
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បរចិ្ឆេទទី ៧ 

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ 

សម្ុឆចយសង្គហវភិាគ 

 

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ោយ 

ភិក្ខ ុញាត្ិធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌ ី

សព្មប់ជាធម្មទាន 
រុទធសក្រាជ ២៥៦៥ 



 

 



 

 
ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ 

បរចិ្ឆេទទី ៧ 

សម្ុឆចយសង្គហវិភាគ 
 

 
 
 

ប្រែ និងរ ៀែរ ៀងរោយ 

ភិក្ខ ុញាតិ្ធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 

រ្វើរៅវត្តសីត្វន័ (មហាវហិា ) រេត្តបាត់្ដែំង 
 

( សរាែ់ជា្មមទាន ) 
ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ 

 



 

 
នាម្អនក្ជួយរិនតិ្យអក្ខរាវិរទុធនិង្វាយអត្ថបទ 

6 
    ១- លោកម្ចា ស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ  ហ ៊ឺ ជីលៅ សគ្រួលលសចកដី 

    ២- លោកម្ចា ស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ  ល ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី 

   ៣- លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន សគ្រួលលសចកដី 

   ៤- លោកម្ចា ស់ សនតចិលតត  លរន រដ្ឋា  ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៥- លោកម្ចា ស់ ញាណានលទោ  ងួន ភារ ណ ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៦- លោកម្ចា ស់ លរតត ធលទ លរឿន ស៊ឺន ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៧- សារលណរ   ឡ ង ជីវ៉ា            ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៨- ភិកខ  លោវលិោ ល ោះ សូលវៀត្    វ  ត្ថបទ្ 

   ៩- ភិកខ  ញាតិ្ធលម្ចោ  ព   ស វត្ថិឌី (រ ីលភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្ 
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អារម្ភក្ថា 

បរ ិត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ 
រួ ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះព ទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរ ងលរឿង
ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កន ង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ 
គ្ទ្ង់រលំត់្ខនធបរនិិព្វា នរក លបើគ្ពោះលេោន លេរៈោំង  រិនចាប់ចិត្ត 
កន ងោរសិកាលរៀនទ្លនោញព ទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គន រកលហើ  
គ្ពោះព ទ្ធសាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចាន ោះ 
បណាដ រន សសោំង  ប្ែលលកើត្រក កន ងសរ័ លគ្ោ តំងពី
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធបរនិិព្វា នរកក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ រិនម្ចន
ឱ្ោសបានសិកាលរៀនធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកា
ធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលហើ  ក៏រប្រងប្បរលៅនិ រោប់អានលទ្ធិ
ែក្ទ្ៗ ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះព ទ្ធសាសទ លធាើឱ្យវែដៈរបស់ប រគល
ោំង  លទោះរិនម្ចនទី្បំផ ត្ រួរឱ្យសាដ  យ៉ាងក្គ្កប្លង ែូលចាន ោះ 
ោរសិកាលរៀនសូគ្ត្គ្ពោះបរ ិត្តិលទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។ 

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

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

ខ 



 

រលត់្និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត់្ក្នធរ៌ោងំ  លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ
ម្ចនគ្បគ្កតី្លព្វលយ៉ាងលនោះ ។ 

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

កន ងលសៀវលៅលនោះ ខ្ ំព ំបានលលើក ករំនិត្ផ្ទោ ល់ខាួនលទោះលទ្ រ៊ឺ
ស្សង់ កលសចកដីកន ងចាប់លែើរោំងស្សុង និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក 
 ែាកថាខាោះ ប៉ា ប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ ំលជឿជាក់ថា ោរលរៀប
លរៀងលសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហ សខ សឆ្គងខាោះជាព ំខាន ពីលគ្ព្វោះជា
សាន ក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខ្ ំ ខ្ ំសូរទ្ទួ្លោល់កំហ សខ សឆ្គង
ោំង រាលម្ច៉ាន  ំពីសម្ចន ក់លោក នកសបប រសោំង   ប្ែលម្ចន
បំណងកន ងោរប្កលំ  និងសាថ បទកន ងលពលជាខាងលគ្ោ  ៗលទ្ៀត្ ។ 

ជាទី្បញ្ា ប់ លដ្ឋ ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខ្ ំ សូរលលើក
លឡើងនូវរហាក សលថាន ក់ធរោោនលនោះ និងប ណយក សលគ្រប់ប្បបយ៉ាង
ប្ែលបានសនសំលហើ កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះ ជាពិលសសប ណយ
ក សលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទឹ្កែីព ទ្ធភូរិ ម្ចនគ្បលទ្សឥណាា  
ស្សីលង្កា  និងគ្បលទ្សភូម្ច ប្ែលបានលៅលហើ េោីៗ លនោះសូរលលើក
គ្បលរនចំលព្វោះ 

រ 



 

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

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

 តី្ត្ជាគ្ពោះគ្រូ ន រណស្សុករត្នរណា ល 
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវនិយចារយ គំ   ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវន័ិ  

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរ ណោំង ស់កន ងសងាវែដ និងសពាសត្ា
ោំង ស់កន ងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកប ណយលសោើៗ គន  រួ ចំប្ណក
សូរជូនចំលព្វោះលញារគ្បុស ព   រ ី លញារស្សី រស់ ស ីលហៀង 
ប្ែលម្ចនជីវតិ្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ ។ 

 និងសូរជូនចំលព្វោះលោកគ្រូ  រគបណាិ ត្ធម្ចោ ចារយ ប  ត្ សាវងស 
លោកគ្រូ ធរោបណាិ ត្ រស់ ស ផ្ទត្ គ្ពរោំងព ទ្ធបរសិ័ទ្ោំង ស់ 
សូរបានចំប្ណកប ណយធរោោនលនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គន ក ំបីអាក់ខាន
លឡើ  ។  
                                                  សូរ ន លម្ចទ្ទ...................!!! 
 
បាត់្ែំបង វត្តសីត្វន័ ក្េៃ ១៥ ក ើត ប្ខទ្ តិ្យសាឍ ព.ស. ២៥៦៥ 

រ.ស. 2021 
 

                                        ភិក្ខ ុញាតិ្ធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 

 

  

(វត្តសីត្វន័ (រហាវហិារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក ញ់   កំំព ងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា) 



 

មតិ្កា 
ល.រ.                                                                            ទំរ័រ 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ 

បរចិ្ឆេទទី ៧ 
សម្ុឆចយសង្គហវិភាគ 

rs 
  

គាថាសង្គហ 
 ១. ោា សត្តតិ្វោិ វ តត                  វត្ថ ធម្ចោ  សលកខណា  
      លត្សំ ោនិ  ថាលយរំ        បវោខ រិ សរ ចា ំ ។ 
 ២. អាសលវឃា ច លយគ ច      ត្លយ រទថ  ច វត្ថ លត 
      ឧបាោទ ទ្ លវ វ តត                 ែា នីវរណា សិ  ំ ។ 
 ៣. ឆ្លឡវន សយ លហានតិ         នវ សំលយជទ រត 
      កិលលសា ទ្ស វ លតត  ំ         នវោ បាបសងគលហា ។ 
 ៤. ឆ្ លហតូ្ បញ្ា  ឈានង្កគ          ររគង្កគ  នវ វត្ថ លត 
      លសាឡសិន្រនោិ ធម្ចោ  ច         ពលធម្ចោ  នលវរតិ ។ 
 ៥. ចតត លោធិបតិ្ វ តត                  ត្ថាហាោតិ្ សត្តោ 
      ក សោទិ្សម្ចកិលណាោ          វ លតត រិសសកសងគលហា ។ 
 ៦. ឆ្លទោ  ចិត្តរ លបោខ  ច              សោធ បសសទ្ធិបីតិ្លយ 
      សម្ចោ ទិ្ែាិ ច សងាលបា            វយលម្ច វរិតិ្ត្ត ំ ។ 
 ៧. សម្ចោ សតិ្ សម្ចធីតិ្             ច ទ្ោលសលត្ សភាវលត 
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      សត្តត្តឹសបបលភលទ្ន              សត្តោ ត្ត្ថ សងគលហា ។ 
           ៨.   សងាបបបសសទ្ធិ ច បីត្ លបោខ  
           ឆ្លទោ  ច ចិត្តំ វរិតិ្ត្ត ញ្ា  
           នលវកឋាទ វរី ំិ នវែា 
           សតី្ សម្ចធី ចត្  បញ្ា  បញ្ញា  
        សោធ  ទ្ ឋាន ត្តរសត្តតឹ្ស- 

ធម្ចោ នលរលសា បវលោ វភិាលគ ។ 
 ៩. សលពា លោក ត្តលរ លហានតិ         ន វ សងាបបបីតិ្លយ 
     លោកិល បិ  ថាលយរំ        ឆ្ពាិស ទ្ធិបវត្តិ ំ ។ 
 ១០. រូបញ្ា  លវទ្ទ សញ្ញា             លសសលចត្សិោ ត្ថា 
      វញិ្ញា ណរិតិ្ បលញ្ា លត្             បញ្ា កខទធ តិ្ ភាសិត ។ 
 ១១. បញ្ា បាោនកខទធ តិ្               ត្ថា លត្ភូរោ រត 
        លភោភាលវន និព្វា នំ              ខនធសងគហនិសសែំ ។ 
 ១២. ោា ោររោណលភលទ្ន               ភវទត  ត្ទនិ ច 
        ោា ោលរពត្ទ្ បបនន-               បរយិល ន ោត្ លយ ។ 
 ១៣. ទ្ កខំ លត្ភូរកំ វែដំ                 ត្ណាា  សរ ទ្លយ ភលវ 
        និលោលោ ទរ និព្វា នំ           រលគគ  លោក ត្តលោ រលត ។ 
 ១៤. ររគ  តត  ផោ លចវ            ចត្ សចាវនិិសសដ្ឋ 
                 ឥតិ្ បញ្ា បបលភលទ្ន             បវ លតត  សពាសងគលហា ។ 
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ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ សរ ចា សងគហវភិាលគ ទរ  
សត្តលម្ច បរលិចេលោ ។ 

ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរលិចេទ្ទី្ ៧ 
លព្វលលដ្ឋ  សរ ចា សងគហវភិារ ៕ 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ 

បរចិ្ឆេទទី ៧ 

សម្ុឆចយសង្គហវិភាគ 
 

 នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមម សម្ពុទធសស ។ 

 
 ព្វកយថា សរ ចា សងគហ លនោះ ោលោត់្បទ្បានែូលចនោះ រ៊ឺ  
 សំ + ឧចា  = សរ ចា  ។ 
 សំ = ចូលគន  ឬគ្បកបគ្ពរ ។ 
 ឧចា  = រួបរួរ ោលរួរោំង ២ បទ្ជា សរ ចា  ប្គ្បថា ោររួប
រួរចូលគន  បានលសចកដីថា ោររួបរួរធរ៌ប្ែលម្ចនសភាពចូលគន បាន 
ែូចវចនត្ថៈ សប្រដងថា  
 សហ ឧចាី លនត ឯតថ តិ្ = សរ ចាលយ វ  
 សរបលិណា តា  ឧចាី លនត ឯលត្ទតិ្ = សរ ចាលយ  
 ប្គ្បថា បរលិចេទ្ប្ែលលឈាោ ោះថា សរ ចា  លគ្ព្វោះជាបរលិចេទ្ប្ែល
សប្រដងោររួបរួរបររត្ថធរ៌ោំង ៤ គ្បោរគ្ពរគន  ឬបរលិចេទ្ប្ែលលឈាោ ោះថា 
សរ ចា  លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យសប្រដងោររួបរួរបររត្ថធរ៌ ប្ែលម្ចនសភាព
ចូលគន បាន ឱ្យលៅជាពួក ជាគ្កុរ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានចងជាគថា
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សងគហៈទ្ កជាលគលកន ងោរសប្រដងសរ ចា សងគហៈលនោះជា ១៤ គថា 
ែូចសប្រដង ន សនធិនិងបែិញ្ញា ទ្ ក កន ងគថាសងគហៈទី្ ១ ថា 
  

គាថាសង្គហៈទី ១ 
 ១. ោា សត្តតិ្វោិ វ តត                  វត្ថ ធម្ចោ  សលកខណា  
      លត្សំ ោនិ  ថាលយរំ        បវោខ រិ សរ ចា ំ ។ 
 ប្គ្បថា សភាវធរ៌ោំង  ប្ែលម្ចនលកខណៈរបស់ខាួន ម្ចន 
៧២ គ្បោរលទោះ រ៊ឺ ខ្ ំលព្វលរួចលហើ  ឥឡូវលនោះនឹងលព្វលនូវពួកធរ៌
ោំងលទោះ តរសររួរែល់ោរគ្បកប ។ 
 វត្ថ ធរ៌ សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថរបស់ខាួនលដ្ឋ 
ចំលព្វោះអាចគ្បាកែែល់បញ្ញា បាន បណាដ វត្ថ ោំង  រិនថា ម្ចនជីវតិ្
ឬរិនម្ចនជីវតិ្កដី ោលោប់ កប្ត្ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវលកខណៈរបស់
ខាួនលដ្ឋ ចំលព្វោះលហើ  រប្រងម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៧២ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ចិត្ត ១ ោប់លដ្ឋ សភាវលកខណៈ រ៊ឺ ម្ចនោរែឹងអាររោណ៍ជា
លកខណៈ ។ 
 លចត្សិក ៥២ ោប់តរសភាវលកខណៈរបស់ខាួន ។ 
 និបផននរូប ១៨ ោប់តរសភាវលកខណៈ ប្ែលម្ចនលៅកន ងរូបធរ៌
លដ្ឋ ចំលព្វោះរប្រងបានែល់ និបផននរូប ១៨ ។ 
 និព្វា ន ១ ោប់តរសភាវលកខណៈ រ៊ឺ សនតិលកខណ ។ 
 សគ្ម្ចប់ និបផននរូប ១០ លទោះ រិនម្ចនសភាវលកខណៈរបស់ខាួនឯង 
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លដ្ឋ ចំលព្វោះ រូបោំងលទោះគ្តឹ្រប្ត្ជាោរកំណត់្រូបកោប និងរូបកោប 
និងអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់និបផននរូបប៉ា លណាោ ោះ លទ្ើបរិនចាត់្ចូលលៅកន ង
វត្ថ ធរ៌ឱ្យជាពិលសសលទ្ៀត្ ។ 
 រួ លទ្ៀត្ ោរសប្រដងវត្ថ ធរ៌ ៧២ គ្បោរលនោះ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បាន
សប្រដងរកលហើ លដ្ឋ ពិសាដ រ តំងពីបរលិចេទ្ទី្ ១ ែល់ ៦ កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៧ 
លនោះ លោកសំលៅ កោររួបរួរចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វា ន ប្ែលលៅថា 
វត្ថ ធរ៌ ៧២ គ្បោរលនោះ តរប្ែលរួបរួរចូលគន ជាពួកបានរួ វរៈលទ្ៀត្ 
លទ្ើបលឈាោ ោះថា សរ ចា សងគហៈ ប្ែលរួបរួរសភាវធរ៌ចូលគន បាន ៤ 
ពួក ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា  
  ក សលសងគលហា រិសសកសងគលហា លព្វធិបកខិ សងគលហា 
សពាសងគលហា លចតិ្ សរ ចា សងគលហា ចត្ ពាិលោ លវទិ្ត្លព្វា  ។ 
 ប្គ្បថា សរ ចា សងគហលនោះ ប្ចកជា ៤ ពួក រ៊ឺ ១.  ក សលសងគហ, 
២. រិសសកសងគហ, ៣. លព្វធិបកខិ សងគហ, ៤. សពាសងគហ នឹងបាន
សប្រដងលៅតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ 
 

រួក្ទី ១ អក្សុលសង្គហៈ 
  ក សលសងគហៈ សប្រដងោររួបរួរ ក សលធរ៌លផសង  ៗលដ្ឋ ប្ចក
លៅតរអាោររបស់កិលលស ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ឯកទត ក សលជាតិ្ោនំ ឱ្ ចត្ ោា ទី្នំ សងគលហាតិ្ =  ក សល-
សងគលហា ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                             សរ ចា សងគហវភិារ 

-7- 

 ប្គ្បថា ពួកធរ៌ប្ែលសលន្រង្កគ ោះសភាវធរ៌លផសងៗ ម្ចន ឱ្  ៤ 
ជាលែើរ ប្ែលជា ក សលជាតិ្ោំង ស់ ែូលចាន ោះពួកធរ៌លទោះ លឈាោ ោះថា 
 ក សលសងគហ ។  ម្ចនគថាសងគហៈសប្រដងថា 
  

គាថាសង្គហៈទី ២ 
 ២. អាសលវឃា ច លយគ ច      ត្លយ រទថ  ច វត្ថ លត 
      ឧបាោទ ទ្ លវ វ តត                 ែា នីវរណា សិ  ំ ។ 
 ប្គ្បថា អាសវៈ ឱ្ ៈ លយរៈ និងរនថៈ ោំងលនោះ ោលលព្វល
លដ្ឋ  ងគធរ៌រួ ៗ ម្ចន ៣ ឧបាោន ម្ចន ២ និងនីវរណៈ មាន ៨ ។ 

គាថាសង្គហៈទី ៣ 
 ៣. ឆ្លឡវន សយ លហានតិ         នវ សំលយជទ រត 
      កិលលសា ទ្ស វ លតត  ំ         នវោ បាបសងគលហា ។ 

ប្រែថា អនុស័យ មានអងគធម៌ែរមត្ថ ៦ សំកោជនៈមាន ៩ 
 ិកេសមាន ១០ អ ុសេសងគហៈ រប្មងមាន ៩  ង ដូក ន្េះ  

រួមលសចកដីថា អ ុសេសងគហៈ មានធម៌ ៩  ង ឬ ៩ ពួ  គឺ 
១. អាសវៈ, ២. ឱឃៈ, ៣. កោគៈ, ៤. គនថៈ, ៥. ឧបាទាន, ៦. នីវរណៈ, 
៧. អនុស័យ, ៨. សំកោជនៈ, ៩.  ិកេស ។ 

នឹងសប្មែងអ ុសេសងគហៈ ៩  ង កោយេំោែ់តកៅ  
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១. អាសវ 
អាសវ បានែល់ វត្ថ ប្ែលគ្តូ្វគ្តំលៅ ូរ ឧបម្ចែូចស ោជាវត្ថ 

ប្ែលគ្តូ្វគ្តំទ្ ក ូរ អាចលធាើឱ្យ នកផឹកលកើត្អាោរស្សវងឹបាត់្សតិ្ លធាើវត្ថ 
ប្ែលរិនរួរលធាើបានយ៉ាងណា សភាវធរ៌ប្ែលជាវត្ថ គ្តំជាប់ត្គន លៅកន ង
ខនធសទដ នរបស់សត្ា លធាើឱ្យសត្ាោំង  គ្តូ្វស្សវងឹវលងាងបាត់្សតិ្ លធាើ
កន ងវត្ថ ប្ែលរិនរួរលធាើបាន សភាវធរ៌លនោះ លឈាោ ោះថា អាសវ បានែល់ 
លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ធរ៌ោំង ៣ គ្បោរលនោះ គ្តំលៅកន ងខនធសទដ នរបស់
សត្ាោំង  ជា ូរ ោប់ចំនួនភពជាតិ្រិនបាន លហើ ធរ៌ោំងលនោះ
ោលគ្បាកែែល់ប រគលណា លធាើឱ្យចិត្តរបស់ប រគលលទោះស្សវងឹវលងាងបាត់្
សតិ្ ោា ក់លៅកន ង ំណាចរបស់លោភខាោះ ទិ្ែាិខាោះ និងលម្ចហខាោះ ជាលហត្ 
ឱ្យលធាើទ្ ចារតិ្ករោលផសងៗ ម្ចនោ ទ្ ចារតិ្ជាលែើរ លគ្ព្វោះោរស្សវងឹលដ្ឋ  
លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ លទោះឯង គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដងវចនត្ថៈថា  

អាសវនតិ ចិរ ំបរវិសនតីតិ្ = អាសវ  
វត្ថ ណាគ្តូ្វគ្តំ ូរៗ វត្ថ លទោះលឈាោ ោះថា អាសវ (បានែល់ ស ោ) 
អាសវ វយិតិ្ = អាសវ 
ធរោជាតិ្ណា ម្ចនសភាពែូចស ោ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា អាសវ 

(បានែល់ លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ) ។ 
ព្វកយថា អាសវ លនោះ ោត់្បទ្ បាន ២ បទ្ រ៊ឺ 
អា + សវ = អាសវ, អា ប្គ្បថា វែដទ្ កខប្ែលប្វងឆ្ងៃ  រិនម្ចន

កំណត់្ ។ 
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សវ ប្គ្បថា ចលគ្រើនរ ងលរឿង រួរលសចកដីថា អាសវ ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែល
លធាើឱ្យវែដទ្ កខប្ែលប្វងឆ្ងៃ  រិនម្ចនកំណត់្លទោះ ចលគ្រើនរ ងលរឿងរិនម្ចន
ទី្បំផ ត្ ។ 

លសចកដីថា ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នរូបទរខនធ ៥ របស់សត្ាោំង  
ម្ចន ក់ៗ ស ទ្ធប្ត្លកើត្លហើ សាា ប់ៗ លហើ លកើត្យ៉ាងលនោះលទ្ៀត្ កំណត់្ោប់
រិនបាន និងត្លៅខាងរ ខរប្រងគ្តូ្វលកើត្លហើ សាា ប់ៗ លហើ លកើត្លៅ
ែូលចនោះត្លៅលទ្ៀត្ សប្រដងឱ្យល ើញថា វែដទ្ កខរបស់សត្ាោំង  លទោះ
ចលគ្រើនរ ងលរឿងរិនម្ចនទី្បំផ ត្ ែូចម្ចនវចនត្ថៈកន ងសារត្ថទី្បនីែីោ
សប្រដងថា  

អា តំ្វ សំសារទ្ កខំ សវនតិបសវនតិ វលឌេនតីតិ្ = អាសវ  
ប្គ្បថា ធរ៌ណាលធាើឱ្យវែដទ្ កខប្ែលប្វងឆ្ងៃ  លទោះចលគ្រើនរ ងលរឿង 

ធរ៌លទោះលឈាោ ោះថា អាសវ (បានែល់ លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ) ។ 
ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ អា ប្គ្បថា ម្ចនកំណត់្គ្ពំប្ែនែល់ភវរគភូរិ រ៊ឺ 

ែល់លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នភូរិ ឬម្ចនគ្ពំប្ែនរហូត្ែល់លគគ្ត្ភូ សវ 
ប្គ្បថា លកើត្បាន ឬហូរលៅបាន ។ 

ោលរួរ ២ បទ្ចូលគន លហើ  អាសវ ប្គ្បថា លកើត្បាន ឬហូរលៅ
បាន រហូត្ែល់ភវរគភូរិ ឬលគគ្ត្ភូ លដ្ឋ  ំណាចលធាើឱ្យជាអាររោណ៍ ។ 

ធរោតលោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ោំងលនោះ លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ 
លោកិ ធរ៌ និងបញ្ាត្តិធរ៌ ប្ែលសប្រដងថា លកើត្បានរហូត្ែល់ភវរគភូរិ 
ឬលគគ្ត្ភូលទោះ រិនម្ចនលសចកដីសប្រដងទ្ កជាពិលសសយ៉ាងណាលទ្ បាន
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លសចកដីថា លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នភូរិកដី លគគ្ត្ភូញាណកដី ោំងលនោះ 
រប្រងជាលោកិ ធរ៌ ែូលចាន ោះលទ្ើបជាអាររោណ៍របស់លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហបាន 
លដ្ឋ លហត្ លនោះ លទ្ើបលព្វលថា លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ប្ែលជាអាសវធរ៌
ោំង ៣ លនោះលកើត្បាន ឬហូរលៅបានរហូត្ែល់ភវរគភូរិ ឬលគគ្ត្ភូ ែូច
វចនត្ថៈកន ងបររត្ថទី្បនីែីោ សប្រដងថា  

ភវលត អាភវគគ  ធរោលត អាលគគ្ត្ភ ម្ចា  សវនតិ អាររោណករណ-
វលសន បវត្តនតីតិ្ = អាសវ  

ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណាហូរលៅែល ់ ឬលកើត្បានែល់  លព្វល
លដ្ឋ ភូរិលហើ  ែល់ភវរគភូរិ លព្វលលដ្ឋ ធរ៌លហើ  ែល់លគគ្ត្ភូ 
លដ្ឋ  ំណាចលធាើឱ្យជាអាររោណ៍ ែូលចាន ោះធរ៌ោំងលទោះលឈាោ ោះថា អាសវ ។ 

ប្រនពិត្ សូរបី ក សលលចត្សិកែក្ទ្ៗ ែូចជា  ហិរកិ  លទត្តបប 
ឧទ្ធចា ម្ចន ក៏លកើត្បាននិងហូរលៅែលភ់វរគភូរិ ឬលគគ្ត្ភូ លដ្ឋ  ំណាច
លធាើឱ្យជាអាររោណ៍ែូចគន  ប្ត្គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់រិនចាត់្ ក សលលចត្សិក
ែក្ទ្ៗ លទោះជាអាសវៈ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ោំង ៣ លនោះ 
ម្ចនសភាពទូ្លំទូ្ោ និងគ្បាកែចាស់ជាង ក សលលចត្សិកែក្ទ្ៗ 
ែូចពនា៊ឺផា លចញពីែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ រប្រងផា ពនា៊ឺខាា ំងជាងពនា៊ឺែក្ទ្ៗ 
ែូចជាពនា៊ឺរបស់ែួងច័នោ ឬែួងគ្បទី្ប ែូលចាន ោះគ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់សប្រដង
ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងគ្តំ និងហូរលៅបានរហូត្ែល់ភវរគភូរិ ឬលគគ្ត្ភូ 
ចំលព្វោះប្ែលគ្បាកែចាស់ខាា ំងបំផ ត្ បានែល់ធរ៌ប្ែលជា លោភ ទិ្ែា ិ
លម្ចហ លដ្ឋ ចំប្ណករួ ប្ែលជា អាសវ ។ 
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អាសវៈ ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
១. ោម្ចសវ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងគ្តំ ឬហូរលៅកន ងោរ-

រ ណាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលោភរូល
ចិត្ត ៨ ែួង ។ 

២. ភវសវ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងគ្ត ំឬហូរលដ្ឋ លសចកដីលគ្ត្ក រ
ជាប់ចិត្តកន ង ត្តភាពក្នខាួន កន ងរូបភព  រូបភព ឬកន ងរូបជាន  រូបជាន 
 ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្វបិប  ត្តចិត្ត ៤ 
ែួង ។ 

៣. ទិ្ដ្ឋា សវ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងគ្តំ ឬហូរលៅកន ងលសចកដី ល់
ល ើញខ ស  ងគធរ៌ បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្សរប-
  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៤.  វជិាា សវ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងគ្តំ ឬហូរលដ្ឋ លសចកដី
វលងាង លសចកដីលៃង់ រិនែឹងលហត្ ផលតរលសចកដីពិត្  ងគធរ៌ បានែល់ 
លម្ចហលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

អាសវៈោំង ៤ គ្បោរលនោះ ម្ចន ងគធរ៌គ្តឹ្រប្ត្ ៣ ែ ុក ណ្ េះ គឺ 
កោភក្តសិ  ទិដឋិក្តសិ  កមាហក្តសិ  ។ 

 នុងអដឋសាេិនីអដឋ ថា សប្មែងកស្ ែីរែស់អាសវធម៌ទំាង ៤ 
រែការកនេះថា ែញ្ចកាមគុណិកកា រាកោ កាមាសកោ នាម ។ 

កស្ ែីករត អរកពញ្ិតត នុងកាមគុណារមមណ៍ទំាង ៥ ក ម្ េះថា 
កាមាសវ ។ 
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រូបារូែភកវសុ ឆនទរាកោ ្ននិ នតិ សសសតទិដឋិសហជាកោ 
រាកោ ភវវកសន ែតថនា ភោសកោ នាម ។ 

ឆនទរារៈ នុងរូែភពនិងអរូែភព កស្ ែីកពញ្ិតត នុង្ន រារៈ
ប្ដេរែ ែកោយសសសតទិដឋិ និងកស្ ែីរបាថាន ប្ដេជាែ់កោយភព 
ក ម្ េះថា ភោសវ ។ 

ទាា សែាិ ទិដឋិកោ ទិោឋ សកោ នាម ។ 
ការ លក់ឃើញខុស នុង ៦២ ោ ង ក ម្ េះថា ទិោឋ សវ ។ 
អដឋសុ ឋាកនសុ អញ្ញា ណំ អវជិាា សកោ នាម ។ 
ការមិនដឹង នុងសភាវធម៌ ៨ រែការ ក ម្ េះថា អវជិាា សវ បានដេ់ 

ការមិនដឹង នុងអរយិសចាៈ ៤ មិនដឹង នុងខនធ អាយតនៈ ធាតុ ប្ដេជា
អតីត ១, ប្ដេរែរពឹតតកៅ នុងអនាគត ១, មិនដឹងទំាងអតីត និងអនាគត 
១, មិនដឹងែដិ ច្សមុែាទ ១ ។ 

 
ធម៌ដែលលះអាសវៈ ៤ 

កាមាសកោ អនាោមិមកគគន ែហីយតិ, ភោសកោ អរហតតមកគគន, 
ទិោឋ សកោ កសាោែតតិមកគគន, អវជិាា សកោ អរហតតមកគគន ។ 

ោម្ចសវ លោះបានលដ្ឋ បញ្ញា កន ង ទគរិររគចិត្ត, ភវសវ      
លោះបានលដ្ឋ បញ្ញា កន ង រហត្តររគចិត្ត, ទិ្ដ្ឋា សវ     លោះបានលដ្ឋ បញ្ញា
កន ងលសាតបត្តិររគចិត្ត,  វជិាា សវ    លោះបានលដ្ឋ បញ្ញា កន ង រហត្តររគ
ចិត្ត ។ 
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២. ឱឃ 
 ឱ្ ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលលគ្បៀបែូច នាង់ទឹ្ក បានែល់ លោភ ទិ្ែាិ 

លម្ចហ  ក សលលចត្សិកោំង ៣ គ្បោរលនោះ ជាធរ៌ប្ែលែូច នាង់ទឹ្ក 
លគ្ព្វោះធរោត នាង់ទឹ្កោំង   ោលម្ចនវត្ថ ណារួ ោា ក់លៅលហើ  
 នាង់ទឹ្កលទោះ រប្រងជន់ពនាិចលបៀត្លបៀនវត្ថ ោំងលទោះលធាើឱ្យលិចច ោះ 
លំបាកនឹងលធាើឱ្យលងើបលឡើងផ ត្រកពី នាង់ទឹ្កលទោះបាន លសចកដីលោភ 
លសចកដី ល់ល ើញខ ស និងលសចកដីលៃង់ រ៊ឺ លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ធរ៌ោំង 
៣ គ្បោរលនោះក៏ែូចគន  រប្រងជន់ពនាិចនិងលបៀត្លបៀនសត្ាោំង  លធាើ
ឱ្យលិចច ោះកន ងសងារវែដ រហតូ្ែល់  បា ភូរិ លំបាកនឹងលងើបលឡើងឱ្យ
ផ ត្ពីសងារវែដលទោះ និងឱ្យចូលលៅែល់គ្ពោះនិព្វា នបាន ។ 

លសចកដីថា ោលសត្ាោំង  គ្តូ្វគ្របសងាត់្លដ្ឋ លសចកដីលោភ 
លសចកដី ល់ល ើញខ ស និងលសចកដីលៃង់លៅកន ងវត្ថ ប្ែលរិនជាសារៈ 
រប្រងគ្តូ្វ ំណាច ក សលធរ៌ោំងលទោះែឹកទំឱ្យលធាើទ្ ចារតិ្ករោលផសងៗ 
ទំលៅោន់ បា ភូរិ ជាភូរិថាន ក់លគ្ោរ ប្ែលលៅថា លហែាិរសងារ 
រកឱ្ោសប្ែលនឹងឱ្យផ ត្ចាកភពភូរិលទោះបានលំបាកក្គ្កប្លង ឬរិន
ែូលចាន ោះក៏នឹងទំឱ្យជាប់ចិត្តលៅកន ងោរវលិវល់លកើត្សាា ប់លៅកន ងភូរិប្ែល
ម្ចនលសចកដីស ខសបា  ប្ែលជាស រតិ្ភូរិថាន ក់កណាដ លលៅថា 
រជឈរិសងារ ឬភូរិថាន ក់ខពសប់្ែលលៅថា ឧបររិសងារ លៅកន ងភូរិ
លផសង  ៗែូចលព្វលលទោះ ក៏ស ទ្ធប្ត្រិនផ ត្ចាកវែដទ្ កខលទោះឯង ។  

លដ្ឋ លហត្ លនោះ លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ោងំ ៣ លនោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា 
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 ឱ្  រ៊ឺ  នាង់ទឹ្ក ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា   
 វត្ថរតិា  ហននតីតិ្ = ឱ្ឃា  
ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណារប្រងជន់ពនាិចលបៀត្លបៀនសត្ាោំង   

ធរោជាតិ្លទោះលឈាោ ោះថា ឱ្  (បានែល់ នាង់ទឹ្ក) ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្សប្រដង
ថា  

 វហននតិ ឱ្សីោលបនតីតិ្ = ឱ្ឃា  
ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណាលធាើឱ្យសត្ាោំង  លិចច ោះ ធរោជាតិ្លទោះ 

លឈាោ ោះថា ឱ្  ។ 
ឱ្ឃា វយិតិ្ = ឱ្ឃា  
ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ោំង  ណាជន់ពនាិចលបៀត្លបៀនសត្ាោំង  

និងលធាើឱ្យសត្ាោំង  លទោះលិចច ោះ កន ងសងារវែដរហូត្ែល់ បា ភូរិ
ែូច នាង់ទឹ្ក ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា ឱ្  (បានែល់ 
លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ) ។ 

ឱ្  ោំងលនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ ភូរិនិងលដ្ឋ ធរ៌ ក៏ែូចគន ជា
រួ អាសវៈលទោះឯង ។ 

 
ឱ្ ៈ ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

១. ោលម្ច  ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យសត្ាលិចច ោះលៅកន ង នាង់ក្នោរ-
រ ណាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក កន ងលោភរូលចិត្ត ៨ 
ែួង ។ 
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២. ភលវ  ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យសត្ាលចិច ោះលៅកន ង នាង់ក្នលសចកដី
លគ្ត្ក រកន ង ត្តភាពរបស់ខាួន កន ងរូបភព  រូបភព ឬកន ងរូបជាន 
 រូបជាន  ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្វបិប-
  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៣. ទិ្លដ្ឋា   ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យសត្ាលិចច ោះលៅកន ងលសចកដី ល់
ខ ស  ងគធរ៌ បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក កន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៤.  វលិជាា   ធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យសត្ាលិចច ោះលៅកន ងលសចកដីលៃង់ 
រិនែឹងសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្  ងគធរ៌ បានែល់ លម្ចហលចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

ឱ្  ោំង ៤ ម្ចន ងគធរ៌គ្តឹ្រប្ត្ ៣ គ្បោរប៉ា លណាោ ោះ រ៊ឺ លោភ
លចត្សិក ទិ្ែាិលចត្សិក លម្ចហលចត្សិក ។ 

 
ធម្៌ប្ែលលះឱឃ ៤ 

បញ្ញា កន ង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះទិ្លដ្ឋា   ។ 
បញ្ញា កន ង  ទគរិររគចិត្ត លោះោលម្ច  ។ 
បញ្ញា កន ង  រហត្តររគចិត្ត លោះភលវ  និង វលិជាា   ។ 
 

៣. ច្ោគ 
លយរធរ៌ បានែល់ ធរ៌ប្ែលគ្បកបសត្ាឱ្យជាប់លៅកន ងវែដទ្ កខ 

ម្ចនវចនត្ថៈថា  
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វែដសោឹ សលត្ត លយលជនតីតិ្ = លយគ 
ធរ៌ោំង  ណាគ្បកបសត្ាឱ្យជាប់លៅកន ងវែដទ្ កខ រ៊ឺ ភពលផសងៗ 

ធរ៌ោំងលទោះ លឈាោ ោះថា លយរ ។ 
លយរ លទ្ើបសំលៅែល់ លគ្រឿងគ្បកប ធរោតោវឬជ័ររប្រងគ្បកប

ជារួ វត្ថ  ២ ឱ្យជាប់គន យ៉ាងណា លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ក៏រប្រងគ្បកបសត្ា
ោំង  ឱ្យជាប់ជារួ វែដទ្ កខក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ឧបម្ចែូចលគប្ែលទឹ្ររលទ្ោះ ោលលគលែើរលៅកន ង
ផាូវណា ក៏រប្រង ូសរលទ្ោះជាប់តរលៅជារួ ជានិចា សត្ាោំង  ប្ែល
វលិវលល់កើត្សាា ប់លៅកន ងវែដទ្ កខក៏ែូចគន  រប្រងវលិវល់លៅកន ងវែដទ្ កខ រួច
ផ ត្លៅរិនបាន លគ្ព្វោះគ្តូ្វគ្បកបទ្ កលដ្ឋ  លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ លគ្បៀបែូច
ប្ខសោរប្ែលចងលគជាប់ជារួ រលទ្ោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់សប្រដង 
លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ោំង ៣ គ្បោរលនោះ ថាជាលយរៈ រ៊ឺ លគលគ្បៀបែូច
សត្ាោំង   រលទ្ោះលគ្បៀបែូចភពលផសង  ៗ ម្ចនោរភពជាលែើរ ប្ខសោរ
ប្ែលចងលគជាប់ជារួ រលទ្ោះ រ៊ឺ លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ជាលយរធរ៌លទោះ
ឯង ។ 

លយរៈ ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
១. ោរលយរ ធរោជាតិ្ប្ែលគ្បកបសត្ា ឱ្យជាប់លៅកន ងោរ-

រ ណាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ងលោភ
រូលចិត្ត ៨ ែួង ។ 

២. ភវលយរ ធរោជាតិ្ប្ែលគ្បកបសត្ាឱ្យជាប់ចិត្ត កន ង ត្តភាពក្ន 
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ខាួន និងកន ងរូបភព  រូបភព ឬរូបជាន  រូបជាន  ងគធរ៌ បានែល់ 
លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងទិ្ែាិរត្វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៣. ទិ្ែាិលយរ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកបសត្ា ឱ្យជាប់លៅកន ង
លសចកដី ល់ល ើញខ ស  ងគធរ៌ បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង 
ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤  ែួង ។ 

៤.  វជិាា លយរ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកបសត្ាោំង   
ឱ្យជាប់លៅកន ងលសចកដីលៃង់ លសចកដីវលងាង រិនែឹងធរ៌តរលសចកដីពិត្ 
 ងគធរ៌ បានែល់ លម្ចហលចត្សិកប្ែលលៅកន ង  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

រួរលយរៈ ម្ចន ៤ ប្ត្ ងគធរ៌ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៣ រ៊ឺ លោភលចត្សិក 
ទិ្ែាិលចត្សិក និង លម្ចហលចត្សិក ។ 

 
ធម្៌ប្ែលលះច្ោគៈ ៤ 

បញ្ញា កន ង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះទិ្ែាិលយរៈ ។ 
បញ្ញា កន ង  ទគរិររគចិត្ត លោះោរលយរៈ ។ 
បញ្ញា កន ង  រហត្តររគចិត្ត លោះភវលយរៈ និង វជិាា លយរៈ ។ 
ចំណ ចសម្ចគ ល់ អាសវៈ ឱ្ ៈ និង លយរៈ  ក សលសងគហៈោងំ 

៣ គ្បោរប្ែលលព្វលលហើ លនោះ នីរួ ៗ ម្ចនធរ៌ ៤ គ្បោរ និងម្ចន
 ងគធរ៌ែូចគន  និងលសោើគន  រ៊ឺ លោភ ទិ្ែាិ លម្ចហ ។ 
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៤. គនថ 
រនថ ប្គ្បថា លគ្រឿងចង សំលៅែល់ លគ្រឿងចងសត្ាឱ្យជាប់លៅកន ង

ភព ម្ចនវចនត្ថៈថា 
ោ ំ រលនថនតីតិ្ = ោ រទថ  (វ) ោល ន ោ ំ រលនថនតីតិ្ = 

ោ រទថ    
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណារប្រងចង រ៊ឺ លដ្ឋត្គ្កងទ្ កនូវទរោ  

លឈាោ ោះថា ោ រនថ ឬធរ៌ោំង  ណារប្រងចង រ៊ឺ លដ្ឋត្គ្កងទ្ ក
រវងទរោ  និងរូបោ កន ងបចា បបននភព ជារួ ទរោ  រូបោ 
កន ង ទរត្ភព ធរ៌ោំងលទោះ លឈាោ ោះថា ោ រនថ ធរោតលគ្រឿងចង
លដ្ឋ អាោរលដ្ឋត្គ្កង ប្ែលលគ្បើកន ងលសចកដីរបស់រនថៈលនោះរិនប្រនសំលៅ
ែល់ោរចងទ្ កធូរៗ រិនប្ណន នឹងង្ក ែល់ោរស្សា ឱ្យរបូត្លចញពី
គន បានលដ្ឋ ស្សួលលទ្ ប្ត្សំលៅែល់ចងទ្ កកន ងលកខណៈលដ្ឋត្គ្កង
ជាប់គន  ែូចគ្ចវក់ប្ែករកចំណងប្ែលនឹងស្សា ឱ្យរបូត្លចញពីគន បាន
លំបាក លគ្ព្វោះគ្ចវក់ប្ែកលទោះជារងាង់ប្ែកប្ែលោក់ជាប់គន ជាប្ខស ែូច
វចនត្ថៈសប្រដងកន ងធរោសងគណីរូលែីោថា  

រនថករណំ សងខលិកចកាលោនំ វ ិ បែិពទ្ធតករណំ វ រនថនំ = 
រលទថ  ប្គ្បថា ោរលដ្ឋត្គ្កងឬចងព័ទ្ធឱ្យជាប់គន ែូចគ្ចវក់លទោះ លឈាោ ោះថា 
រនថ ។ 

ែូលចាន ោះ រនថ លទ្ើបម្ចនលសចកដីែូចប្ខសចង ឬលដ្ឋត្គ្កង លដ្ឋ 
អាោរប្ែលោក់ជាប់គន ែូចគ្ចវក់ប្ែក ។ 
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ធរោតគ្ចវក់ប្ែកលទោះ ជារងាង់ោក់ជាប់ត្គន ជាប្ខសយ៉ាងណា 
សភាវធរ៌ រ៊ឺ លោភៈ លោសៈ ទិ្ែាិ ោំង ៣ គ្បោរលនោះ ក៏លដ្ឋត្គ្កងសត្ា
ទ្ កកន ងរវងបែិសនធិជារួ ច តិ្ និងច តិ្ជារួ បែិសនធិ ជាប់ត្គន ជាប្ខស
រិនម្ចនលពលរួចផ ត្ពីគន បាន ែូចគ្ចវក់ប្ែលជាប់ត្គន លៅយ៉ាងណា 
លដ្ឋ លហត្ លនោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់គ្តស់ថា លោភៈ លោសៈ ទិ្ែាិ ោំង 
៣ លនោះថាជា រនថៈ លហើ កន ងរនថៈលនោះលៅម្ចន ព្វកយថា ោ  គ្បកបផង
ក៏លែើរបីសប្រដងែល់ធរ៌ ប្ែលគ្តូ្វលដ្ឋត្គ្កងលដ្ឋ  លោភៈ លោសៈ 
និងទិ្ែាិ ោប់ថាជាទរោ  និងរូបោ  បានែល់ សត្ាោំង  លទោះ
ឯង លព្វលរ៊ឺ លោភៈ លោសៈ ទិ្ែាិ ជាទី្លដ្ឋត្គ្កងសត្ាទ្ កកន ងរវងច តិ្
ជារួ បែិសនធិ ឱ្យជាប់ត្គន លៅរិនឱ្យរួចផ ត្ចាកវែដទ្ កខបាន ។ 

 
រនថៈ លនោះម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

១.  ភិជាោ រនថ ជាធរោជាតិ្ប្ែលលដ្ឋត្គ្កងទរោ  និង
រូបោ  ទ្ កលដ្ឋ អាោរឱ្យជាប់ជំព្វក់លៅកន ងោររ ណាររោណ៍  ងគធរ៌ 
បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បកបលៅកន ងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។ 

២. ពាបាទ្ោ រនថ ជាធរោជាតិ្ប្ែលលដ្ឋត្គ្កងទរោ  រូបោ 
ទ្ កលដ្ឋ អាោរលគ្ោធ លសាកលៅខូចចិត្ត  ងគធរ៌ បានែល់ លោស
លចត្សិក ប្ែលគ្បកបលៅកន ងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង ។ 

៣. សីលពាត្បោម្ចសោ រនថ ជាធរោជាតិ្ប្ែលលដ្ឋត្គ្កងទរ
ោ  និងរូបោ  ទ្ កលដ្ឋ គ្បោន់ម្ចំកន ងោរបែិបត្តិខ ស  ងគធរ៌ បាន 
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ែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក លៅកន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
៤. ឥទំ្សចាា ភិនិលវសោ រនថ ជាធរោជាតិ្ប្ែលលដ្ឋត្គ្កង

ទរោ  និងរូបោ  ទ្ កលដ្ឋ អាោរគ្បោន់ម្ចំកន ងោរ ល់ល ើញ
ខ សរបស់ខាួនថាគ្តូ្វ ចំប្ណកោរ ល់ល ើញរបស់ នកែក្ទ្ខ ស  ងគធរ៌ 
បានែល់ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ោប់ជាោរ ល់ល ើញខ សប្ែល
គ្បោន់ទ្ កយ៉ាងម្ចំែូចោរ ល់ល ើញខ សរបស់ប រគលថាន ក់គ្រូបាចារយ 
រនថៈម្ចន ៤ គ្បោរ ប្ត្ ងគធរ៌ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៣ រ៊ឺ លោភលចត្សិក 
ទិ្ែាិលចត្សិក និងលោសលចត្សិក ។ 

 
ធម្៌ប្ែលលះគនថៈ ៤ 

បញ្ញា កន ង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះសីលពាត្បោម្ចសោ រនថៈ 
 និងឥទំ្សចាា ភិនិលវសោ រនថៈ ។ 
បញ្ញា កន ង  ទគរិររគចិត្ត លោះពាបាទ្ោ រនថៈ ។ 
បញ្ញា កន ង  រហត្តររគចិត្ត លោះ ភិជាោ រនថៈ ។ 
 
លសចកដីលផសងគន រវង ភិជានិងពាបាទ្ប្ែលជារលទទ្ ចារតិ្ 

ជារួ  ភិជា និងពាបាទ្ប្ែលជារនថៈ 

 ភិជារលទទ្ ចារតិ្ បានែល់ លោភលចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ង
លោភរូលចិត្ត ជាលសចកដីលោភយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ ម្ចនសភាពគ្បាថាន
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ចង់បានគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្រកជារបស់ខាួនៗ លដ្ឋ រិនគ្តូ្វ
តរធរ៌ ។ 

 ភិជាោ រនថ ជាោរលោភោំងលគ្គត្គ្គត្និងលអិត្ ប្ែល
ោក់ទ្ងជារួ លសចកដីចង់បាន និងលសចកដីលពញចិត្តកន ងគ្ទ្ពយសរបត្តិ
របស់ នកែក្ទ្ឬរបស់ខាួនឯង លដ្ឋ គ្តូ្វតរធរ៌ឬរិនគ្តូ្វតរធរ៌កដី 
លសចកដីលពញចិត្តចង់បានោំងលនោះចាត់្ជា  ភិជាោ រនថ ោំង ស់ ។ 

ពាបាទ្រលទទ្ ចារតិ្ បានែល់ លោសៈយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ប្ែល
ោក់ទ្ងនឹងលសចកដីលគ្ោធ រិត្គ្បទូ្សដ នកែក្ទ្លដ្ឋ បំណងឱ្យបាន
ទ្ទួ្លោរបាត់្បង់លផសងៗ ឬរិត្គ្បលទ្ចផ្ទដ សាឱ្យ នកប្ែលខាួនសអប់លខពើរ
លទោះែល់នូវលសចកដីវទិស ។ 

ពាបាទ្ោ រនថ បានែល់ លោសៈ ោំងលគ្គត្គ្គត្ និងលអិត្
ប្ែលម្ចនសភាពជាោររិនចូលចិត្ត រិនលពញចិត្ត លគ្ោធ សអប់ លកើត្ទ្ កខ 
ភ័ ខាា ច លសាកលៅខូចចិត្ត រហូត្ែល់ោរលធាើទ្ ចារតិ្ករោ ម្ចនោ ទ្ ចារតិ្
ជាលែើរ ោំងលនោះចាត់្ជា ពាបាទ្ោ រនថ ោំង ស ់។ 

ែូលចាន ោះ  ភិជា និងពាបាទ្ ប្ែលជារនថៈ លទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
សភាពប្ែលទូ្លំទូ្ោ ជាងប្ែលជារលទទ្ ចារតិ្ ។  

 
៥. ឧបាទាន 

ឧបាោន បានែល់ ោរគ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍លដ្ឋ  ំណាច
ត្ណាា  និងទិ្ែាិប្ែលម្ចនកម្ចា ំង ព្វកយថា ឧបាោន លនោះ ោលោត់្បទ្ 
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បាន ២ បទ្ រ៊ឺ  
ឧប + អាោន = ឧបាោន ។ 
ឧប បានែល់ ម្ចំ អាោន បានែល់ គ្បោន់ រួរលសចកដីលហើ  

ឧបាោន បានែល់ ោរគ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍ ធរ៌ប្ែលគ្បោន់ម្ចំ
កន ងអាររោណ៍លទ្ើបលៅថា ឧបាោន ែូចវចនត្ថៈថា 

ឧបាទី្ នតីតិ្ = ឧបាោទនិ  
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណារប្រងគ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍ ែូលចាន ោះ 

ធរ៌ោងំ  លទោះ លឈាោ ោះថា ឧបាោន ។ 
ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ភ សំ អាទិ្ នតិ  រ ញ្ា នគហំ រណា នតីតិ្ = 

ឧបាោទនិ (បររត្ថទី្បនីែីោ)  
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណាប្ែលចាប់គ្បោន់យ៉ាងខាា ំងោា  ធរ៌ោំង-

  លទោះ លឈាោ ោះថា ឧបាោន ឧបម្ចឧបាោនែូចពស់ប្ែលខាំកូនោអ ត់្
ឬកប្ងាប រប្រងខាំយ៉ាងប្ណនរិនគ្ពរប្លងយ៉ាងណា សភាវធរ៌រ៊ឺ 
លោភៈ ទិ្ែាិ ក៏រប្រងម្ចនសភាពគ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍របស់ខាួនទ្ ករិន
គ្ពរប្លងក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

តរន័ បែិចាសរ បាទ្ ឧបាោនលកើត្លឡើងបានអាស្ស័ 
ត្ណាា ជាលហត្  ែូលចាន ោះត្ណាា លទ្ើបជាោរចង់បានកន ងអាររោណ៍ប្ែលរក
រិនោន់ែល់ ចំប្ណក ឧបាោន ជាលសចកដីគ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍ប្ែល
រកែល់ខាួនលហើ  លដ្ឋ រិនគ្ពរប្លង ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ 

ត្ណាា  ជាលសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍ជួបែំបូង ។ 
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ឧបាោន ជាលសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍ប្ែលបាន
ជួបលហើ លៅជាប់កន ងចិត្ត ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  

ត្ណាា  លគ្បៀបែូចលែើរល ើប្ែលលៅតូ្ច ឬលទ្ើបប្ត្ដ្ឋំេោីៗ រប្រង
ែកបានង្ក  ចំប្ណក ឧបាោន ែូចលែើរល ើលទោះដ្ឋំទ្ កធំលហើ  ែក
បានលដ្ឋ លំបាក លគ្ព្វោះឫសប្កវចាក់ម្ចំលហើ  ឧបាោន លទ្ើបជាោរ
គ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍យ៉ាងប្ណនជាងត្ណាា  ។ 

 
ឧបាោន ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

១. ោរ បាោន រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលគ្បោន់ម្ចំកន ងោររ ណាររោណ៍ 
រហូត្គ្បោន់ម្ចំកន ងភវសរបត្តិលដ្ឋ  ំណាចត្ណាា ប្ែលម្ចនកម្ចា ំង 
 ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។ 

២. ទិ្ែា បាោន រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលគ្បោន់ម្ចំកន ងោរ ល់ល ើញខ ស
ប្ែលលគ្ៅពីសីលពាត្បោម្ចសទិ្ែាិ និង ត្តវទ្ទិ្ែាិ  ងគធរ៌ បានែល់ 
ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៣. សីលពាត្ បាោន រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលគ្បោន់ម្ចំកន ងោរបែិបត្តិខ ស 
រិត្ថាោរបែិបត្តិរបស់ខាួននិងទំឱ្យផ ត្ទ្ កខបាន  ងគធរ៌ បានែល់ 
ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៤.  ត្តវទ្ បាោន រ៊ឺ ធរោជាតិ្ប្ែលគ្បោន់ម្ចំកន ងរូបទរខនធ ៥ 
ថាជាតួ្ខាួន លដ្ឋ  ំណាចសោា  ទិ្ែិា  ងគធរ៌ បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
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ឧបាោនោំង ៤ គ្បោរលនោះ ម្ចន ងគធរ៌គ្តឹ្រប្ត្ ២ ប៉ា លណាោ ោះ រ៊ឺ 
លោភលចត្សិក និងទិ្ែាិលចត្សិក ។ 

 
ធម្៌ប្ែលលះឧបាទាន ៤ 

ោរ បាោន លោះបានលដ្ឋ  បញ្ញា កន ង  រហត្តររគចិត្ត ។ 
ទិ្ែា បាោន លោះបានលដ្ឋ  បញ្ញា កន ង លសាតបត្តិររគចិត្ត ។ 
សីលពាត្ បាោន លោះបានលដ្ឋ  បញ្ញា កន ង លសាតបត្តិររគចិត្ត ។ 
 ត្តវទ្ បាោន លោះបានលដ្ឋ  បញ្ញា កន ង លសាតបត្តិររគចិត្ត ។ 
 

ចំណ ចសម្ចគ ល់ 
ោរ បាោន បានែល់ ោរគ្បោន់ម្ចំកន ងរូបភព និង រូបភពផង 
ទិ្ែា បាោន         ករោសសកតញាណ រប្រងលោះបានកន ងខាងលែើរ 
 ត្តវទ្ បាោន    វបិសសទបញ្ញា  រប្រងលោះបានកន ងខាងលែើរ 
វបិសសទបញ្ញា     ជាលហត្ ក្នោរលោះឧបាោនោំងពួង ។ 
 

៦. នីវរណ 
 នីវរណ បានែល់ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ ក សល

ធរ៌លផសងៗ ប្ែលលកើត្លឡើង គ្តូ្វនីវរណធរ៌ោោងំទ្ ករិនឱ្យលកើត្ ក៏លកើត្
លឡើងរិនបាន លហើ ក សលធរ៌ខាោះ ែូចជាឈានក សលជាលែើរ ប្ែលកំព ង
លកើត្លឡើង នីវរណធរ៌លនោះក៏លធាើឱ្យសាបសូនយលៅបាន ម្ចនវចនត្ថៈថា   
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ឈាទទិ្កំ និវលរនតីតិ្ = នីវរណានិ  
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណាោោងំលសចកដីលអម្ចនឈានជាលែើរ រិន

ឱ្យលកើត្លឡើង ធរ៌ោំង  លទោះលឈាោ ោះថា នីវរណ ។ 
ធរោតប រគលោំង  រប្រងរិនលគ្ត្ក រកន ងោរបំលពញោន 

រកាសីល ចលគ្រើនភាវទលដ្ឋ លគ្ចើន ប្ែលែូលចនោះលនោះលគ្ព្វោះលហត្ ក្ន
 ំណាចនីវរណធរ៌ បានែល់ លោភៈ លោសៈ េីនៈ រិទ្ធៈ ឧទ្ធចាៈ ក កា ចាៈ 
វចិិកិចាេ  និងលម្ចហៈ ណារួ  ឬលគ្ចើនយ៉ាងលទោះឯង គ្គខាោះខណៈ
កំព ងលធាើក សលលទោះលកើត្លសចកដីសាោ ក់លសោើរចិត្ត ធ ញគ្ោន់លកើត្លសចកដី
រិនលពញចិត្តកន ងោរលធាើលឡើងបាន លធាើឱ្យសោធ  សតិ្ បញ្ញា  េ ច ោះលៅ 
ោំងលនោះអាចជា ំណាចរបស់ េីនរិទ្ធនីវរណៈលកើត្លឡើងោោងំលសចកដីលអ 
ម្ចនសោធ ជាលែើរលទោះ ឬលដ្ឋ  ំណាចោរឆ្នោនីវរណៈ ពាបាទ្នីវរណៈ
យ៉ាងលគ្គត្គ្គត្លកើត្លឡើងែល់ឈានោភីប រគល ក៏លធាើឱ្យឈានប្ែល
សលគ្រចលហើ លទោះសាបសូនយលៅ រិនអាចលៅកន ងឈានសម្ចបត្តិបាន។ 

នីវរណធរ៌ លទ្ើបជាធរ៌ប្ែលោោំងក សលធរ៌ោំង  រិនឱ្យ
លកើត្ លដ្ឋ ចំលព្វោះជាលគ្រឿងោោំង ឈាន ររគ ផល  ភិញ្ញា  សម្ចបត្តិ ។ 

 
នីវរណៈ ម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ 

១. ោរឆ្នោនីវរណ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ ោរ
លពញចិត្តកន ងោររ ណាររោណ៍ រប្រងោោំងសម្ចធិប្ែលនឹងឱ្យចូលែល់
ឈានជាលែើរ  ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលោភរូល- 
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ចិត្ត ៨ ែួង ។ 
២. ពាបាទ្នីវរណ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ 

លសចកដីលគ្ោធ រប្រងទ្ម្ចា  បីតិ្ប្ែលនឹងឱ្យចូលែល់ឈានជាលែើរ 
 ងគធរ៌ បានែល់ លោសលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង ។ 

៣. េីនរិទ្ធនីវរណ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងោោងំលសចកដីលអ រ៊ឺ 
លសចកដីរួញោេ ចាកអាររោណ៍ រប្រងលធាើឱ្យខាោះវតិ្កាៈប្ែលជា ងគឧបោរៈ
ែល់ឈានជាលែើរ  ងគធរ៌ បានែល់ េីនលចត្សិកនិងរិទ្ធលចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ង ក សលសសង្កខ រកិចិត្ត ៥ ែួង ។ 

៤. ឧទ្ធចាក កា ចានីវរណ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ 
ោររលវ ើរវ លៅដ គ្កហា ចិត្ត រប្រងលធាើឱ្យខាោះលសចកដីស ខចិត្ត ប្ែលឧបោរៈ
ែល់ឈានក សលជាលែើរ  ងគធរ៌ បានែល់ ឧទ្ធចាលចត្សិកនិងក កា ចា-
លចត្សិក ប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត តរសររួរ ។ 

៥. វចិិកិចាេ នីវរណ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងលសចកដីលអ រ៊ឺ 
លសចកដីសងស័ ោប្រកចិត្តកន ងវត្ថ ប្ែលរួរលជឿ រប្រងទ្ម្ចា  វចិារៈប្ែល
ពិចារណាអាររោណ៍របស់ឈានជាលែើរ  ងគធរ៌ បានែល់ វចិិកិចាេ លចត្សកិ 
ប្ែលលៅកន ងវចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង ។ 

៦.  វជិាា នីវរណ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងោោងំលសចកដីលអ រ៊ឺ សភាវៈ
ប្ែលបិទ្បាំងលសចកដីពិត្ទ្ ករិនឱ្យល ើញចាស់កន ងអាររោណ៍ របស់
សតិ្បបដ្ឋា ន ោោងំររគ ផល និព្វា ន រិនឱ្យលកើត្លឡើង  ងគធរ៌ បានែល់ 
លម្ចហលចត្សិក ប្ែលលកើត្កន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 
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កន ងនីវរណៈ ៦ គ្បោរលនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ  ងគធរ៌ម្ចន ៨ 
គ្បោរ រ៊ឺ លោភលចត្សិក លោសលចត្សិក េីនលចត្សិក រិទ្ធលចត្សិក 
ឧទ្ធចាលចត្សិក ក កា ចាលចត្សិក វចិិកិចាេ លចត្សិក លម្ចហលចត្សិក ។ 
 សគ្ម្ចប់ េីនលចត្សិក និងរិទ្ធលចត្សិក ោំង ២ លនោះ ប្ែលចាត់្
ជានីវរណៈជារួ គន លគ្ព្វោះជា សហកោចិ  រ៊ឺ គ្តូ្វលកើត្គ្ពរគន ជារួ 
 ក សលសសង្កខ រកិចិត្តែូចគន  លព្វលលដ្ឋ កិចារប្រងលធាើឱ្យចិត្ត និង
លចត្សិកេ ចាកអាររោណ៍ែូចគន  ជាលហត្ ក្នលោសជាៈ រ៊ឺ លសចកដីខាិល
គ្ច ូសែូចគន  និងោលលព្វលលដ្ឋ បែិបកខធរ៌ ម្ចនវរី ិលចត្សិក
ជាបែិបកខធរ៌ែូចគន  ។ 
 ឧទ្ធចា និងក កា ចាលចត្សិក ចាត់្ជានីវរណៈជារួ គន  ោលលព្វល
លដ្ឋ កិចា លធាើឱ្យរិនសៃប់ លព្វលលដ្ឋ បចា័  ជាលហត្ ឱ្យែល់ពយសនៈ ៥ 
គ្បោរ ោលលព្វលលដ្ឋ បែិបកខធរ៌ ជាបែិបកខែល់លសារនសសលវទ្ទ 
រ៊ឺ លសចកដីស ខចិត្ត ប្ែលជាលហត្ ឱ្យែល់  បបទភាវទ ែូចគន  ។ 

