
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហ 
បរចិ្ឆេទទី ៩ 

កម្មដ្ឋា នសង្គហវភិាគ 

 

ប្ព្ប និង្ច្រៀបច្រៀង្ច្ដ្ឋយ 

ភិកខ ុញាត្ិធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌ ី

សព្មប់ជាធម្មទាន 
រុទធសករាជ ២៥៦៦ 



 

 

 



 

 

 
 
 

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហៈ 

បរចិ្ឆេទទី ៩ 

កម្មដ្ឋា នសង្គហវិភាគ 
 

 
 

ប្រែ និងរ ៀែរ ៀងរោយ 

ភិកខ ុញាត្ិធច្មម  រុយ សវុត្ថិឌី 

រ្វើរៅវត្តសីត្វន័ (មហាវហិា ) បាត់្ដែំង 
 

( សរាែ់ជា្មមទាន ) 
ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦ 



 

 

ក 
 
 

នាម្អនកជួយរិនតិ្យអកខរាវិរទុធនិង្វាយអត្ថបទ 

6 
    ១- លោកម្ចា ស់គ្រូ ចូឡវរធលម្ចោ  ហ ៊ឺ ជីលៅ សគ្រួលលសចកដី 

    ២- លោកម្ចា ស់គ្រូ កលាណធលម្ចោ  ល ឿន កលាណ សគ្រួលលសចកដី 

   ៣- លោកម្ចា ស់ ញាណសាលោ យ៉ា វ សំល ឿន សគ្រួលលសចកដី 

   ៤- លោកម្ចា ស់ សនតចិលតត  លរន រដ្ឋា  ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៥- លោកម្ចា ស់ ញាណានលទោ  ងួន ភារ ណ ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៦- លោកម្ចា ស់ លរតត ធលទ លរឿន ស៊ឺន ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៧- សារលណរ   ឡ ង ជីវ៉ា            ពិនិត្យ កខោវរិ ទ្ធ 

   ៨- ភិកខ  លោវលិោ ល ោះ សូលវៀត្    វ  ត្ថបទ្ 

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

បរ ិត្តិសាសទ រប្រងជាចំប្ណកប្ែលសំខាន់ក្គ្កប្លង គ្បោរ 
រួ ប្ែលនឹងគំគ្ទ្គ្ពោះព ទ្ធសាសទឱ្យសថិត្លសថរ និងចលគ្រើនរ ងលរឿង
ក្គ្កប្លងលឡើងលៅ កន ង ទរត្ោល ោប់តំងពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់ 
គ្ទ្ង់រលំត់្ខនធបរនិិព្វា នរក លបើគ្ពោះលេោន លេរៈោំង  រិនចាប់ចិត្ត 
កន ងោរសិកាទ្លនោញព ទ្ធវចនៈ និង ែាកថាជាប់ត្គន រកលហើ  
គ្ពោះព ទ្ធសាសទក៏រិនអាចជាប់ត្រហូត្ែល់សពាក្េៃលនោះលទ្ លបើែូលចាន ោះ 
បណាដ រន សសោំង  ប្ែលលកើត្រក កន ងសរ័ លគ្ោ តំងពី
គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធបរនិិព្វា នរក ក៏រិនអាចែឹងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ រិនម្ចន
ឱ្ោសបានសិកាធរ៌កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ោលរិនបានសិកាធរ៌
កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលហើ  ក៏រប្រងប្បរលៅនិ រោប់អានលទ្ធិែក្ទ្ៗ 
ប្ែលរិនប្រនគ្ពោះព ទ្ធសាសទ លធាើឱ្យវែដៈរបស់ប រគលោំង  
លទោះរិនម្ចនទី្បំផ ត្ រួរឱ្យសាដ  យ៉ាងក្គ្កប្លង ែូលចាន ោះោរ
សិកាគ្ពោះបរ ិ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
រលត់្និងឧបា ជាលគ្រឿងរលត់្ក្នធរ៌ោងំ  លទោះ គ្ពោះរហាសរណៈ
ម្ចនគ្បគ្កតី្លព្វលយ៉ាងលនោះ ។ 

កន ងលសៀវលៅគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ១ ែល់បរលិចេទ្ទី្ 
៩ លនោះ ខ្ ំម្ចនលសចកដីគ្ជោះថាា បានលរៀបចំជាលសៀវលៅលនោះលឡើង ក៏អាស្ស័ 
ោរបានសិកាគ្ពោះ 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 ោរ
លរៀបលរៀងលសៀវលៅលនោះ ពិត្ជាម្ចនកំហ សខ សឆ្គងខាោះជាព ំខាន ពី
លគ្ព្វោះជាសាន ក្ែលលើកែំបូងបងអស់របស់ខ្ ំ ខ្ ំសូរទ្ទួ្លោល់កំហ ស
ខ សឆ្គងោំង រាលម្ច៉ាន  ំពីសម្ចន ក់លោក នកសបប រសោំង   
ប្ែលម្ចនបំណងកន ងោរប្កលំ  និងសាថ បទកន ងលពលជាខាង
លគ្ោ ៗ លទ្ៀត្ ។ 

ជាទី្បញ្ា ប់ លដ្ឋ ផលក្នោរខំគ្បឹងប្គ្បងរបស់ខ្ ំ សូរលលើក
លឡើងនូវរហាក សលថាន ក់ធរោោនលនោះ និងប ណយក សលគ្រប់ប្បបយ៉ាង
ប្ែលបានសនសំលហើ កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះ ជាពិលសសប ណយ
ក សលប្ែលសលគ្រចលៅលលើទឹ្កែីព ទ្ធភូរិ ម្ចនគ្បលទ្សឥណាា  

រ 



 

 

លនបា៉ាល ស្សីលង្កា  និងគ្បលទ្សភូម្ច ប្ែលបានលៅលហើ េោីៗ 
លនោះសូរលលើកគ្បលរនចំលព្វោះ 

-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  និងសូរជូនចំលព្វោះ
លោកគ្រូ  រគបណាិ ត្ធម្ចោ ចារយ ប  ត្ សាវងស លោកគ្រូ ធរោបណាិ ត្ 
រស់ ស ផ្ទត្ គ្ពរោំងព ទ្ធបរសិ័ទ្ោំង ស់ សូរបានចំប្ណកប ណយ
ធរោោនលនោះគ្រប់គ្ពោះ ងគគ្រប់គន ក ំបីអាក់ខានលឡើ  ។ 
                                                  សូរ ន លម្ចទ្ទ...................!!! 

 
    បាត់្ែំបង វត្តសីត្វន័ ក្េៃ ៨ ក ើត ប្ខលជសា         ព.ស. ២៥៦៦ 
                                                                                                  រ.ស. 2022 

 
 

  

(វត្តសីត្វន័ (រហាវហិារ) សថិនលៅភូរិគ្ក ញ់   ំកំព ងគ្ពោះ ស្សុកសប្ងា) 

ភកិខ ុញាត្ិធច្មម  រុយ សវុត្ថឌិ ី



 

 

មត្ិកា 
   ល.រ.                                                                  ទំរ័រ 
 ភិធរោត្ថសងគហបាលី .................................................................................... ១ 
ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ ...................................................................................... ៣ 
គថាសងគហទី្ ១ ........................................................................................... ៤ 
សរេភាវទ .................................................................................................. ៥ 
វបិសសទភាវទ .............................................................................................. ៧ 
ករោដ្ឋា ន ......................................................................................................... ៩ 
សរេករោដ្ឋា ន ............................................................................................. ១១ 
ពួកទី្ ១ កសិណ ១០ ...................................................................................១២ 
ពួកទី្ ២  ស ភៈ ១០ ....................................................................................២៥ 
ពួកទី្ ៣  ន សសតិ្ ១០ .................................................................................២៦ 
វជិាា  ៨ រ៊ឺ ..................................................................................................... ៣០ 
ចរណ ១៥ គ្បោរ ....................................................................................... ៣០ 
គ្ពោះសងឃរ ណ ៩ គ្បោរ ............................................................................ ៣៧ 
បពាជិត្និងគ្រហសថប្ែលសលគ្រចជា រ ិផល ............................................. ៣៩ 
ោររកាសីលឱ្យជាអាររោណ៍......................................................................... ៤០ 
ោរបរចិាា រោនជាអាររោណ៍ ......................................................................... ៤៣ 
រ ណរបស់គ្ពោះនិព្វា ន ២៩ គ្បោរ.................................................................. ៤៥ 
ររណៈម្ចន ៤ យ៉ាង .................................................................................... ៥១ 
ពួកទី្ ៤  បបរញ្ញា  ៤ .................................................................................. ៥៧ 

ង 



 

 

ពួកទី្ ៥ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  .................................................................... ៥៩ 
ពួកទី្ ៦ ចត្ ោត្ វវតថ ន ................................................................................ ៦១ 
ពួកទី្ ៧  របូករោដ្ឋា ន ..................................................................................៦២ 
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 អភិធម្មត្ថសង្គហបាល ី

 បរចិ្ឆេទទី ៩ 

កម្មដ្ឋា នសង្គហវិភាគ 

rs 
 

គាថាសង្គហ 

       ១. សរេវបិសសទនំ             ភាវទនរិលត បរ ំ
                   ករោដ្ឋា នំ បវោខ រិ              ទ្ វធិរប ិ ថាការំ ។ 

       ២. ឥទ្ធិវធំិ ទិ្ពាលសាតំ្             បរចិត្តវជិានទ 
                       ប លពានិវសាន សសតិ្         ទិ្ពាចកខូតិ្ បញ្ាោ ។ 
        ៣. ឱ្ភាលសា បីតិ្ បសសទ្ធិ       ធិលម្ចលោខ  ច បរគលហា 
                       ស ខំ ញាណរ បដ្ឋា ន-      រ លបោខ  ច និកនតិ លចតិ្ ។ 

        ៤. ររគំ ផលញ្ា  និព្វា នំ                  បចាលវកខតិ្ បណាិ លត 
                       ហីលន កិលលលស លសលស ច       បចាលវកខតិ្ វន វ ។ 

        ៥. ឆ្ពាិស ទ្ធិកលរលនវ ំ             ភាលវត្លព្វា  ចត្ ពាិលោ 
                       ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ        ទរ រលគគ  បវ ចាតិ្ ។ 

        ៦. ភាលវត្ពាំ បនិលចាវ ំ             ភាវទទ្ា រ ត្តរំ 
                       បែិបត្តិរសសាទំ្            បត្ថ លនតន សាសលនតិ្ ។ 
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៧. ចារតិ្តលសាភិត្វសិាលក លោទ្ល ន 
                          សោធ ភិវ ឌឍបរសិ ទ្ធរ លណាទ្ល ន 
                          នរបវ ហល ន បណិោ  បោន ករប ំ
                           ំ បត្ថិតំ្ បករណំ បរនិិែាិតំ្ តំ្ ។ 

៨. ប លញ្ាន លត្ន វបិ លលន ត្  រូលលសារំ 
                          ធញ្ញា ធិវសរ ទិ្លតទិ្ត្ម្ច  កនតំ 
                          បញ្ញា វោត្រ ណលសាភិត្លជាិភិកខូ 
                          រញ្ានត  ប ញ្ាវភិលវទ្ រងគោ  ។ 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ ករោដ្ឋា នសងគហវភិាលគ ទរ  

នវលម្ច បរលិចេទ្លោ 

ចប់ ភិធរោត្ថសងគហបាលី បរលិចេទ្ទី្ ៩ 
លព្វលលដ្ឋ  ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ ។ 

 

3 
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហវិភាគ 

បរចិ្ឆេទទី ៩ 

កម្មដ្ឋា នសង្គហវិភាគ 

 
នច្ម ត្សស ភគវច្ោ អរហច្ោ សមម សម្ពុទធសស ។ 

 
អារម្ភបទ 

 គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបរលិចេទ្ទី្ ៩ លនោះជាបរលិចេទ្ច ងលគ្ោ  
លព្វលលដ្ឋ ោរបែិបត្តិ ជាផាូវលែើរបីលៅោន់គ្ពោះនិព្វា ន ប្ែលជាធរ៌ 
រលំត់្ទ្ កខ ។ 
         ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះ ោលបានសិកាលហើ  
អាចសរ បព ទ្ធបំណង កន ងព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅោំង ស់របស់គ្ពោះព ទ្ធ ងគ
កន ងន័ បាន ២ គ្បោរ រ៊ឺ បលគ្ងៀនឱ្យសាគ ល់ទ្ កខ និងឱ្យសាគ ល់ធរ៌ប្ែល
រលំត់្ទ្ កខ គ្ពរោំងវធីិបែិបត្តិឱ្យែល់ធរ៌ប្ែលរលំត់្ទ្ កខលទ្ៀត្ផង ។  
 វធីិបែិបត្តិឱ្យែល់ធរ៌ប្ែលរលំត់្ទ្ កខលនោះ លដ្ឋ បរយិ ម្ចន 
២ ផាូវ រ៊ឺ សរេៈ និងវបិសសទ ែូចគថាសងគហ:សប្រដងថា  
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គាថាសង្គហទី ១ 

១. សរេវបិសសទនំ             ភាវទនរិលត បរ ំ
                ករោដ្ឋា នំ បវោខ រិ              ទ្ វធិរប ិ ថាការំ ។ 
 ប្គ្បថា បទោ ប់ ំពីលនោះលៅ ខ្ ំ (គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ) នឹងលព្វលនូវ
ករោដ្ឋា ន សូរបីោំង ២ គ្បោរ រ៊ឺ សរេករោដ្ឋា ន និងវបិសសទករោដ្ឋា ន 
តរលំដ្ឋប់ ។ 
 បានលសចកដីថា គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានសប្រដងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ 
របស់ទររូប លដ្ឋ សភាពជា នតត ធរ៌ និងជាលហត្ ជាផលោក់ទ្ង
គន លដ្ឋ ន័ ក្នបែិចាសរ បាទ្ និងបដ្ឋា នន័ ចប់លហើ  បំណងនឹង
សប្រដងោរបែិបត្តិសរេភាវទ និងវបិសសទភាវទ លែើរបីឱ្យល ើញោរ
សរព័នធគន និងរិនសរព័នធគន រវងសម្ចធិជារួ បញ្ញា  កន ងផាូវបែិបត្តិ
ប្ែលលធាើឱ្យែល់នូវធរ៌ប្ែលរលំត់្ទ្ កខ ។ 
 សរេភាវទ និងវបិសសទភាវទ ប្ែលសប្រដងបែិញ្ញា កន ងគថា
លនោះ ។ 
 ព្វកយថា “ភាវទ” ប្គ្បថា ធរ៌ប្ែលរួរចលគ្រើន រ៊ឺ លធាើឱ្យលកើត្លឡើង
ក ឿ ៗ កន ងសទដ នរបស់ខាួន ែូចវចនត្ថៈថា  

ភាលវត្ព្វា តិ្ = ភាវទ  
 ប្គ្បថា “ធរ៌ប្ែលបណាិ ត្ោងំ   របបីលធាើឱ្យលកើត្លឡើងគ្គ
ែំបូងនិងគ្គលគ្ោ ៗ ឱ្យជាប់ត្គន ជានិចា រហូត្ែល់ចលគ្រើនលឡើង 
ធរ៌លនោះលឈាោ ោះថា “ភាវទ” ។ 
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 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ ភាលវត្ព្វា  ប នបប នំ វលឌឍត្ព្វា តិ្ = ភាវទ 
 ប្គ្បថា ធរោជាតិ្ណា ប្ែលប រគល ប់រឱំ្យចលគ្រើន ែូលចាន ោះ 
ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា “ភាវទ” ។ 
 

ភាវនាមន ២ យ៉ា ង្ 
 ១. សរេភាវទ  រ៊ឺ ោរសរាឹងអាររោណ៍ លែើរបីឱ្យចិត្តសៃប់
ចាកកិលលសនីវរណៈ ។ 
 ២. វបិសសទភាវទ រ៊ឺ ោរសរាឹងអាររោណ៍ លែើរបីឱ្យែឹងលហត្ 
ផលរបស់សភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្ ។ 
 

១. សម្ថភាវនា 
 សរេភាវទ រ៊ឺ ោរសរាឹងអាររោណ៍ លែើរបីឱ្យចិត្តតំងមំ្ចលៅ
កន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ  និងអាចលធាើឱ្យកិលលសនីវរណៈសៃប់រម្ចៃ ប់បាន ។ 
 ព្វកយថា «សរេ» ប្គ្បថា សៃប់ ម្ចនលសចកតី ៣ គ្បោរ រ៊ឺ  
 (១) សៃប់ចាកកិលលសនីវរណៈ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
  កិលលលស សលរតី្តិ្ = សរលថា  ធរោជាតិ្ណា លធាើឱ្យកិលលស 
ម្ចនោរឆ្នោនីវរណៈជាលែើរសៃប់ ែូលចនោះ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
សរេ បានែល់ សម្ចធិ រ៊ឺ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ង
រហាក សលចិត្ត ៨ និងរូបាវចរបឋរជានក សលចិត្ត ១ ។ 
 (២) សៃប់តំងម្ចំលៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ  ម្ចនវចនត្ថៈថា 
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 ចិត្តំ សលរតី្តិ្ = សរលថា  
 ធរោជាតិ្ណាលធាើឱ្យចិត្តប្ែលបានទ្ទួ្លអាររោណ៍លគ្ចើនយ៉ាង
សៃប់ និងតំងម្ចំកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ  ែូលចនោះ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
សរេៈ បានែល់ សម្ចធិ រ៊ឺ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ង
រហាកិរយិចិត្ត ៨ ឬរូបាវចរបឋរជានកិរយិ ១ ប្ែលជាចិត្តរបស់
គ្ពោះ រហនត ។ 
 វចនត្ថៈលនោះ សំលៅ ក ចំលព្វោះធរោជាតិ្ប្ែលលធាើឱ្យចិត្តតំងម្ចំ
លៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ  លដ្ឋ រិនគ្តូ្វលធាើកិចាកន ងោរលធាើឱ្យកិលលស-
នីវរណៈសៃប់ លគ្ព្វោះគ្ពោះ រហនតោំង   ស់កិលលសលហើ  ។ 
 (៣) សៃប់ចាក ងគឈានគ្បលភទ្លគ្គត្គ្គត្ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 វតិ្ោា ទិ្ ឱ្ រកិធលរោ សលរតី្តិ្ = សរលថា 
 ធរោជាតិ្ណា ប្ែលលធាើឱ្យ ងគឈានគ្បលភទ្លគ្គត្គ្គត្ម្ចន
វតិ្កាៈជាលែើរ សៃប់ រ៊ឺ លោះវតិ្កាៈបាន ែូលចាន ោះ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា 
សរេៈ បានែល់ សម្ចធិ រ៊ឺ ឯករគតលចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ង
ទ្ តិ្ ជានក សល ឬកិរយិជាលែើរ រហូត្ែល់បញ្ា រជានក សល 
ឬកិរយិ ។ 
 

សម្ថៈរីរព្បការ 
 ោរលធាើចិត្តឱ្យសៃប់តំងម្ចំលៅកន ងអាររោណ៍ប្ត្រួ  និងលធាើចិត្ត
ឱ្យសៃប់ចាកកិលលសនីវរណៈលទោះ អាចប្ចកបានជា ២ គ្បោរ រ៊ឺ  
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 ១. បរតិ្តសរេ សលំៅ ក ោរចលគ្រើនសរេភាវទរបស់ប រគល
ប្ែលលៅរិនោន់ចូលែល់ឧបចារភាវទលទោះ លឈាោ ោះថា បរតិ្តសរេៈ 
លគ្ព្វោះកន ងខណៈលទោះម្ចនប្ត្រហាក សល ឬរហាកិរយិជវនៈលកើត្
លឡើងប៉ា លណាណ ោះ  ងគឈានប្ែលគ្បកបក៏លៅម្ចនកម្ចា ំងលខា  ។ 
 ២. រហរគត្សរេ សំលៅ ក ោរចលគ្រើនសរេភាវទរបស់
ប រគលប្ែលចូលែល់ បបទភាវទ រ៊ឺ ចូលែល់រហរគត្ឈាន លឈាោ ោះថា 
រហរគត្សរេៈ លគ្ព្វោះកន ងខណៈលទោះរហរគត្ក សល ឬរហរគត្កិរយិ
ប៉ា លណាណ ោះប្ែលលកើត្លឡើង និង ងគឈានប្ែលគ្បកបជារួ រហរគត្
ចិត្តោំងលទោះ ក៏ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងអាចចូលលៅសរាឹងកន ងអាររោណ៍សរេៈ
យ៉ាងស ប់សួន និង ងគឈានប្ែលគ្បកបជារួ រហរគត្ចិត្តលទោះក៏
ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង អាចគ្របសងាត់្នីវរណៈបានលដ្ឋ វកិខរភនបបហាន ។ 
 

២. វិបសសនាភាវនា 
 វបិសសទភាវទ ជាោរចលគ្រើនបញ្ញា  រហូត្ល ើញទររូបលដ្ឋ 
អាោររិនលទ្ៀងជាទ្ កខ ជា នតត  ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 រូបាទិ្អាររោលណស  បញ្ាត្តិយ ច និចា ស ខ  ត្ត ស ភ 
សញ្ញា   ច វលិសលសន ទររូបភាលវន វ  និចាា ទិ្អាោលរន វ 
បសសតី្តិ្ = វបិសសទ  
 ធរោជាតិ្ណា រប្រងល ើញចាស់កន ងអាររោណ៍លផសងៗ ម្ចន
រូបាររោណ៍ជាលែើរ លដ្ឋ សភាពជាទររូបប្ែលពិលសសលចញពី
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បញ្ាត្តិ និងរប្រងល ើញចាស់កន ងអាររោណ៍លផសងៗ ម្ចនរូបាររោណ៍
ជាលែើរ លដ្ឋ អាោរជា និចាៈ ទ្ កខៈ  នត្តៈ  ស ភៈ ប្ែលពិលសស
លចញពីនិចាសញ្ញា វបិោា ស ស ខសញ្ញា វបិោា ស  ត្តសញ្ញា វបិោា ស 
ស ភសញ្ញា វបិោា ស ែូលចាន ោះ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា វបិសសទ 
បានែល់ បញ្ញា លចត្សិកកន ងរហាក សល ឬរហាកិរយិ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ បញ្ា កខលនធស  វវិលិធន  និចាា ទិ្អាោលរន បសស-
តី្តិ្ = វបិសសទ 
 ធរោជាតិ្ណា រប្រងល ើញចាស់កន ងខនធ ៥ លដ្ឋ គ្បោរលផសង  ៗ
ម្ចន និចាំ ទ្ កខំ  នតត  ែូលចាន ោះ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា វបិសសទ 
បានែល់បញ្ញា លចត្សិកប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សល ឬរហាកិរយិ ។ 
 

វិបសសនា ៣ ព្បការ 
 បញ្ញា ប្ែលល ើញទររូបថារិនលទ្ៀង ជាទ្ កខ ជា នតត លនោះ 
រប្រងបានកន ងឱ្ោស ៣ យ៉ាងរ៊ឺ  
 ១. សង្កខ របររិគណហ នកវបិសសទ បានែល់ វបិសសទបញ្ញា
កំណត់្ែឹងសង្កខ រធរ៌ រ៊ឺ ទររូប លដ្ឋ សភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ ។ 
 ២. ផលសម្ចបត្តិវបិសសទ បានែល់ វបិសសទបញ្ញា របស់
គ្ពោះ រ ិប រគលប្ែលជាលហត្ ឱ្យចូលែល់ផលសម្ចបត្តិ ។ 
 ៣. និលោធសម្ចបត្តិវបិសសទ បានែល់ វបិសសទបញ្ញា របស់
គ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនតប្ែលបានសម្ចបត្តិ ៨ ប្ែលលគ្បើកន ងោរ 
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ចូលនិលោធសម្ចបត្តិ ។ 

កម្មដ្ឋា ន 
 ព្វកយថា ករោដ្ឋា ន ប្គ្បថា ជាទី្តំងក្នោរចលគ្រើនសរេៈនិង
វបិសសទ ប្ចកបទ្បាន ២ បទ្ រ៊ឺ 
 ករោ ប្គ្បថា ោរលធាើ ។ 
 ឋាន ប្គ្បថា ជាទី្តំង ។ 
 ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 កិរយិ = ករោំ ោរលធាើ លឈាោ ោះថា «ករោ» ។ 
 តិ្ែាតិ្ ឯតថ តិ្ = ឋានំ 
 ោរចលគ្រើនសរេៈ និងវបិសសទ រប្រងតំងលៅកន ងអាររោណ៍
ម្ចនកសិណជាលែើរ ឬទររូប ែូលចាន ោះ អាររោណ៍ម្ចនកសិណជាលែើរ 
ឬទរ ូប លទ្ើបលឈាោ ោះថា ឋាន ។ 
 

ច្សឆកដីរបសក់ម្មដ្ឋា ន ២ ព្បការ 
 ១. អាររោណករោដ្ឋា ន បានែល់ អាររោណ៍របស់សរេៈ ម្ចន
កសិណជាលែើរ និងអាររោណ៍របស់វបិសសទ ម្ចនលត្ភូរិកសង្កខ រធរ៌ រ៊ឺ 
ទររូបប្ែលលកើត្លៅកន ងភូរិោំង ៣ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 ករោសស ឋានំ = ករោដ្ឋា នំ 
 អាររោណ៍ប្ែលជាទី្តំងក្នោរចលគ្រើនសរេៈនិងវបិសសទ 
លឈាោ ោះថា ករោដ្ឋា ន ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 10 - 

 ២. អាររោណិកភាវទករោដ្ឋា ន រ៊ឺ ធរ៌ប្ែលសរាឹងអាររោណ៍ 
បានែល់ លសចកដីពាយរ កន ងោរចលគ្រើនសរេៈនិងវបិសសទ ប្ែល
លកើត្លឡើងរ នៗ ម្ចនវចនត្ថៈថា 
 ករោសសឋានំ = ករោឋានំ 
 លសចកដីពាយរប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ ជាទី្តំងរបស់លសចកដី
ពាយរប្ែលលកើត្លឡើងលគ្ោ ៗ លទោះលឈាោ ោះថា ករោដ្ឋា ន ។ 
 បានលសចកដីថា លសចកដីពាយរប្ែលលកើត្លឡើងគ្គលគ្ោ  ៗ 
លនោះ បានទ្ទួ្លលសចកដីពាយរប្ែលលកើត្លឡើងលហើ កន ងខណៈរ ន  ៗ
ប្ែលជាប់ត្គន រកលទោះឯងជាទី្តំង ែូលចាន ោះ លសចកដីពាយរប្ែល
លកើត្លឡើងរ នៗ លទោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា អាររោណិកភាវទករោដ្ឋា ន ។ 
 រួរលសចកដីថា អាររោណ៍របស់សរេៈនិងវបិសសទ ម្ចនកសិណ
ជាលែើរ និងទររូបជាតួ្ករោដ្ឋា ន ។ 
 លសចកដីពាយរប្ែលលកើត្រ នៗ ជាប់ត្គន ជាលំដ្ឋប់ក៏លឈាោ ោះ
ថា ករោដ្ឋា ន ែូលចាន ោះ ករោដ្ឋា ន លទ្ើបគ្បកបលដ្ឋ ធរ៌ោំងពីរគ្បោរ រ៊ឺ 
ជាអាររោណធរ៌ ឧបម្ចែូចតួ្លោខ ន ជារួ អាររោណិកធរ៌ ឧបម្ច
ែូច នកលរើលលោខ ន កន ងរូលែីោសប្រដងវចនត្ថៈរបស់ ករោដ្ឋា ន ថា  
 ករោលរវ វលិសសាធិររសស ឋាននតិ = ករោដ្ឋា នំ (វ) 
 កលរោ ភាវទ រលព្វា  ឋាននតិ = ករោដ្ឋា នំ 
 ោរលធាើប្ែលជាលហត្ ក្នោរបានសលគ្រចឈាន ររគ ផល និព្វា ន 
ប្ែលជាធរ៌ពិលសស ែូលចាន ោះលទ្ើប លឈាោ ោះថា ករោដ្ឋា ន ។ 
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 រា៉ាងលទ្ៀត្ លសចកដីពាយរចលគ្រើនកន ងោរលធាើោំងពីរយ៉ាងលនោះ 
ជាលហត្ ក្នោរឱ្យសលគ្រច ឈាន ររគ ផល និព្វា ន លឈាោ ោះថា ករោដ្ឋា ន ។ 
 តរវចនត្ថៈោំងពីរន័ លនោះ សប្រដងថា ោរចលគ្រើនសរេៈ 
និងវបិសសទោំងពីរយ៉ាងលនោះ លឈាោ ោះថា ករោដ្ឋា ន លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យ នក
ចលគ្រើនបានសលគ្រច ឈាន ររគ ផល និព្វា ន ។ 
 តរគថាែូចលព្វលលហើ នឹងសប្រដងករោដ្ឋា នតរលំដ្ឋប់ រ៊ឺ 
សប្រដងសរេករោដ្ឋា នរ នលហើ លទ្ើបសប្រដងវបិសសទករោដ្ឋា នត្លៅ
តរលំដ្ឋប់ ។ 

សម្ថកម្មដ្ឋា ន 
 កន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលី សប្រដងអាររោណ៍របស់សរេករោ-
ដ្ឋា ន ម្ចន ៧ ពួក ៤០ យ៉ាងទ្ កែូលចនោះរ៊ឺ 
 ត្ត្ថ សរេសងគលហ តវ ទ្ស កសិណានិ, ទ្ស  ស ភា, 
ទ្ស  ន សសតិ្លយ, ចត្លសា  បបរញ្ញា លយ, ឯោ សញ្ញា , ឯកំ 
វវតថ នំ, ចតត លោ អារ បា លចតិ្ សត្តវលិធន សរេករោដ្ឋា នសងគលហា។ 
 ប្គ្បថា កន ងសរេករោដ្ឋា នលនោះ របបីគ្ជាបោរ ួបរួរអាររោណ៍ 
របស់សរេករោដ្ឋា ន លដ្ឋ ប្ចកលចញជា ៧ ពួករ នែូលចនោះរ៊ឺ 
 កសិណ ១០  ស ភ ១០  នុសសតិ្ ១០  បបរញ្ញា  ៤ 
បែិកូលសញ្ញា  ១ ចត្ ោត្ រនសិោរ ១  រូបករោដ្ឋា ន ៤ ។ 
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 បានលសចកដីថា កន ងោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន ឬសរេភាវទ
លទោះ ម្ចនអាររោណ៍សគ្ម្ចប់សរាឹង ប្ែលលៅថា សរេករោដ្ឋា ន
លទោះ ម្ចន ៧ ពួក ោលលព្វលលដ្ឋ អាររោណ៍ម្ចន ៤០ យ៉ាងរ៊ឺ 
 ពួកទី្ ១ កសិណ ១០ 
 ពួកទី្ ២  ស ភ ១០ 
 ពួកទី្ ៣  នុសសតិ្ ១០ 
 ពួកទី្ ៤  បបរញ្ញា  ៤ 
 ពួកទី្ ៥ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ១ 
 ពួកទី្ ៦ ចត្ ោត្ វវដ្ឋា នៈ ១ 
 ពួកទី្ ៧  រូបករោដ្ឋា ន ៤ ។ 
 

រួកទី ១ កសណិ ១០ 
 ព្វកយថា កសិណ ប្គ្បថា ោំង ស់ បានលសចកដីថា  នកប្ែល
សរាឹងកសិណ គ្តូ្វសរាឹង ងគកសិណទូ្លៅោំង ស់ ។ 
 កន ងបររត្ថទី្បនីែីោ សប្រដងថា 
  លសសផរតិ្ពាលែាន កសិណំ 
 លឈាោ ោះថា កសិណ លដ្ឋ  ត្ថថា ជាវត្ថ ប្ែលរបបីផា ឱ្យ
ទូ្លៅលដ្ឋ រិនម្ចនសល់ ។ 
 កសិណម្ចន ១០ យ៉ាង កន ងកសិណណារួ លនោះ ោលសរាឹង
ជាអាររោណ៍លហើ  នឹងលធាើឱ្យចិត្តតំងម្ចំជារួ អាររោណ៍ និងលធាើឱ្យ
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ភូត្កសិណ៤ 

វណណកសិណ ៤ 

កិលលសនីវរណៈសៃប់រម្ងា ប់ អាចលធាើឈានចិត្តឱ្យលកើត្លឡើងតំងពី
បឋរជានជាលំដ្ឋប់លៅរហូត្ែល់បញ្ា រជានបាន ។ 
 

កសណិ ១០ យ៉ា ង្គ ឺ

១. បឋវកីសិណ បានែល់ ែី 
២. អាលបាកសិណ បានែល់ ទឹ្ក             
៣. លត្លជាកសិណ បានែល់ លភាើង 
៤. វលយកសិណ បានែល់ ខយល់ 
៥. នីលកសិណ បានែល់ ពណ៌លខៀវ 
៦. បីត្កសិណ បានែល់ ពណ៌លលឿង 
៧. លោហិត្កសិណ ពណ៌គ្កហរ 
៨. ឱ្ោត្កសិណ បានែល់ ពណ៌ស 
៩. អាោសកសិណ បានែល់ ទី្លហលលហវ 
១០. អាលោកកសិណ បានែល់ ពនា៊ឺ ។ 
 

១. បឋវីកសណិ 
 បឋវកីសិណ បានែល់ ែីប្ែលម្ចនសាថ នជារងាង់រូល លដ្ឋ 
ចាត់្លធាើលឡើងជាែួងកសិណខាោះ ឬជាែីប្ែលម្ចនបររិណា លរូល តរ
ធរោជាតិ្ប្ែលម្ចនលហើ លដ្ឋ រិនបានចាត់្លធាើលឡើងលឡើ  និងជា
ខាន ត្តូ្ចឬធំ តរសររួរែល់ោរសរាឹងឱ្យទូ្លៅគ្ពរៗ គន របស់ 
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គ្ពោះលយគវចរលទោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា 
 បឋវ ីល វ កសិណនតិ = បឋវកីសិណំ 
 ប្គ្បថា ែីប្ែលម្ចនសាថ នរូលលទោះ ជាែីប្ែលគ្តូ្វសរាឹងឱ្យ
ទូ្លៅគ្ពរៗ គន  ។ 
 បានលសចកដីថា ែីប្ែលលគ្បើសរាឹងជាែួងកសិណលទោះ គ្ពោះលយ-
គវចរគ្តូ្វសរាឹងឱ្យសពា រិនប្រនសរាឹងលដ្ឋ ចំលព្វោះចំប្ណកណា
រួ លឡើ  លដ្ឋ ម្ចត់្ថា ប្ភនកសរាឹង ចិត្តនឹក បរកិរោថា បឋវ ីៗ  លដ្ឋ 
ភាវទចិត្ត លទ្ើបលឈាោ ោះថា បឋវកីសិណ ។ 
 ោរលធាើ ងគកសិណ ឬែួងកសិណលទោះ គ្តូ្វរកែីពណ៌ រ ណ
ប្ែលម្ចនភាពសអិត្លោរគ្បម្ចណ  កវត្ថ កខាក់លផសងៗ លចញឱ្យ ស់ 
លហើ  ករកោ ជារួ ទឹ្កគ្ចបាច់រហូត្ែីលទោះហោត់្លអលហើ  
ក៏លធាើឱ្យជាវង់រូល ធំគ្បម្ចណ ១ ចំអារ ៤ ោន ប់ លធាើក្ផោឱ្យោបលសោើគន  ។ 
 ោលលធាើ ងគកសិណលរៀបរ លហើ  របបីប្សាងរកសាថ នទី្សាៃ ត់្ 
តំង ងគកសិណទ្ កចំលព្វោះរ ខ លដ្ឋ រិនឱ្យខពស់លពក ឬោបលពកពី
គ្កប្សប្ភនករបស់ខាួនប្ែល ងគ  សម្ចធិ និង ងគ  ឃ្លា ត្ឆ្ងៃ  ពី ងគ
កសិណកន ងហត្ថបាសគ្បម្ចណ ២ ហត្ថ ១ ចំអារ ។ 
 លធាើចិត្តឱ្យនឹងធឹងកន ងោរសរាឹង ងគកសិណ លហើ លបើកភ្នែក
សរាឹងលរើលយ៉ាងធរោត គ្ពរោំងម្ចត់្បរកិរោថា បឋវ ីៗ  ឬែីៗ 
ជាក ឿ ៗ លៅ លែើរបីឱ្យចំា ងគកសិណប្ែលសរាឹងលទោះ ោរបិទ្ប្ភនក
លទោះ លធាើបានគ្គខាោះៗ លែើរបីសលងាត្ពិនិត្យ និរិត្តរបស់ ងគកសិណថា 
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នឹងស ប់សួនជារួ ចិត្តឬលៅ បរកិរោែូលចនោះក ឿ ៗ លៅ រហូត្ែល់
ឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើង លរឿងរបស់និរិត្តនិងសម្ចធិនឹងបានលព្វល
ត្លៅ ។ 
 សគ្ម្ចប់ែីប្ែលម្ចនបររិណា លរូលតរធរោជាតិ្លហើ  លដ្ឋ 
រិនគ្តូ្វលធាើលឡើងែូចលព្វលលហើ ខាងលែើរ សំលៅ ក នកប្ែលែល់
គ្ពរលដ្ឋ ឧបនិសស័  រ៊ឺ ម្ចនបាររីប្ែលោា ប់បាន ប់ររំូបជានរក
លហើ ពីភពរ នជិត្ៗ នឹងភពលនោះ លដ្ឋ ោរសរាឹងបឋវកីសិណ
លទោះ ។ 
 គ្គរកកន ងភពលនោះ ោលបានរកល ើញែីប្ែលម្ចន បររិណា ល
រូល ែូចជាល ើញោនស្សូវជាវង់រូល លហើ ក៏សរាឹងគ្ពរលដ្ឋ 
បរកិរោថា បឋវ ីៗ  គ្តឹ្រប៉ា លណណោះ បឋវកីសិណក៏គ្បាកែលៅកន ងចិត្ត 
ប្ែលលៅថា ជាឧរគហនិរិត្ត ោលបានឧរគហនិរិត្តលហើ  ក៏សរាឹង
ឧរគហនិរិត្តលទោះត្លៅ រហូត្បានបែិភារនិរិត្ត និងបានរូបជាន ។ 

 
២. អាច្បាកសណិ 

 អាលបាកសិណ បានែល់ ទឹ្ក ប្ែលែងដ្ឋក់បាគ្ត្ ដ្ឋក់ផតិល 
ឬភាជនៈែក្ទ្ណាប្ែលម្ចនកណាដ ប់ម្ចត់្ ទំ្ហំគ្បម្ចណ ១ ចំអារ 
៤ ធ្នែ ប់ រកទឹ្កប្ែលសាអ ត្គ្បាសចាកវត្ថ ប្ែលោ ឡំគន  ដ្ឋក់ឱ្យ
លពញលសោើកណាដ ប់ម្ចត់្ភាជនៈលទោះ តំងទ្ កកន ងទី្ប្ែលសរាឹង ឱ្យ
ឃ្លា ត្ពីខាួនគ្បម្ចណ ២ ហត្ថ ១ ចំអារ លោរសរាឹងបានចាស់ គ្ពរ
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ោំងបរកិរោថា អាលបាៗ ឬទឹ្កៗ រហូត្បានឧរគហនិរិត្ត ោលឧរគហ-
និរិត្តលទោះគ្បាកែលហើ ក៏សរាឹងឧរគហនិរិត្តលទោះត្លៅរហូត្បាន
បែិភារនិរិត្ត និងបានរូបជាន ។ 
 សគ្ម្ចប់ នកែល់គ្ពរលដ្ឋ ឧបនិសស័  ោា ប់បានរូបជាន
រកលហើ ពីភពរ នជិត្ៗ ភពលនោះ លដ្ឋ អាស្ស័ ោរសរាឹងអាលបា-
កសិណលទោះ ោលបានល ើញទឹ្កកន ងស្សោះ ឬកន ង ណដូ ង គ្តឹ្រប្ត្
សរាឹងលរើលគ្ពរោំងបរកិរោថា អាលបាៗ ឬទឹ្កៗ ឧរគហនិរិត្តក៏គ្បាកែ
បាន រិនគ្តូ្វអាស្ស័ ោរសរាឹងទឹ្កកន ងភាជនៈ ោលឧរគហនិរិត្ត
គ្បាកែលហើ  ក៏សរាឹងប្ត្ឧរគហនិរិត្តប្ែលខាួនបានលហើ លទោះត្លៅ 
រហូត្បានបែិភារនិរិត្ត និងបានរូបជានែូចគន  ។ 
 

៣. ច្ត្ច្ជាកសណិ 
 លត្លជាកសិណ បានែល់ លភាើង គ្តូ្វលរៀបចំលធាើ ងគកសិណលឡើង 
លដ្ឋ លរៀបចំរកលមោ សៃួត្ឬឧសរកែ ត្លភាើងឱ្យលឆ្ោះលឡើង លហើ លទ្ើប
 កកលនោលប្ផង បនោោះប្សបកឬបនោោះវត្ថ ប្ែលលចាោះជាគ្បលហាងទំ្ហំ
គ្បម្ចណ ១ ចំអារ ៤ ោន ប់រកតំងទ្ កខាងរ ខ គ្ត្ង់ភនក់លភាើងប្ែល
លគ្បើសគ្ម្ចប់សរាឹង គ្តូ្វសរាឹងចំលព្វោះ ណាដ ត្លភាើង ក ំពិចារណាពណ៌
របស់លភាើង  ងាត់្ឧស លផោះ ប្ផសងលភាើង ឬកលដដ របស់លភាើងលទោះ គ្ពរ
ោំងបរកិរោថា លត្លជាៗ ឬលភាើងៗ រហូត្បានឧរគហនិរិត្ត ោល
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ឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ  ក៏សរាឹងឧរគហនិរិត្តលទោះត្លៅ រហូត្
បានបែិភារនិរិត្ត និងបានរូបជាន ។ 
 សគ្ម្ចប់ នកប្ែលែល់គ្ពរលដ្ឋ ឧបនិសស័  រ៊ឺ ម្ចនប ណយ
បាររីជាប់ោក់ទ្ងនឹងោរបានរូបជានរកលហើ ពីភពរ ន ជិត្នឹង
ភពលនោះ លដ្ឋ អាស្ស័ ោរសរាឹងលត្លជាកសិណលទោះ ។ 
 ោលបានល ើញ ណាដ ត្លភាើងលទ្ៀន ឬចលងាៀង លភាើងកន ងចរង្កា ន 
កន ងកប្នាងែ ត្បាគ្ត្ លភាើងលឆ្ោះផោោះ លឆ្ោះក្គ្ពណារួ  គ្តឹ្រប្ត្សរាឹង
លរើល គ្ពរោំងបរកិរោថា លត្លជាៗ ឬលភាើងៗ ឧរគហនិរិត្តក៏គ្បាកែ
លឡើងបាន លហើ សរាឹងឧរគហនិរិត្តលទោះត្លៅ រហូត្បានបែិភារ-
និរិត្ត និងបានរូបជានែូចគន  ។ 
 

៤. វាច្យកសណិ 
 វលយកសិណ បានែល់ ខយល់ធរោតលទោះឯង លដ្ឋ 
អាស្ស័ ោរល ើញនិងោរព្វល់គ្តូ្វ លទ្ើបលធាើោរសរាឹងនិងបរកិរោ
បាន ែូចជាោលល ើញច ងលឈើ សាឹកលឈើកលគ្រើកលយលលៅរក 
ឬសរក្សសក់ប្ែលគ្តូ្វខយល ់ ឬកន ងខណៈប្ែលខយល់ផ្ទត់្គ្តូ្វគ្ត្ង់
ោ ខណៈលទោះក៏លធាើោរសរាឹងលរើលោរកលគ្រើករបស់ច ងលឈើ សាឹក
លឈើ ច ងសក់ ឬោរែឹងសរផសស ឬខយល់រកប៉ាោះគ្តូ្វោ ណារួ 
គ្ពរោំងបរកិរោថា វលយៗ ឬខយល់ៗ ក ឿ ៗ រហូត្ឧរគហនិរិត្ត
នឹងគ្បាកែលឡើង ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ  ក៏សរាឹង
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និរិត្តប្ែលខាួនបានលទោះត្លៅ រហូត្បានបែិភារនិរិត្ត និងបាន
រូបជាន ។ 
 ឧរគហនិរិត្ត និងបែិភារនិរិត្តរបស់វលយកសិណលទោះ ម្ចន
លកខណៈស្សលែៀងចំហា ទឹ្ក ទឹ្កោា ក់ ឬប្ផសង ័ពោ ប្ែលល ើងោា ប់
ល ើញលទោះឯង ប្ត្ឧរគហនិរិត្តលទោះម្ចនសភាពញាប់ញ័រ ចំប្ណក
បែិភារនិរិត្តលទោះ ម្ចនសភាពតំងម្ចំរិនញាប់ញ័រ សៃប់លសៃៀរ
ែូចរូបភាពែូលចាន ោះ ។ 
 ោរលធាើវលយកសិណលឡើងជាពិលសសរប្រងរិនម្ចន គ្តូ្វអាស្ស័ 
ខយល់តរធរោជាតិ្  នកសរាឹងអាររោណ៍នឹងែល់គ្ពរលដ្ឋ ឧបនិសស័  
ឬរិនែល់គ្ពរកដី គ្តូ្វោន់ កនិរិត្តពីខយល់ធរោជាតិ្ែូចគន លទោះឯង ។ 

 
៥. នីលកសណិ 

 នីលកសិណ បានែល់ ពណ៌លខៀវ  នកប្ែលគ្បាថាន ចលគ្រើន
នីលកសិណ លបើជា នកែល់គ្ពរលដ្ឋ ឧបនិសស័  រ៊ឺ ប ណយបាររីប្ែល
ោា ប់បានរូបជានរកលហើ  ពីភពរ នជិត្នឹងភពលនោះ លដ្ឋ អាស្ស័ 
ោរសរាឹងនីលកសិណ ។ 
 ល ោះរកកន ងបចា បបននភពលនោះ ោលល ើញសាឹកលឈើ ផ្ទា លឈើ
ពណ៌លខៀវ ឬសំពត់្ពណ៌លខៀវ ប្កវរណីពណ៌លខៀវ ឬវត្ថ លផសងៗ ណា
រួ ប្ែលម្ចនពណ៌លខៀវលហើ  ក៏សរាឹងលរើល គ្ពរោំងបរកិរោថា 
នីលំៗ ឬពណ៌លខៀវៗ ប៉ា លណាណ ោះ ឧរគហនិរិត្តក៏គ្បាកែលឡើងបាន 
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ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ  គ្តូ្វសរាឹងឧរគហនិរិត្តប្ែលខាួន
បានរកលហើ លទោះត្លៅ រហូត្បានបែិភារនិរិត្ត និងបានរូបជាន ។ 
 លបើរិនោា ប់ម្ចនប ណយបាររីពីភពរ នៗ តរប្ែលលព្វលលហើ  
គ្តូ្វលធាើ ងគកសិណលឡើងែូលចនោះ  
 លរៀបចំរកផ្ទា ពណ៌លខៀវ ែូចផ្ទា  ញ្ា ័ន ផ្ទា ឧបបលលខៀវជាលែើរ 
ឬសំពត់្លខៀវ វត្ថ ប្ែលម្ចនពណ៌លខៀវណារួ លស្សចប្ត្ល ើញថា
សររួរ លបើនឹងលគ្បើផ្ទា លឈើក៏គ្តូ្វទំ កផ្ទា លឈើលទោះរកដ្ឋក់លជើង
ព្វន ផតិល គ្ប ប់ បាគ្ត្ ឬភាជនៈ ដ្ឋក់ផ្ទា លឈើឱ្យលពញលសោើកណាដ ប់
ម្ចត់្ភាជន៍ប្ែលម្ចនទំ្ហំគ្បម្ចណ ១ ចំអារ ៤ ោន ប់ ។ 
 ោលនឹងលគ្បើសំពត់្ ក៏គ្តូ្វលគ្បើសំពត់្លខៀវ ឬគ្កដ្ឋសពណ៌
លខៀវជាលែើរ គ្តូ្វ ករកោត់្ជាវង់រូល ទំ្ហំគ្បម្ចណ ១ ចំអារ ៤ 
ោន ប់ លហើ ទំ កលៅភាា ប់នឹងជញ្ញា ំង តំងទ្ កកន ងលំដ្ឋប់ប្ខសប្ភនក 
ឱ្យឃ្លា ត្ពីខាួនជាហត្ថបាស រ៊ឺ ២ ហត្ថ ១ ចំអារ សរាឹងលរើល គ្ពរ
ោំងបរកិរោរហូត្ឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើង ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែ
លឡើងលហើ  គ្តូ្វសរាឹងឧរគហនិរិត្តត្លៅ រហូត្បានបែិភារនិរិត្ត 
និងបានរូបជាន ។ 
 

៦. បីត្កសណិ 
 បីត្កសិណ បានែល់ ពណ៌លលឿង ជាអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ។ 
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៧. ច្ោហតិ្កសណិ 
 លោហិត្កសិណ បានែល់ ពណ៌គ្កហរ ជាអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ។ 

 
៨. ឱទាត្កសណិ 

 ឱ្ោត្កសិណ បានែល់ ពណ៌សជាអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ។ 
 វណណកសិណោំង ៣ លនោះលបើជា នកប្ែលម្ចនឧបនិសស័  រ៊ឺ 
ម្ចនប ណយបាររីប្ែលោា ប់បានរូបជានរកលហើ  ពីភពរ នជិត្នឹង
ភពលនោះ លដ្ឋ អាស្ស័ ោរសរាឹងកសណិណារួ កន ង ៣ យ៉ាងលនោះ ។ 
 ល ោះរកកន ងបចា បបននភពលនោះ បានរកល ើញផ្ទា លឈើ ល ើញ
សំពត់្ ឬវត្ថ ណារួ ប្ែលជាពណ៌លលឿង ពណ៌គ្កហរ ឬពណ៌ស 
លហើ ក៏សរាឹងលរើលគ្ពរោំងបរកិរោថា បីត្កំៗ ឬពណ៌លលឿង  ៗ
លោហិត្កំៗ ពណ៌គ្កហរៗ ឬ ឱ្ោតំ្ៗ ពណ៌សៗ គ្តឹ្រប្ត្ប៉ា លណណោះ 
ឧរគហនិរិត្តក៏គ្បាកែលឡើងបាន ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ  
ក៏សរាឹងឧរគហនិរិត្តលទោះត្លៅ រហូត្បានបែិភារនិរិត្ត និងបាន
រូបជាន ។ 
 លបើរិនម្ចនប ណយបាររីរកពីភពរ នៗ គ្តូ្វលធាើ ងគកសិណលឡើង 
ែូចគន ជារួ ោរលធាើនីលកសិណ ។ 
 សគ្ម្ចប់ពណ៌ែក្ទ្ៗ សលរង្កគ ោះចូលកន ងវណណកសិណោំង ៤ 
បានែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ពណ៌លមោ  ពណ៌លខៀវ  ន លោរចូលកន ងនីលកសិណ ពណ៌ម្ចស 
ពណ៌លតន ត្  ន លោរចូលកន ង បីត្កសិណ ពណ៌លលឿងទ្ ំ ពណ៌ស ីជរពូ 
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 ន លោរចូលកន ងលោហិត្កសិណ ពណ៌ពងម្ចន់ ពណ៌គ្បលផោះ 
ពណ៌ក្ផោលរ ស្សគំ  ន លោរចូលកន ងឱ្ោត្កសិណ ។ 

 
៩. អាកាសកសណិ 

 អាោសកសិណ បានែល់ ទី្លហលលហវ  នកប្ែលែល់គ្ពរ
លដ្ឋ ឧបនិសស័  រ៊ឺ ម្ចនប ណយបាររីប្ែលោា ប់បានរូបជានរក
លហើ ពីភពរ នជិត្នឹងភពលនោះ លដ្ឋ អាស្ស័ ោរសរាឹងអាោស-
កសិណ ល ោះរកកន ងបចា បបននភពលនោះ ោលបានល ើញគ្បល ោះរបស់
អាោសតរគ្បលហាងខយល់ គ្បល ោះោា រ គ្បល ោះបងអួច ោំងលនោះ
លហើ  ក៏សរាឹងលរើលគ្បល ោះរបស់អាោសតរគ្បល ោះលទោះៗ គ្ពរ
ោំងបរកិរោថា អាោលសាៗ ឬអាោសៗ គ្តឹ្រប្ត្ប៉ា លណណោះ ឧរគហនិរិត្ត
លទោះក៏គ្បាកែលឡើងបាន ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ  គ្តូ្វ
សរាឹងឧរគហនិរិត្តត្លៅរហូត្ែល់បានបែិភារនិរិត្ត និងបានរូប-
ជាន ប្ត្លបើរិនម្ចនប ណយបាររីរកពីរ នលទ្ គ្តូ្វលធាើ ងគកសិណលឡើង
លដ្ឋ លចាោះជញ្ញា ំងផោោះ ឬលចាោះែំបូលឱ្យជាគ្បល ោះគ្បម្ចណ ១ ចំអារ 
៤ ោន ប់ លហើ សរាឹងលរើលអាោសតរប្ែលគ្បាកែតរគ្បល ោះ
លទោះ  ៗគ្ពរោំងបរកិរោតរប្ែលលព្វលលហើ  រហូត្បានឧរគហនិរិត្ត ។ 
 គ្បល ោះជញ្ញា ំង គ្បល ោះែំបូលប្ែលចាត់្លធាើលឡើង ជាបរកិរោ-
និរិត្ត ឧរគហនិរិត្ត ែូចគន ជារួ បរកិរោនិរិត្តគ្រប់គ្បោរ រ៊ឺ និរិត្ត
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លទោះ ម្ចនគ្ពំប្ែនរបស់គ្បល ោះជញ្ញា ំង គ្បល ោះែំបូល ឧរគហនិរិត្ត
ក៏រង់ប្រាកែលៅយ៉ាងលទោះ ។ 
 សគ្ម្ចប់បែិភារនិរិត្ត រប្រងប្រាកែចំលព្វោះប្ត្អាោសប្ត្រា៉ាង 
គ្ពំប្ែនរបស់គ្បល ោះោងំលទោះរិនបានប្រាកែ ោំងលធាើោរពគ្ងីក
ឱ្យធំប៉ា នណាក៏ពគ្ងីកបាន លគ្ព្វោះសម្ចធិម្ចនកម្ចា ំងគ្រប់គ្គន់ ។ 

 
១០. អាច្ោកកសណិ 

 អាលោកកសិណ បានែល់ ពនា៊ឺ  នកប្ែលែល់គ្ពរលដ្ឋ 
ឧបនិសស័  រ៊ឺ ម្ចនប ណយបាររីោា ប់បានរូបជានរកលហើ  ពីភព
រ នជិត្នឹងភពលនោះ លដ្ឋ អាស្ស័ ោរសរាឹងអាលោកកសិណលទោះ 
ល ោះរកកន ងបចា បបននភពលនោះ ោលបានល ើញពនា៊ឺ ពីែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ 
ែួងគ្ពោះចនោ ឬែួងគ្បទី្បជាលែើរលហើ  ក៏សរាឹងលរើលពនា៊ឺលទោះ 
គ្ពរោំងបរកិរោថា ឱ្ភាលសាៗ ពនា៊ឺៗ ឬ អាលោលោៗ ពនា៊ឺៗ គ្តឹ្រប្ត្
ប៉ា លណណោះ ឧរគហនិរិត្តក៏គ្បាកែលឡើងបាន ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែ
លឡើងលហើ  គ្តូ្វសរាឹងប្ត្ឧរគហនិរិត្តប្ែលខាួនបានលហើ លទោះត្លៅ 
រហូត្បានបែិភារនិរិត្ត និងបានរូបជាន ប្ត្លបើរិនម្ចនប ណយបាររី
រកពីរ ន គ្តូ្វលធាើ ងគកសិណលឡើងែូលចនោះរ៊ឺ 
 គ្តូ្វលចាោះជញ្ញា ំងផោោះ ឬែំបូលផោោះលែើរបីឱ្យពនា៊ឺចូលតរគ្បលហាង
លៅកន ងផោោះគ្បាកែគ្ត្ង់ជញ្ញា ំង ឬក្ផោផោោះ និងលធាើលដ្ឋ   ជចលងាៀង 
ឬលបើកលភាើងទ្ កលហើ  កវងំននរកបាំងឱ្យជិត្ និងលចាោះវងំននឱ្យ
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ពនា៊ឺលចញរកគ្បាកែគ្ត្ង់ជញ្ញា ំង ទំ្ហំគ្បម្ចណ ១ ចំអារ ៤ ោន ប់ ឬ
តរសររួរ លហើ ក៏សរាឹងលរើលពនា៊ឺលទោះ គ្ពរោំងបរកិរោតរប្ែល
លព្វលលហើ ខាងលែើរ រហូត្បានឧរគហនិរិត្តនិងបែិភារនិរិត្ត ។ 
 លសចកដីលផសងគន ក្ននិរិត្តោំង ៣ របស់អាលោកកសិណ រ៊ឺ 
ពនា៊ឺប្ែលគ្បាកែលដ្ឋ អាស្ស័ ែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ ែួងគ្ពោះចនោ ែួងពនា៊ឺ
លផសងៗ ោំងប្ែលលធាើលឡើង ឬរិនបានលធាើលឡើងកដី ោំងលនោះជាបរកិរោ-
និរិត្ត ឧរគហនិរិត្តែូចគន នឹងបរកិរោនិរិត្តគ្រប់គ្បោរ ។ 
 សគ្ម្ចប់បែិភារនិរិត្តលទោះ ពនា៊ឺគ្បាកែជាសណាា នរូល ពនា៊ឺ
រ ងលោចន៍ក្គ្កប្លងជាងពនា៊ឺរបស់ឧរគហនិរិត្ត ។ 
 សលគ្រចឈានលដ្ឋ កសិណណារួ  ក៏អាចញា ំងនិរិត្តកន ង
កសិណែក្ទ្ែ៏លសសឱ្យលកើត្លឡើងបាន ។ 
  នកប្ែលបានរូបជានោំង ៥ លដ្ឋ អាស្ស័ ោរសរាឹងកសិណ
ណារួ  កន ងកសិណ ១០ លទោះ លបើគ្តូ្វោរឧរគហនិរិត្ត និង
បែិភារនិរិត្តប្ែលោក់ទ្ងជារួ កសិណែ៏លសស ៩ យ៉ាងលទ្ៀត្
លគ្ៅពីប្ែលខាួនោា ប់លគ្បើសរាឹងរកលហើ  រិនចាំបាច់លធាើ ងគកសិណ
លឡើងជាេោីលទ្ ។ 
 ោលសរាឹងល ើញវត្ថ លផសង  ៗប្ែលម្ចនលៅតរធរោជាតិ្ ែូចជា
ល ើញែី ទឹ្ក កនលើង ខយល់ ឬពណ៌លផសងៗ លំហរបស់អាោស និងពនា៊ឺ 
លហើ ក៏លធាើោរសរាឹងគ្ពរោំងបរកិរោ ឧរគហនិរិត្តនិងបែិភារនិរិត្ត 
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ក៏គ្បាកែលឡើងបាន ស្សលែៀងជារួ  នកប្ែលោា ប់ម្ចនប ណយ
បាររី ប់ររំកលហើ ពីភពរ នប្ែលជិត្នឹងភពលនោះែូចគន  ។ 

 
កម្មដ្ឋា នប្ែលច្ធវើឱយបានឈានរហស័ 

 កន ងករោដ្ឋា នប្ែលឱ្យចូលែល់ឈានបាន ៣០ យ៉ាងលទោះ 
កសិណ ១០ ជាករោដ្ឋា ន ប្ែលលធាើឱ្យែល់ឈានរហ័សជាងករោដ្ឋា ន
ែក្ទ្  ៗោំងលនោះលគ្ព្វោះោរសរាឹងកសិណលទោះឧរគហនិរិត្តនិងបែិភារ-
និរិត្តលកើត្បានង្ក  ។ 
 ោលបែិភារនិរិត្តនិងឧរគហនិរិត្តលកើត្បានង្ក  ោរបាន
ឈានក៏លលឿនរហ័ស លបើជាវណណកសិណ ៤ លហើ បែិភារនិរិត្ត 
និងឧបចារសម្ចធិរហូត្ែល់ោរបានឈាន ោំងលនោះរប្រងលកើត្បាន
លដ្ឋ ង្ក  និងលលឿនរហ័សជាងកសណិែក្ទ្  ៗលហើ កន ងវណណកសិណ 
៤ លនោះ គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់សរលសើរ ឱ្ោត្កសិណថាជាកសិណប្ែល
គ្បលសើរជាងកសិណែ៏លសសោំង ៣ យ៉ាងលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះលធាើឱ្យចិត្ត
របស់ នកកំព ងចលគ្រើនករោដ្ឋា ន ម្ចនលសចកដីរកីោ ភា៊ឺថាា  គ្បាសចាក
េីនរិទ្ធបានជាពិលសស និងកន ងខណៈឧរគហនិរិត្តលៅរិនោន់
គ្បាកែកដី ឬកំព ងគ្បាកែកដី ឱ្ោត្កសិណប្េរោំងលធាើឱ្យអាចគ្ជាប
លហត្ ោរណ៍ខាោះបាន ស្សលែៀង នកប្ែលបាន ភិញ្ញា  ។ 
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រួកទ ី២ អសភុៈ ១០ 
  ស ភ ប្គ្បថា រិនលអ ម្ចនវចនត្ថៈថា ន ស ភំ =  ស ភំ 
 ប្គ្បថា វត្ថ ប្ែលរិនលអ លឈាោ ោះថា  ស ភៈ ។ 
  ស ភ កន ងធរ៌ពួកលនោះ សំលៅ ក លសចកដីប្គ្បគ្បួលក្នោងោ 
របស់សត្ាោំង  ប្ែលសាា ប់លៅលហើ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរចលគ្រើន ស ភករោដ្ឋា ន លទ្ើបសំលៅែល់ ោរពិចារណា
សាកសពប្ែលសាា ប់លហើ  កន ងលកខណៈអាោរ ១០ យ៉ាងលផសងៗ គន  
លដ្ឋ ោន់ កអាររោណ៍របស់សាកសពប្ែលលផសងគន រ៊ឺ 

១. ឧទ្ធ ម្ចត្ក ស ភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរលដ្ឋ អាោរលហើរ
លបា៉ាងលគ្ោ ពីសាា ប់លហើ  ២-៣ ក្េៃ ។ 
 ២. វនិិលក ស ភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរលដ្ឋ ម្ចនពណ៌
លផសងៗ ោ គន  រ៊ឺ ពណ៌គ្កហរ ពណ៌ស ពណ៌លខៀវ ។ 

៣. វបិ ពាក ស ភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរលដ្ឋ ម្ចនទឹ្ករក្ង
ទឹ្កខោ ោះហូរលចញពីសាច់ ។ 
 ៤. វចិេិទ្ោក ស ភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរ លដ្ឋ គ្តូ្វោត់្ព្វក់
កណាដ លជាពីរកំណាត់្ ។ 
 ៥. វោិខ  ិត្ក ស ភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរ ប្ែលគ្តូ្វសត្ាស នខ 
និងចចកជាលែើរកលករស ី ។ 
 ៦. វកិខិត្តក ស ភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរ ប្ែលក្ែ លជើង 
កាលលៅខាា ត់្ខាា   ោត់្ោ លៅកន ងទី្លទោះៗ ។ 
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 ៧. ហត្វកិខិត្តក ស ភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរ ប្ែលគ្តូ្វ
សស្ត្សាត វ ធោប់ចិរញ្ញា ំ លចាលោត់្ោ  ។ 
 ៨. លោហិត្ក ស ភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរ ប្ែលម្ចន
លោហិត្ហូរលចញ ។ 
 ៩. ប ឡ វក ស ភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរ លដ្ឋ ម្ចនែងាូវ
លចាោះទូ្លៅលពញោងោ  ។ 
 ១០.  ែាិក ស ភ សាកសពប្ែលរួរលខពើរ សល់ប្ត្រំនរឆ្អឹង ។ 

 
រួកទី ៣ អនុសសត្ិ ១០ 

 ព្វកយថា  ន សសតិ្ ោត់្បទ្បានជា ២ បទ្ រ៊ឺ 
  ន  + សតិ្ ព្វកយថា  ន  ប្គ្បថា តរ ឬលរឿ  ៗ ។ 

សតិ្ ប្គ្បថា រលឹក  ។ 
 ម្ចនវចនត្ថៈថា សរណំ = សតិ្ ប្គ្បថា ោររលឹកបាន លឈាោ ោះថា 
សតិ្ ។ 
  ន  ប នបប នំ សតិ្ =  ន សសតិ្  
 ប្គ្បថា ោររលឹកលរឿ ៗ លឈាោ ោះថា  ន សសតិ្  ងគធរ៌បានែល់ 
សតិ្លចត្សិក ។ 
 ព្វកយថា  ន សសតិ្ លទ្ើបបានែល់ ោរតររលឹក ឬរលឹកែល់
លរឿ ៗ ែូចជា ព ោធ ន សសតិ្ បានែល់ ោររលឹកែល់រ ណរបស់
គ្ពោះព ទ្ធ ងគលរឿ ៗ លឈាោ ោះថា ព ោធ ន សសតិ្ ។ 
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អនុសសតិ្មន ១០ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. ព ោធ ន សសតិ្ ោររលឹកលរឿ ៗ ែល់រ ណគ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា ស់។ 
 ២. ធម្ចោ ន សសតិ្ ោររលឹកលរឿ ៗ ែល់រ ណគ្ពោះធរ៌ ។ 
 ៣. សងាន សសតិ្ ោររលឹកលរឿ ៗ ែល់រ ណគ្ពោះសងឃ ។ 
 ៤. សីោន សសតិ្ ោររលឹកលរឿ ៗ ែល់រ ណសីល ។ 
 ៥. ចាគន សសតិ្ ោររលឹកលរឿ ៗ ែលរ់ ណរបស់ោរបរចិាា រ
ោន ។ 
 ៦. លទ្វតន សសតិ្ ោររលឹកលរឿ ៗ ែល់រ ណរបស់លទ្វត ។ 
 ៧. ឧបសម្ចន សសតិ្ ោររលឹកលរឿ ៗ ែល់រ ណរបស់
គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ៨. ររណាន សសតិ្ ោររលឹកលរឿ ៗ ែល់លសចកដីសាា ប់ ។ 
 ៩. ោ រតន សសតិ្ ោររលឹកលរឿ ៗ នូវោ លោដ្ឋា ស ម្ចន
លកសាជាលែើរ ។ 
 ១០. អាទបានសសតិ្ ោររលកឹលរឿ ៗ នូវខយល់លចញ និង
ខយល់ចូល ។ 
 បណាដ  ន សសតិ្ោំង ១០ យ៉ាងលនោះ លគ្បើជាអាររោណ៍របស់
សរេករោដ្ឋា នបាន លគ្ព្វោះលធាើឱ្យសៃប់ចាកកិលលសនីវរណៈបាន ប្ត្
ចំប្ណកប្ែលនឹងជាអាររោណ៍ ឱ្យចូលែល់ឈានចិត្តលទោះ ម្ចន
 ន សសតិ្ ២ គ្បោរ រ៊ឺ 
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 ក. ោ រតសតិ្  ោរសរាឹង សក់ លោរ គ្កចក លធោញ ប្សបក 
ជាលែើរ ឱ្យសលគ្រចបានែល់បឋរជានប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ខ. អាទបានសសតិ្ ជាោរចលគ្រើនបានតំងពីបឋរជានរហូត្
ែល់បញ្ា រជាន ។  
 ចំប្ណក ន សសតិ្ ប្ែលសល់ ៨ យ៉ាងលទោះ អាចចលគ្រើនបាន
គ្តឹ្រឧបចារសម្ចធិ រ៊ឺ សម្ចធិប្ែលស ប់សួនជារួ អាររោណ៍រហូត្
ជិត្បានឈាន នឹងអាចគ្របសងាត់្កិលលសនីវរណៈឱ្យសៃប់បាន ប្ត្លៅ
រិនោន់ែល់ បបទឈាន លគ្ព្វោះអាររោណ៍លអិត្រិនគ្បាកែចាស់
ែូចកសិណ ។ 
 នឹងបាន ធិបា អាររោណ៍របស់ ន សសតិ្ ១០ តរលំដ្ឋប់
ត្លៅលនោះ 
 ១. ព ោធ ន សសតិ្ រ៊ឺ ោររលឹកែល់រ ណរបស់គ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា ស ់
បានលទោះក៏គ្តូ្វែឹងថា គ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា សម់្ចនរ ណយ៉ាងណាជារ នសិន 
កន ងបទ្គ្ពោះព ទ្ធរ ណសប្រដងទ្ ក ៩ គ្បោរ សតិ្លចត្សិក កន ងរហា-
ក សលចិត្ត ប្ែលម្ចនគ្ពោះព ទ្ធរ ណ ៩ គ្បោរ ជាអាររោណ៍ លឈាោ ោះថា 
ព ោធ ន សសតិ្ គ្ពោះព ទ្ធរ ណ ៩ គ្បោរ រ៊ឺ 
 (១)  រហំ លគ្ព្វោះជា នកឆ្ងៃ  ចាកអាសវកាិលលសយ៉ាងដ្ឋច់
ខាត្ ម្ចនចិត្តថាា សាអ ត្រួរបានទ្ទួ្លសោា របូជា ។ 
 (២) សម្ចោ សរព លោធ  លគ្ព្វោះជា នកគ្តស់ែឹងលញ យធរ៌លដ្ឋ 
គ្បក្ពចំលព្វោះគ្ពោះ ងគ រ៊ឺ ែឹងធរ៌ប្ែលរួរែឹង ៥ គ្បោរ 
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 សង្កខ រ បានែល់ ចិត្ត លចត្សិក និបផននរូប ។ 
 វោិរ បានែល់ ោរលកើត្រលត់្ប្គ្បគ្បួលរបស់សង្កខ រ ។ 
 លកខណ បានែល់ លកខណៈ រស បចា បបដ្ឋា ន បទ្ដ្ឋា ន របស់
ទររូប ។ 
 និព្វា ន បានែល់ ធរ៌ប្ែលជាទី្រលត់្ទ្ កខ និងរលត់្កិលលស ។ 
 បញ្ាត្តិ បានែល់ សទ្ោបបញ្ាត្តិ និង  ត្ថបបញ្ាត្តិលផសងៗ  
រា៉ាងលទ្ៀត្ បានែល់ ោរគ្តស់ែឹង រ ិសចា ៤ ។ 
 (៣) វជិាា ចរណសរបលទន  លគ្ព្វោះជា នកែល់គ្ពរលដ្ឋ ោរែឹង 
និងោរបែិបត្តិយ៉ាងគ្បលសើរបំផ ត្ រ៊ឺ ែឹងកន ង វជិាា  ៣ ឬវជិាា  ៨ និង
ែឹងោរបែិបត្តិកន ងចរណៈ ១៥ យ៉ាង  
 

ការែឹង្កនងុ្វិជាា  ៣ គឺ 
 ប លពានិវសាន សសតិ្ញាណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចរលឹក
ជាតិ្កន ង តី្ត្ប្ែលខាួនោា ប់លកើត្រកលហើ  ។ 
 ទិ្ពាចកខ ញាណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចល ើញវត្ថ លផសងៗ 
ប្ែលលៅឆ្ងៃ   ឬតូ្ចបំផ ត្ សូរបីលៅកន ងទី្កំបំាង ក៏អាចល ើញបាន
ែូចប្ភនករបស់លទ្វត និងគ្ពហោោំង   ។ 
 អាសវកខ ញ្ញា ណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចទ្ម្ចា  អាសវ-
កាិលលសឱ្យ ស់លៅលដ្ឋ រិនម្ចនសល់ ។ 
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វិជាា  ៨ គឺ 
 វបិសសទញាណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលល ើញទររូបោំងពួង
ជា  និចាំ ទ្ កខំ  នតត  ។ 
 ឥទ្ធិវធិញ្ញា ណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចសប្រតងឫទ្ធិលផសង  ៗបាន ។ 
 រលទរ ិទ្ធិញ្ញា ណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចនិរោិត្ោងោ 
ែក្ទ្ៗ ឱ្យលកើត្លឡើងខាងកន ងោ របស់ខាួនតរលសចកដីគ្តូ្វោរបាន ។ 
 ប លពានិវសាន សសតិ្ញ្ញា ណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចរលឹក
ជាតិ្កន ង តី្ត្បាន ។ 
 លចលតបរ ិញ្ញា ណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចែឹងចិត្តរបស់
ប រគលែក្ទ្បាន ។ 
 ទិ្ពាចកខ ញ្ញា ណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចល ើញវត្ថ លផសងៗ 
កន ងទី្ឆ្ងៃ   ឬតូ្ចជាទី្បំផ ត្ សូរបីម្ចនវត្ថ កំបំាងក៏ល ើញបាន ។ 
 ទិ្ពាលសាត្ញ្ញា ណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចឮសំលឡងកន ង
ទី្ឆ្ងៃ  ឬសំលឡងតិ្ចបំផ ត្អាចឮបាន ។ 
 អាសវកខ ញ្ញា ណ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលអាចទ្ម្ចា  
អាសវកាិលលសឱ្យ ស់លៅបានរិនម្ចនសល់ ។ 
 

ឆរណ ១៥ ព្បការ 
 ចរណ បានែល់ ោរគ្បគ្ពឹត្ត ឬោរបែិបតិ្តម្ចន ១៥ គ្បោរ រ៊ឺ 
 សោធ  លសចកដីលជឿលសចកដីគ្ជោះថាា កន ងរ ណធរ៌លផសងៗ ម្ចនោរ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 31 - 

