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    ១- លោកម្ចា ស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ  ហ ៊ឺ ជីលៅ សគ្រួលលសចកដី 

    ២- លោកម្ចា ស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ  ល ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី 

   ៣- លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន សគ្រួលលសចកដី 

   ៤- លោកម្ចា ស់ សនតចិលតត  លរន រដ្ឋា  ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៥- លោកម្ចា ស់ ញាណានលទោ  ងួន ភារ ណ ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៦- លោកម្ចា ស់ លរតត ធលទ លរឿន ស៊ឺន ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៧- សារលណរ   ឡ ង ជីវ៉ា            ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៨- ភិកខ  លោវលិោ ល ោះ សូលវៀត្    វ  ត្ថបទ្ 

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

បរ ិត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ 
រួ ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះព ទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរ ងលរឿង
ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កន ង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធគ្ទ្ង់
រលំត់្ខនធបរនិិព្វា នរក លបើគ្ពោះលេោន លេរៈោំង  រិនចាប់ចិត្ត កន ង
ោរសិកាគ្ពោះព ទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គន រកលហើ  គ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចាន ោះ បណាដ
រន សសោំង  ប្ែលលកើត្រក កន ងសរ័ លគ្ោ តំងពីគ្ពោះសម្ចោ -
សរព ទ្ធបរនិិព្វា នរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ រិនម្ចនឱ្ោស
បានសិកាធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកាធរ៌កន ង
គ្ពោះព ទ្ធសាសទលហើ  ក៏រប្រងប្បរលៅនិ រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ 
ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះព ទ្ធសាសទ លធាើឱ្យវែដៈរបស់ប រគលោំង  លទោះ
រិនម្ចនទី្បំផ ត្ រួរឱ្យសាដ  យ៉ាងក្គ្កប្លង ែូលចាន ោះោរសិកា
គ្ពោះបរ ិត្តិលទ្ើបជាោរសំខាន់ក្គ្កប្លង ។ 

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

ធរ៌ោំង  ណា រ៊ឺ ខនធ ៥ ប្ត្ងលកើត្ ំពីលហត្  គ្ពោះត្ថារត្
លព្វលនូវលហត្ ក្នធរ៌ោំង  លទោះ រា៉ាងលទ្ៀត្លសចកដីរលត់្និងឧបា 
ជាលគ្រឿងរលត់្នូវធរ៌ោំង  ណា គ្ពោះត្ថារត្លព្វលនូវលសចកដី
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រលត់្និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត់្ក្នធរ៌ោងំ  លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ
ម្ចនគ្បគ្កតី្លព្វលយ៉ាងលនោះ ។ 

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

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

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

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

 តី្ត្ជាគ្ពោះគ្រូ ន រណស្សុករត្នរណា ល 
-ឧទ្ោិសជូនលោកគ្រូវនិយចារយ គំ   ីវ ជាគ្រូគ្ពោះវន័ិ  

ជូនចំលព្វោះលោក នកែ៏ម្ចនរ ណោំង ស់កន ងសងាវែដ និងសពាសត្ា
ោំង ស់កន ងក្គ្ត្ភព សូរបានចំប្ណកប ណយលសោើៗ គន  ។ 

រួ ចំប្ណកសូរជូនចំលព្វោះលញារគ្បុស ព   រ ី លញារស្សី 
រស់ ស ីលហៀង ប្ែលម្ចនជីវតិ្រស់លៅសពាក្េៃលនោះ ។ 

 និងសូរជូនចំលព្វោះលោកគ្រូ  រគបណាិ ត្ធម្ចោ ចារយ ប  ត្ សាវងស 
លោកគ្រូ ធរោបណាិ ត្ រស់ ស ផ្ទត្ គ្ពរោំងព ទ្ធបរសិ័ទ្ោំង ស់ 
សូរបានចំប្ណកប ណយធរោោនលនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គន ក ំបីអាក់ខាន
លឡើ  ។ 
                                                  សូរ ន លម្ចទ្ទ...................!!! 
 

បាត់្ែំបង វត្តសីត្វន័ ក្េៃ ៧ លោច ប្ខពិសាខ ព.ស. ២៥៦៦ 
                                                                          រ.ស. 2022 

 
 
 

  

ភិក្ខ ុញាត្ិធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 

(វត្តសីត្វន័ (រហាវហិារ) សថិត្លៅភូរិគ្ក ញ់   ំកំព ងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា) 



 

 មត្ិកា 

 ល.រ.                                                                              ទំរ័រ 
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អភិធម្មត្ថសង្គហបាល ី  បរចិ្ឆេទទី ៨ 

បឆចយសង្គហវិភាគ 
rs 
គាថាសង្គហ 

 ១. ល សំ សងខត្ធម្ចោ នំ       ល  ធម្ចោ  បចាយ  ថា  
      តំ្ វភិាររិលហោនិ         បវោខ រិ  ថារហំ ។ 
 ២.  តី្លត្ លហត្លវ បញ្ា       ឥោនិ ផលបញ្ា កំ 
      ឥោនិ លហត្លវ បញ្ា       អា តឹ្ ផលបញ្ា កនតិ  
      វសីតោោ តិ្សនធិ         ចត្ សលងខបា ច ភវនតិ ។ 
 ៣. លត្សលរវ ច រូោនំ       និលោលធន និរ ជឈតិ្ 
      ជោររណរ ចាេ             បីឡិតនរភិណា លសា 
      អាសវនំ សរ បាោ       វជិាា  ច បវត្តតិ្ ។ 
 ៤. វែដម្ចពនធរិលចាវ ំ              លត្ភូរករទទិ្កំ 
     បែិចាសរ បាលោតិ្         បែាលបសិ រហារ និ ។ 
 ៥. ឆ្ោ ទរំ ត្  ទរសស      បញ្ាោ ទររូបិនំ  
     ឯកោ ប ន រូបសស            រូបំ ទរសស លចកោ ។ 
 ៦. បញ្ាត្តិទររូបានិ             ទរសស ទ្ វោិ ទ្ា ំ 
     ទ្ា សស នវោ លចតិ្         ឆ្ពាិោ បចាយ កេំ ។ 
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 ៧. សហជាតំ្ ប លរជាតំ្          បចាេ ជាត្ញ្ា  សពាថា  
      កពឡីោលោ អាហាលោ       រូបជីវតិ្រិចា នតិ ។ 
 ៨. ឥតិ្ លត្ោលិោ ធម្ចោ          ោលរ តត  ច សរភវ 
       ជឈត្តញ្ា  ពហិោធ  ច          សងខតសងខត ត្ថា ។ 
 ៩. បញ្ាត្តិទររូបានំ               វលសន តិ្វោិ ឋិត 
      បចាយ ទរ បដ្ឋា លន         ចត្ វសីតិ្ សពាថា ។ 
 ១០. វចីលោសាន សាលរន        លសាត្វញិ្ញា ណវេិីយ 
        បវតថ ននតរ បបនន-               រលទោា រសស លគចោ ។ 
 ១១.  តថ   សាន សាលរន       វញិ្ញា  នតិ ត្លត បរ ំ
        សា ំ បញ្ាត្តិ វលិញ្ា ា     លោកសលងាត្និរោិត ។ 
 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ បចា សងគហវភិាលគ ទរ  
 ែាលម្ច បរលិចេលោ ។ 

ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរលិចេទ្ទី្ ៨ 
លព្វលលដ្ឋ បចា សងគហវភិារ ៕ 

 
 

&❈' 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ 

បរចិ្ឆេទទី ៨ 

បឆចយសង្គហវិភាគ 
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ  អរហច្ោ សមម សម្ពុទធសស ។ 

 
លសចកដីលផដើរ 

 គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ៨ លនោះ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយបានរួបរួរ 
សលងខបលសចកដីកន ងររពីររហាបដ្ឋា ន ប្ែលជាររពីរទី្ ៧ និងជាររពីរច ង
លគ្ោ កន ងគ្ពោះ ភិធរោបិែក លដ្ឋ ឱ្យលឈាោ ោះថា បចា សងគហវភិារ ។  
 បចា  សំលៅែល់ ជាលហត្ ឧបោរៈឱ្យផលធរ៌ ប្ែលោក់ទ្ង
នឹងខាួនលកើត្លឡើង ។ 
 សងគហ   ប្គ្បថា រួបរួរលដ្ឋ សលងខប ។ 
 វភិារ       ប្គ្បថា ចំប្ណក ឬប្ផនក ។ 
 បចា សងគហវភិារ លទ្ើបប្គ្បថា ចំប្ណកប្ែលរួបរួរធរ៌ ជាលហត្ 
ឧបោរៈឱ្យផលធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងនឹងខាួនលកើត្លឡើង ។ 
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ពាក្យច្បេជាា របសព់្រះអនុរទុាធ ចារយ 

គាថាសង្គហៈទី ១ 
      ១. ល សំ សងខត្ធម្ចោ នំ      ល  ធម្ចោ  បចាយ  ថា  
      តំ្ វភិាររិលហោនិ         បវោខ រិ  ថារហំ ។ 
 ប្គ្បថា  ធរ៌ប្ែលជាសងខត្ធរ៌និង សងខត្ធរ៌ោំង  ឯណា 
ជាឧបោរៈែល់សងខត្ធរ៌ោំង  ឯណា លដ្ឋ បចាយោរឯណា  
ឥឡូវលនោះ ខ្ ំ (គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ) នឹងលព្វលនូវោរប្ចកធរ៌ោំង  លទោះ 
កន ងបរលិចេទ្លនោះតរសររួរ ។ 
 ត្លៅលនោះនឹងបានបរយិ លសចកដីតរគ្ពោះបាលីលដ្ឋ លំដ្ឋប់ 
កន ង ភិធរោត្ថសងគហៈម្ចនលសចកដី ធិបា ថា បចា សងគហៈលនោះម្ចន 
២ ន័   
 បែិចាសរ បាទ្នលយ បដ្ឋា ននលយ លចតិ្ បចា សងគលហា 
ទ្ វលិោ លវទិ្ត្លព្វា  ។ 
 ប្គ្បថា របបីគ្ជាបថា បចា សងគហៈលនោះម្ចន ២ ន័  រ៊ឺ 
បែិចាសរ បាទ្ន័  និង បដ្ឋា នន័  ។ 
 ត្ត្ថ ត្ព្វភ វភាវភីាវោររលតត បលកខិលត បែិចាសរ បាទ្នលយ,  
បដ្ឋា ននលយ បន អាហចាបចា ែាិតិ្ម្ចរពភ បវ ចាតិ្, ឧភ ំ បន 
លវរិលសសតា  បបលញ្ា នតិ អាចរយិ ។ 
 ប្គ្បថា ន័ ោំងពីរលនោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់កំណត់្លដ្ឋ គ្តឹ្រ
អាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់បចា  បបននធរ៌ម្ចនសង្កខ រជាលែើរ ប្ែលម្ចន
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សភាពលកើត្លឡើងជាធរោត លគ្ព្វោះអាស្ស័ ោរលកើត្លឡើងក្នបចា័ ធរ៌
លទោះៗ ម្ចន វជិាា ជាលែើរ លឈាោ ោះថា បែិចាសរ បាទ្ន័  ។ 
 ចំប្ណកបដ្ឋា នន័ លទោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់គ្បារពធ នូវ ំណាច
របស់បចា័ ប្ែលជាពិលសស និង ែាកថាចារយោំង   បានរួរន័ 
ោំងពីរចូលគន សប្រដងលដ្ឋ ពិសាដ រ ។ 
 បចា ធរ៌ សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ របស់ផលធរ៌ ប្ែល
ោក់ទ្ងលដ្ឋ លហត្ លទោះៗ បានែល់ សងខត្ធរ៌  សងខត្ធរ៌ និង
បញ្ាត្តិធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វា ន និងបញ្ាត្តិ ស ទ្ធប្ត្ជាបចា័ ធរ៌
ប្ែលជាលហត្ ឱ្យផលធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ លហត្ របស់ខាួនលកើត្លឡើង
បាន ។ 
 ធរ៌ប្ែលជាបចា័  រប្រងបានោំង សងខត្ធរ៌  សងខត្ធរ៌ និង
បញ្ាត្តិធរ៌ោំង ស់រិនម្ចនកំណត់្ ។ 
 បចា  បបននធរ៌  សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាផលលកើត្លឡើងលដ្ឋ 
អាស្ស័ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ក្នបចា័ លទោះៗ បានែល់ សងខត្ធរ៌ោំងពួង 
រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប ស ទ្ធប្ត្ជាធរ៌ប្ែលអាស្ស័ បចា័ តក់ប្ត្ងលដ្ឋ 
លហត្ លផសងៗ ម្ចនករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារ និងអាររោណ៍ ។ 
 ធរ៌ប្ែលជាបចា  បបននធរ៌លទោះ គ្តូ្វប្ត្ជាសងខត្ធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

ោរឧបោរៈរបស់បចា័ ធរ៌ 
 ោរជួ ឧបោរៈរបស់បចា័ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
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 ១ បចា  ជួ ឧបោរៈែល់បចា  បបននធរ៌ ប្ែលលៅរិនោន់
លកើត្ឱ្យលកើត្លឡើង ។ 
 ២ បចា  ជួ ឧបោរៈែល់បចា  បបននធរ៌ ប្ែលលកើត្លឡើង
លហើ ឱ្យតំងម្ចំនឹងចលគ្រើនលឡើង ។ 
 

ច្សឆក្េីច្សសង្គាន របសប់ដិឆចសម្ុបាទនិង្បោា ន 
 លសចកដីកន ង ភិធរោត្ថសងគហៈ ប្ែលសប្រដងឱ្យែឹងថា បចា សងគហៈ 
ម្ចនឧបោរៈ ២ ន័  លសចកដីលផសងគន ក្នន័ ោងំ ២ រ៊ឺ 
 បែិចាសរ បាទ្ន័  សប្រដងគ្តឹ្រប្ត្ឱ្យែឹងថា បណាដ សត្ាោំង-
  ប្ែលគ្បាកែលឡើងកន ងលោកលនោះ ស ទ្ធប្ត្ជាផលប្ែលលកើត្រក
 ំពីធរ៌ប្ែលជាលហត្ ោំង ស់ នឹងលកើត្លឡើងរកឯងៗ ឬម្ចន នកណា
សាងឱ្យលកើត្លឡើងរកលដ្ឋ គ្បាសចាកធរ៌ប្ែលជាលហត្ លទោះ រប្រង
រិនម្ចន ប្ត្រិនបានសប្រដងែលល់សចកដីលរអិត្របស់ ំណាចបចា័ 
លទោះៗ ថា បានឱ្យឧបោរៈលដ្ឋ  ំណាចរបស់បចា័ ណាលឡើ  ។ 
 បដ្ឋា នន័  សប្រដងឱ្យែឹងថា វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ និងរិនម្ចនជីវតិ្
ោំង   ប្ែលគ្បាកែកន ង ននតចគ្កវល ស ទ្ធប្ត្ជាលហត្  ជាផល 
ោក់ទ្ងគន តរធរ៌ប្ែលជាលហត្  និងផល ចំប្ណកប្ែលនឹងគ្បាកែ
លឡើងលដ្ឋ រិនោក់ទ្ងនឹងលហត្ ផលលទោះរិនម្ចនលឡើ  និងសប្រដង
ែល់ ំណាចបចា័ លទោះៗ ថា ោរឧបោរៈរបស់បចា័ លទោះៗ គ្បគ្ពឹត្ត
លៅលដ្ឋ  ំណាចក្នលហត្ បបចា័ ខាោះ អាររោណបបចា័ ខាោះ  ននតរបបចា័ 
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ខាោះជាលែើរ ប្ែល ំណាចឧបោរៈលដ្ឋ បចា័ លផសងៗ កន ងបករណ៍
ប្ែលលឈាោ ោះថា «បដ្ឋា ន» លនោះ ម្ចនលដ្ឋ សលងខប ២៤ បចា័  ។ 

គ្បលយជន៍ពីោរែឹងរូបទរតរលហត្ ផលរបស់បែិចាសរ បាទ្ 
និងបដ្ឋា ន 

 គ្ពោះព ទ្ធ ងគ សប្រដងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ និង
រិនម្ចនជីវតិ្ោំង   លដ្ឋ អាស្ស័ លហត្ ផលប្ែលោក់ទ្ងគន
តរន័ ក្នបែិចាសរ បាទ្ និងបដ្ឋា ន  លែើរបីគ្បលយជន៍ែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ១. លែើរបីឱ្យសត្ាោំង   ល់លហត្ ផលកន ងសភាពរបស់ខាួន
ឯងថា រូបទរប្ែលគ្បោន់ថាជា តត  ខាួនល ើងលនោះ រិនម្ចន នកណា
សាងលឡើងរកលទ្ ម្ចនប្ត្លហត្ និងផលប្ែលោក់ទ្ងគន តរសភាវ-
បររត្ថធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចនតួ្ខាួន ល ើង លរលឡើ  ។ 
 ២. ោរែឹងោរ ល់រូបទរតរលហត្ ផលែូលចនោះ ជាវត្ថ ប្ែលនឹង
ទំឱ្យ នកែឹងលទោះផ ត្ចាកវែដទ្ កខបាន លគ្ព្វោះអាចទ្ម្ចា  ោរ ល់ល ើញ
ខ ស និងលសចកដីសងស័ លចញបានតរសររួរែល់ោរែឹងោរ ល់
របស់ខាួន រ៊ឺ ោលម្ចនលសចកដីែឹងពីោរលរៀន ប្ែលលៅថា ស ត្រ បញ្ញា  
រប្រងទំលៅោន់ោរបែិបតិ្ត ប្ែលអាចលោះសោា  ទិ្ែាិ និងវចិិកិចាេ
ជាលែើរ ។ 
 ៣. ោរែឹងោរ ល់កន ងទររូប តរលហត្ ផលរបស់បែិចាសរ បាទ្
យ៉ាងលអលហើ  រប្រងសលរង្កគ ោះចូលកន ង បចា បររិគហញាណ ប្ែលជា
កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិលដ្ឋ គ្ត្ង់ និងចាត់្ថាចូលែល់ទររូបបរលិចេទ្ញ្ញា ណ 
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ប្ែលជាទិ្ែាិវសិ ទ្ធិផង លគ្ព្វោះ នកប្ែលែឹងកន ងបែិចាសរ បាទ្ និងបដ្ឋា ន
លទោះ ក៏គ្តូ្វែឹងលរឿងទររូបលអលហើ  និងោលលលើកទររូបលឡើងជា
អាររោណ៍របស់វបិសសទញាណ លដ្ឋ អាស្ស័ ស ត្រ បញ្ញា  ចិទត រ-
 បញ្ញា  និងភាវទរ បញ្ញា  ក៏ជាលហត្ ឱ្យសលគ្រចជាគ្ពោះ រ ិប រគល 
ផ ត្ចាកវែដទ្ កខបាន ។ 
 ែូលចាន ោះ បែិចាសរ បាទ្លនោះ លទ្ើបោប់ថាជាភូរិរបស់វបិសសទ
រួ ផងប្ែរ ។ 
 

បដិឆចសម្បុាទ 
បែិចាសរ បាទ្ម្ចន ៣ បទ្ រ៊ឺ  

 បែិចា + សំ + ឧបាទ្ ។ 
 បែិចា ប្គ្បថា អាស្ស័  ។ 
 សំ     ប្គ្បថា គ្ពរ ។ 
 ឧបាទ្ ប្គ្បថា លកើត្លឡើង ។ 
 បែិចាសរ បាទ្ ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលអាស្ស័ ោរលកើត្លឡើងគ្ពរ
លសចកដីថា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ និងជាផលអាស្ស័ ោរលកើត្លឡើងជាប់ត្
គន រិនដ្ឋច់គ្កប្ស លធាើឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងសងារវែដរកទី្បំផ ត្រិនបាន ។ 
 បែិចាសរ បាទ្លនោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដង លែើរបីជាទី្តំងក្ន
ោរពិចារណា និងលែើរបីឱ្យល ើញលសចកដីពិត្របស់សភាវៈប្ែលលកើត្លឡើង 
និងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លហត្ បចា័ លដ្ឋ ចំលព្វោះខាួនឯង រិនម្ចន នកណា
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សាងលឡើង ែូចជាគ្ពោះសិវៈជាលែើរ ោំងលនោះលែើរបីលោះោរ ល់ល ើញ
ខ សថា  តត  ឬលោកលទ្ៀង រ៊ឺ លោះោរ ល់ល ើញខ សោំងសសសត្ទិ្ែាិ 
និងឧលចេទ្ទិ្ែាិ ។ 
 បែិចាសរ បាទ្លនោះជាភូរិ (អាររោណ៍) របស់វបិសសទរួ  កន ង
វបិសសទភូរិ ៦ រ៊ឺ 
 ខនធ ៥ អា ត្នៈ ១២ ោត្  ១៨ ឥរនោិ  ២២ បែិចាសរ បាទ្ ១២ 
សចាៈ ៤ ។ 

លកខណៈពិលសសរបស់បែិចាសរ បាទ្ 
 លកខណៈពិលសសរបស់បែិចាសរ បាទ្ប្ែលលៅថា វលិសស-
លកខណៈ ឬលកខណាទិ្ចត្ កាៈម្ចនែូលចនោះ 

 ជោររណាទី្នំ ធម្ចោ នំ បចា លកខលណា          ម្ចនឧបោរៈែល់ 
         បចា  បបននធរ៌ោំង   ែូចជាជោររណៈជាលែើរ ជាលកខណៈ 
 ទ្ ោខ ន ពនធនរលសា          ម្ចនោរលធាើឱ្យសត្ាោំង  លកើត្លឡើង 
                                           កន ងសងារវែដលរឿ ៗ ជាកិចា  
 ក រោរគបចា បដ្ឋា លទ          ម្ចនោរវលិវល់លៅកន ងសងារវែដ ឬ 
                                             ម្ចនផាូវលែើរប្ែលរិនគ្តឹ្រគ្តូ្វជាផល  
 អាសវបទ្ដ្ឋា លទ             ម្ចនអាសវធរ៌ ជាលហត្ ជិត្ឱ្យលកើត្ ។ 
 លកខណៈពិលសសរបស់បែិចាសរ បាទ្ប្ែលលព្វលរកលនោះ ជា
ោរលព្វលែល់លហត្ ផលលដ្ឋ ទូ្លៅ លៅរិនបានលព្វលប្ចកចំលព្វោះធរ៌
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ប្ែលឧបោរៈែល់គន ជា ងគៗ លទ្ កន ងបែិចាសរ បាទ្សប្រដង ងគទ្ ក 
១២ ែូចគ្ពោះបាលីថា  
  វជិាា បចាយ សង្កខ ោ សង្កខ រោំង  លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ វជិាា
ជាបចា័  ។ 
 សង្កខ របបចាយ វញិ្ញា ណំ វញិ្ញា ណលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះសង្កខ រជាបចា័  ។ 
 វញិ្ញា ណបបចាយ ទររូបំ ទររូបលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះវញិ្ញា ណជាបចា័ ។ 
 ទររូបបបចាយ ស  ត្នំ អា ត្នៈ ៦ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះទរ
រូបជាបចា័  ។ 
 ស  ត្នបបចាយ ផលសា ផសសៈលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះអា ត្នៈ 
៦ ជាបចា័  ។ 
 ផសសបបចាយ លវទ្ទ លវទ្ទលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះផសសៈជាបចា័ ។ 
 លវទ្ទបចាយ ត្ណាា  ត្ណាា លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័  ។ 
 ត្ណាា បចាយ ឧបាោនំ ឧបាោនលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះត្ណាា ជា
បចា័  ។ 
 ឧបាោនបបចាយ ភលវ ភពលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះឧបាោនជាបចា័  ។ 
 ភវបបចាយ ជាតិ្ ជាតិ្លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះភពជាបចា័ ។ 
 ជាតិ្បបចាយ ជោររណំ ជោ ររណៈ 
 លសាកបរលិទ្វទ្ កខ លសាកៈ ខសឹកខសួល      លកើត្ម្ចនគ្ពរ  
 លោរនសស បាយសា លំបាកោ        លគ្ព្វោះជាតិ្ជាបចា័  ។ 
 សរភវនតិ                    លំបាកចិត្ត 
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 ឯវលរត្សស លកវលសស         ទ្ កខកខនធសស សរ ទ្លយ លហាតី្តិ្   
ោរលកើត្លឡើងគ្ពរក្នកងទ្ កខោំង ស់ន  ោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័ បចា័ លផសងៗ           
ម្ចន វជិាា ជាលែើរ ែូចលព្វលលហើ លនោះ ។ 
 

ប្ឆក្បដិឆចសមុ្បាទ ៧ ន័យ 
 ភិធរោត្ថសងគហៈ បានបរយិ លសចកដីោរសប្រដងបែិចាសរ បាទ្

ធរ៌ តរស ត្តនតជា ៧ ន័  ម្ចនបាលីសប្រដងថា  
 ត្ត្ថ ត្លយ  ោធ  ោា ទ្សង្កគ និ វសីតោោ តិ្សនធិ ចត្ សលងខបា 
តី្ណិ វដ្ឋដ និ លទ្ា រូោនិ ច លវទិ្ត្ព្វា និ ។ 
 បែិចាសរ បាទ្ធរ៌លទោះ ប្ចកោរសប្រដងលចញជា ៧ ន័  រ៊ឺ 
 ១. ោល ៣, ២.  ងគ ១២, ៣. អាោរ ២០, ៤. សនធិ ៣, ៥. សលងខប ៤, 
៦. វែដៈ ៣, ៧. រូល ២, ។ 
 លែើរបីឱ្យ ល់ន័ លផសងៗ បានស្សួល រួរលធាើោរ ល់កន ងបែិចា-
សរ បាទ្ ងគ ១២ ប្ែលសប្រដងឧបោរៈែល់គន  រវងបចា ធរ៌និង
បចា  បបននធរ៌ជាខាងលែើររ ន ។ 
 

បែិចាសរ បាទ្ ងគ ១២ (ោា ទ្សង្កគ និ) 

១. អវិជាា  
  វជិាា បចាយ សង្កខ ោ សរភវនតិ  ប្គ្បថា សង្កខ រ ៣ រប្រងលកើត្លឡើង
លគ្ព្វោះ វជិាា ជាបចា័  ។ 
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 ព្វកយថា « វជិាា » ោលប្ចកបទ្បាន ២ រ៊ឺ  
   ប្គ្បថា រិន ឬផោ  គន  ។ 
 វជិាា  ប្គ្បថា ែឹង ឬបញ្ញា  ។ 
 ែូលចាន ោះ ោលរួរគន លហើ ជា  វជិាា  ប្គ្បថា រិនែឹង ឬធរោជាតិ្
ប្ែលផោ  គន ជារួ បញ្ញា  បានែល់ លម្ចហលចត្សិក ែូចវចនត្ថៈថា  
 ចត្ សចាធរោំ វទិ្តិ្ បាកែំ កលោតី្តិ្ = វជិាា  
 ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណាជា នកែឹងចាស់ រ ិសចាៈ ៤ និងជា នកលធាើ
ឱ្យ រ ិសចាៈ ៤ គ្បាកែលឡើង ធរោជាតិ្លទោះលឈាោ ោះថា វជិាា  បានែល ់
បញ្ញា លចត្សិក និងសប្រដងថា  
 វជិាា  បែិបោខ តិ្ =  វជិាា   
 ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណាប្ែលម្ចនសភាពផោ  ជារួ បញ្ញា  ធរោជាតិ្
លទោះ លឈាោ ោះថា  វជិាា  ។ 
 កន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថា ម្ចនវលិគ្គោះលសចកដីរបស់ វជិាា ទ្ ក 
លគ្ចើនគ្បោរ រ៊ឺ 
  វនិោិ ំ វនិោតី្តិ្ =  វជិាា   
 ធរោជាតិ្ណា រប្រងបានទ្ ចារតិ្ធរ៌ប្ែលរិនរួរបាន រិនរួរគ្បគ្ពឹត្ត 
ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា  វជិាា  លគ្ព្វោះ ត្ថថា បានវត្ថ ប្ែលរិនរួរបាន ។  

វនិោិ ំ ន វនិោតី្តិ្ =  វជិាា  
 ធរោជាតិ្ណារប្រងរិនឱ្យបាននូវស ចរតិ្ធរ៌ប្ែលរួរបាន ម្ចន
ោ ស ចរតិ្ជាលែើរ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា  វជិាា  លគ្ព្វោះ ត្ថថា រិនបាន 
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វត្ថ ប្ែលរួរបានលទោះ ។  
  វជិាម្ចលន ជវលបតី្តិ្ =  វជិាា   
 ធរោជាតិ្ប្ែលជា នកែឹងខ សកន ងបញ្ាតិ្តធរ៌ លៅកន ងប រសស្រសតី ជា
លែើរ ប្ែលរិនម្ចនលដ្ឋ សភាវបររត្ថធរ៌ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
 វជិាា  ។ 
 វជិាម្ចលន ន ជវលបតី្តិ្ =  វជិាា   
 ធរោជាតិ្ណា បិទ្បាំងរិនឱ្យែឹងកន ងបររត្ថធរ៌ ម្ចនខនធ ៥ ជាលែើរ 
ប្ែលម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ សភាវៈ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា  វជិាា  លគ្ព្វោះ
 ត្ថថា បិទ្បាំងខនធ អា ត្នៈ ោត្  សចាៈ ឥរនោិ ោំង  រិនឱ្យ
គ្បាកែ ។ 
   វទិិ្ត្ពាំ  វទិិ្តំ្ កលោតី្តិ្ =  វជិាា  
ធរោជាតិ្ណា បិទ្បាំងរិនឱ្យែឹងនូវធរ៌ប្ែលរួរែឹង ម្ចនសចាៈ ៤ ជាលែើរ 
ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា  វជិាា  ។ 
 ធរោជាតិ្ លឈាោ ោះថា  វជិាា  លគ្ព្វោះ ត្ថថា ញា ំងសត្ាោំង  ឱ្យ
គ្តច់លៅកន ងសងារប្ែលរកទី្បំផ ត្រិនបាន រ៊ឺ កន ងកំលណើ ត្ ៤, រតិ្ ៥, 
ភព ៩, វញិ្ញា ណែាិតិ្ ៧, និងសតត វស ៩ ។ 
 រួរលសចកដីថា  វជិាា  រ៊ឺ ោររិនែឹងរបស់ពិត្ ៤ យ៉ាង បានែល់ 
 រ ិសចាៈ ៤ លនោះ លព្វលតរន័ គ្ពោះសូគ្ត្ ។ 
 តរន័ គ្ពោះ ភិធរោគ្តស់លដ្ឋ កិចារបស់ វជិាា  ោលលកើត្លឡើង 
រប្រងលកើត្លឡើងកន ងឋានៈលធាើកិចា ៨ គ្បោរ រ៊ឺ  
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 ១. ទ្ លកខ  ញ្ញា ណំ រិនែឹងកន ងទ្ កខ រ៊ឺ រិនែឹងថា រូបទរខនធ ៥ 
ជាទ្ កខ ។ 
 ២. ទ្ កខសរ ទ្ល   ញ្ញា ណំ រិនែឹងលហត្ ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្ទ្ កខ ។ 
 ៣. ទ្ កខនិលោលធ  ញ្ញា ណំ រិនែឹងធរ៌ប្ែលជាទី្រលំត់្ទ្ កខ ។ 
 ៤. ទ្ កខនិលោធគរិនីបែិបោ   ញ្ញា ណំ រិនែឹងផាូវបែិបត្តិ
ប្ែលឱ្យចូលែល់ធរ៌ ប្ែលជាទី្រលំត់្ទ្ កខ ។ 
 ៥. ប ពាលនត  ញ្ញា ណំ រិនែឹងខនធ អា ត្នៈ ោត្  ប្ែលជា តី្ត្។ 
 ៦.  បរលនត  ញ្ញា ណំ រិនែឹងកន ងខនធ អា ត្នៈ ោត្  ប្ែលជា
 ទរត្ ។ 
 ៧. ប ពាទត បរលនត  ញ្ញា ណំ រិនែឹងកន ងខនធ អា ត្នៈ ោត្  ប្ែល
ជា តី្ត្ និង ទរត្ ។ 
 ៨. ឥទ្បបចា តបែិចាសរ បបលននស  ធលរោស   ញ្ញា ណំ រិនែឹង
កន ងទររូបប្ែលលកើត្លឡើង លដ្ឋ អាស្ស័ លហត្ ផលជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់
គ្កប្ស ក្នោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់សត្ាោំង  តរន័ បែិចាសរ បាទ្។ 
 
 វជិាា ប្ែលម្ចនសភាពបិទ្បំាងរិនឱ្យែឹងលសចកដីពិត្លទោះ ប្ចកជា ៣ 

គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ១. ប រគលភារលគ្ចើនកន ងលោក គ្តូ្វ វជិាា បិទ្បាំងទ្ ករិនឱ្យែឹង 
បាបប ណយ រ ណលោស គ្បលយជន៍និងរិនប្រនគ្បលយជន៍ រិនែឹងថា
ោរលធាើយ៉ាងលនោះលអម្ចនគ្បលយជន៍ យ៉ាងលនោះរិនលអម្ចនលោស រប្រង
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ហា នលធាើទ្ ចារតិ្លផសង  ៗ រិនល ៀនខាោ សនិងរិនភ័ ខាា ចលឡើ  សប្រដងថា 
ម្ចន វជិាា លៅយ៉ាងលគ្ចើន ។ 
 ២. ប រគលពួកខាោះែឹងថា ោរលធាើយ៉ាងលនោះលអម្ចនគ្បលយជន៍ យ៉ាង
លនោះរិនលអម្ចនលោស ប រគលពួកលនោះ ោលល ើញថា ប្ែលខាួនលធាើលៅ
លទោះរិនលអ ជាបាប ក សលម្ចនលោស ក៏នឹងពាយរលចៀសវងរិន
លធាើោរង្ករលទោះ លហើ ក៏ផ្ទា ស់បដូរចិត្តលធាើប្ត្ ំលពើប្ែលលអ ម្ចនគ្បលយជន៍
ជាប ណយក សល សប្រដងថា  វជិាា  របស់ប រគលពួកលនោះស្សាលលសដើង
លហើ  ។ 
 ៣. ប រគលប្ែលសលគ្រចជាគ្ពោះ រ ិប រគល ជាគ្ពោះលសាតបនន-
ប រគល គ្ពោះសកោគរី  ទគរីលទោះ ជា នកល ើញចាស់កន ង រ ិសចាៈ 
៤ លហើ  ប្ត្លៅទ្ម្ចា   វជិាា រិនោន់ ស់  វជិាា  របស់គ្ពោះ រ ិប រគល
ោំងលនោះ ជា វជិាា ស្សាលលសដើងជាទី្បំផ ត្ ។ 

ប រគលប្ែលគ្បាសចាក វជិាា លទោះ ម្ចនប្ត្គ្ពោះ រហនតរួ គ្បលភទ្
ប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះោរបិទ្បាំងរិនឱ្យែឹងសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្របស់
 វជិាា លទោះ  លទ្ើបរិនម្ចនែល់គ្ពោះ រហនតខីណាស្សពោំង   ប្ត្ក៏
រិនបានសំលៅ កថា គ្ពោះ រហនតោំង  នឹងែឹង ាីៗ បានោំង ស់ 
សូរបីបញ្ាត្តិ ោំងលនោះលស្សចប្ត្កម្ចា ំងរបស់បញ្ញា  ។ 

គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ ែឹងបានោំង ស់ ។ 
គ្ពោះបលចាកព ទ្ធជាម្ចា ស់ ែឹងប្ត្សភាវបររត្ថធរ៌ ប្ែលជា ត្ថរស 

(ផល) ។ 
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គ្ពោះ រគសាវក័ និងរហាសាវក័ រប្រងែឹងបររត្ថធរ៌ោំង ត្ថរស
និងធរោរស រ៊ឺ ែឹងោំងលហត្ និងផល ប្ត្ែឹងលៅរិនលសោើបញ្ញា របស់
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធលឡើ  ។ 

សរ បលសចកដីថា  វជិាា  បិទ្បាំងរិនឱ្យែឹងសភាវធរ៌ និងអាោរ
ប្ែលជាលហត្  ជាផល របស់សភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្ បានែល់បិទ្បាំង
រិនឱ្យែឹងលសចកដីពិត្ ៨ គ្បោរ រ៊ឺ សចាៈ ៤ ខនធ  អា ត្នៈ ោត្  ប្ែល
ជា តី្ត្  ទរត្ ោំង តី្ត្និង ទរត្ និងបែិចាសរ បាទ្ប៉ា លណាណ ោះ 
ចំប្ណកោររិនែឹងរិន ល់លរឿងែក្ទ្ៗ រិនបានោក់ទ្ង់នឹងោរបិទ្បាំង
លសចកដីពិត្របស់ វជិាា  ែូចជាោររិនែឹង ធាស្ស័  ឬរិនែឹងោរ ប់រ ំ
ឥរនោិ របស់ នកែក្ទ្ជាលែើរ ។ 

 
វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈជាលែើររបស់ វជិាា  

 ញ្ញា ណលកខណា ម្ចនោររិនែឹង ជាលកខណៈ 
សលម្ចោ ហនរសា ម្ចនោរវលងាងចាកទររូប ជាកិចា 
ឆាទ្នបចា បបដ្ឋា ទ ម្ចនោរបិទ្បាំងសភាវៈរបស់អាររោណ៍ជាផល 
អាសវបទ្ដ្ឋា ទ ម្ចនអាសវៈជាលហត្ ជិត្ ។  
 

 ងគធរ៌របស់ វជិាា  
  វជិាា  ោលលព្វលលដ្ឋ សភាវធរ៌ បានែល់ លម្ចហលចត្សិក 
ប្ែលរិនែឹងធរ៌ ៨ គ្បោរ រ៊ឺ រិនែឹង រ ិសចាៈ ៤ រិនែឹង ខនធ 
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អា ត្នៈ ោត្  កន ង តី្ត្  ទរត្ ោំង តី្ត្និង ទរត្ និងរិនែឹង
បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ។ 

 ំណាចរបស់ វជិាា  
 លគ្ព្វោះោររិនែឹង រ៊ឺ លម្ចហ ឬ វជិាា ម្ចន លទ្ើបជាបចា័ ឧបោរៈ 
ឱ្យសង្កខ រ ៣ រ៊ឺ ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ និង លនញ្ញា ភិសង្កខ រ 
លកើត្លឡើង ។ 
 

២. សង្ខខ រ 
 ធរ៌ប្ែលលឈាោ ោះថា សង្កខ រ លគ្ព្វោះ ត្ថថា តក់ប្ត្ងឱ្យផលធរ៌
លកើត្លឡើង ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា  
 សងខតំ្ សងខលោតិ្  ភិសងខលោនតីតិ្ = សង្កខ ោ 
 ប្គ្បថា ធរ៌ោំង  ណាប្ែលតក់ប្ត្ង សងខត្ធរ៌ប្ែលជា
ផលលដ្ឋ គ្ត្ង់ឱ្យលកើត្លឡើង ធរ៌ោំង  លទោះលឈាោ ោះថា សង្កខ រ បាន
ែល់លចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ង ក សលចិត្ត ១២ និងលោកិ 
ក សលចិត្ត ១៧ ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា  
 សងខតំ្ ោ វចីរលទករោំ  ភិសងខលោនតិ ឯលត្ហីតិ្ = សង្កខ ោ 
 សត្ាោំង  រប្រងតក់ប្ត្ងោ ករោ វចីករោ រលទករោ ប្ែល
ជាសងខត្ធរ៌លដ្ឋ លចត្ទោំងលទោះ ែូលចាន ោះលចត្ទប្ែលជាលហត្ ក្នោរ
តក់ប្ត្ងោំងលទោះ លឈាោ ោះថា សង្កខ រ បានែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែល
គ្បកបកន ង ក សលចិត្ត ១២ និងលោកិ ក សលចិត្ត ១៧ ។ 
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សង្កខ រម្ចន ២ យ៉ាង 
 ១. សង្កខ រប្ែលជាផលរបស់ វជិាា  ម្ចន ៦ យ៉ាង ។ 
 ២. សង្កខ រប្ែលរកលដ្ឋ សង្កខ រសពោ ម្ចន ៧ យ៉ាង ។ 
 

១. សង្កខ រប្ែលជាផលរបស់ វជិាា  ៦ យ៉ាង 
 សង្កខ រ លគ្ព្វោះ វជិាា ជាបចា័ ម្ចន ៦ យ៉ាង បានែល់ 
 (១) ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ ក សលលចត្ទ ប្ែលជា នកតក់ប្ត្ងក សល
វបិាក និងក សលករោជរូបឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ គ្ត្ង់ បានែល់ លចត្ទ
កន ងរហាក សលចិត្ត ៨ និងលចត្ទកន ងរូបាវចរក សលចិត្ត ៥ ។ 
 (២)  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ  ក សលលចត្ទ ប្ែលជា នកតក់ប្ត្ង 
 ក សលវបិាកនិង ក សលករោជរូបឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ គ្ត្ង់ បានែល់ 
លចត្ទកន ង ក សលចិត្ត ១២ ។ 
 (៣)  លនញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ ក សលលចត្ទប្ែលតំងម្ចំរិនញាប់ញ័រ 
ជា នកតក់ប្ត្ង រូបវបិាកឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ គ្ត្ង់ បានែល់លចត្ទកន ង
 រូបាវចរក សលចិត្ត ៤ ។ 
 (៤) ោ សង្កខ រ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលជា នកតក់ប្ត្ង ោ ទ្ ចារតិ្ 
និងោ ស ចរតិ្ឱ្យសលគ្រច បានែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ង
 ក សលចិត្ត ១២ និងរហាក សលចិត្ត ៨ ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរលធាើ
ផាូវោ  ។ 
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 (៥) វចីសង្កខ រ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលជា នកតក់ប្ត្ង វចីទ្ ចារតិ្ និងវចី-
ស ចរតិ្ឱ្យសលគ្រច បានែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ង ក សល
ចិត្ត ១២ និងរហាក សលចិត្ត ៨ ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ោរលធាើផាូវវចា ។ 
 (៦) ចិត្តសង្កខ រ រ៊ឺ លចត្ទប្ែលជា នកតក់ប្ត្ង រលទទ្ ចារតិ្និង
រលទស ចរតិ្ឱ្យសលគ្រច បានែល់ លចត្ទលចត្សិក កន ង ក សលចិត្ត 
១២ និងលោកិ ក សលចិត្ត ១៧ ។ 
 សគ្ម្ចប់លចត្ទប្ែលគ្បកបកន ងលោក ត្តរក សលចិត្ត ៤ លទោះជា
ប ណយក៏ពិត្ ប្ត្រិនលឈាោ ោះថា ជាប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ឬ លនញ្ញា ភិសង្កខ រ 
លគ្ព្វោះរិនម្ចនទទី្លធាើឱ្យរូបទរខនធ ៥ លកើត្ភពជាតិ្ គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
វែដសងារ ប្ត្គ្ត្ឡប់ជាម្ចនទទី្ទ្ម្ចា  ភពជាតិ្ លហើ លចត្ទកន ង
លោក ត្តរក សលចិត្ត ៤ រិនប្រនជាផលរបស់ វជិាា  ។ 
 

២. សង្កខ រប្ែលរកលដ្ឋ សពោ 
 ព្វកយថា សង្កខ រ លនោះម្ចនលគ្ចើនយ៉ាង សូរបីសង្កខ រ ប្ែលជាផល
របស់ វជិាា  ក៏លឈាោ ោះថា សង្កខ រសពោ ប្ត្លោកប្ចកលចញរកលព្វលជា
គ្បោន សង្កខ រកន ងបែិចាសរ បាទ្លទ្សទចំប្ណករួ លដ្ឋ ប្ឡក លគ្ៅ
ពីលទោះចាត់្ជាសង្កខ រសពោ ប្ែលលព្វលទ្ កកន ងគ្ពោះបាលី ម្ចន ៧ យ៉ាង 
ែូលចនោះរ៊ឺ 

(១) សងខត្សង្កខ រ រ៊ឺ រូបធរ៌ទរធរ៌ ប្ែលគ្តូ្វបចា័ តក់ប្ត្ង 
បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូបោំង ស់ ប្ែលលព្វលទ្ កកន ងគ្ពោះបាលីថា 
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  និចាា  វត្ សង្កខ ោ  សង្កខ រោំង  រិនលទ្ៀងហន  ។ 
(២)  ភិសងខត្សង្កខ រ រ៊ឺ ទររូប ប្ែលគ្តូ្វករោតក់ប្ត្ងលដ្ឋ 

គ្ត្ង់ បានែល់ លោកិ វបិាក និងករោជរូប  ភិសងខត្សង្កខ រលនោះសលរង្កគ ោះ
ចូលកន ងសងខត្សង្កខ រផង ។  
 (៣)  ភិសងខរណកសង្កខ រ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជា នកតក់ប្ត្ងលោកិ 
វបិាកនិងករោជរូបលដ្ឋ គ្ត្ង់ បានែល់  ក សលលចត្ទ ១២ លោកិ 
ក សលលចត្ទ ១៧ ។ 
 (៤) បលយគភិសង្កខ រ លសចកដីពាយរលធាើផាូវោ និងផាូវចិត្ត 
បានែល់ វរី ិលចត្សិក ប្ែលោក់ទ្ងជារួ  ោ ករោនិងរលទករោ។ 
 (៥) ោ សង្កខ រ ធរោជាតិ្ប្ែលតក់ប្ត្ងោ  បានែល់ ខយល់
លចញចូល ( សាសបសាស) ។ 
 (៦) វចីសង្កខ រ ធរោជាតិ្ប្ែលតក់ប្ត្ងវចា បានែល់ វតិ្កាៈ 
វចិារៈ ។ 
 (៧) ចិត្តសង្កខ រ ធរោជាតិ្ប្ែលតក់ប្ត្ងចិត្ត បានែល់ សញ្ញា  
និងលវទ្ទ ។ 
 

ឆំណុឆសគំាល ់
 កន ងខទី្ ៤  បលយគភិសង្កខ រ រិន កវរី ិលចត្សិកប្ែលោក់ទ្ង
នឹងវចីករោ លគ្ព្វោះផាូវវចាលទោះ វរី ិលចត្សិករិនបានជាគ្បោនផាូវវចីករោលទ្ 
អាស្ស័ ោរគ្តិ្ោះរោិះជាបចា័ ឱ្យនិយ  រ៊ឺ វតិ្កាៈ វចិារលចត្សិកប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 សង្កខ រ ៣ រប្រងរម្ចៃ ប់លៅែូលចនោះ រ៊ឺ វចីសង្កខ រ រប្រងរម្ចៃ ប់លៅកន ង
ទ្ តិ្ ជាន ោ សង្កខ រ រម្ចៃ ប់លៅកន ងចត្ ត្ថជាន និងចិត្តសង្កខ រ រ៊ឺ 
សញ្ញា  និងលវទ្ទ រម្ចៃ ប់លៅកន ងខណៈចូលនិលោធសម្ចបត្តិ ។ 
 

អត្ថរបសស់ង្ខខ រ ៣ 
 សង្កខ រ ៣ រ៊ឺ ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ និង លនញ្ញា ភិសង្កខ រ 
ម្ចន ធិបា លសចកដីទ្ កែូលចនោះរ៊ឺ 
  ត្តលទ សទត នំ ប ទតិ្ លសាលធតី្តិ្ = ប ញ្ាំ 
 ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណា រប្រងជគ្រោះខនធសទត នឱ្យសាអ ត្ ធរោជាតិ្លទោះ 
លឈាោ ោះថា ប ណយ ។ 
 ន ប ញ្ាំ =  ប ញ្ាំ  
 ធរោជាតិ្ណាជាបែិបកខែល់ប ណយ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា បាប ។ 
 ន ឥញ្ា តី្តិ្ =  និញ្ា ំ  និញ្ា ំល វ = អាលនញ្ា  
 ធរោជាតិ្ណាជា នកតំងម្ចំរិនញាប់ញ័រ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ 
លឈាោ ោះថា  និញ្ា  ធរោជាតិ្ប្ែលរិនញាប់ញ័រលទោះ លឈាោ ោះថា អាលនញ្ា  ។ 
 ប ញ្ាញ្ា  តំ្  ភិសង្កខ លោ ចាតិ្ = ប ញ្ញា ភិសង្កខ លោ  
 ធរោជាតិ្ណាជាប ណយផង ជា នកតក់ប្ត្ងឱ្យផលប ណយលកើត្
លឡើងលដ្ឋ គ្ត្ង់ផង ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ។ 
  ប ញ្ាញ្ា  តំ្  ភិសង្កខ លោ ចាតិ្ =  ប ញ្ញា ភិសង្កខ លោ 
 ធរោជាតិ្ណាជាបាបផង ជា នកតក់ប្ត្ងឱ្យផលបាបលកើត្លឡើង 
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លដ្ឋ គ្ត្ង់ផង ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ។ 
 អាលនញ្ាញ្ា  តំ្  ភិសង្កខ លោ ចាតិ្ = អាលនញ្ញា ភិសង្កខ លោ 
 ធរោជាតិ្ណាតំងមំ្ចរិនញាប់ញ័រផង ជា នកតក់ប្ត្ងឱ្យផល
របស់ខាួនលកើត្លឡើងលដ្ឋ គ្ត្ង់ផង ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
អាលនញ្ញា ភិសង្កខ រ ។ 
 ោ ំ សងខលោតី្តិ្ = ោ សង្កខ លោ  
 ធរោជាតិ្ណាជា នកតក់ប្ត្ងោ  ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
ោ សង្កខ រ ។ 
 វចំ សងខលោតី្តិ្ = វចីសង្កខ លោ  
 ធរោជាតិ្ណាជា នកតក់ប្ត្ងវចា ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
វចីសង្កខ រ ។ 
 ចិត្តំ សងខលោតី្តិ្ = ចិត្តសង្កខ លោ 
 ធរោជាតិ្ណាជា នកតក់ប្ត្ងចិត្ត ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
ចិត្តសង្កខ រ ។ 

សង្ខខ រ ៣ ច្ោយអំណាឆក្ម្មទាា រ 
 ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ និង ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ោំងលនោះសលគ្រចបានលដ្ឋ 
ោ ករោ វចីករោ និងរលទករោ ។ 
 ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ោក់ទ្ងជារួ រូបាវចរក សល សលគ្រចលដ្ឋ 
រលទករោ ។ 
  លនញ្ញា ភិសង្កខ រ សលគ្រចបានលដ្ឋ  រលទករោប្ត្រា៉ាង ។ 
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សង្កខ រ ៣ លដ្ឋ  ំណាច ក សលករោបេ និងប ញ្ាកិរយិវត្ថ  
 ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ សលគ្រចបានលដ្ឋ  ំណាច ោន សីល ភាវទ ។ 
  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ សលគ្រចបានលដ្ឋ  ំណាចទ្ ចារតិ្ ១០ យ៉ាង  
  លនញ្ញា ភិសង្កខ រ សលគ្រចបានលដ្ឋ  ំណាចភាវទ ។ 
 

សប្ម្េង្ឧបការៈរបសអ់វិជាា ដលស់ង្ខខ រ ៣ 

 វជិាា បចាយ សង្កខ ោ សរភវនតិ 
 សង្កខ រ ៣ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ វជិាា ជាបចា័  ។ 
 ១. ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័  វជិាា ជាលហត្  ។ 
  នកប្ែលម្ចនសោធ គ្ជោះថាា កន ងប ណយក សលលផសងៗ ម្ចនោន 
សីល ភាវទ លដ្ឋ គ្បាថាន ោរលៅលកើត្កន ងស រតិ្ភូរិ ម្ចនលសចកដីស ខ
ោ សបា ចិត្ត ត្លៅកន ងជាតិ្រ ខ ឱ្យក្គ្កប្លងជាងកន ងបចា បបននជាតិ្
លនោះ លគ្ព្វោះលៅរិនោន់ល ើញលោសរបស់ទ្ កខនិងសរ ទ្  និងរិនល ើញ
រ ណរបស់និលោធនិងររគ ប្ែលរិនល ើញលោសនិងរ ណរបស់ រ ិសចាៈ 
៤ លនោះ លដ្ឋ  ំណាចរបស ់វជិាា បិទ្បាំង លទ្ើបជាលហត្ បចា័ ឱ្យលធាើោន 
សីល ភាវទ លដ្ឋ រហាក សលចិត្ត ៨ ែួង ។ 
  នកប្ែលលកើត្ជារន សសឬលទ្វតប្ែលម្ចនបញ្ញា ជាប់រក ល ើញថា 
លសចកដីស ខោ សបា ចិត្តប្ែលខាួនបានទ្ទួ្ល លៅម្ចនលសចកដីលៅដ
គ្កហា ចិត្តឱ្យលសាកលៅបាន លសចកដីស ខលៅរិនោន់គ្បណីត្លសោើ
នឹងលសចកដីស ខរបស់ពួករបូគ្ពហោ លគ្ព្វោះរូបគ្ពហោរិនគ្តូ្វប្សាងរកអាហារ
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លែើរបីក្ផោ ម្ចនអា  ប្វងជាង ម្ចន ំណាចលគ្ចើនជាង ម្ចនលសចកដីស ខ
និងសាអ ត្ក្គ្កប្លងជាង ក៏គ្បាថាន លកើត្ជារូបគ្ពហោ ពាយរលធាើសរេភាវទ
រហូត្សលគ្រចជារូបជាន លគ្ព្វោះលរើលរិនល ើញលោសនិងរ ណរបស់
 រ ិសចាៈ ៤ លដ្ឋ  ំណាច វជិាា លនោះ រ៊ឺ ប ញ្ញា ភិសង្កខ រលកើត្លឡើង 
លគ្ព្វោះអាស្ស័  វជិាា ជាលហត្ ឱ្យលធាើសរេភាវទរហូត្ែល់សលគ្រចឈាន 
លដ្ឋ រូបាវចរក សលចិត្ត ៥ ។ 

២.  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័  វជិាា ជាលហត្  ។ 
  នកប្ែលម្ចនលសចកដី ល់ខ សរិនលជឿោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់ ជា
ប ណយ និងបាបប្ែលលធាើឱ្យលកើត្ផលជាលសចកដីស ខនិងទ្ កខប្ែលលផសងគន  
លទ្ើបលពញចិត្តកន ងោរលធាើទ្ ចារតិ្តរ ំណាចរបស់កិលលស ម្ចនោរ
សម្ចា ប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយ គ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរជាលែើរ ឬរន សសខាោះលជឿ
កន ងោរលធាើលសចកដីលអ និងលធាើលសចកដីអាគ្កក់ ម្ចនផលលផសងគន  ប្ត្លដ្ឋ 
 ំណាចរបស់កិលសល លៅលវៀរោរលធាើលសចកដីអាគ្កក់រិនោន់បាន លទ្ើប
លពញចិត្តកន ងោរលធាើទ្ ចារតិ្ករោលផសងៗ ោំងលនោះលគ្ព្វោះលរើលរិនល ើញ
លោសរបស់ទ្ កខនិងសរ ទ្  រិនល ើញរ ណរបស់និលោធ និងររគ លដ្ឋ 
 ំណាច វជិាា បិទ្បាំង លទ្ើបលព្វលថា  វជិាា  ជាលហត្   ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ
ជាផល ។ 
 ៣. អាលនញ្ញា ភិសង្កខ រ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័  វជិាា ជាលហត្  ។ 
 ប រគលពួកខាោះ ល ើញថាលសចកដីទ្ កខ លសចកដីលៅដ គ្កហា  របស់
សត្ាជាប់រកពីរូបធរ៌ជាលហត្  លគ្ព្វោះប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាដ ត្ 
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ោ លនោះឯង លធាើឱ្យលកើត្លសចកដីចង់ល ើញ ចង់ឮជាលែើរ រហូត្ែល់
ោរឈ៊ឺថាា ត់្ លគ្ព្វោះម្ចនរូបោ  លបើរិនម្ចនរូបោ  លសចកដីទ្ កខលផសងៗ 
ក៏រិនម្ចន ម្ចនប្ត្លសចកដីស ខរា៉ាង ក៏ពាយរលធាើឱ្យរិនម្ចនរូបលកើត្ 
លដ្ឋ ចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន រហូត្សលគ្រច រូបជាន ឬ នកប្ែលបាន
រូបជានលហើ  ល ើញថារូបជានលទោះលៅរិនោន់គ្បណីត្ លៅញាប់ញរ័
លដ្ឋ  ំណាចរបស់ ងគឈាននិងអាររោណ៍ ។ 
 លបើចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា នឱ្យចូលែល់ រូបជានលហើ   ងគឈាន
នឹងម្ចនសភាពតំងម្ចំរិនញាប់ញ័រែល់កិលលសនីវរណៈ និងអាររោណ៍
ក៏គ្បណីត្ លទ្ើបពាយរចលគ្រើនឱ្យសលគ្រច រូបជាន ប្ែលជាែូលចនោះ
លគ្ព្វោះ ំណាចរបស់ វជិាា  លៅបិទ្បំាងរិនឱ្យល ើញលោស និងរ ណ
របស់ រ ិសចាៈ ៤ លគ្ព្វោះលៅម្ចនោរលកើត្ោរសាា ប់ លៅរិនោន់ផ ត្
លសចកដីលៅដ គ្កហា លទោះឯង (ជាតិ្ទ្ កខ) ។ 
 

 នកគ្បាសចាក វជិាា លហើ លៅឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ 
 គ្ពោះ រហនតខីណាស្សព ជា នកផ ត្ចាកកិលលសលហើ  ទ្ម្ចា  
លម្ចហៈឬ វជិាា បានលហើ  សង្កខ រ ៣ ប្ែលជាបាបនិងប ណយ រប្រងរិន
លកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ ប្ត្ោរឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ គ្ពោះ រហនត
ោំង   លៅលធាើរិនោន់ឈប់ លគ្ព្វោះជាគ្បលយជន៍ែល់ នកែក្ទ្ ប្ត្
ោរលធាើលទោះរិនចាត់្ជាប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ឬអាលនញ្ញា ភិសង្កខ រ ប្ែលជាផល
របស់ វជិាា  លគ្ព្វោះ វជិាា  ស់លហើ  ម្ចនប្ត្វជិាា ឬបញ្ញា  ោរលធាើលទោះចាត់្
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ជាកិរយិ ប្ែលជាសង្កខ រសារញ្ារិនម្ចនោរឱ្យផល ោំងកន បែិសនធិោល
និងបវត្តិោលត្លៅលទ្ៀត្ ោរតក់ប្ត្ងឱ្យោរង្ករប្ែលោក់ទ្ងជារួ 
ោ  វចា ចិត្តសលគ្រចលទោះ លដ្ឋ  ំណាចរបស់កិរយិជាោ សង្កខ រ 
វចីសង្កខ រ ចិត្តសង្កខ រប្ែលរិនប្រនជាផលរបស់ វជិាា  លទ្ើបលព្វលថា 
គ្ពោះ រហនតលៅឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ
កិរយិរបស់ សង្កខ រសារញ្ាប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈ ជាលែើររបស់សង្កខ រ 
  ភិសងខរណលកខណា  ម្ចនោរតក់ប្ត្ងជាលកខណៈ 
 អា ូហនរសា            ម្ចនោរខាល់ខាា  ឱ្យលកើត្បែិសនធិជាកិចា 
 លចត្ទបចា បបដ្ឋា ទ      ម្ចនោរតំងចិត្តលធាើជាផល 
  វជិាា បទ្ដ្ឋា ទ            ម្ចន វជិាា ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 រួរលសចកដីថា ោរលធាើលដ្ឋ ោ  វចា ចិត្តរបស់សត្ាោំង   
រប្រងរិនផ ត្ចាកសង្កខ រោំង ៣ លនោះ លគ្ព្វោះ វជិាា  ោររិនែឹងកន ងលោស
និងរ ណរបស់ រ ិសចាៈ ៤  ែាកថាចារយ លទ្ើបសប្រដងទ្ កកន ង
សលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថាថា 
 ររ បាតំ្ ទី្បចាឹ                រធ លិត្តសស លលហនំ 
 រូេកីឡំ វសំិ ខាទំ្            បិសាចនររ ំ ថា ។ 
 ព្វលោ កលោតិ្ សង្កខ លរ    តិ្វលិធ ទ្ កខលហត្លវ 
 ត្សាោ  សតិ្  វជិាា          ភាវលត លហាតិ្ បចាលយ ។ 
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  នកប្ែលគ្តូ្វ វជិាា គ្របសងាត់្ រប្រងពាយរសាងសង្កខ រ ៣ ម្ចន
ប ញ្ញា ភិសង្កខ រជាលែើរ ប្ែលជាលហត្ ក្នទ្ កខោំងពួង ែូច នកលោត្ច ោះ
លៅកន ងលគ្ជាោះ លដ្ឋ អាស្ស័ លសចកដីចង់បាន លទ្ពធីត ឬសត្ារម្ចចលហើរ
ចូលរំនរលភាើង លដ្ឋ លសចកដីលគ្ត្ក រកន ងពនា៊ឺលភាើង ឬែូច នកលិត្រ ខ
ោំបិត្ប្ែលោបទឹ្ក ោ ំ លដ្ឋ អាស្ស័ លសចកដីលគ្ត្ក រកន ងរស ឬែូច
ោរកប្ែលលលងោរករបស់ខាួន ឬែូច នកប្ែលផឹកថាន ំពិសលដ្ឋ 
លសចកដីខូចចិត្តចង់សាា ប់ ឬែូច នកប្ែលវលងាងផាូវលែើរចូលកន ងនររបិសាច
ែូលចាន ោះ របបីគ្ជាបថា  វជិាា ជាបចា័ របស់សង្កខ រលគ្ព្វោះោលម្ចន វជិាា  
ឱ្ោសប្ែលសង្កខ រ ៣ នឹងគ្តូ្វលកើត្លឡើងបានពិត្គ្បាកែ ។ 
 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្សប្រដងថា 
  ថាបិ ទរ ជចាលទធ             នលោ  បរណិា លោ 
 ឯកោ យតិ្ រលរគន             ក រោលរគទបិ ឯកោ ។ 
 សំសាលរ សំសរ ំព្វលោ        ត្ថា  បរណិា លោ 
 កលោតិ្ ឯកោ ប ញ្ាំ               ប ញ្ារបិ ឯកោ ។ 
  នធប េ ជាន ប្ែលកំព ងលែើរផាូវលៅកន ងវែដសងារ និងខាោះ នកទំផាូវ 
រ៊ឺ សចាបែិលវធញ្ញា ណ គ្គខាោះរប្រងលធាើប ណយ គ្គខាោះរប្រងលធាើបាប ែូច
 នកខាា ក់ប្ភនកពីកំលណើ ត្ប្ែលខាោះ នកទំផាូវ គ្គខាោះក៏លែើរគ្តូ្វផាូវ គ្គខាោះ
ក៏លែើរខ សផាូវ ។ 
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សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ កន ងបទ្ 

 វជិាា បចាយ សង្កខ ោ 
 ក.  វជិាា ជាបចា័  ែល់ប ញ្ញា ភិសង្កខ របាន ២ បចា័  រ៊ឺ 
 ១. អាររោណបបចា័  ២. បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 
 ខ.  វជិាា ជាបចា័ ែល់  ប ញ្ញា ភិសង្កខ របាន ១៥ បចា័  រ៊ឺ  
 ១. លហត្ បបចា័ , ២. អាររោណបបចា័ , ៣.  ធិបតិ្បបចា័ , 
៤.  ននតរបបចា័ , ៥. សរននតរបបចា័ , ៦. សហជាត្បបចា័ , 
៧.  ញ្ារញ្ាបបចា័ , ៨. និសស បបចា័ , ៩. ឧបនិសស បបចា័ , 
១០. អាលសវនបបចា័ , ១១. សរប  ត្តបបចា័ , ១២.  ត្ថិបបចា័ , 
១៣. នត្ថិបបចា័ , ១៤. វរិត្បបចា័ , ១៥.  វរិត្បបចា័  ។ 
 រ.  វជិាា  ជាបចា័  ែល់អាលនញ្ញា ភិសង្កខ របាន ១ បចា័  រ៊ឺ 
បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 

អធិបាយ 
 ក.  វជិាា  ជាបចា័  ២ យ៉ាង ែល់ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ។ 
 ១. លដ្ឋ អាររោណបបចា័   វជិាា ជាអាររោណបបចា័  ែល់
ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ែូចជា នកក ំព ងចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន លដ្ឋ ម្ចន វជិាា
ជាអាររោណ៍ លដ្ឋ រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤  ប្ែលលឈាោ ោះថា 
 វជិាា ជាបចា័ ែល់សង្កខ រ លដ្ឋ អាររោណបបចា័  ។ 
 ២. លដ្ឋ បកតូ្បនិសស បបចា័  ប រគលណា បំលពញប ញ្ាកិរយិ- 
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វត្ថ  ម្ចនោនក សលជាលែើរឱ្យលកើត្លឡើង  ឬចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា នឱ្យ
រូបាវចរក សលលកើត្លឡើង ឬប រគល នកគ្បាថាន សរបត្តិកន ងោរភពនិងរូប
ភព លហើ លធាើប ណយក សល ម្ចនោន សីល ភាវទ ប្ផនករូបាវចរក សល
ោំងលនោះលគ្ព្វោះម្ចនលម្ចហៈ ឬ វជិាា  ជាបកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 
 ខ.  វជិាា  ជាបចា័  ១៥ ែល់ ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ។ 
 ប រគលណា គ្បារពធ វជិាា ជាអាររោណ៍ ែូចជារិនចង់សាដ ប់ធរ៌ រិន
ចង់បានលហត្ ផល រិន កចិត្តទ្ កដ្ឋក់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ជីវតិ្ ោល
គ្បារពធ វជិាា ែូលចនោះលហើ  ក៏លកើត្កិលលសម្ចនោរៈជាលែើរ លដ្ឋ ជា
អាររោណបបចា័  ជាអាររោណាធិបតិ្បបចា័  កន ងលវោប្ែលលធាើ វជិាា លទោះ 
ឱ្យជាអាររោណ៍ធៃន់លហើ លគ្ត្ក រ និងជាអាររោណូបនិសស បបចា័  
ឱ្យលកើត្ោរឈាក់វលងាងរិនល ើញលោសរបស់បាណាតិ្បាត្ និង ទិ្ទន -
ោនជាលែើរ លដ្ឋ ឧបនិសស បបចា័  ។ 
 ចិត្តោា ក់ច ោះលៅកន ងប្ផនក ក សលករោ លដ្ឋ  ននតរបបចា័  
សរននតរបបចា័   ននតរូបនិសស បបចា័  អាលសវនបបចា័  នត្ថិបបចា័  
និងវរិត្បបចា័  សគ្ម្ចប់ ក សលជវនៈែួងទី្ ២ ជាលែើរ និងជា
លហត្ បបចា័  សហជាត្បបចា័   ញ្ារញ្ាបបចា័  និសស បបចា័  
សរប  ត្តបបចា័   ត្ថិបបចា័  និង វរិត្បបចា័  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
 ក សលចិត្តរួ ខណៈៗ ។ 
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រ.  វជិាា ជាបចា័  ប្ត្រា៉ាងែល់អាលនញ្ញា ភិសង្កខ រ 
  នកប្ែលរិនល ើញលោសនិងរ ណរបស់ រ ិសចាៈ ៤ និងគ្បារពធ
សរបត្តិកន ង រូបភព លហើ លធាើ រូបជានក សលឱ្យលកើត្លឡើង លែើរបី
គ្បលយជន៍ែល់ោរផ ត្ទ្ កខ ែូលចនោះលគ្ព្វោះម្ចន វជិាា  ជាបកតូ្បនិសស -
បបចា័ លទោះឯង ( រូបជានក សល ៤ រិនម្ចន វជិាា ជាអាររោណ៍ លទ្ើប
រិនម្ចនអាររោណបបចា័ ) ។ 
 

៣. វិញ្ញា ណ 
 វញិ្ញា ណ ជាធរោជាតិ្ែឹងអាររោណ៍ ម្ចនវចនត្ថៈថា 
 វជិាទតី្តិ្ = វញិ្ញា ណំ 
 ធរោជាតិ្ណាែឹងអាររោណ៍ជានិចា ធរោជាតិ្លទោះលឈាោ ោះថា វញិ្ញា ណ 
 ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  
 វជិាននតិ  ឯលត្ទតិ្ = វញិ្ញា ណំ  
 ប រគលោំង  រប្រងែឹងអាររោណ៍ជាពិលសសលដ្ឋ ធរោជាតិ្ណា 
ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ប្ែលជាលហត្ ឱ្យប រគលោំង   បានែឹងអាររោណ៍ជា
ពិលសសលទោះ លឈាោ ោះថា វញិ្ញា ណ ។ 

សង្កខ របបចាយ វញិ្ញា ណំ សរភវតិ្ 
 វញិ្ញា ណលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះសង្កខ រ ៣ ជាបចា័  សង្កខ រប្ែលជា ងគ
បែិចាសរ បាទ្លនោះ ម្ចន ២ យ៉ាង 
 (១) សង្កខ រប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្វញិ្ញា ណ រប្រងបានសង្កខ រ ៣ 
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ោំង ស់ រ៊ឺ លចត្ទកន ង ក សលចិត្ត ១២ និងលោកិ ក សលចិត្ត ១៧ ។  
 (២) សង្កខ រប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្វញិ្ញា ណ កន ង ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ លវៀរ
លចត្ទកន ងឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ខណៈប្ែល ក សលវបិាក បែិសនធិវញិ្ញា ណ
លកើត្លឡើង លដ្ឋ អាស្ស័  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រជាលហត្  លគ្ព្វោះឧទ្ធចាសរប  ត្ត-
លចត្ទម្ចនកម្ចា ំងរិនគ្រប់គ្គន់ នឹងឱ្យផលកន ងបែិសនធិោលបាន រង់
បានប្ត្ ក សលលចត្ទ ១១ ប្ត្កន ងបវត្តិោលអាចឱ្យផលជា ក សល
វបិាកបាន លដ្ឋ  ក សលលចត្ទោំង ១២ ។ 
 ចំប្ណកកន ងប ញ្ញា ភិសង្កខ រលទោះ លវៀរលចត្ទកន ងក សល ភិញ្ញា  
លគ្ព្វោះក សល ភិញ្ញា  រិនម្ចនទទី្ឱ្យផលជាវបិាកវញិ្ញា ណ ោំងកន ង
បែិសនធិោលនិងបវត្តិោលលឡើ   ភិញ្ញា លផសងៗ ឱ្យផលលកើត្លឡើង
កន ងបចា បបននជាក់ចាស ់បានក សលលចត្ទ ១៣ ។ 
 អាលនញ្ញា ភិសង្កខ រ បានែល់ រូបក សលលចត្ទោំង ស់ រិនម្ចន
ោរលវៀរ ។ 
 បែិចាសរ បាទ្សប្រដងជា ២ ន័  រ៊ឺ  ភិធរោន័  និងស ត្តនតន័   
 ោលលព្វលលដ្ឋ  ភិធរោន័  វញិ្ញា ណ បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លគ្ព្វោះ
ចិត្តោំង ស់គ្តូ្វលកើត្គ្ពរជារួ លចត្ទ ប្ែលជាតួ្សង្កខ រកខនធ លទ្ើបោប់
 កចិត្តោំង ស់ ។ 
 ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ ស ត្តនតន័  វញិ្ញា ណប្ែលជាផលរបស់
សង្កខ រ បានែល់ លោកិ វបិាកចិត្ត ៣២ លគ្ព្វោះបែិចាសរ បាទ្សប្រដង
លដ្ឋ ស ត្តនតន័  ម្ចនោរប្ចកលដ្ឋ ោល លៅថា  ោធ  ម្ចន តី្ត្ ោធ  
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 ទរត្ ោធ  និងបចា បបនន ោធ  ប្ចកលដ្ឋ លហត្ និងផល លដ្ឋ វែដៈ ៣ 
ជាលែើរ ។ 
 ែូលចាន ោះ វញិ្ញា ណ លព្វលលដ្ឋ ោល ចាត់្ចូលកន ងបចា បបននោល 
លព្វលលដ្ឋ លហត្ ផល ចាត់្ចូលកន ងផល លព្វលលដ្ឋ វែដៈ ចាត់្ចូល
កន ងវបិាកវែដៈ ។ 
 វញិ្ញា ណប្ែលជាផលរបស់សង្កខ រ ប្ែលសប្រដងតរស ត្តនតន័  
លទ្ើបបានែល់ លោកិ វបិាកវញិ្ញា ណ ៣២ ។ 

 លោកិ វបិាកវញិ្ញា ណប្ែលជាផលរបស់សង្កខ រ ម្ចន ២ ពួក  
 ១. បែិសនធិវញិ្ញា ណ បានែល់ បែិសនធិចិត្ត ១៩ ។ 
 ២. បវត្តិវញិ្ញា ណ បានែល់ លោកិ វបិាកចិត្ត ៣២ ។ 
 ប្ចកលោកិ វបិាកវញិ្ញា ណោំង ២ ពួក ែូលចនោះរ៊ឺ 
 ១. បែិសនធិវញិ្ញា ណ ១៩ លដ្ឋ សង្កខ រ ៣ ែូលចនោះរ៊ឺ  
 (១)  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ១១ (លវៀរឧទ្ធចាលចត្ទ) ជាលហត្  ឧលបោខ -
សនតីរណ ក សលវបិាក ១ ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាទ្ រគតិ្ លហត្ កប រគល 
រ៊ឺ  បា សត្ាកន ង បា ភូរិ ៤ ។ 
 (២) ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ ទ្ាិលហត្ កឱ្រកក សលលចត្ទ ៤ ជាលហត្  
ឧលបោខ សនតីរណក សលវបិាក ១ ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាស រតិ្ លហត្ ក
ប រគល រ៊ឺ រន សសនិងលទ្វតជាន់ោប ប្ែលពិោរពីកំលណើ ត្ ជាខាា ក់ រ 
េាង់ ឆ្ាួត្ ឬបញ្ញា ទ្ន់លខា ជាលែើរ ។ 
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 ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ ទ្ាិលហត្ កឧកាែាក សលលចត្ទ ៤ និងតិ្លហត្ ក-
ឱ្រកក សលលចត្ទ ៤ ជាលហត្  រហាវបិាកញាណវបិប  ត្តចិត្ត ៤ 
ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាទ្ាិលហត្ កប រគល រ៊ឺ រន សសនិងលទ្វតជាន់កណាដ ល 
កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ (រន សសភូរិ ១ លទ្វភូរិ ៦) ។ 
 ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ តិ្លហត្ កឧកាែាក សលលចត្ទ ៤ ជាលហត្  
រហាវបិាកញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាតិ្លហត្ ក
ប រគល រ៊ឺ រន សសនិងលទ្វតជាន់ខពស់ កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ។ 
 ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ រូបាវចរក សលលចត្ទ ៥ ជាលហត្  រូបាវចរវបិាក 
៥ ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាតិ្លហត្ កប រគល រ៊ឺ រូបគ្ពហោ កន ងរូបភូរិ ១៥ 
(លវៀរ សញ្ាសត្តភូរិ ១) ។ 
 (៣) អាលនញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ  រូបាវចរក សលលចត្ទ ៤ ជាលហត្  
 រូបាវចរវបិាក ៤ ជាផល ឱ្យបែិសនធិជាតិ្លហត្ កប រគល រ៊ឺ  រូបគ្ពហោ 
កន ង រូបភូរិ ៤ ។ 

 ២. ប្ចកបវត្តិវញិ្ញា ណ ៣២ លដ្ឋ សង្កខ រ ៣ រ៊ឺ  
 (១)  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ១២ ជាលហត្   ក សលវបិាក ៧ បានែល់ 
ល ើញ ឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ ទ្ទួ្លបញ្ញា ររោណ៍ ពិចារណា
បញ្ញា ររោណ៍ និងទ្ទួ្លអាររោណ៍ត្ពីជវនៈប្ែលរិនលអ ជាផលកន ងោរ
ភូរិ ១១ និងរូបភូរិ ១៥ តរសររួរែល់អាររោណ៍ និងោា រ ។ 
 (២) ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ រហាក សលលចត្ទ ៨ ជាលហត្   លហត្ ក
ក សលវបិាក ៨ រ៊ឺ ល ើញ ឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈ ទ្ទួ្ល
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បញ្ញា ររោណ៍ ពិចារណាបញ្ញា ររោណ៍ និងទ្ទួ្លអាររោណ៍ត្ពីជវនៈ
ប្ែលលអ ជាផលកន ងោរភូរិ ១១ និងរូបភូរិ ១៥ តរសររួរ ។ 
 រហាក សលលចត្ទ ៨ ជាលហត្  រហាវបិាក ៨ លធាើោររកាភព 
របស់រន សសនិងលទ្វត និងទ្ទួ្លអាររោណ៍ត្ពីជវនៈប្ែលលអ ជាផល
កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ ។ 
 ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ រូបាវចរក សលលចត្ទ ៥ ជាលហត្  រូបាវចរវបិាក 
៥ លធាើោររកាភព ជាផលកន ងរូបភូរិ ១៥ ។ 
 (៣) អាលនញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ  រូបាវចរក សលលចត្ទ ៤ ជាលហត្  
 រូបាវចរវបិាក ៤ លធាើោររកាភព ជាផលកន ង រូបភូរិ ៤ ។ 
 

ប្ចកបែិសនធិវញិ្ញា ណ ១៩ លដ្ឋ គ្បលភទ្លផសងៗ 

ក. ប្ចកលដ្ឋ រិសសក និង រិសសកម្ចន ២ 
 ១. រូបរិសសកវញិ្ញា ណ វញិ្ញា ណប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ រូបម្ចន ១៥ ។ 
 ២. រូប រិសសកវញិ្ញា ណ វញិ្ញា ណប្ែលរិនលកើត្គ្ពរជារួ 
រូបម្ចន ៤ ។ 

ខ. ប្ចកលដ្ឋ ភូរិម្ចន ៣ 
 ១. ោរបែិសនធិវញិ្ញា ណ ម្ចន ១០ ។ 
 ២. រូបបែិសនធិវញិ្ញា ណ ម្ចន ៥ ។ 
 ៣.  រូបបែិសនធិវញិ្ញា ណ ម្ចន ៤ ។ 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 35 - 

រ. ប្ចកលដ្ឋ កំលណើ ត្ម្ចន ៤ 
 ១.  ណា ជវញិ្ញា ណ ម្ចន ១០ ។ 
 ២. ជោព ជវញិ្ញា ណ ម្ចន ១០ ។ 
 ៣. សំលសទ្ជវញិ្ញា ណ ម្ចន ១០ ។ 
 ៤. ឱ្បបាតិ្កវញិ្ញា ណ ម្ចន ១៩ ។ 
 

 . ប្ចកលដ្ឋ រតិ្ម្ចន ៥ 
 ១. និរ រតិ្ បែិសនធិវញិ្ញា ណ ម្ចន ១ ។ 
 ២. លបត្រតិ្ បែិសនធិវញិ្ញា ណ ម្ចន ១ ។ 
 ៣. តិ្រចាេ នរតិ្ បែិសនធិវញិ្ញា ណ ម្ចន ១ ។ 
 ៤. រន សសរតិ្ បែិសនធិវញិ្ញា ណ ម្ចន ៩ ។ 
 ៥. លទ្វរតិ្ បែិសនធិាវញិ្ញា ណ ម្ចន ១៨ ។ 
 

ង. ប្ចកលដ្ឋ វញិ្ញា ណែាិតិ្ម្ចន ៧ 
 ១. ទនត្តោ ទនត្តសញ្ាីវញិ្ញា ណ ម្ចន ៩ ។ 
 ២. ទនត្តោ ឯកត្តសញ្ាីវញិ្ញា ណ ម្ចន ២ ។ 
 ៣. ឯកត្តោ ទនត្តសញ្ាីវញិ្ញា ណ ម្ចន ២ ។ 
 ៤. ឯកត្តោ ឯកត្តសញ្ាីវញិ្ញា ណ ម្ចន ២ ។ 
 ៥. អាោសានញ្ញា  ត្នវញិ្ញា ណ ម្ចន ១ ។ 
 ៦. វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នវញិ្ញា ណ ម្ចន ១ ។ 
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 ៧. អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នវញិ្ញា ណ ម្ចន ១ ។ 
 ភូរិរបស់សត្ាប្ែលជាទី្តំងរបស់វញិ្ញា ណ លៅថា វញិ្ញា ណែាិតិ្ ។ 
 

ច. ប្ចកលដ្ឋ សតត វស 
 ភូរិប្ែលជាទី្អាស្ស័ របស់សត្ា ប្ែលម្ចនបែិសនធិវញិ្ញា ណ ម្ចន 
៨ បានែល់ ភូរិរបស់វញិ្ញា ណែាិតិ្ ៧ ភូរិ និងលនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្ន 
១ ភូរិ រួរជា ៨ ភូរិ (លវៀរ សញ្ាសត្តភូរិលគ្ព្វោះរិនម្ចនបែិសនធិ
វញិ្ញា ណ) ។ 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈជាលែើរ របស់វញិ្ញា ណ 
  វជិាននលកខណំ       ម្ចនោរែឹងអាររោណ៍ជាលកខណៈ 
 ប ពាងគររសំ             ជាគ្បោនែល់លចត្សិកនិងករោជរូប ជាកិចា 
 បែិសនធិបចា បបដ្ឋា នំ ម្ចនោរបនតភពចាស់និងភពេោី ជាផល 
 សង្កខ របទ្ដ្ឋា នំ, វតថ ររោណបទ្ដ្ឋា នំ វ ម្ចនសង្កខ រ ៣ ជាលហត្ ជិត្ 
ឬម្ចនវត្ថ  ៦ និងអាររោណ៍ ៦ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ កន ងបទ្ 

សង្កខ របបចាយ វញិ្ញា ណំ 
 សង្កខ រជាបចា័  ឧបោរៈែល់វញិ្ញា ណ ម្ចន ២ បចា័  រ៊ឺ 
 ១. ទនកខណិកករោបបចា័   ២. បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 
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 សង្កខ រ ៣ ជាបចា័ ែល់វញិ្ញា ណ លដ្ឋ ភព, កំលណើ ត្, រតិ្, 
វញិ្ញា ណែាិតិ្, និងសតត វស ែូលចនោះរ៊ឺ 
 ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ឱ្យបែិសនធិវញិ្ញា ណ និងបវតិ្តវបិាកវញិ្ញា ណរបស់
ខាួនបានតរសររួរកន ងភព ២, កំលណើ ត្ ៤, រតិ្ ៥ រ៊ឺ លទ្វរតិ្, 
រន សសរតិ្, និរ រតិ្, លបត្រតិ្, តិ្រចាេ នរតិ្, កន ងវញិ្ញា ណែាិតិ្ ៤ 
ោក់ទ្ងជារួ រន សសនិងគ្ពហោកន ងបឋរជានភូរិ ប្ែលម្ចនោ 
លផសងគន  ម្ចនសញ្ញា ែូចគន   ទ្ តិ្ ជានភូរិ ប្ែលម្ចនោ ែូចគន  
ប្ត្ម្ចនសញ្ញា លផសងគន  ត្តិ្ ជានភូរិ និងចត្ ត្ថជានភូរិ ប្ែលម្ចន
ោ ែូចគន  ម្ចនសញ្ញា ែូចគន  ប្ត្កន ង សញ្ាសតត វស ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ 
រប្រងតក់ប្ត្ងគ្តឹ្រប្ត្រូបប្ត្រា៉ាង លទ្ើបឱ្យបែិសនធិលកើត្វបិាករបស់ខាួន
ោំង ស់កន ងសតត វស ៤ ។ 
 សរ បប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ជាបចា័ កន ងបែិសនធិោល និងកន ងបវត្តិោល 
ែល់វបិាកវញិ្ញា ណ ២១ ែួង កន ងភព ២, កំលណើ ត្ ៤, រតិ្ ៥, 
វញិ្ញា ណែាិតិ្ ៤, និងសតត វស ៤ តរសររួរែល់ោល ។ 
  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រប្រងឱ្យវបិាកលដ្ឋ  ំណាចបែិសនធិកន ងោរភព
ប៉ា លណាណ ោះ កន ងកំលណើ ត្ ៤, រតិ្ ៣, រ៊ឺ និរ រតិ្ លបត្រតិ្ និងតិ្រចាេ នរតិ្ 
កន ងវញិ្ញា ណែាិតិ្ ១ រ៊ឺ ោ លផសងគន  សញ្ញា ែូចគន  និងសតត វស ១ ។ 
 ែូលចាន ោះ  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ ជាបចា័ កន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល 
ែល់វបិាកវញិ្ញា ណ ៧ ែួង កន ងភព ២, កំលណើ ត្ ៤, រតិ្ ៥, វញិ្ញា ណែាិតិ្ ៤, 
និងសតត វស ៤ តរសររួរែល់ោល ។ 
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 អាលនញ្ញា ភិសង្កខ រ រប្រងឱ្យវបិាកលដ្ឋ  ំណាចបែិសនធិកន ង របូភព 
លដ្ឋ ឱ្បបាតិ្កកំលណើ ត្ ១ កន ងលទ្វរតិ្ ១ កន ងវញិ្ញា ណែាិតិ្ ៣ ម្ចន
អាោសានញ្ញា  ត្នជាលែើរ កន ងសតត វស ៤ ។ 
 ែូលចាន ោះ អាលនញ្ញា ភិសង្កខ រ ជាបចា័ ោំងកន ងបែិសនធិោល និង
កន ងបវត្តិោល ែល់វបិាកវញិ្ញា ណ ៤ ែួង កន ងភព ១ ប៉ា លណាណ ោះ កន ងកំលណើ ត្ ១ 
រតិ្ ១ វញិ្ញា ណែាិតិ្ ៣ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ សូរបីោ សង្កខ រ វចីសង្កខ រ និងចិត្តសង្កខ រ ក៏រប្រង
ឱ្យផលែល់វញិ្ញា ណ ែូលចនោះរ៊ឺ 
 ោ សង្កខ រ និងវចីសង្កខ រ រប្រងជាលហត្ ឱ្យបែិសនធិ ឱ្យលកើត្វបិាក
របស់ខាួនោំង ស់កន ងោរភព ១, កំលណើ ត្ ៤, រតិ្ ៥, វញិ្ញា ណែាិតិ្ ២, 
និងសតត វស ២ ។ 
 ែូលចាន ោះ ោ សង្កខ រ និងវចីសង្កខ រ លទ្ើបជាបចា័ ោំងកន ងបែិសនធិ
ោល និងកន ងបវត្តិោល ែល់វបិាកវញិ្ញា ណ ២៣ ែួង កន ងភព ១, 
កំលណើ ត្ ៤, រតិ្ ៥, វញិ្ញា ណែាិតិ្ ២, និងសតត វស ២ ។ 
 ចំប្ណកចិត្តសង្កខ រ លគ្ព្វោះលហត្ លវៀរទ្ កកន ងសតត វស ១ រ៊ឺ 
 សញ្ាសត្តប្ែលរិនឱ្យវបិាកណាៗ ។ 

លហត្ លទោះចិត្តសង្កខ រ លទ្ើបជាបចា័ ោំងកន ងបែិសនធិោល និង
បវត្តិោល ែល់វបិាកវញិ្ញា ណោំង ៣២ ែួង តរសររួរកន ងភព ៣, 
កំលណើ ត្ ៤, រតិ្ ៥, វញិ្ញា ណែាិតិ្ ៧, និងកន ងសតត វស ៨ កន ង សញ្ា-
សតត វស រប្រងរិនម្ចនវញិ្ញា ណ លគ្ព្វោះសង្កខ រជាបចា័  ប្ត្ថា 
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ប ញ្ញា ភិសង្កខ រជាបចា័  លដ្ឋ  ំណាចទនកខណិកករោបបចា័  ែល់
កែតត រូបោំង  របស់ សញ្ាសត្ត ។ 

 
៤. នាម្របូ 

 ព្វកយថា ទរ លទោះ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 អាររោលណ នរតី្តិ្ = ទរំ 
 ធរោជាតិ្ណាបលង្កអ នលៅកន ងអាររោណ៍ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ 
លឈាោ ោះថា ទរ បានែល់ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ លោកិ វបិាក
ចិត្ត ៣២ ។ 
 ព្វកយថា រូប ម្ចនវចត្ថៈថា  
 សីត្ ណាា ទិ្វលិោធិបចាល ហិ រ បបតី្តិ្ = រូបំ  
  ធរោជាតិ្ណារប្រងប្បកោា  លៅ លគ្ព្វោះបចា័ ប្ែលជាបែិបកខ 
ម្ចនភាពលៅដ និងគ្ត្ជាក់ជាលែើរ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះលឈាោ ោះថា រូប 
បានែល់ ករោជរូបនិងចិត្តជរូប ។ 
វចនត្ថៈរបស់ព្វកយថា ទររូប 
 ទរញ្ា  រូបញ្ា  ទររូបញ្ា  = ទររូបំ  
 ទរផង រូបផង ទររូបផង លឈាោ ោះថា ទររូប ។ 
 ទររូប ប្ែលជាផលរបស់ វញិ្ញា ណ តរន័ បែិចាសរ បាទ្
សប្រដងថា “វញិ្ញា ណបបចាយ ទររូបំ សរភវតិ្” 
 ទរ រ៊ឺ លចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងលោកិ វបិាកចិត្ត និងរូប រ៊ឺ 
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 ករោជរូបរប្រងលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះវញិ្ញា ណជាបចា័  ។ 
 វញិ្ញា ណប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្ទររូប ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. វបិាកវញិ្ញា ណ បានែល់ លោកិ វបិាកចិត្ត ៣២ ែួង កន ង
បចា បបននភព ។ 
 ២. ករោវញិ្ញា ណ បានែល់  ក សលចិត្ត ១២ រហាក សលចិត្ត ៨ 
រូបាវចរក សលចិត្ត ៥ ប្ែលគ្បកបជារួ ក សលនិង ក សលលចត្ទ 
កន ង តី្ត្ភព ។ 
 ទរ កន ង ងគបែិចាសរ បាទ្លនោះ រ៊ឺ លចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ង
លោកិ វបិាកវញិ្ញា ណ ៣២ ែួង បានែល់ លចត្សិក ៣៥ ។ 
 រូប បានែល់ បែិសនធិករោជរូប បវត្តិករោជរូប និងចិត្តជរូប ។ 
 ចំប្ណកវបិាកវញិ្ញា ណ និងទររូប លដ្ឋ បែិសនធិោល និង 
បវត្តិោលលហើ  រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានែូលចនោះរ៊ឺ 
 បែិសនធិវបិាកវញិ្ញា ណ បានែល់ បែិសនធិចិត្ត ១៩ ែួង ។ 
 បវត្តិវបិាកវញិ្ញា ណ បានែល់ លោកិ វបិាកចិត្ត ៣២ ែួង ។ 
 បែិសនធិទរ បានែល់ លចត្សិក ៣៥ ប្ែលគ្បកបជារួ 
បែិសនធិវញិ្ញា ណ ១៩ ។ 
 បវត្តិទរ បានែល់ លចត្សិក ៣៥ ប្ែលគ្បកបកន ងវបិាកវញិ្ញា ណ 
៣២ ។ 
 បែិសនធិរូប បានែល់ ករោជរូប ២០ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ 
បែិសនធិវញិ្ញា ណ និង សញ្ាសត្តបែិសនធិករោជរូប ៩ ។ 
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 បវត្តិរូប បានែល់ ចិត្តជរូបប្ែលលកើត្ពីបវត្តិវបិាកវញិ្ញា ណ ១៨ 
(លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០  រូបវបិាក ៤) និងបវត្តិករោជរូបប្ែលលកើត្ពី
ករោវញិ្ញា ណ ២៥ ។ 
 