នីវរណធរ៌ ប្ែលជាលគ្រឿងោោងំឈាន កន ងោរចលគ្រើនសរេភាវទ
លនោះ ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. ោរឆ្នោនីវរណ, ២. ពាបាទ្នីវរណ, ៣. េីនរិទ្ធនីវរណ,  
៤. ឧទ្ធចាក កា ចានីវរណ, ៥. វចិិកិចាេ នីវរណ ។ 
 ចំប្ណក វជិាា នីវរណៈរិនប្រនជាលគ្រឿងោោងំឈានលឡើ   លគ្ព្វោះ
ឈាន លដ្ឋ លគ្ចើនអាស្ស័ បញ្ាតត ររោណ៍ ប្ត្ោរចលគ្រើនវបិសសទ-
ករោដ្ឋា នលែើរបីឱ្យលកើត្ររគ ផល និព្វា នលទោះ នឹងគ្តូ្វអាស្ស័ បញ្ញា  រ៊ឺ 
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សម្ចោ ទិ្ែាិជាគ្បោរសំខាន់ លទ្ើបលព្វលថា  វជិាា នីវរណៈប៉ា លណាោ ោះ ជាលគ្រឿង
ោោំងររគ ផល និព្វា ន យ៉ាងពិត្គ្បាកែ ។ 
 ចំប្ណកនីវរណៈ ៥ គ្បោរប្ែលជាលគ្រឿងោោងំឈានលទោះ កន ងោរ
ចលគ្រើនវបិសសទ រប្រងលគ្បើជាអាររោណ៍របសស់តិ្បបដ្ឋា ន កន ងធម្ចោ ន -
បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន នីវរណបពាៈបាន ែូចជាកំណត់្ទរលពញចិត្ត ទរ
រិនលពញចិត្ត ទរងង   ទររលវ ើរវ  ទរលកើត្ទ្ កខ និងទរសងស័  
ឱ្យវបិសសទញាណលកើត្ នឹងចូលែល់ ររគ ផល និព្វា នបាន នីវរណៈ ៥ 
លទ្ើបរិនជាលគ្រឿងោោងំររគ ផល និព្វា ន ប្ែលគ្បាកែបាន ។ 
 យ៉ាងណាកដី លបើ វជិាា ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង លធាើឱ្យ នកបែិបត្តិលភាចភាា ំង
សតិ្លរឿ ៗ ឬោា ប់ ប់របំញ្ញា រកតិ្ចតួ្ចក៏រិនអាចពិចារណា នីវរណៈ 
៥ ប្ែលកំព ងគ្បាកែលទោះបាន ោលែូលចនោះក៏លព្វលបានថា នីវរណធរ៌
ោំង ៦ គ្បោរជាលគ្រឿងោោំងររគ ផល និព្វា នបាន ។ 
 សរ បលសចកដីថា នីវរណធរ៌ ប្ែលជាលគ្រឿងោោំងឈានលទោះ ម្ចន 
៥ គ្បោរ (លវៀរ វជិាា នីវរណៈ) ចំប្ណកនីវរណធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងោោងំ
ររគ ផល និព្វា ន លទោះម្ចន ៦ គ្បោរ ។ 
 នីវរណធរ៌ ជាបរ ិ ដ្ឋា នកិលលស រ៊ឺ កិលលសយ៉ាងកណាដ ល លធាើ
ោរ  ំគ្រងបានលដ្ឋ សរេភាវទ ប្ត្លបើនឹងគ្បហារកិលលសនីវរណៈឱ្យ
ដ្ឋច់ខាត្លៅ គ្តូ្វអាស្ស័ ោរចលគ្រើនវបិសសទរហូត្សលគ្រចររគ ផល 
និព្វា ន លទ្ើបគ្បហារកិលលសបានពិត្គ្បាកែ ។ 
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ធម្៌ប្ែលលះនីវរណៈ 
បញ្ញា កន ង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះវចិិកិចាេ នីវរណៈ និងក កា ចា-

នីវរណៈ ។ 
 បញ្ញា កន ង  ទគរិររគចិត្ត លោះោរឆ្នោនីវរណៈ និងពាបាទ្-
នីវរណៈ ។ 
 បញ្ញា កន ង  រហត្តររគចិត្ត លោះនីវរណៈប្ែលលៅសល់ោំង ស់ ។ 
 

ចំណ ចសម្ចគ ល់ 
 អាោរងង  លែក ជាធរ៌គ្បចាំោ របស់សត្ាប្ត្រា៉ាង លៅថា 
ោយន រត្ធរ៌ ម្ចន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. សីត្ បានែល់ សរផសសគ្ត្ជាក់, ២. ឧណា  បានែល់ 
សរផសសលៅដ , ៣. ជិ ចាេ  បានែល់ លហវ, ៤. បិបាស បានែល់ លស្សក, 
៥. ឧចាា រ បានែល់ ឧចាា រៈ, ៦. បសាវ បានែល់ បសាវៈ, ៧. េីនរិទ្ធ 
ោរងង  លែក, ៨. ជោ បានែល់ ចាស់, ៩. ពាធិ បានែល់  ៊ឺ, 
១០. ររណ បានែល់ សាា ប់ ។ 
 សគ្ម្ចប់េីនរិទ្ធ ប្ែលជាោរលែកលក់លទោះ ប េ ជាននិងលសកខ-
ប រគល េីនរិទ្ធប្ែលជាកិលលសនីវរណៈ រប្រងលកើត្លឡើងបាន ចំប្ណក
គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព  នក ស់អាសវកិាលលសលហើ  ោរលែកលក់រិន
បានគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ េីនរិទ្ធកិលលសលឡើ  រង់ម្ចនប្ត្ោរលែកលក់ 
ប្ែលជាលសចកដីចាំបាច់របស់ភវងគកិចា រ៊ឺ ជាធរ៌គ្បចាំោ ប៉ា លណាោ ោះ ។ 
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៧. អនុសយ 
  ន ស  ជាលឈាោ ោះរបស់កិលលសយ៉ាងលអិត្ប្ែលលែកសរៃំលៅ
កន ងខនធសទដ នរបស់សត្ាោំង   ែោបណាប្ែលលៅរិនោន់បាន
សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត  ន ស័ លនោះក៏នឹងម្ចនគ្បចាំលៅកន ងខនធសទដ ន
លរឿ ៗ លៅ  ន ស័ លទ្ើបជាធរោជាតិ្ប្ែលលែកសរៃំរិនបង្កា ញខាួនឱ្យ
នរណាល ើញចាស់ លវៀរប្ត្គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធរួ គ្ពោះ ងគប៉ា លណាោ ោះ ប្ែល
អាចែឹង ន ស័ របស់សត្ាោំង  បាន ។ 
 ធរោត ន ស័ កិលលសលទោះ ជាធរោជាតិ្លអិត្លែកសរៃំលៅជា
គ្បចាំកន ងខនធសទដ ន រិនសប្រដងលចញរកឱ្យគ្បាកែតរោា រណារួ 
លឡើ  ោលម្ចនអាររោណ៍លផសងៗ រកប៉ាោះខោប់ផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ 
 ណាដ ត្ ោ  និងចិត្តលហើ   ន ស័ កិលលសប្ែលសៃប់លទោះ ក៏នឹង
ប្គ្បសភាពជាបរ ិ ដ្ឋា នកិលលស រ៊ឺ កិលលសយ៉ាងកណាដ លគ្បាកែលឡើង
ផាូវចិត្ត ជាលសចកដីលគ្ត្ក រ និងរិនលគ្ត្ក រែល់អាររោណ៍ប្ែលជួបលទោះ 
លបើបរ ិ ដ្ឋា នកិលលសលនោះម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងលឡើង ក៏នឹងជាបចា័ ែល់
វតិី្ការកិលលស ជាកិលលសយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ គ្បាកែជាោរលធាើផាូវោ  
ផាូវវចាលឡើងរក ោំងបរ ិ ដ្ឋា នកិលលស និងវតិី្ការកិលលស ២ គ្បោរលនោះ 
រិនលៅថា  ន ស័ កិលលសលទ្ ប្ត្បរ ិ ដ្ឋា នកិលលសលកើត្ពី ន ស័ 
កិលលស និងវតិី្ការកិលលសលកើត្ពីបរ ិ ដ្ឋា នកិលលស ជាលហត្ បចា័ 
ឧបត្ថរភជាប់ត្គន លៅែូលចនោះ ។ 
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 លដ្ឋ លហត្ លនោះ  ន ស័ កិលលស លទ្ើបជាកិលលសរួ គ្បលភទ្ 
ប្ែលម្ចនសភាពលអិត្ សៃប់លែកសរៃំលៅកន ងខនធសទដ នរបស់សត្ាោំង-
   ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា  
  បបហីនលែាន  ន   ន  សទត លន លសនតីតិ្ =  ន សយ ។ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង   រប្រងលែកសរៃំលៅកន ងសទដ នលរឿ ៗ 
លគ្ព្វោះ ត្ថថា ជាកិលលសប្ែលលៅលោះរិនោន់បាន លឈាោ ោះថា  ន ស័  
( ន  ម្ចន ត្ថថា លរឿ ៗ)  
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា  ន រូបំ ោរណំ លភិតា  ឧបបជានតីតិ្ = 
 ន សយ ។ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណា ោលបានលហត្ សររួរលហើ  រប្រង
លកើត្លឡើងបាន ធរ៌ោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា  ន ស័  ។ 
 ឧបម្ច  ន ស័ កិលលស បរ ិ ដ្ឋា នកិលលស និងវតិី្ការកិលលស 
ែូចល ើរូសកន ងគ្ប ប់  កគ្គប់ល ើរូសៗ គ្ត្ង់ខាងគ្ប ប់ លភាើងក៏
គ្បាកែលឡើង និងោលទំលភាើងលទោះលៅ  ជជារួ វត្ថ ណាប្ែលលភាើងលឆ្ោះ 
លភាើងក៏នឹងលឆ្ោះវត្ថ លទោះៗ ។ 
  ន ស័ កិលលស លគ្បៀបែូចជាចំលហោះលភាើងប្ែលលៅលលើកាល
ល ើរូសលទោះ អាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលរកប៉ាោះខោប់ផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ 
 ណាដ ត្ ោ  ចិត្ត លគ្បៀបែូចជា កគ្គប់ល ើរូស លៅរូសគ្ត្ង់កប្នាង
សគ្ម្ចប់រូស ។ 
 បរ ិ ដ្ឋា នកិលលស ែូចលភាើងប្ែលគ្បាកែលឡើងគ្ត្ង់កាលល ើ 
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រូសលទោះ ោល កលភាើងប្ែលគ្បាកែលឡើងលនោះលៅ  ជវត្ថ ែក្ទ្ក៏នឹងលឆ្ោះ 
លភាើងប្ែលលឆ្ោះវត្ថ លទោះៗ លគ្បៀបែូចជាវតិី្ការកិលលសែូលចាន ោះប្ែរ ។ 
 

ធម្ប៌្ែលលះក្ិច្លសទាងំ្ ៣ ច្នះ គឺ 
 សីល គ្បហារ វតិី្ការកិលលស ។ 
 សម្ចធិ គ្បហារ បរ ិ ដ្ឋា នកិលលស ។ 
 បញ្ញា កន ងររគចិត្ត គ្បហារ ន ស័ កិលលស ។ 
 

 ន ស័ កិលលស ម្ចន ៧ គ្បោរ 
 ១. ោរោគន ស  ធរោជាតិ្ប្ែលជាលសចកដីលគ្ត្ក រ ជាប់ចិត្តកន ង
ោររ ណាររោណ៍ ប្ែលលែកសរៃំលៅកន ងខនធសទដ ន ោលបានបចា័  
ប្គ្បសភាពជាបរ ិ ដ្ឋា នកិលលស ក៏នឹងម្ចនសភាពជា លោភលចត្សិក  
ប្ែលគ្បកបកន ងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
 ២. ភវោគន ស  ធរោជាតិ្ប្ែលជាលសចកដីលគ្ត្ក រ ជាប់ចិត្តកន ង
 ត្តភាពរបស់ខាួន ជាប់ចិត្តកន ងរូបភព  រូបភព ឬរូបជាន  រូបជាន 
ប្ែលសៃប់លែកសរៃំលៅកន ងខនធសទដ ន ោលប្គ្បសភាពជាបរ ិ ដ្ឋា ន
កិលលសលហើ  បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងទិ្ែាិរត្-
វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ៣. បែិឃាន ស  ធរោជាតិ្ប្ែលជាោររិនលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ 
ប្ែលសៃប់លែកសរៃំលៅកន ងខនធសទដ ន ោលប្គ្បសភាពជាបរ ិ ដ្ឋា ន 
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កិលលសលហើ  បានែល់ លោសលចត្សិកប្ែលលៅកន ង លោសរូលចិត្ត ២។ 
 ៤. ម្ចទន ស  ធរោជាតិ្ប្ែលជាោរលលើកត្លរាើងខាួន គ្បោន់ខាួន 
ប្ែលសៃប់លែកសរៃំលៅកន ងខនធសទដ ន ោលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ប្គ្បសភាព
ជាបរ ិ ដ្ឋា នកិលលសលហើ  បានែល់ ម្ចនលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ង
ទិ្ែាិរត្វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ៥. ទិ្ដ្ឋា ន ស  ធរោជាតិ្ប្ែលជាោរ ល់ខ ស ប្ែលលែកសរៃំលៅកន ង
ខនធសទដ ន ោលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ប្គ្បសភាពជាបរ ិ ដ្ឋា នកិលលសលហើ  
បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 ៦. វចិិកិចាេ ន ស  ធរោជាតិ្ប្ែលជាោរសងស័ ោប្រកចិត្តកន ងវត្ថ 
រួរលជឿ ប្ែលលែកសរៃំលៅកន ងខនធសទដ ន ោលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ប្គ្បសភាព
ជាបរ ិ ដ្ឋា នកិលលសលហើ  ជាសភាវធរ៌ប្ែលលៅថា វចិិកិចាេ លចត្សិក 
ប្ែលគ្បកបកន ងវចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង ។ 
 ៧.  វជិាា ន ស  ធរោជាតិ្ប្ែលជាលសចកដីលៃង់ រិនែឹងសភាវធរ៌
តរលសចកដីពិត្ ប្ែលសៃប់លែកសរៃំលៅកន ងខនធសទដ ន ោលប៉ាោះខោប់
អាររោណ៍ ប្គ្បសភាពជាបរ ិ ដ្ឋា នកិលលសលហើ  បានែល ់លម្ចហលចត្សិក 
ប្ែលគ្បកបកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 
  ន ស័  ៧ គ្បោរលនោះ ោលប្គ្បសភាពជាបរ ិ ដ្ឋា នកិលលស
លហើ  ម្ចនគ្បលភទ្ ងគធរ៌គ្តឹ្រប្ត្ ៦ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. លោភលចត្សិក, ២. លោសលចត្សិក, ៣. ម្ចនលចត្សិក, 
៤. ទិ្ែាិលចត្សិក, ៥. វចិិកិចាេ លចត្សិក, ៦. លម្ចហលចត្សក ។ 
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ធម្៌ប្ែលលះអនុសយ័ ៧ 
 បញ្ញា កន ង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះទិ្ដ្ឋា ន ស័  និងវចិិកិចាេ ន ស័ ។ 
 បញ្ញា កន ង  ទគរិររគចិត្ត លោះោរោគន ស័  និងបែិឃាន ស ័ 
 បញ្ញា កន ង  រហត្តររគចិត្ត លោះភវោគន ស័  ម្ចទន ស ័ 
និង វជិាា ន ស័  ។ 
 

៨. សចំ្ោជន 
 សំលយជន បានែល់ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងចងសត្ាោំង  
ឱ្យជាប់លៅកន ងវែដទ្ កខ ែូចប្ខសប្ែលចងសត្ាទ្ កជារួ បលង្កគ លរិនឱ្យរបូត្
ផ ត្លៅបាន ែូចវចនត្ថៈសប្រដងថា សំលយលជនតិ ពនធនតីតិ្ = សំលយជទនិ  
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណា រប្រងចងសត្ាោំង  ទ្ ក ធរ៌ោំង-
  លទោះ លឈាោ ោះថា សំលយជន ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងធរោសងគណីរូលែីោ សប្រដងថា 
 ទូ្ររត្សសបិ អាកឌេនលត និសសរតិ្ ំ  បបោនវលសន ពនធនំ = 
សំលយជនំ ប្គ្បថា ោរចងសត្ាឱ្យជាប់លៅកន ងវែដទ្ កខលដ្ឋ  ំណាចរិន
ឱ្យលចញផ ត្ចាកទ្ កខកន ងវែដ លដ្ឋ អាោរប្ែលចាប់ ូស ឬោញសត្ា
ប្ែលលៅកន ងទី្ឆ្ងៃ  ឱ្យច ោះរក លឈាោ ោះថា សំលយជន ។ 

តរធរោត កន ងសទដ នរបស់ប េ ជានោំង   រប្រងម្ចនធរោជាតិ្
រា៉ាង លគ្បៀបែូចប្ខស ១០ សរក្ស ប្ែលចងសត្ាទ្ ករិនឱ្យរួចផ ត្ពីកង
ទ្ កខបាន រ៊ឺ គ្តូ្វវលិវល់សាា ប់លកើត្លៅកន ងវែដទ្ កខ ប្ខស ១០ សរក្សលទោះ 
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ក៏រ៊ឺ សំលយជនៈលទោះឯង លបើប្ខសសរក្សណារួ តឹ្ងលឡើងលហើ  
សំលយជនៈប្ខសលទោះក៏នឹងោញ កសត្ាលទោះលៅលកើត្កន ងភូរិប្ែលោក់
ទ្ងជារួ សំលយជនៈលទោះៗ លដ្ឋ អាស្ស័ ករោប្ែលសត្ាោំងលទោះ
បានលធាើទ្ ក ។ 

សំលយជនៈលនោះ លពលខាោះក៏លគ្បើជា សលញ្ញា ជនៈ ម្ចនលសចកដីថា 
លគ្រឿងចងសត្ាទ្ ក សប្រដងសំលយជនធរ៌ ម្ចន ២ ន័  រ៊ឺ តរន័ ក្ន
គ្ពោះ ភិធរោ និងតរន័ ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ ប្ត្ោំង ២ ន័ លនោះ ក៏ម្ចនចំនួន
សំលយជនៈរួ  ៗ១០ គ្បោរលសោើគន  និងកន ងសំលយជនៈ ១០ គ្បោរលនោះ 
ប្ចកលចញជា ២ ពួក រ៊ឺ 

១. ឱ្រម្ចភ រិ សំលយជន បានែល់ សំលយជនៈប្ែលចងោញ
សត្ាទ្ កកន ងភូរិខាងលគ្ោរ រ៊ឺ ោរភូរិ ។ 

២. ឧទ្ធម្ចភ រិ សំលយជន បានែល់ សំលយជនៈប្ែលចងោញ
សត្ាទ្ កកន ងភូរិខាងលលើ រ៊ឺ រូបភូរិ និង រូបភូរិ ។ 

 
ប្ចកសំលយជនៈ ១០ តរន័ ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ (ស ត្តនតន័ ) 
១. ោរោរសំលយជន បានែល់ លោភលចត្សិកកន ងលោភរូល

ចិត្ត ៨ ែួង ។ 
២. រូបោរសំលយជន បានែល់ លោភលចត្សិកកន ងទិ្ែាិរត្វបិប-

  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
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៣.  រូបោរសំលយជន បានែល់ លោភលចត្សិកកន ងទិ្ែាិរត្-
វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៤. បែិ សំលយជន បានែល់ លោសលចត្សិកកន ងលោសរូល
ចិត្ត ២ ែួង ។ 

៥. ម្ចនសំលយជន បានែល់ ម្ចនលចត្សិកប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្-
វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៦. ទិ្ែាិសំលយជន បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិកប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្-
សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៧. សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិកប្ែល
លៅកន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៨. វចិិកិចាេ សំលយជន បានែល់ វចិិកិចាេ លចត្សិកកន ងវចិិកិចាេ
សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង ។ 

៩. ឧទ្ធចាសំលយជន បានែល ់ ឧទ្ធចាលចត្សិកកន ង ក សលចិត្ត 
១២ ែួង ។ 

១០.  វជិាា សំលយជន បានែល់ លម្ចហលចត្សិកប្ែលលៅកន ង
 ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

 
ឱ្រម្ចភ រិ សំលយជន ៥ គ្បោរ 

១. ោរោរសំលយជន, ២. បែិ សំលយជន, ៣. ទិ្ែាិសំលយជន, 
៤. សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន, ៥. វចិិកិចាេ សំលយជន ។ 
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ឧទ្ធម្ចភ រិ សំលយជន ៥ គ្បោរ 
១. រូបោរសំលយជន, ២.  រូបោរសំលយជន, ៣. ម្ចនសំលយជន, 

៤. ឧទ្ធចាសំលយជន, ៥.  វជិាា សំលយជន ។ 
ធរោត ប េ ជានោំង  ប្ែលរិនបានចលគ្រើនសរេភាវទឱ្យចូល

ែល់ឈាន ោរោរសំលយជនៈ រប្រងតឹ្ងជាគ្បចាំជានិចា និងលបើបានលធាើ
ទ្ ចារតិ្ករោទ្ កលគ្ចើន បែិ សំលយជនៈយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ ទិ្ែាិសំលយជនៈ 
និងវចិិកិចាេ សំលយជនៈ ោំង ៣ យ៉ាងលនោះ ក៏និងម្ចនឱ្ោសតឹ្ងលឡើង
និងទំលៅោន់ បា ភូរិបាន ចំប្ណកសីលពាត្បោម្ចសសំលយជនៈ 
និងរិនគ្បាកែែល់ប រគលទូ្លៅ ប្ត្លបើគ្បាកែតឹ្ងលឡើងោលណា ក៏អាច
ោញលៅោន់ បា បានែូចគន  ។ 

លបើប រគលលទោះលធាើស ចរតិ្ករោជាចំប្ណកលគ្ចើន បែិ សំលយជនៈ 
យ៉ាងសារញ្ា (រិនទំលៅោន់ បា ) សោា  ទិ្ែាិសំលយជនៈោំង ២ 
លនោះ ម្ចនឱ្ោសតឹ្ងលឡើងបាន និងទំលៅលកើត្ជារន សស លទ្វត ចំប្ណក
រិចាេ ទិ្ែាិ សីលពាត្បោម្ចស វចិិកិចាេ សំលយជនៈ ោងំ ៣ លនោះ រិនម្ចន
ឱ្ោសតឹ្ងលឡើងបានកន ងោរលធាើក សល ។ 

សគ្ម្ចប់ប េ ជានប្ែលបានឈាន ោរោរសំលយជនៈ បែិ -
សំលយជនៈ និងសីលពាត្បោម្ចសសំលយជនៈ ោំង ៣ គ្បោរលនោះ រិន
ម្ចនឱ្ោសនិងតឹ្ងលឡើងបានលឡើ  ឧទ្ធម្ចភ រិ សំលយជនៈ រ៊ឺ រូបោរៈ 
 រូបោរៈ ម្ចនោះ ឧទ្ធចាៈ និង វជិាា សំលយជនៈប៉ា លណាោ ោះ ប្ែលម្ចនឱ្ោស
តឹ្ងលឡើង លស្សចលហើ ប្ត្រូបជាន ឬ រូបជានប្ែលខាួនបាន លដ្ឋ 
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លហត្ លនោះ ឈានោភីប រគល ោលសាា ប់ពីោរភូរិលទ្ើបលៅលកើត្កន ងរបូ
ភូរិ ឬ រូបភូរិ តរសររួរែល់ឈាន ប្ត្ប េ ជានប្ែលលៅលកើត្ជាគ្ពហោ
លនោះ លៅរិនបានគ្បហារោរោរសំលយជនៈ បែិ សំលយជនៈ ឱ្យជា
សរ លចេទ្លទ្ គ្បហារលែើរបីោរគ្របសងាត់្លដ្ឋ  ំណាចរបស់ឈាន
ប៉ា លណាោ ោះ ។ 

ែូលចាន ោះ ោលគ្ពហោ ងគណាសាបសូនយចាកឈាន និងសាា ប់លហើ  
ក៏នឹងលកើត្ជាគ្ពហោត្លៅលទ្ៀត្រិនបាន គ្តូ្វរកលកើត្កន ងោរភូរិ ជារន សស
ឬលទ្វតពិត្គ្បាកែ ប្ែលជាែូលចនោះ ក៏លដ្ឋ  ំណាចរបស់ោរោរ
សំលយជនៈ បែិ សំលយជនៈ ប្ែលចងព័ទ្ធលៅកន ងខនធសទដ នរបស់
ខាួនឯង ជា នកោញច ោះរកលដ្ឋ ឱ្រម្ចភ រិ សំលយជនៈ ។ 

ចំប្ណក គ្ពោះ រ ិប រគល នកសគ្រចជាគ្ពោះលសាតបនន ឬគ្ពោះសក-
ោគរិប រគលលទោះ គ្បហារទិ្ែាិ វចិិកិចាេ  សីលពាត្បោម្ចសសំលយជនៈ 
ោំង ៣ លនោះ លដ្ឋ ដ្ឋច់ជាសរ លចេទ្លហើ  លទ្ើបផ ត្ចាកោរោញលៅោន់ 
លហែាិរសងារ រ៊ឺ  បា ភូរិ ៤ ប្ត្លៅរិនផ ត្ចាករជឈិរសងារ រ៊ឺ 
រន សសភូរិ លទ្វភូរិ និងឧបររិសងារ រ៊ឺ រូបភូរិ  រូបភូរិ ប្ែលជាភូរិ
ថាន ក់ខពស់ ោំងលនោះលគ្ព្វោះលៅម្ចនសំលយជនៈប្ែលសល់ ៧ លទ្ៀត្ លៅ
កន ងខនធសទដ ន ែល់ោលសលគ្រចជា គ្ពោះ ទគរី ក៏នឹងគ្បហារ
ោរោរសំលយជនៈ និងបែិ សំលយជនៈោំង ២ លនោះ បានលដ្ឋ ដ្ឋច់
ជាសរ លចេទ្ ២ គ្បោរលទ្ៀត្ ជាោរដ្ឋច់ចាករជឈរិសងារ បានដ្ឋច់ជា
សរ លចេទ្លទោះ រ៊ឺ គ្ពោះ ទគរីនឹងផ ត្ចាកោរលកើត្កន ងរន សសភូរិ និង
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លទ្វភូរិ ប្ត្នឹងលៅលកើត្កន ងរូបភូរិឬ រូបភូរិប៉ា លណាោ ោះ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
ឧទ្ធម្ចភ រិ សំលយជនៈលៅម្ចនែល់ោលសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត ក៏នឹង
ផ ត្ចាក ឧបររិសងារលទ្ៀត្ ោលបរនិិព្វា នលទោះ ក៏រ៊ឺ ផ ត្ចាកលសចកដី
វលិវលល់កើត្សាា ប់លហើ  រិនថាកន ងសងារណា  ៗោំងលនោះលគ្ព្វោះបានោត់្
ផ្ទដ ច់សរក្សក្នសំលយជនធរ៌ ១០ គ្បោរ លដ្ឋ  ស់លហើ លទោះឯង ។ 

រួ លទ្ៀត្ កន ងបររត្ថទី្បនីែីោសប្រដងថា សំលយជនៈប្ែលគ្តូ្វ
គ្បហារលដ្ឋ ររគខាងលគ្ោរ រ៊ឺ លសាតបត្តិររគ សកោគរិររគ និង
 ទគរិររគលទោះលឈាោ ោះថា ឱ្រម្ចភ រិ សំលយជនៈ ចំប្ណកសំលយជនៈ
ប្ែលគ្តូ្វគ្បហារលដ្ឋ   រហត្តររគលទោះ លឈាោ ោះថា ឧទ្ធម្ចភ រិ -
សំលយជនៈ។ 

 
ប្ចកសំលយជនៈ ១០ តរន័ ក្នគ្ពោះ ភិធរោ 

១. ោរោរសំលយជន បានែល់ លោភលចត្សិកប្ែលលៅកន ង
លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។ 

២. ភវោរសំលយជន បានែល់ លោភលចត្សិកប្ែលលៅកន ង
ទិ្ែាិរត្វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៣. បែិ សំលយជន បានែល់ លោសលចត្សិកប្ែលលៅកន ង
លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ។ 

៤. ម្ចនសំលយជន បានែល់ ម្ចនលចត្សិកប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្-
វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
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៥. ទិ្ែាិសំលយជន បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិកប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្-
សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៦. សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិកប្ែល
លៅកន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៧. វចិិកិចាេ សំលយជន បានែល់ វចិិកិចាេ លចត្សិកប្ែលលៅកន ង
វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង ។ 

៨. ឥសាសំលយជន បានែល់ ឥសាលចត្សិកប្ែលលៅកន ង
លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ។ 

៩. រចេរ ិសំលយជន បានែល់ រចេរ ិលចត្សិកប្ែលលៅកន ង
លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ។ 

១០.  វជិាា សំលយជន បានែល់ លម្ចហលចត្សិកប្ែលលៅកន ង
 ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

 
ឱ្រម្ចភ រិ សំលយជន ៧ គ្បោរ 

១. ោរោរសំលយជន, ២. បែិ សំលយជន, ៣. ទិ្ែាិសំលយជន, 
៤. សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន, ៥. វចិិកិចាេ សំលយជន, ៦. ឥសា-
សំលយជន, ៧. រចេរ ិសំលយជន ។ 

 
ឧទ្ធម្ចភ រិ សំលយជន ៣ គ្បោរ 

១. ភវោរសំលយជន, ២. ម្ចនសំលយជន, ៣.  វជិាា សំលយជន ។ 
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សំលយជនៈ ១០ គ្បោរ តរន័ គ្ពោះ ភិធរោលនោះ ឱ្រម្ចភ រិ -
សំលយជន រ៊ឺ កិលលសធរ៌ ប្ែលជាចំប្ណកចងសត្ាទ្ កកន ងភូរិថាន ក់
ោប ម្ចន ៧ គ្បោរ ប្ត្ចំប្ណក ឧទ្ធម្ចភ រិ សំលយជនៈ រ៊ឺ កិលលសធរ៌ 
ប្ែលជាចំប្ណកចងសត្ាទ្ កកន ងថាន ក់ខពស់លទោះ ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៣ គ្បោរ 
ចំប្ណកលហត្ ផលប្ែលចងសត្ាទ្ កកន ង លហែាិរសងារកដី រជឈិរសងារកដី 
ឧបររិសងារកដី រហូត្ែល់ោរោត់្ផ្ទដ ច់សំលយជនៈលគ្រឿងចងសត្ាឱ្យ
ដ្ឋច់ ស់លៅ របបីគ្ជាប ន លោរតរន័ ប្ែលបានលព្វលលហើ  ។ 

 
សលន្រង្កគ ោះ ងគធរ៌របស់សំលយជនៈតរន័ ោំង ២ 

សំលយជនៈតរន័ ក្នគ្ពោះសូគ្ត្ ១០ គ្បោរ ម្ចន ងគធរ៌ ៧ រ៊ឺ 
១. លោភលចត្សិក, ២. លោសលចត្សិក, ៣. ម្ចនលចត្សិក, 

៤. ទិ្ែាិលចត្សិក, ៥. វចិិកិចាេ លចត្សិក, ៦. ឧទ្ធចាលចត្សិក, ៧.  លម្ចហ-
លចត្សិក ។ 

សំលយជនៈតរន័ ក្នគ្ពោះ ភិធរោ ១០ គ្បោរ ម្ចន ងគធរ៌ ៨ 
១. លោភលចត្សិក, ២. លោសលចត្សិក, ៣. ម្ចនលចត្សិក, 

៤. ទិ្ែាិលចត្សិក, ៥. វចិិកិចាេ លចត្សិក, ៦. ឥសាលចត្សិក, ៧. រចេរ ិ-
លចត្សិក, ៨. លម្ចហលចត្សិក ។ 
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ោលរួបរួរ ងគធរ៌របស់សំលយជនៈោំង ២ ន័ លហើ  
 បាន ងគធរ៌ ៩ រ៊ឺ 

១. លោភលចត្សិក, ២. លោសលចត្សិក, ៣. ម្ចនលចត្សិក, 
៤. ទិ្ែាិលចត្សិក, ៥. វចិិកិចាេ លចត្សិក, ៦. ឥសាលចត្សិក, ៧. រចេរ ិ-
លចត្សិក, ៨. ឧទ្ធចាលចត្សិក, ៩. លម្ចហលចត្សិក ។ 

 
៩. កិ្ច្លស 

 កិលលស ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្ោរលៅហោងលៅដ គ្កហា 
ោំងចិត្ត និងោ  លសចកដីថា ចិត្ត លចត្សិក រូប ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ 
កិលលស រប្រងគ្តូ្វលៅហោងលៅដ គ្កហា តរកិលលសលៅផងប្ែរ កិលលស
ជា ក សលលចត្សិកពួករួ  ោលគ្បកបជារួ ចិត្តលហើ  រប្រងលធាើចិត្ត
ឱ្យជា ក សលតរលចត្សិកលៅផងប្ែរ និងរូបប្ែលលកើត្ពី ក សលចិត្ត
ោំងលទោះ ក៏បលណាដ  តរោរលៅហោងលៅដ គ្កហា លៅផងប្ែរ លគ្ព្វោះ
ធរោជាតិ្ចិត្តរបស់ប រគលប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋ កិលលស រ៊ឺ លសចកដី
លោភ លសចកដីលគ្ោធ ឬលសចកដីលៃង់ជាលែើរ ប រគលលទោះ រប្រងែឹងខាួនថា 
ចិត្តកន ងខណៈលទោះស្សឡោះលអ សបា ចិត្តនិងសបា ោ  រ ខស្សស់
ថាា  រិនម្ចនលសចកដីលៅដ គ្កហា ោ ចិត្តលដ្ឋ គ្បោរណាលឡើ  និង
ប្េរោំងជាទី្សបា ប្ភនកសបា ចិត្តែល់ នកប្ែលបានជួបលទ្ៀត្ផង 
ប្ត្លបើកន ងខណៈណាចិត្តរបស់ប រគលម្ចន ក់ ម្ចនលសចកដីលោភ លសចកដី
លគ្ោធលៅដ ងំកន ងចិត្តលហើ   នកលទោះក៏ម្ចនលសចកដីលៅដ គ្កហា ចិត្ត របូ
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ោងោ រ ខម្ចត់្រិនស្សស់ថាា  លដ្ឋ  ំណាចរបស់កិលលសែូចលព្វល
លហើ  ប្េរោំងឱ្យ នកែក្ទ្រកល ើញលហើ  ក៏រិនសបា ចិត្តែល់ នក
លទោះលទ្ៀត្ផង ។ 

ែូលចាន ោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់លៅ ក សលចិត្តគ្បោរខាោះ ប្ែលម្ចន
សភាពលធាើឱ្យលកើត្លសចកដីលៅហោងែល់ោ និងចិត្តលនោះថា កិលលស ែូច
ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា 

កិលលលសនតិ ឧបតលបនតីតិ្ = កិលលសា  
ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណា រប្រងលធាើឱ្យលៅដ គ្កហា លៅហោង ធរោជាតិ្

លទោះ លឈាោ ោះថា កិលលស ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  
កិលិសសតិ្ ឯលត្ហីតិ្ = កិលលសា  
ប្គ្បថា សរប  ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រប្រងលៅហោងលៅដ គ្កហា 

លដ្ឋ ធរោជាតិ្ណា ែូលចាន ោះ ធរោជាតិ្ប្ែលជាលហត្ ក្នលសចកដីលៅហោង
លៅដ គ្កហា របស់សរប  ត្តធរ៌លទោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា កិលលស ។ 

 
កិលលសម្ចន ១០ គ្បោរ 

១. លោភកិលលស ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ គ្កហា  
លគ្ព្វោះលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងលោកិយររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ លោភ-
លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។ 

២. លោសកិលលស ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ គ្កហា  
លគ្ព្វោះលសចកដីលគ្ោធ រ៊ឺ ោររិនលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                             សរ ចា សងគហវភិារ 

-44- 

 លោសលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលោសរូលចិត្ត ២ ែួង ។ 
៣. លម្ចហកិលលស ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ គ្កហា  

លគ្ព្វោះលសចកដីលៃង់ រិនែឹងសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្  ងគធរ៌ បានែល់ 
លម្ចហលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

៤. ម្ចនកិលលស ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ គ្កហា  
លគ្ព្វោះលសចកដីគ្ក ៊ឺត្គ្កលអាងគ្បោន់ខាួន  ងគធរ៌ បានែល់ ម្ចនលចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្វបិប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៥. ទិ្ែាិកិលលស ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ គ្កហា  
លគ្ព្វោះោរ ល់ល ើញខ ស  ងគធរ៌ បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង
ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 

៦. វចិិកិចាេ កិលលស ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ គ្កហា  
លគ្ព្វោះលសចកដីសងស័ ោប្រកចិត្ត កន ងវត្ថ ប្ែលរួរលជឿ  ងគធរ៌ បានែល់ 
វចិិកិចាេ លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងវចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១ ែួង ។ 

៧. េីនកិលលស ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ គ្កហា  
លគ្ព្វោះលសចកដីរួញោេ ចាកអាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ េីនលចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ង ក សលសសង្កខ រកិចិត្ត ៥ ែួង ។ 

៨. ឧទ្ធចាកិលលស ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ គ្កហា  
លគ្ព្វោះលសចកដីរលវ ើរវ   ងគធរ៌ បានែល់ ឧទ្ធចាលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង
 ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

៩.  ហិរកិកិលលស ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ គ្កហា  
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លគ្ព្វោះោររិនខាោ សែលប់ាបទ្ ចារតិ្  ងគធរ៌ បានែល់  ហិរកិលចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ង  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

១០.  លទត្តបបកិលលស ធរោជាតិ្ប្ែលជាលគ្រឿងលៅហោងលៅដ
គ្កហា  លគ្ព្វោះោររិនខាា ចប្គ្កងែល់បាបទ្ ចារតិ្  ងគធរ៌ បានែល់ 
 លទត្តបបលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង  ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

រួរកិលលស ១០ គ្បោរលនោះ ម្ចន ងគធរ៌ ១០ យ៉ាង លសោើគន  ។ 
 

ធរ៌ប្ែលលោះកិលលស ១០ 
បញ្ញា កន ង លសាតបត្តិររគចិត្ត លោះទិ្ែាិ និងវចិិកិចាេ  ។ 
បញ្ញា កន ង  ទគរិររគចិត្ត លោះលោស ។ 
បញ្ញា កន ង  រហត្តររគចិត្ត លោះកិលលសប្ែលលៅសល់ ៧ យ៉ាង

ោំង ស់ ។ 
ឋានរបស់កិលលស ប្ចកលចញបានជា ៣ ថាន ក់រ៊ឺ 

១.  ន ស កិលលស ជាកិលលសយ៉ាងលអិត្ ប្ែលលែកសរៃំលៅ
កន ងខនធសទដ ន រ៊ឺ កិលលសប្ែលលោះរិនោន់បាន ។ 

២. បរ ិ ដ្ឋា នកិលលស ជាកិលលសយ៉ាងកណាដ ល ប្ែលលៅដ ងំលៅ
កន ងចិត្ត ។ 

៣. វតិី្ការកិលលស ជាកិលលសយ៉ាងលគ្គត្គ្គត្ ប្ែលសប្រដង
លចញតរផាូវោ  និងវចា ។ 
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ក្ិច្លសរិស្ដា រ ១.៥០០ ព្បការ 
កិលលស ងគធរ៌ ១០ គ្បោរលទោះ ោលោប់ជាប់លដ្ឋ សភាវៈ

របសអ់ាររោណ៍ប្ែលជាបចា័ ឱ្យកិលលសលកើត្បានលហើ  ម្ចនោំង ស់ 
១.៥០០ គ្បោរ រ៊ឺ 

ធរ៌ប្ែលជាអាររោណ៍របស់កិលលសលដ្ឋ សភាវធរ៌ ម្ចន ៧៥ 
បានែល់ ចិត្ត ១, លចត្សិក ៥២, និបផននរូប ១៨, លកខណរូប ៤ = ៧៥   

អាររោណ៍ោំងលនោះ រប្រងម្ចនលៅខាងកន ងខាួន ជា ជឈតត ររោណ៍ 
និងម្ចនលៅកន ង នកែក្ទ្ប្ែលជាអាររោណ៍ខាងលគ្ៅខាួន ជាពហិោធ ររោណ៍ 
បានោំង ២ គ្បោរ អាររោណ៍របស់កិលលសប្ែលជា  ជឈត្តធរ៌ លទ្ើបម្ចន 
៧៥ និងប្ែលជាពហិទ្ធធរ៌ ៧៥ លទ្ៀត្ រួរ អាររោណធរ៌ របស់កិលលស 
ោំងខាងកន ងនិងខាងលគ្ៅ លទ្ើបម្ចន ១៥០ គ្បោរ រ ណលដ្ឋ កិលលស 
១០ លទ្ើបបានកិលលសពិសាដ រ ១.៥០០ គ្បោរែូលចនោះ ។ 

រួរលសចកដីថា អាររោណ៍ប្ែលជាបចា័ ែល់កិលលស បានោំង 
 ជឈត្តពហិទ្ធធរ៌ ខាងកន ងនិងខាងលគ្ៅ ១៥០ រ ណលដ្ឋ កិលលស ១០ 
លទ្ើបជាកិលលសពិសាដ រ ១.៥០០ គ្បោរ ។ 

 
ត្ណ្ហា  ១០៨ 

សគ្ម្ចប់ត្ណាា  ក៏ម្ចនោរប្ចកលចញលៅលដ្ឋ ពិសាដ រថា ត្ណាា  
១០៨ គ្បោរ រ៊ឺ  

លដ្ឋ អាររោណ៍របស់ត្ណាា ម្ចន ៦ បានែល់ រូបត្ណាា  សទ្ោត្ណាា  
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 រនធត្ណាា  រសត្ណាា  លផ្ទែាពាត្ណាា  និងធរោត្ណាា  ។ 
លដ្ឋ សភាពរបស់ត្ណាា ម្ចន ៣ បានែល់ ោរត្ណាា  ១ 

ភវត្ណាា  ១ និងវភិវត្ណាា  ១ ។ 
លដ្ឋ អាររោណ៍ ៦ រ ណនឹងសភាពរបស់ត្ណាា  ៣ ជាត្ណាា  ១៨  
ត្ណាា  ១៨ គ្បោរលនោះ លកើត្លឡើងខាងកន ងសទដ នរបស់ខាួនជា 

 ជឈត្ត និងលកើត្លឡើងខាងលគ្ៅសទដ នក្នខាួនជា ពហិទ្ធ សំលៅែល់ ោរ
លកើត្ជារួ  នកែក្ទ្ លទ្ើបជាត្ណាា  ៣៦ គ្បោរ ។ 

លដ្ឋ ោល ត្ណាា ោំង ៣៦ គ្បោរលនោះ រប្រងលកើត្បានកន ងោល
ោំង ៣ ជាបចា បបនន ១  តី្ត្ ១ និង ទរត្ ១ ត្ណាា ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
កន ងោលោំង ៣ រ ណត្ណាា  ៣៦ គ្បោរ លទ្ើបរួរជាត្ណាា  ១០៨ 
គ្បោរ ។ 

សរ បលសចកដីថា អាររោណ៍របស់ត្ណាា ម្ចន ៦ សភាពរបស់ត្ណាា
ម្ចន ៣ លកើត្បានោំង  ជឈត្តពហិទ្ធ ២ និងកន ងោលោំង ៣ ចំនួន
ត្ណាា លដ្ឋ ពិសាដ រ លទ្ើបបានែល់ អាររោណ៍ ៦ រ ណលដ្ឋ ត្ណាា  ៣ 
រ ណលដ្ឋ ខាងកន ង និងខាងលគ្ៅសទដ ន ២ រ ណលដ្ឋ ោល ៣ លទ្ើប
រួរជាត្ណាា  ១០៨ គ្បោរ ។ 

 
សរ ប ងគធរ៌កន ង ក សលសងគហៈ ៩ កង 

លោភលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សលោំង ៩ កង ។ 
ទិ្ែាិលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សលោំង ៨ កង (លវៀរនីវរណៈ)។ 
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លម្ចហលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សលោំង ៧ កង (លវៀររនថៈ- 
ឧបាោន) ។ 

លោសលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សលោំង ៥ កង រ៊ឺ រនថៈ 
នីវរណៈ  ន ស័  សំលយជនៈ កិលលស ។ 

វចិិកិចាេ លចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សលោំង ៤ កង រ៊ឺ 
នីវរណៈ  ន ស័  សំលយជនៈ កិលលស ។ 

ឧទ្ធចាលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សលោំង ៣ កង រ៊ឺ នីវរណៈ 
សំលយជនៈ កិលលស ។ 

ម្ចនលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សលោំង ៣ កង រ៊ឺ  ន ស័  
សំលយជនៈ កិលលស ។ 

េីនលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សលោំង ២ កង រ៊ឺ នីវរណៈ 
កិលលស ។ 

រិទ្ធលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សល ១ កង រ៊ឺ នីវរណៈ ។ 
ក កា ចាលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សល ១ កង រ៊ឺ នីវរណៈ ។ 
ឥសាលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សល ១ កង រ៊ឺ សំលយជនៈ។ 
រចេរ ិលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សល ១ កង រ៊ឺ សំលយជនៈ។ 
 ហិរកិលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សល ១ កង រ៊ឺ កិលលស ។ 
 លទត្តបបលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ ក សល ១ កង រ៊ឺ កិលលស។ 

 
ចប់  ក សលសងគហៈ 
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រួក្ទី ២ ម្ិសសក្សង្គហៈ 
រិសសកសងគហ ជាពួកប្ែលសលន្រង្កគ ោះសភាវធរ៌លផសងៗ លដ្ឋ ភាព

ជាក សល  ក សល និង ពាកត្ ោ ឡំគន  ែូចជាលហត្ សងគហៈ 
ជាលែើរ ជាធរ៌ប្ែលបានោំងក សល  ក សល និង ពាកត្ ោ គន  
ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា 

ក សោក សោពាកត្រិសសោនំ លហត្ ឆ្ោា ទី្នំ សងគលហាតិ្ = 
រិសសកសងគលហា 

ប្គ្បថា ពួកធរ៌លផសងៗ ម្ចនលហត្  ៦ ជាលែើរ ប្ែលសលន្រង្កគ ោះ
ោ ចូលគន បាន ោំងក សល  ក សល និង ពាកត្លទោះ លៅថា 
រិសសកសងគហៈ ។ 

រិសសកសងគហៈលនោះ ប្ចកោរសប្រដងធរ៌លចញជា ៧ កង រ៊ឺ 
១. លហត្ , ២. ឈានងគៈ, ៣. ររគងគ, ៤. ឥន្រនោិ , ៥. ពលៈ, 

៦.  ធិបតី្, ៧. អាហារ ។ 
តរន័ ប្ែលបានសប្រដងទ្ កកន ងគថាសងគហៈ ែូលចនោះ  

គាថាសង្គហៈទី ៤-៥ 
៤. ឆ្ លហតូ្ បញ្ា  ឈានង្កគ          ររគង្កគ  នវ វត្ថ លត 

      លសាឡសិន្រនោិ ធម្ចោ  ច         ពលធម្ចោ  នលវរតិ ។ 
 ៥. ចតត លោធិបតិ្ វ តត                  ត្ថាហាោតិ្ សត្តោ 
      ក សោទិ្សម្ចកិលណាោ          វ លតត រិសសកសងគលហា ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                             សរ ចា សងគហវភិារ 

-50- 

លហត្  ម្ចន ងគធរ៌ ៦, ឈានងគ ម្ចន ងគធរ៌ ៥, ររគងគ ម្ចន ងគធរ៌ 
៩, ឥន្រនោិ  ម្ចន ងគធរ៌ ១៦, ពល ម្ចន ងគធរ៌ ៩,  ធិបតី្ ម្ចន ងគធរ៌ 
៤, អាហារ ម្ចន ងគធរ៌ ៤ ែូចគន  របបីគ្ជាបោរសប្រដងរិសសកសងគហៈ 
ប្ែលម្ចនក សល ជាលែើរ ោ គន  លដ្ឋ ម្ចន ៧ កង ែូលចនោះ ។ 

លព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្ ម្ចន ៦៤ គ្បលភទ្ នឹងបានសប្រដងតរ
លំដ្ឋប់ត្លៅ ។ 

១. ច្ហតុ្ 
លហត្  ជាធរ៌ប្ែលលធាើឱ្យផលលកើត្លឡើង លធាើឱ្យផលធរ៌លទោះ

តំងម្ចំកន ងអាររោណ៍ និងលធាើឱ្យចលគ្រើនលឡើងបាន ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា  
ហិលទតិ្ វត្តតិ្ ផលំ                 ឯលត្ហិ ឥតិ្ លហត្លវ 
លទ្ធលហតូ្ហិ លត្ េិោ              រ ឡារូោវ បាទ្បា ។ 
ប្គ្បថា ផលធរ៌រប្រងលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះធរ៌ោំងលនោះ ែូលចាន ោះធរ៌ោំង

លនោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា លហត្  ។ 
លសចកដីថា ធរ៌ោំង  ប្ែលបានឧបោរៈ ំពីលហត្  រប្រងម្ចន

សភាពតំងម្ចំកន ងអាររោណ៍ ែូចលែើរល ើប្ែលម្ចនឫសលូត្ោស់លអ
ផា លៅែូលចាន ោះ ។ 

 
លហត្ ម្ចន ៦ គ្បោរ 

១. លោភលហត្  ធរោជាតិ្ប្ែលជាោរចង់បាន ជាលហត្ ឱ្យរូបទរ 
ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួន តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកន ងអាររោណ៍ 
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  ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
២. លោសលហត្  ធរោជាតិ្ប្ែលជាលសចកដីលគ្ោធ ជាលហត្ ឱ្យ

រូបទរលកើត្លឡើងគ្ពរគន ជារួ ខាួន តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកន ង
អាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ លោសលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលោសរូលចិត្ត 
២ ែួង ។ 

៣. លម្ចហលហត្  ធរោជាតិ្ប្ែលជាលសចកដីលៃង់ ជាលហត្ ឱ្យរូបទរ
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកន ងអាររោណ៍ 
 ងគធរ៌ បានែល់ លម្ចហលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

៤.  លោភលហត្  ធរោជាតិ្ប្ែលជារិនជាប់ចិត្តកន ងោររ ណា-
ររោណ៍ រ៊ឺ ោររិនលោភ ឬោរលោះបង់ ជាលហត្ ឱ្យរូបទរប្ែលលកើត្គ្ពរ
គន ជារួ ខាួន តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកន ងអាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ 
 លោភលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួង ។ 

៥.  លោសលហត្  ធរោជាតិ្ប្ែលជារិនលគ្ោធ  ត់្សងាត់្និងជួ 
សលន្រង្កគ ោះម្ចនចិត្តលរតត  ជាលហត្ ឱ្យរូបទរប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួន 
តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកន ងអាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់  លោស
លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាភណចិត្ត ៥៩ ឬ ៩១ ែួង ។ 

៦.  លម្ចហលហត្  ធរោជាតិ្ប្ែលឆ្ងា ត្ រិនលៃង់វលងាងជាលហត្ ឱ្យ
រូបទរប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួន តំងម្ចំនិងចលគ្រើនលឡើងបានកន ង
អាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល ់បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងញាណសរប  ត្ត
ចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ។ 
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លោភលហត្  លោសលហត្  លម្ចហលហត្  ជាលហត្ ប្ែលគ្បកបកន ង 
 ក សលចិត្ត លហើ  ក សលលចត្សិក លទ្ើបលៅថា  ក សលលហត្  ។ 

 លោភលហត្   លោសលហត្   លម្ចហលហត្  ោលគ្បកបកន ង
លសាភណចិត្ត គ្បលភទ្ប្ែលជាក សលចិត្ត លៅថា  ក សលលហត្  ។ 

 លោភលហត្   លោសលហត្   លម្ចហលហត្  ោលគ្បកបកន ង
លសាភណចិត្ត គ្បលភទ្ប្ែលជាវបិាកចិត្ត និងកិរយិចិត្ត លៅថា 
 ពាកត្លហត្  ។ 

លហត្ ោំង ៦ ែូចលព្វលរកលនោះ ម្ចនោំងប្ែលជា ក សលលហត្  
ក សលលហត្  និង ពាកត្លហត្  លទ្ើបទំធរ៌ពួកលនោះរកសប្រដងកន ង 
រិសសកសងគហៈ ។ 

លហត្  ៦ គ្បោរលនោះ ម្ចនលព្វលលដ្ឋ ពិសាដ រទ្ កកន ងបរលិចេទ្ទី្ ៣ 
លហើ  ។ 

២. ឈានង្គ 
ឈាន ជាធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យចិត្តលផ្ទដ ត្ចំលព្វោះអាររោណ៍ ឬសរាឹង

អាររោណ៍ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា 
អាលរពរ បនិលជឈនតិ        ឥតិ្ ឈាទនិ វ ចាលរ 
ឈាលបនតិ វ បចានិលក         ឥតិ្បិ ឈានសញ្ាិត ។ 
ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណា រប្រងសរាឹងអាររោណ៍ ម្ចនកសិណ ជាលែើរ 

ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ឈាន ។ 
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ធរោជាតិ្ណា រប្រងែ ត្នូវធរ៌ប្ែលជាបែិបកខនឹងគន  ែូលចាន ោះ ធរោ-
ជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ឈាន ។ 

ែូលចាន ោះ ប្ែលលៅថា ឈាន លទ្ើបម្ចន ២ ន័  រ៊ឺ ឈាន ជាធរោជាតិ្
ប្ែលម្ចនសភាពសរាឹងអាររោណ៍រា៉ាង រិនកំណត់្ថា ជាោរសរាឹង
អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ាីកដី ជាលោកិ ឬលោក ត្តរអាររោណ៍ បររត្ថ ឬបញ្ាត្តិ
អាររោណ៍កដី ោរសរាឹងអាររោណ៍ោំងលទោះ ជាអាររោណ៍របស់ឈាន 
ោំង ស់ ។ 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ឈាន ប្គ្បថា ែ ត្ សំលៅែល់ លធាើឱ្យធរ៌ប្ែល
ជាបែិបកខជារួ ខាួនម្ចនកម្ចា ំងេ ច ោះលៅ ឬរិនឱ្យលកើត្លឡើងបាន 
បានែល់  ងគឈាន ៦ ប្ែលគ្បកបកន ង រហរគត្ចិត្ត ចំប្ណក ងគឈាន
ប្ែលលៅកន ងោរចិត្តលទោះ ម្ចនសភាពចូលលៅសរាឹងអាររោណ៍លគ្ចើនជាង 
នឹងែ ត្ធរ៌ប្ែលជាបែិបកខជារួ ខាួន ។ 

 
ឈានងគៈម្ចន ៧ គ្បលភទ្ 

១. វតិ្កា ធរោជាតិ្ប្ែលលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍ ជាោរសរាឹង
អាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ វតិ្កាលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងោរចិត្ត ៤៤ 
(លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០) បឋរជានចិត្ត ១១ ។ 

២. វចិារ ធរោជាតិ្ប្ែលពិចារណាអាររោណ៍ ផគងចិត្តឱ្យជាប់លៅកន ង
អាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ វចិារលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងោរចិត្ត ៤៤ 
បឋរជានចិត្ត ១១ ទ្ តិ្ ជានចិត្ត ១១ ។ 
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៣. បីតិ្ ធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនោររកីោ លគ្ត្ក រកន ងអាររោណ៍ ជាោរ
សរាឹងអាររោណ៍ លដ្ឋ លសចកដីប្ឆ្អត្ចិត្ត  ងគធរ៌ បានែល់ បីតិ្លចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ងោរលសារនសសចិត្ត ១៨ បឋរជានចិត្ត ១១ ទ្ តិ្ ជាន
ចិត្ត ១១ និងត្តិ្ ជានចិត្ត ១១ ។ 

៤. ឯករគត ធរោជាតិ្ប្ែលតំងម្ចំលៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ  ជា
លគ្រឿងសរាឹងអាររោណ៍ឱ្យម្ចំ  ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែល
លៅកន ងចិត្ត ៧៩ ឬ ១១១ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០) ។ 

៥. លសារនសសលវទ្ទ ធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍ជាស ខកន ង
ោរសរាឹងអាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង
លសារនសសសហរត្ចិត្ត ៦២ ។ 

៦. លោរនសសលវទ្ទ ធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍ ជាទ្ កខកន ង
ោរសរាឹងអាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង
លោសរូលចិត្ត ២ ។ 

៧. ឧលបោខ លវទ្ទ ធរោជាតិ្ប្ែលលសា អាររោណ៍ ជាកណាដ ល 
រិនស ខ រិនទ្ កខ កន ងោរសរាឹងអាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទ
លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងឧលបោខ សហរត្ចិត្ត ៤៧ (លវៀរឧលបោខ លវទ្ទ
កន ងទ្ាិចត្ វញិ្ញា ណ ៨) ។ 

ឈានងគៈ ម្ចន ៧ គ្បលភទ្ ប្ត្ ងគធរ៌ម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  
វតិ្កា, វចិារ, បីតិ្, លវទ្ទ, និងឯករគត សគ្ម្ចប់លសារនសស 

លោរនសស ឧលបោខ  ោំង ៣ គ្បលភទ្របស់ឈានលនោះ ម្ចន ងគធរ៌ រ៊ឺ 
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 លវទ្ទលចត្សិកប្ត្រា៉ាង ។ 
រួរលសចកដីថា ធរ៌ប្ែលជា នកសរាឹងអាររោណ៍លទោះ បានែល់ 

ឈាន ៧ គ្បលភទ្លនោះឯង និងោរសរាឹងអាររោណ៍លទោះ ក៏គ្ពរលដ្ឋ ក សល 
 ក សល  ពាកត្ បានោំង ស់ លវៀរប្ត្លោរនសសលវទ្ទ រួ គ្បលភទ្
ប្ែលបានចំលព្វោះប្ត្ ក សលប៉ា លណាោ ោះ លទ្ើបចាត់្ឈានងគៈទ្ កកន ងពួកធរ៌
ប្ែលជារិសសកសងគហៈ សគ្ម្ចប់ឈានប្ែលែ ត្បែិបកខធរ៌លទោះ រង់
បានែល់ ឈាន ៦ គ្បលភទ្ (លវៀរលោរនសសលវទ្ទ) ប្ែលលៅកន ង
រហរគត្ចិត្ត រប្រងែ ត្បែិបកខធរ៌បានយ៉ាងគ្បាកែចាស់ជាងប្ែលលៅ
កន ងោរចិត្តែក្ទ្ៗ ។ 

ឈានប្ែលែ ត្បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ 
វតិ្កា ែ ត្បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ េីនរិទ្ធ ។ 
វចិារ ែ ត្បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ វចិិកិចាេ  ។ 
បីតិ្ ែ ត្បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ ពាបាទ្ ។ 
លសារនសស ឧលបោខ  ែ ត្បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ ឧទ្ធចា ក កា ចា លោរនសស ។ 
ឯករគត ែ ត្បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ ោរឆ្នោៈ ។ 
 

ចំណ ចសម្ចគ ល់ 
ឯករគតលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ រិន

បានជា ឈានងគៈ និងឯករគតលចត្សិកកន ង វរី ិចិត្ត ១៦ រប្រងរិនែល់
នូវសម្ចធិន្រនោិ  និងសម្ចធិពលៈ ។ 
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៣. ម្គគង្គ 
ររគ ប្គ្បថា ផាូវ សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលទលំៅោន់ទិ្សលៅ ឱ្យែល់ 

ស រតិ្ភូរិ ទ្ រគតិ្ភូរិ និងគ្ពោះនិព្វា ន ែូចវចនត្ថៈថា 
ស រត្ា ច ទ្ រគត្ា ច           និព្វា នសស ច បាបណា  
លត្សញ្ា  បេភូត្តត               ររគង្កគ នីតិ្ វ ចាលរ  
ររគសស វ  ង្កគ នីតិ្              ររគង្កគ នីតិ្ សរោត ។ 
ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យែល់ ស រតិ្ភូរិ ទ្ រគតិ្ភូរិ គ្ពោះនិព្វា ន 

និងជាផាូវឱ្យែល់ ស រតិ្ភូរិ ទ្ រគតិ្ភូរិ និងគ្ពោះនិព្វា ន ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ 
លគ្ព្វោះជាធរ៌រួ ចំប្ណករបស់ររគ  លទ្ើបលឈាោ ោះថា  ងគររគ ។ 

