ព្រះអភិធម្មត្ស
ថ ង្គហ
បរ ិច្ឆេទទី ៨
បឆចយសង្គហវិភាគ

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ោយ
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
សព្មប់ជាធម្មទាន
រុទធសក្រាជ ២៥៦៦

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
បរ ិច្ឆេទទី ៨
បឆចយសង្គហវិភាគ

ប្រែ និងរ ៀែរ ៀងរោយ
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
័ (មហាវហា
ំ ង
រ្ើរៅវត្
) រេត្បា
វ
តសីត្វន
ត ត្់ដែ
ិ
( សរាែ់ជា្មមទាន )
ពុ ទ្ធសករាជ ២៥៦៦

ក

នាម្អនក្ជួយរិនត្
ិ យអក្ខរាវិរ ុទធនិង្វាយអត្ថបទ

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

ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី

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

ពិនិត្យ កខោវ ិរទ្ធ

៨- ភិកខ លោវ ិលោ ល

វ

ោះ សូលវៀត្

៩- ភិកខ ញាត្ិធលម្ចោ ព

ត្ថបទ្

សវត្ថិឌី (រ ី លភឿត្ ) បកប្គ្ប ត្ថបទ្

()&❈*()

ខ

អារម្ភក្ថា
បរ ិ ត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ
រួ

ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះពទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរងលរឿង

ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កនង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធគ្ទ្ង់
រ ំលត្់ខនធបរ ិនិព្វានរក លបើគ្ពោះលេោនលេរៈោំង
ោរសិកាគ្ពោះពទ្ធវចនៈ

រិនចាប់ចិត្ត កនង

និង ែាកថាជាប់ត្គនរកលហើ

គ្ពោះពទ្ធ-

សាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើ ែូលចានោះ បណា
ដ
រនសសោំង

ប្ែលលកើត្រក

កនងសរ័

លគ្ោ

តំងពីគ្ពោះសម្ចោ-

សរពទ្ធបរ ិនិព្វានរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះពទ្ធសាសទ រិនម្ចនឱ្ោស
បានសិកាធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ
គ្ពោះពទ្ធសាសទលហើ

ោលរិនបានសិកាធរ៌កនង

ក៏រប្រងប្បរលៅនិ

រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ

ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះពទ្ធសាសទ លធាើឱ្យវែដៈរបស់បរគលោំង
រិនម្ចនទ្ីបំផត្
គ្ពោះបរ ិ

រួរឱ្យសាដ

យ៉ា ងក្គ្កប្លង

លទោះ

ែូលចានោះោរសិកា

ត្តិលទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។
ល

ធម្ចោ លហត្បបភវ

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

ឯវ ំវទ្ី រហាសរលណាត្ិ ។
ធរ៌ោំង

ណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្ គ្ពោះត្ថារត្

លព្វលនូវលហត្ក្នធរ៌ោំង
ជាលគ្រឿងរលត្់នូវធរ៌ោំង

លទោះ រា៉ា ងលទ្ៀត្លសចកដីរលត្់និងឧបា
ណា

គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី

រ

រលត្់និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត្់ក្នធរ៌ោង
ំ

លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ

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

ោរ

បានសិកាគ្ពោះ ភិធរោកនងចាប់លែើរ

(រូលនិធិប្នបរហានីោននោ)

ល

ែល់ោរ

ើញថាម្ចនោរ ធិបា

ពិសាដរជំនួ

ល់បានលអ

ខ្ំក៏

ពាយរប្គ្បជាលខររភាសា លែើរបីជាធរោោន និងលែើរបីជាគ្បលយជន៍
ែល់ោរសិការបស់ពទ្ធបរ ិស័ទ្ ។
កនងលសៀវលៅលនោះ ខ្ំពំបានលលើក
ស្សង់

ករំនិត្ផ្ទោល់ខួនលទោះលទ្
ា
រ៊ឺ

កលសចកដីកនងចាប់លែើរោំងស្សុង

និងតរគ្ពោះក្គ្ត្បិែក

ែាកថាខាោះ ប៉ាប្នតលសចកដីប្ែលបានលលើករកលនោះខ្ំលជឿជាក់ថា ោរលរៀប
លរៀងលសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហសខសឆ្គងខាោះជាពំខាន ពីលគ្ព្វោះជា
សានក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខំ្

ខ្ំ សូរទ្ទ្ួលោល់កំហសខសឆ្គង

ោំង រាលម្ច៉ា ន ំពីសម្ចនក់លោក នកសបបរសោំង
បំណងកនងោរប្កលំ និងសាថបទកនងលពលជាខាងលគ្ោ
ជាទ្ីបញ្ា ប់ លដ្ឋ

ប្ែលម្ចន
ៗ លទ្ៀត្ ។

ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខំ្ សូរលលើក

លឡើងនូវរហាកសលថានក់ធរោោនលនោះ និងបណយកសលគ្រប់ ប្បបយ៉ា ង
ប្ែលបានសនសំលហើ

កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះ

កសលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទ្ឹកែីពទ្ធភូរិ
លនបា៉ា ល

ស្សីលង្កា

និងគ្បលទ្សភូម្ច

លនោះសូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ

ជាពិលសសបណយ
ម្ចនគ្បលទ្សឥណា
ា

ប្ែលបានលៅលហើ

េោីៗ

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ បញ្ញ
ា វុឌឍ ិ ព្គួឆ ភាជ វត្តគ្ពោះទោ

ណ៍

ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុក សប្ងា និងឧទ្ោិសគ្បលរនចំលព្វោះ
-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ គ្ពោះទរ យូ អុី វត្តតប្ហន

-គ្ពោះ ងគគ្រូឧបជា

៍ វជិរបបច្ញ្ញ
ា ហម្ ច្

ឿន វត្តភំនតម្ច

ត្ីត្ជាគ្ពោះគ្រូ នរណស្សុករត្នរណាល
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវ ិនយចារយ គំ

ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវ ិន័

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរណោំង ស់កនងសងាវែដ និងសពាសត្ា
ោំង ស់កនងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកបណយលសោើៗ គន ។
រួ

ចំ ប្ណកសូ រជូនចំ លព្វោះលញារគ្បុស ព

រី លញារស្សី

រស់ សីលហៀង ប្ែលម្ចនជីវ ិត្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ ។
និងសូរជូនចំលព្វោះលោកគ្រូ

រគបណិ ា ត្ធម្ចោចារយ បត្ សាវងស

លោកគ្រូ ធរោបណិ ា ត្ រស់ សផ្ទត្ គ្ពរោំងពទ្ធបរ ិស័ទ្ោំង ស់
សូរបានចំប្ណកបណយធរោោនលនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គនកំបីអាក់ខាន
លឡើ

។
សូរ នលម្ចទ្ទ...................!!!
បាត្់ែំបង វត្តសីត្វ ័ន ក្េៃ ៧ លោច ប្ខពិសាខ ព.ស. ២៥៦៦
រ.ស. 2022
ភិក្ ខុ ញាត្ិធច្មម រុយ សុវត្ថិឌី
(វត្តសីត្វ័ន (រហាវិហារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក

ញ់

ំកំពងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា)

ង

មត្ិកា
ល.រ.

ទំរ័រ

ភិធរោត្ថសងគហបាលី .................................................................................... ១
បចា

សងគហវ ិភារ ........................................................................................ ៣

ព្វកយលបដជា្របស់គ្ពោះ នរោធចារយ .................................................................... ៤
គថាសងគហៈទ្ី ១ .......................................................................................... ៤
លសចកដីលផសងគនរបស់បែិចាសរបាទ្និងបដ្ឋាន ............................................... ៦
បែិចាសរបាទ្ .............................................................................................. ៨

វ ិជាា ........................................................................................................... ១១

សង្កខរ ......................................................................................................... ១៧
វ ិញ្ញាណ ...................................................................................................... ៣០
ទររូប ....................................................................................................... ៣៩
ស

ត្ន ................................................................................................ ៤៥

ផសស ........................................................................................................... ៥៤
លវទ្ទ .......................................................................................................... ៦១
ត្ណា
ា .......................................................................................................... ៦៦
ឧបាោន ..................................................................................................... ៧៦
ភព .............................................................................................................. ៨៦
ជាត្ិ .......................................................................................................... ១០២
ជោ ររណៈ............................................................................................... ១០៦
ជោ ៩ យ៉ា ង .............................................................................................. ១១០
ររណៈម្ចន ៩ យ៉ា ង ................................................................................ ១១៣
ន័

ក្នោរលទ្សទ .................................................................................. ១៣០
ោធ ៣ .................................................................................................... ១៣៥

ច
ងគ ១២ ................................................................................................... ១៣៥
គថាសងគហទ្ី ២ .....................................................................................១៣៧
វ ីសតោោ អាោរ ២០ .............................................................................១៣៧
ត្ិសនធិ សនធិ ៣ ......................................................................................... ១៣៨
ចត្សលងខបា សលងខប ៤ ............................................................................. ១៣៩
ត្ីណិវដ្ឋដនិ វែដ ៣ ..................................................................................... ១៣៩
លទ្ារូោនិ រូល ២ ..................................................................................... ១៤២
ភវចគ្ក ២ ................................................................................................ ១៤៣
សប្រដងោរដ្ឋច់ចោះក្នវែដៈោំង ៣ ............................................................... ១៤៩
គថាសងគហៈទ្ី ៣ .................................................................................... ១៤៩
សរដ្ឋានរបស់ វ ិជាា .................................................................................. ១៥១
សរដ្ឋានរបស់អាសវៈ ............................................................................... ១៥៥
សប្រដងលហត្ប្ែលលលើក វ ិជាាតំងខាងលែើរកនងបែិចាសរបាទ្ .................. ១៥៦

គថាសងគហៈទ្ី ៤ .................................................................................... ១៥៧
សលរង្កគោះបែិចាសរបាទ្លដ្ឋ

សចាៈ .......................................................... ១៥៨

ោរពិចារណាបែិចាសរបាទ្ ៤ ន័

លែើរបីលោះទ្ិែិោ
ា ំង ៧ ........................ ១៥៩

ោរពិចារណាបែិចាសរបាទ្ របស់គ្ពោះអាននោលត្ថរ ..................................... ១៦២
សប្រដងបែិចាសរបាទ្លដ្ឋ

ភិធរោភាជនី

ន័

.................................... ១៦៦

កសលបទ្ ............................................................................................. ១៦៦
កសលបទ្ ............................................................................................... ១៧៤
ពាកត្បទ្ ............................................................................................ ១៧៧
បដ្ឋានន័

................................................................................................ ១៨១

បដ្ឋានបាលី ............................................................................................. ១៨៣
សភាវធរ៌ ៣ គ្បោរកនងបចា័
លហត្បបចា័

២៤ ............................................................ ១៨៥

............................................................................................ ១៨៧

ឆ្
អាររោណបបចា័

........................................................................................ ១៩២

ធិបត្ិបបចា័

......................................................................................... ១៩៧

ននតរបបចា័

........................................................................................... ២០៣

សរននតរបបចា័

........................................................................................ ២០៦

សហជាត្បបចា័

...................................................................................... ២០៨

ញ្ា រញ្ា បបចា័

........................................................................................ ២១១

និសស

បបចា័

ឧបនិសស

......................................................................................... ២១៥

បបចា័

...................................................................................២២១

បលរជាត្បបចា័

........................................................................................ ២៣០

បចាេជាត្បបចា័

...................................................................................... ២៣៣

អាលសវនបបចា័

...................................................................................... ២៣៧

ករោបបចា័

វ ិបាកបបចា័

................................................................................................ ២៤១
............................................................................................. ២៤៩

អាហារបបចា័

..........................................................................................២៥២

ឥរនោិ

......................................................................................... ២៥៧

បបចា័

ឈានបបចា័
ររគបបចា័
សរប
វ ិបប

............................................................................................ ២៦៦
................................................................................................ ២៦៨

ត្តបបចា័
ត្តបបចា័

..................................................................................... ២៧២
........................................................................................ ២៧៤

ត្ថិបបចា័

................................................................................................២៨២

នត្ថិបបចា័

................................................................................................ ២៨៦

វ ិរត្បបចា័

វ ិរត្បបចា័

.............................................................................................. ២៩០
............................................................................................២៩២

គថាសងគហទ្ី ៥-៦ .................................................................................. ២៩៤
ទរជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈ ែល់ទរ ៦ បចា័

........................................... ២៩៥

ជ
ទរជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈ ែល់ទររូប ៥ បចា័

ទរជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់រូប ១ បចា័

.............................................. ២៩៦

ឧបោរៈែល់ទរ ១ បចា័

.............................................. ២៩៦

រូបជាបចា័

ជួ

បញ្ា ត្ិទ
ត ររូបោំង ៣ ជាបចា័
ទររូបជាបចា័

ជួ

ជួ

...................................... ២៩៥

ឧបោរៈ ែល់ទរ ២ បចា័

ឧបោរៈ ែល់ទររូប ៩ បចា័

................ ២៩៦

................................. ២៩៧

គថាសងគហទ្ី ៧ ..................................................................................... ៣០១
បចា័

សភារ ...........................................................................................៣០៣

ជាត្ិរបស់បចា័

.......................................................................................៣០៣

សហជាត្សភារៈម្ចន ៣ យ៉ា ង ............................................................... ៣០៤
សប្រដងបចា័

២៤ តរោល ៣ ............................................................... ៣០៨

សប្រដងបចា័

២៤ តរភូរិ ៣ .................................................................. ៣១១

បចេិរគថាក្នបដ្ឋានន័

.......................................................................... ៣១២

គថាសងគហទ្ី ៨-៩ ................................................................................. ៣១២
បញ្ា ត្ិតធរ៌ ................................................................................................ ៣១២
ត្ថបញ្ា ត្ិត ................................................................................................ ៣១៤
សទ្ធបញ្ា ត្ិត ...............................................................................................៣១៧
សទ្ោបញ្ា ត្ិត ឬ ទរបញ្ា ត្ិត ៦ គ្បលភទ្ ......................................................... ៣២១
គថាសងគហទ្ី ១០-១១ ............................................................................ ៣២៥
វសានគថា .......................................................................................... ៣២៧

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

អភិធម្មត្ថសង្គហបាលី បរ ិច្ឆេទទី ៨
បឆចយសង្គហវិភាគ
rs
គាថាសង្គហ
១. ល

សំ សងខត្ធម្ចោនំ

ត្ំ វិភាររិ លហោនិ
២.

ត្ី លត្ លហត្លវ បញ្ា

ល

ធម្ចោ បចាយ

បវោខរិ

ថា

ថារហំ ។

ឥោនិ ផលបញ្ាកំ

ឥោនិ លហត្លវ បញ្ា

អា

វីសតោោ ត្ិ សនធិ

ចត្សលងខបា ច ភវនតិ ។

៣. លត្សលរវ ច រូោនំ
ជោររណរចាេ
អាសវនំ សរបាោ
៤. វែដម្ចពនធរិលចាវ ំ
បែិ ចាសរបាលោត្ិ
៥. ឆ្ោ ទរំ ត្ ទរសស
ឯកោ បន រូបសស
៦. បញ្ា ត្ិតទររូបានិ
ទ្ា

សស នវោ លចត្ិ

ត្ឹ ផលបញ្ាកនតិ

និលោលធន និ រជឈត្ិ
បីឡិតនរភិ ណាលសា
វិជាា ច បវត្តត្ិ ។
លត្ភូរករទទ្ិកំ
បែាលបសិ រហារនិ ។
បញ្ាោ ទររូបិនំ
រូបំ ទរសស លចកោ ។
ទរសស ទ្វិោ ទ្ា

ំ

ឆ្ពាិោ បចាយ កេំ ។
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បចា

៧. សហជាត្ំ បលរជាត្ំ

បចាេជាត្ញ្ា សពាថា
ិ រិ ចា
រូបជី វត្

កពឡី ោលោ អាហាលោ
៨. ឥត្ិ លត្ោលិ ោ ធម្ចោ

សងខតសងខត ត្ថា ។
ិ ឋិ ត
វលសន ត្ិ វោ

៩. បញ្ា ត្ិតទររូបានំ

ី ត្ិ សពាថា ។
ចត្វស

បចាយ ទរ បដ្ឋាលន
១០. វចី លោសានសាលរន

លសាត្វិញ្ញាណវីេិយ

បវតថននតរបបននតថ
សា
ឥត្ិ

នតិ ។

ោលរតត ច សរភវ

ជឈត្តញ្ា ពហិោធ ច

១១.

សងគហវ ិភារ

រលទោារសស លគចោ ។

សានសាលរន
ំ បញ្ា ត្ិត វិលញ្ា

វិញ្ញា

ា

នតិ ត្លត បរំ

លោកសលងាត្និរិោត ។

ភិធរោត្ថសងគលហ បចា

សងគហវិភាលគ ទរ

ែាលម្ច បរិលចេលោ ។
ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរិលចេទ្ទ្ី ៨
លព្វលលដ្ឋ

បចា

សងគហវិភារ ៕

&❈'
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ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ
បរ ិច្ឆេទទី ៨
បឆចយសង្គហវិភាគ
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមមសម្ពទធ
ុ សស ។
លសចកដីលផដើរ
គ្ពោះ ភិ ធរោត្ថសងគហ បរិលចេទ្ទ្ី ៨ លនោះ គ្ពោះ នរោធចារយបានរួបរួរ
សលងខបលសចកដីកនងររពីររហាបដ្ឋាន ប្ែលជាររពីរទ្ី ៧ និ ងជាររពីរចង
លគ្ោ

កនងគ្ពោះ ភិធរោបិែក លដ្ឋ
បចា

សងគហ ប្គ្បថា រួបរួរលដ្ឋ
បចា

សងគហវ ិភារ ។

សំលៅែល់ ជាលហត្ឧបោរៈឱ្យផលធរ៌ ប្ែលោក់ទ្ង

នឹ ងខាួនលកើ ត្លឡើង ។
វិភារ

ឱ្យលឈាោោះថា បចា

សលងខប ។

ប្គ្បថា ចំប្ណក ឬប្ផនក ។
សងគហវិភារ លទ្ើបប្គ្បថា ចំ ប្ណកប្ែលរួបរួរធរ៌ ជាលហត្

ឧបោរៈឱ្យផលធរ៌ប្ែលោក់ ទ្ងនឹងខាួនលកើត្លឡើង ។
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សងគហវ ិភារ

បចា

ពាក្យច្បេជាារបស់ព្រះអនុរ ុទាធចារយ
គាថាសង្គហៈទី ១
១. ល

សំ សងខត្ធម្ចោនំ

ល

ត្ំ វិភាររិ លហោនិ
ប្គ្បថា

ធម្ចោ បចាយ

បវោខរិ

ថា

ថារហំ ។

ធរ៌ប្ែលជាសងខត្ធរ៌និង សងខត្ធរ៌ោំង

ជាឧបោរៈែល់សងខត្ធរ៌ោំង

ឯណា

លដ្ឋ

ឯណា

បចាយោរឯណា

ឥឡវលនោះ
ខ្ំ (គ្ពោះ នរោធចារយ) នឹងលព្វលនូវោរប្ចកធរ៌ោំង
ូ

លទោះ

កនងបរិលចេទ្លនោះតរសររួរ ។

ត្លៅលនោះនឹងបានបរិយ

លសចកដីតរគ្ពោះបាលីលដ្ឋ

កនង ភិធរោត្ថសងគហៈម្ចនលសចកដី ធិបា

ថា បចា

លំដ្ឋប់

សងគហៈលនោះម្ចន

២ ន័
បែិ ចាសរបាទ្នលយ

បដ្ឋាននលយ

លចត្ិ

បចា

សងគលហា

ទ្វិលោ លវទ្ិ ត្លព្វា ។
ប្គ្បថា

របបីគ្ជាបថា

បែិ ចាសរបាទ្ន័

បចា

និង បដ្ឋានន័

សងគហៈលនោះម្ចន

២

ន័

រ៊ឺ

។

ត្ត្ថ ត្ព្វភវភាវីភាវោររលតតបលកខិលត បែិចាសរបាទ្នលយ,
បដ្ឋាននលយ

បន

អាហចាប ចា

ែាិត្ិម្ចរពភ

បវចាត្ិ,

ឧភ

ំ

បន

លវរិ លសសតា បបលញ្ានតិ អាចរិយ ។
ប្គ្បថា ន័

ោំងពី រលនោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់កំណត្់លដ្ឋ

អាោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់បចា

បបននធរ៌ម្ចនសង្កខរជាលែើរ
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គ្ត្ឹរ

ប្ែលម្ចន
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បចា

សភាពលកើត្លឡើងជាធរោត

លគ្ព្វោះអាស្ស័

ោរលកើត្លឡើង ក្នបចា័

លទោះៗ ម្ចន វិជាាជាលែើ រ លឈាោោះថា បែិចាសរបាទ្ន័
ចំប្ណកបដ្ឋានន័
របស់បចា័

លទោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់គ្បារពធ នូវ ំណាច

ោំងពីរចូ លគនសប្រដងលដ្ឋ
ោក់ ទ្ងលដ្ឋ

ធរ៌

។

ប្ែលជាពិលសស និ ង ែាកថាចារយោំង

បចា

សងគហវ ិភារ

បានរួរន័

ពិសាដរ ។

ធរ៌ សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាលហត្របស់ផលធរ៌ ប្ែល
លហត្លទោះៗ បានែល់ សងខត្ធរ៌

សងខ ត្ធរ៌ និ ង

បញ្ា ត្ិធ
ត រ៌ រ៊ឺ ចិ ត្ត លចត្សិក រូប និ ព្វាន និងបញ្ា ត្ិត សទ្ធប្ត្ជាបចា័
ប្ែលជាលហត្ឱ្យផលធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ
បាន ។
ធរ៌ ប្ែលជាបចា័

ធរ៌

លហត្របស់ខួ នលកើ
ា
ត្លឡើង

រប្រងបានោំង សងខត្ធរ៌

សងខត្ធរ៌ និង

បញ្ា ត្ិធ
ត រ៌ ោំង ស់រិនម្ចនកំណត្់ ។
បចា
អាស្ស័

បបននធរ៌

សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាផលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ធរ៌ប្ែលជាលហត្ក្នបចា័

លទោះៗ បានែល់ សងខត្ធរ៌ោំងពួ ង

រ៊ឺ ចិ ត្ត លចត្សិក រូប សទ្ធប្ត្ជាធរ៌ប្ែលអាស្ស័

បចា័

តក់ប្ត្ងលដ្ឋ

លហត្លផសងៗ ម្ចនករោ ចិត្ត ឧត្ អាហារ និងអាររោ ណ៍ ។
ធរ៌ ប្ែលជាបចា

បបនន ធរ៌លទោះ គ្ត្ូវប្ត្ជាសងខ ត្ធរ៌ប៉ាលណាណោះ ។

ោរឧបោរៈរបស់បចា័
ោរជួ

ឧបោរៈរបស់បចា័

ធរ៌

ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
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បចា

១ បចា

ជួ

ឧបោរៈែល់បចា

សងគហវ ិភារ

បបននធរ៌ ប្ែលលៅរិនោន់

លកើ ត្ឱ្យលកើត្លឡើង ។
២
លហើ

បចា

ជួ

ឧបោរៈែល់បចា

បបននធរ៌

ប្ែលលកើត្លឡើង

ឱ្យតំងម្ចំនឹងចលគ្រើនលឡើង ។
ច្សឆក្េីច្សសង្គានរបស់បដិឆចសម្ុបាទនិង្បោាន
លសចកដីកនង ភិធរោត្ថសងគហៈ ប្ែលសប្រដងឱ្យែឹងថា បចា

ម្ចនឧបោរៈ ២ ន័

លសចកដីលផសងគនក្នន័

បែិ ចាសរបាទ្ន័

សងគហៈ

ោំង ២ រ៊ឺ

សប្រដងគ្ត្ឹរប្ត្ឱ្យែឹងថា បណា
ដ សត្ាោំង-

ប្ែលគ្បាកែលឡើងកនងលោកលនោះ

សទ្ធប្ត្ជាផលប្ែលលកើត្រក

ំ ពីធរ៌ប្ែលជាលហត្ោំង ស់ នឹងលកើត្លឡើងរកឯងៗ ឬម្ចន នកណា
សាងឱ្យលកើ ត្លឡើងរកលដ្ឋ
រិ នម្ចន

គ្បាសចាកធរ៌ប្ែលជាលហត្លទោះ

ប្ត្រិ នបានសប្រដងែល់លសចកដីលរអិត្របស់ ំ ណាចបចា័

លទោះៗ ថា បានឱ្យឧបោរៈលដ្ឋ
បដ្ឋានន័
ោំង

ំណាចរបស់បចា័

។

ប្ែលគ្បាកែកនង ននតចគ្កវល សទ្ធប្ត្ជាលហត្ ជាផល
ចំប្ណកប្ែលនឹងគ្បាកែ

រិ នោក់ទ្ងនឹងលហត្ផលលទោះរិ នម្ចនលឡើ

ែល់ ំណាចបចា័
លៅលដ្ឋ

ណាលឡើ

ិ
សប្រដងឱ្យែឹងថា វត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ និងរិនម្ចនជី វត្

ោក់ ទ្ងគនតរធរ៌ប្ែលជាលហត្ និងផល
លឡើងលដ្ឋ

រប្រង

លទោះៗ ថា ោរឧបោរៈរបស់បចា័

ំណាចក្នលហត្បបចា័

ខាោះ អាររោណបបចា័
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លទោះៗ គ្បគ្ពឹត្ត

ខាោះ

ននតរបបចា័
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ខាោះជាលែើ រ

សងគហវ ិភារ

បចា

ប្ែល ំណាចឧបោរៈលដ្ឋ

ប្ែលលឈាោោះថា «បដ្ឋាន» លនោះ ម្ចនលដ្ឋ

បចា័

លផសងៗ

កនងបករណ៍

សលងខប ២៤ បចា័

។

គ្បលយជន៍ ពីោរែឹងរូបទរតរលហត្ផលរបស់ បែិចាសរបាទ្
និងបដ្ឋាន

ិ
គ្ពោះពទ្ធ ងគ សប្រដងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់វត្ថប្ែលម្ចនជី វត្
និង
ិ ោំង
រិ នម្ចនជី វត្
តរន័

លដ្ឋ

អាស្ស័

លហត្ផលប្ែលោក់ទ្ងគន

ក្នបែិ ចាសរបាទ្ និ ងបដ្ឋាន លែើ របីគ្បលយជន៍ ែូលចនោះ រ៊ឺ
១. លែើ របីឱ្យសត្ាោំង

ល់លហត្ផលកនងសភាពរបស់ខួាន

ឯងថា រូបទរប្ែលគ្បោន់ថាជា តត ខាួនល
សាងលឡើងរកលទ្

ើងលនោះ រិនម្ចន នកណា

ម្ចនប្ត្លហត្និងផលប្ែលោក់ទ្ងគនតរសភាវ-

បររត្ថធរ៌ ប៉ាលណាណោះ រិនម្ចនត្ួ ខួាន ល
២. ោរែឹ ងោរ

ើង លរលឡើ

។

ល់រូបទរតរលហត្ផលែូលចនោះ ជាវត្ថប្ែលនឹង

ទំឱ្យ នកែឹ ងលទោះផត្ចាកវែដទ្កខបាន លគ្ព្វោះអាចទ្ម្ចា
ខស

និងលសចកដីសងស័

ោរ

ល់ល

ើញ

លចញបានតរសររួរែល់ោរែឹងោរ

ល់

របស់ខួន
ា រ៊ឺ ោលម្ចនលសចកដីែឹងពីោរលរៀន ប្ែលលៅថា សត្រ
រប្រងទំលៅោន់ោរបែិបត្ិត

ប្ែលអាចលោះសោា

ទ្ិែិា

បញ្ញា

ិ ិ កិចាេ
និងវច

ជាលែើរ ។
៣. ោរែឹ ងោរ
យ៉ា ងលអលហើ

ល់កនងទររូប តរលហត្ផលរបស់បែិចាសរបាទ្

រប្រងសលរង្កគោះចូលកនង បចា

កង្កខវ ិត្រណវ ិសទ្ធិលដ្ឋ

គ្ត្ង់

បរិរគហញាណ ប្ែលជា

និងចាត្់ថាចូលែល់ទររូបបរ ិលចេទ្ញ្ញាណ
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បចា

សងគហវ ិភារ

ិ ទ្ធិផង លគ្ព្វោះ នកប្ែលែឹ ងកនងបែិចាសរបាទ្ និ ងបដ្ឋាន
ប្ែលជាទ្ិ ែិ វា ស
លទោះ

ក៏ គ្ត្ូវែឹ ងលរឿងទររូបលអលហើ

ិ សសទញាណ លដ្ឋ
អាររោណ៍របស់វប
បញ្ញា និ ងភាវទរ

និ ងោលលលើកទររូបលឡើងជា
អាស្ស័

សត្រ

បញ្ញា ចិទតរ-

បញ្ញា ក៏ជាលហត្ឱ្យសលគ្រចជាគ្ពោះ រ ិ

បរគល

ផត្ចាកវែដទ្កខបាន ។
ែូ លចានោះ
រួ

បែិចាសរបាទ្លនោះ

លទ្ើបោប់ថាជាភូ រិរបស់វ ិបសសទ

ផងប្ែរ ។
បដិឆចសម្ុបាទ
បែិ ចាសរបាទ្ម្ចន ៣ បទ្ រ៊ឺ
បែិ ចា + សំ + ឧបាទ្ ។
បែិ ចា ប្គ្បថា អាស្ស័
សំ

។

ប្គ្បថា គ្ពរ ។

ឧបាទ្ ប្គ្បថា លកើ ត្លឡើង ។
បែិ ចាសរបាទ្
លសចកដីថា

ប្គ្បថា

ធរ៌ ប្ែលអាស្ស័

ធរ៌ប្ែលជាលហត្និងជាផលអាស្ស័

ោរលកើត្លឡើងគ្ពរ
ោរលកើត្លឡើង ជាប់ ត្

គនរិ នដ្ឋច់គ្កប្ស លធាើឱ្យគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងសងារវែដរកទ្ីបំផត្រិនបាន ។
បែិ ចាសរបាទ្លនោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដង លែើរបីជាទ្ីតំងក្ន
ោរពិចារណា និ ងលែើរបីឱ្យល
និ ងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

ើញលសចកដីពិត្របស់សភាវៈប្ែលលកើត្លឡើង

លហត្បចា័

លដ្ឋ
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បចា

សាងលឡើង ែូចជាគ្ពោះសិវៈជាលែើរ ោំងលនោះលែើរបីលោះោរ
ខសថា

តត ឬលោកលទ្ៀង រ៊ឺ លោះោរ

ល់ល

សងគហវ ិភារ

ល់ល

ើញ

ើញខសោំងសសសត្ទ្ិែិា

និងឧលចេទ្ទ្ិែិា ។

បែិ ចាសរបាទ្លនោះជាភូរិ (អាររោណ៍) របស់វ ិបសសទរួ

ិ សសទភូ រិ ៦ រ៊ឺ
វប
ខនធ ៥ អា

ត្នៈ ១២ ោត្ ១៨ ឥរនោិ

កនង

២២ បែិចាសរបាទ្ ១២

សចាៈ ៤ ។
លកខណៈពិលសសរបស់បែិចាសរបាទ្
លកខណៈពិលសសរបស់បែិចាសរបាទ្ប្ែលលៅថា

វិលសស-

លកខណៈ ឬលកខណាទ្ិ ចត្កាៈម្ចនែូ លចនោះ
ជោររណាទ្ីនំ ធម្ចោនំ បចា
បចា

បបននធរ៌ ោំង

ទ្ោខនពនធនរលសា

លកខលណា

ែូចជាជោររណៈជាលែើរ ជាលកខណៈ
ម្ចនោរលធាើឱ្យសត្ាោំង
កនងសងារវែដលរឿ

ករោ រគបចាបដ្ឋាលទ
អាសវបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនឧបោរៈែល់
លកើត្លឡើង

ៗ ជាកិចា

ម្ចនោរវ ិលវល់លៅកនងសងារវែដ ឬ
ម្ចនផាូវលែើរប្ែលរិនគ្ត្ឹរគ្ត្ូវជាផល

ម្ចនអាសវធរ៌ ជាលហត្ជិត្ឱ្យលកើត្ ។

លកខណៈពិលសសរបស់បែិ ចាសរបាទ្ប្ែលលព្វលរកលនោះ
ោរលព្វលែល់លហត្ផលលដ្ឋ

ជា

ទ្ូលៅ លៅរិនបានលព្វលប្ចកចំលព្វោះធរ៌
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បចា

សងគហវ ិភារ

ប្ែលឧបោរៈែល់គនជា ងគៗ លទ្ កនងបែិ ចាសរបាទ្សប្រដង ងគទ្ក
១២ ែូចគ្ពោះបាលីថា
វិជាាបចាយ សង្កខោ សង្កខរោំង
ជាបចា័

លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ វិជាា

។

សង្កខរបបចាយ វ ិញ្ញាណំ វ ិញ្ញាណលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះសង្កខរជាបចា័

។

វ ិញ្ញាណបបចាយ ទររូបំ ទររូបលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះវ ិញ្ញាណជាបចា័
ទររូបបបចាយ ស
រូបជាបចា័

ត្នបបចាយ ផលសា ផសសៈលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះអា

ត្នៈ

។

ផសសបបចាយ លវទ្ទ លវទ្ទលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះផសសៈជាបចា័

។

លវទ្ទបចាយ ត្ណា
ា ត្ណា
ា លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័

។

ត្ណា
ា បចាយ
បចា័

ត្នៈ ៦ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះទរ

។

ស
៦ ជាបចា័

ត្នំ អា

។

ឧបាោនំ

ឧបាោនលកើត្ម្ចន

លគ្ព្វោះត្ណា
ា ជា

។
ឧបាោនបបចាយ ភលវ ភពលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះឧបាោនជាបចា័
ភវបបចាយ ជាត្ិ ជាត្ិ លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះភពជាបចា័

។

។

ជាត្ិ បបចាយ ជោររណំ ជោ ររណៈ
លសាកបរិលទ្វទ្កខ លសាកៈ ខសឹកខសួល
លោរនសសបាយសា លំបាកោ
សរភវនតិ

លំបាកចិត្ត
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លកើ ត្ម្ចនគ្ពរ
លគ្ព្វោះជាត្ិ ជាបចា័

។
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បចា

ឯវលរត្សស លកវលសស

សងគហវ ិភារ

ទ្កខ កខនធសស សរទ្លយ លហាត្ីត្ិ

ោរលកើត្លឡើងគ្ពរក្នកងទ្កខោំង ស់នោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័
ិ ា ជាលែើរ ែូចលព្វលលហើ
ម្ចន វជា

បចា័

លផសងៗ

លនោះ ។

ប្ឆក្បដិឆចសម្ុបាទ ៧ ន័យ
ភិធរោត្ថសងគហៈ បានបរ ិយ
ធរ៌ តរសត្តនតជា ៧ ន័
ត្ត្ថ ត្លយ

លសចកដីោរសប្រដងបែិចាសរបាទ្

ម្ចនបាលីសប្រដងថា

ោធ ោាទ្សង្កគនិ វីសតោោ ត្ិសនធិ ចត្សលងខបា

ត្ី ណិ វដ្ឋដនិ លទ្ា រូោនិ ច លវទ្ិត្ព្វានិ ។
បែិ ចាសរបាទ្ធរ៌លទោះ ប្ចកោរសប្រដងលចញជា ៧ ន័

រ៊ឺ

១. ោល ៣, ២. ងគ ១២, ៣. អាោរ ២០, ៤. សនធិ ៣, ៥. សលងខប ៤,
៦. វែដៈ ៣, ៧. រូ ល ២, ។
លែើ របីឱ្យ

ល់ន័

លផសងៗ បានស្សួល រួ រលធាើោរ

ល់កនងបែិចា-

សរបាទ្ ងគ ១២ ប្ែលសប្រដងឧបោរៈែល់គន រវងបចា
បចា

ធរ៌ និង

បបននធរ៌ជាខាងលែើររន ។
បែិ ចាសរបាទ្ ងគ ១២ (ោាទ្សង្កគនិ)
១. អវិជាា
វិជាាបចាយ សង្កខោ សរភវនតិ ប្គ្បថា សង្កខរ ៣ រប្រងលកើត្លឡើង

លគ្ព្វោះ វ ិជាាជាបចា័

។
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បចា

សងគហវ ិភារ

ព្វកយថា « វិជាា» ោលប្ចកបទ្បាន ២ រ៊ឺ
ប្គ្បថា រិន ឬផោ

គន ។

វិជាា ប្គ្បថា ែឹង ឬបញ្ញា ។
ែូ លចានោះ ោលរួរគនលហើ
ប្ែលផោ

គនជារួ

ជា

វិជាា ប្គ្បថា រិនែឹង ឬធរោជា ត្ិ

បញ្ញា បានែល់ លម្ចហលចត្សិក ែូចវចនត្ថៈថា

ចត្សចាធរោំ វិទ្ត្ិ បាកែំ កលោត្ី ត្ិ = វិជាា
ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណាជា នកែឹងចាស់ រ ិ
ឱ្យ រិ

សចាៈ ៤ និ ងជា នកលធាើ

សចាៈ ៤ គ្បាកែលឡើង ធរោជាត្ិលទោះលឈាោោះថា វិជាា បានែល់

បញ្ញាលចត្សិក និងសប្រដងថា
វិជាា បែិ បោខត្ិ =

វិជាា

ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណាប្ែលម្ចនសភាពផោ
លទោះ លឈាោោះថា

ជារួ

បញ្ញា ធរោជាត្ិ

វិជាា ។

កនងសលម្ចោហវលិ ទទ្នី ែាកថា ម្ចនវ ិលគ្គោះលសចកដីរបស់ វិជាាទ្ក
លគ្ចើ នគ្បោរ រ៊ឺ
វិនិោ

ំ វិនោត្ីត្ិ =

វិជាា

ធរោជាត្ិ ណា រប្រងបានទ្ចារ ិត្ធរ៌ប្ែលរិនរួរបាន រិនរួរគ្បគ្ពឹត្ត
ធរោជាត្ិ លទោះ លឈាោោះថា
វិនិោ

ំ ន វិនោត្ីត្ិ =

វិជាា លគ្ព្វោះ ត្ថថា បានវត្ថប្ែលរិ នរួរបាន ។
វិជាា

ធរោជាត្ិ ណារប្រងរិនឱ្យបាននូវសចរិត្ធរ៌ប្ែលរួរបាន

ោ

ម្ចន

សចរ ិត្ជាលែើរ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា វ ិជាា លគ្ព្វោះ ត្ថថា រិនបាន
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បចា

សងគហវ ិភារ

វត្ថប្ែលរួរបានលទោះ ។
វិជាម្ចលន ជវលបត្ី ត្ិ =

វិជាា

ធរោជាត្ិ ប្ែលជា នកែឹ ងខសកនងបញ្ា ត្ិតធរ៌ លៅកនងបរសស្រសតី ជា
លែើ រ ប្ែលរិ នម្ចនលដ្ឋ

សភាវបររត្ថធរ៌ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា

វិជាា ។
វិជាម្ចលន ន ជវលបត្ី ត្ិ =

វិជាា

ធរោជាត្ិ ណា បិ ទ្បាំងរិនឱ្យែឹ ងកនងបររត្ថធរ៌ ម្ចនខនធ ៥ ជាលែើរ
ប្ែលម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ

សភាវៈ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា

ត្ថថា បិ ទ្បាំងខនធ អា

ត្នៈ ោត្ សចាៈ ឥរនោិ

វិជាា លគ្ព្វោះ

ោំង

រិ នឱ្យ

គ្បាកែ ។
វិទ្ិត្ពាំ

វិទ្ិត្ំ កលោត្ីត្ិ =

វិជាា

ធរោជាត្ិ ណា បិទ្បាំងរិនឱ្យែឹងនូវធរ៌ប្ែលរួរែឹ ង ម្ចនសចាៈ ៤ ជាលែើ រ
ធរោជាត្ិ លទោះ លឈាោោះថា
ធរោជាត្ិ លឈាោោះថា

វិជាា ។
វិជាា លគ្ព្វោះ ត្ថថា ញាំងសត្ាោំង

ឱ្យ

គ្តច់លៅកនងសងារប្ែលរកទ្ីបំផត្រិនបាន រ៊ឺ កនងកំលណើត្ ៤, រត្ិ ៥,
ិ ា ណែាិត្ិ ៧, និ ងសតតវស ៩ ។
ភព ៩, វញ្ញ
រួរលសចកដីថា
រិ

វ ិជាា រ៊ឺ ោររិនែឹងរបស់ពិត្ ៤ យ៉ា ង បានែល់

សចាៈ ៤ លនោះ លព្វលតរន័
តរន័

គ្ពោះសូគ្ត្ ។

គ្ពោះ ភិធរោគ្តស់លដ្ឋ

កិចារបស់ វ ិជាា ោលលកើត្លឡើង

រប្រងលកើ ត្លឡើងកនងឋានៈលធាើកិចា ៨ គ្បោរ រ៊ឺ
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១. ទ្លកខ

បចា

សងគហវ ិភារ

ញ្ញាណំ រិនែឹងកនងទ្កខ រ៊ឺ រិនែឹងថា រូបទរខនធ ៥

ជាទ្កខ ។
២. ទ្កខសរទ្ល

ញ្ញាណំ រិនែឹងលហត្ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្ទ្កខ ។

៣. ទ្កខនិលោលធ
៤.

ញ្ញាណំ រិនែឹ ងធរ៌ ប្ែលជាទ្ី រ ំលត្់ទ្កខ ។

ទ្កខនិលោធគរិ នីបែិបោ

ញ្ញាណំ

ប្ែលឱ្យចូលែល់ធរ៌ ប្ែលជាទ្ីរល
ំ ត្់ទ្កខ ។
៥. បពាលនត
៦.

បរលនត

ញ្ញាណំ រិនែឹងខនធ អា

រិ នែឹងផាូវបែិបត្តិ

ត្នៈ ោត្ ប្ែលជា ត្ីត្។

ញ្ញាណំ រិនែឹងកនងខនធ អា

ត្នៈ ោត្ ប្ែលជា

ទរត្ ។
៧. បពាទតបរលនត

ញ្ញាណំ រិនែឹ ងកនងខនធ អា

ត្នៈ ោត្ ប្ែល

តបែិចាសរបបលននស ធលរោស

ញ្ញាណំ រិនែឹ ង

ជា ត្ីត្ និង ទរត្ ។
៨. ឥទ្បបចា

កនងទររូបប្ែលលកើត្លឡើង លដ្ឋ

អាស្ស័

គ្កប្ស ក្នោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់សត្ាោំង

លហត្ផលជាប់ត្គនរិនដ្ឋច់
តរន័

បែិចាសរបាទ្។

វិជាាប្ែលម្ចនសភាពបិទ្បាំងរិនឱ្យែឹ ងលសចកដីពិត្លទោះ ប្ចកជា ៣
គ្បលភទ្ រ៊ឺ

ិ ា បិទ្បាំងទ្ករិនឱ្យែឹង
១. បរគលភារលគ្ចើ នកនងលោក គ្ត្ូវ វជា
បាបបណយ រណលោស គ្បលយជន៍និងរិនប្រនគ្បលយជន៍ រិនែឹ ងថា
ោរលធាើយ៉ាងលនោះលអម្ចនគ្បលយជន៍ យ៉ា ងលនោះរិនលអម្ចនលោស រប្រង
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ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

ហានលធាើទ្ចារត្
ិ លផសងៗ រិនល ៀនខាោសនិងរិ នភ័
ិ ា លៅយ៉ា ងលគ្ចើ ន ។
ម្ចន វជា

ខាាចលឡើ

សងគហវ ិភារ

សប្រដងថា

២. បរគលពួកខាោះែឹងថា ោរលធាើយ៉ាងលនោះលអម្ចនគ្បលយជន៍ យ៉ា ង
លនោះរិ នលអម្ចនលោស បរគលពួកលនោះ ោលល

ើញថា ប្ែលខាួនលធាើលៅ

លទោះរិ នលអ ជាបាប កសលម្ចនលោស ក៏ នឹងពាយរលចៀសវងរិន
លធាើោរង្ករលទោះ លហើ
ជាបណយកសល
លហើ

ក៏ ផ្ទាស់បូដរចិ ត្តលធាើប្ត្ ំលពើ ប្ែលលអ ម្ចនគ្បលយជន៍

សប្រដងថា

វ ិជាា

របស់បរគលពួកលនោះស្សាលលសដើង

។
៣. បរគលប្ែលសលគ្រចជាគ្ពោះ រ ិ

បរគល គ្ពោះសកោគរី
៤ លហើ

ប្ត្លៅទ្ម្ចា

បរគល ជាគ្ពោះលសាតបនន-

ទគរីលទោះ ជា នកល
វិជាារិនោន់ ស់

ើញចាស់កនង រ ិ
វិជាា របស់គ្ពោះ រ ិ

សចាៈ
បរគល

ោំងលនោះ ជា វិជាាស្សាលលសដើងជាទ្ីបំផត្ ។
បរគលប្ែលគ្បាសចាក វ ិជាាលទោះ ម្ចនប្ត្គ្ពោះ រហនតរួ

គ្បលភទ្

ប៉ាលណាណោះ ែូ លចានោះោរបិទ្បាំងរិនឱ្យែឹងសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្របស់
ិ ា លទោះ
វជា

លទ្ើបរិនម្ចនែល់គ្ពោះ រហនតខីណាស្សពោំង

រិ នបានសំលៅ

កថា គ្ពោះ រហនតោំង

ប្ត្ក៏

នឹងែឹង ី ាៗ បានោំង ស់

សូរបីបញ្ា ត្ិ ត ោំងលនោះលស្សចប្ត្កម្ចាំងរបស់បញ្ញា ។
គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធជាម្ចាស់ ែឹ ងបានោំង ស់ ។
គ្ពោះបលចាកពទ្ធជាម្ចាស់ ែឹងប្ត្សភាវបររត្ថធរ៌ ប្ែលជា ត្ថរស
(ផល) ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

័ និងរហាសាវក
័ រប្រងែឹងបររត្ថធរ៌ោំង ត្ថរស
គ្ពោះ រគសាវក
និ ងធរោរស

រ៊ឺ

ែឹ ងោំងលហត្និងផល

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធលឡើ

។

សរបលសចកដីថា

ប្ត្ែឹងលៅរិនលសោើបញ្ញារបស់

វ ិជាា បិទ្បាំងរិនឱ្យែឹងសភាវធរ៌ និ ងអាោរ

ប្ែលជាលហត្ ជាផល របស់សភាវធរ៌ តរលសចកដីពិត្ បានែល់បិទ្បាំង
រិ នឱ្យែឹ ងលសចកដីពិត្ ៨ គ្បោរ រ៊ឺ សចាៈ ៤ ខនធ អា
ជា ត្ីត្

ទរត្ ោំង ត្ី ត្និង ទរត្ និងបែិចាសរបាទ្ប៉ាលណាណោះ

ចំប្ណកោររិ នែឹ ងរិន

ល់លរឿងែក្ទ្ៗ រិ នបានោក់ ទ្ង់ នឹងោរបិទ្បាំង

លសចកដីពិត្របស់ វ ិជាា ែូ ចជាោររិនែឹង ធាស្ស័
ឥរនោិ

ត្នៈ ោត្ ប្ែល

ឬរិនែឹងោរ ប់ រ ំ

របស់ នកែក្ទ្ជាលែើ រ ។
វិនិច័េ

លដ្ឋ

លកខ ណៈជាលែើ ររបស់ វិជាា

ញ្ញាណលកខណា ម្ចនោររិនែឹង ជាលកខណៈ
សលម្ចោហនរសា ម្ចនោរវលងាងចាកទររូប ជាកិចា
ឆាទ្នបចាបបដ្ឋាទ ម្ចនោរបិទ្បាំងសភាវៈរបស់អាររោណ៍ជាផល
អាសវបទ្ដ្ឋាទ ម្ចនអាសវៈជាលហត្ជិត្ ។
ងគធរ៌របស់ វិជាា
វិជាា ោលលព្វលលដ្ឋ

សភាវធរ៌ បានែល់ លម្ចហលចត្សិ ក

ប្ែលរិ នែឹងធរ៌ ៨ គ្បោរ រ៊ឺ រិនែឹ ង រិ
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សចាៈ ៤ រិនែឹង ខនធ

ភិធរោត្ថសងគហ

អា

បចា

ត្នៈ ោត្ កនង ត្ីត្

សងគហវ ិភារ

ទរត្ ោំង ត្ីត្និង ទរត្ និ ងរិនែឹង

បែិ ចាសរបាទ្ធរ៌ ។
ំ ណាចរបស់ វិជាា
ិ ា ម្ចន លទ្ើ បជាបចា័
លគ្ព្វោះោររិនែឹង រ៊ឺ លម្ចហ ឬ វជា
ឱ្យសង្កខរ ៣ រ៊ឺ បញ្ញាភិសង្កខរ

ឧបោរៈ

បញ្ញាភិសង្កខរ និង លនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ

លកើ ត្លឡើង ។
២. សង្ខខរ
ធរ៌ ប្ែលលឈាោោះថា សង្កខរ លគ្ព្វោះ ត្ថថា តក់ ប្ត្ងឱ្យផលធរ៌
លកើ ត្លឡើង ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
សងខត្ំ សងខលោត្ិ
ប្គ្បថា
ផលលដ្ឋ

ភិ សងខលោនតីត្ិ = សង្កខោ

ធរ៌ោំង

ណាប្ែលតក់ប្ត្ង

គ្ត្ង់ ឱ្យលកើត្លឡើង ធរ៌ោំង

សងខត្ធរ៌ប្ែលជា

លទោះលឈាោោះថា សង្កខរ បាន

ែល់លចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនង កសលចិត្ត ១២ និ ងលោកិ
កសលចិ ត្ត ១៧ ឬន័
សងខត្ំ ោ
សត្ាោំង
ជាសងខត្ធរ៌លដ្ឋ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា

វចីរលទករោំ

ភិ សងខលោនតិ ឯលត្ហី ត្ិ = សង្កខោ

រប្រងតក់ ប្ត្ងោ

ករោ វចីករោ រលទករោ ប្ែល

លចត្ទោំងលទោះ ែូលចានោះលចត្ទប្ែលជាលហត្ក្នោរ

តក់ ប្ត្ងោំងលទោះ លឈាោោះថា សង្កខរ បានែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែល
គ្បកបកនង កសលចិត្ត ១២ និ ងលោកិ
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កសលចិត្ត ១៧ ។

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

សង្កខរម្ចន ២ យ៉ា ង
១. សង្កខរប្ែលជាផលរបស់ វិជាា ម្ចន ៦ យ៉ា ង ។
២. សង្កខរប្ែលរកលដ្ឋ

សង្កខរសពោ ម្ចន ៧ យ៉ា ង ។

១. សង្កខរប្ែលជាផលរបស់ វិជាា ៦ យ៉ា ង
ិ ា ជាបចា័
សង្កខរ លគ្ព្វោះ វជា

ម្ចន ៦ យ៉ា ង បានែល់

(១) បញ្ញាភិសង្កខរ រ៊ឺ កសលលចត្ទ ប្ែលជា នកតក់ប្ត្ងកសល

វ ិបាក និងកសលករោជរូបឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ

គ្ត្ង់ បានែល់ លចត្ទ

កនងរហាកសលចិ ត្ត ៨ និ ងលចត្ទកនងរូបាវចរកសលចិត្ត ៥ ។
(២)

បញ្ញាភិ សង្កខរ រ៊ឺ

កសលលចត្ទ ប្ែលជា នកតក់ប្ត្ង

កសលវិបាកនិង កសលករោជរូបឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ

គ្ត្ង់ បានែល់

លចត្ទកនង កសលចិ ត្ត ១២ ។
(៣)

លនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ រ៊ឺ កសលលចត្ទប្ែលតំងម្ចំរិនញាប់ញ័រ

ជា នកតក់ប្ត្ង រូបវិបាកឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ

គ្ត្ង់ បានែល់ លចត្ទកនង

រូបាវចរកសលចិត្ត ៤ ។
(៤) ោ
និងោ

សង្កខរ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលជា នកតក់ប្ត្ង ោ

សចរ ិត្ឱ្យសលគ្រច បានែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនង

កសលចិ ត្ត ១២ និងរហាកសលចិត្ត ៨ ប្ែលោក់ ទ្ងជារួ
ផាូវោ

ទ្ចារត្
ិ

។
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ោរលធាើ

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

(៥) វចី សង្កខរ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលជា នកតក់ប្ត្ង វចីទ្ចារ ិត្ និងវចីសចរិត្ឱ្យសលគ្រច បានែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនង កសល
ចិ ត្ត ១២ និងរហាកសលចិត្ត ៨ ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ោរលធាើផូវវចា
ា
។

(៦) ចិ ត្តសង្កខរ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលជា នកតក់ប្ត្ង រលទទ្ចារត្
ិ និង
រលទសចរ ិត្ឱ្យសលគ្រច បានែល់ លចត្ទលចត្សិក កនង កសលចិត្ត
១២ និងលោកិ

កសលចិត្ត ១៧ ។

សគ្ម្ចប់លចត្ទប្ែលគ្បកបកនងលោកត្តរកសលចិត្ត ៤ លទោះជា
បណយក៏ ពិត្

ប្ត្រិ នលឈាោោះថា

ជាបញ្ញាភិ សង្កខរ

ឬ លនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ

លគ្ព្វោះរិនម្ចនទទ្ី លធាើឱ្យរូបទរខនធ ៥ លកើ ត្ភពជាត្ិ គ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនង
វែដសងារ

ប្ត្គ្ត្ឡប់ជាម្ចនទទ្ី ទ្ម្ចា

ភពជាត្ិ

លហើ

លចត្ទកនង

លោកត្តរកសលចិត្ត ៤ រិនប្រនជាផលរបស់ វិជាា ។
២. សង្កខរប្ែលរកលដ្ឋ

សពោ

ព្វកយថា សង្កខរ លនោះម្ចនលគ្ចើនយ៉ា ង សូរបីសង្កខរ ប្ែលជាផល
ិ ា ក៏ លឈាោោះថា សង្កខរសពោ ប្ត្លោកប្ចកលចញរកលព្វលជា
របស់ វជា
គ្បោន សង្កខរកនងបែិចាសរបាទ្លទ្សទចំប្ណករួ

លដ្ឋ

ប្ឡក លគ្ៅ

ពី លទោះចាត្់ជាសង្កខរសពោ ប្ែលលព្វលទ្កកនងគ្ពោះបាលី ម្ចន ៧ យ៉ា ង
ែូ លចនោះរ៊ឺ
(១) សងខត្សង្កខរ រ៊ឺ រូបធរ៌ទរធរ៌ ប្ែលគ្ត្ូវបចា័

តក់ប្ត្ង

បានែល់ ចិ ត្ត លចត្សិក រូបោំង ស់ ប្ែលលព្វលទ្កកនងគ្ពោះបាលីថា
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បចា

និ ចាា វត្ សង្កខោ សង្កខរោំង
(២)

សងគហវ ិភារ

រិនលទ្ៀងហន ។

ភិ សងខត្សង្កខរ រ៊ឺ ទររូប ប្ែលគ្ត្ូវករោតក់ប្ត្ងលដ្ឋ

គ្ត្ង់ បានែល់ លោកិ

វ ិបាក និងករោជរូប

ភិសងខត្សង្កខរលនោះសលរង្កគោះ

ចូ លកនងសងខត្សង្កខរផង ។
(៣)

ភិ សងខរណកសង្កខរ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជា នកតក់ប្ត្ងលោកិ

វ ិបាកនិងករោជរូបលដ្ឋ

គ្ត្ង់ បានែល់

កសលលចត្ទ ១២ លោកិ

កសលលចត្ទ ១៧ ។
(៤)

បលយគភិ សង្កខរ

បានែល់ វ ីរ ិ
(៥) ោ

លសចកដីពាយរលធាើផូាវោ

លចត្សិក ប្ែលោក់ទ្ងជារួ

ោ

សង្កខរ ធរោជាត្ិប្ែលតក់ ប្ត្ងោ

និ ងផាូវចិត្ត

ករោនិងរលទករោ។

បានែល់ ខយល់

លចញចូ ល ( សាសបសាស) ។
(៦) វចី សង្កខរ ធរោជាត្ិប្ែលតក់ប្ត្ងវចា បានែល់ វិត្កាៈ
វ ិចារៈ ។
(៧) ចិ ត្តសង្កខរ ធរោជាត្ិប្ែលតក់ប្ត្ងចិ ត្ត បានែល់ សញ្ញា
និ ងលវទ្ទ ។
ឆំណុឆសំគាល់
កនងខទ្ី ៤ បលយគភិ សង្កខរ រិ ន

កវ ីរ ិ

លចត្សិកប្ែលោក់ ទ្ង

នឹងវចីករោ លគ្ព្វោះផាូវវចាលទោះ វ ីរ ិ លចត្សិករិនបានជាគ្បោនផាូវវចីករោលទ្
អាស្ស័

ោរគ្ត្ិោះរ ិោះជាបចា័

ឱ្យនិយ

រ៊ឺ វ ិត្កាៈ វ ិចារលចត្សិកប៉ាលណាណោះ ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

សង្កខរ ៣ រប្រងរម្ចៃប់លៅែូលចនោះ រ៊ឺ វចី សង្កខរ រប្រងរម្ចៃប់លៅកនង
ទ្ត្ិ

ជាន ោ

សង្កខរ រម្ចៃប់លៅកនងចត្ត្ថជាន និងចិត្តសង្កខរ រ៊ឺ

សញ្ញា និ ងលវទ្ទ រម្ចៃប់ លៅកនងខណៈចូ លនិលោធសម្ចបត្តិ ។
អត្ថរបស់សង្ខខរ ៣
សង្កខរ ៣ រ៊ឺ បញ្ញាភិសង្កខរ
ម្ចន ធិ បា

បញ្ញាភិសង្កខរ និ ង លនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ

លសចកដីទ្កែូ លចនោះរ៊ឺ

ត្តលទ សទតនំ បទត្ិ លសាលធត្ីត្ិ = បញ្ាំ
ប្គ្បថា ធរោជាត្ិណា រប្រងជគ្រោះខនធសទតនឱ្យសាអត្ ធរោជាត្ិលទោះ
លឈាោោះថា បណយ ។
ន បញ្ាំ =

បញ្ាំ

ធរោជាត្ិ ណាជាបែិ បកខែល់បណយ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា បាប ។
ន ឥញ្ាត្ី ត្ិ =

និ ញ្ាំ

និ ញ្ាំល

វ = អាលនញ្ា

ធរោជាត្ិ ណាជា នកតំងម្ចំរិនញាប់ញ័រ
លឈាោោះថា

និ ញ្ា ធរោជាត្ិ ប្ែលរិនញាប់ញ័រលទោះ លឈាោោះថា អាលនញ្ា ។

បញ្ា ញ្ា ត្ំ

ភិសង្កខលោ ចាត្ិ = បញ្ញាភិសង្កខលោ

ធរោជាត្ិ ណាជាបណយផង
លឡើងលដ្ឋ

ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ

ជា នកតក់ប្ត្ងឱ្យផលបណយលកើត្

គ្ត្ង់ផង ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា បញ្ញាភិសង្កខរ ។

បញ្ា ញ្ា ត្ំ

ភិសង្កខលោ ចាត្ិ =

បញ្ញាភិសង្កខលោ

ធរោជាត្ិ ណាជាបាបផង ជា នកតក់ប្ត្ងឱ្យផលបាបលកើត្លឡើង
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លដ្ឋ

បចា

គ្ត្ង់ ផង ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា
អាលនញ្ាញ្ា ត្ំ

សងគហវ ិភារ

បញ្ញាភិសង្កខរ ។

ភិសង្កខលោ ចាត្ិ = អាលនញ្ញ
ា ភិ សង្កខលោ

ធរោជាត្ិ ណាតំងម្ចំរិនញាប់ ញ័រផង
របស់ខួានលកើត្លឡើងលដ្ឋ

គ្ត្ង់ផង

ជា នកតក់ប្ត្ងឱ្យផល

ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ

លឈាោោះថា

អាលនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ ។
ោ

ំ សងខលោត្ី ត្ិ = ោ

សង្កខលោ

ធរោជាត្ិណាជា នកតក់ប្ត្ងោ
ោ

ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា

សង្កខរ ។
វចំ សងខលោត្ី ត្ិ = វចី សង្កខលោ
ធរោជាត្ិ ណាជា នកតក់ប្ត្ងវចា ែូ លចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា

វចីសង្កខរ ។
ចិ ត្ំ ត សងខលោត្ីត្ិ = ចិត្តសង្កខលោ
ធរោជាត្ិ ណាជា នកតក់ប្ត្ងចិត្ត ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា
ចិ ត្តសង្កខរ ។
សង្ខខរ ៣ ច្ោយអំណាឆក្ម្មទាារ
បញ្ញាភិ សង្កខរ និង បញ្ញាភិសង្កខរ ោំងលនោះសលគ្រចបានលដ្ឋ
ោ

ករោ វចី ករោ និ ងរលទករោ ។
បញ្ញាភិ សង្កខរ

ោក់ទ្ងជារួ

រូបាវចរកសល

សលគ្រចលដ្ឋ

រលទករោ ។
លនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ សលគ្រចបានលដ្ឋ

- 22 -

រលទករោប្ត្រា៉ា ង ។

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

បចា

សង្កខរ ៣ លដ្ឋ

ំណាច កសលករោបេ និ ងបញ្ា កិរយ
ិ វត្ថ

បញ្ញាភិ សង្កខរ សលគ្រចបានលដ្ឋ
បញ្ញាភិសង្កខរ សលគ្រចបានលដ្ឋ

ំណាច ោន សីល ភាវទ ។
ំណាចទ្ចារ ិត្ ១០ យ៉ា ង

លនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ សលគ្រចបានលដ្ឋ

ំ ណាចភាវទ ។

សប្ម្េង្ឧបការៈរបស់អវិជាាដល់សង្ខខរ ៣
វិជាាបចាយ សង្កខោ សរភវនតិ
សង្កខរ ៣ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ វិជាាជាបចា័
១. បញ្ញាភិ សង្កខរ លកើ ត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័

។
វិជាាជាលហត្ ។

នកប្ែលម្ចនសោធគ្ជោះថាាកនងបណយកសលលផសងៗ
សីល ភាវទ លដ្ឋ
ោ

សបា

គ្បាថានោរលៅលកើត្កនងសរត្ិ ភូរិ ម្ចនលសចកដីសខ

ចិ ត្ត ត្លៅកនងជាត្ិ រខ ឱ្យក្គ្កប្លងជាងកនងបចាបបននជាត្ិ

លនោះ លគ្ព្វោះលៅរិនោន់ល

ើញលោសរបស់ទ្កខនិងសរទ្

រណរបស់និលោធនិងររគ ប្ែលរិនល
៤ លនោះ លដ្ឋ

ម្ចនោន

និ ងរិនល

ើញលោសនិងរណរបស់ រ ិ សចាៈ

ំណាចរបស់ វ ិជាាបិទ្បាំង លទ្ើបជាលហត្បចា័

សីល ភាវទ លដ្ឋ

ឱ្យលធាើោន

រហាកសលចិត្ត ៨ ែួ ង ។

នកប្ែលលកើត្ជារនសសឬលទ្វតប្ែលម្ចនបញ្ញាជាប់រក ល
លសចកដីសខោ
គ្កហា

ើញ

សបា

ើញថា

ចិត្តប្ែលខាួនបានទ្ទ្ួល លៅម្ចនលសចកដីលៅដ

ចិ ត្តឱ្យលសាកលៅបាន

លសចកដីសខលៅរិ នោន់ គ្បណីត្លសោើ

នឹងលសចកដីសខរបស់ពួករូបគ្ពហោ លគ្ព្វោះរូបគ្ពហោរិនគ្ត្ូវប្សាងរកអាហារ
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បចា

លែើ របីក្ផោ ម្ចនអា

សងគហវ ិភារ

ប្វងជាង ម្ចន ំណាចលគ្ចើនជាង ម្ចនលសចកដីសខ

និងសាអត្ក្គ្កប្លងជាង ក៏គ្បាថានលកើត្ជារូបគ្ពហោ ពាយរលធាើសរេភាវទ
រហូត្សលគ្រចជារូបជាន
រិ

សចាៈ ៤ លដ្ឋ

លគ្ព្វោះអាស្ស័
លដ្ឋ

លគ្ព្វោះលរើលរិនល

ើញលោសនិងរណរបស់

ំណាច វិជាាលនោះ រ៊ឺ បញ្ញាភិសង្កខរលកើត្លឡើង

វ ិជាាជាលហត្ឱ្យលធាើសរេភាវទរហូត្ែល់សលគ្រចឈាន

រូបាវចរកសលចិត្ត ៥ ។
២.

បញ្ញាភិសង្កខរ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័

នកប្ែលម្ចនលសចកដី

វិជាាជាលហត្ ។

ល់ខសរិនលជឿោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់ ជា

បណយ និ ងបាបប្ែលលធាើឱ្យលកើ ត្ផលជាលសចកដីសខនិងទ្កខប្ែលលផសងគន
លទ្ើ បលពញចិ ត្តកនងោរលធាើទ្ចារ ិត្តរ ំណាចរបស់កិលលស

ម្ចនោរ

សម្ចាប់ សត្ា លួចគ្ទ្ពយ គ្បគ្ពឹត្តខសកនងោរជាលែើរ ឬរនសសខាោះលជឿ
កនងោរលធាើលសចកដីលអ និងលធាើលសចកដីអាគ្កក់ ម្ចនផលលផសងគន ប្ត្លដ្ឋ
ំ ណាចរបស់កិលសល លៅលវៀរោរលធាើលសចកដីអាគ្កក់ រិនោន់បាន លទ្ើប
លពញចិ ត្តកនងោរលធាើទ្ចារ ិត្ករោលផសងៗ
លោសរបស់ទ្កខនិងសរទ្

រិនល

ោំងលនោះលគ្ព្វោះលរើលរិនល

ើញ

ើញរណរបស់និលោធ និងររគ លដ្ឋ

ំ ណាច វ ិជាាបិទ្បាំង លទ្ើបលព្វលថា

វ ិជាា ជាលហត្

បញ្ញាភិសង្កខរ

ជាផល ។
៣. អាលនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័
បរគលពួ កខាោះ ល

វិជាាជាលហត្ ។

ើញថាលសចកដីទ្កខ លសចកដីលៅដគ្កហា

របស់

សត្ាជាប់ រកពី រូបធរ៌ ជាលហត្ លគ្ព្វោះប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ដ ត្
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ោ

បចា

លនោះឯង លធាើឱ្យលកើត្លសចកដីចង់ល

ោរឈ៊ឺថាាត្់ លគ្ព្វោះម្ចនរូបោ

ើញ

សងគហវ ិភារ

ចង់ឮជាលែើរ រហូត្ែល់

លបើរិនម្ចនរូបោ

លសចកដីទ្កខលផសងៗ

ក៏ រិនម្ចន ម្ចនប្ត្លសចកដីសខរា៉ា ង ក៏ ពាយរលធាើឱ្យរិនម្ចនរូបលកើ ត្
លដ្ឋ

ចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន រហូត្សលគ្រច រូបជាន ឬ នកប្ែលបាន

រូបជានលហើ
លដ្ឋ

ល

ើញថារូបជានលទោះលៅរិនោន់គ្បណីត្ លៅញាប់ញរ័

ំណាចរបស់ ងគឈាននិងអាររោណ៍ ។
លបើចលគ្រើនសរេករោដ្ឋានឱ្យចូលែល់ រូបជានលហើ

ងគឈាន

នឹ ងម្ចនសភាពតំងម្ចំរិនញាប់ ញ័រែល់កិលលសនីវរណៈ និងអាររោណ៍
ក៏ គ្បណីត្ លទ្ើ បពាយរចលគ្រើ នឱ្យសលគ្រច រូបជាន ប្ែលជាែូលចនោះ
លគ្ព្វោះ ំណាចរបស់ វ ិជាា
របស់ រ ិ

លៅបិ ទ្បាំងរិ នឱ្យល

ើញលោស

និងរណ

សចាៈ ៤ លគ្ព្វោះលៅម្ចនោរលកើត្ោរសាាប់ លៅរិនោន់ ផត្

លសចកដីលៅដគ្កហា

លទោះឯង (ជាត្ិទ្កខ) ។

នកគ្បាសចាក វិជាាលហើ

លៅឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ

គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព ជា នកផត្ចាកកិលលសលហើ
លម្ចហៈឬ វ ិជាាបានលហើ

ទ្ម្ចា

សង្កខរ ៣ ប្ែលជាបាបនិងបណយ រប្រងរិន

លកើ ត្ត្លៅលទ្ៀត្ ប្ត្ោរឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ គ្ពោះ រហនត
ោំង

លៅលធាើរិនោន់ឈប់ លគ្ព្វោះជាគ្បលយជន៍ ែល់ នកែក្ទ្ ប្ត្

ោរលធាើលទោះរិនចាត្់ ជាបញ្ញាភិសង្កខរ ឬអាលនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ ប្ែលជាផល
ិ ា លគ្ព្វោះ វ ិជាា ស់លហើ
របស់ វជា

ម្ចនប្ត្វិជាាឬបញ្ញា ោរលធាើលទោះចាត្់
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បចា

សងគហវ ិភារ

ជាកិរ ិយ ប្ែលជាសង្កខរសារញ្ារិនម្ចនោរឱ្យផល ោំងកនបែិសនធិោល
និ ងបវត្តិោលត្លៅលទ្ៀត្ ោរតក់ប្ត្ងឱ្យោរង្ករប្ែលោក់ ទ្ងជារួ
ោ

វចា ចិ ត្តសលគ្រចលទោះ លដ្ឋ

វចីសង្កខរ

ំណាចរបស់កិរយ
ិ ជាោ

ចិ ត្តសង្កខរប្ែលរិ នប្រនជាផលរបស់ វិជាា

សង្កខរ

លទ្ើបលព្វលថា

គ្ពោះ រហនតលៅឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ
កិ រយ
ិ របស់ សង្កខរសារញ្ា ប៉ាលណាណោះ ។
វិនិច័េ

លដ្ឋ

លកខ ណៈ ជាលែើររបស់សង្កខរ

ភិ សងខរណលកខណា ម្ចនោរតក់ប្ត្ងជាលកខណៈ
អា

ូ ហនរសា

លចត្ទបចាបបដ្ឋាទ
វិជាាបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនោរខាល់ខាា

ឱ្យលកើត្បែិ សនធិជាកិចា

ម្ចនោរតំងចិត្តលធាើជាផល

ម្ចន វ ិជាាជាលហត្ជិត្ ។

រួរលសចកដីថា ោរលធាើលដ្ឋ

ោ

វចា ចិត្តរបស់សត្ាោំង

រប្រងរិនផត្ចាកសង្កខរោំង ៣ លនោះ លគ្ព្វោះ វ ិជាា ោររិនែឹងកនងលោស
និ ងរណរបស់ រ ិ

សចាៈ

៤

ែាកថាចារយ

លទ្ើ បសប្រដងទ្កកនង

សលម្ចោហវ ិលទទ្នី ែាកថាថា
ររបាត្ំ ទ្ីបចាឹ

រធលិត្តសស លលហនំ

រូ េកី ឡំ វិសំ ខាទ្ំ

បិ សាចនររំ

ថា ។

ព្វលោ កលោត្ិ សង្កខលរ

ត្ិ វលិ ធ ទ្កខលហត្លវ

ត្សាោ សត្ិ

ភាវលត លហាត្ិ បចាលយ ។

វិជាា
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បចា

សងគហវ ិភារ

នកប្ែលគ្ត្ូវ វ ិជាាគ្របសងាត្់ រប្រងពាយរសាងសង្កខរ ៣ ម្ចន
បញ្ញាភិ សង្កខរជាលែើរ ប្ែលជាលហត្ក្នទ្កខោំងពួង ែូច នកលោត្ចោះ
លៅកនងលគ្ជាោះ លដ្ឋ
ចូ លរំនរលភាើង

អាស្ស័

លដ្ឋ

ោំបិត្ប្ែលោបទ្ឹ ក

លសចកដីចង់បាន លទ្ពធីត ឬសត្ារម្ចចលហើរ

លសចកដីលគ្ត្ក រកនងពនា៊ឺលភាើង
ោំ លដ្ឋ

អាស្ស័

ោរកប្ែលលលងោរករបស់ខួ ាន

ឬែូច នកលិត្រខ

លសចកដីលគ្ត្ក រកនងរស ឬែូច
ឬែូច នកប្ែលផឹកថានំពិសលដ្ឋ

លសចកដីខូចចិត្តចង់សាាប់ ឬែូច នកប្ែលវលងាងផាូវលែើរចូ លកនងនររបិ សាច
ែូ លចានោះ របបីគ្ជាបថា

វិជាាជាបចា័

ិ ា
របស់សង្កខរលគ្ព្វោះោលម្ចន វជា

ឱ្ោសប្ែលសង្កខរ ៣ នឹងគ្ត្ូវលកើ ត្លឡើងបានពិត្គ្បាកែ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្សប្រដងថា

ថាបិ ទរ ជចាលទធ

នលោ

បរិណា

លោ

ឯកោ យត្ិ រលរគន

ករោលរគទបិ ឯកោ ។

សំ សាលរ សំសរំ ព្វលោ

ត្ថា

កលោត្ិ ឯកោ បញ្ាំ

បរិណា

លោ

បញ្ា របិ ឯកោ ។

នធបេជាន ប្ែលកំ ពងលែើរផាូវលៅកនងវែដសងារ និ ងខាោះ នកទំផូ វា

រ៊ឺ សចាបែិលវធញ្ញាណ គ្គខាោះរប្រងលធាើបណយ គ្គខាោះរប្រងលធាើបាប ែូច
នកខាាក់ប្ភនកពីកំលណើត្ប្ែលខាោះ នកទំផូវា

ក៏ លែើរខសផាូវ ។
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បចា

សលរង្កគោះបចា័

២៤ កនងបទ្

វិជាាបចាយ សង្កខោ
ក.

វ ិជាាជាបចា័

ែល់បញ្ញាភិសង្កខរបាន ២ បចា័

១. អាររោណបបចា័
ខ.

វ ិជាាជាបចា័

១. លហត្ បបចា័
៤.

ននត រ បបចា័

៧.

ញ្ា រ ញ្ា បបចា័

រ.

ែល់

, ៨. និ សស

បបចា័

, ១១. សរប

, ១៤. វិរត្បបចា័

បបចា័

។

បញ្ញាភិសង្កខរបាន ១៥ បចា័

, ៥ . សរននត រ បបចា័

វ ិជាា ជាបចា័

បកត្ូ បនិ សស

បបចា័

, ២. អាររោ ណ បបចា័

១០. អាលសវនបបចា័
១៣. នត្ថិបបចា័

២. បកត្ូបនិសស

រ៊ឺ

, ៣.

ធិ ប ត្ិ បបចា័

,

, ៦. សហជាត្បប ចា័

,

, ៩. ឧបនិ សស

បបចា័

,

ត្ថិ បបចា័

,

ត្ត បបចា័

, ១៥.

រ៊ឺ

, ១២.

វិរត្បបចា័

។

ែល់អាលនញ្ញ
ា ភិសង្កខរបាន ១ បចា័

រ៊ឺ

។
អធិបាយ

ក.

វ ិជាា ជាបចា័

១.

លដ្ឋ

បញ្ញាភិ សង្កខរ

២. លដ្ឋ

ិ ា ជាអាររោណបបចា័
វជា

អាររោណបបចា័

ែូចជា នកកំ ពងចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន

ជាអាររោណ៍ លដ្ឋ
ិ ា ជាបចា័
វជា

២ យ៉ា ង ែល់បញ្ញាភិសង្កខរ ។

រហាកសលញាណសរប

ែល់សង្កខរ លដ្ឋ
បកត្ូបនិសស
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ម្ចន វិជាា

ត្តចិត្ត ៤ ប្ែលលឈាោោះថា

អាររោណបបចា័
បបចា័

លដ្ឋ

ែល់

។

បរគលណា បំលពញបញ្ា កិរយ
ិ -

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

វត្ថ ម្ចនោនកសលជាលែើរឱ្យលកើត្លឡើង

សងគហវ ិភារ

ឬចលគ្រើនសរេករោដ្ឋានឱ្យ

រូបាវចរកសលលកើត្លឡើង ឬបរគល នកគ្បាថានសរបត្តិកនងោរភពនិងរូប
ភព លហើ

លធាើបណយកសល ម្ចនោន សីល ភាវទ ប្ផនករូបាវចរកសល

ោំងលនោះលគ្ព្វោះម្ចនលម្ចហៈ ឬ វ ិជាា ជាបកត្ូ បនិ សស
ខ.

វ ិជាា ជាបចា័

បបចា័

។

១៥ ែល់ បញ្ញាភិសង្កខរ ។

បរគលណា គ្បារពធ វិជាាជាអាររោណ៍ ែូ ចជារិនចង់សាដប់ធរ៌ រិ ន
ចង់ បានលហត្ផល រិ ន

ិ ោល
កចិត្តទ្កដ្ឋក់ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ជីវត្

គ្បារពធ វិជាាែូ លចនោះលហើ
អាររោណបបចា័

ក៏លកើត្កិ លលសម្ចនោរៈជាលែើរ
លគ្ត្ក រ

ឱ្យលកើត្ោរឈាក់វលងាងរិ នល
ោនជាលែើរ លដ្ឋ

និ ងជាអាររោណូបនិសស

និ ងវិរត្បបចា័
លហត្បបចា័
សរប

ត្តបបចា័

ឧបនិ សស

បបចា័

កសលចិ ត្តរួ

ននតរូបនិសស

។

បបចា័

សហជាត្បបចា័

លដ្ឋ
២

ញ្ា រញ្ា បបចា័

ិ ត្បបចា័
និង វរ

ខណៈៗ ។
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ននតរបបចា័

អាលសវនបបចា័

សគ្ម្ចប់ កសលជវនៈែួងទ្ី
ត្ថិបបចា័

បបចា័

ើញលោសរបស់បាណាត្ិបាត្ និង ទ្ិទន-

ចិ ត្តោាក់ ចោះលៅកនងប្ផនក កសលករោ
សរននតរបបចា័

ជា

កនងលវោប្ែលលធាើ វ ិជាាលទោះ

ជាអាររោណាធិបត្ិបបចា័

ឱ្យជាអាររោណ៍ធៃន់លហើ

លដ្ឋ

នត្ថិបបចា័

ជាលែើ រ
និសស

និ ងជា
បបចា័

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនង

ភិធរោត្ថសងគហ

រ.

បចា

វិជាាជាបចា័

នកប្ែលរិនល
សរបត្តិកនង រូបភព

ប្ត្រា៉ា ងែល់អាលនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ

ើញលោសនិ ងរណរបស់ រ ិ
លហើ

សងគហវ ិភារ

សចាៈ ៤ និងគ្បារពធ

លធាើ រូបជានកសលឱ្យលកើត្លឡើង

លែើរបី

គ្បលយជន៍ ែល់ោរផត្ទ្កខ ែូ លចនោះលគ្ព្វោះម្ចន វិជាា ជាបកត្ូបនិសស
បបចា័

-

លទោះឯង ( រូបជានកសល ៤ រិ នម្ចន វិជាាជាអាររោណ៍ លទ្ើប

រិ នម្ចនអាររោណបបចា័

)។
៣. វិញ្ញ
ា ណ

វិញ្ញាណ ជាធរោជាត្ិ ែឹងអាររោណ៍ ម្ចនវចនត្ថៈថា
វិជាទត្ី ត្ិ = វិញ្ញាណំ

ិ ា ណ
ធរោជាត្ិ ណាែឹងអាររោណ៍ជានិចា ធរោជាត្ិលទោះលឈាោោះថា វញ្ញ
ឬន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្
វិជាននតិ ឯលត្ទត្ិ = វិញ្ញាណំ
បរគលោំង

រប្រងែឹងអាររោណ៍ជាពិលសសលដ្ឋ

ែូ លចានោះធរោជាត្ិ ប្ែលជាលហត្ឱ្យបរគលោំង

ធរោជាត្ិណា

បានែឹងអាររោណ៍ជា

ពិ លសសលទោះ លឈាោោះថា វិញ្ញាណ ។
សង្កខរបបចាយ វិញ្ញាណំ សរភវត្ិ
ិ ា ណលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះសង្កខរ ៣ ជាបចា័
វញ្ញ
បែិ ចាសរបាទ្លនោះ ម្ចន ២ យ៉ា ង

សង្កខរប្ែលជា ងគ

ិ ា ណ រប្រងបានសង្កខរ ៣
(១) សង្កខរប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើ ត្វញ្ញ
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បចា

ោំង ស់ រ៊ឺ លចត្ទកនង កសលចិត្ត ១២ និងលោកិ

សងគហវ ិភារ

កសលចិត្ត ១៧ ។

(២) សង្កខរប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើត្វ ិញ្ញាណ កនង បញ្ញាភិសង្កខរ លវៀរ

លចត្ទកនងឧទ្ធចាសរប
លកើត្លឡើង លដ្ឋ

ត្តចិត្ត ខណៈប្ែល កសលវ ិបាក បែិសនធិវ ិញ្ញាណ

អាស្ស័

បញ្ញាភិសង្កខរជាលហត្ លគ្ព្វោះឧទ្ធចាសរប

ត្ត-

លចត្ទម្ចនកម្ចាំងរិនគ្រប់គ្គន់ នឹងឱ្យផលកនងបែិសនធិោលបាន រង់
បានប្ត្ កសលលចត្ទ ១១ ប្ត្កនងបវត្តិោលអាចឱ្យផលជា កសល
វ ិបាកបាន លដ្ឋ

កសលលចត្ទោំង ១២ ។

ចំ ប្ណកកនងបញ្ញាភិសង្កខរលទោះ
លគ្ព្វោះកសល ភិ ញ្ញា

លវៀរលចត្ទកនងកសល ភិ ញ្ញា

ិ ា ណ
រិ នម្ចនទទ្ី ឱ្យផលជាវិបាកវញ្ញ

បែិ សនធិោលនិងបវត្តិោលលឡើ

ភិញ្ញាលផសងៗ

ោំងកនង

ឱ្យផលលកើត្លឡើង

កនងបចាបបននជាក់ ចាស់ បានកសលលចត្ទ ១៣ ។
អាលនញ្ញ
ា ភិ សង្កខរ បានែល់ រូបកសលលចត្ទោំង ស់ រិនម្ចន
ោរលវៀរ ។
បែិចាសរបាទ្សប្រដងជា ២ ន័
ោលលព្វលលដ្ឋ

ភិ ធរោន័

ចិ ត្តោំង ស់គ្ត្ូវលកើត្គ្ពរជារួ

រ៊ឺ

សង្កខរ បានែល់ លោកិ
លដ្ឋ

សត្តនតន័

និងសត្តនតន័

វ ិញ្ញាណ បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លគ្ព្វោះ

លចត្ទ ប្ែលជាត្ួសង្កខរកខនធ លទ្ើប ោប់

កចិ ត្តោំង ស់ ។
ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ

ភិធរោន័

ិ ា ណប្ែលជាផលរបស់
វញ្ញ

សត្តនតន័

វិបាកចិ ត្ត ៣២ លគ្ព្វោះបែិចាសរបាទ្សប្រដង

ម្ចនោរប្ចកលដ្ឋ

ោល លៅថា
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បចា

ទរត្ ោធ និ ងបចាបបនន ោធ ប្ចកលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

លហត្និងផល លដ្ឋ

វែដៈ ៣

ជាលែើរ ។
ែូ លចានោះ វិញ្ញាណ លព្វលលដ្ឋ
លព្វលលដ្ឋ

ោល ចាត្់ចូលកនងបចាបបននោល

លហត្ផល ចាត្់ចូលកនងផល លព្វលលដ្ឋ

វែដៈ ចាត្់ចូល

កនងវិបាកវែដៈ ។
ិ ា ណប្ែលជាផលរបស់សង្កខរ
វញ្ញ
លទ្ើ បបានែល់ លោកិ
លោកិ

ប្ែលសប្រដងតរសត្តនតន័

វិបាកវិញ្ញាណ ៣២ ។

វិបាកវិញ្ញាណប្ែលជាផលរបស់ សង្កខរ ម្ចន ២ ពួ ក

ិ ា ណ បានែល់ បែិសនធិចិត្ត ១៩ ។
១. បែិ សនធិវញ្ញ
ិ ា ណ បានែល់ លោកិ
២. បវត្តិវញ្ញ
ប្ចកលោកិ

ិ ា ណោំង ២ ពួក ែូ លចនោះរ៊ឺ
វ ិបាកវញ្ញ

ិ ា ណ ១៩ លដ្ឋ
១. បែិ សនធិវញ្ញ
(១)

វិបាកចិត្ត ៣២ ។

សង្កខរ ៣ ែូលចនោះរ៊ឺ

បញ្ញាភិសង្កខរ ១១ (លវៀរឧទ្ធចាលចត្ទ) ជាលហត្ ឧលបោខ-

សនតីរណ កសលវ ិបាក ១ ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាទ្រគត្ិ លហត្កបរគល
រ៊ឺ

បា

សត្ាកនង បា

ភូរិ ៤ ។

(២) បញ្ញាភិ សង្កខរ រ៊ឺ ទ្ាិលហត្កឱ្រកកសលលចត្ទ ៤ ជាលហត្
ឧលបោខសនតីរណកសលវ ិបាក ១ ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាសរត្ិ លហត្ក
បរគល រ៊ឺ រនសសនិងលទ្វតជាន់ោប ប្ែលពិ ោរពីកំលណើត្ ជាខាាក់ រ
េាង់ ឆ្ាួត្ ឬបញ្ញាទ្ន់លខា

ជាលែើរ ។
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បញ្ញាភិ សង្កខរ រ៊ឺ ទ្ាិលហត្កឧកាែាកសលលចត្ទ ៤ និ ងត្ិលហត្ក-

ិ ប
ឱ្រកកសលលចត្ទ ៤ ជាលហត្ រហាវ ិបាកញាណវប

ត្តចិត្ត ៤

ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាទ្ាិលហត្កបរគល រ៊ឺ រនសសនិងលទ្វតជាន់ កណា
ដ ល
កនងោរសរត្ិ ភូរិ ៧ (រនសសភូ រិ ១ លទ្វភូ រិ ៦) ។
បញ្ញាភិ សង្កខរ រ៊ឺ ត្ិលហត្កឧកាែាកសលលចត្ទ ៤ ជាលហត្
រហាវ ិបាកញាណសរប

ត្តចិត្ត ៤ ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាត្ិលហត្ក

បរគល រ៊ឺ រនសសនិងលទ្វតជាន់ ខពស់ កនងោរសរត្ិ ភូរិ ៧ ។

បញ្ញាភិសង្កខរ រ៊ឺ រូបាវចរកសលលចត្ទ ៥ ជាលហត្ រូបាវចរវ ិបាក

៥ ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាត្ិលហត្កបរគល រ៊ឺ រូបគ្ពហោ កនងរូបភូ រិ ១៥
(លវៀរ សញ្ា សត្តភូរិ ១) ។
(៣) អាលនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ រ៊ឺ

រូបាវចរកសលលចត្ទ ៤ ជាលហត្

រូបាវចរវិបាក ៤ ជាផល ឱ្យបែិ សនធិជាត្ិលហត្កបរគល រ៊ឺ

រូបគ្ពហោ

កនង រូបភូ រិ ៤ ។
ិ ា ណ ៣២ លដ្ឋ
២. ប្ចកបវត្តិវញ្ញ
(១)
ល

សង្កខរ ៣ រ៊ឺ

បញ្ញាភិសង្កខរ ១២ ជាលហត្

កសលវិបាក ៧ បានែល់

ើញ ឮ ែឹ ងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ ទ្ទ្ួលបញ្ញ
ា ររោណ៍ ពិចារណា

បញ្ញ
ា ររោណ៍ និងទ្ទ្ួលអាររោណ៍ត្ពីជវនៈប្ែលរិនលអ ជាផលកនងោរ
ភូ រិ ១១ និងរូបភូរិ ១៥ តរសររួរែល់អាររោណ៍ និងោារ ។
(២) បញ្ញាភិសង្កខរ រ៊ឺ រហាកសលលចត្ទ ៨ ជាលហត្
កសលវិបាក ៨ រ៊ឺ ល

លហត្ក

ើញ ឮ ែឹ ងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ ទ្ទ្ួល
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និ ងទ្ទ្ួលអាររោណ៍ត្ពីជវនៈ

ប្ែលលអ ជាផលកនងោរភូរិ ១១ និងរូបភូរិ ១៥ តរសររួរ ។
រហាកសលលចត្ទ ៨ ជាលហត្ រហាវ ិបាក ៨ លធាើោររកាភព
របស់រនសសនិ ងលទ្វត និ ងទ្ទ្ួលអាររោណ៍ត្ពីជវនៈប្ែលលអ ជាផល
កនងោរសរត្ិ ភូរិ ៧ ។
បញ្ញាភិសង្កខរ រ៊ឺ រូបាវចរកសលលចត្ទ ៥ ជាលហត្ រូបាវចរវ ិបាក
៥ លធាើោររកាភព ជាផលកនងរូបភូរិ ១៥ ។
(៣) អាលនញ្ញ
ា ភិ សង្កខរ រ៊ឺ

រូបាវចរកសលលចត្ទ ៤ ជាលហត្

រូបាវចរវិបាក ៤ លធាើោររកាភព ជាផលកនង រូបភូ រិ ៤ ។
ិ ា ណ ១៩ លដ្ឋ
ប្ចកបែិ សនធិវញ្ញ
ក. ប្ចកលដ្ឋ

គ្បលភទ្លផសងៗ

រិសសក និង រិសសកម្ចន ២

១. រូបរិសសកវ ិញ្ញាណ វ ិញ្ញាណប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
រូប រិសសកវ ិញ្ញាណ

២.

វ ិញ្ញាណប្ែលរិនលកើត្គ្ពរជារួ

រូបម្ចន ៤ ។
ខ. ប្ចកលដ្ឋ

ភូ រិម្ចន ៣

ិ ា ណ ម្ចន ១០ ។
១. ោរបែិសនធិវញ្ញ
ិ ា ណ ម្ចន ៥ ។
២. រូបបែិសនធិវញ្ញ
៣.

រូបម្ចន ១៥ ។

ិ ា ណ ម្ចន ៤ ។
រូបបែិ សនធិវញ្ញ
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រ. ប្ចកលដ្ឋ
១.