វញិ្ញា ណជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ទររូប ម្ចន ៣ យ៉ាង 
 ១. វញិ្ញា ណជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ទរ កន ង រូបភូរិ ៤ និង
បញ្ា លវោរភូរិ ២៦ (វបិាកវញិ្ញា ណឧបោរៈែល់ទរលចត្សិកប្ត្រា៉ាង) 
 ក. កន ង រូបភូរិ ៤ លទោះ  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ ែួង ជាបចា័ 
ឧបោរៈែល់ លចត្សិក ៣០ ោំងកន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល ។ 
 ខ. កន ងបញ្ា លវោរភូរិ ២៦ លទោះ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ ែួង ជា
បចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ កន ងបវត្តិោល
តរសររួរ ។ 
 ២. វញិ្ញា ណជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ រូប កន ង សញ្ាសត្តភូរិ និង
កន ងបញ្ា លវោរភូរិ រ៊ឺ (សប្រដងករោវញិ្ញា ណឧបោរៈែល់ករោជរូបប្ត្រា៉ាង) 
 កន ង សញ្ាសត្តភូរិ ករោវញិ្ញា ណ រ៊ឺ រូបាវចរបញ្ា រជានក សល
ចិត្តប្ែលគ្បកបជារួ សញ្ញា វោិរលចត្ទភាវទ កន ង តី្ត្ភពជាបចា័ 
ជួ ឧបោរៈែល់ ករោជរូប ោំងកន ងបែិសនធិោល និងកន ងបវត្តិោល 
របស់ពួក សញ្ាសត្តគ្ពហោ លដ្ឋ  ំណាចទនកខណិកករោបបចា័  ។ 
 កន ងរូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ាសត្តភូរិ) រូបាវចរក សលចិត្ត ៥ 
ប្ែលគ្បកបកន ងក សលលចត្ទកន ង តី្ត្ភព ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ 
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បវត្តិករោជរូបរបស់ពួករូបគ្ពហោ ។ 
 ៣. វញិ្ញា ណជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ទររូប កន ងបញ្ា លវោរភូរិ។  
 ក. វបិាកវញិ្ញា ណ រ៊ឺ បញ្ា លវោរបែិសនធិវញិ្ញា ណ ១៥ ជាបចា័ 
ជួ ឧបោរៈែល់ លចត្សិក ៣៥ បែិសនធិករោជរូប លហើ បវត្តិវបិាក-
វញិ្ញា ណ ១៨ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០) ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល ់
លចត្សិក ៣៥ និងចិត្តជរូបកន ងបវត្តិោល ។ 
 ខ. ករោវញិ្ញា ណ ២៥ កន ង តី្ត្ភព ជាបចា័ ែល់លចត្សិក ៣៥ 
ប្ែលគ្បកបកន ងលោកិ វបិាកវញិ្ញា ណ ២៨ បែិសនធិករោជរូប និងបវត្តិ-
ករោជរូប កន ងបចា បបននភព ។ 
 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈជាលែើររបស់ទរ (លចត្សិក) 
 នរនលកខណំ         ម្ចនោរបលង្កអ នលៅោន់អាររោណ៍ ជាលកខណៈ 
 សរបលយររសំ     ម្ចនោរគ្បកបជារួ វញិ្ញា ណនិងគ្បកបជា 
                                    រួ គន ឯងជាកិចា 
  វនិិលព្វភ របចា បបដ្ឋា នំ  ម្ចនោររិនប្បកគន ជារួ ចិត្តជាផល 
 វញិ្ញា ណបទ្ដ្ឋា នំ        ម្ចនវញិ្ញា ណជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈ ជាលែើររបស់រូប 
 រ បបនលកខណំ          ម្ចនោរប្បកោា  ជាលកខណៈ 
 វកិិរណរសំ              ម្ចនោរប្បកលចញពីចិត្តបាន ជាកិចា 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 43 - 

  ពាកត្បចា បបដ្ឋា នំ ម្ចនភាពជា ពាកត្ធរ៌ ឬម្ចនោររិនែឹង 
                                      អាររោណ៍ជាផល 
 វញិ្ញា ណបទ្ដ្ឋា នំ      ម្ចនវញិ្ញា ណជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ កន ងបទ្ 

វញិ្ញា ណបបចាយ ទររូបំ  
 ១. វបិាកវញិ្ញា ណ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ទរ រ៊ឺ លចត្សិក
ប្ែលគ្បកបជារួ វបិាកវញិ្ញា ណលទោះ លដ្ឋ  ំណាចបចា័  ៩ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័               ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) និសស បបចា័                 ៤) វបិាកបបចា័  
 ៥) អាហារបបចា័                   ៦) ឥរនោិ បបចា័  
 ៧) សរប  ត្តបបចា័               ៨)  ត្ថិបបចា័  
 ៩)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ២. បែិសនធិវញិ្ញា ណ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ហទ្ វត្ថ រូប 
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួនបាន ំណាចបចា័  ៩ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័           ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) និសស បបចា័             ៤) វបិាកបបចា័  
 ៥) អាហារបបចា័               ៦) ឥរនោិ បបចា័  
 ៧) វបិប  ត្តបបចា័             ៨)  ត្ថិបបចា័  
 ៩)  វរិត្បបចា័  ។ 
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 ៣. បែិសនធិវញិ្ញា ណ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់បែិសនធិករោជរូប 
(លវៀរហទ្ វត្ថ ) បាន ំណាចបចា័  ៨ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័           ២) និសស បបចា័  
 ៣) វបិាកបបចា័                 ៤) អាហារបបចា័  
 ៥) ឥរនោិ បបចា័               ៦) វបិប  ត្តបបចា័  
 ៧)  ត្ថិបបចា័                    ៨)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ៤. ករោវញិ្ញា ណ ២៥ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់បែិសនធិករោជរូប
កន ង សញ្ាសត្តភូរិ និងបវត្តិករោជរូបកន ងបញ្ា លវោរភូរិនិងឯកលវោរភូរិ
លទោះ បាន ំណាចបចា័  ១ រ៊ឺ បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 
 

អធិបាយ 
 វញិ្ញា ណកន ងបែិសនធិវញិ្ញា ណកដី វបិាកបវត្តិវញិ្ញា ណកដី ជាបចា័  ៩ 
យ៉ាង លដ្ឋ សហជាត្បបចា័ ,  ញ្ារញ្ាបបចា័ , និសស បបចា័ , 
សរប  ត្តបបចា័ , វបិាកបបចា័ , អាហារបបចា័ , ឥរនោិ បបចា័ , 
 ត្ថិបបចា័ , និង វរិត្បបចា័  និងែល់ទរលចត្សិកលទោះ ប្ែលោ 
គន លដ្ឋ រូបខាោះ រិនោ គន ខាោះ ជាបចា័  ៩ យ៉ាង លដ្ឋ  សហជាត្-
បបចា័ ,  ញ្ារញ្ាបបចា័ , និសស បបចា័ , វបិាកបបចា័ , 
អាហារបបចា័ , ឥរនោិ បបចា័ , វបិប  ត្តបបចា័ ,  ត្ថិបបចា័ , 
និង វរិត្បបចា័ កន ងបែិសនធិោលែល់វត្ថ រូប, លហើ ជាបចា័  ៨ យ៉ាង 
ប្ែលោត់្ ក ញ្ារញ្ាបបចា័ លចញកន ង ៩ បចា័ លទោះ ែល់បែិសនធិ- 
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ករោជរូបែក្ទ្ ប្ែលលគ្ៅពីវត្ថ រូប ។ 
 ចំប្ណក ភិសង្កខ រវញិ្ញា ណ (ករោវញិ្ញា ណ) ជាបចា័ លដ្ឋ  ំណាច
ក្នទនកខណិកករោបបចា័  ែល់ សញ្ាសត្តករោជរូបខាោះ ែល់ករោជរូប
និងវបិាកទរខនធ ៤ កន ងបញ្ា លវោរភពខាោះ ែល់វបិាកទរខនធ ៤ 
កន ងចត្ លវោរភពខាោះ តរសររួរែល់ទររូបលទោះៗ ។ 
 

៥. សឡាយត្ន 
 ស  ត្ន ជាលឈាោ ោះរបស់អា ត្នៈខាងកន ង ៦ ប្ែលលៅថា 
 ជឈត្តិោ ត្នៈ ៦ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 អា តំ្ សងារវែដំ ន តី្តិ្ = អា ត្នំ 
 ធរោជាតិ្ណាគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវសងារវែដប្ែល ៊ឺត្ ូរ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្
លទោះលឈាោ ោះថា អា ត្នៈ បានែល់ អា ត្នៈ ១២ ។ 
 ឆ្ អា ត្ទនិ = ស  ត្នំ 
 អា ត្នៈខាងកន ងោំង ៦ លឈាោ ោះថា ស  ត្នៈ ។ 
 ស  ត្នញ្ា  ឆ្ដ្ឋា  ត្នញ្ា  = ស  ត្នំ  
 អា ត្នៈោំង ៦ ផង អា ត្នៈទី្ ៦ ផង លឈាោ ោះថា ស  ត្នៈ។ 
លសចកដីថា  ជឈត្តិោ ត្នៈ ៦ ប្ែលជាផលរបស់ទររូបលនោះ ោលប្ចក
លដ្ឋ ភូរិបានែូលចនោះរ៊ឺ  
 កន ងបញ្ា លវោរភូរិ ទររូបជាលហត្  ស  ត្នៈជាផលតរ
សររួរ ។ 
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 កន ង រូបភូរិ ទរ ជាលហត្  រទ ត្នៈ រ៊ឺ អា ត្នៈទី្ ៦ ប្ែល 
លៅថា ឆ្ដ្ឋា  ត្នៈជាផល ។ 
 ែូលចាន ោះោលលព្វលលដ្ឋ ភាពជាផលរបស់ទររូប កន ងបញ្ា លវោរ
ភូរិ ប្ែលបានែល់ ស  ត្នៈ និងកន ងចត្ លវោរភូរិ បានែល់ 
ឆ្ដ្ឋា  ត្នៈ លទ្ើបលព្វលថា អា ត្នៈោំង ៦ ផង អា ត្នៈទី្ ៦ ផង 
លឈាោ ោះថា ស  ត្នៈ ។ 
 កន ង ងគបែិចាសរ បាទ្ប្ែលលព្វលថា  

ទររូបបបចាយ ស  ត្នំ សរភវតិ្ អា ត្នៈខាងកន ង ៦ 
លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះទររូបជាបចា័  កន ងទី្លនោះ  
 ទរ សំលៅែល់ លចត្សិកខនធ ៣ បានែល់ លចត្សិក ៣៥ 
ប្ែលគ្បកបជារួ លោកិ វបិាកចិត្ត ៣២ ។ 
 រូប  សំលៅែល់ ករោជរូប ១៦ បានែល់  វនិិលព្វភ ររូប ៨, 
បសាទ្រូប ៥, ភាវរូប ១, ហទ្ រូប ១, ជីវតិ្រូប ១, (ករោជរហាភូត្រូប ៤ 
អាហាររូប ១, ជីវតិ្រូប          បញ្ញា  ត្នៈលដ្ឋ គ្ត្ង់) 
 ស  ត្នៈ រ៊ឺ អា ត្នៈខាងកន ង ៦  

ចោខា  ត្នៈ បានែល់ ចកខ បសាទ្រូប ។ 
 លសាត ត្នៈ បានែល់ លសាត្បសាទ្រូប ។ 
 ោទ ត្នៈ បានែល់ ោនបសាទ្រូប ។ 
 ជិវា ត្នៈ បានែល់ ជិវា បសាទ្រូប ។ 
 ោយ ត្នៈ បានែល់ ោ បសាទ្រូប ។ 
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 រទ ត្នៈ បានែល់ លោកិ វបិាកចិត្ត ៣២ ។ 
 ចំណ ចសម្ចគ ល់ ទររូប ជាបចា័ ែល់អា ត្នៈ បានែល់ 
 រូប រ៊ឺ ករោជរហាភូត្រូប ៤, អាហាររូប ១, ជីវតិ្រូប ១, ជាបចា័ ែល់ 
បញ្ញា  ត្នៈ (បសាទ្រូប ៥) ។ 
 ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  ជាបចា័ 
ឧបោរៈែល់ បញ្ញា  ត្នៈ (បសាទ្រូប ៥) ប្ែលលកើត្រ ននិងតំងលៅ ។ 
 ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ និង រូប រ៊ឺ វត្ថ រូប ៦ ជាបចា័ ឧបោរៈ
ែល់ រទ ត្នៈ ។ 
 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈ ជាលែើរ របស់ស  ត្នៈ 
 អា ត្នលកខណំ            ម្ចនោរជាប់ត្ឬោរផា លៅនូវចិត្ត 
                                             និងលចត្សិក ជាលកខណៈ 
 ទ្សសទទិ្រសំ                 ម្ចនោរល ើញជាលែើរ 
                                  (ោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្ត និងលចត្សិក) ជាកិចា 
 វត្ថ ោា រភាវបចា បបដ្ឋា នំ       ម្ចនភាពជាវត្ថ និងោា រជាផល 
 ទររូបបទ្ដ្ឋា នំ           ម្ចនលចត្សិកនិងករោជរូបជាលហត្ ជិត្ ។ 
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សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ កន ងបទ្ 

ទររូបបបចាយ ស  ត្នំ 
 ទរណាជាបចា័ ែល់អា ត្នៈណា កន ងបែិសនធិោលនិងបវត្តិ
ោល និងជាបចា័ លដ្ឋ គ្បោរែក្ទ្ែូលចនោះរ៊ឺ 
 ១. ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបកន ងលោកិ វបិាកចិត្ត 
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់រទ ត្នៈ រ៊ឺ លោកិ  លហត្ កវបិាកចិត្ត 
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន បាន ំណាចបចា័  ៧   រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័                  ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) សហជាត្និសស បបចា័      ៤) វបិាកបបចា័  
 ៥) សរប  ត្តបបចា័                  ៦)  ត្ថិបបចា័  
 ៧)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ២. ទរ រ៊ឺ  លោភ,  លោស,  លម្ចហ, លចត្សិកប្ែលគ្បកប
ជារួ លោកិ វបិាកចិត្ត  ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់រទ ត្នៈប្ែល
ជាលោកិ សលហត្ កវបិាកចិត្ត ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន បាន ំណាច
បចា័  ៨ រ៊ឺ  
 ១) លហត្ បបចា័             ២) សហជាត្បបចា័   
 ៣)  ញ្ារញ្ាបបចា័        ៤) និសស បបចា័  
 ៥) វបិាកបបចា័              ៦) សរប  ត្តបបចា័  
 ៧)  ត្ថិបបចា័                ៨)  វរិត្បបចា័  ។ 
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 ៣. ទរ រ៊ឺ លចត្ទលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ លោកិ វបិាក
ចិត្ត ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់រទ ត្នៈ រ៊ឺ លោកិ វបិាកចិត្ត 
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន បាន ំណាចបចា័  ៩ រ៊ឺ  
 ១) សហជាត្បបចា័               ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) និសស បបចា័                 ៤) សហជាត្ករោបបចា័  
 ៥) វបិាកបបចា័                     ៦) ទរអាហារបបចា័  
 ៧) សរប  ត្តបបចា័              ៨)  ត្ថិបបចា័  
 ៩)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ៤. ទរ រ៊ឺ ផសសលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ លោកិ វបិាកចិត្ត 
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់រទ ត្នៈ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន 
បាន ំណាចបចា័  ៨ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័             ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) និសស បបចា័               ៤) វបិាកបបចា័  
 ៥) ទរអាហារបបចា័           ៦) សរប  ត្តបបចា័  
 ៧)  ត្ថិបបចា័                      ៨)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ៥. ទរ រ៊ឺ វចិារៈ និងបីតិ្លចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ លោកិ -
វបិាកចិត្ត ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់រទ ត្នៈ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ) 
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន បាន ំណាចបចា័  ៨ រ៊ឺ  
 ១) សហជាត្បបចា័               ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) និសស បបចា័                 ៤) វបិាកបបចា័  
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 ៥) ឈានបបចា័                    ៦) សរប  ត្តបបចា័  
 ៧)  ត្ថិបបចា័                       ៨)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ៦. ទរ រ៊ឺ លវទ្ទ, ជីវតិិ្រនោិ , សោធ លចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ 
លោកិ វបិាកចិត្ត ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់រទ ត្នៈ ប្ែលលកើត្
គ្ពរជារួ ខាួន បាន ំណាចបចា័  ៨ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័              ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) និសស បបចា័                ៤) វបិាកបបចា័  
 ៥) សហជាតិ្រនោិ បបចា័      ៦) សរប  ត្តបបចា័  
 ៧)  ត្ថិបបចា័                      ៨)  វរិត្បបចា័  ។ 
  ៧. ទរ រ៊ឺ សតិ្, វរី ិ, បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ 
លោកិ វបិាកចិត្ត ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ រទ ត្នៈ ប្ែលលកើត្
គ្ពរជារួ ខាួនលទោះ បាន ំណាចបចា័  ៩ រ៊ឺ  
 ១) សហជាត្បបចា័           ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) និសស បបចា័             ៤) វបិាកបបចា័  
 ៥) សហជាតិ្រនោិ បបចា័    ៦) ររគបបចា័  
 ៧) សរប  ត្តបបចា័           ៨)  ត្ថិបបចា័  
 ៩)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ៨. ទរ រ៊ឺ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ លោកិ វបិាក
ចិត្ត ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ រទ ត្នៈ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន
លទោះ បាន ំណាចបចា័  ១០ រ៊ឺ  
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 ១) សហជាត្បបចា័           ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) និសស បបចា័             ៤) វបិាកបបចា័  
 ៥) សហជាតិ្រនោិ បបចា័   ៦) ឈានបបចា័  
 ៧) ររគបបចា័                   ៨) សរប  ត្តបបចា័   
 ៩)  ត្ថិបបចា័                    ១០)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ៩. ទរ រ៊ឺ វតិ្កាលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ លោកិ វបិាកចិត្ត 
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ រទ ត្នៈ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួនលទោះ 
បាន ំណាចបចា័  ៩ ែូចចំណ ចទី្ ៨ (លវៀរសហជាតិ្រនោិ ) ទរ រ៊ឺ 
លចត្សិកខនធ ៣ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ទរ រ៊ឺ វបិាកវញិ្ញា ណ 
ប្ែលលព្វលលហើ តំងពីចំណ ចទី្ ១ ែល់ទី្ ៩ ជាបចា័ បានោំង
បែិសនធិោល និងបវត្តិោល ។ 
 ១០. ទរ        រូប រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបជារួ 
បញ្ា លវោរបែិសនធិ  ជាបចា័ ឧបោរៈែល់បញ្ញា  ត្នៈ កន ងបែិសនធិ
ោល ក្នបញ្ា លវោរភូរិលទោះ បាន ំណាចបចា័  ៦ រ៊ឺ  
 ១) សហជាត្បបចា័              ២) សហជាត្និសស បបចា័  
 ៣) វបិាកបបចា័                    ៤) សហជាត្វបិប  ត្តបបចា័  
 ៥)  ត្ថិបបចា័                       ៦)  វរិត្បបចា័  ។  
 អា ត្នៈោំង ៤ រ៊ឺ ចោខា  ត្នៈ លសាត ត្នៈ ោទ ត្នៈ 
និងជិវា ត្នៈ រប្រងបានែល់សត្ាប្ែលជាសំលសទ្ជកំលណើ ត្ និងឱ្ប-
បាតិ្កកំលណើ ត្ ចំប្ណកោយ ត្នៈលទោះ រប្រងបានកំលណើ ត្ោំង ស់ ។ 
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   ១១. ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបកន ងបញ្ា លវោរវបិាកចិត្ត 
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់បញ្ញា  ត្នៈ កន ងបវត្តិោល បាន ំណាច
បចា័  ៤ រ៊ឺ  
 ១) បចាេ ជាត្បបចា័         ២) បចាេ ជាត្វបិប  ត្តបបចា័   
 ៣)  ត្ថិបបចា័                ៤)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ១២. រូប         ទរ រ៊ឺ ហទ្ វត្ថ រូប ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល ់
រទ ត្នៈ រ៊ឺ បែិសនធិចិត្ត ១៥ កន ងបែិសនធិោលរបស់សត្ាកន ង
បញ្ា លវោរភូរិលទោះ បាន ំណាចបចា័  ៦ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័               ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) សហជាត្និសស បបចា័   ៤) សហជាត្វបិប  ត្តបបចា័  
 ៥)  ត្ថិបបចា័                        ៦)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ១៣. រូប រ៊ឺ ហទ្ វត្ថ រូប ប្ែលលកើត្រ ននិងកំព ងតំងលៅជា
បចា័ ជួ ឧបោរៈែល់រទ ត្នៈ រ៊ឺ បញ្ា លវោរវបិាកចិត្ត ១៨ 
(លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០) កន ងបវត្តិោល ក្នបញ្ា លវោរភូរិលទោះ បាន
 ំណាចបចា័  ៥ រ៊ឺ 
 ១) វត្ថ ប លរជាត្និសស បបចា័         ២) វត្ថ ប លរជាត្បបចា័  
 ៣) វត្ថ ប លរជាត្វបិប  ត្តបបចា័        ៤)  ត្ថិបបចា័  
 ៥)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ១៤. រូប រ៊ឺ បញ្ញា  ត្នៈ ប្ែលលកើត្រ ននិងកំព ងតំងលៅជាបចា័ 
ជួ ឧបោរៈែល់រទ ត្នៈ រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០ កន ងបវត្តិោល បាន 
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 ំណាចបចា័  ៦ រ៊ឺ  
 ១) វត្ថ ប លរជាត្និសស បបចា័      ២) វត្ថ ប លរជាត្បបចា័   
 ៣) វត្ថ ប លរជាតិ្រនោិ បបចា័         ៤) វត្ថ ប លរជាត្វបិប  ត្តបបចា័  
 ៥)  ត្ថិបបចា័                            ៦)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ១៥. រូប រ៊ឺ ករោជរហាភូត្រូប ៤ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល ់
បញ្ញា  ត្នៈ ប្ែលតំងលៅកន ងកោបជារួ ខាួន ោំងកន ងបែិសនធិោល 
និងកន ងបវត្តិោល បាន ំណាចបចា័  ៤ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័               ២) សហជាត្និសស បបចា័  
 ៣)  ត្ថិបបចា័                       ៤)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ១៦. រូប រ៊ឺ រូបជីវតិិ្រនោិ  ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់បញ្ញា  ត្នៈ 
ប្ែលតំងលៅកន ងកោបជារួ ខាួន និងកន ងកោបែក្ទ្ (ជីវតិ្នវក
កោប      បញ្ញា  ត្នៈ) ោំងកន ងបែិសនធិោល និងកន ងបវត្តិោល 
បាន ំណាចបចា័  ៣ រ៊ឺ 
 ១) រូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័          ២)  ត្ថិបបចា័  
 ៣)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ១៧. រូប រ៊ឺ ករោជឱ្ជា ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់បញ្ញា  ត្នៈ 
ប្ែលតំងលៅកន ងកោបជារួ ខាួន និងកន ងកោបែក្ទ្ៗ ោំងកន ង
បែិសនធិោល និងបវត្តិោលកន ងោរភព បាន ំណាចបចា័  ៣ រ៊ឺ  
 ១) រូបអាហារបបចា័            ២)  ត្ថិបបចា័   
 ៣)  វរិត្បបចា័  ។ 
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 សរ បរួរ ទររូប ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ស  ត្នៈ បាន
 ំណាចបចា័ ោំង ស ់ ១៦ បចា័  រ៊ឺ ១.សហជាត្, ២. ញ្ារញ្ា, 
៣.លហត្ , ៤.សហជាត្និសស , ៥.ករោ, ៦.វបិាក, ៧.អាហារ, ៨.ឥរនោិ , 
៩.ឈាន, ១០.ររគ, ១១.សរប  ត្ត, ១២.វបិប ត្ត, ១៣.វត្ថ ប លរជាត្, 
១៤.បចាេ ជាត្, ១៥. ត្ថិ, ១៦. វរិត្, (លវៀរ ៨ បចា័ រ៊ឺ អាររោណ, 
 ធិបតិ្,  ននតរ, សរននតរ, ឧបនិសស , អាលសវន, នត្ថិ, វរិត្) ។  
 

៦. សសស 
 វចនត្ថៈរបស់ផសសៈ ម្ចនសប្រដងថា 
 អាររភំ ផ សតី្តិ្ = ផលសា   
 ធរោជាតិ្ណាប្ែលប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ ធរោជាតិ្លទោះលឈាោ ោះថា ផសស ។ 

ផ សនតិ សរប  ត្តធម្ចោ  ឯលត្ទតិ្ = ផលសា 
 សរប  ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិកោំង   រប្រងប៉ាោះខោប់នូវ
អាររោណ៍ លដ្ឋ ធរោជាតិ្លទោះ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ប្ែលជាលហត្  ឱ្យសរប  ត្ត
ធរ៌ប៉ាោះខោប់នូវអាររោណ៍លទោះ លឈាោ ោះថា ផសស ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ផ សនំ = ផលសា (វ) សំផ សលត្ = សរផលសា 
 ោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ លឈាោ ោះថា ផសស ឬសរផសស ។ 
ផសសៈលដ្ឋ សលងខបម្ចន ៦ យ៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ម្ចនចកខ សរផសស ជាលែើរ 
ែូចវចនត្ថៈប្ែលសប្រដងថា ចកខ វញិ្ញា លណន សរប  លតត  សរផលសាតិ្ = 
ចកខ សរផលសា ។  
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 ផសស រ៊ឺ ោរប៉ាោះខោប់ប្ែលគ្បកបជារួ ចកខ វញិ្ញា ណលទោះ លឈាោ ោះថា 
ចកខ សរផសស ។ 
 លសាត្សរផសស រហូត្ែល់ ោ សរផសស ក៏សប្រដងកន ងទំ្នងែូចគន ។ 
 រលទវញិ្ញា លណន សរប  លតត  សរផលសាតិ្ = រលទសរផលសា  
ផសសៈ រ៊ឺ ោរប៉ាោះខោប់ប្ែលគ្បកបជារួ រលទវញិ្ញា ណ លឈាោ ោះថា 
រលទសរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងលោកិ វបិាក
ចិត្ត ២២ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០) ។ 
 ប រគលោលែល់នូវលសចកដីសាា ប់ ផសសៈលផសងៗ ម្ចនចកខ សរផសស 
ជាលែើរ រប្រងលកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះខាោះបសាទ្រូប ៥ និងភវងគចិត្ត 
ប្ែលលៅថា ស  ត្នៈ លទោះឯង ។ 
 សគ្ម្ចប់ប រគលប្ែលលៅម្ចនជីវតិ្ លបើប្ភនកខាា ក់ចកខ សរផសស 
ក៏លកើត្លឡើងរិនបាន និងលបើគ្ត្លចៀកេាង់ លសាត្សរផសសក៏លកើត្រិនបាន 
លគ្ព្វោះផសសៈជាផលរបស ់ស  ត្នៈ ។ 
 ផសសៈប្ែលជាផលរបស់ស  ត្នៈលនោះ បានែល់ ោរគ្បជ ំ
គ្ពរគន  រវងបសាទ្រូប ៥ ជារួ បញ្ញា ររោណ៍ និងបញ្ា វញិ្ញា ណ លទ្ើប
លឈាោ ោះថា ចកខ សរផសស, លសាត្សរផសស, ោនសរផសស, ជិវាសរផសស, 
ោ សរផសស ។ ចំប្ណកោរគ្បជ ំគ្ពរគន រវង ភវងគចិត្ត ជារួ 
អាររោណ៍ ៦ ោំងបររត្ថ បញ្ាត្តិ និងរលទវញិ្ញា ណ លឈាោ ោះថា 
រលទសរផសស បានែល់ ផសសៈប្ែលគ្បកបជារួ  ភវងគចិត្ត និងរួរ
ែល់ផសសៈប្ែលគ្បកបកន ងវបិាករលទវញិ្ញា ណែក្ទ្ ម្ចនសរបែិចេនចិត្ត 
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២ និងត្ោលរពនចិត្ត ១១ ក៏លឈាោ ោះថា រលទសរផសស ប្ែលជាផល
របស់ស  ត្នៈផង ។ 

ែូចកន ងនិោនវរគ សំ  ត្តបាលី សប្រដងថា  
 ចកខ ញ្ា  បែិចា រូលប ច ឧបបជាតិ្ ចកខ វញិ្ញា ណំ តិ្ណណំ  សងគតិ្ ផលសា 
 លសាត្ញ្ា  បែិចា សលទ្ោ ច ឧបបជាតិ្ លសាត្វញិ្ញា ណំ តិ្ណណំ  សងគតិ្ 
ផលសា  
 ោនញ្ា  បែិចា រលនធ ច ឧបបជាតិ្ ោនវញិ្ញា ណំ តិ្ណណំ  សងគតិ្ 
ផលសា 
 ជិវ ាញ្ា  បែិចា រលស ច ឧបបជាតិ្ ជិវា វញិ្ញា ណំ តិ្ណណំ  សងគតិ្ ផលសា 
 ោ ញ្ា  បែិចា លផ្ទែាលពា ច ឧបបជាតិ្ ោ វញិ្ញា ណំ តិ្ណណំ  សងគតិ្ 
ផលសា  
 រនញ្ា  បែិចា ធលរោ ច ឧបបជាតិ្ រលទវញិ្ញា ណំ តិ្ណណំ  សងគតិ្ 
ផលសា  ។ 
 ប្គ្បថា ចកខ វញិ្ញា ណលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័ ចកខ និងរូប 
ោរជួបជ ំរបស់ោំង ៣ រ៊ឺចកខ  ១ រូប ១ ចកខ វញិ្ញា ណ ១ លៅថា ផសសៈ ។ 
 លសាត្វញិ្ញា ណលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័ គ្ត្លចៀកនិងសំលឡង 
ោរជួបជ ំរបស់ោំង ៣ រ៊ឺលសាត្ ១ សំលឡង ១ លសាត្វញិាណ ១ 
លៅថា ផសសៈ ។ 
 ោនវញិ្ញា ណលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័ គ្ចរ ោះនិងកាិន ោរជួបជ ំ
របស់ោំង ៣ រ៊ឺោន ១ កាិន ១ ោនវញិាណ ១ លៅថា ផសសៈ ។ 
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 ជិវា វញិ្ញា ណលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័  ណាដ ត្និងរស ោរជួបជ ំ
របស់ោំង ៣ រ៊ឺជិវា  ១ រស ១ ជិវា វញិាណ ១ លៅថា ផសសៈ ។ 
 ោ វញិ្ញា ណលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័ ោ និងលផ្ទែាពាៈ 
ោរជួបជ ំរបស់ោំង ៣ រ៊ឺោ  ១ លផ្ទែាពាៈ ១ ោ វញិាណ ១ លៅថា 
ផសសៈ ។ 
 រលទវញិ្ញា ណលកើត្លឡើងបាន ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័ ចិត្តនិងធម្ចោ ររោណ៍ 
ោរជួបជ ំរបស់ោំង ៣ រ៊ឺចិត្ត ១ ធម្ចោ ររោណ៍ ១ រលទវញិ្ញា ណ ១ លៅថា 
ផសសៈ ។ (បិែកភារ ៣១ ទំ្ព័រ ១៥៨) 
 ផសស លគ្ព្វោះស  ត្នៈជាបចា័ លនោះ លព្វលលដ្ឋ សលងខប
ផសសៈម្ចន ៦ យ៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ម្ចនចកខ សរផសសៈជាលែើរ ោលលព្វល
លដ្ឋ ពិសាដ រ ផសសៈោំងលទោះម្ចន ៣២ ែូចគន ជារួ លោកិ វបិាក-
វញិ្ញា ណ ប្ែលលព្វលលហើ លទោះ លគ្ព្វោះសង្កខ រជាបចា័  រ៊ឺ ផសសៈប្ែល
គ្បកបជារួ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ និងផសសៈប្ែលគ្បកបជារួ 
វបិាកវញិ្ញា ណប្ផនកលោកិ ែ៏លសស ២២ រួរផសសៈ ៣២ ។ 
 

ប្ឆក្សសស ៦ ច្ោយភូមិ្ 
 ោរភូរិ ១១ រប្រងបានផសសៈ ៦ ។ 
 រូបភូរិ ១៥ (លវៀរ សញ្ាសត្តភូរិ) រប្រងបានផសសៈ ៣ រ៊ឺ 
ចកខ សរផសស លសាត្សរផសស និងរលទសរផសស ។ 
  រូបភូរិ ៤ រប្រងបានផសសៈ ១ រ៊ឺ រលទសរផសស ។ 
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  សញ្ាសត្តភូរិ សូរបីផសសៈោំង ស់រប្រងលកើត្រិនបាន លគ្ព្វោះ
រិនម្ចន ជឈត្តិោ ត្នៈលឡើ  ។ 
 

វនិិចេ័ លកខណៈជាលែើររបស់ផសសៈ 
 ផ សនលកខលណា             ម្ចនោរប៉ាោះខោប់អាររោណ៍ជាលកខណៈ 
 សងឃែដនរលសា               ម្ចនោរលធាើឱ្យចិត្តនិងអាររោណ៍ជាប់ត្ 
                                             គន ជាកិចា  
 សងគតិ្បចា បបដ្ឋា លទ         ម្ចនោរគ្បជ ំរួរគន រវងោា រ អាររោណ៍ 
                                             និងវញិ្ញា ណជាផល 
 ស  ត្នបទ្ដ្ឋា លទ   ម្ចន ជឈត្តិោ ត្នៈ ៦ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

កន ង ងគបែិចាសរ បាទ្ លព្វលថា 
ស  ត្នបបចាយ ផលសា សរភវតិ្  

 ផសស ៦ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះស  ត្នៈ ជាបចា័   
 ស  ត្ន ប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្ផសសៈ បានែល់  ជឈត្តិោ -
ត្នៈ ៦ ប្ែលជាផលរបស់រូបទរលទោះឯង ។ 
 

ផសសៈ ៦ រ៊ឺ  
 ១) ចកខ សរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក ប្ែលលៅកន ង 
ចកខ វញិ្ញា ណចិត្ត ២ ។ 
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 ២) លសាត្សរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក កន ងលសាត្វញិ្ញា ណ
ចិត្ត ២ ។ 
 ៣) ោនសរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក កន ងោនវញិ្ញា ណ
ចិត្ត ២ ។ 
 ៤) ជិវាសរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក កន ងជិវា វញិ្ញា ណចិត្ត ២ ។ 
 ៥) ោ សរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក កន ងោ វញិ្ញា ណ
ចិត្ត ២ ។ 
 ៦) រលទសរផសស បានែល់ ផសសលចត្សិក កន ងលោកិ វបិាក
វញិ្ញា ណចិត្ត ២២ ។ 
 រួរលសចកដីថា ផសសៈ ៦ ប្ែលជាផលរបស់ស  ត្នៈលនោះ 
បានែល់ ផសសលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ លោកិ វបិាកវញិ្ញា ណ 
៣២ ែួង ប្ែលជាបចា បបននផលលទោះឯង ។ 
 

សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ កន ងបទ្ 
ស  ត្នបបចាយ ផលសា 

 ១. ចោខា  ត្ន ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ចកខ សរផសស បាន
 ំណាចបចា័  ៦ រ៊ឺ  
 ១) វត្ថ ប លរជាត្និសស បបចា័       ២) វត្ថ ប លរជាត្បបចា័  
 ៣) វត្ថ ប លរជាតិ្រនោិ បបចា័        ៤) វត្ថ ប លរជាត្វបិប  ត្តបបចា័  
 ៥) វត្ថ ប លរជាត្ត្ថិបបចា័              ៦) វត្ថ ប លរជាត្ វរិត្បបចា័  ។ 
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 ២. លសាត ត្ន, ោទ ត្ន, ជិវា ត្ន, និងោយ ត្ន 
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់លសាត្សរផសស, ោនសរផសស, ជិវាសរផសស, 
និងោ សរផសសលទោះ បាន ំណាចបចា័  ៦ ែូចគន នឹងចោខា  ត្នៈប្ែរ ។ 
 ៣. រទ ត្ន រ៊ឺ លោកិ វបិាកចិត្ត ២២ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ) 
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់រលទសរផសសប្ែលគ្បកបជារួ ខាួន បាន
 ំណាចបចា័  ៩ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័                  ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័   
 ៣) សហជាត្និសស បបចា័      ៤) វបិាកបបចា័  
 ៥) ទរអាហារបបចា័               ៦) សហជាតិ្រនោិ បបចា័  
 ៧) សរប  ត្តបបចា័                 ៨) សហជាត្ត្ថិបបចា័  
 ៩) សហជាត្ វរិត្បបចា័  ។ 
 

កន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថា សប្រដងថា 
 ម្ចន នកសងស័ ថា ផសសៈប្ត្រួ រប្រងលកើត្ពីអា ត្នៈោំង
 ស់រិនបាន សូរបីផសសៈោំង ស់ក៏លកើត្ពីអា ត្នៈប្ត្រួ រិនបាន 
ក៏ផសសៈគ្តស់ទ្ កប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះថា ស  ត្នបបចាយ ផលសា 
ផសសៈម្ចនលគ្ព្វោះស  ត្នៈជាបចា័ ែូលចនោះ លហត្  ាី លទ្ើបគ្តស់
ផសសៈទ្ កែូលចាន ោះ? 
 វសិជាទថា លនោះជាលសចកដីពិត្ ព្វកយថាផសសៈប្ត្រួ លកើត្ពី
អា ត្នៈោំង ស់ ឬផសសៈោំង ស់លកើត្ពីអា ត្នៈប្ត្រួ រិនបាន 
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ប្ត្ថាផសសៈប្ត្រួ រប្រងលកើត្បានពីអា ត្នៈលគ្ចើនយ៉ាងែូលចនោះរ៊ឺ 
ចកខ សរផសស លកើត្ពីចោខា  ត្នៈ លកើត្ពីរូបា ត្នៈ លកើត្ពីរទ ត្នៈ 
រ៊ឺ ចកខ វញិ្ញា ណ និងធម្ចោ  ត្នៈ រ៊ឺ លចត្សិកធរ៌ប្ែលគ្បកបជារួ 
ចកខ វញិ្ញា ណលទោះ ែូលចាន ោះផសសៈលទ្ើបលកើត្ពីអា ត្នៈបានលគ្ចើនយ៉ាង
តរសររួរគ្រប់អា ត្នៈលទោះ ។ 
 

៧. ច្វទនា 
វចនត្ថៈរបស់លវទ្ទ លវទ្ តី្តិ្ = លវទ្ទ 

 ធរោជាតិ្ណារប្រងលសា អាររោណ៍ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
លវទ្ទ ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នោរទ្ទួ្លអាររោណ៍ រប្រងម្ចនោរ
លសា អាររោណ៍ ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ស ខលវទ្ទ ជាោរែឹងខាួនថាសបា ោ  និងសបា ចិត្ត 
ោលបានគ្បសពាជារួ អាររោណ៍ប្ែលលអ រ៊ឺ ឥដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
 ២. ទ្ កខលវទ្ទ ជាោរែឹងខាួនថារិនសបា ោ  និងរិន
សបា ចិត្ត ោលបានគ្បសពាអាររោណ៍រិនលអ រ៊ឺ  និដ្ឋា ររោណ៍។ 
 ៣. ឧលបោខ លវទ្ទ ោលែឹងខាួនថា គ្ពលងើ ៗ រិនលៅដ គ្កហា 
ចិត្ត និងរិនស ខោ សបា ចិត្ត ោលគ្បសពាជារួ អាររោណ៍
កណាដ លៗ រ៊ឺ រជឈតត ររោណ៍ ។  
 ោលលព្វលលដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា ន ោរលសា អាររោណ៍របស់សត្ា 
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 ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ ស ខ និងទ្ កខ ។ 
 ស ខ បានែល់ ស ខសហរត្ោ សរផសសជាលវទ្ទ ឬលសារន-
សសសហរត្រលទសរផសសជាលវទ្ទ និងឧលបោខ លវទ្ទ ោក់ទ្ងនឹង
ក សលវបិាក ក សលករោ ឬកិរយិ ។ 
 ទ្ កខ បានែល់ ទ្ កខសហរត្ោ សរផសសជាលវទ្ទ  ឬលោរនសស-
សហរត្រលទសរផសសជាលវទ្ទ និងឧលបោខ លវទ្ទ ប្ែលោក់ទ្ងនឹង
 ក សលវបិាក និង ក សលករោ ។ 
 លសចកដីស ខនិងលសចកដីទ្ កខែូចលព្វលរក នឹងលកើត្លឡើងបានក៏
លដ្ឋ អាស្ស័ ផសសៈ បានែល់ ោរប៉ាោះខោប់រវងចិត្តជារួ អាររោណ៍ជា
លហត្  និងលសចកដីស ខ ឬលសចកដីទ្ កខនឹងម្ចនលគ្ចើនឬតិ្ចគ្តូ្វអាស្ស័ លលើ
កម្ចា ំងរបស់ផសសៈ លបើោរប៉ាោះខោប់រវងចិត្តជារួ អាររោណ៍ម្ចនកម្ចា ំងតិ្ច 
ោរែឹងខាួនថាស ខឬទ្ កខក៏គ្បាកែតិ្ច ប្ត្លបើប៉ាោះខោប់គន ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង 
ោរែឹងខាួនថា ស ខ ទ្ កខ ក៏គ្បាកែចាស់ ។  
 ឧបម្ចែូចខណៈទ្ទួ្លោនអាហារ លធោញប្ែលម្ចនទទី្ទំ្ព្វ
អាហារ  ណាដ ត្ប្ែលម្ចនទទី្ែឹងរសអាហារ លបើលធោញបានលធាើទទី្ទំ្ព្វ
យ៉ាងលអ  ណាដ ត្ក៏ែឹងរសបានយ៉ាងចាស់ លបើលធោញរិនបានលធាើទទី្
ទំ្ព្វបានលអលទ្  ណាដ ត្ក៏ែឹងរសបានតិ្ច  លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា 
ផសសៈលគ្បៀបែូចលធោញ លវទ្ទលគ្បៀបែូច ណាដ ត្ អាររោណ៍លគ្បៀបែូច
អាហារ ោរប៉ាោះខោប់គន រវងចិត្តនិងអាររោណ៍ លគ្បៀបែូចោរទំ្ព្វអាហារ 
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ោរប៉ាោះខោប់ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងឬតិ្ចលទោះ លគ្បៀបែូចោរទំ្ព្វបានលអ 
និងរិនបានលអែូលចនោះប្ែរ ។ 
 ែូលចាន ោះ លបើផសសៈម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងលហើ  លវទ្ទ រ៊ឺ ោរលសា -
អាររោណ៍លទោះក៏គ្បាកែចាសល់ឡើង រ៊ឺ ល ើញចាស់លឡើង ឮចាសល់ឡើង 
នឹងម្ចនោរល ើញចាស់ ឮចាស់លហើ  ឥែារស ឬ និែារស ប្ែលម្ចន
លៅកន ងអាររោណ៍លទោះ ក៏រប្រងគ្បាកែចាស់ លគ្ព្វោះថា ចកខ វញិ្ញា ណ រ៊ឺ 
ោរល ើញជាលែើរលទោះ ម្ចនទទី្គ្តឹ្រប្ត្លធាើរូបឱ្យជាអាររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ 
លសាត្វញិ្ញា ណ ោនវញិ្ញា ណ ជិវា វញិ្ញា ណក៏ែូចគន  គ្តឹ្រប្ត្លធាើសំលឡង 
កាិន រស ជាលែើរ ឱ្យជាអាររោណ៍ប៉ា លណាណ ោះ រិនបានលធាើឥែារស និង និែារស 
ប្ែលម្ចនលៅកន ងអាររោណ៍លទោះៗ ឱ្យគ្បាកែលឡើងបានលទ្ ។ 
 ធរ៌ប្ែលអាចលធាើឥែារស ឬ និែារស ឱ្យគ្បាកែលឡើងបានលទោះ 
បានែល់ ផសស ។ 
 ែូលចាន ោះ កន ងលវោណាប្ែលបានទ្ទួ្លអាររោណ៍លអ ក៏សំលៅ កថា 
ផសសៈបានលធាើទទី្ឱ្យឥែារសគ្បាកែលឡើង កន ងលវោប្ែលបានទ្ទួ្ល
អាររោណ៍រិនលអ ក៏សំលៅ កថា ផសសៈបានលធាើទទី្ឱ្យ និែារសគ្បាកែ
លឡើង ។ 
 ោលឥែារស ឬ និែារស គ្បាកែលឡើងលហើ  លវទ្ទក៏លធាើទទី្
លសា រសរបស់អាររោណ៍លទោះៗ លកើត្លសចកដីែឹងខាួនសបា ោល
បានទ្ទួ្លឥែារស ឬែឹងខាួនរិនសបា ោលបានទ្ទួ្ល និែារស ។ 
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 លដ្ឋ លហត្ លនោះ កន ងខណៈប្ែលលវទ្ទកំព ងលសា លសចកដីស ខ
កន ងអាររោណ៍ លវទ្ទលទោះរប្រងសប្រដងអាោររបស់ខាួនឱ្យគ្បាកែលឡើង
ែល់ប រគលលទោះ លធាើឱ្យម្ចនទឹ្ករ ខស្សស់ថាា  លោកសនោតិ្ថា  នកលទោះ
កំព ងម្ចនលសចកដីស ខ ប្ត្លបើខណៈណាលវទ្ទកំព ងលសា លសចកដីទ្ កខ
កន ងអាររោណ៍ ខណៈលទោះលវទ្ទរប្រងសប្រដងអាោរឱ្យគ្បាកែលឡើងែល់
ប រគលលទោះែូចគន  រ៊ឺ លធាើឱ្យទឹ្ករ ខលៅហោង លោកសនោតិ្ថា ប រគលលទោះ
កំព ងម្ចនលសចកដីទ្ កខ ប្ែលលព្វលរកលហើ លនោះ ជាព្វកយ ធិបា 
តរន័ បែិចាសរ បាទ្ថា  
 ផសសបបចាយ លវទ្ទ សរភវតិ្  

លវទ្ទលកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះផសសៈជាបចា័  ។ 
 កន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថា សប្រដងនិលទ្ោសលវទ្ទលគ្ព្វោះផសសៈ
ជាបចា័ ថា លវទ្ទ គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្តស់ទ្ ក ៦ យ៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ោប់ជាប់
លដ្ឋ ោា រម្ចនចកខ សរផសសជាលវទ្ទជាលែើរ ោលលព្វលលដ្ឋ ោរ
គ្បកបជារួ ចិត្តម្ចន ៨៩ លសោើចំនួនចិត្តោំង ស់គ្រប់ែួង ។ 
 កន ង ងគបែិចាសរ បាទ្លនោះ លោកសំលៅ កលវទ្ទ ៣២ ប្ែល
គ្បកបជារួ លោកិ វបិាកចិត្ត ៣២ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈជាលែើររបស់លវទ្ទ  
  ន ភវនលកខណា         ម្ចនោរលសា អាររោណ៍ជាលកខណៈ 
 វសិ រសសលម្ចភ ររសា ម្ចនោរលសា រសរបស់អាររោណ៍ជាកិចា 
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 ស ខទ្ កខបចា បបដ្ឋា ទ         ម្ចនលសចកដីស ខនិងទ្ កខជាផល 
 ផសសបទ្ដ្ឋា ទ              ម្ចនផសសៈជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ កន ងបទ្ 

ផសសបបចាយ លវទ្ទ  
 ផសស ៦ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់លវទ្ទោំង ៦ បាន ំណាច
បចា័  ៨ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័                  ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) សហជាត្និសស បបចា័      ៤) វបិាកបបចា័  
 ៥) ទរអាហារបបចា័                ៦) សរប  ត្តបបចា័  
 ៧) សហជាត្ត្ថិបបចា័               ៨) សហជាត្ វរិត្បបចា័  ។ 
 ម្ចន ធិបា ថា ផសសៈម្ចនចកខ សរផសសៈជាលែើរ ជាបចា័  ៨ 
យ៉ាងែូចលព្វលលហើ  ែល់លវទ្ទោំង ៥ ប្ែលម្ចនចកខ សរផសសជា
លវទ្ទជាលែើរ ជាវត្ថ ប្ែលតំងលៅកន ងោា រោំង ៥  ។ 
 ផសសៈម្ចនចកខ សរផសសៈជាលែើរ ជាបចា័ ប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ ឧបនិសស -
បបចា័ ែល់លវទ្ទែ៏លសស រ៊ឺ លវទ្ទប្ែលជាប្ផនកវបិាកោម្ចវចរ ប្ែល 
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចក្នកិចា ម្ចនសរបែិចេនៈ សនតីរណៈ និង
ត្ោលរពនកន ងោា រនីរួ ៗ ។ 
 ផសសៈលទោះជាបចា័ យ៉ាងលទោះ សូរបីកន ងរលទោា រប្ែលលៅថា 
រលទសរផសសៈ ជាបចា័  ៨ យ៉ាង ែល់លវទ្ទប្ែលជាវបិាកប្ផនកោម្ចវចរ 
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ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចក្នត្ោលរពន នឹងសូរបីែល់លវទ្ទ
ប្ែលជាវបិាកកន ងភូរិ ៣ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចបែិសនធិ ភវងគ 
ច តិ្ ។ 
 រលទសរផសសៈប្ែលសរប  ត្តលដ្ឋ អាវជានៈ ជាបចា័ ប្ត្រា៉ាង 
រ៊ឺ ឧបនិសស បបចា័ កន ងរលទោា រ ែល់ លវទ្ទ ប្ផនកោម្ចវចរវបិាក 
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចត្ោលរពនកន ងរលទោា រវេិី ។ 
 

៨. ត្ណាា  
 កន ង ងគបែិចាសរ បាទ្លនោះ សប្រដងថា  
 លវទ្ទបចាយ ត្ណាា  សរភវតិ្  
 ត្ណាា លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទ ៦ ជាបចា័  ។ 
 ព្វកយថា ត្ណាា  ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 វត្ថ ោរំ បរតិ្សសតី្តិ្ = ត្ណាា   
 ធរោជាតិ្ណារប្រងជាប់ចិត្តកន ងវត្ថ ោរ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
ត្ណាា  ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា វត្ថ ោរំ ត្សសនតិ បរតិ្សសនតិ សតត  ឯតយតិ្ = 
ត្ណាា  សត្ាោងំ  រប្រងលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងវត្ថ ោរ លដ្ឋ ធរោជាតិ្
លទោះ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ប្ែលជាលហត្ ឱ្យសត្ាោំង   លគ្ត្ក រជាប់ចិត្ត
កន ងវត្ថ ោរលទោះ លឈាោ ោះថា ត្ណាា  បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បកប
ជារួ លោភរូលចិត្ត ៨ ។ 
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 តរធរោត ោលរូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ 
និងធម្ចោ ររោណ៍រកគ្បាកែផាូវប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាដ ត្ ោ  
និងចិត្ត ែល់សត្ាោំង   លវៀរប្ត្គ្ពោះ រហនត និងគ្ពោះ ទគរិប រគល 
ត្ណាា  រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្ត កន ងអាររោណ៍លទោះៗ រប្រងលកើត្លឡើង
ែល់ប រគលោំង  លដ្ឋ ទូ្លៅ ប្ែលជាែូលចនោះលគ្ព្វោះអាស្ស័ លវទ្ទ 
រ៊ឺ លសចកដីែឹងែល់ោរទ្ទួ្លអាររោណ៍ ប្ែលបានល ើញ បានឮ ជាលែើរ 
លបើជាអាររោណ៍ប្ែលលអ ក៏ទលំសចកដីស ខោ សបា ចិត្តរកឱ្យ ត្ណាា  
រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងលសចកដីស ខប្ែលខាួនកំព ងបានទ្ទួ្លលទោះ
ក៏គ្បាកែលឡើង លហើ ប្េរោំងម្ចនលសចកដីគ្បាថាន  ឱ្យបានទ្ទួ្លលសចកដី
ស ខប្ែលគ្បណីត្ក្គ្កប្លងលឡើងលៅលទ្ៀត្ គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់គ្តស់ថា 
លវទ្ទបចាយ ត្ណាា  រ៊ឺ ស ខលវទ្ទ ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ត្ណាា លទោះឯង ។ 
 ប្ត្លបើប រគលប្ែលកំព ងជួបជារួ  និដ្ឋា ររោណ៍ បានទ្ទួ្លោរ
រិនសបា ោ រិនសបា ចិត្ត លសចកដីទ្ កខលំបាកលផសងៗ កំព ង
គ្បាកែ ក៏រប្រងរិត្ែល់លសចកដីស ខនិងអាររោណ៍ែក្ទ្ប្ែលលធាើឱ្យលសចកដី
ស ខលកើត្លឡើងបាន ក៏នឹងពាយរខាល់ខាា  ប្សាងរក លែើរបីឱ្យផ ត្ចាក
លសចកដីទ្ កខលំបាកប្ែលខាួនកំព ងបានទ្ទួ្ល ែូចជាលពលឈ៊ឺក៏ពាយរ
លៅរកថាន ំ ឬលៅរកលពទ្យ លែើរបីរកាជំង៊ឺឱ្យបានជាសោះលសបើ  ប្ែលជា
ែូលចនោះក៏លដ្ឋ  ំណាចត្ណាា  ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់រកពីទ្ កខលវទ្ទជា
លហត្ លទោះឯង លនោះក៏សប្រដងថា ទ្ កខលវទ្ទជាលហត្ ឱ្យលកើត្ត្ណាា បាន ។ 
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 សគ្ម្ចប់ប រគលប្ែលម្ចនសភាពជាគ្បគ្កតី្ ទ្ទួ្លអាររោណ៍ប្ែល
រិនទ្ កខរិនស ខជាពិលសសយ៉ាងណា ខណៈលទោះលៅលដ្ឋ ោរលសា 
អាររោណ៍ជាឧលបោខ  លៅកន ងសភាពប្ែលជាលសចកដីសៃប់ រិនម្ចនោរ
លគ្ត្ក រនឹងអាក់ ន់ថាន ំងថាន ក់ចិត្តចំលព្វោះអាររោណ៍ណាៗ លវោប្ែលលៅ
កន ងសភាពែូលចនោះ រប្រងម្ចនលសចកដីលពញចិត្តែល់ោរលៅប្ែលជាឧលបោខ  
រិនគ្តូ្វោរគ្បាថាន លលើសល ប សូរបីខាួនរិនបានទ្ទួ្លលសចកដីស ខពិលសស 
ក៏លពញចិត្តកន ងលសចកដីសលទត ស សូរឱ្យម្ចនសភាពែូលចនោះលរឿ ៗ លៅ 
ក ំឱ្យលសចកដីទ្ កខចូលរកគ្របសងាត់្លឡើ  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅែូលចនោះ ក៏លដ្ឋ 
 ំណាចរបស់ត្ណាា  ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ពីឧលបោខ លវទ្ទជាលហត្  ប្ែល
សប្រដងថា ឧលបោខ លវទ្ទក៏ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ត្ណាា បាន ។ 
 ែូលចាន ោះលវទ្ទ រិនថាជាស ខលវទ្ទ ទ្ កខលវទ្ទ ឬឧលបោខ លវទ្ទ ក៏
ស ទ្ធប្ត្ជាបចា័ ឱ្យលកើត្ត្ណាា បានោំង ស់ សរែូចប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគ
គ្តស់សប្រដងថា លវទ្ទបចាយ ត្ណាា  ។ 
 កន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថា សប្រដងត្ណាា លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័ 
ថា គ្ទ្ង់សប្រដងត្ណាា កន ងលោកលនោះម្ចន ៦ យ៉ាង លដ្ឋ លសចកដីលផសង
គន ក្នរូបត្ណាា ជាលែើរ និងកន ងបណាដ ត្ណាា ោំងលទោះ ត្ណាា នីរួ ៗ 
គ្តស់ទ្ កលដ្ឋ អាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ ៣ យ៉ាងលទ្ៀត្ ។ 
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ប្ចកត្ណាា លដ្ឋ អាររោណ៍ម្ចន ៦ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១) រូបត្ណាា  បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងរូបាររោណ៍ 
ម្ចនវចនត្ថៈថា រូលប ត្ណាា  = រូបត្ណាា  ។ 
 ២) សទ្ោត្ណាា  បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងសោោ ររោណ៍ 
សលទ្ោ ត្ណាា  = សទ្ោត្ណាា  ។ 
 ៣) រនធត្ណាា  បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងរទធ ររោណ៍  
រលនធ ត្ណាា  = រនធត្ណាា  ។ 
 ៤) រសត្ណាា  បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងរសាររោណ៍ 
រលស ត្ណាា  = រសត្ណាា  ។ 
 ៥) លផ្ទែាពាត្ណាា  បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ង
លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ លផ្ទែាលពា ត្ណាា  = លផ្ទែាពាត្ណាា  ។ 
 ៦) ធរោត្ណាា  បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងធម្ចោ ររោណ៍ 
ធលរោ ត្ណាា  = ធរោត្ណាា  ។ 
 តរធរោត ោលរូបាររោណ៍ប៉ាោះខោប់ចកខ បសាទ្ រប្រងជាលហត្ ឱ្យ
ចកខ វញិ្ញា ណលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ  ផសសៈ លវទ្ទ លៅថា ល ើញលនោះ
លព្វលលដ្ឋ ធរ៌ ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ ប រគល ខណៈប្ែលចកខ វញិ្ញា ណ
លកើត្លឡើងលទោះ លៅរិនោន់ម្ចនោរែឹងកន ងោរល ើញលកើត្លឡើង វេិីចិត្ត
គ្តូ្វចូលែល់ជវនៈរ ន លទ្ើបម្ចនោរែឹងកន ងោរល ើញលកើត្លឡើងបាន ប្ត្
លៅរិនោន់ចាស់ ោលែល់រលទោា រវេិីលទោះ លទ្ើបម្ចនោរែឹងកន ងោរ
ល ើញចាស់លឡើង ប្ត្ត្ណាា ប្ែលនឹងលកើត្លឡើងបានលទោះ រប្រងលកើត្
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លឡើងតំងពីខណៈម្ចនលសចកដីែឹងកន ងោរល ើញលនោះ រ៊ឺ ត្ណាា លផដើរលកើត្
លឡើងបានកន ងចកខ ោា រវេិី ោំងលនោះលគ្ព្វោះ នកលទោះលៅម្ចនត្ណាា ន ស័  
លវទ្ទលទ្ើបជាលហត្ ឱ្យត្ណាា លកើត្លឡើងបាន ។ 
 ប្ត្លបើ នកលទោះគ្បាសចាកត្ណាា ន ស័ លហើ  ឬ នកប្ែលកំព ង
ចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ម្ចនោរកំណត់្ែឹងទរ ល ើញលដ្ឋ សតិ្បញ្ញា  
ជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់គ្កប្ស លវទ្ទប្ែលកំព ងលសា អាររោណ៍លទោះក៏រិន
អាចជាលហត្ ឱ្យត្ណាា លកើត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះខណៈលទោះសតិ្ជារួ បញ្ញា  
លធាើទទី្ោោងំនីវរណៈ និងទ្ម្ចា  លម្ចហៈ ត្ណាា លទ្ើបលកើត្លឡើងរិនបាន ។ 
 តរប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដងទ្ កកន ងនិោនវរគសំ  ត្តនិោ  
គ្ពោះបាលីថា ចកខ ញ្ា  បែិចា រូលប ច ឧបបជាតិ្ ចកខ វញិ្ញា ណំ តិ្ណណំ  សងគតិ្ 
ផលសា ផសសបបចាយ លវទ្ទ លវទ្ទបចាយ ត្ណាា  ប្គ្បថា  
ចកខ វញិ្ញា ណលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័ ចកខ និងរូប ោរជួបជ ំរបស់ោំង 
៣ រ៊ឺចកខ  ១ រូប ១ ចកខ វញិាណ ១ លៅថា ផសសៈ លវទ្ទលកើត្លឡើង 
លគ្ព្វោះផសសៈជាបចា័  ត្ណាា លកើត្លឡើង លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័  ។ 
                                                          (បិែកភារ ៣១ ទំ្ព័រ ១៥៨) ។ 
 លទោះជាោរសប្រដងតរធម្ចោ ធិដ្ឋា ន និងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងប រគលលដ្ឋ 
ចំប្ណកលគ្ចើនប៉ា លណាណ ោះ រិនប្រនគ្បគ្ពឹត្តលៅបានោំង ស់លទ្ ។ 
 កន ងសទ្ោត្ណាា , រនធត្ណាា , រសត្ណាា , លផ្ទែាពាត្ណាា  ក៏គ្បគ្ពឹត្ត
លៅទំ្នងែូចគន  ។ 
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 ចំប្ណកកន ងធរោត្ណាា លទោះ សំលៅ កកន ងខណៈប្ែលនឹកែល ់
លោភ, លោស, លម្ចហ, ម្ចនោះ, ទិ្ែាិ, ជាលែើរ ប្ែលជាប្ផនក ក សល 
ឬរលឹកែល់ សោធ , វរី ិ, សតិ្, សម្ចធិ, បញ្ញា , ឈាន,  ភិញ្ញា , 
ជាលែើរ ប្ផនកលោកិ ក សលនិងកិរយិ ឬនឹកែល់ ោរល ើញ ោរឮ 
ែឹងកាិន ែឹងរស ប៉ាោះគ្តូ្វសរផសស ោរលែកលក់ ប្ែលជាប្ផនកោម្ចវចរ
វបិាក ឬនឹកែល់បសាទ្រូប ស ខ ររូប និងបញ្ាត្តិលផសងៗ ប្ផនកធម្ចោ ររោណ៍
ោំងលនោះ ម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្តលកើត្លឡើង លៅថា ធរោត្ណាា  ។ 
 កន ងរជឈិរបណាណ សក ែាកថា  ែាកទររសូគ្ត្សប្រដងថា 
លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងោរចលគ្រើនសរេភាវទ និងវបិសសទ-
ភាវទលទោះ ក៏លៅថា ធរោត្ណាា បានែូចគន  ែូចគ្ពោះបាលីសប្រដងថា 
ធរោោលរន ធរោននោិយតិ្ បទ្ទ្ាល ហិ សរេវបិសសទស  ឆ្នោោលគ វ លតត  
ប្គ្បថា គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់លព្វលែល់លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងោរ
ចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន និងវបិសសទករោដ្ឋា ន លដ្ឋ  ២ បទ្ថា ធរោោរ 
ធរោននោិ បានលសចកដីថា ឆ្នោោរៈ ប្ែលលកើត្កន ងសរេភាវទ និង
វបិសសទភាវទ លឈាោ ោះថា ធរោត្ណាា ផងប្ែរ ។ 
 

ត្ណាា ច្ោយអាការមន ៣  
 ១. ោរត្ណាា  បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍ 
៦ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងោររ ណ ម្ចនវចនត្ថៈថា ោលរតី្តិ្ = ោលម្ច  
 សភាវធរ៌ណា រប្រងលគ្ត្ក រចង់បានអាររោណ៍ ៦  ែូលចាន ោះសភាវធរ៌ 
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លទោះ លឈាោ ោះថា ោរ ។ 
 ោលម្ច ច លសា ត្ណាា  ចាតិ្ = ោរត្ណាា  
 ធរោជាតិ្ណា រប្រងចង់បានអាររោណ៍ ៦ ផង ជាប់លៅកន ងអាររោណ៍
លទោះផង ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ោរត្ណាា  បានែល់ លោភលចត្សិក ។ 
 ២. ភវត្ណាា  បានែល់ ត្ណាា ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ សសសត្-
ទិ្ែាិ លដ្ឋ លគ្ចើនអាស្ស័  រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាពា ប្ែលខាួន កំព ង
បានទ្ទួ្ល ម្ចនោរ ល់ល ើញថា អាររោណ៍ោំងលនោះ ម្ចនតួ្ខាួន រប្រង
តំងលៅជានិចា រិន ល់ថា ម្ចនោរលកើត្ រលត់្ ែូចម្ចន វចនត្ថៈថា 
ភវតី្តិ្ = ភលវ 
 ធរោជាតិ្ណា រប្រង ល់ល ើញថា តួ្ខាួនប្ែលលៅកន ងអាររោណ៍ 
៦ លទោះ គ្បាកែម្ចនជានិចារិនសាបសូនយ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
ភវៈ រ៊ឺ ោរ ល់ល ើញថាលទ្ៀង បានែល់ សសសត្ទិ្ែាិ ។ 
 ភលវ ច លសា ត្ណាា  ចាតិ្ = ភវត្ណាា  ធរោជាតិ្ណា រប្រងល ើញថា
តួ្ខាួនប្ែលលៅកន ងអាររោណ៍ ៦ លទោះ គ្បាកែម្ចនជានិចារិនសាបសូនយ
ផង និងលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍លទោះផង ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ 
លឈាោ ោះថា ភវត្ណាា  បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ  
សសសត្ទិ្ែាិ ។ 
 ភវត្ណាា  ប្ែលសប្រដងកន ងស ត្តនតរហាវរគ ែាកថា ម្ចន ៥ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១) លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ត្តភាព កន ងោរភព រ៊ឺ ោរបាន
លកើត្ជារន សសនិងលទ្វត ។ 
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 ២) លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ត្តភាព កន ងរូបភព រ៊ឺ ោរបានលកើត្
ជាគ្ពហោ ។ 
 ៣) លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ត្តភាព កន ង រូបភព រ៊ឺ ោរបាន
លកើត្ជា រូបគ្ពហោ ។ 
 ៤) លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ត្តភាព កន ងឈានសម្ចបត្តិ រ៊ឺ លៅកន ង
រូបជាន  រូបជាន ។ 
 ៥) លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត ត្តភាព កន ងសសសត្ទិ្ែាិ  ល់ល ើញ
ថាសត្ាោំង  ម្ចនតួ្ខាួន និងតួ្ខាួនលទ្ៀងរិនសាបសូនយ ។ 
 

ែូចកន ង ែាកថាបែិសរភិោររគសប្រដងថា  
 ភលវ ត្ណាា  = ភវត្ណាា  លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងភពលផសងៗ 
លឈាោ ោះថា ភវត្ណាា  ។ 
 ភវបត្ថទវលសន ឧបបននសស សសសត្ទិ្ែាិសហរត្សស រូបារូបភវ-
ោរសស ច ឈាននិកនតិយ លចតំ្  ធិវចនំ ។ 
 ភវត្ណាា  បានែល់ ោរៈ ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ោរគ្បាថាន ោរភព
រា៉ាង ោរៈប្ែលលកើត្គ្ពរនឹងសសសត្ទិ្ែាិរា៉ាង ោរៈប្ែលលកើត្គ្ពរនឹង
រូបភព រូបភពរា៉ាង ោរៈប្ែលលកើត្កន ងឈានសម្ចបត្តិរា៉ាង ។ 
 ៣. វភិវត្ណាា  បានែល់ ត្ណាា ប្ែលលកើត្គ្ពរនឹងឧលចេទ្ទិ្ែាិ លដ្ឋ 
អាស្ស័ អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ  នកប្ែលម្ចនោរ ល់ល ើញថា កន ងអាររោណ៍ 
៦ បានែល់ វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ និងរិនម្ចនជីវតិ្ោំង  កន ងលោក
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លនោះម្ចនតួ្ខាួន និងតួ្ខាួនរិនអាចតំងលៅបានរហូត្ រប្រងដ្ឋច់សូនយលៅ
ោំង ស់ លហើ ក៏គ្តូ្វលសាោះសូនយរិនម្ចនលកើត្េោីលទ្ៀត្ លហើ ម្ចនលសចកដី
លគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងោរ ល់ល ើញខ សលទោះ លឈាោ ោះថា វភិវត្ណាា  
ម្ចនវចនត្ថៈថា ន ភវតី្តិ្ = វភិលវ  
 ធរោជាតិ្ណារប្រង ល់ល ើញថា តួ្ខាួនប្ែលលៅកន ងអាររោណ៍ ៦ 
លទោះ រិនអាចតំងលៅបានរហូត្លៅ រប្រងសាបសូនយ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ 
លឈាោ ោះថា វភិវ ឬប្គ្បរា៉ាងលទ្ៀត្ថា ធរោជាតិ្ណាម្ចនោរ ល់ល ើញថា 
សត្ាោំង  ោលសាា ប់លហើ  រប្រងសូនយបាត់្លៅរិនលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ 
ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា វភិវ បានែល់ ឧលចេទ្ទិ្ែាិ ។ 
 វភិលវ ច លសា ត្ណាា ចាតិ្ = វភិវត្ណាា  (វ) វភិលវ ត្ណាា  = 
វភិវត្ណាា  ធរោជាតិ្ណារប្រង ល់ល ើញថា តួ្ខាួនប្ែលលៅកន ងអាររោណ៍ 
៦ លទោះ រិនអាចតំងលៅបានរហូត្ រប្រងសូនយបាត់្លៅផង និងលគ្ត្ក រ
ជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍លទោះផង ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះលឈាោ ោះថា វភិវត្ណាា  
ឬលសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត កន ងឧលចេទ្ទិ្ែាិ លឈាោ ោះថា វភិវត្ណាា  បានែល់ 
លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ ឧលចេទ្ទិ្ែាិ កន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្ត ៤ ។ 
 

ត្ណាា  ១០៨ 
 លដ្ឋ អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ រូបត្ណាា  សទ្ោត្ណាា  រនធត្ណាា  រសត្ណាា  
លផ្ទែាពាត្ណាា  និងធរោត្ណាា  ។ 
 លដ្ឋ អាោរ ៣ រ៊ឺ ោរត្ណាា  ភវត្ណាា  វភិវត្ណាា  ។ 
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 លដ្ឋ ោល ៣ រ៊ឺ  តី្ត្  ទរត្ បចា បបនន ។ 
 លដ្ឋ ខាងកន ងនិងខាងលគ្ៅ ២ រ៊ឺ  ជឈត្ត ពហិទ្ធ ។ 
 បណាដ ត្ណាា ោំងលទោះ ត្ណាា នីរួ ៗ លដ្ឋ អាោរគ្ទ្ង់គ្តស ់
៣ យ៉ាង រ៊ឺ ោរត្ណាា  ភវត្ណាា  និងវភិវត្ណាា  ។ 
 ោលរូបាររោណ៍រកោន់រនាងចកខ  លដ្ឋ  ំណាចរូបត្ណាា ជា
លហត្ ឱ្យលកើត្លសចកដីលគ្ត្ក រកន ងោរ លឈាោ ោះថា ោរត្ណាា  ោលគ្បគ្ពឹត្ត
លៅជារួ ទិ្ែាិគ្បារពធថា អាររោណ៍លទោះម្ចនតួ្ខាួនលទ្ៀង ឋិត្លេរ ែូលចនោះ 
លឈាោ ោះថា ភវត្ណាា  ។ 
 ោលគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ ឧលចេទ្ទិ្ែាិ ប្ែលគ្បារពធថា អាររោណ៍លទោះ
ម្ចនតួ្ខាួនរប្រងដ្ឋច់សូនយ រប្រងវទិស ែូលចនោះលឈាោ ោះថា វភិវត្ណាា  
សូរបីសទ្ោត្ណាា ជាលែើរ ក៏ម្ចនន័ ែូចគន លនោះ លទ្ើបរួរត្ណាា ោំងលនោះ
ម្ចន ១៨ ។ 
 ត្ណាា ោំងលទោះ កន ងរូបខាងកន ងជាលែើរ ម្ចន ១៨ កន ងរូបខាង
លគ្ៅម្ចន ១៨ រួរជាត្ណាា  ៣៦ ។ 
 កន ងត្ណាា ោំងលទោះ ជា តី្ត្ ៣៦  ទរត្ ៣៦ បចា បបនន ៣៦ 
រួរត្ណាា ម្ចន ១០៨ លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 
 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈជាលែើររបស់ត្ណាា  
 លហត្ លកខណា   ម្ចនភាពជាលហត្ របស់ទ្ កខោំងពួងជាលកខណៈ 
  ភិននោនរសា    ម្ចនលសចកដីលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ ភពនិងភូរិ 
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                                            ជាកិចា 
  តិ្ត្តិភាវបចា បបដ្ឋា ទ     ម្ចនោររិនប្ឆ្អត្កន ងអាររោណ៍របស់ចិត្ត 
                                            ជាផល 
 លវទ្ទបទ្ដ្ឋា ទ             ម្ចនលវទ្ទជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ កន ងបទ្ 

លវទ្ទបចាយ ត្ណាា   
 លវទ្ទប្ែលជាបចា័ ឧបោរៈែល់ត្ណាា លនោះ បាន ំណាចបចា័  
១ រ៊ឺ បកតូ្បនិសស បបចា័  (លវទ្ទកន ងលោកិ វបិាក ៣២ ជាបចា័ 
ែល់ត្ណាា  (លោភជវនៈ)) ។ 
 លហត្ ធរ៌ រ៊ឺ លវទ្ទ ម្ចន ំណាចលដ្ឋ សភាវៈរបស់ខាួនឯង រិន
បានោក់ទ្ងជារួ  ំណាចរបស់ អាររោណូបនិសស បបចា័  ឬ ននត-
រូបនិសស បបចា័ លឡើ  ។ 
 

៩. ឧបាទាន 
 ឧបាោន សំលៅែល់ ោរគ្បោន់មំ្ចកន ងអាររោណ៍ និងោរ ល់
ល ើញខ ស លដ្ឋ  ំណាច លោភ និងទិ្ែាិ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ភ សំ អាទិ្ នតិ  រ ញ្ា គហំ រ ានតីតិ្ = ឧបាោទនិ  
 ធរ៌ោំង  ណា គ្បោន់ម្ចំយ៉ាងខាា ំងោា  រ៊ឺ គ្បោន់ទ្ ករិន
ប្លង ែូលចាន ោះធរ៌ោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា ឧបាោន ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  
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 ឧបាទិ្ នតីតិ្ = ឧបាោទនិ  
 ធរ៌ោំង  ណាប្ែលចូលលៅគ្បោន់ម្ចំ ែូលចាន ោះធរ៌ោំង  
លទោះ លឈាោ ោះថា ឧបាោន បានែល់ ត្ណាា  និងទិ្ែាិ ប្ែលម្ចន
កម្ចា ំងខាា ំង ។ 
 សប្រដងថា ត្ណាា  និងទិ្ែាិ យ៉ាងធរោតលៅរិនោន់លឈាោ ោះថា 
ឧបាោន ែល់លពលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងលឡើង រ៊ឺ លគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ង
អាររោណ៍លទោះរិនគ្ពរប្លង លវោលទោះត្ណាា  លឈាោ ោះថា ឧបាោន 
ោលណាម្ចនោរ ល់ខ សយ៉ាងខាា ំងោា  រហូត្ប្កក្ខរិនបាន រ៊ឺ រិន
គ្ពរសាដ ប់ោរ ល់ល ើញរបស់ នកែក្ទ្ លវោលទោះទិ្ែាិលទោះក៏បាន 
លឈាោ ោះថា ឧបាោន ។ 
 

ឧបាទានមន ៤ យ៉ា ង្ 
 ១. ោរ បាោន ោរគ្បោន់មំ្ចកន ងអាររោណ៍ ៦ ម្ចនរូបាររោណ៍ 
ជាលែើរ  ងគធរ៌បានែល់ លោភលចត្សិក ប្ែលគ្បោន់មំ្ចកន ងអាររោណ៍ 
៦ រួរោំងរូបភព និង រូបភពផង ។ 
 ២. ទិ្ែា បាោន ោរគ្បោន់មំ្ចកន ងោរ ល់ល ើញខ ស ម្ចន
និ ត្រិចាេ ទិ្ែាិ ៣ ទិ្ែាិ ៦២ និង នតគគ ហិកទិ្ែាិ ១០  ងគធរ៌បានែល ់
ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលលគ្ៅពីសោា  ទិ្ែាិ និងសីលពាត្ទិ្ែាិ ។ 
 ៣. សីលពាត្ បាោន ោរគ្បោន់ម្ចំកន ងោរបែិបត្តិខ ស ប្ែលរិត្ថា 
ោរបែិបត្តិលទោះនឹងលធាើឱ្យផ ត្ទ្ កខបាន ម្ចនោរបែិបត្តិវត្តលគ និងស នខ
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ជាលែើរ  ងគធរ៌បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរបែិបត្តិ
ខ ស (ោរស ខលាិោន លយរ ឬ  ត្តកិលរថាន លយរ) ។ 
 ៤.  ត្តវទ្ បាោន ោរគ្បោន់មំ្ចកន ងរូបទរខនធ ៥ សម្ចគ ល់ថា 
ជា តត តួ្ខាួន  ងគធរ៌បានែល់ ទិ្ែាិលចត្សិក ប្ែលោក់ទ្ងនឹង
សោា  ទិ្ែាិ ។ 
 កន ង ងគបែិចាសរ បាទ្ ប្ែលសប្រដងថា  
 ត្ណាា បចាយ ឧបាោនំ សរភវតិ្  
 ឧបាោន លកើត្ម្ចនលគ្ព្វោះត្ណាា ជាបចា័  ។ 
 

លសចកដីលផសងគន រវងត្ណាា  និងោរ បាោន 
ត្ណាា  ម្ចន ងគធរ៌ រ៊ឺ លោភលចត្សិក ។ 
ោរ បាោន ម្ចន ងគធរ៌ រ៊ឺ លោភលចត្សិក ។ 

 ត្ណាា ជាបចា័ ែល់ឧបាោនលទោះ ក៏សំលៅែល់ លោភៈ ជាបចា័ 
ឱ្យលកើត្លោភៈ ។ 
 ោលជាែូលចនោះ លោភៈប្ែលបានលឈាោ ោះថា ត្ណាា  និងលោភៈ 
ប្ែលបានលឈាោ ោះថា ជាោរ បាោន គ្តូ្វម្ចនលសចកដីលផសងគន  ម្ចន
 ធិបា ថា  
 លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍លផសងៗ ម្ចនរូប សំលឡង 
កាិន រស លផ្ទែាពា និងធម្ចោ ររោណ៍ោំងលនោះ បានលឈាោ ោះថា ត្ណាា  ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 79 - 

 លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍ោំងលនោះ ោលម្ចនកម្ចា ំង
ខាា ំងលឡើងលហើ  រប្រងចងចិត្តឱ្យគ្បាថាន អាររោណ៍លទោះលរឿ ៗ រិនដ្ឋច់
គ្កប្ស ឬោលបានវត្ថ ប្ែលខាួនគ្បាថាន សរតរលសចកដីគ្តូ្វោរលហើ  
ក៏ម្ចនោរហួងប្ហង ប្េរកាវត្ថ លទោះទ្ ករិនគ្ពរលោះបង់ ែូលចនោះលៅថា 
ោរ បាោន ប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័ ត្ណាា ជាលហត្  ។  
 ត្ណាា  រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ ប្ែលលកើត្លឡើង
គ្គែំបូង ។ 
 ោរ បាោន រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រគ្បោន់ម្ចំកន ងអាររោណ៍លទោះៗ រិន
គ្ពរប្លង។ 
 ឧបម្ចត្ណាា  ែូចលែើរលឈើប្ែលដំ្ឋេោីៗ ឫសលទ្ើបប្ត្លផដើរែ ោះលចញ
រកចាក់ច ោះកន ងែី និងចាប់ែីរិនោន់ម្ចំ លបើគ្តូ្វោរផ្ទា ស់លៅដ្ឋំទី្ែក្ទ្ 
ក៏អាចែកលចញលៅបានង្ក  រិនលធាើឱ្យឫសដ្ឋច់ខូច ប្ត្លបើលែើរលឈើលទោះ
ចលគ្រើនធំលឡើងលហើ  ឫសប្កវរប្រងចាក់លគ្ៅច ោះកន ងែី និងចាប់ែីយ៉ាងម្ចំ 
លំបាកនឹងែកផ្ទា ស់លៅដ្ឋំទី្ែក្ទ្ អាចលធាើឱ្យឫសដ្ឋច់ខូចសាា ប់បាន 
លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ឧបលរ យោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ត្ណាា និង
ោរ បាោនក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ លព្វលរ៊ឺ ត្ណាា ជាោរលគ្ត្ក រលពញចិត្ត
កន ងអាររោណ៍លផសងៗ លៅម្ចនកម្ចា ំងទ្ន់លខា  លៅរិនោន់គ្បោន់ម្ចំ
កន ងអាររោណ៍លទោះៗ ចំប្ណកោរ បាោន ជាោរលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ង
អាររោណ៍ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា លឡើងលហើ  នឹងគ្បោន់ម្ចំរិនគ្ពរ
ប្លងលទោះឯង ។ 
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លគ្បៀបលធៀបត្ណាា និងោរ បាោន 
 ត្ណាា  ជាធរ៌ប្ែលជាបែិបកខែល់  បបិចេតរ ណ រ៊ឺ លសចកដី
គ្បាថាន តិ្ច ។ 
 ោរ បាោន ជាធរ៌ប្ែលបែិបកខែល់ សលទត សរ ណ រ៊ឺ លសចកដី
លពញចិត្តកន ងវត្ថ តរម្ចនតរបាន ។ 
 ត្ណាា  ជាលហត្ ក្នបរលិ សនទ្ កខ រ៊ឺ ទ្ កខប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរ
ខាល់ខាា  ប្សាងរកោររ ណាររោណ៍លផសងៗ ។ 
 ោរ បាោន ជាលហត្ ក្នអារកខទ្ កខ រ៊ឺ ទ្ កខប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរ
រកាកន ងោររ ណាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលខាួនបានរកលដ្ឋ រិនគ្ពរឱ្យ
បាត់្បង់លៅ ។ 

ត្ណាា ជាបចា័ ែល់ឧបាោន ៤ រ៊ឺ 
 ១. ត្ណាា  ជាបចា័ ែល់ោរ បាោន រ៊ឺ ខណៈប្ែលលកើត្លសចកដី
លគ្ត្ក រលពញចិត្ត កន ងោររ ណាររោណ៍លឡើងជាគ្គែំបូងលទោះ ជាលពល
ប្ែលត្ណាា លកើត្ ត្រកលសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍លទោះ ម្ចន
កម្ចា ំងខាា ំងលឡើង ែល់ថាន ក់ចិត្តជាប់ជំព្វក់នឹងអាររោណ៍លទោះប្លងបាន
លដ្ឋ លំបាក ជាោរ បាោន ។ 
 ២. ត្ណាា  ជាបចា័ ែល់ទិ្ែា បាោន រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្ត
កន ងអាររោណ៍លទោះ ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ោរ ល់ល ើញខ សលឡើង ែូចជា
លគ្ព្វោះលសចកដីចង់បានកន ងគ្ទ្ពយសរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្  ល់ថាោរលួច
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រិនជាបាប ឬ ល់ល ើញថា បាប ប ណយ រិនម្ចនផល រហូត្ជាលហត្ 
ឱ្យលកើត្ោរលួចគ្ទ្ពយរបស់ នកែក្ទ្ តរោរ ល់ល ើញខ សរបស់ខាួន
លទោះ លឈាោ ោះថា ត្ណាា ជាបចា័ ែល់ទិ្ែា បាោន ប្ត្ោរ ល់ល ើញខ ស
លនោះ រិនោក់ទ្ងនឹងសីលពាត្ បាោន និង ត្តវទ្ បាោនលឡើ  ។ 
 ៣. ត្ណាា  ជាបចា័ ែល់សីលពាត្ បាោន រ៊ឺ  នកប្ែលគ្តូ្វោរ
លសចកដីស ខ ឬគ្បាថាន ោរផ ត្ចាកទ្ កខកន ងសងារវែដ រប្រងរកផាូវបែិបត្តិ
ខាួនលែើរបីឱ្យបានទ្ទួ្លលសចកដីស ខតរប្ែលខាួនគ្បាថាន លទោះ កន ងោរ
បែិបត្តិលទោះ លបើម្ចនោរ ល់ែឹងកន ងបរ ិត្តិសាសទលអលហើ  ោរ
បែិបត្តិលទោះ ក៏គ្តឹ្រគ្តូ្វតរោរ ល់គ្តូ្វ ឬលបើបានជួបជារួ សបប រស 
ក៏អាចបានទ្ទួ្លោរ ល់កន ងផាូវបែិបត្តិប្ែលគ្តូ្វ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
លអ ប្ត្លបើរិនបានជួបសបប រស ឬរិនម្ចនោរ ល់កន ងបរ ិត្តិសាសទ
លអលហើ  ោរបែិបត្តិលទោះក៏នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងផាូវប្ែលខ ស លដ្ឋ 
សម្ចគ ល់ថាជាផាូវគ្តូ្វ ែូចជាបែិបត្តិប្បប  ត្តកិលរថាន លយរ រ៊ឺ បែិបត្តិ
លៅកន ងផាូវលធាើខាួនឱ្យបានទ្ទួ្លលសចកដីលំបាកលផសងៗ ែូចជាបែិបត្តិ
ប្បបលគ ប្បបស នខជាលែើរ ឬបែិបត្តិប្បប ោរស ខលាិោន លយរ រ៊ឺ 
បែិបត្តិលែើរបីទំ្ន កបំរ ងខាួនឱ្យបានទ្ទួ្លលសចកដីស ខលផសងៗ ។ 
 ោលលកើត្លសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងផាូវបែិបត្តិយ៉ាងណារួ  
ែូលចនោះលហើ ក៏លឈាោ ោះថា ត្ណាា  ជាបចា័ ែល់សីលពាត្ បាោន ។ 
 ៤. ត្ណាា  ជាបចា័ ែល់  ត្តវទ្ បាោន រ៊ឺ តរធរោតរន សស
ល ើងម្ចនោរល ើញ ោរឮ ែឹងកាិន ែឹងរស ែឹងលផ្ទែាពាៈបានលទោះគ្តូ្វ
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គ្បកបលដ្ឋ លហត្ បចា័ លគ្ចើនយ៉ាង ជា នកល ើញ ឮ ម្ចនសភាពជា នតត
ធរ៌ពិត្ៗ រិនប្រនជា តត តួ្ខាួន រ៊ឺ រិនប្រនល ើងល ើញ ល ើងឮ  នក
លនោះ នកលទោះនិយ គន  កន ងឥរយិបេលផសងៗ ម្ចនលែើរ ឈរ  ងគ   លែក 
និងឥរយិបេតូ្ចជាលែើរ ោំងលនោះប្ែលនឹងសលគ្រចកិចាបានគ្តូ្វអាស្ស័  
ម្ចនបចា័  ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១) គ្តូ្វម្ចនោរតំងចិត្តនឹងលែើរ (លចត្ទ) ។ 
 ២) គ្តូ្វម្ចនចិត្តបញ្ញា  (ចិត្តរិត្នឹងលែើរ) ។ 
 ៣) គ្តូ្វម្ចនចិត្តជវលយោត្ លកើត្ ។ 
 ៤) គ្តូ្វម្ចនលជើងលអ ។ 
 ោលគ្រប់បចា័  ៤ យ៉ាង ែូលចនោះលហើ  ោរលែើរក៏សលគ្រចបាន 
 នកលែើរ រ៊ឺ ចិត្តលចត្សិក ជា នកម្ចនោរតំងចិត្តនឹងលែើរនិងជា នកបញ្ញា  
ចិត្តជវលយោត្ កន ងោងោ ជា នកដ្ឋស់លត្ឿន ។ បឋវោីត្ កន ងោងោ  
ជា នកលែើរ ប្ត្សម្ចគ ល់ខ សថា រន សសលែើរ សត្ាលែើរឬល ើងលែើរ ោរ ល់
ខ សកន ងរូបទរខនធ ៥ ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងខណៈល ើញ ខណៈឮជាលែើរ 
ថាល ើងល ើញ ល ើងឮ ឬលវោប្ែលលែើរ ឈរ  ងគ    លែក ថាល ើង
លែើរ ល ើងឈរ ល ើង ងគ   ល ើងលែកជាលែើរ លកើត្ោរលពញចិត្តកន ង
រូបទរខនធ ៥ ប្ែលបានល ើញ បានឮ ឬលពញចិត្តកន ងអាោរលែើរ ឈរ 
 ងគ   លែក ែូលចនោះជាលែើរ ចាត់្ជា ត្តវទ្ បាោន លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះ
អាស្ស័ ត្ណាា ជាបចា័  ។ 
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វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈជាលែើររបស់ឧបាោន 
 រហណលកខណំ                       ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំជាលកខណៈ 
  រ ញ្ា នរសំ                             ម្ចនោររិនប្លងជាកិចា 
 ត្ណាា ទ្ឡាត្តទិ្ែាិបចា បបដ្ឋា ទ      ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំលដ្ឋ ត្ណាា  
                                                       និងទិ្ែាិជាផល  
 ត្ណាា បទ្ដ្ឋា ទ                        ម្ចនត្ណាា ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ កន ងបទ្ 

ត្ណាា បចាយ ឧបាោនំ 
 ១. ត្ណាា  ជាបចា័ ែល់ ោរ បាោនលទោះ បានែល់ ត្ណាា
ប្ែលលកើត្រ ន ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ោរ បាោនប្ែលលកើត្លឡើង
ខាងលគ្ោ  បាន ំណាចបច្ច័យ ១ រ៊ឺ បកតូ្បនិសស បបច្ច័  ។ 
 ២. ត្ណាា  ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ទិ្ែា បាោន សីលពាត្ បាោន 
និង ត្តវទ្ បាោន ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន បាន ំណាចបចា័  ៧ រ៊ឺ 
 ១) លហត្ បបច្ច័                   ២) សហជាត្បបច្ច័យ 
 ៣)  ញ្ារញ្ាបបច្ច័             ៤) សហជាត្និសស បបច្ច័  
 ៥) សរប  ត្តបបច្ច័            ៦) សហជាត្ត្ថិបបច្ច័  
 ៧) សហជាត្ វរិត្បបច្ច័  ។ 
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 ៣. ត្ណាា  ប្ែលលកើត្រ នៗ  ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ទិ្ែា បាោន 
សីលពាត្ បាោន និង ត្តវទ្ បាោន ប្ែលលកើត្លគ្ោ ៗ លទោះ បាន
 ំណាចបចា័ តែរួ  រ៊ឺ បកតូ្បនិសស បបច្ច័  ។ 
 

សប្រដងឧបាោន ៤ លដ្ឋ លំដ្ឋប់ោរលកើត្ ោរលោះ និងលទ្សទ 
 កន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថាវភិងគ បានសប្រដងឧបាោន ៤ 
លដ្ឋ លំដ្ឋប់ោរលកើត្លឡើង លំដ្ឋប់ោរលោះ និងលំដ្ឋប់លទ្សទទ្ ក
ែូលចនោះរ៊ឺ  
 លំដ្ឋប់ក្នោរលកើត្លឡើង របស់ឧបាោន ៤ គ្ពោះព ទ្ធ ងគរិនបាន
គ្តស់លំដ្ឋប់ោរលកើត្លឡើងលដ្ឋ គ្ត្ង់ែល់កិលលសោំង  លទ្ ប្ត្
គ្តស់លដ្ឋ បរយិ ែលល់សចកដីគ្បោន់ម្ចំកន ងខនធ ៥ ( ត្តវទ្ បាោន) 
ថាលទ្ៀងនិងដ្ឋច់សូនយ (ទិ្ែា បាោន) ម្ចនោរគ្បោន់ តត  កន ងភពរួ  
កន ងខាងលែើរជាចំប្ណកលគ្ចើន ។ 
 ែូលចាន ោះោលប រគលគ្បោន់ថា  តត លនោះលទ្ៀង ែូលចនោះលទ្ើបលកើត្ 
សីលពាត្ បាោន លែើរបីលសចកដីបរសិ ទ្ធក្ន តត  ។ 
 ោលប រគលគ្បោន់ថា  តត លនោះដ្ឋច់សូនយ ែូលចនោះលទ្ើប ស់លសចកដី
គ្បាថាន កន ងបរលោក រប្រងលកើត្ោរ បាោនជាប់ចិត្តកន ងោម្ចររោណ៍ភាា រ ។ 
 ែូលចាន ោះលំដ្ឋប់ែំបូង លទ្ើបជា  ត្តវទ្ បាោន ត្ពីលទោះជាទិ្ែា បាោន 
សីលពាត្ បាោន ោរ បាោនយ៉ាងលនោះ លំដ្ឋប់ោរលកើត្កន ងភពរួ  
ក្នឧបាោន លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 
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លំដ្ឋប់ក្នោរលោះ កន ងឧបាោនោំង ៤ លនោះ 
 ទិ្ែា បាោនជាលែើរ (សីលពាត្ បាោន  ត្តវទ្ បាោន) រប្រងលោះ
បានលគ្ព្វោះកិលលសប្ែលលសាតបត្តិររគរបបីគ្បហារ ។ 
 ោរ បាោន លោះបានខាងលគ្ោ  លគ្ព្វោះជាកិលលសប្ែល
 រហត្តររគរបបីគ្បហារ ។ 
 