លជឿកន ងបាប ប ណយ រ ណ លោស លជឿកន ងរ ណគ្ពោះរត្នគ្ត័្ ម្ចន
ពិត្ លជឿថាសត្ាោំង  ម្ចនោរវលិវល់សាា ប់លកើត្ ។ 
 សតិ្ ម្ចនសតិ្រលឹកអាររោណ៍ រប្រងោោំងកិលលសនីវរណៈ ។ 
 ហិរ ិម្ចនោរខាោ សែល់ោរង្ករប្ែលជាទ្ ចារតិ្ ។ 
 ឱ្ត្តបប ម្ចនោរខាា ចែល់ោរង្ករប្ែលជាទ្ ចារតិ្ ។ 
 វរី ិ ម្ចនោរពាយរកន ងោរង្ករជាក សល ។ 
 ស ត្ ម្ចនោរចូលចិត្តកន ងោរសាដ ប់គ្ពោះសទ្ធរោ ។ 
 បញ្ញា  ម្ចនោរឆ្ងា ត្កន ងលហត្ ផលរបសកិ់ចាោរង្ករោំងពួង ។ 
 លភាជលនរត្តញ្ា ត ែឹងគ្បម្ចណកន ងោរបរលិភារ ។ 
 ជាររយិន លយរ ភ្ាក់រលឹក ម្ចនោរលែកបនតិចបនតួច គ្បកប
លដ្ឋ ោរពាយរ ។ 
 សីល ម្ចនសីលបរបូិណ៌ ។ 
 ឥរនោិ សំវរ សគ្ងួរកន ងោា រោំង ៦ ។ 
 រូបបឋរជាន សលគ្រចបឋរជានគ្បកបលដ្ឋ  ងគឈាន ៥ ។ 
 រូបទ្ តិ្ ជាន សលគ្រចទ្ តិ្ ជានគ្បកបលដ្ឋ  ងគ ៣ ។ 
 រូបត្តិ្ ជាន សលគ្រចត្តិ្ ជានគ្បកបលដ្ឋ  ងគ ២ ។ 
 រូបចត្ ត្ថជាន សលគ្រចចត្ ត្ថជានគ្បកបលដ្ឋ  ងគ ២ ។ 
 (៤) ស រលត លគ្ព្វោះជា នកម្ចនែំលណើ រលៅលហើ លដ្ឋ លអ 
លែើម្បីោរបានរកនូវសពាញ្ា ត្ញ្ញា ណ លដ្ឋ ោរសាងបាររី ៣០ 
និងម្ចនោរបែិបត្តិយ៉ាងគ្ត្ង់គ្បាសចាករិចាេ ទិ្ែាិ ប្ត្គ្បកបលដ្ឋ 
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សម្ចោ ទិ្ែាិ ម្ចនសតិ្សរបជញ្ាៈប្ែលទំគ្បលយជន៍រកោន់លវលន យ
សត្ាោំង   ោប់តំងពីបានទ្ទួ្លព ទ្ធពាករណ៍ពីគ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ
ទី្បងារជាលែើររហូត្បានគ្តស់ែឹងជាសម្ចោ សលម្ចព ធិញាណ ។ 
 បានលសចកដីថា ែំលណើ រលៅោន់ទី្បរសិ ទ្ធ ស់កិលលសផ ត្ចាក
វែដទ្ កខ រិនគ្តូ្វគ្ត្ឡប់រកលកើត្សាា ប់កន ងភពណាៗ ត្លៅលទ្ៀត្ លដ្ឋ 
ោរចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នប្ែលជាោរែឹងចាស់កន ង រ ិសចាធរ៌ោំង 
៤ គ្បោរលទោះឯង ។ 
 (៥) លោកវទូិ្ លគ្ព្វោះជា នកែឹងចាស់នូវលោកោំង ៣ រ៊ឺ 
សត្ាលោក ឱ្ោសលោក និងសង្កខ រលោក គ្ពរោំងលហត្ ផលគ្រប់
គ្បោរ ។ 
 (៦)  ន ត្តលោ ប រសិទ្រោសារេិ លគ្ព្វោះជាប រសគ្បលសើរ រកប រគល
ណាលគ្បៀបលសោើរិនបាន កន ងោរ ប់រទូំ្ទោ នលវលន យសត្ាោំង   
ប្ែលរិនោន់ម្ចនសីល សម្ចធិ បញ្ញា  ឱ្យតំងលៅកន ងសីល សម្ចធិ 
បញ្ញា  លដ្ឋ លំដ្ឋប់ៗ លឡើងលៅរហូត្ែល់បានររគ ផល និព្វា ន លដ្ឋ 
វធីិលផសងៗ ោំងលួងលោរ សងាត់្សងាិន ឬលលើកសរលសើរ តរសររួរ
ែល់ ធាស្ស័ របស់លវលន យសត្ាលទោះៗ ។ 
 (៧) សតថ លទ្វរន សានំ លគ្ព្វោះជាសាសាដ របស់រន សស លទ្វត 
និងគ្ពហោ កន ងោរប្ណទំឱ្យលចញចាកទ្ កខ រ៊ឺ ជាតិ្ ជោ ររណៈ លដ្ឋ 
ោរលធាើគ្ពោះនិព្វា នឱ្យជាក់ចាស់ លគ្បៀបែូចជាទ ឈោួញរលទ្ោះប្ែល
ទំរលទ្ោះព្វណិជឱ្យឆ្ាងផ ត្ពីផាូវកទត រ ចូលោន់ទី្លកសរកានតបាន ។ 
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 (៨) ព លោធ  លគ្ព្វោះជា នកែឹងចាស់នូវ រ ិសចា ៤ លហើ អាច
ញា ំងសត្ាោំង  ឱ្យែឹងតរបាន ។ 
 (៩) ភរវ លគ្ព្វោះជា នកម្ចនប ញ្ញា ធិោរែ៏គ្បលសើរក្គ្កប្លង ៦ 
គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១) ឥសសរ ិ ជា នកម្ចនឥសសរ ិៈ ជាធំក្គ្កប្លងលដ្ឋ 
 ំណាចពិលសស ៨ យ៉ាង បានែល់  
 =  ណិម្ច បំបាត់្ខាួនបានយ៉ាង សាា រយ  
 = ល ិម្ច លហាោះលៅលលើអាោសបានយ៉ាងរហ័ស  
 = រហិម្ច និរិោត្ោងោ ឱ្យធំបំផ ត្បាន  
 = បត្តិ លសដចយងលៅទី្ណាបានតរគ្បាថាន រិនម្ចនឧបសរគ  
 = បាករោ និរោិត្ជារូបោងលផសងៗ បាន  
 = ឥសិត ម្ចន ំណាចបង្កគ ប់បញ្ញា ខាួនឯង និងសត្ាលោកបាន  
 = វសិត អាចចូលឈាននិងលធាើ ភិញ្ញា បានភាា រៗ តរប្ែល
គ្តូ្វោរ  
 =  ត្ថោម្ចសា ិត អាចលធាើកិចាោរលផសងៗ ប្ែលរិនោន់
សលគ្រចឱ្យលស្សចបានលដ្ឋ រហ័ស ោលម្ចនភាពចាំបាច់លកើត្លឡើង ។  
 ២) ធរោ បានែល់ លោក ត្តរធរ៌ ៩ រ៊ឺ ររគ ៤ ផល ៤ និព្វា ន ១ ។ 
 ៣)  សស ម្ចនកិត្តិ ស លករ ដល៍ឈាោ ោះ ផា លៅកន ងពពួក
រន សស លទ្វត គ្ពហោោំង  កន ងរ ៊ឺនចកាវឡ តររ ណជាតិ្ 
លដ្ឋ រិនគ្តូ្វលឃ្លសទគ្បោសលលើកសរលសើរលឡើ  ។ 
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 ៤) សិរ ិម្ចនពណ៌សរប រភា៊ឺថាា ស្សស់រូបោងសាអ ត្លអរួរលពចពិល
ររិលលរើលរិនជិនណា  លដ្ឋ រហាប រសិលកខណៈ ៣២ និង 
 ន ពយញ្ា នៈ ៨០ ។ 
 ៥) ោរ ោលគ្បាថាន វត្ថ ណា ក៏សលគ្រចកន ងវត្ថ លទោះតរគ្បាថាន
គ្រប់គ្បោរ ។ 
 ៦) ប ត្ត លគ្បើលសចកដីពាយរ ឧទិ្ោសលពលលវោោំងក្េៃ និង
 ប់ប្ែលនឹងឱ្យលវលន យសត្ាោំង  បានទ្ទួ្លគ្បលយជន៍ ។ 
 លវោក្េៃ រវងចលទា ោះលសដចយងលគ្បាសសត្ា និងរ នគ្ទ្ង់លធាើ
ភត្តកិចាគ្ទ្ង់ ប់រលំគ្បៀនគ្បលៅធរ៌តរសររួរ ខាងលគ្ោ ភត្តកិចា
លហើ  ភិកខ រកគល់គ្ទ្ង់ក៏គ្បោនករោដ្ឋា ននិងឱ្វទ្តរសររួរែល់
 ធាស្ស័  ។ 
 លវោ ប់ កន ងបឋរយរ ភិកខ ចូលគល់ទូ្លសូរករោដ្ឋា ន 
និងសួរបញ្ញហ លផសងៗ កន ងរជឈិរយរ លទ្វត និងគ្ពហោ រ ៊ឺនចកាវឡ
រកគល់ទូ្លសួរបញ្ញហ និងអាោធទឱ្យសប្រដងធរ៌ គ្ពោះ ងគ ន លោរ
តររហូត្ ស់រជឈិរយរ កន ងបចេិរយរ ប្ចកលវោលចញជា ៣ រ៊ឺ 
ទី្១ គ្ទ្ង់យងចរងារ ទី្២ គ្ទ្ង់ផោំសគ្ម្ចកឥរយិបេ ទី្៣ ពិចារណា
លរើលសត្ាលោក ពួករន សស លទ្វត និងគ្ពហោោំង  ប្ែល
ោា ប់សាងបញ្ញា បាររីទ្ កពីជាតិ្រ ន សររួរនឹងលគ្បាសឱ្យសលគ្រចររគ 
ផល និព្វា នបាន ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 35 - 

 ២. ធម្ចោ ន សសតិ្ ោររលឹកែល់រ ណគ្ពោះធរ៌ប្ែលគ្ពោះសម្ចោ -
សរព ទ្ធគ្ទ្ង់ចូលែល់លហើ  ទំរកគ្បោសឱ្យែឹងតរ រ៊ឺ សាា ោខ ត្ធរ៌ 
បានែល់ ររគ ៤ ផល ៤ និព្វា ន ១ និងគ្ពោះបរ ិត្តិ ១ រួរជា ១០ 
គ្បោរលនោះ រ៊ឺ រ ណរបស់គ្ពោះធរ៌ប្ែលរួរបលង្កអ នទំរករលឹកលរឿ ៗ 
ោររលឹកែល់រ ណរបស់គ្ពោះធរ៌លរឿ ៗ លឈាោ ោះថា ធម្ចោ ន សសតិ្ 
 ងគធរ៌បានែល់ សតិ្លចត្សិកកន ងរហាក សល ឬរហាកិរយិ ប្ែល
ម្ចនរ ណរបស់គ្ពោះធរ៌ជាអាររោណ៍ ។ 
 ោររលឹកកន ងរ ណោំងលនោះ រប្រងលធាើឱ្យ នកសាដ ប់សៃប់រងំ្កប់នូវ
លសចកដីទ្ កខលផសង  ៗ ប្ែលលកើត្ពីកិលលសបាន កន ងខណៈសាដ ប់និង
ពិចារណាតរ ញា ំងលសចកដីលគ្ត្ក ររកីោ ឱ្យលកើត្កន ងចិត្តបាន ។ 
 រវាងោរគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិតរក៏ម្ចនប្ត្លសចកដីស ខោ សបា 
ចិត្តប្ត្រា៉ាង លគ្ោ ពីគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិលហើ ក៏រតឹ្ប្ត្រកីោ ចិត្ត បាន
លហត្  បានផល ចិត្តរប្រងបលង្កអ នលៅកន ងសភាវធរ៌ប្ែលនឹងសលគ្រច 
(ឱ្យែល់)  ន ត្តរធរ៌ញា ំងោរ ស់លៅក្នទ្ កខប្ែលខាួនប្សាងរករក
 ស់លវោជា ូរ ែូលចាន ោះ ធម្ចោ ន សសតិ្ លទ្ើបបានែល់ ោររលឹកែល់
រ ណរបស់គ្ពោះធរ៌ ៦ គ្បោរ រ៊ឺ 
 (១) សាា ោខ លត បានែល់ គ្ពោះធរ៌ប្ែលគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់
គ្តស់សប្រដងលហើ លដ្ឋ លអ ១០ គ្បោរ រ៊ឺ គ្ពោះក្គ្ត្បិែក ១ ររគ ៤ 
ផល ៤ និងនិព្វា ន ១ ។ 
 (២) សនោិែាិលោ បានែល់ នវលោក ត្តរធរ៌ រ៊ឺ ររគ ៤ ផល ៤ 
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 និងនិព្វា ន ១ លនោះរិនប្រនជាធរ៌ប្ែលគ្តឹ្រប្ត្បានឮបានសាដ ប់ចាំ
លឈាោ ោះប៉ា លណាណ ោះលទ្ គ្តូ្វបែិបត្តិលែើរបីឱ្យជាក់ចាស់លដ្ឋ ខាួនឯង រ៊ឺ 
គ្តូ្វែឹងោំងបរ ិត្តិ បែិបត្តិនិងបែិលវធ ។ 
 (៣)  ោលិលោ ររគចិត្ត ៤ ម្ចនលសាតបត្តិររគជាលែើរ រប្រង
លធាើឱ្យផលលកើត្លឡើងកន ងលំដ្ឋប់ក្នខាួន លដ្ឋ រិនម្ចនរវងចលទា ោះ 
លព្វលរ៊ឺ ោលលធាើលហត្ ប្ែលឱ្យររគលកើត្លឡើងលហើ  លពលប្ែលររគ
ចិត្តម្ចនគ្ពោះនិព្វា នជាអាររោណ៍រលត់្លៅ ផលចិត្តក៏លកើត្លឡើងលសា 
និព្វា នជាអាររោណ៍បានភាា រ រិនម្ចនចិត្តែក្ទ្កន ងរវងចលទា ោះ ោំង
លនោះលគ្ព្វោះនិព្វា នលទោះរិនម្ចនោលលវោែូចគន  ។ 
 (៤) ឯហិបសសិលោ នវលោក ត្តរធរ៌ ៩ គ្បោរលនោះ ជាធរ៌ប្ែល
រួរែល់ោរលៅជនោំង  ឱ្យចូលរកលរើលបាន គ្ពោះធរ៌ោំងលនោះ
ម្ចនពិត្ ែូចែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ ែួងគ្ពោះចនោ ប្ែលកំព ងលគចរកន ង
លោក ។ 
 (៥) ឱ្បន ិលោ នវលោក ត្តរធរ៌ ៩ គ្បោរលនោះ ជាធរ៌ប្ែល
រួរបលង្កអ នទំរកឱ្យគ្បាកែចាស់ែល់ខាួន រួរបំលពញពាយរ សូរបី
ទ្ កខលំបាកប៉ា នណាក៏រិនគ្ពរដ្ឋក់ច ោះលសចកដីពាយរ លដ្ឋ លហត្ ថា 
ធរ៌លនោះសូរបីគ្បាកែលឡើងគ្តឹ្រប្ត្រួ គ្គ ក៏អាចបិទ្ោា រ បា បាន
ពិត្គ្បាកែ ។ 
 (៦) បចាត្តំ លវទិ្ត្លព្វា  វញិ្ាូហិ គ្ពោះធរ៌ោំង ៦ គ្បោររបស់
 នកម្ចនបញ្ញា  រ៊ឺ កលាណប ថុជាន និង រ ិប រគលោំង  របបី 
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លសា បានលដ្ឋ ខាួនឯងលដ្ឋ ចំលព្វោះ ។ 
 ៣. សងាន សសតិ្ ោររលឹកែល់រ ណរបស់គ្ពោះសងឃ ម្ចន
ស បែិបលទន ជាលែើរ ែូចវចនត្ថៈថា សងឃំ  ន សសតិ្ = សងាន សសតិ្ 
ោររលឹកែល់រ ណគ្ពោះសងឃក ឿ ៗ លឈាោ ោះថា សងាន សសតិ្  ងគធរ៌
បានែល់ សតិ្លចត្សិកប្ែលលៅកន ងរហាក សលចិត្ត ម្ចនរ ណ
របស់គ្ពោះ រ ិសងឃជាអាររោណ៍ ។ 
 

ព្រះសង្ឃគុណ ៩ ព្បការ 
 (១) ស បែិបលទន  គ្ពោះ រ ិសងឃសាវ ័ ៨ ពួក ជា នកបែិបត្តិលអ 
បែិបត្តិគ្បក្ព បរបូិណ៌លដ្ឋ  ធិសីលសិោខ   ធិចិត្តសិោខ  និង ធិ-
បញ្ញា សិោខ  ។ 
 (២) ឧជ បែិបលទន  គ្ពោះ រ ិសងឃ  នកបែិបត្តិគ្ត្ង់ផាូវប្ែលទំ
ចូលោន់គ្ពោះនិព្វា នលដ្ឋ ចំប្ណករួ  លចញផ ត្ចាកោរស ខលាិោ-
ន លយរ និង ត្តកិលរថាន លយរ ចូលោន់រជឈិម្ចបែិបោលដ្ឋ 
គ្ត្ង់ ។ 
 (៣) ញា បែិបលទន  គ្ពោះ រ ិសងឃសាវ ័ ជា នកបែិបត្តិ
លែើរបីគ្តស់ែឹងនូវគ្ពោះនិព្វា ន លគ្រឿងលចញចាកទ្ កខរិនគ្បាថាន កន ង
លភារសរបត្តិ និងភវសរបត្តិណារួ លឡើ  ។ 
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 (៤) សារីចិបែិបលទន  គ្ពោះ រ ិសងឃសាវក័ ជា នកបែិបត្ត
លដ្ឋ លអលហើ  ចាក់ធា ោះនូវធរ៌សររួរែល់ធរ៌ និងរួរែល់ោរថាា  
បងគំរបស់ជនោំង   ។ 
 (៥) អាហ លនល ា គ្ពោះ រ ិសងឃសាវក័ ៤ រូ ៨ ប រគលរបស់
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារ ងគលទោះ អាចឱ្យផលលកើត្លឡើងយ៉ាងរហាសាល 
លដ្ឋ សីលរ ណ សម្ចធិរ ណ និងបញ្ញា រ ណ ែូលចនោះលទ្ើបជា នករួរ
ទ្ទួ្លអារិសបូជា ប្ែលលរទំរក ំពីទី្ឆ្ងៃ  ចូលរកបូជា ។ 
 (៦) បាហ លនល ា គ្ពោះ រ ិសងឃសាវក័ ជាអារនត កៈ
ែ៏គ្បលសើរបំផ ត្របស់សត្ាលោក លគ្ព្វោះ រ ិសងឃនឹងម្ចនបានប្ត្
កន ងសរ័ របស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធឧបបត្តិលឡើងប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបជា នករួរ
ែល់ោរទ្ទួ្លលដ្ឋ បចា័   ៤ ។ 
 (៧) ទ្កខិលនល ា គ្ពោះ រ ិសងឃសាវក័ អាចឱ្យអានិសងស
លកើត្លឡើងតរបំណងរបស់រន សសោំង  បាន លទ្ើបរួរែល់ោរ
ទ្ទួ្លទ្កខិណាោន រ៊ឺ ោរបរចិាា រោនរបស់ នកគ្បាថាន ភវសរបត្តិ 
លភារសរបត្តិ ប្ែលជាប់លដ្ឋ ខាួន ឬរន សសែក្ទ្កន ងភពខាងរ ខ ។ 
 (៨)  ញ្ា លិករណីលយ គ្ពោះ រ ិសងឃសាវក័ ជា នកគ្បកប
លដ្ឋ សីល សម្ចធិ បញ្ញា  លទ្ើបសរគួរែល់ោរលធាើ ញ្ា លិករោរបស់
រន សស លទ្វត និងគ្ពហោោំង   ។ 
 (៩)  ន ត្តរ ំប ញ្ាលកខត្តំ លោកសស គ្ពោះ រ ិសងឃសាវក័ លគ្បៀប
ែូចទី្សាបលគ្ព្វោះែ៏គ្បលសើរក្នពូជលផសង  ៗរ៊ឺ ប ណយក សលរបស់រន សស 
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លទ្វត គ្ពហោោំង   លគ្បៀបែូចពូជលៅកន ងប្ស្សែ៏លអ លធាើឱ្យគ្គប់
ពូជែ ោះលូត្ោស់បានលអ សូរបីសាបលគ្ព្វោះពូជគ្តឹ្រប្ត្បនតិចបនតួច ។ 
សងឃរ ណ ៩ គ្បោរ ជាលហត្ ផលែល់គន  ។ 
 សងឃរ ណប្ែលជាសារៈសំខាន់កន ង ងគក្នសងឃរ ណ ៩ លទោះ 
ម្ចន ៤ គ្បោរ រ៊ឺ ស បែិបលទន  ជាលែើរ រហូត្ែល់សារីចិបែិបលទន  
ជាទី្បំផ ត្ ោលគ្បគ្ពឹត្តឱ្យបរបូិណ៌គ្តឹ្រគ្តូ្វលហើ  រប្រងជាលហត្ ឱ្យ
ប រគលលទោះតំងនូវកន ងរ ណ ៥ គ្បោរលទ្ៀត្ តំងពី អាហ លនល ា 
ជាលែើរ រហូត្ែល់  ន ត្តរ ំប ញ្ាលកខត្តំ លោកសស សងឃរ ណោំងលនោះ
ជាផល ។ 
 

បរវជិត្និងព្គហសថប្ែលសច្ព្ម្ឆជាអរយិផល 
 ភាពជា រ ិប រគលរបស់គ្រហសថ និងបពាជិត្ក៏គ្បគ្ពឹត្ត
បែិបត្តិប្ែលចូលែល់  ធិសីលសិោខ   ធិចិត្តសិោខ  និង ធិបញ្ញា -
សិោខ ែូចគន  លទ្ើបជា នកប្ែលចូលែល់សងឃរ ណ ៩ គ្បោរ ម្ចន 
ស បែិបលទន  ជាលែើរ រហូត្ែល់  ន ត្តរ ំប ញ្ាលកខត្តំ លោកសស ានដូច
គន ោងំពីរប្ផនក ។ 
 ប រគលប្ែលរិនបានែល់គ្ពរលដ្ឋ សងឃរ ណប្ែលជាលហត្ 
ោំង ៤ ម្ចនស បែិបលទន ជាលែើរ ប្ត្អាចទ្ទួ្លសងឃរ ណប្ែលជា
ផល ម្ចន អាហ លនល ា បាហ លនល ា  ញ្ា លិករណីលយ ោំង ៣ 
គ្បោរលនោះបាន ានែល់ ម្ចត បិត របស់ប គ្ត្ធីតោំង   
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ប្ែលរួរលធាើោរបូជារ ណលោកបាន លែើរបជីាទី្តំងក្នក សលធរ៌ រ៊ឺ 
កត្ញ្ាូកត្លវទី្បាន គ្បសិនលបើបុប្រតធីតារិន កចិត្តទុ ដ្ឋក់ រិនលធាើ
ោរបូជារ ណ រប្រងបានជួបនូវទ្ កខភ័ លផសង  ៗ  និងរិនរួរែល់ោរ
ម្ចន ស និងលសចកដីសរលសើរក ើយ ។ 
 ៤. សីោនុសសតិ្ ោររលឹកែល់លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់សីល 
ប្ែលខាួនរកាទ្ កលដ្ឋ គ្បាសចាកលោស ៤ យ៉ាង រ៊ឺ 
 (១)  ខណា  រិនដ្ឋច់ រ៊ឺ សោិខ បទ្ខាងកដើម្និងខាងច ងោំង 
២ រិនដ្ឋច់ ។ 
 (២)  ឆិ្ទ្ោ រិនធា ោះ រ៊ឺ សិោខ បទ្គ្ត្ង់កណាដ លរិនដ្ឋច់ ។ 
 (៣)  សពល រិនពព្វល រ៊ឺ សោិខ បទ្គ្ត្ង់កណាដ លរិន
បានដ្ឋច់លៅ ២ ឬ ៣ ឬ ៤ ជាប់ត្គន លដ្ឋ លំដ្ឋប់ ។ 
 (៤)  កម្ចោ ស រិនពគ្ពុស រ៊ឺ សិោខ បទ្ណារួ គ្ត្ង់កណាដ ល
រិនដ្ឋច់ ។ 
 

ការរកាសលីឱយជាអារម្មណ៍ 
 ោររកាសីលឱ្យជាអាររោណ៍របស់សីោន សសតិ្លទោះ គ្តូ្វ
បែិបត្តិឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វតរលកខខណា ែូលចនោះ រ៊ឺ 
 = គ្តូ្វជគ្រោះសីលរបស់ខាួនឱ្យផ ត្ចាកលោសោំង ៤ ។ 
 = ោររកាសីល រិនគ្តូ្វោ លដ្ឋ ត្ណាហ លដ្ឋ គ្បាថាន ភវ-
សរបត្តិ និងលភារសរបត្តិលទ្ ។ 
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 = រកាោ  វចាឱ្យតំងលៅកន ងសិោខ យ៉ាងតឹ្ងរងឹ ។ 
 = ោរគ្បគ្ពឹត្តបែិបត្តិតឹ្ងរងឹលទោះ សូរបី នធព្វលរិន ល់ស្សព
ក៏រិនគ្តូ្វញាប់ញ័រ ។ 
 = គ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ ោរ ល់ែឹងកន ងសីល ប្ែលជាលហត្ ឱ្យ
ឧបចារសម្ចធិ  បបទសម្ចធិ ឬររគ ផល និព្វា ន លកើត្លឡើងបាន ។ 
 ោលគ្បគ្ពឹត្តបានគ្តឹ្រគ្តូ្វតរលកខខណា លនោះលហើ  លទ្ើបចាប់
លផដើរបែិបត្តិ លដ្ឋ ោររលឹកកន ងសីលត្លៅ ។ 
  លហា លរ វត្ សីលំ លហ      ខណាំ   ឆិ្ទ្ោំ ហលវ 
  សពលំ  កម្ចោ សំ            ភ ជិសសំ  បោរសំ 
 បសែាំ សពាវញិ្ាូហិ             សម្ចធិ សំវត្តនកំ ។ 
 ប្គ្បថា សីលរបស់ល ើងលនោះបរសិ ទ្ធ រួររកីោ ចិត្តពិត្ រិនដ្ឋច់ 
រិនធា ោះ រិនពព្វល រិនពគ្ពុស សីលរបស់ល ើងបរសិ ទ្ធ លធាើឱ្យល ើង
ផ ត្ពីភាពជាោសរបស់ត្ណាហ  សីលរបស់ល ើងរិនម្ចន នកណា
លព្វលបាន សូរបី នធព្វលជន រិន ល់ស្សពកដី ប្ត្វញិ្ាូជនោំង  
លទោះរប្រងសរលសើរ សលីរបស់ល ើងលនោះជាលហត្ លធាើឱ្យឧបចារសម្ចធិ 
 បបទសម្ចធិ និង ររគ ផល លកើត្លឡើងយ៉ាងពិត្គ្បាកែ ។ 
 សីលប្ែលបរសិ ទ្ធចាកកិលលសលទោះ បានែល់សីលកន ង ងគររគ 
ប្ែលគ្តូ្វលកើត្រួរជារួ សម្ចធិ និង បញ្ញា  បានលសចកដីថា សីល
លទោះគ្តូ្វតំងលៅកន ងអាររោណ៍របស់បញ្ញា  សីលប្ែលបរសិ ទ្ធែូចប្ែល
គ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា ស់គ្តស់ទ្ កម្ចន ៤ គ្បលភទ្ លៅថា ចត្ បារសិ ទ្ធិសីល 
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 បានែល់  
 ១. បាតិ្លម្ចកខសំវរសីល 
 ២. ឥរនោិ សំវរសីល 
 ៣. អាជីវបារសិ ទ្ធិសីល 
 ៤. បចា សននិសសិត្សីល ។ 
 សីលោំង ៤ គ្បលភទ្លនោះ បរសិ ទ្ធលគ្ព្វោះគ្បារពធអាររោណ៍ 
គ្ពោះនិព្វា ន ជាធរ៌ប្ែលផ ត្ទ្ កខ លទ្ើបជាសីលប្ែលចលគ្រើនឱ្យគ្បគ្ពឹត្ត
លៅកន ងអាររោណ៍របស់បញ្ញា  ។ 
 សីោន សសតិ្ ោររលឹកែល់សលីប្ែលខាួនរកាទ្ កលដ្ឋ 
លសចកដីបរសិ ទ្ធលនោះ ប្ែលចាត់្ថាជាអាររោណ៍របស់សរេករោដ្ឋា នលទោះ 
លោកចាត់្ទ្ កលដ្ឋ កិចារបស់សតិ្ប្ែលជា ងគរបស់សម្ចធិ និងលដ្ឋ 
 ំណាចក្នោរលោះនីវរណៈ រ៊ឺ ខណៈប្ែលរលឹកកន ងសីលប្ែលខាួនរកា
ទ្ កលដ្ឋ លសចកដីបរសិ ទ្ធលទោះ រប្រងកំចាត់្ ភិជា និងលោរនសស 
ឱ្យសៃប់រម្ចៃ ប់បាន ប្ត្លៅរិនអាចទ្ម្ចា  ោរល ើញខ សកន ងរូបទរ
ខនធ ៥ ថាជា តត តួ្ខាួនបាន  ភិជា រ៊ឺ ោរឆ្នោនីវរណៈ និងលោរនសស 
រ៊ឺពាបាទ្នីវរណៈ នឹងគ្តូ្វលោះបានក៏លដ្ឋ  ំណាចរបស់សម្ចធិ ។  
 ែូលចាន ោះ សីោន សសតិ្ លទ្ើបបានគ្តឹ្រអាររោណ៍របស់សរេ-
ករោដ្ឋា នប៉ា លណាណ ោះ  ងគធរ៌បានែល់ សតិ្លចត្សិក ប្ែលលៅកន ង
រហាក សលចិត្ត ម្ចនអាររោណ៍ជាសីលប្ែលរកាទ្ កកន ងសិោខ បទ្ ។ 
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 ៥. ចាគន សសតិ្ ោរលឹក ែល់ោរបរចិាា រោនរបស់ខាួនលរឿ ៗ 
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លសចកដីបរសិ ទ្ធកន ងចិត្ត លកើត្ពីោរលោះបចា័ 
ប្ែលគ្បាសចាកោរហួងប្ហង និងរិនម្ចនោរ ួត្អាងលែើរបីគ្បាថាន
បានលករ ដិ៍លឈាោ ោះលដ្ឋ គ្បោរណាលឡើ  ។ 
 

ការបរចិ្ចា គទានជាអារម្មណ៍ 
 ោរបរចិាា រោនឱ្យជាអាររោណ៍របស់ចាគន សសតិ្លនោះ គ្តូ្វជា
ោរបរចិាា រប្ែលបរបូិណ៌លដ្ឋ រ ណ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
 (១) ធរោិ លទ្ធវត្ថ  រ៊ឺ វត្ថ ប្ែលជាលទ្ យធរ៌លទោះ គ្តូ្វបានរក
លដ្ឋ ធរ៌ ។ 
 (២) គ្ពរលដ្ឋ លចត្ទកន ងោលោំង ៣ រ៊ឺ ប ពាលចត្ទ 
រ ញ្ា នលចត្ទ និង បរលចត្ទ ។ 
 (៣) រ ត្តចារី រ៊ឺ បរចិាា រលែើរបីលោះលសចកដីកំណាញ់ហួងប្ហង 
និងលោះត្ណាហ  ម្ចនោះ ទិ្ែាិ ។ 
 ោលបរចិាា រោនបានែល់គ្ពរលដ្ឋ លសចកដីលអែូលចនោះលហើ  
ក៏ទ ំកោរបរចិាា រលទោះរកជាអាររោណ៍រលឹកក ឿ ៗ លឈាោ ោះថា 
ចាគន សសតិ្ ែូចវចនត្ថៈថា ចារសស  ន សសរណំ = ចាគន សសតិ្ 

ោររលឹកែល់ោរបរចិាា រោនរបស់ខាួន ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
បរសិ ទ្ធលរឿ ៗ លឈាោ ោះថា ចាគន សសតិ្  ងគធរ៌បានែល់ សតិ្
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លចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងរហាក សលចិត្ត ៨ ប្ែលម្ចនលចត្ទ
កន ងោរបរចិាា រោនជាអាររោណ៍ ។ 
 សតិ្ ប្ែលរលឹកែល់ោរបរចិាា រោនប្ែលបរសិ ទ្ធរបស់ខាួន
លរឿ ៗ លនោះលធាើឱ្យចិត្តសៃប់ចាកោរឆ្នោនីវរណៈ ប្ែលគ្បារពធោរ
ទំ្ន កបគ្រុងខាួនលដ្ឋ ោររ ណាររោណ៍លទោះ កិលលសនីវរណៈប្ែល
សៃប់បានលដ្ឋ  ំណាចសម្ចធិ លហត្ លទោះលទ្ើបចាត់្ចាគន សសតិ្ថា
ជាអាររោណ៍របស់សរេករោដ្ឋា នគ្បោររួ  ។ 
 ៦. លទ្វតន សសតិ្ ជាោររលឹកែល់រ ណធរ៌ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្
ជាលទ្វត និងជាគ្ពហោោំង   ស ទ្ធប្ត្គ្តូ្វអាស្ស័ ោរបរបូិណ៌
លដ្ឋ រ ណធរ៌ រ៊ឺ សបប រសិរត្នៈ ៧ គ្បោរ និងសបប រសិធរ៌ ៧ 
គ្បោរ ។ 
 សបប រសិរត្នៈ ៧ គ្បោរ បានែល់ សោធ  សីល ស ត្ ចារ 
ហិរ ិឱ្ត្តបប បញ្ញា  ។ 
 សបប រសិធរ៌ ៧ គ្បោរ បានែល់ សោធ  សតិ្ ហិរ ិ ឱ្ត្តបប 
ព្វហ សចា វរី ិ បញ្ញា  ។ លទ្វត និងគ្ពហោោំងលទោះ ោលលោក
លៅម្ចនជីវតិ្ជារន សស ក៏ស ទ្ធប្ត្ជា នកបរបូិណ៌លដ្ឋ រ ណធរ៌
ប្ែលលអកន ងសបប រសិរត្នៈ និងសបប រសិធរ៌ ែូចគន ោំង ស់ ោល
ច តិ្លទ្ើបលៅលកើត្កន ងលទ្វភូរិ និងគ្ពហោភូរិ លដ្ឋ សររួរែល់ធរ៌
ប្ែលលអ ប្ែលម្ចនសោធ ជាលែើរ ។ 
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 ោលពិចារណាែូលចនោះលហើ  ក៏តំងោររលឹកែល់ក សលករោ
របសខ់ាួនម្ចនសោធ ជាលែើរក ឿ ៗ ោំងលនោះ លឈាោ ោះថា លទ្វតន សសតិ្ 
 ងគធរ៌បានែល់ សតិ្លចត្សិក កន ងរហាក សលចិត្តប្ែលម្ចនសោធ
ជាលែើរ ជាអាររោណ៍ ។ 
 សតិ្ ប្ែលរលឹកែល់សោធ  ជាលែើរក ឿ ៗ លនោះលធាើឱ្យសៃប់
រម្ចៃ ប់ចាកកិលលសនីវរណៈ ប្ែលជាកិចារបស់សម្ចធិ លទ្ើបចាត់្ថា 
លទ្វតន សសតិ្លនោះជាអាររោណ៍របស់សរេករោដ្ឋា ន រា៉ាងកន ង ន សសតិ្ 
១០ គ្បោរ ។ 
 ៧. ឧបសម្ចន សសតិ្ ោររលឹកែល់រ ណគ្ពោះនិព្វា នប្ែលម្ចន
សភាពសៃប់ រ៊ឺ ជាទី្សៃប់ចាកទ្ កខ និងសៃប់ចាកកិលលសោំងពួងលរឿ  ៗ
 ងគធរ៌បានែល់ សតិ្លចត្សិក លៅកន ងរហាក សលចិត្តប្ែលម្ចនរ ណ
គ្ពោះនិព្វា នជាអាររោណ៍ ។ 
  នកចលគ្រើនឧបសម្ចន សសតិ្លនោះ គ្តូ្វម្ចនោរែឹងោរ ល់កន ង
រ ណរបស់គ្ពោះនិព្វា ន ឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វបានលអជារ នសិន ។ 
 

គុណរបសព់្រះនិព្វវ ន ២៩ ព្បការ 
 ១. រទ្និរោទ្លទ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលញា ំញីលសចកដីស្សវងឹលផសង  ៗ
 ២. បិបាសវនិលយ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលកំចាត់្បង់នូវលសចកដី
លស្សកឃ្លា នកន ងោររ ណាររោណ៍ ។ 
 ៣. អាល សរ រាលត គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលែកនូវលសចកដី 
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អាល ័កន ងោររ ណាររោណ៍ ។ 
 ៤. វែដូបលចេលោ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលោត់្ផ្ទដ ច់នូវវែដៈ ។ 
 ៥. ត្ណហ កខលយ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែល ស់នូវត្ណាហ  ។ 
 ៦. វោិលគ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌គ្បាសចាកោរៈ ។ 
 ៧. និលោលោ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលរលំត់្នូវត្ណាហ  ។ 
 ៨. ធ វ ំគ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលតំងមំ្ចជានិចា ។ 
 ៩.  ជរ ំគ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនោរចាស់ ។ 
 ១០. និបបបញ្ា ំ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលគ្បាសចាកបបញ្ា ធរ៌ រ៊ឺ
ត្ណាហ  ម្ចនោះ ទិ្ែាិ ។ 
 ១១. សចាំ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលម្ចនពិត្ ។ 
 ១២. បារ ំគ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលឆ្ាងផ ត្ចាកវែដទ្ កខ ។ 
 ១៣. ស ទ្ ទ្ោសំ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែល នកម្ចនបញ្ញា តិ្ចតួ្ច
រប្រងល ើញរិនបាន ។ 
 ១៤. សិវ ំគ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលគ្បាសចាកកិលលស ។ 
 ១៥.  រតំ្ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនលសចកដីសាា ប់ ។ 
 ១៦. លខរំ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលគ្បាសចាកភ័  ។ 
 ១៧.  ពភ តំ្ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែល សាា រយ ។ 
 ១៨.  នីតិ្កំ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលរិនម្ចនភ័ ប្ែលនឹងទំ
រកនូវលសចកដីរហនតោ  ។ 
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 ១៩. តណំ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលជួ រកាសត្ារិនឱ្យោា ក់
លៅកន ងវែដសងារ ។ 
 ២០. លលណំ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលជាទី្ពួន ំពីភ័ លផសង  ៗ
ាន ។ 
 ២១. ទី្បំ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលជាលោោះផ ត្ចាកឱ្ ៈោំង ៤ ។ 
 ២២. វសិ ទ្ធិ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលបរសិ ទ្ធចាកកិលលស ។ 
 ២៣. វរ ំគ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលសបប រសោំង  គ្បាថាន  ។ 
 ២៤. និប ណំ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលលអិត្ស ខ រ ។ 
 ២៥.  សងខតំ្ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលរិនគ្តូ្វតក់ប្ត្ងលដ្ឋ 
បចា័  ។ 
 ២៦. លម្ចលោខ  គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលផ ត្ចាកកិលលស ។ 
 ២៧. លសលដ្ឋា  គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលរួរសរលសើរលដ្ឋ ពិលសស ។ 
 ២៨.  ន ត្តលោ គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលគ្បលសើររក ាីលគ្បៀបរិនបាន ។ 
 ២៩. លោកសសលទត  គ្ពោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលផ ត្ចាកលោកោំង
ពួង ។ 
 ោល ល់ែឹងកន ងរ ណរបស់គ្ពោះនិព្វា នែូលចនោះលហើ  ចូរបលង្កអ ន
រលឹកែល់រ ណរបស់គ្ពោះនិព្វា ន ប្ែលម្ចនសភាពជាសនតិស ខ 
ញំញលីសចកដីស្សវងឹលផសងៗ កំចាត់្បង់នូវលសចកដីលស្សកឃ្លា នកន ង
ោររ ណាររោណ៍ ែកលចញនូវលសចកដីអាល័ កន ងោររ ណាររោណ៍ 
ោត់្ផ្ដា ច់នូវលសចកដីវលិវល់កន ងវែដៈោំង ៣ ជាទី្ ស់ក្នត្ណាហ  គ្បាស
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ចាកោរៈជាទី្ លំត់្ក្នត្ណាហ  ផ ត្ចាកលគ្រឿងលដ្ឋត្គ្កង ផ ត្ចាកោរ
តក់ប្ត្ងោំងលនោះ គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធគ្ទ្ង់គ្តស់ថា ជាធរ៌ប្ែលគ្បលសើរ
ក្គ្កប្លង ។ 
 ោលរលឹកែល់រ ណរបស់គ្ពោះនិព្វា នែូចលព្វលរកលនោះក ឿ ៗ 
កធវើឱ្យចិត្តសៃប់ចាកកិលលសនីវរណៈ ប្ែលជាកិចារបស់សម្ចធិ លទ្ើប
ចាត់្ថាជាអាររោណ៍របស់សម្ថភាវទបាន ។ 
 ព ោធ ន សសតិ្ែល់ឧបសម្ចន សសតិ្  នកប្ែលចលគ្រើនព ទ្ធា ន សសតិ្ 
ជាលែើររហូត្ែល់ ឧបសម្ចន សសតិ្ ឱ្យបរបូិណ៌បានលទោះ រង់លធាើបាន
ប្ត្គ្ពោះ រ ិប រគលជា នកែឹងចាសក់ន ង រ ិសចា ៤ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 សគ្ម្ចប់ប េ ជានលទោះ នឹងចលគ្រើនឱ្យានល្អិតល្អន់លទោះ រប្រង
លធាើរិនបានលឡើ  លគ្ព្វោះលៅរិនោា ប់បានចូលែល់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ប្ត្យ៉ាងណាកដី លបើជា នកប្ែលបានទ្ទួ្លោរសិកា ប់រកំន ង
បររត្ថធរ៌យ៉ាងលអ ក៏អាចរលឹកែល់រ ណគ្ពោះនិព្វា នបាន លដ្ឋ 
អំណាចរបស់ស ត្រ បញ្ញា  លហើ បកអអ ននូវរ ណធរ៌លទោះរកជា
អាររោណ៍ ចិត្តក៏នឹងលកើត្លសចកដីគ្ជោះថាា កន ងគ្ពោះនិព្វា នបាន ។ 
 គ្ពោះនិព្វា នជាបររត្ថធរ៌ លដ្ឋ ចំលព្វោះជា សងខត្ធរ៌ប្ែល
លគ្ៅពីចិត្ត លចត្សិក រូប រ៊ឺ ទរធរ៌ និងរូបធរ៌ ប្ែលជាសងខត្ធរ៌
ប្ែលម្ចនលៅកន ងខាួន ។ 
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 គ្ពោះនិព្វា នលទោះ ជាធរ៌ខាងលគ្ៅរិនម្ចនកៅកន ងខាួន ប្ត្ជាធរ៌
ប្ែលលធាើឱ្យជាអាររោណ៍ លកើត្កសច ាីស ខែល់ នកប្ែលចូលែល់
អាររោណ៍និព្វា នកនេះបានពិត្ ។ 
 គ្ពោះនិព្វា នបានលឈាោ ោះថា ឧបសរ នឹងម្ចនសនតិស ខ ឧបសរ 
ប្គ្បថា សៃប់ សំលៅែល់ សៃប់ចាកកិលលស និងខនធ ៥ លទ្ើបម្ចន
លសចកដីែូចគន នឹងគ្ពោះនិព្វា ន លហត្ លទោះគ្ពោះនិព្វា នលទ្ើបបានលឈាោ ោះថា 
ឧបសរ ។ 
 លសចកដីសៃប់ចាកកិលលស និងខនធ ៥ រ៊ឺលសចកដីស ខប្ែលជា
សនតិស ខ ជាលសចកដីស ខលគ្ព្វោះ ស់ទ្ កខ រិនប្រនលសចកដីស ខពីោរ
លសា អាររោណ៍របស់លវទ្ទលចត្សិកកទ ។ 
 គ្ពោះនិព្វា នរិនប្រនជាធរ៌ប្ែលលសា អាររោណ៍លផសងៗ ែូច
លវទ្ទលចត្សិកប្ែលលសា រសរបស់រូបាររោណ៍ សោោ ររោណ៍ប្ែល
លអៗ  ជាលែើរ លធាើឱ្យលកើត្លសចកដីលពញចិត្ត បានទ្ទួ្លលសចកដីស ខប្ែល
លៅថា លវទ្ ិត្ស ខ រ៊ឺ លសចកដីស ខជាប់ជារួ ោរលសា ោរ-
រ ណាររោណ៍លផសងៗ ប្ែលម្ចនកន ងលោក គ្ពោះនិព្វា នលទោះរិនម្ចន
លវទ្ ិត្ស ខែូចលព្វលរកកទ ប្ត្គ្ពោះនិព្វា នម្ចនសភាពសៃប់ លដ្ឋ 
គ្បាសចាកកិលលស និងសៃប់ចាកខនធ ៥ ប្ែលជាទី្អាស្ស័ របស់
ត្ណាហ  និងទិ្ែាិ លហត្ លទោះគ្ពោះនិព្វា នលទ្ើបជាអាររោណ៍រួ គ្បលភទ្ ភ្ដល្
កិលលសណាៗ អាស្ស័ រិនបាន លទ្ើបលៅគ្ពោះនិព្វា នថា ជាធរ៌ប្ែល
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 លំត់្កិលលស ឬធរ៌ប្ែលជាទី្ លំត់្ទ្ កខ សនតិស ខរបស់គ្ពោះនិព្វា នលទ្ើប
ជាលសចកដីស ខលគ្ព្វោះ ស់ទ្ កខ និង សកិ់លលស ។ 
 ឧបម្ចសនតិស ខប្ែលម្ចនលៅកន ងគ្ពោះនិព្វា ន ែូចរហាលសែាី
 នកបរបូិណ៌លដ្ឋ ោររ ណាររោណ៍លផសងៗ ក្េៃរួ លសែាីកំព ងលែក
លក់លៅយ៉ាងស ខសបា  ពួកបរវិរោំង   ទំគន លគ្ត្ៀរលភាជ-
ទហារ គ្ពរោំងលគ្រឿងទំ្ន កបប្រមុ្ងលសចកដីស ខលផសងៗ យ៉ាងលអ 
ោលលគ្ត្ៀរអាហារលស្សចលហើ   នកបលគ្រើក៏ចូលលៅដ្ឋស់ លសែាី
ោលគ្តូ្វដ្ឋស់កន ងលវោ ំពុងលែកលក់ស្សួល្ក៏រិនលពញចិត្ត លទ្ើប
បលទោ សពួក នកបលគ្រើទ្ធំងលទោះថា លហត្  ាីលទ្ើបរកដ្ឋស់ល ើងកន ង
លវោប្ែលកំព ងលែកលក់យ៉ាងស្សួល្ែូលចនោះ រន សសោំងលទោះក៏គ្បាប់
ថា អាហារ និងលគ្រឿងទំនុ បប្រម្ុងលសចកដីស ខលគ្ត្ៀរទ្ កគ្ពរលហើ  
ពួកខ្ ំលទ្ើបរកដ្ឋស់ លែើរបីឱ្យបានទ្ទួ្លោនអាហារោំងលទោះ ។ 
 លោកលសែាីរិនលពញចិត្ត រិនគ្ពរលគ្ោកលឡើង គ្ត្ឡប់ជា
បលណដ ញពួកអែ បកប្រម្ើឱ្យលចញលៅឱ្យផ ត្ ខាួនក៏លែកលក់ត្លៅ ។ 
 ខណៈប្ែលលោកលសែាីលែកលក់លទោះ រិនម្ចនោរលសា 
ោររ ណាររោណ៍ ាីជាពិលសស ប្ត្ក៏ម្ចនលសចកដីលពញចិត្តកន ងោរ
លែកលក់យ៉ាងស្សួល្ ជាងពីោរបានលសា អាររោណ៍ លដ្ឋ ោរ
បរលិភារអាហារ ឬលដ្ឋ ោរទំនុ បគ្រុងលសចកដីស ខែក្ទ្ លគ្ៅពីោរ
លែកលក់ប ុក ណ្ េះ ។ 
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 លនោះរប្រងសប្រដងឱ្យល ើញថា ោរលែកលក់ប្ែលសៃប់ពីោរ
លសា ោររ ណាររោណ៍គ្តឹ្រប្ត្រួ គ្គលទោះ ក៏កៅែឹងថា បានទ្ទួ្ល
លសចកដីស ខប៉ា លណណោះកៅកហើយ លបើជាលសចកដីស ខគ្បលភទ្ប្ែលសៃប់
ចាកសងខត្ធរ៌ រ៊ឺ ទររូបោំងពួងលហើ  នឹងម្ចនលសចកដីស ខគ្បលសើរ
ក្ប្រ ភ្ល្ងប ុនណាកៅ សូរឱ្យ នកសិកាបានពិចារណាលរើលច ោះ ។ 
 ៨. ររណាន សសតិ្  ោររលឹកែល់លសចកដីសាា ប់ ប្ែលខាួននឹង
គ្តូ្វជួបលហើ  លកើត្លសចកដីសលងារក ឿ ៗ លឈាោ ោះថា ររណាន សសតិ្  
 ងគធរ៌បានែល់ សតិ្លចត្សិក កន ងរហាក សលចិតត ៨ ប្ែលម្ចន
លសចកដីសាា ប់ជាអាររោណ៍ ។ 
 

ម្រណៈមន ៤ យ៉ា ង្ 
 ១. សរ លចេទ្ររណ បានែល់ ោរបរនិិព្វា នរបស់គ្ពោះ រហនត
ោំង  ប្ែលោត់្ផ្ទដ ច់នូវវែដៈោំងពួង ។ 
 ២. ខណិកររណ បានែល់ ោររលត់្របស់សង្កខ រធរ៌ រ៊ឺ ទរ
រូបប្ែលរលត់្គ្រប់ភងគខណៈ ។ 
 ៣. សរោតិ្ររណ បានែល់ ោរសាា ប់ប្ែលលោកសនោត្លៅថា 
លែើរលឈើង្កប់ រលទ្ោះខូច ទូ្កខូច ជាលែើរ ។ 
 ៤. ជីវតិិ្រនោិ  បបលចេទ្ររណ បានែល់ ជីវតិ្រូបនិងជីវតិ្ទរ 
របស់សត្ាោំង  ប្ែលរលត់្ ស់កន ងភពរួ ៗ ។ 
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 ររណៈ រ៊ឺ លសចកដីសាា ប់ប្ែលនឹងលគ្បើជាររណាន សសតិ្លទោះ 
បានែល់ ជីវតិិ្រនោិ  បបលចេទ្ររណៈប្ត្រា៉ាង លគ្ព្វោះជាររណៈប្ែល
ជាប់ោក់ទ្ងនឹងសត្ាប រគលលដ្ឋ ទូ្លៅ ប្ែលអាចម្ចន ២ ោល រ៊ឺ 
 ១. ោលររណ បានែល់ ោរសាា ប់លដ្ឋ  ស់ប ណយ ឬ ស់
អា   ឬ ស់ោំងប ណយោំងអា   ។ 
 ២.  ោលររណ បានែល់ ោរសាា ប់លដ្ឋ ឧបលចេទ្កករោ រ៊ឺ 
ជួបឧបបត្តិលហត្ លផសងៗ ។ 
 ររណៈោំង ២ ោលលនោះ លគ្បើចលគ្រើនររណាន សសតិ្បានែូចគន
ោំង ២ គ្បោរ ោរចលគ្រើនររណាន សសតិ្លទោះ ពិចារណាសាកសព
ប្ែលលៅចំលព្វោះរ ខ ឬរលឹកែល់ នកប្ែលសាា ប់លៅលហើ  ោំងប្ែល
ម្ចន ស ម្ចន ំណាច ម្ចនគ្ទ្ពយសរបត្តិ ប៉ា នណាកដី លហើ បលង្កអ ន
រកោន់ខាួនលដ្ឋ បរកិរោកន ងចិត្តថា ររណំ លរ ភវសិសតិ្ ជីវតិិ្រនោិ ំ 
ឧបចេិជាិសសតិ្ ល ើងនឹងគ្តូ្វសាា ប់ ជីវតិ្រូប ជីវតិ្ទរ នឹងគ្តូ្វដ្ឋច់យ៉ាង
លនោះក ឿ ៗ លៅ ឬបរកិរោថា ររណំ លរ ធ វ ំ ជីវតំិ្ លរ  ធ វ ំ លសចកដី
សាា ប់របស់អាតោ  ញលទ្ៀង ជីវតិ្របសអ់ាតោ  ញរិនលទ្ៀង ។ 
 ោលរលឹក លដ្ឋ ម្ចនលយនិលសារនសិោរ រហូត្ែល់បញ្ញា
ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងលដ្ឋ លសចកដីសលងារ រប្រងកំចាត់្បង់នូវចំណង់
លដ្ឋ  ំណាចោរឆ្នោនីវរណៈបាន លធាើឱ្យរសំា លសចកដីលគ្ត្ក រកន ង
ោររ ណាររោណ៍ ជាលហត្ ឱ្យសម្ចធិលកើត្បានង្ក  សតិ្ប្ែលរលឹក
ក ឿ ៗ កន ងអាររោណ៍របស់លសចកដីសាា ប់លនោះ ជាលហត្ ឱ្យចិត្តសៃប់ 
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ចូលែល់ឧបចារសម្ចធិបាន កិចារបស់សម្ចធិក៏ោោងំនូវគ្កប្សរបស់
នីវរណៈ លទ្ើបចាត់្ថា ររណាន សសតិ្ ជាអាររោណ៍របស់សរេករោដ្ឋា ន
គ្បោររួ កន ង ន សសតិ្ ១០ ។ 
 ៩. ោ រតសតិ្ ោររលឹកែល់អាោរ ៣២ របស់ខាួនម្ចនសក់ 
លោរ គ្កចក លធោញ ប្សបក ជាលែើរក ឿ ៗ លឈាោ ោះថា ោ រតសតិ្ 
 ងគធរ៌បានែល់ សតិ្លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងរហាក សលចិត្ត ៨ 
ប្ែលម្ចនអាោរ ៣២ របស់ខាួនជាអាររោណ៍ ។ 
 ម្ចនវចនត្ថៈថា ោល  រត = ោ រត  
 ប្គ្បថា ោរលធាើឱ្យជាអាររោណ៍ កន ងកងក្នពួក ៣២ ម្ចនសក់ 
លោរ ជាលែើរ លឈាោ ោះថា ោ រត ។ 
 លកសាទិ្ោ លោដ្ឋា លស រត បវតត  សតិ្ = ោ រតសតិ្ 
 ប្គ្បថា សតិ្ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ រ៊ឺ ែំលណើ រលៅកន ងចំប្ណកក្ន
ោ  ម្ចនសក់ជាលែើរ លឈាោ ោះថា ោ រតសតិ្ ។ 
 ោ រត ច សា សតិ្ ចាតិ្ = ោ រតសតិ្  
 ធរោជាតិ្ណាប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ោរលធាើឱ្យជាអាររោណ៍កន ង
កងក្នពួក ៣២ ម្ចនសក់ លោរ ជាលែើរលទោះផង លដ្ឋ សតិ្ផង លទ្ើប
លឈាោ ោះថា ោ រតសតិ្ ។ 
 ោ  និងលោដ្ឋា ស ម្ចនលសចកដីថា កង ពួក ែូចគន  ម្ចនវចនត្ថៈ
របស់លោដ្ឋា ស ៣២ ថា  ត្ថិ ឥរសោឹ ោល  លកសា លោម្ច នខា ទ្ទត  
ត្លចា, រំសំ ទហ រូ  ែាិ  ែាិរិញ្ា ំ វកាំ, ហទ្ ំ  កនំ កិលោរកំ បិហកំ 
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បបាផ សំ,  នតំ  នតរ ណំ ឧទ្រ ំិ ករសំី រត្ថល ងគំ, បិត្តំ លសរហំ ប លព្វា  
លោហិតំ្ លសលោ លរលោ,  សស  វសា លខល  សិងាណិោ លសិោ 
រ ត្តនតិ ។ 
 ប្គ្បថា កន ងោងោ របស់ល ើងលនោះ ម្ចនចំប្ណកលផសងៗ រ៊ឺ 
សក់ លោរ គ្កចក លធោញ ប្សបក សាច់ សរក្ស ឆ្អឹង ខួរកន ងឆ្អឹង ត្គ្រង
បសាវៈ លបោះែូង លេាើរ វាវ គ្កពោះ សួត្ លព្វោះលវៀនធំ លព្វោះលវៀនតូ្ច 
អាហារេោី អាហារចាស ់ ខួរកន ងកាល គ្បម្ច៉ា ត់្ លសាសោ៍ ខោ ោះ ឈារ 
លញើស ខាា ញ់ខាប់ ទឹ្កប្ភនក ខាា ញ់ោវ ទឹ្កម្ចត់្ ទឹ្កសលរារ ទឹ្ករ ិំល 
ទឹ្ករូគ្ត្  ។ 
  នកពិចារណា គ្តូ្វលគ្បើវចានិងចិត្ត ប្ចកោរបរកិរោលចញជាពួក
ម្ចន ៦ ពួករ៊ឺ 
 ១. ត្ចបញ្ា ក បានែល់ លកសា លោម្ច នខា ទ្ទត  ត្លចា ។ 
 ២. វកាបញ្ា ក បានែល់ រំសំ ទហ រូ  ែាិ  ែាិរិញ្ា ំ វកាំ ។ 
 ៣. បបាផ សបញ្ា ក បានែល់ ហទ្ ំ  កនំ កិលោរកំ បិហកំ 
បបាផ សំ ។ 
 ៤. រត្ថល ងគបញ្ា ក បានែល់  នតំ  នតរ ណំ ឧទ្រ ំិ ករសំី 
រត្ថល ងគំ ។ 
 ៥. លរទ្ឆ្កា បានែល់ បិត្តំ លសរហំ ប លព្វា  លោហិតំ្ លសលោ លរលោ ។ 
 ៦. រ ត្តឆ្កា បានែល់  សស  វសា លខល  សិងាណិោ លសិោ 
រ ត្តំ ។ 
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 ោររលឹកែល់អាោរ ៣២ លនោះក ឿ  ៗចិត្តរប្រងសៃប់ចាកកិលលស
នីវរណៈ អាចចូលែល់បឋរជានបាន លទ្ើបចាត់្ទ្ កកន ងអាររោណ៍
របស់សរេករោដ្ឋា ន គ្បោររួ  ។ 
 ១០. អាទបានសសតិ្ ោររលឹកកន ងខយល់ែកែលងហើរចូល ែក
ែលងហើរលចញក ឿ ៗ លឈាោ ោះថា អាទបានសសតិ្ ។ 
 ោលប្ចកបទ្បាន ៣ បទ្ រ៊ឺ អាន+ បាន+សតិ្  
 អាន = ែលងហើរចូល (បែិសរភិោររគប្គ្បថា ខយល់លចញរិនប្រនចូលលទ្) ។ 
 បាន ឬ  បាន = ែកែលងហើរលចញ (បែិសរភិោររគប្គ្បថា ខយល់ចូល) ។ 
 សតិ្ = លសចកដីរលឹកបាន ។ 
 ោលរួរគន លហើ ជា អាទបានសសតិ្ ោររលឹកនូវខយល់ែក
ែលងហើរចូល លចញ ។ 
 ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា អានញ្ា  បានញ្ា  = អាទបានំ  
 ខយល់ចូលខាងកន ង ខយល់លចញខាងលគ្ៅ លឈាោ ោះថា អាទបានៈ ។ 
 អាទបាលន បវតត  សតិ្ = អាទបានសសតិ្ 
 សតិ្ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ម្ចនោររលឹកនូវខយល់ែលងហើរចូល 
លចញ លឈាោ ោះថា អាទបានសសតិ្ ។ 
  ងគធរ៌បានែល់ សតិ្លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងរហាក សល
ចិត្ត ៨ ប្ែលម្ចនខយល់ែលងហើរចូលលចញជាអាររោណ៍ ។ 
 តរន័ គ្ពោះសូគ្ត្  ែាកថាសប្រដង ខយលែ់កែលងហើរចូលរ ន 
ខយលែ់កែលងហើរលចញខាងលគ្ោ  ជាោរលព្វលតរបវត្តិករន័  
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ន័ ក្នោរគ្បគ្ពឹត្តលៅតរលំដ្ឋប់របស់ខយល់ែលងហើរ ោលលធាើោរ
បែិបត្តិគ្តូ្វកំណត់្ខយល់ែលងហើរចូលរ ន លហើ លទ្ើបកំណត់្ខយល់
ែលងហើរលចញខាងលគ្ោ  ។ 
 ចំប្ណកកន ងគ្ពោះវន័ិ  ែាកថា និង ភិធរោ ែាកថា សប្រដងតរ
ឧបបត្តិករន័  ន័ ក្នោរលកើត្លឡើងតរលំដ្ឋប់របស់ខយល់ែលងហើរ 
កន ងខណៈគ្បសូត្ចាករភ៌ែំបូង គ្តូ្វែកែលងហើរលចញរ ន លហើ លទ្ើប
ែកែលងហើរចូលលគ្ោ  ។ 
 ខយល់ែលងហើរចូលលចញលនោះ ម្ចនលឈាោ ោះលៅរា៉ាងលទ្ៀត្ថា 
 សាស បសាស  
  សាស រ៊ឺ ែកែលងហើរចូល បសាស រ៊ឺែកែលងហើរលចញ 
 ម្ចនវចនត្ថៈថា អាទិ្រហិ សាសនំ =  សាលសា ។ 
 ោរែកែលងហើររ ន លៅថា  សាស ។ 
 បចាេ  សាសនំ = បសាលសា ោរបលញ្ាញខយល់ែលងហើរខាង
លគ្ោ លៅថា បសាស ។ 
 ោររលកឹែល់ខយល់ែលងហើរចូលលចញក ឿ ៗ ជាោរលធាើឱ្យចិត្ត
សៃប់ចាកកិលលសនីវរណៈ អាចចូលែល់ បបទឈានបាន តំងពី 
បឋរជានែល់បញ្ា រជាន ។ 
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រួកទី ៤ អបបម្ញ្ញា  ៤ 
  បបរញ្ញា  សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងសត្ាោំង   
ប្ែលរកគ្បម្ចណរិនបាន លឈាោ ោះថា  បបរញ្ញា  ម្ចនវចនត្ថៈថា  
  បបម្ចលណស  សលត្តស  ភវតិ្ =  បបរញ្ញា   
 ធរ៌ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងសត្ាោំង  រកគ្បម្ចណរិនបាន 
លឈាោ ោះថា  បបរញ្ញា   លសចកដីថា បណាដ ធរ៌ោំង  ប្ែលនឹងផា 
លៅកន ងសត្ាោំង  ោំងពួងលដ្ឋ រិនម្ចនកំណត់្លទោះ ម្ចនធរ៌ 
៤ គ្បោរប៉ា លណាណ ោះ បានែល់ លរតត  ករ ណា រ ទិ្ត និងឧលបោខ  ប្ែលជា
 បបរញ្ញា ធរ៌ ប្ែលផា លៅបានកន ងសត្ា លដ្ឋ រិនម្ចនកំណត់្
ប រគលនិងសាថ នទី្ ធរ៌ោំងលនោះគ្តូ្វអាស្ស័ សត្ាបញ្ាត្តិ ជាអាររោណ៍រ៊ឺ 
 ១. លរតត  រ៊ឺ ោរផា លសចកដីស្ស ញ់ លសចកដីគ្បាថាន លអ
ចំលព្វោះសត្ាប្ែលជាទី្ស្ស ញ់ ជាទី្លពញចិត្ត លៅថា បិ រទប-
សត្ាបញ្ាត្តិ ឬ បិ រទបប រគល រ៊ឺ សត្ា ឬប រគលប្ែលជាទី្ស្ស ញ់ 
ជាទី្លពញចិត្ត ជាអាររោណ៍ ។ 
 

បិយម្នាបបុគគល មន ២ រួក បានែល ់

 ក. ពួកធរោត ។ 
 ខ. ពួកប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចសម្ចធិភាវទ ។  
  ងគធរ៌របស់ លរតត  បានែល់  លោសលចត្សិក ប្ែលម្ចន
បិ រទបសត្ាបញ្ាត្តិជាអាររោណ៍ ។ 
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 ២. ករ ណា រ៊ឺ ោរផា លសចកដីអាណិត្ចំលព្វោះសត្ាប្ែលបាន
ទ្ទួ្លលសចកដីលំបាក លៅថា ទ្ កខិត្សត្ាបញ្ាត្តិ រ៊ឺ ម្ចនសត្ាប្ែល
កំព ងបានទ្ទួ្លលសចកដីលំបាក ឬប្ែលនឹងបានទ្ទួ្លលសចកដីលំបាក
ជាអាររោណ៍ ។ 

ទុកខិត្សត្វមន ២ រួក គឺ 
 ក.  នកប្ែលបានទ្ទួ្លលសចកដីលំបាក លដ្ឋ ពយសនៈ ៥ ។ 
 ខ.  នកប្ែលនឹងគ្តូ្វជួបជារួ ពយសនៈ ៥ ។ 
  ងគធរ៌របស់ ករ ណា បានែល់ ករ ណាលចត្សិក ប្ែលម្ចន
ទ្ កខិត្សត្ាបញ្ាត្តិជាអាររោណ៍ ។ 
 ៣. រ ទិ្ត រ៊ឺ ោរផា លសចកដីលគ្ត្ក រចំលព្វោះសត្ាប រគលប្ែល
កំព ងបានទ្ទួ្លលសចកដីស ខ ឬប្ែលនឹងបានទ្ទួ្លលសចកដីស ខកន ង
ោលខាងរ ខ លៅថា ម្ចនស ខិត្សត្ាបញ្ាត្តិជាអាររោណ៍ ។ 

 
សខុិត្សត្វមន ២ រួក គឺ 

 ក.  នកប្ែលោា ប់ម្ចនលសចកដីស ខសបា  ឬប្ែលនឹងបាន
ទ្ទួ្លលសចកដីស ខសបា កន ងោលខាងរ ខ ។ 
 ខ.  នកប្ែលោា ប់ម្ចនលសចកដីស ខសបា រកលហើ  ប្ត្លវោ
លនោះកំព ងបានទ្ទួ្លលសចកដីលំបាក ឱ្យនឹកែល់លពលប្ែលោា ប់ម្ចន
លសចកដីស ខ ។ 
  ងគធរ៌បានែល់ រ ទិ្តលចត្សិក ប្ែលម្ចនស ខិត្សត្ាបញ្ាត្តិ 
ជាអាររោណ៍ ។ 
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 ៤. ឧលបោខ  ោរគ្ពលងើ ចំលព្វោះសត្ាោំង   លដ្ឋ រិន
បលង្កអ នលៅកន ងលសចកដីគ្បាថាន លអ រិនរិត្ជួ បំបាត់្ទ្ កខ រិនលគ្ត្ក រ
កន ងលសចកដីស ខរបស់សត្ាណារួ លឡើ  សរាឹងពិចារណាថា សត្ា
ោងំ  គ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ំណាចក្នករោរបស់ខាួនៗ លដ្ឋ ោរដ្ឋក់
ចិត្តជាកណាដ លបាន លដ្ឋ អាស្ស័ រជឈត្តសត្ាបញ្ាត្តិ ឬរជឈត្ត
ប រគលជាអាររោណ៍ ប្ែលម្ចន ២ ពួករ៊ឺ ១ ពួកធរោត, ២ ពួកប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចសម្ចធិភាវទ ។ 
  ងគធរ៌របស់ឧលបោខ គ្ពហោវហិារ បានែល់ ត្គ្ត្រជឈត្តត-
លចត្សិក ប្ែលម្ចនរជឈត្តសត្ាបញ្ាត្តិជាអាររោណ៍ ។ 
  បបរញ្ញា ធរ៌ ៤ គ្បោរលនោះ លពលខាោះលៅថា គ្ពហោវហិារធរ៌ 
សំលៅែល់ ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងលៅរបស់បណាដ គ្ពហោោំង   ។ 
 បិ រទបសត្ាបញ្ាត្តិ ទ្ កខិត្សត្ាបញ្ាត្តិ និងស ខិត្សត្ា-
បញ្ាត្តិ ោំង ៣ អាររោណ៍លនោះ អាចចលគ្រើនឱ្យចូលែល់បានតំងពី 
បឋរជានរហូត្ែល់ចត្ ត្ថជាន  ចំប្ណករជឈត្តសត្ាបញ្ាត្តិជាអាររោណ៍ 
របស់ឧលបោខ គ្ពហោវហិារបាន ចំលព្វោះបញ្ា រជានប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 
រួកទី ៥ អាហាច្របែិកលូសញ្ញា  

 អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ោរពិចារណាអាហារប្ែលបរលិភារថា 
ជារបស់រួរលខពើររហូត្ែលល់កើត្លសចកដីែឹងថា ជារបស់រួរលខពើរ គ្បគ្ពឹត្ត
លៅតរអាោរប្ែលពិចារណាលទោះ លឈាោ ោះថា អាហាលរបែិកូលសញ្ញា ។ 
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 ោរពិចារណាថា អាហារប្ែលបរលិភារលទោះ លសចកដីថា ជារបស់
រួរលខពើរលដ្ឋ អាោរលផសងៗ ១០ គ្បោរ ែូចវចនត្ថៈថា  
 ររទ ឯសទ លភាគ  អាសយ ច និោនលត 
  បោា  ច បោា  ផោ  និសសនោលត ច រកខទ  
 ឯវ ំទ្សហាោលរហិ  ឥលកខ យ បែិកូលត ។ 
 ប្គ្បថា  នកចលគ្រើនអាហាលរបែិកូលសញ្ញា  របបីពិចារណាឱ្យ
ល ើញអាហារកន ងោរបរលិភារជារបស់រួរលខពើរ លដ្ឋ អាោរ ១០ 
យ៉ាងែូលចនោះ  
 ១. ររនលត បែិកូលលដ្ឋ ែំលណើ រលែើរ ។ 
 ២. បរលិ សនលត បែិកូលលដ្ឋ ោរប្សាងរក ។ 
 ៣. បរលិភារលត បែិកូលលដ្ឋ ោរបរលិភារ ។ 
 ៤. អាស លត បែិកូលលដ្ឋ ទី្អាស្ស័  ។ 
 ៥. និោនលត បែិកូលលដ្ឋ កប្នាងតំ្កល់លៅកន ងក្ផោ ។ 
 ៦.  បរបិកាលត បែិកូលលដ្ឋ ភាពប្ែលរិនោន់រលួ  ។ 
 ៧. បរបិកាលត បែិកូលលដ្ឋ ភាពប្ែលរលួ លហើ  ។ 
 ៨. ផលលត បែិកូលលដ្ឋ ផល ។ 
 ៩. និសសនោលត បែិកូលលដ្ឋ ហូរលចញ ។ 
 ១០. សរោកខនលត បែិកូលលដ្ឋ គ្ប ក់គ្បឡូស ។ 
                                                         (វសិ ទ្ធិររគភារ ២ ទំ្ព័រ.២៥៨)  
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  ងគធរ៌បានែល់ សញ្ញា លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងរហាក សល
ចិត្ត ៨ និងរហាកិរយិចិត្ត ៨ ប្ែលម្ចនោរពិចារណាអាហារជា
របស់រួរលខពើរ កន ងអាោរ ១០ យ៉ាង ជាអាររោណ៍ ។ 

 
រួកទ ី៦ ឆតុ្ធាត្ុវវោថ ន 

 ចត្ ោត្ វវតថ ន ោរពិចារណាោត្ ោំង ៤ ម្ចនបឋវ ី អាលបា 
លត្លជា និងវលយោត្  ប្ែលគ្បាកែលៅកន ងោងោ របស់ខាួន ោប់
លដ្ឋ ពិសាដ រ ម្ចនអាោរ ៤២ រ៊ឺ បឋវោីត្  ២០ អាោរ, អាលបាោត្  ១២ 
អាោរ, លត្លជាោត្  ៤ អាោរ, និងវលយោត្  ៦ អាោរ ។ 
បណាដ ោត្ ោំង ៤២ អាោរលនោះ 
 បឋវោីត្  ម្ចនលកខណៈ សណាា ន រងឹឬទ្ន់ ជាែ ំ  
 អាលបាោត្  ម្ចនលកខណៈ ហូរ ឬកកខន់ 
 លត្លជាោត្  ម្ចនលកខណៈ លៅដ  ឬគ្ត្ជាក់ 
 វលយោត្  ម្ចនលកខណៈ តឹ្ងញ័រ បក់លឡើងលលើ ឬបក់ច ោះលគ្ោរ។ 
 ប្ែលសម្ចគ ល់ថា ជាល ើង ជាលរ គ្បុស ស្សី សត្ា ប រគល 
ជារន សស លទ្វត និងគ្ពហោលទោះរិនប្រន តរពិត្លទោះ បានែល់ោរ
គ្បជ ំគន របស់ោត្ ោំង ៤ ប្ែលរួរគន ជាគ្កុរជាកង ប្រាកែជារបូោង
សណាា នលផសងៗ គន  លដ្ឋ  ំណាចរបស់ករោ ចិត្ត ឧត្  និង អាហារ 
លទោះឯង ។ 
 ោរពិចារណាោត្ ោំង ៤ ប្ែលគ្បាកែលៅខាងកន ងោងោ លនោះ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 62 - 