កំលណើត្ម្ចន ៤

ណាជវិញ្ញាណ ម្ចន ១០ ។

២. ជោពជវិញ្ញាណ ម្ចន ១០ ។
៣. សំលសទ្ជវិញ្ញាណ ម្ចន ១០ ។
ិ ា ណ ម្ចន ១៩ ។
៤. ឱ្បបាត្ិ កវញ្ញ
. ប្ចកលដ្ឋ

១. និ រ

រត្ិ ម្ចន ៥

ិ ា ណ ម្ចន ១ ។
រត្ិ បែិសនធិវញ្ញ

ិ ា ណ ម្ចន ១ ។
២. លបត្រត្ិ បែិ សនធិវញ្ញ

ិ ា ណ ម្ចន ១ ។
៣. ត្ិរចាេនរត្ិ បែិសនធិវញ្ញ
ិ ា ណ ម្ចន ៩ ។
៤. រនសសរត្ិ បែិ សនធិវញ្ញ
ិ ា ណ ម្ចន ១៨ ។
៥. លទ្វរត្ិ បែិសនធិាវញ្ញ
ង. ប្ចកលដ្ឋ

វិញ្ញាណែាិត្ិម្ចន ៧

១. ទនត្តោ

ិ ា ណ ម្ចន ៩ ។
ទនត្តសញ្ាីវញ្ញ

២. ទនត្តោ

ិ ា ណ ម្ចន ២ ។
ឯកត្តសញ្ាីវញ្ញ

៣. ឯកត្តោ
៤. ឯកត្តោ

ិ ា ណ ម្ចន ២ ។
ទនត្តសញ្ាីវញ្ញ

ិ ា ណ ម្ចន ២ ។
ឯកត្តសញ្ាីវញ្ញ

៥. អាោសានញ្ញ
ា
ិ ា ណញ្ញ
៦. វញ្ញ
ា

ិ ា ណ ម្ចន ១ ។
ត្នវញ្ញ
ត្នវិញ្ញាណ ម្ចន ១ ។
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ិ ា ណ ម្ចន ១ ។
ត្នវញ្ញ

៧. អាកិ ញ្ាញ្ញា

ភូរិរបស់សត្ាប្ែលជាទ្ីតំងរបស់វ ិញ្ញាណ លៅថា វ ិញ្ញាណែាិត្ិ ។
ច. ប្ចកលដ្ឋ
ភូរិប្ែលជាទ្ីអាស្ស័

សតតវស

របស់សត្ា ប្ែលម្ចនបែិសនធិវ ិញ្ញាណ ម្ចន

៨ បានែល់ ភូរិរបស់វ ិញ្ញាណែាិត្ិ ៧ ភូរិ និងលនវសញ្ញាទសញ្ញា
១ ភូ រិ

រួរជា

ិ ា ណ) ។
វញ្ញ

៨

វិនិច័េ

ភូរិ (លវៀរ សញ្ា សត្តភូរិលគ្ព្វោះរិនម្ចនបែិសនធិ

លដ្ឋ

វិជាននលកខណំ
បពា ងគររសំ

ត្ន

ិ ា ណ
លកខ ណៈជាលែើ រ របស់ វញ្ញ
ម្ចនោរែឹ ងអាររោណ៍ជាលកខណៈ
ជាគ្បោនែល់លចត្សិកនិងករោជ រូប ជាកិចា

បែិ សនធិបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនោរបនតភពចាស់និងភពេោី ជាផល
សង្កខរបទ្ដ្ឋានំ, វតថររោណបទ្ដ្ឋានំ វ ម្ចនសង្កខរ ៣ ជាលហត្ជិ ត្
ឬម្ចនវត្ថ ៦ និ ងអាររោណ៍ ៦ ជាលហត្ជិ ត្ ។
សលរង្កគោះបចា័

២៤ កនងបទ្

សង្កខរបបចាយ វិញ្ញាណំ
សង្កខរជាបចា័

ិ ា ណ ម្ចន ២ បចា័
ឧបោរៈែល់វញ្ញ

១. ទនកខណិកករោ បបចា័

២. បកត្ូបនិសស
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ិ ា ណ លដ្ឋ
ែល់វញ្ញ

សង្កខរ ៣ ជាបចា័

ិ ា ណែាិត្ិ, និ ងសតតវស ែូលចនោះរ៊ឺ
វញ្ញ
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ភព, កំលណើត្, រត្ិ ,

ិ ា ណ និ ងបវត្ិតវ ិបាកវិញ្ញាណរបស់
បញ្ញាភិ សង្កខរ ឱ្យបែិសនធិវញ្ញ
ខាួនបានតរសររួរកនងភព ២, កំលណើត្ ៤, រត្ិ ៥ រ៊ឺ លទ្វរត្ិ,
រនសសរត្ិ, និរ
ោក់ ទ្ងជារួ

រត្ិ, លបត្រត្ិ, ត្ិ រចាេនរត្ិ , កនងវិញ្ញាណែាិត្ិ ៤

រនសសនិងគ្ពហោកនងបឋរជានភូ រិ

លផសងគន ម្ចនសញ្ញាែូចគន
ប្ត្ម្ចនសញ្ញាលផសងគន ត្ត្ិ
ោ

ទ្ត្ិ

ប្ែលម្ចនោ

ជានភូរិ ប្ែលម្ចនោ

ែូចគន

ជានភូរិ និងចត្ត្ថជានភូរិ ប្ែលម្ចន

ែូ ចគន ម្ចនសញ្ញាែូចគន ប្ត្កនង សញ្ា សតតវស បញ្ញាភិសង្កខរ

រប្រងតក់ ប្ត្ងគ្ត្ឹរប្ត្រូបប្ត្រា៉ា ង
ោំង ស់កនងសតតវស ៤ ។
សរបបញ្ញាភិសង្កខរ ជាបចា័

លទ្ើបឱ្យបែិសនធិលកើត្វិបាករបស់ខួាន
កនងបែិ សនធិោល និ ងកនងបវត្តិោល

ែល់វ ិបាកវិញ្ញាណ ២១ ែួ ង កនងភព ២, កំលណើត្ ៤, រត្ិ ៥,
ិ ា ណែាិត្ិ ៤, និងសតតវស ៤ តរសររួរែល់ោល ។
វញ្ញ
បញ្ញាភិសង្កខរ រប្រងឱ្យវ ិបាកលដ្ឋ
ប៉ា លណាណោះ កនងកំលណើត្ ៤, រត្ិ ៣, រ៊ឺ និ រ
កនងវ ិញ្ញាណែាិត្ិ ១ រ៊ឺ ោ
ែូលចានោះ

ំណាចបែិសនធិកនងោរភព
រត្ិ លបត្រត្ិ និងត្ិរចាេនរត្ិ

លផសងគន សញ្ញាែូចគន និងសតតវស ១ ។

បញ្ញាភិសង្កខរ ជាបចា័

កនងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល

ែល់វ ិបាកវ ិញ្ញាណ ៧ ែួ ង កនងភព ២, កំលណើត្ ៤, រត្ិ ៥, វ ិញ្ញាណែាិត្ិ ៤,
និ ងសតតវស ៤ តរសររួរែល់ោល ។
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បចា

អាលនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ រប្រងឱ្យវ ិបាកលដ្ឋ
លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ំណាចបែិសនធិកនង រូបភព

ឱ្បបាត្ិកកំ លណើត្ ១ កនងលទ្វរត្ិ ១ កនងវិញ្ញាណែាិត្ិ ៣ ម្ចន

អាោសានញ្ញ
ា

ត្នជាលែើ រ កនងសតតវស ៤ ។

ែូ លចានោះ អាលនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ ជាបចា័

ោំងកនងបែិសនធិោល និង

កនងបវត្តិោល ែល់វ ិបាកវ ិញ្ញាណ ៤ ែួង កនងភព ១ ប៉ាលណាណោះ កនងកំលណើត្ ១
រត្ិ ១ វិញ្ញាណែាិត្ិ ៣ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ សូរបីោ

ិ ា ណ ែូ លចនោះរ៊ឺ
ឱ្យផលែល់វញ្ញ
ោ

សង្កខរ វចីសង្កខរ និងចិត្តសង្កខរ ក៏រប្រង

សង្កខរ និងវចីសង្កខរ រប្រងជាលហត្ឱ្យបែិសនធិ ឱ្យលកើត្វ ិបាក

ិ ា ណែាិត្ិ ២,
របស់ខួនោំ
ា
ង ស់កនងោរភព ១, កំលណើត្ ៤, រត្ិ ៥, វញ្ញ
និ ងសតតវស ២ ។
ែូ លចានោះ ោ

សង្កខរ និងវចីសង្កខរ លទ្ើបជាបចា័

ោំងកនងបែិសនធិ

ោល និ ងកនងបវត្តិោល ែល់វ ិបាកវិញ្ញាណ ២៣ ែួ ង កនងភព ១,
កំ លណើត្ ៤, រត្ិ ៥, វិញ្ញាណែាិត្ិ ២, និងសតតវស ២ ។
ចំ ប្ណកចិត្តសង្កខរ

លគ្ព្វោះលហត្លវៀរទ្កកនងសតតវស

១

រ៊ឺ

សញ្ា សត្តប្ែលរិនឱ្យវ ិបាកណាៗ ។
លហត្លទោះចិត្តសង្កខរ លទ្ើបជាបចា័

ោំងកនងបែិសនធិោល និង

ិ ា ណោំង ៣២ ែួង តរសររួរកនងភព ៣,
បវត្តិោល ែល់វ ិបាកវញ្ញ

កំ លណើត្ ៤, រត្ិ ៥, វិញ្ញាណែាិត្ិ ៧, និ ងកនងសតតវស ៨ កនង សញ្ា សតតវស

រប្រងរិនម្ចនវិញ្ញាណ
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លគ្ព្វោះសង្កខរជាបចា័

ប្ត្ថា
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បញ្ញាភិ សង្កខរជាបចា័
កែតតរូបោំង

បចា

លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ំណាចទនកខណិកករោបបចា័

ែល់

របស់ សញ្ា សត្ត ។
៤. នាម្រ ូប

ព្វកយថា ទរ លទោះ ម្ចនវចនត្ថៈថា
អាររោលណ នរត្ី ត្ិ = ទរំ
ធរោជាត្ិ ណាបលង្កអនលៅកនងអាររោណ៍

ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ

លឈាោោះថា ទរ បានែល់ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

លោកិ

វ ិបាក

ចិ ត្ត ៣២ ។
ព្វកយថា រូប ម្ចនវចត្ថៈថា
សី ត្ណា
ា ទ្ិ វលិ ោធិ បចាល

ហិ របបត្ី ត្ិ = រូបំ

ធរោជាត្ិ ណារប្រងប្បកោា
ម្ចនភាពលៅដនិងគ្ត្ជាក់ជាលែើ រ

លៅ

លគ្ព្វោះបចា័

ប្ែលជាបែិបកខ

ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះលឈាោោះថា

រូប

បានែល់ ករោជរូបនិងចិត្តជរូប ។
វចនត្ថៈរបស់ព្វកយថា ទររូប
ទរញ្ា រូបញ្ា ទររូបញ្ា = ទររូបំ
ទរផង រូបផង ទររូបផង លឈាោោះថា ទររូប ។
ទររូប ប្ែលជាផលរបស់ វិញ្ញាណ តរន័
សប្រដងថា “វិញ្ញាណបបចាយ ទររូបំ សរភវត្ិ ”
ទរ រ៊ឺ លចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនងលោកិ
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បែិ ចស
ា របាទ្

វ ិបាកចិ ត្ត និងរូប រ៊ឺ
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បចា

ិ ា ណជាបចា័
ករោជរូបរប្រងលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះវញ្ញ

សងគហវ ិភារ

។

ិ ា ណប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើ ត្ទររូប ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
វញ្ញ
១. វិបាកវិញ្ញាណ បានែល់ លោកិ

វិបាកចិត្ត ៣២ ែួង កនង

បចាបបននភព ។

ិ ា ណ បានែល់
២. ករោវញ្ញ

កសលចិត្ត ១២ រហាកសលចិ ត្ត ៨

រូបាវចរកសលចិត្ត ៥ ប្ែលគ្បកបជារួ

កសលនិង កសលលចត្ទ

កនង ត្ីត្ភព ។
ទរ កនង ងគបែិចាសរបាទ្លនោះ រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលគ្បកបកនង
ិ ា ណ ៣២ ែួង បានែល់ លចត្សិក ៣៥ ។
វ ិបាកវញ្ញ

លោកិ

រូប បានែល់ បែិ សនធិករោជរូប បវត្តិករោជរូប និងចិត្តជរូប ។
ចំ ប្ណកវ ិបាកវិញ្ញាណ
បវត្តិោលលហើ

និ ងទររូប

លដ្ឋ

បែិសនធិោល

និ ង

រប្រងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅបានែូលចនោះរ៊ឺ

ិ កវញ្ញ
ិ ា ណ បានែល់ បែិសនធិចិត្ត ១៩ ែួង ។
បែិ សនធិវបា
ិ ា ណ បានែល់ លោកិ
បវត្តិវ ិបាកវញ្ញ

វិបាកចិ ត្ត ៣២ ែួង ។

បែិ សនធិទរ បានែល់ លចត្សិក ៣៥ ប្ែលគ្បកបជារួ
ិ ា ណ ១៩ ។
បែិ សនធិវញ្ញ

ិ ា ណ
បវត្តិទរ បានែល់ លចត្សិក ៣៥ ប្ែលគ្បកបកនងវិបាកវញ្ញ

៣២ ។
បែិ សនធិរូប

បានែល់

ករោជរូប

២០

ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ិ ា ណ និង សញ្ា សត្តបែិសនធិករោជរូប ៩ ។
បែិ សនធិវញ្ញ
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បចា

សងគហវ ិភារ

បវត្តិរូប បានែល់ ចិត្តជរូបប្ែលលកើត្ពី បវត្តិវ ិបាកវិញ្ញាណ ១៨
(លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណ ១០

រូបវិបាក ៤) និងបវត្តិករោជរូបប្ែលលកើត្ពី

ិ ា ណ ២៥ ។
ករោវញ្ញ
វិញ្ញាណជាបចា័

ជួ

១. វិញ្ញាណជាបចា័

ឧបោរៈែល់ ទររូប ម្ចន ៣ យ៉ា ង
ជួ

ឧបោរៈែល់ ទរ កនង រូបភូ រិ ៤ និង

បញ្ា លវោរភូ រិ ២៦ (វ ិបាកវិញ្ញាណឧបោរៈែល់ទរលចត្សិកប្ត្រា៉ា ង)
ក. កនង រូបភូរិ ៤ លទោះ

រូបាវចរវិបាកចិ ត្ត ៤ ែួង ជាបចា័

ឧបោរៈែល់ លចត្សិក ៣០ ោំងកនងបែិ សនធិោល និងបវត្តិោល ។
ខ. កនងបញ្ាលវោរភូ រិ ២៦ លទោះ ទ្ាិបញ្ា វិញ្ញាណចិ ត្ត ១០ ែួង ជា
បចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ កនងបវត្តិោល

តរសររួរ ។
២. វ ិញ្ញាណជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ រូប កនង សញ្ា សត្តភូរិ និង

កនងបញ្ា លវោរភូរិ រ៊ឺ (សប្រដងករោវ ិញ្ញាណឧបោរៈែល់ករោជរូបប្ត្រា៉ា ង)

ិ ា ណ រ៊ឺ រូបាវចរបញ្ារជានកសល
កនង សញ្ា សត្តភូរិ ករោវញ្ញ
ចិ ត្តប្ែលគ្បកបជារួ
ជួ

សញ្ញាវិោរលចត្ទភាវទ កនង ត្ីត្ភពជាបចា័

ឧបោរៈែល់ ករោជរូប ោំងកនងបែិ សនធិោល និ ងកនងបវត្តិោល

របស់ពួក សញ្ាសត្តគ្ពហោ លដ្ឋ

ំណាចទនកខណិកករោបបចា័

។

កនងរូបភូ រិ ១៥ (លវៀរ សញ្ា សត្តភូរិ) រូបាវចរកសលចិត្ត ៥
ប្ែលគ្បកបកនងកសលលចត្ទកនង ត្ីត្ភព ជាបចា័
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ជួ

ឧបោរៈែល់
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សងគហវ ិភារ

បចា

បវត្តិករោជរូបរបស់ពួករូបគ្ពហោ ។
៣. វ ិញ្ញាណជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ ទររូប កនងបញ្ា លវោរភូរិ។

ិ ា ណ រ៊ឺ បញ្ាលវោរបែិសនធិវញ្ញ
ិ ា ណ ១៥ ជាបចា័
ក. វ ិបាកវញ្ញ
ជួ

បវត្តិវ ិបាក-

ឧបោរៈែល់ លចត្សិក ៣៥ បែិសនធិករោជរូប លហើ

វ ិញ្ញាណ ១៨ (លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណ ១០) ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់

លចត្សិក ៣៥ និងចិ ត្តជរូបកនងបវត្តិោល ។

ិ ា ណ ២៥ កនង ត្ី ត្ភព ជាបចា័
ខ. ករោវញ្ញ

ប្ែលគ្បកបកនងលោកិ

ែល់លចត្សិក ៣៥

វិបាកវិញ្ញាណ ២៨ បែិសនធិករោជរូប និ ងបវត្តិ-

ករោជរូប កនងបចាបបននភព ។
វិនិច័េ

លដ្ឋ

លកខណៈជាលែើ ររបស់ទរ (លចត្សិ ក)

នរនលកខណំ

ម្ចនោរបលង្កអនលៅោន់អាររោណ៍ ជាលកខណៈ

សរបលយររសំ

ម្ចនោរគ្បកបជារួ
រួ

វិញ្ញាណនិងគ្បកបជា

គនឯងជាកិ ចា

វិនិលព្វភរបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនោររិ នប្បកគនជារួ
វិញ្ញាណបទ្ដ្ឋានំ
វិនិច័េ

លដ្ឋ

ចិត្តជាផល

ិ ា ណជាលហត្ជិត្ ។
ម្ចនវញ្ញ
លកខ ណៈ ជាលែើររបស់រូប

របបនលកខ ណំ

ម្ចនោរប្បកោា

វិកិរណរសំ

ម្ចនោរប្បកលចញពីចិត្តបាន ជាកិ ចា
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បចា

សងគហវ ិភារ

ពាកត្បចាបបដ្ឋានំ ម្ចនភាពជា ពាកត្ធរ៌ ឬម្ចនោររិនែឹ ង
អាររោណ៍ជាផល
ិ ា ណជាលហត្ជិត្ ។
ម្ចនវញ្ញ

វិញ្ញាណបទ្ដ្ឋានំ

សលរង្កគោះបចា័

២៤ កនងបទ្

វិញ្ញាណបបចាយ ទររូបំ
១. វិបាកវិញ្ញាណ ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ ទរ រ៊ឺ លចត្សិក

ិ ា ណលទោះ លដ្ឋ
វ ិបាកវញ្ញ

ប្ែលគ្បកបជារួ

ំណាចបចា័

១) សហជាត្បបចា័

២)

៣) និ សស

៤) វិបាកបបចា័

បបចា័

ញ្ា រញ្ា បបចា័

៥) អាហារបបចា័

៦) ឥរនោិ

៧) សរប

៨)

៩)
២.

ត្ត បបចា័

វិរត្បបចា័

ត្ថិបបចា័

ជាបចា័

ជួ

ខាួនបាន ំណាចបចា័

ឧបោរៈែល់ហទ្
៩ រ៊ឺ

១) សហជាត្បបចា័

២)

៣) និ សស

៤) វិបាកបបចា័

បបចា័

ញ្ា រញ្ា បបចា័

៥) អាហារបបចា័

៦) ឥរនោិ

៧) វិបប

៨)

៩)

ត្តបបចា័

វិរត្បបចា័

បបចា័

។

ិ ា ណ
បែិ សនធិវញ្ញ

ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

៩ រ៊ឺ

។
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បបចា័

ត្ថិបបចា័

វត្ថរូប
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៣. បែិ សនធិវ ិញ្ញាណ ជាបចា័
(លវៀរហទ្

វត្ថ) បាន ំណាចបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់បែិ សនធិករោជរូប

៨ រ៊ឺ

១) សហជាត្បបចា័

២) និសស

៣) វិបាកបបចា័

៤) អាហារបបចា័

៥) ឥរនោិ

៦) វិបប

៧)

សងគហវ ិភារ

បចា

បបចា័

ត្ថិបបចា័

៤. ករោវ ិញ្ញាណ ២៥ ជាបចា័

៨)

បបចា័
ត្តបបចា័

វិរត្បបចា័

ជួ

។

ឧបោរៈែល់បែិ សនធិករោជរូប

កនង សញ្ា សត្តភូរិ និងបវត្តិករោជរូបកនងបញ្ា លវោរភូរិនិងឯកលវោរភូរិ
លទោះ បាន ំណាចបចា័

១ រ៊ឺ បកត្ូបនិសស

បបចា័

។

អធិបាយ
ិ ា ណកនងបែិសនធិវញ្ញ
ិ ា ណកដី វិបាកបវត្តិវញ្ញ
ិ ា ណកដី ជាបចា័
វញ្ញ
យ៉ា ង

លដ្ឋ

សរប

ត្តបបចា័

បបចា័

,

,

វិបាកបបចា័

, និ ង វ ិរត្បបចា័

ត្ថិបបចា័
គនលដ្ឋ

សហជាត្បបចា័

រូបខាោះ រិនោ
,

អាហារបបចា័

និ ង វិរត្បបចា័
ប្ែលោត្់

ឥរនោិ

ញ្ា រញ្ា បបចា័

,

និ សស

បបចា័

,

អាហារបបចា័

,

ឥរនោិ

បបចា័

,

និងែល់ទរលចត្សិកលទោះ ប្ែលោ

គនខាោះ ជាបចា័

ញ្ា រញ្ា បបចា័
,

,

,

និសស

បបចា័

,

ិ ប
វប

៩ យ៉ា ង លដ្ឋ
បបចា័

,

ត្តបបចា័

កនងបែិសនធិោលែល់វត្ថរូប, លហើ

ក ញ្ា រញ្ា បបចា័

៩

លចញកនង ៩ បចា័
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,

ត្ថិបបចា័

,

,
ជាបចា័

៨ យ៉ា ង

លទោះ ែល់បែិសនធិ-
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បចា

សងគហវ ិភារ

ករោជរូបែក្ទ្ ប្ែលលគ្ៅពីវត្ថរូប ។

ចំប្ណក ភិ សង្កខរវ ិញ្ញាណ (ករោវ ិញ្ញាណ) ជាបចា័

ក្នទនកខណិកករោបបចា័
និ ងវិបាកទរខនធ

៤

លដ្ឋ

ំណាច

ែល់ សញ្ា សត្តករោជរូបខាោះ ែល់ករោជរូប
កនងបញ្ាលវោរភពខាោះ

ិ កទរខនធ
ែល់វបា

៤

កនងចត្លវោរភពខាោះ តរសររួរ ែល់ទររូបលទោះៗ ។
៥. សឡាយត្ន
ស
ជឈត្តិោ

ត្ន ជាលឈាោោះរបស់អា

ត្នៈខាងកនង ៦ ប្ែលលៅថា

ត្នៈ ៦ ម្ចនវចនត្ថៈថា

អា

ត្ំ សងារវែដំ ន

ត្ី ត្ិ = អា

ត្នំ

ធរោជាត្ិ ណាគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្កនូវសងារវែដប្ែល
លទោះលឈាោោះថា អា
ឆ្ អា
អា

ត្ទនិ = ស
ត្នញ្ា ឆ្ដ្ឋា

អា

ត្នៈោំង ៦ ផង អា
ជឈត្តិោ

ូរ ែូលចានោះធរោជាត្ិ

ត្នៈ ១២ ។

ត្នំ

ត្នៈខាងកនងោំង ៦ លឈាោោះថា ស

ស
លសចកដីថា
លដ្ឋ

ត្នៈ បានែល់ អា

៊ឺត្

ត្នញ្ា = ស

ត្នៈ ។
ត្នំ

ត្នៈទ្ី ៦ ផង លឈាោោះថា ស

ត្នៈ។

ត្នៈ ៦ ប្ែលជាផលរបស់ទររូបលនោះ ោលប្ចក

ភូ រិបានែូ លចនោះរ៊ឺ
កនងបញ្ាលវោរភូរិ ទររូបជាលហត្ ស

សររួរ ។
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បចា

កនង រូបភូ រិ ទរ ជាលហត្ រទ
លៅថា ឆ្ដ្ឋា

ត្នៈទ្ី ៦ ប្ែល

ត្នៈជាផល ។

ែូលចានោះោលលព្វលលដ្ឋ

ភាពជាផលរបស់ទររូប កនងបញ្ា លវោរ

ភូ រិ ប្ែលបានែល់ ស
ឆ្ដ្ឋា

ត្នៈ រ៊ឺ អា

សងគហវ ិភារ

ត្នៈ និ ងកនងចត្លវោរភូ រិ បានែល់

ត្នៈ លទ្ើ បលព្វលថា អា

លឈាោោះថា ស

ត្នៈោំង ៦ ផង អា

ត្នៈទ្ី ៦ ផង

ត្នៈ ។

កនង ងគបែិចាសរបាទ្ប្ែលលព្វលថា
ទររូបបបចាយ ស

ត្នំ សរភវត្ិ អា

លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះទររូបជាបចា័

ត្នៈខាងកនង ៦

កនងទ្ី លនោះ

ទរ សំលៅែល់ លចត្សិកខនធ ៣ បានែល់ លចត្សិក ៣៥
ប្ែលគ្បកបជារួ
រូប

លោកិ

វិបាកចិត្ត ៣២ ។

សំលៅែល់ ករោជរូប ១៦ បានែល់

បសាទ្រូប ៥, ភាវរូប ១, ហទ្
ិ រូប
អាហាររូប ១, ជី វត្
ស
ចោា ខ

ត្នៈ រ៊ឺ អា

ោទ
ជិ វា
ោយ

ិ រូប ១, (ករោជរហាភូត្រូប ៤
រូប ១, ជី វត្

បញ្ញ
ា

ត្នៈលដ្ឋ

គ្ត្ង់)

ត្នៈខាងកនង ៦

ត្នៈ បានែល់ ចកខបសាទ្រូប ។

លសាត

វិនិលព្វភររូប ៨,

ត្នៈ បានែល់ លសាត្បសាទ្រូប ។
ត្នៈ បានែល់ ោនបសាទ្រូប ។

ត្នៈ បានែល់ ជិ វាបសាទ្រូប ។
ត្នៈ បានែល់ ោ

បសាទ្រូប ។
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រទ

បចា

ត្នៈ បានែល់ លោកិ

ចំ ណចសម្ចគល់ ទររូប ជាបចា័

សងគហវ ិភារ

វិបាកចិ ត្ត ៣២ ។

ែល់អា

ត្នៈ បានែល់

រូប រ៊ឺ ករោជរហាភូត្រូប ៤, អាហាររូប ១, ជីវ ិត្រូប ១, ជាបចា័
បញ្ញ
ា

ែល់

ត្នៈ (បសាទ្រូប ៥) ។
ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ

ឧបោរៈែល់ បញ្ញ
ា

ជាបចា័

ត្នៈ (បសាទ្រូប ៥) ប្ែលលកើត្រននិ ងតំងលៅ ។

ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ និង រូប រ៊ឺ វត្ថរូប ៦ ជាបចា័
ែល់ រទ

ត្នៈ ។

វិនិច័េ
អា

ឧបោរៈ

លដ្ឋ

លកខ ណៈ ជាលែើរ របស់ស

ត្នលកខណំ

ត្នៈ

ម្ចនោរជាប់ត្ឬោរផា

លៅនូវចិត្ត

និ ងលចត្សិក ជាលកខណៈ
ទ្សសទទ្ិរសំ

ម្ចនោរល

ើញជាលែើ រ

(ោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្ត និងលចត្សិក) ជាកិចា
វត្ថោារភាវបចាបបដ្ឋានំ
ទររូបបទ្ដ្ឋានំ

ម្ចនភាពជាវត្ថនិងោារជាផល
ម្ចនលចត្សិកនិងករោជរូបជាលហត្ជិត្ ។
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បចា

សលរង្កគោះបចា័

២៤ កនងបទ្

ទររូបបបចាយ ស
ទរណាជាបចា័
ោល និ ងជាបចា័

ែល់អា

លដ្ឋ

ត្នំ

ត្នៈណា កនងបែិសនធិោលនិ ងបវត្តិ

គ្បោរែក្ទ្ែូលចនោះរ៊ឺ

១. ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបកនងលោកិ
ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់រទ

ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ត្នៈ រ៊ឺ លោកិ

ខាួន បាន ំណាចបចា័

១) សហជាត្បបចា័

២)

៣) សហជាត្និ សស
៥) សរប
៧)

២. ទរ រ៊ឺ
ជារួ

លោកិ

ជាលោកិ
បចា័

បបចា័

៦)

លហត្កវិបាកចិ ត្ត

៧ រ៊ឺ
ញ្ា រញ្ា បបចា័
ត្ថិបបចា័

។

លោភ,

វ ិបាកចិត្ត

លោស,

ជាបចា័

ជួ

លម្ចហ, លចត្សិកប្ែលគ្បកប
ឧបោរៈែល់រទ

សលហត្កវ ិបាកចិត្ត ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

៨ រ៊ឺ
១) លហត្បបចា័

២) សហជាត្បបចា័

៣)

៤) និសស

បបចា័

៥) វិបាកបបចា័

៦) សរប

ត្តបបចា័

៧)

៨)

ញ្ា រញ្ា បបចា័
ត្ថិបបចា័

វិបាកចិ ត្ត

៤) វិបាកបបចា័

ត្តបបចា័

វិរត្បបចា័

សងគហវ ិភារ

វិរត្បបចា័
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។

ត្នៈប្ែល

ខាួន បាន ំ ណាច

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

៣. ទរ រ៊ឺ លចត្ទលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ
ចិ ត្ត

ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់រទ

ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ត្នៈ

ខាួន បាន ំ ណាចបចា័

រ៊ឺ

លោកិ

លោកិ

២)

៣) និ សស

៤) សហជាត្ករោបបចា័

បបចា័

៦) ទរអាហារបបចា័

៧) សរប

៨)

វិរត្បបចា័

ត្ថិបបចា័

។

៤. ទរ រ៊ឺ ផសសលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ
ជួ

ឧបោរៈែល់រទ

បាន ំណាចបចា័

ត្នៈ

លោកិ

១) សហជាត្បបចា័

២)

៣) និ សស

៤) វិបាកបបចា័

បបចា័

៦) សរប

៧)

៨)

ត្តបបចា័

វិរត្បបចា័

។

៥. ទរ រ៊ឺ វិចារៈ និងបីត្ិលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ
ជួ

ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ឧបោរៈែល់រទ
ខាួន បាន ំ ណាចបចា័

៨ រ៊ឺ

២)

៣) និ សស

៤) វិបាកបបចា័
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លោកិ

-

ត្នៈ (លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណ)

១) សហជាត្បបចា័
បបចា័

ខាួន

ញ្ា រញ្ា បបចា័

៥) ទរអាហារបបចា័
ត្ថិបបចា័

វ ិបាកចិត្ត

ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

៨ រ៊ឺ

វ ិបាកចិ ត្ត ជាបចា័

វិបាកចិ ត្ត

ញ្ា រញ្ា បបចា័

៥) វិបាកបបចា័
ត្ត បបចា័

វ ិបាក

៩ រ៊ឺ

១) សហជាត្បបចា័

៩)
ជាបចា័

សងគហវ ិភារ

ញ្ា រញ្ា បបចា័

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

៥) ឈានបបចា័

៦) សរប

៧)

៨)

ត្ថិបបចា័

៦. ទរ រ៊ឺ លវទ្ទ, ជីវ ិត្ិរនោិ
វ ិបាកចិ ត្ត ជាបចា័

លោកិ
គ្ពរជារួ

ត្ត បបចា័

វិរត្បបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់រទ
២)

៣) និ សស

៤) វិបាកបបចា័

៧)

បបចា័

ត្ថិបបចា័

៧. ទរ រ៊ឺ សត្ិ , វរី ិ
វ ិបាកចិ ត្ត ជាបចា័

លោកិ
គ្ពរជារួ

ជួ

ញ្ា រញ្ា បបចា័

៦) សរប
៨)

ត្ត បបចា័

វិរត្បបចា័

ឧបោរៈែល់ រទ
២)

៣) និ សស

៤) វិបាកបបចា័

៧) សរប
៩)

បបចា័

ត្ត បបចា័

វិរត្បបចា័

ញ្ា រញ្ា បបចា័

៦) ររគបបចា័
៨)

ត្ថិបបចា័

។

៨. ទរ រ៊ឺ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ
ចិ ត្ត ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ រទ

លទោះ បាន ំ ណាចបចា័

ត្នៈ ប្ែលលកើត្

៩ រ៊ឺ

១) សហជាត្បបចា័
៥) សហជាត្ិ រនោិ

។

, បញ្ញាលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ

ខាួនលទោះ បាន ំណាចបចា័
បបចា័

ត្នៈ ប្ែលលកើត្

៨ រ៊ឺ

១) សហជាត្បបចា័

បបចា័

។

, សោធលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ

ខាួន បាន ំណាចបចា័

៥) សហជាត្ិ រនោិ

សងគហវ ិភារ

១០ រ៊ឺ
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លោកិ

ត្នៈ ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

វ ិបាក
ខាួន

ភិធរោត្ថសងគហ

១) សហជាត្បបចា័

២)

៣) និ សស

៤) វិបាកបបចា័

បបចា័

៥) សហជាត្ិរនោិ

បបចា័

ញ្ា រញ្ា បបចា័

៦) ឈានបបចា័

៧) ររគបបចា័

៨) សរប

៩)

១០)

ត្ថិបបចា័

ត្តបបចា័

វិរត្បបចា័

។
លោកិ

វ ិបាកចិ ត្ត

ត្នៈ ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ខាួនលទោះ

៩. ទរ រ៊ឺ វិត្កាលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ
ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ រទ

បាន ំណាចបចា័

៩ ែូចចំ ណចទ្ី ៨ (លវៀរសហជាត្ិ រនោិ

លចត្សិកខនធ ៣ ជាបចា័
ប្ែលលព្វលលហើ

សងគហវ ិភារ

បចា

ជួ

) ទរ រ៊ឺ

ឧបោរៈែល់ ទរ រ៊ឺ វ ិបាកវិញ្ញាណ

តំងពីចំណចទ្ី ១ ែល់ទ្ី ៩ ជាបចា័

បានោំង

បែិ សនធិោល និងបវត្តិោល ។
១០. ទរ
បញ្ា លវោរបែិសនធិ

រូប រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបជារួ
ជាបចា័

ឧបោរៈែល់បញ្ញ
ា

ោល ក្នបញ្ាលវោរភូរិលទោះ បាន ំណាចបចា័

ត្នៈ កនងបែិសនធិ

៦ រ៊ឺ

១) សហជាត្បបចា័

២) សហជាត្និ សស

៣) វិបាកបបចា័

៤) សហជាត្វិបប

៥)

ត្ថិបបចា័

៦)

អា

ត្នៈោំង ៤ រ៊ឺ ចោា ខ

និ ងជិ វា

វិរត្បបចា័

ត្នៈ លសាត

បបចា័
ត្តបបចា័

។

ត្នៈ ោទ

ត្នៈ

ត្នៈ រប្រងបានែល់សត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើត្ និងឱ្ប-

បាត្ិកកំលណើត្ ចំប្ណកោយ

ត្នៈលទោះ រប្រងបានកំលណើត្ោំង ស់ ។
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សងគហវ ិភារ

បចា

១១. ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបកនងបញ្ា លវោរវ ិបាកចិត្ត
ជាបចា័
បចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់បញ្ញ
ា

ត្នៈ

បាន ំណាច

៤ រ៊ឺ
១) បចាេជាត្បបចា័

២) បចាេជាត្វិបប

៣)

៤)

ត្ថិបបចា័

១២. រូប
រទ

ត្នៈ

ទរ រ៊ឺ ហទ្

រ៊ឺ

បែិ សនធិចិត្ត

វិរត្បបចា័

១៥

១) សហជាត្បបចា័
៥)

បបចា័

ត្ថិបបចា័

ជួ

ជួ

ឧបោរៈែល់

៦ រ៊ឺ
ញ្ា រញ្ា បបចា័

៤) សហជាត្វិបប
៦)

១៣. រូប រ៊ឺ ហទ្

។

កនងបែិសនធិោលរបស់សត្ាកនង
២)

៣) សហជាត្និ សស

ត្តបបចា័

វត្ថរូប ជាបចា័

បញ្ា លវោរភូ រិលទោះ បាន ំណាចបចា័

បចា័

កនងបវត្តិោល

វិរត្បបចា័

ត្តបបចា័
។

វត្ថរូប ប្ែលលកើ ត្រននិ ងកំពងតំងលៅជា

ឧបោរៈែល់រទ

ត្នៈ

រ៊ឺ

បញ្ា លវោរវ ិបាកចិ ត្ត

១៨

(លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណ ១០) កនងបវត្តិោល ក្នបញ្ាលវោរភូរិលទោះ បាន
ំ ណាចបចា័

៥ រ៊ឺ

១) វត្ថបលរជាត្និសស

បបចា័

៣) វត្ថបលរជាត្វិបប

ត្តបបចា័

៥)

វិរត្បបចា័

១៤. រូប រ៊ឺ បញ្ញ
ា
ជួ

ឧបោរៈែល់រទ

២) វត្ថបលរជាត្បបចា័
៤)

ត្ថិបបចា័

។
ត្នៈ ប្ែលលកើត្រននិងកំពងតំងលៅជាបចា័

ត្នៈ រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញាណ ១០ កនងបវត្តិោល បាន
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ំ ណាចបចា័

៦ រ៊ឺ

១) វត្ថបលរជាត្និសស
៣) វត្ថបលរជាត្ិរនោិ
៥)

បបចា័

២) វត្ថបលរជាត្បបចា័

បបចា័

៤) វត្ថបលរជាត្វិបប

ត្ថិបបចា័

៦)

វិរត្បបចា័

១៥. រូប រ៊ឺ ករោជរហាភូត្រូប ៤ ជាបចា័
បញ្ញ
ា

ត្នៈ ប្ែលតំងលៅកនងកោបជារួ

និ ងកនងបវត្តិោល បាន ំ ណាចបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់

ខាួន ោំងកនងបែិសនធិោល

៤ រ៊ឺ

២) សហជាត្និ សស

៣)

៤)

ត្ថិបបចា័

១៦. រូប រ៊ឺ រូបជីវ ិត្ិរនោិ
ប្ែលតំងលៅកនងកោបជារួ
បញ្ញ
ា

បាន ំណាចបចា័

ខាួន

វិរត្បបចា័
ជួ

។

ឧបោរៈែល់បញ្ញ
ា

និងកនងកោបែក្ទ្

ត្នៈ

(ជី វ ិត្នវក

ត្នៈ) ោំងកនងបែិសនធិោល និ ងកនងបវត្តិោល
បបចា័

វិរត្បបចា័

២)

ត្ថិបបចា័

។

១៧. រូប រ៊ឺ ករោជឱ្ជា ជាបចា័
ប្ែលតំងលៅកនងកោបជារួ

ខាួន

ជួ

ឧបោរៈែល់បញ្ញ
ា

និ ងកនងកោបែក្ទ្ៗ

បែិ សនធិោល និ ងបវត្តិោលកនងោរភព បាន ំណាចបចា័
១) រូបអាហារបបចា័
៣)

បបចា័

៣ រ៊ឺ

ិ ិ រនោិ
១) រូបជី វត្
៣)

ជាបចា័

ត្តបបចា័
។

១) សហជាត្បបចា័

កោប

សងគហវ ិភារ

បចា

វិរត្បបចា័

២)
។
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៣ រ៊ឺ
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បចា

សរបរួរ ទររូប ជាបចា័
ំ ណាចបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ស

ោំង ស់ ១៦ បចា័

៣.លហត្, ៤.សហជាត្និសស

ត្នៈ បាន

រ៊ឺ ១.សហជាត្, ២. ញ្ា រញ្ា ,

, ៥.ករោ, ៦.វ ិបាក, ៧.អាហារ, ៨.ឥរនោិ

៩.ឈាន, ១០.ររគ, ១១.សរប

ិ ប
ត្ត, ១២.វប

ននតរ, សរននតរ, ឧបនិ សស

,

ត្ត, ១៣.វត្ថបលរជាត្,

១៤.បចាេជាត្, ១៥. ត្ថិ, ១៦. វិរត្, (លវៀរ ៨ បចា័
ធិ បត្ិ,

សងគហវ ិភារ

រ៊ឺ អាររោណ,

, អាលសវន, នត្ថិ, វិរត្) ។

៦. សសស
វចនត្ថៈរបស់ផសសៈ ម្ចនសប្រដងថា
អាររភំ ផសត្ីត្ិ = ផលសា
ធរោជាត្ិ ណាប្ែលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ធរោជាត្ិលទោះលឈាោោះថា ផសស ។
ផសនតិ សរប
សរប

ត្តធម្ចោ ឯលត្ទត្ិ = ផលសា

ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និ ងលចត្សិកោំង

អាររោណ៍ លដ្ឋ

រប្រងប៉ាោះខោប់នូវ

ធរោជាត្ិលទោះ ែូលចានោះធរោជាត្ិប្ែលជាលហត្ ឱ្យសរប

ត្ត

ធរ៌ ប៉ាោះខោប់នូវអាររោណ៍លទោះ លឈាោោះថា ផសស ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ ផសនំ = ផលសា (វ) សំ ផសលត្ = សរផលសា

ោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ លឈាោោះថា ផសស ឬសរផសស ។
ផសសៈលដ្ឋ

សលងខបម្ចន ៦ យ៉ា ងប៉ាលណាណោះ ម្ចនចកខសរផសស ជាលែើរ

ែូ ចវចនត្ថៈប្ែលសប្រដងថា ចកខវិញ្ញាលណន សរប
ចកខសរផលសា ។
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ផសស រ៊ឺ ោរប៉ាោះខោប់ប្ែលគ្បកបជារួ

សងគហវ ិភារ

ចកខវ ិញ្ញាណលទោះ លឈាោោះថា

ចកខសរផសស ។
លសាត្សរផសស រហូត្ែល់ ោ
រលទវិញ្ញាលណន សរប
ផសសៈ

រ៊ឺ

សរផសស ក៏សប្រដងកនងទ្ំនងែូចគន។

លតត សរផលសាត្ិ = រលទសរផលសា

ោរប៉ាោះខោប់ប្ែលគ្បកបជារួ

ិ ា ណ
រលទវញ្ញ

លឈាោោះថា

រលទសរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនងលោកិ

វិបាក

ចិ ត្ត ២២ (លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណ ១០) ។
បរគលោលែល់នូវលសចកដីសាាប់ ផសសៈលផសងៗ ម្ចនចកខសរផសស
ជាលែើរ

រប្រងលកើ ត្រិនបាន

ប្ែលលៅថា ស

លគ្ព្វោះខាោះបសាទ្រូប

៥

និងភវងគចិត្ត

ត្នៈ លទោះឯង ។

ិ
សគ្ម្ចប់ បរគលប្ែលលៅម្ចនជីវត្

លបើប្ភនកខាាក់ចកខសរផសស

ក៏ លកើ ត្លឡើងរិ នបាន និងលបើគ្ត្លចៀកេាង់ លសាត្សរផសសក៏លកើត្រិនបាន
លគ្ព្វោះផសសៈជាផលរបស់ ស

ត្នៈ ។

ផសសៈប្ែលជាផលរបស់ស
គ្ពរគន រវងបសាទ្រូប ៥ ជារួ

ត្នៈលនោះ បានែល់ ោរគ្បជំ
បញ្ញ
ា ររោណ៍ និងបញ្ាវិញ្ញាណ លទ្ើ ប

លឈាោោះថា ចកខសរផសស, លសាត្សរផសស, ោនសរផសស, ជិ វាសរផសស,
ោ

សរផសស ។

អាររោណ៍

៦

ចំប្ណកោរគ្បជំគ្ពរគនរវង
ោំងបររត្ថ

បញ្ា ត្ិត

ភវងគចិត្ត

ិ ា ណ
និ ងរលទវញ្ញ

រលទសរផសស បានែល់ ផសសៈប្ែលគ្បកបជារួ

ជារួ
លឈាោោះថា

ភវងគចិត្ត និងរួរ

ិ ា ណែក្ទ្ ម្ចនសរបែិ ចន
ែល់ផសសៈប្ែលគ្បកបកនងវិបាករលទវញ្ញ
េ ចិត្ត
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២ និងត្ោលរពនចិ ត្ត ១១ ក៏ លឈាោោះថា រលទសរផសស ប្ែលជាផល
របស់ស

ត្នៈផង ។
ែូ ចកនងនិ ោនវរគ សំ

ត្តបាលី សប្រដងថា

ចកខញ្ា បែិចា រូលប ច ឧបបជា ត្ិ ចកខវិញ្ញាណំ ត្ិ ណំ ណ សងគត្ិ ផលសា
លសាត្ញ្ា បែិ ចា សលទ្ោ ច ឧបបជាត្ិ លសាត្វិញ្ញាណំ ត្ិ ណំ ណ សងគត្ិ
ផលសា
ោនញ្ា បែិចា រលនធ ច ឧបបជាត្ិ ោនវិញ្ញាណំ ត្ិ ណំ ណ សងគ ត្ិ
ផលសា
ជិ វ ាញ្ា បែិចា រលស ច ឧបបជាត្ិ ជិ វាវិញ្ញាណំ ត្ិ ណំ ណ សងគត្ិ ផលសា
ោ

ញ្ា បែិចា លផ្ទែាលពា ច ឧបបជា ត្ិ ោ

វិញ្ញាណំ ត្ិ ណំ ណ សងគត្ិ

ផលសា
រនញ្ា បែិចា ធលរោ ច ឧបបជាត្ិ រលទវិញ្ញាណំ ត្ិ ណំ ណ សងគត្ិ
ផលសា ។
ប្គ្បថា

ចកខវិញ្ញាណលកើត្លឡើង

លគ្ព្វោះអាស្ស័

ចកខនិងរូប

ោរជួ បជំ របស់ោំង ៣ រ៊ឺចកខ ១ រូប ១ ចកខវិញ្ញាណ ១ លៅថា ផសសៈ ។
លសាត្វិញ្ញាណលកើត្លឡើង

លគ្ព្វោះអាស្ស័

គ្ត្លចៀកនិងសំលឡង

ិ ណ ១
ោរជួ បជំ របស់ោំង ៣ រ៊ឺ លសាត្ ១ សំលឡង ១ លសាត្វញា
លៅថា ផសសៈ ។
ិ ា ណលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័
ោនវញ្ញ

គ្ចរោះនិ ងកាិន ោរជួបជំ

របស់ោំង ៣ រ៊ឺ ោន ១ កាិន ១ ោនវិញាណ ១ លៅថា ផសសៈ ។
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ជិវាវ ិញ្ញាណលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័

សងគហវ ិភារ

ណា
ដ ត្និ ងរស ោរជួ បជំ

របស់ោំង ៣ រ៊ឺ ជិវា ១ រស ១ ជិ វាវិញាណ ១ លៅថា ផសសៈ ។
ោ

ិ ា ណលកើត្លឡើង
វញ្ញ

ោរជួ បជំ របស់ោំង ៣ រ៊ឺោ

លគ្ព្វោះអាស្ស័
១ លផ្ទែាពាៈ ១ ោ

ោ

និងលផ្ទែាពាៈ

ិ ណ ១ លៅថា
វញា

ផសសៈ ។
រលទវ ិញ្ញាណលកើត្លឡើងបាន ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័

ចិត្តនិងធម្ចោររោណ៍

ោរជួ បជំ របស់ោំង ៣ រ៊ឺ ចិត្ត ១ ធម្ចោររោណ៍ ១ រលទវិញ្ញាណ ១ លៅថា
ផសសៈ ។ (បិែកភារ ៣១ ទ្ំព័រ ១៥៨)
ផសស

លគ្ព្វោះស

ត្នៈជាបចា័

លនោះ

លព្វលលដ្ឋ

សលងខប

ផសសៈម្ចន ៦ យ៉ា ងប៉ា លណាណោះ ម្ចនចកខសរផសសៈជាលែើ រ ោលលព្វល
លដ្ឋ

ពិ សាដរ ផសសៈោំងលទោះម្ចន ៣២ ែូចគនជារួ

ិ ា ណ ប្ែលលព្វលលហើ
វញ្ញ
គ្បកបជារួ

លទោះ លគ្ព្វោះសង្កខរជាបចា័

ិ ា ណចិត្ត
ទ្ាិបញ្ា វញ្ញ

វ ិបាកវិញ្ញាណប្ផនកលោកិ

១០

លោកិ

វ ិបាក-

រ៊ឺ ផសសៈប្ែល

និងផសសៈប្ែលគ្បកបជារួ

ែ៏លសស ២២ រួរផសសៈ ៣២ ។

ប្ឆក្សសស ៦ ច្ោយភូម្ិ
ោរភូ រិ ១១ រប្រងបានផសសៈ ៦ ។
រូបភូ រិ

១៥

(លវៀរ សញ្ា សត្តភូរិ)

រប្រងបានផសសៈ

ចកខសរផសស លសាត្សរផសស និងរលទសរផសស ។
រូបភូ រិ ៤ រប្រងបានផសសៈ ១ រ៊ឺ រលទសរផសស ។
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សញ្ា សត្តភូរិ សូរបីផសសៈោំង ស់រប្រងលកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះ
រិ នម្ចន ជឈត្តិោ

ត្នៈលឡើ

វិនិច័េ

។

លកខណៈជាលែើ ររបស់ផសសៈ

ផសនលកខលណា

ម្ចនោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ជាលកខណៈ

សងឃែដនរលសា

ម្ចនោរលធាើឱ្យចិ ត្តនិងអាររោណ៍ជាប់ ត្
គនជាកិ ចា

សងគត្ិបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរគ្បជំរួរគនរវងោារ អាររោណ៍
និ ងវ ិញ្ញាណជាផល

ស

ត្នបទ្ដ្ឋាលទ ម្ចន ជឈត្តិោ

ត្នៈ ៦ ជាលហត្ជិ ត្ ។

កនង ងគបែិ ចាសរបាទ្ លព្វលថា
ស

ត្នបបចាយ ផលសា សរភវត្ិ

ផសស ៦ លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះស
ស

ត្នៈ ជាបចា័

ត្ន ប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើ ត្ផសសៈ បានែល់

ជឈត្តិោ

-

ត្នៈ ៦ ប្ែលជាផលរបស់រូបទរលទោះឯង ។
ផសសៈ ៦ រ៊ឺ
១)

ចកខសរផសស

បានែល់

ចកខវិញ្ញាណចិ ត្ត ២ ។
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ផសសលចត្សិក

ប្ែលលៅកនង
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បចា

សងគហវ ិភារ

ិ ា ណ
២) លសាត្សរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក កនងលសាត្វញ្ញ
ចិ ត្ត ២ ។
ិ ា ណ
៣) ោនសរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក កនងោនវញ្ញ
ចិ ត្ត ២ ។

៤) ជិវាសរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក កនងជិ វាវ ិញ្ញាណចិត្ត ២ ។
៥) ោ

សរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក កនងោ

វិញ្ញាណ

ចិ ត្ត ២ ។
៦) រលទសរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក កនងលោកិ

វ ិបាក

ិ ា ណចិ ត្ត ២២ ។
វញ្ញ
រួរលសចកដីថា ផសសៈ ៦ ប្ែលជាផលរបស់ស
បានែល់

ផសសលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ

លោកិ

ត្នៈលនោះ
វិបាកវិញ្ញាណ

៣២ ែួ ង ប្ែលជាបចាបបននផលលទោះឯង ។
សលរង្កគោះបចា័
ស
១. ចោា ខ

ំ ណាចបចា័

២៤ កនងបទ្

ត្នបបចាយ ផលសា

ត្ន ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ ចកខសរផសស បាន

៦ រ៊ឺ

១) វត្ថបលរជាត្និ សស
៣) វត្ថបលរជាត្ិ រនោិ

បបចា័
បបចា័

២) វត្ថបលរជាត្បបចា័
៤) វត្ថបលរជាត្វិបប

៥) វត្ថបលរជាត្ត្ថិបបចា័

ត្តបបចា័

៦) វត្ថបលរជាត្ វិរត្បបចា័
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។
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២. លសាត

ត្ន, ោទ

ត្ន, ជិ វា

ជាបចា័

ជួ

និងោ

សរផសសលទោះ បាន ំណាចបចា័
ជួ

ំ ណាចបចា័

ត្ន, និងោយ

ត្ន

ឧបោរៈែល់លសាត្សរផសស, ោនសរផសស, ជិ វាសរផសស,

៣. រទ
ជាបចា័

សងគហវ ិភារ

បចា

៦ ែូចគននឹងចោា ខ

ត្នៈប្ែរ ។

វ ិបាកចិ ត្ត ២២ (លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណ)

ត្ន រ៊ឺ លោកិ

ឧបោរៈែល់រលទសរផសសប្ែលគ្បកបជារួ

ខាួន

៩ រ៊ឺ

១) សហជាត្បបចា័

២)

៣) សហជាត្និ សស

បបចា័

ញ្ា រញ្ា បបចា័

៤) វិបាកបបចា័

៥) ទរអាហារបបចា័

៦) សហជាត្ិ រនោិ

៧) សរប

៨) សហជាត្ត្ថិបបចា័

ត្ត បបចា័

៩) សហជាត្ វិរត្បបចា័

បាន

បបចា័

។

កនងសលម្ចោហវិលទទ្នី ែាកថា សប្រដងថា
ម្ចន នកសងស័
ស់រិនបាន

ថា

ផសសៈប្ត្រួ

រប្រងលកើ ត្ពីអា

សូរបីផសសៈោំង ស់ក៏លកើ ត្ពីអា

ត្នៈោំង

ត្នៈប្ត្រួ

រិនបាន

ក៏ ផសសៈគ្តស់ទ្កប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះថា ស

ត្នបបចាយ ផលសា

ផសសៈម្ចនលគ្ព្វោះស

លហត្ ីា

ត្នៈជាបចា័

ែូលចនោះ

លទ្ើបគ្តស់

ផសសៈទ្កែូលចានោះ?
វ ិសជាទថា
អា

លនោះជាលសចកដីពិត្

ព្វកយថាផសសៈប្ត្រួ

ត្នៈោំង ស់ ឬផសសៈោំង ស់លកើត្ពីអា
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លកើត្ពី
រិនបាន
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បចា

ប្ត្ថាផសសៈប្ត្រួ

រប្រងលកើត្បានពីអា

ចកខសរផសស លកើ ត្ពី ចោា ខ
ចកខវិញ្ញាណលទោះ

ត្នៈលគ្ចើ នយ៉ា ងែូលចនោះរ៊ឺ

ត្នៈ លកើត្ពីរូបា

រ៊ឺ ចកខវិញ្ញាណ និងធម្ចោ

ត្នៈ លកើត្ពីរទ

ត្នៈ

ត្នៈ រ៊ឺ លចត្សិកធរ៌ ប្ែលគ្បកបជារួ

ែូលចានោះផសសៈលទ្ើបលកើត្ពីអា

តរសររួរគ្រប់អា

សងគហវ ិភារ

ត្នៈបានលគ្ចើ នយ៉ា ង

ត្នៈលទោះ ។
៧. ច្វទនា

វចនត្ថៈរបស់លវទ្ទ លវទ្
ធរោជាត្ិណារប្រងលសា

ត្ី ត្ិ = លវទ្ទ

អាររោណ៍ ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា

លវទ្ទ ។
ោលលព្វលលដ្ឋ
លសា

គ្បលភទ្ក្នោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍

អាររោណ៍ ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ
១. សខលវទ្ទ ជាោរែឹងខាួនថាសបា

ោលបានគ្បសពាជារួ
២.
សបា
ចិ ត្ត

រប្រងម្ចនោរ

ទ្កខលវទ្ទ

ោ

ចិត្ត

អាររោណ៍ប្ែលលអ រ៊ឺ ឥដ្ឋាររោណ៍ ។
ជាោរែឹ ងខាួនថារិនសបា

ចិ ត្ត ោលបានគ្បសពាអាររោណ៍រិ នលអ រ៊ឺ
៣. ឧលបោខលវទ្ទ ោលែឹងខាួនថា គ្ពលងើ
និ ងរិ នសខោ

និងសបា

សបា

ចិ ត្ត

ោ

និងរិ ន

និ ដ្ឋាររោណ៍។

ៗ រិនលៅដគ្កហា

ោលគ្បសពាជារួ

អាររោណ៍

កណា
ដ លៗ រ៊ឺ រជឈតតររោណ៍ ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

បរគោធិដ្ឋាន ោរលសា
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បចា

សងគហវ ិភារ

ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ សខ និ ងទ្កខ ។
សខ បានែល់ សខសហរត្ោ
សសសហរត្រលទសរផសសជាលវទ្ទ

សរផសសជាលវទ្ទ ឬលសារន-

និ ងឧលបោខលវទ្ទ

ោក់ទ្ងនឹង

កសលវិបាក កសលករោ ឬកិរ ិយ ។
ទ្កខ បានែល់ ទ្កខសហរត្ោ
សហរត្រលទសរផសសជាលវទ្ទ

សរផសសជាលវទ្ទ ឬលោរនសស-

និងឧលបោខលវទ្ទ

ប្ែលោក់ទ្ងនឹ ង

កសលវិបាក និ ង កសលករោ ។
លសចកដីសខនិ ងលសចកដីទ្កខែូចលព្វលរក
លដ្ឋ

អាស្ស័

នឹងលកើត្លឡើងបានក៏

ផសសៈ បានែល់ ោរប៉ាោះខោប់រវងចិត្តជារួ

អាររោណ៍ជា

លហត្ និ ងលសចកដីសខ ឬលសចកដីទ្កខនឹងម្ចនលគ្ចើនឬត្ិចគ្ត្ូវអាស្ស័
កម្ចាំងរបស់ផសសៈ លបើោរប៉ាោះខោប់រវងចិត្តជារួ
ោរែឹ ងខាួនថាសខឬទ្កខក៏គ្បាកែត្ិ ច

ឧបម្ចែូ ចខណៈទ្ទ្ួលោនអាហារ

យ៉ា ងលអ

អាររោណ៍ម្ចនកម្ចាំងត្ិច

ប្ត្លបើ ប៉ាោះខោប់គនម្ចនកម្ចាំងខាាំង

ោរែឹ ងខាួនថា សខ ទ្កខ ក៏គ្បាកែចាស់ ។
អាហារ

លលើ

លធោញប្ែលម្ចនទទ្ី ទ្ំព្វ

ណា
ដ ត្ប្ែលម្ចនទទ្ីែឹងរសអាហារ លបើលធោញបានលធាើទទ្ីទ្ំព្វ
ណា
ដ ត្ក៏ែឹងរសបានយ៉ា ងចាស់

ទ្ំ ព្វបានលអលទ្

លបើលធោញរិ នបានលធាើទទ្ី

ណា
ដ ត្ក៏ ែឹងរសបានត្ិច លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

ផសសៈលគ្បៀបែូ ចលធោញ លវទ្ទលគ្បៀបែូច ណា
ដ ត្ អាររោណ៍លគ្បៀបែូច
អាហារ ោរប៉ាោះខោប់គនរវងចិ ត្តនិងអាររោណ៍ លគ្បៀបែូចោរទ្ំព្វអាហារ
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បចា

ោរប៉ាោះខោប់ប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងឬត្ិចលទោះ

សងគហវ ិភារ

លគ្បៀបែូចោរទ្ំព្វបានលអ

និ ងរិ នបានលអែូលចនោះប្ែរ ។
ែូ លចានោះ លបើ ផសសៈម្ចនកម្ចាំងខាាំងលហើ
អាររោណ៍លទោះក៏គ្បាកែចាស់លឡើង រ៊ឺ ល
នឹ ងម្ចនោរល

ើញចាស់ ឮចាស់លហើ

លវទ្ទ រ៊ឺ ោរលសា

-

ើញចាស់លឡើង ឮចាស់លឡើង
ឥែារស ឬ និ ែារស ប្ែលម្ចន

ិ ា ណ រ៊ឺ
លៅកនងអាររោណ៍លទោះ ក៏រប្រងគ្បាកែចាស់ លគ្ព្វោះថា ចកខវញ្ញ
ោរល

ើញជាលែើ រលទោះ

ម្ចនទទ្ី គ្ត្ឹរប្ត្លធាើរូបឱ្យជាអាររោណ៍ប៉ាលណាណោះ

ិ ា ណ ជិ វាវ ិញ្ញាណក៏ែូចគន គ្ត្ឹរប្ត្លធាើសំលឡង
លសាត្វិញ្ញាណ ោនវញ្ញ
កាិន រស ជាលែើរ ឱ្យជាអាររោណ៍ប៉ាលណាណោះ រិនបានលធាើឥែារស និង និែារស
ប្ែលម្ចនលៅកនងអាររោណ៍លទោះៗ ឱ្យគ្បាកែលឡើងបានលទ្ ។
ធរ៌ប្ែលអាចលធាើឥែារស

ឬ និែារស

ឱ្យគ្បាកែលឡើងបានលទោះ

បានែល់ ផសស ។
ែូលចានោះ កនងលវោណាប្ែលបានទ្ទ្ួលអាររោណ៍លអ ក៏សំលៅ
ផសសៈបានលធាើទទ្ី ឱ្យឥែារសគ្បាកែលឡើង
អាររោណ៍រិនលអ ក៏ សំលៅ

កថា

កនងលវោប្ែលបានទ្ទ្ួល

កថា ផសសៈបានលធាើទទ្ី ឱ្យ និែារសគ្បាកែ

លឡើង ។
ោលឥែារស ឬ និ ែរា ស គ្បាកែលឡើងលហើ
លសា

រសរបស់អាររោ ណ៍លទោះៗ

លវទ្ទក៏ លធាើទទ្ី

លកើ ត្លសចកដីែឹងខាួនសបា

បានទ្ទ្ួ លឥែារស ឬែឹងខាួនរិ នសបា
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លដ្ឋ
កនងអាររោណ៍

បចា

លហត្លនោះ កនងខណៈប្ែលលវទ្ទកំពងលសា

សងគហវ ិភារ

លសចកដីសខ

លវទ្ទលទោះរប្រងសប្រដងអាោររបស់ខួានឱ្យគ្បាកែលឡើង

ែល់បរគលលទោះ លធាើឱ្យម្ចនទ្ឹ ករខស្សស់ថាា លោកសនោត្ិថា
កំ ពងម្ចនលសចកដីសខ ប្ត្លបើខណៈណាលវទ្ទកំ ពងលសា

នកលទោះ

លសចកដីទ្កខ

កនងអាររោណ៍ ខណៈលទោះលវទ្ទរប្រងសប្រដងអាោរឱ្យគ្បាកែលឡើងែល់
បរគលលទោះែូ ចគន រ៊ឺ លធាើឱ្យទ្ឹករខលៅហោង លោកសនោត្ិថា បរគលលទោះ
កំ ពងម្ចនលសចកដីទ្កខ
តរន័

ប្ែលលព្វលរកលហើ

លនោះ

ជាព្វកយ ធិ បា

បែិ ចាសរបាទ្ថា
ផសសបបចាយ លវទ្ទ សរភវត្ិ
លវទ្ទលកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះផសសៈជាបចា័

។

កនងសលម្ចោហវលិ ទទ្នី ែាកថា សប្រដងនិ លទ្ោសលវទ្ទលគ្ព្វោះផសសៈ
ជាបចា័
លដ្ឋ

ថា លវទ្ទ គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្តស់ទ្ក ៦ យ៉ា ងប៉ាលណាណោះ ោប់ជាប់
ោារម្ចនចកខសរផសសជាលវទ្ទជាលែើរ

គ្បកបជារួ

ោលលព្វលលដ្ឋ

ចិ ត្តម្ចន ៨៩ លសោើចំនួនចិត្តោំង ស់គ្រប់ ែួង ។

កនង ងគបែិ ចាសរបាទ្លនោះ លោកសំលៅ
គ្បកបជារួ

លោកិ
វិនិច័េ

កលវទ្ទ ៣២ ប្ែល

វ ិបាកចិ ត្ត ៣២ ប៉ា លណាណោះ ។
លដ្ឋ

នភវនលកខណា
វិស

ោរ

លកខ ណៈជាលែើ ររបស់លវទ្ទ
ម្ចនោរលសា

រសសលម្ចភររសា ម្ចនោរលសា
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បចា

សខទ្កខបចាបបដ្ឋាទ

សងគហវ ិភារ

ម្ចនលសចកដីសខនិ ងទ្កខជាផល

ផសសបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនផសសៈជាលហត្ជិត្ ។
សលរង្កគោះបចា័

២៤ កនងបទ្

ផសសបបចាយ លវទ្ទ
ផសស ៦ ជាបចា័
បចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់លវទ្ទោំង ៦ បាន ំណាច

៨ រ៊ឺ
១) សហជាត្បបចា័

២)

៣) សហជាត្និសស

បបចា័

ញ្ា រញ្ា បបចា័

៤) វិបាកបបចា័

៥) ទរអាហារបបចា័

៦) សរប

៧) សហជាត្ត្ថិបបចា័

៨) សហជាត្ វិរត្បបចា័

ម្ចន ធិ បា

ត្តបបចា័
។

ថា ផសសៈម្ចនចកខសរផសសៈជាលែើ រ ជាបចា័

យ៉ា ងែូ ចលព្វលលហើ

៨

ែល់លវទ្ទោំង ៥ ប្ែលម្ចនចកខសរផសសជា

លវទ្ទជាលែើ រ ជាវត្ថប្ែលតំងលៅកនងោារោំង ៥ ។
ផសសៈម្ចនចកខសរផសសៈជាលែើរ ជាបចា័
បបចា័

ប្ត្រា៉ា ង រ៊ឺ ឧបនិសស

-

ែល់លវទ្ទែ៏លសស រ៊ឺ លវទ្ទប្ែលជាប្ផនកវិបាកោម្ចវចរ ប្ែល

គ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

ំណាចក្នកិ ចា

ត្ោលរពនកនងោារនី រួ
ផសសៈលទោះជាបចា័
រលទសរផសសៈ ជាបចា័

ម្ចនសរបែិ ចេនៈ

សនតីរណៈ

និ ង

ៗ។
យ៉ា ងលទោះ សូរបីកនងរលទោារប្ែលលៅថា

៨ យ៉ា ង ែល់លវទ្ទប្ែលជាវ ិបាកប្ផនកោម្ចវចរ
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បចា

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

ំណាចក្នត្ោលរពន

សងគហវ ិភារ

នឹងសូរបីែល់លវទ្ទ

ប្ែលជាវ ិបាកកនងភូរិ ៣ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ំ ណាចបែិសនធិ ភវងគ

ចត្ិ ។
រលទសរផសសៈប្ែលសរប
រ៊ឺ ឧបនិ សស

បបចា័

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

ត្តលដ្ឋ

អាវជានៈ ជាបចា័

ប្ត្រា៉ា ង

កនងរលទោារ ែល់ លវទ្ទ ប្ផនកោម្ចវចរវ ិបាក
ំណាចត្ោលរពនកនងរលទោារវីេិ ។
៨. ត្ណា
ា

កនង ងគបែិ ចាសរបាទ្លនោះ សប្រដងថា
លវទ្ទបចាយ ត្ណា
ា សរភវត្ិ
ត្ណា
ា លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទ ៦ ជាបចា័

។

ព្វកយថា ត្ណា
ា ម្ចនវចនត្ថៈថា
វត្ថោរំ បរិត្សសត្ី ត្ិ = ត្ណា
ា
ធរោជាត្ិ ណារប្រងជាប់ ចិត្តកនងវត្ថោរ ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា
ត្ណា
ា ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា វត្ថោរំ ត្សសនតិ បរ ិត្សសនតិ សតត ឯតយត្ិ =

ត្ណា
ា សត្ាោំង

រប្រងលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងវត្ថោរ លដ្ឋ

លទោះ ែូ លចានោះធរោជាត្ិប្ែលជាលហត្ឱ្យសត្ាោំង

ធរោជាត្ិ

លគ្ត្ក រជាប់ ចិត្ត

កនងវត្ថោរលទោះ លឈាោោះថា ត្ណា
ា បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បកប
ជារួ

លោភរូលចិ ត្ត ៨ ។
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បចា

តរធរោត

ោលរូប

សំលឡង

និ ងធម្ចោររោណ៍រកគ្បាកែផាូវប្ភនក
និ ងចិ ត្ត ែល់សត្ាោំង

កាិន

គ្ត្លចៀក

រស

គ្ចរោះ

សងគហវ ិភារ

លផ្ទែាព្វាររោណ៍
ណា
ដ ត្

ោ

លវៀរប្ត្គ្ពោះ រហនត និងគ្ពោះ ទគរិបរគល

ត្ណា
ា រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្ត កនងអាររោណ៍លទោះៗ រប្រងលកើត្លឡើង
ែល់បរគលោំង

លដ្ឋ

ទ្ូលៅ

ប្ែលជាែូលចនោះលគ្ព្វោះអាស្ស័

រ៊ឺ លសចកដីែឹងែល់ោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ប្ែលបានល
លបើជាអាររោណ៍ប្ែលលអ ក៏ទលំ សចកដីសខោ

លវទ្ទ

ើញ បានឮ ជាលែើរ

សបា

ចិត្តរកឱ្យ ត្ណា
ា

រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកងលសចកដ
ន
ីសខប្ែលខាួនកំពងបានទ្ទ្ួលលទោះ
ក៏គ្បាកែលឡើង លហើ

ប្េរោំងម្ចនលសចកដីគ្បាថាន ឱ្យបានទ្ទ្ួលលសចកដី

សខប្ែលគ្បណីត្ក្គ្កប្លងលឡើងលៅលទ្ៀត្

គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់ គ្តស់ថា

លវទ្ទបចាយ ត្ណា
ា រ៊ឺ សខលវទ្ទ ជាលហត្ឱ្យលកើ ត្ត្ណា
ា លទោះឯង ។
ប្ត្លបើ បរគលប្ែលកំ ពងជួបជារួ
រិ នសបា

ោ

រិ នសបា

និដ្ឋាររោណ៍

បានទ្ទ្ួលោរ

ចិត្ត លសចកដីទ្កខលំបាកលផសងៗ

កំពង

គ្បាកែ ក៏ រប្រងរិត្ែល់លសចកដីសខនិ ងអាររោណ៍ែក្ទ្ប្ែលលធាើឱ្យលសចកដី
សខលកើ ត្លឡើងបាន ក៏នឹងពាយរខាល់ខាា

ប្សាងរក លែើរបីឱ្យផត្ចាក

លសចកដីទ្កខលំបាកប្ែលខាួនកំពងបានទ្ទ្ួល ែូ ចជាលពលឈ៊ឺក៏ពាយរ
លៅរកថានំ ឬលៅរកលពទ្យ លែើរបីរកាជំង៊ឺឱ្យបានជាសោះលសបើ
ែូ លចនោះក៏ លដ្ឋ

ំណាចត្ណា
ា

ប្ែលជា

ប្ែលលកើ ត្លឡើងជាប់រកពី ទ្កខលវទ្ទជា

លហត្លទោះឯង លនោះក៏សប្រដងថា ទ្កខលវទ្ទជាលហត្ឱ្យលកើ ត្ត្ណា
ា បាន ។
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សងគហវ ិភារ

សគ្ម្ចប់ បរគលប្ែលម្ចនសភាពជាគ្បគ្កត្ី ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ប្ែល
រិ នទ្កខរិនសខជាពិលសសយ៉ា ងណា ខណៈលទោះលៅលដ្ឋ

ោរលសា

អាររោណ៍ជាឧលបោខ លៅកនងសភាពប្ែលជាលសចកដីសៃប់ រិនម្ចនោរ
លគ្ត្ក រនឹ ងអាក់ ន់ថានំងថានក់ចិត្តចំលព្វោះអាររោណ៍ណាៗ លវោប្ែលលៅ
កនងសភាពែូលចនោះ រប្រងម្ចនលសចកដីលពញចិត្តែល់ោរលៅប្ែលជាឧលបោខ
រិនគ្ត្ូវោរគ្បាថានលលើសលប សូរបីខួនរិ
ា នបានទ្ទ្ួលលសចកដីសខពិលសស
ក៏ លពញចិ ត្តកនងលសចកដីសលទតស សូរឱ្យម្ចនសភាពែូ លចនោះលរឿ
កំឱ្យលសចកដីទ្កខចូលរកគ្របសងាត្់លឡើ

ៗ លៅ

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅែូលចនោះ ក៏លដ្ឋ

ំណាចរបស់ត្ណា
ា ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ពីឧលបោខលវទ្ទជាលហត្ ប្ែល
សប្រដងថា ឧលបោខលវទ្ទក៏ជាលហត្ឱ្យលកើ ត្ត្ណា
ា បាន ។
ែូ លចានោះលវទ្ទ រិនថាជាសខលវទ្ទ ទ្កខលវទ្ទ ឬឧលបោខលវទ្ទ ក៏
សទ្ធប្ត្ជាបចា័

ឱ្យលកើត្ត្ណា
ា បានោំង ស់ សរែូចប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគ

គ្តស់សប្រដងថា លវទ្ទបចាយ ត្ណា
ា ។

កនងសលម្ចោហវ ិលទទ្នី ែាកថា សប្រដងត្ណា
ា លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័

ថា គ្ទ្ង់សប្រដងត្ណា
ា កនងលោកលនោះម្ចន ៦ យ៉ា ង លដ្ឋ

លសចកដីលផសង

គនក្នរូបត្ណា
ា ជាលែើរ និ ងកនងបណា
ដ ត្ណា
ា ោំងលទោះ ត្ណា
ា នីរួ
គ្តស់ទ្កលដ្ឋ

អាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ ៣ យ៉ា ងលទ្ៀត្ ។
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ប្ចកត្ណា
ា លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

អាររោណ៍ម្ចន ៦ យ៉ា ង រ៊ឺ

១) រូបត្ណា
ា
បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកងរូ
ន បាររោណ៍
ម្ចនវចនត្ថៈថា រូលប ត្ណា
ា = រូបត្ណា
ា ។
២) សទ្ោត្ណា
ា បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងសោោររោណ៍
សលទ្ោ ត្ណា
ា = សទ្ោត្ណា
ា ។
៣) រនធត្ណា
ា បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកនងរទធររោណ៍
រលនធ ត្ណា
ា = រនធត្ណា
ា ។
៤) រសត្ណា
ា បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកនងរសាររោណ៍
រលស ត្ណា
ា = រសត្ណា
ា ។
៥)

លផ្ទែាពាត្ណា
ា

បានែល់

លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកនង

លផ្ទែាព្វាររោណ៍ លផ្ទែាលពា ត្ណា
ា = លផ្ទែាពាត្ណា
ា ។
៦) ធរោត្ណា
ា បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងធម្ចោររោណ៍
ធលរោ ត្ណា
ា = ធរោត្ណា
ា ។
តរធរោត ោលរូបាររោណ៍ប៉ាោះខោប់ចកខបសាទ្ រប្រងជាលហត្ឱ្យ
ចកខវិញ្ញាណលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ
លព្វលលដ្ឋ

ធរ៌

ផសសៈ លវទ្ទ លៅថា ល

ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ

បរគល

ើញលនោះ

ខណៈប្ែលចកខវ ិញ្ញាណ

លកើ ត្លឡើងលទោះ លៅរិនោន់ម្ចនោរែឹងកនងោរល

ី ិ ចិត្ត
ើញលកើ ត្លឡើង វេ

គ្ត្ូវចូលែល់ជវនៈរន លទ្ើបម្ចនោរែឹ ងកនងោរល

ើញលកើត្លឡើងបាន ប្ត្

លៅរិនោន់ ចាស់ ោលែល់រលទោារវីេិលទោះ លទ្ើ បម្ចនោរែឹងកនងោរ
ល

ើញចាស់លឡើង ប្ត្ត្ណា
ា ប្ែលនឹងលកើ ត្លឡើងបានលទោះ រប្រងលកើត្
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លឡើងតំងពី ខណៈម្ចនលសចកដីែឹងកនងោរល

សងគហវ ិភារ

ើញលនោះ រ៊ឺ ត្ណា
ា លផដើរលកើត្

ី ិ ោំងលនោះលគ្ព្វោះ នកលទោះលៅម្ចនត្ណា
លឡើងបានកនងចកខោារវេ
ា នស័
លវទ្ទលទ្ើ បជាលហត្ឱ្យត្ណា
ា លកើត្លឡើងបាន ។
ប្ត្លបើ នកលទោះគ្បាសចាកត្ណា
ា នស័
ចលគ្រើនសត្ិបបដ្ឋាន

ម្ចនោរកំណត្់ែឹងទរ

ជាប់ ត្គនរិនដ្ឋច់ គ្កប្ស

លហើ

ឬ នកប្ែលកំ ពង

ល

លវទ្ទប្ែលកំពងលសា

ើញលដ្ឋ

សត្ិបញ្ញា

អាររោណ៍លទោះក៏រិន

អាចជាលហត្ឱ្យត្ណា
ា លកើ ត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះខណៈលទោះសត្ិជារួ
លធាើទទ្ីោោំងនីវរណៈ និងទ្ម្ចា

បញ្ញា

លម្ចហៈ ត្ណា
ា លទ្ើបលកើត្លឡើងរិនបាន ។

តរប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដងទ្កកនងនិោនវរគសំ

ត្តនិោ

គ្ពោះបាលីថា ចកខញ្ា បែិ ចា រូលប ច ឧបបជាត្ិ ចកខវិញ្ញាណំ ត្ិណំ ណ សងគត្ិ
ផលសា

ផសសបបចាយ

លវទ្ទ

លវទ្ទបចាយ

ចកខវិញ្ញាណលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័

ត្ណា
ា

ប្គ្បថា

ចកខនិ ងរូប ោរជួបជំរបស់ោំង

ិ ណ ១ លៅថា ផសសៈ លវទ្ទលកើ ត្លឡើង
៣ រ៊ឺ ចកខ ១ រូប ១ ចកខវញា
លគ្ព្វោះផសសៈជាបចា័

ត្ណា
ា លកើត្លឡើង លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័

។

(បិែកភារ ៣១ ទ្ំព័រ ១៥៨) ។

លទោះជាោរសប្រដងតរធម្ចោធិដ្ឋាន

និ ងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងបរគលលដ្ឋ

ចំ ប្ណកលគ្ចើនប៉ា លណាណោះ រិនប្រនគ្បគ្ពឹត្តលៅបានោំង ស់លទ្ ។
កនងសទ្ោត្ណា
ា , រនធត្ណា
ា , រសត្ណា
ា , លផ្ទែាពាត្ណា
ា ក៏គ្បគ្ពឹ ត្ត
លៅទ្ំនងែូចគន ។
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ចំ ប្ណកកនងធរោត្ណា
ា លទោះ សំលៅ

សងគហវ ិភារ

កកនងខណៈប្ែលនឹកែល់

លោភ, លោស, លម្ចហ, ម្ចនោះ, ទ្ិែិ,ា ជាលែើ រ ប្ែលជាប្ផនក កសល
ឬរលឹកែល់ សោធ, វ ីរ ិ
ជាលែើរ ប្ផនកលោកិ

, សត្ិ, សម្ចធិ , បញ្ញា, ឈាន,

កសលនិ ងកិរ ិយ ឬនឹកែល់ ោរល

ភិ ញ្ញា,

ើញ ោរឮ

ែឹ ងកាិន ែឹ ងរស ប៉ាោះគ្ត្ូវសរផសស ោរលែកលក់ ប្ែលជាប្ផនកោម្ចវចរ
វ ិបាក ឬនឹកែល់បសាទ្រូប សខររូប និងបញ្ា ត្ិលត ផសងៗ ប្ផនកធម្ចោររោណ៍
ោំងលនោះ ម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្តលកើត្លឡើង លៅថា ធរោត្ណា
ា ។
កនងរជឈិរបណាណសក ែាកថា

ែាកទររសូគ្ត្សប្រដងថា

លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិ ត្តកងោរចលគ្រើ
ន
នសរេភាវទ

និងវ ិបសសទ-

ភាវទលទោះ ក៏លៅថា ធរោត្ណា
ា បានែូចគន ែូចគ្ពោះបាលីសប្រដងថា
ធរោោលរន ធរោននោិយត្ិ បទ្ទ្ាល

ហិ សរេវ ិបសសទស ឆ្នោោលគ វលតត

ប្គ្បថា គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់លព្វលែល់លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងោរ
ចលគ្រើនសរេករោដ្ឋាន និងវ ិបសសទករោដ្ឋាន លដ្ឋ
ធរោននោិ

បានលសចកដីថា

ឆ្នោោរៈ

២ បទ្ថា ធរោោរ

ប្ែលលកើ ត្កនងសរេភាវទ

និង

ិ សសទភាវទ លឈាោោះថា ធរោត្ណា
វប
ា ផងប្ែរ ។
ត្ណា
ា ច្ោយអាការមន ៣
១. ោរត្ណា
ា បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងអាររោណ៍
៦ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងោររណ ម្ចនវចនត្ថៈថា ោលរត្ី ត្ិ = ោលម្ច
សភាវធរ៌ណា រប្រងលគ្ត្ក រចង់បានអាររោណ៍ ៦ ែូលចានោះសភាវធរ៌
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លទោះ លឈាោោះថា ោរ ។
ោលម្ច ច លសា ត្ណា
ា ចាត្ិ = ោរត្ណា
ា
ធរោជាត្ិ ណា រប្រងចង់បានអាររោណ៍ ៦ ផង ជាប់លៅកនងអាររោណ៍
លទោះផង ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា ោរត្ណា
ា បានែល់ លោភលចត្សិក ។
២. ភវត្ណា
ា បានែល់ ត្ណា
ា ប្ែលលកើ ត្គ្ពរគនជារួ
ទ្ិែិា លដ្ឋ

លគ្ចើ នអាស្ស័

សសសត្-

រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពា ប្ែលខាួន កំពង

បានទ្ទ្ួ ល ម្ចនោរ

ល់ល

ើញថា អាររោណ៍ោំងលនោះ ម្ចនត្ួ ខួាន រប្រង

តំងលៅជានិ ចា រិន

ល់ថា ម្ចនោរលកើត្ រលត្់ ែូចម្ចន វចនត្ថៈថា

ភវត្ី ត្ិ = ភលវ
ធរោជាត្ិ ណា រប្រង

ល់ល

ើញថា ត្ួ ខួានប្ែលលៅកនងអាររោណ៍

៦ លទោះ គ្បាកែម្ចនជានិ ចារិនសាបសូនយ ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា
ភវៈ រ៊ឺ ោរ

ល់ល

ើញថាលទ្ៀង បានែល់ សសសត្ទ្ិែិា ។

ភលវ ច លសា ត្ណា
ា ចាត្ិ = ភវត្ណា
ា ធរោជាត្ិ ណា រប្រងល

ើញថា

ត្ួ ខួានប្ែលលៅកនងអាររោណ៍ ៦ លទោះ គ្បាកែម្ចនជានិចារិនសាបសូនយ
ផង

និ ងលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងអាររោណ៍លទោះផង

ែូ លចានោះធរោជាត្ិលទោះ

លឈាោោះថា ភវត្ណា
ា
បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ
សសសត្ទ្ិ ែិ ា ។
ភវត្ណា
ា ប្ែលសប្រដងកនងសត្តនតរហាវរគ ែាកថា ម្ចន ៥ យ៉ា ង រ៊ឺ
១) លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ត្តភាព កនងោរភព រ៊ឺ ោរបាន
លកើ ត្ជារនសសនិ ងលទ្វត ។
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២) លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិ ត្ត ត្តភាព កនងរូបភព រ៊ឺ ោរបានលកើត្
ជាគ្ពហោ ។
៣) លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ត្តភាព កនង រូបភព រ៊ឺ ោរបាន
លកើ ត្ជា រូបគ្ពហោ ។
៤) លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ត្តភាព កនងឈានសម្ចបត្តិ រ៊ឺ លៅកនង
រូបជាន

រូបជាន ។

៥) លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ត្តភាព កនងសសសត្ទ្ិែិា
ថាសត្ាោំង

ល់ល

ើញ

ម្ចនត្ួ ខួាន និងត្ួ ខួនលទ្ៀងរិ
ា
នសាបសូនយ ។
ែូ ចកនង ែាកថាបែិ សរភិោររគសប្រដងថា

ភលវ ត្ណា
ា = ភវត្ណា
ា លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្តកនងភពលផសងៗ
លឈាោោះថា ភវត្ណា
ា ។
ភវបត្ថទវលសន ឧបបននសស សសសត្ទ្ិែិ ាសហរត្សស រូបារូបភវោរសស ច ឈាននិកនតិយ លចត្ំ

ធិ វចនំ ។

ភវត្ណា
ា បានែល់ ោរៈ ប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ោរគ្បាថានោរភព

រា៉ា ង ោរៈប្ែលលកើត្គ្ពរនឹ ងសសសត្ទ្ិ ែិារា៉ា ង ោរៈប្ែលលកើត្គ្ពរនឹ ង
រូបភព រូបភពរា៉ា ង ោរៈប្ែលលកើ ត្កនងឈានសម្ចបត្តិរា៉ា ង ។

៣. វ ិភវត្ណា
ា បានែល់ ត្ណា
ា ប្ែលលកើត្គ្ពរនឹងឧលចេទ្ទ្ិែិា លដ្ឋ

អាស្ស័

អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ

នកប្ែលម្ចនោរ

ល់ល

ើញថា កនងអាររោណ៍

ិ និ ងរិ នម្ចនជី វត្
ិ ោំង
៦ បានែល់ វត្ថប្ែលម្ចនជី វត្
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លនោះម្ចនត្ួ ខួាន និងត្ួ ខួនរិ
ា
នអាចតំងលៅបានរហូត្ រប្រងដ្ឋច់សូនយលៅ
ោំង ស់ លហើ

ក៏គ្ត្ូវលសាោះសូនយរិនម្ចនលកើត្េោីលទ្ៀត្ លហើ

លគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកនងោរ

ល់ល

ើញខសលទោះ

ម្ចនលសចកដី
វ ិភវត្ណា
ា

លឈាោោះថា

ម្ចនវចនត្ថៈថា ន ភវត្ី ត្ិ = វិភលវ
ធរោជាត្ិ ណារប្រង

ល់ល

ើញថា ត្ួ ខួនប្ែលលៅកន
ា
ងអាររោណ៍ ៦

លទោះ រិនអាចតំងលៅបានរហូត្លៅ រប្រងសាបសូនយ ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ
លឈាោោះថា វិភវ ឬប្គ្បរា៉ា ងលទ្ៀត្ថា ធរោជាត្ិណាម្ចនោរ
សត្ាោំង

ោលសាាប់លហើ

ល់ល

ើញថា

រប្រងសូនយបាត្់លៅរិនលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្

ែូ លចានោះធរោជាត្ិ លទោះ លឈាោោះថា វិភវ បានែល់ ឧលចេទ្ទ្ិ ែិា ។
វិភលវ ច លសា ត្ណា
ា ចាត្ិ = វិភវត្ណា
ា (វ) វិភលវ ត្ណា
ា =

វ ិភវត្ណា
ា ធរោជាត្ិ ណារប្រង

ល់ល

ើញថា ត្ួខួានប្ែលលៅកនងអាររោណ៍

៦ លទោះ រិនអាចតំងលៅបានរហូត្ រប្រងសូនយបាត្់ លៅផង និងលគ្ត្ក រ
ិ វត្ណា
ជាប់ចិត្តកនងអាររោណ៍លទោះផង ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះលឈាោោះថា វភ
ា
ឬលសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត កនងឧលចេទ្ទ្ិែិា លឈាោោះថា វ ិភវត្ណា
ា បានែល់
លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ

ឧលចេទ្ទ្ិែិា កនងទ្ិែិារត្សរប

ត្ត ៤ ។

ត្ណា
ា ១០៨
លដ្ឋ

អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ រូបត្ណា
ា សទ្ោត្ណា
ា រនធត្ណា
ា រសត្ណា
ា

លផ្ទែាពាត្ណា
ា និងធរោត្ណា
ា ។
លដ្ឋ

អាោរ ៣ រ៊ឺ ោរត្ណា
ា ភវត្ណា
ា វិភវត្ណា
ា ។
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ត្ី ត្
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ទរត្ បចាបបនន ។

បណា
ដ ត្ណា
ា ោំងលទោះ ត្ណា
ា នី រួ

ជឈត្ត ពហិទ្ធ ។
ៗ លដ្ឋ

ិ វត្ណា
៣ យ៉ា ង រ៊ឺ ោរត្ណា
ា ភវត្ណា
ា និ ងវភ
ា ។
ោលរូបាររោណ៍រកោន់រនាងចកខ

លដ្ឋ

អាោរគ្ទ្ង់គ្តស់
ំណាចរូបត្ណា
ា ជា

លហត្ឱ្យលកើត្លសចកដីលគ្ត្ក រកនងោរ លឈាោោះថា ោរត្ណា
ា ោលគ្បគ្ពឹត្ត
លៅជារួ

ទ្ិ ែិគ្ា បារពធថា អាររោណ៍លទោះម្ចនត្ួ ខួានលទ្ៀង ឋិ ត្លេរ ែូលចនោះ

លឈាោោះថា ភវត្ណា
ា ។

ោលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅជារួ
ម្ចនត្ួ ខួ ានរប្រងដ្ឋច់សូនយ

ឧលចេទ្ទ្ិែិា ប្ែលគ្បារពធថា អាររោណ៍លទោះ

រប្រងវ ិទស

សូរបីសទ្ោត្ណា
ា ជាលែើរ ក៏ម្ចនន័

ែូ លចនោះលឈាោោះថា

វិភវត្ណា
ា

ែូ ចគនលនោះ លទ្ើ បរួរត្ណា
ា ោំងលនោះ

ម្ចន ១៨ ។
ត្ណា
ា ោំងលទោះ កនងរូបខាងកនងជាលែើរ ម្ចន ១៨ កនងរូបខាង
លគ្ៅម្ចន ១៨ រួរជាត្ណា
ា ៣៦ ។
កនងត្ណា
ា ោំងលទោះ ជា ត្ីត្ ៣៦
រួរត្ណា
ា ម្ចន ១០៨ លដ្ឋ
វិនិច័េ

លដ្ឋ

ទរត្ ៣៦ បចាបបនន ៣៦

គ្បោរែូលចនោះ ។
លកខណៈជាលែើររបស់ត្ណា
ា

លហត្លកខណា ម្ចនភាពជាលហត្របស់ទ្កខោំងពួងជាលកខណៈ
ភិ ននោនរសា

ម្ចនលសចកដីលពញចិ ត្តកនងអាររោណ៍ ភពនិ ងភូ រិ
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ជាកិចា
ត្ិ ត្ិ ភា
ត វបចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោររិ នប្ឆ្អត្កនងអាររោណ៍របស់ចិត្ត
ជាផល

លវទ្ទបទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនលវទ្ទជាលហត្ជិត្ ។

សលរង្កគោះបចា័

២៤ កនងបទ្

លវទ្ទបចាយ ត្ណា
ា
លវទ្ទប្ែលជាបចា័
១ រ៊ឺ បកត្ូ បនិសស

ឧបោរៈែល់ត្ណា
ា លនោះ បាន ំណាចបចា័

បបចា័

(លវទ្ទកនងលោកិ

វ ិបាក ៣២ ជាបចា័

ែល់ត្ណា
ា (លោភជវនៈ)) ។
លហត្ធរ៌ រ៊ឺ លវទ្ទ ម្ចន ំណាចលដ្ឋ
បានោក់ ទ្ងជារួ
រូបនិ សស

បបចា័

សភាវៈរបស់ខួនឯង
ា
រិ ន

ំណាចរបស់ អាររោណូបនិ សស
លឡើ

បបចា័

ឬ ននត-

។
៩. ឧបាទាន

ឧបាោន សំលៅែល់ ោរគ្បោន់ ម្ចំកនងអាររោណ៍ និងោរ
ល

ើញខស លដ្ឋ
ភសំ អាទ្ិ

ល់

ំណាច លោភ និងទ្ិ ែិា ម្ចនវចនត្ថៈថា
នតិ

ធរ៌ ោំង
ប្លង ែូលចានោះធរ៌ោំង

រញ្ាគហំ រ

ានី តត្ិ = ឧបាោទនិ

ណា គ្បោន់ម្ចំយ៉ាងខាាំងោា រ៊ឺ គ្បោន់ទ្ករិន
លទោះ លឈាោោះថា ឧបាោន ន័
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ឧបាទ្ិ

បចា

សងគហវ ិភារ

នតីត្ិ = ឧបាោទនិ

ធរ៌ោំង

ណាប្ែលចូលលៅគ្បោន់ម្ចំ ែូលចានោះធរ៌ោំង

លទោះ លឈាោោះថា

ឧបាោន បានែល់

ត្ណា
ា

និងទ្ិ ែិា ប្ែលម្ចន

កម្ចាំងខាាំង ។
សប្រដងថា ត្ណា
ា
និ ងទ្ិែិ ា យ៉ា ងធរោតលៅរិ នោន់លឈាោោះថា
ឧបាោន

ែល់លពលម្ចនកម្ចាំងខាាំងលឡើង

អាររោណ៍លទោះរិនគ្ពរប្លង
ោលណាម្ចនោរ
គ្ពរសាដប់ោរ

រ៊ឺ

លវោលទោះត្ណា
ា

លគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកនង
លឈាោោះថា

ឧបាោន

ល់ខសយ៉ា ងខាាំងោា រហូត្ប្កក្ខរិនបាន រ៊ឺ រិ ន

ល់ល

ើញរបស់ នកែក្ទ្

លវោលទោះទ្ិែិាលទោះក៏បាន

លឈាោោះថា ឧបាោន ។
ឧបាទានមន ៤ យ៉ាង្
១. ោរបាោន ោរគ្បោន់ ម្ចំកងអាររោ
ន
ណ៍ ៦ ម្ចនរូបាររោណ៍
ជាលែើរ

ងគធរ៌ បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍

៦ រួរោំងរូបភព និ ង រូបភពផង ។
២.
និ

ទ្ិ ែាបាោន

ោរគ្បោន់ ម្ចំកនងោរ

ល់ល

ត្រិ ចាេទ្ិ ែិា ៣ ទ្ិែិា ៦២ និង នតគគហិកទ្ិែិា ១០

ទ្ិ ែិាលចត្សិក ប្ែលលគ្ៅពីសោា

ើញខស

ម្ចន

ងគធរ៌បានែល់

ទ្ិ ែិា និងសីលពាត្ទ្ិ ែិ ា ។

៣. សី លពាត្បាោន ោរគ្បោន់ម្ចំកនងោរបែិបត្តិខស ប្ែលរិត្ថា
ោរបែិបត្តិលទោះនឹងលធាើឱ្យផត្ទ្កខបាន ម្ចនោរបែិបត្តិវត្តលគ និ ងសនខ
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ជាលែើរ

បចា

ងគធរ៌បានែល់ ទ្ិែិ ាលចត្សិក ប្ែលោក់ ទ្ងនឹងោរបែិបត្តិ

ខស (ោរសខលាិោនលយរ ឬ
៤.