លំដ្ឋប់ក្នលទ្សទ 
 ោរ បាោន គ្ទ្ង់លទ្សទរ ន លគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍លគ្ចើន និងលគ្ព្វោះ
គ្បាកែលគ្ចើនលដ្ឋ ោរគ្បកបលដ្ឋ លោភរូលចិត្ត ៨ ែួង ចំប្ណក
ឧបាោនលគ្ៅពីលនោះម្ចនអាររោណ៍តិ្ច លគ្ព្វោះគ្បកបលដ្ឋ ទិ្ែាិរត្សរប-
  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរ បាោនគ្បាកែែល់ពួកសត្ា លគ្ព្វោះជា នកលគ្ត្ក រ
កន ងឧបាោនកខនធ ៥ ប្ែលជាទី្ជាប់ជំព្វក់លដ្ឋ លគ្ចើន ចំប្ណកឧបាោន
លគ្ៅពីលនោះ រិនែូលចាន ោះលទ្ ។ 
 ប រគល នកម្ចនោរ បាោន រប្រងជា នកលគ្ចើនលៅលដ្ឋ ោរ 
ោន់ ករងគលភ្ាក់លផអើលជាលែើរ លែើរបីឱ្យសលគ្រចវត្ថ ោរោំង   
សសសត្ទិ្ែាិរិនែូលចាន ោះលទ្ លហត្ លទោះលទ្ើបគ្ទ្ង់សប្រដង ទិ្ែា បាោនទ្ ក
កន ងលំដ្ឋប់ក្នោរ បាោន ។ 
 ទិ្ែា បាោនលទោះ ោលលបើប្ចកលចញជាពីរយ៉ាង រ៊ឺ សីលពាត្ បាោន 
និង ត្តវទ្ បាោន កន ងឧបាោនោំងពីរលទោះ គ្ទ្ង់លទ្សទសីលពាត្ បាោន
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រ ន លគ្ព្វោះលគ្គត្គ្គត្ លដ្ឋ លហត្ ប្ែលប រគលសូរបីល ើញកិរយិរបស់លគ 
ឬកិរយិរបស់ស នខ ក៏របបីែឹងបាន និងគ្ទ្ង់សប្រដង ត្តវទ្ បាោន កន ង
ទី្បំផ ត្លគ្ព្វោះលអិត្ លំដ្ឋប់លទ្សទក្នឧបាោន ម្ចនលដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 
 

១០. ភរ 
 ព្វកយថា ភព ឬ ភវ ប្គ្បថា ម្ចន ឬ ជា រ៊ឺ គ្បាកែ ឬោរលកើត្លឡើង 
បានែល់ ោរលកើត្លឡើងក្នោរលធាើករោ លឈាោ ោះថា ករោភវ និងោរលកើត្
លឡើងក្នរូបទរខនធ ៥ ប្ែលជាផលរបស់ករោ លឈាោ ោះថា ឧបបត្តិភវ 
ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ភវតិ្ ឯត្សាោ តិ្ = ភលវ  
 ផល រប្រងលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ ករោលទោះ ែូលចាន ោះករោប្ែល
ជាលហត្ របស់ផលលទោះ លឈាោ ោះថា ភវ ។ 

ករោលរវ ភលវ = ករោភលវ 
 ករោណាប្ែលជាលហត្ ឱ្យផលលកើត្លឡើង ែូលចាន ោះករោលទោះ លឈាោ ោះថា 
ករោភវ បានែល់  ក សលលចត្ទ ១២ លោកិ ក សលលចត្ទ ១៧ ។ 

ឧបបជាតី្តិ្ = ឧបបត្តិ 
 ធរោជាតិ្ណាចូលលៅលកើត្កន ងភពេោី ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
 ឧបបត្តិ ។ 

ភវតី្តិ្ = ភលវ 
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 ធរ៌ណារប្រងលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័ ករោ ែូលចាន ោះធរ៌លទោះ 
លឈាោ ោះថា ភវ ។ 
 ឧបបត្តិ ច សា ភលវ ចាតិ្ = ឧបបត្តិភលវ ។ 
 ធរ៌ណាចូលលៅលកើត្កន ងភពេោីផង បានលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័ 
ករោផង ែូលចាន ោះធរ៌លទោះ លឈាោ ោះថា ឧបបត្តិភវ បានែល់ លោកិ វបិាកចិត្ត 
៣២ លចត្សិក ៣៥ ករោជរូប ២០ ។ 

តរវចនត្ថៈែូចលព្វលលហើ  លទ្ើបល ើញបានថា ភវៈម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ករោភវ រ៊ឺ ោរលធាើប្ែលតក់ប្ត្ង លធាើឱ្យផលលកើត្លឡើង បានែល់ 
 ក សលលចត្ទ ១២ លោកិ ក សលលចត្ទ ១៧ រួរលចត្ទ ២៩ ។ 
 ២. ឧបបត្តិភវ រ៊ឺ ផលប្ែលលកើត្លឡើងកន ងភពលទោះ  ៗលដ្ឋ អាស្ស័ 
ករោភវ ជាលហត្ បានែល់ លោកិ វបិាកចិត្ត ៣២ លចត្សិក ៣៥ 
ករោជរូប ២០ ។ 

កន ង ងគបែិចាសរ បាទ្សប្រដងថា 

ឧបាោនបបចាយ ភលវ សរភវតិ្ 
 ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះឧបាោន ជាបចា័  ។ 
 ភព ប្ែលជាផលរបស់ឧបាោនលនោះ បានែល់ ភពោំង ២ រ៊ឺ 
ករោភព និងឧបបត្តិភព ។ 
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ប្ចកករោភវលដ្ឋ ោា រ 
ករោភវ ប្ចកលដ្ឋ ោា រម្ចន ៣ រ៊ឺ 

 ១. ករោភវៈប្ែលលកើត្តរផាូវោ  លៅថា ោ ករោ បានែល់ 
 ក សលលចត្ទ ១២ រហាក សលលចត្ទ ៨ ។ 
 ២. ករោភវៈប្ែលលកើត្តរផាូវវចា លៅថា វចីករោ បានែល់ 
 ក សលលចត្ទ ១២ រហាក សលលចត្ទ ៨ ។ 
 ៣. ករោភវៈប្ែលលកើត្តរផាូវចិត្ត លៅថា រលទករោ បានែល ់
 ក សលលចត្ទ ១២ លោកិ ក សលលចត្ទ ១៧ ។ 
 

សប្រដងឧបបត្តិ លដ្ឋ ភូរិ លដ្ឋ វញិ្ញា ណ លដ្ឋ ខនធ រួរ ៩ យ៉ាង 

លដ្ឋ ភូរិម្ចន ៣ រ៊ឺ 
 ១. ោរភវ បានែល់ ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត ២៣ លចត្សិក ៣៣ 
ករោជរូប ២០ ។ 
 ២. រូបភវ បានែល់ រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៥ ចកខ វញិ្ញា ណ ២ 
លសាត្វញិ្ញា ណ ២ សរបែិចេនចិត្ត ២ សនតីរណចិត្ត ៣ លចត្សិក ៣៥ 
ករោជរូប ១៥ ។ 
 ៣.  រូបភវ បានែល់  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ លចត្សិក ៣០ ។ 
 

លដ្ឋ វញិ្ញា ណម្ចន ៣ រ៊ឺ 
 ១. សញ្ាីភវ បានែល់ លោកិ វបិាកចិត្ត ៣១ (លវៀរលនវសញ្ញា ទ- 
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សញ្ញា  ត្នវបិាក) លចត្សិក ៣៥ ករោជរូប ២០ ។ 
 ២.  សញ្ាីភវ បានែល់ ជីវតិ្នវកកោប ។ 
 ៣. លនវសញ្ាីទសញ្ាីភវ បានែល់ លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្ន-
វបិាកចិត្ត ១ លចត្សិក ៣០ ។ 
 

លដ្ឋ ខនធម្ចន ៣ រ៊ឺ 
 ១. ឯកលវោរភវ បានែល់ ជីវតិ្នវកកោប ។ 
 ២. ចត្ លវោរភវ បានែល់  រូបាវចរវបិាកចិត្ត ៤ លចត្សិក ៣០ ។ 
 ៣. បញ្ា លវោរភវ បានែល់ ោម្ចវចរវបិាកចិត្ត ២៣ រូបាវចរ-
វបិាកចិត្ត ៥ លចត្សិក ៣៥ ករោជរូប ២០ ។ 
 

ឧបបត្តិភវ ៩ យ៉ាង ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ (សតត វស) 
 ១. ទនត្តោ ទនត្តសញ្ាីភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើត្កន ង 
ោរស រតិ្ភូរិ ៧ ។ 
 ២. ទនត្តោ ឯកត្តសញ្ាីភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើត្កន ង 
 បា ភូរិ ៤ បឋរជានភូរិ ៣ ។ 
 ៣. ឯកត្តោ ទនត្តសញ្ាីភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើត្កន ង 
ទ្ តិ្ ជានភូរិ ៣ ។ 
 ៤. ឯកត្តោ ឯកត្តសញ្ាីភវ បានែល ់ សត្ាប្ែលលកើត្កន ង 
ត្តិ្ ជានភូរិ ៣ ចត្ ត្ថជានភូរិ ៦ (លវៀរ សញ្ាសត្តភូរិ) ។ 
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 ៥.  សញ្ាីភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើត្កន ង  សញ្ាសត្តភូរិ ១ ។ 
 ៦. អាោសានញ្ញា  ត្នភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើត្កន ង 
អាោសានញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 ៧. វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើត្កន ង វញិ្ញា ណ-
ញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 ៨. អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើត្កន ង 
អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 ៩. លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នភវ បានែល់ សត្ាប្ែលលកើត្កន ង 
លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នភូរិ ។ 
 

ឧបបត្តិភវ ៩ លដ្ឋ ប រគោធិដ្ឋា ន 
 ១. ោរភវ បានែល់  បា សត្ា រន សស លទ្វត ។ 
 ២. រូបភវ បានែល់ រូបគ្ពហោ ។ 
 ៣.  រូបភវ បានែល់  រូបគ្ពហោ ។ 
 ៤. សញ្ាីភវ បានែល់  បា សត្ា រន សស លទ្វត រូបគ្ពហោ 
 រូបគ្ពហោ (លវៀរលនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នគ្ពហោ) ។ 
 ៥.  សញ្ាីភវ បានែល់  សញ្ាសត្តគ្ពហោ ។ 
 ៦. លនវសញ្ាីទសញ្ាីភវ បានែល់ លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នគ្ពហោ។ 
 ៧. ឯកលវោរភវ បានែល់  សញ្ាសត្តគ្ពហោ ។ 
 ៨. ចត្ លវោរភវ បានែល់  រូបគ្ពហោ ។ 
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 ៩. បញ្ា លវោរភវ បានែល់  បា សត្ា រន សស លទ្វត រូបគ្ពហោ  
 ឧបបត្តិភវៈោំង ៩ ោលលព្វលលដ្ឋ សលងខបម្ចន ៣ រ៊ឺ 
  ១. ោរភវ                ២. រូបភវ               ៣.  រូបភវ ។ 
 

សប្រដងលហត្ និងផលរបស់ករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈលដ្ឋ អាស្ស័  
ឧបាោន ៤ ជាលហត្  

 ោលលព្វលលដ្ឋ  ទរត្ផល  ករោភវៈជាលហត្  ឧបបត្តិភវៈ 
ជាផល បានលសចកដីថា  
 បណាដ សត្ាោំង   ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈលនោះ គ្បាកែលឡើងបាន
ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័ ោរលធាើលដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត ប្ែលជា ក សលករោភវៈ 
និងលោកិ ក សលករោភវៈជាលហត្  លដ្ឋ ជាជនកលហត្  រ៊ឺ លហត្ លធាើ
ឱ្យលកើត្ ែូចជាសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថាសប្រដងថា  
 ត្គ្ត្សស ឧបបត្តិលហត្  ភូតំ្ ករោំ ករោភលវ ករោនិពាតត  ខទធ  ឧបបត្តិភលវ 
កន ងភវៈោំង ២ យ៉ាងលទោះ  ក សលករោនិងលោកិ ក សលករោ ប្ែល 
ជាលហត្ ក្នោរលកើត្លឡើងរបសស់ត្ាោងំ  លទោះ លឈាោ ោះថា ករោភវ ខនធ 
៥ ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ ករោភវៈលទោះ លឈាោ ោះថា ឧបបត្តិភវ ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ បចា បបននផល ឧបបត្តិភវៈជាលហត្  ករោភវៈជាផល
លគ្ព្វោះោរលធាើោំង  ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ោ  វចា ចិត្តគ្បាកែលឡើង
បានគ្តូ្វអាស្ស ័ោរលកើត្លឡើងរបស់សត្ាោំង   ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈ
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ជាលហត្  លគ្ព្វោះលហត្ លនោះឯង បណាិ ត្ោំង  លទ្ើបលព្វលព្វកយ
ប្ណទំថា 
  រតំ្ រិ យម្ចលនន        ជរម្ចលនន និជារ ំ
 និពា តំ្ ត្បម្ចលនន           និលរ យ លព្វនធិទ សិវ ំ។ 
 ប្គ្បថា  នកម្ចនគ្បាជ្ា រួរពាយរ កោងោ ប្ែលម្ចន
លសចកដីសាា ប់រិនម្ចនទី្បំផ ត្លទោះ បដូរជារួ គ្ពោះនិព្វា នប្ែលជាសនតិបទ្ 
រិនម្ចនលសចកដីសាា ប់ លគ្បៀបែូច នកជំនួញ កទំ្និញធរោតលៅបដូរ
 កម្ចស ។ 
  នកម្ចនគ្បាជ្ា រួរពាយរ កោងោ ប្ែលម្ចនោរចាស ់
រិនម្ចនទី្បំផ ត្លទោះ បដូរជារួ គ្ពោះនិព្វា នប្ែលជាសនតិបទ្ រិនម្ចន
ោរចាស់ លគ្បៀបែូច នកជំនួញ កទំ្និញធរោតលៅបដូរ កម្ចស ។ 
  នកម្ចនគ្បាជ្ា រួរពាយរ កោងោ ប្ែលម្ចនោរលៅដ
គ្កហា លដ្ឋ កិលលសជានិចាលទោះ បដូរជារួ គ្ពោះនិព្វា នប្ែលជាសនតិបទ្ 
រិនម្ចនោរលៅដ គ្កហា លដ្ឋ កិលលសជានិចា លគ្បៀបែូច នកជំនួញ
 កទំ្និញធរោតលៅបដូរ កម្ចស ។ 
 

ករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ ោរ បាោន 
 តរធរោតប េ ជានោំង   រប្រងលពញចិត្តកន ងលសចកដីស ខ
ោ  សបា ចិត្ត គ្តឹ្រប្ត្លសពោររ ណាររោណ៍ លហើ ក៏គ្បោន់ថា 
ោររ ណាររោណ៍លទោះជារបស់គ្បលសើរ រប្រងគ្បាថាន  ោភ  ស 
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សរលសើរ ស ខ រិនសូវពិចារណាែល់លហត្ ផលប្ែលសររួរ ែូចោរ
គ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ប រគលប្ែលខូចសតិ្ ោរប្ែលម្ចនលសចកដីគ្បាថាន កន ង
លសចកដីស ខសបា របស់រន សសសរបត្តិ លទ្វសរបត្តិ ក៏លដ្ឋ  ំណាច
របស់ោរ បាោនលទោះឯង ។ 
 រន សសពួកខាោះលជឿកន ងព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅ របស់អាចារយប្ែលជា
រិចាេ ទិ្ែាិ រិនោា ប់សិកាគ្ពោះសទ្ធរោ រប្រងលធាើប្ត្ោរង្ករប្ែលជាទ្ ចារតិ្ 
ម្ចនោរសម្ចា ប់សត្ា លួចគ្ទ្ពយ លសពស ោជាលែើរ លដ្ឋ សងឃឹរថា នឹង
លធាើឱ្យខាួនស ខោ  សបា ចិត្ត ោរលធាើែូលចនោះជា ក សលករោភវៈ 
ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ ោរ បាោនជាលហត្  ប រគលពួកលនោះ 
ោលលោះចាកលោកលនោះលៅលហើ  រប្រងលៅលកើត្កន ង បា ភូរិ ប្ែល
ជាឧបបត្តិភវៈរា៉ាង ។ 
 ប រគលពួកខាោះលជឿព្វកយប្ណទំលគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្រូអាចារយ ប្ែល
ម្ចនោរ ល់ល ើញគ្តូ្វ លជឿកន ងោរលធាើលសចកដីលអថា រប្រងម្ចនផលជា
លសចកដីស ខ ក៏គ្បាថាន លសចកដីស ខោំងកន ងជាតិ្លនោះនិងជាតិ្ខាងរ ខ លទ្ើប
លធាើប ណយឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ ប្ែលជាក សលករោភវៈ 
ប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័ ោរ បាោនជាលហត្  ប រគលពួកលនោះ 
ោលលោះលោកលនោះលៅលហើ រប្រងលកើត្ជា រន សស លទ្វត ប្ែលជា
ឧបបត្តិភវៈរា៉ាង ។ 
 ប រគលពួកខាោះ បានទ្ទួ្លោរ ប់រលំគ្បៀនគ្បលៅពីគ្រូអាចារយ ឱ្យ
ហាឹកហាត់្ចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា នរហូត្បានសលគ្រចឈាន ម្ចនភាពជំទញ
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កន ងោរចូលឈានសម្ចបត្តិ ោំងរូបជានខាោះ  រូបជានខាោះ ម្ចនលសចកដី
ស ខោ និងចិត្តជាពិលសស លទ្ើបឧសាហ៍ពាយរលធាើក សលករោភវៈ 
លនោះលរឿ ៗ ក៏លដ្ឋ អាស្ស័ ោរ បាោនជាលហត្  ោលលោះលោកលនោះ
លៅលហើ  រប្រងបានលៅលកើត្ជារូបគ្ពហោ ឬ រូបគ្ពហោ លទ្ើបជា
ឧបបត្តិភវៈរា៉ាង ។ 
 

ករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ ទិ្ែា បាោន 
  នកប្ែលម្ចនោរ ល់ល ើញខ ស ប្ែលជានិ ត្រិចាេ ទិ្ែាិណា
រួ  រ៊ឺ នត្ថិកទិ្ែាិ លឈាោ ោះថា ផលរបស់ករោប្ែលនឹងឱ្យបានទ្ទួ្លខាង
រ ខរិនម្ចន ឬ លហត្ កទិ្ែាិល ើញថាករោ ាីប្ែលជាលហត្  បាប ឬប ណយ
ឱ្យបានទ្ទួ្លផលជាស ខ ឬជាលសចកដីទ្ កខរិនម្ចន ។ ស ខទ្ កខ
ោំង  លកើត្លឡើងឯងៗ រិនម្ចន ាីជាលហត្ ោំង ស់ ឬ កិរ ិទិ្ែាិ
 ល់ល ើញថា សត្ាោំង  លធាើលអ ឬលធាើអាគ្កក់កដី ប្ែលជាលហត្ ឱ្យ
បានទ្ទួ្លផលកន ងោលខាងរ ខលទោះរិនម្ចន ឬលសចកដីស ខលសចកដី
ទ្ កខោំង  រិនម្ចនោរលធាើ ាីជាលហត្  ជាោរបែិលសធោំងលហត្ 
និងផលរបស់ករោ ប រគលប្ែលម្ចនលសចកដី ល់ល ើញខ សែូលចនោះលហើ  
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរលសចកដីលពញចិត្តរបស់ខាួន ចំប្ណកលគ្ចើននិងជា
 ក សលករោភវៈ ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ ទិ្ែា បាោនជាលហត្  
ោលលោះលោកលនោះលៅលហើ  រប្រងលៅលកើត្ជា បា សត្ា កន ង បា 
ភូរិ ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈ ។ 
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ករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ សីលពាត្ បាោន 
 ប រគលពួកខាោះ  ល់ល ើញថា ោរបែិបត្តិប្បបលគ ប្បបស នខ 
យ៉ាងលនោះប៉ា លណាណ ោះប្ែលនឹងជាោរទ្ម្ចា  កិលលសឱ្យបរសិ ទ្ធ រហូត្ែល់
សលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត ផ ត្ចាកវែដទ្ កខបាន ោរបែិបត្តិគ្តឹ្រប្ត្លធាើប ណយ
ឱ្យោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ យ៉ាងលអក៏លធាើឱ្យលកើត្ជារន សស លទ្វត 
ឬគ្ពហោប៉ា លណាណ ោះ ក៏លពញចិត្តបែិបត្តិប្បបលគ ប្បបស នខ ប្ែលជា
 ក សលករោភវៈ ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ សីលពាត្ បាោនជា
លហត្  ោលលោះលោកលនោះលៅលហើ  រប្រងលៅលកើត្ជា បា សត្ាកន ង
 បា ភូរិ ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈ ។ 
 

ករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័  ត្តវទ្ បាោន 
 ប េ ជានោំង   រប្រងគ្បោន់កន ង ត្តវទ្ បាោន ល់ល ើញថា 
រូបទរខនធ ៥ ជាល ើង ជាលរ ប រស ស្រសតី រហូត្ែល់ម្ចនោរែឹងខាួន
កន ងោរល ើញ ោរឮជាលែើរ សម្ចគ ល់ខ ស រិត្ថាល ើងល ើញ ល ើងឮ 
ប្ែលលែើរ ឈរ  ងគ   លែកលនោះ ក៏ល ើងលទោះឯងជា នកលែើរ ឈរ  ងគ   
 នកលែក ល ើងម្ចនលសចកដីស ខសបា  ល ើងម្ចនោភ ម្ចនកិត្តិ ស 
លករ តិ៍លឈាោ ោះ ក៏ពាយររកោភ  ស សរលសើរស ខរកឱ្យខាួនល ើង 
លធាើក សលខាោះ  ក សលខាោះជាក សល ក សលករោភវៈ ប្ែលលកើត្លឡើង
លគ្ព្វោះអាស្ស័  ត្តវទ្ បាោនជាលហត្  ោលលោះលោកលនោះលៅលហើ  
រប្រងបានលៅលកើត្ជា បា សត្ាខាោះ រន សសខាោះ លទ្វតខាោះ ឬរូបគ្ពហោ 
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  រូបគ្ពហោខាោះ ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈលទោះឯង ។ 
 

សប្រដងលសចកដីលផសងគន រវងសង្កខ រ ៣ និងករោភវៈ 
 សង្កខ រ ៣ ប្ែលជាផលរបស់ វជិាា  និងករោភវៈ ប្ែលជាផល
របស់ឧបាោន ៤ ោំង ២ យ៉ាងលនោះ  
 ោលលព្វលលដ្ឋ  ងគធរ៌លហើ ែូចគន  បានែល់ លចត្ទ ២៩ 
ប្ែលលៅកន ង ក សលចិត្ត ១២ និងលោកិ ក សលចិត្ត ១៧ ប្ែល
លផសងគន  ម្ចនែូលចនោះរ៊ឺ 
 ១. លដ្ឋ  ោធ  ៣ លចត្ទ ២៩ ប្ែលលកើត្លឡើងលហើ កន ង
 តី្ត្ភព ជាលហត្ ឱ្យឧបាោនកខនធ ឬឧបបត្តិភវៈលកើត្លឡើងកន ងភពលនោះ 
លឈាោ ោះថា សង្កខ រ ។ 
 ចំប្ណកលចត្ទ ២៩ ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងបចា បបននភព និងជាលហត្ 
ឱ្យឧបាោនកខនធ ឬឧបបត្តិភវៈលកើត្លឡើងកន ងភពខាងរ ខ លឈាោ ោះថា ករោភវ ។ 
 ២. លដ្ឋ ោរលធាើ ប ពាលចត្ទ ប្ែលលកើត្រ នោរលធាើ ក សល ក សល 
លឈាោ ោះថា សង្កខ រ ។ 
 រ ញ្ា នលចត្ទ ប្ែលលកើត្ខណៈកំព ងលធាើ ក សល ក សល លឈាោ ោះ
ថា ករោភវ ។ 
 ៣. លដ្ឋ ក សល ក សលជវនៈ ក សល ក សលជវនៈែួងទី្ ១ 
ែល់ទី្ ៦ លឈាោ ោះថា សង្កខ រ ក សល ក សលជវនៈែួងទី្ ៧ លឈាោ ោះថា 
ករោភវ ។ 
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 ៤. លដ្ឋ សភាវធរ៌ ចិត្ត លចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ក សល
 ក សលលចត្ទ លឈាោ ោះថា សង្កខ រ ។ 
 ក សល ក សលលចត្ទលចត្សិក លឈាោ ោះថា ករោភវ  ែូចបាលី
សប្រដងថា  
 សង្កខ ោ ប រលចត្ទ       ភលវ ត្  រ ញ្ា សត្តម្ច 
 សព្វា  វ លចត្ទ ភលវ   សង្កខ ោ សរប  ត្តោ ។ 
 ប ពាលចត្ទកដី លចត្ទប្ែលគ្បកបកន ងជវនៈរ ន ៦ ខណៈកដី លឈាោ ោះថា 
សង្កខ រ រ ញ្ា នលចត្ទកដី លចត្ទប្ែលគ្បកបកន ងជវនៈទី្ ៧ កដី លឈាោ ោះថា 
ករោភវៈ ឬចិត្ត លចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ ក សល ក សលលចត្ទ 
ោំងលនោះ លឈាោ ោះថា សង្កខ រ ក សល ក សលលចត្ទ លឈាោ ោះថា ករោភវៈ ។ 
ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ 
 សង្កខ រ បានែល់ ក សល  ក សលលចត្ទលចត្សិក រា៉ាង 
( តី្ត្លហត្ ) ។ 
 ករោភវ បានែល់ ក សល  ក សលលចត្ទ គ្ពរលដ្ឋ ទរខនធ 
៤ ែ៏លសស (បចា បបននលហត្ ) ។ 
 សង្កខ រ បានែល់ ក សល  ក សលលចត្ទ ២៩ ប្ែលជាលហត្ 
របស់លោកិ វបិាកវញិ្ញា ណប្ែលជាបែិសនធិ និងបវត្តិរា៉ាង 
(រិនម្ចនសញ្ញា វោិរលចត្ទជាពិលសស) ។ 
 ករោភវ បានែល់ ក សល  ក សលលចត្ទ ២៩ ប្ែលជាលហត្ 
របស់លោកិ វបិាកវញិ្ញា ណប្ែលជាបែិសនធិ បវត្តិនិង សញ្ាីភព 
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 (រួរសញ្ញា វោិរលចត្ទ) ។ 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈ ជាលែើររបស់ករោភវៈ 
 ករោលកខលណា                     ម្ចនលចត្ទករោជាលកខណៈ 
 ភាវនរលសា                         ម្ចនោរលធាើឱ្យលកើត្ជាកិចា 
 ក សោក សលបចា បបដ្ឋា លទ ម្ចនសភាពជាក សលនិង ក សល  
                                                 ជាផល 
 ឧបាោនបទ្ដ្ឋា លទ             ម្ចនឧបាោនជាលហត្ ជិត្ ។ 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈ ជាលែើររបស់ឧបបត្តិភវៈ 
 ករោផលលកខលណា       ម្ចនសភាពជាផលរបស់ករោជាលកខណៈ 
 ភាវនរលសា                  ម្ចនោរលកើត្លឡើងជាកិចា 
  ពាកត្បចា បបដ្ឋា លទ  ម្ចន ពាកត្ធរ៌ជាផល 
 ឧបាោនបទ្ដ្ឋា លទ     ម្ចនឧបាោនជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ ចូលកន ងបទ្ 

ឧបាោនបបចាយ ភលវ 
១. ោរ បាោន ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល ់ក សលករោភវៈ  ប្ែល

គ្បកបជារួ ខាួនលទោះ បានែល់ លោភលចត្សិក       ក សលលចត្ទ
កន ងលោភរូលចិត្ត ៨ បាន ំណាចបចា័  ៧ រ៊ឺ 
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 ១) លហត្ បបចា័             ២) សហជាត្បបចា័  
 ៣)  ញ្ារញ្ាបបចា័       ៤) សហជាត្និសស បបចា័  
 ៥) សរប  ត្តបបចា័       ៦) សហជាត្ត្ថិបបចា័  
 ៧) សហជាត្ វរិត្បបចា័  ។ 
 ២. ទិ្ែា បាោន សីលពាត្ បាោន និង ត្តវទ្ បាោន ោំង ៣ លនោះ 
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ករោភវ ប្ែលគ្បកបជារួ ខាួន បានែល់ 
ទិ្ែាិលចត្សិក ជាបចា័ ឧបោរៈែល់លចត្ទកន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ 
បាន ំណាចបចា័  ៧ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័                   ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
 ៣) សហជាត្និសស បបចា័       ៤) ររគបបចា័  
 ៥) សរប  ត្តបបចា័                   ៦) សហជាត្ត្ថិបបចា័  
 ៧) សហជាត្ វរិត្បបចា័  ។ 
 ៣. ឧបាោនោំង ៤ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ករោភវៈ ប្ែល
លកើត្លឡើងជាប់ត្គន ជារួ ខាួន លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះលទោះ បានែល់
ទិ្ែាិនិងលោភកន ងជវនៈរ នៗ ជាបចា័ ឧបោរៈែល់ ក សលលចត្ទ
កន ងលោភរូលចិត្ត ៨ ប្ែលលកើត្លគ្ោ ៗ បាន ំណាចបចា័  ៦ រ៊ឺ 
 ១)  ននតរបបចា័                          ២) សរននតរបបចា័  
 ៣)  ននតរូបនិសស បបចា័           ៤) អាលសវនបបចា័  
 ៥) នត្ថិបបចា័                              ៦) វរិត្បបចា័  ។ 
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 ៤. ឧបាោនោំង ៤ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ ករោភវៈ និង
ឧបបត្តិភវៈ ប្ែលរិនបានលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន បានលសចកដីថា សត្ា
ោំង   លវៀរប្ត្គ្ពោះ រហនត ប្ែលម្ចនោរលធាើករោលផសងៗ សលគ្រចជា
ក សល ក សលករោភវៈបានកដី និងោលលោះលោកលនោះលៅលហើ  រប្រង
លៅលកើត្ជា បា សត្ា រន សស លទ្វត និងគ្ពហោ ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈកដី 
ោំងលនោះរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចឧបាោន ៤ ណារួ ប្ែលម្ចន
លៅកន ងខនធសទដ នរបស់ខាួនលទោះឯងជាបចា័  ។ 
 ោរជួ ឧបោរៈរបស់ឧបាោន ៤ ែល់ភវៈោំង ២ លនោះ រប្រង
បាន ំណាចបចា័  ១ រ៊ឺ បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 
 

ចំណ ចសម្ចគ ល់ 
 ែោបណាប្ែលសត្ាោំង  គ្តូ្វវលិវល់សាា ប់លកើត្ រប្រងបាន
ទ្ទួ្លឧបោរៈពីឧបាោន ៤ ែល់ករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈ លដ្ឋ 
បកតូ្បនិសស បបចា័  ប េ ជានបានទ្ទួ្លឧបោរៈ ំពីឧបាោនោំង ៤ 
ចំប្ណកគ្ពោះ រ ិប រគល ៣ ពួក (លវៀរគ្ពោះ រហនត) ោរ បាោនប៉ា លណាណ ោះ
ប្ែលជាឧបោរៈលដ្ឋ  បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 
 ៥. កន ងខណៈប្ែលប រគលណារួ  កំព ងលធាើក សល ក សលករោ
ភវៈ ឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ ម្ចនឧបាោនណារួ  ជាអាររោណ៍យ៉ាងសារញ្ា
លទោះ ខណៈលទោះឧបាោន ៤ ណារួ  ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ក សល
 ក សលករោភវៈលទោះ លដ្ឋ  ំណាចបចា័  ១ រ៊ឺ អាររោណបបចា័  ។ 
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 ៦. កន ងខណៈប្ែល ក សលករោភវៈលកើត្លឡើង លដ្ឋ ម្ចនឧបាោន
ណារួ ជាអាររោណ៍ យ៉ាង កចិត្តទ្ កដ្ឋក់ជាពិលសស ខណៈលទោះ 
ឧបាោនោំង ៤ ណារួ ជាបចា័  ជួ ឧបោរៈែល់ ក សលករោភវៈ
លទោះ លដ្ឋ  ំណាចបចា័  ៣ រ៊ឺ  
 ១) អាររោណបបចា័             ២) អាររោណាធិបតិ្បបចា័  
 ៣) អាររោណូបនិសស បបចា័  ។ 

កន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថា សប្រដងថា 
 ឧបាោនោំង ៤ ឧបោរៈែល់ករោភវៈ និងឧបបត្តិភវៈ លដ្ឋ ភូរិ
បានែូលចនោះរ៊ឺ 
 កន ងរូបភូរិ និង រូបភូរិ ឧបាោនោំង ៤ ជាបចា័ ឧបោរៈែល ់
ក សលករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈ លដ្ឋ  ំណាចបចា័ រា៉ាងរ៊ឺ 
បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 
 កន ងោរភូរិ ឧបាោនោំង ៤ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល ់
ក សល ក សលករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈ ប្ែលរិនបានលកើត្គ្ពរជារួ  
ខាួនលដ្ឋ  ំណាចបចា័ រា៉ាងែូចគន  រ៊ឺ បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 
 ចំប្ណកឧបាោន ៤ ប្ែលជាបចា័ ឧបោរៈែល់  ក សលករោភវៈ
ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ ខាួន ែូចជាោរ បាោនជាបចា័ ឧបោរៈ
ែល់ ក សលករោភវៈ បាន ំណាចបចា័  ៧ រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្បបចា័                   ២)  ញ្ារញ្ាបបចា័  
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 ៣) និសស បបចា័                     ៤) សរប  ត្តបបចា័  
 ៥) លហត្ បបចា័  (ឬ ររគបបចា័ )  ៦)  ត្ថិបបចា័  
 ៧)  វរិត្បបចា័  ។ 
 ចំប្ណក ទិ្ែា បាោន សីលពាត្ បាោន  ត្តវទ្ បាោន ជាបចា័ 
ឧបោរៈែល់ ក សលករោភវៈ បាន ៧ បចា័ ែូចគន  ប្ត្ម្ចនររគបបចា័ 
ជំនួសលហត្ បបចា័  ។ 
 

១១. ជាត្ ិ
 ជាតិ្ ប្គ្បថា លកើត្ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងគ្គែំបូងរបស់លោកិ វបិាក
ចិត្ត និងករោជរូប ប្ែលជាឧបបត្តិភវៈកន ង ៣១ ភូរិ លដ្ឋ ម្ចនខនធ ១ ខាោះ 
ខនធ ៤ ខាោះ និងខនធ ៥ ខាោះ ែូចវចនត្ថៈសប្រដងថា  
 ជននំ = ជាតិ្  ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងរបស់ខនធ លឈាោ ោះថា ជាតិ្ 
ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា  
 ជា នតិ បាត្ ភវនតិ ធម្ចោ  ឯតយតិ្ = ជាតិ្ 
 សង្កខ រធរ៌ រប្រងគ្បាកែលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ ធរោជាតិ្លទោះ 
ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ប្ែលជាលហត្ ក្នោរគ្បាកែលកើត្លឡើង របស់សង្កខ រធរ៌
លទោះ លឈាោ ោះថា ជាតិ្ ។ 

លដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា ន ជាតិ្ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ទរជាតិ្ បានែល់ ោរលកើត្លឡើងរបស់វបិាកទរខនធ ៤ ។ 
 ២. រូបជាតិ្ បានែល់ ោរលកើត្លឡើងរបស់ករោជរូប ។ 
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លដ្ឋ ោល ជាតិ្ម្ចន ៣ រ៊ឺ 
 ១. បែិសនធិជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងគ្គែំបូងកន ងភពេោីរបសស់ត្ា
ោំង   បានែល់ បែិសនធិចិត្ត ១៩ លចត្សិក ៣៥ ករោជកោប ៣ 
សគ្ម្ចប់រន សសប្ែលលកើត្កន ងរភ៌ម្ចត ឬករោជកោប ៤ សគ្ម្ចប់រូប
គ្ពហោបែិសនធិ និងករោជកោប ៧ សគ្ម្ចប់រន សសនិងលទ្វតឱ្បបាតិ្កៈ 
ប្ែលលកើត្កន ងោរស រតិ្ភូរិ ៧ កន ងខណៈបែិសនធិោល ។ 
 ២. សនតតិ្ជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់រូបធរ៌និងទរធរ៌ ប្ែល
លកើត្លឡើងត្ពីបែិសនធិោល លដ្ឋ  ងគធរ៌បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប
ោំង ស់កន ងបវត្តិោលប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់គ្កប្ស រហូត្
ែល់ ស់ជីវតិ្ ។ 
 ៣. ខណិកជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់ចិត្តរួ ែួងៗ និងោរ
លកើត្លឡើងរបស់រូបកោបរួ ៗ ប្ែលលកើត្លឡើង តំងលៅ និងរលត់្
លៅរួ ខណៈៗ បានែល់ ោរលកើត្លឡើងរួ ខណៈ របស់ចិត្ត លចត្សិក 
និងរូបោំង ស់លទោះឯង ។ 
 

តរ ងគបែិចាសរ បាទ្សប្រដងថា 

ភវបបចាយ ជាតិ្ សរភវតិ្ 
 ជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់លោកិ វបិាកចិត្ត លចត្សិក និង
ករោជរូប លកើត្ម្ចនលគ្ព្វោះភពជាបចា័  ។ 
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 ភវ ប្ែលជាបចា័ ែល់ជាតិ្ សំលៅ ក ករោភវៈ លគ្ព្វោះោរលកើត្
លឡើងរបស់លោកិ វបិាក និងករោជរូបលទោះ លកើត្លឡើងបានលដ្ឋ 
អាស្ស័  ក សលករោនិងលោកិ ក សលករោប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ជាតិ្ ប្ែលជាផលរបស់ករោភវៈលនោះ លទ្ើបបានែល់ ឧបបត្តិភវៈ រ៊ឺ 
ោរលកើត្លឡើងគ្គែំបូងរបស់ខនធ ៥ លទោះឯង ជាតិ្កន ងបទ្លនោះ លទ្ើប
សំលៅ កបែិសនធិជាតិ្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

បែិសនធិជាតិ្លដ្ឋ កំលណើ ត្ម្ចន ៤ រ៊ឺ 
 ១. ជោព ជជាតិ្  ោរលកើត្លឡើងកន ងសបូន ។ 
 ២.  ណា ជជាតិ្     ោរលកើត្លឡើងកន ងស  ត្ ។ 
 ៣. សំលសទ្ជជាតិ្ ោរលកើត្កន ងទី្លសាោ កលគ្គកអាប់ ួ ឬលញើស
ប្កអល ។ 
 ៤. ឱ្បបាតិ្កជាតិ្  ោរលកើត្លឡើងធំប្ត្រដង ។ 
 

បែិសនធិជាតិ្លដ្ឋ ខនធម្ចន ៣ រ៊ឺ 
 ១. បញ្ា លវោរជាតិ្  ោរលកើត្លឡើងរបស់ខនធ ៥ ។ 
 ២. ចត្ លវោរជាតិ្   ោរលកើត្លឡើងរបស់ខនធ ៤ ។ 
 ៣. ឯកលវោរជាតិ្   ោរលកើត្លឡើងរបស់រូបកខនធប្ត្រា៉ាង ។ 
 ជាតិ្ ឬ ឧបបត្តិភវ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់សត្ាោំង  កន ង ៣១ 
ភូរិ ម្ចន បា សត្ា រន សស លទ្វត និងគ្ពហោ ោងំលនោះជាប់រកពី ករោភវ 
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រ៊ឺ ោរលធាើលដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត ប្ែលជាក សលខាោះ  ក សលខាោះលទោះ
ឯង ។  
 ែូលចាន ោះសត្ាោំង  កន ងលោកលនោះ លទ្ើបរិនម្ចន នកណាជា
 នកសាងលគ្ៅពីក សលករោនិង ក សលករោប៉ា លណាណ ោះ ែូចគ្ពោះព ទ្ធ ងគ
គ្ទ្ង់គ្តស់ថា 
 ករោំ សលត្ត វភិជតិ្  ទិ្ទំ្ ហីនបបណីត្ត   
 ករោរប្រងប្ចកសត្ាោំង  ឱ្យលថាកោប និងគ្បណីត្ ែូលចាន ោះ 
របបីគ្ជាបថា ករោភវៈលនោះជាបចា័ ែល់ជាតិ្ ។ 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈជាលែើររបស់ជាតិ្ 
ត្ត្ថ ត្ត្ថ ភលវ បឋម្ចភិនិពាត្តិលកខណា        ម្ចនោរលកើត្លឡើងជា 
គ្គែំបូងកន ងភពលទោះៗ ជាលកខណៈ  
នី ាត្នរសា    ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅែូចជា នកគ្បរល់ឱ្យនូវខនធ 
 ៥ ជាកិចា 
 តី្ត្ភវលត ឥធ ឧរោ ជានបចា បបដ្ឋា ទ   
ម្ចនោរលកើត្លឡើងកន ងភពលនោះត្ពីភពរ នជាផល 
ផលវលសន ទ្ កខវចិិត្តតបចា បបដ្ឋា ទ វ 
 (ឬ) ម្ចនសភាពលពញលៅលដ្ឋ ទ្ កខជាផល  
ឧបចិត្ទររូបបទ្ដ្ឋា ទ  ម្ចនោរសនសំនូវទររូបជាលហត្ ជិត្ ។ 
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សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ ចូលកន ងបទ្ 

ភវបបចាយ ជាតិ្ 
 ករោភវ ជាបចា័ ឧបោរៈែល់ជាតិ្ បាន ំណាចបចា័  ២ រ៊ឺ  
 ១) បកតូ្បនិសស បបចា័             ២) ទនកខណិកករោបបចា័  
 សប្រដងថា ភព ជាបចា័ ែល់ ជាតិ្ លនោះបំណង កករោភវៈប្ត្
រា៉ាង លគ្ព្វោះករោភវៈប៉ា លណាណ ោះជាបចា័ ែល់ជាតិ្ ចំប្ណកឧបបត្តិភវៈ 
ជាបចា័ ែល់ជាតិ្រិនបាន ករោភវៈលទ្ើបជាបចា័  ២ យ៉ាង លព្វលរ៊ឺ 
ករោបបចា័   និងឧបនិសស បបចា័  ។ 
 ប្ត្កន ងរូលែីោ លោកសំលៅ កោំងករោភវៈ និងឧបបត្តិភវៈោំង 
២ លដ្ឋ លហត្ ផលថា ជាតិ្លទោះក៏រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់លោកិ 
វបិាកនិងករោជរូបប្ែលជាឧបបត្តិភវៈ លហើ ឧបបត្តិភវៈម្ចនបានក៏គ្តូ្វ
អាស្ស័ ករោភវៈ លបើករោភវៈរិនម្ចនលហើ  ឧបបត្តិភវៈក៏ម្ចនរិនបាន 
លបើឧបបត្តិភវៈរិនម្ចនលហើ  ជាតិ្ក៏ម្ចនរិនបានែូចគន  ។ 
 ែូលចាន ោះ ភវ ប្ែលជាបចា័ ែល់ជាតិ្ លទ្ើបសំលៅ កោំងករោភវៈ 
និងឧបបត្តិភវៈ ប្ត្តរន័  ែាកថាចារយ  កចំលព្វោះប្ត្ករោភវៈប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

១២. ជរា ម្រណៈ 
 កន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថានិលទ្ោស ព្វកយថា ជោ ជាោរគ្គំ
គ្គរបស់រូបធរ៌លដ្ឋ ចំលព្វោះ និង ធិបា អាោររបស់ជោថា 
ជិរណត ភាវៈប្ែលគ្គំគ្គ ។ 
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  ធិបា កិចា ោលកនាងលៅរបស់ជោទ្ ក ៣ ព្វកយ ខណាិ ចាំ 
ភាវៈប្ែលលធោញបាក់ បាលិចាំ ភាវៈប្ែលសក់សាូវ វលិត្តចត ភាវៈប្ែល
ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវ លដ្ឋ ព្វកយោំង ៣ លនោះ គ្ទ្ង់បានសប្រដង ជោ ប្ែល
គ្បាកែថា ជាធរោជាតិ្ប្ែលគ្បាកែលហើ  លដ្ឋ  ំណាចសប្រដងវោិរៈ 
ោំងលនោះ ។ 
 លគ្បៀបែូចផាូវក្នទឹ្ក ឬលភាើង ឬខយល់ រប្រងគ្បាកែលដ្ឋ ភាវៈ 
គ្ត្ង់លែើរលឈើប្ែលបាក់រលំែួល គ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះ និងផាូវលទោះរិនប្រនទឹ្ក 
ជាលែើរលទោះលឡើ  យ៉ាងណា ផាូវរបស់ជោក៏ែូលចាន ោះ រប្រងគ្បាកែគ្ត្ង់
លធោញជាលែើរ លដ្ឋ ភាវៈប្ែលបាក់សូរបី នកណាៗ លរើលក៏គ្ជាបបាន 
ប្ត្លកខណៈម្ចនភាវៈប្ែលលធោញបាក់ជាលែើរប៉ា លណាណ ោះ រិនប្រនជោ 
លគ្ព្វោះជោលទោះ រិនប្រនជាវត្ថ ប្ែលគ្បាកែឱ្យែឹងចាស់លដ្ឋ ចកខ  ។ 
 គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សប្រដងលហើ លដ្ឋ គ្បគ្កតី្របស់ជោថា ោរសាប
សូនយគ្ពរក្នអា   និងោរចាស់ជ ំវញិក្នឥរនោិ  ែូចបែិចាសរ បាទ្
វភិងគ សប្រដងថា  
 ត្ត្ថ កត្ម្ច ជោ ។ យ លត្សំ លត្សំ សតត នំ ត្រាិ ត្រាិ 
សត្តនិោល  ជោ ជីរណត ខណាិ ចាំ បាលិចាំ វលិត្តចត អា  លទ 
សំហានិ ឥរនោិយនំ បរបិាលោ   ំ វ ចាតិ្ ជោ ។ 
 ត្ត្ថ កត្រំ ររណំ ។ យ លត្សំ លត្សំ សតត នំ ត្ម្ចា  ត្ម្ចា  
សត្តនិោយ ច តិ្ ចវនត លភលោ  នតរោនំ រចា  ររណំ ោលកិរយិ 
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ខទធ នំ លភលោ កលឡវរសស និលកខលបា ជីវតិិ្រនោិ សស ឧបលចេលោ ឥទំ្ វ ចាតិ្ 
ររណំ ។ 
 បណាដ ជោនិងររណៈលទោះ ជោ លត្ើែូចលរដច ។ លសចកដីចាស់គ្គំគ្គ 
លធោញបាក់ សក់សាូវ ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវ ោររួញេ ក្នអា   ោរចាស់ទ្ ំក្ន
ឥរនោិ ោំង  ណា របស់សត្ាោំង  លទោះៗ កន ងសត្តនិោ 
លទោះៗ លនោះលៅថា ជោ ។ 
 បណាដ ជោនិងររណៈលទោះ ររណៈ លត្ើែូចលរដច ។ ោរចយ តិ្ 
ោរោា ត្ ោរប្បកោា   ោរបាត់្បង់ រចា  ររណៈ ោលកិរយិ ោរប្បក
ោា  ក្នខនធោំង   ោរដ្ឋក់ច ោះនូវសាកសព ោរផ្ទដ ច់ផដិលនូវ
ជីវតិិ្រនោិ ណា ចាកសត្តនិោ លទោះៗ របស់សត្ាោំង  លទោះៗ 
លនោះលៅថា ររណ ។ (បិែកភារ ៨១ ទំ្ព័រ ៦) 
 

កន ង ងគបែិចាសរ បាទ្សប្រដងថា 
 ជាតិ្បបចាយ ជោររណំ លសាកបរលិទ្វទ្ កខលោរនសស បាយសា 
សរភវនតិ ប្គ្បថា ជោ ររណៈ លសាកៈ បរលិទ្វៈ ទ្ កខ លោរនសស ឧបាយសៈ 
ោំង ៧ គ្បោរលនោះ លកើត្ម្ចនគ្ពរ លគ្ព្វោះជាតិ្ជាបចា័  ។ 
 ជោប្ែលជាផលរបស់ជាតិ្លនោះ បានែល់ ោរចាស់របស់
លោកិ វបិាក និងករោជរូប រ៊ឺ ោលវបិាកនិងករោជរូបោំងលនោះលកើត្
លឡើងជាជាតិ្លហើ  រប្រងម្ចនខណៈប្ែលតំងលៅ លៅថា ឋិតិ្ គ្ត្ង់
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ឋិតិ្ខណៈរបស់លោកិ វបិាក និងករោជរូបលនោះ លៅថា ជោ ែូច
វចនត្ថៈថា ជិរណំ = ជោ 
 ោរចាស់របស់វបិាកទរខនធ ៤ និងនិបផននរូប លឈាោ ោះថា ជោ ។ 
 ររណៈប្ែលជាផលរបស់ជាតិ្ បានែល់អាោរប្ែលកំព ងរលត់្ 
របស់លោកិ វបិាកនិងករោជរូប ប្ែលលៅថា ភងគខណ ម្ចនវចនត្ថៈថា 
ររ ិលត្ = ររណំ 
 ប្គ្បថា លសចកដីសាា ប់ រ៊ឺ អាោរប្ែលកំព ងរលត់្របស់លោកិ 
វបិាកនិងករោជរូប លឈាោ ោះថា ររណ  ងគធរ៌របស់ររណៈប្ែលលព្វល
លហើ លនោះ ែូចគន ជារួ  ងគធរ៌របស់ជាតិ្ បានជាែូលចនោះលគ្ព្វោះ ជាតិ្ 
ជោ ររណៈ ោំង ៣ លនោះ សលរង្កគ ោះចូលកន ងវបិាកវែដៈ ។ 
 កន ងបែិចាសរ បាទ្វភិងគ ប្ែលសប្រដងតរស ត្តនតភាជនិ ន័  
សប្រដងលសចកដីរបស់ជោនិងររណៈលនោះថា  
 លសចកដីចាស់ លសចកដីលសាកលៅ លសចកដីគ្គំគ្គ លធោញបាក់ 
សក់សាវូ ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវ ោររួញេ ក្នអា   ោរចាស់ទ្ ំក្នឥរនោិ 
ោំង  ណា របស់សត្ាោំង  លទោះៗ កន ងសត្តនិោ លទោះៗ 
លនោះលៅថា ជោ ។ 
 ោរច តិ្ ោរោា ត្  ោរប្បកោា   ោរបាត់្លៅ រចា  ររណៈ 
ោលកិរយិ ោរប្បកោា  ក្នខនធោំង   ោរដ្ឋក់ច ោះនូវសាកសព 
ោរផ្ទដ ច់ផដិលនូវឥរនោិ ណា ចាកសត្តនិោ លទោះ  ៗរបស់សត្ាោំង  
លទោះៗ លនោះលៅថា ររណ ។ 
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 ែូលចាន ោះ ជោនិងររណៈ កន ងបែិចាសរ បាទ្លនោះ សំលៅ កោរ
ចាស់និងោរសាា ប់របស់សត្ាោំង   ប្ែលសនោតិ្លៅកន ងលោកលនោះ 
រ៊ឺ ត្ពីជាតិ្ោរលកើត្លឡើងជាលែើរលៅ រហូត្ែល់សាា ប់លឈាោ ោះថា ជោ 
បានែល់ ោរចាស់របស់លោកិ វបិាក និងករោជរូប ចិត្តជរូប ឧត្ ជរបូ 
អាហារជរូប ។ 
 កន ងខណៈប្ែលសត្ាោំង  សាា ប់លទោះ លឈាោ ោះថា ររណ 
បានែល់ លសចកដីសាា ប់ (រលត់្) របស់លោកិ វបិាកនិងករោជរបូ 
ចិត្តជរូប អាហារជរូប ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា  
 ជីរនតិ ជិណណភាវ ំរចេនតិ ឯតយតិ្ = ជោ  
 សង្កខ រធរ៌ោំង  រប្រងចូលែល់ោរចាស់ លដ្ឋ អាស្ស័ 
ធរោជាតិ្លទោះ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ប្ែលជាលហត្ ឱ្យចូលែល់ោរចាស់របស់
សង្កខ រធរ៌ោំងលទោះ លឈាោ ោះថា ជោ ។ 
 ររនតិ សតត  ឯលត្ទតិ្ = ររណំ 
 សត្ាោំង  រប្រងសាា ប់លដ្ឋ ធរោជាតិ្ណា ែូលចាន ោះធរោជាតិ្
ប្ែលជាលហត្ ក្នោរសាា ប់របស់សត្ាោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា ររណ ។ 
 

ជរា ៩ យ៉ា ង្ 
 ១. វលយវ ទ្ធិជោ រ៊ឺ ជោប្ែលលកើត្លឡើងតរលំដ្ឋប់ក្នវ ័ ែូចជា
សក់សាវូ លធោញបាក់ ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវ សរក្សគ្បាកែ និងខនងលោង 
ជាលែើរ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 111 - 

 ២. សនតតិ្ជោ រ៊ឺ ោរចាស់របស់រូប ទរ ប្ែលលកើត្ជាប់ត្គន
លរឿ ៗ លៅរហូត្ែល់សាា ប់ ។ 
 ៣. ខណិកជោ រ៊ឺ ឋិតិ្ខណៈរបស់រូបនិងទរប្ែលលកើត្ រលត់្
ជាប់ត្គន លដ្ឋ អាោរលកើត្លឡើង តំងលៅនិងរលត់្លៅ ។ 
 ៤. បាកែជោ រ៊ឺ ជោប្ែលគ្បាកែចាស់ ។ 
 ៥. បែិចេននជោ រ៊ឺ ជោប្ែលលរើលរិនល ើញ បានែល់ ជោរបស់
ទរធរ៌ ។ 
 ៦.  វចិីជោ រ៊ឺ ជោប្ែលរិនសប្រដងឱ្យែឹងបាន ែូចជាជោរបស់ភនំ 
គ្ពោះអាទិ្ត្យ គ្ពោះចនោ ឬជោរបស់លកោង កំលោោះ គ្ករ ំ ជាលែើរ ។ 
 ៧. សវចិីជោ រ៊ឺ ជោប្ែលសប្រដងឱ្យែឹងបាន ែូចជាជោរបស់ផោោះ 
រេ នត ទូ្ក  គរ សាថ នទី្លផសងៗ និងលែើរលឈើ ជាលែើរ ។ 
 ៨. បររត្ថជោ រ៊ឺ ឋិតិ្ខណៈរបស់ទរ រូប ែូចគន ជារួ ខណិក
ជោ ។ 
 ៩. បញ្ាត្តិជោ រ៊ឺ ជោលផសងៗ ប្ែលលគ្ៅពីខណិកជោ ។ 
 កន ងជោ ៩ យ៉ាងលនោះ វលយវ ទ្ធិជោ រ៊ឺ ជោលដ្ឋ វ ័ លៅប្ចក
លចញលៅបានជា ៣ យ៉ាង ឬ ១០ យ៉ាង 
 

ជរាច្ោយវ័យ ៣ យ៉ា ង្ 
 កន ងសរ័ អា  កខ័ របស់រន សសកំណត់្ ៧៥ ឆាន ំ ប្ចកវ ័
ែូលចនោះរ៊ឺ 
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 ១. បឋរវ ័ ោប់តងំពីលកើត្ែំបូងរហូត្ែលអ់ា   ២៥ ឆាន ំ ។ 
 ២. ទ្ តិ្ វ ័ ោប់តំងពីអា   ២៥ រហូត្ែល់ ៥០ ឆាន ំ ។ 
 ៣. ត្តិ្ វ ័ ោប់តំងពីអា   ៥០ រហូត្ែល់ ៧៥ ឆាន ំ ។ 
 
ោលសប្រដងវ ័តរកំណត់្អា  កខ័  ១០០ ឆាន ំ ប្ចកបាន ១០ វ ័ រ៊ឺ 
 ១. រនោទ្សកវ ័ វ ័លកោងខាី តំងពីអា   ១ ឆាន ំែល់ ១០ ឆាន ំ  
 ២. ខិឌ្ឌា ទ្សកវ ័ វ ័សបា លភាើត្លភាើន តំងពីអា   ១០ ែល ់
២០ ឆាន ំ  
 ៣. វណណទ្សកវ ័ វ ័ស្សស់សាអ ត្ តំងពីអា   ២០ ែល់ ៣០ ឆាន ំ 
 ៤. ពលទ្សកវ ័ វ ័ម្ចនកម្ចា ំង តំងពីអា   ៣០ ែល់ ៤០ ឆាន ំ 
 ៥. បញ្ញា ទ្សកវ ័ វ ័ម្ចនបញ្ញា  តំងពីអា   ៤០ ែល់ ៥០ ឆាន ំ 
 ៦. ហានិទ្សកវ ័ វ ័គ្ទុ្ឌលគ្ោរ តំងពីអា   ៥០ ែល់ ៦០ ឆាន ំ 
 ៧. បព្វភ រទ្សកវ ័ វ ័ប្ែលោ ចាប់លផដើរលោង តំងពីអា   
៦០ ែល់ ៧០ ឆាន ំ 
 ៨. វងាទ្សកវ ័ វ ័ប្ែលោងោ លោង តំងពីអា   ៧០ ែល់ 
៨០ ឆាន ំ 
 ៩. លម្ចរូហទ្សកវ ័ វ ័វលងាង តំងពីអា   ៨០ ែល់ ៩០ ឆាន ំ 
 ១០. ស នទ្សកវ ័ វ ័លែក តំងពីអា   ៩០ ែល់ ១០០ឆាន ំ 
 កន ងបែិចាសរ បាទ្លនោះ ព្វកយថា ជោ សំលៅ ក វលយវ ទ្ធិជោ 
និងបាកែជោ លហើ ជោោំង ២ លនោះ ជាជោប្ែលោក់ទ្ងជារួ 
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រូបធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ ជោោំងលនោះរិនម្ចនកន ងទរធរ៌ វលយវ ទ្ធិជោ លនោះ 
រប្រងរិនម្ចនែល់ពួកលទ្វត និងគ្ពហោោំង   លគ្ព្វោះម្ចនករោជរបូ
ជារូលដ្ឋា នគ្បាកែលគ្ចើនជាងឧត្ ជរូបនិងអាហារជរូប ចំប្ណករន សស
និងតិ្រចាេ នោំង   ករោជរូបម្ចនតិ្ចជាងឧត្ ជរូបនិងអាហារជរូប 
វលយវ ទ្ធិជោ លទ្ើបគ្បាកែ ។ 
 

ម្រណៈមន ៩ យ៉ា ង្ 
 ១. សរោតិ្ររណ រ៊ឺ ោរសាា ប់របស់សត្ាោំង   ប្ែលសនោត្
លៅថា  នកលនោះសាា ប់  នកលទោះសាា ប់ ។ 
 ២. សនតតិ្ររណ រ៊ឺ ោរជាប់ត្របស់ទររូប ប្ែលម្ចនោរ
ប្គ្បគ្បួលលៅ រិនតំងលៅែប្ែល ែូចជារូបលៅដ  ប្ែលលកើត្លឡើងកន ង
ខណៈលែើររកកណាដ លក្េៃ លពលចូលកន ងរាប់រូបលៅដ លទោះក៏រលត់្លៅ 
រូបគ្ត្ជាក់ក៏លកើត្លឡើង ឬទរប្ែលម្ចនោរខូចចិត្ត ែល់លពល
សបា ចិត្តលកើត្លឡើង ោរខូចចិត្តក៏រលត់្លៅ ែូលចនោះជាលែើរ ។ 
 ៣. ខណិកររណ រ៊ឺ ោររលត់្របស់ទររូបគ្រប់ៗ ភងគខណៈ ។ 
 ៤. សរ លចេទ្ររណ រ៊ឺ ោរបរនិិព្វា នរបស់គ្ពោះ រហនតោំង   
ប្ែលរិនម្ចនោរលកើត្ត្លៅលទ្ៀត្ ។ 
 ៥. ជាតិ្កខ ររណ រ៊ឺ លសចកដីសាា ប់កន ងភពជាតិ្នីរួ ៗ ។ 
 ៦. ឧបការរណ រ៊ឺ ោរសាា ប់ប្ែលកំណត់្អា  លៅរិនោន់ ស់ 
ករោក៏លៅរិនោន់ ស់ ប្ត្សាា ប់លដ្ឋ អាស្ស័ ោរពាយររបស់ខាួន 
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ឬរបស់ នកែក្ទ្លដ្ឋ  ំណាចឧបលចេទ្កករោ ។ 
 ៧. សរសររណ រ៊ឺលសចកដីសាា ប់ប្ែលែល់កំណត់្អា  និងករោ។ 
 ៨. អា  កខ ររណ រ៊ឺលសចកដីសាា ប់ប្ែលែល់កំណត់្អា   
សូរបីករោលៅរិនោន់ ស់កដី ។ 
 ៩. ប ញ្ាកខ ររណ រ៊ឺលសចកដីសាា ប់ប្ែលែល់ោរកំណត់្របស់
ប ណយនិងករោ សូរបីអា  លៅរិនោន់ ស់កដី ។ 
 កន ងបែិចាសរ បាទ្លនោះ ព្វកយថា ររណ សលំៅ ក សរោតិ្ររណ 
ជាតិ្កខ ររណ ឧបការរណ សរសររណ អា  កខ ររណ និង 
ប ញ្ាកខ ររណ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 តំងពីជាតិ្កខ ររណៈរហូត្ែល់ប ញ្ាកខ ររណៈោំង ៥  យ៉ាង
លនោះ ក៏ចាត់្ចូលកន ងសរោតិ្ររណៈលទោះឯង ។ 

ជោនិងររណៈប្ែលលព្វលរកលនោះ ម្ចនសភាពជា និែា រ៊ឺ ជា
អាររោណ៍ប្ែលរិនជាទី្គ្បាថាន  ប្ត្សត្ាោំង  ក៏លជៀសវងរិនបាន
គ្តូ្វជួបគ្បសពាគន ោំង ស់ រិនម្ចនផាូវលរចឱ្យផ ត្បានលឡើ  ប្ែលជា
ែូលចនោះលគ្ព្វោះគ្តូ្វម្ចនជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្របស់សត្ាលទោះឯង ជាលែើរលហត្  ។ 
 លបើ នកណាម្ចនោរខាា ចជោ ររណៈ ក៏ចាំបាច់គ្តូ្វរកផាូវទ្ម្ចា  
ជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លនោះ លទ្ើបអាចផ ត្បាន ។ 
 វធីិទ្ម្ចា  ជាតិ្លនោះ ក៏ម្ចនប្ត្កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះប៉ា លណាណ ោះ 
បានែល់ ោរទ្ម្ចា  ករោភវៈ ឱ្យ ស់ែល់ទី្បំផ ត្ លហើ ោរទ្ម្ចា  
ករោភវៈឱ្យែល់ទី្បំផ ត្បានលទោះ គ្តូ្វទ្ម្ចា  ត្ណាា ឧបាោន រ៊ឺ ទ្ម្ចា  
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កិលលសឱ្យជាសរ លចេទ្បបហាន ោរទ្ម្ចា  ជាតិ្លទ្ើបលៅគ្ត្ង់ោរ
ទ្ម្ចា  កិលលសត្ណាា  ែូចប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្តស់ទ្ កកន ង រ ិសចាៈ ៤ 
ថា សរ ទ្ ៈជាធរ៌ប្ែលរួរលោះលទោះឯង ។ 
 ជាតិ្ ជោ ររណៈ ោំង ៣ យ៉ាងលនោះ កន ងសចាវភិងគ ែាកថា 
គ្ពោះព ទ្ធលោសាចារយ បានឧបម្ចលគ្បៀបលធៀបទ្ កថា  
 ជាតិ្ ជោ ររណៈ ោងំ ៣ លនោះ ែូចជាប រស ៣ ទក់រួរក្ែគន
លបាកបលញ្ញេ ត្សគ្តូ្វ កលៅសម្ចា ប់  
 ប រសទី្ ១ ទ្ទួ្លទទី្ជា នកបបួលសគ្តូ្វឱ្យចូលលៅោន់ក្គ្ពលដ្ឋ 
ោរលព្វលសរលសើរ ំពីសគ្រស់តរធរោជាតិ្របស់ក្គ្ពលទោះឱ្យសាដ ប់
រហូត្លធាើឱ្យចង់លៅលរើលសគ្រស់តរោរពណ៌ទលទោះ ។ 
 ប រសទី្ ២ ទ្ទួ្លទទី្លធាើោរគ្បទូ្សោ៉ា លបៀត្លបៀនសគ្តូ្វលទោះ 
ឱ្យរងរបួស ស់កម្ចា ំង ។ 
 ប រសទី្ ៣ លធាើទទី្ជា នកគ្បហារឱ្យែល់នូវលសចកដីសាា ប់ ។ 

លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ប រសទី្ ១ លគ្បៀបែូចជាតិ្ រ៊ឺ  នកទំ
សគ្តូ្វចូលលៅោន់ក្គ្ព ែូចោរលកើត្លឡើងរបស់ខនធ ៥ កន ងភពលទោះៗ 
ប រសទី្ ២ លគ្បៀបែូចជោ រ៊ឺ ោរលបៀត្លបៀនខនធ ៥ របស់សត្ាោំង  
ឱ្យគ្ទុ្ឌលគ្ោរច ោះ ែូចោរគ្បទូ្សោ៉ា សគ្តូ្វឱ្យ ស់កម្ចា ំង ចំប្ណក
ប រសទី្ ៣ លគ្បៀបែូចររណៈ ប្ែលលធាើឱ្យខនធ ៥ របស់សត្ាប្បកោា  
រលត់្លៅកន ងភពលទោះៗ ែូចោរគ្បហារសគ្តូ្វឱ្យសាា ប់ លសចកដីឧបលរ យ
លនោះក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
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វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈ ជាលែើររបស់ ជោ 
ខនធបរបិាកលកខណា           ម្ចនោរចាស់របស់ខនធ ៥ ជាលកខណៈ 
ររណូបន នរសា            ម្ចនោរទំចូលលៅជិត្លសចកដីសាា ប់ជាកិចា 
លយពានវទិសបចា បបដ្ឋា ទ  ម្ចនោរទ្ម្ចា  វ ័ប្ែលលអជាផល 
បរបិចាម្ចនរូបបទ្ដ្ឋា ទ      ម្ចនរូបកំព ងចាស់ ជាលហត្ ជិត្ ។ 

វនិិចេ័ លដ្ឋ លកខណៈ ជាលែើររបស់ ររណៈ 
ច តិ្លកខណំ                      ម្ចនោរោា ត្ចាកភព ជាលកខណៈ 
វលិយររសំ          ម្ចនោរោា ត្ចាកវត្ថ ប្ែលោា ប់ជួបោា ប់ល ើញជាកិចា 
វបិបវសបចា បបដ្ឋា នំ           ម្ចនោរផ្ទា ស់ពីភពចាស់ ជាផល 
បរភិិជាម្ចនទររូបបទ្ដ្ឋា នំ ម្ចនទររូបប្ែលកំព ងរលត់្ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ កន ងបទ្ 

ជាតិ្បបចាយ ជោររណំ 
 លដ្ឋ  ភិធរោន័  រិនម្ចនបចា័ សលរង្កគ ោះទ្ កលដ្ឋ ចំលព្វោះ 
លគ្ព្វោះជោបានែល់ឋិតិ្ខណៈរបស់ទរនិងរូប ររណៈ បានែល់ ភងគខណៈ 
របស់ទរនិងរូប ។ 
 លដ្ឋ ស ត្តនតន័  ម្ចនបចា័ សលរង្កគ ោះបាន រ៊ឺ 
ជាតិ្ជាបចា័ ែល់ជោ ររណៈ លដ្ឋ  ំណាចបចា័  ១ បានែល ់
បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 
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  ធិបា  លសាកៈ បរលិទ្វៈ ទ្ កខ លោរនសស ឧបាយស ប្ែលជា
ផលរបស់ជាតិ្លនោះ ម្ចនចំលព្វោះកន ងោរភូរិ ១១ ប៉ា លណាណ ោះ រិនគ្បាកែ
ទូ្លៅកន ងភូរិោំងពួង បានលសចកដីថា ធរ៌ោំងលនោះ រិនម្ចនលៅកន ង
រូបភូរិនិង រូបភូរិលទ្ ។ 

 ត្ថរបស់ លសាក 
 លសចកដីលសាកលៅខូចចិត្ត លឈាោ ោះថា លសាក ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 លសាចនំ = លសាលោ ប្គ្បថា លសចកដីលសាកលៅ លឈាោ ោះថា លសាក 
លដ្ឋ សភាវធរ៌ បានែល់ លោរនសសលវទ្ទ ប្ែលគ្បកបកន ង
លោសរូលចិត្ត ២ ។ 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ 
 លសាចនតិ ចិត្តបរ ិហំ រចេនតិ ឯលត្ទតិ្ = លសាលោ 
 ប្គ្បថា សត្ាោំង  រប្រងម្ចនលសចកដីលសាកលៅ ចូលែល ់
ោរលៅដ គ្កហា  លគ្ព្វោះអាស្ស័ ធរោជាតិ្ណា ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ប្ែលជា
លហត្ ក្នលសចកដីលសាកលៅលៅដ គ្កហា របស់សត្ាោំង  លទោះ 
លឈាោ ោះថា លសាក បានែល់ លោរនសសលវទ្ទ ប្ែលគ្បកបកន ង
លោសរូលចិត្ត ២ ែួង ប្ែលលកើត្ពីពយសនៈ ៥ យ៉ាង 
 ពយសន រ៊ឺ ោរវទិសប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្លសាកៈលទោះ ម្ចន ៥ 
យ៉ាង រ៊ឺ 
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 ១. ញាតិ្ពយសន ោរវទិសក្នញាតិ្ បានែល់ ម្ចត បិត 
ប គ្ត្ធីត សាា រី ភរយិ រួរោំងរិត្តសម្ចា ញ់គ្តូ្វគ្ព្វត់្គ្បាសលៅ ។ 
 ២. លភារពយសន ោរវទិសក្នគ្ទ្ពយសរបត្តិ រួរោំង សស័កដិ
គ្តូ្វវទិសលៅលដ្ឋ   រគីភ័  ឧទ្កភ័  វត្ភ័  លចារភ័  ោជភ័  
ឬគ្តូ្វែក ស ែករ ខតំ្ប្ណងជាលែើរ ។ 
 ៣. លោរពយសន ោរវទិសលដ្ឋ លោរភ័ លបៀត្លបៀន ។ 
 ៤. សីលពយសន ោរវទិសក្នសីល សលំៅែល់ សិោខ បទ្
ោំង  ប្ែលរកាលទោះគ្តូ្វដ្ឋច់ ។ 
 ៥. ទិ្ែាិពយសន ោរវទិសលគ្ព្វោះ ល់ល ើញ រ៊ឺ ម្ចនោរ ល់
ល ើញខ សចាកលសចកដីពិត្ លធាើឱ្យទ្ម្ចា  សម្ចោ ទិ្ែាិោរ ល់ល ើញគ្តូ្វ ។ 
 ពយសនណារួ កន ង ៥ គ្បោរលនោះ លបើគ្បាកែលឡើងែល់ប រគល
ណារប្រងញា ំងលសចកដីលសាកលៅរកោន់ប រគលលទោះ លសាក លទ្ើបលកើត្
លឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័ ពយសនៈជាលែើរ ។ 

វនិិចេ័ លកខណៈជាលែើររបស់ លសាក 
  លទត និជា នលកខលណា    ម្ចនោរែ ត្បំផ្ទា ញសភាពខាងកន ង 
                                                 ខាួនជាលកខណៈ 
 លចលតបរនិិជា នរលសា      លធាើឱ្យចិត្តលៅដ គ្កហា ជាកិចា 
  ន លសាចនបចា បបដ្ឋា លទ      ម្ចនោរលសាកលៅលរឿ ៗ ជាផល 
 លោសចិត្ត បាទ្បទ្ដ្ឋា លទ     ម្ចនលោសរូលចិត្តជាលហត្ ជិត្ ។ 
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 ត្ថរបស់ បរលិទ្វ 
 បរលិទ្វនំ = បរលិទ្លវ ប្គ្បថា ទួ្ញ ំ ោរខសឹកខសួល លឈាោ ោះថា 
 បរលិទ្វ ។ 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ 
 តំ្ តំ្ បវត្តឹ បរកិិលត្តតា  លទ្វនតិ កនោនតិ ឯលត្ទតិ្ = បរលិទ្លវ 
 ប្គ្បថា សត្ាោំង   ខសឹកខសួល ទួ្ញ ំ លដ្ឋ អាស្ស័ ធរោជាតិ្
ណា ធរោជាតិ្ប្ែលជាលហត្ ក្នោរខសឹកខសួលទួ្ញ ំរបស់សត្ាោំង  
លទោះ លឈាោ ោះថា បរលិទ្វ ។ 
 លដ្ឋ សភាវធរ៌ បានែល់ សំលឡង ប្ែលលកើត្ពីលោសរូលចិត្ត 
(ចិត្តវបិោា សសទ្ោ) លគ្ព្វោះអាស្ស័ ពយសនៈណារួ ជាលហត្  ។ 

វនិិចេ័ លកខណៈ ជាលែើររបស់ បរលិទ្វ 
 ោលបបនលកខលណា              ម្ចនោរ ំលរៀបោប់ជាលកខណៈ 
 រ ណលោសបរកិិត្តនរលសា       ម្ចនោរ ំលរៀបោប់ែល់រ ណនិង 
                                                    លោសជាកិចា 
 សរភរបចា បបដ្ឋា លទ       ម្ចនចិត្តគ្ជួលគ្ចបល់រិនតំងមំ្ចជាផល 
 លោសចិត្តជរហាភូត្បទ្ដ្ឋា លទ     ម្ចនរហាភូត្រូបប្ែលលកើត្ពី 
                                                         លោសរូលចិត្តជាលហត្ ជិត្ ។ 
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 ត្ថរបស់ ទ្ កខ 
ម្ចនវចនត្ថៈថា 

 ទ្ ក ចេិតំ្ ហ តា  ោ ិកស ខំ ខណតី្តិ្ = ទ្ កខំ (វ) ទ្ កខរនតិ = ទ្ កខំ 
 ប្គ្បថា  ធរោជាតិ្ណាប្ែលរួរសអប់និងទ្ម្ចា  លសចកដីស ខោ  
ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា ទ្ កខ ឬសត្ាោំង  រប្រង ត់្ធន់បានលដ្ឋ 
លំបាកែល់លវទ្ទណា ែូលចាន ោះលវទ្ទលទោះលឈាោ ោះថា ទ្ កខ ។ 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ 
 ខរិត្ ំ ទ្ ការនតិ = ទ្ កខំ លវទ្ទណាប្ែល ត់្ធន់បានលដ្ឋ លំបាក 
ែូលចាន ោះលវទ្ទលទោះ លឈាោ ោះថា ទ្ កខ បានែល់ ោ ិកទ្ កខលវទ្ទ រ៊ឺ 
លសចកដីទ្ កខប្ែលលកើត្លឡើងផាូវោ  ។ 

វនិិចេ័ លកខណៈជាលែើររបស់ ទ្ កខ 
 ោ បីឡនលកខណំ    ម្ចនោរលបៀត្លបៀនោងោ ជាលកខណៈ 
 ទ្ បបញ្ញា នំ លោរនសសករណរសំ     ម្ចនលហត្ ឱ្យលោរនសសលកើត្ 
         លឡើងែល់ នកម្ចនបញ្ញា តិ្ចជាកិចា 
 ោ ិោព្វធបចា បបដ្ឋា នំ  ម្ចនោរឈ៊ឺចាប់ផាូវោ ជាផល 
 ោ បសាទ្បទ្ដ្ឋា នំ      ម្ចនោ បសាទ្ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 លសចកដីទ្ កខោ លនោះ ជាទ្ កខពិលសស លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យែល់ោរ
លបៀត្លបៀនផាូវចិត្ត លធាើឱ្យរិនសបា ចិត្តផង ។ 
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 គ្ពោះព ទ្ធលោសាចារយ សប្រដងទ្ កកន ងសចាវភិងគ ែាកថា និងវសិ ទ្ធិររគ
 ែាកថា ថា  
 បីលឡតិ្ ោ ិករិទំ្,      ទ្ កខញ្ា  ម្ចនសំ ភិល ា 
 ជន តិ្  សាោ  ត្សាោ ,  ទ្ កខនតិ វលិសសលត វ ត្តំ ។ 
 ប្គ្បថា ោ ិកទ្ កខ រប្រងលបៀត្លបៀន នកប្ែលកំព ងទ្ទួ្លលសចកដី
ទ្ កខលនោះ និងអាចលធាើឱ្យទ្ កខផាូវចិត្តលកើត្លឡើងបានលគ្ចើនលដ្ឋ លហត្ ណា 
លហត្ លទោះគ្ពោះព ទ្ធ ងគ លទ្ើបគ្តស់ថា ជាទ្ កខពិលសស ។ 

 ត្ថរបស់លោរនសស 
ម្ចនវចនត្ថៈថា 

 ទ្ រនសស ភាលវ = លោរនសសំ         ធរោជាតិ្ណា ជាលហត្ ឱ្យរិន
សបា ចិត្ត ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា លោរនសស បានែល់ លចត្សិកទ្ កខ 
រ៊ឺ លោរនសសលវទ្ទ ។ 
 លហត្ ឱ្យលកើត្ោររិនសបា ចិត្ត រ៊ឺ លោរនសសលវទ្ទ ប្ែល
លព្វលែល់ទ្ កខសចា ។ 

ោម្សតុ្តនតន័យ គឺ  
 ១. ជួបជារួ វត្ថ ប្ែលរិនលពញចិត្ត ( បបិល ហិ សរបលយលគ) 
 ២. គ្ព្វត់្គ្បាសចាកវត្ថ ជាទី្ស្ស ញ់ (បិល ហិ វបិបលយលគ) 
 ៣. គ្បាថាន របសណ់ា រិនបានរបស់លទោះ ( របិចេំ ន លភតិ្) 
លដ្ឋ លហត្ លនោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបគ្តសដ់្ឋស់លត្ឿនព ទ្ធបរសិ័ទ្ទ្ ក 
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កន ងធរោបទ្គថា ថា 
 ម្ច បិល ហិ សម្ចរញ្េ ិ         បបិល ហិ ក ោចនំ 
 បិយនំ  ទ្សសនំ ទ្ កខំ          បបិយនញ្ា  ទ្សសនំ ។ 

ក ំរប់រកសត្ានឹងសង្កខ រោំង   ប្ែលជាទី្ស្ស ញ់ នឹងរិន
ជាទី្ស្ស ញ់ កន ងោលណាៗ លឡើ  លគ្ព្វោះថា ោររិនចួបគ្បសពាសត្ា
នឹងសង្កខ រជាទី្ស្ស ញ់កដី ោរចួបគ្បសពាសត្ានឹងសង្កខ ររិនជាទី្
ស្ស ញ់កដី ជាលហត្ ទំរកនូវទ្ កខ ។ (បិែកភារ ៥២ ទំព័រ ៦៥) ។ 
 លដ្ឋ គ្ពោះព ទ្ធបំណង និងឱ្យលចញចាកពួករណៈលៅប្ត្ម្ចន ក់ឯង
លែើរបីគ្បគ្ពឹត្តធរ៌លទោះឯង ។ 

វនិិចេ័ លកខណៈ ជាលែើររបស់ លោរនសស 
 ចិត្តបីឡនលកខណំ              ម្ចនោរលបៀត្លបៀនចិត្តជាលកខណៈ 
 រលទវោិត្រសំ                  ម្ចនោរលធាើបាបចិត្តជាកិចា 
 ម្ចនសពាធិបចា បបដ្ឋា នំ       ម្ចនោររិនសបា ចិត្តជាផល 
 ហទ្ វត្ថ បទ្ដ្ឋា នំ              ម្ចនហទ្ វត្ថ ជាលហត្ ជិត្ ។ 

 ត្ថរបស់ ឧបាយស 
 ភ លសា អាយសនំ = ឧបាយលសា 
 លសចកដីលំបាកចិត្តយ៉ាងខាា ំង លឈាោ ោះថា ឧបាយស បានែល ់
លោសលចត្សិក ប្ែលអាស្ស័ ពយសនៈណារួ លកើត្លឡើង ។ 
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 ឧបាយស ជាោរលំបាកចិត្តរា៉ាង រ៊ឺ ោរចលងអៀត្ចងអល់ចិត្ត 
ឬខូចចិត្តយ៉ាងខាា ំង ប្ែលជាប់រកពីលសាកៈនិងបរលិទ្វៈ លព្វលរ៊ឺ លសចកដី
លសាកលៅខូចចិត្ត គ្គែំបូងលឈាោ ោះថា លសាក ោលលសាកៈម្ចនកម្ចា ំង
លឡើង រហូត្ែល់ថាន ក់បរលិទ្វៈ ោរខូចចិត្តយ៉ាងខាា ំងជាប់ត្ពីបរលិទ្វៈ 
ែល់ថាន ក់ឧបាយសៈ ប្ែលោប់ជាកំពូលក្នោរលសាកលៅ លធាើឱ្យម្ចន
ចិត្តសៃួត្ហួត្ប្ហង រិនអាចត្តំងនិងសភាពលនោះបាន ម្ចនអាោរ
លសៃៀរនិយ រិនបាន  ំរិនលចញ លពលខាោះែល់វសិញ្ាី ឬោា  លៅជា
រន សសខូចសតិ្ ឬអាចែល់ោរសម្ចា ប់ខាួនឯងបាន លដ្ឋ លគ្ចើនលកើត្
ជារួ  នកប្ែលបានជួបពយសនៈណារួ  ប្ែលរិនោា ប់រិត្រកពីរ ន 
ែូចជាម្ចត បិត ប គ្ត្ ភរយិ ឬរន សសជាទី្ស្ស ញ់ខាា ំង គ្តូ្វសាា ប់
គ្ព្វត់្គ្បាសលចាលគន លដ្ឋ បចា បបននភាា រៗ ឬគ្ទ្ពយសរបត្តិគ្តូ្វវទិស
សាបសូនយលដ្ឋ  រគិភ័  លចារភ័  គ្តូ្វលរឆ្លបាកជាលែើរ ឬលោរភ័ 
ប្ែលគ្តូ្វរការិនបាន ោំងលនោះជាលែើរ លធាើឱ្យ នកលទោះបានទ្ទួ្លោរ
ប៉ាោះទ្ងគិចផាូវចិត្តយ៉ាងខាា ំង ជាោរចលងអៀត្ចងអល់ចិត្តប្ែលរិនអាចគ្ោំបាន 
ោំងលនោះលឈាោ ោះថា ឧបាយស ែូចគ្ពោះកចាា  នសប្រដងទ្ កកន ង
រហានិលទ្ោសគ្ពោះបាលីថា  
 ត្សស លច ោរ ម្ចនសស       ឆ្នោជាត្សស ជនត លទ 
 លត្ ោម្ច បរហិា នតិ             សលាវលិោធ វ រ បបតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា លបើោលសត្ាលទោះ ម្ចនឆ្នោៈលកើត្លហើ  កំព ងគ្បាថាន  
ោរោំង  លទោះ សាបសូនយលៅវញិ សត្ារប្រងលៅដ គ្កហា  ែូចគ្តូ្វ 
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គ្ពួញរ ត្ ។ (បិែកភារ ៦៤ ទំ្ព័រ ៥) 
 

ច្សឆក្េីច្សសង្គាន រវាង្ច្ោក្ៈ បរចិ្ទវៈ ឧបាយសៈ 
 លសាក រ៊ឺ លសចកដីលសាកលៅខូចចិត្ត បានែល់ លោរនសសលវទ្ទ ។ 
 បរលិទ្វ រ៊ឺ ោរ ំ លរៀបោប់ បានែល់ ចិត្តជវបិោា សសទ្ោ ប្ែលលកើត្
ពីលោសរូលចិត្ត ។ 
 ឧបាយស រ៊ឺ ោរចលងអៀត្ចងអល់ចិត្ត ឬោរលំបាកចិត្តយ៉ាងខាា ំង 
បានែល់ លោសរូលចិត្ត ។ 
 សភាវធរ៌ោំង ៣ យ៉ាងលនោះ ឧបម្ចែូចលគ្បងលៅកន ងខោោះប្ែល
តំងលៅលលើចរង្កា ន ោលលគ្បងគ្តូ្វកលដដ ែ ត្ ក៏ចាប់លផដើរលៅដ លឡើងជា
លំដ្ឋប់ ោលកលដដ របស់លគ្បងលឡើងែល់ចំណ ចព ោះលហើ  លគ្បងលទោះក៏
នឹងព ោះលឡើង ោលរងំ្កស់ឱ្យព ោះ ូរៗ លៅកលដដ ក៏នឹងលឡើងខពស់ខាា ំងលៅ  ៗ
រហូត្ែល់ទី្បំផ ត្លហើ  ក៏ម្ចនប្ផសងគ្បាកែលឡើង ត្ពីលទោះលគ្បងក៏រងី
បនតិចរដងៗ រហូត្ែល់ ស ់។ 

ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា លសាក លគ្បៀបែូចកលដដ របស់លគ្បងប្ែល
លទ្ើបចាប់លផដើរលៅដ លឡើងរក ។ 
 បរលិទ្វ លគ្បៀបែូចលគ្បងប្ែលកំព ងព ោះ ។ 
 ឧបាយស លគ្បៀបែូចលគ្បងប្ែលលៅដ ខាា ំងរហូត្ែល់ទី្បំផ ត្ 
លហើ ក៏រងីបនតិចរដងៗ រហូត្ែល់ ស់ ។ 

គ្ពោះព ទ្ធលោសាចារយសប្រដងទ្ កកន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា ថា 
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 ភាជនលទត  លត្លបាលោ     ឧត្តរតិា  ច និកខលម្ច 
 លសសសស ខ បាលោតិ្    ឥលរលហលត្ ត្លយសម្ច ។ 
 ប្គ្បថា លសាកៈ បរលិទ្វៈ ឧបាយសៈ ោំង ៣ លនោះ លគ្បៀបែូចោរ
គ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លគ្បងោំង ៣ គ្បលភទ្ រ៊ឺ លគ្បងប្ែលព ោះលឡើងកន ង
ភាជនៈ ១ គ្បលភទ្ លគ្បងប្ែលលៅដ លឡើងលហើ  ១ គ្បលភទ្ ត្ពីលទោះលគ្បង
ប្ែលលៅសល់ក៏លៅដ រហូត្ែល់រងីសៃួត្ ១ គ្បលភទ្ ។ 
 

វនិិចេ័ លកខណៈ ជាលែើររបស់ ឧបាយសៈ 
 ចិត្តបរទិ្ហនលកខលណា   ម្ចនោរែ ត្ចិត្តយ៉ាងធៃន់ជាលកខណៈ 
 និត្ថ ននរលសា                 ម្ចនោរែកែលងាើរធំជាកិចា 
 វសិាទ្បចា បបដ្ឋា លទ       ម្ចនោរខាោះកម្ចា ំងោ និងចិត្តជាផល 
 ហទ្ វត្ថ បទ្ដ្ឋា លទ      ម្ចនហទ្ វត្ថ ជាលហត្ ជិត្ ។ 

សលរង្កគ ោះបចា័  ២៤ ចូលកន ងបទ្ 
ជាតិ្បបចាយ លសាកបរលិទ្វទ្ កខលោរនសស បាយសា សរភវនតិ 

 ជាតិ្ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ លសាកៈ បរលិទ្វៈ ទ្ កខ លោរនសស 
ឧបាយសៈ ោំងលនោះបាន ំណាចបចា័  ១ រ៊ឺ បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 
 តរប្ែលសប្រដងរកលហើ ោំង ស់លនោះ ឱ្យល ើញោរវលិវល់
លកើត្សាា ប់របសស់ត្ាោំង   រ៊ឺ បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ម្ចន វជិាា ជាលែើរ 
ប្ត្បណាដ សត្ាោំង  លដ្ឋ លគ្ចើន លរើលរិនល ើញោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
របស់ជីវតិ្តរលហត្ ផលរបស់ធរោជាតិ្ រង់ម្ចនប្ត្លសចកដីវលងាងកន ង
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សរោតិ្បញ្ាត្តិលផសងៗ ប្ែលរិនគ្តឹ្រគ្តូ្វតរលសចកដីពិត្ លដ្ឋ សម្ចគ ល់
ខ សថា ម្ចនសត្ា ប រគល តួ្ខាួន ល ើង លរ  នកលទោះលកើត្  នកលនោះសាា ប់ ។ 
 លបើលព្វលតរសភាវៈប្ែលពិត្ សត្ា ប រគល តួ្ខាួន ល ើង លរ 
ប រស ស្រសតី ោំងលនោះរិនម្ចនលឡើ  ម្ចនប្ត្សភាវៈប្ែលជារូបធរ៌ 
ទរធរ៌ ជាលហត្  ជាផលលកើត្លឡើងជាប់ត្គន លៅរិនដ្ឋច់គ្កប្ស រូបធរ៌
ទរធរ៌ោំងលនោះស ទ្ធប្ត្ជាកងទ្ កខោងំ ស់ នឹងធរ៌ោំងលនោះរិនម្ចន
 នកណារួ ជា នកសាងលឡើង ោរលកើត្លឡើងរបស់ធរោជាតិ្ោំងលនោះ
ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័ បចា័ លផសងៗ ម្ចន វជិាា ជាលែើរ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់ថា ឯវលរត្សស 
លកវលសស ទ្ កខកខនធសស សរ ទ្លយ លហាតិ្ ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើង
ក្នកងទ្ កខោំង ស់ន  ោះ រប្រងម្ចនយ៉ាងលនោះ ។ 
 ោលពិចារណាតរបែិចាសរ បាទ្ធរ៌លហើ  នឹងល ើញបានថា 
បណាដ វត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ោំង  រិនថា ជា បា សត្ា រន សស 
លទ្វត ឬគ្ពហោកដី ោំងលនោះគ្បាកែលឡើងបានលគ្ព្វោះ  វជិាា  ជាលែើរលហត្ 
លទោះឯង ។ 
 លបើែោបណា វជិាា លៅម្ចន ោរលកើត្ ោរសាា ប់ របស់សត្ាោំង-
   ក៏លៅរិនម្ចនទី្បំផ ត្ែោបលទោះ ោលណាបានលធាើ វជិាា ឱ្យ ស់
ែល់ទី្បំផ ត្បានលហើ  ោរលកើត្ ចាស់ ឈ៊ឺ សាា ប់ របស់សត្ាោំង  
ក៏ប្លងម្ចន លដ្ឋ លហត្ លនោះគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបគ្តស់បែិចាសរ បាទ្
ធរ៌លដ្ឋ បែិលោរលទ្សទថា  វជិាា   លត្ាវ  លសសវោិរនិលោោ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 127 - 

សង្កខ រនិលោលោ សង្កខ រនិលោោ វញិ្ញា ណនិលោលោ វញិ្ញា ណនិលោោ 
ទររូបនិលោលោ ទររូបនិលោោ ស  ត្ននិលោលោ ស  ត្ន-
និលោោ ផសសនិលោលោ ផសសនិលោោ លវទ្ទនិលោលោ លវទ្ទនិលោោ 
ត្ណាា និលោលោ ត្ណាា និលោោ ឧបាោននិលោលោ ឧបាោននិលោោ 
ភវនិលោលោ ភវនិលោោ ជាតិ្និលោលោ ជាតិ្និលោោ ជោររណំ 
លសាកបរលិទ្វទ្ កខលោរនសស បាយសា និរ ជឈនតិ ។ ឯវលរត្សស លកវលសស 
ទ្ កខកខនធសស និលោលោ លហាតិ្ ។ 
 ោររលត់្ក្នសង្កខ រ លគ្ព្វោះោរវទិសនិងោររលត់្ឥត្លសសសល់
ក្ន វជិាា  ោររលត់្ក្នវញិ្ញា ណ លគ្ព្វោះោររលត់្ក្នសង្កខ រ ោររលត់្ក្ន
ទររូប លគ្ព្វោះោររលត់្ក្នវញិ្ញា ណ ោររលត់្ក្នអា ត្នៈ ៦ លគ្ព្វោះោរ
រលត់្ក្នទររូប ោររលត់្ក្នផសសៈ លគ្ព្វោះោររលត់្ក្នអា ត្នៈ ៦ 
ោររលត់្ក្នលវទ្ទ លគ្ព្វោះោររលត់្ក្នផសសៈ ោររលត់្ក្នត្ណាា  
លគ្ព្វោះោររលត់្ក្នលវទ្ទ ោររលត់្ក្នឧបាោន លគ្ព្វោះោររលត់្ក្ន
ត្ណាា  ោររលត់្ក្នភព លគ្ព្វោះោររលត់្ក្នឧបាោន ោររលត់្ក្នជាតិ្ 
លគ្ព្វោះោររលត់្ក្នភព ជោររណៈ លសចកដីលសាកសាដ   លសចកដីខសឹកខសួល 
លសចកដីលំបាកោ លំបាកចិត្ត និងលសចកដីចលងអៀត្ចងអល់ចិត្ត ក៏រប្រង
រលត់្លៅ លគ្ព្វោះោររលត់្ក្នជាតិ្ ។ ោររលត់្ក្នកងទ្ កខោំង ស់ន  ោះ 
រប្រងម្ចនយ៉ាងលនោះ ។ (បិែកភារ ៣៣១ ទំ្ព័រ ៣)  
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  លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្ន វជិាា រិនម្ចនសល់ លដ្ឋ  ំណាចវជិាា  
ប្ែលលឈាោ ោះថា វោិរៈលទោះឯង សង្កខ រ រ៊ឺ ក សលករោនិង ក សលករោ 
លទ្ើបរលត់្ ។ 
 លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្នសង្កខ រ វញិ្ញា ណ រ៊ឺ ករោវញិ្ញា ណប្ែលលៅ
កន ងភពរ នៗ និងវបិាកវញិ្ញា ណប្ែលលៅកន ងភពលនោះ លទ្ើបរលត់្ ។ 
 លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្នវញិ្ញា ណ ទររូប រ៊ឺ លចត្សិកនិងករោជរូប 
លទ្ើបរលត់្ ។ 
 លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្នទររូប ស  ត្នៈ រ៊ឺ  ជឈត្តិោ ត្នៈ 
៦ លទ្ើបរលត់្ ។ 
 លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្នស  ត្នៈ ផសសៈ ម្ចនចកខ សរផសសៈ 
ជាលែើរ លទ្ើបរលត់្ ។ 
 លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្នផសសៈ លវទ្ទ ម្ចនចកខ សរផសសជាលវទ្ទ 
ជាលែើរ លទ្ើបរលត់្ ។ 
 លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្នលវទ្ទ ត្ណាា  ៦ ឬ១០៨ ម្ចនរូបត្ណាា  
ជាលែើរលទ្ើបរលត់្ ។ 
 លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្នត្ណាា  ឧបាោន ៤ ម្ចនោរ បាោន 
ជាលែើរ លទ្ើបរលត់្ ។ 
 លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្នឧបាោន ភវៈ រ៊ឺ ករោភវៈនិងឧបបត្តិភវៈ  
លទ្ើបរលត់្ ។ 
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 លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្នភវៈ ជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងក្នលោកិ 
វបិាកចិត្ត លចត្សិកនិងករោជរូប លទ្ើបរលត់្ ។ 
 លគ្ព្វោះោររលត់្ ស់ក្នជាតិ្ ជោ ររណៈ លសាកៈ បរលិទ្វៈ ទ្ កខៈ 
លោរនសសៈ ឧបាយសៈ លទ្ើបរលត់្ ោររលត់្ ស់ក្នកងទ្ កខោំងពួង 
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលនោះ ។ 

