលសន បវត្តនីត្
ត ិ = អាសវ
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង
លដ្ឋ
លដ្ឋ

ភូរិលហើ

ណាហូរលៅែល់ ឬលកើ ត្បានែល់

ែល់ភវរគភូរិ លព្វលលដ្ឋ

ធរ៌លហើ

លព្វល

ែល់លគគ្ត្ភូ

ំណាចលធាើឱ្យជាអាររោណ៍ ែូលចានោះធរ៌ោំងលទោះលឈាោោះថា អាសវ ។
ប្រនពិ ត្ សូរបី កសលលចត្សិកែក្ទ្ៗ ែូចជា

ហិរ ិក

លទត្តបប

ឧទ្ធចា ម្ចន ក៏លកើត្បាននិងហូរលៅែល់ភវរគភូរិ ឬលគគ្ត្ភូ លដ្ឋ

ំណាច

លធាើឱ្យជាអាររោណ៍ែូចគន

ប្ត្គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់ រិនចាត្់ កសលលចត្សិក

ែក្ទ្ៗ លទោះជាអាសវៈ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ ោំង ៣ លនោះ
ម្ចនសភាពទ្ូលំទ្ូោ
ែូចពនា៊ឺផា

និងគ្បាកែចាស់ជាង កសលលចត្សិកែក្ទ្ៗ

លចញពីែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ រប្រងផា

ពនា៊ឺខាាំងជាងពនា៊ឺែក្ទ្ៗ

ែូចជាពនា៊ឺរបស់ែួងច័នោ ឬែួងគ្បទ្ី ប ែូលចានោះគ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់សប្រដង
ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងគ្តំ

និងហូរលៅបានរហូត្ែល់ភវរគភូរិ

ឬលគគ្ត្ភូ

ចំលព្វោះប្ែលគ្បាកែចាស់ខាាំងបំផត្ បានែល់ធរ៌ប្ែលជា លោភ ទ្ិ ែិា
លម្ចហ លដ្ឋ

ចំប្ណករួ

ប្ែលជា អាសវ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

អាសវៈ ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

ោម្ចសវ

រណាររោណ៍

ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងគ្តំ

ឬហូរលៅកនងោរ-

ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលោភរូល

ចិត្ត ៨ ែួ ង ។
២. ភវសវ ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងគ្តំ ឬហូរលដ្ឋ
ជាប់ចិត្តកនង ត្តភាពក្នខាួន កនងរូបភព

លសចកដីលគ្ត្ក រ

រូបភព ឬកនងរូបជាន

ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកនងទ្ិែិារត្វ ិបប

រូបជាន
ត្តចិត្ត ៤

ែួង ។
៣. ទ្ិដ្ឋាសវ ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងគ្តំ ឬហូរលៅកនងលសចកដី
ល

ើញខស

ល់

ងគធរ៌ បានែល់ ទ្ិែិលា ចត្សិក ប្ែលលៅកនងទ្ិែិរ
ា ត្សរប-

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។
៤.

វ ិជាាសវ

ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងគ្តំ

ឬហូរលដ្ឋ

វលងាង លសចកដីលៃង់ រិនែឹងលហត្ផលតរលសចកដីពិត្

លសចកដី

ងគធរ៌ បានែល់

លម្ចហលចត្សិក ប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ។
អាសវៈោំង ៤ គ្បោរលនោះ ម្ចន ងគធរ៌គ្ត្ឹរប្ត្ ៣ ែុក្ណេះ គឺ
កោភក្តសិ

ទិដិកឋ ្តសិ

កមាហក្តសិ

។

ុនងអដឋសាេិនីអដឋ ថា សប្មែងកស្ ីរែ ែស់អាសវធម៌ទាំង ៤

រែការកនេះថា ែញ្ចកាមគុណិកកា រាកោ កាមាសកោ នាម ។

កស្ ីកែ រត អរកពញ្ិ តត ុនងកាមគុ ណារមមណ៍ទាំង ៥ ក្មេះថា

កាមាសវ ។
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សរចា

រូបារូែភកវសុ

ឆនទរាកោ

្ននិ នតិ

សងគហវ ិភារ

សសសតទិ ដិស
ឋ ហជាកោ

រាកោ ភវវកសន ែតថនា ភោសកោ នាម ។
ឆនទរារៈ ុនងរូែភពនិ ងអរូែភព កស្ ីកែ ពញ្ិ តត ុនង្ន រារៈ

ប្ដេរែ ែកោយសសសតទិដិឋ

និងកស្ ីរែ បាថានប្ដេជាែ់កោយភព

ក្មេះថា ភោសវ ។
ទាាសែាិ ទិដិកឋ ោ ទិោឋសកោ នាម ។
ការ

ល់កឃើញខុស ុនង ៦២ ោង ក្មេះថា ទិោឋសវ ។

អដឋសុ ឋាកនសុ អញ្ញាណំ អវិជាាសកោ នាម ។

ការមិ នដឹ ង ុនងសភាវធម៌ ៨ រែការ ក្មេះថា អវិជាាសវ បានដេ់

ការមិ នដឹ ង ុនងអរិយសចាៈ ៤ មិ នដឹង ុនងខនធ អាយតនៈ ធាតុ ប្ដេជា

អតី ត ១, ប្ដេរែរពឹ តតកៅ ុនងអនាគត ១, មិនដឹងទាំងអតីត និ ងអនាគត
១, មិ នដឹ ងែដិ ្ចសមុែាទ ១ ។

ធម៌ដែលលះអាសវៈ ៤
កាមាសកោ អនាោមិ មកគគន ែហីយតិ, ភោសកោ អរហតតមកគគន,
ទិ ោឋសកោ កសាោែតតិមកគគន, អវិជាាសកោ អរហតតមកគគន ។
ោម្ចសវ
លោះបានលដ្ឋ

លោះបានលដ្ឋ

បញ្ញាកនង ទគរិររគចិត្ត,

បញ្ញាកនង រហត្តររគចិត្ត, ទ្ិដ្ឋាសវ

កនងលសាតបត្តិររគចិត្ត,

វ ិជាាសវ

លោះបានលដ្ឋ

ចិត្ត ។
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ភវសវ
បញ្ញា

បញ្ញាកនង រហត្តររគ

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

២. ឱឃ
ឱ្
លម្ចហ

ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលលគ្បៀបែូច នាង់ទ្ឹក បានែល់ លោភ ទ្ិែិា
កសលលចត្សិកោំង ៣ គ្បោរលនោះ ជាធរ៌ប្ែលែូច នាង់ទ្ឹក

លគ្ព្វោះធរោត នាង់ទ្ឹកោំង
នាង់ទ្ឹកលទោះ

ោលម្ចនវត្ថណារួ

រប្រងជន់ពនាិចលបៀត្លបៀនវត្ថោំងលទោះលធាើឱ្យលិចចោះ

លំបាកនឹ ងលធាើឱ្យលងើបលឡើងផត្រកពី នាង់ទ្ឹកលទោះបាន
លសចកដី

ល់ល

ោាក់លៅលហើ
លសចកដីលោភ

ើញខស និងលសចកដីលៃង់ រ៊ឺ លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ ធរ៌ោំង

៣ គ្បោរលនោះក៏ែូចគន រប្រងជន់ ពនាិចនិ ងលបៀត្លបៀនសត្ាោំង
ឱ្យលិចចោះកនងសងារវែដ រហូត្ែល់

បា

លធាើ

ភូរិ លំបាកនឹងលងើបលឡើងឱ្យ

ផត្ពីសងារវែដលទោះ និងឱ្យចូលលៅែល់គ្ពោះនិព្វានបាន ។
លសចកដីថា ោលសត្ាោំង
លសចកដី

ល់ល

ើញខស

គ្ត្ូវគ្របសងាត្់លដ្ឋ

លសចកដីលោភ

និ ងលសចកដីលៃង់លៅកនងវត្ថប្ែលរិ នជាសារៈ

រប្រងគ្ត្ូវ ំ ណាច កសលធរ៌ោំងលទោះែឹកទំឱ្យលធាើទ្ចារ ិត្ករោលផសងៗ
ទំលៅោន់ បា

ភូរិ ជាភូរិថានក់លគ្ោរ ប្ែលលៅថា លហែាិរសងារ

រកឱ្ោសប្ែលនឹងឱ្យផត្ចាកភពភូរិលទោះបានលំបាកក្គ្កប្លង

ឬរិន

ែូលចានោះក៏នឹងទំឱ្យជាប់ចិត្តលៅកនងោរវ ិលវល់លកើត្សាាប់លៅកនងភូរិប្ែល
ម្ចនលសចកដីសខសបា

ប្ែលជាសរត្ិភូរិថានក់ កណា
ដ លលៅថា

រជឈិរសងារ ឬភូរិថានក់ខពសប្់ ែលលៅថា ឧបរ ិរសងារ លៅកនងភូរិ
លផសងៗ ែូចលព្វលលទោះ ក៏សទ្ធប្ត្រិនផត្ចាកវែដទ្កខលទោះឯង ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ លោភ ទ្ិ ែិា លម្ចហ ោំង ៣ លនោះ លទ្ើបលឈាោោះថា
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ឱ្

រ៊ឺ

សរចា

សងគហវ ិភារ

នាង់ទ្ឹក ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
វត្ថរ ិតា ហននតីត្ិ = ឱ្ឃា

ប្គ្បថា

ធរោជាត្ិណារប្រងជន់ពនាិចលបៀត្លបៀនសត្ាោំង

ធរោជាត្ិលទោះលឈាោោះថា ឱ្

(បានែល់ នាង់ទ្ឹក) ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្សប្រដង

ថា
វហននតិ ឱ្សី ោលបនតីត្ិ = ឱ្ឃា
ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណាលធាើឱ្យសត្ាោំង
លឈាោោះថា ឱ្

លិចចោះ ធរោជាត្ិលទោះ

។

ិ ត្ិ = ឱ្ឃា
ឱ្ឃា វយ
ប្គ្បថា ធរោជាត្ិោំង

និងលធាើឱ្យសត្ាោំង

ណាជន់ពនាិចលបៀត្លបៀនសត្ាោំង

លទោះលិចចោះ កនងសងារវែដរហូត្ែល់ បា

ែូច នាង់ទ្ឹក ែូលចានោះធរោជាត្ិោំង

លទោះ លឈាោោះថា ឱ្

ភូរិ

(បានែល់

លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ) ។
ឱ្
រួ

ោំងលនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ

ភូ រិនិងលដ្ឋ

ធរ៌ ក៏ែូចគនជា

អាសវៈលទោះឯង ។
ឱ្
១. ោលម្ច

រណាររោណ៍

ៈ ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

ធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យសត្ាលិចចោះលៅកនង នាង់ក្នោរ-

ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក កនងលោភរូលចិត្ត ៨

ែួង ។
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២. ភលវ

សរចា

ធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យសត្ាលច
ិ ចោះលៅកនង នាង់ក្នលសចកដី

លគ្ត្ក រកនង ត្តភាពរបស់ខួាន
រូបជាន

សងគហវ ិភារ

កនងរូបភព

រូបភព

ឬកនងរូបជាន

ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកនងទ្ិ ែិរ
ា ត្វ ិបប-

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។
៣. ទ្ិលដ្ឋា
ខស

ធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យសត្ាលិចចោះលៅកនងលសចកដី

ងគធរ៌ បានែល់ ទ្ិែិាលចត្សិក កនងទ្ិែិារត្សរប
៤.

វ ិលជាា

ល់

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

ធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យសត្ាលិចចោះលៅកនងលសចកដីលៃង់

រិនែឹ ងសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្

ងគធរ៌ បានែល់ លម្ចហលចត្សិ ក

ប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ។
ឱ្

ោំង ៤ ម្ចន ងគធរ៌គ្ត្ឹរប្ត្ ៣ គ្បោរប៉ាលណាោោះ រ៊ឺ លោភ

លចត្សិ ក ទ្ិ ែិាលចត្សិក លម្ចហលចត្សិក ។
ធម្៌ប្ែលលះឱឃ ៤
បញ្ញាកនង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះទ្ិលដ្ឋា
បញ្ញាកនង

ទគរិ ររគចិត្ត លោះោលម្ច

បញ្ញាកនង

រហត្តររគចិត្ត លោះភលវ

។
។

និង វ ិលជាា

។

៣. ច្ោគ
លយរធរ៌ បានែល់ ធរ៌ប្ែលគ្បកបសត្ាឱ្យជាប់លៅកនងវែដទ្កខ
ម្ចនវចនត្ថៈថា
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សរចា

សងគហវ ិភារ

វែដសឹ ោ សលត្ត លយលជនតីត្ិ = លយគ
ធរ៌ោំង

ណាគ្បកបសត្ាឱ្យជាប់លៅកនងវែដទ្កខ រ៊ឺ ភពលផសងៗ

ធរ៌ោំងលទោះ លឈាោោះថា លយរ ។
លយរ លទ្ើបសំលៅែល់ លគ្រឿងគ្បកប ធរោតោវឬជ័ររប្រងគ្បកប
ជារួ

វត្ថ ២ ឱ្យជាប់គនយ៉ា ងណា លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ ក៏រប្រងគ្បកបសត្ា

ោំង

ឱ្យជាប់ជារួ
ន័

វែដទ្កខក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ឧបម្ចែូចលគប្ែលទ្ឹររលទ្ោះ ោលលគលែើរលៅកនង

ផាូវណា ក៏រប្រង ូសរលទ្ោះជាប់តរលៅជារួ

ជានិចា សត្ាោំង

ប្ែល

វ ិលវល់លកើត្សាាប់លៅកនងវែដទ្កខក៏ែូចគន រប្រងវ ិលវល់លៅកនងវែដទ្កខ រួច
ផត្លៅរិ នបាន លគ្ព្វោះគ្ត្ូវគ្បកបទ្កលដ្ឋ
ប្ខសោរប្ែលចងលគជាប់ ជារួ

រលទ្ោះ

លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ លគ្បៀបែូច
គ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់សប្រដង

លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ ោំង ៣ គ្បោរលនោះ ថាជាលយរៈ រ៊ឺ លគលគ្បៀបែូច
សត្ាោំង

រលទ្ោះលគ្បៀបែូចភពលផសងៗ ម្ចនោរភពជាលែើរ ប្ខសោរ

ប្ែលចងលគជាប់ ជារួ

រលទ្ោះ រ៊ឺ លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ ជាលយរធរ៌លទោះ

ឯង ។
លយរៈ ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ោរលយរ ធរោជាត្ិប្ែលគ្បកបសត្ា ឱ្យជាប់លៅកនងោររណាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនងលោភ

រូលចិត្ត ៨ ែួ ង ។
២. ភវលយរ ធរោជាត្ិប្ែលគ្បកបសត្ាឱ្យជាប់ចិត្ត កនង ត្តភាពក្ន
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សរចា

ខាួន និ ងកនងរូបភព

រូបភព ឬរូបជាន

លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនងទ្ិែិរ
ា ត្វ ិបប

រូបជាន

សងគហវ ិភារ

ងគធរ៌ បានែល់

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។

៣. ទ្ិែិលា យរ ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកបសត្ា ឱ្យជាប់លៅកនង
លសចកដី

ល់ល

ទ្ិែិរ
ា ត្សរប
៤.

ើញខស

ងគធរ៌ បានែល់ ទ្ិែិលា ចត្សិក ប្ែលលៅកនង

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

វ ិជាាលយរ

ឱ្យជាប់លៅកនងលសចកដីលៃង់

ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកបសត្ាោំង
លសចកដីវលងាង

រិនែឹងធរ៌តរលសចកដីពិត្

ងគធរ៌ បានែល់ លម្ចហលចត្សិកប្ែលលៅកនង

កសលចិត្ត ១២ ែួង ។

រួរលយរៈ ម្ចន ៤ ប្ត្ ងគធរ៌ម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្ ៣ រ៊ឺ លោភលចត្សិក
ទ្ិែិលា ចត្សិក និង លម្ចហលចត្សិក ។
ធម្៌ប្ែលលះច្ោគៈ ៤
បញ្ញាកនង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះទ្ិែិលា យរៈ ។
បញ្ញាកនង

ទគរិររគចិត្ត លោះោរលយរៈ ។

បញ្ញាកនង

រហត្តររគចិត្ត លោះភវលយរៈ និ ង វ ិជាាលយរៈ ។

ចំ ណចសម្ចគល់ អាសវៈ ឱ្
៣ គ្បោរប្ែលលព្វលលហើ

ៈ និង លយរៈ

លនោះ នីរួ

ៗ ម្ចនធរ៌ ៤ គ្បោរ និងម្ចន

ងគធរ៌ែូចគន និ ងលសោើគន រ៊ឺ លោភ ទ្ិែិា លម្ចហ ។
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សងគហវ ិភារ

សរចា

៤. គនថ
រនថ ប្គ្បថា លគ្រឿងចង សំលៅែល់ លគ្រឿងចងសត្ាឱ្យជាប់លៅកនង
ភព ម្ចនវចនត្ថៈថា
ោ
ោ

ំ រលនថនីតត្ិ = ោ

រទថ (វ) ោល

ន ោ

ំ រលនថនីតត្ិ =

រទថ
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

លឈាោោះថា ោ
រវងទរោ

ណារប្រងចង រ៊ឺ លដ្ឋត្គ្កងទ្កនូវទរោ

រនថ ឬធរ៌ោំង
និងរូបោ

ណារប្រងចង រ៊ឺ លដ្ឋត្គ្កងទ្ក

កនងបចាបបននភព ជារួ

កនង ទរត្ភព ធរ៌ោំងលទោះ លឈាោោះថា ោ
លដ្ឋ

ទរោ

រូបោ

រនថ ធរោតលគ្រឿងចង

អាោរលដ្ឋត្គ្កង ប្ែលលគ្បើកនងលសចកដីរបស់រនថៈលនោះរិនប្រនសំលៅ

ែល់ោរចងទ្កធូរៗ រិនប្ណន នឹងង្ក
គនបានលដ្ឋ

ស្សួលលទ្

ែល់ោរស្សា

ឱ្យរបូត្លចញពី

ប្ត្សំលៅែល់ចងទ្កកនងលកខណៈលដ្ឋត្គ្កង

ជាប់គន ែូ ចគ្ចវក់ប្ែករកចំណងប្ែលនឹងស្សា

ឱ្យរបូត្លចញពីគនបាន

លំបាក លគ្ព្វោះគ្ចវក់ប្ែកលទោះជារងាង់ប្ែកប្ែលោក់ជាប់គនជាប្ខស ែូច
វចនត្ថៈសប្រដងកនងធរោសងគណីរូលែីោថា
រនថករណំ សងខលិកចកាលោនំ វ ិ

បែិ ពទ្ធតករណំ វ រនថនំ =

រលទថ ប្គ្បថា ោរលដ្ឋត្គ្កងឬចងព័ទ្ធឱ្យជាប់គនែូចគ្ចវក់លទោះ លឈាោោះថា
រនថ ។
ែូលចានោះ រនថ លទ្ើបម្ចនលសចកដីែូចប្ខសចង ឬលដ្ឋត្គ្កង លដ្ឋ
អាោរប្ែលោក់ជាប់គនែូចគ្ចវក់ប្ែក ។
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សរចា

ធរោតគ្ចវក់ប្ែកលទោះ

សងគហវ ិភារ

ជារងាង់ោក់ជាប់ត្គនជាប្ខសយ៉ា ងណា

សភាវធរ៌ រ៊ឺ លោភៈ លោសៈ ទ្ិែិា ោំ ង ៣ គ្បោរលនោះ ក៏លដ្ឋត្គ្កងសត្ា
ទ្កកនងរវងបែិសនធិជារួ

ចត្ិ និងចត្ិជារួ

រិនម្ចនលពលរួចផត្ពីគនបាន
លដ្ឋ

បែិសនធិ ជាប់ត្គនជាប្ខស

ែូចគ្ចវក់ប្ែលជាប់ត្គនលៅយ៉ា ងណា

លហត្លនោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់គ្តស់ថា លោភៈ លោសៈ ទ្ិែិា ោំង

៣ លនោះថាជា រនថៈ លហើ

កនងរនថៈលនោះលៅម្ចន ព្វកយថា ោ

ក៏លែើរបីសប្រដងែល់ធរ៌

ប្ែលគ្ត្ូវលដ្ឋត្គ្កងលដ្ឋ

និងទ្ិែិា ោប់ថាជាទរោ

និងរូបោ

គ្បកបផង

លោភៈ

បានែល់ សត្ាោំង

លោសៈ
លទោះ

ឯង លព្វលរ៊ឺ លោភៈ លោសៈ ទ្ិែិា ជាទ្ីលដ្ឋត្គ្កងសត្ាទ្កកនងរវងចត្ិ
ជារួ

បែិសនធិ ឱ្យជាប់ត្គនលៅរិនឱ្យរួចផត្ចាកវែដទ្កខបាន ។
រនថៈ លនោះម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

រូបោ

ភិជាោ
ទ្កលដ្ឋ

រនថ ជាធរោជាត្ិប្ែលលដ្ឋត្គ្កងទរោ

និង

អាោរឱ្យជាប់ជំព្វក់លៅកនងោររណាររោណ៍

ងគធរ៌

បានែល់ លោភលចត្សិ ក ប្ែលគ្បកបលៅកនងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។
២. ពាបាទ្ោ
ទ្កលដ្ឋ

រនថ ជាធរោជាត្ិប្ែលលដ្ឋត្គ្កងទរោ

អាោរលគ្ោធ លសាកលៅខូ ចចិត្ត

រូបោ

ងគធរ៌ បានែល់ លោស

លចត្សិ ក ប្ែលគ្បកបលៅកនងលោសរូ លចិត្ត ២ ែួង ។
៣. សីលពាត្បោម្ចសោ
ោ

និ ងរូបោ

ទ្កលដ្ឋ

រនថ ជាធរោជាត្ិប្ែលលដ្ឋត្គ្កងទរ

គ្បោន់ ម្ចក
ំ នងោរបែិបត្តិខស
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ែល់ ទ្ិ ែិលា ចត្សិក លៅកនងទ្ិែិារត្សរប
៤.
ទរោ

សងគហវ ិភារ

សរចា

ឥទ្ំសចាាភិនិលវសោ
និងរូបោ

ទ្កលដ្ឋ

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

រនថ

ជាធរោជាត្ិប្ែលលដ្ឋត្គ្កង

អាោរគ្បោន់ម្ចំកនងោរ

ល់ល

ខសរបស់ខួានថាគ្ត្ូវ ចំប្ណកោរ

ល់ល

គ្បោន់ទ្កយ៉ា ងម្ចំែូចោរ

ើញខសរបស់បរគលថានក់គ្រូបាចារយ

បានែល់ ទ្ិែិារត្សរប

ើញរបស់ នកែក្ទ្ខស

ើញ

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ោប់ជាោរ
ល់ល

ល់ល

ងគធរ៌

ើញខសប្ែល

រនថៈម្ចន ៤ គ្បោរ ប្ត្ ងគធរ៌ម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្ ៣ រ៊ឺ លោភលចត្សិក
ទ្ិែិលា ចត្សិក និងលោសលចត្សិក ។
ធម្៌ប្ែលលះគនថៈ ៤
បញ្ញាកនង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះសីលពាត្បោម្ចសោ
និងឥទ្ំ សចាាភិនិលវសោ

រនថៈ

រនថៈ ។

បញ្ញាកនង

ទគរិ ររគចិត្ត លោះពាបាទ្ោ

បញ្ញាកនង

រហត្តររគចិត្ត លោះ ភិជាោ

រនថៈ ។

រនថៈ ។

លសចកដីលផសងគនរវង ភិជានិ ងពាបាទ្ប្ែលជារលទទ្ចារ ិត្
ជារួ

ភិជា និងពាបាទ្ប្ែលជារនថៈ

ភិជារលទទ្ចារ ិត្

បានែល់

លោភលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនង

លោភរូ លចិត្ត ជាលសចកដីលោភយ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ ម្ចនសភាពគ្បាថាន
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សរចា

ចង់បានគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្រកជារបស់ខួនៗ
ា

សងគហវ ិភារ

លដ្ឋ

រិនគ្ត្ូវ

តរធរ៌ ។

ភិជាោ
ោក់ទ្ងជារួ

រនថ

ជាោរលោភោំងលគ្គត្គ្គត្និងលអិត្

លសចកដីចង់បាន

របស់ នក ែក្ទ្ឬរបស់ ខួា នឯង

និងលសចកដីលពញចិត្តកនងគ្ទ្ពយសរបត្តិ
លដ្ឋ

គ្ត្ូវតរធរ៌ ឬរិ ន គ្ត្ូវតរធរ៌ កី ដ

លសចកដីលពញចិត្តចង់បានោំងលនោះចាត្់ជា
ពាបាទ្រលទទ្ចារ ិត្
ោក់ទ្ងនឹ ងលសចកដីលគ្ោធ

ប្ែល

បានែល់

ភិជាោ

រនថ ោំង ស់ ។

លោសៈយ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ប្ែល

រិត្គ្បទ្ូសដ នកែក្ទ្លដ្ឋ

បំណងឱ្យបាន

ទ្ទ្ួលោរបាត្់ បង់លផសងៗ ឬរិត្គ្បលទ្ចផ្ទដសាឱ្យ នកប្ែលខាួនសអប់លខពើរ
លទោះែល់នូវលសចកដីវ ិទស ។
ពាបាទ្ោ

រនថ បានែល់ លោសៈ ោំងលគ្គត្គ្គត្ និងលអិត្

ប្ែលម្ចនសភាពជាោររិនចូលចិត្ត រិនលពញចិត្ត លគ្ោធ សអប់ លកើត្ទ្កខ
ភ័

ខាាច លសាកលៅខូចចិត្ត រហូត្ែល់ោរលធាើទ្ចារ ិត្ករោ ម្ចនោ

ជាលែើរ ោំងលនោះចាត្់ជា ពាបាទ្ោ
ែូលចានោះ

ទ្ចារ ិត្

រនថ ោំង ស់ ។

ភិជា និងពាបាទ្ ប្ែលជារនថៈ លទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅកនង

សភាពប្ែលទ្ូលំទ្ូោ

ជាងប្ែលជារលទទ្ចារត្
ិ ។
៥. ឧបាទាន

ឧបាោន

បានែល់

ោរគ្បោន់ម្ចំ កនងអាររោណ៍លដ្ឋ

ំ ណាច

ត្ណា
ា និ ងទ្ិែិប្ា ែលម្ចនកម្ចាំង ព្វកយថា ឧបាោន លនោះ ោលោត្់បទ្
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សរចា

សងគហវ ិភារ

បាន ២ បទ្ រ៊ឺ
ឧប + អាោន = ឧបាោន ។
ឧប បានែល់ ម្ចំ អាោន បានែល់ គ្បោន់ រួរលសចកដីលហើ
ឧបាោន

បានែល់

ោរគ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍

ធរ៌ប្ែលគ្បោន់ម្ចំ

កនងអាររោណ៍លទ្ើបលៅថា ឧបាោន ែូចវចនត្ថៈថា
ឧបាទ្ី

នតីត្ិ = ឧបាោទនិ

ប្គ្បថា ធរ៌ោំង
ធរ៌ោង
ំ
ន័

ណារប្រងគ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍ ែូលចានោះ

លទោះ លឈាោោះថា ឧបាោន ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ភសំ អាទ្ិ

នតិ

រញ្ានគហំ រណានតីត្ិ =

ឧបាោទនិ (បររត្ថទ្ីបនីែីោ)
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

ណាប្ែលចាប់គ្បោន់យ៉ាងខាាំងោា ធរ៌ោំង-

លទោះ លឈាោោះថា ឧបាោន ឧបម្ចឧបាោនែូចពស់ប្ែលខាំកូនោអត្់
ឬកប្ងាប

រប្រងខាំយ៉ាងប្ណនរិនគ្ពរប្លងយ៉ា ងណា

សភាវធរ៌រ៊ឺ

លោភៈ ទ្ិែិា ក៏ រប្រងម្ចនសភាពគ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍របស់ខួនទ្
ា
ករិ ន
គ្ពរប្លងក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
តរន័
ត្ណា
ា ជាលហត្

បែិចាសរបាទ្

ឧបាោនលកើត្លឡើងបានអាស្ស័

ែូលចានោះត្ណា
ា លទ្ើបជាោរចង់ បានកនងអាររោណ៍ប្ែលរក

រិនោន់ ែល់ ចំប្ណក ឧបាោន ជាលសចកដីគ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍ប្ែល
រកែល់ខួានលហើ

លដ្ឋ

រិ នគ្ពរប្លង ឬន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ត្ណា
ា ជាលសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងអាររោណ៍ជួ បែំបូង ។
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សរចា

ឧបាោន
ជួបលហើ

ជាលសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងអាររោណ៍ប្ែលបាន

លៅជាប់កនងចិត្ត ឬន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ត្ណា
ា លគ្បៀបែូចលែើរល
ែកបានង្ក
បានលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ើ ប្ែលលៅត្ូ ច ឬលទ្ើបប្ត្ដ្ឋំេីោៗ រប្រង

ចំប្ណក ឧបាោន ែូចលែើរល

ើ លទោះដ្ឋំទ្កធំលហើ

លំបាក លគ្ព្វោះឫសប្កវចាក់ម្ចំលហើ

ែក

ឧបាោន លទ្ើបជាោរ

គ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍យ៉ា ងប្ណនជាងត្ណា
ា ។
ឧបាោន ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

ោរបាោន

រ៊ឺ

ធរ៌ប្ែលគ្បោន់ម្ចំកនងោររណាររោណ៍

រហូត្គ្បោន់ម្ចំកនងភវសរបត្តិលដ្ឋ

ំណាចត្ណា
ា ប្ែលម្ចនកម្ចាំង

ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។
២. ទ្ិ ែាបាោន រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែលគ្បោន់ម្ចំកនងោរ
ប្ែលលគ្ៅពីសីលពាត្បោម្ចសទ្ិែិា និង ត្តវទ្ទ្ិែិា
ទ្ិែិាលចត្សិក ប្ែលលៅកនងទ្ិែិារត្សរប

ល់ល

ើញខស

ងគធរ៌ បានែល់

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

៣. សីលពាត្បាោន រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែលគ្បោន់ម្ចំកនងោរបែិ បត្តិខស
រិត្ថាោរបែិ បត្តិរបស់ខួាននិ ងទំឱ្យផត្ទ្កខបាន
ទ្ិែិលា ចត្សិក ប្ែលលៅកនងទ្ិែិារត្សរប
៤.

ងគធរ៌

បានែល់

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។

ត្តវទ្បាោន រ៊ឺ ធរោជាត្ិប្ែលគ្បោន់ម្ចំកនងរូបទរខនធ ៥

ថាជាត្ួខួាន លដ្ឋ

ំណាចសោា

ប្ែលលៅកនងទ្ិែិារត្សរប

ទ្ិែិា

ងគធរ៌ បានែល់ ទ្ិែិាលចត្សិក

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។
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សរចា

សងគហវ ិភារ

ឧបាោនោំង ៤ គ្បោរលនោះ ម្ចន ងគធរ៌គ្ត្ឹរប្ត្ ២ ប៉ាលណាោោះ រ៊ឺ
លោភលចត្សិក និងទ្ិែិលា ចត្សិក ។
ធម្៌ប្ែលលះឧបាទាន ៤
ោរបាោន លោះបានលដ្ឋ
ទ្ិែាបាោន លោះបានលដ្ឋ

បញ្ញាកនង

រហត្តររគចិត្ត ។

បញ្ញាកនង លសាតបត្តិររគចិត្ត ។

សីលពាត្បាោន លោះបានលដ្ឋ
ត្តវទ្បាោន លោះបានលដ្ឋ

បញ្ញាកនង លសាតបត្តិររគចិត្ត ។
បញ្ញាកនង លសាតបត្តិររគចិត្ត ។

ចំណចសម្ចគល់
ោរបាោន បានែល់ ោរគ្បោន់ម្ចំកនងរូបភព និ ង រូបភពផង
ទ្ិែាបាោន

ករោសសកតញាណ រប្រងលោះបានកនងខាងលែើ រ

ត្តវទ្បាោន

វ ិបសសទបញ្ញា

វ ិបសសទបញ្ញា រប្រងលោះបានកនងខាងលែើ រ
ជាលហត្ក្នោរលោះឧបាោនោំងពួង ។
៦. នីវរណ

នី វរណ បានែល់ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ កសល
ធរ៌លផសងៗ ប្ែលលកើត្លឡើង គ្ត្ូវនីវរណធរ៌ោោំងទ្ករិនឱ្យលកើត្ ក៏លកើត្
លឡើងរិនបាន លហើ

កសលធរ៌ខាោះ ែូ ចជាឈានកសលជាលែើរ ប្ែលកំពង

លកើត្លឡើង នីវរណធរ៌លនោះក៏លធាើឱ្យសាបសូនយលៅបាន ម្ចនវចនត្ថៈថា
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ឈាទទ្ិកំ និ វលរនតីត្ិ = នីវរណានិ
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

ណាោោំងលសចកដីលម្ច
អ នឈានជាលែើរ រិន

ឱ្យលកើត្លឡើង ធរ៌ោំង

លទោះលឈាោោះថា នីវរណ ។

ធរោតបរគលោំង
រកាសីល

រប្រងរិនលគ្ត្ក រកនងោរបំលពញោន

ចលគ្រើនភាវទលដ្ឋ

លគ្ចើន

ប្ែលែូលចនោះលនោះលគ្ព្វោះលហត្ក្ន

ំណាចនីវរណធរ៌ បានែល់ លោភៈ លោសៈ េីនៈ រិទ្ធៈ ឧទ្ធចាៈ កកាចាៈ
វ ិចិកិចាេ និងលម្ចហៈ ណារួ

ឬលគ្ចើនយ៉ា ងលទោះឯង គ្គខាោះខណៈ

កំពងលធាើកសលលទោះលកើត្លសចកដីសាោក់លសោើរចិត្ត

ធញគ្ោន់លកើត្លសចកដី

រិនលពញចិត្តកនងោរលធាើលឡើងបាន លធាើឱ្យសោធ សត្ិ បញ្ញា េ

ចោះលៅ

ោំងលនោះអាចជា ំណាចរបស់ េីនរិទ្ធនីវរណៈលកើត្លឡើងោោំងលសចកដីលអ
ម្ចនសោធជាលែើ រលទោះ ឬលដ្ឋ

ំណាចោរឆ្នោនីវរណៈ ពាបាទ្នីវរណៈ

យ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្លកើត្លឡើងែល់ឈានោភីបរគល ក៏លធាើឱ្យឈានប្ែល
សលគ្រចលហើ

លទោះសាបសូនយលៅ រិនអាចលៅកនងឈានសម្ចបត្តិបាន។

នីវរណធរ៌
លកើត្ លដ្ឋ

លទ្ើបជាធរ៌ប្ែលោោំងកសលធរ៌ោំង

ចំលព្វោះជាលគ្រឿងោោំង ឈាន ររគ ផល

រិនឱ្យ

ភិញ្ញា សម្ចបត្តិ ។

នីវរណៈ ម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ោរឆ្នោនីវរណ ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ ោរ
លពញចិត្តកនងោររណាររោណ៍ រប្រងោោំងសម្ចធិប្ែលនឹងឱ្យចូ លែល់
ឈានជាលែើរ ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលោភរូល-
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ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ចិត្ត ៨ ែួ ង ។
២. ពាបាទ្នីវរណ ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ
លសចកដីលគ្ោធ

រប្រងទ្ម្ចា

បីត្ិប្ែលនឹងឱ្យចូ លែល់ឈានជាលែើរ

ងគធរ៌ បានែល់ លោសលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលោសរូ លចិត្ត ២ ែួង ។
៣. េី នរិទ្ធនីវរណ ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ
លសចកដីរួញោេ

ចាកអាររោណ៍

ែល់ឈានជាលែើរ

ងគធរ៌

រប្រងលធាើឱ្យខាោះវ ិត្កាៈប្ែលជា ងគឧបោរៈ

បានែល់

េីនលចត្សិកនិងរិទ្ធលចត្សិក

ប្ែលលៅកនង កសលសសង្កខរ ិកចិត្ត ៥ ែួ ង ។
៤. ឧទ្ធចាកកាចានីវរណ ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ

ោររលវ ើរវ

លៅដគ្កហា

ចិត្ត រប្រងលធាើឱ្យខាោះលសចកដីសខចិត្ត ប្ែលឧបោរៈ

ែល់ឈានកសលជាលែើរ

ងគធរ៌ បានែល់ ឧទ្ធចាលចត្សិកនិងកកាចា-

លចត្សិក ប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត តរសររួរ ។

៥. វ ិចិកិចាេនីវរណ ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ

លសចកដីសងស័

ោប្រកចិ ត្តកនងវត្ថប្ែលរួរលជឿ

រប្រងទ្ម្ចា

រ៊ឺ

វ ិចារៈប្ែល

ពិចារណាអាររោណ៍របស់ឈានជាលែើ រ ងគធរ៌ បានែល់ វ ិចិកិចាេលចត្សិក
ប្ែលលៅកនងវ ិចិកិចាេសរប
៦.

ត្តចិត្ត ១ ែួង ។

វ ិជាានីវរណ ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ សភាវៈ

ប្ែលបិទ្បាំងលសចកដីពិត្ទ្ករិនឱ្យល

ើញចាស់កនងអាររោណ៍

សត្ិបបដ្ឋាន ោោំងររគ ផល និព្វាន រិ នឱ្យលកើត្លឡើង
លម្ចហលចត្សិក ប្ែលលកើត្កនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ។
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របស់

ងគធរ៌ បានែល់

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

កនងនីវរណៈ ៦ គ្បោរលនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ងគធរ៌ម្ចន ៨

គ្បោរ រ៊ឺ លោភលចត្សិក លោសលចត្សិក េីនលចត្សិក រិទ្ធលចត្សិក
ឧទ្ធចាលចត្សិ ក កកាចាលចត្សិ ក វ ិចិកិចាេលចត្សិ ក លម្ចហលចត្សិក ។

សគ្ម្ចប់ េីនលចត្សិក និ ងរិទ្ធលចត្សិក ោំង ២ លនោះ ប្ែលចាត្់
ជានីវរណៈជារួ

គនលគ្ព្វោះជា សហកោចិ

កសលសសង្កខរ ិកចិ ត្តែូចគន
លចត្សិកេ

លព្វលលដ្ឋ

រ៊ឺ គ្ត្ូវលកើត្គ្ពរគនជារួ
កិចារប្រងលធាើឱ្យចិត្ត

និ ង

ចាកអាររោណ៍ែូចគន ជាលហត្ក្នលោសជាៈ រ៊ឺ លសចកដីខិាល

គ្ច ូសែូ ចគន

និ ងោលលព្វលលដ្ឋ

បែិ បកខធរ៌

ម្ចនវរី ិ

លចត្សិក

ជាបែិ បកខធរ៌ែូចគន ។
ឧទ្ធចា និងកកាចាលចត្សិក ចាត្់ជានីវរណៈជារួ
លដ្ឋ

កិចា លធាើឱ្យរិនសៃប់ លព្វលលដ្ឋ

គ្បោរ ោលលព្វលលដ្ឋ

បចា័

គន ោលលព្វល

ជាលហត្ឱ្យែល់ពយសនៈ ៥

បែិបកខធរ៌ ជាបែិបកខែល់លសារនសសលវទ្ទ

រ៊ឺ លសចកដីសខចិត្ត ប្ែលជាលហត្ឱ្យែល់

បបទភាវទ ែូចគន ។

នីវរណធរ៌ ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងឈាន កនងោរចលគ្រើនសរេភាវទ
លនោះ ម្ចនគ្ត្ឹ រប្ត្ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ោរឆ្នោ នីវ រណ, ២. ពាបាទ្នី វ រណ, ៣. េី នរិ ទ្ធនីវ រណ,

៤. ឧទ្ធចាកកាចានីវរណ, ៥. វ ិចិកិចាេនីវរណ ។

ចំប្ណក វ ិជាានីវរណៈរិនប្រនជាលគ្រឿងោោំងឈានលឡើ

ឈាន

លដ្ឋ

លគ្ចើនអាស្ស័

បញ្ា តតររោណ៍

ប្ត្ោរចលគ្រើនវ ិបសសទ-

ករោដ្ឋានលែើរបីឱ្យលកើត្ររគ ផល និព្វានលទោះ នឹងគ្ត្ូវអាស្ស័
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លគ្ព្វោះ

បញ្ញា រ៊ឺ
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សរចា

សងគហវ ិភារ

សម្ចោទ្ិែិជា
ា គ្បោរសំខាន់ លទ្ើបលព្វលថា វ ិជាានីវរណៈប៉ាលណាោោះ ជាលគ្រឿង
ោោំងររគ ផល និព្វាន យ៉ា ងពិត្គ្បាកែ ។
ចំប្ណកនីវរណៈ ៥ គ្បោរប្ែលជាលគ្រឿងោោំងឈានលទោះ កនងោរ
ចលគ្រើនវ ិបសសទ

រប្រងលគ្បើជាអាររោណ៍របស់សត្ិ បបដ្ឋាន

កនងធម្ចោន-

បសសទសត្ិ បបដ្ឋាន នីវរណបពាៈបាន ែូចជាកំ ណត្់ទរលពញចិត្ត ទរ
រិនលពញចិត្ត ទរងង

ទររលវ ើរវ

ទរលកើត្ទ្កខ និងទរសងស័

ឱ្យវ ិបសសទញាណលកើត្ នឹ ងចូលែល់ ររគ ផល និព្វានបាន នីវរណៈ ៥
លទ្ើបរិនជាលគ្រឿងោោំងររគ ផល និព្វាន ប្ែលគ្បាកែបាន ។
យ៉ា ងណាកដី លបើ វ ិជាាម្ចនកម្ចាំងខាាំង លធាើឱ្យ នកបែិបត្តិលភាចភាាំង
សត្ិលរឿ

ៗ ឬោាប់ ប់រ ំបញ្ញារកត្ិចត្ួចក៏រិនអាចពិចារណា នីវរណៈ

៥ ប្ែលកំពងគ្បាកែលទោះបាន ោលែូលចនោះក៏លព្វលបានថា នីវរណធរ៌
ោំង ៦ គ្បោរជាលគ្រឿងោោំងររគ ផល និព្វានបាន ។
សរបលសចកដីថា នីវរណធរ៌ ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងឈានលទោះ ម្ចន
៥ គ្បោរ (លវៀរ វ ិជាានីវរណៈ) ចំប្ណកនីវរណធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងោោំង
ររគ ផល និព្វាន លទោះម្ចន ៦ គ្បោរ ។
នីវរណធរ៌ ជាបរ ិ
ោរ

ំគ្រងបានលដ្ឋ

ដ្ឋានកិលលស រ៊ឺ កិលលសយ៉ា ងកណា
ដ ល លធាើ

សរេភាវទ ប្ត្លបើនឹងគ្បហារកិលលសនីវរណៈឱ្យ

ដ្ឋច់ខាត្លៅ គ្ត្ូវអាស្ស័

ោរចលគ្រើ នវ ិបសសទរហូត្សលគ្រចររគ ផល

និព្វាន លទ្ើ បគ្បហារកិលលសបានពិត្គ្បាកែ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ធម្៌ប្ែលលះនីវរណៈ
បញ្ញាកនង

លសាតបត្តិររគចិត្ត

ិ ិកិចាេនីវរណៈ
លោះវច

និងកកាចា-

នីវរណៈ ។
បញ្ញាកនង

ទគរិ ររគចិត្ត លោះោរឆ្នោនីវរណៈ និងពាបាទ្-

នីវរណៈ ។
បញ្ញាកនង

រហត្តររគចិត្ត លោះនី វរណៈប្ែលលៅសល់ោំង ស់ ។
ចំ ណចសម្ចគល់

អាោរងង

លែក ជាធរ៌គ្បចាំោ

របស់សត្ាប្ត្រា៉ា ង លៅថា

ោយនរត្ធរ៌ ម្ចន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

សីត្

បានែល់

សរផសសលៅដ, ៣. ជិ

សរផសសគ្ត្ជាក់,

២.

ឧណា

បានែល់

ចាេ បានែល់ លហវ, ៤. បិបាស បានែល់ លស្សក,

៥. ឧចាារ បានែល់ ឧចាារៈ, ៦. បសាវ បានែល់ បសាវៈ, ៧. េី នរិទ្ធ
ោរងង

លែក, ៨. ជោ បានែល់ ចាស់, ៩. ពាធិ បានែល់

៊ឺ ,

១០. ររណ បានែល់ សាាប់ ។
សគ្ម្ចប់េីនរិទ្ធ

ប្ែលជាោរលែកលក់លទោះ

បេជាននិងលសកខ -

បរគល េីនរិ ទ្ធប្ែលជាកិលលសនីវរណៈ រប្រងលកើត្លឡើងបាន ចំប្ណក
គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព
បានគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ

ក
ន ស់អាសវកិាលលសលហើ

េីនរិទ្ធកិលលសលឡើ

រង់ម្ចនប្ត្ោរលែកលក់

ប្ែលជាលសចកដីចាំបាច់របស់ភវងគកិចា រ៊ឺ ជាធរ៌គ្បចាំោ
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ោរលែកលក់រិន
ប៉ាលណាោោះ ។

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

៧. អនុសយ
នស

ជាលឈាោោះរបស់កិលលសយ៉ា ងលអិត្ប្ែលលែកសរៃំលៅ

កនងខនធសទដនរបស់សត្ាោំង
សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត
លរឿ

ៗ លៅ

នរណាល

នស័

លនោះក៏នឹងម្ចនគ្បចាំលៅកនងខនធសទដន

លទ្ើបជាធរោជាត្ិប្ែលលែកសរៃំរិនបង្កាញខាួនឱ្យ

ើញចាស់ លវៀរប្ត្គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធរួ

អាចែឹ ង នស័

របស់សត្ាោំង

ធរោត នស័
គ្បចាំកនងខនធសទដន
លឡើ

នស័

ែោបណាប្ែលលៅរិ នោន់ បាន

គ្ពោះ ងគប៉ាលណាោោះ ប្ែល

បាន ។

កិលលសលទោះ

ជាធរោជាត្ិលអិត្លែកសរៃំលៅជា

រិនសប្រដងលចញរកឱ្យគ្បាកែតរោារណារួ

ោលម្ចនអាររោណ៍លផសងៗ រកប៉ាោះខោប់ផូវប្ភន
ា
ក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ដ ត្ ោ

និងចិត្តលហើ

ប្គ្បសភាពជាបរ ិ

នស័

កិលលសប្ែលសៃប់លទោះ ក៏នឹង

ដ្ឋានកិលលស រ៊ឺ កិលលសយ៉ា ងកណា
ដ លគ្បាកែលឡើង

ផាូវចិត្ត ជាលសចកដីលគ្ត្ក រ និ ងរិ នលគ្ត្ក រែល់អាររោណ៍ប្ែលជួបលទោះ
លបើបរ ិ

ដ្ឋានកិលលសលនោះម្ចនកម្ចាំងខាាំងលឡើង

ក៏នឹងជាបចា័

ែល់

វ ីត្ិករ
ា កិលលស ជាកិលលសយ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ គ្បាកែជាោរលធាើផូវោ
ា
ផាូវវចាលឡើងរក ោំងបរ ិ
រិនលៅថា
កិលលស

នស័

ដ្ឋានកិលលស និងវ ីត្ិការកិលលស ២ គ្បោរលនោះ

កិលលសលទ្ ប្ត្បរ ិ

និងវ ីត្ិការកិលលសលកើត្ពីបរ ិ

ឧបត្ថរភជាប់ ត្គនលៅែូលចនោះ ។
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ដ្ឋានកិលលសលកើត្ពី នស័
ដ្ឋានកិលលស

ជាលហត្បចា័

ភិធរោត្ថសងគហ

លដ្ឋ

សរចា

លហត្លនោះ

នស័

សងគហវ ិភារ

កិលលស លទ្ើបជាកិលលសរួ

គ្បលភទ្

ប្ែលម្ចនសភាពលអិត្ សៃប់លែកសរៃំលៅកនងខនធសទដនរបស់សត្ាោំងែូ ចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
បបហី នលែាន
ប្គ្បថា

ន

ន សទតលន លសនតីត្ិ =

ធរ៌ោំង

នសយ ។

រប្រងលែកសរៃំលៅកនងសទដនលរឿ

លគ្ព្វោះ ត្ថថា ជាកិលលសប្ែលលៅលោះរិនោន់បាន លឈាោោះថា
( ន ម្ចន ត្ថថា លរឿ
ន័

ៗ

នស័

ៗ)

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

នរូបំ

ោរណំ

លភិតា

ឧបបជានីត្
ត ិ

=

នសយ ។
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

ណា ោលបានលហត្សររួរលហើ

លកើត្លឡើងបាន ធរ៌ោំង
ឧបម្ច
ែូចល

នស័

លទោះ លឈាោោះថា

នស័

រប្រង

។

កិលលស បរ ិ

ដ្ឋានកិលលស និងវ ីត្ិការកិលលស

កគ្គប់ល

ើ រូសៗ គ្ត្ង់ ខាងគ្ប ប់ លភាើងក៏

ើ រូសកនងគ្ប ប់

គ្បាកែលឡើង និងោលទំលភាើងលទោះលៅ ជជារួ

វត្ថណាប្ែលលភាើងលឆ្ោះ

លភាើងក៏នឹងលឆ្ោះវត្ថលទោះៗ ។
នស័
ល

កិលលស

លគ្បៀបែូចជាចំលហោះលភាើងប្ែលលៅលលើកាល

ើ រូសលទោះ អាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលរកប៉ាោះខោប់ផូវប្ភន
ា
ក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ដ ត្ ោ

ចិត្ត លគ្បៀបែូចជា

កគ្គប់ល

ើ រូស លៅរូសគ្ត្ង់ កប្នាង

សគ្ម្ចប់រូស ។
បរ ិ

ដ្ឋានកិលលស ែូចលភាើងប្ែលគ្បាកែលឡើងគ្ត្ង់កាលល
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ើ

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

រូសលទោះ ោល

សងគហវ ិភារ

កលភាើងប្ែលគ្បាកែលឡើងលនោះលៅ ជវត្ថែក្ទ្ក៏នឹងលឆ្ោះ

លភាើងប្ែលលឆ្ោះវត្ថលទោះៗ លគ្បៀបែូចជាវ ីត្ិការកិលលសែូលចានោះប្ែរ ។
ធម្៌ប្ែលលះក្ិច្លសទា ំង្ ៣ ច្នះ គឺ
សីល គ្បហារ វ ីត្ិការកិលលស ។
សម្ចធិ គ្បហារ បរ ិ

ដ្ឋានកិលលស ។

បញ្ញាកនងររគចិត្ត គ្បហារ នស័
នស័

កិលលស ។

កិលលស ម្ចន ៧ គ្បោរ

១. ោរោគនស

ធរោជាត្ិប្ែលជាលសចកដីលគ្ត្ក រ ជាប់ចិត្តកនង

ោររណាររោណ៍ ប្ែលលែកសរៃំលៅកនងខនធសទដន ោលបានបចា័
ប្គ្បសភាពជាបរ ិ

ដ្ឋានកិលលស ក៏នឹងម្ចនសភាពជា លោភលចត្សិក

ប្ែលគ្បកបកនងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។
២. ភវោគនស

ធរោជាត្ិប្ែលជាលសចកដីលគ្ត្ក រ ជាប់ចិត្តកង
ន

ត្តភាពរបស់ខួន
ា
ជាប់ចិត្តកនងរូបភព

ប្ែលសៃប់លែកសរៃំលៅកនងខនធសទដន
កិលលសលហើ
វ ិបប

បានែល់

រូបភព ឬរូបជាន

រូបជាន

ោលប្គ្បសភាពជាបរ ិ

លោភលចត្សិក

ដ្ឋាន

ប្ែលគ្បកបកនងទ្ិែិារត្-

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។
៣. បែិ ឃានស

ធរោជាត្ិប្ែលជាោររិនលពញចិត្តកនងអាររោណ៍

ប្ែលសៃប់លែកសរៃំលៅកនងខនធសទដន ោលប្គ្បសភាពជាបរ ិ
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ដ្ឋាន

ភិធរោត្ថសងគហ

កិលលសលហើ

សងគហវ ិភារ

សរចា

បានែល់ លោសលចត្សិកប្ែលលៅកនង លោសរូលចិត្ត ២។

៤. ម្ចទនស

ធរោជាត្ិប្ែលជាោរលលើកត្លរាើងខាួន គ្បោន់ខួាន

ប្ែលសៃប់លែកសរៃំលៅកនងខនធសទដន ោលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ប្គ្បសភាព
ជាបរ ិ

ដ្ឋានកិលលសលហើ

ទ្ិែិរ
ា ត្វ ិបប

បានែល់ ម្ចនលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនង

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

៥. ទ្ិដ្ឋានស

ធរោជាត្ិប្ែលជាោរ ល់ខស ប្ែលលែកសរៃំលៅកនង

ខនធសទដន ោលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ប្គ្បសភាពជាបរ ិ

ដ្ឋានកិលលសលហើ

បានែល់ ទ្ិែិលា ចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនងទ្ិែិារត្សរប
៦. វ ិចិកិចាេនស

ធរោជាត្ិប្ែលជាោរសងស័

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។
ោប្រកចិត្តកនងវត្ថ

រួរលជឿ ប្ែលលែកសរៃំលៅកនងខនធសទដន ោលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ប្គ្បសភាព
ជាបរ ិ

ដ្ឋានកិលលសលហើ

ប្ែលគ្បកបកនងវ ិចិកិចាេសរប
៧.

វ ិជាានស

តរលសចកដីពិត្

ជាសភាវធរ៌ប្ែលលៅថា វ ិចិកិចាេលចត្សិក
ត្តចិត្ត ១ ែួង ។

ធរោជាត្ិប្ែលជាលសចកដីលៃង់ រិនែឹងសភាវធរ៌

ប្ែលសៃប់លែកសរៃំលៅកនងខនធសទដន

អាររោណ៍ ប្គ្បសភាពជាបរ ិ

ដ្ឋានកិលលសលហើ

ោលប៉ាោះខោប់

បានែល់ លម្ចហលចត្សិក

ប្ែលគ្បកបកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ។
នស័
លហើ

៧ គ្បោរលនោះ ោលប្គ្បសភាពជាបរ ិ

ដ្ឋានកិលលស

ម្ចនគ្បលភទ្ ងគធរ៌គ្ត្ឹ រប្ត្ ៦ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. លោភលចត្សិ ក , ២. លោសលចត្សិ ក , ៣. ម្ចនលចត្សិ ក,

៤. ទ្ិែិលា ចត្សិក, ៥. វ ិចិកិចាេលចត្សិក, ៦. លម្ចហលចត្សក ។
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សរចា

សងគហវ ិភារ

ធម្៌ប្ែលលះអនុសយ
័
៧
បញ្ញាកនង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះទ្ិដ្ឋានស័

និ ងវ ិចិកិចាេនស័

បញ្ញាកនង ទគរិររគចិត្ត លោះោរោគនស័
បញ្ញាកនង

និង វ ិជាានស័

រហត្តររគចិត្ត

។

និងបែិ ឃានស័

លោះភវោគនស័

ម្ចទនស័

។
៨. សំច្ោជន

សំលយជន បានែល់ ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងចងសត្ាោំង
ឱ្យជាប់លៅកនងវែដទ្កខ ែូចប្ខសប្ែលចងសត្ាទ្កជារួ

បលង្កគលរិនឱ្យរបូត្

ផត្លៅបាន ែូចវចនត្ថៈសប្រដងថា សំលយលជនតិ ពនធនីត្
ត ិ = សំលយជទនិ
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

ណា រប្រងចងសត្ាោំង

ទ្ក ធរ៌ោំង-

លទោះ លឈាោោះថា សំលយជន ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងធរោសងគណីរូលែី ោ សប្រដងថា

ទ្ូររត្សសបិ អាកឌេនលត និសសរ ិត្ំ

បបោនវលសន ពនធនំ =

សំលយជនំ ប្គ្បថា ោរចងសត្ាឱ្យជាប់លៅកនងវែដទ្កខលដ្ឋ
ឱ្យលចញផត្ចាកទ្កខកនងវែដ
ប្ែលលៅកនងទ្ីឆ្ងៃ

លដ្ឋ

អាោរប្ែលចាប់ ូស

ំណាចរិន
ឬោញសត្ា

ឱ្យចោះរក លឈាោោះថា សំលយជន ។

តរធរោត កនងសទដនរបស់បេជានោំង

រប្រងម្ចនធរោជាត្ិ

រា៉ា ង លគ្បៀបែូ ចប្ខស ១០ សរក្ស ប្ែលចងសត្ាទ្ករិនឱ្យរួចផត្ពី កង
ទ្កខបាន រ៊ឺ គ្ត្ូវវ ិលវល់សាាប់លកើ ត្លៅកនងវែដទ្កខ ប្ខស ១០ សរក្សលទោះ
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ក៏រ៊ឺ

សរចា

សំលយជនៈលទោះឯង

សំលយជនៈប្ខសលទោះក៏នឹងោញ
ទ្ងជារួ

សំលយជនៈលទោះៗ

លបើប្ខសសរក្សណារួ

សងគហវ ិភារ

ត្ឹងលឡើងលហើ

កសត្ាលទោះលៅលកើត្កនងភូរិប្ែលោក់
លដ្ឋ

អាស្ស័

ករោប្ែលសត្ាោំងលទោះ

បានលធាើទ្ក ។
សំលយជនៈលនោះ លពលខាោះក៏លគ្បើជា សលញ្ញាជនៈ ម្ចនលសចកដីថា
លគ្រឿងចងសត្ាទ្ក សប្រដងសំលយជនធរ៌ ម្ចន ២ ន័
គ្ពោះ ភិធរោ និ ងតរន័
សំលយជនៈរួ

ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ ប្ត្ោំង ២ ន័

រ៊ឺ តរន័

ក្ន

លនោះ ក៏ម្ចនចំនួន

ៗ ១០ គ្បោរលសោើគន និងកនងសំលយជនៈ ១០ គ្បោរលនោះ

ប្ចកលចញជា ២ ពួក រ៊ឺ
១. ឱ្រម្ចភរិ

សំលយជន បានែល់ សំលយជនៈប្ែលចងោញ

សត្ាទ្កកនងភូ រិខាងលគ្ោរ រ៊ឺ ោរភូរិ ។
២. ឧទ្ធម្ចភរិ

សំលយជន បានែល់ សំលយជនៈប្ែលចងោញ

សត្ាទ្កកនងភូ រិខាងលលើ រ៊ឺ រូបភូរិ និង រូបភូរិ ។
ប្ចកសំលយជនៈ ១០ តរន័

ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ (សត្តនតន័

)

១. ោរោរសំលយជន បានែល់ លោភលចត្សិកកនងលោភរូល
ចិត្ត ៨ ែួ ង ។
២. រូបោរសំលយជន បានែល់ លោភលចត្សិកកនងទ្ិែិារត្វ ិបបត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។
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វ ិបប

៣.

សរចា

សងគហវ ិភារ

រូបោរសំលយជន បានែល់ លោភលចត្សិកកនងទ្ិែិារត្-

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។
៤. បែិ

សំលយជន បានែល់ លោសលចត្សិកកនងលោសរូ ល

ចិត្ត ២ ែួង ។
វ ិបប

៥. ម្ចនសំលយជន បានែល់ ម្ចនលចត្សិកប្ែលលៅកនងទ្ិែិារត្ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។
៦. ទ្ិ ែិស
ា ំលយជន បានែល់ ទ្ិែិាលចត្សិកប្ែលលៅកនងទ្ិែិារត្-

សរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។
៧. សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន បានែល់ ទ្ិែិលា ចត្សិកប្ែល

លៅកនងទ្ិែិារត្សរប
៨.
សរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

វ ិចិកិចាេសំលយជន

បានែល់

វ ិចិកិចាេលចត្សិកកនងវ ិចិកិចាេ

ត្តចិត្ត ១ ែួង ។
៩. ឧទ្ធចាសំលយជន បានែល់ ឧទ្ធចាលចត្សិកកនង កសលចិត្ត

១២ ែួ ង ។
១០.