 រហូត្ល ើញគ្តឹ្រប្ត្ជាកងក្នោត្  គ្បាសចាកភាពជាល ើង ជាលរ 
ជាសត្ា ជាប រគលបាន លនោះលៅថា ចត្ ោត្ វវតថ ន  ងគធរ៌ បានែល់ 
បញ្ញា លចត្សិកកន ងរហាក សលញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ និងរហា-
កិរយិញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ប្ែលម្ចនោត្ ោំង ៤ ខាងកន ង
ោងោ ជាអាររោណ៍ ោរពិចារណាោត្  ៤ លនោះ គ្តឹ្រប្ត្ឱ្យចិត្ត
គ្របសងាត់្កិលលសនីវរណៈឱ្យសៃប់បាន ប្ត្រិនអាចនឹងឱ្យចូលែល់
ឈានចិត្តបានលឡើ  ។ 

 
រួកទី ៧ អរបូកម្មដ្ឋា ន 

  រូបករោដ្ឋា ន ឬ អារ បបករោដ្ឋា ន សំលៅែល់ អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន
ប្ែលរិនប្រនរូបធរ៌ ម្ចនោំងបញ្ាត្តិ និងបររត្ថ រូបធរ៌ ។ 
 

អរបូកម្មដ្ឋា ន ៤ យ៉ា ង្ 
 ១. កសិណ រាែិម្ចោសបញ្ាត្តិ បានែល់ បញ្ាត្តិអាោស
ប្ែលលបើកលហើ ពីកសិណ ។ 
 ២. អាោសានញ្ញា  ត្នឈានក សលចិត្ត និង កិរយិចិត្ត ។ 
 ៣. នត្ថិភាវបញ្ាត្តិ សំលៅែល់ បញ្ាត្តិោររិនម្ចន ។ 
 ៤. អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានក សលចិត្ត និង កិរយិចិត្ត ។ 
  រូបករោដ្ឋា នោំង ៤ លនោះ ជាវស័ិ របស់ នកប្ែលបានរូប-
បញ្ា រជានលហើ  លទ្ើបពិចារណា រូបករោដ្ឋា នជាអាររោណ៍បាន ។ 
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 ោររួបរួរសរេករោដ្ឋា ន ៧ ពួក ៤០ អាររោណ៍ តរលសចកដី
កន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលី ែូចលព្វលរកលហើ លនោះ ។ 
 ោលសប្រដងអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ៤០ គ្បោរលហើ  រ នោរ
សប្រដងវធីិចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ បានសប្រដងែល់
ករោដ្ឋា នប្ែលសរជារួ ចរតិ្ លៅថា សបា លភទ្ សប្រដងគ្បលភទ្
របស់ោរចលគ្រើនភាវទ លៅថា ភាវទលភទ្ និងគ្បលភទ្របស់និរិត្ត រ៊ឺ 
អាររោណ៍ លៅថា លគចរលភទ្ រហូត្ែល់ប ពាកិចារបស់ នកបែិបត្តិ
ែូចត្លៅលនោះ  

ឆរតិ្ 
 ព្វកយថា ចរយិ ឬ ចរតិ្ សំលៅែល់ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
ក សលធរ៌ ឬ ក សលធរ៌ក ឿ ៗ របស់ប រគល ។ 
 កន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា លគ្បើព្វកយថា ចរយិ លសចកដីថា លកើត្
លរឿ ៗ ែូចវចនត្ថៈថា ចរណំ បវត្តនំ = ចរយិ ោរលកើត្លឡើងលរឿ ៗ 
លឈាោ ោះថា ចរយិ ។ 
 ោរសស ចរយិ = ោរចរយិ លសចកដីលកើត្លឡើងលរឿ ៗ របស់
ោរៈ លឈាោ ោះថា ោរចរយិ ។ 
 ោរចរយិ ឯត្សស  ត្ថីតិ្ = ោរចរលិត លសចកដីក ើត្លឡើង
ក ឿ ៗ របស់ោរៈម្ចនែល់ប រគលលទោះ ែូលចាន ោះ ប រគលលទោះលទ្ើប
លឈាោ ោះថា ោរចរតិ្ ។ 
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ឆរតិ្មន ៦ ព្បច្ភទ 
 កន ងលសចកដីក្នគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហៈ សប្រដងថា 
 ោរចរតិ លោសចរតិ លម្ចហចរតិ សោធ ចរតិ ព ទ្ធិចរតិ 
វតិ្កាចរតិ លចតិ្ ឆ្ពាិលធន ចរតិ្សងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា របបីគ្ជាបថា ចរតិ្ម្ចន ៦ យ៉ាងែូលចនោះរ៊ឺ  
 ោរចរតិ្ លោសចរតិ្ លម្ចហចរតិ្ សោធ ចរតិ្ ព ទ្ធិចរតិ្ 
វតិ្កាចរតិ្ ។ 

ឆរតិ្ច្ដ្ឋយរិស្ដដ រ 
 ចរតិ្ ៦ គ្បលភទ្លនោះ ជាោរសប្រដងលដ្ឋ សលងខបប៉ា លណាណ ោះ ោល
សប្រដងលដ្ឋ ពិសាដ រម្ចនចំនួនែល់លៅ ៦៣ រ៊ឺ 
 (១) ស ទ្ធិចរតិ្ ម្ចន ១៤  
 (២) រិសសកចរតិ្ ម្ចន ៤៩ 
 ស ទ្ធិចរតិ្ ១៤ បានែល់ ោរចរតិ្ លោសចរតិ្ លម្ចហចរតិ្ 
ោរលោសចរតិ្ ោរលម្ចហចរតិ្ លោសលម្ចហចរតិ្ ោរលោសលម្ចហ-
ចរតិ្ សោធ ចរតិ្ ព ទ្ធិចរតិ្ វតិ្កាចរតិ្ សោធ ព ទ្ធិច តិ្ សោធ វតិ្កាចរតិ្ 
ព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្ សោធ ព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្ ។ 
 រិសសកចរតិ្ ៤៩ ប្ចកជា ឯករូល ២១ ទ្ាិរូល ២១ តិ្រូល ៧  
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ក. កនងុ្ឯកម្ូល មនឆរតិ្ ២១ គឺ 

រាគម្ូល ៧ បានែល ់
 ១. ោរសោធ ចរតិ្, ២. ោរព ទ្ធិចរតិ្, ៣. ោរវតិ្កាចរតិ្, ៤. ោរ-
សោធ ព ទ្ធិចរតិ្, ៥. ោរសោធ វតិ្កាចរតិ្, ៦. ោរព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្, ៧. ោរ-
សោធ ព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្ ។ 

 
ច្ទាសមូ្ល ៧ បានែល ់

 ១. លោសសោធ ចរតិ្    ២. លោសព ទ្ធិចរតិ្  
 ៣. លោសវតិ្កាចរតិ្    ៤. លោសសោធ ព ទ្ធិចរតិ្  
 ៥. លោសសោធ វតិ្កាចរតិ្     ៦. លោសព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្  
 ៧. លោសសោធ ព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្ ។ 
 

ច្មហមូ្ល ៧ បានែល ់
 ១. លម្ចហសោធ ចរតិ្      ២. លម្ចហព ទ្ធិចរតិ្  
 ៣. លម្ចហវតិ្កាចរតិ្      ៤. លម្ចហសោធ ព ទ្ធិចរតិ្  
 ៥. លម្ចហសោធ វតិ្កាចរតិ្       ៦. លម្ចហព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្  
 ៧. លម្ចហសោធ ព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្ ។ 
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ខ. កនងុ្ទវិមូ្ល មនឆរតិ្ ២១ គឺ 

រាគច្ទាសម្ូល មន ៧ បានែល ់
 ១. ោរលោសសោធ ចរតិ្   ២. ោរលោសព ទ្ធិចរតិ្  
 ៣. ោរលោសវតិ្កាចរតិ្   ៤. ោរលោសសោធ ព ទ្ធិចរតិ្  
 ៥. ោរលោសសោធ វតិ្កាចរតិ្       ៦. ោរលោសព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្  
 ៧. ោរលោសសោធ ព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្ ។ 
 

រាគច្មហម្ូល ៧ បានែល ់
 ១. ោរលម្ចហសោធ ចរតិ្,           ២. ោរលម្ចហព ទ្ធិចរតិ្, 
 ៣. ោរលម្ចហវតិ្កាចរតិ្,            ៤. ោរលម្ចហសោធ ព ទ្ធិចរតិ្, 
 ៥. ោរលម្ចហសោធ វតិ្កាចរតិ្,     ៦. ោរលម្ចហព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្, 
 ៧. ោរលម្ចហសោធ ព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្ ។ 
 

ច្ទាសច្មហម្ូល ៧ បានែល ់ 
 ១. លោសលម្ចហសោធ ចរតិ្,  ២. លោសលម្ចហព ទ្ធិចរតិ្ 
 ៣. លោសលម្ចហវតិ្កាចរតិ្,  ៤. លោសលម្ចហសោធ ព ទ្ធិចរតិ្ 
 ៥. លោសលម្ចហសោធ វតិ្កាចរតិ្, ៦. លោសលម្ចហព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្, 
 ៧. លោសលម្ចហសោធ ព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្ ។ 
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គ. កនងុ្ត្ិមូ្លឆរតិ្ ៧ គឺ 

រាគច្ទាសម្ូល ៧ បានែល ់ 
 ១. ោរលោសលម្ចហសោធ ចរតិ្, ២. ោរលោសលម្ចហព ទ្ធិចរតិ្ 
 ៣. ោរលោសលម្ចហវតិ្កាចរតិ្, ៤. ោរលោសលម្ចហសោធ ព ទ្ធិចរតិ្ 
 ៥. ោរលោសលម្ចហសោធ វតិ្កាចរតិ្, ៦. ោរលោសលម្ចហ-
ព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្,  ៧. ោរលោសលម្ចហសោធ ព ទ្ធិវតិ្កាចរតិ្ ។ 
 ោរសប្រដងចរតិ្ពិសាដ រលនោះ ជាោរបញ្ញា ក់ឱ្យល ើញថា រន សស
ម្ចន ក់ៗ រប្រងម្ចនចរតិ្បានលគ្ចើនយ៉ាងោ ឡំគន  រ៊ឺ ២.៣.៤ ចរតិ្ខាោះ 
ប្ត្ោរឱ្យករោដ្ឋា នលទោះនឹងឱ្យលគ្ចើនយ៉ាងតរចំនួនចរតិ្ប្ែលម្ចន
លទោះរិនបាន គ្តឹ្រប្ត្លគ្ជើសលរ ើសឱ្យករោដ្ឋា នណារួ ប្ែលសររួរ
ែល់ចរតិ្ប្ែលគ្បាកែចាស់ជាទី្បំផ ត្ ជាងបណាដ ចរតិ្ែក្ទ្ប្ែល
ម្ចនលទោះ ។ 
 

ច្គាលកនងុ្ការរិច្ចរណាឆរតិ្ 
 ោរប្ែលអាចែឹងែល់ចរតិ្ ធាស្ស័ របស់ប រគលែក្ទ្លទោះ 
លវៀរបរចិត្តវជិានន ភិញ្ញា ោភីប រគលលហើ  ប រគលែក្ទ្នឹងែឹងគ្តឹ្រ
គ្តូ្វពិត្គ្បាកែរិនម្ចន និងម្ចនក៏គ្តឹ្រប្ត្សលងាត្លរើលលកខណៈ
អាោរប្ែលសប្រដងលចញ ឬពាករណ៍តរលគលរបស់លហាោសាស្ត្សត
ប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលម្ចនលៅទូ្លៅកន ងផាូវលោក ។ 
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 កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលទោះ ម្ចនលគលលគ្បើជាលគ្រឿងសលងាត្ ៥ 
យ៉ាង ែូចគ្បាកែកន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា ថា  
 ឥរយិបេលត កិចាា          លភាជទ ទ្សសទទិ្លត 
 ធរោបបវត្តិលត លចវ            ចរយិលយ វភិាវល តិ្ ។ 
 ប្គ្បថា បណាិ ត្របបីគ្ជាបចរតិ្លផសង  ៗ លដ្ឋ អាស្ស័ ឥរយិបេ 
រ៊ឺ លែើរ ឈរ  ងគ   លែក លដ្ឋ អាស្ស័ កិចា រ៊ឺ ោរង្ករប្ែលលធាើលៅ
ជានិចាោល លដ្ឋ អាស្ស័ លភាជន រ៊ឺ អាហារប្ែលបរលិភារ 
លដ្ឋ អាស្ស័ ទ្សសនៈជាលែើរ រ៊ឺ ោរលរើល ោរសាដ ប់ ោរធ ំកាិន 
ោរបរលិភារ ោរប្ត្ងខាួន លដ្ឋ អាស្ស័ ធរោបវត្តិ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
កន ងធរ៌លផសងៗ រួរជា ៥ យ៉ាងែូលចនោះ ។ 
 
ច្សឆកដីសច្ង្េត្រីអនកប្ែលមនរាគឆរតិ្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ា ង្ 
 ១. លដ្ឋ ឥរយិបេ  នកម្ចនោរចរតិ្ ោលលែើរ នឹងលែើរតរ
គ្បគ្កតី្ធរោត លដ្ឋ កិរយិែ៏ទ្ន់ភាន់ ដ្ឋក់លជើងច ោះយ៉ាងោបលសោើ 
លលើកលជើងលឡើងយ៉ាងោបលសោើ លែើរ ឈរ  ងគ   លែក ម្ចនអាោរ
ស ភាពោបសាររួរលរើល ។ 
 ២. លដ្ឋ កិចា  នកម្ចនោរចរតិ្ ោលលធាើោរង្ករណារួ  
រប្រងលធាើបានយ៉ាងលរៀបរ  ោរសរលសរ កសរ ឬលែបា៉ា ក់ លធាើបានសាអ ត្
គ្បណីត្ នឹងលបាសជូត្ក៏លធាើបានយ៉ាងហោត់្ចត់្លរៀបរ  លធាើសនសឹរៗ 
រិនគ្បញាប់គ្បញាល់លទ្ ។ 
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 ៣. លដ្ឋ លភាជន ចូលចិត្តអាហាររសជាតិ្ឆ្ងៃ ញ់លោរ ែួស
អាហារលោរសររួរ រិនលគ្ចើនលពកឬរិនតិ្ចលពក ទ្ទួ្លោនអាហារ
 ៊ឺត្ៗ រិនគ្បញាប់លពក ។ 
 ៤. លដ្ឋ ទ្សសនៈ  នកម្ចនោរចរតិ្ ោលបានល ើញរូបប្ែល
សាអ ត្ ឮសំលឡងប្ែលពិលោោះ ធ ំកាិនគ្ក ូប ទ្ទួ្លរសឆ្ងៃ ញ់ ទ្ទួ្ល
សរផសសទ្ន់ៗ សូរបីគ្តឹ្រប្ត្បនតិចបនតួច ក៏រកីោ ក្គ្កប្លង ជាប់
ចិត្តកន ងវត្ថ ោំងលនោះ និងលបើគ្ព្វត់្គ្បាសលៅ ក៏អាល ោះអាល័ សាដ   ។ 
 ៥. លដ្ឋ ធរោបវត្តិ  នកម្ចនោរចរតិ្ គ្តូ្វ ំណាចរបស់
ោរោរៈបលង្កអ នចិត្តលៅកន ងប្ផនកោបែូលចនោះរ៊ឺ 
 = ម្ចយ ជារន សសលបិចបិទ្បាំងោរលធាើទ្ ចារតិ្របស់ខាួនទ្ ក។ 
 = សាលេ យ ជារន សស ួត្អាងរ ណលសចកដីលអប្ែលរិន
ម្ចនលៅកន ងខាួន ។ 
 = ម្ចនោះ គ្បោន់ខាួន ។ 
 = បាបិចេត បំណងលៅកន ងផាូវទ្ ចារតិ្ ។ 
 = រហិចេត គ្បាថាន លគ្ចើន ចង់លបី ។ 
 =  សនត ែាិត រិនសលទត ស ។ 
 = សិងគ ម្ចនោរោច់ឫក ។ 
 = ចាបលយ ផាិត្ផាង់លអិត្លអន់ជារួ នឹងភាពសាអ ត្ ។ 
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អនកមនសទាធ ឆរតិ្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ា ង្ 
 ១. លដ្ឋ ឥរយិបេ, ២. លដ្ឋ កិចា, ៣. លដ្ឋ លភាជន, ៤. លដ្ឋ 
ទ្សសនៈ ែូច នកម្ចនោរចរតិ្ោំង ស់ លផសងគន ប្ត្កន ងគ្បោរទី្ ៥ 
ធរោបវត្តិលទោះ  នកម្ចនសោធ ចរតិ្រប្រងជា នករិនម្ចនម្ចយសាលេ យ
លឡើ  ម្ចនចិត្តផោ  គន នឹង នកម្ចនោរចរតិ្ែូលចនោះរ៊ឺ 
 = រ ត្តចារត ជា នកលោះរិនកងាល់កន ងវត្ថ ោំងពួង ។ 
 =  រយិនំ ទ្សសនោរត ម្ចនលសចកដីគ្តូ្វោរល ើញគ្ពោះ រ ិ។ 
 = សទ្ធរោំ លសាត្ ោរត គ្តូ្វោរសាដ ប់គ្ពោះសទ្ធរោ ។ 
 = បាលម្ចជាពហ លត ម្ចនលសចកដីរកីោ ោលបានល ើញ 
គ្ពោះ រ ិនិងបានសាដ ប់គ្ពោះសទ្ធរោ ។ 
 =  សឋត ជា នករិន ួត្អាង ។ 
 =  ម្ចយវតិ ជា នករិនម្ចនម្ចយ ។ 
 = បសាលោ ជា នកគ្ជោះថាា កន ងរ ណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ ម្ចត បិត 
គ្រូអាចារយយ៉ាងលអ ។ 
 

អនកមនច្ទាសឆរតិ្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ា ង្ 
 ១. លដ្ឋ ឥរយិបេ  នកម្ចនលោសចរតិ្ ោលលែើររប្រងច ច
ច ងលជើង ោរលលើកលជើងលឡើងនិងដ្ឋក់លជើងច ោះគ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងរហ័ស
រហួនរិនលរៀបរ  លវោឈរ លវោ ងគ   ម្ចនកិរយិ ឫកព្វររងឹៗ 
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លវោលែកក៏គ្បញាប់ដ្ឋក់ោ យ៉ាងរិនលរៀបរ  ោលគ្តូ្វដ្ឋស់ក៏
លគ្ោកលឡើងយ៉ាងគ្បញាប់ ហាក់ែូចជារិនលពញចិត្ត ។ 
 ២. លដ្ឋ កិចា ោរលធាើោរង្ករអាចលធាើបានសលគ្រចរហ័ស ប្ត្
ខាោះភាពគ្បណីត្លរៀបរ  លគ្ចើនប្ត្គ្បញាប់គ្បញាល់លោរឱ្យគ្បគ្ពឹត្ត
លៅបាន ។ 
 ៣. លដ្ឋ លភាជន ចូលចិត្តអាហារប្ែលលគ្គត្គ្គត្ប្ែល
ម្ចនរសខាា ំង បរលិភារែ ំធំៗ ទ្ទួ្លោនរហ័ស បានអាហាររិន
គ្តូ្វម្ចត់្ក៏លគ្ោធ ។ 
 ៤. លដ្ឋ ទ្សសនៈ ោលបានទ្ទួ្ល និដ្ឋា ររោណ៍ ល ើញរូប
រិនសាអ ត្ ឮសលំឡងរិនពិលោោះ ធ ំកាិនសអ   ទ្ទួ្លរសរិនឆ្ងៃ ញ់ សរផសស
លគ្គត្គ្គត្ ឬលៅដ សូរបគី្តឹ្រប្ត្បនតិចបនតួចក៏រួលដ៉ាលៅដ គ្កហា ចិត្ត ។ 
 ៥. លដ្ឋ ធរោបវត្តិ រប្រងម្ចនចិត្តលៅកន ងផាូវ នធព្វល ែូលចនោះ  
 = លោធ ជា នកលគ្ោធ   ។ 

= ឧបទហ ជា នកចងលសចកដីលគ្ោធ ។ 
 = រកខ ល បរ ណ ។          

= បោស វ ឫកលសោើ  ។ 
 = ឥសា គ្ចប្ណនលសចកដីលអ នកែក្ទ្  ។ 

= រចេរ ិ កំណាញ់ ។ 
 
 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 72 - 

អនកមនរុទធិឆរតិ្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ា ង្ 
 ១. លដ្ឋ ឥរយិបេ,  ២. លដ្ឋ កិចា,  ៣. លដ្ឋ លភាជន,  
៤. លដ្ឋ ទ្សសនៈ ែូចគន ជារួ  នកប្ែលម្ចនលោសចរតិ្ លផសងគន
ប្ត្កន ងគ្បោរទី្ ៥ ធរោបវត្តិប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ  នកម្ចនព ទ្ធិចរតិ្ ជារន សស
ម្ចនចិត្តខពស់ ផោ  គន ជារួ  នកម្ចនលោសចរតិ្ ែូលចនោះ 
 = លសាវចសសត ជា នកគ្បលៅង្ក ទ្ទួ្លសាដ ប់ព្វកយលគ្បៀន
គ្បលៅប្ែលម្ចនគ្បលយជន៍ ។ 
 = កលាណរិត្តត ជា នកលសពរប់រន សសលអជារិត្ត ។ 
 = លភាជលនរត្តញ្ា ត ជា នកែឹងគ្បម្ចណកន ងោរបរលិភារ ។ 
 = សតិ្សរបជញ្ាំ ជា នកម្ចនសតិ្សរបជញ្ាៈ ។ 
 = ជាររយិន លយលគ ជា នកគ្បកបលដ្ឋ លសចកដីពាយរ
ជានិចា លែកបនតិចបនតួច ។ 
 = សំលវលគ ជា នកល ើញលោសកន ងោរលកើត្ ចាស់ ឈ៊ឺ សាា ប់។ 
 = លយនិលសា បោនំ ជា នកពាយរគ្បកបោរង្កលអ លែើរបី
រតិ្ប្ែលលអរហូត្ែល់ទី្បំផ ត្ក្នទ្ កខ ។ 
 

អនកប្ែលមនច្មហឆរតិ្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ា ង្ 
 ១. លដ្ឋ ឥរយិបេ  នកម្ចនលម្ចហចរតិ្ ោលលែើររិនលរៀបរ  
ម្ចនោរគ្រវខីាួន ច ចច ងលជើងនិងប្កងលជើង លវោឈរឬ ងគ   ររិង
រម្ចំង លវោលែកសណដូ កក្ែ លជើងរវរីរវរ រិនលរៀបរ  ោលគ្តូ្វដ្ឋស ់



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 73 - 

ឱ្យលគ្ោកលឡើងម្ចនអាោរ ៊ឺត្យវ ។ 
 ២. លដ្ឋ កិចា  នកម្ចនលម្ចហចរតិ្ ោលលធាើោរង្ករណា រប្រង
លធាើោរង្កររិនផាិត្ផាង់ ោរង្កររិនលរៀបរ  លោរឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅបាន 
 កឱ្យលអរិនបាន ។ 
 ៣. លដ្ឋ លភាជន ចូលចិត្តរសអាហារប្ែលរិនពិត្គ្បាកែ 
ោរបរលិភារគ្ប ក់គ្បឡូសរិនលរៀបរ  ។ 
 ៤. លដ្ឋ ទ្សសនៈ  នកម្ចនលម្ចហចរតិ្ ោលទ្ទួ្លអាររោណ៍
ណារិនសូវចូលចិត្ត គ្ពលងើ ៗ លគ្ព្វោះោររិនរកីោ ចំលព្វោះអាររោណ៍
លទោះឯង ោររិត្ ោរ ល់ល ើញលគ្ចើនប្ត្រិនសវូជាម្ចា ស់ោរខាួនឯង 
ោល នកែក្ទ្លររោិះរន់ក៏រោិះរន់តរលរ ោលលរសរលសើរក៏សរលសើរ
តរលរផងប្ែរ ។ 
 ៥. លដ្ឋ ធរោបវត្តិ  នកម្ចនលម្ចហចរតិ្ រប្រងម្ចនចិត្តរិនឆ្ងា ត្ 
កន ងលហត្ ផលលផសងៗ លៃង់លមា  ម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងធរ៌ ែូលចនោះ 
 = េីនរិទ្ធំ ជា នកម្ចនចិត្តងង  លង្កកងក់រួញោជានិចា ។ 
 = ឧទ្ធចាក កា ចាំ ជា នកម្ចនោររលវ ើរវ  លៅដ គ្កហា ចិត្ត ។ 
 = វចិិកិចាេ  ជា នកម្ចនោរសងស័ កន ងលរឿងលផសងៗ ។ 
 = អាោនគហិត ជា នកគ្បោន់ម្ចលំដ្ឋ គ្បាសចាកលហត្ ផល។ 
 = ទ្ បបែិនិសសរគិត ជា នកទ្ទួ្លោរ ប់រ ំ ឱ្យលោះបង់លសចកដី
 ល់ល ើញខ សបានលដ្ឋ លំបាក ។ 
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អនកមនវិត្កេឆរតិ្ច្ដ្ឋយអាការ ៥ យ៉ា ង្ 
 ១.លដ្ឋ ឥរយិបេ,  ២.លដ្ឋ កិចា,  ៣.លដ្ឋ លភាជន,  
៤.លដ្ឋ ទ្សសនៈ  ែូចគន ជារួ  នកប្ែលម្ចនលម្ចហចរតិ្ោំង ស់ 
លផសងគន ប្ត្កន ងធរោបវត្តិប៉ា លណាណ ោះ, ៥.លដ្ឋ ធរោបវត្តិ  នកម្ចន
វតិ្កាចរតិ្រប្រងម្ចនចិត្តគ្បគ្ពឹត្តលៅ ែូលចនោះ 
 = ភសសពហ លត ជារន សសនិយ រ  ូរោំ ។ 
 = រណាោរត គ្ចឡូកគ្ចឡំលដ្ឋ ពួករណៈ ។ 
 = ក សោន លយលរ  រតិ្ រិនម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រកន ងោរលធាើ
ប ណយក សល ។ 
 =  នវែាិត្កិចាត ជារន សសចូលចិត្តលឆ្ាឆ្ងា  ផ្ទា ស់ោរង្ករ
លរឿ ៗ ។ 
 = រត្តិធ ម្ច ទ លពល ប់ចូលចិត្តរិត្លរៀបរលគ្ម្ចងោរង្ករ
ប្ែលនឹងលធាើកន ងក្េៃប្សអក ។ 
 = ទិ្វបជាលទ លពលក្េៃលធាើោរង្ករតររលគ្ម្ចងប្ែលរិត្ទ្ ក 
រិនថាខ សគ្តូ្វយ៉ាងណា ។ 
 = ហ ោហ រ ំោវទ ជារន សសចូលចិត្តរិត្រលវ ើរវ លគ្ចើនគ្បោរ ។ 
 

ឆំណុឆសមគ ល ់
 ចរតិ្លផសងៗ ែូចប្ែលលព្វលរកលនោះ ជារបស់បូោណាចារយ 
បានដ្ឋក់ជាលគលទ្ កពិចារណា កន ងោរឱ្យអាររោណ៍ករោដ្ឋា នជាប់ត្
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គន រកប៉ា លណាណ ោះ រិនប្រនជាព ទ្ធវចនៈ ឬ ែាកថាណាលឡើ  លទ្ើប
ោន់ កថា ជាោរគ្តឹ្រគ្តូ្វពិត្គ្បាកែលទោះរិនបាន គ្តឹ្រប្ត្
អាស្ស័ ោរសលងាត្លរើល ធាស្ស័ ចិត្ត នកបែិបត្តិ លដ្ឋ ទូ្លៅ
ប៉ា លណាណ ោះ និងរន សសខាោះរិនប្រនគ្តឹ្រប្ត្ចរតិ្ប្ត្រួ  ម្ចនែល់លៅ 
២ - ៣ - ៤ ចរតិ្ោ គន លៅកន ងរន សសប្ត្ម្ចន ក់ក៏ម្ចន  នកែក្ទ្លគ្ៅពី
បរចិត្តវជិានន ភិញ្ញា ោភីលហើ  ែឹងែល់ចរតិ្របស់ នកណា  ៗ លដ្ឋ 
គ្តឹ្រគ្តូ្វពិត្គ្បាកែរិនបាន ។ 
 

សមុ្ដ្ឋា នរបសឆ់រតិ្ 
 លបើតងំបញ្ញហ សួរថា លហត្  ាីរន សសល ើងកន ងលោកលនោះ លទ្ើប
ម្ចនចរតិ្ ធាស្ស័ ចិត្តរិនែូចគន  សូរបីជាបងបអូនក្ផោជារួ គន  
ក៏លៅម្ចន ធាស្ស័ រិនែូចគន  រន សសខាោះ ធាស្ស័ លអ រន សស
ខាោះរិនលអ ។ 
 ែូលចនោះលគ្ព្វោះជាប់រកពីោរលធាើក សល  ក សលរបស់រន សស
ោំង  កន ងជាតិ្រ នប្ែលជាតួ្លហត្ លទោះរិនែូចគន  លព្វលរ៊ឺ  
 ប រគលខាោះ ខណៈកំព ងបរចិាា រោន រកាសីល ចលគ្រើនភាវទ 
លទោះ គ្កប្សចិត្តកន ងខណៈលទោះ រប្រងគ្បារពធោរម្ចនលករ ដិ៍លឈាោ ោះ ម្ចន
រន សសោប់អាន ចង់បានផលប្ែលជាទិ្ពាសរបត្តិខាោះ រន សសសរបត្តិ
ខាោះ ប្ែលជាតួ្ត្ណាហ  ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំថាយ៉ាងលនោះខាោះ យ៉ាងលទោះ
ខាោះ ប្ែលជាតួ្ ម្ចនោះ ម្ចនោរគ្បោន់ម្ចំថា ខនធ ៥ ជាតួ្ខាួនខាោះ ប្ែល
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ជាតួ្ទិ្ែាិ ោរលធាើក សលប្ែលជាប់លដ្ឋ  ត្ណាហ  ម្ចនោះ ទិ្ែាិ ែូលចនោះ
លទ្ើបជាលហត្ ឱ្យ នកលទោះជារន សសម្ចន ោរចរតិ្ កន ងភពត្  ៗលៅ ។ 
 ប រគលណា ខណៈលធាើប ណយឱ្យោន រកាសីលជាលែើរ លកើត្
លសចកដីលគ្ោធ លសចកដីលសាកលមខូចចិត្ត គ្ចប្ណន ឬកំណាញ ់ ម្ចន
ោរលៅដ គ្កហា ចិត្តលឡើងរក លហើ ក សលប្ែលជាប់លដ្ឋ លោស 
ឥសា រចេរ ិៈ ឬក កា ចាៈោំងលនោះ លទ្ើបជាលហត្ លធាើឱ្យ នកលទោះជា
រន សសម្ចនលោសចរតិ្ កន ងភពត្លៅ ។ 
 ប រគលណា ខណៈលធាើក សល ម្ចនោនក សលជាលែើរ លធាើលដ្ឋ 
ោររិនែឹងលហត្ ផល កន ងោរលធាើក សលរបស់ខាួនលឡើ  ប្ត្លធាើលៅ
តរគ្បក្ពណី ឬលធាើក សលគ្ពរលដ្ឋ ោរពិចារណាថា ក សលប្ែល
ខាួនលធាើលនោះ នឹងម្ចនផលឬរិនម្ចនផលយ៉ាងណាក៏រិនែឹង លទ្ើបរិត្
រលវ ើរវ លៅកន ងខណៈលធាើក សល ែូលចាន ោះក សលលទោះលទ្ើបជាប់លដ្ឋ 
លម្ចហៈ វចិិកិចាេ  និងឧទ្ធចាៈ លទ្ើបជាលហត្ លធាើឱ្យ នកលទោះជារន សស
ម្ចនលម្ចហចរតិ្ កន ងភពត្លៅ ។ 
 ប រគលខាោះ លធាើក សល ម្ចនោនក សលជាលែើរ លដ្ឋ ោរ
លគ្ត្ក រលភាើត្លភាើនកន ងោររ ណាររោណ៍ ឬរិត្អាឃ្លត្ លគ្ោធែល់
 នកែក្ទ្ ឬរិត្កន ងផាូវលបៀត្លបៀនទ្ម្ចា  លសចកដីស ខរបស់ នកែក្ទ្ 
សត្ាែក្ទ្ឱ្យបានទ្ទួ្លលសចកដីលៅដ គ្កហា  ែូលចនោះលហើ ក សលប្ែល
ខាួនលធាើលទោះក៏ជាប់លដ្ឋ ោរវតិ្កាៈ ពាបាទ្វតិ្កាៈ និងវហិិងាវតិ្កាៈ 
លទ្ើបលធាើឱ្យ នកលទោះជារន សស វតិ្កាចរតិ្ ។ 
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 ប រគលណា លធាើក សលលដ្ឋ សោធ ម្ចោំំកន ងរ ណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ 
ក សលែូលចនោះ លទ្ើបជាលហត្ លធាើឱ្យ នកលទោះជារន សសម្ចន សោធ ចរតិ្ ។ 
 ប រគលណា លធាើក សល ម្ចនោន សីល ភាវទ ជាលែើរ លដ្ឋ 
ោរ ល់កន ងលហត្ ផលប្ែលខាួនលធាើក សលលទោះ គ្បកបលដ្ឋ បញ្ញា  
ែូលចនោះលធាើឱ្យ នកលទោះជារន សសម្ចន ព ទ្ធិចរតិ្ កន ងភពត្លៅ ។ 
 រួរលសចកដីថា រន សសោំង  ប្ែលម្ចនចរតិ្លផសងៗ គន
លទោះ ជាប់រកពីក សលករោប្ែលខាួនលធាើទ្ កកន ងភពរ នៗ ជាប់លដ្ឋ 
សភាវធរ៌ប្ផនកក សល ឬ ក សលោ ឡំលទ្ើបជាលហត្ ឱ្យរន សស
ោំង  ម្ចនចរតិ្ ធាស្ស័ គ្បចាំខាួនលផសងគន  ។ 
 យ៉ាងណាកដី ោប់ជាឱ្ោសប្ែលគ្បលសើរប្ែលបានលកើត្រកជា 
រន សសជួបគ្ពោះព ទ្ធសាសទ និងលៅម្ចនជីវតិ្រួចផ ត្ភ័ រកបាន 
រហូត្ែល់បចា បបននលនោះលទោះ ។ 
 លបើបានម្ចនឱ្ោសចលគ្រើនសតិ្សរបជញ្ាៈលដ្ឋ លអលហើ  ក៏
និងប្កលរអ ឬបលងាើននូវភាវៈោរលៅរបស់ខាួនឱ្យជាផលកក្គ្រត្លៅ
កន ងភពខាងរ ខ លដ្ឋ ោរសាងក សលកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទលនោះទ្ ក ។ 
 លសចកដីថា លបើែឹងថាខាួនជារន សសលៃង់ ក៏ចូលខំសិកាធរ៌
លនោះទ្ ក ឬក៏ជួ ទំ្ន កបគ្រុងោរសិកាធរ៌ ឬសំណាក់បែិបត្តិធរ៌
លដ្ឋ ោរសាងររពីរ សាថ នទី្សិកា និងសំណាក់បែិបត្តិធរ៌ជាលែើរ ។ 
 ែូលចាន ោះ នឹងល ើញបានថា  នកម្ចនសតិ្សរបជញ្ាៈោំង   
រប្រងជា នកបានទ្ទួ្លផលកក្គ្រពីោរបានលកើត្រកជារន សស ជួប



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 78 - 

គ្ពោះព ទ្ធសាសទ ប្ត្លបើខាោះសតិ្សរបជញ្ាៈកន ងោរប្កលរអ បលងាើនចំលណោះ
ែឹងរបស់ខាួនកន ងោរលធាើក សលលដ្ឋ លអលហើ  ក៏លឈាោ ោះថា  នកលទោះ
រិនបានទ្ទួ្លគ្បលយជន៍ ាីពីោរលកើត្ជារន សសជួប គ្ពោះព ទ្ធសាសទ
លឡើ  ។ 
 

សប្ម្ដង្ភាវនា ៣ 
ម្ចនលសចកដីកន ងគ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហបាលី សប្រដងថា 

 បរកិរោភាវទ ឧបចារភាវទ  បបទភាវទ លចតិ្ តិ្លសា ភាវទ។ 
 ប្គ្បថា របបីគ្ជាបភាវទម្ចន ៣ យ៉ាងែូលចនោះ រ៊ឺ បរកិរោភាវទ 
ឧបចារភាវទ និង បបទភាវទ ។ 
 ១. បរកិរោភាវទ លសចកដីថា រហាក សលចិត្ត ឬរហាកិរយិចិត្ត 
ប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ ជាប់ត្គន តំងពីបានលផដើរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន
េោីៗ រហូត្រកែល់លខត្តក្នឧរគហនិរិត្តលទោះ លឈាោ ោះថា បរកិរោភាវទ  
 ម្ចនវចនត្ថៈថា    បបនំ បរកិលោតិ្ បរសិងខលោតី្តិ្ = បរកិរោំ  
 វេិីចិត្តណារប្រងចាត់្ប្ចងតក់ប្ត្ង បបទចិត្ត ែូលចាន ោះ វេិីចិត្ត
លទោះ លឈាោ ោះថា បរកិរោ ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា  
 អាទិ្ភូតំ្ ករោំ = បរកិរោំ 
 វេិីចិត្តប្ែលជាលហត្ ក្នោរចលគ្រើនករោដ្ឋា នខាងលែើរ 
លឈាោ ោះថា បរកិរោ ។ 
 វេិីចិត្តប្ែលចាត់្ប្ចងតក់ប្ត្ង បបទ ឬវេិីចិត្តប្ែលជាលហត្  
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 ក្នោរចលគ្រើនករោដ្ឋា នខាងលែើរលនោះ គ្ពោះលយគវចររួរលធាើឱ្យលកើត្លឡើង
ជាប់ត្គន ក ឿ ៗ និងលគ្ចើនលឡើងជាលំដ្ឋប់ ែូលចាន ោះវេិីចិត្តលទោះ 
លឈាោ ោះថា បរកិរោភាវទ ។ 

ម្ចនវចនត្ថៈថា បរកិរោញ្ា  សា ភាវទ ចាតិ្ = បរកិរោភាវទ  
 វេិីចិត្តណាលឈាោ ោះថា បរកិរោផង លឈាោ ោះថា ភាវទផង ែូលចាន ោះ 
វេិីចិត្តលទោះ លឈាោ ោះថា បរកិរោភាវទ ។  
 ២. ឧបចារភាវទ សំលៅែល់ រហាក សលចិត្ត ឬរហាកិរយិ
ចិត្ត ប្ែលលកើត្លឡើងជិត្គន ជារួ  បបទឈាន លឈាោ ោះថា ឧបចារ-
ភាវទ ។  
 ម្ចនវចនត្ថៈថា  បបទ  សរីលប ចរតិ្ បវត្តតី្តិ្ = ឧបចាលោ 
 វេិីចិត្តណា លកើត្លឡើងជិត្គន ជារួ លខត្តរបស់ បបទឈាន 
ែូលចាន ោះវេិីចិត្តលទោះ លឈាោ ោះថា ឧបចារៈ ។ 
 ឧបចាលោ ច សា ភាវទ ចាតិ្ = ឧបចារភាវទ  
 វេិីចិត្តណា លឈាោ ោះថា ឧបចារៈផង លឈាោ ោះថា ភាវទផង 
ែូលចាន ោះ វេិីចិត្តលទោះ លឈាោ ោះថា ឧបចារភាវទ ។ 
 លសចកដីថា វេិីចិត្តប្ែលលឈាោ ោះថា ឧបចារ លនោះឯង ប្ែល
គ្ពោះលយគវចរលធាើឱ្យលកើត្លឡើងក ឿ ៗ និងលគ្ចើនក្គ្កប្លងលឡើង 
វេិីចិត្តលទោះ បានលឈាោ ោះថា ឧបចារភាវទ ។ 
 ៣.  បបទភាវទ ព្វកយថា  បបទ ោលលព្វលលដ្ឋ ធរ៌លហើ  
ជាលឈាោ ោះរបស់ វតិ្កា លដ្ឋ គ្ត្ង់ ចំប្ណកធរ៌ែក្ទ្ម្ចនរហរគត្ចិត្ត 
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លោក ត្តរចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលគ្បកបលទោះ ជាោរលៅលឈាោ ោះ 
 បបទ លដ្ឋ  រ ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា  
  លបបតិ្ សរប  ត្តធលរោ អាររោណំ  ភិនិលោលបតី្តិ្ =  បបទ  
 ធរោជាតិ្ណា រប្រងលលើកសរប  ត្តធរ៌លឡើងោន់អាររោណ៍
ចំលព្វោះរ ខ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា  បបទ បានែល់ វតិ្កា 
 ងគឈាន ប្ែលគ្បកបជារួ រហរគត្ចិត្ត និងលោក ត្តរចិត្ត ។ 
  បបទ ច សា ភាវទ ចាតិ្ =  បបទភាវទ  
 ធរោជាតិ្ណាជា បបទផង ជាោរប៉ាោះខោប់ប្ែលែល់លហើ នូវ
លសចកដីចលគ្រើនលទោះផង ែូលចាន ោះ ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា  បបទ-
ភាវទ ។ 
 ភាវទោំង ៣ គ្បោរលនោះ បរកិរោភាវទ ម្ចន ២ ខណៈ រ៊ឺ 
ខណៈែំបូងរបស់រហាក សល ឬរហាកិរយិ ប្ែលលកើត្លឡើងរ នៗ 
ប្ែលលៅឆ្ងៃ  ពីរហរគត្ឈានលទោះ រហាក សល ឬរហាកិរយិ
លទោះ លឈាោ ោះថា បរកិរោភាវទ ។ 
 ោលចលគ្រើនក ឿ  ៗនិងម្ចនកម្ចា ំងក្គ្កប្លងលឡើង  ៗតរលំដ្ឋប់ 
រហូត្ែល់ជិត្នឹងរហរគត្ឈានលកើត្លឡើង រហាក សល ឬរហា
កិរយិលទោះ លឈាោ ោះថា ឧបចារភាវទ ។ 
 

និមិ្ត្ត ៣ 
 លសចកដីកន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលីសប្រដងថា 
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 បរកិរោនិរិត្តំ ឧរគហនិរិត្តំ បែិភារនិរិត្តលញ្ា តិ្ តី្ណិ និរិតត និ 
ច លវទិ្ត្ព្វា និ ។ 
 របបីគ្ជាប និរិត្ត ៣ ែូលចនោះ បរកិរោនិរិត្ត ឧរគហនិរិត្ត បែិភារ-
និរិត្ត ។ 
 ១. បរកិរោនិរិត្ត សំលៅែល់ អាររោណ៍របស់ករោដ្ឋា នលផសងៗ 
ម្ចនបឋវកីសិណ ជាលែើរ លឈាោ ោះថា និរិត្ត ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 អាររោណិកធលរោហិ និរិ លត្ ឈានិ លត្ = និរិត្តំ  
 ធរ៌ណា របបីែឹងបានជានិចាលដ្ឋ ចិត្ត និងលចត្សិក ប្ែលជា
អាររោណិកធរ៌ោំង   ែូលចាន ោះ ធរ៌លទោះ លឈាោ ោះថា និរិត្ត បាន
ែល់ អាររោណ៍លទោះឯង ។ 
 ព្វកយថា បរកិរោនិរិត្ត សំលៅែល់ អាររោណ៍របស់បរកិរោភាវទ
ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា  បរកិរោសស និរិត្តំ = បរកិរោនិរិត្តំ  
 អាររោណ៍របស់ បរកិរោភាវទ លទោះ លឈាោ ោះថា បរកិរោនិរិត្ត 
បានែល់ រូបាររោណ៍ លផ្ទែាព្វា ររោណ៍ ឬ ធម្ចោ ររោណ៍ ជាតួ្ករោដ្ឋា ន
ប្ែលគ្ពោះលយគវចរលគ្បើសរាឹងជាអាររោណ៍ ម្ចនបឋវកីសិណ 
ជាលែើរ ។ 
 ២. ឧរគហនិរិត្ត ជានិរិត្តប្ែលគ្បាកែលឡើងផាូវចិត្ត លដ្ឋ រិន
គ្តូ្វអាស្ស័ ប្ភនកសរាឹងអាររោណ៍ករោដ្ឋា នលទោះ ម្ចនវចនត្ថៈថា  

ឧរគលហត្ពានតិ = ឧរគហំ 
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 អាររោណ៍ណា របបីោន់ កលហើ  លដ្ឋ រលទោា រកិក សល 
ឬកិរយិជវនៈ ែូលចាន ោះ អាររោណ៍លទោះ លឈាោ ោះថា ឧរគហ ។ 
 ឧរគហញ្ា  តំ្ និរិត្តញ្ញា តិ្ = ឧរគហនិរិត្តំ 
 អាររោណ៍ណា ប្ែលរបបីោន់ កលហើ  លដ្ឋ រលទោា រកិ-
ក សល ឬកិរយិជវនៈផង ជានិរិត្តផង ែូលចាន ោះ អាររោណ៍លទោះ 
លឈាោ ោះថា ឧរគហនិរិត្ត ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ថា ឧរគណាតី្តិ្ = ឧរគលហា  
 វេិីចិត្តណាោន់ កនូវអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ែូលចាន ោះ វេិីចិត្តលទោះ 
លឈាោ ោះថា ឧរគហ បានែល់ រលទោា រវេិី ប្ែលម្ចនក សល ឬកិរយិ
ជវនៈ ។ 
 ឧរគហសស និរិត្តំ = ឧរគហនិរិត្តំ 
 អាររោណ៍របស់រលទោា រវេិីចិត្តលទោះ លឈាោ ោះថា ឧរគហនិរិត្ត ។ 
 
ច្សឆកដីច្ផសង្គាន រវាង្បរកិម្មនិមិ្ត្ត និង្ឧគគហនិមិ្ត្ត 

 អាររោណ៍ករោដ្ឋា នប្ែលជាបរកិរោនិរិត្ត និងឧរគហនិរិត្តលនោះលផសង
គន គ្តឹ្រប្ត្ថា បរកិរោនិរិត្តលទោះ គ្ពោះលយគវចរល ើញបានលដ្ឋ ប្ភនក 
ខណៈសរាឹងបចា បបននរូបាររោណ៍លទោះឯង ។ 
 ចំប្ណក ឧរគហនិរិត្ត លទោះជារូបប្ែលល ើញបានលដ្ឋ ចិត្ត 
និងជា តី្ត្រូបាររោណ៍លៅលហើ  ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ រូបោង
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សណាា ន ពណ៌សម្បុ  និងខាែ ត  បស់អងគ ម្មដ្ឋា ន ៏ដូចគ្នែ ប្រគប់
ប្របកា  ។ 
 ៣. បដិភាគនិមិ្តត អា ម្មណ៍ បស់ ម្មដ្ឋា នភ្ដល្ម្ងនចំភ្ណ 
ស្សកដៀងគ្នែ ជាមួ្យឧគគហនិមិ្តត ក ម្ េះថា បដិភាគនិមិ្តត ។ 
 ម្ងនវចនត្ថៈថា បដិភាគំ និមិ្តតំ = បដិភាគនិមិ្តតំ  
 អា ម្មណ៍ ម្មដ្ឋា នភ្ដល្ម្ងនសភាពស្សកដៀងជាមួ្យឧគគហ-
និមិ្តត ក ម្ េះថា បដិភាគនិមិ្តត ។ 
 
សេចក្ដីសសេងគ្នា រវាងឧគ្គហនិមិត្តនិង្បដិភាគ្និមិត្ត 

 អា ម្មណ៍ ម្មដ្ឋា នភ្ដល្ជាឧគគហនិមិ្តត និងបដិភាគនិមិ្តតកនេះ 
ជាអា ម្មណ៍ភ្ដល្ប្រា ដក ើងផ្លូវចិតតែូចគ្នែ  កផ្េងគ្នែ ប្រតឹម្ភ្ត ឧគគហ-
និមិ្តតក េះ ម្ងនសភាពដូចគ្នែ នឹងប  ិម្មនិមិ្តត ប្ែលជានិរិត្តខាងកដើម្
ប្រគប់ប្របកា  ។ 
 ចំភ្ណ បដិភាគនិមិ្តតក េះ ម្ងនអា ម្មណ៍ខុសប្បា ពីអា ម្មណ៍
 បស់ឧគគហនិមិ្តត សូម្បីនិមិ្តតក េះនឹងប្រា ដក ើងផ្លូវចិតត ដូចគ្នែ  ាី 
ភ្តបដិភាគនិមិ្តតកនេះ ម្ងនភាពថាល សាអ តប សិុទាជាងឧគគហនិមិ្តត
លគ្ចើនរ ែង ែូចភាពបរសិ ទ្ធរបស់ែួងចនោកន ងក្េៃលពញបូណ៌រី ប្ែល
ថាា សាអ ត្គ្បាសចាកពពកបិទ្បាំង លគ្ព្វោះ ំណាច សម្ចធិ របស់
គ្ពោះលយគវចរ បែិភារនិរិត្តលនោះ រិនម្ចនសភាវៈរបស់បររត្ថធរ៌
លឡើ  ែូចកន ងវសិ ទ្ធិររគរហាែីោសប្រដងថា  
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 ត្ញ្ា  លខា បែិភារនិរិត្តំ លនវ វណណវនតំ ន សណាា នវនតំ 
 បររត្ថសភាវតត  ។ 
 ប្គ្បថា ោលលព្វលលដ្ឋ លសចកដីពិត្លហើ  បែិភារនិរិត្ត
លទោះ រិនម្ចនរូបោងសណាា ន រិនម្ចនពណ៌សរប រលឡើ  លគ្ព្វោះរិន
ប្រនជាបររត្ថ សភាវៈគ្តឹ្រប្ត្ម្ចនសភាពជាបញ្ាត្តិ ។ 
 

បុរវកិឆារបសអ់នកបែិបត្តិ 
  នកបែិបត្តិ រ ននឹងបែិបត្តិលទោះ ម្ចនកិចាខាងលែើរ ប្ែលគ្តូ្វ
បែិបត្តិរ ន ៧ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. តំងខាួនលៅកន ងសីល ។ 
 ២. ោត់្រហាបលិលព្វធលគ្រឿងកងាល់ធំ ១០ គ្បោរ ។ 
 ៣. ប្សាងរកកលាណរិត្ត ។ 
 ៤. សិកា ប់រកំរោដ្ឋា នប្ែលសររួរែល់ចរតិ្ ។ 
 ៥. លវៀរចាកសាថ នទី្ប្ែលជាលោសែល់ោរបែិបត្តិ ។ 
 ៦. លៅកន ងសាថ នទី្ប្ែលស្សួលែល់ោរបែិបត្តិ ។ 
 ៧. ោត់្ខ ទ្ោកបលិលព្វធ លគ្រឿងកងាល់តិ្ចតួ្ច ។ 
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នឹង្បានបរយិយច្សឆកដីកនងុ្បុរវកិឆា ៧ ព្បការ ោម្លដំ្ឋប់ 
ែូច្ឆនះ 

 ១. តំងខាួនលៅកន ងសីល  នកបែិបត្តិគ្តូ្វជគ្រោះសីលរបស់ខាួន
ឱ្យសាអ ត្ រ ននឹងបែិបត្តិតរសររួរែល់ឋានៈរបស់ខាួន  
 គ្រហសថ គ្តូ្វតំងលៅកន ងសីល ៥ ឬអាជីវែារកសីល 
 តជី ែូនជី គ្តូ្វតំងលៅកន ងសីល ៨  
 សារលណរ គ្តូ្វតំងលៅកន ងសីល ១០ 
 ភិកខ  គ្តូ្វតងំលៅកន ងបាតិ្លម្ចកខសំវរសីល ២២៧ ។ 

 ២. រហាបលិលព្វធ ១០ គ្បោរ 
  នកបែិបត្តិករោដ្ឋា ន រ នែំបូងគ្តូ្វោត់្បលិលព្វធ លគ្រឿង
កងាល់ធំប្ែលលធាើឱ្យចិត្តជាកងាល់ គ្ពួ បាររោណ៍រិនសៃប់រម្ចៃ ប់ ជាប់
រកពីបលិលព្វធ ១០ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១) អាវសបលិលព្វធ រ៊ឺ  ងវល្់ទីកៅអាស្ស័យ ដូចជា ងវល្់
 ុដិ  ងវល្់ផ្ទេះ ជាកដើម្ ។ 
 ២)  ុល្បលិ្កោធ គឺ  ងវល្់ខាល ចឃ្លល តឆ្ងា យ ពីទ្ធយ  
ទ្ធយកិា អែ ឧបដ្ឋា   ឧបតថម្ភ ជាកដើម្ ។ 
 ៣) លានបលិ្កោធ គឺ  ងវល្់ ពីប្រា ់ចំណូល្ ឬលានយស 
ភ្ដល្ខលួនធ្នល ប់ាន ជាកដើម្ ។ 
 ៤) គណបលិ្កោធ គឺ  ងវល្់ពួ គណៈ ។ 
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 ៥)  ម្មបលិ្កោធ គឺ  ងវល្់កា អ ភ្ដល្ ំពុងកសាង ឬ 
ប្ែលនឹងចាប់លផដើរលធាើ ែូចជាកំព ងបូរណបែិសងខរណៈលោងឧលបាសេ 
វហិារ សាោលរៀន ឬសង់ផោោះ ជួសជ លផោោះ ជាលែើរ ។ 
 ៦)  ោធ នបលិលព្វធ រ៊ឺ កងាល់ោក់ទ្ង់ជារួ ោរលែើរផាូវ ។ 
 ៧) ញាតិ្បលិលព្វធ រ៊ឺ កងាល់ញាតិ្ ។ 
 ៨) អាព្វធបលិលព្វធ រ៊ឺ កងាល់កន ងអាព្វធ ។ 
 ៩) រនថបលិលព្វធ កងាល់កន ងោរសិកា ។ 
 ១០) ឥទ្ធិបលិលព្វធ រ៊ឺ កងាល់ោរសប្រដងឫទ្ធិលផសងៗ ។ 
 

ែូឆមនវឆនត្ថៈថា 
 អាវលសា ច ក លំ ោលភា         រលណា ករោញ្ា  បញ្ា រំ 
  ោធ នំ ញាតិ្ អាព្វលោ             រលទថ  ឥទ្ធីតិ្ លត្ ទ្សាតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា លគ្រឿងឱ្យលកើត្ោរកងាល់ធំ ម្ចន ១០ គ្បោរ រ៊ឺ ទី្លៅ
អាស្ស័  គ្ត្កូល ោភសោា រៈ ពួករណៈ ោរង្ករប្ែលគ្តូ្វ
បែិសងខរណៈ ោំង ៥ គ្បោរលនោះ គ្ពរោំងោរលែើរផាូវ ញាតិ្បងបអូន 
ជំង៊ឺ ោរសិកាលរៀនសូគ្ត្ និងោរសប្រដងឫទ្ធិលផសងៗ ។ 
 ៣. ប្សាងរកកលាណរិត្ត រ៊ឺ គ្តូ្វចូលលៅរកកលាណរិត្ត 
ប្ែលោា ប់បែិបត្តិរកលហើ  ែូចវចនត្ថៈថា  
 បិលយ ររ  ភាវនីលយ       វតត  ច វចនកខលម្ច 
 ររភីរញ្ា  កេំ កតត             លទ ចដ្ឋា លន និលយជលោតិ្ ។ 
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 ប្គ្បថា  នកប្ែលជាអាចារយ រ៊ឺ កលាណរិត្តរបស់ នកបែិបត្តិ
គ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ រ ណ ៧ គ្បោររ៊ឺ  
 បិលយ ជា នករួរគ្ជោះថាា  លគ្ព្វោះម្ចនសីលបរសិ ទ្ធ ។ 
 ររ  ជា នករួរលគរព លគ្ព្វោះគ្បកបលដ្ឋ រ ណធរ៌ រ៊ឺ សីល 
សម្ចធិ និងោន់ធ ត្ងគ ។ 
 ភាវនីលយ ជា នករួរសរលសើរ លគ្ព្វោះម្ចនចិត្តលទ្ៀងគ្ត្ង់រិន
លំល ៀង ។ 
 វតត  ជា នកអាច  ប់របំានលអ ។ 
 វចនកខលម្ច ជា នកគ្ពរទ្ទួ្លព្វកយដ្ឋស់លត្ឿន ពីសហធរោិក។ 
 ររភីរញ្ា  កេំ កតត  ជា នកអាចសប្រដងធរ៌ប្ែលលគ្ជៀលលគ្ៅ 
ម្ចនខនធ ៥ សចាៈ ៤ ជាលែើរ ។ 
 លទ ចដ្ឋា លន និលយជលោតិ្ ជា នកលវៀរចាកោរែឹកទំលធាើកន ង 
វត្ថ ប្ែលរិនជាគ្បលយជន៍ ប្ត្ែឹកទឱំ្យលធាើកន ងវត្ថ ប្ែលជាគ្បលយជន៍ 
កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទជានិចា ។ 
 រ ណោំង ៧ គ្បោរលនោះ រប្រងម្ចនរ ណែល់ខាួន និងែល់
 នកបែិបត្តិ ទូ្លៅកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ ។ 

 កន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា សប្រដងកលាណរិត្តថា  
 ប រគលជាកលាណរិត្ត រ៊ឺ ជារិត្តប្ែលលអ ជា នកតំងខាួនលៅ
កន ងប្ផនកចលគ្រើន ប្សាងរកគ្បលយជន៍  ន លគ្គោះលស្សាចស្សង់ នកែក្ទ្
ប្ត្រា៉ាង ែូចម្ចនគ្ពោះព ទ្ធវចនៈថា ម្ចន លអាននោ ប្រនពិត្សត្ាោំង-
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   ប្ែលម្ចនោរលកើត្ជាធរោត អាស្ស័ ត្ថារត្ជាកលាណ
រិត្តលហើ  រប្រងផ ត្ចាកោរលកើត្បាន ែូលចនោះជាលែើរ ។ 
 គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធប្ត្រួ គ្ពោះ ងគលទ្ើបជាកលាណរិត្ត  ប្ែល
ែល់គ្ពរលដ្ឋ អាោរោំងពួង ។ 
 លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ ោលគ្ពោះ ងគរង់លៅ ករោដ្ឋា នប្ែលោន់
 កកន ងសំណាក់របស់គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារជាម្ចា ស់ប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបជា
ោរោន់ កយ៉ាងលអ ប្ត្ោលគ្ពោះ ងគរលំត់្ខនធបរនិិព្វា នលហើ  
បណាដ រហាសាវក័ ៨០  ងគ គ្ពោះរហាសាវក័ណាលៅម្ចនជីវតិ្ ោរ
ោន់ កករោដ្ឋា នកន ងសំណាក់ គ្ពោះរហាសាវក័ ងគលទោះលទ្ើបរួរ ។ 
 គ្បសិនលបើគ្ពោះរហាសាវក័លទោះរិនម្ចនលហើ  របបីោន់ ក
កន ងសំណាក់គ្ពោះខីណាស្សព  នកប្ែលលធាើចត្ ត្ថជាន ឬបញ្ា រជាន 
ឱ្យលកើត្លដ្ឋ  ំណាចករោដ្ឋា នបទ្លទោះ លហើ ចលគ្រើនវបិសសទ ប្ែល
ម្ចនឈានជាបាទ្ រហូត្បានសលគ្រចអាសវកខ លទោះច ោះ ។ 
 លបើរិនម្ចនគ្ពោះ រហនតខីណាស្សព ជា នកឱ្យករោដ្ឋា ន របបីោន់
 កកន ងសំណាក់គ្ពោះ ទគរី គ្ពោះសកោគរី គ្ពោះលសាតបនន ប េ ជាន
 នកបានឈាន  នកគ្ទ្គ្ទ្ង់គ្ពោះក្គ្ត្បិែក  នកគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ាិបិែក  នក
គ្ទ្គ្ទ្ង់ឯកបិែក គ្បសិនលបើ នកគ្ទ្គ្ទ្ង់ឯកបិែករិនម្ចន ភិកខ  នក
ជំទញគ្ពោះសគូ្ត្សូរបីនិោ រួ  គ្ពរោំង ែាកថា លហើ ខាួនលោក
ជាលជាីផង ក៏របបីោន់ កកន ងសំណាក់ភិកខ លទោះច ោះ លគ្ព្វោះភិកខ ែូលចនោះ 
រប្រងជា នកគ្ទ្គ្ទ្ង់ទ្ កនូវប្បបប្ផនតររកាវងស រកាគ្បក្ពណី ោន់ 
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តរអាចារយជាសំខាន់ រិនោន់ កប្ត្ ត្តលទរតិ្របស់ខាួន ។ 

 ៤. សិកា ប់រកំរោដ្ឋា នប្ែលសររួរជារួ ចរតិ្  
សប្រដងោរប្ចកករោដ្ឋា នប្ែលសររួរជារួ ចរតិ្ 

ករោដ្ឋា នណាប្ែលសររួរជារួ ប រគលប្ែលម្ចនចរតិ្ គ្បលភទ្ណា
កន ងចរតិ្ ៦ ប្ែលសប្រដងទ្ កកន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលីថា  
 . ចរតិស  បន ទ្ស  ស ភា ោ រតសតិ្សង្កខ ត 
លោដ្ឋា សភាវទ ច ោរចរតិ្សស សបាយ ។ 
 . ចត្លសា  បបរញ្ញា លយ នីោទី្និ ច ចតត រ ិ កសិណានិ 
លោសចរតិ្សស ។ 
 . អាទបានំ លម្ចហចរតិ្សស វតិ្កាចរតិ្សស ច ។ 
 . ព ោធ ន សសតិ្អាទ្លយ ឆ្ សោធ ចរតិ្សស ។ 
 . ររណឧបសរសញ្ញា វវតថ ទនិ ព ទ្ធិចរតិ្សស ។ 
 . លសសានិ បន សព្វា និបិ ករោដ្ឋា ទនិ សលពាសរប ិសបាយនិ, 
ត្តថ បិ កសិលណស  ប េ លំ លម្ចហចរតិ្សស, ខ ទ្ោកំ វតិ្កាចរតិ្លសសវតិ្. 

  លរត្ថ សបា លភលោ ។ 
 ១) កន ងចរតិ្ ៦ យ៉ាងលទោះ  ស ភករោដ្ឋា ន ១០ លោដ្ឋា ស ៣២ 
ប្ែលលៅថា ោ រតសតិ្ ោំងលនោះ រប្រងសររួរែល់ នកម្ចន 
ោរចរតិ្ ។ 
 ២)  បបរញ្ញា  ៤ វណណកសិណ ៤ ម្ចននីលកសិណ ជាលែើរ 
ោំងលនោះ រប្រងសររួរែល់ នកម្ចន លោសចរតិ្ ។ 
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 ៣) អាទបានសសតិ្ រប្រងសររួរែល់ នកម្ចនលម្ចហចរតិ្ 
និងវតិ្កាចរតិ្ ។ 
 ៤)  ន សសតិ្ ៦ ម្ចនព ោធ ន សសតិ្ ជាលែើរ រប្រងសររួរែល់
 នកម្ចនសោធ ចរតិ្ ។ 
 ៥) ររណាន សសតិ្ ឧបសម្ចន សសតិ្ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  
 ចត្ ោត្ វវតថ ន ោំងលនោះ រប្រងសររួរែល់ នកម្ចនព ទ្ធិចរតិ្ ។ 
 ៦) ករោដ្ឋា នែ៏លសសោំង ស់ រ៊ឺ បឋវកីសិណ អាលបាកសិណ 
លត្លជាកសិណ វលយកសិណ អាោសកសិណ អាលោកកសិណ 
 រូបករោដ្ឋា ន ៤ ោំងលនោះ រប្រងសររួរែល់ ប រគលគ្រប់ចរតិ្ ។ 
 ៧) បណាដ ករោដ្ឋា នោំងលទោះ កន ងកសិណ ១០  ងគកសិណ
គ្តូ្វម្ចនខាន ត្ធំប៉ា នោនបញ្ញា ន់ស្សូវ លទ្ើបសររួរែល់ នកប្ែលម្ចន 
លម្ចហចរតិ្ និង ងគកសិណគ្តូ្វម្ចនខាន ត្តូ្ចប៉ា នចលងអរ លទ្ើបសររួរ
ែល់ នកម្ចនវតិ្កាចរតិ្ ។ 
 ោរប្ចកករោដ្ឋា នប្ែលសររួរជារួ ចរតិ្ តរប្ែលលព្វល
រកលនោះ លដ្ឋ ប្ចកគ្បលភទ្និងវត្ថ ប្ែលជាសបា ៈប៉ា លណាណ ោះ នូវរិន
បានលធាើឱ្យចាស់កន ងលសចកដីពិសាដ រក្នបទ្ម្ចតិ្ោលដ្ឋ លំដ្ឋប់លទ្ 
លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ របបីគ្ជាបោរោន់ កករោដ្ឋា ន ៤០ ប្ែល ន កូលែល ់
ចរតិ្របស់ខាួនលដ្ឋ អាោរ ១០ ោំងលទោះរ ន ។ 
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វិនិឆេយ័កម្មដ្ឋា នច្ដ្ឋយអាការ ១០ 
 ១. សង្កខ ត្និលទ្ោសលត លដ្ឋ សប្រដងចំនួនករោដ្ឋា ន ។ 
 ២. ឧបចារបបទវហលត លដ្ឋ ជាករោដ្ឋា នប្ែលទំរកបាន
គ្តឹ្រឧបចារឈាន ។ 
 ៣. ឈានបបលភទ្លត លដ្ឋ លសចកដីលផសងគន ក្នឈាន ។ 
 ៤. សរតិ្ការលត លដ្ឋ ោរឈានកនាង ។ 
 ៥. វឌឍទវឌឍនលត លដ្ឋ ជាករោដ្ឋា នប្ែលរួរពគ្ងីក និងរិន
រួរពគ្ងីក (និរិត្ត) ។ 
 ៦. អាររោណលត លដ្ឋ អាររោណ៍ ។ 
 ៧. ភូរិលត លដ្ឋ ភូរិ ។ 
 ៨. រហណលត លដ្ឋ ោរោន់ ក (និរិត្ត) ។ 
 ៩. បចា លត លដ្ឋ ជាបចា័  ។ 
 ១០. ចរយិន កូលលត លដ្ឋ  ន កូលែល់ចរយិ ។ 
 (១) សង្កខ ត្និលទ្ោសលត លដ្ឋ សប្រដងចំនួន កន ងចំនួនករោដ្ឋា ន
ម្ចន ៤០ ែូលចនោះ រ៊ឺ កសិណ ១០  ស ភ ១០  ន សសតិ្ ១០ 
 បបរញ្ញា  ៤ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ១ ចត្ ោត្ វវតថ ន ១  រូប ៤ 
ចំនួនពិសាដ របានសប្រដងលហើ  ។ 
 (២) ឧបចារបបទវហលត លដ្ឋ ជាករោដ្ឋា នប្ែលទំរកបានគ្តឹ្រ
ឧបចារឈាន ឬែល់ បបទឈាន កន ងចំនួនករោដ្ឋា ន ៤០ លទោះ  
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ករោដ្ឋា ន ១០ រ៊ឺ  ន សសតិ្ ៨ (លវៀរោ រតសតិ្ ១ និង
អាទបាសសតិ្ ១) អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ១ ចត្ ោត្ វវតថ ន ១ 
ករោដ្ឋា នោំងលនោះប៉ា លណាណ ោះ ជាឧបចារឈាន រ៊ឺ ជាករោដ្ឋា នប្ែលទំ
រកបានគ្តឹ្រឧបចារឈានប៉ា លណាណ ោះ ។ 