ធរោតសត្ាោំង   ប្ែលវលិវល់លកើត្សាា ប់លៅកន ងភូរិលផសងៗ 
ោំង ៣១ ភូរិកដី ឬ នកប្ែលចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នកដី រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័ 
លហត្ និងផាូវជួ ឧបត្ថរភឱ្យែល់ធម៌ប្ដេជាកហតុ និងជាផ្លូវឱ្យដេ់ភូមិ
កផ្សងៗ ឬរពេះនិព្វា នកនាេះ បានដេ់ អងគមគគ ១២ រែការ គឺ 

 
មគ្គង្គៈ ១២ 

១. សមាម ទិដឋិ ការយេ់កឃើញរតូវ ជាផ្លូវឱ្យ្ូេដេ់សុគតិ និង
និព្វា ន អងគធម៌ បានដេ់ ែញ្ញា ក្តសិ  ប្ដេកៅ នុងញាណសមបយុតត
្ិតត ៤៧ ឬ ៧៩ ែួង ។ 

២. សមាម សងកែប ការរតិេះរេិះរតូវ ជាផ្លូវឱ្យដេ់សុគតិ និងនិព្វា ន 
អងគធម៌ បានដេ់ វតិកាក្តសិ  ប្ដេកៅ នុងកាមាវ្រកសាភណ្ិតត 
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 ២៤ និង ែឋមជាន្ិតត ១១ ែួង ។ 
៣. សមាម ោចា ការលព្វលោចារែពព ជាផ្លូវឱ្យដេ់ សុគតិ និងនិព្វា ន 

អងគធម៌ បានដេ់ សមាម ោចាក្តសិ  ប្ដេកៅ នុងមហា ុសេ្ិតត ៨ 
និងកោ ុតតរ្ិតត ៤០ ែួង ។ 

៤. សមាម  មមនត ការកធាើការងាររែពព ជាផ្លូវឱ្យែល់សុគតិ និងនិព្វា ន 
អងគធម៌ បានដេ់ សមាម  មមនតក្តសិ  ប្ដេកៅ នុងមហា ុសេ្ិតត ៨ 
និងកោ ុតតរ្ិតត ៤០ ែួង ។ 

៥. សមាម អាជីវ ការចិញ្ច ឹមជីវតិរែពព ជាផ្លូវឱ្យដេ់សុគតិ និងនិព្វា ន 
 ងគធរ៌ បានែល់ សម្ចោ អាជីវលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងរហាក សលចិត្ត ៨ 
និងលោក ត្តរចិត្ត ៤០ ែួង ។ 

៦. សមាម ោោម ការពាោមរែពព ជាផ្លូវឱ្យដេ់សុគតិ និងនិព្វា ន 
អងគធម៌ បានដេ់ វរីយិក្តសិ  ប្ដេកៅ នុងកសាភណចិត្ត ៩១ ែួង ។ 

៧. សម្ចោ សតិ្ ោររលឹកគ្តូ្វ ជាផាូវឱ្យែល់ស រតិ្ និងនិព្វា ន  ងគធរ៌ 
បានែល់ សតិ្លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាភណចិត្ត ៩១ ែួង ។ 

៨. សម្ចោ សម្ចធិ ោរតំងចិត្តម្ចំលដ្ឋ គ្បក្ព ជាផាូវឱ្យែល់ស រតិ្ 
និងនិព្វា ន  ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាភណ
ចិត្ត ៩១ ែួង ។ 

៩. រិចាេ ទិ្ែាិ ោរ ល់ល ើញខ ស ជាផាូវឱ្យែល់ ទ្ រគតិ្ភូរិ  ងគធរ៌ 
បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
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១០. រិចាេ សងាបប ោរគ្តិ្ោះរោិះខ ស ជាផាូវលៅោន់ទ្ រគតិ្  ងគធរ៌ 
បានែល់ វតិ្កាលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

១១. រិចាេ វយរ ោរពាយរខ ស ជាផាូវលៅោន់ទ្ រគតិ្  ងគធរ៌ 
បានែល់ វរី ិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត ១២ ែួង ។ 

១២. រិចាេ សម្ចធិ ោរត្រាល់ចិត្តម្ចំខ ស ជាផាូវឱ្យលៅែល់ ទ្ រគតិ្ 
 ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត ១១ 
(លវៀរវចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១) ។ 

ររគងគៈ កន ងចំនួន ១២ គ្បលភទ្លនោះ ជាលហត្ និងជាផាូវឱ្យែល់ 
ស រតិ្ និងគ្ពោះនិព្វា ន ម្ចន ៨ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  

សម្ចោ ទិ្ែាិ ១ សម្ចោ សងាបប ១ សម្ចោ វចា ១ សម្ចោ ករោនត ១ 
សម្ចោ អាជីវ ១ សម្ចោ វយរ ១ សម្ចោ សតិ្ ១ សម្ចោ សម្ចធិ ១ ។ 

ចំប្ណកររគងគៈ ប្ែលជាលហត្  ជាផាូវឱ្យចូលែល់ទ្ រគតិ្ ម្ចន ៤ 
គ្បោរ រ៊ឺ រិចាេ ទិ្ែាិ រិចាេ សងាបប រិចាេ វយរ រិចាេ សម្ចធិ ។ 

កន ងគ្ពោះសូគ្ត្ គ្ពោះព ទ្ធ ងគសប្រដង ងគក្នររគ ១៦ គ្បោរ លគ្ៅពី 
 ងគររគ ១២ គ្បោរ ែូចលព្វលលហើ  លៅម្ចនររគ ៤ គ្បោរលទ្ៀត្ រ៊ឺ  

រិចាេ វចា,  រិចាេ ករោនត,  រិចាេ អាជីវ,  រិចាេ សតិ្, 
ប្ត្ោលចាត់្លដ្ឋ  ងគធរ៌បររត្ថរិនម្ចនលដ្ឋ ចំលព្វោះ បានប្ត្

សលន្រង្កគ ោះចូលកន ង ក សលចិត្ត បាទ្ ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ វចីទ្ ចារតិ្ ោ 
ទ្ ចារតិ្ ោរចិញ្ា ឹរជីវតិ្ខ ស និងោររលឹកែល់កន ងវត្ថ ប្ែលរិនលអលផសងៗ 
ឬរិនែូលចាន ោះ រិចាេ សតិ្ សំលៅ កោររលឹកអាររោណ៍ែក្ទ្ប្ែលលគ្ៅពី 
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សតិ្បបដ្ឋា ន រ៊ឺ រិនប្រនអាររោណ៍របស់ោ  លវទ្ទ ចិត្ត និងធរ៌ ។ 
ររគងគៈ ១២ គ្បោរលនោះ សំលៅ កចំលព្វោះសភាវធរ៌ ឬ ងគធរ៌

លដ្ឋ គ្ត្ង់ ោំងសម្ចោ ររគ និងរិចាេ ររគ ។ 
លទ្ើបចាត់្គ្បលភទ្របស់ររគងគៈទ្ ក ១២ គ្បោរ 
ររគងគៈ ១២ គ្បោរលនោះ ម្ចន ងគធរ៌គ្តឹ្រប្ត្ ៩ ប៉ា លណាោ ោះ  
បញ្ញា លចត្សិក, វតិ្កាលចត្សិក, សម្ចោ វចាលចត្សិក, សម្ចោ ករោនត-

លចត្សិក, សម្ចោ អាជីវលចត្សិក, វរី ិលចត្សិក, សតិ្លចត្សិក, 
ឯករគតលចត្សិក, និងទិ្ែាិលចត្សិក ។ 

កន ង ងគធរ៌ោំង ៩ លនោះ ទិ្ែាិលចត្សិក ជា ក សលរួ ប្ផនក បញ្ញា  
សម្ចោ វចា សម្ចោ ករោនត សម្ចោ អាជីវ និងសតិ្ គ្បគ្ពឹត្តលៅបានកន ងក សល
និង ពាកត្ៈ ។ 

ចំប្ណក វតិ្កាៈ វរី ិៈ និងឯករគត បានោំងក សល  ក សល 
និង ពាកត្ លដ្ឋ លហត្ លនោះ ររគងគៈ លទ្ើបចាត់្ទ្ កកន ងពួកធរ៌ប្ែលជា
រិសសកសងគហៈ ។ 

ចំណ ចសម្ចគ ល់ 
 លហត្ កចិត្ត ១៨ និងឯករគតលចត្សិកប្ែលលៅកន ងវចិិកិចាេ -

សរប  ត្តចិត្ត រប្រងរិនបានររគងគៈ រ៊ឺ រិនចាត់្ជា ងគររគ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
 លហត្ កចិត្ត ១៨ រិនម្ចនសរប  ត្តលហត្ លឡើ  ោលរិនម្ចនលហត្ 
គ្បកបលហើ  ក៏រិនជាលហត្  ជាផាូវឱ្យចូលែល់ ស រតិ្ ទ្ រគតិ្ និងគ្ពោះនិព្វា ន
បានលឡើ  ។ 
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ចំប្ណកឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងវចិិកិចាេ សហរត្ចិត្ត 
ប្ែលរិនោប់ជា ងគររគ លគ្ព្វោះលហត្ ថា វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្តលទោះ សូរបី
គ្បកបលដ្ឋ លម្ចហៈក៏ពិត្ ប្ត្ម្ចនគ្តឹ្រលហត្ រួ  លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងរិន
លគ្ចើន ប្េរោងំម្ចនោររិនលជឿជាក់កន ងចិត្តគ្បកបលទ្ៀត្ លធាើឱ្យកម្ចា ំងប្ែល
ម្ចនរិនលគ្ចើនលទោះ គ្តូ្វ ន់េ ច ោះលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍បាចសាច 
លទ្ើបរិនែល់នូវភាពជាសម្ចធិកន ងររគ ។ 

 
៤. ឥន្រនទិយ 

ឥន្រនោី ៍ សំលៅែល់ ភាពជាធំ ជា នកគ្របគ្រង ប្ែលម្ចន ំណាច
លធាើឱ្យសភាវធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ ខាួនលទោះ គ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ
 ំណាចគ្របគ្រងរបស់ខាួន ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា  

ឥនោនតិ បររិសសរ ំិ កលោនតីតិ្ = ឥន្រនោិយនិ  
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណាជា នកគ្របគ្រង រប្រងលធាើខាួនឱ្យជា

ឥសសរៈក្គ្កប្លង ធរ៌ោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា ឥន្រនោិ  ។ 
ភាពជា នកគ្របគ្រងរបស់សភាវធរ៌ប្ែលជាឥន្រនោិ លទោះ រប្រង

ជា នកគ្របគ្រងចំលព្វោះធរ៌ប្ែលលកើត្រួរជារួ ខាួន និងលធាើកិចាតរទទី្
របស់ខាួនប៉ា លណាោ ោះ លសចកដីថា ធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរគន លទោះ អាចម្ចនកិចា
ទទី្ប្ែលគ្តូ្វលធាើលគ្ចើនយ៉ាង ប្ត្ភាពជា នកគ្របគ្រងលទោះ រប្រងគ្របគ្រង
បានចំលព្វោះោរង្ករតរទទី្របស់ខាួនប៉ា លណាោ ោះ រិនឈានលៅកន ងកិចា
ទទី្របស់ នកែក្ទ្ ែូលចាន ោះកន ងកិចាោរង្កររា៉ាង ប្ែលម្ចនកិចាទទី្គ្តូ្វលធាើ
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លគ្ចើនយ៉ាង លទ្ើបគ្តូ្វម្ចនឥន្រនោិ លគ្ចើនែូចម្ចន នកគ្របគ្រងលគ្ចើនទក់ 
ែូចជារែាបាល ម្ចនកិចាទទី្ប្ែលគ្តូ្វគ្របគ្រងគ្បលទ្ស តរនលយបា 
ប្ែលប្េាងគ្បោសទ្ កែល់គ្បជាជន ក៏ប្បងប្ចកោរង្ករជាគ្កសួងលផសង  ៗ
គ្កសួងនីរួ ៗ ម្ចនរែារន្រនតីជា នកគ្របគ្រងោរង្ករកន ងទទី្ប្ែលទ្ទួ្ល
ខ សគ្តូ្វរបស់ខាួន ធរ៌ប្ែលជាឥន្រនោិ ក៏ម្ចនឧបម្ចែូចរែារន្រនតីលទោះឯង ។ 

ែូលចាន ោះ កន ងោរល ើញ ោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈជាលែើរ 
ោំងលនោះរប្រងម្ចនធរ៌ជាឥន្រនោិ លគ្ចើនគ្បោរ ែូចចកខ បសាទ្រូបជាឥន្រនោិ  
លៅថា ចកខ ន្រនោិ  លគ្ព្វោះជា នកគ្របគ្រងកន ងោរទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ លបើរិន
ម្ចនចកខ បសាទ្រូបលហើ  នឹងរិនអាចទ្ទួ្លរូបាររោណ៍បានលឡើ  លគ្ៅ
ពីចកខ ន្រនោិ  រូបជីវតិិ្ន្រនោិ  ជា នកគ្របគ្រងរកាករោជរូប រួរោំងចកខ បសាទ្
រូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួនផង លហើ រនិន្រនោិ  រ៊ឺ ចកខ វញិ្ញា ណ ជា
 នកគ្របគ្រងកន ងោរល ើញរូបាររោណ៍ែូលចនោះ ជាលែើរ ប្ែលលលើកតួ្យ៉ាង
ោរល ើញ ម្ចនធរ៌ប្ែលជាឥន្រនោិ លកើត្លឡើងគ្ពរ  ៗ គន បានលគ្ចើនឥន្រនោិ  
ែូលចនោះលគ្ព្វោះប្ចកទទី្គន ជាគ្បោន ជា នកគ្របគ្រងលទោះឯង ។ 

កន ងោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ប៉ាោះគ្តូ្វសរផសស នឹករិត្អាររោណ៍ក៏ែូច
គន  រប្រងម្ចនឥន្រនោិ ែក្ទ្ៗ លកើត្គ្ពរគន បានលគ្ចើនឥន្រនោិ  និងគ្រប់ៗ 
ឥន្រនោិ ក៏ម្ចនទទី្គ្របគ្រង រ៊ឺ លធាើសភាវធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ខាួនឱ្យ
គ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ំណាចរបស់ខាួនផង ។ 
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ឥន្រនទយិមន ២២ ព្បច្ភទ 
១. ចកខ ន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ 

 ងគធរ៌ បានែល់ ចកខ បសាទ្រូប ។ 
២. លសាតិ្ន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរទ្ទួ្ល

សោោ ររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ លសាត្បសាទ្រូប ។ 
៣. ឃានិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរទ្ទូ្លរទធ -

ររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ ឃានបសាទ្រូប ។ 
៤. ជិវ ានិ្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរទ្ទួ្លរសាររោណ៍ 

 ងគធរ៌ បានែល់ ជិវា បសាទ្រូប ។ 
៥. ោ ិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរទ្ទួ្លលផ្ទែា-

ព្វា ររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ ោ បសាទ្រូប ។ 
៦. ឥត្ថិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងភាពជាស្រសតី  ងគធរ៌ 

បានែល់ ឥត្ថីភាវរូប ។ 
៧. ប រសិិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងភាពជាប រស 

 ងគធរ៌ បានែល់ ប រសិភាវរូប ។ 
៨. ជីវតិិ្ន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោររការូប ទរ 

 ងគធរ៌ បានែល់ ជីវតិ្រូប និងជីវតិិ្ន្រនោិ លចត្សិក ។ 
៩. រនិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរែឹងអាររោណ៍ 

 ងគធរ៌ បានែល់ ចិត្តោំង ស់ ។ 
១០. ស ខិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរលសា លសចកដី 
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ស ខោ   ងគធរ៌ បានែល់  លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងស ខសហរត្-
ោ វញិ្ញា ណចិត្ត ១ ។ 

១១. ទ្ កខិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរលសា លសចកដី
ទ្ កខោ   ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងទ្ កខសហរត្-
ោ វញិ្ញា ណចិត្ត ១ ។ 

១២. លសារនសសនិ្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរ
លសា លសចកដីស ខចិត្ត  ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង
លសារនសសសហរត្ចិត្ត ៦២ ។ 
 ១៣.  លោរនសសនិ្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរលសា 
លសចកដីទ្ កខចិត្ត   ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលោស
រូលចិត្ត ២ ។ 
 ១៤. ឧលបកខិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរលសា 
អាររោណ៍ជាកណាដ ល  ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង
ឧលបោខ សហរត្ចិត្ត ៥៥ ។ 
 ១៥. សទ្ធិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោរលជឿែល់វត្ថ 
ប្ែលរួរលជឿ  ងគធរ៌ បានែល់ សោធ លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាភណ
ចិត្ត ៩១ ។ 
 ១៦. វរី ិិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងលសចកដីពាយរ
ែល់អាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ វរី ិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងវរី ិសរប-
  ត្តចិត្ត ១០៥ ។ 
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 ១៧. សតិ្ន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រងកន ងោររលឹកគ្តូ្វ 
 ងគធរ៌ បានែល់ សតិ្លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាភណចិត្ត ៩១ ។ 
 ១៨. សម្ចធិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រង កន ងោរតំងចិត្ត
ម្ចំកន ងអាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងចិត្ត 
៧២ (លវៀរ វរី ិ ១៦ វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១) ។ 
 ១៩. បញ្ាិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រង កន ងោរែឹង
សភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលលៅ
កន ងញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ។ 
 ២០.  នញ្ញា ត្ញ្ាសារីតិ្ន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រង 
កន ងោរែឹងចាស់ រ ិសចាៈ ៤ ប្ែលខាួនរិនោា ប់ែឹង  ងគធរ៌ បានែល់ 
បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាតបត្តិររគចិត្ត ១ ។ 
 ២១.  ញ្ាិន្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រង កន ងោរែឹងចាស់
 រ ិសចាៈ ៤ ប្ែលខាួនោា ប់ែឹង  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក ប្ែល
លៅកន ងររគចិត្តខាងលលើ ៣ និងផលចិត្តខាងលគ្ោរ ៣ ។ 
 ២២.  ញ្ញា តវនិ្រនោិ  ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកគ្របគ្រង កន ងោរែឹង
ចាស់ រ ិសចាៈ ៤ ែល់ទី្បំផ ត្លហើ   ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ង រហត្តផលចិត្ត ១ ។ 
 ឥន្រនោិ ោំង ២២ គ្បលភទ្លនោះ ម្ចន ងគធរ៌គ្តឹ្រប្ត្ ១៦ គ្បោរ 
ជារូបធរ៌ ៨ គ្បោរ បានែល់  ចកខ បសាទ្ លសាត្បសាទ្ ឃានបសាទ្ 
ជិវា បសាទ្ ោ បសាទ្ ឥត្ថីភាវរូប ប រសិភាវរូប និងជីវតិ្រូប ។ 
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 ជាទរធរ៌ ៨ គ្បោរ បានែល់ ចិត្ត លវទ្ទលចត្សិក វរី ិលចត្សិក 
ជីវតិិ្ន្រនោិ លចត្សិក ឯករគតលចត្សិក សោធ លចត្សិក សតិ្លចត្សិក 
និងបញ្ញា លចត្សិក ។ 
 ឥន្រនោិ  ២២ ប្ចកលដ្ឋ លោកិ ៈ និងលោក ត្តរៈ បានែូលចនោះ រ៊ឺ 
លោកិ ធរ៌រួ ចំប្ណកម្ចន ១០ ឥន្រនោិ  បានែល់  
 ចកខ ន្រនោិ  លសាតិ្ន្រនោិ  ឃានិន្រនោិ  ជិវ ានិ្រនោិ  ោ ិន្រនោិ  ឥត្ថិន្រនោិ  
ប រសិិន្រនោិ  ស ខិន្រនោិ  ទ្ កខិន្រនោិ  និងលោរនសសិន្រនោិ  ។ 
 លោក ត្តរធរ៌រួ ចំប្ណកម្ចន ៣ ឥន្រនោិ  បានែល់  នញ្ញា ត្ញ្ា-
សារីតិ្ន្រនោិ   ញ្ាិន្រនោិ   ញ្ញា តវនិ្រនោិ  ។ 
 លោកិ ធរ៌ និងលោក ត្តរធរ៌ ោំង ២ ប្ផនកម្ចន ៩ ឥន្រនោិ  
ែ៏លសស បានែល់ ជីវតិិ្ន្រនោិ  រនិន្រនោិ  លសារនសសិន្រនោិ  ឧលបកខិន្រនោិ  
សទ្ធិន្រនោិ  វរី ិិន្រនោិ  សតិ្ន្រនោិ  សម្ចធិន្រនោិ  និងបញ្ាិន្រនោិ  ។ 
 ឥន្រនោិ  ២២ ប្ចកលដ្ឋ ោរោក់ទ្ងនឹងអាររោណ៍  និងភាវទ 
លដ្ឋ ោក់ទ្ងនឹងអាររោណ៍ម្ចន ១៤ បានែល់ 
 ចកខ ន្រនោិ  លសាតិ្ន្រនោិ  ឃានិន្រនោិ  ជិវ ានិ្រនោិ  ោ ិន្រនោិ  ឥត្ថិន្រនោិ  
ប រសិិន្រនោិ  ជីវតិិ្ន្រនោិ  រនិន្រនោិ  ស ខិន្រនោិ  ទ្ កខិន្រនោិ  លសារនសសិន្រនោិ  
លោរនសសិន្រនោិ  និងឧលបកខិន្រនោិ  ។ 
 លដ្ឋ ភាវទម្ចន ៨ បានែល់ សទ្ធិន្រនោិ  វរី ិិន្រនោិ  សតិ្ន្រនោិ  
សម្ចធិន្រនោិ  បញ្ាិន្រនោិ   នញ្ញា ត្ញ្ាសារីតិ្ន្រនោិ    ញ្ាិន្រនោិ  
និង ញ្ញា តវនិ្រនោិ  ។ 
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ប្ឆក្ឥន្រនទិយ ២២ ច្ោយភមិូ្ 
 ឥន្រនោិ ោំង ២២ ោលប្ចកលដ្ឋ ភូរិោំង ៣ បានែូលចនោះ  
 ១. ឥន្រនោិ  ១០ គ្បោរ រ៊ឺ ចកខ ន្រនោិ  លសាតិ្ន្រនោិ  ឃានិន្រនោិ  
ជិវ ានិ្រនោិ  ោ ិន្រនោិ  ឥត្ថិន្រនោិ  ប រសិិន្រនោិ  ស ខិន្រនោិ  ទ្ កខិន្រនោិ  និង
លោរនសសិន្រនោិ  ោំងលនោះ ជាោរធរ៌ោងំ ស់ លៅថា ោរឥន្រនោិ ។ 
 ២. ឥន្រនោិ  ៨ គ្បោរ រ៊ឺ ជីវតិិ្ន្រនោិ  រនិន្រនោិ  ឧលបកខិន្រនោិ  សទ្ធិន្រនោិ  
វរី ិិន្រនោិ  សតិ្ន្រនោិ  សម្ចធិន្រនោិ  និងបញ្ាិន្រនោិ  ោំងលនោះជាោរធរ៌ 
រូបធរ៌  រូបធរ៌ និងលោក ត្តរធរ៌ លៅថា ោរឥន្រនោិ  រូបឥន្រនោិ  
 រូបឥន្រនោិ  និងលោក ត្តរឥន្រនោិ  ។ 
 ៣. លសារនសសនិ្រនោិ  ជាោរធរ៌ រូបធរ៌ និងលោក ត្តរធរ៌ បាន
លៅថា ោរឥន្រនោិ  រូបឥន្រនោិ  និងលោក ត្តរឥន្រនោិ  ។ 
 ៤.  នញ្ញា ត្ញ្ាសារីតិ្ន្រនោិ   ញ្ាិន្រនោិ   ញ្ញា តវនិ្រនោិ  ោងំ ៣ 
លនោះ ជាលោក ត្តរធរ៌ោំង ស់ លៅថា លោក ត្តរឥន្រនោិ  ។ 
 

ឆំណុឆសមគ ល ់
 ឯករគតលចត្សិកកន ង វរី ិចិត្ត ១៦ និងកន ងវចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត 
១ រប្រងរិនចូលែល់ សម្ចធិន្រនោិ  លហត្ ផលែូចគន ប្ែលបានសប្រដង
ទ្ កកន ងចំណ ចសម្ចគ ល់របស់ររគងគៈ ។ 
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៥. រល 
 ពល រ៊ឺ កម្ចា ំង បានែល់ ោររិនញាប់ញ័រ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
  ករបនលែាន ពលំ  ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលលឈាោ ោះថា ពលៈ លគ្ព្វោះ ត្ថថា 
រិនញាប់ញ័រ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា ពលី នតិ ឧបបលនន បែិបកខធលរោ សហនត ិ
រទ្ោនតីតិ្ = ពោនិ  
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណា រប្រងម្ចនកម្ចា ំងឱ្យ ត់្ធន់ ត្ស ូ ទ្ម្ចា  
នូវបែិបកខធរ៌ ែូលចាន ោះធរ៌ោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា ពល ។ 
 ធរោត នកប្ែលជាលរទ័្ពទ ពលោំង   រប្រងរិនញាប់ញ័រ
កន ងទទី្របស់ខាួនយ៉ាងណា  ងគធរ៌ ៩ គ្បោរ ម្ចនសោធ  ជាលែើរ ក៏រិន
ញាប់ញ័រកន ងទទី្របស់ខាួនឯង ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ លហត្ លទោះលទ្ើប លឈាោ ោះថា 
ពល ។ 
 ោររិនញាប់ញ័ររបស់ទ ពលលទោះ ម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ រិន
ញាប់ញ័រកន ងទទី្គ្របគ្រង នកលៅលគ្ោរបង្កគ ប់បញ្ញា របស់ខាួនរួ  និង
ោលគ្ប រជារួ សឹកសគ្តូ្វក៏រិនញាប់ញ័រ អាចកំចាត់្សគ្តូ្វបាន
រួ  ។ 
 ចំណ ចលនោះយ៉ាងណា ពលធរ៌ប្ែលជាក សលធរ៌ោំងលទោះ រប្រង
រិនញាប់ញ័រកន ងទទី្គ្របគ្រងរបស់ខាួនឯង និងប្េរោំងអាចទ្ម្ចា  
 ក សលធរ៌ ប្ែលជាបែិបកខជារួ ខាួនឱ្យសាបសូនយលៅបានលទ្ៀត្ផង 
ែូចជាសោធ ពលៈ ជាកម្ចា ំងកន ងោរលជឿ លសចកដីគ្ជោះថាា យ៉ាងម្ចំោំរិន
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ញាប់ញ័រ រប្រងអាចទ្ម្ចា   ក សលធរ៌ ប្ែលជាលហត្ រិនគ្ជោះថាា  រ៊ឺ 
 សទ្ធិ ឱ្យបាត់្ ស់លៅបានជាលែើរ ឬពលធរ៌ ប្ែលជាប្ផនក ក សល
ធរ៌ រប្រងម្ចនោររិនញាប់ញ័រកន ងទទី្របស់ខាួន រ៊ឺ អាចគ្របគ្រង នក
ប្ែលលៅលគ្ោរោរបង្កគ ប់បញ្ញា របស់ខាួនប៉ា លណាោ ោះ រ៊ឺ តំងម្ចំលៅកន ង
 ក សលធរ៌ ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួន ប្ត្ោល ក សលធរ៌ប្ែល
លកើត្លឡើងក៏រិនអាចទ្ម្ចា  ក សលធរ៌លទោះបាន គ្តូ្វបនធូរបនថ ឱ្យ
គ្បគ្ពឹត្តលៅតរប្ផនកក សលធរ៌ប្ែលជាបែិបកខជារួ ខាួនលទោះ ែូចជា
 ហិរកិពលៈ ម្ចនោររិនញាប់ញរ័ លដ្ឋ រិនខាោ សែល់បាបទ្ ចារតិ្ ប្ត្
ោលហិរពិលៈលកើត្លឡើងលហើ   ហិរកិពលៈ គ្តូ្វ ន់េ គ្ពរចាល
ចាញ់លៅ រិនអាចរងឹរូសតំងលៅបានលឡើ  លធាើឱ្យខាោ សែល់បាបទ្ ចារតិ្ 
លដ្ឋ  ំណាចរបស់ហិរពិលៈ ែូលចនោះជាលែើរ ែូចម្ចនសាធកបាលីថា  
  សទ្ធិល  លោសលជា ច       រ ែាសសលចា ច ឧទ្ធលចា  
  វជិាា    ហិរលិក              លទត្តលបប ច ន ករបលរ ។ 
 ត្សាោ  សោធ ទ្លយ សត្ត      ក សោទី្ ពោនិ ច 
   លត្តលសាវ  កលរបន            ប ញ្ញា បិ តំ្ទរិោ ។ 
 ប្គ្បថា  ងគធរ៌ ៧ គ្បោរ ម្ចនសោធ  ជាលែើរ ប្ែលជាក សល និង
 ពាកត្ៈោំងលនោះ លឈាោ ោះថា ពល លគ្ព្វោះលហត្ រិនញាប់ញ័រ កន ង ក សល
ធរ៌តរលំដ្ឋប់ រ៊ឺ សោធ  រប្រងរិនញាប់ញ័រកន ង ក សលធរ៌ប្ែលជា
លហត្ ឱ្យលកើត្ោររិនម្ចនសោធ , វរី ិ រប្រងរិនញាប់ញ័រកន ង ក សល
ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្ោរខាិល, សតិ្ រប្រងរិនញាប់ញ័រកន ង ក សល
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ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្ោរលភាច, សម្ចធិ រប្រងរិនញាប់ញ័រកន ងោរ
រលវ ើរវ , បញ្ញា  រប្រងរិនញាប់ញ័រែល់ោររិនែឹងធរ៌តរលសចកដីពិត្,  
ហិរ ិ រប្រងរិនញាប់ញ័រែល់ោររិនខាោ សកន ងបាបទ្ ចារតិ្,  ឱ្ត្តបប រប្រង
រិនញាប់ញ័រកន ងោររិនខាា ចែល់បាបទ្ ចារតិ្ សូរបីកន ងប្ផនក ក សលធរ៌
ក៏ម្ចន,  ហិរកិ  លទត្តបប ប្ែលគ្បកបជារួ  ក សលចិត្តោំងលទោះ
ក៏បាន លឈាោ ោះថា ពល លគ្ព្វោះរិនម្ចនលសចកដីញាប់ញ័រកន ង ក សលធរ៌
ែូចគន ជារួ ខាួន ប្ត្រិនបានោោងំទ្ម្ចា យលដ្ឋ គ្បោរ្លឡើ  រង់
ម្ចនប្ត្ោររិនញាប់ញ័រ លគ្ព្វោះជាធរ៌ែូចគន ជារួ ខាួន ។ 
 រួរលសចកដីថា ធរ៌ប្ែលជាកម្ចា ំងលធាើឱ្យសរប  ត្តធរ៌ប្ែលលកើត្រួរ
គន ជារួ ខាួនម្ចនភាពរងឹម្ចំ រហូត្អាចលធាើលសចកដីលអ ឬអាគ្កក់ឱ្យសលគ្រច
បាន ធរ៌លទោះ លឈាោ ោះថា ពល ែូលចាន ោះ ពល លទ្ើបម្ចនោំងក សលពលៈ 
និង ក សលពលៈ ។ 
  ក សលពល ម្ចនកម្ចា ំង ត់្ធន់ រិនញាប់ញ័រែល់ ក សលធរ៌
ប្ែលជាពួកែូចគន លឡើ  ប្ត្ក៏រិនម្ចនកម្ចា ំងប្ែលនឹងញំាញីក សលធរ៌
ប្ែលជាបែិបកខជារួ ខាួនបានប្ែរ ។ 
 ក សលពល ម្ចនកម្ចា ំង ត់្ធន់ រិនញាប់ញ័រែល់ ក សលធរ៌ផង 
និងប្េរោំងម្ចនកម្ចា ំងញំាញី ក សលធរ៌ប្ែលជាបែិបកខធរ៌ជារួ 
ខាួនបានលទ្ៀត្ផង ។ 
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រលមន ៩ ព្បការ 
 ១. សោធ ពល ធរោជាតិ្ប្ែលរិនញាប់ញរ័កន ងោរលជឿែល់វត្ថ ប្ែល
រួរលជឿ  ងគធរ៌ បានែល់ សោធ លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាភណចិត្ត ៩១។ 
 ២. វរី ិពល ធរោជាតិ្ប្ែលរិនញាប់ញ័រកន ងោរពាយរ  ងគធរ៌ 
បានែល់ វរី ិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងវរី ិសរប  ត្តចិត្ត ១០៥ ។ 
 ៣. សតិ្ពល ធរោជាតិ្ប្ែលរិនញាប់ញ័រកន ងោររលឹកគ្តូ្វ  ងគធរ៌ 
បានែល់ សតិ្លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាភណចិត្ត ៩១ ។ 
 ៤. សម្ចធិពល ធរោជាតិ្ប្ែលរិនញាប់ញ័រកន ងោរលធាើចិត្តឱ្យតំង
ម្ចំលៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ   ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែល
លៅកន ងចិត្ត ៧២ (លវៀរ វរី ិចិត្ត ១៦ និងវចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ១) ។ 
 ៥. បញ្ញា ពល ធរោជាតិ្ប្ែលរិនញាប់ញ័រ កន ងោរែឹងធរ៌តរ
លសចកដីពិត្  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងញាណសរប-
  ត្តចិត្ត ៤៧ ឬ ៧៩ ។ 
 ៦. ហិរពិល ធរោជាតិ្ប្ែលរិនញាប់ញ័រកន ងោរខាោ សចំលព្វោះទ្ ចារតិ្ 
 ងគធរ៌ បានែល់ ហិរលិចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាភណចិត្ត ៩១ ។ 
 ៧. ឱ្ត្តបបពល ធរោជាតិ្ប្ែលរិនញាប់ញ័រ កន ងោរត្ក់សា ត្ខាា ច
ចំលព្វោះទ្ ចារតិ្  ងគធរ៌ បានែល់ ឱ្ត្តបបលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលសាភណ
ចិត្ត ៩១ ។ 
 ៨.  ហិរកិពល ធរោជាតិ្ប្ែលរិនញាប់ញ័រ កន ងោររិនខាោ សចំលព្វោះ
ទ្ ចារតិ្  ងគធរ៌ បានែល់  ហិរកិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត ១២ ។ 
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 ៩.  លទត្តបបពល ធរោជាតិ្ប្ែលរិនញាប់ញ័រ កន ងោររិនត្ក់សា ត្
ខាា ចចំលព្វោះទ្ ចារតិ្  ងគធរ៌ បានែល់  លទត្តបបលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង
 ក សលចិត្ត ១២ ។ 
 ពល ៩ គ្បោរលនោះ ម្ចន ងគធរ៌របស់ពលៈ ៩ គ្តូ្វគន ជារួ 
គ្បលភទ្របស់ពលៈគ្រប់លោរ ប្ែលម្ចន  ហិរកិ  លទត្តបប ជាពលៈប្ផនក
 ក សលប្ត្រា៉ាង ។ 
 សោធ  សតិ្ បញ្ញា  ហិរ ិនិងឱ្ត្តបប ជាពលៈកន ងប្ផនកក សលប្ត្រ៉ាាង 
វរី ិ សម្ចធិ ជាពលៈបានោំងប្ផនកក សលនិង ក សលោ គន  លដ្ឋ 
លហត្ លនោះលទ្ើបចាត់្ពួកពលៈលនោះទ្ កកន ងរិសសកសងគហៈ ។ 
 

ឆំណុឆសមគ ល ់
 ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង វរី ិចិត្ត ១៦ និងវចិិកិចាេ សរប-
  ត្តចិត្ត ១ រប្រងរិនចូលែល់សម្ចធិពលៈ លដ្ឋ លហត្ ផលទំ្នងែូចគន
ប្ែលបានសប្រដងទ្ កកន ងររគងគៈលទោះឯង ។ 
 

៦. អធិបត្ី 
  ធិបតី្ សំលៅែល់ សភាវធរ៌ប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់ភាពជាធំក្គ្កប្លង
ជាងធរ៌ែក្ទ្ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន ជារួ ខាួន ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា  
  ធិទនំ បតិ្ =  ធិបតិ្ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាម្ចា ស់ ក្នធរ៌ប្ែលរួរគន ជារួ ខាួន ឬធរ៌ប្ែល 
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ធំជាងធរ៌ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងជារួ ខាួន ធរ៌លទោះ លឈាោ ោះថា  ធិបតិ្ ។ 
  ធិលោ បតិ្ =  ធិបតិ្ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាម្ចា ស់ ជាធំនិងម្ចន ំណាចក្គ្កប្លង ធរ៌លទោះ 
លឈាោ ោះថា  ធិបតី្ ។  
 លសចកដីថា កន ងោរលធាើកិចាោរង្ករណារួ លទោះ ោលម្ចនលសចកដី
លពញចិត្ត ម្ចនលសចកដីពាយរ ម្ចនចិត្តលផ្ទដ ត្ចំលព្វោះោរង្ករ និងម្ចន
ោរលឆ្ាៀវឆ្ងា ត្ោរង្ករលទោះរប្រងសលគ្រចបាន ែូចសប្រដងកន ង ភិធម្ចោ វតរ 
បូោណែីោថា  
 ឆ្នោវលត កឹ ទរ ន សិជឈតិ្ ោលម្ចនឆ្នោៈលហើ  វត្ថ ណាប្ែល
នឹងរិនសលគ្រចរិនម្ចន ។ 
 វរី ិវលត កឹ ទរ ន សិជឈតិ្ ោលម្ចនវរី ិលហើ  វត្ថ ណានឹងរិន
សលគ្រចរិនម្ចន ។ 
 ចិត្តវលត កឹ ទរ ន សិជឈតិ្ ោលម្ចនចិត្តលផ្ទដ ត្លហើ  វត្ថ ណា
ប្ែលនឹងរិនសលគ្រចរិនម្ចន ។ 
 បញ្ាវលត កឹ ទរ ន សិជឈតិ្ ោលម្ចនបញ្ញា លហើ  វត្ថ ណាប្ែល
នឹងរិនសលគ្រចរិនម្ចន ។ 
 លសចកដីរបស់ ធិបតី្លនោះ លទ្ើបម្ចនសភាពជាធំ ជាគ្បោនទំឱ្យ
សលគ្រចកិចាោរង្ករបានពិត្គ្បាកែ ។ 
 ភាពជាធំជា នកគ្របគ្រងរបស់សភាវធរ៌លទោះ ម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ 

១. ជាធំ ជា នកគ្របគ្រងលដ្ឋ ភាពជាឥន្រនោិ  ។ 
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២. ជាធំ ជា នកគ្របគ្រងលដ្ឋ ភាពជា ធិបតី្ ។ 
ភាពជាធំ ជា នកគ្របគ្រង លដ្ឋ ភាពជាឥន្រនោិ លទោះ រិនប្រនជា

ោរធំក្គ្កប្លងលទ្ រ៊ឺ ោលខណៈលកើត្លឡើងលទោះ រប្រងលកើត្គ្ពរៗ គន
បានលគ្ចើនឥន្រនោិ  លដ្ឋ រិនោស់គន  លគ្ព្វោះធរ៌ប្ែលជាឥន្រនោិ លទោះ 
រប្រងជាធំគ្របគ្រងចំលព្វោះកន ងទទី្របស់ខាួន រិនជំោស់គន ជារួ 
ឥន្រនោិ ែក្ទ្ណា លគ្ព្វោះលធាើោរលផសងគន  ។ 

ចំប្ណកភាពជាធំលដ្ឋ ភាពជា ធិបតី្លទោះ ម្ចនសភាពជាធំ
ក្គ្កងប្លងជាងធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួន ែូលចាន ោះោលលកើត្លឡើង
លទោះ រប្រងលកើត្ជា ធិបតី្បានគ្តឹ្រប្ត្រួ  ែូចជាកន ងខណៈប្ែលឆ្នោៈ 
ជា ធិបតី្ រ៊ឺ ម្ចនោរលពញចិត្តយ៉ាងខាា ំងោា  ប្ែលលៅថា លពញចិត្តលកើត្
លឡើងលហើ  វរី ិៈ ចិត្ត និងបញ្ញា  ក៏បលណាដ  តរឆ្នោៈលៅកន ងអាររោណ៍
លទោះៗ ឬលបើោលវរី ិៈជា ធិបតី្ រ៊ឺ ម្ចនលសចកដីពាយរយ៉ាងខាា ំងោា
លកើត្លឡើងលហើ  ឆ្នោៈ ចិត្ត និងបញ្ញា  ក៏បលណាដ  តរវរី ិៈលៅកន ង
អាររោណ៍លទោះៗ លបើចិត្តជា ធិបតី្ រ៊ឺ លសចកដីតំងចិត្តយ៉ាងខាា ំងោា លកើត្
លឡើងលហើ  ឆ្នោៈ វរី ិៈ និងបញ្ញា  ក៏បលណាដ  តរចិត្តលៅកន ងអាររោណ៍
លទោះ និងោលបញ្ញា ជា ធិបតី្ រ៊ឺ ម្ចនោរែឹងចាស់តរលសចកដីពិត្
លកើត្លឡើងលហើ  ឆ្នោៈ វរី ិៈ និងចិត្ត ក៏បលណាដ  តរបញ្ញា  លៅកន ង
អាររោណ៍លទោះៗ ។ 

រួរលសចកដីថា ភាពជាធំ លដ្ឋ ភាពជា ឥន្រនោិ  លកើត្លឡើងកន ងគ្គ
ជារួ គន បានលគ្ចើនៗ ឥន្រនោិ រិនោស់គន  ។ 
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ចំប្ណកភាពជាធំលដ្ឋ ភាពជា ធិបតី្លទោះ កន ងគ្គរួ ៗ ជា
 ធិបតី្បានប្ត្រួ  ែក្ទ្លទ្ៀត្ជា ធិបតី្រិនបាន ។ 

 
អធិបត្ីមន ៤ ព្បច្ភទ 

១. ឆ្ទោ ធិបតិ្ ធរោជាតិ្ប្ែលជាធំកន ងោរលពញចិត្ត  ងគធរ៌ បាន
ែល់ ឆ្នោលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងទ្ាិលហត្ កជវនចិត្ត ១៨ និងតិ្លហត្ ក-
ជវនចិត្ត ៣៤ ប្ែលលៅថា សាធិបតិ្ជវនចិត្ត ៥២ ។ 

២. វរីយិធិបតិ្  ធរោជាតិ្ប្ែលជាធំកន ងោរពាយរចំលព្វោះអាររោណ៍ 
 ងគធរ៌ បានែល់ វរី ិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងសាធិបតិ្ជវនចិត្ត ៥២ 
(ទ្ាិលហត្ កជវនៈ ១៨ និងតិ្លហត្ កជវនៈ ៣៤) ។ 

៣. ្ិោត ធិែតិ ធមមជាតិប្ដេជាធំ នុងោរោំង្ិតតទទួេអារមមណ៍ 
អងគធម៌ បានដេ់ ទាិកហតុ ជវន្ិតត ១៨ តិកហតុ ជវន្ិតត ៣៤ គឺ 
សាធិែតិជវន្ិតត ៥២ ។ 

៤. វមំិសាធិែតិ ធមមជាតិប្ដេជាធំ  នុងការដឹងសភាវធម៌ោម
កស្ ែីពិត អងគធម៌ បានដេ់ ែញ្ញា ក្តសិ  ប្ដេកៅ នុងតិកហតុ -
ជវន្ិតត ៣៤ ។ 

អងគធម៌រែស់អធិែតី ៤ រែការកនេះ និងកឃើញបានថា ធម៌ប្ដេ
ចាត់ជាអធិែតីបានកនាេះ រតូវជាធម៌ នុងជវន្ិតត លហើ ជាជវន្ិតតប្ដេ
រែ ែកោយកហតុ ២ រែការ កៅថា ទាិកហតុ ជវនៈោ ងតិ្ ឬរតូវ
រែ ែលដ្ឋ កហតុ ៣ រែការ កៅថា តិកហតុ ជវនៈ ដូ្រពេះអនុរុទាធ ចារយ 
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សប្មែងទុ  នុងរពេះអភិធមមតថសងគហៈថា  
ទាិកហតុ តិកហតុ ជវកនកសាវ យថាសមភវ ំអធិែតិឯកកាវ េពភតិ  
ប្រែថា ទាិកហតុ ជវនៈ និងតិកហតុ ជវនៈែ ុក ណ្ េះ ប្ដេនឹងមាន

អធិែតីបានប្តរួ  នុង្ំនួន ៤ អធិែតិកនាេះ ជវន្ិតតប្ដេជាអធិែតីបាន
កនាេះ កៅថា សាធិែតិជវនៈ បានដេ់ ជវន្ិតត ៥២ ដួង គឺ ទាិកហតុ -
ជវន្ិតត ១៨ និងតិកហតុ ជវន្ិតត ៣៤ មានលសចកដីេរអិត្ដូក ន្េះ គឺ  

 
ជវនចិត្តមាន ៥៥ 

 លហត្ កជវនចិត្ត ១ បានែល់ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១  
ឯកលហត្ កជវនចិត្ត ២ បានែល់ លម្ចហរូលចិត្ត    ២ 
ទ្ាិលហត្ កជវនចិត្ត ១៨ បានែល់ លោភរូលចិត្ត ៨ លោសរូលចិត្ត 

២ រហាក សលញាណវបិប  ត្ត ៤ រហាកិរយិញាណវបិប  ត្ត ៤  ។ 
តិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ រហាក សលញាណសរប  ត្ត ៤ 

រហាកិរយិញាណសរប  ត្ត ៤ រហរគត្ក សល ៩ រហរគត្កិរយិ ៩ 
លោក ត្តរចិត្ត ៨ = សាធិបតិ្ជវនចិត្ត ៥២ ។ 

 
៧. អាហារ 

អាហារ ប្គ្បថា ទំរក លសចកដីថា អាហារ ជាធរ៌ប្ែលឧបត្ថរភទំ
ឱ្យផលធរ៌លកើត្លឡើង ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា អាហរនតីតិ្ = អាហាោ  

ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណារប្រងទំរកនូវធរ៌ប្ែលជាផលរបស់ 
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ខាួនៗ ែូលចាន ោះធរ៌ោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា អាហារ ។ 
លសចកដីថា អាហារ ជាលហត្ ឧបត្ថរភគំគ្ទ្ឱ្យផលលកើត្លឡើងនិង

ជួ ឱ្យតំងលៅបាន ចលគ្រើនលឡើងបាន ហាក់ែូចជា អាហារ ជា នកទំឬ
 នកចាត់្ប្ចងកិចាោរង្ករលផសងៗ លគ្ព្វោះតរធរោតកិចាោរណា និងចាត់្
តំងលឡើងបាន រកាទ្ កឱ្យរង់វង់តំងលៅបាន និងឱ្យចលគ្រើនរ ងលរឿង
លឡើងលទោះ គ្តូ្វអាស្ស័  នកចាត់្ោរឬ នកទំជាសំខាន់ លបើខាោះ នកទំឬ 
 នកចាត់្ោរលហើ  កិចាោរលទោះៗ នឹងតំងលៅនិងចលគ្រើនលឡើងរិនបាន 
លសចកដីលនោះយ៉ាងណា ោររស់លៅរបស់សត្ាោំង  កន ងោរភូរិ ក៏
យ៉ាងលទោះប្ែរ រ៊ឺ ោលសត្ាោំងលទោះលកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចរបស់
ក សល  ក សលធរ៌លហើ  សត្ាលទោះនឹងម្ចនជីវតិ្លៅបាន និង្ករមើន
ក ើងបាន  ៏កោយអាស្ស័យឱជាប្ដេកៅ នុងអាហារកផ្សងៗ ជាអន នំា
ឱ្យអាហារជរូែក ើតក ើងបាន នុងសតាទំាងកនាេះ កាេអាហារជរូែក ើត
ក ើងកហើយ រប្មងកធាើឱ្យសតាកនាេះមានជីវតិកៅបាន និង្ករមើនេូតោស់
ក ើងបាន កនេះគឺ ភាពជា នកនំារែស់អាហារ រប្មងកធាើឱ្យផ្េក ើតក ើង 
ឱ្យោំងមំាកៅបាន និងឱ្យ្ករមើនក ើងបាន ។ 

 
អាហារមាន ៤ ប្រភេទ 

១.  វលិង្កា រាហារ ធមមជាតិប្ដេនំាឱ្យអាហារជរូែក ើតក ើង អងគ
ធម៌ បានដេ់ ឱជាប្ដេកៅ នុងអាហារកផ្សងៗ គឺ អាហាររូែ ។  

២. ផ្សាហារ ធមមជាតិប្ដេនំាឱ្យកវទនាក ើតក ើង អងគធម៌ 
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 បានដេ់ ផ្សសក្តសិ  ប្ដេកៅ នុង្ិតតទំាងអស់ ។ 
៣. មកនាសកញ្ច តនាហារ ធមមជាតិប្ែលនំាឱ្យវបិា វញិ្ញា ណ មាន

ែដិសនធិវញិ្ញា ណជាកដើម ក ើតក ើង អងគធម៌ បានដេ់ ក្តនាក្តសិ  
ប្ដេកៅ នុង្ិតតទំាងអស់ ។ 

៤. វញិ្ញា ្ហារ ធមមជាតិប្ដេនំាឱ្យក្តសិ  និង មមជរូែក ើត
ក ើង អងគធម៌ បានដេ់ ្ិតតទំាងអស់ ។ 

 
អធិរាយ 

 វលិង្កា រាហារ នំាម នូវរូែធម៌ប្ដេក ើតពីឱជា មានបាយ ទឹ  នំ 
ទឹ កោេះជាលែើរ កធាើឱ្យក ើតអាហារសុទធដឋ  ោែក ើងខាងករកាយ នុង
សនាែ នរែស់សតាទំាងឡាយ កព្វេគឺ កាេសតាទំាងឡាយក ើតក ើងបាន
កោយអំ្្រែស់អ ុសេ និងកាមាវ្រ ុសេធម៌កហើយ សតាកនាេះ
នឹងមានជីវតិកៅបាននិង្ករមើនេូតោស់ក ើងបាន  ៏រតូវអាស្ស័យ
ឱជាប្ដេកៅ នុងអាហារកផ្សងៗ ជាអន នំាឱ្យអាហារជរូែក ើតក ើងដេ់
សតាទំាងឡាយកនាេះ កាេអាហារជរូែក ើតក ើងកហើយ  ៏កធាើឱ្យសតា
កនាេះមានជីវតិកៅបាន និង្ករមើនេូតោស់ក ើងបាន ដូកចាន េះឱជា
ប្ដេកៅ នុងអាហារកផ្សងៗ កនាេះឯង កទើែក ម្ េះថា  វលិង្កា ោហារ គឺ 
អាហាររូែកនាេះឯង ។ 

ផ្សសក្តសិ  បានក ម្ េះថា ជាអាហារ ករព្វេះជាអន នំាម នូវ
កវទនាកផ្សងៗ មានសុខខលេះ ទុ ខខលេះ មិនសុខមិនទុ ខខលេះ ។ 
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ធមមោសតាទំាងឡាយប្ដេមានការដឹងខលួនថា សែាយ មិន
សែាយ ឬរពកងើយៗ ប្ដេជាសភាពរែស់កវទនាទំាងកនេះ នឹងគ្បា ដ
ក ើងបាន ៏រតូវអាស្ស័យមានការែ េះខទែ់ោន រោងអារមមណ៍ ទាា រ និង្ិតត 
ការែ េះខទែ់ោន រោងសភាវធម៌ ៣ រែការកនេះ កៅថា ផ្សស កែើមិនមាន 
ផ្សស គឺ ការែ េះខទែ់រែស់្ិតត និងអារមមណ៍រតង់ទាា រកនេះកហើយ ការដឹង
ខលួនកផ្សងៗ នឹងគ្បា ដក ើងមិនបាន និងកាេសតាទំាងឡាយខាេះការ
ដឹងខលួនកនេះកហើយ កស្ ែីកោភ កពញ្ិតត នុងអារមមណ៍កផ្សងៗ ប្ដេជា
កហតុពនការ្ករមើនធំធាត់រែស់សតាទំាងឡាយ ៏មិនបានដូ្ោន  ដូកចាន េះ 
ផ្សស កទើែបានក ម្ េះថា ផ្សាហារ ករព្វេះនំាម នូវកវទនា គឺ ការដឹង
ខលួន នុងការកសាយអារមមណ៍រែស់សតាទំាងឡាយកនាេះឯង ។ 

ក្តនាក្តសិ  ក ម្ េះថា អាហារ ករព្វេះជាអន នំាឱ្យវបិា ្ិតត 
មានែដិសនធិវញិ្ញា ណនិងែញ្ច វញិ្ញា ណជាកដើមក ើតក ើង ទំាងកនេះករព្វេះ
ធមមោសតាទំាងឡាយ នុងកោ កនេះកវៀរប្តរពេះអរហនតក្ញ កាេសាល ែ់
 ៏រប្មងមានការក ើតក ើងថ្មីជាែ់តោន ភាា រ និងតម  ៏មានការកឃើញ ការឮ 
ដឹង លិន ដឹងរស ែ េះរតូវសមផសសរបា ដក ើង តម ្ិតតប្ែលដឹង
អារមមណ៍ទំាងកនេះជាវបិា វញិ្ញា ណទំាងអស់ លហើ ធម៌ប្ដេជាកហតុពន
វបិា វញិ្ញា ណទំាងកនេះ  ៏បានដេ់ ក្តនា ប្ដេមានសភាពចាត់ប្្ង
ការកធាើកផ្សងៗ ប្ដេទា ់ទងកោយកាយ ោចា ្ិតត កែើមិនមានក្តនា
ជាអន ចាត់ប្្ងលទ្ សតាទំាងឡាយកាេសាល ែ់កហើយ  ៏មិនមានការក ើត 
ការកឃើញ ការឮជាកដើមប្ែរ ក្តនាប្ដេជាអន នំាឱ្យសតាទំាងឡាយ 
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ក ើតក ើង និងមានការកឃើញ ការឮ ជាកដើមទំាងកនេះមាន ២ រែកភទ គឺ  
ក្តនាប្ដេរែ ែ នុងអ ុសេនិងកោ ិយ ុសេកនាេះ រប្មង

ជាអន នំាឱ្យវបិា វញិ្ញា ណក ើតក ើងកោយរតង់ ។ 
្ំប្ណ ក្តនា ប្ដេរែ ែជាមួយ្ិតតដពទ ប្ដេករៅពីអ ុសេ

និងកោ ិយ ុសេកនាេះ ជាអន នំាសមបយុតតខនធជាមួយោន ឱ្យក ើតក ើង
ប៉ា លណាោ ោះ គឺ ក្តនាក្តសិ  ជាធមមជាតិប្ដេោស់កតឿនសមបយុតតធម៌
ឱ្យក ើតក ើងកធាើនាទីរែស់ខលួនៗ កនាេះឯង កទើែជាក្តនាប្ដេកធាើឱ្យផ្េ
ក ើតក ើងកោយមិនរបា ដ្ាស់ោ ង្ ែី ក្តនាក្តសិ ប្ដេ
ក ើតជាមួយ្ិតតទំាងអស់កនេះ  ៏រប្មងកធាើនាទីនំាឱ្យវបិា វញិ្ញា ណនិង
សមបយុតតខនធក ើតក ើងបានទំាងអស់ កោយកហតុកនេះ ក្តនាក្តសិ 
ប្ដេកៅ នុង្ិតតទំាងអស់ កទើែក ម្ េះថា មកនាសកញ្ច តនាហារ ។ 

វញិ្ញា ណ គឺ ្ិតតទំាងអស់ ក ម្ េះថា អាហារ ករព្វេះជាអន នំាឱ្យ
ក្តសិ  និង មមជរូែក ើតក ើង ។ 

ធមមោនាមខនធ ៤ គឺ ្ិតតនិងក្តសិ  រប្មងមានការក ើតរពមោន  
រេត់រពមោន  មានអារមមណ៍និងវតថុទីអាស្ស័យជាមួយោន  ប្ត្ិតតកនាេះរប្មង
ជារែធាន នុងធម៌ទំាងពួង កទើែជាអន នំាក្តសិ និង មមជរូែ កព្វេគឺ 
 នុងែដិសនធិកាេ ែដិសនធិវញិ្ញា ណ ជាអន នំាឱ្យក្តសិ និងករោជរូែ
ក ើតក ើង ប្ត្ចំប្ណកកន ងបវត្តិោល បវត្តិវញិ្ញា ណជា នកទំឱ្យលចត្សិក
និងចិត្តជរូបលកើត្លឡើង  មិនបាននំាឱ្យ មមជរូែក ើតក ើងផ្ងលឡើ  ទំាង
កនេះករព្វេះ មមជរូែមិនប្មនរូែប្ដេក ើតពីសមុោឋ នរែស់្ិតត ប្តជារូែ
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ប្ដេក ើតពីសមុោឋ នរែស់ មម ោ ង្ ែី  មមជរូែប្ដេក ើត នុង
ែវតតិកាេ និង មមជរូែរែស់អសញ្ាសតតរពហមទំាងកនេះ សូមបីមិនបាន
ក ើតក ើងកោយអាស្ស័យ្ិតត នុងភពែ ច្ុែបននកនេះ ែី ប្តរប្មងអាស្ស័យ
ក ើតម ពីអតីត មមប្ដេកៅថា  មមវញិ្ញា ណ គឺ អ ុសេ្ិតត និងកោ ិយ
 ុសេ្ិតត នុងភពមុនៗ  ៏ក ម្ េះថា ជាវញិ្ញា ណដូ្ោន  កោយកហតុកនេះ 
្ិតតទំាងអស់ កទើែក ម្ េះថា វញិ្ញា ្ហារ ។ 

ឱជដឋម រូែំ កយ             កវទនំ ែដិសនធិ ំ 
នាមរូែំ អាហរនតិ             តសាម ហារាតិ វុ ច្ករ ។ 
ធម៌ទំាងឡាយ្ រប្មងនំាអាហារជសុទធដឋ  ោែ កវទនា 

ែដិសនធិវញិ្ញា ណ ក្តសិ និង មមជរូែ កោយ្ំកព្វេះខលួន  ៗ ធម៌ទំាង  
កនាេះ ក ម្ េះថា អាហារ ។ 

សកពា សោត  អាហារដឋិតិកា ។ 
សតាទំាងឡាយរស់កៅបានករព្វេះអាហារ ។ 
រួមកស្ ែីថា ការនំាម រែស់អាហារ ៤ រែការកនេះ គឺ  
 វលិង្កា រាហារ នំាម នូវ អាហារជសុទធដឋ  ោែ ឱ្យក ើតក ើង

 នុងសនាែ នរែស់សតាទំាងឡាយ ។ 
ផ្សាហារ នំាម នូវ កវទនា គឺ ការកសាយអារមមណ៍ សុខ ទុ ខ 

ជាកដើម រែស់សតាទំាងឡាយ ។ 
មកនាសកញ្ច តនាហារ នំាម នូវែដិសនធិវញិ្ញា ណជាកដើម និងសមប-

យុតតខនធទំាងពួង បានដេ់ ការក ើតជាមនុសស កទវោ រពហម និងអបាយ
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សតា រហូតការកឃើញ ការឮ ជាកដើម និងែវតតិវញិ្ញា ណទំាងឡាយរែស់
សតា ។ 

វញិ្ញា ្ហារ នំាម នូវ ក្តសិ  ្ិតតជរូែ និង  មមជរូែ ។ 
 
 
 

ឆប់ ម្ិសសក្សង្គហ 
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ពួកទ ី៣ ភោធិរកខិយសង្គហ 
លព្វធិបកខិ សងគហៈលនោះ ោលោត់្បទ្បាន 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 ។ 
លព្វធិបកខិ សងគហ លទ្ើបសំលៅែល់ោររួបរួរធរ៌ប្ែលជាពួកក្ន

ររគញាណ ម្ចនវចនត្ថៈរបស់លព្វធិបកខិ សងគហៈ សប្រដងថា 
ចតត រ ិសចាា និ ព ជឈតី្តិ្ = លព្វធិ  
ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណា ែឹង រ ិសចាោំង ៤ ែូលចាន ោះ ធរោជាតិ្លទោះ

លឈាោ ោះថា លព្វធិ  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលលៅកន ងររគចិត្ត ៤ ។ 
កន ងរហានិលទ្ោសគ្ពោះបាលី ម្ចនសប្រដងថា លព្វធិ វ ចាតិ្ ចតូ្ស  

រលរគស  ញាណំ បញ្ញា  បញ្ាិន្រនោិ ំ បញ្ញា ពលំ ធរោវចិ សលម្ចព ជឈលង្កគ  
វរំីសា វបិសសទ សម្ចោ ទិ្ែាិ ។ ប្គ្បថា ញាណ បញ្ញា  បញ្ាិន្រនោិ  
បញ្ញា ពលៈ ធរោវចិ ៈ សលម្ចព ជឈងគ វរំីសា វបិសសទ សម្ចោ ទិ្ែាិ  កន ងររគ ៤ 
លោកលៅថា លព្វធិ ។ (បិែក ៦៤ ទំ្ព័រ ២៣៥) 