កន ងបែិចាសរ បាទ្លដ្ឋ បែិលោរលទ្សទលនោះ ចំណ ចសំខាន់ រ៊ឺ 
លសចកដីរលត់្សាបសូនយ ស់របស់ វជិាា លទោះឯង ចំប្ណកលសចកដីរលត់្
របស់សង្កខ រជាលែើរលទោះ ោល វជិាា រលត់្លៅលហើ  សង្កខ រជាលែើរោំង
លនោះ ក៏រប្រងរលត់្គ្ពរគន  រិនប្រនរលត់្លៅភាា រៗ តរលំដ្ឋប់លផសងគន
ជារួ  ន លោរលទ្សទលទ្ ឧបម្ចែូចគ្គប់ពូជ ោលសាបលគ្ព្វោះច ោះ
កន ងែីលហើ  ផល រ៊ឺ លែើរក៏នឹងគ្បាកែលឡើង ោលម្ចនលែើរលហើ  ប្រក
ក៏គ្បាកែលឡើង ោលប្រកគ្បាកែលឡើងលហើ  សាឹកក៏គ្បាកែលឡើង 
ោលសាឹកគ្បាកែលឡើងលហើ  ផ្ទា ក៏គ្បាកែលឡើង ោលផ្ទា គ្បាកែលឡើង
លហើ  ប្ផាក៏គ្បាកែលឡើងបាន ោលប្ផាគ្បាកែលឡើងលហើ  គ្គប់ក៏
គ្បាកែលឡើងបាន ោលម្ចនគ្គប់លហើ  សាបលគ្ព្វោះច ោះកន ងែី លែើរក៏
គ្បាកែលឡើងបានលទ្ៀត្ ោលម្ចនលែើរលហើ  ប្រក សាឹក ផ្ទា  ប្ផាក៏គ្បាកែ
លឡើងបានជាលហត្  ជាផលលដ្ឋ ចំលព្វោះៗ វលិវល់យ៉ាងលនោះលៅរិនដ្ឋច់
គ្កប្ស ែូចបែិចាសរ បាទ្ធរ៌ប្ែលសប្រដងលដ្ឋ  ន លោរលទ្សទម្ចន 
 វជិាា  បចាយ សង្កខ ោ ជាលែើរ ។  
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 ប្ត្លបើ កគ្គប់ពូជលទោះរកែ ត្លភាើង លហើ  កលៅសាបលគ្ព្វោះ 
ច ោះកន ងែី លែើរក៏គ្បាកែលឡើងរិនបាន ោលលែើរគ្បាកែលឡើងរិនបាន
លហើ  ប្រកក៏លកើត្រិនបាន ោលប្រកលកើត្រិនបានលហើ  សាឹកក៏លកើត្
រិនបាន ោលសាឹកលកើត្រិនបានលហើ  ផ្ទា ក៏លកើត្រិនបាន ោលផ្ទា លកើត្
រិនបានលហើ  ប្ផាក៏លកើត្រិនបាន ោលប្ផាលកើត្រិនបានលហើ  គ្គប់
ក៏លកើត្រិនបាន ោលគ្គប់លកើត្រិនបានលហើ  លែើរក៏លកើត្ត្លៅលទ្ៀត្
រិនបាន លនោះជាោរសប្រដងគ្តឹ្រប្ត្លវហារលទ្សទប៉ា លណាណ ោះ លសចកដីពិត្ 
ោលបានទ្ម្ចា  គ្គប់ពូជលហើ  លែើរ ប្រក សាឹក ផ្ទា  ប្ផា   គ្គប់ោំងលនោះ 
ក៏លកើត្រិនបានប្ែរែូចគន នឹងោរសប្រដងបែិចាសរ បាទ្ លដ្ឋ បែិលោរ
លទ្សទម្ចន  វជិាា   លត្ាវ  លសសវោិរនិលោោ សង្កខ រនិលោលោ ជាលែើរ ។ 
 ោរលកើត្លឡើងរបស់ធរោជាតិ្ រប្រងជាលហត្ ជាផលគន តរលំដ្ឋប់ 
ប្ត្ោលែល់លវោទ្ម្ចា  លទោះ រប្រងរលត់្លៅគ្ពរគន ោំង ស់ ។ 
 

ន័យននការច្ទសនា 
 គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធគ្ទ្ង់លទ្សទបែិចាសរ បាទ្ជា ៤ ន័  ែូចគ្បាកែ
កន ងសំ  ត្តនិោ  រ៊ឺ 
 ១. អាទិ្បរលិយសាន ន លោរលទ្សទ ជាោរសប្រដង ងគរបស់
បែិចាសរ បាទ្ តំងពីលែើររហូត្ែល់ទី្បំផ ត្ រ៊ឺ តំងពី  វជិាា  លៅតរ
លំដ្ឋប់រហូត្ែល់ ជោ ររណ ជាទី្បំផ ត្ ។ 
 ២. រជឈបរលិយសាន ន លោរលទ្សទ ជាោរសប្រដង ងគរបស់ 
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បែិចាសរ បាទ្ពីគ្ត្ង់កណាដ លរហូត្ែល់ទី្បំផ ត្ រ៊ឺ លវទ្ទ លៅតរ
លំដ្ឋប់រហូត្ែល់ ជោ ររណ ។ 
 ៣. បរលិយសានអាទិ្បែិលោរលទ្សទ ជាោរសប្រដង ងគរបស់
បែិចាសរ បាទ្ពីគ្ត្ង់ទី្បំផ ត្ បរញ្ញា សលៅខាងលែើរ រ៊ឺ តំងពី ជោ 
ររណ បរញ្ញា សលៅតរលដំ្ឋប់ែល់  វជិាា  ជាទី្បំផ ត្ ។ 
 ៤. រជឈអាទិ្បែិលោរលទ្សទ ជាោរសប្រដង ងគរបស់បែិចាសរ -
បាទ្ ពីគ្ត្ង់កណាដ លបរញ្ញា សលៅខាងលែើរ រ៊ឺ តំងពី ត្ណាា  បរញ្ញា ស
លៅតរលំដ្ឋប់រហូត្ែល់  វជិាា  ជាទី្បំផ ត្ ។ 
 

ច្ហតុ្ប្ដលព្ទង់្សប្ម្េង្ច្ទសនា ៤ ន័យ 

១. សប្រដងអាទិ្បរលិយសាន ន លោរលទ្សទ 
 លែើរបីពនយល់ោរលកើត្លឡើងរបស់សត្ាោំង   ឱ្យែឹងថាោរ
លកើត្របស់សត្ាោំង  លទោះ រប្រងអាស្ស័ លហត្ លដ្ឋ ចំលព្វោះរបស់
ខាួនៗ រា៉ាង ។ 
 លែើរបីឱ្យគ្ជាបែល់ោរលកើត្លឡើងរបស់លហត្ លផសងៗ ោំងលទោះថា
នឹងគ្តូ្វលកើត្ លហើ គ្បគ្ពឹត្តលៅតរលដំ្ឋប់រា៉ាងលទ្ៀត្ ។ 

នឹងរិនបាន ល់ខ សថា ម្ចនអាទិ្លទ្ពបណាដ លឱ្យលកើត្នឹង
បណាដ លឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅតរបញ្ញា របស់អាទិ្លទ្ពបានរា៉ាងលទ្ៀត្ ។ 
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២. សប្រដងរជឈបរលិយសាន ន លោរលទ្សទ 
 លែើរបីគ្បលយជន៍ែល់ប រគលពួកខាោះប្ែលរិនលជឿថា ោលសត្ា
ោំង  សាា ប់លៅលហើ នឹងលកើត្កន ងភពខាងរ ខលទ្ៀត្ ។ 
 
ោលសាងបចា បបននលហត្ ទ្ ក ផលកន ង ទរត្នឹងគ្តូ្វម្ចនពិត្គ្បាកែ 

 លែើរបីនឹងឱ្យបានគ្ជាបបចា បបននលហត្  ៥ យ៉ាង រ៊ឺ ត្ណាា  ឧបាោន 
ករោភវៈ  វជិាា  និងសង្កខ រ ប្ែលកំព ងលកើត្លៅជារួ ល ើង ។ 
 ោលម្ចនបចា បបននលហត្ លហើ  ផលកន ង ទរត្គ្តូ្វម្ចនពិត្
គ្បាកែ រ៊ឺ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ ប្ែលលៅថា 
រូបទរខនធ ៥ របស់សត្ាោំង  លទោះឯង ។ 
 

៣. សប្រដងបរលិយសានអាទិ្បែិលោរលទ្សទ 
 លែើរបីឱ្យប រគលោំង  បានល ើញធរ៌ប្ែលជាលហត្ ក្នលសចកដី
ទ្ កខតរលំដ្ឋប់ តំងពី ជាតិ្ រហូត្ែល់  វជិាា  រ៊ឺ ឱ្យែឹងថា លសចកដីទ្ កខ
ប្ែលសត្ាោំង  បានទ្ទួ្លោល់ក្េៃលនោះម្ចន ជោ ររណ លសាក 
បរលិទ្វ ទ្ កខ លោរនសស ឧបាយស ោំងលនោះគ្បាកែលឡើងបានលដ្ឋ 
អាស្ស័  ជាតិ្ ជាលហត្  លបើរិនម្ចនជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លហើ ទ្ កខោំងលនោះ
ក៏លកើត្លឡើងរិនបាន ។ 
 ោលល ើញជាតិ្លហើ  ក៏នឹងលធាើឱ្យល ើញលហត្ ប្ែលលធាើឱ្យជាតិ្
លកើត្លឡើង រ៊ឺ ករោភវ ។ 
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 ោលល ើញករោភវៈលហើ  ក៏រប្រងល ើញលហត្ ប្ែលលធាើឱ្យករោភវៈ
លកើត្លឡើង រ៊ឺ ឧបាោន ។ 
 ោលល ើញឧបាោនលហើ  ក៏ឱ្យល ើញលហត្ ប្ែលជាប់ត្គន តរ
លំដ្ឋប់លៅែល់  វជិាា  ។ 
 ោលល ើញ វជិាា លហើ  ក៏នឹងបានែឹងថា  វជិាា  លនោះជាគ្បោន
ក្នលហត្ ោំងពួង ។ 
 

៤. សប្រដងរជឈអាទិ្បែិលោរលទ្សទ 
 ក៏លែើរបីគ្បលយជន៍ឱ្យែឹងែល់លហត្ ផលតរលំដ្ឋប់ ប្ែលជា
សរ ដ្ឋា នរបស់អាហារោំង ៤ ប្ែលជា នកទំរបស់សត្ាោំង  តំង
ពី តី្ត្ភពរហូត្ែល់បចា បបននភព រ៊ឺ ោងោ របស់សត្ាោំង   
តំងលៅបានចលគ្រើនធំោត់្លឡើងបាន ក៏លដ្ឋ អាស្ស័ អាហារលផសងៗ 
រ៊ឺ កវលិង្កា ោហារ ជា នកទំប្ត្រា៉ាងលទោះឯង ។ 
 សត្ាោំង  ប្ែលម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា ស ខ ទ្ កខ គ្បលងើ ៗ 
បានលទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័  ផសាហារ ជា នកទំរក ។ 
 សត្ាោំង  ប្ែលលធាើោរង្ករលផសងៗ បាន ោំងផាូវលអ និងផាូវ
រិនលអលទោះ លដ្ឋ រលទសលញ្ា ត្ទហារជា នកទំ ។ 
 សត្ាោំង  ប្ែលលកើត្លឡើងរក និងម្ចនប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ 
 ណាដ ត្ ោ  លភទ្ប រស លភទ្ស្រសតីគ្បាកែបាន ក៏លដ្ឋ អាស្ស័ 
បែិសនធិវញិ្ញា ណជា នកទំ សគ្ម្ចប់កន ងបវត្តិោល លសចកដីលគ្ត្ក រ 
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លសចកដីរិនលគ្ត្ក រ លសចកដី ល់ល ើញខ ស លសចកដីគ្ជោះថាា  លរតត  
ករ ណា និងម្ចនបញ្ញា ជាលែើរ លកើត្លឡើងបាន ក៏លដ្ឋ អាស្ស័ 
បវត្តិវញិ្ញា ណជា នកទំ រ៊ឺ វញិ្ញា ណាហារ ។ 
 អាហារោំង ៤ ប្ែលជា នកទំសត្ាោំង  ឱ្យលកើត្លឡើង និង
តំងលៅបាន លធាើកិចាោរង្ករលផសងៗ លៅរហូត្ែល់ ស់ជីវតិ្លទោះ នឹងលកើត្
លឡើងបានក៏គ្តូ្វអាស្ស័  ត្ណាា  ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ ត្ណាា នឹងលកើត្លឡើង
បានក៏លដ្ឋ អាស្ស័  លវទ្ទ ជាលហត្  លវទ្ទនឹងលកើត្លឡើងបានក៏គ្តូ្វ
អាស្ស័  ផសស ជាលហត្  ផសសៈនឹងលកើត្លឡើងបានក៏គ្តូ្វអាស្ស័  
ស  ត្ន ជាលហត្  ស  ត្នៈនឹងលកើត្លឡើងបានក៏គ្តូ្វអាស្ស័  
ទររូប ជាលហត្  ទររូបនឹងលកើត្លឡើងបានក៏គ្តូ្វអាស្ស័  វញិ្ញា ណ 
ជាលហត្  វញិ្ញា ណនឹងលកើត្លឡើងបានក៏គ្តូ្វអាស្ស័  សង្កខ រ ជាលហត្  
សង្កខ រនឹងលកើត្លឡើងបានក៏គ្តូ្វអាស្ស ័  វជិាា  ជាលហត្  បង្កា ញឱ្យល ើញ
លហត្ ផលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរលំដ្ឋប់ លដ្ឋ កំណត់្ពិចារណាអាហារ ៤ 
ជាលគល ។ 
 រួរលសចកដីថា បែិចាសរ បាទ្ធរ៌លនោះ ជាសរនតភទ្ោកធរ៌ រ៊ឺ ជា
ធរ៌ប្ែលម្ចនលសចកដីលអយ៉ាងបរបូិណ៌ លគ្ព្វោះរិនថានឹងសប្រដងលដ្ឋ 
ន័ ណាកដី  នកសាដ ប់រប្រងសលគ្រចគ្បលយជន៍ រ៊ឺ បានកំណត់្ែឹងទ្ កខ 
លោះសរ ទ្ ៈ ល ើញចាស់កន ងនិលោធ ចលគ្រើនររគ លហើ ចូលែល់
គ្ពោះនិព្វា នបាន សំលៅែល់ បែិចាសរ បាទ្ធរ៌លនោះ ជាអាររោណ៍របស់
បញ្ញា  រ៊ឺ វបិសសទភូរិប្ែលនឹងឱ្យចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នបានលទោះឯង ។ 
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  ធិបា បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ៣ ន័  តរលសចកដីក្ន
 ភិធរោត្ថសងគហៈថា ត្ត្ថ ត្លយ  ោធ  ។ល។ រហូត្ែល់ លទ្ា រូោនិ ច 
លវទិ្ត្ព្វា និ ។ បានែល់  ោធ  ៣,  ងគ ១២, អាោរ ២០, សនធិ ៣, សលងខប ៤, 
វែដ ៣, និងរូល ២, ែូចត្លៅលនោះ ។ 
 

អទាធ  ៣ 
  ោធ  ប្គ្បថា ោល ជាោលបញ្ាត្តិរិនម្ចន ងគធរ៌បររត្ថលដ្ឋ 
ចំលព្វោះ ប្ត្កន ងបែិចាសរ បាទ្ធរ៌លនោះ សំលៅ ក ងគធរ៌ ប្ែលលកើត្កន ង
ោលោំង ៣ រ៊ឺ 
  តី្ត្ ោធ   ងគធរ៌កន ងបែិចាសរ បាទ្ បានែល់  វជិាា  សង្កខ រ 
ជា តី្ត្ោល ។ 
  ទរត្ ោធ   ងគធរ៌បានែល់ ជាតិ្ ជោ ររណ ជា ទរត្
ោល ។ 
 បចា បបនន ោធ   ងគធរ៌បានែល់ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្ន 
ផសស លវទ្ទ ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវ ជាបចា បបននោល ។ 
 

អង្គ ១២ 
 ងគ សលំៅ ក  ងគធរ៌ប្ែលជាចំប្ណកគ្បកបរបស់បែិចាសរ បាទ្

ធរ៌ ប្ែលលធាើឱ្យវលិវល់រិនម្ចនទី្បំផ ត្បាន ែូចចំប្ណកគ្បកបរបស់
កង់ប្ែលលធាើឱ្យកង់វលិលៅបានែូលចាន ោះ  ងគលនោះលទ្ើបជាចំប្ណកសំខាន់ 
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កន ងោរវលិវល់លកើត្សាា ប់របស់សត្ា ប្ែលលៅថា ភវចគ្ក ។ 
សគ្ម្ចប់បែិចាសរ បាទ្  ងគ ១២ លនោះ សប្រដងន័ ទ្ កលហើ កន ង

ខាងលែើរលទោះឯង ។ 
 
ច្ោក្ បរចិ្ទវ ជាច្ដើម្មិ្នចាត់្ជាអង្គបដិឆចសមុ្បាទ 
បែិចាសរ បាទ្ ងគទី្ ១២ បានែល់ ជោររណ ត្ពីលទោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគ

គ្ទ្ង់លទ្សទែល់ផលធរ៌ ៥ យ៉ាងលទ្ៀត្ រ៊ឺ លសាកៈ បរលិទ្វៈ ទ្ កខៈ 
លោរនសសៈ និងឧបាយសៈ ប្ត្ផលធរ៌ោំង ៥ យ៉ាងលនោះរិនោប់ចូល
ជា ងគរបស់បែិចាសរ បាទ្លដ្ឋ ចំលព្វោះលទ្ ោំងលនោះលគ្ព្វោះផលធរ៌ោងំ 
៥ យ៉ាងលនោះ លកើត្លឡើងែល់ប រគលរិនទូ្លៅ ែូចជាពួករូបគ្ពហោនិង
 រូបគ្ពហោ ២ ពួកលនោះ សូរបីម្ចន វជិាា ជាលែើរ រហូត្ែល់ជោររណៈកដ ី
ប្ត្លសាកៈជាលែើរ រប្រងរិនលកើត្ លដ្ឋ  ំណាចឈានក សលប្ែល
អាចគ្របសងាត់្ោរោរៈជាវកិខរភនបបហានលហើ  ។ 
 រន សសប្ែលជាគ្ពោះ ទគរី និង នកសលគ្រចឈាន ភិញ្ញា ោំង
លនោះ  វជិាា  ជាលែើររហូត្ែល់ ជោររណ ក៏លកើត្បាន ប្ត្លសាកៈ បរលិទ្វៈ 
លោរនសសៈ ឧបាយសៈ ោំង ៤ យ៉ាងលនោះលកើត្រិនបាន លកើត្បានប្ត្
ទ្ កខ (ទ្ កខោ ) ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
  នកបានចលគ្រើនវបិសសទករោដ្ឋា ន រហូត្បានវបិសសទញាណ
ថាន ក់ខពស់ និងគ្ពោះលសាតបនន គ្ពោះសកោគរី ោំងលនោះឧបាយសៈ 
លកើត្រិនបាន  ងគបែិចាសរ បាទ្លគ្ៅពីលទោះលកើត្បាន ។ 
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 លដ្ឋ លហត្ លនោះលទ្ើបរិនោប់ជា ងគលដ្ឋ ចំលព្វោះ ប្ត្ក៏ជាផល
ប្ែលលកើត្ ំពីជាតិ្ ជាលហត្ ែូចគន  លសាកៈ បរលិទ្វៈជាលែើរ លៅថា 
និសសនោផល រ៊ឺ ផលចំប្ណកខាងច ង ។ 
 ចំប្ណកជោររណៈ ប្ែលលៅថា វបិាកផល រ៊ឺ ជាផលលដ្ឋ 
គ្ត្ង់របស់ជាតិ្ ។ 

គាថាសង្គហទី ២ 
 ២.  តី្លត្ លហត្លវ បញ្ា      ឥោនិ ផលបញ្ា កំ 
      ឥោនិ លហត្លវ បញ្ា      អា តឹ្ ផលបញ្ា កនតិ  
      វសីតោោ តិ្សនធិ         ចត្ សលងខបា ច ភវនតិ ។ 
 ប្គ្បថា អាោរម្ចន ២០ សនធិម្ចន ៣ សលងខបម្ចន ៤ រ៊ឺ 
លហត្ កន ង តី្ត្ម្ចន ៥ ផលកន ងបចា បបននម្ចន ៥ លហត្ កន ងបចា បបននម្ចន 
៥ និងផលកន ង ទរត្ម្ចន ៥ ។ 
 

វីសោការា អាោរ ២០ 
 កន ងបែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ម្ចន ងគ ១២ ោល ៣ រ៊ឺ  តី្ត្  ទរត្ 
បចា បបនន ប្ត្ោលសប្រដងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់បែិចាសរ បាទ្ លដ្ឋ 
សភាពជាលហត្ ផលជាប់គន រវង តី្ត្លហត្  ជារួ បចា បបននផល និង
បចា បបននលហត្  ជារួ  ទរត្ផល ម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ ២០ យ៉ាង រ៊ឺ 
  តី្ត្លហត្  ៥ បានែល់  វជិាា  សង្កខ រ ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ ។  
 បចា បបននផល ៥ បានែល់ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ 
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 លវទ្ទ ។ 
 បចា បបននលហត្  ៥ បានែល់ ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ  វជិាា  សង្កខ រ ។ 
  ទរត្ផល ៥ បានែល់ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ 
លវទ្ទ ។ 
 ប្ែលជាសភាវធរ៌របស់ជាតិ្ ជោ ររណៈលទោះឯង លគ្ព្វោះជាតិ្ 
ជោ ររណៈរិនម្ចន ងគធរ៌លដ្ឋ ចំលព្វោះ គ្តឹ្រប្ត្ជាអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
របស់វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ ែូចលព្វលរកលហើ  ។ 
 

តិ្សនធិ សនធិ ៣ 
 សនធិ ប្គ្បថា ោរបនត ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 សនធី លត្ = សនធិ ោរបនតរវងលហត្ និងផល និងផលជារួ 
លហត្  លឈាោ ោះថា សនធិ ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  
 សនធី នតិ លហត្ ផលធម្ចោ  ឯតថ តិ្ = សនធិ  ធរ៌ប្ែលជាលហត្  និង
ផល របបីត្គន កន ងទី្លទោះ ែូលចាន ោះកន ងទី្រវងត្គន លទោះ លឈាោ ោះថា សនធិ ។ 
 កន ង ងគបែិចាសរ បាទ្ ១២ ោលលព្វលលដ្ឋ ោរបនតគន  ម្ចន 
៣ រ៊ឺ  
 ១. រវង សង្កខ រ និងវញិ្ញា ណ ប្ែលជា តី្ត្លហត្ និងបចា បបនន
ផល ។ 
 ២. រវង លវទ្ទ និងត្ណាា  ប្ែលជាបចា បបននផលនិងបចា បបនន
លហត្  ។ 
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 ៣. រវង ករោភវៈ និងជាតិ្ ប្ែលជាបចា បបននលហត្  និង ទរត្
ផល ។ 

ឆតុ្សច្ង្ខបា សលងខប ៤ 
 ព្វកយថា សលងខប ប្គ្បថា រួបរួរទ្ កលដ្ឋ សលងខបជាពួកៗ ម្ចន
វចនត្ថៈថា 
 សងខិបី នតិ សងគ ានតិ បោនធម្ចោ  ឯតថ តិ្ = សលងខលបា 
  ប្គ្បថា ោររួបរួរធរ៌ប្ែលជាគ្បោន (លហត្  ផល) ទ្ កជាពួកៗ 
កន ងទី្លទោះ ែូលចាន ោះទី្ប្ែលរួបរួរធរ៌ោំងលទោះ លឈាោ ោះថា សលងខប ។ 
 កន ង ងគបែិចាសរ បាទ្ ១២ ោលលព្វលលដ្ឋ សលងខបម្ចន ៤ រ៊ឺ 
 ១.  តី្ត្លហត្  បានែល់  វជិាា  សង្កខ រ ។ 
 ២. បចា បបននផល បានែល់ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ 
 លវទ្ទ ។ 
 ៣. បចា បបននលហត្  បានែល់ ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ ។ 
 ៤.  ទរត្ផល បានែល់ ជាតិ្ ជោ ររណៈ ។ 
 សគ្ម្ចប់លសាកៈ បរលិទ្វៈ ទ្ កខ លោរនសសៈ ឧបាយសៈ ោំង ៥ លនោះ 
សលរង្កគ ោះចូលកន ងសលងខបទី្ ៤ រ៊ឺ  ទរត្ផល ។ 
 

តី្ណិវោេ និ វែដ ៣ 
 វែដ ប្គ្បថា ោរវលិ ែូចជាោរវលិរបស់កង់ សំលៅ ក ធរ៌ 
ប្ែលលកើត្លឡើងលរឿ ៗ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
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 វែដនតិ ប នបប នំ អាវែដនតីតិ្ = វែដំ 
 ធរ៌ោងំ  ណា រប្រងវលិលៅលរឿ ៗ ែូលចាន ោះធរ៌ោំង  
លទោះ លឈាោ ោះថា វែដៈ បានែល់ វែដធរ៌ ៣ គ្បោរ  
 

វដេធម៌្ ៣ ព្បការ 
 ១. កិលលសវែដ បានែល់  វជិាា  ត្ណាា  ឧបាោន ។ 

២. ករោវែដ បានែល ់ករោភវៈ សង្កខ រ ។ 
៣. វបិាកវែដ បានែល់ ឧបបត្តិភវៈ រ៊ឺ វញិ្ញា ណ ទររូប 

ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ និងជាតិ្ ជោ ររណៈ ។ 
ធរោតសត្ាោំង  ប្ែលលៅវលិវល់លកើត្សាា ប់ លៅកន ងសងារ

វែដលនោះ លវៀរប្ត្គ្ពោះ រហនតលចញលហើ  វែដៈោំង ៣ គ្បោរ រប្រងម្ចន
គ្រប់បរបូិណ៌ រ៊ឺ  

កិលលសវែដ បានែល់ លសចកដីលោភ លសចកដីលគ្ោធ លសចកដីវលងាង
ោរ ល់ល ើញខ សជាលែើរ ប្ែលលកើត្លៅកន ងចិត្តរបស់សត្ាោំង   
លធាើឱ្យចិត្តលៅហោង លៅដ គ្កហា  រដងក៏ចូលចិត្ត រដងក៏រិនចូលចិត្ត
លរឿ ៗ ោំងលនោះជាកិលលសវែដៈ កិលលសវែដៈប្ែលជាបចា័ ឱ្យលកើត្ ករោ 
លដ្ឋ គ្ត្ង់លទោះបានែល់  វជិាា  ត្ណាា  និងទិ្ែាិ ។ 

ករោវែដ បានែល់ ោរលធាើលអ លធាើអាគ្កក់ ប្ែលរន សសល ើង 
លធាើែប្ែលៗ ោល់ក្េៃលនោះ លនោះជាករោវែដៈ រ៊ឺ ោរវលិវល់របស់ករោ បាន
ែល់  ក សលករោ និងលោកិ ក សលករោ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 141 - 

វបិាកវែដ បានែល់ រូបទរខនធ ៥ របស់សត្ាោំង   ប្ែល
លៅវលិវល់លកើត្សាា ប់លៅកន ងវែដទ្ កខលទោះឯង ។ 

វែដធរ៌ោំង ៣ គ្បោរលនោះ រប្រងវលិវល់ជាលហត្  ជាផល ជាប់ត្
គន គ្រប់ភពគ្រប់ជាតិ្រិនម្ចនទី្បំផ ត្ លព្វលរ៊ឺ ោលរន សសល ើងម្ចន
លសចកដីលោភ លសចកដីលគ្ោធ លសចកដីវលងាង ឬោរ ល់ល ើញខ ស
លៅកន ងចិត្តរបស់ខាួន លដ្ឋ  ំណាចកិលលសវែដៈ រប្រងលធាើឱ្យ នកលទោះ 
ម្ចនោរលធាើតរផាូវោ  វចា ចិត្ត ប្ែលលអខាោះរិនលអខាោះ ជាប ណយជាបាប 
លដ្ឋ  ំណាចរបស់ករោវែដៈ ោរលធាើលផសងៗ ោំងលនោះ នឹងជាលហត្ ឱ្យ
លកើត្ផលត្លៅកន ង ទរត្ ោលសាា ប់ពីភពលនោះលៅលហើ  ក៏នឹងលៅ
លកើត្េោីកន ង ៣១ ភូរិ តរសររួរែល់ោរលធាើរបស់ខាួន ។ 

ោរលកើត្េោីរបស់រូបទរខនធ ៥ ប្ែលលៅថា សត្ាោំង   
លនោះជាវបិាកវែដៈ ។ 

ោលវបិាកវែដៈលកើត្លឡើងលហើ  ក៏ជាទី្អាស្ស័ របស់កិលលស
ម្ចនទិ្ែាិកិលលសជាលែើរ គ្បោន់រូបទរខនធ ៥ រ៊ឺ វបិាកវែដៈលទោះ 
សម្ចគ ល់ខ សរិត្ថា ជា តត តួ្ខាួន នឹងគ្បាថាន ោរលទ្ៀងោត់្ លសចកដីស ខ
ស្សួលត្លៅលទ្ៀត្ ជាលហត្ ឱ្យខាល់ខាា   លធាើករោប្ែលជាប ណយជាបាប 
វលិវល់លៅែូលចនោះ រិនម្ចនទី្បំផ ត្ ។ 
 ឧបម្ចលសចកដីវលិវល់របស់វែដធរ៌ោំង ៣ គ្បោរលនោះ ែូចោរ
គ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លែើរលឈើ ប្ែលបនតពូជលៅលរឿ ៗ រ៊ឺ លែើរលឈើលកើត្
លឡើងបាន លគ្ព្វោះអាស្ស័ គ្គប់ គ្គប់លកើត្លឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័ 
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ជាតិ្ជ័រ ជាតិ្ជ័រលកើត្លឡើងបាន លគ្ព្វោះអាស្ស័ លែើរ ោលលគ្បៀបវែដៈ
ោំង ៣ លនោះលហើ  វបិាកវែដៈែូចជាលែើរ កិលលសវែដៈែូចជាជាតិ្ជ័រ 
ករោវែដៈែូចជាគ្គប់ ។ 
 កន ងវែដៈោំង ៣ យ៉ាងលនោះ កិលលសវែដៈជាតួ្សំខាន់ជាទី្បំផ ត្ 
ែូលចាន ោះោរទ្ម្ចា  វែដៈ លែើរបីរិនឱ្យវលិវល់ត្លៅលទ្ៀត្ លទ្ើបគ្តូ្វទ្ម្ចា  
កិលលសវែដៈ នឹងោលគ្តូ្វកិលលសវែដៈទ្ម្ចា  លហើ  ករោវែដៈនិងវបិាកវែដៈ 
ោំង ២ លនោះ ក៏នឹងទ្ម្ចា  លៅផងប្ែរ លទ្ើប ស់លហត្ បចា័ ប្ែលនឹង
លធាើឱ្យលកើត្លទ្ៀត្ ។ 
 

ច្ទាមូ្លានិ រូល ២ 
 ព្វកយថា រូល ប្គ្បថា ឫសរល់ ជាទី្តំង ឬជាលែើរលហត្  
ក្នវែដទ្ កខោំងពួង ។  ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 រូល នតិ សលពាបិ វែដធម្ចោ  តិ្ែានតិ ឯតថ តិ្ = រូោនិ 
 ប្គ្បថា វែដធរ៌ោំង   រប្រងតំងលៅកន ងទី្លទោះ ែូលចាន ោះធរ៌
ប្ែលជាទី្តំងរបស់វែដធរ៌ោំងលទោះ លឈាោ ោះថា រូល ឬ 
 រូល នតិ បតិ្ែាហនតិ វែដធម្ចោ  ឯលត្ហីតិ្ = រូោនិ 
 ប្គ្បថា វែដធរ៌ រប្រងតំងលៅបានលដ្ឋ អាស្ស័ ធរ៌ោំងលទោះ 
ែូលចាន ោះធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យវែដធរ៌តងំលៅបានោំងលទោះ លឈាោ ោះថា 
រូល បានែល់  វជិាា  និង ត្ណាា  ។ 
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ភវឆព្ក្ ២ 
 ភវចគ្ក ប្គ្បថា វលិវល់លៅកន ងភពលផសងៗ ប្ែលម្ចនលសចកដីែូច 
គន នឹងបែិចាសរ បាទ្លទោះឯង ។ 
 កន ងបែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ប្ចកភវចគ្កលចញជា ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ប ពានតភវចកា ជាភវចគ្កែំបូង រ៊ឺ ោប់តំងពី តី្ត្លហត្  
ែល់បចា បបននផល ោលលព្វលតរ ងគបែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ម្ចន ងគ ៧ 
បានែល់  វជិាា  សង្កខ រ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ 
និងលវទ្ទ កន ងភវចគ្កលនោះម្ចន  វជិាា  ជាលែើរលហត្ ទំឱ្យែល់លវទ្ទ ។ 
 ២.  បរនតភវចកា ជាភវចគ្កលគ្ោ  រ៊ឺ ោប់តំងពីបចា បបននលហត្  
លៅែល់ ទរត្ផល  ោលលព្វលលដ្ឋ បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ម្ចន ងគ 
៥ បានែល់ ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ ជាតិ្ ជោររណៈ កន ងភវចគ្ក
លនោះម្ចន ត្ណាា  ជាលហត្ ទំឱ្យែល់ ជោររណ ។ 
 កន ងប ពានតភវចគ្ក សំលៅ ក ចំលព្វោះ ងគប្ែលគ្បាកែលចញរ ខ 
 វជិាា  សង្កខ រ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ និងកន ង
ខណៈប្ែលភវចគ្កែំបូងលនោះ វលិលៅលទោះ ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ ជាតិ្ 
ជោររណៈ ប្ែលជាភវចគ្កលគ្ោ ក៏វលិលៅតរផងប្ែរ បានលសចកដីថា  
 សត្ាោំង  ប្ែលលកើត្លៅកន ងបចា បបននភពលនោះ រប្រងលកើត្
លឡើងលដ្ឋ  ំណាចរបស់ វជិាា ជា នកទំ និងម្ចនសង្កខ រជា នកចាត់្
ប្ចងប្ែលលៅកន ងភពរ ន ។ 
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 ែូលចាន ោះ  វជិាា  លទ្ើបលៅថា ប ពានតរូល ោលម្ចន វជិាា  ជា នកទ ំ
ម្ចនសង្កខ រជា នកចាត់្ប្ចងលហើ  កន ងភពលទោះក៏គ្តូ្វម្ចន ត្ណាា  
ឧបាោន ករោភវៈ លកើត្លឡើងផង លគ្ព្វោះ វជិាា  នកបិទ្បាំងរិនឱ្យល ើញ
លោស និងរិនឱ្យល ើញធរ៌ប្ែលជាលសចកដីពិត្ លទ្ើបលធាើឱ្យ នកលទោះលកើត្
លសចកដីលគ្ត្ក រចង់បាន ោរ ល់ល ើញខ ស ោរគ្បោន់ម្ចំលឡើង 
និងលធាើោរលផសងៗ លដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត ជាក សលខាោះ  ក សលខាោះ 
តរបំណងរបស់ ត្ណាា  ឧបាោន ឱ្យសលគ្រច លដ្ឋ ម្ចនសង្កខ រជា នក
ចាត់្ប្ចងឱ្យលធាើ ។ 
 សគ្ម្ចប់ោងោ របស់សត្ាោំង   ប្ែលលកើត្លៅកន ង
បចា បបននភពលនោះ បានែល់ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ 
រវងប្ែលលៅម្ចនជីវតិ្ោងោ របស់សត្ាោំង  លទោះ គ្តូ្វម្ចនោរ
ប្គ្បគ្បួលលៅតរធរោជាតិ្ រ៊ឺ ពីលកោង លៅវ ័ជំទ្ង់ ពីវ ័ជំទ្ង់ លៅ
កំលោោះគ្ករ ំ ពីកំលោោះគ្ករ ំ លៅវ ័ចាស់ជោ សក់សាូវ លធោញបាក់ 
ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវ េ ច ោះជាលំដ្ឋប់ និងទី្បំផ ត្ែល់នូវោលកិរយិ
កន ងជាតិ្លទោះ ។ 
 ោលវញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ លផដើរគ្បាកែ
លឡើងកន ងភពេោី ជាតិ្ ក៏សលគ្រចលៅកន ងោលលទោះ លហើ លទ្ើបលព្វលថា
ោល វជិាា  សង្កខ រ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ 
 ងគោំង ៧ លនោះ វលិលៅកន ងប ពានតភវចគ្ក ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ 
ជាតិ្ ជោររណៈ  ងគោំង ៥ លនោះ ក៏រប្រងវលិលៅតរផងប្ែរ ។ 
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 ចំប្ណកកន ង បរនតភវចគ្ក សំលៅ ក ប្ត្ចំលព្វោះ ងគប្ែលគ្បាកែ
លចញរ ខែូចគន  ប្ត្កន ងខណៈប្ែល ងគ ៥ វលិលៅលទោះ  វជិាា  សង្កខ រ 
វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ ោំង ៧ លនោះក៏វលិលៅ
តរផងប្ែរ ។ 
 លសចកដីថា សត្ាោំង  ប្ែលនឹងលៅលកើត្កន ងភពខាងរ ខលទោះ 
រប្រងលៅលកើត្លដ្ឋ  ំណាចក្នត្ណាា ជា នកទំ និងម្ចនឧបាោន 
ករោភវៈ ជា នកជួ  ។  
 ែូលចាន ោះ ត្ណាា  លទ្ើបលៅថា  បរនតរូល និងសត្ាោំង  ប្ែល
គ្បាកែកន ងលោកលនោះ លវៀរប្ត្គ្ពោះ រហនតលចញ លគ្ៅពីលទោះ រប្រងម្ចន
ោរលធាើលផសងៗ លដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរោរលពញចិត្ត 
ោរគ្បោន់ម្ចំ ោរ ល់ល ើញខ ស ប្ែលម្ចនជាគ្បចំាកន ងខាួន ប្ែល
លៅថា ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ និងលគ្ព្វោះោរលពញចិត្ត គ្បោន់ម្ចំ ោរ
 ល់ល ើញខ សកន ងវត្ថ លផសងៗ ោំងលនោះលកើត្លឡើងផង លគ្ព្វោះ នកលទោះរិន
ល ើញលោស ឬរិនល ើញសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្ ប្ែលលៅថា  វជិាា  
ជា នកបិទ្បំាង និងម្ចនសង្កខ រ រ៊ឺ ប ពាលចត្ទជា នកជំរ ញឱ្យលធាើោរង្ករ
លផសងៗ ឱ្យសលគ្រចតរបំណង ។ 
 ែូលចាន ោះ ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ ប្ែលជាតួ្សំខាន់កន ង បរនតភវ
ចគ្ក លទ្ើបម្ចន  វជិាា  សង្កខ រ វលិលៅតរផងប្ែរ ។ 
 សគ្ម្ចប់វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ ប្ែលវលិ
លៅតរជាតិ្ ជោររណៈ លៅផងលទោះ រ៊ឺ សត្ាោំង  ប្ែលម្ចន
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ោរលធាើលផសងៗ លដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត ជាក សលខាោះ  ក សលខាោះ 
តរ ំណាចរបស់ត្ណាា  ឧបាោន ជាគ្បចាំលទោះ ោលសាា ប់ពីលោក
លនោះលៅលហើ  ក៏គ្តូ្វលៅលកើត្កន ងភពណារួ  និងោលម្ចនោរលកើត្
លហើ  ោរចាស់ ោរសាា ប់ ក៏គ្តូ្វគ្បាកែលឡើងតរលំដ្ឋប់ោរលកើត្ ចាស់ 
ឈ៊ឺ សាា ប់ ប្ែលលៅថា ជាតិ្ ជោររណៈលនោះ ក៏បានែល់ វញិ្ញា ណ 
ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទលទោះឯងប្ែលជា នកលកើត្ ចាស់ 
ឈ៊ឺ សាា ប់ ។ 

លដ្ឋ លហត្ លនោះ លទ្ើបលព្វលថា ោលត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ 
ជាតិ្ ជោររណៈ  ងគោងំ ៥ លនោះរប្រងវលិលៅកន ង បរនតភវចគ្ក  វជិាា  
សង្កខ រ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ  ងគោំង ៧ 
លនោះក៏រប្រងវលិលៅតរផងប្ែរ ។ 
 ោលពិចារណាប ពានតភវចគ្ក និង បរនតភវចគ្កោំង ២ ប្ផនកលនោះ
លហើ នឹងល ើញថា  វជិាា  សង្កខ រ និងត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ ប្ែល
លកើត្កន ងភពរ នលទោះ សលរង្កគ ោះចូលកន ងប ពានតភវចគ្ក ។ 
 ចំប្ណកត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈ និង វជិាា  សង្កខ រ ប្ែលលកើត្លៅ
កន ងភពលនោះសលរង្កគ ោះចូលកន ង  បរនតភវចគ្ក ។ 
 សគ្ម្ចប់វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ និងជាតិ្ 
ជោររណៈប្ែលបានែល់សត្ាោំង   តំងពីលកើត្រករហូត្ែល់
សាា ប់កន ងបចា បបននភពលនោះ សលរង្កគ ោះចូលកន ង ប ពានតភវចគ្ក ។ 
 ជាតិ្ ជោររណៈ និងវញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ 
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 លវទ្ទប្ែលនឹងលកើត្ភពេោីកន ងោលខាងរ ខ តំងពីលកើត្រហូត្ែល់សាា ប់
កន ងភពេោីសលរង្កគ ោះចូលកន ង បរនតភវចគ្ក ។ 
 
ច្ហតុ្សលប្ដលបានទទួលអំរីការព្បព្រឹត្តច្ៅរបសភ់វឆព្ក្ 

 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ភវចគ្កោំង ២ តរបែិចាសរ បាទ្លនោះ 
សប្រដងថា ោលម្ចនបចា បបននភពលហើ  ក៏គ្តូ្វម្ចន តី្ត្ភព និង
 ទរត្ភពត្លៅ ប្ែលជាបទ្ពិលសាធន៍ឱ្យល ើញថា បណាដ សត្ា
ោំង  ប្ែលលកើត្លៅកន ងភពលនោះ ោា ប់លកើត្ ោា ប់សាា ប់ កន ង តី្ត្ភព
រកលហើ ោប់ចំនួនរិនបាន និងគ្តូ្វលកើត្គ្តូ្វសាា ប់ត្លៅលទ្ៀត្ោប់រិន
បានែូចគន  ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរវលិវល់សាា ប់លកើត្របស់សត្ាលទោះ រិនគ្តូ្វលៅរក
លហត្ ទី្ែក្ទ្ ម្ចនស្សាប់លហើ កន ងខាួនល ើងលទោះឯង លៅគ្ត្ង់ោរលធាើ
លដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត ប្ែលម្ចន វជិាា  និងត្ណាា ជាលហត្ លទោះឯង 
គ្ពោះ ែាកថាចារយលទ្ើបសប្រដងទ្ កកន ងសលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថា ថា 
  នកប្ែលលធាើទ្ ចារតិ្ ជាលហត្ ទំឱ្យលៅោន់ទ្ រគតិ្ភូរិលទោះ លគ្ព្វោះ
អាស្ស័  វជិាា ជាលហត្ ពិលសស និងត្ណាា ជាលហត្ សារញ្ា ។ 
 ចំប្ណក នកប្ែលលធាើស ចរតិ្ ជាលហត្ ទំលៅោន់ស រតិ្ភូរិលទោះ 
លគ្ព្វោះអាស្ស័ ត្ណាា ជាលហត្ ពិលសស និង វជិាា  ជាលហត្ សារញ្ា ។ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ភវចគ្កប្ែលម្ចនគ្បោនជា នកទំលៅខាងរ ខ 
និងខាងលគ្ោ  បានែល់  វជិាា និងត្ណាា  ប្ែលទំឱ្យសត្ាោំង  
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វលិវល់លៅកន ងទី្ខពស់ខាោះ កន ងទី្ោបខាោះរិនម្ចនទី្បំផ ត្លទោះ លគ្បៀបែូច
រេលភាើងប្ែលម្ចនកាលម្ច៉ាស ីន ២ លៅខាងរ ខនិងខាងលគ្ោ ទំទូ្រេលភាើង
លធាើែំលណើ រគ្ត្ឡប់លៅរកជាលរឿ ៗ លៅខាងរ ខក៏លគ្បើកាលម្ច៉ាស ីន
ខាងរ ខជា នកទំ គ្ត្ឡប់រកលគ្ោ វញិក៏លគ្បើកាលម្ច៉ាស ីនខាងលគ្ោ 
ជា នកទំ ផ្ទា ស់បដូរគន លៅរកយ៉ាងលនោះ  ែីោចារយលទ្ើបសប្រដងោរគ្បគ្ពឹត្ត
លៅរបស់វែដរូលោំង ២ ប្ែលលគ្បៀបែូចរេលភាើងម្ចនកាល ២ លនោះថា  

ឱ្រគចេលទត វ ច រគចេំ      ទ្ សីលសា  រគិលោ រលថា 
ឯវ ំភវរលថា យតិ្      ចិរ ំសំសារ  ញ្ា លស ។ 
ប្គ្បថា រេលភាើងប្ែលម្ចនកាល ២ រ៊ឺ  វជិាា និងត្ណាា  គ្តច់លៅ

រកៗ កន ងេនល់វែដសងារ រ៊ឺ លៅោន់ទ្ រគតិ្ខាោះ ោន់ស រតិ្ខាោះ រហូត្ ស់
ោល ូរ ែូចគន នឹងរេលភាើងប្ែលម្ចនកាល ២ វលិវល់លៅកន ងេនល់ រ៊ឺ 
សងារវែដែូលចាន ោះ ។ 
 សងារវែដ រិនប្រនជាោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គន របស់សត្ា ប រគល
ណាៗ លឡើ  ប្ត្ជាោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គន របស់ខនធ ោត្  អា ត្នៈ  
បែិចាសរ បាទ្លទោះឯង ។ 

គ្ពោះព ទ្ធលោសាចារយ សប្រដងទ្ កខកន ង ែាសាលិនីថា 
ខទធ នញ្ា  បែិបាែិ            ោត្ អា ត្ទន ច 

  លព្វា ចេិននំ វត្តម្ចទ            សំសាលោតិ្ បវ ចាតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងនិងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់គ្កប្ស 
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 របស់ខនធ ោត្  អា ត្នៈ ោំងលនោះ លៅថា សងារវែដ ។ 

សប្ម្េង្ការោឆ់ឆុះននវដេៈទាងំ្ ៣ និង្សមុ្ោា នរបសអ់វិជាា  
 ោរវលិវល់ក្នសងារវែដដ្ឋច់ច ោះ និងោរចលគ្រើនក្ន វជិាា  ម្ចន
គថាសងគហៈសប្រដងទ្ កែូលចនោះ 

គាថាសង្គហៈទី ៣ 
 ៣. លត្សលរវ ច រូោនំ        និលោលធន និរ ជឈតិ្ 
      ជោររណរ ចាេ             បីឡិតនរភិណា លសា 
      អាសវនំ សរ បាោ        វជិាា  ច បវត្តតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា (វែដៈ) រប្រងរលត់្ លគ្ព្វោះោររលត់្ក្នរូលោំង ២ លទោះ   វជិាា  
រប្រងចលគ្រើនលឡើង លគ្ព្វោះោរលកើត្លឡើងក្នអាសវៈោំង  របស់សត្ា
ោំង   ប្ែលគ្តូ្វជោររណៈនិងលសចកដីលសាកកំព ងលបៀត្លបៀន
ជានិចា ។ 

លសចកដីថា សត្ាោំង  ប្ែលចលគ្រើនលៅកន ងសងារវែដ លដ្ឋ 
រិនម្ចនទី្បំផ ត្លទោះ លគ្ព្វោះ ំណាចក្ន វជិាា និងត្ណាា  ប្ែលជាប្ផនក
កិលលសវែដៈ ោលណា វជិាា និងត្ណាា ោំង ២ លនោះ គ្តូ្វទ្ម្ចា  លដ្ឋ 
 ំណាចក្នបញ្ញា កន ង រហត្តររគលហើ  លសចកដីចលគ្រើនរបស់ទររូប 
ប្ែលបានែល់ ោរវលិវល់របស់សត្ាោំង  លទោះក៏ែល់នូវទី្បំផ ត្ 
ែូចគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ សប្រដងថា 
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 លត្សលរវ ច រូោនំ និលោលធន និរ ជឈតិ្ ប្គ្បថា ោលវែដរូលោំង ២ 
រលត់្ ស់រិនម្ចនសល់ លដ្ឋ  ំណាចក្ន រហត្តររគលហើ  ោរវលិវល់
ក្នបែិចាសរ បាទ្ រ៊ឺ វែដៈោំង ៣ ក៏រប្រងរលត់្ ស់ ។  
 ែូចប្ែលគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់គ្តស់ទ្ កកន ងបែិចាសរ បាទ្ 
បែិលោរលទ្សទថា  
  វជិាា   លត្ាវ  លសសវោិរនិលោោ សង្កខ រនិលោលោ   
ប្គ្បថា ោររលត់្ក្នសង្កខ រ លគ្ព្វោះោរវទិសនិងរលត់្ឥត្លសសសល់
ក្ន វជិាា  ។ 
 លគ្ព្វោះោររលត់្ សក់្ន វជិាា  រិនម្ចនសល់ លដ្ឋ  ំណាច វជិាា  
ប្ែលលឈាោ ោះថា វោិរៈលទោះឯង សង្កខ រ រ៊ឺ ក សលករោនិង ក សល
ករោលទ្ើបរលត់្ ។  

ក្នងុ្សច្មម ហវិច្នាទនីអដាក្ថាសប្ម្តង្ថា 
  ថាបិ រូលល  ន បទ្ោលវ ទ្លឡា    ឆិ្លទន បិ រ លោខ  ប នលទ្វ រ ហតិ្ 
 ឯវរបិ ត្ណាា ន សល   នូហលត្    និពាត្តតិ្ ទ្ កខរិទំ្ ប នបប នំ ។ 
 ប្គ្បថា លគ្បៀបែូចលែើរលឈើោលគ្តូ្វោត់្លហើ  ោលឫសលៅ
រង់វង់រិនម្ចនឧបបទ្វៈ ក៏រប្រងែ ោះលឡើងលទ្ៀត្បាន យ៉ាងណា សូរបីទ្ កខ
លនោះក៏យ៉ាងលទោះ ោលត្ណាា ន សស័ លៅរិនោន់បានែកលឡើងលទ្ 
ក៏រប្រងលកើត្លឡើងលរឿ ៗ ។  

ែូចជាឫសប្កវប្ែលម្ចនឫសក្សបជាបរវិរ លបើលៅតំងម្ចំរិនគ្តូ្វ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 151 - 

បានទ្ម្ចា  លហើ  សូរបីនឹងោត់្លែើរលចញកដី លែើរលឈើលទោះរប្រង
ចលគ្រើនលឡើងបានលទ្ៀត្ែូលចាន ោះ ។ 
 

សម្ុោា នរបសអ់វិជាា  
 សង្កខ រោំង ៣ រ៊ឺ ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ និង
អាលនញ្ញា ភិសង្កខ រ លកើត្លឡើងបានលដ្ឋ អាស្ស័  វជិាា ជាលហត្  លហើ 
 ាីប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្ វជិាា  ។ 

គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយសប្រតងសរ ដ្ឋា នរបស់ វជិាា ទ្ កថា 
 ជោររណរ ចាេ                 បីឡិតនរភិណា លសា 
 អាសវនំ សរ បាោ            វជិាា  ច បវត្តតិ្ ។ 

ប្គ្បថា  វជិាា  រប្រងចលគ្រើនលឡើង លគ្ព្វោះោរលកើត្លឡើងក្នអាសវៈ
ោំង  របស់សត្ាោំង   ប្ែលគ្តូ្វជោររណៈនិងលសចកដីលសាក
កំព ងលបៀត្លបៀនជានិចា ។ 
  វជិាា គ្បាកែលឡើងបានលគ្ព្វោះអាស្ស័ ោរលកើត្លឡើងក្ន អាសវធរ៌ 
ប្ែលលៅកន ងសទដ នរបស់សត្ាោំង    នកប្ែលគ្តូ្វលបៀត្លបៀន
លដ្ឋ ោរចាស់ ោរសាា ប់ និងធរ៌ប្ែលជាលហត្ ក្ន វជិាា  ឬលសចកដីវលងាង 
រ៊ឺ លសាកៈ បរលិទ្វៈ ទ្ កខៈ លោរនសសៈ ឧបាយសៈ ប្ែលលកើត្ម្ចនលរឿ ៗ 
លទោះឯង ។ 
 រ ចាេ  ប្គ្បថា វលងាង កន ងទី្លនោះសំលៅ កធរ៌ ប្ែលជាលហត្ ក្ន 
លសចកដីវលងាង បានែល់ លសាកៈ បរលិទ្វៈ ទ្ កខៈ លោរនសសៈ ឧបាយសៈ 
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កន ងបែិចាសរ បាទ្សប្រដងធរ៌ោំង ៥ យ៉ាងលនោះទ្ កកន ងលំដ្ឋប់ច ង
លគ្ោ  ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ  ងគធរ៌ លសាកៈ លោរនសសៈ ឧបាយសៈ 
ោំង ៣ យ៉ាងលនោះ បានែល់ លោរនសសលវទ្ទនិងលោសលចត្សិក 
ោល នកណាម្ចនលសចកដី លសាកលៅ ខូចចិត្ត ចលងអៀត្ចងអល់ចិត្តលកើត្
លឡើង លម្ចហៈ រ៊ឺ  វជិាា ក៏លកើត្រួរផង និងបរលិទ្វៈ ោរខសឹកខសួលក៏ជាប់
រកពីលោសចិត្ត បាទ្ រប្រងម្ចនលម្ចហៈលកើត្រួរផង ចំប្ណកទ្ កខោ  
ក៏ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ោររិនលពញចិត្ត ប្ែលជាសភាពរបស់លោសរូលចិត្ត 
ខណៈលទោះក៏រប្រងម្ចនលម្ចហរូលចិត្តរួរផង ។ 
 លម្ចហ ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ លសាកៈ បរលិទ្វៈ លោរនសសៈ 
ឧបាយសៈ និងលម្ចហៈប្ែលលកើត្រួរជារួ លោសៈ ប្ែលលកើត្លឡើង
ខាងលគ្ោ  ំពីទ្ កខោ លកើត្លឡើងលទោះ លៅថា  វជិាា  ។ 

គ្ពោះព ទ្ធលោសាចារយលទ្ើបបានសប្រដងទ្ កកន ង បែិចាសរ បាទ្វភិងគ
 ែាកថា ថា   
 ឯត្ថ ហិ លសាកទ្ កខលោរនសស បាយសា  វជិាា    វលិយរិលទ, 
បរលិទ្លវ ច ទរ រូឡាសាតិ្ លត្ស  តវ សិលទ្ធស  សិោធ វ លហាតិ្  វជិាា  ។ 
ប្គ្បថា កន ងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ភវចគ្ក លសាកៈ ទ្ កខៈ លោរនសសៈ 
ឧបាយសៈ រប្រងគ្បកបជារួ  វជិាា ជានិចា និងបរលិទ្វៈរប្រងលកើត្ែល់
ប រគល នកម្ចនលសចកដីវលងាង ែូលចាន ោះោលលសាកៈជាលែើរលកើត្លឡើងលហើ  
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 វជិាា ក៏រប្រងសលគ្រចគ្ពរផងប្ែរ ោលែូលចនោះសរ ដ្ឋា នរបស់លសាកៈ
ជាលែើរ ក៏ជាសរ ដ្ឋា នរបស់ វជិាា ផងប្ែឬ ។ 
 

ក្នងុ្បដិឆចសមុ្បាទសប្ម្េង្ថា 
 ជាតិ្បបចាយ លសាកបរលិទ្វទ្ កខលោរនសស បាយសា សរភវនតិ ។ 
 ប្គ្បថា លសាកៈ បរលិទ្វៈ ទ្ កខៈ លោរនសសៈ ឧបាយសៈ ោំងលនោះ 
លកើត្ម្ចនលគ្ព្វោះជាតិ្ជាបចា័  ។ 
 សូរបី ជាតិ្ ជាលហត្ ែល់លសាកៈ បរលិទ្វៈជាលែើរក៏ពិត្ ប្ត្រិន
ប្រនជាលហត្ ជិត្ គ្តឹ្រប្ត្ជាលហត្ ឆាៃ  ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ជិត្ ក៏រ៊ឺ អាសវធរ៌ ៤ ម្ចនោម្ចសវៈ ភវសវៈ 
ទិ្ដ្ឋា សវៈ និង វជិាា សវៈលទោះឯង ។ 
 ែូចោរលកើត្លឡើងរបស់រន សសោំង   គ្តូ្វអាស្ស័ លហត្ 
ឆាៃ  និងលហត្ ជិត្ោំង ២ គ្បោរ ប្ែលលៅលហត្ ឆាៃ  ថា រូលលហត្  
និងលហត្ ជិត្ថា រូលីលហត្  ។ 
 លហត្ ឆាៃ  លទោះ បានែល់ ោម្ចវចរក សលករោ ប្ែលលធាើទ្ កកន ង
ភពរ នៗ ។ 
 លហត្ ជិត្លទោះ បានែល់ ម្ចតនិងបិត យ៉ាងណារិញ ជាតិ្ជា
លហត្ ឆាៃ   និងអាសវធរ៌ ៤ ជាលហត្ ជិត្របស់លសាកៈ បរលិទ្វៈ ជាលែើរ 
ក៏ឧបលរ យយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 គ្ពោះព ទ្ធលោសាចារយ សប្រដងទ្ កកន ងបែិចាសរ បាទ្វភិងគថា 
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 អាសវសរ ទ្យ លចលត្ លសាោទ្លយ លហានតិ   ប្គ្បថា លសាកៈ 
ជាលែើរលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះោរលកើត្លឡើងរបស់អាសវៈ លទ្ើបោត់្លសចកដី
បានថា អាសវធរ៌ោំង ៤ ជាលហត្ របស់ វជិាា ផង ែូចប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគ
គ្ទ្ង់គ្តស់ថា អាសវសរ ទ្យ  វជិាា សរ ទ្លយ ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើង
ក្ន វជិាា លទោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័ ោរលកើត្លឡើង ក្នអាសវៈជាលហត្  ែូលចាន ោះ
ប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ សប្រដងថា  
 អាសវនំ សរ បាោ  វជិាា  ច បវត្តតិ្ ប្គ្បថា ោរលកើត្លឡើងរបស់
អាសវធរ៌ោំង ៤ ជាលហត្ ឱ្យសលគ្រច វជិាា ផងប្ែរ ព្វកយលព្វលលនោះ 
លទ្ើបជាោរគ្តឹ្រគ្តូ្វ ។ 
 លសាកៈ បរលិទ្វៈជាលែើរ លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ អាសវៈោំង ៤ 
លសចកដីលសាកលៅ ខូចចិត្ត ខសឹកខសួលោំងលនោះជាលែើរ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះ 
ោម្ចសវៈជាលហត្  បានែល់ លសចកដីគ្ព្វត់្គ្បាសចាកវត្ថ ជាទី្ស្ស ញ់ 
ែូចជាម្ចត បិត ភរយិ សាា រី ឬប គ្ត្ធីត គ្តូ្វសាា ប់បាត់្បង់លៅ រប្រង
លកើត្ោរលសាកលៅ ខូចចិត្ត លគ្ព្វោះោរស្ស ញ់ រ៊ឺ ោម្ចសវៈជាលហត្  ។ 
  នកប្ែលម្ចនលសចកដីស ខោ សបា ចិត្ត ោលរកពិចារណា
ែល់ោរចាស់ ោរឈ៊ឺ ោរសាា ប់របស់ខាួន លកើត្លសចកដីអាល័ កន ងជីវតិ្ 
ចិត្តលសា លសាក កលណាដ ចកប្ណដ ង ខាា ច ជាអាោររបស់លសាកៈ បរលិទ្វៈ
ជាលែើរ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័  ភវសវៈជាលហត្  ។ 
  នកប្ែលគ្បោន់ម្ចំកន ងរូបទរខនធ ៥ ថាជា តត តួ្ខាួន ទំ្ន កបំរ ង
រកាោងោ របស់ខាួនផង ថាន ក់េនរឱ្យស្សស់ថាា ជានិចា ោលលកើត្
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អាោរប្គ្បគ្បួលលៅតរធរោជាតិ្ លដ្ឋ លោរលបៀត្លបៀន ឬសក់សាូវ 
លធោញបាក់ ប្សបកគ្ជួញគ្ជីវ ប្ភនកស្សវងំ លកើត្ោររិនសបា ចិត្ត 
ខូចចិត្ត ប្ែលជាអាោររបស់លសាកៈ បរលិទ្វៈជាលែើរ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះ
អាស្ស័  ទិ្ដ្ឋា សវៈជាលហត្  ។ 
 ចំប្ណក នកប្ែលខាោះបញ្ញា  ជារន សសលៃង់ រន សសព្វល លធាើ
ោរង្ករប្ែលជាទ្ ចារតិ្ លដ្ឋ  ំណាចរបស ់វជិាា បិទ្បាំងរិនឱ្យល ើញ 
បាបប ណយ រ ណលោស គ្បលយជន៍ និងរិនប្រនគ្បលយជន៍ ោលបាន
ទ្ទួ្លទ្ កខលោសភ័  លបើលកើត្លសចកដីលសាកលៅខូចចិត្ត ប្ែលជាអាោរ
របស់លសាកៈ បរលិទ្វៈជាលែើរ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័   វជិាា សវៈ
ជាលហត្  ។ 

សម្ោុា នរបសអ់ាសវៈ 
 ោលអាសវៈោំង ៤ ជាលហត្ របស់ វជិាា លហើ   ាីប្ែលជាលហត្ 
របស់អាសវៈ ។ 
 អាសវធរ៌ សលរង្កគ ោះចូលកន ង ងគបែិចាសរ បាទ្ បានែល់ ត្ណាា  
ឧបាោន ករោភវៈ ។ 
 ែូលចាន ោះ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ឱ្យត្ណាា  ឧបាោន ក សល ក សល
ករោភវៈ លកើត្លឡើងលទោះ រប្រងជាលហត្ ឱ្យលកើត្អាសវៈផង ។ 
 ោលលព្វលលដ្ឋ វែដៈោំង ៣ ត្ណាា  ឧបាោន ជាកិលលសវែដៈ 
ក សល ក សលករោ ជាករោវែដៈ ។ 
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 ែូលចាន ោះធរ៌ប្ែលជាលហត្ របស់កិលលសវែដៈ និងករោវែដៈ ក៏រ៊ឺវបិាកវែដៈ 
បានែល់ វញិ្ញា ណ ទររូប ស  ត្នៈ ផសសៈ លវទ្ទ ។ 
 តរន័ បែិចាសរ បាទ្ លវទ្ទ បចាយ ត្ណាា  ។ 
 លវទ្ទ លទ្ើបជាលហត្ របស់ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវៈលទោះឯង ។ 
 
សប្ម្េង្ច្ហតុ្ប្ដលច្លើក្អវិជាា ោងំ្ខាង្ច្ដើម្ក្នងុ្បដិឆចសមុ្បាទ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់រូបទរខនធ ៥ ប្ែលវលិវល់លៅកន ងសងារ
វែដលនោះ លគ្ព្វោះម្ចន វជិាា  ជាតួ្សខំាន់ លឈាោ ោះថា វែដសីសៈ ប្ែលម្ចន
លសចកដីសំខាន់ែូចសីសៈរបស់រន សសល ើង គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់លលើក
លឡើងតំងជាលហត្ ខាងលែើរ ។ 
 ោលពិចារណាកន ងបែិចាសរ បាទ្ធរ៌លហើ   វជិាា  និង ត្ណាា  
ោំង ២ លនោះ ជាលហត្ សំខាន់ក្គ្កប្លងកន ងោរសាងសង្កខ រោំង   
ម្ចនប ញ្ញា ភិសង្កខ រជាលែើរ ឱ្យសលគ្រចបាន លគ្ព្វោះអាស្ស័ លសចកដី
លគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ រ៊ឺ ត្ណាា ជាលហត្  លហើ ត្ណាា ប្ែល
លគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ នឹងលកើត្លឡើងបានគ្តូ្វអាស្ស័  វជិាា  
បិទ្បាំងរិនឱ្យល ើញសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្បាន លបើរិនម្ចន វជិាា
ជា នកបិទ្បំាងលសចកដីពិត្លទ្ ត្ណាា  ក៏រប្រងលកើត្លឡើងរិនបាន ោល
ត្ណាា លកើត្លឡើងរិនបាន សង្កខ ររ៊ឺោរលធាើបាបប ណយលផសងៗ ក៏នឹងរិន
សលគ្រចបានលឡើ  ។ 
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 ែូលចាន ោះ វជិាា និងត្ណាា ោំង ២ យ៉ាងលនោះ ម្ចន វជិាា ជា នកទំលធាើ
ឱ្យត្ណាា លកើត្លឡើងរកបាន  វជិាា លទ្ើបជាតួ្សខំាន់ខាា ំងជាងត្ណាា  ។ 

គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់លលើក វជិាា លឡើងតំងជាលំដ្ឋប់ែំបូង ប្ត្ោំង
លនោះរិនបានសំលៅ ក  វជិាា លទោះថាជាធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងរ នធរ៌
ែក្ទ្ៗ កន ងោរវលិរបស់បែិចាសរ បាទ្ធរ៌លទោះលទ្ ។ 

គាថាសង្គហៈទី ៤ 
 ៤. វែដម្ចពនធរិលចាវ ំ               លត្ភូរករទទិ្កំ 
     បែិចាសរ បាលោតិ្         បែាលបសិ រហារ និ ។ 
 ប្គ្បថា សលរដចគ្ពោះរហារ នី គ្ទ្ង់សប្រដងនូវវែដៈប្ែលជាប់ត្គន
លដ្ឋ គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភូរិ ៣ ម្ចនខាងលែើររិនគ្បាកែ ែូចប្ែលបាន
លព្វលរកែូលចនោះថាជា បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ។ 
 លសចកដីថា ោររស់លៅរបស់សត្ាោំង  ប្ែលវលិវល់សាា ប់
លកើត្ជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់គ្កប្ស ោំងលនោះោលលព្វលលដ្ឋ ធម្ចោ ធិដ្ឋា ន ក៏
ស ទ្ធប្ត្ជាអាោរលកើត្លឡើងរបស់បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ោំង ស់ លព្វលរ៊ឺ 
ោលម្ចន វជិាា  ក៏ជាលហត្ ឱ្យសង្កខ រ ៣ លកើត្លឡើងលដ្ឋ ចំលព្វោះប៉ា លណាណ ោះ 
រិនប្រនតួ្ខាួន រន សស សត្ា ប រស ស្រសតី ជាលែើរ លកើត្លឡើងលឡើ  
និងោលម្ចនជាតិ្លហើ  ក៏ជាលហត្ ឱ្យជោររណៈ លសាកៈ បរលិទ្វៈ 
ទ្ កខៈ លោរនសសៈ ឧបាយសៈលកើត្លឡើង រិនប្រនតួ្ខាួន រន សស សត្ា 
ប រស ស្រសតីជាលែើរលឡើ  ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅែូលចនោះបានលឈាោ ោះថា វែដសងារ 
លគ្ព្វោះម្ចនោរជាប់ោក់ទ្ងគន រិនដ្ឋច់ប្ខសរួ  និងរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
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ភូរិោំង ៣ រួ  ប្េរោំងរកខាងលែើររិនបានលទ្ៀត្ផង លដ្ឋ លហត្ លនោះ 
សលរដចគ្ពោះរ នីលទ្ើបគ្តស់ថា ជាបែិចាសរ បាទ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ប្ែលលព្វលថា រកខាងលែើររិនបានលទោះ គ្ពោះម្ចន
គ្ពោះភារគ្តស់ែល់ភិកខ ោំង   កន ងនិោនវរគសំ  ត្តនិោ បាលីថា 
  នរត្លគគ  ំ ភិកខលវ សំសាលោ ប ព្វា  លោែិ ន បញ្ញា  តិ្ 
 វជិាា នីវរណានំ សតត នំ ត្ណាា សលញ្ញា ជទនំ  សទធ វតំ្ សំសរតំ្ ។  
 ប្គ្បថា ម្ចន លភិកខ ោំង   សងារលនោះ ម្ចនទី្បំផ ត្លររិនអាច
ែឹងបាន រ៊ឺទី្បំផ ត្ខាងលែើរ របស់សត្ាោំង   ប្ែលម្ចន
 វជិាា ជារទំង ម្ចនត្ណាា ជាចំណង  លទោ លលៅ គ្តច់រង្កគ ត់្លៅ 
រិនគ្បាកែលឡើ  ។ (បិែកភារ ៣២ ទំ្ព័រ ៨០) 
 

សច្រង្ខគ ះបដិឆចសមុ្បាទច្ោយសឆចៈ 
 តរស ត្តនតភាជនី ន័  បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលជា
លហត្  ជាផលនឹងគន កន ងប្ផនកលោកិ ធរ៌ ឬជាវែដធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែល
វលិវល់លៅកន ងលោក រិនផ ត្ចាកោរវលិវល់សាា ប់លកើត្កន ងវែដទ្ កខ លទ្ើប
សលរង្កគ ោះបែិចាសរ បាទ្ ប្ែលជាធរ៌គ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីលសចកដីទ្ កខលនោះ
ចូលកន ងទ្ កខសចាៈលដ្ឋ ចំប្ណករួ  ។ 
 តរ ភិធរោភាជនី ន័  សលរង្កគ ោះបែិចាសរ បាទ្ចូលកន ង
ប្ផនកលោកិ សចាៈ ែូលចនោះរ៊ឺ 
  វជិាា  សង្កខ រ សលរង្កគ ោះជា សរ ទ្ សចាៈ វញិ្ញា ណ ទររូប 
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 ស  ត្ន ផសស លវទ្ទ សលរង្កគ ោះចូលកន ងទ្ កខសចាៈ  
 ត្ណាា  ឧបាោន ករោភវ សលរង្កគ ោះចូលកន ងសរ ទ្ សចាៈ 
 ឧបបត្តិភវ ជាតិ្ ជោររណៈ សលរង្កគ ោះចូលកន ង ទ្ កខសចាៈ ។ 
 
ការរិចារណាបដិឆចសមុ្បាទ ៤ ន័យ ច្ដើម្បលីះទិដាិទាងំ្ ៧ 

 ោរពិចារណាបែិចាសរ បាទ្ ៤ ន័  បានែល់  
 ១. ឯកត្តន័             ២. ទនត្តន័  
 ៣.  ពាបារន័        ៤. ឯវធំរោតន័   ។ 
 

ទិដាិប្ដលព្ត្វូលះ ៧ យ៉ា ង្ បានដល ់
 ១. ឧលចេទ្ទិ្ែាិ                  ២. សសសត្ទិ្ែាិ 
 ៣.  ត្តទិ្ែាិ                     ៤. ឥសសរនិម្ចោ នវទ្ទិ្ែាិ 
 ៥. នត្ថិកទិ្ែាិ                   ៦.  លហត្ កទិ្ែាិ 
 ៧.  កិរ ិទិ្ែាិ ។ 
 ១. ោរពិចារណាបែិចាសរ បាទ្ លដ្ឋ ឯកត្តន័  ជាោរពិចារណា
លហើ ែឹងថា រូបទរខនធ ៥ របស់សត្ាោំង   ម្ចនោរលកើត្រលត់្
ជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់គ្កប្ស កន ងភពរួ កដី កន ងភពត្ៗ លៅកដី ោរពិចារណា
យ៉ាងលនោះ លៅថា ឯកត្តន័  អាចលោះឧលចេទ្ទិ្ែាិ និងនត្ថិកទ្ែាិបាន 
លគ្ព្វោះល ើញសនតតិ្ប្ែលជាោរជាប់ត្គន លៅរិនដ្ឋច់ប្ខសរបស់ទររូប រ៊ឺ 
ល ើញោរលកើត្លហើ សាា ប់ ោលសាា ប់លហើ ក៏លកើត្លទ្ៀត្ រិនម្ចនោរ 
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បាត់្សូនយលៅ ប្ត្ នក ល់ល ើញខ សរប្រងគ្បោន់សសសត្ទិ្ែាិបាន ។ 
 ២. ោរពិចារណាលដ្ឋ  ទនត្តន័  ជាោរពិចារណាលហើ ែឹង
ថា ោរជាប់ត្គន របស់រូបទរខនធ ៥ លនោះ សូរបីថានឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
រិនម្ចនដ្ឋច់គ្កប្សក៏ពិត្ ប្ត្សភាវៈរបស់បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ោំងលនោះ 
ម្ចនសភាវធរ៌ប្ែលលផសងគន  ម្ចនលហត្ និងផលប្ែលលផសងគន  ោរ
ពិចារណាយ៉ាងលនោះ លៅថា ទនត្តន័  ែូច វជិាា ជាលហត្  សង្កខ រ
ជាផល សង្កខ រជាលហត្  វញិ្ញា ណជាផល អាចលោះសសសត្ទិ្ែាិបាន 
លគ្ព្វោះល ើញសភាវៈរបស់លហត្  និងសភាវៈរបស់ផលលទោះរិនែូចគន  
និងធរ៌ប្ែលជាលហត្ ជាផល ក៏លកើត្លឡើងេោីជានិចា ែូលចាន ោះោរ ល់
ល ើញថាលទ្ៀង រ៊ឺ សសសត្ទិ្ែាិក៏បាត់្លៅ ប្ត្សគ្ម្ចប់ នក ល់ល ើញ
ខ សលទោះរប្រងគ្បោន់ម្ចំកន ងឧលចេទ្ទិ្ែាិបាន ។ 
 ៣. ោរពិចារណាលដ្ឋ   ពាបារន័  ជាោរពិចារណាលហើ 
ែឹងថា លហត្ លផសងៗ ម្ចន វជិាា ជាលែើរ ប្ែលឱ្យផលលផសងៗ ម្ចនសង្កខ រ 
ជាលែើរ លកើត្លឡើងលទោះ រិនម្ចនោរខាល់ខាា  ពាយរប្ែលនឹងឱ្យ
ផលលទោះលកើត្លឡើងយ៉ាងណាលឡើ  ធរ៌ប្ែលជាលហត្ និងជាផលប្ែល
លកើត្លឡើងលទោះ ក៏លកើត្លឡើងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរសភាវៈប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចន
វត្ថ ណារួ  ប្ែលរកចាត់្ប្ចងឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ំណាចបង្កគ ប់បញ្ញា
បានលឡើ  ោរពិចារណាែឹងយ៉ាងលនោះ លទ្ើបលៅថា  ពាបារន័  
ោរែឹងយ៉ាងលនោះអាចលោះឥសសរនិម្ចោ នវទ្ទិ្ែាិ និង ត្តទិ្ែាិបាន លគ្ព្វោះ
ឥសសរនិម្ចោ នវទ្ទិ្ែាិ ម្ចនោរ ល់ល ើញខ សថា វត្ថ លផសងៗ ប្ែល
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គ្បាកែលឡើងបានកន ងលោកលនោះ ម្ចនគ្ពោះអាទិ្លទ្ពជា នកសាង លបើរិន
ម្ចនគ្ពោះអាទិ្លទ្ពជា នកសាងលហើ  វត្ថ លផសងៗ ោំងលនោះ នឹងលកើត្លឡើង
រិនបានលឡើ  ប្ត្សគ្ម្ចប់ នក ល់ល ើញខ ស ោលពិចារណាែឹងថា 
ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ផលលផសងៗ លកើត្លឡើងតរសភាវៈជារបស់ធរោត អាច
នឹង ល់ល ើញខ សលឡើងជាេោី លដ្ឋ គ្បោន់ម្ចំកន ង កិរ ិទិ្ែាិលទ្ៀត្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្  នកម្ចនលសចកដី ល់ល ើញខ សគ្បលភទ្ ត្តទិ្ែាិ 
ប្ែល ល់ល ើញថាសត្ាោំង  ម្ចនតួ្ខាួន និងតួ្ខាួនលទោះឯងជា នក
ចាត់្ប្ចង ោរលធាើលផសងៗ លៅតរលសចកដីលពញចិត្តរបស់ខាួនលទោះ ។ 
 ោលពិចារណាល ើញថា លហត្ លផសងៗ ផលលផសងៗ ប្ែលលកើត្
លឡើងលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរសភាវធរ៌របស់ខាួនៗ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ 
ក៏រិនម្ចនលសចកដីកងាល់ខាល់ខាា  យ៉ាងណា លែើរបីនឹងឱ្យផលរបស់ខាួន
លកើត្លឡើង   រប្រងល ើញជា នតត ពិត្ៗ ោល ល់ល ើញយ៉ាងលនោះ រប្រង
ទ្ម្ចា  ទិ្ែាិោំង ២ រ៊ឺ ឥសសរនិម្ចោ នវទ្ទិ្ែាិ និង ត្តទិ្ែាិបាន ។ 
 ៤. ោរពិចារណាលដ្ឋ  ឯវធំរោតន័  ជាោរពិចារណាផលធរ៌ 
លហើ ែឹងថា ោរលកើត្លឡើងរបស់ផលធរ៌លផសងៗ ម្ចនលហត្ របស់ខាួន
លដ្ឋ ចំលព្វោះ រិនម្ចនោរបំព្វនគន  ែូចជាសង្កខ រលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះម្ចន
 វជិាា ជាលហត្  លគ្ៅពី វជិាា លហើ ធរ៌ែក្ទ្ៗ នឹងជាលហត្ ឱ្យសង្កខ រលកើត្
លឡើងរិនបាន លទ្ើបគ្តូ្វម្ចនលហត្ របស់ខាួនៗ លដ្ឋ ចំលព្វោះ ោរពិចារណា
ឱ្យែឹងយ៉ាងលនោះលៅថា ឯវធំរោតន័  ោរែឹងយ៉ាងលនោះរប្រងលោះោរ
 ល់ល ើញខ សគ្បលភទ្ប្ែលជា លហត្ កទិ្ែាិ និង កិរ ិទិ្ែាិ  
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 លហត្ កទិ្ែាិលទោះ ម្ចនោរ ល់ល ើញថា វត្ថ លផសងៗ រិនបានលកើត្
លឡើងលគ្ព្វោះអាស្ស័ លហត្ ក សលករោ និង ក សលករោណារួ លឡើ  
សត្ាោំង  ប្ែលម្ចនលសចកដីស ខ លសចកដីទ្ កខលទោះ ក៏លកើត្លឡើងឯងៗ 
តរធរោត រិនបានលកើត្ពីក សលករោ និង ក សលករោណារួ 
ជាលហត្ លឡើ   នក ល់ល ើញខ សរប្រងគ្បោន់ម្ចំកន ង លហត្ កទិ្ែាិ ។ 
 សគ្ម្ចប់ កិរ ិទិ្ែាិលទោះ ោរលធាើលអកដី រិនលអកដី រិនលៅថា 
ជាក សលនិង ក សលោំង ស់ គ្តឹ្រប្ត្លធាើលៅប៉ា លណាណ ោះឯង រិនជាបាប
ជាប ណយ នឹងោំងរិនម្ចនផលលឡើ  ។ 
  នកពិចារណាតរឯវធំរោតន័ លនោះ រប្រង ល់ល ើញថា ធរ៌ប្ែល
ជាលហត្ និងជាផលលទោះ រប្រងលកើត្លឡើងជារូៗ គន លៅនឹងខាោះគន រិន
បាន ។ 
 ែូលចាន ោះលទ្ើបអាចទ្ម្ចា   ោរ ល់ល ើញខ សោំង ២ រ៊ឺ  លហត្ កទិ្ែាិ 
និង កិរ ិទិ្ែាិបាន ។ 
 

ការរិចារណាបដិឆចសម្បុាទ របសព់្រះអាននទច្ត្ថរ 

(ម្ហានិទានសពូ្ត្ទីឃនកិាយម្ហាវគគ) 
 សរ័ រួ  គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារជាម្ចា ស ់ គ្ទ្ង់គ្បថាប់លៅកន ង
កម្ចោ សទ្ធរោនិររ របស់ នកប្ែនក រ  កន ងក រ ជនបទ្ ។ លំដ្ឋប់លទោះ 
គ្ពោះអាននោម្ចនអា   ចូលលៅគល់គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ ល ោះចូលលៅ
ែល់លហើ  ក៏ថាា  បងគំគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ លហើ  ងគ  កន ងទី្ែ៏សររួរ ។
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 ល ោះគ្ពោះអាននោម្ចនអា    ងគ  កន ងទី្ែ៏សររួរលហើ  លទ្ើបគ្ោប
ទូ្លគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារែូលចនោះថា  
  ចេរ ំិ ភលនត  ពភូតំ្ ភលនត យវររភីលោ ចា ំ ភលនត 
បែិចាសរ បាលោ ររភីោវភាលសា ច  េ ច បន លរ ឧតត នក តត នលោ 
វ ិ ខា តី្តិ្ ។  
 ប្គ្បថា បពិគ្ត្គ្ពោះ ងគែ៏ចលគ្រើន  សាា រយណាស់ បពិគ្ត្គ្ពោះ ងគែ៏
ចលគ្រើន ចំប្ឡកណាស់ បពិគ្ត្គ្ពោះ ងគែ៏ចលគ្រើន លគ្ព្វោះបែិចាសរ បាទ្
លនោះលគ្ៅហសួគ្បម្ចណផង គ្បាកែជាលគ្ៅផង លោោះបីម្ចនជលគ្ដប៉ា លណាណ ោះ 
ក៏រង់ប្ត្គ្បាកែែល់ខ្ ំគ្ពោះ ងគ ថាហាក់ែូចជាោក់ក្គ្កលពក ។ 
 ម្ចលហវ ំ អាននោ  វច ម្ចលហវ ំ អាននោ  វច ររភីលោ ចា ំ  
បែិចាសរ បាលោ ររភីោវភាលសា ច ។ ឯត្សស អាននោ ធរោសស 
 នន លព្វោ  បបែិលវោ ឯវរ ំ បជា ត្ទត ក លកជាត 
រ ណរណាិ កជាត រ ញ្ា បពាជភូត  បា ំ ទ្ រគតឹ្ វនិិបាតំ្ សំសារ ំ
ទតិ្វត្តតិ្ ។    
 គ្ពោះ ងគគ្តស់ថា ម្ចន លអាននោ  នកក ំលព្វលយ៉ាងលនោះលឡើ  
ម្ចន លអាននោ  នកក ំលព្វលយ៉ាងលនោះលឡើ  បែិចាសរ បាទ្លនោះលគ្ៅផង 
គ្បាកែជាលគ្ៅផង ។ ម្ចន លអាននោ លគ្ព្វោះរិនបានគ្តស់ែឹង លគ្ព្វោះរិន
បានចាក់ធា ោះនូវធរ៌ន  ោះឯង លទ្ើបពួកសត្ាលនោះលកើត្លៅជាសោ រសាោ ញែូច
ជាត្រាញ (ប្ែលកណដ រោត់្) ែូចជា ំលបាោះគ្តូ្វទឹ្កបា របស់ជាង
ត្រាញ ឬែូចជាសំប កសត្ាសាា ប ែូចជាលៅោ យបាងនិងលៅោ ែំលណក
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ទ្នា ប្ែលជំព្វក់គន យ៉ាងលនោះ លទ្ើបរិនកនាងនូវ បា  ទ្ រគតិ្ វនិិបាត្ 
និងសងារបាន ។ (បិែកលលខ ១៦ ទំ្ព័រ ១១៧) 
 បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលលគ្ៅ នឹងអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក៏
សប្រដងឱ្យល ើញថា លគ្ៅលទោះែូចោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ទឹ្កកន ងរហាសរ គ្ទ្
ប្ែលលៅជិត្ភនំសិលនរ ែូលចាន ោះ ។ 
 

ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបសទឹ់ក្ ៤ ព្បការ 
 ១. ទឹ្កខាោះោលសរាឹងលរើលលៅ ល់ថាលគ្ៅ ប្ត្លសចកដីពិត្ោក់
គ្តឹ្រប្ត្ ២-៣ ហត្ថប៉ា លណាណ ោះ ែូចជាទឹ្កកន ងស្សោះ កន ងបឹងប្ែលលអក់ ឬទឹ្ក
សអ   លធាើឱ្យម្ចនពណ៌ស  នកល ើញសម្ចគ ល់ថា ទឹ្កកន ងស្សោះ ឬកន ងបឹង
លទោះលគ្ៅខាា ំង ប្ត្ោលសោង់លរើលលហើ  គ្បាកែថាោក់រិនលគ្ៅលឡើ  ។ 
 ២. ទឹ្កខាោះ លរើលលហើ  ល់ថា  ោក់ប្ត្ោរពិត្លគ្ៅក្គ្កប្លង 
ទឹ្កកន ង ណដូ ងឬទឹ្កលគ្ជាោះប្ែលថាា រហូត្លរើលល ើញវត្ថ លផសងៗ ប្ែល
លៅខាងលគ្ោរបានចាស់ លធាើឱ្យ នកល ើញសម្ចគ ល់ថាោក់ ោលសោង់
លរើលលហើ  លទ្ើបគ្បាកែថាលគ្ៅក្គ្កប្លង ។ 
 ៣. ទឹ្កខាោះលរើលលហើ  ល់ថាោក់ និងទឹ្កកន ងទី្លទោះក៏ម្ចន
សភាពោក់ពិត្ៗ ែូចជាទឹ្កកន ងព្វង កន ងភាជនៈប្ែលដ្ឋក់ទឹ្កលទោះទ្ ក
ក៏ែឹងបានថាោក់ ។ 
 ៤. ទឹ្កខាោះលរើលលហើ ក៏ែឹងថាលគ្ៅ និងទឹ្កលទោះក៏ម្ចនសភាព
លគ្ៅពិត្ៗ ែូចជាទឹ្កកន ងទ្លនា កន ងរហាសរ គ្ទ្ធំៗ ក៏ែឹងបានថាលគ្ៅ ។ 
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 លសចកដីគ្ជាលលគ្ៅរបស់បែិចាសរ បាទ្ធរ៌លនោះ ឧបម្ចែូចោរ
គ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ទឹ្កោំង ៤ យ៉ាង ប្ែលប រគលពិបាកនឹង ល់ឱ្យ
ចាស់បាន ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់ហារគ្ពោះអាននោ ក ំលព្វលថា 
បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលោក់ណាស់សគ្ម្ចប់គ្ពោះអាននោ ។ 
 បណាដ សាវក័ោំង  របស់គ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា ស់លទោះ លវៀរប្ត្
គ្ពោះ រគសាវក័ោំង ២ លហើ  សាវក័ ងគែក្ទ្ៗ ប្ែលនឹងម្ចនោរ ល់
កន ងបែិចាសរ បាទ្ធរ៌លនោះ ឱ្យជាក់ចាស់គ្បប្ហលគ្ពោះអាននោរិនម្ចន ។ 
 កន ងោរប្ែលគ្ពោះអាននោម្ចនបញ្ញា ែឹងបានចាស់ែូលចនោះលនោះ 
លដ្ឋ អាស្ស័ លហត្  ៤ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ឧបែាក  ធិោលោ ជា នកោា ប់សាងោន សីល ភាវទ 
លដ្ឋ គ្បាថាន ជាព ទ្ធ បបដ្ឋា ក ។ 
 ២.  លនតវសិលោ បានជា នកលៅជិត្សនិត្ជារួ គ្ពោះបររសាសាត ។ 
 ៣. លសាតបលទន  បានសលគ្រចជា គ្ពោះលសាតបនន ។ 
 ៤. ពហ សស ត្ធលោ ជា នកម្ចនពហ សសូត្លគ្ចើនជាទី្បំផ ត្ ។ 
 ោរសប្រដងបែិចាសរ បាទ្ធរ៌ប្ែលលព្វលរកលហើ ោំង ស់ 
ជាោរសប្រដងតរស ត្តនតភាជនី ន័ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ោរសប្រដងបែិចាសរ បាទ្ធរ៌ គ្ពោះព ទ្ធ ងគសប្រដងទ្ កជា ២ ន័  
រ៊ឺ សប្រដងលដ្ឋ ស ត្តនតភាជនី ន័  និង ភិធរោភាជនី ន័  តរប្ែល
គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ ទំរកសប្រដងទ្ កកន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ បរលិចេទ្ទី្ 
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៨ លនោះ ជាោរសប្រដងលដ្ឋ ស ត្តនតភាជនី ន័  ប្ែលជាោរសប្រដង
ែល់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នបែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ប្ែលជាលហត្ ផលត្ជាប់គន
លៅកន ងចិត្តលគ្ចើនខណៈ ប្ែលលៅថា ទទចិត្តកខណិកបែិចាសរ បាទ្
ប៉ា លណាណ ោះ នឹងបានសប្រដងលដ្ឋ  ភិធរោភាជនី ន័  រ៊ឺ សប្រដងោរ
គ្បគ្ពឹត្តលៅក្នបែិចាសរ បាទ្ធរ៌ កន ងចិត្តខណៈរួ ៗ ប្ែលលៅថា 
ឯកចិត្តកខណិកបែិចាសរ បាទ្ ត្លៅ ។ 
 
សប្ម្េង្បដិឆចសមុ្បាទច្ោយអភិធម្មភាជនីយន័យ 

 កន ងោរសប្រដងបែិចាសរ បាទ្ធរ៌ លដ្ឋ  ភិធរោភាជនី 
ន័ លនោះ ប្ចកលចញជា ៣ បទ្ រ៊ឺ 
 ១.  ក សលបទ្     ២. ក សលបទ្   ៣.  ពាកត្បទ្ 