ករោដ្ឋា នលគ្ៅពីលទោះ ជា បបទឈាន រ៊ឺ ជាករោដ្ឋា នប្ែលទំ
រកបានែល់ បបទឈាន ។ 

(៣) ឈានបបលភទ្លត លដ្ឋ លសចកដីលផសងគន  ក្នឈានកន ង
ករោដ្ឋា នប្ែលទំរកែល់ បបទឈានោំង   ។ 

កសិណ ១០ និងអាទបានសសតិ្ ១ ជាចត្ កាឈានិក រ៊ឺ 
ចលគ្រើនឱ្យលកើត្ឈានបានគ្រប់ោំង ៤ (ចត្ កាន័ ) ។ 
  ស ភ ១០ និងោ រតសតិ្ ១ ជាបឋរជានិក រ៊ឺ ចលគ្រើន
ឱ្យលកើត្ឈានបានគ្តឹ្របឋរជាន ។ 
  បបរញ្ញា  រ៊ឺ គ្ពហោវហិារ ៣ ខាងលែើរ ជាតិ្កឈានិក រ៊ឺ 
ចលគ្រើនឱ្យលកើត្ឈានបានែល់ត្តិ្ ជាន ។ 
  បបរញ្ញា  រ៊ឺ គ្ពហោវហិារទី្ ៤ និង  រូប ៤ ជាចត្ ត្ថជានិក រ៊ឺ 
ចលគ្រើនឱ្យលកើត្ឈានបានកន ងចត្ ត្ថជាន ។ 
 (៤) សរតិ្ការលត លដ្ឋ ោរឈានកនាង ោរឈានកនាង
ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ឈានកនាង ងគឈាន រប្រងម្ចនកន ងករោដ្ឋា នោំង   
ប្ែលជាតិ្កឈានិក និងចត្ ត្ថជានិកោំងពួង លគ្ព្វោះឈានខពស់ៗ 
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ម្ចនត្តិ្ ជានជាលែើរ គ្តូ្វឈានកនាង ងគឈានោបៗ ម្ចនវតិ្កាៈ 
វចិារៈ ជាលែើរ កន ង បបរញ្ញា ឈាន ឬគ្ពហោវហិារទី្ ៤ រ៊ឺ ឧលបោខ
គ្ពហោវហិារ គ្តូ្វឈានកនាងស ខ (លសារនសស) ប្ែលជា ងគឈាន
ក្នគ្ពហោវហិារ ៣ ខាងលែើរ ម្ចនលរតត  ជាលែើរ ។  
 ោរឈានកនាងអាររោណ៍ រប្រងម្ចនកន ង រូបករោដ្ឋា ន ៤ លគ្ព្វោះ
អាោសានញ្ញា  ត្ន គ្តូ្វឈានកនាងអាររោណ៍កន ងកសិណ ៩ 
(លវៀរអាោសកសិណ) ណារួ លទ្ើបសលគ្រចបាន និង រូបជាន
ថាន ក់ខពស់ ម្ចនវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្ន ជាលែើរ គ្តូ្វឈានកនាងអាររោណ៍
ថាន ក់លគ្ោរ ម្ចនអាោសប្ែលលបើកពីកសិណជាលែើរ លទោះលចញលទ្ើប
សលគ្រចបាន ។ 
 (៥) វឌឍទវឌឍនលត លដ្ឋ ជាករោដ្ឋា នប្ែលរួរពគ្ងីក និងរិន
រួរពគ្ងីក បណាដ ករោដ្ឋា ន ៤០ ។ 
 កសិណ ១០ ប៉ា លណាណ ោះរួរពគ្ងីកនិរិត្ត លគ្ព្វោះគ្ពោះលយគវចរ
ោលពគ្ងីកកសិណលៅរហូត្ឱ្ោសប៉ា នណា ខាងកន ងឱ្ោសលទោះ
រប្រងជា នកអាចល ើញរូបោំង   លដ្ឋ ទិ្ពាចកខ  រប្រងបានឮ
សំលឡងគ្រប់យ៉ាងលដ្ឋ ទិ្ពាលសាត្ និងែឹងចិត្តរបស់សត្ាែក្ទ្ៗ 
លដ្ឋ ចិត្តរបស់ខាួនបាន រ៊ឺ លដ្ឋ  ំណាចទំកសិណលៅលគ្បើកន ងោរ
លធាើ ភិញ្ញា លទោះឯង ។ 
  ស ភ ១០ ោ រតសតិ្ ១ រិនរួរពគ្ងីកនិរិត្ត លគ្ព្វោះគ្តូ្វ
កំណត់្លដ្ឋ ឱ្ោស រ៊ឺ កំណត់្សាថ នទី្របស់ករោដ្ឋា ន និងលគ្ព្វោះរិន
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ម្ចនអានិសងស រ៊ឺ ពគ្ងីកនិរិត្ត ឬរិនពគ្ងីកនិរិត្ត ោរគ្របសងាត់្
ោរៈក៏ម្ចនស្សាប់លហើ  លទ្ើបលព្វលថារិនម្ចនអានិសងស និងពគ្ងីក
និរិត្ត លែើរបីលធាើ ភិញ្ញា ក៏រិនបាន ។ 
 អាទបានសសតិ្ ១ គ្ពហោវហិារ ៤  រូប ៤ សូរបីករោដ្ឋា ន
ែ៏លសសោំងលនោះ ក៏រិនរួរពគ្ងីក លគ្ព្វោះគ្តូ្វកំណត់្លដ្ឋ ឱ្ោស 
ែូចជា អាទបានសសតិ្ គ្តូ្វកំណត់្ច ងគ្ចរ ោះជាលែើរ ។ 
 សូរបីគ្ពហោវហិារនិរិត្តក៏រិនរួរពគ្ងីក ប្រនពិត្គ្ពោះលយគវចរ
កំណត់្ កសត្ាោំង  កន ងទិ្សរួ ៗ រកចលគ្រើនលរតត ភាវទ
ជាលែើរ ភាវទលទោះផា លៅគ្រប់ទិ្ស រិនប្រនពគ្ងីកនិរិត្តលទ្ 
លគ្ព្វោះបែិភារនិរិត្តលទោះ រិនម្ចនលៅកន ងោរចលគ្រើនគ្ពហោវហិារ
ភាវទលទោះលទ្ ។ 
  រូបករោដ្ឋា នក៏រិនរួរពគ្ងីក លគ្ព្វោះគ្តូ្វរនសិោរអាោសតរ
ប្ែលលបើកពីកសិណប៉ា លណាណ ោះ ឬវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្ន ក៏រិនរួរពគ្ងីក 
លគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍ជាសភាវធរ៌ អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នរិនម្ចននិរិត្ត
ណារួ ឱ្យពគ្ងីកបាន និងលនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នក៏រិនរួរពគ្ងីក 
លគ្ព្វោះម្ចនអាររោណ៍ជាសភាវធរ៌ ។ 
 រួរលសចកដីថា កសិណ ១០ ប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលរួរពគ្ងីកនិរិត្ត 
លែើរបីគ្បលយជន៍ក្ន ភិញ្ញា  ។ 
 (៦) អាររោណលត លដ្ឋ អាររោណ៍ កន ងអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ៤០ 
គ្បោរលទោះ  
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 ករោដ្ឋា ន ២២ រ៊ឺ កសិណ ១០  ស ភ ១០ អាទបានសសតិ្ ១ 
ោ រតសតិ្ ១ ម្ចនអាររោណ៍ជាបែិភារនិរិត្តបាន ។ 
 ករោដ្ឋា ន ១៨ ែ៏លសស រ៊ឺ  ន សសតិ្ ៨ (លវៀរោ រតសតិ្ 
និងអាទបានសសតិ្ ) អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ១ ចត្ ោត្ វវតថ ន ១ 
គ្ពហោវហិារ ៤  រូបករោដ្ឋា ន ៤ រិនម្ចនអាររោណ៍ជាបែិភារនិរិត្តលទ្ 
លគ្ព្វោះ ន សសតិ្ ៨ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ១ ចត្ ោត្ វវតថ ន ១ វញិ្ញា ណ-
ញ្ញា  ត្ន លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្ន ម្ចនសភាវធរ៌ជាអាររោណ៍ ។ 
 ចំប្ណកគ្ពហោវហិារ ៤ អាោសានញ្ញា  ត្ន អាកិញ្ាញ្ញា  ត្ន 
ម្ចនអាររោណ៍ប្ែលរិនរបបីលព្វល រ៊ឺ បញ្ាត្តិអាររោណ៍ ។ 
 (៧) ភូរិលត លដ្ឋ ភូរិ កន ងករោដ្ឋា ន ៤០ លទោះ  
 ករោដ្ឋា ន ១២ រ៊ឺ  ស ភ ១០ ោ រតសតិ្ ១ អាហាលរបែិកូល-
សញ្ញា  ១ រប្រងរិនគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងពួកលទ្វត ។ 
 ករោដ្ឋា ន ១៣ រ៊ឺ ករោដ្ឋា ន ១២ ែូចលព្វលខាងលែើរ និង
អាទបានសសតិ្ ១ លនោះ រិនគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងគ្ពហោលោក ។ 
 កន ង រូបភព ករោដ្ឋា នែក្ទ្ លវៀរ រូបករោដ្ឋា ន ៤ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
រិនបាន កន ងពួករន សសករោដ្ឋា នរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានគ្រប់ចំណ ច ។ 
 (៨) រហណលត លដ្ឋ ោរោន់ ក (និរិត្ត) បណាិ ត្របបី
គ្ជាបលដ្ឋ ោរោន់ កនិរិត្ត ៣ ផាូវ រ៊ឺ ផាូវប្ភនក លដ្ឋ ោរសរាឹង 
ផាូវោ  លដ្ឋ ោរប៉ាោះខោប់ ផាូវគ្ត្លចៀក លដ្ឋ ោរសាដ ប់ កន ង ៣ ផាូវលនោះ 
ករោដ្ឋា ន ៩ រ៊ឺ កសិណ ៩ (លវៀរវលយកសិណ)  ស ភ ១០ គ្តូ្វោន់
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 កនិរិត្តផាូវប្ភនក លដ្ឋ ោរលរើល រ៊ឺ ខាងលែើរគ្តូ្វសរាឹងលរើល
លដ្ឋ ប្ភនក ជាបរកិរោនិរិត្ត លហើ លទ្ើបោន់ កឧរគហនិរិត្តបាន ។ 
 កន ងោ រតសតិ្ អាររោណ៍របស់ោ រតសតិ្លទោះ ោន់
 កបានោំងផាូវប្ភនកនិងផាូវគ្ត្លចៀក លដ្ឋ ោរលរើល និងោរសាដ ប់ រ៊ឺ 
ត្ចបញ្ា ក ោន់ កោរលរើល និងចំប្ណកែ៏លសស ោន់ កោរសាដ ប់ ។ 
 អាទបានសសតិ្ ោន់ កផាូវោ ប៉ាោះខោប់ខយល់គ្ត្ង់ច ងគ្ចរ ោះ  
 វលយកសិណ ោន់ កផាូវប្ភនកល ើញ និងផាូវោ ប៉ាោះខោប់គ្តូ្វ  
 ករោដ្ឋា នែ៏លសស ១៨ រ៊ឺ  ន សសតិ្ ៨ (លវៀរោ រតសតិ្និង 
អាទបានសសតិ្) អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ចត្ ោត្ វវតថ ន គ្ពហោវហិារ ៤ 
 រូបករោដ្ឋា ន ៤ ោន់ កផាូវគ្ត្លចៀក ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងករោដ្ឋា ន ១០ លទោះ ឧលបោខ គ្ពហោវហិារ និង 
 រូបករោដ្ឋា ន ៤ គ្ពោះលយគវចរប្ែលជាអាទិ្ករោិក រ៊ឺ  នកបានឈាន
ខាងលែើររិនរួរោន់ ក ។ 
 (៩) បចា លត លដ្ឋ ជាបចា័  កន ងករោដ្ឋា នោំងលនោះ  
 កសិណ ៩ (លវៀរអាោសកសិណ ១) រប្រងជាបចា័ ក្ន រូប-
ករោដ្ឋា នោំង   ។ 
 កសិណ ១០ រប្រងជាបចា័ ក្ន ភិញ្ញា  ។ 
 គ្ពហោវហិារ ៣ ខាងលែើរ រប្រងជាបចា័ ក្នគ្ពហោវហិារទី្ ៤ 
(ឧលបោខ គ្ពហោវហិារ) ។ 
  រូបករោដ្ឋា នថាន ក់លគ្ោរ ជាបចា័ ក្ន រូបករោដ្ឋា នថាន ក់ខពស់ ៗ ។ 
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 លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្ន ជាបចា័ ក្ននិលោធសម្ចបត្តិ ។ 
 ករោដ្ឋា នោំង ស់ ជាបចា័ ក្នទិ្ែាស ខវហិារធរ៌ ជាបាទ្ក្ន
វបិសសទ និងជាបចា័ ក្នរូបភព  រូបភពសរបត្តិ ។ 
 (១០) ចរយិន កូលលត លដ្ឋ  ន កូលែល់ចរយិបានលព្វល
លហើ កន ងោរ ប់រកំរោដ្ឋា នប្ែលសររួរជារួ ចរតិ្ ប្ែលបានសប្រដង
ោរប្ចកករោដ្ឋា ន ប្ែលសររួរជារួ ចរតិ្ទ្ កលហើ ខាងលែើរ ។ 
 ព្វកយប្ែលបានលព្វលរកលហើ  កន ងបទ្ចរយិន កូលលតលនោះ 
លព្វលតរប្ែលករោដ្ឋា នលទោះ  ៗ និងចរតិ្លទោះ  ៗជាសគ្តូ្វនឹងគន លដ្ឋ 
គ្ត្ង់គ្បោររួ  និងតរប្ែលសររួរយ៉ាងក្គ្កប្លងគ្បោររួ  ។ 
 លឈាោ ោះថា ក សលភាវទ ប្ែលរិនគ្របសងាត់្លោសោំង   
ម្ចនោរៈជាលែើរកដី និងរិនឧបោរៈែល់រ ណោំង   ម្ចនសោធ
ជាលែើរកដី រប្រងរិនម្ចន ។ 
 ប្រនពិត្ សូរបីគ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារបានគ្តស់ព្វកយលនោះែល់
គ្ពោះលរ ិ ៈ កន ងលរ ិ សូគ្ត្ថា  
 ចតត លោ ធម្ចោ  ឧត្តរ ឹ ភាលវត្ព្វា   ស ភា ភាលវត្ព្វា  ោរសស 
បហាទ  លរតត  ភាលវត្ព្វា  ពាបាទ្សស បហាទ  
អាទបានសសតិ្ ភាលវត្ព្វា  វតិ្កា បលចេោ   និចាសញ្ញា  ភាលវត្ព្វា  
 សោឹម្ចនសរ រាត  ។ គ្តូ្វចលគ្រើនធរ៌ ៤ យ៉ាងឱ្យក្គ្កប្លង
ត្លៅលទ្ៀត្ រ៊ឺ ចលគ្រើន ស ភៈ លែើរបីលោះោរៈ ១ ចលគ្រើនលរតត  
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លែើរបីលោះពាបាទ្ ១ ចលគ្រើនអាទបានសសតិ្ លែើរបីផ្ទដ ច់បង់វតិ្កាៈ ១ 
ចលគ្រើន និចាសញ្ញា  លែើរបីែក សោិម្ចនោះ ១ ។ (បិែក ៥២, ទំ្ព័រ ២០០) 
 សូរបីកន ងោហ លសូគ្ត្ ក៏គ្តស់ករោដ្ឋា ន ៧ ចំណ ចែល់
គ្ពោះោហ លលដ្ឋ ន័ ថា ម្ចន លោហ ល  នកចូរបំលពញលរតត ភាវទ 
ែូលចនោះ ជាលែើរ ។ 
 ៥. លវៀរចាកសាថ នទី្ប្ែលជាលោសែល់ោរបែិបត្តិ 
 សាថ នទី្ ឬវហិារប្ែលជាលោសរិនសររួរែល់ោរបែិបត្តិ 
ម្ចន ១៨ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១) រហាវសំ  វហិារធំលពក  
 ២) នវវសំ   វហិារសាងលឡើងេោី 
 ៣) ជោវសំ   វហិារចាស់គ្ទុ្ឌលគ្ោរ 
 ៤) បនថសននិសសិត្ត្តំ វហិារជិត្ផាូវលែើរ 
 ៥) លសាណាឹ    វហិារម្ចនគ្ត្ព្វំងទឹ្ក 
 ៦) បណណំ    វហិារម្ចនសាឹកលឈើ បប្នា 
 ៧) ប បផំ   វហិារម្ចនផ្ទា លឈើ   
 ៨) ផលំ   វហិារម្ចនប្ផាលឈើ 
 ៩) បែានី ត  វហិារប្ែលរន សសោំង  គ្បាថាន  

១០) នររសននិសសិត្ត វហិារប្ែលលៅជិត្ទី្គ្កុង 
១១) ោរ សននិសសិត្ត វហិារជិត្ក្គ្ពលឈើឧស 
១២) លខត្តសននិសសិត្ត វហិារលៅជិត្ប្ស្ស  
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 ១៣) វសិភាគនំ ប រគោនំ  ត្ថិត វហិារប្ែលម្ចនប រគល
ជាវសិភារៈគន រស់លៅ 
 ១៤) បែដនសននិសសិត្ត វហិារប្ែលលៅជិត្កំពង់ទូ្ក ឬផាូវរេ  
 ១៥) បចានតសននិសសិត្ត វហិារលៅកន ងតំ្បន់ នកប្ែលរិន
គ្ជោះថាា កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ 
 ១៦) រជាសីរនតរសននិសសិត្ត វហិារប្ែលលៅកន ងរវងចលទា ោះ
គ្ពំប្ែន  

១៧)  សបា ត វហិារប្ែលរិនជាទី្សបា  
 ១៨) កលាណរិតត នំ  ោលភា វហិារប្ែលរកកលាណរិត្ត
រិនបាន ។ 
 សាថ នទី្ប្ែលជាលោស ១៨ គ្បោរលនោះ សប្រដងកន ងវសិ ទាិររគ
 ែាកថា ថា  
 រហាវសំ នវវសំ            ជោវសញ្ា  បនថនឹ 
 លសាណាឹ  បណណញ្ា  ប បផញ្ា       ផលំ បត្ថិត្លរវ ច 
 នររ ំោរ ទ លខត្តំ               វសិភាលរន បែដនំ 
 បចានតសីម្ចសបា ំ                ត្ថ រិលតត  ន លពភតិ្  
  ដ្ឋា រលសតនិ ឋាទនិ            ឥតិ្ វញិ្ញា   បណាិ លត 
 អារោ បរវិលជា យ                  ររគំ សបបែិភ ំ  ថាតិ្ ។ 

៦. លៅកន ងសាថ នទី្ង្ក ស្សួលែល់ោរបែិបត្តិ 
 សាថ នទី្ប្ែលស្សួលែល់ោរបែិបត្តិ ម្ចន ៥ គ្បោរ 
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 ១) ទតិ្ទូ្រ ំលហាតិ្ ទចាា សននំ ររទររនសរបននំ  ជាសាថ នទី្
ប្ែលលៅរកស្សួល រ៊ឺ រិនជិត្លពក រិនឆ្ងៃ  លពក ពី នកស្សុក ។ 
 ២) ទិ្វ  បាកិណណំ  រត្តឹ  បបសទ្ោំ  បបនិលរាសំ ជាសាថ នទី្
ប្ែលរិន ឹងកង រ៊ឺ លពលក្េៃរិនសរបូរលដ្ឋ រន សស លពល ប់
សៃប់សាៃ ត់្ ។ 
 ៣)  បបឌំសរកសវតត្បសរសឹបសរផសសំ សាថ នទី្ប្ែល
រិនម្ចនរលបារ រ ស សត្ាលូន រករ កកួន ខំា ទិ្ច រិនរខំានលដ្ឋ 
ខយល់និងកលដដ ក្េៃ ។ 
 ៤) ត្សោឹ លខា បន លសទសលន វហិរនតសស  បបកសិលរលនវ 
ឧបបជានតិ ចីវរបិណា បាត្លសទសនរិោនបចា លភសជាបរោិខ ោ  
សាថ នទី្ប្ែលបរបូិណ៌លដ្ឋ បចា័  ៤ រ៊ឺ សំពត់្លសាៀក សំពត់្ែណដ ប់ 
ទី្អាស្ស័  អាហារ ថាែ ំប្កលោរ ប្ែល នកបែិបត្តិ ប្សាងរកបាន
លដ្ឋ ង្ក  ។ 
 ៥) ត្សោឹ លខា បន លសទសលន លេោ ភិកខូ វហិរនតិ ពហ សស ត 
អារតរម្ច ធរោធោ វនិ ធោ ម្ចតិ្ោធោ, លត្ ោលលន ោលំ 
ឧបសងារិតា  បរបិ ចេតិ្ បរបិញ្ហ តិ្ ឥទំ្, ភលនត, កេំ ឥរសស លោ 
 លតថ តិ្ ត្សស លត្ អា សោលទត   វវិែលញ្ា វ វវិរនតិ,  ន តត នីកត្ញ្ា  
ឧតត នីកលោនតិ,  លនកវហិិលត្ស  ច កងខដ្ឋា និល ស  ធលរោស  កងខំ 
បែិវលិទលទ្នតិ ។  
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 កន ងសាថ នទី្លទោះ ម្ចនគ្ពោះភិកខ ជាលេរៈ ជាពហ សូគ្ត្ ម្ចនោរ
លចោះែឹងយ៉ាងទូ្លំទូ្ោ  ម្ចនោរគ្ទ្គ្ទ្ង់ចាំទ្ កបាន នូវគ្ពោះសូគ្ត្ 
គ្ពោះ ភិធរោ គ្ពោះវន័ិ  និងម្ចតិ្ោកន ងគ្ពោះក្គ្ត្បិែកអាស្ស័ លៅ 
 នកបែិបត្តិរបបីចូលលៅរកតរោលលវោប្ែលរួរ លហើ សាកសួរ
នូវលសចកដីោំងលទោះថា បទ្លនោះគ្តូ្វ ល់យ៉ាងណា ម្ចនលសចកដីយ៉ាង
ណា ែូលចនោះលោកោំងលទោះ នឹងសប្រដងគ្បាប់នូវលសចកដីអាេិ៍កំបំាង 
និងលគលធរ៌ប្ែលនូវរិនោន់ជាក់ចាស់ឱ្យជាក់ចាស់ និងបលទោ បង់
លសចកដីសងស័ កន ងលគលធរ៌ប្ែលលអិត្ស ខ រ ប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្
លសចកដីសងស័  ប្ែលលធាើឱ្យ នកបែិបត្តិលទោះ បានទ្ទួ្លគ្បលយជន៍
ធំទូ្ោ  ។ 
 សាថ នទី្ ៥ គ្បោរលនោះ បានលឈាោ ោះថា ជាសាថ នទី្ង្ក ស្សួល
ែល់ោរបែិបត្តិ  ។ 
 ៧. ោត់្ខ ទ្ោកបលិលព្វធ លគ្រឿងកងាល់តិ្ចតូ្ច រ ននឹងលធាើោរ
បែិបត្តិ ខ ទ្ោកបលិលព្វធម្ចន ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១) ទី្ឃ្លនិ លកសនខលោម្ចនិ ឆិ្នោិត្ព្វា និ លោសក់ 
ោត់្គ្កចក លោរព កម្ចត់្ឱ្យលរៀបរ  ។ 
 ២) ជិណណចីវលរស  ទ្ឡហីករោំ វ ត្ ននករោំ វ ោត្ពាំ ចាត់្ោរប៉ាោះ
ជួសជ លចីវរ ប្ែលលគ្បើគ្បាស់ឱ្យម្ចំោំលរៀបរ  ោលលបើសំពត់្ដ្ឋច់
ដ្ឋចលៅក៏ឱ្យចាត់្ោរលែរជាេោី ។ 
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 ៣) កិលិដ្ឋា និ ចីវោនិ រជិត្ព្វា និ ោលចីវរចាស់សាកពណ៌លៅ 
គ្តូ្វចាត់្ោរគ្ជលក់េោីឱ្យលរៀបរ លឡើង ។ 
 ៤) សលច បលត្ត រលំ លហាតិ្ បលតត  បចិត្លព្វា  លបើបាគ្ត្ម្ចនសនឹរ 
ក៏ឱ្យចាត់្ោរែ ត្បាគ្ត្ជាេោីឱ្យលអលឡើង ។ 
 ៥) រញ្ា បីឋាទី្និ លសាលធត្ព្វា និ គ្តូ្វលបាស ជូត្ ប្គ្រនិងតំង 
ជាលែើរ ឱ្យសាអ ត្បាត្ ។ 
 ោរលោសក់ ោត់្គ្កចក លោរព កម្ចត់្ ព កចង្កា  ជួសជ ល
លែរចីវរ គ្ជលក់ចីវរ ែ ត្បាគ្ត្ប្ែលម្ចនសនឹរ លបាសជូត្ប្គ្រនិងតំង
ជាលែើរ លទ្ើបជាលគ្រឿងកងាល់តូ្ចៗ ោំងលនោះ  នកបែិបត្តិរួរលធាើឱ្យ
លរៀបរ  រ នោរបែិបត្តិ លែើរបីរិនគ្តូ្វឱ្យកងាល់កន ងលវោបែិបត្តិ ។ 
 

ភាវនាវិធីននកម្មដ្ឋា ន 
  នកបែិបត្តិ ោលបានសាថ នទី្ ប្ែលជាទី្សបា  នឹងោត់្
បលិលព្វធកងាល់តូ្ចៗ លហើ  តំងលសចកដីពាយរចលគ្រើនសរេ-
ករោដ្ឋា ន លដ្ឋ ោរសរាឹងកសិណ ម្ចនបឋវកីសិណជាលែើររ ន ។ 
 

ការច្ចត់្ប្ឆង្ច្ធវើអង្គកសណិ 
 គ្តូ្វចាត់្ប្ចងរកែីប្ែលម្ចនពណ៌ រ ណ និងម្ចនភាពសអិត្ 
លគ្ជើសលរ ើសែីប្ែលរិនម្ចនពណ៌លខៀវ លលឿង គ្កហរ ស ោ ឡំ 
នឹងគ្បរូល កវត្ថ លផសងៗ ប្ែលជាប់ជារួ ែីលទោះលចញឱ្យ ស់ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 103 - 

ោលែីសាអ ត្លអលហើ  លទ្ើបទំរកោ ជារួ ទឹ្ក គ្ចបាច់ែីលទោះ
រហូត្ែល់ហោត់្ គ្បាសចាកលអងធូលីលហើ  ល ញឱ្យរូលទំ្ហគំ្បម្ចណ 
១ ចំអារ ៤ ោន ប់ លធាើប្រររងាង់រូលឱ្យលរៀបរ  ។ 
 ោលលធាើ ងគកសិណលរៀបរ លហើ  របបីប្សាងរកសាថ នទី្ប្ែល
សៃប់សាៃ ត់្ ពីពួករណៈនិងសំលឡងលផសងៗ ។ 
 តំងកសិណប្ែលលធាើទ្ ករិនឱ្យខពស់លពក ឬោបលពកពីលំដ្ឋប់
ប្ខសប្ភនក ោលនឹងចូលលៅ ងគ  សម្ចធិលធាើោរសរាឹងលទោះ ចូរ ងគ  
លៅខាងកន ងហត្ថបាស រ៊ឺ ២ ហត្ថ ១ ចំអារលឡើងលៅ ប្ែលរិនជិត្
លពករិនឆ្ងៃ  លពកលៅពី ងគកសិណលទោះ ។ 
 ោល ងគ  ច ោះលរៀបរ លហើ  របបីលធាើលសចកដីលពញចិត្តកន ងឈាន 
ប្ែលនឹងលធាើខាួនឱ្យផ ត្ពីោររ ណាររោណ៍ លហើ លធាើោរសរាឹង ងគ
កសិណ គ្ពរោំងផា ចិត្តរហូត្លៅកន ងលខត្តប្ែនក្ន ងគកសិណ
លទោះ ។ 
 ោលផា ចិត្តលៅលទោះ ក ំលៅជាប់ចិត្តជារួ ពណ៌របស់
បឋវបី្ែលជា ងគកសិណ ឬសភាវលកខណៈរបស់បឋវ ី ប្ែលម្ចន
ភាពរងឹទ្ន់លឡើ  លគ្ព្វោះរិនបានលធាើោរសរាឹងវណណកសិណ ប្ត្សរាឹង
បឋវកីសិណ ោលកំព ងសរាឹង ចូរលបើកប្ភនកលរើល ងគកសិណយ៉ាង
ធរោត គ្ពរោំងបរកិរោថា បឋវ ីៗ  ឬែីៗ ជាលរឿ ៗ លៅ លធាើែូលចនោះលៅ
រហូត្ឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើង ។ 
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 ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលឡើងលហើ  ក៏រិនចំាបាច់គ្តូ្វសរាឹង
បឋវកីសិណ ប្ែលជាបរកិរោនិរិត្តលទោះលទ្ៀត្ ប្ត្ចូរសរាឹងឧរគហនិរិត្ត 
ជាអាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែលឡើងផាូវចិត្ត ខណៈលទោះចិត្តរបស់ នក
បែិបត្តិ នឹងោញ កបឋវកីសិណប្ែលជាឧរគហនិរិត្តឱ្យជាប់ម្ចោំំ
ជារួ ចិត្តបាន ោរល ើញវត្ថ ែក្ទ្  ៗ បាន ក៏លគ្ព្វោះកន ងលវោប្ែល
លបើកប្ភនកលរើលប៉ា លណាណ ោះ  ោលបិទ្ប្ភនកក៏រង់ល ើញគ្តឹ្រប្ត្រូបបឋវ ី
 ងគកសិណប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ រិនថាលៅកន ងឥរយិបេណា រ៊ឺ កន ង
ខណៈបិទ្ប្ភនកលែកកដី លគ្ោកលឡើង ងគ  កដី ឱ្នរ ខច ោះ ឬលងើបរ ខ
លឡើង ប្បរលឆ្ាង ប្បរសាដ ំ ឬបិទ្ប្ភនក លែើរចរងារក៏រង់ល ើញលៅខាង
រ ខលរឿ ៗ លៅ សូរបីទី្បំផ ត្លបើកប្ភនកលៅកន ងទី្ងងឹត្ ចកខ ោា រវេិីក៏
រិនលកើត្ រង់ល ើញប្ត្រូបបឋវកីសិណ ប្ែលជាឧរគហនិរិត្តប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ឧបម្ចែូចរន សសខាា ចលខាោ ច បានល ើញសាកសព ខណៈលៅ
ោងទឹ្កសំអាត្សាកសព ោលែល់លវោគ្ត្ឡប់រកលែកល ោះបិទ្
ប្ភនក ក៏ល ើញប្ត្រូបសាកសពប្ែលខាួនជួប គ្បាកែជាប់ប្ភនកលៅ
រិនបាត់្ ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា ឧរគហនិរិត្តប្ែលគ្បាកែជាប់កន ងចិត្ត 
ក៏ឧបលរ យយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 ោរចលគ្រើនសរេភាវទលនោះ  នកប្ែលនឹងសលគ្រច បបទឈាន
បាន  នកលទោះគ្តូ្វបែិសនធិលដ្ឋ ក្គ្ត្លហត្  ។ 
 ោរប្ែលោត់្លសចកដីថា ប រគលណាជាក្គ្ត្លហត្  ឬតិ្លហត្ ក-
បែិសនធិប រគលលទោះ ោលលព្វលលដ្ឋ អាររោណ៍លហើ  គ្តូ្វចូល



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 105 - 

ែល់បែិភារនិរិត្ត និងោលលព្វលលដ្ឋ សម្ចធិលហើ  គ្តូ្វចូលែល ់
 បបទសម្ចធិផង រ៊ឺ  នកសលគ្រច បបទឈានលទោះ លទ្ើបោន់
 កបាន ។ 
 តិ្លហត្ កប រគល  នកចលគ្រើនភាវទ អាចចូលែល់បែិភារ
និរិត្ត លលឿនឬ ៊ឺត្លផសងគន លដ្ឋ  ំណាចក្នឥរនោិ  ៥ និងបាររី
កន ងភពរ ន  ៗ រិនែូចគន   នកខាោះគ្តឹ្រប្ត្ ១ ឬ ២ ប្ខ បែិភារនិរិត្តក៏
គ្បាកែ ប្ត្ នកខាោះបែិភារនិរិត្តអាចលៅរិនោន់គ្បាកែ ក៏ក ំអាលោន់
 កថា  នកលទោះរិនប្រនតិ្លហត្ កបែិសនធិប រគល រួរឱ្យបែិបត្តិ
លរឿ ៗ លៅជាោរលអ សូរបីភពលនោះរិនសលគ្រចកដី ក៏ជាោរសនសំ ប់រ ំ
ឥរនោិ ទ្ កលែើរបីជាបចា័ កន ងភពខាងរ ខត្លៅ ។ 
 ោលបែិភារនិរិត្តគ្បាកែលឡើង បរកិរោសម្ចធិរបស់ នក
បែិបត្តិលទោះក៏ផ្ទា ស់បដូរ បានលឈាោ ោះេោីថា ឧបចារសម្ចធិ ឬឧបចារ
ភាវទ ឬឧបចារឈានផង លដ្ឋ  ំណាចរបស់ឧបចារសម្ចធិលនោះ 
នីវរណធរ៌លផសង  ៗ រប្រងសៃប់រម្ចៃ ប់ រិនម្ចនឱ្ោសនឹងគ្បាកែលឡើង
ជាបរ ិ ដ្ឋា នកិលលសបាន ។ 
 ោលគ្ពោះលយគវចរ រ៊ឺ  នកបែិបត្តិ ពាយរចលគ្រើនភាវទត្លៅ
កន ងបែិភារនិរិត្តលទោះ រិន ូរក៏នឹងសលគ្រចឈាន លៅថា ឈាន-
ោភីប រគល ោលលព្វលលដ្ឋ ធរ៌លហើ  ជារូបាវចរបឋរជាន
ក សល ោលលព្វលលដ្ឋ ភាពប្ បប្នបក្នចិត្ត លឈាោ ោះថា  បបទ
ភាវទ ឬ បបទសម្ចធិ ។ 
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 កន ងរវងប្ែលចូលែល់បែិភារនិរិត្ត ប្ត្លៅរិនោន់ចូល
ែល់ឈានចិត្ត ឬ បបទភាវទលទោះ គ្ពោះលយគវចរចាំបាច់គ្តូ្វរវងំ
រកាបែិភារនិរិត្តលទោះទ្ កឱ្យលអ ែូចជាគ្ពោះោជិនីប្ែលគ្ទ្ង់រភ៌ 
ប្ែលប លោហិត្ោំង  បានោ លហើ ថាជាគ្ពោះឱ្រស នឹងបាន
ជាលសដចចគ្កពត្តិ លដ្ឋ លហត្ លនោះ លទ្ើបគ្តូ្វទំ្ន កបំរ ងរកាគ្ពោះរភ៌
ទ្ កឱ្យលអ រិនឱ្យម្ចនភ័  នតោ ណាៗ រកលបៀត្លបៀនបានលឡើ  
លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើនសរេភាវទ 
ក៏គ្តូ្វរវងំរកាបែិភារនិរិត្តទ្ កឱ្យលអ ែូចជាគ្ពោះរលហសីប្ែលរវងំ
រកាគ្ពោះរភ៌ ក៏ម្ចនឧលរ យយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 លបើរិនរវងំរកាទ្ កឱ្យលអលហើ  បែិភារនិរិត្តលទោះក៏នឹង
សាបសូនយលៅ ភាវទសម្ចធិក៏នឹងោា ក់ច ោះលៅពីឧបចារសម្ចធិ សល់
គ្តឹ្រប្ត្បរកិរោសម្ចធិ ែូចគ្ពោះព ទ្ធលឃ្លសាចារយ សប្រដងទ្ កកន ងវសិ ទាិររគ
 ែាកថា ថា  
 និរិត្តំ រកខលត លទ្ធ-       បរហិានិ ន វជិាតិ្ 
 អារកខរហិ  សនតរហិ          លទ្ធំ លទ្ធំ វនិសសតិ្ ។ 
 ប្គ្បថា គ្ពោះលយគវចរ ប្ែលម្ចនោររកាបែិភារនិរិត្តទ្ ក
យ៉ាងលអ រប្រងរិនសាបសូនយចាកឧបចារសម្ចធិប្ែលខាួនបានលហើ  
លបើរិនរកាបែិភារនិរិត្តទ្ កឱ្យលអលហើ  ឧបចារសម្ចធិប្ែលខាួន
បានរកលទោះ រប្រងសាបសូនយលៅបាន ។ 
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វិធីរកាបែិភាគនិមិ្ត្ត 
 ោលបែិភារនិរិត្តគ្បាកែលហើ  គ្តូ្វរវងំរកាបែិភារនិរិត្ត
លទោះទ្ កឱ្យលអ លដ្ឋ វធីិលសពសបា  ៧ យ៉ាង ែូចកន ងវសិ ទ្ធិររគ
 ែាកថាសប្រដងថា 
 អាវលសា លគចលោ ភសសំ        ប រគលោ លភាជនំ ឧត្  
 ឥរយិបលថាតិ្ សលត្តលត្           សបាល  វវិជាល  
 សបាល  សត្ត លសលវេ         ឯវញ្ហ ិ បែិបជាលត 
 នចិលរលនវ ោលលន                លហាតិ្ កសសចិ  បបទ ។ 
 ប្គ្បថា គ្ពោះលយរី  នកបំណងនឹងរកាបែិភារនិរិត្តទ្ កឱ្យលអ
លទោះ របបីលវៀរចាក សបា  ប្ែលរិនរួរែល់ភាវទសម្ចធិ ៧ 
យ៉ាង រ៊ឺ អាវស ទី្លៅអាស្ស័  លគចរ ស្សុក ឬសាថ នទី្ប្ែលលៅ
បិណា បាត្ ភសស ព្វកយនិយ  ប រគល ប រគល លភាជន អាហារ ឧត្  
អាោស ឥរយិបេ លែើរ ឈរ  ងគ   លែក លហើ របបីលសពប្ត្
សបា  ប្ែលរួរែល់ភាវទសម្ចធិ ៧ យ៉ាងលទោះែូចគន  ោល
បានបែិបត្តិែូចលព្វលរកលហើ លនោះ  នកខាោះក៏អាចសលគ្រច បបទ
ភាវទកន ងោលរិន ូរ ។ 
 

អសបាយ និង្ សបាយ ៧ យ៉ា ង្ 
 ១. អាវស សបា  និង អាវសសបា  សំលៅែល ់
ទី្លៅអាស្ស័ ប្ែលរិនសររួរ និងសររួរ ។ 
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 សាថ នទី្ណារិនជាបចា័ ឧបោរៈែល់និរិត្ត និងភាវទសម្ចធិ 
សាថ នទី្លទោះ លឈាោ ោះថា អាវស សបា  ។ 
 ចំប្ណកសាថ នទី្ណាជាបចា័ ឧបោរៈែល់និរិត្ត និងភាវទ
សម្ចធិឱ្យតំងលឡើងនិងចលគ្រើនលឡើង សាថ នទី្លទោះ លឈាោ ោះថា អាវស
សបា  ។ 
 ២. លគចរ សបា  និង លគចរសបា  រ៊ឺ ស្សុកឬសាថ នទី្
ប្ែលលៅបិណា បាត្ ប្ែលរិនសររួរ និងប្ែលសររួរ ។ 
 ស្សុកឬសាថ នទី្ណា លៅទិ្សខាងលកើត្ឬទិ្សខាងលិច គ្តូ្វប៉ាោះ
ពនា៊ឺកំលៅក្េៃចាំងរ ខ កន ងលវោលៅ ឬគ្ត្ឡប់រកពីបិណា បាត្ ក៏រិនរួរ 
ជាលគចរ សបា  ។ 
 ប្ត្លបើស្សុកណាឬសាថ នទី្ណា លៅទិ្សខាងលជើងឬខាងត្បូង 
ផ ត្ចាកពនា៊ឺក្េៃចាំងរ ខ ោងំលវោលៅឬលវោគ្ត្ឡប់រកពីបិណា បាត្ 
ក៏លឈាោ ោះថា ជាលគចរសបា  ។ 
 លបើស្សុកណាឬសាថ នទី្ណា ប្ែលលៅឆ្ងៃ  ពីលសទសនៈទី្
អាស្ស័ លលើសរួ លោសៈកនាោះ (ចូ ដីកាថាកល្ើស ១.០០០ ជួ ធែូ) 
និងផាូវលៅរករិនស្សួលែល់ោរបិណា បាត្ លឈាោ ោះថា លគចរ
 សបា  ។ 
 ប្ត្លបើស្សុកឬសាថ នទី្ណាលៅរិនឆ្ងៃ   (ចូ ដីកាថា ១ 
កកាសៈ នលេះ ៧៥០ ជួ ធែូ (១.៥០០ភ្ម្ ប្រត)) និងផាូវលៅរកស្សួល
ែលោ់របិណា បាត្ លឈាោ ោះថា លគចរសបា  ។ 
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 ស្សុកឬសាថ នទី្ណា ប្ែលចូលលៅបិណា បាត្ បានអាហារ
រិនលោរែល់ោរឆ្ងន់ ស្សុកលទោះឬសាថ នទី្លទោះ លឈាោ ោះថា លគចរ
 សបា  ។ 
 ប្ត្លបើស្សុកឬសាថ នទី្លទោះ ចូលលៅទ្ទួ្លអាហារបិណា បាត្ បាន
អាហាររកលោរែល់ោរឆ្ងន់ ស្សុកលទោះឬសាថ នទី្លទោះ ក៏លឈាោ ោះថា 
លគចរសបា  ។ 
 ៣. ភសស សបា  និង ភសសសបា  សំលៅែល ់ព្វកយប្ែល
រិនសររួរ និងសររួរ ព្វកយប្ែលរិនសររួរ ប្ែលលឈាោ ោះថា ភសស
 សបា  ម្ចន ២ យ៉ាងរ៊ឺ 
 ១) តិ្រចាេ នកថា ៣២ យ៉ាង រ៊ឺ ព្វកយប្ែលរិនជាគ្បលយជន៍ 
ែល់ ររគ ផល និព្វា ន ។ 
 ២) វគិគ ហិកកថា ១៣ យ៉ាង រ៊ឺ ព្វកយប្ែលជាលគ្រឿងោោំងររគ 
ផល និព្វា ន ។ 
 

តិ្រច្ចេ នកថា ៣២ យ៉ា ង្ 
 ១. ោជកេំ រ៊ឺនិយ  ំពីលសតចខាោះ  
 ២. លចារកេំ និយ  ំពីលចារខាោះ  
 ៣. រហារត្តកេំ និយ  ំពីអាម្ចត្យធំខាោះ 
 ៤. លសទកេំ និយ  ំពីលសទោហានខាោះ 
 ៥. ភ កេំ និយ  ំពីភ័ ខាោះ 
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 ៦.   ទ្ធកេំ និយ  ំពីចរាំងខាោះ 
 ៧.  ននកេំ និយ  ំពីបា រហូបចំណីខាោះ 
 ៨. បានកេំ និយ  ំពីទឹ្កផឹកខាោះ  
 ៩. វត្ថកេំ និយ  ំពីសំពត់្ខាោះ 
 ១០. ស នកេំ និយ  ំពីទី្លែកខាោះ 
 ១១. ម្ចោកេំ និយ  ំពីផ្ទា កគ្រងខាោះ 
 ១២. រនធកេំ និយ  ំពីលគ្រឿងគ្ក ូបខាោះ 
 ១៣. ញាតិ្កេំ និយ  ំពីញាតិ្ខាោះ 
 ១៤. យនកេំ និយ  ំពីយនខាោះ 
 ១៥. គរកេំ និយ  ំពីស្សុកខាោះ 
 ១៦. និររកេំ និយ  ំពីនិររខាោះ 
 ១៧. នររកេំ និយ  ំពីនររខាោះ 
 ១៨. ជនបទ្កេំ និយ  ំពីជនបទ្ខាោះ 
 ១៩. ឥត្ថីកេំ និយ  ំពីស្សីខាោះ 
 ២០. ប រសិកេំ និយ  ំពីប រសខាោះ 
 ២១. សូរកេំ និយ  ំពីលយោលកាៀវោា ខាោះ 
 ២២. វសិិខាកេំ និយ  ំពីផាូវខាោះ 
 ២៣. ក រភដ្ឋា នកេំ និយ  ំពីកំពង់ទឹ្កខាោះ 
 ២៤. ប ពាលបបត្កេំ និយ  ំពីញាតិ្ (ប្ែលលៅោន់បរលោក
លហើ ) 
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 ២៥. ទនត្តកេំ និយ  ំពីព្វកយឥត្គ្បលយជន៍ម្ចនសភាព
លផសងៗ ខាោះ 
 ២៦. លោកោខ  ិកំ  និយ  ំពីលោកខាោះ  
 ២៧. សរ ទ្ោោខ  ិកំ និយ  ំពីសរ គ្ទ្ខាោះ 
 ២៨. ឥតិ្ ភវភវកេំ និយ  ំពីលសចកតីចលគ្រើននិងរិនចលគ្រើនខាោះ  
 ២៩.  រញ្ាកេំ និយ  ំពីលរឿងក្គ្ព 
 ៣០. បពាត្កេំ រ៊ឺនិយ  ំពីលរឿងភនំ 
 ៣១. នទី្កេំ និយ  ំពីលរឿងសោឹង 
 ៣២. ទី្បកេំ និយ  ំពីលរឿងលោោះលផសងៗ ។  
                                                                  (បិែក ១៤ ទំ្ព័រ ១៨) 

 ចំណ ចសម្ចគ ល់ តិ្រចាេ នកថាោំង ៣២ គ្បោរែូចលព្វលរក
លហើ លនោះ ជាគ្បលយជន៍ែល់កិលលសកន ងផាូវលោក ប្ែល ន លោរ
តរកិលលស រប្រងល ើញថាជាគ្បលយជន៍ ប្ត្កន ងផាូវបែិបត្តិធរ៌ 
ព្វកយោំងលទោះរិនជាគ្បលយជន៍ែល់បញ្ញា លឡើ  ជាសរផបបោប 
រ៊ឺ លព្វលវចាលោ ោ ឥត្គ្បលយជន៍ រិនជាលហត្ បចា័ លធាើឱ្យលកើត្
សតិ្បញ្ញា  ទំឱ្យផ ត្ទ្ កខបានលឡើ  គ្ពោះព ទ្ធ ងគលទ្ើបគ្តស់ថា ជា
តិ្រចាេ នកថា ។ 
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វិគាគ ហកិកថា ១៣ យ៉ា ង្ 
 វគិគ ហិកកថា រ៊ឺ ព្វកយនិយ ប្ែលរកលរឿងលឈាា ោះគន  ម្ចន
ែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ១. ន ត្ាំ ឥរំ ធរោវនិ ំ អាជាទសិ = លោករិនលចោះធរ៌វន័ិ 
លនោះលទ្ 
 ២.  ហំ ឥរំ ធរោវនិ ំ អាជាទរិ = ខ្ ំលទ្ើបលចោះធរ៌វន័ិ លនោះ  
 ៣. កឹ ត្ាំ ឥរំ ធរោវនិ ំ អាជានិសសសិ = លោកនឹងលចោះនូវ
ធរ៌វន័ិ លនោះែូចលរដចបាន 
 ៤. រិចាេ បែិបបលទន  ត្ារសិ = លោកជា នកគ្បតិ្បត្តិខ ស 
 ៥.  ហរសោិ សម្ចោ បែិបលទន  = ខ្ ំលទ្ើបជា នកគ្បតិ្បត្តិគ្តូ្វ 
 ៦. ប លរ វចនី ំ បចាេ   វច = ព្វកយប្ែលលរគ្តូ្វនិយ រ ន 
លោកគ្ត្ឡប់ជានិយ លគ្ោ វញិ 
 ៧. បចាេ  វចនី ំ ប លរ  វច = ព្វកយប្ែលគ្តូ្វនិយ លគ្ោ  
លោកគ្ត្ឡប់ជានិយ រ នវញិ 
 ៨. សហិតំ្ លរ = ព្វកយរបស់ខ្ ំគ្បកបលដ្ឋ គ្បលយជន៍ 
 ៩.  សហិត្លនត = ព្វកយរបសល់ោករិនគ្បកបលដ្ឋ គ្បលយជន៍ 
 ១០. អាចិណណលនត វបិោវត្តំ = ព្វកយផោ  លោកគ្បគ្ពឹត្តរក ូរលហើ  
 ១១. អាលោបិលត លត្ វលោ = សំែីរបស់លោកខ្ ំបានលលើក
លចាលលហើ  
 ១២. និរគហិលតសិ = លោកជារន សសគ្តូ្វខ្ ំសងាត់្សងាិនលហើ  
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 ១៣. បរវទ្បបលម្ចោខ   និលពាលធហិ វ សលច បលហាសីតិ្ = 
កន ងោរលដ្ឋោះស្សា នូវសំែីរបស់ជនែក្ទ្ ឬលបើលោកអាចចូរលោក
លដ្ឋោះស្សា ឱ្យរួចខាួនច ោះ ។  (បិែក ៣៩, ទំ្ព័រ ២៣៥) 

 ចំណ ចសម្ចគ ល់ វគិគ ហិកកថាប្ែលលព្វលរកលហើ លនោះ ស ទ្ធ
ប្ត្ជាលោសោំងផាូវបរ ិត្តិនិងបែិបត្តិ សូរបីកន ងផាូវលោក ក៏រប្រង
ទ្ម្ចា  លសចកដីលអ និងលសចកដីចលគ្រើនរបស់ខាួន និងប្េរោំងទ្ម្ចា  
ភាពសាររគីរបស់ពួករណៈលទ្ៀត្ផង ោលលោះលោកលនោះលៅលហើ 
គ្តូ្វលៅោន់ទ្ រគតិ្ភូរិលទ្ៀត្ផង លទ្ើបជាឧបសរគោោងំរិនឱ្យផ ត្ចាកទ្ កខ
យ៉ាងពិត្គ្បាកែ ។ 
 ភសសសបា  ព្វកយប្ែលសររួរ ប្ែលលឈាោ ោះថា ភសសសបា  
ជាព្វកយប្ែលរិនជាឧបសរគែល់ររគ ផល និព្វា ន 
 ម្ចនសប្រដងកន ងកថាវត្ថ  ១០ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១.  បបិចេកថា និយ លរឿងោរគ្បាថាន តិ្ច 
 ២. សនត ែាិកថា និយ លរឿងោរលពញចិត្តកន ងវត្ថ ប្ែលខាួនម្ចន 
 ៣. បវលិវកកថា និយ លរឿងសៃប់ផាូវោ  វចា ចិត្ត 
 ៤.  សំសរគកថា និយ លរឿងប្ែលរិនោក់ទ្ងជារួ ោរ-
រ ណាររោណ៍ 
 ៥. វរីយិររភកថា និយ លរឿងគ្បារពធពាយរ 
 ៦. សីលកថា និយ លរឿងសីល 
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 ៧. សម្ចធិកថា និយ លរឿងសម្ចធិ 
 ៨. បញ្ញា កថា និយ លរឿងបញ្ញា  
 ៩. វរិ ត្តិកថា និយ លរឿង រហត្តផល 
 ១០. វរិ ត្តិញ្ញា ណទ្សសនកថា និយ លរឿងបចាលវកខណញាណ 
ប្ែលោក់ទ្ងជារួ  រហត្តផល និងនិព្វា ន ។ (បិែក ៤៩ ទំ្ព័រ ៣) 

 ចំណ ចសម្ចគ ល់ កថាវត្ថ  ១០ គ្បោរលនោះ សូរបីជាព្វកយប្ែល
រិនោោងំររគ ផល និព្វា ន ក៏ពិត្ប្រន ប្ត្ នកបែិបត្តិក៏រិនរួរនិយ 
លគ្ចើន រួរនិយ តរប្ែលចំាបាច់ លែើរបីរកាសម្ចធិនិងបែិភារ
និរិត្តទ្ ក ែូច ែាកថាចារយសប្រដងថា ត្រប ិ រតត   ភាសិត្ពាំ 
សរូបីព្វកយនិយ ជាកថាវត្ថ  ១០ គ្បោរកដី  ប្ត្ចូរនិយ គ្តឹ្រលោរ
គ្បម្ចណ ក ំឱ្យលគ្ចើនលពក ។ 
 ៤. ប រគល សបា  និង ប រគលសបា  សំលៅែល់ ប រគល
ប្ែលរិនសររួរ និងសររួរ ។ 
 ប រគល សបា  ប រគលប្ែលរិនសររួរចូលលៅសនោទ
ជារួ កន ងខណៈប្ែលកំព ងបែិបត្តិម្ចន ២ ពួករ៊ឺ 
 ១) ោ ទ្ឡហីពហ លោ ប រគលប្ែលម្ចនគ្បគ្កតី្ចូលចិត្តត្ ប
ប្ត្ងោងោ  ។ 
 ២) តិ្រចាេ នកេិលោ ប រគល នកម្ចនគ្បគ្កតី្ចូលចិត្តនិយ ប្ត្
កន ងលរឿងតិ្រចាេ នកថា ។ 
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 ប រគលោំង ២ ពួកលនោះ រប្រងលធាើឱ្យចិត្តរបស់គ្ពោះលយគវចរ
រលវ ើរវ រិនសៃប់ លទ្ើបចាត់្ជាប រគល សបា  ។ 
 ប រគសបា  ប រគលប្ែលសររួរចូលលៅរប់រកសនោទ
ជារួ កន ងខណៈប្ែលកំព ងបែិបត្តិម្ចន ២ ពួករ៊ឺ 
 ១)  តិ្រចាេ នកេិលោ ប រគលប្ែលម្ចនគ្បគ្កតី្ រិនចូលចិត្ត
និយ កន ងលរឿងតិ្រចាេ នកថា  
 ២) សីោទិ្រ ណសរបលទន  ប រគលប្ែលែល់គ្ពរលដ្ឋ សីល
រ ណ សម្ចធិរ ណ បញ្ញា រ ណ ។ 
 ប រគលោំង ២ ពួកលនោះ រប្រងលធាើឱ្យចិត្តរបស់គ្ពោះលយគវចរ
សៃប់គ្ត្ជាក់ លទ្ើបចាត់្ជាប រគលសបា  ។ 
 ៥. លភាជន សបា  និង លភាជនសបា  អាហារប្ែលរិន
សររួរ និងប្ែលសររួរែល់ោរបរលិភារកន ងរវងប្ែលកំព ងបែិបត្តិ
លទោះ ោលបានអាហារប្ែលម្ចនរសរិនគ្តូ្វម្ចត់្ ចិត្តរិនរកីោ  
ក៏លធាើឱ្យចិត្តរិនតំងមំ្ច ប្ត្លបើបានអាហាររសគ្តូ្វម្ចត់្ ចិត្តក៏រកីោ  
លធាើឱ្យតំងម្ចកំ្គ្កប្លងលឡើង ។ 
 ែូលចាន ោះ អាហារប្ែលម្ចនរសរិនគ្តូ្វម្ចត់្ ក៏លធាើឱ្យចិត្តរិនតំង
ម្ចំ លភាជនលទោះជាលភាជន សបា  ប្ត្លបើអាហារប្ែលម្ចនរស
គ្តូ្វម្ចត់្ ក៏លធាើឱ្យចិត្តរកីោ តំងម្ចំ លភាជនលទោះក៏ជាលភាជន
សបា  ។ 
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 ៦. ឧត្  សបា  និង ឧត្ សបា  សលំៅែល់ អាោសប្ែល
រិនសបា និងប្ែលសបា  កន ងខណៈប្ែលកំព ងបែិបត្តិ ។ 
  នកបែិបត្តិខាោះ ោលទ្ទួ្លអាោសលៅដ លហើ រិនសបា  
ចិត្តរសាប់រសល់លកើត្ទ្ កខ អាោសលៅដ លទោះ ក៏ជាឧត្  សបា  ។ 
 ប្ត្លបើ នកខាោះោលបានទ្ទួ្លអាោសលៅដ  លញើសលចញលហើ  
គ្ត្ឡប់លធាើឱ្យចិត្តសៃប់រម្ចៃ ប់តំងម្ចំ អាោសលៅដ លទោះ ក៏ជាឧត្ 
សបា  ។  
 អាោសគ្ត្ជាក់ក៏ែូចគន  លបើជាទី្សបា របស់ នកបែិបត្តិ 
ក៏ជាឧត្ សបា របស់ នកលទោះ ប្ត្លបើគ្តូ្វអាោសគ្ត្ជាក់លហើ រិន
សបា  ក៏ជាឧត្  សបា របស់ នកលទោះលៅ ។ 
 ៧. ឥរយិបេ សបា  និង ឥរយិបេសបា  សំលៅែល់ 
កន ងឥរយិបេ ៤ ោល នកបែិបត្តិលៅកន ងឥរយិបេលទោះលហើ  លធាើ
ឱ្យចិត្តរិនសៃប់ ឬលធាើឱ្យងង  លែក ែូចជាលៅកន ងឥរយិបេលែក 
កន ងខណៈបែិបត្តិលធាើឱ្យងង  លែកចិត្តរិនតំងម្ចំ កន ងអាររោណ៍
ករោដ្ឋា ន ឬលៅកន ងឥរយិបេលែើរ កន ងខណៈបែិបត្តិ លធាើឱ្យចិត្តរលវ ើរវ  
រិនសៃប់តំងម្ចំ ឬលបើលៅកន ងឥរយិបេ ងគ   ឥរយិបេឈរ 
លកើត្អាោរឈ៊ឺចាប់ រិនសបា ោ សបា ចិត្ត រិនបានទ្ទួ្ល
ផលលអ លធាើឱ្យចិត្តរិនសៃប់ ឥរយិបេលទោះ លឈាោ ោះថា  សបា  ។ 
 ចំប្ណកឥរយិបេណាបានទ្ទួ្លផលលអ លធាើឱ្យចិត្តស្សស់ថាា
សៃប់រម្ចៃ ប់នីវរណៈ ឥរយិបេលទោះ ចាត់្ជាសបា  ។ 
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  នកបែិបត្តិប្ែលកំព ងសរាឹងបែិភារនិរិត្តលដ្ឋ លវៀរចាក 
 សបា  ៧ យ៉ាង លហើ លសពសបា  ៧ យ៉ាងែូចលព្វលលហើ  
ត្លៅរិន ូរ ក៏នឹងសលគ្រចឈាន ជាឈានោភី រ៊ឺ រូបាវចរបឋរជាន
រប្រងលកើត្លឡើង ប្ត្លបើរូបាវចរបឋរជានលៅរិនោន់លកើត្ គ្តូ្វបំលពញ
 បបទលោសល ១០ គ្បោរ ឱ្យលកើត្លឡើងកន ងសទត នរបស់ខាួនឱ្យ
បរបូិណ៌ ។ 
 

អបបនាច្កាសល ១០ ព្បការ 
 ១. វត្ថ វសិទ្កិរ ិលត  ជគ្រោះោងោ  និងលគ្រឿងលសាៀកព្វក់
ឱ្យសាអ ត្ លបាសជូត្លគ្រឿងលគ្បើគ្បាស់លផសងៗ ឱ្យសាអ ត្ និងទ្ កដ្ឋក់ឱ្យ
លរៀបរ  ។ 
 ២. ឥរនោិ សរត្តបែិបាទ្នលត លធាើឥរនោី ៍ឱ្យលសោើគន  សោធ និង
បញ្ញា  វរី ិនិងសម្ចធិ លដ្ឋ ម្ចនសតិ្ប្ែលគ្តូ្វលធាើឱ្យលគ្ចើន លែើរបី
រកាឥរនោិ ឱ្យលសោើគន  ។  
 ៣. និរិត្តក សលលត ម្ចនោរឆ្ងា ត្កន ងោររកានិរិត្ត និងលធាើ
ឱ្យសម្ចធិចលគ្រើនលឡើង ។ 
 ៤. ចិត្តបរគលហា លលើកចិត្តលឡើងកន ងោលប្ែលរួរលលើក រ៊ឺ 
ខណៈប្ែលចិត្តេ ចាកអាររោណ៍ករោដ្ឋា ន ជាប់រកពីបសសទ្ធិ សម្ចធិ 
ឧលបោខ សលម្ចព ជឈងគ ខណៈលទោះរួរលលើកចិត្តលដ្ឋ  ប់រធំរោវចិ ៈ 
វរី ិៈ បីតិ្សលម្ចព ជឈងគឱ្យចលគ្រើនលឡើង ។ 
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 ៥. ចិត្តនិរគលហា   ំគ្រងរកាចិត្តទ្ កកន ងោលប្ែលរួរ  ំគ្រង 
រ៊ឺ ខណៈណាែឹងថា ចិត្តរលវ ើរវ  ជាប់រកពីធរោវចិ ៈ វរី ិៈ 
បីតិ្សលម្ចព ជឈងគ ខណៈលទោះរួរ  ំគ្រងចិត្តទ្ កលដ្ឋ  ប់របំសសទ្ធិ 
សម្ចធិ ឧលបោខ សលម្ចព ជឈងគឱ្យចលគ្រើនលឡើង ។ 
 ៦. ចិត្តសរបហំលសា លវោណាែឹងថាធ ញគ្ោន់កន ងោរចលគ្រើន
ករោដ្ឋា ន លវោលទោះរួរដ្ឋស់ោរលជឿ ោរគ្ជោះថាា កន ងោរចលគ្រើនករោដ្ឋា ន 
លដ្ឋ រលឹកែល់សលងារធរ៌ ៨ ឱ្យលកើត្លសចកដីសលងារកន ងសង្កខ រ និង
រលឹកែល់រ ណគ្ពោះរត្នក្គ្ត្ប្ែលរកបានលដ្ឋ លំបាក ។ 
 ៧. ចិត្តជឈ លបលោខ  លវោណាចិត្តរិនម្ចនោរោេ  និងរិន
រលវ ើរវ ធ ញគ្ោន់កន ងោរចលគ្រើនករោដ្ឋា ន លវោលទោះរួរផគងចិត្តទ្ កឱ្យ
គ្ពលងើ  ៗ ចំលព្វោះកន ងករោដ្ឋា នលទោះ រិនគ្តូ្វលលើកចិត្ត   ំគ្រងចិត្ត
និងលធាើចិត្តឱ្យរកីោ យ៉ាងណាោំង ស់ ។ 
 ៨.  សម្ចហិត្ប រគលបរវិជានំ លវៀរចាកប រគលប្ែលម្ចន
ចិត្តរិនសៃប់ ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលឡោះល ោះរិនម្ចំោំកន ងោរង្ករ គ្តច់លៅ
កន ងសាថ នទី្លផសងៗ ។ 
 ៩. សម្ចហិត្ប រគលលសវនំ រប់រកប រគលប្ែលម្ចនោរ
គ្បគ្ពឹត្តម្ចំោំ  ។ 
 ១០. ត្ទ្ធិរ ត្តិ បលង្កអ នចិត្តលៅប្ត្កន ងលរឿងឈាន សម្ចធិ ម្ចន
ោរពាយរសរាឹងលៅកន ងបែិភារនិរិត្ត ប្ែលជាអាររោណបបចា័ 
ឱ្យចូលែល់ បបទឈានលរឿ ៗ ។ 
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ការច្កើត្ច្ ើង្របសប់ឋម្ជាន 
 ោលគ្ពោះលយគវចរសរាឹងអាររោណ៍បឋវកីសិណជាប់ត្គន
លដ្ឋ គ្តឹ្រគ្តូ្វតរវធីិោរ រកលដ្ឋ លំដ្ឋប់លហើ  រូបាវចរបឋរជាន
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ  ងគឈាន ៥ ក៏នឹងគ្បាកែលឡើងកន ងវេិីចិត្ត ប្ែល
លៅថា លោកិ  បបទវេិី ែូលចនោះរ៊ឺ 
 រលទោា ោវជាន ប្ែលម្ចនបែិភារនិរិត្តរបស់បឋវកីសិណជា
អាររោណ៍លកើត្លឡើង ោត់្ផ្ទដ ច់ប្ខសភវងគ កន ងលំដ្ឋប់លទោះ រហាក សល
ញាណសរប  ត្តជវនៈ ៤ ែួងៗ ណារួ  ក៏លកើត្លឡើងលសពអាររោណ៍
បឋវបីែិភារនិរិត្តលទោះ ៤ ខណៈ សគ្ម្ចប់រនោប រគល ឬ ៣ ខណៈ
សគ្ម្ចប់តិ្កខប រគល លធាើទទី្បរកិរោ ឧបចារៈ  ន លោរ លគគ្ត្ភូ 
ឬឧបចារៈ  ន លោរ លគគ្ត្ភូ ប្ែលលៅថា ឧបចារសម្ចធិជវនៈ
កន ងឈានវេិីលហើ ក៏រលត់្លៅ ត្ពីលទោះបឋរជានក សលប្ែលជា
 បបទសម្ចធិ ម្ចនបែិភារនិរិត្តជាអាររោណ៍លកើត្លឡើង ១ ខណៈ 
លហើ ក៏រលត់្ ភវងគចិត្តក៏នឹងលកើត្លឡើងត្លៅ ត្ពីលទោះបចាលវកខណវេិី
អាចលកើត្លឡើង លដ្ឋ ម្ចនរលទោា ោវជានចិត្ត ១ ខណៈ លហើ រហា-
ក សលជវនៈ ៧ ខណៈលកើត្លឡើងជាលគ្ចើនែង លធាើោរពិចារណា
 ងគឈានោំង ៥ លដ្ឋ ចំលព្វោះថាជាវតិ្កាៈ វចិារៈ បីតិ្ ស ខៈ 
ឯករគត ែូច នកប្ែលលគ្ោកពីលែកលក់ លហើ ពិចារណាែល់ោរ
 លស់បដិរបស់ខាួន ។ 
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ច្ហតុ្ប្ែលច្ធវើឱយែឹង្ថា ជាអបបនាឈាន 
ច្ព្កាយរឈីានវីថិច្នាះរលត់្ 

 កន ងឈានវេិីលទោះ ោរជវនៈ ប្ែលលធាើទទី្បរកិរោ ឧបចារៈ 
 ន លោរ លគគ្ត្ភូ និង បបទជវនៈ ប្ែលជា បបទឈាន ក៏ម្ចន
បឋវបីែិភារនិរិត្តជាអាររោណ៍ែូចគន ក៏ពិត្ ប្ត្ខណៈប្ែលោរជវនៈ
លកើត្លទោះ ោរត្ណាហ ក៏រិនោន់សៃប់រម្ចៃ ប់ ស់ ចិត្តក៏ម្ចនកម្ចា ំងរិន
ម្ចំោំ ោលចូលែល់  បបទឈាន រ៊ឺ បឋរជានលកើត្លឡើងលទោះ 
សូរបីលកើត្លឡើងគ្តឹ្រប្ត្រួ ខណៈចិត្ត ប្ត្ក៏អាចគ្របសងាត់្ោរត្ណាហ
ឱ្យសៃប់រម្ចៃ ប់បានយ៉ាងពិលសស ចិត្តក៏ម្ចនកម្ចា ំងម្ចំោំលពញលលញ 
 ងគឈានោំង ៥ ក៏គ្បាកែលឡើងរកយ៉ាងជាក់ចាស់ ។ 
 ឧបម្ចែូចោរែំប្ែកលគលលលើបនោោះលឈើឱ្យជាប់មំ្ចយ៉ាងណា 
ោរចូលោន់អាររោណ៍របស់បឋរជាន ក៏រិនញាប់ញ័រល ាងលឃ្លា ង
យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 ែូលចាន ោះលទ្ើបលធាើឱ្យែឹងថា ឈានចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងលហើ ែល់
ខាួន ចំប្ណកប្ែលគ្បាប់បានឬរិនបានលទោះ អាស្ស័ លលើោរសិកា
បររត្ថធរ៌រកលដ្ឋ លអក៏អាចគ្បាប់បាន ។ 
 បឋរជានក សល ប្ែលលកើត្លឡើងលនោះ រិនម្ចនោរត្ណាហ  
ប្ែលជាលសចកដីលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងោររ ណោំង ៥ ។ 
 ែូលចាន ោះលទ្ើបរិនម្ចនោរឱ្យផលលៅលកើត្កន ងោរភូរិលទ្ៀត្ ប្ត្
ឱ្យផលលៅលកើត្កន ងរូបភូរិ បឋរជានក សលលនោះលទ្ើបបានលឈាោ ោះថា 
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 រូបាវចរក សលចិត្ត ។ 
 

ការបង្ខិត្លដំ្ឋប់ថាន ក់របសឈ់ាន 
 ោលបានបឋរជានលហើ  ោរបែិបត្តិលែើរបីបងខិត្លំដ្ឋប់
ថាន ក់របស់ឈានជាទ្ តិ្ ជានលទោះ គ្តូ្វពាយរចូលបឋរជាន
លរឿ ៗ លែើរបីឱ្យលកើត្ោរជំទញកន ងឈានលទោះៗ ។ 
 វធីិបែិបត្តិលែើរបីនឹងឱ្យទ្ តិ្ ជានជាលែើរ គ្បាកែលឡើងលទោះ 
ែំបូងគ្តូ្វលធាើឱ្យបឋរជានក សលលកើត្លឡើង ជាប់ត្គន រហូត្ ស់
លវោ ១ ក្េៃខាោះ ២ ក្េៃខាោះ រហូត្ែល់ ៧ ក្េៃ លែើរបី ប់រឱំ្យសម្ចធិ
ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  និងឱ្យលកើត្ភាពជំទញកន ងោរចូលឈាន លៅ
កន ងឈានសម្ចបត្តិ និងលចញចាកឈាន គ្តូ្វហាឹកហាត់្លធាើវសីភាវៈ
ោំង ៥ គ្បោរឱ្យជំទញត្លៅ ។ 
 

វស ី៥ ព្បការ 
 វសី រ៊ឺ លសចកដីជំទញ ោក់ទ្ងនឹងឈាន ម្ចនវចនត្ថៈថា 
 វសនំ សរត្ថនំ = វលសា លសចកដីជំទញ លឈាោ ោះថា វស ។ 
 វលសា  សស  ត្ថីតិ្ = វសី លសចកដីជំទញលទោះម្ចន
ែល់ នកណា ែូលចាន ោះ  នកលទោះលឈាោ ោះថា វសី ។ 
 វសិលទ ភាលវ = វសីភាលវ ភាពជា នកម្ចនលសចកដីជំទញ 
លឈាោ ោះថា វសីភាវ ។ 
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  នកប្ែលបានរូបាវចរបឋរជានលហើ  នឹងចូលឈានសម្ចបត្តិ
កដី នឹងចលគ្រើនសរេភាវទត្លៅលែើរបឱី្យបានទ្ តិ្ ជានកដី គ្តូ្វម្ចន
វសីកន ងបឋរជានលទោះជារ ន រ៊ឺ ម្ចនសរត្ថភាពកន ងបឋរជានលទោះ
រហូត្ជំទញកន ងវសី ៥ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. អាវជានវសី រ៊ឺ អាចកន ងោរពិចារណា ងគឈានរបស់
រលទោា ោវជាន លែើរបីបលង្កអ នចិត្តកន ងឈានបានយ៉ាងរហ័ស ម្ចន
វចនត្ថៈថា អាវជាលន វសីភាលវ = អាវជានវសីភាលវ ភាពជា នកអាច
កន ងោរពិចារណា  ងគឈានយ៉ាងរហ័ស លឈាោ ោះថា អាវជានវសីភាវ ។ 
 ២. សម្ចបជានវសី រ៊ឺ ជំទញកន ងោរចូលឈានបានលដ្ឋ 
ឆ្ងប់រហ័ស រិនគ្តូ្វសរាឹងបែិភារនិរិត្ត ូរ ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 សម្ចបជាលន វសីភាលវ = សម្ចបជានវសីភាលវ អាចកន ងោរចូល
ឈានបានយ៉ាងឆ្ងប់រហ័ស លឈាោ ោះថា សម្ចបជានវសីភាវ ។ 
 ៣.  ធិដ្ឋា នវសី រ៊ឺ អាចកន ងោរតំងគ្កប្សក្នឈានចិត្តឱ្យ
លកើត្លឡើងលរឿ ៗ លៅលែើរបី  ំគ្រងភវងគចិត្តទ្ ករិនឱ្យលកើត្លឡើង 
ម្ចនវចនត្ថៈថា ភវងគំ  ភិភ  យ ឈានំ ឋបនំ =  ធិដ្ឋា នំ ោរលធាើឱ្យគ្កប្ស 
ចិត្តលកើត្ជាប់ត្គន លរឿ  ៗលៅលដ្ឋ   ំគ្រងភវងគចិត្តទ្ ករិនឱ្យលកើត្លឡើង 
លឈាោ ោះថា  ធិដ្ឋា ន ។ 
  ធិដ្ឋា លន វសីភាលវ =  ធិដ្ឋា នវសីភាលវ ភាពជា នកអាច
ជំទញកន ងោរលៅកន ងឈាន លដ្ឋ   ំគ្រងភវងគចិត្តទ្ ករិនឱ្យលកើត្
លឡើង លឈាោ ោះថា  ធិដ្ឋា នវសីភាវ ។ 
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 ៤. វ ដ្ឋា នវសី រ៊ឺ ជំទញកន ងោរលចញចាកឈានបានយ៉ាង
លលឿនរហ័ស ម្ចនវចនត្ថៈថា  
 វ ដ្ឋា លន វសីភាលវ = វ ដ្ឋា នវសីភាលវ ជា នកអាចលចញចាក
ឈានបានភាា រតរលវោប្ែល ធិដ្ឋា នទ្ ក លដ្ឋ រិនឱ្យហួស
កំណត់្លទោះ លឈាោ ោះថា វ ដ្ឋា នវសីភាវ ។ 
 ៥. បចាលវកខណវសី រ៊ឺ ជំទញកន ងោរពិចារណា ងគឈាននីរួ  ៗ
របស់ជវនៈ ម្ចនវចនត្ថៈថា  

បចាលវកខលណ វសីភាលវ = បចាលវកខណវសីភាលវ 
ជា នកអាចជំទញកន ងោរពិចារណា ងគឈាន លឈាោ ោះថា 

បចាលវកខណវសីភាវ ។ 
 អាវជានវសី និងបចាលវកខណវសី ជាោរពិចារណា ងគឈាន 
ែូចគន  អាវជានវសី ម្ចនោរជំទញកន ងោរគ្បារពធ ងគឈាននីរួ ៗ 
លដ្ឋ រលទោា ោវជានចិត្ត ចំប្ណកបចាលវកខណវសី ម្ចនោរជំទញ
កន ងោរពិចារណា ងគឈាននីរួ ៗ លដ្ឋ  ំណាចរបស់ជវនចិត្ត ។ 
 ែូលចាន ោះ ោលអាវជានវសីបានសលគ្រចកន ងខណៈណា ក៏គ្តូ្វ
បានសលគ្រចបចាលវកខណវសី គ្ពរគន កន ងវេិីជារួ គន លទោះឯង ជាោរ
ប្ចកលៅ ំណាចកន ងោរពិចារណា ងគឈានប៉ា លណាណ ោះ  ំណាចរបស់
រលទោា ោវជាន លៅថា អាវជានវសី ចំប្ណក ំណាចរបស់ជវនៈ 
លៅថា បចាលវកខណវសីលទោះឯង ។ 
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ការបែិបត្តចិ្ែើម្បឱីយបានឈានជាន់ខពស ់
 ោលបឋរជានោភីប រគល បានហាឹកហាត់្វសី ៥ គ្បោរ 
រហូត្ជំទញលអលហើ  ត្ពីលទោះចូលបឋរជានរ ន នឹងលចញចាក
បឋរជានលហើ ពិចារណាបឋរជានលទោះថា ជាឈានប្ែលលៅ
ជិត្នឹងនីវរណៈ ោំងវតិ្កា ងគឈានក៏ម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ ប្ែល 
ជាលហត្ លធាើឱ្យ ងគឈានែក្ទ្ៗ ម្ចនវចិារៈជាលែើរ ម្ចនកម្ចា ំង
លខា លៅ លធាើឱ្យចិត្តម្ចនសម្ចធិរិនម្ចំោំលអ នីវរណៈប្ែលគ្តូ្វ
គ្របសងាត់្លហើ លទោះ អាចគ្ត្ឡប់លកើត្លទ្ៀត្បាន លធាើឱ្យបឋរជាន
ប្ែលបានលហើ លទោះ គ្ត្ឡប់ជាសាបសូនយលៅ លបើលធាើឈានឱ្យម្ចន
កម្ចា ំងក្គ្កប្លងលឡើងលៅ រប្រងឆ្ងៃ  ចាកនីវរណៈ ោំង ងគឈាន
ក៏ម្ចនសភាពគ្បណីត្ក្គ្កប្លងលឡើងលទ្ៀត្ផង ។ 
 ោលពិចារណាែូលចនោះលហើ  នឹងលកើត្ោរលនឿ ណា កន ង
បឋរជាន រិនលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងបឋរជានលដ្ឋ គ្បោរណា
លឡើ  ។ 
 ចូរលផដើរសរាឹងបែិភារនិរិត្តរបស់បឋវគី្ពរោំងបរកិរោកន ងចិត្ត
ថា បឋវ ីៗ  លែើរបីឱ្យបានរកនូវទ្ តិ្ ជាន ។ 
 ភាវទចិត្តកន ងខណៈលទោះ លឈាោ ោះថា បរកិរោភាវទ និងនិរិត្តរបស់
បរកិរោភាវទលនោះ ក៏រ៊ឺបែិភារនិរិត្ត រិនប្រនបរកិរោនិរិត្ត ឬឧរគហ-
និរិត្តលទ្ លផសងគន ជារួ បរកិរោភាវទកន ងខាងលែើរ របស់បឋរជាន 
ប្ែលនឹងគ្តូ្វម្ចនបរកិរោនិរិត្ត និងឧរគហនិរិត្តជាអាររោណ៍រ ន ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 125 - 