លព្វធិយ បលកខ ភវតិ្ = លព្វធិបកខិយ  
ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលលកើត្កន ងពួកររគញាណ ៤ លឈាោ ោះថា លព្វធិបកខិ  

បានែល់ លព្វធិបកខិ ធរ៌ ៣៧ គ្បោរ ។ 
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លព្វធិបកខិយនំ សងគលហាតិ្ = លព្វធិបកខិ សងគលហា  
ប្គ្បថា ោររួបរួរធរ៌ប្ែលជាពួកក្នររគញាណ ៤ ែូលចាន ោះលឈាោ ោះថា 

លព្វធិបកខិ សងគហៈ កន ងលព្វធិបកខិ សងគហៈ ម្ចនពួកធរ៌ ៧ ពួក និង
ោលលព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្ម្ចន ៣៧ គ្បោរ ែូចសប្រដងគថាសងគហៈថា 
  

គាថាសង្គហៈទី ៦-៧ 

៦. ឆ្លទោ  ចិត្តរ លបោខ  ច              សោធ បសសទ្ធិបីតិ្លយ 
      សម្ចោ ទិ្ែាិ ច សងាលបា            វយលម្ច វរិតិ្ត្ត ំ ។ 
 ៧. សម្ចោ សតិ្ សម្ចធីតិ្             ច ទ្ោលសលត្ សភាវលត 
      សត្តតឹ្សបបលភលទ្ន              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) បីតិ្ ១, សម្ចោ ទិ្ែាិ ១, សម្ចោ សងាបប ១, 
សម្ចោ វយរ ១, វរិតិ្ ៣, សម្ចោ សតិ្ ១, និងសម្ចោ សម្ចធិ ១, លដ្ឋ 
គ្បលភទ្ម្ចន ៣៧ ោរគ្បរូលធរ៌ជាចំប្ណកកន ងោរគ្តស់ែឹងលទោះម្ចន 
៧ យ៉ាង ។ 

១. សតិ្បបដ្ឋា ន 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. សតិ្បបោា ន 
បណាដ សពាសត្ាោងំ   ប្ែលគ្តូ្វវលិវល់លកើត្សាា ប់លៅកន ង

វែដទ្ កខ តរលហត្ តរបចា័  ោប់ភពជាតិ្រិនបាន ែោបប្ែលគ្ពោះសម្ចោ -
សរព ទ្ធលៅរិនោន់បានឧបបត្តិលឡើងកន ងលោកលហើ  ក៏រប្រងនឹងគ្តូ្វវលិវល់
លកើត្សាា ប់ត្លៅលទ្ៀត្រិនម្ចនទី្បំផ ត្ ។ 

ោលគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិលឡើងកន ងលោក លដ្ឋ បានគ្តស់ែឹង ន ត្តរ-
សម្ចោ សលម្ចព ធិញាណ ល ើញគ្ពោះនិព្វា នប្ែលរិនគ្តូ្វវលិវល់លកើត្សាា ប់
ត្លៅលទ្ៀត្ លហើ បង្កា ញផាូវប្ែលនិងលៅោន់គ្ពោះនិព្វា នលទោះ ប្ែលជា
ផាូវឯកផាូវប្ត្រួ ប៉ា លណាោ ោះ  ប្ែលនឹងញា ំងលសចកដីបរសិ ទ្ធឱ្យែល់សត្ា
ោំង  បាន ផាូវលនោះ ក៏រ៊ឺ រហាសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ។ ែូចបាលីកន ង
សតិ្បបដ្ឋា នសគូ្ត្សប្រដងថា  

ឯោ លទ   ំ ភិកខលវ រលគគ  សតត នំ វសិ ទ្ធិយ លសាកបរលិទ្វនំ 
សរតិ្កាម្ច  ទ្ កខលោរនសានំ  ត្ថងគម្ច  ញា សស  ធិរម្ច  
និព្វា នសស សចេិកិរយិ   ទិ្ទំ្ ចតត លោ សតិ្បបដ្ឋា ទ ។ 

ប្គ្បថា ម្ចន លភិកខ ោំង   ផាូវរ៊ឺសតិ្បបដ្ឋា នោំង ៤ លនោះ 
ជាផាូវរូលប្ត្រួ  (គ្បគ្ពឹត្តលៅ) លែើរបីលសចកដីបរសិ ទ្ធិក្នសត្ាោំង   
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លែើរបីលោះបង់នូវលសចកដីលសាកនិងលសចកដីខសឹកខសួល លែើរបីរលំត់្បង់នូវ
ទ្ កខនិងលោរនសស លែើរបីបាននូវ រ ិររគគ្បកបលដ្ឋ  ងគ ៨ គ្បោរ 
លែើរបីលធាើឱ្យជាក់ចាស់នូវគ្ពោះនិព្វា ន  ។ (បិែកភារ ១៤ ទំ្ព័រ ២៤៤) 

កន ងបាលសីតិ្បបដ្ឋា នសូគ្ត្លនោះ រប្រងសប្រដងលហត្ និងផល 
ពិលសសក្នសតិ្បបដ្ឋា នទ្ កែូលចនោះ  

លហត្  រ៊ឺ ជាផាូវរួ ប្ែលនឹងទំលៅោន់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
ផល រ៊ឺ  នកចលគ្រើនកន ងផាូវសតិ្បបដ្ឋា នលនោះនឹងបានទ្ទួ្លផល

ពិលសស ៧ គ្បោរ 
១. បរសិ ទ្ធចាកកិលលស 
២. ផ ត្ចាកលសចកដីលសាកលៅ 
៣. ផ ត្ចាកលសចកដីខសឹកខសួល 
៤. ផ ត្ចាកលសចកដីទ្ កខោ  
៥. ផ ត្ចាកលសចកដីទ្ កខចិត្ត 
៦. ញា ំងផលឱ្យបាន រ ិររគ 
៧. លធាើគ្ពោះនិព្វា នឱ្យជាក់ចាស់ចំលព្វោះរ ខកន ងភពលនោះ ។ 
លសចកដីថា គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធបានគ្តសែឹ់ងគ្ពោះនិព្វា ន ប្ែលជាធរ៌

ពិលសសគ្បាសចាកទ្ កខ លោរនសស ផ ត្ចាកលសចកដី ំលសាកលហើ  
គ្ទ្ង់បានបង្កា ញផាូវបែិបត្តិឱ្យចូលែល់ សភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្ ម្ចន
រូបទរខនធ ៥ ជាលែើរ លែើរបីលធាើគ្ពោះនិព្វា នឱ្យជាក់ចាស់ ប្ែលរិនម្ចន
ោរលកើត្ ោរសាា ប់ត្លៅលទ្ៀត្ ។ 
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នឹងបានសប្រដងលសចកដីរបស់សតិ្បបដ្ឋា ន ែូចត្លៅលនោះ  
សតិ្ + បដ្ឋា ន = សតិ្បដ្ឋា ន 
សតិ្ ប្គ្បថា រលឹកបាន លសចកដីថា រលឹក រ ណធរ៌ និងរិនប្រន

រ ណធរ៌ប្ែលបានលធាើលៅលហើ  ឬកំព ងលធាើ ឬរលឹកែល់ព ទ្ធរ ណ 
ធរោរ ណ សងឃរ ណ រហូត្ែល់ោរម្ចនសតិ្ រលឹកែល់បចា បបននរបស់
រូបទរលដ្ឋ រិនលភាច ខណៈលទោះរប្រងោោំងកិលលសនីវរណៈឱ្យចិត្ត
តំងលៅកន ងលសាភណចិត្ត កន ងបររត្ថទី្បនីែីោ សប្រដងថា  

សរតី្តិ្ សតិ្  ត្តទ កតនិ កត្តព្វា និ ច កលាណកម្ចោ និ វ 
ព ទ្ធរ ណាទី្និ វ  បបរជាវលសន ឧបរចេតី្តិ្ ។ 

ប្គ្បថា សតិ្ រ៊ឺ ោររលឹកបាន កន ងលសចកដីលអ ប្ែលខាួនបានលធាើ
លៅលហើ  ឬកំព ងលធាើត្លៅកដី ឬគ្ពោះព ទ្ធរ ណជាលែើរកដី លដ្ឋ រិនលភាច ។ 

បដ្ឋា ន ប្គ្បថា ទី្តំង លសចកដីថា ទី្តំងរបស់ធរ៌ ម្ចនសតិ្ជាលែើរ រ៊ឺ 
អាររោណ៍រូបទរ ប្ែលជាទី្កំណត់្ែឹងលដ្ឋ សតិ្ សរបជញ្ាកន ងវបិសសទ
ករោដ្ឋា ន លែើរបីឱ្យែល់នូវលសចកដីបរសិ ទ្ធផ ត្ចាកកិលលសោំង   ែូច
កន ងរហាវរសូគ្ត្សប្រដងថា បដ្ឋា តី្តិ្ = បដ្ឋា នំ 

ប្គ្បថា ទី្តំងរបស់ធរ៌ រ៊ឺ អាររោណ៍ លឈាោ ោះថា បដ្ឋា ន ។ 
 នកប្ែលចូលលៅែឹងអាររោណ៍ រ៊ឺ តំងទ្ កគ្ត្ង់រូបធរ៌ទរធរ៌លទោះ 

បានែល់ សតិ្ ប្ែលរលឹកោន់ ែល់បចា បបននធរ៌លរឿ ៗ លឈាោ ោះថា 
សតិ្បបដ្ឋា ន ែូចកន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា សប្រដងថា សតិ្ល វ បដ្ឋា នំ 
សតិ្បបដ្ឋា នំ  ប្គ្បថា សតិ្ លទោះឯងជាទី្តំង លឈាោ ោះថា សតិ្បបដ្ឋា ន 
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លសចកដីថា សតិ្បបដ្ឋា ន រ៊ឺ ោរតំងសតិ្រលឹកោន់ ែល់រូបទរខនធ ៥ 
ប្ែលជាឋានឈានលៅោន់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 

សតិ្បបដ្ឋា ន សតិ្គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងខាងរ ខ ោន់ កសតិ្ជាគ្បោន 
សូរបីលធាើលសចកដីពាយរតរប្បបរបស់សតិ្បបដ្ឋា ន ឬវបិសសទករោដ្ឋា នកដ ី
រិនបានោន់ កគ្តឹ្រប្ត្ សតិ្ រា៉ាងលទ្ រួរោន់ ក សតិ្ ជាខាងរ ខក្ន
ោរចងចាំលែើរបីគ្បលយជន៍ក្នបញ្ញា  រ៊ឺ វបិសសទញាណប៉ា លណាោ ោះ ។ 

សតិ្ និង បញ្ញា  រប្រងលៅរ ខ លគ្ោ  ជាប់គន ជានិចារិនដ្ឋច់ពីគន  
សតិ្ជារួ បញ្ញា លកើត្គ្ពរកន ងខណៈចិត្តជារួ គន  កន ងឋានទី្តំងរបស់
សតិ្ រ៊ឺ គ្ត្ង់ោ  លវទ្ទ ចិត្ត និងធរ៌ ។ 

កន ងរហាសតិ្បបដ្ឋា នសូគ្ត្សប្រដងសតិ្បបដ្ឋា ន ម្ចន ៤ យ៉ាង ែូច
គ្ពោះបាលីប្ែលសប្រដងថា  

ឥធ ភិកខលវ ភិកខ  ោល  ោយន បសស ីវហិរតិ្ អាតបី សរបជាលទ 
សតិ្ម្ច វលិន យ លោលក  ភិជាលោរនសស ំ។ 

ម្ចន លភិកខ ោំង   ភិកខ កន ងសាសទលនោះ ពិចារណាល ើញនូវ
ោ កន ងោ ជាគ្បគ្កតី្ គ្រប់ឥរយិបេោំង ៤  ម្ចនពាយរជាលគ្រឿង
ែ ត្កលដដ កិលលស ជា នកែឹងខាួន  ម្ចនសាោ រតី្ (ជាលគ្រឿងកំណត់្) 
កម្ចា ត់្បង់ នូវ ភិជានិងលោរនសស កន ងលោកលចញ ។ 

លវទ្ទស  លវទ្ទន បសស ី វហិរតិ្ អាតបី សរបជាលទ សតិ្ម្ច 
វលិន យ លោលក  ភិជាលោរនសស ំ។ 
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ពិចារណាល ើញនូវលវទ្ទកន ងលវទ្ទោំង  ជាគ្បគ្កតី្ គ្រប់
ឥរយិបេោំង ៤  ម្ចនពាយរជាលគ្រឿងែ ត្កលដដ កិលលស ជា នកែឹង
ខាួន ម្ចនសាោ រតី្ (ជាលគ្រឿងកំណត់្) កម្ចា ត់្បង់នូវ ភិជានិងលោរនសស 
កន ងលោកលចញ ។ 

ចិលត្ត ចិតត ន បសស ី វហិរតិ្ អាតបី សរបជាលទ សតិ្ម្ច វលិន យ 
លោលក  ភិជាលោរនសស ំ។ 

ពិចារណាល ើញនូវចិត្តកន ងចិត្តជាគ្បគ្កតី្ គ្រប់ឥរយិបេោំង ៤ 
ម្ចនពាយរជាលគ្រឿងែ ត្កលដដ នូវកិលលស ជា នកែឹងខាួន ម្ចនសាោ រតី្ 
(ជាលគ្រឿងកំណត់្) កម្ចា ត់្បង់នូវ ភិជានិងលោរនសស កន ងលោកលចញ ។ 

ធលរោស  ធម្ចោ ន បសស ីវហិរតិ្ អាតបី សរបជាលទ សតិ្ម្ច វលិន យ 
លោលក  ភិជាលោរនសស ំ។ 

ពិចារណាល ើញនូវធរ៌កន ងធរ៌ោំង  ជាគ្បគ្កតី្ គ្រប់ឥរយិបេ
ោំង ៤ ម្ចនពាយរជាលគ្រឿងែ ត្កលដដ នូវកិលលស ជា នកែឹងខាួន ម្ចន
សាោ រតី្ (ជាលគ្រឿងកំណត់្) កម្ចា ត់្បង់នូវ ភិជានិងលោរនសស កន ងលោក
លចញ ។ (បិែកភារ ១៤ ទំ្ព័រ ២៤៤) 

 
សតិ្បបោា ន ៤ ក្នងុ្ម្ហាសត្ិបបោា នសពូ្ត្ សប្ម្ាង្ថា 
១. ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន សតិ្តំងម្ចំលៅកន ងោរតរ

ពិចារណាោ  រ៊ឺ រូបកខនធ ម្ចនខយល់លចញចូល ឥរយិបទ្តូ្ច ធំ  
ជាលែើរលរឿ ៗ  ងគធរ៌ បានែល់ សតិ្លចត្សិក លៅកន ងរហាក សលចិត្ត 
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 ៨ រហាកិរយិចិត្ត ៨  បបទជវនៈ ២៦ ។ 
២. លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន សតិ្តំងម្ចំកន ងោរពិចារណា 

លវទ្ទ រ៊ឺ ស ខ ទ្ កខ គ្ពលងើ ៗ លរឿ ៗ  ងគធរ៌ បានែល់ សតិ្លចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ងរហាក សលចិត្ត ៨ រហាកិរយិចិត្ត ៨  បបទជវនៈ ២៦ ។ 

៣. ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន សតិ្តំងម្ចំលៅកន ងោរពិចារណា
ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តម្ចនោរៈ ចិត្តម្ចនលោសៈ ជាលែើរលរឿ ៗ  ងគធរ៌ បានែល់ 
សតិ្លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងរហាក សលចិត្ត ៨ រហាកិរយិចិត្ត ៨ 
 បបទជវនៈ ២៦ ។ 

៤. ធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន សតិ្តំងម្ចំកន ងោរពិចារណា 
សភាវធរ៌ រ៊ឺ រូបទរលដ្ឋ អាោរគ្បាសចាកតួ្ខាួន បានែល់ នីវរណៈ ៥ 
ខនធ ៥ ជាលែើរលរឿ ៗ  ងគធរ៌ បានែល់ សតិ្លចត្សិក ប្ែលលៅ
កន ងរហាក សលចិត្ត ៨ រហាកិរយិចិត្ត ៨  បបទជវនៈ ២៦ ។ 

 ងគធរ៌ប្ែលសប្រដងទ្ កកន ងរហាសតិ្បបដ្ឋា នលនោះ ជាោរសប្រដង
យ៉ាងទូ្លំទូ្ោ  តំងពីចាប់លផដើរកន ងោរចលគ្រើនសតិ្  ងគធរ៌លទ្ើប
បានែល់ សតិ្ ប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ ផង 
សូរបីកន ងោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នឱ្យ បបទឈានលកើត្ លែើរបីលគ្បើកន ង
ឈានជាបាទ្ែល់ោរចលគ្រើនវបិសសទ ក៏ោប់រួរែល់សតិ្ប្ែលគ្បកប
កន ង បបទជវនចិត្ត ២៦ ែួងផង និងោលគ្ពោះ រហនតលោកបំណងនឹង
ចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ក៏អាស្ស័ រហាកិរយិចិត្ត ៨ ចលគ្រើនបានតរន័ 
ប្ែលលព្វលលហើ  ។  
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ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ ោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នលដ្ឋ គ្ត្ង់ លែើរបីឱ្យ
វបិសសទញាណលកើត្លឡើងរហូត្ែល់ររគញាណោំង ៤ លទោះ រប្រង
គ្តូ្វអាស្ស័ សតិ្ប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ 
និងសម្ចោ សតិ្ប្ែលជា ងគររគ គ្បកបកន ងររគចិត្ត ៤ លទោះឯង ។ 

លគ្ព្វោះលហត្  ាី គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្តស់សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ប៉ា លណាោ ោះ 
កន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថា ពនយល់ថា លែើរបីគ្បលយជន៍ែល់លវលន យ
សត្ាប្ែលលផសងគន លដ្ឋ ចរតិ្ ោរ ប់រសំរេៈ និងវបិសសទ ឬលដ្ឋ 
 ំណាចក្នបញ្ញា ចាស់ោា  ទ្ន់លខា  ក្គ្កប្លងជាងគន  ។ 

 
ឆរតិ្ ២ ព្បច្ភទ 

បណាដ ប រគលោំង   ប្ែលបាន ប់រចំរតិ្ រ៊ឺ ោរគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិ
របស់ខាួន អាចប្បងប្ចកចរតិ្បានជា ២ ពួក រ៊ឺ ត្ណាា ចរតិ្ និងទិ្ែាិចរតិ្។ 

ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ជាអាររោណ៍រូបធរ៌ប្ែលលគ្គត្គ្គត្ 
សររួរែល់ប រគល នកម្ចនត្ណាា ចរតិ្ និងម្ចនបញ្ញា ទ្ន់លខា  
(រនោប រគល នកម្ចនត្ណាា ចរតិ្យ៉ាងលគ្គត្គ្គត្) ។ 

លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ជាអាររោណ៍ទរលវទ្ទប្ែល
សររួរែល់ប រគល នកម្ចនត្ណាា ចរតិ្ និង បញ្ញា ចាស់ោា  (តិ្កខប រគល
 នកម្ចនត្ណាា ចរតិ្យ៉ាងលអិត្) ។ 

ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ជាអាររោណ៍របស់ទរចិត្តប្ែលប្ចក
លចញលៅពីទរលវទ្ទ សររួរែល់ប រគល នកម្ចនទិ្ែាិចរតិ្ និងម្ចនបញ្ញា  
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យ៉ាងទ្ន់លខា  (រនោប រគល នកម្ចនទិ្ែាិចរតិ្យ៉ាងលគ្គត្គ្គត្) ។ 
ធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ជាអាររោណ៍ប្ចករូបទរលចញលៅ 

សររួរែល់ប រគល នកម្ចនទិ្ែាិចរតិ្ និងម្ចនបញ្ញា យ៉ាងខាា ំងោា  
(តិ្កខប រគល នកម្ចនទិ្ែាិចរតិ្យ៉ាងលអិត្) ។ 

 
សតិ្បបោា នជាមួ្យអារម្មណ៍របសស់ម្ថៈនិង្វិបសសនា 
ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ជាអាររោណ៍ប្ែលសររួរែល់ 

សរេយនិកយ៉ាងទ្ន់លខា  ។ 
លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ជាអាររោណ៍ប្ែលសររួរែល់ 

សរេយនិកយ៉ាងចាសោ់ា  ( នកសលគ្រចចត្ ត្ថជាន)  
ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ជាអាររោណ៍ប្ែលសររួរែល់ 

វបិសសទយនិកយ៉ាងទ្ន់លខា  ។ 
ធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ជាអាររោណ៍ប្ែលសររួរែល់ 

វបិសសទយនិកយ៉ាងចាស់ោា  ។ 
 
ព្រះមនព្រះភាគព្ោសស់ត្ិបបោា ន ៤ ច្ែើម្បលីះវិបល្លា ស 
ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន លែើរបីលោះស ភវបិោា ស ។ 
លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន លែើរបីលោះស ខវបិោា ស ។ 
ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន លែើរបីលោះនិចាវបិោា ស ។ 
ធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន លែើរបីលោះ ត្តវបិោា ស ។ 
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សតិ្បបដ្ឋា ន សូរបីគ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់តំងទ្ ក ៤ គ្បោរកដី ប្ត្ោរ
ចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នលទោះ សតិ្បបដ្ឋា នប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាោ ោះក៏ចូលែល់បាន 
ឧបម្ចែូចនរររួ ម្ចនោា រ ៤ ជនោំង   នករកពីទិ្សខាងលកើត្ 
កាន់យ ទំនិញប្ដេមានកៅ នុងទិសខាងក ើត  ៏អា្្ូេកៅកាន់នគរ
កនាេះបាន អន ម ពីទិសខាងតបូង អន ម ពីទិសខាងេិ្ ម ពីទិស
ខាងកជើង  ៏្ូេកាន់នគរោមទិសកនាេះបាន ោ ង្ កាយ កវទនា 
្ិតត និងធម៌  ៏ឧែកមយយដូ្ទិសទំាង ៤ យ៉ាងលទោះប្ែរ នឹងបាន
ែរោិយសតិែបោឋ ន ៤ កោយេំោែ់តកៅ ។ 

 
កាយានុរសសនាសតិ្របដ្ឋា ន 

កាោនុែសសនាសតិែបោឋ ន កាេោត់្បទ្បាន ៣ ែទ គឺ  
កាយ + អនុ + ែសសនា ។ 
កាយ ប្រែថា រែជំុកោយ ដី ទឹ  កភលើង ខយេ់  ជាកដើម បានដេ់ រាង

កាយជារូែធម៌ ។ 
អនុ ប្រែថា ោម ។                 
ែសសនា ប្រែថា កឃើញ ។ 
កាោនុែសសនា កទើែប្រែថា ោមកឃើញកាយករឿយៗ កស្ ែីថា 

ោំងសតិ  ំណត់ពិចារ្ោមកឃើញកាយករឿយៗ រហូតវែិសសនាញាណ
ក ើតក ើង កឃើញកាយ គឺ រូែធម៌ោមកស្ ែីពិត  នុងែរមតថទីែនីដីកា 
សប្មែងទុ ថា  
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កាកយ អនុែសសនា កាោនុែសសនាតិ្ ប្រែថា ការកឃើញកាយ 
ក ម្ េះថា កាោនុែសសនា បានដេ់ ការពិចារ្កាយកោយសតិ 
ែញ្ញា  ឱ្យកឃើញកាយកនេះថា ជារូែធម៌ ប្ដេជារែស់មិនសាា ត មានការ
ប្ែ ធាល យជាធមមោ ។ 

កាយនុែសសនាសតិែបោឋ ន សតិោំងមំាកៅ នុងការពិចារ្
ករឿយៗ នូវកាយ គឺ រូែកខនធកនាេះ មាន ១៤ ឋាន ឬ ១៤ ែពាៈ 

១. អានាបានែពា បានដេ់ ខយេ់ដកងហើមក្ញ ្ូេ ។ 
២. ឥរោិែថ្ែពា បានដេ់ ឥរោិែថ្ ៤ មានការ កដើរ  រ 

អងគុយ លែក ប្ដេកៅថា ឥរោិែថ្ធំ ។ 
៣. សមបជញ្ាែពា បានដេ់ ឥរោិែថ្តូ្ មានអាការ ៧ រែការ 

គឺ ្នកៅមុខ ថ្យករកាយ ប្ែរកៅខាងកឆាង ប្ែរកៅខាងសាែ ំ 
ែត់ពដ្ូេ ោពដក្ញ  ិរោិកសលៀ ដណែ ែ់សំពត់ និងោរលគ្បើករគឿង
ករែើរបាស់ដពទៗ ការទំព្វរ ការែរកិភាគ ការផឹ្  ការែកនាទ ែង់ឧចាា រៈ 
ែសាវៈ អាការលែើរ ឈរ  អងគុយ លែ  ការនិោយ ការ ករមើ  ។ 

៤. ែដិ ូេសញ្ញា  បានដេ់ អាការ ៣២ រែស់ធាតុដី ធាតុទឹ  
ខាង នុងរាងកាយ មានស ់ ករាម រ ្  កធមញ ប្សប  ្ម រែមាត់ 
កសលសោ៍ជាកដើម ។ 

៥. ្តុធាតុវវដ្ឋា ន បានដេ់ ការពិចារ្កោយភាពជាធាតុទំាង 
៤ មានដី ទឹ  កភលើង ខយេ់កោយេ ខណៈ ។ 

៦. អសុភ បានដេ់ សររីៈសាា ប់ប្ដេលរលចាលលៅកន ងក្គ្ពសោសាន 
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 លោោះសាា ប់ ស ់១ ក្េៃកដី សាា ប់ ស់ ២ ក្េៃកដី សាា ប់ ស់ ៣ ក្េៃកដី ប្ែល
កំព ងលហើរ មានសរប រកខៀវលដ្ឋ លគ្ចើនមានខទុេះហូរក្ញតរោា រលផសងៗ ។ 

៧.  ស ភ បានែល់ សររីៈសាា ប់ប្ែលលរលចាលលៅកន ងក្គ្ពសោសាន 
ប្ែលប្កអកោំង  កំព ងចឹកស ីកដី គ្ត្ែក់រគ្រង់ោំង   កំព ងចឹកស ី
កដី តោ ត្ោំង   កំព ងចឹកស ីកដី សត្ាសាា នោំង   កំព ងកលករស ីកដី 
ចចកោំង   កំព ងកលករស ីកដី បាណកជាតិ្ (សត្ាលអិត្  ៗម្ចនរ  ជាលែើរ) 
ោំង  លផសង  ៗកំព ងរូងជញ្ា ក់ស ីកដី ។ 

៨. អសុភ បានដេ់ សររីៈសាា ប់ ប្ដេលរលចាលកន ងក្គ្ពសោសាន 
លៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹង គ្បកបលដ្ឋ សាច់និងឈារ ម្ចនសរក្សជាលគ្រឿង
ចង ។ 

៩. អសុភ បានដេ់ សររីៈលៅសល់ប្ត្រាងឆាឹង ឥត្ម្ចនសាច់ 
គ្ប ក់លដ្ឋ ្ម ម្ចនសរពសជាលគ្រឿង្ង ។ 

១០.  ស ភ បានែល់ សររីៈលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹង រិនម្ចនសាច់ 
និងឈារ ម្ចនប្ត្សរក្សជាលគ្រឿងចង ។ 

១១.  ស ភ បានែល់ សររីៈលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងទ្លទ្ រិនម្ចន
សរក្សចងរួបរតឹ្ ខាា ត់្ខាា  ោត់្ោ លៅកន ងទិ្សតូ្ចនិងទិ្សធំ រ៊ឺឆ្អឹងក្ែ
លៅលដ្ឋ ប្ឡក ឆ្អឹងលជើងលៅលដ្ឋ ប្ឡក ឆ្អឹងសោងលៅលដ្ឋ ប្ឡក ឆ្អឹង
លៅា លៅលដ្ឋ ប្ឡក ឆ្អឹងចលងាោះលៅលដ្ឋ ប្ឡក ឆ្អឹងខនងលៅលដ្ឋ ប្ឡក 
ឆ្អឹងគ្ទ្ន ងខនងលៅលដ្ឋ ប្ឡក ឆ្អឹងជំនីលៅលដ្ឋ ប្ឡក ឆ្អឹងគ្ទូ្ងលៅ
លដ្ឋ ប្ឡក ឆ្អឹងសាោ លៅលដ្ឋ ប្ឡក ឆ្អឹងកំភួនក្ែលៅលដ្ឋ ប្ឡក 
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ឆ្អឹងកលៅលដ្ឋ ប្ឡក ឆ្អឹងចង្កា លៅលដ្ឋ ប្ឡក លធោញលៅលដ្ឋ ប្ឡក 
លោែ៏កាលលៅលដ្ឋ ប្ឡក  ។ 

១២.  ស ភ បានែល់ សររីៈសាា ប់ប្ែលលរលចាលកន ងក្គ្ពសោសាន 
សល់លៅប្ត្ឆ្អឹងទ្លទ្ ម្ចនសរប រ ស ែូចសរប រក្នស័ងខ ។ 

១៣.  ស ភ បានែល់ សររីៈសល់លៅប្ត្ឆ្អឹងទ្លទ្ លោ ោ ជា
ព ំនូកៗ កនាងហួសលៅរួ ឆ្ងន ំលហើ  ។ 

១៤.  ស ភ បានែល់ សររីៈសល់លៅប្ត្ឆ្អឹងទ្លទ្ ព កផ  លខោចខោី 
ជាកលរោចតូ្ច កលរោចធំលផសងៗ ។ (បិែកភារ ១៤ ទំ្ព័រ ២៥៥) 

 
 ធិបា ព្វកយថា ោល  ោយន បសស ី 
ព្វកយថា ោយន បសសី  លសចកដីថា ម្ចនគ្បគ្កតី្តរល ើញោ  

ព្វកយថា ោល  គ្ទ្ង់តំង ោ  លឡើងរកលទ្ៀត្ លែើរបីនិងសប្រដង
ោរកំណត់្ និងោរទ្ម្ចា   នសញ្ញា ជាលែើរ រិនឱ្យោ គន  លដ្ឋ 
លហត្ លនោះ លទ្ើបរិនបានគ្តស់ថា ម្ចនគ្បគ្កតី្ល ើញលវទ្ទកន ងោ  ឬ 
ម្ចនគ្បគ្កតី្តរល ើញចិត្តកន ងោ   ឬម្ចនគ្បគ្កតី្ល ើញធរ៌កន ងោ  
លដ្ឋ លហត្ លនោះ ោល  ោយន បសស ីលទ្ើបសំលៅែល់ ម្ចនគ្បគ្កតី្តរ
ល ើញោ កន ងោ ប៉ា លណាោ ោះ លព្វលរ៊ឺ ម្ចនសតិ្រលឹកែឹងរូបោ  
លដ្ឋ ភាពជារូបធរ៌កន ង ១៤ បពាលទោះ រិនបានភាា ំងភាា ត់្សតិ្កំណត់្ែឹង
រូបធរ៌ លដ្ឋ ភាពជាទ្ កខខាោះ ឬលដ្ឋ ភាពជាស្រសតីជាប រសខាោះែូលចនោះ ។ 

ព្វកយថា វហិរតិ្ សំលៅែល់ ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅ រ៊ឺ ពិចារណាលរឿ ៗ 
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 កនាេះឯង ។ 
ឥតិ អជឈតតំ ោ កាកយ កាោនុែសស ី វហិរតិ ពហិទាធ  ោ កាកយ 

កាោនុែសសី វហិរតិ អជឈតតពហិទាធ  ោ កាកយ កាោនុែសសី វហិរតិ ។ 
ភិ ខុពិចារណាកឃើញ នូវកាយ នុងកាយជាខាង នុង (ោ របស់

ខាួន) ជាគ្បគ្កតី្ គ្រប់ឥរយិបេ ោំង ៤ យ៉ាងលនោះផង  ពិចារ្កឃើញ
នូវកាយ នុងកាយខាងករៅ (ោ របស់ប រគលែក្ទ្) ជាគ្បគ្កតី្ 
គ្រប់ឥរយិបេោំង ៤ ផង ពិចារ្កឃើញ នូវកាយ នុងកាយខាង នុង
និងោ ខាងករៅ (ោ របស់ខាួននិងោ របស់ប រគលែក្ទ្) ជាគ្បគ្កតី្ 
គ្រប់ឥរយិបេោំង ៤ ផង ។ (បិែកភារ ១៤ ទំ្ព័រ ២៤៧)  

 នុងសកមាម ហវកិនាទនីអដឋ ថា សតិែបោឋ នវភិងគែ រណ៍ ែរោិយ
កស្ ែីថា  

ព្វ យថា អជឈតតំ កាកយ បានដេ់ កឃើញកាយរែស់ខលួន ។ 
ពហិទាធ  កាកយ បានដេ់ កឃើញកាយរែស់អន ដពទ ។ 
អជឈតតពហិទាធ  កាកយ កស្ ែីថា  នុងកាយរែស់ខលួនោមសមគួរ 

 នុងកាយរែស់អន ដពទោមសមគួរ កោយន័យដំែូង  ំណត់កាយ
 នុងកាយរែស់ខលួន ន័ ទី្ ២ កំណត់្ោ កន ងកាយរបស់អន ដពទ ន័ ទី្ 
៣ កំណត់្ោ កន ងោ របស់ខាួនតរោលសររួរ កន ងោ របស់ នក
ែក្ទ្តរោលសររួរ លឈាោ ោះថា អាររោណ៍ប្ែលប៉ាោះខោប់គ្ពរគន  ោំងខាង
កន ងនិងខាងលគ្ៅរប្រងរិនម្ចន ប្ត្លព្វលលដ្ឋ ោលប្ែលជាទី្សញ្ា រ
របសក់រោដ្ឋា នប្ែលជំទញទ្ កកន ងព្វកយថា  ជឈត្តពហិោធ  ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                             សរ ចា សងគហវភិារ 

-97- 

ប្ត្លសចកដី ល់ល ើញរបស់អាចារយប្ផនកវបិសសទ  ល់ល ើញថា 
ព្វកយថា ពហិោធ  ោល  បានែល់ ោ  នកែក្ទ្លទោះ អាចជាោរ ល់
ល ើញរបស់ នកប្គ្បប្ែលបា៉ា ន់គ្បម្ចណលសចកដី តរលសចកដី ល់ល ើញ
របស់ខាួនឯង លគ្ព្វោះលដ្ឋ លហត្ ផលលហើ  ោរកំណត់្ោ  រ៊ឺ រូបធរ៌
របស ់នកែក្ទ្  ករកជាអាររោណ៍ករោដ្ឋា នលទោះ លគ្ៅពី នកបែិបត្តិនិង
គ្តូ្វលចៀសលចញចាកពួករណៈលៅលៅប្ត្ម្ចន ក់ឯង រិនម្ចន នកណាតរ
លៅជាអាររោណ៍ឱ្យពិចារណាលហើ  លៅរិនបានគ្បគ្ពឹត្តលែើរបីោរទ្ម្ចា  
 នសញ្ញា ប្ែលនឹងលោះសោា  ទិ្ែាិយ៉ាងណាបាន រួ លទ្ៀត្ កន ងបាលី
លោកក៏រិនបានសប្រដង ពហិោធ  ោល  ទ្ កលដ្ឋ គ្ត្ង់ លោកសប្រដងថា 
ពហិោធ  វ ោល  ោយន បសស ី វហិរតិ្ ពិចារណាល ើញោ កន ងោ 
ជាោ ខាងលគ្ៅ ប្ែលរិនបានសលំៅែល់ោ របស់ នកែក្ទ្ លដ្ឋ 
លហត្ ផលរួរនិងជាោ  រ៊ឺ រូបធរ៌ ប្ែលជាអាររោណ៍ខាងលគ្ៅលគ្ចើនជាង 
និងព្វកយថា  ជឈត្តពហិោធ  វ ោល  ោយន បសស ី វហិរតិ្  ពិចារណា
ល ើញោ កន ងោ ោំងខាងកន ងោំងខាងលគ្ៅ ព្វកយថា ខាងកន ងរួរ
នឹងសំលៅែល់ចិត្ត រ៊ឺ តួ្រវបិសសទ ខាងលគ្ៅរួរនឹងសំលៅែល់អាររោណ៍ 
រ៊ឺ រូបទរប្ែលជាតួ្រសតិ្បបដ្ឋា នលទោះឯង ោំងលនោះលគ្ព្វោះោល នកបែិបត្តិ
ចលគ្រើនោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន រហូត្ម្ចនោរជំទញកន ងោរ
កំណត់្រូបធរ៌ប្ែលជាអាររោណ៍ ែូចជាកំណត់្ឥរយិបេោំង ៤ រហូត្
ជំទញលអលហើ  សូរបីអាររោណ៍ែក្ទ្ ខាងលគ្ៅក៏អាចកំណត់្ោន់
បចា បបននអាររោណ៍លទោះៗ បានផង ។ 
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ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  ជឈត្តំ វ ោ ខាងកន ង សំលៅែល់ ោ  (រូប) 
ប្ែលលគ្បើជាអាររោណ៍ របស់ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា នលទោះ ។ 

ពហិទ្ធំ វ ោ ខាងលគ្ៅ សំលៅែល់ ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន 
កន ងបពាែក្ទ្ ប្ែលលគ្ៅពីោ ប្ែលកំណត់្ ( ជឈត្តំ) លទោះ ។ 

 នករួបរួរ ល់ស្សបជារួ លហត្ ផល របស់អាចារយប្ផនកវបិសសទ
លទោះ ។ 

ព្វកយថា អាតបី សរបជាលទ សតិ្ម្ច ជាោរសប្រដងោរគ្បកប
លដ្ឋ លសចកដីពាយរ លដ្ឋ បញ្ញា  គ្ពរលដ្ឋ សតិ្ ។ 

អាតបី រ៊ឺ ោរពាយរែ ត្កិលលសលដ្ឋ ោរកំណត់្ោ ជា
អាររោណ៍ ។ 

សរបជាលទ រ៊ឺ ម្ចនសរបជញ្ា សំលៅែល់ គ្បកបលដ្ឋ បញ្ញា
ែឹងអាររោណ៍ តរលសចកដីពិត្ថា ជារូប ាី ឬទរ ាី? 

សតិ្ម្ច ជា នកគ្បកបលដ្ឋ សតិ្រលឹកអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន រប្រងរ ង
លរឿងែល់ នកប្ែលម្ចនលសចកដីពាយរ ម្ចនបញ្ញា  រិនលភាចសតិ្ លដ្ឋ 
លហត្ លនោះគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ លទ្ើបគ្តស់រ ណរបស់ោយន បសសទ
សតិ្បបដ្ឋា នថា អាតបី សរបជាលទ សតិ្ម្ច លែើរបីសប្រដង ងគក្នោរលោះ
កិលលស លទ្ើបគ្តស់ថា វលិន យ លោលក  ភិជាលោរនសសំ ។ 

ព្វកយថា វលិន យ សំលៅែល់ ទំលចញលហើ លដ្ឋ ត្ទ្ងគវន័ិ  ឬ 
វកិខរភនវន័ិ  ។ 

លោលក សំលៅែល់ ោ  រ៊ឺ សង្កខ រលោក បានែល់ រូបទរខនធ 
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 ៥ ប្ែលគ្បជ ំគន  ។ 
 ភិជាលោរនសសំ រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រ រិនលពញចិត្ត បានែល់ 

ោរឆ្នោៈ និងពាបាទ្ប្ែលោប់លៅកន ងនីវរណធរ៌ របបីគ្ជាបថា 
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្តសោ់រលោះលសចកដីលគ្ត្ក រ ប្ែលម្ចនោ សរបត្តិ
ជារូល លដ្ឋ ោរទំ ភិជាលចញ និងោររិនលពញចិត្ត ប្ែលម្ចនោ 
វបិត្តិជារូល លដ្ឋ ោរទំលោរនសសលចញ កន ងោយន បសសទ
សតិ្បបដ្ឋា ន ១៤ បពាលនោះ ។ 

ឥរយិបេបពា សរបជញ្ាបពា និងចត្ ោត្ រនសិោរ ជាអាររោណ៍
របស់សតិ្ កន ងោរចលគ្រើនវបិសសទភាវទ ។ 

ចំប្ណកបែិកូលសញ្ញា បពា  ស ភបពា និងអាទបានបពា ជា
អាររោណ៍របស់សតិ្ កន ងោរចលគ្រើនសរេភាវទ លទ្ើបគ្តូ្វចលគ្រើនសរេៈ
ជារ នសិន លហើ លទ្ើបលលើកលឡើងោន់វបិសសទលដ្ឋ លគ្បើរូបទរ ប្ែល
ជាអាររោណ៍កន ងខាងលគ្ោ  លៅថា សរេៈ ជាបាទ្របស់វបិសសទ ។ 

 
ច្វទនានុបសសនាសត្ិបបោា ន 

លវទ្ទន បសសទ  ោត់្បទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ លវទ្ទ +  ន  + បសសទ  
លវទ្ទ ប្គ្បថា លសា អាររោណ៍ បានែល់ លសចកដីែឹងស ខ ទ្ កខ 

និងរិនស ខរិនទ្ កខ ។ 
 ន  ប្គ្បថា តរ ។ 
បសសទ ប្គ្បថា ល ើញ ។ 
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 លវទ្ទន បសសទ លទ្ើបប្គ្បថា តរល ើញលវទ្ទ រ៊ឺ ោរលសា -
អាររោណ៍ លសចកដីថា ម្ចនសតិ្តរពិចារណាលរើលលវទ្ទលដ្ឋ បញ្ញា
លរឿ ៗ ថា លវទ្ទលនោះ ជាសភាវធរ៌រា៉ាង រិនប្រនសត្ាប រគល តួ្ខាួន 
ល ើងលរ ជាសភាវៈរបស់លវទ្ទ ប្ែលសប្រដងោរែឹងស ខ ទ្ កខ ឬគ្ពលងើ ៗ 
លព្វលរ៊ឺ ខណៈលសា ស ខលវទ្ទ ក៏ម្ចនសតិ្តរែឹងោរលសា ស ខ
លវទ្ទ ខណៈលសា ទ្ កខលវទ្ទ ក៏ម្ចនសតិ្តរែឹងោរលសា ទ្ កខលវទ្ទ   
ឬខណៈលសា  ទ្ កខរស ខលវទ្ទ ក៏ម្ចនសតិ្តរែឹង ទ្ កខរស ខ
លវទ្ទលទោះ ។ 

 
ច្វទនានុបសសនាសត្ិបបោា ន មន ៩ បរវ គឺ 

បពាទី្ ១ ម្ចនសតិ្ពិចារណាលរឿ ៗ ស ខលវទ្ទ ។ 
បពាទី្ ២ ម្ចនសតិ្ពិចារណាលរឿ ៗ ទ្ កខលវទ្ទ ។ 
បពាទី្ ៣ ម្ចនសតិ្ពិចារណាលរឿ ៗ  ទ្ កខរស ខលវទ្ទ ។ 
បពាទី្ ៤ ម្ចនសតិ្ពិចារណាលរឿ ៗ ស ខលវទ្ទោ លដ្ឋ 

អារិស (ោររ ណ) ។ 
បពាទី្ ៥ ម្ចនសតិ្ពិចារណាលរឿ  ៗទ្ កខលវទ្ទោ លដ្ឋ អារិស។ 
បពាទី្ ៦ ម្ចនសតិ្ពិចារណាលរឿ ៗ  ទ្ កខរស ខលវទ្ទោ 

លដ្ឋ អារិស ។ 
បពាទី្ ៧ ម្ចនសតិ្ពិចារណាលរឿ ៗ ស ខលវទ្ទប្ែលរិនោ 

លដ្ឋ អារិស ។ 
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បពាទី្ ៨ ម្ចនសតិ្ពិចារណាលរឿ ៗ ទ្ កខលវទ្ទប្ែលរិនោ 
លដ្ឋ អារិស ។ 

បពាទី្ ៩ ម្ចនសតិ្ពិចារណាលរឿ ៗ  ទ្ កខរស ខលវទ្ទប្ែល
រិនោ លដ្ឋ អារិស ។ 

អារិស ប្គ្បថា វត្ថ  លគ្រឿងបលញ្ញេ ត្ចិត្ត ន  ឬោររ ណាររោណ៍ 
ោ លដ្ឋ អារិស សំលៅែល់ ស ខ ទ្ កខ  ទ្ កខរស ខ ប្ែលអាស្ស័ 
ោររ ណាររោណ៍ជាបចា័  ឬរិនោ លដ្ឋ អារិស សំលៅែល់ 
រិនបានអាស្ស័ ោររ ណាររោណ៍ជាបចា័  ។ 

លវទ្ទន បសសទ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់សតិ្បបដ្ឋា នលនោះ ម្ចន
សភាពជាបររតថ ររោណ៍លទ្ើបជាអាររោណ៍របស់វបិសសទប្ត្រា៉ាង ជា
អាររោណ៍របស់សរេៈរិនបាន លវទ្ទោំង ៩ គ្បោរែូចលព្វលលទោះ  នក
ម្ចនសតិ្តររលឹកែឹងគ្តឹ្រប្ត្ណារួ  ប្ែលរកគ្បាកែចាស់ ជា
អាររោណ៍ប្ែលម្ចនគ្បាកែតរលសចកដីពិត្ រប្រងលធាើឱ្យែឹងបាន ោំង
លកើត្លឡើងនិងរលត់្លៅ ោលតរែឹងល ើញអាររោណ៍ោន់កន ងបចា បបនន 
លដ្ឋ សតិ្សរបជញ្ាែូលចនោះលហើ  ត្ណាា  រ៊ឺ ោរចង់បានលសចកដីស ខ ទិ្ែាិ 
រ៊ឺ ោរ ល់ល ើញខ សថា លវទ្ទជារបស់លទ្ៀង ជាស ខ ជាតួ្ខាួន ជាល ើង 
ជាលរ ក៏រប្រងលកើត្រិនបានកន ងខនធសទដ ន លវទ្នូបាោនខនធ រ៊ឺ ោរ
គ្បោន់ម្ចំលៅកន ងកងលវទ្ទប្ែលរកគ្បាកែឱ្យជាអាររោណ៍ ក៏ម្ចនរិន
បានផងប្ែរ លដ្ឋ លហត្ លនោះ ោរតរល ើញលវទ្ទលរឿ ៗ ក៏ជាលហត្ ឱ្យ
ចូលែល់ររគ ផល និព្វា នបាន ែូចគន នឹងោរតរពិចារណាោ កន ង
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ោ លរឿ ៗ ប្ត្លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា នលទោះ សររួរែល់ នកម្ចន
ត្ណាា ចរតិ្បញ្ញា ខាា ំងោា  ោលសតិ្កំណត់្លវទ្ទ រប្រងលោះលវទ្ទថា 
ជាស ខ និងរប្រងសលគ្រចររគផង លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ សតិ្លទោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា 
លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ។ 

 
ច្វទនានុបសសនានិច្ទទស ោម្ន័យអភិធម្ម សប្ម្ាង្ថា 
ភិកខ កន ងសាសទលនោះ ោលលសា ស ខក៏ែឹងចាស់ថា ល ើង

លសា ស ខលវទ្ទ ោលលសា ទ្ កខលវទ្ទ ក៏ែឹងចាស់ថា ល ើងលសា 
ទ្ កខលវទ្ទ ោលលសា  ទ្ កខរស ខលវទ្ទ ក៏ែឹងចាស់ថា ល ើងលសា 
 ទ្ កខរស ខលវទ្ទ ោលលសា ស ខលវទ្ទម្ចនអារិស ក៏ែឹងចាស់ថា 
ល ើងលសា ស ខលវទ្ទម្ចនអារិស ោលលសា ស ខលវទ្ទរិនម្ចន
អារិស ក៏ែឹងចាស់ថា ល ើងលសា ស ខលវទ្ទរិនម្ចនអារិស ោល
លសា ទ្ កខលវទ្ទម្ចនអារិស ក៏ែឹងចាស់ថា ល ើងលសា ទ្ កខលវទ្ទ
ម្ចនអារិស ោលលសា ទ្ កខលវទ្ទរិនម្ចនអារិស ក៏ែឹងចាស់ថា 
ល ើងលសា ទ្ កខលវទ្ទរិនម្ចនអារិស ោលលសា  ទ្ កខរស ខលវទ្ទ
ម្ចនអារិស ក៏ែឹងចាស់ថា ល ើងលសា  ទ្ កខរស ខលវទ្ទម្ចនអារិស 
ឬោលលសា  ទ្ កខរស ខលវទ្ទរិនម្ចនអារិស ក៏ែឹងចាស់ថា ល ើង
លសា  ទ្ កខរស ខលវទ្ទរិនម្ចនអារិស ។ 

ភិកខ លទោះ រប្រងលសព រប្រងចលគ្រើន លធាើឱ្យលគ្ចើន កំណត់្ទ្ កលដ្ឋ លអ 
នូវនិរិត្តលទោះ ភិកខ ោលលសពលហើ  ចលគ្រើន លធាើឱ្យលគ្ចើន កំណត់្ទ្ ក
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លដ្ឋ លអ នូវនិរិត្តលទោះលហើ  រប្រងបលង្កអ នចិត្តចូលលៅកន ងលវទ្ទសូរបី
ខាងលគ្ៅ សលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថាបរយិ លសចកដីថា ោរកសូរបី
ប្ែលលៅលែកលៅលដ្ឋោះ លសា ស ខលវទ្ទ ក៏រប្រងែឹងថា ល ើងលសា 
ស ខលវទ្ទក៏ពិត្ ប្ត្គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភាររិនបានគ្តស់បំណង កោរែឹង
ែូលចាន ោះលទ្ លគ្ព្វោះោរែឹងែូលចាន ោះរប្រងរិនលោះ សត្ត បលទ្ធិ (លសចកដី ល់
ល ើញថាជាសត្ា) រប្រងរិនែកលចញ សត្តសញ្ញា  (លសចកដីសម្ចគ ល់ថា
ជាសត្ា) ោំងរិនប្រនអាររោណ៍របស់ករោដ្ឋា ន ឬរិនប្រនជាោរចលគ្រើន
សតិ្បបដ្ឋា ន ។ ប្ត្លសចកដីែឹងរបស់ភិកខ រប្រងលោះសត្ត បលទ្ធិ រប្រងែក
លចញសត្តសញ្ញា  ោំងជាករោដ្ឋា នផង ជាោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នផង 
សំលៅ កោរលសា  រ៊ឺ លសចកដីែឹងខាួនថា នរណាលសា លវទ្ទ លវទ្ទ
របស់នរណា លវទ្ទម្ចន ាីជាលហត្  ក៏លវទ្ទលទោះឯងម្ចនវត្ថ ជាអាររោណ៍ 
ប រគលលទោះគ្ជាបចាស់យ៉ាងលនោះថា លវទ្ទលទោះឯង ជា នកលសា 
អាររោណ៍ ប្ត្លគ្ព្វោះោន់ កោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នលវទ្ទលទោះ រប្រងគ្តឹ្រប្ត្
ជាលវហារថា ល ើងលសា លវទ្ទ លដ្ឋ ធរ៌ រប្រងែឹងថា ជាទរធរ៌ 
ែូលចនោះ ។ 

ែូលចាន ោះ ោលលសា ស ខលវទ្ទ ជាលែើរលទោះ ក៏ែឹងចាស់ថា ទរ
លសា ស ខលវទ្ទ លគ្ព្វោះោររិនម្ចនទ្ កខលវទ្ទកន ងខណៈក្នស ខលវទ្ទ 
លសចកដីថា ទ្ កខលវទ្ទណាប្ែលោា ប់ម្ចនរកពីរ ន ឥឡូវលនោះទ្ កខលវទ្ទ
លទោះរិនបានម្ចន លគ្ព្វោះរិនម្ចនលវទ្ទែក្ទ្លគ្ៅពីស ខលវទ្ទលនោះ 
លដ្ឋ លហត្ លនោះ លវទ្ទលទ្ើបជាវត្ថ រិនលទ្ៀង រិនឋិត្លេរ ម្ចនោរប្គ្បគ្បួល 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                             សរ ចា សងគហវភិារ 

-104- 

លៅជាធរោត ។ 
រា៉ាងលទ្ៀត្ លវទ្ទប្ែលជាខាងកន ង លវទ្ទប្ែលជាខាងលគ្ៅ 

លវទ្ទោំងខាងកន ងនិងខាងលគ្ៅ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្តស់ោរកំណត់្ទ្ ក 
៣ យ៉ាង រ៊ឺ លវទ្ទខាងកន ង សំលៅែល់ លវទ្ទរបស់ខាួន ១, លវទ្ទខាង
លគ្ៅ សំលៅែល់ លវទ្ទរបស់ នកែក្ទ្ ១, និងលវទ្ទោំងខាងកន ង
និងខាងលគ្ៅ សំលៅែល់ លវទ្ទរបស់ខាួនតរោលសររួរ និងរបស់
 នកែក្ទ្តរោលសររួរ ។ 

អាចារយប្ផនកវបិសសទ ម្ចនោរ ល់ល ើញថា លវទ្ទខាងលគ្ៅ 
រិនប្រនលវទ្ទរបស់ នកែក្ទ្ ប្ត្ជាលវទ្ទប្ែលបានទ្ទួ្លពីអាររោណ៍
ខាងលគ្ៅ លដ្ឋ លហត្ ផលប្ែលលព្វលលហើ  កន ងោយន បសសទ
សតិ្បបដ្ឋា ន លគ្ព្វោះកន ងវរៈលនោះ រិនបានកំណត់្ខាួន និងរិនបានកំណត់្
 នកែក្ទ្ ប្ត្បំណងសប្រដងគ្តឹ្រប្ត្ោរកំណត់្លវទ្ទប៉ា លណាោ ោះ គ្ពោះម្ចន
គ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់ថា ភិកខ កន ងសាសទលនោះ ោលលសា ស ខលវទ្ទ 
ក៏ែឹងចាស់ថា ទរលសា ស ខលវទ្ទ ។ល។ ែូលចនោះ ។ 

 
ឆិោា នុបសសនាសតិ្បបោា ន 

ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ោត់្បទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ 
ចិត្ត +  ន បសសទ + សតិ្បបដ្ឋា ន ។ 
ចិត្ត ប្គ្បថា ចិត្ត ឬវញិ្ញា ណកខនធ ។ 
 ន បសសទ ប្គ្បថា តរល ើញ បានែល់ ោរពិចារណាលរឿ ៗ ។ 
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សតិ្បបដ្ឋា ន ប្គ្បថា ទី្តំងរបស់សតិ្ ។ 
រួរលសចកដីថា ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ប្គ្បថា សតិ្តរ

ពិចារណាលរឿ ៗ នូវចិត្ត លសចកដីថា  កសតិ្កំណត់្ែឹងតរចិត្តប្ែល
ជាប់អាររោណ៍លរឿ ៗ ថា ចិត្តលនោះជាសភាវធរ៌រា៉ាង ប្ែលែឹងអាររោណ៍ 
រិនប្រនសត្ា ប រគល តួ្ខាួន ល ើង លរ ប្ត្ជាទរធរ៌ប្ែលែឹងអាររោណ៍បាន 
និងគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរគន ជារួ លចត្សិកប្ែលតក់ប្ត្ង ែូចជាចិត្តម្ចន
ោរៈ ចិត្តរួញោ ឬចិត្តរលវ ើរវ ជាលែើរ ចិត្តប្ែលជាអាររោណ៍របស់
សតិ្បបដ្ឋា នលនោះ ប្ចកបានជា ១៦ យ៉ាង លៅថា ១៦ បពាៈ  

 
ឆិោា នុបសសនាសត្ិបបោា នមន ១៦ បរវ គឺ 

បពាទី្ ១ សោរចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលម្ចនោរៈ ។ 
បពាទី្ ២ វតី្ោរចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកោរៈ ។ 
បពាទី្ ៣ សលោសចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលម្ចនលោសៈ ។ 
បពាទី្ ៤ វតី្លោសចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកលោសៈ ។ 
បពាទី្ ៥ សលម្ចហចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលម្ចនលម្ចហៈ ។ 
បពាទី្ ៦ វតី្លម្ចហចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកលម្ចហៈ ។ 
បពាទី្ ៧ សងខិត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលម្ចនេីនរិទ្ធៈ ។ 
បពាទី្ ៨ វកិខិត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលរលវ ើរវ  ។ 
បពាទី្ ៩ រហរគត្ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជារូបាវចរចិត្ត និង រូបាវចរចិត្ត។  
បពាទី្ ១០  រហរគត្ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលរិនប្រនជារូបាវចរ្ិតត និង 
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  រូបាវចរចិត្ត ។ 
បពាទី្ ១១ សឧត្តរចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជាោម្ចវចរចិត្ត ។ 
បពាទី្ ១២  ន ត្តរចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជារូបាវចរចិត្ត និង រូបាវចរចិត្ត 

(រិនជាលោក ត្តរៈ) ។ 
បពាទី្ ១៣ សម្ចហិត្ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលម្ចនសម្ចធិែល់ឧបចារ-

សម្ចធិ ឬ បបទសម្ចធិ ។ 
បពាទី្ ១៤  សម្ចហិត្ចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលវៀរចាកសម្ចធិោំង ២ ។ 
បពាទី្ ១៥ វរិ ត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលរួចផ ត្លដ្ឋ ត្ទ្ងគវរិ ត្តិ និង 

វកិខរភនវរិ ត្តិ (គ្បហារកិលលស) ។ 
បពាទី្ ១៦  វរិ ត្តចិត្ត រ៊ឺ ចិត្តប្ែលលវៀរចាកវរិ ត្តិោំង ២ រ៊ឺ លៅរិន

បានលោះកិលលសលឡើ  ។ 
ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន តរព ទ្ធវចនៈសប្រដងថា ក៏ភិកខ 

ពិចារណាល ើញចិត្តកន ងចិត្តខាងកន ងលរឿ ៗ លត្ើែូចលរដច ? 
ភិកខ កន ងសាសទលនោះ ោលចិត្តម្ចនោរៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តម្ចន

ោរៈ ឬចិត្តគ្បាសចាកោរៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តគ្បាសចាកោរៈ ។ 
ោលចិត្តម្ចនលោសៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តម្ចនលោសៈ ។ល។ 
ោលចិត្តម្ចនលម្ចហៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តម្ចនលម្ចហៈ ។ល។ 
ោលចិត្តរួញោ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល ើងរួញោ ឬោល

ចិត្តរលវ ើរវ  ក៏ែឹងចាស់ថាចិត្តរបស់ល ើងរលវ ើរវ  ។ 
ោលចិត្តរបស់ល ើងជារហរគត្ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល ើងជា 
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រហរគត្ ោលចិត្តរិនជារហរគត្ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល ើងរិនជា
រហរគត្ ។ 

ោលចិត្តជាសឧត្តរៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល ើងជាសឧត្តរៈ ឬ
ោលចិត្តជា ន ត្តរៈ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល ើងជា ន ត្តរៈ ។ 

ចិត្តជាសម្ចធិតំងម្ចំ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល ើងតំងម្ចំ ឬ
ោលចិត្តរិនតំងម្ចំ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល ើងរិនតំងម្ចំ ។ 

ោលចិត្តរួចផ ត្ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល ើងរួចផ ត្ ោលចិត្ត
រិនរួចផ ត្ ក៏ែឹងចាស់ថា ចិត្តរបស់ល ើងរិនោន់រួចផ ត្ ។ 

ភិកខ រប្រងលសព ចលគ្រើន លធាើឱ្យលគ្ចើន កំណត់្លដ្ឋ លអ នូវនិរិត្តលទោះ 
លហើ រប្រងបលង្កអ នចិត្តចូលលៅកន ងចិត្តខាងលគ្ៅ ។ 

 
ព្រះអែាក្ថាចារយអធបិាយថា 

សោរំ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ លោភៈ បានែល់ លោភរូលចិត្ត 
៨ ។ 

វតី្ោរំ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកោរៈ រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជាក សល និង
 ពាកត្ៈ កន ងប្ផនកលោកិ   លគ្ព្វោះោរពិចារណាលនោះ លៅរិនោន់រួចផ ត្ 
រិនប្រនធរោសលម្ចោន លទ្ើបរិនបានលោក ត្តរចិត្តសូរបីគ្តឹ្រប្ត្រួ បទ្។ 

សលោសំ ចិត្តប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ លោរនសស បានែល់ 
លោសរូលចិត្ត ២ ។ 

វតី្លោសំ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកលោសៈ រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជាក សល 
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 និង ពាកត្ៈប្ផនកលោកិ  ។ 
សលម្ចហំ លម្ចហរូលចិត្ត ២ ែួង ប្ែលគ្បកបជារួ វចិិកិចាេ  