ត្តកិលរថានលយរ) ។

ត្តវទ្បាោន ោរគ្បោន់ ម្ចំកនងរូបទរខនធ ៥ សម្ចគល់ថា

ជា តតត្ួ ខួាន
សោា

សងគហវ ិភារ

ងគធរ៌បានែល់

ទ្ិែិាលចត្សិក

ប្ែលោក់ទ្ងនឹង

ទ្ិ ែិ ា ។

កនង ងគបែិ ចាសរបាទ្ ប្ែលសប្រដងថា
ត្ណា
ា បចាយ ឧបាោនំ សរភវត្ិ
ឧបាោន លកើត្ម្ចនលគ្ព្វោះត្ណា
ា ជាបចា័

។

លសចកដីលផសងគនរវងត្ណា
ា និងោរបាោន
ត្ណា
ា ម្ចន ងគធរ៌ រ៊ឺ លោភលចត្សិក ។
ោរបាោន ម្ចន ងគធរ៌ រ៊ឺ លោភលចត្សិក ។
ត្ណា
ា ជាបចា័

ែល់ឧបាោនលទោះ ក៏សំលៅែល់ លោភៈ ជាបចា័

ឱ្យលកើត្លោភៈ ។
ោលជាែូលចនោះ លោភៈប្ែលបានលឈាោោះថា ត្ណា
ា
និ ងលោភៈ
ប្ែលបានលឈាោោះថា
ធិ បា

ជាោរបាោន

គ្ត្ូវម្ចនលសចកដីលផសងគន

ម្ចន

ថា

លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកងអាររោ
ន
ណ៍លផសងៗ ម្ចនរូប សំលឡង
កាិន រស លផ្ទែាពា និងធម្ចោររោណ៍ោំងលនោះ បានលឈាោោះថា ត្ណា
ា ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកនងអាររោណ៍ោំងលនោះ ោលម្ចនកម្ចាំង
ខាាំងលឡើងលហើ
គ្កប្ស

រប្រងចងចិត្តឱ្យគ្បាថានអាររោណ៍លទោះលរឿ

ៗ រិនដ្ឋច់

ឬោលបានវត្ថប្ែលខាួនគ្បាថានសរតរលសចកដីគ្ត្ូវោរលហើ

ក៏ ម្ចនោរហួងប្ហង ប្េរកាវត្ថលទោះទ្ករិ នគ្ពរលោះបង់ ែូលចនោះលៅថា
ោរបាោន ប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័

ត្ណា
ា ជាលហត្ ។

ត្ណា
ា រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិ ត្តកងអាររោ
ន
ណ៍ ប្ែលលកើត្លឡើង
គ្គែំ បូង ។
ោរបាោន រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រគ្បោន់ម្ចំកនងអាររោណ៍លទោះៗ រិន
គ្ពរប្លង។
ឧបម្ចត្ណា
ា ែូ ចលែើ រលឈើ ប្ែលដ្ឋំេីៗ
ោ ឫសលទ្ើបប្ត្លផដើរែោះលចញ
រកចាក់ ចោះកនងែី និងចាប់ ែីរិនោន់ម្ចំ លបើគ្ត្ូវោរផ្ទាស់លៅដ្ឋំទ្ីែក្ទ្
ក៏អាចែកលចញលៅបានង្ក
ចលគ្រើនធំលឡើងលហើ

រិនលធាើឱ្យឫសដ្ឋច់ខូច ប្ត្លបើលែើរលឈើ លទោះ

ឫសប្កវរប្រងចាក់លគ្ៅចោះកនងែី និងចាប់ែីយ៉ាងម្ចំ

លំបាកនឹ ងែកផ្ទាស់លៅដ្ឋំទ្ីែក្ទ្
លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

អាចលធាើឱ្យឫសដ្ឋច់ ខូចសាាប់បាន

ឧបលរ

យោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់ត្ណា
ា និ ង

ោរបាោនក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ លព្វលរ៊ឺ ត្ណា
ា ជាោរលគ្ត្ក រលពញចិត្ត
កនងអាររោណ៍លផសងៗ លៅម្ចនកម្ចាំងទ្ន់លខា

លៅរិ នោន់ គ្បោន់ ម្ចំ

កនងអាររោណ៍លទោះៗ ចំប្ណកោរបាោន ជាោរលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកង
ន
អាររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងោាលឡើងលហើ
ប្លងលទោះឯង ។
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បចា
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លគ្បៀបលធៀបត្ណា
ា និងោរបាោន
ត្ណា
ា
ជាធរ៌ ប្ែលជាបែិបកខែល់

បបិចេតរណ រ៊ឺ លសចកដី

គ្បាថានត្ិ ច ។
ោរបាោន ជាធរ៌ ប្ែលបែិបកខែល់ សលទតសរណ រ៊ឺ លសចកដី
លពញចិ ត្តកនងវត្ថតរម្ចនតរបាន ។
ត្ណា
ា ជាលហត្ក្នបរ ិល
ខាល់ខាា

សនទ្កខ រ៊ឺ ទ្កខប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរ

ប្សាងរកោររណាររោណ៍លផសងៗ ។

ោរបាោន ជាលហត្ក្នអារកខទ្កខ រ៊ឺ ទ្កខប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរ
រកាកនងោររណាររោណ៍លផសងៗ
បាត្់ បង់ លៅ ។
ត្ណា
ា ជាបចា័
១. ត្ណា
ា ជាបចា័

ប្ែលខាួនបានរកលដ្ឋ

រិនគ្ពរឱ្យ

ែល់ ឧបាោន ៤ រ៊ឺ

ែល់ោរបាោន រ៊ឺ ខណៈប្ែលលកើត្លសចកដី

លគ្ត្ក រលពញចិ ត្ត កនងោររណាររោណ៍លឡើងជាគ្គែំ បូងលទោះ ជាលពល
ប្ែលត្ណា
ា លកើ ត្ ត្រកលសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្តកនងអាររោណ៍លទោះ ម្ចន
កម្ចាំងខាាំងលឡើង
លដ្ឋ

ែល់ថានក់ ចិត្តជាប់ជំព្វក់ នឹងអាររោណ៍លទោះប្លងបាន

លំបាក ជាោរបាោន ។
២. ត្ណា
ា ជាបចា័

កនងអាររោណ៍លទោះ

ែល់ទ្ិែាបាោន រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត

ជាលហត្ឱ្យលកើត្ោរ

ល់ល

ើញខសលឡើង

លគ្ព្វោះលសចកដីចង់ បានកនងគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្
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ល់ថាោរលួច
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រិ នជាបាប ឬ

សងគហវ ិភារ

បចា

ល់ល

ើញថា បាប បណយ រិនម្ចនផល រហូត្ជាលហត្

ឱ្យលកើត្ោរលួចគ្ទ្ពយរបស់ នកែក្ទ្ តរោរ
លទោះ លឈាោោះថា ត្ណា
ា ជាបចា័

ល់ល

ើញខសរបស់ខួាន

ែល់ទ្ិែាបាោន ប្ត្ោរ

ល់ល

លនោះ រិ នោក់ទ្ងនឹងសីលពាត្បាោន និង ត្តវទ្បាោនលឡើ
៣. ត្ណា
ា ជាបចា័

ែល់សីលពាត្បាោន រ៊ឺ

ើញខស

។

នកប្ែលគ្ត្ូវោរ

លសចកដីសខ ឬគ្បាថានោរផត្ចាកទ្កខកនងសងារវែដ រប្រងរកផាូវបែិបត្តិ
ខាួនលែើ របីឱ្យបានទ្ទ្ួលលសចកដីសខតរប្ែលខាួនគ្បាថានលទោះ
បែិ បត្តិលទោះ

លបើម្ចនោរ

ល់ែឹងកនងបរិ

បែិ បត្តិលទោះ ក៏ គ្ត្ឹ រគ្ត្ូវតរោរ
ក៏ អាចបានទ្ទ្ួលោរ

ត្តិសាសទលអលហើ

ល់គ្ត្ូវ ឬលបើបានជួបជារួ

ោរ

សបបរស

ល់កនងផាូវបែិបត្តិប្ែលគ្ត្ូវ ក៏ គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

លអ ប្ត្លបើ រិនបានជួបសបបរស ឬរិ នម្ចនោរ
លអលហើ

កនងោរ

ល់កនងបរិ

ត្តិសាសទ

ោរបែិ បត្តិលទោះក៏ នឹងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងផាូវប្ែលខស

សម្ចគល់ថាជាផាូវគ្ត្ូវ ែូចជាបែិ បត្តិប្បប

លដ្ឋ

ត្តកិលរថានលយរ រ៊ឺ បែិបត្តិ

លៅកនងផាូវលធាើខួានឱ្យបានទ្ទ្ួ លលសចកដីលំបាកលផសងៗ

ែូចជាបែិបត្តិ

ប្បបលគ ប្បបសនខជាលែើ រ ឬបែិ បត្តិប្បប ោរសខលាិោនលយរ រ៊ឺ
បែិ បត្តិលែើ របីទ្ំនកបំរងខាួនឱ្យបានទ្ទ្ួលលសចកដីសខលផសងៗ ។

ោលលកើ ត្លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ ចិត្តកនងផាូវបែិ បត្តិយ៉ាងណារួ

ែូ លចនោះលហើ

ក៏ លឈាោោះថា ត្ណា
ា ជាបចា័

៤. ត្ណា
ា ជាបចា័
ល

ើងម្ចនោរល

ែល់

ែល់សីលពាត្បាោន ។

ត្តវទ្បាោន រ៊ឺ តរធរោតរនសស

ើញ ោរឮ ែឹងកាិន ែឹ ងរស ែឹ ងលផ្ទែាពៈា បានលទោះគ្ត្ូវ
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គ្បកបលដ្ឋ

បចា

លហត្បចា័

លគ្ចើនយ៉ា ង ជា នកល

ើញ ឮ ម្ចនសភាពជា នតត

ធរ៌ ពិត្ៗ រិនប្រនជា តតត្ួ ខួាន រ៊ឺ រិនប្រនល
លនោះ នកលទោះនិ យ

សងគហវ ិភារ

ើ ងល

ើញ ល

គន កនងឥរយ
ិ បេលផសងៗ ម្ចនលែើរ ឈរ

ើ ងឮ
ងគ

នក
លែក

និងឥរ ិយបេត្ូចជាលែើរ ោំងលនោះប្ែលនឹងសលគ្រចកិចាបានគ្ត្ូវអាស្ស័
ម្ចនបចា័

៤ យ៉ា ង រ៊ឺ

១) គ្ត្ូវម្ចនោរតំងចិត្តនឹងលែើរ (លចត្ទ) ។
២) គ្ត្ូវម្ចនចិ ត្តបញ្ញ
ា (ចិត្តរិត្នឹ ងលែើរ) ។
៣) គ្ត្ូវម្ចនចិ ត្តជវលយោត្លកើត្ ។
៤) គ្ត្ូវម្ចនលជើ ងលអ ។
ោលគ្រប់បចា័

៤ យ៉ា ង ែូលចនោះលហើ

ោរលែើរក៏សលគ្រចបាន

នកលែើរ រ៊ឺ ចិ ត្តលចត្សិក ជា នកម្ចនោរតំងចិ ត្តនឹងលែើរនិ ងជា នកបញ្ញ
ា
ចិត្តជវលយោត្កនងោងោ

ជា នកដ្ឋស់លត្ឿន ។ បឋវ ីោត្កនងោងោ

ជា នកលែើរ ប្ត្សម្ចគល់ខសថា រនសសលែើរ សត្ាលែើរឬល
ខសកនងរូបទរខនធ ៥ ប្ែលលកើត្លឡើងកនងខណៈល
ថាល
លែើរ ល

ើងល

ើញ ល

ើងឈរ ល

ើងឮ ឬលវោប្ែលលែើរ ឈរ
ើង ងគ

រូបទរខនធ ៥ ប្ែលបានល
ងគ
អាស្ស័

ល

ើងលែើរ ោរ

ល់

ើញ ខណៈឮជាលែើ រ
ងគ

លែក ថាល

ើង

ើងលែកជាលែើ រ លកើ ត្ោរលពញចិ ត្តកនង

ើញ បានឮ ឬលពញចិត្តកនងអាោរលែើរ ឈរ

លែក ែូលចនោះជាលែើ រ ចាត្់ជា ត្តវទ្បាោន លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះ
ត្ណា
ា ជាបចា័

។

- 82 -

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

បចា

វិនិច័េ

លដ្ឋ

លកខ ណៈជាលែើ ររបស់ ឧបាោន

រហណលកខណំ

ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចជា
ំ លកខណៈ

រញ្ានរសំ

ម្ចនោររិនប្លងជាកិ ចា

ត្ណា
ា ទ្ឡាត្តទ្ិែិ ប
ា ចាបបដ្ឋាទ

ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំលដ្ឋ

ត្ណា
ា

ត្ណា
ា បទ្ដ្ឋាទ

ម្ចនត្ណា
ា ជាលហត្ជិត្ ។

និ ងទ្ិ ែិ ជា
ា ផល

សលរង្កគោះបចា័

២៤ កនងបទ្

ត្ណា
ា បចាយ ឧបាោនំ
១. ត្ណា
ា
ជាបចា័
ប្ែលលកើ ត្រន ជាបចា័
ខាងលគ្ោ

ែល់ ោរបាោនលទោះ បានែល់ ត្ណា
ា

ជួ

ឧបោរៈែល់ ោរបាោនប្ែលលកើត្លឡើង

បាន ំណាចបច្ច័យ ១ រ៊ឺ បកត្ូ បនិសស

២. ត្ណា
ា ជាបចា័

ជួ

បបច្ច័

ឧបោរៈែល់ ទ្ិែបាោន
ា
សីលពាត្បាោន

និង ត្តវទ្បាោន ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ខាួន បាន ំណាចបចា័

១) លហត្បបច្ច័

២) សហជាត្បបច្ច័យ

៣)

៤) សហជាត្និសស

ញ្ា រញ្ា បបច្ច័

៥) សរប

។

ត្តបបច្ច័

៧) សហជាត្ វិរត្បបច្ច័

៦) សហជាត្ត្ថិបបច្ច័
។
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បចា

៣. ត្ណា
ា ប្ែលលកើត្រនៗ ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ទ្ិែាបាោន

សីលពាត្បាោន និង ត្តវទ្បាោន ប្ែលលកើត្លគ្ោ
ំ ណាចបចា័

តែរួ

រ៊ឺ បកត្ូបនិសស

សប្រដងឧបាោន ៤ លដ្ឋ

បបច្ច័

លំដ្ឋប់ ោរលកើត្លឡើង

ៗ លទោះ បាន

។

លំដ្ឋប់ោរលកើត្ ោរលោះ និ ងលទ្សទ

កនងសលម្ចោហវលិ ទទ្នី ែាកថាវ ិភងគ
លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

បានសប្រដងឧបាោន

លំដ្ឋប់ោរលោះ

៤

និងលំដ្ឋប់ លទ្សទទ្ក

ែូ លចនោះរ៊ឺ
លំដ្ឋប់ ក្នោរលកើ ត្លឡើង របស់ឧបាោន ៤ គ្ពោះពទ្ធ ងគរិនបាន
គ្តស់លំដ្ឋប់ ោរលកើត្លឡើងលដ្ឋ
គ្តស់លដ្ឋ

បរ ិយ

គ្ត្ង់ ែល់កិលលសោំង

លទ្

ប្ត្

ែល់លសចកដីគ្បោន់ម្ចំកនងខនធ ៥ ( ត្តវទ្បាោន)

ថាលទ្ៀងនិងដ្ឋច់សូនយ (ទ្ិ ែាបាោន) ម្ចនោរគ្បោន់ តត កនងភពរួ
កនងខាងលែើរជាចំ ប្ណកលគ្ចើ ន ។
ែូ លចានោះោលបរគលគ្បោន់ ថា

តតលនោះលទ្ៀង

ែូលចនោះលទ្ើ បលកើត្

សីលពាត្បាោន លែើរបីលសចកដីបរិសទ្ធក្ន តត ។
ោលបរគលគ្បោន់ថា

តតលនោះដ្ឋច់សូនយ ែូលចនោះលទ្ើប ស់លសចកដី

គ្បាថានកនងបរលោក រប្រងលកើ ត្ោរបាោនជាប់ ចិត្តកនងោម្ចររោណ៍ភាារ ។
ែូលចានោះលំដ្ឋប់ែំបូង លទ្ើបជា

ត្តវទ្បាោន ត្ពីលទោះជាទ្ិែាបាោន

សីលពាត្បាោន

ោរបាោនយ៉ា ងលនោះ

ក្នឧបាោន លដ្ឋ

គ្បោរែូ លចនោះ ។

- 84 -

លំដ្ឋប់ោរលកើ ត្កនងភពរួ

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

លំដ្ឋប់ក្នោរលោះ កនងឧបាោនោំង ៤ លនោះ
ទ្ិ ែាបាោនជាលែើ រ (សីលពាត្បាោន

ត្តវទ្បាោន) រប្រងលោះ

បានលគ្ព្វោះកិ លលសប្ែលលសាតបត្តិររគរបបីគ្បហារ ។
ោរបាោន

លោះបានខាងលគ្ោ

លគ្ព្វោះជាកិ លលសប្ែល

រហត្តររគរបបីគ្បហារ ។
លំ ដ្ឋប់ ក្នលទ្សទ
ោរបាោន គ្ទ្ង់លទ្សទរន លគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍លគ្ចើន និងលគ្ព្វោះ
គ្បាកែលគ្ចើ នលដ្ឋ

ោរគ្បកបលដ្ឋ

លោភរូ លចិត្ត ៨ ែួង ចំប្ណក

ឧបាោនលគ្ៅពី លនោះម្ចនអាររោណ៍ត្ិច លគ្ព្វោះគ្បកបលដ្ឋ

ទ្ិែិ ារត្សរប-

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោរបាោនគ្បាកែែល់ពួកសត្ា លគ្ព្វោះជា នកលគ្ត្ក រ
កនងឧបាោនកខនធ ៥ ប្ែលជាទ្ីជាប់ ជំព្វក់លដ្ឋ

លគ្ចើន ចំប្ណកឧបាោន

លគ្ៅពី លនោះ រិ នែូលចានោះលទ្ ។
ោន់

បរគល នកម្ចនោរបាោន

រប្រងជា ក
ន លគ្ចើ នលៅលដ្ឋ

ករងគលភា្ក់លផអើលជាលែើរ

លែើរបីឱ្យសលគ្រចវត្ថោរោំង

ោរ

សសសត្ទ្ិ ែិ ារិនែូ លចានោះលទ្ លហត្លទោះលទ្ើ បគ្ទ្ង់សប្រដង ទ្ិ ែាបាោនទ្ក
កនងលំដ្ឋប់ក្នោរបាោន ។
ទ្ិែាបាោនលទោះ ោលលបើប្ចកលចញជាពីរយ៉ា ង រ៊ឺ សីលពាត្បាោន
និង ត្តវទ្បាោន កនងឧបាោនោំងពីរលទោះ គ្ទ្ង់លទ្សទសីលពាត្បាោន
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បចា

រន លគ្ព្វោះលគ្គត្គ្គត្ លដ្ឋ លហត្ប្ែលបរគលសូរបីល

សងគហវ ិភារ

ើញកិរ ិយរបស់លគ

ឬកិ រយ
ិ របស់សនខ ក៏ របបីែឹងបាន និ ងគ្ទ្ង់ សប្រដង ត្តវទ្បាោន កនង
ទ្ីបំផត្លគ្ព្វោះលអិត្ លំដ្ឋប់លទ្សទក្នឧបាោន ម្ចនលដ្ឋ

គ្បោរែូលចនោះ ។

១០. ភរ
ព្វកយថា ភព ឬ ភវ ប្គ្បថា ម្ចន ឬ ជា រ៊ឺ គ្បាកែ ឬោរលកើ ត្លឡើង
បានែល់ ោរលកើត្លឡើងក្នោរលធាើករោ លឈាោោះថា ករោភវ និងោរលកើត្
លឡើងក្នរូបទរខនធ ៥ ប្ែលជាផលរបស់ករោ លឈាោោះថា ឧបបត្តិភវ
ម្ចនវចនត្ថៈថា
ភវត្ិ ឯត្សាោត្ិ = ភលវ
ផល រប្រងលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

ករោលទោះ ែូ លចានោះករោប្ែល

ជាលហត្របស់ផលលទោះ លឈាោោះថា ភវ ។
ករោលរវ ភលវ = ករោភលវ
ករោណាប្ែលជាលហត្ឱ្យផលលកើត្លឡើង ែូលចានោះករោលទោះ លឈាោោះថា
ករោភវ បានែល់

កសលលចត្ទ ១២ លោកិ

កសលលចត្ទ ១៧ ។

ឧបបជាត្ីត្ិ = ឧបបត្តិ
ធរោជាត្ិ ណាចូលលៅលកើ ត្កនងភពេោី ែូលចានោះធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា
ឧបបត្តិ ។
ភវត្ី ត្ិ = ភលវ
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បចា

ធរ៌ ណារប្រងលកើ ត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័

ករោ

សងគហវ ិភារ

ែូ លចានោះធរ៌លទោះ

លឈាោោះថា ភវ ។
ឧបបត្តិ ច សា ភលវ ចាត្ិ = ឧបបត្តិភលវ ។
ធរ៌ណាចូលលៅលកើត្កនងភពេោីផង បានលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័
ករោផង ែូលចានោះធរ៌លទោះ លឈាោោះថា ឧបបត្តិភវ បានែល់ លោកិ

វ ិបាកចិត្ត

៣២ លចត្សិក ៣៥ ករោជរូប ២០ ។
តរវចនត្ថៈែូចលព្វលលហើ

លទ្ើបល

ញ
ើ បានថា ភវៈម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. ករោភវ រ៊ឺ ោរលធាើប្ែលតក់ប្ត្ង លធាើឱ្យផលលកើ ត្លឡើង បានែល់
កសលលចត្ទ ១២ លោកិ

កសលលចត្ទ ១៧ រួរលចត្ទ ២៩ ។

២. ឧបបត្តិភវ រ៊ឺ ផលប្ែលលកើត្លឡើងកនងភពលទោះៗ លដ្ឋ
ករោភវ ជាលហត្បានែល់ លោកិ

អាស្ស័

វ ិបាកចិត្ត ៣២ លចត្សិក ៣៥

ករោជរូប ២០ ។
កនង ងគបែិ ចាសរបាទ្សប្រដងថា
ឧបាោនបបចាយ ភលវ សរភវត្ិ
ភព លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះឧបាោន ជាបចា័

។

ភព ប្ែលជាផលរបស់ឧបាោនលនោះ បានែល់ ភពោំង ២ រ៊ឺ
ករោភព និ ងឧបបត្តិភព ។
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បចា

ប្ចកករោភវលដ្ឋ
ករោភវ ប្ចកលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ោារ

ោារម្ចន ៣ រ៊ឺ

១. ករោភវៈប្ែលលកើត្តរផាូវោ

លៅថា ោ

ករោ បានែល់

កសលលចត្ទ ១២ រហាកសលលចត្ទ ៨ ។
២. ករោភវៈប្ែលលកើ ត្តរផាូវវចា លៅថា វចី ករោ បានែល់

កសលលចត្ទ ១២ រហាកសលលចត្ទ ៨ ។

៣. ករោភវៈប្ែលលកើត្តរផាូវចិ ត្ត លៅថា រលទករោ បានែល់

កសលលចត្ទ ១២ លោកិ
សប្រដងឧបបត្តិ លដ្ឋ

កសលលចត្ទ ១៧ ។

ភូ រិ លដ្ឋ
លដ្ឋ

វិញ្ញាណ លដ្ឋ

ខនធ រួរ ៩ យ៉ា ង

ភូរិម្ចន ៣ រ៊ឺ

១. ោរភវ បានែល់ ោម្ចវចរវិបាកចិ ត្ត ២៣ លចត្សិក ៣៣
ករោជរូប ២០ ។
២.

រូបភវ

បានែល់

រូបាវចរវិបាកចិ ត្ត

៥

ចកខវិញ្ញាណ

២

លសាត្វិញ្ញាណ ២ សរបែិ ចេនចិ ត្ត ២ សនតីរណចិ ត្ត ៣ លចត្សិក ៣៥
ករោជរូប ១៥ ។
៣.

រូបភវ បានែល់
លដ្ឋ

រូបាវចរវិបាកចិត្ត ៤ លចត្សិក ៣០ ។
វិញ្ញាណម្ចន ៣ រ៊ឺ

១. សញ្ា ី ភវ បានែល់ លោកិ

វ ិបាកចិត្ត ៣១ (លវៀរលនវសញ្ញាទ-
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សញ្ញា

បចា

សងគហវ ិភារ

ត្នវ ិបាក) លចត្សិក ៣៥ ករោជរូប ២០ ។
២.

ិ នវកកោប ។
សញ្ាី ភវ បានែល់ ជី វត្

៣. លនវសញ្ាី ទសញ្ាី ភវ បានែល់ លនវសញ្ញាទសញ្ញា

វ ិបាកចិ ត្ត ១ លចត្សិក ៣០ ។
លដ្ឋ

ត្ន-

ខនធម្ចន ៣ រ៊ឺ

ិ នវកកោប ។
១. ឯកលវោរភវ បានែល់ ជីវត្

រូបាវចរវ ិបាកចិត្ត ៤ លចត្សិក ៣០ ។

២. ចត្លវោរភវ បានែល់

៣. បញ្ាលវោរភវ បានែល់ ោម្ចវចរវ ិបាកចិត្ត ២៣ រូបាវចរ-

វ ិបាកចិ ត្ត ៥ លចត្សិក ៣៥ ករោជរូប ២០ ។
ឧបបត្តិភវ ៩ យ៉ា ង ន័
១.

ទនត្តោ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ (សតតវស)

ទនត្តសញ្ាីភវ

បានែល់

សត្ាប្ែលលកើ ត្កនង

ឯកត្តសញ្ាី ភវ

បានែល់

សត្ាប្ែលលកើត្កនង

ទនត្តសញ្ាីភវ

បានែល់

សត្ាប្ែលលកើត្កនង

ឯកត្តសញ្ាី ភវ

បានែល់

សត្ាប្ែលលកើ ត្កនង

ោរសរត្ិ ភូរិ ៧ ។
២.
បា

ភូ រិ ៤ បឋរជានភូរិ ៣ ។
៣.

ទ្ត្ិ

ឯកត្តោ

ជានភូ រិ ៣ ។
៤.

ត្ត្ិ

ទនត្តោ

ឯកត្តោ

ជានភូ រិ ៣ ចត្ត្ថជានភូរិ ៦ (លវៀរ សញ្ា សត្តភូរិ) ។
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៥.
៦.

បចា

សញ្ាី ភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើត្កនង
អាោសានញ្ញ
ា

អាោសានញ្ញ
ា

សញ្ា សត្តភូរិ ១ ។

បានែល់

សត្ាប្ែលលកើ ត្កនង

ត្នភូរិ ។

៧. វិញ្ញាណញ្ញ
ា
ញ្ញ
ា

ត្នភវ

សងគហវ ិភារ

ិ ា ណត្នភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើ ត្កនង វញ្ញ

ត្នភូ រិ ។
៨.

អាកិ ញ្ាញ្ញា

អាកិញ្ាញ្ញា

ត្នភវ

បានែល់

សត្ាប្ែលលកើត្កនង

ត្នភូរិ ។

៩. លនវសញ្ញាទសញ្ញា
លនវសញ្ញាទសញ្ញា

ត្នភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើ ត្កនង

ត្នភូរិ ។

ឧបបត្តិភវ ៩ លដ្ឋ
១. ោរភវ បានែល់

បា

បរគោធិដ្ឋាន

សត្ា រនសស លទ្វត ។

២. រូបភវ បានែល់ រូបគ្ពហោ ។
៣.

រូបភវ បានែល់

រូបគ្ពហោ ។

៤. សញ្ាី ភវ បានែល់

បា

រូបគ្ពហោ (លវៀរលនវសញ្ញាទសញ្ញា
៥.

សញ្ាី ភវ បានែល់

សត្ា រនសស លទ្វត រូបគ្ពហោ
ត្នគ្ពហោ) ។

សញ្ា សត្តគ្ពហោ ។

៦. លនវសញ្ាីទសញ្ាីភវ បានែល់ លនវសញ្ញាទសញ្ញា
៧. ឯកលវោរភវ បានែល់

សញ្ា សត្តគ្ពហោ ។

៨. ចត្លវោរភវ បានែល់

រូបគ្ពហោ ។
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បចា

៩. បញ្ាលវោរភវ បានែល់

បា

ឧបបត្តិភវៈោំង ៩ ោលលព្វលលដ្ឋ
១. ោរភវ

សងគហវ ិភារ

សត្ា រនសស លទ្វត រូបគ្ពហោ
សលងខបម្ចន ៣ រ៊ឺ

២. រូបភវ

៣.

រូបភវ ។

សប្រដងលហត្និងផលរបស់ ករោភវៈនិ ងឧបបត្តិភវៈលដ្ឋ

អាស្ស័

ឧបាោន ៤ ជាលហត្
ោលលព្វលលដ្ឋ

ទរត្ផល

ករោភវៈជាលហត្

ឧបបត្តិភវៈ

ជាផល បានលសចកដីថា
បណា
ដ សត្ាោំង
ក៏ លគ្ព្វោះអាស្ស័
និ ងលោកិ

ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈលនោះ គ្បាកែលឡើងបាន

ោរលធាើលដ្ឋ

ោ

វចា ចិ ត្ត ប្ែលជា កសលករោភវៈ

កសលករោភវៈជាលហត្ លដ្ឋ

ជាជនកលហត្ រ៊ឺ លហត្លធាើ

ឱ្យលកើត្ ែូចជាសលម្ចោហវិលទទ្នី ែាកថាសប្រដងថា
ត្គ្ត្សស ឧបបត្តិលហត្ ភូត្ំ ករោំ ករោភលវ ករោនិពត
ា ត ខទធ ឧបបត្តិភលវ
កនងភវៈោំង ២ យ៉ា ងលទោះ

កសលករោនិងលោកិ

ជាលហត្ក្នោរលកើត្លឡើងរបស់សត្ាោង
ំ
៥ ប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ
ោលលព្វលលដ្ឋ
លគ្ព្វោះោរលធាើោំង
បានគ្ត្ូវអាស្ស័

អាស្ស័

កសលករោ ប្ែល

លទោះ លឈាោោះថា ករោភវ ខនធ

ករោភវៈលទោះ លឈាោោះថា ឧបបត្តិភវ ។

បចាបបននផល ឧបបត្តិភវៈជាលហត្ ករោភវៈជាផល
ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ

ោ

ោរលកើត្លឡើងរបស់សត្ាោំង
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វចា ចិត្តគ្បាកែលឡើង
ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈ

ភិធរោត្ថសងគហ

ជាលហត្

បចា

លគ្ព្វោះលហត្លនោះឯង

បណិ ា ត្ោំង

សងគហវ ិភារ

លទ្ើ បលព្វលព្វកយ

ប្ណទំថា
រត្ំ រិ

យម្ចលនន

ជរម្ចលនន និ ជារ ំ

និ ពាត្ំ ត្បម្ចលនន
ប្គ្បថា

និលរ

នកម្ចនគ្បាជា្

យ លព្វនធិទ សិ វ ំ ។

រួរពាយរ

លសចកដីសាាប់ រិនម្ចនទ្ី បំផត្លទោះ បដូរជារួ
រិ នម្ចនលសចកដីសាាប់
កម្ចស ។
រិ នម្ចនទ្ី បំផត្លទោះ

រួរពាយរ
បដូរជារួ

ោរចាស់ លគ្បៀបែូ ច នកជំនួញ
នកម្ចនគ្បាជា្
គ្កហា

លដ្ឋ

កទ្ំ និញធរោតលៅបដូរ

កទ្ំនិញធរោតលៅបដូរ
កោងោ

កម្ចស ។

ប្ែលម្ចនោរលៅដ

លគ្បៀបែូច នកជំ នួញ

កម្ចស ។

តរធរោតបេជានោំង
សបា

រិនម្ចន

គ្ពោះនិព្វានប្ែលជាសនតិបទ្

កិ លលសជានិ ចា

ករោភវៈនិ ងឧបបត្តិភវៈលកើត្លឡើងលដ្ឋ
ោ

ប្ែលម្ចនោរចាស់

គ្ពោះនិព្វានប្ែលជាសនតិបទ្

រួរពាយរ
លដ្ឋ

កទ្ំនិញធរោតលៅបដូរ

កោងោ

កិលលសជានិចលា ទោះ បដូរជារួ

រិ នម្ចនោរលៅដគ្កហា

ប្ែលម្ចន

គ្ពោះនិព្វានប្ែលជាសនតិបទ្

លគ្បៀបែូច នកជំ នួញ

នកម្ចនគ្បាជា្

កោងោ

អាស្ស័

ោរបាោន

រប្រងលពញចិត្តកនងលសចកដីសខ

ចិត្ត គ្ត្ឹរប្ត្លសពោររណាររោណ៍ លហើ

ោររណាររោណ៍លទោះជារបស់គ្បលសើរ
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រប្រងគ្បាថាន

ក៏គ្បោន់ថា
ោភ

ស

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

សរលសើរ សខ រិ នសូវពិចារណាែល់លហត្ផលប្ែលសររួរ ែូចោរ
គ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់បរគលប្ែលខូ ចសត្ិ
លសចកដីសខសបា

ោរប្ែលម្ចនលសចកដីគ្បាថានកនង

របស់រនសសសរបត្តិ លទ្វសរបត្តិ ក៏លដ្ឋ

ំណាច

របស់ោរបាោនលទោះឯង ។
រនសសពួកខាោះលជឿកនងព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅ

របស់អាចារយប្ែលជា

រិ ចាេទ្ិ ែិ ា រិ នោាប់ សិកាគ្ពោះសទ្ធរោ រប្រងលធាើប្ត្ោរង្ករប្ែលជាទ្ចារត្
ិ
ម្ចនោរសម្ចាប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយ លសពសោជាលែើរ លដ្ឋ
លធាើឱ្យខាួនសខោ

សបា

ប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

ចិត្ត

ោរលធាើែូលចនោះជា កសលករោភវៈ

ោរបាោនជាលហត្

ោលលោះចាកលោកលនោះលៅលហើ

សងឃឹរថា នឹង
បរគលពួ កលនោះ

រប្រងលៅលកើត្កនង បា

ភូ រិ ប្ែល

ជាឧបបត្តិភវៈរា៉ា ង ។
បរគលពួ កខាោះលជឿព្វកយប្ណទំលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្រូអាចារយ ប្ែល
ម្ចនោរ

ល់ល

ើញគ្ត្ូវ លជឿកនងោរលធាើលសចកដីលអថា រប្រងម្ចនផលជា

លសចកដីសខ ក៏គ្បាថានលសចកដីសខោំងកនងជាត្ិលនោះនិ ងជាត្ិ ខាងរខ លទ្ើប
លធាើបណយឱ្យោន

រកាសីល

ចលគ្រើនភាវទ

ប្ែលជាកសលករោភវៈ

ប្ែលលកើ ត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័

ោរបាោនជាលហត្

បរគលពួកលនោះ

ោលលោះលោកលនោះលៅលហើ

រប្រងលកើ ត្ជា រនសស លទ្វត ប្ែលជា

ឧបបត្តិភវៈរា៉ា ង ។
បរគលពួ កខាោះ បានទ្ទ្ួលោរ ប់ រលំ គ្បៀនគ្បលៅពីគ្រូអាចារយ ឱ្យ
ហាឹកហាត្់ចលគ្រើនសរេករោដ្ឋានរហូត្បានសលគ្រចឈាន ម្ចនភាពជំទញ
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ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

កនងោរចូ លឈានសម្ចបត្តិ ោំងរូបជានខាោះ

សងគហវ ិភារ

រូបជានខាោះ ម្ចនលសចកដី

សខោ

និ ងចិ ត្តជាពិលសស លទ្ើ បឧសាហ៍ពាយរលធាើកសលករោភវៈ

លនោះលរឿ

ៗ ក៏ លដ្ឋ

លៅលហើ

អាស្ស័

ោរបាោនជាលហត្ ោលលោះលោកលនោះ

រប្រងបានលៅលកើត្ជារូបគ្ពហោ

ឬ រូបគ្ពហោ

លទ្ើបជា

ឧបបត្តិភវៈរា៉ា ង ។
ករោភវៈនិ ងឧបបត្តិភវៈលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ
នកប្ែលម្ចនោរ
រួ

ល់ល

ើញខស

អាស្ស័

ទ្ិ ែាបាោន

ប្ែលជានិ

ត្រិចាេទ្ិ ែិ ណា
ា

រ៊ឺ នត្ថិកទ្ិ ែិា លឈាោោះថា ផលរបស់ករោប្ែលនឹងឱ្យបានទ្ទ្ួ លខាង

រខរិ នម្ចន ឬ លហត្កទ្ិ ែិាល
ឱ្យបានទ្ទ្ួលផលជាសខ
ោំង
ល់ល

ើញថាករោ ីាប្ែលជាលហត្ បាប ឬបណយ
ឬជាលសចកដីទ្កខរិនម្ចន

សខទ្កខ

លកើ ត្លឡើងឯងៗ រិ នម្ចន ីាជាលហត្ោំង ស់ ឬ កិ រ ិ
ើញថា សត្ាោំង

រិនម្ចនោរលធាើ ី ាជាលហត្

និ ងផលរបស់ករោ បរគលប្ែលម្ចនលសចកដី
ប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ោលលោះលោកលនោះលៅលហើ

ឬលសចកដីសខលសចកដី

ជាោរបែិលសធោំងលហត្
ល់ល

រប្រងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរលសចកដីលពញចិ ត្តរបស់ខួាន
កសលករោភវៈ

ទ្ិ ែិា

លធាើលអ ឬលធាើអាគ្កក់ កី ដ ប្ែលជាលហត្ឱ្យ

បានទ្ទ្ួ លផលកនងោលខាងរខលទោះរិនម្ចន
ទ្កខោង
ំ

។

ើញខសែូលចនោះលហើ
ចំប្ណកលគ្ចើននិ ងជា

អាស្ស័

រប្រងលៅលកើត្ជា បា

ភូ រិ ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈ ។
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ទ្ិ ែាបាោនជាលហត្
សត្ា កនង បា

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

ករោភវៈនិ ងឧបបត្តិភវៈលកើ ត្លឡើ ងលដ្ឋ
បរគលពួ កខាោះ

ល់ល

ើញថា

អាស្ស័

សងគហវ ិភារ

សីលពា ត្បាោន

ោរបែិបត្តិប្បបលគ

យ៉ា ងលនោះប៉ា លណាណោះប្ែលនឹ ងជាោរទ្ម្ចា

ប្បបសនខ

កិលលសឱ្យបរ ិសទ្ធ រហូត្ែល់

សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត ផត្ចាកវែដទ្កខបាន ោរបែិបត្តិគ្ត្ឹរប្ត្លធាើបណយ
ឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើ នភាវទ យ៉ា ងលអក៏លធាើឱ្យលកើត្ជារនសស លទ្វត
ឬគ្ពហោប៉ាលណាណោះ

ក៏ លពញចិត្តបែិ បត្តិប្បបលគ

កសលករោភវៈ

ប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

លហត្ ោលលោះលោកលនោះលៅលហើ
បា

ប្បបសនខ

អាស្ស័

ប្ែលជា

សីលពាត្បាោនជា

រប្រងលៅលកើត្ជា បា

សត្ាកនង

ភូ រិ ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈ ។

ករោភវៈនិ ងឧបបត្តិភវៈលកើ ត្លឡើ ងលដ្ឋ
បេជានោំង
រូបទរខនធ ៥ ជាល
កនងោរល

អាស្ស័

រប្រងគ្បោន់កនង ត្តវទ្បាោន

នកលែក ល

លករលិ៍ ត ឈាោោះ

ងគ

ល់ល

ើញថា

ើង ជាលរ បរស ស្រសតី រហូត្ែល់ម្ចនោរែឹងខាួន

ើញ ោរឮជាលែើ រ សម្ចគល់ខស រិត្ថាល

ប្ែលលែើរ ឈរ

ត្តវទ្បាោន

លែកលនោះ ក៏ល

ើញ ល

ើងលទោះឯងជា នកលែើរ ឈរ

ើងម្ចនលសចកដីសខសបា
ក៏ ពាយររកោភ

ើងល

ស

ល

ើងម្ចនោភ ម្ចនកិត្ិត

ើ ងឮ

ងគ
ស

សរលសើរសខរកឱ្យខាួនល

ើង

លធាើកសលខាោះ

កសលខាោះជាកសល កសលករោភវៈ ប្ែលលកើ ត្លឡើង

លគ្ព្វោះអាស្ស័

ត្តវទ្បាោនជាលហត្

រប្រងបានលៅលកើត្ជា បា

ោលលោះលោកលនោះលៅលហើ

សត្ាខាោះ រនសសខាោះ លទ្វតខាោះ ឬរូបគ្ពហោ
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រូបគ្ពហោខាោះ ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈលទោះឯង ។
សប្រដងលសចកដីលផសងគនរវងសង្កខរ ៣ និ ងករោភវៈ
សង្កខរ ៣ ប្ែលជាផលរបស់ វិជាា និ ងករោភវៈ ប្ែលជាផល
របស់ឧបាោន ៤ ោំង ២ យ៉ា ងលនោះ
ោលលព្វលលដ្ឋ

ងគធរ៌លហើ

ែូចគន បានែល់ លចត្ទ ២៩

ប្ែលលៅកនង កសលចិត្ត ១២ និ ងលោកិ

កសលចិ ត្ត ១៧ ប្ែល

លផសងគន ម្ចនែូ លចនោះរ៊ឺ
១. លដ្ឋ

ោធ ៣ លចត្ទ ២៩ ប្ែលលកើ ត្លឡើងលហើ

កនង

ត្ី ត្ភព ជាលហត្ឱ្យឧបាោនកខនធ ឬឧបបត្តិភវៈលកើត្លឡើងកនងភពលនោះ
លឈាោោះថា សង្កខរ ។
ចំប្ណកលចត្ទ ២៩ ប្ែលលកើត្លឡើងកនងបចាបបននភព និងជាលហត្
ឱ្យឧបាោនកខនធ ឬឧបបត្តិភវៈលកើត្លឡើងកនងភពខាងរខ លឈាោោះថា ករោភវ ។
២. លដ្ឋ

ោរលធាើ បពាលចត្ទ ប្ែលលកើត្រនោរលធាើ កសល កសល

លឈាោោះថា សង្កខរ ។
រញ្ានលចត្ទ ប្ែលលកើត្ខណៈកំ ពងលធាើ កសល កសល លឈាោោះ
ថា ករោភវ ។
៣. លដ្ឋ

កសល កសលជវនៈ កសល កសលជវនៈែួងទ្ី ១

ែល់ទ្ី ៦ លឈាោោះថា សង្កខរ កសល កសលជវនៈែួ ងទ្ី ៧ លឈាោោះថា
ករោភវ ។
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៤. លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

សភាវធរ៌ ចិ ត្ត លចត្សិ ក ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

កសល

កសលលចត្ទ លឈាោោះថា សង្កខរ ។
កសល កសលលចត្ទលចត្សិក លឈាោោះថា ករោភវ

ែូចបាលី

សប្រដងថា
សង្កខោ បរលចត្ទ

ភលវ ត្ រញ្ាសត្តម្ច

សព្វា វ លចត្ទ ភលវ សង្កខោ សរប

ត្តោ ។

បពាលចត្ទកដី លចត្ទប្ែលគ្បកបកនងជវនៈរន ៦ ខណៈកដី លឈាោោះថា
សង្កខរ រញ្ា នលចត្ទកដី លចត្ទប្ែលគ្បកបកនងជវនៈទ្ី ៧ កដី លឈាោោះថា
ករោភវៈ ឬចិ ត្ត លចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ

កសល កសលលចត្ទ

ោំងលនោះ លឈាោោះថា សង្កខរ កសល កសលលចត្ទ លឈាោោះថា ករោភវៈ ។
ឬន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្
សង្កខរ

បានែល់

កសល

កសលលចត្ទលចត្សិក

រា៉ា ង

( ត្ីត្លហត្) ។
ករោភវ បានែល់ កសល

កសលលចត្ទ គ្ពរលដ្ឋ

ទរខនធ

៤ ែ៏ លសស (បចាបបននលហត្) ។
សង្កខរ បានែល់ កសល
របស់លោកិ

កសលលចត្ទ ២៩ ប្ែលជាលហត្

ិ ា ណប្ែលជាបែិ សនធិ
វ ិបាកវញ្ញ

(រិ នម្ចនសញ្ញាវ ិោរលចត្ទជាពិលសស) ។
ករោភវ បានែល់ កសល
របស់លោកិ

និ ងបវត្តិរា៉ា ង

កសលលចត្ទ ២៩ ប្ែលជាលហត្

ិ ា ណប្ែលជាបែិ សនធិ បវត្តិនិង សញ្ាីភព
វ ិបាកវញ្ញ
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(រួរសញ្ញាវ ិោរលចត្ទ) ។
វិនិច័េ

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាលែើររបស់ករោភវៈ

ករោលកខលណា

ម្ចនលចត្ទករោជាលកខណៈ

ភាវនរលសា

ម្ចនោរលធាើឱ្យលកើត្ជាកិ ចា

កសោកសលបចាបបដ្ឋាលទ ម្ចនសភាពជាកសលនិ ង កសល
ជាផល
ឧបាោនបទ្ដ្ឋាលទ
វិនិច័េ

លដ្ឋ

ម្ចនឧបាោនជាលហត្ជិត្ ។

លកខណៈ ជាលែើររបស់ ឧបបត្តិភវៈ

ករោផលលកខលណា

ម្ចនសភាពជាផលរបស់ករោជាលកខណៈ

ភាវនរលសា

ម្ចនោរលកើត្លឡើងជាកិ ចា

ពាកត្បចាបបដ្ឋាលទ ម្ចន ពាកត្ធរ៌ ជាផល
ឧបាោនបទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនឧបាោនជាលហត្ជិត្ ។

សលរង្កគោះបចា័

២៤ ចូ លកនងបទ្

ឧបាោនបបចាយ ភលវ
១. ោរបាោន ជាបចា័
គ្បកបជារួ

ជួ

ឧបោរៈែល់ កសលករោភវៈ ប្ែល

ខាួនលទោះ បានែល់ លោភលចត្សិក

កនងលោភរូ លចិត្ត ៨ បាន ំណាចបចា័
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១) លហត្បបចា័

២) សហជាត្បបចា័

៣)

៤) សហជាត្និ សស

ញ្ា រញ្ា បបចា័

៥) សរប

សងគហវ ិភារ

បចា

ត្តបបចា័

បបចា័

៦) សហជាត្ត្ថិបបចា័

៧) សហជាត្ វិរត្បបចា័

។

២. ទ្ិែាបាោន សីលពាត្បាោន និ ង ត្តវទ្បាោន ោំង ៣ លនោះ
ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ ករោភវ ប្ែលគ្បកបជារួ

ទ្ិ ែិាលចត្សិក ជាបចា័
បាន ំណាចបចា័

ឧបោរៈែល់លចត្ទកនងទ្ិែិរ
ា ត្សរប

ត្តចិត្ត ៤

៧ រ៊ឺ

១) សហជាត្បបចា័

២)

៣) សហជាត្និ សស
៥) សរប

ខាួន បានែល់

បបចា័

៤) ររគបបចា័

ត្តបបចា័

៦) សហជាត្ត្ថិបបចា័

៧) សហជាត្ វិរត្បបចា័

។

៣. ឧបាោនោំង ៤ ជាបចា័
លកើត្លឡើងជាប់ ត្គនជារួ

ខាួន លដ្ឋ

ទ្ិ ែិានិងលោភកនងជវនៈរនៗ

ជួ

ននតរបបចា័

៣)

ននតរូបនិសស

ឧបោរៈែល់ ករោភវៈ ប្ែល

រិនម្ចនរវងចលទាោះលទោះ បានែល់

ជាបចា័

កនងលោភរូ លចិ ត្ត ៨ ប្ែលលកើត្លគ្ោ
១)

ញ្ា រញ្ា បបចា័

ឧបោរៈែល់ កសលលចត្ទ
ៗ បាន ំណាចបចា័

៦ រ៊ឺ

២) សរននតរបបចា័
បបចា័

៤) អាលសវនបបចា័

៥) នត្ថិបបចា័

៦) វិរត្បបចា័
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៤. ឧបាោនោំង ៤ ជាបចា័
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ជួ

ឧបោរៈែល់ ករោភវៈ និង

ឧបបត្តិភវៈ ប្ែលរិ នបានលកើ ត្គ្ពរជារួ

ខាួន បានលសចកដីថា សត្ា

ោំង

លវៀរប្ត្គ្ពោះ រហនត ប្ែលម្ចនោរលធាើករោលផសងៗ សលគ្រចជា

កសល កសលករោភវៈបានកដី និងោលលោះលោកលនោះលៅលហើ
លៅលកើ ត្ជា បា

សត្ា រនសស លទ្វត និងគ្ពហោ ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈកដី

ោំងលនោះរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ

ំណាចឧបាោន ៤ ណារួ

លៅកនងខនធសទដនរបស់ខួនលទោះឯងជាបចា
ា
័
ោរជួ

រប្រង

ប្ែលម្ចន

។

ឧបោរៈរបស់ឧបាោន ៤ ែល់ភវៈោំង ២ លនោះ រប្រង

បាន ំណាចបចា័

១ រ៊ឺ បកត្ូ បនិ សស

បបចា័

។

ចំ ណចសម្ចគល់

គ្ត្ូវវ ិលវល់សាាប់ លកើត្ រប្រងបាន

ែោបណាប្ែលសត្ាោំង
ទ្ទ្ួ លឧបោរៈពីឧបាោន
បកត្ូ បនិ សស
ចំប្ណកគ្ពោះ រ ិ

បបចា័

៤

ែល់ករោភវៈនិ ងឧបបត្តិភវៈ

លដ្ឋ

បេជានបានទ្ទ្ួលឧបោរៈ ំ ពីឧបាោនោំង ៤

បរគល ៣ ពួ ក (លវៀរគ្ពោះ រហនត) ោរបាោនប៉ា លណាណោះ

ប្ែលជាឧបោរៈលដ្ឋ

បកត្ូ បនិ សស

បបចា័

៥. កនងខណៈប្ែលបរគលណារួ
ភវៈ ឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ

។

កំពងលធាើកសល កសលករោ

ម្ចនឧបាោនណារួ

លទោះ ខណៈលទោះឧបាោន ៤ ណារួ
កសលករោភវៈលទោះ លដ្ឋ

ជាអាររោណ៍យ៉ា ងសារញ្ា

ជាបចា័

ំណាចបចា័
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១ រ៊ឺ អាររោណបបចា័

។
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៦. កនងខណៈប្ែល កសលករោភវៈលកើ ត្លឡើង លដ្ឋ
ណារួ

ជាអាររោណ៍

យ៉ា ង

ឧបាោនោំង ៤ ណារួ
លទោះ លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

បចា

កចិ ត្តទ្កដ្ឋក់ ជាពិលសស

ជាបចា័

ំណាចបចា័

ម្ចនឧបាោន

ជួ

ខណៈលទោះ

ឧបោរៈែល់ កសលករោភវៈ

៣ រ៊ឺ

១) អាររោណបបចា័

២) អាររោណាធិ បត្ិ បបចា័

៣) អាររោ ណូបនិ សស

បបចា័

។

កនងសលម្ចោហវិលទទ្នី ែាកថា សប្រដងថា
ឧបាោនោំង ៤ ឧបោរៈែល់ករោភវៈ និងឧបបត្តិភវៈ លដ្ឋ

ភូរិ

បានែូលចនោះរ៊ឺ
កនងរូបភូ រិ និង រូបភូ រិ ឧបាោនោំង ៤ ជាបចា័
កសលករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈ
បកត្ូ បនិ សស

បបចា័

កនងោរភូ រិ

លដ្ឋ

ឧបោរៈែល់

ំណាចបចា័

រា៉ា ងរ៊ឺ

។
ឧបាោនោំង

៤

ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់

កសល កសលករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈ ប្ែលរិនបានលកើត្គ្ពរជារួ
ខាួនលដ្ឋ

ំ ណាចបចា័

រា៉ា ងែូ ចគន រ៊ឺ បកត្ូបនិសស

ចំប្ណកឧបាោន ៤ ប្ែលជាបចា័

ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ

ខាួន

ឧបោរៈែល់

បបចា័

កសលករោភវៈ

ែូ ចជាោរបាោនជាបចា័

ែល់ កសលករោភវៈ បាន ំ ណាចបចា័
១) សហជាត្បបចា័

៧ រ៊ឺ
២)
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៣) និ សស

បបចា័

៥) លហត្បបចា័
៧)

សងគហវ ិភារ

បចា

៤) សរប
(ឬ ររគបបចា័

វិរត្បបចា័

) ៦)

ត្ថិបបចា័

។

ចំ ប្ណក ទ្ិ ែាបាោន សីលពាត្បាោន
ឧបោរៈែល់ កសលករោភវៈ បាន ៧ បចា័
ជំ នួសលហត្បបចា័

ត្តបបចា័

ត្តវទ្បាោន ជាបចា័
ែូចគន ប្ត្ម្ចនររគបបចា័

។
១១. ជាត្ិ

ជាត្ិ ប្គ្បថា លកើត្ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងគ្គែំបូងរបស់លោកិ
ចិត្ត និងករោជរូប ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈកនង ៣១ ភូ រិ លដ្ឋ

វិបាក

ម្ចនខនធ ១ ខាោះ

ខនធ ៤ ខាោះ និ ងខនធ ៥ ខាោះ ែូចវចនត្ថៈសប្រដងថា
ជននំ = ជាត្ិ
ន័

ប្គ្បថា ោរលកើ ត្លឡើងរបស់ខនធ លឈាោោះថា ជាត្ិ

រា៉ា ងលទ្ៀត្ថា
ជា

នតិ បាត្ភវនតិ ធម្ចោ ឯតយត្ិ = ជាត្ិ

សង្កខរធរ៌

រប្រងគ្បាកែលកើត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

ែូ លចានោះធរោជាត្ិ ប្ែលជាលហត្ក្នោរគ្បាកែលកើ ត្លឡើង

ធរោជាត្ិលទោះ
របស់សង្កខរធរ៌

លទោះ លឈាោោះថា ជាត្ិ ។
លដ្ឋ

ធម្ចោធិ ដ្ឋាន ជាត្ិ ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. ទរជាត្ិ បានែល់ ោរលកើត្លឡើងរបស់វ ិបាកទរខនធ ៤ ។
២. រូបជាត្ិ បានែល់ ោរលកើត្លឡើងរបស់ករោជរូប ។
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បចា

លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ោល ជាត្ិម្ចន ៣ រ៊ឺ

១. បែិ សនធិជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងគ្គែំ បូងកនងភពេោីរបស់សត្ា
ោំង

បានែល់ បែិសនធិចិត្ត ១៩ លចត្សិក ៣៥ ករោជកោប ៣

សគ្ម្ចប់ រនសសប្ែលលកើ ត្កនងរភ៌ម្ចត ឬករោជកោប ៤ សគ្ម្ចប់រូប
គ្ពហោបែិសនធិ និងករោជកោប ៧ សគ្ម្ចប់រនសសនិងលទ្វតឱ្បបាត្ិកៈ
ប្ែលលកើ ត្កនងោរសរត្ិ ភូរិ ៧ កនងខណៈបែិ សនធិោល ។
២. សនតត្ិជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់រូបធរ៌ និងទរធរ៌ ប្ែល
លកើ ត្លឡើងត្ពី បែិ សនធិោល លដ្ឋ

ងគធរ៌បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប

ោំង ស់កនងបវត្តិោលប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ត្គនរិ នដ្ឋច់គ្កប្ស

រហូត្

ែល់ ស់ជីវ ិត្ ។
៣. ខណិកជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើ ត្លឡើងរបស់ចិត្តរួ
លកើ ត្លឡើងរបស់រូបកោបរួ
លៅរួ

ែួ ងៗ និ ងោរ

ៗ ប្ែលលកើត្លឡើង តំងលៅ និ ងរលត្់

ខណៈៗ បានែល់ ោរលកើត្លឡើងរួ

ខណៈ របស់ចិត្ត លចត្សិក

និ ងរូបោំង ស់លទោះឯង ។
តរ ងគបែិ ចាសរបាទ្សប្រដងថា
ភវបបចាយ ជាត្ិ សរភវត្ិ
ជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើ ត្លឡើងរបស់លោកិ
ករោជរូប លកើត្ម្ចនលគ្ព្វោះភពជាបចា័

។
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បចា

ភវ ប្ែលជាបចា័
លឡើងរបស់លោកិ
អាស្ស័

ែល់ជាត្ិ សំលៅ

វិបាក

ក ករោភវៈ លគ្ព្វោះោរលកើ ត្

និងករោជរូបលទោះ

កសលករោនិងលោកិ

សងគហវ ិភារ

លកើ ត្លឡើងបានលដ្ឋ

កសលករោប៉ាលណាណោះ ។

ជាត្ិ ប្ែលជាផលរបស់ករោភវៈលនោះ លទ្ើ បបានែល់ ឧបបត្តិភវៈ រ៊ឺ
ោរលកើត្លឡើងគ្គែំបូងរបស់ខនធ ៥ លទោះឯង ជាត្ិ កនងបទ្លនោះ លទ្ើ ប
សំលៅ

កបែិសនធិជាត្ិ ប៉ាលណាណោះ ។
បែិសនធិជាត្ិ លដ្ឋ

កំ លណើត្ម្ចន ៤ រ៊ឺ

១. ជោពជជាត្ិ ោរលកើត្លឡើងកនងសបូន ។
២.

ណាជជាត្ិ

ោរលកើត្លឡើងកនងសត្ ។

៣. សំ លសទ្ជជាត្ិ ោរលកើ ត្កនងទ្ីលសាោកលគ្គកអាប់ ួ ឬលញើស
ប្កអល ។
៤. ឱ្បបាត្ិ កជាត្ិ ោរលកើត្លឡើងធំ ប្ត្រដង ។
បែិ សនធិជាត្ិលដ្ឋ

ខនធម្ចន ៣ រ៊ឺ

១. បញ្ាលវោរជាត្ិ ោរលកើត្លឡើងរបស់ខនធ ៥ ។
២. ចត្លវោរជាត្ិ ោរលកើត្លឡើងរបស់ខនធ ៤ ។
៣. ឯកលវោរជាត្ិ ោរលកើ ត្លឡើងរបស់រូបកខនធប្ត្រា៉ា ង ។
ជាត្ិ ឬ ឧបបត្តិភវ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់សត្ាោំង
ភូរិ ម្ចន បា

កនង ៣១

សត្ា រនសស លទ្វត និ ងគ្ពហោ ោំងលនោះជាប់ រកពី ករោភវ
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រ៊ឺ ោរលធាើលដ្ឋ

បចា

ោ

វចា ចិត្ត ប្ែលជាកសលខាោះ

សងគហវ ិភារ

កសលខាោះលទោះ

ឯង ។
ែូ លចានោះសត្ាោំង

កនងលោកលនោះ

លទ្ើបរិ នម្ចន នកណាជា

នកសាងលគ្ៅពី កសលករោនិង កសលករោប៉ាលណាណោះ

ែូចគ្ពោះពទ្ធ ងគ

គ្ទ្ង់ គ្តស់ថា
ករោំ សលត្ត វិភជត្ិ

ទ្ិ ទ្ំ ហីនបបណីត្ត

ករោរប្រងប្ចកសត្ាោំង
របបីគ្ជាបថា ករោភវៈលនោះជាបចា័
វិនិច័េ

លដ្ឋ

ឱ្យលថាកោប និ ងគ្បណីត្ ែូលចានោះ
ែល់ជាត្ិ ។

លកខណៈជាលែើររបស់ជាត្ិ

ត្ត្ថ ត្ត្ថ ភលវ បឋម្ចភិនិពាត្ិតលកខណា

ម្ចនោរលកើ ត្លឡើងជា

គ្គែំ បូងកនងភពលទោះៗ ជាលកខណៈ
នី

ាត្នរសា

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅែូចជា នកគ្បរល់ឱ្យនូវខនធ

៥ ជាកិ ចា
ត្ី ត្ភវលត ឥធ ឧរោជានបចាបបដ្ឋាទ
ម្ចនោរលកើត្លឡើងកនងភពលនោះត្ពីភពរនជាផល
ផលវលសន ទ្កខវ ិចិត្តតបចាបបដ្ឋាទ វ
(ឬ) ម្ចនសភាពលពញលៅលដ្ឋ

ទ្កខជាផល

ឧបចិត្ទររូបបទ្ដ្ឋាទ ម្ចនោរសនសំនូវទររូបជាលហត្ជិ ត្ ។
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បចា

សលរង្កគោះបចា័

សងគហវ ិភារ

២៤ ចូ លកនងបទ្

ភវបបចាយ ជាត្ិ
ករោភវ ជាបចា័

ឧបោរៈែល់ជាត្ិ បាន ំ ណាចបចា័

១) បកត្ូ បនិ សស

បបចា័

សប្រដងថា ភព ជាបចា័
រា៉ា ង

២) ទនកខណិកករោ បបចា័
ែល់ ជាត្ិ លនោះបំណង

លគ្ព្វោះករោភវៈប៉ាលណាណោះជាបចា័

ជាបចា័

និ ងឧបនិសស

បបចា័

លដ្ឋ

លហត្ផលថា

ជាត្ិ លទោះក៏រ៊ឺ

ឧបបត្តិភវៈម្ចនបានក៏ គ្ត្ូវ
ឧបបត្តិភវៈក៏ម្ចនរិនបាន

ជាត្ិ ក៏ម្ចនរិនបានែូ ចគន ។

ែូ លចានោះ ភវ ប្ែលជាបចា័
និងឧបបត្តិភវៈ ប្ត្តរន័

២ យ៉ា ង លព្វលរ៊ឺ

ោរលកើត្លឡើងរបស់លោកិ

ករោភវៈ លបើករោភវៈរិ នម្ចនលហើ

លបើ ឧបបត្តិភវៈរិនម្ចនលហើ

ចំ ប្ណកឧបបត្តិភវៈ

កោំងករោភវៈ និងឧបបត្តិភវៈោំង

វ ិបាកនិងករោជរូបប្ែលជាឧបបត្តិភវៈ លហើ
អាស្ស័

កករោភវៈប្ត្

។

ប្ត្កនងរូលែីោ លោកសំលៅ
២

ែល់ជាត្ិ

ែល់ជាត្ិ រិនបាន ករោភវៈលទ្ើ បជាបចា័

ករោបបចា័

២ រ៊ឺ

ែល់ជាត្ិ លទ្ើបសំលៅ

ែាកថាចារយ

កោំងករោភវៈ

កចំលព្វោះប្ត្ករោភវៈប៉ាលណាណោះ ។

១២. ជរា ម្រណៈ
កនងសលម្ចោហវលិ ទទ្នី ែាកថានិ លទ្ោស ព្វកយថា ជោ ជាោរគ្គំ
គ្គរបស់រូបធរ៌ លដ្ឋ

ចំ លព្វោះ

និ ង ធិបា

ជិ រណត ភាវៈប្ែលគ្គំគ្គ ។
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បចា

ធិ បា

សងគហវ ិភារ

កិចា ោលកនាងលៅរបស់ជោទ្ក ៣ ព្វកយ ខណិ ា ចាំ

ភាវៈប្ែលលធោញបាក់ បាលិ ចំ ា ភាវៈប្ែលសក់ សាូវ វលិ ត្តចត ភាវៈប្ែល
ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវ លដ្ឋ

ព្វកយោំង ៣ លនោះ គ្ទ្ង់បានសប្រដង ជោ ប្ែល

គ្បាកែថា ជាធរោជាត្ិប្ែលគ្បាកែលហើ

លដ្ឋ

ំ ណាចសប្រដងវ ិោរៈ

ោំងលនោះ ។
លគ្បៀបែូ ចផាូវក្នទ្ឹក ឬលភាើង ឬខយល់

រប្រងគ្បាកែលដ្ឋ

ភាវៈ

គ្ត្ង់ លែើ រលឈើ ប្ែលបាក់រលំែួល គ្ត្ូវលភាើងលឆ្ោះ និ ងផាូវលទោះរិនប្រនទ្ឹក
ជាលែើរលទោះលឡើ

លធោញជាលែើ រ លដ្ឋ

យ៉ា ងណា ផាូវរបស់ជោក៏ ែូលចានោះ រប្រងគ្បាកែគ្ត្ង់

ភាវៈប្ែលបាក់សូរបី នកណាៗ លរើលក៏គ្ជាបបាន

ប្ត្លកខណៈម្ចនភាវៈប្ែលលធោញបាក់ជាលែើរប៉ា លណាណោះ
លគ្ព្វោះជោលទោះ រិនប្រនជាវត្ថប្ែលគ្បាកែឱ្យែឹងចាស់លដ្ឋ
គ្ពោះពទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដងលហើ
សូនយគ្ពរក្នអា
ិ ងគ សប្រដងថា
វភ

លដ្ឋ

រិនប្រនជោ
ចកខ ។

គ្បគ្កត្ីរបស់ជោថា ោរសាប

និងោរចាស់ជំវ ិញក្នឥរនោិ

ែូចបែិ ចាសរបាទ្

ត្ត្ថ កត្ម្ច ជោ ។ យ លត្សំ លត្សំ សតតនំ ត្រាិ ត្រាិ
សត្តនិោល

ជោ ជី រណត ខណិ ា ចាំ បាលិចំ ា វលិ ត្តចត អា

សំ ហានិ ឥរនោិយនំ បរិបាលោ

លទ

ំ វចាត្ិ ជោ ។

ត្ត្ថ កត្រំ ររណំ ។ យ លត្សំ លត្សំ សតតនំ ត្ម្ចា ត្ម្ចា
សត្តនិោយ ចត្ិ ចវនត លភលោ

នតរោនំ រចា ររណំ ោលកិ រយ
ិ
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បចា

ិ ិ រនោិ
ខទធនំ លភលោ កលឡវរសស និ លកខលបា ជី វត្

សងគហវ ិភារ

សស ឧបលចេលោ ឥទ្ំ វចាត្ិ

ររណំ ។
បណា
ដ ជោនិ ងររណៈលទោះ ជោ លត្ើែូចលរដច ។ លសចកដីចាស់គ្គំគ្គ
លធោញបាក់ សក់ សាូវ ប្សបកគ្ជួញគ្ជី វ ោររួញេ
ឥរនោិ

ោំង

ណា របស់សត្ាោំង

ក្នអា

ោរចាស់ទ្ំ ក្ន

លទោះៗ កនងសត្តនិោ

លទោះៗ លនោះលៅថា ជោ ។
បណា
ដ ជោនិងររណៈលទោះ ររណៈ
ោរោាត្ ោរប្បកោា
ោា

ក្នខនធោំង

ិ ិ រនោិ
ជី វត្

ណា

លត្ើែូចលរដច ។ ោរចយត្ិ

ោរបាត្់ បង់ រចា ររណៈ ោលកិរយ
ិ
ោរប្បក
ោរដ្ឋក់ចោះនូវសាកសព

ចាកសត្តនិោ

លទោះៗ

ោរផ្ទដច់ ផិ ល
ដ នូវ

របស់សត្ាោំង

លទោះៗ

លនោះលៅថា ររណ ។ (បិ ែកភារ ៨១ ទ្ំព័រ ៦)
កនង ងគបែិ ចាសរបាទ្សប្រដងថា
ជាត្ិ បបចាយ ជោររណំ លសាកបរិលទ្វទ្កខលោរនសសបាយសា
សរភវនតិ ប្គ្បថា ជោ ររណៈ លសាកៈ បរ ិលទ្វៈ ទ្កខ លោរនសស ឧបាយសៈ
ោំង ៧ គ្បោរលនោះ លកើ ត្ម្ចនគ្ពរ លគ្ព្វោះជាត្ិជាបចា័
ជោប្ែលជាផលរបស់ជាត្ិ លនោះ
លោកិ

បានែល់

។
ោរចាស់របស់

វ ិបាក និ ងករោជរូប រ៊ឺ ោលវិបាកនិ ងករោជរូបោំងលនោះលកើត្

លឡើងជាជាត្ិលហើ

រប្រងម្ចនខណៈប្ែលតំងលៅ លៅថា ឋិ ត្ិ គ្ត្ង់
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បចា

វ ិបាក

ឋិ ត្ិខណៈរបស់លោកិ

និងករោជរូបលនោះ

លៅថា

សងគហវ ិភារ

ជោ

ែូច

វចនត្ថៈថា ជិ រណំ = ជោ
ោរចាស់របស់វ ិបាកទរខនធ ៤ និងនិបផននរូប លឈាោោះថា ជោ ។
ររណៈប្ែលជាផលរបស់ជាត្ិ
របស់លោកិ
ររិ

បានែល់អាោរប្ែលកំពងរលត្់

វ ិបាកនិ ងករោជរូប ប្ែលលៅថា ភងគខណ ម្ចនវចនត្ថៈថា

លត្ = ររណំ
ប្គ្បថា លសចកដីសាាប់ រ៊ឺ អាោរប្ែលកំ ពងរលត្់របស់លោកិ

វ ិបាកនិងករោជរូប លឈាោោះថា ររណ
លហើ

លនោះ ែូ ចគនជារួ

ងគធរ៌របស់ររណៈប្ែលលព្វល

ងគធរ៌របស់ជាត្ិ បានជាែូ លចនោះលគ្ព្វោះ ជាត្ិ

ជោ ររណៈ ោំង ៣ លនោះ សលរង្កគោះចូលកនងវ ិបាកវែដៈ ។
កនងបែិ ចាសរបាទ្វិភងគ

ប្ែលសប្រដងតរសត្តនតភាជនិ

ន័

សប្រដងលសចកដីរបស់ជោនិងររណៈលនោះថា
លសចកដីចាស់

លសចកដីលសាកលៅ

សក់ សវូា ប្សបកគ្ជួញគ្ជី វ ោររួញេ
ោំង

ណា

របស់សត្ាោំង

លសចកដីគ្គំគ្គ

ក្នអា
លទោះៗ

លធោញបាក់

ោរចាស់ទ្ំក្នឥរនោិ
កនងសត្តនិោ

លទោះៗ

លនោះលៅថា ជោ ។
ោរចត្ិ ោរោាត្
ោលកិ រយ
ិ
ោរប្បកោា
ោរផ្ទដច់ផិដលនូវឥរនោិ

ោរប្បកោា
ក្នខនធោង
ំ

ណា ចាកសត្តនិោ

លទោះៗ លនោះលៅថា ររណ ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

ែូ លចានោះ ជោនិ ងររណៈ កនងបែិចាសរបាទ្លនោះ សំលៅ
ចាស់និងោរសាាប់របស់សត្ាោំង
រ៊ឺ

ប្ែលសនោត្ិលៅកនងលោកលនោះ

ត្ពីជាត្ិោរលកើ ត្លឡើងជាលែើរលៅ

បានែល់ ោរចាស់របស់លោកិ

កោរ

រហូត្ែល់សាាប់លឈាោោះថា

ជោ

វ ិបាក និងករោជរូប ចិត្តជរូប ឧត្ជរូប

អាហារជរូប ។
កនងខណៈប្ែលសត្ាោំង
បានែល់

លសចកដីសាាប់

សាាប់លទោះ

(រលត្់)

លឈាោោះថា

របស់លោកិ

ររណ

វិបាកនិ ងករោជរូប

ចិ ត្តជរូប អាហារជរូប ែូ ចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា
ជី រនតិ ជិ ណណភាវំ រចេ និ ត ឯតយត្ិ = ជោ
សង្កខរធរ៌ ោំង

រប្រងចូលែល់ោរចាស់

លដ្ឋ

អាស្ស័

ធរោជាត្ិ លទោះ ែូលចានោះធរោជាត្ិប្ែលជាលហត្ឱ្យចូលែល់ោរចាស់របស់
សង្កខរធរ៌ ោំងលទោះ លឈាោោះថា ជោ ។
ររនតិ សតត ឯលត្ទត្ិ = ររណំ
សត្ាោំង

រប្រងសាាប់លដ្ឋ

ធរោជាត្ិណា

ប្ែលជាលហត្ក្នោរសាាប់របស់សត្ាោំង

ែូលចានោះធរោជាត្ិ

លទោះ លឈាោោះថា ររណ ។

ជរា ៩ យ៉ាង្
១. វលយវទ្ធិជោ រ៊ឺ ជោប្ែលលកើ ត្លឡើងតរលំដ្ឋប់ ក្នវ័

ែូ ចជា

សក់ សវូា លធោញបាក់ ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវ សរក្សគ្បាកែ និងខនងលោង
ជាលែើរ ។
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បចា

២. សនតត្ិជោ រ៊ឺ ោរចាស់របស់រូប ទរ ប្ែលលកើ ត្ជាប់ត្គន
លរឿ

ៗ លៅរហូត្ែល់សាាប់ ។
៣. ខណិកជោ រ៊ឺ ឋិ ត្ិខណៈរបស់រូបនិងទរប្ែលលកើ ត្ រលត្់

ជាប់ ត្គនលដ្ឋ

អាោរលកើត្លឡើង តំងលៅនិងរលត្់លៅ ។

៤. បាកែជោ រ៊ឺ ជោប្ែលគ្បាកែចាស់ ។
៥. បែិ ចេននជោ រ៊ឺ ជោប្ែលលរើលរិនល
ទរធរ៌ ។
៦.

ើញ បានែល់ ជោរបស់

វ ីចិ ជោ រ៊ឺ ជោប្ែលរិនសប្រដងឱ្យែឹងបាន ែូចជាជោរបស់ភំន

គ្ពោះអាទ្ិ ត្យ គ្ពោះចនោ ឬជោរបស់លកោង កំ លោោះ គ្ករំ ជាលែើ រ ។
៧. សវីចិជោ រ៊ឺ ជោប្ែលសប្រដងឱ្យែឹ ងបាន ែូចជាជោរបស់ផោោះ
រេ

នត ទ្ូ ក

គរ សាថនទ្ី លផសងៗ និងលែើ រលឈើ ជាលែើរ ។

៨. បររត្ថជោ រ៊ឺ ឋិ ត្ិខណៈរបស់ទរ រូប ែូចគនជារួ

ខណិក

ជោ ។
៩. បញ្ា ត្ិតជោ រ៊ឺ ជោលផសងៗ ប្ែលលគ្ៅពី ខណិកជោ ។
កនងជោ ៩ យ៉ា ងលនោះ វលយវទ្ធិជោ រ៊ឺ ជោលដ្ឋ

វ័

លៅប្ចក

ឆានំ

ប្ចកវ ័

លចញលៅបានជា ៣ យ៉ា ង ឬ ១០ យ៉ា ង
ជរាច្ោយវ័យ ៣ យ៉ាង្
កនងសរ័

អា

កខ័

របស់រនសសកំណត្់

ែូ លចនោះរ៊ឺ
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១. បឋរវ័

ោប់ តង
ំ ពីលកើ ត្ែំ បូងរហូត្ែល់អា

សងគហវ ិភារ

២៥ ឆានំ ។

២. ទ្ត្ិ

វ័

ោប់តំងពីអា

២៥ រហូត្ែល់ ៥០ ឆានំ ។

៣. ត្ត្ិ

វ័

ោប់ តំងពី អា

៥០ រហូត្ែល់ ៧៥ ឆានំ ។

ោលសប្រដងវ័

តរកំ ណត្់ អា

១. រនោទ្សកវ័

វ័

២. ខិ ឌ្ឌាទ្សកវ័

វ័

កខ័

១០០ ឆានំ ប្ចកបាន ១០ វ័

លកោងខាី តំងពី អា
សបា

រ៊ឺ

១ ឆានំែល់ ១០ ឆានំ

លភាើត្លភាើន តំងពីអា

១០ ែល់

២០ ឆានំ
៣. វណណ ទ្សកវ ័

វ័

វ័

៤. ពលទ្សកវ័
៥. បញ្ញាទ្សកវ័

ស្សស់សាអត្ តំងពីអា

២០ ែល់ ៣០ ឆានំ

ម្ចនកម្ចាំង តំងពីអា

៣០ ែល់ ៤០ ឆានំ

ម្ចនបញ្ញា តំងពីអា

៤០ ែល់ ៥០ ឆានំ

វ័

៦. ហានិ ទ្សកវ ័

វ ័ គ្ទ្ុឌលគ្ោរ តំងពីអា

៧. បព្វភរទ្សកវ័

វ័

ប្ែលោ

៥០ ែល់ ៦០ ឆានំ

ចាប់ លផដើរលោង តំងពីអា

៦០ ែល់ ៧០ ឆានំ
៨. វងាទ្សកវ័

វ័

៨០ ឆានំ
៩. លម្ចរូ ហទ្សកវ័
១០. ស

នទ្សកវ័

ប្ែលោងោ
វ័

វ័

លោង តំងពីអា

វលងាង តំងពីអា

៨០ ែល់ ៩០ ឆានំ

លែក តំងពីអា

៩០ ែល់ ១០០ឆានំ

កនងបែិ ចាសរបាទ្លនោះ ព្វកយថា ជោ សំលៅ
និ ងបាកែជោ លហើ

៧០ ែល់

ក វលយវទ្ធិជោ

ជោោំង ២ លនោះ ជាជោប្ែលោក់ទ្ងជារួ
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រូបធរ៌ ប៉ាលណាណោះ

បចា

ជោោំងលនោះរិនម្ចនកនងទរធរ៌

រប្រងរិនម្ចនែល់ពួកលទ្វត និ ងគ្ពហោោំង

សងគហវ ិភារ

វលយវទ្ធិជោ

លនោះ

លគ្ព្វោះម្ចនករោជរូប

ជារូលដ្ឋានគ្បាកែលគ្ចើ នជាងឧត្ជរូបនិ ងអាហារជរូប ចំ ប្ណករនសស
និ ងត្ិរចាេនោំង

ករោជរូបម្ចនត្ិចជាងឧត្ជរូបនិងអាហារជរូប

វលយវទ្ធិជោ លទ្ើ បគ្បាកែ ។
ម្រណៈមន ៩ យ៉ាង្
១. សរោត្ិររណ រ៊ឺ ោរសាាប់របស់សត្ាោំង
លៅថា

នកលនោះសាាប់

២.

ប្ែលសនោត្

នកលទោះសាាប់ ។

សនតត្ិររណ

រ៊ឺ

ោរជាប់ ត្របស់ទររូប

ប្ែលម្ចនោរ

ប្គ្បគ្បួលលៅ រិនតំងលៅែប្ែល ែូចជារូបលៅដ ប្ែលលកើត្លឡើងកនង
ខណៈលែើររកកណា
ដ លក្េៃ
រូបគ្ត្ជាក់ ក៏លកើ ត្លឡើង
សបា

លពលចូ លកនងរាប់រូបលៅដលទោះក៏រលត្់ លៅ
ឬទរប្ែលម្ចនោរខូចចិត្ត

ែល់លពល

ចិ ត្តលកើ ត្លឡើង ោរខូចចិ ត្តក៏រលត្់ លៅ ែូលចនោះជាលែើរ ។
៣. ខណិកររណ រ៊ឺ ោររលត្់របស់ទររូបគ្រប់ៗ ភងគខណៈ ។
៤. សរលចេទ្ររណ រ៊ឺ ោរបរិនិព្វានរបស់គ្ពោះ រហនតោំង

ប្ែលរិ នម្ចនោរលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ ។
៥. ជាត្ិ កខ

ររណ រ៊ឺ លសចកដីសាាប់ កនងភពជាត្ិ នីរួ

៦. ឧបការរណ រ៊ឺ ោរសាាប់ប្ែលកំណត្់អា
ករោក៏លៅរិនោន់ ស់ ប្ត្សាាប់លដ្ឋ

អាស្ស័
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ៗ។

លៅរិនោន់ ស់

ោរពាយររបស់ខួាន
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សងគហវ ិភារ

បចា

ឬរបស់ នកែក្ទ្លដ្ឋ

ំ ណាចឧបលចេទ្កករោ ។

៧. សរសររណ រ៊ឺលសចកដីសាាប់ប្ែលែល់កំណត្់អា
៨.

អា

កខ

ររណ

និងករោ។

រ៊ឺ លសចកដីសាាប់ ប្ែលែល់កំណត្់អា

សូរបីករោលៅរិនោន់ ស់កីដ ។
៩. បញ្ា កខ

ររណ រ៊ឺ លសចកដីសាាប់ប្ែលែល់ោរកំ ណត្់របស់

បណយនិ ងករោ សូរបីអា

លៅរិ នោន់ ស់កីដ ។

កនងបែិចាសរបាទ្លនោះ ព្វកយថា ររណ សំលៅ
ជាត្ិ កខ

ររណ

ឧបការរណ

បញ្ា កខ

ររណ ប៉ាលណាណោះ ។
តំងពីជាត្ិ កខ

សរសររណ

ររណៈរហូត្ែល់បញ្ា កខ

អា

ក សរោត្ិររណ
កខ

ររណ

និ ង

ររណៈោំង ៥ យ៉ា ង

លនោះ ក៏ចាត្់ ចូលកនងសរោត្ិររណៈលទោះឯង ។
ជោនិ ងររណៈប្ែលលព្វលរកលនោះ ម្ចនសភាពជា និ ែា រ៊ឺ ជា
អាររោណ៍ប្ែលរិ នជាទ្ីគ្បាថាន

ប្ត្សត្ាោំង

ក៏លជៀសវងរិនបាន

គ្ត្ូវជួ បគ្បសពាគនោំង ស់ រិ នម្ចនផាូវលរចឱ្យផត្បានលឡើ

ប្ែលជា

ែូលចនោះលគ្ព្វោះគ្ត្ូវម្ចនជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើត្របស់សត្ាលទោះឯង ជាលែើរលហត្ ។
លបើ នកណាម្ចនោរខាាចជោ ររណៈ ក៏ចាំបាច់គ្ត្ូវរកផាូវទ្ម្ចា

ជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើ ត្លនោះ លទ្ើបអាចផត្បាន ។
ិ ីទ្ម្ចា
វធ

ជាត្ិ លនោះ

បានែល់ ោរទ្ម្ចា

ក៏ម្ចនប្ត្កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទលនោះប៉ា លណាណោះ

ករោភវៈ ឱ្យ ស់ែល់ទ្ីបំផត្ លហើ

ករោភវៈឱ្យែល់ទ្ីបំផត្បានលទោះ គ្ត្ូវទ្ម្ចា
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ោរទ្ម្ចា

ត្ណា
ា ឧបាោន រ៊ឺ ទ្ម្ចា
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បចា

កិ លលសឱ្យជាសរលចេទ្បបហាន
ទ្ម្ចា

ោរទ្ម្ចា

សងគហវ ិភារ

ជាត្ិ លទ្ើ បលៅគ្ត្ង់ោរ

កិ លលសត្ណា
ា ែូចប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគគ្តស់ទ្កកនង រ ិ

ថា សរទ្

សចាៈ ៤

ៈជាធរ៌ ប្ែលរួរលោះលទោះឯង ។

ិ ងគ ែាកថា
ជាត្ិ ជោ ររណៈ ោំង ៣ យ៉ា ងលនោះ កនងសចាវភ

គ្ពោះពទ្ធលោសាចារយ បានឧបម្ចលគ្បៀបលធៀបទ្កថា
ជាត្ិ ជោ ររណៈ ោំង ៣ លនោះ ែូចជាបរស ៣ ទក់ រួរក្ែគន
លបាកបលញ្ញ
េ ត្សគ្ត្ូវ

កលៅសម្ចាប់

បរសទ្ី ១ ទ្ទ្ួលទទ្ីជា នកបបួលសគ្ត្ូវឱ្យចូលលៅោន់ក្គ្ពលដ្ឋ
ោរលព្វលសរលសើរ ំពីសគ្រស់តរធរោជាត្ិរបស់ក្គ្ពលទោះឱ្យសាដប់
រហូត្លធាើឱ្យចង់ លៅលរើលសគ្រស់តរោរពណ៌ទលទោះ ។
បរសទ្ី ២ ទ្ទ្ួ លទទ្ី លធាើោរគ្បទ្ូសោ៉ា

លបៀត្លបៀនសគ្ត្ូវលទោះ

ឱ្យរងរបួស ស់កម្ចាំង ។
បរសទ្ី ៣ លធាើទទ្ីជា ក
ន គ្បហារឱ្យែល់នូវលសចកដីសាាប់ ។
លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា បរសទ្ី ១ លគ្បៀបែូ ចជាត្ិ រ៊ឺ

នកទំ

សគ្ត្ូវចូ លលៅោន់ក្គ្ព ែូ ចោរលកើ ត្លឡើងរបស់ខនធ ៥ កនងភពលទោះៗ
បរសទ្ី ២ លគ្បៀបែូចជោ រ៊ឺ ោរលបៀត្លបៀនខនធ ៥ របស់សត្ាោំង
ឱ្យគ្ទ្ុឌលគ្ោរចោះ

ែូ ចោរគ្បទ្ូសោ៉ា

សគ្ត្ូវឱ្យ ស់កម្ចាំង

ចំប្ណក

បរសទ្ី ៣ លគ្បៀបែូចររណៈ ប្ែលលធាើឱ្យខនធ ៥ របស់សត្ាប្បកោា
រលត្់លៅកនងភពលទោះៗ ែូចោរគ្បហារសគ្ត្ូវឱ្យសាាប់ លសចកដីឧបលរ
លនោះក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
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បចា

វិនិច័េ

លដ្ឋ

លកខ ណៈ ជាលែើររបស់ ជោ

ខនធបរិបាកលកខណា

ម្ចនោរចាស់របស់ខនធ ៥ ជាលកខណៈ

ររណូបន

ម្ចនោរទំចូលលៅជិ ត្លសចកដីសាាប់ជាកិ ចា

នរសា

លយពានវិទសបចាបបដ្ឋាទ ម្ចនោរទ្ម្ចា
បរិបចាម្ចនរូបបទ្ដ្ឋាទ
វិនិច័េ

ប្ែលលអជាផល

ម្ចនរូបកំពងចាស់ ជាលហត្ជិ ត្ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាលែើររបស់ ររណៈ

ចត្ិ លកខណំ
វិលយររសំ

វ័

ម្ចនោរោាត្ចាកភព ជាលកខណៈ
ម្ចនោរោាត្ចាកវត្ថប្ែលោាប់ជួបោាប់ល

វិបបវសបចាបបដ្ឋានំ

ើញជាកិ ចា

ម្ចនោរផ្ទាស់ពីភពចាស់ ជាផល

បរិភិជាម្ចនទររូបបទ្ដ្ឋានំ ម្ចនទររូបប្ែលកំ ពងរលត្់ ជាលហត្ជិត្ ។
សលរង្កគោះបចា័

២៤ កនងបទ្

ជាត្ិ បបចាយ ជោររណំ
លដ្ឋ

ភិធរោន័

រិនម្ចនបចា័

សលរង្កគោះទ្កលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

លគ្ព្វោះជោបានែល់ឋិត្ិខណៈរបស់ទរនិងរូប ររណៈ បានែល់ ភងគខណៈ
របស់ទរនិងរូប ។
លដ្ឋ
ជាត្ិជាបចា័
បកត្ូ បនិ សស

សត្តនតន័

ម្ចនបចា័

សលរង្កគោះបាន រ៊ឺ

ែល់ជោ ររណៈ លដ្ឋ
បបចា័

។
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លសាកៈ បរិលទ្វៈ ទ្កខ លោរនសស ឧបាយស ប្ែលជា

ផលរបស់ជាត្ិ លនោះ ម្ចនចំ លព្វោះកនងោរភូ រិ ១១ ប៉ា លណាណោះ រិ នគ្បាកែ
ទ្ូ លៅកនងភូ រិោំងពួ ង បានលសចកដីថា

ធរ៌ ោំងលនោះ រិ នម្ចនលៅកនង

រូបភូ រិនិង រូបភូ រិលទ្ ។
ត្ថរបស់ លសាក
លសចកដីលសាកលៅខូចចិត្ត លឈាោោះថា លសាក ម្ចនវចនត្ថៈថា
លសាចនំ = លសាលោ ប្គ្បថា លសចកដីលសាកលៅ លឈាោោះថា លសាក
លដ្ឋ

សភាវធរ៌

បានែល់

លោរនសសលវទ្ទ

ប្ែលគ្បកបកនង

លោសរូលចិ ត្ត ២ ។
ន័
លសាចនតិ ចិ ត្តបរិ

ហំ រចេនិត ឯលត្ទត្ិ = លសាលោ

ប្គ្បថា សត្ាោំង
ោរលៅដគ្កហា

រា៉ា ងលទ្ៀត្
រប្រងម្ចនលសចកដីលសាកលៅ ចូលែល់

លគ្ព្វោះអាស្ស័

ធរោជា ត្ិណា ែូលចានោះធរោជាត្ិ ប្ែលជា

លហត្ក្នលសចកដីលសាកលៅលៅដគ្កហា
លឈាោោះថា

លសាក

បានែល់

របស់សត្ាោំង

លោរនសសលវទ្ទ

លទោះ
ប្ែលគ្បកបកនង

លោសរូលចិ ត្ត ២ ែួ ង ប្ែលលកើ ត្ពី ពយសនៈ ៥ យ៉ា ង
ពយសន រ៊ឺ ោរវ ិទសប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើ ត្លសាកៈលទោះ ម្ចន ៥
យ៉ា ង រ៊ឺ
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បចា

១. ញាត្ិ ពយសន ោរវ ិទសក្នញាត្ិ បានែល់ ម្ចត បិ ត
បគ្ត្ធីត សាារី ភរិយ រួរោំងរិ ត្ស
ត ម្ចាញ់គ្ត្ូវគ្ព្វត្់គ្បាសលៅ ។
២. លភារពយសន ោរវ ិទសក្នគ្ទ្ពយសរបត្តិ រួរោំង
គ្ត្ូវវិទសលៅលដ្ឋ
ឬគ្ត្ូវែក

រគីភ័

ឧទ្កភ័

ោំង

សី លពយសន

លោរភ័

ោរវិទសក្នសីល

ោជភ័

លបៀត្លបៀន ។
សំលៅែល់

សិោខបទ្

ប្ែលរកាលទោះគ្ត្ូវដ្ឋច់ ។
៥. ទ្ិ ែិ ាពយសន ោរវ ិទសលគ្ព្វោះ

ល

លចារភ័

ស ែករខត្ំ ប្ណងជាលែើរ ។

៣. លោរពយសន ោរវិទសលដ្ឋ
៤.

វត្ភ័

សស័កិ ដ

ើញខសចាកលសចកដីពិត្ លធាើឱ្យទ្ម្ចា
ពយសនណារួ

ល់ល

ើញ រ៊ឺ ម្ចនោរ

សម្ចោទ្ិែិោ
ា រ

ល់ល

ល់

ើញគ្ត្ូវ ។

កនង ៥ គ្បោរលនោះ លបើ គ្បាកែលឡើងែល់បរគល

ណារប្រងញាំងលសចកដីលសាកលៅរកោន់ បរគលលទោះ លសាក លទ្ើ បលកើត្
លឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័
វិនិច័េ
លទតនិ ជា

ពយសនៈជាលែើ រ ។
លកខណៈជាលែើ ររបស់ លសាក

នលកខលណា

លចលតបរិនិជា

ម្ចនោរែត្បំផ្ទាញសភាពខាងកនង
ខាួនជាលកខណៈ

នរលសា

លធាើឱ្យចិត្តលៅដគ្កហា

នលសាចនបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរលសាកលៅលរឿ

លោសចិ ត្តបាទ្បទ្ដ្ឋាលទ

ជាកិចា
ៗ ជាផល

ម្ចនលោសរូលចិត្តជាលហត្ជិ ត្ ។
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ត្ថរបស់ បរិលទ្វ
បរិលទ្វនំ = បរិលទ្លវ ប្គ្បថា ទ្ួ ញ
បរិលទ្វ ។
ន័

ំ ោរខសឹកខសួល លឈាោោះថា

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ត្ំ ត្ំ បវត្តឹ បរិកិលត្តតា លទ្វនតិ កនោនិត ឯលត្ទត្ិ = បរិលទ្លវ
ប្គ្បថា សត្ាោំង

ខសឹកខសួល ទ្ួញ

ំ លដ្ឋ

ណា ធរោជាត្ិប្ែលជាលហត្ក្នោរខសឹកខសួលទ្ួញ

អាស្ស័

ធរោជាត្ិ

ំរបស់សត្ាោំង

លទោះ លឈាោោះថា បរិលទ្វ ។
លដ្ឋ

សភាវធរ៌ បានែល់ សំលឡង ប្ែលលកើត្ពីលោសរូលចិ ត្ត

(ចិ ត្តវ ិបោាសសទ្ោ) លគ្ព្វោះអាស្ស័
វិនិច័េ

ពយសនៈណារួ

ជាលហត្ ។

លកខណៈ ជាលែើ ររបស់ បរិលទ្វ

ោលបបនលកខលណា

ម្ចនោរ

ំលរៀបោប់ជាលកខណៈ

រណលោសបរិកិត្តនរលសា

ម្ចនោរ

ំលរៀបោប់ែល់រណនិង

លោសជាកិចា
សរភរបចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនចិត្តគ្ជួលគ្ចបល់រិនតំងម្ចំជាផល

លោសចិ ត្តជរហាភូ ត្បទ្ដ្ឋាលទ

ម្ចនរហាភូ ត្រូបប្ែលលកើ ត្ពី
លោសរូលចិ ត្តជាលហត្ជិ ត្ ។
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ត្ថរបស់ ទ្កខ
ម្ចនវចនត្ថៈថា
ទ្កចេិត្ំ ហតា ោ
ប្គ្បថា

ិកសខំ ខណត្ីត្ិ = ទ្កខំ (វ) ទ្កខរនតិ = ទ្កខំ

ធរោជាត្ិណាប្ែលរួរសអប់និងទ្ម្ចា

ធរោជាត្ិ លទោះ លឈាោោះថា ទ្កខ ឬសត្ាោំង

លសចកដីសខោ

រប្រង ត្់ធន់បានលដ្ឋ

លំបាកែល់លវទ្ទណា ែូលចានោះលវទ្ទលទោះលឈាោោះថា ទ្កខ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ខរិ ត្ំ ទ្ការនតិ = ទ្កខំ លវទ្ទណាប្ែល ត្់ធន់បានលដ្ឋ
ែូ លចានោះលវទ្ទលទោះ លឈាោោះថា ទ្កខ បានែល់ ោ
លសចកដីទ្កខប្ែលលកើត្លឡើងផាូវោ
វិនិច័េ
ោ

លំបាក

ិកទ្កខលវទ្ទ រ៊ឺ

។

លកខណៈជាលែើររបស់ ទ្កខ

បី ឡនលកខ ណំ

ម្ចនោរលបៀត្លបៀនោងោ

ទ្បបញ្ញានំ លោរនសសករណរសំ

ជាលកខណៈ

ម្ចនលហត្ឱ្យលោរនសសលកើ ត្

លឡើងែល់ នកម្ចនបញ្ញាត្ិចជាកិ ចា
ោ
ោ

ិ ោព្វធបចាបបដ្ឋានំ ម្ចនោរឈ៊ឺចាប់ ផូាវោ
បសាទ្បទ្ដ្ឋានំ

លសចកដីទ្កខោ

ម្ចនោ

ជាផល

បសាទ្ជាលហត្ជិត្ ។

លនោះ ជាទ្កខពិលសស លគ្ព្វោះជាលហត្ឱ្យែល់ោរ

លបៀត្លបៀនផាូវចិ ត្ត លធាើឱ្យរិ នសបា

ចិត្តផង ។
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គ្ពោះពទ្ធលោសាចារយ សប្រដងទ្កកនងសចាវ ិភងគ ែាកថា និ ងវ ិសទ្ធិររគ
ែាកថា ថា
បី លឡត្ិ ោ
ជន

ត្ិ

ប្គ្បថា ោ
ទ្កខលនោះ

ិ ករិ ទ្ំ,

ទ្កខញ្ា ម្ចនសំ ភិល

ា

សាោ ត្សាោ, ទ្កខនិ ត វិលសសលត វត្តំ ។
ិ កទ្កខ រប្រងលបៀត្លបៀន ក
ន ប្ែលកំ ពងទ្ទ្ួលលសចកដី

និ ងអាចលធាើឱ្យទ្កខផូាវចិ ត្តលកើត្លឡើងបានលគ្ចើ នលដ្ឋ

លហត្ណា

លហត្លទោះគ្ពោះពទ្ធ ងគ លទ្ើបគ្តស់ថា ជាទ្កខពិលសស ។
ត្ថរបស់ លោរនសស
ម្ចនវចនត្ថៈថា
ទ្រនសស ភាលវ = លោរនសសំ
សបា

ធរោជាត្ិណា ជាលហត្ឱ្យរិ ន

ចិត្ត ធរោជាត្ិលទោះ លឈាោោះថា លោរនសស បានែល់ លចត្សិកទ្កខ

រ៊ឺ លោរនសសលវទ្ទ ។
លហត្ឱ្យលកើ ត្ោររិ នសបា

ចិត្ត រ៊ឺ លោរនសសលវទ្ទ ប្ែល

លព្វលែល់ទ្កខសចា ។
ោម្សុត្តនតន័យ គឺ
១. ជួ បជារួ

វត្ថប្ែលរិនលពញចិ ត្ត ( បបិល

២. គ្ព្វត្់គ្បាសចាកវត្ថជាទ្ីស្ស

ញ់ (បិ ល

៣. គ្បាថានរបស់ណា រិ នបានរបស់លទោះ (
លដ្ឋ

ហិ សរបលយលគ)
ហិ វិបបលយលគ)
របិចំេ ន លភត្ិ )

លហត្លនោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់ដ្ឋស់លត្ឿនពទ្ធបរិស័ទ្ទ្ក
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កនងធរោបទ្គថា ថា
ម្ច បិ ល

ហិ សម្ចរញ្េិ

បិ យនំ

ទ្សសនំ ទ្កខំ

បបិល

បបិយនញ្ា ទ្សសនំ ។

កំ រប់រកសត្ានឹងសង្កខរោំង
ជាទ្ីស្ស
ស្ស

ប្ែលជាទ្ី ស្ស

ញ់ កនងោលណាៗ លឡើ

នឹងសង្កខរជាទ្ីស្ស

ញ់កីដ

ហិ កោចនំ
ញ់ នឹងរិន

លគ្ព្វោះថា ោររិនចួបគ្បសពាសត្ា

ោរចួបគ្បសពាសត្ានឹងសង្កខររិ នជាទ្ី

ញ់កីដ ជាលហត្ទំរកនូវទ្កខ ។ (បិែកភារ ៥២ ទំព័រ ៦៥) ។
លដ្ឋ

គ្ពោះពទ្ធបំណង និ ងឱ្យលចញចាកពួ ករណៈលៅប្ត្ម្ចនក់ឯង

លែើ របីគ្បគ្ពឹ ត្តធរ៌ លទោះឯង ។
វិនិច័េ

លកខណៈ ជាលែើ ររបស់ លោរនសស

ចិ ត្តបីឡនលកខ ណំ

ម្ចនោរលបៀត្លបៀនចិត្តជាលកខណៈ

រលទវិោត្រសំ

ម្ចនោរលធាើបាបចិ ត្តជាកិ ចា

ម្ចនសពាធិ បចាបបដ្ឋានំ

ម្ចនោររិនសបា

ហទ្

ម្ចនហទ្

វត្ថបទ្ដ្ឋានំ

ចិ ត្តជាផល

វត្ថជាលហត្ជិត្ ។

ត្ថរបស់ ឧបាយស
ភលសា អាយសនំ = ឧបាយលសា
លសចកដីលំបាកចិ ត្តយ៉ាងខាាំង លឈាោោះថា ឧបាយស បានែល់
លោសលចត្សិ ក ប្ែលអាស្ស័

ពយសនៈណារួ
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ឧបាយស

ជាោរលំបាកចិត្តរា៉ា ង

រ៊ឺ

សងគហវ ិភារ

ោរចលងអៀត្ចងអល់ចិត្ត

ឬខូ ចចិត្តយ៉ាងខាាំង ប្ែលជាប់រកពីលសាកៈនិងបរ ិលទ្វៈ លព្វលរ៊ឺ លសចកដី
លសាកលៅខូ ចចិត្ត គ្គែំ បូងលឈាោោះថា លសាក ោលលសាកៈម្ចនកម្ចាំង
លឡើង

រហូត្ែល់ថានក់បរិលទ្វៈ

ោរខូ ចចិ ត្តយ៉ាងខាាំងជាប់ ត្ពីបរ ិលទ្វៈ

ែល់ថានក់ ឧបាយសៈ ប្ែលោប់ជាកំពូលក្នោរលសាកលៅ លធាើឱ្យម្ចន
ចិ ត្តសត្ហួ
ៃួ
ត្ប្ហង
លសៃៀរនិ យ

ម្ចនអាោរ

ំរិនលចញ លពលខាោះែល់វ ិសញ្ាី ឬោា

រិនបាន

រនសសខូ ចសត្ិ
ជារួ

រិនអាចត្តំងនិងសភាពលនោះបាន

ឬអាចែល់ោរសម្ចាប់ ខួានឯងបាន លដ្ឋ

នកប្ែលបានជួ បពយសនៈណារួ

បចាបបននភាារៗ

សាបសូនយលដ្ឋ

លចារភ័

រគិភ័

លគ្ចើ នលកើត្

ប្ែលរិនោាប់ រិត្រកពី រន

ែូ ចជាម្ចត បិត បគ្ត្ ភរិយ ឬរនសសជាទ្ីស្ស
គ្ព្វត្់គ្បាសលចាលគនលដ្ឋ

លៅជា

ញ់ខាាំង គ្ត្ូវសាាប់

ឬគ្ទ្ពយសរបត្តិគ្ត្ូវវិទស

គ្ត្ូវលរឆ្លបាកជាលែើរ ឬលោរភ័

ប្ែលគ្ត្ូវរការិនបាន ោំងលនោះជាលែើ រ លធាើឱ្យ នកលទោះបានទ្ទ្ួ លោរ
ប៉ាោះទ្ងគិចផាូវចិ ត្តយ៉ាងខាាំង ជាោរចលងអៀត្ចងអល់ចិត្តប្ែលរិនអាចគ្ោំបាន
ោំងលនោះលឈាោោះថា

ឧបាយស

ែូ ចគ្ពោះកចាា

នសប្រដងទ្កកនង

រហានិ លទ្ោសគ្ពោះបាលីថា
ត្សស លច ោរ
លត្ ោម្ច បរិហា
ប្គ្បថា
ោរោំង

ម្ចនសស
នតិ

លបើោលសត្ាលទោះ

ឆ្នោជាត្សស ជនតលទ

សលាវលិ ោធវ របបត្ិ ។
ម្ចនឆ្នោៈលកើត្លហើ

លទោះ សាបសូនយលៅវ ិញ សត្ារប្រងលៅដគ្កហា
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គ្ពួញរត្ ។ (បិែកភារ ៦៤ ទ្ំព័រ ៥)
ច្សឆក្េីច្សសង្គានរវាង្ច្ោក្ៈ បរ ិច្ទវៈ ឧបាយសៈ
លសាក រ៊ឺ លសចកដីលសាកលៅខូ ចចិត្ត បានែល់ លោរនសសលវទ្ទ ។
បរិលទ្វ រ៊ឺ ោរ

ំ លរៀបោប់ បានែល់ ចិត្តជវិបោាសសទ្ោ ប្ែលលកើត្

ពី លោសរូលចិ ត្ត ។
ឧបាយស រ៊ឺ ោរចលងអៀត្ចងអល់ចិត្ត ឬោរលំបាកចិត្តយ៉ាងខាាំង
បានែល់ លោសរូ លចិត្ត ។
សភាវធរ៌ ោំង ៣ យ៉ា ងលនោះ ឧបម្ចែូចលគ្បងលៅកនងខោោះប្ែល
តំងលៅលលើចរង្កាន ោលលគ្បងគ្ត្ូវកលដដែត្

ក៏ ចាប់ លផដើរលៅដលឡើងជា

លំដ្ឋប់ ោលកលដដរបស់លគ្បងលឡើងែល់ចំណចពោះលហើ
នឹងពោះលឡើង ោលរ ំង្កស់ឱ្យពោះ
រហូត្ែល់ទ្ីបំផត្លហើ

លគ្បងលទោះក៏

ូរៗ លៅកលដដក៏នឹងលឡើងខពស់ខាាំងលៅៗ

ក៏ម្ចនប្ផសងគ្បាកែលឡើង ត្ពីលទោះលគ្បងក៏ រង
ី

បនតិចរដងៗ រហូត្ែល់ ស់ ។
ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

លសាក

លគ្បៀបែូ ចកលដដរបស់លគ្បងប្ែល

លទ្ើ បចាប់ លផដើរលៅដលឡើងរក ។
បរិលទ្វ លគ្បៀបែូចលគ្បងប្ែលកំពងពោះ ។
ឧបាយស
លហើ

លគ្បៀបែូចលគ្បងប្ែលលៅដខាាំងរហូត្ែល់ទ្ីបំផត្

ក៏រង
ី បនតិចរដងៗ រហូត្ែល់ ស់ ។

គ្ពោះពទ្ធលោសាចារយសប្រដងទ្កកនងវ ិសទ្ធិររគ ែាកថា ថា
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បចា

ភាជនលទត លត្លបាលោ

ឧត្តរត
ិ ា ច និ កខលម្ច

លសសសស ខ

ឥលរលហលត្ ត្លយសម្ច ។

បាលោត្ិ

សងគហវ ិភារ

ប្គ្បថា លសាកៈ បរិលទ្វៈ ឧបាយសៈ ោំង ៣ លនោះ លគ្បៀបែូ ចោរ
គ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់លគ្បងោំង ៣

គ្បលភទ្ រ៊ឺ

ភាជនៈ ១ គ្បលភទ្ លគ្បងប្ែលលៅដលឡើងលហើ

លគ្បងប្ែលពោះលឡើងកនង
១ គ្បលភទ្ ត្ពីលទោះលគ្បង

ប្ែលលៅសល់ក៏លៅដរហូត្ែល់រង
ី សៃត្
ួ ១ គ្បលភទ្ ។
វិនិច័េ

លកខណៈ ជាលែើររបស់ ឧបាយសៈ

ចិ ត្តបរិទ្ហនលកខលណា ម្ចនោរែត្ចិត្តយ៉ាងធៃន់ជាលកខណៈ
និ ត្ថននរលសា

ម្ចនោរែកែលងាើរធំ ជាកិ ចា

វិសាទ្បចាបបដ្ឋាលទ

ម្ចនោរខាោះកម្ចាំងោ

ហទ្

ម្ចនហទ្

វត្ថបទ្ដ្ឋាលទ

សលរង្កគោះបចា័

និ ងចិ ត្តជាផល

វត្ថជាលហត្ជិ ត្ ។

២៤ ចូ លកនងបទ្

ជាត្ិ បបចាយ លសាកបរិលទ្វទ្កខលោរនសសបាយសា សរភវនតិ
ជាត្ិជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ លសាកៈ បរលិ ទ្វៈ ទ្កខ លោរនសស

ឧបាយសៈ ោំងលនោះបាន ំណាចបចា័
តរប្ែលសប្រដងរកលហើ

ោំង ស់លនោះ

ឱ្យល

បបចា័

។

ើញោរវ ិលវល់

រ៊ឺ បែិ ចាសរបាទ្ធរ៌ ម្ចន វ ិជាាជាលែើរ

លកើ ត្សាាប់របស់សត្ាោំង
ប្ត្បណា
ដ សត្ាោំង

១ រ៊ឺ បកត្ូ បនិសស

លដ្ឋ

លគ្ចើន

ិ តរលហត្ផលរបស់ធរោជាត្ិ
របស់ជីវត្
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សងគហវ ិភារ

សរោត្ិបញ្ា ត្ិ លត ផសងៗ ប្ែលរិ នគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវតរលសចកដីពិត្ លដ្ឋ
ខសថា ម្ចនសត្ា បរគល ត្ួ ខួាន ល
បរស

ើង លរ

ក
ន លទោះលកើត្

សម្ចគល់

នកលនោះសាាប់ ។

លបើ លព្វលតរសភាវៈប្ែលពិត្ សត្ា បរគល ត្ួ ខួន
ា
ល
ស្រសតី

ោំងលនោះរិនម្ចនលឡើ

ើង លរ

ម្ចនប្ត្សភាវៈប្ែលជារូបធរ៌

ទរធរ៌ ជាលហត្ ជាផលលកើ ត្លឡើងជាប់ត្គនលៅរិនដ្ឋច់ គ្កប្ស រូបធរ៌
ទរធរ៌ ោំងលនោះសទ្ធប្ត្ជាកងទ្កខោំង ស់
នកណារួ