វ ិជាាសំលយជន បានែល់ លម្ចហលចត្សិកប្ែលលៅកនង

កសលចិត្ត ១២ ែួង ។
ឱ្រម្ចភរិ

សំលយជន ៥ គ្បោរ

១. ោរោរសំលយជន, ២. បែិ

សំលយជន, ៣. ទ្ិែិស
ា ំលយជន,

ិ ិកិចាេសំលយជន ។
៤. សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន, ៥. វច
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សរចា

ឧទ្ធម្ចភរិ

សងគហវ ិភារ

សំលយជន ៥ គ្បោរ

១. រូបោរសំលយជន, ២.

រូបោរសំលយជន, ៣. ម្ចនសំលយជន,

វ ិជាាសំលយជន ។

៤. ឧទ្ធចាសំលយជន, ៥.
ធរោត បេជានោំង

ប្ែលរិនបានចលគ្រើនសរេភាវទឱ្យចូល

ែល់ឈាន ោរោរសំលយជនៈ រប្រងត្ឹងជាគ្បចាំជានិចា និងលបើបានលធាើ
ទ្ចារ ិត្ករោទ្កលគ្ចើន បែិ

សំលយជនៈយ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ ទ្ិែិស
ា ំលយជនៈ

និងវ ិចិកិចាេសំលយជនៈ ោំង ៣ យ៉ា ងលនោះ ក៏និងម្ចនឱ្ោសត្ឹ ងលឡើង
និងទំលៅោន់ បា

ភូរិបាន

ចំប្ណកសីលពាត្បោម្ចសសំលយជនៈ

និងរិ នគ្បាកែែល់បរគលទ្ូលៅ ប្ត្លបើ គ្បាកែត្ឹងលឡើងោលណា ក៏អាច
ោញលៅោន់ បា

បានែូចគន ។

លបើបរគលលទោះលធាើសចរ ិត្ករោជាចំប្ណកលគ្ចើន បែិ
យ៉ា ងសារញ្ា (រិ នទំលៅោន់ បា

) សោា

សំលយជនៈ

ទ្ិែិស
ា ំលយជនៈោំង ២

លនោះ ម្ចនឱ្ោសត្ឹងលឡើងបាន និងទំលៅលកើត្ជារនសស លទ្វត ចំប្ណក
រិចាេទ្ិែិា សីលពាត្បោម្ចស វ ិចិកិចាេសំលយជនៈ ោំង ៣ លនោះ រិនម្ចន
ឱ្ោសត្ឹ ងលឡើងបានកនងោរលធាើកសល ។
សគ្ម្ចប់បេជានប្ែលបានឈាន

ោរោរសំលយជនៈ

បែិ

-

សំលយជនៈ និងសីលពាត្បោម្ចសសំលយជនៈ ោំង ៣ គ្បោរលនោះ រិន
ម្ចនឱ្ោសនិ ងត្ឹងលឡើងបានលឡើ

ឧទ្ធម្ចភរិ

សំលយជនៈ រ៊ឺ រូបោរៈ

រូបោរៈ ម្ចនោះ ឧទ្ធចាៈ និ ង វ ិជាាសំលយជនៈប៉ាលណាោោះ ប្ែលម្ចនឱ្ោស

ត្ឹងលឡើង លស្សចលហើ

ប្ត្រូបជាន ឬ រូបជានប្ែលខាួនបាន លដ្ឋ
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សរចា

សងគហវ ិភារ

លហត្លនោះ ឈានោភីបរគល ោលសាាប់ពីោរភូរិលទ្ើបលៅលកើត្កនងរូប
ភូរិ ឬ រូបភូ រិ តរសររួរែល់ឈាន ប្ត្បេជានប្ែលលៅលកើត្ជាគ្ពហោ
លនោះ លៅរិ នបានគ្បហារោរោរសំលយជនៈ បែិ

សំលយជនៈ ឱ្យជា

សរលចេទ្លទ្

ំណាចរបស់ឈាន

គ្បហារលែើរបីោរគ្របសងាត្់លដ្ឋ

ប៉ាលណាោោះ ។
ែូលចានោះ ោលគ្ពហោ ងគណាសាបសូនយចាកឈាន និងសាាប់លហើ
ក៏នឹងលកើត្ជាគ្ពហោត្លៅលទ្ៀត្រិនបាន គ្ត្ូវរកលកើត្កនងោរភូរិ ជារនសស
ឬលទ្វតពិត្គ្បាកែ
សំលយជនៈ បែិ

ប្ែលជាែូលចនោះ

ក៏លដ្ឋ

ំណាចរបស់ោរោរ

សំលយជនៈ ប្ែលចងព័ទ្លធ ៅកនងខនធសទដនរបស់

ខាួនឯង ជា នកោញចោះរកលដ្ឋ
ចំប្ណក គ្ពោះ រ ិ

ឱ្រម្ចភរិ

សំលយជនៈ ។

បរគល នកសគ្រចជាគ្ពោះលសាតបនន ឬគ្ពោះសក-

ោគរិបរគលលទោះ គ្បហារទ្ិែិា វ ិចិកិចាេ សីលពាត្បោម្ចសសំលយជនៈ
ោំង ៣ លនោះ លដ្ឋ

ដ្ឋច់ជាសរលចេទ្លហើ

លហែាិរសងារ រ៊ឺ

បា

លទ្ើបផត្ចាកោរោញលៅោន់

ភូរិ ៤ ប្ត្លៅរិនផត្ចាករជឈិរសងារ រ៊ឺ

រនសសភូរិ លទ្វភូរិ និងឧបរ ិរសងារ រ៊ឺ រូបភូ រិ

រូបភូរិ ប្ែលជាភូរិ

ថានក់ខពស់ ោំងលនោះលគ្ព្វោះលៅម្ចនសំលយជនៈប្ែលសល់ ៧ លទ្ៀត្ លៅ
កនងខនធសទដន

ែល់ោលសលគ្រចជា

ោរោរសំលយជនៈ និងបែិ

គ្ពោះ ទគរី

ក៏នឹងគ្បហារ

សំលយជនៈោំង ២ លនោះ បានលដ្ឋ

ដ្ឋច់

ជាសរលចេទ្ ២ គ្បោរលទ្ៀត្ ជាោរដ្ឋច់ចាករជឈិរសងារ បានដ្ឋច់ ជា
សរលចេទ្លទោះ រ៊ឺ គ្ពោះ ទគរី នឹងផត្ចាកោរលកើ ត្កនងរនសសភូរិ និង
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សរចា

សងគហវ ិភារ

លទ្វភូរិ

ប្ត្នឹងលៅលកើ ត្កនងរូបភូរិឬ រូបភូរិប៉ាលណាោោះ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះ

ឧទ្ធម្ចភរិ

សំលយជនៈលៅម្ចនែល់ោលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត

ក៏នឹង

ផត្ចាក ឧបររ
ិ សងារលទ្ៀត្ ោលបរ ិនិព្វានលទោះ ក៏រ៊ឺ ផត្ចាកលសចកដី
វ ិលវល់លកើត្សាាប់លហើ

រិនថាកនងសងារណាៗ ោំងលនោះលគ្ព្វោះបានោត្់

ផ្ទដច់សរក្សក្នសំលយជនធរ៌ ១០ គ្បោរ លដ្ឋ
រួ
គ្បហារលដ្ឋ

ស់លហើ

លទោះឯង ។

លទ្ៀត្ កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោសប្រដងថា សំលយជនៈប្ែលគ្ត្ូវ
ររគខាងលគ្ោរ រ៊ឺ លសាតបត្តិររគ សកោគរិររគ និង

ទគរិ ររគលទោះលឈាោោះថា ឱ្រម្ចភរិ
ប្ែលគ្ត្ូវគ្បហារលដ្ឋ

សំលយជនៈ ចំប្ណកសំលយជនៈ

រហត្តររគលទោះ

លឈាោោះថា

ឧទ្ធម្ចភរិ

-

សំលយជនៈ។
ប្ចកសំលយជនៈ ១០ តរន័

ក្នគ្ពោះ ភិធរោ

១. ោរោរសំលយជន បានែល់ លោភលចត្សិកប្ែលលៅកនង
លោភរូ លចិត្ត ៨ ែួង ។
២.

ទ្ិែិារត្វ ិបប

ភវោរសំលយជន

បានែល់ លោភលចត្សិកប្ែលលៅកនង

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។

៣. បែិ

សំលយជន បានែល់ លោសលចត្សិកប្ែលលៅកនង

លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ។
វ ិបប

៤. ម្ចនសំលយជន បានែល់ ម្ចនលចត្សិកប្ែលលៅកនងទ្ិែិារត្ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។
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សរចា

សងគហវ ិភារ

៥. ទ្ិ ែិាសំលយជន បានែល់ ទ្ិែិលា ចត្សិកប្ែលលៅកនងទ្ិែិារត្សរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។
៦. សី លពាត្បោម្ចសសំលយជន បានែល់ ទ្ិែិលា ចត្សិកប្ែល

លៅកនងទ្ិែិារត្សរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។

៧. វ ិចិកិចាេសំលយជន បានែល់ វ ិចិកិចាេលចត្សិកប្ែលលៅកនង

វ ិចិកិចាេសរប
៨.

ត្តចិត្ត ១ ែួង ។

ឥសាសំលយជន

បានែល់

ឥសាលចត្សិកប្ែលលៅកនង

លោសរូលចិត្ត ២ ែួ ង ។
៩. រចេរ ិ

សំលយជន បានែល់ រចេរ ិ

លចត្សិកប្ែលលៅកនង

លោសរូលចិត្ត ២ ែួ ង ។
១០.

វ ិជាាសំលយជន បានែល់ លម្ចហលចត្សិកប្ែលលៅកនង

កសលចិត្ត ១២ ែួង ។
ឱ្រម្ចភរិ

សំលយជន ៧ គ្បោរ

១. ោរោរសំលយជន, ២. បែិ

សំលយជន, ៣. ទ្ិែិាសលំ យជន,

៤. សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន, ៥. វ ិចិកិចាេសំលយជន, ៦. ឥសាសំលយជន, ៧. រចេរ ិ

សំលយជន ។

ឧទ្ធម្ចភរិ

សំលយជន ៣ គ្បោរ

១. ភវោរសំលយជន, ២. ម្ចនសំលយជន, ៣. វ ិជាាសំលយជន ។
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សរចា

សំលយជនៈ ១០ គ្បោរ តរន័

សងគហវ ិភារ

គ្ពោះ ភិធរោលនោះ ឱ្រម្ចភរិ

-

សំលយជន រ៊ឺ កិលលសធរ៌ ប្ែលជាចំប្ណកចងសត្ាទ្កកនងភូរិថានក់
ោប ម្ចន ៧ គ្បោរ ប្ត្ចំប្ណក ឧទ្ធម្ចភរិ

សំលយជនៈ រ៊ឺ កិលលសធរ៌

ប្ែលជាចំប្ណកចងសត្ាទ្កកនងថានក់ខពស់លទោះ ម្ចនគ្ត្ឹរប្ត្ ៣ គ្បោរ
ចំប្ណកលហត្ផលប្ែលចងសត្ាទ្កកនង លហែាិរសងារកដី រជឈិរសងារកដី
ឧបររ
ិ សងារកដី

រហូត្ែល់ោរោត្់ ផ្ទដច់សំលយជនៈលគ្រឿងចងសត្ាឱ្យ

ដ្ឋច់ ស់លៅ របបីគ្ជាប នលោរតរន័

ប្ែលបានលព្វលលហើ

សលន្រង្កគោះ ងគធរ៌របស់សំលយជនៈតរន័
សំលយជនៈតរន័

។

ោំង ២

ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ ១០ គ្បោរ ម្ចន ងគធរ៌ ៧ រ៊ឺ

១. លោភលចត្សិ ក , ២. លោសលចត្សិ ក , ៣. ម្ចនលចត្សិ ក ,

៤. ទ្ិែិាលចត្សិក, ៥. វ ិចិកិចាេលចត្សិក, ៦. ឧទ្ធចាលចត្សិក, ៧. លម្ចហលចត្សិក ។
សំលយជនៈតរន័

ក្នគ្ពោះ ភិធរោ ១០ គ្បោរ ម្ចន ងគធរ៌ ៨

១. លោភលចត្សិ ក , ២. លោសលចត្សិ ក , ៣. ម្ចនលចត្សិ ក ,

៤. ទ្ិែិាលចត្សិក, ៥. វ ិចិកិចាេលចត្សិក, ៦. ឥសាលចត្សិក, ៧. រចេរ ិ
លចត្សិក, ៨. លម្ចហលចត្សិក ។
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សរចា

ោលរួបរួរ ងគធរ៌របស់សំលយជនៈោំង ២ ន័

លហើ

បាន ងគធរ៌ ៩ រ៊ឺ
១. លោភលចត្សិ ក , ២. លោសលចត្សិ ក , ៣. ម្ចនលចត្សិ ក ,
៤. ទ្ិែិលា ចត្សិក, ៥. វ ិចិកិចាេលចត្សិក, ៦. ឥសាលចត្សិក, ៧. រចេរ ិ

-

លចត្សិក, ៨. ឧទ្ធចាលចត្សិក, ៩. លម្ចហលចត្សិក ។
៩. ក្ិច្លស
កិលលស

ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យលកើត្ោរលៅហោងលៅដគ្កហា

ោំងចិត្ត និ ងោ

លសចកដីថា ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

កិលលស រប្រងគ្ត្ូវលៅហោងលៅដគ្កហា
ជា កសលលចត្សិកពួករួ

តរកិលលសលៅផងប្ែរ កិលលស

ោលគ្បកបជារួ

ចិត្តលហើ

រប្រងលធាើចិត្ត

ឱ្យជា កសលតរលចត្សិកលៅផងប្ែរ និងរូបប្ែលលកើត្ពី កសលចិត្ត
ោំងលទោះ ក៏ បលណា
ដ

តរោរលៅហោងលៅដគ្កហា

ធរោជាត្ិចិត្តរបស់បរគលប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋ

លៅផងប្ែរ លគ្ព្វោះ

កិលលស រ៊ឺ

លសចកដី

លោភ លសចកដីលគ្ោធ ឬលសចកដីលៃង់ជាលែើរ បរគលលទោះ រប្រងែឹ ងខាួនថា
ចិត្តកងខណៈលទោះស្សឡោះលអ
ន
សបា

ចិត្តនិងសបា

ថាា រិនម្ចនលសចកដីលៅដគ្កហា

ចិត្តលដ្ឋ

ប្េរោំងជាទ្ីសបា

ោ

ប្ភនកសបា

រខស្សស់

គ្បោរណាលឡើ

និង

ចិត្តែល់ នកប្ែលបានជួបលទ្ៀត្ផង

ប្ត្លបើកនងខណៈណាចិត្តរបស់បរគលម្ចនក់
លគ្ោធលៅដងំកនងចិត្តលហើ

ោ

ម្ចនលសចកដីលោភ

នកលទោះក៏ម្ចនលសចកដីលៅដគ្កហា
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លសចកដី
ចិត្ត រូប
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ោងោ
លហើ

សរចា

រខម្ចត្់ រិនស្សស់ថាា
ប្េរោំងឱ្យ នកែក្ទ្រកល

លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ំណាចរបស់កិលលសែូចលព្វល

ើញលហើ

ក៏រិនសបា

ចិត្តែល់ នក

លទោះលទ្ៀត្ផង ។
ែូលចានោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើ បគ្ទ្ង់លៅ កសលចិត្តគ្បោរខាោះ ប្ែលម្ចន
សភាពលធាើឱ្យលកើ ត្លសចកដីលៅហោងែល់ោ

និងចិត្តលនោះថា កិលលស ែូច

ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
កិលលលសនតិ ឧបតលបនតីត្ិ = កិលលសា
ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណា រប្រងលធាើឱ្យលៅដគ្កហា
លទោះ លឈាោោះថា កិលលស ន័

លៅហោង ធរោជាត្ិ

រា៉ា ងលទ្ៀត្

កិលិសសត្ិ ឯលត្ហីត្ិ = កិលលសា
ប្គ្បថា សរប
លដ្ឋ

ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រប្រងលៅហោងលៅដគ្កហា

ធរោជាត្ិណា ែូលចានោះ ធរោជាត្ិប្ែលជាលហត្ក្នលសចកដីលៅហោង

លៅដគ្កហា

របស់សរប

ត្តធរ៌លទោះ លទ្ើបលឈាោោះថា កិលលស ។

កិលលសម្ចន ១០ គ្បោរ
១. លោភកិលលស ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដគ្កហា
លគ្ព្វោះលគ្ត្ក រជាប់ចិត្ក
ត នងលោកិ យររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ លោភ-

លចត្សិក ប្ែលលៅកនងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។
២. លោសកិលលស ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដគ្កហា
លគ្ព្វោះលសចកដីលគ្ោធ រ៊ឺ ោររិនលពញចិ ត្តកនងអាររោណ៍
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លោសលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលោសរូ លចិត្ត ២ ែួង ។
៣. លម្ចហកិលលស ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដគ្កហា
លគ្ព្វោះលសចកដីលៃង់ រិនែឹងសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្

ងគធរ៌ បានែល់

លម្ចហលចត្សិក ប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ។
៤. ម្ចនកិលលស ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដគ្កហា
លគ្ព្វោះលសចកដីគ្ក ៊ឺ ត្គ្កលអាងគ្បោន់ ខួាន
ប្ែលលៅកនងទ្ិែិរ
ា ត្វ ិបប
៥.
លគ្ព្វោះោរ

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។

ទ្ិែិក
ា ិលលស
ល់ល

ទ្ិែិរ
ា ត្សរប

ងគធរ៌ បានែល់ ម្ចនលចត្សិក

ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដគ្កហា

ើញខស

ងគធរ៌ បានែល់ ទ្ិែិលា ចត្សិក ប្ែលលៅកនង

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។

៦. វ ិចិកិចាេកិលលស ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដគ្កហា

លគ្ព្វោះលសចកដីសងស័

ោប្រកចិត្ត កនងវត្ថប្ែលរួរលជឿ

វ ិចិកិចាេលចត្សិក ប្ែលលៅកនងវ ិចិកិចាេសរប
៧.

េី នកិលលស

លគ្ព្វោះលសចកដីរួញោេ

ងគធរ៌ បានែល់

ត្តចិត្ត ១ ែួ ង ។

ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដគ្កហា

ចាកអាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ េី នលចត្សិក

ប្ែលលៅកនង កសលសសង្កខរ ិកចិត្ត ៥ ែួង ។
៨. ឧទ្ធចាកិលលស ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដគ្កហា

លគ្ព្វោះលសចកដីរលវ ើរវ

ងគធរ៌ បានែល់ ឧទ្ធចាលចត្សិក ប្ែលលៅកនង

កសលចិត្ត ១២ ែួង ។
៩.

ហិរ ិកកិលលស ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដគ្កហា
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លគ្ព្វោះោររិនខាោសែល់បាបទ្ចារ ិត្
ប្ែលលៅកនង

ហិរ ិកលចត្សិក

កសលចិត្ត ១២ ែួង ។

១០.
គ្កហា
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លទត្តបបកិលលស

ធរោជាត្ិប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ

លគ្ព្វោះោររិនខាាចប្គ្កងែល់បាបទ្ចារ ិត្

លទត្តបបលចត្សិក ប្ែលលៅកនង

ងគធរ៌

បានែល់

កសលចិត្ត ១២ ែួង ។

រួរកិលលស ១០ គ្បោរលនោះ ម្ចន ងគធរ៌ ១០ យ៉ា ង លសោើគន ។
ធរ៌ប្ែលលោះកិលលស ១០
បញ្ញាកនង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះទ្ិែិា និងវ ិចិកិចាេ ។
បញ្ញាកនង

ទគរិររគចិត្ត លោះលោស ។

បញ្ញាកនង

រហត្តររគចិត្ត លោះកិលលសប្ែលលៅសល់ ៧ យ៉ា ង

ោំង ស់ ។
ឋានរបស់កិលលស ប្ចកលចញបានជា ៣ ថានក់រ៊ឺ
១.

នស

កិលលស ជាកិលលសយ៉ា ងលអិត្ ប្ែលលែកសរៃំលៅ

កនងខនធសទដន រ៊ឺ កិលលសប្ែលលោះរិនោន់បាន ។
២. បរ ិ

ដ្ឋានកិលលស ជាកិលលសយ៉ា ងកណា
ដ ល ប្ែលលៅដងំលៅ

កនងចិត្ត ។

៣. វ ីត្ិការកិលលស ជាកិលលសយ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្ ប្ែលសប្រដង

លចញតរផាូវោ

និងវចា ។
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ក្ិច្លសរិស្ដារ ១.៥០០ ព្បការ
កិលលស ងគធរ៌ ១០ គ្បោរលទោះ ោលោប់ ជាប់លដ្ឋ
របស់អាររោណ៍ប្ែលជាបចា័

ឱ្យកិលលសលកើត្បានលហើ

សភាវៈ

ម្ចនោំង ស់

១.៥០០ គ្បោរ រ៊ឺ
ធរ៌ប្ែលជាអាររោណ៍របស់កិលលសលដ្ឋ

សភាវធរ៌

ម្ចន

៧៥

បានែល់ ចិ ត្ត ១, លចត្សិក ៥២, និបផននរូប ១៨, លកខណរូប ៤ = ៧៥
អាររោណ៍ោំងលនោះ

រប្រងម្ចនលៅខាងកនងខាួន

ជា ជឈតតររោណ៍

និងម្ចនលៅកនង នកែក្ទ្ប្ែលជាអាររោណ៍ខាងលគ្ៅខាួន ជាពហិោធររោណ៍
បានោំង ២ គ្បោរ អាររោណ៍របស់កិលលសប្ែលជា

ជឈត្តធរ៌ លទ្ើបម្ចន

៧៥ និងប្ែលជាពហិទ្ធធរ៌ ៧៥ លទ្ៀត្ រួរ អាររោណធរ៌ របស់កិលលស
ោំងខាងកនងនិងខាងលគ្ៅ លទ្ើបម្ចន ១៥០ គ្បោរ រណលដ្ឋ

កិលលស

១០ លទ្ើបបានកិលលសពិសាដរ ១.៥០០ គ្បោរែូលចនោះ ។
រួរលសចកដីថា

អាររោណ៍ប្ែលជាបចា័

ែល់កិលលស

ជឈត្តពហិទ្ធធរ៌ ខាងកនងនិ ងខាងលគ្ៅ ១៥០ រណលដ្ឋ

បានោំង

កិលលស ១០

លទ្ើបជាកិលលសពិសាដរ ១.៥០០ គ្បោរ ។
ត្ណ្ហ
ា ១០៨
សគ្ម្ចប់ត្ណា
ា
ក៏ម្ចនោរប្ចកលចញលៅលដ្ឋ

ពិសាដរថា ត្ណា
ា

១០៨ គ្បោរ រ៊ឺ
លដ្ឋ

អាររោណ៍របស់ត្ណា
ា ម្ចន ៦ បានែល់ រូបត្ណា
ា សទ្ោត្ណា
ា
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រនធត្ណា
ា រសត្ណា
ា លផ្ទែាពាត្ណា
ា និងធរោត្ណា
ា ។
លដ្ឋ

សភាពរបស់ត្ណា
ា ម្ចន

៣

បានែល់

ោរត្ណា
ា

១

ភវត្ណា
ា ១ និ ងវ ិភវត្ណា
ា ១។
លដ្ឋ

អាររោណ៍ ៦ រណនឹងសភាពរបស់ត្ណា
ា ៣ ជាត្ណា
ា ១៨

ត្ណា
ា
១៨ គ្បោរលនោះ លកើត្លឡើងខាងកនងសទដនរបស់ខួានជា

ជឈត្ត និ ងលកើត្លឡើងខាងលគ្ៅសទដនក្នខាួនជា ពហិទ្ធ សំលៅែល់ ោរ

លកើត្ជារួ

លដ្ឋ

នកែក្ទ្ លទ្ើបជាត្ណា
ា ៣៦ គ្បោរ ។

ោល ត្ណា
ា ោំង ៣៦ គ្បោរលនោះ រប្រងលកើត្បានកនងោល

ោំង ៣ ជាបចាបបនន ១

ត្ីត្ ១ និង ទរត្ ១ ត្ណា
ា ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ

កនងោលោំង ៣ រណត្ណា
ា
៣៦ គ្បោរ លទ្ើបរួរជាត្ណា
ា
១០៨
គ្បោរ ។
សរបលសចកដីថា អាររោណ៍របស់ត្ណា
ា ម្ចន ៦ សភាពរបស់ត្ណា
ា
ម្ចន ៣ លកើត្បានោំង
ត្ណា
ា លដ្ឋ
រណលដ្ឋ

ជឈត្តពហិទ្ធ ២ និ ងកនងោលោំង ៣ ចំនួន

ពិសាដរ លទ្ើបបានែល់ អាររោណ៍ ៦ រណលដ្ឋ
ខាងកនង និងខាងលគ្ៅសទដន ២ រណលដ្ឋ

ត្ណា
ា ៣

ោល ៣ លទ្ើប

រួរជាត្ណា
ា ១០៨ គ្បោរ ។
សរប ងគធរ៌កនង កសលសងគហៈ ៩ កង
លោភលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ កសលោំង ៩ កង ។
ទ្ិែិលា ចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ កសលោំង ៨ កង (លវៀរនីវរណៈ)។
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លម្ចហលចត្សិក ជា ងគធរ៌ របស់ កសលោំង ៧ កង (លវៀររនថៈឧបាោន) ។
លោសលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ កសលោំង ៥ កង រ៊ឺ រនថៈ
នីវរណៈ

នស័

សំលយជនៈ កិលលស ។

វ ិចិកិចាេលចត្សិ ក

នីវរណៈ

នស័

ជា ងគធរ៌របស់ កសលោំង

៤

កង

រ៊ឺ

សំលយជនៈ កិលលស ។

ឧទ្ធចាលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ កសលោំង ៣ កង រ៊ឺ នីវរណៈ
សំលយជនៈ កិលលស ។
ម្ចនលចត្សិ ក ជា ងគធរ៌របស់ កសលោំង ៣ កង រ៊ឺ

នស័

សំលយជនៈ កិលលស ។
េី នលចត្សិ ក ជា ងគធរ៌របស់ កសលោំង ២ កង រ៊ឺ នីវរណៈ
កិលលស ។
រិទ្ធលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ កសល ១ កង រ៊ឺ នីវរណៈ ។
កកាចាលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ កសល ១ កង រ៊ឺ នីវរណៈ ។
ឥសាលចត្សិ ក ជា ងគធរ៌របស់ កសល ១ កង រ៊ឺ សំលយជនៈ។
រចេរ ិ

លចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ កសល ១ កង រ៊ឺ សំលយជនៈ។

ហិរ ិកលចត្សិ ក ជា ងគធរ៌របស់ កសល ១ កង រ៊ឺ កិលលស ។
លទត្តបបលចត្សិក ជា ងគធរ៌ របស់ កសល ១ កង រ៊ឺ កិលលស។
ចប់

កសលសងគហៈ
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សរចា

រួក្ទី ២ ម្ិសសក្សង្គហៈ
រិសសកសងគហ ជាពួកប្ែលសលន្រង្កគោះសភាវធរ៌លផសងៗ លដ្ឋ
ជាកសល

កសល និង ពាកត្ ោ

ជាលែើរ ជាធរ៌ប្ែលបានោំងកសល

ភាព

ឡំគន ែូចជាលហត្សងគហៈ

កសល និង ពាកត្ ោ

គន

ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា
កសោកសោពាកត្រិសសោនំ លហត្ឆ្ោាទ្ី នំ សងគលហាត្ិ =
រិសសកសងគលហា
ប្គ្បថា ពួកធរ៌លផសងៗ ម្ចនលហត្ ៦ ជាលែើ រ ប្ែលសលន្រង្កគោះ
ោ

ចូ លគនបាន ោំងកសល

កសល និង ពាកត្លទោះ លៅថា

រិសសកសងគហៈ ។
រិសសកសងគហៈលនោះ ប្ចកោរសប្រដងធរ៌លចញជា ៧ កង រ៊ឺ
១. លហត្ , ២. ឈានងគៈ , ៣. ររគ ងគ , ៤. ឥន្រនោិ
៦.

, ៥. ពលៈ,

ធិបត្ី, ៧. អាហារ ។
តរន័

ប្ែលបានសប្រដងទ្កកនងគថាសងគហៈ ែូលចនោះ
គាថាសង្គហៈទី ៤-៥

៤. ឆ្ លហត្ូ បញ្ា ឈានង្កគ
លសាឡសិន្រនោិ

ររគង្កគ នវ វត្ថលត

ធម្ចោ ច

ពលធម្ចោ នលវរ ិត ។

៥. ចតតលោធិបត្ិ វតត

ត្ថាហាោត្ិ សត្តោ

កសោទ្ិសម្ចកិលណាោ

វលតតរិសសកសងគលហា ។
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លហត្ ម្ចន ងគធរ៌ ៦, ឈានងគ ម្ចន ងគធរ៌ ៥, ររគងគ ម្ចន ងគធរ៌
៩, ឥន្រនោិ

ម្ចន ងគធរ៌ ១៦, ពល ម្ចន ងគធរ៌ ៩,

ធិបត្ី ម្ចន ងគធរ៌

៤, អាហារ ម្ចន ងគធរ៌ ៤ ែូចគន របបីគ្ជាបោរសប្រដងរិសសកសងគហៈ
ប្ែលម្ចនកសល ជាលែើ រ ោ
លព្វលលដ្ឋ

គន លដ្ឋ

ម្ចន ៧ កង ែូលចនោះ ។

គ្បលភទ្ ម្ចន ៦៤ គ្បលភទ្ នឹងបានសប្រដងតរ

លំដ្ឋប់ត្លៅ ។
១. ច្ហត្ុ
លហត្

ជាធរ៌ប្ែលលធាើឱ្យផលលកើត្លឡើង

លធាើឱ្យផលធរ៌លទោះ

តំងម្ចំកនងអាររោណ៍ និងលធាើឱ្យចលគ្រើនលឡើងបាន ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
ហិលទត្ិ វត្តត្ិ ផលំ

ឯលត្ហិ ឥត្ិ លហត្លវ

លទ្ធលហត្ូហិ លត្ េិ ោ

រឡរូ
ា ោវ បាទ្បា ។

ប្គ្បថា ផលធរ៌រប្រងលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះធរ៌ោំងលនោះ ែូលចានោះធរ៌ោំង
លនោះ លទ្ើ បលឈាោោះថា លហត្ ។
លសចកដីថា ធរ៌ោំង
សភាពតំងម្ចំកនងអាររោណ៍
ផា

ប្ែលបានឧបោរៈ ំពីលហត្ រប្រងម្ចន
ែូចលែើរល

ើ ប្ែលម្ចនឫសលូត្ោស់លអ

លៅែូលចានោះ ។
លហត្ម្ចន ៦ គ្បោរ
១. លោភលហត្ ធរោជាត្ិប្ែលជាោរចង់បាន ជាលហត្ឱ្យរូបទរ

ប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ

ខាួន តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកនងអាររោណ៍
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ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។
២.

លោសលហត្

ធរោជាត្ិប្ែលជាលសចកដីលគ្ោធ

រូបទរលកើ ត្លឡើងគ្ពរគនជារួ
អាររោណ៍

ខាួន

ជាលហត្ឱ្យ

តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកនង

ងគធរ៌ បានែល់ លោសលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលោសរូលចិត្ត

២ ែួង ។
៣. លម្ចហលហត្ ធរោជាត្ិប្ែលជាលសចកដីលៃង់ ជាលហត្ឱ្យរូបទរ
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ខាួន

តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកនងអាររោណ៍

លោភលហត្

ធរោជាត្ិប្ែលជារិនជាប់ចិត្តកនងោររណា-

ងគធរ៌ បានែល់ លម្ចហលចត្សិក ប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ។
៤.

ររោណ៍ រ៊ឺ ោររិ នលោភ ឬោរលោះបង់ ជាលហត្ឱ្យរូបទរប្ែលលកើត្គ្ពរ
គនជារួ

ខាួន តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកនងអាររោណ៍ ងគធរ៌ បានែល់

លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួង ។
៥.

លោសលហត្ ធរោជាត្ិប្ែលជារិ នលគ្ោធ

សលន្រង្កគោះម្ចនចិត្តលរតត

ត្់សងាត្់និងជួ

ជាលហត្ឱ្យរូបទរប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ

តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកនងអាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់

ខាួន

លោស

លចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួ ង ។
៦.

លម្ចហលហត្ ធរោជាត្ិប្ែលឆ្ងាត្ រិនលៃង់វលងាងជាលហត្ឱ្យ

រូបទរប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ

ខាួន

តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកនង

អាររោណ៍ ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលលៅកនងញាណសរប
ចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ។
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លោភលហត្ លោសលហត្ លម្ចហលហត្ ជាលហត្ប្ែលគ្បកបកនង
កសលចិត្ត លហើ

កសលលចត្សិក លទ្ើបលៅថា

លោភលហត្

លោសលហត្

កសលលហត្ ។

លម្ចហលហត្

ោលគ្បកបកនង

លសាភណចិត្ត គ្បលភទ្ប្ែលជាកសលចិត្ត លៅថា កសលលហត្ ។
លោភលហត្

លោសលហត្

លម្ចហលហត្

គ្បលភទ្ប្ែលជាវ ិបាកចិត្ត

លសាភណចិត្ត

ោលគ្បកបកនង

និងកិរ ិយចិត្ត

លៅថា

ពាកត្លហត្ ។
លហត្ោំង ៦ ែូ ចលព្វលរកលនោះ ម្ចនោំងប្ែលជា កសលលហត្
កសលលហត្

និង ពាកត្លហត្

លទ្ើបទំធរ៌ពួកលនោះរកសប្រដងកនង

រិសសកសងគហៈ ។
លហត្ ៦ គ្បោរលនោះ ម្ចនលព្វលលដ្ឋ
លហើ

ពិសាដរទ្កកនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៣

។
២. ឈានង្គ
ឈាន ជាធរោជាត្ិប្ែលលធាើឱ្យចិត្តលផ្ទដត្ចំលព្វោះអាររោណ៍ ឬសរាឹង

អាររោណ៍ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
អាលរពរបនិលជឈនតិ

ឥត្ិ ឈាទនិ វចាលរ

ឈាលបនតិ វ បចានិលក

ឥត្ិបិ ឈានសញ្ាិត ។

ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណា រប្រងសរាឹងអាររោណ៍ ម្ចនកសិណ ជាលែើរ
ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា ឈាន ។
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ធរោជាត្ិ ណា រប្រងែត្នូវធរ៌ប្ែលជាបែិបកខនឹងគន ែូលចានោះ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា ឈាន ។
ែូលចានោះ ប្ែលលៅថា ឈាន លទ្ើបម្ចន ២ ន័
ប្ែលម្ចនសភាពសរាឹងអាររោណ៍រា៉ា ង
អាររោណ៍ករោដ្ឋាន ីក
ា ីដ ជាលោកិ
អាររោណ៍កដី

រ៊ឺ ឈាន ជាធរោជាត្ិ

រិនកំណត្់ ថា

ជាោរសរាឹង

ឬលោកត្តរអាររោណ៍ បររត្ថ ឬបញ្ាត្ិត

ោរសរាឹងអាររោណ៍ោំងលទោះ

ជាអាររោណ៍របស់ឈាន

ោំង ស់ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ឈាន ប្គ្បថា ែត្ សំលៅែល់ លធាើឱ្យធរ៌ប្ែល

ជាបែិ បកខជារួ
បានែល់

ខាួនម្ចនកម្ចាំងេ

ចោះលៅ

ឬរិនឱ្យលកើត្លឡើងបាន

ងគឈាន ៦ ប្ែលគ្បកបកនង រហរគត្ចិ ត្ត ចំប្ណក ងគឈាន

ប្ែលលៅកនងោរចិត្តលទោះ ម្ចនសភាពចូលលៅសរាឹងអាររោណ៍លគ្ចើនជាង
នឹងែត្ធរ៌ប្ែលជាបែិបកខជារួ

ខាួន ។

ឈានងគៈម្ចន ៧ គ្បលភទ្

១. វ ិត្កា ធរោជាត្ិប្ែលលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍ ជាោរសរាឹង
អាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ វ ិត្កាលចត្សិក ប្ែលលៅកនងោរចិត្ត ៤៤

(លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញាណ ១០) បឋរជានចិ ត្ត ១១ ។

២. វ ិចារ ធរោជាត្ិប្ែលពិចារណាអាររោណ៍ ផគងចិត្តឱ្យជាប់លៅកនង

អាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ វ ិចារលចត្សិក ប្ែលលៅកនងោរចិត្ត ៤៤

បឋរជានចិត្ត ១១ ទ្ត្ិ

ជានចិត្ត ១១ ។
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លគ្ត្ក រកនងអាររោណ៍ ជាោរ
ងគធរ៌ បានែល់ បីត្ិលចត្សិក

ប្ែលលៅកនងោរលសារនសសចិត្ត ១៨ បឋរជានចិត្ត ១១ ទ្ត្ិ
ចិត្ត ១១ និ ងត្ត្ិ

ជាន

ជានចិត្ត ១១ ។

៤. ឯករគត ធរោជាត្ិប្ែលតំងម្ចំលៅកនងអាររោណ៍ប្ត្រួ
លគ្រឿងសរាឹងអាររោណ៍ឱ្យម្ចំ

ជា

ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែល

លៅកនងចិត្ត ៧៩ ឬ ១១១ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញាណ ១០) ។
៥. លសារនសសលវទ្ទ ធរោជាត្ិប្ែលលសា
ោរសរាឹងអាររោណ៍

អាររោណ៍ជាសខកនង

ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកនង

លសារនសសសហរត្ចិត្ត ៦២ ។
៦. លោរនសសលវទ្ទ ធរោជាត្ិប្ែលលសា
ោរសរាឹងអាររោណ៍

អាររោណ៍ ជាទ្កខកនង

ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកនង

លោសរូលចិត្ត ២ ។
៧. ឧលបោខលវទ្ទ ធរោជាត្ិប្ែលលសា

អាររោណ៍ ជាកណា
ដ ល

រិនសខ រិ នទ្កខ កនងោរសរាឹងអាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទ

លចត្សិក ប្ែលលៅកនងឧលបោខសហរត្ចិត្ត

៤៧ (លវៀរឧលបោខលវទ្ទ

កនងទ្ាិចត្វ ិញ្ញាណ ៨) ។
ឈានងគៈ ម្ចន ៧ គ្បលភទ្ ប្ត្ ងគធរ៌ ម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ

វ ិត្កា, វ ិចារ, បីត្ិ, លវទ្ទ, និ ងឯករគត សគ្ម្ចប់លសារនសស
លោរនសស ឧលបោខ ោំង ៣ គ្បលភទ្របស់ឈានលនោះ ម្ចន ងគធរ៌ រ៊ឺ
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លវទ្ទលចត្សិកប្ត្រា៉ា ង ។
រួរលសចកដីថា

ធរ៌ប្ែលជា នកសរាឹងអាររោណ៍លទោះ

ឈាន ៧ គ្បលភទ្លនោះឯង និ ងោរសរាឹងអាររោណ៍លទោះ ក៏គ្ពរលដ្ឋ
កសល

ពាកត្ បានោំង ស់ លវៀរប្ត្លោរនសសលវទ្ទ រួ

បានែល់
កសល
គ្បលភទ្

ប្ែលបានចំលព្វោះប្ត្ កសលប៉ាលណាោោះ លទ្ើបចាត្់ឈានងគៈទ្កកនងពួកធរ៌
ប្ែលជារិសសកសងគហៈ សគ្ម្ចប់ឈានប្ែលែត្បែិបកខធរ៌លទោះ រង់
បានែល់ ឈាន ៦ គ្បលភទ្ (លវៀរលោរនសសលវទ្ទ) ប្ែលលៅកនង
រហរគត្ចិត្ត រប្រងែត្បែិ បកខធរ៌បានយ៉ា ងគ្បាកែចាស់ជាងប្ែលលៅ
កនងោរចិត្តែក្ទ្ៗ ។
ឈានប្ែលែត្បែិ បកខធរ៌ រ៊ឺ
វ ិត្កា ែត្បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ េី នរិទ្ធ ។
វ ិចារ ែត្បែិ បកខធរ៌ រ៊ឺ វ ិចិកិចាេ ។
បីត្ិ ែត្បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ ពាបាទ្ ។
លសារនសស ឧលបោខ ែត្បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ ឧទ្ធចា កកាចា លោរនសស ។
ឯករគត ែត្បែិ បកខធរ៌ រ៊ឺ ោរឆ្នោៈ ។
ចំ ណចសម្ចគល់
ឯករគតលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនងទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញាណចិត្ត ១០ រិ ន

បានជា ឈានងគៈ និងឯករគតលចត្សិកកនង វ ីរ ិ
នូវសម្ចធិន្រនោិ

និ ងសម្ចធិ ពលៈ ។
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៣. ម្គគង្គ
ររគ ប្គ្បថា ផាូវ សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលទំលៅោន់ទ្ិសលៅ ឱ្យែល់

សរត្ិភូរិ ទ្រគត្ិភូរិ និងគ្ពោះនិព្វាន ែូចវចនត្ថៈថា
សរត្ា ច ទ្រគត្ា ច

និព្វានសស ច បាបណា

លត្សញ្ា បេភូត្តត

ររគង្កគនីត្ិ វចាលរ

ររគសស វ

ររគង្កគនីត្ិ សរោត ។

ង្កគនីត្ិ

ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យែល់ សរត្ិភូរិ ទ្រគត្ិភូរិ គ្ពោះនិព្វាន
និងជាផាូវឱ្យែល់ សរត្ិភូរិ ទ្រគត្ិភូរិ និងគ្ពោះនិព្វាន ឬន័
លគ្ព្វោះជាធរ៌រួ

ចំប្ណករបស់ររគ លទ្ើបលឈាោោះថា

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ងគររគ ។

ប្ែលវ ិលវល់លកើត្សាាប់លៅកនងភូរិលផសងៗ

ធរោតសត្ាោំង

ោំង ៣១ ភូរិកីដ ឬ នកប្ែលចូលែល់គ្ពោះនិព្វានកដី រប្រងគ្ត្ូវអាស្ស័
លហត្និងផាូវជួ

ឧបត្ថរភឱ្យែល់ធម៌ប្ដេជាកហតុ

និងជាផ្លូវឱ្យដេ់ភូមិ

កផ្សងៗ ឬរពេះនិព្វានកនាេះ បានដេ់ អងគមគគ ១២ រែការ គឺ
មគ្គង្គៈ ១២

១. សមាមទិដិឋ ការយេ់កឃើញរតូវ ជាផ្លូវឱ្យ្ូេដេ់សុគតិ និង

និព្វាន អងគធម៌ បានដេ់ ែញ្ញាក្តសិ
្ិតត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួ ង ។

ប្ដេកៅ ុនងញាណសមបយុតត

២. សមាមសងកែប ការរតិេះរិេះរតូវ ជាផ្លូវឱ្យដេ់សុគតិ និងនិព្វាន

អងគធម៌ បានដេ់ វិតកាក្តសិ

ប្ដេកៅ ុនងកាមាវ្រកសាភណ្ិតត
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២៤ និ ង ែឋមជាន្ិ តត ១១ ែួង ។
៣. សមាមោចា ការលព្វលោចារែពព ជាផ្លូវឱ្យដេ់ សុគតិ និងនិព្វាន

អងគធម៌ បានដេ់ សមាមោចាក្តសិ
និងកោ ុ តតរ្ិតត ៤០ ែួង ។

ប្ដេកៅ ុនងមហា ុសេ្ិតត ៨

៤. សមាម មមនត ការកធាើការងាររែពព ជាផ្លូវឱ្យែល់សុគតិ និងនិព្វាន

អងគធម៌ បានដេ់ សមាម មមនតក្តសិ
និងកោ ុតតរ្ិ តត ៤០ ែួង ។

ប្ដេកៅ ុនងមហា ុសេ្ិតត ៨

៥. សមាមអាជីវ ការចិញ្ចឹមជីវ ិតរែពព ជាផ្លូវឱ្យដេ់សុគតិ និងនិព្វាន

ងគធរ៌ បានែល់ សម្ចោអាជីវលចត្សិក ប្ែលលៅកនងរហាកសលចិត្ត ៨
និងលោកត្តរចិត្ត ៤០ ែួ ង ។

៦. សមាមោោម ការពាោមរែពព ជាផ្លូវឱ្យដេ់សុគតិ និងនិព្វាន

អងគធម៌ បានដេ់ វ ីរិយក្តសិ

ប្ដេកៅ ុនងកសាភណចិត្ត ៩១ ែួង ។

៧. សម្ចោសត្ិ ោររលឹកគ្ត្ូវ ជាផាូវឱ្យែល់សរត្ិ និងនិព្វាន

ងគធរ៌

បានែល់ សត្ិលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាភណចិត្ត ៩១ ែួង ។
៨. សម្ចោសម្ចធិ ោរតំងចិត្តម្ចំលដ្ឋ
និងនិព្វាន

គ្បក្ព ជាផាូវឱ្យែល់សរត្ិ

ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាភណ

ចិត្ត ៩១ ែួ ង ។
៩. រិចាេទ្ិែិា ោរ

ល់ល

ើញខស ជាផាូវឱ្យែល់ ទ្រគត្ិភូរិ

បានែល់ ទ្ិែិាលចត្សិក ប្ែលលៅកនងទ្ិ ែិរ
ា ត្សរប
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ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។
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សរចា

សងគហវ ិភារ

១០. រិចាេសងាបប ោរគ្ត្ិោះរ ិោះខស ជាផាូវលៅោន់ទ្រគត្ិ

ងគធរ៌

១១. រិចាេវយរ ោរពាយរខស ជាផាូវលៅោន់ទ្រគត្ិ

ងគធរ៌

បានែល់ វ ិត្កាលចត្សិក ប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ។
បានែល់ វ ីរ ិ

លចត្សិក ប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត ១២ ែួង ។

១២. រិចាេសម្ចធិ ោរត្រាល់ចិត្តម្ចំខស ជាផាូវឱ្យលៅែល់ ទ្រគត្ិ

ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត ១១
(លវៀរវ ិចិកិចាេសរប

ត្តចិត្ត ១) ។

ររគងគៈ កនងចំនួន ១២ គ្បលភទ្លនោះ ជាលហត្និងជាផាូវឱ្យែល់

សរត្ិ និ ងគ្ពោះនិព្វាន ម្ចន ៨ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

សម្ចោទ្ិែិា ១ សម្ចោសងាបប ១ សម្ចោវចា ១ សម្ចោករោនត ១
សម្ចោអាជីវ ១ សម្ចោវយរ ១ សម្ចោសត្ិ ១ សម្ចោសម្ចធិ ១ ។
ចំប្ណកររគងគៈ ប្ែលជាលហត្ ជាផាូវឱ្យចូលែល់ទ្រគត្ិ ម្ចន ៤

គ្បោរ រ៊ឺ រិចាេទ្ិែិា រិចាេសងាបប រិចាេវយរ រិចាេសម្ចធិ ។

កនងគ្ពោះសូគ្ត្ គ្ពោះពទ្ធ ងគសប្រដង ងគក្នររគ ១៦ គ្បោរ លគ្ៅពី
ងគររគ ១២ គ្បោរ ែូ ចលព្វលលហើ

លៅម្ចនររគ ៤ គ្បោរលទ្ៀត្ រ៊ឺ

រិចាេវចា, រិចាេករោនត, រិចាេអាជីវ, រិចាេសត្ិ,
ប្ត្ោលចាត្់លដ្ឋ

ងគធរ៌បររត្ថរិនម្ចនលដ្ឋ

សលន្រង្កគោះចូលកនង កសលចិត្តបាទ្ ប្ែលោក់ ទ្ងលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

បានប្ត្

វចី ទ្ចារ ិត្ ោ

ិ ខស និងោររលឹកែល់កនងវត្ថប្ែលរិ នលអលផសងៗ
ទ្ចារ ិត្ ោរចិញ្ាឹរជីវត្
ឬរិ នែូលចានោះ រិចាេសត្ិ សំលៅ

កោររលឹកអាររោណ៍ែក្ទ្ប្ែលលគ្ៅពី
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សរចា

សត្ិបបដ្ឋាន រ៊ឺ រិនប្រនអាររោណ៍របស់ោ
ររគងគៈ ១២ គ្បោរលនោះ សំលៅ
លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

លវទ្ទ ចិត្ត និ ងធរ៌ ។
កចំលព្វោះសភាវធរ៌ ឬ ងគធរ៌

គ្ត្ង់ ោំងសម្ចោររគ និងរិចាេររគ ។
លទ្ើបចាត្់គ្បលភទ្របស់ររគងគៈទ្ក ១២ គ្បោរ
ររគងគៈ ១២ គ្បោរលនោះ ម្ចន ងគធរ៌គ្ត្ឹរប្ត្ ៩ ប៉ាលណាោោះ

ិ កាលចត្សិក, សម្ចោវចាលចត្សិ ក, សម្ចោករោនតបញ្ញាលចត្សិ ក, វត្
លចត្សិ ក,

វ ីរ ិ

សម្ចោអាជី វលចត្សិក,

លចត្សិក,

សត្ិលចត្សិក,

ឯករគតលចត្សិ ក, និងទ្ិែិាលចត្សិក ។
កនង ងគធរ៌ោំង ៩ លនោះ ទ្ិែិាលចត្សិក ជា កសលរួ

ប្ផនក បញ្ញា

សម្ចោវចា សម្ចោករោនត សម្ចោអាជីវ និ ងសត្ិ គ្បគ្ពឹត្តលៅបានកនងកសល
និង ពាកត្ៈ ។

ចំប្ណក វ ិត្កាៈ វ ីរ ិ

និង ពាកត្ លដ្ឋ

ៈ និងឯករគត បានោំងកសល

កសល

លហត្លនោះ ររគងគៈ លទ្ើបចាត្់ទ្កកនងពួ កធរ៌ប្ែលជា

រិសសកសងគហៈ ។
ចំណចសម្ចគល់
លហត្កចិត្ត
សរប

១៨

និងឯករគតលចត្សិកប្ែលលៅកនងវ ិចិកិចាេ-

ត្តចិត្ត រប្រងរិនបានររគងគៈ រ៊ឺ រិនចាត្់ជា ងគររគ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ

លហត្កចិត្ត ១៨ រិ នម្ចនសរប
គ្បកបលហើ
បានលឡើ

ត្តលហត្លឡើ

ោលរិ នម្ចនលហត្

ក៏រិនជាលហត្ ជាផាូវឱ្យចូលែល់ សរត្ិ ទ្រគត្ិ និងគ្ពោះនិព្វាន

។
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សរចា

ប្ែលលៅកនងវ ិចិកិចាេសហរត្ចិត្ត

ចំប្ណកឯករគតលចត្សិក

ប្ែលរិនោប់ ជា ងគររគ លគ្ព្វោះលហត្ថា វ ិចិកិចាេសរប
គ្បកបលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

លម្ចហៈក៏ពិត្ ប្ត្ម្ចនគ្ត្ឹ រលហត្រួ

ត្តចិត្តលទោះ សូរបី
លទ្ើ បម្ចនកម្ចាំងរិ ន

លគ្ចើន ប្េរោំងម្ចនោររិនលជឿជាក់កងចិ
ន ត្តគ្បកបលទ្ៀត្ លធាើឱ្យកម្ចាំងប្ែល
ម្ចនរិ នលគ្ចើនលទោះ គ្ត្ូវ ន់េ

ចោះលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍បាចសាច

លទ្ើបរិនែល់នូវភាពជាសម្ចធិកនងររគ ។
៤. ឥន្រនទិយ
ឥន្រនោី

៍ សំលៅែល់ ភាពជាធំ ជា នកគ្របគ្រង ប្ែលម្ចន ំណាច

លធាើឱ្យសភាវធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ

ខាួនលទោះ គ្ត្ូវគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ

ំណាចគ្របគ្រងរបស់ខួាន ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
ឥនោនិត បររិសសរ ិ
ប្គ្បថា

ំ កលោនតីត្ិ = ឥន្រនោិយនិ

ធរ៌ោំង

ឥសសរៈក្គ្កប្លង ធរ៌ោំង

ណាជា នកគ្របគ្រង
លទោះ លឈាោោះថា ឥន្រនោិ

រប្រងលធាើខួានឱ្យជា
។

ភាពជា នកគ្របគ្រងរបស់សភាវធរ៌ប្ែលជាឥន្រនោិ
ជា ក
ន គ្របគ្រងចំលព្វោះធរ៌ប្ែលលកើត្រួរជារួ

ខាួន

លទោះ

រប្រង

និ ងលធាើកិចាតរទទ្ី

របស់ខួនប៉ា
ា
លណាោោះ លសចកដីថា ធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរគនលទោះ អាចម្ចនកិចា

ទទ្ីប្ែលគ្ត្ូវលធាើលគ្ចើនយ៉ា ង ប្ត្ភាពជា នកគ្របគ្រងលទោះ រប្រងគ្របគ្រង
បានចំលព្វោះោរង្ករតរទទ្ីរបស់ខួានប៉ាលណាោោះ

រិនឈានលៅកនងកិចា

ទទ្ីរបស់ នកែក្ទ្ ែូលចានោះកនងកិចាោរង្កររា៉ា ង ប្ែលម្ចនកិចាទទ្ីគ្ត្ូវលធាើ
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លគ្ចើនយ៉ា ង

សរចា

លទ្ើបគ្ត្ូវម្ចនឥន្រនោិ

សងគហវ ិភារ

លគ្ចើនែូចម្ចន នកគ្របគ្រងលគ្ចើនទក់

ែូចជារែាបាល ម្ចនកិចាទទ្ីប្ែលគ្ត្ូវគ្របគ្រងគ្បលទ្ស តរនលយបា
ប្ែលប្េាងគ្បោសទ្កែល់គ្បជាជន
គ្កសួងនីរួ

ៗ ម្ចនរែារន្រនតីជា នកគ្របគ្រងោរង្ករកនងទទ្ីប្ែលទ្ទ្ួ ល

ខសគ្ត្ូវរបស់ខួន
ា ធរ៌ប្ែលជាឥន្រនោិ
ែូលចានោះ កនងោរល

លៅថា ចកខន្រនោិ

លគ្ចើនគ្បោរ ែូចចកខបសាទ្រូបជាឥន្រនោិ

លគ្ព្វោះជា នកគ្របគ្រងកនងោរទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍ លបើរិន

ម្ចនចកខបសាទ្រូបលហើ

នឹ ងរិ នអាចទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍បានលឡើ

រូបជីវ ិត្ិន្រនោិ

នកគ្របគ្រងកនងោរល

លគ្ៅ

ជា នកគ្របគ្រងរកាករោជរូប រួរោំងចកខបសាទ្

រូបប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ
ោរល

ក៏ម្ចនឧបម្ចែូចរែារន្រនតីលទោះឯង ។

ើញ ោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈជាលែើរ

ោំងលនោះរប្រងម្ចនធរ៌ជាឥន្រនោិ

ពីចកខន្រនោិ

ក៏ប្បងប្ចកោរង្ករជាគ្កសួងលផសងៗ

ខាួនផង លហើ

រនិន្រនោិ

រ៊ឺ ចកខវ ិញ្ញាណ ជា

ើញរូបាររោណ៍ែូលចនោះ ជាលែើរ ប្ែលលលើកត្ួយ៉ាង

ើញ ម្ចនធរ៌ប្ែលជាឥន្រនោិ

លកើត្លឡើងគ្ពរៗ គនបានលគ្ចើនឥន្រនោិ

ែូលចនោះលគ្ព្វោះប្ចកទទ្ីគនជាគ្បោន ជា នកគ្របគ្រងលទោះឯង ។
កនងោរឮ ែឹងកាិន ែឹ ងរស ប៉ាោះគ្ត្ូវសរផសស នឹករិត្អាររោណ៍ក៏ ែូច
គន រប្រងម្ចនឥន្រនោិ
ឥន្រនោិ

ែក្ទ្ៗ លកើ ត្គ្ពរគនបានលគ្ចើ នឥន្រនោិ

និងគ្រប់ៗ

ក៏ម្ចនទទ្ីគ្របគ្រង រ៊ឺ លធាើសភាវធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

គ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ំ ណាចរបស់ខួានផង ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ឥន្រនទយ
ិ មន ២២ ព្បច្ភទ
១. ចកខន្រនោិ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ ចកខបសាទ្រូប ។
២.

លសាត្ិន្រនោិ

សោោររោណ៍

ធរោជាត្ិប្ែលជា ក
ន គ្របគ្រងកនងោរទ្ទ្ួល

ងគធរ៌ បានែល់ លសាត្បសាទ្រូប ។

៣. ឃានិន្រនោិ
ររោណ៍

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរទ្ទ្ូលរទធ-

ងគធរ៌ បានែល់ ឃានបសាទ្រូប ។

ិា ិ
៤. ជិវន្រនោ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរទ្ទ្ួលរសាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ ជិវាបសាទ្រូប ។
៥. ោ
ព្វាររោណ៍

ិន្រនោិ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរទ្ទ្ួលលផ្ទែា-

ងគធរ៌ បានែល់ ោ

៦. ឥត្ថិន្រនោិ

បសាទ្រូប ។

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងភាពជាស្រសតី

ងគធរ៌

បានែល់ ឥត្ថីភាវរូប ។
៧.

បរ ិសិន្រនោិ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងភាពជាបរស

ងគធរ៌ បានែល់ បរ ិសភាវរូប ។
៨. ជីវ ិត្ិន្រនោិ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោររការូប ទរ

ងគធរ៌ បានែល់ ជីវ ិត្រូប និ ងជីវ ិត្ិន្រនោិ
៩. រនិន្រនោិ

លចត្សិក ។

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរែឹងអាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ ចិត្តោំង ស់ ។
១០. សខិន្រនោិ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរលសា
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លសចកដី

ភិធរោត្ថសងគហ

សខោ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកនងសខសហរត្-

វ ិញ្ញាណចិត្ត ១ ។

ោ

១១. ទ្កខិន្រនោិ
ទ្កខោ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរលសា

លសចកដី

ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកនងទ្កខសហរត្-

វ ិញ្ញាណចិត្ត ១ ។

ោ

១២.
លសា

លសារនសសិន្រនោិ

លសចកដីសខចិត្ត

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរ

ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកនង

លសារនសសសហរត្ចិត្ត ៦២ ។
១៣. លោរនសសិន្រនោិ
លសចកដីទ្កខចិត្ត

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរលសា

ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលោស

រូលចិត្ត ២ ។
១៤. ឧលបកខិន្រនោិ
អាររោណ៍ជាកណា
ដ ល

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរលសា
ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកនង

ឧលបោខសហរត្ចិត្ត ៥៥ ។
១៥. សទ្ធិន្រនោិ
ប្ែលរួរលជឿ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោរលជឿែល់វត្ថ

ងគធរ៌ បានែល់ សោធលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាភណ

ចិត្ត ៩១ ។

១៦. វ ីរ ិ

ែល់អាររោណ៍

ិន្រនោិ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងលសចកដីពាយរ

ងគធរ៌ បានែល់ វ ីរ ិ

លចត្សិក ប្ែលលៅកនងវ ីរ ិ

ត្តចិត្ត ១០៥ ។
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សរប-

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

១៧. សត្ិន្រនោិ

សងគហវ ិភារ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រងកនងោររលឹកគ្ត្ូវ

ងគធរ៌ បានែល់ សត្ិលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាភណចិត្ត ៩១ ។
១៨. សម្ចធិន្រនោិ
ម្ចំកងអាររោ
ន
ណ៍
៧២ (លវៀរ វ ីរ ិ
១៩.