និងគ្បកបជារួ ឧទ្ធចាៈ  ក សលចិត្ត ១០ ែ៏លសសក៏សលន្រង្កគ ោះចូលលៅ
កន ងទី្លនោះោំង ស់ ។ 

វតី្លម្ចហំ ចិត្តប្ែលគ្បាសចាកលម្ចហៈ រ៊ឺ ចិត្តប្ែលជាក សល និង
 ពាកត្ៈប្ផនកលោកិ  ។ 

សងខិត្តំ ចិត្តប្ែលម្ចនេីនរិទ្ធ លឈាោ ោះថា ចិត្តរួញោ ។ 
វកិខិត្តំ ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ ឧទ្ធចាៈ លឈាោ ោះថា ចិត្តរលវ ើរវ  ។ 
រហរគតំ្ បានែល់ រូបាវចរចិត្ត និង រូបាវចរចិត្ត ។ 
 រហរគតំ្ បានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ។ 
សឧត្តរ ំបានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ។ 
 ន ត្តរ ំបានែល់ រូបាវចរចិត្ត និង រូបាវចរចិត្ត ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ 
សឧត្តរ ចិត្ត បានែល់ រូបាវចរចិត្ត ។ 
 ន ត្តរ ចិត្ត បានែល់  រូបាវចរចិត្ត ។ 
សម្ចហិតំ្ បានែល់ ចិត្តរបស់ នកប្ែលចូលែល់ បបទសម្ចធិ 

ឬឧបបចារសម្ចធិ ។ 
 សម្ចហិតំ្ បានែល់ ចិត្តប្ែលលវៀរចាកសម្ចធិោំង ២ ។ 
វរិ ត្តំ បានែល់ ចិត្តប្ែលរួចផ ត្ចាកកិលលសលដ្ឋ ត្ទ្ងគវរិ ត្តិ 

និងវកិខរភនវរិ ត្តិ ។ 
 វរិ ត្តំ បានែល់ ចិត្តប្ែលលវៀរចាកវរិ ត្តិោំង ២ ។ 
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ចំប្ណកសរ លចេទ្វរិ ត្តិ បែិបសសទ្ធិវរិ ត្តិ និងនិសសរណវរិ ត្តិ រិនម្ចន
ឱ្ោសចាត់្ទ្ ក លគ្ព្វោះចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា នលនោះ ជាអាររោណ៍
របសស់តិ្បបដ្ឋា ន និងវបិសសទញាណប៉ា លណាោ ោះ លៅរិនោន់ចូលែល់ 
ររគញាណ ផលញាណ លទ្ើបរិនលៅកន ងឋានៈ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់
សតិ្បបដ្ឋា នបាន ។ 

ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ោំង ១៦ បពា លនោះ ម្ចន ងគធរ៌បាន 
ចិត្តប្ត្រា៉ាង បានែល់  កសតិ្តរកំណត់្ែឹងលកខណៈរបស់ចិត្ត 
ប្ែលម្ចនសភាពែឹងអាររោណ៍ប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាោ ោះ ោលតរពិចារណា
លរើលចិត្តលរឿ ៗ ក៏ែឹងចាស់ថា ជាទរធរ៌រា៉ាង ប្ែលរិនប្រនជាតួ្ខាួន 
រន សស សត្ា ល ើង លរ យ៉ាងណាលឡើ  ោលតរែឹងលៅលរឿ ៗ 
ក៏ជាក់ចាស់កន ងោររិនលទ្ៀង ជាទ្ កខ ជា នតត  របស់ចិត្តលទោះ ។ 

ោលតរែឹងសភាពរបស់ចិត្តប្ែលគ្បាកែែល់ខាួន តរោល
ប្ែលសររួរលហើ  ក៏នឹងែឹងរបស់ នកែក្ទ្តរោលសររួរ និងោំង
របស់ខាួន របស់ នកែក្ទ្ ក៏នឹងបានតរសររួរែូចគន  ប្ត្អាចារយប្ផនក
វបិសសទ ជំោស់ថា ចិត្តរបស់ នកែក្ទ្តរែឹងរិនបាន រួរប្ត្ជាចិត្ត
ប្ែលែឹងអាររោណ៍ែក្ទ្ៗ ខាងលគ្ៅ តរន័ ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន 
និងលវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា នែូចលព្វលលហើ  ។ 

 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                             សរ ចា សងគហវភិារ 

-110- 

ធមម នុបសសនាសតិ្បបោា ន 
ធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ោត់្បទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ 
ធរោ +  ន បសសទ + សតិ្បបដ្ឋា ន ។ 
ធរោ ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់សភាវៈរបស់ខាួនទ្ កតរលសចកដី

ពិត្ បានែល់ រូបធរ៌ និងទរធរ៌ ។ 
 ន បសសទ ប្គ្បថា តរល ើញ បានែល់ ពិចារណាលរឿ ៗ ។ 
សតិ្បបដ្ឋា ន ប្គ្បថា ទី្តំងរបស់សតិ្ ។ 
ធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ប្គ្បថា សតិ្តរល ើញធរ៌ រ៊ឺ រូបធរ៌ 

និងទរធរ៌លរឿ ៗ ម្ចន ៥ បពា រ៊ឺ  
បពាទី្ ១ នីវរណបពា អាររោណ៍របស់សតិ្ រ៊ឺ នីវរណៈ ៥ ។ 
បពាទី្ ២ ខនធបពា អាររោណ៍របស់សតិ្ រ៊ឺ ខនធ ៥ ។ 
បពាទី្ ៣ អា ត្នបពា អាររោណ៍របស់សតិ្ រ៊ឺ អា ត្នៈ ១២ ។ 
បពាទី្ ៤ លព្វជឈងគបពា អាររោណ៍របស់សតិ្ រ៊ឺ លព្វជឈងគ ៧ ។ 
បពាទី្ ៥ សចាបពា អាររោណ៍របស់សតិ្ រ៊ឺ  រ ិសចាៈ ៤ ។ 
 

ច្សឆក្ាីក្នងុ្ព្រះរុទធវឆនៈ ព្ទង់្ព្ោសថ់ា 
ក៏ភិកខ ពិចារណាល ើញធរ៌កន ងធរ៌ខាងកន ងលរឿ ៗ លត្ើែូចលរដច ? 
កន ងនីវរណបពា គ្តសវ់សិជាទថា ភិកខ កន ងសាសទលនោះ ោល

ោរឆ្នោៈខាងកន ងចិត្តម្ចនលៅ ក៏ែឹងចាសថ់ា ោរឆ្នោៈខាងកន ងចិត្ត
របស់ល ើងម្ចន ឬោលោរឆ្នោៈខាងកន ងចិត្តរិនម្ចន ក៏ែឹងចាស់ថា 
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ោរឆ្នោៈខាងកន ងចិត្តរបសល់ ើងរិនម្ចន សូរបោីរឆ្នោៈប្ែលលៅរិន
ោន់លកើត្លឡើង នឹងលកើត្លឡើងលដ្ឋ លហត្ ណា ក៏ែឹងចាស់លហត្ លទោះ
ផង រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរលោះោរឆ្នោៈប្ែលលកើត្លឡើងលហើ  និងម្ចនបាន
លដ្ឋ លហត្ ណា ក៏ែឹងចាស់លហត្ លទោះផង រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរឆ្នោៈប្ែល
លោះបានលហើ  នឹងរិនលកើត្លឡើងលដ្ឋ លហត្ ណា ក៏ែឹងចាស់លហត្ 
លទោះផង ។ 

ោលពាបាទ្ខាងកន ងចិត្តម្ចនលៅ ក៏ែឹងចាស់ ។ល។ ោលេីន
រិទ្ធៈខាងកន ងចិត្តម្ចនលៅ ។ល។ ោលឧទ្ធចាក កា ចាៈខាងកន ងចិត្តម្ចនលៅ 
។ល។ ោលវចិិកិចាេ ខាងកន ងចិត្តម្ចនលៅ ។ល។ រា៉ាងលទ្ៀត្ វចិិកិចាេ
ប្ែលលៅរិនោន់លកើត្លឡើង នឹងលកើត្លឡើងលដ្ឋ លហត្ ណា ក៏ែឹងចាស់
លដ្ឋ លហត្ លទោះ រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរលោះវចិិកិចាេ ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ 
លហត្ ណា ក៏ែឹងចាស់លដ្ឋ លហត្ លទោះ រា៉ាងលទ្ៀត្ វចិិកិចាេ ប្ែលលោះ
បានលហើ និងរិនលកើត្លឡើងត្លៅលទ្ៀត្លដ្ឋ លហត្ ណា ក៏ែឹងចាស់
លដ្ឋ លហត្ លទោះផង ។ 

នីវរណធរ៌ បានសប្រដងលហើ កន ង ក សលសងគហៈខាងលែើរ 
ចំប្ណកខនធ ៥ អា ត្នៈ ១២ លព្វជឈងគ ៧ និង រ ិសចាៈ ៤ នឹងបាន
លព្វលត្លៅកន ងលព្វធិបកខិ សងគហៈ និងសពាសងគហៈ ។ 
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សច្មម ហវិច្នាទនីអែាក្ថា អធិបាយច្សឆក្ាីថា 
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ គ្តស់ោរកំណត់្ រូបកខនធ លដ្ឋ ោយន បសសទ

សតិ្បបដ្ឋា ន គ្តស់ោរកំណត់្ លវទ្ទខនធ លដ្ឋ លវទ្ទន បសសទ
សតិ្បបដ្ឋា ន និងគ្តស់ោរកំណត់្វញិ្ញា ណកខនធ លដ្ឋ ចិតត ន បសសទ
សតិ្បបដ្ឋា ន ែូលចាន ោះលែើរបីនឹងគ្តស់ោរកំណត់្សញ្ញា ខនធ និងសង្កខ រកខនធ 
លដ្ឋ ទំម្ចតិ្ោក្នសរប  ត្តធរ៌ រកសប្រដងកន ងធម្ចោ ន បសសទ
សតិ្បបដ្ឋា ន ។ 

ោលលព្វលលដ្ឋ ទូ្លៅលហើ  ធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន រ៊ឺ 
តំងសតិ្តរល ើញោំងរូបធរ៌ និងទរធរ៌ោំងពួង ែូលចាន ោះលទ្ើបលព្វល
បានថា ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន 
និងចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ោំង ៣ រែការកនេះ រប្មងសករងាគ េះ្ូេ
បាន នុងធមាម នុែសសនាសតិែបោឋ នកនេះទំាងអស់ ។ 

សតិែបោឋ នោមន័យពនែ រណ៍ រពេះអងគគ្តស់សតិែបោឋ ន ៤ 
 ៏កដើមបីេេះវែិោល ស ៤ ែ ុក ណ្ េះ ៏មិនប្មន រពេះអងគកៅគ្តស់សតិែបោឋ ន 
៤ កដើមបីេេះឱឃៈ ៤ កោគៈ ៤ អាសវៈ ៤ គនថៈ ៤ ឧបាទាន ៤ អគតិ ៤ 
និងកដើមបីឱ្យ ំណត់ដឹង អាហារ ៤ ផ្ង ។ 

្ំប្ណ  នុងអដឋ ថាសតិែបោឋ នវភិងគ កោ កព្វេព្វ យទុ រតឹម
ែ ុកណណេះថា  

សតិែបោឋ នមានប្តរា៉ាងែ ុក ណ្ េះ កោយអំ្្ពនការរេឹ  និង
កោយអំ្្ពនការរែជំុរួម្ុេះជាមួយោន ប្តមួយ ប្តគ្តស់សតិែបោឋ ន 
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ទុ  ៤ កោយអំ្្ពនអារមមណ៍ដូលចនោះ ។ 
ដូ្ោ ងថា  នុងនគរមួយ មានទាា រក្ញ្ូេ ៤ ទាា រ ជន

ទំាងឡាយអន ម ពីទិសខាងក ើត នំាទំ្និញប្ដេមានកៅទិសខាងក ើត 
កហើយ្ូេកាន់នគរទាា រទិសខាងក ើត អន ម ពីទិសខាងតបូង ទិសខាង
េិ្ ទិសខាងកជើង  ៏នំាទំនិញប្ដេមានកៅទិសកនាេះៗ កហើយ ៏្ូេ
កាន់ទាា រនគរតរទិសកនាេះៗ ឧែមាកនេះោ ង្ ឧែកមយយកនេះ ៏
យ៉ាងលទោះ ែណឌិ តគែបីរជាែថា រពេះនិព្វា ន ករែៀែដូ្នគរ កោ ុតតរមគគ
ប្ដេរែ ែកោយអងគ ៨ ករែៀែដូ្ទាា រនគរ អារមមណ៍ ៤ មានកាយ 
ជាកដើម ករែៀែដូ្ទិសោំង ៤ ជនទំាងឡាយប្ដេម ពីទិសខាងក ើត 
កាន់យ វតថុប្ដេក ើតក ើងទិសខាងក ើត កហើយ្ូេកាន់ទាា រនគរតរ
ទិសខាងក ើត ដូ្រពេះកោោវ្រទំាងឡាយ អន ម កោយការ្ករមើន
កាោនុែសសនាសតិែបោឋ ន្មួយ នុង ១៤ ែពាៈ កហើយ្ុេះកាន់រពេះនិព្វា ន
ជាមួយោន  កោយអរយិមគគ ប្ដេក ើតក ើងកោយអានុភាពពនការ្ករមើន
កាោនុែសសនាកនាេះឯង ។ 

ជនទំាងឡាយម ពីទិសខាងត្បូង កាន់យ វតថុប្ដេក ើតក ើង
ទិសខាងតបូង កហើយ្ូេកាន់ទាា រនគរតរទិសខាងតបូង ដូ្រពេះកោ-
ោវ្រទំាងឡាយ អន ម កោយការ្ករមើនកវទនានុែសសនា នុងកវទនា
នុែសសនា ្មួយ នុង ៩ ែពាៈ កហើយ្ុេះកាន់រពេះនិព្វា នជាមួយោន  កោយ
អរយិមគគ ប្ដេក ើតកោយអានុភាពពនការ្ករមើនកវទនានុែសសនា ។ 
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ជនទំាងឡាយអន ម ពីទិសខាងេិ្ កាន់យ វតថុប្ដេមាន
កៅទិសខាងេិ្កហើយ ្ូេកាន់ោា រនគរតរទិសខាងេិ្កនាេះ ដូ្
រពេះកោោវ្រ អន ម កោយ្ិោត នុែសសទោ ង្មួយ នុង ១៦ 
ែពាៈ កហើយ្ុេះកាន់រពេះនិព្វា នជាមួយោន  កោយអរយិមគគ ប្ដេក ើតពី
អានុភាពពន្ិោត នុែសសនា ។ 

ជនទំាងឡាយអន ម ពីទិសខាងកជើង កាន់យ វតថុប្ដេមានកៅ
ទិសខាងកជើង កហើយ្ូេកាន់ោា រនគរតរទិសខាងកជើងកនាេះ ដូ្
រពេះកោោវ្រ អន ម កោយធមាម នុែសសនាោ ង្មួយ នុង ៥ ែពាៈ
កនាេះ កហើយ្ុេះកាន់រពេះនិព្វា នជាមួយោន  កោយអរយិមគគ ប្ដេក ើត
កោយអានុភាពពនធមាម នុែសសនាដូលចនោះ ។ 

ដូកចាន េះគែបីរជាែ រពេះមានរពេះភាគគ្តស ់សតិែបោឋ ន ១ កោយ
អំ្្ពនការរេឹ  និងកោយអំ្្ពនការរែជំុ្ុេះជាមួយោន   នុង
រពេះនិព្វា ន ។ 

សតិែបោឋ ន ៤ កោយអំ្្ពនអារមមណ៍រែស់សតិ ដូក ន្េះ ។ 
 

២. សមមរបធាន 
សមមែបធាន ជាក ម្ េះរែស់ធម៌ ប្ដេជាកស្ ែីពាយមដេ់ 

 ុសេធម៌ោ ងខាល ំងកាល  ដូ្វ្នត្ថៈថា  
សមាម  ែទហនតិ ឯកតនាតិ = សមមែបធានំ  
ប្រែថា   សមបយុតតធម៌ទំាងឡាយ មានការពាោមកោយរតូវោម 
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ធម៌ កោយអាស្ស័យធមមជាតិ  ្ ដូកចាន េះធមមជាតិប្ដេជាកហតុពនកស្ ែី
ពាោមរែស់សមបយុតតធម៌កនាេះ ក ម្ េះថា សមមែបធាន អងគធម៌ បាន
ដេ់ វរីយិក្តសិ  ។ 

កស្ ែីថា វរីយិក្តសិ  ប្ដេជាសមមែបធានបានកនាេះ រតូវជា
វរី ិៈោ ងខាល ំងកាល ប្ដេពាោមេេះអ ុសេ សូមបីនឹងសេ់ប្តប្សប  
សរពស ឆាឹង ឬសា្់និង្មរងីសងួត ែី នឹងមិនរាថ្យដេ់ការពាោម
កនាេះលឡើ , វរី ិៈធមមោសាមញ្ាកៅមិនចាត់ជាសមមែបធានលទ្ ។ 

វរី ិលចត្សិកប្ែលជាសរោបបោនលទោះ គ្តូ្វជាវរី ិៈប្ែលគ្បាស
ចាកបម្ចទ្ធរ៌ រ៊ឺ គ្តូ្វជាវរី ិលចត្សិកប្ែលគ្បកបលៅកន ងក សលជវនៈ
ប៉ា លណាោ ោះ ចំប្ណកវរី ិៈប្ែលលៅកន ងកិរយិជវនៈ ឬផលចិត្តរបស់គ្ពោះ រ ិ
ប រគលលទោះ រប្រងរិនជាសរោបបោន លគ្ព្វោះវរី ិៈកន ងកិរយិជវនៈលទោះ 
ផ ត្កិចាប្ែលគ្តូ្វលោះ ក សល ឬលធាើឱ្យក សលលកើត្លឡើងលហើ  និងជវនៈ
កន ងផលចិត្តក៏រិនម្ចនកិចាោក់ទ្ងគន ជារួ ោរគ្បហារ ក សលែូចគន
លគ្ព្វោះជាវបិាកលហើ  ។ 

ធរោតរន សសលដ្ឋ លគ្ចើនកន ងបចា បបនន លគ្ចើន ងារសូរពរគន កន ងវត្ថ 
ប្ែលខាួនគ្បាថាន  គ្រប់គន រិនគ្តូ្វោរប្ែលនិងឱ្យបាន ាីរកលដ្ឋ លំបាក 
នឹងគ្តូ្វលគ្បើលសចកដីពាយរយ៉ាងក្គ្កប្លងលទ្ ព ទ្ធសាសនិកជនខាោះ
គ្បាថាន គ្ពោះនិព្វា ន ប្ត្ចាំែល់លវោសរ័ គ្ពោះ រ ិលរលត្ត យរកលគ្បាស 
 នកខាោះម្ចនោរពាយរលអ ប្ត្ខាោះលសចកដី ល់ែឹងបរ ិត្តិសាសទ 
ឬខាោះបញ្ញា បាររីប្ែល ប់រសំនសំទ្ កពីជាតិ្រ ន លទ្ើបជាលហត្ រិនបាន
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សលគ្រចររគផលកន ងជាតិ្បចា បបននលនោះ ឬលគ្ព្វោះខាោះវរី ិៈ រ៊ឺ សរោបបោន 
ប្ែលជាោរពាយរយ៉ាងខាា ំងោា  ប្ែលនឹងបែិបត្តិែល់ព ទ្ធសាសទ
ឱ្យសលគ្រច រ ិររគ  រ ិផលបានកន ងជាតិ្លនោះ ទទី្របស់វរី ិៈប្ែល
ជាសរោបបោន ម្ចន ៤ គ្បោរ  ងគធរ៌ បានែល់ វរី ិលចត្សិក ប្ែល
គ្បកបកន ងក សលចិត្ត ២១ ែូចគន ោំង ស់ រ៊ឺ  

១.  ន បបទន នំ បាបោនំ  ក សោនំ ធម្ចោ នំ  ន បាោ  ឆ្នោំ 
ជលនតិ្ វ រតិ្ វរី ំិ អារភតិ្ ចិត្តំ បរគណាា តិ្ បទ្ហតិ្ ។ 

ញា ំងឆ្នោៈឱ្យលកើត្ គ្បឹងប្គ្បង គ្បារពធពាយរ ផគងចិត្តទ្ ក 
តំងពាយរម្ចំ លែើរបីញា ំងធរ៌ោំង  ជា ក សលែ៏ោរក 
ប្ែលរិនោន់លកើត្លឡើង រិនឱ្យលកើត្លឡើងបាន ១ ។ 

២. ឧបបទន នំ បាបោនំ  ក សោនំ ធម្ចោ នំ បហាទ  ឆ្នោំ 
ជលនតិ្ វ រតិ្ វរី ំិ អារភតិ្ ចិត្តំ បរគណាា តិ្ បទ្ហតិ្ ។ 

ញា ំងឆ្នោៈឱ្យលកើត្ គ្បឹងប្គ្បង គ្បារពធពាយរ ផគងចិត្តទ្ ក 
តំងពាយរម្ចំ លែើរបីលោះបង់ធរ៌ោំង   ជា ក សលែ៏ោរក 
ប្ែលលកើត្លឡើងលហើ  ១ ។ 

៣.  ន បបទន នំ ក សោនំ ធម្ចោ នំ ឧបាោ  ឆ្នោំ ជលនតិ្ វ រតិ្ 
វរី ំិ អារភតិ្ ចិត្តំ បរគណាា តិ្ បទ្ហតិ្ ។ 

ញា ំងឆ្នោៈឱ្យលកើត្ គ្បឹងប្គ្បង គ្បារពធពាយរ ផគងចិត្តទ្ ក 
តំងពា រម្ចំ លែើរបីញា ងំធរ៌ោំង  ជាក សល ប្ែលរិនោន់
លកើត្លឡើង ឱ្យលកើត្លឡើងបាន ១ ។ 
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៤. ឧបបទន នំ ក សោនំ ធម្ចោ នំ ឋិតិ្យ  សលម្ចោ សា  
ភិល ាភាវ  លវប ោា   ភាវទ  បារបូិរយិ ឆ្នោំ ជលនតិ្ វ រតិ្ 
វរី ំិ អារភតិ្ ចិត្តំ បរគណាា តិ្ បទ្ហតិ្ ។  

ញា ំងឆ្នោៈឱ្យលកើត្ គ្បឹងប្គ្បង គ្បារពធពាយរ ផគងចិត្តទ្ ក 
តំងពាយរម្ចំ លែើរបីញា ំងធរ៌ោំង  ជាក សល ប្ែលលកើត្លឡើង
លហើ ឱ្យសថិត្លសថរ រិនឱ្យវទិស ឱ្យចលគ្រើនធំទូ្ោ  ឱ្យបរបូិណ៌ 
ជាភិល ាភាព ១ ។ (បិែកភារ ៣៨ ទំ្ព័រ ២៤៨) ។ 

ធរោតសត្ាោំង   ប្ែលលៅវលិវល់លកើត្សាា ប់កន ងវែដទ្ កខលទោះ
រប្រងម្ចន ក សលធរ៌ ជាគ្បចាំ ២ គ្បោរលទោះ រ៊ឺ  

១. ឧបបនន ក សល រ៊ឺ  ក សលប្ែលលកើត្រកលហើ  កន ងសទដ ន
របស់ខាួន បានោំង ក សលរបស់ តី្ត្ និងបចា បបនន លសចកដីថា 
 ក សលធរ៌លផសងៗ ោំង  ប្ែលបានលធាើរកលហើ លទោះ គ្បលភទ្ខាោះ
ឱ្យផលលៅលហើ ក៏ម្ចន និង ក សលគ្បលភទ្ខាោះលៅរិនោន់ឱ្យផល 
លគ្ព្វោះលៅរិនម្ចនឱ្ោសកន ងោរឱ្យផលក៏ម្ចន  ក សលប្ែលលកើត្លហើ 
ោំងលនោះ ម្ចនសោា  ទិ្ែាិ បានែល់ោរ ល់ល ើញខ សប្ែលគ្បោន់ម្ចំ
កន ង រូបទរ ខនធ ៥ ថា ជាតួ្ខាួន រន សស សត្ា ល ើង លរ ជាលែើរ 
ែោបណាសោា  ទិ្ែាិលៅម្ចន ក៏ែូចជាលៅម្ចនបំណ លចាស់ប្ែលគ្តូ្វ
សងកន ង បា ភូរិ ៤ លៅសល់រកគ្បម្ចណរិនបាន បំណ លចាស់ោំង
លនោះ លៅថា ឧបបនន ក សល ោលណាអាចគ្បហារសោា  ទិ្ែាិបាន 
 ក សលោំង  ក៏រប្រង នដរោនសនូយបាត់្លៅកន ងទី្បំផ ត្ ។ 
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២.  ន បបនន ក សល ជា ក សលប្ែលលៅរិនោន់បានលកើត្
លឡើងកន ងសទដ នរបស់ខាួន សំលៅែល់  ក សលោំង  ប្ែលលៅរិន
ោន់បានលធាើកន ង ទរត្ លព្វលរ៊ឺ សត្ាោំង  តំងពីលនោះជាលែើរលៅ 
ែោបណាប្ែលលៅរិនោន់ែល់គ្ពោះនិព្វា ន ែោបលទោះ ក សលោំង-
  ប្ែលនឹងលធាើត្លៅ ក៏ម្ចនលគ្ចើនលទ្ៀត្រហូត្រកគ្បម្ចណរិនបាន 
ែល់ោលសោា  ទិ្ែាិរលត់្ោលណា  ក សលោំងលទោះក៏រប្រងគ្តូ្វ
 នដរោនសូនយបាត់្លៅកន ងទី្បំផ ត្  ក សលប្ែលលកើត្លឡើងកន ង ទរត្
លទោះ លឈាោ ោះថា  ន បបនន ក សល ។ 

រួរលសចកដីថា ប រគលណាកដី រិនថា រន សសធរោត គ្បជាជន គ្ពោះោជា 
លសដចចគ្កពត្តិ ឬលទ្វត គ្ពោះឥន្រនោ គ្ពោះគ្ពហោកដី ែោបណាលៅលគ្ោរ
 ំណាចរបស់សោា  ទិ្ែាិលហើ  ែោបលទោះក៏ជា នកលៅលគ្ោរ ំណាច
របសឧ់បបនន ក សល និង ន បបនន ក សល ោំង ២ គ្បោរលទោះឯង ។ 

ោរលកើត្រកជារន សសជួបគ្ពោះព ទ្ធសាសទ លទ្ើបោប់ថា ជាប ណយ
ក សលែ៏គ្បលសើរ លគ្ព្វោះ នកគ្បាថាន ផ ត្ចាក ក សលោំង ២ គ្បោរែូច
លព្វលលនោះ គ្តូ្វោរសាងនិសស បបចា ័ត្លៅកន ងជាតិ្ខាងរ ខ រហូត្ចូល
ែល់ររគ ផល និព្វា នលទោះបាន គ្តូ្វអាស្ស័ ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅតរផាូវ
គ្ពោះព ទ្ធសាសទប៉ា លណាោ ោះ លទ្ើបនឹងអាចលោះសោា  ទិ្ែាិលចញបានលទោះ
រ៊ឺ ោរលោះឧបបនន ក សល និង ន បបនន ក សល ។ 
 ចំប្ណក ឧបបននក សល និង  ន បបននក សល រ៊ឺ ក សលប្ែលលកើត្
លឡើងលហើ  ជាក សលរបស់ តី្ត្និងបចា បបនន ជារួ ក សលប្ែលលៅ
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រិនោន់បានលធាើ ជាក សលរបស់ ទរត្ ោរប្បងប្ចក ឧបបននក សល 
និង ន បបននក សល ក៏រ៊ឺោនក សលប្ែលោា ប់បរចិាា រលហើ  សីលក សល
ប្ែលោា ប់រកាលហើ  សរេភាវទ និងវបិសសទភាវទ ប្ែលោា ប់
ចលគ្រើនលហើ  ជាឧបបននក សល លបើោនក សលខាួនលៅរិនោន់បានលធាើ 
សីលក សលលៅរិនោា ប់បានរកាសម្ចោន សរេភាវទ និងវបិសសទ
ភាវទ លៅរិនោា ប់ចលគ្រើន ោំងលនោះជា ន បបននក សល រួរលសចកដីថា 
ក សលណាប្ែលលៅរិនោា ប់គ្បាកែែល់ខាួន ក សលលទោះ ចាត់្ថា ជា
 ន បបននក សល ។ 
 សរោបបោន ៤ លនោះ រប្រងលកើត្លឡើងកន ងោរចលគ្រើនភាវទក សល 
ម្ចនោរចលគ្រើនសរេៈ និងវបិសសទ សគ្ម្ចប់កន ងលព្វធិបកខិ ធរ៌ប្ែល
ជាលគ្រឿងឱ្យគ្តស់ែឹងលនោះ លទ្ើបសំលៅែល់លសចកដីពាយរប្ែលលកើត្
លឡើងកន ងខណៈចលគ្រើនវបិសសទភាវទ ។ 
 

៣. ឥទធបិាទ 
 ឥទ្ធិបាទ្ ជាធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យសលគ្រច ឈាន  ភិញ្ញា  និងររគ 
ផល ោលោត់្បទ្បាន ២ បទ្ រ៊ឺ ឥទ្ធិ + បាទ្ ។ 
 ម្ចនវចនត្ថៈថា ឥជឈនំ = ឥទ្ធិ  
 ប្គ្បថា លសចកដីសលគ្រចបរបូិណ៌លទោះ លឈាោ ោះថា ឥទ្ធិ បានែល់ 
ឈាន  ភិញ្ញា  ររគ ផល ។ 
 បជាតិ្ ឯលត្ទតិ្ = បាលោ 
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 ប្គ្បថា ប រគលណារួ  រប្រងចូលែល់លដ្ឋ អាស្ស័ ធរ៌ណា 
ែូលចាន ោះ ធរ៌ជាលហត្ ឱ្យចូលែល់របស់ប រគលលទោះ លឈាោ ោះថា បាទ្ 
បានែល់  ងគធរ៌របស់ឥទ្ធិបាទ្ ៤ ។ 
 ឥទ្ធិយ បាលោ = ឥទ្ធិបាលោ  
 ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យែល់លសចកដីសលគ្រចឈាន  ភិញ្ញា  
ររគ ផល លឈាោ ោះថា ឥទ្ធិបាទ្ ។ 
 

ឥទធបិាទមន ៤ 
 ១. ឆ្នោិទ្ធិបាទ្ លសចកដីលពញចិត្តយ៉ាងខាា ំងោា  ជាបាទ្ខាងលែើរ 
ក្នោរសលគ្រចឈាន ររគ ផល  ងគធរ៌ បានែល់ ឆ្នោលចត្សិក ប្ែល
លៅកន ងក សលចិត្ត ២១ ។ 
 ២. វរី ិិទ្ធិបាទ្ លសចកដីពាយរយ៉ាងខាា ំងោា  ជាបាទ្ខាងលែើរក្ន
ោរសលគ្រចឈាន ររគ ផល  ងគធរ៌ បានែល់ វរី ិលចត្សិក ប្ែលលៅ
កន ងក សលចិត្ត ២១ ។ 
 ៣. ចិត្តិទ្ធិបាទ្ លសចកដីតំងចិត្តយ៉ាងខាា ំងោា  ជាបាទ្ខាងលែើរក្ន 
ោរសលគ្រចឈាន ររគ ផល  ងគធរ៌ បានែល់ ក សលចិត្ត ២១ ។ 
 ៤. វរំិសិទ្ធិបាទ្ បញ្ញា យ៉ាងខាា ំងោា  ជាបាទ្ខាងលែើរក្នោរ 
សលគ្រចឈាន ររគ ផល  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលលៅកន ង
ក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ១៧ ។ 
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ច្សឆក្ាីច្សសង្គាន របសឥ់ទធិបាទ និង្ អធិបត្ី 
 ឥទ្ធិបាទ្ និង  ធិបតី្  ក៏ម្ចន ងគធរ៌លសោើគន  និងែូចគន  រ៊ឺ ឆ្នោៈ 
វរី ិៈ ចិត្ត និងបញ្ញា  ។ 
 ឥទ្ធិបាទ្លទោះ ជាធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យសលគ្រចោរង្ករ ប្ែលជា
ក សលែ៏គ្បលសើរប្ែលនឹងឱ្យសលគ្រចរហរគត្ក សល និងលោក ត្តរ
ក សល រ៊ឺ ឱ្យសលគ្រចឈាន  ភិញ្ញា  ររគ ផល លទោះឯង ។ 
 ចំប្ណក ធិបតី្លទោះ ជាធរ៌ប្ែលជាធំ ជាគ្បោនឱ្យសលគ្រច
ោរង្ករ បានោំងក សល  ក សល និង ពាកត្ៈ បានោំង ស់ រន សស
ភារលគ្ចើននិ រ កឥទ្ធិបាទ្លៅលគ្បើជំនួស ធិបតី្ ែូចជាលព្វលថា 
ោរសិកាកដី ោរលធាើជំនួញកដី លបើរិនម្ចនធរ៌ប្ែលជាឥទ្ធិបាទ្លហើ  
ោរង្ករលទោះ រប្រងរិនសលគ្រចបំណង ។ 
 លសចកដីពិត្ឥទ្ធិបាទ្លទោះ រប្រងម្ចនម្ចរ រ៊ឺ កិលលស ជាលគ្រឿងោោងំ
ោរលធាើឈាន ររគ ផល និព្វា ន រិនឱ្យសលគ្រចោរង្ករលទោះៗ ប្ត្ម្ចរ រ៊ឺ 
កិលលស រិនបានជាោរោោងំោរសិកា ឬោរលធាើជំនួញលដ្ឋ គ្បោរ
ណាលឡើ  ផោ  លៅវញិ គ្ត្ឡប់ជាបចា ័ជួ ឱ្យោរសិកា ោរលធាើជំនួញ
កន ងផាូវលោកចលគ្រើនលដ្ឋ កិលលសត្ណាា លៅលទ្ៀត្ គ្តូ្វចាត់្ទ្ កកន ងធរ៌
ប្ែលជា ធិបតី្ប៉ា លណាោ ោះ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ឆ្នោៈ វរី ិៈ ចិត្តៈ និងបញ្ញា  របស់គ្ពោះ រហនតក៏រិន
លឈាោ ោះថា ជាឥទ្ធិបាទ្ លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតរប្រងចូលែល់ធរ៌ប្ែលសលគ្រច
ែល់កំពូលលហើ  លទ្ើបរិនគ្តូ្វអាស្ស័ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យចូលែល់
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លទ្ៀត្ លគ្ព្វោះឥទ្ធិបាទ្បំណង កធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យចូលែល់ររគចិត្ត រ៊ឺ 
លោក ត្តរក សលលដ្ឋ គ្ត្ង់ ចំប្ណកប្ែលសលន្រង្កគ ោះថា ចូលែល់ឈាន 
 ភិញ្ញា ផងលទោះ ជាោរលព្វលលដ្ឋ  រ សូរបីកន ងលោក ត្តរវបិាក រ៊ឺ 
ផលចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ឆ្នោៈ វរី ិៈ ផលចិត្ត និងបញ្ញា  ក៏រិនបាន
លឈាោ ោះថា ជាឥទ្ធិបាទ្ែូចគន  ោំងលនោះលគ្ព្វោះឥទ្ធិបាទ្ជាធរ៌ប្ែលម្ចន
ប្ត្ចំលព្វោះក សលប៉ា លណាោ ោះ វបិាកនិងកិរយិចិត្តជា ពាកត្ៈលទ្ើបបាន
គ្តឹ្រប្ត្ជា ធិបតី្ ។ 
 ឥទ្ធិបាទ្ ប្ែលជាធរ៌ឱ្យសលគ្រចលោក ត្តរក សលលទោះ ម្ចន
 ធិបា ថា ឥទ្ធិ រ៊ឺ ឫទ្ធិប្ែលចូលែលោ់រសលគ្រចលទោះម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 
 

ឥទធបិាទ ៥ ព្បការ 
 ១.  ភិលញ្ាល យស  ធលរោស   ភិញ្ញា សិទ្ធិ បានែល់ ឫទ្ធិ រ៊ឺ បញ្ញា
ប្ែលចូលែល់លសចកដីែឹងពិលសសក្នរូបធរ៌និងទរធរ៌ប្ែលរួរែឹង ។ 
 ២. បរលិញ្ាល យស  ធលរោស  បរញិ្ញា សិទ្ធិ បានែល់ ឫទ្ធិ រ៊ឺ បញ្ញា
ប្ែលចូលែល់លសចកដីែឹងពិត្ក្នទ្ កខសចាប្ែលរួរែឹង ។ 
 ៣. បហាត្លពាស  ធលរោស  បហានសិទ្ធិ បានែល់ លសចកដីសលគ្រច
កន ងោរលោះសរ ទ្ ប្ែលរួរលោះ ។ 
 ៤. សចេិោត្លពាស  ធលរោស  សចេិកិរយិសិទ្ធិ បានែល់ លសចកដី
សលគ្រចកន ងោរល ើញចាសក់ន ងនិលោធសចាប្ែលរួរល ើញចាស់ ។ 
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 ៥. ភាលវត្លពាស  ធលរោស  ភាវទសិទ្ធិ បានែល់ លសចកដីសលគ្រចកន ង
ោរចលគ្រើនររគសចាប្ែលរួរចលគ្រើន ។ 
 ឥទ្ធិបាទ្ លទ្ើបជាធរ៌ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  ោលម្ចនឆ្នោៈ
គ្បាថាន គ្ពោះនិព្វា នរប្រងស ខចិត្តលោះបង់ជីវតិ្ លគ្ព្វោះលសចកដីលពញចិត្តលទោះ
បាន សូរបីវរី ិៈ ចិត្តៈ ក៏ែូចគន  រប្រងម្ចនលសចកដីពាយររិនោេ  
រប្រងតំងចិត្តម្ចំយ៉ាងដ្ឋច់ខាត្ បញ្ញា ក៏ខាា ំងោា  រិនជាប់ជំព្វក់ែល់
លោកិ ធរ៌  នកបរបូិណ៌លដ្ឋ ឥទ្ធិបាទ្ោំង ៤ គ្បោរ រប្រងសលគ្រច
លោក ត្តរឥទ្ធិបាន ។ 
 ចំប្ណក នកប្ែលគ្បាសចាកឥទ្ធិែូចលព្វលរក គ្តូ្វពាយរប្សាង
រកកលាណរិត្ត ប្ែលអាចលែើរបីជាឧបនិសស័ លៅកន ងភពខាងរ ខ ែូច
 នកគ្បាសចាកវរី ិិទ្ធិបាទ្ គ្តូ្វបែិបត្តិធ ត្ងគវត្ត ១៣ គ្បោរ ឬឧសាហ៍
ពាយរពិចារណាសលងារធរ៌ ចំប្ណក នកប្ែលគ្បាសចាកវរំិសិទ្ធិបាទ្ 
គ្តូ្វសិកាបររត្ថ លែើរបីឱ្យលកើត្បញ្ញា  អាចទ្ម្ចា  លចញនូវសោា  ទិ្ែាិ
ឱ្យ ស់លៅបាន ។ 
 

៤. ឥន្រនទិយ 
 កន ងលព្វធិបកខិ ធរ៌ សប្រដងធរ៌ប្ែលជាឥន្រនោិ  ប្ែលម្ចនភាព
ជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកន ងសភាវធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួនែូចគន  
ប្ត្សំលៅែល់ទី្លកើត្កន ងរហរគត្ក សល និងលោក ត្តរក សលជាគ្បោរ
សំខាន់ ចំប្ណកកន ងរហាក សលញាណសរប  ត្ត រហាកិរយិញាណ
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សរប  ត្ត រហរគត្កិរយិ និងលោក ត្តរវបិាកលទោះ ជាបចា័ និងជាផល
ស្សបតរបានប៉ា លណាោ ោះ ឥន្រនោិ កន ងលព្វធិបកខិ សងគហៈលនោះ លទ្ើបម្ចន ៥ 
គ្បោរ រ៊ឺ  

ឥន្រនទយិ ៥ 
 ១. សទ្ធិន្រនោិ  សោធ ជា នកគ្របគ្រង ញា ំងលសចកដីគ្ជោះថាា កន ងសរេ
ភាវទ និងវបិសសទភាវទ  ងគធរ៌ បានែល់ សោធ លចត្សិក ប្ែលលៅកន ង 
តិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 
 ២. វរី ិិន្រនោិ  លសចកដីពាយរែល់អាររោណ៍ កន ងោរចលគ្រើន
សរេភាវទ និងវបិសសទភាវទយ៉ាងខាា ំងោា  ចូលែល់ោរបរបូិណ៌
លដ្ឋ សរោបបោន  ងគធរ៌ បានែល់ វរី ិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង
តិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 
 ៣. សតិ្ន្រនោិ  សតិ្ជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកន ងោររលឹកែឹង
អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន  ងគធរ៌ បានែល់ សតិ្លចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ង
តិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 
 ៤. សម្ចធិន្រនោិ  សម្ចធិជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកន ងោរលធាើចិត្ត ឱ្យ
តំងម្ចំលៅកន ងអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន  ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក 
ប្ែលលៅកន ងតិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 
 ៥. បញ្ាិន្រនោិ  បញ្ញា ជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកន ងោរែឹងតរលសចកដី
ពិត្របស់អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន បានែល់ ែឹងរូបទរខនធ ៥ ជាលែើរ  ងគធរ៌ 
បានែល់ បញ្ញា  ប្ែលលៅកន ងតិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 
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 កន ងរិសសកសងគហៈ សប្រដងឥន្រនោិ ថា ម្ចន ២២ គ្បោរ លគ្ព្វោះ
សំលៅែល់ ភាពជា នកគ្របគ្រងកន ងសភាវធរ៌ប្ែលលកើត្រួរគន ជារួ 
ខាួនោងំ ស់ រិនថាសភាវធរ៌លទោះ ជាក សល  ក សល ឬ ពាកត្ៈ 
រួរោំងភាពជាធំ ជា នកគ្របគ្រងកន ងប្ផនករូបធរ៌ផង លទ្ើបោប់ជាឥន្រនោិ  
២២ ។ 
 ចំប្ណកកន ងលព្វធិបកខិ សងគហៈលនោះ ោប់ភាពជាធំជា នកគ្របគ្រង 
ចំលព្វោះកន ងធរ៌ប្ែលជាក សល លដ្ឋ  ំណាចក្នោរចលគ្រើនភាវទ
ប៉ា លណាោ ោះ ឥន្រនោិ  លទ្ើបម្ចនគ្តឹ្រ ៥ គ្បោរ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ រួរសលងាត្ថា ឥន្រនោិ  ៥ កន ងលព្វធិបកខិ ធរ៌លនោះ 
បញ្ញា ប្ែលជាឥន្រនោិ លទោះ ចំលព្វោះប្ត្បញ្ាិន្រនោិ ប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាោ ោះ រិនរួរ
ែល់បញ្ញា កន ងឥន្រនោិ ែក្ទ្ៗ រ៊ឺ  នញ្ញា ត្ញ្ាសារីតិ្ន្រនោិ   ញ្ាិន្រនោិ  និង
 ញ្ញា តវនិ្រនោិ ផងលទ្ ោំងលទោះលគ្ព្វោះលព្វធិបកខិ ធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលជា
លហត្ ឱ្យចូលែល់ោរគ្តស់ែឹង ររគ ផល និព្វា នប៉ា លណាោ ោះ ចំប្ណកបញ្ញា
ប្ែលជាឥន្រនោិ ោំង ៣ លទោះ ជាបញ្ញា របស់គ្ពោះ រ ិប រគលប្ែលចូល
ែល់ ររគ ផល និព្វា នលហើ  លទ្ើបរិនចាត់្ទ្ កកន ងឥន្រនោិ  ៥ ជារួ គន  ។ 
 ឥន្រនោិ  ៥ កន ងលព្វធិបកខិ ធរ៌លនោះ ជាធរ៌ប្ែលជាធំ ជា នក
គ្របគ្រងប្ែលនឹងឱ្យចូលែល់ ររគ ផល និព្វា ន លទ្ើបរិនប្រនសភាវធរ៌
តរគ្បគ្កតី្ធរោត ែូចជាសោធ លចត្សិក ជាោរលជឿ លសចកដីគ្ជោះថាា កន ង
ក សលធរ៌ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
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 ១) បកតិ្សោធ  បានែល់ សោធ កន ងោរបរចិាា រោន រកាសីល 
សាដ ប់ធរ៌ ជាក សលសារញ្ារបស់រន សសោំង  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋ គ្បគ្កតី្ ប្ត្ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ សោធ ជា នកគ្របគ្រងកន ងោរទ្ទួ្ល
អាររោណ៍លទោះ លបើគ្បាសចាកសោធ ជា នកគ្របគ្រងលហើ  ោនក សល 
សីលក សល ក៏រិនអាចនឹងលធាើបាន ចិត្តនឹងោា ក់ច ោះលៅកន ងប្ផនក ក សល
ោំង ស់ ោលលផដើរបណដ ោះសោធ លឡើងរក ក៏លផដើររិត្ថានឹងលធាើក សល 
លហើ ោរលធាើក សលខាងលែើរលទោះ ក៏បានែល់ោរលវៀរចាកបាបធរ៌ រ៊ឺ 
តំងលៅកន ងក សលករោបទ្ ១០ ឬលធាើលសចកដីលអកន ងប ញ្ាកិរយិវត្ថ  ១០ 
ែូលចនោះជាលែើរ ែូលចាន ោះលទ្ើបលព្វលថា ោនក សល សីលក សល និងភាវទ
ក សលខាងលែើររបស់រន សសោំង   រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ម្ចន
បកតិ្សោធ  ។ 
 ២) ភាវទសោធ  បានែល់ សោធ កន ងោរចលគ្រើនសរេភាវទ និង
វបិសសទភាវទ លបើសោធ របស់ប រគលរិនខាា ំងោា  ក៏រិនអាចនឹងលៅចលគ្រើន
ករោដ្ឋា នបាន ែូចជាគ្តូ្វលរចលចញចាកពួករណៈលៅោន់សាថ នវលិវក ម្ចន
រល់ល ើ ផោោះសាៃ ត់្ជាលែើរ និងោលចលគ្រើនករោដ្ឋា ន សោធ ប្ែលខាា ំងោា
លនោះ នឹងស ប់សួនកន ងចិត្តលគ្ចើន អាចលធាើចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លសចកដី
លៅហោងឱ្យគ្ជោះថាា  ដ្ឋស់ចិត្តឱ្យខាល់ខាា  កន ងោរបែិបត្តិលែើរបីទ្ម្ចា  
សោា  ទិ្ែាិឱ្យបាន ភាវទសោធ លនោះ រប្រងចូលែល់ភាពជាសទ្ធិន្រនោិ  
ោលបែិបត្តិវបិសសទករោដ្ឋា នចូលែល់ ររគ ផល និព្វា ន ជាគ្ពោះ រ ិ
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ប រគលលហើ   ំណាចក្នសទ្ធិន្រនោិ  ក៏រប្រងគ្បាកែចាស់ក្គ្កប្លងលឡើង 
ម្ចនគ្ពោះបាលីកន ងទ្ែាពាសូគ្ត្ សំ  ត្តនិោ រហាវរវរគ ថា  
 កត្ថ ច ភិកខលវ សទ្ធិន្រនោិ ំ ទ្ែាពាំ ។ ចតូ្ស  លសាតបត្តិ លងគស  ឯត្ថ 
សទ្ធិន្រនោិ ំ ទ្ែាពាំ ។ 
 ប្គ្បថា ម្ចន លភិកខ ោំង   ច ោះសទ្ធិន្រនោិ បណាិ ត្របបីល ើញ
កន ងទី្ែូចលរដច ។ បណាដ ឥន្រនោិ ោំង ៥ ន  ោះ សទ្ធិន្រនោិ បណាិ ត្របបីល ើញ
កន ង ងគក្នលសាតបត្តិររគោំង ៤ ។  (បិ. ៣៨ ទំ្ព័រ ១៣៦) ។ 
 សោធ ប្ែលលធាើ ងគ ៤ គ្បោរ របស់គ្ពោះលសាតបននប រគលឱ្យគ្បាកែរ៊ឺ  
 ១. ោរលធាើលសចកដីគ្ជោះថាា  កន ងរ ណរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ យ៉ាង
ខាា ំងោា  ។ 
 ២. លធាើលសចកដីគ្ជោះថាា កន ងធរោរ ណ រ៊ឺ សាា ោខ ត្ធរ៌ យ៉ាងខាា ំងោា
បំផ ត្ ។ 
 ៣. លធាើលសចកដីគ្ជោះថាា កន ងសងឃរ ណ រ៊ឺ ស បែិបលទន  ភរវលត 
សាវកសលងោ យ៉ាងខាា ំងោា បំផ ត្ ។ 
 ៤. លធាើឱ្យបរបូិណ៌លដ្ឋ សីលវសិ ទ្ធិ ប្ែលជាបទ្ដ្ឋា នក្នលោក ត្តរ
សម្ចធិ ។ 

ោំង ៤ គ្បោរលនោះ ជា ងគរបស់សោធ  ប្ែលលកើត្ពីលសាតបត្តិររគ 
លដ្ឋ ពិត្ ។ 

វរី ិលចត្សិក ជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនលសចកដីពាយរែល់អាររោណ៍ 
ក៏ម្ចន ២ យ៉ាងែូចគន  រ៊ឺ បកតិ្វរី ិ និងភាវទវរី ិ លហើ វរី ិៈប្ែល
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ចូលែល់ភាពជាឥន្រនោិ លទោះ បានែល់ ភាវទវរី ិ ប្ែលជាលសចកដី
ពាយរែល់អាររោណ៍កន ងសតិ្បបដ្ឋា នោំង ៤ លដ្ឋ ចូលែល់ភាពជា
សរោបបោន ៤ គ្បោរលទោះ លហើ កន ងវរី ិិន្រនោិ លទ្ើបជាោរពាយរ
យ៉ាងខាា ំងោា ស ខចិត្តសូរបីលោះបង់ជីវតិ្ រ៊ឺ ឱ្យសល់ប្ត្ប្សបក សល់ប្ត្
សរក្ស សល់ប្ត្ឆ្អឹង នឹងសូរបីសាច់និងឈាររងីសៃួត្លៅ ែោបណា
ប្ែលសោា  ទិ្ែាិលៅរិនោន់ទ្ម្ចា   ក៏នឹងស ខចិត្តសាា ប់លអជាង ែូលចនោះ
ជាលែើរ វរី ិៈលនោះរប្រងចូលែល់ភាពជាឥន្រនោិ លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 

សតិ្ សម្ចធិ និងបញ្ញា ប្ែលខាា ំងោា  ចូលែល់ភាពជាឥន្រនោិ 
ក៏ែូចគន នឹងសោធ  និងវរី ិៈ ែូចលព្វលលហើ  រ៊ឺ  

 ំណាចក្នសតិ្ន្រនោិ  រប្រងលធាើសតិ្បបដ្ឋា នឱ្យគ្បាកែ ។ 
 ំណាចក្នសម្ចធិន្រនោិ  រប្រងលធាើឈាន  ភិញ្ញា ឱ្យគ្បាកែ ។ 
 ំណាចក្នបញ្ាិន្រនោិ  រប្រងលធាើ រ ិសចាៈ ៤ ឱ្យគ្បាកែ ។ 
ឥន្រនោិ ោំង ៥ គ្បោរលនោះ រប្រងគ្បាប់គ្បលយជន៍កន ងោរចលគ្រើន

សរេភាវទ និងវបិសសទភាវទឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លអគ្រប់ោល ខាោះ
ឥន្រនោិ ណារួ  សរេៈ និងវបិសសទ ោំង  ក៏ នតោ  ។ 

 នកណារិនបានចលគ្រើនឥន្រនោិ ោំង ៥ គ្បោរ ែូចស្សុកប្ែល
គ្បាសចាក នកគ្របគ្រង ជាស្សុកក្គ្ព ស្សុកទួ្ល ប្ែលខាោះ នកគ្របគ្រង
លរើលប្េ គ្រប់គន រប្រងលធាើ ាី បានតរ ំលពើចិត្ត លចារនឹងសរបូរ ស្សុកលទោះ
និងខាោះភាពសៃប់គ្ត្ជាក់ ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ចិត្តរបស់ នកប្ែល
រិនបានចលគ្រើនឥន្រនោិ ោំង ៥ គ្បោរក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ចិត្តរបស់ នកលទោះ
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ក៏នឹងម្ចនប្ត្កិលលសរួបរតឹ្ សប្រដងឫទ្ធិរគែ់កពេកវោ ប្ភនកក៏ែូចប្ភនក
បិសាច គ្ត្លចៀកក៏ស្សលែៀងគ្ត្លចៀករបស់ កស រិនអាច ត់្ធន់ែល់
ោរល ើញោរបានឮសំក ងសរលសើរព ទ្ធរ ណ ធរោរ ណ និងសងឃរ ណ
បានលទ្ ចិត្តរប្រងលៅដ រ ហាយែូចលៅកន ងរលដដ នរក ។ 

ែូលចាន ោះ សាធ ជនោំង   រួរបានចលគ្រើនឥន្រនោិ ទ្ កឱ្យបាន
លគ្ចើនលែើរបីឃាត់្លសចកដីអាគ្កក់ប្ែលជាលហត្ ឱ្យលធាើទ្ ចារតិ្ករោលផសងៗ 
ែូចបានពណ៌ទរកលនោះច ោះ ។ 

 
៥. រល 

ពល រ៊ឺ ោររិនញាប់ញ័រ រប្រង ត់្ធន់ នឹងទ្ម្ចា  បែិបកខធរ៌
លទោះឱ្យវទិស ពលៈកន ងរិសសកសងគហៈ លទ្ើបសំលៅែល់ពលៈប្ែល
ញំុាងបែិបកខធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលផោ  គន ជារួ ខាួនឱ្យវទិសលៅ ែូចជាធរ៌
ប្ផនកក សលទ្ម្ចា  ប្ផនក ក សល ប្ត្ប្ផនក ក សល រប្រងរិនទ្ម្ចា  
ប្ផនកក សលលទ្ គ្តឹ្រប្ត្ទំ្ន កបរមុងប្ផនក ក សលផងគន ឱ្យម្ចនកម្ចា ំង
បប្នថរលឡើង ែូក ន្េះលទ្ើបសប្រដងថា ពលៈ ម្ចន ៩ គ្បោរ 

ចំប្ណកកន ងលព្វធិបកខិ ធរ៌ សំលៅ កចំលព្វោះក សលពលៈ 
ប្ែលជាកម្ចា ំងញា ំងលសចកដីគ្តស់ែឹង ររគ ផល និព្វា ន ឱ្យលកើត្លឡើង 
លទ្ើបសប្រដងពលៈទ្ កគ្តឹ្រ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ  

១. សោធ ពល សោធ ជាោរលជឿ លសចកដីគ្ជោះថាា កន ងក សលធរ៌ 
ជាកម្ចា ំង ត់្ធន់ រិនញាប់ញ័រ នឹងញំាញី ក សលធរ៌ រ៊ឺ ត្ណាា ប្ែល
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ជាសគ្តូ្វ  ងគធរ៌ បានែល់ សោធ លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងតិ្លហត្ ក-
ជវនចិត្ត ៣៤ ។ 

២. វរី ិពល វរី ិៈប្ែលជាោរពាយរយ៉ាងខាា ំងោា  រិនញាប់
ញ័រ នឹងទ្ម្ចា  លោសជាធរ៌ រ៊ឺ លសចកដីខាិលប្ែលជាសគ្តូ្វ  ងគធរ៌ 
បានែល់ វរី ិលចត្សិក ប្ែលកៅកន ងតិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 

៣. សតិ្ពល សតិ្ប្ែលជាោររលឹកកន ងអាររោណ៍សតិ្បបដ្ឋា ន 
ម្ចនកម្ចា ំងតំងម្ចំ រិនញាប់ញ័រ នឹងទ្ម្ចា  រ ែាសតិ្ រ៊ឺ ោរលភាចសតិ្ 
ប្ែលជាសគ្តូ្វ  ងគធរ៌ បានែល់ សតិ្លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងតិ្លហត្ ក-
ជវនចិត្ត ៣៤ ។ 

៤. សម្ចធិពល សម្ចធិប្ែលជាោរតំងចិត្តម្ចំ រិនញាប់ញ័រ កន ង
វលិកខបធរ៌ រ៊ឺ ោររលវ ើរវ  ប្ែលជាសគ្តូ្វែល់អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន  ងគធរ៌ 
បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងតិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 

៥. បញ្ញា ពល បញ្ញា ប្ែលកំណត់្ែឹងអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន តរ
លសចកដីពិត្ រិនញាប់ញ័រ នឹងទ្ម្ចា  សលម្ចោ ហៈ រ៊ឺ លសចកដីងងឹត្លៃង់
ប្ែលជាសគ្តូ្វ  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងតិ្លហត្ ក-
ជវនចិត្ត ៣៤ ។ 

ពលៈោំង ៥ គ្បោរលនោះ ែូចជាលរទ័្ព ប្ែលម្ចនលសចកដីោា ហាន
កន ងោរគ្ប  ទ្ធជារួ សគ្តូ្វ រ៊ឺ សោា  ទិ្ែាិ អាចទ្ម្ចា  សោា  ទិ្ែាិឱ្យ
វទិសលៅបាន ។ 
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តរប្ែលបានសប្រដងលហើ កន ងឥន្រនោិ  ៥ ថា សោធ ម្ចន ២ 
គ្បោរ រ៊ឺ បកតិ្សោធ  ជារួ ភាវទសោធ  និងបកតិ្វរី ិៈជារួ  ភាវទ
វរី ិៈ ។ 

បកតិ្សោធ  បានែល់ សោធ ប្ែលោ លដ្ឋ ត្ណាា  លព្វលរ៊ឺ 
កន ងោរបំលពញោន រកាសីលជាលែើរ ជាក សលសារញ្ាថាន ក់បកតិ្ធរោត 
ក សលគ្បលភទ្លនោះ លៅលគ្ោរ ំណាចរបស់ត្ណាា  លសចកដីថា ត្ណាា និ
ងសោធ  ោំង ២ យ៉ាងលនោះជារូរែប្ជងគន  លបើត្ណាា ម្ចនកម្ចា ំងខាល ំងជាង
លហើ  ត្ណាា ក៏នឹងទំឱយលធាើវត្ថ គ្រប់យ៉ាង ែូចកន ងបចា បបននលនោះ ត្ណាា ម្ចន
កម្ចា ំងខាា ំងជាង ក៏ទំឱ្យប រគលោំង  ប្បរខនងោ ់ រ ិវសធរ៌ ៤ 
គ្បោរ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងអាស្ស័ របស់គ្ពោះ រ ិប រគល បានែល់  

១. លពញចិត្តកន ងភតត ហារលដ្ឋ ង្ក ស្សួល ។ 
២. លពញចិត្តកន ងចីវរលដ្ឋ ង្ក ស្សួល ។ 
៣. លពញចិត្តកន ងលសទសនៈលដ្ឋ ង្ក ស្សួល ។ 
៤. ម្ចនកស្ ែីករត អរកន ងោរចលគ្រើនភាវទ ។ 
 រ ិធរ៌ោំង ៤ គ្បោរ ប្ែលោា ប់គ្បាកែែូចែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ 

ែួងគ្ពោះចនោ ប្ត្បចា បបននលនោះហា ់ដូ្ជាលិចបាត់្លៅលហើ  លគ្ព្វោះកម្ចា ំង
ត្ណាា កន ងចត្ បចា័  និងកម្ចា ំងត្ណាា កន ងកិត្តិ ស កន ងលភារសរបត្តិ 
កន ងភវសរបត្តិ ឥសសរ ិសរបត្តិទំាងកនេះ ម្ចនកម្ចា ំងចលគ្រើនលឡើង ខាល ំង
ជាងសោធ ប្េរលទ្ៀត្ ែូច នាង់ទឹ្កប្ែលកំព ងជន់ពនលិ្សត្ាោំង  
ឱ្យលិចច ោះែូលចាន ោះ ។ 
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ភាវទសោធ  ប្ែលលកើត្លឡើងពីោរសលគ្រចកន ងករោដ្ឋា នប៉ា លណាោ ោះ 
ប្ែលនឹងម្ចនកម្ចា ំង ំណាចទ្ប់ទ្ល់គ្បឆ្ងំងត្ណាា បាន ជួ ឱ្យ នកបែិ-
បត្តិករោដ្ឋា នរួចផ ត្ចាក នាង់ទឹ្ក រ៊ឺ ត្ណាា ប្ែលនឹងជន់ពនលិចលទោះបាន ។ 

វរី ិៈ ក៏ម្ចន ២ គ្បោរ ែូចគន នឹងសោធ  រ៊ឺ  

បកតិ្វរី ិៈ និង ភាវទវរី ិៈ 
បកតិ្វរី ិ លទោះ រប្រងម្ចនោ ឡំជារួ លោសជាៈ រ៊ឺ ោរខាិល

គ្ច ូស ប រគលនឹងពាយរកន ងោរលធាើក សលបាន ក៏គ្តឹ្រប្ត្ក សល
គ្បលភទ្ធរោតសារញ្ា ែូចជាោរបរចិាា រ រកាសីល ឬសិកាបរ ិត្តិធរ៌ 
ជាលែើរ ប្ែលជាក សលធរោត ក៏លគ្ព្វោះក សលោំងលនោះ រប្រងរិនម្ចន
កម្ចា ំងអាចនឹងទ្ម្ចា  លោសជាៈបានលទោះ រ៊ឺ ក សលោំងលនោះលៅលគ្ោរ
 ំណាចក្នលសចកដីខាិលគ្ច ូសលទោះឯង ។ 