ជា នកសាងលឡើង

ក៏ លគ្ព្វោះអាស្ស័
លដ្ឋ
លកវលសស

បចា័

នឹងធរ៌ ោំងលនោះរិនម្ចន

ោរលកើ ត្លឡើងរបស់ធរោជាត្ិ ោំងលនោះ

ិ ា ជាលែើ រ ។
លផសងៗ ម្ចន វជា

លហត្លនោះ

គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់ថា

ទ្កខកខនធសស

សរទ្លយ

លហាត្ិ

ប្គ្បថា

ឯវលរត្សស
ោរលកើ ត្លឡើង

ក្នកងទ្កខោំង ស់នោះ រប្រងម្ចនយ៉ា ងលនោះ ។
ោលពិ ចារណាតរបែិ ចាសរបាទ្ធរ៌លហើ
ិ ោំង
បណា
ដ វត្ថប្ែលម្ចនជី វត្

រិនថា

ជា បា

លទ្វត ឬគ្ពហោកីដ ោំងលនោះគ្បាកែលឡើងបានលគ្ព្វោះ

នឹងល
សត្ា

ើញបានថា
រនសស

វ ិជាា ជាលែើរលហត្

លទោះឯង ។
លបើ ែោបណា វ ិជាាលៅម្ចន ោរលកើ ត្ ោរសាាប់ របស់សត្ាោំងក៏ លៅរិនម្ចនទ្ី បំផត្ែោបលទោះ ោលណាបានលធាើ វិជាាឱ្យ ស់
ែល់ទ្ីបំផត្បានលហើ
ក៏ប្លងម្ចន លដ្ឋ
ធរ៌ លដ្ឋ

ោរលកើត្ ចាស់ ឈ៊ឺ សាាប់ របស់សត្ាោំង

លហត្លនោះគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់បែិចាសរបាទ្

បែិ លោរលទ្សទថា

វិជាា
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សង្កខរនិ លោលោ

សង្កខរនិលោោ

វិញ្ញាណនិលោលោ

ទររូបនិ លោលោ ទររូបនិ លោោ ស

សងគហវ ិភារ

វិញ្ញាណនិ លោោ

ត្ននិ លោលោ ស

ត្ន-

និ លោោ ផសសនិ លោលោ ផសសនិលោោ លវទ្ទនិ លោលោ លវទ្ទនិ លោោ
ត្ណា
ា និ លោលោ
ភវនិ លោលោ

ត្ណា
ា និលោោ
ភវនិលោោ

ឧបាោននិ លោលោ

ជាត្ិ និលោលោ

ឧបាោននិលោោ

ជាត្ិ និលោោ

ជោររណំ

លសាកបរ ិលទ្វទ្កខលោរនសសបាយសា និរជឈនតិ ។ ឯវលរត្សស លកវលសស
ទ្កខ កខនធសស និ លោលោ លហាត្ិ ។

ោររលត្់ ក្នសង្កខរ លគ្ព្វោះោរវ ិទសនិងោររលត្់ ឥត្លសសសល់

ក្ន វិជាា ោររលត្់ ក្នវិញ្ញាណ លគ្ព្វោះោររលត្់ ក្នសង្កខរ ោររលត្់ក្ន
ិ ា ណ ោររលត្់ ក្នអា
ទររូប លគ្ព្វោះោររលត្់ ក្នវញ្ញ

ត្នៈ ៦ លគ្ព្វោះោរ

រលត្់ ក្នទររូប ោររលត្់ក្នផសសៈ លគ្ព្វោះោររលត្់ក្នអា
ោររលត្់ ក្នលវទ្ទ

លគ្ព្វោះោររលត្់ក្នផសសៈ

លគ្ព្វោះោររលត្់ ក្នលវទ្ទ

ោររលត្់ក្នឧបាោន

ត្នៈ ៦

ោររលត្់ក្នត្ណា
ា
លគ្ព្វោះោររលត្់ក្ន

ត្ណា
ា ោររលត្់ក្នភព លគ្ព្វោះោររលត្់ក្នឧបាោន ោររលត្់ក្នជាត្ិ
លគ្ព្វោះោររលត្់ក្នភព ជោររណៈ លសចកដីលសាកសាដ
លសចកដីលំបាកោ

លសចកដីខសឹកខសួល

លំបាកចិត្ត និងលសចកដីចលងអៀត្ចងអ ល់ចិត្ត ក៏រប្រង

រលត្់ លៅ លគ្ព្វោះោររលត្់ក្នជាត្ិ ។ ោររលត្់ក្នកងទ្កខោំង ស់នោះ
រប្រងម្ចនយ៉ា ងលនោះ ។ (បិែកភារ ៣៣១ ទ្ំព័រ ៣)
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បចា

ិ ា រិនម្ចនសល់
លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្ន វជា

លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ំ ណាចវ ិជាា

ិ រៈលទោះឯង សង្កខរ រ៊ឺ កសលករោនិង កសលករោ
ប្ែលលឈាោោះថា វោ
លទ្ើ បរលត្់ ។

ិ ា ណប្ែលលៅ
លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្នសង្កខរ វិញ្ញាណ រ៊ឺ ករោវញ្ញ

ិ ា ណប្ែលលៅកនងភពលនោះ លទ្ើបរលត្់ ។
កនងភពរនៗ និ ងវ ិបាកវញ្ញ

ិ ា ណ ទររូប រ៊ឺ លចត្សិកនិ ងករោជរូប
លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្នវញ្ញ
លទ្ើ បរលត្់ ។
លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្នទររូប ស

ត្នៈ រ៊ឺ

ជឈត្តិោ

ត្នៈ

៦ លទ្ើបរលត្់ ។
លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្នស

ត្នៈ ផសសៈ ម្ចនចកខសរផសសៈ

ជាលែើរ លទ្ើ បរលត្់ ។
លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្នផសសៈ លវទ្ទ ម្ចនចកខសរផសសជាលវទ្ទ
ជាលែើរ លទ្ើ បរលត្់ ។
លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្នលវទ្ទ ត្ណា
ា ៦ ឬ១០៨ ម្ចនរូបត្ណា
ា
ជាលែើរលទ្ើបរលត្់ ។
លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្នត្ណា
ា

ឧបាោន

៤

ម្ចនោរបាោន

ជាលែើរ លទ្ើ បរលត្់ ។
លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្នឧបាោន ភវៈ រ៊ឺ ករោភវៈនិ ងឧបបត្តិភវៈ
លទ្ើ បរលត្់ ។
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លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្នភវៈ ជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើ ត្លឡើងក្នលោកិ

វ ិបាកចិ ត្ត លចត្សិកនិងករោជរូប លទ្ើ បរលត្់ ។

លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្នជាត្ិ ជោ ររណៈ លសាកៈ បរិលទ្វៈ ទ្កខៈ
លោរនសសៈ ឧបាយសៈ លទ្ើបរលត្់ ោររលត្់ ស់ក្នកងទ្កខោំងពួង
រប្រងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

គ្បោរយ៉ា ងលនោះ ។

កនងបែិចាសរបាទ្លដ្ឋ

បែិលោរលទ្សទលនោះ ចំណចសំខាន់ រ៊ឺ

លសចកដីរលត្់ សាបសូនយ ស់របស់ វិជាាលទោះឯង ចំប្ណកលសចកដីរលត្់
របស់សង្កខរជាលែើ រលទោះ ោល វិជាារលត្់ លៅលហើ

សង្កខរជាលែើរោំង

លនោះ ក៏រប្រងរលត្់គ្ពរគន រិនប្រនរលត្់លៅភាា រៗ តរលំដ្ឋប់លផសងគន
ជារួ

នលោរលទ្សទលទ្ ឧបម្ចែូចគ្គប់ពូជ ោលសាបលគ្ព្វោះចោះ

កនងែី លហើ

ផល រ៊ឺ លែើរក៏ នឹងគ្បាកែលឡើង ោលម្ចនលែើរលហើ

ក៏ គ្បាកែលឡើង

ោលប្រកគ្បាកែលឡើងលហើ

ោលសាឹកគ្បាកែលឡើងលហើ
លហើ

ប្រក

សាឹកក៏គ្បាកែលឡើង

ផ្ទាក៏គ្បាកែលឡើង ោលផ្ទាគ្បាកែលឡើង

ប្ផាក៏គ្បាកែលឡើងបាន

ោលប្ផាគ្បាកែលឡើងលហើ

គ្បាកែលឡើងបាន ោលម្ចនគ្គប់លហើ
គ្បាកែលឡើងបានលទ្ៀត្ ោលម្ចនលែើ រលហើ

គ្គប់ ក៏

សាបលគ្ព្វោះចោះកនងែី លែើរក៏
ប្រក សាឹក ផ្ទា ប្ផាក៏គ្បាកែ

ចំលព្វោះៗ វ ិលវល់យ៉ាងលនោះលៅរិ នដ្ឋច់

លឡើងបានជាលហត្ ជាផលលដ្ឋ

គ្កប្ស ែូ ចបែិចាសរបាទ្ធរ៌ប្ែលសប្រដងលដ្ឋ
វិជាា បចាយ សង្កខោ ជាលែើ រ ។
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កគ្គប់ ពូជលទោះរកែត្លភាើង លហើ

កលៅសាបលគ្ព្វោះ

ចោះកនងែី លែើរក៏ គ្បាកែលឡើងរិនបាន ោលលែើ រគ្បាកែលឡើងរិ នបាន
លហើ

ប្រកក៏លកើត្រិនបាន ោលប្រកលកើ ត្រិ នបានលហើ

រិ នបាន ោលសាឹកលកើត្រិ នបានលហើ
រិ នបានលហើ

សាឹកក៏លកើត្

ផ្ទាក៏លកើ ត្រិនបាន ោលផ្ទាលកើត្

ប្ផាក៏លកើត្រិនបាន ោលប្ផាលកើ ត្រិនបានលហើ

ក៏ លកើ ត្រិ នបាន ោលគ្គប់ លកើត្រិ នបានលហើ

គ្គប់

លែើរក៏លកើ ត្ត្លៅលទ្ៀត្

រិ នបាន លនោះជាោរសប្រដងគ្ត្ឹរប្ត្លវហារលទ្សទប៉ាលណាណោះ លសចកដីពិត្
ោលបានទ្ម្ចា

គ្គប់ ពូជលហើ

លែើរ ប្រក សាឹក ផ្ទា ប្ផា គ្គប់ោំងលនោះ

ក៏លកើត្រិ នបានប្ែរែូ ចគននឹងោរសប្រដងបែិចាសរបាទ្ លដ្ឋ
លទ្សទម្ចន វ ិជាា

បែិលោរ

លត្ាវ លសសវ ិោរនិលោោ សង្កខរនិលោលោ ជាលែើរ ។

ោរលកើត្លឡើងរបស់ធរោជាត្ិ រប្រងជាលហត្ជាផលគនតរលំដ្ឋប់
ប្ត្ោលែល់លវោទ្ម្ចា

លទោះ រប្រងរលត្់លៅគ្ពរគនោំង ស់ ។
ន័យននការច្ទសនា

គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធគ្ទ្ង់លទ្សទបែិចាសរបាទ្ជា ៤ ន័
កនងសំ

ត្តនិោ

ែូចគ្បាកែ

រ៊ឺ

១. អាទ្ិ បរិលយសាន នលោរលទ្សទ ជាោរសប្រដង ងគរបស់
បែិ ចស
ា របាទ្ តំងពីលែើររហូត្ែល់ទ្ីបំផត្ រ៊ឺ តំងពី

វិជាា លៅតរ

លំដ្ឋប់រហូត្ែល់ ជោ ររណ ជាទ្ី បំផត្ ។
២. រជឈបរិលយសាន នលោរលទ្សទ ជាោរសប្រដង ងគរបស់
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បែិ ចស
ា របាទ្ពី គ្ត្ង់ កណា
ដ លរហូត្ែល់ទ្ីបំផត្ រ៊ឺ លវទ្ទ លៅតរ
លំដ្ឋប់រហូត្ែល់ ជោ ររណ ។
៣. បរិលយសានអាទ្ិ បែិ លោរលទ្សទ ជាោរសប្រដង ងគរបស់
បែិ ចស
ា របាទ្ពីគ្ត្ង់ទ្ីបំផត្ បរញ្ញ
ា សលៅខាងលែើ រ រ៊ឺ តំងពី ជោ
ររណ បរញ្ញ
ា សលៅតរលំដ្ឋប់ ែល់

វិជាា ជាទ្ី បំផត្ ។

៤. រជឈអាទ្ិ បែិលោរលទ្សទ ជាោរសប្រដង ងគរបស់បែិចាសរបាទ្ ពី គ្ត្ង់ កណា
ដ លបរញ្ញ
ា សលៅខាងលែើរ រ៊ឺ តំងពី ត្ណា
ា បរញ្ញ
ា ស
លៅតរលំដ្ឋប់រហូត្ែល់

វិជាា ជាទ្ីបំផត្ ។

ច្ហត្ុប្ដលព្ទង្់សប្ម្េង្ច្ទសនា ៤ ន័យ
១. សប្រដងអាទ្ិ បរិលយសាន នលោរលទ្សទ
លែើ របីពនយល់ោរលកើត្លឡើងរបស់សត្ាោំង
លកើ ត្របស់សត្ាោំង

លទោះ រប្រងអាស្ស័

លហត្លដ្ឋ

ឱ្យែឹ ងថាោរ
ចំលព្វោះរបស់

ខាួនៗ រា៉ា ង ។

លែើ របីឱ្យគ្ជាបែល់ោរលកើ ត្លឡើងរបស់លហត្លផសងៗ ោំងលទោះថា

នឹ ងគ្ត្ូវលកើ ត្ លហើ
នឹ ងរិ នបាន

គ្បគ្ពឹត្តលៅតរលំដ្ឋប់ រា៉ា ងលទ្ៀត្ ។
ល់ខសថា

ម្ចនអាទ្ិលទ្ពបណា
ដ លឱ្យលកើត្នឹ ង

បណា
ដ លឱ្យគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរបញ្ញ
ា របស់អាទ្ិ លទ្ពបានរា៉ា ងលទ្ៀត្ ។
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២. សប្រដងរជឈបរិលយសាន នលោរលទ្សទ
លែើ របីគ្បលយជន៍ែល់បរគលពួកខាោះប្ែលរិ នលជឿថា
ោំង

សាាប់លៅលហើ

ោលសត្ា

នឹងលកើត្កនងភពខាងរខលទ្ៀត្ ។

ោលសាងបចាបបននលហត្ទ្ក ផលកនង ទរត្នឹងគ្ត្ូវម្ចនពិ ត្គ្បាកែ
លែើរបីនឹងឱ្យបានគ្ជាបបចាបបននលហត្ ៥ យ៉ា ង រ៊ឺ ត្ណា
ា ឧបាោន
ករោភវៈ

វិជាា និ ងសង្កខរ ប្ែលកំពងលកើ ត្លៅជារួ

ោលម្ចនបចាបបននលហត្លហើ

ើង ។

ផលកនង ទរត្គ្ត្ូវម្ចនពិ ត្

ិ ា ណ ទររូប ស
គ្បាកែ រ៊ឺ វញ្ញ
រូបទរខនធ ៥ របស់សត្ាោំង

ល

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ ប្ែលលៅថា
លទោះឯង ។

៣. សប្រដងបរិលយសានអាទ្ិ បែិ លោរលទ្សទ
លែើរបីឱ្យបរគលោំង

បានល

ទ្កខតរលំដ្ឋប់ តំងពី ជាត្ិ រហូត្ែល់
ប្ែលសត្ាោំង

ើញធរ៌ប្ែលជាលហត្ក្នលសចកដី
វិជាា រ៊ឺ ឱ្យែឹ ងថា លសចកដីទ្កខ

បានទ្ទ្ួលោល់ក្េៃលនោះម្ចន ជោ ររណ លសាក

បរិលទ្វ ទ្កខ លោរនសស ឧបាយស ោំងលនោះគ្បាកែលឡើងបានលដ្ឋ
អាស្ស័

ជាត្ិ ជាលហត្ លបើ រិនម្ចនជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើ ត្លហើ

ទ្កខោំងលនោះ

ក៏ លកើ ត្លឡើងរិ នបាន ។
ោលល

ើញជាត្ិលហើ

ក៏នឹងលធាើឱ្យល

លកើ ត្លឡើង រ៊ឺ ករោភវ ។
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ើញករោភវៈលហើ
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ើញលហត្ប្ែលលធាើឱ្យករោភវៈ

លកើ ត្លឡើង រ៊ឺ ឧបាោន ។
ោលល
លំដ្ឋប់ លៅែល់
ោលល

ើញឧបាោនលហើ

ក៏ ឱ្យល

ើញលហត្ប្ែលជាប់ ត្គនតរ

វិជាា ។

ើញ វ ិជាាលហើ

ក៏ នឹងបានែឹងថា

វិជាា លនោះជាគ្បោន

ក្នលហត្ោំងពួង ។
៤. សប្រដងរជឈអាទ្ិ បែិ លោរលទ្សទ
ក៏ លែើ របីគ្បលយជន៍ ឱ្យែឹងែល់លហត្ផលតរលំដ្ឋប់

ប្ែលជា

សរដ្ឋានរបស់អាហារោំង ៤ ប្ែលជា នកទំរបស់សត្ាោំង
ពី ត្ី ត្ភពរហូត្ែល់បចាបបននភព

រ៊ឺ

ោងោ

តំងលៅបានចលគ្រើ នធំោត្់លឡើងបាន ក៏លដ្ឋ

តំង

របស់សត្ាោំង
អាស្ស័

អាហារលផសងៗ

រ៊ឺ កវលិង្កាោហារ ជា នកទំប្ត្រា៉ា ងលទោះឯង ។
សត្ាោំង

ប្ែលម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា សខ ទ្កខ គ្បលងើ

បានលទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័
សត្ាោំង
រិ នលអលទោះ លដ្ឋ
សត្ាោំង
ណា
ដ ត្ ោ

ៗ

ផសាហារ ជា នកទំរក ។

ប្ែលលធាើោរង្ករលផសងៗ បាន ោំងផាូវលអ និងផាូវ

រលទសលញ្ាត្ទហារជា នកទំ ។

ប្ែលលកើ ត្លឡើងរក និងម្ចនប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ
លភទ្បរស លភទ្ស្រសតីគ្បាកែបាន ក៏លដ្ឋ

ិ ា ណជា នកទំ
បែិ សនធិវញ្ញ

សគ្ម្ចប់កនងបវត្តិោល
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លសចកដីរិនលគ្ត្ក រ
ករណា

លសចកដី

ល់ល

និងម្ចនបញ្ញាជាលែើរ

ើញខស

សងគហវ ិភារ

លសចកដីគ្ជោះថាា

លកើ ត្លឡើងបាន

ក៏ លដ្ឋ

លរតត

អាស្ស័

ិ ា ណជា នកទំ រ៊ឺ វិញ្ញាណាហារ ។
បវត្តិវញ្ញ
អាហារោំង ៤ ប្ែលជា ក
ន ទំសត្ាោំង

ឱ្យលកើត្លឡើង និ ង

តំងលៅបាន លធាើកិចាោរង្ករលផសងៗ លៅរហូត្ែល់ ស់ជីវ ិត្លទោះ នឹងលកើ ត្
លឡើងបានក៏ គ្ត្ូវអាស្ស័
បានក៏លដ្ឋ
អាស្ស័
ស

អាស្ស័
ផសស

ត្ណា
ា ជាលហត្ឱ្យលកើត្ ត្ណា
ា នឹ ងលកើ ត្លឡើង
លវទ្ទ ជាលហត្ លវទ្ទនឹងលកើត្លឡើងបានក៏គ្ត្ូវ

ជាលហត្

ផសសៈនឹងលកើត្លឡើងបានក៏គ្ត្ូវអាស្ស័

ត្ន ជាលហត្ ស

ត្នៈនឹ ងលកើត្លឡើងបានក៏គ្ត្ូវអាស្ស័

ទររូប ជាលហត្ ទររូបនឹងលកើត្លឡើងបានក៏គ្ត្ូវអាស្ស័
ិ ា ណនឹ ងលកើ ត្លឡើងបានក៏ គ្ត្ូវអាស្ស័
ជាលហត្ វញ្ញ
សង្កខរនឹងលកើត្លឡើងបានក៏គ្ត្ូវអាស្ស័
លហត្ផលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរលំដ្ឋប់

លដ្ឋ

វិញ្ញាណ

សង្កខរ ជាលហត្

វ ិជាា ជាលហត្ បង្កាញឱ្យល

កំណត្់ ពិចារណាអាហារ

ើញ
៤

ជាលគល ។
រួរលសចកដីថា បែិចាសរបាទ្ធរ៌លនោះ ជាសរនតភទ្ោកធរ៌ រ៊ឺ ជា
ធរ៌ ប្ែលម្ចនលសចកដីលអយ៉ាងបរប
ិ ូ ណ៌
ន័

ណាកដី

លោះសរទ្

លគ្ព្វោះរិ នថានឹងសប្រដងលដ្ឋ

នកសាដប់រប្រងសលគ្រចគ្បលយជន៍ រ៊ឺ បានកំណត្់ ែឹងទ្កខ
ៈ

ល

ើញចាស់កនងនិលោធ

ចលគ្រើ នររគ

លហើ

ចូ លែល់

គ្ពោះនិព្វានបាន សំលៅែល់ បែិចាសរបាទ្ធរ៌លនោះ ជាអាររោណ៍របស់
ិ សសទភូរិប្ែលនឹងឱ្យចូលែល់គ្ពោះនិព្វានបានលទោះឯង ។
បញ្ញា រ៊ឺ វប
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ធិ បា

បចា

បែិចាសរបាទ្ធរ៌

ភិ ធរោត្ថសងគហៈថា ត្ត្ថ ត្លយ
លវទ្ិ ត្ព្វានិ ។ បានែល់

៣

ន័

សងគហវ ិភារ

តរលសចកដីក្ន

ោធ ។ល។ រហូត្ែល់ លទ្ា រូោនិ ច

ោធ ៣, ងគ ១២, អាោរ ២០, សនធិ ៣, សលងខប ៤,

វែដ ៣, និងរូល ២, ែូចត្លៅលនោះ ។
អទាធ ៣
ោធ ប្គ្បថា ោល ជាោលបញ្ា ត្ិតរិនម្ចន ងគធរ៌បររត្ថលដ្ឋ
ចំ លព្វោះ ប្ត្កនងបែិ ចាសរបាទ្ធរ៌លនោះ សំលៅ

ក ងគធរ៌ ប្ែលលកើត្កនង

ោលោំង ៣ រ៊ឺ
ត្ី ត្ ោធ

ងគធរ៌ កនងបែិ ចាសរបាទ្ បានែល់

វិជាា សង្កខរ

ជា ត្ីត្ោល ។
ទរត្ ោធ
ោល ។
បចាបបនន ោធ

ងគធរ៌បានែល់ ជាត្ិ ជោ ររណ ជា ទរត្
ិ ា ណ ទររូប ស
ងគធរ៌បានែល់ វញ្ញ

ត្ន

ផសស លវទ្ទ ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវ ជាបចាបបននោល ។
អង្គ ១២
ងគ សំលៅ

ក ងគធរ៌ប្ែលជាចំប្ណកគ្បកបរបស់បែិចាសរបាទ្

ធរ៌ ប្ែលលធាើឱ្យវិលវល់រិនម្ចនទ្ី បំផត្បាន ែូចចំ ប្ណកគ្បកបរបស់
កង់ ប្ែលលធាើឱ្យកង់ វ ិលលៅបានែូ លចានោះ
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សងគហវ ិភារ

កនងោរវ ិលវល់លកើ ត្សាាប់របស់សត្ា ប្ែលលៅថា ភវចគ្ក ។
សគ្ម្ចប់ បែិ ចាសរបាទ្

ងគ ១២ លនោះ សប្រដងន័

ទ្កលហើ

កនង

ខាងលែើ រលទោះឯង ។
ច្ោក្ បរ ិច្ទវ ជាច្ដើម្ម្ិនចាត្់ជាអង្គបដិឆចសម្ុបាទ
បែិចាសរបាទ្ ងគទ្ី ១២ បានែល់ ជោររណ ត្ពីលទោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគ
គ្ទ្ង់ លទ្សទែល់ផលធរ៌ ៥ យ៉ា ងលទ្ៀត្ រ៊ឺ លសាកៈ បរិលទ្វៈ ទ្កខៈ
លោរនសសៈ និងឧបាយសៈ ប្ត្ផលធរ៌ ោំង ៥ យ៉ា ងលនោះរិនោប់ ចូល
ជា ងគរបស់បែិចាសរបាទ្លដ្ឋ
៥

យ៉ា ងលនោះ

ចំលព្វោះលទ្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះផលធរ៌ោង
ំ

លកើត្លឡើងែល់បរគលរិនទ្ូលៅ

ែូ ចជាពួ ករូបគ្ពហោនិង

រូបគ្ពហោ ២ ពួកលនោះ សូរបីម្ចន វ ិជាាជាលែើរ រហូត្ែល់ជោររណៈកដី

ប្ត្លសាកៈជាលែើ រ

រប្រងរិនលកើត្

លដ្ឋ

ំណាចឈានកសលប្ែល

អាចគ្របសងាត្់ោរោរៈជាវិកខរភនបបហានលហើ

។

រនសសប្ែលជាគ្ពោះ ទគរី និ ង នកសលគ្រចឈាន ភិ ញ្ញាោំង
លនោះ

វិជាា ជាលែើររហូត្ែល់ ជោររណ ក៏លកើ ត្បាន ប្ត្លសាកៈ បរិលទ្វៈ

លោរនសសៈ ឧបាយសៈ ោំង ៤ យ៉ា ងលនោះលកើ ត្រិនបាន លកើ ត្បានប្ត្
ទ្កខ (ទ្កខោ

) ប៉ាលណាណោះ ។

នកបានចលគ្រើ នវ ិបសសទករោដ្ឋាន

រហូត្បានវិបសសទញាណ

ថានក់ ខពស់ និ ងគ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី ោំងលនោះឧបាយសៈ
លកើ ត្រិនបាន

ងគបែិ ចាសរបាទ្លគ្ៅពីលទោះលកើ ត្បាន ។
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លដ្ឋ

បចា

លហត្លនោះលទ្ើបរិ នោប់ជា ងគលដ្ឋ

ចំ លព្វោះ

សងគហវ ិភារ

ប្ត្ក៏ជាផល

ប្ែលលកើ ត្ ំ ពីជាត្ិ ជាលហត្ែូ ចគន លសាកៈ បរ ិលទ្វៈជាលែើ រ លៅថា
និ សសនោផល រ៊ឺ ផលចំប្ណកខាងចង ។
ចំ ប្ណកជោររណៈ ប្ែលលៅថា វិបាកផល រ៊ឺ ជាផលលដ្ឋ
គ្ត្ង់របស់ជាត្ិ ។
គាថាសង្គហទី ២
២.

ត្ី លត្ លហត្លវ បញ្ា

ឥោនិ ផលបញ្ាកំ

ឥោនិ លហត្លវ បញ្ា

អា

ត្ឹ ផលបញ្ាកនតិ

វីសតោោ ត្ិ សនធិ

ចត្សលងខបា ច ភវនតិ ។

ប្គ្បថា អាោរម្ចន ២០ សនធិម្ចន ៣ សលងខបម្ចន ៤ រ៊ឺ
លហត្កនង ត្ី ត្ម្ចន ៥ ផលកនងបចាបបននម្ចន ៥ លហត្កនងបចាបបននម្ចន
៥ និ ងផលកនង ទរត្ម្ចន ៥ ។
វីសោការា អាោរ ២០
កនងបែិ ចាសរបាទ្ធរ៌ ម្ចន ងគ ១២ ោល ៣ រ៊ឺ
បចាបបនន

ត្ីត្

ទរត្

ប្ត្ោលសប្រដងោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់បែិចាសរបាទ្ លដ្ឋ

សភាពជាលហត្ផលជាប់គនរវង ត្ី ត្លហត្ ជារួ
បចាបបននលហត្ ជារួ

បចាបបននផល និ ង

ទរត្ផល ម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ ២០ យ៉ា ង រ៊ឺ

ត្ី ត្លហត្ ៥ បានែល់

វ ិជាា សង្កខរ ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ ។

ិ ា ណ ទររូប ស
បចាបបននផល ៥ បានែល់ វញ្ញ
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លវទ្ទ ។

បចាបបននលហត្ ៥ បានែល់ ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ វ ិជាា សង្កខរ ។
ិ ា ណ ទររូប ស
ទរត្ផល ៥ បានែល់ វញ្ញ

ត្នៈ ផសសៈ

លវទ្ទ ។
ប្ែលជាសភាវធរ៌របស់ជាត្ិ ជោ ររណៈលទោះឯង លគ្ព្វោះជាត្ិ
ជោ ររណៈរិ នម្ចន ងគធរ៌លដ្ឋ
របស់វ ិញ្ញាណ ទររូប ស

ចំ លព្វោះ គ្ត្ឹរប្ត្ជាអាោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ ែូចលព្វលរកលហើ

។

ត្ិសនធិ សនធិ ៣
សនធិ ប្គ្បថា ោរបនត ម្ចនវចនត្ថៈថា
សនធី

លត្ = សនធិ ោរបនតរវងលហត្និ ងផល និ ងផលជារួ

លហត្ លឈាោោះថា សនធិ ន័
សនធី

រា៉ា ងលទ្ៀត្

នតិ លហត្ផលធម្ចោ ឯតថត្ិ = សនធិ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ និង

ផល របបីត្គនកនងទ្ីលទោះ ែូលចានោះកនងទ្ីរវងត្គនលទោះ លឈាោោះថា សនធិ ។
កនង ងគបែិ ចាសរបាទ្ ១២ ោលលព្វលលដ្ឋ

ោរបនតគន ម្ចន

៣ រ៊ឺ
១. រវង សង្កខរ និ ងវិញ្ញាណ ប្ែលជា ត្ី ត្លហត្និងបចាបបនន
ផល ។
២. រវង លវទ្ទ និងត្ណា
ា
ប្ែលជាបចាបបននផលនិងបចាបបនន
លហត្ ។
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បចា

៣. រវង ករោភវៈ និ ងជាត្ិ ប្ែលជាបចាបបននលហត្ និ ង ទរត្
ផល ។
ឆត្ុសច្ង្ខបា សលងខប ៤
ព្វកយថា សលងខប ប្គ្បថា រួបរួរទ្កលដ្ឋ

សលងខបជាពួ កៗ ម្ចន

វចនត្ថៈថា
សងខិបី

នតិ សងគ

ានិត បោនធម្ចោ ឯតថត្ិ = សលងខលបា

ប្គ្បថា ោររួបរួរធរ៌ ប្ែលជាគ្បោន (លហត្ ផល) ទ្កជាពួកៗ
កនងទ្ី លទោះ ែូលចានោះទ្ី ប្ែលរួបរួរធរ៌ ោំងលទោះ លឈាោោះថា សលងខប ។
កនង ងគបែិចាសរបាទ្ ១២ ោលលព្វលលដ្ឋ
១.

ត្ី ត្លហត្ បានែល់

វ ិជាា សង្កខរ ។

សលងខបម្ចន ៤ រ៊ឺ

២. បចាបបននផល បានែល់ វ ិញ្ញាណ ទររូប ស

ត្នៈ ផសសៈ

លវទ្ទ ។
៣. បចាបបននលហត្ បានែល់ ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ ។
៤.

ទរត្ផល បានែល់ ជាត្ិ ជោ ររណៈ ។

សគ្ម្ចប់លសាកៈ បរ ិលទ្វៈ ទ្កខ លោរនសសៈ ឧបាយសៈ ោំង ៥ លនោះ
សលរង្កគោះចូលកនងសលងខបទ្ី ៤ រ៊ឺ

ទរត្ផល ។

ត្ីណិវោេនិ វែដ ៣
វែដ ប្គ្បថា ោរវិល ែូចជាោរវ ិលរបស់កង់ សំលៅ
ប្ែលលកើ ត្លឡើងលរឿ

ៗ ម្ចនវចនត្ថៈថា
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វែដនិត បនបបនំ អាវែដ នី ត្
ត ិ = វែដំ

ណា រប្រងវ ិលលៅលរឿ

ធរ៌ ោំង

ៗ ែូ លចានោះធរ៌ោំង

លទោះ លឈាោោះថា វែដៈ បានែល់ វែដធរ៌ ៣ គ្បោរ
វដេធម្៌ ៣ ព្បការ
វ ិជាា ត្ណា
ា ឧបាោន ។

១. កិ លលសវែដ បានែល់

២. ករោវែដ បានែល់ ករោភវៈ សង្កខរ ។
៣.
ស

វិបាកវែដ

បានែល់

ឧបបត្តិភវៈ

រ៊ឺ

វិញ្ញាណ

ទររូប

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ និ ងជាត្ិ ជោ ររណៈ ។
ធរោតសត្ាោំង

ប្ែលលៅវិលវល់លកើត្សាាប់ លៅកនងសងារ

វែដលនោះ លវៀរប្ត្គ្ពោះ រហនតលចញលហើ

វែដៈោំង ៣ គ្បោរ រប្រងម្ចន

គ្រប់ បរប
ិ ូ ណ៌ រ៊ឺ
កិ លលសវែដ បានែល់ លសចកដីលោភ លសចកដីលគ្ោធ លសចកដីវលងាង
ោរ

ល់ល

ើញខសជាលែើរ ប្ែលលកើត្លៅកនងចិ ត្តរបស់សត្ាោំង

លធាើឱ្យចិ ត្តលៅហោង
លរឿ
លដ្ឋ

លៅដគ្កហា

រដងក៏ចូលចិ ត្ត

រដងក៏រិនចូលចិត្ត

ៗ ោំងលនោះជាកិលលសវែដៈ កិ លលសវែដៈប្ែលជាបចា័
គ្ត្ង់ លទោះបានែល់

វ ិជាា ត្ណា
ា និងទ្ិ ែិា ។

ករោវែដ

ោរលធាើលអ

បានែល់

លធាើអាគ្កក់

ឱ្យលកើត្ ករោ

ប្ែលរនសសល

ើង

លធាើែប្ែលៗ ោល់ក្េៃលនោះ លនោះជាករោវែដៈ រ៊ឺ ោរវ ិលវល់របស់ករោ បាន
ែល់

កសលករោ និ ងលោកិ

កសលករោ ។
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វិបាកវែដ បានែល់ រូបទរខនធ ៥ របស់សត្ាោំង

ប្ែល

ភិធរោត្ថសងគហ

លៅវ ិលវល់លកើ ត្សាាប់លៅកនងវែដទ្កខលទោះឯង ។

វែដធរ៌ ោំង ៣ គ្បោរលនោះ រប្រងវិលវល់ជាលហត្ ជាផល ជាប់ ត្
គនគ្រប់ ភពគ្រប់ជាត្ិរិនម្ចនទ្ី បំផត្ លព្វលរ៊ឺ ោលរនសសល
លសចកដីលោភ

លសចកដីលគ្ោធ

លៅកនងចិ ត្តរបស់ខួ ន
ា
លដ្ឋ
ម្ចនោរលធាើតរផាូវោ
លដ្ឋ

លសចកដីវលងាង

ឬោរ

ើងម្ចន

ល់ល

ើញខស

ំណាចកិ លលសវែដៈ រប្រងលធាើឱ្យ នកលទោះ

វចា ចិត្ត ប្ែលលអខាោះរិ នលអខាោះ ជាបណយជាបាប

ំណាចរបស់ករោវែដៈ ោរលធាើលផសងៗ ោំងលនោះ នឹងជាលហត្ឱ្យ

លកើ ត្ផលត្លៅកនង ទរត្ ោលសាាប់ ពីភពលនោះលៅលហើ
លកើ ត្េោីកនង ៣១ ភូរិ តរសររួរែល់ោរលធាើរបស់ខួ ន
ា ។
ោរលកើត្េោីរបស់រូបទរខនធ

៥

ប្ែលលៅថា

ក៏នឹងលៅ

សត្ាោំង

លនោះជាវិបាកវែដៈ ។
ោលវ ិបាកវែដៈលកើត្លឡើងលហើ

ក៏ជាទ្ីអាស្ស័

របស់កិលលស

ម្ចនទ្ិ ែិ ក
ា ិ លលសជាលែើ រ គ្បោន់ រូបទរខនធ ៥ រ៊ឺ វិបាកវែដៈលទោះ
សម្ចគល់ខសរិត្ថា ជា តតត្ួ ខួ ាន នឹ ងគ្បាថានោរលទ្ៀងោត្់ លសចកដីសខ
ស្សួលត្លៅលទ្ៀត្ ជាលហត្ឱ្យខាល់ខាា
វ ិលវល់លៅែូ លចនោះ រិ នម្ចនទ្ី បំផត្ ។

លធាើករោប្ែលជាបណយជាបាប

ឧបម្ចលសចកដីវ ិលវល់របស់វែដធរ៌ ោំង ៣ គ្បោរលនោះ ែូ ចោរ

គ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់លែើរលឈើ ប្ែលបនតពូជលៅលរឿ
លឡើងបាន

លគ្ព្វោះអាស្ស័

គ្គប់

ៗ រ៊ឺ លែើ រលឈើ លកើត្

គ្គប់ លកើត្លឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័
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ជាត្ិ ជ័រ ជាត្ិ ជ័រលកើត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះអាស្ស័
ោំង ៣ លនោះលហើ

លែើ រ ោលលគ្បៀបវែដៈ

វ ិបាកវែដៈែូចជាលែើរ កិ លលសវែដៈែូចជាជាត្ិជ័រ

ករោវែដៈែូ ចជាគ្គប់ ។
កនងវែដៈោំង ៣ យ៉ា ងលនោះ កិ លលសវែដៈជាត្ួ សំខាន់ ជាទ្ី បំផត្
ែូ លចានោះោរទ្ម្ចា

វែដៈ លែើ របីរិនឱ្យវ ិលវល់ត្លៅលទ្ៀត្ លទ្ើបគ្ត្ូវទ្ម្ចា

កិលលសវែដៈ នឹងោលគ្ត្ូវកិលលសវែដៈទ្ម្ចា
ោំង ២ លនោះ ក៏នឹងទ្ម្ចា

លហើ

ករោវែដៈនិងវ ិបាកវែដៈ

លៅផងប្ែរ លទ្ើប ស់លហត្បចា័

ប្ែលនឹង

លធាើឱ្យលកើ ត្លទ្ៀត្ ។
ច្ទាម្ូលានិ រូល ២
ព្វកយថា រូ ល

ប្គ្បថា

ឫសរល់ ជាទ្ី តំង ឬជាលែើរលហត្

ក្នវែដទ្កខោំងពួ ង ។ ម្ចនវចនត្ថៈថា
រូ ល

នតិ សលពា បិ វែដធម្ចោ ត្ិ ែានិ ត ឯតថត្ិ = រូ ោនិ

ប្គ្បថា វែដធរ៌ ោំង

រប្រងតំងលៅកនងទ្ី លទោះ ែូ លចានោះធរ៌

ប្ែលជាទ្ីតំងរបស់វែដធរ៌ ោំងលទោះ លឈាោោះថា រូល ឬ
រូ ល

នតិ បត្ិ ែាហនតិ វែដធម្ចោ ឯលត្ហីត្ិ = រូ ោនិ

ប្គ្បថា វែដធរ៌ រប្រងតំងលៅបានលដ្ឋ

អាស្ស័

ែូ លចានោះធរ៌ ប្ែលជាលហត្ឱ្យវែដធរ៌ តំងលៅបានោំងលទោះ
រូ ល បានែល់

វិជាា និង ត្ណា
ា ។
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ភវឆព្ក្ ២
ភវចគ្ក ប្គ្បថា វិលវល់លៅកនងភពលផសងៗ ប្ែលម្ចនលសចកដីែូច
គននឹ ងបែិ ចាសរបាទ្លទោះឯង ។
កនងបែិ ចាសរបាទ្ធរ៌ ប្ចកភវចគ្កលចញជា ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
១.

បពានតភវចកា

ជាភវចគ្កែំបូង

រ៊ឺ

ោប់តំងពី ត្ីត្លហត្

ែល់បចាបបននផល ោលលព្វលតរ ងគបែិ ចស
ា របាទ្ធរ៌ ម្ចន ងគ ៧
បានែល់

ិ ា សង្កខរ វញ្ញ
ិ ា ណ ទររូប ស
វជា

និ ងលវទ្ទ កនងភវចគ្កលនោះម្ចន
២.

វិជាា ជាលែើរលហត្ទំឱ្យែល់លវទ្ទ ។

បរនតភវចកា ជាភវចគ្កលគ្ោ

លៅែល់ ទរត្ផល

ត្នៈ ផសសៈ

ោលលព្វលលដ្ឋ

រ៊ឺ ោប់តំងពីបចាបបននលហត្
បែិចាសរបាទ្ធរ៌ ម្ចន ងគ

៥ បានែល់ ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ ជាត្ិ ជោររណៈ កនងភវចគ្ក
លនោះម្ចន ត្ណា
ា ជាលហត្ទំឱ្យែល់ ជោររណ ។
កនងបពានតភវចគ្ក សំលៅ

ក ចំលព្វោះ ងគប្ែលគ្បាកែលចញរខ

ិ ា សង្កខរ វិញ្ញាណ ទររូប ស
វជា

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ និ ងកនង

ខណៈប្ែលភវចគ្កែំបូងលនោះ វ ិលលៅលទោះ ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ ជាត្ិ
ជោររណៈ ប្ែលជាភវចគ្កលគ្ោ
សត្ាោំង
លឡើងលដ្ឋ

ិ លៅតរផងប្ែរ បានលសចកដីថា
ក៏វល

ប្ែលលកើ ត្លៅកនងបចាបបននភពលនោះ

ំ ណាចរបស់ វ ិជាាជា ក
ន ទំ

ប្ចងប្ែលលៅកនងភពរន ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

ិ ា ជា នកទំ
វិជាា លទ្ើបលៅថា បពានតរូល ោលម្ចន វជា

ែូ លចានោះ

ម្ចនសង្កខរជា នកចាត្់ប្ចងលហើ

កនងភពលទោះក៏គ្ត្ូវម្ចន

ត្ណា
ា

ឧបាោន ករោភវៈ លកើ ត្លឡើងផង លគ្ព្វោះ វិជាា នកបិទ្បាំងរិ នឱ្យល
លោស និ ងរិ នឱ្យល

ើញ

ើញធរ៌ប្ែលជាលសចកដីពិត្ លទ្ើ បលធាើឱ្យ នកលទោះលកើត្

លសចកដីលគ្ត្ក រចង់បាន
និ ងលធាើោរលផសងៗ លដ្ឋ

ោរ

ល់ល

ោ

ើញខស

ោរគ្បោន់ម្ចំលឡើង

វចា ចិ ត្ត ជាកសលខាោះ

តរបំ ណងរបស់ ត្ណា
ា ឧបាោន ឱ្យសលគ្រច លដ្ឋ

កសលខាោះ

ម្ចនសង្កខរជា នក

ចាត្់ ប្ចងឱ្យលធាើ ។
សគ្ម្ចប់ ោងោ

របស់សត្ាោំង

ប្ែលលកើត្លៅកនង

បចាបបននភពលនោះ បានែល់ វ ិញ្ញាណ ទររូប ស
រវងប្ែលលៅម្ចនជីវ ិត្ោងោ

របស់សត្ាោំង

ប្គ្បគ្បួលលៅតរធរោជាត្ិ រ៊ឺ ពី លកោង លៅវ័
កំ លោោះគ្ករំ

ពីកំលោោះគ្ករំ

ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវ

េ

លៅវ ័

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ
ជំ ទ្ង់ ពីវ ័

ចាស់ជោ

ចោះជាលំដ្ឋប់

លទោះ គ្ត្ូវម្ចនោរ

សក់ សវាូ

ជំទ្ង់ លៅ
លធោញបាក់

និ ងទ្ីបំផត្ែល់នូវោលកិ រយ
ិ

កនងជាត្ិ លទោះ ។
ិ ា ណ ទររូប ស
ោលវញ្ញ

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ លផដើរគ្បាកែ

លឡើងកនងភពេោី ជាត្ិ ក៏សលគ្រចលៅកនងោលលទោះ លហើ
ិ ា ណ ទររូប ស
ោល វិជាា សង្កខរ វញ្ញ

លទ្ើ បលព្វលថា

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ

ងគោង
ំ ៧ លនោះ វ ិលលៅកនងបពានតភវចគ្ក ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ
ជាត្ិ ជោររណៈ

ងគោំង ៥ លនោះ ក៏រប្រងវិលលៅតរផងប្ែរ ។
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ចំប្ណកកនង បរនតភវចគ្ក សំលៅ

ក ប្ត្ចំលព្វោះ ងគប្ែលគ្បាកែ

លចញរខែូចគន ប្ត្កនងខណៈប្ែល ងគ ៥ វិលលៅលទោះ
ិ ា ណ ទររូប ស
វញ្ញ

សងគហវ ិភារ

វ ិជាា សង្កខរ

ិ លៅ
ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ ោំង ៧ លនោះក៏ វល

តរផងប្ែរ ។
លសចកដីថា សត្ាោំង
រប្រងលៅលកើ ត្លដ្ឋ
ករោភវៈ ជា នកជួ

ប្ែលនឹ ងលៅលកើត្កនងភពខាងរខលទោះ

ំណាចក្នត្ណា
ា ជា នកទំ

និ ងម្ចនឧបាោន

។

ែូ លចានោះ ត្ណា
ា លទ្ើបលៅថា

បរនតរូល និ ងសត្ាោំង

ប្ែល

គ្បាកែកនងលោកលនោះ លវៀរប្ត្គ្ពោះ រហនតលចញ លគ្ៅពីលទោះ រប្រងម្ចន
ោរលធាើលផសងៗ លដ្ឋ
ោរគ្បោន់ម្ចំ ោរ

ោ
ល់ល

វចា ចិ ត្ត ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរោរលពញចិ ត្ត
ើញខស ប្ែលម្ចនជាគ្បចាំកនងខាួន ប្ែល

លៅថា ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ និងលគ្ព្វោះោរលពញចិត្ត គ្បោន់ម្ចំ ោរ
ល់ល
ល

ើញខសកនងវត្ថលផសងៗ ោំងលនោះលកើត្លឡើងផង លគ្ព្វោះ នកលទោះរិ ន

ើញលោស ឬរិនល

ើញសភាវធរ៌ តរលសចកដីពិត្ ប្ែលលៅថា

វ ិជាា

ជា នកបិ ទ្បាំង និងម្ចនសង្កខរ រ៊ឺ បពាលចត្ទជា នកជំរញឱ្យលធាើោរង្ករ
លផសងៗ ឱ្យសលគ្រចតរបំណង ។
ែូ លចានោះ ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ ប្ែលជាត្ួ សំខាន់ កង
ន
បរនតភវ
ចគ្ក លទ្ើ បម្ចន

ិ ា សង្កខរ វ ិលលៅតរផងប្ែរ ។
វជា

ិ ា ណ ទររូប ស
សគ្ម្ចប់វញ្ញ

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ ប្ែលវិល

លៅតរជាត្ិ ជោររណៈ លៅផងលទោះ រ៊ឺ សត្ាោំង
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ោរលធាើលផសងៗ លដ្ឋ

ោ

វចា ចិ ត្ត ជាកសលខាោះ

សងគហវ ិភារ

កសលខាោះ

តរ ំណាចរបស់ត្ណា
ា ឧបាោន ជាគ្បចាំលទោះ ោលសាាប់ពីលោក
លនោះលៅលហើ
លហើ

ក៏គ្ត្ូវលៅលកើ ត្កនងភពណារួ

និ ងោលម្ចនោរលកើ ត្

ោរចាស់ ោរសាាប់ ក៏គ្ត្ូវគ្បាកែលឡើងតរលំដ្ឋប់ោរលកើ ត្ ចាស់

ឈ៊ឺ សាាប់ ប្ែលលៅថា ជាត្ិ ជោររណៈលនោះ ក៏បានែល់ វិញ្ញាណ
ទររូប ស

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទលទោះឯងប្ែលជា នកលកើត្ ចាស់

ឈ៊ឺ សាាប់ ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ លទ្ើបលព្វលថា ោលត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ

ជាត្ិ ជោររណៈ

ងគោង
ំ ៥ លនោះរប្រងវ ិលលៅកនង បរនតភវចគ្ក

សង្កខរ វិញ្ញាណ ទររូប ស

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ

វិជាា

ងគោំង ៧

លនោះក៏រប្រងវិលលៅតរផងប្ែរ ។
ោលពិ ចារណាបពានតភវចគ្ក និង បរនតភវចគ្កោំង ២ ប្ផនកលនោះ
លហើ

នឹ ងល

ើញថា

វិជាា សង្កខរ និងត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ ប្ែល

លកើ ត្កនងភពរនលទោះ សលរង្កគោះចូលកនងបពានតភវចគ្ក ។
ចំប្ណកត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈ និង វ ិជាា សង្កខរ ប្ែលលកើត្លៅ
កនងភពលនោះសលរង្កគោះចូលកនង

បរនតភវចគ្ក ។

ិ ា ណ ទររូប ស
សគ្ម្ចប់វញ្ញ

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ និងជាត្ិ

ជោររណៈប្ែលបានែល់សត្ាោំង

តំងពីលកើត្រករហូត្ែល់

សាាប់ កនងបចាបបននភពលនោះ សលរង្កគោះចូលកនង បពានតភវចគ្ក ។
ិ ា ណ ទររូប ស
ជាត្ិ ជោររណៈ និងវញ្ញ
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បចា

សងគហវ ិភារ

លវទ្ទប្ែលនឹ ងលកើត្ភពេោីកនងោលខាងរខ តំងពីលកើត្រហូត្ែល់សាាប់
កនងភពេោីសលរង្កគោះចូ លកនង បរនតភវចគ្ក ។
ច្ហត្ុសលប្ដលបានទទួលអំរីការព្បព្រឹត្តច្ៅរបស់ភវឆព្ក្
ោរគ្បគ្ពឹ ត្លត ៅរបស់ភវចគ្កោំង
សប្រដងថា

ោលម្ចនបចាបបននភពលហើ

ទរត្ភពត្លៅ
ោំង

តរបែិ ចាសរបាទ្លនោះ
ក៏គ្ត្ូវម្ចន ត្ី ត្ភព

ប្ែលជាបទ្ពិលសាធន៍ឱ្យល

ើញថា

និ ង

បណា
ដ សត្ា

ប្ែលលកើ ត្លៅកនងភពលនោះ ោាប់ លកើ ត្ ោាប់ សាាប់ កនង ត្ី ត្ភព

រកលហើ

ោប់ ចំនួនរិ នបាន

បានែូចគន ។
ែូ លចានោះ
លហត្ទ្ី ែក្ទ្
លដ្ឋ

២

ោ

និងគ្ត្ូវលកើ ត្គ្ត្ូវសាាប់ ត្លៅលទ្ៀត្ោប់ រិន

ោរវ ិលវល់សាាប់ លកើត្របស់សត្ាលទោះ
ម្ចនស្សាប់ លហើ

កនងខាួនល

ើងលទោះឯង

រិនគ្ត្ូវលៅរក
លៅគ្ត្ង់ ោរលធាើ

ិ ា និងត្ណា
វចា ចិ ត្ត ប្ែលម្ចន វជា
ា ជាលហត្លទោះឯង

គ្ពោះ ែាកថាចារយលទ្ើ បសប្រដងទ្កកនងសលម្ចោហវ ិលទទ្នី ែាកថា ថា

នកប្ែលលធាើទ្ចារ ិត្ ជាលហត្ទំឱ្យលៅោន់ទ្រគត្ិភូរិលទោះ លគ្ព្វោះ
អាស្ស័

វិជាាជាលហត្ពិ លសស និងត្ណា
ា ជាលហត្សារញ្ា ។
ចំ ប្ណក នកប្ែលលធាើសចរិត្ ជាលហត្ទំលៅោន់ សរត្ិ ភូរិលទោះ

លគ្ព្វោះអាស្ស័

ិ ា ជាលហត្សារញ្ា ។
ត្ណា
ា ជាលហត្ពិ លសស និ ង វជា

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ភវចគ្កប្ែលម្ចនគ្បោនជា នកទំលៅខាងរខ
និ ងខាងលគ្ោ

បានែល់

វ ិជាានិងត្ណា
ា ប្ែលទំឱ្យសត្ាោំង
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បចា

សងគហវ ិភារ

វ ិលវល់លៅកនងទ្ី ខពស់ខាោះ កនងទ្ីោបខាោះរិ នម្ចនទ្ី បំផត្លទោះ លគ្បៀបែូច
រេលភាើងប្ែលម្ចនកាលម្ច៉ា សីន ២ លៅខាងរខនិងខាងលគ្ោ
លធាើែំលណើរគ្ត្ឡប់លៅរកជាលរឿ

ៗ

ខាងរខជា នកទំ គ្ត្ឡប់រកលគ្ោ

ទំទ្ូរេលភាើង

លៅខាងរខក៏ លគ្បើ កាលម្ច៉ា សីន

វ ិញក៏លគ្បើកាលម្ច៉ា សីនខាងលគ្ោ

ជា ក
ន ទំ ផ្ទាស់បូដរគនលៅរកយ៉ា ងលនោះ

ែីោចារយលទ្ើបសប្រដងោរគ្បគ្ពឹត្ត

លៅរបស់វែដរូលោំង ២ ប្ែលលគ្បៀបែូ ចរេលភាើងម្ចនកាល ២ លនោះថា
ឱ្រគ ចេលទតវ ចរគចំ េ
ឯវំ ភវរលថា យត្ិ

ទ្សីលសា

រគិលោ រលថា

ចិ រ ំ សំ សារ

ញ្ាលស ។

ប្គ្បថា រេលភាើងប្ែលម្ចនកាល ២ រ៊ឺ

វ ិជាានិងត្ណា
ា គ្តច់លៅ

រកៗ កនងេនល់វែដសងារ រ៊ឺ លៅោន់ទ្រគត្ិខាោះ ោន់ សរត្ិ ខាោះ រហូត្ ស់
ោល

ូរ ែូចគននឹ ងរេលភាើងប្ែលម្ចនកាល ២ វិលវល់លៅកនងេនល់ រ៊ឺ

សងារវែដែូលចានោះ ។
សងារវែដ រិនប្រនជាោរលកើត្លឡើងជាប់ ត្គនរបស់សត្ា បរគល
ណាៗ លឡើ

ប្ត្ជាោរលកើត្លឡើងជាប់ ត្គនរបស់ខនធ ោត្ អា

ត្នៈ

បែិ ចស
ា របាទ្លទោះឯង ។
គ្ពោះពទ្ធលោសាចារយ សប្រដងទ្កខកនង ែាសាលិ នីថា
ខទធនញ្ា បែិ បាែិ
លព្វាចេិនំ ន វត្តម្ចទ

ោត្អា

ត្ទន ច

សំ សាលោត្ិ បវចាត្ិ ។

ប្គ្បថា ោរលកើ ត្លឡើងនិងោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅជាប់ត្គនរិ នដ្ឋច់គ្កប្ស
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បចា

របស់ខនធ ោត្ អា

សងគហវ ិភារ

ត្នៈ ោំងលនោះ លៅថា សងារវែដ ។

សប្ម្េង្ការោឆ់ឆុះននវដេៈទា ំង្ ៣ និង្សម្ុោានរបស់អវិជាា
ោរវិលវល់ក្នសងារវែដដ្ឋច់ ចោះ

ិ ា
និងោរចលគ្រើ នក្ន វជា

ម្ចន

គថាសងគហៈសប្រដងទ្កែូ លចនោះ
គាថាសង្គហៈទី ៣
៣. លត្សលរវ ច រូ ោនំ

និលោលធន និ រជឈត្ិ

ជោររណរចាេ

បីឡិតនរភិ ណាលសា

អាសវនំ សរបាោ

វិជាា ច បវត្តត្ិ ។

ប្គ្បថា (វែដៈ) រប្រងរលត្់ លគ្ព្វោះោររលត្់ក្នរូលោំង ២ លទោះ
រប្រងចលគ្រើនលឡើង លគ្ព្វោះោរលកើត្លឡើងក្នអាសវៈោំង
ោំង

ិ ា
វជា

របស់សត្ា

ប្ែលគ្ត្ូវជោររណៈនិងលសចកដីលសាកកំពងលបៀត្លបៀន

ជានិ ចា ។
លសចកដីថា សត្ាោំង
រិ នម្ចនទ្ី បំផត្លទោះ

ប្ែលចលគ្រើនលៅកនងសងារវែដ លដ្ឋ

លគ្ព្វោះ ំណាចក្ន វិជាានិ ងត្ណា
ា

ប្ែលជាប្ផនក

កិ លលសវែដៈ ោលណា វិជាានិ ងត្ណា
ា ោំង ២ លនោះ គ្ត្ូវទ្ម្ចា
ំ ណាចក្នបញ្ញាកនង រហត្តររគលហើ
ប្ែលបានែល់

ោរវិលវល់របស់សត្ាោំង

ែូ ចគ្ពោះ នរោធចារយ សប្រដងថា
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បចា

សងគហវ ិភារ

លត្សលរវ ច រូោនំ និលោលធន និរជឈត្ិ ប្គ្បថា ោលវែដរូលោំង ២
រលត្់ ស់រិនម្ចនសល់ លដ្ឋ

ោរវ ិលវល់

ំ ណាចក្ន រហត្តររគលហើ

ក្នបែិ ចាសរបាទ្ រ៊ឺ វែដៈោំង ៣ ក៏រប្រងរលត្់ ស់ ។
ែូ ចប្ែលគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់ គ្តស់ទ្កកនងបែិ ចាសរបាទ្
បែិ លោរលទ្សទថា
វិជាា
ប្គ្បថា

លត្ាវ

លសសវិោរនិ លោោ សង្កខរនិលោលោ

ោររលត្់ក្នសង្កខរ

លគ្ព្វោះោរវិទសនិងរលត្់ឥត្លសសសល់

ក្ន វិជាា ។
លគ្ព្វោះោររលត្់ ស់ក្ន វ ិជាា រិនម្ចនសល់ លដ្ឋ
ប្ែលលឈាោោះថា

ិ រៈលទោះឯង សង្កខរ
វោ

រ៊ឺ

ំ ណាច វ ិជាា

កសលករោនិង កសល

ករោលទ្ើបរលត្់ ។
ក្នង្សច្ម
ម ហវិច្នាទនីអដាក្ថាសប្ម្តង្ថា
ុ

ថាបិ រូ លល

នបទ្ោលវ ទ្លឡា

ឯវរបិ ត្ណា
ា នសល

ឆ្ិ លទនបិ រលោខ បនលទ្វ រហត្ិ

នូ ហលត្

និ ពាត្តត្ិ ទ្កខរិទ្ំ បនបបនំ ។

ប្គ្បថា លគ្បៀបែូចលែើរលឈើ ោលគ្ត្ូវោត្់លហើ

ោលឫសលៅ

រង់វង់ រិនម្ចនឧបបទ្វៈ ក៏រប្រងែោះលឡើងលទ្ៀត្បាន យ៉ា ងណា សូរបីទ្កខ
លនោះក៏ យ៉ាងលទោះ
ក៏ រប្រងលកើ ត្លឡើងលរឿ

ោលត្ណា
ា នសស័

លៅរិន ោន់ បានែកលឡើងលទ្

ៗ។

ែូ ចជាឫសប្កវប្ែលម្ចនឫសក្សបជាបរ ិវរ លបើលៅតំងម្ចំរិនគ្ត្ូវ
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បានទ្ម្ចា

បចា

លហើ

សូរបីនឹងោត្់ លែើ រលចញកដី

សងគហវ ិភារ

លែើ រលឈើ លទោះរប្រង

ចលគ្រើនលឡើងបានលទ្ៀត្ែូ លចានោះ ។
សម្ុោានរបស់អវិជាា
សង្កខរោំង

៣

រ៊ឺ

បញ្ញាភិសង្កខរ

អាលនញ្ញ
ា ភិសង្កខរ លកើ ត្លឡើងបានលដ្ឋ

អាស្ស័

បញ្ញាភិ សង្កខរ

និង

វ ិជាាជាលហត្ លហើ

ីាប្ែលជាលហត្ឱ្យលកើត្ វិជាា ។
គ្ពោះ នរោធចារយសប្រតងសរដ្ឋានរបស់ វិជាាទ្កថា
ជោររណរចាេ

បី ឡិតនរភិ ណាលសា

អាសវនំ សរបាោ
ប្គ្បថា
ោំង

វិជាា ច បវត្តត្ិ ។

វិជាា រប្រងចលគ្រើ នលឡើង លគ្ព្វោះោរលកើត្លឡើងក្នអាសវៈ

របស់សត្ាោំង

ប្ែលគ្ត្ូវជោររណៈនិងលសចកដីលសាក

កំ ពងលបៀត្លបៀនជានិ ចា ។

វ ិជាាគ្បាកែលឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័

ោរលកើត្លឡើងក្ន អាសវធរ៌

ប្ែលលៅកនងសទដនរបស់សត្ាោំង
លដ្ឋ

នកប្ែលគ្ត្ូវលបៀត្លបៀន

ោរចាស់ ោរសាាប់ និងធរ៌ប្ែលជាលហត្ក្ន វ ិជាា ឬលសចកដីវលងាង

រ៊ឺ លសាកៈ បរ ិលទ្វៈ ទ្កខៈ លោរនសសៈ ឧបាយសៈ ប្ែលលកើត្ម្ចនលរឿ

ៗ

លទោះឯង ។
រចាេ ប្គ្បថា វលងាង កនងទ្ីលនោះសំលៅ

កធរ៌ ប្ែលជាលហត្ក្ន

លសចកដីវលងាង បានែល់ លសាកៈ បរិលទ្វៈ ទ្កខៈ លោរនសសៈ ឧបាយសៈ
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បចា

កនងបែិ ចាសរបាទ្សប្រដងធរ៌ ោំង
លគ្ោ

៥

សងគហវ ិភារ

យ៉ា ងលនោះទ្កកនងលំដ្ឋប់ ចង

។
ោលលព្វលលដ្ឋ

ងគធរ៌

លសាកៈ លោរនសសៈ

ឧបាយសៈ

ោំង ៣ យ៉ា ងលនោះ បានែល់ លោរនសសលវទ្ទនិងលោសលចត្សិក
ោល នកណាម្ចនលសចកដី លសាកលៅ ខូ ចចិត្ត ចលងអៀត្ចងអល់ចិត្តលកើ ត្
លឡើង លម្ចហៈ រ៊ឺ

វិជាាក៏ លកើត្រួរផង និ ងបរ ិលទ្វៈ ោរខសឹកខសួលក៏ជាប់

រកពី លោសចិ ត្តបាទ្ រប្រងម្ចនលម្ចហៈលកើត្រួរផង ចំប្ណកទ្កខោ

ក៏ ជាលហត្ឱ្យលកើ ត្ោររិ នលពញចិត្ត ប្ែលជាសភាពរបស់លោសរូលចិ ត្ត
ខណៈលទោះក៏ រប្រងម្ចនលម្ចហរូ លចិត្តរួរផង ។
លម្ចហ ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ

លសាកៈ បរ ិលទ្វៈ លោរនសសៈ

ឧបាយសៈ និ ងលម្ចហៈប្ែលលកើ ត្រួរជារួ
ខាងលគ្ោ

ំ ពីទ្កខោ

លោសៈ ប្ែលលកើ ត្លឡើង

លកើ ត្លឡើងលទោះ លៅថា

វិជាា ។

ិ ងគ
គ្ពោះពទ្ធលោសាចារយលទ្ើបបានសប្រដងទ្កកនង បែិចាសរបាទ្វភ
ែាកថា ថា
ឯត្ថ ហិ លសាកទ្កខលោរនសសបាយសា

វិជាា

វិលយរិ លទ,

បរិលទ្លវ ច ទរ រូ ឡាសាត្ិ លត្ស តវ សិ លទ្ធស សិ ោធវ លហាត្ិ

វិជាា ។

ប្គ្បថា កនងោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់ភវចគ្ក លសាកៈ ទ្កខៈ លោរនសសៈ
ឧបាយសៈ រប្រងគ្បកបជារួ

ិ ា ជានិ ចា និងបរ ិលទ្វៈរប្រងលកើត្ែល់
វជា

បរគល នកម្ចនលសចកដីវលងាង ែូលចានោះោលលសាកៈជាលែើរលកើ ត្លឡើងលហើ
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វជា
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ោលែូ លចនោះសរដ្ឋានរបស់លសាកៈ

ជាលែើរ ក៏ជាសរដ្ឋានរបស់ វ ិជាាផងប្ែឬ ។

ិឆចសម្ុបាទសប្ម្េង្ថា
ក្នង្បដ
ុ

ជាត្ិ បបចាយ លសាកបរិលទ្វទ្កខលោរនសសបាយសា សរភវនតិ ។
ប្គ្បថា លសាកៈ បរិលទ្វៈ ទ្កខៈ លោរនសសៈ ឧបាយសៈ ោំងលនោះ
លកើ ត្ម្ចនលគ្ព្វោះជាត្ិជាបចា័

។

សូរបី ជាត្ិ ជាលហត្ែល់លសាកៈ បរលិ ទ្វៈជាលែើ រក៏ពិត្ ប្ត្រិន
ប្រនជាលហត្ជិត្ គ្ត្ឹ រប្ត្ជាលហត្ឆាៃ

ប៉ា លណាណោះ ។

ធរ៌ ប្ែលជាលហត្ជិត្ ក៏រ៊ឺ អាសវធរ៌ ៤ ម្ចនោម្ចសវៈ ភវសវៈ
ទ្ិ ដ្ឋាសវៈ និង វិជាាសវៈលទោះឯង ។
ែូ ចោរលកើ ត្លឡើងរបស់រនសសោំង
ឆាៃ

គ្ត្ូវអាស្ស័

និ ងលហត្ជិត្ោំង ២ គ្បោរ ប្ែលលៅលហត្ឆាៃ

លហត្

ថា រូលលហត្

និ ងលហត្ជិត្ថា រូលីលហត្ ។
លហត្ឆាៃ

លទោះ បានែល់ ោម្ចវចរកសលករោ ប្ែលលធាើទ្កកនង

ភពរនៗ ។
លហត្ជិ ត្លទោះ បានែល់ ម្ចតនិ ងបិត យ៉ា ងណារិញ ជាត្ិជា
លហត្ឆាៃ
ក៏ ឧបលរ

និងអាសវធរ៌ ៤ ជាលហត្ជិ ត្របស់លសាកៈ បរិលទ្វៈ ជាលែើរ
យយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។

គ្ពោះពទ្ធលោសាចារយ សប្រដងទ្កកនងបែិ ចាសរបាទ្វិភងគថា
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អាសវសរទ្យ លចលត្ លសាោទ្លយ លហានតិ
ជាលែើរលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះោរលកើ ត្លឡើងរបស់អាសវៈ

សងគហវ ិភារ

ប្គ្បថា លសាកៈ
លទ្ើ បោត្់លសចកដី

បានថា អាសវធរ៌ ោំង ៤ ជាលហត្របស់ វិជាាផង ែូ ចប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគ
គ្ទ្ង់ គ្តស់ថា អាសវសរទ្យ
ក្ន វិជាាលទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័

វិជាាសរទ្លយ ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើង

ោរលកើត្លឡើង ក្នអាសវៈជាលហត្ ែូ លចានោះ

ប្ែលគ្ពោះ នរោធចារយ សប្រដងថា
អាសវនំ សរបាោ

វិជាា ច បវត្ត ត្ិ ប្គ្បថា ោរលកើ ត្លឡើងរបស់

អាសវធរ៌ ោំង ៤ ជាលហត្ឱ្យសលគ្រច វិជាាផងប្ែរ ព្វកយលព្វលលនោះ
លទ្ើ បជាោរគ្ត្ឹ រគ្ត្ូវ ។
លសាកៈ បរិលទ្វៈជាលែើ រ លកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

អាសវៈោំង ៤

លសចកដីលសាកលៅ ខូ ចចិ ត្ត ខសឹកខសួលោំងលនោះជាលែើ រ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះ
ោម្ចសវៈជាលហត្ បានែល់ លសចកដីគ្ព្វត្់ គ្បាសចាកវត្ថជាទ្ី ស្ស

ញ់

ែូ ចជាម្ចត បិ ត ភរយ
ិ
សាារី ឬបគ្ត្ធី ត គ្ត្ូវសាាប់បាត្់ បង់ លៅ រប្រង
លកើត្ោរលសាកលៅ ខូ ចចិត្ត លគ្ព្វោះោរស្ស
នកប្ែលម្ចនលសចកដីសខោ

ញ់ រ៊ឺ ោម្ចសវៈជាលហត្ ។

សបា

ចិ ត្ត ោលរកពិចារណា

ែល់ោរចាស់ ោរឈ៊ឺ ោរសាាប់របស់ខួាន លកើត្លសចកដីអាល័
ចិត្តលសា

កនងជីវ ិត្

លសាក កលណា
ដ ចកប្ណដង ខាាច ជាអាោររបស់លសាកៈ បរ ិលទ្វៈ

ជាលែើរ លកើ ត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័

ភវសវៈជាលហត្ ។

នកប្ែលគ្បោន់ម្ចំកនងរូបទរខនធ ៥ ថាជា តតត្ួ ខួាន ទ្ំ នកបំ រង

រកាោងោ

របស់ខួនផង
ា

ថានក់ េរ
ន ឱ្យស្សស់ថាាជានិ ចា
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លោរលបៀត្លបៀន

ឬសក់ សវូា
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អាោរប្គ្បគ្បួលលៅតរធរោជាត្ិ
លធោញបាក់

ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវ

លដ្ឋ

ប្ភនកស្សវំង

លកើ ត្ោររិនសបា

ចិត្ត

ខូ ចចិ ត្ត ប្ែលជាអាោររបស់លសាកៈ បរិលទ្វៈជាលែើ រ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះ
អាស្ស័

ទ្ិ ដ្ឋាសវៈជាលហត្ ។
ចំ ប្ណក នកប្ែលខាោះបញ្ញា

ោរង្ករប្ែលជាទ្ចារត្
ិ លដ្ឋ

ជារនសសលៃង់

រនសសព្វល

លធាើ

ំណាចរបស់ វ ិជាាបិទ្បាំងរិនឱ្យល

ើញ

បាបបណយ រណលោស គ្បលយជន៍ និ ងរិ នប្រនគ្បលយជន៍ ោលបាន
ទ្ទ្ួ លទ្កខលោសភ័
របស់លសាកៈ

លបើលកើត្លសចកដីលសាកលៅខូចចិត្ត ប្ែលជាអាោរ

បរ ិលទ្វៈជាលែើ រ

លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័

វិជាាសវៈ

ជាលហត្ ។
សម្ុោានរបស់អាសវៈ
ិ ា លហើ
ោលអាសវៈោំង ៤ ជាលហត្របស់ វជា

ីាប្ែលជាលហត្

របស់អាសវៈ ។
អាសវធរ៌ សលរង្កគោះចូលកនង ងគបែិ ចាសរបាទ្ បានែល់ ត្ណា
ា
ឧបាោន ករោភវៈ ។
ែូ លចានោះ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ឱ្យត្ណា
ា ឧបាោន កសល កសល
ករោភវៈ លកើ ត្លឡើងលទោះ រប្រងជាលហត្ឱ្យលកើត្អាសវៈផង ។
ោលលព្វលលដ្ឋ

វែដៈោំង ៣ ត្ណា
ា ឧបាោន ជាកិ លលសវែដៈ

កសល កសលករោ ជាករោវែដៈ ។

- 155 -

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

ែូលចានោះធរ៌ប្ែលជាលហត្របស់កិលលសវែដៈ និងករោវែដៈ ក៏រ៊ឺវ ិបាកវែដៈ

ិ ា ណ ទររូប ស
បានែល់ វញ្ញ
តរន័

ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ ។

បែិចាសរបាទ្ លវទ្ទ បចាយ ត្ណា
ា ។

លវទ្ទ លទ្ើបជាលហត្របស់ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវៈលទោះឯង ។
ិ ចសម្ុបាទ
សប្ម្េង្ច្ហត្ុប្ដលច្លើក្អវិជាាោ ំង្ខាង្ច្ដើម្ក្នង្បដ
ឆ
ុ

ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់រូបទរខនធ ៥ ប្ែលវិលវល់លៅកនងសងារ

វែដលនោះ លគ្ព្វោះម្ចន វិជាា ជាត្ួ សំខាន់ លឈាោោះថា វែដសីសៈ ប្ែលម្ចន
លសចកដីសំខាន់ ែូចសីសៈរបស់រនសសល

ើង គ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើ បគ្ទ្ង់ លលើក

លឡើងតំងជាលហត្ខាងលែើរ ។
ោលពិ ចារណាកនងបែិ ចាសរបាទ្ធរ៌ លហើ

វិជាា និ ង ត្ណា
ា

ោំង ២ លនោះ ជាលហត្សំខាន់ក្គ្កប្លងកនងោរសាងសង្កខរោំង
ម្ចនបញ្ញាភិ សង្កខរជាលែើរ

ឱ្យសលគ្រចបាន

លគ្ព្វោះអាស្ស័

លគ្ត្ក រលពញចិ ត្តកនងអាររោណ៍ រ៊ឺ ត្ណា
ា ជាលហត្ លហើ
លគ្ត្ក រលពញចិ ត្តកនងអាររោណ៍
បិ ទ្បាំងរិ នឱ្យល

ត្ណា
ា ប្ែល

នឹងលកើ ត្លឡើងបានគ្ត្ូវអាស្ស័

ើញសភាវធរ៌ តរលសចកដីពិត្បាន

លសចកដី
វិជាា

លបើ រិនម្ចន វិជាា

ជា នកបិ ទ្បាំងលសចកដីពិត្លទ្ ត្ណា
ា ក៏រប្រងលកើត្លឡើងរិនបាន ោល
ត្ណា
ា លកើ ត្លឡើងរិនបាន សង្កខររ៊ឺោរលធាើបាបបណយលផសងៗ ក៏នឹងរិ ន
សលគ្រចបានលឡើ

។
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ែូ លចានោះ វ ិជាានិងត្ណា
ា ោំង ២ យ៉ា ងលនោះ ម្ចន វ ិជាាជា នកទំលធាើ
ឱ្យត្ណា
ា លកើត្លឡើងរកបាន

ិ ា លទ្ើបជាត្ួសខា
វជា
ំ ន់ ខាាំងជាងត្ណា
ា ។

គ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់លលើក វ ិជាាលឡើងតំងជាលំដ្ឋប់ែំបូង ប្ត្ោំង
លនោះរិ នបានសំលៅ

ក

វិជាាលទោះថាជាធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងរនធរ៌

ែក្ទ្ៗ កនងោរវិលរបស់បែិចាសរបាទ្ធរ៌ លទោះលទ្ ។

៤. វែដម្ចពនធរិលចាវ ំ

គាថាសង្គហៈទី ៤
លត្ភូរករទទ្ិកំ

បែិ ចាសរបាលោត្ិ

បែាលបសិ រហារនិ ។

ប្គ្បថា សលរដចគ្ពោះរហារនី គ្ទ្ង់សប្រដងនូវវែដៈប្ែលជាប់ត្គន
លដ្ឋ

គ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងភូ រិ ៣ ម្ចនខាងលែើររិនគ្បាកែ ែូចប្ែលបាន

លព្វលរកែូ លចនោះថាជា បែិចាសរបាទ្ធរ៌ ។
លសចកដីថា

ប្ែលវ ិលវល់សាាប់

ោររស់លៅរបស់សត្ាោំង

លកើ ត្ជាប់ ត្គនរិនដ្ឋច់ គ្កប្ស ោំងលនោះោលលព្វលលដ្ឋ

ធម្ចោធិដ្ឋាន ក៏

សទ្ធប្ត្ជាអាោរលកើត្លឡើងរបស់បែិចាសរបាទ្ធរ៌ោំង ស់ លព្វលរ៊ឺ
ោលម្ចន វ ិជាា ក៏ជាលហត្ឱ្យសង្កខរ ៣ លកើត្លឡើងលដ្ឋ

ចំលព្វោះប៉ាលណាណោះ

រិ នប្រនត្ួ ខួាន រនសស សត្ា បរស ស្រសតី ជាលែើ រ លកើ ត្លឡើងលឡើ
និ ងោលម្ចនជាត្ិ លហើ

ក៏ជាលហត្ឱ្យជោររណៈ

លសាកៈ

បរិលទ្វៈ

ទ្កខៈ លោរនសសៈ ឧបាយសៈលកើត្លឡើង រិនប្រនត្ួ ខួាន រនសស សត្ា
បរស ស្រសតីជាលែើរលឡើ

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅែូ លចនោះបានលឈាោោះថា វែដសងារ

លគ្ព្វោះម្ចនោរជាប់ោក់ ទ្ងគនរិនដ្ឋច់ ប្ខសរួ
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ភូរិោង
ំ ៣ រួ

បចា

សងគហវ ិភារ

ប្េរោំងរកខាងលែើររិនបានលទ្ៀត្ផង លដ្ឋ

លហត្លនោះ

សលរដចគ្ពោះរនី លទ្ើបគ្តស់ថា ជាបែិ ចស
ា របាទ្ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ប្ែលលព្វលថា
គ្ពោះភារគ្តស់ែល់ភិកខោំង
នរត្លគគ

រកខាងលែើររិនបានលទោះ

គ្ពោះម្ចន

កនងនិោនវរគសំ

បាលីថា

ត្តនិោ

ំ ភិ កខលវ សំ សាលោ បព្វា លោែិ ន បញ្ញា

ត្ិ

វិជាានី វរណានំ សតតនំ ត្ណា
ា សលញ្ញាជទនំ សទធវត្ំ សំ សរត្ំ ។
ប្គ្បថា ម្ចនលភិ កខោំង
ែឹ ងបាន

សងារលនោះ ម្ចនទ្ី បំផត្លររិ នអាច

រ៊ឺ ទ្ីបំផត្ខាងលែើរ

ិ ា ជារទំង
វជា

របស់សត្ាោំង

ម្ចនត្ណា
ា ជាចំ ណង

រិ នគ្បាកែលឡើ

លទោលលៅ

ប្ែលម្ចន
គ្តច់រ ង្កគត្់លៅ

។ (បិែកភារ ៣២ ទ្ំព័រ ៨០)
សច្រង្ខគះបដិឆចសម្ុបាទច្ោយសឆចៈ

តរសត្តនភា
ត ជនី

ន័

បែិ ចាសរបាទ្ធរ៌

លហត្ ជាផលនឹ ងគនកនងប្ផនកលោកិ

ជាធរ៌ប្ែលជា

ធរ៌ ឬជាវែដធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ ប្ែល

វ ិលវល់លៅកនងលោក រិនផត្ចាកោរវ ិលវល់សាាប់ លកើត្កនងវែដទ្កខ លទ្ើ ប
សលរង្កគោះបែិ ចាសរបាទ្
ចូ លកនងទ្កខសចាៈលដ្ឋ

ប្ែលជាធរ៌ គ្បគ្ពឹ ត្តលៅលែើ របីលសចកដីទ្កខលនោះ

ចំប្ណករួ

តរ ភិ ធរោភាជនី
ប្ផនកលោកិ

ន័

។
សលរង្កគោះបែិ ចាសរបាទ្ចូលកនង

សចាៈ ែូលចនោះរ៊ឺ

វិជាា សង្កខរ សលរង្កគោះជា សរទ្
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ស

បចា

សងគហវ ិភារ

ត្ន ផសស លវទ្ទ សលរង្កគោះចូ លកនងទ្កខសចាៈ
ត្ណា
ា ឧបាោន ករោភវ សលរង្កគោះចូលកនងសរទ្

សចាៈ

ឧបបត្តិភវ ជាត្ិ ជោររណៈ សលរង្កគោះចូ លកនង ទ្កខសចាៈ ។
ការរិចារណាបដិឆចសម្ុបាទ ៤ ន័យ ច្ដើម្ប ីលះទិដាិទា ំង្ ៧
ោរពិចារណាបែិចាសរបាទ្ ៤ ន័
១. ឯកត្តន័

២. ទនត្តន័

៣.

៤. ឯវំធរោតន័

ពាបារន័

បានែល់
។

ទិដិាប្ដលព្ត្ូវលះ ៧ យ៉ាង្ បានដល់
១. ឧលចេទ្ទ្ិ ែិ ា

២. សសសត្ទ្ិ ែិ ា

៣.

៤. ឥសសរនិ ម្ចោនវទ្ទ្ិែិា

ត្តទ្ិែិ ា

៥. នត្ថិកទ្ិែិា
៧.

កិ រ ិ

៦.

លហត្កទ្ិ ែិ ា

ទ្ិែិ ា ។

១. ោរពិចារណាបែិចាសរបាទ្ លដ្ឋ
លហើ

ែឹ ងថា រូបទរខនធ ៥ របស់សត្ាោំង

ជាប់ត្គនរិ នដ្ឋច់គ្កប្ស កនងភពរួ
យ៉ា ងលនោះ លៅថា ឯកត្តន័
លគ្ព្វោះល
ល

ឯកត្តន័

ជាោរពិចារណា
ម្ចនោរលកើ ត្រលត្់

កដី កនងភពត្ៗ លៅកដី ោរពិចារណា

អាចលោះឧលចេទ្ទ្ិែិា និ ងនត្ថិកទ្ែាិបាន

ើញសនតត្ិប្ែលជាោរជាប់ ត្គនលៅរិនដ្ឋច់ប្ខសរបស់ទររូប រ៊ឺ

ើញោរលកើត្លហើ

សាាប់ ោលសាាប់ លហើ
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សងគហវ ិភារ

បចា

បាត្់ សូនយលៅ ប្ត្ នក

ល់ល

ើញខសរប្រងគ្បោន់សសសត្ទ្ិែិាបាន ។

២. ោរពិចារណាលដ្ឋ

ទនត្តន័

ជាោរពិ ចារណាលហើ

ែឹង

ថា ោរជាប់ ត្គនរបស់រូបទរខនធ ៥ លនោះ សូរបីថានឹងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ
រិ នម្ចនដ្ឋច់ គ្កប្សក៏ពិត្

ប្ត្សភាវៈរបស់បែិចាសរបាទ្ធរ៌ ោំងលនោះ

ម្ចនសភាវធរ៌ ប្ែលលផសងគន

ម្ចនលហត្និងផលប្ែលលផសងគន

ពិ ចារណាយ៉ា ងលនោះ លៅថា ទនត្តន័
ជាផល

សង្កខរជាលហត្

លគ្ព្វោះល

ើញសភាវៈរបស់លហត្

ល

ែូច វិជាាជាលហត្ សង្កខរ

វិញ្ញាណជាផល

និ ងធរ៌ប្ែលជាលហត្ជាផល

ោរ

អាចលោះសសសត្ទ្ិែិ ាបាន

និងសភាវៈរបស់ផលលទោះរិនែូចគន
ក៏លកើត្លឡើងេោីជានិ ចា

ែូ លចានោះោរ

ើញថាលទ្ៀង រ៊ឺ សសសត្ទ្ិ ែិាក៏បាត្់ លៅ ប្ត្សគ្ម្ចប់ នក

ល់

ល់ល

ើញ

ខសលទោះរប្រងគ្បោន់ម្ចំកងឧលចេ
ន
ទ្ទ្ិែិាបាន ។
៣. ោរពិចារណាលដ្ឋ

ពាបារន័

ជាោរពិ ចារណាលហើ

ិ ា ជាលែើរ ប្ែលឱ្យផលលផសងៗ ម្ចនសង្កខរ
ែឹ ងថា លហត្លផសងៗ ម្ចន វជា
ជាលែើរ

លកើ ត្លឡើងលទោះ

រិនម្ចនោរខាល់ខាា

ផលលទោះលកើ ត្លឡើងយ៉ា ងណាលឡើ

ពាយរប្ែលនឹងឱ្យ

ធរ៌ ប្ែលជាលហត្និងជាផលប្ែល

លកើ ត្លឡើងលទោះ ក៏លកើ ត្លឡើងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរសភាវៈប៉ាលណាណោះ រិនម្ចន
វត្ថណារួ

ប្ែលរកចាត្់ប្ចងឱ្យគ្បគ្ពឹ ត្តលៅតរ ំណាចបង្កគប់ បញ្ញ
ា

បានលឡើ

ោរពិចារណាែឹងយ៉ា ងលនោះ

លទ្ើ បលៅថា

ពាបារន័

ោរែឹ ងយ៉ា ងលនោះអាចលោះឥសសរនិ ម្ចោនវទ្ទ្ិ ែិ ា និ ង ត្តទ្ិែិបា
ា ន លគ្ព្វោះ
ឥសសរនិ ម្ចោនវទ្ទ្ិ ែិា

ម្ចនោរ

ល់ល
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ប្ែល

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

គ្បាកែលឡើងបានកនងលោកលនោះ ម្ចនគ្ពោះអាទ្ិលទ្ពជា នកសាង លបើរិន
ម្ចនគ្ពោះអាទ្ិលទ្ពជា នកសាងលហើ
រិ នបានលឡើ

ប្ត្សគ្ម្ចប់ នក

វត្ថលផសងៗ ោំងលនោះ នឹ ងលកើត្លឡើង
ល់ល

ើញខស ោលពិចារណាែឹ ងថា

ធរ៌ប្ែលជាលហត្ផលលផសងៗ លកើត្លឡើងតរសភាវៈជារបស់ធរោត អាច
នឹ ង

ល់ល

ើញខសលឡើងជាេោី លដ្ឋ

រា៉ា ងលទ្ៀត្
ប្ែល

ល់ល

គ្បោន់ ម្ចំកនង កិរ ិ

ក
ន ម្ចនលសចកដី

ើញថាសត្ាោំង

ល់ល

ទ្ិ ែិាលទ្ៀត្ ។

ើញខសគ្បលភទ្ ត្តទ្ិែិា

ម្ចនត្ួ ខួ ាន និងត្ួ ខួានលទោះឯងជា នក

ចាត្់ ប្ចង ោរលធាើលផសងៗ លៅតរលសចកដីលពញចិត្តរបស់ខួានលទោះ ។
ោលពិ ចារណាល

ើញថា លហត្លផសងៗ ផលលផសងៗ ប្ែលលកើ ត្

លឡើងលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅតរសភាវធរ៌របស់ខួនៗ
ា
ធរ៌ប្ែលជាលហត្
ក៏ រិនម្ចនលសចកដីកងាល់ខាល់ខាា
លកើត្លឡើង រប្រងល
ទ្ម្ចា

ើញជា នតតពិ ត្ៗ ោល

លដ្ឋ

ល់ល

ឯវំធរោតន័

ជាោរពិចារណាផលធរ៌

ែឹ ងថា ោរលកើ ត្លឡើងរបស់ផលធរ៌លផសងៗ ម្ចនលហត្របស់ខួន
ា

ចំលព្វោះ រិនម្ចនោរបំព្វនគន ែូ ចជាសង្កខរលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះម្ចន

ិ ា ជាលហត្ លគ្ៅពី វិជាាលហើ
វជា

ធរ៌ែក្ទ្ៗ នឹងជាលហត្ឱ្យសង្កខរលកើត្

លឡើងរិនបាន លទ្ើ បគ្ត្ូវម្ចនលហត្របស់ខួនៗ
ា
លដ្ឋ
ឱ្យែឹ ងយ៉ា ងលនោះលៅថា ឯវំធរោតន័
ល់ល

ើញយ៉ា ងលនោះ រប្រង

ទ្ិ ែិាោំង ២ រ៊ឺ ឥសសរនិ ម្ចោនវទ្ទ្ិ ែិា និ ង ត្តទ្ិែិាបាន ។
៤. ោរពិ ចារណាលដ្ឋ

លហើ

យ៉ា ងណា លែើរបីនឹងឱ្យផលរបស់ខួ ន
ា

ោរែឹងយ៉ា ងលនោះរប្រងលោះោរ

ើញខសគ្បលភទ្ប្ែលជា លហត្កទ្ិ ែិា

- 161 -

ចំលព្វោះ ោរពិ ចារណា
និ ង កិរ ិ

ទ្ិែិ ា

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

បចា

លហត្កទ្ិ ែិ ាលទោះ ម្ចនោរ
លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័

ល់ល

ើញថា វត្ថលផសងៗ

លហត្កសលករោ

រិនបានលកើត្

និ ង កសលករោណារួ

លឡើ

សត្ាោំង

ប្ែលម្ចនលសចកដីសខ លសចកដីទ្កខលទោះ ក៏លកើ ត្លឡើងឯងៗ

តរធរោត

រិនបានលកើត្ពី កសលករោ

ជាលហត្លឡើ

នក

ល់ល

សគ្ម្ចប់ កិរ ិ

និង កសលករោណារួ

ើញខសរប្រងគ្បោន់ម្ចំកនង លហត្កទ្ិ ែិា ។

ទ្ិ ែិាលទោះ

ោរលធាើលអកីដ

រិនលអកី ដ

រិ នលៅថា

ជាកសលនិ ង កសលោំង ស់ គ្ត្ឹ រប្ត្លធាើលៅប៉ា លណាណោះឯង រិនជាបាប
ជាបណយ នឹងោំងរិនម្ចនផលលឡើ
នកពិចារណាតរឯវ ំធរោតន័
ជាលហត្និងជាផលលទោះ

។
លនោះ រប្រង

ល់ល

រប្រងលកើ ត្លឡើងជារូៗ

ើញថា ធរ៌ប្ែល

គនលៅនឹងខាោះគនរិន

បាន ។
ែូលចានោះលទ្ើបអាចទ្ម្ចា
និ ង កិរ ិ

ោរ ល់ល

ើញខសោំង ២ រ៊ឺ លហត្កទ្ិែិា

ទ្ិ ែិបា
ា ន។

ការរិចារណាបដិឆចសម្ុបាទ របស់ព្រះអាននទច្ត្ថរ
(ម្ហានិទានសូព្ត្ទីឃនិកាយម្ហាវគគ)
សរ័

រួ

កម្ចោសទ្ធរោនិររ
គ្ពោះអាននោម្ចនអា
ែល់លហើ

ក៏ ថាា

គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារជាម្ចាស់
របស់ នកប្ែនករ

គ្ទ្ង់គ្បថាប់ លៅកនង

កនងករជនបទ្

។

ចូលលៅគល់គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ
បងគំគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ លហើ
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ងគ

លំដ្ឋប់លទោះ
លោះចូលលៅ

កនងទ្ី ែ៏សររួរ ។

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

បចា

លោះគ្ពោះអាននោម្ចនអា

ងគ

កនងទ្ីែ៏សររួរលហើ

លទ្ើបគ្ោប

ទ្ូលគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារែូលចនោះថា
ចេរ ិ

ំ

ភលនត

ពភូត្ំ

ភលនត

បែិ ចាសរបាលោ ររភីោវភាលសា ច
វិ

ខា

យវររភីលោ

ចា

ំ

ភលនត

េ ច បន លរ ឧតតនកតតនលោ

ត្ី ត្ិ ។

ប្គ្បថា បពិគ្ត្គ្ពោះ ងគែ៏ចលគ្រើ ន

សាារយណាស់ បពិ គ្ត្គ្ពោះ ងគែ៏

ចលគ្រើន ចំ ប្ឡកណាស់ បពិគ្ត្គ្ពោះ ងគែ៏ចលគ្រើន លគ្ព្វោះបែិចាសរបាទ្
លនោះលគ្ៅហួសគ្បម្ចណផង គ្បាកែជាលគ្ៅផង លោោះបីម្ចនជលគ្ដប៉ាលណាណោះ
ក៏ រង់ ប្ត្គ្បាកែែល់ខំ គ្្ ពោះ ងគ ថាហាក់ ែូចជាោក់ក្គ្កលពក ។
ម្ចលហវំ អាននោ
បែិ ចាសរបាលោ
ននលព្វោ

វច ម្ចលហវំ អាននោ

ររភីោវភាលសា
បបែិលវោ

ច

។

ឯវរ

រណរណិ ា កជាត រញ្ាបពាជភូត

ំ
បា

វច ររភីលោ ចា

ំ

ឯត្សស

អាននោ

ធរោសស

បជា

ត្ទតកលកជាត

ំ ទ្រគត្ឹ វិនិបាត្ំ សំ សារំ

ទត្ិ វត្តត្ិ ។
គ្ពោះ ងគគ្តស់ថា
ម្ចនលអាននោ

ម្ចនលអាននោ

នកកំលព្វលយ៉ា ងលនោះលឡើ

នកកំ លព្វលយ៉ា ងលនោះលឡើ
បែិ ចាសរបាទ្លនោះលគ្ៅផង

គ្បាកែជាលគ្ៅផង ។ ម្ចនលអាននោ លគ្ព្វោះរិនបានគ្តស់ែឹង លគ្ព្វោះរិ ន
បានចាក់ ធាោះនូវធរ៌នោះឯង
ជាត្រាញ

លទ្ើ បពួ កសត្ាលនោះលកើត្លៅជាសោរសាោញែូច

(ប្ែលកណដរោត្់ )

ែូចជា ំលបាោះគ្ត្ូវទ្ឹកបា

របស់ជាង

ត្រាញ ឬែូ ចជាសំបកសត្ាសាាប ែូចជាលៅោយបាងនិងលៅោែំលណក
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ទ្នា

បចា

ប្ែលជំព្វក់គនយ៉ា ងលនោះ លទ្ើបរិនកនាងនូវ បា

សងគហវ ិភារ

ិ ិ បាត្
ទ្រគត្ិ វន

និ ងសងារបាន ។ (បិែកលលខ ១៦ ទ្ំព័រ ១១៧)
បែិ ចាសរបាទ្ធរ៌
សប្រដងឱ្យល

ជាធរ៌ប្ែលលគ្ៅ

នឹ ងអាោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅក៏

ើញថា លគ្ៅលទោះែូចោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ទ្ឹកកនងរហាសរគ្ទ្

ប្ែលលៅជិ ត្ភនំសិលនរែូ លចានោះ ។
ការព្បព្រឹត្ច្ត ៅរបស់ទឹក្ ៤ ព្បការ
១. ទ្ឹកខាោះោលសរាឹងលរើលលៅ

ល់ថាលគ្ៅ ប្ត្លសចកដីពិត្ោក់

គ្ត្ឹរប្ត្ ២-៣ ហត្ថប៉ាលណាណោះ ែូ ចជាទ្ឹ កកនងស្សោះ កនងបឹងប្ែលលអក់ ឬទ្ឹក
សអ

លធាើឱ្យម្ចនពណ៌ស

នកល

ើញសម្ចគល់ថា ទ្ឹ កកនងស្សោះ ឬកនងបឹង

លទោះលគ្ៅខាាំង ប្ត្ោលសោង់លរើលលហើ
២. ទ្ឹ កខាោះ លរើលលហើ

គ្បាកែថាោក់រិនលគ្ៅលឡើ

ល់ថា

ោក់ ប្ត្ោរពិត្លគ្ៅក្គ្កប្លង

ទ្ឹ កកនង ណូ ដ ងឬទ្ឹ កលគ្ជាោះប្ែលថាារហូត្លរើ លល
លៅខាងលគ្ោរបានចាស់
លរើ លលហើ
៣.

លធាើឱ្យ ក
ន ល

។

ើញវត្ថលផសងៗ

ើញសម្ចគល់ថាោក់

ប្ែល

ោលសោង់

លទ្ើបគ្បាកែថាលគ្ៅក្គ្កប្លង ។
ទ្ឹ កខាោះលរើលលហើ

ល់ថាោក់

និ ងទ្ឹ កកនងទ្ីលទោះក៏ម្ចន

សភាពោក់ ពិត្ៗ ែូចជាទ្ឹកកនងព្វង កនងភាជនៈប្ែលដ្ឋក់ ទ្ឹកលទោះទ្ក
ក៏ ែឹងបានថាោក់ ។
៤. ទ្ឹកខាោះលរើលលហើ

ក៏ែឹងថាលគ្ៅ និ ងទ្ឹកលទោះក៏ម្ចនសភាព

លគ្ៅពិ ត្ៗ ែូ ចជាទ្ឹ កកនងទ្លនា កនងរហាសរគ្ទ្ធំ ៗ ក៏ ែឹងបានថាលគ្ៅ ។
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បចា

លសចកដីគ្ជាលលគ្ៅរបស់បែិ ចាសរបាទ្ធរ៌លនោះ
គ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់ទ្ឹកោំង

៤

យ៉ា ង

សងគហវ ិភារ

ឧបម្ចែូ ចោរ

ប្ែលបរគលពិបាកនឹ ង

ល់ឱ្យ

ចាស់បាន ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើ បគ្ទ្ង់ ហារគ្ពោះអាននោ កំលព្វលថា

បែិ ចាសរបាទ្ធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលោក់ណាស់សគ្ម្ចប់គ្ពោះអាននោ ។
បណា
ដ សាវ័កោំង

័ ោំង ២ លហើ
គ្ពោះ រគសាវក

របស់គ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់លទោះ

លវៀរប្ត្

សាវ ័ក ងគែក្ទ្ៗ ប្ែលនឹងម្ចនោរ

ល់

កនងបែិចាសរបាទ្ធរ៌លនោះ ឱ្យជាក់ចាស់គ្បប្ហលគ្ពោះអាននោរិនម្ចន ។
កនងោរប្ែលគ្ពោះអាននោម្ចនបញ្ញាែឹ ងបានចាស់ែូលចនោះលនោះ
លដ្ឋ

អាស្ស័
១.