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រង កនងោរតំងចិត្ត

ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកនងចិត្ត

១៦ វ ិចិកិចាេសរប

បញ្ាិន្រនោិ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រង

សភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្
កនងញាណសរប
២០.

ត្តចិត្ត ១) ។
កនងោរែឹង

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលលៅ

ត្តចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ។

នញ្ញាត្ញ្ា សារីត្ិន្រនោិ

កនងោរែឹ ងចាស់ រ ិ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រង

សចាៈ ៤ ប្ែលខាួនរិ នោាប់ែឹង

ងគធរ៌ បានែល់

បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាតបត្តិររគចិត្ត ១ ។
២១.
រិ

ញ្ាិន្រនោិ

ធរោជាត្ិប្ែលជា នកគ្របគ្រង កនងោរែឹងចាស់

សចាៈ ៤ ប្ែលខាួនោាប់ែឹង

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែល

លៅកនងររគចិត្តខាងលលើ ៣ និ ងផលចិត្តខាងលគ្ោរ ៣ ។
ញ្ញាតវ ិន្រនោិ

២២.

ធរោជាត្ិប្ែលជា ក
ន គ្របគ្រង កនងោរែឹង

ចាស់ រ ិ សចាៈ ៤ ែល់ទ្ីបំផត្លហើ

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក

ប្ែលលៅកនង រហត្តផលចិត្ត ១ ។
ឥន្រនោិ

ោំង ២២ គ្បលភទ្លនោះ ម្ចន ងគធរ៌គ្ត្ឹរប្ត្ ១៦ គ្បោរ

ជារូបធរ៌ ៨ គ្បោរ បានែល់ ចកខបសាទ្ លសាត្បសាទ្ ឃានបសាទ្
ជិវាបសាទ្ ោ

បសាទ្ ឥត្ថីភាវរូប បរ ិសភាវរូប និងជីវ ិត្រូប ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

សរចា

ជាទរធរ៌ ៨ គ្បោរ បានែល់ ចិត្ត លវទ្ទលចត្សិក វ ីរ ិ

ជីវ ិត្ិន្រនោិ

លចត្សិក

លចត្សិក ឯករគតលចត្សិក សោធលចត្សិក សត្ិលចត្សិក

និងបញ្ញាលចត្សិក ។
ឥន្រនោិ
លោកិ

២២ ប្ចកលដ្ឋ

ធរ៌រួ

ចំប្ណកម្ចន ១០ ឥន្រនោិ

ចកខន្រនោិ
បរ ិសិន្រនោិ

លោកិ

លសាត្ិន្រនោិ

សខិន្រនោិ

ទ្កខិន្រនោិ

លោកត្តរធរ៌រួ
សារីត្ិន្រនោិ

ោ

ញ្ញាតវ ិន្រនោិ

ិន្រនោិ

ឥត្ថិន្រនោិ

។

បានែល់

នញ្ញាត្ញ្ា -

។

ធរ៌ និ ងលោកត្តរធរ៌ ោំង ២ ប្ផនកម្ចន ៩ ឥន្រនោិ

វ ីរ ិ

ិន្រនោិ

ឥន្រនោិ
លដ្ឋ

ជិវន្រិ ា នោិ

និ ងលោរនសសិន្រនោិ

ែ៏លសស បានែល់ ជីវ ិត្ិន្រនោិ
សទ្ធិន្រនោិ

បានែល់

ចំប្ណកម្ចន ៣ ឥន្រនោិ

ញ្ាិន្រនោិ

លោកិ

ឃានិន្រនោិ

ៈ និងលោកត្តរៈ បានែូលចនោះ រ៊ឺ

រនិន្រនោិ

សត្ិន្រនោិ

លសារនសសិន្រនោិ

សម្ចធិន្រនោិ

២២ ប្ចកលដ្ឋ

ឧលបកខិន្រនោិ

និ ងបញ្ាិន្រនោិ

ោរោក់ទ្ងនឹងអាររោណ៍

។
និងភាវទ

ោក់ទ្ងនឹងអាររោណ៍ម្ចន ១៤ បានែល់
ចកខន្រនោិ

បរ ិសិន្រនោិ

លសាត្ិន្រនោិ

ជីវ ិត្ិន្រនោិ

លោរនសសិន្រនោិ
លដ្ឋ
សម្ចធិន្រនោិ

ឃានិន្រនោិ

រនិន្រនោិ

និ ងឧលបកខិន្រនោិ

សខិន្រនោិ

ជិវន្រិ ា នោិ
ទ្កខិន្រនោិ

។

ភាវទម្ចន ៨ បានែល់ សទ្ធិន្រនោិ

និង ញ្ញាតវ ិន្រនោិ

បញ្ាិន្រនោិ

ោ

វ ីរ ិ

នញ្ញាត្ញ្ាសារីត្ិន្រនោិ

។
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ិន្រនោិ

ឥត្ថិន្រនោិ
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ប្ឆក្ឥន្រនទិយ ២២ ច្ោយភូម្ិ
ឥន្រនោិ

ោំង ២២ ោលប្ចកលដ្ឋ

១. ឥន្រនោិ
ិា ិ
ជិវន្រនោ

ោ

លោរនសសិន្រនោិ

១០ គ្បោរ រ៊ឺ ចកខន្រនោិ

ិន្រនោិ

ន្រិ នោិ

រូបធរ៌

ឥត្ថិន្រនោិ

បរ ិសិន្រនោិ

លសាត្ិន្រនោិ
សខិន្រនោិ

ឃានិន្រនោិ
ទ្កខិន្រនោិ

ោំងលនោះ ជាោរធរ៌ោំង ស់ លៅថា ោរឥន្រនោិ

២. ឥន្រនោិ
វ ីរ ិ

ភូរិោំង ៣ បានែូលចនោះ

៨ គ្បោរ រ៊ឺ ជីវ ិត្ិន្រនោិ

សត្ិន្រនោិ

សម្ចធិន្រនោិ

រនិន្រនោិ

ឧលបកខិន្រនោិ

និងបញ្ាិន្រនោិ

និ ងលោកត្តរឥន្រនោិ

៣. លសារនសសិន្រនោិ
លៅថា ោរឥន្រនោិ
៤.

។

សទ្ធិន្រនោិ

ោំងលនោះជាោរធរ៌

រូបធរ៌ និ ងលោកត្តរធរ៌ លៅថា ោរឥន្រនោិ

រូបឥន្រនោិ

និង

រូបឥន្រនោិ

។

ជាោរធរ៌ រូបធរ៌ និ ងលោកត្តរធរ៌ បាន

រូបឥន្រនោិ

និងលោកត្តរឥន្រនោិ

នញ្ញាត្ញ្ា សារី ត្ិន្រនោិ

ញ្ាិន្រនោិ

។

ញ្ញាតវ ិន្រនោិ

លនោះ ជាលោកត្តរធរ៌ោំង ស់ លៅថា លោកត្តរឥន្រនោិ

ោំង ៣

។

ឆំណុឆសមគល់
ឯករគតលចត្សិកកនង វ ីរ ិ

ចិត្ត ១៦ និ ងកនងវ ិចិកិចាេសរប

១ រប្រងរិនចូ លែល់ សម្ចធិន្រនោិ

ត្តចិត្ត

លហត្ផលែូ ចគនប្ែលបានសប្រដង

ទ្កកនងចំណចសម្ចគល់របស់ររគងគៈ ។
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៥. រល
ពល រ៊ឺ កម្ចាំង បានែល់ ោររិនញាប់ ញ័រ ម្ចនវចនត្ថៈថា
ករបនលែាន ពលំ ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលលឈាោោះថា ពលៈ លគ្ព្វោះ ត្ថថា
រិនញាប់ញ័រ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

ពលី

នតិ

ឧបបលនន

បែិបកខធលរោ

សហនតិ

រទ្ោនីត្
ត ិ = ពោនិ
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

ណា រប្រងម្ចនកម្ចាំងឱ្យ ត្់ធន់ ត្សូ ទ្ម្ចា

នូវបែិ បកខធរ៌ ែូលចានោះធរ៌ោំង

លទោះ លឈាោោះថា ពល ។

ធរោត នកប្ែលជាលរទ្័ពទ
កនងទទ្ីរបស់ខួានយ៉ា ងណា

ពលោំង

រប្រងរិនញាប់ញ័រ

ងគធរ៌ ៩ គ្បោរ ម្ចនសោធ ជាលែើរ ក៏រិន

ញាប់ញ័រកនងទទ្ីរបស់ខួនឯង
ា
ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ លហត្លទោះលទ្ើប លឈាោោះថា
ពល ។

ោររិនញាប់ញ័ររបស់ទ

ពលលទោះ ម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ រិ ន

ញាប់ញ័រកនងទទ្ីគ្របគ្រង នកលៅលគ្ោរបង្កគប់ បញ្ញ
ា របស់ខួានរួ
ោលគ្ប
រួ

រជារួ

សឹកសគ្ត្ូវក៏រិនញាប់ញ័រ

និង

អាចកំចាត្់ សគ្ត្ូវបាន

។
ចំណចលនោះយ៉ា ងណា ពលធរ៌ប្ែលជាកសលធរ៌ោំងលទោះ រប្រង

រិនញាប់ញ័រកនងទទ្ីគ្របគ្រងរបស់ខួានឯង
កសលធរ៌ ប្ែលជាបែិបកខជារួ

ែូចជាសោធពលៈ

និងប្េរោំងអាចទ្ម្ចា

ខាួនឱ្យសាបសូនយលៅបានលទ្ៀត្ផង

ជាកម្ចាំងកនងោរលជឿ
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កសលធរ៌ ប្ែលជាលហត្រិនគ្ជោះថាា រ៊ឺ

ឱ្យបាត្់ ស់លៅបានជាលែើរ ឬពលធរ៌ ប្ែលជាប្ផនក កសល

ធរ៌ រប្រងម្ចនោររិនញាប់ញ័រកនងទទ្ីរបស់ខួាន រ៊ឺ អាចគ្របគ្រង នក
ប្ែលលៅលគ្ោរោរបង្កគប់បញ្ញ
ា របស់ខួនប៉ា
ា លណាោោះ
កសលធរ៌ ប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ

លកើត្លឡើងក៏រិនអាចទ្ម្ចា

រ៊ឺ

ខាួន ប្ត្ោល កសលធរ៌ប្ែល

កសលធរ៌លទោះបាន

គ្បគ្ពឹត្តលៅតរប្ផនកកសលធរ៌ប្ែលជាបែិបកខជារួ
ហិរ ិកពលៈ ម្ចនោររិ នញាប់ញ័រ លដ្ឋ
ោលហិរ ិពលៈលកើត្លឡើងលហើ

គ្ត្ូវបនធូរបនថ

ខាួនលទោះ

ឱ្យ

ែូចជា

រិនខាោសែល់បាបទ្ចារត្
ិ ប្ត្

ហិរ ិកពលៈ

ចាញ់លៅ រិនអាចរង
ឹ រូសតំងលៅបានលឡើ
លដ្ឋ

តំងម្ចំលៅកនង

គ្ត្ូវ ន់ េ

គ្ពរចាល

លធាើឱ្យខាោសែល់បាបទ្ចារត្
ិ

ំណាចរបស់ហិរ ិពលៈ ែូលចនោះជាលែើរ ែូចម្ចនសាធកបាលីថា
សទ្ធិល

វ ិជាា

លោសលជា ច

រែាសសលចា ច ឧទ្ធលចា

ហិរ ិលក

លទត្តលបប ច ន ករបលរ ។

ត្សាោ សោធទ្លយ សត្ត
លត្តលសាវ
ប្គ្បថា

កសោទ្ី ពោនិ ច

កលរបន

បញ្ញាបិ ត្ំទរិោ ។

ងគធរ៌ ៧ គ្បោរ ម្ចនសោធ ជាលែើរ ប្ែលជាកសល និង

ពាកត្ៈោំងលនោះ លឈាោោះថា ពល លគ្ព្វោះលហត្រិនញាប់ញ័រ កនង កសល
ធរ៌តរលំដ្ឋប់ រ៊ឺ សោធ រប្រងរិនញាប់ញ័រកនង កសលធរ៌ប្ែលជា
លហត្ឱ្យលកើត្ោររិនម្ចនសោធ,

វ ីរ ិ

រប្រងរិនញាប់ញ័រកនង កសល

ធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើត្ោរខាិល, សត្ិ រប្រងរិ នញាប់ញរ័ កនង កសល
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រប្រងរិនញាប់ញ័រកនងោរ

, បញ្ញា រប្រងរិនញាប់ញ័រែល់ោររិនែឹងធរ៌តរលសចកដីពិត្,

ហិរ ិ រប្រងរិនញាប់ញ័រែល់ោររិនខាោសកនងបាបទ្ចារ ិត្,

ឱ្ត្តបប រប្រង

រិនញាប់ញ័រកនងោររិ នខាាចែល់បាបទ្ចារ ិត្ សូរបីកនងប្ផនក កសលធរ៌
ក៏ម្ចន,

ហិរក
ិ

លទត្តបប ប្ែលគ្បកបជារួ

កសលចិត្តោំងលទោះ

ក៏បាន លឈាោោះថា ពល លគ្ព្វោះរិ នម្ចនលសចកដីញាប់ញ័រកនង កសលធរ៌
ែូចគនជារួ

ខាួន ប្ត្រិ នបានោោំងទ្ម្ចាយលដ្ឋ

ម្ចនប្ត្ោររិ នញាប់ញ័រ លគ្ព្វោះជាធរ៌ ែូចគនជារួ

គ្បោរ្លឡើ
ខាួន ។

រួរលសចកដីថា ធរ៌ប្ែលជាកម្ចាំងលធាើឱ្យសរប
គនជារួ

រង់

ត្តធរ៌ប្ែលលកើត្រួរ

ខាួនម្ចនភាពរ ឹងម្ចំ រហូត្អាចលធាើលសចកដីលអ ឬអាគ្កក់ឱ្យសលគ្រច

បាន ធរ៌លទោះ លឈាោោះថា ពល ែូលចានោះ ពល លទ្ើបម្ចនោំងកសលពលៈ
និង កសលពលៈ ។
កសលពល ម្ចនកម្ចាំង ត្់ធន់ រិ នញាប់ញ័រែល់ កសលធរ៌
ប្ែលជាពួ កែូ ចគនលឡើ
ប្ែលជាបែិបកខជារួ

ប្ត្ក៏រិនម្ចនកម្ចាំងប្ែលនឹងញាំញីកសលធរ៌
ខាួនបានប្ែរ ។

កសលពល ម្ចនកម្ចាំង ត្់ធន់ រិនញាប់ញ័រែល់ កសលធរ៌ផង
និងប្េរោំងម្ចនកម្ចាំងញាំញី កសលធរ៌ប្ែលជាបែិ បកខធរ៌ជារួ
ខាួនបានលទ្ៀត្ផង ។
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រលមន ៩ ព្បការ
១. សោធពល ធរោជាត្ិប្ែលរិនញាប់ ញរ័ កនងោរលជឿែល់វត្ថប្ែល
រួរលជឿ ងគធរ៌ បានែល់ សោធលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាភណចិត្ត ៩១។
២. វ ីរ ិ

បានែល់ វ ីរ ិ

ពល ធរោជាត្ិប្ែលរិនញាប់ ញ័រកនងោរពាយរ

លចត្សិក ប្ែលលៅកនងវ ីរ ិ

សរប

ងគធរ៌

ត្តចិត្ត ១០៥ ។

៣. សត្ិ ពល ធរោជាត្ិប្ែលរិនញាប់ ញ័រកនងោររលឹកគ្ត្ូវ

ងគធរ៌

បានែល់ សត្ិលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាភណចិត្ត ៩១ ។
៤. សម្ចធិពល ធរោជាត្ិប្ែលរិនញាប់ញ័រកនងោរលធាើចិត្តឱ្យតំង
ម្ចំលៅកនងអាររោណ៍ប្ត្រួ
លៅកនងចិត្ត ៧២ (លវៀរ វ ីរ ិ

ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែល
ចិត្ត ១៦ និ ងវ ិចិកិចាេសរប

ត្តចិត្ត ១) ។

៥. បញ្ញាពល ធរោជាត្ិប្ែលរិ នញាប់ញ័រ កនងោរែឹងធរ៌តរ
លសចកដីពិត្

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលលៅកនងញាណសរប-

ត្តចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ។
៦. ហិរ ិពល ធរោជាត្ិប្ែលរិនញាប់ញ័រកនងោរខាោសចំលព្វោះទ្ចារ ិត្
ងគធរ៌ បានែល់ ហិរលិ ចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាភណចិត្ត ៩១ ។
៧. ឱ្ត្តបបពល ធរោជាត្ិប្ែលរិ នញាប់ញ័រ កនងោរត្ក់សាត្ខាាច
ចំលព្វោះទ្ចារ ិត្

ងគធរ៌ បានែល់ ឱ្ត្តបបលចត្សិក ប្ែលលៅកនងលសាភណ

ចិត្ត ៩១ ។
៨. ហិរ ិកពល ធរោជាត្ិប្ែលរិ នញាប់ ញ័រ កនងោររិ នខាោសចំលព្វោះ
ទ្ចារ ិត្ ងគធរ៌ បានែល់ ហិរ ិកលចត្សិក ប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត ១២ ។
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៩.

សរចា

សងគហវ ិភារ

លទត្តបបពល ធរោជាត្ិប្ែលរិនញាប់ញ័រ កនងោររិនត្ក់សត្
ា

ខាាចចំលព្វោះទ្ចារត្
ិ

ងគធរ៌ បានែល់

លទត្តបបលចត្សិក ប្ែលលៅកនង

កសលចិត្ត ១២ ។
ពល ៩ គ្បោរលនោះ ម្ចន ងគធរ៌របស់ពលៈ ៩ គ្ត្ូវគនជារួ
គ្បលភទ្របស់ពលៈគ្រប់លោរ ប្ែលម្ចន

ហិរក
ិ

លទត្តបប ជាពលៈប្ផនក

កសលប្ត្រា៉ា ង ។
វ ីរ ិ

សោធ សត្ិ បញ្ញា ហិរ ិ និងឱ្ត្តបប ជាពលៈកនងប្ផនកកសលប្ត្រ៉ាាង
សម្ចធិ ជាពលៈបានោំងប្ផនកកសលនិង កសលោ

គន លដ្ឋ

លហត្លនោះលទ្ើបចាត្់ពួកពលៈលនោះទ្កកនងរិសសកសងគហៈ ។
ឆំណុឆសមគល់
ឯករគតលចត្សិ ក ប្ែលលៅកនង វ ីរ ិ

ចិត្ត ១៦ និងវ ិចិកិចាេសរប-

ត្តចិត្ត ១ រប្រងរិ នចូលែល់សម្ចធិពលៈ លដ្ឋ

លហត្ផលទ្ំ នងែូចគន

ប្ែលបានសប្រដងទ្កកនងររគងគៈលទោះឯង ។
៦. អធិបត្ី
ធិ បត្ី

សំលៅែល់

សភាវធរ៌ប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់ភាពជាធំក្គ្កប្លង

ជាងធរ៌ ែក្ទ្ប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្ពរគនជារួ
ធិទនំ បត្ិ =

ធិបត្ិ

ខាួន ែូ ចម្ចនវចនត្ថៈថា

ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាម្ចាស់ ក្នធរ៌ប្ែលរួរគនជារួ
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ធំជាងធរ៌ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងជារួ
ធិលោ បត្ិ =

សងគហវ ិភារ

សរចា

ខាួន ធរ៌លទោះ លឈាោោះថា

ធិបត្ិ

ធិ បត្ិ ។

ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាម្ចាស់ ជាធំ និងម្ចន ំណាចក្គ្កប្លង ធរ៌លទោះ
លឈាោោះថា

ធិ បត្ី ។

លសចកដីថា កនងោរលធាើកិចាោរង្ករណារួ

លទោះ ោលម្ចនលសចកដី

លពញចិត្ត ម្ចនលសចកដីពាយរ ម្ចនចិត្តលផ្ទដត្ចំលព្វោះោរង្ករ និងម្ចន
ោរលឆ្ាៀវឆ្ងាត្ោរង្ករលទោះរប្រងសលគ្រចបាន ែូ ចសប្រដងកនង ភិ ធម្ចោវតរ
បូោណែីោថា
ឆ្នោវលត កឹ ទរ ន សិជឈត្ិ ោលម្ចនឆ្នោៈលហើ

វត្ថណាប្ែល

នឹងរិ នសលគ្រចរិ នម្ចន ។
វ ីរ ិ

វលត កឹ ទរ ន សិ ជឈត្ិ ោលម្ចនវ ីរ ិ

លហើ

វត្ថណានឹងរិន

សលគ្រចរិ នម្ចន ។
ចិត្តវលត កឹ ទរ ន សិជឈត្ិ ោលម្ចនចិត្តលផ្ទដត្លហើ

វត្ថណា

ប្ែលនឹងរិនសលគ្រចរិ នម្ចន ។
បញ្ា វលត កឹ ទរ ន សិជឈត្ិ ោលម្ចនបញ្ញាលហើ

វត្ថណាប្ែល

នឹងរិ នសលគ្រចរិនម្ចន ។
លសចកដីរបស់ ធិបត្ីលនោះ លទ្ើ បម្ចនសភាពជាធំ ជាគ្បោនទំឱ្យ
សលគ្រចកិចាោរង្ករបានពិត្គ្បាកែ ។
ភាពជាធំ ជា នកគ្របគ្រងរបស់សភាវធរ៌លទោះ ម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ
១. ជាធំ ជា នកគ្របគ្រងលដ្ឋ

ភាពជាឥន្រនោិ
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សរចា

២. ជាធំ ជា នកគ្របគ្រងលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ភាពជា ធិបត្ី ។

ភាពជាធំ ជា នកគ្របគ្រង លដ្ឋ

ភាពជាឥន្រនោិ

លទោះ រិនប្រនជា

ោរធំក្គ្កប្លងលទ្ រ៊ឺ ោលខណៈលកើត្លឡើងលទោះ រប្រងលកើត្គ្ពរៗ គន
បានលគ្ចើនឥន្រនោិ

លដ្ឋ

រិ នោស់គន

លគ្ព្វោះធរ៌ប្ែលជាឥន្រនោិ

រប្រងជាធំគ្របគ្រងចំលព្វោះកនងទទ្ីរបស់ខួាន
ឥន្រនោិ

លទោះ

រិនជំោស់គនជារួ

ែក្ទ្ណា លគ្ព្វោះលធាើោរលផសងគន ។

ចំប្ណកភាពជាធំលដ្ឋ

ភាពជា ធិបត្ីលទោះ

ក្គ្កងប្លងជាងធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ
លទោះ រប្រងលកើត្ជា ធិបត្ីបានគ្ត្ឹរប្ត្រួ

ម្ចនសភាពជាធំ

ខាួន ែូលចានោះោលលកើ ត្លឡើង
ែូចជាកនងខណៈប្ែលឆ្នោៈ

ជា ធិ បត្ី រ៊ឺ ម្ចនោរលពញចិត្តយ៉ាងខាាំងោា ប្ែលលៅថា លពញចិត្តលកើត្
លឡើងលហើ

វ ីរ ិ

ៈ ចិត្ត និងបញ្ញា ក៏ បលណា
ដ

លទោះៗ ឬលបើោលវ ីរ ិ
លកើត្លឡើងលហើ

តរឆ្នោៈលៅកនងអាររោណ៍

ៈជា ធិបត្ី រ៊ឺ ម្ចនលសចកដីពាយរយ៉ា ងខាាំងោា

ឆ្នោៈ ចិត្ត និងបញ្ញា ក៏បលណា
ដ

តរវ ីរ ិ

ៈលៅកនង

អាររោណ៍លទោះៗ លបើចិត្ជា
ត
ធិបត្ី រ៊ឺ លសចកដីតំងចិត្តយ៉ាងខាាំងោាលកើត្
លឡើងលហើ

ឆ្នោៈ វ ីរ ិ

ៈ និងបញ្ញា ក៏ បលណា
ដ

តរចិត្តលៅកនងអាររោណ៍

លទោះ និ ងោលបញ្ញាជា ធិបត្ី រ៊ឺ ម្ចនោរែឹងចាស់តរលសចកដីពិត្
លកើត្លឡើងលហើ

ឆ្នោៈ វ ីរ ិ

ៈ និ ងចិត្ត ក៏បលណា
ដ

តរបញ្ញា លៅកនង

អាររោណ៍លទោះៗ ។
រួរលសចកដីថា ភាពជាធំ លដ្ឋ
ជារួ

គនបានលគ្ចើនៗ ឥន្រនោិ

ភាពជា ឥន្រនោិ

រិ នោស់គន ។
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សរចា

ចំប្ណកភាពជាធំលដ្ឋ
ធិ បត្ីបានប្ត្រួ

ភាពជា ធិបត្ីលទោះ

សងគហវ ិភារ

កនងគ្គរួ

ៗ

ជា

ែក្ទ្លទ្ៀត្ជា ធិ បត្ីរិនបាន ។
អធិបត្ីមន ៤ ព្បច្ភទ

១. ឆ្ទោធិបត្ិ ធរោជាត្ិប្ែលជាធំកនងោរលពញចិត្ត

ងគធរ៌ បាន

ែល់ ឆ្នោលចត្សិក ប្ែលលៅកនងទ្ាិលហត្កជវនចិត្ត ១៨ និងត្ិលហត្កជវនចិត្ត ៣៤ ប្ែលលៅថា សាធិបត្ិជវនចិត្ត ៥២ ។

២. វ ីរយ
ិ ធិបត្ិ ធរោជាត្ិប្ែលជាធំ កនងោរពាយរចំលព្វោះអាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ វ ីរ ិ

លចត្សិក ប្ែលលៅកនងសាធិ បត្ិជវនចិ ត្ត ៥២

(ទ្ាិលហត្កជវនៈ ១៨ និ ងត្ិលហត្កជវនៈ ៣៤) ។
៣. ្ិោតធិ ែតិ ធមមជាតិប្ដេជាធំ ុនងោរោំង្ិតតទទួេអារមមណ៍

អងគធម៌ បានដេ់ ទាិកហតុ ជវន្ិតត ១៨ តិកហតុ ជវន្ិតត ៣៤ គឺ
សាធិែតិ ជវន្ិ តត ៥២ ។
៤. វិមំ សាធិ ែតិ ធមមជាតិប្ដេជាធំ
កស្ ីែពិត អងគធម៌ បានដេ់ ែញ្ញាក្តសិ
ជវន្ិ តត ៣៤ ។

ុនងការដឹងសភាវធម៌ោម

ប្ដេកៅ ុនងតិកហតុ -

អងគធម៌រែស់អធិ ែតី ៤ រែការកនេះ និងកឃើញបានថា ធម៌ប្ដេ
ចាត់ជាអធិែតីបានកនាេះ រតូវជាធម៌ ុនងជវន្ិតត លហើ

ជាជវន្ិតតប្ដេ

រែ ែកោយកហតុ ២ រែការ កៅថា ទាិកហតុ ជវនៈោងតិ្ ឬរតូវ
រែ ែលដ្ឋ

កហតុ ៣ រែការ កៅថា តិកហតុ ជវនៈ ដូ្រពេះអនុរុទាធចារយ
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សប្មែងទុ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ថ ងគហៈថា
ុនងរពេះអភិធមមតស

ទាិកហតុ តិកហតុ ជវកនកសាវ យថាសមភវ ំ អធិែតិ ឯកកាវ េពភតិ
ប្រែថា ទាិកហតុ ជវនៈ និងតិកហតុ ជវនៈែុក្ណេះ ប្ដេនឹ ងមាន

អធិែតីបានប្តរួ

ុនង្ំនួន ៤ អធិែតិកនាេះ ជវន្ិតតប្ដេជាអធិែតីបាន

កនាេះ កៅថា សាធិែតិជវនៈ បានដេ់ ជវន្ិតត ៥២ ដួង គឺ ទាិកហតុ ជវន្ិ តត ១៨ និ ងតិ កហតុ ជវន្ិតត ៣៤ មានលសចកដីេរអិត្ដូក្នេះ គឺ
ជវនចិត្តមាន ៥៥
លហត្កជវនចិត្ត ១ បានែល់ ហសិត្បាទ្ចិត្ត ១
ឯកលហត្កជវនចិត្ត ២ បានែល់ លម្ចហរូលចិត្ត

២

ទ្ាិលហត្កជវនចិត្ត ១៨ បានែល់ លោភរូលចិ ត្ត ៨ លោសរូលចិត្ត

២ រហាកសលញាណវ ិបប
ត្ិលហត្កជវនចិត្ត
រហាកិរ ិយញាណសរប

ត្ត ៤ រហាកិរយ
ិ ញាណវ ិបប

៣៤

ត្ត ៤ ។

រហាកសលញាណសរប

ត្ត

៤

ត្ត ៤ រហរគត្កសល ៩ រហរគត្កិរយ
ិ
៩

លោកត្តរចិត្ត ៨ = សាធិ បត្ិជវនចិត្ត ៥២ ។
៧. អាហារ
អាហារ ប្គ្បថា ទំ រក លសចកដីថា អាហារ ជាធរ៌ប្ែលឧបត្ថរភទំ
ឱ្យផលធរ៌លកើ ត្លឡើង ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា អាហរនតីត្ិ = អាហាោ
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

ណារប្រងទំរកនូវធរ៌ប្ែលជាផលរបស់
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ខាួនៗ ែូលចានោះធរ៌ោំង
លសចកដីថា

ជួ

សងគហវ ិភារ

សរចា

លទោះ លឈាោោះថា អាហារ ។

អាហារ

ជាលហត្ឧបត្ថរភគំគ្ទ្ឱ្យផលលកើត្លឡើងនិ ង

ឱ្យតំងលៅបាន ចលគ្រើនលឡើងបាន ហាក់ែូចជា អាហារ ជា នកទំឬ
នកចាត្់ប្ចងកិចាោរង្ករលផសងៗ លគ្ព្វោះតរធរោតកិចាោរណា និ ងចាត្់

តំងលឡើងបាន

រកាទ្កឱ្យរង់វង់តំងលៅបាន

លឡើងលទោះ គ្ត្ូវអាស្ស័
នកចាត្់ ោរលហើ

និ ងឱ្យចលគ្រើនរងលរឿង

ក
ន ចាត្់ោរឬ នកទំជាសំខាន់ លបើខាោះ នកទំឬ

កិចាោរលទោះៗ នឹ ងតំងលៅនិងចលគ្រើនលឡើងរិនបាន

លសចកដីលនោះយ៉ា ងណា ោររស់លៅរបស់សត្ាោំង
យ៉ា ងលទោះប្ែរ
កសល
ក

ើងបាន

រ៊ឺ

កនងោរភូរិ ក៏

ោលសត្ាោំងលទោះលកើត្លឡើងលដ្ឋ

កសលធរ៌លហើ

ំណាចរបស់

សត្ាលទោះនឹ ងម្ចនជីវ ិត្លៅបាន និង្ករមើន

៏កោយអាស្ស័យឱជាប្ដេកៅ ុនងអាហារកផ្សងៗ ជាអន នាំ

ឱ្យអាហារជរូែក ើតក

ើងបាន ុនងសតាទាំងកនាេះ

កាេអាហារជរូែក ើត

ក

ើងកហើយ រប្មងកធាើឱ្យសតាកនាេះមានជីវ ិតកៅបាន និង្ករមើនេូតោស់

ក

ើងបាន កនេះគឺ ភាពជា នកនាំរែស់អាហារ រប្មងកធាើឱ្យផ្េក ើតក

ឱ្យោំងមាំកៅបាន និ ងឱ្យ្ករមើនក

ើង

ើងបាន ។

អាហារមាន ៤ ប្រភេទ
១.

វលិង្ការាហារ ធមមជាតិប្ដេនាំឱ្យអាហារជរូែក ើតក

ធម៌ បានដេ់ ឱជាប្ដេកៅ ុងអាហារកផ្សងៗ
ន
គឺ អាហាររូែ ។
២. ផ្សាហារ ធមមជាតិប្ដេនាំឱ្យកវទនាក ើតក
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សរចា

បានដេ់ ផ្សសក្តសិ

សងគហវ ិភារ

ប្ដេកៅ ុនង្ិ តតទាំងអស់ ។

៣. មកនាសកញ្ចតនាហារ ធមមជាតិប្ែលនាំឱ្យវិបា វិញ្ញាណ មាន
ិ ា ណជាកដើ ម ក ើតក
ែដិ សនធិវញ្ញ

ើង អងគធម៌ បានដេ់ ក្តនាក្តសិ

ប្ដេកៅ ុនង្ិតតទាំងអស់ ។

៤. វិញ្ញា្ហារ ធមមជាតិប្ដេនាំឱ្យក្តសិ

ក

និ ង មមជរូែក ើត

ើង អងគធម៌ បានដេ់ ្ិ តតទាំងអស់ ។
អធិរាយ
វលិង្ការាហារ នាំម នូវរូែធម៌ប្ដេក ើតពី ឱជា មានបាយ ទឹ

ទឹ កោេះជាលែើរ

កធាើឱ្យក ើតអាហារសុទធដឋ

ោែក

នំ

ើងខាងករកាយ ុនង

សនាែនរែស់សតាទាំងឡាយ កព្វេគឺ កាេសតាទាំងឡាយក ើតក

ើងបាន

កោយអំ្្រែស់អ ុសេ និ ងកាមាវ្រ ុសេធម៌កហើយ សតាកនាេះ
នឹងមានជីវ ិតកៅបាននិង្ករមើនេូតោស់ក

ើងបាន

៏រតូវអាស្ស័យ

ឱជាប្ដេកៅ ុនងអាហារកផ្សងៗ ជាអន នាំឱ្យអាហារជរូែក ើតក
សតាទាំងឡាយកនាេះ

ិ កៅបាន
កនាេះមានជីវត

កាេអាហារជរូែក ើតក

និង្ករមើនេូតោស់ក

ើងដេ់

ើងកហើយ

៏កធាើឱ្យសតា

ើងបាន

ដូកចានេះឱជា

ប្ដេកៅ ុនងអាហារកផ្សងៗ កនាេះឯង កទើ ែក្មេះថា

វលិង្កាោហារ គឺ

អាហាររូែកនាេះឯង ។
ផ្សសក្តសិ

បានក្មេះថា ជាអាហារ ករព្វេះជាអន នាំម នូវ

កវទនាកផ្សងៗ មានសុខខលេះ ទុ ខខលេះ មិនសុខមិនទុ ខខលេះ ។
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សរចា

ធមមោសតាទាំងឡាយប្ដេមានការដឹ ងខលួនថា

សងគហវ ិភារ

សែាយ

មិ ន

សែាយ ឬរពកងើយៗ ប្ដេជាសភាពរែស់កវទនាទាំងកនេះ នឹងគ្បា ដ
ក

ើងបាន ៏រតូវអាស្ស័យមានការែេះខទែ់ោនរោងអារមមណ៍ ទាារ និង្ិតត

ការែេះខទែ់ោនរោងសភាវធម៌ ៣ រែការកនេះ កៅថា ផ្សស កែើមិនមាន
ផ្សស គឺ ការែេះខទែ់រែស់្ិតត និងអារមមណ៍រតង់ទាារកនេះកហើយ ការដឹ ង
ខលួនកផ្សងៗ នឹ ងគ្បា ដក

ើងមិនបាន និ ងកាេសតាទាំងឡាយខាេះការ

ដឹងខលួនកនេះកហើយ កស្ ីែកោភ កពញ្ិ តត ុនងអារមមណ៍កផ្សងៗ ប្ដេជា

កហតុពនការ្ករមើ នធំធាត់រែស់សតាទាំងឡាយ ៏មិនបានដូ្ោន ដូកចានេះ
ផ្សស កទើែបានក្មេះថា ផ្សាហារ ករព្វេះនាំម នូវកវទនា គឺ ការដឹង
ខលួន ុនងការកសាយអារមមណ៍រែស់សតាទាំងឡាយកនាេះឯង ។
ក្តនាក្តសិ

ក្មេះថា អាហារ ករព្វេះជាអន នាំឱ្យវិបា ្ិ តត

ិ ា ណនិ ងែញ្ចវិញ្ញាណជាកដើ មក ើតក
មានែដិ សនធិវញ្ញ

ើង

ទាំងកនេះករព្វេះ

ធមមោសតាទាំងឡាយ ុងកោ
ន
កនេះកវៀរប្តរពេះអរហនតក្ញ កាេសាលែ់
៏រប្មងមានការក ើតក

ដឹង ិលន

ដឹងរស

ើងថ្មីជាែ់តោនភាារ និងតម

ែេះរតូវសមផសសរបា ដក

៏មានការកឃើញ ការឮ

ើង

អារមមណ៍ទាំងកនេះជាវិបា វិញ្ញាណទាំងអស់ លហើ
វិបា វិញ្ញាណទាំងកនេះ

តម ្ិ តតប្ែលដឹង
ធម៌ប្ដេជាកហតុពន

៏បានដេ់ ក្តនា ប្ដេមានសភាពចាត់ប្្ង

ការកធាើកផ្សងៗ ប្ដេទា ់ទងកោយកាយ ោចា ្ិតត កែើមិនមានក្តនា
ជាអន ចាត់ប្្ងលទ្ សតាទាំងឡាយកាេសាលែ់កហើយ

៏មិនមានការក ើត

ការកឃើញ ការឮជាកដើមប្ែរ ក្តនាប្ដេជាអន នាំឱ្យសតាទាំងឡាយ
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ក ើតក

សរចា

សងគហវ ិភារ

ើង និងមានការកឃើញ ការឮ ជាកដើ មទាំងកនេះមាន ២ រែកភទ គឺ
ក្តនាប្ដេរែ ែ ុងអ
ន
ុសេនិ ងកោ ិយ ុសេកនាេះ

ជាអន នាំឱ្យវិបា វិញ្ញាណក ើ តក

រប្មង

ើងកោយរតង់ ។

្ំប្ណ ក្តនា ប្ដេរែ ែជាមួយ្ិ តតដពទ ប្ដេករៅពីអ ុសេ
និងកោ ិយ ុសេកនាេះ ជាអន នាំសមបយុតតខនធជាមួយោនឱ្យក ើ តក
ប៉ាលណាោោះ គឺ ក្តនាក្តសិ
ឱ្យក ើតក
ក ើតក

ើង

ជាធមមជាតិប្ដេោស់កតឿនសមបយុតតធម៌

ើងកធាើនាទីរែស់ខួនៗ
ល
កនាេះឯង កទើែជាក្តនាប្ដេកធាើឱ្យផ្េ

ើងកោយមិនរបា ដ្ាស់ោង្ ីែ

ក ើតជាមួ យ្ិ តតទាំងអស់កនេះ
សមបយុតតខនធក ើតក

ក្តនាក្តសិ ប្ដេ

៏រប្មងកធាើនាទីនាំឱ្យវិបា វិញ្ញាណនិ ង

ើងបានទាំងអស់ កោយកហតុកនេះ ក្តនាក្តសិ

ប្ដេកៅ ុនង្ិតតទាំងអស់ កទើែក្មេះថា មកនាសកញ្ចតនាហារ ។

វិញ្ញាណ គឺ ្ិតតទាំងអស់ ក្មេះថា អាហារ ករព្វេះជាអន នាំឱ្យ

ក្តសិ

និង មមជរូែក ើ តក

ើង ។

ធមមោនាមខនធ ៤ គឺ ្ិតតនិងក្តសិ

រប្មងមានការក ើ តរពមោន

រេត់រពមោន មានអារមមណ៍និងវតថុទីអាស្ស័យជាមួយោន ប្ត្ិតតកនាេះរប្មង
ជារែធាន ុនងធម៌ទាំងពួង កទើ ែជាអន នាំក្តសិ និ ង មមជរូែ កព្វេគឺ
ន
សនធិកាេ
ុងែដិ

ក ើតក

ែដិ សនធិវ ិញ្ញាណ

ជាអន នាំឱ្យក្តសិ និងករោជរូែ

ើង ប្ត្ចំប្ណកកនងបវត្តិោល បវត្តិវ ិញ្ញាណជា នកទំឱ្យលចត្សិក

និងចិត្តជរូបលកើ ត្លឡើង មិ នបាននាំឱ្យ មមជរូែក ើតក

ើងផ្ងលឡើ

កនេះករព្វេះ មមជរូែមិ នប្មនរូែប្ដេក ើ តពីសមុ ោឋនរែស់្ិតត
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សរចា

ប្ដេក ើ តពី សមុ ោឋនរែស់ មម

ោង្ ីែ

សងគហវ ិភារ

មមជរូែប្ដេក ើត ុនង

ែវតតិកាេ និ ង មមជរូែរែស់អសញ្ា សតតរពហមទាំងកនេះ សូមបីមិនបាន
ក ើតក

ើងកោយអាស្ស័យ្ិតត ុនងភពែ្ចុែបននកនេះ ីែ

ក ើតម ពីអតី ត មមប្ដេកៅថា
ុសេ្ិ តត ុនងភពមុនៗ

ប្តរប្មងអាស្ស័យ

ិ ា ណ គឺ អ ុសេ្ិ តត និ ងកោ ិយ
មមវញ្ញ

៏ក្មេះថា ជាវិញ្ញាណដូ្ោន កោយកហតុកនេះ

្ិតតទាំងអស់ កទើែក្មេះថា វិញ្ញា្ហារ ។
ឱជដឋម រូែំ កយ

កវទនំ ែដិសនធិ ំ

នាមរូែំ អាហរនតិ

តសាមហារាតិ វុ្ចករ ។

ធម៌ ទាង
ំ ឡាយ្

រប្មងនាំអាហារជសុទធដឋ

ោែ

កវទនា

ែដិសនធិវ ិញ្ញាណ ក្តសិ និង មមជរូែ កោយ្ំកព្វេះខលួនៗ ធម៌ទាំង
កនាេះ ក្មេះថា អាហារ ។

សកពា សោត អាហារដឋិតិកា ។
សតាទាំងឡាយរស់កៅបានករព្វេះអាហារ ។
រួមកស្ ីថា
ែ ការនាំម រែស់អាហារ ៤ រែការកនេះ គឺ
វលិង្ការាហារ នាំម នូវ អាហារជសុទដ
ធ ឋ

ោែ ឱ្យក ើតក

ើង

ន
ែ នរែស់សតាទាំងឡាយ ។
ុងសនា

ផ្សាហារ នាំម នូវ កវទនា គឺ ការកសាយអារមមណ៍ សុខ ទុ ខ

ជាកដើ ម រែស់សតាទាំងឡាយ ។

ិ ា ណជាកដើម និ ងសមបមកនាសកញ្ចតនាហារ នាំម នូវែដិសនធិវញ្ញ

យុតតខនធទាំងពួង បានដេ់ ការក ើតជាមនុសស កទវោ រពហម និងអបាយ
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សតា រហូតការកឃើញ ការឮ ជាកដើ ម និងែវតតិវ ិញ្ញាណទាំងឡាយរែស់
សតា ។
វិញ្ញា្ហារ នាំម នូវ ក្តសិ

្ិតតជរូែ និង

ឆប់ ម្ិសសក្សង្គហ
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មមជរូែ ។
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សរចា

ពួកទី ៣ ភោធិរកខិយសង្គហ
លព្វធិបកខិ

សងគហៈលនោះ ោលោត្់ បទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ

លព្វធិ + បកខិ

+ សងគហ ។

លព្វធិ ប្គ្បថា ែឹង សំលៅែល់ ែឹ ងោរលធាើឱ្យ ស់អាសវៈ រ៊ឺ
ែឹង រ ិ

សចាៈ ៤ ។
បកខិ

ប្គ្បថា ជាពួក រ៊ឺ ជាពួកររគញាណ ។

សងគហ ប្គ្បថា លដ្ឋ

សលងខប ឬ រួបរួរ ។

លព្វធិ បកខិ

លទ្ើបសំលៅែល់ោររួបរួរធរ៌ប្ែលជាពួកក្ន

សងគហ

ររគញាណ ម្ចនវចនត្ថៈរបស់លព្វធិបកខិ

សងគហៈ សប្រដងថា

ចតតរ ិ សចាានិ ពជឈត្ីត្ិ = លព្វធិ
ប្គ្បថា ធរោជាត្ិ ណា ែឹង រ ិ
លឈាោោះថា លព្វធិ

សចាោំង ៤ ែូលចានោះ ធរោជាត្ិលទោះ

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាប្ែលលៅកនងររគចិត្ត ៤ ។

កនងរហានិលទ្ោសគ្ពោះបាលី ម្ចនសប្រដងថា លព្វធិ វចាត្ិ ចត្ូស
រលរគស ញាណំ បញ្ញា បញ្ាិន្រនោិ

ំ បញ្ញាពលំ ធរោវ ិច

សលម្ចពជឈលង្កគ

វ ីរំ សា វ ិបសសទ សម្ចោទ្ិែិា ។ ប្គ្បថា ញាណ បញ្ញា បញ្ាិន្រនោិ
បញ្ញាពលៈ ធរោវ ិច

ៈ សលម្ចពជឈងគ វ ីរំ សា វ ិបសសទ សម្ចោទ្ិែិា កនងររគ ៤

លោកលៅថា លព្វធិ ។ (បិែក ៦៤ ទ្ំព័រ ២៣៥)
លព្វធិ យ បលកខ ភវត្ិ = លព្វធិ បកខិយ
ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលលកើត្កនងពួ កររគញាណ ៤ លឈាោោះថា លព្វធិបកខិ
បានែល់ លព្វធិ បកខិ

ធរ៌ ៣៧ គ្បោរ ។
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សរចា

លព្វធិ បកខិយនំ សងគលហាត្ិ = លព្វធិបកខិ

សងគលហា

ប្គ្បថា ោររួបរួរធរ៌ប្ែលជាពួកក្នររគញាណ ៤ ែូលចានោះលឈាោោះថា
លព្វធិបកខិ

សងគហៈ កនងលព្វធិ បកខិ

ោលលព្វលលដ្ឋ

សងគហៈ ម្ចនពួកធរ៌ ៧ ពួក និង

គ្បលភទ្ម្ចន ៣៧ គ្បោរ ែូចសប្រដងគថាសងគហៈថា
គាថាសង្គហៈទី ៦-៧

៦. ឆ្លទោ ចិត្តរលបោខ ច

សោធបសសទ្ធិបីត្ិលយ
វយលម្ច វ ិរត្ិ ត្ត

សម្ចោទ្ិែិា ច សងាលបា
៧. សម្ចោសត្ិ សម្ចធីត្ិ

ចទ្ោលសលត្ សភាវលត

សត្តត្ឹសបបលភលទ្ន
ប្គ្បថា លព្វធិបកខិ

ំ។

សត្តោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

ធរ៌ោំង

លនោះ លដ្ឋ

សភាវ ងគធរ៌ម្ចន

១៤ រ៊ឺ ឆ្នោៈ ១, ចិត្ត ១, ឧលបោខ ១, សោធ ១, បសសទ្ធិ ១, (ោ

បសសទ្ធិ

និងចិត្តបសសទ្ធិោំង ២ លនោះោប់ ១) បីត្ិ ១, សម្ចោទ្ិែិា ១, សម្ចោសងាបប ១,
សម្ចោវយរ ១, វ ិរត្ិ ៣, សម្ចោសត្ិ ១, និ ងសម្ចោសម្ចធិ ១, លដ្ឋ

គ្បលភទ្ម្ចន ៣៧ ោរគ្បរូលធរ៌ជាចំប្ណកកនងោរគ្តស់ែឹងលទោះម្ចន
៧ យ៉ា ង ។
១. សត្ិ បបដ្ឋាន ម្ចន ៤ គ្បលភទ្
២. សរោបបោន ម្ចន ៤ គ្បលភទ្
៣. ឥទ្ធិបាទ្ ម្ចន ៤ គ្បលភទ្
៤. ឥន្រនោិ

ម្ចន ៥ គ្បលភទ្
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៥. ពល ម្ចន ៥ គ្បលភទ្
៦. លព្វជឈងគ ម្ចន ៧ គ្បលភទ្
៧. ររគ ម្ចន ៨ គ្បលភទ្ ។
១. សត្ិបបោាន
ប្ែលគ្ត្ូវវ ិលវល់លកើត្សាាប់លៅកនង

បណា
ដ សពាសត្ាោង
ំ
វែដទ្កខ តរលហត្តរបចា័

ោប់ ភពជាត្ិរិនបាន ែោបប្ែលគ្ពោះសម្ចោ-

សរពទ្ធលៅរិនោន់បានឧបបត្តិលឡើងកនងលោកលហើ

ក៏រប្រងនឹ ងគ្ត្ូវវ ិលវល់

លកើត្សាាប់ ត្លៅលទ្ៀត្រិនម្ចនទ្ីបំផត្ ។
ោលគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិលឡើងកនងលោក លដ្ឋ
សម្ចោសលម្ចពធិញាណ
ត្លៅលទ្ៀត្ លហើ
ផាូវឯកផាូវប្ត្រួ
ោំង

ល

បានគ្តស់ែឹង នត្តរ-

ើញគ្ពោះនិព្វានប្ែលរិ នគ្ត្ូវវ ិលវល់លកើត្សាាប់

បង្កាញផាូវប្ែលនិងលៅោន់គ្ពោះនិព្វានលទោះ ប្ែលជា

ប៉ាលណាោោះ

ប្ែលនឹ ងញាំងលសចកដីបរ ិសទ្ធឱ្យែល់សត្ា

បាន ផាូវលនោះ ក៏រ៊ឺ រហាសត្ិបបដ្ឋាន ៤ ។ ែូចបាលីកនង

សត្ិបបដ្ឋានសូគ្ត្សប្រដងថា
ឯោ

ំ ភិកលខ វ រលគគ សតតនំ វ ិសទ្ធិយ លសាកបរ ិលទ្វនំ

លទ

សរត្ិ កាម្ច

ទ្កខលោរនសានំ

និព្វានសស សចេិកិរយ
ិ
ប្គ្បថា
ជាផាូវរូលប្ត្រួ

ត្ថងគម្ច

ញា

សស

ធិរម្ច

ទ្ិទ្ំ ចតតលោ សត្ិបបដ្ឋាទ ។

ម្ចនលភិកខោំង

ផាូវរ៊ឺ សត្ិបបដ្ឋានោំង

៤

(គ្បគ្ពឹត្តលៅ) លែើរបីលសចកដីបរ ិសទ្ធិក្នសត្ាោំង
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លែើរបីលោះបង់នូវលសចកដីលសាកនិងលសចកដីខសឹកខសួល
ទ្កខនិងលោរនសស លែើរបីបាននូ វ រ ិ

លែើរបីរ ំលត្់បង់នូវ

ររគគ្បកបលដ្ឋ

ងគ ៨ គ្បោរ

លែើរបីលធាើឱ្យជាក់ចាស់នូវគ្ពោះនិព្វាន ។ (បិ ែកភារ ១៤ ទ្ំព័រ ២៤៤)
កនងបាលីសត្ិបបដ្ឋានសូគ្ត្លនោះ

រប្រងសប្រដងលហត្និ ងផល

ពិលសសក្នសត្ិបបដ្ឋានទ្កែូលចនោះ
លហត្ រ៊ឺ ជាផាូវរួ
ផល

រ៊ឺ

ពិលសស ៧ គ្បោរ

ប្ែលនឹ ងទំលៅោន់គ្ពោះនិព្វាន ។

នកចលគ្រើនកនងផាូវសត្ិបបដ្ឋានលនោះនឹ ងបានទ្ទ្ួលផល

១. បរ ិសទ្ធចាកកិលលស
២. ផត្ចាកលសចកដីលសាកលៅ
៣. ផត្ចាកលសចកដីខសឹកខសួល
៤. ផត្ចាកលសចកដីទ្កខោ

៥. ផត្ចាកលសចកដីទ្កខចិត្ត
៦. ញាំងផលឱ្យបាន រ ិ

ររគ

៧. លធាើគ្ពោះនិព្វានឱ្យជាក់ចាស់ចំលព្វោះរខកនងភពលនោះ ។
លសចកដីថា គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធបានគ្តស់ែឹងគ្ពោះនិព្វាន ប្ែលជាធរ៌
ពិលសសគ្បាសចាកទ្កខ

លោរនសស

ផត្ចាកលសចកដី

ំលសាកលហើ

គ្ទ្ង់បានបង្កាញផាូវបែិ បត្តិឱ្យចូលែល់ សភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្ ម្ចន

រូបទរខនធ ៥ ជាលែើរ លែើរបីលធាើគ្ពោះនិព្វានឱ្យជាក់ចាស់ ប្ែលរិនម្ចន
ោរលកើត្ ោរសាាប់ ត្លៅលទ្ៀត្ ។
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នឹងបានសប្រដងលសចកដីរបស់សត្ិ បបដ្ឋាន ែូចត្លៅលនោះ
សត្ិ + បដ្ឋាន = សត្ិបដ្ឋាន
សត្ិ ប្គ្បថា រលឹកបាន លសចកដីថា រលឹក រណធរ៌ និ ងរិនប្រន
រណធរ៌ប្ែលបានលធាើលៅលហើ

ឬកំពងលធាើ

ឬរលឹកែល់ពទ្ធរណ

ធរោរណ សងឃរណ រហូត្ែល់ោរម្ចនសត្ិ រលឹកែល់បចាបបននរបស់
រូបទរលដ្ឋ

រិនលភាច

ខណៈលទោះរប្រងោោំងកិលលសនីវរណៈឱ្យចិត្ត

តំងលៅកនងលសាភណចិត្ត កនងបររត្ថទ្ីបនីែីោ សប្រដងថា
សរត្ីត្ិ សត្ិ
ពទ្ធរណាទ្ី និ វ

ត្តទ កតនិ កត្តព្វានិ ច កលាណកម្ចោនិ វ

បបរជាវលសន ឧបរចេត្ីត្ិ ។

ប្គ្បថា សត្ិ រ៊ឺ ោររលឹកបាន កនងលសចកដីលអ ប្ែលខាួនបានលធាើ

លៅលហើ

ឬកំពងលធាើត្លៅកដី ឬគ្ពោះពទ្ធរណជាលែើរកដី លដ្ឋ

រិនលភាច ។

បដ្ឋាន ប្គ្បថា ទ្ីតំង លសចកដីថា ទ្ីតំងរបស់ធរ៌ ម្ចនសត្ិជាលែើ រ រ៊ឺ
អាររោណ៍រូបទរ ប្ែលជាទ្ីកំណត្់ែឹងលដ្ឋ

សត្ិ សរបជញ្ា កងវ
ន ិបសសទ

ករោដ្ឋាន លែើរបីឱ្យែល់នូវលសចកដីបរ ិសទ្ធផត្ចាកកិលលសោំង

ែូច

កនងរហាវរសូគ្ត្សប្រដងថា បដ្ឋាត្ីត្ិ = បដ្ឋានំ
ប្គ្បថា ទ្ីតំងរបស់ធរ៌ រ៊ឺ អាររោណ៍ លឈាោោះថា បដ្ឋាន ។
នកប្ែលចូលលៅែឹងអាររោណ៍ រ៊ឺ តំងទ្កគ្ត្ង់រូបធរ៌ទរធរ៌លទោះ
បានែល់ សត្ិ ប្ែលរលឹកោន់ ែល់បចាបបននធរ៌លរឿ

ៗ លឈាោោះថា

សត្ិបបដ្ឋាន ែូចកនងវ ិសទ្ធិររគ ែាកថា សប្រដងថា សត្ិល
សត្ិបបដ្ឋានំ

វ បដ្ឋានំ

ប្គ្បថា សត្ិ លទោះឯងជាទ្ីតំង លឈាោោះថា សត្ិបបដ្ឋាន
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លសចកដីថា សត្ិបបដ្ឋាន រ៊ឺ ោរតំងសត្ិរលឹកោន់ ែល់រូបទរខនធ ៥
ប្ែលជាឋានឈានលៅោន់គ្ពោះនិព្វាន ។
សត្ិបបដ្ឋាន សត្ិគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងខាងរខ ោន់

កសត្ិជាគ្បោន

សូរបីលធាើលសចកដីពាយរតរប្បបរបស់សត្ិបបដ្ឋាន ឬវ ិបសសទករោដ្ឋានកដី
រិនបានោន់

កគ្ត្ឹរប្ត្ សត្ិ រា៉ា ងលទ្ រួរោន់

ក សត្ិ ជាខាងរខក្ន

ោរចងចាំលែើរបីគ្បលយជន៍ក្នបញ្ញា រ៊ឺ វ ិបសសទញាណប៉ាលណាោោះ ។
សត្ិ និង បញ្ញា រប្រងលៅរខ លគ្ោ
សត្ិជារួ

បញ្ញាលកើ ត្គ្ពរកនងខណៈចិត្តជារួ

សត្ិ រ៊ឺ គ្ត្ង់ ោ

ជាប់គនជានិចារិនដ្ឋច់ ពីគន
គន កនងឋានទ្ីតំងរបស់

លវទ្ទ ចិត្ត និងធរ៌ ។

កនងរហាសត្ិបបដ្ឋានសូគ្ត្សប្រដងសត្ិបបដ្ឋាន ម្ចន ៤ យ៉ា ង ែូច
គ្ពោះបាលីប្ែលសប្រដងថា
ឥធ ភិ កខលវ ភិ កខ ោល

សត្ិម្ច វ ិលន

យ លោលក

ម្ចនលភិកខោំង
ោ

កនងោ

ោយនបសសី វ ិហរត្ិ អាតបី សរបជាលទ

ភិ ជាលោរនសសំ ។
ភិកខកនងសាសទលនោះ

ពិចារណាល

ជាគ្បគ្កត្ី គ្រប់ឥរយ
ិ បេោំង ៤ ម្ចនពាយរជាលគ្រឿង

ែត្កលដដកិលលស

ជា នកែឹ ងខាួន

ម្ចនសាោរត្ី

(ជាលគ្រឿងកំ ណត្់)

កម្ចាត្់បង់ នូវ ភិជានិងលោរនសស កនងលោកលចញ ។
វ ិលន

ើញនូវ

លវទ្ទស លវទ្ទនបសសី វ ិហរត្ិ អាតបី សរបជាលទ សត្ិម្ច

យ លោលក

ភិជាលោរនសសំ ។
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ជាគ្បគ្កត្ី

គ្រប់

ឥរ ិយបេោំង ៤ ម្ចនពាយរជាលគ្រឿងែត្កលដដកិលលស ជា នកែឹង
ខាួន ម្ចនសាោរត្ី (ជាលគ្រឿងកំ ណត្់) កម្ចាត្់បង់នូវ ភិជានិ ងលោរនសស
កនងលោកលចញ ។

ចិលត្ត ចិតតនបសសី វ ិហរត្ិ អាតបី សរបជាលទ សត្ិម្ច វ ិលន

លោលក

យ

ភិ ជាលោរនសសំ ។

ពិចារណាល

ើញនូវចិត្តកនងចិត្តជាគ្បគ្កត្ី គ្រប់ ឥរ ិយបេោំង ៤

ម្ចនពាយរជាលគ្រឿងែត្កលដដនូវកិលលស ជា ក
ន ែឹងខាួន ម្ចនសាោរត្ី
(ជាលគ្រឿងកំ ណត្់) កម្ចាត្់បង់នូវ ភិជានិ ងលោរនសស កនងលោកលចញ ។
ធលរោស ធម្ចោនបសសី វ ិហរត្ិ អាតបី សរបជាលទ សត្ិម្ច វ ិលន

លោលក

យ

ភិ ជាលោរនសសំ ។

ពិចារណាល

ើញនូវធរ៌កនងធរ៌ោំង

ជាគ្បគ្កត្ី គ្រប់ឥរ ិយបេ

ោំង ៤ ម្ចនពាយរជាលគ្រឿងែត្កលដដនូវកិលលស ជា នកែឹងខាួន ម្ចន
សាោរត្ី (ជាលគ្រឿងកំ ណត្់) កម្ចាត្់ បង់នូវ ភិជានិងលោរនសស កនងលោក
លចញ ។ (បិែកភារ ១៤ ទ្ំព័រ ២៤៤)
សត្ិបបោាន ៤ ក្នង្ម្ហាសត្ិ
បបោានសូព្ត្ សប្ម្ាង្ថា
ុ

១.

ោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

ពិចារណាោ
ជាលែើរលរឿ

រ៊ឺ
ៗ

សត្ិតំងម្ចំលៅកនងោរតរ

រូបកខនធ ម្ចនខយល់លចញចូល ឥរយ
ិ បទ្ត្ូ ច ធំ

ងគធរ៌ បានែល់ សត្ិ លចត្សិក លៅកនងរហាកសលចិត្ត
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សរចា

៨ រហាកិរ ិយចិត្ត ៨

សងគហវ ិភារ

បបទជវនៈ ២៦ ។

២. លវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន សត្ិតំងម្ចំកនងោរពិចារណា
លវទ្ទ រ៊ឺ សខ ទ្កខ គ្ពលងើ

ៗ លរឿ

ៗ

ងគធរ៌ បានែល់ សត្ិលចត្សិក

ប្ែលលៅកនងរហាកសលចិត្ត ៨ រហាកិរ ិយចិត្ត ៨

បបទជវនៈ ២៦ ។

៣. ចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន សត្ិតំងម្ចំលៅកនងោរពិចារណា
ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តម្ចនោរៈ ចិត្តម្ចនលោសៈ ជាលែើរលរឿ

ៗ

ងគធរ៌ បានែល់

សត្ិលចត្សិក ប្ែលលៅកនងរហាកសលចិត្ត ៨ រហាកិរយ
ិ ចិត្ត ៨
បបទជវនៈ ២៦ ។
៤.

ធម្ចោនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

សភាវធរ៌ រ៊ឺ រូបទរលដ្ឋ
ខនធ ៥ ជាលែើរលរឿ

ៗ

សត្ិតំងម្ចំកនងោរពិ ចារណា

អាោរគ្បាសចាកត្ួ ខួន
ា បានែល់ នីវរណៈ ៥
ងគធរ៌ បានែល់ សត្ិលចត្សិក ប្ែលលៅ

កនងរហាកសលចិ ត្ត ៨ រហាកិរយ
ិ ចិ ត្ត ៨

បបទជវនៈ ២៦ ។

ងគធរ៌ប្ែលសប្រដងទ្កកនងរហាសត្ិ បបដ្ឋានលនោះ ជាោរសប្រដង
យ៉ា ងទ្ូលំទ្ូោ

តំងពី ចាប់លផដើរកនងោរចលគ្រើនសត្ិ

ងគធរ៌លទ្ើប

បានែល់ សត្ិ ប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលញាណវ ិបប

ត្តចិត្ត ៤ ផង

សូរបីកនងោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋានឱ្យ បបទឈានលកើត្

លែើរបីលគ្បើកនង

ឈានជាបាទ្ែល់ោរចលគ្រើនវ ិបសសទ

ក៏ោប់រួរែល់សត្ិប្ែលគ្បកប

កនង បបទជវនចិត្ត ២៦ ែួងផង និងោលគ្ពោះ រហនតលោកបំ ណងនឹង
ចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន ក៏អាស្ស័
ប្ែលលព្វលលហើ

រហាកិរ ិយចិត្ត ៨ ចលគ្រើនបានតរន័

។
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សរចា

ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ

ោរចលគ្រើនសត្ិ បបដ្ឋានលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

គ្ត្ង់ លែើរបីឱ្យ

វ ិបសសទញាណលកើ ត្លឡើងរហូត្ែល់ររគញាណោំង ៤ លទោះ រប្រង
គ្ត្ូវអាស្ស័

សត្ិប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលញាណសរប

ត្តចិត្ត

៤

និងសម្ចោសត្ិប្ែលជា ងគររគ គ្បកបកនងររគចិត្ត ៤ លទោះឯង ។
លគ្ព្វោះលហត្ ីា គ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើបគ្តស់សត្ិបបដ្ឋាន ៤ ប៉ាលណាោោះ

កនងសលម្ចោហវ ិលទទ្នី ែាកថា ពនយល់ថា លែើរបីគ្បលយជន៍ ែល់លវលន
សត្ាប្ែលលផសងគនលដ្ឋ

យ

ចរត្
ិ ោរ ប់រ ំសរេៈ និ ងវ ិបសសទ ឬលដ្ឋ

ំណាចក្នបញ្ញាចាស់ោា ទ្ន់លខា

ក្គ្កប្លងជាងគន ។

ឆរ ិត្ ២ ព្បច្ភទ
បណា
ដ បរគលោំង

ប្ែលបាន ប់ រ ំចរ ិត្ រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិ

របស់ខួន
ា អាចប្បងប្ចកចរ ិត្បានជា ២ ពួក រ៊ឺ ត្ណា
ា ចរ ិត្ និងទ្ិែិាចរ ិត្។

ោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន ជាអាររោណ៍រូបធរ៌ប្ែលលគ្គត្គ្គត្

សររួរែល់បរគល នកម្ចនត្ណា
ា ចរ ិត្

និ ងម្ចនបញ្ញាទ្ន់លខា

(រនោបរគល នកម្ចនត្ណា
ា ចរ ិត្យ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្) ។
លវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

ជាអាររោណ៍ទរលវទ្ទប្ែល

សររួរែល់បរគល នកម្ចនត្ណា
ា ចរ ិត្ និង បញ្ញាចាស់ោា (ត្ិកខបរគល
នកម្ចនត្ណា
ា ចរត្
ិ យ៉ា ងលអិត្) ។
ចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

ជាអាររោណ៍របស់ទរចិត្តប្ែលប្ចក

លចញលៅពីទរលវទ្ទ សររួរែល់បរគល នកម្ចនទ្ិែិច
ា រ ិត្ និងម្ចនបញ្ញា
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យ៉ា ងទ្ន់លខា

សរចា

សងគហវ ិភារ

(រនោបរគល នកម្ចនទ្ិែិាចរ ិត្យ៉ា ងលគ្គត្គ្គត្) ។

ធម្ចោនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

ជាអាររោណ៍ប្ចករូបទរលចញលៅ

សររួរែល់បរគល នកម្ចនទ្ិែិាចរត្
ិ

និងម្ចនបញ្ញាយ៉ា ងខាាំងោា

(ត្ិកខបរគល នកម្ចនទ្ិែិាចរ ិត្យ៉ា ងលអិត្) ។
សត្ិបបោានជាម្ួយអារម្មណ៍របស់សម្ថៈនិង្វិបសសនា
ោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន
សរេយនិកយ៉ា ងទ្ន់លខា

ជាអាររោណ៍ប្ែលសររួរែល់

។

លវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

ជាអាររោណ៍ប្ែលសររួរែល់

សរេយនិកយ៉ា ងចាស់ោា ( នកសលគ្រចចត្ត្ថជាន)
ចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

វ ិបសសទយនិកយ៉ា ងទ្ន់លខា

ជាអាររោណ៍ប្ែលសររួរែល់
។

ធម្ចោនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន

ជាអាររោណ៍ប្ែលសររួរែល់

វ ិបសសទយនិកយ៉ា ងចាស់ោា ។
ព្រះមនព្រះភាគព្ោស់សត្ិបបោាន ៤ ច្ែើម្ប ីលះវិបល្លាស
ិ ោាស ។
ោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន លែើរបីលោះសភវប
ិ ោាស ។
លវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន លែើរបីលោះសខវប
ចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន លែើរបីលោះនិចវា ិបោាស ។
ធម្ចោនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន លែើរបីលោះ ត្តវ ិបោាស ។
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សរចា

សងគហវ ិភារ

សត្ិបបដ្ឋាន សូរបីគ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់តំងទ្ក ៤ គ្បោរកដី ប្ត្ោរ
ចូលែល់គ្ពោះនិព្វានលទោះ
ឧបម្ចែូ ចនរររួ

សត្ិបបដ្ឋានប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាោោះក៏ចូលែល់បាន

ម្ចនោារ ៤ ជនោំង

កាន់យ ទំនិញប្ដេមានកៅ ុនងទិសខាងក ើត

នករកពីទ្ិសខាងលកើត្
៏អា្្ូេកៅកាន់នគរ

កនាេះបាន អន ម ពី ទិសខាងតបូង អន ម ពី ទិសខាងេិ្ ម ពីទិស
ខាងកជើង

៏្ូេកាន់នគរោមទិសកនាេះបាន ោង្ កាយ កវទនា

្ិតត និ ងធម៌

៏ឧែកមយយដូ ្ទិ សទាំង ៤ យ៉ា ងលទោះប្ែរ នឹ ងបាន

ែរិោយសតិ ែបោឋន ៤ កោយេំោែ់តកៅ ។
កាយានុរសសនាសត្ិរបដ្ឋាន
កាោនុ ែសសនាសតិែបោឋន កាេោត្់បទ្បាន ៣ ែទ គឺ
កាយ + អនុ + ែសសនា ។
កាយ ប្រែថា រែជុំកោយ ដី ទឹ

កភលើង ខយេ់ ជាកដើម បានដេ់ រាង

កាយជារូែធម៌ ។
អនុ ប្រែថា ោម ។
ែសសនា ប្រែថា កឃើញ ។
កាោនុ ែសសនា កទើ ែប្រែថា ោមកឃើញកាយករឿយៗ កស្ ីថា
ែ
ោំងសតិ
ក ើតក

ំណត់ពិចារ្ោមកឃើញកាយករឿយៗ រហូតវិែសសនាញាណ

ើង កឃើញកាយ គឺ រូែធម៌ោមកស្ ីែពិត

សប្មែងទុ ថា

-92-

ុនងែរមតថទីែនីដីកា

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

កាកយ អនុែសសនា កាោនុែសសនាត្ិ ប្រែថា ការកឃើញកាយ
ក្មេះថា កាោនុ ែសសនា បានដេ់ ការពិចារ្កាយកោយសតិ
ែញ្ញា ឱ្យកឃើញកាយកនេះថា ជារូែធម៌ ប្ដេជារែស់មិនសាាត មានការ
ប្ែ ធាលយជាធមមោ ។
កាយនុ ែសសនាសតិែបោឋន

សតិោំងមាំកៅ ុនងការពិចារ្

ករឿយៗ នូវកាយ គឺ រូែកខនកធ នាេះ មាន ១៤ ឋាន ឬ ១៤ ែពាៈ

១. អានាបានែពា បានដេ់ ខយេ់ដកងហើមក្ញ ្ូេ ។
២. ឥរិោែថ្ែពា បានដេ់ ឥរិោែថ្ ៤ មានការ កដើរ

រ

អងគុយ លែក ប្ដេកៅថា ឥរិោែថ្ធំ ។

៣. សមបជញ្ា ែពា បានដេ់ ឥរិោែថ្តូ ្ មានអាការ ៧ រែការ

គឺ

្នកៅមុខ

ថ្យករកាយ

ែត់ពដ្ូេ ោពដក្ញ

ប្ែរកៅខាងកឆាង

ប្ែរកៅខាងសាែំ

ិ រោ
ិ កសលៀ ដណែែ់សំពត់ និងោរលគ្បើករគឿង

ករែើរបាស់ដពទៗ ការទំព្វរ ការែរិកភាគ ការផ្ឹ
ែសាវៈ អាការលែើរ ឈរ អងគុយ លែ

ការែកនាទែង់ឧចាារៈ

ការនិោយ ការ ករមើ

។

៤. ែដិ ូេសញ្ញា បានដេ់ អាការ ៣២ រែស់ធាតុដី ធាតុទឹ

ខាង ុងរាងកាយ
ន
មានស ់ ករាម រ ្

កធមញ ប្សប

្ម រែមាត់

កសលសោ៍ជាកដើ ម ។

៥. ្តុធាតុវវដ្ឋាន បានដេ់ ការពិចារ្កោយភាពជាធាតុ ទាំង
៤ មានដី ទឹ

កភលើង ខយេ់កោយេ ខណៈ ។

៦. អសុភ បានដេ់ សរ ីរៈសាាប់ប្ដេលរលចាលលៅកនងក្គ្ពសោសាន
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សរចា

សងគហវ ិភារ

លោោះសាាប់ ស់ ១ ក្េៃកីដ សាាប់ ស់ ២ ក្េៃកីដ សាាប់ ស់ ៣ ក្េៃកីដ ប្ែល
កំពងលហើរ មានសរបរកខៀវលដ្ឋ
៧.

សភ បានែល់ សរ ីរៈសាាប់ប្ែលលរលចាលលៅកនងក្គ្ពសោសាន

ប្ែលប្កអកោំង
កដី តោត្ោំង
ចចកោំង
ោំង

លគ្ចើនមានខទុេះហូរក្ញតរោារលផសងៗ ។

កំពងចឹ កសីកីដ គ្ត្ែក់ រគ្រង់ោំង
កំពងចឹ កសីកីដ សត្ាសាានោំង

កំពងចឹ កសី
កំពងកលករសីកីដ

កំពងកលករសីកីដ បាណកជាត្ិ (សត្ាលអិត្ៗ ម្ចនរ

ជាលែើរ)

លផសងៗ កំពងរូងជញ្ា ក់សីកីដ ។
៨. អសុភ បានដេ់ សរ ីរៈសាាប់ ប្ដេលរលចាលកនងក្គ្ពសោសាន

លៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹង គ្បកបលដ្ឋ

សាច់និងឈារ ម្ចនសរក្សជាលគ្រឿង

ចង ។
៩. អសុ ភ បានដេ់ សរ ីរៈលៅសល់ប្ត្រាងឆាឹង ឥត្ម្ចនសាច់
គ្ប

ក់លដ្ឋ

្ម ម្ចនសរពសជាលគ្រឿង្ង ។

១០.

សភ បានែល់ សរ ីរៈលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹង រិនម្ចនសាច់

និងឈារ ម្ចនប្ត្សរក្សជាលគ្រឿងចង ។
១១.

សភ បានែល់ សរ ីរៈលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងទ្លទ្ រិ នម្ចន

សរក្សចងរួបរ ឹត្ ខាាត្់ខាា
លៅលដ្ឋ

ប្ឡក ឆ្អឹងលជើងលៅលដ្ឋ

លៅាលៅលដ្ឋ
ប្ឡក

លៅកនងទ្ិសត្ូចនិងទ្ិសធំ រ៊ឺ ឆ្ឹង
អ ក្ែ
ប្ឡក ឆ្អឹងសោងលៅលដ្ឋ

ប្ឡក ឆ្អឹងចលងាោះលៅលដ្ឋ

ឆ្អឹងគ្ទ្នងខនងលៅលដ្ឋ
លដ្ឋ

ោត្់ ោ

ប្ឡក

ឆ្អឹងសាោលៅលដ្ឋ

ប្ឡក ឆ្អឹងខនងលៅលដ្ឋ

ឆ្អឹងជំនីលៅលដ្ឋ
ប្ឡក
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ប្ឡក ឆ្អឹង

ប្ឡក

ប្ឡក

ឆ្អឹងគ្ទ្ូងលៅ

ឆ្អឹងកំភួនក្ែលៅលដ្ឋ

ប្ឡក

ភិធរោត្ថសងគហ

ឆ្អឹងកលៅលដ្ឋ

សរចា

ប្ឡក

ឆ្អឹងចង្កាលៅលដ្ឋ

លោែ៏ កាលលៅលដ្ឋ
១២.

ប្ឡក

សងគហវ ិភារ

លធោញលៅលដ្ឋ

ប្ឡក

ប្ឡក ។

សភ បានែល់ សរ ីរៈសាាប់ប្ែលលរលចាលកនងក្គ្ពសោសាន

សល់លៅប្ត្ឆ្អឹងទ្លទ្ ម្ចនសរបរ ស ែូ ចសរបរក្នស័ងខ ។
១៣.

សភ បានែល់ សរ ីរៈសល់លៅប្ត្ឆ្អឹងទ្លទ្ លោ

ពំនូកៗ កនាងហួសលៅរួ
១៤.

ឆ្ងនំលហើ

ោ

ជា

។

សភ បានែល់ សរ ីរៈសល់លៅប្ត្ឆ្អឹងទ្លទ្ ពកផ

លខោចខោី

ជាកលរោចត្ូច កលរោចធំលផសងៗ ។ (បិែកភារ ១៤ ទ្ំព័រ ២៥៥)
ធិបា

ព្វកយថា ោល

ោយនបសសី

ព្វកយថា ោយនបសសី លសចកដីថា ម្ចនគ្បគ្កត្ីតរល
ព្វកយថា ោល

គ្ទ្ង់តំង ោ

ោរកំណត្់ និងោរទ្ម្ចា

លឡើងរកលទ្ៀត្ លែើរបីនិងសប្រដង

នសញ្ញាជាលែើរ រិនឱ្យោ

លហត្លនោះ លទ្ើ បរិ នបានគ្តស់ថា ម្ចនគ្បគ្កត្ីល
ម្ចនគ្បគ្កត្ីតរល
លដ្ឋ
ល
លដ្ឋ

ើញចិត្តកនងោ

លហត្លនោះ ោល
ើញោ

កនងោ

ើញោ

គន លដ្ឋ

ើញលវទ្ទកនងោ

ឬម្ចនគ្បគ្កត្ីល

ឬ

ើញធរ៌ កនងោ

ោយនបសសី លទ្ើបសំលៅែល់ ម្ចនគ្បគ្កត្ីតរ
ប៉ាលណាោោះ

លព្វលរ៊ឺ

ម្ចនសត្ិរលឹកែឹងរូបោ

ភាពជារូបធរ៌កនង ១៤ បពាលទោះ រិនបានភាាំងភាាត្់សត្ិកំណត្់ែឹង

រូបធរ៌ លដ្ឋ

ភាពជាទ្កខខាោះ ឬលដ្ឋ

ភាពជាស្រសតីជាបរសខាោះែូលចនោះ ។

ិ រត្ិ សំលៅែល់ ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅ រ៊ឺ ពិ ចារណាលរឿ
ព្វកយថា វហ
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ៗ

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

កនាេះឯង ។
ឥតិ អជឈតតំ ោ កាកយ កាោនុែសសី វិហរតិ ពហិទាធ ោ កាកយ
កាោនុ ែសសី វិហរតិ អជឈតតពហិទាធ ោ កាកយ កាោនុែសសី វិហរតិ ។
ភិ ុខពិចារណាកឃើញ នូវកាយ ុនងកាយជាខាង ុនង (ោ

របស់

ខាួន) ជាគ្បគ្កត្ី គ្រប់ឥរ ិយបេ ោំង ៤ យ៉ា ងលនោះផង ពិចារ្កឃើញ
នូវកាយ ុនងកាយខាងករៅ

(ោ

របស់បរគលែក្ទ្)

ជាគ្បគ្កត្ី

គ្រប់ឥរ ិយបេោំង ៤ ផង ពិចារ្កឃើញ នូវកាយ ុនងកាយខាង ុនង
និងោ

ខាងករៅ (ោ

របស់ខួាននិងោ

របស់បរគលែក្ទ្) ជាគ្បគ្កត្ី

គ្រប់ឥរយ
ិ បេោំង ៤ ផង ។ (បិែកភារ ១៤ ទ្ំព័រ ២៤៧)
ុនងសកមាមហវិកនាទនី អដឋ ថា សតិែបោឋនវិភងគែ រណ៍ ែរិោយ

កស្ ីែថា

ព្វ យថា អជឈតតំ កាកយ បានដេ់ កឃើញកាយរែស់ខួន
ល ។
ពហិទាធ កាកយ បានដេ់ កឃើញកាយរែស់អន ដពទ ។
អជឈតតពហិទាធ កាកយ កស្ ីែថា
ន
អន ដពទោមសមគួរ
ុងកាយរែស់
ន
ខួន
ល ន័
ុងកាយរែស់

៣ កំ ណត្់ ោ

កនងោ

ុនងកាយរែស់ខួលនោមសមគួ រ

កោយន័យដំែូង

ទ្ី ២ កំ ណត្់ោ

ំណត់កាយ

កនងកាយរបស់អន ដពទ ន័

របស់ខួានតរោលសររួរ កនងោ

ទ្ី

របស់ ក
ន

ែក្ទ្តរោលសររួរ លឈាោោះថា អាររោណ៍ប្ែលប៉ាោះខោប់គ្ពរគន ោំងខាង
កនងនិ ងខាងលគ្ៅរប្រងរិនម្ចន

ប្ត្លព្វលលដ្ឋ

របស់ករោដ្ឋានប្ែលជំទញទ្កកនងព្វកយថា
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ោលប្ែលជាទ្ី សញ្ា រ

ជឈត្តពហិោធ ។

ភិធរោត្ថសងគហ

ប្ត្លសចកដី

ល់ល

ព្វកយថា ពហិោធ ោល
ល

សងគហវ ិភារ

សរចា

ើញរបស់អាចារយប្ផនកវ ិបសសទ
បានែល់ ោ

ល់ល

នកែក្ទ្លទោះ អាចជាោរ

ើញរបស់ នកប្គ្បប្ែលបា៉ា ន់គ្បម្ចណលសចកដី តរលសចកដី

របស់ខួនឯង
ា
លគ្ព្វោះលដ្ឋ
របស់ នកែក្ទ្

ើញថា

លហត្ផលលហើ

ោរកំ ណត្់ោ

ល់

ល់ល

ើញ

រ៊ឺ រូបធរ៌

ករកជាអាររោណ៍ករោដ្ឋានលទោះ លគ្ៅពី នកបែិបត្តិនិង

គ្ត្ូវលចៀសលចញចាកពួករណៈលៅលៅប្ត្ម្ចនក់ឯង រិនម្ចន នកណាតរ
លៅជាអាររោណ៍ឱ្យពិចារណាលហើ
នសញ្ញាប្ែលនឹ ងលោះសោា

លៅរិនបានគ្បគ្ពឹត្លត ែើរបីោរទ្ម្ចា
ទ្ិ ែិាយ៉ាងណាបាន រួ

លោកក៏ រិនបានសប្រដង ពហិោធ ោល
ពហិោធ វ ោល
ជាោ

ខាងលគ្ៅ ប្ែលរិនបានសំលៅែល់ោ

និងព្វកយថា
ើញោ

ើញោ

កនងោ

របស់ នកែក្ទ្ លដ្ឋ

រ៊ឺ រូបធរ៌ ប្ែលជាអាររោណ៍ខាងលគ្ៅលគ្ចើនជាង

ជឈត្តពហិោធ វ ោល
កនងោ

គ្ត្ង់ លោកសប្រដងថា

ោយនបសសី វ ិហរត្ិ ពិចារណាល

លហត្ផលរួរនិងជាោ
ល

ទ្កលដ្ឋ

លទ្ៀត្ កនងបាលី

ោយនបសសី វ ិហរត្ិ ពិចារណា

ោំងខាងកនងោំងខាងលគ្ៅ ព្វកយថា ខាងកនងរួរ

ិ សសទ ខាងលគ្ៅរួរនឹ ងសំលៅែល់អាររោណ៍
នឹងសំលៅែល់ចិត្ត រ៊ឺ ត្ួរវប
រ៊ឺ រូបទរប្ែលជាត្ួរសត្ិបបដ្ឋានលទោះឯង ោំងលនោះលគ្ព្វោះោល នកបែិបត្តិ
ចលគ្រើនោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

រហូត្ម្ចនោរជំទញកនងោរ

កំណត្់រូបធរ៌ប្ែលជាអាររោណ៍ ែូចជាកំណត្់ឥរយ
ិ បេោំង ៤ រហូត្
ជំទញលអលហើ

សូរបីអាររោណ៍ែក្ទ្

បចាបបននអាររោណ៍លទោះៗ បានផង ។
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ឬន័

សរចា

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ជឈត្តំ វ ោ

សងគហវ ិភារ

ខាងកនង សំលៅែល់ ោ

(រូប)

ប្ែលលគ្បើជាអាររោណ៍ របស់ោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋានលទោះ ។
ពហិទ្ំធ វ ោ

ខាងលគ្ៅ សំលៅែល់ ោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

កនងបពាែក្ទ្ ប្ែលលគ្ៅពីោ
នករួបរួរ

ប្ែលកំណត្់ ( ជឈត្តំ) លទោះ ។

ល់ស្សបជារួ

លហត្ផល របស់អាចារយប្ផនកវ ិបសសទ

លទោះ ។
ព្វកយថា អាតបី សរបជាលទ សត្ិម្ច ជាោរសប្រដងោរគ្បកប
លដ្ឋ

លសចកដីពាយរ លដ្ឋ
អាតបី

រ៊ឺ

បញ្ញា គ្ពរលដ្ឋ

សត្ិ ។

ោរពាយរែត្កិលលសលដ្ឋ

ោរកំណត្់ោ

ជា

អាររោណ៍ ។
សរបជាលទ រ៊ឺ ម្ចនសរបជញ្ា សំលៅែល់ គ្បកបលដ្ឋ

បញ្ញា

ែឹងអាររោណ៍ តរលសចកដីពិត្ថា ជារូប ីា ឬទរ ីា?
សត្ិម្ច ជា នកគ្បកបលដ្ឋ

សត្ិរលឹកអាររោណ៍ករោដ្ឋាន រប្រងរង

លរឿងែល់ នកប្ែលម្ចនលសចកដីពាយរ ម្ចនបញ្ញា រិនលភាចសត្ិ លដ្ឋ
លហត្លនោះគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ

លទ្ើបគ្តស់រណរបស់ោយនបសសទ

សត្ិបបដ្ឋានថា អាតបី សរបជាលទ សត្ិម្ច លែើរបីសប្រដង ងគក្នោរលោះ
កិលលស លទ្ើបគ្តស់ថា វ ិលន
ព្វកយថា វលិ ន

វ ិកខរន
ភ វ ិន័

យ លោលក

ភិជាលោរនសសំ ។

យ សំលៅែល់ ទំលចញលហើ

លដ្ឋ

ត្ទ្ងគវ ិន័

។

លោលក សំលៅែល់ ោ

រ៊ឺ សង្កខរលោក បានែល់ រូបទរខនធ
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ឬ
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សរចា

សងគហវ ិភារ

៥ ប្ែលគ្បជំគន ។
ភិជាលោរនសសំ រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រ រិ នលពញចិត្ត បានែល់
ោរឆ្នោៈ

និ ងពាបាទ្ប្ែលោប់លៅកនងនីវរណធរ៌

របបីគ្ជាបថា

គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្តស់ោរលោះលសចកដីលគ្ត្ក រ ប្ែលម្ចនោ
ជារូល លដ្ឋ
វ ិបត្តិជារូល

សរបត្តិ

ោរទំ ភិជាលចញ និងោររិនលពញចិត្ត ប្ែលម្ចនោ
លដ្ឋ

ោរទំលោរនសសលចញ

កនងោយនបសសទ

សត្ិបបដ្ឋាន ១៤ បពាលនោះ ។
ឥរយ
ិ បេបពា សរបជញ្ា បពា និងចត្ោត្រនសិោរ ជាអាររោណ៍
របស់សត្ិ កនងោរចលគ្រើនវ ិបសសទភាវទ ។
ចំប្ណកបែិកូលសញ្ញាបពា

សភបពា

និងអាទបានបពា

ជា

អាររោណ៍របស់សត្ិ កនងោរចលគ្រើនសរេភាវទ លទ្ើបគ្ត្ូវចលគ្រើនសរេៈ
ជារនសិន លហើ

លទ្ើបលលើកលឡើងោន់វ ិបសសទលដ្ឋ

លគ្បើរូបទរ ប្ែល

លៅថា សរេៈ ជាបាទ្របស់វ ិបសសទ ។

ជាអាររោណ៍កនងខាងលគ្ោ

ច្វទនានុបសសនាសត្ិបបោាន
លវទ្ទនបសសទ ោត្់បទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ លវទ្ទ + ន + បសសទ
លវទ្ទ ប្គ្បថា លសា

អាររោណ៍ បានែល់ លសចកដីែឹងសខ ទ្កខ

និងរិ នសខរិ នទ្កខ ។
ន ប្គ្បថា តរ ។
បសសទ ប្គ្បថា ល

ើញ ។
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សរចា

លវទ្ទនបសសទ លទ្ើបប្គ្បថា តរល

សងគហវ ិភារ

ើញលវទ្ទ រ៊ឺ ោរលសា

អាររោណ៍ លសចកដីថា ម្ចនសត្ិតរពិចារណាលរើលលវទ្ទលដ្ឋ
លរឿ
ល

-

បញ្ញា

ៗ ថា លវទ្ទលនោះ ជាសភាវធរ៌ រា៉ា ង រិនប្រនសត្ាបរគល ត្ួ ខួន
ា

ើងលរ ជាសភាវៈរបស់លវទ្ទ ប្ែលសប្រដងោរែឹងសខ ទ្កខ ឬគ្ពលងើ

លព្វលរ៊ឺ ខណៈលសា
លវទ្ទ ខណៈលសា
ឬខណៈលសា

សខលវទ្ទ ក៏ម្ចនសត្ិតរែឹ ងោរលសា

ទ្កខលវទ្ទ ក៏ម្ចនសត្ិតរែឹងោរលសា

ទ្កខរសខលវទ្ទ

ៗ

សខ

ទ្កខលវទ្ទ

ក៏ម្ចនសត្ិ តរែឹង ទ្កខរសខ

លវទ្ទលទោះ ។
ច្វទនានុបសសនាសត្ិបបោាន មន ៩ បរវ គឺ
បពាទ្ី ១ ម្ចនសត្ិ ពិចារណាលរឿ

ៗ សខលវទ្ទ ។

បពាទ្ី ២ ម្ចនសត្ិពិចារណាលរឿ

ៗ ទ្កខលវទ្ទ ។

បពាទ្ី ៣ ម្ចនសត្ិពិចារណាលរឿ

ៗ

បពាទ្ី ៤ ម្ចនសត្ិពិចារណាលរឿ

ទ្កខរសខលវទ្ទ ។
ៗ សខលវទ្ទោ

លដ្ឋ

អារិស (ោររណ) ។
បពាទ្ី ៥ ម្ចនសត្ិពិចារណាលរឿ

ៗ ទ្កខលវទ្ទោ

បពាទ្ី ៦ ម្ចនសត្ិពិចារណាលរឿ
លដ្ឋ

អារិស។

ទ្កខរសខលវទ្ទោ

អារិស ។
បពាទ្ី ៧ ម្ចនសត្ិពិចារណាលរឿ

លដ្ឋ

ៗ

លដ្ឋ

អារិស ។
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សរចា

បពាទ្ី ៨ ម្ចនសត្ិពិចារណាលរឿ
លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ៗ ទ្កខលវទ្ទប្ែលរិនោ

អារិស ។
បពាទ្ី ៩ ម្ចនសត្ិពិចារណាលរឿ

រិនោ

លដ្ឋ

ៗ

ទ្កខរសខលវទ្ទប្ែល

អារិស ។

អារិស ប្គ្បថា វត្ថ លគ្រឿងបលញ្ញ
េ ត្ចិត្ត ន
ោ

លដ្ឋ

អារិស សំលៅែល់ សខ ទ្កខ

ោររណាររោណ៍ជាបចា័
រិនបានអាស្ស័

ឬរិនោ

លវទ្ទនបសសទ

ទ្កខរសខ ប្ែលអាស្ស័

លដ្ឋ

ោររណាររោណ៍ជាបចា័

ឬោររណាររោណ៍

អារិស

សំលៅែល់

។

ប្ែលជាអាររោណ៍របស់សត្ិបបដ្ឋានលនោះ

សភាពជាបររតថររោណ៍លទ្ើបជាអាររោណ៍របស់វ ិបសសទប្ត្រា៉ា ង

ម្ចន
ជា

អាររោណ៍របស់សរេៈរិនបាន លវទ្ទោំង ៩ គ្បោរែូ ចលព្វលលទោះ
ម្ចនសត្ិ តររលឹកែឹ ងគ្ត្ឹរប្ត្ណារួ

ប្ែលរកគ្បាកែចាស់

អាររោណ៍ប្ែលម្ចនគ្បាកែតរលសចកដីពិត្
លកើត្លឡើងនិងរលត្់លៅ
លដ្ឋ

ោលតរែឹងល

សត្ិសរបជញ្ាែូលចនោះលហើ

រ៊ឺ ោរ

ល់ល

រប្រងលធាើឱ្យែឹ ងបាន

នក
ជា

ោំង

ើញអាររោណ៍ោន់កនងបចាបបនន

ត្ណា
ា រ៊ឺ ោរចង់បានលសចកដីសខ ទ្ិែិា

ើញខសថា លវទ្ទជារបស់លទ្ៀង ជាសខ ជាត្ួខួាន ជាល

ើង

ជាលរ ក៏រប្រងលកើត្រិនបានកនងខនធសទដន លវទ្នូបាោនខនធ រ៊ឺ ោរ
គ្បោន់ម្ចំលៅកនងកងលវទ្ទប្ែលរកគ្បាកែឱ្យជាអាររោណ៍
បានផងប្ែរ លដ្ឋ

លហត្លនោះ ោរតរល

ើញលវទ្ទលរឿ

ក៏ម្ចនរិន

ៗ ក៏ជាលហត្ឱ្យ

ចូលែល់ររគ ផល និព្វានបាន ែូចគននឹងោរតរពិចារណាោ
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កនង
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ោ

លរឿ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ៗ ប្ត្លវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋានលទោះ សររួរែល់ នកម្ចន

ត្ណា
ា ចរត្
ិ បញ្ញាខាាំងោា

ោលសត្ិកំណត្់លវទ្ទ

រប្រងលោះលវទ្ទថា

ជាសខ និ ងរប្រងសលគ្រចររគផង លគ្ព្វោះែូលចានោះ សត្ិលទោះ លទ្ើបលឈាោោះថា
លវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន ។
ច្វទនានុបសសនានិច្ទទស ោម្ន័យអភិធម្ម សប្ម្ាង្ថា
ភិកខកនងសាសទលនោះ
លសា

ោលលសា

សខលវទ្ទ ោលលសា

ទ្កខលវទ្ទ ោលលសា
ើងលសា

ទ្កខរសខលវទ្ទ ក៏ែឹងចាស់ថា ល

ើងលសា

ល

ើងលសា

សខលវទ្ទម្ចនអារិ ស
ើងលសា

ោលលសា

ោលលសា

ឬោលលសា

សខលវទ្ទរិ នម្ចន

សខលវទ្ទរិនម្ចនអារិស ោល
ើងលសា

ទ្កខលវទ្ទរិនម្ចនអារិ ស

ទ្កខលវទ្ទរិ នម្ចនអារិ ស ោលលសា

ម្ចនអារិ ស ក៏ែឹងចាស់ថា ល
លសា

សខលវទ្ទម្ចនអារិស ក៏ែឹងចាស់ថា

ទ្កខលវទ្ទម្ចនអារិស ក៏ែឹងចាស់ថា ល

ម្ចនអារិ ស

ើង

ើងលសា

អារិស ក៏ ែឹងចាស់ថា ល
លសា

ល

ទ្កខលវទ្ទ ក៏ែឹងចាស់ថា ល

ទ្កខរសខលវទ្ទ ោលលសា
ល

សខក៏ែឹងចាស់ថា

ើងលសា

ទ្កខលវទ្ទ

ក៏ែឹងចាស់ថា
ទ្កខរសខលវទ្ទ

ទ្កខរសខលវទ្ទម្ចនអារិស

ទ្កខរសខលវទ្ទរិ នម្ចនអារិ ស ក៏ែឹងចាស់ថា ល

ើង

ទ្កខរសខលវទ្ទរិនម្ចនអារិស ។
ភិកខលទោះ រប្រងលសព រប្រងចលគ្រើន លធាើឱ្យលគ្ចើន កំ ណត្់ទ្កលដ្ឋ

នូវនិរិត្តលទោះ ភិកខោលលសពលហើ

លអ

ចលគ្រើន លធាើឱ្យលគ្ចើន កំណត្់ទ្ក
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លដ្ឋ

លអ នូវនិ រិត្តលទោះលហើ

ខាងលគ្ៅ

សងគហវ ិភារ

សរចា

រប្រងបលង្កអនចិត្ច
ត ូលលៅកនងលវទ្ទសូរបី

សលម្ចោហវ ិលទទ្នី ែាកថាបរ ិយ

ប្ែលលៅលែកលៅលដ្ឋោះ លសា

លសចកដីថា

ោរកសូរបី

សខលវទ្ទ ក៏រប្រងែឹ ងថា ល

សខលវទ្ទក៏ ពិត្ ប្ត្គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភាររិនបានគ្តស់បំណង

ើងលសា
កោរែឹ ង

ែូលចានោះលទ្ លគ្ព្វោះោរែឹងែូលចានោះរប្រងរិនលោះ សត្តបលទ្ធិ (លសចកដី
ល

ល់

ើញថាជាសត្ា) រប្រងរិនែកលចញ សត្តសញ្ញា (លសចកដីសម្ចគល់ថា

ជាសត្ា) ោំងរិ នប្រនអាររោណ៍របស់ករោដ្ឋាន ឬរិនប្រនជាោរចលគ្រើន
សត្ិបបដ្ឋាន ។ ប្ត្លសចកដីែឹងរបស់ភិកខរប្រងលោះសត្តបលទ្ធិ រប្រងែក
លចញសត្តសញ្ញា
សំលៅ

ោំងជាករោដ្ឋានផង

កោរលសា

ជាោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋានផង

រ៊ឺ លសចកដីែឹងខាួនថា នរណាលសា

លវទ្ទ លវទ្ទ

របស់នរណា លវទ្ទម្ចន ីាជាលហត្ ក៏លវទ្ទលទោះឯងម្ចនវត្ថជាអាររោណ៍
បរគលលទោះគ្ជាបចាស់យ៉ាងលនោះថា

លវទ្ទលទោះឯង

ជា នកលសា

អាររោណ៍ ប្ត្លគ្ព្វោះោន់

កោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នលវទ្ទលទោះ រប្រងគ្ត្ឹរប្ត្

ជាលវហារថា ល

លវទ្ទ លដ្ឋ

ើងលសា

ធរ៌ រប្រងែឹងថា ជាទរធរ៌

ែូលចនោះ ។
ែូលចានោះ ោលលសា
លសា

សខលវទ្ទ ជាលែើរលទោះ ក៏ែឹងចាស់ថា ទរ

សខលវទ្ទ លគ្ព្វោះោររិនម្ចនទ្កខលវទ្ទកនងខណៈក្នសខលវទ្ទ

លសចកដីថា ទ្កខលវទ្ទណាប្ែលោាប់ ម្ចនរកពីរន ឥឡវលនោះទ្
កខលវទ្ទ
ូ
លទោះរិនបានម្ចន
លដ្ឋ

លគ្ព្វោះរិនម្ចនលវទ្ទែក្ទ្លគ្ៅពីសខលវទ្ទលនោះ

លហត្លនោះ លវទ្ទលទ្ើបជាវត្ថរិនលទ្ៀង រិនឋិត្លេរ ម្ចនោរប្គ្បគ្បួល
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សរចា

សងគហវ ិភារ

លៅជាធរោត ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្

លវទ្ទប្ែលជាខាងកនង

លវទ្ទប្ែលជាខាងលគ្ៅ

លវទ្ទោំងខាងកនងនិងខាងលគ្ៅ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្តស់ោរកំ ណត្់ទ្ក
៣ យ៉ា ង រ៊ឺ លវទ្ទខាងកនង សំលៅែល់ លវទ្ទរបស់ខួាន ១, លវទ្ទខាង
លគ្ៅ

សំលៅែល់

លវទ្ទរបស់ នកែក្ទ្

១,

និងលវទ្ទោំងខាងកនង

និងខាងលគ្ៅ សំលៅែល់ លវទ្ទរបស់ខួនតរោលសររួ
ា
រ និងរបស់
នកែក្ទ្តរោលសររួរ ។
អាចារយប្ផនកវ ិបសសទ

ម្ចនោរ

រិនប្រនលវទ្ទរបស់ នកែក្ទ្
ខាងលគ្ៅ

លដ្ឋ

ល់ល

ើញថា

លវទ្ទខាងលគ្ៅ

ប្ត្ជាលវទ្ទប្ែលបានទ្ទ្ួលពីអាររោណ៍

លហត្ផលប្ែលលព្វលលហើ

កនងោយនបសសទ

សត្ិបបដ្ឋាន លគ្ព្វោះកនងវរៈលនោះ រិ នបានកំ ណត្់ខួាន និងរិនបានកំណត្់

នកែក្ទ្ ប្ត្បំណងសប្រដងគ្ត្ឹរប្ត្ោរកំណត្់លវទ្ទប៉ាលណាោោះ គ្ពោះម្ចន

គ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់ថា
ក៏ែឹងចាស់ថា ទរលសា

ភិកខកនងសាសទលនោះ

ោលលសា

សខលវទ្ទ

សខលវទ្ទ ។ល។ ែូលចនោះ ។

ឆិោានុបសសនាសត្ិបបោាន
ចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន ោត្់បទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ
ចិត្ត +

នបសសទ + សត្ិបបដ្ឋាន ។

ចិត្ត ប្គ្បថា ចិត្ត ឬវ ិញ្ញាណកខនធ ។
នបសសទ ប្គ្បថា តរល

ើញ បានែល់ ោរពិចារណាលរឿ
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សរចា

សងគហវ ិភារ

សត្ិបបដ្ឋាន ប្គ្បថា ទ្ីតំងរបស់សត្ិ ។
រួរលសចកដីថា
ពិចារណាលរឿ

ចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

ៗ នូវចិត្ត លសចកដីថា

ជាប់អាររោណ៍លរឿ

និងគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរគនជារួ
ចិត្តរួញោ

សត្ិតរ

កសត្ិ កំណត្់ែឹងតរចិត្តប្ែល

ៗ ថា ចិត្តលនោះជាសភាវធរ៌រា៉ា ង ប្ែលែឹងអាររោណ៍

រិនប្រនសត្ា បរគល ត្ួខួាន ល
ោរៈ

ប្គ្បថា

ើង លរ ប្ត្ជាទរធរ៌ប្ែលែឹងអាររោណ៍បាន
លចត្សិកប្ែលតក់ប្ត្ង

ឬចិត្តរលវ ើរវ

ជាលែើរ

ែូចជាចិត្តម្ចន

ចិត្តប្ែលជាអាររោណ៍របស់

សត្ិបបដ្ឋានលនោះ ប្ចកបានជា ១៦ យ៉ា ង លៅថា ១៦ បពាៈ
ឆិោានុបសសនាសត្ិបបោានមន ១៦ បរវ គឺ
បពាទ្ី ១ សោរចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលម្ចនោរៈ ។

ី ោរចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកោរៈ ។
បពាទ្ី ២ វត្
បពាទ្ី ៣ សលោសចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលម្ចនលោសៈ ។

ី លោសចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកលោសៈ ។
បពាទ្ី ៤ វត្
បពាទ្ី ៥ សលម្ចហចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលម្ចនលម្ចហៈ ។

ី លម្ចហចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកលម្ចហៈ ។
បពាទ្ី ៦ វត្
បពាទ្ី ៧ សងខិត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលម្ចនេី នរិទ្ធៈ ។
ិ ិត្
បពាទ្ី ៨ វក
ខ តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលរលវ ើរវ

។

បពាទ្ី ៩ រហរគត្ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជារូបាវចរចិត្ត និ ង រូបាវចរចិត្ត។
បពាទ្ី ១០

រហរគត្ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលរិនប្រនជារូបាវចរ្ិតត និង
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សរចា

សងគហវ ិភារ

រូបាវចរចិត្ត ។
បពាទ្ី ១១ សឧត្តរចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជាោម្ចវចរចិត្ត ។
បពាទ្ី ១២

នត្តរចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជារូបាវចរចិត្ត និ ង រូបាវចរចិត្ត

(រិនជាលោកត្តរៈ) ។
បពាទ្ី ១៣ សម្ចហិត្ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលម្ចនសម្ចធិែល់ឧបចារសម្ចធិ ឬ បបទសម្ចធិ ។
បពាទ្ី ១៤

សម្ចហិត្ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលវៀរចាកសម្ចធិោំង ២ ។

ិ ត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលរួចផត្លដ្ឋ
បពាទ្ី ១៥ វរ

ត្ទ្ងគវ ិរត្តិ និ ង

វ ិកខរភនវ ិរត្តិ (គ្បហារកិលលស) ។
បពាទ្ី ១៦

ិ ត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលវៀរចាកវ ិរត្តិោំង ២ រ៊ឺ លៅរិន
វរ

បានលោះកិលលសលឡើ

។

ចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន
ពិចារណាល

តរពទ្ធវចនៈសប្រដងថា

ើញចិត្តកនងចិត្តខាងកនងលរឿ

ក៏ភិកខ

ៗ លត្ើែូចលរដច ?

ភិកខកនងសាសទលនោះ ោលចិត្តម្ចនោរៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តម្ចន
ោរៈ ឬចិត្តគ្បាសចាកោរៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តគ្បាសចាកោរៈ ។
ោលចិត្តម្ចនលោសៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តម្ចនលោសៈ ។ល។
ោលចិត្តម្ចនលម្ចហៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តម្ចនលម្ចហៈ ។ល។
ោលចិត្តរួញោ

ចិត្តរលវ ើរវ

ក៏ែឹងចាស់ថា

ក៏ ែឹងចាស់ថាចិត្តរបស់ល

ោលចិត្តរបស់ល

ចិ ត្រត បស់ល

ើងរលវ ើរវ

ើងរួញោ

។

ើងជារហរគត្ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល
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រហរគត្ ោលចិត្តរិនជារហរគត្ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល

ើងរិនជា

រហរគត្ ។
ោលចិត្តជាសឧត្តរៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល
ោលចិត្តជា នត្តរៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិ ត្តរបស់ល

ើងជាសឧត្តរៈ ឬ

ើងជា នត្តរៈ ។

ចិត្តជាសម្ចធិតំងម្ចំ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល
ោលចិត្តរិនតំងម្ចំ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិ ត្តរបស់ល

ើងរិនតំងម្ចំ ។

ោលចិត្តរួចផត្ ក៏ ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល
រិនរួចផត្ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល

ើងរួចផត្ ោលចិត្ត

ើងរិនោន់រួចផត្ ។

ភិកខរប្រងលសព ចលគ្រើន លធាើឱ្យលគ្ចើន កំណត្់លដ្ឋ
លហើ

ើងតំងម្ចំ ឬ

លអ នូវនិរិត្លត ទោះ

រប្រងបលង្កអនចិត្តចូលលៅកនងចិ ត្តខាងលគ្ៅ ។
ព្រះអែាក្ថាចារយអធិបាយថា
សោរំ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

លោភៈ បានែល់ លោភរូលចិត្ត

៨។
វ ីត្ោរំ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកោរៈ រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជាកសល និង
ពាកត្ៈ កនងប្ផនកលោកិ

លគ្ព្វោះោរពិចារណាលនោះ លៅរិនោន់រួចផត្

រិនប្រនធរោសលម្ចោន លទ្ើបរិនបានលោកត្តរចិត្តសរ
ូ បីគ្ត្ឹរប្ត្រួ
សលោសំ

ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

លោសរូលចិត្ត ២ ។

លោរនសស

បទ្។

បានែល់

វ ីត្លោសំ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកលោសៈ រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជាកសល
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និង ពាកត្ៈប្ផនកលោកិ

សងគហវ ិភារ

។

វ ិចិកិចាេ

សលម្ចហំ លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង ប្ែលគ្បកបជារួ
និងគ្បកបជារួ

ឧទ្ធចាៈ

កសលចិ ត្ត ១០ ែ៏លសសក៏ សលន្រង្កគោះចូលលៅ

កនងទ្ីលនោះោំង ស់ ។

វ ីត្លម្ចហំ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកលម្ចហៈ រ៊ឺ ចិត្ប្ត ែលជាកសល និង

ពាកត្ៈប្ផនកលោកិ

។

សងខិត្ំត ចិត្តប្ែលម្ចនេី នរិទ្ធ លឈាោោះថា ចិត្តរួញោ ។
វ ិកខិត្ំត ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ

ឧទ្ធចាៈ លឈាោោះថា ចិត្តរលវ ើរវ

។

រហរគត្ំ បានែល់ រូបាវចរចិត្ត និ ង រូបាវចរចិ ត្ត ។
រហរគត្ំ បានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ។
សឧត្តរ ំ បានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ។
នត្តរ ំ បានែល់ រូបាវចរចិត្ត និង រូបាវចរចិត្ត ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

សឧត្តរ ចិត្ត បានែល់ រូបាវចរចិត្ត ។
នត្តរ ចិត្ត បានែល់

រូបាវចរចិត្ត ។

សម្ចហិត្ំ បានែល់ ចិត្តរបស់ នកប្ែលចូលែល់ បបទសម្ចធិ
ឬឧបបចារសម្ចធិ ។
សម្ចហិត្ំ បានែល់ ចិត្តប្ែលលវៀរចាកសម្ចធិោំង ២ ។

វ ិរត្តំ

បានែល់

និងវ ិកខរភនវ ិរត្តិ ។

ចិត្តប្ែលរួចផត្ចាកកិលលសលដ្ឋ

ិ ត្តំ បានែល់ ចិត្តប្ែលលវៀរចាកវ ិរត្តិោំង ២ ។
វរ
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ចំប្ណកសរលចេទ្វ ិរត្តិ បែិបសសទ្ធិវ ិរត្តិ និងនិសសរណវ ិរត្តិ រិនម្ចន
ឱ្ោសចាត្់ទ្ក

លគ្ព្វោះចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋានលនោះ

ជាអាររោណ៍

របស់សត្ិបបដ្ឋាន និ ងវ ិបសសទញាណប៉ាលណាោោះ លៅរិ នោន់ចូលែល់
ររគញាណ ផលញាណ លទ្ើបរិនលៅកនងឋានៈ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់
សត្ិបបដ្ឋានបាន ។
ចិតតនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន ោំង ១៦ បពា លនោះ ម្ចន ងគធរ៌បាន
ចិត្តប្ត្រា៉ា ង

បានែល់

កសត្ិតរកំ ណត្់ែឹងលកខណៈរបស់ចិត្ត

ប្ែលម្ចនសភាពែឹងអាររោណ៍ប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាោោះ
លរើលចិត្តលរឿ

ោលតរពិ ចារណា

ៗ ក៏ែឹងចាស់ថា ជាទរធរ៌រា៉ា ង ប្ែលរិនប្រនជាត្ួខួន
ា

រនសស សត្ា ល

ើង លរ យ៉ា ងណាលឡើ

ោលតរែឹងលៅលរឿ

ៗ

ក៏ជាក់ចាស់កនងោររិ នលទ្ៀង ជាទ្កខ ជា នតត របស់ចិត្តលទោះ ។
ោលតរែឹងសភាពរបស់ចិត្តប្ែលគ្បាកែែល់ខួាន

ប្ែលសររួរលហើ

តរោល

ក៏នឹងែឹ ងរបស់ នកែក្ទ្តរោលសររួរ និ ងោំង

របស់ខួន
ា
របស់ នកែក្ទ្ ក៏នឹងបានតរសររួរែូចគន ប្ត្អាចារយប្ផនក
វ ិបសសទ ជំោស់ថា ចិត្តរបស់ នកែក្ទ្តរែឹ ងរិ នបាន រួរប្ត្ជាចិត្ត
ប្ែលែឹងអាររោណ៍ែក្ទ្ៗ ខាងលគ្ៅ តរន័

ោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

និងលវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋានែូ ចលព្វលលហើ
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ធមមនុបសសនាសត្ិបបោាន
ធម្ចោនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន ោត្់បទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ
ធរោ +

នបសសទ + សត្ិបបដ្ឋាន ។

ធរោ ប្គ្បថា ធរោជាត្ិប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់សភាវៈរបស់ខួានទ្កតរលសចកដី

ពិត្ បានែល់ រូបធរ៌ និងទរធរ៌ ។
នបសសទ ប្គ្បថា តរល

ើញ បានែល់ ពិចារណាលរឿ

ៗ។

សត្ិបបដ្ឋាន ប្គ្បថា ទ្ីតំងរបស់សត្ិ ។
ធម្ចោនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន ប្គ្បថា សត្ិតរល
និងទរធរ៌លរឿ

ើញធរ៌ រ៊ឺ រូបធរ៌

ៗ ម្ចន ៥ បពា រ៊ឺ

បពាទ្ី ១ នី វរណបពា អាររោណ៍របស់សត្ិ រ៊ឺ នីវរណៈ ៥ ។
បពាទ្ី ២ ខនធបពា អាររោណ៍របស់សត្ិ រ៊ឺ ខនធ ៥ ។
បពាទ្ី ៣ អា

ត្នបពា អាររោណ៍របស់សត្ិ រ៊ឺ អា

ត្នៈ ១២ ។

បពាទ្ី ៤ លព្វជឈងគបពា អាររោណ៍របស់សត្ិ រ៊ឺ លព្វជឈងគ ៧ ។
បពាទ្ី ៥ សចាបពា អាររោណ៍របស់សត្ិ រ៊ឺ

រិ

សចាៈ ៤ ។

ច្សឆក្ាីក្ង្ព្រះរុ
នុ
ទធវឆនៈ ព្ទង្់ព្ោស់ថា

ក៏ភិកខពិចារណាល

ើញធរ៌កនងធរ៌ខាងកនងលរឿ

ៗ លត្ើែូចលរដច ?