តួ្រយ៉ាងប្ែលនឹងបង្កា ញឱយល ើញបាន ក៏រ៊ឺកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ
លនោះ ព ទ្ធសាសនិកជន កោយលគ្ចើនរប្រងែឹងថា ល ើងម្ចនវែដភ័  
ម្ចន បា ភ័  ប្ែលនឹងបានទ្ទួ្លកន ងសងារវែដ ែោបណាប្ែល
លៅម្ចនកិលលសសនសំទ្ កកន ងខនធសទដ ន គ្តូ្វវលិវល់លកើត្សាា ប់លៅកន ង
វែដសងារែោបលទោះ ប្ត្លគ្ព្វោះលោសជាៈ រ៊ឺ ោរខាិលគ្ច ូសកន ងោរបែិបត្តិ
សតិ្បបដ្ឋា នលទោះឯង សូរបីលរើលល ើញរ ណរបស់ រ ិវសធរ៌ ៤ គ្បោរ 
ែូចលព្វលលទោះក៏ពិត្ ប្ត្ក៏រិនអាចលធាើោរពាយរ គ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិកន ង
គ្ពោះករោដ្ឋា នលទោះបាន ។ 
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វរី ិភាវទប៉ា លណាោ ោះ ប្ែលនឹងម្ចនលសចកដីពាយរខាា ំងោា  អាច
ត្ស ូជារួ លោសជាៈ កន ងោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នបាន ។ 

វរី ិៈគ្បលភទ្លនោះ អា្ល ើញបានថា កន ងបចា បបននលនោះ  ំពុងប្ត
សាែសូនយ ស់លៅលហើ  លគ្ព្វោះរន សសលដ្ឋ លគ្ចើន សូរបីែឹងថា ល ើង
ម្ចនរហាភ័  រ៊ឺ  បា ភូរិ ៤ ចាំទ្ទួ្លលៅខាងរ ខក៏ពិត្ ប្ត្ល ើងក៏
រិនអាចនឹងគ្បហារលោសជាធរ៌ លសចកដីខាិលគ្ច ូសលនោះបាន ែូលចាន ោះគ្តូ្វ
រែញាែ់សាងវរី ិភាវទឱ្យគ្បាកែលឡើង លទ្ើបនឹងអាចត្ស ូជារួ 
លោសជាធរ៌បាន ។ 

សគ្ម្ចប់សតិ្ពលៈ សម្ចធិពលៈ និងបញ្ញា ពលៈ ក៏ម្ចន ធិបា 
ទំ្នងែូចគន នឹងឥន្រនោិ លទោះឯង ។ 

បែិបកខធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលផោ  គន ជារួ ពលៈ ៥ គ្បោរលទោះ 
បានែល់  

ត្ណាា  ជាបែិបកខធរ៌ែល់ សោធ ពលៈ 
លោសជា ជាបែិបកខធម៌ែល់ វរី ិពលៈ 
រ ែាសតិ្ ជាបែិបកខធម៌ែល់ សតិ្ពលៈ 
វលិកខប ជាបែិបកខធម៌ែល់ សម្ចធិពលៈ 
សលម្ចោ ហ ជាបែិបកខធម៌ែល់ បញ្ញា ពលៈ 
ោលកម្ចា ំងរបស់ពលៈណារួ ទ្ន់លខា  ោរចលគ្រើនសរេភាវទ 

និងវបិសសទភាវទក៏តំងម្ចំរិនបាន ពិត្ប្រនសូរបីប រគលខាោះម្ចនកម្ចា ំង
ក្នសោធ លគ្ចើនកដី គ្តឹ្រប្ត្មានសនត ែាី រ៊ឺ លសចកដីសលទដ សជាលខត្តប្ែន 
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ប៉ា លណាោ ោះ  ៏រិនផ ត្ចាកត្ណាា ប្ដេក្គ្កប្លងជាងលទោះលៅបាន ។ 
ប រគលខាោះម្ចនកម្ចា ំងសោធ  និងវរី ិៈលគ្ចើន ប្ត្ពលៈែ៏លសស រ៊ឺ 

សតិ្ សម្ចធិ បញ្ញា  លៅទ្ន់លខា   នកលទោះរប្រងសៃប់រម្ចៃ ប់ចាកត្ណាា  
និងលោសជាៈបានខាោះ ប្ត្ក៏លៅរិនអាចចលគ្រើនសរេភាវទ និងវបិសសទ
ភាវទបាន ។ 

 នកខាោះកម្ចា ំងពលៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ សោធ  វរី ិៈ និងសតិ្ បាន ប់រ ំ
ទ្ កលគ្ចើន ប្ត្ពលៈែ៏លសស រ៊ឺ សម្ចធិពលៈ និងបញ្ញា ពលៈ លៅម្ចន
តិ្ចតួ្ច  នកលទោះលោរ ប់រសំរេភាវទឱ្យចលគ្រើនលឡើងបាន ប្ត្រិនអាច
ចូលែល់ឈានសម្ចបត្តិបាន និងរិនអាចចលគ្រើនវបិសសទភាវទឱ្យ
្ករមើនលឡើងបាន ។ 

ប រគលខាោះម្ចនកម្ចា ំងពលៈោំង ៤ រ៊ឺ សោធ  វរី ិៈ សតិ្ សម្ចធិ 
ប្ត្បញ្ញា លៅម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា   នកលទោះរប្រងចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន
ចូលែល់ឈានសម្ចបត្តិបាន ប្ត្ចលគ្រើនបញ្ញា ឱ្យចូលែល់ វបិសសទ
រិនបាន ។ 

 នកខាោះម្ចនបញ្ញា លគ្ចើន ប្ត្ពលៈែក្ទ្ទ្ន់លខា លៅ ក៏រប្រងអាច
លរៀនបរ ិត្តិធរ៌ ោំងបញ្ាត្តិនិងបររត្ថបានលអ ប្ត្ត្ណាា  លោសជាៈ 
រ ែាសតិ្ និងវលិកខបោំងលនោះលៅម្ចនកម្ចា ំងខាល ំង ក៏រិនអាចចលគ្រើនសរេៈ 
និងវបិសសទបាន ែូលចនោះជាលែើរ ។ 

កន ងពលៈ ៥ គ្បោរលនោះ អាស្ស័ វរី ិៈ សតិ្ បញ្ញា  ោំង ៣ គ្បោរ
លនោះ វបិសសទរប្រងគ្បាកែបាន ប្ត្ នកណាបំណងចលគ្រើនសរេៈ 
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និងវបិសសទឱ្យែល់ ររគ ផល និព្វា ន លហើ គ្តូ្វបរបូិណ៌លដ្ឋ ពលៈ
ោំង ៥ គ្បោរលនោះ ។ 

ោលលព្វលលដ្ឋ ោរគ្បហារកិលលសរបស់ពលៈ  នកណាបរបូិណ៌
លដ្ឋ សោធ  វរី ិៈ និងសតិ្ រប្រងគ្បហារបែិបកខធរ៌ រ៊ឺ  

សោធ  រប្រងគ្បហារបចាយរិសត្ណាា  និងលោោរិសត្ណាា  រ៊ឺ 
លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងបចា័  ៤ និង ោភ  ស សរលសើរ ស ខ ។ 

វរី ិ រប្រងគ្បហារលោសជាៈ ោរខាិលគ្ច ូស ។ 
សតិ្ រប្រងគ្បហាររ ែាសតិ្ រ៊ឺ ោរលភាចសតិ្ ។ 
ោលពលៈោំង ៣ លធាើោរទ្ប់ទ្ល់កិលលសែូលចនោះលហើ  រប្រង

ឧបោរៈែល់សម្ចធិ និងបញ្ញា  ឱ្យគ្បាកែលឡើងតរកម្ចា ំង ។ 
ែូលចាន ោះភាវទសោធ  ភាវទវរី ិៈ ភាវទសតិ្ ភាវទសម្ចធិ និង

ភាវទបញ្ញា  ពលធរ៌ ៥ គ្បោរលនោះប៉ា លណាោ ោះ ជាលគ្រឿងឧបោរៈែល់
សរេៈ និងវបិសសទរបសគ់្ពោះលយគវចរប រគលលដ្ឋ ពិត្ លគ្ព្វោះអាច
ញំាញីកិលលសនីវរណៈឱ្យវនិាសបាន ។ 

 
៦. ច្ោជឈង្គ 

លព្វជឈងគ ជា ងគគ្បកបបញ្ញា  ប្ែលជាលហត្ ក្នោរគ្តស់ែឹង
 រ ិសចាៈ ៤ ម្ចនវចនត្ថៈថា  

ព ជឈនតិ ឯតយតិ្ = លព្វធិ 
 ប្គ្បថា គ្ពោះ រ ិប រគលោំង   រប្រងែឹង រ ិសចាៈ ៤ លដ្ឋ  
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ពួកធរ៌លនោះ ែូលចនោះ ពួកធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱយគ្តស់ែឹង រ ិសចាៈ ៤ លនោះ 
លឈាោ ោះថា លព្វធិ ។ 

លព្វធិយ  លង្កគ  = លព្វជឈលង្កគ  
ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជា ងគគ្បកបរបស់ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យែឹង

 រ ិសចាៈ ៤ លឈាោ ោះថា លព្វជឈងគ បានែល់  ងគធរ៌របស់លព្វជឈងគ ៧ ។ 

ច្ោជឈង្គ ៧ 
១. សតិ្សលម្ចព ជឈងគ  ២. ធរោវចិ សលម្ចព ជឈងគ 
៣. វរី ិសលម្ចព ជឈងគ  ៤. បីតិ្សលម្ចព ជឈងគ 
៥. បសសទ្ធិសលម្ចព ជឈងគ ៦. សម្ចធិសលម្ចព ជឈងគ 
៧. ឧលបោខ សលម្ចព ជឈងគ ។ 
រួរលព្វជឈងគម្ចន ៧ គ្បោរ នឹងបានបរយិ លសចកដីត្លៅលនោះ  
១. សតិ្សលម្ចព ជឈងគ សតិ្ប្ែលម្ចនោរចលគ្រើនតំងលៅជាប់ត្គន

បានកន ងអាររោណ៍របស់សតិ្បបដ្ឋា នោំង ៤ លដ្ឋ ភាវទកិចាជាប់ត្គន  
សតិ្បបដ្ឋា ន សតិ្ន្រនោិ  សតិ្ពលៈ សម្ចោ សតិ្ លដ្ឋ  ំណាចក្នវបិសសទ
ភាវទ រប្រងទ្ម្ចា  លសចកដីគ្បម្ចទ្ នឹងលធាើឱ្យសលម្ចព ធិញាណ រ៊ឺ ររគចិត្ត
ោំង ៤ លកើត្លឡើង លឈាោ ោះថា សតិ្សលម្ចព ជឈងគ  ងគធរ៌ បានែល់ សតិ្
លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងតិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 

២. ធរោវចិ សលម្ចព ជឈងគ បញ្ញា ប្ែលម្ចនោរចលគ្រើន រ៊ឺ ែឹង
រូបទរ លដ្ឋ ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ លដ្ឋ  ំណាចវបិសសទភាវទ
ទ្ម្ចា  លម្ចហៈ នឹងលធាើឱ្យសលម្ចព ធិញាណ រ៊ឺ ររគចិត្តោំង ៤ លកើត្លឡើង 
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លឈាោ ោះថា ធរោវចិ សលម្ចព ជឈងគ  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក ប្ែល
លៅកន ងតិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 

៣. វរី ិសលម្ចព ជឈងគ វរី ិៈប្ែលម្ចនោរចលគ្រើនយ៉ាងខាា ំងោា
រកពីសរោបបោនោំង ៤ ចូលែល់វរី ិិទ្ធិបាទ្ វរី ិិន្រនោិ  វរី ិពលៈ 
សម្ចោ វយរ លដ្ឋ  ំណាចក្នវបិសសទភាវទ រប្រងទ្ម្ចា  លោសជាៈ 
រ៊ឺ ោរខាិលគ្ច ូសបាន នឹងលធាើឱ្យសលម្ចព ធិញាណ រ៊ឺ ររគចិត្តោំង ៤ លកើត្
លឡើង លៅថា វរី ិសលម្ចព ជឈងគ  ងគធរ៌ បានែល់ វរី ិលចត្សិក ប្ែល
លៅកន ងតិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 

៤. បីតិ្សលម្ចព ជឈងគ ជាបីតិ្ប្ែលម្ចនលសចកដីចលគ្រើនករត អរកន ង
អាររោណ៍របស់ោរចលគ្រើនវបិសសទភាវទ រប្រងទ្ម្ចា    រតិ្ រ៊ឺ ោររិន
លគ្ត្ក រ នឹងលធាើឱ្យសលម្ចព ធិញាណ រ៊ឺ ររគចិត្តោំង ៤ លកើត្លឡើង 
លឈាោ ោះថា បីតិ្សលម្ចព ជឈងគ  ងគធរ៌ បានែល់ បីតិ្លចត្សិក ប្ែលលៅកន ង 
លសារនសសរហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ២ លសារនសសរហា-
កិរយិញាណសរប  ត្តចិត្ត ២ និងសបបតិី្ក បបទជវនៈ ៣០ 
(លោកិ បឋរជានក សល ១ ទ្ តិ្ ជានក សល ១ ត្តិ្ ជាន-
ក សល ១ បឋរជានកិរយិ ១ ទ្ តិ្ ជានកិរយិ ១ ត្តិ្ ជានកិរយិ 
១ លោក ត្តរបឋរជានចិត្ត ៨ ទ្ តិ្ ជានចិត្ត ៨ ត្តិ្ ជានចិត្ត ៨) ។ 

៥. បសសទ្ធិសលម្ចព ជឈងគ រ៊ឺ លសចកដីសៃប់ោ សៃប់ចិត្ត កន ងោរ
ចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នលៅកន ងអាររោណ៍រូបទរ លដ្ឋ ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ 
លសចកដីសៃប់លនោះ លកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចរបស់វបិសសទភាវទ អាច
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ទ្ម្ចា  លសចកដីរងឹត្អឹង និងលសចកដីលៅដ គ្កហា ចិត្តបាន នឹងចូលែល់
សលម្ចព ធិញាណ រ៊ឺ ររគចិត្តោំង ៤ លកើត្លឡើង  ងគធរ៌ បានែល់ 
ោ បសសទ្ធិលចត្សិក និង ចិត្តបសសទ្ធិលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងតិ្លហត្ ក-
ជវនចិត្ត ៣៤ ។ 

៦. សម្ចធិសលម្ចព ជឈងគ រ៊ឺ សម្ចធិប្ែលម្ចនលសចកដីចលគ្រើនតំងម្ចំ
លៅកន ងអាររោណ៍ សតិ្បបដ្ឋា ន ជាសម្ចធិន្រនោិ  សម្ចធិពលៈ សម្ចធិ-
សលម្ចព ជឈងគ សម្ចោ សម្ចធិ លដ្ឋ  ំណាចពនោរចលគ្រើនវបិសសទភាវទ 
រហូត្អាចទ្ម្ចា  វលិកខប រ៊ឺ លសចកដីរលវ ើរវ  នឹងលធាើឱ្យសលម្ចព ធិញាណ រ៊ឺ 
ររគចិត្តោំង ៤ លកើត្លឡើង លឈាោ ោះថា សម្ចធិសលម្ចព ជឈងគ  ងគធរ៌ បានែល់ 
ឯករគតលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងតិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 

៧. ឧលបោខ សលម្ចព ជឈងគ រ៊ឺ ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ម្ចនកិចារិន
ោា ក់លៅកន ង រតិ្ ៤ ជាោរផគងរិនឱ្យោា ក់លៅកន ង ភិជា និង លោរនសស 
ខណៈលនោះវបិសសទញាណម្ចនោរចលគ្រើនខាា ំង អាចលធាើឱ្យ ងគធរ៌ក្នោរ
ែឹង រ ិសចាៈ ៤ លធាើទទី្របស់ខាួនៗ ជាលរឿ ៗ លព្វលរ៊ឺ រប្រងលធាើសោធ
និងបញ្ញា  វរី ិៈនិងសម្ចធិ ឱ្យលសោើភាគគន  រិនបានកេើសខាេះគន  រកា
ត្ លយភាព លដ្ឋ ភាពជារជឈិម្ចបែិបោ ទ្ កបានយ៉ាងមំាទំា គ្ពរទំាង
ទ្ម្ចា  នីវរណធរ៌ នឹងលធាើឱ្យសលម្ចព ធិញាណ រ៊ឺ ររគចិត្តោំង ៤ លកើត្
លឡើង លឈាោ ោះថា ឧលបោខ សលម្ចព ជឈងគ  ងគធរ៌ បានែល់ ត្គ្ត្រជឈត្តត
លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងតិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ ។ 
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ក្នងុ្ច្ោជឈង្គទាងំ្ ៧ ព្បការច្នះ មនអធិបាយថា 
សលម្ចព ជឈងគលនោះ ជា ងគក្នោរសលគ្រចលោក ត្តរររគញាណ ម្ចន

ឧបម្ចថា ធរោតបកាបកសីជាសត្ាប្ែលលកើត្បាន ៣ គ្គៗ ែំបូងលកើត្ជា
ពងចាកក្ផោរបស់លរ គ្គទី្ ២ លកើត្ជាខាួនបកាបកសីលចញចាកសំបកពង  
ោលលោរសៃួត្បរបូិណ៌លដ្ឋ សាា ប និងកនោ  រងឹម្ចំលោរនឹងលហើរលៅ
តរោរលពញចិត្តបាន ចាត់្ថាជាោរលកើត្គ្គទី្ ៣ ឧបម្ចលសចកដីលនោះ
យ៉ាងណា គ្ពោះលយគវចរប្ែលម្ចនលសចកដីពាយរកន ងោរចលគ្រើន
សតិ្បបដ្ឋា ន ក៏ែូលចាន ោះ ោលគ្បាកែសីលវសិ ទ្ធិ និងចិត្តវសិ ទ្ធិលហើ  រួច
ផ ត្ចាកោរឆ្នោនីវរណៈជាលែើរលទោះ ោប់ថាបានលកើត្លចញរកពីក្ផោលរ 
ជាគ្គទី្ ១ ោលចូលែល់ ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ បានល ើញទររូប លដ្ឋ ភាពជា
ក្គ្ត្លកខណ៍ វបិសសទញាណលកើត្លហើ  រប្រងផ ត្ចាក វជិាា យ៉ាងលគ្គត្
គ្គត្ ោប់បានថា លចញចាកសំបកពងលហើ ជាគ្គទី្ ២ និងោល
សលម្ចព ជឈងគោំង ៧ គ្បោរ ចាស់ោា និងសលគ្រចលោក ត្តរររគ និង ផល 
បានតរលសចកដីគ្បាថាន លហើ  ក៏រួចផ ត្ចាកលោកិ ធរ៌ោំងពួង ោប់ថា 
ជាកូនបកាបកសីធំ បរបូិណ៌លដ្ឋ សាា ប និងកនោ   អាចលហើរលៅតរ
ោរលពញចិត្ត ជាគ្គទី្ ៣ ក៏ឧបលរ យយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

ោលពិចារណាតរសភាវធរ៌របស់សលម្ចព ជឈងគោំង ៧ គ្បោរ 
និងល ើញបានថា សតិ្លចត្សិកលទោះ ប្ែលលៅថា សតិ្បបដ្ឋា ន ោល
ចលគ្រើនលឡើងក៏ម្ចនសភាពជាសតិ្ន្រនោិ  សតិ្ពលៈ សូរបីសម្ចោ សតិ្ ក៏
លៅថា សតិ្សលម្ចព ជឈងគ ។ 
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បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលចលគ្រើនលឡើងជាវរំិសិទ្ធិបាទ្ បញ្ាិន្រនោិ  
បញ្ញា ពលៈ សម្ចោ ទិ្ែាិ លៅថា ធរោវចិ សលម្ចព ជឈងគ បានែល់ ោរចូល
ែល់បញ្ញា វសិ ទ្ធិ ៥ គ្បោរ ម្ចនទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ ជាលែើរ ។ 

វរី ិលចត្សិក ប្ែលចលគ្រើនលឡើងជាសរោបបោន វរី ិិទ្ធិបាទ្ 
វរី ិិន្រនោិ  វរី ិពលៈ សម្ចោ វយរៈ លៅថា វរី ិសលម្ចព ជឈងគ ។ 

បីតិ្លចត្សិក ប្ែលចលគ្រើនលឡើងពីោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ជាលែើរ 
លៅថា បីតិ្សលម្ចព ជឈងគ ។ 

បសសទ្ធិលចត្សិក រ៊ឺ ោ បសសទ្ធិ និងចិត្តបសសទ្ធិ ប្ែលចលគ្រើន
លឡើងពីោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន លៅថា បសសទ្ធិសលម្ចព ជឈងគ ។ 

ឯករគតលចត្សិក ប្ែលចលគ្រើនលឡើងជាសម្ចធិន្រនោិ  សម្ចធិពលៈ 
សម្ចោ សម្ចធិ កន ងោរចលគ្រើនសរេភាវទ ជាតួ្បរកិរោសម្ចធិ ឧបចារ
សម្ចធិ  បបទសម្ចធិ សលគ្រចជាសម្ចបត្តិ ៨ និងកន ងវបិសសទភាវទ 
ម្ចនស ញ្ាត្សម្ចធិ  និរិត្តសម្ចធិ និង បបណិហិត្សម្ចធិ រ៊ឺ សម្ចធិ
តរប្ែលល ើញក្គ្ត្លកខណ៍ រហូត្ែល់ ររគ ផល និព្វា ន លៅថា 
សម្ចធិសលម្ចព ជឈងគ ។ 

ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើនករោដ្ឋា ន គ្បាស
ចាកបលិលព្វធណាៗ ដ្ឋក់ចិត្តលសោើកន ងករោដ្ឋា នលទោះ លៅថា ឧលបោខ -
សលម្ចព ជឈងគ ។ 

លព្វជឈងគោំង ៧ គ្បោរលនោះ លទ្ើបម្ចនតំងពីគ្បលភទ្ប្ែលជា
សារញ្ា រ៊ឺ សតិ្ បញ្ញា  វរី ិៈ បីតិ្ បសសទ្ធិ សម្ចធិ និងត្គ្ត្រជឈត្តត 
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ប្ែលជាវវិែដនិសសិត្លចត្ទ រ៊ឺ ពាយរប្ែលនឹងឱ្យរួចផ ត្ចាកកិលលស 
រហូត្ែល់ លព្វជឈងគពិលសស អាចទំខាួនឱ្យផ ត្ចាកកិលលសបាន ប្ែល
លៅថា វលិវកនិសសិត្ វោិរនិសសិត្ និងនិលោធនិសសិត្ រ៊ឺ ោរសាៃ ត់្ចាក
កិលលស លចញចាកកិលលស និង ចូលែល់ោររលត់្កិលលសបាន ។ 

 
៧. ម្គគង្គ 

ររគ រ៊ឺ ផាូវ ប្ែលទំលៅោន់ទ្ រគតិ្ ស រតិ្ និងនិព្វា ន បានសប្រដង
លហើ កន ងរិសសកសងគហៈ ររគប្ែលជាោរលព្វលែល់ផាូវប្ែលលអនិង
ផាូវអាគ្កក់ ប្ត្កន ងលព្វធិបកខិ សងគហៈលនោះសប្រដងែល់ ររគ ចំលព្វោះប្ែល
ជាប្ផនកលអប្ែលនឹងទំឱ្យចូលែល់និព្វា ន ែូចវចនត្ថៈថា  

កិលលលស ម្ចលរទត  និព្វា នំ រចេនតិ ឯលត្ទតិ្ = រលគគ   
ប្គ្បថា គ្ពោះ រ ិប រគលោំង   រប្រងសម្ចា ប់កិលលស និងចូល

ែល់គ្ពោះនិព្វា នលដ្ឋ ធរ៌ណា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ក្នោរសម្ចា ប់កិលលស 
និងឱ្យចូលែល់គ្ពោះ រ ិប រគលោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា ររគ បានែល់ 
 ងគររគោំង ៨ រួរគន  ម្ចនសម្ចោ ទិ្ែាិ ជាលែើរ ។ 

ប្គ្បតរ ត្ថថា ពួកធរ៌ោំង  ណា គ្បហារកិលលសោំងពួង 
ម្ចនសោា  ទិ្ែាិ ជាលែើរ លហើ ឱ្យរួចផ ត្ពី បា ោំង ៤ ឬវែដសងារ
បាន លឈាោ ោះថា ររគ ។ 

ររគសស  លង្កគ  = ររគលង្កគ  
ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងគ្បកប របស់ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ក្នោរ 
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សម្ចា ប់កិលលស និងឱ្យចូលែល់គ្ពោះនិព្វា ន លឈាោ ោះថា ររគងគ បានែល់ 
 ងគររគ ៨ លដ្ឋ ចំលព្វោះ ។ 
 

អង្គម្គគ ៨ 
១. សម្ចោ ទិ្ែាិ = លសចកដី ល់ល ើញគ្តូ្វ ។ 
២. សម្ចោ សងាបប = លសចកដីគ្តិ្ោះរោិះគ្តូ្វ ។ 
៣. សម្ចោ វចា = ោរលព្វលវចាគ្តូ្វ (លវៀរវចីទ្ ចារតិ្) ។ 
៤. សម្ចោ ករោនត = ោរង្ករគ្តឹ្រគ្តូ្វ (លវៀរោ ទ្ ចារតិ្) ។ 
៥. សម្ចោ អាជីវ = ោរចិញ្ា ឹរជីវតិ្គ្តូ្វ (លវៀររិចាេ អាជីវៈ) ។ 
៦. សម្ចោ វយរ = ោរពាយរគ្តូ្វ ។ 
៧. សម្ចោ សតិ្ = ោររលឹកគ្តូ្វ ។ 
៨. សម្ចោ សម្ចធិ = ោរតំងចិត្តម្ចំគ្តូ្វ ។ 
 

អធបិាយអង្គម្គគ ៨ 
១. សម្ចោ ទិ្ែាិ រ៊ឺ ោរ ល់ល ើញគ្តូ្វ សលំៅែល់ លសចកដី ល់ល ើញ

គ្តូ្វតរលសចកដីពិត្  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលពិចារណារបូ 
ទរ ជាអាររោណ៍ កន ងោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន និងវបិសសទញាណលកើត្ 
រហូត្ែល់ររគញាណ ផលញាណ ប្ែលម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ សម្ចោ ទិ្ែាិ
ប្ែលសប្រដងទ្ កកន ង ងគ ត្តរនិោ ឯកធរោបាលទិ្ តិ្ វរគម្ចន ៥ គ្បោរ 
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លៅកន ងរហាចតត រសីកសូគ្ត្ម្ចន ៥ គ្បោរ ែូចគន  ខ សគន គ្ត្ង់ឈាន-
សម្ចោ ទិ្ែាិ និងបចាលវកខណសម្ចោ ទិ្ែាិ  

១) ករោសសកតសម្ចោ ទិ្ែាិ សំលៅែល់ បញ្ញា ប្ែលម្ចនោរ ល់
ល ើញគ្តូ្វថា សត្ាោំង  ម្ចនករោជារបស់ខាួន លធាើករោលអ រប្រងបាន
ទ្ទួ្លផលលអ លធាើករោអាគ្កក់រប្រងទ្ទួ្លផលអាគ្កក់ ែូលចនោះ ។ 

២) ឈានសម្ចោ ទិ្ែាិ ោរ ល់ល ើញគ្តូ្វកន ងោរលធាើចិត្តឱ្យសៃប់
តំងម្ចំលៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ  រប្រងអាចគ្របសងាត់្កិលលសនីវរណធរ៌
ទ្ ករិនឱ្យលកើត្លឡើងកន ងចិត្ត ជាោរល ើញគ្តូ្វកន ងោរែឹងឧបា ប្ែល
នឹងចលគ្រើនសរេភាវទ រហូត្សលគ្រចឈានក សល លៅកន ងឈាន
សម្ចបត្តិបាន ។ 

៣) វបិសសទសម្ចោ ទិ្ែាិ ជាោរ ល់ល ើញគ្តូ្វប្ែលលកើត្លឡើង 
ខណៈពិចារណារូប ទរ លដ្ឋ ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ រ៊ឺ  និចាំ ទ្ កខំ និង
 នតត  ប្ែលលៅថា វបិសសទញាណលកើត្ រហូត្ែល់ ន លោរញាណ
ម្ចនក្គ្ត្លកខណ៍ជាអាររោណ៍ ។ 

៤) ររគសម្ចោ ទិ្ែាិ បញ្ញា កន ងររគញាណប្ែលចូលែល់ រ ិសចាៈ ៤ 
ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ គ្ពរោំងគ្បហារកិលលស ជាសរ លចេទ្បបហាន ។ 

៥) ផលសម្ចោ ទិ្ែាិ បញ្ញា កន ងផលញាណប្ែលែឹងនិព្វា នជាអាររោណ៍ 
លែើរបីលសា វរិ ត្តិស ខរបស់គ្ពោះនិព្វា ន ោលររគញាណគ្បហារកិលលស
លហើ  ។ 
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៦) បចាលវកខណសម្ចោ ទិ្ែាិ បញ្ញា ប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ ររគវេិី 
ម្ចនអាររោណ៍ឱ្យពិចារណាបាន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 

(១) ពិចារណាររគចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលហើ ែល់ខាួន ។ 
(២) ពិចារណាផលចិត្ត ។ 
(៣) ពិចារណាគ្ពោះនិព្វា ន ។ 
(៤) ពិចារណាកិលលសប្ែលបានលោះលហើ  ។ 
(៥) ពិចារណាកិលលសប្ែលលៅសល់ ។ 
សម្ចោ ទិ្ែាិ កន ងលព្វធិបកខិ ធរ៌លនោះ សលំៅ កសម្ចោ ទិ្ែាិ តំងពី

វបិសសទសម្ចោ ទិ្ែាិ ែល់ ផលសម្ចោ ទិ្ែាិ រ៊ឺ ោប់ជាប់តំងពីលោកិ ររគ 
ែល់ លោក ត្តរររគ ជាទី្បំផ ត្ ។ 

ប្ត្លបើលព្វលលដ្ឋ ភាពជាសម្ចោ ទិ្ែាិលដ្ឋ ពិត្ ក៏គ្តូ្វោន់ កគ្ត្ង់ 
ររគសម្ចោ ទិ្ែាិ និង ផលសម្ចោ ទិ្ែាិ ប្ែលជាោរល ើញចាស់កន ង រ ិសចាៈ 
៤ បរបូិណ៌លទោះឯង លព្វលរ៊ឺ  

ល ើញចាស់កន ងទ្ កខសចាៈ លដ្ឋ បរញិ្ញា កិចា 
ល ើញចាស់កន ងសរ ទ្ សចាៈ លដ្ឋ បហានកិចា 
ល ើញចាស់កន ងនិលោធសចាៈ លដ្ឋ សចេិករណកិចា 
ល ើញចាស់កន ងររគសចាៈ លដ្ឋ ភាវទកិចា ។ 
២. សម្ចោ សងាបប លសចកដីគ្តិ្ោះរោិះគ្តូ្វ សំលៅែល់ ោរគ្តិ្ោះរោិះលៅ

កន ងលរឿងោ៉ា វប្ែលជាក សល  ងគធរ៌ បានែល់ វតិ្កាលចត្សិក ប្ែលគ្បកប
ជារួ ក សលចិត្ត ប្ែលលៅថា ក សលវតិ្កា ម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
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(១) លនកខរោវតិ្កា បានែល់ លសចកដីគ្តិ្ោះរោិះប្ែលលចញចាកោរនិងភព 
(២)  ពាបាទ្វតិ្កា បានែល់ លសចកដីគ្តិ្ោះរោិះប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លរតត  
(៣)  វហិិងាវតិ្កា បានែល់ លសចកដីគ្តិ្ោះរោិះប្ែលគ្បកបលដ្ឋ 

ករ ណា ។ 
ក សលវតិ្កាៈោំងលនោះ លឈាោ ោះថា សម្ចោ សងាបបលនកខរោវតិ្កា សលំៅ

ែល ់ោររិត្ប្ែលនឹងរួចផ ត្ពីវែដទ្ កខកន ងជាតិ្លនោះ ក សលវតិ្កាៈកន ងទី្លនោះ 
សំលៅ កវតិ្កាៈកន ងលោកិ ររគ និងលោក ត្តរររគ ប្ែលលកើត្គ្ពរជា
រួ បឋរជានប៉ា លណាោ ោះ (រប្រងរិនលកើត្កន ងលោក ត្តរររគប្ែលលកើត្គ្ពរ
ជារួ ទ្ តិ្ ជានចិត្តលឡើងលៅលឡើ ) ។ 

៣. សម្ចោ វចា ោរលព្វលវចាគ្តូ្វ សំលៅែល់ ោរលវៀរចាកវចី-
ទ្ ចារតិ្ោំង ៤ ប្ែលរិនោក់ទ្ងនឹងអាជីព រ៊ឺ លវៀរចាកោរនិយ ក ហក 
និយ ស កលសៀត្ និយ គ្ទ្លគោះលបាោះលបាក និងនិយ ឥត្
គ្បលយជន៍  ងគធរ៌ បានែល់ សម្ចោ វចាលចត្សិក ខណៈររគញាណលកើត្ 
លឈាោ ោះថា សម្ចោ វចា ។ 

៤. សម្ចោ ករោនត ោរង្ករគ្តឹ្រគ្តូ្វ សំលៅែល់ ោរលវៀរចាកោ 
ទ្ ចារតិ្ ប្ែលរិនោក់ទ្ងនឹងអាជីព រ៊ឺ លវៀរចាកោរសម្ចា ប់សត្ា ោរលួច
គ្ទ្ពយ និងគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរ  ងគធរ៌ បានែល់ សម្ចោ ករោនតលចត្សិក  
ខណៈររគញាណលកើត្ លឈាោ ោះថា សម្ចោ ករោនត ។ 

៥. សម្ចោ អាជីវ ោរចិញ្ា ឹរជីវតិ្គ្តូ្វ សំលៅែល់ ោរគ្ទ្គ្ទ្ង់ជីវតិ្ 
លៅលដ្ឋ លវៀរចាកវចីទ្ ចារតិ្ ៤ ោ ទ្ ចារតិ្ ៣ ប្ែលជាប់រកពី
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លយនិលសារនសិោរ ោររស់លៅលដ្ឋ ភាពចាបំាច់លែើរបីលដ្ឋោះស្សា 
លសចកដីទ្ កខ  ងគធរ៌ បានែល ់សម្ចោ អាជីវលចត្សិក ខណៈររគញាណលកើត្ 
លឈាោ ោះថា សម្ចោ អាជីវ ។ 

៦. សម្ចោ វយរ លសចកដីពាយរគ្តូ្វ សំលៅែល់ លសចកដី
ពាយរកន ងអាររោណ៍ ករោដ្ឋា ន តំងពីចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន គ្បគ្ពឹត្តលៅ
តរសរោបបោន ៤ វរី ិិទ្ធិបាទ្ វរី ិិន្រនោិ  វរី ិពលៈ វរី ិសលម្ចព ជឈងគ 
និងសម្ចោ វយរ ោំងលនោះ លឈាោ ោះថា សម្ចោ វយរ ោំង ស់  ងគធរ៌ 
បានែល់ វរី ិលចត្សិក ខណៈចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នរហូត្ររគញាណលកើត្។ 

៧. សម្ចោ សតិ្ លសចកដីរលឹកគ្តូ្វ បានែល់ សតិ្លចត្សិក លធាើទទី្
រលឹកែឹងប្ត្ចំលព្វោះអាររោណ៍របស់សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ លបើសតិ្រលឹកលៅកន ង
លរឿងោ៉ា វរបសក់ សលែក្ទ្ៗ ែូចជាោនក សល ឬសីលក សល ប្ែលរិន
ប្រនជាឥន្រនោិ សំវរសីល ជាលែើរ រិនលឈាោ ោះថា ជាសម្ចោ សតិ្ ប្ែលជា
 ងគររគ ប្ត្សតិ្ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ រហូត្ែល់ ររគ ផល 
ជាទី្បំផ ត្ប៉ា លណាោ ោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា សម្ចោ សតិ្ ។ 

៨. សម្ចោ សម្ចធិ ោរតំងចិត្តម្ចំគ្តូ្វ សំលៅែល់ ោរតំងចិត្តម្ចំ
កន ងអាររោណ៍វបិសសទ  ងគធរ៌ បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលតំងម្ចំ
លៅកន ងសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ រហូត្ែល់ររគញាណ ផលញាណ ម្ចននិព្វា នជា
អាររោណ៍ លទ្ើបលឈាោ ោះថា សម្ចោ សម្ចធិ ។ 
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ប្ឆក្អង្គម្គគ ៨ ច្ោយ សលីខនធ សមធខិនធ បញ្ញា ខនធ 
សម្ចោ វចា សម្ចោ ករោនត សម្ចោ អាជីវៈ  ងគធរ៌ោំង ៣ សលន្រង្កគ ោះចូល

កន ងសីលខនធ ។ 
សម្ចោ វយរ សម្ចោ សតិ្ សម្ចោ សម្ចធិ  ងគធរ៌ោំង ៣ សលន្រង្កគ ោះ

ចូលកន ងសម្ចធិខនធ ។ 
សម្ចោ ទិ្ែាិ សម្ចោ សងាបប  ងគធរ៌ោំង ២ សលន្រង្កគ ោះចូលកន ងបញ្ញា ខនធ។ 
លព្វធិបកខិ ធរ៌ ៣៧ គ្បោរ តរន័ ប្ែលបានសប្រដងរក

លហើ លនោះ ោលលព្វលលដ្ឋ  ងគធរ៌បររត្ថ ម្ចន ១៤ យ៉ាង ែូចប្ែល
លព្វលទ្ កកន ងគថាសងគហៈទី្ ៦ និងទី្ ៧ ចំប្ណកោរសលន្រង្កគ ោះ ងគធរ៌ 
១៤ គ្បោរ កន ងឋានរបស់លព្វធិបកខិ ធរ៌លទោះ ម្ចនសប្រដងទ្ កែូលចនោះ ។ 

 
ប្ឆក្អង្គធម្៌ ១៤ ច្ោយឋានច្ោធិបក្ខិយធម៌្ ៣៧ 

គាថាសង្គហៈទី ៨ 
៨.  សងាបបបសសទ្ធិ ច បីត្ លបោខ     ឆ្លទោ  ច ចិត្តំ វរិតិ្ត្ត ញ្ា  
     នលវកឋាទ វរី ំិ នវែា              សតី្ សម្ចធី ចត្  បញ្ា  បញ្ញា  

      សោធ  ទ្ ឋាន ត្តរសត្តតឹ្ស-         ធម្ចោ នលរលសា បវលោ វភិាលគ ។ 
ប្គ្បថា ធរ៌ ៩ គ្បោរ រ៊ឺ សម្ចោ សងាបប បសសទ្ធិ បីតិ្ ឧលបោខ  ឆ្នោៈ 

ចិត្តៈ និងវរិតិ្ ៣ ជាធរ៌គ្បាកែកន ងឋានប្ត្ ១ វរី ិគ្បាកែកន ងឋាន ៩ 
សតិ្គ្បាកែកន ងឋាន ៨ សម្ចធិគ្បាកែកន ងឋាន ៤ បញ្ញា គ្បាកែកន ងឋាន 
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៥ សោធ គ្បាកែកន ងឋាន ២ ោំង ស់លនោះជាោរប្ចកធរ៌ែ៏ឧត្តរ ៣៧ 
គ្បោរយ៉ាងគ្បលសើរ ។ 

 
អង្គធម្៌ 

វតិ្កាលចត្សិក ជា សម្ចោ សងាបបររគ ។ 
បសសទ្ធិលចត្សិក ជា បសសទ្ធិសលម្ចព ជឈងគ ។ 
បីតិ្លចត្សិក ជា បីតិ្សលម្ចព ជឈងគ ។ 
ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ជា ឧលបោខ សលម្ចព ជឈងគ ។ 
ឆ្នោលចត្សិក ជា ឆ្នោិទ្ធិបាទ្ ។ 
ចិត្ត ជា ចិត្តិទ្ធិបាទ្ ។ 
សម្ចោ វចាលចត្សិក ជា សម្ចោ វចាររគ ។ 
សម្ចោ ករោនតលចត្សិក ជា សរោករោនតររគ ។ 
សម្ចោ អាជីវលចត្សិក ជា សម្ចោ អាជីវររគ ។ 
 

វរី ិលចត្សិក  ជាលព្វធិបកខិ ធរ៌ ៩ ឋាន 
សរោបបោន ៤ ឋាន, វរី ិិទ្ធិបាទ្ ១ ឋាន, វរី ិិន្រនោិ  ១ ឋាន, 

វរី ិពលៈ ១ ឋាន, វរី ិសលម្ចព ជឈងគ ១ ឋាន, សម្ចោ វយរររគ ១ ឋាន, =  
រួរជា ៩ ឋាន ។ 
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សតិ្លចត្សិក ជាលព្វធិបកខិ ធរ៌ ៨ ឋាន 
សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ឋាន, សតិ្ន្រនោិ  ១ ឋាន, សតិ្ពលៈ ១ ឋាន, 

សតិ្សលម្ចព ជឈងគ ១ ឋាន, សម្ចោ សតិ្ររគ ១ ឋាន = រួរជា ៨ ឋាន 
 

ឯករគតលចត្សិក ជាលព្វធិបកខិ ធរ៌ ៤ ឋាន 
សម្ចធិន្រនោិ  ១ ឋាន, សម្ចធិពលៈ ១ ឋាន, សម្ចធិសលម្ចព ជឈងគៈ 

១ ឋាន, សម្ចោ សម្ចធិររគ ១ ឋាន, = រួរជា ៤ ឋាន 
 

បញ្ញា លចត្សិក ជាលព្វធិបកខិ ធរ៌ ៥ ឋាន 
វរំិសិទ្ធិបាទ្ ១ ឋាន, បញ្ាិន្រនោិ  ១ ឋាន, បញ្ញា ពលៈ ១ ឋាន, 

ធរោវចិ សលម្ចព ជឈងគ ១ ឋាន, សម្ចោ ទិ្ែាិររគ ១ ឋាន, = រួរជា ៥ ឋាន 
 

សោធ លចត្សិក ជាលព្វធិបកខិ ធរ៌ ២ ឋាន 
សទ្ធិន្រនោិ  ១ ឋាន, សោធ ពលៈ ១ ឋាន, = រួរជា ២ ឋាន ។ 
 

សប្ម្ាង្ទីច្ក្ើត្របសច់្ោធិបក្ខិយធម៌្ 

គាថាសង្គហៈទី ៩ 
៩. សលពា លោក ត្តលរ លហានតិ         ន វ សងាបបបីតិ្លយ 

     លោកិល បិ  ថាលយរំ        ឆ្ពាិស ទ្ធិបវត្តិ ំ ។ 
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ប្គ្បថា លព្វធិបកខិ ធរ៌ោំង  ោំងពួងរប្រងម្ចនកន ងលោក ត្តរ
ចិត្ត សម្ចោ សងាបប និងបីតិ្រប្រងរិនម្ចនកន ងលោក ត្តរចិត្តែួងខាោះ ប៉ា ប្នតរប្រង
ម្ចនតរសររួរែល់ោរគ្បកបកន ងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នវសិ ទ្ធិោំង   ៦ 
សូរបីកន ងលោកិ ក សលចិត្តោំង   ១៧ ។  

រ៊ឺ សម្ចោ សងាបបររគ រប្រងរិនលកើត្កន ងលោក ត្តរចិត្ត តំងពី
ទ្ តិ្ ជានលឡើងលៅ និងបីតិ្សលម្ចព ជឈងគ រប្រងរិនលកើត្កន ងលោក ត្តរ-
ចត្ ត្ថជានលឡើងលៅ លព្វធិបកខិ ធរ៌ ៣៧ គ្បោរលនោះ ោលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
កន ងលោកិ ក សល និងកិរយិចិត្ត ឬសូរបីោលសលគ្រចជាវសិ ទ្ធិោំង 
៦ (លវៀរញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ) លហើ រប្រងលកើត្លឡើងតរសររួរប្ែល
និងគ្បកបជារួ ធរ៌លទោះបាន ។ 

 
វិសទុធ ិ៧ 

វសិ ទ្ធិ ប្ែលលព្វលទ្ កកន ងគថាសងគហៈទី្ ៩ លនោះ សំលៅែល់ 
លសចកដីបរសិ ទ្ធកន ងោរគ្បគ្ពឹត្តគ្ពហោចរ ិធរ៌ ប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើន
វបិសសទករោដ្ឋា ន លែើរបីលធាើោ  វចា ចិត្ត និងបញ្ញា  ឱ្យបរសិ ទ្ធបរបូិណ៌ 
ម្ចនវសិ ទ្ធិ ៧ គ្បោរ លសចកដីពិសាដ រលៅកន ងបរលិចេទ្ទី្ ៩ ប្ត្សូរទំរក
លព្វលលដ្ឋ សលងខបែូលចនោះ រ៊ឺ  

១. សីលវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធក្នសីល ប្ែលបានពីោរចលគ្រើន
សតិ្បបដ្ឋា នលដ្ឋ ោរសគ្ងួរឥន្រនោិ សំវរសីល កន ងចត្ បារសិ ទ្ធិសីល ៤ 
គ្បោរ  ងគធរ៌ បានែល់ សតិ្ប្ែលរលឹកលៅកន ងអាររោណ៍សតិ្បបដ្ឋា ន រ៊ឺ 
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រូបទរលទោះឯង ោលសតិ្រលឹកែឹងប្ត្ចំលព្វោះរូបទរ ប្ែលកំព ងគ្បាកែ
តរលសចកដីពិត្លទោះ កិលលសត្ណាា អាស្ស័ ោា រ ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ 
 ណាដ ត្ ោ  ចិត្ត លកើត្លឡើងរិនបាន លដ្ឋ ម្ចនសតិ្គ្របគ្រងទ្ កលទោះ  
លទ្ើបលឈាោ ោះថា សីលវសិ ទ្ធិ ។ 

២. ចិត្តវសិ ទ្ធិ ជាលសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់ចិត្តប្ែលសៃប់តំងម្ចំលៅ
កន ងអាររោណ៍របស់ករោដ្ឋា ន ប្ែលជាប់ត្រកពីសីលវសិ ទ្ធិលទោះឯង  ងគធរ៌ 
បានែល់ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលម្ចនបចា បបនន ទររូប  ជាអាររោណ៍ ។ 

៣. ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ ជាលសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា  ប្ែលែឹងអាររោណ៍ 
របសទ់ររូប តរលសចកដីពិត្ ពីោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន  ងគធរ៌ បាន
ែល់ បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលែឹងសភាវៈអាររោណ៍តរលសចកដីពិត្ លដ្ឋ រិន
ម្ចនល ើង ចូលលៅលៅកន ងទររូប ប្ែលជាអាររោណ៍លទោះ ។ 

៤. កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ ជាលសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា  ប្ែលែឹង
លហត្ បចា័ លធាើឱ្យទររូបប្ែលជាអាររោណ៍លទោះគ្បាកែលឡើង និងជា
លហត្ ឱ្យលោះលសចកដីសងស័ កន ងឥសសរនិម្ចោ នវទ្ រ៊ឺ  ល់ល ើញថា ម្ចន
 នកជាធំ បលងាើត្សត្ានិងលោកលឡើងបាន  ងគធរ៌បានែល់ បញ្ញា  ប្ែល
ម្ចនបចា បបនន ទររូបជាអាររោណ៍  ស់លសចកដីសងស័ ថា  នកណា
បលងាើត្ល ើង ។ 

៥. រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា  ប្ែល
ែឹងវបិសសនូបកិលលសថា រិនប្រនផាូវ រ៊ឺ រិនប្រនអាររោណ៍ ប្ែលនឹងរបបី
កំណត់្ែឹង រូបទរប្ែលជាបចា បបននអាររោណ៍ប៉ា លណាោ ោះ ជាអាររោណ៍ប្ែល
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របបីកំណត់្យ៉ាងែក្ទ្រិនប្រន  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា  ប្ែលល ើញ 
ទររូប លដ្ឋ ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ កន ងសរោសនញ្ញា ណ និងឧទ្ ពា-
 ញ្ញា ណ ។ 

៦. បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា  ប្ែល
ែឹងផាូវបែិបត្តិ ប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វ រ៊ឺ ពិចារណាទររូបលដ្ឋ ភាពជា
ក្គ្ត្លកខណ៍លទោះ ជាប់ត្ពីបញ្ញា ប្ែលបរសិ ទ្ធលដ្ឋ រគគ ររគញាណ-
ទ្សសនវសិ ទ្ធិលហើ   ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិកប្ែលលៅកន ង
រហាក សលញាណសរប  ត្ត ប្ែលចូលែល់ ពលវឧទ្ ពា ញ្ញា ណ 
រហូត្ែល់  ន លោរញ្ញា ណ ប្ែលលៅថា សចាា ន លោរិកញ្ញា ណ ។ 

វសិ ទ្ធិោំង ៦ លនោះ ប្ែលលព្វលកន ងគថាសងគហៈទី្ ៩ លៅជា
លោកិ បញ្ញា វសិ ទ្ធិ ោលណានិពាិោវោិរៈ រ៊ឺ លសចកដីលនឿ ណា កន ង
សង្កខ រធរ៌ោំងលទោះលកើត្លឡើង រហូត្បលង្កអ ន កនិព្វា នជាអាររោណ៍ 
ជំនួសទររូបប្ែលកំព ងលកើត្រលត់្លទោះ រប្រងជាលហត្ ឱ្យចូលែល់ ររគ 
ផល និព្វា ន ។ 

៧. ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា  ប្ែលម្ចន
និព្វា នជាអាររោណ៍ និងចូលែល់ោររលត់្កិលលស លោះសោា  ទិ្ែាិ 
និងវចិិកិចាេ បានដ្ឋច់ខាត្ ជាលែើរ  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា  ប្ែលលៅ
កន ងលោក ត្តរចិត្ត ម្ចនលសាតបត្តិររគចិត្ត ជាលែើរ រហូត្ែល់ រហត្តផល 
ជាទី្បំផ ត្ ។ 

ឆប់ ច្ោធិបក្ខិយសង្គហៈ 
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រួក្ទី ៤ សរវសង្គហៈ 
 សពាសងគហ សប្រដងោររួបរួរបររត្ថធរ៌ោំង ស់ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក 

រូប និងនិព្វា ន ទ្ កកន ងធរ៌ពួកលនោះ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
សលពាសំ បររត្ថធម្ចោ នំ សងគលហាតិ្ = សពាសងគលហា  
ប្គ្បថា ពួកប្ែលសប្រដងោរសលន្រង្កគ ោះបររត្ថធរ៌ោំង ស់ លទ្ើប

លឈាោ ោះថា សពាសងគហ ។ 
លសចកដីថា គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយបានរួបរួរបររត្ថធរ៌ោំង ៤ រកសលន្រង្កគ ោះ

ទ្ កកន ងពួកធរ៌ ប្ែលនឹងសប្រដងត្លៅលនោះោំង សល់ដ្ឋ រិនម្ចនសល់ ។ 
កន ងសពាសងគហៈលនោះ ប្ចកោរសលន្រង្កគ ោះបររត្ថធរ៌ោំង ស់ជា ៥ 

កង រ៊ឺ 
១. ខនធ, ២. ឧបាោនកខនធ, ៣. អា ត្នៈ, ៤. ោត្ , ៥. សចាៈ ។ 

នឹងសប្រដងតរលំដ្ឋប់ត្លៅ 

១. ខនធ 
ព្វកយថា ខនធ លគ្បើកន ង ត្ថលគ្ចើនយ៉ាង រ៊ឺ លគ្បើកន ងឋានៈថា កង រំនរ 

ពួក គ្បជ ំ កំណត់្ រ ណ ឬ ចំប្ណក ជាលែើរ ឧទ្កខនធ = រំនរទឹ្ក , 
រវកខនធ = ពួកលគ , ពលខនធ = កងពល , ប ញ្ាខនធ = រំនរប ណយ , ឬ 
សីលខនធ = រ ណ រ៊ឺ សីល , សម្ចធិខនធ = រ ណ រ៊ឺ សម្ចធិ , បញ្ញា ខនធ = 
រ ណ រ៊ឺ បញ្ញា  ប្ត្កន ងទី្លនោះ បំណង កលដ្ឋ ឋានៈថា កង ។ 
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កន ងសពាងសគហៈលនោះ “ខនធ” លទ្ើបម្ចនលសចកដីថា ជាគ្កុរ ជាកង 
ែូចគ្ពោះបាលីសប្រដងទ្ ក តរន័ គ្ពោះសូគ្ត្ថា  

ោសលែាន ោសិ លែាន ខលទធ  
ប្គ្បថា ប្ែលលឈាោ ោះថា ខនធ លគ្ព្វោះ ត្ថថា ជាគ្កុរ ជាកង ភាពជា

គ្កុរជាកងកន ងទី្លនោះ រិនបានសំលៅ កចំនួនរួរគន លទ្ ប្ត្សំលៅ ក 
ម្ចនគ្បលភទ្លផសងគន  ៥ គ្បលភទ្ ១១ យ៉ាងរ៊ឺ 

គ្បលភទ្ទី្ ១ ធរ៌ប្ែលជា តី្ត្  ទរត្ បចា បបនន  ៣ យ៉ាង ។ 
គ្បលភទ្ទី្ ២ ធរ៌ប្ែលជា ជឈត្ត និងពហិទ្ធ ២ ។ 
រែកភទទី ៣ ធម៌ប្ដេជាឱឡារ ិ និងសុខុម ២ ។ 
រែកភទទី ៤ ធម៌ប្ដេជាហីន និងែណីត ២ ។ 
រែកភទទី ៥ ធម៌ប្ដេជាទូរ និងសនតិ  ២ ។ 
រួម ៥ រែកភទ ១១ ោ ង កស្ ែីថា  
រែកភទទី ១ ធម៌ប្ដេក ម្ េះថា ខនធ កនាេះ រតូវរែ ែកោយគុណ

សមបតតិ ៣ រែការ គឺ មានការក ើតក ើង ោំងកៅ និងរេត់កៅ គឺ 
ធរ៌លទោះគ្តូ្វម្ចនសភាពជា តី្ត្  ទរត្ និងបចា បបនន បានែល់ ចិត្ត 
លចត្សិក រូបប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោលោំង ៣ លទោះឯង ។ 

គ្បលភទ្ទី្ ២ ធរ៌ប្ែលលឈាោ ោះថា ខនធ គ្តូ្វជាធរ៌ប្ែលគ្បាកែខាង
កន ងខនធសទត ន ជា ជឈត្តក៏ម្ចន និងជាខាងលគ្ៅ រ៊ឺ ពហិទ្ធក៏ម្ចន ។ 

គ្បលភទ្ទី្ ៣ ធរ៌ប្ែលលឈាោ ោះថា ខនធ លទោះគ្តូ្វម្ចនចំប្ណកប្ែល
ជាធរ៌លគ្គត្គ្គត្ និងលអិត្ រ៊ឺ ឱ្ រកិ និងស ខ របាន (ោប់លដ្ឋ ជាតិ្ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                             សរ ចា សងគហវភិារ 

-155- 

 ប រគល ភូរិ លោកិ ៈ លោក ត្តរៈ សភាវៈ) ។ 
គ្បលភទ្ទី្ ៤ ជាធរ៌ប្ែលលៅកន ងឋានៈលថាកោប និងធរ៌គ្បណីត្ 

ប្ែលលៅថា ហីន និងបណីត្ ។ 
គ្បលភទ្ទី្ ៥ ជាធរ៌ប្ែលគ្បាកែបានោំងជិត្ និងឆ្ងៃ   ប្ែល

លៅថា សនតិក និងទូ្រ (របូ ទរ ប្ែលកំព ងលកើត្លឡើង លឈាោ ោះថា ជិត្
ប្ែលលៅរិនោន់លកើត្ ឬលកើត្រកលហើ  លឈាោ ោះថា ឆ្ងៃ  ) ។ 

ធរ៌ប្ែលសលន្រង្កគ ោះបានោំង ៥ គ្បលភទ្លនោះ ជាសង្កខ រធរ៌ោំងពួង 
បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក និងរូបធរ៌ ចំប្ណក សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា ន 
ម្ចនរ ណសរបត្តិរិនគ្រប់ោំង ៥ គ្បលភទ្ ១១ យ៉ាង លទ្ើបជាខនធរិនបាន 
ក៏ផ ត្ចាកសភាពជាខនធ លៅថា ខនធវរិ ត្តិ ម្ចនគថាសងគហៈ
សប្រដងចំនួនខនធទ្ កែូលចនោះ រ៊ឺ 

 
គាថាសង្គហទី ១០ 

១០. រូបញ្ា  លវទ្ទ សញ្ញា             លសសលចត្សិោ ត្ថា 
      វញិ្ញា ណរិតិ្ បលញ្ា លត្             បញ្ា កខទធ តិ្ ភាសិត ។ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង   ៥ លនោះ រ៊ឺ រូប លវទ្ទ សញ្ញា   លចត្សិក
ែ៏លសស (៥០ ែួង) និងវញិ្ញា ណ រ៊ឺ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់គ្តស់ លៅថា 
បញ្ា កខនធ ែូលចនោះ ។ 
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ខនធ ៥ 
 ១ រូបកខនធ រ៊ឺ កងរូប  ងគធរ៌បាន រូប ២៨ ។ 
 ២ លវទ្ទខនធ  រ៊ឺ កងលវទ្ទ  ងគធរ៌បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក ។ 
 ៣ សញ្ញា ខនធ រ៊ឺ កងសញ្ញា   ងគធរ៌បានែល់ សញ្ញា លចត្សិក ។ 
 ៤ សង្កខ រខនធ រ៊ឺ កងសង្កខ រ  ងគធរ៌បានែល់ លចត្សិកែ៏លសស ៥០។  
 ៥ វញិ្ញា ណខនធ រ៊ឺ កងចិត្ត  ងគធរ៌បានែល់ ចិត្តោំង ស់ ។ 
 វចនត្ថៈរបស់ខនធន័ រា៉ាងលទ្ៀត្សប្រដងថា  
  លនកទ្ លកខហិ ខជានតីតិ្ = ខទធ   
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ប្ែលគ្តូ្វទ្ កខលផសងៗ ទំ្ព្វស ី ែូលចាន ោះ ធរ៌
ោំងលទោះ លឈាោ ោះថា ខនធ សំលៅែល់ ខនធ ៥ ែូលចាន ោះ ខនធ ៥ លនោះជាធរ៌
ប្ែលជា នកលកើត្ ចាស់  ៊ឺ សាា ប់ រ៊ឺ ជាតិ្ ជោ ពាធិ ររណៈជាលែើរ 
លបើរិនម្ចនខនធ ៥ លហើ  ទ្ កខលផសងៗ នឹងលកើត្លឡើងរិនបានលឡើ  ។  

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្សប្រដងថា ស ញ្ញា ោរ ំោលរនតីតិ្ = ខទធ   
ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណា រប្រងគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវអាោរសូនយចាក

 ត្ត ែូលចាន ោះ ធរ៌ោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា ខនធ ។ 
ធរោតរន សសោងំ  កន ងលោក លគ្ចើនប្ត្ម្ចនោរ ល់ថា 