១. អក្សុលបទ 
 កន ង ក សលបទ្លនោះ នឹងសប្រដងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ របស់បែិចា-
សរ បាទ្ធរ៌ ប្ែលោក់ទ្ងនឹង ក សលបទ្គ្បោរខាោះប៉ា លណាណ ោះ ែូចកន ង
ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ម្ចន ងគបែិចាសរ បាទ្ ែូលចនោះរ៊ឺ 
  វជិាា បចាយ សង្កខ លោ សង្កខ របបចាយ វញិ្ញា ណំ វញិ្ញា ណបបចាយ 
ទរំ ទរបបចាយ ឆ្ដ្ឋា  ត្នំ ឆ្ដ្ឋា  ត្នបបចាយ ផលសា 
ផសសបបចាយ លវទ្ទ លវទ្ទបចាយ ត្ណាា  ត្ណាា បចាយ ឧបាោនំ 
ឧបាោនបបចាយ ភលវ ភវបបចាយ ជាតិ្ ជាតិ្បបចាយ ជោររណំ 
ឯវលរត្សស លកវលសស ទ្ កខកខនធសស សរ ទ្លយ លហាតិ្ ។ 
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 សង្កខ រ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ វជិាា ជាបចា័  វញិ្ញា ណ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ
សង្កខ រជាបចា័  ទរ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះវញិ្ញា ណជាបចា័  អា ត្នៈទី្ ៦ 
លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះទរជាបចា័  ផសសៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះអា ត្នៈទី្ ៦ 
ជាបចា័  លវទ្ទ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះផសសៈជាបចា័  ត្ណាា  លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ
លវទ្ទជាបចា័  ឧបាោន លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះត្ណាា ជាបចា័  ភព លកើត្ម្ចន 
លគ្ព្វោះឧបាោនជាបចា័  ជាតិ្ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះភពជាបចា័  ជោនិង
ររណៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះជាតិ្ជាបចា័  លហត្ ជាទី្លកើត្លឡើងក្នកងទ្ កខ
ោំង ស់ន  ោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ អាោរយ៉ាងលនោះ ។ (បិែកភារ ៨១ ទំ្ព័រ ៨) 
 លគ្ព្វោះ វជិាា ជាលហត្   ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្ត
 ក សលលចត្ទ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរជារួ  វជិាា លទោះ លទ្ើបលកើត្
លឡើងជាផល ។ 

លគ្ព្វោះ ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្ត ក សលលចត្ទជា
លហត្  ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបជាផល ។ 

លគ្ព្វោះទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្តជាលហត្  លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកប
ជារួ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្តលទោះ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 

លគ្ព្វោះលចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបជារួ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត 
ជាលហត្  រទ ត្នៈ រ៊ឺ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 

លគ្ព្វោះរទ ត្នៈ រ៊ឺ ទិ្ែិារត្សរប  ត្តចិត្តជាលហត្  រលទសរផសស 
ប្ែលគ្បកបជារួ ទិ្ែិារត្សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 

លគ្ព្វោះរលទសរផសស ប្ែលគ្បកបជារួ ទិ្ែិារត្សរប  ត្តចិត្ត 
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ជាលហត្  លវទ្ទ ប្ែលគ្បកបជារួ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្
លឡើងជាផល ។  

លគ្ព្វោះលវទ្ទ ប្ែលគ្បកបជារួ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ជាលហត្  
ត្ណាា ប្ែលគ្បកបជារួ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 

លគ្ព្វោះត្ណាា ប្ែលគ្បកបជារួ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ជាលហត្  
ឧបាោន ៣ (លវៀរោរ បាោន) ប្ែលគ្បកបជារួ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត 
លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 

លគ្ព្វោះឧបាោន ៣ (លវៀរោរ បាោន) ប្ែលគ្បកបជារួ 
ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ជាលហត្  ភវៈ រ៊ឺ ទិ្ែិារត្សរប  ត្តចិត្ត បាទ្ លទ្ើប
លកើត្លឡើងជាផល ។ 

លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត ជាលហត្  ទរជាតិ្ រ៊ឺ អាោរ
លកើត្លឡើងរបស់ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត បាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 

លគ្ព្វោះទរជាតិ្ រ៊ឺ អាោរប្ែលលកើត្លឡើងរបស់ទិ្ែាិរត្សរប  ត្ត-
ចិត្ត បាទ្ជាលហត្  ទរជោ ទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈប្ែលតំងលៅនិង
ខណៈរលត់្របស់ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត បាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្ កខោំងពួងលនោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័ បចា័ 
លផសងៗ ម្ចន វជិាា  ជាលែើរែូលចនោះ ។ 

ឆំណុឆសមគ ល ់
 តរ ងគបែិចាសរ បាទ្ប្ែលសប្រដងថា វញិ្ញា ណបបចាយ ទរំ  
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 លគ្ព្វោះបំណងនឹងសប្រដងធរ៌ប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្តរួ ែួងៗ 
នឹងសប្រដងកន ងភូរិប្ែលចិត្តលកើត្បានលដ្ឋ ទូ្លៅ ។ 
 ចំប្ណកប្ែលលព្វលថា ទរបបចាយ ឆ្ដ្ឋា  ត្នំ រិនសប្រដង 
ទរបបចាយ ស  ត្នំ  លទោះ លគ្ព្វោះធរ៌ប្ែលជាលហត្  ជាទរ រ៊ឺ
លចត្សិកប្ត្រា៉ាង ែូលចាន ោះធរ៌ប្ែលជាផលលទ្ើបគ្តូ្វជាទរែូចគន  រ៊ឺ 
អា ត្នៈទី្ ៦ បានែល់ចិត្តប្ត្រា៉ាង ។ 
  ងគធរ៌របស់ វញិ្ញា ណ កន ងបទ្ថា សង្កខ របបចាយ វញិ្ញា ណំ 
និង ងគធរ៌របស់ ឆ្ដ្ឋា  ត្នំ កន ងបទ្ថា ទរបបចាយ ឆ្ដ្ឋា  ត្នំ ោំង 
២ លនោះ បានែល់ ទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្តែូចគន  ប្ត្ប្ែលម្ចនលសចកដី
លផសងគន  រ៊ឺ កន ងបទ្ថា សង្កខ របបចាយ វញិ្ញា ណំ លទោះ លចត្ទជាលហត្ 
ពិលសសរបស់វញិ្ញា ណ លចត្សិកខនធ ៣ ជាផលសារញ្ារបស់វញិ្ញា ណ។ 
 កន ងបទ្ថា ទរបបចាយ ឆ្ដ្ឋា  ត្នំ លទោះ លចត្សិកខនធ ៣ 
ជាលហត្ សារញ្ារបស់ឆ្ដ្ឋា  ត្នៈ ផសសលចត្សិក ជាផលពិលសស
របស់ឆ្ដ្ឋា  ត្នៈ ។ 
 កន ង ភិធរោភាជនី ន័ លនោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគរិនបានសប្រដង លសាកៈ 
បរលិទ្វៈ ជាលែើរ ប្ែលជាផលរបស់ជាតិ្ គ្ទ្ង់សប្រដងប្ត្ ជាតិ្បបចាយ 
ជោររណំ ប៉ា លណាណ ោះ ោំងលនោះលគ្ព្វោះកន ងចិត្តខណៈរួ ៗ លទោះ លសាកៈ 
បរលិទ្វៈ ជាលែើរ ោំងលនោះរប្រងលកើត្លឡើងរិនបាន នឹងរិនបានលកើត្កន ង
ភូរិទូ្លៅ រ៊ឺ កន ងរូបភូរិនិង រូបភូរិលកើត្រិនបាន លដ្ឋ លហត្ លនោះគ្ពោះ ងគ
លទ្ើបគ្ទ្ង់រិនសប្រដង លសាកៈ បរលិទ្វៈជាលែើរ ជាផលរបស់ជាតិ្ផង ។ 
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ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់បែិចាសរ បាទ្កន ងលោសរូលចិត្ត រ៊ឺ  វជិាា -
បចាយ សង្កខ លោ ជាលែើរ រហូត្ែល់ ផសសបបចាយ លវទ្ទ ែូចប្ែល
សប្រដងកន ងទិ្ែិារត្សរប  ត្តចិត្ត ម្ចនពិលសសលចញលៅែូលចនោះ 

 លវទ្ទបចាយ បែិ ំ បែិ បបចាយ  ធិលម្ចលោខ   ធិលម្ចកខ-
បបចាយ ភលវ ភវបបចាយ ជាតិ្ ជាតិ្បបចាយ ជោររណំ ឯវលរត្សស 
លកវលសស ទ្ កខកខនធសស សរ ទ្លយ លហាតិ្ ។ 

បែិ ៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័   ធិលម្ចកខ លកើត្ម្ចន 
លគ្ព្វោះបែិ ៈជាបចា័  ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខជាបចា័  ជាតិ្ 
លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះភពជាបចា័  ជោនិងររណៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះជាតិ្ជា
បចា័  លហត្ ជាទី្លកើត្លឡើងក្នកងទ្ កខោំង ស់ន  ោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ 
អាោរយ៉ាងលនោះ ។ (បិែកភារ ៨១ ទំ្ព័រ ៧០) 
 លគ្ព្វោះលវទ្ទប្ែលគ្បកបជារួ លោសរូលចិត្តជាលហត្  បែិ  រ៊ឺ 
លោសលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ លោសរូលចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើង
ជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះ បែិ  រ៊ឺ លោសលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ លោសរូល
ចិត្តជាលហត្   ធិលម្ចកខលចត្សិក ប្ែលគ្បកបជារួ លោសរូលចិត្ត 
លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខ ប្ែលគ្បកបកន ងលោសរូលចិត្តជាលហត្  ភវៈ រ៊ឺ 
លោសចិត្ត បាទ្លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
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 លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ លោសរូលចិត្ត បាទ្ជាលហត្  ទរជាតិ្ រ៊ឺ អាោរលកើត្
លឡើងរបស់លោសចិត្ត បាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះទរជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់លោសចិត្ត បាទ្ ជាលហត្  
ទរជោ និងទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈប្ែលតំងលៅ និងខណៈប្ែលរលត់្
លៅរបស់លោសរូលចិត្ត បាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្ កខោំងពួង លគ្ព្វោះអាស្ស័ បចា័ លផសងៗ 
ម្ចន វជិាា ជាលែើរ ែូចលព្វលរកលនោះ ។ 

បែិចាសរ បាទ្កន ងវចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
ែូលចនោះរ៊ឺ  វជិាា បចាយ សង្កខ លោ ជាលែើរ រហូត្ែល ់ផសសបបចាយ លវទ្ទ 
ែូចប្ែលបានសប្រដងលហើ កន ងទិ្ែាិរត្សរប  ត្តចិត្ត និងម្ចន ងគ
បែិចាសរ បាទ្ប្ែលលផសងគន លៅែូលចនោះរ៊ឺ 
 លវទ្ទបចាយ វចិិកិចាេ  វចិិកិចាេ បចាយ ភលវ ភវបបចាយ ជាតិ្                    
ជាតិ្បបចាយ ជោររណំ ឯវលរត្សស លកវលសស ទ្ កខកខនធសស សរ ទ្លយ 
លហាតិ្ ។ 
 វចិិកិចាេ  លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័  ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ
វចិិកិចាេ ជាបចា័  ជាតិ្ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះភពជាបចា័  ជោនិងររណៈ 
លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះជាតិ្ជាបចា័  លហត្ ជាទី្លកើត្លឡើង ក្នកងទ្ កខោំង
 ស់ន  ោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ អាោរយ៉ាងលនោះ ។ (បិែកភារ ៨១ ទំ្ព័រ ៧២) 
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 លគ្ព្វោះលវទ្ទប្ែលគ្បកបជារួ វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ជាលហត្  
វចិិកិចាេ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្
លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះវចិិកិចាេ លចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត 
ជាលហត្  ភវៈ រ៊ឺ វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ជាលហត្  ទរជាតិ្ រ៊ឺ អាោរ
លកើត្លឡើងរបស់វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះទរជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត ជា
លហត្  ទរជោ ទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈតំងលៅ និងខណៈប្ែលរលត់្
របស់វចិិកិចាេ សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្ កខោំងពួង លគ្ព្វោះអាស្ស័ បចា័ លផសងៗ 
ម្ចន វជិាា ជាលែើរ ែូចលព្វលរកលនោះ ។ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់បែិចាសរ បាទ្ កន ងឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត 
ម្ចន ងគលផសងគន លចញលៅែូលចនោះរ៊ឺ 
 លវទ្ទបចាយ ឧទ្ធចាំ ឧទ្ធចាបបចាយ  ធិលម្ចលោខ   ធិលម្ចកខបបចាយ 
ភលវ      ភវបបចាយ ជាតិ្ ជាតិ្បបចាយ ជោររណំ ឯវលរត្សស លកវលសស 
ទ្ កខកខនធសស សរ ទ្លយ លហាតិ្ ។ 
 ឧទ្ធចា លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័   ធិលម្ចកខ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ
ឧទ្ធចាជាបចា័  ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខជាបចា័  ជាតិ្ លកើត្ម្ចន 
លគ្ព្វោះភពជាបចា័  ជោនិងររណៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះជាតិ្ជាបចា័  លហត្ 
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ជាទី្លកើត្លឡើង ក្នកងទ្ កខោំង ស់ន  ោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ អាោរយ៉ាង
លនោះ ។ (បិែកភារ ៨១ ទំ្ព័រ ៧៣) 
 លគ្ព្វោះលវទ្ទប្ែលគ្បកបជារួ ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ជាលហត្  
ឧទ្ធចាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើង
ជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះឧទ្ធចាលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត 
ជាលហត្   ធិលម្ចកខលចត្សិកប្ែលគ្បកបជារួ ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត 
លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខប្ែលគ្បកបជារួ ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ជាលហត្  
ភវៈ រ៊ឺ ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត បាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត បាទ្ជាលហត្  ទរជាតិ្ រ៊ឺអាោរ
លកើត្លឡើងរបស់ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះទរជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លឡើងរបស់ឧទ្ធចាសរប  ត្តចិត្ត ជាលហត្  
ទរជោ ទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈតំងលៅនិងខណៈរលត់្របស់ឧទ្ធចាសរប-
  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្ កខោំងពួង លគ្ព្វោះអាស្ស័ បចា័ លផសងៗ 
ម្ចន វជិាា ជាលែើរ ែូចលព្វលរកលនោះ ។ 
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២. ក្សុលបទ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់បែិចាសរ បាទ្ កន ងក សលបទ្លនោះ នឹង
សប្រដងចំលព្វោះកន ងរហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង រ៊ឺ 
 ក សលរូលបបចាយ សង្កខ លោ សង្កខ របបចាយ វញិ្ញា ណំ 
វញិ្ញា ណបបចាយ ទរំ ទរបបចាយ ឆ្ដ្ឋា  ត្នំ ឆ្ដ្ឋា  ត្នបបចាយ 
ផលសា ផសសបបចាយ លវទ្ទ លវទ្ទបចាយ បសាលោ              
បសាទ្បបចាយ  ធិលម្ចលោខ   ធិលម្ចកខបបចាយ ភលវ ភវបបចាយ ជាតិ្ 
ជាតិ្បបចាយ ជោររណំ ឯវលរត្សស លកវលសស ទ្ កខកខនធសស សរ ទ្លយ 
លហាតិ្ ។ 
 សង្កខ រ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះក សលរូលជាបចា័  វញិ្ញា ណ លកើត្ម្ចន 
លគ្ព្វោះសង្កខ រជាបចា័  ទរ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះវញិ្ញា ណជាបចា័  អា ត្នៈ
ទី្ ៦ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះទរជាបចា័  ផសសៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះអា ត្នៈទី្ 
៦ ជាបចា័  លវទ្ទ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះផសសៈជាបចា័  បសាទ្ៈ (លសចកដី
គ្ជោះថាា ) លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័   ធិលម្ចកខ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ
បសាទ្ៈជាបចា័  ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខជាបចា័  ជាតិ្ លកើត្ម្ចន 
លគ្ព្វោះភពជាបចា័  ជោនិងររណៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះជាតិ្ជាបចា័  
លហត្ ជាទី្លកើត្លឡើង ក្នកងទ្ កខោំង ស់ន  ោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ អាោរ
យ៉ាងលនោះ ។  (បិែកភារ ៨១ ទំ្ព័រ ៧៥) 
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 លគ្ព្វោះក សលរូល ៣ ជាលហត្  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ រហាក សល-
ញាណសរប  ត្តលចត្ទប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្ពរលដ្ឋ ក សលរូល ៣ លទ្ើប
លកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះប ញ្ញា ភិសង្កខ រ រ៊ឺ រហាក សលញាណសរប  ត្តលចត្ទ 
ជាលហត្  វញិ្ញា ណ រ៊ឺ រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើង
ជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះវញិ្ញា ណ រ៊ឺ រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្តជាលហត្  
ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលញាណសរប  ត្ត
ចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សល
ញាណសរប  ត្តចិត្តជាលហត្  រទ ត្នៈ រ៊ឺ រហាក សលញាណ-
សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 

លគ្ព្វោះរទ ត្នៈ រ៊ឺ រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្តជាលហត្ 
ផសសៈ រ៊ឺ រលទសរផសសប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលញាណសរប  ត្ត
ចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះរលទសរផសស ប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលញាណសរប-
  ត្តចិត្តជាលហត្  លវទ្ទប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលញាណសរប  ត្ត
ចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះលវទ្ទប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត 
ជាលហត្  បសាទ្ រ៊ឺ សោធ លចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលញាណ- 
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សរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះបសាទ្ រ៊ឺ សោធ លចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សល-
ញាណសរប  ត្តចិត្តជាលហត្   ធិលម្ចកខលចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ង
រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះ ធិលម្ចកខប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត
ជាលហត្  ភវៈ រ៊ឺ រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត បាទ្ លទ្ើបលកើត្
លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត បាទ្ ជាលហត្  
ទរជាតិ្ រ៊ឺ អាោរប្ែលលកើត្លឡើងរបស់រហាក សលញាណសរប  ត្ត-
ចិត្ត បាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះទរជាតិ្ រ៊ឺ អាោរប្ែលលកើត្លឡើងរបស់រហាក សល-
ញាណសរប  ត្តចិត្ត បាទ្ជាលហត្  ទរជោ ទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈប្ែល
តំងលៅនិងរលត់្លៅរបស់ រហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត បាទ្លទ្ើប
លកើត្លឡើងជាផល ។ 
 ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្ កខោំងពួងលនោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័ បចា័ 
លផសងៗ ម្ចនក សលរូលជាលែើរ ែូចលព្វលរកលនោះ ។ 
 

ឆំណុឆសមគ ល ់
 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់បែិចាសរ បាទ្កន ងក សលបទ្លនោះ សប្រដង
ថា លវទ្ទបចាយ បសាលោ បសាទ្បបចាយ  ធិលម្ចលោខ  លផសងគន ពី 
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 ក សលបទ្ កន ងលោភរូលចិត្តថា   
 លវទ្ទបចាយ ត្ណាា  ត្ណាា បចាយ ឧបាោនំ ។ 
 លដ្ឋ កន ងក សលបទ្លទោះ សប្រដង សោធ  ជំនួស ត្ណាា  និង
 ធិលម្ចកខ ជំនួសឧបាោន ោំងលនោះលគ្ព្វោះោលលគ្បៀបលធៀបតរសភាវ
ធរ៌លហើ  ត្ណាា  ម្ចនសភាពប្ែលលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងអាររោណ៍ សោធ  
ក៏ម្ចនសភាពលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ និងឧបាោន ម្ចនសភាព
ចូលលៅគ្បោន់មំ្ចកន ងអាររោណ៍  ធិលម្ចកខម្ចនសភាពសលគ្រចចិត្តកន ង
ោរទ្ទួ្លអាររោណ៍ លទ្ើបបានលលើក កសោធ  និង ធិលម្ចកខរកលគ្បើកន ង
ក សលបទ្ ជំនួសត្ណាា  ឧបាោន ប្ែលលគ្បើកន ង ក សលបទ្សគ្ម្ចប់
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងក សលចិត្តែក្ទ្ៗ ក៏ែូចគន  ។ 
 ចំប្ណកកន ងក សលបទ្ច ងលគ្ោ  ប្ែលសប្រដងជារួ លោក ត្តរ
ចិត្តថា ឯវលរលត្សំ ធម្ចោ នំ សរ ទ្លយ លហាតិ្ ។ 
 ោរលកើត្លឡើងរបស់លោក ត្តរក សលធរ៌ ក៏រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
ន័ ប្ែលលព្វលរកលហើ  ែូលចនោះ ។ 
 

៣. អរាក្ត្បទ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ កន ង ពាកត្បទ្ រ៊ឺគ្បគ្ពឹត្ត
លៅកន ងវបិាកចិត្ត កន ងទី្លនោះនឹងសប្រដងចំលព្វោះ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០ 
ប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលសប្រដងថា 
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 សង្កខ របបចាយ វញិ្ញា ណំ វញិ្ញា ណបបចាយ ទរំ ទរបបចាយ 
ឆ្ដ្ឋា  ត្នំ ឆ្ដ្ឋា  ត្នបបចាយ ផលសា ផសសបបចាយ លវទ្ទ              
លវទ្ទបចាយ ភលវ ភវបបចាយ ជាតិ្ ជាតិ្បបចាយ ជោររណំ 
ឯវលរត្សស លកវលសស ទ្ កខកខនធសស សរ ទ្លយ លហាតិ្ ។ 
 វញិ្ញា ណ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះសង្កខ រជាបចា័  ទរ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ
វញិ្ញា ណជាបចា័  អា ត្នៈទី្ ៦ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះទរជាបចា័  ផសសៈ 
លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះអា ត្នៈទី្ ៦ ជាបចា័  លវទ្ទ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះផសសៈ
ជាបចា័  ភព លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័  ជាតិ្ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះ
ភពជាបចា័  ជោនិងររណៈ លកើត្ម្ចន លគ្ព្វោះជាតិ្ជាបចា័  លហត្ ជាទី្
លកើត្លឡើង ក្នកងទ្ កខោំង ស់ន  ោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ អាោរយ៉ាងលនោះ ។ 
(បិែកភារ ៨១ ទំ្ព័រ ៨៧) 
 លគ្ព្វោះលចត្ទប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០ ជាលហត្  
ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ ជាលហត្  ទរ រ៊ឺ លចត្សិកខនធ ៣ 
ប្ែលគ្បកបជារួ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះលចត្សិកខនធ ៣ ប្ែលគ្បកបជារួ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត 
១០ ជាលហត្  រទ ត្នៈ រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ លទ្ើបលកើត្លឡើង
ជាផល ។ 
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 លគ្ព្វោះរទ ត្នៈ រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ ជាលហត្  ផសសៈ ៥ 
ម្ចនចកខ សរផសសជាលែើរ ប្ែលគ្បកបជារួ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ 
លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះផសសៈ ៥ ម្ចនចកខ សរផសសជាលែើរ ប្ែលគ្បកបជារួ 
ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ ជាលហត្  លវទ្ទ ប្ែលគ្បកបជារួ 
ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះលវទ្ទ ប្ែលគ្បកបជារួ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ ជាលហត្  
ភវៈ រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត បាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះភវៈ រ៊ឺ ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត បាទ្ជាលហត្  ទរជាតិ្ រ៊ឺ អាោរ
លកើត្លឡើងរបស់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត បាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 លគ្ព្វោះទរជាតិ្ រ៊ឺ អាោរលកើត្លឡើងរបស់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត បាទ្
ជាលហត្  ទរជោ ទរររណៈ រ៊ឺ ខណៈតំងលៅនិងខណៈរលត់្លៅ
របស់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត បាទ្ លទ្ើបលកើត្លឡើងជាផល ។ 
 ោរលកើត្លឡើងក្នកងទ្ កខោំងពួងលនោះ លគ្ព្វោះអាស្ស័ បចា័ លផសងៗ 
ម្ចនប ញ្ញា ភិសង្កខ រ  ប ញ្ញា ភិសង្កខ រជាលែើរ ែូចបានលព្វលរកលនោះ ។ 
 សគ្ម្ចប់ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់បែិចាសរ បាទ្ កន ង លហត្ កវបិាក
ចិត្តប្ែលសល់ ៥ និងអាវជានចិត្ត ២ ែួងលទោះ ម្ចនលសចកដីលផសងគន
គ្ត្ង់ប្ែលថា 
 លវទ្ទបចាយ  ធិលម្ចលោខ   ធិលម្ចកខបបចាយ ភលវ ប៉ា លណាណ ោះ  



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 180 - 

 ចំប្ណកកន ងសលហត្ កវបិាកចិត្ត សប្រដងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់
បែិចាសរ បាទ្ថា 
 លវទ្ទបចាយ បសាលោ បសាទ្បបចាយ  ធិលម្ចលោខ  
 ធិលម្ចកខបបចាយ ភលវ ។ 
 កន ង ងគែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះសប្រដងែូចគន  កន ងបទ្ច ងលគ្ោ  ប្ែល
សប្រដងជារួ លោក ត្តរវបិាកចិត្តលទោះ រិនបានសប្រដងថា ឯវលរត្សស 
លកវលសស ទ្ កខកខនធសស សរ ទ្លយ លហាតិ្ លទ្ ។  
 ផ្ទា ស់លៅសប្រដងថា ឯវលរលត្សំ ធម្ចោ នំ សរ ទ្លយ លហាតិ្ ។
ោរលកើត្លឡើងរបស់ធរ៌ោងំ   រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងលនោះ ។ 
 

បដិឆចសមុ្បាទមិ្នមនក្នងុ្ក្ិរយិជវនៈ 
 កន ងកិរយិជវនៈ ១៨ រ៊ឺ ហសិត្ បាទ្ចិត្ត ១ រហាកិរយិចិត្ត ៨ 
និងរហរគត្កិរយិចិត្ត ៩ ោំងលនោះ នឹងលកើត្លឡើងបានជារួ គ្ពោះ រហនត
ខីណាស្សពប៉ា លណាណ ោះ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់បែិចាសរ បាទ្កន ងកិរយិ
ជវនៈលទ្ើបរិនម្ចន លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង  រិនម្ចនធរ៌ប្ែលនឹង
គ្តូ្វវលិវល់កន ងសងារវែដត្លៅលទ្ៀត្លឡើ  ។ 
 

ឆប់ បដិឆចសមុ្បាទ  
 

;;; 
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បោា នន័យ 
 បដ្ឋា នន័  ជាន័ ក្នោរសប្រដង ំណាចរបស់បចា័ ជាពិលសស
ប្ែលឧបោរៈែល់ផលធរ៌ឱ្យគ្បាកែលឡើង ម្ចន ២៤ បចា័  ប្ែលជា
ោរសប្រដងន័ ទី្ ២ របស់បចា សងគហវភិារ ។ 
 ន័ ទី្ ២ រ៊ឺ បដ្ឋា ន ឬរហាបដ្ឋា នលនោះ ជាររពីរទី្ ៧ របស់
គ្ពោះ ភិធរោ ៧ ររពីរ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានទំរកសប្រដងទ្ ក កន ងបរលិចេទ្
ទី្ ៨ ឱ្យលឈាោ ោះថា បចា សងគហវភិារ និងសប្រដងត្ពីបែិចាសរ បាទ្ 
លគ្ព្វោះជាធរ៌ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងគន  ។ 
 

ម្ហាបោា នឬបឆច័យ ២៤ 
 ព្វកយថា រហាបដ្ឋា នលនោះ សលំៅែល់ ឋាន ជាទី្តំងរបស់បញ្ញា  
ោរែឹងប្ែលម្ចនលសចកដីសំខាន់ក្គ្កប្លង និងគ្បលសើរក្គ្កប្លង ។ 

 លសចកដីរបស់រហាបដ្ឋា នលនោះ សប្រដងែល់ លហត្ និងបចា័  ប្ែលលធាើ
ឱ្យវត្ថ លផសងៗ លកើត្លឡើង នឹងតំងលៅបានកន ងសកលលោកលនោះ គ្ទ្ង់
សប្រដងតំងជាគ្បោនទ្ កលដ្ឋ សលងខប ២៤ បចា័  ម្ចនលសចកដីសោ រ-
សាោ ញ លអិត្គ្ជាលលគ្ៅជាទី្បំផ ត្ នឹងលពញលៅលដ្ឋ លហត្ ផល លទ្ើបជា
ោរលំបាកែល់វស័ិ របស់វញិ្ាូជន នឹងែឹងឱ្យចាស់សពាគ្រប់បាន ។ 
 ែូលចាន ោះរហាបដ្ឋា នលនោះ លទ្ើបជាវសិ័ របស់គ្ពោះសពាញ្ា ត្ញ្ញា ណ
របស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលនឹងអាចសប្រដងបានយ៉ាងម្ចន
រលបៀប នឹងពិសាដ រទូ្លំទូ្ោ ជាទី្បំផ ត្ រ ណធរ៌កន ងរហាបដ្ឋា នលនោះ 
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 លទ្ើបគ្ទ្ង់ឧបម្ចទ្ កែូចរ ណរបស់រហាសាររ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. សងារសាររ រ៊ឺ សងារវែដ ប្ែលខនធ ោត្  និងអា ត្នៈ 
ោំង  កំព ងគ្បគ្ពឹត្តលៅរិនដ្ឋច់គ្កប្ស លៅថា សងារសាររ លគ្ព្វោះ
លហត្ ប្ែលចំណងខាងលែើរ របស់ោរលកើត្លឡើងក្នសត្ាោំង  រិន
គ្បាកែ រ៊ឺ រិនម្ចនកំណត់្ថា សត្ាោំង  លកើត្លឡើងលហើ លនោះ 
ម្ចនកំណត់្ទី្បំផ ត្ប៉ា លណណោះរ ឆាន ំ ប៉ា លណណោះព្វន់ឆាន ំ ប៉ា លណណោះប្សនឆាន ំ 
ប៉ា លណណោះកបបឆាន ំរិនម្ចនលឡើ  លទ្ើបម្ចនោរវលិវល់ទូ្លំទូ្ោ ជាទី្បំផ ត្ 
លគ្បៀបែូចរហាសាររ ។ 

 ២. ជលសាររ រហាបដ្ឋា នលនោះ ម្ចនលសចកដីលអិត្លគ្ជៀលលគ្ៅ 
ែូចរហាសាររ ប្ែល នកណាៗ រិនអាចោប់គ្បម្ចណបាន ។ 

 ៣. ន សាររ រហាបដ្ឋា នលនោះ ជាោរសរបូរប្បប ម្ចនន័ ក្ន
ោរពិចារណាបានយ៉ាងពិសាដ រ នឹងទូ្លំទូ្ោ ជាទី្បំផ ត្ លគ្បៀបែូច
រហាសាររ ។ 

 ៤. ញាណសាររ រហាបដ្ឋា នលនោះ ជាទី្តំងក្នញាណ ប្ែលឱ្យ
ែឹងទូ្លៅែល់ធរ៌ោំងពួង ប្ែលលឈាោ ោះថា សពាញ្ា ត្ញ្ញា ណ ។ 

 ឆ្ពាណណរងសី ៦ គ្បោរ បានែល់ ពណ៌លខៀវ លលឿង គ្កហរ ស 
ហងសបាទ្ និងពណ៌លផាក បានលកើត្លឡើងខណៈប្ែលគ្ពោះ ងគពិចារណា
លហត្ ផលតរបដ្ឋា នលនោះ ។ 

 ត្លៅលនោះ នឹងបានសប្រដងលសចកដីលដ្ឋ សលងខបកន ងបចា័  ២៤ 
តរគ្ពោះបាលីប្ែលតំងទ្ កែូលចនោះ រ៊ឺ 
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បោា នបាល ី
 លហត្ បបចាលយ      អាររោណបបចាលយ     ធិបតិ្បបចាលយ 

  ននតរបបចាលយ     សរននតរបបចាលយ    សហជាត្បបចាលយ 

  ញ្ារញ្ាបបចាលយ   និសស បបចាលយ   ឧបនិសស បបចាលយ 

 ប លរជាត្បបចាលយ    បចាេ ជាត្បបចាលយ   អាលសវនបបចាលយ 

 ករោបបចាលយ          វបិាកបបចាលយ        អាហារបបចាលយ 

 ឥរនោិ បបចាលយ    ឈានបបចាលយ        ររគបបចាលយ 

 សរប  ត្តបបចាលយ វបិប  ត្តបបចាលយ      ត្ថិបបចាលយ 

 នត្ថិបបចាលយ          វរិត្បបចាលយ          វរិត្បបចាលយ 

   លរត្ថ បដ្ឋា ននលយ ។ 

 

បាលបី្ព្ប 
 ១. លហត្ បបចាលយ      លគ្ព្វោះម្ចនលហត្  ៦ ជាបចា័  ។ 

 ២. អាររោណបបចាលយ លគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍ ៦ ជាបចា័  ។ 

 ៣.  ធិបតិ្បបចាលយ   លគ្ព្វោះម្ចនធរ៌ប្ែលជា ធិបតិ្ ជាបចា័ ។ 

 ៤.  ននតរបបចាលយ     លគ្ព្វោះម្ចនចិត្តលចត្សិក ប្ែលរលត់្លៅ 

                                        រិនម្ចនរវងចលទា ោះ ជាបចា័  ។ 

 ៥. សរននតរបបចាលយ  លគ្ព្វោះម្ចនចិត្តលចត្សិកប្ែលរលត់្លៅរិន 

                                                        ម្ចនរវងចលទា ោះតរលំដ្ឋប់ ជាបចា័  ។ 

 ៦. សហជាត្បបចាលយ លគ្ព្វោះម្ចនោរលកើត្គ្ពរគន  ជាបចា័  ។ 

 ៧.  ញ្ារញ្ាបបចាលយ      លគ្ព្វោះម្ចនោរឧបត្ថរភែល់គន និងគន  
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                                                             ជាបចា័  ។ 

 ៨. និសស បបចាលយ         លគ្ព្វោះជាទី្អាស្ស័  ជាបចា័  ។ 

 ៩. ឧបនិសស បបចាលយ           លគ្ព្វោះជាទី្អាស្ស័ លដ្ឋ ម្ចន 

                                             កម្ចា ំងខាា ំង ជាបចា័  ។ 

 ១០. ប លរជាត្បបចាលយ      លគ្ព្វោះលដ្ឋ ោរលកើត្រ ន ជាបចា័  ។ 

 ១១. បចាេ ជាត្បបចាលយ លគ្ព្វោះលដ្ឋ ោរលកើត្លគ្ោ  ជាបចា័ ។ 

 ១២. អាលសវនបបចាលយ  លគ្ព្វោះម្ចនជវនៈប្ែលលកើត្រ ន ជាបចា័  ។ 

 ១៣. ករោបបចាលយ          លគ្ព្វោះម្ចនលចត្ទ ជាបចា័  ។ 

 ១៤. វបិាកបបចាលយ       លគ្ព្វោះម្ចនវបិាក ជាបចា័  ។ 

 ១៥. អាហារបបចាលយ    លគ្ព្វោះម្ចនអាហារ ៤ ជាបចា័  ។ 

 ១៦. ឥរនោិ បបចាលយ    លគ្ព្វោះម្ចនទររូបឥរនោិ  ជាបចា័  ។ 

 ១៧. ឈានបបចាលយ    លគ្ព្វោះម្ចន ងគឈាន ៧ ជាបចា័  ។ 

 ១៨. ររគបបចាលយ          លគ្ព្វោះម្ចន ងគររគ ៩ ជាបចា័  ។ 

 ១៩. សរប  ត្តបបចាលយ        លគ្ព្វោះម្ចនទរធរ៌ប្ែលែូចគន  
                                                                    ជាបចា័  ។ 

 ២០. វបិប  ត្តបបចាលយ           លគ្ព្វោះម្ចនទរនិងរូបប្ែលរិនែូច 

                                                              គន ជាបចា័  ។ 

 ២១.  ត្ថិបបចាលយ              លគ្ព្វោះម្ចនទររូបប្ែលកំព ងលៅម្ចន 

                                                             ជាបចា័  ។ 

 ២២. នត្ថិបបចាលយ        លគ្ព្វោះម្ចនទរធរ៌ប្ែលរលត់្លៅលហើ  
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                                                       ជាបចា័  ។ 

 ២៣. វរិត្បបចាលយ   លគ្ព្វោះលដ្ឋ ោរគ្បាសលៅលហើ របស់ទរ 

                                                      ធរ៌ជាបចា័  ។ 

 ២៤.  វរិត្បបចាលយ   លគ្ព្វោះលដ្ឋ ោរលៅរិនោន់គ្បាលៅរបស់ 

                                        ទររូប ជាបចា័  ។ 

                                                        រួរបចា័  ២៤ ។ 

 

សភាវធម្៌ ៣ ព្បការក្នងុ្បឆចយ័ ២៤ 
 ោរសប្រដងបចា័  ២៤ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់ប្ចកបចា័ នីរួ ៗ 
គ្បកបលដ្ឋ សភាវធរ៌ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ បចា ធរ៌ បចា  បបននធរ៌ 
និងបចានិកធរ៌ ែូលចនោះ ។ 

 

១. បឆចយធម្៌ 
 បចា ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាឧបោរៈែល់ផលធរ៌ ប្ែលជាបចា័ 
ឱ្យលកើត្លឡើង ោំងជាជនកសត្តិ រ៊ឺ អាចឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ គ្ត្ង់ និង
ឧបត្ថរភកសត្តិ រ៊ឺ ឧបត្ថរភផលធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើង ំពីខាួននិងលកើត្ពីបចា័ 
ែក្ទ្ឱ្យតំងលៅបាននិងឱ្យចលគ្រើនលឡើង ។ 

 បចា័ ធរ៌ប្ែលម្ចនឧបោរៈក្នផលធរ៌បានលនោះសំលៅ កោំង 
សងខត្ធរ៌ ប្ែលម្ចនបចា័ តក់ប្ត្ង  សងខត្ធរ៌ ប្ែលរិនម្ចន
បចា័ តក់ប្ត្ង និងបញ្ាត្តិធរ៌ ។ 
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 រួរលសចកដីថា ធរ៌ោងំ ស់ ោំងប្ែលជាបររត្ថធរ៌ និងបញ្ាត្តិធរ៌
អាចជាបចា័ ធរ៌ បានោំង ស់ (ែូចជាអាររោណបបចា័  ) ។ 

 

២. បឆចយបុបននធម៌្ 
 បចា  បបននធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះ ំណាចរបស់បចា័ 
ប្ែលជាឧបោរៈ បានែល់ សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលម្ចនបចា័ តក់ប្ត្ង
ប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកគ្ពោះនិព្វា ន ជាបចា  បបននធរ៌រិនបាន លគ្ព្វោះរិនម្ចន
បចា័ តក់ប្ត្ងឱ្យលកើត្លឡើង ែូលចាន ោះបចា  បបននធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាផល
របស់បចា័  ធរ៌ោំង ស់លទោះ លទ្ើបបានែល ់ បររត្ថធរ៌ ប្ែលជា
សងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ និងរូប ២៨ ។ 

 

៣. បឆចនិក្ធម្៌ 
 បចានិកធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាបែិបកខែល់បចា  បបននធរ៌ និងជា
បែិបកខធរ៌ែល់បចា័ ធរ៌គ្បោរខាោះ ែូលចាន ោះបចានិកធរ៌លទ្ើបម្ចន ២ ន័  រ៊ឺ 
 ១) បចានិកធរ៌ ប្ែលបានោំងបចានិកធរ៌ និងបចា័ ធរ៌ ។ 

 ២) បចានិកធរ៌ ប្ែលបានចំលព្វោះបចានិកធរ៌ប្ត្រា៉ាង ជាបចា័ 
ធរ៌រិនបាន ។ 

 រួរលសចកដីថា បចានិកធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលជាបែិបកខែល់ បចា  បបននធរ៌ 
លដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ ។ 

 កន ងបចា័ ោំង ២៤ បចា័ លទោះ គ្រប់ៗ បចា័  ប្ចក ងគធរ៌ទ្ កជា 
៣ ពួកែូចគន  លវៀរប្ត្សហជាត្បបចា័ ប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលរិនម្ចន
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បចានិកធរ៌ លគ្ព្វោះសហជាត្បបចា័ លទោះ ម្ចនធរ៌ប្ែលជាលហត្ និង
ផលលកើត្លឡើងរួរគន  លទ្ើបម្ចនប្ត្បចា័ ធរ៌និងបចា  បបននធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 នឹងបានសប្រដងលសចកដីរបស់បចា័  ២៤ លដ្ឋ លំដ្ឋប់ត្លៅ 

  
១. ច្ហតុ្បបឆច័យ 

ម្ចនបាលីសប្រដងថា 

 លហតូ្ លហត្ សរប  ត្តោនំ ធម្ចោ នំ តំ្សរ ដ្ឋា ទនញ្ា  រូបានំ 
លហត្ បបចាល ន បចាលយ ។ 

 ប្គ្បថា លហត្ ោំង  លទោះ ជាធរ៌ប្ែលឧបោរៈែល់ធរ៌
ោំង   ប្ែលគ្បកបជារួ លហត្ លទោះផង និងែល់រូបោំង  
ប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា នលទោះផង ។ 

 បានលសចកដីថា លហត្  ៦ រ៊ឺ  ក សលលហត្  ៣ បានែល់ លោភ 
លោស លម្ចហ និងក សលលហត្  ៣ ជារួ  ពាកត្លហត្  ៣ បានែល់ 
 លោភ  លោស  លម្ចហ ររួលហត្ ោំង ៦ លនោះ លៅថា លហត្ បបចា័  
ឧបោរៈឱ្យសលហត្ កចិត្ត ៧១ លចត្សិក ៥២ សលហត្ កចិត្តជរូប ១៧ 
និងសលហត្ កបែិសនធិករោជរូប ២០ លកើត្លឡើងជាផល លៅថា 
បចា  បបននធរ៌ កន ងោរសប្រដងបចា័  ២៤ លនោះ គ្តូ្វោរចងអ លបង្កា ញ
ចំលព្វោះប្ត្លហត្ និងផលប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកបចានិកធរ៌ ប្ែលសប្រដង
លគ្ៅ ំពីផល ឬលគ្ៅ ំពីោំងលហត្ និងផលែូចលព្វលលហើ  ភារលគ្ចើន
លទ្ើបរិនគ្បាថាន ទំរកសប្រដងផងលទ្ ។ 
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 ែូលចាន ោះោលលព្វលលដ្ឋ សភាវធរ៌ ៣ គ្បោររបស់លហត្ បបចា័ 
បានែូលចនោះរ៊ឺ 

បឆចយធម្៌  
 លោភលហត្              លោសលហត្                  លម្ចហលហត្  
  លោភលហត្             លោសលហត្               លម្ចហលហត្  ។ 

បឆចយបុបននធម៌្  
 សលហត្ កចិត្ត ៧១ លចត្សិក ៥២ (លវៀរលម្ចហលចត្សិកកន ង
លម្ចហរូលចិត្ត ២ ) ។ 

 សលហត្ កចិត្តជរូប ១៧ និងសលហត្ កបែិសនធិករោជរូប ២០ ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
បានែល់ លម្ចហលចត្សិក ប្ែលលៅកន ងលម្ចហរូលចិត្ត ២ 

 លហត្ កចិត្ត ១៨ និង ញ្ាសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរឆ្នោ) រូប ៧ ពួករ៊ឺ 
 ១.  លហត្ កចិត្តជរូប ១៧   
 ២.  លហត្ កបែិសនធិករោជរូប ២០ 

 ៣. ព្វហិររូប រ៊ឺ រូបខាងលគ្ៅ ៩  
 ៤. ឧត្ ជរូប ១៥ 

៥. អាហារជរូប ១៤ 

 ៦.  សញ្ាសត្តករោជរូប ៩ 

 ៧.បវត្តិករោជរូប ២០ ។ 
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អធិបាយ 
 កន ងលហត្ បបចា័ លនោះ លហត្  ៦ គ្បោរ ជាទរធរ៌ ជាបចា័  
ឧបត្ថរភឱ្យទរនិងរូបលកើត្លឡើងកន ងសទដ នរបស់សត្ាោំង   លគ្ព្វោះ
ធរោតសត្ាោំង  ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងលោកលនោះបានលទោះ គ្តូ្វ
អាស្ស័ លកើត្លឡើងលដ្ឋ លហត្  លបើរិនម្ចនលហត្ លហើ  ក៏រិនម្ចនោរ
លកើត្ប្ែរ សត្ាប្ែលលកើត្កន ង បា ភូរិ ស រតិ្ភូរិ ឬែល់គ្ពោះនិព្វា ន
គ្តូ្វអាស្ស័ លហត្ ទំលៅ ។ 
 ែូលចាន ោះ លហត្  លទ្ើបោប់ថា ជាវត្ថ សំខាន់ជាទី្បំផ ត្ គ្ពោះព ទ្ធ ងគ
លទ្ើបគ្ទ្ង់លលើក លហត្ បបចា័  លឡើងសប្រដងជាលំដ្ឋប់ែំបូង លហត្  ៦ 
គ្បោរលនោះបានែល់ 

 លោភលហត្            លោសលហត្        លម្ចហលហត្  
  លោភលហត្          លោសលហត្      និង លម្ចហលហត្  
 ោលប្ចកលចញតរជាតិ្របស់ចិត្ត ប្ែលម្ចនលហត្ គ្បកប ៤ 
គ្បោរលហើ បាន ែូលចនោះរ៊ឺ 
 ១.  ក សលលហត្  ៣ បានែល់ លោភ លោស លម្ចហ ប្ែលគ្បកប
ជារួ  ក សលចិត្ត ១២ ។ 

 ២. ក សលលហត្  ៣ បានែល់  លោភ  លោស  លម្ចហ ប្ែល
គ្បកបជារួ ក សលចិត្ត ២១ ។ 

 ៣. វបិាោពាកត្លហត្  ៣ បានែល់  លោភ  លោស  លម្ចហ 
ប្ែលគ្បកបជារួ សលហត្ កវបិាកចិត្ត ២១ ។ 
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 ៤. កិរយិពាកត្លហត្  ៣ បានែល់  លោភ  លោស  លម្ចហ 
ប្ែលគ្បកបជារួ សលហត្ កកិរយិចិត្ត ១៧ ។ 

 បណាដ លហត្ ប្ែលគ្បកបជារួ ចិត្តតរជាតិ្លផសងៗ លនោះ ោល
លព្វលលដ្ឋ សភាវធរ៌លហើ  ក៏រង់បានែល ់ លហត្  ៦ គ្បោលទោះឯង 
រ៊ឺ លោភ លោស លម្ចហ គ្បកបបានចំលព្វោះប្ត្ ក សលចិត្តប្ត្រា៉ាង
លៅថា  ក សលលហត្  ចំប្ណក  លោភ  លោស  លម្ចហ លទោះ 
គ្បកបបានោំងក សលចិត្ត វបិាកចិត្ត និងកិរយិចិត្ត ោលគ្បកបជា
រួ ក សលចិត្ត ក៏លៅថា ក សលលហត្  ោលគ្បកបជារួ វបិាកចិត្ត 
ឬកិរយិចិត្ត ក៏លៅថា  ពាកត្លហត្  ែូចគន  ែូលចនោះ ។ 

 លហត្ ោំង ៦ គ្បោរលនោះ ម្ចន ំណាចឧបត្ថរភសរប  ត្តធរ៌ រ៊ឺ 
ចិត្តនិងលចត្សិកឱ្យលកើត្លឡើង គ្ពរជារួ ចិត្តជរូប និងបែិសនធិករោជរូប 
ោលលកើត្លឡើងលហើ  ក៏ជួ ឧបត្ថរភឱ្យតំងលៅបាន នឹងឱ្យចលគ្រើន
ក្គ្កប្លងលឡើងបានលទ្ៀត្ផង ។ 

 ឧបម្ចែូចលែើរលឈើធំ ប្ែលតំងលៅបានលគ្ព្វោះអាស្ស័  ឫសប្កវ
ចាប់ប្ផនែីឱ្យតំងលៅបានមំ្ច ោលគ្តូ្វខយល់ពយ ោះ ក៏រិនលធាើឱ្យលែើរលឈើ
លទោះរលំែួលបាន និងក្គ្កប្លងជាងលទោះោរប្ែលលែើរលឈើលទោះចលគ្រើន
លូត្ោស់ប្បកប្រកសាខា លចញផ្ទា  លចញប្ផាបាន ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័ 
ឫសប្កវលទោះឯង ម្ចនទទី្ជួ ឧបត្ថរភឱ្យចលគ្រើនលូត្ោស់លឡើងបាន ។ 

 ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ោលលោភលហត្ លកើត្លឡើងែល់ប រគល
ណាលហើ  សរប  ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក គ្ពរលដ្ឋ  ក សល
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ចិត្តជរូប ក៏រប្រងលកើត្លឡើងែល់ប រគលលទោះ ោលលោភចិត្តលនោះលកើត្
លឡើងលហើ  ក៏លបំាកែកលចញបាន លគ្បៀបែូចឫសប្កវប្ែលឱ្យលែើរលឈើ
តំងលៅបានយ៉ាងម្ចំ នឹងអាចកលគ្រើកលឡើងកន ងចិត្តរបស់ប រគលលទោះ
ខាា ំងលឡើង រហូត្ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ោ វញិ្ាត្តិ រ៊ឺ កលគ្រើកោ លៅលធាើ
ទ្ ចារតិ្ផាូវោ   លដ្ឋ ោរលួចគ្ទ្ពយ ឬគ្បគ្ពឹត្តខ សកន ងោរលឡើងបាន 
ឬរិនែូលចាន ោះក៏ជាលហត្ ឱ្យលកើត្វចីវញិ្ាត្តិ រ៊ឺ ោរនិយ វចា លព្វលវចី
ទ្ ចារតិ្ ម្ចនោរនិយ ក ហកជាលែើរ លគ្បៀបែូចលែើរលឈើប្ែលចលគ្រើន
លូត្ោស់លឡើង លដ្ឋ អាស្ស័ ឫសប្កវ ក៏ម្ចនឧបលរ យយ៉ាងលទោះ
ប្ែរ ។ 

 ចំប្ណកកន ងលហត្ ែក្ទ្ៗ ក៏ែូចគន  ជា ក សលលហត្  ក សល
លហត្   ពាកត្លហត្ កដី ោលម្ចនរូលលកើត្លឡើងលហើ  ក៏រប្រងឧបត្ថរភ
សរប  ត្តធរ៌ គ្ពរលដ្ឋ ចិត្តជរូបឱ្យលកើត្លឡើងតរ និងជួ ឧបត្ថរភឱ្យ
ចលគ្រើនលឡើងរហូត្សលគ្រចោរង្ករលទោះៗ បាន ។ 

 

ប្ឆក្ច្ហតុ្បបឆចយ័ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាតិ្ កាល និង្សត្ត ិ
 លដ្ឋ បចា័  ទរ ជាបចា័ ែល់ ទររូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាទី្តំង នឹងជាឫសប្កវ របស់បចា  បបននធរ៌។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ រ៊ឺ  ំណាចឧបោរៈែល់បចា  បបននធរ៌ម្ចន ២ យ៉ាង 
បានែល់  
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 ១) ជនកសត្តិ ជួ ឧបោរៈឱ្យបចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើង ។ 

 ២) ឧបត្ថរភកសត្តិ ជួ ឧបោរៈែល់បចា  បបននធរ៌ឱ្យតំងលៅ 
នឹងចលគ្រើនលឡើង ។ 

 

២. អារម្មណបបឆច័យ 
 អាររោណបចា័  គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់សប្រដងត្ពីលហត្ បបចា័  
លគ្ព្វោះលហត្  ៦ ជារូលឱ្យលកើត្សរប  ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិកលហើ  
ប្ត្លបើរិនម្ចនអាររោណ៍ ចិត្តនិងលចត្សិកក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លទ្ើបគ្ទ្ង់
សប្រដងអាររោណបបចា័ ជាលំដ្ឋប់ទី្ ២ តរគ្ពោះបាលីនិងព្វកយប្គ្ប 
លដ្ឋ លំដ្ឋប់ែូលចនោះ 
 ១. រូបា ត្នំ ចកខ វញិ្ញា ណោត្ យ តំ្សរប  ត្តោនញ្ា  ធម្ចោ នំ 
អាររោណបបចាល ន បចាលយ ។ 
 រូបាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ចកខ វញិ្ញា ណ
ោត្  និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកបជារួ ចកខ វញិ្ញា ណ
ោត្  លដ្ឋ  ំណាចអាររោណបបចា័  ។ 
 ២. សោោ  ត្នំ លសាត្វញិ្ញា ណោត្ យ តំ្សរប  ត្តោនញ្ា  
ធម្ចោ នំ អាររោណបបល ន បចាលយ ។ 
 សោោ ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់លសាត្
វញិ្ញា ណោត្  និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកបជារួ 
លសាត្វញិ្ញា ណោត្  លដ្ឋ  ំណាចអាររោណបបចា័  ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 193 - 

 ៣. រទធ  ត្នំ ោនវញិ្ញា ណោត្ យ តំ្សរប  ត្តោនញ្ា  
ធម្ចោ នំ អាររោណបបចាល ន បចាលយ ។ 
 រទធ ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ោន
វញិ្ញា ណោត្  និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកបជារួ 
ោនវញិ្ញា ណោត្  លដ្ឋ  ំណាចអាររោណបបចា័  ។ 
 ៤. រសា ត្នំ ជិវា វញិ្ញា ណោត្ យ តំ្សរប  ត្តោនញ្ា  ធម្ចោ នំ 
អាររោណបបចាល ន បចាលយ ។ 
 រសាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ជិវា
វញិ្ញា ណោត្  និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកបជារួ 
ជិវា វញិ្ញា ណោត្  លដ្ឋ  ំណាចអាររោណបបចា័  ។ 
 ៥. លផ្ទែាព្វា  ត្នំ ោ វញិ្ញា ណោត្ យ តំ្សរប  ត្តោនញ្ា  
ធម្ចោ នំ អាររោណបបចាល ន បចាលយ ។ 
 លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់
ោ វញិ្ញា ណោត្  និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកប
ជារួ ោ វញិ្ញា ណោត្  លដ្ឋ  ំណាចអាររោណបបចា័  ។ 
 ៦. រូបា ត្នំ សោោ  ត្នំ រទធ  ត្នំ រសា ត្នំ លផ្ទែាព្វា  ត្នំ 
រលទោត្ យ តំ្សរប  ត្តោនញ្ា  ធម្ចោ នំ អាររោណបបចាល ន បចាលយ ។ 
 រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ រទធ ររោណ៍ រសាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ 
រ៊ឺ បញ្ញា ររោណ៍ ប្ែលជាបចា បបនន ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់រលទោត្  



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 194 - 

និង ញ្ាសម្ចទលចត្សិក ១០ (លវៀរវរី ិ បីតិ្ ឆ្នោ) ប្ែលគ្បកបជារួ 
រលទោត្  លដ្ឋ  ំណាចអាររោណបបចា័  ។ 
 ៧. សលពា ធម្ចោ  រលទវញិ្ញា ណោត្ យ តំ្សរប  ត្តោនញ្ា  
ធម្ចោ នំ អាររោណបបចាល ន បចាលយ ។ 
 អាររោណ៍ ៦ ប្ែលជាបចា បបនន  តី្ត្  ទរត្ និងោលវរិ ត្តិ 
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ រលទវញិ្ញា ណោត្  និងលចត្សិក ៥២ ប្ែល
គ្បកបជារួ រលទវញិ្ញា ណោត្  លដ្ឋ  ំណាចអាររោណបបចា័  ។ 
 (អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ និព្វា ន បញ្ាត្តិ 
ជាបចា័ ែល់ ចិត្ត ៧៦ លចត្សិក ៥២) 
 ៨.  ំ  ំ ធរោំ អារពភ ល  ល  ធម្ចោ  ឧបបជានតិ ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ , 
លត្ លត្ ធម្ចោ  លត្សំ លត្សំ ធម្ចោ នំ អាររោណបបចាល ន បចាលយ ។ 
  ធរ៌ោំង  ណាៗ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក រប្រងលកើត្លឡើង
លគ្ព្វោះអាស្ស័ អាររោណ៍ណារួ កន ងអាររោណ៍ ៦ អាររោណ៍ ៦ ណារួ 
ោំងលទោះជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ចិត្ត និងលចត្សិកោំង  លទោះៗ 
លដ្ឋ  ំណាចអាររោណបបចា័  ។ 
 សរ បសភាវធរ៌របស់អាររោណបបចា័  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 

បឆចយធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ និព្វា ន និងបញ្ាត្តិ ។ 
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បឆចយបុបននធម៌្ 
 ចិត្ត ៨៩ និងលចត្សិក ៥២ ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 រូបោំង ស់ ម្ចនចិត្តជរូបជាលែើរ ។ 

អធិបាយ 
 កន ងអាររោណបបចា័ លនោះ ចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វា ន និងបញ្ាត្តិ 
បានែល់អាររោណ៍ ៦ ស ទ្ធប្ត្ជាបចា័ ឱ្យលកើត្ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក
ោំង   លគ្ព្វោះបណាដ សត្ាប្ែលម្ចនជីវតិ្ោំង   លបើរិនម្ចន
អាររោណ៍ជាលគ្រឿងលតងលហើ  ចិត្ត និងលចត្សិកក៏រិនអាចលកើត្លឡើង
បាន ។ 
 ឧបម្ចែូចជាប រគលជោ ឬទ្ ពាលភាព រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័ លឈើគ្ចត់្ 
ឬប្ខសជាលគ្រឿងលតង លែើរបីទ្ប់ខាួនលែើរលៅោន់ទី្លផសងៗ បានយ៉ាងណា 
ចិត្តនិងលចត្សិកោំង  ក៏ែូចគន  គ្តូ្វម្ចនអាររោណ៍ជាលគ្រឿងលតង 
លែើរបីឱ្យលកើត្លឡើងបានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ អាររោណ៍ ោំង  ជាលគ្រឿងជួ ឱ្យចិត្តនិង
លចត្សិកលតង ជាទី្គ្បជ ំគ្ពរគន  ។ 
 ឧបម្ចែូចជាសាថ នទី្ប្ែលរួរលគ្ត្ក ររកីោ  ម្ចនស្សោះទឹ្ក សួន
ផ្ទា ជាលែើរ រន សសោំង  រប្រងទំគន លៅរកីោ កន ងសាថ នទី្លទោះ
យ៉ាងណា អាររោណ៍ោំង  ក៏លគ្បៀបែូចសាថ នទី្ប្ែលរួររកីោ 
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លផសងៗ ចិត្តនិងលចត្សិក លគ្បៀបែូចប រគលប្ែលចូលលៅរកីោ កន ងសាថ ន
ទី្លទោះ ក៏ឧបលរ យយ៉ាងលទោះប្ែរ ។  
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ អាររោណ៍ោងំ   ជាធរោជាតិ្ប្ែលម្ចន ំណាច
ោញ កចិត្ត និងលចត្សិក ឱ្យចូលលៅចាប់ កលៅកន ងអាររោណ៍
លទោះៗ បាន ។ 
 ឧបម្ចែូចលោងរលហាស្សពលផសង  ៗ ប្ែលម្ចនោរគ្បោសលោសទ 
ោក់ោញឱ្យរន សសចូលលៅលរើល ឬរ ននឹងសប្រដង ម្ចនោរគ្បោស
ោក់ោញលដ្ឋ ោរវ សគរលហារលោង លៅរន សសឱ្យចូលលៅលរើល 
រន សសោំង  ប្ែលលធាើែំលណើ រឆ្ាងោត់្រក បានល ើញោរគ្បោស
លោសទ ឬបានឮសំលឡងរង សគរលហារលោងក៏ទំគន ចូលលៅលរើល 
ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ឧបលរ យអាររោណ៍ោំង  លគ្បៀបែូចលោង
រលហាស្សពលទោះ ម្ចន ំណាចលតង កចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលលគ្បៀប
ែូចរន សសប្ែលចូលលៅលរើលរលហាស្សពលទោះ ចូលលៅចាប់ ក
អាររោណ៍លផសងៗ បាន ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 
ប្ឆក្អារម្មណបបឆច័យ ច្ោយបឆចយ័ លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ 
 លដ្ឋ បចា័  ទររូប និងបញ្ាត្តិ ជាបចា័ ែល់ទរ ។ 
 លដ្ឋ លកខណៈ ជាទី្រួរលគ្ត្ក រ និងជាទី្អាស្ស័ ក្នបចា  បបននធរ៌ 
 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាអាររោណជាតិ្ ។ 
 លដ្ឋ ោល ជា តី្ត្  ទរត្ បចា បបនន និងោលវរិ ត្តិ ។ 
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 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

៣. អធិបតិ្បបឆច័យ 
  ធិបតិ្បបចា័  សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលម្ចនភាពជាធំជា នកឧបត្ថរភ 
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់សប្រដងកន ងបចា និលទ្ោស ម្ចនបាលីនឹងព្វកយប្គ្ប
លដ្ឋ លំដ្ឋប់ែូលចនោះ 

 ១. ឆ្ទោ ធិបតិ្ ឆ្នោសរប  ត្តោនំ ធម្ចោ នំ តំ្សរ ដ្ឋា ទនញ្ា  រូបានំ 
 ធិបតិ្បបចាល ន បចាលយ ។ 

 ឆ្ទោ ធិបតិ្ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់សាធិបតិ្ជវនចិត្ត ៥២ 
លចត្សិក ៥០ ប្ែលគ្បកបជារួ ឆ្ទោ ធិបតិ្ និងសាធិបតិ្ចិត្តជរបូ 
ប្ែលម្ចនសាធិបតិ្ជវនចិត្តគ្ពរលដ្ឋ ឆ្ទោ ធិបតិ្ជាសរ ដ្ឋា ន លដ្ឋ 
 ំណាចសហជាតធិបតិ្បបចា័  ។ 

 វរីយិធិបតិ្ វរី ិសរប  ត្តោនំ ធម្ចោ នំ តំ្សរ ដ្ឋា ទនញ្ា  រូបានំ 
 ធិបតិ្បបចាល ន បចាលយ ។ 

 វរីយិធិបតិ្ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់សាធិបតិ្ជវនចិត្ត ៥២ 
លចត្សិក ៥០ ប្ែលគ្បកបជារួ វរីយិធិបតិ្ និងសាធិបតិ្ចិត្តជរូប 
ប្ែលម្ចនសាធិបតិ្ជវនចិត្តគ្ពរលដ្ឋ វរីយិធិបតិ្ ជាសរ ដ្ឋា ន លដ្ឋ 
 ំណាច សហជាតធិបតិ្បបចា័  ។ 

 ៣. ចិតត ធិបតិ្ ចិត្តសរប  ត្តោនំ ធម្ចោ នំ តំ្សរ ដ្ឋា ទនញ្ា  រូបានំ 
 ធិបតិ្បបចាល ន បចាលយ ។ 
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 ចិតត ធិបតិ្ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់លចត្សិក ៥១ (លវៀរវចិិកិចាេ ) 
និងសាធិបតិ្ចិត្តជរូបប្ែលម្ចនសាធិបតិ្ជវនចិត្ត ជាសរ ដ្ឋា ន លដ្ឋ 
 ំណាចសហជាតធិបតិ្បបចា័  ។ 

 ៤. វរំីសាធិបតិ្ វរំីសសរប  ត្តោនំ ធម្ចោ នំ តំ្សរ ដ្ឋា ទនញ្ា  
រូបានំ  ធិបតិ្បបចាល ន បចាលយ ។ 

 វរំីសាធិបតិ្ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់តិ្លហត្ កជវនចិត្ត ៣៤ 
លចត្សិក ៣៧ (លវៀរបញ្ញា ) ប្ែលគ្បកបជារួ វរំីសាធិបតិ្ និង
សាធិបតិ្ចិត្តជរូប ប្ែលម្ចនតិ្លហត្ កជវនចិត្ត គ្ពរលដ្ឋ វរំីសាធិបតិ្
ជាសរ ដ្ឋា ន លដ្ឋ  ំណាចសហជាតធិបតិ្បបចា័  ។ 

 ៥.  ំ  ំ ធម្ចោ នំ ររ  ំកតា  ល  ល  ធម្ចោ  ឧបបជានតិ ចិត្តលចត្សិោ 
ធម្ចោ , លត្ លត្ ធម្ចោ  លត្សំ លត្សំ ធម្ចោ នំ  ធិបតិ្បបចាល ន បចាលយ ។ 

 អាររោណិកធរ៌ោំង  ណា រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិកោំង   លធាើវត្ថ 
ណាៗ ឱ្យជាអាររោណ៍លដ្ឋ ោរចូលចិត្តយ៉ាងធៃន់លកើត្លឡើង វត្ថ ោំង-
  លទោះ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់អាររោណិកធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក
ោំង  លទោះ លដ្ឋ  ំណាចអាររោណាធិបតិ្បបចា័  ។ 

អធិបតិ្បបឆចយ័មន ២ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. សហជាតធិបតិ្បបចា័  (ធរ៌ប្ែលជាធំម្ចន ំណាចលគ្ចើនជាង
ធរ៌ប្ែលលកើត្រួរគន ជារួ ខាួន) ។ 

 ២. អាររោណាធិបតិ្បបចា័  (ធរ៌ប្ែលជាធំកន ងឋានៈប្ែលជា
អាររោណ៍ប្ែលលអពិលសស) សភាវធរ៌របស់សហជាតធិបតិ្បបចា័  ៣ 
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 គ្បោរ រ៊ឺ 

បឆចយធម្៌ 
  ងគ ធិបតិ្ ៤ ណារួ  រ៊ឺ ឆ្ទោ ធិបតិ្ វរីយិធិបតិ្ ចិតត ធិបតិ្ 
និងវរំីសាធិបតិ្ ប្ែលលកើត្គ្ពរលដ្ឋ សាធិបតិ្ជវនចិត្ត ៥២ ។ 

បឆចយបុបននធម៌្ 
 សាធិបតិ្ជវនចិត្ត ៥២ រ៊ឺ ទ្ាិលហត្ កសាធិបតិ្ជវនចិត្ត ១៨ 
តិ្លហត្ កសាធិបតិ្ជវនចិត្ត ៣៤ លចត្សិក ៥១ (លវៀរវចិិកិចាេ  ១) 
សាធិបតិ្ជវនចិត្តជរូប ១៧ ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 និោធិបតិ្ចិត្ត ៦៣ បានែល ់ោម្ចវចរចិត្ត ៥៤ រហរគត្វបិាកចិត្ត 
៩ (លវៀរ បបទជវនចិត្ត ២៦) លចត្សិក ៥២ និងនិោធិបតិ្ចិត្តជរូបជាលែើរ 
៧ ពួក និង ធិបតិ្ ៤ ណារួ ខណៈជា ធិបតិ្ ។ 

សភាវធម្៌របសោ់ធិបត្ិបបឆចយ័ ៣ ព្បការ គឺ 

បឆចយធម្៌ 
 អាររោណ៍ ៦ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៤ (លវៀរលោសរូលចិត្ត ២ លម្ចហរូលចិត្ត ២ 
ទ្ កខសហរត្ោ វញិ្ញា ណចិត្ត ១) លចត្សិក ៤៧ (លវៀរលោចត្ កាៈ ៤ 
វចិិកិចាេ  ១) ឥែានិបផននរូប ១៨ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោលោំង ៣ និព្វា ន ។ 
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បឆចយបុបននធម្៌ 
 ចិត្ត ២៨ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ រហាក សលចិត្ត ៨ 
រហាកិរយិញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ លោក ត្តរចិត្ត ៨ ។ 

 លចត្សិក ៤៥ (លវៀរលោចត្ កាៈ ៤ វចិិកិចាេ  ១  បបរញ្ញា  ២) ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 លោកិ ចិត្ត ៨១ ប្ែលជានិោធិបតិ្អាររោណិកចិត្ត ។ 

 លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្រួរជារួ និោធិបតិ្អាររោណិកចិត្ត 
និោធិបតិ្ចិត្តជរូបជាលែើរ ៧ ពួក ។ 

 

អធិបាយ 
 អាររោណាធិបតិ្បបចា័  បានែល់ អាររោណ៍ ៦ ម្ចនរូបាររោណ៍ 
ជាលែើរ ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សកិឱ្យលកើត្លឡើង ។ 

 អាររោណ៍ ៦ លនោះ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ អាររោណ៍ធរោតសារញ្ារួ  
និងអាររោណ៍ប្ែលជា ធិបតិ្ ជាអាររោណ៍លអពិលសស ម្ចន ំណាចលធាើឱ្យ
ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិកបលង្កអ នលៅោន់អាររោណ៍លទោះ និងចូល
លៅោន់ កអាររោណ៍លទោះទ្ កយ៉ាងម្ចំ លៅថា អាររោណាធិបតិ្ ។ 

 អាររោណ៍ប្ែលជាអាររោណាធិបតិ្បានលនោះ គ្តូ្វជាអាររោណ៍
គ្បលភទ្ឥដ្ឋា ររោណ៍ ជាអាររោណ៍គ្បលភទ្ប្ែលរួរលគ្ត្ក រ ។ 

 ឥដ្ឋា ររោណ៍លៅប្ចកលចញជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ សភាវឥដ្ឋា ររោណ៍ 
និងបរកិបបឥដ្ឋា ររោណ៍ ។ 
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 សភាវឥដ្ឋា ររោណ៍លទោះ សំលៅ កអាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រលដ្ឋ 
ធរោជាតិ្ ឬលដ្ឋ សភាវៈ បានែល់ រូប សំលឡង កាិន រស លផ្ទែាព្វា ររោណ៍
ប្ែលលអៗ លដ្ឋ ទូ្លៅ ។ 

 បរកិបបឥដ្ឋា ររោណ៍ សំលៅ ក អាររោណ៍ប្ែលជាទី្លគ្ត្ក រលពញ
ចិត្តចំលព្វោះខាួន រិនប្រនអាររោណ៍ប្ែលរួរលគ្ត្ក រ លដ្ឋ ធរោជាតិ្ 
ែល់ប រគលលដ្ឋ លគ្ចើនទូ្លៅលទ្  ែូចជាសាកសពជាទី្លគ្ត្ក ររបស់
ប រគល នកចលគ្រើន ស ភៈ ឬស ខនសអ   តោ ត្ក៏លគ្ត្ក រជាពិលសស ។ 

 អាររោណ៍ោំង ២ គ្បលភទ្លនោះ អាចលធាើឱ្យទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិង
លចត្សិក លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាោរោន់ កអាររោណ៍ជាពិលសស ។ 

អធិបាយ 
 សហជាតធិបតិ្បបចា័  ប្ែលជាធរោជាតិ្លកើត្រួរគន  កន ងទី្លនោះ
បានែល់ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលជា ធិបតិ្ រ៊ឺ ជាធំជាងធរ៌ប្ែលលកើត្
រួរជារួ ខាួនម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ឆ្នោលចត្សិក ជា ធិបតិ្ លៅថា ឆ្ទោ ធិបតិ្ ។ 

 វរី ិលចត្សិក ជា ធិបតិ្ លៅថា វរីយិធិបតិ្ ។ 

 ចិត្ត ជា ធិបតិ្ លៅថា ចិតត ធិបតិ្ ។ 

 បញ្ញា លចត្សិក ជា ធិបតិ្ លៅថា វរំីសាធិបតិ្ ។ 

  ងគធរ៌ប្ែលជា ធិបតិ្ ៤ លនោះ ណារួ  រប្រងអាចញា ំងធរ៌
ប្ែលលកើត្រួរជារួ ខាួនលទោះ ឱ្យបលង្កអ នលៅតរ ំណាចរបស់ខាួនបាន 
លទ្ើបលៅថា សហជាតធិបតិ្ ។ 
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 ទរធរ៌ែក្ទ្ៗ លគ្ៅពី ៤ យ៉ាងលនោះលហើ  រិនអាចជា ធិបតិ្បាន 
ែូលចាន ោះ ធិបតិ្ ងគធរ៌ ៤ ប្ែលជាទរធរ៌ លទ្ើបជាបចា័ ែល់ទរធរ៌
ែ៏លសស និងែល់រូបប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា នរបស់ចិត្ត ប្ែលលកើត្រួរជា
រួ ទរធរ៌ោំងលទោះផង ។ 

  ធិបតិ្ ងគធរ៌ ៤ លនោះ ជា ធិបតិ្គ្ពរគន ោំង ៤ រិនបាន 
បានចំលព្វោះប្ត្រួ ៗ ប៉ា លណាណ ោះ ែូចយ៉ាងោលឆ្នោៈជា ធិបតិ្ វរី ិៈ ចិត្ត 
វរំីសាក៏រិនជា ធិបតិ្ នឹងគ្តូ្វបលង្កអ នលៅតរ ំណាចរបស់ឆ្នោៈប្ែល
ជា ធិបតិ្លទោះ ឬោលវរី ិៈជា ធិបតិ្ ឆ្នោៈ ចិត្ត បញ្ញា ក៏រិនជា ធិបតិ្ 
និងគ្តូ្វលៅតរ ំណាចរបស់វរី ិែូចគន  ឧបម្ចែូចគ្បលទ្សរួ ៗ 
ម្ចនគ្ពោះោជាជា នកគ្របគ្រងបានគ្តឹ្រប្ត្រួ  ងគ ប រគលែក្ទ្ៗ លគ្ៅពី
លទោះគ្តូ្វលៅលគ្ោរ ំណាចរបស់គ្ពោះោជាោំង ស់ ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា 
ឧបលរ យ ងគធរ៌ប្ែលជា ធិបតិ្ក៏យ៉ាងលនោះប្ែរ ។ 

ប្ឆក្អធិបតិ្បបឆចយ័ ច្ោយបឆចយ័ លក្ខណ ជាត្ិ កាល សត្ត ិ

(អារម្មណាធិបត្ិបបឆច័យ) 
 លដ្ឋ បចា័  ទររូបជាបចា័  ែល់ទរ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាទី្រួរលគ្ត្ក រ និងោន់ កលដ្ឋ ភាពជាធំ 
ជា ធិបតិ្ផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាអាររោណជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជា តី្ត្  ទរត្ បចា បបនន និងោលវរិ ត្តិ ។ 
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 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

សហជាោធិបត្ិបបឆចយ័ 
 លដ្ឋ បចា័  ទរជាបចា័ ែល់ទររូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្គ្ពរជារួ បចា  បបននធរ៌ផង ជាធំ ជា
 ធិបតិ្ផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 

៤. អននតរបបឆច័យ 
 ននតរបបចា័ លនោះ គ្ពោះព ទ្ធលោសាចារយ បានសប្រដងទ្ កកន ង

បដ្ឋា ន ែាកថា ថា  
 ត្តលទ  ត្តលទ  ននតរ ំ  ន រូបសស ចិត្ត បាទ្សស 

ឧបាទ្នសរលតថ វ ធលម្ចោ   ននតរបបចាលយ ។ 

 ប្គ្បថា ទរខនធ ៤ ប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ លហើ រលត់្លៅអាច
លែើរបីឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្លឡើងតរសររួរែល់ចិត្តនិយរ កន ង
លំដ្ឋប់ក្នខាួន លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ លឈាោ ោះថា  ននតរបបចា័  ។ 

 សភាវៈរបស់ ននតរបបចា័  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
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បឆចយធម៌្ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្រ នៗ (លវៀរច តិ្ចិត្តរបស់
គ្ពោះ រហនត) ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្លគ្ោ ៗ (រួរោំងច តិ្ចិត្ត
របស់គ្ពោះ រហនត) ។ 

បឆចនិក្ធម៌្ 
 រូបោំង ៧ ពួក ម្ចនចិត្តជរូប ១៧ ជាលែើរ ។ 

 

អធិបាយ 
 ោរជួ ឧបោរៈរបស់ ននតរបបចា័ លនោះ ម្ចនលសចកដីសំខាន់
ក្គ្កប្លង លគ្ព្វោះោរប្ែលសត្ាោំង  ម្ចនោរល ើញ ោរឮ ជាលែើរ 
រហូត្ែល់ោរនឹករិត្លរឿងោ៉ា វលផសងៗ ជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់គ្កប្សកដី ោរប្ែល
សត្ាោំង  ម្ចនោ និងចិត្តប្ញកលចញពីគន រិនបានកដី ឬសាា ប់
លហើ ក៏លកើត្េោីលរឿ ៗ លៅ វលិលកើត្វលិសាា ប់រិនដ្ឋច់គ្កប្សយ៉ាងលនោះកដី  
វត្ថ ោំងលនោះស ទ្ធប្ត្បានទ្ទួ្លោរជួ ឧបោរៈពីធរ៌ប្ែលជា ននតរបបចា័  
លព្វលរ៊ឺ ទរខនធ ៤ ប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ លហើ រលត់្លៅលទោះឯង 
ែូចលពលលវោប្ែលគ្បាកែលឡើងេោីលរឿ ៗ លដ្ឋ រិនដ្ឋច់គ្កប្សបាន
លទោះ ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័ លពលលវោរ ន  ៗ ប្ែលកនាងលៅលហើ លទោះឯង 
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ឬអាចនឹងលព្វលបានថា លពលលវោរ នៗ ប្ែលកនាងលៅលហើ លទោះឯង 
លធាើោរជួ ឧបោរៈែល់លពលលវោឱ្យគ្បាកែលឡើងេោីលដ្ឋ រិនដ្ឋច់
គ្កប្សែូលចនោះក៏បាន ។ 

 ែូលចាន ោះទរខនធ ៤ ប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ ជួ ឧបោរៈែល់ទរ
ខនធ ៤ ប្ែលលកើត្លគ្ោ ៗ លដ្ឋ  ំណាច ននតរបបចា័  ។ 

 ឧបម្ចែូចគ្ពោះោជាប្ែលលោះោជសរបត្តិលចញបួស និងោល
គ្ពោះោជារិនបានលៅគ្របគ្រងោជសរបត្តិលហើ  ឱ្រសរបស់គ្ពោះោជា
ក៏នឹងគ្របគ្រងោជសរបត្តិបនតភាា រ លហើ ោរទ្ទួ្លោជសរបត្តិបនតលនោះ 
ក៏គ្តូ្វបានែល់ ឱ្រស ងគទី្ ១ រ ន នឹងរលំងលៅបានែល់ ងគទី្ ២ ទី្ ៣ 
លទោះលៅរិនបានលទ្ ោលឱ្រស ងគទី្ ១ រិនបានគ្របគ្រងោជលហើ  
 ងគទី្ ២ លទ្ើបទ្ទួ្លបនតបានតរលំដ្ឋប់ ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា គ្ពោះោជា
ប្ែលលោះោជសរបត្តិលទោះ ែូចចិត្តែួងែំបូងប្ែលលកើត្លឡើង ខណៈ
ប្ែលលោះោជសរបត្តិលទោះ ែូចចិត្តែួងែំបូងប្ែលរលត់្លៅ គ្ពោះឱ្រស
ប្ែលទ្ទួ្លោជសរបត្តិជាគ្ពោះោជាជំនួសលទោះ ក៏លគ្បៀបែូចចិត្តែួងទី្ ២ 
ប្ែលលកើត្លឡើងបនតពីចិត្តែួងែំបូងប្ែលរលត់្លៅលហើ  និងោរប្ែល
គ្ពោះោជឱ្រសគ្តូ្វទ្ទួ្លោជសរបត្តិបនតគន លៅតរលំដ្ឋប់លទោះ លគ្បៀប
ែូចចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងបនតគន តរលំដ្ឋប់របស់ខាួនក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 
ប្ឆក្ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្ត ិ

 លដ្ឋ បចា័  ទរជាបចា័ ែល់ទរ ។ 
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 លដ្ឋ លកខណៈ លធាើឱ្យលកើត្លឡើងជាប់ត្គន លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជា ននតរជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជា តី្ត្ោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ ។ 

 
៥. សម្ននតរបបឆចយ័ 

 សរននតរបបចា័ លនោះ ម្ចន ត្ថនឹង ងគធរ៌ប្ែលជាបចា័  
បចា  បបនន និងបចានិកែូចគន នឹង ននតរបបចា័ គ្រប់យ៉ាង គ្ពរោំង
គ្ពោះបាលី ។ 

 ចំប្ណកប្ែលប្ផាកគន លទោះ ចំលព្វោះ ត្ថកន ងកិចាប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ 
  ននតរបបចា័  បានែល់ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ 
ជាបចា័ ឱ្យចិត្តលចត្សិកែួងលគ្ោ ៗ លកើត្លឡើងជាប់ត្គន លដ្ឋ រិន
ម្ចនរវងចលទា ោះ ែូលចនោះលរឿ ៗ រិនដ្ឋច់គ្កប្ស លដ្ឋ  ំណាចរបស់
 ននតរបបចា័  និងោរប្ែលចិត្តនិងលចត្សិកលកើត្លឡើងជាប់ត្គន លរឿ ៗ
លទោះ លទ្ើបលធាើឱ្យសងារវែដលកើត្ជាប់ត្គន លរឿ ៗ លៅ រិនម្ចនទី្បំផ ត្
បាន ក៏លដ្ឋ អាស្ស័  ំណាចរបស ់ននតរបបចា័ លនោះរួ ចំប្ណកផង 
បចា័ លនោះរលត់្ ស់គ្ពរគន ជារួ ច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 ចំប្ណកទទី្របស់ សរននតរបបចា័  លធាើឱ្យចិត្តប្ែលលកើត្លឡើង
ជាប់ត្គន លទោះ ឱ្យលកើត្លឡើងជាលំដ្ឋប់គន តរធរោទំ្លនៀររបស់ចិត្ត លៅថា 
ចិត្តនិយរ លព្វលរ៊ឺ ចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងរ នលទោះជាចិត្ត ាី លហើ ចិត្ត
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ប្ែលលកើត្លឡើងតរលគ្ោ  រកលដ្ឋ  ំណាច ននតរបបចា័ របស់ចិត្ត
ែួងរ ន ក៏នឹងគ្តូ្វលកើត្ជាចិត្តប្ែលលធាើកិចាត្ពីលទោះ ចិត្តយ៉ាងែក្ទ្ប្ែលម្ចន
កិចាែក្ទ្ និងរកលកើត្ត្ពីចិត្តែួងលទោះរិនបាន ែូចោលបញ្ាោា ោវជានចិត្ត
លកើត្លឡើងរ ន ចិត្តប្ែលនឹងលកើត្លឡើងជាប់ត្រកលទោះ នឹងគ្តូ្វជាទ្ាិបញ្ា -
វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ ែួង ណារួ តរោា រប្ែលទ្ទួ្លអាររោណ៍ លបើទ្ទួ្ល
អាររោណ៍តរចកខ ោា រ ចិត្ដប្ែលលកើត្ជាប់ត្ជារួ បញ្ាោា ោវជានចិត្តលទោះ 
និងគ្តូ្វជាចកខ វញិ្ញា ណ ចិត្តប្ែលនឹងលកើត្ជាប់ត្តរលគ្ោ ចកខ វញិ្ញា ណ
លទោះ នឹងគ្តូ្វជាសរបែិចេនចិត្តពិត្គ្បាកែ ចិត្តែក្ទ្នឹងលកើត្លឡើងរិន
បាន ។ 

 កន ងោរប្ែលចិត្តគ្តូ្វលកើត្តរលំដ្ឋប់ត្គន ែូលចនោះ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋ  ំណាចរបស់សរននតរបបចា័  ។ 

 សរននតរបបចា័  រប្រងបញ្ញា ក់ឱ្យល ើញថា ចិត្តែួងែំបូងគ្ពរ
លដ្ឋ លចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងលហើ រលត់្លៅលទោះ រប្រងជាបចា័ 
ែល់ចិត្តែួងទី្ ២ គ្ពរលដ្ឋ លចត្សិកឱ្យលកើត្លឡើង លហើ ចិត្តែួងទី្ ២ 
គ្ពរលដ្ឋ លចត្សិក ក៏គ្ត្ឡប់ជាបចា័ ឱ្យចិត្តែួងទី្ ៣ គ្ពរលដ្ឋ 
លចត្សិកឱ្យលកើត្លឡើង លធាើកិចាជាលំដ្ឋប់ជាប់ត្គន លៅយ៉ាងលនោះ លដ្ឋ 
រិនម្ចនរវងចលទា ោះលឡើ  ។ 

 បចា័ ធរ៌ និងបចា  បបននធរ៌ របស់ ននតរបបចា័  និង
សរននតរបបចា័ លនោះ លគ្ៅ ំពីសពាញ្ា ត្ញ្ញា ណរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ
លហើ  រិនម្ចន នកណាប្ែលនឹងអាចែឹងបាន ។ 
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 ឧបម្ចែូចលភាើងលទ្ៀនប្ែល  ជ នឹងលរើលល ើញ ណាដ ត្លភាើងលឆ្ោះ
ជានិចា ែូចជា ណាដ ត្លភាើងប្ត្រួ  ប្ត្តរសភាវៈរិនែូលចាន ោះលទ្ លសចកដី
ពិត្ ណាដ ត្លភាើងប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ រប្រងរលត់្លៅលហើ   ណាដ ត្
លភាើងេោីក៏លកើត្លឡើងជំនួស ោររលត់្លៅរបស់ ណាដ ត្លភាើងរ ន នឹងោរ
លកើត្លឡើងរបស់ ណាដ ត្លភាើងេោីលទោះជាប់ត្គន រិនដ្ឋច់គ្កប្ស លរើលល ើញ
ជាប់ត្គន ជា ណាដ ត្លភាើងប្ត្រូ  ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា សភាវៈរបស់
ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកក៏ែូចគន  ោលចិត្តែួងរ នរលត់្លៅ ចិត្ត
ែួងេោីលកើត្លឡើងជំនួសជាប់ត្គន លៅរិនម្ចនដ្ឋច់គ្កប្ស នឹងរិនម្ចន
រវងចលទា ោះ ឧបលរ យក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។  

សភាពបចា័  លកខណៈ ជាតិ្ ោល និងសត្តិ ែូចគន នឹង
 ននតរបបចា័ គ្រប់គ្បោរ ។ 

 
៦. សហជាត្បបឆចយ័ 

 សហជាត្បបចា័  សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាបចា័  និងធរ៌ប្ែលជា
បចា  បបននលកើត្គ្ពរគន  លៅរួរគន  និងឧបោរៈែល់គន និងគន  ែូចគ្ពោះបាលី
សប្រដងថា  
 សហជាលត ហ តា  ឧបោរលោ ធលម្ចោ  = សហជាត្បបចាលយ ។ 

 ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរគន  និងម្ចនឧបោរៈែល់គន  លឈាោ ោះថា 
សហជាត្បបចា័  ។ 

 សភាវៈរបស់សហជាត្បបចា័  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
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បឆចយធម្៌ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលជួ ឧបោរៈែល់គន  
លដ្ឋ លកើត្គ្ពរគន  ។ 

 រហាភូត្រូប ៤ ប្ែលលៅកន ងរូប ៧ ពួក ម្ចនចិត្តជរហាភូត្រូប 
ជាលែើរ ឧបោរៈែល់គន និងគន  និងប្ែលជួ ឧបោរៈែល់ ឧបាោ រូប ។ 

 បញ្ា លវោរបែិសនធិទរខនធ ៤ រ៊ឺ បញ្ា លវោរបែិសនធិចិត្ត ១៥ 
លចត្សិក ៣៥ និងបែិសនធិហទ្ វត្ថ រូប ប្ែលជួ ឧបោរៈែល់
គន និងគន  ។ 

 ចិត្ត ៧៥ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០  រូបវបិាក ៤) លចត្សិក 
៥២ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ចិត្តជរូប ១៧ ។ 

 រួរ ងគធរ៌របសស់ហជាត្បបចា័  បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក 
៥២ រហាភូត្រូប ៤ បែិសនធិហទ្ វត្ថ រូប ១ ។ 

 
បឆចយបុបននធម្៌ 

 បវត្តិបែិសនធិទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រហាភូត្រូប 
គ្រប់គ្បលភទ្ ឧបាោ រូបោំង ស់ បញ្ា លវោរបែិសនធិទរខនធ ៤ 
និងហទ្ វត្ថ  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ោរលគ្បៀបលធៀប ំពីគន និងគន  ។ 

 រួរ ងគធរ៌របស់សហជាត្បបចា  បបនន បានែល់ ចិត្ត ៨៩ 
លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ ។ 
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បឆចនិក្ធម៌្ 
 រិនម្ចន ងគធរ៌ លគ្ព្វោះសងខត្ធរ៌ោំង ស់ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក 
៥២ រូប ២៨ ជាបចា័ និងបចា  បបនននូវគន និងគន បានោំង ស់  លទ្ើប
រិនម្ចន ាីប្ែលសល់ជាបចានិកធរ៌លទ្ៀត្លឡើ  ។ 

 
អធិបាយ 

 សហជាត្បបចា័ លនោះ ទរនិងរូប ជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល ់ទរ
និងរូប ប្ែលលកើត្រួរគន លទោះ ឱ្យលកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចសហជាត្-
បបចា័  ។ 

 ឧបម្ចែូចគ្បទី្បនិងពនា៊ឺ ោលែួងគ្បទី្បលកើត្លឡើងលហើ  ពនា៊ឺក៏
រប្រងលកើត្លឡើងផង នឹងលព្វលថា ែួងគ្បទី្បលកើត្រ ន ចំប្ណកពនា៊ឺលទោះ
លកើត្លគ្ោ ក៏ថារិនបាន លគ្ព្វោះែួងគ្បទី្បនិងពនា៊ឺលទោះ រប្រងលកើត្គ្ពរគន  
កន ងទី្លនោះែួងគ្បទី្បជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល់ពនា៊ឺ ប្ែលលកើត្គ្ពរគន
ជារួ ែួងគ្បទី្បលទោះ ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ឧបលរ យធរ៌ោំង  
ប្ែលលកើត្រួរគន  បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក និងរូប រប្រងម្ចនោំងបចា័ ធរ៌ 
និងបចា  បបននធរ៌ រួរគន កន ងខណៈប្ែលលកើត្លឡើង លព្វលរ៊ឺ ោលចិត្ត
លកើត្លឡើង លចត្សិកនិងរូបក៏លកើត្លឡើងគ្ពរគន  និងជាបចា័ ជួ 
ឧបត្ថរភែល់គន និងគន  តរសររួរយ៉ាងលទោះប្ែរ  លទ្ើបបានលឈាោ ោះថា 
សហជាត្បបចា័  ។ 
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ប្ឆក្បឆច័យ លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្តិ 
 លដ្ឋ បចា័  ទរនិងរូប ជាបចា័ ែល់ទរនិងរូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ បចា័ លកើត្លឡើងគ្ពរជារួ បចា  បបនន ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
៧. អញ្ាម្ញ្ាបបឆចយ័ 

  ញ្ារញ្ាបបចា័  សំលៅែល់ សភាវធរ៌ោំង   គ្តូ្វអាស្ស័ 
នូវគន និងគន  លទ្ើបលកើត្លឡើងបាន និងគ្បគ្ពឹត្តលៅបាន ែូចវចនត្ថៈថា  
  ញ្ារញ្ាំ ហ តា  បចាលយ =  ញ្ារញ្ាបបចាលយ  
 សភាវធរ៌ោំង  ណា ប្ែលគ្តូ្វអាស្ស័ គន និងគន  លទ្ើបលកើត្
លឡើងបាន និងតំងនូវបាន លឈាោ ោះថា  ញ្ារញ្ាបបចា័  ។ 

 សភាវធរ៌របស់ ញ្ារញ្ាបបចា័  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
 

បឆចយធម្៌ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈ
នូវគន និងគន  រហាភូត្រូប ៤ គ្រប់គ្បលភទ្ ម្ចនចិត្តជរហាភូត្រូបជាលែើរ 
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈនូវគន និងគន  ។ 

 បញ្ា លវោរបែិសនធិទរខនធ ៤ និងហទ្ វត្ថ រូប ជាបចា័ ជួ  
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ឧបោរៈនូវគន និងគន  ។ 

 រួរោំង ងគធរ៌របស់បចា័  បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ 
រហាភូត្រូប ៤ បែិសនធិហទ្ វត្ថ រូប ១ ។ 

 

បឆចយបុបននធម៌្ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រហាភូត្រូប ៤ គ្រប់គ្បលភទ្ 
ម្ចនចិត្តជរហាភូត្រូបជាលែើរ ។ 

 បញ្ា លវោរបែិសនធិទរខនធ ៤ និងហទ្ វត្ថ រូប ប្ែលគ្បគ្ពឹត្ត
លៅលដ្ឋ អាោរលគ្បៀបលធៀប ំពីគន និងគន  ។ 

 រួរ ងគធរ៌របសប់ចា  បបនន បានែល់ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ 
រហាភូត្រូប ៤ បែិសនធិហទ្ វត្ថ រូប ១ ។ 

 
បឆចនិក្ធម៌្ 

 ចិត្តជរូប បែិសនធិករោជរូប (លវៀរហទ្ វត្ថ ) ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋ អាោរលគ្បៀបលធៀប ំពីទរខនធ ៤ ។ 

 ចិត្តជឧបាោ រូប បវត្តិករោជឧបាោ រូប ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋ អាោរលគ្បៀបលធៀប ំពីរហាភូត្រូប ។ 