កនងនីវរណបពា គ្តស់វ ិសជាទថា ភិកខកនងសាសទលនោះ ោល
ោរឆ្នោៈខាងកនងចិត្តម្ចនលៅ
របស់ល

ក៏ែឹងចាស់ថា

ោរឆ្នោៈខាងកនងចិត្ត

ើងម្ចន ឬោលោរឆ្នោៈខាងកនងចិត្តរិនម្ចន ក៏ែឹងចាស់ថា
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សរចា

ោរឆ្នោៈខាងកនងចិ ត្តរបស់ល

ើងរិនម្ចន

ោន់លកើត្លឡើង នឹ ងលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

សូរបីោរឆ្នោៈប្ែលលៅរិន

លហត្ណា ក៏ែឹងចាស់លហត្លទោះ

ផង រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោរលោះោរឆ្នោៈប្ែលលកើត្លឡើងលហើ
លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

និ ងម្ចនបាន

លហត្ណា ក៏ែឹងចាស់លហត្លទោះផង រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោរឆ្នោៈប្ែល

លោះបានលហើ

នឹងរិនលកើត្លឡើងលដ្ឋ

លហត្ណា

ក៏ែឹងចាស់លហត្

លទោះផង ។
ោលពាបាទ្ខាងកនងចិត្តម្ចនលៅ ក៏ែឹងចាស់ ។ល។ ោលេីន
រិទ្ធៈខាងកនងចិត្តម្ចនលៅ ។ល។ ោលឧទ្ធចាកកាចាៈខាងកនងចិត្តម្ចនលៅ
។ល។ ោលវ ិចិកិចាេខាងកនងចិត្តម្ចនលៅ ។ល។ រា៉ា ងលទ្ៀត្ វ ិចិកិចាេ
ប្ែលលៅរិនោន់លកើត្លឡើង នឹ ងលកើត្លឡើងលដ្ឋ
លដ្ឋ

លហត្លទោះ

រា៉ា ងលទ្ៀត្

លហត្ណា ក៏ែឹងចាស់លដ្ឋ
បានលហើ
លដ្ឋ

លហត្ណា ក៏ ែឹងចាស់

ោរលោះវ ិចិកិចាេប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ

លហត្លទោះ រា៉ា ងលទ្ៀត្ វ ិចិកិចាេប្ែលលោះ

និ ងរិនលកើត្លឡើងត្លៅលទ្ៀត្លដ្ឋ

លហត្ណា

ក៏ ែឹងចាស់

លហត្លទោះផង ។
នីវរណធរ៌

ចំប្ណកខនធ ៥ អា

បានសប្រដងលហើ

កនង កសលសងគហៈខាងលែើរ

ត្នៈ ១២ លព្វជឈងគ ៧ និង រ ិ

លព្វលត្លៅកនងលព្វធិបកខិ

សចាៈ ៤ នឹងបាន

សងគហៈ និងសពាសងគហៈ ។
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សរចា

សងគហវ ិភារ

សច្មមហវិច្នាទនីអែាក្ថា អធិបាយច្សឆក្ាីថា
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ គ្តស់ោរកំណត្់ រូបកខនធ លដ្ឋ
សត្ិបបដ្ឋាន
សត្ិបបដ្ឋាន

គ្តស់ោរកំណត្់

លវទ្ទខនធ

ិ ា ណកខនធ
និ ងគ្តស់ោរកំ ណត្់វញ្ញ

លដ្ឋ
លដ្ឋ

ោយនបសសទ
លវទ្ទនបសសទ
ចិតតនបសសទ

សត្ិបបដ្ឋាន ែូលចានោះលែើរបីនឹងគ្តស់ោរកំណត្់សញ្ញាខនធ និងសង្កខរកខនធ
លដ្ឋ

ទំម្ចត្ិោក្នសរប

ត្តធរ៌

រកសប្រដងកនងធម្ចោនបសសទ

សត្ិបបដ្ឋាន ។
ោលលព្វលលដ្ឋ
តំងសត្ិតរល
បានថា

ទ្ូលៅលហើ

ធម្ចោនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

រ៊ឺ

ើញោំងរូបធរ៌ និងទរធរ៌ោំងពួង ែូ លចានោះលទ្ើបលព្វល

ោយនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

លវទ្ទនបសសទសត្ិបបដ្ឋាន

និងចិតតនបសសទសត្ិ បបដ្ឋាន ោំង ៣ រែការកនេះ រប្មងសករងាគេះ្ូេ
បាន ុនងធមាមនុ ែសសនាសតិ ែបោឋនកនេះទាំងអស់ ។
សតិ ែបោឋនោមន័ យពនែ រណ៍

រពេះអងគគ្តស់សតិែបោឋន

៤

៏កដើមបីេេះវិែោលស ៤ ែុក្ណេះ ៏មិនប្មន រពេះអងគកៅគ្តស់សតិែបោឋន
៤ កដើ មបីេេះឱឃៈ ៤ កោគៈ ៤ អាសវៈ ៤ គនថៈ ៤ ឧបាទាន ៤ អគតិ ៤
និងកដើ មបីឱ្យ ំ ណត់ដឹង អាហារ ៤ ផ្ង ។
្ំប្ណ
ែុកណណ េះថា

ុនងអដឋ ថាសតិែបោឋនវិភងគ កោ កព្វេព្វ យទុ រតឹ ម

សតិ ែបោឋនមានប្តរា៉ា ងែុក្ណេះ កោយអំ្្ពនការរេឹ

និង

កោយអំ ្្ពនការរែជុំរួម្ុេះជាមួយោនប្តមួយ ប្តគ្តស់សតិ ែបោឋន
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ទុ

សរចា

សងគហវ ិភារ

៤ កោយអំ្្ពនអារមមណ៍ដូលចនោះ ។
ដូ្ោងថា

ុនងនគរមួយ

មានទាារក្ញ្ូេ

៤

ទាារ

ជន

ទាំងឡាយអន ម ពីទិសខាងក ើត នាំទ្ំនិញប្ដេមានកៅទិសខាងក ើត
កហើយ្ូ េកាន់នគរទាារទិ សខាងក ើត អន ម ពីទិសខាងតបូង ទិសខាង
េិ្ ទិសខាងកជើង

៏នាំទំនិញប្ដេមានកៅទិសកនាេះៗ កហើយ ៏្ូេ

កាន់ទាារនគរតរទិសកនាេះៗ

ឧែមាកនេះោង្

ឧែកមយយកនេះ ៏

យ៉ា ងលទោះ ែណិ ឌ តគែបីរជាែថា រពេះនិព្វាន ករែៀែដូ្នគរ កោ ុតតរមគគ
ប្ដេរែ ែកោយអងគ ៨ ករែៀែដូ្ទាារនគរ អារមមណ៍ ៤ មានកាយ
ជាកដើ ម ករែៀែដូ្ទិ សោំង ៤ ជនទាំងឡាយប្ដេម ពីទិសខាងក ើត
កាន់យ វតថុប្ដេក ើតក

ើងទិសខាងក ើត កហើយ្ូេកាន់ទាារនគរតរ

ទិសខាងក ើត ដូ ្រពេះកោោវ្រទាំងឡាយ អន ម កោយការ្ករមើន
កាោនុ ែសសនាសតិែបោឋន្មួយ ុនង ១៤ ែពាៈ កហើយ្ុេះកាន់រពេះនិ ព្វាន
ជាមួយោន កោយអរិយមគគ ប្ដេក ើតក

ើងកោយអានុភាពពនការ្ករមើ ន

កាោនុ ែសសនាកនាេះឯង ។
ជនទាំងឡាយម ពីទិសខាងត្បូង

កាន់យ វតថុប្ដេក ើតក

ើង

ទិសខាងតបូង កហើយ្ូ េកាន់ទាារនគរតរទិសខាងតបូង ដូ្រពេះកោោវ្រទាំងឡាយ

អន ម កោយការ្ករមើនកវទនានុែសសនា ុនងកវទនា

នុែសសនា ្មួយ ុនង ៩ ែពាៈ កហើយ្ុេះកាន់រពេះនិព្វានជាមួយោន កោយ
អរិយមគគ ប្ដេក ើតកោយអានុភាពពនការ្ករមើនកវទនានុែសសនា ។
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សរចា

ជនទាំងឡាយអន ម ពីទិសខាងេិ្

សងគហវ ិភារ

កាន់យ វតថុប្ដេមាន

កៅទិសខាងេិ្កហើយ ្ូេកាន់ោារនគរតរទិសខាងេិ្កនាេះ ដូ្
រពេះកោោវ្រ

អន ម កោយ្ិោតនុែសសទោង្មួយ ុនង

១៦

ែពាៈ កហើយ្ុ េះកាន់រពេះនិព្វានជាមួយោន កោយអរិយមគគ ប្ដេក ើតពី
អានុភាពពន្ិ ោតនុែសសនា ។
ជនទាំងឡាយអន ម ពីទិសខាងកជើង កាន់យ វតថុប្ដេមានកៅ

ទិសខាងកជើង

កហើយ្ូេកាន់ោារនគរតរទិសខាងកជើងកនាេះ

ដូ ្

រពេះកោោវ្រ អន ម កោយធមាមនុ ែសសនាោង្មួ យ ុនង ៥ ែពាៈ

កនាេះ កហើយ្ុ េះកាន់រពេះនិព្វានជាមួយោន កោយអរិយមគគ ប្ដេក ើ ត
កោយអានុភាពពនធមាមនុ ែសសនាដូលចនោះ ។
ដូកចានេះគែបីរជាែ រពេះមានរពេះភាគគ្តស់ សតិ ែបោឋន ១ កោយ
អំ្្ពនការរេឹ

និងកោយអំ្្ពនការរែជុំ ្ុេះជាមួ យោន

រពេះនិ ព្វាន ។

ន
ុង

សតិ ែបោឋន ៤ កោយអំ្្ពនអារមមណ៍រែស់សតិ ដូក្នេះ ។
២. សមមរបធាន
សមមែបធាន

ជាក្មេះរែស់ធម៌

ប្ដេជាកស្ ីែពាយមដេ់

ុសេធម៌ ោងខាលំងកាល ដូ្វ្នត្ថៈថា
សមាម ែទហនតិ ឯកតនាតិ = សមមែបធានំ
ប្រែថា សមបយុតតធម៌ទាំងឡាយ មានការពាោមកោយរតូវោម
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សងគហវ ិភារ

សរចា

ធម៌ កោយអាស្ស័យធមមជាតិ្ ដូកចានេះធមមជាតិប្ដេជាកហតុពនកស្ ីែ
ពាោមរែស់សមបយុតតធម៌កនាេះ ក្មេះថា សមមែបធាន អងគធម៌ បាន
ដេ់ វ ីរិយក្តសិ
វ ីរិ

។

កស្ ីែថា វ ីរិយក្តសិ

ប្ដេជាសមមែបធានបានកនាេះ រតូវជា

ៈោងខាលំងកាលប្ដេពាោមេេះអ ុសេ សូមបីនឹងសេ់ប្តប្សប

សរពស ឆាឹង ឬសា្់និង្មរីងសងួត ីែ នឹ ងមិនរាថ្យដេ់ការពាោម
កនាេះលឡើ

វ ីរ ិ

, វ ីរិ

ៈធមមោសាមញ្ា កៅមិនចាត់ ជាសមមែបធានលទ្ ។

លចត្សិកប្ែលជាសរោបបោនលទោះ គ្ត្ូវជាវ ីរ ិ

ចាកបម្ចទ្ធរ៌ រ៊ឺ គ្ត្ូវជាវ ីរ ិ
ប៉ាលណាោោះ ចំប្ណកវ ីរ ិ

ៈប្ែលគ្បាស

លចត្សិកប្ែលគ្បកបលៅកនងកសលជវនៈ

ៈប្ែលលៅកនងកិរ ិយជវនៈ ឬផលចិត្តរបស់គ្ពោះ រ ិ

បរគលលទោះ រប្រងរិ នជាសរោបបោន លគ្ព្វោះវ ីរ ិ

ៈកនងកិរយ
ិ ជវនៈលទោះ

ផត្កិចាប្ែលគ្ត្ូវលោះ កសល ឬលធាើឱ្យកសលលកើត្លឡើងលហើ
កនងផលចិត្តក៏រិនម្ចនកិចាោក់ ទ្ងគនជារួ
លគ្ព្វោះជាវ ិបាកលហើ

និ ងជវនៈ

ោរគ្បហារ កសលែូចគន

។

ធរោតរនសសលដ្ឋ

លគ្ចើនកនងបចាបបនន លគ្ចើន ងារសូរពរគនកនងវត្ថ

ប្ែលខាួនគ្បាថាន គ្រប់គនរិនគ្ត្ូវោរប្ែលនិ ងឱ្យបាន ីារកលដ្ឋ

លំបាក

នឹងគ្ត្ូវលគ្បើលសចកដីពាយរយ៉ា ងក្គ្កប្លងលទ្

ពទ្ធសាសនិ កជនខាោះ

គ្បាថានគ្ពោះនិព្វាន ប្ត្ចាំែល់លវោសរ័

លរលត្ត

នកខាោះម្ចនោរពាយរលអ

គ្ពោះ រ ិ

ប្ត្ខាោះលសចកដី

ឬខាោះបញ្ញាបាររីប្ែល ប់រ ំសនសំទ្កពីជាត្ិរន
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យរកលគ្បាស
ត្តិសាសទ

លទ្ើ បជាលហត្រិ នបាន
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សរចា

សលគ្រចររគផលកនងជាត្ិ បចាបបននលនោះ ឬលគ្ព្វោះខាោះវ ីរ ិ
ប្ែលជាោរពាយរយ៉ា ងខាាំងោា
ឱ្យសលគ្រច រ ិ

ររគ

សងគហវ ិភារ

ៈ រ៊ឺ សរោបបោន

ប្ែលនឹងបែិ បត្តិែល់ពទ្ធសាសទ

ផលបានកនងជាត្ិលនោះ ទទ្ីរបស់វ ីរ ិ

រិ

ងគធរ៌ បានែល់ វ ីរ ិ

ជាសរោបបោន ម្ចន ៤ គ្បោរ

ៈប្ែល

លចត្សិក ប្ែល

គ្បកបកនងកសលចិត្ត ២១ ែូចគនោំង ស់ រ៊ឺ
១.
ជលនត្ិ វ

នបបទននំ បាបោនំ

រត្ិ វ ីរ ិ

កសោនំ ធម្ចោនំ

នបាោ

ឆ្នោំ

ំ អារភត្ិ ចិ ត្ំត បរគណា
ា ត្ិ បទ្ហត្ិ ។

ញាំងឆ្នោៈឱ្យលកើត្
តំងពាយរម្ចំ

គ្បឹងប្គ្បង

គ្បារពធពាយរ

លែើរបីញាំងធរ៌ោំង

ផគងចិត្តទ្ក

ជា កសលែ៏ ោរក

ប្ែលរិនោន់លកើត្លឡើង រិ នឱ្យលកើ ត្លឡើងបាន ១ ។
២. ឧបបទននំ បាបោនំ
ជលនត្ិ វ

រត្ិ វ ីរ ិ

តំងពាយរម្ចំ

គ្បឹ ងប្គ្បង

គ្បារពធពាយរ

លែើរបីលោះបង់ធរ៌ោំង

ប្ែលលកើត្លឡើងលហើ
វ ីរ ិ

ឆ្នោំ

ំ អារភត្ិ ចិ ត្ំត បរគណា
ា ត្ិ បទ្ហត្ិ ។

ញាំងឆ្នោៈឱ្យលកើត្

៣.

កសោនំ ធម្ចោនំ បហាទ

ផគងចិត្តទ្ក

ជា កសលែ៏ោរក

១។

នបបទននំ កសោនំ ធម្ចោនំ ឧបាោ

ឆ្នោំ ជលនត្ិ វ

រត្ិ

ំ អារភត្ិ ចិត្ំត បរគណា
ា ត្ិ បទ្ហត្ិ ។
ញាំងឆ្នោៈឱ្យលកើត្

តំងពា

រម្ចំ

គ្បឹ ងប្គ្បង

លែើរបីញាង
ំ ធរ៌ោំង

លកើត្លឡើង ឱ្យលកើ ត្លឡើងបាន ១ ។
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ជាកសល
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៤.
ភិល
វ ីរ ិ

សរចា

ឧបបទននំ

ាភាវ

កសោនំ

លវបោា

ធម្ចោនំ

ភាវទ

ឋិត្ិយ

សងគហវ ិភារ

សលម្ចោសា

បារប
ិ ូរ ិយ ឆ្នោំ ជលនត្ិ វ

រត្ិ

ំ អារភត្ិ ចិត្ំត បរគណា
ា ត្ិ បទ្ហត្ិ ។
ញាំងឆ្នោៈឱ្យលកើត្

គ្បឹងប្គ្បង

គ្បារពធពាយរ

តំងពាយរម្ចំ លែើរបីញាំងធរ៌ោំង
លហើ
ជាភិល

ឱ្យសថិត្លសថរ

រិនឱ្យវ ិទស

ផគងចិត្តទ្ក

ជាកសល ប្ែលលកើត្លឡើង

ឱ្យចលគ្រើនធំទ្ូោ

ឱ្យបរ ិបូ ណ៌

ាភាព ១ ។ (បិែកភារ ៣៨ ទ្ំព័រ ២៤៨) ។
ធរោតសត្ាោំង

ប្ែលលៅវ ិលវល់លកើត្សាាប់កនងវែដទ្កខលទោះ

រប្រងម្ចន កសលធរ៌ ជាគ្បចាំ ២ គ្បោរលទោះ រ៊ឺ
១. ឧបបនន កសល រ៊ឺ
របស់ខួន
ា

កសលប្ែលលកើត្រកលហើ

បានោំង កសលរបស់ ត្ីត្

កសលធរ៌លផសងៗ ោំង

ឱ្យផលលៅលហើ

ក៏ម្ចន

និងបចាបបនន

ប្ែលបានលធាើរកលហើ

កនងសទដន
លសចកដីថា

លទោះ គ្បលភទ្ខាោះ

និង កសលគ្បលភទ្ខាោះលៅរិ នោន់ឱ្យផល

លគ្ព្វោះលៅរិនម្ចនឱ្ោសកនងោរឱ្យផលក៏ម្ចន

កសលប្ែលលកើត្លហើ

ោំងលនោះ ម្ចនសោា

ើញខសប្ែលគ្បោន់ម្ចំ

ទ្ិែិា បានែល់ោរ

ល់ល

កនង រូបទរ ខនធ ៥ ថា ជាត្ួ ខួន
ា រនសស សត្ា ល
ែោបណាសោា
សងកនង បា

ើង លរ ជាលែើ រ

ទ្ិែិលា ៅម្ចន ក៏ែូចជាលៅម្ចនបំ ណលចាស់ប្ែលគ្ត្ូវ

ភូ រិ ៤ លៅសល់រកគ្បម្ចណរិនបាន បំណលចាស់ោំង

លនោះ លៅថា ឧបបនន កសល ោលណាអាចគ្បហារសោា
កសលោំង

ទ្ិែិបា
ា ន

ក៏រប្រង នដរោនសូនយបាត្់លៅកនងទ្ីបំផត្ ។
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២.

សរចា

នបបនន កសល

សងគហវ ិភារ

ជា កសលប្ែលលៅរិនោន់បានលកើត្

លឡើងកនងសទដនរបស់ខួាន សំលៅែល់

កសលោំង

ប្ែលលៅរិន

ោន់បានលធាើកនង ទរត្ លព្វលរ៊ឺ សត្ាោំង

តំងពីលនោះជាលែើ រលៅ

ែោបណាប្ែលលៅរិនោន់ែល់គ្ពោះនិ ព្វាន

ែោបលទោះ កសលោំង-

ប្ែលនឹ ងលធាើត្លៅ
ែល់ោលសោា

ក៏ម្ចនលគ្ចើនលទ្ៀត្រហូត្រកគ្បម្ចណរិនបាន

ទ្ិែិារលត្់ោលណា

នដរោនសូនយបាត្់លៅកនងទ្ីបំផត្
លទោះ លឈាោោះថា

កសលោំងលទោះក៏រប្រងគ្ត្ូវ

កសលប្ែលលកើ ត្លឡើងកនង ទរត្

នបបនន កសល ។

រួរលសចកដីថា បរគលណាកដី រិនថា រនសសធរោត គ្បជាជន គ្ពោះោជា
លសដចចគ្កពត្តិ ឬលទ្វត គ្ពោះឥន្រនោ
ំណាចរបស់សោា

ទ្ិែិាលហើ

គ្ពោះគ្ពហោកីដ ែោបណាលៅលគ្ោរ

ែោបលទោះក៏ជា នកលៅលគ្ោរ ំ ណាច

របស់ឧបបនន កសល និ ង នបបនន កសល ោំង ២ គ្បោរលទោះឯង ។
ោរលកើត្រកជារនសសជួបគ្ពោះពទ្ធសាសទ លទ្ើ បោប់ថា ជាបណយ
កសលែ៏គ្បលសើរ លគ្ព្វោះ នកគ្បាថានផត្ចាក កសលោំង ២ គ្បោរែូច
លព្វលលនោះ គ្ត្ូវោរសាងនិសស

បបចា័

ត្លៅកនងជាត្ិខាងរខ រហូត្ចូល

ែល់ររគ ផល និព្វានលទោះបាន គ្ត្ូវអាស្ស័
គ្ពោះពទ្ធសាសទប៉ាលណាោោះ

ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅតរផាូវ

លទ្ើបនឹងអាចលោះសោា

ទ្ិែិាលចញបានលទោះ

រ៊ឺ ោរលោះឧបបនន កសល និង នបបនន កសល ។
ចំប្ណក ឧបបននកសល និង
លឡើងលហើ

នបបននកសល រ៊ឺ កសលប្ែលលកើត្

ជាកសលរបស់ ត្ីត្និងបចាបបនន ជារួ
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សងគហវ ិភារ

សរចា

រិនោន់ បានលធាើ ជាកសលរបស់ ទរត្ ោរប្បងប្ចក ឧបបននកសល
និង នបបននកសល ក៏រ៊ឺោនកសលប្ែលោាប់បរ ិចាារលហើ
ប្ែលោាប់រកាលហើ
ចលគ្រើនលហើ

សរេភាវទ

សីលកសល

ិ សសទភាវទ
និងវប

ប្ែលោាប់

ជាឧបបននកសល លបើោនកសលខាួនលៅរិនោន់បានលធាើ

សីលកសលលៅរិ នោាប់បានរកាសម្ចោន សរេភាវទ និ ងវ ិបសសទ
ភាវទ លៅរិនោាប់ចលគ្រើន ោំងលនោះជា នបបននកសល រួរលសចកដីថា
កសលណាប្ែលលៅរិ នោាប់គ្បាកែែល់ខួាន កសលលទោះ ចាត្់ថា ជា
នបបននកសល ។

សរោបបោន ៤ លនោះ រប្រងលកើ ត្លឡើងកនងោរចលគ្រើនភាវទកសល

ិ សសទ សគ្ម្ចប់កនងលព្វធិ បកខិ
ម្ចនោរចលគ្រើនសរេៈ និងវប
ជាលគ្រឿងឱ្យគ្តស់ែឹងលនោះ

ធរ៌ប្ែល

លទ្ើបសំលៅែល់លសចកដីពាយរប្ែលលកើត្

ិ សសទភាវទ ។
លឡើងកនងខណៈចលគ្រើនវប

៣. ឥទធបា
ិ ទ
ឥទ្ធិបាទ្ ជាធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យសលគ្រច ឈាន

ភិញ្ញា និងររគ

ផល ោលោត្់បទ្បាន ២ បទ្ រ៊ឺ ឥទ្ធិ + បាទ្ ។
ម្ចនវចនត្ថៈថា ឥជឈនំ = ឥទ្ធិ
ប្គ្បថា លសចកដីសលគ្រចបរ ិបូណ៌លទោះ លឈាោោះថា ឥទ្ធិ បានែល់
ឈាន

ភិញ្ញា ររគ ផល ។
បជាត្ិ ឯលត្ទត្ិ = បាលោ
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សរចា

ប្គ្បថា បរគលណារួ
ែូលចានោះ
បានែល់

រប្រងចូលែល់លដ្ឋ

ធរ៌ជាលហត្ឱ្យចូលែល់របស់បរគលលទោះ

សងគហវ ិភារ

អាស្ស័

ធរ៌ណា

លឈាោោះថា

បាទ្

ងគធរ៌របស់ឥទ្ធិបាទ្ ៤ ។

ឥទ្ធិយ បាលោ = ឥទ្ធិបាលោ
ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យែល់លសចកដីសលគ្រចឈាន

ភិញ្ញា

ររគ ផល លឈាោោះថា ឥទ្ធិបាទ្ ។
ឥទធបា
ិ ទមន ៤
១. ឆ្នោិទ្ិបា
ធ ទ្ លសចកដីលពញចិត្តយ៉ាងខាាំងោា ជាបាទ្ខាងលែើរ
ក្នោរសលគ្រចឈាន ររគ ផល

ងគធរ៌ បានែល់ ឆ្នោលចត្សិក ប្ែល

លៅកនងកសលចិត្ត ២១ ។
២. វ ីរ ិ

ិទ្ិបា
ធ ទ្ លសចកដីពាយរយ៉ា ងខាាំងោា ជាបាទ្ខាងលែើរក្ន

ោរសលគ្រចឈាន ររគ ផល

ងគធរ៌ បានែល់ វ ីរ ិ

លចត្សិក ប្ែលលៅ

កនងកសលចិត្ត ២១ ។
៣. ចិ ត្ិទ្
ត ិបា
ធ ទ្ លសចកដីតំងចិត្តយ៉ាងខាាំងោា ជាបាទ្ខាងលែើរក្ន
ោរសលគ្រចឈាន ររគ ផល
៤.

វ ិរំសិទ្ិបា
ធ ទ្

សលគ្រចឈាន ររគ ផល
កសលញាណសរប

ងគធរ៌ បានែល់ កសលចិត្ត ២១ ។

បញ្ញាយ៉ា ងខាាំងោា

ជាបាទ្ខាងលែើរក្នោរ

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលលៅកនង

ត្តចិត្ត ១៧ ។
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សងគហវ ិភារ

សរចា

ច្សឆក្ាីច្សសង្គានរបស់ឥទធិបាទ និង្ អធិបត្ី
ឥទ្ធិបាទ្ និ ង
វ ីរ ិ

ធិបត្ី

ក៏ម្ចន ងគធរ៌ លសោើគន និងែូ ចគន រ៊ឺ ឆ្នោៈ

ៈ ចិត្ត និ ងបញ្ញា ។
ឥទ្ធិបាទ្លទោះ

ជាធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យសលគ្រចោរង្ករ

កសលែ៏គ្បលសើរប្ែលនឹងឱ្យសលគ្រចរហរគត្កសល
កសល រ៊ឺ ឱ្យសលគ្រចឈាន

ភារលគ្ចើននិ

រ

ោរសិកាកដី

និងលោកត្តរ

ភិញ្ញា ររគ ផល លទោះឯង ។

ចំប្ណក ធិ បត្ីលទោះ
ោរង្ករ បានោំងកសល

ប្ែលជា

ជាធរ៌ប្ែលជាធំ

ជាគ្បោនឱ្យសលគ្រច

កសល និង ពាកត្ៈ បានោំង ស់ រនសស

កឥទ្ធិបាទ្លៅលគ្បើជំនួស ធិបត្ី

ោរលធាើជំនួញកដី

ែូចជាលព្វលថា

លបើរិនម្ចនធរ៌ប្ែលជាឥទ្ធិបាទ្លហើ

ោរង្ករលទោះ រប្រងរិ នសលគ្រចបំណង ។
លសចកដីពិត្ឥទ្ធិបាទ្លទោះ រប្រងម្ចនម្ចរ រ៊ឺ កិលលស ជាលគ្រឿងោោំង
ោរលធាើឈាន ររគ ផល និព្វាន រិ នឱ្យសលគ្រចោរង្ករលទោះៗ ប្ត្ម្ចរ រ៊ឺ
កិលលស
ណាលឡើ

រិ នបានជាោរោោំងោរសិកា
ផោ

លៅវ ិញ គ្ត្ឡប់ជាបចា័

កនងផាូវលោកចលគ្រើនលដ្ឋ

ឬោរលធាើជំនួញលដ្ឋ

ជួ

គ្បោរ

ឱ្យោរសិកា ោរលធាើជំនួញ

កិលលសត្ណា
ា លៅលទ្ៀត្ គ្ត្ូវចាត្់ ទ្កកនងធរ៌

ប្ែលជា ធិបត្ីប៉ាលណាោោះ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ឆ្នោៈ វ ីរ ិ

ៈ ចិត្តៈ និងបញ្ញា របស់គ្ពោះ រហនតក៏រិន

លឈាោោះថា ជាឥទ្ធិបាទ្ លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតរប្រងចូ លែល់ធរ៌ប្ែលសលគ្រច
ែល់កំពូលលហើ

លទ្ើ បរិ នគ្ត្ូវអាស្ស័
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សរចា

លទ្ៀត្ លគ្ព្វោះឥទ្ធិបាទ្បំណង
លោកត្តរកសលលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

កធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យចូលែល់ររគចិត្ត រ៊ឺ

គ្ត្ង់ ចំប្ណកប្ែលសលន្រង្កគោះថា ចូលែល់ឈាន

ភិញ្ញាផងលទោះ ជាោរលព្វលលដ្ឋ

រ សូរបីកនងលោកត្តរវ ិបាក រ៊ឺ

ឆ្នោៈ វ ីរ ិ

ៈ ផលចិត្ត និ ងបញ្ញា ក៏ រិនបាន

ផលចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ
លឈាោោះថា

ជាឥទ្ធិបាទ្ែូចគន

ប្ត្ចំលព្វោះកសលប៉ាលណាោោះ

ោំងលនោះលគ្ព្វោះឥទ្ធិបាទ្ជាធរ៌ប្ែលម្ចន

វ ិបាកនិ ងកិរ ិយចិត្ជា
ត
ពាកត្ៈលទ្ើបបាន

គ្ត្ឹរប្ត្ជា ធិ បត្ី ។
ឥទ្ធិបាទ្
ធិបា

ប្ែលជាធរ៌ឱ្យសលគ្រចលោកត្តរកសលលទោះ

ម្ចន

ថា ឥទ្ធិ រ៊ឺ ឫទ្ធិប្ែលចូលែល់ោរសលគ្រចលទោះម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
ឥទធបា
ិ ទ ៥ ព្បការ

១.

ភិលញ្ា ល

យស ធលរោស

ភិញ្ញាសិទ្ិធ បានែល់ ឫទ្ធិ រ៊ឺ បញ្ញា

ប្ែលចូលែល់លសចកដីែឹងពិលសសក្នរូបធរ៌និងទរធរ៌ប្ែលរួរែឹ ង ។
២. បរ ិលញ្ា ល

យស ធលរោស បរ ិញ្ញាសិទ្ិធ បានែល់ ឫទ្ធិ រ៊ឺ បញ្ញា

ប្ែលចូលែល់លសចកដីែឹងពិត្ក្នទ្កខសចាប្ែលរួរែឹង ។
៣. បហាត្លពាស ធលរោស បហានសិទ្ិធ បានែល់ លសចកដីសលគ្រច
កនងោរលោះសរទ្

ប្ែលរួរលោះ ។

៤. សចេិោត្លពាស ធលរោស សចេិកិរ ិយសិទ្ិធ បានែល់ លសចកដី
សលគ្រចកនងោរល

ើញចាស់កនងនិលោធសចាប្ែលរួរល
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សរចា

សងគហវ ិភារ

៥. ភាលវត្លពាស ធលរោស ភាវទសិទ្ិធ បានែល់ លសចកដីសលគ្រចកនង
ោរចលគ្រើនររគសចាប្ែលរួរចលគ្រើន ។
ឥទ្ធិបាទ្

លទ្ើបជាធរ៌ប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា

ោលម្ចនឆ្នោៈ

គ្បាថានគ្ពោះនិព្វានរប្រងសខចិត្តលោះបង់ ជីវ ិត្ លគ្ព្វោះលសចកដីលពញចិត្តលទោះ
បាន សូរបីវ ីរ ិ

ៈ ចិត្តៈ ក៏ែូចគន រប្រងម្ចនលសចកដីពាយររិនោេ

រប្រងតំងចិត្តម្ចំយ៉ាងដ្ឋច់ខាត្
លោកិ

ធរ៌

នកបរ ិបូណ៌លដ្ឋ

បញ្ញាក៏ខាាំងោា

រិ នជាប់ជំព្វក់ ែល់

ឥទ្ធិបាទ្ោំង ៤ គ្បោរ រប្រងសលគ្រច

លោកត្តរឥទ្ធិបាន ។
ចំប្ណក នកប្ែលគ្បាសចាកឥទ្ធិែូចលព្វលរក គ្ត្ូវពាយរប្សាង
រកកលាណរិត្ត ប្ែលអាចលែើរបីជាឧបនិសស័
នកគ្បាសចាកវ ីរ ិ

លៅកនងភពខាងរខ ែូ ច

ិទ្ិធបាទ្ គ្ត្ូវបែិបត្តិធត្ងគវត្ត ១៣ គ្បោរ ឬឧសាហ៍

ពាយរពិចារណាសលងារធរ៌ ចំប្ណក នកប្ែលគ្បាសចាកវ ិរំសិទ្ិបា
ធ ទ្
គ្ត្ូវសិកាបររត្ថ លែើរបីឱ្យលកើត្បញ្ញា អាចទ្ម្ចា

លចញនូវសោា

ទ្ិែិា

ឱ្យ ស់លៅបាន ។
៤. ឥន្រនទិយ
កនងលព្វធិ បកខិ
ជាធំ

ធរ៌ សប្រដងធរ៌ប្ែលជាឥន្រនោិ

ប្ែលម្ចនភាព

ជា នកគ្របគ្រងកនងសភាវធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ប្ត្សំលៅែល់ទ្ីលកើត្កនងរហរគត្កសល

និងលោកត្តរកសលជាគ្បោរ

សំខាន់ ចំប្ណកកនងរហាកសលញាណសរប
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ត្ត រហាកិរ ិយញាណ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ត្ត រហរគត្កិរ ិយ និងលោកត្តរវ ិបាកលទោះ ជាបចា័

និងជាផល

ភិធរោត្ថសងគហ

សរប

ស្សបតរបានប៉ាលណាោោះ ឥន្រនោិ

កនងលព្វធិបកខិ

សងគហៈលនោះ លទ្ើបម្ចន ៥

គ្បោរ រ៊ឺ
ឥន្រនទយ
ិ
៥
១. សទ្ធិន្រនោិ

សោធជា នកគ្របគ្រង ញាំងលសចកដីគ្ជោះថាាកនងសរេ

ភាវទ និងវ ិបសសទភាវទ ងគធរ៌ បានែល់ សោធលចត្សិក ប្ែលលៅកនង
ត្ិលហត្កជវនចិត្ត ៣៤ ។
២. វ ីរ ិ

សរេភាវទ
លដ្ឋ

ិន្រនោិ

លសចកដីពាយរែល់អាររោណ៍ កនងោរចលគ្រើន

និ ងវ ិបសសទភាវទយ៉ា ងខាាំងោា

សរោបបោន

ងគធរ៌

បានែល់

វ ីរ ិ

ចូលែល់ោរបរ ិបូណ៌

លចត្សិក

ប្ែលលៅកនង

ត្ិលហត្កជវនចិត្ត ៣៤ ។
៣.

សត្ិន្រនោិ

អាររោណ៍ករោដ្ឋាន

សត្ិជាធំ

ជា នកគ្របគ្រងកនងោររលឹកែឹង

ងគធរ៌ បានែល់ សត្ិលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនង

ត្ិលហត្កជវនចិត្ត ៣៤ ។
៤. សម្ចធិន្រនោិ

សម្ចធិជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកនងោរលធាើចិត្ត ឱ្យ

តំងម្ចំលៅកនងអាររោណ៍ករោដ្ឋាន

ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក

ប្ែលលៅកនងត្ិលហត្កជវនចិត្ត ៣៤ ។
៥. បញ្ា ិន្រនោិ

បញ្ញាជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកនងោរែឹងតរលសចកដី

ពិត្របស់អាររោណ៍ករោដ្ឋាន បានែល់ ែឹងរូបទរខនធ ៥ ជាលែើ រ
បានែល់ បញ្ញា ប្ែលលៅកនងត្ិលហត្កជវនចិត្ត ៣៤ ។
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ងគធរ៌
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សរចា

កនងរិសសកសងគហៈ សប្រដងឥន្រនោិ
សំលៅែល់

សងគហវ ិភារ

ថា ម្ចន ២២ គ្បោរ លគ្ព្វោះ

ភាពជា នកគ្របគ្រងកនងសភាវធរ៌ប្ែលលកើត្រួរគនជារួ

ខាួនោំង ស់ រិនថាសភាវធរ៌លទោះ ជាកសល

កសល ឬ ពាកត្ៈ

រួរោំងភាពជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកនងប្ផនករូបធរ៌ ផង លទ្ើបោប់ជាឥន្រនោិ
២២ ។
ចំប្ណកកនងលព្វធិបកខិ

សងគហៈលនោះ ោប់ភាពជាធំ ជា នកគ្របគ្រង

ចំលព្វោះកនងធរ៌ប្ែលជាកសល
ប៉ាលណាោោះ ឥន្រនោិ

លដ្ឋ

លទ្ើបម្ចនគ្ត្ឹរ ៥ គ្បោរ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ រួរសលងាត្ថា ឥន្រនោិ
បញ្ញាប្ែលជាឥន្រនោិ

លទោះ ចំលព្វោះប្ត្បញ្ាិន្រនោិ

ែល់បញ្ញាកនងឥន្រនោិ

ែក្ទ្ៗ រ៊ឺ

ញ្ញាតវ ិន្រនោិ

ំណាចក្នោរចលគ្រើនភាវទ

ផងលទ្

៥ កនងលព្វធិបកខិ

ធរ៌លនោះ

ប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាោោះ រិនរួរ

នញ្ញាត្ញ្ាសារីត្ិន្រនោិ

ោំងលទោះលគ្ព្វោះលព្វធិ បកខិ

ធរ៌

ញ្ាិន្រនោិ

និង

ជាធរ៌ប្ែលជា

លហត្ឱ្យចូលែល់ោរគ្តស់ែឹង ររគ ផល និព្វានប៉ាលណាោោះ ចំប្ណកបញ្ញា
ប្ែលជាឥន្រនោិ

ោំង ៣ លទោះ ជាបញ្ញារបស់គ្ពោះ រ ិ

ែល់ ររគ ផល និព្វានលហើ
ឥន្រនោិ

លទ្ើបរិនចាត្់ទ្កកនងឥន្រនោិ

៥ កនងលព្វធិបកខិ

បរគលប្ែលចូល
៥ ជារួ

ធរ៌លនោះ ជាធរ៌ប្ែលជាធំ

គន ។
ជា នក

គ្របគ្រងប្ែលនឹងឱ្យចូលែល់ ររគ ផល និព្វាន លទ្ើ បរិនប្រនសភាវធរ៌
តរគ្បគ្កត្ីធរោត ែូចជាសោធលចត្សិក ជាោរលជឿ លសចកដីគ្ជោះថាាកនង
កសលធរ៌ ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
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សរចា

សងគហវ ិភារ

១) បកត្ិសោធ បានែល់ សោធកនងោរបរ ិចាារោន រកាសីល
សាដប់ធរ៌
លដ្ឋ

ជាកសលសារញ្ារបស់រនសសោំង

គ្បគ្កត្ី

ប្ត្ក៏គ្ត្ូវអាស្ស័

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ

សោធជា នកគ្របគ្រងកនងោរទ្ទ្ួល

អាររោណ៍លទោះ លបើគ្បាសចាកសោធជា នកគ្របគ្រងលហើ

ោនកសល

សីលកសល ក៏រិនអាចនឹ ងលធាើបាន ចិត្តនឹងោាក់ចោះលៅកនងប្ផនក កសល
ោំង ស់ ោលលផដើរបណដោះសោធលឡើងរក ក៏លផដើររិត្ថានឹងលធាើកសល
លហើ

ោរលធាើកសលខាងលែើរលទោះ ក៏បានែល់ោរលវៀរចាកបាបធរ៌ រ៊ឺ

តំងលៅកនងកសលករោបទ្ ១០ ឬលធាើលសចកដីលក
អ នងបញ្ាកិរ ិយវត្ថ ១០
ែូលចនោះជាលែើ រ ែូលចានោះលទ្ើបលព្វលថា ោនកសល សីលកសល និ ងភាវទ
កសលខាងលែើររបស់រនសសោំង

រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅលដ្ឋ

ម្ចន

បកត្ិសោធ ។
២) ភាវទសោធ បានែល់ សោធកនងោរចលគ្រើនសរេភាវទ និង

វ ិបសសទភាវទ លបើសោធរបស់បរគលរិនខាាំងោា ក៏រិនអាចនឹងលៅចលគ្រើន
ករោដ្ឋានបាន ែូចជាគ្ត្ូវលរចលចញចាកពួករណៈលៅោន់សាថនវ ិលវក ម្ចន
រល់ល
លនោះ

ើ ផោោះសាៃត្់ជាលែើរ និងោលចលគ្រើនករោដ្ឋាន សោធប្ែលខាាំងោា
នឹងសប់សួនកនងចិត្តលគ្ចើន

លៅហោងឱ្យគ្ជោះថាា
សោា

អាចលធាើចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

ដ្ឋស់ចិត្តឱ្យខាល់ខាា

លសចកដី

កនងោរបែិបត្តិលែើរបីទ្ម្ចា

ទ្ិែិាឱ្យបាន ភាវទសោធលនោះ រប្រងចូលែល់ភាពជាសទ្ធិន្រនោិ

ិ សសទករោដ្ឋានចូលែល់ ររគ ផល និព្វាន ជាគ្ពោះ រ ិ
ោលបែិ បត្តិវប
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បរគលលហើ

សរចា

ំ ណាចក្នសទ្ធិន្រនោិ

ម្ចនគ្ពោះបាលីកនងទ្ែាពាសូគ្ត្ សំ
កត្ថ ច ភិកខលវ សទ្ធិន្រនោិ
សទ្ធិន្រនោិ

សងគហវ ិភារ

ក៏រប្រងគ្បាកែចាស់ក្គ្កប្លងលឡើង
ត្តនិោ

រហាវរវរគ ថា

ំ ទ្ែាពំា ។ ចត្ូស លសាតបត្តិ

លងគស ឯត្ថ

ំ ទ្ែាពំា ។

ប្គ្បថា

ម្ចនលភិកខោំង

កនងទ្ីែូចលរដច ។ បណា
ដ ឥន្រនោិ

ចោះសទ្ធិន្រនោិ

បណិ ា ត្របបីល

ើញ

ោំង ៥ នោះ សទ្ធិន្រនោិ

បណិ ា ត្របបីល

ើញ

កនង ងគក្នលសាតបត្តិររគោំង ៤ ។ (បិ. ៣៨ ទ្ំព័រ ១៣៦) ។
សោធប្ែលលធាើ ងគ ៤ គ្បោរ របស់គ្ពោះលសាតបននបរគលឱ្យគ្បាកែរ៊ឺ
១. ោរលធាើលសចកដីគ្ជោះថាា កនងរណរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ យ៉ា ង
ខាាំងោា ។
២. លធាើលសចកដីគ្ជោះថាាកនងធរោរណ រ៊ឺ សាាោខត្ធរ៌ យ៉ា ងខាាំងោា
បំផត្ ។
៣. លធាើលសចកដីគ្ជោះថាាកនងសងឃរណ រ៊ឺ សបែិបលទន ភរវលត
សាវកសលងោ យ៉ា ងខាាំងោាបំផត្ ។
៤. លធាើឱ្យបរ ិបូណ៌លដ្ឋ

សីលវ ិសទ្ធិ ប្ែលជាបទ្ដ្ឋានក្នលោកត្តរ

សម្ចធិ ។
ោំង ៤ គ្បោរលនោះ ជា ងគរបស់សោធ ប្ែលលកើត្ពីលសាតបត្តិររគ
លដ្ឋ

ពិត្ ។

វ ីរ ិ លចត្សិក ជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចនលសចកដីពាយរែល់អាររោណ៍

ក៏ម្ចន ២ យ៉ា ងែូ ចគន រ៊ឺ បកត្ិវ ីរ ិ

និងភាវទវ ីរ ិ
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លហើ

វ ីរ ិ

ៈប្ែល
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សរចា

លទោះ បានែល់ ភាវទវ ីរ ិ

ចូលែល់ភាពជាឥន្រនោិ

ប្ែលជាលសចកដី

ពាយរែល់អាររោណ៍កនងសត្ិបបដ្ឋានោំង ៤ លដ្ឋ
សរោបបោន ៤ គ្បោរលទោះ លហើ

កនងវ ីរ ិ

ិន្រនោិ

សងគហវ ិភារ

ចូលែល់ភាពជា

លទ្ើបជាោរពាយរ

យ៉ា ងខាាំងោាសខចិត្តសូរបីលោះបង់ ជីវ ិត្ រ៊ឺ ឱ្យសល់ប្ត្ប្សបក សល់ប្ត្
សរក្ស សល់ប្ត្ឆ្អឹង នឹ ងសូរបីសាច់ និងឈាររ ីងសៃួត្លៅ ែោបណា
ប្ែលសោា
ជាលែើរ វ ីរ ិ

ទ្ិែិាលៅរិនោន់ទ្ម្ចា

ក៏នឹងសខចិត្សា
ត ា ប់លអជាង ែូលចនោះ

ៈលនោះរប្រងចូលែល់ភាពជាឥន្រនោិ

លដ្ឋ

ពិ ត្គ្បាកែ ។

សត្ិ សម្ចធិ និ ងបញ្ញាប្ែលខាាំងោា ចូលែល់ភាពជាឥន្រនោិ
ក៏ែូចគននឹ ងសោធ និងវ ីរ ិ

ៈ ែូ ចលព្វលលហើ

ំណាចក្នសត្ិន្រនោិ
ំណាចក្នសម្ចធិន្រនោិ
ំណាចក្នបញ្ាិន្រនោិ
ឥន្រនោិ

រ៊ឺ

រប្រងលធាើសត្ិបបដ្ឋានឱ្យគ្បាកែ ។
រប្រងលធាើឈាន
រប្រងលធាើ រ ិ

ភិញ្ញាឱ្យគ្បាកែ ។

សចាៈ ៤ ឱ្យគ្បាកែ ។

ោំង ៥ គ្បោរលនោះ រប្រងគ្បាប់គ្បលយជន៍កនងោរចលគ្រើន

សរេភាវទ និងវ ិបសសទភាវទឱ្យគ្បគ្ពឹត្លត ៅលដ្ឋ
ឥន្រនោិ

ណារួ

ិ សសទ ោំង
សរេៈ និងវប

នកណារិនបានចលគ្រើនឥន្រនោិ

លអគ្រប់ោល ខាោះ

ក៏ នតោ

។

ោំង ៥ គ្បោរ ែូចស្សុកប្ែល

គ្បាសចាក នកគ្របគ្រង ជាស្សុកក្គ្ព ស្សុកទ្ួល ប្ែលខាោះ នកគ្របគ្រង
លរើលប្េ គ្រប់គនរប្រងលធាើ ីា បានតរ ំលពើចិត្ត លចារនឹ ងសរបូរ ស្សុកលទោះ
និងខាោះភាពសៃប់គ្ត្ជាក់
រិនបានចលគ្រើនឥន្រនោិ

ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

ចិត្តរបស់ នកប្ែល

ោំង ៥ គ្បោរក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ចិត្តរបស់ នកលទោះ

-128-

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ក៏នឹងម្ចនប្ត្កិលលសរួបរ ឹត្ សប្រដងឫទ្ធិរគែ់កពេកវោ ប្ភនកក៏ែូចប្ភនក
បិសាច
ោរល

គ្ត្លចៀកក៏ស្សលែៀងគ្ត្លចៀករបស់

ើញោរបានឮសំក

កស

រិ នអាច ត្់ ធន់ ែល់

ងសរលសើរពទ្ធរណ ធរោរណ និងសងឃរណ

បានលទ្ ចិត្តរប្រងលៅដរ ហាយែូ ចលៅកនងរលដ
ដ នរក ។
ែូ លចានោះ សាធជនោំង

រួរបានចលគ្រើនឥន្រនោិ

ទ្កឱ្យបាន

លគ្ចើ នលែើរបីឃាត្់លសចកដីអាគ្កក់ប្ែលជាលហត្ឱ្យលធាើទ្ចារ ិត្ករោលផសងៗ
ែូចបានពណ៌ទរកលនោះចោះ ។
៥. រល
ពល រ៊ឺ ោររិនញាប់ញ័រ រប្រង ត្់ ធន់ នឹ ងទ្ម្ចា

លទោះឱ្យវ ិទស

ពលៈកនងរិសសកសងគហៈ

ញា
ុ ំងបែិ បកខធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលផោ

គនជារួ

បែិបកខធរ៌

លទ្ើបសំលៅែល់ពលៈប្ែល

ខាួនឱ្យវ ិទសលៅ ែូចជាធរ៌

ប្ផនកកសលទ្ម្ចា

ប្ផនក កសល

ប្ត្ប្ផនក កសល

រប្រងរិនទ្ម្ចា

ប្ផនកកសលលទ្

គ្ត្ឹរប្ត្ទ្ំនកបរមុងប្ផនក កសលផងគនឱ្យម្ចនកម្ចាំង

បប្នថរលឡើង ែូក្នេះលទ្ើបសប្រដងថា ពលៈ ម្ចន ៩ គ្បោរ
ចំប្ណកកនងលព្វធិបកខិ

ធរ៌

សំលៅ

កចំលព្វោះកសលពលៈ

ប្ែលជាកម្ចាំងញាំងលសចកដីគ្តស់ែឹង ររគ ផល និព្វាន ឱ្យលកើត្លឡើង
លទ្ើបសប្រដងពលៈទ្កគ្ត្ឹ រ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
១.

សោធពល

សោធជាោរលជឿ

លសចកដីគ្ជោះថាាកនងកសលធរ៌

ជាកម្ចាំង ត្់ ធន់ រិ នញាប់ញ័រ នឹ ងញាំញី កសលធរ៌ រ៊ឺ ត្ណា
ា ប្ែល
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ជាសគ្ត្ូវ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ងគធរ៌ បានែល់ សោធលចត្សិក ប្ែលលៅកនងត្ិលហត្ក-

ជវនចិត្ត ៣៤ ។
២. វ ីរ ិ

ពល វ ីរ ិ

ញ័រ នឹ ងទ្ម្ចា
បានែល់ វ ីរ ិ
៣.

ៈប្ែលជាោរពាយរយ៉ា ងខាាំងោា រិនញាប់

លោសជាធរ៌ រ៊ឺ លសចកដីខិាលប្ែលជាសគ្ត្ូវ

ងគធរ៌

លចត្សិក ប្ែលកៅកនងត្ិលហត្កជវនចិត្ត ៣៤ ។
សត្ិពល

សត្ិប្ែលជាោររលឹកកនងអាររោណ៍សត្ិបបដ្ឋាន

ម្ចនកម្ចាំងតំងម្ចំ រិនញាប់ញ័រ នឹងទ្ម្ចា
ប្ែលជាសគ្ត្ូវ

រែាសត្ិ រ៊ឺ ោរលភាចសត្ិ

ងគធរ៌ បានែល់ សត្ិលចត្សិក ប្ែលលៅកនងត្ិលហត្ក-

ជវនចិត្ត ៣៤ ។
៤. សម្ចធិ ពល សម្ចធិប្ែលជាោរតំងចិត្តម្ចំ រិ នញាប់ញ័រ កនង
វ ិលកខបធរ៌ រ៊ឺ ោររលវ ើរវ

ប្ែលជាសគ្ត្ូវែល់អាររោណ៍ករោដ្ឋាន

ងគធរ៌

បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកនងត្ិលហត្កជវនចិត្ត ៣៤ ។
៥.

បញ្ញាពល

បញ្ញាប្ែលកំណត្់ែឹងអាររោណ៍ករោដ្ឋាន

លសចកដីពិត្ រិ នញាប់ញ័រ នឹ ងទ្ម្ចា
ប្ែលជាសគ្ត្ូវ

តរ

សលម្ចោហៈ រ៊ឺ លសចកដីងងឹត្លៃង់

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលលៅកនងត្ិលហត្ក-

ជវនចិត្ត ៣៤ ។
ពលៈោំង ៥ គ្បោរលនោះ ែូចជាលរទ្័ព ប្ែលម្ចនលសចកដីោាហាន
កនងោរគ្ប

ទ្ធជារួ

វ ិទសលៅបាន ។

សគ្ត្ូវ រ៊ឺ សោា
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សោា
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ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

តរប្ែលបានសប្រដងលហើ
គ្បោរ រ៊ឺ បកត្ិសោធ ជារួ
វ ីរ ិ

កនងឥន្រនោិ

សងគហវ ិភារ

៥ ថា សោធម្ចន ២

ភាវទសោធ និងបកត្ិវ ីរ ិ

ៈជារួ

ភាវទ

ៈ។
បកត្ិសោធ បានែល់ សោធប្ែលោ

លដ្ឋ

ត្ណា
ា
លព្វលរ៊ឺ

កនងោរបំលពញោន រកាសីលជាលែើរ ជាកសលសារញ្ាថានក់បកត្ិធរោត
កសលគ្បលភទ្លនោះ លៅលគ្ោរ ំ ណាចរបស់ត្ណា
ា លសចកដីថា ត្ណា
ា និ
ងសោធ ោំង ២ យ៉ា ងលនោះជារូរែប្ជងគន លបើត្ណា
ា ម្ចនកម្ចាំងខាលំងជាង
លហើ

ត្ណា
ា ក៏នឹងទំឱយលធាើវត្ថគ្រប់យ៉ាង ែូចកនងបចាបបននលនោះ ត្ណា
ា ម្ចន

កម្ចាំងខាាំងជាង ក៏ទំឱ្យបរគលោំង
គ្បោរ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងអាស្ស័

ប្បរខនងោ ់ រ ិ
របស់គ្ពោះ រ ិ

១. លពញចិត្តកនងភតតហារលដ្ឋ

ង្ក

២. លពញចិត្តកនងចីវរលដ្ឋ

ស្សួល ។

ង្ក

៣. លពញចិត្តកនងលសទសនៈលដ្ឋ

វសធរ៌

៤

បរគល បានែល់

ស្សួល ។
ង្ក

ស្សួល ។

៤. ម្ចនកស្ ីែករត អរកនងោរចលគ្រើនភាវទ ។
រិ

ធរ៌ោំង ៤ គ្បោរ ប្ែលោាប់គ្បាកែែូចែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ

ែួងគ្ពោះចនោ ប្ត្បចាបបននលនោះហា ់ដូ្ជាលិចបាត្់លៅលហើ
ត្ណា
ា កនងចត្បចា័
កនងភវសរបត្តិ ឥសសរ ិ
ជាងសោធប្េរលទ្ៀត្

និ ងកម្ចាំងត្ណា
ា កនងកិត្ិត

ស

លគ្ព្វោះកម្ចាំង

កនងលភារសរបត្តិ

សរបត្តិទាំងកនេះ ម្ចនកម្ចាំងចលគ្រើនលឡើង ខាលំង
ែូច នាង់ទ្ឹកប្ែលកំពងជន់ ពនលិ្សត្ាោំង

ឱ្យលិចចោះែូលចានោះ ។
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សរចា

ភាវទសោធ

សងគហវ ិភារ

ប្ែលលកើត្លឡើងពី ោរសលគ្រចកនងករោដ្ឋានប៉ាលណាោោះ

ប្ែលនឹ ងម្ចនកម្ចាំង ំ ណាចទ្ប់ ទ្ល់គ្បឆ្ងំងត្ណា
ា បាន ជួ

ឱ្យ នកបែិ-

បត្តិករោដ្ឋានរួចផត្ចាក នាង់ទ្ឹក រ៊ឺ ត្ណា
ា ប្ែលនឹងជន់ពនលិចលទោះបាន ។
វ ីរ ិ

ៈ ក៏ម្ចន ២ គ្បោរ ែូចគននឹ ងសោធ រ៊ឺ

បកត្ិវ ីរ ិ
គ្ច ូស

បកត្ិវ ីរ ិ

ៈ និង ភាវទវ ីរ ិ

លទោះ រប្រងម្ចនោ

ឡំជារួ

ៈ
លោសជាៈ រ៊ឺ ោរខាិល

បរគលនឹ ងពាយរកនងោរលធាើកសលបាន

ក៏គ្ត្ឹ រប្ត្កសល

គ្បលភទ្ធរោតសារញ្ា ែូចជាោរបរចា
ិ ា រ រកាសីល ឬសិកាបរ ិ

ត្តិធរ៌

ជាលែើរ ប្ែលជាកសលធរោត ក៏លគ្ព្វោះកសលោំងលនោះ រប្រងរិនម្ចន
កម្ចាំងអាចនឹ ងទ្ម្ចា

លោសជាៈបានលទោះ រ៊ឺ កសលោំងលនោះលៅលគ្ោរ

ំណាចក្នលសចកដីខិាលគ្ច ូសលទោះឯង ។
ត្ួរយ៉ា ងប្ែលនឹងបង្កាញឱយល
លនោះ

ពទ្ធសាសនិ កជន

ម្ចន បា

ភ័

ើញបាន ក៏រ៊ឺកនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ

កោយលគ្ចើនរប្រងែឹងថា

ប្ែលនឹងបានទ្ទ្ួ លកនងសងារវែដ

លៅម្ចនកិលលសសនសំទ្កកនងខនធសទដន

ល

ើងម្ចនវែដភ័
ែោបណាប្ែល

គ្ត្ូវវ ិលវល់លកើត្សាាប់លៅកនង

វែដសងារែោបលទោះ ប្ត្លគ្ព្វោះលោសជាៈ រ៊ឺ ោរខាិលគ្ច ូសកនងោរបែិបត្តិ
សត្ិបបដ្ឋានលទោះឯង សូរបីលរើលល

ញ
ើ រណរបស់ រ ិ

វសធរ៌ ៤ គ្បោរ

ែូចលព្វលលទោះក៏ ពិត្ ប្ត្ក៏រិនអាចលធាើោរពាយរ គ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិកនង
គ្ពោះករោដ្ឋានលទោះបាន ។
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វ ីរ ិ

សងគហវ ិភារ

ភាវទប៉ាលណាោោះ ប្ែលនឹ ងម្ចនលសចកដីពាយរខាាំងោា អាច

ត្សូជារួ
វ ីរ ិ

សរចា

លោសជាៈ កនងោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋានបាន ។
ៈគ្បលភទ្លនោះ អា្ល

សាែសូនយ ស់លៅលហើ
ម្ចនរហាភ័

រ៊ឺ

បា

ើញបានថា កនងបចាបបននលនោះ

លគ្ព្វោះរនសសលដ្ឋ

ំ ពុងប្ត

លគ្ចើន សូរបីែឹងថា ល

ភូរិ ៤ ចាំទ្ទ្ួលលៅខាងរខក៏ពិត្ ប្ត្ល

ើង
ើងក៏

រិនអាចនឹងគ្បហារលោសជាធរ៌ លសចកដីខិាលគ្ច ូសលនោះបាន ែូលចានោះគ្ត្ូវ
រែញាែ់ សាងវ ីរ ិ

ភាវទឱ្យគ្បាកែលឡើង

លទ្ើបនឹ ងអាចត្សូជារួ

លោសជាធរ៌ បាន ។
សគ្ម្ចប់សត្ិពលៈ សម្ចធិពលៈ និងបញ្ញាពលៈ ក៏ម្ចន ធិបា
ទ្ំនងែូចគននឹ ងឥន្រនោិ
បែិ បកខធរ៌

រ៊ឺ

លទោះឯង ។
ធរ៌ប្ែលផោ

គនជារួ

ពលៈ ៥ គ្បោរលទោះ

បានែល់
ត្ណា
ា ជាបែិបកខធរ៌ ែល់ សោធពលៈ
លោសជា ជាបែិបកខធម៌ ែល់ វ ីរ ិ

ពលៈ

រែាសត្ិ ជាបែិបកខធម៌ ែល់ សត្ិពលៈ
វ ិលកខប ជាបែិ បកខធម៌ ែល់ សម្ចធិ ពលៈ
សលម្ចោហ ជាបែិបកខធម៌ ែល់ បញ្ញាពលៈ
ោលកម្ចាំងរបស់ពលៈណារួ

ទ្ន់លខា

ោរចលគ្រើនសរេភាវទ

និងវ ិបសសទភាវទក៏តំងម្ចំរិនបាន ពិត្ប្រនសូរបីបរគលខាោះម្ចនកម្ចាំង
ក្នសោធលគ្ចើនកដី គ្ត្ឹរប្ត្មានសនតែាី រ៊ឺ លសចកដីសលទដសជាលខត្តប្ែន
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សរចា

សងគហវ ិភារ

ប៉ាលណាោោះ ៏រិនផត្ចាកត្ណា
ា ប្ដេក្គ្កប្លងជាងលទោះលៅបាន ។
បរគលខាោះម្ចនកម្ចាំងសោធ និ ងវ ីរ ិ

សត្ិ សម្ចធិ បញ្ញា លៅទ្ន់លខា

ៈលគ្ចើន ប្ត្ពលៈែ៏លសស រ៊ឺ

នកលទោះរប្រងសៃប់រម្ចៃប់ ចាកត្ណា
ា

និងលោសជាៈបានខាោះ ប្ត្ក៏លៅរិ នអាចចលគ្រើនសរេភាវទ និងវ ិបសសទ
ភាវទបាន ។

នកខាោះកម្ចាំងពលៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ សោធ វ ីរ ិ

ៈ និងសត្ិ បាន ប់រ ំ

ទ្កលគ្ចើន ប្ត្ពលៈែ៏លសស រ៊ឺ សម្ចធិពលៈ និងបញ្ញាពលៈ លៅម្ចន
ត្ិចត្ួ ច

នកលទោះលោរ ប់រ ំសរេភាវទឱ្យចលគ្រើនលឡើងបាន ប្ត្រិ នអាច
និងរិនអាចចលគ្រើនវ ិបសសទភាវទឱ្យ

ចូលែល់ឈានសម្ចបត្តិបាន
្ករមើនលឡើងបាន ។

បរគលខាោះម្ចនកម្ចាំងពលៈោំង ៤ រ៊ឺ សោធ វ ីរ ិ
ប្ត្បញ្ញាលៅម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា
ចូលែល់ឈានសម្ចបត្តិបាន

ៈ សត្ិ សម្ចធិ

នកលទោះរប្រងចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន
ប្ត្ចលគ្រើនបញ្ញាឱ្យចូលែល់

វ ិបសសទ

រិនបាន ។
នកខាោះម្ចនបញ្ញាលគ្ចើន ប្ត្ពលៈែក្ទ្ទ្ន់លខា
លរៀនបរ ិ

ត្តិធរ៌

ោំងបញ្ា ត្ិតនិងបររត្ថបានលអ

លៅ ក៏រប្រងអាច

ប្ត្ត្ណា
ា

លោសជាៈ

រែាសត្ិ និងវ ិលកខបោំងលនោះលៅម្ចនកម្ចាំងខាលំង ក៏រិនអាចចលគ្រើនសរេៈ
និងវ ិបសសទបាន ែូលចនោះជាលែើរ ។

កនងពលៈ ៥ គ្បោរលនោះ អាស្ស័
លនោះ

វ ិបសសទរប្រងគ្បាកែបាន
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វ ីរ ិ

ៈ សត្ិ បញ្ញា ោំង ៣ គ្បោរ

ប្ត្ នកណាបំ ណងចលគ្រើនសរេៈ
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សរចា

និងវ ិបសសទឱ្យែល់ ររគ ផល និព្វាន លហើ

សងគហវ ិភារ

គ្ត្ូវបរ ិបូ ណ៌លដ្ឋ

ពលៈ

ោំង ៥ គ្បោរលនោះ ។
ោលលព្វលលដ្ឋ
លដ្ឋ

សោធ វ ីរ ិ

ោរគ្បហារកិលលសរបស់ពលៈ

នកណាបរ ិបូណ៌

ៈ និងសត្ិ រប្រងគ្បហារបែិបកខធរ៌ រ៊ឺ

សោធ រប្រងគ្បហារបចាយរិសត្ណា
ា និងលោោរិសត្ណា
ា រ៊ឺ
លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងបចា័
វ ីរ ិ

៤ និង ោភ

ស សរលសើរ សខ ។

រប្រងគ្បហារលោសជាៈ ោរខាិលគ្ច ូស ។

សត្ិ រប្រងគ្បហាររែាសត្ិ រ៊ឺ ោរលភាចសត្ិ ។
ោលពលៈោំង ៣ លធាើោរទ្ប់ទ្ល់កិលលសែូលចនោះលហើ

រប្រង

ឧបោរៈែល់សម្ចធិ និងបញ្ញា ឱ្យគ្បាកែលឡើងតរកម្ចាំង ។
ែូលចានោះភាវទសោធ ភាវទវ ីរ ិ

ៈ ភាវទសត្ិ ភាវទសម្ចធិ និ ង

ភាវទបញ្ញា ពលធរ៌ ៥ គ្បោរលនោះប៉ាលណាោោះ ជាលគ្រឿងឧបោរៈែល់
សរេៈ និ ងវ ិបសសទរបស់គ្ពោះលយគវចរបរគលលដ្ឋ

ពិត្ លគ្ព្វោះអាច

ញាំញីកិលលសនីវរណៈឱ្យវិនាសបាន ។
៦. ច្ោជឈង្គ
លព្វជឈងគ
រិ

ជា ងគគ្បកបបញ្ញា

ប្ែលជាលហត្ក្នោរគ្តស់ែឹង

សចាៈ ៤ ម្ចនវចនត្ថៈថា
ពជឈនតិ ឯតយត្ិ = លព្វធិ
ប្គ្បថា គ្ពោះ រ ិ បរគលោំង
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រប្រងែឹង រ ិ សចាៈ ៤ លដ្ឋ
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សរចា

ពួកធរ៌លនោះ ែូលចនោះ ពួកធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱយគ្តស់ែឹង រ ិ

សងគហវ ិភារ

សចាៈ ៤ លនោះ

លឈាោោះថា លព្វធិ ។
លព្វធិ យ

លង្កគ = លព្វជឈលង្កគ

ប្គ្បថា
រិ

ធរ៌ប្ែលជា ងគគ្បកបរបស់ធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យែឹង

សចាៈ ៤ លឈាោោះថា លព្វជឈងគ បានែល់ ងគធរ៌របស់លព្វជឈងគ ៧ ។
ច្ោជឈង្គ ៧
១. សត្ិ សលម្ចពជឈងគ
៣. វ ីរ ិ

សលម្ចពជឈងគ

៥. បសសទ្ធិសលម្ចពជឈងគ

២. ធរោវ ិច

សលម្ចពជឈងគ

៤. បីត្ិសលម្ចពជឈងគ
៦. សម្ចធិសលម្ចពជឈងគ

៧. ឧលបោខសលម្ចពជឈងគ ។
រួរលព្វជឈងគម្ចន ៧ គ្បោរ នឹ ងបានបរ ិយ

លសចកដីត្លៅលនោះ

១. សត្ិ សលម្ចពជឈងគ សត្ិប្ែលម្ចនោរចលគ្រើនតំងលៅជាប់ ត្គន
បានកនងអាររោណ៍របស់សត្ិបបដ្ឋានោំង ៤ លដ្ឋ
សត្ិបបដ្ឋាន សត្ិន្រនោិ
ភាវទ រប្រងទ្ម្ចា

សត្ិ ពលៈ សម្ចោសត្ិ លដ្ឋ

ភាវទកិចាជាប់ត្គន

ំ ណាចក្នវ ិបសសទ

លសចកដីគ្បម្ចទ្ នឹងលធាើឱ្យសលម្ចពធិ ញាណ រ៊ឺ ររគចិត្ត

ោំង ៤ លកើត្លឡើង លឈាោោះថា សត្ិ សលម្ចពជឈងគ

ងគធរ៌ បានែល់ សត្ិ

លចត្សិក ប្ែលលៅកនងត្ិលហត្កជវនចិ ត្ត ៣៤ ។
២.
រូបទរ
ទ្ម្ចា

ធរោវ ិច

លដ្ឋ

សលម្ចពជឈងគ

បញ្ញាប្ែលម្ចនោរចលគ្រើន

ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍

លដ្ឋ

រ៊ឺ

ែឹង

ំណាចវ ិបសសទភាវទ

លម្ចហៈ នឹ ងលធាើឱ្យសលម្ចពធិញាណ រ៊ឺ ររគចិត្តោំង ៤ លកើ ត្លឡើង
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សរចា

លឈាោោះថា ធរោវ ិច

សលម្ចពជឈងគ

សងគហវ ិភារ

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែល

លៅកនងត្ិលហត្កជវនចិ ត្ត ៣៤ ។
៣.