 ោលគ្ពោះលយគវចរសរាឹងបែិភារនិរិត្ត ចូលបឋរជានលហើ 
លចញចាកបឋរជាន ពិចារណា ងគឈាន ៥ តរលំដ្ឋប់ លបើល ើញថា 
វតិ្កា ងគឈានលនោះម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ និងល ើញសភាពរបស់
 ងគឈាន ៤ លគ្ៅលទោះ ម្ចនភាពលអិត្ស ខ រជាង ក៏របបីែឹងថា 
ភាវទចិត្តរបស់ខាួនែល់ថាន ក់ឧបចារភាវទ ប្ែលជិត្នឹងចូលែល់
 បបទភាវទ រ៊ឺ ទ្ តិ្ ជាន ។ 
 លបើលៅរិនោន់ល ើញសភាពលគ្គត្គ្គត្របស់វតិ្កា ងគឈាន 
និងលៅរិនោន់ល ើញភាពលអិត្ស ខ រគ្បណីត្ របស់វចិារជាលែើរ
លហើ  លវោលទោះភាវទចិត្តក៏រង់លៅកន ងបរកិរោភាវទ ឆ្ងៃ  ពី
 បបទភាវទ រួរពាយរសរាឹងបែិភារនិរិត្តលដ្ឋ បរកិរោភាវទ
ចិត្តលទោះត្លៅរហូត្ែល់ឧបចារភាវទលកើត្ ោលចូលែល់ឧបចារ
ភាវទលវោណា និងពាយរសរាឹងបែិភារនិរិត្តលទោះត្លៅរិន
 ូរ បបទលទោះ រ៊ឺ ទ្ តិ្ ជានចិត្តក៏នឹងលកើត្លឡើង ត្ពីលទោះ
បចាលវកខណវេិីប្ែលម្ចនោរពិចារណា ងគឈាន ៤ តរលំដ្ឋប់ 
លដ្ឋ ចំលព្វោះក៏នឹងគ្បាកែលឡើង ជាោរសលគ្រចទ្ តិ្ ជាន ។ 
  ោរបងខិត្ឋានរបស់ឈាន លែើរបីឱ្យបានត្តិ្ ជានជាលែើរ 
រហូត្ែល់បញ្ា រជានត្លៅលទោះ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងទំ្នងែូចគន លនោះ
គ្រប់គ្បោរ លផសងគន គ្តឹ្រប្ត្ោរពិចារណាល ើញលោសរបស់ ងគឈាន
លទោះ  ៗ តរលំដ្ឋប់ប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ ទ្ តិ្ ជានោភីប រគល ោលនឹង
ឈានលឡើងោន់ត្តិ្ ជាន គ្តូ្វពិចារណាឱ្យល ើញលោសរបស់ 
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វចិារៈ ម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ជាង បីតិ្ ស ខៈ និងឯករគត លហើ 
ចាប់លផដើរសរាឹងបែិភារនិរិត្តលដ្ឋ ភាវទចិត្ត ប្ែលជាវចិារវោិរ
ភាវទត្លៅ ។ 
 ត្តិ្ ជានោភីប រគល ោលលឡើងោន់ចត្ ត្ថជាន ក៏គ្តូ្វ
ពិចារណាឱ្យល ើញលោសរបស់ បីតិ្ ប្ែលម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្
ជាង ស ខៈ ឯករគត លហើ ក៏គ្តូ្វសរាឹងបែិភារនិរិត្តលដ្ឋ  ំណាច
ភាវទចិត្ត ប្ែលជាបីតិ្វោិរភាវទត្លៅ ។ 
 ចត្ ត្ថជានោភីប រគល ោលនឹងលឡើងោន់បញ្ា រជាន ក៏គ្តូ្វ
ពិចារណាឱ្យល ើញលោសរបស់ ស ខៈ ប្ែលម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្
ជាង ឧលបោខ  និងឯករគត លហើ ចាប់លផដើរសរាឹងបែិភារនិរិត្តលដ្ឋ 
ភាវទចិត្ត ប្ែលជាស ខវោិរភាវទត្លៅរហូត្បានបញ្ា រជាន ។ 
 លនោះជាោរសប្រដងលដ្ឋ បញ្ា កន័  រ៊ឺ តរន័ ក្នបញ្ញា របស់
រនោប រគល នកគ្តស់ែឹង ៊ឺត្ រិនអាចពិចារណាល ើញលោសរបស់
វតិ្កាៈនិងវចិារៈកន ងលវោជារួ គន បាន ។ 
 សគ្ម្ចប់តិ្កខប រគល នកម្ចនបញ្ញា ែឹងរហ័សលទោះ អាចល ើញ
លោសរបសវ់តិ្កាៈនិងវចិារៈោំងពីរគ្ពរគន  ោលសរាឹងបែិភារនិរិត្ត
លដ្ឋ ភាវទចិត្ត ប្ែលជាវតិ្កាវចិារវោិរភាវទត្លៅ ទ្ តិ្ ជានចិត្ត 
រប្រងលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ  ងគឈាន ៣ រ៊ឺ បីតិ្ ស ខៈ ឯករគត 
ោលបែិបត្តិត្លៅរហូត្សលគ្រចត្តិ្ ជាន ក៏នឹងម្ចន ងគឈាន ២ រ៊ឺ 
ស ខៈ និងឯករគត និងោលបែិបត្តិត្លៅលទ្ៀត្ ចត្ ត្ថជានម្ចន ងគ 
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២ រ៊ឺ ឧលបោខ  និងឯករគត ក៏រប្រងគ្បាកែលឡើង ោំងលនោះជាោរសប្រដង
លដ្ឋ ចត្ កាន័  រ៊ឺ តរន័ ក្នបញ្ញា របស់តិ្កខប រគល ជាោរសលគ្រច
រូបាវចរឈានោំង ស់ ។ 
 កន ងខណៈប្ែលបញ្ា រជាន ឬរូបជានច ងលគ្ោ លកើត្លទោះ 
លបើ នកប្ែលោា ប់បានសាងសនសំ ភិញ្ញា រកជាពិលសស រ៊ឺ ជំទញ
 ភិញ្ញា រកលហើ កន ងភពរ ន ប្ែលជិត្នឹងបចា បបននភពលនោះកដី ឬោា ប់
បានសាងោន សីល ភាវទ  រកកន ងភពរ នៗ លដ្ឋ តំងលសចកដី
គ្បាថាន ទ្ ក នឹងឱ្យខាួនបាន ភិញ្ញា កន ងភពខាងរ ខត្លៅោំងលនោះកដី  
 ោលរូបាវចរបញ្ា រជានលកើត្លឡើងលទោះ បញ្ញា ប្ែលគ្បកបជា
រួ ចិត្តែួងលទោះ ក៏ជាបញ្ញា ប្ែលម្ចន ំណាចពិលសស លៅថា 
 ភិញ្ញា  ត្ពីលទោះ ោលគ្តូ្វោរ ភិញ្ញា លវោណាក៏លធាើបាន ។ 
 សគ្ម្ចប់រូបជានប រគលលគ្ៅពីលទោះ នឹងគ្តូ្វបាន រូបជាន
ោងំ ៤ គ្ពរោំងម្ចនោរជំទញកន ងវសីភាវៈ ៥ យ៉ាង ប្ែលោក់ទ្ង
នឹងរូបជាន និង រូបជាន ប្ែលជាសម្ចបត្តិ ៩ ឬ ៨ និងគ្តូ្វបាន
ទ្ទួ្លោរហាឹកហាត់្តរផាូវប្ែលនឹងឱ្យបាន ភិញ្ញា រករ ន  ភិញ្ញា
លទ្ើបគ្បាកែបាន ។ 
 

ការបែិបត្តិច្ែើម្បឱីយបានអរបូជានោម្លដំ្ឋប់ 
  បញ្ា រជានោភីប រគល នកគ្បាថាន លធាើ រូបជាន រ ននឹង ប់រ ំ
តរវសីភាវៈរបស់បញ្ា រជានឱ្យលកើត្លឡើង រប្រងម្ចនោររិត្ល ើញ
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លផសង  ៗ គន  ប្ត្ោលគ្បរូលលសចកដី ល់ល ើញប្ែលលផសងគន លដ្ឋ 
ទូ្លៅលហើ  ម្ចនលសចកដី ល់ល ើញលផសងគន  ២ ប្ផនករ៊ឺ 
 ១. ោរ ល់ល ើញទូ្លៅ កន ងលវោប្ែលសូនយចាកគ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទ បញ្ា រជានប រគលរប្រងម្ចនោរ ល់ល ើញថា  
 ោរសម្ចា ប់នូវគន និងគន លដ្ឋ អាវ ធកដី ជំង៊ឺត្ម្ចា ត់្លផសងៗ កដី 
ោរលស្សកឃ្លា នកដី លសចកដីលគ្ត្កគ្ត្អាលនូវគន និងគន កដី ោំងលនោះ 
ស ទ្ធប្ត្ជាប់រកពីោងោ លទោះឯងជាលែើរលហត្  និងោងោ ោំងលនោះ 
ក៏ស ទ្ធប្ត្រកពីលោហិត្របស់ម្ចតបិត ប្ែលជារបស់រិនសាអ ត្
លទ្ៀត្ផង ោងោ លនោះលទ្ើបគ្តូ្វលៅថា ករជោ  រ៊ឺ ោ ប្ែលលកើត្
ពីធូលីកន ងទឹ្ក ។ 
 ចំប្ណកកន ង រូបភូរិលទោះ ជាភូរិរបស ់រូបគ្ពហោប្ែលគ្បាស
ចាករូបោ  ម្ចនប្ត្ចិត្តប្ត្រា៉ាង ។ 
 ែូលចាន ោះ លសចកដីលៅដ គ្កហា លផសងៗ ប្ែលោក់ទ្ងលដ្ឋ ផាូវ
ោ លទោះ លទ្ើបរិនម្ចនបញ្ញហ បានគ្តូ្វរម្ចៃ ប់លៅរហូត្ែល់ ស់ រប្រង
លៅជាស ខយ៉ាងក្គ្កប្លង ។ 
 ោលរិត្ែូលចនោះលហើ  លទ្ើបលកើត្ោរលនឿ ណា កន ងរូបោងោ  
ម្ចនប្ត្ោរចង់បានលៅលកើត្កន ង រូបភូរិ គ្ពរជារួ គន លទោះក៏ម្ចន
ោរភ័ ខាា ចកន ងបែិភារនិរិត្តប្ែលជាអាររោណ៍របស់រូបបញ្ា រជាន 
ប្ែលជាប់រកពីរូបប្ែលជា ងគកសិណលទ្ៀត្ផង ឧបម្ចែូចរន សសខាា ច
លខាោ ច កន ងលវោ ប់ ល ើញស្សលម្ចលឬលែើរលឈើលរក៏សម្ចគ ល់ខ សរិត្
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ថាគ្តូ្វលខាោ ចលង លកើត្អាោរភ័ ខាា ចយ៉ាងណា បញ្ា រជានោភី
ប រគល ប្ែលម្ចនោរល ើញលោសរបស់ោងោ ក៏ែូលចាន ោះ ម្ចនគថា
សប្រដងថា 
  ថា បិសាច ភីរ លោ            រត្តឹ ខាណ របិ ភា តិ្ 
 ឯវ ំករជភីរ លោ                    លយរី កសិណរូបកំ ។ 
 ប្គ្បថា  នកប្ែលខាា ចលខាោ ចកន ងលវោ ប់ សូរបីបានល ើញ
លែើរលឈើក៏ម្ចនលសចកដីភ័ ខាា ចលកើត្លឡើងយ៉ាងណា លយរីប រគល
ប្ែលម្ចនលសចកដីខាា ចែលរ់ូបជាន ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជារូបកសិណ
ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 ២. ោរ ល់ល ើញទូ្លៅ កន ងសរ័ គ្ពោះព ទ្ធសាសទ បញ្ា -
រជានោភីប រគល រិនបានពិចារណាលោសរបស់ោងោ លដ្ឋ 
គ្បោរណាលឡើ  ប្ត្ម្ចនោរ ល់ល ើញថា សម្ចធិប្ែលលកើត្ពី
 រូបជានលទោះ ម្ចនកម្ចា ំងម្ចំោំ និងគ្បណីត្ជាងសម្ចធិ ប្ែលលកើត្
ពីរូបជាន លទ្ើបអាច ប់រលំធាើ ភិញ្ញា  ឱ្យលកើត្លឡើងបាន និងោល
សលគ្រចជាគ្ពោះ ទគរី ឬគ្ពោះ រហនតលហើ   រូបជានលៅជួ ឱ្យ
ខាួនអាចចូលនិលោធសម្ចបត្តិ ប្ែលម្ចនសភាពសៃប់ជាសនតិស ខ 
ស្សលែៀងនឹង ន បាទិ្លសសនិព្វា ន ឬខនធនិព្វា នបានលទ្ៀត្ផង ។ 
 ោលោំងពីរប្ផនក ល់ល ើញែូលចនោះលហើ  ក៏លផដើរបែិបត្តិកន ង
វសីភាវៈ ៥ គ្បោរលទោះត្លៅ លហើ ចូលរូបបញ្ា រជាន ោលលចញ
ចាករូបបញ្ា រជាន ក៏ពិចារណាបឋវបីែិភារនិរិត្តលទោះត្លៅ លធាើ
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បែិភារនិរិត្តលដ្ឋ ភាវទចិត្តឱ្យលោរ ក ំឱ្យធំលពក ឬក ំឱ្យតូ្ចលពក 
យ៉ាងតូ្ចបំផ ត្គ្តូ្វម្ចនខាន ត្ ១ ចំអារ ៤ ោន ប់ ោលបានខាន ត្លោរ
លហើ  ចូរតំងលសចកដីពាយរែកបែិភារនិរិត្តលទោះលចញពីចិត្ត 
លដ្ឋ ពាយរោញ កអាោសបញ្ាត្តិរកជំនួស លធាើទ្ កកន ងចិត្តថា 
រិនម្ចនបឋវបីែិភារនិរិត្តលទោះ ម្ចនប្ត្អាោសប្ែលទ្លទ្ប៉ា ន
បររិណា លបែិភារនិរិត្តលទោះ គ្ពរោំងបរកិរោកន ងចិត្តថា អាោលសា 
 នលទត  (អាោសរិនម្ចនទី្បំផ ត្) លរឿ ៗ ។ 
 ោលពាយរចលគ្រើនែូលចនោះលរឿ ៗ លៅ លវោណាប្ែលចិត្ត
គ្បាសចាក និកនតិត្ណាហ  កន ងរូបបញ្ា រជាន លវោលទោះភាវទ
ចិត្តរបស់គ្ពោះលយគវចរលទោះ ក៏លឡើងោន់ឧបចារភាវទនិងចលគ្រើន
ភាវទត្លៅ រិន ូរបឋវបីែិភារនិរិត្តករោដ្ឋា នលទោះ ក៏នឹងបាត់្
សូនយលៅពីចិត្ត លៅសល់ប្ត្អាោសប៉ា នទី្បែិភារនិរិត្តលទោះ ែូច
 នកកំព ងសរាឹងលរើលវងំននបងអួចយ៉ាងចាប់ចិត្ត កន ងខណៈលទោះឯង 
វងំននក៏របូត្លៅលដ្ឋ  ំណាចខយល់ប្ែលបក់រកយ៉ាងខាា ំង លទ្ើប
លរើលល ើញប្ត្អាោសប្ែលលហលលហវប៉ា នគ្បល ោះបងអួច យ៉ាងណា
គ្ពោះលយគវចរែកបឋវបីែិភារនិរិត្តលចញពីចិត្តបាន ក៏យ៉ាងលទោះ
ប្ែរ ។ 
 ោរែកកសិណលចញពីចិត្តលនោះ រិនែូចនឹងោរលបើកកលនោល
លចញ ឬលលើកចានលចញពីថាសលទ្ ជាោរែកលដ្ឋ ចិត្តរិនជាប់លៅកន ង
កសិណលទ្ៀត្ប៉ា លណាណ ោះ ែូចម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា  
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កសិណំ ឧរាលែលទត  លសា      ន កិលញ្ា ំ បូបំ បិវ  
លកវលំ ត្រទវជាំ                    អាោលសា ឥតិ្ ឥកខតិ្ ។ 
ប្គ្បថា គ្ពោះលយរី នកែក ងគកសិណលចញពីចិត្តលនោះ រិនប្រន

ែូចោរលបើកកលនោលលចញ ឬលលើកចានលចញពីថាសលទ្ ជាោរឈប់
រនសិោរកន ងកសិណនិរិត្តលទោះ ប្ត្គ្ត្ឡប់លៅជាចាប់ចិត្តសរាឹង 
នឹងបរកិរោថា អាោលសាៗ ត្លៅ ។ 
 ោលែកបឋវបីែិភារនិរិត្ត ប្ែលជាកសិណនិរិត្តជាប់លៅកន ង
ចិត្តបានលហើ  និងលវោលទោះអាោសបញ្ាត្តិក៏គ្បាកែលឡើងជំនួស
ភាា រ គ្ពរលដ្ឋ អាោសានញ្ញា  ត្នឈានក៏លកើត្លឡើង ចាត់្ថា
 នកលទោះបានសលគ្រចជា អាោសានញ្ញា  ត្នឈានោភីប រគល ។ 
 អាោសានញ្ញា  ត្នឈានលនោះ ជាបឋរ រូបជាន លគ្ព្វោះលគ្ោ 
ពីបានបញ្ាត្តិករោដ្ឋា នោក់ទ្ងនឹងរូបជានលហើ  ឈានលនោះបានលកើត្
លឡើងជាគ្គែំបូងបណាដ  រូបជានោំង ៤ លទ្ើបលៅថា បឋរ-
 រូបជាន ឬ បឋម្ចរ បបជាន ។ 
 

ការបែិបត្តចិ្ែើម្បឱីយបានវិញ្ញា ណញ្ញា យត្នឈាន 
 ោលអាោសានញ្ញា  ត្នឈានោភីប រគល បំណងនឹង
ចលគ្រើនឱ្យបានវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានត្លៅ គ្តូ្វបែិបត្តិកន ងវសីភាវៈ
ោំង ៥ គ្បោរ ប្ែលោក់ទ្ងនឹងអាោសានញ្ញា  ត្នឈានលទោះ
ជារ នសិន ោលជំទញកន ងវសីោំង ៥ លហើ  ក៏ចូលអាោសា-
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នញ្ញា  ត្នឈាន លហើ លចញចាកឈានរកពិចារណាល ើញ
លោសរបស់អាោសានញ្ញា  ត្នឈានលនោះថា ជាឈានប្ែលជិត្
នឹងរូបបញ្ា រជាន លបើរិនបានចូលឈានលនោះលវោណាលហើ  
អាោសានញ្ញា  ត្នឈាន ក៏នឹងាត់កៅពីចិតតនិងប្រត ប់កធវើឱ្យ
សម្ងធិបនថយលំ្ដ្ឋប់កៅតំាងកៅ ែុង ូបបញ្ច ម្ជានែូចកដើម្កទៀត ។ 
 ោលពិចារណាល ើញលោសកន ងអាោសានញ្ញា  ត្នឈាន 
ែូលចនោះលហើ  ក៏រនសិោរកន ងអាោសានញ្ញា  ត្នឈាន ប្ែល
រលត់្លៅលហើ  លដ្ឋ ពាយរែកចិត្តលចញពីអាោសបញ្ាត្តិលទោះ 
លហើ ពាយរោញ កអាោសានញ្ញា  ត្នឈាន រកជាអាររោណ៍
ជំនួស លដ្ឋ បរកិរោថា វញិ្ញា ណំ  ននតំ ៗ ឬ វញិ្ញា ណំ ៗ ឱ្យជាប់ត្គន
ែូលចនោះលរឿ ៗ លៅ ។ 
 ោលពាយរចលគ្រើនលរឿ ៗ ែូលចនោះលហើ  លវោណាចិត្ត
គ្បាសចាកនិកនតិត្ណាហ កន ងអាោសានញ្ញា  ត្នឈាន លវោលទោះភាវទ
ចិត្តរបស់លយរីប រគល ក៏លឡើងោន់ឧបចារភាវទ ោលចលគ្រើនភាវទ
ត្លៅរិន ូរ អាោសបញ្ាត្តិប្ែលជានិរិត្តករោដ្ឋា នក៏នឹងបាត់្សូនយ
លៅពីចិត្ត ោរពាយរឈានកនាងអាោសបញ្ាត្តិ ប្ែលជានិរិត្តករោដ្ឋា ន
ប្ែលជាប់លៅកន ងចិត្តបានលវោណា លវោលទោះអាោសានញ្ញា  ត្ន
ឈាន ក៏នឹងគ្បាកែជាអាររោណ៍លឡើងភាា រ គ្ពរលដ្ឋ វញិ្ញា ណញ្ញា -
 ត្នឈាន ប្ែលម្ចន ងគឈាន ២ ។ 
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 វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានបានលកើត្លឡើង ចាត់្ថាបានសលគ្រច
ជាវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានោភីប រគល ។ 
 

ឆំណុឆសមគ ល ់
 ោលឈានោភីប រគលល ើញលោសរបសអ់ាោសានញ្ញា  -
ត្នឈានលហើ  លហត្  ាីោលនឹងចលគ្រើនឈានខាងលលើត្លៅ លទ្ើប 
គ្ត្ឡប់លៅរនសិោរកន ងអាោសានញ្ញា  ត្នឈានលទ្ៀត្ ។  
 លគ្ព្វោះលហត្ ថា វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈាន នឹងលកើត្លឡើងបាន 
ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ អាោសានញ្ញា  ត្នឈាន ជាអាររោណ៍ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ សូរបីពិចារណាល ើញលោសអាោសានញ្ញា -
 ត្នឈានយ៉ាងណាកដី ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ ជាអាររោណ៍ លែើរបីនឹងឱ្យ
សលគ្រចផល ជាវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានោភីប រគល តរលសចកដី
គ្បាថាន ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ឧបម្ចែូចរហាត្លិក ប្ែលរបបីល ើញលោសប្ែលលកើត្ពី
គ្ពោះោជាលដ្ឋ គ្បោរលផសង  ៗ ែូចជាោរលគ្បើ ំណាចខ សរិនគ្តូ្វតរ
ធរ៌ លគ្ចើនខាោះ តិ្ចខាោះ តរវស័ិ របស់ប េ ជាន ប្ត្ក៏គ្តូ្វម្ចនចិត្ត
លគរពស្ស ញ់ នឹងគ្បណិបត្តិបលគ្រើ លែើរបីបានជាទី្អាស្ស ័ញា ំង
ជីវតិ្របសខ់ាួនឱ្យចលគ្រើនរ ងលរឿងត្លៅខាងរ ខ ែូច ែាកថាវសិ ទ្ធិររគ
សប្រដងថា  
 អាររោណំ កលោលត្វ             ញ្ញា ភាលវន តំ្ ឥទំ្ 
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 ទិ្ែាលោសរបិ ោជានំ         វ ត្តិលហត្  ជលទ  ថា ។ 
 ប្គ្បថា  នកប្ែលម្ចនលសចកដីគ្បាថាន  រ៊ឺ ចង់បានវញិ្ញា ណញ្ញា -
 ត្នឈាន ចាំបាច់គ្តូ្វលធាើអាោសានញ្ញា  ត្នឈាន ឱ្យជាអាររោណ៍
ជានិចា លគ្ព្វោះលគ្ៅពីលនោះរិនម្ចនអាររោណ៍ែក្ទ្ណាប្ែលនឹងលធាើ
វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានលកើត្លឡើងបានលឡើ  ែូចរហាត្លិក សូរបីថា
បានល ើញលោសរបស់គ្ពោះោជាលដ្ឋ គ្បោរលផសង  ៗ កដី ប្ត្ក៏គ្តូ្វលគរព
គ្បណិបត្តិបលគ្រើចំលព្វោះគ្ពោះោជាលទោះឯង លែើរបីញា ំងជីវតិ្របស់ខាួន
ឱ្យចលគ្រើនត្លៅ ។ 
 

ការបែិបត្តិច្ែើម្បឱីយបានអាកិញ្ាញ្ញា យត្នឈាន 
 វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានោភីប រគល ោលគ្តូ្វោរចលគ្រើន
អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈាន គ្តូ្វបែិបត្តិកន ងវសីភាវៈោំង ៥ ប្ែលោក់
ទ្ងនឹងវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានជារ ន លហើ ចូលវញិ្ញា ណញ្ញា -
 ត្នឈាន ោលលចញចាកឈានលទោះលហើ  ក៏ពិចារណាល ើញ
លោសរបសវ់ញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានថា វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានលនោះ 
លៅជិត្នឹងអាោសានញ្ញា  ត្នឈាន លបើរិនបានចូលវញិ្ញា ណញ្ញា -
 ត្នឈានលរឿ ៗ លហើ  ឈានលនោះអាចសាបសូនយលៅវញិ នឹង
គ្ត្ឡប់លៅតងំលៅកន ងអាោសានញ្ញា  ត្នឈានែូចលែើរ និងោំង
សម្ចធិក៏លគ្គត្គ្គត្ជាងកន ងអាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈាន ។ 
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 ោលពិចារណាល ើញលោសែូលចនោះ ក៏រនសិោរកន ងអាោសា-
នញ្ញា  ត្នឈាន ប្ែលរលត់្សូនយបាត់្លៅពីចិត្តរបស់ខាួនរិនម្ចន
សល់ សរូបីទី្បំផ ត្គ្តឹ្រប្ត្ភងគខណៈរបស់ឈានលទោះក៏រិនម្ចនសល់ 
លដ្ឋ ោរែកចិត្តលចញពីអាោសានញ្ញា  ត្នឈានលទោះ លហើ 
ពាយរោញ ក នត្ថិភាវបញ្ាត្តិ រកគ្បាកែជំនួស លដ្ឋ បរកិរោថា 
នត្ថិ កិញ្ា ិ ៗ  ោរលៅសល់របស់អាោសានញ្ញា  ត្នឈានសូរបីគ្តឹ្រ
ប្ត្បនតិចបនតួចក៏រិនម្ចន ពិចារណាែូលចនោះលរឿ ៗ លៅ ។ 
 លវោណា ចិត្តគ្បាសចាកនិកនតិត្ណាហ កន ងវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្ន
ឈានលហើ  លវោលទោះភាវទចិត្តរបស់គ្ពោះលយរីប រគល ក៏លឡើង
ោន់ឧបចារភាវទ លហើ ចលគ្រើនភាវទលនោះត្លៅ រិន ូរប៉ា ទោ ន
អាោសានញ្ញា  ត្នឈានចិត្ត ប្ែលជានិរិត្តករោដ្ឋា ន ក៏បាត់្សូនយ
លៅពីចិត្ត ។ 
 ឧបម្ចែូចប រសម្ចន ក់ កំព ងលែើរតរផាូវលៅប្ផនកខាងរ ខសភា
គ្បជ ំសងឃ លរើលល ើញពួកសងឃកំព ងគ្បជ ំលគ្ចើនក ោះករ លហើ ក៏
លែើរហួសលៅ គ្គគ្ត្ឡប់រកក៏លែើរឆ្ាងោត់្ផាូវលទោះលទ្ៀត្ ប្ត្គ្គលនោះ
រិនបានល ើញពួកសងឃ លគ្ព្វោះរណៈសងឃលោកគ្ត្ឡប់លៅ ស់
លហើ  ប រសលទោះក៏រពឹំងកន ងចិត្តថា ឥឡូវលនោះគ្ពោះសងឃលោកគ្ត្ឡប់
លៅវញិ ស់លហើ  សូរបីគ្តឹ្រប្ត្រួ រូប ក៏រិនម្ចនសល់លឡើ  ។ 
 ោរពាយរឈានកនាងអាោសានញ្ញា  ត្នឈាន ប្ែល
ជានិរិត្តករោដ្ឋា ន ប្ែលជាប់លៅកន ងចិត្តបានលវោណា លវោលទោះ 
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នត្ថិភាវបញ្ាត្តិ ក៏នឹងគ្បាកែលឡើងជំនួស គ្ពរលដ្ឋ អាកិញ្ាញ្ញា  ត្ន
ឈាន ។ 
 ចាត់្ថា នកលទោះបានសលគ្រចជាអាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានោភី
ប រគល ។ 
 
ការបែិបត្តចិ្ែើម្បឱីយបានច្នវសញ្ញា នាសញ្ញា យត្នឈាន 

 អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានោភីប រគល ោលគ្តូ្វោរចលគ្រើន
លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នឈានត្លៅ គ្តូ្វបែិបត្តិកន ងវសីភាវៈោំង 
៥ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងនឹងអាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានជារ ន ត្ពីលទោះ
ចូលអាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈាន ោលលចញចាកឈានលទោះលហើ  ក៏
ពិចារណាល ើញលោសរបស់អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានលទោះថា ឈាន
លនោះលៅជាឈានប្ែលជិត្គន នឹងវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈាន លបើរិនបាន
ចូលឈានលរឿ ៗ លហើ  ឈានលនោះអាចសាបសូនយពីចិត្ត គ្ត្ឡប់
លៅតងំលៅកន ងវញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈានែូចលែើរលទ្ៀត្ និងោំងសម្ចធិ
ប្ែលលកើត្ពីឈានលនោះ ក៏លៅរិនគ្បណីត្និងសៃប់ែូចកន ងលនវសញ្ញា ទ-
សញ្ញា  ត្នឈាន ោំងសញ្ញា ប្ែលម្ចនលៅកន ងអាកិញ្ាញ្ញា  ត្ន
ឈានក៏លៅលគ្គត្គ្គត្ លទ្ើបជាឧបសរគែល់សម្ចធិ ោលពិចារណា
ល ើញលោសរបស់អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានលហើ  ក៏នឹងរនសិោរែល់
អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានប្ែលរលត់្លៅលហើ  ពីចិត្តសទត នរបស់ខាួន 
លដ្ឋ ពាយរែកចិត្តលចញចាកនត្ថិភាវបញ្ាត្តិលទោះ លហើ ពាយរ



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 137 - 

ោញ កអាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានចិត្ត រកគ្បាកែជាអាររោណ៍ជំនួស 
លដ្ឋ បរកិរោថា សនតលរតំ្ បណីត្លរតំ្ អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានលនោះ 
ម្ចនសម្ចធិសៃប់ជាង គ្បណីត្ជាង ឬ សនតំៗ បណីតំ្ៗ ែូលចនោះលរឿ ៗ 
លវោណាចិត្តគ្បាសចាកនិកនតិត្ណាហ កន ងអាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈាន លវោ
លទោះភាវទចិត្តរបសគ់្ពោះលយរីក៏លឡើងោន់ឧបចារភាវទ លហើ 
ចលគ្រើនភាវទលទោះត្លៅរិន ូរ នត្ថិភាវបញ្ាត្តិប្ែលជានិរិត្តករោដ្ឋា ន 
ក៏បាត់្សូនយលៅពីចិត្ត ។ 
 ោរឈានកនាងនត្ថិភាវបញ្ាត្តិ ប្ែលជានិរិត្តករោដ្ឋា ន ជាប់
លៅកន ងចិត្តបានលវោណា លវោលទោះអាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈាន ក៏នឹង
គ្បាកែជាអាររោណ៍លឡើងជំនួស គ្ពរលដ្ឋ លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្ន
ឈាន ក៏លកើត្លឡើង ។ 
 ចាត់្ថា នកលទោះសលគ្រចជាលនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នឈានោភី
ប រគល ។   
 

ឆំណុឆសមគ ល ់
 ោរបែិបត្តិលែើរបីឱ្យបានរកនូវលនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នឈាន
លនោះ បានពិចារណាល ើញលោសរបស់អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានលផសងៗ 
ប្ត្ោលបែិបត្តិគ្ត្ឡប់ល ើញរ ណរបស់ឈាន ោំងសរលសើរថា 
សនតលរតំ្ បណីត្លរតំ្ ែូលចនោះម្ចត់្ជារួ ចិត្តរិនគ្តូ្វគន  រិនជំោស់
គន លទ្ឬ?  គ្ពោះព ទ្ធលឃ្លសាចារយសប្រដងគថាទ្ កថា  
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 ទ្នតោលរ វលណណលទត បិ         ន ោជា ត្ត្ថ ោរិលោ 
  សម្ចបត្តិ ោលម្ចវ           លយរី ត្តិ្ តិ្កាលម្ច ។ 
 ប្គ្បថា សូរបីគ្ពោះោជាគ្ទ្ង់លលើកសរលសើរប រសប្ែលជាជាង
ឆ្ងា ក់ភា កែំរបី៉ា នណាកដី ប្ត្រិនម្ចនគ្ពោះោជបំណងលោះបង់ោជសរបត្តិ
លចញរកលធាើជាទ ជាងឆ្ងា ក់ភា កែំរលីទ្ គ្ពោះលយរីប រគលប្ែលបាន
អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានលហើ  សូរបីបានលព្វលព្វកយសរលសើរ
អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈាន លដ្ឋ បរកិរោថា សនតលរតំ្ បណីត្លរតំ្ 
ែូលចនោះកដី លហើ ក៏ឈានកនាងអាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈានលទោះលៅ ោំង
លនោះក៏លគ្ព្វោះរិនម្ចនបំណងនឹងចូលឈានសម្ចបត្តិលទោះលទ្ៀត្ ។ 
 

 រូបជានោំង ៤ ម្ចនភាពគ្បណីត្ក្គ្កប្លងលឡើងតរលំដ្ឋប់ 
  រូបជានោំង ៤ ម្ចនភាពគ្បណីត្ជាងគន  ែូច ែាកថា
សប្រដងថា 
 ស បណីត្ត្ោ លហានតិ           បចេិម្ច បចេិម្ច ឥធ 
 ឧបម្ច ត្ត្ថ វលិញ្ា ា           បាសាទ្ត្លសាែិោ ។ 
 ប្គ្បថា កន ង រូបជានោំង ៤ លទោះ ឈានប្ែលលកើត្លឡើងគ្គ
លគ្ោ ៗ រប្រងម្ចនសភាពគ្បណីត្ជាងឈានប្ែលលកើត្លឡើងកន ង
គ្គរ នៗ ោរប្ែល រូបជានោំង ៤ ម្ចនភាពគ្បណីត្ជាងគន លទោះ 
ឧបម្ចែូចភាពគ្បណីត្សាអ ត្របស់គ្បាសាទ្ ៤ ជាន់ និងសំពត់្
លសាៀក ៤ ផ្ទោ ំង ប្ែលម្ចនភាពគ្បណីត្ជាងគន  ។ 
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 លសចកដីថា លបើបានពិចារណាលរើល រូបជានោំង ៤ លដ្ឋ 
 ងគឈានលហើ  ម្ចន ងគឈាន រ៊ឺ ឧលបោខ  និងឯករគតែូចគន  ល ើង
អាចនឹង ល់ខ សរិត្ថា  របូជានោំង ៤ លនោះ ម្ចនរ ណធរ៌លសោើគន  
ប្ត្លបើបានពិចារណាែល់ោរបែិបត្តិ ប់រទំ្គ្ម្ចំបាន រូបជានោំង ៤ 
លទោះ គ្តូ្វលគ្បើោរពាយរ និងលគ្បើលពលលវោកន ងោរចលគ្រើនភាវទ 
ប្ែលក្គ្កប្លងជាងគន  និងល ើញបានថា  រូបជានខាងលលើលទោះ 
រប្រងម្ចនរ ណធរ៌គ្បណីត្ជាង រូបជានខាងលគ្ោរតរលំដ្ឋប់ 
ែូចគ្បាសាទ្ ៤ ជាន់ ប្ែលជាន់នីរួ  ៗបានទ្ទួ្លោរត្ បប្ត្ងលដ្ឋ 
លគ្រឿងឧបលភារបរលិភារយ៉ាងលអ ទំ្ន កបគ្រុងលសចកដីសបា 
លភាើត្លភាើនលផសងៗ ជាន់ខពស់ម្ចនភាពស្សស់សាអ ត្បរបូិណ៌ ម្ចនភាព
សបា រកីោ ជាងជាន់ោបតរលដំ្ឋប់ រិនម្ចនភាពស្សស់សាអ ត្
ែូចគន លទ្ ឬែូចសំពត់្លសាៀក ៤ ផ្ទោ ំង ប្ែលត្ាញលឡើងលដ្ឋ  ំលបាោះ
គ្បលភទ្ែូចគន  ខាន ត់្ប៉ា នគន  ប្ត្េាីក្ែកន ងោរត្ាញកដី សាច់សំពត់្កដី 
ម្ចនភាពគ្បណីត្ជាងគន  កន ងសំពត់្ ៤ ផ្ទោ ំងលទោះ ។ 
 តរប្ែលបានលព្វលរកលហើ លនោះ ជាោរសរាឹងបឋវកីសិណ
តំងពីចាប់លផដើរ រហូត្ែលប់ានរូបជាន និង រូបជាន យ៉ាងទូ្លំទូ្-
ោ  ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័  ោរសរាឹងបឋវកីសិណលនោះ ។ 
 ចំប្ណកវធីិសរាឹង ងគកសិណប្ែលលៅសល់ ៩ យ៉ាងលទ្ៀត្ 
គ្ពរោំងោរលកើត្លឡើងរបសរ់ូបជាននិង រូបជាន ក៏រង់គ្បគ្ពឹត្តលៅ
កន ងទំ្នងែូចគន គ្រប់គ្បោរ ។ 
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 កសិណ ១០ លនោះ លគ្បើជាអាររោណ៍កន ងោរចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន 
ឱ្យសលគ្រចបានតំងពីបឋរជាន រហូត្ែល់រូបបញ្ា រជាន និងកសិណ 
៩ លវៀរអាោសកសិណ លៅលគ្បើជាបាទ្កន ងោរចលគ្រើន រូបជាន
លទ្ៀត្ផង ។ 
 

ការឆច្ព្ម្ើនអសភុកម្មដ្ឋា ន 
 ោរចលគ្រើន ស ភករោដ្ឋា ន ម្ចនភាពលអិត្លអន់កន ងវធីិោរចលគ្រើន
លគ្ចើនគ្បោរ ោំងសាកសពប្ែលលគ្បើជាអាររោណ៍ករោដ្ឋា នក៏រកលំបាក 
និងគ្តូ្វែឹងថាសពលទោះម្ចនលៅទី្ណា សាា ប់លហើ ោលណា លកខណៈ
សពយ៉ាងណា ចាត់្លៅកន ង ស ភករោដ្ឋា នចំណ ចណា រ ននឹងលៅ
បែិបត្តិគ្តូ្វគ្បាប់សហធរោិកផងគន ទ្ កជាសាកសី លគ្ព្វោះគ្តូ្វលៅម្ចន ក់ឯង 
គ្តូ្វកំណត់្ផាូវទ្ កឱ្យគ្បាកែ ។ 
 ោលលធាើោរពិចារណាសពលទោះ ក ំលៅឈរពិចារណាលៅខាង
លគ្ោរខយល់ ឬលលើខយល់ និងរិនរួរលៅលលើកាល ឬច ងលជើង ចូរ
ពិចារណាលៅកន ងរវងព្វក់កណាដ លខាួន នឹងឈរលៅកន ងចំង្ក ប្ែល
សររួរ រ៊ឺ ក ំឱ្យជិត្ ឬឆ្ងៃ  លៅលពក ។ 
 លបើសពប្ែលលគ្បើសរាឹងជាអាររោណ៍ករោដ្ឋា នលទោះ ជាសាកសព
ប្ែលសាា ប់លហើ  ២-៣ ក្េៃ ម្ចនអាោរលហើរលបា៉ាងរួរលខពើរ លៅថា 
ឧទ្ធ ម្ចត្ក ក៏ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់រួរលខពើរ គ្ពរោំងបរកិរោថា 
ឧទ្ធ ម្ចត្កំ បែិកូលំៗ សពឧទ្ធ ម្ចត្កលនោះ ជារបស់រួរលខពើរ រួរលឆ្អើរ 
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ពិចារណាលៅរហូត្ឧរគហនិរិត្តគ្បាកែ ឬលបើសពលទោះរួរលខពើរ ម្ចន
ពណ៌លខៀវ ឬម្ចនពណ៌លផសង  ៗោ គន ជា វនីិលក ស ភ ក៏ពិចារណា
លដ្ឋ ភាពជារបស់រួរលខពើរ លដ្ឋ បរកិរោថា វនីិលកំ បែិកូលំ 
វនីិលកំ បែិកូលំ ពិចារណាលៅរហូត្ ឧរគហនិរិត្តលកើត្ ។ 
 បរកិរោនិរិត្តលទោះ បានែល់ សាកសពប្ែលជាអាររោណ៍
ករោដ្ឋា នលទោះឯង ។ 
 ឧរគហនិរិត្តលទោះ ជានិរិត្តប្ែលគ្បាកែផាូវចិត្ត សភាពសាក-
សពម្ចនភាពរួរលខពើរ រួរលឆ្អើរប៉ា នណា ក៏គ្បាកែផាូវចិត្តលដ្ឋ រិនផ្ទា ស់
បដូរយ៉ាងលទោះ ។ 
 សគ្ម្ចប់បែិភារនិរិត្តលទោះ រិនម្ចនភាពរួរលខពើរ រួរលឆ្អើរ
យ៉ាងណាលឡើ  លដ្ឋ  ំណាចភាវទសម្ចធិ លធាើឱ្យល ើញសាកសព
លទោះែូចជារូបចម្ចា ក់ថាា សាអ ត្ តំងលៅលសៃៀរយ៉ាងលរៀបរ  ប្ត្លយរី
 នកបែិបត្តិ ក៏គ្តូ្វពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់រួរលខពើរលទោះឯង ។ 
  នកប្ែលម្ចនោរខាា ចលខាោ ចជាគ្បគ្កតី្លហើ  ោលពិចារណា
 ស ភករោដ្ឋា នលនោះ ឧរគហនិរិត្តរប្រងគ្បាកែង្ក  នឹងលលឿនជាង
 នកប្ែលរិនខាា ចលខាោ ច ប្ត្ឧរគហនិរិត្តរប្រងជាភ័  ែល់ នកម្ចន
និសស័ ខាា ចលខាោ ច លបើខាោះអាចារយចាំប្ណទំដ្ឋស់លត្ឿនលដ្ឋ លអលហើ  
អាចសម្ចគ ល់ខ សរិត្ថា គ្តូ្វលខាោ ចល្ងាន មិ្នថានឹងភ្បរមុ្ខកៅ
ខាង្ កៅ ែុងឥ យិាបថ្  ៏គង់ក ើញភ្ត ូបសាកសពម្ 
ជាប់ប្ភនកកៅចំកោេះមុ្ខយា ងចាស់ ប្ែលជាឧគគហនិមិ្តតជា បស់ល្អ 
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ភ្តខលួនសម្ងគ ល្់ខុសថាមិ្នល្អ  ហូតដល្់កធវើឱ្យប កិភាគមិ្នាន កដ 
មិ្នល្ ់ នឹងឈ៊ឺ ៏ម្ងន ។ 
 

អេភុក្មមដ្ឋា នបានត្ត្ឹមបឋមជាន 
  ស ភករោដ្ឋា នលនោះ ចលគ្រើនភាវទបានគ្តឹ្របឋរជានប៉ា លណាណ ោះ 
លគ្ព្វោះលហត្ ថា ជាអាររោណ៍ប្ែលរិនសាអ ត្ រួរលខពើរ រួរខាា ច និងជា
អាររោណ៍លគ្គត្គ្គត្ ។ 
 ភាវទចិត្តរបស់ករោដ្ឋា នគ្បលភទ្លនោះ គ្តូ្វោរលសចកដីគ្តិ្ោះរោិះរិត្
លរឿ ៗ គ្តូ្វអាស្ស័  វតិ្កា ជាលគល ប្ត្តរធរោតរបស់ប្ែលរួរលខពើរ 
រួរខាា ច នកណា  ៗក៏រិនចង់ល ើញ រិនចង់នឹករិត្ស្សាប់លហើ  លបើរិន
ម្ចន វតិ្កា ជាលគលគំគ្ទ្លលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍  ស ភលរឿ ៗ
លហើ  ភាវទចិត្តក៏រិនអាចតំងមំ្ចលៅកន ងអាររោណ៍លទោះបាន ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ  ស ភករោដ្ឋា នលទ្ើបជាអាររោណ៍ឱ្យបានគ្តឹ្រ
បឋរជានប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

វណណ កសណិច្ព្បើជំនួសអសភុកម្មដ្ឋា ន 
ច្ែើម្បឆីច្ព្ម្ើនទុតិ្យជាន 

 ោលគ្ពោះលយរីបានបឋរជានពីោរចលគ្រើន ស ភករោដ្ឋា ន 
និងជំទញកន ងវសីោំង ៥ គ្បោរលហើ  បំណងនឹងបងខិត្ថាន ក់របស់
ឈានលឡើងោន់ទ្ តិ្ ជានលទោះ ក៏អាស្ស័ ោរសរាឹងពណ៌លផសងៗ 
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ប្ែលគ្បាកែចាស់ខាា ំងបំផ ត្ណារួ កន ងសាកសពលទោះ ប្ែលចាត់្
ចូលកន ងគ្បលភទ្របស់វណណកសិណ ោលបរកិរោពណ៌លខៀវៗ ឬពណ៌
លលឿងៗ ឬពណ៌គ្កហរៗ ឬពណ៌សៗ រហូត្ឧរគហនិរិត្តគ្បាកែ 
ោលឧរគហនិរិត្តគ្បាកែលហើ  របបីចលគ្រើនត្លៅរហូត្បានបែិភារ
និរិត្ត ចូលែល់ បបទក្នឈាន សលគ្រចជាទ្ តិ្ ជានតរវធីិោរ
សរាឹងកសិណែូចលព្វលលហើ  ។ 
 

ការឆច្ព្ម្ើនអនុសសត្ិកម្មដ្ឋា ន 
 ោរចលគ្រើន ន សសតិ្ ១០ ម្ចនព ោធ ន សសតិ្ជាលែើរ ប្ែលនឹងចូល
ែល់ បបទឈានបានលទោះ ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ២ យ៉ាង រ៊ឺ ោ រតសតិ្ 
និងអាទបានសសតិ្ ចំប្ណក ន សសតិ្ ៨ ខាងលែើរ តំងពីព ោធ ន សសតិ្ 
ែល់ររណាន សសតិ្លទោះ យ៉ាងលគ្ចើនែល់គ្តឹ្រឧបចារសម្ចធិលធាើឱ្យ
សៃប់នីវរណៈ ប្ែលបានសប្រដងអាររោណ៍របស់ ន សសតិ្ោំងលទោះ
ទ្ កលហើ  នឹងបានសប្រដងចំលព្វោះោរចលគ្រើន ន សសតិ្ ២ យ៉ាងប្ែល
ឱ្យចូលែល់ឈានចិត្តប៉ា លណាណ ោះ ែូលចនោះរ៊ឺ 
 

ការឆច្ព្ម្ើនកាយគោសត្ ិ
 រ ននឹងបែិបត្តិគ្តូ្វែឹងកិចាខាងលែើរ ប្ែលម្ចន ២ គ្បោររ ន
រ៊ឺ ឧរគហលោសលា ភាពឆ្ងា ត្កន ងោរសិកាអាររោណ៍ ៧ យ៉ាង និង
រនសិោរលោសលា ភាពឆ្ងា ត្កន ងោរពិចារណាចលគ្រើនសរេករោដ្ឋា ន 
១០ យ៉ាង ។ 
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ឧគគហច្កាសលល ៧ យ៉ា ង្ 
 ១. វចសា ោរពិចារណា លដ្ឋ លព្វលវចា 
 ២. រនសា ោរពិចារណា លដ្ឋ ចិត្ត 
 ៣. វណណលត ោរពិចារណា លដ្ឋ ពណ៌ 
 ៤. សណាា នលត ោរពិចារណា លដ្ឋ រូបោងសណាា ន 
 ៥. ទិ្សលត ោរពិចារណា លដ្ឋ ទី្លកើត្ (លៅចំប្ណកខាង- 
លលើ ឬខាងលគ្ោ ោងោ ) 
 ៦. ឱ្ោសលត ោរពិចារណា លដ្ឋ ទី្តំង (តំងលៅកន ងោង-
ោ ចំប្ណកណា)  
 ៧. បរលិចេទ្លត ោរពិចារណា លដ្ឋ កំណត់្គ្ពំប្ែន ។ 
 

ម្នសកិារច្កាសលល ១០ យ៉ា ង្ 
 ១.  ន ប ពាលត ោរពិចារណា លៅតរលំដ្ឋប់ 
 ២. ទតិ្សី លត ោរពិចារណា លដ្ឋ រិនគ្បញាប់លពក 
 ៣. ទតិ្សណិកលត ោរពិចារណា លដ្ឋ រិន ៊ឺត្លពក 
 ៤. វលិកខបបែិព្វហនលត ោរពិចារណា លដ្ឋ បង្កគ ប់ចិត្តរិន
ឱ្យលៅទី្ែក្ទ្ 
 ៥. បញ្ាត្តិសរតិ្ការនលត ោរពិចារណា លដ្ឋ ឈានកនាងបញ្ាត្តិ  
 ៦.  ន ប ពារ ញ្ា នលត ោរពិចារណា លដ្ឋ លចាលលោដ្ឋា សប្ែល
រិនគ្បាកែលដ្ឋ ពណ៌ សណាា ន ទី្លកើត្ ទី្តំង គ្ពំប្ែនតរលំដ្ឋប់ ។ 
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 ៧.  បបទលត ោរពិចារណា កន ងលោដ្ឋា សណារួ ឱ្យចូល
ែល់ បបទ  
 ៨. ៩. ១០. ត្លយ ច ស ត្តទត  ោរពិចារណា កន ងគ្ពោះសូគ្ត្ ៣ 
យ៉ាង រ៊ឺ  ធិចិត្តសូគ្ត្ សីតិ្ភាវសូគ្ត្ លព្វជឈងគលោសលាសូគ្ត្ ។ 
 ោល នកបែិបត្តិែឹងកិចាខាងលែើរោំង ២ គ្បោរលអលហើ  
ក៏បរកិរោលដ្ឋ បលញ្ាញវចា លៅថា វចសា លហើ ពិចារណាលដ្ឋ  
នឹកកន ងចិត្ត រនសា លដ្ឋ ោរឆ្ងា ត្ឈាា សកន ងោរសិកាអាររោណ៍ 
លោដ្ឋា ស លដ្ឋ ពណ៌ សណាា ន ទិ្ស ឱ្ោស និងបរលិចេទ្ គ្ពរោំង
ឆ្ងា ត្កន ងោរពិចារណាសរាឹងអាររោណ៍លៅតរលំដ្ឋប់ ោំងលដ្ឋ 
 ន លោរ បែិលោរ លដ្ឋ រិនគ្បញាប់លពក រិន ៊ឺត្លពក តរន័ 
រនសិោរលោសលា ជាលែើរ ។ 
  នកចលគ្រើនោ រតសតិ្ គ្តូ្វបរកិរោលដ្ឋ ភាពជា សក់ លោរ 
គ្កចក លធោញ ប្សបកជាលែើរប្ត្រា៉ាង រិនគ្តូ្វពិចារណាលដ្ឋ ភាពជា 
ពណ៌ ជាបែិកូល ឬជាបឋវោីត្  អាលបាោត្  យ៉ាងណាោំង ស់ ។ 
  នកចលគ្រើនោ រតសតិ្ អាចបានវណណនិរិត្ត បែិកូលនិរិត្ត 
ឬោត្ និរិត្តគ្បាកែលឡើងក៏បាន ។ 
 លបើខណៈចលគ្រើនោ រតសតិ្ វណណនិរិត្តគ្បាកែលឡើង 
សប្រដងថា  នកលទោះម្ចនប ណយបាររីប្ែលោា ប់ចលគ្រើនវណណកសិណ
រកពីភពរ នៗ វណណនិរិត្តលទ្ើបគ្បាកែលឡើង ។ 
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 ែូលចាន ោះវណណកសិណលទ្ើបជាករោដ្ឋា ន ប្ែលសររួរជារួ ចរតិ្
របស់ នកលទោះ លទ្ើបរួរបរកិរោពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាពណ៌ត្លៅ ។ 
 លបើបែិកូលនិរិត្តគ្បាកែ សប្រដងថា ោា ប់ពិចារណាលដ្ឋ 
ភាពជាបែិកូលរកពីភពរ ន ែូលចាន ោះបែិកូលនិរិត្តលទ្ើបសររួរជា
រួ ចរតិ្របស់ នកលទោះ ។ 
 ប្ត្លបើោត្ និរិត្តគ្បាកែ សប្រដងថា  នកលទោះោា ប់ពិចារណា
លដ្ឋ ភាពជាបឋវោីត្  អាលបាោត្  លត្លជាោត្  វលយោត្  រកពីភព
រ នៗ ែូលចាន ោះោត្ និរិត្តលទ្ើបសររួរជារួ ចរតិ្របស់ នកលទោះ ។ 
 វធីិចលគ្រើនោ រតសតិ្  នកចលគ្រើនគ្តូ្វបរកិរោកន ងគ្បលភទ្
រួ ៗ លដ្ឋ ភាពជា ន លោរ ៥ ក្េៃ បែិលោរ ៥ ក្េៃ  ន លោរ
បែិលោរ ៥ ក្េៃ ែូចជាបរកិរោគ្បលភទ្ទី្ ១ ថា 
  លកសា លោម្ច នខា ទ្ទត  ត្លចា លដ្ឋ  ន លោរ ៥ ក្េៃ 
 ត្លចា ទ្ទត  នខា លោម្ច លកសា លដ្ឋ បែិលោរ ៥ ក្េៃ  
 លកសា លោម្ច នខា ទ្ទត  ត្លចា និង ត្លចា ទ្ទត  នខា លោម្ច 
លកសា ោំង ន លោរ បែិលោរ ៥ ក្េៃ  
 គ្បលភទ្ទី្ ២ ែល់គ្បលភទ្ទី្ ៦ ក៏ចលគ្រើនទំ្នងែូចគន  ។ 
 ោល នកចលគ្រើនោ រតសតិ្ កំណត់្លោដ្ឋា សោំង   
ម្ចនសក់ ជាលែើរ លដ្ឋ ពណ៌ សណាា ន ទិ្ស ឱ្ោស និងកំណត់្
គ្ពំប្ែនយ៉ាងលនោះលហើ  រនសិោរថាជាបែិកូល លដ្ឋ លំដ្ឋប់ 
រិនគ្បញាប់លពក រិន ៊ឺត្លពក លដ្ឋ ន័ រនសិោរលោសលាវធីិ 
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កន ងទី្បំផ ត្ក្នរនសិោរ កនាងហួសនូវបញ្ាត្តិ ពិចារណាលរើលនូវ
ោ លនោះថា  ត្ថិ ឥរសោឹ ោល  លកសា ។ សក់ោំង  ប្ែល
ម្ចនលៅកន ងោ លនោះ ជាលែើរ ធរ៌ោំង   រ៊ឺ លោដ្ឋា សោំងលទោះ 
រប្រងគ្បាកែែូចជាថារិនរ នរិនលគ្ោ គន  ឧបម្ចែូចប រសប្ភនកភា៊ឺ 
សរាឹងលរើលកគ្រងផ្ទា ប្ែលលដ្ឋត្គ្កងផ្ទា  ៣២ ពណ៌ ទ្ កលដ្ឋ 
 ំលបាោះសរក្សប្ត្រួ  ។ 
 ល ោះលោដ្ឋា សោំងពួងគ្បាកែចាស់យ៉ាងលទោះលហើ  សត្ាោងំ-
  ម្ចនរន សសនិងតិ្រចាេ នជាលែើរ ប្ែលលែើរលៅរកក៏នឹងលោះ
អាោររបស់សត្ា គ្បាកែែល់លោកលដ្ឋ ភាពជាកងលោដ្ឋា សលៅ
ោងំ ស់ សូរបីអាហារ ម្ចនបា និងទឹ្កជាលែើរ ប្ែលសត្ាោំងលទោះ
បរលិភារចូលលៅ ក៏ែូចរបស់ប្ែលលរដ្ឋក់ច ោះលៅកន ងកងលោដ្ឋា សលទោះ  ។ 
 

និមិ្ត្ត នងិ្ ភាវនា 
 ោលគ្ពោះលយគវចរ រនសិោរលរឿ ៗ កន ងលោដ្ឋា ស លដ្ឋ 
ភាពជាបែិកូលតររនសិោរលោសលាវធីិ ខណៈបរកិរោ សក់ លោរ 
គ្កចក លធោញ ប្សបក ជាលែើរ លោដ្ឋា សណារិនគ្បាកែចាស់ ក៏នឹងលោះ
អាររោណ៍លទោះលៅ ទ្ កប្ត្អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែចាស់ លដ្ឋ  ំណាច
ក្នពណ៌ សណាា ន ទិ្ស ឱ្ោស និង គ្ពំប្ែន គ្បាកែជាឧរគហនិរិត្ត 
ោលសរាឹងឧរគហនិរិត្តលទោះត្លៅ រហូត្បានលោដ្ឋា សណារួ 
ប្ែលជាក់ចាស់ គ្ពរលដ្ឋ  ំណាចក្នភាពជាបែិកូល លដ្ឋ អាោរ
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ោំងពួង និរិត្តលទោះជាបែិភារនិរិត្ត និងោលសរាឹងបែិភារនិរិត្ត
លទោះត្លៅ  បបទភាវទក៏គ្បាកែលឡើង លដ្ឋ  ំណាចក្នបឋរជាន
ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ  ងគឈាន ៥ ម្ចន វតិ្កាៈ វចិារៈ បីតិ្ ស ខៈ 
ឯករគត ែូច បបទកន ង ស ភករោដ្ឋា នប្ែលលព្វលរកលហើ  ។ 
  ោ រតសតិ្លនោះ បានគ្តឹ្រប្ត្បឋរជានប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះ
អាស្ស័ ោរសរាឹងលោដ្ឋា សលដ្ឋ ភាពជាបែិកូល និងលដ្ឋ កម្ចា ំង
ក្នសតិ្ ប្ែលជាទំ្នងែូចគន នឹង ស ភករោដ្ឋា ន និងគ្គចលគ្រើន
ឈានកន ងជាន់ខពស់លឡើងលៅ គ្តូ្វអាស្ស័ វណណកសិណែូចគន  ។ 
 គ្ពោះលយគវចរប្ែលបានសលគ្រច បបទ កន ងលោដ្ឋា សណា
រួ លហើ  រិនលធាើោរពាយរកន ងលោដ្ឋា សែក្ទ្ត្លៅកដី  បបទ
លទោះរប្រងលកើត្លឡើងែលគ់្ពោះលយគវចរ កន ងលោដ្ឋា សលទោះគ្តឹ្រ
ប្ត្រា៉ាង ។ 
 ចំប្ណកគ្ពោះលយគវចរប្ែលម្ចនលោដ្ឋា សលគ្ចើនយ៉ាងគ្បាកែ 
រ៊ឺ ោលសលគ្រចបឋរជានកន ងលោដ្ឋា សណារួ លហើ  លៅលធាើោរ
ពាយរសរូបីកន ងលោដ្ឋា សែក្ទ្ត្លៅលទ្ៀត្កដី បឋរជានកន ងលោដ្ឋា ស
ែក្ទ្ក៏រប្រងលកើត្ែល់គ្ពោះលយគវចរលទោះបាន ។ 
 

អានិសង្សការឆច្ព្ម្ើនកាយគោសត្ិ 
 កន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា សប្រដងអានិសងសរបស់ោ រតសតិ្ 
ទ្ កែូលចនោះ  
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 ១. ជា នកគ្របសងាត់្លសចកដីលគ្ត្ក រ និងរិនលគ្ត្ក របាន ។ 
 ២. ជា នកគ្របសងាត់្លសចកដីភ័ ខាា ចោំង  បាន ។ 
 ៣. ជា នក ត់្ធោត់្ចំលព្វោះគ្ត្ជាក់ លៅដ  ។ 
 ៤. ជា នក ត់្ធោត់្ចំលព្វោះទ្ កខលវទ្ទប្ែលខាា ំងោា បាន ។ 
 ៥. អាស្ស័ ពណ៌លផសងៗ កន ងលោដ្ឋា ស នឹងជា នកបានឈាន
ោំង ៤ រហូត្ែល់ ភិញ្ញា  ៦ ក៏បាន ។ 
 

អានាបានសសតិ្ 
 គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់សរលសើរអាទបានសសតិ្ទ្ កយ៉ាងលនោះថា 
ម្ចន លភិកខ ោំង   អាទបានសសតិ្សម្ចធិ ប្ែលប រគលចលគ្រើន
លហើ  លធាើឱ្យលគ្ចើនលហើ  ជាធរ៌លអិត្ផង ជាធរ៌ែ៏ឧត្តរផង ជាធរ៌រិន
គ្ចឡកូគ្ចឡំលដ្ឋ  (ត្ណាហ នឹងឧបាោន) ផង ជាធម៌្ជាកប្រគឿងកៅ ទំ
រកនូវលសចកដីស ខផង ប្ត្ងញា ំងធរ៌ោំង   ជាអ ុសល្ែ៏ោរក 
ភ្ដល្ក ើតក ើងលហើ ៗ ឱ្យ នតរោនឱ្យសៃប់ ម្ងា ប់កៅ លដ្ឋ លហត្ 
ែ៏សររួរក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ កហើយប្រតាស់ភ្ច ឱ្យជា ម្មដ្ឋា ន 
ម្ងនវតថុ ១៦ យា ងកនេះថា  
 ម្ងែ ល្និ ខុទំ្ធងឡាយ ច ោះអា ានសសតិសម្ចធិ ប្ែលបុគគល្
ចលគ្រើនលហើ  កធវើឱ្យកប្រចើនលហើ  ជាធម៌្លអិត្ផ្ង ជាធរ៌ែ៏ឧត្តរផ្ង 
ជាធរ៌រិនគ្ចឡូកគ្ចឡំលដ្ឋ  (ត្ណាហ នឹងឧបាោន) ផង ជាធរ៌ជា
កប្រគឿងកៅ ទំរកនូវលសចកដីស ខផ្ង ប្ត្ងញា ំងធម៌្ោំង  
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ជាអ ុសល្ែ៏ោរក ភ្ដល្ក ើតក ើងលហើ  ៗឱ្យ នតរោនលៅ ឱ្យសៃប់
 ម្ងា ប់កៅកដ្ឋយលហត្ ែ៏សររួរលត្ើែូចលរដច ។ 
 ម្ងែ ល្និ ខុទ្ធំងឡាយ និ ខុ ែុងសាសទកនេះ លៅកន ងក្ប្រពកដី 
លៅលទ្ៀបគល្់ក ើកដី លៅកន ងផោោះសាៃ ត់្កដី  ងគ  ប្ពនប្ភននតំងោ 
ឱ្យគ្ត្ង់ផាង់សាោ រតី្ ឱ្យម្ចនរ ខលឆ្ងព ោះលៅរក (ករោដ្ឋា ន) ។ ភិកខ លទោះម្ចន
សតិ្ែកែលងហើរលចញ ម្ចនសតិ្ែកែលងហើរចូល ។ 
 កន ងអាទបានសសតិ្ គ្ពោះបាលីសប្រដងលគលោរទ្ កែូលចនោះថា  
 លសា សលត វ  សសសតិ្ សលត  បសសសតិ្ ។ 
  នកចលគ្រើនអាទបានសសតិ្ របបី ងគ  ប្ពនប្ភននតំងោ ឱ្យ
គ្ត្ង់ ផាង់សាោ រតី្ឱ្យម្ចនរ ខលឆ្ងព ោះលៅរកករោដ្ឋា ន រប្រងតំងសតិ្ លធាើ
លសចកដីែឹងខាួន លហើ លទ្ើបែកែលងហើរលចញ និងែកែលងហើរចូល ។ 
 ១. ទី្ ំ វ  សសសលទត  ទី្ ំ  សសសារីតិ្ បជាទតិ្  
     ទី្ ំ វ បសសសលទត  ទី្ ំ បសសសារីតិ្ បជាទតិ្ ។ 
 ោលែកែលងហើរលចញប្វង ក៏ែឹងចាស់ថា អាតោ  ញែក
ែលងហើរលចញប្វង ោលែកែលងហើរចូលប្វង ក៏ែឹងចាស់ថា អាតោ  ញ
ែកែលងហើរចូលប្វង ។ 
 ២. រសសំ វ  សសសលទត  រសសំ  សសសារីតិ្ បជាទតិ្  
      រសសំ វ បសសសលទត  រសសំ បសសសារីតិ្ បជាទតិ្ ។ 
 ោលែកែលងហើរលចញខាី ក៏ែឹងចាស់ថា អាតោ  ញែកែលងហើរ
លចញខាី ឬោលែកែលងហើរចូលខាី ក៏ែឹងចាស់ថា អាតោ  ញែកែលងហើរ 
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ចូលខាី ។ 
 ៣. សពាោ បបែិសំលវទី្  សសសិសារីតិ្ សិកខតិ្ 
      សពាោ បបែិសំលវទី្ បសសសិសារីតិ្ សិកខតិ្ ។ 
 សិកាថា អាតោ  ញនឹងកំណត់្ែឹងចាស់នូវោ  រ៊ឺ ខយល់លចញ
ោំងពួង លហើ ែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញនឹងកំណត់្ែឹង
ចាស់នូវោ  រ៊ឺ ខយល់ចូលោំងពួង លហើ ែកែលងហើរចូល ។ 
 ៤. បសសរភ ំ ោ សង្កខ រ ំ សសសិសារីតិ្ សិកខតិ្ 
     បសសរភ ំ ោ សង្កខ រ ំបសសសិសារីតិ្ សិកខតិ្  
 សិកាថា អាតោ  ញនឹងរម្ចៃ ប់នូវោ សង្កខ រ ែកែលងហើរលចញ 
សិកាថា អាតោ  ញនឹងរម្ចៃ ប់នូវោ សង្កខ រ ែកែលងហើរចូល ។ 
                                                               (បិែក ៣៩ ទំ្ព័រ ២៧) ។ 

 កន ងករោដ្ឋា នលនោះ ម្ចនវត្ថ  ១៦ ប្ចកជា ៤ ពួក ឬលៅថា ចត្ កាៈ 
ប្ត្រួ ចត្ កាៈៗ ប្ចកលចញជា ៤ ពួក ែូលចនោះ រ៊ឺ 
 

ឆតុ្កេទី ១ 
 ១. ភិកខ លទោះ ោលែកែលងហើរលចញប្វង ក៏ែឹងចាស់ថា អាតោ  ញ
ែកែលងហើរលចញប្វង ឬោលែកែលងហើរចូលប្វង ក៏ែឹងចាស់ថា 
អាតោ  ញែកែលងហើរចូលប្វង ។ 
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 ២. ភិកខ លទោះ ោលែកែលងហើរលចញខាី ក៏ែឹងចាស់ថា អាតោ  ញ
ែកែលងហើរលចញខាី ឬោលែកែលងហើរចូលខាី ក៏ែឹងចាស់ថា  អាតោ  ញ
ែកែលងហើរចូលខាី ។  
 ៣. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញកំណត់្ែឹងចាស់នូវោ  រ៊ឺ ែក
ែលងហើរលចញោំងពួង នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញកំណត់្ែឹង
ចាសនូ់វោ  រ៊ឺ ែកែលងហើរចូលោំងពួង នឹងែកែលងហើរចូល ។  

៤. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ ោលរម្ចៃ ប់នូវោ សង្កខ រ រ៊ឺ ែក
ែលងហើរលចញ នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ ោលរម្ចៃ ប់នូវ
ោ សង្កខ រ រ៊ឺ ែកែលងហើរចូល នឹងែកែលងហើរចូល ។ 

 
ឆតុ្កេទី ២ 

 ១. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ កំណត់្ែឹងចាស់ នូវបីតិ្ នឹងែក
ែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ កំណត់្ែឹងនូវបីតិ្ នឹងែកែលងហើរ
ចូល ។  
 ២. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ កំណត់្ែឹងចាស់ នូវលសចកដីស ខ 
នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ កំណត់្ែឹងចាស់នូវ
លសចកដីស ខ នឹងែកែលងហើរចូល ។ 
 ៣. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ កំណត់្ែឹងចាស់ នូវចិត្តសង្កខ រ រ៊ឺ 
សញ្ញា  និងលវទ្ទ នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ កំណត់្
ែឹងចាស់នូវចិត្តសង្កខ រ នឹងែកែលងហើរចូល ។ 
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 ៤. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ រម្ចៃ ប់នូវចិត្តសង្កខ រ នឹងែកែលងហើរ
លចញ សិកាថា អាតោ  ញ រម្ចៃ ប់នូវចិត្តសង្កខ រ នឹងែកែលងហើរចូល ។ 
 

ឆតុ្កេទី ៣ 
 ១. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ កំណត់្ែឹងចាស់នូវចិត្ត នឹងែក
ែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ កំណត់្ែឹងចាស់នូវចិត្ត នឹងែក
ែលងហើរចូល ។ 
 ២. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ ោលញា ំងចិត្តឱ្យរកីោ  នឹងែក
ែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ ោលញា ំងចិត្តឱ្យរកីោ  នឹងែក
ែលងហើរចូល ។ 
 ៣. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ ោលញា ំងចិត្តឱ្យតំងលៅកន ង
អាររោណ៍ែ៏លសោើ នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ ោលញា ំង
ចិត្តឱ្យតំងលៅកន ងអាររោណ៍ែ៏លសោើ នឹងែកែលងហើរចូល ។ 
 ៤. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ ោលញា ំងចិត្តឱ្យរួចស្សឡោះ 
(ចាកនីវរណធរ៌ជាលែើរ) នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ 
ោលញា ំងចិត្តឱ្យរួចស្សឡោះ (ចាកនីវរណធរ៌ជាលែើរ) នឹងែកែលងហើរ
ចូល ។ 
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ឆតុ្កេទី ៤ 
 ១. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ ជា នកពិចារណាល ើញនូវ
បញ្ា កខនធថា រិនលទ្ៀង នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ ជា នក
ពិចារណាល ើញនូវបញ្ា កខនធថា រិនលទ្ៀង នឹងែកែលងហើរចូល ។ 
 ២. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ ជា នកពិចារណាល ើញ នូវធរ៌
គ្បាសចាកត្លគ្រក នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ ជា នក
ពិចារណាល ើញ នូវធរ៌គ្បាសចាកត្លគ្រក នឹងែកែលងហើរចូល ។ 
 ៣. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ ជា នកពិចារណាល ើញ នូវធរ៌
សគ្ម្ចប់រលំត់្នូវទ្ កខ នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ ជា នក
ពិចារណាល ើញ នូវធរ៌សគ្ម្ចប់រលំត់្ទ្ កខ នឹងែកែលងហើរចូល។ 
 ៤. ភិកខ សិកាថា អាតោ  ញ ជា នកពិចារណាល ើញ នូវធរ៌
សគ្ម្ចប់លោះកិលលសលចាល នឹងែកែលងហើរលចញ សិកាថា អាតោ  ញ 
ជា នកពិចារណាល ើញ នូវធរ៌សគ្ម្ចប់លោះកិលលសលចាល នឹងែក
ែលងហើរចូល ែូលចនោះឯង ។  (វសិ ទ្ធិររគភារ ២ ទំ្ព័រ ៨៣) ។ 

ដូកចែេះ  ែុងចតុកាៈទំ្ធង ៤  ចតុកាៈទី ១ ជា ម្មដ្ឋា នសប្រម្ងប់អែ 
កផ្ាើម្បដិបតតិ ចំភ្ណ ចតុកាៈទ្ធំង ៣ កប្រៅពីកនេះ ប្រតាស់កដ្ឋយកវទ -
នុបសេ  ចិតាត នុបសេ  និងធម្ងម នុបសេ  កប្រោេះចតុកាៈទី ៤ កនេះ 
ប្រតាសក់ដ្ឋយវបិសេ សុទាៗ ចំភ្ណ  ៣ ចតុកាៈខាងកដើម្ ប្រតាស់
កដ្ឋយសម្េៈ និងវបិសេ ោ គ្នែ  ។ 
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វិធីចសត្មើនអានាបានសសតិ្ 
 អែ បដិបតតិប្រតូវតាំងចិតត  ំណត់ខយល្់ដកងហើម្ភ្ដល្ប េះខទប់ជា
មួ្យចុងប្រចមុ្េះ ឬ មឹ្បបូ ម្ងត់ខាងកល្ើ ខណៈភ្ដល្កំព ងែកដកងហើម្កចញ 
កំព ងែកែលងហើរចូល្ កបើប្រចមុ្េះភ្វងខយល់្ ៏ប្រា ដចាស់ប្រតង់ចុងប្រចមុ្េះ 
កបើប្រចមុ្េះខលីខយល់្ ៏ប្រា ដចាស់ប្រតង់ មឹ្បបូ ម្ងត់ខាងកល្ើ ។ 
 កា ភ្ដល្ឱ្យ ំណត់ដឹងកៅប្រតង់ខយល់្កចញចូល្ជានិចចកនេះ  ៏កដើម្បី
មិ្នឱ្យចិតត កវ ើ វាយកៅ ែុងក ឿងដក្ទៗ ជាកា ហវឹ ហាត់ចិតតឱ្យក ើត
សម្ងធិ កប្រោេះធម្មតាចិតត បស់ម្នុសេកយើងក េះ  ភ្ម្ង កវ ើ វាយកៅ
 ែុងអា ម្មណ៍កផ្េងៗ   កវលាសាប់កៅ ែុងអា ម្មណ៍ភ្តមួ្យាន
ល្ំា  ដូច ែុងវសិុទាិម្គគអដា ថា សភ្ម្ាងថា 
 យថា ថកម្ភ និពកនាយយ          វចឆំ ទមំ្ នកោ ឥធ 
 ពកនាកយយវ ំស ំ ចិតតំ            សតិយា ម្មកណ ទ ហំ ។ 
 ភ្ប្របថា អែ ម្ងនបំណងនឹងហវឹ  ូនកគ្នភ្ដល្ចកចស គបបី
ចាប់ចងទុ ជាមួ្យសស  យា ង្អែ ម្ងនបំណងនឹងហវឹ ហាត់
អប់ ចិំតត បស់ខលួន គបបីចងចិតតកដ្ឋយប្ខស គឺ សតិ ប្រតង់សស  គឺ អា ម្មណ៍
 ម្មដ្ឋា នឱ្យម្ងំ ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 
វិធីមនេកិារ 

 កា ចកប្រម្ើនអា ានសសតិ ម្ងនវធីិបដិបតតិកដើម្បីឱ្យចូល្ដល់្
្ន ៤ ន័យ និងផ្លូវបដិបតតិអា ានសសតិ ភ្ដល្ទ្ធ ់ទងនឹង 
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វបិសេ  ៤ ន័យកទៀត នឹងានអធិបាយកៅតាម្ល្ំដ្ឋប់ដូកចែេះ  
 