លដ្ឋ

លហត្ ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ

ឧបែាក

ធិោលោ

ជា នកោាប់សាងោន សីល

ភាវទ

គ្បាថានជាពទ្ធបបដ្ឋាក ។
២. លនតវសិលោ បានជា នកលៅជិ ត្សនិត្ជារួ

គ្ពោះបររសាសាត។

៣. លសាតបលទន បានសលគ្រចជា គ្ពោះលសាតបនន ។
៤. ពហសសត្ធលោ ជា នកម្ចនពហសសូត្លគ្ចើនជាទ្ី បំផត្ ។
ោរសប្រដងបែិចាសរបាទ្ធរ៌ប្ែលលព្វលរកលហើ
ជាោរសប្រដងតរសត្តនភា
ត ជនី

ន័

ោំង ស់

ប៉ា លណាណោះ ។

ោរសប្រដងបែិចាសរបាទ្ធរ៌ គ្ពោះពទ្ធ ងគសប្រដងទ្កជា ២ ន័
រ៊ឺ សប្រដងលដ្ឋ

សត្តនតភាជនី

ន័

និង ភិធរោភាជនី

ន័

តរប្ែល

គ្ពោះ នរោធចារយ ទំរកសប្រដងទ្កកនងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ បរិលចេទ្ទ្ី
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៨ លនោះ ជាោរសប្រដងលដ្ឋ

សត្តនតភាជនី

ន័

សងគហវ ិភារ

ប្ែលជាោរសប្រដង

ែល់ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅក្នបែិ ចស
ា របាទ្ធរ៌ ប្ែលជាលហត្ផលត្ជាប់ គន
លៅកនងចិ ត្តលគ្ចើនខណៈ ប្ែលលៅថា ទទចិ ត្តកខណិកបែិចាសរបាទ្
ប៉ា លណាណោះ នឹ ងបានសប្រដងលដ្ឋ

ភិធរោភាជនី

គ្បគ្ពឹ ត្តលៅក្នបែិចាសរបាទ្ធរ៌

ន័

រ៊ឺ សប្រដងោរ

កនងចិត្តខណៈរួ

ៗ ប្ែលលៅថា

ឯកចិ ត្តកខណិកបែិចាសរបាទ្ ត្លៅ ។
សប្ម្េង្បដិឆចសម្ុបាទច្ោយអភិធម្មភាជនីយន័យ
កនងោរសប្រដងបែិ ចាសរបាទ្ធរ៌
ន័

លដ្ឋ

ភិ ធរោភាជនី

លនោះ ប្ចកលចញជា ៣ បទ្ រ៊ឺ
១.

កសលបទ្

២. កសលបទ្ ៣.

ពាកត្បទ្

១. អក្ុសលបទ
កនង កសលបទ្លនោះ

នឹងសប្រដងោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

របស់បែិចា-

សរបាទ្ធរ៌ ប្ែលោក់ទ្ងនឹង កសលបទ្គ្បោរខាោះប៉ាលណាណោះ ែូចកនង
ទ្ិ ែិារត្សរប

ត្តចិត្ត ៤ ែួង ម្ចន ងគបែិ ចាសរបាទ្ ែូលចនោះរ៊ឺ

វិជាាបចាយ សង្កខលោ សង្កខរបបចាយ វិញ្ញាណំ វិញ្ញាណបបចាយ
ទរំ

ទរបបចាយ

ឆ្ដ្ឋា

ត្នំ

ឆ្ដ្ឋា

ត្នបបចាយ

ផលសា

ផសសបបចាយ លវទ្ទ លវទ្ទបចាយ ត្ណា
ា ត្ណា
ា បចាយ ឧបាោនំ
ឧបាោនបបចាយ ភលវ ភវបបចាយ ជាត្ិ ជាត្ិ បបចាយ ជោររណំ
ឯវលរត្សស លកវលសស ទ្កខកខនធសស សរទ្លយ លហាត្ិ ។
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សង្កខរ លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះ វិជាាជាបចា័

វិញ្ញាណ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ

ិ ា ណជាបចា័
ទរ លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះវញ្ញ

សង្កខរជាបចា័

លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះទរជាបចា័
ជាបចា័

អា

ត្នៈទ្ី ៦

ផសសៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះអា

ត្នៈទ្ី ៦

លវទ្ទ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះផសសៈជាបចា័

លវទ្ទជាបចា័

សងគហវ ិភារ

បចា

ត្ណា
ា លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះ

ឧបាោន លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះត្ណា
ា ជាបចា័

លគ្ព្វោះឧបាោនជាបចា័

ជាត្ិ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះភពជាបចា័

ររណៈ លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះជាត្ិជាបចា័
ោំង ស់នោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ
លគ្ព្វោះ វ ិជាាជាលហត្
កសលលចត្ទ

ភព លកើត្ម្ចន
ជោនិង

លហត្ជាទ្ីលកើត្លឡើងក្នកងទ្កខ

អាោរយ៉ា ងលនោះ ។ (បិែកភារ ៨១ ទ្ំព័រ ៨)
បញ្ញាភិសង្កខរ

រ៊ឺ

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅគ្ពរជារួ

ទ្ិែិារត្សរប

វិជាាលទោះ

ត្ត

លទ្ើបលកើ ត្

លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះ បញ្ញាភិសង្កខរ រ៊ឺ ទ្ិ ែិារត្សរប
លហត្ ទ្ិ ែិារត្សរប

ត្តចិត្ត លទ្ើបជាផល ។

លគ្ព្វោះទ្ិែិរ
ា ត្សរប
ជារួ

ទ្ិ ែិរ
ា ត្សរប

ត្តចិត្ជា
ត លហត្ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកប

ត្តចិត្តលទោះ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។

លគ្ព្វោះលចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបជារួ
ជាលហត្ រទ

ត្នៈ រ៊ឺ ទ្ិែិ ារត្សរប

លគ្ព្វោះរទ
ប្ែលគ្បកបជារួ

ត្ត កសលលចត្ទជា

ត្តចិត្ត

ត្តចិត្ត លទ្ើ បលកើត្លឡើងជាផល ។

ត្នៈ រ៊ឺ ទ្ិែិារត្សរប
ទ្ិ ែិារត្សរប

ទ្ិ ែិារត្សរប

ត្តចិត្តជាលហត្ រលទសរផសស

ត្តចិត្ត លទ្ើ បលកើត្លឡើងជាផល ។

លគ្ព្វោះរលទសរផសស ប្ែលគ្បកបជារួ
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បចា

ជាលហត្ លវទ្ទ ប្ែលគ្បកបជារួ

ទ្ិែិរ
ា ត្សរប

សងគហវ ិភារ

ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្

លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះលវទ្ទ ប្ែលគ្បកបជារួ
ត្ណា
ា ប្ែលគ្បកបជារួ

ទ្ិ ែិារត្សរប

ទ្ិែិារត្សរប

លគ្ព្វោះត្ណា
ា ប្ែលគ្បកបជារួ

ត្តចិត្ត ជាលហត្

ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើ ត្លឡើងជាផល ។
ទ្ិែិារត្សរប

ឧបាោន ៣ (លវៀរោរបាោន) ប្ែលគ្បកបជារួ

ត្តចិត្ត

ជាលហត្

ទ្ិែិារត្សរប

ត្តចិត្ត

លទ្ើ បលកើ ត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះឧបាោន
ទ្ិ ែិារត្សរប

៣

(លវៀរោរបាោន)

ប្ែលគ្បកបជារួ

ត្តចិត្ត ជាលហត្ ភវៈ រ៊ឺ ទ្ិ ែិារត្សរប

ត្តចិត្តបាទ្ លទ្ើប

លកើ ត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ ទ្ិែិារត្សរប
លកើ ត្លឡើងរបស់ទ្ិែិារត្សរប

ត្តចិត្ត ជាលហត្ ទរជាត្ិ រ៊ឺ អាោរ

ត្តចិត្បាទ្
ត
លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។

លគ្ព្វោះទរជាត្ិ រ៊ឺ អាោរប្ែលលកើត្លឡើងរបស់ទ្ិែិារត្សរប

ត្ត-

ចិ ត្តបាទ្ជាលហត្ ទរជោ ទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈប្ែលតំងលៅនិង
ខណៈរលត្់របស់ទ្ិែិារត្សរប

ត្តចិត្តបាទ្ លទ្ើបលកើ ត្លឡើងជាផល ។

ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្កខោំងពួងលនោះ

លផសងៗ ម្ចន វ ិជាា ជាលែើ រែូលចនោះ ។

លគ្ព្វោះអាស្ស័

បចា័

ឆំណុឆសមគល់
តរ ងគបែិចាសរបាទ្ប្ែលសប្រដងថា វិញ្ញាណបបចាយ ទរំ
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បចា

លគ្ព្វោះបំណងនឹងសប្រដងធរ៌ ប្ែលគ្បកបជារួ
នឹ ងសប្រដងកនងភូ រិប្ែលចិត្តលកើត្បានលដ្ឋ

លចត្សិកប្ត្រា៉ា ង
អា

ត្នំ

ចិត្តរួ

ែួងៗ

ទ្ូលៅ ។

ចំ ប្ណកប្ែលលព្វលថា ទរបបចាយ ឆ្ដ្ឋា
ទរបបចាយ ស

សងគហវ ិភារ

ត្នំ រិ នសប្រដង

លទោះ លគ្ព្វោះធរ៌ ប្ែលជាលហត្ ជាទរ រ៊ឺ

ែូ លចានោះធរ៌ប្ែលជាផលលទ្ើបគ្ត្ូវជាទរែូចគន

រ៊ឺ

ត្នៈទ្ី ៦ បានែល់ចិត្តប្ត្រា៉ា ង ។
ងគធរ៌របស់

វិញ្ញាណ

និ ង ងគធរ៌របស់ ឆ្ដ្ឋា

កនងបទ្ថា

សង្កខរបបចាយ

ត្នំ កនងបទ្ថា ទរបបចាយ ឆ្ដ្ឋា

២ លនោះ បានែល់ ទ្ិ ែិ រ
ា ត្សរប

វិញ្ញាណំ
ត្នំ ោំង

ត្តចិត្តែូចគន ប្ត្ប្ែលម្ចនលសចកដី

លផសងគន រ៊ឺ កនងបទ្ថា សង្កខរបបចាយ វិញ្ញាណំ លទោះ លចត្ទជាលហត្
ិ ា ណ លចត្សិកខនធ ៣ ជាផលសារញ្ា របស់វញ្ញ
ិ ា ណ។
ពិ លសសរបស់វញ្ញ
កនងបទ្ថា ទរបបចាយ ឆ្ដ្ឋា
ជាលហត្សារញ្ា របស់ឆ្ដ្ឋា
របស់ឆ្ដ្ឋា

ត្នៈ

ត្នំ លទោះ លចត្សិកខនធ ៣

ផសសលចត្សិក

ជាផលពិលសស

ត្នៈ ។

កនង ភិធរោភាជនី

ន័

លនោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគរិនបានសប្រដង លសាកៈ

បរិលទ្វៈ ជាលែើរ ប្ែលជាផលរបស់ជាត្ិ គ្ទ្ង់សប្រដងប្ត្ ជាត្ិ បបចាយ
ជោររណំ ប៉ា លណាណោះ ោំងលនោះលគ្ព្វោះកនងចិត្តខណៈរួ

ៗ លទោះ លសាកៈ

បរិលទ្វៈ ជាលែើ រ ោំងលនោះរប្រងលកើ ត្លឡើងរិនបាន នឹ ងរិនបានលកើត្កនង
ភូរិទ្ូលៅ រ៊ឺ កនងរូបភូរិនិង រូបភូ រិលកើត្រិ នបាន លដ្ឋ

លហត្លនោះគ្ពោះ ងគ

លទ្ើ បគ្ទ្ង់ រិនសប្រដង លសាកៈ បរិលទ្វៈជាលែើរ ជាផលរបស់ជាត្ិ ផង ។
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ោរគ្បគ្ពឹ ត្លត ៅរបស់បែិ ចស
ា របាទ្កនងលោសរូលចិត្ត រ៊ឺ

វិជាា-

បចាយ សង្កខលោ ជាលែើរ រហូត្ែល់ ផសសបបចាយ លវទ្ទ ែូ ចប្ែល
សប្រដងកនងទ្ិ ែិារត្សរប

ត្តចិត្ត ម្ចនពិ លសសលចញលៅែូ លចនោះ

លវទ្ទបចាយ បែិ

ំ បែិ

បបចាយ

ធិលម្ចលោខ

ធិ លម្ចកខ-

បបចាយ ភលវ ភវបបចាយ ជាត្ិ ជាត្ិបបចាយ ជោររណំ ឯវលរត្សស
លកវលសស ទ្កខកខនធសស សរទ្លយ លហាត្ិ ។
បែិ
លគ្ព្វោះបែិ

ៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័
ៈជាបចា័

ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខជាបចា័

លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះភពជាបចា័
បចា័

ធិលម្ចកខ លកើត្ម្ចន
ជាត្ិ

ជោនិងររណៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះជាត្ិ ជា

លហត្ជាទ្ីលកើត្លឡើងក្នកងទ្កខោំង ស់នោះ

រប្រងម្ចនលដ្ឋ

អាោរយ៉ា ងលនោះ ។ (បិែកភារ ៨១ ទ្ំព័រ ៧០)
លគ្ព្វោះលវទ្ទប្ែលគ្បកបជារួ
លោសលចត្សិ ក

ប្ែលគ្បកបជារួ

លោសរូលចិ ត្តជាលហត្ បែិ
លោសរូលចិ ត្ត

រ៊ឺ

លទ្ើ បលកើ ត្លឡើង

ជាផល ។
លគ្ព្វោះ បែិ
ចិ ត្តជាលហត្

រ៊ឺ លោសលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

ធិ លម្ចកខលចត្សិ ក

ប្ែលគ្បកបជារួ

លោសរូល

លោសរូលចិ ត្ត

លទ្ើ បលកើ ត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះ ធិ លម្ចកខ ប្ែលគ្បកបកនងលោសរូលចិ ត្តជាលហត្ ភវៈ រ៊ឺ
លោសចិ ត្តបាទ្លទ្ើ បលកើ ត្លឡើងជាផល ។
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លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ លោសរូលចិត្តបាទ្ជាលហត្ ទរជាត្ិ រ៊ឺ អាោរលកើត្
លឡើងរបស់លោសចិ ត្តបាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះទរជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់លោសចិ ត្តបាទ្ ជាលហត្
ទរជោ និ ងទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈប្ែលតំងលៅ និ ងខណៈប្ែលរលត្់
លៅរបស់លោសរូលចិ ត្តបាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។
ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្កខោំងពួង

លគ្ព្វោះអាស្ស័

បែិ ចាសរបាទ្កនងវិចិកិចាេសរប

ត្តចិត្ត

ិ ា ជាលែើរ ែូចលព្វលរកលនោះ ។
ម្ចន វជា
ែូ លចនោះរ៊ឺ

បចា័

លផសងៗ

ម្ចនោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

វិជាាបចាយ សង្កខលោ ជាលែើរ រហូត្ែល់ ផសសបបចាយ លវទ្ទ

ែូ ចប្ែលបានសប្រដងលហើ

កនងទ្ិ ែិ រ
ា ត្សរប

ត្តចិត្ត

និងម្ចន ងគ

បែិ ចាសរបាទ្ប្ែលលផសងគនលៅែូលចនោះរ៊ឺ
លវទ្ទបចាយ វិចិកិចាេ វិចិកិចាេបចាយ ភលវ ភវបបចាយ ជាត្ិ
ជាត្ិបបចាយ ជោររណំ ឯវលរត្សស លកវលសស ទ្កខកខនធសស សរទ្លយ
លហាត្ិ ។
វ ិចិកិចាេ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័
វ ិចិកិចាេជាបចា័
លកើ ត្ម្ចន

ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ

ជាត្ិ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះភពជាបចា័

លគ្ព្វោះជាត្ិជាបចា័

ស់នោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ

លហត្ជាទ្ីលកើត្លឡើង

ជោនិងររណៈ
ក្នកងទ្កខោំង

អាោរយ៉ា ងលនោះ ។ (បិែកភារ ៨១ ទ្ំព័រ ៧២)
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បចា

លគ្ព្វោះលវទ្ទប្ែលគ្បកបជារួ

ិ ិ កិចាេលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
វច

វិចិកិចាេសរប
វិចិ កិចាេសរប

សងគហវ ិភារ

ត្តចិត្ត

ជាលហត្

ត្តចិត្ត

លទ្ើ បលកើ ត្

វិចិកិចាេសរប

ត្តចិត្ត

លឡើងជាផល ។

ិ ិ កិចាេលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
លគ្ព្វោះវច

ជាលហត្ ភវៈ រ៊ឺ វិចិកិចាេសរប

ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។

ិ ិ កិចាេសរប
លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ វច

ិ ិ កិចាេសរប
លកើ ត្លឡើងរបស់វច

ត្តចិត្ត ជាលហត្ ទរជាត្ិ រ៊ឺ អាោរ

ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើ ត្លឡើងជាផល ។

ិ ិ កិចាេសរប
លគ្ព្វោះទរជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់វច

ត្តចិត្ត ជា

លហត្ ទរជោ ទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈតំងលៅ និងខណៈប្ែលរលត្់
ិ ិ កិចាេសរប
របស់វច

ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។

ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្កខោំងពួង

ិ ា ជាលែើរ ែូចលព្វលរកលនោះ ។
ម្ចន វជា

លគ្ព្វោះអាស្ស័

ោរគ្បគ្ពឹ ត្លត ៅរបស់បែិចាសរបាទ្

បចា័

កនងឧទ្ធចាសរប

លផសងៗ
ត្តចិត្ត

ម្ចន ងគលផសងគនលចញលៅែូលចនោះរ៊ឺ
លវទ្ទបចាយ ឧទ្ធ ចំ ា ឧទ្ធ ចាបបចាយ
ភលវ

ធិលម្ចលោខ

ធិលម្ចកខបបចាយ

ភវបបចាយ ជាត្ិ ជាត្ិបបចាយ ជោររណំ ឯវលរត្សស លកវលសស

ទ្កខ កខនធសស សរទ្លយ លហាត្ិ ។
ឧទ្ធចា លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័
ឧទ្ធចាជាបចា័

ធិលម្ចកខ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ

ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខជាបចា័

លគ្ព្វោះភពជាបចា័

ជាត្ិ លកើត្ម្ចន

ជោនិងររណៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះជាត្ិ ជាបចា័
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ជាទ្ី លកើ ត្លឡើង

បចា

ក្នកងទ្កខោំង ស់នោះ

រប្រងម្ចនលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

អាោរយ៉ា ង

លនោះ ។ (បិែកភារ ៨១ ទ្ំ ព័រ ៧៣)
លគ្ព្វោះលវទ្ទប្ែលគ្បកបជារួ
ឧទ្ធចាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

ឧទ្ធចាសរប

ឧទ្ធចាសរប

ត្តចិត្ត

ត្តចិត្ត

ជាលហត្

លទ្ើ បលកើ ត្លឡើង

ជាផល ។
លគ្ព្វោះឧទ្ធចាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ
ជាលហត្

ឧទ្ធចាសរប

ធិ លម្ចកខលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ

ត្តចិត្ត

ឧទ្ធចាសរប

ត្តចិត្ត

លទ្ើ បលកើ ត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខប្ែលគ្បកបជារួ
ភវៈ រ៊ឺ ឧទ្ធចាសរប

ឧទ្ធចាសរប

ត្តចិត្ត ជាលហត្

ត្តចិត្តបាទ្ លទ្ើ បលកើត្លឡើងជាផល ។

លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ ឧទ្ធចស
ា រប
លកើ ត្លឡើងរបស់ឧទ្ធចាសរប

ត្តចិត្តបាទ្ជាលហត្ ទរជាត្ិ រ៊ឺអាោរ

ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។

លគ្ព្វោះទរជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើ ត្លឡើងរបស់ឧទ្ធចាសរប

ត្តចិត្ត ជាលហត្

ទរជោ ទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈតំងលៅនិងខណៈរលត្់របស់ឧទ្ធចាសរបត្តចិត្ត លទ្ើ បលកើ ត្លឡើងជាផល ។
ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្កខោំងពួង

ិ ា ជាលែើរ ែូចលព្វលរកលនោះ ។
ម្ចន វជា
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លគ្ព្វោះអាស្ស័

បចា័

លផសងៗ

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

២. ក្ុសលបទ
ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់បែិចាសរបាទ្

កនងកសលបទ្លនោះ

សប្រដងចំ លព្វោះកនងរហាកសលញាណសរប
កសលរូ លបបចាយ

សង្កខលោ

ត្តចិត្ត ៤ ែួ ង រ៊ឺ
សង្កខរបបចាយ

វិញ្ញាណបបចាយ ទរំ ទរបបចាយ ឆ្ដ្ឋា
ផលសា

ផសសបបចាយ

បសាទ្បបចាយ

ធិលម្ចលោខ

លវទ្ទ

នឹង

វិញ្ញាណំ

ត្នំ ឆ្ដ្ឋា

ត្នបបចាយ

លវទ្ទបចាយ

បសាលោ

ធិលម្ចកខបបចាយ ភលវ ភវបបចាយ ជាត្ិ

ជាត្ិ បបចាយ ជោររណំ ឯវលរត្សស លកវលសស ទ្កខកខនធសស សរទ្លយ
លហាត្ិ ។
សង្កខរ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះកសលរូ លជាបចា័
លគ្ព្វោះសង្កខរជាបចា័

ទរ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះវ ិញ្ញាណជាបចា័

ទ្ី ៦ លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះទរជាបចា័
៦ ជាបចា័

ិ ា ណ លកើ ត្ម្ចន
វញ្ញ

ផសសៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះអា

លវទ្ទ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះផសសៈជាបចា័

គ្ជោះថាា) លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័
បសាទ្ៈជាបចា័

លហត្ជាទ្ីលកើ ត្លឡើង

ជោនិ ងររណៈ
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ត្នៈទ្ី

ធិលម្ចកខ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ
លកើត្ម្ចន

ក្នកងទ្កខោំង ស់នោះ

យ៉ា ងលនោះ ។ (បិ ែកភារ ៨១ ទ្ំព័រ ៧៥)

ត្នៈ

បសាទ្ៈ (លសចកដី

ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខជាបចា័

លគ្ព្វោះភពជាបចា័

អា

ជាត្ិ លកើត្ម្ចន

លគ្ព្វោះជាត្ិជាបចា័

រប្រងម្ចនលដ្ឋ

អាោរ

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

លគ្ព្វោះកសលរូល ៣ ជាលហត្ បញ្ញាភិ សង្កខរ រ៊ឺ រហាកសលញាណសរប

ត្តលចត្ទប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋ

កសលរូល ៣ លទ្ើប

លកើ ត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះបញ្ញាភិសង្កខរ

រ៊ឺ

រហាកសលញាណសរប

ជាលហត្ វិញ្ញាណ រ៊ឺ រហាកសលញាណសរប

ត្តលចត្ទ

ត្តចិត្ត លទ្ើ បលកើ ត្លឡើង

ជាផល ។

ិ ា ណ
លគ្ព្វោះវញ្ញ

រ៊ឺ

រហាកសលញាណសរប

ត្តចិត្តជាលហត្

ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលញាណសរប

ត្ត

ចិ ត្ត លទ្ើ បលកើ ត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបកនងរហាកសល
ញាណសរប
សរប

ត្តចិត្តជាលហត្ រទ

ត្នៈ រ៊ឺ រហាកសលញាណ-

ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះរទ

ត្នៈ រ៊ឺ រហាកសលញាណសរប

ត្តចិត្តជាលហត្

ផសសៈ រ៊ឺ រលទសរផសសប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលញាណសរប

ត្ត

ចិ ត្ត លទ្ើ បលកើ ត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះរលទសរផសស

ប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលញាណសរប-

ត្តចិត្តជាលហត្ លវទ្ទប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលញាណសរប

ត្ត

ចិ ត្ត លទ្ើ បលកើ ត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះលវទ្ទប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលញាណសរប

ត្តចិត្ត

ជាលហត្ បសាទ្ រ៊ឺ សោធលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលញាណ-
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ភិធរោត្ថសងគហ

សរប

បចា

សងគហវ ិភារ

ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះបសាទ្ រ៊ឺ សោធលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកនងរហាកសល-

ញាណសរប

ត្តចិត្ជា
ត លហត្

រហាកសលញាណសរប

ធិលម្ចកខលចត្សិកប្ែលគ្បកបកនង

ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើ ត្លឡើងជាផល ។

លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខប្ែលគ្បកបកនងរហាកសលញាណសរប
ជាលហត្ ភវៈ រ៊ឺ រហាកសលញាណសរប

ត្តចិត្ត

ត្តចិត្តបាទ្ លទ្ើ បលកើ ត្

លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ រហាកសលញាណសរប

ត្តចិត្តបាទ្ ជាលហត្

ទរជាត្ិ រ៊ឺ អាោរប្ែលលកើត្លឡើងរបស់រហាកសលញាណសរប

ត្ត-

ចិ ត្តបាទ្ លទ្ើ បលកើត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះទរជាត្ិ
ញាណសរប

រ៊ឺ

អាោរប្ែលលកើត្លឡើងរបស់រហាកសល-

ត្តចិត្តបាទ្ជាលហត្ ទរជោ ទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈប្ែល

តំងលៅនិងរលត្់លៅរបស់ រហាកសលញាណសរប

ត្តចិត្តបាទ្លទ្ើ ប

លកើ ត្លឡើងជាផល ។
ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្កខោំងពួងលនោះ

លគ្ព្វោះអាស្ស័

បចា័

លផសងៗ ម្ចនកសលរូលជាលែើរ ែូចលព្វលរកលនោះ ។
ឆំណុឆសមគល់
ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់បែិ ចស
ា របាទ្កនងកសលបទ្លនោះ សប្រដង
ថា លវទ្ទបចាយ បសាលោ បសាទ្បបចាយ
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ធិ លម្ចលោខ លផសងគនពី

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

កសលបទ្ កនងលោភរូលចិ ត្តថា
លវទ្ទបចាយ ត្ណា
ា ត្ណា
ា បចាយ ឧបាោនំ ។
លដ្ឋ

កនងកសលបទ្លទោះ សប្រដង សោធ ជំ នួស ត្ណា
ា និង

ធិ លម្ចកខ ជំ នួសឧបាោន ោំងលនោះលគ្ព្វោះោលលគ្បៀបលធៀបតរសភាវ
ធរ៌លហើ

ត្ណា
ា ម្ចនសភាពប្ែលលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកនងអាររោណ៍ សោធ

ក៏ ម្ចនសភាពលគ្ត្ក រលពញចិ ត្តកនងអាររោណ៍ និ ងឧបាោន ម្ចនសភាព
ចូ លលៅគ្បោន់ ម្ចំកនងអាររោណ៍

ធិលម្ចកខម្ចនសភាពសលគ្រចចិត្តកនង

ោរទ្ទ្ួលអាររោណ៍ លទ្ើបបានលលើក

កសោធ និ ង ធិ លម្ចកខរកលគ្បើ កនង

កសលបទ្ ជំ នួសត្ណា
ា ឧបាោន ប្ែលលគ្បើ កនង កសលបទ្សគ្ម្ចប់
ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងកសលចិ ត្ែ
ត ក្ទ្ៗ ក៏ ែូចគន ។
ចំ ប្ណកកនងកសលបទ្ចងលគ្ោ

ប្ែលសប្រដងជារួ

លោកត្តរ

ចិ ត្តថា ឯវលរលត្សំ ធម្ចោនំ សរទ្លយ លហាត្ិ ។
ោរលកើត្លឡើងរបស់លោកត្តរកសលធរ៌ ក៏រប្រងគ្បគ្ពឹត្លត ៅលដ្ឋ
ន័

ប្ែលលព្វលរកលហើ

ែូលចនោះ ។
៣. អរាក្ត្បទ

ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់បែិចាសរបាទ្ធរ៌ កនង ពាកត្បទ្ រ៊ឺគ្បគ្ពឹត្ត
លៅកនងវិបាកចិ ត្ត

កនងទ្ីលនោះនឹ ងសប្រដងចំ លព្វោះ

ប៉ា លណាណោះ ប្ែលសប្រដងថា
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ទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណ

១០

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

សង្កខរបបចាយ វិញ្ញាណំ វិញ្ញាណបបចាយ ទរំ ទរបបចាយ
ឆ្ដ្ឋា

ត្នំ

ឆ្ដ្ឋា

លវទ្ទបចាយ

ត្នបបចាយ

ភលវ

ផលសា

ភវបបចាយ

ជាត្ិ

ផសសបបចាយ
ជាត្ិ បបចាយ

លវទ្ទ

ជោររណំ

ឯវលរត្សស លកវលសស ទ្កខកខនធសស សរទ្លយ លហាត្ិ ។
ិ ា ណ លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះសង្កខរជាបចា័
វញ្ញ

ិ ា ណជាបចា័
វញ្ញ

អា

លកើ ត្ម្ចន លគ្ព្វោះអា
ជាបចា័

ត្នៈទ្ី ៦ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះទរជាបចា័
ត្នៈទ្ី ៦ ជាបចា័

ផសសៈ

លវទ្ទ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះផសសៈ

ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័

ភពជាបចា័

ទរ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ

ជាត្ិ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ

ជោនិងររណៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះជាត្ិជាបចា័

លកើ ត្លឡើង ក្នកងទ្កខោំង ស់នោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ

លហត្ជាទ្ី

អាោរយ៉ា ងលនោះ ។

(បិែកភារ ៨១ ទ្ំព័រ ៨៧)

លគ្ព្វោះលចត្ទប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងទ្ាិបញ្ា វិញ្ញាណ ១០ ជាលហត្
ិ ា ណចិ ត្ត ១០ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។
ទ្ាិបញ្ា វញ្ញ

ិ ា ណចិត្ត ១០ ជាលហត្ ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣
លគ្ព្វោះទ្ាិបញ្ាវញ្ញ

ប្ែលគ្បកបជារួ

ទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណចិ ត្ត ១០ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។

លគ្ព្វោះលចត្សិកខនធ
១០ ជាលហត្ រទ

៣

ប្ែលគ្បកបជារួ

ិ ា ណចិត្ត
ទ្ាិបញ្ា វញ្ញ

ិ ា ណចិ ត្ត ១០ លទ្ើ បលកើត្លឡើង
ត្នៈ រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ាវញ្ញ

ជាផល ។
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លគ្ព្វោះរទ

បចា

សងគហវ ិភារ

ិ ា ណចិ ត្ត ១០ ជាលហត្ ផសសៈ ៥
ត្នៈ រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ា វញ្ញ

ម្ចនចកខសរផសសជាលែើ រ

ប្ែលគ្បកបជារួ

ិ ា ណចិត្ត
ទ្ាិបញ្ា វញ្ញ

១០

លទ្ើ បលកើ ត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះផសសៈ ៥ ម្ចនចកខសរផសសជាលែើរ ប្ែលគ្បកបជារួ

ិ ា ណចិ ត្ត
ទ្ាិបញ្ា វញ្ញ

១០

ជាលហត្

លវទ្ទ

ប្ែលគ្បកបជារួ

ិ ា ណចិត្ត ១០ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។
ទ្ាិបញ្ា វញ្ញ
លគ្ព្វោះលវទ្ទ ប្ែលគ្បកបជារួ

ទ្ាិបញ្ា វិញ្ញាណចិត្ត ១០ ជាលហត្

ភវៈ រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណចិ ត្តបាទ្ លទ្ើ បលកើត្លឡើងជាផល ។
លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញាណចិត្តបាទ្ជាលហត្ ទរជាត្ិ រ៊ឺ អាោរ

លកើត្លឡើងរបស់ទ្ិាបញ្ា វ ិញ្ញាណចិត្បាទ្
ត
លទ្ើ បលកើត្លឡើងជាផល ។

លគ្ព្វោះទរជាត្ិ រ៊ឺ អាោរលកើត្លឡើងរបស់ទ្ិប
ា ញ្ា វ ិញ្ញាណចិត្តបាទ្

ជាលហត្ ទរជោ ទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈតំងលៅនិ ងខណៈរលត្់ លៅ
ិ ា ណចិ ត្តបាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។
របស់ទ្ិប
ា ញ្ា វញ្ញ
ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្កខោំងពួងលនោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័
ម្ចនបញ្ញាភិ សង្កខរ

បចា័

លផសងៗ

បញ្ញាភិសង្កខរជាលែើ រ ែូ ចបានលព្វលរកលនោះ ។

សគ្ម្ចប់ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់បែិ ចាសរបាទ្ កនង លហត្កវ ិបាក
ចិ ត្តប្ែលសល់ ៥ និងអាវជានចិ ត្ត ២ ែួងលទោះ ម្ចនលសចកដីលផសងគន
គ្ត្ង់ ប្ែលថា
លវទ្ទបចាយ

ធិលម្ចលោខ

ធិលម្ចកខបបចាយ ភលវ ប៉ាលណាណោះ
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បចា

ចំ ប្ណកកនងសលហត្កវ ិបាកចិ ត្ត

សងគហវ ិភារ

សប្រដងោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់

បែិ ចស
ា របាទ្ថា
លវទ្ទបចាយ

បសាលោ

បសាទ្បបចាយ

ធិ លម្ចលោខ

ធិ លម្ចកខបបចាយ ភលវ ។
កនង ងគែក្ទ្លគ្ៅពី លទោះសប្រដងែូ ចគន កនងបទ្ចងលគ្ោ
សប្រដងជារួ

ប្ែល

លោកត្តរវ ិបាកចិត្តលទោះ រិនបានសប្រដងថា ឯវលរត្សស

លកវលសស ទ្កខកខនធសស សរទ្លយ លហាត្ិ លទ្ ។
ផ្ទាស់លៅសប្រដងថា ឯវលរលត្សំ ធម្ចោនំ សរទ្លយ លហាត្ិ ។
ោរលកើត្លឡើងរបស់ធរ៌ ោង
ំ

រប្រងគ្បគ្ពឹ ត្លត ៅយ៉ា ងលនោះ ។

បដិឆចសម្ុបាទម្ិនមនក្នង្ក្ិ
រ ិយជវនៈ
ុ

កនងកិ រយ
ិ ជវនៈ ១៨ រ៊ឺ ហសិត្បាទ្ចិ ត្ត ១ រហាកិរយ
ិ ចិត្ត ៨
និងរហរគត្កិរ ិយចិត្ត ៩ ោំងលនោះ នឹងលកើត្លឡើងបានជារួ
ខី ណាស្សពប៉ាលណាណោះ
ជវនៈលទ្ើបរិ នម្ចន

គ្ពោះ រហនត

ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់បែិ ចាសរបាទ្កនងកិ រយ
ិ
លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង

គ្ត្ូវវិលវល់កនងសងារវែដត្លៅលទ្ៀត្លឡើ

។

ឆប់ បដិឆចសម្ុបាទ
;;;
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ក្នោរសប្រដង ំណាចរបស់បចា័

ជាពិ លសស

ភិធរោត្ថសងគហ

បោានន័យ
បដ្ឋានន័

ជាន័

ប្ែលឧបោរៈែល់ផលធរ៌ ឱ្យគ្បាកែលឡើង ម្ចន ២៤ បចា័
ោរសប្រដងន័
ន័

ទ្ី ២ របស់បចា

ប្ែលជា

សងគហវិភារ ។

ទ្ី ២ រ៊ឺ បដ្ឋាន ឬរហាបដ្ឋានលនោះ ជាររពីរទ្ី ៧ របស់

គ្ពោះ ភិ ធរោ ៧ ររពីរ គ្ពោះ នរោធចារយ បានទំរកសប្រដងទ្ក កនងបរិលចេទ្
ទ្ី ៨ ឱ្យលឈាោោះថា បចា

សងគហវិភារ និងសប្រដងត្ពីបែិ ចាសរបាទ្

លគ្ព្វោះជាធរ៌ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងគន ។
ម្ហាបោានឬបឆច័យ ២៤
ព្វកយថា រហាបដ្ឋានលនោះ សំលៅែល់ ឋាន ជាទ្ីតំងរបស់បញ្ញា
ោរែឹ ងប្ែលម្ចនលសចកដីសំខាន់ ក្គ្កប្លង និងគ្បលសើរក្គ្កប្លង ។
លសចកដីរបស់រហាបដ្ឋានលនោះ សប្រដងែល់ លហត្និងបចា័

ប្ែលលធាើ

ឱ្យវត្ថលផសងៗ លកើ ត្លឡើង នឹងតំងលៅបានកនងសកលលោកលនោះ គ្ទ្ង់
សប្រដងតំងជាគ្បោនទ្កលដ្ឋ

សលងខប ២៤ បចា័

ម្ចនលសចកដីសរោ

សាោញ លអិត្គ្ជាលលគ្ៅជាទ្ីបំផត្ នឹងលពញលៅលដ្ឋ

លហត្ផល លទ្ើបជា

ិ ័
ោរលំបាកែល់វស

របស់វ ិញ្ាូ ជន នឹងែឹ ងឱ្យចាស់សពាគ្រប់បាន ។

ែូ លចានោះរហាបដ្ឋានលនោះ លទ្ើ បជាវិស័
របស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធប៉ាលណាណោះ
រលបៀប នឹ ងពិ សាដរទ្ូលំទ្ូោ

របស់គ្ពោះសពាញ្ាត្ញ្ញាណ

ប្ែលនឹងអាចសប្រដងបានយ៉ា ងម្ចន
ជាទ្ី បំផត្ រណធរ៌ កនងរហាបដ្ឋានលនោះ
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លទ្ើ បគ្ទ្ង់ឧបម្ចទ្កែូ ចរណរបស់រហាសាររ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ
១. សងារសាររ រ៊ឺ សងារវែដ ប្ែលខនធ ោត្ និងអា
ោំង

ត្នៈ

កំពងគ្បគ្ពឹត្តលៅរិនដ្ឋច់គ្កប្ស លៅថា សងារសាររ លគ្ព្វោះ

លហត្ប្ែលចំ ណងខាងលែើរ របស់ោរលកើ ត្លឡើងក្នសត្ាោំង

រិន

គ្បាកែ

លនោះ

រ៊ឺ

រិនម្ចនកំ ណត្់ថា

ម្ចនកំ ណត្់ ទ្ីបំផត្ប៉ាលណណ ោះរ
ប៉ាលណណ ោះកបបឆានំរិនម្ចនលឡើ

សត្ាោំង

ឆានំ

លកើត្លឡើងលហើ

ប៉ា លណណ ោះព្វន់ឆានំ

ប៉ាលណណ ោះប្សនឆានំ

លទ្ើបម្ចនោរវ ិលវល់ទ្ូលំទ្ូោ

ជាទ្ីបំផត្

លគ្បៀបែូ ចរហាសាររ ។
២. ជលសាររ រហាបដ្ឋានលនោះ ម្ចនលសចកដីលអិត្លគ្ជៀលលគ្ៅ
ែូ ចរហាសាររ ប្ែល នកណាៗ រិនអាចោប់គ្បម្ចណបាន ។
៣. ន

សាររ រហាបដ្ឋានលនោះ ជាោរសរបូរប្បប ម្ចនន័

ោរពិចារណាបានយ៉ា ងពិ សាដរ នឹងទ្ូលំទ្ូោ

ក្ន

ជាទ្ី បំផត្ លគ្បៀបែូ ច

រហាសាររ ។
៤. ញាណសាររ រហាបដ្ឋានលនោះ ជាទ្ី តំងក្នញាណ ប្ែលឱ្យ
ែឹ ងទ្ូ លៅែល់ធរ៌ ោំងពួ ង ប្ែលលឈាោោះថា សពាញ្ាត្ញ្ញាណ ។
ឆ្ពាណណរងសី ៦ គ្បោរ បានែល់ ពណ៌លខៀវ លលឿង គ្កហរ ស
ហងសបាទ្ និងពណ៌លផាក បានលកើត្លឡើងខណៈប្ែលគ្ពោះ ងគពិចារណា
លហត្ផលតរបដ្ឋានលនោះ ។
ត្លៅលនោះ នឹងបានសប្រដងលសចកដីលដ្ឋ
តរគ្ពោះបាលីប្ែលតំងទ្កែូលចនោះ រ៊ឺ
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សលងខបកនងបចា័

២៤

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

បចា

បោានបាលី
លហត្បបចាលយ
ននតរបបចាលយ

អាររោណបបចាលយ

ធិ បត្ិបបចាលយ

សរននតរបបចាលយ

សហជាត្បបចាលយ

ញ្ា រញ្ា បបចាលយ និ សស

បបចាលយ ឧបនិ សស

បបចាលយ

បលរជាត្បបចាលយ

បចាេជាត្បបចាលយ អាលសវនបបចាលយ

ករោ បបចាលយ

វិបាកបបចាលយ

អាហារបបចាលយ

ឥរនោិ

ឈានបបចាលយ

ររគ បបចាលយ

បបចាលយ

សរប

ត្តបបចាលយ វិបប

នត្ថិបបចាលយ

ត្ត បបចាលយ

វិរត្បបចាលយ

ត្ថិបបចាលយ
វិរត្បបចាលយ

លរត្ថ បដ្ឋាននលយ ។
បាលីប្ព្ប
១. លហត្បបចាលយ

លគ្ព្វោះម្ចនលហត្ ៦ ជាបចា័

។

២. អាររោណបបចាលយ លគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍ ៦ ជាបចា័

។

៣.

ធិ បត្ិ បបចាលយ លគ្ព្វោះម្ចនធរ៌ប្ែលជា ធិបត្ិ ជាបចា័

៤.

ននតរបបចាលយ

។

លគ្ព្វោះម្ចនចិត្តលចត្សិក ប្ែលរលត្់លៅ
រិ នម្ចនរវងចលទាោះ ជាបចា័

។

៥. សរននតរបបចាលយ លគ្ព្វោះម្ចនចិត្តលចត្សិកប្ែលរលត្់លៅរិន
ម្ចនរវងចលទាោះតរលំដ្ឋប់ ជាបចា័
៦. សហជាត្បបចាលយ លគ្ព្វោះម្ចនោរលកើត្គ្ពរគន ជាបចា័
៧.

ញ្ា រញ្ា បបចាលយ

។
។

លគ្ព្វោះម្ចនោរឧបត្ថរភែល់គននិ ងគន
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ភិធរោត្ថសងគហ

ជាបចា័
៨. និ សស

សងគហវ ិភារ

បចា

បបចាលយ

៩. ឧបនិ សស

។

លគ្ព្វោះជាទ្ីអាស្ស័

បបចាលយ

ជាបចា័

លគ្ព្វោះជាទ្ី អាស្ស័
កម្ចាំងខាាំង ជាបចា័

១០. បលរជាត្បបចាលយ

លគ្ព្វោះលដ្ឋ

១១. បចាេជាត្បបចាលយ លគ្ព្វោះលដ្ឋ

។

លដ្ឋ

ម្ចន

។

ោរលកើត្រន ជាបចា័
ោរលកើត្លគ្ោ

។

ជាបចា័

។

១២. អាលសវនបបចាលយ លគ្ព្វោះម្ចនជវនៈប្ែលលកើត្រន ជាបចា័

។

១៣. ករោបបចាលយ

លគ្ព្វោះម្ចនលចត្ទ ជាបចា័

១៤. វិបាកបបចាលយ

លគ្ព្វោះម្ចនវ ិបាក ជាបចា័

។
។

១៥. អាហារបបចាលយ លគ្ព្វោះម្ចនអាហារ ៤ ជាបចា័
១៦. ឥរនោិ

បបចាលយ លគ្ព្វោះម្ចនទររូបឥរនោិ

។

ជាបចា័

១៧. ឈានបបចាលយ លគ្ព្វោះម្ចន ងគឈាន ៧ ជាបចា័
១៨. ររគបបចាលយ
១៩. សរប

លគ្ព្វោះម្ចន ងគររគ ៩ ជាបចា័

ត្ត បបចាលយ
ត្ត បបចាលយ

ត្ថិបបចាលយ

។
។

លគ្ព្វោះម្ចនទររូបប្ែលកំ ពងលៅម្ចន
ជាបចា័

២២. នត្ថិបបចាលយ

។

លគ្ព្វោះម្ចនទរនិងរូបប្ែលរិ នែូ ច
គនជាបចា័

២១.

។

លគ្ព្វោះម្ចនទរធរ៌ ប្ែលែូចគន
ជាបចា័

២០. វិបប

។

។

លគ្ព្វោះម្ចនទរធរ៌ ប្ែលរលត្់ លៅលហើ
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បចា

សងគហវ ិភារ

ោរគ្បាសលៅលហើ

របស់ទរ

ភិធរោត្ថសងគហ

ជាបចា័

។

២៣. វិរត្បបចាលយ លគ្ព្វោះលដ្ឋ
ធរ៌ជាបចា័
២៤.

។

វិរត្បបចាលយ លគ្ព្វោះលដ្ឋ

ោរលៅរិនោន់ គ្បាលៅរបស់

ទររូប ជាបចា័
រួរបចា័

។

២៤ ។

សភាវធម្៌ ៣ ព្បការក្នង្បឆច
យ
័
២៤
ុ

ោរសប្រដងបចា័
គ្បកបលដ្ឋ

សភាវធរ៌

២៤ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់ប្ចកបចា័

នី រួ

៣

បបននធរ៌

គ្បោរ

រ៊ឺ

បចា

ធរ៌

បចា

ៗ

និ ងបចានិកធរ៌ ែូលចនោះ ។
១. បឆចយធម្៌
បចា

ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាឧបោរៈែល់ផលធរ៌ ប្ែលជាបចា័

ឱ្យលកើត្លឡើង ោំងជាជនកសត្តិ រ៊ឺ អាចឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ

គ្ត្ង់ និង

ឧបត្ថរភកសត្តិ រ៊ឺ ឧបត្ថរភផលធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើង ំពីខួាននិងលកើត្ពីបចា័
ែក្ទ្ឱ្យតំងលៅបាននិ ងឱ្យចលគ្រើ នលឡើង ។
បចា័
សងខត្ធរ៌
បចា័

ធរ៌ប្ែលម្ចនឧបោរៈក្នផលធរ៌ បានលនោះសំលៅ
ប្ែលម្ចនបចា័

តក់ ប្ត្ង

តក់ប្ត្ង និ ងបញ្ា ត្ិ ធ
ត រ៌ ។
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សងខត្ធរ៌

កោំង

ប្ែលរិ នម្ចន

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

រួរលសចកដីថា ធរ៌ោង
ំ ស់ ោំងប្ែលជាបររត្ថធរ៌ និ ងបញ្ាត្ិតធរ៌
អាចជាបចា័

ធរ៌ បានោំង ស់ (ែូចជាអាររោណបបចា័

)។

២. បឆចយប
ុ បននធម្៌
បចា

បបននធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះ ំណាចរបស់បចា័

ប្ែលជាឧបោរៈ បានែល់ សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលម្ចនបចា័
ប៉ា លណាណោះ ចំ ប្ណកគ្ពោះនិព្វាន ជាបចា
បចា័

បបននធរ៌ រិនបាន លគ្ព្វោះរិនម្ចន

តក់ប្ត្ងឱ្យលកើត្លឡើង ែូលចានោះបចា

របស់បចា័

តក់ប្ត្ង

បបននធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាផល

ធរ៌ ោំង ស់លទោះ លទ្ើបបានែល់ បររត្ថធរ៌ ប្ែលជា

សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ និ ងរូប ២៨ ។
៣. បឆចនិក្ធម្៌
បចា និកធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាបែិ បកខែល់បចា
បែិបកខធរ៌ែល់បចា័

បបននធរ៌ និ ងជា

ធរ៌គ្បោរខាោះ ែូលចានោះបចានិកធរ៌លទ្ើបម្ចន ២ ន័

១) បចានិកធរ៌ ប្ែលបានោំងបចានិកធរ៌ និងបចា័

រ៊ឺ

ធរ៌ ។

២) បចានិកធរ៌ ប្ែលបានចំលព្វោះបចានិកធរ៌ប្ត្រា៉ា ង ជាបចា័
ធរ៌ រិនបាន ។
រួរលសចកដីថា បចានិកធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលជាបែិ បកខែល់ បចា
លដ្ឋ

បបននធរ៌

ពិ ត្គ្បាកែ ។
កនងបចា័

ោំង ២៤ បចា័

លទោះ គ្រប់ ៗ បចា័

៣ ពួ កែូ ចគន លវៀរប្ត្សហជាត្បបចា័
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ប្ចក ងគធរ៌ ទ្កជា

ប្ត្រា៉ា ងប៉ាលណាណោះ ប្ែលរិនម្ចន

ភិធរោត្ថសងគហ

បចានិកធរ៌

បចា

លគ្ព្វោះសហជាត្បបចា័

លទោះ

ផលលកើត្លឡើងរួរគន លទ្ើ បម្ចនប្ត្បចា័

ម្ចនធរ៌ប្ែលជាលហត្និង

ធរ៌និងបចា

នឹ ងបានសប្រដងលសចកដីរបស់បចា័

សងគហវ ិភារ

២៤ លដ្ឋ

បបននធរ៌ប៉ាលណាណោះ ។
លំដ្ឋប់ត្លៅ

១. ច្ហត្ុបបឆច័យ
ម្ចនបាលីសប្រដងថា
លហត្ូ
លហត្បបចាល

ត្តោនំ

ធម្ចោនំ

ត្ំ សរដ្ឋាទនញ្ា

រូបានំ

ន បចាលយ ។

ប្គ្បថា
ោំង

លហត្សរប
លហត្ោំង

លទោះ

ប្ែលគ្បកបជារួ

ជាធរ៌ប្ែលឧបោរៈែល់ធរ៌

លហត្លទោះផង និ ងែល់រូបោំង

ប្ែលលកើ ត្ពី សរដ្ឋានលទោះផង ។
បានលសចកដីថា លហត្ ៦ រ៊ឺ

កសលលហត្ ៣ បានែល់ លោភ

លោស លម្ចហ និ ងកសលលហត្ ៣ ជារួ
លោភ

លោស

ពាកត្លហត្ ៣ បានែល់

លម្ចហ រួរលហត្ោំង ៦ លនោះ លៅថា លហត្បបចា័

ឧបោរៈឱ្យសលហត្កចិ ត្ត ៧១ លចត្សិក ៥២ សលហត្កចិ ត្តជរូប ១៧
និ ងសលហត្កបែិសនធិករោជរូប
បចា

២០

បបននធរ៌ កនងោរសប្រដងបចា័

ចំ លព្វោះប្ត្លហត្និងផលប៉ាលណាណោះ

លកើត្លឡើងជាផល

លៅថា

២៤ លនោះ គ្ត្ូវោរចងអលបង្កាញ
ចំប្ណកបចានិកធរ៌

លគ្ៅ ំ ពីផល ឬលគ្ៅ ំ ពីោំងលហត្និងផលែូចលព្វលលហើ
លទ្ើ បរិនគ្បាថានទំរកសប្រដងផងលទ្ ។
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ប្ែលសប្រដង
ភារលគ្ចើ ន

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

ែូ លចានោះោលលព្វលលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

សភាវធរ៌ ៣ គ្បោររបស់លហត្បបចា័

បានែូលចនោះរ៊ឺ
បឆចយធម្៌
លោភលហត្

លោសលហត្

លោភលហត្

លោសលហត្

លម្ចហលហត្
លម្ចហលហត្ ។

បឆចយប
ុ បននធម្៌
សលហត្កចិត្ត

៧១ លចត្សិក ៥២

(លវៀរលម្ចហលចត្សិកកនង

លម្ចហរូលចិ ត្ត ២ ) ។
សលហត្កចិត្តជរូប ១៧ និងសលហត្កបែិ សនធិករោជរូប ២០ ។
បឆចនិក្ធម្៌
បានែល់

លម្ចហលចត្សិក

ប្ែលលៅកនងលម្ចហរូលចិ ត្ត

២

លហត្កចិ ត្ត ១៨ និង ញ្ា សម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរឆ្នោ) រូប ៧ ពួករ៊ឺ
១.

លហត្កចិ ត្តជរូប ១៧

២.

លហត្កបែិ សនធិករោជរូប ២០

៣. ព្វហិ ររូប រ៊ឺ រូបខាងលគ្ៅ ៩
៤. ឧត្ជរូប ១៥
៥. អាហារជរូប ១៤
៦.

សញ្ា សត្តករោជរូប ៩

៧.បវត្តិករោជរូប ២០ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

អធិបាយ
កនងលហត្បបចា័

លនោះ លហត្ ៦ គ្បោរ ជាទរធរ៌ ជាបចា័

ឧបត្ថរភឱ្យទរនិងរូបលកើត្លឡើងកនងសទដនរបស់សត្ាោំង
ធរោតសត្ាោំង
អាស្ស័

ប្ែលលកើត្លឡើងកនងលោកលនោះបានលទោះ

លកើត្លឡើងលដ្ឋ

លកើត្ប្ែរ

លហត្ លបើ រិនម្ចនលហត្លហើ

សត្ាប្ែលលកើត្កនង បា

គ្ត្ូវអាស្ស័

លគ្ព្វោះ

ភូរិ

សរត្ិភូរិ

គ្ត្ូវ

ក៏ រិនម្ចនោរ
ឬែល់គ្ពោះនិព្វាន

លហត្ទំលៅ ។

ែូ លចានោះ លហត្ លទ្ើ បោប់ថា ជាវត្ថសំខាន់ជាទ្ី បំផត្ គ្ពោះពទ្ធ ងគ
លទ្ើ បគ្ទ្ង់ លលើក លហត្បបចា័

លឡើងសប្រដងជាលំដ្ឋប់ែំបូង លហត្ ៦

គ្បោរលនោះបានែល់
លោភលហត្

លោសលហត្

លោភលហត្

លម្ចហលហត្

លោសលហត្

ោលប្ចកលចញតរជាត្ិរបស់ចិត្ត
គ្បោរលហើ
១.
ជារួ

និង លម្ចហលហត្
ប្ែលម្ចនលហត្គ្បកប

៤

បាន ែូ លចនោះរ៊ឺ
កសលលហត្ ៣ បានែល់ លោភ លោស លម្ចហ ប្ែលគ្បកប

កសលចិ ត្ត ១២ ។
២. កសលលហត្ ៣ បានែល់

គ្បកបជារួ

លោភ

លោស

លម្ចហ ប្ែល

កសលចិ ត្ត ២១ ។

៣. វិបាោពាកត្លហត្ ៣ បានែល់
ប្ែលគ្បកបជារួ

សលហត្កវិបាកចិត្ត ២១ ។
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លោភ

លោស

លម្ចហ

ភិធរោត្ថសងគហ

៤. កិ រយ
ិ ពាកត្លហត្ ៣ បានែល់
ប្ែលគ្បកបជារួ

លោភ

លោស

លម្ចហ

សលហត្កកិរយ
ិ ចិត្ត ១៧ ។

បណា
ដ លហត្ប្ែលគ្បកបជារួ
លព្វលលដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

បចា

សភាវធរ៌ លហើ

ចិ ត្តតរជាត្ិលផសងៗ លនោះ ោល

ក៏រង់បានែល់ លហត្ ៦ គ្បោលទោះឯង

រ៊ឺ លោភ លោស លម្ចហ គ្បកបបានចំលព្វោះប្ត្ កសលចិត្តប្ត្រា៉ា ង
លៅថា

កសលលហត្ ចំប្ណក

លោភ

លោស

លម្ចហ លទោះ

គ្បកបបានោំងកសលចិ ត្ត វិបាកចិត្ត និ ងកិរយ
ិ ចិ ត្ត ោលគ្បកបជា
រួ

កសលចិ ត្ត ក៏ លៅថា កសលលហត្ ោលគ្បកបជារួ

ឬកិ រយ
ិ ចិ ត្ត ក៏ លៅថា

ពាកត្លហត្ ែូចគន ែូ លចនោះ ។

លហត្ោំង ៦ គ្បោរលនោះ ម្ចន ំ ណាចឧបត្ថរភសរប
ចិត្តនិងលចត្សិកឱ្យលកើ ត្លឡើង គ្ពរជារួ
ោលលកើ ត្លឡើងលហើ

វិបាកចិ ត្ត

ក៏ ជួ

ត្តធរ៌ រ៊ឺ

ចិត្តជរូប និ ងបែិសនធិករោជរូប

ឧបត្ថរភឱ្យតំងលៅបាន

នឹ ងឱ្យចលគ្រើ ន

ក្គ្កប្លងលឡើងបានលទ្ៀត្ផង ។
ឧបម្ចែូ ចលែើ រលឈើ ធំ ប្ែលតំងលៅបានលគ្ព្វោះអាស្ស័

ឫសប្កវ

ចាប់ ប្ផនែី ឱ្យតំងលៅបានម្ចំ ោលគ្ត្ូវខយល់ពយោះ ក៏ រិនលធាើឱ្យលែើ រលឈើ
លទោះរលំែួលបាន និងក្គ្កប្លងជាងលទោះោរប្ែលលែើរលឈើ លទោះចលគ្រើន
លូត្ោស់ប្បកប្រកសាខា លចញផ្ទា លចញប្ផាបាន ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័
ឫសប្កវលទោះឯង ម្ចនទទ្ីជួ

ឧបត្ថរភឱ្យចលគ្រើនលូត្ោស់លឡើងបាន ។

ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

ោលលោភលហត្លកើត្លឡើងែល់បរគល

ណាលហើ

សរប

ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិ ត្តនិងលចត្សិក គ្ពរលដ្ឋ
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កសល

ភិធរោត្ថសងគហ

ចិ ត្តជរូប

បចា

ក៏រប្រងលកើត្លឡើងែល់បរគលលទោះ

លឡើងលហើ

ោលលោភចិ ត្តលនោះលកើត្

ក៏លបា
ំ កែកលចញបាន លគ្បៀបែូចឫសប្កវប្ែលឱ្យលែើរលឈើ

តំងលៅបានយ៉ា ងម្ចំ
ខាាំងលឡើង

សងគហវ ិភារ

នឹ ងអាចកលគ្រើ កលឡើងកនងចិត្តរបស់បរគលលទោះ

រហូត្ជាលហត្ឱ្យលកើ ត្ោ

ទ្ចារត្
ិ ផាូវោ

លដ្ឋ

វិញ្ាត្ិ ត

រ៊ឺ

កលគ្រើ កោ

លៅលធាើ

ោរលួចគ្ទ្ពយ ឬគ្បគ្ពឹ ត្តខសកនងោរលឡើងបាន

ិ ា ត្ិត រ៊ឺ ោរនិ យ
ឬរិ នែូលចានោះក៏ជាលហត្ឱ្យលកើ ត្វចីវញ្

វចា លព្វលវចី

ទ្ចារត្
ិ ម្ចនោរនិយ

កហកជាលែើរ លគ្បៀបែូ ចលែើ រលឈើ ប្ែលចលគ្រើ ន

លូត្ោស់លឡើង លដ្ឋ

អាស្ស័

ឫសប្កវ ក៏ម្ចនឧបលរ

យយ៉ា ងលទោះ

ប្ែរ ។
ចំ ប្ណកកនងលហត្ែក្ទ្ៗ

ក៏ែូចគន

ជា កសលលហត្

លហត្

ពាកត្លហត្កដី ោលម្ចនរូលលកើត្លឡើងលហើ

សរប

ត្តធរ៌ គ្ពរលដ្ឋ

កសល

ក៏រប្រងឧបត្ថរភ

ចិ ត្តជរូបឱ្យលកើត្លឡើងតរ និ ងជួ

ឧបត្ថរភឱ្យ

ចលគ្រើនលឡើងរហូត្សលគ្រចោរង្ករលទោះៗ បាន ។
ប្ឆក្ច្ហត្ុបបឆចយ
័
ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរ ជាបចា័

ែល់ ទររូប ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាទ្ីតំង នឹងជាឫសប្កវ របស់បចា

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ រ៊ឺ

ំណាចឧបោរៈែល់បចា

បានែល់
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បបននធរ៌ ។

បបននធរ៌ម្ចន ២ យ៉ា ង

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

១) ជនកសត្តិ ជួ

ឧបោរៈឱ្យបចា

២) ឧបត្ថរភកសត្តិ ជួ

សងគហវ ិភារ

បបននធរ៌លកើត្លឡើង ។

ឧបោរៈែល់បចា

បបននធរ៌ ឱ្យតំងលៅ

នឹ ងចលគ្រើ នលឡើង ។
២. អារម្មណបបឆច័យ
អាររោណបចា័

គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់ សប្រដងត្ពីលហត្បបចា័

លគ្ព្វោះលហត្ ៦ ជារូលឱ្យលកើ ត្សរប

ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិកលហើ

ប្ត្លបើ រិនម្ចនអាររោណ៍ ចិត្តនិងលចត្សិកក៏លកើ ត្លឡើងរិ នបាន លទ្ើបគ្ទ្ង់
សប្រដងអាររោណបបចា័
លដ្ឋ

ជាលំដ្ឋប់ទ្ី

២

តរគ្ពោះបាលីនិងព្វកយប្គ្ប

លំដ្ឋប់ ែូលចនោះ
១. រូបា

ត្នំ ចកខវិញ្ញាណោត្យ ត្ំសរប

អាររោណបបចាល

ត្តោនញ្ា ធម្ចោនំ

ន បចាលយ ។

រូបាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ចកខវ ិញ្ញាណ

ោត្ និ ងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកបជារួ
ោត្ លដ្ឋ
២.

ំ ណាចអាររោណបបចា័
សោោ

ធម្ចោនំ អាររោណបបល

ត្នំ

ចកខវ ិញ្ញាណ

។

លសាត្វិញ្ញាណោត្យ

ត្ំសរប

ត្តោនញ្ា

ន បចាលយ ។

សោោររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន

ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់លសាត្

ិ ា ណោត្ និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកបជារួ
វញ្ញ
លសាត្វិញ្ញាណោត្ លដ្ឋ

ំ ណាចអាររោណបបចា័
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៣.
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បចា

រទធ

ត្នំ

ធម្ចោនំ អាររោណបបចាល

ោនវិញ្ញាណោត្យ

ត្ំសរប

ត្តោនញ្ា

ន បចាលយ ។

រទធររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន

ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ោន

ិ ា ណោត្ និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកបជារួ
វញ្ញ
ិ ា ណោត្ លដ្ឋ
ោនវញ្ញ
៤. រសា
អាររោណបបចាល

ំណាចអាររោណបបចា័

។

ត្នំ ជិវាវិញ្ញាណោត្យ ត្ំ សរប

ត្តោនញ្ា ធម្ចោនំ

ន បចាលយ ។

រសាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន

ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់ជិវា

ិ ា ណោត្ និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកបជារួ
វញ្ញ
ជិ វាវិញ្ញាណោត្ លដ្ឋ
៥. លផ្ទែាព្វា
ធម្ចោនំ អាររោណបបចាល

ំណាចអាររោណបបចា័
ត្នំ ោ

វិញ្ញាណោត្យ ត្ំ សរប

ជារួ

ត្តោនញ្ា

ន បចាលយ ។

លផ្ទែាព្វាររោណ៍ប្ែលជាបចាបបនន

ោ

។

ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់

ិ ា ណោត្ និ ងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកប
វញ្ញ
ោ

ិ ា ណោត្ លដ្ឋ
វញ្ញ

៦. រូបា

ត្នំ សោោ

រលទោត្យ ត្ំសរប

ំណាចអាររោណបបចា័

ត្នំ រទធ

ត្នំ រសា

។

ត្នំ លផ្ទែាព្វា

ត្តោនញ្ា ធម្ចោនំ អាររោណបបចាល

ត្នំ

ន បចាលយ ។

រូបាររោណ៍ សោោររោណ៍ រទធររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វាររោណ៍
រ៊ឺ បញ្ញ
ា ររោណ៍ ប្ែលជាបចាបបនន ជាបចា័
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ជួ

ឧបោរៈែល់រលទោត្
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បចា

និ ង ញ្ា សម្ចទលចត្សិក ១០ (លវៀរវីរ ិ
រលទោត្ លដ្ឋ
៧.

បី ត្ិ ឆ្នោ) ប្ែលគ្បកបជារួ

ំណាចអាររោណបបចា័

សលពា

ធម្ចោ

ធម្ចោនំ អាររោណបបចាល

។

រលទវិញ្ញាណោត្យ

ត្ំសរប

ត្តោនញ្ា

ន បចាលយ ។

អាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាបចាបបនន
ជាបចា័

សងគហវ ិភារ

ត្ីត្

ទរត្ និងោលវិរត្តិ

ិ ា ណោត្ និងលចត្សិក ៥២ ប្ែល
ឧបោរៈែល់ រលទវញ្ញ

ជួ

ិ ា ណោត្ លដ្ឋ
រលទវញ្ញ

គ្បកបជារួ

ំណាចអាររោណបបចា័

។

(អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ និព្វាន បញ្ា ត្ិ ត
ជាបចា័

ែល់ ចិ ត្ត ៧៦ លចត្សិក ៥២)
៨.

ំ

ំ ធរោំ អារពភ ល

ល

ធម្ចោ ឧបបជានិត ចិ ត្តលចត្សិ ោ ធម្ចោ,

លត្ លត្ ធម្ចោ លត្សំ លត្សំ ធម្ចោនំ អាររោណបបចាល
ធរ៌ ោំង
លគ្ព្វោះអាស្ស័
លដ្ឋ

ណាៗ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក រប្រងលកើ ត្លឡើង

អាររោណ៍ណារួ

ោំងលទោះជាបចា័

ន បចាលយ ។

ជួ

កនងអាររោណ៍ ៦ អាររោណ៍ ៦ ណារួ

ឧបោរៈែល់ចិត្ត និងលចត្សិកោំង

ំណាចអាររោណបបចា័

។

សរបសភាវធរ៌របស់អាររោណបបចា័

៣ គ្បោរ រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ និព្វាន និងបញ្ា ត្ិត ។
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បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ និងលចត្សិក ៥២ ។
បឆចនិក្ធម្៌
រូបោំង ស់ ម្ចនចិត្តជរូបជាលែើរ ។
អធិបាយ
កនងអាររោណបបចា័

លនោះ ចិ ត្ត លចត្សិក រូប និ ព្វាន និងបញ្ា ត្ិ ត

បានែល់អាររោណ៍ ៦ សទ្ធប្ត្ជាបចា័

ឱ្យលកើត្ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិ ត្ត និងលចត្សិក

លគ្ព្វោះបណា
ដ សត្ាប្ែលម្ចនជីវ ិត្ោំង

ោំង

អាររោណ៍ជាលគ្រឿងលតងលហើ

លបើ រិនម្ចន

ចិ ត្ត និ ងលចត្សិកក៏រិនអាចលកើត្លឡើង

បាន ។
ឧបម្ចែូ ចជាបរគលជោ ឬទ្ពាលភាព រប្រងគ្ត្ូវអាស្ស័

លឈើ គ្ចត្់

ឬប្ខសជាលគ្រឿងលតង លែើរបីទ្ប់ ខួានលែើរលៅោន់ ទ្ីលផសងៗ បានយ៉ា ងណា
ចិ ត្តនិងលចត្សិកោំង

ក៏ ែូចគន

គ្ត្ូវម្ចនអាររោណ៍ជាលគ្រឿងលតង

លែើ របីឱ្យលកើ ត្លឡើងបានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
ន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ អាររោណ៍ ោំង

ជាលគ្រឿងជួ

ឱ្យចិត្តនិង

លចត្សិកលតង ជាទ្ី គ្បជំ គ្ពរគន ។
ឧបម្ចែូ ចជាសាថនទ្ីប្ែលរួរលគ្ត្ក ររីកោ
ផ្ទាជាលែើ រ
យ៉ា ងណា

រនសសោំង
អាររោណ៍ោំង

ម្ចនស្សោះទ្ឹក សួន

រប្រងទំគនលៅរីកោ

កនងសាថនទ្ីលទោះ

ក៏លគ្បៀបែូ ចសាថនទ្ីប្ែលរួររីកោ
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បចា

សងគហវ ិភារ

លផសងៗ ចិត្តនិងលចត្សិក លគ្បៀបែូចបរគលប្ែលចូលលៅរ ីកោ
ទ្ីលទោះ ក៏ ឧបលរ
ន័
ោញ

កនងសាថន

យយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ អាររោណ៍ោំង

កចិ ត្ត

និងលចត្សិក

ជាធរោជាត្ិប្ែលម្ចន ំណាច

ឱ្យចូលលៅចាប់

កលៅកនងអាររោណ៍

លទោះៗ បាន ។
ឧបម្ចែូចលោងរលហាស្សពលផសងៗ ប្ែលម្ចនោរគ្បោសលោសទ
ោក់ោញឱ្យរនសសចូលលៅលរើ ល ឬរននឹងសប្រដង ម្ចនោរគ្បោស
ោក់ោញលដ្ឋ

ោរវ

រនសសោំង
លោសទ

សគរលហារលោង

លៅរនសសឱ្យចូលលៅលរើល

ប្ែលលធាើែំលណើរឆ្ាងោត្់រក បានល
ឬបានឮសំលឡងរង

ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

ឧបលរ

ើញោរគ្បោស

សគរលហារលោងក៏ ទំគនចូលលៅលរើល
យអាររោណ៍ោំង

រលហាស្សពលទោះ ម្ចន ំ ណាចលតង

លគ្បៀបែូចលោង

កចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលលគ្បៀប

ែូ ចរនសសប្ែលចូលលៅលរើ លរលហាស្សពលទោះ

ចូលលៅចាប់

ក

អាររោណ៍លផសងៗ បាន ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
ប្ឆក្អារម្មណបបឆច័យ ច្ោយបឆចយ
័
លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទររូប និ ងបញ្ា ត្ិត ជាបចា័

ែល់ទរ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាទ្ីរួរលគ្ត្ក រ និងជាទ្ីអាស្ស័

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាអាររោណជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជា ត្ី ត្

ក្នបចា

ទរត្ បចាបបនន និងោលវិរត្តិ ។
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លដ្ឋ
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សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
៣. អធិបត្ិបបឆច័យ

ធិ បត្ិ បបចា័

សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលម្ចនភាពជាធំជា នកឧបត្ថរភ

គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់សប្រដងកនងបចា
លដ្ឋ

និ លទ្ោស ម្ចនបាលីនឹងព្វកយប្គ្ប

លំដ្ឋប់ ែូលចនោះ
១. ឆ្ទោធិ បត្ិ ឆ្នោសរប

ធិ បត្ិ បបចាល

ន បចាលយ ។

ឆ្ទោធិ បត្ិ
លចត្សិក

ត្តោនំ ធម្ចោនំ ត្ំ សរដ្ឋាទនញ្ា រូបានំ

៥០

ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់សាធិ បត្ិ ជវនចិ ត្ត

ប្ែលគ្បកបជារួ

ប្ែលម្ចនសាធិ បត្ិជវនចិ ត្តគ្ពរលដ្ឋ
ំ ណាចសហជាតធិបត្ិបបចា័
វីរយ
ិ ធិ បត្ិ វីរ ិ
ធិ បត្ិ បបចាល

និ ងសាធិ បត្ិ ចិត្តជរូប

ឆ្ទោធិ បត្ិ ជាសរដ្ឋាន

លដ្ឋ

។

សរប

ត្តោនំ ធម្ចោនំ ត្ំ សរដ្ឋាទនញ្ា រូបានំ

ន បចាលយ ។

វីរយ
ិ ធិ បត្ិ

ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់សាធិ បត្ិ ជវនចិ ត្ត

លចត្សិក ៥០ ប្ែលគ្បកបជារួ
ប្ែលម្ចនសាធិ បត្ិជវនចិ ត្តគ្ពរលដ្ឋ
ំ ណាច សហជាតធិ បត្ិបបចា័
៣. ចិ តតធិ បត្ិ ចិ ត្តសរប
ធិ បត្ិ បបចាល

ឆ្ទោធិបត្ិ

៥២

៥២

វីរយ
ិ ធិបត្ិ និ ងសាធិបត្ិ ចិត្តជរូប
វីរយ
ិ ធិ បត្ិ ជាសរដ្ឋាន លដ្ឋ

។
ត្តោនំ ធម្ចោនំ ត្ំ សរដ្ឋាទនញ្ា រូបានំ

ន បចាលយ ។
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ឧបោរៈែល់លចត្សិក ៥១ (លវៀរវ ិចិកិចាេ)

ជួ

និ ងសាធិ បត្ិ ចិត្តជរូបប្ែលម្ចនសាធិបត្ិជវនចិត្ត ជាសរដ្ឋាន លដ្ឋ
ំ ណាចសហជាតធិបត្ិ បបចា័

។

៤. វីរំសាធិ បត្ិ វីរំសសរប
រូបានំ

ធិ បត្ិ បបចាល

ន បចាលយ ។

វីរំសាធិ បត្ិ ជាបចា័
លចត្សិក

៣៧

ត្តោនំ ធម្ចោនំ ត្ំ សរដ្ឋាទនញ្ា

ជួ

ឧបោរៈែល់ត្ិលហត្កជវនចិ ត្ត ៣៤

(លវៀរបញ្ញា)

ប្ែលគ្បកបជារួ

វីរំសាធិបត្ិ

សាធិ បត្ិ ចិត្តជរូប ប្ែលម្ចនត្ិលហត្កជវនចិត្ត គ្ពរលដ្ឋ
ជាសរដ្ឋាន លដ្ឋ
៥.

ំ

ំណាចសហជាតធិបត្ិ បបចា័

ំ ធម្ចោនំ ររ ំ កតា ល

ល

ធម្ចោ, លត្ លត្ ធម្ចោ លត្សំ លត្សំ ធម្ចោនំ
អាររោណិកធរ៌ោំង
លទោះ ជាបចា័
ោំង

ជួ

លទោះ លដ្ឋ

វីរំសាធិបត្ិ

។

ធម្ចោ ឧបបជានិ ត ចិត្តលចត្សិោ
ធិបត្ិ បបចាល

ន បចាលយ ។

ណា រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិកោំង

ណាៗ ឱ្យជាអាររោណ៍លដ្ឋ

និង

លធាើវត្ថ

ោរចូលចិត្តយ៉ាងធៃន់លកើត្លឡើង វត្ថោំង-

ឧបោរៈែល់អាររោណិកធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក
ំណាចអាររោណាធិបត្ិ បបចា័

។

អធិបត្ិបបឆចយ
័ មន ២ យ៉ាង្ គឺ
១. សហជាតធិ បត្ិបបចា័
ធរ៌ ប្ែលលកើ ត្រួរគនជារួ
២.

(ធរ៌ប្ែលជាធំម្ចន ំណាចលគ្ចើនជាង

ខាួន) ។

អាររោណាធិបត្ិ បបចា័

(ធរ៌ប្ែលជាធំ កនងឋានៈប្ែលជា

អាររោណ៍ប្ែលលអពិលសស) សភាវធរ៌របស់សហជាតធិបត្ិ បបចា័
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គ្បោរ រ៊ឺ
បឆចយធម្៌
រ៊ឺ ឆ្ទោធិបត្ិ វ ីរយ
ិ ធិបត្ិ ចិតតធិបត្ិ

ងគ ធិបត្ិ ៤ ណារួ

និងវ ីរំ សាធិបត្ិ ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ

សាធិ បត្ិជវនចិត្ត ៥២ ។

បឆចយប
ុ បននធម្៌
សាធិ បត្ិ ជវនចិ ត្ត

៥២

ត្ិ លហត្កសាធិបត្ិ ជវនចិ ត្ត

រ៊ឺ

៣៤

ទ្ាិលហត្កសាធិ បត្ិ ជវនចិ ត្ត
លចត្សិក

៥១

(លវៀរវិចិកិចាេ

១៨
១)

សាធិ បត្ិ ជវនចិ ត្តជរូប ១៧ ។
បឆចនិក្ធម្៌
និ ោធិ បត្ិ ចិត្ត ៦៣ បានែល់ ោម្ចវចរចិត្ត ៥៤ រហរគត្វ ិបាកចិ ត្ត
៩ (លវៀរ បបទជវនចិត្ត ២៦) លចត្សិក ៥២ និ ងនិោធិបត្ិចិត្តជរូបជាលែើ រ
៧ ពួ ក និ ង ធិ បត្ិ ៤ ណារួ

ខណៈជា ធិបត្ិ ។

សភាវធម្៌របស់ោធិបត្ិបបឆចយ
័
៣ ព្បការ គឺ
បឆចយធម្៌
អាររោ ណ៍ ៦ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៤ (លវៀរលោសរូលចិត្ត ២ លម្ចហរូលចិ ត្ត ២
ទ្កខសហរត្ោ

វិញ្ញាណចិត្ត ១) លចត្សិក ៤៧ (លវៀរលោចត្កាៈ ៤

វ ិចិកិចាេ ១) ឥែានិបផននរូប ១៨ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងោលោំង ៣ និព្វាន ។
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បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ២៨ ែួ ង រ៊ឺ លោភរូលចិ ត្ត ៨ រហាកសលចិ ត្ត ៨
រហាកិ រយ
ិ ញាណសរប

ត្តចិត្ត ៤ លោកត្តរចិត្ត ៨ ។

លចត្សិ ក ៤៥ (លវៀរលោចត្កាៈ ៤ វិចិកិចាេ ១

បបរញ្ញា ២) ។

បឆចនិក្ធម្៌
លោកិ
លចត្សិ ក

ចិ ត្ត ៨១ ប្ែលជានិ ោធិបត្ិអាររោណិកចិ ត្ត ។
៥២

ប្ែលលកើត្រួរជារួ

និោធិ បត្ិអាររោណិកចិ ត្ត

និ ោធិ បត្ិ ចិត្តជរូបជាលែើ រ ៧ ពួក ។
អធិបាយ
អាររោណាធិ បត្ិបបចា័
ជាលែើរ ជាបចា័

បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ម្ចនរូបាររោណ៍

ែល់ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិ ត្តនិងលចត្សិកឱ្យលកើ ត្លឡើង ។

អាររោណ៍ ៦ លនោះ ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ អាររោណ៍ធរោតសារញ្ា រួ
និងអាររោណ៍ប្ែលជា ធិបត្ិ ជាអាររោណ៍លអពិលសស ម្ចន ំ ណាចលធាើឱ្យ
ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិ ត្ត និងលចត្សិកបលង្កអនលៅោន់អាររោណ៍លទោះ និងចូល
លៅោន់

កអាររោណ៍លទោះទ្កយ៉ា ងម្ចំ លៅថា អាររោណាធិ បត្ិ ។

អាររោណ៍ប្ែលជាអាររោណាធិ បត្ិបានលនោះ

គ្ត្ូវជាអាររោណ៍

គ្បលភទ្ឥដ្ឋាររោណ៍ ជាអាររោណ៍គ្បលភទ្ប្ែលរួរលគ្ត្ក រ ។
ឥដ្ឋាររោណ៍លៅប្ចកលចញជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ សភាវឥដ្ឋាររោណ៍
និ ងបរិកបបឥដ្ឋាររោណ៍ ។
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កអាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលដ្ឋ

ធរោជាត្ិ ឬលដ្ឋ

សភាវៈ បានែល់ រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាព្វាររោណ៍

ប្ែលលអៗ លដ្ឋ

ទ្ូ លៅ ។

បរ ិកបបឥដ្ឋាររោណ៍ សំលៅ
ចិ ត្តចំលព្វោះខាួន

ែល់បរគលលដ្ឋ

ក អាររោណ៍ប្ែលជាទ្ី លគ្ត្ក រលពញ

រិនប្រនអាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រ
លគ្ចើនទ្ូលៅលទ្

លដ្ឋ

ធរោជាត្ិ

ែូចជាសាកសពជាទ្ីលគ្ត្ក ររបស់

បរគល នកចលគ្រើន សភៈ ឬសខនសអ

តោត្ក៏លគ្ត្ក រជាពិលសស ។

អាររោណ៍ោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ អាចលធាើឱ្យទរធរ៌ រ៊ឺ ចិ ត្តនិង
លចត្សិក លកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

អាោរោន់

កអាររោណ៍ជាពិលសស ។

អធិបាយ
សហជាតធិបត្ិ បបចា័

ប្ែលជាធរោជាត្ិ លកើត្រួរគន កនងទ្ី លនោះ

បានែល់ ចិ ត្តនិងលចត្សិកប្ែលជា ធិ បត្ិ រ៊ឺ ជាធំជាងធរ៌ ប្ែលលកើ ត្
រួរជារួ

ខាួនម្ចន ៤ យ៉ា ង រ៊ឺ

ឆ្នោលចត្សិក ជា ធិ បត្ិ លៅថា ឆ្ទោធិ បត្ិ ។
វីរ ិ

លចត្សិ ក ជា ធិបត្ិ លៅថា វីរ ិយធិ បត្ិ ។

ចិ ត្ត ជា ធិបត្ិ លៅថា ចិតតធិបត្ិ ។
បញ្ញាលចត្សិ ក ជា ធិ បត្ិ លៅថា វីរំសាធិ បត្ិ ។
ងគធរ៌ប្ែលជា ធិ បត្ិ ៤ លនោះ ណារួ
ប្ែលលកើ ត្រួរជារួ

រប្រងអាចញាំងធរ៌

ខាួនលទោះ ឱ្យបលង្កអនលៅតរ ំណាចរបស់ខួនបាន
ា

លទ្ើ បលៅថា សហជាតធិ បត្ិ ។
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ទរធរ៌ ែក្ទ្ៗ លគ្ៅពី ៤ យ៉ា ងលនោះលហើ

រិនអាចជា ធិ បត្ិ បាន

ែូ លចានោះ ធិ បត្ិ ងគធរ៌ ៤ ប្ែលជាទរធរ៌ លទ្ើបជាបចា័
ែ៏ លសស
រួ

សងគហវ ិភារ

បចា

និងែល់រូបប្ែលលកើ ត្ពី សរដ្ឋានរបស់ចិត្ត

ែល់ទរធរ៌
ប្ែលលកើត្រួរជា

ទរធរ៌ ោំងលទោះផង ។
ធិ បត្ិ ងគធរ៌ ៤ លនោះ ជា ធិបត្ិគ្ពរគនោំង ៤ រិនបាន

បានចំលព្វោះប្ត្រួ

ៗ ប៉ា លណាណោះ ែូចយ៉ា ងោលឆ្នោៈជា ធិ បត្ិ វីរ ិ

ៈ ចិ ត្ត

ី ំ សាក៏ រិនជា ធិ បត្ិ នឹ ងគ្ត្ូវបលង្កអនលៅតរ ំណាចរបស់ឆ្នោៈប្ែល
វរ
ជា ធិ បត្ិលទោះ ឬោលវ ីរ ិ

ៈជា ធិបត្ិ ឆ្នោៈ ចិ ត្ត បញ្ញាក៏រិនជា ធិ បត្ិ

និ ងគ្ត្ូវលៅតរ ំ ណាចរបស់វ ីរ ិ

ែូចគន

ម្ចនគ្ពោះោជាជា នកគ្របគ្រងបានគ្ត្ឹរប្ត្រួ

ឧបម្ចែូចគ្បលទ្សរួ

ៗ

ងគ បរគលែក្ទ្ៗ លគ្ៅពី

លទោះគ្ត្ូវលៅលគ្ោរ ំណាចរបស់គ្ពោះោជាោំង ស់ ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា
ឧបលរ

យ ងគធរ៌ ប្ែលជា ធិបត្ិក៏យ៉ាងលនោះប្ែរ ។

ប្ឆក្អធិបត្ិបបឆចយ
័
ច្ោយបឆចយ
័
លក្ខណ ជាត្ិ កាល សត្តិ
(អារម្មណាធិបត្ិបបឆច័យ)
លដ្ឋ

បចា័

ទររូបជាបចា័

ែល់ទរ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាទ្ី រួរលគ្ត្ក រ និងោន់

កលដ្ឋ

ភាពជាធំ

ជា ធិបត្ិ ផង ។
លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាអាររោណជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជា ត្ីត្

ទរត្ បចាបបនន និ ងោលវិរត្តិ ។
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លដ្ឋ

បចា

សងគហវ ិភារ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
សហជាោធិបត្ិបបឆចយ
័

លដ្ឋ

បចា័

ទរជាបចា័

ែល់ទររូប ។

លដ្ឋ

លកខណៈ លកើ ត្គ្ពរជារួ

បចា

បបននធរ៌ផង ជាធំ ជា

ធិ បត្ិផង ។
លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
៤. អននតរបបឆច័យ

ននតរបបចា័

លនោះ

គ្ពោះពទ្ធលោសាចារយ

បានសប្រដងទ្កកនង

បដ្ឋាន ែាកថា ថា
ត្តលទ

ត្តលទ

ឧបាទ្នសរលតថវ ធលម្ចោ

ននតរ ំ

នរូបសស

ចិ ត្បាទ្សស
ត

ននតរបបចាលយ ។

ប្គ្បថា ទរខនធ ៤ ប្ែលលកើ ត្លឡើងរនៗ លហើ

រលត្់លៅអាច

លែើ របីឱ្យចិ ត្តនិងលចត្សិកលកើ ត្លឡើងតរសររួរែល់ចិត្តនិយរ
លំដ្ឋប់ ក្នខាួន លដ្ឋ

រិ នម្ចនរវងចលទាោះ លឈាោោះថា

សភាវៈរបស់ ននតរបបចា័

៣ គ្បោរ រ៊ឺ
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កនង
។
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បចា

សងគហវ ិភារ

បឆចយធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្រនៗ (លវៀរចត្ិចិត្រត បស់
គ្ពោះ រហនត) ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្លគ្ោ

ៗ (រួរោំងចត្ិចិត្ត

របស់គ្ពោះ រហនត) ។
បឆចនិក្ធម្៌
រូបោំង ៧ ពួ ក ម្ចនចិ ត្តជរូប ១៧ ជាលែើ រ ។
អធិបាយ
ោរជួ

ឧបោរៈរបស់ ននតរបបចា័

ក្គ្កប្លង លគ្ព្វោះោរប្ែលសត្ាោំង

លនោះ
ម្ចនោរល

ម្ចនលសចកដីសំខាន់
ើញ ោរឮ ជាលែើរ

រហូត្ែល់ោរនឹករិត្លរឿងោ៉ា វលផសងៗ ជាប់ត្គនរិ នដ្ឋច់គ្កប្សកដី ោរប្ែល
សត្ាោំង
លហើ

ម្ចនោ

ក៏លកើ ត្េោីលរឿ

និ ងចិ ត្តប្ញកលចញពី គនរិ នបានកដី

ៗ លៅ វ ិលលកើត្វិលសាាប់រិនដ្ឋច់គ្កប្សយ៉ា ងលនោះកដី

វត្ថោំងលនោះសទ្ធប្ត្បានទ្ទ្ួលោរជួ

ឧបោរៈពីធរ៌ប្ែលជា ននតរបបចា័

លព្វលរ៊ឺ ទរខនធ ៤ ប្ែលលកើត្លឡើងរនៗ លហើ
ែូ ចលពលលវោប្ែលគ្បាកែលឡើងេោីលរឿ
លទោះ

ឬសាាប់

ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័

លពលលវោរនៗ
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ៗ

លដ្ឋ

រលត្់លៅលទោះឯង
រិនដ្ឋច់គ្កប្សបាន

ប្ែលកនាងលៅលហើ

លទោះឯង
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សងគហវ ិភារ

បចា

ឬអាចនឹងលព្វលបានថា លពលលវោរនៗ ប្ែលកនាងលៅលហើ
លធាើោរជួ

ឧបោរៈែល់លពលលវោឱ្យគ្បាកែលឡើងេោីលដ្ឋ

លទោះឯង

រិនដ្ឋច់

គ្កប្សែូលចនោះក៏បាន ។
ែូ លចានោះទរខនធ ៤ ប្ែលលកើត្លឡើងរនៗ ជួ
ខនធ ៤ ប្ែលលកើ ត្លគ្ោ

ៗ លដ្ឋ

ឧបោរៈែល់ទរ

ំណាច ននតរបបចា័

។

ឧបម្ចែូ ចគ្ពោះោជាប្ែលលោះោជសរបត្តិលចញបួស
គ្ពោះោជារិ នបានលៅគ្របគ្រងោជសរបត្តិលហើ
ក៏ នឹងគ្របគ្រងោជសរបត្តិបនតភាារ លហើ

និ ងោល

ឱ្រសរបស់គ្ពោះោជា

ោរទ្ទ្ួ លោជសរបត្តិបនតលនោះ

ក៏ គ្ត្ូវបានែល់ ឱ្រស ងគទ្ី ១ រន នឹងរ ំលងលៅបានែល់ ងគទ្ី ២ ទ្ី ៣
លទោះលៅរិនបានលទ្ ោលឱ្រស ងគទ្ី ១ រិ នបានគ្របគ្រងោជលហើ
ងគទ្ី ២ លទ្ើ បទ្ទ្ួលបនតបានតរលំដ្ឋប់ ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា គ្ពោះោជា
ប្ែលលោះោជសរបត្តិលទោះ

ែូចចិ ត្ែ
ត ួ ងែំ បូងប្ែលលកើ ត្លឡើង

ខណៈ

ប្ែលលោះោជសរបត្តិលទោះ ែូចចិ ត្តែួងែំ បូងប្ែលរលត្់លៅ គ្ពោះឱ្រស
ប្ែលទ្ទ្ួលោជសរបត្តិជាគ្ពោះោជាជំនួសលទោះ ក៏ លគ្បៀបែូ ចចិ ត្តែួងទ្ី ២
ប្ែលលកើ ត្លឡើងបនតពីចិត្តែួងែំ បូងប្ែលរលត្់លៅលហើ

និ ងោរប្ែល

គ្ពោះោជឱ្រសគ្ត្ូវទ្ទ្ួលោជសរបត្តិបនតគនលៅតរលំដ្ឋប់ លទោះ

លគ្បៀប

ែូ ចចិ ត្តប្ែលលកើត្លឡើងបនតគនតរលំដ្ឋប់របស់ខួានក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
ប្ឆក្ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរជាបចា័

ែល់ទរ ។
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បចា

លដ្ឋ

លកខណៈ លធាើឱ្យលកើត្លឡើងជាប់ត្គនលដ្ឋ

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជា ននតរជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជា ត្ី ត្ោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ ។

សងគហវ ិភារ

រិនម្ចនរវងចលទាោះ

៥. សម្ននតរបបឆចយ
័
សរននតរបបចា័
បចា

បបនន

លនោះ

ម្ចន ត្ថនឹង ងគធរ៌ប្ែលជាបចា័

និ ងបចានិកែូ ចគននឹង ននតរបបចា័

គ្រប់ យ៉ាង

គ្ពរោំង

គ្ពោះបាលី ។
ចំ ប្ណកប្ែលប្ផាកគនលទោះ ចំ លព្វោះ ត្ថកនងកិ ចាប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ
ននតរបបចា័
ជាបចា័

បានែល់ ចិ ត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងរនៗ

ឱ្យចិ ត្តលចត្សិកែួ ងលគ្ោ

ម្ចនរវងចលទាោះ ែូ លចនោះលរឿ
ននតរបបចា័

ៗ

លកើ ត្លឡើងជាប់ ត្គនលដ្ឋ

ៗ រិនដ្ឋច់ គ្កប្ស លដ្ឋ

បាន ក៏ លដ្ឋ
បចា័

ំណាចរបស់

និ ងោរប្ែលចិត្តនិងលចត្សិកលកើ ត្លឡើងជាប់ ត្គនលរឿ

លទោះ លទ្ើបលធាើឱ្យសងារវែដលកើ ត្ជាប់ត្គនលរឿ
អាស្ស័

ៗ

ៗ លៅ រិ នម្ចនទ្ី បំផត្

ំ ណាចរបស់ ននតរបបចា័

លនោះរលត្់ ស់គ្ពរគនជារួ

រិ ន

លនោះរួ

ចំប្ណកផង

ចត្ិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប៉ាលណាណោះ ។

ចំ ប្ណកទទ្ីរបស់ សរននតរបបចា័

លធាើឱ្យចិ ត្តប្ែលលកើត្លឡើង

ជាប់ត្គនលទោះ ឱ្យលកើត្លឡើងជាលំដ្ឋប់គនតរធរោទ្ំលនៀររបស់ចិត្ត លៅថា
ចិ ត្តនិយរ លព្វលរ៊ឺ ចិត្តប្ែលលកើ ត្លឡើងរនលទោះជាចិត្ត ីា លហើ
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ប្ែលលកើ ត្លឡើងតរលគ្ោ

រកលដ្ឋ

ំណាច ននតរបបចា័

របស់ចិត្ត

ែួងរន ក៏នឹងគ្ត្ូវលកើត្ជាចិត្ប្ត ែលលធាើកិចត្
ា ពីលទោះ ចិត្តយ៉ាងែក្ទ្ប្ែលម្ចន
កិចាែក្ទ្ និងរកលកើត្ត្ពី ចិត្ែ
ត ួងលទោះរិនបាន ែូចោលបញ្ា ោាោវជានចិត្ត
លកើ ត្លឡើងរន ចិត្តប្ែលនឹងលកើត្លឡើងជាប់ ត្រកលទោះ នឹងគ្ត្ូវជាទ្ាិបញ្ា ិ ា ណចិ ត្ត ១០ ែួ ង ណារួ
វញ្ញ

តរោារប្ែលទ្ទ្ួ លអាររោណ៍ លបើទ្ទ្ួល

អាររោណ៍តរចកខោារ ចិត្ដប្ែលលកើត្ជាប់ត្ជារួ

បញ្ា ោាោវជានចិត្តលទោះ

ិ ា ណ ចិ ត្ប្ត ែលនឹ ងលកើ ត្ជាប់ ត្តរលគ្ោ
និ ងគ្ត្ូវជាចកខវញ្ញ

ចកខវិញ្ញាណ

លទោះ នឹ ងគ្ត្ូវជាសរបែិចេនចិ ត្តពិត្គ្បាកែ ចិ ត្តែក្ទ្នឹ ងលកើ ត្លឡើងរិ ន
បាន ។
កនងោរប្ែលចិ ត្តគ្ត្ូវលកើ ត្តរលំដ្ឋប់ត្គនែូលចនោះ
លដ្ឋ

ំណាចរបស់សរននតរបបចា័
សរននតរបបចា័

លដ្ឋ

។

រប្រងបញ្ញ
ា ក់ ឱ្យល

លចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងលហើ

ែល់ចិត្តែួងទ្ី ២ គ្ពរលដ្ឋ
គ្ពរលដ្ឋ

ក៏ គ្បគ្ពឹត្តលៅ

ើញថា

ចិ ត្តែួងែំ បូងគ្ពរ

រលត្់លៅលទោះ រប្រងជាបចា័

លចត្សិកឱ្យលកើ ត្លឡើង លហើ

លចត្សិក ក៏គ្ត្ឡប់ ជាបចា័

ចិ ត្តែួងទ្ី ២

ឱ្យចិត្តែួងទ្ី ៣ គ្ពរលដ្ឋ

លចត្សិកឱ្យលកើត្លឡើង លធាើកិចាជាលំដ្ឋប់ជាប់ ត្គនលៅយ៉ា ងលនោះ លដ្ឋ
រិ នម្ចនរវងចលទាោះលឡើ
បចា័

ធរ៌

សរននតរបបចា័
លហើ

លនោះ

។

និងបចា

បបននធរ៌

របស់ ននតរបបចា័

និ ង

លគ្ៅ ំ ពីសពាញ្ាត្ញ្ញាណរបស់គ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធ

រិ នម្ចន នកណាប្ែលនឹ ងអាចែឹ ងបាន ។
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ឧបម្ចែូ ចលភាើងលទ្ៀនប្ែល ជ នឹងលរើលល
ជានិ ចា ែូ ចជា ណា
ដ ត្លភាើងប្ត្រួ

ើញ ណា
ដ ត្លភាើងលឆ្ោះ

ប្ត្តរសភាវៈរិនែូលចានោះលទ្ លសចកដី

ពិ ត្ ណា
ដ ត្លភាើងប្ែលលកើត្លឡើងរនៗ រប្រងរលត្់ លៅលហើ

ណា
ដ ត្

លភាើងេោីក៏លកើត្លឡើងជំ នួស ោររលត្់លៅរបស់ ណា
ដ ត្លភាើងរន នឹងោរ
លកើត្លឡើងរបស់ ណា
ដ ត្លភាើងេោីលទោះជាប់ត្គនរិ នដ្ឋច់គ្កប្ស លរើលល
ជាប់ ត្គនជា ណា
ដ ត្លភាើងប្ត្រូ

ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

ើញ

សភាវៈរបស់

ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិ ត្តនិងលចត្សិកក៏ែូចគន ោលចិត្តែួងរនរលត្់លៅ ចិ ត្ត
ែួ ងេោីលកើ ត្លឡើងជំ នួសជាប់ ត្គនលៅរិនម្ចនដ្ឋច់គ្កប្ស
រវងចលទាោះ ឧបលរ
សភាពបចា័
ននតរបបចា័

នឹងរិនម្ចន

យក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
លកខណៈ

ជាត្ិ

ោល

និ ងសត្តិ

ែូចគននឹង

គ្រប់គ្បោរ ។
៦. សហជាត្បបឆចយ
័

សហជាត្បបចា័
បចា

សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាបចា័

និងធរ៌ប្ែលជា

បបននលកើ ត្គ្ពរគន លៅរួរគន និងឧបោរៈែល់គននិងគន ែូ ចគ្ពោះបាលី

សប្រដងថា
សហជាលត ហតា ឧបោរលោ ធលម្ចោ = សហជាត្បបចាលយ ។
ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរគន និ ងម្ចនឧបោរៈែល់គន លឈាោោះថា
សហជាត្បបចា័

។

សភាវៈរបស់សហជាត្បបចា័

៣ គ្បោរ រ៊ឺ
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បឆចយធម្៌
ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលជួ
លដ្ឋ

ឧបោរៈែល់គន

លកើ ត្គ្ពរគន ។
រហាភូ ត្រូប ៤ ប្ែលលៅកនងរូប ៧ ពួក ម្ចនចិត្តជរហាភូត្រូប

ជាលែើរ ឧបោរៈែល់គននិងគន និងប្ែលជួ

ឧបោរៈែល់ ឧបាោ

រូប ។

បញ្ា លវោរបែិសនធិទរខនធ ៤ រ៊ឺ បញ្ា លវោរបែិសនធិចិត្ត ១៥
លចត្សិក

៣៥

និ ងបែិសនធិហទ្

វត្ថរូប

ប្ែលជួ

ឧបោរៈែល់

គននិ ងគន ។
ចិ ត្ត ៧៥ (លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណចិ ត្ត ១០
៥២ ជាបចា័

ជួ

រូបវ ិបាក ៤) លចត្សិក

ឧបោរៈែល់ចិត្តជរូប ១៧ ។

រួរ ងគធរ៌របស់សហជាត្បបចា័
៥២ រហាភូ ត្រូប ៤ បែិសនធិហទ្

បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក

វត្ថរូប ១ ។

បឆចយប
ុ បននធម្៌
បវត្តិបែិសនធិទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រហាភូ ត្រូប
គ្រប់ គ្បលភទ្
និ ងហទ្

ឧបាោ

រូបោំង ស់

វត្ថ ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

បញ្ាលវោរបែិ សនធិទរខនធ

៤

ោរលគ្បៀបលធៀប ំ ពីគននិងគន ។

រួរ ងគធរ៌របស់សហជាត្បបចា
លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ ។
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បឆចនិក្ធម្៌
រិ នម្ចន ងគធរ៌ លគ្ព្វោះសងខត្ធរ៌ ោំង ស់ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក
៥២ រូប ២៨ ជាបចា័

និ ងបចា

បបនននូវគននិងគនបានោំង ស់

រិ នម្ចន ីាប្ែលសល់ជាបចានិកធរ៌លទ្ៀត្លឡើ

លទ្ើប

។

អធិបាយ
សហជាត្បបចា័
និ ងរូប

លនោះ ទរនិងរូប ជាបចា័

ប្ែលលកើ ត្រួរគនលទោះ

បបចា័

ជួ

ឧបត្ថរភែល់ ទរ

ឱ្យលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ំណាចសហជាត្-

។
ឧបម្ចែូ ចគ្បទ្ី បនិ ងពនា៊ឺ ោលែួងគ្បទ្ីបលកើត្លឡើងលហើ

ពនា៊ឺក៏

រប្រងលកើ ត្លឡើងផង នឹងលព្វលថា ែួងគ្បទ្ីបលកើត្រន ចំប្ណកពនា៊ឺលទោះ
លកើត្លគ្ោ

ក៏ថារិ នបាន លគ្ព្វោះែួងគ្បទ្ីបនិ ងពនា៊ឺលទោះ រប្រងលកើត្គ្ពរគន

កនងទ្ី លនោះែួ ងគ្បទ្ីបជាបចា័
ជារួ

ជួ

ឧបត្ថរភែល់ពនា៊ឺ

ប្ែលលកើត្គ្ពរគន

ែួ ងគ្បទ្ីបលទោះ ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា ឧបលរ

យធរ៌ ោំង

ប្ែលលកើត្រួរគន បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក និ ងរូប រប្រងម្ចនោំងបចា័
និ ងបចា
លកើ ត្លឡើង

ធរ៌

បបននធរ៌ រួរគនកនងខណៈប្ែលលកើ ត្លឡើង លព្វលរ៊ឺ ោលចិ ត្ត
លចត្សិកនិងរូបក៏លកើត្លឡើងគ្ពរគន

ឧបត្ថរភែល់គននិងគន តរសររួរយ៉ា ងលទោះប្ែរ
សហជាត្បបចា័

។
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ជួ

លទ្ើបបានលឈាោោះថា
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បចា

ប្ឆក្បឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរនិ ងរូប ជាបចា័

ែល់ទរនិ ងរូប ។

លដ្ឋ

លកខណៈ បចា័

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។

លកើត្លឡើងគ្ពរជារួ

បចា

បបនន ។

៧. អញ្ា ម្ញ្ា បបឆចយ
័
ញ្ា រញ្ា បបចា័

សំលៅែល់ សភាវធរ៌ ោំង

គ្ត្ូវអាស្ស័

នូ វគននិងគន លទ្ើបលកើត្លឡើងបាន និ ងគ្បគ្ពឹ ត្តលៅបាន ែូចវចនត្ថៈថា
ញ្ា រញ្ាំ ហតា បចាលយ =
សភាវធរ៌ោំង

ញ្ា រញ្ា បបចាលយ

ណា ប្ែលគ្ត្ូវអាស្ស័

លឡើងបាន និ ងតំងនូវបាន លឈាោោះថា

ញ្ា រញ្ា បបចា័

សភាវធរ៌របស់ ញ្ា រញ្ា បបចា័

៣ គ្បោរ រ៊ឺ

គននិ ងគន លទ្ើ បលកើ ត្
។

បឆចយធម្៌
ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈ

នូ វគននិងគន រហាភូត្រូប ៤ គ្រប់គ្បលភទ្ ម្ចនចិ ត្តជរហាភូត្រូបជាលែើ រ
ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈនូវគននិ ងគន ។

បញ្ា លវោរបែិសនធិទរខនធ ៤ និ ងហទ្
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វត្ថរូប ជាបចា័

ជួ

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

ឧបោរៈនូ វគននិងគន ។
រួរោំង ងគធរ៌របស់បចា័
រហាភូ ត្រូប ៤ បែិសនធិហទ្

បានែល់ ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២
វត្ថរូប ១ ។

បឆចយប
ុ បននធម្៌
ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រហាភូត្រូប ៤ គ្រប់គ្បលភទ្
ម្ចនចិ ត្តជរហាភូ ត្រូបជាលែើ រ ។
បញ្ា លវោរបែិសនធិទរខនធ ៤ និងហទ្
លៅលដ្ឋ

វត្ថរូប ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្ត

អាោរលគ្បៀបលធៀប ំ ពីគននិងគន ។

រួរ ងគធរ៌របស់បចា
រហាភូ ត្រូប ៤ បែិសនធិហទ្

បបនន បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២
វត្ថរូប ១ ។
បឆចនិក្ធម្៌

ចិ ត្តជរូប
លដ្ឋ

បែិសនធិករោជរូប
រូប

បវត្តិករោជឧបាោ

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

រូប

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅ

អាោរលគ្បៀបលធៀប ំ ពីរហាភូ ត្រូប ។
រួរ ងគធរ៌របស់បចានិក បានែល់ ឧបាោ

ហទ្

វត្ថ)

អាោរលគ្បៀបលធៀប ំ ពីទរខនធ ៤ ។
ចិ ត្តជឧបាោ

លដ្ឋ

(លវៀរហទ្

វត្ថ) ។
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រូប ២៤ (លវៀរបែិ សនធិ

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

អធិបាយ
ញ្ា រញ្ា បបចា័

លនោះ ម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. ទរធរ៌ រ៊ឺ ទរខនធ ៤ ជួ
២.