វ ីរ ិ

វ ីរ ិ

សលម្ចពជឈងគ

ៈប្ែលម្ចនោរចលគ្រើនយ៉ា ងខាាំងោា

រកពីសរោបបោនោំង ៤ ចូលែល់វរី ិ

ិទ្ិធបាទ្ វ ីរ ិ

ិន្រនោិ

ិ សសទភាវទ រប្រងទ្ម្ចា
ំណាចក្នវប

សម្ចោវយរ លដ្ឋ

វ ីរ ិ

ពលៈ

លោសជាៈ

រ៊ឺ ោរខាិលគ្ច ូសបាន នឹងលធាើឱ្យសលម្ចពធិញាណ រ៊ឺ ររគចិត្តោំង ៤ លកើ ត្
លឡើង លៅថា វ ីរ ិ

ងគធរ៌ បានែល់ វ ីរ ិ

សលម្ចពជឈងគ

លចត្សិក ប្ែល

លៅកនងត្ិលហត្កជវនចិត្ត ៣៤ ។
៤. បីត្ិសលម្ចពជឈងគ ជាបីត្ិប្ែលម្ចនលសចកដីចលគ្រើនករត អរកនង

អាររោណ៍របស់ោរចលគ្រើនវ ិបសសទភាវទ រប្រងទ្ម្ចា

រត្ិ រ៊ឺ ោររិន

លគ្ត្ក រ

៤

នឹ ងលធាើឱ្យសលម្ចពធិញាណ

លឈាោោះថា បីត្ិសលម្ចពជឈងគ

រ៊ឺ

(លោកិ

ត្តចិត្ត

២

ត្តចិត្ត

កសល ១ បឋរជានកិរ ិយ ១ ទ្ត្ិ
១ លោកត្តរបឋរជានចិត្ត ៨ ទ្ត្ិ

២

ជានកសល ១ ត្ត្ិ
ជានកិរ ិយ ១ ត្ត្ិ

ជានចិត្ត ៨ ត្ត្ិ

៥. បសសទ្ធិសលម្ចពជឈងគ រ៊ឺ លសចកដីសៃប់ោ
ចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋានលៅកនងអាររោណ៍រូបទរ
លកើត្លឡើងលដ្ឋ

លសារនសសរហា-

និងសបបីត្ិក បបទជវនៈ

បឋរជានកសល ១ ទ្ត្ិ

លសចកដីសៃប់លនោះ

លកើ ត្លឡើង

ងគធរ៌ បានែល់ បីត្ិលចត្សិក ប្ែលលៅកនង

លសារនសសរហាកសលញាណសរប
កិរ ិយញាណសរប

ររគចិត្តោំង

លដ្ឋ

ជាន-

ជានកិរ ិយ

ជានចិត្ត ៨) ។
សៃប់ចិត្ត កនងោរ
ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍

ំណាចរបស់វ ិបសសទភាវទ
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អាច
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ទ្ម្ចា

សរចា

លសចកដីរ ឹងត្អឹង

និងលសចកដីលៅដគ្កហា

ចិត្តបាន

សលម្ចពធិញាណ រ៊ឺ ររគចិត្តោំង ៤ លកើត្លឡើង
ោ

សងគហវ ិភារ

នឹ ងចូលែល់

ងគធរ៌ បានែល់

បសសទ្ធិលចត្សិក និ ង ចិ ត្តបសសទ្ធិលចត្សិក ប្ែលលៅកនងត្ិលហត្ក-

ជវនចិត្ត ៣៤ ។
៦. សម្ចធិសលម្ចពជឈងគ រ៊ឺ សម្ចធិប្ែលម្ចនលសចកដីចលគ្រើនតំងម្ចំ
លៅកនងអាររោណ៍ សត្ិ បបដ្ឋាន ជាសម្ចធិន្រនោិ
សលម្ចពជឈងគ សម្ចោសម្ចធិ លដ្ឋ
រហូត្អាចទ្ម្ចា

សម្ចធិពលៈ សម្ចធិ -

ំណាចពនោរចលគ្រើនវ ិបសសទភាវទ

វ ិលកខប រ៊ឺ លសចកដីរលវ ើរវ

នឹ ងលធាើឱ្យសលម្ចពធិញាណ រ៊ឺ

ររគចិត្តោំង ៤ លកើត្លឡើង លឈាោោះថា សម្ចធិសលម្ចពជឈងគ

ងគធរ៌ បានែល់

ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកនងត្ិលហត្កជវនចិ ត្ត ៣៤ ។
៧. ឧលបោខសលម្ចពជឈងគ រ៊ឺ ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ម្ចនកិចារិន
ោាក់លៅកនង រត្ិ ៤ ជាោរផគងរិនឱ្យោាក់លៅកនង ភិជា និង លោរនសស
ខណៈលនោះវ ិបសសទញាណម្ចនោរចលគ្រើនខាាំង អាចលធាើឱ្យ ងគធរ៌ក្នោរ
ែឹង រ ិ

សចាៈ ៤ លធាើទទ្ីរបស់ខួនៗ
ា
ជាលរឿ

និងបញ្ញា វ ីរ ិ

ត្លយភាព លដ្ឋ
ទ្ម្ចា

ៗ លព្វលរ៊ឺ រប្រងលធាើសោធ

ៈនិងសម្ចធិ ឱ្យលសោើភាគគន រិនបានកេើសខាេះគន រកា
ភាពជារជឈិម្ចបែិបោ ទ្កបានយ៉ា ងមាំទាំ គ្ពរទាំង

នីវរណធរ៌ នឹ ងលធាើឱ្យសលម្ចពធិញាណ រ៊ឺ ររគចិត្តោំង ៤ លកើត្

លឡើង លឈាោោះថា ឧលបោខសលម្ចពជឈងគ

ងគធរ៌ បានែល់ ត្គ្ត្រជឈត្តត

លចត្សិក ប្ែលលៅកនងត្ិលហត្កជវនចិត្ត ៣៤ ។
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សរចា

សងគហវ ិភារ

ក្នង្ច្ោជឈង្គ
ទា ំង្ ៧ ព្បការច្នះ មនអធិបាយថា
ុ

សលម្ចពជឈងគលនោះ ជា ងគក្នោរសលគ្រចលោកត្តរររគញាណ ម្ចន
ឧបម្ចថា ធរោតបកាបកសីជាសត្ាប្ែលលកើត្បាន ៣ គ្គៗ ែំបូងលកើត្ជា
ពងចាកក្ផោរបស់លរ គ្គទ្ី ២ លកើត្ជាខាួនបកាបកសីលចញចាកសំបកពង
ោលលោរសៃួត្បរ ិបូណ៌លដ្ឋ

សាាប

និងកនោ

រង
ឹ ម្ចំលោរនឹ ងលហើរលៅ

តរោរលពញចិត្តបាន ចាត្់ថាជាោរលកើត្គ្គទ្ី ៣ ឧបម្ចលសចកដីលនោះ
យ៉ា ងណា

គ្ពោះលយគវចរប្ែលម្ចនលសចកដីពាយរកនងោរចលគ្រើន

សត្ិបបដ្ឋាន ក៏ែូលចានោះ ោលគ្បាកែសីលវ ិសទ្ធិ និងចិត្តវ ិសទ្ធិលហើ
ផត្ចាកោរឆ្នោនីវរណៈជាលែើរលទោះ

ោប់ថាបានលកើត្លចញរកពីក្ផោលរ

ជាគ្គទ្ី ១ ោលចូលែល់ ទ្ិែិវា ិសទ្ធិ បានល
ក្គ្ត្លកខណ៍ វ ិបសសទញាណលកើត្លហើ
គ្គត្

ោប់បានថា

រួច

ើញទររូប លដ្ឋ

ភាពជា

រប្រងផត្ចាក វ ិជាាយ៉ា ងលគ្គត្

លចញចាកសំបកពងលហើ

ជាគ្គទ្ី

២ និងោល

សលម្ចពជឈងគោំង ៧ គ្បោរ ចាស់ោានិងសលគ្រចលោកត្តរររគ និង ផល
បានតរលសចកដីគ្បាថានលហើ

ក៏រួចផត្ចាកលោកិ

ជាកូនបកាបកសីធំ បរ ិបូណ៌លដ្ឋ

ធរ៌ោំងពួ ង ោប់ថា

សាាប និងកនោ

ោរលពញចិត្ត ជាគ្គទ្ី ៣ ក៏ ឧបលរ

អាចលហើរលៅតរ

យយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។

ោលពិចារណាតរសភាវធរ៌របស់សលម្ចពជឈងគោង
ំ
និងល

៧

គ្បោរ

ើញបានថា សត្ិលចត្សិកលទោះ ប្ែលលៅថា សត្ិ បបដ្ឋាន ោល

ចលគ្រើនលឡើងក៏ម្ចនសភាពជាសត្ិន្រនោិ
លៅថា សត្ិសលម្ចពជឈងគ ។

-139-

សត្ិ ពលៈ សូរបីសម្ចោសត្ិ ក៏

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

សរចា

ប្ែលចលគ្រើនលឡើងជាវ ិរំសិទ្ិធបាទ្

បញ្ញាលចត្សិ ក

បញ្ញាពលៈ សម្ចោទ្ិែិា លៅថា ធរោវ ិច

បញ្ាិន្រនោិ

សលម្ចពជឈងគ បានែល់ ោរចូល

ែល់បញ្ញាវ ិសទ្ធិ ៥ គ្បោរ ម្ចនទ្ិ ែិវា ិសទ្ធិ ជាលែើ រ ។
វ ីរ ិ

វ ីរ ិ

ិន្រនោិ

លចត្សិក

វ ីរ ិ

វ ីរ ិ

ប្ែលចលគ្រើនលឡើងជាសរោបបោន

ពលៈ សម្ចោវយរៈ លៅថា វ ីរ ិ

ិទ្ិធបាទ្

សលម្ចពជឈងគ ។

បីត្ិលចត្សិក ប្ែលចលគ្រើនលឡើងពីោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន ជាលែើរ
លៅថា បីត្ិសលម្ចពជឈងគ ។
បសសទ្ធិលចត្សិ ក រ៊ឺ ោ

បសសទ្ធិ និងចិត្តបសសទ្ធិ ប្ែលចលគ្រើន

លឡើងពីោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន លៅថា បសសទ្ធិសលម្ចពជឈងគ ។
ឯករគតលចត្សិក ប្ែលចលគ្រើនលឡើងជាសម្ចធិន្រនោិ

សម្ចធិពលៈ

សម្ចោសម្ចធិ កនងោរចលគ្រើនសរេភាវទ ជាត្ួបរ ិករោសម្ចធិ ឧបចារ
សម្ចធិ

ិ សសទភាវទ
បបទសម្ចធិ សលគ្រចជាសម្ចបត្តិ ៨ និងកនងវប

ម្ចនសញ្ា ត្សម្ចធិ
តរប្ែលល

និរិត្តសម្ចធិ និង បបណិហិត្សម្ចធិ រ៊ឺ សម្ចធិ

ើញក្គ្ត្លកខណ៍ រហូត្ែល់ ររគ ផល និព្វាន លៅថា

សម្ចធិសលម្ចពជឈងគ ។
ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ប្ែលលកើត្ពី ោរចលគ្រើនករោដ្ឋាន គ្បាស
ចាកបលិលព្វធណាៗ ដ្ឋក់ចិត្តលសោើកនងករោដ្ឋានលទោះ លៅថា ឧលបោខសលម្ចពជឈងគ ។
លព្វជឈងគោំង

៧

គ្បោរលនោះ

សារញ្ា រ៊ឺ សត្ិ បញ្ញា វ ីរ ិ

លទ្ើបម្ចនតំងពីគ្បលភទ្ប្ែលជា

ៈ បីត្ិ បសសទ្ធិ សម្ចធិ និ ងត្គ្ត្រជឈត្តត
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ប្ែលជាវ ិវែដនិសសិត្លចត្ទ រ៊ឺ ពាយរប្ែលនឹ ងឱ្យរួចផត្ចាកកិលលស
រហូត្ែល់ លព្វជឈងគពិលសស អាចទំខួានឱ្យផត្ចាកកិលលសបាន ប្ែល
លៅថា វ ិលវកនិសសិត្ វ ិោរនិសសិត្ និ ងនិលោធនិសសិត្ រ៊ឺ ោរសាៃត្់ចាក
កិលលស លចញចាកកិលលស និង ចូលែល់ោររលត្់ កិលលសបាន ។
៧. ម្គគង្គ
លហើ

ររគ រ៊ឺ ផាូវ ប្ែលទំលៅោន់ទ្រគត្ិ សរត្ិ និងនិព្វាន បានសប្រដង

កនងរិសសកសងគហៈ

ផាូវអាគ្កក់ ប្ត្កនងលព្វធិ បកខិ

ររគប្ែលជាោរលព្វលែល់ផូវប្ែលលអ
ា
និង

សងគហៈលនោះសប្រដងែល់ ររគ ចំលព្វោះប្ែល

ជាប្ផនកលអប្ែលនឹ ងទំឱ្យចូ លែល់និព្វាន ែូចវចនត្ថៈថា
កិលលលស ម្ចលរទត និព្វានំ រចេនិត ឯលត្ទត្ិ = រលគគ
ប្គ្បថា គ្ពោះ រ ិ
ែល់គ្ពោះនិព្វានលដ្ឋ

បរគលោំង
ធរ៌ណា

និងឱ្យចូ លែល់គ្ពោះ រ ិ

រប្រងសម្ចាប់កិលលស និ ងចូល

ធរ៌ប្ែលជាលហត្ក្នោរសម្ចាប់ កិលលស

បរគលោំង

លទោះ លឈាោោះថា ររគ បានែល់

ងគររគោំង ៨ រួរគន ម្ចនសម្ចោទ្ិែិា ជាលែើរ ។
ប្គ្បតរ ត្ថថា ពួ កធរ៌ោំង
ម្ចនសោា

ទ្ិែិា ជាលែើ រ លហើ

ណា គ្បហារកិលលសោំងពួង

ឱ្យរួចផត្ពី បា

ោំង ៤ ឬវែដសងារ

បាន លឈាោោះថា ររគ ។
ររគសស

លង្កគ = ររគលង្កគ

ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកប របស់ធរ៌ប្ែលជាលហត្ក្នោរ
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សម្ចាប់កិលលស និងឱ្យចូ លែល់គ្ពោះនិព្វាន លឈាោោះថា ររគងគ បានែល់
ងគររគ ៨ លដ្ឋ

ចំលព្វោះ ។
អង្គម្គគ ៨

១. សម្ចោទ្ិែិា = លសចកដី

ល់ល

ើញគ្ត្ូវ ។

២. សម្ចោសងាបប = លសចកដីគ្ត្ិោះរ ិោះគ្ត្ូវ ។
៣. សម្ចោវចា = ោរលព្វលវចាគ្ត្ូវ (លវៀរវចីទ្ចារ ិត្) ។
៤. សម្ចោករោនត = ោរង្ករគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ (លវៀរោ

ទ្ចារ ិត្) ។

៥. សម្ចោអាជីវ = ោរចិញ្ាឹរជីវ ិត្គ្ត្ូវ (លវៀររិចាេអាជីវៈ) ។
៦. សម្ចោវយរ = ោរពាយរគ្ត្ូវ ។
៧. សម្ចោសត្ិ = ោររលឹកគ្ត្ូវ ។
៨. សម្ចោសម្ចធិ = ោរតំងចិត្ម្ច
ត ំគ្ត្ូវ ។
អធិបាយអង្គម្គគ ៨
១. សម្ចោទ្ិែិា រ៊ឺ ោរ
គ្ត្ូវតរលសចកដីពិត្

ល់ល

ើញគ្ត្ូវ សំលៅែល់ លសចកដី

ល់ល

ើញ

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលពិចារណារូប

ទរ ជាអាររោណ៍ កនងោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន និងវ ិបសសទញាណលកើត្
រហូត្ែល់ររគញាណ ផលញាណ ប្ែលម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍ សម្ចោទ្ិែិា
ប្ែលសប្រដងទ្កកនង ងគត្តរនិោ

ឯកធរោបាលិទ្ត្ិ
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លៅកនងរហាចតតរ ីសកសូគ្ត្ម្ចន ៥ គ្បោរ ែូ ចគន ខសគនគ្ត្ង់ឈានសម្ចោទ្ិែិា និ ងបចាលវកខណសម្ចោទ្ិែិា
១) ករោសសកតសម្ចោទ្ិែិា សំលៅែល់ បញ្ញាប្ែលម្ចនោរ
ល

ើញគ្ត្ូវថា សត្ាោំង

ល់

ម្ចនករោជារបស់ខួាន លធាើករោលអ រប្រងបាន

ទ្ទ្ួលផលលអ លធាើករោអាគ្កក់រប្រងទ្ទ្ួលផលអាគ្កក់ ែូលចនោះ ។
២)

ឈានសម្ចោទ្ិែិា

ោរ

ល់ល

ើញគ្ត្ូវកនងោរលធាើចិត្តឱ្យសៃប់

តំងម្ចំលៅកនងអាររោណ៍ប្ត្រួ

រប្រងអាចគ្របសងាត្់កិលលសនីវរណធរ៌

ទ្ករិ នឱ្យលកើ ត្លឡើងកនងចិត្ត

ជាោរល

នឹងចលគ្រើនសរេភាវទ

ើញគ្ត្ូវកនងោរែឹ ងឧបា

រហូត្សលគ្រចឈានកសល

ប្ែល

លៅកនងឈាន

សម្ចបត្តិបាន ។
៣)

ិ សសទសម្ចោទ្ិែិា
វប

ខណៈពិចារណារូប ទរ លដ្ឋ

ជាោរ

ល់ល

ើញគ្ត្ូវប្ែលលកើត្លឡើង

ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ រ៊ឺ

និចំា ទ្កខំ និង

នតត ប្ែលលៅថា វ ិបសសទញាណលកើត្ រហូត្ែល់ នលោរញាណ

ម្ចនក្គ្ត្លកខណ៍ជាអាររោណ៍ ។
៤) ររគសម្ចោទ្ិែិា បញ្ញាកនងររគញាណប្ែលចូលែល់ រ ិ

សចាៈ ៤

ម្ចននិព្វានជាអាររោណ៍ គ្ពរោំងគ្បហារកិលលស ជាសរលចេទ្បបហាន ។
៥) ផលសម្ចោទ្ិែិា បញ្ញាកនងផលញាណប្ែលែឹងនិព្វានជាអាររោណ៍
លែើរបីលសា
លហើ

វ ិរត្តិសខរបស់គ្ពោះនិព្វាន ោលររគញាណគ្បហារកិលលស

។
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៦) បចាលវកខណសម្ចោទ្ិែិា បញ្ញាប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ

ររគវ ីេិ

ម្ចនអាររោណ៍ឱ្យពិចារណាបាន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ
(១) ពិចារណាររគចិត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងលហើ

ែល់ខួន
ា ។

(២) ពិចារណាផលចិត្ត ។
(៣) ពិ ចារណាគ្ពោះនិព្វាន ។
(៤) ពិចារណាកិលលសប្ែលបានលោះលហើ

។

(៥) ពិចារណាកិលលសប្ែលលៅសល់ ។
សម្ចោទ្ិែិា កនងលព្វធិបកខិ

ធរ៌លនោះ សំលៅ

កសម្ចោទ្ិែិា តំងពី

វ ិបសសទសម្ចោទ្ិែិា ែល់ ផលសម្ចោទ្ិែិា រ៊ឺ ោប់ជាប់តំងពីលោកិ

ររគ

ែល់ លោកត្តរររគ ជាទ្ីបំផត្ ។
ប្ត្លបើលព្វលលដ្ឋ

ភាពជាសម្ចោទ្ិែិាលដ្ឋ

ររគសម្ចោទ្ិែិា និ ង ផលសម្ចោទ្ិែិា ប្ែលជាោរល

ពិត្ ក៏គ្ត្ូវោន់

កគ្ត្ង់

ើញចាស់កនង រ ិ

សចាៈ

៤ បរ ិបូណ៌លទោះឯង លព្វលរ៊ឺ
ល

ើញចាស់កនងទ្កខសចាៈ លដ្ឋ

បរញ្ញ
ិ ា កិចា

ល

ើញចាស់កនងសរទ្

ល

ើញចាស់កនងនិលោធសចាៈ លដ្ឋ

ល

ើញចាស់កនងររគសចាៈ លដ្ឋ

សចាៈ លដ្ឋ

បហានកិចា
សចេិករណកិ ចា

ភាវទកិចា ។

២. សម្ចោសងាបប លសចកដីគ្ត្ិោះរ ិោះគ្ត្ូវ សំលៅែល់ ោរគ្ត្ិោះរ ិោះលៅ
កនងលរឿងោ៉ា វប្ែលជាកសល
ជារួ

ិ កាលចត្សិក ប្ែលគ្បកប
ងគធរ៌ បានែល់ វត្

ិ កា ម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
កសលចិត្ត ប្ែលលៅថា កសលវត្
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ិ កា បានែល់ លសចកដីគ្ត្ិោះរ ិោះប្ែលលចញចាកោរនិ ងភព
(១) លនកខរោវត្
(២) ពាបាទ្វ ិត្កា បានែល់ លសចកដីគ្ត្ិោះរ ិោះប្ែលគ្បកបលដ្ឋ
(៣)

លរតត

ិ កា បានែល់ លសចកដីគ្ត្ិោះរ ិោះប្ែលគ្បកបលដ្ឋ
វ ិហិងាវត្

ករណា ។

កសលវ ិត្កាៈោំងលនោះ លឈាោោះថា សម្ចោសងាបបលនកខរោវ ិត្កា សំលៅ

ែល់ ោររិ ត្ប្ែលនឹ ងរួចផត្ពីវែដទ្កខកនងជាត្ិលនោះ កសលវ ិត្កាៈកនងទ្ីលនោះ
កវ ិត្កាៈកនងលោកិ

សំលៅ
រួ

ររគ និ ងលោកត្តរររគ ប្ែលលកើត្គ្ពរជា

បឋរជានប៉ាលណាោោះ (រប្រងរិនលកើត្កនងលោកត្តរររគប្ែលលកើ ត្គ្ពរ

ជារួ

ទ្ត្ិ

ជានចិត្តលឡើងលៅលឡើ

)។

៣. សម្ចោវចា ោរលព្វលវចាគ្ត្ូវ សំលៅែល់ ោរលវៀរចាកវចីទ្ចារ ិត្ោំង ៤ ប្ែលរិនោក់ទ្ងនឹ ងអាជីព រ៊ឺ លវៀរចាកោរនិ យ
និយ

សកលសៀត្

គ្បលយជន៍

និ យ

គ្ទ្លគោះលបាោះលបាក

កហក

និងនិយ

ឥត្

ងគធរ៌ បានែល់ សម្ចោវចាលចត្សិក ខណៈររគញាណលកើត្

លឈាោោះថា សម្ចោវចា ។
៤. សម្ចោករោនត ោរង្ករគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ សំលៅែល់ ោរលវៀរចាកោ
ទ្ចារ ិត្ ប្ែលរិ នោក់ទ្ងនឹងអាជីព រ៊ឺ លវៀរចាកោរសម្ចាប់សត្ា ោរលួច
គ្ទ្ពយ និងគ្បគ្ពឹត្ខ
ត សកនងោរ

ងគធរ៌ បានែល់ សម្ចោករោនតលចត្សិក

ខណៈររគញាណលកើត្ លឈាោោះថា សម្ចោករោនត ។

៥. សម្ចោអាជីវ ោរចិញ្ាឹរជីវ ិត្គ្ត្ូវ សំលៅែល់ ោរគ្ទ្គ្ទ្ង់ជីវ ិត្

លៅលដ្ឋ

លវៀរចាកវចីទ្ចារ ិត្

៤

ោ

-145-

ទ្ចារ ិត្

៣

ប្ែលជាប់រកពី

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា
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ភាពចាំបាច់លែើរបីលដ្ឋោះស្សា

ងគធរ៌ បានែល់ សម្ចោអាជីវលចត្សិក ខណៈររគញាណលកើត្

លឈាោោះថា សម្ចោអាជីវ ។
៦.

សម្ចោវយរ

លសចកដីពាយរគ្ត្ូវ

សំលៅែល់

លសចកដី

ពាយរកនងអាររោណ៍ ករោដ្ឋាន តំងពីចលគ្រើនសត្ិ បបដ្ឋាន គ្បគ្ពឹត្តលៅ
តរសរោបបោន ៤ វ ីរ ិ

ិទ្ិបា
ធ ទ្ វ ីរ ិ

ិន្រនោិ

វ ីរ ិ

ពលៈ វ ីរ ិ

សលម្ចពជឈងគ

និងសម្ចោវយរ ោំងលនោះ លឈាោោះថា សម្ចោវយរ ោំង ស់
បានែល់ វ ីរ ិ

ងគធរ៌

លចត្សិក ខណៈចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋានរហូត្ររគញាណលកើត្។

៧. សម្ចោសត្ិ លសចកដីរលឹកគ្ត្ូវ បានែល់ សត្ិលចត្សិក លធាើទទ្ី
រលឹកែឹងប្ត្ចំលព្វោះអាររោណ៍របស់សត្ិ បបដ្ឋាន ៤ លបើសត្ិរលឹកលៅកនង
លរឿងោ៉ា វរបស់កសលែក្ទ្ៗ ែូចជាោនកសល ឬសីលកសល ប្ែលរិន
ប្រនជាឥន្រនោិ

សំវរសីល ជាលែើរ រិនលឈាោោះថា ជាសម្ចោសត្ិ ប្ែលជា

ងគររគ ប្ត្សត្ិប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរសត្ិបបដ្ឋាន ៤ រហូត្ែល់ ររគ ផល
ជាទ្ីបំផត្ប៉ាលណាោោះ លទ្ើបលឈាោោះថា សម្ចោសត្ិ ។
៨. សម្ចោសម្ចធិ ោរតំងចិត្តម្ចំគ្ត្ូវ សំលៅែល់ ោរតំងចិត្តម្ចំ

កនងអាររោណ៍វ ិបសសទ

ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលតំងម្ចំ

លៅកនងសត្ិបបដ្ឋាន ៤ រហូត្ែល់ររគញាណ ផលញាណ ម្ចននិព្វានជា
អាររោណ៍ លទ្ើបលឈាោោះថា សម្ចោសម្ចធិ ។
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ប្ឆក្អង្គម្គគ ៨ ច្ោយ សីលខនធ សមធិខនធ បញ្ញ
ា ខនធ
សម្ចោវចា សម្ចោករោនត សម្ចោអាជីវៈ

ងគធរ៌ោំង ៣ សលន្រង្កគោះចូល

កនងសីលខនធ ។
សម្ចោវយរ សម្ចោសត្ិ សម្ចោសម្ចធិ

ងគធរ៌ោំង ៣ សលន្រង្កគោះ

ចូលកនងសម្ចធិ ខនធ ។
សម្ចោទ្ិែិា សម្ចោសងាបប ងគធរ៌ោំង ២ សលន្រង្កគោះចូលកនងបញ្ញាខនធ។
លព្វធិបកខិ
លហើ

ធរ៌

៣៧

លនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ

គ្បោរ

តរន័

ប្ែលបានសប្រដងរក

ងគធរ៌បររត្ថ ម្ចន ១៤ យ៉ា ង ែូ ចប្ែល

លព្វលទ្កកនងគថាសងគហៈទ្ី ៦ និងទ្ី ៧ ចំប្ណកោរសលន្រង្កគោះ ងគធរ៌
១៤ គ្បោរ កនងឋានរបស់លព្វធិបកខិ

ធរ៌លទោះ ម្ចនសប្រដងទ្កែូលចនោះ ។

ប្ឆក្អង្គធម្៌ ១៤ ច្ោយឋានច្ោធិបក្ខិយធម្៌ ៣៧
គាថាសង្គហៈទី ៨
៨. សងាបបបសសទ្ធិ ច បីត្លបោខ
នលវកឋាទ វ ីរ ិ

ំ នវែា

ឆ្លទោ ច ចិ ត្ំត វ ិរត្ិត្ត

ញ្ា

សត្ី សម្ចធី ចត្ បញ្ា បញ្ញា

សោធ ទ្ឋានត្តរសត្តត្ឹស-

ធម្ចោនលរលសា បវលោ វ ិភាលគ ។

ប្គ្បថា ធរ៌ ៩ គ្បោរ រ៊ឺ សម្ចោសងាបប បសសទ្ធិ បីត្ិ ឧលបោខ ឆ្នោៈ
ចិត្តៈ និ ងវ ិរត្ិ ៣ ជាធរ៌គ្បាកែកនងឋានប្ត្ ១ វ ីរ ិ គ្បាកែកនងឋាន ៩
សត្ិគ្បាកែកនងឋាន ៨ សម្ចធិគ្បាកែកនងឋាន ៤ បញ្ញាគ្បាកែកនងឋាន
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៥ សោធគ្បាកែកនងឋាន ២ ោំង ស់លនោះជាោរប្ចកធរ៌ែ៏ឧត្តរ ៣៧
គ្បោរយ៉ា ងគ្បលសើរ ។
អង្គធម្៌

វ ិត្កាលចត្សិក ជា សម្ចោសងាបបររគ ។
បសសទ្ធិលចត្សិ ក ជា បសសទ្ធិសលម្ចពជឈងគ ។
បីត្ិលចត្សិក ជា បីត្ិសលម្ចពជឈងគ ។
ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ជា ឧលបោខសលម្ចពជឈងគ ។
ឆ្នោលចត្សិ ក ជា ឆ្នោិទ្ិធបាទ្ ។
ចិត្ត ជា ចិត្ិទ្
ត ិធបាទ្ ។
សម្ចោវចាលចត្សិ ក ជា សម្ចោវចាររគ ។
សម្ចោករោនតលចត្សិ ក ជា សរោករោនតររគ ។
សម្ចោអាជីវលចត្សិក ជា សម្ចោអាជីវររគ ។
វ ីរ ិ
វ ីរ ិ

លចត្សិក ជាលព្វធិបកខិ

សរោបបោន ៤ ឋាន, វ ីរ ិ

ពលៈ ១ ឋាន, វ ីរ ិ

ធរ៌ ៩ ឋាន

ិទ្ិបា
ធ ទ្ ១ ឋាន, វ ីរ ិ

ន្រិ នោិ

១ ឋាន,

សលម្ចពជឈងគ ១ ឋាន, សម្ចោវយរររគ ១ ឋាន, =

រួរជា ៩ ឋាន ។

-148-

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សត្ិលចត្សិក ជាលព្វធិបកខិ
សត្ិបបដ្ឋាន ៤ ឋាន, សត្ិន្រនោិ

សងគហវ ិភារ

ធរ៌ ៨ ឋាន

១ ឋាន, សត្ិពលៈ ១ ឋាន,

សត្ិសលម្ចពជឈងគ ១ ឋាន, សម្ចោសត្ិ ររគ ១ ឋាន = រួរជា ៨ ឋាន
ឯករគតលចត្សិក ជាលព្វធិបកខិ
សម្ចធិន្រនោិ

ធរ៌ ៤ ឋាន

១ ឋាន, សម្ចធិ ពលៈ ១ ឋាន, សម្ចធិសលម្ចពជឈងគៈ

១ ឋាន, សម្ចោសម្ចធិ ររគ ១ ឋាន, = រួរជា ៤ ឋាន
បញ្ញាលចត្សិ ក ជាលព្វធិ បកខិ

វ ិរំសិទ្ិបា
ធ ទ្ ១ ឋាន, បញ្ាិន្រនោិ
ធរោវ ិច

ធរ៌ ៥ ឋាន

១ ឋាន, បញ្ញាពលៈ ១ ឋាន,

សលម្ចពជឈងគ ១ ឋាន, សម្ចោទ្ិ ែិរ
ា រគ ១ ឋាន, = រួរជា ៥ ឋាន
សោធលចត្សិ ក ជាលព្វធិបកខិ
សទ្ធិន្រនោិ

ធរ៌ ២ ឋាន

១ ឋាន, សោធពលៈ ១ ឋាន, = រួរជា ២ ឋាន ។
សប្ម្ាង្ទីច្ក្ើត្របស់ច្ោធិបក្ខិយធម្៌
គាថាសង្គហៈទី ៩

៩. សលពា លោកត្តលរ លហានតិ
លោកិល

បិ

ថាលយរំ
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ប្គ្បថា លព្វធិបកខិ

ធរ៌ោំង

សងគហវ ិភារ

ោំងពួងរប្រងម្ចនកនងលោកត្តរ

ចិត្ត សម្ចោសងាបប និងបីត្ិរប្រងរិ នម្ចនកនងលោកត្តរចិត្តែួងខាោះ ប៉ាប្នតរប្រង
ម្ចនតរសររួរែល់ោរគ្បកបកនងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នវ ិសទ្ធិោំង
សូរបីកនងលោកិ
រ៊ឺ
ទ្ត្ិ

កសលចិត្តោំង

សម្ចោសងាបបររគ

១៧ ។

រប្រងរិ នលកើ ត្កនងលោកត្តរចិត្ត

តំងពី

ជានលឡើងលៅ និងបីត្ិសលម្ចពជឈងគ រប្រងរិ នលកើត្កនងលោកត្តរ-

ចត្ត្ថជានលឡើងលៅ លព្វធិបកខិ
កនងលោកិ
៦

៦

ធរ៌ ៣៧ គ្បោរលនោះ ោលគ្បគ្ពឹត្តលៅ

កសល និងកិរយ
ិ ចិត្ត ឬសូរបីោលសលគ្រចជាវ ិសទ្ធិោំង

(លវៀរញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ)

និងគ្បកបជារួ

លហើ

រប្រងលកើ ត្លឡើងតរសររួរប្ែល

ធរ៌លទោះបាន ។
វិសទ
ុ ធិ ៧

វ ិសទ្ធិ ប្ែលលព្វលទ្កកនងគថាសងគហៈទ្ី ៩ លនោះ សំលៅែល់
លសចកដីបរ ិសទ្ធកនងោរគ្បគ្ពឹត្គ្ត ពហោចរ ិ
វ ិបសសទករោដ្ឋាន លែើរបីលធាើោ

ធរ៌

ប្ែលលកើត្ពី ោរចលគ្រើន

វចា ចិត្ត និងបញ្ញា ឱ្យបរ ិសទ្ធបរ ិបូណ៌

ម្ចនវ ិសទ្ធិ ៧ គ្បោរ លសចកដីពិសាដរលៅកនងបរ ិលចេទ្ទ្ី ៩ ប្ត្សូរទំរក
លព្វលលដ្ឋ

សលងខបែូលចនោះ រ៊ឺ

១. សីលវ ិសទ្ធិ លសចកដីបរ ិសទ្ធក្នសីល ប្ែលបានពីោរចលគ្រើន

សត្ិបបដ្ឋានលដ្ឋ
គ្បោរ

ោរសគ្ងួរឥន្រនោិ

សំវរសីល កនងចត្បារ ិសទ្ធិសីល ៤

ងគធរ៌ បានែល់ សត្ិប្ែលរលឹកលៅកនងអាររោណ៍សត្ិបបដ្ឋាន រ៊ឺ
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សរចា

រូបទរលទោះឯង ោលសត្ិរលឹកែឹ ងប្ត្ចំលព្វោះរូបទរ ប្ែលកំពងគ្បាកែ
តរលសចកដីពិត្លទោះ កិលលសត្ណា
ា អាស្ស័
ណា
ដ ត្ ោ

ចិត្ត លកើត្លឡើងរិនបាន លដ្ឋ

ោារ ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ
ម្ចនសត្ិគ្របគ្រងទ្កលទោះ

លទ្ើបលឈាោោះថា សីលវ ិសទ្ធិ ។
២.

ចិត្តវ ិសទ្ធិ

ជាលសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់ចិត្តប្ែលសៃប់តំងម្ចំលៅ

កនងអាររោណ៍របស់ករោដ្ឋាន ប្ែលជាប់ត្រកពីសីលវ ិសទ្ធិលទោះឯង

ងគធរ៌

បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលម្ចនបចាបបនន ទររូប ជាអាររោណ៍ ។

៣. ទ្ិែិវា ិសទ្ធិ ជាលសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញា ប្ែលែឹងអាររោណ៍

របស់ទររូប តរលសចកដីពិត្ ពីោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន

ងគធរ៌ បាន

ែល់ បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលែឹងសភាវៈអាររោណ៍តរលសចកដីពិត្ លដ្ឋ
ម្ចនល

រិន

ើង ចូលលៅលៅកនងទររូប ប្ែលជាអាររោណ៍លទោះ ។
៤.

លហត្បចា័

កង្កខវ ិត្រណវ ិសទ្ធិ

ជាលសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញា

ប្ែលែឹង

លធាើឱ្យទររូបប្ែលជាអាររោណ៍លទោះគ្បាកែលឡើង

និងជា

លហត្ឱ្យលោះលសចកដីសងស័

កនងឥសសរនិម្ចោនវទ្ រ៊ឺ

នកជាធំ បលងាើត្សត្ានិងលោកលឡើងបាន
ម្ចនបចាបបនន
បលងាើត្ល

ទររូបជាអាររោណ៍

ល់ល

ើញថា ម្ចន

ងគធរ៌បានែល់ បញ្ញា ប្ែល

ស់លសចកដីសងស័

ថា

នកណា

ើង ។

៥. រគគររគញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញា ប្ែល

ែឹងវ ិបសសនូ បកិលលសថា រិ នប្រនផាូវ រ៊ឺ រិ នប្រនអាររោណ៍ ប្ែលនឹងរបបី

កំណត្់ែឹង រូបទរប្ែលជាបចាបបននអាររោណ៍ប៉ាលណាោោះ ជាអាររោណ៍ប្ែល
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សរចា

របបីកំណត្់យ៉ាងែក្ទ្រិ នប្រន
ទររូប លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលល

ើញ

ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ កនងសរោសនញ្ញាណ និងឧទ្

ពា-

ញ្ញាណ ។

៦. បែិបោញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញា ប្ែល

ែឹងផាូវបែិបត្តិ

ប្ែលគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ

ក្គ្ត្លកខណ៍លទោះ
ទ្សសនវ ិសទ្ធិលហើ

ពិចារណាទររូបលដ្ឋ

ជាប់ ត្ពីបញ្ញាប្ែលបរ ិសទ្ធលដ្ឋ
ងគធរ៌

រហាកសលញាណសរប
រហូត្ែល់

រ៊ឺ

បានែល់

ភាពជា

រគគររគញាណ-

បញ្ញាលចត្សិកប្ែលលៅកនង

ត្ត ប្ែលចូលែល់ ពលវឧទ្

ពា

ញ្ញាណ

នលោរញ្ញាណ ប្ែលលៅថា សចាានលោរិកញ្ញាណ ។

វ ិសទ្ធិោំង ៦ លនោះ ប្ែលលព្វលកនងគថាសងគហៈទ្ី ៩ លៅជា

លោកិ

បញ្ញាវ ិសទ្ធិ ោលណានិពិាោវ ិោរៈ រ៊ឺ លសចកដីលនឿ

សង្កខរធរ៌ោំងលទោះលកើត្លឡើង

រហូត្បលង្កអន

ណា

កនង

កនិព្វានជាអាររោណ៍

ជំនួសទររូបប្ែលកំពងលកើត្រលត្់លទោះ រប្រងជាលហត្ឱ្យចូលែល់ ររគ
ផល និព្វាន ។

៧. ញាណទ្សសនវ ិសទ្ធិ លសចកដីបរ ិសទ្ធរបស់បញ្ញា ប្ែលម្ចន

និព្វានជាអាររោណ៍

និងចូលែល់ោររលត្់កិលលស

និងវ ិចិកិចាេបានដ្ឋច់ខាត្ ជាលែើរ

លោះសោា

ទ្ិែិា

ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលលៅ

កនងលោកត្តរចិត្ត ម្ចនលសាតបត្តិររគចិត្ត ជាលែើរ រហូត្ែល់ រហត្តផល
ជាទ្ីបំផត្ ។
ឆប់ ច្ោធិបក្ខិយសង្គហៈ
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រួក្ទី ៤ សរវសង្គហៈ
សពាសងគហ សប្រដងោររួបរួរបររត្ថធរ៌ោំង ស់ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក
រូប និ ងនិព្វាន ទ្កកនងធរ៌ពួកលនោះ ម្ចនវចនត្ថៈថា
សលពាសំ បររត្ថធម្ចោនំ សងគលហាត្ិ = សពាសងគលហា
ប្គ្បថា

ពួកប្ែលសប្រដងោរសលន្រង្កគោះបររត្ថធរ៌ោំង ស់

លទ្ើប

លឈាោោះថា សពាសងគហ ។
លសចកដីថា គ្ពោះ នរោធចារយបានរួបរួរបររត្ថធរ៌ោំង ៤ រកសលន្រង្កគោះ
ទ្កកនងពួកធរ៌ ប្ែលនឹងសប្រដងត្លៅលនោះោំង ស់លដ្ឋ

រិនម្ចនសល់ ។

កនងសពាសងគហៈលនោះ ប្ចកោរសលន្រង្កគោះបររត្ថធរ៌ោំង ស់ជា ៥
កង រ៊ឺ
១. ខនធ, ២. ឧបាោនកខនធ, ៣. អា

ត្នៈ, ៤. ោត្, ៥. សចាៈ ។

នឹ ងសប្រដងតរលំដ្ឋប់ ត្លៅ
១. ខនធ
ព្វកយថា ខនធ លគ្បើកនង ត្ថលគ្ចើនយ៉ា ង រ៊ឺ លគ្បើកនងឋានៈថា កង រំនរ
ពួក គ្បជំ កំ ណត្់ រណ ឬ ចំប្ណក ជាលែើរ ឧទ្កខនធ = រំនរទ្ឹ ក ,
រវកខនធ = ពួ កលគ , ពលខនធ = កងពល , បញ្ា ខនធ = រំនរបណយ , ឬ
សីលខនធ = រណ រ៊ឺ សីល , សម្ចធិ ខនធ = រណ រ៊ឺ សម្ចធិ , បញ្ញាខនធ =
រណ រ៊ឺ បញ្ញា ប្ត្កនងទ្ីលនោះ បំ ណង

កលដ្ឋ
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កនងសពាងសគហៈលនោះ “ខនធ” លទ្ើបម្ចនលសចកដីថា ជាគ្កុរ ជាកង
ែូចគ្ពោះបាលីសប្រដងទ្ក តរន័

គ្ពោះសូគ្ត្ថា

ោសលែាន ោសិ លែាន ខលទធ
ប្គ្បថា ប្ែលលឈាោោះថា ខនធ លគ្ព្វោះ ត្ថថា ជាគ្កុរ ជាកង ភាពជា
គ្កុរជាកងកនងទ្ីលនោះ រិ នបានសំលៅ

កចំនួនរួរគនលទ្ ប្ត្សំលៅ

ក

ម្ចនគ្បលភទ្លផសងគន ៥ គ្បលភទ្ ១១ យ៉ា ងរ៊ឺ
គ្បលភទ្ទ្ី ១ ធរ៌ប្ែលជា ត្ីត្

ទរត្ បចាបបនន ៣ យ៉ា ង ។

គ្បលភទ្ទ្ី ២ ធរ៌ប្ែលជា ជឈត្ត និ ងពហិទ្ធ ២ ។
រែកភទទី ៣ ធម៌ប្ដេជាឱឡារិ និ ងសុខុម ២ ។
រែកភទទី ៤ ធម៌ប្ដេជាហីន និងែណីត ២ ។
រែកភទទី ៥ ធម៌ប្ដេជាទូរ និងសនតិ

២។

រួម ៥ រែកភទ ១១ ោង កស្ ីែថា
រែកភទទី ១ ធម៌ប្ដេក្មេះថា ខនធ កនាេះ រតូវរែ ែកោយគុ ណ
សមបតតិ ៣ រែការ គឺ មានការក ើ តក
ធរ៌លទោះគ្ត្ូវម្ចនសភាពជា ត្ី ត្

ើង ោំងកៅ និងរេត់កៅ គឺ

ទរត្ និងបចាបបនន បានែល់ ចិត្ត

លចត្សិក រូបប្ែលគ្បគ្ពឹត្លត ៅកនងោលោំង ៣ លទោះឯង ។
គ្បលភទ្ទ្ី ២ ធរ៌ប្ែលលឈាោោះថា ខនធ គ្ត្ូវជាធរ៌ប្ែលគ្បាកែខាង
កនងខនធសទតន ជា ជឈត្តក៏ម្ចន និងជាខាងលគ្ៅ រ៊ឺ ពហិទ្ធក៏ម្ចន ។
គ្បលភទ្ទ្ី ៣ ធរ៌ប្ែលលឈាោោះថា ខនធ លទោះគ្ត្ូវម្ចនចំប្ណកប្ែល
ជាធរ៌លគ្គត្គ្គត្ និងលអិត្ រ៊ឺ ឱ្

រ ិក និ ងសខរបាន (ោប់លដ្ឋ
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បរគល ភូរិ លោកិ

សរចា

សងគហវ ិភារ

ៈ លោកត្តរៈ សភាវៈ) ។

គ្បលភទ្ទ្ី ៤ ជាធរ៌ប្ែលលៅកនងឋានៈលថាកោប និងធរ៌គ្បណីត្
ប្ែលលៅថា ហីន និ ងបណីត្ ។
គ្បលភទ្ទ្ី ៥ ជាធរ៌ប្ែលគ្បាកែបានោំងជិ ត្ និងឆ្ងៃ

ប្ែល

លៅថា សនតិក និ ងទ្ូរ (រូប ទរ ប្ែលកំពងលកើត្លឡើង លឈាោោះថា ជិត្
ប្ែលលៅរិនោន់លកើត្ ឬលកើត្រកលហើ

លឈាោោះថា ឆ្ងៃ

)។

ធរ៌ប្ែលសលន្រង្កគោះបានោំង ៥ គ្បលភទ្លនោះ ជាសង្កខរធរ៌ោង
ំ ពួង
បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក និ ងរូបធរ៌ ចំប្ណក សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វាន
ម្ចនរណសរបត្តិរិនគ្រប់ោំង ៥ គ្បលភទ្ ១១ យ៉ា ង លទ្ើបជាខនធរិនបាន
ក៏ផត្ចាកសភាពជាខនធ

លៅថា

ខនធវ ិរត្តិ

ម្ចនគថាសងគហៈ

សប្រដងចំនួនខនធទ្កែូលចនោះ រ៊ឺ
គាថាសង្គហទី ១០
១០. រូបញ្ា លវទ្ទ សញ្ញា

លសសលចត្សិោ ត្ថា

វ ិញ្ញាណរិត្ិ បលញ្ាលត្

ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

បញ្ាកខទធត្ិ ភាសិត ។

៥ លនោះ រ៊ឺ រូប លវទ្ទ សញ្ញា

លចត្សិក

ែ៏លសស (៥០ ែួង) និ ងវ ិញ្ញាណ រ៊ឺ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់គ្តស់ លៅថា
បញ្ា កខនធ ែូលចនោះ ។
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សរចា

សងគហវ ិភារ

ខនធ ៥
១ រូបកខនធ រ៊ឺ កងរូប

ងគធរ៌ បាន រូប ២៨ ។

២ លវទ្ទខនធ រ៊ឺ កងលវទ្ទ

ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ។

៣ សញ្ញាខនធ រ៊ឺ កងសញ្ញា

ងគធរ៌បានែល់ សញ្ញាលចត្សិក ។

៤ សង្កខរខនធ រ៊ឺ កងសង្កខរ ងគធរ៌បានែល់ លចត្សិកែ៏លសស ៥០។
៥ វ ិញ្ញាណខនធ រ៊ឺ កងចិត្ត
វចនត្ថៈរបស់ខនធន័

ងគធរ៌បានែល់ ចិត្តោំង ស់ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្សប្រដងថា

លនកទ្លកខហិ ខជានីតត្ិ = ខទធ
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

ប្ែលគ្ត្ូវទ្កខលផសងៗ ទ្ំព្វសី ែូលចានោះ ធរ៌

ោំងលទោះ លឈាោោះថា ខនធ សំលៅែល់ ខនធ ៥ ែូលចានោះ ខនធ ៥ លនោះជាធរ៌
ប្ែលជា នកលកើត្ ចាស់
លបើរិនម្ចនខនធ ៥ លហើ
ន័

៊ឺ សាាប់ រ៊ឺ ជាត្ិ ជោ ពាធិ ររណៈជាលែើ រ
ទ្កខលផសងៗ នឹងលកើត្លឡើងរិនបានលឡើ

។

រា៉ា ងលទ្ៀត្សប្រដងថា សញ្ញាោរ ំ ោលរនតីត្ិ = ខទធ

ប្គ្បថា ធរ៌ោំង
ត្ត ែូលចានោះ ធរ៌ោំង

ណា រប្រងគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវអាោរសូនយចាក
លទោះ លឈាោោះថា ខនធ ។

ធរោតរនសសោំង

កនងលោក

លគ្ចើនប្ត្ម្ចនោរ

ល់ថា

សភាពលផសងៗ ប្ែលគ្បាកែលឡើងែល់ខួន
ា
ែូចជាោរលធាើ ោរនិ យ
ោរនឹករិ ត្ លសចកដីសខសបា

ឬរិ នសបា

លសចកដីលគ្ត្ក រ ខូ ចចិត្ត

រហូត្ែល់ោរប្គ្បគ្បួលលផសងៗ របស់ោងោ

ជាលែើរ ោំងលនោះជាខាួន

ល

ើង ជារបស់ល

ើងលសោើរប្ត្ោំង ស់ ប្ែលជាសភាពរបស់សោា
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រ៊ឺ

ោរ

សរចា

ល់ល

ថាជាខាួនល

ើញខសប្ែលគ្បោន់ ជាប់ប្ណនលៅកនងទររូបខនធ

ើង ែូលចានោះលទ្ើបលគ្ចើនប្ត្សម្ចគល់ថា ល

ល

ើងរិត្

ល

ល

ើងលកោង ល

ើងសបា

រិនសបា

លហើ

ល

ើងលធាើ ល

ើងរក
ី ោ

រិ នសបា

រ ីកោ

នកលទោះ

ចិត្ត

ខូចចិត្ត
រិ ត្

ចិត្ត ខូចចិត្ត ោំងលនោះជាលែើ រ រួរលសចកដី

វត្ថគ្រប់ យ៉ាងកនងលោកលនោះ ម្ចនល

កនងទ្ំ នងែូចគននឹងសោា

ទ្ិែិាលទោះឯង

លៅលផសងៗ ោំងលនោះ រិនប្រនជាល

ើងម្ចនលរ និងរបស់ល
ល់ល

លសចកដីពិត្លទោះ

ង
ើ
ខាួនល

ើង

ើញខសថា ម្ចនត្ួខួន
ា
ោរគ្បគ្ពឹត្ត

ើង ប្ត្ជាអាោរគ្បគ្ពឹត្ត

លៅរបស់ទររូបខនធ ៥ លព្វលរ៊ឺ ោរប្គ្បគ្បួលោងោ
ោ

ើងនិយ

នកលនោះ ឬលរលធាើ និយ

របស់លរ ប្ែលសទ្ធប្ត្ជា ត្តទ្ិែិា រ៊ឺ លសចកដី

លហើ

៥

ើងចាស់ ែូលចនោះជាលែើរ និងលបើអាោរោំងលទោះ គ្បាកែែល់

នកែក្ទ្ ក៏លគ្ចើ នចាប់គ្បោន់ថា
សបា

សងគហវ ិភារ

លដ្ឋ

ធំោត្់លឡើង

ចាស់ សក់សាូវ លធោញបាក់ជាលែើរកដី ឬប្គ្បគ្បួលលដ្ឋ

ោរកលគ្រើក

និងោរនិ យ

កដី ោំងលនោះលសចកដីពិត្ជាអាោររបស់រូបកខនធ និ ង

កនងោរែឹ ងខាួនថាសបា

រិនសបា

គ្ពលងើ

ៗ ោំងលនោះជាសភាព

របស់លវទ្ទខនធ ោរចាំវត្ថលផសងៗ បានថាជារបស់ល

ើង របស់ នកែក្ទ្

ជាលែើរ ជាសញ្ញាខនធ ោរចង់បាន ោរលគ្ោធ ោរម្ចនសោធគ្ជោះថាា
ោរពាយរ ឬោរែឹ ងតរលសចកដីពិត្ជាលែើរ ោំងលនោះ ជាសង្កខរកខនធ
និងលសចកដីែឹងកនងអាររោណ៍លផសងៗ ម្ចនោរល

ើញរូប ឮសំលឡង ែឹងកាិន

ិ ា ណកខនធ ។
ែឹងរស ែឹ ងលផ្ទែាពា និងនឹករិត្ ជាវញ្ញ
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លដ្ឋ
បញ្ញា

សរចា

លហត្លនោះ

និ ងភាវទរ

ោំង

នកប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

បញ្ញាោំង

សត្រ

លទ្ើបែឹ ងថា

សងគហវ ិភារ

បញ្ញា ចិទតរ

-

បណា
ដ វត្ថលផសងៗ

ប្ែលម្ចនលៅកនងលោកលនោះ រិនម្ចន ីាែក្ទ្លគ្ៅ ំពីខនធ ៥

និងរប្រងពិចារណាល

ើញថា ខនធ ៥ លទោះ ជាទ្ីតង
ំ ក្នទ្កខ ម្ចនសភាព

ប្ែលរិនម្ចនសារៈ ប្ែលរបបីគ្បោន់ទ្ក ម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ
ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ រ៊ឺ

និចំា ទ្កខំ

នតត ោរែឹងែល់អាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ

របស់ទររូបខនធ ៥ នឹងែឹងចាស់គ្ត្ឹរណា គ្ត្ូវអាស្ស័
លដ្ឋ

កម្ចាំងបញ្ញា

លំដ្ឋប់ ។
លទ្ើបល

ើញបានថា

ោរប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់ចាត្់គ្បលភទ្របស់

បររត្ថធរ៌លដ្ឋ

ភាពជា ខនធ ថាម្ចនយ៉ា ងលគ្ចើនគ្ត្ឹរ ៥ គ្បោរលទោះ

ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័

ចំប្ណកធរ៌ប្ែលសលន្រង្កគោះចូលគនបាន រ៊ឺ រូបោំង ស់

ោប់ជា រូបកខនធ លវទ្ទ រ៊ឺ ោរែឹងខាួនកនងោរលសា
លដ្ឋ

សខកដី ទ្កខកីដ ឬគ្ពលងើ

អាររោណ៍លផសងៗ

ៗ កដី ោំងលនោះោប់ថាជា លវទ្ទខនធ ោរចាំ

បានកនងអាររោណ៍លផសងៗ កនងោរសញ្ញាកដី រូបសញ្ញាកដី ឬ រូបសញ្ញាកដី
ោំងលនោះោប់ជា សញ្ញាខនធ ចំប្ណកធរ៌ រ៊ឺ លចត្សិកធរ៌ែក្ទ្ៗ ប្ែលលគ្ៅ
ពីលវទ្ទលចត្សិក
ោរនិយ

និងសញ្ញាលចត្សិក

ប្ែលតក់ប្ត្ងឱ្យលកើត្ោរលធាើ

ោររិត្ សលន្រង្កគោះទ្កកនង សង្កខរកខនធ ចិត្តោំង ស់ រ៊ឺ វ ិញ្ញាណ

ប្ែលជាធរោជាត្ិែឹងសព្វាររោណ៍ោំងពួង ោប់ថាជា វ ិញ្ញាណកខនធ ជាោរ

សលន្រង្កគោះសងខត្ធរ៌បានជា ខនធ ៥ ចំប្ណក សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វានជា
ខនធវ ិរត្តិ លដ្ឋ

លហត្ផលែូ ចលព្វលលហើ
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ន័

សរចា

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ខនធ

៥

សងគហវ ិភារ

លគ្ព្វោះបណា
ដ វត្ថប្ែលសត្ាោំង

គ្បោន់ថា ជាត្ួខួាន ជារបស់ខួានលទោះ ក៏ម្ចនខនធ ៥ គ្បោរលនោះ ជាវត្ថក្ន
ោរគ្បោន់ លព្វលរ៊ឺ គ្បោន់រូបថាជាល
ថាជាល

ើង

ជារបស់ល

គ្បោន់សង្កខរថាជាល
ជារបស់ល
លដ្ឋ

ើង

ើង

ើង ជារបស់ល

គ្បោន់ សញ្ញាថាជាល
ជារបស់ល

ើង

ើង គ្បោន់លវទ្ទ

ើង

ជារបស់ល

គ្បោន់វ ិញ្ញាណថាជាល

ើង
ើង

ើង ។
លហត្លនោះ លទ្ើបចាត្់ថា ម្ចនខនធ ៥ លនោះជាយ៉ា ងក្គ្កប្លង ។
២. ឧបាទានក្ខនធ

ឧបាោនកខនធ សំលៅែល់ ខនធប្ែលត្ណា
ា និងទ្ិែិាចាប់គ្បោន់ទ្ក
លដ្ឋ

លធាើឱ្យជាអាររោណ៍ ម្ចនវចនត្ថៈថា
ឧបាោទនំ លគចោ ខទធ = ឧបាោនកខទធ
ប្គ្បថា ខនធប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន លឈាោោះថា ឧបាោនកខនធ

ម្ចនគថាសងគហៈសប្រដងថា
គាថាសង្គហៈទី ១១
១១. បញ្ាបាោនកខទធត្ិ

ត្ថា លត្ភូរោ រត

លភោភាលវន និព្វានំ

ខនធសងគហនិសសែំ ។

ប្គ្បថា បណិ ា ត្របបីគ្ជាបថា ធរ៌ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងភូរិោំង ៣
រ៊ឺ ឧបាោនកខនធ ៥ គ្ពោះនិព្វាន រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលរួចផត្ចាកោរោប់ ថាជាខនធ
លគ្ព្វោះរិនម្ចនលសចកដីលផសងគន (ោំងគ្បលភទ្និងោល) ។
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លសចកដីថា សត្ាោង
ំ
ោរភូរិ
សោា

សងគហវ ិភារ

សរចា

រូបភូរិ

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងភូ រិោំង ៣ រ៊ឺ

និង រូបភូរិលទោះ

លដ្ឋ

លគ្ចើនលៅរិនោន់បានលោះ

ទ្ិែិា ប្ែលជាត្ួ ត្តវទ្បាោន គ្បោន់ម្ចថា
ំ
ជាត្ួខួាន រនសស

សត្ា ជាល

ើង ជាលរ លៅគ្បោន់ម្ចំែូលចានោះត្លៅ លនោះក៏រ៊ឺ

ប្ែលម្ចនលសចកដីគ្បោន់ម្ចំលៅកនងខនធ ៥ លហើ

ត្តវទ្បាោន

ខនធ ៥ ប្ែលជាអាររោណ៍

របស់ឧបាោនលទោះ លឈាោោះថា ឧបាោនកខនធ ចំប្ណកគ្ពោះនិព្វានលទោះ
រិនម្ចនលសចកដីលផសងគនលដ្ឋ

ធរ៌ ៥ គ្បលភទ្ ១១ យ៉ា ងក្នភាពជាខនធ

លទ្ើបផត្ចាកភាពជាខនធ លៅថា ខនធវ ិរត្តិ ។

ឧបាទានក្ខនធ ៥
១.