 រួរ ងគធរ៌របស់បចានិក បានែល់ ឧបាោ របូ ២៤ (លវៀរបែិសនធិ
ហទ្ វត្ថ ) ។ 
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អធិបាយ 
  ញ្ារញ្ាបបចា័ លនោះ ម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ទរធរ៌ រ៊ឺ ទរខនធ ៤ ជួ ឧបត្ថរភនូវគន និងគន ឱ្យលកើត្លឡើង។ 

 ២. រូបធរ៌ រ៊ឺ រហាភូត្រូប ៤ ជួ ឧបត្ថរភនូវគន និងគន ឱ្យ
លកើត្លឡើង ។ 

 ៣. ទរធរ៌និងរូបធរ៌ រ៊ឺ បែិសនធិទរខនធ ៤ និងបែិសនធិ
ហទ្ វត្ថ  ជួ ឧបត្ថរភនូវគន និងគន ឱ្យលកើត្លឡើង ។ 

 ោរឧបត្ថរភនូវគន និងគន លដ្ឋ  ំណាច ញ្ារញ្ាបបចា័ លនោះ នឹង
ខាោះណារួ រិនបាន លបើខាោះណារួ លហើ  ធរ៌លទោះៗ ក៏រិនអាចលកើត្
លឡើងបាន ។ 

 ឧបម្ចែូចជាត្ ប្ែលម្ចនលជើង ៤ លបើខាោះលជើងណារួ លហើ  ក៏រិន
អាចតំងលៅបាន គ្តូ្វគ្ពរលគ្ពៀងគន ោំង ៤ លជើង លទ្ើបជួ ឧបត្ថរភនូវ
គន និងគន បាន ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា  ឧបលរ យ ំណាចរបស់ ញ្ារញ្ា-
បបចា័  រ៊ឺ ទរធរ៌ ក៏រប្រងគ្តូ្វអាស្ស័ ឧបត្ថរភនូវគន និងគន  លទ្ើបលកើត្
លឡើងបាន រូបធរ៌ប្ែលគ្តូ្វអាស្ស័ ឧបត្ថរភនូវគន និងគន  លទ្ើបលកើត្លឡើង
បាន ទរធរ៌និងរូបធរ៌កន ងបញ្ា លវោរបែិសនធិ ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ ឧបត្ថរភនូវ
គន និងគន លទ្ើបលកើត្លឡើងបាន ។ 
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ឆំណុឆសមគ ល ់
  ញ្ារញ្ាបបចា័ លនោះ ម្ចនលសចកដីសរព័នធគន ជារួ សហជាត្-
បបចា័  រ៊ឺ កន ងទរធរ៌ និងរូបធរ៌ប្ែលលកើត្គ្ពរគន លទោះ ម្ចនោរឧបត្ថរភ
ឱ្យលកើត្លឡើងគ្ពរគន  លដ្ឋ  ំណាចសហជាត្បបចា័ រា៉ាង និងម្ចន
ោរឧបត្ថរភនូវគន និងគន  លដ្ឋ  ំណាច ញ្ារញ្ាបបចា័ រា៉ាង ។ 

 លសចកដីថា ោលជា ញ្ារញ្ាបបចា័  គ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តលៅរួរគន ជារួ 
សហជាត្បបចា័ ជានិចា ប្ែលនិងរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅរួរជារួ សហជាត្-
បបចា័ លទោះរិនម្ចនលឡើ  ប្ត្សហជាត្បបចា័ លទោះ សូរបីរិនបានររួ
គន ជារួ  ញ្ារញ្ាបបចា័ ក៏បាន ែូចជាទរខនធ ៤ និងចិត្តជរូបជា
សហជាត្បបចា័ បាន ប្ត្រិនជា ញ្ារញ្ាបបចា័ ែូលចនោះ ជាលែើរ ។ 

 
ប្ឆក្ច្ោយបឆចយ័ លក្ខណ ជាត្ិ កាល និង្សត្ត ិ

 លដ្ឋ បចា័  ទររូបជាបចា័ ែល់ទររបូ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ឧបោរៈនូវគន និងគន  ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 
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៨. និសសយបបឆច័យ 
 និសស បបចា័  សំលៅែល់ បចា័ ធរ៌ប្ែលជួ ឧបត្ថរភ 
លដ្ឋ ភាពជាទី្អាស្ស័ ក្នបចា  បបននធរ៌ ម្ចនគ្ពោះបាលីថា  
  ធិដ្ឋា ទោលរន និសសយោលរន ច ឧបោរលោ ធលម្ចោ  = 
និសស បបចាលយ ។ 

 ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជួ ឧបត្ថរភលដ្ឋ អាោរតំងម្ចំ និងលដ្ឋ 
អាោរអាស្ស័  លឈាោ ោះថា និសស បបចា័  ។ 

និសស បបចា័ លនោះ ម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. សហជាត្និសស បបចា័  ។ 

 ២. វត្ថ ប លរជាត្និសស បបចា័  ។ 

 ៣. វតថ ររោណប លរជាត្និសស បបចា័  ។ 

 ១. សភាវៈរបស់សហជាត្និសស បបចា័  សប្រដង ងគធរ៌របស់
បចា័ ធរ៌ និងបចា  បបននធរ៌ែូចគន នឹងសហជាត្បបចា័ គ្រប់គ្បោរ 
លទ្ើបរិនគ្តូ្វទំរកលព្វលែប្ែលកន ងបចា័ លនោះលទ្ៀត្ ។ 

 ២. វត្ថ ប លរជាត្និសស បបចា័  វត្ថ រូប ៦ ប្ែលលកើត្រ ន ជាទី្តំង
ឱ្យជាទី្អាស្ស័ ែល់បចា  បបននធរ៌ ។ 

 សភាវៈរបស់វត្ថ ប លរជាត្និសស បបចា័  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
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បឆចយធម៌្ 
 វត្ថ រូប ៦ រ៊ឺ ចកខ វត្ថ  លសាត្វត្ថ  ោនវត្ថ  ជិវា វត្ថ  ោ វត្ថ  និង
ហទ្ វត្ថ  ប្ែលលកើត្រ ននិងតំងលៅកន ងឋិតិ្បត្ត ។ 

 
បឆចយបុបននធម្៌ 

 វញិ្ញា ណោត្  ៧ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៥ (លវៀរ រូបវបិាក ៤) លចត្សិក ៥២ 
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងបវត្តិោល កន ងបញ្ា លវោរភូរិ ។ 

 
បឆចនិក្ធម្៌ 

 រលទវញិ្ញា ណោត្  ៤៦ រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ លម្ចហរូលចិត្ត ២ 
រលទោា ោវជានចិត្ត ១ រហាក សលចិត្ត ៨ រហាកិរយិចិត្ត ៨  រូបាវចរ
ចិត្ត ១២ លោក ត្តរចិត្ត ៧ (លវៀរលសាតបត្តិររគចិត្ត ១) 
 លចត្សិក ៤៦ ប្ែលគ្បកប (លវៀរលោចត្ កាៈ ៤ និង បបរញ្ញា  ២) 
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងចត្ លវោរភូរិ បញ្ា លវោរបែិសនធិចិត្ត ១៥ លចត្សិក 
៣៥ និងរូប ៧ ពួក ម្ចនចិត្តជរូបជាលែើរ ។ 

 ៣. វតថ ររោណប លរជាត្និសស បបចា័  បានែល់ ហទ្ វត្ថ  
ប្ែលលកើត្កន ងររណាសននវេិី ជាវត្ថ ទី្លកើត្ផង ជាអាររោណ៍ផង លកើត្រ ន
ផង នឹងជាទី្អាស្ស័ ឱ្យចិត្តនិងលចត្សិកកន ងររណាសននវេិីផង ។ 

 សភាវៈរបស់វតថ ររោណប លរជាត្និសស បបចា័  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
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បឆចយធម៌្ 
 ររណាសននហទ្ វត្ថ  ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ឧបាទ្ខណៈរបស់
ចិត្តែួងទី្ ១៧ ោប់គ្ត្ឡប់ពីច តិ្ចិត្តរកកន ងររណាសននោល ។ 

 
បឆចយបុបននធម៌្ 

 ចិត្ត ៤៣ ែួង ប្ែលលកើត្កន ងររណាសននវេិី រ៊ឺ រលទោា ោវជានចិត្ត 
១ ោរជវនចិត្ត ២៩ ត្ោលរពនចិត្ត ១១  ភិញ្ញា ចិត្ត ២ លចត្សិក ៤៤ 
(លវៀរឥសា រចេរ ិៈ ក កា ចាៈ វរិតិ្ ៣  បបរញ្ញា  ២ លគ្ព្វោះលចត្សិកោំង
លនោះទ្ទួ្ល ក ហទ្ វត្ថ ជាអាររោណ៍រិនបាន ) ។ 

 
បឆចនិក្ធម៌្ 

ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលរិនបានលកើត្កន ងររណាសននវេិី 
ឬរិនបានោន់ កហទ្ វត្ថ  ជាអាររោណ៍ និងរបូោំង ៧ ពួក ។ 

 
អធិបាយ 

និសស បបចា័ លនោះ ព្វកយថា និសស  ប្គ្បថា  ជាទី្អាស្ស័  
លសចកដីថា បចា  បបននធរ៌លទោះ អាស្ស័ លៅកន ងបចា័ ធរ៌ រ៊ឺ បចា័ 
ធរ៌ឧបត្ថរភ លដ្ឋ ជាទី្អាស្ស័ ែល់បចា  បបននធរ៌ លដ្ឋ អាោរ ២ 
យ៉ាង រ៊ឺ 

១. អាស្ស័ លដ្ឋ អាោរតងំម្ចំ លៅថា  ធិដ្ឋា ទោរ បានែល ់
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បចា័ ធរ៌ជួ ឧបត្ថរភឱ្យបចា  បបននធរ៌ចូលលៅអាស្ស័ លកើត្លឡើង 
លែើរបីលធាើទទី្របស់ខាួនៗ បាន ។ 

ឧបម្ចែូចប្ផនែី រប្រងជាទី្អាស្ស័ របស់លែើរលឈើោំងពួងឱ្យ
លកើត្លឡើងនិងតំងមំ្ចលៅបានយ៉ាងណា ធរ៌ប្ែលជានិសស បបចា័ 
លដ្ឋ  ធិដ្ឋា ទោរ ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ បានែល់ វត្ថ រូប ៦ និងបឋវោីត្  
លព្វលរ៊ឺ 

វត្ថ រូប ៦ លទោះ ជាបចា័ ឧបត្ថរភែល់ចិត្តនិងលចត្សិកោំង   
កន ងបញ្ា លវោរភូរិ ោលនិងលកើត្លឡើងលទោះ គ្តូ្វម្ចនវត្ថ រូបជាទី្អាស្ស័ 
លកើត្លទ្ើបនឹងលកើត្លឡើងបាន និងលកើត្លឡើងរកលដ្ឋ រិនម្ចនវត្ថ រូបជាទី្
តំងអាស្ស័ លទោះរប្រងរិនម្ចន ែូចជាខណៈល ើញ  គ្តូ្វអាស្ស័ 
ចកខ វត្ថ  លទ្ើបលធាើឱ្យោរល ើញលកើត្លឡើងបាន ឮ គ្តូ្វអាស្ស័ លសាត្វត្ថ  
លទ្ើបលធាើឱ្យោរឮជាលែើរលកើត្លឡើងបាន កន ងោា រែក្ទ្ៗ ក៏ែូចគន  កន ង
បញ្ា លវោរភូរិលទោះ ចិត្តនិងលចត្សិក លកើត្លឡើងបានគ្តូ្វអាស្ស័ វត្ថ រូប 
៦ លនោះ ជាទី្អាស្ស័ លកើត្ជានិចាខាោះរិនបានលឡើ  ។ 

 ចំប្ណក បឋវោីត្  ក៏ជាទី្អាស្ស័ លដ្ឋ អាោរចូលលៅតំងមំ្ច
របស់អាលបាោត្  លត្លជាោត្  វលយោត្  និងឧបាោ រូប លគ្ព្វោះបណាដ
រូបោំង  លទោះ គ្តូ្វអាស្ស័ បឋវោីត្ ជាលគល លទ្ើបលកើត្លឡើងបាន ។ 

 ែូលចាន ោះ បឋវោីត្  លទ្ើបលឈាោ ោះថា ជាទី្អាស្ស័  លដ្ឋ អាោរ
តំងមំ្ចរបស់រូបែក្ទ្ៗ ោងំ   ។ 

 ២. ជាទី្អាស្ស័ លដ្ឋ អាោរអាស្ស័  លៅថា និសសយោរ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 219 - 

 លសចកដីថា បចា័ ធរ៌ ជួ ឧបត្ថរភឱ្យជាទី្អាស្ស័ ែល់បចា  បបននធរ៌ 
លដ្ឋ អាោរអាស្ស័  ។ 

 ឧបម្ចែូចគ្រូអាចារយ ជាទី្អាស្ស័ ែល់សិសសឱ្យបានទ្ទួ្លោរ
លរៀន ោរបលគ្ងៀនខាោះណារួ លហើ  ោរលរៀន ោរបលគ្ងៀនក៏លកើត្លឡើង
រិនបាន ធរ៌ប្ែលជានិសស បបចា័  លដ្ឋ និសសយោរលនោះ ក៏ែូចគន  
បានែល់ ទរខនធ ៤ និង អាលបា លត្លជា វលយ លព្វលរ៊ឺ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ លវទ្ទខនធ សញ្ញា ខនធ សង្កខ រកខនធ និងវញិ្ញា ណកខនធលទោះ 
ជាទី្អាស្ស័ នូវគន និងគន  ោលខនធណារួ ជាទី្អាស្ស័  ទរខនធ ៣ 
ែ៏លសសក៏ជា នកអាស្ស័  ផ្ទា ស់បដូរគន ជាទី្អាស្ស័  និងជា នកអាស្ស័ 
ែូលចនោះ លទ្ើបបានលឈាោ ោះថា ជាោរអាស្ស័ លដ្ឋ អាោរអាស្ស័  ប្ែល
លៅថា និសសយោរ ។ 

 ចំប្ណកអាលបា លត្លជា វលយោត្ ោងំ ៣ លនោះ ក៏ជួ ឧបត្ថរភ
នូវគន និងគន  លហើ ោំងជាទី្អាស្ស័ ែល់បឋវោីត្  និងឧបាោ 
រូបផង លទ្ើបលឈាោ ោះថា ជាទី្អាស្ស័ លដ្ឋ អាោរអាស្ស័  ។ 

 
ការអាព្សយ័ទាងំ្ ២ យ៉ា ង្ច្នះ 

  ធិដ្ឋា ទោរ លទោះបានចំលព្វោះកន ង បញ្ា លវោរភូរិ ។ 

 និសសយោរ បានោំងកន ងបញ្ា លវោរភូរិ និងចត្ លវោរភូរិ 
កន ងបញ្ា លវោរភូរិលនោះ ោលជាវត្ថ ប លរជាត្និសស បបចា័ លហើ  គ្តូ្វបាន
ោំង ២ យ៉ាង រ៊ឺ ជា ធិដ្ឋា ទោររ នលហើ លទ្ើបជា និសសយោរ ចំប្ណក 
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កន ង ចត្ លវោរភូរិ បានចំលព្វោះនិសសយោរ ប្ែលជាទរធរ៌ប្ត្រា៉ាង ។ 

 
ប្ឆក្បឆចយ័ លក្ខណ ជាតិ្ កាល សត្តិ 
របសស់ហជាត្និសសយបបឆចយ័  

 លដ្ឋ បចា័  ទរនិងរូប ជាបចា័ ែល់ទរនិងរូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្គ្ពរផង ជាទី្អាស្ស័ ផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
វត្ថុបុច្រជាត្និសសយបបឆចយ័ 

 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ៣ យ៉ាង ជាទី្លកើត្ផង លកើត្រ នផង នឹងជាទី្
អាស្ស័ ផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាវត្ថ ប លរជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 
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វោថ រម្មណបុច្រជាត្និសសយបបឆច័យ 
 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ៤ យ៉ាង ជាទី្លកើត្ផង ជាអាររោណ៍ផង លកើត្រ ន
ផង ជាទី្អាស្ស័ ផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាអាររោណជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
៩. ឧបនិសសយបបឆចយ័ 

 ឧបនិសស បបចា័  សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ លទោះជាទី្
អាស្ស័ យ៉ាងខាា ំងោា  ឬជាទី្អាស្ស័ ែ៏ម្ចនកម្ចា ំង របស់ធរ៌ប្ែលជា
ផលលទោះៗ ែូចបាលីសប្រដងថា  
 ឧបនិសស ភាលវន  ឧបោរលោ ធលម្ចោ  = ឧបនិសស បបចាលយ 
(វ) ពលវត្រភាលវន ឧបោរលោ ធលម្ចោ  = ឧបនិសស បបចាលយ ។ 

 ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជា នកឧបោរៈ លដ្ឋ ជាទី្អាស្ស័ យ៉ាងខាា ំងោា  
ឬជាទី្អាស្ស័ ែ៏ម្ចនកម្ចា ំង លឈាោ ោះថា ឧបនិសស បបចា័  ។ 

 លសចកដីថា បចា័ ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ លទោះ ជាទី្អាស្ស័ 
ប្ែលសខំាន់ជាងរបស់បចា  បបននធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាផលលទោះឱ្យលកើត្
លឡើង ។ 
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 ឧបម្ចែូចប្ផនែី ទឹ្កលភាៀង ឧត្  រប្រងជាទី្អាស្ស័ ែ៏សខំាន់
ក្គ្កប្លង របស់សត្ានិងពូជលផសងៗ យ៉ាងណា បចា័ ធរ៌របស់
ឧបនិសស បចា័ លនោះលគ្បៀបែូចទឹ្កលភាៀង និងបចា  បបននធរ៌លគ្បៀប
ែូចសត្ានិងពូជលផសងៗ ក៏ឧបលរ យយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 ឧបនិសស បបចា័  លែើរបីឱ្យល ើញលសចកដីសំខាន់របស់បចា័ 
ប្ែលជាទី្អាស្ស័ សំខាន់របស់សត្ាលោក ៣ គ្បោរ រ៊ឺ អាររោណ៍ 
វេិីចិត្ត និងករោ លគ្ព្វោះចិត្តលកើត្លឡើងគ្តូ្វអាស្ស័ អាររោណ៍ លហើ អាររោណ៍
ជាបចា័ ឱ្យវេិីចិត្តលកើត្លឡើង ជាក សលករោ  ក សលករោ ទំផលរក
ឱ្យបានទ្ទួ្លត្លៅ ។ 

 ឧបនិសស បបចា័ លនោះម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. អាររោណូបនិសស បបចា័  ។ 

 »អាររោណបបចា័  ជាអាររោណ៍លអោំងរិនលអ ។ 

 »អាររោណាធិបតិ្ ចំលព្វោះអាររោណ៍ប្ែលលអ ។ 

 »អាររោណូបនិសស  អាររោណ៍ប្ែលលអផង ជាទី្អាស្ស័ ែ៏ម្ចន
កម្ចា ំងខាា ំងផង ។ 

 ២.  ននតរូបនិសស បបចា័  ។ 

 ៣. បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 

 សភាវៈរបស់ឧបនិសស បបចា័  ម្ចនែូលចនោះ ។ 
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 ១. អាររោណូបនិសស បបចា័  លនោះម្ចនសភាវធរ៌ែូចគន និង
អាររោណាធិបតិ្បបចា័ គ្រប់គ្បោរ រ៊ឺ 
 

បឆចយធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៤ ែួង (លវៀរលោសរូលចិត្ត ២ លម្ចហរូលចិត្ត ២ និងទ្ កខ-
សហរត្ោ វញិ្ញា ណ ១) លចត្សិក ៤៧ (លវៀរលោចត្ កាៈ ៤ វចិិកិចាេ  ១) 
ឥែានិបផននរូប ១៨ កន ងោលោំង ៣ និងគ្ពោះនិព្វា ន ។ 

 
បឆចយបុបននធម៌្ 

 ចិត្ត ២៨ ែួង រ៊ឺ លោភរូលចិត្ត ៨ រហាក សលចិត្ត ៨ 
រហាកិរយិញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ លោក ត្តរចិត្ត ៨ លចត្សិក ៤៥ 
(លវៀរលោចត្ កាៈ ៤ វចិិកិចាេ  ១  បបរញ្ញា  ២) 
 

បឆចនិក្ធម៌្ 
 លោកិ ចិត្ត ៨១ (លវៀរលោកិ  ធិបតិ្ អាររោណិកចិត្ត ២០ ែួង 
ខណៈទ្ទួ្លអាររោណ៍ជា ធិបតិ្) លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្រួរជារួ 
លោកិ ចិត្ត ៨១ ែួង ប្ែលជានិោធិបតិ្អាររោណិកចិត្តលទោះ និងរូប ៧ 
ពួក ។ 
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 ២.  ននតរូបនិសស បបចា័  ម្ចនសភាវៈែូចគន នឹង ននតរបបចា័  រ៊ឺ 
 

បឆចយធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៩ (លវៀរច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត) លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្
រ នៗ ។ 

បឆចយបុបននធម៌្ 
 ចិត្ត ៨៩ រួរោំងច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត លចត្សិក ៥២ ប្ែល
លកើត្លគ្ោ ៗ ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 រូប ៧ ពួក ម្ចនចិត្តជរូបជាលែើរ ។ 

 

 ៣. បកតូ្បនិសស បបចា័  ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 

បឆចយធម៌្ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រូប ២៨ ប្ែលលកើត្រ នៗ ប្ែលជាពលវៈ 
ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង បញ្ាត្តិលផសងៗ ម្ចនសទ្ោបបញ្ាត្តិ,  ត្ថបបញ្ាត្តិ, 
ឧត្ បញ្ាត្តិ, លភាជនបញ្ាត្តិ, លសទសនបញ្ាត្តិ, ប្ែលជាពលវៈ ម្ចន
កម្ចា ំងខាា ំង ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោល ៣ និងោលវរិ ត្ត ។ 
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បឆចយបុបននធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ោ ៗ  ។ 

 
បឆចនិក្ធម្៌ 

 រូបោំង ៧ ពួក ម្ចនចិត្តជរូប ជាលែើរ ។ 

 
អធិបាយ 

 ១. អាររោណូបនិសស បបចា័  សំលៅែល់ ទី្អាស្ស័ ប្ែលម្ចន
កម្ចា ំងយ៉ាងខាា ំងោា  បានែល់ អាររោណ៍ប្ែលជា ធិបតិ្ ែូលចាន ោះ 
អាររោណូបនិសស បបចា័  លទ្ើបែូចគន នឹងអាររោណាធិបតិ្បបចា័  លផសង
គន គ្តឹ្រប្ត្អាររោណាធិបតិ្បបចា័ លទោះ សំលៅែល់ អាររោណ៍ប្ែលជា
 ធិបតិ្ជួ ឧបត្ថរភឱ្យបចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើង ។ 

 ចំប្ណកអាររោណូបនិសស បបចា័ លទោះ សំលៅែល់ អាររោណ៍
ប្ែលជា ធិបតិ្លទោះ ជាទី្អាស្ស័ ែល់បចា  បបននធរ៌ ឱ្យលកើត្លឡើង
យ៉ាងខាា ំងោា  ជាក់ចាស់ក្គ្កប្លងជាង ធិបតិ្អាររោណ៍។ 

 ២.  ននតរូបនិសស បបចា័  ចិត្ត លចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ 
ជាទី្អាស្ស័ យ៉ាងខាា ំងោា ឱ្យចិត្ត លចត្សិកលគ្ោ ៗ លកើត្លឡើង បចា័ 
លនោះលទ្ើបែូចគន នឹង ននតរបបចា័  ម្ចនលសចកដីពិលសសជាងគន  រ៊ឺ 
  ននតរបបចា័ លទោះ សំលៅែល់ បចា័ ធរ៌ ជួ ឧបត្ថរភឱ្យ
បចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើងលដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ ។ 
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  ននតរូបនិសស បបចា័ លទោះ សលំៅែល ់បចា័ ធរ៌ ជាទី្អាស្ស័ 
យ៉ាងខាា ំងោា ែល់បចា  បបននធរ៌ និងជួ ឧបត្ថរភឱ្យបចា  បបននធរ៌លកើត្
លឡើងលដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះផង ។ 

 ៣. បកតូ្បនិសស បបចា័  សំលៅែល់ លហត្ ធរ៌ប្ែលបានលធាើ
រកលហើ លដ្ឋ លអជាទី្អាស្ស័ ែ៏ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  លដ្ឋ  ំណាច
សភាវៈរបស់ខាួន ម្ចនវចនត្ថៈថា 

 អាររោណាននតលរហិ  សំរិលសា ហ តា  បកតិ្យល វ 
ឧបនិសសលយតិ្ = បកតូ្បនិសសលយ ។ 

 ប្គ្បថា លហត្ ធរ៌ប្ែលជាទី្អាស្ស័  ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា
លដ្ឋ  ំណាចសភាវៈរបស់ខាួនឯងប៉ា លណាណ ោះ រិនោក់ទ្ងលដ្ឋ  ំណាច
អាររោណបបចា័  និង ននតរបបចា័  លឈាោ ោះថា បកតូ្បនិសស  ។ 
លហត្ ធរ៌ របស់បកតូ្បនិសស បបចា័ លនោះ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១) ឧបបាទិ្ត្លហត្  សំលៅែល់ លហត្ ធរ៌ រ៊ឺ ក សលធរ៌ 
 ក សលធរ៌ និង ពាកត្ធរ៌ ប្ែលខាួនបានលធាើរកលហើ លទោះ រប្រង
ឱ្យផលែល់ នកលធាើ ឱ្យលធាើក សល  ក សល ជំទញលឡើងតរសររួរ
ែល់ោរលធាើលទោះៗ ។ 

 ២) ឧបលសវតិ្លហត្  សំលៅែល់ លហត្ ធរ៌ រ៊ឺ ក សលធរ៌ 
 ក សលធរ៌ ប្ែល នកែក្ទ្លធាើលហើ លទោះ លសចកដីស ខ លសចកដីទ្ កខរបស់
 នកែក្ទ្ រហូត្ែល់អាោស អាហារលផសងៗ ទី្អាស្ស័  ប រគលលផសងៗ 
ប្ែលខាួនោក់ទ្ង លហើ រកលធាើតរ  ករករិត្ លធាើឱ្យលកើត្ក សល 
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  ក សល និង ពាកត្លឡើងបានតរសររួរ ។ 

 លហត្ ធរ៌ោំង ២ គ្បោរ ប្ែលលព្វលរកលហើ លនោះ រប្រងជាទី្
អាស្ស័ ែ៏ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  ែល់បចា  បបននធរ៌ោំង   បានែល ់
ក សល  ក សល និង ពាកត្ លគ្ព្វោះលហត្ ធរ៌ប្ែលជាបចា័ ធរ៌លនោះ 
ម្ចន ំណាចលដ្ឋ សភាវៈរបស់ខាួន រិនោក់ទ្ងលដ្ឋ  ំណាច 
អាររោណបបចា័  និង ននតរបបចា័  ។ 

 
ច្សឆក្េីច្សសង្គាន រវាង្និសសយបបឆច័យ និង្ ឧបនិសសយបបឆចយ័ 

 បចា័ ធរ៌ ក៏ជួ ឧបត្ថរភបចា  បបននធរ៌ លដ្ឋ ភាពជាទី្
អាស្ស័ ែូចគន  លផសងគន លដ្ឋ និសស បបចា័  ឧបត្ថរភជាទី្អាស្ស័ 
ែល់បចា  បបននធរ៌ យ៉ាងធរោត ។ 

 ចំប្ណកឧបនិសស បបចា័ លទោះ បចា័ ធរ៌ឧបត្ថរភលដ្ឋ ភាព
ជាទី្អាស្ស័ យ៉ាងខាា ំងោា  ឬម្ចនកម្ចា ំងយ៉ាងខាា ំងែល់បចា  បបននធរ៌។ 

 ឧបម្ចែូចជាបា  ប្ែលទ្ទួ្លោនោល់ក្េៃលនោះ គ្តូ្វអាស្ស័ 
បចា័ លគ្ចើនយ៉ាងែូចជា 

 ១ ពូជស្សូវ, ២ ប្ស្ស, ៣ ទឹ្កលភាៀង, ៤  នកប្ស្ស, ៥ លគ្រឿងភាួរ
លគ្ជា ែី, ៦ ម្ច៉ាស ីនកិនស្សូវ, ៧ ឆាន ំងបា , ៨  នកចរអិន, ៩ លភាើង
ចរអិន, ១០ ភាជនៈ ។ 

 បចា័ ោំង ១០ យ៉ាងលនោះជាលែើរ ជាទី្អាស្ស័  (និសស ) 
ឱ្យបានបា រកទ្ទួ្លោន ប្ត្បណាដ បចា័ ោំងលទោះ ចំប្ណកសំខាន់



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 228 - 

លទោះអាស្ស័  ពូជស្សូវ, ប្ស្ស, ទឹ្កលភាៀងជាលែើរ  ជាទី្អាស្ស័ 
ែ៏សំខាន់ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង (ឧបនិសស ) លគ្ព្វោះលបើរិនម្ចនគ្គប់ពូជ 
ប្ស្ស ទឹ្កលភាៀងលហើ  បចា័ ែក្ទ្លគ្ៅពីលទោះរិនអាចលធាើឱ្យលកើត្ជាបា 
លឡើងបាន ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ឧបលរ យធរ៌ប្ែលជានិសស បបចា័  
ជាបចា័ ធរ៌ប្ែលជួ ឧបត្ថរភជាទី្អាស្ស័ ែល់បចា  បបននធរ៌យ៉ាង
ធរោត ែូចឆាន ំងបា  រន សស នកចរអិន លភាើង និងភាជនៈ ជាលែើរ ។ 

 ចំប្ណកឧបនិសស បបចា័ លទោះ បចា័ ធរ៌ជួ ឧបត្ថរភជាទី្
អាស្ស័ យ៉ាងខាា ំងោា  ឬម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងែល់បចា  បបននធរ៌ ែូចគ្គប់
ពូជស្សូវ ប្ស្ស ទឹ្កលភាៀង ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 ឬែូចប គ្ត្អាស្ស័ ឪព កម្ចដ  លកើត្លឡើង ជាឧបនិសស បបចា័  
ចំប្ណកភីលលៀង នកចិញ្ា ឹរលរើលប្េប គ្ត្លទោះ ជានិសស បបចា័  ។ 

 
ឆំណុឆសមគ ល ់

 ធរ៌ប្ែលជានិសស បបចា័  គ្តូ្វអាស្ស ័ធរ៌ប្ែលជាឧបនិសស -
បបចា័  លគ្ព្វោះលបើរិនម្ចនឧបនិសស បបចា័ លហើ  ធរ៌ប្ែលជា
និសស បបចា័ ក៏លកើត្លឡើងរិនបាន និងលបើធរ៌ប្ែលជានិសស បបចា័ 
រិនម្ចនលហើ  និសសិត្ធរ៌ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជា នកអាស្ស័  ោំង  លទោះ
នឹងម្ចនបានយ៉ាងណា ។ 

 បកតូ្បនិសស បបចា័ លនោះ ទូ្លំទូ្ោ លគ្ចើនជាងបចា័ ែក្ទ្ៗ 
កន ងបចា័  ២៤ បចា័ ធរ៌ប្ែលជាទី្អាស្ស័ លកើត្របស់បចា  បបននធរ៌ 
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ក៏ម្ចនលគ្ចើនជាងបចា័ ែក្ទ្ៗ លទ្ើបបានលឈាោ ោះថា បចា័ រហាបលទ្ស 
លគ្ព្វោះលសចកដីនឹង ងគធរ៌ម្ចនជាប់លៅកន ងបចា័ ោំង   ជាទី្អាស្ស័ 
របស់បចា័ ោំង  ែូចប្ផនែី ទឹ្កលភាៀង និងឧត្  ជាទី្អាស្ស័ 
សំខាន់របស់សត្ាលោកោំង   បចា័ ែក្ទ្ោំង  ក៏ែូចគន  លបើ
រិនម្ចនឧបនិសស បបចា័ លកើត្រ នលហើ  បចា័ ោំង  ក៏រិនម្ចន 
ែូចជា វជិាា  ជាបចា័ ែល់សង្កខ រលដ្ឋ  ំណាច ឧបនិសស បបចា័  ។ 

 ចំប្ណកឧបនិសស បបចា័ ោំង ៣ លដ្ឋ បចា័  លកខណៈ ជាតិ្ 
ោល និង សត្តិ ែូលចនោះ រ៊ឺ 

១. អារម្មណូបនិសសយបបឆចយ័ 
 លដ្ឋ បចា័  ទររូប ជាបចា័  ែល់ ទរ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាអាររោណ៍ផង ជាទី្អាស្ស័ ែ៏ម្ចនកម្ចា ំងផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាអាររោណជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជា តី្ត្ោល  ទរត្ោល បចា បបននោល 
និងោលវរិ ត្តិ ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
២. អននតរបូនិសសយបបឆចយ័ 

 លដ្ឋ បចា័  ទរជាបចា័ ែល់ទរ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្ជាប់ត្គន លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះផង 
ជាទី្អាស្ស័ ែ៏ម្ចនកម្ចា ំងផង ។ 
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 លដ្ឋ ជាតិ្ ជា ននតរជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជា តី្ត្ោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ ។ 

 
៣. បក្តូ្បនិសសយបបឆចយ័ 

 លដ្ឋ បចា័  ទររូបបញ្ាត្តិ ជាបចា័ ែល់ទរ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ កិចាប្ែលបានលធាើលហើ ផង និងជាទី្អាស្ស័ 
ែ៏ម្ចនកម្ចា ំងផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាបកតូ្បនិសស ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជា តី្ត្ោល  ទរត្ោល បចា បបននោល 
និងោលវរិ ត្តិ ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ ។ 

 
១០. បុច្រជាត្បបឆចយ័ 

 ប លរជាត្បបចា័  សំលៅែល់ បចា័ លទោះ ជាធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើង
រ នលហើ  លទ្ើបជាបចា័ ឧបត្ថរភឱ្យបចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើងកន ងខាង
លគ្ោ  កិចានិង ំណាចរបស់ប លរជាត្បបចា័ លនោះ រ៊ឺ លធាើឱ្យលកើត្ផង និង
តំងលៅផង ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ប លរជាលត ច លសា បចាលយ ចាតិ្ = ប លរជាត្បបចាលយ  
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 ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលលកើត្រ នផង និងជាបចា័ ផង លឈាោ ោះថា 
ប លរជាត្បបចា័  ។ ប លរជាត្បបចា័ លនោះម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ (តរបាលី
គ្ពោះក្គ្ត្បិែក) 
 ១. វត្ថ ប លរជាត្បបចា័  ។ 

 ២. អាររោណប លរជាត្បបចា័  ។ 

 ៣. វតថ ររោណប លរជាត្បបចា័  ( ែាកថា)  ងគធរ៌ែូច វតថ ររោណ-
ប លរជាត្និសស បបចា័ ។ 

 
១. សភាវធម៌្របសវ់ត្ថុបុច្រជាត្បបឆចយ័ 

 វត្ថ ប លរជាត្បបចា័  ោលលព្វលលដ្ឋ សរ ប បានែល់ វត្ថ រូប ៦ 
ប្ែលលកើត្រ នជាបចា័ ែល់ចិត្ត ៨៥ (លវៀរ រូបវបិាក ៤) លចត្សិក ៥២ 
ប្ែលលកើត្លគ្ោ ៗ កន ងបញ្ា លវោរភូរិ ។ 

  ងគធរ៌របស់បចា័  និងបចា  បបននែូចគន ជារួ វត្ថ ប លរជាត្-
និសស បបចា័ គ្រប់គ្បោរ របបី លចូ់លចិត្តបានតរលទោះ ។ 

 
២. សភាវៈរបសអ់ារម្មណបុច្រជាត្បបឆចយ័ ៣ ព្បការ គឺ 

បឆចយធម្៌ 
 បចា បបនននិបផននរបូ ១៨ ប្ែលលកើត្រ ន ( វនិិលព្វភ ររូប ៨ បសាទ្រូប ៥ 
ភាវរូប ២ ជីវតិ្រូប ១ ហទ្ របូ ១ សទ្ោរូប ១) ។ 
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បឆចយបុបននធម្៌ 
 ោរចិត្ត ៥៤  ភិញ្ញា  ២ លចត្សិក ៥០ (លវៀរ បបរញ្ញា  ២) ។ 

បឆចនិក្ធម៌្ 
 ចិត្ត ៧៦ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០ រលទោត្  ៣) ប្ែលរិនបាន
 កបចា បបនននិបផននរូប ១៨ ជាអាររោណ៍ លចត្សិក ៥២ រូប ៧ ពួក 
ម្ចនចិត្តជរូបជាលែើរ ។ 

 
អធិបាយ 

 ប លរជាត្បបចា័ លនោះ សំលៅែល់ បចា័ លទោះ លកើត្រ នលហើ ជួ 
ឧបត្ថរភឱ្យបចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  លហើ កន ងោរលកើត្រ ន
របស់បចា័ លទោះគ្តូ្វលៅគ្បាកែ លៅរិនោន់រលត់្លៅ រ៊ឺ តំងលៅកន ង
រវងឋិតិ្បត្តលទោះឯង ។ 

 ឧបម្ចែូចែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ និងែួងគ្ពោះច័នោ ប្ែលគ្បាកែលឡើងរ ន
សត្ាលោកោំង   លហើ សត្ាលោកោំង  លទោះក៏បានអាស្ស័ 
ែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ និងគ្ពោះច័នោរហូត្រក ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ 
និងគ្ពោះច័នោ លគ្បៀបបាននិងប លរជាត្បបចា័  ចំប្ណកសត្ាលោកោំង  
លគ្បៀបបាននិងប លរជាត្បបចា  បបនន ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 សរ បលសចកដីថា ប លរជាត្បបចា័ លនោះ បានែល់ រូបធរ៌ប្ែលលកើត្
រ ននិងលៅរិនោន់រលត់្លៅ រ៊ឺ លៅកន ងរវងឋិតិ្បត្ត ជាបចា័ ែល់
ទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក ឱ្យលកើត្លឡើងជាបចា  បបននធរ៌ ។ 
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 ចំប្ណកប លរជាត្បបចា័ ោំង ២ លដ្ឋ បចា័  លកខណៈ ជាតិ្ 
ោល និងសត្តិ បានែូលចនោះរ៊ឺ 

១. វត្ថុបុច្រជាត្បបឆច័យ 
 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាទី្លកើត្របស់ទរធរ៌ផង និងលកើត្រ នផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាវត្ថ ប លរជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
២. អារម្មណបុច្រជាត្បបឆច័យ 

 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាអាររោណ៍ផង និងលកើត្រ នផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាអាររោណជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
១១. បចាេ ជាត្បបឆច័យ 

 បចាេ ជាត្បបចា័ លនោះ សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  
ប្ត្ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ធរ៌ប្ែលលកើត្រ ន ឱ្យតំងលៅបាន ម្ចន
គ្ពោះបាលីថា  
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 បចាេ ជាត ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ  ប លរជាត្សស ឥរសស ោ សស 
បចាេ ជាត្បបចាល ន បចាលយ ។ 

 ប្គ្បថា ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៥ (លវៀរ រូបវបិាក ៤) លចត្សិក ៥២ 
កន ងបញ្ា លវោរភូរិ ប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈ 
ែល់ឯកសរ ដ្ឋា និករូប ទ្ាិសរ ដ្ឋា និករូប តិ្សរ ដ្ឋា និករូប ចត្ សរ ដ្ឋា -
និករូប ប្ែលលកើត្លឡើងរ ន លដ្ឋ  ំណាចបចាេ ជាត្បបចា័  ។ 

 សភាវៈរបស់បចាេ ជាត្បបចា័  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 

បឆចយធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៥ (លវៀរ រូបវបិាក ៤ និងបែិសនធិចិត្ត ១៥) លចត្សិក ៥២ 

ប្ែលលកើត្លគ្ោ ៗ ោប់ពីបឋរភវងគជាលែើរលៅ ប្ែលលៅកន ងបញ្ា លវោរ
ភូរិ ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 ឋិតិ្ខណៈរបស់ចត្ សរ ដ្ឋា និករូប រ៊ឺ ឋិតិ្ខណៈរបស់រូបប្ែល
លកើត្ពីសរ ដ្ឋា នោំង ៤ ម្ចនករោជសរ ដ្ឋា នជាលែើរប្ែលលកើត្រ ន 
ឬឋិតិ្ខណៈរបស់រូប ២៦ (លវៀរជរតនិង និចាត) ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរ
ជារួ ខណៈោំង ៣ របស់ចិត្តែួងរ នៗ ម្ចនបែិសនធិចិត្តជាលែើរ 
រហូត្ែល់គ្រប់ោំង ៤ សរ ដ្ឋា ន លហើ តំងលៅកន ងរវងឋិតិ្បត្ត របូ
ប្ែលជាបចា  បបននបាន គ្តូ្វជារូបកន ងឋិតិ្ខណៈ កន ងឧបាទ្ខណៈ
រិនបាន ។ 
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បឆចនិក្ធម៌្  
ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្កន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិ-

ោល ជារួ ឧបាទ្ខណៈរបស់រូប ៥ ពួក រ៊ឺ ចិត្តជរូប បែិសនធិករោជរូប 
និងបវតិ្តករោជរូប ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន នឹងចិត្តគ្រប់ៗ ែួងកន ង 

បញ្ា លវោរភូរិ អាហារជរូប ឧត្ ជរូប ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងសត្ាប្ែល
ម្ចនជីវតិ្ និងព្វហិររូប រ៊ឺ រូបខាងលគ្ៅ ជារួ  សញ្ាសត្តករោជរូប ។ 

 

អធិបាយ 
 បចាេ ជាត្បបចា័ លនោះ ជាទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលលកើត្
លឡើងខាងលគ្ោ  ជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌ប្ែលលកើត្រ ន ឱ្យតំង
លៅបានរហូត្គ្រប់អា  របស់រូប ប្ែលលសោើរគន ជារួ អា  របស់ចិត្ត 
១៧ ែួង កន ងោរប្ែលរូបធរ៌ អាចតងំលៅបានរហូត្ែល់ ១៧ ខណៈ
ចិត្តលនោះ ក៏លគ្ព្វោះទរធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  
ជួ ឧបត្ថរភ ឱ្យរូបធរ៌លទោះតំងលៅបាន និងជួ ឧបត្ថរភឱ្យចលគ្រើន
លឡើង ។ 

 ឧបម្ចែូច នកោត់្សី សីែូចរូបធរ៌ប្ែលលកើត្រ ន ចិត្តលចត្សិក 
ែូច នកោត់្ ផគងសីទ្ ករិនឱ្យោា ក់ែល់ែី ឬរូបធរ៌ែូចោរក ចិត្តលចត្សិក
ប្ែលលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ ែូចភីលលៀង លកោងលកើត្េោីៗ ភីលលៀងលៅរិន
ោន់បានចិញ្ា ឹរ រូបប្ែលលកើត្រ ន ចិត្តលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងខាង
លគ្ោ និងឧបត្ថរភបាន ោលរូបលទោះរកែល់ខាួន ។ 
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 ឧបម្ចែូចសត្ាតោ ត្លែកចំាលរកន ងសំប ក សូរបីរិនបានអាហារ
 ំពីលរក៏ចលគ្រើនលឡើងបាន ។ 

 ឧបម្ចែូចផោោះប្ែលម្ចនរន សសលៅអាស្ស័  រប្រងរកាផោោះឱ្យ
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លអ ។ 

 ឧបម្ចែូចលែើរលឈើប្ែលដំ្ឋទ្ កលហើ  រប្រងតំងលៅនិងចលគ្រើន
លឡើងបាន លដ្ឋ អាស្ស័ ទឹ្កលភាៀងប្ែលោា ក់ច ោះរកខាងលគ្ោ  
ឬ កទឹ្ករកលស្សាចខាងលគ្ោ យ៉ាងណា ឧបលរ យលែើរលឈើែូចរូប
ធរ៌ប្ែលលកើត្រ ន ទឹ្កលភាៀងឬទឹ្កប្ែលទំរកលស្សាចែូចទរធរ៌ប្ែល
លកើត្ខាងលគ្ោ  លហើ ជួ ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌ប្ែលលកើត្រ ន ក៏យ៉ាង
លទោះប្ែរ ។ 

 បចាេ ជាត្បបចា័ លនោះ រិនបានឧបោរៈែល់រូបធរ៌របស់ប រគល ២ 
ពួករ៊ឺ  សញ្ាសត្តគ្ពហោ និងប រគលប្ែលកំព ងចូលនិលោធសម្ចបត្តិ 
លគ្ព្វោះទរធរ៌លកើត្រិនបាន រូបធរ៌របស់ប រគល ២ ពួកលនោះ លទ្ើបជា
បចា  បបននធរ៌របស់បចា័ លនោះរិនបាន គ្តូ្វចាត់្ទ្ កជាបចានិកធរ៌ ។ 

 
ប្ឆក្បចាេ ជាត្បបឆចយ័ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាតិ្ កាល 

និង្សត្ត ិ
 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ជាបចា័ ែល់ រូបធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្លឡើងខាងលគ្ោ  ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាបចាេ ជាត្ជាតិ្ ។ 
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 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
១២. អាច្សវនបបឆចយ័ 

 ព្វកយថា អាលសវន ប្គ្បថា លសពលរឿ ៗ សលំៅែល់ លសពអាររោណ៍
លរឿ ៗ ធរ៌ប្ែលម្ចនទទី្កន ងោរលសពអាររោណ៍លនោះ បានែល់ ទរធរ៌ 
រ៊ឺ ជវនចិត្ត ប្ែលលធាើទទី្កន ងោរលសពអាររោណ៍ កន ងអាលសវនបបចា័ លនោះ 
សំលៅ កចំលព្វោះប្ត្លោកិ ជវនចិត្តប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះម្ចនោរលសព
អាររោណ៍លរឿ ៗ ។ 

 ឧបម្ចែូចប រស នកគ្បាថាន លភាើង  កឫសសីសៃួត្រកកូត្គន លរឿ ៗ 
លធាើឱ្យលកើត្លភាើងបានយ៉ាងណា  នកលសពអាររោណ៍លរឿ ៗ លធាើឱ្យសលគ្រច
ោរលធាើផាូវោ  វចា និងចិត្តបានែូលចាន ោះ លដ្ឋ  ំណាចលោកិ ជវនចិត្ត 
៤៧ ែួង ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 អាលសវនំ ច តំ្ បចា ំ ចាតិ្ = អាលសវនបបចា ំ 

 ប្គ្បថា ោរលសព (អាររោណ៍) លរឿ ៗ លទោះ ជាបចា័  លឈាោ ោះថា 
អាលសវនបបចា័  ។ 

 អាលសវនបបចា័  គ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ លកខណៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១) គ្តូ្វជាជវនចិត្តជាតិ្ែូចគន  លកើត្កន ងវេិីប្ត្រួ  (លវៀរលោក ត្តរ- 
ជវនៈ) ។ 
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 ២) គ្តូ្វជាជវនចិត្តប្ែលលកើត្លរឿ ៗ រិនតិ្ចជាង ៤-៥ ខណៈ 
លទ្ើបម្ចនកម្ចា ំងជាអាលសវនបបចា័ បាន លគ្ព្វោះគ្តូ្វអាស្ស័ កម្ចា ំងខាា ំង
លទ្ើបសលគ្រចកិចាបាន ។ 

 ៣) ជវនចិត្ត គ្តូ្វរិនប្រនជាវបិាក លគ្ព្វោះវបិាករិនម្ចនកម្ចា ំងជា
របស់ខាួនឯង ករោជា នកចាត់្ប្ចងរកឱ្យលកើត្ ។ 

 ជវនចិត្តប្ែលគ្បកបលដ្ឋ លកខណៈោំង ៣ សូរបីលផសងភូរិ 
លផសងអាររោណ៍គន  លបើជាចិត្តជាតិ្ែូចគន  ក៏ជាអាលសវនបបចា័ បាន ែូច
កន ងររគវេីិ ។ 

សភាវៈរបស់អាលសវនបបចា័  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
 

បឆចយធម៌្ 
 លោកិ ជវនចិត្ត ៤៧ រ៊ឺ ោរជវនៈ ២៩ រហរគត្ជវនៈ ១៨ 
លចត្សិក ៥២ (លវៀរជវនចិត្តច ងលគ្ោ ) ប្ែលលកើត្រ នៗ ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 ជវនចិត្ត ៥១ រ៊ឺ ោរជវនចិត្ត ២៩ រហរគត្ចិត្ត ១៨ ររគជវនចិត្ត 
៤ និងលចត្សិក ៥២ (លវៀរោរជវនចិត្តែួងែំបូង និងផលជវនចិត្ត ៤) 
ប្ែលលកើត្លគ្ោ ៗ ។ 

បឆចនិក្ធម៌្ 
 ជវនចិត្តែួងែំបូងរបស់ោរជវនៈ ២៩ អាវជានចិត្ត ២ វបិាកចិត្ត 
៣៦ លចត្សិក ៥២ និងរូបោំង ៧ ពួក ។ 
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អធិបាយ 
 អាលសវនបបចា័ លនោះ សំលៅែល់ ោរលកើត្លឡើងរបស់ជវនចិត្ត 
លែើរបីលធាើកិចាកន ងោរលសពអាររោណ៍លរឿ  ៗលទោះឯង កន ងោរលសពអាររោណ៍
របស់ជវនចិត្តលនោះ លៅជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល់ធរ៌ប្ែលជាជាតិ្ែូច
គន ជារួ ខាួនឱ្យលកើត្លឡើងលទ្ៀត្ផង ។ 

 ែូចជាោលរហាក សលលសារនសសញាណសរប  ត្ត សង្កខ រកិ-
ចិត្តលកើត្លឡើង លដ្ឋ ជវនចិត្តែួងទី្ ១ រលត់្លៅលហើ  រប្រងជាបចា័ 
ឧបត្ថរភែល់រហាក សលចិត្ត គ្បលភទ្ែូចគន លទោះឱ្យលកើត្លឡើងជាជវនចិត្ត
ែួងទី្ ២ និងោលជវនចិត្តែួងទី្ ២ រលត់្លៅ ក៏ជាបចា័ ឧបត្ថរភែល់
រហាក សលចិត្តគ្បលភទ្ែូចគន ឱ្យលកើត្លឡើងលទ្ៀត្ ជាជវនចិត្តែួងទី្ ៣ 
រប្រងជាបចា័ គន ែូលចនោះរហូត្ែល់ជវនៈែួងទី្ ៧ ប្ែលជាជវនៈែួងច ង
លគ្ោ  ោលជវនចិត្តែួងច ងលគ្ោ រលត់្លៅ រិនអាចជាបចា័ ែល់
ចិត្តគ្បលភទ្ែូចគន ជារួ ខាួនឱ្យលកើត្លឡើងលទ្ៀត្បាន លគ្ព្វោះម្ចនកម្ចា ំង
ទ្ន់លខា រិនអាចឧបត្ថរភឱ្យលកើត្ជវនចិត្តែួងត្លៅបាន ែូចជវនៈែួង
ទី្ ១ ែល់ ៦ ។ 

 សូរបីជវនៈែួងទី្ ៧ ម្ចនកម្ចា ំងលខា កដី ប្ត្កន ងោរលធាើក សល
និង ក សលករោរបស់ប រគលោំង  លទោះ លចត្ទ រ៊ឺ ករោប្ែលលធាើលទោះ 
រប្រងសលគ្រចបានកន ងជវនៈែួងទី្ ៧ លនោះឯង ។ 

 ឧបម្ចែូចរន សសលរៀន កសរ គ្តូ្វលរៀន ៧ ឆាន ំ លទ្ើបចប់ោរសិកា
កន ងវជិាា ប្ែលលរៀនលទោះ ោរលរៀនឆាន ំទី្ ១ ជារូលដ្ឋា ន ជួ ឧបត្ថរភែល ់
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ោរលរៀនឆាន ំទី្ ២ ឆាន ំទី្ ២ ជួ ឧបត្ថរភែល់ោរលរៀនឆាន ំទី្ ៣ និងឧបត្ថរភ
គន ែូលចនោះលៅរហូត្ែល់ឆាន ំទី្ ៧ ចប់លស្សចោរលរៀនវជិាា លទោះៗ ឧបម្ចលនោះ
យ៉ាងណា ធរ៌ប្ែលជាអាលសវនបបចា័ ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 
ឆំណុឆសមគ ល ់

 បចា័ របស់អាលសវនបបចា័ លនោះ  កប្ត្ចំលព្វោះលោកិ ជវន-
ចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 ែូលចាន ោះធរ៌ប្ែលជាអាលសវនបបចា័ លទោះ លព្វលលដ្ឋ ចិត្ត 
បានែល់  ក សលចិត្ត ១២ លោកិ ក សលចិត្ត ១៧ កិរយិជវនចិត្ត 
១៨ ជាបចា័  (ោរជវនៈ ២៩ រហរគត្ជវនៈ ១៨) ។ 

 លព្វលលដ្ឋ ោរលកើត្ជាប់ត្គន ក្នជវនៈ គ្តូ្វលវៀរជវនចិត្តែួងច ង
លគ្ោ  ។ 

 ចំប្ណកអាលសវនបបចា  បបននលទោះ លព្វលលដ្ឋ ចិត្ត បានែល់ 
 ក សលចិត្ត ១២ ោំង ស់ លោកិ ក សលចិត្ត ១៧ លោក ត្តរក សល
ចិត្ត ៤ កិរយិជវនចិត្ត ១៨ ជាបចា  បបនន ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ ោរ
ជាប់ត្គន ក្នជវនៈ គ្តូ្វលវៀរជវនចិត្តែួងទី្ ១ ។ 

 រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរប្ែលររគចិត្ត ជាអាលសវនបបចា័ រិនបានលទោះ 
លគ្ព្វោះលកើត្លឡើងគ្តឹ្រប្ត្រដង រិនម្ចនលកើត្ែប្ែលលទ្ៀត្ បានប្ត្
អាលសវនបបចា  បបននប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 ចំប្ណកផលចិត្ត ជាបចា័ និងបចា  បបននរិនបានោំង ២ យ៉ាង 
លគ្ព្វោះម្ចនសភាពជាវបិាក រិនប្រនជាក សល  ក សល ឬកិរយិ ។ 

 

ប្ឆក្អាច្សវនបបឆច័យ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាតិ្ កាល 
និង្សត្ត ិ

 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្លឡើងលសពអាររោណ៍លរឿ ៗ ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជា ននតរជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជា តី្ត្ោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ ។ 

 អាលសវនបបចា័  ជាបចា័ គ្បលភទ្ែូចគន នឹង ននតរបបចា័  លផសង
គន គ្ត្ង់អាលសវនបបចា័   កប្ត្ចិត្តប្ែលលធាើទទី្ជវនៈកិចាប្ែលជា 
 ក សល ក សល និងកិរយិប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 
១៣. ក្ម្មបបឆចយ័ 

 ករោបបចា័ លនោះ ព្វកយថា ករោ សំលៅែល់ ោរលធាើ ឬធរោជាតិ្ប្ែល
ចាត់្ប្ចងតក់ប្ត្ងឱ្យបចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើង លឈាោ ោះថា ករោ បានែល ់
លចត្ទលចត្សិក ។ 

 ែូលចាន ោះ លចត្ទលចត្សិកលនោះ លទ្ើបជាតួ្ករោ ែូចវចនត្ថៈថា  
 លចត្ទហំ ភិកខលវ ករោំ វោរិ លចត្ ិតា  ករោំ កលោតិ្ ោល ន 
វចា  រនសា ។ 
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 ម្ចន លភិកខ ោំង   ត្ថារត្លៅលចត្ទ ថាជាករោ លគ្ព្វោះប រគល
រិត្លហើ  លទ្ើបលធាើករោលដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត ។ (បិែកភារ ៤៦ ទំ្ព័រ ២៧២) 
រប្រងម្ចនោរតក់ប្ត្ង រ៊ឺ នឹករិត្រ នលហើ លទ្ើបលធាើ ។ 

 កន ងករោបបចា័ លនោះ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. សហជាត្ករោបបចា័  ។ 

 ២. ទនកខណិកករោបបចា័  ( ែាកថាម្ចន ៣  ននតរករោបបចា័  
លចត្ទរវង ររគ ៤ និងផល ៤) 
 
 ១. សភាវៈរបសស់ហជាត្ក្ម្មបបឆច័យ ៣ ព្បការ គឺ 

បឆចយធម៌្ 
 លចត្ទលចត្សិក ៨៩ ប្ែលគ្បកបកន ងចិត្ត ៨៩ ែួង ។ 

បឆចយបុបននធម៌្ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥១ (លវៀរលចត្ទ) ចិត្តជរូប ១៧ និងបែិសនធិ
ករោជរូប ២០ ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 លចត្ទ ៨៩ ប្ែលលៅកន ងចិត្ត ៨៩ និងរូប ៥ ពួក រ៊ឺ ព្វហិររូប 
អាហារជរូប ឧត្ ជរូប  សញ្ាសត្តករោជរូប និងបវត្តិករោជរូប ។ 
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២. សភាវៈរបសន់ានក្ខណិក្ក្ម្មបបឆចយ័ ៣ ព្បការ គឺ 

បឆចយធម្៌ 
 លោកិ ក សលលចត្ទ ១៧  និង ក សលលចត្ទ ១២ 
ប្ែលរលត់្លៅលហើ , លចត្ទកន ងររគចិត្ត ៤ ប្ែលរលត់្លៅលហើ  ។ 

បឆចយបុបននធម៌្ 
 លោកិ វបិាកចិត្ត ៣២ លចត្សិក ៣៥ បែិសនធិករោជរូប 
និងបវត្តិករោជរូប ២០  សញ្ាសត្តករោជរូប ៩, ផលចិត្ត ៤ លចត្សិក 
៣៦ ប្ែលលកើត្កន ងផលសម្ចបត្តិវេិី ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 ក សលចិត្ត ២១  ក សលចិត្ត ១២ កិរយិចិត្ត ២០ ផលចិត្ត ៤ 
ប្ែលលៅកន ងររគវេិី លចត្សិក ៥២ និងរូប ៤ ពួក រ៊ឺ ចិត្តជរូប ឧត្ ជរូប 
អាហារជរូប ព្វហិររូប ។ 

 

អធិបាយ 
 ករោ រ៊ឺ ោរលធាើលដ្ឋ ោ  លដ្ឋ វចា លដ្ឋ ចិត្ត និងជាក សល 
ឬ ក សលកដី គ្តូ្វអាស្ស័ លចត្ទជាធំ ជាគ្បោន ឧបម្ចែូចពល
ោហាន ពលោហានរួ ៗ គ្តូ្វម្ចនទ ោហានជាគ្បោន ជា នក
លចញបញ្ញា ឱ្យោហានប្ែលលៅលគ្ោរោរបង្កគ ប់បញ្ញា  បែិបត្តិតរ
ព្វកយបញ្ញា របស់ខាួនយ៉ាងណា ឧបលរ យលចត្ទលចត្សិក ែូចជាទ 
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ោហាន សហជាត្ធរ៌ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក ករោជរូប និងចិត្តជរូប ប្ែល
លកើត្រួរជារួ លចត្ទលចត្សិក ែូចពលោហានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

ករោបបចា័ ម្ចន ២ ពួក រ៊ឺ 
១. សហជាត្ករោបបចា័  សំលៅែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលជា

តួ្ករោលទោះ លកើត្រួរជារួ បចា  បបននធរ៌ និងជួ តក់ប្ត្ងនូវ
បចា  បបននធរ៌លទោះផង លព្វលរ៊ឺ ោលសរប  ត្តធរ៌ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក 
កំព ងលធាើកិចាទ្ទួ្លអាររោណ៍ ម្ចនោរល ើញរូបាររោណ៍ជាលែើរលទោះ 
លចត្ទលចត្សិកប្ែលលកើត្រួរជារួ  ក៏ជួ តក់ប្ត្ងកន ងោរទ្ទួ្ល
អាររោណ៍ឱ្យលោភរូលចិត្តគ្ពរលដ្ឋ លចត្សិក ចូលទ្ទួ្លរូបាររោណ៍ 
ោលលោភរូលចិត្តលកើត្លឡើងលដ្ឋ បរបូិណ៌លហើ  អាោររបស់ោ  
ឬវចាប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ពីលោភរូលចិត្តលទោះ ក៏រប្រងសប្រដងអាោរ
របស់លោភលចញរកលដ្ឋ  ំណាចលោភលចត្ទ ែូលចាន ោះលចត្ទលចត្-
សិកលនោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា សហជាត្ករោបបចា័  ។ 

២. ទនកខណិកករោបបចា័  សំលៅែល់ លចត្ទប្ែលសលគ្រច
លហើ កន ង តី្ត្ លផសងខណៈគន  ជារួ ខណៈប្ែលលកើត្លឡើងក្ន
បចា  បបននធរ៌របស់ខាួន លឈាោ ោះថា ទនកខណិកករោ ។ 

ធរ៌ប្ែលជាទនកខណិកករោលនោះ ជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល់ 
បចា  បបននធរ៌ឱ្យលកើត្លឡើង លឈាោ ោះថា ទនកខណិកករោបបចា័  ។ 
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ច្ឆត្នាច្ឆត្សកិ្ប្ដលជាតួ្ក្ម្ម មនកិ្ឆច ២ យ៉ា ង្  
 ១) សំវោិនកិចា រ៊ឺ លធាើទទី្តក់ប្ត្ងឬចាត់្ប្ចងឱ្យសលគ្រចកិចា 
កន ងរវងោរលកើត្របស់សរប  ត្តធរ៌ប្ែលជាក សល  ក សល វបិាក 
និងកិរយិ ប្ែលលកើត្លឡើងខណៈរួ ៗ ។ 

 ២) ពីជនិោនកិចា រ៊ឺ លធាើទទី្លគ្ព្វោះពូជទ្ កកន ងលពលក សលលចត្ទ 
និង ក សលលចត្ទប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ ចិត្តលទោះ និងបានរលត់្
លៅលហើ  លចត្ទលចត្សិកក៏ម្ចន ំណាចប្ែលនិងឱ្យផលគ្បាកែ
លឡើងខាងលគ្ោ  ប្ត្លធាើទទី្ចំលព្វោះកន ងក សលចិត្ត និង ក សលចិត្ត
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 

លចត្ទលចត្សិកប្ែលលធាើទទី្ សំវោិនកិចាលទោះ បានែល់ លចត្ទ
ប្ែលជាសហជាត្ករោបបចា័ លទោះឯង ។ 

 ចំប្ណកលចត្ទលចត្សិកប្ែលលធាើទទី្ ពីជនិោនកិចាលទោះ សំលៅ
ែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលជាតួ្ករោលទោះ លកើត្លឡើងលផសងខណៈ លផសង
លវោគន ជារួ បចា  បបននធរ៌ ។ 

 លសចកដីថា បចា័  បានែល់ លចត្ទលចត្សិកប្ែលលធាើទទី្
សំវោិនកិចាលទោះរលត់្លៅលហើ  ប្ត្កន ងោររលត់្លៅរបស់លចត្ទ
លចត្សិកលនោះ ម្ចន ំណាចជួ ឧបត្ថរភឱ្យបចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើងខាង
លគ្ោ បាន ែូលចាន ោះខណៈប្ែលបចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើងលទោះ ខណៈ
លទោះបចា័ រិនម្ចនស្សាប់លហើ  លទ្ើបបានែល់ ក សលលចត្ទ និង
 ក សលលចត្ទប្ែលជា តី្ត្ ោំងកន ងជាតិ្លនោះនិងជាតិ្រ នប្ែលរលត់្
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លៅលហើ លទោះ ជាបចា័ ឱ្យវបិាក រ៊ឺ ទរខនធ ៤ និងករោជរូប ប្ែលបាន
ទ្ទួ្លកន ងជាតិ្លនោះ ឬប្ែលនឹងបានទ្ទួ្លកន ងជាតិ្រ ខត្លៅលទោះ 
ជាបចា  បបននធរ៌ ។ 

 ែូលចាន ោះ ទនកខណិកករោបបចា័ លនោះ បានែល់ លចត្ទលចត្សិក
ប្ែលជាក សលនិង ក សលប្ែលជា តី្ត្ រ៊ឺ រលត់្លៅលហើ ជាបចា័ 
ជួ ឧបត្ថរភឱ្យលកើត្ផលកន ងបែិសនធិោល និងបវត្តិោល ផលោំងលនោះ
ជាទនកខណិកករោបបចា  បបនន ។ 

 សគ្ម្ចប់ផលកន ងបវត្តិោលលទោះ គ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ លហត្  ៤ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. ោល សរ័ ណាគ្បលទ្សជាតិ្លៅកន ង ំណាចគ្របគ្រង 
របស់សម្ចោ ទិ្ែាិប រគល និងគ្ពោះព ទ្ធសាសទសថិត្លៅ រិនោន់សាបសូនយ
លៅ សរ័ លទោះលៅថា ោលសរបតិ្ត ក សលករោនិងក សលវបិាកលកើត្
បានង្ក  ។ 

 ប្ត្លបើសរ័ ណា គ្បលទ្សជាតិ្ លៅកន ង ំណាចគ្របគ្រងរបស់
រិចាេ ទិ្ែាិប រគល និងគ្ពោះព ទ្ធសាសទសាបសូនយលៅលហើ  សរ័ លទោះ
លៅថា ោលវបិត្តិ  ក សលនិង ក សលវបិាកលកើត្បានលដ្ឋ ង្ក  ។ 

 ២. រតិ្ សលំៅ ក កប្នាងលៅលកើត្ បានែល់ ប រគលណាបានលកើត្
លៅកន ងស រតិ្ភូរិ ម្ចនរន សស លទ្វត និងគ្ពហោ យ៉ាងលនោះ លឈាោ ោះថា 
រតិ្សរបត្តិ  ប្ត្លបើប រគលណាបានលកើត្លៅកន ងទ្ រគតិ្ភូរិ ម្ចនសត្ា
តិ្រចាេ នជាលែើរ យ៉ាងលនោះ លឈាោ ោះថា រតិ្វបិត្តិ ។ 
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 ៣. ឧបធិ សំលៅ ក  វ វៈធំតូ្ច លព្វលរ៊ឺ ោលប រគលណា
លកើត្រកលហើ ម្ចន ប្ភនក គ្ត្លចៀក គ្ចរ ោះ  ណាដ ត្ ោ បសាទ្គ្រប់
បរបូិណ៌រិនខាោះខាត្យ៉ាងលនោះ លៅថា ឧបធិសរបត្តិ ចំប្ណកប រគល
ណាបានលកើត្រកលហើ ម្ចន វ វៈតូ្ចធំ ខាោះខាត្រិនគ្រប់គ្គន់ យ៉ាង
លនោះ លៅថា ឧបធិវបិត្តិ ។ 

 ៤. បលយរ បានែល់  ប រគលណាអាស្ស័ លសចកដីពាយរគ្តូ្វ 
តរោររិត្ល ើញគ្តូ្វលហើ  លធាើោ ករោ វចីករោ រលទករោប្ែល
ជាស ចរតិ្ រិនខ សចាប់គ្បលទ្សនិងផាូវធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ លៅថា 
បលយរសរបត្តិ ចំប្ណកប រគលណាអាស្ស័ លសចកដីពាយរខ ស 
តរោររិត្ល ើញខ ស លហើ លធាើោ ករោ វចីករោ រលទករោប្ែលជា
ទ្ ចារតិ្ខ សចាប់គ្បលទ្សនិងខ សផាូវធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ យ៉ាងលនោះ 
លៅថា បលយរវបិត្តិ ។ 

 ោលប រគលណាបរបូិណ៌លដ្ឋ សរបត្តិ ៤ យ៉ាងលនោះ ម្ចនោល
សរបត្តិជាលែើរ ខណៈលទោះ ទនកខណិកករោប្ែលជាក សល បានឱ្ោស
ឱ្យផលលអគ្បាកែែល់ប រគលលទោះ ែូចជាោរបានជួបគ្បសពាជារួ 
អាររោណ៍ប្ែលជាឥដ្ឋា ររោណ៍ គ្ពរោំងករោជរូប ប្ែលជាឥែាផល 
ែូចគន  ។ 

 ោលប រគលណាបរបូិណ៌លដ្ឋ វបិត្តិ ៤ យ៉ាង ម្ចនោលវបិត្តិ 
ជាលែើរ ខណៈលទោះ ទនកខណិកករោប្ែលជា ក សល ក៏បានឱ្ោសឱ្យ
ផលប្ែលរិនលអ ែល់ប រគលលទោះឱ្យបានជួបគ្បសពាជារួ  និដ្ឋា ររោណ៍ 
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លផសងៗ គ្ពរោំងករោជរូបប្ែលជា និែាផល ។ 

 
ប្ឆក្ក្ម្មបបឆចយ័ទាងំ្ ២ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាតិ្ កាល 

និង្សត្តិ  

១. សហជាត្ក្ម្មបបឆចយ័ 
 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ជាបចា័ ែល់ទរនិងរូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្គ្ពរផងនិងឱ្យសរប  ត្តធរ៌លធាើកិចាផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិលកើត្បានកន ង ៣០ 
ភូរិ (លវៀរ សញ្ាសត្ត) ។ 

 
២. នានក្ខណិក្ក្ម្មបបឆចយ័ 

 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ជាបចា័ ែល់ទរនិងរូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ម្ចនខណៈលផសងគន  រ៊ឺ រលត់្លៅរ នផង និង
ចាត់្ោរឱ្យផលផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាទនកខណិកករោជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជា តី្ត្ោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិប្ត្រា៉ាង លកើត្បានកន ង ៣១ ភូរិ ។ 
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១៤. វិបាក្បបឆចយ័ 
 វបិាកបបចា័  សំលៅ ក វបិាក ប្ែលជាផលរបស់ក សលករោ 
និង ក សលករោលទោះរកជាលហត្  ជាផល នូវគន និងគន បានលទ្ៀត្ 
លព្វលរ៊ឺ វបិាកលទោះឯង ជាបចា័ និងបចា  បបននែល់គន និងគន  ោំង
ជួ ឧបត្ថរភែល់បែិសនធិករោជរូបនិងចិត្តជរូបផងប្ែរ ែូចកន ងវបិាកចិត្ត
ប្ែលលកើត្លឡើងរួ ខណៈៗ លទោះ ម្ចនលចត្សិកគ្បកបផង គ្ពរោំង
បែិសនធិករោជរូប និងចិត្តជរូប វបិាកចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលលៅថា ខនធ 
៤ លទោះ ជាបចា័ និងបចា  បបននែល់គន និងគន បាន ។ 

 ចំប្ណកបែិសនធិករោជរូប និងចិត្តជរូបលទោះ បានប្ត្បចា  បបនន
ធរ៌ប្ត្រា៉ាង ។ 

សភាវៈរបស់វបិាកបបចា័  ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 

បឆចយធម្៌ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ វបិាកចិត្ត ៣៦ លចត្សិក ៣៨ ោំងកន ងបែិសនធិោល 
និងបវត្តិោល ។ 

បឆចយបុបននធម៌្ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ វបិាក ៣៦ លចត្សិក ៣៨ កន ងបែិសនធិោល
និងបវត្តិោល បែិសនធិករោជរូប ២០ និងវបិាកចិត្តជរូប ១៥ 
(លវៀរវញិ្ាត្តិរូប ២) ។ 
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បឆចនិក្ធម្៌ 
 ក សល  ក សល កិរយិ ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ក សលចិត្ត ២១ 
 ក សលចិត្ត ១២ កិរយិចិត្ត ២០ លចត្សិក ៥២ ។ 

 រូប ៦ ពួក រ៊ឺ ចិត្តជរូប ប្ែលលកើត្ពីក សល  ក សល កិរយិចិត្ត 
ព្វហិររូប អាហារជរបូ ឧត្ ជរូប  សញ្ាសត្តករោជរូប និងបវត្តិករោជរូប 
(លវៀរបែិសនធិករោជរូប) ។ 

អធិបាយ 
 វបិាកចិត្ត ជាធរ៌ប្ែលរិនគ្តូ្វខាល់ខាា  លធាើឱ្យលកើត្លឡើង លបើម្ចន
ក សលករោនិង ក សលករោ ជាលហត្ លហើ  វបិាក រ៊ឺ ផលរបស់ករោលទោះ 
និងគ្តូ្វលកើត្លឡើងពិត្គ្បាកែ ប្ត្ោរគ្បាកែលឡើងរបស់វបិាកចិត្ត ជាចិត្ត
ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងលខា  រិនម្ចនវរី ិឧសាហៈែូចចិត្តគ្បលភទ្ែក្ទ្ៗ 
លឡើ  ែូលចាន ោះលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងគ្បកបជារួ ចិត្ត ក៏ម្ចនកម្ចា ំង
លខា លៅតរផងប្ែរ ។ 

 បែិសនធិករោជរូប និងចិត្តជរូបប្ែលលកើត្ពីវបិាកចិត្ត ក៏ែូចគន រិន
គ្បាកែអាោរជាក់ចាស់ ែូចចិត្តជរូបប្ែលលកើត្ពីក សលចិត្ត  ក សល
ចិត្ត និងកិរយិចិត្ត ប្ែលជាែូលចនោះក៏លដ្ឋ  ំណាចរបស់វបិាកបបចា័ 
លទោះឯង ។ 

 វបិាកបបចា័ លនោះ ឧបម្ចែូចភាពជោប្ែលលកើត្លឡើងែល់ប រគល
ោំង   សូរបីជោលនោះ ជាវត្ថ ប្ែលប រគលោំង  រិនគ្បាថាន  និង
រិនគ្តូ្វខាល់ខាា  លធាើឱ្យលកើត្លឡើងកដី ប្ត្ភាពជោលនោះក៏រប្រងលកើត្លឡើង
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ែល់ប រគលទូ្លៅ រិនម្ចនោរលវៀរលឡើ  ោំងលនោះ លគ្ព្វោះភាពជោលនោះជា
ផលធរ៌ប្ែលលកើត្ពីលហត្  រ៊ឺ ជាតិ្ លបើម្ចនជាតិ្ រ៊ឺ ោរលកើត្លហើ  ជោក៏
គ្តូ្វម្ចនពិត្គ្បាកែ និងភាពជោលនោះឯងក៏ជាលហត្  ជាផលែល់គន និងគន
បានផង រ៊ឺ ជោែំបូងលទោះជាលហត្  ឧបត្ថរភឱ្យលកើត្ជោលគ្ចើនលឡើងកន ង
លពលខាងលគ្ោ រក ។ 

 ែូចជាោលោរកគ្បសូត្រកចាករភ៌ម្ចត ជោក៏ជាប់តររកជា
រួ ោរកលទោះលហើ  ប្ត្ជោលនោះជាវត្ថ ប្ែលែឹងបានលំបាក លគ្ព្វោះជា
ធរ៌ប្ែលសៃប់លអិត្ស ខ រ ។ 

 ោលោរកចលគ្រើនធំលឡើងសនសឹរៗ ក៏ជោែំបូងកំព ងឧបត្ថរភឱ្យ
ភាពជោលកើត្លឡើងខាងលគ្ោ ជាលំដ្ឋប់ត្លៅ ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ រន សស
ប្ែលម្ចនអា  លគ្ចើន សក់ក៏ប្គ្បពីពណ៌លមោ  រកជាពណ៌ស កន ងខាង
លែើរលទោះលផដើរម្ចនសក់សាូវគ្តឹ្រប្ត្បនតចិបនតួច ត្រកសក់សាូវម្ចនពណ៌ស
លគ្ចើនលឡើងគ្រប់ៗ កប្នាងរហូត្សលពញសីសៈ ែូលចាន ោះពណ៌សរបសស់ក់
ប្ែលលកើត្លឡើងគ្តឹ្រប្ត្បនតិចបនតួចពីខាងលែើរ ជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភឱ្យ
សក់ពណ៌សលកើត្លគ្ចើនលឡើងកន ងខាងលគ្ោ  ។ 

 លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា វបិាកបបចា័ ក៏ឧបលរ យយ៉ាងលទោះ
ប្ែរ រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលជាវបិាកលទោះ រប្រងជាបចា័ និងបចា  បបននធរ៌ែល់
គន និងគន បាន លហើ ឧបត្ថរភែល់ចិត្តជរូបបានប្ត្បចា  បបននប្ត្រា៉ាង ។ 

 ចំប្ណកកន ងបែិសនធិោលលទោះ វបិាកទរខនធ ៤ ផ្ទា ស់គន ជាបចា័  
និងបចា  បបននែល់គន និងគន  គ្ពរជារួ បែិសនធិករោជរូបក៏ជាបចា  - 
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បបននធរ៌ផងប្ែរ ។ 

ប្ឆក្វិបាក្បបឆច័យ ច្ោយបឆចយ័ លក្ខណ ជាតិ្ កាល និង្សត្តិ 
 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរនិងរូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាផលរបស់ក សល និង ក សល ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
១៥. អាហារបបឆចយ័ 

 អាហារបបចា័  សំលៅ ក អាហារោំង ៤ យ៉ាង ជាបចា័ ជួ 
ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌ និងទរធរ៌ោំង  ឱ្យលកើត្នឹងតំងលៅបាន 
ែូចវចនត្ថៈថា  
 រូបារូបានំ ឧបត្ថរភកលែាន ឧបោរោ ចតត លោ អាហាោ = 
អាហារបបចាលយ ។ 

 ប្គ្បថា អាហារ ៤ ជាឧបោរៈជួ ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌ និងទរធរ៌
ោំង   លឈាោ ោះថា អាហារបបចា័  ។ 

 អាហារបបចា័ លនោះ ប្ចកលចញជា ២ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ១. រូបអាហារ បានែល់ អាហារគ្បលភទ្លផសងៗ ម្ចនបា  ទឹ្ក
ជាលែើរ ។ 
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 ២. ទរអាហារ បានែល់ ផសាហារ រលទសលញ្ា ត្ទហារ និង
វញិ្ញា ណាហារ ។ 

 សភាវៈរបស់អាហារបបចា័ ោំង ២ គ្បលភទ្ 

១. របូអាហារបបឆចយ័ មនសភាវ ៣ ព្បការ គឺ 

បឆចយធម៌្ 
 ១) ពហិទ្ធឱ្ជា រ៊ឺ ឱ្ជាប្ែលលៅកន ងអាហារលផសងៗ ប្ែលជា
កវលិង្កា ោហារ ឬន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ 

 ២) ចត្ សរ ដ្ឋា និកឱ្ជា ប្ែលជា ជឈត្តឱ្ជា រ៊ឺ ករោជឱ្ជា 
ចិត្តជឱ្ជា ឧត្ ជឱ្ជា អាហារជឱ្ជា ប្ែលលកើត្ខាងកន ង និងពហិទ្ធឱ្ជា 
(ឱ្ជាប្ែលលកើត្ខាងលគ្ៅសទត ន)។ 

បឆចយបុបននធម៌្ 
 ១) អាហារសរ ដ្ឋា និករូប ១២-១៤ ( វនិិលព្វភ រ ៨ បរលិចេទ្ ១ វោិរ 
៣ ឧបច  ១ សនតតិ្ ១) ។ 

 ២) ចត្ សរ ដ្ឋា និករូប រ៊ឺ ករោជរូប ១៨ ចិត្តជរូប ១៥ ឧត្ ជរូប 
១៣ និងអាហារជរូប ១២ (លវៀរឱ្ជាប្ែលលៅកន ងកោបប្ត្រួ ជារួ 
បចា័ ) ។ 

បឆចនិក្ធម៌្ 
 ១) ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ រូបប្ែលសល់ពីបចា  បបនន ៦ ពួក រ៊ឺ 
ព្វហិររូប  សញ្ាសត្តករោជរូប បែិសនធិករោជរូប បវត្តិករោជរូប ចិត្តជរូប 
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 ឧត្ ជរូប ។ 

 ២) ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ព្វហិររូប រ៊ឺ រូបខាងលគ្ៅោំង   
ប្ែលលៅរិនោន់បានបរលិភារចូលលៅ និងឱ្ជារូបប្ែលលៅកន ងកោប
ប្ត្រួ ជារួ បចា័  ។ 

 
២. នាម្អាហារបបឆច័យ មនសភាវ ៣ ព្បការ គឺ 

បឆចយធម្៌ 
 ទរអាហារ ៣ រ៊ឺ ផសសលចត្សិកកន ងចិត្ត ៨៩ លចត្ទលចត្សិក
កន ងចិត្ត ៨៩ និងវញិ្ញា ណ រ៊ឺចិត្ត ៨៩ ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ (លវៀរទរអាហារតរសររួរ) ចិត្តជរូប  
១៧ បែិសនធិករោជរូប ២០ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ បចា័  ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 រូប ៥ ពួក រ៊ឺ ព្វហិររូប អាហារជរូប ឧត្ ជរូប  សញ្ាសត្តករោជរូប 
និងបវត្តិករោជរូប ។ 

 

អធិបាយ 
 អាហារបបចា័ លនោះ បានែល់ អាហារោំង ៤ យ៉ាង ម្ចនទទី្
ជួ ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌និងទរធរ៌ោំង   ឱ្យលកើត្លឡើងនិងតំង
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លៅបាន រ៊ឺ រូបអាហារ ជួ ឧបត្ថរភែល់រូបោ ឱ្យចលគ្រើនលឡើងនិងតំង
លៅបាន ។ 

 ទរអាហារោំង ៣ ក៏ជួ ឧបត្ថរភែល់ទរោ និងរូបោ ឱ្យ
លកើត្លឡើង និងតំងលៅបានយ៉ាងម្ចនរលបៀបលរៀបរ  ។ 

 ឧបម្ចែូចផោោះប្ែលតំងលៅបាន ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ សសរជាលគ្រឿងគ្ទ្ 
លបើរិនម្ចនសសរជាលគ្រឿងគ្ទ្លហើ  ផោោះលទោះក៏រិនអាចតំងលៅបាន 
ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ឧបលរ យរូបធរ៌ និងទរធរ៌ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ 
លបើរិនម្ចនអាហារប្ែលលគ្បៀបែូចសសរផោោះ ប្ែលគ្ទ្ទ្ កលហើ  រូបធរ៌ 
និងទរធរ៌លទោះ ក៏រិនអាចលកើត្លឡើងនិងតងំលៅបានែូលចាន ោះ ។ 

 ១. រូបអាហារ ជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល់រូបោ របស់សត្ាោំង-
  កន ងោរភូរិ (លវៀរនិរ ភូរិ) ឱ្យចលគ្រើនធំោត់្លឡើង និងតំង
លៅបាន រិនជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល់រូបគ្ពហោ កន ងរូបភូរិលឡើ  ។ 

 ២. ទរអាហារ  ជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល់រូបោ  និងទរ
ោ របស់សត្ាោំង   ោំងកន ងោរភូរិ ១១ និងរូបភូរិ ១៥ 
(លវៀរ សញ្ាសត្តភូរិ) និងជួ ឧបត្ថរភែល់ទរោ របស់ រូបគ្ពហោ 
កន ង រូបភូរិោំង ៤ ។ 

 កន ងរូបភូរិ ១៦  រូបភូរិ ៤ និងនិរ ភូរិ រូបអាហារបបចា័  
រប្រងរិនម្ចនែល់សត្ាោងំលទោះ លគ្ព្វោះរិនម្ចនោរបរលិភារអាហារ ។ 

 សគ្ម្ចប់ សញ្ាសត្តគ្ពហោម្ចនប្ត្រូបធរ៌ប្ត្រា៉ាង រិនម្ចនទរធរ៌ 
និងរិនបានទ្ទួ្លអាហារោំង ៤ លដ្ឋ គ្ត្ង់កន ងបចា បបននភពលទោះលឡើ  
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ម្ចនប្ត្អាហារលដ្ឋ ផាូវ រ រ៊ឺ រលទសលញ្ា ត្ទហាររបស់បញ្ា រជាន
លចត្ទ ប្ែលលៅកន ង តី្ត្ភពលទោះឯង ជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភែល់របូ
ោ លទោះ ឱ្យតំងលៅបានរហូត្ែល់ ៥០០ រហាកបប ។ 

 រួរលសចកដីថា អាហារបបចា័ លនោះ រូបអាហារ និងទរអាហារ 
ជាបចា័ ឧបត្ថរភែល់រូបធរ៌ និងទរធរ៌ របស់បណាដ សត្ាោំង   
៣១ ភូរិ ឱ្យម្ចនជីវតិ្តំងលៅបាន សរែូចព ទ្ធភាសិត្គ្តស់ថា  
 សលពា សតត  អាហារែាិតិ្ោ ។ 

 ប្គ្បថា សត្ាោំង  តំងលៅបាន ក៏លគ្ព្វោះអាហារ ។ 

 
ប្ឆក្អាហារបបឆច័យទាងំ្ ២ ច្ោយបឆចយ័ លក្ខណ ជាតិ្ កាល 

និង្សត្តិ  

១. របូអាហារបបឆច័យ 
 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ ជាបចា័ ែល់រូបធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ទំអាហារជរូបឱ្យលកើត្លឡើង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាអាហារជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

២. នាម្អាហារបបឆចយ័ 
 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរនិងរូប ។ 
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 លដ្ឋ លកខណៈ ទំសហជាត្ធរ៌ឱ្យលកើត្លឡើង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
១៦. ឥរនទិយបបឆចយ័ 

 ឥរនោិ បបចា័ លនោះ ព្វកយថា ឥរនោិ  សំលៅែល់ សភាវធរ៌ប្ែល
ជាធំ ម្ចនទទី្គ្របគ្រងធរ៌ប្ែលលកើត្រួរជារួ ខាួនឱ្យតំងលៅ ឬគ្បគ្ពឹត្ត
លៅបាន ែូលចាន ោះធរ៌ប្ែលជាធំម្ចនទទី្កន ងោរគ្របគ្រង និងជាលហត្ -
បបចា័ ឧបត្ថរភឱ្យលកើត្បចា  បបននធរ៌ រ៊ឺ ឱ្យលកើត្ផលលឡើងបាន លទ្ើប
លៅថា ឥរនោិ បបចា័  ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ឥសសរ ិលែាន  ធិបតិ្ លែាន វ ឧបោរោ ឥត្ថិរនោិ  
ប រសិិរនោិ  វជាា  វសីតិ្រនោិយ = ឥរនោិ បបចាលយ ។ 

 ប្គ្បថា ឥរនោី ៍ ២០ លវៀរឥត្ថិរនោី ៍និងប រសិរិនោី ៍លចញ រប្រងជាធរ៌
ប្ែលជួ ឧបត្ថរភលដ្ឋ សភាពជាធំ ជាគ្បោន លឈាោ ោះថា ឥរនោិ បបចា័ ។ 

 ធរ៌ប្ែលចាត់្ជាឥរនោិ លទោះម្ចន ២២ គ្បោរ បានសប្រដងទ្ ក
កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៧ ក្ន ភិធរោត្ថសងគហៈលហើ  ប្ត្ចំប្ណកប្ែលជា
ឥរនោិ បបចា័ បានលទោះម្ចន ២០ ឥរនោី ៍ (លវៀរឥត្ថីភាវរូបនិងប រសិភាវរូប) 
លគ្ព្វោះធរ៌ប្ែលចាត់្ជាបចា័ ធរ៌បានលទោះ គ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ  ំណាចកន ង
ោរលធាើកិចា ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
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 ១. ជនកសត្តិ ម្ចន ំណាចលធាើឱ្យបចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើង ។ 

 ២. ឧបត្ថរភកសត្តិ ម្ចន ំណាចជួ ឧបត្ថរភឱ្យបចា  បបននធរ៌តំង
លៅបាន ។ 

 ៣.  ន បាលកសត្តិ ម្ចន ំណាចជួ រកាបចា  បបននធរ៌ទ្ កជា
លរឿ ៗ ។ 

  ំណាចោំង ៣ គ្បោរលនោះ រប្រងម្ចនលៅកន ងបចា័ ោំង   
១ យ៉ាងខាោះ ២ យ៉ាងខាោះ ៣ យ៉ាងខាោះ ។ 

 លបើធរ៌ណា រិនបានគ្បកបលដ្ឋ  ំណាចណារួ កន ង ៣ យ៉ាង
លនោះ ក៏ជាបចា័ រិនបាន ។ 

 កន ងឥរនោិ បបចា័ លនោះ គ្តូ្វលវៀរភាវរូប ២ រ៊ឺ ឥត្ថីភាវរូប និង
ប រសិភាវរូប លគ្ព្វោះរិនម្ចន ំណាចប្ែលនឹងលធាើឱ្យកិចាោំង ៣ យ៉ាង
ែូចលព្វលរកគ្បគ្ពឹត្តលៅបាន លទ្ើបរិនោប់ចូលកន ងឥរនោិ បបចា័  
ភាវរូបជាធំកន ងោររកាលភទ្របស់ខាួនឱ្យគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ ក នឹងសប្រដងលចញ
ឱ្យគ្បាកែជាស្រសតី ឬប រសប៉ា លណាណ ោះ (លិងគនិរិត្ត ក ត្ត អាកបប) ។ 

 កន ង ំណាចឥរនោិ  ២០ ប្ែលជាបចា័ ធរ៌បានលទោះ ម្ចនោំង
រូបនិងទរ ោលចាត់្ចំលព្វោះ ងគធរ៌បានែល់  
 ទរឥរនោិ  ៨ រ៊ឺ ជីវតិិ្រនោិ លចត្សិក ចិត្ត ៨៩ លវទ្ទលចត្សិក 
សោធ លចត្សិក វរី ិលចត្សិក សតិ្លចត្សិក ឯករគតលចត្សិក 
បញ្ញា លចត្សិក ។ 
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 រូបឥរនោិ  ៦ រ៊ឺ បសាទ្រូប ៥ និងរូបជីវតិិ្រនោិ  ១ ោលចាត់្
លដ្ឋ គ្បលភទ្របស់បចា័ បាន ៣ បចា័  រ៊ឺ 
 ១. សហជាតិ្រនោិ បបចា័  បានែល់ ទរឥរនោិ  ៨ ។ 

 ២. ប លរជាតិ្រនោិ បបចា័  បានែល់ បសាទ្រូប ៥ ។ 

 ៣. រូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័  បានែល់ ជីវតិ្រូប ១ ។ 

 សភាវៈរបស់ឥរនោិ បបចា័ ោំង ៣ គ្បលភទ្ ម្ចនែូលចនោះរ៊ឺ 
 
 ១. សហជាតិ្រនទិយបបឆចយ័ មនសភាវ ៣ ព្បការ គឺ 

បឆចយធម៌្ 

 ទរឥរនោី ៍ ៨ រ៊ឺ ទរជីវតិិ្រនោិ  រនិរនោិ  លវទ្និរនោិ  
សទ្ធិរនោិ  វរី ិិរនោិ  សតិ្រនោិ  សម្ចធិរនោិ  និងបញ្ាិរនោិ  ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ចិត្តជរូប ១៧ បែិសនធិករោជរូប ២០ ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 រូប ៥ ពួក រ៊ឺ បវត្តិករោជរូប ឧត្ ជរូប អាហារជរូប  សញ្ាសត្តករោជរូប 
និងព្វហិររូប ។ 

 
 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 260 - 

 ២. សភាវៈរបសប់ចុ្រជាតិ្រនទយិបបឆច័យមន ៣ ព្បការ គឺ 

បឆចយធម្៌ 
 រជឈិម្ច  កបញ្ា វត្ថ  រ៊ឺ ចកខ វត្ថ  លសាត្វត្ថ  ោនវត្ថ  ជិវា វត្ថ  និង
ោ វត្ថ  ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ឧបាទ្ខណៈរបស់ តី្ត្ភវងគ ឬបញ្ា វត្ថ  
ប្ែលចូលែល់ឋិតិ្បត្តរបស់ខាួន ។ 

បឆចយបុបននធម៌្ 
 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 ចិត្ត ៧៩ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ ១០) លចត្សិក ៥២ រូប ៧ ពួក 
ម្ចនចិត្តជរូបជាលែើរ ។ 

 
 ៣. សភាវៈរបសរ់បូជីវិតិ្រនទយិបបឆច័យមន ៣ ព្បការ គឺ 

បឆចយធម៌្ 
 ជីវតិ្រូប ១ កន ងករោជកោប ៩ ប្ែលលៅកន ងឋិតិ្ខណៈ ោំងកន ង
បែិសនធិោលនិងបវត្តិោល ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 ករោជរូបប្ែលសល់ ៩ រូប ឬ ៨ រូប ប្ែលលៅកន ងកោបប្ត្រួ 
ជារួ បចា័  (លវៀរជីវតិ្រូប) ។ 
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បឆចនិក្ធម៌្ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ចិត្តជរូប ឧត្ ជរបូ អាហារជរូប ព្វហិររូប 
និងរូបជីវតិិ្រនោី ៍ ប្ែលលៅកន ងរូប ៣ ពួក រ៊ឺ បែិសនធិករោជរបូ 
 សញ្ាសត្តករោជរូប និងបវត្តិករោជរូប ប្ែលលៅកន ងកោបលផសងគន  ។ 