រូបធរ៌

រ៊ឺ

ឧបត្ថរភនូវគននិងគនឱ្យលកើ ត្លឡើង។

រហាភូ ត្រូប

៤

ជួ

ឧបត្ថរភនូវគននិងគនឱ្យ

លកើ ត្លឡើង ។
៣. ទរធរ៌ និងរូបធរ៌ រ៊ឺ បែិសនធិទរខនធ ៤ និងបែិសនធិ
ហទ្

វត្ថ ជួ

ឧបត្ថរភនូវគននិ ងគនឱ្យលកើត្លឡើង ។

ោរឧបត្ថរភនូវគននិ ងគនលដ្ឋ
ខាោះណារួ

រិ នបាន លបើ ខាោះណារួ

ំណាច ញ្ា រញ្ា បបចា័
លហើ

លនោះ នឹ ង

ធរ៌លទោះៗ ក៏រិនអាចលកើត្

លឡើងបាន ។
ឧបម្ចែូ ចជាត្ប្ែលម្ចនលជើង ៤ លបើខាោះលជើងណារួ
អាចតំងលៅបាន គ្ត្ូវគ្ពរលគ្ពៀងគនោំង ៤ លជើ ង លទ្ើបជួ
គននិ ងគនបាន ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា ឧបលរ
បបចា័

រ៊ឺ ទរធរ៌ ក៏រប្រងគ្ត្ូវអាស្ស័

លឡើងបាន រូបធរ៌ ប្ែលគ្ត្ូវអាស្ស័

លហើ

ក៏រិន

ឧបត្ថរភនូវ

យ ំណាចរបស់ ញ្ារញ្ា -

ឧបត្ថរភនូវគននិ ងគន លទ្ើ បលកើ ត្

ឧបត្ថរភនូវគននិ ងគន លទ្ើបលកើត្លឡើង

បាន ទរធរ៌ និងរូបធរ៌ កនងបញ្ា លវោរបែិសនធិ ក៏គ្ត្ូវអាស្ស័
គននិ ងគនលទ្ើ បលកើ ត្លឡើងបាន ។
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ឧបត្ថរភនូវ

បចា

សងគហវ ិភារ

ម្ចនលសចកដីសរព័នធគនជារួ

សហជាត្-

ភិធរោត្ថសងគហ

ឆំណុឆសមគល់
ញ្ា រញ្ា បបចា័
បបចា័

លនោះ

រ៊ឺ កនងទរធរ៌ និងរូបធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរគនលទោះ ម្ចនោរឧបត្ថរភ

ឱ្យលកើត្លឡើងគ្ពរគន លដ្ឋ

ំណាចសហជាត្បបចា័

ោរឧបត្ថរភនូវគននិ ងគន លដ្ឋ

ំ ណាច ញ្ា រញ្ា បបចា័

លសចកដីថា ោលជា ញ្ា រញ្ា បបចា័
សហជាត្បបចា័
បបចា័

ញ្ា រញ្ា បបចា័

សហជាត្បបចា័

និងម្ចន

រា៉ា ង ។

គ្ត្ូវគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរួរគនជារួ

ជានិ ចា ប្ែលនិ ងរិនគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរួរជារួ

លទោះរិ នម្ចនលឡើ

គនជារួ

រា៉ា ង

ប្ត្សហជាត្បបចា័

សហជាត្-

លទោះ សូរបីរិនបានរួរ

ក៏បាន ែូចជាទរខនធ ៤ និងចិ ត្តជរូបជា

បាន ប្ត្រិ នជា ញ្ា រញ្ា បបចា័

ែូលចនោះ ជាលែើរ ។

ប្ឆក្ច្ោយបឆចយ
័
លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទររូបជាបចា័

ែល់ទររូប ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ឧបោរៈនូវគននិ ងគន ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

៨. និសសយបបឆច័យ
និ សស
លដ្ឋ

បបចា័

សំលៅែល់

ភាពជាទ្ីអាស្ស័

ក្នបចា

ធិ ដ្ឋាទោលរន
និ សស

បចា័

ឧបត្ថរភ

បបននធរ៌ ម្ចនគ្ពោះបាលីថា

និសសយោលរន

ច

ឧបោរលោ

ធលម្ចោ

=

បបចាលយ ។
ប្គ្បថា

អាោរអាស្ស័
និ សស

ធរ៌ប្ែលជួ

ឧបត្ថរលភ ដ្ឋ

លឈាោោះថា និសស
បបចា័

បបចា័

២. វត្ថបលរជាត្និសស

បបចា័
បបចា័

៣. វតថររោណបលរជាត្និសស

។

។
បបចា័

និងបចា

២. វត្ថបលរជាត្និ សស
ែល់បចា

។
បបចា័

សប្រដង ងគធរ៌របស់

បបននធរ៌ ែូចគននឹងសហជាត្បបចា័

លទ្ើ បរិនគ្ត្ូវទំរកលព្វលែប្ែលកនងបចា័
ឱ្យជាទ្ី អាស្ស័

និងលដ្ឋ

។

១. សភាវៈរបស់សហជាត្និ សស
ធរ៌

អាោរតំងម្ចំ

លនោះ ម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. សហជាត្និសស

បចា័

ធរ៌ ប្ែលជួ

បបចា័

លនោះលទ្ៀត្ ។

វត្ថរូប ៦ ប្ែលលកើ ត្រន ជាទ្ី តំង

បបននធរ៌ ។

សភាវៈរបស់វត្ថបលរជាត្និសស

គ្រប់គ្បោរ

បបចា័
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៣ គ្បោរ រ៊ឺ

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

បឆចយធម្៌
វត្ថរូប ៦ រ៊ឺ ចកខវត្ថ លសាត្វត្ថ ោនវត្ថ ជិ វាវត្ថ ោ
ហទ្

វត្ថ និ ង

វត្ថ ប្ែលលកើត្រននិ ងតំងលៅកនងឋិ ត្ិបត្ត ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ិ ា ណោត្ ៧ រ៊ឺ ចិ ត្ត ៨៥ (លវៀរ រូបវ ិបាក ៤) លចត្សិក ៥២
វញ្ញ

ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងបវត្តិោល កនងបញ្ា លវោរភូរិ ។
បឆចនិក្ធម្៌
ិ ា ណោត្ ៤៦ រ៊ឺ លោភរូលចិ ត្ត ៨ លម្ចហរូលចិ ត្ត ២
រលទវញ្ញ
រលទោាោវជានចិ ត្ត ១ រហាកសលចិត្ត ៨ រហាកិរយ
ិ ចិ ត្ត ៨

រូបាវចរ

ចិ ត្ត ១២ លោកត្តរចិ ត្ត ៧ (លវៀរលសាតបត្តិររគចិត្ត ១)
លចត្សិក ៤៦ ប្ែលគ្បកប (លវៀរលោចត្កាៈ ៤ និង បបរញ្ញា ២)
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងចត្លវោរភូ រិ បញ្ា លវោរបែិ សនធិចិត្ត ១៥ លចត្សិក
៣៥ និ ងរូប ៧ ពួ ក ម្ចនចិត្តជរូបជាលែើរ ។
៣.

វតថររោណបលរជាត្និ សស

បបចា័

បានែល់

ហទ្

វត្ថ

ី ិ ជាវត្ថទ្ីលកើត្ផង ជាអាររោណ៍ផង លកើ ត្រន
ប្ែលលកើ ត្កនងររណាសននវេ
ផង នឹងជាទ្ី អាស្ស័

ី ិ ផង ។
ឱ្យចិ ត្តនិងលចត្សិកកនងររណាសននវេ

សភាវៈរបស់វតថររោណបលរជាត្និ សស
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៣ គ្បោរ រ៊ឺ
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បចា

សងគហវ ិភារ

បឆចយធម្៌
ររណាសននហទ្

វត្ថ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ឧបាទ្ខណៈរបស់

ចិ ត្តែួងទ្ី ១៧ ោប់ គ្ត្ឡប់ ពីចត្ិចិត្តរកកនងររណាសននោល ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ី ិ រ៊ឺ រលទោាោវជានចិ ត្ត
ចិ ត្ត ៤៣ ែួ ង ប្ែលលកើ ត្កនងររណាសននវេ
១ ោរជវនចិ ត្ត ២៩ ត្ោលរពនចិ ត្ត ១១
(លវៀរឥសា រចេរ ិ
លនោះទ្ទ្ួល

ៈ កកាចាៈ វ ិរត្ិ ៣

ក ហទ្

ភិ ញ្ញាចិ ត្ត ២ លចត្សិក ៤៤

បបរញ្ញា ២ លគ្ព្វោះលចត្សិកោំង

វត្ថជាអាររោណ៍រិនបាន ) ។
បឆចនិក្ធម្៌

ី ិ
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលរិ នបានលកើ ត្កនងររណាសននវេ
ឬរិ នបានោន់

កហទ្

វត្ថ ជាអាររោណ៍ និងរូបោំង ៧ ពួក ។
អធិបាយ

និ សស

បបចា័

លសចកដីថា បចា
ធរ៌ ឧបត្ថរភ លដ្ឋ

លនោះ ព្វកយថា និ សស

បបននធរ៌ លទោះ អាស្ស័
ជាទ្ី អាស្ស័

ែល់បចា

ប្គ្បថា

លៅកនងបចា័

ជាទ្ីអាស្ស័
ធរ៌ រ៊ឺ បចា័

បបននធរ៌ លដ្ឋ

អាោរ ២

យ៉ា ង រ៊ឺ
១. អាស្ស័

លដ្ឋ

អាោរតំងម្ចំ លៅថា ធិដ្ឋាទោរ បានែល់
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បចា័

ធរ៌ ជួ

សងគហវ ិភារ

បចា

ឧបត្ថរភឱ្យបចា

បបននធរ៌ចូលលៅអាស្ស័

លែើ របីលធាើទទ្ីរបស់ខួានៗ បាន ។
ឧបម្ចែូ ចប្ផនែី

រប្រងជាទ្ីអាស្ស័

លកើ ត្លឡើងនិ ងតំងម្ចំលៅបានយ៉ា ងណា

លកើ ត្លឡើង

របស់លែើរលឈើ ោំងពួងឱ្យ
ធរ៌ប្ែលជានិ សស

បបចា័

ធិដ្ឋាទោរ ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ បានែល់ វត្ថរូប ៦ និងបឋវ ីោត្

លដ្ឋ
លព្វលរ៊ឺ

វត្ថរូប ៦ លទោះ ជាបចា័

ឧបត្ថរភែល់ចិត្តនិងលចត្សិកោំង

កនងបញ្ា លវោរភូរិ ោលនិ ងលកើត្លឡើងលទោះ គ្ត្ូវម្ចនវត្ថរូបជាទ្ីអាស្ស័
លកើ ត្លទ្ើ បនឹងលកើត្លឡើងបាន និងលកើត្លឡើងរកលដ្ឋ
តំងអាស្ស័

លទោះរប្រងរិ នម្ចន ែូចជាខណៈល

ចកខវត្ថ លទ្ើបលធាើឱ្យោរល

រិនម្ចនវត្ថរូបជាទ្ី
ើញ

គ្ត្ូវអាស្ស័

ើញលកើត្លឡើងបាន ឮ គ្ត្ូវអាស្ស័

លទ្ើ បលធាើឱ្យោរឮជាលែើ រលកើ ត្លឡើងបាន

កនងោារែក្ទ្ៗ

លសាត្វត្ថ

ក៏ែូចគន

បញ្ា លវោរភូ រិលទោះ ចិ ត្តនិងលចត្សិក លកើ ត្លឡើងបានគ្ត្ូវអាស្ស័
៦ លនោះ ជាទ្ី អាស្ស័

លកើ ត្ជានិ ចាខាោះរិនបានលឡើ

ចំ ប្ណក បឋវ ីោត្ ក៏ជាទ្ីអាស្ស័

លដ្ឋ

លទោះ គ្ត្ូវអាស្ស័

អាោរចូលលៅតំងម្ចំ
រូប លគ្ព្វោះបណា
ដ

ី ត្ជាលគល លទ្ើបលកើត្លឡើងបាន ។
បឋវោ

ែូ លចានោះ បឋវ ីោត្ លទ្ើ បលឈាោោះថា ជាទ្ីអាស្ស័

តំងម្ចំរបស់រូបែក្ទ្ៗ ោំង

។

២. ជាទ្ី អាស្ស័

អាោរអាស្ស័

លដ្ឋ

វត្ថរូប

។

របស់អាលបាោត្ លត្លជាោត្ វលយោត្ និងឧបាោ
រូបោំង

កនង
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អាោរ
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លសចកដីថា បចា័
លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

បចា

ធរ៌ ជួ

អាោរអាស្ស័

ឧបត្ថរភឱ្យជាទ្ីអាស្ស័

ែល់បចា

បបននធរ៌

។

ឧបម្ចែូ ចគ្រូអាចារយ ជាទ្ីអាស្ស័

ែល់សិសសឱ្យបានទ្ទ្ួលោរ

លរៀន ោរបលគ្ងៀនខាោះណារួ

លហើ

ោរលរៀន ោរបលគ្ងៀនក៏លកើត្លឡើង

រិ នបាន ធរ៌ប្ែលជានិ សស

បបចា័

លដ្ឋ

និ សសយោរលនោះ ក៏ែូចគន

បានែល់ ទរខនធ ៤ និ ង អាលបា លត្លជា វលយ លព្វលរ៊ឺ

ទរខនធ ៤ រ៊ឺ លវទ្ទខនធ សញ្ញាខនធ សង្កខរកខនធ និងវ ិញ្ញាណកខនលធ ទោះ

ជាទ្ីអាស្ស័

នូវគននិ ងគន ោលខនធណារួ

ែ៏ លសសក៏ជា នកអាស្ស័

ជាទ្ី អាស្ស័

ផ្ទាស់បូរគ
ដ ន ជាទ្ីអាស្ស័

ែូលចនោះ លទ្ើបបានលឈាោោះថា ជាោរអាស្ស័

លដ្ឋ

ទរខនធ ៣

និងជា នកអាស្ស័

អាោរអាស្ស័

ប្ែល

ចំ ប្ណកអាលបា លត្លជា វលយោត្ោំង ៣ លនោះ ក៏ ជួ

ឧបត្ថរភ

លៅថា និ សសយោរ ។
នូ វគននិងគន

លហើ

ោំងជាទ្ីអាស្ស័

រូបផង លទ្ើ បលឈាោោះថា ជាទ្ីអាស្ស័

លដ្ឋ

ែល់បឋវ ីោត្

និងឧបាោ

អាោរអាស្ស័

។

ការអាព្ស័យទា ំង្ ២ យ៉ាង្ច្នះ
ធិ ដ្ឋាទោរ លទោះបានចំលព្វោះកនង បញ្ា លវោរភូ រិ ។
និ សសយោរ

បានោំងកនងបញ្ាលវោរភូ រិ

កនងបញ្ា លវោរភូរិលនោះ ោលជាវត្ថបលរជាត្និសស
ោំង ២ យ៉ា ង រ៊ឺ ជា ធិដ្ឋាទោររនលហើ
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និងចត្លវោរភូ រិ
លហើ

គ្ត្ូវបាន

លទ្ើបជា និសសយោរ ចំប្ណក

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

កនង ចត្លវោរភូរិ បានចំលព្វោះនិសសយោរ ប្ែលជាទរធរ៌ប្ត្រា៉ា ង ។
ប្ឆក្បឆចយ
័
លក្ខណ ជាត្ិ កាល សត្តិ
របស់សហជាត្និសសយបបឆចយ
័

អាស្ស័

លដ្ឋ

បចា័

ទរនិ ងរូប ជាបចា័

ែល់ទរនិ ងរូប ។

លដ្ឋ

លកខណៈ លកើ ត្គ្ពរផង ជាទ្ី អាស្ស័

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។

ផង ។

វត្ថុបុច្រជាត្និសសយបបឆចយ
័

លដ្ឋ

បចា័

រូបធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ៣ យ៉ា ង ជាទ្ីលកើ ត្ផង លកើ ត្រនផង នឹងជាទ្ី

ផង ។
លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាវត្ថបលរជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
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សងគហវ ិភារ

បចា

វោថរម្មណបុច្រជាត្និសសយបបឆច័យ
លដ្ឋ

បចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ ៤ យ៉ា ង ជាទ្ី លកើត្ផង ជាអាររោណ៍ផង លកើត្រន

ផង ជាទ្ីអាស្ស័

រូបធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌ ។

ផង ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាអាររោណជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
៩. ឧបនិសសយបបឆចយ
័

ឧបនិ សស
អាស្ស័

បបចា័

សំលៅែល់

យ៉ា ងខាាំងោា ឬជាទ្ីអាស្ស័

ធរ៌ប្ែលជាលហត្លទោះជាទ្ី

ែ៏ម្ចនកម្ចាំង របស់ធរ៌ប្ែលជា

ផលលទោះៗ ែូ ចបាលីសប្រដងថា
ឧបនិ សស

ភាលវន

ឧបោរលោ ធលម្ចោ = ឧបនិ សស

(វ) ពលវត្រភាលវន ឧបោរលោ ធលម្ចោ = ឧបនិ សស
ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជា នកឧបោរៈ លដ្ឋ
ឬជាទ្ីអាស្ស័

លសចកដីថា បចា័

បបចាលយ ។

ជាទ្ីអាស្ស័

ែ៏ម្ចនកម្ចាំង លឈាោោះថា ឧបនិ សស

បបចាលយ

បបចា័

យ៉ា ងខាាំងោា
។

ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាលហត្លទោះ ជាទ្ីអាស្ស័

ប្ែលសំខាន់ជាងរបស់បចា

បបននធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាផលលទោះឱ្យលកើត្

លឡើង ។

- 221 -

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

ឧបម្ចែូ ចប្ផនែី ទ្ឹកលភាៀង ឧត្ រប្រងជាទ្ីអាស្ស័
ក្គ្កប្លង

របស់សត្ានិងពូជលផសងៗ

ឧបនិ សស

បចា័

លនោះលគ្បៀបែូចទ្ឹ កលភាៀង

ែូ ចសត្ានិងពូ ជលផសងៗ ក៏ឧបលរ
ឧបនិ សស
ប្ែលជាទ្ីអាស្ស័

យ៉ា ងណា

បបចា័

ធរ៌របស់

បបននធរ៌ លគ្បៀប

យយ៉ា ងលទោះប្ែរ ។

លែើ របីឱ្យល

ើញលសចកដីសំខាន់របស់បចា័

សំខាន់របស់សត្ាលោក ៣ គ្បោរ រ៊ឺ អាររោណ៍

វ ីេិចិត្ត និងករោ លគ្ព្វោះចិត្តលកើត្លឡើងគ្ត្ូវអាស្ស័
ជាបចា័

និ ងបចា

បចា័

ែ៏សខា
ំ ន់

អាររោណ៍ លហើ

ឱ្យវីេិចិត្តលកើត្លឡើង ជាកសលករោ

អាររោណ៍

កសលករោ ទំផលរក

ឱ្យបានទ្ទ្ួលត្លៅ ។
ឧបនិ សស

បបចា័

លនោះម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. អាររោណូបនិសស
»អាររោណបបចា័

បបចា័

។

ជាអាររោណ៍លអោំងរិ នលអ ។

»អាររោណាធិ បត្ិ ចំលព្វោះអាររោណ៍ប្ែលលអ ។
»អាររោណូបនិ សស

អាររោណ៍ប្ែលលអផង ជាទ្ីអាស្ស័

កម្ចាំងខាាំងផង ។
២.

ននតរូបនិសស

បបចា័

។

៣. បកត្ូបនិសស

បបចា័

។

សភាវៈរបស់ឧបនិ សស

បបចា័

- 222 -

ម្ចនែូលចនោះ ។

ែ៏ ម្ចន

ភិធរោត្ថសងគហ

១.

បចា

អាររោណូបនិ សស

អាររោណាធិ បត្ិ បបចា័

បបចា័

សងគហវ ិភារ

លនោះម្ចនសភាវធរ៌ែូចគននិង

គ្រប់ គ្បោរ រ៊ឺ
បឆចយធម្៌

ចិ ត្ត ៨៤ ែួ ង (លវៀរលោសរូលចិត្ត ២ លម្ចហរូលចិ ត្ត ២ និងទ្កខសហរត្ោ

ិ ា ណ ១) លចត្សិក ៤៧ (លវៀរលោចត្កាៈ ៤ វច
ិ ិ កិចាេ ១)
វញ្ញ

ឥែានិបផននរូប ១៨ កនងោលោំង ៣ និងគ្ពោះនិ ព្វាន ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ២៨ ែួ ង រ៊ឺ លោភរូលចិ ត្ត ៨ រហាកសលចិ ត្ត ៨
រហាកិ រយ
ិ ញាណសរប

ត្តចិត្ត ៤ លោកត្តរចិ ត្ត ៨ លចត្សិក ៤៥

(លវៀរលោចត្កាៈ ៤ វិចិកិចាេ ១

បបរញ្ញា ២)
បឆចនិក្ធម្៌

លោកិ

ចិត្ត ៨១ (លវៀរលោកិ

ធិ បត្ិ អាររោណិកចិ ត្ត ២០ ែួ ង

ខណៈទ្ទ្ួលអាររោណ៍ជា ធិ បត្ិ) លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើ ត្រួរជារួ
លោកិ

ចិ ត្ត ៨១ ែួ ង ប្ែលជានិោធិបត្ិ អាររោណិកចិ ត្តលទោះ និ ងរូប ៧

ពួ ក ។
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ម្ចនសភាវៈែូចគននឹ ង ននតរបបចា័

រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ (លវៀរចត្ិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត) លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្
រនៗ ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ រួរោំងចត្ិ ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត លចត្សិក ៥២ ប្ែល
លកើ ត្លគ្ោ

ៗ។
បឆចនិក្ធម្៌

រូប ៧ ពួ ក ម្ចនចិត្តជរូបជាលែើរ ។
៣. បកត្ូ បនិ សស

បបចា័

ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ ប្ែលលកើត្រនៗ ប្ែលជាពលវៈ
ម្ចនកម្ចាំងខាាំង

បញ្ា ត្ិ តលផសងៗ

ម្ចនសទ្ោបបញ្ា ត្ិ ,ត

ត្ថបបញ្ា ត្ិ ,ត

ឧត្បញ្ា ត្ិត, លភាជនបញ្ា ត្ិ ,ត លសទសនបញ្ា ត្ិត, ប្ែលជាពលវៈ ម្ចន
ិ ត្ត ។
កម្ចាំងខាាំង ប្ែលគ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងោល ៣ និ ងោលវរ
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បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើ ត្លឡើងលគ្ោ

ៗ ។

បឆចនិក្ធម្៌
រូបោំង ៧ ពួ ក ម្ចនចិ ត្តជរូប ជាលែើរ ។
អធិបាយ
១. អាររោណូបនិ សស
កម្ចាំងយ៉ា ងខាាំងោា
អាររោណូបនិសស

បបចា័

បានែល់

បបចា័

ប្ែលម្ចន

អាររោណ៍ប្ែលជា ធិបត្ិ

ែូលចានោះ

លទ្ើ បែូ ចគននឹងអាររោណាធិបត្ិបបចា័

គនគ្ត្ឹរប្ត្អាររោណាធិ បត្ិ បបចា័
ធិ បត្ិ ជួ

សំលៅែល់ ទ្ីអាស្ស័

ឧបត្ថរភឱ្យបចា

លផសង

លទោះ សំលៅែល់ អាររោណ៍ប្ែលជា

បបននធរ៌លកើត្លឡើង ។

ចំ ប្ណកអាររោណូបនិ សស

បបចា័

ប្ែលជា ធិ បត្ិលទោះ ជាទ្ីអាស្ស័

លទោះ សំលៅែល់ អាររោណ៍

ែល់បចា

បបននធរ៌ ឱ្យលកើត្លឡើង

យ៉ា ងខាាំងោា ជាក់ ចាស់ក្គ្កប្លងជាង ធិ បត្ិ អាររោណ៍។
២.
ជាទ្ីអាស្ស័

ននតរូបនិ សស

បបចា័

យ៉ា ងខាាំងោាឱ្យចិត្ត លចត្សិកលគ្ោ

លនោះលទ្ើ បែូ ចគននឹ ង ននតរបបចា័
ននតរបបចា័
បចា

ចិ ត្ត លចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងរនៗ

លទោះ

បបននធរ៌ លកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

ៗ លកើត្លឡើង បចា័

ម្ចនលសចកដីពិលសសជាងគន រ៊ឺ

សំលៅែល់

បចា័

ធរ៌

រិនម្ចនរវងចលទាោះ ។

- 225 -

ជួ

ឧបត្ថរភឱ្យ

ភិធរោត្ថសងគហ

ននតរូបនិសស
យ៉ា ងខាាំងោាែល់បចា
លឡើងលដ្ឋ

បបចា័

លទោះ សំលៅែល់ បចា័

បបននធរ៌ និងជួ

ធរ៌ ជាទ្ីអាស្ស័

ឧបត្ថរភឱ្យបចា

បបននធរ៌ លកើត្

រិ នម្ចនរវងចលទាោះផង ។

៣. បកត្ូ បនិសស
រកលហើ

សងគហវ ិភារ

បចា

លដ្ឋ

បបចា័

សំលៅែល់ លហត្ធរ៌ ប្ែលបានលធាើ

លអជាទ្ីអាស្ស័

ែ៏ម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា

សភាវៈរបស់ខួ ន
ា ម្ចនវចនត្ថៈថា
អាររោណាននតលរហិ

សំរិលសា

លដ្ឋ

ហតា

ំណាច

បកត្ិ យល

វ

ឧបនិ សសលយត្ិ = បកត្ូបនិ សសលយ ។
ប្គ្បថា
លដ្ឋ

លហត្ធរ៌ ប្ែលជាទ្ីអាស្ស័

ប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា

ំណាចសភាវៈរបស់ខួ នឯងប៉ា
ា
លណាណោះ រិ នោក់ទ្ងលដ្ឋ

អាររោណបបចា័

និ ង ននតរបបចា័

លហត្ធរ៌ របស់បកត្ូបនិសស
១)

ឧបបាទ្ិ ត្លហត្

បបចា័

លឈាោោះថា

បកត្ូបនិសស

។

លនោះ ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

សំលៅែល់

លហត្ធរ៌

រ៊ឺ

កសលធរ៌ និ ង ពាកត្ធរ៌ ប្ែលខាួនបានលធាើរកលហើ

ឱ្យផលែល់ នកលធាើ ឱ្យលធាើកសល

ំណាច

កសលធរ៌
លទោះ រប្រង

កសល ជំទញលឡើងតរសររួរ

ែល់ោរលធាើលទោះៗ ។
២)

ឧបលសវិត្លហត្

សំលៅែល់

កសលធរ៌ ប្ែល នកែក្ទ្លធាើលហើ

លហត្ធរ៌

រកលធាើតរ

កសលធរ៌

លទោះ លសចកដីសខ លសចកដីទ្កខរបស់

នកែក្ទ្ រហូត្ែល់អាោស អាហារលផសងៗ ទ្ី អាស្ស័
ប្ែលខាួនោក់ ទ្ង លហើ

រ៊ឺ

បរគលលផសងៗ

ករករិ ត្ លធាើឱ្យលកើ ត្កសល
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បចា

កសល និង ពាកត្លឡើងបានតរសររួរ ។
លហត្ធរ៌ ោំង ២ គ្បោរ ប្ែលលព្វលរកលហើ
អាស្ស័

ែ៏ម្ចនកម្ចាំងខាាំងោា ែល់បចា

កសល

លនោះ រប្រងជាទ្ី

បបននធរ៌ ោំង

បានែល់

កសល និ ង ពាកត្ លគ្ព្វោះលហត្ធរ៌ប្ែលជាបចា័

ម្ចន ំណាចលដ្ឋ
អាររោណបបចា័

សភាវៈរបស់ខួ ន
ា

និ ង ននតរបបចា័

ធរ៌លនោះ

រិនោក់ ទ្ងលដ្ឋ

ំណាច

។

ច្សឆក្េីច្សសង្គានរវាង្និសសយបបឆច័យ និង្ ឧបនិសសយបបឆចយ
័
បចា័
អាស្ស័

ធរ៌

ែូចគន

ែល់បចា

ក៏ ជួ

លផសងគនលដ្ឋ

បបចា័

ភាពជាទ្ី

ឧបត្ថរភជាទ្ី អាស្ស័

បបចា័

លទោះ

បចា័

ធរ៌ ឧបត្ថរភលដ្ឋ

ប្ែលទ្ទ្ួលោនោល់ក្េៃលនោះ

ភាព

បបននធរ៌។
គ្ត្ូវអាស្ស័

លគ្ចើនយ៉ា ងែូចជា
១ ពូ ជស្សូវ, ២ ប្ស្ស, ៣ ទ្ឹកលភាៀង, ៤

លគ្ជា

លដ្ឋ

យ៉ា ងខាាំងោា ឬម្ចនកម្ចាំងយ៉ា ងខាាំងែល់បចា

ឧបម្ចែូ ចជាបា
បចា័

និសស

បបននធរ៌

បបននធរ៌ យ៉ា ងធរោត ។

ចំ ប្ណកឧបនិ សស
ជាទ្ីអាស្ស័

ឧបត្ថរភបចា

ែី , ៦ ម្ច៉ា សីនកិនស្សូវ, ៧ ឆានំងបា

នកប្ស្ស, ៥ លគ្រឿងភាួរ

, ៨

នកចរអិន, ៩ លភាើង

ចរអិន, ១០ ភាជនៈ ។
បចា័
ឱ្យបានបា

ោំង ១០ យ៉ា ងលនោះជាលែើរ ជាទ្ីអាស្ស័
រកទ្ទ្ួលោន ប្ត្បណា
ដ បចា័
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(និសស

)

ោំងលទោះ ចំប្ណកសំខាន់
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លទោះអាស្ស័

បចា

ពូ ជស្សូវ,

ប្ស្ស,

ទ្ឹកលភាៀងជាលែើ រ

ជាទ្ី អាស្ស័

ែ៏ សខា
ំ ន់ម្ចនកម្ចាំងខាាំង

(ឧបនិសស

ប្ស្ស ទ្ឹកលភាៀងលហើ

ែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះរិនអាចលធាើឱ្យលកើត្ជាបា

បចា័

)

សងគហវ ិភារ

លឡើងបាន ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា ឧបលរ
ជាបចា័

ធរ៌ ប្ែលជួ

ធរោត ែូ ចឆានំងបា

យធរ៌ប្ែលជានិសស

ឧបត្ថរភជាទ្ីអាស្ស័

ែល់បចា

បបចា័

បបននធរ៌ យ៉ាង

រនសស នកចរអិន លភាើង និ ងភាជនៈ ជាលែើរ ។

ចំ ប្ណកឧបនិ សស
អាស្ស័

លគ្ព្វោះលបើរិនម្ចនគ្គប់ពូជ

បបចា័

លទោះ

បចា័

ធរ៌ ជួ

យ៉ា ងខាាំងោា ឬម្ចនកម្ចាំងខាាំងែល់បចា

ឧបត្ថរភជាទ្ី

បបននធរ៌ ែូ ចគ្គប់

ពូ ជស្សូវ ប្ស្ស ទ្ឹកលភាៀង ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។
ឬែូ ចបគ្ត្អាស្ស័

ឪពកម្ចដ

លកើត្លឡើង ជាឧបនិ សស

ចំ ប្ណកភីលលៀង នកចិ ញ្ាឹរលរើលប្េបគ្ត្លទោះ ជានិ សស

បបចា័

បបចា័
។

ឆំណុឆសមគល់
ធរ៌ប្ែលជានិសស
បបចា័

បបចា័

គ្ត្ូវអាស្ស័

លគ្ព្វោះលបើ រិនម្ចនឧបនិ សស

និ សស

បបចា័

រិនម្ចនលហើ

បបចា័

ធរ៌ប្ែលជាឧបនិសស
លហើ

ធរ៌ប្ែលជា

ក៏លកើត្លឡើងរិ នបាន និ ងលបើធរ៌ ប្ែលជានិសស
និសសិត្ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជា នកអាស្ស័

-

ោំង

បបចា័
លទោះ

នឹ ងម្ចនបានយ៉ា ងណា ។
បកត្ូ បនិ សស
កនងបចា័

២៤ បចា័

បបចា័

លនោះ ទ្ូលំទ្ូោ

ធរ៌ប្ែលជាទ្ីអាស្ស័
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លកើត្របស់បចា

ែក្ទ្ៗ
បបននធរ៌
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បចា

ក៏ ម្ចនលគ្ចើនជាងបចា័

ែក្ទ្ៗ លទ្ើបបានលឈាោោះថា បចា័

លគ្ព្វោះលសចកដីនឹង ងគធរ៌ម្ចនជាប់លៅកនងបចា័
របស់បចា័

ោំង

ែូចប្ផនែី

សំខាន់របស់សត្ាលោកោំង
រិ នម្ចនឧបនិ សស

បបចា័

ែូ ចជា វិជាា ជាបចា័

បចា័

លកើត្រនលហើ

ែល់សង្កខរលដ្ឋ

ចំ ប្ណកឧបនិ សស

បបចា័

រហាបលទ្ស

ោំង

ទ្ឹកលភាៀង

ជាទ្ីអាស្ស័

និងឧត្

ជាទ្ីអាស្ស័

ែក្ទ្ោំង
បចា័

ក៏ែូចគន លបើ

ោំង

ក៏រិនម្ចន

ំណាច ឧបនិ សស

ោំង ៣ លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

បចា័

បបចា័

។

លកខណៈ ជាត្ិ

ោល និ ង សត្តិ ែូលចនោះ រ៊ឺ
១. អារម្មណូបនិសសយបបឆចយ
័
លដ្ឋ

បចា័

ទររូប ជាបចា័

ែល់ ទរ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាអាររោណ៍ផង ជាទ្ីអាស្ស័

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាអាររោណជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល

ជា ត្ីត្ោល

ែ៏ម្ចនកម្ចាំងផង ។

ទរត្ោល

បចាបបននោល

និ ងោលវិរត្តិ ។
លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
២. អននតរ ូបនិសសយបបឆចយ
័

លដ្ឋ

បចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ

ជាទ្ីអាស្ស័

ទរជាបចា័

ែល់ទរ ។

លកើ ត្ជាប់ ត្គនលដ្ឋ

ែ៏ម្ចនកម្ចាំងផង ។
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បចា

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជា ននតរជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជា ត្ី ត្ោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ ។

សងគហវ ិភារ

៣. បក្ត្ូបនិសសយបបឆចយ
័
លដ្ឋ

បចា័

ទររូបបញ្ា ត្ិត ជាបចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ

ែល់ទរ ។

កិចប្ា ែលបានលធាើលហើ

ផង

និ ងជាទ្ី អាស្ស័

ែ៏ ម្ចនកម្ចាំងផង ។
លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាបកត្ូបនិសស

លដ្ឋ

ោល

ជាត្ិ ។

ជា ត្ីត្ោល

ទរត្ោល

បចាបបននោល

និ ងោលវិរត្តិ ។
លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ ។
១០. បុច្រជាត្បបឆចយ
័

បលរជាត្បបចា័
រនលហើ
លគ្ោ

សំលៅែល់ បចា័

លទ្ើបជាបចា័

ឧបត្ថរភឱ្យបចា

កិ ចានិង ំណាចរបស់បលរជាត្បបចា័

លទោះ ជាធរ៌ប្ែលលកើ ត្លឡើង
បបននធរ៌ លកើ ត្លឡើងកនងខាង
លនោះ រ៊ឺ លធាើឱ្យលកើត្ផង និ ង

តំងលៅផង ម្ចនវចនត្ថៈថា
បលរជាលត ច លសា បចាលយ ចាត្ិ = បលរជាត្បបចាលយ
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ប្គ្បថា

បចា

ធរ៌ ប្ែលលកើ ត្រនផង

បលរជាត្បបចា័

។ បលរជាត្បបចា័

និងជាបចា័

ផង

សងគហវ ិភារ

លឈាោោះថា

លនោះម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ (តរបាលី

គ្ពោះក្គ្ត្បិ ែក)
១. វត្ថបលរជាត្បបចា័

។

២. អាររោណបលរជាត្បបចា័
៣. វតថររោណបលរជាត្បបចា័
បលរជាត្និ សស

បបចា័

។
( ែាកថា)

ងគធរ៌ ែូច វតថររោណ-

។

១. សភាវធម្៌របស់វត្ថុបុច្រជាត្បបឆចយ
័

វត្ថបលរជាត្បបចា័
ប្ែលលកើ ត្រនជាបចា័
ប្ែលលកើ ត្លគ្ោ

ោលលព្វលលដ្ឋ

ែល់ចិត្ត ៨៥ (លវៀរ រូបវិបាក ៤) លចត្សិក ៥២

ៗ កនងបញ្ា លវោរភូរិ ។

ងគធរ៌របស់បចា័
និ សស

បបចា័

សរប បានែល់ វត្ថរូប ៦

និងបចា

គ្រប់ គ្បោរ របបី

បបននែូចគនជារួ

វត្ថបលរជាត្-

ល់ចូលចិ ត្តបានតរលទោះ ។

២. សភាវៈរបស់អារម្មណបុច្រជាត្បបឆចយ
័
៣ ព្បការ គឺ
បឆចយធម្៌
បចាបបនននិបផននរប
ូ ១៨ ប្ែលលកើត្រន ( វ ិនិលព្វភររូប ៨ បសាទ្រូប ៥

ិ រូប ១ ហទ្
ភាវរូប ២ ជីវត្

រូប ១ សទ្ោរូប ១) ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

បឆចយប
ុ បននធម្៌
ោរចិ ត្ត ៥៤

ភិ ញ្ញា ២ លចត្សិក ៥០ (លវៀរ បបរញ្ញា ២) ។
បឆចនិក្ធម្៌

ចិ ត្ត ៧៦ (លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណ ១០ រលទោត្ ៣) ប្ែលរិនបាន
កបចាបបនននិបផននរូប ១៨ ជាអាររោណ៍ លចត្សិក ៥២ រូប ៧ ពួ ក
ម្ចនចិ ត្តជរូបជាលែើ រ ។
អធិបាយ
បលរជាត្បបចា័
ឧបត្ថរភឱ្យបចា
របស់បចា័

លនោះ សំលៅែល់ បចា័

លទោះ លកើត្រនលហើ

បបននធរ៌ លកើត្លឡើងខាងលគ្ោ

លហើ

ជួ

កនងោរលកើ ត្រន

លទោះគ្ត្ូវលៅគ្បាកែ លៅរិ នោន់រលត្់ លៅ រ៊ឺ តំងលៅកនង

រវងឋិ ត្ិបត្តលទោះឯង ។
ឧបម្ចែូ ចែួងគ្ពោះអាទ្ិ ត្យ និ ងែួងគ្ពោះច័ នោ ប្ែលគ្បាកែលឡើងរន
សត្ាលោកោំង

លហើ

សត្ាលោកោំង

លទោះក៏បានអាស្ស័

ែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ និងគ្ពោះច័នោរហូត្រក ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា ែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ
និងគ្ពោះច័នោ លគ្បៀបបាននិងបលរជាត្បបចា័
លគ្បៀបបាននិ ងបលរជាត្បបចា

បបនន ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

សរបលសចកដីថា បលរជាត្បបចា័
រននិ ងលៅរិ នោន់រលត្់លៅ

ចំប្ណកសត្ាលោកោំង

រ៊ឺ

លនោះ បានែល់ រូបធរ៌ ប្ែលលកើ ត្

លៅកនងរវងឋិ ត្ិបត្ត

ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិ ត្ត និងលចត្សិក ឱ្យលកើត្លឡើងជាបចា
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បបននធរ៌ ។

ែល់
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បចា

ចំ ប្ណកបលរជាត្បបចា័

ោំង ២ លដ្ឋ

បចា័

សងគហវ ិភារ

លកខណៈ ជាត្ិ

ោល និ ងសត្តិ បានែូលចនោះរ៊ឺ
១. វត្ថុបុច្រជាត្បបឆច័យ

លដ្ឋ

បចា័

រូបធរ៌ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាទ្ីលកើ ត្របស់ទរធរ៌ផង និ ងលកើ ត្រនផង ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាវត្ថបលរជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
២. អារម្មណបុច្រជាត្បបឆច័យ

លដ្ឋ

បចា័

រូបធរ៌ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាអាររោណ៍ផង និ ងលកើត្រនផង ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាអាររោណជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
១១. បចាេជាត្បបឆច័យ

បចាេជាត្បបចា័
ប្ត្ជាបចា័

ជួ

លនោះ សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ

ឧបោរៈែល់ធរ៌ ប្ែលលកើត្រន ឱ្យតំងលៅបាន ម្ចន

គ្ពោះបាលីថា

- 233 -

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

បចាេជាត ចិ ត្តលចត្សិ ោ ធម្ចោ បលរជាត្សស ឥរសស ោ
បចាេជាត្បបចាល

សស

ន បចាលយ ។

ប្គ្បថា ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិ ត្ត ៨៥ (លវៀរ រូបវ ិបាក ៤) លចត្សិក ៥២
កនងបញ្ាលវោរភូ រិ ប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ

ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈ

ែល់ឯកសរដ្ឋានិករូប ទ្ាិសរដ្ឋានិករូប ត្ិសរដ្ឋានិករូប ចត្សរដ្ឋានិ ករូប ប្ែលលកើត្លឡើងរន លដ្ឋ

ំណាចបចាេជាត្បបចា័

សភាវៈរបស់បចាេជាត្បបចា័

។

៣ គ្បោរ រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
ចិ ត្ត ៨៥ (លវៀរ រូបវ ិបាក ៤ និ ងបែិសនធិចិត្ត ១៥) លចត្សិក ៥២
ប្ែលលកើត្លគ្ោ

ៗ ោប់ពីបឋរភវងគជាលែើរលៅ ប្ែលលៅកនងបញ្ា លវោរ

ភូ រិ ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ឋិ ត្ិខណៈរបស់ចត្សរដ្ឋានិករូប
លកើ ត្ពីសរដ្ឋានោំង

៤

រ៊ឺ

ឋិ ត្ិខណៈរបស់រូបប្ែល

ម្ចនករោ ជសរដ្ឋានជាលែើរប្ែលលកើត្ រន

ឬឋិ ត្ិខណៈរបស់រូប ២៦ (លវៀរជរតនិ ង និ ចាត) ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរ
ជារួ

ខណៈោំង

៣

របស់ចិត្តែួងរនៗ

រហូត្ែល់គ្រប់ ោំង ៤ សរដ្ឋាន លហើ
ប្ែលជាបចា

បបននបាន

ម្ចនបែិសនធិចិត្តជាលែើរ

តំងលៅកនងរវងឋិ ត្ិបត្ត រូប

គ្ត្ូវជារូបកនងឋិ ត្ិខណៈ

រិ នបាន ។
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សងគហវ ិភារ

បចា

បឆចនិក្ធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្កនងបែិសនធិោល និ ងបវត្តិោល ជារួ

ឧបាទ្ខណៈរបស់រូប ៥ ពួក រ៊ឺ ចិត្តជរូប បែិសនធិករោជរូប

និ ងបវត្ិតករោជរូប

ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគននឹ ងចិ ត្តគ្រប់ ៗ

ែួ ងកនង

បញ្ា លវោរភូ រិ អាហារជរូប ឧត្ជរូប ប្ែលលកើ ត្លឡើងកនងសត្ាប្ែល
ម្ចនជីវ ិត្ និងព្វហិររូប រ៊ឺ រូបខាងលគ្ៅ ជារួ

សញ្ា សត្តករោជរូប ។

អធិបាយ
បចាេជាត្បបចា័
លឡើងខាងលគ្ោ

លនោះ ជាទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និ ងលចត្សិក ប្ែលលកើ ត្

ជាបចា័

លៅបានរហូត្គ្រប់អា

ជួ

ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌ប្ែលលកើ ត្រន ឱ្យតំង

របស់រូប

ប្ែលលសោើរគនជារួ

អា

របស់ចិត្ត

១៧ ែួង កនងោរប្ែលរូបធរ៌ អាចតំងលៅបានរហូត្ែល់ ១៧ ខណៈ
ចិត្តលនោះ ក៏លគ្ព្វោះទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ
ជួ

ឧបត្ថរភ

ឱ្យរូបធរ៌លទោះតំងលៅបាន

និ ងជួ

ឧបត្ថរភឱ្យចលគ្រើ ន

លឡើង ។
ឧបម្ចែូ ច ក
ន ោត្់សី

សីែូចរូបធរ៌ប្ែលលកើត្រន

ចិត្លត ចត្សិក

ែូច នកោត្់ ផគងសីទ្ករិនឱ្យោាក់ែល់ែី ឬរូបធរ៌ែូចោរក ចិត្លត ចត្សិក
ប្ែលលកើ ត្លឡើងខាងលគ្ោ
ោន់បានចិញ្ាឹរ
លគ្ោ

ែូចភីលលៀង លកោងលកើ ត្េោីៗ ភីលលៀងលៅរិ ន

រូបប្ែលលកើត្រន

ចិត្តលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងខាង

និ ងឧបត្ថរភបាន ោលរូបលទោះរកែល់ខួាន ។
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បចា

ឧបម្ចែូ ចសត្ាតោត្លែកចាំលរកនងសំបក

សងគហវ ិភារ

សូរបីរិនបានអាហារ

ំ ពីលរក៏ ចលគ្រើ នលឡើងបាន ។
ឧបម្ចែូ ចផោោះប្ែលម្ចនរនសសលៅអាស្ស័
គ្បគ្ពឹ ត្តលៅលដ្ឋ

លអ ។

ឧបម្ចែូ ចលែើ រលឈើ ប្ែលដ្ឋំទ្កលហើ
លឡើងបាន
ឬ

រប្រងរកាផោោះឱ្យ

លដ្ឋ

អាស្ស័

កទ្ឹ ករកលស្សាចខាងលគ្ោ

រប្រងតំងលៅនិងចលគ្រើន

ទ្ឹ កលភាៀងប្ែលោាក់ចោះរកខាងលគ្ោ
យ៉ា ងណា ឧបលរ

យលែើរលឈើ ែូចរូប

ធរ៌ ប្ែលលកើ ត្រន ទ្ឹកលភាៀងឬទ្ឹ កប្ែលទំរកលស្សាចែូចទរធរ៌ប្ែល
លកើ ត្ខាងលគ្ោ

លហើ

ជួ

ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌ ប្ែលលកើ ត្រន ក៏ យ៉ាង

លទោះប្ែរ ។
បចាេជាត្បបចា័
ពួ ករ៊ឺ

លនោះ រិ នបានឧបោរៈែល់រូបធរ៌របស់បរគល ២

សញ្ា សត្តគ្ពហោ

និ ងបរគលប្ែលកំពងចូលនិ លោធសម្ចបត្តិ

លគ្ព្វោះទរធរ៌ លកើ ត្រិនបាន រូបធរ៌ របស់បរគល ២ ពួកលនោះ លទ្ើ បជា
បចា

បបននធរ៌របស់បចា័

លនោះរិ នបាន គ្ត្ូវចាត្់ ទ្កជាបចានិកធរ៌ ។

ប្ឆក្បចាេជាត្បបឆចយ
័
ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល
និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ជាបចា័

ែល់ រូបធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ លកើ ត្លឡើងខាងលគ្ោ

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាបចាេជាត្ជាត្ិ ។
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បចា

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាឧបត្ថរក
ភ សត្តិ ។

សងគហវ ិភារ

១២. អាច្សវនបបឆចយ
័
ព្វកយថា អាលសវន ប្គ្បថា លសពលរឿ
លរឿ

ៗ សំលៅែល់ លសពអាររោណ៍

ៗ ធរ៌ប្ែលម្ចនទទ្ីកនងោរលសពអាររោណ៍លនោះ បានែល់ ទរធរ៌

រ៊ឺ ជវនចិ ត្ត ប្ែលលធាើទទ្ីកនងោរលសពអាររោណ៍ កនងអាលសវនបបចា័
សំលៅ

កចំលព្វោះប្ត្លោកិ

អាររោណ៍លរឿ

ជវនចិត្តប៉ាលណាណោះ

លគ្ព្វោះម្ចនោរលសព

ៗ។

ឧបម្ចែូ ចបរស នកគ្បាថានលភាើង
លធាើឱ្យលកើ ត្លភាើងបានយ៉ា ងណា
ោរលធាើផូវោ
ា

លនោះ

កឫសសីសៃួត្រកកូត្គនលរឿ

នកលសពអាររោណ៍លរឿ

វចា និងចិត្តបានែូលចានោះ លដ្ឋ

ៗ

ៗ លធាើឱ្យសលគ្រច

ំណាចលោកិ

ជវនចិត្ត

៤៧ ែួង ម្ចនវចនត្ថៈថា
អាលសវនំ ច ត្ំ បចា

ំ ចាត្ិ = អាលសវនបបចា

ប្គ្បថា ោរលសព (អាររោណ៍) លរឿ
អាលសវនបបចា័

ំ

ៗ លទោះ ជាបចា័

លឈាោោះថា

។

អាលសវនបបចា័

គ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ

លកខណៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

ី ិ ប្ត្រួ
១) គ្ត្ូវជាជវនចិ ត្តជាត្ិ ែូចគន លកើ ត្កនងវេ
ជវនៈ) ។
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បចា

២) គ្ត្ូវជាជវនចិ ត្តប្ែលលកើ ត្លរឿ
លទ្ើ បម្ចនកម្ចាំងជាអាលសវនបបចា័

សងគហវ ិភារ

ៗ រិ នត្ិចជាង ៤-៥ ខណៈ

បាន លគ្ព្វោះគ្ត្ូវអាស្ស័

កម្ចាំងខាាំង

លទ្ើ បសលគ្រចកិ ចាបាន ។

៣) ជវនចិ ត្ត គ្ត្ូវរិ នប្រនជាវិបាក លគ្ព្វោះវ ិបាករិ នម្ចនកម្ចាំងជា

របស់ខួានឯង ករោជា នកចាត្់ប្ចងរកឱ្យលកើត្ ។
ជវនចិ ត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ

លកខណៈោំង

៣

សូរបីលផសងភូ រិ

លផសងអាររោណ៍គន លបើជាចិត្តជាត្ិ ែូចគន ក៏ ជាអាលសវនបបចា័
ិ ី។
កនងររគវេ

សភាវៈរបស់អាលសវនបបចា័

បាន ែូ ច

៣ គ្បោរ រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
លោកិ

ជវនចិ ត្ត ៤៧ រ៊ឺ ោរជវនៈ ២៩ រហរគត្ជវនៈ ១៨

លចត្សិក ៥២ (លវៀរជវនចិ ត្តចងលគ្ោ

) ប្ែលលកើត្រនៗ ។

បឆចយប
ុ បននធម្៌
ជវនចិ ត្ត ៥១ រ៊ឺ ោរជវនចិត្ត ២៩ រហរគត្ចិត្ត ១៨ ររគជវនចិ ត្ត
៤ និងលចត្សិក ៥២ (លវៀរោរជវនចិ ត្តែួងែំ បូង និងផលជវនចិត្ត ៤)
ប្ែលលកើ ត្លគ្ោ

ៗ។
បឆចនិក្ធម្៌

ជវនចិ ត្តែួងែំ បូងរបស់ោរជវនៈ ២៩ អាវជានចិ ត្ត ២ វ ិបាកចិ ត្ត
៣៦ លចត្សិក ៥២ និ ងរូបោំង ៧ ពួ ក ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

អធិបាយ
អាលសវនបបចា័

លនោះ

សំលៅែល់

ោរលកើត្លឡើងរបស់ជវនចិ ត្ត

លែើរបីលធាើកិចាកនងោរលសពអាររោណ៍លរឿ

ៗ លទោះឯង កនងោរលសពអាររោណ៍

របស់ជវនចិ ត្តលនោះ

ឧបត្ថរភែល់ធរ៌ ប្ែលជាជាត្ិ ែូច

គនជារួ

លៅជាបចា័

ជួ

ខាួនឱ្យលកើត្លឡើងលទ្ៀត្ផង ។

ែូចជាោលរហាកសលលសារនសសញាណសរប
ចិ ត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋ

ជវនចិ ត្តែួងទ្ី ១ រលត្់លៅលហើ

ត្ត សង្កខរ ិករប្រងជាបចា័

ឧបត្ថរភែល់រហាកសលចិត្ត គ្បលភទ្ែូចគនលទោះឱ្យលកើត្លឡើងជាជវនចិត្ត
ែួ ងទ្ី ២ និ ងោលជវនចិត្តែួងទ្ី ២ រលត្់ លៅ ក៏ជាបចា័

ឧបត្ថរែ
ភ ល់

រហាកសលចិត្តគ្បលភទ្ែូ ចគនឱ្យលកើត្លឡើងលទ្ៀត្ ជាជវនចិ ត្ែ
ត ួ ងទ្ី
រប្រងជាបចា័
លគ្ោ

គនែូ លចនោះរហូត្ែល់ជវនៈែួងទ្ី ៧ ប្ែលជាជវនៈែួងចង

ោលជវនចិ ត្តែួងចងលគ្ោ

ចិ ត្តគ្បលភទ្ែូ ចគនជារួ
ទ្ន់ លខា

៣

រលត្់លៅ រិ នអាចជាបចា័

ខាួនឱ្យលកើត្លឡើងលទ្ៀត្បាន

ែល់

លគ្ព្វោះម្ចនកម្ចាំង

រិ នអាចឧបត្ថរភឱ្យលកើត្ជវនចិ ត្តែួងត្លៅបាន ែូចជវនៈែួ ង

ទ្ី ១ ែល់ ៦ ។
សូរបីជវនៈែួងទ្ី ៧ ម្ចនកម្ចាំងលខា
និង កសលករោរបស់បរគលោំង

កដី ប្ត្កនងោរលធាើកសល

លទោះ លចត្ទ រ៊ឺ ករោប្ែលលធាើលទោះ

រប្រងសលគ្រចបានកនងជវនៈែួ ងទ្ី ៧ លនោះឯង ។
ឧបម្ចែូ ចរនសសលរៀន កសរ គ្ត្ូវលរៀន ៧ ឆានំ លទ្ើបចប់ ោរសិកា
កនងវិជាាប្ែលលរៀនលទោះ ោរលរៀនឆានំទ្ី ១ ជារូលដ្ឋាន ជួ
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សងគហវ ិភារ

បចា

ោរលរៀនឆានំទ្ី ២ ឆានំទ្ី ២ ជួ

ឧបត្ថរភែល់ោរលរៀនឆានំទ្ី ៣ និងឧបត្ថរភ

គនែូ លចនោះលៅរហូត្ែល់ឆានំទ្ី ៧ ចប់ លស្សចោរលរៀនវិជាាលទោះៗ ឧបម្ចលនោះ
យ៉ា ងណា ធរ៌ ប្ែលជាអាលសវនបបចា័

ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

ឆំណុឆសមគល់
បចា័

របស់អាលសវនបបចា័

លនោះ

កប្ត្ចំលព្វោះលោកិ

ជវន-

ចិ ត្តប៉ាលណាណោះ ។
ែូ លចានោះធរ៌ ប្ែលជាអាលសវនបបចា័
បានែល់

កសលចិ ត្ត ១២ លោកិ

១៨ ជាបចា័

លព្វលលដ្ឋ

ចិ ត្ត

កសលចិ ត្ត ១៧ កិ រយ
ិ ជវនចិ ត្ត

(ោរជវនៈ ២៩ រហរគត្ជវនៈ ១៨) ។

លព្វលលដ្ឋ
លគ្ោ

លទោះ

ោរលកើ ត្ជាប់ត្គនក្នជវនៈ

គ្ត្ូវលវៀរជវនចិ ត្តែួងចង

។
ចំ ប្ណកអាលសវនបបចា

បបននលទោះ លព្វលលដ្ឋ

កសលចិ ត្ត ១២ ោំង ស់ លោកិ

ចិ ត្ត បានែល់

កសលចិ ត្ត ១៧ លោកត្តរកសល

ចិ ត្ត ៤ កិរយ
ិ ជវនចិ ត្ត ១៨ ជាបចា

បបនន ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ

ោរ

ជាប់ ត្គនក្នជវនៈ គ្ត្ូវលវៀរជវនចិ ត្តែួងទ្ី ១ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ោរប្ែលររគចិត្ត ជាអាលសវនបបចា័
លគ្ព្វោះលកើ ត្លឡើងគ្ត្ឹរប្ត្រដង
អាលសវនបបចា

រិនបានលទោះ

រិនម្ចនលកើ ត្ែប្ែលលទ្ៀត្

បបននប៉ាលណាណោះ ។
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បចា

ចំ ប្ណកផលចិ ត្ត ជាបចា័

និងបចា

សងគហវ ិភារ

បបននរិនបានោំង ២ យ៉ា ង

លគ្ព្វោះម្ចនសភាពជាវិបាក រិនប្រនជាកសល

កសល ឬកិរយ
ិ
។

ប្ឆក្អាច្សវនបបឆច័យ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល
និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ជាបចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ លកើ ត្លឡើងលសពអាររោណ៍លរឿ

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជា ននតរជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជា ត្ី ត្ោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ ។

អាលសវនបបចា័

ជាបចា័

គនគ្ត្ង់ អាលសវនបបចា័

ែល់ទរធរ៌ ។
ៗ។

គ្បលភទ្ែូចគននឹង ននតរបបចា័

លផសង

កប្ត្ចិ ត្តប្ែលលធាើទទ្ី ជវនៈកិចាប្ែលជា

កសល កសល និ ងកិរ ិយប៉ា លណាណោះ ។
១៣. ក្ម្មបបឆចយ
័
ករោបបចា័

លនោះ ព្វកយថា ករោ សំលៅែល់ ោរលធាើ ឬធរោជាត្ិ ប្ែល

ចាត្់ ប្ចងតក់ ប្ត្ងឱ្យបចា

បបននធរ៌ លកើត្លឡើង លឈាោោះថា ករោ បានែល់

លចត្ទលចត្សិក ។
ែូ លចានោះ លចត្ទលចត្សិកលនោះ លទ្ើបជាត្ួករោ ែូចវចនត្ថៈថា
លចត្ទហំ ភិ កខលវ ករោំ វោរិ លចត្
វចា

រនសា ។
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ន
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បចា

ម្ចនលភិ កខោំង
រិ ត្លហើ

ត្ថារត្លៅលចត្ទ ថាជាករោ លគ្ព្វោះបរគល

លទ្ើបលធាើករោលដ្ឋ

ោ

វចា ចិត្ត ។ (បិែកភារ ៤៦ ទ្ំព័រ ២៧២)

រប្រងម្ចនោរតក់ ប្ត្ង រ៊ឺ នឹករិ ត្រនលហើ
កនងករោបបចា័

សងគហវ ិភារ

លទ្ើ បលធាើ ។

លនោះ ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

១. សហជាត្ករោបបចា័

។

២. ទនកខណិកករោបបចា័

( ែាកថាម្ចន ៣

ននតរករោបបចា័

លចត្ទរវង ររគ ៤ និ ងផល ៤)
១. សភាវៈរបស់សហជាត្ក្ម្មបបឆច័យ ៣ ព្បការ គឺ
បឆចយធម្៌
លចត្ទលចត្សិក ៨៩ ប្ែលគ្បកបកនងចិ ត្ត ៨៩ ែួង ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥១ (លវៀរលចត្ទ) ចិត្តជរូប ១៧ និ ងបែិសនធិ
ករោជរូប ២០ ។
បឆចនិក្ធម្៌
លចត្ទ ៨៩ ប្ែលលៅកនងចិ ត្ត ៨៩ និ ងរូប ៥ ពួក រ៊ឺ ព្វហិររូប
អាហារជរូប ឧត្ជរូប

សញ្ា សត្តករោជរូប និងបវត្តិករោជរូប ។
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២. សភាវៈរបស់នានក្ខណិក្ក្ម្មបបឆចយ
័
៣ ព្បការ គឺ
បឆចយធម្៌
លោកិ

កសលលចត្ទ

ប្ែលរលត្់លៅលហើ

១៧

និង កសលលចត្ទ

, លចត្ទកនងររគចិត្ត ៤ ប្ែលរលត្់លៅលហើ

១២
។

បឆចយប
ុ បននធម្៌
លោកិ

វ ិបាកចិ ត្ត

និ ងបវត្តិករោជរូប ២០

៣២

លចត្សិក

៣៥

បែិសនធិករោជរូប

សញ្ា សត្តករោជរូប ៩, ផលចិត្ត ៤ លចត្សិក

ី ិ។
៣៦ ប្ែលលកើត្កនងផលសម្ចបត្តិវេ
បឆចនិក្ធម្៌
កសលចិត្ត ២១

កសលចិ ត្ត ១២ កិ រយ
ិ ចិត្ត ២០ ផលចិត្ត ៤

ី ិ លចត្សិក ៥២ និងរូប ៤ ពួក រ៊ឺ ចិត្តជរូប ឧត្ជរូប
ប្ែលលៅកនងររគវេ
អាហារជរូប ព្វហិររូប ។
អធិបាយ
ករោ រ៊ឺ ោរលធាើលដ្ឋ
ឬ កសលកដី

គ្ត្ូវអាស្ស័

ោហាន ពលោហានរួ

ោ

លដ្ឋ

វចា លដ្ឋ

លចត្ទជាធំ

ចិត្ត និ ងជាកសល

ជាគ្បោន

ៗ គ្ត្ូវម្ចនទ

ោហានជាគ្បោន ជា នក

លចញបញ្ញ
ា ឱ្យោហានប្ែលលៅលគ្ោរោរបង្កគប់ បញ្ញ
ា
ព្វកយបញ្ញ
ា របស់ខួានយ៉ា ងណា ឧបលរ
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ោហាន សហជាត្ធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក ករោជរូប និ ងចិ ត្តជរូប ប្ែល
លកើ ត្រួរជារួ

លចត្ទលចត្សិក ែូចពលោហានក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

ករោបបចា័

ម្ចន ២ ពួក រ៊ឺ

១. សហជាត្ករោបបចា័
ត្ួ ករោលទោះ
បចា

លកើត្រួរជារួ

សំលៅែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលជា
បចា

បបននធរ៌

បបននធរ៌លទោះផង លព្វលរ៊ឺ ោលសរប

កំ ពងលធាើកិចាទ្ទ្ួលអាររោណ៍

ម្ចនោរល

លចត្ទលចត្សិកប្ែលលកើ ត្រួរជារួ

និ ងជួ

តក់ប្ត្ងនូវ

ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក
ើញរូបាររោណ៍ជាលែើរលទោះ

ក៏ ជួ

តក់ ប្ត្ងកនងោរទ្ទ្ួ ល

អាររោណ៍ឱ្យលោភរូលចិ ត្តគ្ពរលដ្ឋ

លចត្សិក

ចូ លទ្ទ្ួលរូបាររោណ៍

ោលលោភរូ លចិត្តលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

បរប
ិ ូ ណ៌លហើ

អាោររបស់ោ

ឬវចាប្ែលលកើ ត្លឡើងជាប់ ពីលោភរូលចិត្តលទោះ
របស់លោភលចញរកលដ្ឋ

ក៏រប្រងសប្រដងអាោរ

ំ ណាចលោភលចត្ទ ែូលចានោះលចត្ទលចត្-

សិកលនោះ លទ្ើ បលឈាោោះថា សហជាត្ករោបបចា័
២. ទនកខណិកករោបបចា័

។

សំលៅែល់ លចត្ទប្ែលសលគ្រច

លហើ

កនង ត្ី ត្

លផសងខណៈគន

ជារួ

បចា

បបននធរ៌របស់ខួាន លឈាោោះថា ទនកខណិកករោ ។
ធរ៌ ប្ែលជាទនកខណិកករោលនោះ

បចា

ខណៈប្ែលលកើត្លឡើងក្ន
ជាបចា័

ជួ

បបននធរ៌ ឱ្យលកើត្លឡើង លឈាោោះថា ទនកខណិកករោបបចា័
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ច្ឆត្នាច្ឆត្សិក្ប្ដលជាត្ួក្ម្ម មនក្ិឆច ២ យ៉ាង្
ិ នកិ ចា រ៊ឺ លធាើទទ្ី តក់ ប្ត្ងឬចាត្់ប្ចងឱ្យសលគ្រចកិចា
១) សំ វោ
កនងរវងោរលកើត្របស់សរប

ត្តធរ៌ ប្ែលជាកសល

និ ងកិ រយ
ិ
ប្ែលលកើ ត្លឡើងខណៈរួ

កសល វ ិបាក

ៗ។

២) ពី ជនិោនកិចា រ៊ឺ លធាើទទ្ីលគ្ព្វោះពូ ជទ្កកនងលពលកសលលចត្ទ
និ ង កសលលចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ
លៅលហើ

ចិ ត្តលទោះ និ ងបានរលត្់

លចត្ទលចត្សិកក៏ម្ចន ំណាចប្ែលនិ ងឱ្យផលគ្បាកែ

លឡើងខាងលគ្ោ

ប្ត្លធាើទទ្ីចំលព្វោះកនងកសលចិ ត្ត

និ ង កសលចិ ត្ត

ប៉ា លណាណោះ ។

លចត្ទលចត្សិកប្ែលលធាើទទ្ី សំវ ិោនកិចាលទោះ បានែល់ លចត្ទ

ប្ែលជាសហជាត្ករោបបចា័

លទោះឯង ។

ចំ ប្ណកលចត្ទលចត្សិកប្ែលលធាើទទ្ី ពី ជនិោនកិ ចាលទោះ សំលៅ
ែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលជាត្ួ ករោលទោះ លកើ ត្លឡើងលផសងខណៈ លផសង
លវោគនជារួ

បចា

លសចកដីថា

បបននធរ៌ ។
បចា័

បានែល់

ិ នកិ ចាលទោះរលត្់ លៅលហើ
សំវោ
លចត្សិកលនោះ ម្ចន ំណាចជួ
លគ្ោ

ប្ត្កនងោររលត្់ លៅរបស់លចត្ទ
ឧបត្ថរភឱ្យបចា

បាន ែូលចានោះខណៈប្ែលបចា

លទោះបចា័

រិនម្ចនស្សាប់លហើ

លចត្ទលចត្សិកប្ែលលធាើទទ្ី
បបននធរ៌ លកើត្លឡើងខាង

បបននធរ៌លកើ ត្លឡើងលទោះ ខណៈ

លទ្ើបបានែល់ កសលលចត្ទ និ ង

កសលលចត្ទប្ែលជា ត្ីត្ ោំងកនងជាត្ិលនោះនិ ងជាត្ិ រនប្ែលរលត្់
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លៅលហើ

លទោះ ជាបចា័

ឱ្យវ ិបាក រ៊ឺ ទរខនធ ៤ និងករោជរូប ប្ែលបាន

ទ្ទ្ួ លកនងជាត្ិ លនោះ
ជាបចា

ឬប្ែលនឹងបានទ្ទ្ួ លកនងជាត្ិ រខត្លៅលទោះ

បបននធរ៌ ។
ែូ លចានោះ ទនកខណិកករោបបចា័

លនោះ បានែល់ លចត្ទលចត្សិក

ប្ែលជាកសលនិង កសលប្ែលជា ត្ីត្ រ៊ឺ
ជួ

សងគហវ ិភារ

បចា

រលត្់លៅលហើ

ជាបចា័

ឧបត្ថរភឱ្យលកើត្ផលកនងបែិសនធិោល និ ងបវត្តិោល ផលោំងលនោះ

ជាទនកខណិកករោបបចា

បបនន ។

សគ្ម្ចប់ផលកនងបវត្តិោលលទោះ គ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ
១.

ោល

សរ័

លហត្ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ

ណាគ្បលទ្សជាត្ិលៅកនង ំណាចគ្របគ្រង

របស់សម្ចោទ្ិ ែិាបរគល និ ងគ្ពោះពទ្ធសាសទសថិត្លៅ រិ នោន់សាបសូនយ
លៅ សរ័
បានង្ក

លទោះលៅថា ោលសរបត្ិត កសលករោនិងកសលវិបាកលកើ ត្
។

ប្ត្លបើសរ័

ណា គ្បលទ្សជាត្ិ លៅកនង ំ ណាចគ្របគ្រងរបស់

រិ ចាេទ្ិ ែិ ប
ា រគល និ ងគ្ពោះពទ្ធសាសទសាបសូនយលៅលហើ
លៅថា ោលវិបត្តិ

សរ័

កសលនិង កសលវ ិបាកលកើ ត្បានលដ្ឋ

២. រត្ិ សំលៅ

ង្ក

លទោះ
។

ក កប្នាងលៅលកើត្ បានែល់ បរគលណាបានលកើ ត្

លៅកនងសរត្ិ ភូរិ ម្ចនរនសស លទ្វត និ ងគ្ពហោ យ៉ា ងលនោះ លឈាោោះថា
រត្ិ សរបត្តិ

ប្ត្លបើ បរគលណាបានលកើ ត្លៅកនងទ្រគត្ិភូរិ

ត្ិ រចាេនជាលែើ រ យ៉ា ងលនោះ លឈាោោះថា រត្ិ វ ិបត្តិ ។
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បចា

៣. ឧបធិ សំលៅ
លកើ ត្រកលហើ

ក

វ

សងគហវ ិភារ

វៈធំ ត្ូច លព្វលរ៊ឺ ោលបរគលណា

ម្ចន ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរោះ

ណា
ដ ត្ ោ

បសាទ្គ្រប់

បរប
ិ ូ ណ៌រិ នខាោះខាត្យ៉ា ងលនោះ លៅថា ឧបធិ សរបត្តិ ចំ ប្ណកបរគល
ណាបានលកើត្រកលហើ

ម្ចន វ

វៈត្ូចធំ ខាោះខាត្រិ នគ្រប់គ្គន់ យ៉ា ង

លនោះ លៅថា ឧបធិវ ិបត្តិ ។

៤. បលយរ បានែល់ បរគលណាអាស្ស័
តរោររិ ត្ល

ើញគ្ត្ូវលហើ

លធាើោ

ករោ

លសចកដីពាយរគ្ត្ូវ

វចី ករោ

រលទករោប្ែល

ជាសចរ ិត្ រិ នខសចាប់គ្បលទ្សនិងផាូវធរ៌កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ លៅថា
បលយរសរបត្តិ
តរោររិ ត្ល

ចំ ប្ណកបរគលណាអាស្ស័

ើញខស លហើ

លធាើោ

លសចកដីពាយរខស

ករោ វចីករោ រលទករោប្ែលជា

ទ្ចារត្
ិ ខសចាប់គ្បលទ្សនិ ងខសផាូវធរ៌ កនងគ្ពោះពទ្ធសាសទ យ៉ា ងលនោះ
លៅថា បលយរវិបត្តិ ។

ោលបរគលណាបរប
ិ ូ ណ៌លដ្ឋ

សរបត្តិ ៤ យ៉ា ងលនោះ ម្ចនោល

សរបត្តិជាលែើ រ ខណៈលទោះ ទនកខណិកករោប្ែលជាកសល បានឱ្ោស
ឱ្យផលលអគ្បាកែែល់បរគលលទោះ
អាររោណ៍ប្ែលជាឥដ្ឋាររោណ៍

ែូចជាោរបានជួបគ្បសពាជារួ

គ្ពរោំងករោជរូប

ប្ែលជាឥែាផល

ែូ ចគន ។
ោលបរគលណាបរប
ិ ូ ណ៌លដ្ឋ

វិបត្តិ ៤ យ៉ា ង ម្ចនោលវិបត្តិ

ជាលែើរ ខណៈលទោះ ទនកខណិកករោប្ែលជា កសល ក៏បានឱ្ោសឱ្យ
ផលប្ែលរិនលអ ែល់បរគលលទោះឱ្យបានជួបគ្បសពាជារួ
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លផសងៗ គ្ពរោំងករោជរូបប្ែលជា និែាផល ។
ប្ឆក្ក្ម្មបបឆចយ
័ ទា ំង្ ២ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល
និង្សត្តិ
១. សហជាត្ក្ម្មបបឆចយ
័
លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ជាបចា័

ែល់ទរនិងរូប ។

លដ្ឋ

លកខណៈ លកើ ត្គ្ពរផងនិងឱ្យសរប

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិលកើត្បានកនង ៣០

ត្តធរ៌ លធាើកិចាផង ។

ភូ រិ (លវៀរ សញ្ា សត្ត) ។
២. នានក្ខណិក្ក្ម្មបបឆចយ
័
លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ជាបចា័

ែល់ទរនិងរូប ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ម្ចនខណៈលផសងគន រ៊ឺ រលត្់លៅរនផង និ ង

ចាត្់ោរឱ្យផលផង ។
លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាទនកខណិកករោជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជា ត្ីត្ោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិប្ត្រា៉ា ង លកើត្បានកនង ៣១ ភូ រិ ។
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១៤. វិបាក្បបឆចយ
័
វ ិបាកបបចា័

សំលៅ

ក វិបាក ប្ែលជាផលរបស់កសលករោ

និ ង កសលករោលទោះរកជាលហត្
លព្វលរ៊ឺ វិបាកលទោះឯង ជាបចា័
ជួ

ជាផល
និងបចា

នូវគននិ ងគនបានលទ្ៀត្
បបននែល់គននិ ងគន ោំង

ឧបត្ថរភែល់បែិសនធិករោជរូបនិងចិ ត្តជរូបផងប្ែរ ែូចកនងវ ិបាកចិ ត្ត

ប្ែលលកើ ត្លឡើងរួ

ខណៈៗ លទោះ ម្ចនលចត្សិកគ្បកបផង គ្ពរោំង

បែិ សនធិករោជរូប និ ងចិត្តជរូប វិបាកចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលលៅថា ខនធ
៤ លទោះ ជាបចា័

និងបចា

បបននែល់គននិ ងគនបាន ។

ចំ ប្ណកបែិ សនធិករោជរូប និងចិត្តជរូបលទោះ បានប្ត្បចា

បបនន

ធរ៌ ប្ត្រា៉ា ង ។

សភាវៈរបស់វ ិបាកបបចា័

៣ គ្បោរ រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
ទរខនធ ៤ រ៊ឺ វ ិបាកចិត្ត ៣៦ លចត្សិក ៣៨ ោំងកនងបែិសនធិោល
និ ងបវត្តិោល ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ទរខនធ ៤ រ៊ឺ វិបាក ៣៦ លចត្សិក ៣៨ កនងបែិ សនធិោល
និ ងបវត្តិោល

បែិសនធិករោជរូប

(លវៀរវ ិញ្ា ត្ិតរូប ២) ។

២០
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បឆចនិក្ធម្៌
កសល

កសល កិរយ
ិ
ទរខនធ ៤ រ៊ឺ កសលចិ ត្ត ២១

កសលចិ ត្ត ១២ កិរយ
ិ ចិត្ត ២០ លចត្សិក ៥២ ។
រូប ៦ ពួក រ៊ឺ ចិ ត្តជរូប ប្ែលលកើ ត្ពី កសល
ព្វហិររូប អាហារជរូប ឧត្ជរូប

កសល កិរយ
ិ ចិ ត្ត

សញ្ា សត្តករោជរូប និងបវត្តិករោជរូប

(លវៀរបែិសនធិករោជរូប) ។
អធិបាយ
វ ិបាកចិ ត្ត ជាធរ៌ ប្ែលរិនគ្ត្ូវខាល់ខាា
កសលករោនិង កសលករោ ជាលហត្លហើ

លធាើឱ្យលកើ ត្លឡើង លបើម្ចន

វ ិបាក រ៊ឺ ផលរបស់ករោលទោះ

ិ កចិ ត្ត ជាចិ ត្ត
និ ងគ្ត្ូវលកើ ត្លឡើងពិ ត្គ្បាកែ ប្ត្ោរគ្បាកែលឡើងរបស់វបា
ប្ែលម្ចនកម្ចាំងលខា

រិ នម្ចនវរី ិ

ឧសាហៈែូ ចចិ ត្តគ្បលភទ្ែក្ទ្ៗ

លឡើ

ែូ លចានោះលចត្សិកប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្បកបជារួ

លខា

លៅតរផងប្ែរ ។

ចិត្ត ក៏ម្ចនកម្ចាំង

បែិ សនធិករោជរូប និងចិ ត្តជរូបប្ែលលកើ ត្ពី វ ិបាកចិត្ត ក៏ែូចគនរិ ន
គ្បាកែអាោរជាក់ ចាស់ ែូ ចចិ ត្ជ
ត រូបប្ែលលកើ ត្ពី កសលចិ ត្ត
ចិ ត្ត និងកិ រយ
ិ ចិ ត្ត ប្ែលជាែូលចនោះក៏លដ្ឋ

កសល

ិ កបបចា័
ំណាចរបស់វបា

លទោះឯង ។
វ ិបាកបបចា័
ោំង

លនោះ ឧបម្ចែូចភាពជោប្ែលលកើ ត្លឡើងែល់បរគល

សូរបីជោលនោះ ជាវត្ថប្ែលបរគលោំង

រិ នគ្ត្ូវខាល់ខាា

លធាើឱ្យលកើ ត្លឡើងកដី

រិ នគ្បាថាន និ ង

ប្ត្ភាពជោលនោះក៏រប្រងលកើត្លឡើង
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ោំងលនោះ លគ្ព្វោះភាពជោលនោះជា

ផលធរ៌ប្ែលលកើ ត្ពីលហត្ រ៊ឺ ជាត្ិ លបើម្ចនជាត្ិ រ៊ឺ ោរលកើត្លហើ

ជោក៏

គ្ត្ូវម្ចនពិត្គ្បាកែ និងភាពជោលនោះឯងក៏ជាលហត្ ជាផលែល់គននិងគន
បានផង រ៊ឺ ជោែំបូងលទោះជាលហត្ ឧបត្ថរភឱ្យលកើត្ជោលគ្ចើ នលឡើងកនង
លពលខាងលគ្ោ

រក ។

ែូ ចជាោលោរកគ្បសូត្រកចាករភ៌ម្ចត ជោក៏ ជាប់ តររកជា
រួ

ោរកលទោះលហើ

ប្ត្ជោលនោះជាវត្ថប្ែលែឹងបានលំបាក លគ្ព្វោះជា

ធរ៌ ប្ែលសៃប់លិអត្សខរ ។
ោលោរកចលគ្រើ នធំលឡើងសនសឹរៗ
ភាពជោលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ
ប្ែលម្ចនអា

ក៏ជោែំ បូងកំ ពងឧបត្ថរភឱ្យ

ជាលំដ្ឋប់ត្លៅ ឬន័

រា៉ា ងលទ្ៀត្ រនសស

លគ្ចើ ន សក់ ក៏ប្គ្បពី ពណ៌លមោ រកជាពណ៌ស កនងខាង

លែើរលទោះលផដើរម្ចនសក់សាូវគ្ត្ឹរប្ត្បនតច
ិ បនតួច ត្រកសក់សវម្ចនពណ
ាូ
៌ស
លគ្ចើ នលឡើងគ្រប់ ៗ កប្នាងរហូត្សលពញសីសៈ ែូ លចានោះពណ៌សរបស់សក់
ប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្ត្ឹរប្ត្បនតិចបនតួចពីខាងលែើ រ ជាបចា័
សក់ ពណ៌សលកើ ត្លគ្ចើនលឡើងកនងខាងលគ្ោ

ឧបត្ថរភឱ្យ

។

លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា វិបាកបបចា័
ប្ែរ រ៊ឺ ធរ៌ ប្ែលជាវិបាកលទោះ រប្រងជាបចា័
គននិ ងគនបាន លហើ

ជួ

ក៏ឧបលរ
និ ងបចា

ឧបត្ថរភែល់ចិត្តជរូបបានប្ត្បចា

យយ៉ា ងលទោះ
បបននធរ៌ ែល់

បបននប្ត្រា៉ា ង ។

ចំប្ណកកនងបែិសនធិោលលទោះ វ ិបាកទរខនធ ៤ ផ្ទាស់គនជាបចា័
និ ងបចា

បបននែល់គននិ ងគន គ្ពរជារួ
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បចា

បបននធរ៌ ផងប្ែរ ។
ប្ឆក្វិបាក្បបឆច័យ ច្ោយបឆចយ
័
លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរនិងរូប ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាផលរបស់កសល និង កសល ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
១៥. អាហារបបឆចយ
័

អាហារបបចា័

សំលៅ

ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌

ក អាហារោំង ៤ យ៉ា ង ជាបចា័

និងទរធរ៌ោំង

ជួ

ឱ្យលកើត្នឹ ងតំងលៅបាន

ែូ ចវចនត្ថៈថា
រូបារូបានំ

ឧបត្ថរភកលែាន

ឧបោរោ

ចតតលោ

អាហាោ

=

អាហារបបចាលយ ។
ប្គ្បថា អាហារ ៤ ជាឧបោរៈជួ
ោំង

លឈាោោះថា អាហារបបចា័
អាហារបបចា័

ឧបត្ថរែ
ភ ល់រូបធរ៌ និ ងទរធរ៌

។

លនោះ ប្ចកលចញជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ

១. រូបអាហារ បានែល់ អាហារគ្បលភទ្លផសងៗ ម្ចនបា
ជាលែើរ ។
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២. ទរអាហារ បានែល់ ផសាហារ រលទសលញ្ា ត្ទហារ និង

ិ ា ណាហារ ។
វញ្ញ

សភាវៈរបស់អាហារបបចា័

ោំង ២ គ្បលភទ្

១. រ ូបអាហារបបឆចយ
័
មនសភាវ ៣ ព្បការ គឺ
បឆចយធម្៌
១) ពហិ ទ្ធឱ្ជា រ៊ឺ ឱ្ជាប្ែលលៅកនងអាហារលផសងៗ ប្ែលជា
កវលិង្កាោហារ ឬន័
២)

រា៉ា ងលទ្ៀត្

ចត្សរដ្ឋានិ កឱ្ជា

ប្ែលជា ជឈត្តឱ្ជា

រ៊ឺ

ករោជឱ្ជា

ចិ ត្តជឱ្ជា ឧត្ជឱ្ជា អាហារជឱ្ជា ប្ែលលកើត្ខាងកនង និងពហិទ្ធឱ្ជា
(ឱ្ជាប្ែលលកើ ត្ខាងលគ្ៅសទតន)។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ិ ិលព្វភរ ៨ បរិលចេទ្ ១ វ ិោរ
១) អាហារសរដ្ឋានិករូប ១២-១៤ ( វន
៣ ឧបច

១ សនតត្ិ ១) ។

២) ចត្សរដ្ឋានិ ករូប រ៊ឺ ករោជរូប ១៨ ចិត្តជរូប ១៥ ឧត្ជរូប
១៣ និងអាហារជរូប ១២ (លវៀរឱ្ជាប្ែលលៅកនងកោបប្ត្រួ
បចា័

ជារួ

)។
បឆចនិក្ធម្៌
១) ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រូបប្ែលសល់ពីបចា

ព្វហិររូប

បបនន ៦ ពួ ក រ៊ឺ

សញ្ា សត្តករោជរូប បែិសនធិករោជរូប បវត្តិករោជរូប ចិត្តជរូប
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ឧត្ជរូប ។
២) ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ព្វហិររូប រ៊ឺ រូបខាងលគ្ៅោំង
ប្ែលលៅរិ នោន់បានបរ ិលភារចូលលៅ និ ងឱ្ជារូបប្ែលលៅកនងកោប
ប្ត្រួ

ជារួ

បចា័

។

២. នាម្អាហារបបឆច័យ មនសភាវ ៣ ព្បការ គឺ
បឆចយធម្៌
ទរអាហារ ៣ រ៊ឺ ផសសលចត្សិកកនងចិត្ត ៨៩ លចត្ទលចត្សិក
ិ ា ណ រ៊ឺចិត្ត ៨៩ ។
កនងចិ ត្ត ៨៩ និ ងវញ្ញ
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ (លវៀរទរអាហារតរសររួរ) ចិ ត្តជរូប
១៧ បែិ សនធិករោជរូប ២០ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

បចា័

។

បឆចនិក្ធម្៌
រូប ៥ ពួ ក រ៊ឺ ព្វហិររូប អាហារជរូប ឧត្ជរូប

សញ្ា សត្តករោជរូប

និ ងបវត្តិករោជរូប ។
អធិបាយ
អាហារបបចា័
ជួ

លនោះ បានែល់ អាហារោំង ៤ យ៉ា ង ម្ចនទទ្ី

ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌ និងទរធរ៌ោំង
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លៅបាន រ៊ឺ រូបអាហារ ជួ

ឧបត្ថរភែល់រូបោ

សងគហវ ិភារ

ឱ្យចលគ្រើនលឡើងនិ ងតំង

លៅបាន ។
ទរអាហារោំង ៣ ក៏ ជួ

ឧបត្ថរភែល់ទរោ

លកើ ត្លឡើង និ ងតំងលៅបានយ៉ា ងម្ចនរលបៀបលរៀបរ
ឧបម្ចែូ ចផោោះប្ែលតំងលៅបាន ក៏គ្ត្ូវអាស្ស័
លបើ រិនម្ចនសសរជាលគ្រឿងគ្ទ្លហើ
ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

ឧបលរ

និងរូបោ

ឱ្យ

។
សសរជាលគ្រឿងគ្ទ្

ផោោះលទោះក៏រិនអាចតំងលៅបាន

យរូបធរ៌

និ ងទរធរ៌ ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ

លបើ រិនម្ចនអាហារប្ែលលគ្បៀបែូចសសរផោោះ ប្ែលគ្ទ្ទ្កលហើ

រូបធរ៌

និ ងទរធរ៌លទោះ ក៏ រិនអាចលកើ ត្លឡើងនិ ងតំងលៅបានែូ លចានោះ ។
១. រូបអាហារ ជាបចា័

ជួ

កនងោរភូ រិ

ភូរិ)

(លវៀរនិរ

លៅបាន រិ នជាបចា័

ជួ

២. ទរអាហារ
ោ

របស់សត្ាោំង

(លវៀរ សញ្ា សត្តភូរិ)

ឧបត្ថរភែល់រូបោ

របស់សត្ាោំង-

ឱ្យចលគ្រើ នធំ ោត្់ លឡើង

និងតំង

ឧបត្ថរភែល់រូបគ្ពហោ កនងរូបភូរិលឡើ
ជាបចា័

ជួ

ឧបត្ថរភែល់រូបោ

ោំងកនងោរភូ រិ
និងជួ

១១

ឧបត្ថរភែល់ទរោ

។
និងទរ

និ ងរូបភូរិ

១៥

របស់ រូបគ្ពហោ

កនង រូបភូ រិោំង ៤ ។
កនងរូបភូ រិ ១៦

រូបភូ រិ ៤ និ ងនិរ

ភូ រិ រូបអាហារបបចា័

រប្រងរិនម្ចនែល់សត្ាោង
ំ លទោះ លគ្ព្វោះរិ នម្ចនោរបរិលភារអាហារ ។
សគ្ម្ចប់ សញ្ា សត្តគ្ពហោម្ចនប្ត្រូបធរ៌ប្ត្រា៉ា ង រិ នម្ចនទរធរ៌
និងរិ នបានទ្ទ្ួលអាហារោំង ៤ លដ្ឋ
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ម្ចនប្ត្អាហារលដ្ឋ

បចា

ផាូវ រ រ៊ឺ រលទសលញ្ាត្ទហាររបស់បញ្ារជាន

លចត្ទ ប្ែលលៅកនង ត្ីត្ភពលទោះឯង ជាបចា័
ោ

សងគហវ ិភារ

ជួ

ឧបត្ថរភែល់រប
ូ

លទោះ ឱ្យតំងលៅបានរហូត្ែល់ ៥០០ រហាកបប ។
រួរលសចកដីថា អាហារបបចា័

ជាបចា័

លនោះ រូបអាហារ និ ងទរអាហារ

ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌ និ ងទរធរ៌ របស់បណា
ដ សត្ាោំង

៣១ ភូ រិ ឱ្យម្ចនជីវ ិត្តំងលៅបាន សរែូ ចពទ្ធភាសិត្គ្តស់ថា
សលពា សតត អាហារែាិត្ិោ ។
ប្គ្បថា សត្ាោំង

តំងលៅបាន ក៏ លគ្ព្វោះអាហារ ។

ប្ឆក្អាហារបបឆច័យទា ំង្ ២ ច្ោយបឆចយ
័
លក្ខណ ជាត្ិ កាល
និង្សត្តិ
១. រ ូបអាហារបបឆច័យ
លដ្ឋ

បចា័

រូបធរ៌ ជាបចា័

ែល់រូបធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ទំអាហារជរូបឱ្យលកើត្លឡើង ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាអាហារជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
២. នាម្អាហារបបឆចយ
័

លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរនិងរូប ។
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បចា

លដ្ឋ

លកខណៈ ទំសហជាត្ធរ៌ ឱ្យលកើ ត្លឡើង ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។

សងគហវ ិភារ

១៦. ឥរនទិយបបឆចយ
័
ឥរនោិ

បបចា័

លនោះ ព្វកយថា ឥរនោិ

សំលៅែល់ សភាវធរ៌ប្ែល

ជាធំ ម្ចនទទ្ីគ្របគ្រងធរ៌ប្ែលលកើត្រួរជារួ

ខាួនឱ្យតំងលៅ ឬគ្បគ្ពឹត្ត

លៅបាន ែូ លចានោះធរ៌ប្ែលជាធំម្ចនទទ្ី កនងោរគ្របគ្រង និ ងជាលហត្បបចា័

ឧបត្ថរភឱ្យលកើត្បចា

លៅថា ឥរនោិ

បបចា័

ឥសសរិ

លែាន

បរិសិរនោិ

ម្ចនវចនត្ថៈថា
ធិបត្ិ

៍ ២០ លវៀរឥត្ថិរនោី

ឧបត្ថរភលដ្ឋ

កនងបរិលចេទ្ទ្ី
បបចា័

៧

វ

ឧបោរោ

៍និងបរ ិសិរនោី

៍លចញ រប្រងជាធរ៌
បបចា័

។

លទោះម្ចន ២២ គ្បោរ បានសប្រដងទ្ក

ក្ន ភិ ធរោត្ស
ថ ងគហៈលហើ

បានលទោះម្ចន ២០ ឥរនោី

លគ្ព្វោះធរ៌ប្ែលចាត្់ជាបចា័

ឥត្ថិរនោិ

បបចាលយ ។

សភាពជាធំ ជាគ្បោន លឈាោោះថា ឥរនោិ

ធរ៌ ប្ែលចាត្់ជាឥរនោិ
ឥរនោិ

លែាន

វជាា វីសត្ិ រនោិយ = ឥរនោិ

ប្គ្បថា ឥរនោី
ប្ែលជួ

បបននធរ៌ រ៊ឺ ឱ្យលកើត្ផលលឡើងបាន លទ្ើ ប

ប្ត្ចំ ប្ណកប្ែលជា

៍ (លវៀរឥត្ថីភាវរូបនិងបរ ិសភាវរូប)

ធរ៌បានលទោះ គ្ត្ូវគ្បកបលដ្ឋ

ោរលធាើកិចា ៣ គ្បោរ រ៊ឺ
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បចា

១. ជនកសត្តិ ម្ចន ំណាចលធាើឱ្យបចា
២. ឧបត្ថរភកសត្តិ ម្ចន ំណាចជួ

សងគហវ ិភារ

បបននធរ៌លកើ ត្លឡើង ។

ឧបត្ថរឱ្
ភ យបចា

បបននធរ៌តំង

លៅបាន ។
៣.
លរឿ

នបាលកសត្តិ ម្ចន ំណាចជួ

រកាបចា

បបននធរ៌ ទ្កជា

ៗ។
ំ ណាចោំង ៣ គ្បោរលនោះ រប្រងម្ចនលៅកនងបចា័

ោំង

១ យ៉ា ងខាោះ ២ យ៉ា ងខាោះ ៣ យ៉ា ងខាោះ ។
លបើ ធរ៌ណា រិនបានគ្បកបលដ្ឋ
លនោះ ក៏ជាបចា័

ំណាចណារួ

កនង ៣ យ៉ា ង

រិនបាន ។

កនងឥរនោិ

បបចា័

លនោះ គ្ត្ូវលវៀរភាវរូប ២ រ៊ឺ ឥត្ថីភាវរូប និង

បរ ិសភាវរូប លគ្ព្វោះរិ នម្ចន ំ ណាចប្ែលនឹងលធាើឱ្យកិ ចាោំង ៣ យ៉ា ង
ែូ ចលព្វលរកគ្បគ្ពឹត្តលៅបាន