រូបូបាោនកខនធ

រ៊ឺ

កងរូបប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន

ងគធរ៌ បានែល់ រូប ២៨ ។
២. លវទ្នូបាោនកខនធ រ៊ឺ កងលវទ្ទ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន
ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក លៅកនងលោកិ

ចិត្ត ៨១ ។

៣. សញ្ាូ បាោនកខនធ រ៊ឺ កងសញ្ញា ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន

ងគធរ៌ បានែល់ សញ្ញាលចត្សិក លៅកនងលោកិ

ចិត្ត ៨១ ។

៤. សង្កខរូបាោនកខនធ រ៊ឺ កងសង្កខរ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន
ងគធរ៌ បានែល់ លចត្សិក ៥០ ែ៏លសស (លវៀរ លវទ្ទ សញ្ញា )
លៅកនងលោកិ

ចិត្ត ៨១ ។
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សរចា

៥. វ ិញ្ញាណូបាោនកខនធ
ងគធរ៌ បានែល់ លោកិ

រ៊ឺ

សងគហវ ិភារ

កងចិ ត្ជា
ត អាររោណ៍របស់ឧបាោន

ចិ ត្ត ៨១ ។

គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដងខនធ ៥ លហើ

គ្ទ្ង់សប្រដងឧបាោនកខនធ ៥

ែប្ែលលទ្ៀត្ ប្ែលម្ចនចំនួនខនធ ៥ គ្បោរលសោើគន ប្ត្លែើរបីសប្រដង
លសចកដីលផសងគន ប្ែលលព្វលែល់ខនធ ៥ លដ្ឋ
បានោ

គនជារួ

អាសវៈ

ោំងរិនបានជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន

ប្ែលបានែល់ខនធ ៥ របស់គ្ពោះ រហនតោំង
ែល់ឧបាោនរបស់លោកលដ្ឋ

ភាពជាវ ិសទ្ធិខនធ រិន

រិ នបានជាអាររោណ៍

គ្បោរណាលឡើ

រង់ សល់គ្ត្ឹរប្ត្ជា

ផលរបស់ ត្ី ត្ឧបាោនរបស់លោកប៉ាលណាោោះ ប្ត្ោលលព្វលែល់ខនធ ៥
របស់បេជាននិ ងរបស់គ្ពោះលសកខបរគលលហើ

រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ

អាសវៈ និ ងជាទ្ីតំងរបស់ឧបាោនបាន តរសររួរែល់ោារនិងបរគល
គ្ពោះ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់ សប្រដងឧបាោនកខនធ

៥

ចលគ្រើនវ ិបសសទភាវទលែើរបីលោះកិលលស

លែើរបីជាគ្បលយជន៍ក្នោរ

លគ្ព្វោះ នកចលគ្រើនវ ិបសសទ

ករោដ្ឋានគ្ត្ូវកំ ណត្់ទរ រូប ខនធ ៥ ប្ែលជាទ្ីអាស្ស័

របស់កិលលស

ម្ចនទ្ិែិាកិលលសជាលែើរ ឱ្យែឹងសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្របស់ខនធ
ប្ែលជាលោកិយររោណ៍លទោះ

៥

នឹ ងរិនបានោាក់លៅជាអាររោណ៍របស់

ត្ណា
ា ឧបាោន គ្ពោះលយគវចរគ្ត្ូវម្ចនលសចកដីសគ្ងួរលៅកនងទររូប
ខនធ ៥ លទោះលដ្ឋ
អាស្ស័
លហើ

សត្ិសរបជញ្ា ទររូបខនធ ៥ លទោះ លទ្ើបរិ នជាទ្ី

របស់ឧបាោនោំងពួងបាន

ប្ត្លបើរិនម្ចនោរសគ្ងួរឥន្រនោិ

រប្រងភាាត្់ សត្ិ ខនធ ៥ ក៏ោាក់លៅកនងអាររោណ៍របស់ឧបាោនបាន
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សរចា

សងគហវ ិភារ

យ៉ា ងរហ័ស ។
ត្តវទ្បាោនលនោះ រប្រងអាស្ស័

លកើត្កនងរូបទរខនធ ៥ លសោើរប្ត្

លព្វលបានថា ម្ចនលៅជាគ្បចាំ ចំប្ណកឧបាោនែក្ទ្ ម្ចនោរបាោន
ទ្ិែាបាោន និងសីលពាត្បាោន

រប្រងម្ចនឱ្ោសលកើត្លឡើងបានកនង

លំដ្ឋប់ត្ៗ រក លទ្ើបលព្វលបានថា ខនធ ៥ ប្ែលម្ចនអាសវៈ និងជាទ្ី
តំងរបស់ឧបាោនោំងលទោះ ជាឧបាោនកខនធ ៥ លៅ ។
ចំប្ណកខនធ ៥ របស់គ្ពោះ រហនតោំង
និព្វានលទោះ រិ នម្ចនអាសវៈអាស្ស័

ប្ែលជាសឧបាទ្ិលសស

ោំងរិនជាបចា័

ែល់ឧបាោន

ោំងពួង របស់លោកលទ្ៀត្ផង លដ្ឋ

លហត្លនោះ គ្ពោះ ងគលទ្ើ បគ្ទ្ង់សប្រដង

ខនធ ៥ និ ងឧបាោនកខនធ ៥ ទ្កលដ្ឋ

លសចកដីប្បាកពីគនែូលចនោះ ។

៣. អាយត្នៈ
ព្វកយថា អា

ត្ន លទោះ ម្ចន ត្ថសប្រដងទ្កលគ្ចើនគ្បោរ

សប្រដង ត្ថរបស់អា

ត្នៈ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ

១. សញ្ញ
ា ត្ិលទ្សែា ជាទ្ីលកើត្ លសចកដីថា ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ
ណា
ដ ត្ ោ
លរឿ
ោ

ចិត្ត លឈាោោះថា អា

ៗ រ៊ឺ បាបបណយោំង

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាទ្ីលកើ ត្ក្នវ ីេិចិត្ត

គ្ត្ូវអាស្ស័

លកើត្ពីអា

ត្នៈលនោះឯង ។

២. និ វសែា ជាទ្ីលៅ លសចកដីថា ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ដ ត្

និ ងចិ ត្ត ប្ែលជាអា

ឱ្យចិត្ត

ត្នៈខាងកនងលនោះ រប្រងជាទ្ីអាស្ស័

លចត្សិកតំងលៅលែើរបីទ្ទ្ួលែឹងអាររោណ៍ ប្ែលរកប៉ាោះខោប់ោារលទោះៗ
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របស់វ ីេិចិត្ត លទ្ើបលៅថា អា

រ វ ីេិចិត្តរិនបានលៅកនងអា

គ្ពរលគ្ពៀងគនលហើ

ត្នៈ ប្ែលជា

ត្នៈ ប្ត្ោលម្ចនលហត្

វ ីេិចិត្តោំងលទោះក៏តំងលៅបាន ែូចរគំងនិង

សំលឡងរគំង រប្រងលព្វលរិ នបានថា ម្ចនសំលឡងរគំងលៅកនងត្ួរគំង
លទោះ

ប្ត្ោលបរគលវ

រគំងសំលឡងក៏គ្បាកែលឡើង

ហាក់ែូចជា

សំលឡងលទោះលៅកនងរគំង លសចកដីលនោះយ៉ា ងណា វ ីេិចិត្តនិងអា
ខាងកនងក៏ែូចគន

លបើម្ចនលហត្បចា័

តំងលៅកនង ជឈត្តិោ

ក៏ែូចវ ីេិចិត្តោំងលទោះ

បរ ិបូណ៌

ត្នៈោំងលទោះ ។

៣. អាោរែា លកើត្ែល់សត្ាោំង
គ្ចរោះ ណា
ដ ត្ ោ

លសចកដីថា ប្ភនក គ្ត្លចៀក

ចិត្ត រប្រងរិនលកើត្លឡើងគ្ត្ង់ទ្ីែក្ទ្ លគ្ៅពីលកើត្លឡើង

លៅកនងសត្ា រិនលរ ើសលភទ្ លរ ើសភូរិ ោំង បា
និងគ្ពហោ

ត្នៈ

រប្រងម្ចនអា

សត្ា រនសស លទ្វត

ត្នៈលកើត្បានទ្ូលៅោំង ស់

(លវៀរ សញ្ា -

សត្តគ្ពហោ) ។
៤. សលម្ចសរណែា ជាទ្ីគ្បជំ លសចកដីថា អា
អា

ត្នៈខាងលគ្ៅរកគ្បជំគន លព្វលរ៊ឺ រូបា

ត្នៈខាងកនងនិង

ត្នៈ ជាលែើរ រហូត្ែល់

ធម្ចោ

ត្នៈ រប្រងគ្ត្ូវរកគ្បជំគនគ្ត្ង់ ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ោ

ចិត្ត លទ្ើ បលៅថា អា

ែូចជាទ្ីគ្បជំក្នវ ីេិចិត្តោំង

ណា
ដ ត្

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាទ្ីគ្បជំក្នោារនិងអាររោណ៍
ផង

លបើអា

ត្នៈរិនរកគ្បជំគន

វ ីេិចិត្តោំងលទោះនឹ ងម្ចនរិ នបាន (ែូចជា ចោា ខ + រូបា + រទ + ធម្ចោ) ។
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សងគហវ ិភារ

សរចា

៥. ករណែា ជាលហត្ឱ្យលកើត្ លសចកដីថា លបើរិនម្ចនអា
កនងនិ ងអា

វ ីេិចិត្តោំង

ត្នៈខាងលគ្ៅលហើ

លគ្ព្វោះធរោតវ ីេិចិត្តនឹងលកើ ត្លឡើងបាន
និងអា

គ្ត្ូវអាស្ស័

ត្នៈខាង

ក៏លកើត្រិនបាន
អា

ត្នៈខាងកនង

ត្នៈខាងលគ្ៅជាលហត្ឱ្យលកើ ត្លឡើង ។
ន័

កនងសលម្ចោហវ ិលទទ្នី ែាកថាវ ិភងគបករណ៍

រា៉ា ងលទ្ៀត្

សប្រដងលសចកដីរបស់អា

ត្នៈប្ែលរិនលផសងគនទ្ក ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

១. លគ្ព្វោះជាទ្ីខាល់ខាា
២. លគ្ព្វោះជាទ្ី ផា

។
លៅនូវធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលជាទ្ី

លកើត្ ។
៣. លគ្ព្វោះជា នកទំលៅោន់សងារទ្កខប្ែល
លៅថា អា

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាទ្ី ខាល់ខាា

សប្រដងថា
អា
អា

ត្នតិ

ូរ ប្ងាងរកលហើ

ម្ចនវចនត្ថៈកនងបររត្ថទ្ីបនីែីោ

ត្តលទ ផលបបត្តិយ ភសំ ឧសសហទត វ ិ

លហានតីត្ិ =

ត្ទនិ
ប្គ្បថា

ធរ៌ោំង

ណាម្ចនសភាពហាក់ែូចជាម្ចនលសចកដី

ពាយរក្គ្កប្លងលែើរបីនឹងញាំងផលរបស់ខួានឱ្យលកើត្លឡើង ែូលចានោះធរ៌
ោំង
ោរល

លទោះ លឈាោោះថា អា

លសចកដីថា ចោា ខ

ត្នៈ ។

ត្នៈ និងរូបា

ើញ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ោរល

ត្នៈ ោំង ២ ជាលហត្ឱ្យលកើត្
ើញលទ្ើបជាផលរបស់អា

ោំង ២ ប្ែលម្ចនចកខ និងរូបាររោណ៍ ជា នកខាលខា
់ ា
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អាររោណ៍របស់ខួានលឡើង ចកខនិងរូប លទ្ើបលឈាោោះថា អា

លគ្ព្វោះជាទ្ីខាល់ខាា
លៅថា អា

ត្នៈ

។

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាទ្ីផា

លៅនូវធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក

ប្ែលជាទ្ីលកើ ត្ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
អា
អា

សង្កខលត្ ចិ ត្តលចត្សិកធលរោ ឯតនិ ត្លទនតិ វ ិតថលរនតីត្ិ =

ត្ទនិ
ប្គ្បថា ចកខបសាទ្និងរូបាររោណ៍ជាលែើ រោំងលនោះ រប្រងលធាើចិត្តនិង

លចត្សិកធរ៌ ប្ែលលៅថា អា

ៈ ឱ្យផា

ទ្ូលំទ្ូោ

ចលគ្រើនលឡើង

ែូលចានោះចកខបសាទ្ និ ងរូបាររោណ៍ជាលែើ រោំងលនោះ លឈាោោះថា អា
ប្ែលលៅថា អា
រូ ប្ងាងរកលហើ
រា៉ា ង

ត្នៈ ។

ត្នៈ លគ្ព្វោះជា នកទំលៅោន់សងារទ្កខប្ែល

លសចកដីថា អា

ោន់សងារទ្កខប្ែល

ត្នៈោំងលនោះទំលៅ រ៊ឺ ទំលៅប្ត្

ូរ ប្ងាងរកពី ត្ី ត្

ប្ែលកនាងលៅកនង

សងាររកទ្ីបំផត្ខាងលែើ រ និងទ្ី បំផត្ខាងចងរិនបាន គ្រប់លពលលវោ
រិនគ្ត្ឡប់េ

លគ្ោ

ប្ែលល

លកើត្សាាប់របស់សត្ាោំង
កនងសងារទ្កខប្ែល
អា

ើងែឹងលដ្ឋ

ទ្ូលៅថា

ជាោរវ ិលវល់

ប្រនពិត្ រ៊ឺ ោរទំលៅរបស់អា

ត្នៈ

ូរ ប្ងាងលទោះឯង ។

ត្នៈប្ែលម្ចនលសចកដីលផសងគន

គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដង

លផសងគនទ្ក ១២ យ៉ា ង ម្ចនគថាសងគហៈ សប្រដងទ្កែូលចនោះ
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គាថាសង្គហៈទី ១២
១២. ោាោររោណលភលទ្ន

ភវទត

ោាោលរពត្ទ្បបននប្គ្បថា អា

ត្នោំ ង

អាររោណ៍ ចំប្ណកោត្ោំង
ប្ែលលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័
លសចកដីថា អា
ខាងកនង លៅថា
៦ ជាអា

បរ ិយល

ន ោត្លយ ។

១២ លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នោារ និ ង

ម្ចន ១៨ យ៉ា ង តរលំដ្ឋប់ក្នវ ិញ្ញាណ
ោារ និងអាររោណ៍ោំងលទោះ ។

ត្នៈ លដ្ឋ

ជឈត្តិោ

ត្ទនិ ច

គ្បលភទ្ក្នោារម្ចន ៦ ជាអា

ត្នៈ លព្វលលដ្ឋ

ត្នៈខាងលគ្ៅ លៅថា ពហិោធ

ត្នៈ

គ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ក៏ម្ចន

ត្នៈ រួរអា

ត្នៈម្ចន ១២ ។

អាយត្នៈ ១២
១. ចោា ខ

លចត្សិកលកើ ត្

ត្ន ចកខ លឈាោោះថា អា

ងគធរ៌ បានែល់ ចកខបសាទ្រូប ។

២. លសាត
ចិត្ត លចត្សិកលកើ ត្
៣. ឃាទ
លចត្សិកលកើ ត្
៤. ជិវា
លចត្សិកលកើ ត្
៥. ោយ

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យចិត្ត

ត្ន លសាត្ៈ លឈាោោះថា អា

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យ

ងគធរ៌ បានែល់ លសាត្បសាទ្រូប ។
ត្ន ឃានៈ លឈាោោះថា អា

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យចិត្ត

ងគធរ៌ បានែល់ ឃានបសាទ្រូប ។
ត្ន ជិវា លឈាោោះថា អា

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យចិត្ត

ងគធរ៌ បានែល់ ជិវាបសាទ្រូប ។
ត្ន ោ

ៈ លឈាោោះថា អា
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សរចា

លចត្សិកលកើត្
៦. រូបា

ងគធរ៌ បានែល់ ោ

បសាទ្រូប ។

ត្ន រូបាររោណ៍ លឈាោោះថា អា

ចិត្ត លចត្សិកលកើ ត្
៧. សោោ

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យ

ងគធរ៌ បានែល់ វណោ រូប ។
ត្ន សោោររោណ៍ លឈាោោះថា អា

ឱ្យចិត្ត លចត្សិកលកើត្
៨. រទធ

ចិត្ត លចត្សិកលកើត្

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្

ងគធរ៌ បានែល់ សទ្ោរូប ។

ត្ន រទធររោណ៍ លឈាោោះថា អា

៩. រសា

សងគហវ ិភារ

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យ

ងគធរ៌ បានែល់ រនធរូប ។

ត្ន រសាររោណ៍ លឈាោោះថា អា

ចិត្ត លចត្សិកលកើ ត្

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យ

ងគធរ៌ បានែល់ រសរូប ។

១០. លផ្ទែាព្វា

ត្ន លផ្ទែាព្វាររោណ៍ លឈាោោះថា អា

ជាលហត្ឱ្យចិត្ត លចត្សិកលកើ ត្

ត្នៈ លគ្ព្វោះ

ងគធរ៌ បានែល់ បឋវ ីរូប លត្លជារូប

និងវលយរូប ។
១១. រទ
លចត្សិកលកើ ត្

អា

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យ

ងគធរ៌ បានែល់ ចិត្តោង
ំ ស់ ។

១២. ធម្ចោ
លចត្សិកលកើ ត្

ត្ន ចិត្ត លឈាោោះថា អា
ត្ន ធរ៌ លឈាោោះថា អា

ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យចិត្ត

ងគធរ៌ បានែល់ សខររូប ១៦ លចត្សិក ៥២ និព្វាន ។

ត្នៈប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់គ្តស់ទ្ក ១២ យ៉ា ង លគ្ព្វោះគ្ទ្ង់

កំណត្់ ែល់ោារប្ែលជាទ្ីលកើត្ និងអាររោណ៍ ប្ែលជាទ្ីែឹងក្នវ ិញ្ញាណ
៦ ោលប្ចកលចញជា អា
នីរួ

ត្នៈខាងកនង និងអា

ៗ បាន ៦ ែូលចនោះ រ៊ឺ
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អា

ត្នៈខាងកនង ៦

ចោា ខ

ឃាទ
ជិវា

ត្នៈ

ត្នៈ

រទធ

ត្នៈ

រសា

ត្នៈ

ធម្ចោ

ត្នៈ

ត្នៈ

ត្នៈ ១២ ប្ែលជាលហត្ឱ្យចិត្ត លចត្សិក លកើត្លឡើង

ត្នៈខាងកនង និងអា

ត្នៈខាងលគ្ៅលទោះ អាស្ស័

ប្ែលលកើត្លឡើងកនងខនធសទដនរបស់សត្ា
លដ្ឋ

ត្នៈ

លផ្ទែាព្វា

ត្នៈ

ោរប្ចកអា

ត្នៈ

សោោ

ត្នៈ

រទ

ត្នៈខាងលគ្ៅ ៦

រូបា

ត្នៈ

ោយ

ជាអា

អា

ត្នៈ

លសាត

គ្ត្ង់ ចាត្់ជាអា

ត្នៈខាងកនង បានែល់

ោន់ខួនឱ្យលកើ
ា
ត្ោរែឹង ោរល
ក

អា

ត្នៈ

ប្ែលជាប់រកពីករោរបស់ខួន
ា
ជឈត្តិោ

ចំប្ណកអាររោណ៍ ែូចជាវត្ថប្ែលបលង្កអនចូលរករកអា
ជាគ្ត្ូវោន់

សងគហវ ិភារ

សរចា

ត្នៈ ៦

ត្នៈ ចូ លរក

ើញលឡើង ែូលចនោះអាររោណ៍ប្ែលហាក់ បីែូច

លទ្ើ បចាត្់ជាអា

ត្នៈខាងលគ្ៅ

បានែល់

ពហិោធ-

ត្នៈ ៦ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ប្ែលលឈាោោះថា ជាអា

ត្នៈខាងកនង លគ្ព្វោះលកើ ត្

លៅជាគ្បចាំកនងខនធសទដនរបស់សត្ា រ៊ឺ ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ
ោ
អា

ណា
ដ ត្

ចិត្ត រប្រងលកើត្លៅជាគ្បចាំយ៉ាងជិ ត្សនិត្ ចំប្ណកប្ែលលឈាោោះថា
ត្នៈខាងលគ្ៅ

លគ្ព្វោះរិនបានលកើត្លៅជាគ្បចាំ
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ខាងលគ្ៅខាោះរិនម្ចនគ្បាកែលៅកនងខនធសទដន ែូចជាគ្ពោះនិព្វានប្ែលជា
ធម្ចោ

ត្នៈ ។
អា

ត្នៈោំង ១២ ោលលព្វលលដ្ឋ

បញ្ញាកនងវ ិបសសទភូរិ
ែាកថា ចាត្់រទ
អា

លដ្ឋ

សលងខបលហើ

ត្នៈ និងធម្ចោ

ភាពជាអាររោណ៍ របស់
កនងសលម្ចោហវ ិលទទ្នី

ត្នៈ សលន្រង្កគោះចូលកនង ទម្ច

ត្នៈែ៏លសសោំង ១០ លទោះ សលន្រង្កគោះចូលកនង រូបា

ត្នៈ

ត្នៈ ។

៤. ធាត្ុ
ោត្ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់សភាវលកខណៈរបស់ខួាន លដ្ឋ

រិ ន

វ ិបរ ិត្ប្គ្បគ្បួល ម្ចនវចនត្ថៈថា

ត្តលទ សភាវ ំ ោលរត្ីត្ិ = ោត្

ប្គ្បថា

ធរោជាត្ិណាគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវសភាវៈរបស់ខួាន

ែូលចានោះ

ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា ោត្ ។

ោត្លៅម្ចន ត្ថែក្ទ្ៗ លគ្ចើនគ្បោរលទ្ៀត្ ែូចជា ែាកថា ថា
ប្ែលសត្ាគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ក រ៊ឺ ោត្ោំង

ប្ែលសត្ាោំងពួ ងគ្ត្ូវគ្ទ្គ្ទ្ង់

ទ្ក ឬទ្ទ្ួលទ្កែូចជាសម្ចភរៈប្ែលគ្ត្ូវរនសសលីប្សងទ្ទ្ួលទ្កែូលចានោះ
និងលគ្ព្វោះ ត្ថថា ជាោរចាត្់ប្ចង លសចកដីថា ោត្ោំង

គ្ត្ឹ រប្ត្ជា

ោរចាត្់ប្ចងទ្កខទ្កប៉ាលណាោោះ ឬជាត្ួលហត្ ប្ែលលធាើឱ្យសត្ាគ្បគ្ពឹត្តលៅ
កនងសងារទ្កខលផសងៗ លរឿ

ៗ ឬោត្ោំងលនោះ ជាទ្ីតំង រ៊ឺ ទ្ីសថិត្លៅក្ន

សងារទ្កខ ប្ែលសត្ាបានលធាើទ្កខលផសងៗ ែូចជាចកខ លសាត្ៈ ជាលែើរ
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រួរលសចកដីថា ប្ែលលឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះជាធរោជាត្ិប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់សភាវ
លកខណៈរបស់ខួាន លដ្ឋ

រិនប្គ្បគ្បួលផ្ទាស់បូរដ ឬធរោជាត្ិប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់

ទ្ក ឬចាត្់ប្ចងទ្កជាលែើរ ោត្ោំងលនោះ ែូច តតរបស់ពួកត្ិរ ិ ថ
ល់ល

ើញថា ជាត្ួខួាន ប្ត្នឹ ងថារិ នម្ចនពិត្លដ្ឋ

កំណត្់ តរសភាវលកខណៈ
លហើ

ប្ែល

សភាវៈក៏លទ្ ោល

ប្ែលជាចំប្ណកលផសងៗ

របស់ោងោ

រប្រងម្ចនលឈាោោះថា ោត្ ែូចជាចំប្ណកលផសងៗ របស់ ត្តភាព

ប្ែលលៅថា ខនធ ៥ ក៏ម្ចនលឈាោោះថា ោត្ បានែូចគន ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ព្វកយថា ោត្ ជាលឈាោោះរបស់វត្ថប្ែលគ្បាសចាក

ជីវៈប៉ាលណាោោះ លព្វលរ៊ឺ លគ្ៅពីោត្ នឹ ងបែិលសធភាពជាសត្ាលហើ
ោំងបែិលសធ ជីវ ិត្ លទ្ៀត្ផង ែូ ចវចនត្ថៈ ប្ែលសប្រដងថា

ប្េរ

និសសត្តនិជីវា លែាន = ោត្
ប្គ្បថា ោត្រិ នប្រនសត្ា រិនប្រនជីវៈ ប្ត្ជាសភាវធរ៌ប៉ាលណាោោះ។
ែូលចានោះគ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់សប្រដងថា ចកខបសាទ្ ជាលែើរ លឈាោោះថា
ោត្ លគ្ព្វោះម្ចនលសចកដីថា រិនប្រនសត្ា រិនប្រនជីវៈ សូរបីរហាភូ ត្រូប
ឧបាោ

រូបែក្ទ្ៗ រហូត្ែល់ ចិត្ត លចត្សិក និងនិព្វាន ក៏ចាត្់ជា ោត្

ោំង ស់ លដ្ឋ

លហត្លនោះ ោត្ លទ្ើបម្ចនលឈាោោះលផសងៗ លសចកដីថា

ែូចជា អាភាោត្ សភោត្ អាោសានញ្ញ
ា
សញ្ញា

ត្នោត្ សញ្ញាលវទ្

ត្នោត្ លនវសញ្ញាទ-

ិត្និលោធោត្ ោរោត្ ពាបាទ្ោត្

វ ិហិងសោត្ លនកខរោោត្ បឋវ ីោត្ អាលបាោត្ លត្លជាោត្ វលយោត្
សងខត្ោត្

សងខត្ោត្ និ ងែក្ទ្ៗ យ៉ា ងលគ្ចើនលទ្ៀត្ ។
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គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់ សលងខបោត្ោំង ស់
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សប្រដងទ្កកនងគ្ពោះសូគ្ត្

គ្តស់ថា ោត្ម្ចន ៦ យ៉ា ង បានែល់
១. បឋវ ីោត្ = ោត្ែី, ២. អាលបាោត្ = ោត្ទ្ឹក, ៣. លត្លជាោត្ =
ោត្លភាើង, ៤. វលយោត្ = ោត្ខយល់, ៥. អាោសោត្ = លរាទ្លទ្,
៦. វ ិញ្ញាណោត្ = ោត្ែឹ ង ។
លដ្ឋ

ត្ថរបស់ោត្ោំង

៦

លនោះ

ម្ចនលសចកដីថា

បឋវ ីោត្

ជាោត្រ ឹង អាលបាោត្ ជាោត្ហូរ លត្លជាោត្ ជាោត្លៅដ វលយោត្

ជាោត្ត្ឹ ងញ័រ អាោសោត្ ជាលរាទ្លទ្ប្ែលប៉ាោះរិនបាន វ ិញ្ញាណោត្
ជាោត្ែឹ ង សំលៅ

ក ប្ែលនឹ ងសប្រដងចំលព្វោះោត្ប្ែលោក់ទ្ងគននឹ ង

សទដនរបស់សត្ាលដ្ឋ

សលងខប លែើរបីឱ្យែឹងថា

ជាសភាវៈ

ជារបស់

លសាោះសូនយ គ្បាសចាកភាពជាសត្ា ។
ចំប្ណកប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដងទ្កកនងគ្ពោះ ភិ ធរោ
សប្រដងោត្ ម្ចនចំនួន ១៨ ោត្ បំណងសប្រដងសភាវៈប្ែលជាប់ោក់ទ្ង
កនងសទដនរបស់សត្ា លដ្ឋ

អាស្ស័

ោារ អាររោណ៍ និងវ ិញ្ញាណ នីរួ

ៗ

ម្ចន ៦ ពួ ក ។
ធាត្ុ ១៨
១. ចកខោត្ ចកខ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវភាពថាា
ប្ែលនឹងទ្ទ្ួ លរូបាររោណ៍ រកប៉ាោះខោប់បាន
រូប ។
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២. លសាត្ោត្ លសាត្ៈ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវ
ភាពថាាប្ែលនឹងទ្ទ្ួលសោោររោណ៍ រកប៉ាោះខោប់បាន

ងគធរ៌ បានែល់

លសាត្បសាទ្រូប ។
៣. ឃានោត្ ឃានៈ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវភាពថាា
ប្ែលនឹងទ្ទ្ួ លរទធររោណ៍ រកប៉ាោះខោប់បាន

ងគធរ៌ បានែល់ ឃាន

បសាទ្រូប ។
៤. ជិវាោត្ ជិវា លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវភាពថាា ប្ែល
នឹងទ្ទ្ួលរសាររោណ៍ រកប៉ាោះខោប់បាន
៥. ោ

ោត្ ោ

ៈ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវភាពថាា

ប្ែលនឹងទ្ទ្ួ លលផ្ទែាព្វាររោណ៍
ោ

ងគធរ៌ បានែល់ ជិវាបសាទ្រូប ។

រកប៉ាោះខោប់បាន

ងគធរ៌

បានែល់

បសាទ្រូប ។
៦. រូបោត្ រូបាររោណ៍ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវោរ

ប៉ាោះខោប់ចកខបសាទ្បាន

ងគធរ៌ បានែល់ វណោ រូប រ៊ឺ ពណ៌លផសងៗ ។

៧. សទ្ោោត្ សោោររោណ៍ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវោរ
ប៉ាោះខោប់លសាត្បសាទ្បាន ងគធរ៌ បានែល់ សទ្ោរូប រ៊ឺ សំលឡងលផសងៗ ។
៨. រនធោត្ រទធររោណ៍ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវោរ
ប៉ាោះខោប់ឃានបសាទ្

ងគធរ៌ បានែល់ រនធរូប រ៊ឺ កាិនលផសងៗ ។

៩. រសោត្ រសាររោណ៍ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវោរ
ប៉ាោះខោប់ជិវាបសាទ្

ងគធរ៌ បានែល់ រសរូប រ៊ឺ រសលផសងៗ ។
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១០. លផ្ទែាពាោត្ លផ្ទែាព្វាររោណ៍ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់
ទ្កនូវោរប៉ា ោះខោប់ោ

ងគធរ៌ បានែល់ បឋវ ីរូប លត្លជារូប

បសាទ្

និងវលយរូប រ៊ឺ សរផសសលផសងៗ ។

១១. ចកខវ ិញ្ញាណោត្ ចកខវ ិញ្ញាណ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់

ទ្កនូវោរល

ើញរូបាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ ចកខវ ិញ្ញាណចិត្ត ២ ។

១២. លសាត្វ ិញ្ញាណោត្ លសាត្វ ិញ្ញាណ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះ

គ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវោរឮ

ងគធរ៌ បានែល់ លសាត្វ ិញ្ញាណចិត្ត ២ ។

១៣. ឃានវ ិញ្ញាណោត្ ឃានវ ិញ្ញាណ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះ

គ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវោរែឹងកាិន

ងគធរ៌ បានែល់ ឃានវ ិញ្ញាណចិត្ត ២ ។

១៤. ជិវាវ ិញ្ញាណោត្ ជិវាវ ិញ្ញាណ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់

ទ្កនូវោរែឹងរស
១៥. ោ

ងគធរ៌ បានែល់ ជិវាវ ិញ្ញាណចិត្ត ២ ។

ិ ា ណោត្ ោ
វញ្ញ

គ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវោរែឹងសរផសស

វ ិញ្ញាណ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះ

ងគធរ៌ បានែល់ ោ

វ ិញ្ញាណចិត្ត ២ ។

១៦. រលទោត្ ចិត្ត ៣ ែួ ង លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូ វ
ោរែឹងបញ្ញ
ា ររោណ៍ ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ា ោាោវជានៈ ១ សរបែិ ចេនៈ ២។

១៧. រលទវ ិញ្ញាណោត្ ចិត្ត ៧៦ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់

ទ្កនូវោរែឹងអាររោណ៍

ងគធរ៌ បានែល់ ចិត្ត ៧៦ ែួ ង (លវៀរទ្ាិបញ្ា

វ ិញ្ញាណចិត្ត ១០ រលទោត្ ៣) ។
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១៨. ធរោោត្ សភាវធរ៌ ៦៩ លឈាោោះថា ោត្ លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវ
សភាវលកខណៈរបស់ខួានៗ

ងគធរ៌ បានែល់ លចត្សិក ៥២ សខររូប

១៦ និព្វាន ១ ។

ោត្ោំង ១៨ លនោះ ោលប្ចកលចញតរោារ អាររោណ៍ និង

វ ិញ្ញាណនីរួ

ៗ បាន ៦ ែូលចនោះ រ៊ឺ

វ ិញ្ញាណ

ោារ

អាររោណ៍

ចកខោត្

រូបោត្

លសាត្ោត្

សទ្ោោត្

លសាត្វ ិញ្ញាណោត្

ឃានោត្

រនធោត្

ឃានវ ិញ្ញាណោត្

ជិវាោត្

រសោត្

ជិវាវ ិញ្ញាណោត្

ោ

ោត្

លផ្ទែាពាោត្

ោ

(បញ្ា ោារ)

បញ្ញ
ា ររោណ៍

រលទោត្

រលទោារ

ធរោោត្

ចកខវ ិញ្ញាណោត្

រលទវ ិញ្ញាណោត្

គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់ សប្រដង ោត្ លដ្ឋ
ជាសត្ា

ជាជីវ ិត្

ោំង

កនងលោកលនោះ

វ ិញ្ញាណោត្

ភាពជាសភាវៈបែិលសធ ភាព

ែូចប្ែលសត្ាោំង

ល់

រប្រងម្ចនោរល

ើញ

ឮ

លគ្ព្វោះធរោតសត្ា
ែឹងកាិន

ែឹ ងរស

ែឹងលផ្ទែាពាៈ និងម្ចនោរនឹករិត្ែូចគនោំង ស់ ប្ែលកិចាោរង្ករលផសងៗ
ោំងលទោះ

នឹ ងម្ចនលឡើងបានក៏គ្ត្ូវអាស្ស័

ោរគ្បជំរួរគន

អាររោណ៍ វ ិញ្ញាណ ប្ែលជាោត្ោំង ១៨ ែូ ចលព្វលលហើ
គ្បជំគនរបស់ោត្ោំង ១៨ លនោះលហើ
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លទោះ

លទ្ើបលៅថា

ភិធរោត្ថសងគហ

លទោះក៏រប្រងម្ចនរិនបាន
ជានិសសត្ត

បែិលសធសត្ាបរគលថា

រនសសោំង

ប្ែល

ល់ថា

១៨

រិនប្រនសត្ា
ោលសត្ាោំង

និងោរ

ល់របស់

ែល់នូវលសចកដី

ប៉ាលណាោោះប្ែលសាាប់ ប្ត្វ ិញ្ញាណរិនបានសាាប់លៅផងលទ្

សាាប់ ោងោ

ោលសត្ាសាាប់លហើ
រកោងោ

ែូលចានោះោត្ោំង

វ ិញ្ញាណក៏នឹងលចញចាកោងោ

េោីត្លៅលទ្ៀត្ ោរ

ចាស់ ផ្ទាស់លៅ

ល់ែូលចនោះចាត្់ថា ជា ត្តវទ្បាោន រ៊ឺ

ម្ចនលសចកដីគ្បោន់ម្ចំថា សត្ាោំង

លទោះ ម្ចនជីវ ត្ត ជាវត្ថម្ចន

ឫទ្ធិលត្ជលផសងៗ លៅកនងខាួនលទ្ៀងោត្់ លសចកដីពិត្ ត្ួជីវ ត្តលនោះរិនសាាប់

នឹងផ្ទាស់ពីភពចាស់លៅរកទ្ីលកើត្េោីលទោះរិនម្ចន ោរលកើត្ ោរតំងលៅ
និងោរសាាប់ោំងលនោះ សទ្ធប្ត្គ្បគ្ពឹត្តលៅតរសភាពរបស់ោត្ោំង ស់
លព្វលរ៊ឺ ោលសាាប់លទោះ វ ិញ្ញាណោត្ ធរោោត្ និ ងចកខោត្ ជាលែើរ
ប្ែលជាករោជរូបក៏រលត្់ និងោលលកើត្វ ិញ្ញាណោត្ ធរោោត្ និងចកខោត្
ជាលែើរលទោះឯង ប្ែលជា នកលកើ ត្ អាស្ស័

សភាពោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់

ោត្ោំង ១៨ លនោះ លទ្ើបបែិលសធ ជីវ ត្ត និងលព្វលថា ជានិជីាវ រ៊ឺ
រិនប្រនជីវ ត្ត
សលងខបលហើ

និងបណា
ដ ោត្ោំង ១៨ គ្បោរ ោលលព្វលលដ្ឋ

ក៏បានែល់ រូបោត្ និងធរោោត្ លទោះឯង ។
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៥. អរ ិយសឆចៈ
រិ

សចា រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាលសចកដីពិត្របស់គ្ពោះ រ ិ

ោំង

ម្ចនគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាលែើរ រប្រងែឹងចាស់ចាក់ធាោះកនងសចាធរ៌ោំងលនោះ
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់លៅថា រ ិ សចាៈ ម្ចនគ្ពោះបាលីថា
រយ
ិ នំ សចាានិ =

រិ

សចាានិ

ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាលសចកដីពិត្របស់គ្ពោះ រ ិ ោំង
រិ

លឈាោោះថា

សចាៈ ។
សចាធរ៌ោំងលទោះ បេជានោំង

រប្រងែឹ ងរិ នបាន រ៊ឺ ចូល

រិនែល់ជលគ្ដរបស់សចាធរ៌លទោះ ែូលចានោះលទ្ើបសប្រដងថា នរណាកដីប្ែល
ចូលែល់សចាៈលទោះ

រប្រងឱ្យសលគ្រចភាពជាគ្ពោះ រ ិ

គ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើបគ្តស់ថា ម្ចនលភិ កខោំង
សម្ចោសរពទ្ធប្ែលសត្ាលោក លៅថា គ្ពោះ រ ិ
រិ

ត្ថារត្ជាគ្ពោះ រហនត
ៈ លគ្ព្វោះជា ក
ន គ្តស់ែឹង

សចាៈលនោះតរលសចកដីពិត្ ។
ន័

គ្បាកែ
រិ

លឡើងរក

រា៉ា ងលទ្ៀត្

រិ

រិនខសភាាត្់ល

សចាៈ បានលសចកដីថា ជាសចាៈប្ែលពិ ត្

ាៀងឃាាត្

គ្តស់ថា

ម្ចនលភិកខោំង

សចាៈ ៤ លនោះ ជារបស់ពិត្គ្បាកែ រិនខស រិ នប្រនជាគ្បោរែក្ទ្

ត្ថារត្លទ្ើ បលៅថា

រិ

សចា ែូចម្ចនគ្ពោះបាលីថា

រយ
ិ និ ត្ថានិ សចាានិ =

រិ

សចាានិ

ប្គ្បថា សចាធរ៌ោំង ៤ ប្ែលជាលសចកដីពិត្រិនប្គ្បគ្បួល លឈាោោះថា
រិ

សចាៈ ។
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សចាៈម្ចន ៤ គ្បោរ ម្ចនគថាសងគហៈសប្រដងថា
គាថាសង្គហៈទី ១៣

១៣. ទ្កខំ លត្ភូរកំ វែដំ

ត្ណា
ា សរទ្លយ ភលវ

និលោលោ ទរ និព្វានំ

រលគគ លោកត្តលោ រលត ។

ប្គ្បថា វែដៈប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងភូ រិោំង ៣ លឈាោោះថា ទ្កខ ត្ណា
ា
លឈាោោះថា សរទ្

និព្វាន លឈាោោះថា និលោធ លោកត្តរ លឈាោោះថា ររគ ។
អរ ិយសឆចៈ ៤

១.

ទ្កខសចា

ធរ៌ប្ែលជាទ្កខតរលសចកដីពិត្របស់គ្ពោះ រ ិ

ងគធរ៌ បានែល់ លោកិ
(ឥន្រនោិ

ៈ

ចិត្ត ៨១ លចត្សិក ៥១ (លវៀរលោភ) រូប ២៨

ពទ្ធរូប) ។
២. សរទ្

សចា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើត្ទ្កខ

ងគធរ៌ បានែល់

លោភលចត្សិក ។
៣. និលោធសចា ធរ៌ប្ែលជាទ្ីរ ំលត្់ទ្កខ

ងគធរ៌ បានែល់ និព្វាន។

៤. ររគសចា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យែល់ោររ ំលត្់ទ្កខ ងគធរ៌ បានែល់
ងគររគ ៨ ប្ែលលៅកនងររគចិត្ត ៤ ។
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អធិបាយអរ ិយសឆចៈ ៤
ទុក្ស
ខ ឆច
ទ្កខសចា ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១. បីឡនលតថ ម្ចន ត្ថថា ោែសងកត់ ។
២. សងខត្លតថ ម្ចន ត្ថថា ប្ដេបចា័

តក់ប្ត្ង ។

៣. សទតបលតថ ម្ចន ត្ថថា ឱយលៅដគ្កហា

៤. វ ិបរ ិណារលតថ ម្ចន ត្ថថា ប្គ្បគ្បួល ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

សត្តនតន័

។

សប្រដងទ្កខ ទ្ក ១២ គ្បោរ រ៊ឺ

១. ជាត្ិ ទ្កខ = ោរលកើត្ជាទ្កខ ។
២. ជោទ្កខ = ោរចាស់ជាទ្កខ ។
៣. ររណទ្កខ = ោរសាាប់ ជាទ្កខ ។
៤. លសាកទ្កខ = លសចកដីលសាកលៅជាទ្កខ ។
៥. បរ ិលទ្វទ្កខ = លសចកដីខសឹកខសួលជាទ្កខ ។
៦. ទ្កខទ្កខ = លសចកដីទ្កខោ

ជាទ្កខ ។

៧. លោរនសសទ្កខ = លសចកដីលំបាកចិ ត្តជាទ្កខ ។
៨. ឧបាយសទ្កខ = លសចកដីតនត្ឹ ងោរចលងអៀត្ចិត្តជាទ្កខ ។
៩.

បបិល

ជាទ្កខ ។
១០. បិល
ស្ស

ហិសរបលយរទ្កខ = ជួបវត្ថប្ែលរិនជាទ្ីស្ស

ញ់

ហិវ ិបបលយរទ្កខ = ោរគ្ព្វត្់គ្បាសចាកវត្ថប្ែលជាទ្ី

ញ់ជាទ្កខ ។
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របិចំេ ន លភត្ិ ត្របិទ្កខ = គ្បាថានវត្ថណារិនបានវត្ថលទោះ

ជាទ្កខ ។
១២. សងខិលត្តន បញ្ាបាោនកខទធទ្ោខ = លដ្ឋ

សលងខបឧបាោន

ខនធ ៥ ជាទ្កខ ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

ភិធរោន័

លចត្សិក ៥១ រូប ២៨) គ្បោរ លដ្ឋ
រួរលសចកដីថា ោ

ទ្កខសចា រួរធរ៌ ១៦០ (ចិត្ត ៨១
សលងខបបានែល់ រូប និ ងទរ ។

និ ងចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងភូរិ ៣ រ៊ឺ ោរភូ រិ

រូបភូរិ និ ង រូបភូរិលទោះឯងជាលសចកដីពិត្ រ៊ឺ ទ្កខសចាៈ ។
លដ្ឋ

កិចា ជាបរ ិញ្ញាកិចា រ៊ឺ កិចាប្ែលគ្ត្ូវកំណត្់ែឹង សំលៅែល់

ទ្កខសចាៈលទោះម្ចនលៅជាគ្បចាំ

ប្ត្ល

ើងរិនបានកំណត្់ែឹង

លទ្ើបរួ រ

កំណត្់ែឹង ។
សម្ុទយសឆច
សរទ្
១. អា

សចា ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

ូហនលតថ ម្ចន ត្ថថា គ្បរូ លរក ។

២. និ ោនលតថ ម្ចន ត្ថថា ជាលហត្គ្បរល់ឱ្យនូវផល ។
៣. សំលយរលតថ ម្ចន ត្ថថា គ្បកបទ្កនូវទ្កខ ។
៤. បលិលព្វធលតថ ម្ចន ត្ថថា ជាលគ្រឿងកងាល់ ។
លដ្ឋ

សត្តនតន័

សប្រដងលហត្ឱ្យលកើត្ទ្កខ បានែល់ ត្ណា
ា ៣ រ៊ឺ

១. ោរត្ណា
ា រ៊ឺ លសចកដីគ្បាថានោរភពលដ្ឋ

លគ្ត្ក រជាប់ចិត្ត

កនងបញ្ា ោររណាររោណ៍ គ្ពោះ ទគរីលោះបានដ្ឋច់ខាត្ ។
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សរចា

២. ភវត្ណា
ា រ៊ឺ លសចកដីគ្បាថានរូបភព

រូបភព លដ្ឋ

ឈានសម្ចបត្តិ និងលសចកដីគ្បាថានអាររោណ៍ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

លគ្ត្ក រែល់
សសសត្ទ្ិែិា

ភវត្ណា
ា ោំង ស់លនោះ រហត្តររគ លទ្ើ បលោះបាន ។

៣. វ ិភវត្ណា
ា
រ៊ឺ ោរគ្បាថានដ្ឋច់ចាកភព លដ្ឋ

លគ្ត្ក រែល់

ឧលចេទ្ទ្ិ ែិា ត្ណា
ា កនងភពោំង ៣ លនោះ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ក្នទ្កខសចាៈ
លៅថា សរទ្

សចាៈ ោលលព្វលលដ្ឋ

ភិធរោន័

លហើ

សរទ្

ិ វត្ណា
សចាៈ បានែល់ លោភលចត្សិក វភ
ា
ម្ចនចំលព្វោះកនងោរភូរិ
លោះបានលដ្ឋ

លសាតបត្តិររគ ។
និច្រាធសឆច

និលោធសចា ជាលឈាោោះរបស់ធរ៌ប្ែលរលត្់ទ្កខ លទ្ើ បលៅលឈាោោះ
បានរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា ទ្កខនិលោធ ។
កនងសចាៈលនោះ ព្វកយថា និ រប្រងសប្រដងោររិ នម្ចន លោធ សំលៅ
ែល់ ោរគ្តច់លៅ និ លោធ សំលៅែល់ រិនម្ចនោរគ្តច់លៅ ទ្កខនិលោធ
លទ្ើបម្ចនលសចកដីថា
កនងសងារ

រិ នម្ចនោរគ្តច់លៅកនងទ្កខ

ឬោររិ នគ្តច់លៅ

លគ្ព្វោះជាសចាៈប្ែលផត្ចាករត្ិោង
ំ ពួង

ោលសចាៈទ្ី ៣ ប្ែលបរគលបានសលគ្រចលហើ

ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

រប្រងម្ចនោររិនគ្តច់

លៅកនងទ្កខ លទ្ើ បលៅថា ទ្កខនិលោធ ឬលគ្ព្វោះជាបែិបកខែល់ោរគ្តច់លៅ
កនងទ្កខលទោះ និងលគ្ព្វោះជាបចា័
រិនបាន

ែល់ោររលត្់ទ្កខ គ្រប់យ៉ាងលកើត្លឡើង

ងគធរ៌ បានែល់ គ្ពោះនិព្វាន ។
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សរចា

ោរប្ែលគ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលរលត្់ទ្កខលទោះ

សងគហវ ិភារ

ម្ចនគ្ពោះបាលី

សប្រដងថា លសសវ ិោរនិលោលោ, ចាលគ, បែិនិសសលគគ, រត្តិ, ទលលយ,
ធិបា

ថា

គ្បហារត្ណា
ា លដ្ឋ

ភវនិលោធនិព្វាន បរ ិយ
អាស្ស័

ិ រររគលហើ
វោ

រប្រងសលគ្រចែល់

លសចកដីត្លៅថា

គ្ពោះនិព្វានលហើ

គ្បហារត្ណា
ា បាន គ្បហារភវៈោំង ៣

បាន រិ នឱ្យម្ចនោរលគ្ត្ក រត្លៅលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះែូលចានោះ គ្ពោះនិព្វានលទ្ើ បជា
ោររលត្់ទ្កខសចាៈប្ែលជាផល
គ្បហារត្ណា
ា លដ្ឋ

វ ិោរររគ

និងសរទ្
លទោះក៏រ៊ឺ

សចាៈប្ែលជាលហត្

គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌រលត្់ត្ណា
ា

ប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើត្ទ្កខ លទ្ើ បជាធរ៌ រ ំលត្់ទ្កខប្ែលជាផលរបស់ត្ណា
ា
ផង ។
ទុក្ន
ខ ិច្រាធសឆច
ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១. និសសរណលតថ ម្ចនោររោស់លចញចាកទ្កខោំងពួ ង ។
២. វ ិលវកលតថ ជាធរ៌ប្ែលសាៃត្់ចាកកិលលសនិងកងទ្កខ ។
៣.

សងខត្លតថ ប្ែលបចា័

តក់ប្ត្ងរិនបាន ។

៤.

រត្លតថ រិនម្ចនោរលកើត្ ោរសាាប់ត្លៅ ។

ម្ចនវចនត្ថៈថា វែដទ្កខសស និរជឈនំ
ខិ

នបាទ្ ធរោតបត្តិ វលសន

ានំ ទ្កខនិលោលោ ។
ប្គ្បថា ោររលត្់លៅក្នទ្កខ រ៊ឺ ោរ ស់លៅលដ្ឋ
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សរចា

លទ្ៀត្ នឹងរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅលទ្ៀត្ លឈាោោះថា ទ្កខនិលោធ ឬន័

សងគហវ ិភារ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

ទ្កខំ វ និរជឈត្ិ នបវត្តត្ិ ឯត្សោិនិត ទ្កខនិលោលោ ។
ទ្កខរប្រងរលត្់លៅ រប្រងរិ នគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងនិព្វានធរ៌លនោះ ែូលចានោះ
និព្វានធរ៌លនោះ លទ្ើបលឈាោោះថា ទ្កខនិលោធ ។
ងគធរ៌របស់ទ្កខនិលោធសចាៈ លទ្ើបបានែល់ គ្ពោះនិព្វាន លឈាោោះ
របស់គ្ពោះនិព្វានលទោះម្ចនលគ្ចើន លដ្ឋ
ធរ៌ រ៊ឺ
១.

លសសកោ វ ិោកោ =

លៅលឈាោោះផោ

អស់ោរៈរិនម្ចនសល់ ។

២. និលោលោ =

ការរលត្់ ។

៣. ចាលគ =

ការលោះ ។

៤. បែិនិសសលគគ =

ការលោះែង់ ។

៥. រត្តិ =

ការរួ្ ។

៦.

ការរិនម្ចនអាល័

ទលលយ =

គនជារួ

។

៧. ោរកខលយ =

ការ ស់ោរៈ ។

៨. លោសកខលយ =

ការ ស់លោសៈ ។

៩. លម្ចហកខលយ =

ការ ស់លម្ចហៈ ។

១០. ត្ណាកខលយ =

ការ ស់ត្ណា
ា ។

១១.

នបាលោ =

ការមិនក ើតក

១២.

ែបវត្តំ =

ការមិនរែរពឹតតកៅ ។

១៣.

និរិត្ំត =

ការរិនម្ចនករគឿងសមាគេ់ ។
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១៤.

បបណិហិត្ំ =

ោរមិនមានទីោំង ។

១៥.

ទ

ការមិនពាយរ ។

១៦.

បបែិសនធិ =

ការមិនមានបែិសនធិ ។

១៧.

នបបដិវត្តិ =

ោរមិ នវិេរត

១៨.

រត្ិ =

ការរិនមានគតិ ។

១៩.

ជាត្ំ =

ោរមិនលកើត្ ។

២០.

ជរ ំ =

ោរមិនចាស់ ។

២១.

ពាធិ =

ោរមិន

២២.

រត្ំ =

ោរមិនសាាប់

ូហនំ =

សងគហវ ិភារ

ែ់ ។

៊ឺ ។

២៣. អកសា ំ =

ការមិនមានកស្ ីកែ សា

។

២៤.

បរ ិលទ្វំ =

ោរមិ នមានែរិកទវៈ ។

២៥.

នបាយសំ =

ោរមិ នចលងអៀត្ចងអល់ ។

២៦.

សងាិលិែំា =

រិនម្ចនលសចកដីលៅហោង ។

ោំងលនោះសទ្ធប្ត្ជាលឈាោោះរបស់គ្ពោះនិព្វានោំង ស់ កនងសត្ិបបដ្ឋាន
សូគ្ត្ ម្ចនលទ្សទទ្កជា ២ ន័

រ៊ឺ

នលោរលទ្សទសប្រដងថា យ

ំ ត្ណា
ា លបាលទពភវ ិោ ជាលែើរ

ម្ចនលសចកដីថា ោលលៅរិនោន់បានគ្បហារត្ណា
ា លដ្ឋ

រិ

ររគលទោះ

ត្ណា
ា ក៏រប្រងលកើត្កនងអាររោណ៍ និងោារោំង ៦ លទោះបាន និងតរន័
បែិលោរលទ្សទសប្រដងថា សាលខា បលនសា ភិកខលវ ត្ណា
ា ជាលែើរ
ប្ែលសប្រដងចំប្ណករលត្់របស់ត្ណា
ា ជាលសចកដីថា ោលគ្បហារត្ណា
ា
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លដ្ឋ

រិ

សងគហវ ិភារ

សរចា

ររគលហើ

ត្ណា
ា លទោះរប្រងរលត្់កនងអាររោណ៍ និងោារោំង

៦ ែូលចនោះ ។
ម្គគសឆច
ររគសចា ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១. និ

ានលតថ រ៊ឺ សភាវៈប្ែលទំលចញចាកសងារវែដ ។

២. លហត្ាលតថ រ៊ឺ សភាវៈប្ែលជាលហត្ឱ្យែល់គ្ពោះនិព្វាន ។
៣. ទ្សសនលតថ រ៊ឺ សភាវៈប្ែលល
៤.