សភាពលផសងៗ ប្ែលគ្បាកែលឡើងែល់ខាួន ែូចជាោរលធាើ ោរនិយ  
ោរនឹករិត្ លសចកដីស ខសបា  ឬរិនសបា  លសចកដីលគ្ត្ក រ ខូចចិត្ត 
រហូត្ែល់ោរប្គ្បគ្បួលលផសងៗ របស់ោងោ ជាលែើរ ោំងលនោះជាខាួន
ល ើង ជារបស់ល ើងលសោើរប្ត្ោំង ស់ ប្ែលជាសភាពរបស់សោា  ទិ្ែាិ 
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រ៊ឺ ោរ លល់ ើញខ សប្ែលគ្បោន់ជាប់ប្ណនលៅកន ងទររូបខនធ ៥ 
ថាជាខាួនល ើង ែូលចាន ោះលទ្ើបលគ្ចើនប្ត្សម្ចគ ល់ថា ល ើងលធាើ ល ើងនិយ  
ល ើងរិត្ ល ើងសបា  រិនសបា  ល ើងរកីោ ចិត្ត ខូចចិត្ត 
ល ើងលកោង ល ើងចាស់ ែូលចនោះជាលែើរ និងលបើអាោរោំងលទោះ គ្បាកែែល់
 នកែក្ទ្ ក៏លគ្ចើនចាប់គ្បោន់ថា  នកលទោះ  នកលនោះ ឬលរលធាើ និយ  រិត្ 
សបា  រិនសបា  រកីោ ចិត្ត ខូចចិត្ត ោំងលនោះជាលែើរ រួរលសចកដី
លហើ  វត្ថ គ្រប់យ៉ាងកន ងលោកលនោះ ម្ចនល ើងម្ចនលរ និងរបស់ល ើង 
របស់លរ ប្ែលស ទ្ធប្ត្ជា ត្តទិ្ែាិ រ៊ឺ លសចកដី ល់ល ើញខ សថា ម្ចនតួ្ខាួន 
កន ងទំ្នងែូចគន នឹងសោា  ទិ្ែាិលទោះឯង លសចកដីពិត្លទោះ ោរគ្បគ្ពឹត្ត
លៅលផសងៗ ោំងលនោះ រិនប្រនជាល ើង ខាួនល ើង ប្ត្ជាអាោរគ្បគ្ពឹត្ត
លៅរបស់ទររូបខនធ ៥ លព្វលរ៊ឺ ោរប្គ្បគ្បួលោងោ លដ្ឋ ធំោត់្លឡើង 
លហើ ចាស ់សក់សាូវ លធោញបាក់ជាលែើរកដី ឬប្គ្បគ្បួលលដ្ឋ ោរកលគ្រើក
ោ  និងោរនិយ កដី ោំងលនោះលសចកដីពិត្ជាអាោររបស់រូបកខនធ និង
កន ងោរែឹងខាួនថាសបា  រិនសបា  គ្ពលងើ ៗ ោំងលនោះជាសភាព
របស់លវទ្ទខនធ ោរចាំវត្ថ លផសងៗ បានថាជារបសល់ ើង របស់ នកែក្ទ្
ជាលែើរ ជាសញ្ញា ខនធ ោរចង់បាន ោរលគ្ោធ ោរម្ចនសោធ គ្ជោះថាា  
ោរពាយរ ឬោរែឹងតរលសចកដីពិត្ជាលែើរ ោំងលនោះ ជាសង្កខ រកខនធ 
និងលសចកដីែឹងកន ងអាររោណ៍លផសង  ៗ ម្ចនោរល ើញរបូ ឮសំលឡង ែឹងកាិន 
ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពា និងនឹករិត្ ជាវញិ្ញា ណកខនធ ។ 
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លដ្ឋ លហត្ លនោះ  នកប្ែលគ្បកបលដ្ឋ ស ត្រ បញ្ញា  ចិទត រ -
បញ្ញា  និងភាវទរ បញ្ញា ោំង   លទ្ើបែឹងថា បណាដ វត្ថ លផសងៗ 
ោំង  ប្ែលម្ចនលៅកន ងលោកលនោះ រិនម្ចន ាីែក្ទ្លគ្ៅ ំពីខនធ ៥ 
និងរប្រងពិចារណាល ើញថា ខនធ ៥ លទោះ ជាទី្តងំក្នទ្ កខ ម្ចនសភាព
ប្ែលរិនម្ចនសារៈ ប្ែលរបបីគ្បោន់ទ្ ក ម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ រ៊ឺ  និចាំ ទ្ កខំ  នតត  ោរែឹងែល់អាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
របស់ទររូបខនធ ៥ នឹងែឹងចាសគ់្តឹ្រណា គ្តូ្វអាស្ស័ កម្ចា ំងបញ្ញា
លដ្ឋ លំដ្ឋប់ ។ 

លទ្ើបល ើញបានថា ោរប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់ចាត់្គ្បលភទ្របស់
បររត្ថធរ៌លដ្ឋ ភាពជា ខនធ ថាម្ចនយ៉ាងលគ្ចើនគ្តឹ្រ ៥ គ្បោរលទោះ 
ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័ ចំប្ណកធរ៌ប្ែលសលន្រង្កគ ោះចូលគន បាន រ៊ឺ រូបោំង ស់ 
ោប់ជា រូបកខនធ លវទ្ទ រ៊ឺ ោរែឹងខាួនកន ងោរលសា អាររោណ៍លផសងៗ 
លដ្ឋ ស ខកដី ទ្ កខកដី ឬគ្ពលងើ ៗ កដី ោំងលនោះោប់ថាជា លវទ្ទខនធ ោរចាំ
បានកន ងអាររោណ៍លផសងៗ កន ងោរសញ្ញា កដី រូបសញ្ញា កដី ឬ រូបសញ្ញា កដី 
ោំងលនោះោប់ជា សញ្ញា ខនធ ចំប្ណកធរ៌ រ៊ឺ លចត្សិកធរ៌ែក្ទ្ៗ ប្ែលលគ្ៅ
ពីលវទ្ទលចត្សិក និងសញ្ញា លចត្សិក ប្ែលតក់ប្ត្ងឱ្យលកើត្ោរលធាើ 
ោរនិយ  ោររិត្ សលន្រង្កគ ោះទ្ កកន ង សង្កខ រកខនធ ចិត្តោំង ស់ រ៊ឺ វញិ្ញា ណ 
ប្ែលជាធរោជាតិ្ែឹងសព្វា ររោណ៍ោំងពួង ោប់ថាជា វញិ្ញា ណកខនធ ជាោរ
សលន្រង្កគ ោះសងខត្ធរ៌បានជា ខនធ ៥ ចំប្ណក សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា នជា
ខនធវរិ ត្តិ លដ្ឋ លហត្ ផលែូចលព្វលលហើ  ។ 
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ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ខនធ ៥ លគ្ព្វោះបណាដ វត្ថ ប្ែលសត្ាោំង  
គ្បោន់ថា ជាតួ្ខាួន ជារបស់ខាួនលទោះ ក៏ម្ចនខនធ ៥ គ្បោរលនោះ ជាវត្ថ ក្ន
ោរគ្បោន់ លព្វលរ៊ឺ គ្បោន់រូបថាជាល ើង ជារបស់ល ើង គ្បោន់លវទ្ទ
ថាជាល ើង ជារបស់ល ើង គ្បោន់សញ្ញា ថាជាល ើង ជារបសល់ ើង 
គ្បោន់សង្កខ រថាជាល ើង ជារបស់ល ើង គ្បោន់វញិ្ញា ណថាជាល ើង 
ជារបស់ល ើង ។ 

លដ្ឋ លហត្ លនោះ លទ្ើបចាត់្ថា ម្ចនខនធ ៥ លនោះជាយ៉ាងក្គ្កប្លង ។ 
 

២. ឧបាទានក្ខនធ 
  ឧបាោនកខនធ សំលៅែល់ ខនធប្ែលត្ណាា និងទិ្ែាិចាប់គ្បោន់ទ្ ក 

លដ្ឋ លធាើឱ្យជាអាររោណ៍ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
ឧបាោទនំ លគចោ ខទធ  = ឧបាោនកខទធ   
ប្គ្បថា ខនធប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន លឈាោ ោះថា ឧបាោនកខនធ 

ម្ចនគថាសងគហៈសប្រដងថា  

គាថាសង្គហៈទី ១១ 
១១. បញ្ា បាោនកខទធ តិ្               ត្ថា លត្ភូរោ រត 

        លភោភាលវន និព្វា នំ              ខនធសងគហនិសសែំ ។ 
ប្គ្បថា បណាិ ត្របបីគ្ជាបថា ធរ៌ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភូរិោំង ៣ 

រ៊ឺ ឧបាោនកខនធ ៥ គ្ពោះនិព្វា ន រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលរួចផ ត្ចាកោរោប់ថាជាខនធ 
លគ្ព្វោះរិនម្ចនលសចកដីលផសងគន  (ោំងគ្បលភទ្និងោល) ។ 
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លសចកដីថា សត្ាោងំ  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភូរិោំង ៣ រ៊ឺ 
ោរភូរិ រូបភូរិ និង រូបភូរិលទោះ លដ្ឋ លគ្ចើនលៅរិនោន់បានលោះ
សោា  ទិ្ែាិ ប្ែលជាតួ្ ត្តវទ្ បាោន គ្បោន់ម្ចថំា ជាតួ្ខាួន រន សស 
សត្ា ជាល ើង ជាលរ លៅគ្បោន់ម្ចែូំលចាន ោះត្លៅ លនោះក៏រ៊ឺ  ត្តវទ្ បាោន
ប្ែលម្ចនលសចកដីគ្បោន់ម្ចំលៅកន ងខនធ ៥ លហើ ខនធ ៥ ប្ែលជាអាររោណ៍
របសឧ់បាោនលទោះ លឈាោ ោះថា ឧបាោនកខនធ ចំប្ណកគ្ពោះនិព្វា នលទោះ 
រិនម្ចនលសចកដីលផសងគន លដ្ឋ ធរ៌ ៥ គ្បលភទ្ ១១ យ៉ាងក្នភាពជាខនធ 
លទ្ើបផ ត្ចាកភាពជាខនធ លៅថា ខនធវរិ ត្តិ ។ 

 
ឧបាទានក្ខនធ ៥ 

១. រូបូបាោនកខនធ រ៊ឺ កងរូបប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន 
 ងគធរ៌ បានែល់ រូប ២៨ ។ 

២. លវទ្នូបាោនកខនធ រ៊ឺ កងលវទ្ទ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន 
 ងគធរ៌ បានែល់ លវទ្ទលចត្សិក លៅកន ងលោកិ ចិត្ត ៨១ ។ 

៣. សញ្ាូបាោនកខនធ រ៊ឺ កងសញ្ញា  ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន 
 ងគធរ៌ បានែល់ សញ្ញា លចត្សិក លៅកន ងលោកិ ចិត្ត ៨១ ។ 

៤. សង្កខ រូបាោនកខនធ រ៊ឺ កងសង្កខ រ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន 
 ងគធរ៌ បានែល់ លចត្សិក ៥០ ែ៏លសស (លវៀរ លវទ្ទ សញ្ញា  )
លៅកន ងលោកិ ចិត្ត ៨១ ។ 
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៥. វញិ្ញា ណូបាោនកខនធ រ៊ឺ កងចិត្តជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន 
 ងគធរ៌ បានែល់ លោកិ ចិត្ត ៨១ ។ 

គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដងខនធ ៥ លហើ គ្ទ្ង់សប្រដងឧបាោនកខនធ ៥ 
ែប្ែលលទ្ៀត្ ប្ែលម្ចនចំនួនខនធ ៥ គ្បោរលសោើគន  ប្ត្លែើរបីសប្រដង
លសចកដីលផសងគន  ប្ែលលព្វលែល់ខនធ ៥ លដ្ឋ ភាពជាវសិ ទ្ធិខនធ រិន
បានោ គន ជារួ អាសវៈ ោំងរិនបានជាអាររោណ៍របស់ឧបាោន 
ប្ែលបានែល់ខនធ ៥ របស់គ្ពោះ រហនតោំង   រិនបានជាអាររោណ៍
ែល់ឧបាោនរបស់លោកលដ្ឋ គ្បោរណាលឡើ  រង់សល់គ្តឹ្រប្ត្ជា
ផលរបស់ តី្ត្ឧបាោនរបសល់ោកប៉ា លណាោ ោះ ប្ត្ោលលព្វលែល់ខនធ ៥ 
របសប់ េ ជាននិងរបស់គ្ពោះលសកខប រគលលហើ  រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ 
អាសវៈ និងជាទី្តំងរបស់ឧបាោនបាន តរសររួរែល់ោា រនិងប រគល 
គ្ពោះ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់សប្រដងឧបាោនកខនធ ៥ លែើរបីជាគ្បលយជន៍ក្នោរ
ចលគ្រើនវបិសសទភាវទលែើរបីលោះកិលលស លគ្ព្វោះ នកចលគ្រើនវបិសសទ
ករោដ្ឋា នគ្តូ្វកំណត់្ទរ រូប ខនធ ៥ ប្ែលជាទី្អាស្ស័ របស់កិលលស 
ម្ចនទិ្ែាិកិលលសជាលែើរ ឱ្យែឹងសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្របស់ខនធ ៥ 
ប្ែលជាលោកិយររោណ៍លទោះ នឹងរិនបានោា ក់លៅជាអាររោណ៍របស់
ត្ណាា  ឧបាោន គ្ពោះលយគវចរគ្តូ្វម្ចនលសចកដីសគ្ងួរលៅកន ងទររូប
ខនធ ៥ លទោះលដ្ឋ សតិ្សរបជញ្ា ទររូបខនធ ៥ លទោះ លទ្ើបរិនជាទី្
អាស្ស័ របសឧ់បាោនោំងពួងបាន ប្ត្លបើរិនម្ចនោរសគ្ងួរឥន្រនោិ 
លហើ  រប្រងភាា ត់្សតិ្ ខនធ ៥ ក៏ោា ក់លៅកន ងអាររោណ៍របស់ឧបាោនបាន 
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យ៉ាងរហ័ស ។ 
 ត្តវទ្ បាោនលនោះ រប្រងអាស្ស័ លកើត្កន ងរូបទរខនធ ៥ លសោើរប្ត្

លព្វលបានថា ម្ចនលៅជាគ្បចាំ ចំប្ណកឧបាោនែក្ទ្ ម្ចនោរ បាោន 
ទិ្ែា បាោន និងសីលពាត្ បាោន  រប្រងម្ចនឱ្ោសលកើត្លឡើងបានកន ង
លំដ្ឋប់ត្ៗ រក លទ្ើបលព្វលបានថា ខនធ ៥ ប្ែលម្ចនអាសវៈ និងជាទី្
តំងរបស់ឧបាោនោំងលទោះ ជាឧបាោនកខនធ ៥ លៅ ។ 

ចំប្ណកខនធ ៥ របស់គ្ពោះ រហនតោំង  ប្ែលជាសឧបាទិ្លសស
និព្វា នលទោះ រិនម្ចនអាសវៈអាស្ស័  ោំងរិនជាបចា័ ែល់ឧបាោន
ោំងពួង របស់លោកលទ្ៀត្ផង លដ្ឋ លហត្ លនោះ គ្ពោះ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់សប្រដង
ខនធ ៥ និងឧបាោនកខនធ ៥ ទ្ កលដ្ឋ លសចកដីប្បាកពីគន ែូលចនោះ ។ 

 
៣. អាយត្នៈ 

ព្វកយថា អា ត្ន លទោះ ម្ចន ត្ថសប្រដងទ្ កលគ្ចើនគ្បោរ  
សប្រដង ត្ថរបស់អា ត្នៈ ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 
១. សញ្ញា តិ្លទ្សែា ជាទី្លកើត្ លសចកដីថា ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ 

 ណាដ ត្ ោ  ចិត្ត លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាទី្លកើត្ក្នវេិីចិត្ត
លរឿ ៗ រ៊ឺ បាបប ណយោំង   គ្តូ្វអាស្ស័ លកើត្ពីអា ត្នៈលនោះឯង ។ 

២. និវសែា ជាទី្លៅ លសចកដីថា ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាដ ត្ 
ោ  និងចិត្ត ប្ែលជាអា ត្នៈខាងកន ងលនោះ រប្រងជាទី្អាស្ស័ ឱ្យចិត្ត 
លចត្សិកតំងលៅលែើរបីទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍ ប្ែលរកប៉ាោះខោប់ោា រលទោះៗ 
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ហាក់ែូចជាទី្លៅអាស្ស័ របស់វេិីចិត្ត  លទ្ើបលៅថា អា ត្នៈ ប្ែលជា
ោរលព្វលលដ្ឋ  រ វេិីចិត្តរិនបានលៅកន ងអា ត្នៈ ប្ត្ោលម្ចនលហត្ 
បចា័ គ្ពរលគ្ពៀងគន លហើ  វេិីចិត្តោំងលទោះក៏តំងលៅបាន ែូចរគំងនិង
សំលឡងរគំង រប្រងលព្វលរិនបានថា ម្ចនសំលឡងរគំងលៅកន ងតួ្រគំង
លទោះ ប្ត្ោលប រគលវ រគំងសំលឡងក៏គ្បាកែលឡើង ហាក់ែូចជា
សំលឡងលទោះលៅកន ងរគំង លសចកដីលនោះយ៉ាងណា វេិីចិត្តនិងអា ត្នៈ
ខាងកន ងក៏ែូចគន  លបើម្ចនលហត្ បចា័ បរបូិណ៌ ក៏ែូចវេិីចិត្តោំងលទោះ 
តំងលៅកន ង ជឈត្តិោ ត្នៈោំងលទោះ ។ 

៣. អាោរែា លកើត្ែលស់ត្ាោំង   លសចកដីថា ប្ភនក គ្ត្លចៀក 
គ្ចរ ោះ  ណាដ ត្ ោ  ចិត្ត រប្រងរិនលកើត្លឡើងគ្ត្ង់ទី្ែក្ទ្ លគ្ៅពីលកើត្លឡើង
លៅកន ងសត្ា រិនលរ ើសលភទ្ លរ ើសភូរិ ោំង បា សត្ា រន សស លទ្វត 
និងគ្ពហោ រប្រងម្ចនអា ត្នៈលកើត្បានទូ្លៅោំង ស់ (លវៀរ សញ្ា-
សត្តគ្ពហោ) ។ 

៤. សលម្ចសរណែា ជាទី្គ្បជ ំ លសចកដីថា អា ត្នៈខាងកន ងនិង
អា ត្នៈខាងលគ្ៅរកគ្បជ ំគន  លព្វលរ៊ឺ រូបា ត្នៈ ជាលែើរ រហូត្ែល់
ធម្ចោ  ត្នៈ រប្រងគ្តូ្វរកគ្បជ ំគន គ្ត្ង់ ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាដ ត្ 
ោ  ចិត្ត លទ្ើបលៅថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាទី្គ្បជ ំក្នោា រនិងអាររោណ៍ 
ែូចជាទី្គ្បជ ំក្នវេិីចិត្តោំង  ផង លបើអា ត្នៈរិនរកគ្បជ ំគន  
វេិីចិត្តោំងលទោះនឹងម្ចនរិនបាន (ែូចជា ចោខា  + រូបា + រទ + ធម្ចោ ) ។ 
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៥. ករណែា ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ លសចកដីថា លបើរិនម្ចនអា ត្នៈខាង
កន ងនិងអា ត្នៈខាងលគ្ៅលហើ  វេិីចិត្តោំង  ក៏លកើត្រិនបាន 
លគ្ព្វោះធរោតវេិីចិត្តនឹងលកើត្លឡើងបាន គ្តូ្វអាស្ស័ អា ត្នៈខាងកន ង
និងអា ត្នៈខាងលគ្ៅជាលហត្ ឱ្យលកើត្លឡើង ។ 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថាវភិងគបករណ៍ 
សប្រដងលសចកដីរបស់អា ត្នៈប្ែលរិនលផសងគន ទ្ ក ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  

១. លគ្ព្វោះជាទី្ខាល់ខាា   ។ 
២. លគ្ព្វោះជាទី្ផា លៅនូវធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលជាទី្

លកើត្ ។ 
៣. លគ្ព្វោះជា នកទំលៅោន់សងារទ្ កខប្ែល ូរ ប្ងាងរកលហើ  

លៅថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាទី្ខាល់ខាា   ម្ចនវចនត្ថៈកន ងបររត្ថទី្បនីែីោ 
សប្រដងថា  

អា ត្នតិ  ត្តលទ ផល បបត្តិយ ភ សំ ឧសសហទត  វ ិ លហានតីតិ្ = 
អា ត្ទនិ  

ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណាម្ចនសភាពហាក់ែូចជាម្ចនលសចកដី
ពាយរក្គ្កប្លងលែើរបីនឹងញា ំងផលរបស់ខាួនឱ្យលកើត្លឡើង ែូលចាន ោះធរ៌
ោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ ។ 

លសចកដីថា ចោខា  ត្នៈ និងរូបា ត្នៈ ោំង ២ ជាលហត្ ឱ្យលកើត្
ោរល ើញ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ោរល ើញលទ្ើបជាផលរបស់អា ត្នៈ
ោំង ២ ប្ែលម្ចនចកខ  និងរូបាររោណ៍ ជា នកខាលខ់ាា  កន ងកិចាឱ្យម្ចន
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ោរលសា អាររោណ៍របស់ខាួនលឡើង ចកខ និងរូប លទ្ើបលឈាោ ោះថា អា ត្នៈ 
លគ្ព្វោះជាទី្ខាល់ខាា   ។ 

លៅថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាទី្ផា លៅនូវធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក 
ប្ែលជាទី្លកើត្ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា  

អា សង្កខ លត្ ចិត្តលចត្សិកធលរោ ឯតនិ ត្លទនតិ វតិថ លរនតីតិ្ = 
អា ត្ទនិ  

ប្គ្បថា ចកខ បសាទ្និងរូបាររោណ៍ជាលែើរោងំលនោះ រប្រងលធាើចិត្តនិង
លចត្សិកធរ៌ ប្ែលលៅថា អា ៈ ឱ្យផា ទូ្លំទូ្ោ ចលគ្រើនលឡើង 
ែូលចាន ោះចកខ បសាទ្ និងរូបាររោណ៍ជាលែើរោំងលនោះ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ ។ 

ប្ែលលៅថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជា នកទំលៅោន់សងារទ្ កខប្ែល
 ូរ ប្ងាងរកលហើ  លសចកដីថា អា ត្នៈោំងលនោះទំលៅ រ៊ឺ ទំលៅប្ត្
រា៉ាង ោន់សងារទ្ កខប្ែល ូរ ប្ងាងរកពី តី្ត្ ប្ែលកនាងលៅកន ង
សងាររកទី្បំផ ត្ខាងលែើរ និងទី្បំផ ត្ខាងច ងរិនបាន គ្រប់លពលលវោ
រិនគ្ត្ឡប់េ លគ្ោ  ប្ែលល ើងែឹងលដ្ឋ ទូ្លៅថា ជាោរវលិវល់
លកើត្សាា ប់របស់សត្ាោំង   ប្រនពិត្ រ៊ឺ ោរទំលៅរបស់អា ត្នៈ 
កន ងសងារទ្ កខប្ែល ូរ ប្ងាងលទោះឯង ។ 

អា ត្នៈប្ែលម្ចនលសចកដីលផសងគន  គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដង
លផសងគន ទ្ ក ១២ យ៉ាង ម្ចនគថាសងគហៈ សប្រដងទ្ កែូលចនោះ  
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គាថាសង្គហៈទី ១២ 
 ១២. ោា ោររោណលភលទ្ន               ភវទត  ត្ទនិ ច 
        ោា ោលរពត្ទ្ បបនន-               បរយិល ន ោត្ លយ ។ 

ប្គ្បថា អា ត្នោំង   ១២ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នោា រ និង
អាររោណ៍ ចំប្ណកោត្ ោំង  ម្ចន ១៨ យ៉ាង តរលំដ្ឋប់ក្នវញិ្ញា ណ
ប្ែលលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័ ោា រ និងអាររោណ៍ោំងលទោះ ។ 

លសចកដីថា អា ត្នៈ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នោា រម្ចន ៦ ជាអា ត្នៈ
ខាងកន ង លៅថា  ជឈត្តិោ ត្នៈ លព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នអាររោណ៍ក៏ម្ចន 
៦ ជាអា ត្នៈខាងលគ្ៅ លៅថា ពហិោធ  ត្នៈ រួរអា ត្នៈម្ចន ១២ ។ 

 
អាយត្នៈ ១២ 

១. ចោខា  ត្ន ចកខ  លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យចិត្ត 
លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ ចកខ បសាទ្រូប ។ 

២. លសាត ត្ន លសាត្ៈ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យ
ចិត្ត លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ លសាត្បសាទ្រូប ។ 

៣. ឃាទ ត្ន ឃានៈ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យចិត្ត 
លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ ឃានបសាទ្រូប ។  

៤. ជិវា ត្ន ជិវា  លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យចិត្ត 
លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ ជិវា បសាទ្រូប ។ 

៥. ោយ ត្ន ោ ៈ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យចិត្ត 
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 លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ ោ បសាទ្រូប ។ 
៦. រូបា ត្ន រូបាររោណ៍ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យ

ចិត្ត លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ វណោរូប ។ 
៧. សោោ  ត្ន សោោ ររោណ៍ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ 

ឱ្យចិត្ត លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ សទ្ោរូប ។ 
៨. រទធ  ត្ន រទធ ររោណ៍ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យ

ចិត្ត លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ រនធរូប ។ 
៩. រសា ត្ន រសាររោណ៍ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យ

ចិត្ត លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ រសរូប ។ 
១០. លផ្ទែាព្វា  ត្ន លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះ

ជាលហត្ ឱ្យចិត្ត លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ បឋវរីូប លត្លជារបូ 
និងវលយរូប ។ 

១១. រទ ត្ន ចិត្ត លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យ
លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ ចិត្តោំង ស់ ។ 

១២. ធម្ចោ  ត្ន ធរ៌ លឈាោ ោះថា អា ត្នៈ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យចិត្ត 
លចត្សិកលកើត្  ងគធរ៌ បានែល់ ស ខ ររូប ១៦ លចត្សិក ៥២ និព្វា ន ។ 

អា ត្នៈប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់គ្តស់ទ្ ក ១២ យ៉ាង លគ្ព្វោះគ្ទ្ង់
កំណត់្ែល់ោា រប្ែលជាទី្លកើត្ និងអាររោណ៍ ប្ែលជាទី្ែឹងក្នវញិ្ញា ណ 
៦ ោលប្ចកលចញជា អា ត្នៈខាងកន ង និងអា ត្នៈខាងលគ្ៅលហើ  
នីរួ ៗ បាន ៦ ែូលចនោះ រ៊ឺ  
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អា ត្នៈខាងកន ង ៦            អា ត្នៈខាងលគ្ៅ ៦ 
ចោខា  ត្នៈ                         រូបា ត្នៈ 
លសាត ត្នៈ                      សោោ  ត្នៈ 
ឃាទ ត្នៈ                      រទធ  ត្នៈ 
ជិវា ត្នៈ                          រសា ត្នៈ 
ោយ ត្នៈ                     លផ្ទែាព្វា  ត្នៈ 
រទ ត្នៈ                        ធម្ចោ  ត្នៈ 
ោរប្ចកអា ត្នៈ ១២ ប្ែលជាលហត្ ឱ្យចិត្ត លចត្សិក លកើត្លឡើង 

ជាអា ត្នៈខាងកន ង និងអា ត្នៈខាងលគ្ៅលទោះ អាស្ស័ អា ត្នៈ
ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងខនធសទដ នរបស់សត្ា ប្ែលជាប់រកពីករោរបស់ខាួន
លដ្ឋ គ្ត្ង់ ចាត់្ជាអា ត្នៈខាងកន ង បានែល់  ជឈត្តិោ ត្នៈ ៦ 
ចំប្ណកអាររោណ៍ ែូចជាវត្ថ ប្ែលបលង្កអ នចូលរករកអា ត្នៈ ចូលរក
ោន់ខាួនឱ្យលកើត្ោរែឹង ោរល ើញលឡើង ែូលចនោះអាររោណ៍ប្ែលហាក់បីែូច
ជាគ្តូ្វោន់ ក លទ្ើបចាត់្ជាអា ត្នៈខាងលគ្ៅ បានែល់ ពហិោធ -
 ត្នៈ ៦ ។ 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ប្ែលលឈាោ ោះថា ជាអា ត្នៈខាងកន ង លគ្ព្វោះលកើត្
លៅជាគ្បចាំកន ងខនធសទដ នរបស់សត្ា រ៊ឺ ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាដ ត្ 
ោ  ចិត្ត រប្រងលកើត្លៅជាគ្បចាំយ៉ាងជិត្សនិត្ ចំប្ណកប្ែលលឈាោ ោះថា 
អា ត្នៈខាងលគ្ៅ លគ្ព្វោះរិនបានលកើត្លៅជាគ្បចាំ និងអា ត្នៈ
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ខាងលគ្ៅខាោះរិនម្ចនគ្បាកែលៅកន ងខនធសទដ ន ែូចជាគ្ពោះនិព្វា នប្ែលជា
ធម្ចោ  ត្នៈ ។ 

អា ត្នៈោំង ១២ ោលលព្វលលដ្ឋ ភាពជាអាររោណ៍ របស់
បញ្ញា កន ងវបិសសទភូរិ លដ្ឋ សលងខបលហើ  កន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី
 ែាកថា ចាត់្រទ ត្នៈ និងធម្ចោ  ត្នៈ សលន្រង្កគ ោះចូលកន ង ទម្ច ត្នៈ 
អា ត្នៈែ៏លសសោំង ១០ លទោះ សលន្រង្កគ ោះចូលកន ង រូបា ត្នៈ ។ 

 
៤. ធាតុ្ 

ោត្  រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់សភាវលកខណៈរបស់ខាួន លដ្ឋ រិន
វបិរតិ្ប្គ្បគ្បួល ម្ចនវចនត្ថៈថា  

 ត្តលទ សភាវ ំោលរតី្តិ្ = ោត្    
ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណាគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវសភាវៈរបស់ខាួន ែូលចាន ោះ

ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ោត្  ។ 
ោត្ លៅម្ចន ត្ថែក្ទ្ៗ លគ្ចើនគ្បោរលទ្ៀត្ ែូចជា ែាកថា ថា 

ប្ែលសត្ាគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ ក រ៊ឺ ោត្ ោំង   ប្ែលសត្ាោំងពួងគ្តូ្វគ្ទ្គ្ទ្ង់
ទ្ ក ឬទ្ទួ្លទ្ កែូចជាសម្ចភ រៈប្ែលគ្តូ្វរន សសលីប្សងទ្ទួ្លទ្ កែូលចាន ោះ 
និងលគ្ព្វោះ ត្ថថា ជាោរចាត់្ប្ចង លសចកដីថា ោត្ ោំង  គ្តឹ្រប្ត្ជា
ោរចាត់្ប្ចងទ្ កខទ្ កប៉ា លណាោ ោះ ឬជាតួ្លហត្  ប្ែលលធាើឱ្យសត្ាគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
កន ងសងារទ្ កខលផសងៗ លរឿ ៗ ឬោត្ ោំងលនោះ ជាទី្តំង រ៊ឺ ទី្សថិត្លៅក្ន
សងារទ្ កខ ប្ែលសត្ាបានលធាើទ្ កខលផសងៗ ែូចជាចកខ  លសាត្ៈ ជាលែើរ 
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រួរលសចកដីថា ប្ែលលឈាោ ោះថា  ោត្  លគ្ព្វោះជាធរោជាតិ្ប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់សភាវ
លកខណៈរបស់ខាួន លដ្ឋ រិនប្គ្បគ្បួលផ្ទា សប់ដូរ ឬធរោជាតិ្ប្ែលគ្ទ្គ្ទ្ង់
ទ្ ក  ឬចាត់្ប្ចងទ្ កជាលែើរ ោត្ ោំងលនោះ ែូច តត របស់ពួកតិ្រ ថ ិ ប្ែល
 ល់ល ើញថា ជាតួ្ខាួន ប្ត្នឹងថារិនម្ចនពិត្លដ្ឋ សភាវៈក៏លទ្ ោល
កំណត់្តរសភាវលកខណៈ ប្ែលជាចំប្ណកលផសងៗ របស់ោងោ 
លហើ  រប្រងម្ចនលឈាោ ោះថា ោត្  ែូចជាចំប្ណកលផសងៗ របស់ ត្តភាព 
ប្ែលលៅថា ខនធ ៥ ក៏ម្ចនលឈាោ ោះថា ោត្  បានែូចគន  ។ 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ព្វកយថា ោត្  ជាលឈាោ ោះរបស់វត្ថ ប្ែលគ្បាសចាក
ជីវៈប៉ា លណាោ ោះ លព្វលរ៊ឺ លគ្ៅពីោត្  នឹងបែិលសធភាពជាសត្ាលហើ  ប្េរ
ោំងបែិលសធ ជីវតិ្ លទ្ៀត្ផង ែូចវចនត្ថៈ ប្ែលសប្រដងថា  

និសសត្តនិជាីវលែាន = ោត្   
ប្គ្បថា ោត្ រិនប្រនសត្ា រិនប្រនជីវៈ ប្ត្ជាសភាវធរ៌ប៉ា លណាោ ោះ។ 
ែូលចាន ោះគ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់សប្រដងថា ចកខ បសាទ្ ជាលែើរ លឈាោ ោះថា 

ោត្  លគ្ព្វោះម្ចនលសចកដីថា រិនប្រនសត្ា រិនប្រនជីវៈ សូរបីរហាភូត្រូប 
ឧបាោ រូបែក្ទ្ៗ រហូត្ែល់ ចិត្ត លចត្សិក និងនិព្វា ន ក៏ចាត់្ជា ោត្  
ោំង ស់ លដ្ឋ លហត្ លនោះ ោត្  លទ្ើបម្ចនលឈាោ ោះលផសងៗ លសចកដីថា 
ែូចជា អាភាោត្  ស ភោត្  អាោសានញ្ញា  ត្នោត្  លនវសញ្ញា ទ-
សញ្ញា  ត្នោត្  សញ្ញា លវទ្ ិត្និលោធោត្  ោរោត្  ពាបាទ្ោត្  
វហិិងសោត្  លនកខរោោត្  បឋវោីត្  អាលបាោត្  លត្លជាោត្  វលយោត្  
សងខត្ោត្   សងខត្ោត្  និងែក្ទ្ៗ យ៉ាងលគ្ចើនលទ្ៀត្ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                             សរ ចា សងគហវភិារ 

-171- 

គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សលងខបោត្ ោំង ស់ សប្រដងទ្ កកន ងគ្ពោះសូគ្ត្
គ្តស់ថា ោត្ ម្ចន ៦ យ៉ាង បានែល់  

១. បឋវោីត្  = ោត្ ែី, ២. អាលបាោត្  = ោត្ ទឹ្ក, ៣. លត្លជាោត្  = 
ោត្ លភាើង, ៤. វលយោត្  = ោត្ ខយល់, ៥. អាោសោត្  = លរាទ្លទ្, 
៦. វញិ្ញា ណោត្  = ោត្ ែឹង ។ 

លដ្ឋ  ត្ថរបសោ់ត្ ោំង ៦ លនោះ ម្ចនលសចកដីថា បឋវោីត្  
ជាោត្ រងឹ អាលបាោត្  ជាោត្ ហូរ លត្លជាោត្  ជាោត្ លៅដ  វលយោត្  
ជាោត្ តឹ្ងញ័រ អាោសោត្  ជាលរាទ្លទ្ប្ែលប៉ាោះរិនបាន វញិ្ញា ណោត្  
ជាោត្ ែឹង សំលៅ ក ប្ែលនឹងសប្រដងចំលព្វោះោត្ ប្ែលោក់ទ្ងគន នឹង
សទដ នរបស់សត្ាលដ្ឋ សលងខប លែើរបីឱ្យែឹងថា ជាសភាវៈ ជារបស់
លសាោះសូនយ គ្បាសចាកភាពជាសត្ា ។ 

ចំប្ណកប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដងទ្ កកន ងគ្ពោះ ភិធរោ 
សប្រដងោត្  ម្ចនចំនួន ១៨ ោត្  បំណងសប្រដងសភាវៈប្ែលជាប់ោក់ទ្ង
កន ងសទដ នរបស់សត្ា លដ្ឋ អាស្ស័ ោា រ អាររោណ៍ និងវញិ្ញា ណ នីរួ  ៗ
ម្ចន ៦ ពួក ។ 

ធាតុ្ ១៨ 
១. ចកខ ោត្  ចកខ  លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវភាពថាា  

ប្ែលនឹងទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ រកប៉ាោះខោប់បាន  ងគធរ៌ បានែល់ ចកខ បសាទ្
រូប ។ 
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២. លសាត្ោត្  លសាត្ៈ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវ
ភាពថាា ប្ែលនឹងទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ រកប៉ាោះខោប់បាន  ងគធរ៌ បានែល់ 
លសាត្បសាទ្រូប ។ 

៣. ឃានោត្  ឃានៈ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវភាពថាា  
ប្ែលនឹងទ្ទួ្លរទធ ររោណ៍ រកប៉ាោះខោប់បាន  ងគធរ៌ បានែល់ ឃាន
បសាទ្រូប ។ 

៤. ជិវាោត្  ជិវា  លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវភាពថាា  ប្ែល
នឹងទ្ទួ្លរសាររោណ៍ រកប៉ាោះខោប់បាន  ងគធរ៌ បានែល់ ជិវា បសាទ្របូ ។ 

៥. ោ ោត្  ោ ៈ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវភាពថាា  
ប្ែលនឹងទ្ទួ្លលផ្ទែាព្វា ររោណ៍ រកប៉ាោះខោប់បាន  ងគធរ៌ បានែល់ 
ោ បសាទ្រូប  ។ 

៦. រូបោត្  រូបាររោណ៍ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវោរ
ប៉ាោះខោប់ចកខ បសាទ្បាន  ងគធរ៌ បានែល់ វណោរូប រ៊ឺ ពណ៌លផសងៗ ។ 

៧. សទ្ោោត្  សោោ ររោណ៍ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវោរ
ប៉ាោះខោប់លសាត្បសាទ្បាន  ងគធរ៌ បានែល់ សទ្ោរូប រ៊ឺ សំលឡងលផសង  ៗ។ 

៨. រនធោត្  រទធ ររោណ៍ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវោរ
ប៉ាោះខោប់ឃានបសាទ្  ងគធរ៌ បានែល់ រនធរូប រ៊ឺ កាិនលផសងៗ ។ 

៩. រសោត្  រសាររោណ៍ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវោរ
ប៉ាោះខោប់ជិវា បសាទ្  ងគធរ៌ បានែល ់រសរូប រ៊ឺ រសលផសងៗ ។ 
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១០. លផ្ទែាពាោត្  លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់
ទ្ កនូវោរប៉ាោះខោប់ោ បសាទ្  ងគធរ៌ បានែល់ បឋវរីូប លត្លជារូប 
និងវលយរូប រ៊ឺ សរផសសលផសងៗ ។ 

១១. ចកខ វញិ្ញា ណោត្  ចកខ វញិ្ញា ណ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់
ទ្ កនូវោរល ើញរូបាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ ចកខ វញិ្ញា ណចិត្ត ២ ។ 

១២. លសាត្វញិ្ញា ណោត្  លសាត្វញិ្ញា ណ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះ
គ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវោរឮ  ងគធរ៌ បានែល់ លសាត្វញិ្ញា ណចិត្ត ២ ។ 

១៣. ឃានវញិ្ញា ណោត្  ឃានវញិ្ញា ណ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះ
គ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវោរែឹងកាិន  ងគធរ៌ បានែល់ ឃានវញិ្ញា ណចិត្ត ២ ។ 

១៤. ជិវា វញិ្ញា ណោត្  ជិវា វញិ្ញា ណ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់
ទ្ កនូវោរែឹងរស  ងគធរ៌ បានែល់ ជិវា វញិ្ញា ណចិត្ត ២ ។ 

១៥. ោ វញិ្ញា ណោត្  ោ វញិ្ញា ណ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះ
គ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវោរែឹងសរផសស  ងគធរ៌ បានែល ់ ោ វញិ្ញា ណចិត្ត ២ ។ 

១៦. រលទោត្  ចិត្ត ៣ ែួង លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវ
ោរែឹងបញ្ញា ររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ាោា ោវជានៈ ១ សរបែិចេនៈ ២។ 

១៧. រលទវញិ្ញា ណោត្  ចិត្ត ៧៦ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់
ទ្ កនូវោរែឹងអាររោណ៍  ងគធរ៌ បានែល់ ចិត្ត ៧៦ ែួង (លវៀរទ្ាិបញ្ា
វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ រលទោត្  ៣) ។ 
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១៨. ធរោោត្  សភាវធរ៌ ៦៩ លឈាោ ោះថា ោត្  លគ្ព្វោះគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវ
សភាវលកខណៈរបស់ខាួនៗ  ងគធរ៌ បានែល់ លចត្សិក ៥២ ស ខ ររូប 
១៦ និព្វា ន ១ ។ 

ោត្ ោងំ ១៨ លនោះ ោលប្ចកលចញតរោា រ អាររោណ៍ និង
វញិ្ញា ណនីរួ ៗ បាន ៦ ែូលចនោះ រ៊ឺ  

   ោា រ                    អាររោណ៍                    វញិ្ញា ណ 
ចកខ ោត្     រូបោត្         ចកខ វញិ្ញា ណោត្  
លសាត្ោត្   សទ្ោោត្   លសាត្វញិ្ញា ណោត្  
ឃានោត្   រនធោត្    ឃានវញិ្ញា ណោត្  
ជិវាោត្     រសោត្   ជិវា វញិ្ញា ណោត្  
ោ ោត្   លផ្ទែាពាោត្   ោ វញិ្ញា ណោត្  
(បញ្ាោា រ)               បញ្ញា ររោណ៍  រលទោត្  
រលទោា រ                ធរោោត្   រលទវញិ្ញា ណោត្  
គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដង ោត្  លដ្ឋ ភាពជាសភាវៈបែិលសធ ភាព

ជាសត្ា ជាជីវតិ្ ែូចប្ែលសត្ាោំង   ល់ លគ្ព្វោះធរោតសត្ា
ោំង  កន ងលោកលនោះ រប្រងម្ចនោរល ើញ ឮ ែឹងកាិន ែឹងរស 
ែឹងលផ្ទែាពាៈ និងម្ចនោរនឹករិត្ែូចគន ោំង ស់ ប្ែលកិចាោរង្ករលផសង  ៗ
ោំងលទោះ នឹងម្ចនលឡើងបានក៏គ្តូ្វអាស្ស័ ោរគ្បជ ំរួរគន  រវងោា រ 
អាររោណ៍ វញិ្ញា ណ ប្ែលជាោត្ ោំង ១៨ ែូចលព្វលលហើ  លគ្ៅពីោរ 
គ្បជ ំគន របស់ោត្ ោំង ១៨ លនោះលហើ  ោរង្ករលផសងៗ របស់សត្ាោំង
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លទោះក៏រប្រងម្ចនរិនបាន ែូលចាន ោះោត្ ោំង ១៨ លទោះ លទ្ើបលៅថា 
ជានិសសត្ត បែិលសធសត្ាប រគលថា រិនប្រនសត្ា និងោរ ល់របស់
រន សសោំង  ប្ែល ល់ថា ោលសត្ាោំង  ែល់នូវលសចកដី
សាា ប់ ោងោ ប៉ា លណាោ ោះប្ែលសាា ប់ ប្ត្វញិ្ញា ណរិនបានសាា ប់លៅផងលទ្ 
ោលសត្ាសាា ប់លហើ វញិ្ញា ណក៏នឹងលចញចាកោងោ ចាស់ ផ្ទា ស់លៅ
រកោងោ េោីត្លៅលទ្ៀត្ ោរ ល់ែូលចនោះចាត់្ថា ជា ត្តវទ្ បាោន រ៊ឺ 
ម្ចនលសចកដីគ្បោន់ម្ចំថា សត្ាោំង  លទោះ ម្ចនជីវ ត្ត ជាវត្ថ ម្ចន
ឫទ្ធិលត្ជលផសងៗ លៅកន ងខាួនលទ្ៀងោត់្ លសចកដីពិត្ តួ្ជីវ ត្តលនោះរិនសាា ប់ 
នឹងផ្ទា ស់ពីភពចាស់លៅរកទី្លកើត្េោីលទោះរិនម្ចន ោរលកើត្ ោរតំងលៅ
និងោរសាា ប់ោំងលនោះ ស ទ្ធប្ត្គ្បគ្ពឹត្តលៅតរសភាពរបស់ោត្ ោំង ស់ 
លព្វលរ៊ឺ ោលសាា ប់លទោះ វញិ្ញា ណោត្  ធរោោត្  និងចកខ ោត្  ជាលែើរ 
ប្ែលជាករោជរូបក៏រលត់្ និងោលលកើត្វញិ្ញា ណោត្  ធរោោត្  និងចកខ ោត្ 
ជាលែើរលទោះឯង ប្ែលជា នកលកើត្ អាស្ស័ សភាពោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់
ោត្ ោំង ១៨ លនោះ លទ្ើបបែិលសធ ជីវ ត្ត និងលព្វលថា ជានិជីាវ រ៊ឺ 
រិនប្រនជីវ ត្ត  និងបណាដ ោត្ ោំង ១៨ គ្បោរ ោលលព្វលលដ្ឋ 
សលងខបលហើ  ក៏បានែល់ រូបោត្  និងធរោោត្  លទោះឯង ។ 
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៥. អរយិសឆចៈ 
 រ ិសចា រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាលសចកដីពិត្របស់គ្ពោះ រ ិោំង   

ម្ចនគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាលែើរ រប្រងែឹងចាស់ចាក់ធា ោះកន ងសចាធរ៌ោំងលនោះ 
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់លៅថា  រ ិសចាៈ ម្ចនគ្ពោះបាលីថា  

 រយិនំ សចាា និ =  រ ិសចាា និ 
ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជាលសចកដីពិត្របស់គ្ពោះ រ ិោំង   លឈាោ ោះថា 

 រ ិសចាៈ ។ 
សចាធរ៌ោំងលទោះ ប េ ជានោំង  រប្រងែឹងរិនបាន រ៊ឺ ចូល

រិនែល់ជលគ្ដរបស់សចាធរ៌លទោះ ែូលចាន ោះលទ្ើបសប្រដងថា នរណាកដីប្ែល
ចូលែល់សចាៈលទោះ រប្រងឱ្យសលគ្រចភាពជាគ្ពោះ រ ិលឡើងរក 
គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្តស់ថា ម្ចន លភិកខ ោំង   ត្ថារត្ជាគ្ពោះ រហនត
សម្ចោ សរព ទ្ធប្ែលសត្ាលោក លៅថា គ្ពោះ រ ិៈ លគ្ព្វោះជា នកគ្តស់ែឹង
 រ ិសចាៈលនោះតរលសចកដីពិត្ ។ 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  រ ិសចាៈ បានលសចកដីថា ជាសចាៈប្ែលពិត្
គ្បាកែ រិនខ សភាា ត់្ល ាៀងឃាា ត្ គ្តស់ថា ម្ចន លភិកខ ោំង   
 រ ិសចាៈ ៤ លនោះ ជារបស់ពិត្គ្បាកែ រិនខ ស រិនប្រនជាគ្បោរែក្ទ្ 
ត្ថារត្លទ្ើបលៅថា  រ ិសចា ែូចម្ចនគ្ពោះបាលីថា  

  រយិនិ ត្ថានិ សចាា និ =  រ ិសចាា និ  
ប្គ្បថា សចាធរ៌ោំង ៤ ប្ែលជាលសចកដីពិត្រិនប្គ្បគ្បួល លឈាោ ោះថា 

 រ ិសចាៈ ។ 
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 រ ិសចាៈម្ចន ៤ គ្បោរ ម្ចនគថាសងគហៈសប្រដងថា  

គាថាសង្គហៈទី ១៣ 
១៣. ទ្ កខំ លត្ភូរកំ វែដំ                 ត្ណាា  សរ ទ្លយ ភលវ 

        និលោលោ ទរ និព្វា នំ           រលគគ  លោក ត្តលោ រលត ។ 
 ប្គ្បថា វែដៈប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភូរិោំង ៣ លឈាោ ោះថា ទ្ កខ ត្ណាា  
លឈាោ ោះថា សរ ទ្  និព្វា ន លឈាោ ោះថា និលោធ លោក ត្តរ លឈាោ ោះថា ររគ ។ 
 

អរយិសឆចៈ ៤ 
១. ទ្ កខសចា ធរ៌ប្ែលជាទ្ កខតរលសចកដីពិត្របស់គ្ពោះ រ ិៈ 

 ងគធរ៌ បានែល់ លោកិ ចិត្ត ៨១ លចត្សិក ៥១ (លវៀរលោភ) រូប ២៨ 
(ឥន្រនោិ ពទ្ធរូប) ។ 

២. សរ ទ្ សចា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្ទ្ កខ  ងគធរ៌ បានែល់ 
លោភលចត្សិក ។ 

៣. និលោធសចា ធរ៌ប្ែលជាទី្រលំត់្ទ្ កខ  ងគធរ៌ បានែល់ និព្វា ន។ 
៤. ររគសចា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យែលោ់ររលំត់្ទ្ កខ  ងគធរ៌ បានែល់ 

 ងគររគ ៨ ប្ែលលៅកន ងររគចិត្ត ៤ ។ 
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អធបិាយអរយិសឆចៈ ៤ 

ទុក្ខសឆច 
ទ្ កខសចា ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

១. បីឡនលតថ  ម្ចន ត្ថថា ោែសងកត់ ។ 
២. សងខត្លតថ  ម្ចន ត្ថថា ប្ដេបចា័ តក់ប្ត្ង ។ 
៣. សទត បលតថ  ម្ចន ត្ថថា ឱយលៅដ គ្កហា  ។ 
៤. វបិរណិារលតថ  ម្ចន ត្ថថា ប្គ្បគ្បួល ។ 
ោលលព្វលលដ្ឋ ស ត្តនតន័  សប្រដងទ្ កខ ទ្ ក ១២ គ្បោរ រ៊ឺ  
១. ជាតិ្ទ្ កខ = ោរលកើត្ជាទ្ កខ ។ 
២. ជោទ្ កខ = ោរចាស់ជាទ្ កខ ។ 
៣. ររណទ្ កខ = ោរសាា ប់ជាទ្ កខ ។ 
៤. លសាកទ្ កខ = លសចកដីលសាកលៅជាទ្ កខ ។ 
៥. បរលិទ្វទ្ កខ = លសចកដីខសឹកខសួលជាទ្ កខ ។ 
៦. ទ្ កខទ្ កខ = លសចកដីទ្ កខោ ជាទ្ កខ ។ 
៧. លោរនសសទ្ កខ = លសចកដីលំបាកចិត្តជាទ្ កខ ។ 
៨. ឧបាយសទ្ កខ = លសចកដីតនតឹ្ងោរចលងអៀត្ចិត្តជាទ្ កខ ។ 
៩.  បបលិ ហិសរបលយរទ្ កខ = ជួបវត្ថ ប្ែលរិនជាទី្ស្ស ញ់

ជាទ្ កខ ។ 
១០. បិល ហិវបិបលយរទ្ កខ = ោរគ្ព្វត់្គ្បាសចាកវត្ថ ប្ែលជាទី្

ស្ស ញ់ជាទ្ កខ ។ 
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១១.  របចិេំ ន លភតិ្ ត្របទិ្ កខ = គ្បាថាន វត្ថ ណារិនបានវត្ថ លទោះ
ជាទ្ កខ ។ 

១២. សងខិលត្តន បញ្ា បាោនកខទធ ទ្ ោខ  = លដ្ឋ សលងខបឧបាោន
ខនធ ៥ ជាទ្ កខ ។ 

ោលលព្វលលដ្ឋ  ភិធរោន័  ទ្ កខសចា រួរធរ៌ ១៦០ (ចិត្ត ៨១ 
លចត្សិក ៥១ រូប ២៨) គ្បោរ លដ្ឋ សលងខបបានែល់ រូប និងទរ ។ 

រួរលសចកដីថា ោ និងចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភូរិ ៣ រ៊ឺ ោរភូរិ 
រូបភូរិ និង រូបភូរិលទោះឯងជាលសចកដីពិត្ រ៊ឺ ទ្ កខសចាៈ ។ 

លដ្ឋ កិចា ជាបរញិ្ញា កិចា រ៊ឺ កិចាប្ែលគ្តូ្វកំណត់្ែឹង សំលៅែល់ 
ទ្ កខសចាៈលទោះម្ចនលៅជាគ្បចាំ ប្ត្ល ើងរិនបានកំណត់្ែឹង លទ្ើបរួរ
កំណត់្ែឹង ។ 

សម្ុទយសឆច 
សរ ទ្ សចា ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

១. អា ូហនលតថ  ម្ចន ត្ថថា គ្បរូលរក ។ 
២. និោនលតថ  ម្ចន ត្ថថា ជាលហត្ គ្បរល់ឱ្យនូវផល ។ 
៣. សំលយរលតថ  ម្ចន ត្ថថា គ្បកបទ្ កនូវទ្ កខ ។ 
៤. បលិលព្វធលតថ  ម្ចន ត្ថថា ជាលគ្រឿងកងាល ់។ 
លដ្ឋ ស ត្តនតន័ សប្រដងលហត្ ឱ្យលកើត្ទ្ កខ បានែល់ ត្ណាា   ៣ រ៊ឺ 
១. ោរត្ណាា  រ៊ឺ លសចកដីគ្បាថាន ោរភពលដ្ឋ លគ្ត្ក រជាប់ចិត្ត 

កន ងបញ្ាោររ ណាររោណ៍ គ្ពោះ ទគរីលោះបានដ្ឋច់ខាត្ ។ 
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២. ភវត្ណាា  រ៊ឺ លសចកដីគ្បាថាន រូបភព  រូបភព លដ្ឋ លគ្ត្ក រែល់
ឈានសម្ចបត្តិ និងលសចកដីគ្បាថាន អាររោណ៍ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ សសសត្ទិ្ែាិ 
ភវត្ណាា ោំង ស់លនោះ រហត្តររគ លទ្ើបលោះបាន ។ 

៣. វភិវត្ណាា  រ៊ឺ ោរគ្បាថាន ដ្ឋច់ចាកភព លដ្ឋ លគ្ត្ក រែល់ 
ឧលចេទ្ទិ្ែាិ ត្ណាា កន ងភពោំង ៣ លនោះ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ក្នទ្ កខសចាៈ 
លៅថា សរ ទ្ សចាៈ ោលលព្វលលដ្ឋ  ភិធរោន័ លហើ  សរ ទ្ 
សចាៈ បានែល់ លោភលចត្សិក វភិវត្ណាា  ម្ចនចំលព្វោះកន ងោរភូរិ 
លោះបានលដ្ឋ  លសាតបត្តិររគ ។ 

 
និច្រាធសឆច 

និលោធសចា ជាលឈាោ ោះរបស់ធរ៌ប្ែលរលត់្ទ្ កខ លទ្ើបលៅលឈាោ ោះ
បានរា៉ាងលទ្ៀត្ថា ទ្ កខនិលោធ ។ 

កន ងសចាៈលនោះ ព្វកយថា និ រប្រងសប្រដងោររិនម្ចន លោធ សលំៅ
ែល់ ោរគ្តច់លៅ និលោធ សលំៅែល់ រិនម្ចនោរគ្តច់លៅ ទ្ កខនិលោធ 
លទ្ើបម្ចនលសចកដីថា រិនម្ចនោរគ្តច់លៅកន ងទ្ កខ ឬោររិនគ្តច់លៅ
កន ងសងារ លគ្ព្វោះជាសចាៈប្ែលផ ត្ចាករតិ្ោងំពួង ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ 
ោលសចាៈទី្ ៣ ប្ែលប រគលបានសលគ្រចលហើ  រប្រងម្ចនោររិនគ្តច់
លៅកន ងទ្ កខ លទ្ើបលៅថា ទ្ កខនិលោធ ឬលគ្ព្វោះជាបែិបកខែល់ោរគ្តច់លៅ
កន ងទ្ កខលទោះ និងលគ្ព្វោះជាបចា័ ែល់ោររលត់្ទ្ កខ គ្រប់យ៉ាងលកើត្លឡើង
រិនបាន  ងគធរ៌ បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
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ោរប្ែលគ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលរលត់្ទ្ កខលទោះ ម្ចនគ្ពោះបាលី
សប្រដងថា  លសសវោិរនិលោលោ, ចាលគ, បែិនិសសលគគ , រ ត្តិ,  ទលលយ,  
 ធិបា ថា គ្បហារត្ណាា លដ្ឋ វោិរររគលហើ  រប្រងសលគ្រចែល់
ភវនិលោធនិព្វា ន បរយិ លសចកដីត្លៅថា  

អាស្ស័ គ្ពោះនិព្វា នលហើ  គ្បហារត្ណាា បាន គ្បហារភវៈោំង ៣ 
បាន រិនឱ្យម្ចនោរលគ្ត្ក រត្លៅលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ គ្ពោះនិព្វា នលទ្ើបជា
ោររលត់្ទ្ កខសចាៈប្ែលជាផល និងសរ ទ្ សចាៈប្ែលជាលហត្  
គ្បហារត្ណាា លដ្ឋ វោិរររគ លទោះក៏រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌រលត់្ត្ណាា  
ប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្ទ្ កខ លទ្ើបជាធរ៌រលំត់្ទ្ កខប្ែលជាផលរបស់ត្ណាា
ផង ។ 

ទុក្ខនិច្រាធសឆច 

ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
១. និសសរណលតថ  ម្ចនោររោស់លចញចាកទ្ កខោំងពួង ។ 
២. វលិវកលតថ  ជាធរ៌ប្ែលសាៃ ត់្ចាកកិលលសនិងកងទ្ កខ ។ 
៣.  សងខត្លតថ  ប្ែលបចា័ តក់ប្ត្ងរិនបាន ។ 
៤.  រត្លតថ  រិនម្ចនោរលកើត្ ោរសាា ប់ត្លៅ ។ 
ម្ចនវចនត្ថៈថា វែដទ្ កខសស និរ ជឈនំ  ន បាទ្ ធរោតបត្តិ វលសន 

ខិ ានំ ទ្ កខនិលោលោ ។ 
ប្គ្បថា ោររលត់្លៅក្នទ្ កខ រ៊ឺ ោរ ស់លៅលដ្ឋ រិនលកើត្លឡើង 
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លទ្ៀត្ នឹងរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅលទ្ៀត្ លឈាោ ោះថា ទ្ កខនិលោធ ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា  
ទ្ កខំ វ និរ ជឈតិ្ នបវត្តតិ្ ឯត្សោិនតិ ទ្ កខនិលោលោ ។ 
ទ្ កខរប្រងរលត់្លៅ រប្រងរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងនិព្វា នធរ៌លនោះ ែូលចាន ោះ

និព្វា នធរ៌លនោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា ទ្ កខនិលោធ ។ 
 ងគធរ៌របស់ទ្ កខនិលោធសចាៈ លទ្ើបបានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន លឈាោ ោះ

របសគ់្ពោះនិព្វា នលទោះម្ចនលគ្ចើន លដ្ឋ លៅលឈាោ ោះផោ  គន ជារួ សងខត្
ធរ៌ រ៊ឺ 

១.  លសសកោ វោិកោ =  អស់ោរៈរិនម្ចនសល់ ។ 
២. និលោលោ =   ការរលត់្ ។ 
៣. ចាលគ =    ការលោះ ។ 
៤. បែិនិសសលគគ  =   ការលោះែង់ ។ 
៥. រ ត្តិ =    ការរួ្ ។ 
៦.  ទលលយ =   ការរិនម្ចនអាល័  ។ 
៧. ោរកខលយ =   ការ ស់ោរៈ ។ 
៨. លោសកខលយ =   ការ ស់លោសៈ ។ 
៩. លម្ចហកខលយ =   ការ ស់លម្ចហៈ ។ 
១០. ត្ណា កខលយ =   ការ ស់ត្ណាា  ។ 
១១.  ន បាលោ =   ការមិនក ើតក ើង ។ 
១២.  ែបវត្តំ =   ការមិនរែរពឹតតកៅ ។ 
១៣.  និរិត្តំ =   ការរិនម្ចនករគឿងសមាគ េ់ ។ 
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១៤.  បបណិហិតំ្ =  ោរមិនមានទីោំង ។ 
១៥.  ទ ូហនំ =   ការមិនពាយរ ។ 
១៦.  បបែិសនធិ =   ការមិនមានបែិសនធិ ។ 
១៧.  ន បបដិវត្តិ =   ោរមិនវេិរត ែ់ ។ 
១៨.  រតិ្ =    ការរិនមានគតិ ។ 
១៩.  ជាតំ្ =   ោរមិនលកើត្ ។ 
២០.  ជរ ំ=    ោរមិនចាស់ ។ 
២១.  ពាធិ =   ោរមិន ៊ឺ ។ 
២២.  រតំ្ =   ោរមិនសាា ប់ 
២៣. អកសា ំ =   ការមិនមានកស្ ែីកសា  ។ 
២៤.  បរលិទ្វ ំ=   ោរមិនមានែរកិទវៈ ។ 
២៥.  ន បាយសំ =  ោរមិនចលងអៀត្ចងអល់ ។ 
២៦.  សងាិលិែាំ =   រិនម្ចនលសចកដីលៅហោង ។ 
ោំងលនោះស ទ្ធប្ត្ជាលឈាោ ោះរបស់គ្ពោះនិព្វា នោំង ស់ កន ងសតិ្បបដ្ឋា ន

សូគ្ត្ ម្ចនលទ្សទទ្ កជា ២ ន័ រ៊ឺ  
 ន លោរលទ្សទសប្រដងថា យ ំ ត្ណាា  លបាលទពភវោិ ជាលែើរ 

ម្ចនលសចកដីថា ោលលៅរិនោន់បានគ្បហារត្ណាា លដ្ឋ  រ ិររគលទោះ 
ត្ណាា ក៏រប្រងលកើត្កន ងអាររោណ៍ និងោា រោំង ៦ លទោះបាន និងតរន័ 
បែិលោរលទ្សទសប្រដងថា សាលខា បលនសា ភិកខលវ ត្ណាា  ជាលែើរ 
ប្ែលសប្រដងចំប្ណករលត់្របស់ត្ណាា ជាលសចកដីថា ោលគ្បហារត្ណាា
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លដ្ឋ  រ ិររគលហើ  ត្ណាា លទោះរប្រងរលត់្កន ងអាររោណ៍ និងោា រោំង 
៦ ែូលចនោះ ។ 

ម្គគសឆច 
ររគសចា ម្ចន ត្ថ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 

១. និ ានលតថ  រ៊ឺ សភាវៈប្ែលទំលចញចាកសងារវែដ ។ 
២. លហត្ាលតថ  រ៊ឺ សភាវៈប្ែលជាលហត្ ឱ្យែល់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
៣. ទ្សសនលតថ  រ៊ឺ សភាវៈប្ែលល ើញគ្ពោះនិព្វា ន ។ 
៤.  ធិបលត្ យលតថ  រ៊ឺ សភាវៈប្ែលជាធំកន ងោរល ើញគ្ពោះនិព្វា ន 