លទ្ើ បរិនោប់ចូលកនងឥរនោិ

ភាវរូបជាធំ កនងោររកាលភទ្របស់ខួនឱ្យគ្ទ្គ្ទ្ង់
ា
ទ្ក

បបចា័

នឹងសប្រដងលចញ

ឱ្យគ្បាកែជាស្រសតី ឬបរសប៉ាលណាណោះ (លិ ងគនិរិត្ត កត្ត អាកបប) ។
កនង ំ ណាចឥរនោិ

២០ ប្ែលជាបចា័

ធរ៌បានលទោះ ម្ចនោំង

រូបនិ ងទរ ោលចាត្់ចំលព្វោះ ងគធរ៌បានែល់
ទរឥរនោិ
សោធលចត្សិក

ិ ិ រនោិ
៨ រ៊ឺ ជីវត្

វីរ ិ

លចត្សិក

លចត្សិក ចិ ត្ត ៨៩ លវទ្ទលចត្សិក
សត្ិ លចត្សិក

បញ្ញាលចត្សិក ។
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ិ ិ រនោិ
៦ រ៊ឺ បសាទ្រូប ៥ និ ងរូបជី វត្

រូបឥរនោិ
លដ្ឋ

គ្បលភទ្របស់បចា័

បាន ៣ បចា័

១. សហជាត្ិ រនោិ

បបចា័

២. បលរជាត្ិ រនោិ

បបចា័

ិ ិរនោិ
៣. រូបជី វត្

១ ោលចាត្់

រ៊ឺ

បានែល់ ទរឥរនោិ

៨។

បានែល់ បសាទ្រូប ៥ ។

បានែល់ ជី វ ិត្រូប ១ ។

បបចា័

សភាវៈរបស់ឥរនោិ

សងគហវ ិភារ

បបចា័

ោំង ៣ គ្បលភទ្ ម្ចនែូ លចនោះរ៊ឺ

១. សហជាត្ិរនទិយបបឆចយ
័
មនសភាវ ៣ ព្បការ គឺ
បឆចយធម្៌
ទរឥរនោី
សទ្ធិរនោិ

វីរ ិ

ិរនោិ

៍

៨

ិ ិរនោិ
ទរជីវត្

រ៊ឺ

សត្ិរនោិ

សម្ចធិរនោិ

រនិរនោិ
និ ងបញ្ាិរនោិ

លវទ្និ រនោិ
។

បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ចិ ត្តជរូប ១៧ បែិ សនធិករោជរូប ២០ ។
បឆចនិក្ធម្៌
រូប ៥ ពួក រ៊ឺ បវត្តិករោជរូប ឧត្ជរូប អាហារជរូប សញ្ាសត្តករោជរូប
និ ងព្វហិររូប ។
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សងគហវ ិភារ

២. សភាវៈរបស់បច្ុ រជាត្ិរនទយ
ិ បបឆច័យមន ៣ ព្បការ គឺ
បឆចយធម្៌
រជឈិម្ច
ោ

កបញ្ាវត្ថ រ៊ឺ ចកខវត្ថ លសាត្វត្ថ ោនវត្ថ ជិ វាវត្ថ និង

វត្ថ ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ឧបាទ្ខណៈរបស់ ត្ីត្ភវងគ ឬបញ្ា វត្ថ

ប្ែលចូ លែល់ឋិត្ិបត្តរបស់ខួាន ។

បឆចយប
ុ បននធម្៌
ិ ា ណចិ ត្ត ១០ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ។
ទ្ាិបញ្ា វញ្ញ
បឆចនិក្ធម្៌
ិ ា ណ ១០) លចត្សិក ៥២ រូប ៧ ពួក
ចិ ត្ត ៧៩ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញ្ញ
ម្ចនចិ ត្តជរូបជាលែើ រ ។
៣. សភាវៈរបស់រ ូបជីវិត្ិរនទយ
ិ បបឆច័យមន ៣ ព្បការ គឺ
បឆចយធម្៌
ជី វ ិត្រូប ១ កនងករោជកោប ៩ ប្ែលលៅកនងឋិ ត្ិខណៈ ោំងកនង
បែិ សនធិោលនិងបវត្តិោល ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ករោជរូបប្ែលសល់ ៩ រូប ឬ ៨ រូប ប្ែលលៅកនងកោបប្ត្រួ
ជារួ

បចា័

(លវៀរជីវ ិត្រូប) ។
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បឆចនិក្ធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ចិត្តជរូប ឧត្ជរូប អាហារជរូប ព្វហិររូប
ិ ិរនោី
និ ងរូបជីវត្
៍

ប្ែលលៅកនងរូប

៣

ពួ ក

រ៊ឺ

បែិ សនធិករោជរូប

សញ្ា សត្តករោជរូប និ ងបវត្តិករោជរូប ប្ែលលៅកនងកោបលផសងគន ។
អធិបាយ
១. សហជាត្ិរនទយ
ិ បបឆចយ
័
សហជាត្ិរនោិ
បចា

បបនន

ទរឥរនោី

បបចា័

លនោះ

ម្ចនទរជាបចា័

ងគធរ៌របស់សហជាត្ិ រនោិ
៍ ៨ រ៊ឺ

ិ ិរនោិ
១) ជី វត្

ិ ិរនោី
លចត្សិក ជាជី វត្

២) ចិ ត្តោំង ស់ ជារនិ រនោី
៍ លសារនសសិរនោី
លចត្សិក ជាវ ីរ ិ

៍ ៥ ម្ចនសខិរនោី

៍។

៦) សត្ិ លចត្សិក ជាសត្ិរនោី

៍។

៧) ឯករគតលចត្សិក ជាសម្ចធិរនោី
ញ្ា ិរនោី

៍

បញ្ញាលចត្សិក
ញ្ញាតវិរនោី

៍ ទ្កខិរនោី

៍

នញ្ញាត្ញ្ា សារី ត្ិរនោី

៍

៍។

៍។

ិរនោី

៨)

បានែល់

៍។

៍ ឧលបកខិរនោី

៤) សោធលចត្សិក ជាសទ្ធិរនោី
៥) វីរ ិ

លនោះ

៍។

៣) លវទ្ទលចត្សិក ជាលវទ្និ រនោី
លោរនសសិរនោី

បបចា័

ទរនិងរូបជា

ជាបញ្ាិរនោី

៍។
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ទរឥរនោី
រួ
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បចា

៍ោំង ៨ លនោះ លធាើទទ្ីជាបចា័

គនលទោះ ក៏ជាបចា័

និងបចា

លហើ

កនងលវោជា

បបននធរ៌ ែល់គននិ ងគនផងប្ែរ ។

ែូចជាខណៈប្ែលរហាកសលចិត្តលកើត្លឡើង គ្ពរលដ្ឋ

លចត្សិក

ប្ែលគ្បកប ៣៨ ែួងលទោះ ចិ ត្តនិងលចត្សិក ប្ែលគ្បកបគនលនោះ ក៏ម្ចន
សហជាត្ិរនោិ
បចា

រ៊ឺ

ទរឥរនោី

៍ោំង

៨

លកើត្លឡើងជាបចា័

និង

បបននែល់គននិងគន រ៊ឺ
ោលចិ ត្ត

រ៊ឺ

រនិរនោី

៍ជាបចា័

ឥរនោី

៍

៧

ែ៏ លសសក៏ ជា

បចា

បបនន

ិ ិរនោី
ឬោលជី វត្

៍ជាបចា័

ឥរនោី

៍

៧

ែ៏ លសសក៏ជា

បចា

បបនន

ឬោលបញ្ាិរនោី

៍ជាបចា័

ឥរនោី

៍

៧

ែ៏ លសសក៏ ជា

បចា

បបននែូលចនោះជាលែើរ ។
ចំ ប្ណកលចត្សិក ៣១ ប្ែលរិ នប្រនជាឥរនោី

ប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្ពរជារួ

កសលចិត្តកនងខណៈលទោះ

ឥរនោី

៍ លទ្ើបជាសហជាត្ិរនោិ

បបចា

បបននធរ៌ប្ត្រា៉ា ង ។

បបចា័

៍ និងចិត្តជរូប
រិនោប់ ចូលជា

រិនបាន បានប្ត្សហជាត្ិរនោិ

ប្ឆក្សហជាត្ិរនទិយបបឆច័យ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល
និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរនិងរូប ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ម្ចនោរលកើត្គ្ពរផង ម្ចនភាពជាធំផង ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។
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បចា

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
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២. បុច្រជាត្ិរនទិយបបឆចយ
័
បុច្រជាត្ិរនទយ
ិ បបឆច័យច្នះ មនលក្ខណៈ ២ ព្បការ គឺ
១) បចា័
២)
បបចា័

លទោះ លកើ ត្រនបចា

បចា័

លនោះ បចា័

បបននធរ៌ ។

លទោះជាធំ កងបចា
ន

បបននធរ៌ ផង

បានែល់ រូបធរ៌ សំលៅ

ប៉ាលណាណោះ រូបែក្ទ្ៗ រិ នអាចជាបលរជាត្ិ រនោិ
ែល់គ្ពរលដ្ឋ
បចា

កនងបលរជាត្ិរនោិ

-

ក ចំលព្វោះបសាទ្រូប ៥

បបចា័

បានលឡើ

រណលកខណៈ ២ គ្បោរែូចលព្វលរកលហើ
បបននធរ៌ បានែល់ ទរធរ៌ សំលៅ

លគ្ព្វោះរិ ន
។

ក ចំលព្វោះទ្ាិបញ្ា -

វ ិញ្ញាណចិ ត្ត ១០ និ ងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកប
ប៉ា លណាណោះ ទរធរ៌ ែក្ទ្ែ៏លសសលទោះរិ នបានទ្ទ្ួលោរឧបត្ថរភពីបចា័
រ៊ឺ បសាទ្រូប ៥ លទ្ើ បជាបចា

បបននធរ៌រិនបាន ។

បសាទ្រូប ៥ ប្ែលជាបចា័

លទោះ រប្រងលកើត្រនបចា

បបននធរ៌

និ ងលៅរិ នោន់រលត្់លៅ រង់លៅកនងរវងឋិ ត្ិខណៈ លទ្ើ បនឹ ងជាបចា័
ែល់ចកខវិញ្ញាណជាលែើ រ ឱ្យលកើត្លឡើងបាន ។
រួរលសចកដីថា បលរជាត្ិ រនោិ

បបចា័

លនោះ រូបធរ៌ រ៊ឺ បសាទ្រូប ៥

ប្ែលលកើ ត្លឡើងនិ ងលៅរិ នោន់រលត្់លៅ ជាបចា័
ចិ ត្ត ១០ គ្ពរលដ្ឋ

ែល់ទ្ិាបញ្ាវិញ្ញាណ

សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ លទោះឯង ។
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បចា

ប្ឆក្បុច្រជាត្ិរនទិយបបឆច័យ ច្ោយបឆចយ
័
លក្ខណ ជាត្ិ កាល
និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

រូបធរ៌ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ លកើ ត្រនផង ម្ចនឥសសរៈជាធំ ផង ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាវត្ថបលរជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
៣. រ ូបជីវិត្ិរនទយ
ិ បបឆចយ
័

ិ ិ រនោិ
រូបជី វត្

បបចា័

ិ រូប ជាបចា័
រ៊ឺ ជី វត្

ជួ

ឧបត្ថរភែល់

ម្ចនចកខទ្សកកោប

ជាលែើរលទោះ

ករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគនជារួ
ែូ ចកនងករោជកោប

៩

ខាួន ។

ម្ចនជីវ ិត្រូបជា នកប្ែលតររកាលៅគ្រប់ កោប ។
ែូលចានោះជីវ ិត្រូបប្ែលលៅកនងករោជកោបនីរួ
បចា័
ជារួ

ៗ លទោះ លទ្ើបជា

ឧបត្ថរភែល់រូបែក្ទ្ប្ែលសល់ ៩ ឬ ៨ ប្ែលលៅកនងកោប
គន ។
ិ ិ រនោិ
រូបជី វត្

កនងកោបជារួ

បបចា័

លនោះ

បចា័

និ ងបចា

គន ទ្ំនងែូចសហជាត្ិរនោិ

បបចា័

បបននធរ៌ លកើ ត្គ្ពរគន
ប្ែលទរឥរនោិ

រ៊ឺ ចិ ត្ត លចត្សិក ចិ ត្តជរូប បែិសនធិករោជរូប ក៏ លកើត្លឡើងគ្ពរគនកនង
ខណៈចិ ត្តជារួ

គន ។
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ិ ិរនោិ
ប្ត្ោរប្ែលគ្ពោះពទ្ធ ងគរិនសប្រដងរូបជី វត្
រួ

សហជាត្ិរនោិ
សហជាត្ិរនោិ

បចា

បបចា័
បបចា័

លទោះ បចា័

ិ ិ រនោិ
ចំ ប្ណករូបជី វត្

ឧបត្ថរភែល់បចា

ែល់ឋិត្ិខណៈលហើ

បបចា័

លនោះ សូរបីបចា័

គន ឬកនងកោបជារួ

និងបចា

បបននធរ៌

និងបចា

រប្រង
ប្ត្រដង ។
បបននធរ៌

គនក៏ពិត្ ប្ត្បចា័

លទោះ

បបននធរ៌ តំងពី ឧបាទ្ខណៈលទោះរិ នបាន គ្ត្ូវ
លទ្ើ បនិងជួ

ឧបត្ថរបា
ភ ន ោំងលនោះលគ្ព្វោះធរោត

ឧបត្ថរភែល់ធរ៌ែក្ទ្ៗ បាន លដ្ឋ

ិ ិរនោិ
សប្រដងរូបជីវត្

ឧបត្ថរភែល់

លទោះ ទរធរ៌ ប្ែលជាបចា័

រូបធរ៌លទោះ កនងឧបាទ្ខណៈរប្រងម្ចនកម្ចាំងលខា
ជួ

រួរជា

បបននធរ៌តំងពី ឧបាទ្ខណៈរបស់បចា័

លកើត្គ្ពរកនងខណៈជារួ
ជួ

ជាទរធរ៌ជួ

បបននធរ៌ ប្ែលជាទរ និងរូប ខណៈប្ែលបចា័
ឧបត្ថរភែល់បចា

បបចា័

លគ្ព្វោះលហត្ថា

លកើ ត្លឡើងគ្ពរគនកនងខណៈប្ត្រួ
ជួ
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បចា

បបចា័

ទ្កលដ្ឋ

រិនអាចលធាើទទ្ី

លហត្លនោះ គ្ពោះពទ្ធ ងគលទ្ើ បគ្ទ្ង់
ចំ លព្វោះ ។

ប្ឆក្រ ូបជីវិត្ិរនទិយបបឆចយ
័
ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល
និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

រូបធរ៌ជាបចា័

ែល់រូបធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ម្ចនសភាពជារូបផង ម្ចនសភាពជាធំផង ។

លដ្ឋ

ិ ិ រនោិ
ជាត្ិ ជាជីវត្

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

ជាត្ិ ។
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ឈាន

សំលៅែល់

ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ លដ្ឋ

ិ កាៈ
ម្ចន វត្

ភិធរោត្ថសងគហ

លដ្ឋ

សត្តិ ជា នបាលកសត្តិ ។
១៧. ឈានបបឆចយ
័

ឈានបបចា័

លនោះ

របបីគ្ជាប

ោរសរាឹងអាររោណ៍ោំង
វ ិចារៈ

បី ត្ិ លវទ្ទ

ឯករគត

ព្វកយថា

ជាគ្បោនែឹ កទំឱ្យសហជាត្ធរ៌

រ៊ឺ

ចិ ត្តនិងលចត្សិក ឱ្យលធាើទទ្ីសរាឹងអាររោណ៍តរលៅផងប្ែរ ។
សភាវៈរបស់ឈានបបឆច័យ ៣ ព្បការ
បឆចយធម្៌
ងគឈាន

៧

រ៊ឺ

វិត្កាៈ

វិចារៈ

បី ត្ិ

លសារនសសលវទ្ទ

លោរនសសលវទ្ទ ឧលបោខលវទ្ទ ឯករគត ប្ែលគ្បកបកនងចិ ត្ត ៧៩
(លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណចិ ត្ត ១០) ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ៧៩ (លវៀរទ្ាិបញ្ាវិញ្ញាណចិ ត្ត ១០) លចត្សិក ៥២ ចិ ត្តជរូប
១៧ បែិ សនធិករោជរូប ២០ ។
បឆចនិក្ធម្៌
ទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញាណចិត្ត ១០ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ រូប ៥ ពួ ក
រ៊ឺ បវត្តិករោជរូប ឧត្ជរូប អាហាររូប សញ្ា សត្តករោជរូប និងព្វហិររូប ។
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បចា

លនោះ

ងគឈាន ៧ លធាើទទ្ីលផសងគន ប្ត្លធាើោរង្ករកនង

ោរសរាឹងអាររោណ៍ែូចគន ែូចជា វិត្កាៈ លធាើទទ្ីលលើកចិ ត្លត ឡើងោន់
អាររោណ៍ វ ិចារៈ លធាើទទ្ីពិចារណាអាររោណ៍ប្ែលវិត្កាៈកំ ណត្់ បី ត្ិ លធាើ
ទទ្ី ប្ឆ្អត្ចិ ត្តកនងអាររោណ៍លទោះ
លដ្ឋ

លសារនសសលវទ្ទ

លសា

លសចកដីលគ្ត្ក រ និ ងឯករគត ក៏ លធាើទទ្ី ឱ្យសរប

លៅកនងអាររោណ៍លទោះ
ឧបត្ថរភឱ្យធរ៌ ោំង

ត្តធរ៌ តង
ំ ម្ចំ

លគ្ៅពីលទោះ ងគឈានោំងលទោះ
ប្ែលលកើត្រួរគនជារួ

អាររោណ៍

លៅអាចជួ

ខាួន ឱ្យចាប់អាររោណ៍

លទោះៗ តរលទ្ៀត្ផង ឧបម្ចែូ ចបរគលប្ែលលៅកនងទ្ី ខពស់ អាចលរើល
ល

ើញវត្ថលផសងៗ កនងទ្ី ឆាៃ

លទោះលហើ

ៗ បាន ោលខាួនឯងលរើ លល

ើញវត្ថោំង

ក៏ គ្បាប់ ឱ្យ នកប្ែលលៅខាងលគ្ោរែឹ ងបានថា កនងទ្ីគ្ត្ង់

លទោះ គ្ត្ង់លនោះ ម្ចន ីាខាោះ តរប្ែលខាួនលរើលល
លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

ើញ ។

ងគឈានោំង

៧

ម្ចនវិត្កាៈ

ជាលែើរក៏ យ៉ាងលទោះ ោលវិត្កាៈលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍ វ ិត្កាៈខាួន
ឯងក៏ គ្ត្ូវសរាឹងអាររោណ៍ នឹងប្េរោំងជួ

ឧបត្ថរភឱ្យសហជាត្ធរ៌ រ៊ឺ

ចិត្តនិងលចត្សិកែក្ទ្ៗ ចូ លសរាឹងអាររោណ៍តរខាួនផង លដ្ឋ
ឈានបបចា័

។

ោរលធាើលផសងៗ ប្ែលោក់ ទ្ងលដ្ឋ
ងគឈានោំងលនោះ ជួ
ោរលធាើោំងលនោះ
គ្បាស្ស័

ំ ណាច

ឧបត្ថរភលដ្ឋ

ោ

វចា ចិ ត្ត លបើ រិនម្ចន

ំណាចរបស់ឈានបបចា័

ក៏ នឹងរិ នសលគ្រចតរបំ ណងបាន

ក៏លភាចភាាំង ែូលចនោះជាលែើ រ ។
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លនោះ លទ្ើបម្ចន ំណាចលធាើឱ្យសត្ាោង
ំ

លធាើកិចា

ភិធរោត្ថសងគហ

ឈានបបចា័

ោរង្ករលផសងៗ បានយ៉ា ងម្ចំោំ គ្ត្ង់ចំលព្វោះអាររោណ៍តរលសចកដីគ្បាថាន
គ្រប់ គ្បោរ ។
ប្ឆក្ឈានបបឆចយ
័
ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ជាបចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ

ែល់ទរនិងរូប ។

លធាើឱ្យសហជាត្ធរ៌ ចូលលៅសរាឹងអាររោណ៍

ឬែត្បំ ផ្ទាញធរ៌ប្ែលជាបែិ បកខែល់ខួាន ។
លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
១៨. ម្គគបបឆច័យ

ររគបបចា័

លនោះ ព្វកយថា ររគ ប្គ្បថា ផាូវ សំលៅែល់ ផាូវប្ែលឱ្យ

រនសសលែើរលៅោន់ សាថនទ្ីលផសងៗ ប្ែលម្ចនោំងផាូវលអ និ ងផាូវរិ នលអ
លបើ លែើរលៅកនងផាូវប្ែលរិ នលអលហើ

ក៏ នឹងបានទ្ទ្ួលលសចកដីលំបាក

លផសងៗ ប្ត្លបើ លែើរលៅកនងផាូវប្ែលលអ ក៏ នឹងបានទ្ទ្ួ លលសចកដីសបា
ជាលហត្ឱ្យបានទ្ទ្ួលលសចកដីសខ ។
កនងររគបបចា័
នឹ ងលធាើឱ្យសត្ាោំង

លនោះ សំលៅ

ក ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឬជាផាូវប្ែល

លៅោន់ ទ្រគត្ិ សរត្ិ និ ងគ្ពោះនិ ព្វាន ោំងជា
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បចា័

ជួ

បចា

ឧបត្ថរឱ្
ភ យសហជាត្ធរ៌ ប្ែលលកើត្គ្ពរគនជារួ

ោន់អាររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងជារួ
ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ខាួន នឹងជួ

សងគហវ ិភារ

ខាួនលទោះលៅ

ឧបត្ថរភែល់សហជាត្ធរ៌

ខាួន ឱ្យលធាើកិចត
ា រទទ្ីរបស់ខួានៗ លទ្ៀត្ផង ។

សភាវៈរបស់ម្គគបបឆចយ
័
៣ ព្បការ គឺ
បឆចយធម្៌
ិ កាៈ
ងគររគ ៩ រ៊ឺ លចត្សិកធរ៌ ៩ ែួង បានែល់ បញ្ញា វត្

សម្ចោវចា សម្ចោករោនត សម្ចោអាជីវៈ វ ីរ ិ

ៈ សត្ិ ឯករគត និងទ្ិែិា

ប្ែលគ្បកបកនងសលហត្កចិ ត្ត ៧១ ែួង ។
ងគររគ ៩ លព្វលតរ ងគធរ៌ លបើ ោប់ សម្ចោររគ ជារួ
តរន័
លដ្ឋ

ភិ ធរោលហើ
ងគធរ៌ លហើ

រិចាេររគ

ម្ចន ១២ (សម្ចោររគ ៨ រិ ចាេររគ ៤) ោលលព្វល
ក៏ម្ចនប្ត្ ៩ ។

តរគ្ពោះសូគ្ត្ ោប់ររគបាន ១៦ (សម្ចោររគ ៨ រិចាេររគ ៨) ោល
លព្វលលដ្ឋ

ងគធរ៌ លហើ

ម្ចន ៩ ែូចគន ។

កនងរិចាេររគ ៨ លទោះ រិចាេវចា រិចាេករោនត រិចាេអាជីវៈ និងរិចាេសត្ិ
រិ នម្ចន ងគធរ៌ ចំប្ណករិចាេទ្ិ ែិ ា រិ ចាេសងាបបៈ រិ ចាេវយរៈ និង
រិ ចាេសម្ចធិ ម្ចន ងគធរ៌ ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
សលហត្កចិត្ត ៧១ លចត្សិក ៥២ ប្ែលគ្បកប សលហត្កចិត្តជរូប
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១៧ និ ងសលហត្កបែិសនធិករោជរូប ២០ ។
បឆចនិក្ធម្៌
លហត្កចិ ត្ត

១៨

លហត្កចិ ត្តជរូប ១៧

ញ្ា សម្ចទលចត្សិក

១២

(លវៀរឆ្នោៈ)

លហត្កបែិ សនធិករោជរូប ២០ និងរូប ៥

ពួ កែ៏ លសស រ៊ឺ ឧត្ជរូប អាហារជរូប បវត្តិករោជរូប

សញ្ា សត្តករោជរូប

និ ង ព្វហិររូប ។
អធិបាយ
ររគបបចា័

លនោះ

ជាសរាបកលហត្

ឧបម្ចែូ ចយនព្វហនៈ
៩

លហត្ប្ែលលធាើឱ្យែល់

ប្ែលអាចទំ នកែំលណើរឱ្យែល់លគលលៅ

តរគ្បាថានបានយ៉ា ងណា ឧបលរ
ប្ែលជា ងគររគោំង

រ៊ឺ

យររគបបចា័

ក៏ យ៉ាងលទោះ រ៊ឺ លចត្សិក

ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ចិ ត្ត

លគ្បៀបែូ ចយន

ព្វហនៈ ចំប្ណកចិត្តនិងលចត្សិកែក្ទ្ៗ គ្ពរោំងរូបធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើង
គ្ពរជារួ

ខាួន ែូចជា នកែំលណើរប្ែលលៅជារួ

យនព្វហនៈ លែើរបី

លៅោន់លគលលៅកនងទ្ី លផសងៗ តរសររួរែល់ផូ ាវប្ែលយនព្វហនៈ
លទោះទំលៅ លដ្ឋ

លចត្សិក ងគររគោំង ៩ លនោះ ។

កនងររគបបចា័
ម្ចន ំណាចជួ

លនោះ ប្ែលលព្វលថា លចត្សិកធរ៌ប្ែលជា ងគររគ ៩

ឧបត្ថរភសហជាត្ធរ៌ ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ

ឱ្យលៅោន់ ទ្រគត្ិ សរត្ិ និង
កិ ចាពិលសស លដ្ឋ

ខាួន

រត្ិ រ៊ឺ គ្ពោះនិ ព្វានលទោះ ចំ ណចលនោះជា

ំណាចរបស់ររគបបចា័
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បែិ សនធិប៉ាលណាណោះ ។
ចំ ប្ណកកិ ចាធរោត
ក៏រ៊ឺជួ

ប្ែលលៅតរគ្បគ្កត្ីរបស់ររគបបចា័

ឧបត្ថរភសហជាត្ធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ

អាររោណ៍ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងជារួ

ខាួន

នឹ ងជួ

លទោះ

ខាួន ឱ្យលៅោន់

ឱ្យសហជាត្ធរ៌ លទោះ

លធាើកិចាតរទទ្ីរបស់ខួ នៗ
ា
កនងបវត្តិោលប៉ាលណាណោះ ែូចគននឹ ង ងគកនង
វ ិបាកចិត្ត និ ងកិរ ិយចិត្ប្ត ែលទំលៅោន់ ទ្រគត្ិ សរត្ិ និ ងគ្ពោះនិព្វានរិ ន
បាន គ្ត្ឹរប្ត្លធាើទទ្ីកងកិ
ន ចធ
ា រោត រ៊ឺ ទំសហជាត្ធរ៌លៅោន់អាររោណ៍
ប្ែលោក់ទ្ងជារួ
ររគបបចា័

ខាួន និ ងលធាើកិចាលៅតរទទ្ីរបស់ខួានៗ ប៉ាលណាណោះ។

ែូ ចគននឹ ងទនកខណិកករោបបចា័

ទនកខណិកករោបបចា័
ចំ ប្ណកររគបបចា័

លផសងគនគ្ត្ង់

ជាលហត្ឱ្យផលធរ៌ លកើត្លឡើងលដ្ឋ

ជាផាូវ

គ្ត្ង់

ឬជាយនព្វហនៈប្ែលទំ នកែំ លណើរលៅ

ឱ្យែល់លគលលៅ លទ្ើ បលឈាោោះថា សរាបកលហត្ រ៊ឺ លហត្ប្ែលឱ្យែល់
លគលលៅ រិ នប្រនលហត្ឱ្យលកើ ត្ ។
ប្ឆក្ម្គគបបឆចយ
័
ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរនិងរូប ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាផាូវទំលៅោន់ ទ្រគត្ិ សរត្ិ និ ងគ្ពោះនិ ព្វាន

ឬឱ្យសហជាត្ធរ៌ ចូលែល់ អាររោណ៍ និ ងលធាើោរតរទទ្ីរបស់ខួន
ា ។
លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។
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សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
១៩. សម្បយុត្ប
ត បឆចយ
័

សរប
ែូ ចគន

ត្តបបចា័

សំលៅែល់ ធរោជាត្ិប្ែលែូ ចគន រ៊ឺ ជាទរធរ៌

និងគ្បកបគនបានជាបចា័

និ ងបចា

បបនន

ជួ

ឧបត្ថរភនូវ

គននិ ងគន ។
ព្វកយថា សរប

ត្តបបចា័

សំលៅែល់ ោរគ្បកបគនលដ្ឋ

រណ

លកខណៈ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ លកើត្គ្ពរគន រលត្់គ្ពរគន ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ
ជារួ

គន និ ងម្ចនទ្ីអាស្ស័
ធរោជាត្ិរបស់ចិត្តជារួ

ប្ត្រួ

ជារួ

គន ។

លចត្សិកលទោះឯង

ប្ែលម្ចនរណ

លកខណៈគ្រប់ោំង ៤ គ្បោរ លទ្ើបលឈាោោះថា សរប

ត្តធរ៌ (ឬ ៣ គ្បោរ

កនងចត្លវោរភូ រិ) សភាវៈរបស់សរប

ត្តបបចា័

៣ គ្បោរ ។

បឆចយធម្៌
ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលឧបោរៈែល់គននិងគន។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលជាផលរបស់
គននិ ងគន ។
បឆចនិក្ធម្៌
រូប ៧ ពួ ក ម្ចនបែិសនធិករោជរូបជាលែើរ ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

អធិបាយ
សរប
គនជាសរប

ត្តបបចា័

លនោះ បានែល់ ចិ ត្ត និ ងលចត្សិក ប្ែលលកើ ត្រួរ

ត្តធរ៌លនោះ គ្បកបជារួ

គនបាន លដ្ឋ

សពាញ្ាត្ញ្ញាណ

របស់គ្ពោះពទ្ធជាម្ចាស់លទ្ើ បែឹងបាន ។
ឧបម្ចែូ ចថានំរួ

គ្បលភទ្ លៅថា ចត្រធរស ប្ែលផសំលដ្ឋ

របស់ ៤ យ៉ា ង ម្ចនទ្ឹកលដ្ឋោះ លគ្បងលៃ ទ្ឹ ក

ោំ និ ងសារលតនត្ ោលទំ

របស់ ៤ យ៉ា ងលនោះរកោ

រសរបស់ថានំនឹងរោ

ចូ លគនបាន

កូរចូលគនលហើ

រហូត្ នកទ្ទ្ួលោនថានំរិនអាចគ្បាប់បានថា

ជារសរបស់ទ្ឹកលដ្ឋោះ រសរបស់លគ្បងលៃ រសរបស់ទ្ឹក
លតនត្បាន
លទោះប្ែរ

ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

ឧបលរ

រសណា

ំោ ឬរសរបស់សារ

យចិ ត្តនិងលចត្សិកក៏ យ៉ាង

ខណៈលកើត្លឡើងទ្ទ្ួលអាររោណ៍លទោះ

ក៏គ្បកបចូលគនបាន

រិ នអាចប្ញកលចញពី គនបានថា ណាជាចិ ត្ត ឬណាជាលចត្សិក ែូ ចថានំ
ចត្រសែូ លចានោះ ។
កនងសរប

ត្តបបចា័

គ្បកបចូ លគនបានលហើ

លនោះ ចិ ត្តឬលចត្សិក លគ្ៅពីម្ចនលកខណៈ
លៅលធាើទទ្ីជួ

ឧបត្ថរភែល់គននិងគនលទ្ៀត្ ។

ែូចជាោលលោភរូលចិត្តលកើត្លឡើងលហើ

លគ្ព្វោះអាស្ស័

ឥដ្ឋាររោណ៍ជាលហត្ លចត្សិកខនធ ៣ ក៏ រប្រងលកើត្គ្ពរគនជារួ
រូ លចិ ត្តតរសររួរ លៅរួរគនថា ទរខនធ ៤ លហើ
រប្រងជាបចា័
បបចា័

និងបចា

បបននែល់គននិ ងគន លដ្ឋ

លទោះឯង ។
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លោភ

ទរខនធ ៤ លនោះ
ំ ណាចសរប

ត្ត-

ភិធរោត្ថសងគហ

សរប

បចា

ត្តបបចា័

ញ្ា រញ្ា បបចា័

សងគហវ ិភារ

លកខណៈែូ ចគននឹងសហជាត្បបចា័

លគ្ព្វោះលកើ ត្គ្ពរគន អាស្ស័

និង

នូវគននិ ងគន ។

ប្ឆក្សម្បយុត្តបបឆច័យ ច្ោយបឆចយ
័
លក្ខណ ជាត្ិ កាល សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌ ែូចគន ។

លដ្ឋ

លកខណៈ គ្បកបគនបាន ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
២០. វិបបយុត្តបបឆចយ
័

ិ ប
វប
គ្ពរគន ជួ
សរប

ត្តបបចា័

លនោះ បានែល់ ទរធរ៌ និងរូបធរ៌ ប្ែលលកើ ត្

ឧបត្ថរភែល់គននិ ងគនតរសររួរ ប្ត្រិនគ្បកបចូលគនែូច

ត្តធរ៌ លទ្ ។

ិ ប
ព្វកយថា វប
១.

ត្ត ម្ចនលសចកដី ២ យ៉ា ងរ៊ឺ

ភាវវិបប

ិ ប
សភាវៈែូ ចជា ទ្ិ ែិវា ប
ទ្ិ ែិាលចត្សិក រ៊ឺ ោរ
ល

ត្ត លសចកដីថា រិ នគ្បកបគន លគ្ព្វោះោររិនម្ចន
ត្តចិត្ត បានែល់ ចិត្ប្ត ែលរិ នបានគ្បកបលដ្ឋ
ល់ល

ើញខស ឬចិ ត្តប្ែលគ្បាសចាកោរ

ល់

ើញខស ។
ញាណវិបប

ត្ត បានែល់ ចិ ត្តប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋ
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បញ្ញា-
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បចា

សងគហវ ិភារ

លចត្សិក ឬចិ ត្តប្ែលគ្បាសចាកបញ្ញា ។
២. វ ិសំសែាវ ិបប

ត្ត លសចកដីថា សភាវៈម្ចនលៅជារួ

គនប្ត្ រិន

គ្បកបគន លគ្ព្វោះគ្បកបចូលគនរិ នបាន បានែល់ រូបធរ៌ ជារួ

ទរធរ៌

ប្ែលលកើ ត្គ្ពរគននឹងជាបចា័

ែល់គននិ ងគនបាន ប្ត្ម្ចនសភាវៈប្ែល

រិ នែូ ចគន

គនរិ នបាន

លទ្ើបគ្បកបជារួ

ិ ប
បានែល់ វប

ត្តបបចា័

លៅថា

ិ ំ សែាវប
ិ ប
វស

ត្ត

លទោះឯង ។

វិបបយុត្តបបឆចយ
័ មន ៤ ព្បច្ភទ
១. សហជាត្វិបប
២. វត្ថបលរជាត្វិបប

ត្តបបចា័
ត្តបបចា័

៣. វតថររោណបលរជាត្វិបប

ត្តបបចា័

៤. បចាេជាត្វិបប

។

ិ ប
សភាវៈរបស់វប

១. សហជាត្វិបប

ត្តបបចា័
ត្តបបចា័
ត្តបបចា័

ោំង ៤ គ្បលភទ្ម្ចនែូ លចនោះ
ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៧៥ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វ ិញ្ញាណចិត្ត ១០ រូបវ ិបាក ៤ និង
ចត្ិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត) លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើ ត្កនងបញ្ាលវោរភូ រិ
ោំងបែិ សនធិោលនិងបវត្តិោល បែិសនធិហទ្
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វត្ថរូប ១ ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្តជរូប ១៧ បែិសនធិករោជរូប ២០ បញ្ា លវោរបែិ សនធិចិត្ត ១៥
លចត្សិក ៣៥ និ ងបែិសនធិហទ្

វត្ថរូប ខណៈប្ែលជាបចា

បបននធរ៌

ែល់គននិ ងគន ។
បឆចនិក្ធម្៌
ចិ ត្ត

៨៩

លចត្សិក

លចត្សិក ៣៥)

៥២

(លវៀរបញ្ា លវោរបែិ សនធិចិត្ត

និងរូប ៥ ពួក រ៊ឺ ឧត្ជរូប អាហារជរូប

១៥

សញ្ា សត្ត-

ករោជរូប បវត្តិករោជរូប និ ងព្វហិររូប ។
២. វត្ថបលរជាត្វិបប

ត្តបបចា័

ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
វត្ថរូប ៦ ខណៈប្ែលលកើ ត្កនងបវត្តិោល ឬរជឈិម្ច

កបសាទ្រូប

៥ ប្ែលលកើ ត្គ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈរបស់ ត្ី ត្ភវងគ ។
ហទ្

វត្ថរូប

ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្តែួង

រនៗ តំងពីបែិសនធិចិត្ត ជាលែើររក (លវៀរឧបាទ្ខណៈរបស់បែិសនធិចិ ត្ត) ។
ហទ្

វត្ថរូប

ប្ែលលកើ ត្លឡើងរនឧបាទ្ខណៈរបស់ ទគរិ-

ផលនិង រហត្តផល ខណៈលចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិ ។
ហទ្
ទ្ី ១៧ ោប់េ

វត្ថរូប
លគ្ោ

ប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្តែួង

ពី ចត្ិ ចិត្តកនងររណាសននោល ។
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បចា

បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិ ត្ត ៨៥ (លវៀរ រូបវ ិបាក ៤) លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្កនង
បញ្ា លវោរភូ រិ កនងបវត្តិោលប្ែលលកើ ត្លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

វត្ថរូប ៦

ោំងលទោះ ។
បឆចនិក្ធម្៌
ចិ ត្ត ៤៦ ែួ ង លចត្សិក ៤៦ (លវៀរលោចត្កាៈ ៤

បបរញ្ញា ២)

កនងចត្លវោរភូ រិ បញ្ា លវោរបែិសនធិ ១៥ លចត្សិក ៣៥ និងរូប ៧
ពួ ក ម្ចនបែិ សនធិករោជរូបជាលែើរ ។
៣. វតថររោណបលរជាត្វិបប

ត្តបបចា័

ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
ររណាសននហទ្
ចិ ត្តែួងទ្ី ១៧ ោប់ េ

វត្ថ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ
លគ្ោ

ឧបាទ្ខណៈរបស់

ពី ចត្ិចិត្តលឡើងលៅ កនងររណាសននោល

(ជាវត្ថផង ជាអាររោណ៍ផង លកើត្រនផង រិ នគ្បកបគនផង) ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ចិត្ត ៤៣ ែួ ង ប្ែលលកើត្កនងររណាសននវ ីេិ រ៊ឺ រលទោាោវជានចិត្ត ១
ោរជវនចិ ត្ត ២៩ ត្ោលរពនចិ ត្ត ១១ និ ង ភិ ញ្ញាចិ ត្ត ២ លចត្សិក ៤៤
(លវៀរឥសា រចេរ ិ

ៈ កកាចាៈ វិរត្ិ ៣ និង បបរញ្ញា ២) ។
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បឆចនិក្ធម្៌
ី ិ) លចត្សិក ៥២
ចិ ត្ត ៨៩ (លវៀរចិត្ត ៤៣ ែួង កនងររណាសននវេ
កនងខណៈប្ែលរិនបាន

កហទ្

វត្ថជាអាររោណ៍ និ ងរូបោំង ៧ ពួក

ម្ចនបែិ សនធិករោជរូបជាលែើ រ ។
៤. បចាេជាត្វិបប

ត្តបបចា័

ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
ចិ ត្ត ៨៥ ែួង លចត្សិក ៥២ (លវៀរ រូបវ ិបាក ៤ និងបែិសនធិចិត្ត
ោំង ស់)

ប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ

កនងបញ្ា លវោរភូ រិ

ម្ចនបឋរភវងគ

ជាលែើរ ។
បឆចយប
ុ បននធម្៌
ឋិ ត្ិខណៈរបស់រូបប្ែលលកើត្ពីសរដ្ឋាន ៤ ប្ែលលកើត្ជារួ
ែួ ងរនកនងបញ្ាលវោរភូ រិ

ឬឋិ ត្ិខណៈរបស់រូប

២៦

ចិត្ត

(លវៀរជរតនិ ង

និ ចត
ា លគ្ព្វោះជារូបប្ែលកំពងរលត្់) ។
បឆចនិក្ធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ឧបាទ្ខណៈរបស់រូប ៥ ពួក រ៊ឺ ចិ ត្តជរូប
បែិ សនធិករោជរូប និងបវត្តិករោជរូប ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ចិត្តរួ

ែួងៗ

កនងបញ្ាលវោរភូ រិ អាហារជរូប ឧត្ជរូបប្ែលលកើ ត្លឡើងកនងសត្ាប្ែល
ម្ចនជីវ ិត្ ខណៈប្ែលរិនបានលកើ ត្គ្ពរជារួ

- 278 -

ចិត្តែួងលគ្ោ
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និ ងព្វហិររូប

បចា

សងគហវ ិភារ

សញ្ា សត្តករោជរូប ។
អធិបាយ

ិ ប
វប

ត្តបបចា័

ោំង ៤ គ្បលភទ្ ម្ចនលកខណៈ ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

១) ជាបចា័

លដ្ឋ

ោរលកើ ត្គ្ពរគន ។

២) ជាបចា័

លដ្ឋ

ម្ចនសភាវលកខណៈប្ែលរិ នែូចគន ។

ឧបម្ចែូ ចរនសស ២ ទក់ ប្ែលលៅកនងផោោះជារួ

គន ប្ត្រិនបាន

ជាញាត្ិ នឹងគន ោរបរិលភារោរលែករហូត្ែល់ ម្ចសគ្បាក់ ក៏រិនបានរួរ
គនលទ្ ប្ត្លៅកនងផោោះជារួ

គន លែើរបីជួ

លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា

កិចាោរង្ករគននិ ងគនប៉ាលណាណោះ ។
ទរធរ៌ និងរូបធរ៌របស់សត្ាោង
ំ -

ប្ែលលកើ ត្រួរគនកដី ឬប្ែលអាស្ស័
លកើ ត្រនទរកដី ោំងលនោះម្ចនទទ្ី ជួ
ិ ប
របស់វប
ន័

ត្តបបចា័

លៅរួរជារួ

គនកដី ឬរូបប្ែល

ឧបត្ថរភចំលព្វោះគន លដ្ឋ

ំណាច

ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ វ ិបប

ត្តបបចា័

លនោះ បូោណាចារយលោកលគ្បៀបថា

ែូចជារស ៦ យ៉ា ង ម្ចនរសជូរ ប្ផអរ ហឹរ ចត្់ ក្គ្ប និងលាីងោំងលនោះ
ោលទំរកផសំចូលគន រិ នអាចចូលជារួ
គ្បកបលដ្ឋ
លខា

រសជូរ ក្គ្ប ប្ផអរ និងហឹរ

ជូ រ លខា

ក្គ្ប លខា

ែូ ចឧបម្ចរកកនងសរប

គនបាន ែូចសរារួ

ឆានំង

នកបរ ិលភារគ្បាប់បានភាារថា

ប្ផអរ ប្ត្ហឹរខាាំង ប្ែលខសពី រធរស

ត្តបបចា័

។

លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា ទរធរ៌និងរូបធរ៌ សូរបីលកើ ត្រួរគន
ក៏ ពិត្ ប្ត្ទរក៏ លៅចំប្ណកទរ រូបក៏ លៅចំ ប្ណករូប រិ នបានគ្បកប
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ចូលគន ោរលធាើទទ្ីរបស់ទរធរ៌និងរូបធរ៌ក៏លផសងគន រ៊ឺ ទរធរ៌លធាើទទ្ី
ទ្ទ្ួលអាររោណ៍ ចំប្ណករូបធរ៌លធាើទទ្ីតរបញ្ញ
ា របស់ទរ លសចកដីលផសង
គនរបស់ទរធរ៌រូបធរ៌ ក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ លទ្ើ បអាចទំរកជាអាររោណ៍
របស់ោរចលគ្រើ នសត្ិ បបដ្ឋាន ឱ្យវ ិបសសទញាណលកើ ត្បាន កនងទររូប

បរ ិលចេទ្ញាណជាលែើរ រ៊ឺ បញ្ញាប្ែលែឹងទរនិ ងរូបលផសងពីគន លសចកដីលនោះ
សប្រដងឱ្យល

ើញថា ទរធរ៌ និ ងរូបធរ៌ ោំង ២ លនោះ រិនអាចរួរចូ ល

គនបាន ែូចចិ ត្តនិងលចត្សិក ប្ែលជាទរធរ៌ែូចគន ។
ែូលចានោះធរ៌ប្ែលលកើត្រួរគន ប្ត្រិនគ្បកបចូលគន ែូលចនោះលទ្ើបលឈាោោះ
ថា ជាវិបប

ត្ត ។

ប្ឆក្វិបបយុត្តបបឆចយ
័ ទា ំង្ ៤ ច្ោយបឆចយ
័
លក្ខណ ជាត្ិ កាល
និង្សត្តិ
១. សហជាត្វិបបយុត្តបបឆចយ
័
លដ្ឋ

បចា័

ទរនិ ងរូប ជាបចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ លកើ ត្គ្ពរ នឹ ងជាទ្ី អាស្ស័

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
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បបននធរ៌ ។
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បចា

បចា
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២. វត្ថុបុច្រជាត្វិបបយុត្តបបឆច័យ

លដ្ឋ

បចា័

រូបធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាទ្ី លកើត្ផង លកើ ត្រនផង និ ងរិ នគ្បកបជារួ

បបននធរ៌ ផង ។
លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាវត្ថបលរជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
៣. វោថរម្មណបុច្រជាត្វិបបយុត្តបបឆចយ
័

លដ្ឋ

បចា័

រូបធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាវត្ថផង ជាអាររោណ៍ផង លកើ ត្រនផង និ ងរិន

គ្បកបគនផង ។
លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាអាររោណជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
៤. បចាេជាត្វិបបយុត្តបបឆចយ
័

លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ ជាបចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ

ែល់រូបធរ៌ ។

លកើ ត្ខាងលគ្ោ

គ្បកបគនផង ។
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និ ងរិន
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បចា

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាបចាេជាត្ជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាឧបត្ថរក
ភ សត្តិ ។

សងគហវ ិភារ

២១. អត្ថប
ិ បឆច័យ
ត្ថិបបចា័

លនោះ ព្វកយថា

ត្ថិ ប្គ្បថា ម្ចនលៅ

សំលៅែល់ បចា័

និងបចា

រលត្់ លៅ រ៊ឺ បចា័

ប្ែលជា នកឧបោរៈ និ ងបចា

ត្ថិបបចា័

លទ្ើប

បបននធរ៌ោំង ២ លៅម្ចនគ្បាកែ រិនោន់
បបននធរ៌ប្ែលជា នក

ទ្ទ្ួ លឧបោរៈលទោះ លៅគ្បាកែម្ចនកនងរវងខណៈោំង ៣ រ៊ឺ ឧបាទ្
ឋិ ត្ិ ភងគ ។
ត្ថិបបចា័
ឱ្យលកើត្ធរ៌រួ

លនោះ ម្ចនលសចកដីថា លគ្ព្វោះោរម្ចនធរ៌ រួ
លទ្ៀត្

ឬោលម្ចនចិ ត្តលហើ
រួ

លហើ

ែូ ចជាោលម្ចនចិត្តលហើ

លទ្ើ បលធាើ

ក៏គ្ត្ូវប្ត្ម្ចនលចត្សិក

ក៏គ្ត្ូវម្ចនអាររោណ៍ ឬោលម្ចនរហាភូត្រូបណា

រហាភូ ត្រូប ៣ លទ្ៀត្ក៏គ្ត្ូវម្ចនផងប្ែរ លៅថា ត្ថិបបចា័

លគ្ព្វោះម្ចនវត្ថរួ
រិ នម្ចន ធរ៌ រួ

លទ្ើបលធាើឱ្យម្ចនវត្ថរួ

។

លទ្ៀត្ និងលបើធរ៌ លទោះ

លទ្ៀត្ក៏ម្ចនរិ នបាន ។

ធរ៌ប្ែលម្ចនគ្បាកែលៅតរលសចកដីពិត្លទោះ បានែល់ បររត្ថធរ៌
៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិ ត្ត លចត្សិក រូប និ ងនិព្វាន ។
សគ្ម្ចប់ ធរ៌ប្ែលជា ត្ថិបបចា័

លនោះ សំលៅ

លៅរវងខណៈោំង ៣ រ៊ឺ ឧបាទ្ ឋិ ត្ិ ភងគ ។
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បចា

ែូ លចានោះ ធរ៌ប្ែលជា ត្ថិបបចា័

សងគហវ ិភារ

បានលនោះ លទ្ើបបានប្ត្ចំ លព្វោះចិត្ត

លចត្សិក និ ងរូបប៉ាលណាណោះ ចំប្ណកនិព្វាន ជា ត្ថិបបចា័

រិ នបាន លគ្ព្វោះ

រិ នម្ចនឧបាទ្ ឋិ ត្ិ ភងគ លសចកដីថា និ ព្វានប្ែលកំ ពងលកើត្ និព្វានប្ែល
កំ ពងតំងលៅ និ ងនិព្វានប្ែលកំ ពងរលត្់ លៅរិនម្ចន ។
គ្បោររួ
ជាបចា

លទ្ៀត្ និ ព្វានជាបចានិកធរ៌របស់បចា័

បបននធរ៌របស់បចា័

២៤ លគ្ព្វោះរិន

២៤ លទោះឯង ។

ោលចិ ត្ត លចត្សិក រូប ជាសងខត្ធរ៌ ប្ែលម្ចនលៅកនងខណៈ
ោំង ៣ ជាធរ៌របស់ ត្ថិបបចា័

លទ្ើបលធាើឱ្យប្ចក ត្ថិបបចា័

លចញបានជា

៥ ឬ ៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. សហជាត្ត្ថិបបចា័
២. អាររោណបលរជាត្ត្ថិបបចា័

បលរជាត្ត្ថិបបចា័

៣. វត្ថបលរជាត្ត្ថិបបចា័
៤. បចាេជាត្ត្ថិបបចា័
៥. អាហារត្ថិបបចា័
៦. ឥរនោិ

ត្ថិបបចា័

កនងបចា័

៦ គ្បលភទ្លនោះ លបើ

វត្ថបលរជាត្ត្ថិបបចា័

កអាររោណបលរជាត្ត្ថិបបចា័

រករួរគនជាបលរជាត្ត្ថិបបចា័

ប្ត្ ៥ គ្បលភទ្ប៉ា លណាណោះ ។
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និង

ក៏ និងលៅសល់គ្ត្ឹ រ
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បចា

កនង ត្ថិបបចា័

លនោះ សូរបីនិងម្ចនគ្បលភទ្ែល់លៅ ៥ ឬ ៦ បចា័

និ ងម្ចន ត្ថលផសងពី បចា័
បចា័

សងគហវ ិភារ

លគលខាោះកដី ប្ត្លសចកដីនិង ងគធរ៌ ែូចគននឹ ង

លគល ែូ លចនោះរ៊ឺ
១. សហជាត្ត្ថិបបចា័

ងគធរ៌ ែូច សហជាត្បបចា័

២. អាររោណបលរជាត្ត្ថិបបចា័
៣. វត្ថបលរជាត្ត្ថិបបចា័

ងគធរ៌ ែូច អាររោណបលរជាត្បបចា័
ងគធរ៌ែូច វត្ថបលរជាត្បបចា័

៤. បចាេជាត្ត្ថិបបចា័

ងគធរ៌ ែូច បចាេជាត្បបចា័

៥. អាហារត្ថិបបចា័

ងគធរ៌ ែូច រូបអាហារបបចា័

៦. ឥរនោិ

ងគធរ៌ែូច រូបជីវ ិត្ិរនោិ

ត្ថិបបចា័

កនង ត្ថិបបចា័
ត្ថិបបចា័

លនោះ

ងគធរ៌របស់បចានិកធរ៌រិនម្ចន លគ្ព្វោះលហត្ថា

លនោះ ម្ចនសហជាត្បបចា័

បានែល់ សង្កខរធរ៌ ោំងពួ ង លហើ
លទោះរិ នម្ចន លដ្ឋ

បបចា័

លហត្លនោះ

ប្ែលជាបចា័

និងបចា

បបននធរ៌

សង្កខរធរ៌ ប្ែលរិ នជាបចា

ត្ថិបបចា័

បបនន

លទ្ើ បរិនម្ចនបចានិកធរ៌ ។

ប្ឆក្អត្ថិបបឆចយ
័ ទា ំង្ ៦ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល សត្តិ
១. សហជាត្ត្ថិបបចា័

(ែូចគនជារួ

ទររូប ជាបចា័

សហជាត្បបចា័

លដ្ឋ

បចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ លកើ ត្គ្ពរ នឹងជាទ្ី អាស្ស័

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាសហជាត្ជាត្ិ

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល

)

ែល់ទររូប
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បចា
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សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។

២. អាររោណបលរជាត្ត្ថិបបចា័

(ែូ ចអាររោណបលរជាត្បបចា័

លដ្ឋ

បចា័

រូបធរ៌ ជាបចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាអាររោណ៍ផង លកើត្រនផង

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាអាររោណជាត្ិ

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
៣. វត្ថបលរជាត្ត្ថិបបចា័
រូបធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌

(ែូ ចវត្ថបលរជាត្បបចា័

)

លដ្ឋ

បចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ ជាទ្ីលកើ ត្ផង លកើត្រនផង ជាទ្ីអាស្ស័

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាវត្ថបលរជាត្ជាត្ិ

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
៤. បចាេជាត្ត្ថិបបចា័

)

ែល់ទរធរ៌

(ែូ ចបចាេជាត្បបចា័

លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ ជាបចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ លកើ ត្ខាងលគ្ោ

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាបចាេជាត្ជាត្ិ

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល

ែល់រប
ូ ធរ៌
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បបននធរ៌

)

ផង
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បចា

សត្តិ ជាឧបត្ថរក
ភ សត្តិ ។
៥. អាហារត្ថិបបចា័

(ែូ ចរូបអាហារបបចា័

លដ្ឋ

បចា័

រូបធរ៌ ជាបចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ ទំអាហារជរូបឱ្យលកើត្លឡើង

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជាអាហារជាត្ិ

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ និ ងឧបត្ថរភកសត្តិ ។
៦. ឥរនោិ

ត្ថិបបចា័

ែល់រូបធរ៌

ិ ិ រនោិ
(ែូ ចរូបជីវត្

រូបធរ៌ ជាបចា័

)

បបចា័

លដ្ឋ

បចា័

លដ្ឋ

លកខណៈ ជារូបផង ម្ចនភាពជាធំ ផង

លដ្ឋ

ិ ិ រនោិ
ជាត្ិ ជាជីវត្

លដ្ឋ

ោល ជាបចាបបននោល

លដ្ឋ

សត្តិ ជាឧបត្ថរភកសត្តិ ( នបាលកសត្តិ) ។

)

ែល់រូបធរ៌

ជាត្ិ

២២. នត្ថប
ិ បឆច័យ
នត្ថិបបចា័

លនោះ ព្វកយថា នត្ថិ ប្គ្បថា រិ នម្ចន កនងទ្ីលនោះសំលៅ

ក (ចិ ត្តនិងលចត្សិក) បចា័

រិនម្ចនគ្បាកែលៅកនងខណៈោំង ៣

បានែល់ ឧបាទ្ ឋិ ត្ិ ភងគ រ៊ឺ រលត្់លៅលហើ
ជួ

ឧបត្ថរភែល់បចា

លទោះឯង លទ្ើបជាបចា័

បបននធរ៌ ឱ្យលកើត្លឡើងបនតលៅ ម្ចនវចនត្ថៈថា
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បចា

បររត្ថសភាលវន នត្ថិត
ប្គ្បថា

ធរ៌ ប្ែលជួ

ឧបោរលោ ធលម្ចោ = នត្ថិបចាលយ
ឧបត្ថរគ
ភ ន លដ្ឋ

របស់បររត្ថធរ៌ លៅថា នត្ថិបបចា័
នត្ថិបបចា័

សងគហវ ិភារ

សភាវៈប្ែលរិ នម្ចនលៅ

។

លនោះ ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរែូចគននឹង ននតរបបចា័

រ៊ឺ

បឆចយធម្៌
ចិ ត្ត ៨៩ (លវៀរចត្ិចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត) លចត្សិក ៥២ ប្ែល
រលត្់ លៅលហើ

។
បឆចយប
ុ បននធម្៌

ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ
លៅលហើ

លដ្ឋ

ពីបចា័

ប្ែលរលត្់

រិនម្ចនរវងចលទាោះ និ ងចត្ិ ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត ។
បឆចនិក្ធម្៌

រូប ៧ ពួ ក ម្ចនបែិសនធិករោជរូប ជាលែើ រ ។
ែូលចានោះ នត្ថិបបចា័
ោររិ នម្ចនលទោះជាបចា័

លនោះ ទរធរ៌ជាបចា័
ឱ្យម្ចនលកើត្លឡើង

ែល់ទរធរ៌ លសចកដីថា
ោររិនម្ចនកនងទ្ី លនោះ

បានែល់ ោររិនម្ចនរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលទោះឯង ។
តរធរោតរបស់សងខត្ធរ៌លទោះ រប្រងម្ចនឧបាទ្ ឋិ ត្ិ ភងគ រ៊ឺ
ម្ចនោរលកើត្លឡើង តំងលៅ និងរលត្់លៅ ែូ លចនោះជានិ ចា ។
ែូ លចានោះព្វកយថា ម្ចន កនងទ្ីលនោះក៏សំលៅែល់ ម្ចនលៅកនងខណៈ
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បចា
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ោំង ៣ និងព្វកយថា រិ នម្ចន កនងទ្ីលនោះក៏ សំលៅែល់ រិ នម្ចនលៅកនង
ខណៈោំង ៣ រ៊ឺ សំលៅែល់ កនាងខណៈោំង ៣ លទោះលៅលហើ

លទ្ើ ប

លៅថា រិ នម្ចន ។
លដ្ឋ

លហត្លនោះ បចា័

កនងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់សភាវៈក្នសងខត្

ធរ៌ លនោះ លទ្ើ បម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ
លបើបចា័
ត្ថិបបចា័

លទោះ ម្ចនលៅកនងរវងខណៈោំង ៣ បចា័

ប្ត្បចា័

លដ្ឋ

ខណៈោំង ៣ លទោះរលត្់លៅលហើ

ម្ចនលៅកនងខណៈោំង ៣ ក៏ លៅថា នត្ថិបបចា័
នត្ថិបបចា័

លនោះ បចា័

លទោះ លៅថា
ឬរិន

។

បានែល់ ចិត្តនិងលចត្សិកលទោះ ខណៈ

ប្ែលចិ ត្តលចត្សិកែួងែំ បូងលកើត្លឡើង និ ងលៅរិនោន់រលត្់ លៅ

ចិ ត្ត

និ ងលចត្សិកែួ ងទ្ី ២ រប្រងរិ នអាចលកើត្លឡើងបាន ចិ ត្តគ្ត្ូវលកើត្លឡើង
រដងរួ

ែួងប៉ាលណាណោះ នឹ ងលកើត្គ្ពរគន ២ ែួ ងរិនបាន ចិត្លត ចត្សិកែួ ង

ែំ បូងប្ែលលកើ ត្លឡើងរនលទោះ គ្ត្ូវកនាងខណៈោំង ៣ រ៊ឺ រលត្់លៅ
រិ នម្ចនសល់ លហើ

លទ្ើ បជាបចា័

ឱ្យចិ ត្តលចត្សិកែួ ងទ្ី ២ លកើត្លឡើង

ត្លៅបាន ។
ែូលចានោះ ោរលកើ ត្រលត្់របស់ចិត្ត និ ងលចត្សិកប្ែលលកើត្រនៗ លទោះ
រប្រងជាបចា័

ឱ្យលកើត្ចិត្តនិងលចត្សិកែួ ងលគ្ោ

ៗ ត្ៗ លៅ លដ្ឋ

លហត្លនោះ សងារវែដលទ្ើបរិ នម្ចនទ្ី បំផត្បាន ោលកម្ចាំងរបស់បចា័
ប្ែលលៅម្ចនកនងចិត្តនិងលចត្សិកោំង
ប្ែលនិ ងជាបចា័

បាន

លៅម្ចនកម្ចាំងគ្រប់គ្គន់

លវៀរប្ត្ោររលត្់ ក្នចត្ិ ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត
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បចា

ប៉ា លណាណោះ ប្ែលរិ នជាបចា័
ោររលត្់ របស់ចិត្តែួងលនោះ
របស់សងារវែដោំង

ឱ្យចិ ត្តែួងលគ្ោ

ៗ លកើត្លឡើងត្លៅលទ្ៀត្

លទ្ើបោប់ ថាជាោររលត្់ ស់ែល់ទ្ីបំផត្
បាន ។

ោររលត្់របស់ចិត្តនិងលចត្សិក
នត្ថិបបចា័

សងគហវ ិភារ

ប្ែលជាោររិ នម្ចនរបស់

លនោះ ឧបម្ចែូ ចពនា៊ឺនិងភាពងងឹ ត្ ធរោតភាពងងឹ ត្លទោះ នឹ ង

ម្ចនលឡើងរិ នបានកនងោលពនា៊ឺលៅគ្បាកែ ោលពនា៊ឺរលត្់លហើ
ម្ចនលហើ

ភាពងងឹត្លទ្ើ បគ្បាកែលឡើងបាន

រ៊ឺរិន

ភាពងងឹ ត្លទ្ើ បជាផល

របស់ពនា៊ឺប្ែលរលត្់ លៅ ឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា ធរ៌ ប្ែលជានត្ថិបបចា័
យ៉ា ងលទោះប្ែរ រ៊ឺ បចា

ក៏

បបននធរ៌ នឹងលកើ ត្លឡើងបានលទោះ គ្ត្ូវឱ្យបចា័

រលត្់ លៅរន ។
ែូ លចានោះ

ោររលត្់ លៅឬោររិនម្ចនរបស់បចា័

ឧបត្ថរភ ឱ្យបចា

លនោះ ទរជាបចា័

ែល់ទរ

ងគធរ៌របស់បចា័

បបនន បានែល់ ចិត្តនិងលចត្សិក ែូ ចគននឹង ននតរបបចា័

ោលប្ចកលដ្ឋ

លទ្ើ បជួ

បបននធរ៌លកើត្លឡើងបាន ។

នត្ថិបបចា័
បចា

លនោះ

បចា័

និ ង
ែូលចានោះ

លកខណៈ ជាត្ិ ោល និងសត្តិ បានែូ លចនោះរ៊ឺ

លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ លធាើឱ្យលកើត្លឡើងជាប់ត្គនរិនម្ចនរវងចលទាោះ ។

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជា ននតរជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជា ត្ី ត្ោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិប្ត្រា៉ា ង ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

២៣. វិគត្បបឆច័យ
ិ ត្បបចា័
វរ
លហើ

លនោះ ព្វកយថា វិរត្ ប្គ្បថា គ្បាសលៅ រ៊ឺ រលត្់លៅ

លទោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈថា
វិរត្ភាលវន

និលោធសស

បត្តិត

ឧបោរលោ

ធលម្ចោ

=

វិរត្បបចាលយ ។
ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលឧបត្ថរភគនលដ្ឋ
ោររលត្់ លៅ លៅថា វិរត្បបចា័
លសចកដីថា បចា

ភាវៈប្ែលគ្បាសលៅ រ៊ឺ ែល់នូវ

។

បបនននឹងលកើត្លឡើងបានលទោះ ោលបចា័

លទោះគ្បាសលៅរនលហើ

រ៊ឺ រលត្់លៅរនលហើ

ធរ៌

បានែល់ ោររលត្់

លៅរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងរនលទោះឯង ។
ែូលចានោះ វ ិរត្បបចា័

និ ងបចា

លនោះ លទ្ើ បម្ចនលសចកដីនិង ងគធរ៌ របស់បចា័

បបននធរ៌ ែូច ននតរបបចា័

ជាោរសប្រដងឱ្យ

និ ងនត្ថិបបចា័

គ្រប់ យ៉ាង ប្ត្លែើ របី

ល់ចូលចិត្តរបស់ព្វកយថា រិនម្ចន កនងនត្ថិបបចា័

ជាក់ចាស់និងគ្បាកែលឡើងថា ោររិនម្ចនរបស់នត្ថិបបចា័
រិ នម្ចនលដ្ឋ
លឡើ

ោរគ្បាសលៅ រិនប្រនរិនម្ចនលដ្ឋ

ឱ្យ

លទោះ ជាោរ

រិ នោាប់លកើត្លទោះ

។
ែូ លចានោះ ោររិនម្ចនរបស់នត្ថិបបចា័

គ្បាសលៅរបស់ចិត្តែួងរន

លទោះ ជាោររិនម្ចនលដ្ឋ

ជាោរគ្បាសលៅលដ្ឋ

ឱ្យឱ្ោសែល់ចិត្ត

ែួ ងលគ្ោ

ឱ្យលកើត្លឡើង

រិនប្រនបានគ្បាសលៅលដ្ឋ

លទោះលទ្

លគ្ព្វោះលហត្ថា

លបើោររលត្់ លៅរបស់ចិត្តែួងរនលទោះរិនជា
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នត្ថិបបចា័

បចា

រ៊ឺ ជាោររលត្់ លៅលដ្ឋ

របស់ចិត្តែួងលទោះ

ក៏ជាវិរត្បបចា័

រិ នម្ចនន័

លហើ

រិ នបាន

សងគហវ ិភារ

ោរគ្បាសលៅ

ែូ ចជាចត្ិ ចិត្តរបស់

គ្ពោះ រហនត ។
ឧបម្ចែូ ចគ្ពោះអាទ្ិ ត្យ
លវោក្េៃនឹងរិ នគ្បាកែពនា៊ឺ

និ ងគ្ពោះចនោ

ធរោតគ្ពោះចនោរោះលឡើងកនង

លគ្ព្វោះគ្ពោះអាទ្ិត្យលៅរិនោន់ គ្បាសលៅ

ោលគ្ពោះអាទ្ិត្យបានគ្បាសលៅលហើ

លទោះ ពនា៊ឺរបស់គ្ពោះចនោលទ្ើ បគ្បាកែ

លឡើងបាន ។

លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ា ងណា ធរ៌ប្ែលជាវ ិរត្បបចា័

ែល់បចា

បបននធរ៌ រ៊ឺ ោរគ្បាសលៅក្នបចា័

ឧបត្ថរភឱ្យបចា

ជួ

ឧបោរៈ

ធរ៌ ម្ចន ំ ណាចជួ

បបននធរ៌ លកើ ត្លឡើងបានក៏ យ៉ាងលទោះប្ែរ ។

ប្ឆក្វិគត្បបឆចយ
័
ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ
លដ្ឋ

បចា័

ទរធរ៌ ជាបចា័

ែល់ទរធរ៌ ។

លដ្ឋ

លកខណៈ ោរគ្បាសលៅក្នបចា័

លដ្ឋ

ជាត្ិ ជា ននតរជាត្ិ ។

លដ្ឋ

ោល ជា ត្ី ត្ោល ។

លដ្ឋ

សត្តិ ជាជនកសត្តិ ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

២៤. អវិគត្បបឆច័យ
វ ិរត្បបចា័
សំលៅែល់ បចា័

លនោះ ព្វកយថា

ិ ត្ ប្គ្បថា រិ នោន់គ្បាសលៅ
វរ

ប្ែលឧបោរៈែល់បចា

គ្បាសចាកលៅ ឬរិ នោន់រលត្់លៅ និ ងបចា

បបននធរ៌ លៅម្ចន រិនោន់
បបននធរ៌ ប្ែលជា នកបាន

ទ្ទ្ួលឧបោរៈក៏លៅម្ចន លៅរិនោន់គ្បាសលៅែូចគន

វ ិរត្បបចា័

ទររូបជាបចា័

លទ្ើ បម្ចនបចា័

ែល់ទររូប

ែូ ចគននឹង ត្ថិបបចា័

លនោះ

ែល់លៅ ៥ ឬ ៦ គ្បលភទ្ ែូចគន រ៊ឺ
១. សហជាត្ វិរត្បបចា័
២. អាររោណបលរជាត្ វិរត្បបចា័
៣. វត្ថបលរជាត្ វិរត្បបចា័

បលរជាត្បបចា័

៤. បចាេជាត្ វិរត្បបចា័
៥. អាហារ វិរត្បបចា័
៦. ឥរនោិ

វ ិរត្បបចា័

ត្ថិបបចា័
ឱ្យល

វិរត្បបចា័

។

ោំង ៥ ឬ ៦ លនោះ ម្ចនលសចកដីនិង ងគធរ៌ ែូច

គ្រប់គ្បោរ

ប្ត្ ត្ថរបស់បចា័

ប៉ាលណាណោះ

ប្ែលបញ្ញ
ា ក់

ើញលសចកដីលផសងគន រ៊ឺ
ត្ថិបបចា័

លសចកដីថា វត្ថប្ែលម្ចនលៅលទោះជាបចា័

ឱ្យម្ចនវត្ថ

ែក្ទ្លកើ ត្លឡើងលទ្ៀត្ ។
ចំ ប្ណក

វិរត្បបចា័

លទោះ លសចកដីថា ជាបចា័

គ្បាសពី គន ។
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បចា័

របស់ ត្ថិបបចា័

ែូ ចគននឹ ងនត្ថិបបចា័
ត្ថិបបចា័

សងគហវ ិភារ

បចា

ិ ត្បបចា័
និ ង វរ

និ ងវ ិរត្បបចា័

ោំង ២ លនោះ ជាទ្ំ នង

។

លគ្ព្វោះោលម្ចនវត្ថរួ

លឡើង លទ្ើ បលធាើឱ្យម្ចនវត្ថរួ

លទ្ៀត្លកើ ត្លឡើង រ៊ឺ កនងឧបាទ្ ឋិ ត្ិ ភងគ របស់ចិត្ត និងលចត្សិក ។
ចំ ប្ណក វ ិរត្បបចា័

លទោះ

ចាកគនរិ នបាន ោលម្ចនវត្ថរួ

ជាបចា័

លដ្ឋ

ំ ណាចោរគ្បាស

លកើត្លឡើង វត្ថរួ

លទ្ៀត្លទ្ើបគ្ត្ូវលកើ ត្

លឡើង ឬម្ចនលៅជារូគន ។
ែូ លចានោះ

វិរត្បបចា័

លទ្ើបជាោរសប្រដងបញ្ញ
ា ក់ ត្ថិបបចា័

ពិ ត្គ្បាកែលៅថា ោរប្ែលម្ចនវត្ថរួ
ប្ែលជាផលក៏គ្ត្ូវម្ចនលឡើង
ោរប្ែលែូលចនោះលគ្ព្វោះថា
ធរ៌ ម្ចនជារួ
លដ្ឋ

លកើត្លឡើងលហើ

ពីលគ្ព្វោះលហត្ប្ែលម្ចនវត្ថរួ

ធរ៌ប្ែលជាលហត្ជាផលគនលទោះ

ជាបចា័
និ ងគ្ត្ូវជា

លហត្លនោះ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ោំងលទោះ លទ្ើបជា ត្ថិបបចា័
ែូ លចានោះលទ្ើ បចាំបាច់គ្ត្ូវលៅ

គន ។
ឧបម្ចែូ ចគ្ត្ី និងទ្ឹ ក ប្ែលគ្ត្ូវម្ចនលៅជារួ

គនរិ នបាន ប្ត្លបើធរ៌ណារិ នចាំបាច់គ្ត្ូវលៅជារួ
រិ នជា ត្ថិបបចា័
ែូ លចានោះ
រួ

លទ្ៀត្

គន លគ្ព្វោះធរោជាត្ិលទោះៗ នឹងគ្បាសចាកគនរិនបាន ។

ក៏ លគ្ព្វោះលហត្ធរ៌ោំងលទោះជា វ ិរត្បបចា័
ជារួ

វត្ថរួ

ឱ្យ

និង វិរត្បបចា័
ត្ថិបបចា័

គន និ ងលៅលផសង
គន ធរ៌ោំងលទោះក៏

។

និង វិរត្បបចា័

ោំង ២ លនោះ លទ្ើបគ្ត្ូវលៅជា

គន និងឧបោរៈែល់គននិ ងគន លទ្ើបម្ចនចំ នួន ងគធរ៌ និងគ្បលភទ្
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របស់បចា័

បចា

សងគហវ ិភារ

ែូ ចគន ។

តរប្ែលលព្វលរកលហើ
និ ង ងគធរ៌របស់បចា័

ោំង ស់លនោះ

ជាោរសប្រដងលសចកដី

២៤ ។

ត្លៅលនោះ

នឹងបានសប្រដងបចា័

លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នទររូប

តរគថាសងគហៈ រ៊ឺ
គាថាសង្គហទី ៥-៦
សប្ម្េង្បឆចយ
័
៦ រួក្
៥. ឆ្ោ ទរំ ត្ ទរសស

បញ្ាោ ទររូបិនំ

ឯកោ បន រូបសស

រូ បំ ទរសស លចកោ ។

៦. បញ្ា ត្ិតទររូបានិ
ទ្ា
បចា័

សស នវោ លចត្ិ
ោំង

ទរជាបចា័
រូបជាបចា័

ោំង
បចា័

៦ គ្បោរ រ៊ឺ ទរជាបចា័

ែល់ទរ ១ បចា័

ំ

ឆ្ពាិោ បចាយ កេំ ។

ែល់ទររូប ៥ បចា័

ទរ ២ បចា័
លត្ើបចា័

ទរសស ទ្វិោ ទ្ា

. ទរជាបចា័

ែល់ទរ ៦ បចា័

.

ែល់រូប ១ បចា័

.

. បញ្ា ត្ិត ទរ និងរូប ជាបចា័

. ទររូបោំង ២ ជាបចា័

ែល់ ទររូប ៩ បចា័

៦ គ្បោរ រប្រងម្ចនលដ្ឋ

ែល់

។

គ្បោរែូចលរដច?

២៤ ប្ចកលចញបានជា ៦ ពួក ប្ែលម្ចនលសចកដីលរអិត្

តរលំដ្ឋប់ ែូចត្លៅលនោះ
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សងគហវ ិភារ

បចា

១. នាម្ជាបឆចយ
័ ជួយឧបការៈ ដល់នាម្ ៦ បឆច័យ
១.(១) ចិ ត្ត និ ងលចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងនឹងរលត្់ លៅលដ្ឋ
ម្ចនរវងចលទាោះលទោះ ជាបចា័

ជួ

លកើត្លឡើងជាប់ ត្គនលៅលដ្ឋ

ំណាចក្ន

និ ងវ ិរត្បបចា័

នត្ថិបបចា័

១.(២)

ឧបោរៈែល់ចិត្ត និងលចត្សិកប្ែល
ននតរបបចា័

សរននតរបបចា័

។

ជវនចិ ត្តប្ែលលកើត្លឡើងរនៗ

ជាបចា័

ែល់ជវនចិ ត្តប្ែលជាជាត្ិ ែូចគនប្ែលលកើ ត្លគ្ោ
អាលសវនបបចា័

រិ ន

ជួ

ៗ លដ្ឋ

ឧបោរៈ
ំណាចក្ន

។

១.(៣) ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិ ត្តនិងលចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន
ជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់គននិងគនលដ្ឋ

ំណាចក្ន សរប

ត្តបបចា័

។

២. នាម្ជាបឆច័យជួយឧបការៈ ដល់នាម្រ ូប ៥ បឆច័យ
២.(១) ទរធរ៌ បានែល់ លហត្ ៦
ជាបចា័
លដ្ឋ

ជួ

ងគឈាន ៥

ងគររគ ៩

ឧបោរៈ ែល់ទររូប ប្ែលលកើ ត្លឡើងគ្ពរគនជារួ

ំណាចក្ន លហត្បបចា័

ឈានបបចា័

និ ងររគបបចា័

។

ខាួន

២.(២) ទរធរ៌ បានែល់ លចត្ទលចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរ
ជារួ

ទររូប ជាបចា័

ឧបោរៈែល់ទររូបប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

និងលចត្ទលចត្សិក ប្ែលលកើត្លផសងខណៈគនជារួ
លទោះរលត្់ លៅលហើ

ជាបចា័

ខាួន

ទររូប រ៊ឺ លចត្ទ

ឧបោរៈែល់ទររូបប្ែលលកើត្លឡើងខាង
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លគ្ោ

លដ្ឋ

បចា

ំណាចក្នករោបបចា័

ទនកខណិកករោបបចា័

បានែល់

សហជាត្ករោ

និង

។

២.(៣) វ ិបាកទរខនធ ៤ ជាបចា័

ជួ

និ ងឧបោរៈែល់រូបប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគនជារួ
វ ិបាកបបចា័

សងគហវ ិភារ

។

ឧបោរៈែល់គននិងគន
ខាួនលដ្ឋ

ំណាច

៣. នាម្ជាបឆចយ
័ ជួយឧបការៈដល់រ ូប ១ បឆចយ
័
ទរ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកធរ៌ប្ែលលកើត្លគ្ោ
ែល់រូបធរ៌ប្ែលលកើត្រន និងតំងលៅលដ្ឋ

ៗ ជាបចា័

ឧបោរៈ

ំណាចក្ន បចាេជាត្បបចា័

។

៤. រ ូបជាបឆចយ
័ ជួយឧបការៈដល់នាម្ ១ បឆចយ
័
ិ ា ណោត្ ៧ កនង
ឧបោរៈែល់វញ្ញ

រូប បានែល់ វត្ថរូប ៦ ជួ
បវត្តិោល

និ ងរូប

បញ្ា វ ិញ្ញាណវ ីេិ លដ្ឋ
បបចា័

បានែល់

បញ្ញ
ា ររោណ៍

ំណាចក្នបលរជាត្បបចា័

និងអាររោណបលរជាត្បបចា័

ជាបចា័

ឧបោរៈែល់

បានែល់ វត្ថបលរជាត្-

។

៥. បញ្ា ត្តិនាម្រ ូបទា ំង្ ៣ ជាបឆច័យជួយឧបការៈ ដល់នាម្ ២
បឆចយ
័
អាររោណ៍ ៦ បានែល់ ចិ ត្ត លចត្សិក រូប និព្វាន និ ងបញ្ា ត្ិ ត ជា
បចា័

ឧបោរៈែល់ចិត្តនិងលចត្សិក

លដ្ឋ
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បចា

និ ងឧបនិ សស

បបចា័

និ សស

និ ងបកត្ូបនិសស

បបចា័

កនងឧបនិ សស

បានែល់ អាររោណូបនិ សស
បបចា័

បបចា័

អាររោណូបនិ សស

បបចា័

បបចា័

ននតរូប-

។

ោំង ៣ លនោះ ម្ចនបរយ
ិ

១) អាររោណ៍ប្ែលរបបីលធាើឱ្យ

សងគហវ ិភារ

លសចកដីថា

កចិត្តទ្កដ្ឋក់ជាពិលសស លឈាោោះថា

។

២) ចិ ត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើ ត្លឡើងនឹងរលត្់លៅ លដ្ឋ
រវងចលទាោះលទោះឯង លឈាោោះថា
៣)

បបចា័

។

កសលធរ៌ ម្ចនោរៈ ជាលែើរ កសលធរ៌ ម្ចរសោធ

ជាលែើរ លសចកដីសខោ
អាស្ស័

ននតរូបនិ សស

រិនម្ចន

ោំងលនោះ

កសលធរ៌ជាលែើ រ

ទ្កខោ

ជាបចា័

ជួ

បរគល អាហារ អាោសទ្ី លៅ
ឧបោរៈែល់ធរ៌ោំង

ម្ចន

ោំងខាងកនងនិ ងខាងលគ្ៅតរសររួរកដី

ប្ែលម្ចនកម្ចាំងខាាំងោាជាបចា័
លឈាោោះថា បកត្ូ បនិ សស

ជួ

បបចា័

និងករោ

ឧបោរៈែល់វ ិបាកទរខនធ ៤ កដី

ោំង ស់ ។

៦. នាម្រ ូបជាបឆចយ
័ ជួយឧបការៈ ដល់នាម្រ ូប ៩ បឆច័យ
លដ្ឋ

គ្បលភទ្របស់បចា័

ធិ បត្ិ បបចា័
និ សស
ិ ប
វប

បបចា័
ត្តបបចា័

កនងបចា័

បានែល់

សហជាត្បបចា័

ញ្ា រញ្ា បបចា័

អាហារបបចា័
ត្ថិបបចា័

ោំង ៩ លនោះ

ឥរនោិ

បបចា័

វិរត្បបចា័

ភិ ធរោត្ថវ ិភាវ ិនី ែីោបរិយ
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ថា

ភិធរោត្ថសងគហ

៦.(១)

បចា

ធិបត្ិបបចា័

ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

អាររោណ៍ ប្ែលរបបីលធាើឱ្យ
បចា័

ជួ

សងគហវ ិភារ

ឧបោរៈែល់ទរ លដ្ឋ

កចិត្តទ្កដ្ឋក់ជាពិលសស ទររូប ជា
ំ ណាចក្ន អាររោណាធិ បត្ិបបចា័

។

ងគ ធិបត្ី ៤ ម្ចនឆ្ទោធិបត្ិជាលែើរ ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ
ទរខនធ ៤ ជាបចា័
ខាួន លដ្ឋ

ជួ

ឧបោរៈែល់ទររូប ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ំណាចក្នសហជាតធិ បត្ិ បបចា័

៦.(២) សហជាត្បបចា័

។

ម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ

ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ជាបចា័
គននិ ងគន

និងជួ

ឧបោរៈែល់គននិងគន និងជួ

រូបប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

។
ហទ្

ខាួន លដ្ឋ

ឧបោរៈ

ំ ណាច សហជាត្-

ញ្ា រញ្ា បបចា័

ំ ណាចសហជាត្បបចា័

ជួ

។

ម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ

ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ជាបចា័
គននិ ងគន លដ្ឋ

លដ្ឋ

វត្ថ និងវិបាកទរខនធ ៤ កនងបែិសនធិោល ជាបចា័

ឧបោរៈែល់គននិងគន លដ្ឋ
៦.(៣)

ខាួន

។

រហាភូត្រូប ៤ ជាបចា័
បបចា័

ឧបោរៈែល់

ឧបោរៈែល់រូបប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ំ ណាចសហជាត្បបចា័
ែល់ឧបាោ

ជួ

ំ ណាច ញ្ា រញ្ា បបចា័
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។

ជួ

ឧបោរៈែល់

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

រហាភូត្រូប ៤ ជាបចា័
ញ្ា រញ្ា បបចា័

ឧបោរៈែល់គននិងគន លដ្ឋ

។

ឧបោរៈែល់គននិងគន លដ្ឋ
៦.(៤) និ សស

បបចា័

ំណាច ញ្ា រញ្ា បបចា័

និងជួ

បបចា័

រហាភូ ត្រូប ៤ ជាបចា័
ឧបោរៈែល់ឧបាោ
គននិ ងគន លដ្ឋ

៦.(៥) អាហារបបចា័
លដ្ឋ

ខាួន

។
ជួ

ជួ

លដ្ឋ

ឧបោរៈែល់គននិ ងគន និងជួ

ំណាចក្នសហជាត្និ សស

ំ ណាចក្នវត្ថបលរជាត្និ សស

រូបោ

ឧបោរៈែល់

រូប ោំង ២ យ៉ា ងលនោះ ជាបចា័

វត្ថរូប ៦ ជាបចា័

រូបអាហារ

ជួ

ឧបោរៈែល់រូបប្ែលលកើ ត្គ្ពរជារួ

ំ ណាចសហជាត្និ សស

។

ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិ ត្តនិងលចត្សិក ជាបចា័
គននិ ងគន

ំណាច

វត្ថរូប និងវ ិបាកទរខនធ ៤ កនងបែិសនធិោល ជាបចា័

ហទ្
ជួ

ជួ

សងគហវ ិភារ

បបចា័

ឧបោរៈែល់

។

ិ ា ណោត្ ៧ លដ្ឋ
ឧបោរៈែល់វញ្ញ

បបចា័

។

ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

ប្ែលរបបីលធាើឱ្យជាែំ ជាបចា័
ំណាចរូបអាហារបបចា័

ជួ

ខាួន លដ្ឋ
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ែល់

។

ទរអាហារ ៣ ម្ចនផសាហារជាលែើ រ ជាបចា័
ែល់ទររូបប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ

ឧបោរៈ
ជួ

ឧបោរៈ

ំណាចទរអាហារបបចា័

។

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

៦.(៦) ឥរនោិ

បបចា័

ម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ

បសាទ្រូបោំង ៥ ជាបចា័
៥ លដ្ឋ

ំ ណាចវត្ថបលរជាត្ិ រនោិ
ិ ិ រនោិ
រូបជី វត្
ទរឥរនោិ

ជួ

ជាបចា័

ិ ិ រនោិ
ំណាចរូបជីវត្

លដ្ឋ

ជួ

ឧបោរៈែល់បញ្ាវិញ្ញាណោត្

បបចា័

ជួ

បបចា័

។

ឧបោរៈែល់ឧបាទ្ិ ននរូប (ករោជរូប)
។

ងគធរ៌ ៨ ម្ចនជីវ ិត្ិរនោិ

លចត្សិក ជាលែើរ ជាបចា័

ឧបោរៈែល់ទររូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន លដ្ឋ

បបចា័

ំណាច សហជាត្ិរនោិ

-

។
៦.(៧) វិបប
ហទ្

ចិ ត្តជារួ

ត្តបបចា័

ម្ចន ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ

វត្ថរូប ជាបចា័

លចត្សិក ជាបចា័

ិ ប
ំ ណាចក្នសហជាត្វប

ជួ

ឧបោរៈែល់វ ិបាកទរខនធ ៤ និង

ឧបោរៈែល់រូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន លដ្ឋ

ត្តបបចា័

។

ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិ ត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លគ្ោ
ឧបោរៈែល់រូបោ
ត្តបបចា័

ប្ែលលកើត្រនៗ

លដ្ឋ

។

វត្ថរូប ៦ កនងបវត្តិោល ជាបចា័
លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ិ ប
ំណាចក្នវត្ថបលរជាត្វប

ត្តបបចា័
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ៗ ជាបចា័

ំណាចក្នបចាេជាត្វិបប-

ិ ា ណោត្ ៧
ឧបោរៈែល់វញ្ញ
។

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

បចា

គាថាសង្គហទី ៧
៧. សហជាត្ំ បលរជាត្ំ

បចាេជាត្ញ្ា សពាថា

កពឡី ោលោ អាហាលោ

ិ រិ ចា
រូបជី វត្

បញ្ាវិលោ លហាត្ិ

បបចាលយ

ត្ថិបចា័
បលរជាត្ិ បចា័
ជាអាហារបចា័
៦.(៨)
ឧបោរៈគនលដ្ឋ
បានលទ្ៀត្នី រួ

ត្ថិ-

និ ង វ ិរត្បចា័

ត្ថិបបចា័

និង

វិរបបចាលយ ច ។

លនោះម្ចន ៥ យ៉ា ងរ៊ឺ សហជាត្បចា័

១ បចាាជាត្បចា័
ិ ិរនោិ
និ ងរូបជី វត្

នតិ ។
១

១ គ្រប់គ្បោរ កវលិង្កាោហារប្ែល
បចា័

ិ ត្បបចា័
វរ

។
រ៊ឺ បចា័

និងបចា

បបននធរ៌

ោរម្ចនលៅ នឹងរិ នោន់ គ្បាសលៅ លៅប្ចកលចញលៅ
ៗ ៥ បចា័

១) សហជាត្ត្ថិបបចា័

រ៊ឺ

និង សហជាត្ វ ិរត្បបចា័

រូបទរប្ែល

លកើ ត្គ្ពរគនលទោះលៅម្ចន និងរិ នោន់គ្បាសលៅ លទ្ើ បជាបចា័
២) បលរជាត្ត្ថិបបចា័
លកើ ត្រននិ ងតំងលៅ

និ ងបលរជាត្ វ ិរត្បបចា័

លៅរិនោន់គ្បាសលៅ

បាន ។

រូបធរ៌ប្ែល

លទ្ើបជាបចា័

ែល់ទរ

ធរ៌ បាន ។
៣) បចាេជាត្ត្ថិបបចា័
លកើ ត្ខាងលគ្ោ

ជាបចា័

ិ ត្បបចា័
និ ងបចាេជាត្ វរ

ឧបោរៈែល់រូបធរ៌ ប្ែលលកើ ត្រន និ ងតំង

លៅ រិ នោន់គ្បាសលៅលទ្ើ បជាបចា័
៤) អាហារត្ថិបបចា័

ទរធរ៌ប្ែល

បាន ។

និងអាហារ វ ិរត្បបចា័

កវលិង្កាោហារ រ៊ឺ

រូបអាហារប្ែលលៅម្ចន រិនោន់ គ្បាសលៅ លទ្ើ បជាបចា័
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ែល់រូបធរ៌

ភិធរោត្ថសងគហ

ែក្ទ្បាន ។
៥)

សងគហវ ិភារ

បចា

ឥរនោិ

ត្ថិបបចា័

និ ងឥរនោិ

ិ ិរនោិ
រូបជី វត្

វិរត្បបចា័

ប្ែលលៅម្ចន និ ងរិនោន់គ្បាសលៅ រប្រងជាបចា័

ជួ

ឧបោរៈែល់

ឧបាទ្ិ ននរូប រ៊ឺ ករោជរូបបាន ។
អាររោ ណូបនិ សស

ករោ ត្ិ ថបចាល

ស

ច

សលពាបិ

បចាយ

សលម្ចោនំ រចេ និ ត ។
លបើ និងសប្រដងបចា័

លដ្ឋ

រប្រងរួរចោះកនង ៤ បចា័
ករោបបចា័
គ្រប់ បចា័
ស់ បចា័

គ្រប់ បចា័
គ្រប់ បចា័

គ្រប់ បចា័

កនងឧបនិ សស
៣. បចា័

បចា័

៤. បចា័

បែិ សនធិ

បបចា័

ត្ថ រ៊ឺ

ប្ែលរិ នជាអាររោណ៍លទោះរិ នម្ចន បចា័
បានោំង ស់ ។

សទ្ធប្ត្ជាលហត្ប្ែលឱ្យលកើ ត្ផលបានោំង

ជាលហត្ក្នោរលធាើ ែូលចានោះបចា័

គ្រប់បចា័

បាន ។

គ្រប់បចា័

សហជាត្រូបនតិ

ឧបនិ សស

បាន ។

គ្រប់ បចា័

លៅម្ចន បចា័

ោំង ស់លនោះ

លទ្ើបជាលហត្ម្ចនកម្ចាំងឱ្យលកើត្ផល លទ្ើ បរួរចោះ

លទ្ើ បរួរចោះកនងករោបបចា័
បចា័

ោំង ស់លដ្ឋ

លទ្ើ បរួរចោះកនងអាររោណបបចា័

២. បចា័

បចា័

រ៊ឺ អាររោណបបចា័

និ ង ត្ថិបបចា័

១. បចា័

សលងខបលហើ

រប្រងម្ចនលៅលដ្ឋ

គ្រប់បចា័
បលនត្ថ

សភាវបររត្ថ លគ្ព្វោះ

លទ្ើបរួរចោះកនង ត្ថិបបចា័
សពាតថបិ

បវលត្ត

បាន ។

ចិ ត្តសរដ្ឋាទនំ ,

ំ កែតតរូបានញ្ា វលសន ទ្វិធំ លហាត្ីត្ិ លវទ្ិ ត្ពាំ ។
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បចា

កនងបដ្ឋានន័

លនោះថា

សងគហវ ិភារ

សហជាត្រូប

កនងសហជាត្ជាត្ិ ទ្ូលៅ

ោំង ស់លទោះ ប្ចកលចញជា ២ យ៉ា ង លដ្ឋ

គ្បលភទ្ក្នចិ ត្តជរូបប្ែល

លកើ ត្កនងបវត្តិោល និងករោជរូបប្ែលលកើ ត្កនងបែិសនធិោល ែូ លចនោះ ។
បឆចយ
័ សភាគ
កនងបចា័

២៤ លនោះ របបីគ្ជាបគ្បលភទ្របស់បចា័

លកើត្រួរគនបាន និ ងបចា័

ខាោះគ្ត្ូវលកើត្រួរគនពិត្គ្បាកែជានិចា បចា័

លកើ ត្រួរគនលនោះ លៅថា បចា័

លៅក៏ រួរនឹ ងបានគ្ជាបរូលដ្ឋានរបស់បចា័

កនងររពីររហាបដ្ឋានត្

ប្ែលលកើត្រួរគនបានថា

គ្បលភទ្ណា ម្ចនលសចកដីនិង ងគធរ៌ប្ែលចូលគនបាន ោំងលនោះ

បានបរយ
ិ
បចា័

ប្ែល

សភារៈ ។

លែើ របីគ្បលយជន៍ក្នោរសិកាស្សាវគ្ជាវ
បចា័

លផសងៗ ប្ែល

បចា័

២៤

និងចាត្់បចា័

ជាត្ិរបស់បចា័

លដ្ឋ

ពិសាដរលចញលៅបានែល់លៅ

៥២

គ្បលភទ្ប្ែលចូលគនបាន ទ្កជាគ្បលភទ្ៗ លៅថា

ប្ែលម្ចនែូចត្លៅលនោះ ។
ជាត្ិរបស់បឆច័យ

កនងបចា័

២៤ ឬ ៥២ ប្ចកលចញជាជាត្ិបាន ៩ ជាត្ិ រ៊ឺ

១. សហជាត្ជាត្ិ = បចា័
២. អាររោណជាត្ិ = បចា័
៣. ននតរជាត្ិ = បចា័

និ ងបចា
លដ្ឋ

បបននធរ៌លកើត្គ្ពរគន ។

ភាពជាអាររោណ៍ ។

រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្រលត្់ជាប់ត្
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គនលដ្ឋ

បចា

រិ នម្ចនរវងចលទាោះ ។
៤. វត្ថបលរជាត្ជាត្ិ = បចា័

រ៊ឺ វត្ថរូប ៦ ប្ែលលកើ ត្រន ។

៥. បចាេជាត្ជាត្ិ = បចា័

រ៊ឺ ចិ ត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើង

ខាងលគ្ោ

។

៦. អាហារជាត្ិ = បចា័
ិ ិ រនោិ
៧. រូបជី វត្

រ៊ឺ រូបអាហារ ។

ជាត្ិ = បចា័

៨. បកត្ូបនិសស

ជាត្ិ = បចា័

រ៊ឺ ជី វ ិត្រូប ។
រ៊ឺ លហត្ធរ៌ប្ែលបានលធាើលហើ

៩. ទនកខណិកករោជាត្ិ = បចា័
លហើ

។

រ៊ឺ លចត្ទប្ែលបានសលគ្រច

កនង ត្ី ត្ ។
សលរង្កគោះបចា័
១. បចា័

៥២ ប្ែលជាសភារៈគនតរជាត្ិ របស់ បចា័

សភាររបស់សហជាត្ជាត្ិ ម្ចន ១៥ បចា័

១ លហត្បបចា័
៤ ញ្ា រញ្ា បបចា័

, ២ សហជាតធិបត្ិបបចា័

, ៥ សហជាត្និសស

បបចា័

៧ វិបា កបបចា័

, ៨ ទរអាហារបបចា័

១០ ឈានបបចា័

, ១១ ររគបបចា័

វ ិបប

សងគហវ ិភារ

ត្តបបចា័

, ១៤ សហជាត្ត្ថិបបចា័

, ៣ សហជាត្បបចា័

,

, ៦ សហជាត្ករោបបចា័

,

, ៩ សហជាត្ិ រនោិ

, ១២ សរប

បានែល់

ត្តបបចា័

បបចា័

,

, ១៣ សហជាត្-

, ១៥ សហជាត្ វ ិរត្បបចា័

។

សហជាត្សភាគៈមន ៣ យ៉ាង្
១. រហាសហជាត្ ៤ បចា័

សហជាត្ត្ថិ, សហជាត្ វ ិរត្ ។

រ៊ឺ សហជាត្, សហជាត្និ សស
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ិ ប
វប

បចា

២. រជឈិរសហជាត្ ៤ បចា័

ញ្ា រញ្ា , វ ិបាក, សរប

រ៊ឺ

ត្ត,

ត្ត ។
៣. ខទ្ោកសហជាត្ ៧ បចា័

ឥរនោិ

សងគហវ ិភារ

, ឈាន, និ ងររគបបចា័
បចា័

រ៊ឺ លហត្,

ធិបត្ិ, ករោ, អាហារ,

។

ប្ែលជាទ្ី តំងក្នសងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ទររូបោំង ស់ បណា
ដ