 
អធិបាយ 

១. សហជាតិ្រនទយិបបឆចយ័ 
 សហជាតិ្រនោិ បបចា័ លនោះ ម្ចនទរជាបចា័  ទរនិងរូបជា
បចា  បបនន  ងគធរ៌របស់សហជាតិ្រនោិ បបចា័ លនោះ បានែល ់
ទរឥរនោី ៍ ៨ រ៊ឺ 
 ១) ជីវតិិ្រនោិ លចត្សិក ជាជីវតិិ្រនោី ៍ ។ 

 ២) ចិត្តោំង ស់ ជារនិរនោី ៍ ។ 

 ៣) លវទ្ទលចត្សិក ជាលវទ្និរនោី ៍ ៥ ម្ចនស ខិរនោី ៍ ទ្ កខិរនោី  ៍
លោរនសសិរនោី ៍ លសារនសសិរនោី  ៍ឧលបកខិរនោី ៍ ។ 

 ៤) សោធ លចត្សិក ជាសទ្ធិរនោី ៍ ។ 

 ៥) វរី ិលចត្សិក ជាវរី ិិរនោី  ៍។ 

 ៦) សតិ្លចត្សិក ជាសតិ្រនោី ៍ ។ 

 ៧) ឯករគតលចត្សិក ជាសម្ចធិរនោី ៍ ។ 

 ៨) បញ្ញា លចត្សិក ជាបញ្ាិរនោី ៍  នញ្ញា ត្ញ្ាសារីតិ្រនោី  ៍
 ញ្ាិរនោី ៍  ញ្ញា តវរិនោី ៍ ។ 
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 ទរឥរនោី ៍ោំង ៨ លនោះ លធាើទទី្ជាបចា័  លហើ កន ងលវោជា
រួ គន លទោះ ក៏ជាបចា័ និងបចា  បបននធរ៌ែល់គន និងគន ផងប្ែរ ។ 

 ែូចជាខណៈប្ែលរហាក សលចិត្តលកើត្លឡើង គ្ពរលដ្ឋ លចត្សកិ
ប្ែលគ្បកប ៣៨ ែួងលទោះ ចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលគ្បកបគន លនោះ ក៏ម្ចន
សហជាតិ្រនោិ  រ៊ឺ ទរឥរនោី ៍ោំង ៨ លកើត្លឡើងជាបចា័  និង
បចា  បបននែល់គន និងគន  រ៊ឺ 
 ោលចិត្ត រ៊ឺ រនិរនោី ៍ជាបចា័  ឥរនោី ៍ ៧ ែ៏លសសក៏ជា
បចា  បបនន ឬោលជីវតិិ្រនោី ៍ជាបចា័  ឥរនោី ៍ ៧ ែ៏លសសក៏ជា
បចា  បបនន ឬោលបញ្ាិរនោី ៍ជាបចា័  ឥរនោី ៍ ៧ ែ៏លសសក៏ជា
បចា  បបននែូលចនោះជាលែើរ ។ 

 ចំប្ណកលចត្សិក ៣១ ប្ែលរិនប្រនជាឥរនោី ៍ និងចិត្តជរូប 
ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ ក សលចិត្តកន ងខណៈលទោះ រិនោប់ចូលជា
ឥរនោី ៍ លទ្ើបជាសហជាតិ្រនោិ បបចា ័រិនបាន បានប្ត្សហជាតិ្រនោិ -
បបចា  បបននធរ៌ប្ត្រា៉ាង ។ 

 
ប្ឆក្សហជាតិ្រនទិយបបឆច័យ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាតិ្ កាល 

និង្សត្ត ិ
 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរនិងរូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ម្ចនោរលកើត្គ្ពរផង ម្ចនភាពជាធំផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 
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 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
២. បុច្រជាត្ិរនទិយបបឆចយ័ 

បុច្រជាតិ្រនទយិបបឆច័យច្នះ មនលក្ខណៈ ២ ព្បការ គឺ 
 ១) បចា័ លទោះ លកើត្រ នបចា  បបននធរ៌ ។ 

 ២) បចា័ លទោះជាធំកន ងបចា  បបននធរ៌ផង កន ងប លរជាតិ្រនោិ -
បបចា័ លនោះ បចា័  បានែល ់ រូបធរ៌ សំលៅ ក ចំលព្វោះបសាទ្រូប ៥ 
ប៉ា លណាណ ោះ រូបែក្ទ្ៗ រិនអាចជាប លរជាតិ្រនោិ បបចា័ បានលឡើ  លគ្ព្វោះរិន
ែល់គ្ពរលដ្ឋ រ ណលកខណៈ ២ គ្បោរែូចលព្វលរកលហើ  ។ 

 បចា  បបននធរ៌ បានែល់ ទរធរ៌ សំលៅ ក ចំលព្វោះទ្ាិបញ្ា -
វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ និងសពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ ប្ែលគ្បកប
ប៉ា លណាណ ោះ ទរធរ៌ែក្ទ្ែ៏លសសលទោះរិនបានទ្ទួ្លោរឧបត្ថរភពីបចា័  
រ៊ឺ បសាទ្រូប ៥ លទ្ើបជាបចា  បបននធរ៌រិនបាន ។ 

 បសាទ្រូប ៥ ប្ែលជាបចា័ លទោះ រប្រងលកើត្រ នបចា  បបននធរ៌
និងលៅរិនោន់រលត់្លៅ រង់លៅកន ងរវងឋិតិ្ខណៈ លទ្ើបនឹងជាបចា័ 
ែល់ចកខ វញិ្ញា ណជាលែើរ ឱ្យលកើត្លឡើងបាន ។ 

 រួរលសចកដីថា ប លរជាតិ្រនោិ បបចា័ លនោះ រូបធរ៌ រ៊ឺ បសាទ្រូប ៥ 
ប្ែលលកើត្លឡើងនិងលៅរិនោន់រលត់្លៅ ជាបចា័ ែល់ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណ
ចិត្ត ១០ គ្ពរលដ្ឋ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ លទោះឯង ។ 
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ប្ឆក្បុច្រជាតិ្រនទិយបបឆច័យ ច្ោយបឆចយ័ លក្ខណ ជាត្ិ កាល 
និង្សត្ត ិ

 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្រ នផង ម្ចនឥសសរៈជាធំផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាវត្ថ ប លរជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
៣. របូជីវិតិ្រនទយិបបឆចយ័ 

 រូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័  រ៊ឺ ជីវតិ្រូប ជាបចា័  ជួ ឧបត្ថរភែល ់
ករោជរូបប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន ជារួ ខាួន ។ 

 ែូចកន ងករោជកោប ៩ ម្ចនចកខ ទ្សកកោប ជាលែើរលទោះ 
ម្ចនជីវតិ្រូបជា នកប្ែលតររកាលៅគ្រប់កោប ។ 

 ែូលចាន ោះជីវតិ្រូបប្ែលលៅកន ងករោជកោបនីរួ ៗ លទោះ លទ្ើបជា
បចា័ ឧបត្ថរភែល់រូបែក្ទ្ប្ែលសល់ ៩ ឬ ៨ ប្ែលលៅកន ងកោប
ជារួ គន  ។ 

 រូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័ លនោះ បចា័ និងបចា  បបននធរ៌លកើត្គ្ពរគន
កន ងកោបជារួ គន  ទំ្នងែូចសហជាតិ្រនោិ បបចា័  ប្ែលទរឥរនោិ  
រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក ចិត្តជរូប បែិសនធិករោជរូប ក៏លកើត្លឡើងគ្ពរគន កន ង
ខណៈចិត្តជារួ គន  ។ 
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 ប្ត្ោរប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគរិនសប្រដងរូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័  រួរជា
រួ សហជាតិ្រនោិ បបចា័  លគ្ព្វោះលហត្ ថា  
 សហជាតិ្រនោិ បបចា័ លទោះ បចា័ ជាទរធរ៌ជួ ឧបត្ថរភែល់
បចា  បបននធរ៌ ប្ែលជាទរ និងរូប ខណៈប្ែលបចា័ និងបចា  បបននធរ៌
លកើត្លឡើងគ្ពរគន កន ងខណៈប្ត្រួ លទោះ ទរធរ៌ប្ែលជាបចា័  រប្រង
ជួ ឧបត្ថរភែល់បចា  បបននធរ៌តំងពីឧបាទ្ខណៈរបស់បចា័ ប្ត្រដង ។ 

 ចំប្ណករូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័ លនោះ សូរបីបចា័ និងបចា  បបននធរ៌
លកើត្គ្ពរកន ងខណៈជារួ គន  ឬកន ងកោបជារួ គន ក៏ពិត្ ប្ត្បចា័ លទោះ 
ជួ ឧបត្ថរភែល់បចា  បបននធរ៌តំងពី ឧបាទ្ខណៈលទោះរិនបាន គ្តូ្វ
ែល់ឋិតិ្ខណៈលហើ  លទ្ើបនិងជួ ឧបត្ថរភបាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះធរោត
រូបធរ៌លទោះ កន ងឧបាទ្ខណៈរប្រងម្ចនកម្ចា ំងលខា  រិនអាចលធាើទទី្
ជួ ឧបត្ថរភែល់ធរ៌ែក្ទ្ៗ បាន លដ្ឋ លហត្ លនោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្ទ្ង់
សប្រដងរូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័ ទ្ កលដ្ឋ ចំលព្វោះ ។ 

 
ប្ឆក្របូជីវិតិ្រនទិយបបឆចយ័ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាតិ្ កាល 

និង្សត្តិ 
 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ជាបចា័ ែល់រូបធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ម្ចនសភាពជារូបផង ម្ចនសភាពជាធំផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាជីវតិិ្រនោិ ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 
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 លដ្ឋ សត្តិ ជា ន បាលកសត្តិ ។ 

 
១៧. ឈានបបឆចយ័ 

 ឈានបបចា័ លនោះ របបីគ្ជាប ព្វកយថា ឈាន សំលៅែល់ 
ោរសរាឹងអាររោណ៍ោំង  ម្ចនរូបាររោណ៍ជាលែើរ លដ្ឋ ម្ចន វតិ្កាៈ 
វចិារៈ បីតិ្ លវទ្ទ ឯករគត ជាគ្បោនែឹកទំឱ្យសហជាត្ធរ៌ រ៊ឺ 
ចិត្តនិងលចត្សិក ឱ្យលធាើទទី្សរាឹងអាររោណ៍តរលៅផងប្ែរ ។ 

 
សភាវៈរបសឈ់ានបបឆច័យ ៣ ព្បការ 

បឆចយធម៌្ 
  ងគឈាន ៧ រ៊ឺ វតិ្កាៈ វចិារៈ បីតិ្ លសារនសសលវទ្ទ 
លោរនសសលវទ្ទ ឧលបោខ លវទ្ទ ឯករគត ប្ែលគ្បកបកន ងចិត្ត ៧៩ 
(លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០) ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 ចិត្ត ៧៩ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០) លចត្សិក ៥២ ចិត្តជរូប 
១៧ បែិសនធិករោជរូប ២០ ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 ទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០ សពាចិត្តសាោរណលចត្សិក ៧ រូប ៥ ពួក 
រ៊ឺ បវត្តិករោជរូប ឧត្ ជរូប អាហាររូប  សញ្ាសត្តករោជរូប និងព្វហិររូប ។ 
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 ឈានបបចា័ លនោះ  ងគឈាន ៧ លធាើទទី្លផសងគន  ប្ត្លធាើោរង្ករកន ង
ោរសរាឹងអាររោណ៍ែូចគន  ែូចជា វតិ្កាៈ លធាើទទី្លលើកចិត្តលឡើងោន់
អាររោណ៍ វចិារៈ លធាើទទី្ពិចារណាអាររោណ៍ប្ែលវតិ្កាៈកំណត់្ បីតិ្ លធាើ
ទទី្ប្ឆ្អត្ចិត្តកន ងអាររោណ៍លទោះ លសារនសសលវទ្ទ លសា អាររោណ៍
លដ្ឋ លសចកដីលគ្ត្ក រ និងឯករគត ក៏លធាើទទី្ឱ្យសរប  ត្តធរ៌តងំម្ចំ
លៅកន ងអាររោណ៍លទោះ លគ្ៅពីលទោះ ងគឈានោំងលទោះ លៅអាចជួ 
ឧបត្ថរភឱ្យធរ៌ោំង   ប្ែលលកើត្រួរគន ជារួ ខាួន ឱ្យចាប់អាររោណ៍
លទោះៗ តរលទ្ៀត្ផង ឧបម្ចែូចប រគលប្ែលលៅកន ងទី្ខពស់ អាចលរើល
ល ើញវត្ថ លផសងៗ កន ងទី្ឆាៃ  ៗ បាន ោលខាួនឯងលរើលល ើញវត្ថ ោំង
លទោះលហើ  ក៏គ្បាប់ឱ្យ នកប្ែលលៅខាងលគ្ោរែឹងបានថា កន ងទី្គ្ត្ង់
លទោះ គ្ត្ង់លនោះ ម្ចន ាីខាោះ តរប្ែលខាួនលរើលល ើញ ។ 

 លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា  ងគឈានោំង ៧ ម្ចនវតិ្កាៈ 
ជាលែើរក៏យ៉ាងលទោះ ោលវតិ្កាៈលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍ វតិ្កាៈខាួន
ឯងក៏គ្តូ្វសរាឹងអាររោណ៍ នឹងប្េរោំងជួ ឧបត្ថរភឱ្យសហជាត្ធរ៌ រ៊ឺ 
ចិត្តនិងលចត្សិកែក្ទ្ៗ ចូលសរាឹងអាររោណ៍តរខាួនផង លដ្ឋ  ំណាច
ឈានបបចា័ ។ 

 ោរលធាើលផសងៗ ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ោ  វចា ចិត្ត លបើរិនម្ចន
 ងគឈានោំងលនោះ ជួ ឧបត្ថរភលដ្ឋ  ំណាចរបសឈ់ានបបចា័ លហើ  
ោរលធាើោំងលនោះ ក៏នឹងរិនសលគ្រចតរបំណងបាន ោរនិយ សដី
គ្បាស្ស័ ក៏លភាចភាា ំង ែូលចនោះជាលែើរ ។ 
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ឈានបបចា័ លនោះ លទ្ើបម្ចន ំណាចលធាើឱ្យសត្ាោំង   លធាើកិចា
ោរង្ករលផសងៗ បានយ៉ាងម្ចំោំ គ្ត្ង់ចំលព្វោះអាររោណ៍តរលសចកដីគ្បាថាន
គ្រប់គ្បោរ ។ 

 
ប្ឆក្ឈានបបឆចយ័ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាតិ្ កាល និង្សត្ត ិ 

 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ជាបចា័ ែល់ទរនិងរូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លធាើឱ្យសហជាត្ធរ៌ចូលលៅសរាឹងអាររោណ៍ 
ឬែ ត្បំផ្ទា ញធរ៌ប្ែលជាបែិបកខែល់ខាួន ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
១៨. ម្គគបបឆច័យ 

 ររគបបចា័ លនោះ ព្វកយថា ររគ ប្គ្បថា ផាូវ សំលៅែល់ ផាូវប្ែលឱ្យ
រន សសលែើរលៅោន់សាថ នទី្លផសងៗ ប្ែលម្ចនោំងផាូវលអ និងផាូវរិនលអ 
លបើលែើរលៅកន ងផាូវប្ែលរិនលអលហើ  ក៏នឹងបានទ្ទួ្លលសចកដីលំបាក
លផសងៗ ប្ត្លបើលែើរលៅកន ងផាូវប្ែលលអ ក៏នឹងបានទ្ទួ្លលសចកដីសបា 
ជាលហត្ ឱ្យបានទ្ទួ្លលសចកដីស ខ ។ 

 កន ងររគបបចា័ លនោះ សំលៅ ក ធរ៌ប្ែលជាលហត្  ឬជាផាូវប្ែល
នឹងលធាើឱ្យសត្ាោំង  លៅោន់ទ្ រគតិ្ ស រតិ្ និងគ្ពោះនិព្វា ន ោំងជា
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បចា័ ជួ ឧបត្ថរភឱ្យសហជាត្ធរ៌ ប្ែលលកើត្គ្ពរគន ជារួ ខាួនលទោះលៅ
ោន់អាររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ខាួន នឹងជួ ឧបត្ថរភែល់សហជាត្ធរ៌ 
ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន ឱ្យលធាើកិចាតរទទី្របស់ខាួនៗ លទ្ៀត្ផង ។ 

 
សភាវៈរបសម់្គគបបឆចយ័ ៣ ព្បការ គឺ 

បឆចយធម្៌ 
  ងគររគ ៩ រ៊ឺ លចត្សិកធរ៌ ៩ ែួង បានែល់ បញ្ញា  វតិ្កាៈ 
សម្ចោ វចា សម្ចោ ករោនត សម្ចោ អាជីវៈ វរី ិៈ សតិ្ ឯករគត និងទិ្ែាិ 
ប្ែលគ្បកបកន ងសលហត្ កចិត្ត ៧១ ែួង ។ 

  ងគររគ ៩ លព្វលតរ ងគធរ៌ លបើោប់ សម្ចោ ររគ ជារួ រិចាេ ររគ 
តរន័  ភិធរោលហើ ម្ចន ១២ (សម្ចោ ររគ ៨ រិចាេ ររគ ៤) ោលលព្វល
លដ្ឋ  ងគធរ៌លហើ ក៏ម្ចនប្ត្ ៩ ។ 

 តរគ្ពោះសូគ្ត្ ោប់ររគបាន ១៦ (សម្ចោ ររគ ៨ រិចាេ ររគ ៨) ោល
លព្វលលដ្ឋ  ងគធរ៌លហើ ម្ចន ៩ ែូចគន  ។ 

 កន ងរិចាេ ររគ ៨ លទោះ រិចាេ វចា រិចាេ ករោនត រិចាេ អាជីវៈ និងរិចាេ សតិ្ 
រិនម្ចន ងគធរ៌ ចំប្ណករិចាេ ទិ្ែាិ រិចាេ សងាបបៈ រិចាេ វយរៈ និង
រិចាេ សម្ចធិ ម្ចន ងគធរ៌ ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 សលហត្ កចិត្ត ៧១ លចត្សិក ៥២ ប្ែលគ្បកប សលហត្ កចិត្តជរូប 
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 ១៧ និងសលហត្ កបែិសនធិករោជរូប ២០ ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
  លហត្ កចិត្ត ១៨  ញ្ាសម្ចទលចត្សិក ១២ (លវៀរឆ្នោៈ) 
 លហត្ កចិត្តជរូប ១៧  លហត្ កបែិសនធិករោជរូប ២០ និងរូប ៥ 
ពួកែ៏លសស រ៊ឺ ឧត្ ជរូប អាហារជរូប បវត្តិករោជរូប  សញ្ាសត្តករោជរូប 
និង ព្វហិររូប ។ 

អធិបាយ 
 ររគបបចា័ លនោះ ជាសរាបកលហត្  រ៊ឺ លហត្ ប្ែលលធាើឱ្យែល ់
ឧបម្ចែូចយនព្វហនៈ ប្ែលអាចទំ នកែំលណើ រឱ្យែល់លគលលៅ 
តរគ្បាថាន បានយ៉ាងណា ឧបលរ យររគបបចា័ ក៏យ៉ាងលទោះ រ៊ឺ លចត្សិក
ប្ែលជា ងគររគោំង ៩ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ចិត្ត លគ្បៀបែូចយន
ព្វហនៈ ចំប្ណកចិត្តនិងលចត្សិកែក្ទ្ៗ គ្ពរោំងរូបធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើង
គ្ពរជារួ ខាួន ែូចជា នកែំលណើ រប្ែលលៅជារួ យនព្វហនៈ លែើរបី
លៅោន់លគលលៅកន ងទី្លផសងៗ តរសររួរែល់ផាូវប្ែលយនព្វហនៈ
លទោះទំលៅ លដ្ឋ លចត្សិក ងគររគោំង ៩ លនោះ ។ 

 កន ងររគបបចា័ លនោះ ប្ែលលព្វលថា លចត្សិកធរ៌ប្ែលជា ងគររគ ៩ 
ម្ចន ំណាចជួ ឧបត្ថរភសហជាត្ធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ ខាួន 
ឱ្យលៅោន់ ទ្ រគតិ្ ស រតិ្ និង  រតិ្ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា នលទោះ ចំណ ចលនោះជា 
កិចាពិលសស លដ្ឋ  ំណាចរបស់ររគបបចា័  ប្ែលោក់ទ្ងនឹងោរទំ 
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បែិសនធិប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 ចំប្ណកកិចាធរោត ប្ែលលៅតរគ្បគ្កតី្របស់ររគបបចា័ លទោះ 
ក៏រ៊ឺជួ ឧបត្ថរភសហជាត្ធរ៌ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ ខាួន ឱ្យលៅោន់
អាររោណ៍ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងជារួ ខាួន នឹងជួ ឱ្យសហជាត្ធរ៌លទោះ 
លធាើកិចាតរទទី្របស់ខាួនៗ កន ងបវត្តិោលប៉ា លណាណ ោះ ែូចគន នឹង ងគកន ង
វបិាកចិត្ត និងកិរយិចិត្តប្ែលទំលៅោន់ ទ្ រគតិ្ ស រតិ្ និងគ្ពោះនិព្វា នរិន
បាន គ្តឹ្រប្ត្លធាើទទី្កន ងកិចាធរោត រ៊ឺ ទំសហជាត្ធរ៌លៅោន់អាររោណ៍
ប្ែលោក់ទ្ងជារួ ខាួន និងលធាើកិចាលៅតរទទី្របស់ខាួនៗ ប៉ា លណាណ ោះ។ 

 ររគបបចា័ ែូចគន នឹងទនកខណិកករោបបចា័  លផសងគន គ្ត្ង់ 
ទនកខណិកករោបបចា័  ជាលហត្ ឱ្យផលធរ៌លកើត្លឡើងលដ្ឋ គ្ត្ង់ 
ចំប្ណកររគបបចា័ ជាផាូវ ឬជាយនព្វហនៈប្ែលទំ នកែំលណើ រលៅ 
ឱ្យែល់លគលលៅ លទ្ើបលឈាោ ោះថា សរាបកលហត្  រ៊ឺ លហត្ ប្ែលឱ្យែល់
លគលលៅ រិនប្រនលហត្ ឱ្យលកើត្ ។ 

 
ប្ឆក្ម្គគបបឆចយ័ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាតិ្ កាល និង្សត្ត ិ

 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរនិងរូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាផាូវទំលៅោន់ ទ្ រគតិ្ ស រតិ្ និងគ្ពោះនិព្វា ន 
ឬឱ្យសហជាត្ធរ៌ចូលែល ់អាររោណ៍ និងលធាើោរតរទទី្របស់ខាួន ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 
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 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
១៩. សម្បយតុ្តបបឆចយ័ 

 សរប  ត្តបបចា័  សំលៅែល់ ធរោជាតិ្ប្ែលែូចគន  រ៊ឺ ជាទរធរ៌
ែូចគន  និងគ្បកបគន បានជាបចា័  និងបចា  បបនន ជួ ឧបត្ថរភនូវ
គន និងគន  ។ 
 ព្វកយថា សរប  ត្តបបចា័  សំលៅែល់ ោរគ្បកបគន លដ្ឋ រ ណ
លកខណៈ ៤ គ្បោរ រ៊ឺ លកើត្គ្ពរគន  រលត់្គ្ពរគន  ម្ចនអាររោណ៍ប្ត្រួ 
ជារួ គន  និងម្ចនទី្អាស្ស័ ប្ត្រួ ជារួ គន  ។ 

 ធរោជាតិ្របស់ចិត្តជារួ លចត្សិកលទោះឯង ប្ែលម្ចនរ ណ
លកខណៈគ្រប់ោំង ៤ គ្បោរ លទ្ើបលឈាោ ោះថា សរប  ត្តធរ៌ (ឬ ៣ គ្បោរ 
កន ងចត្ លវោរភូរិ) សភាវៈរបស់សរប  ត្តបបចា័  ៣ គ្បោរ ។ 

 
បឆចយធម៌្ 

 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលឧបោរៈែល់គន និងគន ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលជាផលរបស់
គន និងគន  ។ 

បឆចនិក្ធម៌្ 
 រូប ៧ ពួក ម្ចនបែិសនធិករោជរូបជាលែើរ ។ 
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អធិបាយ 
 សរប  ត្តបបចា័ លនោះ បានែល់ ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលលកើត្រួរ
គន ជាសរប  ត្តធរ៌លនោះ គ្បកបជារួ គន បាន លដ្ឋ សពាញ្ា ត្ញ្ញា ណ
របស់គ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា ស់លទ្ើបែឹងបាន ។ 
 ឧបម្ចែូចថាន ំរួ គ្បលភទ្ លៅថា ចត្ រធ រស ប្ែលផសំលដ្ឋ 
របស់ ៤ យ៉ាង ម្ចនទឹ្កលដ្ឋោះ លគ្បងលៃ ទឹ្ក ោ ំ និងសារលតន ត្ ោលទំ
របស់ ៤ យ៉ាងលនោះរកោ កូរចូលគន លហើ  រសរបស់ថាន ំនឹងរោ 
ចូលគន បាន រហូត្ នកទ្ទួ្លោនថាន ំរិនអាចគ្បាប់បានថា រសណា 
ជារសរបស់ទឹ្កលដ្ឋោះ រសរបស់លគ្បងលៃ រសរបស់ទឹ្ក ោ ំ ឬរសរបស់សារ
លតន ត្បាន ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ឧបលរ យចិត្តនិងលចត្សិកក៏យ៉ាង
លទោះប្ែរ ខណៈលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍លទោះ ក៏គ្បកបចូលគន បាន 
រិនអាចប្ញកលចញពីគន បានថា ណាជាចិត្ត ឬណាជាលចត្សិក ែូចថាន ំ
ចត្ រសែូលចាន ោះ ។ 

 កន ងសរប  ត្តបបចា័ លនោះ ចិត្តឬលចត្សិក លគ្ៅពីម្ចនលកខណៈ
គ្បកបចូលគន បានលហើ  លៅលធាើទទី្ជួ ឧបត្ថរភែល់គន និងគន លទ្ៀត្ ។ 

 ែូចជាោលលោភរូលចិត្តលកើត្លឡើងលហើ  លគ្ព្វោះអាស្ស័ 
ឥដ្ឋា ររោណ៍ជាលហត្  លចត្សិកខនធ ៣ ក៏រប្រងលកើត្គ្ពរគន ជារួ លោភ
រូលចិត្តតរសររួរ លៅរួរគន ថា ទរខនធ ៤ លហើ ទរខនធ ៤ លនោះ 
រប្រងជាបចា័ និងបចា  បបននែល់គន និងគន  លដ្ឋ  ំណាចសរប  ត្ត-
បបចា័ លទោះឯង ។ 
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 សរប  ត្តបបចា័  លកខណៈែូចគន នឹងសហជាត្បបចា័  និង
 ញ្ារញ្ាបបចា័  លគ្ព្វោះលកើត្គ្ពរគន  អាស្ស័ នូវគន និងគន  ។ 

 
ប្ឆក្សម្បយតុ្តបបឆច័យ ច្ោយបឆចយ័ លក្ខណ ជាតិ្ កាល សត្ត ិ

លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ែូចគន  ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ គ្បកបគន បាន ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
២០. វិបបយតុ្តបបឆចយ័ 

 វបិប  ត្តបបចា័ លនោះ បានែល់ ទរធរ៌ និងរូបធរ៌ ប្ែលលកើត្
គ្ពរគន  ជួ ឧបត្ថរភែល់គន និងគន តរសររួរ ប្ត្រិនគ្បកបចូលគន ែូច
សរប  ត្តធរ៌លទ្ ។ 

 ព្វកយថា វបិប  ត្ត ម្ចនលសចកដី ២ យ៉ាងរ៊ឺ 
 ១.  ភាវវបិប  ត្ត លសចកដីថា រិនគ្បកបគន  លគ្ព្វោះោររិនម្ចន
សភាវៈែូចជា ទិ្ែាិវបិប  ត្តចិត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋ 
ទិ្ែាិលចត្សិក រ៊ឺ ោរ ល់ល ើញខ ស ឬចិត្តប្ែលគ្បាសចាកោរ ល់
ល ើញខ ស ។ 

 ញាណវបិប  ត្ត បានែល់ ចិត្តប្ែលរិនបានគ្បកបលដ្ឋ បញ្ញា - 
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លចត្សិក ឬចិត្តប្ែលគ្បាសចាកបញ្ញា  ។ 

 ២. វសំិសែាវបិប  ត្ត លសចកដីថា សភាវៈម្ចនលៅជារួ គន ប្ត្ រិន
គ្បកបគន  លគ្ព្វោះគ្បកបចូលគន រិនបាន បានែល់ រូបធរ៌ ជារួ ទរធរ៌ 
ប្ែលលកើត្គ្ពរគន នឹងជាបចា័ ែល់គន និងគន បាន ប្ត្ម្ចនសភាវៈប្ែល
រិនែូចគន  លទ្ើបគ្បកបជារួ គន រិនបាន លៅថា វសំិសែាវបិប  ត្ត 
បានែល់ វបិប  ត្តបបចា័ លទោះឯង ។ 

 
វិបបយតុ្តបបឆចយ័មន ៤ ព្បច្ភទ 

 ១. សហជាត្វបិប  ត្តបបចា័  

 ២. វត្ថ ប លរជាត្វបិប  ត្តបបចា័  

 ៣. វតថ ររោណប លរជាត្វបិប  ត្តបបចា័  

 ៤. បចាេ ជាត្វបិប  ត្តបបចា័  ។ 

សភាវៈរបស់វបិប  ត្តបបចា័ ោំង ៤ គ្បលភទ្ម្ចនែូលចនោះ 

 ១. សហជាត្វបិប  ត្តបបចា័  ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 

បឆចយធម្៌ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្ត ៧៥ (លវៀរទ្ាិបញ្ា វញិ្ញា ណចិត្ត ១០  រូបវបិាក ៤ និង
ច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត) លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្កន ងបញ្ា លវោរភូរិ 
ោំងបែិសនធិោលនិងបវត្តិោល បែិសនធិហទ្ វត្ថ រូប ១ ។ 
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បឆចយបុបននធម្៌ 
 ចិត្តជរូប ១៧ បែិសនធិករោជរូប ២០ បញ្ា លវោរបែិសនធិចិត្ត ១៥ 

 លចត្សិក ៣៥ និងបែិសនធិហទ្ វត្ថ រូប ខណៈប្ែលជាបចា  បបននធរ៌
ែល់គន និងគន  ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ (លវៀរបញ្ា លវោរបែិសនធិចិត្ត ១៥ 
លចត្សិក ៣៥)  និងរូប ៥ ពួក រ៊ឺ ឧត្ ជរូប អាហារជរូប  សញ្ាសត្ត-
ករោជរូប បវត្តិករោជរូប និងព្វហិររូប ។ 

២. វត្ថ ប លរជាត្វបិប  ត្តបបចា័  ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 

បឆចយធម៌្ 
 វត្ថ រូប ៦ ខណៈប្ែលលកើត្កន ងបវត្តិោល ឬរជឈិម្ច  កបសាទ្រូប 
៥ ប្ែលលកើត្គ្ត្ង់ឧបាទ្ខណៈរបស់ តី្ត្ភវងគ ។ 

 ហទ្ វត្ថ រូប ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្តែួង 

រ នៗ តំងពីបែិសនធិចិត្ត ជាលែើររក (លវៀរឧបាទ្ខណៈរបស់បែិសនធិ-
ចិត្ត) ។ 

 ហទ្ វត្ថ រូប ប្ែលលកើត្លឡើងរ នឧបាទ្ខណៈរបស់ ទគរិ-
ផលនិង រហត្តផល ខណៈលចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិ ។ 

 ហទ្ វត្ថ រូប ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ឧបាទ្ខណៈរបស់ចិត្តែួង
ទី្ ១៧ ោប់េ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តកន ងររណាសននោល ។ 
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បឆចយបុបននធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៥ (លវៀរ រូបវបិាក ៤) លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្កន ង
បញ្ា លវោរភូរិ កន ងបវត្តិោលប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ វត្ថ រូប ៦ 
ោំងលទោះ ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 ចិត្ត ៤៦ ែួង លចត្សិក ៤៦ (លវៀរលោចត្ កាៈ ៤  បបរញ្ញា  ២) 
កន ងចត្ លវោរភូរិ បញ្ា លវោរបែិសនធិ ១៥ លចត្សិក ៣៥ និងរូប ៧ 
ពួក ម្ចនបែិសនធិករោជរូបជាលែើរ ។ 

៣. វតថ ររោណប លរជាត្វបិប  ត្តបបចា័  ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 

បឆចយធម្៌ 
 ររណាសននហទ្ វត្ថ  ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ឧបាទ្ខណៈរបស់
ចិត្តែួងទី្ ១៧ ោប់េ លគ្ោ ពីច តិ្ចិត្តលឡើងលៅ កន ងររណាសននោល 
(ជាវត្ថ ផង ជាអាររោណ៍ផង លកើត្រ នផង រិនគ្បកបគន ផង) ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 ចិត្ត ៤៣ ែួង ប្ែលលកើត្កន ងររណាសននវេិី រ៊ឺ រលទោា ោវជានចិត្ត ១ 
ោរជវនចិត្ត ២៩ ត្ោលរពនចិត្ត ១១ និង ភិញ្ញា ចិត្ត ២ លចត្សិក ៤៤ 
(លវៀរឥសា រចេរ ិៈ ក កា ចាៈ វរិតិ្ ៣ និង បបរញ្ញា  ២) ។ 
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បឆចនិក្ធម៌្ 
 ចិត្ត ៨៩ (លវៀរចិត្ត ៤៣ ែួង កន ងររណាសននវេិី) លចត្សិក ៥២ 
កន ងខណៈប្ែលរិនបាន កហទ្ វត្ថ ជាអាររោណ៍ និងរូបោំង ៧ ពួក 
ម្ចនបែិសនធិករោជរូបជាលែើរ ។ 

 

៤. បចាេ ជាត្វបិប  ត្តបបចា័  ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 

បឆចយធម៌្ 
 ចិត្ត ៨៥ ែួង លចត្សិក ៥២ (លវៀរ រូបវបិាក ៤ និងបែិសនធិចិត្ត
ោំង ស់) ប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ កន ងបញ្ា លវោរភូរិ ម្ចនបឋរភវងគ
ជាលែើរ ។ 

បឆចយបុបននធម្៌ 
 ឋិតិ្ខណៈរបស់រូបប្ែលលកើត្ពីសរ ដ្ឋា ន ៤ ប្ែលលកើត្ជារួ ចិត្ត
ែួងរ នកន ងបញ្ា លវោរភូរិ ឬឋិតិ្ខណៈរបស់រូប ២៦ (លវៀរជរតនិង
 និចាត លគ្ព្វោះជារូបប្ែលកំព ងរលត់្) ។ 

បឆចនិក្ធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ឧបាទ្ខណៈរបស់រូប ៥ ពួក រ៊ឺ ចិត្តជរបូ 
បែិសនធិករោជរូប និងបវត្តិករោជរូប ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ចិត្តរួ ែួងៗ 
កន ងបញ្ា លវោរភូរិ អាហារជរូប ឧត្ ជរូបប្ែលលកើត្លឡើងកន ងសត្ាប្ែល
ម្ចនជីវតិ្ ខណៈប្ែលរិនបានលកើត្គ្ពរជារួ ចិត្តែួងលគ្ោ ៗ លទោះ 
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 និងព្វហិររូប  សញ្ាសត្តករោជរូប ។ 

អធិបាយ 
 វបិប  ត្តបបចា័ ោំង ៤ គ្បលភទ្ ម្ចនលកខណៈ ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១) ជាបចា័ លដ្ឋ ោរលកើត្គ្ពរគន  ។ 

 ២) ជាបចា័ លដ្ឋ ម្ចនសភាវលកខណៈប្ែលរិនែូចគន  ។ 

 ឧបម្ចែូចរន សស ២ ទក់ ប្ែលលៅកន ងផោោះជារួ គន  ប្ត្រិនបាន
ជាញាតិ្នឹងគន  ោរបរលិភារោរលែករហូត្ែល់ ម្ចសគ្បាក់ក៏រិនបានររួ
គន លទ្ ប្ត្លៅកន ងផោោះជារួ គន  លែើរបីជួ កិចាោរង្ករគន និងគន ប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ទរធរ៌និងរូបធរ៌របស់សត្ាោងំ-
  ប្ែលលកើត្រួរគន កដី ឬប្ែលអាស្ស័ លៅរួរជារួ គន កដី ឬរូបប្ែល
លកើត្រ នទរកដី ោំងលនោះម្ចនទទី្ជួ ឧបត្ថរភចំលព្វោះគន  លដ្ឋ  ំណាច
របស់វបិប  ត្តបបចា័  ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ វបិប  ត្តបបចា័ លនោះ បូោណាចារយលោកលគ្បៀបថា 
ែូចជារស ៦ យ៉ាង ម្ចនរសជូរ ប្ផអរ ហឹរ ចត់្ ក្គ្ប និងលាីងោំងលនោះ 
ោលទំរកផសំចូលគន  រិនអាចចូលជារួ គន បាន ែូចសរារួ ឆាន ំង
គ្បកបលដ្ឋ រសជូរ ក្គ្ប ប្ផអរ និងហឹរ  នកបរលិភារគ្បាប់បានភាា រថា 
លខា ជូរ លខា ក្គ្ប លខា ប្ផអរ ប្ត្ហឹរខាា ំង ប្ែលខ សពីរធ រស 
ែូចឧបម្ចរកកន ងសរប  ត្តបបចា័  ។ 

 លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ទរធរ៌និងរូបធរ៌ សូរបីលកើត្រួរគន
ក៏ពិត្ ប្ត្ទរក៏លៅចំប្ណកទរ រូបក៏លៅចំប្ណករូប រិនបានគ្បកប
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ចូលគន  ោរលធាើទទី្របសទ់រធរ៌និងរូបធរ៌ក៏លផសងគន  រ៊ឺ ទរធរ៌លធាើទទី្
ទ្ទួ្លអាររោណ៍ ចំប្ណករូបធរ៌លធាើទទី្តរបញ្ញា របស់ទរ លសចកដីលផសង
គន របស់ទរធរ៌រូបធរ៌ ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ លទ្ើបអាចទំរកជាអាររោណ៍ 
របស់ោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ឱ្យវបិសសទញាណលកើត្បាន កន ងទររូប
បរលិចេទ្ញាណជាលែើរ រ៊ឺ បញ្ញា ប្ែលែឹងទរនិងរបូលផសងពីគន  លសចកដីលនោះ
សប្រដងឱ្យល ើញថា ទរធរ៌ និងរូបធរ៌ោំង ២ លនោះ រិនអាចរួរចូល
គន បាន ែូចចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលជាទរធរ៌ែូចគន  ។ 

 ែូលចាន ោះធរ៌ប្ែលលកើត្រួរគន  ប្ត្រិនគ្បកបចូលគន  ែូលចនោះលទ្ើបលឈាោ ោះ
ថា ជាវបិប  ត្ត ។ 

 
ប្ឆក្វិបបយតុ្តបបឆចយ័ទាងំ្ ៤ ច្ោយបឆចយ័ លក្ខណ ជាតិ្ កាល 

និង្សត្ត ិ

១. សហជាត្វិបបយតុ្តបបឆចយ័ 
 លដ្ឋ បចា័  ទរនិងរូប ជាបចា័ ែល់ទរនិងរូប ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្គ្ពរ នឹងជាទី្អាស្ស័ ែល់បចា  បបននធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 
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២. វត្ថុបុច្រជាត្វិបបយតុ្តបបឆច័យ 
 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាទី្លកើត្ផង លកើត្រ នផង និងរិនគ្បកបជារួ 
បចា  បបននធរ៌ផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាវត្ថ ប លរជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
៣. វោថ រម្មណបុច្រជាត្វិបបយតុ្តបបឆចយ័ 

 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាវត្ថ ផង ជាអាររោណ៍ផង លកើត្រ នផង និងរិន
គ្បកបគន ផង ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាអាររោណជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
៤. បចាេ ជាត្វិបបយតុ្តបបឆចយ័ 

  លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ ជាបចា័ ែល់រូបធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្ខាងលគ្ោ បចា  បបននធរ៌ផង និងរិន
គ្បកបគន ផង ។ 
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 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាបចាេ ជាត្ជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

 
២១. អត្ថបិបឆច័យ 

  ត្ថិបបចា័ លនោះ ព្វកយថា  ត្ថិ ប្គ្បថា ម្ចនលៅ  ត្ថិបបចា័  លទ្ើប
សំលៅែល់ បចា័ និងបចា  បបននធរ៌ោំង ២ លៅម្ចនគ្បាកែ រិនោន់
រលត់្លៅ រ៊ឺ បចា័ ប្ែលជា នកឧបោរៈ និងបចា  បបននធរ៌ប្ែលជា នក
ទ្ទួ្លឧបោរៈលទោះ លៅគ្បាកែម្ចនកន ងរវងខណៈោំង ៣ រ៊ឺ ឧបាទ្ 
ឋិតិ្ ភងគ ។ 

  ត្ថិបបចា័ លនោះ ម្ចនលសចកដីថា លគ្ព្វោះោរម្ចនធរ៌រួ  លទ្ើបលធាើ
ឱ្យលកើត្ធរ៌រួ លទ្ៀត្ ែូចជាោលម្ចនចិត្តលហើ ក៏គ្តូ្វប្ត្ម្ចនលចត្សិក 
ឬោលម្ចនចិត្តលហើ ក៏គ្តូ្វម្ចនអាររោណ៍ ឬោលម្ចនរហាភូត្រូបណា
រួ លហើ  រហាភូត្រូប ៣ លទ្ៀត្ក៏គ្តូ្វម្ចនផងប្ែរ លៅថា  ត្ថិបបចា័  ។ 

 លគ្ព្វោះម្ចនវត្ថ រួ  លទ្ើបលធាើឱ្យម្ចនវត្ថ រួ លទ្ៀត្ និងលបើធរ៌លទោះ
រិនម្ចន ធរ៌រួ លទ្ៀត្ក៏ម្ចនរិនបាន ។ 

 ធរ៌ប្ែលម្ចនគ្បាកែលៅតរលសចកដីពិត្លទោះ បានែល់ បររត្ថធរ៌ 
៤ គ្បោរ រ៊ឺ ចិត្ត លចត្សិក រូប និងនិព្វា ន ។ 

 សគ្ម្ចប់ធរ៌ប្ែលជា ត្ថិបបចា័ លនោះ សំលៅ កធរ៌ ប្ែលម្ចន
លៅរវងខណៈោំង ៣ រ៊ឺ ឧបាទ្ ឋិតិ្ ភងគ ។ 
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ប លរជាត្ត្ថិបបចា័  

 ែូលចាន ោះ ធរ៌ប្ែលជា ត្ថិបបចា័ បានលនោះ លទ្ើបបានប្ត្ចំលព្វោះចិត្ត 
លចត្សិក  និងរូបប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកនិព្វា ន ជា ត្ថិបបចា័ រិនបាន លគ្ព្វោះ
រិនម្ចនឧបាទ្ ឋិតិ្ ភងគ លសចកដីថា និព្វា នប្ែលកំព ងលកើត្ និព្វា នប្ែល
កំព ងតំងលៅ និងនិព្វា នប្ែលកំព ងរលត់្លៅរិនម្ចន ។ 

 គ្បោររួ លទ្ៀត្ និព្វា នជាបចានិកធរ៌របស់បចា័  ២៤ លគ្ព្វោះរិន
ជាបចា  បបននធរ៌របស់បចា័  ២៤ លទោះឯង ។ 

 ោលចិត្ត លចត្សិក រូប ជាសងខត្ធរ៌ប្ែលម្ចនលៅកន ងខណៈ
ោំង ៣ ជាធរ៌របស់ ត្ថិបបចា័  លទ្ើបលធាើឱ្យប្ចក ត្ថិបបចា័ លចញបានជា 
៥ ឬ ៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  
 ១. សហជាត្ត្ថិបបចា័  

 ២. អាររោណប លរជាត្ត្ថិបបចា័       
 ៣. វត្ថ ប លរជាត្ត្ថិបបចា័  

 ៤. បចាេ ជាត្ត្ថិបបចា័  

 ៥. អាហារត្ថិបបចា័  

 ៦. ឥរនោិ ត្ថិបបចា័   
 កន ងបចា័  ៦ គ្បលភទ្លនោះ លបើ កអាររោណប លរជាត្ត្ថិបបចា័ និង
វត្ថ ប លរជាត្ត្ថិបបចា័  រករួរគន ជាប លរជាត្ត្ថិបបចា័  ក៏និងលៅសល់គ្តឹ្រ
ប្ត្ ៥ គ្បលភទ្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 កន ង ត្ថិបបចា័ លនោះ សូរបីនិងម្ចនគ្បលភទ្ែល់លៅ ៥ ឬ ៦ បចា័  
និងម្ចន ត្ថលផសងពីបចា័ លគលខាោះកដី ប្ត្លសចកដីនិង ងគធរ៌ ែូចគន នឹង
បចា័ លគល ែូលចនោះរ៊ឺ  
 ១. សហជាត្ត្ថិបបចា័   ងគធរ៌ែូច សហជាត្បបចា័  

 ២. អាររោណប លរជាត្ត្ថិបបចា័   ងគធរ៌ែូច អាររោណប លរជាត្បបចា័  

 ៣. វត្ថ ប លរជាត្ត្ថិបបចា័   ងគធរ៌ែូច វត្ថ ប លរជាត្បបចា័  

 ៤. បចាេ ជាត្ត្ថិបបចា័   ងគធរ៌ែូច បចាេ ជាត្បបចា័  

 ៥. អាហារត្ថិបបចា័   ងគធរ៌ែូច រូបអាហារបបចា័  

 ៦. ឥរនោិ ត្ថិបបចា័   ងគធរ៌ែូច រូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័  

 កន ង ត្ថិបបចា័ លនោះ  ងគធរ៌របស់បចានិកធរ៌រិនម្ចន លគ្ព្វោះលហត្ ថា 
 ត្ថិបបចា័ លនោះ ម្ចនសហជាត្បបចា័  ប្ែលជាបចា័ និងបចា  បបននធរ៌ 
បានែល់ សង្កខ រធរ៌ោំងពួង លហើ សង្កខ រធរ៌ប្ែលរិនជាបចា  បបនន
លទោះរិនម្ចន លដ្ឋ លហត្ លនោះ  ត្ថិបបចា័ លទ្ើបរិនម្ចនបចានិកធរ៌ ។ 

 
ប្ឆក្អត្ថិបបឆចយ័ទាងំ្ ៦ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាតិ្ កាល សត្ត ិ

 ១. សហជាត្ត្ថិបបចា័  (ែូចគន ជារួ សហជាត្បបចា័ )  
 លដ្ឋ បចា័  ទររូប ជាបចា័ ែល់ទររូប  
 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្គ្ពរ នឹងជាទី្អាស្ស័  ែល់បចា  បបននធរ៌ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាសហជាត្ជាតិ្  
 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                                                                      បចា សងគហវភិារ 

- 285 - 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

២. អាររោណប លរជាត្ត្ថិបបចា័  (ែូចអាររោណប លរជាត្បបចា័ ) 
 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាអាររោណ៍ផង លកើត្រ នផង  
 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាអាររោណជាតិ្ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

៣. វត្ថ ប លរជាត្ត្ថិបបចា័   (ែូចវត្ថ ប លរជាត្បបចា័ ) 
 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជាទី្លកើត្ផង លកើត្រ នផង ជាទី្អាស្ស័ ផង 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាវត្ថ ប លរជាត្ជាតិ្ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

៤. បចាេ ជាត្ត្ថិបបចា័   (ែូចបចាេ ជាត្បបចា័ ) 
 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ ជាបចា័ ែល់រូបធរ៌ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លកើត្ខាងលគ្ោ បចា  បបននធរ៌ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាបចាេ ជាត្ជាតិ្  
 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល 
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 លដ្ឋ សត្តិ ជាឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

៥. អាហារត្ថិបបចា័   (ែូចរូបអាហារបបចា័ ) 
 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ ជាបចា័ ែល់រូបធរ៌ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ទំអាហារជរូបឱ្យលកើត្លឡើង 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាអាហារជាតិ្ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ។ 

៦. ឥរនោិ ត្ថិបបចា័   (ែូចរូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័ ) 
 លដ្ឋ បចា័  រូបធរ៌ ជាបចា័ ែល់រូបធរ៌ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ជារូបផង ម្ចនភាពជាធំផង 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជាជីវតិិ្រនោិ ជាតិ្ 

 លដ្ឋ ោល ជាបចា បបននោល 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាឧបត្ថរភកសត្តិ ( ន បាលកសត្តិ) ។ 

 
២២. នត្ថបិបឆច័យ 

 នត្ថិបបចា័ លនោះ ព្វកយថា នត្ថិ ប្គ្បថា រិនម្ចន កន ងទី្លនោះសំលៅ
 ក (ចិត្តនិងលចត្សិក) បចា័ រិនម្ចនគ្បាកែលៅកន ងខណៈោំង ៣ 
បានែល់ ឧបាទ្ ឋិតិ្ ភងគ រ៊ឺ រលត់្លៅលហើ លទោះឯង លទ្ើបជាបចា័ 
ជួ ឧបត្ថរភែល់បចា  បបននធរ៌ ឱ្យលកើត្លឡើងបនតលៅ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
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 បររត្ថសភាលវន នត្ថិត  ឧបោរលោ ធលម្ចោ  = នត្ថិបចាលយ 

 ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលជួ ឧបត្ថរភគន លដ្ឋ សភាវៈប្ែលរិនម្ចនលៅ 
របស់បររត្ថធរ៌ លៅថា នត្ថិបបចា័  ។ 

 នត្ថិបបចា័ លនោះ ម្ចនសភាវៈ ៣ គ្បោរែូចគន នឹង ននតរបបចា័  រ៊ឺ 

បឆចយធម្៌ 
 ចិត្ត ៨៩ (លវៀរច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត) លចត្សិក ៥២ ប្ែល
រលត់្លៅលហើ  ។ 

បឆចយបុបននធម៌្ 
 ចិត្ត ៨៩ លចត្សិក ៥២ ប្ែលលកើត្ខាងលគ្ោ ពីបចា័ ប្ែលរលត់្
លៅលហើ  លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ និងច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត ។ 

បឆចនិក្ធម៌្ 
 រូប ៧ ពួក ម្ចនបែិសនធិករោជរូប ជាលែើរ ។ 

 ែូលចាន ោះ នត្ថិបបចា័ លនោះ ទរធរ៌ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ លសចកដីថា 
ោររិនម្ចនលទោះជាបចា័ ឱ្យម្ចនលកើត្លឡើង  ោររិនម្ចនកន ងទី្លនោះ 
បានែល់ ោររិនម្ចនរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកលទោះឯង ។ 

 តរធរោតរបស់សងខត្ធរ៌លទោះ រប្រងម្ចនឧបាទ្ ឋិតិ្ ភងគ រ៊ឺ 
ម្ចនោរលកើត្លឡើង តំងលៅ និងរលត់្លៅ ែូលចនោះជានិចា ។ 

 ែូលចាន ោះព្វកយថា ម្ចន កន ងទី្លនោះក៏សំលៅែល់ ម្ចនលៅកន ងខណៈ 
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ោំង ៣ និងព្វកយថា រិនម្ចន កន ងទី្លនោះក៏សំលៅែល់ រិនម្ចនលៅកន ង
ខណៈោំង ៣ រ៊ឺ សំលៅែល់ កនាងខណៈោំង ៣ លទោះលៅលហើ លទ្ើប
លៅថា រិនម្ចន ។ 

 លដ្ឋ លហត្ លនោះ បចា័ កន ងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់សភាវៈក្នសងខត្
ធរ៌លនោះ លទ្ើបម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 លបើបចា័ លទោះ ម្ចនលៅកន ងរវងខណៈោំង ៣ បចា័ លទោះ លៅថា 
 ត្ថិបបចា័  ប្ត្បចា័ លដ្ឋ ខណៈោំង ៣ លទោះរលត់្លៅលហើ  ឬរិន
ម្ចនលៅកន ងខណៈោំង ៣ ក៏លៅថា នត្ថិបបចា័  ។ 

 នត្ថិបបចា័ លនោះ បចា័  បានែល់ ចិត្តនិងលចត្សិកលទោះ ខណៈ
ប្ែលចិត្តលចត្សិកែួងែំបូងលកើត្លឡើង និងលៅរិនោន់រលត់្លៅ ចិត្ត
និងលចត្សិកែួងទី្ ២ រប្រងរិនអាចលកើត្លឡើងបាន ចិត្តគ្តូ្វលកើត្លឡើង
រដងរួ ែួងប៉ា លណាណ ោះ នឹងលកើត្គ្ពរគន  ២ ែួងរិនបាន ចិត្តលចត្សិកែួង
ែំបូងប្ែលលកើត្លឡើងរ នលទោះ គ្តូ្វកនាងខណៈោំង ៣ រ៊ឺ រលត់្លៅ
រិនម្ចនសល់ លហើ លទ្ើបជាបចា័ ឱ្យចិត្តលចត្សិកែួងទី្ ២ លកើត្លឡើង
ត្លៅបាន ។ 

 ែូលចាន ោះ ោរលកើត្រលត់្របស់ចិត្ត និងលចត្សិកប្ែលលកើត្រ នៗ លទោះ 
រប្រងជាបចា័ ឱ្យលកើត្ចិត្តនិងលចត្សិកែួងលគ្ោ ៗ ត្ៗ លៅ លដ្ឋ 
លហត្ លនោះ សងារវែដលទ្ើបរិនម្ចនទី្បំផ ត្បាន ោលកម្ចា ំងរបស់បចា័ 
ប្ែលលៅម្ចនកន ងចិត្តនិងលចត្សិកោំង   លៅម្ចនកម្ចា ំងគ្រប់គ្គន់
ប្ែលនិងជាបចា័ បាន លវៀរប្ត្ោររលត់្ក្នច តិ្ចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនត
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ប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលរិនជាបចា័ ឱ្យចិត្តែួងលគ្ោ ៗ លកើត្លឡើងត្លៅលទ្ៀត្ 
ោររលត់្របស់ចិត្តែួងលនោះ លទ្ើបោប់ថាជាោររលត់្ ស់ែល់ទី្បំផ ត្
របស់សងារវែដោំង  បាន ។ 

 ោររលត់្របស់ចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលជាោររិនម្ចនរបស់ 
នត្ថិបបចា័ លនោះ ឧបម្ចែូចពនា៊ឺនិងភាពងងឹត្ ធរោតភាពងងឹត្លទោះ នឹង
ម្ចនលឡើងរិនបានកន ងោលពនា៊ឺលៅគ្បាកែ ោលពនា៊ឺរលត់្លហើ  រ៊ឺរិន
ម្ចនលហើ  ភាពងងឹត្លទ្ើបគ្បាកែលឡើងបាន ភាពងងឹត្លទ្ើបជាផល
របស់ពនា៊ឺប្ែលរលត់្លៅ ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ធរ៌ប្ែលជានត្ថិបបចា័ ក៏
យ៉ាងលទោះប្ែរ រ៊ឺ បចា  បបននធរ៌នឹងលកើត្លឡើងបានលទោះ គ្តូ្វឱ្យបចា័ 
រលត់្លៅរ ន ។ 

 ែូលចាន ោះ ោររលត់្លៅឬោររិនម្ចនរបស់បចា័ លនោះ លទ្ើបជួ 
ឧបត្ថរភ ឱ្យបចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើងបាន ។ 

 នត្ថិបបចា័ លនោះ ទរជាបចា័ ែល់ទរ  ងគធរ៌របស់បចា័  និង
បចា  បបនន បានែល់ ចិត្តនិងលចត្សិក ែូចគន នឹង ននតរបបចា័  ែូលចាន ោះ 
ោលប្ចកលដ្ឋ បចា័  លកខណៈ ជាតិ្ ោល និងសត្តិ បានែូលចនោះរ៊ឺ  
 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ លធាើឱ្យលកើត្លឡើងជាប់ត្គន រិនម្ចនរវងចលទា ោះ ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជា ននតរជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជា តី្ត្ោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិប្ត្រា៉ាង ។ 
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២៣. វិគត្បបឆច័យ 
 វរិត្បបចា័ លនោះ ព្វកយថា វរិត្ ប្គ្បថា គ្បាសលៅ រ៊ឺ រលត់្លៅ
លហើ លទោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 វរិត្ភាលវន និលោធសស បត្តិត  ឧបោរលោ ធលម្ចោ  = 
វរិត្បបចាលយ ។ 

 ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលឧបត្ថរភគន លដ្ឋ ភាវៈប្ែលគ្បាសលៅ  រ៊ឺ ែល់នូវ
ោររលត់្លៅ លៅថា វរិត្បបចា័  ។ 

 លសចកដីថា បចា  បបនននឹងលកើត្លឡើងបានលទោះ ោលបចា័ ធរ៌
លទោះគ្បាសលៅរ នលហើ  រ៊ឺ រលត់្លៅរ នលហើ  បានែល់ ោររលត់្
លៅរបស់ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងរ នលទោះឯង ។ 

 ែូលចាន ោះ វរិត្បបចា័ លនោះ លទ្ើបម្ចនលសចកដីនិង ងគធរ៌ របស់បចា័  
និងបចា  បបននធរ៌ែូច ននតរបបចា័  និងនត្ថិបបចា័ គ្រប់យ៉ាង ប្ត្លែើរបី
ជាោរសប្រដងឱ្យ ល់ចូលចិត្តរបស់ព្វកយថា រិនម្ចន កន ងនត្ថិបបចា័ ឱ្យ
ជាក់ចាស់និងគ្បាកែលឡើងថា ោររិនម្ចនរបស់នត្ថិបបចា័ លទោះ ជាោរ
រិនម្ចនលដ្ឋ ោរគ្បាសលៅ រិនប្រនរិនម្ចនលដ្ឋ រិនោា ប់លកើត្លទោះ
លឡើ ។ 

 ែូលចាន ោះ ោររិនម្ចនរបស់នត្ថិបបចា័ លទោះ ជាោររិនម្ចនលដ្ឋ 
គ្បាសលៅរបស់ចិត្តែួងរ ន ជាោរគ្បាសលៅលដ្ឋ ឱ្យឱ្ោសែល់ចិត្ត
ែួងលគ្ោ ឱ្យលកើត្លឡើង រិនប្រនបានគ្បាសលៅលដ្ឋ រិនម្ចនន័  ាី
លទោះលទ្ លគ្ព្វោះលហត្ ថា លបើោររលត់្លៅរបស់ចិត្តែួងរ នលទោះរិនជា
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នត្ថិបបចា័  រ៊ឺ ជាោររលត់្លៅលដ្ឋ រិនម្ចនន័ លហើ  ោរគ្បាសលៅ
របស់ចិត្តែួងលទោះ ក៏ជាវរិត្បបចា័ រិនបាន ែូចជាច តិ្ចិត្តរបស់
គ្ពោះ រហនត ។ 

 ឧបម្ចែូចគ្ពោះអាទិ្ត្យ និងគ្ពោះចនោ ធរោតគ្ពោះចនោរោះលឡើងកន ង
លវោក្េៃនឹងរិនគ្បាកែពនា៊ឺ លគ្ព្វោះគ្ពោះអាទិ្ត្យលៅរិនោន់គ្បាសលៅ 
ោលគ្ពោះអាទិ្ត្យបានគ្បាសលៅលហើ លទោះ ពនា៊ឺរបស់គ្ពោះចនោលទ្ើបគ្បាកែ
លឡើងបាន ។ 

លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ធរ៌ប្ែលជាវរិត្បបចា័ ជួ ឧបោរៈ 
ែល់បចា  បបននធរ៌ រ៊ឺ ោរគ្បាសលៅក្នបចា័ ធរ៌ ម្ចន ំណាចជួ 
ឧបត្ថរភឱ្យបចា  បបននធរ៌លកើត្លឡើងបានក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 
ប្ឆក្វិគត្បបឆចយ័ ច្ោយបឆច័យ លក្ខណ ជាតិ្ កាល និង្សត្ត ិ

 លដ្ឋ បចា័  ទរធរ៌ ជាបចា័ ែល់ទរធរ៌ ។ 

 លដ្ឋ លកខណៈ ោរគ្បាសលៅក្នបចា័  ។ 

 លដ្ឋ ជាតិ្ ជា ននតរជាតិ្ ។ 

 លដ្ឋ ោល ជា តី្ត្ោល ។ 

 លដ្ឋ សត្តិ ជាជនកសត្តិ ។ 
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ប លរជាត្បបចា័  

២៤. អវិគត្បបឆច័យ 
  វរិត្បបចា័ លនោះ ព្វកយថា  វរិត្ ប្គ្បថា រិនោន់គ្បាសលៅ 
សំលៅែល់ បចា័ ប្ែលឧបោរៈែល់បចា  បបននធរ៌លៅម្ចន រិនោន់
គ្បាសចាកលៅ ឬរិនោន់រលត់្លៅ និងបចា  បបននធរ៌ ប្ែលជា នកបាន
ទ្ទួ្លឧបោរៈក៏លៅម្ចន លៅរិនោន់គ្បាសលៅែូចគន   វរិត្បបចា័ លនោះ 
ទររូបជាបចា័ ែល់ទររូប ែូចគន នឹង ត្ថិបបចា័  លទ្ើបម្ចនបចា័ 
ែល់លៅ ៥ ឬ ៦ គ្បលភទ្ ែូចគន  រ៊ឺ 
 ១. សហជាត្ វរិត្បបចា័  

 ២. អាររោណប លរជាត្ វរិត្បបចា័  

 ៣. វត្ថ ប លរជាត្ វរិត្បបចា័  

 ៤. បចាេ ជាត្ វរិត្បបចា័  

 ៥. អាហារ វរិត្បបចា័  

 ៦. ឥរនោិ  វរិត្បបចា័  ។ 

  វរិត្បបចា័ ោំង ៥ ឬ ៦ លនោះ ម្ចនលសចកដីនិង ងគធរ៌ែូច 
 ត្ថិបបចា័ គ្រប់គ្បោរ ប្ត្ ត្ថរបស់បចា័ ប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលបញ្ញា ក់
ឱ្យល ើញលសចកដីលផសងគន  រ៊ឺ 
  ត្ថិបបចា័  លសចកដីថា វត្ថ ប្ែលម្ចនលៅលទោះជាបចា័  ឱ្យម្ចនវត្ថ 
ែក្ទ្លកើត្លឡើងលទ្ៀត្ ។ 

 ចំប្ណក  វរិត្បបចា័ លទោះ លសចកដីថា ជាបចា័ លដ្ឋ ោររិន 
គ្បាសពីគន  ។ 
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 បចា័ របស់ ត្ថិបបចា័  និង វរិត្បបចា័ ោំង ២ លនោះ ជាទំ្នង
ែូចគន នឹងនត្ថិបបចា័  និងវរិត្បបចា័  ។ 

  ត្ថិបបចា័  លគ្ព្វោះោលម្ចនវត្ថ រួ លឡើង លទ្ើបលធាើឱ្យម្ចនវត្ថ រួ 
លទ្ៀត្លកើត្លឡើង រ៊ឺ កន ងឧបាទ្ ឋិតិ្ ភងគ របស់ចិត្ត និងលចត្សិក ។ 

 ចំប្ណក វរិត្បបចា័ លទោះ ជាបចា័ លដ្ឋ  ំណាចោរគ្បាស
ចាកគន រិនបាន ោលម្ចនវត្ថ រួ លកើត្លឡើង វត្ថ រួ លទ្ៀត្លទ្ើបគ្តូ្វលកើត្
លឡើង ឬម្ចនលៅជារូគន  ។ 

 ែូលចាន ោះ  វរិត្បបចា័  លទ្ើបជាោរសប្រដងបញ្ញា ក់ ត្ថិបបចា័ ឱ្យ 
ពិត្គ្បាកែលៅថា ោរប្ែលម្ចនវត្ថ រួ លកើត្លឡើងលហើ  វត្ថ រួ លទ្ៀត្
ប្ែលជាផលក៏គ្តូ្វម្ចនលឡើង ពីលគ្ព្វោះលហត្ ប្ែលម្ចនវត្ថ រួ ជាបចា័  
ោរប្ែលែូលចនោះលគ្ព្វោះថា ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ជាផលគន លទោះ និងគ្តូ្វជា
ធរ៌ម្ចនជារួ គន  លគ្ព្វោះធរោជាតិ្លទោះៗ នឹងគ្បាសចាកគន រិនបាន ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ ធរ៌ប្ែលជាលហត្ ោំងលទោះ លទ្ើបជា ត្ថិបបចា័  
ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ធរ៌ោំងលទោះជា វរិត្បបចា័  ែូលចាន ោះលទ្ើបចាំបាច់គ្តូ្វលៅ
ជារួ គន  ។ 

 ឧបម្ចែូចគ្តី្និងទឹ្ក ប្ែលគ្តូ្វម្ចនលៅជារួ គន  និងលៅលផសង
គន រិនបាន ប្ត្លបើធរ៌ណារិនចំាបាច់គ្តូ្វលៅជារួ គន  ធរ៌ោំងលទោះក៏
រិនជា ត្ថិបបចា័  និង វរិត្បបចា័  ។ 

 ែូលចាន ោះ  ត្ថិបបចា័ និង វរិត្បបចា័ ោំង ២ លនោះ លទ្ើបគ្តូ្វលៅជា
រួ គន  និងឧបោរៈែល់គន និងគន  លទ្ើបម្ចនចំនួន ងគធរ៌និងគ្បលភទ្ 
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របស់បចា័ ែូចគន  ។ 

 តរប្ែលលព្វលរកលហើ ោំង ស់លនោះ ជាោរសប្រដងលសចកដី 
និង ងគធរ៌របស់បចា័  ២៤ ។ 

 ត្លៅលនោះ នឹងបានសប្រដងបចា័ លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នទររូប 
តរគថាសងគហៈ រ៊ឺ 

គាថាសង្គហទី ៥-៦ 

សប្ម្េង្បឆចយ័ ៦ រួក្ 
 ៥. ឆ្ោ ទរំ ត្  ទរសស      បញ្ាោ ទររូបិនំ  
     ឯកោ ប ន រូបសស          រូបំ ទរសស លចកោ ។ 
 ៦. បញ្ាត្តិទររូបានិ            ទរសស ទ្ វោិ ទ្ា ំ 
     ទ្ា សស នវោ លចតិ្         ឆ្ពាិោ បចាយ កេំ ។ 
 បចា័ ោំង   ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ទរជាបចា័ ែល់ទរ ៦ បចា័ .  
ទរជាបចា័ ែល់ទររូប ៥ បចា័ . ទរជាបចា័ ែល់រូប ១ បចា័ .  
រូបជាបចា័ ែល់ទរ ១ បចា័ . បញ្ាត្តិ ទរ និងរូប ជាបចា័ ែល ់
ទរ ២ បចា័ . ទររូបោំង ២ ជាបចា័ ែល់ ទររូប ៩ បចា័  ។ 

លត្ើបចា័ ោងំ   ៦ គ្បោរ រប្រងម្ចនលដ្ឋ គ្បោរែូចលរដច? 

 បចា័  ២៤ ប្ចកលចញបានជា ៦ ពួក ប្ែលម្ចនលសចកដីលរអិត្
តរលំដ្ឋប់ែូចត្លៅលនោះ  
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១. នាម្ជាបឆចយ័ជួយឧបការៈ ដលន់ាម្ ៦ បឆច័យ 
 ១.(១) ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងនឹងរលត់្លៅលដ្ឋ រិន 
ម្ចនរវងចលទា ោះលទោះ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ចិត្ត និងលចត្សិកប្ែល
លកើត្លឡើងជាប់ត្គន លៅលដ្ឋ  ំណាចក្ន  ននតរបបចា័  សរននតរបបចា័  
នត្ថិបបចា័  និងវរិត្បបចា័  ។ 

 ១.(២) ជវនចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈ 
ែល់ជវនចិត្តប្ែលជាជាតិ្ែូចគន ប្ែលលកើត្លគ្ោ ៗ លដ្ឋ  ំណាចក្ន 
អាលសវនបបចា័  ។ 

 ១.(៣) ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន  
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់គន និងគន លដ្ឋ  ំណាចក្ន សរប  ត្តបបចា័  ។ 

 
២. នាម្ជាបឆច័យជួយឧបការៈ ដលន់ាម្របូ ៥ បឆច័យ 

 ២.(១) ទរធរ៌ បានែល់ លហត្  ៦  ងគឈាន ៥  ងគររគ ៩ 
ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈ ែល់ទររូប ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន ជារួ ខាួន 
លដ្ឋ  ំណាចក្ន លហត្ បបចា័  ឈានបបចា័  និងររគបបចា័  ។ 

 ២.(២) ទរធរ៌ បានែល់ លចត្ទលចត្សិក ប្ែលលកើត្គ្ពរ
ជារួ ទររូប ជាបចា័ ឧបោរៈែល់ទររូបប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន 
និងលចត្ទលចត្សិក ប្ែលលកើត្លផសងខណៈគន ជារួ ទររូប រ៊ឺ លចត្ទ
លទោះរលត់្លៅលហើ  ជាបចា័ ឧបោរៈែល់ទររូបប្ែលលកើត្លឡើងខាង
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លគ្ោ លដ្ឋ  ំណាចក្នករោបបចា័  បានែល់ សហជាត្ករោ និង
ទនកខណិកករោបបចា័  ។  
 ២.(៣) វបិាកទរខនធ ៤ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់គន និងគន  
និងឧបោរៈែល់រូបប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរគន ជារួ ខាួនលដ្ឋ  ំណាច 
វបិាកបបចា័  ។ 

 
៣. នាម្ជាបឆចយ័ជួយឧបការៈដលរ់បូ ១ បឆចយ័ 

 ទរ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកធរ៌ប្ែលលកើត្លគ្ោ ៗ ជាបចា័ ឧបោរៈ 
ែល់រូបធរ៌ប្ែលលកើត្រ ន និងតំងលៅលដ្ឋ  ំណាចក្ន បចាេ ជាត្បបចា័ ។ 

 
៤. របូជាបឆចយ័ជួយឧបការៈដលន់ាម្ ១ បឆចយ័ 

 រូប បានែល់ វត្ថ រូប ៦ ជួ ឧបោរៈែល់វញិ្ញា ណោត្  ៧ កន ង
បវត្តិោល និងរូប បានែល់ បញ្ញា ររោណ៍ ជាបចា័ ឧបោរៈែល ់
បញ្ា វញិ្ញា ណវេិី លដ្ឋ  ំណាចក្នប លរជាត្បបចា័  បានែល់ វត្ថ ប លរជាត្-
បបចា័  និងអាររោណប លរជាត្បបចា័  ។ 

 
៥. បញ្ាត្តិនាម្របូទាងំ្ ៣ ជាបឆច័យជួយឧបការៈ ដលន់ាម្ ២ 

បឆចយ័ 
 អាររោណ៍ ៦ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វា ន និងបញ្ាត្តិ ជា
បចា័ ឧបោរៈែល់ចិត្តនិងលចត្សិក លដ្ឋ  ំណាចក្នអាររោណបបចា័  
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និងឧបនិសស បបចា័  បានែល់ អាររោណូបនិសស បបចា័   ននតរូប-
និសស បបចា័  និងបកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 

 កន ងឧបនិសស បបចា័ ោំង ៣ លនោះ ម្ចនបរយិ លសចកដីថា  
 ១) អាររោណ៍ប្ែលរបបីលធាើឱ្យ កចិត្តទ្ កដ្ឋក់ជាពិលសស លឈាោ ោះថា 
អាររោណូបនិសស បបចា័  ។ 

 ២) ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើងនឹងរលត់្លៅ លដ្ឋ រិនម្ចន
រវងចលទា ោះលទោះឯង លឈាោ ោះថា  ននតរូបនិសស បបចា័  ។ 

 ៣)  ក សលធរ៌ ម្ចនោរៈ ជាលែើរ ក សលធរ៌ ម្ចរសោធ  
ជាលែើរ លសចកដីស ខោ  ទ្ កខោ  ប រគល អាហារ អាោសទី្លៅ
អាស្ស័ ោំងលនោះ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ធរ៌ោំង   ម្ចន
ក សលធរ៌ជាលែើរ ោំងខាងកន ងនិងខាងលគ្ៅតរសររួរកដី និងករោ
ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់វបិាកទរខនធ ៤ កដី 
លឈាោ ោះថា បកតូ្បនិសស បបចា័  ោំង ស់ ។ 

 
៦. នាម្របូជាបឆចយ័ជួយឧបការៈ ដលន់ាម្របូ ៩ បឆច័យ 

 លដ្ឋ គ្បលភទ្របស់បចា័  បានែល់  
  ធិបតិ្បបចា័   សហជាត្បបចា័    ញ្ារញ្ាបបចា័  

 និសស បបចា័   អាហារបបចា័   ឥរនោិ បបចា័  

 វបិប  ត្តបបចា័    ត្ថិបបចា័    វរិត្បបចា័   
 កន ងបចា័ ោំង ៩ លនោះ  ភិធរោត្ថវភិាវនីិែីោបរយិ ថា  
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 ៦.(១)  ធិបតិ្បបចា័  ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 អាររោណ៍ ប្ែលរបបីលធាើឱ្យ កចិត្តទ្ កដ្ឋក់ជាពិលសស ទររូប ជា
បចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ទរ លដ្ឋ  ំណាចក្ន អាររោណាធិបតិ្បបចា័   ។ 

  ងគ ធិបតី្ ៤ ម្ចនឆ្ទោ ធិបតិ្ជាលែើរ ប្ែលលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ  
ទរខនធ ៤ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ទររូប ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ 
ខាួន លដ្ឋ  ំណាចក្នសហជាតធិបតិ្បបចា័  ។ 

 ៦.(២) សហជាត្បបចា័  ម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់
គន និងគន  និងជួ ឧបោរៈែល់រូបប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន លដ្ឋ 
 ំណាចសហជាត្បបចា័  ។ 

 រហាភូត្រូប ៤ ជាបចា័ ឧបោរៈែល់គន និងគន  និងជួ ឧបោរៈ
ែល់ឧបាោ រូបប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន លដ្ឋ  ំណាច សហជាត្-
បបចា័  ។ 

 ហទ្ វត្ថ  និងវបិាកទរខនធ ៤ កន ងបែិសនធិោល ជាបចា័ ជួ 
ឧបោរៈែល់គន និងគន  លដ្ឋ  ំណាចសហជាត្បបចា័  ។ 

 ៦.(៣)  ញ្ារញ្ាបបចា័  ម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់
គន និងគន  លដ្ឋ  ំណាច ញ្ារញ្ាបបចា័  ។ 
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 រហាភូត្រូប ៤ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់គន និងគន  លដ្ឋ  ំណាច 
 ញ្ារញ្ាបបចា័  ។ 

 ហទ្ វត្ថ រូប និងវបិាកទរខនធ ៤ កន ងបែិសនធិោល ជាបចា័ 
ជួ ឧបោរៈែល់គន និងគន  លដ្ឋ  ំណាច ញ្ារញ្ាបបចា័  ។ 

 ៦.(៤) និសស បបចា័  ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់
គន និងគន  និងជួ ឧបោរៈែល់រូបប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន លដ្ឋ 
 ំណាចសហជាត្និសស បបចា័  ។ 

 រហាភូត្រូប ៤ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់គន និងគន  និងជួ 
ឧបោរៈែល់ឧបាោ រូប ោំង ២ យ៉ាងលនោះ ជាបចា័ ឧបោរៈែល់
គន និងគន  លដ្ឋ  ំណាចក្នសហជាត្និសស បបចា័  ។ 

 វត្ថ រូប ៦ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់វញិ្ញា ណោត្  ៧ លដ្ឋ 
 ំណាចក្នវត្ថ ប លរជាត្និសស បបចា័  ។ 

៦.(៥) អាហារបបចា័  ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 រូបអាហារ ប្ែលរបបីលធាើឱ្យជាែ ំ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈ ែល់
រូបោ  លដ្ឋ  ំណាចរូបអាហារបបចា័  ។ 

 ទរអាហារ ៣ ម្ចនផសាហារជាលែើរ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈ 
ែល់ទររូបប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ខាួន លដ្ឋ  ំណាចទរអាហារបបចា័ ។ 
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 ៦.(៦) ឥរនោិ បបចា័  ម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 បសាទ្រូបោំង ៥ ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់បញ្ា វញិ្ញា ណោត្  
៥ លដ្ឋ  ំណាចវត្ថ ប លរជាតិ្រនោិ បបចា័  ។ 

 រូបជីវតិិ្រនោិ  ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់ឧបាទិ្ននរូប (ករោជរូប) 
លដ្ឋ  ំណាចរូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័  ។ 

 ទរឥរនោិ  ងគធរ៌ ៨ ម្ចនជីវតិិ្រនោិ លចត្សកិ ជាលែើរ ជាបចា័ 
ជួ ឧបោរៈែល់ទររូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន  លដ្ឋ  ំណាច សហជាតិ្រនោិ -
បបចា័  ។ 

 ៦.(៧) វបិប  ត្តបបចា័  ម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ហទ្ វត្ថ រូប ជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់វបិាកទរខនធ ៤ និង
ចិត្តជារួ លចត្សិក ជាបចា័ ឧបោរៈែល់រូបប្ែលលកើត្គ្ពរគន  លដ្ឋ 
 ំណាចក្នសហជាត្វបិប  ត្តបបចា័  ។ 

 ទរខនធ ៤ រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លគ្ោ ៗ ជាបចា័ 
ឧបោរៈែល់រូបោ ប្ែលលកើត្រ នៗ លដ្ឋ  ំណាចក្នបចាេ ជាត្វបិប-
  ត្តបបចា័  ។ 

 វត្ថ រូប ៦ កន ងបវត្តិោល ជាបចា័ ឧបោរៈែល់វញិ្ញា ណោត្  ៧ 
លដ្ឋ  ំណាចក្នវត្ថ ប លរជាត្វបិប  ត្តបបចា័  ។ 
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គាថាសង្គហទី ៧ 
 ៧. សហជាតំ្ ប លរជាតំ្          បចាេ ជាត្ញ្ា  សពាថា  
      កពឡីោលោ អាហាលោ      រូបជីវតិ្រិចា នតិ ។ 
       បញ្ា វលិោ លហាតិ្  ត្ថិ-       បបចាលយ  វរិបបចាលយ ច ។ 

  ត្ថិបចា័ និង វរិត្បចា័ លនោះម្ចន ៥ យ៉ាងរ៊ឺ សហជាត្បចា័  ១ 
ប លរជាតិ្បចា័  ១ បចាា ជាត្បចា័  ១ គ្រប់គ្បោរ កវលិង្កា ោហារប្ែល
ជាអាហារបចា័ និងរូបជីវតិិ្រនោិ បចា័  ។ 
 ៦.(៨)  ត្ថិបបចា័  និង  វរិត្បបចា័  រ៊ឺ បចា័ និងបចា  បបននធរ៌ 
ឧបោរៈគន លដ្ឋ ោរម្ចនលៅ នឹងរិនោន់គ្បាសលៅ លៅប្ចកលចញលៅ
បានលទ្ៀត្នីរួ ៗ ៥ បចា័  រ៊ឺ 
 ១) សហជាត្ត្ថិបបចា័  និង សហជាត្ វរិត្បបចា័  រូបទរប្ែល
លកើត្គ្ពរគន លទោះលៅម្ចន និងរិនោន់គ្បាសលៅ លទ្ើបជាបចា័ បាន ។ 

 ២) ប លរជាត្ត្ថិបបចា័  និងប លរជាត្ វរិត្បបចា័  រូបធរ៌ប្ែល
លកើត្រ ននិងតំងលៅ លៅរិនោន់គ្បាសលៅ លទ្ើបជាបចា័ ែល់ទរ
ធរ៌បាន ។ 

 ៣) បចាេ ជាត្ត្ថិបបចា័  និងបចាេ ជាត្ វរិត្បបចា័  ទរធរ៌ប្ែល
លកើត្ខាងលគ្ោ  ជាបចា័ ឧបោរៈែល់រូបធរ៌ប្ែលលកើត្រ ន និងតំង
លៅ រិនោន់គ្បាសលៅលទ្ើបជាបចា័ បាន ។ 

 ៤) អាហារត្ថិបបចា័  និងអាហារ វរិត្បបចា័  កវលិង្កា ោហារ រ៊ឺ 
រូបអាហារប្ែលលៅម្ចន រិនោន់គ្បាសលៅ លទ្ើបជាបចា័ ែល់រូបធរ៌ 
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ែក្ទ្បាន ។ 

 ៥) ឥរនោិ ត្ថិបបចា័  និងឥរនោិ  វរិត្បបចា័  រូបជីវតិិ្រនោិ 
ប្ែលលៅម្ចន និងរិនោន់គ្បាសលៅ រប្រងជាបចា័ ជួ ឧបោរៈែល់
ឧបាទិ្ននរូប រ៊ឺ ករោជរូបបាន ។ 

 អាររោណូបនិសស ករោត្ថិបចាល ស  ច សលពាបិ បចាយ 
សលម្ចោនំ រចេនតិ ។ 

 លបើនិងសប្រដងបចា័ លដ្ឋ សលងខបលហើ  បចា័ ោំង ស់លនោះ 
រប្រងរួរច ោះកន ង ៤ បចា័  រ៊ឺ អាររោណបបចា័  ឧបនិសស បបចា័  
ករោបបចា័  និង ត្ថិបបចា័  ោំង ស់លដ្ឋ  ត្ថ រ៊ឺ 
 ១. បចា័ គ្រប់បចា័ ប្ែលរិនជាអាររោណ៍លទោះរិនម្ចន បចា័ 
គ្រប់បចា័ លទ្ើបរួរច ោះកន ងអាររោណបបចា័ បានោំង ស់ ។ 

 ២. បចា័ គ្រប់បចា័ ស ទ្ធប្ត្ជាលហត្ ប្ែលឱ្យលកើត្ផលបានោំង
 ស់ បចា័ គ្រប់បចា័ លទ្ើបជាលហត្ ម្ចនកម្ចា ំងឱ្យលកើត្ផល លទ្ើបរួរច ោះ
កន ងឧបនិសស បចា័ បាន ។ 

 ៣. បចា័ គ្រប់បចា័ ជាលហត្ ក្នោរលធាើ ែូលចាន ោះបចា័ គ្រប់បចា័  
លទ្ើបរួរច ោះកន ងករោបបចា័ បាន ។ 

 ៤. បចា័ គ្រប់បចា័  រប្រងម្ចនលៅលដ្ឋ សភាវបររត្ថ លគ្ព្វោះ
បចា័ លៅម្ចន បចា័ គ្រប់បចា័ លទ្ើបរួរច ោះកន ង ត្ថិបបចា័ បាន ។ 

 សហជាត្រូបនតិ បលនត្ថ សពាតថ បិ បវលត្ត ចិត្តសរ ដ្ឋា ទនំ, 
បែិសនធិ ំ កែតត រូបានញ្ា  វលសន ទ្ វធំិ លហាតី្តិ្ លវទិ្ត្ពាំ ។ 
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 កន ងបដ្ឋា នន័ លនោះថា សហជាត្រូប កន ងសហជាត្ជាតិ្ទូ្លៅ
ោំង ស់លទោះ ប្ចកលចញជា ២ យ៉ាង លដ្ឋ គ្បលភទ្ក្នចិត្តជរូបប្ែល
លកើត្កន ងបវត្តិោល និងករោជរូបប្ែលលកើត្កន ងបែិសនធិោល ែូលចនោះ ។ 

 
បឆចយ័សភាគ 

 កន ងបចា័  ២៤ លនោះ របបីគ្ជាបគ្បលភទ្របស់បចា័ លផសងៗ ប្ែល
លកើត្រួរគន បាន និងបចា័ ខាោះគ្តូ្វលកើត្រួរគន ពិត្គ្បាកែជានិចា បចា័ ប្ែល
លកើត្រួរគន លនោះ លៅថា បចា័ សភារៈ ។ 

 លែើរបីគ្បលយជន៍ក្នោរសិកាស្សាវគ្ជាវ កន ងររពីររហាបដ្ឋា នត្
លៅក៏រួរនឹងបានគ្ជាបរូលដ្ឋា នរបស់បចា័ ប្ែលលកើត្រួរគន បានថា 
បចា័ គ្បលភទ្ណា ម្ចនលសចកដីនិង ងគធរ៌ប្ែលចូលគន បាន ោំងលនោះ
បានបរយិ បចា័  ២៤ លដ្ឋ ពិសាដ រលចញលៅបានែល់លៅ ៥២ 
បចា័  និងចាត់្បចា័ គ្បលភទ្ប្ែលចូលគន បាន ទ្ កជាគ្បលភទ្ៗ លៅថា 
ជាតិ្របស់បចា័  ប្ែលម្ចនែូចត្លៅលនោះ ។ 

 
ជាតិ្របសប់ឆច័យ 

 កន ងបចា័  ២៤ ឬ ៥២ ប្ចកលចញជាជាតិ្បាន ៩ ជាតិ្ រ៊ឺ 
 ១. សហជាត្ជាតិ្ = បចា័ និងបចា  បបននធរ៌លកើត្គ្ពរគន  ។ 

 ២. អាររោណជាតិ្ = បចា័ លដ្ឋ ភាពជាអាររោណ៍ ។ 

 ៣.  ននតរជាតិ្ = បចា័  រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្រលត់្ជាប់ត្ 
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គន លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ ។ 

 ៤. វត្ថ ប លរជាត្ជាតិ្ = បចា័  រ៊ឺ វត្ថ រូប ៦ ប្ែលលកើត្រ ន ។ 

 ៥. បចាេ ជាត្ជាតិ្ = បចា័  រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលលកើត្លឡើង
ខាងលគ្ោ  ។ 

 ៦. អាហារជាតិ្ = បចា័  រ៊ឺ រូបអាហារ ។ 

 ៧. រូបជីវតិិ្រនោិ ជាតិ្ = បចា័  រ៊ឺ ជីវតិ្រូប ។ 

 ៨. បកតូ្បនិសស ជាតិ្ = បចា័  រ៊ឺ លហត្ ធរ៌ប្ែលបានលធាើលហើ  ។ 

 ៩. ទនកខណិកករោជាតិ្ = បចា័  រ៊ឺ លចត្ទប្ែលបានសលគ្រច
លហើ កន ង តី្ត្ ។ 

សលរង្កគ ោះបចា័  ៥២ ប្ែលជាសភារៈគន តរជាតិ្របស់បចា័  
 ១. បចា័ សភាររបសស់ហជាត្ជាតិ្ ម្ចន ១៥ បចា័  បានែល់ 

 ១ លហត្ បបចា័ , ២ សហជាតធិបតិ្បបចា័ , ៣ សហជាត្បបចា័ , 
៤  ញ្ារញ្ាបបចា័ , ៥ សហជាត្និសស បបចា័ , ៦ សហជាត្ករោបបចា័ , 
៧ វបិាកបបចា័ , ៨ ទរអាហារបបចា័ , ៩ សហជាតិ្រនោិ បបចា័ , 
១០ ឈានបបចា័ , ១១ ររគបបចា័ , ១២ សរប  ត្តបបចា័ , ១៣ សហជាត្-
វបិប  ត្តបបចា័ , ១៤ សហជាត្ត្ថិបបចា ័, ១៥ សហជាត្ វរិត្បបចា័  ។ 

 
សហជាត្សភាគៈមន ៣ យ៉ា ង្ 

 ១. រហាសហជាត្ ៤ បចា័  រ៊ឺ សហជាត្, សហជាត្និសស , 
សហជាត្ត្ថិ, សហជាត្ វរិត្ ។ 
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 ២. រជឈិរសហជាត្ ៤ បចា័  រ៊ឺ  ញ្ារញ្ា, វបិាក, សរប  ត្ត, 
វបិប  ត្ត ។ 

 ៣. ខ ទ្ោកសហជាត្ ៧ បចា័  រ៊ឺ លហត្ ,  ធិបតិ្, ករោ, អាហារ, 
ឥរនោិ , ឈាន, និងររគបបចា័  ។ 

 បចា័ ប្ែលជាទី្តំងក្នសងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ទររូបោំង ស់ បណាដ
សង្កខ រលោកនិងជាវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ ឬរិនម្ចនជីវតិ្កដី គ្តូ្វចូលលៅកន ង
បចា័  ៤ យ៉ាងលនោះ រ៊ឺ រហាសហជាត្បបចា័ លនោះោំង ស់ លៅថា 
សពាដ្ឋា និកបបចា័  ។ 

 ចំប្ណកែ៏លសស ២០ បចា័ លទ្ៀត្ ជា សពាដ្ឋា និកបបចា័  រ៊ឺ 
ជាទី្តំងក្នសងខត្ធរ៌ រិនទូ្លៅោំង ស់ ជាបចា័ បានចំលព្វោះប្ត្
សងខត្ធរ៌ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ង់ជារួ ខាួនប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 
២. បឆចយ័សភាគៈរបសអ់ារម្មណជាត្ិ មន ១២ បឆច័យបានដល ់
 ១ អាររោណបបចា័ , ២ អាររោណាធិបតិ្បបចា័ , ៣ អាររោណូប-
និសស បបចា័ , ៤ អាររោណប លរជាត្បបចា័ , ៥ អាររោណប លរជាត្-
ត្ថិបបចា័ , ៦ អាររោណប លរជាត្ វរិត្បបចា័ , ៧ វតថ ររោណប លរជាតធិ-
បតិ្បបចា័ , ៨ វតថ ររោណប លរជាត្និសស បបចា័ , ៩ វតថ ររោណប លរជា-
ត្បបចា័ , ១០ វតថ ររោណប លរជាត្វបិប  ត្តបបចា័ , ១១ វតថ ររោណប លរ-
ជាត្ត្ថិបបចា័ , ១២ វតថ ររោណប លរជាត្ វរិត្បបចា័  ។ 
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៣. បឆច័យសភាគៈរបសអ់ននតរជាតិ្ មន ៧ បឆច័យ បានដល ់
 ១  ននតរបបចា័ , ២ សរននតរបបចា័ , ៣  ននតរូបនិសស -
បបចា័ , ៤ អាលសវនបបចា័ , ៥  ននតរករោបបចា័  (ររគ ៤ ជា ននតរ-
បបចា័ ែល់ផល ៤), ៦ នត្ថិបបចា័ , ៧ វរិត្បបចា័  ។ 

 
៤. បឆច័យសភាគៈរបសវ់ត្ថុបុច្រជាត្ជាត្ ិមន ៦ បឆច័យ  

បានដល ់
 ១ វត្ថ ប លរជាត្និសស បបចា័ , ២ វត្ថ ប លរជាត្បបចា័ , ៣ វត្ថ ប លរជា-
ត្វបិប  ត្តបបចា័ , ៤ វត្ថ ប លរជាត្ត្ថិបបចា័ , ៥ វត្ថ ប លរជាត្ វរិត្បបចា័ , 
៦ វត្ថ ប លរជាតិ្រនោិ បបចា័  ។ 

 
៥. បឆចយ័សភាគៈរបសប់ចាេ ជាត្ជាតិ្ មន ៤ បឆច័យ បានដល ់

 ១ បចាេ ជាត្បបចា័ , ២ បចាេ ជាត្វបិប  ត្តបបចា័ , ៣ បចាេ ជាត្-
ត្ថិបបចា័ , ៤ បចាេ ជាត្ វរិត្បបចា័  ។ 

 
៦. បឆចយ័សភាគៈរបសអ់ាហារជាតិ្ មន ៣ បឆច័យ បានដល ់

 ១ រូបអាហារបបចា័ , ២ រូបអាហារត្ថិបបចា័ , ៣ រូបអាហារ-
 វរិត្បបចា័  ។ 
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៧. បឆច័យសភាគៈរបសរ់បូជីវិតិ្រនទិយជាត្ិ មន ៣ បឆច័យ 
បានដល ់

 ១ រូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័ , ២ រូបជីវតិិ្រនោិ ត្ថិបបចា័ , ៣ រូបជីវតិិ្-
រនោិ  វរិត្បបចា័  ។ 