ធិ បលត្

ើញគ្ពោះនិព្វាន ។

យលតថ រ៊ឺ សភាវៈប្ែលជាធំកនងោរល

ើញគ្ពោះនិព្វាន

របស់សហជាត្ធរ៌ ។
ររគសចា ជាផាូវបែិបត្តិប្ែលជាលហត្ឱ្យចូលែល់គ្ពោះនិព្វាន លទ្ើប

ម្ចនលឈាោោះលៅថា ទ្កខនិលោធគរិនីបែិ បោ ជាបែិបោលែើរបីសលគ្រច
ោររលត្់ទ្កខលទោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈថា
កិលលលស ម្ចលរលទត និព្វានំ រចេនិត ឯលត្ទត្ិ = រលគគ ។
ធរោជាត្ិ ណា

ប្ែលគ្បហារកិលលសលហើ

ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា ររគ បានែល់

រប្រងែល់គ្ពោះនិព្វាន

ែាងិគកររគ រ៊ឺ

ងគររគ ៨ ។

ងគររគ ៨ លទ្ើបម្ចនទទ្ីោំងគ្បហារកិលលសផង សលគ្រចែល់
គ្ពោះនិព្វានផង

បែិបោប្ែលទំ នកបែិបត្តិឱ្យែល់គ្ពោះនិព្វានលទោះក៏រ៊ឺ

ររគោំង ៨ គ្បោរលទោះឯង បានែល់
១. សម្ចោទ្ិ ែិ ា, ២. សម្ចោសងា បប, ៣. សម្ចោវចា, ៤. សម្ចោករោ នត,
៥. សម្ចោអាជីវៈ, ៦. សម្ចោវយរៈ, ៧. សម្ចោសត្ិ , ៨. សម្ចោសម្ចធិ ។

-184-

ភិធរោត្ថសងគហ

រិ
រិ

សងគហវ ិភារ

ររគោំង ៨ គ្បោរលនោះ លៅថា ទ្កខនិលោធគរិនីបែិបោ-

សចាៈ

ោត្លដ្ឋ

សរចា

លគ្ព្វោះជាបែិបោប្ែលជាលហត្ឱ្យសលគ្រចែល់គ្ពោះនិព្វាន

ពិ ត្គ្បាកែ ។
ច្ោលច្ោយក្ិឆចរបស់អរ ិយសឆចៈមន ៤ ព្បការ គឺ

១. ទ្កខសចា ជាបរ ិលញ្ា
ទររូបខនធ ៥ លដ្ឋ

យកិចា រ៊ឺ កិចាប្ែលរួរកំ ណត្់ែឹង លសចកដីថា

សភាវធរ៌ ១៦០ គ្បោរលទោះ ជាទ្កខសចាៈ ប្ែលគ្ត្ូវ

កំណត្់ែឹងលគ្ព្វោះជាផលប្ែលលកើត្ពីលហត្ រ៊ឺ សរទ្
២. សរទ្

។

សចា ជាបហានកិចា រ៊ឺ កិចាប្ែលគ្ត្ូវលោះបង់ ឱ្យ ស់

លៅ លសចកដីថា ត្ណា
ា ៣ លដ្ឋ

សភាវៈ បានែល់ លោភលចត្សិកលទោះ

គ្ត្ឹរប្ត្កំ ណត្់ែឹងប៉ាលណាោោះរិនបាន

លគ្ព្វោះជាត្ួលហត្ឱ្យលកើ ត្ទ្កខសចាៈ

លទ្ើបម្ចនទទ្ីនឹងគ្ត្ូវលធាើឱ្យ ស់លៅ

ោលអាចលធាើឱ្យ ស់លៅបានលគ្ចើន

ប៉ានណា ទ្កខសចាៈប្ែលជាផលក៏ ស់លៅប៉ាលណាោោះ ។
៣. និលោធសចា ជាសចេិកិរ ិយកិចា រ៊ឺ ជាធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវលធាើឱ្យជាក់
ចាស់ បានែល់គ្ពោះនិព្វានជាធរ៌ប្ែលរលត្់ទ្កខ និងរលត្់ ត្ណា
ា លទោះ
ម្ចនទទ្ីគ្ត្ូវសលគ្រចែល់ ឬលធាើឱ្យជាក់ ចាស់ រ៊ឺ គ្ត្ូវលធាើឱ្យែល់ ធរ៌ប្ែល
រលត្់ត្ណា
ា
លសចកដីថា ោលលោះត្ណា
ា ប្ែលជាធរ៌ប្ែលរួរលោះរហូត្
ែល់ត្ណា
ា ស់លៅលហើ

លទ្ើ បែល់គ្ពោះនិព្វាន ោលត្ណា
ា រិ នម្ចនលៅ

កនងទ្ីលទោះ ធរ៌លទោះលឈាោោះថា និលោធសចាៈ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វាន ។
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៤. ររគសចា ជាភាវទកិចា រ៊ឺ កិចាប្ែលគ្ត្ូវចលគ្រើនឱ្យក្គ្កប្លង
លឡើង ររគសចាៈលនោះ ជា នកលធាើោរ រិ នប្រនជាត្ួអាររោណ៍ករោដ្ឋាន គ្ត្ឹរ
ប្ត្កំណត្់ែឹងប៉ាលណាោោះរិ នបាន ែូចជា ក
ន លែើរផាូវ ប្ែលនឹ ងគ្ត្ូវលែើរផាូវលៅ
ឱ្យែល់លគលលៅ រ៊ឺ និលោធសចាៈ លដ្ឋ
លទ្ើបគ្ត្ូវបែិ បត្តិឱ្យលកើត្លឡើង
បែិ បត្តិ
លដ្ឋ

លហត្លនោះ កិចារបស់ររគសចាៈ

តរន័

ិ សសទ លដ្ឋ
សរេៈ និងវប

ន័

គ្ពោះសូគ្ត្សលន្រង្កគោះលដ្ឋ

ោរ

រហាសត្ិបបដ្ឋាន សលន្រង្កគោះ

ោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន ប្ែលជាបពាភាររបស់ររគខាងលែើ រ ប្ែល

លៅកនងររគខាងលែើរលនោះ

គ្ត្ូវ

ល់ថាររគម្ចនោំង

សីល

សម្ចធិ

និងបញ្ញា ែូចគន ។
ែូលចានោះ ភាវទកិចប្ា ែលនឹងគ្ត្ូវលធាើឱ្យចលគ្រើនលឡើងលទោះ អាចចលគ្រើន
សរេករោដ្ឋានឱ្យបានឈានរនសិន

លហើ

លលើក ងគឈាន

ចលគ្រើន

ិ សសទញាណលកើត្លដ្ឋ
រូប ទរ ឱ្យវប

គ្ត្ង់ក៏បាន លនោះរ៊ឺ ោរលធាើោរង្ករ

វ ិបសសទករោដ្ឋានក៏បាន ឬនឹ ងលផដើរពី ោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន ពិចារណា
ឬបែិបោកនងភាវទកិ ចរា បស់ររគសចាៈ ។
ប្ឆក្អរ ិយសឆចៈ ៤ ច្ោយច្ហត្ុនិង្សល
ទ្កខសចាៈ ជាផល សរទ្

សចាៈ ជាលហត្ ។

និលោធសចាៈ ជាផល ររគសចាៈ ជាលហត្ ។
កនង រ ិ

សចាៈ ៤ លនោះ ចាត្់ធរ៌ប្ែលជាលហត្ទ្ក ២ សចាៈ និង

ធរ៌ប្ែលជាផល ២ សចាៈ ែូ ចគន ។
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កនងសចាៈប្ែលជាលហត្ បានែល់ សរទ្
សគ្ម្ចប់សរទ្

សងគហវ ិភារ

សចាៈ និងររគសចាៈ

សចាៈ ជាលហត្ឱ្យលកើត្ទ្កខសចាៈលដ្ឋ

គ្ត្ង់ ។

ចំប្ណកររគសចាៈប្ែលជាលហត្ឱ្យែល់និលោធសចាៈ ជាោរសប្រដង
លដ្ឋ

រ លគ្ព្វោះររគសចាៈរិនប្រនជាលហត្ឱ្យនិលោធលកើត្លឡើងលទ្ ។
និលោធសចាៈ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វានជា សងខត្ធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលលគ្ៅចាក

លហត្បចា័

ណាៗ តក់ប្ត្ងបាន និងជាធរ៌ប្ែលរលត្់ ស់នូវបចា័

ោំងពួង ែូលចានោះររគសចាៈ គ្ត្ឹរប្ត្ជាលហត្ឱ្យែល់និលោធប៉ាលណាោោះ និងោរ
ែល់និលោធសចាៈក៏ជាផលប្ែលលកើត្ពី បែិ បោរបស់ររគសចាៈលទោះឯង
លទ្ើបជាោរលព្វលលដ្ឋ

រ។

ប្ឆក្អរ ិយសឆចៈ ៤ ច្ោយច្ល្លក្ិយ និង្ច្ល្លក្ុត្ារៈ
ទ្កខសចាៈ និ ងសរទ្

សចាៈ ជាលោកិ

ធរ៌ លទ្ើបជាលោកិ

សចាៈ ។
និលោធសចាៈ និ ងររគសចាៈ ជាលោកត្តរធរ៌ លទ្ើ បជាលោកត្តរសចាៈ
កនងសចាៈោំង ២ គ្បោរលនោះ លោកិ

សចាៈ លឈាោោះថា វែដសចាៈ

លគ្ព្វោះទ្កខសចាៈលទោះ ជាទ្ីតំងក្នទររូប និងសរទ្

សចាៈលទោះ ជាលហត្

ឱ្យលកើត្ទ្កខសចាៈ និងោលទ្កខសចាៈ រ៊ឺ ទររូបគ្បាកែលឡើងលហើ

ក៏ ជា

អាររោណ៍ឱ្យលកើ ត្ត្ណា
ា ឧបាោន ជាត្ួកិលលសជាលហត្ឱ្យលធាើករោ និ ងលធាើ
ឱ្យផលរបស់ករោ រ៊ឺ ទររូបេោីលកើ ត្លឡើងលទ្ៀត្ លទ្ើបលៅថា វែដសចាៈ ។
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លោកត្តរសចាៈ រ៊ឺ និលោធសចាៈ និងររគសចាៈ លទោះលៅថា វ ិវែដសចាៈ
លគ្ព្វោះសចាៈោំង ២ លនោះ លធាើឱ្យទ្កខសចាៈ និងសរទ្

សចាៈ

ឱ្យម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹ ងលកើ ត្ត្លៅខាងរខបានលទ្ៀត្លឡើ
កនង រ ិ
លោកិ

។

សចាៈ ៤ លនោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់បង្កាញឱ្យល

គ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីទ្កខ រ៊ឺ ោរលកើត្ ចាស់
សចាៈ ឬវែដសចាៈ លដ្ឋ

ប់ រ៊ឺ រិន
ើញធរ៌ប្ែល

៊ឺ សាាប់ ប្ែលលៅថា

ទ្កខសចាៈ និងសរទ្

សចាៈ និ ងធរ៌

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីោរផត្ទ្កខ រ៊ឺ ផត្ចាកោរលកើ ត្ ចាស់
ប្ែលលៅថា លោកត្តរសចាៈ ឬវ ិវែដសចាៈ លដ្ឋ

៊ឺ សាាប់

និលោធសចាៈ ជារួ

ររគសចាៈ ។
លែើរបីគ្បលយជន៍ចលគ្រើនភាវទ

លដ្ឋ

លផដើរពីោរប្សាងរក

បែិលវធញ្ញាណ ប្ែលម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ
១. លោកិ
ឱ្យ

បែិលវធញ្ញាណ បានែល់ ោរសិកាបរ ិ

ល់ទ្កខនិងសរទ្

ៈ រហូត្ែល់ខនធ អា

ត្តិសាសទ

ត្នៈ ោត្ គ្ត្ូវសិកាែល់

និលោធសចាៈ និងររគសចាៈ ថាគ្ពោះនិ ព្វានម្ចនសភាពយ៉ា ងណា និ ងោរ
ប្សាងរកគ្ពោះនិព្វានលទោះ គ្ត្ូវអាស្ស័
រហូត្ែល់ែឹងទររូប លដ្ឋ
២.
រិ
៤

បែិបោយ៉ា ងណា ែូលចនោះជាលែើរ

វ ិបសសទញាណ ។

លោកត្តរបែិលវធញ្ញាណ

ជាបញ្ញាប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ររគ លធាើកិចាកនងោរគ្បហារកិលលស និ ងឱ្យ

ល់ែឹង រ ិ

សចាៈោំង

គ្បោរ ប្រនពិ ត្បែិលវធញ្ញាណ រ៊ឺ បញ្ញាប្ែលចូលលៅល

ើញចាស់

រ ិ សចាៈ ៤ លទោះ និងលកើត្លឡើងបានក៏ចំលព្វោះប្ត្លោកត្តរបែិលវធញ្ញាណ
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ប៉ាលណាោោះ ប្ត្លដ្ឋ
ោលសិកាឱ្យ

លវហារលទ្សទក៏សលន្រង្កគោះ
ល់លអជារនសិនលហើ

លែើរបីប្សាងរកលោកត្តរបែិលវធញ្ញាណ
គ្បាសចាកោរសិកាបរ ិ
ជាទ្កខយ៉ាងណា
បានយ៉ា ងណា

ក៏ជួ

កលោកិ

សងគហវ ិភារ

បែិលវធលទោះ

ឧបោរៈែល់ោរបែិ បត្តិ

បានស្សួលក្គ្កប្លងលឡើង

ត្តិសាសទលហើ

លបើ

ក៏នឹងរិនែឹ ងថា ីាជាទ្កខ

ីាជា នកលធាើឱ្យលកើត្ទ្កខ និងលោះលហត្ឱ្យលកើត្ទ្កខលទោះ
និ ងោររលត្់ទ្កខម្ចនសភាពយ៉ា ងណា

រហូត្ោរ

សលគ្រចនិព្វាន ជាយ៉ា ងណា ែូលចនោះជាលែើរ ។
ញាណក្នង្អរ
ិយសឆចៈ ៤
ុ

ញាណ រ៊ឺ បញ្ញា បានែល់ សម្ចោទ្ិែិា ប្ែលល
រិ

ើញចាស់កនង

សចាៈ ៤ និ ងគ្ត្ូវលកើត្លឡើង ៣ ជំ លៅថា បរ ិវែដៈ ៣ និងម្ចន

ញាណ ោរែឹងគ្រប់ ១២ គ្បោរ លទ្ើបោប់ថាជា នកសលគ្រច រ ិ
និងោលសលគ្រច រ ិ

សចាៈ ៤ គ្គ លដ្ឋ

ភាពជាគ្ពោះខី ណាស្សព
ប្ែលផត្ចាកោរសិកា
លព្វលរ៊ឺ គ្ពហោចរ ិ

បរ ិបូណ៌លហើ

សចាធរ៌

រ៊ឺ ចូលែល់

នក ស់អាសវកាិលលសជាគ្ពោះ លសកខបរគល
និងបែិបត្តិលហើ

ៈលៅចប់លហើ

ជា នកបរ ិសទ្ធបរ ិបូណ៌

។

បរ ិវែាៈ ៣
បញ្ញាប្ែលែឹង រ ិ

សចាៈ ៤ ម្ចន ៣ ជំ លៅថា បរ ិវែដៈ ៣

បរ ិវែដទ្ី ១ ជំែំបូងលៅថា សចាញ្ញាណ ជាបញ្ញាប្ែលលកើត្ពីោរ
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សរចា

សងគហវ ិភារ

សិកាែឹ ងថា រូប ទរ ខនធ ៥ ជាទ្កខសចាៈ លកើត្ពី ត្ណា
ា ប្ែលជាលសចកដី
លគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងោររណាររោណ៍ និងជាប់ចិត្តកនងភពជា សរទ្
សចាៈ

ោលរលត្់ទ្កខឱ្យ ស់លៅ

សត្ាោំង

ក៏នឹងផត្ចាកទ្កខ

សភាវៈោររលត្់ទ្កខលទោះ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វាន ជានិលោធសចាៈ ចំប្ណកប្ែល
និងបែិបត្តិយ៉ាងណា លទ្ើ បរលត្់ទ្កខបាន ស់រលីងលទោះ គ្ត្ូវអាស្ស័

បែិ បោពីោរចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន រហូត្ែល់វ ិបសសទញាណលកើត្ ចលគ្រើន
លឡើងតរលព្វធិ បកខិ

ធរ៌ ឱ្យចូលែល់ោរគ្តស់ែឹង រ ិ

បែិ បោប្ែលចូលែល់ រ ិ

សចាៈោំង ៤

សចាធរ៌ ោំង ៤ បាន រ៊ឺ ររគសចាៈ ោរែឹង

ោំងលនោះលកើត្ពីោរសិកាបរ ិ ត្តិធរ៌ ជាសចាញាណ បានែល់ ោរសិកា
រិ

សចាៈ ៤ ។
បរ ិវែដទ្ី ២ លៅថា កិចាញ្ញាណ ជាបញ្ញាប្ែលែឹង រ ិ

បែិ បត្តិ ោលម្ចនោរ

សចាៈ ថានក់

ល់កនង ទ្កខសចា ពីោរសិកាលហើ

ក៏ទរ
ំ ក

បែិ បត្តិ រកកំ ណត្់ែឹងទ្កខផង ោលកំណត្់ែឹងទ្កខក៏ជាលហត្ឱ្យជាោរ
លោះសរទ្

ៈ ត្ួត្ណា
ា ផង ោំងជាោរលធាើឱ្យជាក់ចាស់គ្ពោះនិព្វាន និង

ោរចលគ្រើន ររគ ម្ចន ងគ ៨ លដ្ឋ

ោរែឹងរបស់បញ្ញាកនងជំទ្ី ២ លនោះ

ជាោរែឹ ងថានក់បែិ បត្តិ លទ្ើបលៅថា កិចាញាណ ជាោរបែិ បត្តិកិចាកនង
រិ
ជារួ

សចាៈ ៤ ជំទ្ី ១ ែល់ជំទ្ី ២ លទ្ើបែឹង រ ិ

សចាធរ៌ ៨ ញាណ

គន ។
បរ ិវែដទ្ី ៣ ជំទ្ី ៣ លៅថា កត្ញ្ញាណ ជាបញ្ញាោរែឹងថានក់បែិលវធ

ជាោរែឹ ងទ្កខបរ ិបូណ៌លហើ

សរទ្
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សរចា

និលោធ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វានក៏ ជាក់ចាស់លហើ
ក៏បានចលគ្រើនលហើ
រិ

បែិបោ រ៊ឺ ររគ ម្ចន ងគ ៨

ោរែឹងជំទ្ី ៣ ចូលែល់ថានក់ែឹងចាស់ ចាក់ធាោះកនង

សចាធរ៌ លដ្ឋ

ពិត្គ្បាកែ រួរលសចកដីថា ែឹ ង រ ិ

ញាណបរ ិវែដ ៣ ជំនីរួ
រិ

សងគហវ ិភារ

សចាធរ៌លដ្ឋ

ៗ ម្ចន ៤ សចាៈ រួរញាណប្ែលជាោរែឹងកនង

សចាធរ៌ោំង ស់ ១២ គ្បោរ ។
បរ ិវែដ ៣ អាោរ ១២ របស់ញាណកនង រ ិ

សចាធរ៌លនោះ ម្ចន

ឧបោរៈប្ែលជាប់ោក់ទ្ងគន រ៊ឺ សចាញ្ញាណ ឧបោរៈែល់ កិចាញ្ញាណ
ោំងសចាញ្ញាណ និងកិ ចាញ្ញាណ ឧបោរៈែល់ កត្ញ្ញាណ ឧបម្ចែូចោរ
លធាើោរង្ករ គ្ត្ូវម្ចនោរ
ល់ែឹងលហើ

ល់ែឹងោក់ ទ្ងជារួ

ោរង្ករ ោលម្ចនោរ

ក៏ ចាប់លផដើរលធាើ ោលលធាើគ្ត្ូវតរោរ

លទោះក៏សលគ្រចបានផល

ល់ែឹង ោរង្ករ

លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

សចាញ្ញាណ

កិចាញ្ញាណ និង កត្ញ្ញាណ ប្ែលជាោរលធាើឱ្យ ស់វែដទ្កខបាន ក៏ម្ចន
ឧបលរ

យយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។
សឆចវិម្ុត្ាិ
រិ

សចាធរ៌ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ទ្កខសចា សរទ្

និងររគសចាលទោះ ោលពិចារណាែល់ ងគធរ៌លហើ
លចត្សិក

៥១

(លវៀរលោភ)

រូប

២៨

លោភលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ សរទ្

សចា និលោធសចា
លោកិ

ជា ងគធរ៌របស់

ចិត្ត ៨១
ទ្កខសចា

សចា និព្វាន ជា ងគធរ៌របស់

និលោធសចា និង ងគររគ ៨ បានែល់ បញ្ញាលចត្សិក វ ិត្កាលចត្សិក
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សរចា

វ ិរត្ិលចត្សិក ៣ វ ីរ ិ

សងគហវ ិភារ

លចត្សិក សត្ិ លចត្សិក និ ង ឯករគតលចត្សិក

ប្ែលគ្បកបកនងររគចិត្ត ៤ ជា ងគធរ៌របស់ ររគសចាៈ ។
បររត្ថធរ៌ោំង ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និងនិព្វាន ោល
សលន្រង្កគោះចូលកនង រ ិ

សចាធរ៌ោំង ៤ លហើ

លៅម្ចនសល់លទ្ៀត្ រ៊ឺ

ររគចិត្ត ៤ និងលចត្សិកប្ែលគ្បកបលគ្ៅពីលចត្សិកប្ែលជា ងគររគ ៨
និងផលចិត្ត

៤ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

សលន្រង្កគោះចូលកនង រ ិ

ផលចិត្តោង
ំ

៤ លទោះ

សចាណារិ នបាន លទ្ើបលឈាោោះថា ជាសចាវ ិរត្តិលៅ

ែូចកនងគថាសងគហៈប្ែលសប្រដងថា
គាថាសង្គហៈទី ១៤
១៤. ររគ

ចត្សចាវ ិនិសសដ្ឋ

តត ផោ លចវ

ឥត្ិ បញ្ាបបលភលទ្ន

បវលតត សពាសងគលហា ។

ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលគ្បកបជារួ

ររគចិត្តនិងផលចិត្តបាទ្ (លគ្ៅពី

ែាងិគកររគ) លទោះ លឈាោោះថា ជាធរ៌ប្ែលរួចចាក រ ិ
ធរ៌ោំង

ោំងពួងលដ្ឋ

បានលព្វលរកលហើ

សចាៈ ៤ ោររួបរួរ

គ្បលភទ្ ៥ យ៉ា ង លដ្ឋ

គ្បោរែូ ចប្ែល

។

លសចកដីថា ធរ៌ប្ែលផត្ចាក រ ិ

សចាៈ ៤ បានែល់ ររគចិត្តោំង

៤ និ ងលចត្សិកប្ែលគ្បកប ២៨ (លវៀរ ងគររគ ៨) លៅថា ររគចិត្តបាទ្
ប្ែលសល់ ២៩ (ោប់ររគចិត្ត ១ និងលចត្សិក ២៨) ផលចិត្តោំង ៤
និងលចត្សិកប្ែលគ្បកប ៣៦ លៅថា ផលចិត្តបាទ្ ៣៧ (ោប់ផលចិត្ត
១ និងលចត្សិក ៣៦) ធរ៌ោំងលនោះរិនចាត្់លៅកនងសចាៈណាៗ ោំង ស់
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សរចា

លទ្ើបម្ចនឋានៈផត្វ ិលសសចាក រ ិ សចាៈោំង ៤ លទ្ើបលៅធរ៌ោំងលនោះ
ថា សចាវ ិរត្តិ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្
កនងឥន្រនោី

និន្រនោិ

ពទ្ធរូប

រ៊ឺ

រូបធរ៌ប្ែលរិ នបានោក់ទ្ង

៍ សំលៅែល់ រូបខាងលគ្ៅប្ែលរិ នជាប់ ោក់ទ្ងនឹ ងវត្ថម្ចន

ជីវ ិត្ និងបញ្ា ត្ិតធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាបញ្ា ត្ិត តរលវហាររបស់សត្ាលោក
ជាសរោត្ិសចាៈ រិនប្រនជាបររត្ថសចាៈ លទ្ើបសលន្រង្កគោះចូលកនង រ ិ
ធរ៌ោង
ំ ៤ រិ នបាន
រួរលសចកដីថា

នលោរថាជាសចាវ ិរត្តិបានែូចគន ។
សពាសងគហៈ

រ៊ឺ

ោររួបរួរបររត្ថធរ៌ោំង ស់

សលន្រង្កគោះកនងធរ៌ ៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ ខនធ ៥ ឧបាោនកខនធ ៥ អា
ោត្ ១៨ និ ង រ ិ

សចា

ត្នៈ ១២

សចាៈ ៤ ម្ចនគ្ត្ឹ រប៉ាលណោ ោះ ។
អវស្ដនគាថា
ឥចាានរទ្ធរចិលត្

ភិធរោត្ថសងគលហ

សត្តលម្ច បរ ិលចេលោ

ំ

សម្ចលសលនវ និែិលា ត ។

ភិ ធរោត្ថសងគហបរ ិលចេទ្ទ្ី ៧ លឈាោោះថា សរចា
ប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយរចទទ្កលហើ

លដ្ឋ

សលងខបចប់ប្ត្គ្ត្ឹរលនោះ ៕

ឆប់ បរ ិច្ឆេទទី ៧

🖎🕮✍
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សរចា

សងគហវ ិភារ

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាលី-ប្ព្ប
សត្ាច្ម បរ ិច្ឆេច្ទា សម្ុឆចយសង្គហវិភាច្គា
បរិលចេទ្ទ្ី ៧ លឈាោោះសរចា
(១) ោាសត្តត្ិវ ិោ វតត
លត្សំ ោនិ
ប្គ្បថា

វត្ថធម្ចោ សលកខណា

ថាលយរំ

សភាវធរ៌ោំង

បវោខរិ សរចា

ំ។

ប្ែលម្ចនលកខណៈរបស់ខួាន

៧២ គ្បោរលទោះ រ៊ឺ ខ្ំលព្វលរួចលហើ

ោំងលទោះ តរសររួរែល់ោរគ្បកប ។
(២)

សងគហវិភារ

ឥឡវលនោះនឹ
ងលព្វលនូវពួកធរ៌
ូ

កសលសងគលហា រិសសកសងគលហា លព្វធិបកខិ

សពាសងគលហា លចត្ិ សរចា

ម្ចន

សងគលហា

សងគលហា ចត្ពាិលោ លវទ្ិ ត្លព្វា ។

បណិ ា ត្របបីគ្ជាបថា សរចា

សងគហៈម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

សងគហៈ ១ រិសសកសងគហៈ ១ លព្វធិបកខិ

កសល

សងគហៈ ១ និងសពាសងគហៈ ១ ។

អក្ុសលសង្គច្ហា
ោរគ្បរូលពួក កសលធរ៌
(៣) កេំ ?
ភវសលវ ទ្ិដ្ឋាសលវ

កសលសងគលហ តវ ចតតលោ អាសវ ោម្ចសលវ
វ ិជាាសលវ ។

កសលសងគហៈែូចលរដច? លំដ្ឋប់ែំបូងកនង កសលសងគហៈ
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(លនោះ) អាសវៈម្ចន ៤ រ៊ឺ ោម្ចសវៈ ១ ភវសវៈ ១ ទ្ិដ្ឋាសវៈ ១

និង វ ិជាាសវៈ ១ ។

(៤) ចតតលោ ឱ្ឃា ោលម្ចលឃា ភលវលឃា ទ្ិលដ្ឋាលឃា
ឱ្
ទ្ិលដ្ឋា

ៈោំង

១ និ ង វ ិលជាា

ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ោលម្ច

វ ិលជាាលឃា ។
១ ភលវ

១

១។

(៥) ចតតលោ លយគ ោរលយលគ ភវលយលគ ទ្ិែិាលយលគ

វ ិជាាលយលគ ។

លយរោំង

ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ោរលយរ ១ ភវលយរ ១

ទ្ិែិលា យរ ១ និង វ ិជាាលយរ ១ ។
(៦) ចតតលោ រទថ
សីលពាត្បោម្ចលសា ោ
រនថោំង

ភិជាោ

រលទថ, ពាបាលោ ោ

រលទថ, ឥទ្ំសចាាភិនិលវលសា ោ

ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

ោ

រនថ ១ សីលពាត្បោម្ចសោ

ោ

រនថ ១ ។

ភិជាោ

រលទថ,

រលទថ ។

រនថ ១ ពាបាទ្-

រនថ ១ និងឥទ្ំសចាាភិនិលវស-

(៧) ចតតលោ ឧបាោទ ោរបាោនំ ទ្ិែាបាោនំ សីលពាត្បាោនំ
ត្តវទ្បាោនំ ។
ឧបាោនោំង

ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ោរបាោន ១ ទ្ិែាបាោន ១

សីលពាត្បាោន ១ និង ត្តវទ្បាោន ១ ។
(៨) ឆ្ នីវរណានិ ោរចេនោនីវរណំ ពាបាទ្នីវរណំ េិនរិទ្ធនីវរណំ

ឧទ្ធចាកកាចានីវរណំ វ ិចិកិចាេនី វរណំ

វ ិជាានីវរណំ ។
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ម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ោរចេនោនីវរណ ១ ពាបាទ្-

នីវរណ ១ េិនរិ ទ្ធនីវរណ ១ ឧទ្ធចាកកាចានីវរណ ១ វ ិចិកិចាេនីវរណ ១
និង វ ិជាានីវរណ ១ ។
(៩)

សត្ត

បែិ ឃានសលយ

វ ិជាានសលយ ។
នស័

នសយ

ោរោគនសលយ

ម្ចទនសលយ

ោំង

ទ្ិដ្ឋានសលយ

ភវោគនសលយ

វ ិចិកិចាេនសលយ

ម្ចន ៧ គ្បោរ រ៊ឺ ោរោគនស័

ភវោគនស័

១ បែិឃានស័

១ ម្ចទនស័

វ ិចិកិចាេនស័

១ និ ង វ ិជាានស័

១។

១ ទ្ិដ្ឋានស័

១
១

(១០) ទ្ស សំលយជទនិ ោរោរសំលយជនំ រូបោរសំលយជនំ
រូបោរសំលយជនំ បែិ

សំលយជនំ ម្ចនសំលយជនំ ទ្ិែិស
ា ំលយជនំ
វ ិចិកិចាេសំលយជនំ

សីលពាត្បោម្ចសសំលយជនំ
វ ិជាាសំលយជនំ សត្តលនត ។
សំលយជនៈោំង

ម្ចន

១០

គ្បោរ

ោរោរសំលយជន ១ រូបោរសំលយជន ១
បែិ

សំលយជន

១

ម្ចនសំលយជន

១

ឧទ្ធចាសំលយជនំ
កនងសត្តនតន័

រ៊ឺ

រូ បោរសំលយជន ១
ទ្ិែិស
ា ំលយជន

១

សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន ១ វ ិចិកិចាេសំលយជន ១ ឧទ្ធចាសំលយជន
១ និ ង វ ិជាាសំលយជន ១ ។
(១១)

បោនិបិ

ភវោរសំលយជនំ បែិ

ទ្ស

សំលយជទនិ

ោរោរសំលយជនំ

សំលយជនំ ម្ចនសំលយជនំ ទ្ិែិស
ា ំលយជនំ
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សរចា

វ ិចិកិចាេសំលយជនំ

សីលពាត្បោម្ចសសំលយជនំ
រចេរ ិ

សំលយជនំ

វ ិជាាសំលយជនំ

សំលយជនៈោំង

ម្ចន

សងគហវ ិភារ

ឥសាសំលយជនំ

ភិធលរោ ។
១០

គ្បោរ

សូរបីយ៉ាងែក្ទ្កនង

ភិ ធរោ រ៊ឺ ោរោរសំលយជន ១ ភវោរសំលយជន ១ បែិ

សំលយជន ១

ម្ចនសំលយជន ១ ទ្ិែិស
ា ំលយជន ១ សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន ១
វ ិចិកិចាេសំលយជន ១ ឥសាសំលយជន ១ រចេរ ិ

សំលយជន ១

និង វ ិជាាសំលយជន ១ ។
(១២) ទ្ស កិលលសា លោលភា លោលសា លម្ចលហា ម្ចលទ ទ្ិែិា

វ ិចិកិចាេ េិនំ ឧទ្ធចំា

ហិរ ិកំ

លទត្តបបំ ។

កិលលស (លគ្រឿងលៅហោង) ោំង

ម្ចន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ លោភ ១

លោស ១ លម្ចហ ១ ម្ចនោះ ១ ទ្ិែិា ១ វ ិចិកិចាេ ១ េិន ១ ឧទ្ធចា ១

ហិរ ិក ១

និង លទត្តបប ១ ។
(១៣) អាសវទ្ីស បលនត្ថ ោរភវទលរន ត្ពាត្ថោ ត្ណា
ា
ធិលបបត, សីលពាត្បោម្ចលសា ឥទ្ំសចាាភិនិលវលសា

ត្តវទ្បាលោ ច

ត្ថាបវត្តំ ទ្ិែិារត្លរវ បវចាត្ិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ បណា
ដ ពួក កសលោំង
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់បំណង
ជាទ្ីតំងលដ្ឋ

កត្ណា
ា
ប្ែលម្ចនវត្ថោរនិ ងភពលទោះ

ឱ្យលឈាោោះថា ោរនិងភវ លហើ

គ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ា ងលនោះថា

ម្ចនអាសវជាលែើរលនោះ

សីលពាត្បោម្ចស

ត្តវទ្បាោន ។
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(១៤)

សរចា

សងគហវ ិភារ

អាសលវឃា ច លយគ ច,
ត្លយ រទថ ច វត្ថលត,
ឧបាោទ ទ្លវ វតត,
ែា នីវរណា សិ

ឆ្លឡវនសយ លហានតិ

នវ សំលយជទ រត

កិលលសា ទ្ស វលតត

នវោ បាបសងគលហា ។

ប្គ្បថា អាសវៈ ឱ្
លដ្ឋ

ំ។

ងគធរ៌រួ

ំ

ៈ លយរៈ និងរនថៈ ោំងលនោះ ោលលព្វល

ៗ ម្ចន ៣ ឧបាោនម្ចន ២ និងនីវរណៈមាន ៨ ។

អនុ ស័យ មានអងគធម៌ែរមត្ថ ៦ សំកោជនៈមាន ៩
១០ អ ុ សេសងគហៈរប្មងមាន ៩

ិកេសមាន

ង ដូក្នេះ ។

ម្ិសសក្សង្គច្ហា
រិសសកសងគហ
(១៥) រិសសសងគលហ ឆ្ លហត្ូ លោលភា លោលសា លម្ចលហា
លោលភា

លោលសា

លម្ចលហា ។

កនងរិសសសងគហ លហត្ោំង
លម្ចហ ១

លោភ ១

ម្ចន ៦ រ៊ឺ លោភ ១ លោស ១

លោស ១ និង លម្ចហ ១ ។

(១៦) សត្ត ឈានង្កគនិ វ ិត្លោា វ ិចាលោ បីត្ិ ឯករគត លសារនសសំ

លោរនសសំ ឧលបោខ ។
ឈានងគ ( ងគរបស់ឈាន) ោំង
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បីត្ិ ១ ឯករគត ១ លសារនសសលវទ្ទ ១ លោរនសសលវទ្ទ ១ និង
ឧលបោខលវទ្ទ ។
(១៧) ោាទ្ស មគគងាគនិ សមាមទិដិឋ សមាមសងកកែា សមាមោចា
សមាម មមកនាត សមាមអាជីកោ សមាមោោកមា សមាមសតិ សមាមសមាធិ
មិ ចាាទិដិឋ មិចាាសងកកែា មិចាាោោកមា មិចាាសមាធិ ។
មគគងគ (អងគមគគ) ទាំងឡាយមាន ១២ គឺ សមាមទិដិឋ ១ សមាមសងកែប ១
សមាមោចា ១ សមាម មមនត ១ សមាមអាជី វ ១ សមាមោោម ១ សមាមសតិ ១
សមាមសមាធិ ១ មិចាាទិដិឋ ១ មិចាាសងកែប ១ មិចាាោោម ១ និងមិចាា
សមាធិ ១ ។
(១៨)

ិ ហ ិយំ
ជិ វរនទ

ព្វវីសតិរនទិោនិ

កាយិរនទិយំ

ឥតថិរនទិយំ

្ ុ ខរនទិយំ

កសាតិរនទិយំ

ែុរ ិសិ រនទិយំ

ជីវ ិត្ិ រនទិយំ

ឃានិរនទិយំ
មនិរនទិយំ

សុ ខិរនទិយំ ទុ ិខរនទិយំ កសាមនសសិរនទិយំ កទាមនសសិរនទិយំ ឧកែ ិរខ នទិយំ
សទធិរនទិយំ

វីរិយិរនទិយំ

សតិរនទិយំ

សមាធិរនទិយំ

ែញ្ាិរនទិយំ

អនញ្ញាតញ្ា សាមីតិរនទិយំ អញ្ាិរនទិយំ អញ្ញាោវិរនទិយំ ។
ឥរនទិយទាំងឡាយមាន ២២ គឺ ្ ុខរនទិយ ១ កសាតិរនទិយ ១

ិ ហ ិ យ ១ កាយិរនទិយ ១ ឥតថិរនទិយ ១ ែុរ ិសិរនទិយ ១
ឃានិរនទិយ ១ ជិ វរនទ
ជីវ ិតិ រនទិយ ១ មនិរនទិយ ១ សុខិរនទិយ ១ ទុ ិរខ នទិយ ១ កសាមនសសិរនទិយ ១

កទាមនសសិរនទិយ ១ ឧកែ ិខរនទិយ ១ សទធិរនទិយ ១ វីរិយិរនទិយ ១ សតិរនទិយ ១
សមាធិរនទិយ ១ ែញ្ាិរនទិយ ១ អនញ្ញាតញ្ា សាមីតិរនទិយ ១ អញ្ាិរនទិយ ១
និងអញ្ញាោវិរនទិយ ១ ។
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(១៩) នវ ពោនិ សទាធពេំ វីរិយពេំ សតិពេំ សមាធិពេំ
ែញ្ញាពេំ ហិរ ិពេំ ឱតតែបពេំ អហិរ ិ ពេំ អកនាតតែបពេំ ។
ពេទាំងឡាយមាន ៩ រែការ គឺ សទាធពេ ១ វីរិយពេ ១
សតិ ពេ ១ សមាធិពេ ១ ែញ្ញាពេ ១ ហិរព
ិ េ ១ ឱតតែបពេ ១
អហិរ ិ ពេ ១ និងអកនាតតែបពេ ១ ។
(២០

្ោតករា

អធិែតី

ឆនាទធិែតិ

វីរិោធិែតិ

្ិ ោតធិែតិ

វីមំសាធិ ែតិ ។
អធិ ែតីមាន ៤ រែការ គឺ ឆនាទធិែតិ ១ វីរិោធិែតិ ១ ្ិោតធិែតិ ១
និងវីមំសាធិែតិ ១ ។
(២១) ្ោតករា អាហារា

ព

ីកាករា អាហាករា, ផ្កសា ទុតិកោ,

មកនាសកញ្ចតនា តតិោ, វិញ្ញាណំ ្តុតំថ ។
អាហារទាំងឡាយមាន ៤ រែការ គឺ

វេិងាករាហារ ១ ផ្សាហារ

ទី ២ មកនាសកញ្ចតនាហារទី ៣ និ ងវិញ្ញា្ហារទី ៤ ។
(២២) ឥរនទិកយសុ ែកនតថ កសាោែតតិមគគញាណំ អនញ្ញាតញ្ា សាមី តិរនទិយំ ។
មាងកទៀត

ុនងមិសស សងគហកនេះ

ែ្
ែ ឥរនទិយទាំងឡាយ

កសាោែតតិមគគញាណ ក្មេះថា អនញ្ញាតញ្ា សាមីតិរនទិយ ។
(២៣) អរហតតផ្េញាណំ អញ្ញាោវិរនទិយំ ។
អរហតតផ្េញាណ ក្មេះថា អញ្ញាោវិរនទិយ ។
(២៤) មកជឈ ឆ ញា្និ អញ្ាិរនទិោនីតិ ែវុ្ចនិត ។
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ញាណទាំងឡាយ ៦ រតង់ ្
ែ េកោ កៅថា អញ្ាិរនទិយ ។
ិ ិរនទិយញ្ច រូបារូែវកសន ទុវធ
ិ ំ កហាតិ ។
(២៥) ជីវត

ជីវ ិតិ រនទិយមាន ២ រែការ កោយការប្្ ជារូែនិងនាម ។
(២៦)

ែញ្ចវិញ្ញាកណសុ

្នងាគនិ ,

អវីរ ិកយសុ

ពោនិ ,

អកហតុក សុ មគគងាគនិ ន េពភនិត ។
អងគពនឈានោំង
ពេទាំងឡាយ

រប្មងមិនមាន ុនងវិញ្ញាណទាំងឡាយ ៥

រប្មងមិនមាន ុនង្ិ តតប្ដេរបាសចា កស្ ីែពាោម

ទាំងឡាយ អងគមគគទាំងឡាយ រប្មងមិ នមាន ុនងអកហតុ ្ិតតទាំងឡាយ ។
(២៧) តថា វិ្ិ ិចាា្ិកតត ឯ គគោ មគគិរនទិយពេភាវំ ន គ្ាតិ ។
កោយរែការដូកចានេះ

ឯ គគោរប្មងមិ នដេ់ភាពជាមគគ

ឥរនទិយ

ឬពេ ុនង្ិតតប្ដេរែ ែកោយកស្ ីែសងស័យ (វិ្ិ ិចាា) ។

(២៨) ទាិកហតុ តិកហតុ ជវកនកសាវ យថាសមភវ ំ អធិែតិ ឯកកាវ

េពភតីតិ ។
អធិ ែតិ ប្តមាងគត់ រប្មងមាន ុនងជវន្ិ តត ប្ដេជាទាិកហតុ

និងតិកហតុ ទាំងឡាយោមសមគួរ ។
(២៩) ឆ្ លហត្ូ បញ្ា ឈានង្កគ
លសាឡសិន្រនោិ

ធម្ចោ ច

ររគង្កគ នវ វត្ថលត
ពលធម្ចោ នលវរ ិត ។

ចតតលោធិបត្ិ វតត

ត្ថាហាោត្ិ សត្តោ

កសោទ្ិសម្ចកិលណាោ

វលតតរិសសកសងគលហា ។

លហត្ ម្ចន ងគធរ៌ ៦, ឈានងគ ម្ចន ងគធរ៌ ៥, ររគងគ ម្ចន ងគធរ៌ ៩,
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ធិបត្ី ម្ចន ងគធរ៌ ៤,

អាហារ ម្ចន ងគធរ៌ ៤ ែូ ចគន របបីគ្ជាបោរសប្រដងរិសសកសងគហៈ
ប្ែលម្ចនកសលជាលែើរ ោ

គន លដ្ឋ

ម្ចន ៧ កង ែូលចនោះ ។

ភោធិរកខិយសង្គភហា
កព្វធិ ែ ិខយសងគហ
(៣០) កព្វធិែ ិខយសងគកហ ្ោតករា សតិែោឋនា កាោនុែសសនាសតិ បោឋនំ

កវទនានុ ែសសនាសតិែោឋនំ

្ិោតនុែសសនាសតិែោឋនំ

ធមាមនុែសសនាសតិែោឋនំ ។
ន
ែ ិយ
ខ ធម៌ (ធម៌ជា្ំប្ណ ពនការរោស់ដឹង) សតិបបោឋន
ុងកព្វធិ

មាន ៤ គឺ កាោនុែសសនាសតិបបោឋន ១ កវទនានុែសសនាសតិបបោឋន ១
្ិោតនុែសសនាសតិបបោឋន ១ និងធមាមនុែសសនាសតិបបោឋន ១ ។
(៣១) ្ោតករា សមមែបធានា ឧែបនាននំ បាែកានំ ែហានាយ
ោោកមា, អនុ ែបនាននំ បាែកានំ អនុែាទាយ ោោកមា, អនុែបនាននំ
ុ សោនំ ឧែាទាយ ោោកមា, ឧែបនាននំ

ុសោនំ ភិកយាភាោយ

ោោកមា ។
សមមែបធានទាំងឡាយមាន
អ ុ សេធម៌ ទាំងឡាយប្ដេក ើ តក

៤

គឺ

កស្ ីព
ែ ាោម មាចត់នូវ

ើងកហើយ ១ កស្ ីែពាោមកដើ មបី

ញា
ុ ំងអ ុសេធម៌ទាំងឡាយប្ដេមិនទាន់ក ើតក

ើងមិនឱយក ើតក

កស្ ីព
ែ ាោមញា
ុ ំង ុសេធម៌ទាំងឡាយប្ដេមិនទាន់ក ើតក
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ក ើតក
ក

ើង

១

កស្ ីែពាោមញា
ុ ំង ុសេធម៌ទាំងឡាយប្ដេក ើត

ើងកហើយឱយ្ករមើនក

ើងោងពរ ប្េងប្ថ្មកទៀត ១ ។

(៣២) ចតតលោ ឥទ្ធិបាោ ឆ្នោិទ្ិបា
ធ លោ វ ីរ ិ

វ ីរំសិទ្ិបា
ធ លោ ។

ចិត្ិទ្
ត ិធបាទ្ ១ និងវ ីរំសិទ្ិបា
ធ ទ្ ១ ។
សម្ចធិន្រនោិ
សត្ិន្រនោិ

បញ្ាិន្រនោិយនិ

ំ បញ្ាិន្រនោិ

ឥន្រនោិ

សទ្ធិន្រនោិ

ម្ចន ៥ រ៊ឺ

១ សម្ចធិន្រនោិ

វ ីរ ិ

សទ្ធិន្រនោិ

១ និ ងបញ្ាិន្រនោិ

(៣៤) បញ្ា ពោនិ សោធពលំ វ ីរ ិ
ពលោំង

ំ

ិន្រនោិ

ំ

ិទ្ិធបាទ្ ១
សត្ិន្រនោិ

ំ

ំ។

ោំង

បញ្ញាពលំ ។

ិទ្ិបា
ធ លោ ចិត្ិតទ្ិបា
ធ លោ

ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ឆ្នោិទ្ិធបាទ្ ១ វ ីរ ិ

ឥទ្ធិបាទ្ោំង
(៣៣)

សងគហវ ិភារ

សរចា

១ វ ីរ ិ

ិន្រនោិ

១

១។
ពលំ សត្ិពលំ សម្ចធិពលំ

ម្ចន ៥ រ៊ឺ សោធពល ១ វ ីរ ិ

ពល ១ សត្ិពល ១

សម្ចធិពល ១ និងបញ្ញាពល ១ ។
វ ីរ ិ

ិ
(៣៥) សត្ត លព្វជឈង្កគ សត្ិសលម្ចពជឈលង្កគ ធរោវច

សលម្ចពជឈលង្កគ

បី ត្ិសលម្ចពជឈលង្កគ

សលម្ចពជឈលង្កគ

បសសទ្ធិសលម្ចពជឈលង្កគ

សម្ចធិ-

សលម្ចពជឈលង្កគ ឧលបោខសលម្ចពជឈលង្កគ ។
លព្វជឈងគោំង

ម្ចន ៧ រ៊ឺ សត្ិ សលម្ចពជឈងគ ១ ធរោវ ិច

-

សលម្ចពជឈងគ ១ វ ីរ ិ សលម្ចពជឈងគ ១ បីត្ិសលម្ចពជឈងគ ១ បសសទ្ធិសលម្ចពជឈងគ ១
សម្ចធិសលម្ចពជឈងគ ១ និងឧលបោខសលម្ចពជឈងគ ១ ។
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សរចា

ែា

ររគង្កគនិ

សម្ចោទ្ិែិា

សម្ចោសងាលបា

សម្ចោវចា

សម្ចោករោលទត សម្ចោអាជីលវ សម្ចោវយលម្ច សម្ចោសត្ិ សម្ចោសម្ចធិ ។
ងគក្នររគោំង

ម្ចន ៨ រ៊ឺ សម្ចោទ្ិែិា ១ សម្ចោសងាបប ១

សម្ចោវចា ១ សម្ចោករោនត ១ សម្ចោអាជីវ ១ សម្ចោវយរ ១ សម្ចោសត្ិ ១
និងសម្ចោសម្ចធិ ១ ។
(៣៧) ឯត្ថ បន ចតតលោ សត្ិបដ្ឋាទត្ិ សម្ចោសត្ិ ឯោវ បវចាត្ិ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងលព្វធិ បកខិ
ប្ត្រួ

សងគហលនោះ លោកលៅ សម្ចោសត្ិ

ប៉ាលណាោោះថា សត្ិបបដ្ឋាន ។
(៣៨) ត្ថា ចតតលោ សរោបបោទត្ិ ច សម្ចោវយលម្ច ។
លដ្ឋ

គ្បោរែូលចានោះ សម្ចោវយរ ប្ត្រួ

ប៉ាលណាោោះ លោកលៅថា

សរោបបោន ។
(៣៩) ឆ្លទោ ចិត្រ
ត លបោខ ច

សោធបសសទ្ធិបីត្ិលយ

សម្ចោទ្ិែិា ច សងាលបា

វយលម្ច វ ិរត្ិត្ត

សម្ចោសត្ិ សម្ចធីត្ិ

ចទ្ោលសលត្ សភាវលត

សត្តត្ឹសបបលភលទ្ន

សត្តោ ត្ត្ថ សងគលហា ។

ប្គ្បថា លព្វធិបកខិ

ធរ៌ោំង

លនោះ លដ្ឋ

ំ។

សភាវ ងគធរ៌ម្ចន

១៤ រ៊ឺ ឆ្នោៈ ១, ចិត្ត ១, ឧលបោខ ១, សោធ ១, បសសទ្ធិ ១, (ោ

បសសទ្ធិ

និងចិត្តបសសទ្ធិោំង ២ លនោះោប់ ១) បីត្ិ ១, សម្ចោទ្ិែិា ១, សម្ចោសងាបប ១,
សម្ចោវយរ ១, វ ិរត្ិ ៣, សម្ចោសត្ិ ១, សម្ចោសម្ចធិ ១, លដ្ឋ

គ្បលភទ្ម្ចន

៣៧ ោរគ្បរូលធរ៌ជាចំប្ណកកនងោរគ្តស់ែឹងលទោះម្ចន ៧ យ៉ា ង ។
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(៤០) សងាបបបសសទ្ធិ ច បីត្លបោខ ឆ្លទោ ច ចិ ត្ំត វ ិរត្ិត្ត
នលវកឋាទ វ ីរ ិ

ំ នវែា

ញ្ា

សត្ី សម្ចធី ចត្ បញ្ា បញ្ញា

សោធ ទ្ឋានត្តរសត្តត្ឹស-

ធម្ចោនលរលសា បវលោ វ ិភាលគ ។

ប្គ្បថា ធរ៌ ៩ គ្បោរ រ៊ឺ សម្ចោសងាបប បសសទ្ធិ បីត្ិ ឧលបោខ ឆ្នោៈ ចិត្តៈ

និងវ ិរត្ិ ៣ ជាធរ៌គ្បាកែកនងឋានប្ត្ ១ វ ីរ ិ គ្បាកែកនងឋាន ៩ សត្ិគ្បាកែ
កនងឋាន ៨ សម្ចធិគ្បាកែកនងឋាន ៤ បញ្ញាគ្បាកែកនងឋាន ៥ សោធ
គ្បាកែកនងឋាន ២ ោំង ស់លនោះជាោរប្ចកធរ៌ែ៏ឧត្តរ ៣៧ គ្បោរ
យ៉ា ងគ្បលសើរ ។
(៤១) សលពា លោកត្តលរ លហានតិ
លោកិល

បិ

ប្គ្បថា លព្វធិបកខិ

ថាលយរំ
ធរ៌ោំង

ន វ សងាបបបី ត្ិលយ
ឆ្ពាិសទ្ធិបវត្តិ

ំ។

ោំងពួងរប្រងម្ចនកនងលោកត្តរ

ចិត្ត សម្ចោសងាបប និងបីត្ិរប្រងរិ នម្ចនកនងលោកត្តរចិត្តែួងខាោះ ប៉ាប្នតរប្រង
ម្ចនតរសររួរែល់ោរគ្បកបកនងោរគ្បគ្ពឹត្លត ៅក្នវ ិសទ្ធិោំង
សូរបីកនងលោកិ

កសលចិ ត្តោំង

៦

១៧ ។

សរវសង្គច្ហា
ោរគ្បរូលពួកធរ៌ោំង
(៤២) សពាសងគលហ បញ្ាកខទធ រូបកខលទធ លវទ្ទខលទធ សញ្ញាខលទធ

សង្កខរកខលទធ វ ិញ្ញាណកខលទធ ។

កនងសពាសងគហ (លនោះ) ខនធ ៥ ោំង
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សញ្ញាខនធ ១ សង្កខរកខនធ ១ និងវ ិញ្ញាណកខនធ ១ ។
(៤៣)

បញ្ាបាោនកខទធ

រូបបាោនកខលទធ

លវទ្នបាោនកខលទធ

សញ្ា បាោនកខលទធ សង្កខរបាោនកខលទធ វ ិញ្ញាណបាោនកខលទធ ។
ឧបាោនកខនោ
ធ ំង

៥ រ៊ឺ រូបបាោនកខនធ ១ លវទ្នបាោនកខនធ ១

សញ្ា បាោនកខនធ ១ សង្កខរបាោនកខនធ ១ និ ងវ ិញ្ញាណបាោនកខនធ ១ ។
(៤៤) ោាទ្សា
ជិវា

ត្នំ ោយ

រសា
ឃាទ

និងធម្ចោ

ត្នំ

ត្នំ រទធ

ត្នំ

១២ រ៊ឺ ចោា ខ

ត្ន ១ លសាត

ត្ន ១ រទ

ត្ន ១ រសា

ត្ន ១ រូបា

ត្ន ១ លផ្ទែាព្វា

ត្ន ១
ត្ន ១
ត្ន ១

ត្ន ១ ។

(៤៥)
ោត្

ត្នំ សោោ

ត្នំ ឃាទ

ត្នំ ។

ត្ន ១ ោយ

ត្ន ១ រទធ

ត្នំ លសាត

ត្នំ រូបា

ត្នំ ធម្ចោ

ត្នោំង

ត្ន ១ ជិវា

សោោ

ោ

ត្នំ រទ

ត្នំ លផ្ទែាព្វា
អា

ត្ទនិ ចោខ

ដ្ឋារស ោត្លយ ចកខោត្ លសាត្ោត្ ឃានោត្ ជិវាោត្
រូបោត្

សទ្ោោត្

រនធោត្

រសោត្

លផ្ទែាពាោត្

ចកខវ ិញ្ញាណោត្ លសាត្វ ិញ្ញាណោត្ ឃានវ ិញ្ញាណោត្ ជិវាវ ិញ្ញាណោត្ ោ

វ ិញ្ញាណោត្ រលទោត្ ធរោោត្ រលទវ ិញ្ញាណោត្ ។

ោត្ោំង
ជិវាោត្ ១ ោ

១៨ រ៊ឺ ចកខោត្ ១ លសាត្ោត្ ១ ឃានោត្ ១
ោត្ ១ រូបោត្ ១ សទ្ោោត្ ១ រនធោត្ ១ រសោត្ ១

លផ្ទែាពាោត្ ១ ចកខវ ិញ្ញាណោត្ ១ លសាត្វ ិញ្ញាណោត្ ១ ឃានវ ិញ្ញាណ
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ោត្ ១ ជិវាវ ិញ្ញាណោត្ ១ ោ

វ ិញ្ញាណោត្ ១ រលទោត្ ១ ធរោោត្ ១

និងរលទវ ិញ្ញាណោត្ ១ ។
(៤៦)

ចតតរ ិ

រិ

សចាំ,

រិ

សចាំ ។
រិ

រិ

សចាានិ

ទ្កខនិលោលោ
សចាោំង

រិ

ទ្កខំ

សចាំ,

រិ

សចា ១ ទ្កខនិលោធ រ ិ

រិ

សចា ១ ។

សចាំ, ទ្កខសរទ្លយ

ទ្កខនិលោធគរិនី

ម្ចន ៤ រ៊ឺ ទ្កខ រ ិ

រិ

សងគហវ ិភារ

បែិបោ

សចា ១ ទ្កខសរទ្

សចា ១ និងទ្កខនិលោធគរិនីបែិ បោ

(៤៧) ឯត្ថ បន លចត្សិកសខររូបនិព្វានវលសន ឯកូនសត្តត្ិ ធម្ចោ
ធម្ចោ

ត្នធរោោត្ូត្ិ សងខំ រចានិត ។
ចំប្ណកបណា
ដ ធរ៌ោំង

លនោះ ធរ៌ ោំង ៦៩ លដ្ឋ

ោរប្ចកជា

លចត្សិក (៥២) សខររូប (១៦) និ ងនិព្វាន (១) រប្រងែល់នូវោរោប់ថា
ធម្ចោ

ត្ន និ ងធរោោត្ ។
(៤៨) រទ
រទ

ត្នលរវ សត្តវ ិញ្ញាណោត្វលសន ភិជាត្ិ ។

ត្នប្ត្ប៉ាលណាោោះ

រប្រងប្ចកលដ្ឋ

ំណាចរបស់វ ិញ្ញាណ

ោត្ ៧ ។
(៤៩) រូបញ្ា លវទ្ទ សញ្ញា
វ ិញ្ញាណរិត្ិ បលញ្ាលត្

ប្គ្បថា ធរ៌ោំង

លសសលចត្សិោ ត្ថា
បញ្ាកខទធត្ិ ភាសិត ។

៥ លនោះ រ៊ឺ រូប លវទ្ទ សញ្ញា

លចត្សិក

ែ៏លសស (៥០ ែួ ង) និងវ ិញ្ញាណ រ៊ឺ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់គ្តស់ លៅថា
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បញ្ា កខនធ ែូលចនោះ ។
(៥០) បញ្ាបាោនកខទធត្ិ

ត្ថា លត្ភូរោ រត

លភោភាលវន និព្វានំ

ខនធសងគហនិសសែំ ។

ប្គ្បថា បណិ ា ត្របបីគ្ជាបថា ធរ៌ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងភូរិោំង ៣
រ៊ឺ ឧបាោនកខនធ ៥, គ្ពោះនិព្វាន រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលរួចផត្ចាកោរោប់ ថាជាខនធ
លគ្ព្វោះរិនម្ចនលសចកដីលផសងគន (ោំងគ្បលភទ្និងោល) ។
(៥១) ោាោររោណលភលទ្ន

ភវទត

ោាោលរពត្ទ្បបននប្គ្បថា អា

ត្នោំ ង

បរ ិយល
១២ លដ្ឋ

ន ោត្លយ ។
គ្បលភទ្ក្នោារ និ ង

ម្ចន ១៨ យ៉ា ង តរលំដ្ឋប់ក្នវ ិញ្ញាណ

អាររោណ៍ ចំប្ណកោត្ោំង
ប្ែលលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័

ត្ទនិ ច

ោារ និងអាររោណ៍ោំងលទោះ ។

(៥២) ទ្កខំ លត្ភូរកំ វែដំ

ត្ណា
ា សរទ្លយ ភលវ

និលោលោ ទរ និព្វានំ

រលគគ លោកត្តលោ រលត ។

ប្គ្បថា វែដៈប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងភូ រិោំង ៣ លឈាោោះថា ទ្កខ ត្ណា
ា
លឈាោោះថា សរទ្
(៥៣) ររគ

និព្វាន លឈាោោះថា និលោធ លោកត្តរ លឈាោោះថា ររគ ។
ចត្សចាវ ិនិសសដ្ឋ

តត ផោ លចវ

ឥត្ិ បញ្ាបបលភលទ្ន

បវលតត សពាសងគលហា ។

ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលគ្បកបជារួ

ររគចិត្តនិងផលចិត្តបាទ្ (លគ្ៅពី

ែាងិគកររគ) លទោះ លឈាោោះថា ជាធរ៌ប្ែលរួចចាក រ ិ
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សចាៈ ៤ ោររួបរួរ

ភិធរោត្ថសងគហ

ធរ៌ោំង

សរចា

ោំងពួងលដ្ឋ

បានលព្វលរកលហើ
ឥត្ិ

គ្បលភទ្ ៥ យ៉ា ង លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

គ្បោរែូ ចប្ែល

។
ភិធរោត្ថសងគលហ សរចា

សងគហវ ិភាលគ ទរ

សត្តលម្ច បរ ិលចេលោ ។
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៧ លឈាោោះថា
សរចា

សងគហវ ិភារកនងររពីរ ភិធរោត្ស
ថ ងគហចប់លដ្ឋ

ឆប់

🖎🕮✍
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គ្បោរែូលចនោះ៕

ភិធរោត្ថសងគហ

សរចា

សងគហវ ិភារ

អបារុ តា តេ អមេស្ស ទ្វា រា
តេ តោេវតតោ បមុ ញ្ចន្ោុ ស្ទ្ធំ
ំ រ
ទាវ នន រពះ និ ព្វវ ន ទា ង

ះ រែើ ក រ

ើយ

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

ះចូ ែរចេញនូវសទាធចុះ ។
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