ិ កដី គ្ត្ូវចូ លលៅកនង
សង្កខរលោកនិងជាវត្ថប្ែលម្ចនជីវ ិត្ ឬរិ នម្ចនជីវត្
បចា័

៤ យ៉ា ងលនោះ រ៊ឺ រហាសហជាត្បបចា័

សពាដ្ឋានិ កបបចា័

លនោះោំង ស់ លៅថា

។

ចំ ប្ណកែ៏លសស ២០ បចា័
ជាទ្ី តំងក្នសងខត្ធរ៌

លទ្ៀត្ ជា សពាដ្ឋានិ កបបចា័

រិ នទ្ូលៅោំង ស់

សងខត្ធរ៌ ប្ែលជាប់ោក់ ទ្ង់ជារួ

ជាបចា័

រ៊ឺ

បានចំ លព្វោះប្ត្

ខាួនប៉ា លណាណោះ ។

២. បឆចយ
័ សភាគៈរបស់អារម្មណជាត្ិ មន ១២ បឆច័យបានដល់
១ អាររោណបបចា័
និ សស

បបចា័

ត្ថិបបចា័
បត្ិ បបចា័
ត្បបចា័

, ២ អាររោណាធិបត្ិបបចា័

, ៤ អាររោណបលរជាត្បបចា័

ិ ត្បបចា័
, ៦ អាររោណបលរជាត្ វរ
, ៨ វតថររោណបលរជាត្និសស

ិ ប
, ១០ វតថររោណបលរជាត្វប

ជាត្ត្ថិបបចា័

, ៥ អាររោណបលរជាត្, ៧ វតថររោណបលរជាតធិ-

បបចា័

, ៩ វតថររោណបលរជា-

ត្តបបចា័

, ១១ វតថររោណបលរ-

, ១២ វតថររោណបលរជាត្ វិរត្បបចា័
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បចា

សងគហវ ិភារ

៣. បឆច័យសភាគៈរបស់អននតរជាត្ិ មន ៧ បឆច័យ បានដល់
១

ននតរបបចា័

, ២ សរននតរបបចា័

, ៣

ននតរូបនិ សស

-

បបចា័

, ៤ អាលសវនបបចា័

, ៥

ននតរករោបបចា័

(ររគ ៤ ជា ននតរ-

បបចា័

ែល់ផល ៤), ៦ នត្ថិបបចា័

, ៧ វិរត្បបចា័

។

៤. បឆច័យសភាគៈរបស់វត្ថុបុច្រជាត្ជាត្ិ មន ៦ បឆច័យ
បានដល់
១ វត្ថបលរជាត្និសស
ត្វ ិបប

ត្តបបចា័

បបចា័

, ២ វត្ថបលរជាត្បបចា័

, ៤ វត្ថបលរជាត្ត្ថិបបចា័

៦ វត្ថបលរជាត្ិ រនោិ

បបចា័

, ៣ វត្ថបលរជា-

, ៥ វត្ថបលរជាត្ វ ិរត្បបចា័

,

។

៥. បឆចយ
័ សភាគៈរបស់បចាេជាត្ជាត្ិ មន ៤ បឆច័យ បានដល់
១ បចាេជាត្បបចា័
ត្ថិបបចា័

ិ ប
, ២ បចាេជាត្វប

, ៤ បចាេជាត្ វិរត្បបចា័

ត្តបបចា័

, ៣ បចាេជាត្-

។

៦. បឆចយ
័ សភាគៈរបស់អាហារជាត្ិ មន ៣ បឆច័យ បានដល់
១ រូបអាហារបបចា័
វ ិរត្បបចា័

, ២ រូបអាហារត្ថិបបចា័

។
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បចា

សងគហវ ិភារ

៧. បឆច័យសភាគៈរបស់រ ូបជីវិត្ិរនទិយជាត្ិ មន ៣ បឆច័យ
បានដល់
ិ ិរនោិ
១ រូបជីវត្
រនោិ

វិរត្បបចា័

បបចា័

ិ ិរនោិ
, ២ រូបជីវត្

ត្ថិបបចា័

ិ ិ, ៣ រូបជីវត្

។

៨. បក្ត្ូបនិសសយជាត្ិ មន ១ បឆច័យ បានដល់
១. បកត្ូ បនិសស

បបចា័

។

៩. នានក្ខណិក្ក្ម្មជាត្ិ មន ១ បឆច័យ បានដល់
១. ទនកខណិកករោបបចា័

។

សប្ម្េង្បឆចយ
័
២៤ ប្ដលជាបឆចយ
័ សភាគៈ និង្បឆចយ
័ វិសភាគៈ
បចា័

ប្ែលជាសភារៈ តរ ែាកថាបញ្ា បករណ៍ ម្ចន ២ ពួ ក

ប្ែលលគ្ៅពីសហជាត្ជាត្ិ ១៥ បចា័
បឆចយ
័ សភាគៈទី ១
ននតរបបចា័
អាលសវនបបចា័

សរននតរបបចា័

នត្ថិបបចា័

វិរត្បបចា័
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ននតរូបនិ សស
រួរជា ៦ បចា័

។

បបចា័

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

បឆចយ
័ សភាគៈទី ២
អាររោណបបចា័
បបចា័

អាររោណាធិ បត្ិបបចា័

រួរជា ៣ បចា័
បចា័

អាររោណូបនិសស

-

។

សភារៈែ៏លសស រ៊ឺ សហជាត្ជាត្ិ ១៥ បចា័
បឆច័យប្ដលជាវិសភាគៈ ៤ គូ

បលរជាត្បបចា័

បចា័

វិសភារៈ រូ ទ្ី ១

ជារួ

បចាេជាត្បបចា័

។

បឆចយ
័ វិសភាគៈ គូទី ២
សរប

ត្តបបចា័

ជារួ

វិបប

ត្តបបចា័

។

បឆចយ
័ វិសភាគៈ គូទី ៣
ត្ថិបបចា័

ជារួ

នត្ថិបបចា័

។

បឆចយ
័ វិសភាគៈ គូទី ៤
ិ ត្បបចា័
វរ

ជារួ

ិ ត្បបចា័
វរ

។

សប្ម្េង្បឆចយ
័
២៤ ោម្កាល ៣
១. បចា័

ប្ែលជាបចាបបននោល ម្ចន ១៥ បចា័

១ លហត្ បបចា័

, ២ សហជាត្បបចា័
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,៣

បានែល់
ញ្ា រ ញ្ា បបចា័

,

បចា

សងគហវ ិភារ

, ៦ បចាេជាត្បបចា័

, ៧ វ ិបាក-

ភិធរោត្ថសងគហ

៤ និសស
បបចា័

បបចា័

, ៥ បលរជាត្បបចា័

, ៨ អាហារបបចា័

១១ ររគបបចា័

, ១២ សរប

បបចា័

វិរត្បបចា័

, ១៥

២.បចា័
១

, ៩ ឥរនោិ

បបចា័

ត្តបបចា័

, ១៣ វ ិបប

រួរជា ១៥ បចា័

, ២ សរននត រ បបចា័

ិ ត្បបចា័
, ៥ វរ

៣. បចា័

រួរជា ៥ បចា័

ត្តបបចា័

, ១៤

ត្ថិ-

បានែល់

, ៣ អាលសវនបបចា័

,

។

បានោំ ងបចាបបននោលនិ ង ត្ី ត្ោល ម្ចន ១ បចា័

រ៊ឺ ករោបបចា័

( សហជាត្ករោ ជាបចាបបននោល ទនកខណិកករោ

ជា ត្ីត្ោល)
៤. បចា័

,

។

ប្ែលជា ត្ី ត្ោល ម្ចន ៥ បចា័

ននត រ បបចា័

៤ នត្ថិបបចា័

, ១០ ឈានបបចា័

ប្ែលបានកនងោលោំ ង ៣ និ ងោលវិរត្តិ ម្ចន ៣ បចា័
បានែល់

១ អាររោណបបចា័
រួរជា ៣ បចា័

, ២

ធិបត្ិបបចា័

។

- 309 -

, ៣ ឧបនិសស

បបចា័

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

បចា

សប្ម្េង្បឆចយ
័
២៤ ច្ោយអំណាឆឧបការៈដល់ បឆចយប
ុ បននធម្៌
(ច្ោយក្ិឆច)
១. ជនកបបចា័

បចា័

ធរ៌ លកើត្លឡើង ម្ចន ៨ បចា័
១

ននតរបបចា័

៤ បកត្ូ បនិសស
បបចា័

ែល់បចា
បបចា័

,៣

, ៥ អាលសវនបបចា័

ិ ត្បបចា័
, ៨ វរ

២. ឧបត្ថរភកបបចា័

ននតរូបនិសស

បបចា័

,

, ៦ ទនកខណិកករោ-

រួរជា ៨ បចា័

សំលៅែល់ បចា័

បបននធរ៌ លដ្ឋ

បបនន

រ៊ឺ

, ២ សរននតរបបចា័

បបចា័

, ៧ នត្ថិបបចា័

ប្ែលម្ចន ំណាចឧបោរៈឱ្យបចា

។

ប្ែលម្ចន ំណាចឧបោរៈ

ឧបត្ថរភកសត្តិ ម្ចន ១ បចា័

រ៊ឺ បចាេជាត្-

។
៣. ជនោជនកឧបត្ថរភកបបចា័

បចា

បបននធរ៌ លដ្ឋ

បចា័

រ៊ឺ

ត្បបចា័

, ២ អាររោណបបចា័
,៥

ញ្ា រញ្ា បបចា័

, ៨ អាររោ ណូបនិ សស

១០ វ ិបាកបបចា័

ឧបោរៈែល់

ំណាចជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ម្ចន ១៨

១ លហត្បបចា័
៤ សហជាត្បបចា័

សំលៅែល់ បចា័

បបចា័

, ១៤ ររគបបចា័

១៧

ត្ថិបបចា័

, ១៨

បបចា័

ត្តបបចា័

បបចា័
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។

,

, ១៣ ឈាន-

, ១៦ វិបប

រួរជា ១៨ បចា័

,

, ៧ បលរជា-

, ៩ សហជាត្ករោ បបចា័

, ១២ ឥរនោិ

, ១៥ សរប
វ ិរត្បបចា័

, ៦ និសស

បបចា័

, ១១ អាហារបបចា័

, ៣ អាររោណាធិបត្ិ បបចា័

ត្តបបចា័

,

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

ឆំណុឆសំគាល់
ោរប្ចកបចា័

លដ្ឋ

២៤ លនោះ ម្ចនោរបរ ិយ

ំណាចឧបោរៈែល់បចា
ឧបនិសស

បបចា័

បបននធរ៌ កនងបចា័

និ ង ករោបបចា័

ទ្កលដ្ឋ

ពិ សាដរ ោលរួរ ំណាចឧបោរៈោំង ៣ យ៉ា ង លទ្ើបម្ចនចំនួនលគ្ចើ ន
ជាង ២៤ បចា័

។
សប្ម្េង្បឆច័យ ២៤ ោម្ភូម្ិ ៣

១. បញ្ា លវោរភូ រិ បចា័
២. ចត្លវោរភូ រិ បចា័
១ បលរជាត្បបចា័

ោំង ២៤ រប្រងលកើត្បាន ។
២១ រប្រងលកើ ត្បាន លវៀរបចា័

, ២ បចាេជាត្បបចា័

, ៣ វិបប

ត្តបបចា័

៣ រ៊ឺ

បចា័

ោំង

៣ លនោះ រប្រងរិនលកើ ត្កនងចត្លវោរភូ រិ លគ្ព្វោះរិនម្ចនរូបធរ៌ ម្ចនប្ត្
ទរធរ៌ ប្ត្ងរា៉ា ង ។
ចំប្ណកបចា័

២១ លគ្ៅពីលទោះ រប្រងលកើត្បានកនងចត្លវោរភូរិ។

៣. ឯកលវោរភូ រិ កនងឯកលវោរភូរិ រ៊ឺ ភូ រិប្ែលម្ចនរូបកខនធ
ប្ត្រា៉ា ង ម្ចនបចា័

លកើ ត្បាន ៧ បចា័

១ សហជាត្បបចា័
៤ ករោបបចា័

, ៥ ឥរនោិ

, ២
បបចា័

បានែល់

ញ្ា រញ្ា បបចា័
,៦

ត្ថិបបចា័
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, ៣ និ សស
,៧

បបចា័

ិ ត្បបចា័
វរ

។

,

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

បចា

បឆេម្
ិ គាថាននបោានន័យ
គាថាសង្គហទី ៨-៩
៨. ឥត្ិ លត្ោលិ ោ ធម្ចោ

ោលរតត ច សរភវ

ជឈត្តញ្ា ពហិោធ ច

សងខតសងខត ត្ថា ។
ិ ឋិ ត
វលសន ត្ិ វោ

៩. បញ្ា ត្ិតទររូបានំ

ី ត្ិ សពាថា ។
ចត្វស

បចាយ ទរ បដ្ឋាលន
លដ្ឋ

គ្បោរែូលចនោះ ធរ៌ោំង

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងោលោំង

៣ និងរួចចាកោលោំ ង ៣ បានតរសររួរ ឬោំងប្ែលជាប្ផនកខាង
កនងនិ ងប្ផនកខាងលគ្ៅ ោំងជាសងខត្ធរ៌ និង សងខត្ធរ៌រប្រងតំងលៅ
លដ្ឋ

អាោរ ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ បញ្ា ត្ិត ១ ទរ ១ និងរូប ១ លឈាោោះថា បចា័

២៤ កនងររពីរបដ្ឋានលដ្ឋ

គ្បោរោំងពួ ង ។
បញ្ា ត្ិធ
ត ម្៌

បចា

សងគហវ ិភារ សប្រដងនូវធរ៌ប្ែលជាលហត្និងផល ោក់ទ្ង

គនជា ២ ន័

រ៊ឺ បែិចាសរបាទ្ន័

គ្រប់ គ្គន់លហើ

ប្ត្គថាសងគហៈទ្ី ៩ ប្ែលសប្រដងថាបចា័

ោលលព្វលលដ្ឋ

និង បដ្ឋានន័

ទ្កជាោរ
២៤ លនោះ

គ្បលភទ្ក្ន ងគធរ៌ម្ចន ៣ យ៉ា ង បានែល់ បញ្ា ត្ិតធរ៌

ទរធរ៌ និងរូបធរ៌ ។
សគ្ម្ចប់ទរធរ៌ និ ងរូបធរ៌ បានសប្រដងរកលហើ
បរ ិយ

លដ្ឋ

លនក

ចំប្ណកបញ្ា ត្ិលត ទោះ ម្ចនសប្រដងទ្កគ្ត្ឹ រប្ត្ជាចំប្ណកត្ិ ចត្ួច
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ភិធរោត្ថសងគហ

លដ្ឋ

បចា

សងគហវ ិភារ

លហត្លនោះ គ្ពោះ នរោធចារយលទ្ើបសប្រដងបញ្ា ត្ិតធរ៌ បប្នថរទ្កកនង

លពលលគ្ោ

បចា័

សងគហវ ិភារ តរលសចកដីប្ែលទំរកសប្រដងែូ លចនោះ

សប្ម្េង្ច្សឆក្េីរបស់រ ូបនាម្ច្ោយអភិធម្មន័យ
ត្ត្ថ រូបធម្ចោ រូបកខលទធវ, ចិត្តលចត្សិ កសង្កខត ចតតលោ
ខទធ, និ ព្វានលញ្ាត្ិ បញ្ាវិធរបិ

រូ បិលទ

រូបនតិ ច ទរនតិ ច បវចាត្ិ ។

កនងលសចកដីក្ន ភិធរោលទោះ របបីគ្ជាបរូបធរ៌ បានែល់ រូបកខនធ
ចិ ត្តនិងលចត្សិក ប្ែលជាសងខត្ធរ៌ បានែល់ ទរខនធ ៤ ជា រូបធរ៌
និ ងនិ ព្វាន ក៏ជា រូបធរ៌ រួរោំង ៥ យ៉ា ងលនោះ រ៊ឺ ទរខនធ ៤ និងនិ ព្វាន
១ លៅថា

រូប ក៏បាន លៅថា ទរ ក៏ បាន ។
សប្ម្េង្ច្សឆក្េីរបស់បញ្ា ត្តិ

ត្លត

វលសសា បញ្ា ត្ិត បន បញ្ញាបិ

តត បញ្ា ត្ិត, បញ្ញាបនលត

បញ្ា ត្ីតត្ិ ច ទ្វិោ លហាត្ិ ។
ចំ ប្ណកលសចកដីប្ែលសល់ពីរូបធរ៌ និង រូបធរ៌ លៅថា បញ្ា ត្ិត
បញ្ា ត្ិធ
ត រ៌ ោលលព្វលលដ្ឋ

គ្បលភទ្ធំ ៗ ម្ចន ២ យ៉ា ង រ៊ឺ

ត្ថបញ្ា ត្ិ ត សំលៅែល់ លសចកដី រ៊ឺ វត្ថ លរឿងោ៉ា វលផសងៗ ប្ែលរបបី
ឱ្យែឹ ងបាន ។
សទ្ោបញ្ា ត្ិត សំលៅែល់ សំលឡង រ៊ឺ ព្វកយនិ យ
ែឹ ងលសចកដី រ៊ឺ វត្ថ លរឿងោ៉ា វ និងសភាវបររត្ថធរ៌បាន ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

អត្ថបញ្ា ត្តិ
ត្ថបញ្ា ត្ិ ត

ជាបញ្ា ត្ិត

លដ្ឋ

អាស្ស័

អាោរគ្បគ្ពឹ ត្លត ៅរបស់

រូបធរ៌ោំងប្ែលម្ចនជីវ ិត្ និងរិនម្ចនជីវ ិត្ អាស្ស័

គ្ពោះអាទ្ិត្យ គ្ពោះចនោ

ជាលែើរ ប្ត្ងតំងព្វកយលឡើងសគ្ម្ចប់លៅ ប្ចក ត្ថបញ្ា ត្ិត លចញបានជា
៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ
១. សទតនបញ្ា ត្ិត បញ្ា ត្ិតលដ្ឋ
រហាភូ ត្រូប ប្ែលសប្រដងគ្ទ្ង់ គ្ោ

អាស្ស័

អាោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់

សណា
ា នរបស់វត្ថលទោះៗ តរភាព

ជាក់ ប្សដងរបស់ធរោជាត្ិ រកលៅ ែូចជា ប្ផនែី ភនំ សោឹង

ូរ ទ្លនា

រហាសរគ្ទ្ ជាលែើរ ។
២. សរូ ហបញ្ា ត្ិត បញ្ា ត្ិតលដ្ឋ
សម្ចភរៈរបស់រូបធរ៌លផសងៗ ែូចជា
សាោធរោសភា រេ
៣.

គ្ពោះឥរនោ គ្ពោះគ្ពហោ
ខនធ ៥ លដ្ឋ

អាោររួរគ្បជំ គនក្ន

ិ រ
គរ ផោោះ លោងឧលបាសេ វហា

នត ទ្ូ ក រលទ្ោះជាលែើរ ។

សត្ាបញ្ា ត្ិត

ម្ចនជីវ ិត្ោំង

អាស្ស័

បញ្ា ត្ិ លត ដ្ឋ

អាស្ស័

ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់វត្ថ

ែូ ចជា រនសស បរស ស្រសតី ែំ រ ី លសោះ លគ គ្កបី
រ

កសជាលែើរ ោំងលនោះ លទ្ើបជាសភាវៈរបស់

គ្បោរលផសងៗ ។

៤. ទ្ិ សាបញ្ា ត្ិត និ ង ោលបញ្ា ត្ិ ត បញ្ា ត្ិតលដ្ឋ

អាស្ស័

លគចរ

របស់គ្ពោះអាទ្ិ ត្យ គ្ពោះចនោ និ ងែួ ងតោលផសងៗ ែូចជាទ្ិ សាបញ្ា ត្ិត ម្ចន
ទ្ិ សត្បូង ទ្ិ សលជើ ង ទ្ិសលកើត្ ទ្ិសលិចជាលែើរ ោលបញ្ា ត្ិត ម្ចនលពល
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បចា

សងគហវ ិភារ

គ្ពឹ ក លពលក្េៃ លពលរលសៀល លពលោៃច គ្ពលប់ លពល

ប់ លពលក្េៃ

ភិធរោត្ថសងគហ

ខាងលខនើត្ ខាងរលទច ក្េៃ ប្ខ ឆានំ ជាលែើរ ។
ឧត្បញ្ា ត្ិ ត បានែល់ រែូវលផសងៗ ម្ចនលហរនតឧត្ រ៊ឺ រែូវរង្ក
រិ រានតឧត្ រ៊ឺ រែូវលៅដ វសសនតឧត្ រ៊ឺ រែូវលភាៀង (រួរកនងោលបញ្ា ត្ិត) ។
ម្ចសបញ្ា ត្ិ ត

អាស្ស័

ោរលគចររបស់ែួងគ្ពោះចនោនិងលោក

ិ ខ, លជលដ្ឋា
បានែល់ បញ្ា ត្ិ ត ប្ខ ចិ ត្តលត ប្ខលចគ្ត្, លវសាលខា ប្ខវសា
ប្ខលជសា, អាសាល
ប្ខភគ្ទ្បទ្,

សស

ា ប្ខអាសាឍ, សាវលណា ប្ខស្សាព, លបាែាបាលោ

លជា ប្ខ សសជ, កត្តិលោ ប្ខកត្តិក, ម្ចរសិលោ

ប្ខរិ រសិរ, ឧលសា ប្ខបសស, ម្ចលោ ប្ខម្ច
សំវចេរបញ្ា ត្ិត អាស្ស័

, ផរគលណា ប្ខផលគន ។

ោរលគចររបស់ែួងគ្ពោះអាទ្ិត្យ និងលោក

បានែល់ បញ្ា ត្ិត ឆានំជូត្, ឆ្ាូវ, ខាល, លថាោះ, លោង, រាញ់, ររី , រលរ, វក,
រោ, ច, ករ ។

វរបញ្ា ត្ិត បានែល់ បញ្ា ត្ិតក្េៃ ម្ចនសរ ិ
ក្េៃច័នោ,

វរៈ ក្េៃអាទ្ិ ត្យ, ចនោវរៈ

ងគវរៈ ក្េៃ ង្កគរ, ពធវរៈ ក្េៃពធ, ររវរៈ ក្េៃគ្ពហសបត្ិ៍,

សកាវរៈ ក្េៃសគ្ក, លសារីវរៈ ក្េៃលៅរ៏ ។
៥. អាោសបញ្ា ត្ិត បញ្ាត្ិលត ដ្ឋ

អាស្ស័

រិ នបានប៉ាោះខោប់គន លសចកដីថា ម្ចនគ្បល

អាោរប្ែលរហាភូត្រូប

ោះខាន់កណា
ដ ល គ្បល

លៅថា អាោសបញ្ា ត្ិ ត ែូ ចជា ណូ ដ ង រូងភនំ គ្បល
ជាលែើរ ។
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ោះលនោះ

ោះ រនធ គ្បលហាង

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

៦. កសិ ណបញ្ា ត្ិត និ ង និ រិត្តបញ្ា ត្ិ ត
កសិ ណបញ្ា ត្ិត បានែល់ បឋវីកសិណ អាលបាកសិណជាលែើរ
លគ្ព្វោះអាស្ស័

និរិត្ត អាររោណ៍ ពី រហាភូ ត្រូបលទោះឯង ។

និ រិត្តបញ្ា ត្ិត បានែល់ លគ្រឿងសម្ចគល់ប្ែលឱ្យចិ ត្តែឹងបាន និ ង
ជាអាររោណ៍ ីាកីដ លៅអាររោណ៍ប្ែលគ្ត្ូវចិ ត្តែឹងលទោះថា និរិត្ត លបើ លគ្រឿង
សម្ចគល់របស់អាររោណ៍លទោះ ជារបស់សាអត្ រួរលពញចិត្ត ក៏លៅថា សភនិ រិត្ត លបើអាររោណ៍រិ នសាអត្ រិនរួរលពញចិត្ត ក៏លៅថា បែិ

និរិត្ត ឬ

សភនិ រិត្ត ។
សគ្ម្ចប់ និរិត្តរបស់សរេករោដ្ឋាន ម្ចន ៣ យ៉ា ង បានែល់
បរ ិករោនិរិត្ត ឧរគហនិរិត្ត និងបែិភារនិរិត្ត ក៏លដ្ឋ

អាស្ស័

ោរគ្បគ្ពឹត្ត

លៅប្ែលម្ចនអាោរពិលសសរបស់ោរចលគ្រើនសរេភាវទ ។
ត្ថបញ្ា ត្ិតលគ្ៅពី ប្ែលលព្វលរកលហើ
ែូ ចជា នត្ថិភាវបញ្ា ត្ិត អាទបានបញ្ាត្ិត
ប្ែលជាបញ្ា ត្ិអា
ត ស្ស័

បររត្ថធរ៌

លនោះ

លៅម្ចនលគ្ចើ នលទ្ៀត្

សភបញ្ា ត្ិត ឧបាោ

បញ្ា ត្ិ ត

ប្ែលសប្រដងទ្កកនងបរគលបញ្ា ត្ិត

ែាកថា លគ្ៅពីលទោះនូវម្ចន ឧបនិោបញ្ា ត្ិត ប្ែលជាបញ្ា ត្ិលត គ្បៀបលធៀបគន
ែូ ចជា ទ្ី រួ

ទ្ីពីរ ទ្ីបី ជាលែើ រ ឬប្វង ខាី ខពស់ ោប ត្ូច ធំ ជាលែើរ ។

ត្ថបញ្ា ត្ិតគ្បលភទ្លផសងៗ
ម្ចនពិត្លដ្ឋ

ែូ ចលព្វលរកលនោះ

សភាវៈរបស់បររត្ថធរ៌កីដ

និ ងលចត្សិកបាន

លដ្ឋ

សូរបីរិនគ្បាកែ

ប្ត្ក៏ជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត

អាោរជាស្សលម្ចលរបស់បររត្ថធរ៌

រហាភូ ត្រូបជាលែើ រ និងជាបញ្ា ត្ិ ប្ត ែល នកគ្បាជ្ោំង
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ម្ចន

អាស្ស័
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ោន់

បចា

កលែើ របីោរស្សាវគ្ជាវលដ្ឋ

វត្ថលទោះៗ លដ្ឋ

គ្បោរលផសងៗ

គ្ត្ង់ខាោះ លដ្ឋ
ោរចាំ

ក៏

ដ្ឋក់ជាលគលោរទ្កឱ្យ

ោរែឹ ងរបស់ជនោំង

សនោត្ិរួរគន លគ្បើជាភាសានិ យ
ប្ផនែី ភនំ សោឹង

ប្ែលគ្ត្ូវអាស្ស័

ោរលគ្បៀបលធៀបខាោះជាលែើ រ លហើ

តំងលឈាោោះវត្ថលផសងៗ កនងលោកលឡើង លដ្ឋ
ជិ ត្លកៀកជារួ

សងគហវ ិភារ

លែើ របីឱ្យទ្ទ្ួល

ចរចាគនឱ្យែឹងលសចកដីគនបាន ែូចជា

ូរ ទ្លនា រហាសរគ្ទ្ ក្ផោអាោស គ្ពោះអាទ្ិ ត្យ គ្ពោះចនោ

គរ ផោោះ ចំ ោរ ប្ស្សជាលែើ រ ោំងលនោះលដ្ឋ

អាស្ស័

ោរលគ្បៀបលធៀប

រវងវត្ថនិ ងវត្ថលទោះៗ ជាលគលខាោះ លៅថា បវត្តនិរិត្តរបស់បញ្ា ត្ិត លហើ
ក៏ តំងលឈាោោះវត្ថលទោះៗ លឡើង លហើ

លឈាោោះលផសងៗ ប្ែលតំងលឡើងលនោះ

ក៏ ជាោរតំងលឈាោោះលដ្ឋ

រប្រងទ្ទ្ួ លែឹងបាន

គ្ត្ឹ រគ្ត្ូវ

លៅលឈាោោះ

បាន គ្ត្ូវលធាើឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងបាន ជាប់ត្គនរករហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះ ។
សទធបញ្ា ត្តិ
ម្ចនលសចកដីកនង ែាកថាសប្រដងថា
បញ្ញាបនលត បញ្ា ត្ិ ត បន ទរទរកម្ចោទ្ិ ទលរន បរិទ្ីបិត ។
ប្គ្បថា
លដ្ឋ

នកម្ចនបញ្ញារបបីសប្រដងសទ្ោបញ្ា ត្ិ ត ឱ្យែឹងលសចកដីបាន

គ្បោរលផសងៗ ម្ចនលឈាោោះ ៦ យ៉ា ង ម្ចនទរ ជាលែើ រ ។
ច្ហត្ុប្ដលសទទបញ្ា ត្តម
ិ នច្ឈាមះច្ៅ ៦ យ៉ាង្
១. លឈាោោះថា ទរ លសចកដីថា ម្ចនសភាពបលង្កអនលៅោន់ ត្ថ
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បចា

សងគហវ ិភារ

និ ងលធាើឱ្យ ត្ថបលង្កអនរករកខាួន ែូ ចជា ព្វកយថា ភូ រិ ឬប្ផនែី រប្រងអាច
លធាើឱ្យ នកសាដប់ឬ នកអានែឹងែល់ ត្ថ រ៊ឺ សភាវៈរបស់ប្ផនែី លទោះបាន
លគ្ព្វោះភូ រិ ឬប្ផនែីលទោះ រប្រងបលង្កអនលៅកនងោរប្ែលរូបោងសណា
ា ន
របស់ខួានឱ្យគ្បាកែជានិចា ែូ ចវចនត្ថៈថា

ត្ថំ នរត្ី ត្ិ = ទរំ

ធរ៌ណាម្ចនសភាពបលង្កអនលៅោន់ ត្ថ ធរ៌លទោះលឈាោោះថា ទរ ។
ប្ែលថាលធាើឱ្យ ត្ថបលង្កអនរកោន់ខួន
ា ែូចព្វកយថា ភូរិ ឬប្ផនែីលនោះ

រប្រងអាចលធាើឱ្យ នកលព្វល ឬ នកសរលសរែឹងែល់ ត្ថ រ៊ឺ សភាពរបស់
ប្ផនែីលទោះរនលហើ

លទ្ើបលព្វលឬសរលសរបានថា ភូរិ ឬប្ផនែី លគ្ព្វោះថា

ភូរិ ឬប្ផនែី រប្រងលធាើឱ្យ ត្ថលទោះបលង្កអនរកោន់ ខួនបាន
ា
ែូចវចនត្ថៈថា
ត្ត និ

ត្ថំ ទលរត្ី ត្ិ = ទរំ

ធរ៌ណារប្រងលធាើឱ្យ ត្ថបលង្កអនរកោន់ ខួាន ធរ៌លទោះលឈាោោះថា ទរ
២. លឈាោោះថា ទរករោ លសចកដីថា ព្វកយប្ែល នកគ្បាជ្ោំង
កនងសរ័

បូ ោណលៅរកលហើ

លៅជាប់ ត្គនរកលហើ

ែូចជាព្វកយថា

ជាលវោ

កត្ត ពានិត = ករោំ

ភូរិ

ឬប្ផនែី លនោះ

ូរ ម្ចនវចនត្ថៈថា

ទលរវ ករោំ = ទរករោំ

វត្ថណាប្ែល នកគ្បាជ្ោំង
លឈាោោះវត្ថលផសងៗ

របបីលៅ វត្ថលទោះលឈាោោះថា ករោ។

ជាលឈាោោះប្ែល នកគ្បាជ្ោំង

របបីលៅ

លឈាោោះវត្ថលផសងៗ លទោះ លទ្ើ បលៅថា ទរករោ ។
៣. លឈាោោះថា
ោំង

កនងសរ័

ទរលធ

យ

សំលៅែល់ ព្វកយប្ែល នកគ្បាជ្

បូោណសនោត្តំងលឈាោោះទ្ក ែូ ចជាព្វកយថា ភូ រិ
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បចា

ឬប្ផនែីលនោះ ម្ចនវចនត្ថៈថា ធី
ទរលធ

ត្ិ េបី

ត្ីត្ិ = លធ

យំ

សងគហវ ិភារ

ទលរវ លធ

យំ =

យំ

ព្វកយណាប្ែល នកគ្បាជ្ោំង
លទោះ លឈាោោះថា លធ

បានតំងលឈាោោះទ្ក

ព្វកយ

យ។

លឈាោោះវត្ថលផសងៗ លទោះ ជាលឈាោោះប្ែល នកគ្បាជ្ោំង
លឡើង ែូលចានោះលឈាោោះវត្ថលផសងៗ លទោះ លទ្ើ បលៅថា ទរលធ

តំង

យ។

៤. លឈាោោះថា និរត្តិ សំលៅែល់ ព្វកយប្ែល នកគ្បាជ្រិត្ពិចារណា
លហើ

លទ្ើ បតំងលឈាោោះលឡើង ែូ ចជាព្វកយថា ភូ រិ ឬប្ផនែីប្ែលម្ចន

ិ និងរិនម្ចនជី វត្
ិ ោំងពួង
លកខណៈរង
ឹ និ ងជាទ្ីទ្ទ្ួលវត្ថប្ែលម្ចនជី វត្
ឬែូ ចជាលឈាោោះ គ្ពោះក្គ្ត្បិែក កនងរវងប្ែលគ្ពោះសម្ចោសរពទ្ធលៅរិនោន់
ឧបបត្តិលឡើងកនងលោកលទោះ គ្ពោះក្គ្ត្បិែកក៏ រិនោន់ ម្ចនឱ្ោសគ្បាកែ
លឡើង ោលគ្ពោះពទ្ធឧបបត្តិលឡើងលហើ

គ្ពោះក្គ្ត្បិែកលទ្ើ បគ្បាកែលឡើង

ែូ លចានោះ ម្ចនវចនត្ថៈថា
ឧចាលត្ត្ិ = ឧត្តិ

នី ហរិតា ឧត្តិ = និ រត្តិ

ព្វកយណាគ្ត្ូវលព្វលលឡើង ែូ លចានោះព្វកយលទោះលឈាោោះថា ឧត្តិ ។
ព្វកយប្ែលគ្ត្ូវលព្វលឱ្យគ្បាកែលចញរក

ែូលចានោះព្វកយលទោះ

លឈាោោះថា និ រត្តិ ។
៥. លឈាោោះថា ពយញ្ាន សំលៅែល់ ព្វកយប្ែលសប្រតងលសចកដីឱ្យ
គ្បាកែបាន ែូ ចជាព្វកយថា ភូ រិ ឬប្ផនែី លនោះ អាចសប្រដងលសចកដី
ឱ្យគ្បាកែលឡើងបាន ម្ចនវចនត្ថៈថា
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បចា

ត្ថំ ពយញ្ា

សងគហវ ិភារ

ត្ិ បោលសត្ីត្ិ = ពយញ្ានំ

ព្វកយណារប្រងអាចសប្រដង ត្ថឱ្យគ្បាកែបាន ែូលចានោះព្វកយលទោះ
លឈាោោះថា ពយញ្ា នៈ ែូចជា ចិ ត្ត លចត្សិក រូប និងនិ ព្វាន ។
៦. លឈាោោះថា
គ្ត្ូវោរនិ យ
និ យ

ភិ ោប សំលៅែល់ ោល នកនិ យ

ោំង

ី លា ឡើង រប្រងគ្ត្ូវនឹ កែល់លសចកដីលទោះរន លហើ

លចញរកបាន ែូចជាព្វកយថា ភូ រិ ឬប្ផនែី

នឹ កែល់រូបោងសណា
ា ន

នកនិ យ

របស់ប្ផនែី លទោះរនលហើ

លទ្ើប
រប្រង

លទ្ើ បនិយ

ម្ចនវចនត្ថៈថា
ភិ លបបត្ីត្ិ =

ភិោលបា

ព្វកយណាប្ែល នកលព្វលរបបីនឹកែល់លសចកដីរនលហើ
លព្វលលឡើង ែូ លចានោះព្វកយលទោះ លទ្ើ បលឈាោោះថា

លទ្ើប

ភិ ោប ។

សរបព្វកយថា ភូ រិ ឬប្ផនែីជាលែើ រលនោះ ម្ចនលឈាោោះបាន ៦ យ៉ា ង
ែូ ចលព្វលរកលហើ

សូរបីកនងលឈាោោះលផសងៗ ម្ចនភនំ លែើ រលឈើ បរស

ស្រសតីោង
ំ លនោះជាលែើរ រហូត្ែល់ភាសាលផសងៗ ប្ែលលគ្បើលៅកនងលោកលនោះ
ព្វកយរួ

ៗ ម្ចនលឈាោោះបាន ៦ យ៉ា ង ម្ចន ទរ ទរករោ ជាលែើរែូចគន

ព្វកយនិយ

ឬភាសាលផសងៗ ោំងលនោះ ក៏ជាសទ្ោបញ្ា ត្ិែ
ត ូចគនោំង ស់

ឧបម្ចែូ ចរនសសម្ចនក់ ៗ

ម្ចនលឈាោោះលៅបាន

សទ្ោបញ្ា ត្ិោ
ត ំងលនោះ លៅថា ទរបញ្ា ត្ិតក៏បាន ។
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លឈាោោះ

ែូ លចានោះ
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បចា

សងគហវ ិភារ

សទទបញ្ា ត្តិ ឬ នាម្បញ្ា ត្តិ ៦ ព្បច្ភទ
១. វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត

២.

វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត

៣. វិជាម្ចលនន វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិ ត ៤.
៥. វ ិជាម្ចលននវ ិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត

វិជាម្ចលននវិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត

៦. វ ិជាម្ចលនន វ ិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត ។

ត្លៅលនោះនឹ ងបានសប្រដង ត្ថរបស់បញ្ា ត្ិត ៦ គ្បលភទ្
១. វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិ ត សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ា ត្ិត សប្រដងលសចកដីប្ែល
ម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែលៅែូចជាចិត្ត លចត្សិក រូប និ ព្វាន ឬលវទ្ទ
សញ្ញា សង្កខរ វិញ្ញាណ ជាលែើរ ែូចវចនត្ថៈថា
វិជាម្ចនសស បញ្ា ត្ិ ត = វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត
ព្វកយសនោត្របស់ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែលៅ

ិ ាម្ចនបញ្ា ត្ិ ត ។
ថា វជ
២.

លឈាោោះ

វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ា ត្ិត សប្រដងលសចកដីប្ែល

រិ នម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ ែូចជាព្វកយថា ប្ផនែី ភនំ លែើ រលឈើ ទ្លនា
រហាសរគ្ទ្ បរស ស្រសដី ជាលែើរោំងលនោះ ែូ ចម្ចនវចនត្ថៈថា
វិជាម្ចនសស បញ្ា ត្ិត =

វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត

ព្វកយសនោត្របស់ធរ៌ប្ែលរិ នម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ លឈាោោះ

ថា

ិ ាម្ចនបញ្ា ត្ិត ។
វជ

៣. វិជាម្ចលនន វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិ ត សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ា ត្ិ ត ប្ែល
លព្វលែល់ធរ៌ម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ
រួរគន ែូ ចជារូប ងគ

រូបលែកជាលែើរ ។
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ភិលញ្ញា លត្វិលជាា បែិសរភិោបលតត លសាតបលទន

ព្វកយោំងលនោះ សំលៅែល់ បរគលបានែល់ ឆ្ឡភិ ញ្ញា

ិ ាបរគល បែិសរភិោបត្តបរគល និ ងលសាតបននបរគល ។
បរគល លត្វជ
ព្វកយថា ឆ្ឡភិ ញ្ញា ប្គ្បថា
បែិ សរភិោ

បានែល់

ភិ ញ្ញា ៦ លត្វិជាា ប្គ្បថា វិជាា ៣

បែិសរភិោញាណ

លសាតបនន

បានែល់

លសាតបត្តិផលបរគល ោំងលនោះ ម្ចនសភាវបររត្ថធរ៌ គ្បាកែ ។
ព្វកយថា បរគល រិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ ែូលចានោះព្វកយថា

ិ ម្ច
វិជាម្ចលនន វជ
ា នបញ្ា ត្ិ ត

ឆ្ឡភិ ញ្ញាបរគលជាលែើរ

លទ្ើបចាត្់ថា

ែូ ចវចនត្ថៈថា វិជាម្ចលនន

វិជាម្ចនសស បញ្ា ត្ិ ត = វិជាម្ចលនន វិជាម្ចន-

បញ្ា ត្ិត
ព្វកយលព្វលែល់

ធរ៌ ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែនិ ងធរ៌

ប្ែលរិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ លឈាោោះថា វ ិជាម្ចលនន វ ិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត ។
៤.
លព្វលែល់

វិជាម្ចលននវិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ា ត្ិ ត ប្ែល
ធរ៌ ប្ែលរិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ និ ងធរ៌ ប្ែលម្ចន

សភាវបររត្ថគ្បាកែរួរគន ែូចជាព្វកយថា ឥត្ថីសលោោ ប្គ្បថា សំលឡង
ស្រសតី សវណណ វលណាណ ប្គ្បថា ពណ៌ម្ចស បបផរលទធ ប្គ្បថា កាិនផ្ទាជាលែើរ
លសែាីចិត្តបណយ រនសសលោភ រនសសស្ស

ញ់ រនសសសអប់ ។

ព្វកយថា ឥត្ថី ប្គ្បថា ស្រសតី សវណណ ប្គ្បថា ម្ចស បបផ ប្គ្បថា ផ្ទា ោំង
លនោះរិ នម្ចនសភាវបររត្ថ ចំប្ណកព្វកយថា សលោោ ប្គ្បថា សំលឡង វលណាណ
ប្គ្បថា ពណ៌ រលទធ ប្គ្បថា កាិន ោំងលនោះម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ ។
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ែូ លចនោះព្វកយថា ឥត្ថីសលោោ សំលឡងស្រសតី ោំងលនោះជាលែើរ លទ្ើបជា

ិ ាម្ចលននវជ
ិ ាម្ចនបញ្ា ត្ិ ត ែូចវចនត្ថៈថា
វជ
វិជាម្ចលនន វិជាម្ចនសស បញ្ា ត្ិត =

វិជាម្ចលននវិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត

ព្វកយលព្វលែល់ធរ៌ប្ែលរិ នម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ
ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែរួរគន

លឈាោោះថា

និ ងធរ៌

ិ ាម្ចលននវជ
ិ ាម្ចនវជ

បញ្ា ត្ិត ។
៥. វិជាម្ចលននវិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ា ត្ិត ប្ែលលព្វល
ែល់ធរ៌ ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ និងធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថ
គ្បាកែរួរគន ែូចព្វកយថា

ិ ា ណំ = វិញ្ញាណ ប្ែលអាស្ស័
ចកខវញ្ញ

ចកខវត្ថលកើត្ ។

កសលលចត្ទ = កសលករោ ។
ព្វកយថា ចកខ បានែល់ ចកខបសាទ្រូប វិញ្ញាណំ បានែល់ ចិ ត្ត ។
ព្វកយថា កសល បានែល់ កសលលហត្ ៣ រ៊ឺ

លោភ

លោស

និងបញ្ញាលចត្សិក លចត្ទ បានែល់ លចត្ទលចត្សិក ោំងលនោះ លទ្ើ បជា
ិ ាម្ចលននវិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត ែូចវចនត្ថៈថា
វជ
វិជាម្ចលនន វិជាម្ចនសស បញ្ា ត្ិ ត = វិជាម្ចលននវិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត
ព្វកយលព្វលែល់ធរ៌ ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ និងធរ៌ប្ែល
ម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ លឈាោោះថា វិជាម្ចលននវិជម្ច
ា នបញ្ា ត្ិ ត ។
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វ ិជាម្ចលនន វ ិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ា ត្ិត លព្វលែល់

ធរ៌ ប្ែលរិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ

និងធរ៌ ប្ែលរិនម្ចនសភាវ

បររត្ថគ្បាកែរួរគន ែូចព្វកយថា
ោជបលតត = បគ្ត្របស់គ្ពោះោជា ។
ោជនតត = លៅរបស់គ្ពោះោជា ។
លសែាិភរិយ = ភរយ
ិ របស់លសែាី ។
លជែាភរនី = បងស្សី ។
គ្ពោះោជា បគ្ត្ លៅ ភរយ
ិ
លសែាី និងបងស្សី ោំងលនោះជាលែើរ
ិ ាម្ចលននសទ្ធប្ត្រិ នម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែោំង ២ ព្វកយ លទ្ើ បជា វជ
ិ ាម្ចនបញ្ា ត្ិត ែូចវចនត្ថៈថា
វជ
វិជាម្ចលនន

វិជាម្ចនសស បញ្ា ត្ិត =

ព្វកយលព្វលែល់ធរ៌

វិជាម្ចលនន វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត

ប្ែលរិនម្ចនសភាវបររត្ថនិងធរ៌ប្ែលរិ ន

ម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ លឈាោោះថា

ិ ាម្ចលនន វជ
ិ ាម្ចនបញ្ា ត្ិ ត ។
វជ

ឹង្ច្សឆក្េីរបស់សទទបញ្ា ត្តិ
សប្ម្េង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅក្នង្ការដ
ុ

ម្ចនគថាប្ែលសប្រដងវ ីេិចិត្តប្ែលឱ្យែឹងលសចកដីរបស់សទ្ោបញ្ា ត្ិត

ត្ថបញ្ា ត្ិត រហូត្ែល់ោរតំងលឈាោោះឱ្យគ្បាកែលឡើងែល់ជនោំង
សលរង្កគោះជាបចេិរគថាក្នបញ្ា ត្ិតធរ៌ ទ្កែូ លចនោះ
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គាថាសង្គហទី ១០-១១
១០. វចី លោសានសាលរន

លសាត្វិញ្ញាណវីេិយ

បវតថននតរបបនន១១.

តថ
សា

រលទោារសស លគចោ ។

សានសាលរន
ំ បញ្ា ត្ិត វិលញ្ា

ត្ថបញ្ា ត្ិតោំង

រលទោារវ ីេិចិត្តលទោះ លដ្ឋ

វិញ្ញា

ា

នតិ ត្លត បរំ

លោកសលងាត្និរិោត ។

រប្រងគ្បាកែបទោប់ពីោរលកើត្លឡើងរបស់
ស្សបតរទរបញ្ាត្ិឯ
ត ណា ទរបញ្ា ត្ិប្ត ែល

ជាអាររោណ៍របស់រលទោារវីេិលទោះ ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ ត្គនកនងលំដ្ឋប់
ី ិលដ្ឋ
ក្នោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់លសាត្វិញ្ញាណវេ

ស្សបតរសំលឡង

បណិ ា ត្របបីគ្ជាបថាជាវត្ថប្ែលសត្ាលោកសាងលឡើងជាលគ្រឿងពិចារ
ណា ។
លសចកដីថា ោលឮសំលឡងនិយ

ចរចាគន រហូត្ែល់ែឹងលសចកដី

ី ិ ចិត្តលកើ ត្លឡើង ៥ វីេិ ឬ ៤ វីេិ ែូ ចប្ែលសប្រដងទ្កកនងវីេិ
លទោះបាន វេ
សងគហវ ិភារបរ ិលចេទ្ទ្ី ៤ ថាលដ្ឋ

ោរសរព័នរធ បស់បញ្ា ោារវ ីេិ និងរលទ-

ី ិ ត្ួ
ោារវីេិ ប្ែលលៅថា ត្ទ្នវត្តិករលទោារវីេិ ឬ នពនធករលទោារវេ
យ៉ា ងែូ ចជា ោលឮសំលឡងនិ យ

គនថា ពស់ លសាត្ោារវ ីេិ រប្រងលកើត្

លឡើងទ្ទ្ួលសោោររោណ៍ រ៊ឺ ព្វកយថា ពស់ លហើ

ក៏រលត្់ លៅ ត្ពី លទោះ

ី ិ រប្រងលកើ ត្លឡើងទ្ទ្ួលសោោររោណ៍ រ៊ឺ ព្វកយថា
ត្ទ្នវត្តិករលទោារវេ
ពស់ ប្ែលរលត្់ លៅលហើ

លទោះត្លៅ លៅថា
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ី ិ ប្ែលលកើត្ត្ពីលសាត្វិញ្ញាណវីេិរលត្់ លៅ
ោល ត្ី ត្រគហណវេ
លហើ

នកសាដប់ លទោះ រិនអាចែឹ ងលសចកដីរបស់ព្វកយថា ពស់បានលទ្

ែឹ ងគ្ត្ឹរប្ត្សំលឡងថា ពស់ ប៉ាលណាណោះ ។

ី ិលកើ ត្លឡើង ខណៈលទោះ នក
ត្ពី លទោះ វីេិទ្ី ៣ ទររគហណវេ

សាដប់ រប្រងែឹ ងទរបញ្ា ត្ិរត បស់ព្វកយថា ពស់លទោះបាន ប្ត្លៅរិនែឹ ង
លៅែល់

ត្ថបញ្ា ត្ិ ត រ៊ឺ រូបោងសណា
ា នរបស់ពស់ ។

ី ិ រលត្់លៅលហើ
ោល ទររគហណវេ

ទ្ទ្ួល ត្ថបញ្ា ត្ិត

ី ិ ទ្ី ៤
វេ

ត្ថរគហណវីេិ

នកសាដប់រប្រងែឹ ងែល់រូបោងសណា
ា នរបស់ពស់បាន។

ោរលកើត្លឡើងរបស់វ ីេិចិត្តប្ែលែឹ ងែល់ទរបញ្ា ត្ិត និ ង ត្ថបញ្ាត្ិត
ខណៈបានឮសំលឡងព្វកយនិយ
លហើ

ប្ែលម្ចន

ពាងគប្ត្រួ

ែូចលព្វល

ម្ចនគថាសប្រដងថា
សទ្ោំ បឋរចិ លត្តន
ទរំ ត្ត្ិ

ត្ី ត្ំ ទ្ត្ិ

ចិ លត្តន

លចត្សា

ត្ថំ ចត្ត្ថលចត្សា ។

ប្គ្បថា រប្រងឮសំលឡងប្ែលកំពងគ្បាកែលដ្ឋ
ី ិ រប្រងែឹងសំលឡងប្ែលរលត្់ លៅលហើ
វេ
ត្ីត្រគហណវ ីេិ រប្រងែឹងលឈាោោះលដ្ឋ

វ ីេិ រប្រងែឹងរូបោងសណា
ា នលដ្ឋ
សទ្ោបញ្ា ត្ិត និង
លនោះ អាស្ស័

ត្ត្ិ

លដ្ឋ

បឋរលសាត្វ ិញ្ញាណ

ទ្ត្ិ

ី ិ រ៊ឺ
រលទោារវេ

រលទោារវ ីេិ រ៊ឺ ទររគហណ

ចត្ត្ថរលទោារវ ីេិ រ៊ឺ

ត្ថរគហណវ ីេិ ។

ត្ថបញ្ា ត្ិ ត ប្ែលគ្បាកែលៅកនងលោកសពាក្េៃ

នកគ្បាជ្ោំង

កនង ត្ីត្និ ងបចាបបនន បញ្ា ត្ិលត ឡើង

នលោរតរលវហាររបស់លោក

លៅតរ

- 326 -

រសរ័

ប្ែលគ្ត្ូវោរ

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

និ ងបញ្ា ត្ិត ីៗ
ា លឡើងរកេោី តរវិវឌឍទោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់លោក លបើ
ម្ចនវត្ថណាប្ែលប្បាកេោីគ្បាកែលឡើងលហើ
ពិ ចារណាស្សាវគ្ជាវ
នី រួ

ពួ ក នកគ្បាជ្ក៏និងពាយរ

តំងលឈាោោះលឡើងេោីលទ្ៀត្

លៅតរគ្បលទ្សជាត្ិ

ៗ របស់ខួាន សទ្ោបញ្ា ត្ិ ត និ ង ត្ថបញ្ា ត្ិតោំងលនោះ ក៏ នឹងសថិត្លៅ

រហូត្លៅ ។

អវោនគាថា
ឥចាានរទ្ធរចិ លត្

ភិ ធរោត្ថសងគលហ

ែាលម្ច បរិលចេលោ
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៨ បចា
ត្ថក្នគ្ពោះ ភិធរោ លដ្ឋ

ំ

សម្ចលសលនវ និ ែិាលត ។

សងគហវ ិភារ កនងបករណ៍ប្ែលរួបរួរទ្កនូវ
គ្ពោះ នរោធចារយរចទទ្ក ចប់ លដ្ឋ

គ្ត្ឹ រប្ត្ប៉ា លណណ ោះ ។

ឆប់ បរ ិច្ឆេទទី ៨

🖎🕮✍

- 327 -

សលងខប

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាលី-ប្ព្ប
អដាច្ម បរ ិច្ឆេច្ទា បឆចយសង្គហវិភាច្គា
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៨ លឈាោោះ បចា
(១) ល

សំ សងខត្ធម្ចោនំ

ល

ត្ំ វិភាររិ លហោនិ
ប្គ្បថា

សងគហវិភារ
ធម្ចោ បចាយ

បវោខរិ

ថា

ថារហំ ។

ធរ៌ប្ែលជាសងខត្ធរ៌ និង សងខត្ធរ៌ ោំង

ជាឧបោរៈែល់សងខត្ធរ៌ោំង

ឯណា

លដ្ឋ

ឯណា

បចាយោរឯណា

ឥឡវលនោះ
ខ្ំ (គ្ពោះ នរោធចារយ) នឹងលព្វលនូវោរប្ចកធរ៌ោំង
ូ

លទោះ

កនងបរិលចេទ្លនោះតរសររួរ ។

(២) បែិ ចាសរបាទ្នលយ បដ្ឋាននលយ លចត្ិ បចា

សងគលហា

ទ្វិលោ លវទ្ិ ត្លព្វា ។
នកសិការបបីគ្ជាបថា បចា
បែិ ចាសរបាទ្ន័
(៣) ត្ត្ថ

សងគហៈ (លនោះ) ម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ

១ និ ងបដ្ឋានន័

១។

ត្ព្វភវភាវីភាវោររលតតបលកខិលត បែិ ចាសរបាទ្-

នលយ, បដ្ឋាននលយ បន អាហចាបចា

ែាិត្ិម្ចរពភ បវចាត្ិ, ឧភ

ំ បន

លវរិ លសសតា បបលញ្ានតិ អាចរិយ ។
(បណា
ដ ន័

ោំង

២ គ្បោរ) លទោះ បែិ ចាសរបាទ្ន័

គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារកំណត្់ទ្កលហើ
លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័

លដ្ឋ

គ្ត្ឹរប្ត្អាោររបស់ោរលកើត្

លហត្ ចំប្ណកបដ្ឋានន័
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រ៊ឺ

រ៊ឺ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

គ្តស់ទ្ក លគ្ព្វោះោរគ្បារពធនូវោរតំងលៅក្នបចា័
អាចារយោំង

រប្រងសប្រដងនូវន័

លដ្ឋ

សងគហវ ិភារ

ចំលព្វោះ ចំប្ណក

ោំង ២ ឱ្យចូលគន ។

បដិឆចសម្ុបាទនច្យ
បែិចាសរបាទ្ន័
(៤)

ត្ត្ថ

វិជាាបចាយ

សង្កខោ,

សង្កខរបចាយ

វិញ្ញាណំ,

ត្នំ , ស

ត្ន-

វិញ្ញាណបចាយ ទររូបំ, ទររូបបចាយ ស
បចាយ

ផលសា,

ផសសបចាយ

លវទ្ទ,

លវទ្ទបចាយ

ត្ណា
ា ,

ត្ណា
ា បចាយ ឧបាោនំ , ឧបាោនបចាយ ភលវ, ភវបចាយ ជាត្ិ,
ជាត្ិ បចាយ ជោររណំ លសាកបរិលទ្វទ្កខលោរនសសបាយសា សរភវ នតិ.
ឯវលរត្សស លកវលសស ទ្កខកខនធសស សរទ្លយ លហាត្ីត្ិ

លរត្ថ

បែិ ចាសរបាទ្នលយ ។
(បណា
ត ន័

លគ្ព្វោះ វ ិជាាជាបចា័

ោំង ២ គ្បោរ) លទោះ សង្កខរោំង
វិញ្ញាណរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះសង្កខរជាបចា័

ិ ា ណជាបចា័
រប្រងម្ចនលគ្ព្វោះវញ្ញ
ជាបចា័

ស

ផសសរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះស

លគ្ព្វោះផសសជាបចា័

រប្រងម្ចន

ត្នរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះទររូប
ត្នជាបចា័

លវទ្ទរប្រងម្ចន

ត្ណា
ា រប្រងម្ចនលគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័

រប្រងម្ចនលគ្ព្វោះត្ណា
ា ជាបចា័
ជាត្ិរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះភពជាបចា័

ទររូប

ឧបាោន

ភពរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះឧបាោនជាបចា័
ជោ ររណៈ លសាក បរ ិលទ្វ ទ្កខ

លោរនសស និ ងឧបាយសរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះជាត្ិជាបចា័
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ោរលកើត្លឡើង

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

ក្នកងទ្កខោំង ស់លទោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ
បែិ ចាសរបាទ្ន័
(៥)

សងគហវ ិភារ

គ្បោរែូលចានោះ លនោះជាន័

ក្ន

កនងបរ ិលចេទ្លនោះ ។

ត្ត្ថ

ត្លយ

ោធ

ោាទ្សង្កគនិ

វីសតោោ

ត្ិ សនធិ

ចត្សលងខបា ត្ី ណិ វដ្ឋដនិ លទ្ា រូ ោនិ លវទ្ិត្ព្វានិ ។
កនងបែិចាសរបាទ្ន័
ម្ចន ៣

ងគោំង

នកសិការបបីគ្ជាបថា ោលោំង

ម្ចន ១២ អាោរម្ចន ២០ ោរត្ម្ចន ៣

ោររួបរួរចូលគនម្ចន ៤ វែដៈម្ចន ៣ និ ងរូលម្ចន ២ ។
(៦) កេំ ?
ោធ, រលជឈ

វិជាាសង្កខោ

ែា បចាបបលទន

របបីគ្ជាបបានលដ្ឋ

វ ិជាានិងសង្កខរោំង
ោល ធរ៌ ោំង
(៧)

ត្ីលត

ោធ, ជាត្ិជោររណំ

ោធត្ិ ត្លយ

ទរលត

ោធ ។

គ្បោរែូចលរដច ? ោលោំង

៣ រ៊ឺ

ជា ត្ីត្ោល ជាត្ិ ជោនិងររណជា ទរត្
៨ ប្ែលលៅគ្ត្ង់កណា
ដ លជាបចាបបននោល ។

វិជាា សង្កខោ វិញ្ញាណំ ទររូបំ ស

ត្នំ ផលសា លវទ្ទ

ត្ណា
ា ឧបាោនំ ភលវ ជាត្ិ ជោររណនតិ ោាទ្សង្កគនិ ។
ងគោំង
ស

១២ រ៊ឺ

វិជាា ១ សង្កខរ ១ វិញ្ញាណ ១ ទររូប ១

ត្ន ១ ផសស ១ លវទ្ទ ១ ត្ណា
ា ១ ឧបាោន ១ ភព ១ ជាត្ិ ១

និ ងជោររណៈ ១ ។
(៨) លសាោទ្ិ វចនំ បលនត្ថ និសសនោផលនិទ្សសនំ ។
រា៉ា ងលទ្ៀត្ ព្វកយថា លសាក ជាលែើរកនងបែិចាសរបាទ្ន័
ជាោរសប្រដងនូវផលប្ែលជាប់ត្គន ។
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លទោះ

ភិធរោត្ថសងគហ

(៩)

បចា

សងគហវ ិភារ

វិជាាសង្កខររគហលណន បលនត្ថ ត្ណាបាោនភវបិ រហិ ត

ភវនតិ, ត្ថា ត្ណាបាោនភវរគហលណន ច

វ ិជាាសង្កខោ, ជាត្ិ ជោររណ-

រគហលណន ច វិញ្ញាណាទ្ិ ផលបញ្ាកលរវ រហិត្នតិ កតា ។
ក៏ កនង ធិ ោរនោះ ត្ណា
ា ឧបាោននិងភព រ៊ឺ លោករប្រងោន់
កលហើ

លដ្ឋ

ព្វកយថា

ិ ា និងសង្កខរ លដ្ឋ
វជា

ិ ា និងសង្កខរ រ៊ឺ លោករប្រងោន់
វជា

កលដ្ឋ

គ្បោរែូ ចគនលទោះ

ត្ណា
ា ឧបាោននិងភព

ផល ៥ យ៉ា ង ម្ចនវិញ្ញាណជាលែើ រ រ៊ឺ លោករប្រងោន់

កលដ្ឋ

ព្វកយថា ជាត្ិ ជោនិ ងររណៈ ។
(១០)

ត្ី លត្ លហត្លវ បញ្ា

ឥោនិ ផលបញ្ាកំ

ឥោនិ លហត្លវ បញ្ា

អា

ត្ឹ ផលបញ្ាកនតិ

វីសតោោ ត្ិ សនធិ

ចត្សលងខបា ច ភវនតិ ។

ប្គ្បថា អាោរម្ចន ២០ សនធិម្ចន ៣ សលងខបម្ចន ៤ រ៊ឺ លហត្កនង
ត្ី ត្ម្ចន ៥ ផលកនងបចាបបននម្ចន ៥ លហត្កនងបចាបបននម្ចន ៥ និ ង
ផលកនង ទរត្ម្ចន ៥ ។
(១១)

វិជាាត្ណាបាោទ

ច

កិ លលសវែដំ,

ករោភវសង្កខលត

ភលវកលទ្លសា សង្កខោ ច ករោវែដំ, ឧបបត្តិភវសង្កខលត ភលវកលទ្លសា
វលសសា ច វិបាកវែដនិ ត ត្ីណិ វដ្ឋដនិ ។
វែដៈោំង

៣ រ៊ឺ

ិ ា ត្ណា
វជា
ា និងឧបាោនជាកិលលសវែដៈ

ភពចំប្ណកខាោះ រ៊ឺ ករោភពនិងសង្កខរោំង
រ៊ឺ ឧបបត្តិភពនិ ងធរ៌ោំង

ជាករោវែដៈ ភពចំប្ណកខាោះ

ប្ែលលៅសល់ជាវ ិបាកវែដៈ ។
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ភិធរោត្ថសងគហ

(១២)

បចា

សងគហវ ិភារ

វិជាាត្ណា
ា វលសន លទ្ា រូោនិ ច លវទ្ិត្ព្វានិ ។

( នកសិកា) របបីគ្ជាបថា រូលោំង

២ លដ្ឋ

ោរប្ចកជា

ិ ា និងត្ណា
វជា
ា ។
(១៣) លត្សលរវ ច រូោនំ

និលោលធន និ រជឈត្ិ

ជោររណរចាេ

បីឡិតនរភិណាលសា ។

អាសវនំ សរបាោ

វិជាា ច បវត្តត្ិ

វែដម្ចពនធរិលចាវ ំ

លត្ភូរករទទ្ិកំ ។

បែិ ចាសរបាលោត្ិ

បែាលបសិ រហារនិ ។

ប្គ្បថា (វែដៈ) រប្រងរលត្់ លគ្ព្វោះោររលត្់ក្នរូលោំង ២ លទោះ
រប្រងចលគ្រើនលឡើង លគ្ព្វោះោរលកើត្លឡើងក្នអាសវៈោំង
ោំង

ិ ា
វជា

របស់សត្ា

ប្ែលគ្ត្ូវជោររណៈនិងលសចកដីលសាកកំពងលបៀត្លបៀន

ជានិ ចា ។
សលរដចគ្ពោះរហារនី

គ្ទ្ង់សប្រដងនូវវែដៈប្ែលជាប់ត្គនលដ្ឋ

គ្បគ្ពឹ ត្តលៅកនងភូរិ ៣ ម្ចនខាងលែើររិនគ្បាកែ ែូចប្ែលបានលព្វល
រកែូ លចនោះថាជា បែិ ចាសរបាទ្ធរ៌ ។
បោាននច្យ
បដ្ឋានន័
(១៤)

លហត្បចាលយ

អាររោណបចាលយ

ននតរបចាលយ សរននតរបចាលយ សហជាត្បចា លយ
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ធិបត្ិបចាលយ
ញ្ា រញ្ា បចាលយ

ភិធរោត្ថសងគហ

និ សស

សងគហវ ិភារ

បចា

បចាលយ

ឧបនិ សស

បចាលយ

បលរជាត្បចាលយ

បចាេជាត្-

បចាលយ អាលសវនបចាលយ ករោបចាលយ វិបាកបចាលយ អាហារបចាលយ
ឥរនោិ

បចាលយ

ឈានបចាលយ

វិបប

ត្តបចាលយ

ត្ថិបចាលយ

វិរត្បចាលយត្ិ

១

សរននតរបបចា័

សរប

១

បបចា័

១

១

ននតរ បបចា័

១

សហជាត្បបចា័

១

ញ្ា រញ្ា បបចា័

១

បលរជាត្ិ បបចា័

១

ឧបនិសស
បបចា័

១ វិបប

ត្តបបចា័

វិរត្បបចា័

១។

(១៥) ឆ្ោ ទរំ ត្ ទរសស

បចា័
ទរជាបចា័

បបចា័

១

១ ករោបបចា័

១ វិបាកបបចា័

១

១ ឈានបបចា័

១ ររគបបចា័

១

១ នត្ថិបបចា័

១

១

ត្ថិបបចា័

បញ្ាោ ទររូបិនំ

ឯកោ បន រូបសស

រូបំ ទរសស លចកោ ។

បញ្ា ត្ិតទររូបានិ

ទរសស ទ្វិោ ទ្ា

ទ្ា

ឆ្ពាិោ បចាយ កេំ ។

ោំង

១

១

១ ឥរនោិ

ត្តបបចា័

ិ ត្បបចា័
វរ

វិរត្បចាលយ

ធិបត្ិបបចា័

១ អាលសវនបបចា័

អាហារបបចា័

នត្ថិបចាលយ

ត្តបចាលយ

កនងបរ ិលចេទ្លនោះ ម្ចនែូ ចត្លៅលនោះ លហត្បបចា័

អាររោណបបចា័

បចាេជាត្បបចា័

សរប

លរត្ថ បដ្ឋាននលយ ។

បដ្ឋានន័

និ សស

ររគបចាលយ

សស នវោ លចត្ិ

៦ គ្បោរ រ៊ឺ ទរជាបចា័

ែល់ទររូប ៥ បចា័

. ទរជាបចា័
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ំ

ែល់ទរ ៦ បចា័

.

ែល់រូប ១ បចា័

.

ភិធរោត្ថសងគហ

រូបជាបចា័

ែល់ទរ ១ បចា័

ទរ ២ បចា័
លត្ើបចា័

បចា

. បញ្ា ត្ិត ទរ និងរូប ជាបចា័

. ទររូបោំង ២ ជាបចា័

ោំង

ែល់ ទររូប ៩ បចា័

៦ គ្បោរ រប្រងម្ចនលដ្ឋ

(១៦)

សងគហវ ិភារ

ននតរនិ រោធ

ែល់

។

គ្បោរែូចលរដច?

ចិត្តលចត្សិោ

ធម្ចោ

បែបបទននំ

ិ ត្វលសន, បរិម្ចនិ ជវទនិ
ននតរសរននតរនត្ថិវរ

ចិ ត្តលចត្សិ ោនំ ធម្ចោនំ

បចេិម្ចនំ ជវទនំ អាលសវនវលសន, សហជាត ចិ ត្តលចត្សិោ ធម្ចោ
ញ្ា រញ្ាំ សរប

ត្តវលសលនត្ិ ច ឆ្ោ ទរំ ទរសស បចាលយ លហាត្ិ ។

ទរជាបចា័

ែល់ទរម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ធរ៌ោំង

និ ងលចត្សិក ប្ែលរលត្់ លៅលដ្ឋ
ោំង
លដ្ឋ

រិនម្ចនចលទាោះ ជាបចា័

ែល់ធរ៌

ប្ែលជាចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលកំពងលកើត្លឡើងរដ ងលទ្ៀត្
ំណាចរបស់ ននតរបបចា័

វ ិរត្បបចា័
លដ្ឋ

រ៊ឺ ចិត្ត

ជវនចិត្តោំង

សរននតរបបចា័

ែួងរន ជាបចា័

ំណាចក្នអាលសវនបបចា័

ប្ែលលកើត្រួរគនជាបចា័
(១៧)
លហតទ្ិ វលសន,

លហត្ឈានងគ ររគង្កគនិ
សហជាត

លចត្ទ

និង

ែល់ជវនចិត្តែួងលគ្ោ

ធរ៌ោំង

ែល់គននិងគន លដ្ឋ

នត្ថិបបចា័

រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក
ំណាចសរប

ត្តបបចា័

។

សហជាតនំ

ទររូបានំ

សហជាតនំ

ទររូបានំ,

ទទកខ ណិោ លចត្ទ កម្ចោភិនិពាតតនំ ទររូបានំ ករោវលសន, វិបាកកខទធ
ញ្ា រញ្ាំ

សហជាតនំ

រូបានំ

វិបាកវលសលនត្ិ

ទររូបានំ បចាលយ លហាត្ិ ។
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ច

បញ្ាោ

ទរំ

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

ទរជាបចា័
ងគររគជាបចា័

ែល់ទររូបម្ចន ៥ បចា័

ែល់ទររូបប្ែលលកើត្ជារួ

បបចា័

១ ឈានបបចា័

ជាបចា័

ែល់ទររូបប្ែលលកើត្ជារួ

១
បចា័

(ជារួ

រ៊ឺ លហត្
គនលដ្ឋ

១ និងររគបបចា័

និងជាបចា័
វ ិបាកបបចា័

ងគឈាននិង
ំណាចលហត្-

១ លចត្ទប្ែលលកើត្រួរគន

គន លដ្ឋ

ំណាចសហជាត្បបចា័

លចត្ទលទោះ) និងលចត្ទប្ែលលកើត្កនងខណៈលផសងៗ គន ជា

ែល់ទររូបប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះករោ លដ្ឋ

កករោបបចា័

សងគហវ ិភារ

១ ខនធោំង

ប្ែលជាវ ិបាក ជាបចា័

ែល់រូបប្ែលលកើត្ជារួ

គនផង

ំណាចក្នទនកខណិែល់គននិងគនផង

លដ្ឋ

ំណាចរបស់

១។

(១៨) បចាេជាត ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ បលរជាត្សស ឥរសស
ោ

សស បចាេជាត្វលសលនត្ិ ឯកោវ ទរំ រូបសស បចាលយ លហាត្ិ ។
ទរជាបចា័

ែល់រូបម្ចន ១ បចា័

លចត្សិកប្ែលលកើត្លគ្ោ
លហើ

លដ្ឋ

ជាបចា័

ែល់ោ

ំ ណាចរបស់បចាេជាត្បចា័

(១៩) ឆ្ វត្ថូនិ បវត្តិ

រ៊ឺ ធរ៌ ោំង
លនោះ

រ៊ឺ ចិត្តនិង

ប្ែលលកើត្រករន

។

ំ សត្តនំន វិញ្ញាណោត្ូ នំ បញ្ញ
ា ររោណានិ ច

បញ្ាវិញ្ញាណវីេិយ បលរជាត្វិលសលនត្ិ ឯកោវ រូបំ ទរសស បចាលយ
លហាត្ិ ។
វត្ថរូបជាបចា័

ែល់ទរម្ចន ២ បចា័

ប៉ាលណាណោះ រ៊ឺ វត្ថរូបោំង

៦ ជាបចា័

ែល់វ ិញ្ញាណោត្ ៦ ែួ ង កនងបវត្តិោល អាររោណ៍ោំង

៥ ជាបចា័

ែល់បញ្ាវិញ្ញាណលដ្ឋ

ំណាចរបស់បលរជាត្បបចា័
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បចា

(២០) អាររោណវលសន ឧបនិសស

សងគហវ ិភារ

វលសលនត្ិ ច ទ្វិោ បញ្ា ត្ិត-

ទររូបានិ ទរលសសវ បចាយ លហានតិ ។
បញ្ា ត្ិទ
ត រនិ ងរូបជាបចា័
លដ្ឋ

ែល់ទរប្ត្ប៉ាលណាណោះម្ចន ២ បចា័

ំណាចរបស់អាររោណបបចា័

និ ងឧបនិ សស

បបចា័

រ៊ឺ

។

(២១) ត្ត្ថ រូបាទ្ិ វលសន ឆ្ពាិធំ លហាត្ិ អាររោណំ ។
បណា
ដ បចា័
លដ្ឋ

ោំង

២ គ្បោរលនោះ អាររោណ៍ម្ចន ៦ គ្បោរ

ោរប្ចកជារូបាររោណ៍ជាលែើរ ។

(២២) ឧបនិសសលយ បន ត្ិ វលិ ោ លហាត្ិ អាររោណូបនិសសលយ

ននតរូបនិ សសលយ បកត្ូបនិសសលយ លចត្ិ ។
ចំ ប្ណកឧបនិសសបបចា័
បបចា័

១

ននតរូបនិសស

ម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ អាររោណូបនិ សស

បបចា័

១ បកត្ូបនិសស

បបចា័

-

១។

(២៣) ត្ត្ថ អាររោណលរវ ររកត្ំ អាររោណូបនិសសលយ ។
បណា
ដ ឧបនិសស

បបចា័

ោំង

៣ គ្បោរលនោះ អាររោណ៍

ប្ែលបរគលលធាើទ្កយ៉ា ងម្ចំរួន ជាអាររោណូបនិសស
(២៤)

ននតរនិរោធ ចិ ត្តលចត្សិ ោ ធម្ចោ

ធរ៌ ោំង

បបចា័

ននតរូបនិ សសលយ ។

រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលរលត្់លៅលដ្ឋ

ធរ៌ ែក្ទ្កនងចលទាោះ ជា ននតរូបនិសស

បបចា័

។
រិនម្ចន

។

(២៥) ោគទ្លយ បន ធម្ចោ សោធទ្លយ ច សខំ ទ្កខំ បរគលោ
លភាជនំ ឧត្លសទសនញ្ា

ថារហំ

ជឈត្តញ្ា ពហិោធ ច កសោទ្ិ-

ធម្ចោនំ, ករោំ វ ិបាោននតិ ច ពហោ លហាត្ិ បកត្ូបនិសសលយ ។
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ចំប្ណកបកត្ូបនិសស

បបចា័

ម្ចនោរជាលែើ រ និ ងធរ៌ោំង

ម្ចនចំនួនលគ្ចើន រ៊ឺ ធរ៌ោំង
ម្ចនសោធជាលែើ រ សខ ទ្កខ បរគល

លភាជន ឧត្និងលសទសនៈជាបចា័

ែល់កសលជាលែើរ ោំងខាងកនង

និ ងខាងលគ្ៅបានតរសររួរ ករោជាបចា័
(២៦)

វ ិបប

អាហារឥរនោិ

ែល់ទររូបម្ចន ៩ បចា័

ំណាចរបស់ ធិបត្ិបបចា័
ត្ថិបបចា័

។
ត្ត-

ថារហំ នវោ ទររូបានិ ទររូបានំ បចាយ ភវនតិ ។

ទររូបជាបចា័
បបចា័

ែល់វ ិបាកោំង

ធិបត្ិសហជាត្ ញ្ា រញ្ា និសស

ត្ថិ វ ិរត្វលសលនត្ិ

និសស

សងគហវ ិភារ

បចា

១ សហជាត្បបចា័

១ អាហារបបចា័

១ ឥរនោិ

១ និង វ ិរត្បបចា័

បបចា័

តរសររួរ រ៊ឺ លដ្ឋ
១

ញ្ា រញ្ា បបចា័

១ វ ិបប

ត្តបបចា័

១
១

១។

(២៧) ត្ត្ថ ររកត្ម្ចររោ ណំ អាររោណាធិបត្ិវលសន ទម្ចនំ,
សហជាតធិ បត្ិ

ចត្ពាិលោបិ

ទររូបាននតិ ច ទ្វិលោ លហាត្ិ
បណា
ដ បចា័

សហជាតនំ

ធិបត្ិបចាលយ ។
ធិ បត្ិ បបចា័

ម្ចន ២

គ្បោរ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលបរគលលធាើទ្កម្ចំរួនលហើ

ជាបចា័

ែល់ទរ

ោំង

ធិបត្ិ បបចា័

លដ្ឋ

សហជាត្បបចា័
លដ្ឋ

ោំង

សហជាត្វលសន

៩ គ្បោរលទោះ

ំណាចរបស់អាររោណបបចា័
៤

គ្បោរ

ជាបចា័

ំណាចរបស់សហជាត្បបចា័

។
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(២៨)
រហាភូ ត

បចា

ចិត្តលចត្សិោ
ញ្ា រញ្ាំ

ធម្ចោ

ញ្ា រញ្ាំ

ឧបាោរូ បានញ្ា,

សហជាត្បបចា័

សហជាត្រូបានញ្ា,

បែិសនធិកខលណ

ញ្ា រញ្ា និត ច ត្ិ វលិ ោ លហាត្ិ សហជាត្បចាលយ ។

សងគហវ ិភារ

វត្ថវិបាោ

ម្ចន ៣ ប្បការ ធម៌ទំងឡាយ គឺ ច្ិែតនិ ង

ចច្ែសិកជាបច្ច័យដល់គ្នានិងគ្នា

និងជាបច្ច័យដល់រូបតដលចកើែរួមគ្នា

មហាភូែរូបជាបច្ច័យដល់គ្នានិងគ្នា

និងជាបច្ច័យដល់ឧបាទយរូប

ហទយវែថុនិ ងវ ិបាកខនធជាបច្ច័យដល់គ្នានិងគ្នាកាុងខណៈបដិ សនធិ ។

(២៩) ច្ិែតចច្ែសិ កា ធម្មា អញ្ញ មញ្ញំ , មហាភូតា អញ្ញ មញ្ញំ ,

ិ កា អញ្ញ មញ្ញ នតិ ច្ ែិ វចិ ោ ចហាែិ អញ្ញ មញ្ញ បដិ សនធិកខចេ វែថុវបា
បច្ចចោ ។

អញ្ញ មញ្ញ បបច្ច័យម្មន ៣ ប្បការ គឺ ធម៌ទំងឡាយតដលច្ិែត
និ ងចច្ែសិកជាបច្ច័យដល់គ្នានិងគ្នា
ដល់គ្នានិ ងគ្នា
ខេៈបដិសនធិ ។
(៣០)

មហាភូែរូបទំងឡាយជាបច្ច័យ

ហទយវែថុរូបនិ ងវ ិបាកខនធជាបច្ច័យដល់គ្នានិងគ្នា កាុង

ច្ិែតចច្ែសិ កា

ធម្មា

អញ្ញ មញ្ញំ

សហជាែរូបានញ្ច,

ិ ញ េោែូ ននតិ
មហាភូ តា អញ្ញ មញ្ញ ំ ឧបាទរូបានំ ញ្ច, ឆ វែថូនិ សែតនំា វញ្ញ
ច្ ែិ វចិ ោ ចហាែិ និសសយបច្ចចោ ។

និសសយបបច្ច័យម្មន ៣ ប្បការ គឺ ធម៌ទំងឡាយតដលជាច្ិ ែតនិង
ចច្ែសិកជាបច្ច័យដល់គ្នានិ ងគ្នា

និងជាបច្ច័យដល់រូបតដលចកើែរួមគ្នា

មហាភូែរូបទំងឡាយជាបច្ច័យដល់គ្នានិងគ្នា

- 338 -

និងជាបច្ច័យដល់

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

ិ ញ េោែុទំងឡាយ
ឧបាទយរូប វែថុរូបទំងឡាយ ៦ ជាបច្ច័យដល់វញ្ញ
៧។

(៣១) កពឡីកាចោ អាហាចោ ឥមសស កាយសស, អរូបិចោ

អាហាោ សហជាតានំ ោមរូបាននតិ ច្ ទុ វចិ ោ ចហាែិ អាហារបច្ចចោ ។

អាហារបបច្ច័យម្មន ២ ប្បការ គឺ កវលិង្កាោហារជាបច្ច័យដល់
ោងកាយចនេះ

អាហារទំងឡាយតដលោមអាហារជាបច្ច័យដល់ោម

រូបតដលចកើែរួមគ្នា ។
(៣២)

បញ្ច

បសាទ

បញ្ចនាំ

វិញ្ញញណានំ ,

ិ ិ ន្រនទិយំ
រូបជី វែ

ឧបាទិ នារូបានំ , អរូបិចោ ឥន្រនទិ ោ សហជាតានំ ោមរូបាននតិ ច្ ែិ វចិ ោ
ចហាែិ ឥន្រនទិយបច្ចចោ ។
ឥន្រនទិយបបច្ច័យម្មន ៣ គឺ បសាទរូបទំងឡាយ ៥ ជាបច្ច័យដល់

ិ ិន្រនទិយជាបច្ច័យដល់ឧបាទិនារូប (រូបតដល
បញ្ចវិញ្ញញេទំងឡាយ រូបជីវែ
ចកើ ែពី កមា) ឥន្រនទិយទំងឡាយតដលជាោមជាបច្ច័យដល់ោមរូបតដល
ចកើ ែរួមគ្នា ។
(៣៣)
សហជាែរូបានំ

ឱកានិតកខចេ

វែថុ

ិ កានំ ,
វបា

ច្ិ ែតចច្ែសិកា

សហជាែវចសន, បច្ឆាជាតា ច្ិែតចច្ែសិកា

ធម្មា
ធម្មា

បុ ចរជាែសស ឥមសស កាយសស បច្ឆាជាែវចសន ឆ វែថូ និ បវែតិយំ សែតនាំ
ិ ញ េោែូ នំ បុ ចរជាែវចសចនែិ ច្ ែិ វចិ ោ ចហាែិ វិបបយុែតបច្ចចោ ។
វញ្ញ

វ ិបបយុែតបបច្ច័យម្មន ៣ ប្បការ គឺ ហទយវែថុជាបច្ច័យដល់

វ ិបាកខនធកុាងខេៈបដិសនធិ

ធម៌ ទំងឡាយ គឺ
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ច្ិែតនិងចច្ែសិកជា

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

បច្ច័យដល់រូប

សងគហវ ិភារ

តដលចកើែរួមគ្នាចោយអំ ណាច្របស់សហជាែបបច្ច័យ

ធម៌ ទំងឡាយ គឺ ច្ិែតនិងចច្ែសិកតដលចកើែចឡើងខាងចប្កាយជាបច្ច័យ
ដល់ោងកាយចនេះ

តដលចកើ ែចឡើងមុនចោយអំណាច្របស់បច្ឆាជាែ-

ិ ញ េោែុទំងឡាយ ៧
បបច្ច័យ វែថុរូបទំងឡាយ ៦ ជាបច្ច័យដល់វញ្ញ
ចោយអំណាច្របស់បុចរជាែបបច្ច័យ ។
(៣៤) សហជាត្ំ បលរជាត្ំ

បចាេជាត្ញ្ា សពាថា

កពឡី ោលោ អាហាលោ

ិ រិ ចា
រូបជី វត្

បញ្ាវិលោ លហាត្ិ

បចាលយ

ត្ថិបបចា័
បលរជាត្បបចា័

ត្ថិ-

និង វ ិរត្បបចា័

១

១ គ្រប់គ្បោរ កវលិង្កាោហារប្ែល

ិ ិរនោិ
និងរូបជីវត្

(៣៥) អាររោណូបនិសស

វិរបចាលយ ច ។

លនោះម្ចន ៥ យ៉ា ងរ៊ឺ សហជាត្បបចា័

១ បចាាជាត្បបចា័

ជាអាហារបបចា័

នតិ ។

បបចា័

។

ករោត្ិ ថបចាល

ស ច សលពាបិ បចាយ

សលម្ចោនំ រចេ និ ត ។
បចា័

ោំង

អាររោណបបចា័

សូរបីោំងពួង

ឧបនិសស

បបចា័

រប្រងែល់នូវោររួបរួរចូលកនង

ករោបបចា័

និ ង ត្ថិបបចា័

។

(៣៦) សហជាត្រូបនតិ បលនត្ថ សពាតថ បិ បវលត្ត ចិត្តសរដ្ឋាទនំ,
បែិ សនធិ

ំ កែតតរូបានញ្ា វលសន ទ្វិធំ លហាត្ីត្ិ លវទ្ិត្ពាំ ។

រា៉ា ងលទ្ៀត្ កនងបដ្ឋានន័
គ្ជាបថាម្ចន ២ យ៉ា ង កនងបចា័

លនោះ ព្វកយថា សហជាត្រូប បណិ ា ត្របបី
ោំងពួង លដ្ឋ

ម្ចនចិ ត្តជាសរដ្ឋានកនងបវត្តិោល និងលដ្ឋ
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គ្បលភទ្របស់រូបប្ែល

គ្បលភទ្របស់កែតតរូបកនង

ភិធរោត្ថសងគហ

សងគហវ ិភារ

បចា

បែិ សនធិោល ។
(៣៧) ឥត្ិ លត្ោលិ ោ ធម្ចោ
ជឈត្តញ្ា ពហិោធ ច

លដ្ឋ

ោលរតត ច សរភវ
សងខតសងខត ត្ថា ។

បញ្ា ត្ិតទររូបានំ

ិ ឋិ ត
វលសន ត្ិ វោ

បចាយ ទរ បដ្ឋាលន

ចត្វីសត្ិ សពាថា ។

គ្បោរែូលចនោះ ធរ៌ោំង

ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកនងោលោំង

៣ និងរួចចាកោលោំង ៣ បានតរសររួរ ឬោំងប្ែលជាប្ផនកខាង
កនងនិ ងប្ផនកខាងលគ្ៅ ោំងជាសងខត្ធរ៌ និ ង សងខត្ធរ៌រប្រងតំងលៅ
លដ្ឋ

អាោរ ៣ យ៉ា ង រ៊ឺ បញ្ា ត្ិត ១ ទរ ១ និងរូប ១ លឈាោោះថា បចា័

២៤ កនងររពីរបដ្ឋានលដ្ឋ

គ្បោរោំងពួង ។

(៣៨) ត្ត្ថ រូបធម្ចោ រូបកខលទធវ, ចិត្តលចត្សិ កសង្កខត ចតតលោ

ិ របិ
រូបិលទ ខទធ, និព្វានលញ្ាត្ិ បញ្ាវធ
បណា
ដ ធរ៌ោំង
ធរ៌ ោំង

រូបនតិ ច ទរនតិ ច បវចាត្ិ ។

៣ គ្បោរលទោះ រូបធរ៌ រ៊ឺ រូបកខនធ (លទោះ) ឯង

៥ គ្បោរ រ៊ឺ ទរកខនធ ៤ ប្ែលលៅថា ចិត្តនិងលចត្សិក

គ្ពរោំងនិព្វាន (ផង) លៅថា

រូប ឬទរ ។

បញ្ា ត្តិច្ភច្ទា
ោរប្ចកបញ្ា ត្ិត
(៣៩) ត្លត

វលសសា បញ្ា ត្ិ ត បន បញ្ញាបិ

បញ្ញាបនលត បញ្ា ត្ី តត្ិ ច ទ្វិោ លហាត្ិ ។
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តត បញ្ា ត្ិត,

ភិធរោត្ថសងគហ

បចា

សងគហវ ិភារ

ចំ ប្ណកធរ៌ប្ែលលៅសល់ពីទររូបែូចលព្វលរកលនោះ ជាបញ្ា ត្ិ ត
បញ្ា ត្ិម្ច
ត ន ២ គ្បោរ រ៊ឺ បញ្ញាបិ

តតបញ្ា ត្ិត ១ បញ្ញាបនលតបញ្ាត្ិត ១ ។

(៤០) កេំ ? ត្ំ ត្ំភូត្វិបរិណាម្ចោររបាោ
ភូ រិបពាតទ្ិ ោ, សម្ចភរសននិលវសាោររបាោ
ខនធបញ្ាករបាោ
ទ្ិ សាោោទ្ិ ោ,

បរិសបរគោទ្ិ ោ,
សរផដ្ឋាោររបាោ

ភាវទវិលសសញ្ា ឧបាោ
បន បររត្ថលត
ភូ ត

ត្ំ

បរិកបបិ

ត្ំ

ម្ចទ សង្កខ

បញ្ា ត្ីតត្ិ បវចាត្ិ ។

ចទោវែដទ ទ្ិករបាោ

កូបរហាទ្ិោ, ត្ំត្ំភូត្និរិត្ំ ត

ត្ថចាេយោលរន ចិ ត្តបាោនម្ចររោណ-

ឧបនិោ

ោរណំ

ត្ិ សរញ្ញា

កតា

ត្ិ លវហរី

ំ បញ្ា ត្ិត បញ្ញាបិ

ត្ថា

ត្ថា

ត្ិ បញ្ញាបី

ត្ីត្ិ

តត បញ្ា ត្ិត ទរ ។

ត្ថបបញ្ា ត្ិម្ច
ត នគ្បោរែូ ចលរដច?
ជាលែើរោំង

លរហរេសកដ្ឋទ្ិ ោ,

កសិណនិ រិតតទ្ិោ លចត្ិ ឯវម្ចទ្ិបបលភោ

វិជាម្ចទបិ
ឧបាោ

ត្ថា ត្ថា បញ្ា តត

ត្ថបបញ្ា ត្ិត រ៊ឺ ប្ផនែី និងភនំ

គ្ត្ូវបញ្ា ត្ិតលៅលដ្ឋ

គ្បោរលទោះៗ

លដ្ឋ

អាស្ស័

អាោរផ្ទាស់បូររបស់
ដ
រហាភូត្រូបលទោះៗ ផោោះ រេនិងរលទ្ោះជាលែើរោំង
គ្ត្ូវបញ្ា ត្ិតលៅលដ្ឋ

គ្បោរលទោះៗ

លដ្ឋ

អាស្ស័

ោរគ្បជំ គនរបស់

លគ្រឿងគ្បកបលផសងៗ បរគលប្ែលជារនសសគ្បុសជាលែើរោំង
បញ្ា ត្ិលត ៅលដ្ឋ
ជាលែើរោំង

គ្បោរលទោះៗ លដ្ឋ

គ្ត្ូវបញ្ា ត្ិលត ៅលដ្ឋ

ោរលគចររបស់គ្ពោះចនោជាលែើរ
បញ្ា ត្ិតលៅលដ្ឋ

អាស្ស័

ខនធ ៥ ទ្ិសនិងលពលលវោ

គ្បោរលទោះៗ

លដ្ឋ

រលដ
ដ និងរហាជាលែើ រោំង

គ្បោរលទោះៗ លដ្ឋ

អាស្ស័
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គ្ត្ូវ
អាស្ស័
គ្ត្ូវ

នូវលកខណៈប្ែលព្វល់

ភិធរោត្ថសងគហ

រិ នគ្ត្ូវ
លដ្ឋ

បចា

(គ្បលហាង)

កសិណនិ រិត្តជាលែើរោំង

គ្បោរលទោះៗ លដ្ឋ

និ ងវិធីភាវទលដ្ឋ

ចំលព្វោះ

សូរបីរិនគ្បាកែលដ្ឋ
លឡើងលដ្ឋ

អាស្ស័

សងគហវ ិភារ

គ្ត្ូវបញ្ា ត្ិលត ៅ

រហាភូ ត្រូបប្ែលជាអាររោណ៍លទោះៗ

ចំប្ណកវត្ថប្ែលប្ចកជាគ្បលភទ្ែូចលព្វល

បររត្ថ

ប៉ាប្នតក៏ជាអារោណ៍របស់ចិត្តប្ែលលកើត្

អាោរប្ែលស្សលម្ចលរបស់បររត្ថ ជាធរ៌ប្ែលគ្ត្ូវរនសស

រិ ត្លឡើង តក់ ប្ត្ង កំណត្់លឈាោោះ គ្ត្ូវលគ្បើ និយ

គន លោកលទ្ើប

លៅថា បញ្ា ត្ិ ត លគ្ព្វោះជាសភាពប្ែលគ្ត្ូវសនោត្លឡើង ។ បញ្ា ត្ិតលនោះ
លឈាោោះថា
(៤១)
បរិទ្ីបិត,

ត្ថបបញ្ា ត្ិត (បញ្ា ត្ិប្ត ែលែឹងបានលដ្ឋ
បញ្ញាបនលត
សា

វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិ ,ត
វិជាម្ចលនន

បញ្ា ត្ិ ត

វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិ ត

បន

សទ្ោបបញ្ា ត្ិត) ។
ទរទរកម្ចោទ្ិទលរន

វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត,

វិជាម្ចលនន

វិជាម្ចលនន វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត, វិជាម្ចលនន វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិ,ត

វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត លចត្ិ ឆ្ពាិោ លហាត្ិ ។

ចំ ប្ណកសទ្ោបបញ្ា ត្ិតប្ែលលធាើឱ្យែឹង ត្ថបបញ្ា ត្ិតនិងសភាវធរ៌
ជាបញ្ា ត្ិតប្ែលលោកសប្រដងលដ្ឋ

លឈាោោះ រ៊ឺ ទរ (លឈាោោះប្ែលបលង្កអន

លៅោន់ ត្ថ) និងទរករោ (លឈាោោះប្ែលបរគលកំ ណត្់ ទ្ក) ជាលែើរ,
សទ្ោបបញ្ា ត្ិ លត ទោះម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ វិជាម្ចនបបញ្ា ត្ិ ត (បញ្ា ត្ិតសប្រដង
ត្ថប្ែលម្ចនគ្បាកែ) ១
រិ នម្ចនគ្បាកែ)

១

ិ ាម្ចនបបញ្ា ត្ិ ត (បញ្ា ត្ិស
វជ
ត ប្រដង ត្ថប្ែល

វិជាម្ចលនន វិជាម្ចនបបញ្ា ត្ិត

ប្ែលរិ នម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ

ត្ថប្ែលម្ចនគ្បាកែ)

(បញ្ា ត្ិស
ត ប្រដង ត្ថ
១

ិ ាម្ចនបបញ្ា ត្ិត (បញ្ា ត្ិ ស
វជ
ត ប្រដង ត្ថប្ែលម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ
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ម្ចនគ្បាកែ)

បចា

១

ម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ
បបញ្ា ត្ិ ត

វិជាម្ចលននវិជាម្ចនបបញ្ា ត្ិ ត

សងគហវ ិភារ

(បញ្ា ត្ិស
ត ប្រដង ត្ថប្ែល

ិ ាម្ចលនន វជ
ិ ាម្ចនត្ថប្ែលម្ចនគ្បាកែ) ១ និ ង វជ

(បញ្ា ត្ិតសប្រដង ត្ថប្ែលរិនម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ

ត្ថប្ែលរិ ន

ម្ចនគ្បាែក) ១ ។
(៤២) ត្ត្ថ
បញ្ញាលបនតិ, ត្ោ
ភូ រិបពាតទ្ឹ ឯត

ោ បន បររត្ថលត វិជាម្ចនំ រូបលវទ្ទទ្ឹ ឯត
ំ វិជាម្ចនបញ្ា ត្ិត.

ោ បន បររត្ថលត

បញ្ញាលបនតិ, ត្ោ

ឧភិ នំ ន បន លវរិ សសកវលសន លសសា

ំ

វិជាម្ចនំ

វិជាម្ចនបញ្ា ត្ីតត្ិ បវចាត្ិ.

ថាកា រំ ឆ្ឡភិ លញ្ញា, ឥត្ថិសលោោ,

ិ ា ណំ, ោជបលតតត្ិ ច លវទ្ិត្ព្វា ។
ចកខវញ្ញ
បណា
ដ បញ្ា ត្ិតោំង
(ជនោំង

)

ម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ

៦

គ្បោរលទោះ

ក៏ កនងោលណា

រប្រងបញ្ា ត្ិតនូវធរ៌ម្ចនរូបនិងលវទ្ទជាលែើរ
បររត្ថលដ្ឋ

ប្ែល

បញ្ា ត្ិលត នោះ កនងោលលទោះ បញ្ា ត្ិ លត នោះ

ិ ាម្ចនបបញ្ា ត្ិត ។ ក៏ កនងោលណា (ជនោំង
លឈាោោះថា វជ
វត្ថម្ចនប្ផនែី និងភនំជាលែើ រប្ែលរិ នម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ
បញ្ា ត្ិលត នោះ កនងោលលទោះ បញ្ា ត្ិលត នោះលោកលៅថា
ចំ ប្ណកបញ្ា ត្ិប្ត ែលលៅសល់ោំ ង

២

ិ ា ណ ោជបត្ត ។
ភិ ញ្ញា ៦ សំលឡងរបស់ស្រសតី ចកខវញ្ញ
បវតថននតរបបនន-

បររត្ថលដ្ឋ
ិ ាម្ចនបបញ្ា ត្ិត ។
វជ

បណិ ា ត្របបីគ្ជាបលដ្ឋ

ំ ណាចក្នោរផសំចូលគននូវរបស់បញ្ា ត្ិតោំង
(៤៣) វចីលោសានសាលរន

) បញ្ា ត្ិ តនូវ

តរលំដ្ឋប់ ែូចជា

លសាត្វិញ្ញាណវីេិយ
រលទោារសស លគចោ ។
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បចា

តថ
សា

សានសាលរន
ំ បញ្ា ត្ិត វិលញ្ា

ត្ថបបញ្ា ត្ិោ
ត ំង

រលទោារវ ីេិចិត្តលទោះ លដ្ឋ

ា

វិញ្ញា

សងគហវ ិភារ

នតិ ត្លត បរំ

លោកសលងាត្និរិោត ។

រប្រងគ្បាកែបទោប់ពីោរលកើ ត្លឡើងរបស់
ស្សបតរទរបបញ្ា ត្ិឯ
ត ណា ទរបបញ្ាត្ិតប្ែល

ជាអាររោណ៍របស់រលទោារវ ីេិលទោះ ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ ត្គនកនងលំដ្ឋប់ក្ន
ិ ា ណវេ
ី ិលដ្ឋ
ោរគ្បគ្ពឹ ត្តលៅរបស់លសាត្វញ្ញ

ស្សបតរសំលឡង បណិ ា ត្

របបីគ្ជាបថាជាវត្ថប្ែលសត្ាលោកសាងលឡើងជាលគ្រឿងពិ ចារណា ។
ឥត្ិ

ភិធរោត្ថសងគលហ បចា

សងគហវិភាលគ ទរ

ែាលម្ច បរិលចេលោ ។
បរ ិលចេទ្ទ្ី ៨ លឈាោោះថា
បចា

សងគហវិភារកនង ភិធរោត្ថសងគហៈចប់លដ្ឋ

ឆប់ បរ ិច្ឆេទទី ៨

🖎🕮✍
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គ្បោរែូលចនោះ ។
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បចា

សងគហវ ិភារ

អបារុ តា តេ អមេស្ស ទ្វា រា

តេ តោេវតតោ បមុ ញ្ចន្ោុ ស្ទ្ធំ

ំ រ
ទាវ នន រពះ និ ព្វវ ន ទា ង

ះ រែើ ក រ

ើយ

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

ះចូ ែរចេញនូវសទាធ ចុះ ។
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