របស់សហជាត្ធរ៌ ។ 
ររគសចា ជាផាូវបែិបត្តិប្ែលជាលហត្ ឱ្យចូលែល់គ្ពោះនិព្វា ន លទ្ើប

ម្ចនលឈាោ ោះលៅថា ទ្ កខនិលោធគរិនីបែិបោ ជាបែិបោលែើរបីសលគ្រច
ោររលត់្ទ្ កខលទោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈថា  

កិលលលស ម្ចលរលទត  និព្វា នំ រចេនតិ ឯលត្ទតិ្ = រលគគ  ។ 
ធរោជាតិ្ណា ប្ែលគ្បហារកិលលសលហើ រប្រងែល់គ្ពោះនិព្វា ន 

ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ររគ បានែល់  ែាងគិកររគ រ៊ឺ  ងគររគ ៨ ។ 
 ងគររគ ៨ លទ្ើបម្ចនទទី្ោំងគ្បហារកិលលសផង សលគ្រចែល់

គ្ពោះនិព្វា នផង បែិបោប្ែលទំ នកបែិបត្តិឱ្យែល់គ្ពោះនិព្វា នលទោះក៏រ៊ឺ 
ររគោំង ៨ គ្បោរលទោះឯង បានែល់  

១. សម្ចោ ទិ្ែាិ, ២. សម្ចោ សងាបប, ៣. សម្ចោ វចា, ៤. សម្ចោ ករោនត, 
៥. សម្ចោ អាជីវៈ, ៦. សម្ចោ វយរៈ, ៧. សម្ចោ សតិ្, ៨. សម្ចោ សម្ចធិ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                             សរ ចា សងគហវភិារ 

-185- 

 រ ិររគោំង ៨ គ្បោរលនោះ លៅថា ទ្ កខនិលោធគរិនីបែិបោ-
 រ ិសចាៈ លគ្ព្វោះជាបែិបោប្ែលជាលហត្ ឱ្យសលគ្រចែល់គ្ពោះនិព្វា ន
ោត្ លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 

 
ច្ោលច្ោយកិ្ឆចរបសអ់រយិសឆចៈមន ៤ ព្បការ គឺ 

១. ទ្ កខសចា ជាបរលិញ្ា យកិចា រ៊ឺ កិចាប្ែលរួរកំណត់្ែឹង លសចកដីថា 
ទររូបខនធ ៥ លដ្ឋ សភាវធរ៌ ១៦០ គ្បោរលទោះ ជាទ្ កខសចាៈ ប្ែលគ្តូ្វ
កំណត់្ែឹងលគ្ព្វោះជាផលប្ែលលកើត្ពីលហត្  រ៊ឺ សរ ទ្  ។ 

២. សរ ទ្ សចា ជាបហានកិចា រ៊ឺ កិចាប្ែលគ្តូ្វលោះបង់ឱ្យ ស់
លៅ លសចកដីថា ត្ណាា  ៣ លដ្ឋ សភាវៈ បានែល់ លោភលចត្សិកលទោះ 
គ្តឹ្រប្ត្កំណត់្ែឹងប៉ា លណាោ ោះរិនបាន លគ្ព្វោះជាតួ្លហត្ ឱ្យលកើត្ទ្ កខសចាៈ 
លទ្ើបម្ចនទទី្នឹងគ្តូ្វលធាើឱ្យ ស់លៅ ោលអាចលធាើឱ្យ ស់លៅបានលគ្ចើន
ប៉ា នណា ទ្ កខសចាៈប្ែលជាផលក៏ ស់លៅប៉ា លណាោ ោះ ។ 

៣. និលោធសចា ជាសចេិកិរយិកិចា រ៊ឺ ជាធរ៌ប្ែលគ្តូ្វលធាើឱ្យជាក់
ចាស់ បានែល់គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលរលត់្ទ្ កខ និងរលត់្ត្ណាា លទោះ 
ម្ចនទទី្គ្តូ្វសលគ្រចែល់ ឬលធាើឱ្យជាក់ចាស់ រ៊ឺ គ្តូ្វលធាើឱ្យែល់ ធរ៌ប្ែល
រលត់្ត្ណាា  លសចកដីថា ោលលោះត្ណាា ប្ែលជាធរ៌ប្ែលរួរលោះរហូត្
ែល់ត្ណាា  ស់លៅលហើ  លទ្ើបែល់គ្ពោះនិព្វា ន ោលត្ណាា រិនម្ចនលៅ
កន ងទី្លទោះ ធរ៌លទោះលឈាោ ោះថា និលោធសចាៈ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
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៤. ររគសចា ជាភាវទកិចា រ៊ឺ កិចាប្ែលគ្តូ្វចលគ្រើនឱ្យក្គ្កប្លង
លឡើង ររគសចាៈលនោះ ជា នកលធាើោរ រិនប្រនជាតួ្អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន គ្តឹ្រ
ប្ត្កំណត់្ែឹងប៉ា លណាោ ោះរិនបាន ែូចជា នកលែើរផាូវ ប្ែលនឹងគ្តូ្វលែើរផាូវលៅ
ឱ្យែល់លគលលៅ រ៊ឺ និលោធសចាៈ លដ្ឋ លហត្ លនោះ កិចារបស់ររគសចាៈ
លទ្ើបគ្តូ្វបែិបត្តិឱ្យលកើត្លឡើង តរន័ គ្ពោះសូគ្ត្សលន្រង្កគ ោះលដ្ឋ ោរ
បែិបត្តិ  សរេៈ និងវបិសសទ លដ្ឋ ន័ រហាសតិ្បបដ្ឋា ន សលន្រង្កគ ោះ
លដ្ឋ ោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ប្ែលជាប ពាភាររបស់ររគខាងលែើរ ប្ែល
លៅកន ងររគខាងលែើរលនោះ គ្តូ្វ ល់ថាររគម្ចនោំង សីល សម្ចធិ 
និងបញ្ញា  ែូចគន  ។ 

ែូលចាន ោះ ភាវទកិចាប្ែលនឹងគ្តូ្វលធាើឱ្យចលគ្រើនលឡើងលទោះ អាចចលគ្រើន
សរេករោដ្ឋា នឱ្យបានឈានរ នសិន លហើ លលើក ងគឈាន ចលគ្រើន
វបិសសទករោដ្ឋា នក៏បាន ឬនឹងលផដើរពីោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ពិចារណា 
រូប ទរ ឱ្យវបិសសទញាណលកើត្លដ្ឋ គ្ត្ង់ក៏បាន លនោះរ៊ឺ ោរលធាើោរង្ករ 
ឬបែិបោកន ងភាវទកិចារបស់ររគសចាៈ ។ 

 
ប្ឆក្អរយិសឆចៈ ៤ ច្ោយច្ហត្ុនិង្សល 

ទ្ កខសចាៈ ជាផល សរ ទ្ សចាៈ ជាលហត្  ។ 
និលោធសចាៈ ជាផល ររគសចាៈ ជាលហត្  ។ 
កន ង រ ិសចាៈ ៤ លនោះ ចាត់្ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ទ្ ក ២ សចាៈ និង

ធរ៌ប្ែលជាផល ២ សចាៈ ែូចគន  ។ 
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កន ងសចាៈប្ែលជាលហត្  បានែល់ សរ ទ្ សចាៈ និងររគសចាៈ 
សគ្ម្ចប់សរ ទ្ សចាៈ ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ទ្ កខសចាៈលដ្ឋ គ្ត្ង់ ។ 

ចំប្ណកររគសចាៈប្ែលជាលហត្ ឱ្យែលនិ់លោធសចាៈ ជាោរសប្រដង
លដ្ឋ  រ លគ្ព្វោះររគសចាៈរិនប្រនជាលហត្ ឱ្យនិលោធលកើត្លឡើងលទ្ ។ 

និលោធសចាៈ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា នជា សងខត្ធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលលគ្ៅចាក
លហត្ បចា័ ណាៗ តក់ប្ត្ងបាន និងជាធរ៌ប្ែលរលត់្ ស់នូវបចា័ 
ោំងពួង ែូលចាន ោះររគសចាៈ គ្តឹ្រប្ត្ជាលហត្ ឱ្យែល់និលោធប៉ា លណាោ ោះ និងោរ
ែល់និលោធសចាៈក៏ជាផលប្ែលលកើត្ពីបែិបោរបស់ររគសចាៈលទោះឯង 
លទ្ើបជាោរលព្វលលដ្ឋ  រ ។ 

 
ប្ឆក្អរយិសឆចៈ ៤ ច្ោយច្ល្លកិ្យ និង្ច្ល្លក្តុ្ារៈ 

ទ្ កខសចាៈ និងសរ ទ្ សចាៈ ជាលោកិ ធរ៌ លទ្ើបជាលោកិ 
សចាៈ ។ 

និលោធសចាៈ និងររគសចាៈ ជាលោក ត្តរធរ៌ លទ្ើបជាលោក ត្តរសចាៈ 
កន ងសចាៈោំង ២ គ្បោរលនោះ លោកិ សចាៈ លឈាោ ោះថា វែដសចាៈ 

លគ្ព្វោះទ្ កខសចាៈលទោះ ជាទី្តំងក្នទររបូ និងសរ ទ្ សចាៈលទោះ ជាលហត្ 
ឱ្យលកើត្ទ្ កខសចាៈ និងោលទ្ កខសចាៈ រ៊ឺ ទររូបគ្បាកែលឡើងលហើ  ក៏ជា
អាររោណ៍ឱ្យលកើត្ត្ណាា  ឧបាោន ជាតួ្កិលលសជាលហត្ ឱ្យលធាើករោ និងលធាើ
ឱ្យផលរបស់ករោ រ៊ឺ ទររូបេោីលកើត្លឡើងលទ្ៀត្ លទ្ើបលៅថា វែដសចាៈ ។ 
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លោក ត្តរសចាៈ រ៊ឺ និលោធសចាៈ និងររគសចាៈ លទោះលៅថា វវិែដសចាៈ 
លគ្ព្វោះសចាៈោំង ២ លនោះ លធាើឱ្យទ្ កខសចាៈ និងសរ ទ្ សចាៈ ប់ រ៊ឺ រិន
ឱ្យម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹងលកើត្ត្លៅខាងរ ខបានលទ្ៀត្លឡើ  ។ 

កន ង រ ិសចាៈ ៤ លនោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់បង្កា ញឱ្យល ើញធរ៌ប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីទ្ កខ រ៊ឺ ោរលកើត្ ចាស់  ៊ឺ សាា ប់ ប្ែលលៅថា 
លោកិ សចាៈ ឬវែដសចាៈ លដ្ឋ ទ្ កខសចាៈ និងសរ ទ្ សចាៈ និងធរ៌
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីោរផ ត្ទ្ កខ រ៊ឺ ផ ត្ចាកោរលកើត្ ចាស់  ៊ឺ សាា ប់ 
ប្ែលលៅថា លោក ត្តរសចាៈ ឬវវិែដសចាៈ លដ្ឋ និលោធសចាៈ ជារួ 
ររគសចាៈ ។ 

លែើរបីគ្បលយជន៍ចលគ្រើនភាវទ លដ្ឋ លផដើរពីោរប្សាងរក 
បែិលវធញ្ញា ណ ប្ែលម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ  

១. លោកិ បែិលវធញ្ញា ណ បានែល់ ោរសិកាបរ ិត្តិសាសទ 
ឱ្យ ល់ទ្ កខនិងសរ ទ្ ៈ រហូត្ែល់ខនធ អា ត្នៈ ោត្  គ្តូ្វសិកាែល់
និលោធសចាៈ និងររគសចាៈ ថាគ្ពោះនិព្វា នម្ចនសភាពយ៉ាងណា និងោរ
ប្សាងរកគ្ពោះនិព្វា នលទោះ គ្តូ្វអាស្ស័ បែិបោយ៉ាងណា ែូលចនោះជាលែើរ 
រហូត្ែល់ែឹងទររូប លដ្ឋ វបិសសទញាណ ។ 

២. លោក ត្តរបែិលវធញ្ញា ណ ជាបញ្ញា ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ 
 រ ិររគ លធាើកិចាកន ងោរគ្បហារកិលលស និងឱ្យ ល់ែឹង រ ិសចាៈោំង 
៤  គ្បោរ ប្រនពិត្បែិលវធញ្ញា ណ រ៊ឺ បញ្ញា ប្ែលចូលលៅល ើញចាស់
 រ ិសចាៈ ៤ លទោះ និងលកើត្លឡើងបានក៏ចំលព្វោះប្ត្លោក ត្តរបែិលវធញ្ញា ណ
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ប៉ា លណាោ ោះ ប្ត្លដ្ឋ លវហារលទ្សទក៏សលន្រង្កគ ោះ កលោកិ បែិលវធលទោះ 
ោលសិកាឱ្យ ល់លអជារ នសិនលហើ  ក៏ជួ ឧបោរៈែល់ោរបែិបត្តិ
លែើរបីប្សាងរកលោក ត្តរបែិលវធញ្ញា ណ បានស្សួលក្គ្កប្លងលឡើង លបើ
គ្បាសចាកោរសិកាបរ ិត្តិសាសទលហើ  ក៏នឹងរិនែឹងថា ាីជាទ្ កខ 
ជាទ្ កខយ៉ាងណា  ាីជា នកលធាើឱ្យលកើត្ទ្ កខ និងលោះលហត្ ឱ្យលកើត្ទ្ កខលទោះ
បានយ៉ាងណា និងោររលត់្ទ្ កខម្ចនសភាពយ៉ាងណា រហូត្ោរ
សលគ្រចនិព្វា ន ជាយ៉ាងណា ែូលចនោះជាលែើរ ។ 

 
ញាណក្នងុ្អរយិសឆចៈ ៤ 

ញាណ រ៊ឺ បញ្ញា  បានែល់ សម្ចោ ទិ្ែាិ ប្ែលល ើញចាស់កន ង
 រ ិសចាៈ ៤ និងគ្តូ្វលកើត្លឡើង ៣ ជ ំ លៅថា បរវិែដៈ ៣ និងម្ចន
ញាណ ោរែឹងគ្រប់ ១២ គ្បោរ លទ្ើបោប់ថាជា នកសលគ្រច រ ិសចាធរ៌ 
និងោលសលគ្រច រ ិសចាៈ ៤ គ្គ លដ្ឋ បរបូិណ៌លហើ  រ៊ឺ ចូលែល់
ភាពជាគ្ពោះខីណាស្សព  នក ស់អាសវកាិលលសជាគ្ពោះ លសកខប រគល 
ប្ែលផ ត្ចាកោរសិកា និងបែិបត្តិលហើ  ជា នកបរសិ ទ្ធបរបូិណ៌ 
លព្វលរ៊ឺ គ្ពហោចរ ិៈលៅចប់លហើ  ។ 

 
បរវិែាៈ ៣ 

បញ្ញា ប្ែលែឹង រ ិសចាៈ ៤ ម្ចន ៣ ជ ំ លៅថា បរវិែដៈ ៣  
បរវិែដទី្ ១ ជ ំែំបូងលៅថា សចាញ្ញា ណ ជាបញ្ញា ប្ែលលកើត្ពីោរ 
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សិកាែឹងថា រូប ទរ ខនធ ៥ ជាទ្ កខសចាៈ លកើត្ពីត្ណាា ប្ែលជាលសចកដី
លគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងោររ ណាររោណ៍ និងជាប់ចិត្តកន ងភពជា សរ ទ្ 
សចាៈ ោលរលត់្ទ្ កខឱ្យ ស់លៅ សត្ាោំង  ក៏នឹងផ ត្ចាកទ្ កខ 
សភាវៈោររលត់្ទ្ កខលទោះ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា ន ជានិលោធសចាៈ ចំប្ណកប្ែល
និងបែិបត្តិយ៉ាងណា លទ្ើបរលត់្ទ្ កខបាន ស់រលីងលទោះ គ្តូ្វអាស្ស័ 
បែិបោពីោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន រហូត្ែល់វបិសសទញាណលកើត្ ចលគ្រើន
លឡើងតរលព្វធិបកខិ ធរ៌ ឱ្យចូលែល់ោរគ្តសែឹ់ង រ ិសចាៈោំង ៤ 
បែិបោប្ែលចូលែល់ រ ិសចាធរ៌ោំង ៤ បាន រ៊ឺ ររគសចាៈ ោរែឹង
ោំងលនោះលកើត្ពីោរសិកាបរ ិត្តិធរ៌ ជាសចាញាណ បានែល់ ោរសិកា
 រ ិសចាៈ ៤ ។ 

បរវិែដទី្ ២ លៅថា កិចាញ្ញា ណ ជាបញ្ញា ប្ែលែឹង រ ិសចាៈ ថាន ក់
បែិបត្តិ ោលម្ចនោរ ល់កន ង ទ្ កខសចា ពីោរសិកាលហើ ក៏ទំរក
បែិបត្តិ រកកំណត់្ែឹងទ្ កខផង ោលកំណត់្ែឹងទ្ កខក៏ជាលហត្ ឱ្យជាោរ
លោះសរ ទ្ ៈ តួ្ត្ណាា ផង ោំងជាោរលធាើឱ្យជាក់ចាស់គ្ពោះនិព្វា ន និង
ោរចលគ្រើន ររគ ម្ចន ងគ ៨ លដ្ឋ ោរែឹងរបស់បញ្ញា កន ងជ ំទី្ ២ លនោះ 
ជាោរែឹងថាន ក់បែិបត្តិ លទ្ើបលៅថា កិចាញាណ ជាោរបែិបត្តិកិចាកន ង
 រ ិសចាៈ ៤ ជ ំទី្ ១ ែល់ជ ំទី្ ២ លទ្ើបែឹង រ ិសចាធរ៌ ៨ ញាណ
ជារួ គន  ។ 

បរវិែដទី្ ៣ ជ ំទី្ ៣ លៅថា កត្ញ្ញា ណ ជាបញ្ញា ោរែឹងថាន ក់បែិលវធ 
ជាោរែឹងទ្ កខបរបូិណ៌លហើ  សរ ទ្ ៈ រ៊ឺ ត្ណាា ក៏លោះបាន ស់លហើ  
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និលោធ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា នក៏ជាក់ចាស់លហើ  បែិបោ រ៊ឺ ររគ ម្ចន ងគ ៨ 
ក៏បានចលគ្រើនលហើ  ោរែឹងជ ំទី្ ៣ ចូលែល់ថាន ក់ែឹងចាស់ ចាក់ធា ោះកន ង
 រ ិសចាធរ៌ លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ រួរលសចកដីថា ែឹង រ ិសចាធរ៌លដ្ឋ 
ញាណបរវិែដ ៣ ជ ំនីរួ ៗ ម្ចន ៤ សចាៈ រួរញាណប្ែលជាោរែឹងកន ង
 រ ិសចាធរ៌ោំង ស់ ១២ គ្បោរ ។ 

បរវិែដ ៣ អាោរ ១២ របស់ញាណកន ង រ ិសចាធរ៌លនោះ ម្ចន
ឧបោរៈប្ែលជាប់ោក់ទ្ងគន  រ៊ឺ សចាញ្ញា ណ ឧបោរៈែល់ កិចាញ្ញា ណ 
ោំងសចាញ្ញា ណ និងកិចាញ្ញា ណ ឧបោរៈែល់ កត្ញ្ញា ណ ឧបម្ចែូចោរ
លធាើោរង្ករ គ្តូ្វម្ចនោរ លែឹ់ងោក់ទ្ងជារួ ោរង្ករ ោលម្ចនោរ
 ល់ែឹងលហើ  ក៏ចាប់លផដើរលធាើ ោលលធាើគ្តូ្វតរោរ ល់ែឹង ោរង្ករ
លទោះក៏សលគ្រចបានផល លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា សចាញ្ញា ណ 
កិចាញ្ញា ណ និង កត្ញ្ញា ណ ប្ែលជាោរលធាើឱ្យ ស់វែដទ្ កខបាន ក៏ម្ចន
ឧបលរ យយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 
សឆចវិមុ្ត្ាិ 

 រ ិសចាធរ៌ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ទ្ កខសចា សរ ទ្ សចា និលោធសចា 
និងររគសចាលទោះ ោលពិចារណាែល់ ងគធរ៌លហើ  លោកិ ចិត្ត ៨១ 
លចត្សិក ៥១ (លវៀរលោភ) រូប ២៨ ជា ងគធរ៌របស់ ទ្ កខសចា 
លោភលចត្សិក ជា ងគធរ៌របស់ សរ ទ្ សចា និព្វា ន ជា ងគធរ៌របស់ 
និលោធសចា និង ងគររគ ៨ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក វតិ្កាលចត្សិក 
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វរិតិ្លចត្សិក ៣ វរី ិលចត្សិក សតិ្លចត្សិក និង ឯករគតលចត្សិក 
ប្ែលគ្បកបកន ងររគចិត្ត ៤ ជា ងគធរ៌របស់ ររគសចាៈ ។ 

បររត្ថធរ៌ោំង ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និងនិព្វា ន ោល
សលន្រង្កគ ោះចូលកន ង រ ិសចាធរ៌ោំង ៤ លហើ  លៅម្ចនសល់លទ្ៀត្ រ៊ឺ 
ររគចិត្ត ៤ និងលចត្សិកប្ែលគ្បកបលគ្ៅពីលចត្សិកប្ែលជា ងគររគ ៨ 
និងផលចិត្ត ៤ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ ផលចិត្តោំង ៤ លទោះ 
សលន្រង្កគ ោះចូលកន ង រ ិសចាណារិនបាន លទ្ើបលឈាោ ោះថា ជាសចាវរិ ត្តិលៅ 
ែូចកន ងគថាសងគហៈប្ែលសប្រដងថា  

គាថាសង្គហៈទី ១៤ 
 ១៤. ររគ  តត  ផោ លចវ            ចត្ សចាវនិិសសដ្ឋ 
                 ឥតិ្ បញ្ា បបលភលទ្ន             បវ លតត  សពាសងគលហា ។ 

ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលគ្បកបជារួ ររគចិត្តនិងផលចិត្ត បាទ្  (លគ្ៅពី
 ែាងគិកររគ) លទោះ លឈាោ ោះថា ជាធរ៌ប្ែលរួចចាក រ ិសចាៈ ៤  ោររួបរួរ
ធរ៌ោំង  ោំងពួងលដ្ឋ គ្បលភទ្ ៥ យ៉ាង លដ្ឋ គ្បោរែូចប្ែល
បានលព្វលរកលហើ  ។ 

លសចកដីថា ធរ៌ប្ែលផ ត្ចាក រ ិសចាៈ ៤ បានែល់ ររគចិត្តោំង 
៤ និងលចត្សិកប្ែលគ្បកប ២៨ (លវៀរ ងគររគ ៨) លៅថា ររគចិត្ត បាទ្ 
ប្ែលសល់ ២៩ (ោប់ររគចិត្ត ១ និងលចត្សិក ២៨) ផលចិត្តោំង ៤ 
និងលចត្សិកប្ែលគ្បកប ៣៦ លៅថា ផលចិត្ត បាទ្ ៣៧ (ោប់ផលចិត្ត 
១ និងលចត្សិក ៣៦) ធរ៌ោំងលនោះរិនចាត់្លៅកន ងសចាៈណាៗ ោំង ស់ 
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លទ្ើបម្ចនឋានៈផ ត្វលិសសចាក រ ិសចាៈោំង ៤ លទ្ើបលៅធរ៌ោំងលនោះ
ថា សចាវរិ ត្តិ ។ 

រា៉ាងលទ្ៀត្  និន្រនោិ ពទ្ធរូប រ៊ឺ រូបធរ៌ប្ែលរិនបានោក់ទ្ង
កន ងឥន្រនោី ៍ សំលៅែល់ រូបខាងលគ្ៅប្ែលរិនជាប់ោក់ទ្ងនឹងវត្ថ ម្ចន
ជីវតិ្ និងបញ្ាត្តិធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាបញ្ាត្តិ តរលវហាររបស់សត្ាលោក 
ជាសរោតិ្សចាៈ រិនប្រនជាបររត្ថសចាៈ លទ្ើបសលន្រង្កគ ោះចូលកន ង រ ិសចា
ធរ៌ោងំ ៤ រិនបាន  ន លោរថាជាសចាវរិ ត្តិបានែូចគន  ។ 

រួរលសចកដីថា សពាសងគហៈ រ៊ឺ ោររួបរួរបររត្ថធរ៌ោំង ស់ 
សលន្រង្កគ ោះកន ងធរ៌ ៥ គ្បលភទ្ រ៊ឺ ខនធ ៥ ឧបាោនកខនធ ៥ អា ត្នៈ ១២ 
ោត្  ១៨ និង រ ិសចាៈ ៤ ម្ចនគ្តឹ្រប៉ា លណោោះ ។ 

អវស្ដនគាថា 
ឥចាា ន រ ទ្ធរចិលត្                  ភិធរោត្ថសងគលហ 

       សត្តលម្ច បរលិចេលោ ំ        សម្ចលសលនវ និែាិលត ។ 
 ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ៧ លឈាោ ោះថា សរ ចា សងគហវភិារ 

ប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយរចទទ្ កលហើ លដ្ឋ សលងខបចប់ប្ត្គ្តឹ្រលនោះ ៕ 
 
 

ឆប់ បរចិ្ឆេទទី ៧ 
 

🖎🕮✍ 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាល-ីប្ព្ប 

សត្ាច្ម បរចិ្ឆេច្ទា សម្ុឆចយសង្គហវិភាច្គា 

បរលិចេទ្ទី្ ៧ លឈាោ ោះសរ ចា សងគហវភិារ 
 

 (១)  ោា សត្តតិ្វោិ វ តត                  វត្ថ ធម្ចោ  សលកខណា  
        លត្សំ ោនិ  ថាលយរំ        បវោខ រិ សរ ចា ំ ។ 
 ប្គ្បថា សភាវធរ៌ោំង  ប្ែលម្ចនលកខណៈរបស់ខាួន ម្ចន 
៧២ គ្បោរលទោះ រ៊ឺ ខ្ ំលព្វលរួចលហើ  ឥឡូវលនោះនឹងលព្វលនូវពួកធរ៌
ោំងលទោះ តរសររួរែល់ោរគ្បកប ។ 
 (២)  ក សលសងគលហា រិសសកសងគលហា លព្វធិបកខិ សងគលហា 
សពាសងគលហា លចតិ្ សរ ចា សងគលហា ចត្ ពាិលោ លវទិ្ត្លព្វា  ។ 
 បណាិ ត្របបីគ្ជាបថា សរ ចា សងគហៈម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  ក សល
សងគហៈ ១ រិសសកសងគហៈ ១ លព្វធិបកខិ សងគហៈ ១ និងសពាសងគហៈ ១ ។ 
 

អក្សុលសង្គច្ហា 
ោរគ្បរូលពួក ក សលធរ៌ 

 (៣) កេំ?  ក សលសងគលហ តវ ចតត លោ អាសវ ោម្ចសលវ 
ភវសលវ ទិ្ដ្ឋា សលវ  វជិាា សលវ ។ 
  ក សលសងគហៈែូចលរដច? លំដ្ឋប់ែំបូងកន ង ក សលសងគហៈ 
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 (លនោះ) អាសវៈម្ចន ៤ រ៊ឺ ោម្ចសវៈ ១ ភវសវៈ ១ ទិ្ដ្ឋា សវៈ ១ 
និង វជិាា សវៈ ១ ។ 
 (៤) ចតត លោ ឱ្ឃា ោលម្ចលឃា ភលវលឃា ទិ្លដ្ឋា លឃា  វលិជាា លឃា ។ 
 ឱ្ ៈោំង  ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ោលម្ច  ១ ភលវ  ១ 
ទិ្លដ្ឋា   ១ និង វលិជាា   ១ ។ 
 (៥) ចតត លោ លយគ ោរលយលគ ភវលយលគ ទិ្ែាិលយលគ 
 វជិាា លយលគ ។ 
 លយរោំង  ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ោរលយរ ១ ភវលយរ ១ 
ទិ្ែាិលយរ ១ និង វជិាា លយរ ១ ។ 
 (៦) ចតត លោ រទថ   ភិជាោ រលទថ , ពាបាលោ ោ រលទថ , 
សីលពាត្បោម្ចលសា ោ រលទថ , ឥទំ្សចាា ភិនិលវលសា ោ រលទថ  ។ 
 រនថោំង  ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ  ភិជាោ រនថ ១ ពាបាទ្-
ោ រនថ ១ សីលពាត្បោម្ចសោ រនថ ១ និងឥទំ្សចាា ភិនិលវស-
ោ រនថ ១ ។ 
 (៧) ចតត លោ ឧបាោទ ោរ បាោនំ ទិ្ែា បាោនំ សីលពាត្ បាោនំ 
 ត្តវទ្ បាោនំ ។ 
 ឧបាោនោំង  ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ោរ បាោន ១ ទិ្ែា បាោន ១ 
សីលពាត្ បាោន ១ និង ត្តវទ្ បាោន ១ ។ 
 (៨) ឆ្ នីវរណានិ ោរចេនោនីវរណំ ពាបាទ្នីវរណំ េិនរិទ្ធនីវរណំ 
ឧទ្ធចាក កា ចានីវរណំ វចិិកិចាេ នីវរណំ  វជិាា នីវរណំ ។ 
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 នីវរណោំង  ម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ោរចេនោនីវរណ ១ ពាបាទ្-
នីវរណ ១ េិនរិទ្ធនីវរណ ១ ឧទ្ធចាក កា ចានីវរណ ១ វចិិកិចាេ នីវរណ ១ 
និង វជិាា នីវរណ ១ ។ 
 (៩) សត្ត  ន សយ ោរោគន សលយ ភវោគន សលយ 
បែិឃាន សលយ ម្ចទន សលយ ទិ្ដ្ឋា ន សលយ វចិិកិចាេ ន សលយ 
 វជិាា ន សលយ ។ 
  ន ស័ ោំង  ម្ចន ៧ គ្បោរ រ៊ឺ ោរោគន ស័  ១ 
ភវោគន ស័  ១ បែិឃាន ស័  ១ ម្ចទន ស័  ១ ទិ្ដ្ឋា ន ស័  ១ 
វចិិកិចាេ ន ស័  ១ និង វជិាា ន ស័  ១ ។ 
 (១០) ទ្ស សំលយជទនិ ោរោរសំលយជនំ រូបោរសំលយជនំ 
 រូបោរសំលយជនំ បែិ សំលយជនំ ម្ចនសំលយជនំ ទិ្ែាិសំលយជនំ 
សីលពាត្បោម្ចសសំលយជនំ វចិិកិចាេ សំលយជនំ ឧទ្ធចាសំលយជនំ 
 វជិាា សំលយជនំ ស ត្តលនត ។ 
 សំលយជនៈោំង  ម្ចន ១០ គ្បោរ កន ងស ត្តនតន័  រ៊ឺ 
ោរោរសំលយជន ១ រូបោរសំលយជន ១  រូបោរសំលយជន ១ 
បែិ សំលយជន ១ ម្ចនសំលយជន ១ ទិ្ែាិសំលយជន ១ 
សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន ១ វចិិកិចាេ សំលយជន ១ ឧទ្ធចាសំលយជន 
១ និង វជិាា សំលយជន ១ ។ 
 (១១)  បោនិបិ ទ្ស សំលយជទនិ ោរោរសំលយជនំ 
ភវោរសំលយជនំ បែិ សំលយជនំ ម្ចនសំលយជនំ ទិ្ែាិសំលយជនំ 
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សីលពាត្បោម្ចសសំលយជនំ វចិិកិចាេ សំលយជនំ ឥសាសំលយជនំ 
រចេរ ិសំលយជនំ  វជិាា សំលយជនំ  ភិធលរោ ។ 
 សំលយជនៈោំង  ម្ចន ១០ គ្បោរ សូរបីយ៉ាងែក្ទ្កន ង
 ភិធរោ រ៊ឺ ោរោរសំលយជន ១ ភវោរសំលយជន ១ បែិ សំលយជន ១ 
ម្ចនសំលយជន ១ ទិ្ែាិសំលយជន ១ សីលពាត្បោម្ចសសំលយជន ១ 
វចិិកិចាេ សំលយជន ១ ឥសាសំលយជន ១ រចេរ ិសំលយជន ១ 
និង វជិាា សំលយជន ១ ។ 
 (១២) ទ្ស កិលលសា លោលភា លោលសា លម្ចលហា ម្ចលទ ទិ្ែាិ 
វចិិកិចាេ  េិនំ ឧទ្ធចាំ  ហិរកំិ  លទត្តបបំ ។ 
 កិលលស (លគ្រឿងលៅហោង) ោំង  ម្ចន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ លោភ ១ 
លោស ១ លម្ចហ ១ ម្ចនោះ ១ ទិ្ែាិ ១ វចិិកិចាេ  ១ េិន ១ ឧទ្ធចា ១  ហិរកិ ១ 
និង លទត្តបប ១ ។ 
 (១៣) អាសវទី្ស  បលនត្ថ ោរភវទលរន ត្ពាត្ថ ោ ត្ណាា  
 ធិលបបត, សីលពាត្បោម្ចលសា ឥទំ្សចាា ភិនិលវលសា  ត្តវទ្ បាលោ ច 
ត្ថាបវត្តំ ទិ្ែាិរត្លរវ បវ ចាតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ បណាដ ពួក ក សលោំង   ម្ចនអាសវជាលែើរលនោះ 
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់បំណង កត្ណាា  ប្ែលម្ចនវត្ថ ោរនិងភពលទោះ
ជាទី្តំងលដ្ឋ ឱ្យលឈាោ ោះថា ោរនិងភវ លហើ គ្តស់លៅ ទិ្ែាិប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងលនោះថា សីលពាត្បោម្ចស ឥទំ្សចាា ភិនិលវស និង
 ត្តវទ្ បាោន ។ 
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 (១៤)    អាសលវឃា ច លយគ ច,      
  ត្លយ រទថ  ច វត្ថ លត, 

        ឧបាោទ ទ្ លវ វ តត ,                
 ែា នីវរណា សិ  ំ ។ 

     ឆ្លឡវន សយ លហានតិ         នវ សំលយជទ រត 
      កិលលសា ទ្ស វ លតត  ំ         នវោ បាបសងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា អាសវៈ ឱ្ ៈ លយរៈ និងរនថៈ ោំងលនោះ ោលលព្វល
លដ្ឋ  ងគធរ៌រួ ៗ ម្ចន ៣ ឧបាោនម្ចន ២ និងនីវរណៈមាន ៨ ។ 

អនុស័យ មានអងគធម៌ែរមត្ថ ៦ សំកោជនៈមាន ៩  ិកេសមាន 
១០ អ ុសេសងគហៈរប្មងមាន ៩  ង ដូក ន្េះ ។ 

 
ម្ិសសក្សង្គច្ហា 
រិសសកសងគហ 

(១៥) រិសសសងគលហ ឆ្ លហតូ្ លោលភា លោលសា លម្ចលហា 
 លោលភា  លោលសា  លម្ចលហា ។ 

កន ងរិសសសងគហ លហត្ ោំង  ម្ចន ៦ រ៊ឺ លោភ ១ លោស ១ 
លម្ចហ ១  លោភ ១  លោស ១ និង លម្ចហ ១ ។ 

(១៦) សត្ត ឈានង្កគ និ វតិ្លោា  វចិាលោ បីតិ្ ឯករគត លសារនសស ំ
លោរនសស ំឧលបោខ  ។ 

ឈានងគ ( ងគរបស់ឈាន) ោំង  ម្ចន ៧ រ៊ឺ វតិ្កា ១ វចិារ ១ 
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 បីតិ្ ១ ឯករគត ១ លសារនសសលវទ្ទ ១ លោរនសសលវទ្ទ ១ និង
ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 

(១៧) ោា ទ្ស មគគងាគ និ សមាម ទិដឋិ សមាម សងកកែា សមាម ោចា 
សមាម  មមកនាត  សមាម អាជីកោ សមាម ោោកមា សមាម សតិ សមាម សមាធិ 
មិចាា ទិដឋិ មិចាា សងកកែា មិចាា ោោកមា មិចាា សមាធិ ។ 

មគគងគ (អងគមគគ) ទំាងឡាយមាន ១២ គឺ សមាម ទិដឋិ ១ សមាម សងកែប ១ 
សមាម ោចា ១ សមាម  មមនត ១ សមាម អាជីវ ១ សមាម ោោម ១ សមាម សតិ ១ 
សមាម សមាធិ ១ មិចាា ទិដឋិ ១ មិចាា សងកែប ១ មិចាា ោោម ១ និងមិចាា
សមាធិ ១ ។ 

(១៨) ព្វវសីតិរនទិោនិ ្ ខុរនទិយំ កសាតិរនទិយំ ឃានិរនទិយំ 
ជិវ ហរិនទិយំ កាយិរនទិយំ ឥតថិរនទិយំ ែុរសិិរនទិយំ ជីវតិិ្រនទិយំ មនិរនទិយំ 
សុខិរនទិយំ ទុ ខិរនទិយំ កសាមនសសរិនទិយំ កទាមនសសរិនទិយំ ឧកែ ខិរនទិយំ 
សទធិរនទិយំ វរីយិិរនទិយំ សតិរនទិយំ សមាធិរនទិយំ ែញ្ាិរនទិយំ 
អនញ្ញា តញ្ាសាមីតិរនទិយំ អញ្ាិរនទិយំ អញ្ញា ោវរិនទិយំ ។ 

ឥរនទិយទំាងឡាយមាន ២២ គឺ ្ ខុរនទិយ ១ កសាតិរនទិយ ១ 
ឃានិរនទិយ ១ ជិវ ហរិនទិយ ១ កាយិរនទិយ ១ ឥតថិរនទិយ ១ ែុរសិិរនទិយ ១ 
ជីវតិិរនទិយ ១ មនិរនទិយ ១ សុខិរនទិយ ១ ទុ ខិរនទិយ ១ កសាមនសសិរនទិយ ១ 
កទាមនសសិរនទិយ ១ ឧកែ ខិរនទិយ ១ សទធិរនទិយ ១ វរីយិិរនទិយ ១ សតិរនទិយ ១ 
សមាធិរនទិយ ១ ែញ្ាិរនទិយ ១ អនញ្ញា តញ្ាសាមីតិរនទិយ ១ អញ្ាិរនទិយ ១ 
និងអញ្ញា ោវរិនទិយ ១ ។ 
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(១៩) នវ ពោនិ សទាធ ពេំ វរីយិពេំ សតិពេំ សមាធិពេំ 
ែញ្ញា ពេំ ហិរពិេំ ឱតតែបពេំ អហិរ ិពេំ អកនាតតែបពេំ ។ 

ពេទំាងឡាយមាន ៩ រែការ គឺ សទាធ ពេ ១ វរីយិពេ ១ 
សតិពេ ១ សមាធិពេ ១ ែញ្ញា ពេ ១ ហិរពិេ ១ ឱតតែបពេ ១ 
អហិរ ិពេ ១ និងអកនាតតែបពេ ១ ។ 

(២០ ្ោត ករា អធិែតី ឆនាទ ធិែតិ វរីោិធិែតិ ្ិោត ធិែតិ 
វមំីសាធិែតិ ។ 

អធិែតីមាន ៤ រែការ គឺ ឆនាទ ធិែតិ ១ វរីោិធិែតិ ១ ្ិោត ធិែតិ ១ 
និងវមំីសាធិែតិ ១ ។ 

(២១) ្ោត ករា អាហារា  ព ីកាករា អាហាករា, ផ្កសា ទុតិកោ, 
មកនាសកញ្ច តនា តតិោ, វញិ្ញា ណំ ្តុតថំ ។ 

អាហារទំាងឡាយមាន ៤ រែការ គឺ  វេិងាក រាហារ ១ ផ្សាហារ
ទី ២ មកនាសកញ្ច តនាហារទី ៣ និងវញិ្ញា ្ហារទី ៤ ។ 

(២២) ឥរនទិកយសុ ែកនតថ កសាោែតតិមគគញាណំ អនញ្ញា តញ្ាសា-
មីតិរនទិយំ ។ 

មា ងកទៀត  នុងមិសស សងគហកនេះ ែ ែ្ ឥរនទិយទំាងឡាយ 
កសាោែតតិមគគញាណ ក ម្ េះថា អនញ្ញា តញ្ាសាមីតិរនទិយ ។ 

(២៣) អរហតតផ្េញាណំ អញ្ញា ោវរិនទិយំ ។ 
អរហតតផ្េញាណ ក ម្ េះថា អញ្ញា ោវរិនទិយ ។ 
(២៤) មកជឈ ឆ ញា្និ អញ្ាិរនទិោនីតិ ែវុ ច្នតិ ។ 
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ញាណទំាងឡាយ ៦ រតង់ ែ្ េកោ កៅថា អញ្ាិរនទិយ ។ 
(២៥) ជីវតិិរនទិយញ្ច  រូបារូែវកសន ទុវធំិ កហាតិ ។ 
ជីវតិិរនទិយមាន ២ រែការ កោយការប្្ ជារូែនិងនាម ។ 
 (២៦) ែញ្ច វញិ្ញា កណសុ ្នងាគ និ, អវរីកិយសុ ពោនិ, 

អកហតុក សុ មគគងាគ និ ន េពភនតិ ។ 
អងគពនឈានោំង   រប្មងមិនមាន នុងវញិ្ញា ណទំាងឡាយ ៥ 

ពេទំាងឡាយ រប្មងមិនមាន នុង្ិតតប្ដេរបាសចា កស្ ែីពាោម
ទំាងឡាយ អងគមគគទំាងឡាយ រប្មងមិនមាន នុងអកហតុ ្ិតតទំាងឡាយ ។ 

(២៧) តថា វ ិ្ ិ ិចាា ្ិកតត ឯ គគោ មគគិរនទិយពេភាវ ំន គ ា្តិ ។ 
កោយរែការដូកចាន េះ ឯ គគោរប្មងមិនដេ់ភាពជាមគគ ឥរនទិយ

ឬពេ នុង្ិតតប្ដេរែ ែកោយកស្ ែីសងស័យ (វ ិ្ ិ ិចាា ) ។ 
(២៨) ទាិកហតុ តិកហតុ ជវកនកសាវ យថាសមភវ ំ អធិែតិ ឯកកាវ 

េពភតីតិ ។ 
អធិែតិ ប្តមា ងគត់ រប្មងមាន នុងជវន្ិតត ប្ដេជាទាិកហតុ  

និងតិកហតុ ទំាងឡាយោមសមគួរ ។ 
(២៩)  ឆ្ លហតូ្ បញ្ា  ឈានង្កគ          ររគង្កគ  នវ វត្ថ លត 

      លសាឡសិន្រនោិ ធម្ចោ  ច         ពលធម្ចោ  នលវរតិ ។ 
  ចតត លោធិបតិ្ វ តត                  ត្ថាហាោតិ្ សត្តោ 
       ក សោទិ្សម្ចកិលណាោ          វ លតត រិសសកសងគលហា ។ 

លហត្  ម្ចន ងគធរ៌ ៦, ឈានងគ ម្ចន ងគធរ៌ ៥, ររគងគ ម្ចន ងគធរ៌ ៩, 
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 ឥន្រនោិ  ម្ចន ងគធរ៌ ១៦, ពល ម្ចន ងគធរ៌ ៩,  ធិបតី្ ម្ចន ងគធរ៌ ៤, 
អាហារ ម្ចន ងគធរ៌ ៤ ែូចគន  របបីគ្ជាបោរសប្រដងរិសសកសងគហៈ 
ប្ែលម្ចនក សលជាលែើរ ោ គន  លដ្ឋ ម្ចន ៧ កង ែូលចនោះ ។ 
 

ភោធិរកខិយសង្គភហា  
កព្វធិែ ខិយសងគហ 

 (៣០) កព្វធិែ ខិយសងគកហ ្ោត ករា សតិែោឋ នា កាោនុែសសនា-
សតិបោឋ នំ កវទនានុែសសនាសតិែោឋ នំ ្ិោត នុែសសនាសតិែោឋ នំ 
ធមាម នុែសសនាសតិែោឋ នំ ។ 
  នុងកព្វធិែ ខិយធម៌ (ធម៌ជា្ំប្ណ ពនការរោស់ដឹង) សតិបបោឋ ន
មាន ៤ គឺ កាោនុែសសនាសតិបបោឋ ន ១ កវទនានុែសសនាសតិបបោឋ ន ១ 
្ិោត នុែសសនាសតិបបោឋ ន ១ និងធមាម នុែសសនាសតិបបោឋ ន ១ ។ 
 (៣១) ្ោត ករា សមមែបធានា ឧែបនាន នំ បាែកានំ ែហានាយ 
ោោកមា, អនុែបនាន នំ បាែកានំ អនុែាទាយ ោោកមា, អនុែបនាន នំ 
 ុសោនំ ឧែាទាយ ោោកមា, ឧែបនាន នំ  ុសោនំ ភិកយាភាោយ 
ោោកមា ។ 
 សមមែបធានទំាងឡាយមាន ៤ គឺ កស្ ែីពាោម មាច ត់នូវ
អ ុសេធម៌ទំាងឡាយប្ដេក ើតក ើងកហើយ ១ កស្ ែីពាោមកដើមបី
ញំុាងអ ុសេធម៌ទំាងឡាយប្ដេមិនទាន់ក ើតក ើងមិនឱយក ើតក ើង ១ 
កស្ ែីពាោមញំុាង ុសេធម៌ទំាងឡាយប្ដេមិនទាន់ក ើតក ើងឱយ
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ក ើតក ើង ១ កស្ ែីពាោមញំុាង ុសេធម៌ទំាងឡាយប្ដេក ើត
ក ើងកហើយឱយ្ករមើនក ើងោ ងពរ ប្េងប្ថ្មកទៀត ១ ។ 
 (៣២) ចតត លោ ឥទ្ធិបាោ ឆ្នោិទ្ធិបាលោ វរី ិិទ្ធិបាលោ ចិត្តិទ្ធិបាលោ 
វរំីសិទ្ធិបាលោ ។ 
 ឥទ្ធិបាទ្ោំង  ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ឆ្នោិទ្ធិបាទ្ ១ វរី ិិទ្ធិបាទ្ ១ 
ចិត្តិទ្ធិបាទ្ ១ និងវរំីសិទ្ធិបាទ្ ១ ។ 
 (៣៣) បញ្ា ិន្រនោិយនិ សទ្ធិន្រនោិ ំ វរី ិិន្រនោិ ំ សតិ្ន្រនោិ ំ 
សម្ចធិន្រនោិ ំ បញ្ាិន្រនោិ ំ ។ 
 ឥន្រនោិ ោំង  ម្ចន ៥ រ៊ឺ សទ្ធិន្រនោិ  ១ វរី ិិន្រនោិ  ១ 
សតិ្ន្រនោិ  ១ សម្ចធិន្រនោិ  ១ និងបញ្ាិន្រនោិ  ១ ។ 
 (៣៤) បញ្ា  ពោនិ សោធ ពលំ វរី ិពលំ សតិ្ពលំ សម្ចធិពលំ 
បញ្ញា ពលំ ។ 
 ពលោំង  ម្ចន ៥ រ៊ឺ សោធ ពល ១ វរី ិពល ១ សតិ្ពល ១ 
សម្ចធិពល ១ និងបញ្ញា ពល ១ ។ 
 (៣៥) សត្ត លព្វជឈង្កគ  សតិ្សលម្ចព ជឈលង្កគ  ធរោវចិ សលម្ចព ជឈលង្កគ  
វរី ិសលម្ចព ជឈលង្កគ  បីតិ្សលម្ចព ជឈលង្កគ  បសសទ្ធិសលម្ចព ជឈលង្កគ  សម្ចធិ-
សលម្ចព ជឈលង្កគ  ឧលបោខ សលម្ចព ជឈលង្កគ  ។ 
 លព្វជឈងគោំង  ម្ចន ៧ រ៊ឺ សតិ្សលម្ចព ជឈងគ ១ ធរោវចិ -
សលម្ចព ជឈងគ ១ វរី ិសលម្ចព ជឈងគ ១ បីតិ្សលម្ចព ជឈងគ ១ បសសទ្ធិសលម្ចព ជឈងគ ១  
សម្ចធិសលម្ចព ជឈងគ ១ និងឧលបោខ សលម្ចព ជឈងគ ១ ។ 
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 (៣៦)  ែា ររគង្កគ និ សម្ចោ ទិ្ែាិ សម្ចោ សងាលបា សម្ចោ វចា 
សម្ចោ ករោលទត  សម្ចោ អាជីលវ សម្ចោ វយលម្ច សម្ចោ សតិ្ សម្ចោ សម្ចធិ  ។ 
  ងគក្នររគោំង  ម្ចន ៨ រ៊ឺ សម្ចោ ទិ្ែាិ ១ សម្ចោ សងាបប ១ 
សម្ចោ វចា ១ សម្ចោ ករោនត ១ សម្ចោ អាជីវ ១ សម្ចោ វយរ ១ សម្ចោ សតិ្ ១ 
និងសម្ចោ សម្ចធិ ១ ។ 
 (៣៧) ឯត្ថ បន ចតត លោ សតិ្បដ្ឋា ទតិ្ សម្ចោ សតិ្ ឯោវ បវ ចាតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងលព្វធិបកខិ សងគហលនោះ លោកលៅ សម្ចោ សតិ្ 
ប្ត្រួ ប៉ា លណាោ ោះថា សតិ្បបដ្ឋា ន ។ 
 (៣៨) ត្ថា ចតត លោ សរោបបោទតិ្ ច សម្ចោ វយលម្ច ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ សម្ចោ វយរ ប្ត្រួ ប៉ា លណាោ ោះ លោកលៅថា 
សរោបបោន ។ 

(៣៩) ឆ្លទោ  ចិត្តរ លបោខ  ច         សោធ បសសទ្ធិបីតិ្លយ 
      សម្ចោ ទិ្ែាិ ច សងាលបា           វយលម្ច វរិតិ្ត្ត ំ ។ 
      សម្ចោ សតិ្ សម្ចធីតិ្             ច ទ្ោលសលត្ សភាវលត 
      សត្តតឹ្សបបលភលទ្ន              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) បីតិ្ ១, សម្ចោ ទិ្ែាិ ១, សម្ចោ សងាបប ១, 
សម្ចោ វយរ ១, វរិតិ្ ៣, សម្ចោ សតិ្ ១, សម្ចោ សម្ចធិ ១, លដ្ឋ គ្បលភទ្ម្ចន 
៣៧ ោរគ្បរូលធរ៌ជាចំប្ណកកន ងោរគ្តស់ែឹងលទោះម្ចន ៧ យ៉ាង ។ 
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(៤០) សងាបបបសសទ្ធិ ច បីត្ លបោខ    ឆ្លទោ  ច ចិត្តំ វរិតិ្ត្ត ញ្ា  
     នលវកឋាទ វរី ំិ នវែា              សតី្ សម្ចធី ចត្  បញ្ា  បញ្ញា  

      សោធ  ទ្ ឋាន ត្តរសត្តតឹ្ស-         ធម្ចោ នលរលសា បវលោ វភិាលគ ។ 
ប្គ្បថា ធរ៌ ៩ គ្បោរ រ៊ឺ សម្ចោ សងាបប បសសទ្ធិ បីតិ្ ឧលបោខ  ឆ្នោៈ ចិត្តៈ 
និងវរិតិ្ ៣ ជាធរ៌គ្បាកែកន ងឋានប្ត្ ១ វរី ិគ្បាកែកន ងឋាន ៩ សតិ្គ្បាកែ
កន ងឋាន ៨ សម្ចធិគ្បាកែកន ងឋាន ៤ បញ្ញា គ្បាកែកន ងឋាន ៥ សោធ
គ្បាកែកន ងឋាន ២ ោំង ស់លនោះជាោរប្ចកធរ៌ែ៏ឧត្តរ ៣៧ គ្បោរ
យ៉ាងគ្បលសើរ ។ 

(៤១) សលពា លោក ត្តលរ លហានតិ         ន វ សងាបបបីតិ្លយ 
         លោកិល បិ  ថាលយរំ        ឆ្ពាិស ទ្ធិបវត្តិ ំ ។ 

ប្គ្បថា លព្វធិបកខិ ធរ៌ោំង  ោំងពួងរប្រងម្ចនកន ងលោក ត្តរ
ចិត្ត សម្ចោ សងាបប និងបីតិ្រប្រងរិនម្ចនកន ងលោក ត្តរចិត្តែួងខាោះ ប៉ា ប្នតរប្រង
ម្ចនតរសររួរែល់ោរគ្បកបកន ងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នវសិ ទ្ធិោំង   ៦ 
សូរបីកន ងលោកិ ក សលចិត្តោំង   ១៧ ។  
  

សរវសង្គច្ហា 
ោរគ្បរូលពួកធរ៌ោំង    

 (៤២) សពាសងគលហ បញ្ា កខទធ  រូបកខលទធ  លវទ្ទខលទធ  សញ្ញា ខលទធ  
សង្កខ រកខលទធ  វញិ្ញា ណកខលទធ  ។ 
 កន ងសពាសងគហ (លនោះ) ខនធ ៥ ោំង   រ៊ឺ រូបកខនធ ១ លវទ្ទខនធ ១ 
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 សញ្ញា ខនធ ១ សង្កខ រកខនធ ១ និងវញិ្ញា ណកខនធ ១ ។ 
 (៤៣) បញ្ា បាោនកខទធ  រូប បាោនកខលទធ  លវទ្ន បាោនកខលទធ  
សញ្ា បាោនកខលទធ  សង្កខ រ បាោនកខលទធ  វញិ្ញា ណ បាោនកខលទធ  ។ 
 ឧបាោនកខនធោំង   ៥ រ៊ឺ រូប បាោនកខនធ ១ លវទ្ន បាោនកខនធ ១ 
សញ្ា បាោនកខនធ ១ សង្កខ រ បាោនកខនធ ១ និងវញិ្ញា ណ បាោនកខនធ ១ ។ 
 (៤៤) ោា ទ្សា ត្ទនិ ចោខ  ត្នំ លសាត ត្នំ ឃាទ ត្នំ 
ជិវា ត្នំ ោយ ត្នំ រទ ត្នំ រូបា ត្នំ សោោ  ត្នំ រទធ  ត្នំ 
រសា ត្នំ លផ្ទែាព្វា  ត្នំ ធម្ចោ  ត្នំ ។ 
 អា ត្នោំង   ១២ រ៊ឺ ចោខា  ត្ន ១ លសាត ត្ន ១ 
ឃាទ ត្ន ១ ជិវា ត្ន ១ ោយ ត្ន ១ រទ ត្ន ១ រូបា ត្ន ១ 
សោោ  ត្ន ១ រទធ  ត្ន ១ រសា ត្ន ១ លផ្ទែាព្វា  ត្ន ១ 
និងធម្ចោ  ត្ន ១ ។ 
 (៤៥)  ដ្ឋា រស ោត្ លយ ចកខ ោត្  លសាត្ោត្  ឃានោត្  ជិវាោត្  
ោ ោត្  រូបោត្  សទ្ោោត្  រនធោត្  រសោត្  លផ្ទែាពាោត្  
ចកខ វញិ្ញា ណោត្  លសាត្វញិ្ញា ណោត្  ឃានវញិ្ញា ណោត្  ជិវា វញិ្ញា ណ-
ោត្  ោ វញិ្ញា ណោត្  រលទោត្  ធរោោត្  រលទវញិ្ញា ណោត្   ។ 
 ោត្ ោំង   ១៨ រ៊ឺ ចកខ ោត្  ១ លសាត្ោត្  ១ ឃានោត្  ១ 
ជិវាោត្  ១ ោ ោត្  ១ រូបោត្  ១ សទ្ោោត្  ១ រនធោត្  ១ រសោត្  ១ 
លផ្ទែាពាោត្  ១ ចកខ វញិ្ញា ណោត្  ១ លសាត្វញិ្ញា ណោត្  ១ ឃានវញិ្ញា ណ
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ោត្  ១ ជិវា វញិ្ញា ណោត្  ១ ោ វញិ្ញា ណោត្  ១ រលទោត្  ១ ធរោោត្  ១ 
និងរលទវញិ្ញា ណោត្  ១ ។ 
 (៤៦) ចតត រ ិ  រ ិសចាា និ ទ្ កខំ  រ ិសចាំ, ទ្ កខសរ ទ្លយ 
 រ ិសចាំ, ទ្ កខនិលោលោ  រ ិសចាំ, ទ្ កខនិលោធគរិនី បែិបោ 
 រ ិសចាំ ។ 
  រ ិសចាោំង  ម្ចន ៤ រ៊ឺ ទ្ កខ រ ិសចា ១ ទ្ កខសរ ទ្ 
 រ ិសចា ១ ទ្ កខនិលោធ រ ិសចា ១ និងទ្ កខនិលោធគរិនីបែិបោ
 រ ិសចា ១ ។ 
 (៤៧) ឯត្ថ បន លចត្សិកស ខ ររូបនិព្វា នវលសន ឯកូនសត្តតិ្ ធម្ចោ  
ធម្ចោ  ត្នធរោោតូ្តិ្ សងខំ រចានតិ ។ 
 ចំប្ណកបណាដ ធរ៌ោំង  លនោះ ធរ៌ោំង ៦៩ លដ្ឋ ោរប្ចកជា
លចត្សិក (៥២) ស ខ ររូប (១៦) និងនិព្វា ន (១) រប្រងែល់នូវោរោប់ថា 
ធម្ចោ  ត្ន និងធរោោត្  ។ 
 (៤៨) រទ ត្នលរវ សត្តវញិ្ញា ណោត្ វលសន ភិជាតិ្ ។ 
 រទ ត្នប្ត្ប៉ា លណាោ ោះ រប្រងប្ចកលដ្ឋ  ំណាចរបស់វញិ្ញា ណ
ោត្  ៧ ។ 

(៤៩)  រូបញ្ា  លវទ្ទ សញ្ញា             លសសលចត្សិោ ត្ថា 
        វញិ្ញា ណរិតិ្ បលញ្ា លត្             បញ្ា កខទធ តិ្ ភាសិត ។ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង   ៥ លនោះ រ៊ឺ រូប លវទ្ទ សញ្ញា   លចត្សិក
ែ៏លសស (៥០ ែួង) និងវញិ្ញា ណ រ៊ឺ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់គ្តស់ លៅថា 
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 បញ្ា កខនធ ែូលចនោះ ។ 
(៥០) បញ្ា បាោនកខទធ តិ្               ត្ថា លត្ភូរោ រត 

         លភោភាលវន និព្វា នំ              ខនធសងគហនិសសែំ ។ 
ប្គ្បថា បណាិ ត្របបីគ្ជាបថា ធរ៌ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភូរិោំង ៣ 

រ៊ឺ ឧបាោនកខនធ ៥, គ្ពោះនិព្វា ន រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលរួចផ ត្ចាកោរោប់ថាជាខនធ 
លគ្ព្វោះរិនម្ចនលសចកដីលផសងគន  (ោំងគ្បលភទ្និងោល) ។ 

(៥១) ោា ោររោណលភលទ្ន               ភវទត  ត្ទនិ ច 
          ោា ោលរពត្ទ្ បបនន-               បរយិល ន ោត្ លយ ។ 

ប្គ្បថា អា ត្នោំង   ១២ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នោា រ និង
អាររោណ៍ ចំប្ណកោត្ ោំង  ម្ចន ១៨ យ៉ាង តរលំដ្ឋប់ក្នវញិ្ញា ណ
ប្ែលលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័ ោា រ និងអាររោណ៍ោំងលទោះ ។ 

(៥២) ទ្ កខំ លត្ភូរកំ វែដំ                 ត្ណាា  សរ ទ្លយ ភលវ 
         និលោលោ ទរ និព្វា នំ           រលគគ  លោក ត្តលោ រលត ។ 
 ប្គ្បថា វែដៈប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភូរិោំង ៣ លឈាោ ោះថា ទ្ កខ ត្ណាា  
លឈាោ ោះថា សរ ទ្  និព្វា ន លឈាោ ោះថា និលោធ លោក ត្តរ លឈាោ ោះថា ររគ ។ 

(៥៣)  ររគ  តត  ផោ លចវ            ចត្ សចាវនិិសសដ្ឋ 
                    ឥតិ្ បញ្ា បបលភលទ្ន             បវ លតត  សពាសងគលហា ។ 

ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលគ្បកបជារួ ររគចិត្តនិងផលចិត្ត បាទ្  (លគ្ៅពី
 ែាងគិកររគ) លទោះ លឈាោ ោះថា ជាធរ៌ប្ែលរួចចាក រ ិសចាៈ ៤  ោររួបរួរ
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ធរ៌ោំង  ោំងពួងលដ្ឋ គ្បលភទ្ ៥ យ៉ាង លដ្ឋ គ្បោរែូចប្ែល
បានលព្វលរកលហើ  ។ 

 
ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ សរ ចា សងគហវភិាលគ ទរ 

សត្តលម្ច បរលិចេលោ ។ 
បរលិចេទ្ទី្ ៧ លឈាោ ោះថា 

សរ ចា សងគហវភិារកន ងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហចប់លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ៕ 
 

ឆប់ 
🖎🕮✍ 
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អបារុតា តេ អមេស្ស ទ្វា រា 
តេ តោេវតតោ  បមុញ្ច ន្ោុ  ស្ទ្ធំ 
ទាវ  ននរពះនិព្វវ នទាងំរ ះរែើករ ើយ  
សត្វទាងំឡាយណាានរោត្ែបោទ្  
សត្វទាងំឡាយរ ះចូ ែរចេញនូវសទាធ ចុះ ។ 

   