តាមន័យេមថក្មមដ្ឋា ន 
 ១. គណ ន័យ កា ោប់ខយល្់ ដកងហើម្កចញ ចូល្ ជាពួ ៗ 
ម្ងន ៦ ពួ  តាំងពីពួ បញ្ចកៈជាកដើម្  ហូតដល្់ពួ  ទស ៈ ។ 
 ២. អនុពនា ន័យ កា  ំណត់ដឹង តាម្ខយល្់លចញ និងចូល 
ប្រគប់ៗ ខណៈ កដ្ឋយមិ្នភាល ំងភាល ត់ ។ 
 ៣. ផុ្ស ន័យ កា  ំណត់ដឹងទីខយល្់ប េះខទប់ ខណៈ ំណត់
ដឹងតាម្ គណ ន័យ និងអនុពនា ន័យ កសច ាីថា ខណៈភ្ដល្ោប់
ខយល្់ និងតាម្ខយល្់ក េះ ម្ងនោរដឹងលៅប្រតង់ខយល្់ប េះខទប់ផ្ង ។ 
 ៤. ឋប ន័យ កា  ំណត់ដឹងខយល្់ែកែលងហើរកចញ ចូល្ 
កដ្ឋយអនុពនា ន័យ និងផុ្ស ន័យភ្ដល្ប្របប្រពឹតតកៅក េះ ោល
បដិភាគនិមិ្តតក ើតប្រា ដ ចិតត ៏នឹងផ្ដល ស់ចា កា  ំណត់ដឹង កា ប េះខទប់
 បស់ខយល្់ និងចូល្កៅតាំងម្ងំកផ្ដា ត ែុងបដិភាគនិមិ្តតភ្តរា៉ាង 
រហូត្ែល់ ូបជានក ើតក ើង ឋប  កទើបសំកៅយ  អបប  ។ 
 តាម្ន័យទ្ធំង ៤ ភ្ដល្កោល្កហើយកនេះ គណ ន័យម្ងន ២ 
យា ង គឺ 
 ១) ធញ្ញម្ងប គណ ន័យ កា ោប់ខយល្់ដកងហើម្កចញ ចូល្ 
កដ្ឋយវធីិោប់យឺតៗ ដូចម្នុសេវាល្់ស្សូវ គឺ ប្រតូវោប់ខយល្់ដកងហើម្
កចញ ចូល្ ភ្ដល្ដឹងចាស់ប ុក ណ្ េះ ចំភ្ណ ភ្ដល្មិ្នចាស់ឱ្យកចាល្  
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អែ បដិបតតិប្រតូវដ ដកងហើម្កចញ ចូល្យា ងយឺតៗ កដើម្បីនឹងាន
 ំណត់ដឹងទ្ធន់ និងោប់ានប្រតឹម្ប្រតូវ ។ 
 ២) កគ្នាល្ គណ ន័យ កា ោប់ខយល្់ដកងហើម្កចញ ចូល្ 
កដ្ឋយវធីិោប់ ហ័សៗ ដូចជាម្នុសេ  ាកគ្ន កធវើកា ោប់កគ្នភ្ដល្
គ្បលគ្ចៀត្គ្នែ កចញពីកប្រកាល្ ដកងហើម្កចញនិងចូល្ោប់ ១ លហើ ែក
ែលងហើរកចញ និងចូល្ោប់ ២ ជាកដើម្ រហូត្ែល់ប្រគប់ពួ កផ្េងៗ ទ្ធំង 
៦ ពួ  ោប់កដ្ឋយវធីិកនេះខយល់្កដើ ញប់  ំុគបបីកាន់យ ខយល់្ខាង ែុង 
និងខាងកប្រៅ កាន់យ ភ្តប្រតង់ទីប េះខទប់ប្រចមុ្េះប ុក ណ្ េះ ។ 
 តួយា ង កា  ំណត់ខយល់្ដកងហើម្តាម្ធញ្ញម្ងប គណ ន័យ  ពួ 
បញ្ចកៈ ែកែលងហើរលចញោប់ ១ ែកែលងហើរចូលោប់ ១  
 ែកែលងហើរលចញោប់ ២ ែកែលងហើរចូលោប់ ២ 
 ែកែលងហើរលចញោប់ ៣ ែកែលងហើរចូលោប់ ៣ 
 ែកែលងហើរលចញោប់ ៤ ែកែលងហើរចូលោប់ ៤ 
 ែកែលងហើរលចញោប់ ៥ ែកែលងហើរចូលោប់ ៥ ។ 
 ពួ ឆកាៈ និង ពួ ទស   ៏ោប់យឺតៗ កដ្ឋយន័យដូចគ្នែ  ។ 
 

ការក្ំណត់្ខ្យលដ់សងហើមតាមសគ្នបាលក្គ្ណនាន័យ 
 វធីិោប់ ហ័ស ខយល្់ដកងហើម្លចញនិងដកងហើម្ចូលោប់ ១ ែក
ែលងហើរលចញនិងចូលោប់ ២ តជាប់គ្នែ កៅតាម្ខយល់ដកងហើម្ភ្ដល្ល្អិត និង
 ហ័សក ើង ហូតែល្់ប្រគប់ពួ  ១០ ដូកចែេះ គឺ  
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ពួ បញ្ច  ៈ ១   ២  ៣  ៤  ៥ 
ពួ ឆ កៈ ១   ២  ៣  ៤  ៥  ៦ 
ពួ សតត ៈ ១   ២  ៣  ៤  ៥  ៦  ៧ 
ពួ អដា ៈ ១   ២  ៣  ៤  ៥  ៦  ៧  ៨ 
ពួ នវ ៈ ១   ២  ៣  ៤  ៥  ៦  ៧  ៨  ៩ 
ពួ ទស ៈ ១   ២  ៣  ៤  ៥  ៦  ៧  ៨  ៩  ១០ 

 កា ោប់ខយល្់ដកងហើម្កចញ ចូល្ តាម្ធញ្ញម្ងប គណ ន័យ 
និងកគ្នាល្ គណ ន័យ អែ បដិបតតិប្រតូវពាយាម្តាម្លំ្ដ្ឋប់ បស់
ខយល់្ កចញ ចូល្ ទំ្ធងឱ្យប្រតូវតាម្លំ្ដ្ឋប់កល្ខ ែុងពួ ក េះ  ៗ ដូចយា ង
ភ្ដល្សភ្ម្ាងទុ កនេះ កប្រោេះកា បដិបតតាិនឆលងកាត់ ធញ្ញម្ងប គណ 
ន័យ ម្ យា ងល្អកហើយ សតិនិងសម្ងធិ ៏ម្ងនកម្ចា ំងខាល ំងក ើង កា 
ដ ដកងហើម្កចញ ចូល្  ៏លលឿន ហ័សក ើងផ្ងប្ែរ ។  
 ដូកចាែ េះ កទើបប្រតូវពាយាម្ោប់ឱ្យប្រតូវតាម្ល្ំដ្ឋប់ បស់ខយល្ ់
និងឱ្យប្រតូវតាម្ល្ំដ្ឋប់កល្ខភ្ដល្ោប់ផ្ង ។ 
 កា ោប់ ក ំោប់កដ្ឋយម្ងត់ ប្រតូវ ំណត់ោប់កដ្ឋយចិតត ។ 
 
អនុពនធនា សុេនា និង ឋបនា ត្បក្បអនុពនធនាន័យ 

ដដលសៅក្ាងុថ្នា ក់្សុេនា 
  កាល្ាន ំណត់ោប់ខយល់្ែលងហើរកចញ ចូល្ តាម្កគ្នាល្ ន័យ 
រហូត្ែលច់ាស់ល្អកហើយ តកៅ ៏ឈប់ោប់ លហើ កប្របើសតិតាម្ខយល់្
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អសាសៈ បសាសៈកៅមិ្នឱ្យដ្ឋច់ កា តាម្ខយល់្កៅក េះ មិ្នគបបីកធវើ
កដ្ឋយវធីិតាម្កៅ ំណត់ កដើម្ខយល់្  ា្ ល្ខយល់្ និងចុងខយល់្ កប្រោេះ
ចិតតនឹងោ ម្ច  កធវើឱ្យក ើតកា ប្រចបូ ប្រចបល់្ និងញាប់ញ័រកដ្ឋយពិត 
គ្តូ្វម្នសិកា កៅប្រតង់ទីភ្ដល្ខយល្់ប េះខទប់ក េះឯង ក ម្ េះថា 
ម្នសិកា កដ្ឋយវធីិគណ ផ្ង កដ្ឋយវធីិផុ្ស ផ្ង កាល្ឈប់ោប់
កហើយតាម្ខយល្់អសាសៈ បសាសៈក េះកៅកដ្ឋយសតិ និងតាំង
ចិតតទុ តាម្ផ្លូវអបប ក េះ ែុងទីភ្ដល្ខយល្់ប េះខទប់ក េះ  ៏កៅថា 
ម្នសិកា  និងវធីិអនុពនា ផ្ង កដ្ឋយវធីិផុ្ស ផ្ង កដ្ឋយវធីិ
ឋប ផ្ង លសចកដីកនេះបណឌិ តគបបីប្រជាបកដ្ឋយឧបម្ងដូចម្នុសេខវិន 
ឬម្នុសេ  ាទ្ធវ   ឬឧបម្ងកដ្ឋយ ្រអា  គឺ  
 ប រសខវិនកយាល្កទ្ធង លែើរបីម្ចត និងប គ្ត្ោំង  កំព ង
លលងកទ្ធង  ងគ  លទ្ៀបលជើងសសរលោងកន ងទី្លទោះឯង  ភ្ម្ងក ើញ
នូវទី្បំផ ត្ទំ្ធងពី ផង នូវព្វក់កណាដ លផង ក្នប្ផនោដ លោង ប្ែលរក
ផងលៅផងតរលំ្ដ្ឋប់ ភ្តថាជា នកមិ្នខវល់្ខាវ យ លែើរបីល ើញ នូវ
ទី្បំផ ត្ោងំពីរ និងប្រតង់ ា្ ល្ យ៉ាងណារិញ និ ខុឈរលៅប្កបរ
សស ភ្ដល្ចូលលៅចងកដ្ឋយអំ្ចក្នសតិ កយាល្នូវកទ្ធង គឺ 
ខយល់្អសាសៈ បសាសៈកហើយ អងគុយកន ងនិមិ្តតក េះឯង លដ្ឋ សតិ្ 
ោលផាង់លដ្ឋ សតិ្ ត្រាល់ចិត្តគ្ត្ង់ទី្ប្ែលខយល់ព្វល់គ្តូ្វលហើ ៗ 
ហនឹងឯង ក៏រប្រងល ើញនូវខាងលែើរ គ្ត្ង់កណាដ ល និងខាងច ង 
ក្នខយល់ សាសៈ បសាសៈ កន ងទី្ប្ែលខយល់ោំងលទោះ រកផង
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លៅផង ព្វល់គ្តូ្វលហើ ៗ លដ្ឋ លំដ្ឋប់ ប្ត្ថាភិកខ លនោះ ជា នករិន
ខាល់ខាា  លែើរបីល ើញនូវខយល់ សាសបសាសៈោំងលទោះ ។ លនោះ
ជាឧបម្ចលដ្ឋ ប រសខាិន ។ 
 ចំប្ណកប្ែលឧបម្ចលដ្ឋ  នកឆ្ងោ ំោា រ ម្ចនែូចត្លៅលនោះ  
ឆ្ងោ ំោា ររិនពិចារណានូវប រសោំង   ោំងខាងកន ងោំងខាងលគ្ៅ 
ក្ននររថា នកជា នកណា ឬ នករកពីទី្ណា ឬក៏ ាីម្ចនលៅកន ងក្ែ នក 
ែូលចនោះ លគ្ព្វោះថា ប រសោំងលទោះរិនប្រនជាភារៈក្នឆ្ងោ ំោា រលទោះលទ្ 
ប្ត្ថាឆ្ងោ ំោា រពិចារណានូវរន សសប្ែលរកែល់ោា រលហើ  រកែល់
ោា រលហើ ប្ត្ប៉ា លណាណ ោះឯង យ៉ាងណារិញ ខយល់ចូលលៅខាងកន ងកដី 
ខយលល់ចញលៅខាងលគ្ៅកដី រិនប្រនជាភារៈក្នភិកខ លទោះលទ្ ខយល់ប្ែល
រកែល់ោា រលហើ  រកែល់ោា រលហើ ហនឹងឯង រ៊ឺ ជាភារៈ ក្នភិកខ លទោះ 
ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ លនោះជាឧបម្ចលដ្ឋ  នកឆ្ងោ ំោា រ ។ 
 ចំប្ណកឧបម្ចលដ្ឋ រណារ បណាិ ត្របបីគ្ជាប តំងប្ត្ ំពីលែើរ
ែូលចនោះឯង សរែូចជាព្វកយប្ែលគ្ពោះសារបី គ្ត្លព្វលលហើ ថា និរិត្ត 
ខយល់ែលងហើរលចញ និងខយល់ែលងហើរចូល ព ំប្រនជាអាររោណ៍របស់
ចិត្តប្ត្រួ លទ្ ប្ត្ថា ោលភិកខ រិនែឹងនូវធរ៌ោំង   ៣  ភាវទ 
រប្រងរិនបានសលគ្រច និរិត្ត ខយល់ែលងហើរលចញ និងខយល់ែលងហើរចូល
រិនប្រនជាអាររោណ៍របស់ចិត្តប្ត្រួ លទ្ ប្ត្ថា ោលភិកខ ែឹងនូវធរ៌
ោំង   ៣ ភាវទរប្រងបានសលគ្រច ។ 
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 ម្ចន ធិបា ែូចលរដច? ម្ចន ធិបា ថា ធរ៌ោំង   ៣ 
លនោះ រិនប្រនជាអាររោណ៍របស់ចិត្តប្ត្រួ លទ្ ប្ត្ថា ធរ៌ោំង   
៣ លនោះរិនប្រនជាធរ៌ រ៊ឺ ភិកខ លទោះរិនែឹងលទ្ ចិត្តរិនែល់នូវ
លសចកដីោ ម្ច ផង បោន (លសចកដីពាយរ) រប្រងគ្បាកែផង 
ោំងគ្ពោះលយរីក៏ញា ំងគ្បលយរ (គ្បលយរ រ៊ឺឧបកិលលសោំង   
រ៊ឺភិកខ  នកម្ចនពាយរគ្បារពធលហើ  ប្ត្ងលោះបង់បាន វតិ្កាៈ
ោំង  ក៏រង្កប់បាន លនោះលឈាោ ោះថា គ្បលយរ) ឱ្យសលគ្រចផង 
រប្រងបាននូវរ ណវលិសស លគ្បៀបបីែូចជាលែើរលឈើប្ែលលរដ្ឋំលហើ  
កន ងភូរិភារប្ែលលសោើ ប រសរបបីោត់្នូវលែើរលឈើលនោះលទោះលដ្ឋ 
រណារ សតិ្ រ៊ឺប រស (លទោះ) តំងទ្ កលហើ  លដ្ឋ  ំណាចក្នលធោញ
រណារប្ែលព្វល់គ្តូ្វលែើរលឈើ ប រសលទោះរិនបានលធាើទ្ កកន ងចិត្ត នូវ
លធោញរណារប្ែលរកលហើ ផង ប្ែលលៅលហើ ផងលទ្ ប្ត្ថា លធោញ
រណារប្ែលរកលហើ កដី ប្ែលលៅលហើ កដី ក៏រិនប្រនប រសលទោះរិន
ែឹងលទោះលទ្ បោន (លសចកដីពាយរ) រប្រងគ្បាកែផង ប រសលទោះ
រប្រងញា ំងគ្បលយរឱ្យសលគ្រចផង រប្រងបាននូវរ ណវលិសស យ៉ាង
ណារិញ និរិត្តជាលគ្រឿងចូលលៅចងលផ្ទអ ប លគ្បៀបែូចជាលែើរលឈើ
ប្ែលលរដំ្ឋលហើ កន ងភូរិភារប្ែលលសោើ ខយល់ែលងហើរលចញ និងខយល់
ែលងហើរចូល លគ្បៀបែូចជាលធោញរណារ សតិ្ ជាធរោជាតិ្ រ៊ឺប រសតំង
ទ្ កលហើ  លដ្ឋ  ំណាចក្នលធោញរណារប្ែលព្វល់គ្តូ្វលែើរលឈើ 
ប្ត្ថា ប រសលទោះរិនបានលធាើទ្ កកន ងចិត្ត នូវលធោញរណារប្ែលរក  
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ឬលៅលឡើ  ោំងលធោញរណារប្ែលរកលហើ កដី ប្ែលលៅលហើ កដី 
ក៏រិនប្រនជាប រសលទោះរិនែឹងលទោះលទ្ បោន (លសចកដីពាយរ) 
រប្រងគ្បាកែផង ប រសលទោះរប្រងញា ំងគ្បលយរឱ្យសលគ្រចផង រប្រង
បានរ ណវលិសស យ៉ាងណារិញ ភិកខ  ងគ  តំងសតិ្ គ្ត្ង់ច ងគ្ចរ ោះ
កដី គ្ត្ង់និរិត្តក្នម្ចត់្កដី រិនលធាើទ្ កកន ងចិត្តនូវខយល់ សាសបសាសៈ
ប្ែលរកលហើ  ឬប្ែលលៅលហើ  ប្ត្ថា ខយល់ សាសបសាសៈ
ប្ែលរកលហើ កដី ប្ែលលៅលហើ កដី រិនប្រនជាសភាវៈរ៊ឺភិកខ លទោះ
រិនែឹងលទោះលទ្ បោន (លសចកដីពាយរ) រប្រងគ្បាកែផង ភិកខ លទោះ 
រប្រងញា ំងគ្បលយរឱ្យសលគ្រចផង រប្រងបាននូវរ ណវលិសស 
ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។  
                                                            (វសិ ទ្ធិររគ ២ ទំ្ព័រ ១១៦) 
 

អានាបានសសតិ្ច្ផសង្រីកម្មដ្ឋា នែនទ 
 អាទបានសសតិ្ករោដ្ឋា នលនោះ រិនែូចករោដ្ឋា នែក្ទ្លទ្ លគ្ព្វោះ
ករោដ្ឋា នែក្ទ្ោលចលគ្រើនក៏រតឹ្ប្ត្ចាស់លឡើងលៅ ។ 
 ចំប្ណកករោដ្ឋា នលនោះោលចលគ្រើនក្គ្កប្លងលឡើង គ្ត្ឡប់ជា
លអិត្លៅៗ រហូត្ែល់ខយល់រិនគ្បាកែលឡើ  ។ 
 លបើោលករោដ្ឋា នខយល់លទោះរិនគ្បាកែ របបី ងគ  លៅែូចលែើរ 
លហើ ទំខយល់គ្ត្ឡប់រកោន់ទី្ប្ែលប៉ាោះខោប់លទោះ ។ 
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វិធីនាខំយលព់្ត្ ប់ម្កវិញ 
 របបីពិចារណាថា ខយល់ សាសបសាសៈលនោះម្ចនលៅទី្ណា? 
រិនម្ចនលៅទី្ណា ម្ចនែល់ នកណា ? និងរិនម្ចនែល់ នកណា ? 
ោលពិចារណាយ៉ាងលនោះលហើ  ក៏នឹងគ្ជាបថា ខយល់ែលងហើរលចញ
ចូលលនោះលកើត្ពីចិត្ត លៅថា ចិត្តជរូបសារញ្ា  នករិនម្ចនខយល់
ែលងហើរលចញ ចូល ម្ចនែល់ ប រគល ៨ ពួក រ៊ឺ 
 ១ ោរកប្ែលលៅកន ងរភ៌ម្ចត,  ២ រន សសរ ជទឹ្ក, ៣ រន សស
សនាប់, ៤ រន សសសាា ប់, ៥  នកចូលបញ្ា រជាន, ៦ រូបគ្ពហោប រគល, 
៧  រូបគ្ពហោប រគល, ៨  នកចូលនិលោធសម្ចបត្តិ ។ 
  នកប្ែលរិនម្ចនោរែឹងកន ងខយល់ែលងហើរប្ែលលអិត្ គ្ទ្ង់ហារ
រិនឱ្យលធាើខយល់លគ្គត្គ្គត្ឱ្យលកើត្លឡើងលទ្ ចំប្ណក នកប្ែលម្ចន
ោរែឹងកន ងខយល់ែលងហើរប្ែលលអិត្លហើ  ក៏គ្ទ្ង់ហាររិនឱ្យ ត់្
ែលងហើរទ្ ក គ្ទ្ង់បលគ្ងៀនឱ្យម្ចនសតិ្តំងទ្ ក គ្ត្ង់ច ងគ្ចរ ោះប្ែល
ជាទី្លចញចូលរបស់ខយល់ប្ត្រា៉ាង លសចកដីពាយរែូលចនោះលៅថា 
បសសរភ ំ ោ សង្កខ រ ំ សសសិសារិ, បសសសិសសរីតិ្ សិកខតិ្ ។ 
 អាទបានសសតិ្ករោដ្ឋា នលនោះ  នកម្ចនបញ្ញា ទ្ន់លខា រិនអាច
ចលគ្រើនឱ្យសលគ្រច បបទភាវទបាន លគ្ព្វោះជាភូរិរនសិោរក្ន គ្ពោះព ទ្ធ 
គ្ពោះបលចាកព ទ្ធ គ្ពោះព ទ្ធប គ្ត្ោំង   ជា រគសាវក័ រហាសាវក័
ប៉ា លណាណ ោះ រិនប្រនជារបស់តិ្ចតួ្ច និងរិនប្រនជាោរប្ែលសត្ាតូ្ច
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តចនិងលសពបានលទ្ លគ្ព្វោះករោដ្ឋា នលនោះ គ្តូ្វោរ នកម្ចនសតិ្ បញ្ញា
ប្ែលខាា ំងោា  ។ 
 ឧបម្ចែូចលវោប៉ាោះសំពត់្សាច់រ៉ាែា គ្តូ្វលគ្បើរា លតូ្ច  ំលបាោះ
លែរក៏គ្តូ្វលគ្បើ ំលបាោះប្ែលតូ្ចជាងរា លលទោះ យ៉ាងណា ករោដ្ឋា នលនោះ
ែូចសពំត់្សាច់រ៉ាែា សតិ្ែូចរា លប្ែលតូ្ច បញ្ញា ប្ែលសរប  ត្ត
លដ្ឋ សតិ្ែូច ំលបាោះលែរក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 

អនុរនធនាប្ែលឆូលែលឋ់បនា 
 ោរចលគ្រើនអាទបានសសតិ្ករោដ្ឋា ន ម្ចននិរិត្ត ៣ យ៉ាងរ៊ឺ 
 បរកិរោនិរិត្ត ឧរគហនិរិត្ត និងបែិភារនិរិត្ត ។ 
 ខយលែ់លងហើរលចញចូល ជាបរកិរោនិរិត្ត ោលកំណត់្ខយល់
ែលងហើរលចញចូល ជាប់ត្គន លៅគ្ត្ង់កប្នាងប៉ាោះខោប់លហើ  ឧរគហនិរិត្ត
ក៏នឹងគ្បាកែ និរិត្តលនោះរិនែូចគន លទ្ រន សសខាោះល ើញខយល់ែលងហើរ
លចញចូល គ្បាកែែូចប្ខសទឹ្កក៏ម្ចន ែូចប្ផសងក៏ម្ចន ែូចផ្ទា  ក៏ម្ចន 
ែូចប៉ា  សំឡីក៏ម្ចន ែូចកគ្រងផ្ទា ក៏ម្ចន ែូចផ្ទា ឈូកក៏ម្ចន ឬកង់រេ
ក៏ម្ចន ោលសរាឹងនិរិត្តអាររោណ៍លទោះត្លៅ ។ 

បែិភារនិរិត្ត ក៏នឹងគ្បាកែ ែូចែួងចនោ ែួងគ្ពោះអាទិ្ត្យ កគ្រង
ប្កវរណី និងប្កវរ ោដ  ។ 

ោរកំណត់្ែឹងតរខយល់ែលងហើរលចញចូល ប្ែលតំងសតិ្ទ្ ក
គ្ត្ង់ច ងគ្ចរ ោះលទោះ ល ោះបែិភារនិរិត្តគ្បាកែលហើ  ក៏បដូរចិត្តរកតំង 
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ទ្ កគ្ត្ង់បែិភារនិរិត្តលនោះ រ៊ឺ ន ពនធទប្ែលចូលែល់ឋបទ ។ 
 ោរតងំចិត្តកំណត់្ខយល់ែលងហើរលចញ ចូល កន ងខណៈប្ែល 
បរកិរោនិរិត្ត និងឧរគហនិរិត្តណារួ ោលជាអាររោណ៍ សម្ចធិលទោះ 
លៅថា បរកិរោសម្ចធិ ។  

ោរតំងចិត្តកំណត់្ខយល់ែលងហើរលចញ ចូល ប្ែលម្ចន
បែិភារនិរិត្តជាអាររោណ៍កន ងរវងប្ែលលៅរិនោន់ចូលែល់ឈាន 
សម្ចធិលទោះ លៅថា ឧបចារសម្ចធិ ជាសម្ចធិកន ងរហាក សល 
ប្ែលលធាើឱ្យនីវរណៈលផសងៗ សៃប់ ។ 
 ោរតំងចិត្តកំណត់្ខយល់ែលងហើរលចញ ចូល ប្ែលម្ចន
បែិភារនិរិត្តជាអាររោណ៍ប្ែលចូលែល់ឈានលហើ  សម្ចធិលទោះ 
លៅថា  បបទសម្ចធិ ជាសម្ចធិកន ងរហរគត្ក សល នីវរណៈលផសង  ៗ
គ្តូ្វគ្បហារជាវកិខរភនបបហានផង  បបទសម្ចធិ លទ្ើបបានលឈាោ ោះថា 
 បបទឈាន ។ 
 ធរ៌ ៣ យ៉ាង ប្ែលលព្វលទ្ កកន ងបែិសរភិោររគថា និរិត្ត
ខយល ់សាសៈ បសាសៈ រិនបានជាអាររោណ៍ែូចគន លទ្ ប្ត្ោល
ភិកខ រិនែឹងធរ៌ ៣ យ៉ាង ភាវទ ក៏រិនសលគ្រច ប្ត្លបើភិកខ ែឹងធរ៌ ៣ 
យ៉ាង ភាវទរប្រងសលគ្រច ។ 
 កន ងករោដ្ឋា នលនោះ ចិត្តប្ែលម្ចនខយល់ សាសៈជាអាររោណ៍ 
ជាចិត្តរួ ែួង ចិត្តប្ែលម្ចនខយល់បសាសៈជាអាររោណ៍ ក៏ជាចិត្ត
រួ ែួង ចិត្តប្ែលម្ចននិរិត្តជាអាររោណ៍ ក៏ជាចិត្តរួ ែួងលទ្ៀត្ ធរ៌ 
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៣ យ៉ាងលនោះរបស់ នកណារិនម្ចន ករោដ្ឋា នរបស់ នកលទោះរប្រងរិន
ែល់ បបទ រិនែល់ឧបចារៈលឡើ  ប្ត្លបើធរ៌ ៣ យ៉ាងលនោះរបស់ នក
ណាម្ចន ករោដ្ឋា នរបស់ នកលទោះ រប្រងចូលែល់ឧបចារៈផង ចូលែល់
 បបទផង ។ 
 

ការបែិបត្តិច្ែើម្បរីកាបែិភាគនិមិ្ត្តប្ែល 

នឹង្ឱយបានរបូជាន 
  ន ពនធទប្ែលចូលែល់ថាន ក់ឋបទលនោះ គ្តូ្វរកាបែិភារនិរិត្ត
លដ្ឋ ោរបែិបត្តិលែើរបីឱ្យចូលែលរ់ូបជាន របបីលវៀរចាក សបា ៈ 
៧ លហើ ោន់ កសបា ៈ ៧ យ៉ាង និងគ្តូ្វឆ្ងា ត្កន ង បបទ-
លោសលា ១០ ែូចលព្វលលហើ  ។ 
 

វិធីឆច្ព្ម្ើនវិបសសនាត្រីអានាបានសសតិ្ 
 ភិកខ  នកម្ចនចត្ ត្ថជានឬបញ្ា រជានលកើត្លហើ  ោលគ្បាថាន
ចលគ្រើនករោដ្ឋា នលដ្ឋ វធីិ សលាកខណា រ៊ឺ វបិសសទ និង វវិែដទ រ៊ឺ 
ររគ លហើ សលគ្រចបារសិ ទ្ធិ រ៊ឺ ផលកន ងអាទបានសសតិ្លនោះត្លៅ ។ 
 រប្រងលធាើឈានលទោះឱ្យែល់ភាពជាវសី ៥ យ៉ាង ែូចលព្វល
លហើ  ោលលចញចាកឈានសម្ចបត្តិលហើ  រប្រងល ើញបានថា 
ករជោ  និង ចិត្ត ជាលហត្ ក្នខយល ់សាសៈ បសាសៈោំង   
ែូចចរង្កា នសនប់របស់ជាងម្ចសគ្តូ្វសប់ ខយល់អាស្ស័ សនប់និងោរ
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ពាយរប្ែលរួរែល់ោរង្ករលទោះ របស់ប រសគ្បកបគន  រប្រងចូល 
លចញបានយ៉ាងណា ខយល់ សាសៈ បសាសៈ ក៏អាស្ស័ ោ 
និងចិត្ត ចូល លចញបាន ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 ត្ពីលទោះ រប្រងកំណត់្ខយល់បានថា ខយល់ សាសៈ បសាសៈ 
និងោ ជារូប ចិត្តនិងលចត្សិកប្ែលគ្បកបគន ជាទរ លនោះជាោរ
សលងខបកន ងោរកំណត់្ទររូប ោលកំណត់្ទររូបបានយ៉ាងលនោះលហើ  
ក៏នឹងែឹងែល់បចា័ ថា លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះលហត្  ាី រលត់្លៅលគ្ព្វោះ
លហត្  ាី ោលរកលហត្ បានលហើ  ក៏នឹងឆ្ាងលសចកដីសងស័  គ្បារពធ
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នទររូប កន ងោលោំង ៣ រ៊ឺ  តី្ត្  ទរត្ និង
បចា បបននបាន ។ 
 ោលឆ្ាងលសចកដីសងស ័បានលហើ  លលើកលឡើងោន់ក្គ្ត្លកខណ៍ 
លដ្ឋ ពិចារណាជាកោប និងលោះវបិសសនូបកិលលស ម្ចនឱ្ភាស 
ជាលែើរ ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងចំប្ណកខាងលែើរក្នឧទ្ ពា ញ្ញា ណ
លទោះ កំណត់្ទររូបជាក្គ្ត្លកខណ៍ លដ្ឋ បែិបោញាណ ប្ែលផ ត្
ចាកឧបកិលលសលហើ  លសចកដីលនឿ ណា គ្បាសចាកត្លគ្រក
លគ្ព្វោះល ើញោររលត់្លៅសូនយលៅរបស់សង្កខ រ ជាផាូវឱ្យចូលែល់
 រ ិររគោំង ៤ តរលំដ្ឋប់ឱ្យតងំលៅកន ង រហត្តផល ែល់ទី្បំផ ត្
ក្នបចាលវកខណញាណ ។ 
 កន ងអាទបានសសតិ្ ចត្ កាៈទី្ ២ រ៊ឺ លៅថា អាតោ  ញនឹងលធាើ
បីតិ្ឱ្យជាវត្ថ ប្ែលខាួនែឹងចាស់ ពីខយល់ែលងហើរលចញ ចូល ។ 
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 លសចកដីថា បីតិ្ ជាវត្ថ ប្ែលភិកខ ែឹងចាស់លដ្ឋ អាោរ ២ រ៊ឺ 
លដ្ឋ អាររោណ៍ បានែល់ បីតិ្ ប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ បឋរជាននិង
ទ្ តិ្ ជាន លដ្ឋ  សលម្ចោ ហៈ បានែល់ ោលលចញចាកឈានលហើ  
ពិចារណា បីតិ្ ប្ែលគ្បកបជារួ ឈានលទោះ លដ្ឋ ោរ ស់លៅ
សនូយលៅ បីតិ្ប្ែលែឹងចាស់លដ្ឋ  សលម្ចោ ហៈលនោះ លគ្ព្វោះែឹងចាស់
កន ងវលិសសលកខណៈនិងសារញ្ាលកខណៈរបស់បីតិ្ ខណៈប្ែល
ល ើញលដ្ឋ វបិសសទញាណ ។ 
 សូរបីបទ្ប្ែលថា ស ខបែិសំលវទី្ ចិត្តសង្កខ របែិសំលវទី្ រ៊ឺ ោរ
ប្ែលភិកខ ែឹងចាស់នូវស ខជាប់លដ្ឋ ត្តិ្ ជាន ម្ចនស ខជា ងគ
ឈាន និងោរប្ែលភិកខ ែឹងចាស់នូវចិត្តសង្កខ រ ប្ែលជាប់លដ្ឋ 
ឈានោំង ៤ ប្ែលម្ចនលវទ្ទជា ងគឈានរហូត្ គ្ពោះបាលីកន ង
បែិសរភិោររគថា សញ្ញា  និងលវទ្ទលចត្សិក ធរ៌លទោះជាប់ជារួ 
ចិត្ត លឈាោ ោះថា ចិត្តសង្កខ រ ែូលចាន ោះ ចត្ កាៈលនោះ លទ្ើបប្រតាស់លដ្ឋ  
លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា នលទោះឯង ។ 
 កន ងអាទបានសសតិ្ ចត្ កាៈទី្ ៣ រ៊ឺ របបីសិកាថា អាតោ  ញ
នឹងជា នកកំណត់្ែឹងចិត្ត ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ប្ែលជាប់
លដ្ឋ ឈានោំង ៤ ។  
 របបីសិកាថា អាតោ  ញជា នកញា ំងចិត្តឱ្យរកីោ  ែកែលងហើរ
លចញ ែកែលងហើរចូល លសចកដីរកីោ រប្រងម្ចនលដ្ឋ អាោរ ២ រ៊ឺ 
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 ១. លដ្ឋ  ំណាចសម្ចធិ ោលចូលឈានប្ែលម្ចនបីតិ្ជា
 ងគឈាន លឈាោ ោះថា រកីោ លដ្ឋ  ំណាចសម្ចធិ ។ 
 ២. លដ្ឋ  ំណាចវបិសសទ ោលលចញចាកឈាន ម្ចនបីតិ្
ជា ងគឈាន លហើ ពិចារណាបីតិ្ លដ្ឋ ោរ ស់លៅ សូនយលៅ 
លធាើបីតិ្ប្ែលសរប  ត្តលដ្ឋ ឈានឱ្យជាអាររោណ៍ លឈាោ ោះថា ញា ំង
ចិត្តឱ្យរកីោ ខណៈល ើញលដ្ឋ វបិសសទ ។ 
 របបីសិកាថា អាតោ  ញនឹងត្រាល់ចិត្តឱ្យតំងមំ្ច ែកែលងហើរ
លចញ ែកែលងហើរចូល លដ្ឋ  ំណាចឈាន ម្ចនបឋរជានជាលែើរ 
ោលលចញចាកឈានលហើ  ពិចារណាចិត្តប្ែលសរប  ត្តជារួ 
 ងគឈាន លដ្ឋ ោរ ស់លៅ សូនយលៅ ខណិកចិលត្តករគត ោរម្ចន
អាររោណ៍ប្ត្រួ ក្នចិត្ត ប្ែលតំងលៅរួ ជួរខណៈ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះ
ោរែឹងក្គ្ត្លកខណ៍កន ងខណៈក្នវបិសសទ ភិកខ ត្រាល់ចិត្តឱ្យតំងលៅ
លសោើកន ងអាររោណ៍ សូរបលីដ្ឋ  ំណាច ខណិកចិលត្តករគត ប្ែលលកើត្
លឡើងលទោះកដី លៅថា អាតោ  ញនឹងតំងចិត្តឱ្យម្ចំែកែលងហើរលចញ 
ែកែលងហើរចូល ។ 
 សិកាថា អាតោ  ញនឹងលដ្ឋោះចិត្តលចញ ែកែលងហើរលចញ 
ែកែលងហើរចូល លសចកដីថា ភិកខ លដ្ឋោះចិត្តចាកនីវរណៈោំង  លដ្ឋ 
បឋរជាន លដ្ឋោះចិត្តចាកវតិ្កាវចិារៈលដ្ឋ ទ្ តិ្ ជាន លដ្ឋោះចិត្តចាក
បីតិ្លដ្ឋ ត្តិ្ ជាន លដ្ឋោះចិត្តចាកស ខលដ្ឋ ចត្ ត្ថជាន ឬន័ 
រា៉ាងលទ្ៀត្ ចូលឈានលហើ  លចញចាកឈានលហើ  ពិចារណាចិត្ត
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ប្ែលសរប  ត្តលដ្ឋ ឈាន លដ្ឋ ោរ សល់ៅ សូនយលៅ កន ងខណៈ
ក្នវបិសសទ លដ្ឋោះចិត្តចាកនិចាសញ្ញា  លដ្ឋ  និចាា ន បសសទ លដ្ឋោះចិត្ត
ចាកស ខសញ្ញា  លដ្ឋ ទ្ ោខ ន បសសទ លដ្ឋោះចិត្តចាក ត្តសញ្ញា  លដ្ឋ 
 នតត ន បសសទ លដ្ឋោះចិត្តចាកននោិ លដ្ឋ និពាិោន បសសទ ចាកោរៈ 
លដ្ឋ វោិគន បសសទ ចាកសរ ទ្  លដ្ឋ និលោោន បសសទ ចាក
អាោន លសចកដីគ្បោន់ លដ្ឋ បែិនិសសគគ ន បសសទ ោំងលនោះលៅថា 
អាតោ  ញនឹងលដ្ឋោះចិត្ត ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ។ 
 របបីគ្ជាប ចត្ កាៈទី្ ៣ លនោះ ប្រតាស់លដ្ឋ  ចិតត ន បសសទ  
 កន ងអាទបានសសតិ្ ចត្ កាៈទី្ ៤ របបីសិកាថា អាតោ  ញនឹង
ជា នកពិចារណាល ើញថា រិនលទ្ៀង ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ។ 
 លសចកដីថា បញ្ា កខនធោំងលទោះ ម្ចនោរលកើត្លឡើងនិងោរសូនយ
លៅវញិ ោរប្ែលម្ចនលហើ គ្ត្ឡប់ជារិនម្ចនវញិក្នបញ្ា កខនធ ោររិន
តំងលៅតរអាោរលទោះ សូនយលៅរលត់្លៅគ្រប់ខណៈ ។ 
  និចាា ន បសសទ ោរពិចារណាល ើញថា រិនលទ្ៀងកន ងខនធ
ោំង   ម្ចនរូបកខនធជាលែើរ លដ្ឋ  ំណាចក្ន និចាត ភិកខ  នក
ពិចារណាល ើញយ៉ាងលទោះកន ងោរែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល 
លឈាោ ោះថា អាតោ  ញនឹងជា នកពិចារណាល ើញថា រិនលទ្ៀង ែក
ែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ។ 
 សិកាថា អាតោ  ញនឹងជា នកពិចារណាល ើញោរគ្បាសលៅ 
ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ។ 
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 វោិរ លឈាោ ោះថា ោរគ្បាសចាកម្ចន ២ យ៉ាងរ៊ឺ 
 ខ វោិរ រ៊ឺ ោរគ្បាសចាកលៅគ្រប់ខណៈក្នសង្កខ រោំង   
  ចានតវោិរ រ៊ឺ ោរគ្បាសចាកែ៏កំពូល បានែល់ គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 វបិសសទ និង ររគ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ន បសសទ ២ 
យ៉ាងលនោះ លឈាោ ោះថា វោិគន បសសទ ។ 
 ោលគ្ពោះលយគវចរ នកគ្បកបលដ្ឋ វោិគន បសសទោំង ២ 
យ៉ាងលទោះ ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល លឈាោ ោះថា របបីសិកាថា 
អាតោ  ញនឹងពិចារណាល ើញោរគ្បាសលៅ ែកែលងហើរលចញ ែក
ែលងហើរចូល សូរបីកន ងបទ្ថា និលោោន បសសី ពិចារណាល ើញោររលត់្ 
ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ក៏ែូចន័ រ នលនោះ ។ 
 របបីសិកាថា អាតោ  ញនឹងជា នកពិចារណាល ើញោរលោះ
បង់លចាល ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល កន ងបទ្ថា បែិនិសសគគ -
ន បសសទ បែិនិសសរគម្ចន ២ យ៉ាងរ៊ឺ 
 ១. បរចិាា របែិនិសសរគ រ៊ឺ លោះបង់នូវកិលលស គ្ពរោំងខនធ រ៊ឺ 
វបិាក និង ភិសង្កខ រ រ៊ឺ ករោ លដ្ឋ  ំណាច ត្ទ្ងគបបហាន ។ 
 ២. បកខនោនបែិនិសសរគ រ៊ឺ ោរសោ ោះលៅកន ងគ្ពោះនិព្វា ន ប្ែល
ផោ  គន ជារួ កិលលស លដ្ឋ ោរបលង្កអ នលៅក្នបញ្ញា  លដ្ឋ ល ើញ
លោសកន ងសងខត្ធរ៌ ។ 
 បែិនិសសរគ ម្ចន ២ រ៊ឺ លោះបង់នូវកិលលស គ្ពរោំងខនធ រ៊ឺ វបិាក 
និងករោលដ្ឋ  ំណាច សរ លចេទ្បបហាន និងសោ ោះលៅកន ងគ្ពោះនិព្វា ន ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 172 - 

 វបិសសទញាណ និង ររគញាណ ោំងពីរ លៅថា  ន បសសទ 
លគ្ព្វោះល ើញគ្ពោះនិព្វា នលគ្ោ ញាណរ ន  ៗម្ចនលគគ្ត្ភូញាណជាលែើរ 
ភិកខ  នកគ្បកបលដ្ឋ បែិនិសសគគ ន បសសទោំងពីរលទោះ ែកែលងហើរ
លចញ និងែកែលងហើរចូល លឈាោ ោះថា របបីសិកាថា អាតោ  ញនឹងជា
 នកពិចារណាល ើញោរលោះបង់ ែកែលងហើរលចញ ែកែលងហើរចូល ។ 
 ចត្ កាៈទី្ ៤ លនោះ ប្រតាស់លដ្ឋ វបិសសទស ទ្ធៗ ចំប្ណកកន ង ៣ 
ចត្ កាៈរ ន ប្រតាស់លដ្ឋ សរេៈ និងវបិសសទ ោ គន  ។ 
 

អានិសង្សរបសអ់ានាបានសសតិ្ 
 អាទបានសសតិ្ ម្ចនអានិសងសលគ្ចើន កន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា 
រួបរួរទ្ កែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ១. អាទបានសសតិ្ លនោះ ភិកខ របបីបំលពញលែើរបីោត់្នូវ 
 ក សលវតិ្កាៈ ម្ចនោរវតិ្កាៈជាលែើរ ។ 
 ២. អាទបានសសតិ្ ជារូលក្នោរលធាើវជិាា  និងវរិ ត្តិឱ្យបរបូិណ៌បាន  
 ៣. លធាើោរែឹងខយល់ែលងហើរលចញ ខយល់ែលងហើរចូលប្ែលជា
ចររិកៈ រ៊ឺ ខយល់ច ងលគ្ោ ប្ែលរលត់្ ។ 
 

ឆរមិ្កៈ ខយលព់្គាឆុង្ច្ព្កាយ មន ៣ យ៉ា ង្ 
 ១) ភវចររិក ច ងលគ្ោ លដ្ឋ  ំណាចក្នភព 
 ខយលែ់លងហើរោំង   រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោរភព រិនគ្បគ្ពឹត្ត 
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លៅកន ងរូបភពនិង រូបភពលទ្ ខយលោ់ំងលនោះលទ្ើបលឈាោ ោះថា ភវចររិក   ។ 
 ២) ឈានចររិក ខយល់ច ងលគ្ោ លដ្ឋ  ំណាចក្នឈាន  
 ខយលែ់លងហើរលចញ ខយល់ែលងហើរចូល រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
ឈានខាងលែើរបាន រិនគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងឈានទី្ ៤ ឬឈានទី្ ៥ 
(តរចត្ កាន័  ឬបញ្ា កាន័ ) លឈាោ ោះថា ឈានចររិក ។ 
 ៣) ច តិ្ចររិក ខយល់ែលងហើរប្ែលលកើត្គ្ពរជារួ ចិត្តខណៈទី្ 
១៦ រ នច តិ្ចិត្ត លហើ រលត់្គ្ពរជារួ ច តិ្ចិត្តោំងលនោះ លឈាោ ោះថា 
ច តិ្ចររិក ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្  នកចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នណារួ  រហូត្បានសលគ្រច
ជាគ្ពោះ រហនតខីណាស្សព រប្រងកំណត់្ែឹងោលលវោក្នអា  ប្ែល
នឹងបរនិិព្វា នបានខាោះ រិនបានខាោះ រិនពិត្គ្បាកែ ប្ត្សគ្ម្ចប់ នកចលគ្រើន
អាទបានសសតិ្ ម្ចនវត្ថ  ១៦ លនោះលហើ  បានសលគ្រចជាគ្ពោះ រហនត 
រប្រងកំណត់្ែឹងោលក្នអា   នឹងបរនិិព្វា នបានោងំ ស់ ។ 
 ភិកខ  នកចលគ្រើនអាទបានសសតិ្ បានសលគ្រចគ្ពោះ រហនត រប្រង
ែឹងថា ឥឡវូលនោះអា  សង្កខ ររបស់អាតោ  ញនឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅបានគ្តឹ្រ
លនោះរិនលលើសលនោះលៅ ែូលចនោះលហើ  ក៏លធាើកិចាជគ្រោះោងោ  និងោរ
លសាៀកែណដ ប់ជាលែើរ តរធរោតរបស់ខាួន ោលលរៀបរ លហើ ក៏បិទ្
ប្ភនករលត់្លៅ ែូចគ្ពោះតិ្សសលេរៈ វត្តលោែបពាត្វហិារ គ្ពោះរហាតិ្សស
លេរៈ វត្តរហាករញ្ា ិ វហិារ និងគ្ពោះលេរៈពីរទក់បងបអូនវត្តចិត្តល-
បពាត្វហិារ ែូលចាន ោះ ។ 
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អបបម្ញ្ញា កម្មដ្ឋា ន និង្ផលូវបែិបត្តិ 
  បបរញ្ញា  សលំៅែល់ ធរ៌ប្ែលផា លៅកន ងសត្ាោំង  
រកគ្បម្ចណរិនបាន រ៊ឺ រិនម្ចនកំណត់្ លឈាោ ោះថា  បបរញ្ញា  ម្ចន
វចនត្ថៈថា  បបម្ចលណស  សលត្តស  ភវតិ្ =  បបរញ្ញា  
 ធរ៌ប្ែលផា លៅកន ងសត្ាោំង  រកគ្បម្ចណរិនបាន 
លដ្ឋ រិនម្ចនកំណត់្ ែូលចាន ោះធរ៌លទោះ លឈាោ ោះថា  បបរញ្ញា  ។ 
  បបរញ្ញា ធរ៌ម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ លរតត  ករ ណា រ ទិ្ត ឧលបោខ   
 នកចលគ្រើន បបរញ្ញា  ៤ យ៉ាង ណារួ នឹងគ្តូ្វម្ចនោរផា លរតត  
ករ ណា រ ទិ្ត និង ឧលបោខ  ទូ្លៅកន ងសត្ាោំង  លដ្ឋ រិនម្ចន
កំណត់្ លទ្ើបលៅថា ជាោរចលគ្រើន  បបរញ្ញា  និងជាលហត្ ឱ្យបាន 
រូបជាន ។ 
 ប្ត្លបើោរផា លរតត  ករ ណា រ ទិ្ត ឧលបោខ លទោះ កំណត់្
ប រគល ឬកំណត់្សាថ នទី្ រិនចាត់្ថាជាោរចលគ្រើន បបរញ្ញា ករោដ្ឋា ន 
និងរិនលធាើឱ្យបានរូបជានលទ្ ប្ត្ជាក សលប្ែលឱ្យទ្ទួ្លផល
កន ងោរស រតិ្ភូរិតរសររួរ ។ 
 

អបបម្ញ្ញា  ច្ឈាម ះថា ព្រហមវិហារ 
  នកចលគ្រើន បបរញ្ញា ណារួ រប្រងម្ចនចិត្តែូចគ្ពហោ ម្ចន
វចនត្ថៈថា គ្ពហាោ នំ វហិាលោតិ្ = គ្ពហោវហិាលោ 
  នកចលគ្រើន បបរញ្ញា ណារួ  រប្រងម្ចនចិត្តែូចគ្ពហោ ែូលចាន ោះ 
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 ោរបែិបត្តិ បបរញ្ញា  ៤ លឈាោ ោះថា គ្ពហោវហិារ ។ 
 ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្ គ្ពហោ ប្គ្បថា ែ៏គ្បលសើរ វហិារ ប្គ្បថា ោរលៅ 
គ្ពហោវហិារ ប្គ្បថា ោរលៅែ៏គ្បលសើរ ម្ចនវចនត្ថៈថា វហិរនតិ ឯលត្ហីតិ្ = 
វហិាោ  ប្គ្បថា សបប រសរប្រងលៅែ៏គ្បលសើរ លដ្ឋ  បបរញ្ញា  ៤ ែូលចាន ោះ 
 បបរញ្ញា  ៤ ប្ែលជាលគ្រឿងឱ្យសបប រស ចូលែល់ោរលៅែ៏គ្បលសើរ 
លឈាោ ោះថា វហិារ ។ 
 គ្ពហាោ នំ (លសដ្ឋា នំ) វហិាលោ (លសែាភូលត) តិ្ = គ្ពហោវហិាលោ  
 ោរលៅែ៏គ្បលសើរ លដ្ឋ  បបរញ្ញា  ៤ ណារួ របស់ប រគល
ែ៏គ្បលសើរ លឈាោ ោះថា គ្ពហោវហិារ ។ 
 

ច្ម្ោត កម្មដ្ឋា ន 
 ោរចលគ្រើនលរតត  គ្តូ្វអាស្ស ័បិ រទបសត្ាបញ្ាត្តិជាអាររោណ៍ 
ែូចវចនត្ថៈថា លរជាតិ្ សិនិ ហតី្តិ្ = លរតត   
 ធរោជាតិ្ណា ប្ែលលពញចិត្តរកីោ ែល់សត្ាោំង   
ធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា លរតត   ងគធរ៌បានែល់  លោសលចត្សិក ។ 
  លោសលចត្សិក ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាបិ រទបសត្ាបញ្ាត្តិ
ប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបនឹងជាលរតត  លបើ លោសលចត្សិកប្ែលម្ចនអាររោណ៍ែក្ទ្  
ែូចជាខណៈសូគ្ត្ធរ៌ថាា  បងគំគ្ពោះ ឬសាដ ប់ធរ៌ ខណៈលទោះរិនបាន
ម្ចនអាររោណ៍ជាបិ រទបសត្ាបញ្ាត្តិ ក៏រិនលៅថា លរតត  ។ 
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 ោរសរាឹងលោស នកែក្ទ្លដ្ឋ លោសៈ ខណៈលទោះរប្រងម្ចន
ប្ត្លសចកដីលគ្ោធ ោរសអប់ ចិត្តរិនសបា រកីោ  ប្ត្លបើខណៈណា
សរាឹងលរើល នកែក្ទ្លដ្ឋ លរតត  ខណៈលទោះចិត្តក៏ម្ចនប្ត្លសចកដី
ស្ស ញ់រកីោ  ។ 
 

ការព្សឡាញរ់កីរាយរបសច់្ម្ោត  មន ២ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. លរតត  លោស ជាលសចកដីស្ស ញ់គ្បាថាន លអ រិនម្ចនោរ
គ្បោន់ថា ជាម្ចត បិត ញាតិ្ បងបអូន រិត្តភ័កតិណារួ  សូរបីគ្តូ្វប្បក
គន ក៏រិនម្ចនលសចកដីលៅដ គ្កហា ចិត្ត លទ្ើបម្ចនសភាពជាលរតត ពិត្ ។ 
 ២. ត្ណាហ លបរ ជាលរតត ប្ែលោ លដ្ឋ លសចកដីស្ស ញ ់
គ្បាថាន លអ លដ្ឋ គ្បោន់ថា ជាម្ចត បិត សាា រី ភរយិ ញាតិបងបអូន
មិ្តតន័កតិ ភ្ដល្ម្ងនកា ចងព័ទា ភ្ប គ្នែ មិ្នាន ជាកា ស្សឡាញ់
យា ង  ីោយ ចងព័ទាទុ កដ្ឋយអំ្ចត ហ្ កបម្ៈ អងគធម៌្ានដល់្ 
កលានលចត្សិ  ក ម្ េះថា ជាកម្តាត ផ្លរ ។ 
 ត ហ្ កបម្ៈ ភ្ដល្ជាកម្តាត ផ្លរកនេះ  ៏កៅម្ងនប្របកយាជន៍ ជា
បចច័យឱ្យកម្តាត អកទ្ធសៈក ើតក ើងានអយ លហើ កម្តាត អកទ្ធសៈ
ភ្ដល្ក ើតពីត ហ្ កបម្ៈជាមូ្ល្កនេះ  ែុងវសិុទ្ធិម្គគអដា ថាសភ្ម្ាង
អានិសងេថា  
 លរលគរួ ឈរឱ្យកូនលៅ ទ គ្ព្វនម្ចន ក់រិត្នឹងសម្ចា ប់ 
លទ្ើបចាប់លបំ្ពងពួ ត្គ្រង់លៅោន់លរលគលទោះ ប្ត្លបំ្ពងក៏រិនបាន
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លធាើ នតោ ែល់លរលគលទោះលឡើ  គ្ត្ឡប់ជាោា ក់ច ោះែូចសាឹកលតន ត្
គ្ជុោះពីលែើរែូលចាន ោះ ។ 
 ចំប្ណក នកគ្បាថាន  បបទឈាន លបើចិត្តលៅគ្បកបលដ្ឋ 
ត្ណាហ លបរៈលហើ  រហរគត្ធរ៌ក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លគ្ព្វោះត្ណាហ លបរៈ
លនោះជំោស់សម្ចធិ និងសតិ្សរបជញ្ាៈ កន ងោរចលគ្រើនវបិសសទ-
ករោដ្ឋា ន ត្ណាហ លបរៈរប្រងជាឧបសរគោោំងែល់ររគ ផល និព្វា ន 
ែូចជាគ្ពោះឆ្ននលត្ថរប្ែលគ្បោន់ខាួនថា ខាួនជា នកទំគ្ពោះព ទ្ធ ងគ
លសដចលចញសាង ភិលនស្ត្សារណ៍ លទ្ើបរិនអាចសលគ្រចររគ ផល 
និព្វា នបាន ោលគ្ពោះព ទ្ធ ងគលសដចរលំត់្ខនធបរនិិព្វា នលៅលហើ  
គ្ពោះឆ្ននលត្ថរ លទ្ើបបានសលគ្រច ។ 
 

ច្ទាសរបសច់្ទាសៈ និង្អានិសង្សរបសខ់នត ី
  នកគ្បាថាន ចលគ្រើនលរតត គ្ពហោវហិារ រ នែំបូងគ្តូ្វោត់្បលិលព្វធ
តូ្ចធំ លែើរបីោន់ កករោដ្ឋា ន លធាើភត្តកិចាលហើ  ងគ  ឱ្យសបា  
កន ងអាសនៈប្ែលចាត់្ប្ចងទ្ កយ៉ាងលអកន ងទី្សាៃ ត់្ ។ 
 ែំបូងរបបីពិចារណាឱ្យល ើញលោសរបសល់ោសៈ និងអានិសងស
របស់ខនតីរ ន លគ្ព្វោះលោសៈនឹងរបបលីោះបាន លហើ ខនតីរបបីសលគ្រច
បានលដ្ឋ ភាវទ  នកណាៗ រិនអាចនឹងលោះលោសប្ែលខាួនលរើល
រិនល ើញ ឬរិនអាចបានអានិសងសប្ែលខាួនរិនគ្ជាបសូរបីប្ត្បនតិច
បនតួច ។ 
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 លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ គ្ពោះលយគវចររបបីល ើញលោសរបស់លោសៈ 
តរផាូវគ្ពោះសគូ្ត្ោំង   ែូចជាសូគ្ត្ប្ែលសប្រដងថា ម្ចន លអាវ លសា 
ប រគល នកលកើត្លោសៈលហើ  ប្ែលលោសៈគ្របសងាត់្លហើ  ម្ចនចិត្ត
ប្ែលលោសៈគ្បោន់ទ្ កលហើ  លររប្រងសម្ចា ប់សត្ាខាោះ ែូលចនោះជាលែើរ 
និងោរសម្ចា ប់សត្ាលនោះ រប្រងទំលៅោន់ បា  វនិិបាត្ នរក ។ 
 រប្រងសប្រដងឱ្យល ើញថា លោសៈលនោះឯងជា នកទំលៅោន់នរក
បាន រិនប្រន ាីែក្ទ្លឡើ  ។ 
 របបីគ្ជាបអានិសងសរបស់ខនតី តរផាូវគ្ពោះបាលីថា  
 ខនតិ បររំ ត្លបា តិ្តិ្ោខ  និព្វា នំ បររំ វទ្នតិ ព ោធ  ខនតី រ៊ឺ លសចកដី
 ត់្ធន់ចំលព្វោះលោសៈជាត្បៈែ៏គ្បលសើរ ែូចនិព្វា នប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ
ជាម្ចា ស់ោំង  គ្តស់ថា ជាធរ៌ប្ែលគ្បលសើរក្គ្កប្លង ។ 
 ខនតិពលំ ពោនីកំ ត្រហំ គ្ពូរិ គ្ព្វហោណំ ត្ថារត្លៅ 
ប រគលលទោះ  នកម្ចនខនតីជាកម្ចា ំង ម្ចនកម្ចា ំង រ៊ឺ ខនតីជាកងទ័្ពថា 
ជាគ្ព្វហោណ៍ (បណាិ ត្) ។ 
 

បុគគលប្ែលជាច្ទាសែលច់្ម្ោត ភាវនា ៦ រួក 
 ១. ប រគលប្ែលផា លរតត រ នរិនបាន ៤ ពួក រ៊ឺ 
 ១/  បបិ ប រគល = ប រគលប្ែលរិនជាទី្ស្ស ញ់ ។ 
 ២/  តិ្បិ ប រគល = ប រគលប្ែលជាទី្ស្ស ញ់ខាា ំង ។ 
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 ៣/ រជឈត្តប រគល = ប រគលប្ែលរិនស្ស ញ់ រិនសអប់ ជា
កណាដ លៗ ។ 
 ៤/ លវរបី រគល = ប រគលប្ែលជាសគ្តូ្វ ។ 

 ២. ប រគលប្ែលផា លរតត លដ្ឋ ចំលព្វោះរិនបាន ម្ចន ១ ពួក 
បានែល់  

លិងគវសិភារប រគល = ប រគលប្ែលជាលភទ្ផោ  គន  ។ 

 ៣. ប រគលប្ែលផា លរតត រិនបានម្ចន ១ ពួក បានែល់  
 ោលងាត្ប រគល = ប រគលប្ែលសាា ប់លៅលហើ  ។ 
 ប រគលប្ែលផា លរតត រ នរិនបាន លគ្ព្វោះម្ចនប្ត្នឹងឱ្យលោស 
ែូចជា បបិ ប រគល លបើផា ែល់ក៏នឹងបានទ្ទួ្លោររិនសបា 
ចិត្ត លគ្ព្វោះរិនជាទី្ស្ស ញ់ ។ 
 លបើផា ែល់  តិ្បិ ប រគលរ ន លបើលរម្ចនលសចកដីទ្ កខលំបាក
គ្តឹ្រប្ត្បនតិចបនតួច  ខាួនក៏នឹងលៅដ គ្កហា ចិត្ត  ត់្ធន់រិនបានលគ្ព្វោះ
ស្ស ញ់ខាា ំង ។ 
 លបើផា ែល់ រជឈត្តប រគលរ ន ប រគលលទោះលៅរិនោន់ែឹង
ថាម្ចនរ ណធរ៌ ាីប្ែលនឹងលធាើឱ្យលគរពស្ស ញ់ ចិត្តក៏រិនសបា 
លធាើឱ្យលរតត លកើត្រិនបាន ។ 
 លបើផា ែល់ លវរបី រគលរ ន ក៏នឹងម្ចនប្ត្ោររិនលពញចិត្ត 
លកើត្លោសៈ លគ្ព្វោះជាសគ្តូ្វនឹងគន  លរតត ក៏នឹងលកើត្លឡើងរិនបាន ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 180 - 

 ប រគលប្ែលជាលភទ្ផោ  គន  ផា ចំលព្វោះរិនបានលគ្ព្វោះនឹងលធាើ
ឱ្យោរៈលកើត្លឡើង ។ 
 ចំប្ណកប រគលប្ែលសាា ប់លៅលហើ  ផា លរតត រិនបានលឡើ  
លគ្ព្វោះលរតត រិនម្ចន និងឧបចារសម្ចធិ  បបទសម្ចធិ លកើត្រិនបាន ។ 
 

បុគគលប្ែលព្ត្ូវផាយច្ម្ោត មុ្ន 
 ោរផា លរតត ប្ែលនឹងឱ្យបាន បបទឈានលទោះ គ្តូ្វផា 
ឱ្យែល់ខាួនឯងរ ន លែើរបីគ្បលយជន៍បានជាសកខីភាពែល់ោរផា 
លៅោន់ប រគលែក្ទ្ៗ បាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះោរស្ស ញ់ ាីរួ លសោើ
នឹងោរស្ស ញ់ខាួនឯងរិនម្ចន ។ 
  ោលលធាើោរផា លរតត ែល់ខាួនរ នលរឿ ៗ លហើ  លសចកដី
គ្បាថាន ស ខ ខាា ចទ្ កខ ចង់បានអា  ប្វង ឬរិនចង់សាា ប់ ប្ែលម្ចន
លៅគ្បចំាចិត្តលទោះរប្រងលកើត្លឡើងជាពិលសស លហើ ក៏នឹកលគ្បៀបលធៀប
លៅកន ងសត្ាោំង  ថា ស ទ្ធប្ត្ម្ចនលសចកដីគ្បាថាន ែូចគន នឹងខាួន
គ្រប់គ្បោរ យ៉ាងលនោះជាលហត្ សំខាន់ប្ែលនឹងជួ ឱ្យលរតត ចិត្តលកើត្
លឡើងបានង្ក  និងតំងលៅយ៉ាងម្ចំោំរហូត្ែល់ឧបចារសម្ចធិ 
និង បបទសម្ចធិលកើត្លឡើង ។ 
 

ែូឆមនព្រះបាលសីប្ម្ដង្ថា 
  សព្វា  ទិ្សា  ន បររិរោ លចត្សា  
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 លនវជឈគ បិ ត្ររត្តទ កាចិ 
 ឯវ ំបិលយ ប េ   តត  បលរសំ 
 ត្សាោ  ន ហឹលស បរ ំ ត្តោលម្ចតិ្ ។ 
 ប រគល ម្ចនចិត្តរពឹំងរិត្សពាទិ្ស រប្រងរករិនល ើញនូវប រគល
ជាទី្ស្ស ញ់ជាងខាួនកន ងទី្ណារួ លទ្ ខាួនលទ្ើបជាទី្ស្ស ញ់លគ្ចើន
ជាងប រគលែក្ទ្យ៉ាងលទោះឯង លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ ប រគលប្ែលស្ស ញ់
ខាួន រិនរបបីលបៀត្លបៀនប រគលែក្ទ្លឡើ  ។  

                                                             (បិែក ២៩ ទំ្ព័រ ២០៧) 

 
វិធីផាយច្ម្ោត ែលខ់លួន និង្អនកែនទ 
ោរផា លរតត ឱ្យែល់ខាួនម្ចន ៤ គ្បោរ 

 ១.  ហំ  លវលោ លហារិ សូរឱ្យខ្ ំជា នករិនម្ចនសគ្តូ្វខាង
កន ងនឹងខាងលគ្ៅ  
 ២.  ហំ  ពាបលជាា  លហារិ សូរឱ្យខ្ ំជា នករិនម្ចនលសចកដី
ពាបាទ្ ទ្ កខគ្ពួ   
 ៣.  ហំ  នីលឃ្ល លហារិ សូរឱ្យខ្ ំជា នករិនម្ចនោរ
លំបាកោ  លំបាកចិត្ត 
 ៤.  ហំ ស ខី  តត នំ បរហិោរិ សរូឱ្យខ្ ំជា នកម្ចនលសចកដី
ស ខោ  ស ខចិត្ត រកាខាួនច ោះ ។ 
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ការផាយច្ម្ោត ឱយែលម់្នុសសែនទ ៤ ព្បការ (រន សសម្ចន ក់) 
 ១.  លវលោ លហាត្  សូរក ំម្ចនសគ្តូ្វខាងកន ងនឹងខាងលគ្ៅ 
 ២.  ពាបលជាា  លហាត្  សូរក ំម្ចនោរពាបាទ្ គ្ពួ ចិត្តណា ៗ  
 ៣.  នីលឃ្ល លហាត្  សូរក ំម្ចនោរលំបាកោ  លំបាកចិត្ត 
 ៤. ស ខី  តត នំ បរហិរត្  សូរម្ចនលសចកដីស ខោ  ស ខចិត្ត 
រហូត្ ស់ោល ូរ ។ 
 

ការផាយច្ម្ោត ឲ្យែលម់្នុសសែនទោងំ្រី ២ នាក់ 
ច្ ើង្ច្ៅ ៤ ព្បការ 

 ១.  លវោ លហានត  ចូរក ំម្ចនសគ្តូ្វខាងកន ងនឹងខាងលគ្ៅ 
 ២.  ពាបលជាា  លហានត  ចូរក ំម្ចនោរពាបាទ្ គ្ពួ ចិត្តណាៗ 
 ៣.  នីលឃ្ល លហានត  ចូរក ំម្ចនោរលំបាកោ  លំបាកចិត្ត 
 ៤. ស ខី  តត នំ បរហិរនត  ចូរម្ចនលសចកដីស ខោ  ស ខចិត្ត 
រកាខាួនច ោះ ។ 
 

ការផាយច្ម្ោត ច្ៅោម្លដំ្ឋប់បុគគល 
 ប រគលប្ែលល ើងសាគ ល់ ឬរួរោរង្ករជារួ គន កដី ោំងលនោះ 
អាចប្ចកប រគលបាន ៤ ពួក រ៊ឺ 
 ១.បិ ប រគល បុគគល្ភ្ដល្ជាទីស្សឡាញ់ 

២.  តិ្បិ ប រគល ប រគលប្ែលជាទី្ស្ស ញ់ក្គ្កប្លង 
 ៣. រជឈត្តប រគល ប រគលប្ែលរិនស្ស ញ់រិនសអប់ 
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 ៤. លវរបី រគល ប រគលប្ែលជាសគ្តូ្វនឹងគន  ។ 
 កន ងប រគល ៤ ពួកលនោះ គ្តូ្វផា ឱ្យបិ ប រគលរ ន បទោ ប់លៅ
ក៏ផា ឱ្យ តិ្បិ ប រគល ត្លៅជារជឈត្តប រគល ចំប្ណកលវរបី រគល
គ្តូ្វ កទ្ កផា ខាងលគ្ោ  លគ្ព្វោះខណៈផា លៅកន ងលវរបី រគល
លទោះលោសៈរប្រងនឹងលកើត្បានង្ក  លរតត រិនសូវម្ចនឱ្ោសលកើត្
បាន ។ 
  នកបែិបត្តិគ្តូ្វរកផាូវ ប់រចិំត្តឱ្យបានលអ លដ្ឋ រិត្ថា ោរប្ែល
លៅោន់ បា ភូរិលទោះ រិនប្រនលៅលដ្ឋ  ំណាចលវរបី រគល ប្ត្លៅ
លដ្ឋ  ំណាចលោសៈ របស់ល ើងខាួនឯង ។ 
 ែូលចាន ោះ ោលោវរកសគ្តូ្វប្ែលពិត្គ្បាកែលហើ  បានែល ់
លោសៈរបស់ខាួនលនោះឯង រិនប្រនលវរបី រគល លហើ រលឹកែល់
អានិសងសប្ែលលកើត្ពីខនតី លរតត  លោសៈ ប្ែលសបប រសបានសនសំ
ទ្ កជាសកខីភាព លហើ លធាើោរផា លរតត ត្លៅ លបើលៅរិនោន់បាត់្
លសចកដីលគ្ោធគ្តូ្វពិចារណាតរ នរត្រគិ សូគ្ត្ ប្ែលគ្ពោះព ទ្ធ ងគ
សប្រដងថា 
 ន លសា ភិកខលវ សលតត  ស លភរូលបា លយ ន ម្ចត ភូត្ប លព្វា  
លយ ន បិត ភូត្ប លព្វា  លយ ន ភាត ភូត្ប លព្វា  លយ ន ភរិនី 
ភូត្ប លព្វា  លយ ន ប លតត  ភូត្ប លព្វា  លយ ន ធីត ភូត្ប លព្វា  ។ 
 ម្ចន លភិកខ ោំង   សត្ាណារិនោា ប់លកើត្ជាម្ចត រិនោា ប់
លកើត្ជាបិត រិនោា ប់លកើត្ជាបងបអូនគ្បុស រិនោា ប់លកើត្ជាបងបអូនស្សី 
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រិនោា ប់លកើត្ជាកូនគ្បុស រិនោា ប់លកើត្ជាកូនស្សី សត្ាលទោះលររិន
ង្ក រកបាន ។ (បិែក ៣២ ទំ្ព័រ ១០១) 
 ែូលចាន ោះ លវវបី រគលលនោះ ក៏ោា ប់ោក់ទ្ងគន ជារួ ល ើងរកលហើ  
ពីជាតិ្រ នខាោះ រិនរួរល ើងលៅគ្បោន់លោសលគ្ោធខឹង លហើ លធាើោរ
ផា លរតត ត្លៅ ។ 
 ោលបានពាយរពិចារណាតរវធីិលផសងៗ ប្ែលនឹងឱ្យ
លរតត លកើត្ែល់លវរបី រគល ប្ត្លរតត ក៏លកើត្រិនបាន ម្ចនប្ត្លោសៈ
ប្ែលជាសគ្តូ្វក្នោរប្ែលនឹងបានឈាន ែូលចនោះចូរឈប់ផា លៅ
កន ងលវរបី រគលលនោះ ដ្ឋក់ចិត្តជាអាររោណ លបោខ ែល់លវរបី រគល លដ្ឋ 
រិត្ថាប រគលលនោះរិនបានលៅកន ងលោកលនោះលឡើ  គ្ពរោំងោរែក
ខាួនលចញលៅឱ្យឆ្ងៃ   លហើ លធាើោរផា លរតត ត្លៅកន ងបិ ប រគល 
និងរជឈត្តប រគលទូ្លៅ រហតូ្ែល់លរតត លកើត្ែល់ប រគល ២ ពួក ទូ្លៅ
លសោើគន ជារួ ខាួន ។ 
 សគ្ម្ចប់  តិ្បិ ប រគលលទោះ សលរង្កគ ោះចូលលៅកន ងបិ ប រគល
លទោះឯង ។ 
 ោរប្ែលគ្តូ្វពាយរផា លរតត លៅកន ងលវរបី រគល ក៏លគ្ព្វោះ
បំណងនឹងឱ្យលរតត របស់ខាួនចូលែល់ សីរសលរភទ្ រ៊ឺ ទ្ម្ចា  ប្ែន
លខត្តរបស់លរតត  ឱ្យម្ចនោរលសោើភារគន កន ងប រគលគ្រប់ពួក សលគ្រចជា 
សរចិត្តត រ៊ឺ ម្ចនលរតត ចិត្តលសោើទូ្លៅ រិនម្ចនឧបសរគោោងំលធាើឱ្យបាន
ឈានរហស័ និងតំងម្ចំរិនសាបសូនយ ។ 
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ច្ម្ោត ប្ែលជាសមី្សច្ម្ភទ 
  នកចលគ្រើនលរតត  ខណៈផា លរតត ឱ្យខាួនឯង បិ ប រគល 
រជឈត្តប រគល និងលវរបី រគល ោំង ៤ ពួកលនោះ ម្ចនលចាររួ ពួកចូលរក
រំោរថា ល ើងគ្តូ្វោររន សសម្ចន ក់កន ង ៤ ទក់លនោះ លោកនឹងឱ្យ
ល ើងចាប់ នកណា លយរី នកចលគ្រើនលរតត ក៏សួរលចារថា លោកគ្តូ្វ
ោររន សសលៅលធាើ ាី? លចារលឆ្ាើ ថា នឹង កលៅសម្ចា ប់លែើរបីបួង
សួងបូជា ញ្ា ។ 
 ោលគ្ពោះលយរីគ្ជាបលសចកដីលនោះលហើ  លបើម្ចនចិត្តរិត្លំល ៀង
ឱ្យលចារចាប់រន សសប្ែលជាសគ្តូ្វ ឬរន សសប្ែលរិនស្ស ញ់រិន
សអប់ ឬរន សសប្ែលខាួនស្ស ញម់្ចន ក់ែូលចនោះលហើ  រិនលៅថា 
សលគ្រចកន ង សីរសលរភទ្ សូរបីទី្បំផ ត្នឹងម្ចនចិត្តរិត្ឱ្យរន សសោំង 
៣ ផ ត្ នតោ  ខាួនឯងរប្រងទ្ទួ្លលគ្គោះករោជំនួសកដី ក៏លៅប្ត្ចាត់្ទ្ ក
ថាលៅរិនោន់សលគ្រច សីរសលរភទ្ លទោះឯង លគ្ព្វោះលរតត លទោះលៅម្ចន
គ្ពំប្ែនរិនលសោើភារគន  ។ 
 ោលគ្ពោះលយរីម្ចនចិត្តលសោើភារគន ទូ្លៅកន ងរវងរន សសោំង 
៣ និងខាួនឯង លោករិនល ើញនរណាម្ចន ក់កន ងរវង ៤ ទក់លទោះ 
នឹងរួរឱ្យែល់ពួកលចារ លគ្ព្វោះលោកម្ចនចិត្តលសោើភារគន  លទ្ើបលព្វល
បានថា សលគ្រចកន ង សីរសលរភទ្ ។ 
 ោរផា លរតត តរប្ែលលព្វលលហើ លនោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅជា
រួ ប រគលប្ែលចូលរកោក់ទ្ងជារួ ចិត្តរបស់ខាួនលដ្ឋ គ្ត្ង់ 
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លធាើឱ្យលរតត លកើត្លឡើងលដ្ឋ ង្ក  ប្ត្លោោះបីែូលចាន ោះក៏លៅជាោរលំបាក
សគ្ម្ចប់ នកចលគ្រើនលរតត លនោះ លគ្ព្វោះវធីិផា លរតត លនោះរិនប្រនប្បប
បរកិរោទ្លនោញចាំ ប្ត្នឹងគ្តូ្វរលឹកែលល់ដ្ឋ ចិត្តរបស់ខាួន លហើ លទ្ើប
លធាើោរផា លៅ ។ 
 ែូលចាន ោះ ចិត្តរបស់ នកលរតត នឹងគ្តូ្វគ្បកបលដ្ឋ  សោធ  វរី ិៈ 
សតិ្ សម្ចធិ បញ្ញា  យ៉ាងម្ចំោំលទ្ើបអាចផា តរលគលោរណ៍
លនោះបាន យ៉ាងណាកដី នកប្ែលចលគ្រើនលរតត នឹងគ្តូ្វលធាើោរផា 
តរលគលលនោះរ ន រហូត្បានសលគ្រច សីរសលរភទ្ ោលសលគ្រច 
សីរសលរភទ្ លហើ  ក៏ពាយរចលគ្រើនលរតត ភាវទត្លៅ តរប្បប
បរកិរោលដ្ឋ ចំលព្វោះប រគល និងរិនចំលព្វោះប រគល ។ 
 បរកិរោទ្លនោញឱ្យចំាផា លរតត ទូ្លៅ លដ្ឋ អាោរក្នលរតត  
៤ យ៉ាងប្ែលផា ែល់ប រគលែក្ទ្តំងពី ២ ទក់លឡើងលៅ ម្ចន 
 លវោ លហានត  ជាលែើរ ។ 
 លព្វលលដ្ឋ ប រគលប្ែលបានទ្ទួ្លោរផា ម្ចន ១២ ពួក 
ប្ចកជា ២ គ្បលភទ្ 
 ១.  លទធិសប រគល សំលៅែល់ ប រគលទូ្លៅរិនចំលព្វោះ ៥ 
ពួក បានែល់  
 ១/ សលពា សតត  = សត្ាោំង   
 ២/ សលពា បាណា = សត្ាប្ែលម្ចនជីវតិ្ោំង   
 ៣/ សលពា ភូត = សត្ាប្ែលគ្បាកែចាស់ោំង   
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 ៤/ សលពា ប រគោ = ប រគលោំង   
 ៥/ សលពា  ត្តភាវបរយិបទន  = សត្ាប្ែលម្ចន ត្តភាព
ោងំ   ។ 
 ២. ឱ្ធិសប រគល សំលៅែល់ ប រគលប្ែលលចាោះចំលព្វោះម្ចន ៧ 
ពួក បានែល់ 
 ១/ សព្វា  ឥត្ថិយ = ស្ត្សតីោំង   
 ២/ សលពា ប រសិា = ប រសោំង   
 ៣/ សលពា  រយិ = គ្ពោះ រ ិោំង   
 ៤/ សលពា  នរយិ = ប េ ជានោំង   
 ៥/ សលពា លទ្វ = លទ្វតោំង   
 ៦/ សលពា រន សា = រន សសោំង   
 ៧/ សលពា វនិិបាតិ្ោ = វនិិបាតិ្កោំង   ។ 
 