 
៨. បក្តូ្បនិសសយជាតិ្ មន ១ បឆច័យ បានដល ់

 ១. បកតូ្បនិសស បបចា័  ។ 

 
៩. នានក្ខណិក្ក្ម្មជាតិ្ មន ១ បឆច័យ បានដល ់

 ១. ទនកខណិកករោបបចា័  ។ 

 
សប្ម្េង្បឆចយ័ ២៤ ប្ដលជាបឆចយ័សភាគៈ និង្បឆចយ័វិសភាគៈ 
 បចា័ ប្ែលជាសភារៈ តរ ែាកថាបញ្ា បករណ៍ ម្ចន ២ ពួក 

ប្ែលលគ្ៅពីសហជាត្ជាតិ្ ១៥ បចា័   
 

បឆចយ័សភាគៈទី ១ 
  ននតរបបចា័  សរននតរបបចា័   ននតរូបនិសស បបចា័  
អាលសវនបបចា័  នត្ថិបបចា័  វរិត្បបចា័    រួរជា ៦ បចា័  ។ 
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បឆចយ័សភាគៈទី ២ 
 អាររោណបបចា័  អាររោណាធិបតិ្បបចា័  អាររោណូបនិសស -
បបចា័  រួរជា ៣ បចា័  ។ 

 បចា័ សភារៈែ៏លសស រ៊ឺ សហជាត្ជាតិ្ ១៥ បចា័   
 

បឆច័យប្ដលជាវិសភាគៈ ៤ គូ 
បចា័ វសិភារៈ រូទី្ ១ 

 ប លរជាត្បបចា័  ជារួ  បចាេ ជាត្បបចា័  ។ 

 
បឆចយ័វិសភាគៈ គូទី ២ 

 សរប  ត្តបបចា័  ជារួ  វបិប  ត្តបបចា័  ។ 

 
បឆចយ័វិសភាគៈ គូទី ៣ 

  ត្ថិបបចា័  ជារួ  នត្ថិបបចា័  ។ 

 
បឆចយ័វិសភាគៈ គូទី ៤ 

 វរិត្បបចា័  ជារួ   វរិត្បបចា័  ។ 

 
សប្ម្េង្បឆចយ័ ២៤ ោម្កាល ៣ 

១. បចា័ ប្ែលជាបចា បបននោល ម្ចន ១៥ បចា័  បានែល់ 

 ១ លហត្ បបចា័ , ២ សហជាត្បបចា័ , ៣  ញ្ារញ្ាបបចា័ , 
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 ៤ និសស បបចា័ , ៥ ប លរជាត្បបចា័ , ៦ បចាេ ជាត្បបចា័ , ៧ វបិាក-
បបចា័ , ៨ អាហារបបចា័ , ៩ ឥរនោិ បបចា័ , ១០ ឈានបបចា័ , 
១១ ររគបបចា័ , ១២ សរប  ត្តបបចា័ , ១៣ វបិប  ត្តបបចា័ , ១៤  ត្ថិ-
បបចា័ , ១៥  វរិត្បបចា័  រួរជា ១៥ បចា័  ។ 

 
២.បចា័ ប្ែលជា តី្ត្ោល ម្ចន ៥ បចា័  បានែល់ 

 ១  ននតរបបចា័ , ២ សរននតរបបចា័ , ៣ អាលសវនបបចា័ , 
៤ នត្ថិបបចា័ , ៥ វរិត្បបចា័  រួរជា ៥ បចា័  ។ 

 
៣. បចា័ បានោំងបចា បបននោលនិង តី្ត្ោល ម្ចន ១ បចា័  

រ៊ឺ ករោបបចា័  ( សហជាត្ករោ ជាបចា បបននោល ទនកខណិកករោ 
ជា តី្ត្ោល)  
 
៤. បចា័ ប្ែលបានកន ងោលោំង ៣ និងោលវរិ ត្តិ ម្ចន ៣ បចា័  

បានែល់ 

 ១ អាររោណបបចា័ , ២  ធិបតិ្បបចា័ , ៣ ឧបនិសស បបចា័  
រួរជា ៣ បចា័  ។ 
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សប្ម្េង្បឆចយ័ ២៤ ច្ោយអំណាឆឧបការៈដល ់បឆចយបុបននធម៌្ 
(ច្ោយកិ្ឆច) 

 ១. ជនកបបចា័  បចា័ ប្ែលម្ចន ំណាចឧបោរៈឱ្យបចា  បបនន
ធរ៌លកើត្លឡើង ម្ចន ៨ បចា័  រ៊ឺ 
 ១  ននតរបបចា័ , ២ សរននតរបបចា័ , ៣  ននតរូបនិសស បបចា័ , 
៤ បកតូ្បនិសស បបចា័ , ៥ អាលសវនបបចា័ , ៦ ទនកខណិកករោ-
បបចា័ , ៧ នត្ថិបបចា័ , ៨ វរិត្បបចា័  រួរជា ៨ បចា័  ។ 

 ២. ឧបត្ថរភកបបចា័  សំលៅែល់ បចា័ ប្ែលម្ចន ំណាចឧបោរៈ
ែល់បចា  បបននធរ៌ លដ្ឋ ឧបត្ថរភកសត្តិ ម្ចន ១ បចា័  រ៊ឺ បចាេ ជាត្-
បបចា័  ។ 

 ៣. ជនោជនកឧបត្ថរភកបបចា័  សំលៅែល់ បចា័ ឧបោរៈែល់
បចា  បបននធរ៌ លដ្ឋ  ំណាចជនកសត្តិ និងឧបត្ថរភកសត្តិ ម្ចន ១៨ 
បចា័  រ៊ឺ 
 ១ លហត្ បបចា័ , ២ អាររោណបបចា័ , ៣ អាររោណាធិបតិ្បបចា័ , 
៤ សហជាត្បបចា័ , ៥  ញ្ារញ្ាបបចា័ , ៦ និសស បបចា័ , ៧ ប លរជា-
ត្បបចា័ , ៨ អាររោណូបនិសស បបចា័ , ៩ សហជាត្ករោបបចា័ , 
១០ វបិាកបបចា័ , ១១ អាហារបបចា័ , ១២ ឥរនោិ បបចា័ , ១៣ ឈាន-
បបចា័ , ១៤ ររគបបចា័ , ១៥ សរប  ត្តបបចា័ , ១៦ វបិប  ត្តបបចា័ , 
១៧  ត្ថិបបចា័ , ១៨  វរិត្បបចា័  រួរជា ១៨ បចា័  ។ 
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ឆំណុឆសគំាល ់
 ោរប្ចកបចា័ លដ្ឋ  ំណាចឧបោរៈែលប់ចា  បបននធរ៌ កន ងបចា័  
២៤ លនោះ ម្ចនោរបរយិ  ឧបនិសស បបចា័ និង ករោបបចា័ ទ្ កលដ្ឋ 
ពិសាដ រ ោលរួរ ំណាចឧបោរៈោំង ៣ យ៉ាង លទ្ើបម្ចនចំនួនលគ្ចើន
ជាង ២៤ បចា័  ។ 

 
សប្ម្េង្បឆច័យ ២៤ ោម្ភូម្ិ ៣ 

 ១. បញ្ា លវោរភូរិ បចា័ ោំង ២៤ រប្រងលកើត្បាន ។ 

 ២. ចត្ លវោរភូរិ បចា័  ២១ រប្រងលកើត្បាន លវៀរបចា័  ៣ រ៊ឺ 
១ ប លរជាត្បបចា័ , ២ បចាេ ជាត្បបចា័ , ៣ វបិប  ត្តបបចា័  បចា័ ោំង 
៣ លនោះ រប្រងរិនលកើត្កន ងចត្ លវោរភូរិ លគ្ព្វោះរិនម្ចនរូបធរ៌ ម្ចនប្ត្
ទរធរ៌ប្ត្ងរា៉ាង ។ 

 ចំប្ណកបចា័  ២១ លគ្ៅពីលទោះ រប្រងលកើត្បានកន ងចត្ លវោរភូរិ។ 

 ៣. ឯកលវោរភូរិ កន ងឯកលវោរភូរិ រ៊ឺ ភូរិប្ែលម្ចនរូបកខនធ
ប្ត្រា៉ាង ម្ចនបចា័ លកើត្បាន ៧ បចា័  បានែល ់ 
 ១ សហជាត្បបចា័ , ២  ញ្ារញ្ាបបចា័ , ៣ និសស បបចា័ , 
៤ ករោបបចា័ , ៥ ឥរនោិ បបចា័ , ៦  ត្ថិបបចា័ , ៧  វរិត្បបចា័  ។ 
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បឆេមិ្គាថាននបោា នន័យ 

គាថាសង្គហទី ៨-៩ 
 ៨. ឥតិ្ លត្ោលិោ ធម្ចោ          ោលរ តត  ច សរភវ 
       ជឈត្តញ្ា  ពហិោធ  ច          សងខតសងខត ត្ថា ។ 
 ៩. បញ្ាត្តិទររូបានំ               វលសន តិ្វោិ ឋិត 
      បចាយ ទរ បដ្ឋា លន         ចត្ វសីតិ្ សពាថា ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ធរ៌ោំង  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោលោំង 
៣ និងរួចចាកោលោំង ៣ បានតរសររួរ ឬោំងប្ែលជាប្ផនកខាង
កន ងនិងប្ផនកខាងលគ្ៅ ោំងជាសងខត្ធរ៌ និង សងខត្ធរ៌រប្រងតំងលៅ
លដ្ឋ អាោរ ៣ យ៉ាង រ៊ឺ បញ្ាត្តិ ១ ទរ ១ និងរូប ១ លឈាោ ោះថា បចា័  
២៤ កន ងររពីរបដ្ឋា នលដ្ឋ គ្បោរោំងពួង ។ 
 

បញ្ាត្ិតធម៌្ 
 បចា សងគហវភិារ សប្រដងនូវធរ៌ប្ែលជាលហត្ និងផល ោក់ទ្ង
គន ជា ២ ន័  រ៊ឺ បែិចាសរ បាទ្ន័  និង បដ្ឋា នន័  ទ្ កជាោរ
គ្រប់គ្គន់លហើ  ប្ត្គថាសងគហៈទី្ ៩ ប្ែលសប្រដងថាបចា័  ២៤ លនោះ 
ោលលព្វលលដ្ឋ គ្បលភទ្ក្ន ងគធរ៌ម្ចន ៣ យ៉ាង បានែល់ បញ្ាត្តិធរ៌ 
ទរធរ៌ និងរូបធរ៌ ។ 

 សគ្ម្ចប់ទរធរ៌ និងរូបធរ៌ បានសប្រដងរកលហើ  លដ្ឋ  លនក
បរយិ  ចំប្ណកបញ្ាត្តិលទោះ ម្ចនសប្រដងទ្ កគ្តឹ្រប្ត្ជាចំប្ណកតិ្ចតួ្ច  
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លដ្ឋ លហត្ លនោះ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយលទ្ើបសប្រដងបញ្ាត្តិធរ៌ បប្នថរទ្ កកន ង
លពលលគ្ោ  បចា័ សងគហវភិារ តរលសចកដីប្ែលទំរកសប្រដងែូលចនោះ  
 

សប្ម្េង្ច្សឆក្េីរបសរ់បូនាម្ច្ោយអភិធម្មន័យ 
 ត្ត្ថ រូបធម្ចោ  រូបកខលទធ វ, ចិត្តលចត្សិកសង្កខ ត ចតត លោ  រូបិលទ 
ខទធ , និព្វា នលញ្ា តិ្ បញ្ា វធិរបិ  រូបនតិ ច ទរនតិ ច បវ ចាតិ្ ។ 

 កន ងលសចកដីក្ន ភិធរោលទោះ របបីគ្ជាបរបូធរ៌ បានែល់ រូបកខនធ 
ចិត្តនិងលចត្សិក ប្ែលជាសងខត្ធរ៌ បានែល ់ទរខនធ ៤ ជា រូបធរ៌ 
និងនិព្វា ន ក៏ជា រូបធរ៌ រួរោំង ៥ យ៉ាងលនោះ រ៊ឺ ទរខនធ ៤ និងនិព្វា ន 
១ លៅថា  រូប ក៏បាន លៅថា ទរ ក៏បាន ។ 

 
សប្ម្េង្ច្សឆក្េីរបសប់ញ្ាត្ត ិ

 ត្លត  វលសសា បញ្ាត្តិ បន បញ្ញា បិ តត  បញ្ាត្តិ, បញ្ញា បនលត 
បញ្ាត្តីតិ្ ច ទ្ វោិ លហាតិ្ ។ 

 ចំប្ណកលសចកដីប្ែលសល់ពីរូបធរ៌និង រូបធរ៌ លៅថា បញ្ាត្ត ិ
បញ្ាត្តិធរ៌ ោលលព្វលលដ្ឋ  គ្បលភទ្ធំៗ ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
  ត្ថបញ្ាត្តិ សំលៅែល់ លសចកដី រ៊ឺ វត្ថ  លរឿងោ៉ា វលផសងៗ ប្ែលរបបី
ឱ្យែឹងបាន ។ 

 សទ្ោបញ្ាត្តិ សំលៅែល់ សំលឡង រ៊ឺ ព្វកយនិយ  រប្រងលធាើឱ្យ
ែឹងលសចកដី រ៊ឺ វត្ថ  លរឿងោ៉ា វ និងសភាវបររត្ថធរ៌បាន ។ 
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អត្ថបញ្ាត្តិ 
  ត្ថបញ្ាត្តិ ជាបញ្ាត្តិ លដ្ឋ អាស្ស័ អាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់
រូបធរ៌ោំងប្ែលម្ចនជីវតិ្ និងរិនម្ចនជីវតិ្ អាស្ស័ គ្ពោះអាទិ្ត្យ គ្ពោះចនោ
ជាលែើរ ប្ត្ងតំងព្វកយលឡើងសគ្ម្ចប់លៅ ប្ចក ត្ថបញ្ាត្តិ លចញបានជា 
៦ គ្បលភទ្ រ៊ឺ 
 ១. សទត នបញ្ាតិ្ត បញ្ាត្តិលដ្ឋ អាស្ស័  អាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់
រហាភូត្រូប ប្ែលសប្រដងគ្ទ្ង់គ្ោ សណាា នរបស់វត្ថ លទោះៗ តរភាព
ជាក់ប្សដងរបស់ធរោជាតិ្រកលៅ ែូចជា ប្ផនែី ភនំ សោឹង  ូរ ទ្លនា 
រហាសរ គ្ទ្ ជាលែើរ ។ 

 ២. សរូហបញ្ាត្តិ បញ្ាត្តិលដ្ឋ អាស្ស័  អាោររួរគ្បជ ំគន ក្ន 
សម្ចភ រៈរបស់រូបធរ៌លផសងៗ ែូចជា  គរ ផោោះ លោងឧលបាសេ វហិារ 
សាោធរោសភា រេ នត ទូ្ក រលទ្ោះជាលែើរ ។ 

 ៣. សត្ាបញ្ាត្តិ បញ្ាត្តិលដ្ឋ អាស្ស័ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់វត្ថ 
ម្ចនជីវតិ្ោំង   ែូចជា រន សស ប រស ស្រសតី ែំរ ី លសោះ លគ គ្កបី 
គ្ពោះឥរនោ គ្ពោះគ្ពហោ  រ  កសជាលែើរ ោំងលនោះ លទ្ើបជាសភាវៈរបស់
ខនធ ៥ លដ្ឋ គ្បោរលផសងៗ ។ 

 ៤. ទិ្សាបញ្ាត្តិ និង ោលបញ្ាត្តិ បញ្ាត្តិលដ្ឋ អាស្ស័ លគចរ
របស់គ្ពោះអាទិ្ត្យ គ្ពោះចនោ និងែួងតោលផសងៗ ែូចជាទិ្សាបញ្ាត្តិ ម្ចន
ទិ្សត្បូង ទិ្សលជើង ទិ្សលកើត្ ទិ្សលិចជាលែើរ ោលបញ្ាត្តិ ម្ចនលពល
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គ្ពឹក លពលក្េៃ លពលរលសៀល លពលោៃ ច គ្ពលប់ លពល ប់ លពលក្េៃ 
ខាងលខនើត្ ខាងរលទច ក្េៃ ប្ខ ឆាន ំ ជាលែើរ ។ 

 ឧត្ បញ្ាត្តិ បានែល់ រែូវលផសងៗ ម្ចនលហរនតឧត្  រ៊ឺ រែូវរង្ក 
រិរានតឧត្  រ៊ឺ រែូវលៅដ  វសសនតឧត្  រ៊ឺ រែូវលភាៀង (រួរកន ងោលបញ្ាត្តិ) ។ 

 ម្ចសបញ្ាត្តិ អាស្ស័ ោរលគចររបស់ែួងគ្ពោះចនោនិងលោក 
បានែល់ បញ្ាត្តិ ប្ខ ចិត្តលត ប្ខលចគ្ត្, លវសាលខា ប្ខវសិាខ, លជលដ្ឋា  
ប្ខលជសា, អាសាល ា  ប្ខអាសាឍ, សាវលណា ប្ខស្សាព, លបាែាបាលោ 
ប្ខភគ្ទ្បទ្,  សស  លជា ប្ខ សស ជ, កត្តិលោ ប្ខកត្តិក, ម្ចរសិលោ 
ប្ខរិរសិរ, ឧលសា ប្ខប សស, ម្ចលោ ប្ខម្ច , ផរគ លណា ប្ខផលគ ន ។ 

 សំវចេរបញ្ាត្តិ អាស្ស័ ោរលគចររបសែួ់ងគ្ពោះអាទិ្ត្យ និងលោក 
បានែល់ បញ្ាតិ្ត ឆាន ំជូត្, ឆ្ាូវ, ខាល, លថាោះ, លោង, រាញ់, ររី, រលរ, វក, 
រោ, ច, ក រ ។ 

 វរបញ្ាត្តិ បានែល់ បញ្ាត្តិក្េៃ ម្ចនស រ ិវរៈ ក្េៃអាទិ្ត្យ, ចនោវរៈ 
ក្េៃច័នោ,  ងគវរៈ ក្េៃ ង្កគ រ, ព ធវរៈ ក្េៃព ធ, រ រ វរៈ ក្េៃគ្ពហសបត្ិ៍, 
សកាវរៈ ក្េៃស គ្ក, លសារវីរៈ ក្េៃលៅរ ៏។ 

 ៥. អាោសបញ្ាត្តិ បញ្ាត្តិលដ្ឋ អាស្ស័ អាោរប្ែលរហាភូត្រូប
រិនបានប៉ាោះខោប់គន  លសចកដីថា ម្ចនគ្បល ោះខាន់កណាដ ល គ្បល ោះលនោះ
លៅថា អាោសបញ្ាត្តិ ែូចជា ណដូ ង រូងភនំ គ្បល ោះ រនធ គ្បលហាង 
ជាលែើរ ។ 
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 ៦. កសិណបញ្ាត្តិ និង និរិត្តបញ្ាត្តិ  
 កសិណបញ្ាត្តិ បានែល់ បឋវកីសិណ អាលបាកសិណជាលែើរ 
លគ្ព្វោះអាស្ស័ និរិត្ត អាររោណ៍ ពីរហាភូត្រូបលទោះឯង ។ 

 និរិត្តបញ្ាត្តិ បានែល់ លគ្រឿងសម្ចគ ល់ប្ែលឱ្យចិត្តែឹងបាន និង
ជាអាររោណ៍ ាីកដី លៅអាររោណ៍ប្ែលគ្តូ្វចិត្តែឹងលទោះថា និរិត្ត លបើលគ្រឿង
សម្ចគ លរ់បស់អាររោណ៍លទោះ ជារបសស់ាអ ត្ រួរលពញចិត្ត ក៏លៅថា ស ភ-
និរិត្ត លបើអាររោណ៍រិនសាអ ត្ រិនរួរលពញចិត្ត ក៏លៅថា បែិ និរិត្ត ឬ 
 ស ភនិរិត្ត ។ 

 សគ្ម្ចប់និរិត្តរបស់សរេករោដ្ឋា ន ម្ចន ៣ យ៉ាង បានែល់ 
បរកិរោនិរិត្ត ឧរគហនិរិត្ត និងបែិភារនិរិត្ត ក៏លដ្ឋ អាស្ស័ ោរគ្បគ្ពឹត្ត
លៅប្ែលម្ចនអាោរពិលសសរបស់ោរចលគ្រើនសរេភាវទ ។ 

  ត្ថបញ្ាត្តិលគ្ៅពីប្ែលលព្វលរកលហើ លនោះ លៅម្ចនលគ្ចើនលទ្ៀត្ 
ែូចជា នត្ថិភាវបញ្ាត្តិ អាទបានបញ្ាត្តិ  ស ភបញ្ាត្តិ ឧបាោ បញ្ាត្តិ 
ប្ែលជាបញ្ាត្តិអាស្ស័ បររត្ថធរ៌ ប្ែលសប្រដងទ្ កកន ងប រគលបញ្ាត្តិ
 ែាកថា លគ្ៅពីលទោះនូវម្ចន ឧបនិោបញ្ាត្តិ ប្ែលជាបញ្ាត្តិលគ្បៀបលធៀបគន  
ែូចជា ទី្រួ  ទី្ពីរ ទី្បី ជាលែើរ ឬប្វង ខាី ខពស់ ោប តូ្ច ធំ ជាលែើរ ។ 

  ត្ថបញ្ាត្តិគ្បលភទ្លផសងៗ ែូចលព្វលរកលនោះ សូរបីរិនគ្បាកែ
ម្ចនពិត្លដ្ឋ សភាវៈរបស់បររត្ថធរ៌កដី ប្ត្ក៏ជាអាររោណ៍របស់ចិត្ត
និងលចត្សិកបាន លដ្ឋ អាោរជាស្សលម្ចលរបស់បររត្ថធរ៌ ម្ចន
រហាភូត្រូបជាលែើរ និងជាបញ្ាត្តិប្ែល នកគ្បាជ្ោំង   អាស្ស័ 
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ោន់ កលែើរបីោរស្សាវគ្ជាវលដ្ឋ គ្បោរលផសងៗ ប្ែលគ្តូ្វអាស្ស័ 
វត្ថ លទោះៗ លដ្ឋ គ្ត្ង់ខាោះ លដ្ឋ ោរលគ្បៀបលធៀបខាោះជាលែើរ លហើ ក៏
តំងលឈាោ ោះវត្ថ លផសងៗ កន ងលោកលឡើង លដ្ឋ ដ្ឋក់ជាលគលោរទ្ កឱ្យ
ជិត្លកៀកជារួ ោរចាំ ោរែឹងរបស់ជនោំង   លែើរបីឱ្យទ្ទួ្ល
សនោតិ្រួរគន  លគ្បើជាភាសានិយ ចរចាគន ឱ្យែឹងលសចកដីគន បាន ែូចជា 
ប្ផនែី ភនំ សោឹង  ូរ ទ្លនា រហាសរ គ្ទ្ ក្ផោអាោស គ្ពោះអាទិ្ត្យ គ្ពោះចនោ 
 គរ ផោោះ ចំោរ ប្ស្សជាលែើរ ោំងលនោះលដ្ឋ អាស្ស័ ោរលគ្បៀបលធៀប
រវងវត្ថ និងវត្ថ លទោះៗ ជាលគលខាោះ លៅថា បវត្តនិរិត្តរបស់បញ្ាត្តិ លហើ 
ក៏តំងលឈាោ ោះវត្ថ លទោះៗ លឡើង លហើ លឈាោ ោះលផសងៗ ប្ែលតំងលឡើងលនោះ 
ក៏ជាោរតំងលឈាោ ោះលដ្ឋ គ្តឹ្រគ្តូ្វ រប្រងទ្ទួ្លែឹងបាន លៅលឈាោ ោះ
បាន គ្តូ្វលធាើឱ្យ នកែក្ទ្ែឹងបាន ជាប់ត្គន រករហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះ ។ 

 
សទធបញ្ាត្ត ិ

ម្ចនលសចកដីកន ង ែាកថាសប្រដងថា 

 បញ្ញា បនលត បញ្ាត្តិ បន ទរទរកម្ចោ ទិ្ទលរន បរទីិ្បិត ។ 

 ប្គ្បថា  នកម្ចនបញ្ញា របបីសប្រដងសទ្ោបញ្ាត្តិ ឱ្យែឹងលសចកដីបាន
លដ្ឋ គ្បោរលផសងៗ ម្ចនលឈាោ ោះ ៦ យ៉ាង ម្ចនទរ ជាលែើរ ។ 

 
ច្ហតុ្ប្ដលសទទបញ្ាត្តមិនច្ឈាម ះច្ៅ ៦ យ៉ា ង្ 

 ១. លឈាោ ោះថា ទរ លសចកដីថា ម្ចនសភាពបលង្កអ នលៅោន់ ត្ថ 
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និងលធាើឱ្យ ត្ថបលង្កអ នរករកខាួន ែូចជា ព្វកយថា ភូរិ ឬប្ផនែី រប្រងអាច
លធាើឱ្យ នកសាដ ប់ឬ នកអានែឹងែល់ ត្ថ រ៊ឺ សភាវៈរបស់ប្ផនែីលទោះបាន 
លគ្ព្វោះភូរិ ឬប្ផនែីលទោះ រប្រងបលង្កអ នលៅកន ងោរប្ែលរូបោងសណាា ន
របស់ខាួនឱ្យគ្បាកែជានិចា ែូចវចនត្ថៈថា     ត្ថំ នរតី្តិ្ = ទរំ  
 ធរ៌ណាម្ចនសភាពបលង្កអ នលៅោន់ ត្ថ ធរ៌លទោះលឈាោ ោះថា ទរ ។ 

 ប្ែលថាលធាើឱ្យ ត្ថបលង្កអ នរកោន់ខាួន ែូចព្វកយថា ភូរិ ឬប្ផនែីលនោះ 
រប្រងអាចលធាើឱ្យ នកលព្វល ឬ នកសរលសរែឹងែល់ ត្ថ រ៊ឺ សភាពរបស់
ប្ផនែីលទោះរ នលហើ លទ្ើបលព្វលឬសរលសរបានថា ភូរិ ឬប្ផនែី លគ្ព្វោះថា 
ភូរិ ឬប្ផនែី រប្រងលធាើឱ្យ ត្ថលទោះបលង្កអ នរកោន់ខាួនបាន ែូចវចនត្ថៈថា    
 ត្តនិ  ត្ថំ ទលរតី្តិ្ = ទរំ  
 ធរ៌ណារប្រងលធាើឱ្យ ត្ថបលង្កអ នរកោន់ខាួន ធរ៌លទោះលឈាោ ោះថា ទរ 

 ២. លឈាោ ោះថា ទរករោ លសចកដីថា ព្វកយប្ែល នកគ្បាជ្ោំង  
កន ងសរ័ បូោណលៅរកលហើ  ែូចជាព្វកយថា ភូរិ ឬប្ផនែីលនោះ 
លៅជាប់ត្គន រកលហើ ជាលវោ ូរ ម្ចនវចនត្ថៈថា 

 កត្តពានតិ = ករោំ        ទលរវ ករោំ = ទរករោំ 
 វត្ថ ណាប្ែល នកគ្បាជ្ោំង  របបីលៅ វត្ថ លទោះលឈាោ ោះថា ករោ។ 

 លឈាោ ោះវត្ថ លផសងៗ ជាលឈាោ ោះប្ែល នកគ្បាជ្ោំង  របបីលៅ 
លឈាោ ោះវត្ថ លផសងៗ លទោះ លទ្ើបលៅថា ទរករោ ។ 

 ៣. លឈាោ ោះថា ទរលធ យ សំលៅែល ់ ព្វកយប្ែល នកគ្បាជ្
ោំង  កន ងសរ័ បូោណសនោត្តំងលឈាោ ោះទ្ ក ែូចជាព្វកយថា ភូរិ 
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ឬប្ផនែីលនោះ ម្ចនវចនត្ថៈថា ធី តិ្ េបី តី្តិ្ = លធ យ ំ   ទលរវ លធ យ ំ= 
ទរលធ យំ 
 ព្វកយណាប្ែល នកគ្បាជ្ោំង  បានតំងលឈាោ ោះទ្ ក ព្វកយ
លទោះ លឈាោ ោះថា លធ យ ។ 

 លឈាោ ោះវត្ថ លផសងៗ លទោះ ជាលឈាោ ោះប្ែល នកគ្បាជ្ោំង  តំង
លឡើង ែូលចាន ោះលឈាោ ោះវត្ថ លផសងៗ លទោះ លទ្ើបលៅថា ទរលធ យ ។ 

 ៤. លឈាោ ោះថា និរ ត្តិ សំលៅែល់ ព្វកយប្ែល នកគ្បាជ្រិត្ពិចារណា
លហើ  លទ្ើបតំងលឈាោ ោះលឡើង ែូចជាព្វកយថា ភូរិ ឬប្ផនែីប្ែលម្ចន
លកខណៈរងឹនិងជាទី្ទ្ទួ្លវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ និងរិនម្ចនជីវតិ្ោំងពួង 
ឬែូចជាលឈាោ ោះ គ្ពោះក្គ្ត្បិែក កន ងរវងប្ែលគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធលៅរិនោន់
ឧបបត្តិលឡើងកន ងលោកលទោះ គ្ពោះក្គ្ត្បិែកក៏រិនោន់ម្ចនឱ្ោសគ្បាកែ
លឡើង ោលគ្ពោះព ទ្ធឧបបត្តិលឡើងលហើ  គ្ពោះក្គ្ត្បិែកលទ្ើបគ្បាកែលឡើង
ែូលចាន ោះ ម្ចនវចនត្ថៈថា 

 ឧចាលត្តិ្ = ឧត្តិ         នីហរតិា  ឧត្តិ = និរ ត្តិ 
 ព្វកយណាគ្តូ្វលព្វលលឡើង ែូលចាន ោះព្វកយលទោះលឈាោ ោះថា ឧត្តិ ។ 

 ព្វកយប្ែលគ្តូ្វលព្វលឱ្យគ្បាកែលចញរក ែូលចាន ោះព្វកយលទោះ 
លឈាោ ោះថា និរ ត្តិ ។ 

 ៥. លឈាោ ោះថា ពយញ្ា ន សំលៅែល់ ព្វកយប្ែលសប្រតងលសចកដីឱ្យ
គ្បាកែបាន ែូចជាព្វកយថា ភូរិ ឬប្ផនែីលនោះ អាចសប្រដងលសចកដី
ឱ្យគ្បាកែលឡើងបាន ម្ចនវចនត្ថៈថា  
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  ត្ថំ ពយញ្ា  តិ្ បោលសតី្តិ្ = ពយញ្ា នំ 

 ព្វកយណារប្រងអាចសប្រដង ត្ថឱ្យគ្បាកែបាន ែូលចាន ោះព្វកយលទោះ 
លឈាោ ោះថា ពយញ្ា នៈ ែូចជា ចិត្ត លចត្សិក រូប និងនិព្វា ន ។ 

 ៦. លឈាោ ោះថា  ភិោប សំលៅែល់ ោល នកនិយ ោំង  
គ្តូ្វោរនិយ  ាីលឡើង រប្រងគ្តូ្វនឹកែល់លសចកដីលទោះរ ន លហើ លទ្ើប
និយ លចញរកបាន ែូចជាព្វកយថា ភូរិ ឬប្ផនែី  នកនិយ រប្រង
នឹកែល់រូបោងសណាា ន របស់ប្ផនែីលទោះរ នលហើ លទ្ើបនិយ  
ម្ចនវចនត្ថៈថា  
  ភិលបបតី្តិ្ =  ភិោលបា  
 ព្វកយណាប្ែល នកលព្វលរបបីនឹកែល់លសចកដីរ នលហើ  លទ្ើប
លព្វលលឡើង ែូលចាន ោះព្វកយលទោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា  ភិោប ។ 

 សរ បព្វកយថា ភូរិ ឬប្ផនែីជាលែើរលនោះ ម្ចនលឈាោ ោះបាន ៦ យ៉ាង 
ែូចលព្វលរកលហើ  សូរបីកន ងលឈាោ ោះលផសងៗ ម្ចនភនំ លែើរលឈើ ប រស 
ស្រសតីោំងលនោះជាលែើរ រហូត្ែល់ភាសាលផសងៗ ប្ែលលគ្បើលៅកន ងលោកលនោះ 
ព្វកយរួ ៗ ម្ចនលឈាោ ោះបាន ៦ យ៉ាង ម្ចន ទរ ទរករោ ជាលែើរែូចគន  
ព្វកយនិយ  ឬភាសាលផសងៗ ោំងលនោះ ក៏ជាសទ្ោបញ្ាត្តិែូចគន ោំង ស់ 
ឧបម្ចែូចរន សសម្ចន ក់ៗ ម្ចនលឈាោ ោះលៅបាន ៦ លឈាោ ោះ ែូលចាន ោះ
សទ្ោបញ្ាត្តិោំងលនោះ លៅថា ទរបញ្ាត្តិក៏បាន ។ 
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សទទបញ្ាត្ត ិឬ នាម្បញ្ាត្ត ិ៦ ព្បច្ភទ 
 ១. វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ    ២.  វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ  
 ៣. វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ   ៤.  វជិាម្ចលននវជិាម្ចនបញ្ាតិ្ត  
 ៥. វជិាម្ចលននវជិាម្ចនបញ្ាត្តិ      ៦.  វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ ។  
 ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រដង ត្ថរបស់បញ្ាត្តិ ៦ គ្បលភទ្ 

 ១. វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ាត្តិ សប្រដងលសចកដីប្ែល
ម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែលៅែូចជាចិត្ត លចត្សិក របូ និព្វា ន ឬលវទ្ទ 
សញ្ញា  សង្កខ រ វញិ្ញា ណ ជាលែើរ ែូចវចនត្ថៈថា 

 វជិាម្ចនសស បញ្ាត្តិ = វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ 
 ព្វកយសនោត្របស់ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែលៅ លឈាោ ោះ
ថា វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ ។ 

 ២.  វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ាត្តិ សប្រដងលសចកដីប្ែល
រិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ ែូចជាព្វកយថា ប្ផនែី ភនំ លែើរលឈើ ទ្លនា 
រហាសរ គ្ទ្ ប រស ស្រសដី ជាលែើរោំងលនោះ ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា  
  វជិាម្ចនសស បញ្ាត្តិ =  វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ 
 ព្វកយសនោត្របស់ធរ៌ប្ែលរិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ លឈាោ ោះ
ថា  វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ ។ 

 ៣. វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ាត្តិ ប្ែល
លព្វលែល់ធរ៌ម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ និងរិនម្ចនសភាវៈគ្បាកែ
រួរគន  ែូចជារូប ងគ   រូបលែកជាលែើរ ។ 
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 ព្វកយថា ឆ្ ភិលញ្ញា  លត្វលិជាា  បែិសរភិោបលតត  លសាតបលទន  
ជាលែើរ  លហើ ព្វកយោំងលនោះ សំលៅែល់ ប រគលបានែល់ ឆ្ឡភិញ្ញា
ប រគល លត្វជិាប រគល បែិសរភិោបត្តប រគល និងលសាតបននប រគល ។ 

 ព្វកយថា ឆ្ឡភិញ្ញា  ប្គ្បថា  ភិញ្ញា  ៦ លត្វជិាា  ប្គ្បថា វជិាា  ៣ 
បែិសរភិោ បានែល ់ បែិសរភិោញាណ លសាតបនន បានែល ់
លសាតបត្តិផលប រគល ោំងលនោះ ម្ចនសភាវបររត្ថធរ៌គ្បាកែ ។ 

 ព្វកយថា ប រគល រិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ ែូលចាន ោះព្វកយថា 
ឆ្ឡភិញ្ញា ប រគលជាលែើរ លទ្ើបចាត់្ថា វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ 
ែូចវចនត្ថៈថា វជិាម្ចលនន  វជិាម្ចនសស បញ្ាត្តិ = វជិាម្ចលនន វជិាម្ចន-
បញ្ាត្តិ   
 ព្វកយលព្វលែល់ ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែនិងធរ៌ 
ប្ែលរិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ លឈាោ ោះថា វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ ។ 

 ៤.  វជិាម្ចលននវជិាម្ចនបញ្ាត្តិ សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ាត្តិ ប្ែល
លព្វលែល់ ធរ៌ប្ែលរិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ និងធរ៌ប្ែលម្ចន
សភាវបររត្ថគ្បាកែរួរគន  ែូចជាព្វកយថា ឥត្ថីសលោោ  ប្គ្បថា សំលឡង
ស្រសតី ស វណណវលណាណ  ប្គ្បថា ពណ៌ម្ចស ប បផរលទធ  ប្គ្បថា កាិនផ្ទា ជាលែើរ 
លសែាីចិត្តប ណយ រន សសលោភ រន សសស្ស ញ់ រន សសសអប់ ។ 

 ព្វកយថា ឥត្ថី ប្គ្បថា ស្រសត ីស វណណ ប្គ្បថា ម្ចស ប បផ ប្គ្បថា ផ្ទា  ោងំ
លនោះរិនម្ចនសភាវបររត្ថ ចំប្ណកព្វកយថា សលោោ  ប្គ្បថា សំលឡង វលណាណ  
ប្គ្បថា ពណ៌ រលទធ  ប្គ្បថា កាិន ោំងលនោះម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ ។ 
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 ែូលចនោះព្វកយថា ឥត្ថីសលោោ  សំលឡងស្រសតី ោំងលនោះជាលែើរ លទ្ើបជា 
 វជិាម្ចលននវជិាម្ចនបញ្ាត្តិ ែូចវចនត្ថៈថា  
  វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនសស បញ្ាត្តិ =  វជិាម្ចលននវជិាម្ចនបញ្ាត្តិ  
 ព្វកយលព្វលែល់ធរ៌ប្ែលរិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ និងធរ៌
ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែរួរគន  លឈាោ ោះថា  វជិាម្ចលននវជិាម្ចន-
បញ្ាត្តិ ។ 

 ៥. វជិាម្ចលននវជិាម្ចនបញ្ាត្តិ សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ាត្តិ ប្ែលលព្វល
ែល់ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ និងធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថ
គ្បាកែរួរគន  ែូចព្វកយថា  
 ចកខ វញិ្ញា ណំ = វញិ្ញា ណ ប្ែលអាស្ស័ ចកខ វត្ថ លកើត្ ។ 

 ក សលលចត្ទ = ក សលករោ ។ 

 ព្វកយថា ចកខ  បានែល់ ចកខ បសាទ្រូប វញិ្ញា ណំ បានែល់ ចិត្ត ។ 

 ព្វកយថា ក សល បានែល់ ក សលលហត្  ៣ រ៊ឺ  លោភ  លោស 
និងបញ្ញា លចត្សិក លចត្ទ បានែល់ លចត្ទលចត្សិក ោំងលនោះ លទ្ើបជា
វជិាម្ចលននវជិាម្ចនបញ្ាត្តិ ែូចវចនត្ថៈថា  
 វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនសស បញ្ាត្តិ = វជិាម្ចលននវជិាម្ចនបញ្ាត្តិ 
 ព្វកយលព្វលែល់ធរ៌ប្ែលម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ និងធរ៌ប្ែល
ម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ លឈាោ ោះថា វជិាម្ចលននវជិាម្ចនបញ្ាត្តិ ។ 
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 ៦.  វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ សំលៅែល់ សទ្ោបញ្ាត្តិ លព្វលែល់
ធរ៌ប្ែលរិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ និងធរ៌ប្ែលរិនម្ចនសភាវ
បររត្ថគ្បាកែរួរគន  ែូចព្វកយថា  
 ោជប លតត  = ប គ្ត្របស់គ្ពោះោជា ។ 

 ោជនតត  = លៅរបស់គ្ពោះោជា ។ 

 លសែាិភរយិ = ភរយិរបស់លសែាី ។ 

 លជែាភរនី = បងស្សី ។ 

 គ្ពោះោជា ប គ្ត្ លៅ ភរយិ លសែាី និងបងស្សី ោំងលនោះជាលែើរ 
ស ទ្ធប្ត្រិនម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែោំង ២ ព្វកយ លទ្ើបជា វជិាម្ចលនន-
 វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ  ែូចវចនត្ថៈថា 

  វជិាម្ចលនន  វជិាម្ចនសស បញ្ាត្តិ =  វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ  
 ព្វកយលព្វលែល់ធរ៌ ប្ែលរិនម្ចនសភាវបររត្ថនិងធរ៌ប្ែលរិន
ម្ចនសភាវបររត្ថគ្បាកែ លឈាោ ោះថា  វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ ។ 

 
សប្ម្េង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅក្នងុ្ការដឹង្ច្សឆក្េីរបសស់ទទបញ្ាត្ត ិ

 ម្ចនគថាប្ែលសប្រដងវេិីចិត្តប្ែលឱ្យែឹងលសចកដីរបស់សទ្ោបញ្ាត្តិ 
 ត្ថបញ្ាត្តិ រហូត្ែល់ោរតំងលឈាោ ោះឱ្យគ្បាកែលឡើងែល់ជនោំង   
សលរង្កគ ោះជាបចេិរគថាក្នបញ្ាត្តិធរ៌ទ្ កែូលចនោះ 
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គាថាសង្គហទី ១០-១១ 
 ១០. វចីលោសាន សាលរន        លសាត្វញិ្ញា ណវេិីយ 
        បវតថ ននតរ បបនន-               រលទោា រសស លគចោ ។ 
 ១១.  តថ   សាន សាលរន       វញិ្ញា  នតិ ត្លត បរ ំ
        សា ំ បញ្ាត្តិ វលិញ្ា ា     លោកសលងាត្និរោិត ។ 
  ត្ថបញ្ាត្តិោំង   រប្រងគ្បាកែបទោ ប់ពីោរលកើត្លឡើងរបស់
រលទោា រវេិីចិត្តលទោះ លដ្ឋ ស្សបតរទរបញ្ាត្តិឯណា ទរបញ្ាត្តិប្ែល
ជាអាររោណ៍របស់រលទោា រវេិីលទោះ ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ត្គន កន ងលំដ្ឋប់
ក្នោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លសាត្វញិ្ញា ណវេិីលដ្ឋ ស្សបតរសំលឡង 
បណាិ ត្របបីគ្ជាបថាជាវត្ថ ប្ែលសត្ាលោកសាងលឡើងជាលគ្រឿងពិចារ
ណា ។ 

 លសចកដីថា ោលឮសំលឡងនិយ ចរចាគន  រហូត្ែល់ែឹងលសចកដី
លទោះបាន វេិីចិត្តលកើត្លឡើង ៥ វេិី ឬ ៤ វេិី ែូចប្ែលសប្រដងទ្ កកន ងវេិី
សងគហវភិារបរលិចេទ្ទី្ ៤ ថាលដ្ឋ ោរសរព័នធរបស់បញ្ាោា រវេិី និងរលទ-
ោា រវេិី ប្ែលលៅថា ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី ឬ ន ពនធករលទោា រវេិី តួ្
យ៉ាងែូចជា ោលឮសំលឡងនិយ គន ថា ពស់ លសាត្ោា រវេិី រប្រងលកើត្
លឡើងទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ រ៊ឺ ព្វកយថា ពស់ លហើ ក៏រលត់្លៅ ត្ពីលទោះ 
ត្ទ្ន វត្តិករលទោា រវេិី រប្រងលកើត្លឡើងទ្ទួ្លសោោ ររោណ៍ រ៊ឺ ព្វកយថា 
ពស់ ប្ែលរលត់្លៅលហើ លទោះត្លៅ លៅថា  តី្ត្រគហណវេិី ។ 
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 ោល តី្ត្រគហណវេិី ប្ែលលកើត្ត្ពីលសាត្វញិ្ញា ណវេិីរលត់្លៅ
លហើ   នកសាដ ប់លទោះ រិនអាចែឹងលសចកដីរបស់ព្វកយថា ពស់បានលទ្ 
ែឹងគ្តឹ្រប្ត្សំលឡងថា ពស់ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 ត្ពីលទោះ វេិីទី្ ៣ ទររគហណវេិីលកើត្លឡើង ខណៈលទោះ នក
សាដ ប់រប្រងែឹងទរបញ្ាត្តិរបស់ព្វកយថា ពស់លទោះបាន ប្ត្លៅរិនែឹង
លៅែល់  ត្ថបញ្ាត្តិ រ៊ឺ រូបោងសណាា នរបស់ពស់ ។ 

 ោល ទររគហណវេិី រលត់្លៅលហើ  វេិីទី្ ៤  ត្ថរគហណវេិី 
ទ្ទួ្ល ត្ថបញ្ាត្តិ  នកសាដ ប់រប្រងែឹងែល់រូបោងសណាា នរបស់ពស់បាន។ 

 ោរលកើត្លឡើងរបស់វេិីចិត្តប្ែលែឹងែល់ទរបញ្ាត្តិ និង ត្ថបញ្ាត្តិ 
ខណៈបានឮសំលឡងព្វកយនិយ ប្ែលម្ចន ពាងគប្ត្រួ ែូចលព្វល
លហើ  ម្ចនគថាសប្រដងថា 

 សទ្ោំ បឋរចិលត្តន        តី្តំ្ ទ្ តិ្ លចត្សា  
 ទរំ ត្តិ្ ចិលត្តន        ត្ថំ ចត្ ត្ថលចត្សា ។ 

 ប្គ្បថា រប្រងឮសលំឡងប្ែលកំព ងគ្បាកែលដ្ឋ បឋរលសាត្វញិ្ញា ណ
វេិី រប្រងែឹងសំលឡងប្ែលរលត់្លៅលហើ  លដ្ឋ ទ្ តិ្ រលទោា រវេិី រ៊ឺ 
 តី្ត្រគហណវេិី រប្រងែឹងលឈាោ ោះលដ្ឋ ត្តិ្ រលទោា រវេិី រ៊ឺ ទររគហណ
វេិី រប្រងែឹងរូបោងសណាា នលដ្ឋ ចត្ ត្ថរលទោា រវេិី រ៊ឺ  ត្ថរគហណវេិី ។ 

 សទ្ោបញ្ាត្តិ និង  ត្ថបញ្ាត្តិ ប្ែលគ្បាកែលៅកន ងលោកសពាក្េៃ
លនោះ អាស្ស័  នកគ្បាជ្ោំង   កន ង តី្ត្និងបចា បបនន បញ្ាត្តិលឡើង 
 ន លោរតរលវហាររបស់លោក លៅតរ  រសរ័ ប្ែលគ្តូ្វោរ
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និងបញ្ាត្តិ ាីៗ លឡើងរកេោី តរវវិឌឍទោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លោក លបើ
ម្ចនវត្ថ ណាប្ែលប្បាកេោីគ្បាកែលឡើងលហើ  ពួក នកគ្បាជ្ក៏និងពាយរ
ពិចារណាស្សាវគ្ជាវ តងំលឈាោ ោះលឡើងេោីលទ្ៀត្ លៅតរគ្បលទ្សជាតិ្
នីរួ ៗ របស់ខាួន សទ្ោបញ្ាត្តិ និង ត្ថបញ្ាត្តិោំងលនោះ ក៏នឹងសថិត្លៅ
រហូត្លៅ ។ 

អវោនគាថា 
ឥចាា ន រ ទ្ធរចិលត្              ភិធរោត្ថសងគលហ 

        ែាលម្ច បរលិចេលោ ំ      សម្ចលសលនវ និែាិលត ។ 

 បរលិចេទ្ទី្ ៨ បចា សងគហវភិារ កន ងបករណ៍ប្ែលរួបរួរទ្ កនូវ
 ត្ថក្នគ្ពោះ ភិធរោ លដ្ឋ គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយរចទទ្ ក ចប់លដ្ឋ សលងខប
គ្តឹ្រប្ត្ប៉ា លណណោះ ។ 

 
 
 
 
 

ឆប់ បរចិ្ឆេទទី ៨ 
  

🖎🕮✍ 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាល-ីប្ព្ប 
 

អដាច្ម បរចិ្ឆេច្ទា បឆចយសង្គហវិភាច្គា 
បរលិចេទ្ទី្ ៨ លឈាោ ោះ បចា សងគហវភិារ 

 

 (១) ល សំ សងខត្ធម្ចោ នំ      ល  ធម្ចោ  បចាយ  ថា  
      តំ្ វភិាររិលហោនិ         បវោខ រិ  ថារហំ ។ 
 ប្គ្បថា  ធរ៌ប្ែលជាសងខត្ធរ៌និង សងខត្ធរ៌ោំង  ឯណា 
ជាឧបោរៈែល់សងខត្ធរ៌ោំង  ឯណា លដ្ឋ បចាយោរឯណា  
ឥឡូវលនោះ ខ្ ំ (គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ) នឹងលព្វលនូវោរប្ចកធរ៌ោំង  លទោះ 
កន ងបរលិចេទ្លនោះតរសររួរ ។ 
 (២) បែិចាសរ បាទ្នលយ បដ្ឋា ននលយ លចតិ្ បចា សងគលហា 
ទ្ វលិោ លវទិ្ត្លព្វា  ។ 
  នកសិការបបីគ្ជាបថា បចា សងគហៈ (លនោះ) ម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ 
បែិចាសរ បាទ្ន័  ១ និងបដ្ឋា នន័  ១ ។ 
 (៣) ត្ត្ថ ត្ព្វភ វភាវភីាវោររលតត បលកខិលត បែិចាសរ បាទ្-
នលយ, បដ្ឋា ននលយ បន អាហចាបចា ែាិតិ្ម្ចរពភ បវ ចាតិ្, ឧភ ំ បន 
លវរិលសសតា  បបលញ្ា នតិ អាចរយិ ។ 
 (បណាដ ន័ ោំង   ២ គ្បោរ) លទោះ បែិចាសរ បាទ្ន័  រ៊ឺ 
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារកំណត់្ទ្ កលហើ  លដ្ឋ គ្តឹ្រប្ត្អាោររបស់ោរលកើត្
លឡើង លគ្ព្វោះអាស្ស័ លហត្  ចំប្ណកបដ្ឋា នន័  រ៊ឺ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ
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គ្តស់ទ្ ក លគ្ព្វោះោរគ្បារពធនូវោរតំងលៅក្នបចា័ លដ្ឋ ចំលព្វោះ ចំប្ណក
អាចារយោំង   រប្រងសប្រដងនូវន័ ោំង ២ ឱ្យចូលគន  ។ 
  

បដិឆចសម្ុបាទនច្យ 
បែិចាសរ បាទ្ន័  

 (៤) ត្ត្ថ  វជិាា បចាយ សង្កខ ោ, សង្កខ របចាយ វញិ្ញា ណំ, 
វញិ្ញា ណបចាយ ទររូបំ, ទររូបបចាយ ស  ត្នំ, ស  ត្ន-
បចាយ ផលសា, ផសសបចាយ លវទ្ទ, លវទ្ទបចាយ ត្ណាា , 
ត្ណាា បចាយ ឧបាោនំ, ឧបាោនបចាយ ភលវ, ភវបចាយ ជាតិ្, 
ជាតិ្បចាយ ជោររណំ លសាកបរលិទ្វទ្ កខលោរនសស បាយសា សរភវនតិ. 
ឯវលរត្សស លកវលសស ទ្ កខកខនធសស សរ ទ្លយ លហាតី្តិ្   លរត្ថ 
បែិចាសរ បាទ្នលយ ។ 
 (បណាត ន័ ោំង ២ គ្បោរ) លទោះ សង្កខ រោំង   រប្រងម្ចន
លគ្ព្វោះ វជិាា ជាបចា័  វញិ្ញា ណរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះសង្កខ រជាបចា័  ទររូប
រប្រងម្ចនលគ្ព្វោះវញិ្ញា ណជាបចា័  ស  ត្នរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះទររូប
ជាបចា័  ផសសរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះស  ត្នជាបចា័  លវទ្ទរប្រងម្ចន
លគ្ព្វោះផសសជាបចា័  ត្ណាា រប្រងម្ចនលគ្ព្វោះលវទ្ទជាបចា័  ឧបាោន
រប្រងម្ចនលគ្ព្វោះត្ណាា ជាបចា័  ភពរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះឧបាោនជាបចា័  
ជាតិ្រប្រងម្ចនលគ្ព្វោះភពជាបចា័  ជោ ររណៈ លសាក បរលិទ្វ ទ្ កខ 
លោរនសស និងឧបាយសរប្រងម្ចនលគ្ព្វោះជាតិ្ជាបចា័  ោរលកើត្លឡើង
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ក្នកងទ្ កខោំង ស់លទោះ រប្រងម្ចនលដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ លនោះជាន័ ក្ន
បែិចាសរ បាទ្ន័ កន ងបរលិចេទ្លនោះ ។  
 (៥) ត្ត្ថ ត្លយ  ោធ  ោា ទ្សង្កគ និ វសីតោោ តិ្សនធិ 
ចត្ សលងខបា តី្ណិ វដ្ឋដ និ លទ្ា រូោនិ លវទិ្ត្ព្វា និ ។ 
 កន ងបែិចាសរ បាទ្ន័   នកសកិារបបីគ្ជាបថា ោលោំង  
ម្ចន ៣  ងគោំង  ម្ចន ១២ អាោរម្ចន ២០ ោរត្ម្ចន ៣ 
ោររួបរួរចូលគន ម្ចន ៤ វែដៈម្ចន ៣ និងរូលម្ចន ២ ។ 
 (៦) កេំ?  វជិាា សង្កខ ោ  តី្លត  ោធ , ជាតិ្ជោររណំ  ទរលត 
 ោធ , រលជឈ  ែា បចា បបលទន   ោធ តិ្ ត្លយ  ោធ  ។ 
 របបីគ្ជាបបានលដ្ឋ គ្បោរែូចលរដច ? ោលោំង   ៣ រ៊ឺ 
 វជិាា និងសង្កខ រោំង  ជា តី្ត្ោល ជាតិ្ជោនិងររណជា ទរត្
ោល ធរ៌ោំង   ៨ ប្ែលលៅគ្ត្ង់កណាដ លជាបចា បបននោល ។ 
 (៧)  វជិាា  សង្កខ ោ វញិ្ញា ណំ ទររូបំ ស  ត្នំ ផលសា លវទ្ទ 
ត្ណាា  ឧបាោនំ ភលវ ជាតិ្ ជោររណនតិ ោា ទ្សង្កគ និ ។ 
  ងគោងំ   ១២ រ៊ឺ  វជិាា  ១ សង្កខ រ ១ វញិ្ញា ណ ១ ទររូប ១ 
ស  ត្ន ១ ផសស ១ លវទ្ទ ១ ត្ណាា  ១ ឧបាោន ១ ភព ១ ជាតិ្ ១ 
និងជោររណៈ ១ ។ 
 (៨) លសាោទិ្វចនំ បលនត្ថ និសសនោផលនិទ្សសនំ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ព្វកយថា លសាក ជាលែើរកន ងបែិចាសរ បាទ្ន័ លទោះ 
ជាោរសប្រដងនូវផលប្ែលជាប់ត្គន  ។ 
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 (៩)  វជិាា សង្កខ ររគហលណន បលនត្ថ ត្ណា បាោនភវបិ រហិត 
ភវនតិ, ត្ថា ត្ណា បាោនភវរគហលណន ច  វជិាា សង្កខ ោ, ជាតិ្ជោររណ-
រគហលណន ច វញិ្ញា ណាទិ្ផលបញ្ា កលរវ រហិត្នតិ កតា  ។ 
 ក៏កន ង ធិោរន  ោះ ត្ណាា ឧបាោននិងភព រ៊ឺ លោករប្រងោន់
 កលហើ  លដ្ឋ ព្វកយថា  វជិាា និងសង្កខ រ លដ្ឋ គ្បោរែូចគន លទោះ 
 វជិាា និងសង្កខ រ រ៊ឺ លោករប្រងោន់ កលដ្ឋ ត្ណាា ឧបាោននិងភព 
ផល ៥ យ៉ាង ម្ចនវញិ្ញា ណជាលែើរ រ៊ឺ លោករប្រងោន់ កលដ្ឋ 
ព្វកយថា ជាតិ្ ជោនិងររណៈ ។ 
 (១០)  តី្លត្ លហត្លវ បញ្ា      ឥោនិ ផលបញ្ា កំ 
         ឥោនិ លហត្លវ បញ្ា      អា តឹ្ ផលបញ្ា កនតិ  
         វសីតោោ តិ្សនធិ         ចត្ សលងខបា ច ភវនតិ ។ 
 ប្គ្បថា អាោរម្ចន ២០ សនធិម្ចន ៣ សលងខបម្ចន ៤ រ៊ឺ លហត្ កន ង
 តី្ត្ម្ចន ៥ ផលកន ងបចា បបននម្ចន ៥ លហត្ កន ងបចា បបននម្ចន ៥ និង
ផលកន ង ទរត្ម្ចន ៥ ។ 
 (១១)  វជិាា ត្ណា បាោទ ច កិលលសវែដំ, ករោភវសង្កខ លត 
ភលវកលទ្លសា សង្កខ ោ ច ករោវែដំ, ឧបបត្តិភវសង្កខ លត ភលវកលទ្លសា 
 វលសសា ច វបិាកវែដនតិ តី្ណិ វដ្ឋដ និ ។ 
 វែដៈោំង   ៣ រ៊ឺ  វជិាា ត្ណាា និងឧបាោនជាកិលលសវែដៈ 
ភពចំប្ណកខាោះ រ៊ឺ ករោភពនិងសង្កខ រោំង  ជាករោវែដៈ ភពចំប្ណកខាោះ 
រ៊ឺ ឧបបត្តិភពនិងធរ៌ោំង  ប្ែលលៅសល់ជាវបិាកវែដៈ ។ 
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 (១២)  វជិាា ត្ណាា វលសន លទ្ា រូោនិ ច លវទិ្ត្ព្វា និ ។ 
 ( នកសិកា) របបីគ្ជាបថា រូលោំង   ២ លដ្ឋ ោរប្ចកជា
 វជិាា និងត្ណាា  ។ 
 (១៣) លត្សលរវ ច រូោនំ        និលោលធន និរ ជឈតិ្ 
          ជោររណរ ចាេ             បីឡិតនរភិណា លសា ។ 
          អាសវនំ សរ បាោ        វជិាា  ច បវត្តតិ្  

វែដម្ចពនធរិលចាវ ំ               លត្ភូរករទទិ្កំ ។ 
      បែិចាសរ បាលោតិ្          បែាលបសិ រហារ និ ។ 
 ប្គ្បថា (វែដៈ) រប្រងរលត់្ លគ្ព្វោះោររលត់្ក្នរូលោំង ២ លទោះ   វជិាា  
រប្រងចលគ្រើនលឡើង លគ្ព្វោះោរលកើត្លឡើងក្នអាសវៈោំង  របស់សត្ា
ោំង   ប្ែលគ្តូ្វជោររណៈនិងលសចកដីលសាកកំព ងលបៀត្លបៀន
ជានិចា ។ 

សលរដចគ្ពោះរហារ នី គ្ទ្ង់សប្រដងនូវវែដៈប្ែលជាប់ត្គន លដ្ឋ 
គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភូរិ ៣ ម្ចនខាងលែើររិនគ្បាកែ ែូចប្ែលបានលព្វល
រកែូលចនោះថាជា បែិចាសរ បាទ្ធរ៌ ។ 

 
បោា ននច្យ 
បដ្ឋា នន័  

 (១៤) លហត្ បចាលយ អាររោណបចាលយ  ធិបតិ្បចាលយ 
 ននតរបចាលយ សរននតរបចាលយ សហជាត្បចាលយ  ញ្ារញ្ាបចាលយ 
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និសស បចាលយ ឧបនិសស បចាលយ ប លរជាត្បចាលយ បចាេ ជាត្-
បចាលយ អាលសវនបចាលយ ករោបចាលយ វបិាកបចាលយ អាហារបចាលយ 
ឥរនោិ បចាលយ ឈានបចាលយ ររគបចាលយ សរប  ត្តបចាលយ 
វបិប  ត្តបចាលយ  ត្ថិបចាលយ នត្ថិបចាលយ វរិត្បចាលយ 
 វរិត្បចាលយតិ្   លរត្ថ បដ្ឋា ននលយ ។ 
 បដ្ឋា នន័ កន ងបរលិចេទ្លនោះ ម្ចនែូចត្លៅលនោះ លហត្ បបចា័  ១ 
អាររោណបបចា័  ១  ធិបតិ្បបចា័  ១  ននតរបបចា័  ១ 
សរននតរបបចា័  ១ សហជាត្បបចា័  ១  ញ្ារញ្ាបបចា័  ១ 
និសស បបចា័  ១ ឧបនិសស បបចា័  ១ ប លរជាតិ្បបចា័  ១ 
បចាេ ជាត្បបចា័  ១ អាលសវនបបចា័  ១ ករោបបចា័  ១ វបិាកបបចា័  ១ 
អាហារបបចា័  ១ ឥរនោិ បបចា័  ១ ឈានបបចា័  ១ ររគបបចា័  ១ 
សរប  ត្តបបចា័  ១ វបិប  ត្តបបចា័  ១  ត្ថិបបចា័  ១ នត្ថិបបចា័  ១ 
វរិត្បបចា័  ១  វរិត្បបចា័  ១ ។ 
 (១៥)  ឆ្ោ ទរំ ត្  ទរសស     បញ្ា ោ ទររូបិនំ  
      ឯកោ ប ន រូបសស          រូបំ ទរសស លចកោ ។ 
  បញ្ាត្តិទររូបានិ            ទរសស ទ្ វោិ ទ្ា ំ 
      ទ្ា សស នវោ លចតិ្        ឆ្ពាិោ បចាយ កេំ ។ 
 បចា័ ោំង   ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ទរជាបចា័ ែល់ទរ ៦ បចា័ .  
ទរជាបចា័ ែល់ទររូប ៥ បចា័ . ទរជាបចា័ ែល់រូប ១ បចា័ .  
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រូបជាបចា័ ែល់ទរ ១ បចា័ . បញ្ាត្តិ ទរ និងរូប ជាបចា័ ែល ់
ទរ ២ បចា័ . ទររូបោំង ២ ជាបចា័ ែល់ ទររូប ៩ បចា័  ។ 

លត្ើបចា័ ោំង   ៦ គ្បោរ រប្រងម្ចនលដ្ឋ គ្បោរែូចលរដច? 

 (១៦)  ននតរនិរ ោធ  ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ  បែ បបទន នំ 
ចិត្តលចត្សិោនំ ធម្ចោ នំ  ននតរសរននតរនត្ថិវរិត្វលសន, ប រមិ្ចនិ ជវទនិ 
បចេិម្ចនំ ជវទនំ អាលសវនវលសន, សហជាត ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ  
 ញ្ារញ្ាំ សរប  ត្តវលសលនតិ្ ច ឆ្ោ ទរំ ទរសស បចាលយ លហាតិ្ ។ 
 ទរជាបចា័ ែល់ទរម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ធរ៌ោំង   រ៊ឺ ចិត្ត
និងលចត្សិក ប្ែលរលត់្លៅលដ្ឋ រិនម្ចនចលទា ោះ ជាបចា័ ែល់ធរ៌
ោំង   ប្ែលជាចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលកំព ងលកើត្លឡើងរដងលទ្ៀត្ 
លដ្ឋ  ំណាចរបស់ ននតរបបចា័  សរននតរបបចា័  នត្ថិបបចា័  និង
វរិត្បបចា័  ជវនចិត្តោំង  ែួងរ ន ជាបចា័ ែល់ជវនចិត្តែួងលគ្ោ  
លដ្ឋ  ំណាចក្នអាលសវនបបចា័  ធរ៌ោំង   រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិក
ប្ែលលកើត្រួរគន ជាបចា័ ែល់គន និងគន  លដ្ឋ  ំណាចសរប  ត្តបបចា័  ។ 
 (១៧) លហត្ ឈានងគររគង្កគ និ សហជាតនំ ទររូបានំ 
លហតទិ្វលសន, សហជាត លចត្ទ សហជាតនំ ទររូបានំ, 
ទទកខណិោ លចត្ទ កម្ចោ ភិនិពាតត នំ ទររូបានំ ករោវលសន, វបិាកកខទធ  
 ញ្ារញ្ាំ សហជាតនំ រូបានំ វបិាកវលសលនតិ្ ច បញ្ាោ ទរំ 
ទររូបានំ បចាលយ លហាតិ្ ។ 
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 ទរជាបចា័ ែល់ទររូបម្ចន ៥ បចា័  រ៊ឺ លហត្   ងគឈាននិង
 ងគររគជាបចា័ ែល់ទររូបប្ែលលកើត្ជារួ គន លដ្ឋ  ំណាចលហត្ -
បបចា័  ១ ឈានបបចា័  ១ និងររគបបចា័  ១  លចត្ទប្ែលលកើត្រួរគន
ជាបចា័ ែល់ទររូបប្ែលលកើត្ជារួ គន  លដ្ឋ  ំណាចសហជាត្បបចា័  
១  (ជារួ លចត្ទលទោះ) និងលចត្ទប្ែលលកើត្កន ងខណៈលផសង  ៗ គន  ជា
បចា័ ែល់ទររូបប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះករោ លដ្ឋ  ំណាចក្នទនកខណិ-
កករោបបចា័  ១ ខនធោំង  ប្ែលជាវបិាក ជាបចា័ ែល់គន និងគន ផង 
និងជាបចា័ ែល់រូបប្ែលលកើត្ជារួ គន ផង លដ្ឋ  ំណាចរបស់
វបិាកបបចា័  ១ ។ 
 (១៨) បចាេ ជាត ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ  ប លរជាត្សស ឥរសស 
ោ សស បចាេ ជាត្វលសលនតិ្ ឯកោវ ទរំ រូបសស បចាលយ លហាតិ្ ។ 
 ទរជាបចា័ ែល់រូបម្ចន ១ បចា័  រ៊ឺ ធរ៌ោំង   រ៊ឺ ចិត្តនិង
លចត្សិកប្ែលលកើត្លគ្ោ ជាបចា័ ែល់ោ លនោះ ប្ែលលកើត្រករ ន
លហើ លដ្ឋ  ំណាចរបស់បចាេ ជាត្បចា័  ។ 
 (១៩) ឆ្ វត្ថូនិ បវត្តិ ំ សត្តននំ វញិ្ញា ណោតូ្នំ បញ្ញា ររោណានិ ច 
បញ្ា វញិ្ញា ណវេិីយ ប លរជាត្វលិសលនតិ្ ឯកោវ រូបំ ទរសស បចាលយ 
លហាតិ្ ។ 
 វត្ថ រូបជាបចា័ ែល់ទរម្ចន ២ បចា័ ប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ វត្ថ រូបោំង   
៦ ជាបចា័ ែល់វញិ្ញា ណោត្  ៦ ែួង កន ងបវត្តិោល អាររោណ៍ោំង   
៥ ជាបចា័ ែល់បញ្ា វញិ្ញា ណលដ្ឋ  ំណាចរបស់ប លរជាត្បបចា័  ។ 
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 (២០) អាររោណវលសន ឧបនិសស វលសលនតិ្ ច ទ្ វោិ បញ្ាត្តិ-
ទររូបានិ ទរលសសវ បចាយ លហានតិ ។ 
 បញ្ាត្តិទរនិងរូបជាបចា័ ែល់ទរប្ត្ប៉ា លណាណ ោះម្ចន ២ បចា័  រ៊ឺ 
លដ្ឋ  ំណាចរបស់អាររោណបបចា័ និងឧបនិសស បបចា័  ។ 
 (២១) ត្ត្ថ រូបាទិ្វលសន ឆ្ពាិធំ លហាតិ្ អាររោណំ ។ 
 បណាដ បចា័ ោំង   ២ គ្បោរលនោះ អាររោណ៍ម្ចន ៦ គ្បោរ 
លដ្ឋ ោរប្ចកជារូបាររោណ៍ជាលែើរ ។ 
 (២២) ឧបនិសសលយ បន តិ្វលិោ លហាតិ្ អាររោណូបនិសសលយ 
 ននតរូបនិសសលយ បកតូ្បនិសសលយ លចតិ្ ។ 
 ចំប្ណកឧបនិសសបបចា័ ម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ អាររោណូបនិសស -
បបចា័  ១  ននតរូបនិសស បបចា័  ១ បកតូ្បនិសស បបចា័  ១ ។ 
 (២៣) ត្ត្ថ អាររោណលរវ ររ កតំ្ អាររោណូបនិសសលយ ។ 
 បណាដ ឧបនិសស បបចា័ ោំង   ៣ គ្បោរលនោះ អាររោណ៍
ប្ែលប រគលលធាើទ្ កយ៉ាងម្ចំរួន ជាអាររោណូបនិសស បបចា័  ។ 
 (២៤)  ននតរនិរ ោធ  ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ   ននតរូបនិសសលយ ។ 
 ធរ៌ោងំ   រ៊ឺ ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលរលត់្លៅលដ្ឋ រិនម្ចន
ធរ៌ែក្ទ្កន ងចលទា ោះ ជា ននតរូបនិសស បបចា័  ។ 
 (២៥) ោគទ្លយ បន ធម្ចោ  សោធ ទ្លយ ច ស ខំ ទ្ កខំ ប រគលោ 
លភាជនំ ឧត្ លសទសនញ្ា   ថារហំ  ជឈត្តញ្ា  ពហិោធ  ច ក សោទិ្-
ធម្ចោ នំ, ករោំ វបិាោននតិ ច ពហ ោ លហាតិ្ បកតូ្បនិសសលយ ។ 
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 ចំប្ណកបកតូ្បនិសស បបចា័ ម្ចនចំនួនលគ្ចើន រ៊ឺ ធរ៌ោំង  
ម្ចនោរជាលែើរ និងធរ៌ោំង  ម្ចនសោធ ជាលែើរ ស ខ ទ្ កខ ប រគល 
លភាជន ឧត្ និងលសទសនៈជាបចា័ ែល់ក សលជាលែើរ ោំងខាងកន ង
និងខាងលគ្ៅបានតរសររួរ ករោជាបចា័ ែល់វបិាកោំង   ។ 
 (២៦)  ធិបតិ្សហជាត្ ញ្ារញ្ានិសស អាហារឥរនោិ វបិប  ត្ត-
 ត្ថិ វរិត្វលសលនតិ្  ថារហំ នវោ ទររូបានិ ទររូបានំ បចាយ ភវនតិ ។ 
 ទររូបជាបចា័ ែល់ទររូបម្ចន ៩ បចា័ តរសររួរ រ៊ឺ លដ្ឋ 
 ំណាចរបស់ ធិបតិ្បបចា័  ១ សហជាត្បបចា័  ១  ញ្ារញ្ាបបចា័  ១ 
និសស បបចា័  ១ អាហារបបចា័  ១ ឥរនោិ បបចា័  ១ វបិប  ត្តបបចា័  ១ 
 ត្ថិបបចា័  ១ និង វរិត្បបចា័  ១ ។ 
 (២៧) ត្ត្ថ ររ កត្ម្ចររោណំ អាររោណាធិបតិ្វលសន ទម្ចនំ, 
សហជាតធិបតិ្ ចត្ ពាិលោបិ សហជាត្វលសន សហជាតនំ 
ទររូបាននតិ ច ទ្ វលិោ លហាតិ្  ធិបតិ្បចាលយ ។ 
 បណាដ បចា័ ោំង   ៩ គ្បោរលទោះ  ធិបតិ្បបចា័ ម្ចន ២ 
គ្បោរ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលប រគលលធាើទ្ កម្ចំរួនលហើ  ជាបចា័ ែល់ទរ
ោំង  លដ្ឋ  ំណាចរបស់អាររោណបបចា័   ធិបតិ្បបចា័  និង
សហជាត្បបចា័  ៤ គ្បោរ ជាបចា័ ែល់ទររូបប្ែលលកើត្រួរគន
លដ្ឋ  ំណាចរបស់សហជាត្បបចា័  ។ 
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 (២៨) ចិត្តលចត្សិោ ធម្ចោ   ញ្ារញ្ាំ សហជាត្រូបានញ្ា , 
រហាភូត  ញ្ារញ្ាំ ឧបាោរូបានញ្ា , បែិសនធិកខលណ វត្ថ វបិាោ 
 ញ្ារញ្ានតិ ច តិ្វលិោ លហាតិ្ សហជាត្បចាលយ ។ 
 សហជាត្បបចា័ ម្ចន ៣ ប្បការ ធម៌ទំងឡាយ គឺ ចិ្ែតនិង
ចច្ែសិកជាបច្ច័យដល់គ្នា និងគ្នា  និងជាបច្ច័យដល់រូបតដលចកើែរួមគ្នា  
មហាភូែរូបជាបច្ច័យដល់គ្នា និងគ្នា  និងជាបច្ច័យដល់ឧបាទយរូប 
ហទយវែថុនិងវបិាកខនធជាបច្ច័យដល់គ្នា និងគ្នា កាុងខណៈបដិសនធិ ។ 
 (២៩) ចិ្ែតចច្ែសិកា ធម្មា  អញ្ញមញ្ញំ, មហាភូតា អញ្ញមញ្ញំ, 
បដិសនធិកខចេ វែថុវបិាកា អញ្ញមញ្ញនតិ ច្ ែិវចិោ ចហាែិ អញ្ញមញ្ញ-
បច្ចចោ ។ 
 អញ្ញមញ្ញបបច្ច័យម្មន ៣ ប្បការ គឺ ធម៌ទំងឡាយតដលចិ្ែត
និងចច្ែសិកជាបច្ច័យដល់គ្នា និងគ្នា  មហាភូែរូបទំងឡាយជាបច្ច័យ
ដល់គ្នា និងគ្នា  ហទយវែថុរូបនិងវបិាកខនធជាបច្ច័យដល់គ្នា និងគ្នា កាុង
ខេៈបដិសនធិ ។ 
 (៣០) ចិ្ែតចច្ែសិកា ធម្មា  អញ្ញមញ្ញំ សហជាែរូបានញ្ច , 
មហាភូតា អញ្ញមញ្ញំ ឧបាទរូបានំញ្ច , ឆ វែថូនិ សែតនាំ វញិ្ញញ េោែូននតិ 
ច្ ែិវចិោ ចហាែិ និសសយបច្ចចោ ។ 
 និសសយបបច្ច័យម្មន ៣ ប្បការ គឺ ធម៌ទំងឡាយតដលជាចិ្ែតនិង
ចច្ែសិកជាបច្ច័យដល់គ្នា និងគ្នា  និងជាបច្ច័យដល់រូបតដលចកើែរួមគ្នា  
មហាភូែរូបទំងឡាយជាបច្ច័យដល់គ្នា និងគ្នា  និងជាបច្ច័យដល់
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ឧបាទយរូប វែថុរូបទំងឡាយ ៦ ជាបច្ច័យដល់វញិ្ញញ េោែុទំងឡាយ 
៧ ។ 
 (៣១) កពឡីកាចោ អាហាចោ ឥមសស កាយសស, អរូបិចោ 
អាហាោ សហជាតានំ ោមរូបាននតិ ច្ ទុវចិោ ចហាែិ អាហារបច្ចចោ ។ 
 អាហារបបច្ច័យម្មន ២ ប្បការ គឺ កវលិង្កា ោហារជាបច្ច័យដល់
ោងកាយចនេះ អាហារទំងឡាយតដលោមអាហារជាបច្ច័យដល់ោម
រូបតដលចកើែរួមគ្នា  ។ 
 (៣២) បញ្ច  បសាទ បញ្ច នាំ វញិ្ញញ ណានំ, រូបជីវែិិន្រនទិយំ 
ឧបាទិនារូបានំ, អរូបិចោ ឥន្រនទិោ សហជាតានំ ោមរូបាននតិ ច្ ែិវចិោ 
ចហាែិ ឥន្រនទិយបច្ចចោ ។ 
 ឥន្រនទិយបបច្ច័យម្មន ៣ គឺ បសាទរូបទំងឡាយ ៥ ជាបច្ច័យដល់
បញ្ច វញិ្ញញ េទំងឡាយ រូបជីវែិិន្រនទិយជាបច្ច័យដល់ឧបាទិនារូប (រូបតដល
ចកើែពីកមា) ឥន្រនទិយទំងឡាយតដលជាោមជាបច្ច័យដល់ោមរូបតដល
ចកើែរួមគ្នា  ។ 
 (៣៣) ឱកានតិកខចេ វែថុ វបិាកានំ, ចិ្ែតចច្ែសិកា ធម្មា  
សហជាែរូបានំ សហជាែវចសន, បច្ឆា ជាតា ចិ្ែតចច្ែសិកា ធម្មា  
បុចរជាែសស ឥមសស កាយសស បច្ឆា ជាែវចសន ឆ វែថូនិ បវែតិយំ សែតនាំ 
វញិ្ញញ េោែូនំ បុចរជាែវចសចនែិ ច្ ែិវចិោ ចហាែិ វបិបយុែតបច្ចចោ ។ 
 វបិបយុែតបបច្ច័យម្មន ៣ ប្បការ គឺ ហទយវែថុជាបច្ច័យដល់
វបិាកខនធកាុងខេៈបដិសនធិ ធម៌ទំងឡាយ គឺ ចិ្ែតនិងចច្ែសិកជា
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បច្ច័យដល់រូប តដលចកើែរួមគ្នា ចោយអំណាច្របស់សហជាែបបច្ច័យ 
ធម៌ទំងឡាយ គឺ ចិ្ែតនិងចច្ែសិកតដលចកើែចឡើងខាងចប្កាយជាបច្ច័យ
ដល់ោងកាយចនេះ តដលចកើែចឡើងមុនចោយអំណាច្របស់បច្ឆា ជាែ-
បបច្ច័យ វែថុរូបទំងឡាយ ៦ ជាបច្ច័យដល់វញិ្ញញ េោែុទំងឡាយ ៧ 
ចោយអំណាច្របស់បុចរជាែបបច្ច័យ ។ 
 (៣៤)  សហជាតំ្ ប លរជាតំ្          បចាេ ជាត្ញ្ា  សពាថា  
           កពឡីោលោ អាហាលោ      រូបជីវតិ្រិចា នតិ ។ 
            បញ្ា វលិោ លហាតិ្  ត្ថិ- បចាលយ  វរិបចាលយ ច ។ 

  ត្ថិបបចា័ និង វរិត្បបចា័ លនោះម្ចន ៥ យ៉ាងរ៊ឺ សហជាត្បបចា័  ១ 
ប លរជាត្បបចា័  ១ បចាា ជាត្បបចា័  ១ គ្រប់គ្បោរ កវលិង្កា ោហារប្ែល
ជាអាហារបបចា័ និងរូបជីវតិិ្រនោិ បបចា័  ។ 
 (៣៥) អាររោណូបនិសស ករោត្ថិបចាល ស  ច សលពាបិ បចាយ 
សលម្ចោនំ រចេនតិ ។ 
 បចា័ ោំង  សូរបីោំងពួង រប្រងែល់នូវោររួបរួរចូលកន ង
អាររោណបបចា័  ឧបនិសស បបចា័  ករោបបចា័ និង ត្ថិបបចា័  ។ 
 (៣៦) សហជាត្រូបនតិ បលនត្ថ សពាតថ បិ បវលត្ត ចិត្តសរ ដ្ឋា ទនំ, 
បែិសនធិ ំ កែតត រូបានញ្ា  វលសន ទ្ វធំិ លហាតី្តិ្ លវទិ្ត្ពាំ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងបដ្ឋា នន័ លនោះ ព្វកយថា សហជាត្រូប បណាិ ត្របបី
គ្ជាបថាម្ចន ២ យ៉ាង កន ងបចា័ ោំងពួង លដ្ឋ គ្បលភទ្របស់រូបប្ែល
ម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា នកន ងបវត្តិោល និងលដ្ឋ គ្បលភទ្របស់កែតត រូបកន ង 
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បែិសនធិោល ។ 
 (៣៧) ឥតិ្ លត្ោលិោ ធម្ចោ          ោលរ តត  ច សរភវ 
            ជឈត្តញ្ា  ពហិោធ  ច          សងខតសងខត ត្ថា ។ 
           បញ្ាត្តិទររូបានំ               វលសន តិ្វោិ ឋិត 
           បចាយ ទរ បដ្ឋា លន         ចត្ វសីតិ្ សពាថា ។ 
 លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ធរ៌ោំង  ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោលោំង 
៣ និងរួចចាកោលោំង ៣ បានតរសររួរ ឬោំងប្ែលជាប្ផនកខាង
កន ងនិងប្ផនកខាងលគ្ៅ ោំងជាសងខត្ធរ៌ និង សងខត្ធរ៌រប្រងតំងលៅ
លដ្ឋ អាោរ ៣ យ៉ាង រ៊ឺ បញ្ាត្តិ ១ ទរ ១ និងរូប ១ លឈាោ ោះថា បចា័  
២៤ កន ងររពីរបដ្ឋា នលដ្ឋ គ្បោរោំងពួង ។ 
 (៣៨) ត្ត្ថ រូបធម្ចោ  រូបកខលទធ វ, ចិត្តលចត្សិកសង្កខ ត ចតត លោ 
 រូបិលទ ខទធ , និព្វា នលញ្ា តិ្ បញ្ា វធិរបិ  រូបនតិ ច ទរនតិ ច បវ ចាតិ្ ។ 
 បណាដ ធរ៌ោំង   ៣ គ្បោរលទោះ រូបធរ៌ រ៊ឺ រូបកខនធ (លទោះ) ឯង 
ធរ៌ោំង   ៥ គ្បោរ រ៊ឺ ទរកខនធ ៤ ប្ែលលៅថា ចិត្តនិងលចត្សិក
គ្ពរោំងនិព្វា ន (ផង) លៅថា  រូប ឬទរ ។ 
 

បញ្ាត្តិច្ភច្ទា 
ោរប្ចកបញ្ាត្តិ 

 (៣៩) ត្លត  វលសសា បញ្ាត្តិ បន បញ្ញា បិ តត  បញ្ាត្តិ, 
បញ្ញា បនលត បញ្ាត្តីតិ្ ច ទ្ វោិ លហាតិ្ ។ 
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 ចំប្ណកធរ៌ប្ែលលៅសល់ពីទររូបែូចលព្វលរកលនោះ ជាបញ្ាត្តិ 
បញ្ាត្តិម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ បញ្ញា បិ តត បញ្ាត្តិ ១ បញ្ញា បនលតបញ្ាត្តិ ១ ។ 
 (៤០) កេំ? តំ្តំ្ភូត្វបិរណិាម្ចោររ បាោ  ត្ថា ត្ថា បញ្ាតត  
ភូរិបពាតទិ្ោ, សម្ចភ រសននិលវសាោររ បាោ  លរហរេសកដ្ឋទិ្ោ, 
ខនធបញ្ា ករ បាោ  ប រសិប រគោទិ្ោ, ចទោ វែដទទិ្ករ បាោ  
ទិ្សាោោទិ្ោ,  សរផ ដ្ឋា ោររ បាោ  កូបរ ហាទិ្ោ, តំ្តំ្ភូត្និរិត្តំ 
ភាវទវលិសសញ្ា  ឧបាោ  កសិណនិរិតត ទិ្ោ លចតិ្ ឯវម្ចទិ្បបលភោ 
បន បររត្ថលត  វជិាម្ចទបិ  ត្ថចាេ យោលរន ចិត្ត បាោនម្ចររោណ-
ភូត តំ្ តំ្ ឧបាោ  ឧបនិោ  ោរណំ កតា  ត្ថា ត្ថា 
បរកិបបិ ម្ចទ សង្កខ  តិ្ សរញ្ញា  តិ្ លវហរ ីតិ្ បញ្ញា បី តី្តិ្ 
បញ្ាត្តីតិ្ បវ ចាតិ្ ។   ំ បញ្ាត្តិ បញ្ញា បិ តត  បញ្ាត្តិ ទរ ។ 
  ត្ថបបញ្ាត្តិម្ចនគ្បោរែូចលរដច?   ត្ថបបញ្ាត្តិ រ៊ឺ ប្ផនែីនិងភនំ
ជាលែើរោំង  គ្តូ្វបញ្ាត្តិលៅលដ្ឋ គ្បោរលទោះៗ លដ្ឋ អាស្ស័ 
អាោរផ្ទា ស់បដូររបស់រហាភូត្រូបលទោះៗ ផោោះ រេនិងរលទ្ោះជាលែើរោំង  
គ្តូ្វបញ្ាត្តិលៅលដ្ឋ គ្បោរលទោះៗ លដ្ឋ អាស្ស័ ោរគ្បជ ំគន របស់
លគ្រឿងគ្បកបលផសងៗ ប រគលប្ែលជារន សសគ្បុសជាលែើរោំង  គ្តូ្វ
បញ្ាត្តិលៅលដ្ឋ គ្បោរលទោះ  ៗលដ្ឋ អាស្ស័ ខនធ ៥ ទិ្សនិងលពលលវោ
ជាលែើរោំង  គ្តូ្វបញ្ាត្តិលៅលដ្ឋ គ្បោរលទោះៗ លដ្ឋ អាស្ស័ 
ោរលគចររបស់គ្ពោះចនោជាលែើរ រលដដ និងរ ហាជាលែើរោំង  គ្តូ្វ
បញ្ាត្តិលៅលដ្ឋ គ្បោរលទោះៗ លដ្ឋ អាស្ស័ នូវលកខណៈប្ែលព្វល់
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រិនគ្តូ្វ (គ្បលហាង) កសិណនិរិត្តជាលែើរោំង  គ្តូ្វបញ្ាត្តិលៅ
លដ្ឋ គ្បោរលទោះៗ លដ្ឋ អាស្ស័ រហាភូត្រូបប្ែលជាអាររោណ៍លទោះៗ 
និងវធីិភាវទលដ្ឋ ចំលព្វោះ ចំប្ណកវត្ថ ប្ែលប្ចកជាគ្បលភទ្ែូចលព្វល 
សូរបីរិនគ្បាកែលដ្ឋ បររត្ថ ប៉ា ប្នតក៏ជាអារោណ៍របស់ចិត្តប្ែលលកើត្
លឡើងលដ្ឋ អាោរប្ែលស្សលម្ចលរបស់បររត្ថ ជាធរ៌ប្ែលគ្តូ្វរន សស
រិត្លឡើង តក់ប្ត្ង កំណត់្លឈាោ ោះ គ្តូ្វលគ្បើនិយ គន  លោកលទ្ើប
លៅថា បញ្ាត្តិ លគ្ព្វោះជាសភាពប្ែលគ្តូ្វសនោត្លឡើង ។ បញ្ាត្តិលនោះ 
លឈាោ ោះថា  ត្ថបបញ្ាត្តិ (បញ្ាត្តិប្ែលែឹងបានលដ្ឋ សទ្ោបបញ្ាត្តិ) ។ 
 (៤១) បញ្ញា បនលត បញ្ាត្តិ បន ទរទរកម្ចោ ទិ្ទលរន 
បរទីិ្បិត, សា វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ  វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ, វជិាម្ចលនន 
 វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ,  វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ, វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ, 
 វជិាម្ចលនន  វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ លចតិ្ ឆ្ពាិោ លហាតិ្ ។ 
 ចំប្ណកសទ្ោបបញ្ាត្តិប្ែលលធាើឱ្យែឹង ត្ថបបញ្ាត្តិនិងសភាវធរ៌ 
ជាបញ្ាត្តិប្ែលលោកសប្រដងលដ្ឋ លឈាោ ោះ រ៊ឺ ទរ (លឈាោ ោះប្ែលបលង្កអ ន
លៅោន់ ត្ថ) និងទរករោ (លឈាោ ោះប្ែលប រគលកំណត់្ទ្ ក) ជាលែើរ, 
សទ្ោបបញ្ាត្តិលទោះម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ វជិាម្ចនបបញ្ាត្តិ (បញ្ាត្តិសប្រដង
 ត្ថប្ែលម្ចនគ្បាកែ) ១  វជិាម្ចនបបញ្ាត្តិ (បញ្ាត្តិសប្រដង ត្ថប្ែល
រិនម្ចនគ្បាកែ) ១ វជិាម្ចលនន វជិាម្ចនបបញ្ាត្តិ (បញ្ាត្តិសប្រដង ត្ថ
ប្ែលរិនម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ  ត្ថប្ែលម្ចនគ្បាកែ) ១  វជិាម្ចលនន-
វជិាម្ចនបបញ្ាត្តិ (បញ្ាត្តិសប្រដង ត្ថប្ែលម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ  ត្ថប្ែលរិន
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ម្ចនគ្បាកែ) ១ វជិាម្ចលននវជិាម្ចនបបញ្ាត្តិ (បញ្ាត្តិសប្រដង ត្ថប្ែល
ម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ  ត្ថប្ែលម្ចនគ្បាកែ) ១  និង វជិាម្ចលនន វជិាម្ចន-
បបញ្ាត្តិ (បញ្ាត្តិសប្រដង ត្ថប្ែលរិនម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ  ត្ថប្ែលរិន
ម្ចនគ្បាែក) ១ ។ 
 (៤២) ត្ត្ថ  ោ បន បររត្ថលត វជិាម្ចនំ រូបលវទ្ទទឹ្ ឯត  
បញ្ញា លបនតិ, ត្ោ ំ វជិាម្ចនបញ្ាត្តិ.  ោ បន បររត្ថលត  វជិាម្ចនំ 
ភូរិបពាតទឹ្ ឯត  បញ្ញា លបនតិ, ត្ោ ំ  វជិាម្ចនបញ្ាត្តីតិ្ បវ ចាតិ្. 
ឧភិននំ បន លវរិសសកវលសន លសសា  ថាការំ ឆ្ឡភិលញ្ញា , ឥត្ថិសលោោ , 
ចកខ វញិ្ញា ណំ, ោជប លតត តិ្ ច លវទិ្ត្ព្វា  ។ 
 បណាដ បញ្ាត្តិោំង   ៦ គ្បោរលទោះ ក៏កន ងោលណា 
(ជនោំង  ) រប្រងបញ្ាត្តិនូវធរ៌ម្ចនរូបនិងលវទ្ទជាលែើរ ប្ែល
ម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ បររត្ថលដ្ឋ បញ្ាត្តិលនោះ កន ងោលលទោះ បញ្ាត្តិលនោះ 
លឈាោ ោះថា វជិាម្ចនបបញ្ាត្តិ ។ ក៏កន ងោលណា (ជនោំង  ) បញ្ាត្តិនូវ
វត្ថ ម្ចនប្ផនែីនិងភនំជាលែើរប្ែលរិនម្ចនគ្បាកែលដ្ឋ បររត្ថលដ្ឋ 
បញ្ាត្តិលនោះ កន ងោលលទោះ បញ្ាត្តិលនោះលោកលៅថា  វជិាម្ចនបបញ្ាត្តិ ។ 
ចំប្ណកបញ្ាត្តិប្ែលលៅសល់ោំង   បណាិ ត្របបីគ្ជាបលដ្ឋ 
 ំណាចក្នោរផសំចូលគន នូវរបស់បញ្ាត្តិោំង ២ តរលំដ្ឋប់ែូចជា
 ភិញ្ញា  ៦ សំលឡងរបស់ស្រសតី ចកខ វញិ្ញា ណ ោជប ត្ត ។ 
 (៤៣)  វចីលោសាន សាលរន        លសាត្វញិ្ញា ណវេិីយ 
           បវតថ ននតរ បបនន-               រលទោា រសស លគចោ ។ 
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            តថ   សាន សាលរន       វញិ្ញា  នតិ ត្លត បរ ំ
          សា ំ បញ្ាត្តិ វលិញ្ា ា     លោកសលងាត្និរោិត ។ 
  ត្ថបបញ្ាត្តិោំង   រប្រងគ្បាកែបទោ ប់ពីោរលកើត្លឡើងរបស់
រលទោា រវេិីចិត្តលទោះ លដ្ឋ ស្សបតរទរបបញ្ាត្តិឯណា ទរបបញ្ាត្តិប្ែល
ជាអាររោណ៍របស់រលទោា រវេិីលទោះ ប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ត្គន កន ងលំដ្ឋប់ក្ន
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់លសាត្វញិ្ញា ណវេិីលដ្ឋ ស្សបតរសំលឡង បណាិ ត្
របបីគ្ជាបថាជាវត្ថ ប្ែលសត្ាលោកសាងលឡើងជាលគ្រឿងពិចារណា ។ 

 
 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ បចា សងគហវភិាលគ ទរ 

 ែាលម្ច បរលិចេលោ ។ 
បរលិចេទ្ទី្ ៨ លឈាោ ោះថា 

បចា សងគហវភិារកន ង ភិធរោត្ថសងគហៈចប់លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 
 
 
 

ឆប់ បរចិ្ឆេទទី ៨ 
  

🖎🕮✍ 
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អបារុតា តេ អមេស្ស ទ្វា រា 
តេ តោេវតតោ  បមុញ្ច ន្ោុ  ស្ទ្ធំ 
ទាវ  ននរពះនិព្វវ នទាងំរ ះរែើករ ើយ  

 សត្វទាងំឡាយណាានរោត្ែបោទ្  

សត្វទាងំឡាយរ ះចូ ែរចេញនូវសទាធ  ចុះ ។ 

   