ច្ព្វលច្ដ្ឋយទិសប្ែលនឹង្ច្ធវើការផាយច្ៅ មន ១០ ទិស 

 ១. ប រត្ថិម្ច  ទិ្សា  = ទិ្សខាងលកើត្ 
 ២. បចេិម្ច  ទិ្សា  = ទិ្សខាងលចិ 
 ៣. ឧត្តោ  ទិ្សា  = ទិ្សខាងលជើង 
 ៤. ទ្កខិណា  ទិ្សា  = ទិ្សខាងត្បូង 
 ៥. ប រត្ថិម្ច   ន ទិ្សា  = ទិ្សអាលរន ៍ 
 ៦. បចេិម្ច   ន ទិ្សា  = ទិ្សព្វ ័ពយ 
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 ៧. ឧត្តោ   ន ទិ្សា  = ទិ្សឦសាន 
 ៨. ទ្កខិណា   ន ទិ្សា  = ទិ្សនិរតី្ 
 ៩. លហែាិម្ច  ទិ្សា  = ទិ្សខាងលគ្ោរ 
 ១០. ឧបរមិ្ច  ទិ្សា  = ទិ្សខាងលលើ ។ 

 
ការផាយច្ដ្ឋយទិសទាងំ្ ១០ 

 ប រត្ថិម្ច  ទិ្សា  សលពា សតត  ។ល។ សលពា វនិិបាតិ្ោ 
 លវោ លហានត  ប្គ្បថា សត្ាោំង   ។ល។ វនិិបាតិ្កៈោំង   
ប្ែលលៅទិ្សខាងលកើត្ ចូរក ំឱ្យម្ចនលពៀរ ក ំម្ចនពាបាទ្ ក ំឱ្យម្ចនទ្ កខ 
ម្ចនប្ត្លសចកដីស ខ ចូររកាខាួនច ោះ ទិ្សែ៏លសស ៩ លទ្ៀត្ ក៏លធាើោរ
ផា លៅកន ងទំ្នងែូចគន លនោះ ។ 
 

និមិ្ត្តភាវនាកនងុ្ការឆច្ព្ម្ើនច្ម្ោត  
 បរកិរោនិរិត្ត ោប់តំងពីលផដើរផា លរតត ឱ្យខាួនឯងជាលែើរ 
រហូត្ែល់លវរបី រគល ។ 
 ឧរគហនិរិត្ត តំងពីលរតត ចិត្តលកើត្លឡើងទូ្លៅកន ងប រគលោំង 
៤ ពួក ប្ត្លៅរិនោន់ែល់ថាន ក់ សីរសលរភទ្ ។ 
 បែិភារនិរិត្ត ោលសលគ្រចសីរសលរភទ្លហើ  ។ 
 កន ងនិរិត្តោំង ៣ យ៉ាងលនោះ ឧរគហនិរិត្ត និង បែិភារនិរិត្ត 
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  រ លគ្ព្វោះជាករោដ្ឋា នប្ែលលគ្បើចិត្តប្ត្រា៉ាង រិន
បានអាស្ស ័ោរល ើញ ោរប៉ាោះខោប់ ខណៈចលគ្រើនករោដ្ឋា នលទោះលទ្ ។ 
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 ែូលចាន ោះ ឧរគហនិរិត្ត និងបែិភារនិរិត្ត លទ្ើបរិនម្ចនលដ្ឋ គ្ត្ង់ ។ 
 សគ្ម្ចប់ភាវទ ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
 បរកិរោភាវទ កន ងខណៈប្ែលបរកិរោលដ្ឋ ចិត្តថា  លវលោ 
លហារិ ឬ  លវលោ លហាត្  ឬ  លវោ លហានត  គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង  ត្តប រគល 
បិ ប រគល រជឈត្តប រគល និង លវរបី រគលលទោះ លៅថា បរកិរោភាវទ ។ 
 ឧបចារភាវទ ជាខណៈប្ែលកំព ងផា លរតត  រវងប្ែល
បានឧរគហនិរិត្ត និងបែិភារនិរិត្ត ។ 
  បបទភាវទ ោលរូបជានចិត្តលកើត្ លៅថា  បបទភាវទ ។ 
 

អានិសង្សរបសច់្ម្ោត  ១១ យ៉ា ង្ 
 ១. ស ខំ ស បតិ្ = រ៊ឺ ប រគលលទោះលែកលក់ជាស ខ  
 ២. ស ខំ បែិព ជឈតិ្ = ភ្ាក់លឡើងជាស ខ  
 ៣. ន បាបកំ ស បិនំ បសសតិ្ = រិន ល់សបដិអាគ្កក់ 
 ៤. រន សានំ បិលយ លហាតិ្ = ជាទី្ស្ស ញ់របស់ពួករន សស 
 ៥.  រន សានំ បិលយ លហាតិ្ = ជាទី្ស្ស ញ់របស់ពួក
 រន សស  
 ៦.  លទ្វត រកខនតិ = ពួកលទ្វតប្ត្ងរកា 
 ៧. ទសស  រគិ វ វសំិ វ សត្ថំ វ ករតិ្ = លភាើងកដី ថាន ំពិសកដី 
លគ្រឿងសស្ត្សាត វ ធកដី ក៏រិនប៉ាោះព្វល់ែល់ប រគលលទោះ ។ 
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 ៨. ត្ វែំ ចិត្តំ សម្ចធិ តិ្ = ចិត្តប រគលលទោះ រប្រងចូលោន់
សម្ចធិលដ្ឋ រួសោន់ 
 ៩. រ ខវលណាណ  វបិបសីទ្តិ្ = ប រគលលទោះម្ចនពណ៌សរប ររ ខ
ស្សស់បស់ 
 ១០.  សរោូល ហ  ោលំ កលោតិ្ = ប រគលលទោះរិនបានវលងាង 
លធាើររណៈោល 
 ១១. ឧត្តរ ឹ  បបែិវជិឈលទត  គ្ពហោលោក បលគ លហាតិ្ = 
ោលលបើរិនោន់បានគ្តស់ែឹងនូវរ ណធរ៌ជាន់ខពស់លទ្ ជា នកបាន
លៅលកើត្កន ងគ្ពហោលោក ។ (បិែក ១៣ ទំ្ព័រ ១០៤) 
 

លកខណាទិឆតុ្កេ និង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបសច់្ម្ោត  
 ហិតោរបបវត្តិលកខណា ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅក្នោ  វចា 
ចិត្ត កន ងទី្ប្ែលទំគ្បលយជន៍ែល់សត្ាោំង   ជាលកខណៈ  
 ហិតូ្បសំហាររសា ម្ចនោរទំគ្បលយជន៍ឱ្យែល់សត្ាោំង   
យ៉ាងជិត្សនិត្ ជាកិចា  
 អាឃ្លត្វនិ បចា បបដ្ឋា ទ ម្ចនោរបំបាត់្រំន ំ ជាអាោរ
គ្បាកែ 
 សតត នំ រទបភាវទ្សសនបទ្ដ្ឋា ទ ម្ចនោរពិចារណាប្ត្ 
លសចកដីលអ ប្ែលរួរលពញចិត្តកន ងសត្ាោំង   ជាលហត្ ជិត្ 
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 ពាបាទូ្បសលម្ច ឯតិ្សា សរបត្តិ  ម្ចនោរសៃប់រម្ចៃ ប់ោរ
ពាបាទ្បាន ូរ ជាលសចកដីបរបូិណ៌របស់លរតត   
 សីលនហសរភលវ វបិត្តិ ោរលកើត្លឡើងក្នត្ណាហ ប្ែលសអិត្ប្ណន 
ជាោរវបិត្តិរបស់លរតត  
 ោលគ អាសននបចាត្ថិលោ ោរៈជាសគ្តូ្វជិត្របស់លរតត  
 ពាបាលោ ទូ្របចាត្ថិលោ ពាបាទ្ជាសគ្តូ្វឆ្ងៃ  របស់លរតត   
 លរតត ករោដ្ឋា នលនោះ អាចចលគ្រើនសរេភាវទឱ្យបានបឋរជាន
ែល់ចត្ ត្ថជាន (បញ្ា កន័ ) ប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 
ករណុាកម្មដ្ឋា ន 

 ករ ណា លសចកដីអាណិត្សត្ាោំង  ប្ែលបានទ្ទួ្លលសចកដី
ទ្ កខលំបាក ចិត្តរបសស់បប រសរប្រងលកើត្ញាប់ញ័រកៅកសាៀម្មិ្នាន 
ឬជាកា អាណិត ភ្ម្ងគិតជួយអែ ភ្ដល្ានទទួល្កសច ាីទុ ខ ឱ្យផុ្តចា 
កសច ាីទុ ខក េះ ម្ងនវចនត្ថៈថា 
 ប ទុក ខ សតិ សាធូនំ ហទយ ម្បនំ  កោតីតិ =   ុ្  
 ធម្មជាតិ្  ភ្ម្ងកធវើឱ្យចិតត បស់សបបុ សទ្ធំងឡាយញាប់
ញរ័លៅកសាៀម្មិ្នាន កាល្អែ ដក្ទានទទួល្កា លំ្ា  ដូកចាែ េះ 
ធម្មជាតិក េះ ក ម្ េះថា   ុ្ ន័យរា៉ាងកទៀត  ិ្តិ ប ទុ ខំ 
ហឹសតិ វ ិកសតីតិ =   ុ  ្  ធម្មជាតិ  ្  ភ្ម្ងកបៀតកបៀនទ្ម្ចា  
កសច ាីទុ ខល្ំា  បសអ់ែ ដក្ទ ធម្មជាតិក េះ ក ម្ េះថា   ុ្ ។ 
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 អងគធម៌្ ានដល់្   ុ្កចតសិ  ភ្ដល្ម្ងនទុ ខិតសតវបញ្ញតតិជា
អា ម្មណ៍ ។ 
 

ក្រណុាមាន ២ យ៉ា ង 
 ១.   ុ្ពិត ក េះសូម្បីនឹងម្ងនកសច ាីអាណិតដល់្សតវ ភ្ដល្
 ំពុងានទទួល្កសច ាីទុ ខលំ្ា  ឬនឹងានទទួល្កសច ាីទុ ខលំ្ា 
 ែុងកាល្ខាងមុ្ខ ាី កាល្កធវើកា ជួយសតវភ្ដល្ប្របសពាកសច ាីទុ ខលំ្ា 
កដ្ឋយប្របកា ្ៗ  ាី  ភ្ម្ងមិ្នម្ចនលសចកដីកសា កៅ កៅា ប្រ ហាយ
លមហោងចិតតលឡើ  ម្ងនប្ត្លសចកដីរកីោ ប្ែលជារហាក សល ឬ 
រហាកិរយិចិត្ត បាទ្ ប្ែលជាប់រកពីករ ណាលចត្សិក ប្ែលជា
ករ ណាពិត្ៗ ។ 
 ២. ករ ណាផារ ោលម្ចនលសចកដីអាណិត្សត្ាប្ែលបានទ្ទួ្ល
លសចកដីទ្ កខលំបាក ក៏ជួ  នកប្ែលបានទ្ទួ្លលសចកដីទ្ កខលំបាកលទោះ 
លកើត្ម្ចនលសចកដីលសាកលមលៅដ គ្កហា  លមហោងចិត្តប្ែលជា
លោសចិត្ត បាទ្ ប្ែលលកើត្ពីលោរនសសលវទ្ទ ជាករ ណាផារ ។ 
  នកចលគ្រើនករ ណា បបរញ្ញា  គ្តូ្វផា លដ្ឋ ករ ណាពិត្  ៗ
លៅកន ងសត្ាោំង   ប្ែលកំព ងគ្បសពាលសចកដីលំបាកប្ែលជា
ទ្ កខិត្សត្ា ម្ចន ២ ពួក 
 ១.  នកប្ែលកំព ងបានទ្ទួ្លលសចកដីទ្ កខលំបាក ប្ែលជាប់
រកពីពយសនៈ ៥ យ៉ាង ណារួ  ។ 
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 ២.  នកប្ែលនឹងគ្តូ្វគ្បសពាពយសនៈ ៥ យ៉ាង ណារួ  
កន ងោលខាងរ ខ ឬនឹងគ្តូ្វបានលសា ទ្ កខកន ង បា ភូរិ ឬកន ង
វែដទ្ កខ ម្ចនជាតិ្ទ្ កខ ជោទ្ កខ ររណទ្ កខ ប្ែលនរណាៗ រិនអាច
លរចផ ត្លៅបាន លបើ នកចលគ្រើនករ ណាករោដ្ឋា នរិនបានល ើញទ្ កខិត្
ប រគលពួកទី្ ១ នឹងលធាើោរផា លៅកន ងទ្ កខិត្ប រគលពួកទី្ ២ ក៏បាន 
លដ្ឋ រលឹកថាប រគលោំងលនោះ សរូបីកំព ងបានទ្ទួ្លលសចកដីស ខោ  
សបា ចិត្តលដ្ឋ   ស  ំណាច គ្ទ្ពយ បរវិរកដី ប្ត្ក៏រិនអាចលរចឱ្យ
ផ ត្ពីលសចកដីទ្ កខលដ្ឋ ពយសនៈ ៥ យ៉ាង ណារួ  កន ងក្េៃខាងរ ខបាន
លឡើ  ។ 

 ោរផា ករ ណា គ្តូ្វផា លៅកន ងប រគលតរលំដ្ឋប់ែូលចនោះ  
 ១. ទ្ កខិត្ប រគល រ៊ឺ ខាួនឯងរ ន ប្ែលជា  ជឈត្តប រគល 
 ២. ទ្ កខិត្ប រគល ោំងពីរពួក ប្ែលជា រជឈត្តប រគល 
 ៣. ទ្ កខិត្ប រគល ោំងពីរពួក ប្ែលជា បិ ប រគល 
 ៤. ទ្ កខិត្ប រគល ោំងពីរពួក ប្ែលជា លវរបី រគល ។ 
 កន ងប រគល ៤ ពួកលនោះ លគ្ោ ពីបានផា ឱ្យែល់ខាួនឯង
លហើ គ្តូ្វផា លៅកន ងរជឈត្តប រគលរ ន លគ្ព្វោះលបើផា លៅោន់
បិ ប រគលរ នករ ណាពិត្នឹងរិនលកើត្ លកើត្ប្ត្ករ ណាផារ លបើផា លៅ
កន ងលវរបី រគលរ នករ ណានឹងរិនលកើត្ និងលកើត្ប្ត្លសចកដីលគ្ត្ក រប្ែល
សគ្តូ្វរបសខ់ាួនបានទ្ទួ្លលសចកដីទ្ កខលំបាក ប្ែលជាតួ្លោភៈ ។ 
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 គ្តូ្វលធាើោរផា លៅកន ងប រគលតរលំដ្ឋប់ លដ្ឋ ន័ ប្ែល
លព្វលលនោះលរឿ ៗ លៅ រហូត្ចូលែល់សីរសលរភទ្ែូចគន ជារួ ោរ
ចលគ្រើនលរតត  កិចាបែិបត្តិប្ែលរិនឱ្យលោភៈលកើត្លឡើងកន ងលវោប្ែល
លធាើោរផា លៅឱ្យលវរទី្ កខិត្ប រគលពួកទី្ ១ និងរិនឱ្យលោសៈលកើត្លឡើង
កន ងលវោលធាើោរផា ឱ្យលវរទី្ កខិត្ប រគលពួកទី្ ២ លទោះ រង់បែិបត្តិទំ្នង
ែូចគន ជារួ ោរចលគ្រើនលរតត ែូចប្ែលលព្វលលហើ  លផសងគន គ្ត្ង់
ោរពិចារណាខាោះ លទ្ើបរិនលព្វលែប្ែលលទ្ៀត្ ។ 
 

វិធីផាយករណុា 
ោរផា ករ ណា ម្ងនភ្តរា៉ាង ទ្ធំងផ្ាយឱ្យដល្់ខលួន និង

អែ ដក្ទ ផ្ាយឱ្យដល្់ខលួនប  ិម្មថា 
អហំ ទុកាខ  មុ្ចាច មិ្ = សូម្ឱ្យអាតោ  ញផុ្តចា លសចកដី

ទុ ខកាយ ទុ ខចិតត ។ 
ផ្ាយអែ ដក្ទលបើជាម្នុសេភ្តម្ចន ក់ប  ិម្មថា 
ទុកាខ  មុ្ចាច ហិ = សូម្អែ ផុ្តចា ទុ ខកាយទុ ខចិតត ។ 
កបើផា ឱ្យ នកដក្ទតាំងពី ២   ់ក ើងកៅប  ិម្មថា 
ទុកាខ  មុ្ចាច ថ = សូម្អែ ទ្ធំងឡាយផុ្តចា ទុ ខកាយទុ ខចិតត។ 
កា ប  ិម្មផ្ាយ  ុ្ទូកៅក េះ កាល្កោល្កដ្ឋយអាកា  

ផ្ាយ  ុ្ម្ងនភ្តរា៉ាង គឺ ទុកាខ  មុ្ចចនតុ កាល្កោល្កដ្ឋយបុគគល្
ភ្ដល្ានទទួល្កា ផ្ាយម្ងន ១២ ពួក គឺ អក ទិសបុគគល្ ៥ ពួក 
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 និងឱទិសបុគគល្ ៧ ពួក 
អក ទិសបុគគល្ ៥ ពួក កធវើកា ផ្ាយដូកចែេះ 
១. សកពវ សតាត  ទុកាខ  មុ្ចចនតុ = សូម្សតវទ្ធំងឡាយផុ្ត

ចា ទុ ខកាយ ទុ ខចិតត ។ល្។ 
៥. សកពវ អតតភាវប យិាប ែ  ទុកាខ  មុ្ចចនតុ = សូម្សតវភ្ដល្

ម្ងនអតតភាពទ្ធំងឡាយ ចូ ផុ្តចា ទុ ខកាយ ទុ ខចិតត រួរជា ៥ 
លៅថា  លទទិ្សផរណាក រណា ។ 

ឱទិសបុគគល្ ៧ ពួក ផ្ាយ  ុ្ដូកចែេះ 
១. សោវ  អតថិកយា ទុកាខ  មុ្ចចនតុ = សូម្ស្ត្សតីទ្ធំងឡាយផុ្តចា  

កសច ាីទុ ខកាយ ទុ ខចិតត ។ល្។ 
៧. សកពវ វនិិាតិកា ទុកាខ  មុ្ចចនតុ = សូម្វនិិាតិ្កៈទ្ធំងឡាយ 

ផុ្តចា ទុ ខកាយ ទុ ខចិតត រួរជា ៧ លៅថា ឱ្ទិ្សផរណាករ ណា ។ 
កា ផ្ាយ  ុ្កៅ ែុងបុគគល្ ១២ ពួកកនេះ កៅថា 

ប រគលវរផរណាករ ណា ត្ពីលទោះរបបីផា ករ ណាលៅកន ងទិ្ស
ោំង ១០ ែូលចនោះ 

១. ប រត្ថិម្ច  ទិ្សា  សលពា សតត  ។ល។ សលពា វនិិបាតិ្ោ 
ទ្ ោខ  រ ចានត  = សូរសត្ាោំង   ។ល។ វនិិបាតិ្កៈោំង   ប្ែល
លៅទិ្សខាងលកើត្ ចូរផ ត្ចាកទ្ កខោ  ទ្ កខចិត្ត ។ 

ទិ្សែ៏លសសោំង ៩ ផា លៅទំ្នងែូចគន  ោលោប់ចំនួន
ករ ណាប្ែលផា លៅកន ងប រគលប្ែលម្ចនលៅកន ងទិ្សោំង ១០ 
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លហើ កន ងទិ្សរួ ៗ បានករ ណា ១២  រួរ ១០ ទិ្ស បានករ ណា 
១២០ លៅថា ទិ្សាផរណាករ ណា ។ 

ប រគលវរផរណាករ ណា ១២ ទិ្សាផរណាករ ណា ១២០ 
រួរជា ផរណាករ ណា លដ្ឋ ពិសាដ រ ១៣២ អាោរ ។ 

និរិត្ត ៣ ភាវទ ៣ និង អានិសងស ១១ របស់ោរផា 
ករ ណាក៏ទំ្នងែូចគន នឹងលរតត លទោះឯង ។ 

 
លកខណាទិឆតុ្កេ និង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបសក់រណុា 
បរទ្ ោខ បន ទោរបបវត្តិលកខណា ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ 

ក្នោ  វចា ចិត្ត កន ងទី្ប្ែលបំបាត់្ទ្ កខរបស់ នកែក្ទ្ ជាលកខណៈ 
បរទ្ ោខ សហនរសា ម្ចនោរ ត់្គ្ោលំៅលសៃៀររិនបាន ែល់ទ្ កខ

របស់ នកែក្ទ្ នឹងចង់ជួ  ជាកិចា  
 វហឹិសាបចា បបដ្ឋា ទ ម្ចនោររិនលបៀត្លបៀន នកែក្ទ្ ជា

អាោរគ្បាកែែល់ នកលធាើោរផា ករ ណា  
ទ្ ោខ ភិភូតនំ  ទេភាវទ្សសនបទ្ដ្ឋា ទ ម្ចនោរល ើញ

ប រគលប្ែលោា ក់លៅកន ងលសចកដីទ្ កខលំបាក ជាលហត្ ជិត្ 
វហឹិសូបសលម្ច ត្សា សរបត្តិ ម្ចនោរសៃប់ក្ន លោសចិត្ត បាទ្ 

កន ងទី្ប្ែលលធាើោរលបៀត្លបៀនសត្ា ជាោរបរបូិណ៌ក្នករ ណា  
លសាកសរភលវ វបិត្តិ ម្ចនោរលកើត្លឡើងក្នោរលសាកលម 

ជាោរវបិត្តិរបស់ករ ណា  
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លរហសិតំ្ លោរនសសំ អាសននបចាត្ថិកំ ម្ចនោរខូចចិត្តប្ែល
ជាប់លដ្ឋ ោររ ណាររោណ៍ ជាសគ្តូ្វជិត្ 

វហឹិសា ទូ្របចាត្ថិោ ម្ចនោរលបៀត្លបៀនសត្ា ជាសគ្តូ្វឆ្ងៃ   ។ 
ករ ណាករោដ្ឋា នលនោះ អាចចលគ្រើនតំងពីបឋរជាន រហូត្ែល ់

ចត្ ត្ថជាន (បញ្ា កន័ ) ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

មុ្ទិោកម្មដ្ឋា ន 
រ ទិ្ត រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រកន ងលសចកដីស ខរបស់ នកែក្ទ្ ម្ចន

វចនត្ថៈថា  
តំ្ សរងគិលទ លម្ចទ្នតិ ឯតយតិ្ = រ ទិ្ត  
សបប រសរប្រងលគ្ត្ក រកន ងលសចកដីស ខបរបូិណ៌របស់ នកែក្ទ្ 

លដ្ឋ ធរោជាតិ្លទោះ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្ប្ែលជាលហត្  ក្នលសចកដីលគ្ត្ក រ 
លឈាោ ោះថា រ ទិ្ត ។ 

 ងគធរ៌បានែល់ រ ទិ្តលចត្សិកប្ែលម្ចនស ខិត្សត្ាបញ្ាត្តិ 
ជាអាររោណ៍ រ ទិ្ត ម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. រ ទិ្តពិត្ ជាលសចកដីលគ្ត្ក រែល់សត្ាប្ែលម្ចនលសចកដី
ស ខ ឬប្ែលនឹងបានទ្ទួ្លលសចកដីស ខកន ងក្េៃខាងរ ខ ចិត្តរិនបាន
ប្កាងលគ្ត្ក រ ួត្ែល់ នកែក្ទ្លឡើ  ម្ចនប្ត្លសចកដីលគ្ត្ក ររកីោ 
លដ្ឋ រហាក សល ឬរហាកិរយិចិត្ត បាទ្ ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ 
រ ទិ្តលចត្សិក ។ 
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 ២. រ ទិ្តផារ សូរបីម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រែល់សត្ាប្ែលម្ចន
លសចកដីស ខក៏ពិត្ ប្ត្ម្ចនោរគ្បោន់ចង់បានរ ខម្ចត់្បិទ្បាំងពីខាង
លគ្ោ  ជាប់រកពីលោភលសារនសសចិត្ត បាទ្ ែូចជាោលបានល ើញ 
ម្ចត បិត ប គ្ត្ធីត ញាតិ្ បងបអូន រិត្តសម្ចា ញ់របស់ខាួនម្ចន ស 
ម្ចនគ្ទ្ពយ ម្ចន ំណាច ឬបានគ្ជាបថានឹងបានទ្ទួ្ល ស ំណាច
កន ងក្េៃខាងរ ខ លដ្ឋ គ្បោន់ថា ប រគលលទោះជាម្ចត បិត ប គ្ត្ 
ភរយិរបស់ខាួនជាលែើរ ។ 
 ោរចលគ្រើនរ ទិ្តករោដ្ឋា នលនោះ គ្តូ្វចលគ្រើនរ ទិ្តពិត្ផា 
លៅកន ងសត្ាោំង  ប្ែលជាស ខិត្ប រគល ប្ែលម្ចន ២ ពួក រ៊ឺ  
 ១.  នកប្ែលកំព ងម្ចនលសចកដីស ខសបា  ឬនឹងបានទ្ទួ្ល
លសចកដីស ខសបា កន ងក្េៃខាងរ ខ ។ 
 ២.  នកប្ែលម្ចនលសចកដីស ខសបា រកលហើ  ប្ត្បចា បបនន
បានទ្ទួ្លលសចកដីលំបាក ។ 
 លបើ នកចលគ្រើនរិនបានល ើញស ខិត្ប រគលពួកទី្ ១ នឹងលធាើោរ 
ផា លៅកន ងប រគលពួកទី្ ២ ក៏បាន ។ 
 ោលនឹងលធាើោរផា  គ្តូ្វផា លៅកន ងប រគលលដ្ឋ លំដ្ឋប់ 
ែូលចនោះ 
 ១. គ្តូ្វផា ឱ្យែល់ខាួនឯងរ ន ។ 
 ២. ស ខិត្ប រគល ោំងពីរគ្បលភទ្ ប្ែលជា  តិ្បិ ប រគល  
 ៣. ស ខិត្ប រគល ោំងពីរគ្បលភទ្ ប្ែលជា បិ ប រគល  
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 ៤. ស ខិត្ប រគល ោំងពីរគ្បលភទ្ ប្ែលជា រជឈត្តប រគល 
 ៥. ស ខិត្ប រគល ោំងពីរគ្បលភទ្ ប្ែលជា លវរបី រគល  
 កន ងប រគល ៥ ពួកលនោះ លគ្ោ ពីផា ឱ្យខាួនឯងលហើ  គ្តូ្វ
ផា លៅកន ង តិ្បិ ប រគលរ នបិ ប រគល ោលផា លៅកន ង
ប រគលតរលំដ្ឋប់លនោះលរឿ  ៗ លៅ រហូត្នឹងបានសលគ្រចសីរសលរភទ្ 
ែូចលព្វលលហើ កន ងោរចលគ្រើនលរតត  កិចាបែិបត្តិប្ែលនឹងរិនឱ្យលោសៈ 
ឥសាលកើត្លឡើងកន ងលវោលធាើោរផា លៅកន ងលវរសី ខិត្ប រគល គ្បគ្ពឹត្ត
លៅទំ្នងែូចគន នឹងោរចលគ្រើនលរតត ែូចបានលព្វលលហើ  ។ 
ព្វកយប្ែលលគ្បើសគ្ម្ចប់ផា រ ទិ្តោំងខាួនឯងនិង នកែក្ទ្ថា 

   ហំ  ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វរិចាេ រិ = សូរឱ្យខ្ ំក ំសាប
សូនយចាកលសចកដីស ខចលគ្រើនប្ែលម្ចនលៅ ។ 
  ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វរិចេ = សូរឱ្យ នកក ំសាបសូនយ
ចាកលសចកដីស ខចលគ្រើនប្ែលម្ចនលៅ ។ 
 លបើផា ឱ្យរន សសែក្ទ្តំងពី ២ ទក់លឡើងលៅលគ្បើព្វកយថា  
  ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វរិចេេ = សូរឱ្យ នកោំង  ក ំ
សាបសូនយចាកលសចកដីស ខ លសចកដីចលគ្រើនប្ែលម្ចនលៅ ។ 
 ប្បបបរកិរោផា រ ទិ្តទូ្លៅលដ្ឋ អាោរក្នរ ទិ្ត ម្ចនប្ត្
រា៉ាងរ៊ឺ 
  ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វរិចេនត  = លព្វលលដ្ឋ ប រគល ប្ែល
បានទ្ទួ្លោរផា  ម្ចន ១២ ពួករ៊ឺ 
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  លទទិ្សប រគល ៥ ឱ្ទិ្សប រគល ៧ លធាើោរផា ែូលចនោះ 
 ១. សលពា សតត   ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វរិចេនត  = សូរសត្ា 
ោងំ   ក ំសាបសនូយចាកលសចកដីស ខចលគ្រើន ប្ែលម្ចនលៅ ។ល។ 
 ៥. សលពា  ត្តភាវបរយិបទន   ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វរិចេនត  = 
សូរសត្ាប្ែលម្ចន ត្តភាពោំង   ក ំសាបសូនយចាកលសចកដី
ស ខចលគ្រើនប្ែលម្ចនលៅ រួរជា ៥ លៅថា  លទទិ្សផរណារ ទិ្ត ។ 

ផា លៅោន់ ឱ្ទិ្សប រគល ៧ ែូលចនោះ 
 ១. សព្វា  ឥត្ថិលយ  ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វរិចេនត  = សូរស្ត្សតី
ោងំ   ក ំសាបសូនយចាកលសចកដីស ខចលគ្រើនប្ែលម្ចនលៅ ។ល។ 
 ៧. សលពា វនិិបាតិ្ោ  ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វរិចេនត  = សូរ
ពួកវនិិបាតិ្កៈោំង   ក ំសាបសូនយចាកលសចកដីស ខចលគ្រើនប្ែល
ម្ចនលៅ  រួរជា ៧ លៅថា ឱ្ទិ្សផរណារ ទិ្ត ។ 
  លទទិ្សផរណារ ទិ្ត ៥ ឱ្ទិ្សផរណារ ទិ្ត ៧ រួរជា 
១២ ប រគល លៅថា ប រគលវរផរណារ ទិ្ត ។ 
 ោលផា តរទិ្សោំង ១០ ែូលចនោះរ៊ឺ 
 ១. ប រត្ថិម្ច  ទិ្សា  សលពា សតត  ។ល។ សលពា វនិិបាតិ្ោ 
 ថាលទ្ធសរបត្តិលត ម្ច វរិចេនត  = សូរសត្ាោំង   ។ល។ 
វនិិបាតិ្កៈោំង   ប្ែលលៅទិ្សខាងលកើត្ ក ំសាបសូនយចាក
លសចកដីស ខចលគ្រើនប្ែលម្ចនលៅ ។ 
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 ទិ្សែ៏លសស ៩ លទ្ៀត្ ក៏រង់ផា លៅកន ងទំ្នងែូចគន  ោល
ោប់ចំនួនរ ទិ្តប្ែលផា លៅកន ងប រគលប្ែលម្ចនលៅកន ងទិ្សោំង 
១០ លហើ ទិ្សនីរួ ៗ បានរ ទិ្ត ១២ រួរ ១០ ទិ្ស បានរ ទិ្ត 
១២០ លៅថា ទិ្សាផរណារ ទិ្ត ។  

ប រគលវរផរណារ ទិ្ត ១២ ទិ្សាផរណារ ទិ្ត ១២០ រួរជា
ផរណារ ទិ្ត  លដ្ឋ ពិសាដ រ ១៣២ ។ 

និរិត្ត ៣ ភាវទ ៣ និង អានិសងស ១១ ែូចគន ជារួ នឹង
លរតត  និងករ ណា ។ 

 
លកខណាទិឆតុ្កេ និង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបសមុ់្ទិោ 
 បលម្ចទ្នលកខណា ម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រ កន ងលសចកដីលអ គ្ទ្ពយ 

បរវិរ  លសចកដីស ខរបស់ នកែក្ទ្ ជាលកខណៈ 
 និសា នរសា ម្ចនោររិនឫសាកន ងលសចកដីលអ គ្ទ្ពយ 

បរវិរ លសចកដីស ខរបស់ នកែក្ទ្ ជាកិចា 
 រតិ្វឃិ្លត្បចា បបដ្ឋា ទ ម្ចនោរទ្ម្ចា  លសចកដីឫសា ជា

អាោរគ្បាកែរបស់ នកចលគ្រើនរ ទិ្ត  
សតត នំ សរបត្តិទ្សសនបទ្ដ្ឋា ទ ម្ចនោរល ើញរ ណលសចកដី

លអ គ្ទ្ពយ បរវិរ លសចកដីស ខរបស់សត្ាោំង   ជាលហត្ ជិត្ 
 រតិ្វូបសលម្ច ត្សា សរបត្តិ ម្ចនោរសៃប់ចាកោររិនលពញ

ចិត្តកន ងសរបត្តិរបស់ នកែក្ទ្ ជាោរបរបូិណ៌ក្នរ ទិ្ត 
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បហាសសរភលវ វបិត្តិ ម្ចនលសចកដីសបា រកីោ   ួត្អាង 
និងោរលគ្ត្កគ្ត្អាល ជាលសចកដីវទិសក្នរ ទិ្ត  

លរហសិតំ្ លសារនសស ំ អាសននបចាត្ថិកំ ម្ចនោរលគ្ត្ក រលពញ
ចិត្តជាប់កន ងោររ ណាររោណ៍ ជាសគ្តូ្វជិត្ 

 រតិ្ ទូ្របចាត្ថិោ ម្ចនោររិនលគ្ត្ក រ រិនលពញចិត្តកន ង
លសចកដីស ខ លសចកដីចលគ្រើនរបស់ នកែក្ទ្ ជាសគ្តូ្វឆ្ងៃ   ។ 

ោរចលគ្រើនរ ទិ្តករោដ្ឋា នលនោះ រប្រងឱ្យសលគ្រចតំងពីបឋរជាន 
រហូត្ែល់ចត្ ត្ថជាន (បញ្ា កន័ ) ប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 
ឧច្បកាខ កម្មដ្ឋា ន 

 ឧលបោខ ករោដ្ឋា ន សំលៅែល់ ោរគ្បលងើ ៗ ចំលព្វោះសត្ា
ោំង   លដ្ឋ ចិត្តគ្បាសចាកអាោរោំង ៣ រ៊ឺ រិនបលង្កអ នលៅ
កន ងលសចកដីគ្បាថាន លអ ឬកន ងោរបំបាត់្ទ្ កខ ឬកន ងោរលគ្ត្ក រលសចកដី
ស ខរបស់សត្ាណាោំង ស់ ម្ចនវចនត្ថៈសប្រដងថា 

 លវោ លហានតូតិ្អាទិ្ពាបារបបហាលនន រជឈត្តភាវូបររលនន ច 
ឧលបកខតី្តិ្ = ឧលបោខ  

ធរោជាតិ្ណារប្រងពិចារណាគ្ពលងើ ៗ កន ងសត្ាោំង  
ោំងពួង លដ្ឋ ោររិនស្ស ញ់ រិនសអប់ រ៊ឺ លោះលសចកដីខាល់ខាា  
ប្ែលជាប់លដ្ឋ លរតត  ករ ណា រ ទិ្តម្ចន  លវោ លហានត  ជាលែើរ  
និងម្ចនសភាពចូលែល់ភាពជាកណាដ ល ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ 
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លឈាោ ោះថា ឧលបោខ   ងគធរ៌បានែល់ ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ប្ែល
ម្ចនរជឈត្តសត្ាបញ្ាត្តិជាអាររោណ៍ ។ 

រជឈត្តប រគល ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ឧលបោខ គ្ពហោវហិារម្ចន 
២ ពួក រ៊ឺ  

១. រជឈត្តប រគលធរោត បានែល់ប រគលប្ែលរិនស្ស ញ់ 
រិនសអប់ ែឹងខាួនគ្ពលងើ ៗ ប្ែលជាធរោតរបស់ចិត្តរន សសទូ្លៅ ។ 

២. រជឈត្តប រគលលដ្ឋ  ំណាចភាវទសម្ចធិ បានែល់ 
បិ ប រគល លវរបី រគល ប្ែលម្ចនលសចកដីស ខ លសចកដីទ្ កខកដី គ្តូ្វផា 
ឱ្យជារជឈត្តប រគល លដ្ឋ  ំណាចភាវទសម្ចធិ លធាើឱ្យចិត្តគ្ពលងើ 
ែល់ប រគលោំងលទោះបាន ។ 

ោរដ្ឋក់ចិត្តគ្ពលងើ ែល់សត្ាោំង  លទោះម្ចន ២ យ៉ាងរ៊ឺ 
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាច ត្គ្ត្រជឈត្តតលចត្សិក ឬលម្ចហលចត្សិក 
គ្បលភទ្ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចត្គ្ត្រជឈត្តតលទោះ រិនម្ចន
ោរព្វក់ព័នធនឹងលរតត  ករ ណា និងឧលបោខ ែូចលព្វលលហើ  លទ្ើបោប់
ថាជា “ឧលបោខ ពិត្” ។ 

ចំប្ណកោរដ្ឋក់ចិត្តគ្ពលងើ ៗ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាច
ក្នលម្ចហលចត្សិកលទោះ ោលគ្បសពាជារួ វត្ថ ប្ែលរួរស្ស ញ់ 
រួរគ្ជោះថាា  ក៏រិនែឹងនឹងខាល់ខាា  ចង់បាន រិនែឹងនឹងលធាើលសចកដី
លគរពែល់វត្ថ ប្ែលរួរគ្ជោះថាា  និងោលគ្បសពាជារួ វត្ថ ប្ែលរួរ
ភ័ ខាា ច ក៏រិនែឹងលោសភ័ និងលរចលចញឱ្យឆ្ងៃ  កន ងវត្ថ លទោះ 
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រួរលដ្ឋោះស្សា ប្កលរអឱ្យលអលឡើង ប្ែលលៅលសៃៀរសាៃ ត់្លគ្ព្វោះរិន
ែឹងលដ្ឋ  ំណាចរបស់លម្ចហៈ លនោះជាឧលបោខ ផារ លៅថា 
 ញ្ញា ណ លបោខ  ។ 

ោរចលគ្រើនឧលបោខ ករោដ្ឋា ន  នកបែិបត្តិគ្តូ្វលធាើោរផា 
ឧលបោខ ពិត្ចូលលៅកន ងសត្ាោំង  ប្ែលជា “រជឈត្តប រគល” ។ 

 
ការឆច្ព្ម្ើនឧច្បកាខ កម្មដ្ឋា នរហូត្ែលអ់បបនាឈាន 
 ោរចលគ្រើន បបរញ្ញា  ៣ ឬគ្ពហោវហិារ ៣ ខាងលែើរ រ៊ឺ លរតត  

ករ ណា រ ទិ្ត រហូត្ែល់ បបទឈានលទោះ រិនកំណត់្ប រគល
ឬករោដ្ឋា ន ប្ត្ោរចលគ្រើនឧលបោខ លទោះ  នកចលគ្រើនគ្តូ្វជាចត្ ត្ថជាន
ប រគល និងចត្ ត្ថជានប្ែលខាួនបានលទោះក៏គ្តូ្វជាប់រកពីោរចលគ្រើន 
លរតត  ករ ណា រ ទិ្តណារួ  ប្ែលនឹងគ្តូ្វម្ចនសត្ាបញ្ាត្តិជា
អាររោណ៍ រិនប្រនសលគ្រចពីករោដ្ឋា នែក្ទ្លឡើ  ។ 

ែូលចាន ោះ លទ្ើបលព្វលថា កំណត់្ប រគលនិងកំណត់្ករោដ្ឋា ន 
លហត្ ប្ែលគ្តូ្វកំណត់្ប រគលនិងករោដ្ឋា នលទោះ លគ្ព្វោះោរចលគ្រើន
ឧលបោខ ករោដ្ឋា នលនោះ ឱ្យសលគ្រចគ្តឹ្ររូបាវចរបញ្ា រជានប្ត្រា៉ាង 
ែូលចាន ោះ នកប្ែលនឹងចលគ្រើនឧលបោខ ករោដ្ឋា នលនោះ លបើរិនប្រនចត្ ត្ថជាន
ោភីប រគលលហើ  ក៏រិនអាចចលគ្រើនឧលបោខ ឱ្យសលគ្រចែល់ឈាន
បាន លទ្ើបម្ចនោរប្ចកប រគល ។ 
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សគ្ម្ចប់ករោដ្ឋា នប្ែលម្ចនោរកំណត់្លទោះ ជាប់ពីចត្ ត្ថជាន
ប្ែលលកើត្ពីោរសរាឹងកសិណកដី ឬលកើត្ពីោរចលគ្រើនអាទបានសសតិ្
កដី រិនអាចជួ ឧបត្ថរភឱ្យោរចលគ្រើនឧលបោខ ករោដ្ឋា នលនោះ សលគ្រច
ែល់ឈានបាន ោំងលនោះលគ្ព្វោះកសិណបញ្ាត្តិ ឬអាទបានបញ្ាត្តិ
ប្ែលជាអាររោណ៍របស់ចត្ ត្ថជានប្ែលខាួនបានរកលទោះ នឹងរជឈត្ត
សត្ាបញ្ាត្តិប្ែលជាអាររោណ៍របស់រូបាវចរឈានប្ែលនឹងលកើត្លឡើង
លទោះ ម្ចនសភាពប្ែលជំោស់គន  (វសិភារៈ) ចំប្ណកចត្ ត្ថជាន
ប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើន លរតត  ករ ណា រ ទិ្តណារួ លទោះ អាចជួ 
ឧបត្ថរភកន ងោរចលគ្រើនឧលបោខ ឱ្យសលគ្រចែល់ឈានបាន ោំងលនោះ
លគ្ព្វោះថា បិ រទបសត្ាបញ្ាត្តិកដី ទ្ កខិត្សត្ាបញ្ាត្តិកដី ឬស ខិត្សត្ា-
បញ្ាតិ្តកដី ប្ែលជារូបាវចរបញ្ា រជាន ម្ចនសភាពគ្តូ្វគន  (សភារៈ) ។ 

 
បុរវកិឆាកនងុ្ការឆច្ព្ម្ើនឧច្បកាខ  

 នកប្ែលនឹងលធាើោរផា ឧលបោខ គ្ពហោវហិារលនោះ នឹងគ្តូ្វ
ជំទញកន ងចត្ ត្ថជានលដ្ឋ  ំណាចវសី ៥ គ្បោរជារ ន ត្ពីលទោះក៏
ពិចារណាលោសរបស់ឈាន ប្ែលបានរកពីោរចលគ្រើនលរតត  
ករ ណា រ ទិ្ត និងពិចារណាែល់រ ណរបស់ឈានប្ែលនឹងលកើត្
ពីោរចលគ្រើនឧលបោខ  ែូចត្លៅលនោះ  

លរតត ទ្លយ ឱ្ រោិ          សត្តលកោ លនន ច 
  តត  សរីបចារោិ             បែិឃ្លន នយនំ ច ។ 
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លរតត  ករ ណា រ ទិ្ត ោំង ៣ លនោះ ម្ចនសភាពលគ្គត្គ្គត្ 
លគ្ព្វោះ ងគឈានគ្បកបលដ្ឋ លសារនសសលវទ្ទ និងលៅម្ចនលសចកដី
លគ្ត្ក រស្ស ញ់កន ងសត្ា ោំងលៅគ្បគ្ពឹត្តលៅជិត្លសចកដីសអប់
លសចកដីស្ស ញ់ ។ 

ឧលបោខ  ត្  សនតភាវ           ស ខ របណីត បិ ច 
កិលលលសហិ ច វទូិ្ោ           ស លវប លាផោ ត្ថា ។ 
សគ្ម្ចប់ឧលបោខ លទោះ ម្ចនសភាព សៃប់ ស ខ រ គ្បណីត្  ឆ្ងៃ  

ចាកកិលលសលដ្ឋ ម្ចនផលលអបរបូិណ៌លគ្ចើនផង ។ 
ោលពិចារណាលោសរបស់ លរតត  ករ ណា រ ទិ្ត និងរ ណ

របស់ឧលបោខ ែូលចនោះលហើ  ត្ពីលទោះ ក៏ពិចារណាោររស់លៅរបស់
សត្ាោំង   ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ំណាចក្នករោ រ៊ឺ ោរលធាើរបស់
ខាួនៗ ែូលចនោះ 

 ត្តទ កត្កលរោន          អារលត ំ ច រចេតិ្ 
 ត្តទ កត្កលរោន          អារលត ត្ាំ ច រចេតិ្ ។ 
សត្ាលនោះបានលកើត្រកកន ងភពលនោះ ក៏លដ្ឋ ោរលធាើរបស់លរខាួនឯង 

នឹងលកើត្កន ងភពខាងរ ខ ក៏លគ្ព្វោះោរលធាើរបស់លរខាួនឯង ប្ែលលកើត្
រកកន ងភពលនោះ និងលកើត្ត្លៅកន ងភពខាងរ ខ ក៏លគ្ព្វោះោរលធាើរបស់
ខាួនឯង រិនលផសង ាីពីគន  ែូលចាន ោះ 

ន ត្សស ត្វ លយលរន         លព្វភ  កិញ្ា ិ ស ខំ ទ្ កខំ 
ឧបលនត្ ំ  បលនត្ ំ               ករោសសលោ ហិ ំ ជលទ ។ 
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ខ្ ំនឹងទំលសចកដីស ខ និងទ្ម្ចា  លសចកដីទ្ កខណារួ  លដ្ឋ 
លសចកដីពាយររបស់ខ្ ំលទោះ រប្រងលធាើរិនបាន លគ្ព្វោះធរោតជន
ោំង  រប្រងម្ចនោរលធាើរបស់ខាួនឯង ជាលគល ជាទី្តំង ។ 

ោលនឹងលធាើោរផា   នកចលគ្រើនគ្តូ្វផា លៅកន ងប រគល 
លដ្ឋ លំដ្ឋប់ ែូលចនោះ 

១. គ្តូ្វផា ឱ្យែល់ខាួនឯងរ ន 
២. រជឈត្តប រគល 
៣. បិ ប រគល 
៤.  តិ្បិ ប រគល 
៥. លវរបី រគល  
កន ងប រគល ៥ ពួកលនោះ លគ្ោ ពីផា ឱ្យែល់ខាួនឯងលហើ 

គ្តូ្វផា លៅកន ងរជឈត្តប រគលរ នបិ ប រគល លគ្ព្វោះឧលបោខ ផាររប្រង
លកើត្លឡើងលដ្ឋ អាស្ស័ រជឈត្តប រគលពួកធរោតបានលដ្ឋ ង្ក 
យ៉ាងណា ឧលបោខ ពិត្ក៏រប្រងលកើត្លឡើង លដ្ឋ អាស្ស័ រជឈត្តប រគល
ពួកធរោតបានលដ្ឋ ង្ក ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

ចំប្ណកបិ ប រគល  តិ្បិ ប រគល និងលវរបី រគល ោំងលនោះ 
ឧលបោខ ោំងពិត្និងផារលកើត្លឡើងបានលដ្ឋ លំបាក ។ 

ែូលចាន ោះលទ្ើបគ្តូ្វផា លៅកន ងរជឈត្តប រគលរ ន ចូរលធាើោរផា 
ឧលបោខ លៅកន ងប រគល តរលំដ្ឋប់លដ្ឋ ន័ លនោះលរឿ  ៗ រហូត្ែល់
បានសលគ្រចថាន ក់ សរីសលរភទ្ ែូចលព្វលលហើ កន ងលរតត  ។ 
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កិចាបែិបត្តិប្ែលរិនឱ្យលោសៈ ឥសា លកើត្កន ងលវោប្ែលលធាើ
ោរផា លៅកន ងលវរបី រគល ទំ្នងែូចគន ប្ែលលព្វលរកលហើ ទ្ ក
កន ងលរតត ថា នឹងពិចារណាលផសងគន ខាោះ គ្តឹ្រប្ត្តិ្ចតួ្ច លទ្ើបរិនបាន
សប្រដងែប្ែលលទ្ៀត្ ។ 

ត្ពីលទោះលទ្ើបផា លៅលដ្ឋ ចំប្ណកររួ តរប្បបបរកិរោែូលចនោះ 
ចំប្ណកព្វកយប្ែលលគ្បើផា លៅលទោះ ម្ចនប្ត្រា៉ាងែូចគន

ោំងខាួនឯងនិង នកែក្ទ្ រ៊ឺ  ហំ ករោសសលោ = អាតោ  ញម្ចនករោជា
របស់ខាួន ។ 

ផា ឱ្យែល់ នកែក្ទ្ លបើជារន សសម្ចន ក់លគ្បើព្វកយថា  
ករោសសលោ = ប រគលលនោះម្ចនករោជារបស់ខាួន ។ 
តំងពី ២ ទក់លឡើងលៅលគ្បើព្វកយថា ករោសសោ = សត្ាោំង-

  ម្ចនករោជារបស់ខាួនៗ ។ 
ប្បបបរកិរោផា ឧលបោខ ទូ្លៅលទោះ លព្វលលដ្ឋ អាោរក្នឧលបោខ  

រ៊ឺ ករោសសោ លព្វលលដ្ឋ ប រគលប្ែលបានទ្ទួ្លោរផា ម្ចន ១២ 
ពួក រ៊ឺ  លទធិសប រគល ៥ ឱ្ធិសប រគល ៧ លធាើោរផា លៅែូលចនោះ 

១. សលពា សតត  ករោសសោ = សត្ាោងំ  ម្ចនករោជារបស់
ខាួន ។ 

២. សលពា បាណា ករោសសោ = សត្ាប្ែលម្ចនជីវតិ្ោំង   
ម្ចនករោជារបស់ខាួន ។ 
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៣. សលពា ភូត ករោសសោ =  សត្ាប្ែលគ្បាកែចាស់
ោំង  ម្ចនករោជារបស់ខាួន ។ 

៤. សលពា ប រគោ ករោសសោ = ប រគលោំង  ម្ចនករោជា
របស់ខាួន ។ 

៥. សលពា  ត្តភាវបរយិបទន  ករោសសោ = សត្ាប្ែលម្ចន
 ត្តភាពោំង   ម្ចនករោជារបស់ខាួន ។ រួរជា ៥ លៅថា 
 លទទិ្សផរណាឧលបោខ  ។ 

១. សព្វា  ឥត្ថិលយ ករោសសោ = ស្ត្សតីោំង  ម្ចនករោជារបស់
ខាួន ។ 

២. សលពា ប រសិា ករោសសោ = ប រសោងំ  ម្ចនករោជារបស់
ខាួន ។ 

៣. សលពា  រយិ ករោសសោ = គ្ពោះ រ ិប រគលោំង   
ម្ចនករោជារបស់ខាួន ។ 

៤. សលពា  នរយិ ករោសសោ = ប េ ជានោំង  ម្ចនករោជា
របស់ខាួន ។ 

៥. សលពា លទ្វ ករោសសោ = លទ្វតោំង  ម្ចនករោជារបស់
ខាួន ។ 

៦. សលពា រន សា ករោសសោ = រន សសោំង  ម្ចនករោជា
របស់ខាួន ។ 
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៧. សលពា វនិិបាតិ្ោ ករោសសោ = វនិិបាតិ្កៈោំង  ម្ចន
ករោជារបស់ខាួន ។ រួរជា ៧ លៅថា ឱ្ទិ្សផរណាឧលបោខ  ។ 

 លទទិ្សផរណាឧលបោខ  ៥ ឱ្ទិ្សផរណាឧលបោខ  ៧ រួរជា 
១២ លៅថា ប រគលវរផរណាឧលបោខ  ។ 

ោលលធាើោរផា លៅកន ងទិ្សោំង ១០ ែូលចនោះ រ៊ឺ  
១. ប រត្ថិម្ច  ទិ្សា  សលពា សតត  ។ល។ សលពា វនិិបាតិ្ោ 

ករោសសោ = សត្ាោងំ   ។ល។ វនិិបាតិ្កៈោំង  ប្ែលលៅ
ទិ្សខាងលកើត្ ម្ចនករោជារបស់ខាួន ។ 

ទិ្សែ៏លសស ៩ លទ្ៀត្ ក៏លធាើោរផា លៅទំ្នងែូចគន  ោលោប់
ចំនួនឧលបោខ ប្ែលម្ចនលៅកន ងទិ្សោងំ ១០ លហើ  កន ងទិ្សនីរួ ៗ 
បានឧលបោខ  ១២ រួរ ១០ ទិ្ស បានឧលបោខ  ១២០ លៅថា 
ទិ្សាផរណាឧលបោខ  ។ 

ប រគលវរផរណាឧលបោខ  ១២ ទិ្សាផរណាឧលបោខ  ១២០ 
រួរជា ផរណាឧលបោខ  លដ្ឋ ពិសាដ រ ១៣២ ។ 

និរិត្ត ៣ ភាវទ ៣ អានិសងស ១១ របស់ឧលបោខ  ក៏ែូចគន ជា
រួ លរតត  ។ 

 
លកខណាទិឆតុ្កេ និង្ការព្បព្រឹត្តច្ៅរបសឧ់ច្បកាខ  
១. សលត្តស  រជឈតត ោរបបវត្តិលកខណា = ម្ចនអាោរគ្បគ្ពឹត្ត

លៅយ៉ាងកណាដ លកន ងសត្ាោំង   ជាលកខណៈ 
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២. សលត្តស  សរភាវទ្សសនរសា = ម្ចនោរសរាឹងលរើលសត្ា
ោំង  លដ្ឋ លសចកដីលសោើភារគន  ជាកិចា 

៣. បែិឃ្លន ន វូបសរបចា បដ្ឋា ទ = ម្ចនោរសៃប់រម្ចៃ ប់
លសចកដីសអប់បាន និងរិនម្ចនោរស្ស ញ់កន ងសត្ាោំង   ជា
អាោរគ្បាកែ   

៤. ករោសសោ សតត  លត្ កសស រ ចិយ ស ខិត វ ភវសិសនតិ 
ទ្ កខលត វ រ ចាិសសនតិ បត្តសរបត្តិលត វ ន បរហិា ិសសនតីតិ្ ឯវ ំ
បវត្តករោសសកតទ្សសនបទ្ដ្ឋា ទ = ម្ចនបញ្ញា ប្ែលពិចារណា
ល ើញករោជារបស់ខាួន យ៉ាងលនោះថា សត្ាោំង  ម្ចនោរលធាើជា
របស់ខាួន សត្ាោំង  ោំងលនោះនឹងម្ចនលសចកដីស ខ ឬផ ត្ចាក
ទ្ កខ ឬនឹងរិនសូនយចាកគ្ទ្ពយសរបត្តរិបស់ខាួនប្ែលម្ចនលៅោំងលនោះ 
លដ្ឋ បំណងរបស់ នកណារួ  រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅរិនបានលឡើ  
ជាលហត្ ជិត្ 

៥. បែិឃ្លន ន វូបសលម្ច ត្សា សរបត្តិ ម្ចនោរសៃប់រម្ចៃ ប់
លសចកដីសអប់បាន និងរិនម្ចនលសចកដីស្ស ញ់កន ងសត្ាោំង   
ជាលសចកដីបរបូិណ៌ ក្នឧលបោខ   

៦. លរហសសតិ   ញ្ញា ណ លបោខ   សរភលវ វបិត្តិ ោរលកើត្
លឡើងក្ន ញ្ញា ណ លបោខ  លដ្ឋ អាស្ស័ ោររ ណាររោណ៍ ជាវបិត្តិក្ន
ឧលបោខ   
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៧.  ញ្ញា ណ លបោខ  អាសននបចាត្ថិោ ម្ចនោរគ្ពលងើ ៗ លដ្ឋ 
 ំណាចលម្ចហៈ ជាសគ្តូ្វជិត្ 

៨. ោរបែិឃ្ល ទូ្របចាត្ថិោ = ម្ចនោរៈនិងលោសៈ ជាសគ្តូ្វឆ្ងៃ  ។ 
 

ច្ហតុ្ប្ែលអបបម្ញ្ញា មន ៤ 
ោរសប្រដង បបរញ្ញា ម្ចន ៤ គ្បោរលទោះ លដ្ឋ  ំណាចក្នកិចា 

ប្ែលនិងលធាើឱ្យចិត្តបរសិ ទ្ធ ពីោរពាបាទ្ វហិឹសា  រតិ្ និងោរៈ 
ប្ែលម្ចនលៅកន ងសទដ នរបស់សត្ាោំង   ប្ែលម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៤ 
យ៉ាង និងោរចូលចិត្តរបស់សត្ាោំង   ប្ែលម្ចនចំលព្វោះគន
លទោះម្ចនគ្តឹ្រប្ត្ ៤ យ៉ាង បានែល់ លរតត  ករ ណា រ ទិ្ត ឧលបោខ  
លគ្ព្វោះធរោតចិត្តរបស់សត្ាោំង  រប្រងគ្ចបូកគ្ចបល់លដ្ឋ លរឿង
ពាបាទ្ខាោះ វហិិងាខាោះ  រតិ្ ោររិនលគ្ត្ក រ និងោរៈ ោរលគ្ត្ក រ
ជាប់ចិត្តណារួ  ែូលចនោះជានិចាលៅ លផសងគន គ្តឹ្រប្ត្ខាោះលគ្ចើនខាោះតិ្ច 
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅតរោលលវោប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 នកលគ្ចើនលៅលដ្ឋ លសចកដី ពាបាទ្ គ្តូ្វគ្របសងាត់្លដ្ឋ លរតត   
 នកលគ្ចើនលៅលដ្ឋ  វហិិងា គ្តូ្វគ្របសងាត់្លដ្ឋ  ករ ណា 
 នកលគ្ចើនលៅលដ្ឋ   រតិ្ គ្តូ្វគ្របសងាត់្លដ្ឋ  រ ទិ្ត  
 នកលគ្ចើនលៅលដ្ឋ  ោរៈ គ្តូ្វគ្របសងាត់្លដ្ឋ  ឧលបោខ  ចិត្តលទ្ើប

សៃប់ នឹងចូលែល់ភាពផូរផង់បាន សគ្ម្ចប់ោរចូលចិត្តរបស់សត្ា
ោងំ  ប្ែលម្ចនចំលព្វោះគន  ៤ យ៉ាងលទោះ រ៊ឺ ចលគ្រើនលសចកដីស ខ 
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ឱ្យែល់សត្ាោំង  ប្ែលជាតួ្ លរតត  ។ 
បំបាត់្ទ្ កខឱ្យែល់សត្ាោំង  ប្ែលជាតួ្ ករ ណា 
លគ្ត្ក រកន ងលសចកដីស ខសបា របស់សត្ាោំង  ប្ែល

ជាតួ្ រ ទិ្ត  
ដ្ឋក់ចិត្តគ្ពលងើ ៗ ែល់ោររិត្ ចលគ្រើនលសចកដីស ខ បំបាត់្ទ្ កខ 

ឬលគ្ត្ក រកន ងលសចកដីស ខសបា របស់សត្ាោំង   ប្ែលជាតួ្ 
ឧលបោខ  ។ 

ឧបម្ចែូចម្ចតម្ចនប គ្ត្ ៤ ទក់ ម្ចន ក់លៅតូ្ច ម្ចន ក់កំព ងឈ៊ឺ 
ម្ចន ក់ចលគ្រើនធំោត់្លអលហើ  ម្ចន ក់លទ្ៀត្គ្បកបោរង្ករចិញ្ា ឹរខាួនឯង
បានលហើ  កន ងប គ្ត្ ៤ ទក់លនោះ ម្ចតរប្រងម្ចនចិត្តគ្បាថាន ទំ្ន ក
បគ្រុងចិញ្ា ឹរបីបាច់ប្េរកា លែើរបីោរចលគ្រើនវ ័របស់ប គ្ត្តូ្ច ម្ចត
រប្រងម្ចនចិត្តគ្បាថាន កន ងោរបំបាត់្ជំង៊ឺ ឱ្យែល់ប គ្ត្ប្ែលម្ចនជំង៊ឺ 
នឹងរប្រងលគ្ត្ក រកន ងភាពជា ំកលាេះ ប្រ មំុ្  បស់បុប្រតភ្ដល្ចកប្រម្ើន
ធំោត់្លហើ  ភ្តម្ងតា ភ្ម្ងមិ្នម្ងន ងវល្់ ែុងបុប្រតភ្ដល្ប្រប ប
កា អ ចិញ្ច ឹម្ជីវតិ បស់ខលួនឯងានលហើ ក ើយ ឧបម្ងកនេះយា ង
្ កា ចូល្ចិតត បសស់តវទ្ធំងឡាយ ភ្ដល្ម្ងនចំលព្វោះគ្នែ មិ្នផុ្ត
ពីអបបម្ញ្ញញ ធម៌្ ៤ យា ងកនេះ  ៏ឧបកម្ យយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 ែុងអបបម្ញ្ញញ  ៤ យា ងកនេះ កា ចកប្រម្ើនកម្តាត ម្ងនប្របកយាជន៍
ទូល្ំទូលាយ ទ្ធំងជាកម្ចា ំងឧបត្ថរភឱ្យ  ុ្ មុ្ទិតា និងឧកបកាខ  
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ក ើតក ើងានលដ្ឋ អយ និងប្េរោំងជួយកធវើឱ្យកា សាងា មី្
កផ្េងៗ សកប្រម្ចានយា ងស្សួល្ ។ 

កដ្ឋយកហតុកនេះ អែ ភ្ដល្ប្រាថាែ សកម្ងោ ធិញ្ញា ណទំ្ធងឡាយ កទើប
ម្ងនកា ចកប្រម្ើនកម្តាត  កដ្ឋយគិតដល្់ខលួនថា នឹងប្រតូវកធវើកា សាង
ា មី្ ៣០ កដ្ឋយអានុភាពក្នអបបម្ញ្ញញ កនេះ  ភ្ម្ងជាភាវ ភ្ដល្កធវើ
 ល្ាណធម៌្ ម្ងនទ្ធនា មី្ជាកដើម្ ឱ្យបរបូិណ៌ កោល្គឺ  

បំកពញា មី្កដ្ឋយកា ឱ្យទ្ធន ជាកហតុក្នកសច ាីសុខដល្់
សតវប្រគប់គន  កវៀ កា ប្របទូសាកគកដ្ឋយ សម្ងទ្ធនសីល្ កសពកន ខម្ម 
ល្េះកា កបៀតកបៀនសតវកដ្ឋយកាម្គុ្ ម្មណ៍ ជគ្រោះបញ្ញញ ឱ្យប សុិទា
ផូ្ ផ្ង់ កដើម្បីប្របកយាជន៍ដល់្លសចកដីមិ្នងប់ ែុងវតថុភ្ដល្ជាប្របកយាជន៍ 
និងមិ្នជាប្របកយាជន៍ បស់សតវទំ្ធងឡាយ កធវើកសច ាីពាយាម្ជានិចច 
កដើម្បីប្របកយាជន៍សុខដល្់សតវទ្ធំងឡាយ  ម្ងា ប់កទ្ធសម្ងនប្របកា 
កផ្េងៗ កដ្ឋយអំ្ច បស់ខនតី មិ្នកធវើបដិញ្ញញ ឱ្យក លៀងឃ្លល ត
កៅកដ្ឋយអំ្ចក្នសចាៈ ជាអែ ម្ងនកា តាំងចិតតម្ងំមិ្នញាប់ញ័រ
កដើម្បីប្របកយាជន៍សុខ បស់សតវ កដ្ឋយអំ្ចអធិដ្ឋា ន ឧបការៈ
ដល្់សតវទំ្ធងឡាយមុ្នកដ្ឋយអំ្ចកម្តាត  និងមិ្នានសងឃឹម្ោរ
តបសនងកដ្ឋយឧកបកាខ  ។ 

ឧកបកាខ ា មី្ ជាកា ដ្ឋ ់ចិតតប្រពកងើយៗ ដល្់បុគគល្ភ្ដល្កធវើ
ល្អឬលធាើអាប្រ  ់ដល្់ខលួន ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 215 - 

ឧកបកាខ ប្រពហមវហិា  ជាកា ដ្ឋ ់ចិតតប្រពកងើយៗ ដល្់សតវកដ្ឋយ
ល្េះកម្តាត    ុ្ មុ្ទិតា ។ 

 
អាហាសរបដិក្លូេញ្ញា  

អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  សំលៅ កោរពិចារណាអាហារ
លដ្ឋ ភាពជារបស់រួរលខពើរ  ងគធរ៌បានែល់ សញ្ញា លចត្សិកកន ង
រហាក សល ឬរហាកិរយិ លដ្ឋ ម្ចនអាហារប្ែលជាវត្ថ រួរលខពើរ 
ជាអាររោណ៍ ។ 

វធីិពិចារណាអាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ១០ គ្បោរ ម្ចនបាលី
សប្រដងថា  

ររទ ឯសទ លភាគ          អាសយ ច និោនលត 
 បោា  ច បោា  ផោ              និសសនោលត ច រកខទ 
ឯវ ំទ្សហាោលរហិ                ឥលកខ យ បែិកូលត ។ 
ប្គ្បថា  នកបែិបត្តិរបបីពិចារណាឱ្យល ើញថា អាហារជា

របស់រួរលខពើរលដ្ឋ អាោរោំង ១០ យ៉ាងលនោះ  
១. លដ្ឋ ោរលៅោន់សាថ នទី្ ប្ែលម្ចនអាហារ  
២. លដ្ឋ ោរប្សាងរក 
៣. លដ្ឋ ោរបរលិភារ 
៤. លដ្ឋ ទី្លៅ 
៥. លដ្ឋ ជារបស់ផ្ទអ ប់ 
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៦. លដ្ឋ លៅរិនោន់រោ អាហារកន ងគ្កពោះ 
៧. លដ្ឋ ោររោ លហើ  
៨. លដ្ឋ ផលសលគ្រច 
៩. លដ្ឋ ោរហូរលចញ 
១០. លដ្ឋ ោរគ្ប ក់គ្បឡូស ។ 

 
អធិបាយ 

 ១. ររទ លដ្ឋ ោរលៅោន់សាថ នទី្ប្ែលម្ចនអាហារថា 
ោរលៅោន់ស្សុកលែើរបរីកអាហារ គ្តូ្វគ្តច់លៅកន ងសាថ នទី្ប្ែលរិន
សៃប់ គ្ោំកំលៅ គ្ោលំភាៀង រន សសជាលគ្ចើនបានទ្ទួ្លោរលំបាកលផសង  ៗ
កន ងោរល ើញ ឮ ធ ំកាិន ប្ែលរិនលអរិនសាអ ត្ លបើជា ោវសគ្តូ្វលធាើ
ោរង្ករលែើរបីនឹងឱ្យបានគ្បាក់រកចិញ្ា រឹជីវតិ្ ែូលចាន ោះោរបានបរលិភារ
អាហារលនោះលទ្ើបជាលសចកដីលំបាកសោ រសាោ ញ ជួបវត្ថ ប្ែលរួរលខពើរ
រិនលោោះក្េៃ ។ 

២. ឯសទ លដ្ឋ ោរប្សាងរក ោលចូលែល់ស្សុកលហើ  
ក៏គ្តូ្វលឆ្ៀងចូលផោោះលនោះខាោះ ផោោះលទោះខាោះ លចញពីផាូវលនោះលៅផាូវលទោះ 
លែើរបីឱ្យបានអាហារគ្រប់គ្គន់ ផោោះខាោះក៏ឱ្យ ផោោះខាោះក៏រិនបានឱ្យ 
ផោោះខាោះឱ្យរបស់ផអូរ ពួកខាោះឱ្យលៅលគ្បាសសត្ាខាងរ ខ ឬក៏លធាើជារិន
ល ើញ លពលខាោះក៏គ្តូ្វជាន់កន ងទឹ្កលសាោ កលគ្គក ែូលចាន ោះោរបរលិភារ
អាហារលនោះ ជារបស់រួរលខពើរនិងគ្តូ្វលំបាកោល់ក្េៃ ។ 
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៣. លភាគ លដ្ឋ ោរបរលិភារ ោលែួសអាហារចូលលៅកន ង
ម្ចត់្ ក៏គ្ចបល់គន ោ លដ្ឋ ទឹ្កម្ចត់្ ោលទំ្ព្វរក៏គ្បោក់លដ្ឋ 
អាចរ៍លធោញ ពណ៌ កាិន គ្ត្ឡប់ប្គ្បជារបស់រួរលខពើរ លបើខាា ក់លចញរក
រ ននឹងលលបចូលក៏ល ើញចាស់ថា ជារបស់រួរលខពើរកន ងអាហារលដ្ឋ 
ោរបរលិភារ ។ 

៤. អាសយ លដ្ឋ ទី្លៅរបស់អាហារ ប្ែលបរលិភារចូលលៅ 
ម្ចនទី្អាស្ស័ ជារួ ទឹ្ក ៤ យ៉ាង រ៊ឺ ទឹ្កគ្បម្ចត់្ ទឹ្កលសាសោ៍ ខោ ោះ 
និងឈារ ោលោ ចូលគន ជារួ ទឹ្កគ្បម្ចត់្ែូចោ លដ្ឋ 
លគ្បងស្សរ ំខាប់ លបើលៅកន ងលសាសោ៍ែូចោ លដ្ឋ ទឹ្កខោឹង លបើោ 
ជារួ ខោ ោះែូចោ លដ្ឋ ទឹ្កលដ្ឋោះជូរសអ   លបើលៅកន ងលោហិត្ែូច
ោ ជារួ ទឹ្ក រាត់្ លនោះជាវត្ថ ប្ែលរួរលខពើររបស់អាហារលដ្ឋ 
ទី្លៅ ។ 

៥. និោនលត លដ្ឋ ជារបស់ផ្ទអ ប់ អាហារប្ែលោ ជារួ  
ទឹ្កគ្បម្ចត់្ ទឹ្កលសាសោ៍ ទឹ្កខោ ោះ និងឈារ ោលចូលលៅខាងកន ងោង
ោ លហើ ក៏ផ្ទអ ប់រួរគន  លៅកន ងគ្កពោះប្ែលលសាោ កលគ្គក រហូត្ែល់
លវោម្ចនអា  លៅ ១០ ឆ្ងន ំ ២០ ឆ្ងន ំ ៣០ ឆ្ងន ំ ៥០ ឆ្ងន ំ ៦០ ឆ្ងន ំ ១០០ ឆ្ងន ំ 
អាហារក៏រង់ផ្ទអ ប់រួរគន លៅកន ងគ្កពោះ ែូចរលដដ ោរកប្ែលរិនបាន
សាដ រលចញឱ្យ ស់ រង់ផ្ទអ ប់លៅរហូត្ ស់ោលជានិចា លនោះជាវត្ថ ប្ែល
រួរលខពើរលដ្ឋ អាោរផ្ទអ ប់រួរគន ក្នអាហារ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 218 - 

៦.  បោា  លដ្ឋ លៅរិនោន់រោ អាហារកន ងគ្កពោះ អាហារ
ប្ែលបានបរលិភារផ្ទអ ប់រួរគន លៅកន ងគ្កពោះប្ែលលសាោ កលគ្គកលនោះម្ចន
អាោរជាពព ោះលកើត្លឡើង លដ្ឋ  ំណាចបាចកលត្លជា ប្ែលម្ចនលៅ
កន ងគ្កពោះអាហារ លធាើោរែ ត្ឱ្យរោ  ែូចសំោរអាចរ៍បលទោ ោះ 
សណំល់អាហារ សាឹកលឈើ លមោ  និងវត្ថ បែិកូលែក្ទ្ៗ ប្ែល នក
ស្សុក កលៅលចាលរួរគន កន ងរលដដ  ោលលភាៀងោា ក់ ក្េៃរោះក៏ែ ត្ឱ្យ
ព ោះជាពព ោះ យ៉ាងណា ោរបរលិភារអាហារចូលលៅពីក្េៃរសិល ក៏ម្ចន
សភាពរួរលខពើររល ើរក្គ្កប្លងលឡើង ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ លនោះជាវត្ថ ប្ែល
រួរលខពើរ ប្ែលលៅរិនោន់រោ  ។ 

៧. បោា  លដ្ឋ ោររោ លហើ  អាហារប្ែលគ្តូ្វែ ត្លដ្ឋ 
បាចកលត្លជាោត្ លនោះោលរោ លហើ  ក៏រិនបានោា  ជាម្ចស
គ្បាក់ ែូចោរប្គ្បោា  របស់ប្រ ៉ាោត្ លឡើ  ប្ត្ជាឧចាា រៈ បសាវៈ 
លពញលៅកន ងគ្កពោះឧចាា រៈ និងគ្កពោះបសាវៈ លនោះជាវត្ថ ប្ែលរួរលខពើរ 
លដ្ឋ ោររោ លហើ  ។ 

៨. ផោ លដ្ឋ ផលសលគ្រច អាហារប្ែលរោ លរៀបរ លហើ  
លដ្ឋ  ំណាចបាចកលត្លជាោត្  រប្រងឱ្យសលគ្រចជាសាច់  ជាឈារ 
ជាឆ្អឹង សក់ លោរ គ្កចក លធោញ ប្សបក ជាលែើរ ចំប្ណកអាហារប្ែល
រិនរោ លទោះ គ្ត្ឡប់ជាពិស លធាើឱ្យលកើត្លោរលផសងៗ បានែូចជា 
ទ្នោ  លោរែំណួចពិស កណា  លោររម្ចស់ ក ែាិ លោរ ាង់ កិោស 
លោរប្ស្សង ជាលែើរ លនោះជាវត្ថ ប្ែលរួរលខពើរ លដ្ឋ ផលសលគ្រច ។ 
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៩. និសសនោលត លដ្ឋ ោរហូរលចញ អាហារប្ែលបរលិភារចូល
លៅលនោះ នឹងហូរលចញពីផាូវធំោំង ៩ យ៉ាង ែូចជាហូរលចញពីផាូវប្ភនក
ោំង ២ ជាអាចរ៍ប្ភនក ហូរលចញពីផាូវគ្ត្លចៀក ជាអាចរ៍គ្ត្លចៀក 
ហរូលចញពីផាូវគ្ចរ ោះ ជាអាចរ៍គ្ចរ ោះ ហូរលចញពីម្ចត់្ ជាទឹ្កម្ចត់្ 
លសាសោ៍ ហូរលចញពីោា រធំ ជាឧចាា រៈ ហរូលចញពីោា រតូ្ច ជាបសាវៈ ហូរ
លចញពីរនធលោរ ជាលញើស ខណៈបរលិភាររប្រង ងគ  ទ្ល់រ ខគន  
ោលបលទោ បង់គ្តូ្វែកខាួនលចញពីពួករណៈ ប្ បខាងលៅប្ត្ម្ចន ក់ឯង 
លគ្ព្វោះអាហារប្ែលឆ្ងៃ ញ់លពញចិត្ត ទ្ កលចាលរួ  ប់ក៏ជារបស់
ផអូរសអ   ជារបស់រួរលខពើរ ។ 

១០. រកខទ លដ្ឋ ោរគ្ប ក់គ្បឡូស អាហារសូរបីលវោ
បរលិភាររប្រងគ្ប ក់ក្ែ ម្ចត់្និងលធោញ ោលទ្ទួ្លោនលហើ  លទ្ើប
គ្តូ្វោងក្ែ ោងម្ចត់្ និងលធោញ ែល់លពលហូរលចញ លគ្ោ ពីរោ 
លហើ  ក៏គ្ប ក់គ្បឡូសលពញខាួន គ្ប ក់ប្ភនក ជាអាចរ៍ប្ភនក 
គ្ប ក់គ្ត្លចៀក ជាអាចរ៍គ្ត្លចៀក គ្ប ក់គ្ចរ ោះ ជាអាចរ៍គ្ចរ ោះ 
ជាលែើរ រប្រងគ្ប ក់គ្បឡសូរួរលខពើរោំង ស់  សូរបីងូត្ទឹ្កជគ្រោះ
ោ ជាលរឿ ៗ ោល់ក្េៃ ក៏លៅគ្ប ក់គ្បឡូស ែូលចនោះរហូត្លៅ 
លនោះវត្ថ ប្ែលរួរលខពើរលដ្ឋ គ្ប ក់គ្បឡូស ។ 
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និមិ្ត្ត និង្ភាវនា កនងុ្ការឆច្ព្ម្ើនអាហាច្របែិកលូសញ្ញា  
 នកពិចារណាអាហារ លដ្ឋ ភាពជាបែិកូលោំង ១០ អាោរលនោះ 

ត្ជាប់គន ជានិចាលហើ  ករោដ្ឋា នលនោះរិនម្ចនឧរគហនិរិត្ត និងបែិភារ-
និរិត្តលកើត្លទ្ ម្ចនប្ត្បរកិរោនិរិត្តប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ អាហារលផសងៗ ប្ែល
ោក់ទ្ងលដ្ឋ សញ្ញា របស់ខាួន ប្ែលម្ចនោរល ើញថា ជាបែិកូល
លនោះឯង ។ 

ចំប្ណកភាវទលនោះម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ បរកិរោភាវទ និង 
ឧបចារភាវទ លគ្ព្វោះោរចលគ្រើនករោដ្ឋា នលនោះម្ចនសភាវអាហារ រ៊ឺ 
កវលិង្កា ោហារជាអាររោណ៍ សគ្ម្ចប់សនោត្អាហារគ្តឹ្រប្ត្ជាចំប្ណក
គ្បកបកន ងោរចលគ្រើនប៉ា លណាណ ោះ និងសភាវអាហារម្ចនភាពលអិត្ស ខ រ 
ោំងជាធម្ចោ ររោណ៍ ។ 

លដ្ឋ លហត្ លនោះ ឧរគហនិរិត្ត និងបែិភារនិរិត្តោំង ២ លទ្ើប
រិនគ្បាកែ ោលបែិភារនិរិត្តរិនគ្បាកែ  បបទភាវទ ប្ែលជា
ឈានចិត្តក៏លកើត្លឡើងរិនបាន ។ 

 
អានិសង្សកនងុ្ការឆច្ព្ម្ើនអាហាច្របែិកលូសញ្ញា  
១.  នកចលគ្រើនអាហាលរបែិកូលសញ្ញា  អាចគ្បហាររសត្ណាហ  

រ៊ឺ បរលិភារអាហារប្ែលគ្បាសចាកលសចកដីលគ្ត្ក រជាប់ចិត្តកន ងរស 
បរលិភារគ្តឹ្រប្ត្ឱ្យតំងលៅក្នជីវតិ្ លែើរបីោរបែិបត្តិឱ្យផ ត្ចាកវែដទ្ កខ
សូរបីត្ណាហ ោរៈកន ងោររ ណាររោណ៍ែក្ទ្ ក៏រប្រងលោះបានផង ។ 
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២. អាស្ស័ លហត្ ក្នោរលោះត្ណាហ កន ងោររ ណ ៥ បានលនោះ 
 នកចលគ្រើនរប្រងកំណត់្ែឹងរូបកខនធលដ្ឋ បរញិ្ញា  ៣ ម្ចនញាត្បរញិ្ញា  
តី្រណបរញិ្ញា  និងបហានបរញិ្ញា  សូរបីោ រតសតិ្ ក៏រប្រងសលគ្រច
បរបូិណ៌ផង នឹង ន លោរចូលកន ងបែិបោក្ន ស ភៈ ប្ត្ក៏សងឃឹរ
បានថា ម្ចនស រតិ្ភូរិគ្បគ្ពឹត្តលៅខាងរ ខយ៉ាងពិត្គ្បាកែ ។ 

លសចកដីលំបាកលគ្ព្វោះោរបរលិភារអាហារ រហូត្ែល់ទរ
អាហារ ៣ គ្ពោះព ទ្ធ ងគប្រតាស់ទ្ កកន ងស ត្តនិបាត្គ្ពោះបាលីថា  

 ំ កិញ្ា ិ ទ្ កខំ សលម្ចភ តិ្          សពាំ អាហារបចាយ 
អាហាោនំ និលោលធន           នត្ថិ ទ្ កខសស សរភលវ ។ 
ទ្ កខនីរួ ោំង ស់ ប្ត្ងលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះអាហារជាបចា័  ោរ

លកើត្លឡើងក្នទ្ កខរិនម្ចន លគ្ព្វោះរលត់្អាហារ ។ (បិែក ៥៤ ទំ្ព័រ ២៥៦) 
 

ឆតុ្ធាតុ្វវោថ ន 
ចត្ ោត្ វវតថ ន សំលៅែល់ ោរពិចារណាោត្ ោំង ៤ ម្ចនែី 

ទឹ្ក លភាើង ខយល់ ប្ែលគ្បាកែកន ងោងោ  រហូត្ល ើញគ្តឹ្រប្ត្ជាោត្  
លដ្ឋ គ្បាសចាកោរសម្ចគ ល់ថា ជាស្ត្សតី ជាប រស ល ើង លរ សត្ា
ប រគលបាន លៅថា ចត្ ោត្ វវតថ ន ។ 

 ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក កន ងរហាក សល ឬ រហា-
កិរយិ ប្ែលម្ចនអាររោណ៍ជាសភាវរបស់ោត្ ែី ទឹ្ក លភាើង ខយល់ ។  
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កន ងចត្ ោត្ វវតថ នលនោះ  នកបែិបត្តិគ្តូ្វលធាើោរពិចារណាោត្  
៤ ប្ែលម្ចនលៅខាងកន ងខាួន ោត្  ៤ ប្ែលម្ចនលៅខាងកន ងខាួនលនោះ 
ោលោប់លដ្ឋ ពិសាដ រម្ចន ៤២ អាោរ រ៊ឺ បឋវោីត្  ២០ អាលបាោត្  
១២ លត្លជាោត្  ៤ វលយោត្  ៦ ។ 

ោរពិចារណាោត្  ៤ ប្ែលម្ចនលៅខាងកន ងខាួនលនោះម្ចន ២ 
គ្បោរ រ៊ឺ លដ្ឋ សលងខបនិងលដ្ឋ ពិសាដ រ ។ 

 នកប្ែលជាតិ្កខប រគល លធាើោរពិចារណាគ្តឹ្រប្ត្សលងខប ោត្  
៤ ក៏គ្បាកែចាស់ កំចាត់្ភាពជាសត្ា ប រគល តួ្ខាួន ល ើង លរ លចញបាន 
ចំប្ណករនោប រគលគ្តូ្វលធាើោរពិចារណាកន ងអាោរ ៤២ ោត្ ោំង ៤ 
លទ្ើបនឹងគ្បាកែចាស ់កំចាត់្សត្ា ប រគល ជាលែើរបាន ។ 

 
ការរិច្ចរណាច្ដ្ឋយសច្ង្ខប 

ចត្ ោត្ វវតថ ន លដ្ឋ សលងខបកន ងរហាសតិ្បបដ្ឋា នសូគ្ត្ 
ជាោរពិចារណាោត្ ករោដ្ឋា នរបស់ នកម្ចនបញ្ញា ខាា ំងោា ែូលចនោះ 

ម្ចន លភិកខ ោំង   ប រស នកពិឃ្លត្លគកដី កូនសិសសក្ន
ប រស នកពិឃ្លត្លគកដី ប្ែលប ិនគ្បសប់របបីពិឃ្លត្លគ លហើ របំ្លក
ជាចំប្ណកៗ  ងគ  លៅលទ្ៀបផាូវធំ ប្បកជាបួន ម្ចនឧបម្ចែូចលរដច
រិញ ម្ចន លភិកខ ោំង   ភិកខ ពិចារណាល ើញចាស់នូវោ លនោះឯង 
ប្ែលឋិត្លៅយ៉ាងណា ប្ែលតំងលៅយ៉ាងណា លដ្ឋ កំណត់្ថា
គ្គន់ប្ត្ជាោត្ ែូលចនោះថា កន ងោ លនោះ ម្ចនោត្ ែី ោត្ ទឹ្ក 
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ោត្ លភាើង ោត្ ខយល់ ម្ចនឧបលរ យែូលចនោះឯង ។ (បិែក ១៧ ទំ្ព័រ ២៥៤) 
តរលសចកដីក្នសូគ្ត្លនោះ ម្ចន ធិបា ថា  

ោលទ លគឃ្លត្កៈ ចិញ្ា ឹរលគកដី ែឹកលគលៅោន់លោង
សម្ចា ប់កដី ែឹករកែល់លហើ ចងទ្ កលៅគ្ត្ង់លោងសម្ចា ប់លទោះកដី 
កំព ងសម្ចា ប់កដី ល ើញវគ្តូ្វសម្ចា ប់លហើ កដី លសចកដីែឹងខាួនថា
លគលៅរិនោន់បាត់្លៅែោបប្ែលលៅរិនោន់បានពនាោះលចញជា
ចំប្ណកៗ ប្ត្ោលប្ចកលចញជាចំប្ណកៗ លៅ ងគ  លក់លហើ  
ោរែឹងខាួនថាលគលទ្ើបបាត់្លៅ ប្បជាែឹងខាួនថាលក់សាច់លៅវញិ 
ោររិត្ែូលចនោះរិនម្ចនែល់លរថា ល ើងលក់លគ ជនោំងលនោះទំ ក
លគលៅលឡើ  ប្ត្ប្ែលពិត្លររប្រងរិត្ថា ល ើងលក់សាច់ ជនោំង-
  ទំ កសាច់លៅ លសចកដីលនោះយ៉ាងណា សូរបីោលភិកខ លនោះ
លៅជាគ្រហសថកដី បួសលរៀនលហើ កដី កន ងោលរ នប្ែលលៅជាប េ ជាន
លៃង់លមា លទោះ ោរែឹងខាួនថា សត្ាប រគលលៅរិនោន់បាត់្លៅែោប
ប្ែលលោកលៅរិនោន់បានពិចារណាលរើលោ លនោះឯង ប្ែលតំង
លៅកន ងឥរយិបេណា លដ្ឋ ភាពជាោត្  លធាើឱ្យប្ចកលចញជា
ចំប្ណកៗ ោលពិចារណាល ើញលដ្ឋ ោត្  សត្តសញ្ញា  រ៊ឺ ោរ
សម្ចគ ល់ថាសត្ាលទ្ើបបាត់្លៅ ចិត្តនឹងតំងម្ចំលៅលដ្ឋ ភាពជាោត្ 
ប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះលហត្ លនោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលទ្ើបប្រតាស់ថា ម្ចន លភិកខ 
ោំង   ប រស នកពិឃ្លត្លគកដី កូនសិសសក្នប រស នកពិឃ្លត្លគ
កដី ប្ែលប ិនគ្បសប់ របបីពិឃ្លត្លគ លហើ របំ្លកជាចំប្ណកៗ 
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 ងគ  លៅលទ្ៀបផាូវធំប្បកជាបួន ម្ចនឧបម្ចយ៉ាងែូចលរដចរិញ 
ម្ចន លភិកខ ោំង   ភិកខ ពិចារណាល ើញចាស់នូវោ លនោះឯង 
ប្ែលឋិត្លៅយ៉ាងណា ប្ែលតំងលៅយ៉ាងណា លដ្ឋ កំណត់្ថា
គ្គន់ប្ត្ជាោត្ ែូលចនោះថា កន ងោ លនោះ ម្ចនោត្ ែី ោត្ ទឹ្ក 
ោត្ លភាើង ោត្ ខយល់ ម្ចនឧបលរ យែូលចនោះឯង ម្ចនវចនត្ថៈថា  

លយ ឥរសោឹ ោល  េទ្ធភាលវ វ ខរភាលវ វ,   ំ បឋវោីត្ . 
លយ អាពនធនភាលវ វ គ្ទ្វភាលវ វ,   ំ អាលបាោត្ . លយ 
បរបិាចនភាលវ វ ឧណហ ភាលវ វ,   ំ លត្លជាោត្ . លយ 
វតិ្ថរភនភាលវ វ សរ ទី្រណភាលវ វ,   ំ វលយោត្  ។ 

ប្គ្បថា កន ងោងោ លនោះ ចំប្ណកប្ែលរងឹ ចំប្ណកលទោះ
ជាបឋវោីត្  ចំប្ណកប្ែលកកខន់គ្ជួត្គ្ជាបហូរលៅចំប្ណកលទោះ
ជាអាលបាោត្  ចំប្ណកប្ែលលធាើឱ្យឆ្អិនលដ្ឋ អាោរចលគ្រើនធំោត់្
ចាស់កដី ភាពគ្ត្ជាក់ លៅដ  កន ងោ ទូ្លៅកដី ោំងលនោះជាលត្លជាោត្  
ចំប្ណកប្ែលលធាើឥរយិបេធំតូ្ច តឹ្ង តំងម្ចំកដី លធាើឱ្យកលគ្រើកញ័រលៅ
បានកដី ោំងលនោះជាវលយោត្  ។ 

ឥតិ្   ំ ោលយ  លចត្លទ  ពាកលត ស លញ្ញា  និសសលតត  និជាីលវ 
ោត្ សរូលហាល វ ។ 

ប្គ្បថា ចំលព្វោះោងោ លនោះរិនម្ចនចិត្ត ជា ពាកត្ធរ៌ 
ប្ែលគ្បាសចាកភាពជាតួ្ខាួន រិនប្រនសត្ា រិនប្រនជីវៈ  ាីោំង ស់ 
ម្ចនប្ត្ោត្ ោំង ៤ រួរគន ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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ការរិច្ចរណាច្ដ្ឋយរិស្ដដ រ 
កន ងរហាហត្ថិបលោបរសូគ្ត្ សប្រដងលដ្ឋ ពិសាដ រសគ្ម្ចប់ នក

ប្ែលចលគ្រើនោត្ ករោដ្ឋា ន ប្ែលរិនប្រន នកម្ចនបញ្ញា ខាា ំងោា ែូលចនោះ  
ម្ចន ល នកោំង  ម្ចនអា   បឋវោីត្ ខាងកន ង លត្ើែូចលរដច ។ 

ោត្ ណាជាខាងកន ងអាស្ស័ លៅខាួន ជារបស់រងឹ ជារបសល់គ្គត្គ្គត្ 
ប្ែលវញិ្ញា ណចូលលៅោន់ ក រ៊ឺសក់ោំង   លោរោំង   
គ្កចកោំង   លធោញោំង   ប្សបក សាច់ សរក្សោំង   
ឆ្អឹងោំង   ខួរកន ងឆ្អឹង ោច លបោះែូង លេាើរ វវ គ្កពោះ សួត្ 
លព្វោះលវៀនធំ លព្វោះលវៀនតូ្ច អាហារេោី អាហារចាស់ ឬក៏ោត្ ែក្ទ្
ណារួ  ជាខាងកន ងអាស្ស័ នឹងខាួន ជារបស់រងឹ ជារបស់លគ្គត្
គ្គត្ ប្ែលវញិ្ញា ណចូលលៅោន់ ក ម្ចន ល នកោំង  ម្ចនអា   
លនោះលៅថា បឋវោីត្ ខាងកន ង ។ 

ម្ចន ល នកោំង  ម្ចនអា   អាលបាោត្ ខាងកន ងែូច
លរដចខាោះ ។ ោត្ ណាប្ែលជាខាងកន ង ប្ែលអាស្ស័ លៅខាួន ជាទឹ្ក 
ឬម្ចនសភាពគ្បប្ហលនឹងទឹ្ក ប្ែលវញិ្ញា ណចូលលៅោន់ ក 
រ៊ឺគ្បម្ចត់្ លសាសោ៍ ខោ ោះ ឈារ លញើស ខាា ញ់ខាប់ ទឹ្កប្ភនក ខាា ញ់ោវ 
ទឹ្កម្ចត់្ ទឹ្កសំលបារ ទឹ្កររអិល ទឹ្ករូគ្ត្ ឬក៏ោត្ ែក្ទ្ណារួ ជា
ខាងកន ង អាស្ស័ លៅខាួន ជាទឹ្ក ឬម្ចនសភាពគ្បប្ហលនឹងទឹ្ក 
ប្ែលវញិ្ញា ណចូលលៅោន់ ក ម្ចន ល នកោំង  ម្ចនអា   
លនោះលៅថា អាលបាោត្ ខាងកន ង ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 226 - 

ម្ចន ល នកោំង  ម្ចនអា   លត្លជាោត្ ខាងកន ងលត្ើ
ែូចលរដច ។ ោត្ ណាជាខាងកន ង ប្ែលអាស្ស័ លៅខាួន ជាលភាើង ឬម្ចន
សភាពគ្បប្ហលនឹងលភាើង ប្ែលវញិ្ញា ណចូលលៅោន់ ក រ៊ឺលត្លជា
ោត្  ប្ែលញា ងំោ ឱ្យលៅដ សពា ១ លត្លជាោត្ ប្ែលលធាើោ ឱ្យ
គ្គំគ្គ ១ លត្លជាោត្ ប្ែលែ កោ ឱ្យគ្កហល់គ្កហា  ១ លត្លជា
ោត្ សគ្ម្ចប់ែ ត្លភាជនប្ែលប រគលស ី ផឹក ទំ្ព្វស ី ជញ្ា ក់ជញ្ញា ប់ 
ឱ្យគ្ទុ្ឌលគ្ោរលៅលដ្ឋ គ្បក្ព ១ រួ លទ្ៀត្ ោត្ ែក្ទ្ណារួ ជា
ខាងកន ង ប្ែលអាស្ស័ លៅខាួន ជាលភាើង ឬម្ចនសភាពគ្បប្ហលនឹង
លភាើង ប្ែលវញិ្ញា ណចូលលៅោន់ ក ម្ចន ល នកោំង  ម្ចនអា   
លនោះលៅថា លត្លជាោត្ ខាងកន ង ។ 

ម្ចន ល នកោំង  ម្ចនអា   វលយោត្ ខាងកន ង
លត្ើែូចលរដច ។ ោត្ ណាជាខាងកន ង ប្ែលអាស្ស័ លៅខាួន ជាខយល់ 
ឬម្ចនសភាពគ្បប្ហលនឹងខយល់ ប្ែលវញិ្ញា ណចូលលៅោន់ ក 
រ៊ឺខយល់បក់លឡើងលលើ ១ ខយល់បក់ច ោះលគ្ោរ ១  ខយល់បក់លៅកន ងក្ផោរ៊ឺ
ខាងលគ្ៅលព្វោះលវៀន ១ ខយល់បក់លៅកន ងលព្វោះលវៀន ១ ខយល់បក់សពា
សព៌្វងោ  ១ ខយល់ែកែលងហើរចូល និងខយល់ែកែលងហើរលចញ ១ 
រួ លទ្ៀត្ វលយោត្ ែក្ទ្ណានីរួ  ជាខាងកន ង អាស្ស័ លៅខាួន 
ជាខយល់ ឬម្ចនសភាពគ្បប្ហលនឹងខយល ់ ប្ែលវញិ្ញា ណចូលលៅ
ោន់ ក ម្ចន ល នកោំង  ម្ចនអា   លនោះលៅថា វលយោត្ 
ខាងកន ង ។ (បិែក ២១ ទំ្ព័រ ១៩៤) 
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ចត្ ោត្ វវតថ ន កន ងរហាហត្ថិបលោបរសូគ្ត្លនោះ ម្ចនយ៉ាងណា 
សូរបីកន ងោហ លោវទ្សូគ្ត្ និងោត្ វភិងគសូគ្ត្ ក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 

 
វិធីរិច្ចរណាច្ដ្ឋយសច្ង្ខប 

សគ្ម្ចប់ភិកខ  នកម្ចនបញ្ញា ខាា ំងោា  ោរកំណត់្ោត្ លដ្ឋ 
ពិសាដ រតរអាោរ ៤ ែូចជា លកសា បឋវោីត្  សក់ោំង   ជាោត្ ែី 
លោម្ច បឋវោីត្  លោរោំង   ជាោត្ ែី ែូលចនោះជាលែើរ នឹងគ្បាកែ
ជាោរ ៊ឺត្ ូរ ប្ត្ោលរនសិោរលដ្ឋ លកខណៈជាលែើរថា វត្ថ 
ប្ែលម្ចនលកខណៈរងឹជាោត្ ែី វត្ថ ប្ែលម្ចនលកខណៈគ្ជួត្គ្ជាបជា
ោត្ ទឹ្ក វត្ថ ប្ែលម្ចនលកខណៈលៅដ ជាោត្ លភាើង វត្ថ ប្ែលម្ចនលកខណៈ
កលគ្រើកបានជាោត្ ខយល់ ែូលចនោះករោដ្ឋា នក៏នឹងគ្បាកែែល់ភិកខ  នកម្ចន
បញ្ញា រិន ៊ឺត្លពក ។ 

ោលរនសិោរលដ្ឋ សលងខបលទោះ ករោដ្ឋា នលៅងងឹត្រិនជាក់
ចាស់ គ្តូ្វរនសិោរយ៉ាងពិសាដ រ លដ្ឋ ន័ រ ន ករោដ្ឋា នលទ្ើបនឹង
គ្បាកែ ។ 

 
វិធីរិច្ចរណាច្ដ្ឋយរិស្ដដ រ 

គ្ពោះលយរី នកម្ចនបញ្ញា រិនខាា ំងោា  ោលនឹងចលគ្រើនករោដ្ឋា នលនោះ 
របបីលរៀន កោត្ យ៉ាងពិសាដ រ លដ្ឋ អាោរ ៤២ លហើ  លទ្ើបចលគ្រើន
ករោដ្ឋា នលដ្ឋ អាោរ ៤ យ៉ាង រ៊ឺ 
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១. លដ្ឋ  សសម្ចភ រសលងខប រ៊ឺ រួរលោដ្ឋា សោំង  ចូលជា 
ពួកៗ តរអាោររបស់ោត្ លទោះៗ ។ 

២. លដ្ឋ  សសម្ចភ រវភិតិ្ត រ៊ឺ ប្ចកលោដ្ឋា សរបស់ោត្ លទោះៗ 
លចញរកកំណត់្អាោររដងរួ ៗ ។ 

៣. លដ្ឋ  សលកខណសលងខប រ៊ឺ រួរលោដ្ឋា សោំង  ចូល
ជាពួកៗ តរលកខណៈរបសោ់ត្ លទោះៗ ។ 

៤. លដ្ឋ  សលកខណវភិតិ្ត រ៊ឺ ប្ចកលោដ្ឋា សរបស់ោត្ លទោះៗ 
លចញរកកំណត់្លកខណៈរដងរួ ៗ ។ 

 
១. ការឆច្ព្ម្ើនច្ដ្ឋយសសមភ រសច្ង្ខប 

ភិកខ កន ងគ្ពោះសាសទលនោះ កំណត់្ កអាោររងឹៗ កន ងលោដ្ឋា ស 
២០ ថាជា បឋវោីត្  កំណត់្ កអាោរហរូគ្ជួត្គ្ជាបកន ងលោដ្ឋា ស 
១២ ថាជា អាលបាោត្  កំណត់្ កអាោរលៅដ ប្ែលជាលគ្រឿងែ ត្កន ង 
លោដ្ឋា ស ៤ ថាជា លត្លជាោត្  កំណត់្ កអាោរផ្ទត់្លៅរកកន ង 
លោដ្ឋា ស ៦ ថាជា វលយោត្  ោលកំណត់្យ៉ាងលទោះ ឧបចារសម្ចធិ
នឹងលកើត្តរន័ ប្ែលលព្វលលហើ  ប្ត្លបើករោដ្ឋា នលៅរិនោន់សលគ្រច 
របបីចលគ្រើនលដ្ឋ សសម្ចភ រវភិតិ្តច ោះ ។ 
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២. ការឆច្ព្ម្ើនច្ដ្ឋយសសមភ រវិភតិ្ត 
ែំបូងរបបីលធាើឧរគហលោសលា ៧ គ្បោរ និងរនសិោរលោសលា 

១០ គ្បោរ ប្ែលលព្វលលហើ កន ងោ រតសតិ្ករោដ្ឋា ននិលទ្ោស
ោំង ស់ រិនឱ្យខាោះតំងពីសាា ធា លដ្ឋ វចា កន ងអាោរជាពួក 
ត្ចបញ្ា ក ជាលែើរ កន ងអាោរ ៣២ ោំងលដ្ឋ  ន លោរនិង
បែិលោរ ចំប្ណកប្ែលលផសងពីគន ម្ចនែូលចនោះ រ៊ឺ សូរបីរនសិោរ
អាោរោំង   ម្ចនសក់ ជាលែើរ លដ្ឋ ពណ៌ សណាា ន ទិ្ស 
ឱ្ោស និងបរលិចេទ្ ែូចគន   

ប្ត្កន ងោ រតសតិ្លទោះ គ្តូ្វតំងចិត្តទ្ កកន ងបែិកូល 
ចំប្ណកកន ងចត្ ោត្ វវតថ នលទោះ គ្តូ្វតំងចិត្តទ្ កកន ងោត្  ែូចជាសក់ 
លោរោំង   ជាលែើរ រិនម្ចនោររិត្ សូនយចាក តត  រិនប្រនសត្ា 
ជារបស់រងឹ ជាបឋវោីត្  ឬទឹ្កគ្បម្ចត់្ លសាសោ៍ ទឹ្ករក្ងោំង   
ជាលែើរ រិនម្ចនោររិត្ សូនយចាក តត  រិនប្រនសត្ា ជារបស់ោវ 
ម្ចនអាោរគ្ជួត្គ្ជាបជាអាលបាោត្  ែូលចនោះជាលែើរ ។ 

 
៣. ការឆច្ព្ម្ើនច្ដ្ឋយសលកខណៈសច្ង្ខប 

របបីកំណត់្ កលកខណៈប្ែលរងឹកន ងលោដ្ឋា ស ២០ លទោះថា 
ោត្ ែី របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលគ្ជួត្គ្ជាបបានកន ងលោដ្ឋា ស ២០ 
លទោះថា ោត្ ទឹ្ក របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលលៅដ កន ងលោដ្ឋា ស ២០ 
លទោះថា ោត្ លភាើង របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលកលគ្រើកញ័របានកន ង 
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លោដ្ឋា ស ២០ លទោះថា ោត្ ខយល់ ។ 
របបីកំណត់្ កលកខណៈប្ែលគ្ជួត្គ្ជាបកន ងលោដ្ឋា ស ១២ 

លទោះថា ោត្ ទឹ្ក របបីកំណត់្ កលកខណៈប្ែលលៅដ កន ងលោដ្ឋា ស 
១២ លទោះថា ោត្ លភាើង របបីកំណត់្ កលកខណៈកលគ្រើកញ័រកន ង
លោដ្ឋា ស ១២ លទោះថា ោត្ ខយល់ របបីកំណត់្ កលកខណៈប្ែលរងឹ
កន ងលោដ្ឋា ស ១២ លទោះថា ោត្ ែី ។ 

របបីកំណត់្លកខណៈលៅដ កន ងលោដ្ឋា ស ៤ ថា ោត្ លភាើង របបី
កំណត់្លកខណៈកលគ្រើកញរ័បានប្ែលប្ញកលចញពីោត្ លភាើងរិនបាន
លទោះថា ោត្ ខយល់ របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលរងឹប្ញកលចញពីោត្ 
លភាើងរិនបានថា ោត្ ែី របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលគ្ជួត្គ្ជាបប្ញក
លចញពីោត្ លភាើងលទោះរិនបានថា ោត្ ទឹ្ក ។ 

របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលកលគ្រើកញ័របានកន ងលោដ្ឋា ស ៦ ថា 
ោត្ ខយល់ របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលរងឹកន ងលោដ្ឋា ស ៦ លទោះថា 
ោត្ ែី របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលគ្ជួត្គ្ជាបបានកន ងលោដ្ឋា ស ៦ 
លទោះថា ោត្ ទឹ្ក របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលលៅដ កន ងលោដ្ឋា ស ៦ 
លទោះថា ោត្ លភាើង ។ 

ោលកំណត់្យ៉ាងលទោះ ោត្ ោំង  នឹងគ្បាកែឧបចារ
សម្ចធិ រប្រងនឹងលកើត្លឡើងែល់ នករនសិោរែល់ោត្ ោំង  
លទោះលដ្ឋ ន័ ប្ែលលព្វលលហើ  ប្ត្ោលសូរបីចលគ្រើនលៅយ៉ាង
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លទោះលហើ  ករោដ្ឋា នក៏លៅរិនោន់សលគ្រច របបីចលគ្រើនលដ្ឋ 
សលកខណវភិតិ្តត្លៅ ។ 

 
៤. ការឆច្ព្ម្ើនច្ដ្ឋយសលកខណវិភត្ិត 

របបី កលោដ្ឋា សោំង   ម្ចនសក់ ជាលែើរ លដ្ឋ ន័ 
ប្ែលលព្វលលហើ កន ងសសម្ចភ រវភិតិ្ត រកកំណត់្លរើលលកខណៈប្ែល
រងឹកន ងសក់ថា ោត្ ែី របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលគ្ជួត្គ្ជាបកន ងសក់
លទោះថា ោត្ ទឹ្ក របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលលៅដ កន ងសក់លទោះថា 
ោត្ លភាើង របបីកំណត់្លកខណៈប្ែលកលគ្រើកញ័របានកន ងសក់លទោះថា  
ោត្ ខយល់ របបីកំណត់្លរើលោត្  ៤ កន ងលោដ្ឋា ស ១ លៅគ្រប់
លោដ្ឋា សយ៉ាងលនោះ 

ោលកំណត់្យ៉ាងលនោះ ោត្ ោំង  រប្រងគ្បាកែ ឧបចារ-
សម្ចធិរប្រងលកើត្លឡើង ែល់ នករនសិោរកន ងោត្ ោំង  លទោះ
លរឿ ៗ លដ្ឋ ន័ ប្ែលលព្វលលហើ  ។ 

 
ម្នសកិារច្ដ្ឋយអាការ ១៣ យ៉ា ង្   

ោលពិចារណាោត្ កន ងលោដ្ឋា ស ៤២ លដ្ឋ ចំលព្វោះៗ តរ
លំដ្ឋប់ែូចលព្វលលហើ  ប្ត្ោត្ និរិត្តក៏រិនគ្បាកែ គ្តូ្វលធាើោរ
ពិចារណាត្លៅលដ្ឋ អាោរ ១៣ យ៉ាង ែូចត្លៅលនោះ ។ 

១. វចនត្ថលត លដ្ឋ លសចកដីក្នស័ពោម្ចនបឋវជីាលែើរ  
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២. កោបលត លដ្ឋ ភាពជាពួកគ្កុរ ជាកង 
៣. ច ណណលត លដ្ឋ ភាពតូ្ចលអិត្ 
៤. លកខណាទិ្លត លដ្ឋ លកខណៈ រស បចា បបដ្ឋា ន 
៥. សរ ដ្ឋា នលត លដ្ឋ សរ ដ្ឋា នោំង ៤ ម្ចនករោជាលែើរ 
៦. ទនត្តឯកត្តលត លដ្ឋ លសចកដីលផសងគន  និងែូចគន  
៧. វនិិលព្វភ គវនិិលព្វភ រលត លដ្ឋ ោរប្បកពីគន បាន និងរិនបាន 
៨. សភារវសិភារលត លដ្ឋ ចូលគន បាន និងចូលគន រិនបាន 
៩.  ជឈត្តិកព្វហិរវលិសសលត លដ្ឋ លសចកដីលផសងគន ក្នោត្  

ខាងកន ង ជារួ ោត្ ខាងលគ្ៅ 
១០. សងគហលត លដ្ឋ រួរចូលគន  
១១. បចា លត លដ្ឋ ជាបចា័ ឧបោរៈគន  
១២.  សរទន ហារលត លដ្ឋ រិនម្ចនោររិត្នឹកកន ងអាររោណ៍ 
១៣. បចា វភិារលត លដ្ឋ ប្ចកបចា័ របស់ោត្ លទោះៗ ។ 

 
១. ច្ដ្ឋយច្សឆកដីននសរ័ទ 

ោត្ ប្ែលលឈាោ ោះថា បឋវ ីលគ្ព្វោះជារបស់លគ្គត្គ្គត្ លឈាោ ោះថា 
អាលបា លគ្ព្វោះហូរលៅបាន លឈាោ ោះថា លត្លជា លគ្ព្វោះលធាើឱ្យលៅដ  លឈាោ ោះថា  
វលយ លគ្ព្វោះផ្ទត់្លៅបាន ។ 

 
 
 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 233 - 

២. ច្ដ្ឋយភារជារួកព្កុម្ 
បឋវោីត្  ប្ែលសប្រដងលដ្ឋ អាោរ ២០ ម្ចនសក់ លោរ ជាលែើរ 
អាលបាោត្  ប្ែលសប្រដងលដ្ឋ អាោរ ១២ ម្ចនទឹ្កគ្បម្ចត់្ លសាសោ៍

ជាលែើរ លគ្ព្វោះោរគ្បជ ំគន ក្នធរ៌ ៨ យ៉ាងរ៊ឺ ែី ទឹ្ក លភាើង ខយល់ ពណ៌ 
កាិន រស ឱ្ជា ោរសនោតិ្ថា សក់ លទ្ើបម្ចនបាន ោលធរោជាតិ្ោំង
លនោះប្បកគន លហើ  ោរសនោតិ្ថា សក់ ក៏រិនម្ចន សក់ក៏រ៊ឺគ្កុររូបធរ៌ 
៨ លទោះឯង ព្វកយថា លោរ គ្កចក លធោញ ក៏ទំ្នងែូចគន  ប្ត្ក៏រង់
ោប់ប្ត្បឋវោីត្  អាលបាោត្  លដ្ឋ  ំណាចក្នលកខណៈប្ែល
គ្បាកែចាស់ប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 
៣. ច្ដ្ឋយភារតូ្ឆលអតិ្ 

ោងោ ប្ែលម្ចនខាន ត្រធយរលនោះ ោលរោំ ឱ្យប្បកលអិត្
ជាផង់តូ្ច  ៗ លហើ  ក៏បានគ្បម្ចណ ២០-៣០ លិគ្ត្ ប្ែលគ្បាកែ
រូបោងសណាា នបាន ក៏លគ្ព្វោះម្ចនអាលបាោត្  ជួ ឱ្យសអិត្ជាប់
គន ទ្ ក ម្ចនលត្លជាោត្ ជួ រកាទ្ ករិនឱ្យសអ   ម្ចនវលយោត្ 
ជួ ទ្ប់ទ្ កលទ្ើបរិនខាា ត់្ខាា   លគ្ៅពីោត្ ោំង ៤ លនោះលហើ  ាីែក្ទ្
រិនម្ចន ។ 

 
៤. ច្ដ្ឋយលកខណៈជាច្ែើម្ 

បឋវោីត្  ម្ចនភាពរងឹជាលកខណៈ ជាទី្អាស្ស័ ក្នរូបោត្ ែក្ទ្  ៗ
ជាកិចា ម្ចនោរទ្ទួ្លរូបោត្ ែក្ទ្ៗ ជាអាោរគ្បាកែ ។ 
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អាលបាោត្  ម្ចនភាពហូរនិងគ្ជួត្គ្ជាបជាលកខណៈ ម្ចនោរ
លធាើឱ្យរូបែក្ទ្ៗ ចលគ្រើនលឡើងជាកិចា ម្ចនោររួបរួររូបែក្ទ្ៗ ឱ្យជា
គ្កុរជាែ ំ ជាអាោរគ្បាកែ ។ 

លត្លជាោត្  ម្ចនភាពលៅដ ជាលកខណៈ ម្ចនោរលធាើឱ្យរូបោត្ 
ែក្ទ្ចាសទ់្ ំលឡើងជាកិចា ម្ចនោរលធាើឱ្យរូបែក្ទ្ទ្ន់ ជាអាោរគ្បាកែ  ។ 

វលយោត្  ម្ចនោរជួ ទ្ប់រូបែក្ទ្ៗ ឱ្យតំងមំ្ច ជាលកខណៈ 
ម្ចនោរកលគ្រើកញ័រជាកិចា ម្ចនោរកលគ្រើកឥរយិបេលផសង  ៗ បាន 
ជាអាោរគ្បាកែ លគ្ៅទី្ោត្  ៤ លនោះលហើ  ាីែក្ទ្រិនម្ចន ។ 

 
៥. ច្ដ្ឋយសមុ្ដ្ឋា ន 

កន ងអាោរ ៤២ របស់ោត្ ោំង ៤ លនោះ អាហារេោី អាហារចាស់ 
ទឹ្កខោ ោះ បសាវៈ ៤ យ៉ាងលនោះ ម្ចនឧត្ ជាសរ ដ្ឋា ន ទឹ្កប្ភនក ទឹ្កម្ចត់្ 
លញើស ទឹ្កសលរារ ៤ យ៉ាងលនោះ លពលខាោះលកើត្ពីឧត្  លពលខាោះ
លកើត្ពីចិត្ត ។ 

បាចកលត្លជាោត្  ១ លកើត្ពីករោ 
ខយលែ់លងហើរលចញ ចូល ១ លកើត្ពីចិត្ត 
រូបោត្ ែ៏លសស ៣២ អាោរ លកើត្ពីសរ ដ្ឋា នោំង ៤ ណា

រួ បានោំង ស់ ។ 
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៦. ច្ដ្ឋយភារច្ផសង្គាន  និង្ែូឆគាន  
រូបោត្ ោំង ៤ រប្រងម្ចនភាពលផសងគន លដ្ឋ អាោរ ម្ចន

លកខណៈគ្បចំារបស់ខាួន លកខណៈ រស បចា បបដ្ឋា នរបស់បឋវក៏ីរា៉ាង 
របស់ោត្ ែក្ទ្ៗ ម្ចនអាលបាោត្ ជាលែើរ ក៏រា៉ាង សូរបីលផសងគន
លដ្ឋ  ំណាចក្នអាោរ ម្ចនលកខណៈជាលែើរ និងលដ្ឋ  ំណាច
ក្នសរ ដ្ឋា ន ម្ចនករោសរ ដ្ឋា នជាលែើរ ប្ត្ក៏លៅម្ចនភាពែូចគន លដ្ឋ 
 ំណាចក្នភាពជារូប ជារហាភូត្រូប ជាោត្  ជាធរ៌ ប្ែលម្ចនោរ
លកើត្រលត់្ ជា និចាំ ទ្ កខំ  នតត  ែូចគន  ។ 

 
៧. ច្ដ្ឋយការប្បកច្ឆញរីគាន បាន និង្មិ្នបាន 
ធរោតោត្ ោំង ៤ ប្ែលលកើត្រួរគន លទោះ ប្បកគន ជាចំប្ណក

រិនបាន សូរបីកន ងកោបនីរួ ៗ ម្ចនស ទ្ធែាកកោបជាលែើរ 
ក៏ប្បកគន រិនបាន ប្ត្ោលលព្វលលដ្ឋ លកខណៈ រស បចា បបដ្ឋា ន
របស់ោត្ នីរួ ៗ លហើ ក៏ប្បកគន បានែូលចនោះ ។ 

 
៨. ច្ដ្ឋយការឆូលគាន បាន និង្ម្និបាន 

 កន ងោត្ ោំង ៤ លនោះ សូរបីប្ញកគន រិនលចញយ៉ាងលនោះកដី 
ប្ត្ោត្ ោំង ២ រ៊ឺ បឋវ ីនិង អាលបា រប្រងចូលគន បានលគ្ព្វោះជាោត្ ធៃន់
ែូចគន  និងោត្ ែក្ទ្ ២ លទ្ៀត្ រ៊ឺ លត្លជា និង វលយ ក៏ចូលគន បាន 
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លគ្ព្វោះជាោត្ ស្សាលែូចគន  ប្ត្ថាោត្  ២ ខាងរ ខជារួ ោត្  ២ ខាង
លគ្ោ លទោះ ចូលគន រិនបាន លដ្ឋ ម្ចនសភាវៈប្ែលផោ  គន  ។ 

 
៩. ច្ដ្ឋយច្សឆកដីច្ផសង្គាន ននធាត្ុខាង្កនងុ្ និង្ខាង្ច្ព្ៅ 

ោត្ ោំង ៤ ប្ែលលកើត្ខាងកន ងលទោះ ជាទី្អាស្ស័ ក្នវត្ថ  ៦ រ៊ឺ 
អា ត្នៈខាងកន ង ៦ ម្ចនចោខា  ត្នៈជាលែើរ វញិ្ាត្តិ ២ រ៊ឺ ោ វញិ្ាត្តិ 
និងវចីវញិ្ាត្តិ និងឥរនោិ ោំង   រ៊ឺ ឥទ្ធិរនោិ  ប រសិិរនោិ   និង
ជីវតិិ្រនោិ  (តរន័ រហាែីោ) និងឥរយិបេ រូបោត្ ប្ែលលកើត្ពី
សរ ដ្ឋា ន ៤ ជាោត្ ខាងកន ង ចំប្ណកោត្ ខាងលគ្ៅលទោះ រិនបាន
ជាទី្អាស្ស័ របស់រូបែូចលព្វលលហើ  និងរិនបានគ្បកបលដ្ឋ 
ឥរយិបេ សរ ដ្ឋា នក៏រិនគ្រប់ោំង ៤ ម្ចនប្ត្ឧត្ សរ ដ្ឋា នប្ត្រា៉ាង ។ 

 
១០. ច្ដ្ឋយរមួ្ឆូលគាន បាន 

បឋវោីត្  ប្ែលម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា ន រួរចូលជារួ ោត្ ែក្ទ្
ប្ែលម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា នែូចគន បាន លគ្ព្វោះរិនម្ចនភាពលផសងគន  
ក្នសរ ដ្ឋា ន ឬបឋវោីត្  ប្ែលម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា នក៏រួរចូលគន ជា
រួ ោត្ ែក្ទ្ ប្ែលម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា នែូចគន បាន ោត្ ប្ែលម្ចនឧត្ 
ឬអាហារជាសរ ដ្ឋា នក៏ែូចគន  របបីរនសិោរលដ្ឋ រួរចូលគន បាន ។ 
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១១. ច្ដ្ឋយភារជាបឆាយ័ឧបការៈគាន  
បឋវោីត្  ប្ែលអាលបាោត្ ជួ ភាា ប់ទ្ ក លត្លជាោត្ ជួ រកា

ទ្ ក វលយោត្ ជួ ទ្ប់ទ្ ក ជាបចា័ លដ្ឋ ជាទី្តំងក្នរហាភូត្រូប 
៣ លទោះ ។ 

អាលបាោត្  ក៏តំងលៅកន ងបឋវោីត្  លត្លជាោត្ ជួ រកាទ្ ក 
វលយោត្ ជួ ទ្ប់ទ្ ក ជាបចា័ ជាលគ្រឿងភាា ប់ឱ្យជាប់គន ក្នរហាភូត្
រូប ៣ លទោះ ។ 

លត្លជាោត្  តងំលៅកន ងបឋវោីត្  អាលបាោត្ ជួ ភាា ប់ទ្ ក 
វលយោត្ ជួ ទ្ប់ទ្ ក ជាបចា័ ជាលគ្រឿងលធាើឱ្យលៅដ ក្នរហាភូត្រូប 
៣ លទោះ ។ 

វលយោត្  តំងលៅកន ងបឋវោីត្  អាលបាោត្ ជួ ភាា ប់ទ្ ក 
លត្លជាោត្ ជួ លធាើឱ្យលៅដ  ជាបចា័ ជាលគ្រឿងទ្ប់ទ្ ក ក្នរហាភូត្រូប 
៣ លទោះ ។ 
របបីរនសិោរលដ្ឋ ជាបចា័ ឧបោរៈែល់គន និងគន  ែូចលព្វលលនោះ ។ 

 
១២. ច្ដ្ឋយមិ្នមនការគិត្នឹកកនងុ្អារម្មណ៍ 

កន ងោត្ ោំង ៤ លទោះ បឋវោីត្  ក៏រិនែឹងថា ល ើងជាបឋវោីត្  
ល ើងជាទី្តំងក្នរហាភូត្រូប ៣ សូរបីរហាភូត្រូប ៣ លគ្ៅពីលនោះក៏
រិនែឹងថា បឋវជីាទី្តំងក្នល ើងែូលចនោះ ។ 
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១៣. ច្ដ្ឋយប្ឆកបឆាយ័របសធ់ាតុ្ច្នាះៗ 
បចា័ របស់ោត្ ោំង  ម្ចន ៤ រ៊ឺ ករោ ចិត្ត ឧត្  អាហារ  
កន ងបចា័ ោំងលនោះ ករោលទោះឯងជាបចា័ របស់ោត្ ោំង   

ប្ែលម្ចនករោជាសរ ដ្ឋា ន បចា័  ៣ យ៉ាងលទ្ៀត្  ម្ចនចិត្តជាលែើរ រិន
បានជាបចា័  ោត្ ោំង  ម្ចនចិត្តជាលែើរជាសរ ដ្ឋា ន ក៏ជា
បចា័ របស់ោត្ ោំង  ប្ែលម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា ន បចា័ ែក្ទ្
លគ្ៅពីលនោះរិនបានជាបចា័  ។ 

រា៉ាងលទ្ៀត្ ករោ ជាជនកបចា័ ក្នោត្ ោំង   ជាឧបនិ-
សស បបចា័ ក្នោត្ ែ៏លសសលដ្ឋ បរយិ  (ោត្ ប្ែលម្ចនចិត្ត
ជាសរ ដ្ឋា ន ជាលែើរ)  

ចិត្ត ជាជនកបចា័ ក្នោត្ ោំង   ប្ែលម្ចនចិត្តជាសរ ដ្ឋា ន 
ជាបចាេ ជាត្បបចា័   ត្ថិបបចា័   វរិត្បបចា័  ក្នោត្ ែ៏លសស ។ 

ឧត្  ជាជនកបចា័ ក្នោត្ ោំង  ប្ែលម្ចនឧត្ ជាសរ ដ្ឋា ន 
ជា ត្ថិបបចា័   វរិត្បបចា័  ក្នោត្ ែ៏លសស ។ 

អាហារ ជាជនកបចា័ ក្នោត្ ោំង  ប្ែលម្ចនអាហារ 
ជាសរ ដ្ឋា ន ជាអាហារបបចា័   ត្ថិបបចា័   វរិត្បបចា័  ក្នោត្ 
ែ៏លសស ។ 

ោលប្ចកលដ្ឋ បចា័ លហើ  ករោជាជនកបចា័ របស់ករោជរូប 
និងឧបនិសស បបចា័ របស់រូបែ៏លសស ៣, ឧត្ ជាជនកបចា័  
របស់ឧត្ ជរូប និងជា ត្ថិបបចា័   វរិត្បបចា័  របស់រូបែ៏លសស ៣, 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 239 - 

ចិត្តជាជនកបចា័ របស់ចិត្តជរូបោំង   និងជាបចាេ ជាត្បបចា័  
 ត្ថិបបចា័   វរិត្បបចា័  របស់រូបែ៏លសស ៣ សរ ដ្ឋា ន ។ 

 
និម្ិត្ត និង្ភាវនាកនងុ្ការឆច្ព្ម្ើនឆតុ្ធាតុ្វវោថ ន 
ោរចលគ្រើនចត្ ោត្ វវតថ នលនោះ រិនម្ចនឧរគហនិរិត្ត និង

បែិភារនិរិត្ត ម្ចនប្ត្បរកិរោនិរិត្តប្ត្រា៉ាង រ៊ឺ ោត្ ោំង ៤ ប្ែល
ម្ចនលៅកន ងខាួនលទោះឯង ។ 

ចំប្ណកភាវទលទោះម្ចន ២ យ៉ាង រ៊ឺ បរកិរោភាវទ និង ឧបចារ-
ភាវទ ។ 

សគ្ម្ចប់ បបទភាវទ ប្ែលជាតួ្ឈានលទោះលកើត្លឡើង
រិនបាន ប្ែលជាែូលចនោះក៏លគ្ព្វោះោត្ ោំង ៤ លនោះ ជាសភាវស ទ្ធៗ 
 នកចលគ្រើនគ្តូ្វលគ្បើបញ្ញា យ៉ាងខាា ំងោា លទ្ើបល ើញសភាវៈោំងលទោះបាន 
លហត្ លនោះសម្ចធិរបស់ នកចលគ្រើនលទ្ើបរិនម្ចនកម្ចា ំងលោរនឹងចូល
ែល់ឈានបាន ។ 

ោរពិចារណាោត្ ោងំ ៤ ប្ែលម្ចនលៅកន ងោ លនោះជាអាររោណ៍ 
របស់សតិ្បបដ្ឋា ន កន ងោរចលគ្រើនោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ប្ែល
ជាអាររោណ៍របស់វបិសសទស ទ្ធៗ  នកពិចារណាល ើញោត្ ោំង ៤ 
លកើត្រលត់្លដ្ឋ សភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ រប្រងលធាើឱ្យ នកចលគ្រើនលទោះ 
សលគ្រចររគ ផល និព្វា នបាន ។ 
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អានិសង្សកនងុ្ការឆច្ព្ម្ើនឆតុ្ធាតុ្វវោថ ន 
អានិសងសរបស់ោរចលគ្រើនចត្ ោត្ វវតថ ន ម្ចន ៨ គ្បោរ 
១. ស ញ្ាតំ្  វគហតិ្ = រប្រងឈានច ោះោន់ភាពសូនយ

ចាកតួ្ខាួន 
២. សត្តសញ្ាំ សរ រាលែតិ្ = ែកលសចកដីសម្ចគ ល់ថា សត្ា

ប រគលលចញបាន  
៣. ភ លភរវសលហា លហាតិ្ = រិនខាា ចចំលព្វោះភ័  ចំលព្វោះម្ចរ 
៤.  រតិ្រតិ្សលហា លហាតិ្ = លោះលសចកដីរិនលគ្ត្ក រកន ងរនថ 

និងវបិសសទ ោំងលោះលសចកដីលគ្ត្ក រកន ងោររ ណាររោណ៍លចញបាន 
៥. ឥដ្ឋា និលែាស  ឧរាែនិរាែំ ន បាប ណាតិ្ = រិនែល់នូវ

លសចកដីរកីោ និងលសចកដីត្ក់សា ត្កន ងឥដ្ឋា ររោណ៍ និង និដ្ឋា ររោណ៍
ោំង    

៦. រហាបលញ្ញា  លហាតិ្ = ជា នកម្ចនបញ្ញា លគ្ចើន 
៧.  រត្បរលិយសាលទ លហាតិ្ = ម្ចនគ្ពោះនិព្វា នជាទី្បំផ ត្

កន ងភពលនោះ 
៨. ស រតិ្បោ លទ លហាតិ្ = លបើលៅរិនោន់ែល់គ្ពោះនិព្វា ន

កន ងភពលនោះ ក៏ម្ចនស រតិ្លៅកន ងភពខាងរ ខ ។ 
 

អារបុបកម្មដ្ឋា ន ៤ 
កន ង ភិធរោត្ថសងគហបាលី សប្រដងថា  
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អាោសានញ្ញា  ត្ទទ្លយ ចតត លោ អារ បា ទម្ចតិ្ 
សពាថាបិ សរេនិលទ្ោលស ចតត លីស ករោដ្ឋា ទនិ ភវនតិ ។ 

អាោសានញ្ញា  ត្នឈាន ជាលែើរ លព្វលរ៊ឺ អាោសានញ្ញា -
 ត្នឈាន ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ម្ចនកសិណ រាែិម្ចោសបញ្ាតិ្ត
ជាអាររោណ៍ វញិ្ញា ណញ្ញា  ត្នឈាន ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ម្ចន
អាោសានញ្ញា  ត្នឈានជាអាររោណ៍ អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នឈាន 
ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ម្ចននត្ថិភាវបញ្ាត្តិជាអាររោណ៍ លនវសញ្ញា ទ-
សញ្ញា  ត្នឈាន ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ម្ចនអាកិញ្ាញ្ញា  ត្ន
ឈានជាអាររោណ៍ោំងលនោះ លឈាោ ោះថា អារ បបករោដ្ឋា ន ៤ ។ 

ចំប្ណកលសចកដី និងវធីិបែិបត្តិឱ្យបានលៅអារ បបករោដ្ឋា នោំង 
៤ លទោះបានសប្រដងលហើ លដ្ឋ អាស្ស័ ោរសរាឹងបឋវកីសិណ 
លទ្ើបរិនបានទំរកសប្រដងកន ងទី្លនោះលទ្ៀត្ ។ 
 

អភិញ្ញា  
 ភិធរោត្ថសងគហបាលី សប្រដងោរគ្បាកែរបស់ ភិញ្ញា ថា  
 ភិញ្ញា វលសន បវត្តម្ចនំ បន រូបាវចរបញ្ា រជានំ  ភិញ្ញា បា-

ទ្កបញ្ា រជាទ វ ែាហិតា   ធិលែា ាទិ្កម្ចវលជាតា  បរកិរោំ 
កលោនតសស រូបាទី្ស  អាររោលណស   ថារហរលបបតិ្ ។ 

សគ្ម្ចប់រូបាវចរបញ្ា រជានប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ភាពជា
 ភិញ្ញា លទោះ រប្រងលកើត្លឡើងទ្ទួ្លអាររោណ៍ ៦ ម្ចនរូបាររោណ៍ 
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ជាលែើរ តរសររួរែល់ នកប្ែលលចញចាករូបបញ្ា រជានប្ែលជា
បាទ្របស់ ភិញ្ញា  និងពិចារណាអាររោណ៍លផសង  ៗប្ែលខាួនតំងចិត្តទ្ ក
លហើ  លធាើបរកិរោ ។ 

លសចកដីថា ោល ធិដ្ឋា ន ភិញ្ញា លស្សចលហើ  ចូលបាទ្ក-
បញ្ា រជាន ោរចូលបាទ្កបញ្ា រជានលនោះ លៅថា លធាើបរកិរោ ។ 

 
គាថាសង្គហទី ២ 

        ២. ឥទ្ធិវធំិ ទិ្ពាលសាតំ្             បរចិត្តវជិានទ 
                        ប លពានិវសាន សសតិ្         ទិ្ពាចកខូតិ្ បញ្ាោ ។ 

លឈាោ ោះថា  ភិញ្ញា ម្ចន ៥ យ៉ាងរ៊ឺ ឥទ្ធិវធិ (សប្រដងឫទ្ធិ) ១ 
ទិ្ពាលសាត្ (គ្ត្លចៀកទិ្ពា) ១ បរចិត្តវជិានន (ែឹងចិត្ត នកែក្ទ្) ១ 
ប លពានិវសាន សសតិ្ (រលឹកជាតិ្បាន) ១ ទិ្ពាចកខ  (ប្ភនកទិ្ពា) ១ ។ 

 
នឹង្បានអធិបាយោម្ព្រះបាលែូីឆត្ច្ៅច្នះ 

ព្វកយថា  ភិញ្ញា  ជាលឈាោ ោះរបស់បញ្ញា ប្ែលម្ចនោរែឹងអាររោណ៍ 
៦ លទោះ ជាពិលសស ។ 

 ភិ ប្គ្បថា ពិលសស  ។ 
ញា ប្គ្បថា ែឹងកន ងអាររោណ៍ ៦ ែូចវចនត្ថៈ សប្រដងថា  
វលិសសលត ជាទតី្តិ្ =  ភិញ្ញា   
បញ្ញា ណា រប្រងែឹងកន ងអាររោណ៍ ៦ ជាពិលសស ែូលចាន ោះ បញ្ញា  
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លទោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា  ភិញ្ញា  ។ 
លសចកដីថា បញ្ញា គ្បកបកន ងរូបបញ្ា រជាន ប្ែលម្ចនោរែឹង

កន ងអាររោណ៍ជាពិលសស រកពីសម្ចធិម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា យ៉ាង
ក្គ្កប្លងលនោះឯង លៅថា  ភិញ្ញា  ប្ែលជាោរលៅលដ្ឋ គ្ត្ង់ 
ចំប្ណករូបបញ្ា រជានចិត្តប្ែលលៅថា  ភិញ្ញា ចិត្តលទោះ លគ្ព្វោះលកើត្
គ្ពរលដ្ឋ  ភិញ្ញា  ជាោរលៅលដ្ឋ  រ ។ 

តរធរោតោរលកើត្លឡើងរបស់រូបបញ្ា រជានលទោះ លកើត្គ្គ
ែំបូងកដី ឬខណៈចូលឈានសម្ចបត្តិកដី រប្រងម្ចនោរកំណត់្អាររោណ៍
ពិត្គ្បាកែ ១២ យ៉ាង រ៊ឺ បញ្ាត្តិធម្ចោ ររោណ៍ប្ែលោក់ទ្ងជារួ 
កសិណ ១០  សាសបសាសៈ ១ រជឈត្តសត្ាបញ្ាត្តិ ១ រួរ ១២ 
យ៉ាង ណារួ ប៉ា លណាណ ោះ ។ 

សគ្ម្ចប់រូបបញ្ា រជានប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ភាពជា ភិញ្ញា
លនោះ រិនបានកំណត់្អាររោណ៍លទ្ រ៊ឺ អាររោណ៍ ៦ ោំងបររត្ថនិងបញ្ាត្តិ 
ទ្ទួ្លបានោំង ស់ លស្សចប្ត្ោរ ធិដ្ឋា នរបស់ ភិញ្ញា ោភីប រគល 
ោលលចញចាកបាទ្កឈានលហើ  ។ 

 
កម្មដ្ឋា នប្ែលច្ធវើឱយសច្ព្ម្ឆអភិញ្ញា  

 កសិណ ១០ ប៉ា លណាណ ោះប្ែលជាករោដ្ឋា នឱ្យសលគ្រច ភិញ្ញា  លគ្ព្វោះ 
 ១. សម្ចធិរបស់រូបបញ្ា រជាន ប្ែលលកើត្ពីោរចលគ្រើនកសិណ 
១០ លទោះ ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា ក្គ្កប្លងជាងរូបករោដ្ឋា នែ៏លសស ១៦ យ៉ាង 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 244 - 

លទ្ៀត្ ។ 
 ២.  នកប្ែលនឹងបាន ភិញ្ញា លទោះ គ្តូ្វបានសម្ចបត្តិ ៩ រ៊ឺ 
រូបជាន ៥ និង រូបជាន ៤ លវៀរប្ត្ នកប្ែលម្ចនបាររីជាពិលសស 
លហើ កន ងោរប្ែលរូបបញ្ា រជានោភីប រគល នឹងចលគ្រើន រូបជាន
ឱ្យបានលទោះ គ្តូ្វលធាើោរសរាឹងបែិភារនិរិត្ត ប្ែលបានពីកសិណ ៩ 
(លវៀរអាោសកសិណ) លដ្ឋ លហត្  ២ គ្បោរលនោះ កសិណ ១០ 
លទ្ើបជាករោដ្ឋា នប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា ឱ្យសលគ្រច ភិញ្ញា បាន ។ 
 
អភិញ្ញា ប្ែលសច្ព្ម្ឆច្ដ្ឋយធាល ប់បានច្ហើយកនងុ្ភរមុ្ន 

  នកប្ែលរិនបានសម្ចបត្តិ ៩ ប្ត្ក៏អាចសលគ្រច ភិញ្ញា បាន 
លដ្ឋ  ំណាចប្ែលខាួនោា ប់បាន ភិញ្ញា រកលហើ កន ងភពរ ន ប្ែល
ជិត្នឹងភពលនោះ រ៊ឺ ប េ ជានប្ែលសលគ្រចរូបបញ្ា រជាន ឬគ្ពោះ រ ិ
ប រគល ោលចលគ្រើនកសិណរហូត្ែល់សលគ្រចរូបបញ្ា រជាន  ភិញ្ញា
ក៏សលគ្រចលដ្ឋ  ំណាចបកតូ្បនិសស បបចា័  លគ្ព្វោះោា ប់បាន
 ភិញ្ញា កន ងភពរ ន ប្ែលជិត្គន នឹងភពលនោះឯង ។ 
 សគ្ម្ចប់គ្ពោះ រ ិប រគលពួកខាោះ ោលបានសលគ្រចររគផលលហើ  
បញ្ញា ប្ែលគ្បកបជារួ ររគចិត្តលទោះ ម្ចន ំណាចោក់ទ្ងជារួ 
 ភិញ្ញា ផង ោលម្ចនបំណងនឹងលធាើ ភិញ្ញា កន ងលវោណា លវោលទោះ
រូបបញ្ា រជានប្ែលម្ចន ភិញ្ញា ក៏លកើត្លឡើង បំណងប្ែល ធិដ្ឋា ន
ទ្ កក៏សលគ្រចគ្ពរផងប្ែរ  ភិញ្ញា លនោះ លៅថា ររគសិទ្ធិ ភិញ្ញា  លកើត្
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លឡើងលដ្ឋ  ំណាចប្ែលោា ប់បាន  ភិញ្ញា រកកន ងភពរ នប្ែលជិត្
គន នឹងភពលនោះ ឬលដ្ឋ  ំណាចប្ែលតំងលសចកដីគ្បាថាន ទ្ ក ។ 
 

ម្គគសទិធិអភិញ្ញា  មន ២ យ៉ា ង្ គឺ 
 ១. លហែាិរររគសិទ្ធិ ភិញ្ញា  បានែល់  ភិញ្ញា ប្ែលសលគ្រច 
គ្ពរលដ្ឋ ររគខាងលគ្ោរ ។ 
 ២.  រហត្តររគសិទ្ធិ ភិញ្ញា  បានែល់  ភិញ្ញា ប្ែលសលគ្រច 
គ្ពរលដ្ឋ  រហត្តររគ ។ 
 
ការអប់រចំ្ែើម្បឱីយបានអភិញ្ញា របសអ់នកប្ែលបានសមបត្តិ ៩ 
 ១. កសិណាន លោរលត = លដ្ឋ តរលំដ្ឋប់កសិណ ។ 
 ២. កសិណបែិលោរលត = លដ្ឋ បរញ្ញា សលំដ្ឋប់កសិណ ។ 
 ៣. កសិណាន លោរបែិលោរលត = លដ្ឋ ោំងតរលំដ្ឋប់
និងបរញ្ញា សលំដ្ឋប់កសិណ ។ 
 ៤. ឈាទន លោរលត = លដ្ឋ តរលំដ្ឋប់ឈាន ។ 
 ៥. ឈានបែិលោរលត = លដ្ឋ បរញ្ញា សលំដ្ឋប់ឈាន ។ 
 ៦. ឈាទន លោរបែិលោរលត = លដ្ឋ ោំងតរលំដ្ឋប់
និងបរញ្ញា សលំដ្ឋប់ឈាន ។ 
 ៧. ឈាន កានតិកលត = លដ្ឋ កនាងលំដ្ឋប់ឈាន ។ 
 ៨. កសិណ កានតិកលត = លដ្ឋ កនាងលំដ្ឋប់កសិណ ។ 
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 ៩. ឈានកសិណ កានតិកលត = លដ្ឋ កនាងោំងលំដ្ឋប់ឈាន 
និងលំដ្ឋប់កសិណ ។ 
 ១០.  ងគសងានតិលត = លដ្ឋ បងខិត្ ងគឈានតរលំដ្ឋប់កន ង
ោរសរាឹងកសិណណារួ  ។ 
 ១១. អាររោណសងានតិលត = លដ្ឋ ផ្ទា ស់អាររោណ៍ករោដ្ឋា ន កន ង
ឈានណារួ  ម្ចនបឋរជានជាលែើរ ។ 
 ១២.  ង្កគ ររោណសងានតិលត = លដ្ឋ បងខិត្ ងគឈាននិង 
ផ្ទា សអ់ាររោណ៍តរលំដ្ឋប់កសិណ ។ 

១៣.  ងគវវដ្ឋា បនលត = លដ្ឋ កំណត់្លរើល ងគឈានតរ 
លំដ្ឋប់ក្នសម្ចបត្តិ ។ 

១៤. អាររោណវវដ្ឋា បនលត = លដ្ឋ កំណត់្លរើលករោដ្ឋា ន
តរលំដ្ឋប់ក្នសម្ចបត្តិ ។ 

ោលបានហាឹកហាត់្ចិត្តលដ្ឋ អាោរ ១៤ យ៉ាងលនោះលហើ  
រប្រងម្ចនភាពជំទញកន ងោរសរាឹងកសិណ និងោរចូលឈានលធាើ
ឱ្យចិត្តម្ចនសម្ចធិខាា ំងោា ក្គ្កប្លងលឡើង រហូត្ជាលហត្ ឱ្យរូបបញ្ា -
រជានចិត្តលកើត្លឡើង ។ 

 
អភិញ្ញា  ៥ 

គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ សប្រដងលរឿង ភិញ្ញា ទ្ កគ្តឹ្រប្ត្ ៥ គ្បោរ  សំលៅ
 កោរសប្រដងចំលព្វោះលោកិ  ភិញ្ញា  និងរិនបានលព្វលែល់ 
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 ថាករោូបរ ភិញ្ញា  និង ទរតំ្ស ភិញ្ញា ផងលឡើ  ោំងលនោះលគ្ព្វោះ
 ភិញ្ញា ោងំ ២ លនោះ សលរង្កគ ោះកន ងទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា លទោះឯង លព្វលរ៊ឺ 
ទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា លនោះ ោលល ើញសត្ាោំង  លកើត្កន ងភូរិលផសងៗ 
បានតរ ំណាចក្នោរលធាើរបស់ខាួន ក៏លៅថា  ថាករោូបរ ភិញ្ញា  
និងែឹងែល់លហត្ ោរណ៍លផសងៗ ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងោលខាង
រ ខបាន ក៏លៅថា  ទរតំ្ស ភិញ្ញា  ែូលចាន ោះ លោកិ  ភិញ្ញា  ោល
ោប់លដ្ឋ សលងខបលហើ ម្ចន ៥ គ្បោរ ោលោប់លដ្ឋ ពិសាដ រ ម្ចន 
៧ គ្បោរ រ៊ឺ 

១. ឥទ្ធិវធិ ភិញ្ញា   
២. ទិ្ពាលសាត្ ភិញ្ញា  
៣. បរចិត្តវជិានន ភិញ្ញា  
៤. ប លពានិវសាន សសតិ្ ភិញ្ញា  
៥. ទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា  
៦.  ថាករោូបរ ភិញ្ញា  
៧.  ទរតំ្ស ភិញ្ញា  
លោកិ  ភិញ្ញា ោំង ៥ ឬ ៧ លនោះ  ងគធរ៌បានែល់ បញ្ញា

លចត្សិក កន ងរូបាវចរបញ្ា រជានក សល និងកិរយិ ។ 
សគ្ម្ចប់លោក ត្តរ ភិញ្ញា លទោះ ម្ចនរួ គ្បោរ រ៊ឺ អាសវកខ -

 ភិញ្ញា  ជា ភិញ្ញា ប្ែលអាចទ្ម្ចា  កិលលសាសវៈឱ្យ ស់លៅពីខនធ
សទដ ន  ងគធរ៌បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក កន ង រហត្តររគចិត្ត ។ 
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ច្សឆកដីកនងុ្ច្ោកិយអភិញ្ញា  

១. ឥទធិវិធអភិញ្ញា  
ឥទ្ធិវធិ ភិញ្ញា  រ៊ឺ បញ្ញា ប្ែលបលង្កអ នចិត្តលៅលែើរបីឱ្យសលគ្រច

ឫទ្ធិលផសងៗ ែូចវចនត្ថៈថា ឥជឈតី្តិ្ = ឥទ្ធិ 
ធរោជាតិ្ណា រប្រងលធាើឱ្យសលគ្រច ែូលចាន ោះ ធរោជាតិ្លទោះ 

លឈាោ ោះថា ឥទ្ធិ ។ 
ឥទ្ធិយ វលិោ  សាតិ្ = ឥទ្ធិវធំិ 
ឥទ្ធិឫទ្ធិលផសងៗ ម្ចនែល់ញាណណា ញាណលទោះ លឈាោ ោះថា 

ឥទ្ធិវធិ ។ 
លឈាោ ោះថា ឫទ្ធិ លគ្ព្វោះ ត្ថថា សលគ្រច រ៊ឺ លកើត្ផលកន ងឥទ្ធិវធិ-

 ភិញ្ញា  ប្ែលអាចលធាើឱ្យសលគ្រចឫទ្ធិលផសងៗ បាន គ្ពោះ ែាកថាចារយ 
បានប្ចកលសចកដីសលគ្រចឫទ្ធិលនោះលចញលៅជា ១០ យ៉ាង រ៊ឺ 

១)  ធិដ្ឋា ទឥទ្ធិ រ៊ឺ ឫទ្ធិសលគ្រចលដ្ឋ  ំណាចោរ ធិដ្ឋា ន 
ពហ ភាវទិ្កសស  ធិដ្ឋា នំ  សាតិ្ =  ធិដ្ឋា ទ  
 ោរតំងចិត្ត ធិដ្ឋា នឱ្យម្ចនចំនួនលគ្ចើនលកើត្លឡើង ម្ចនែល់

ឫទ្ធិណា ែូលចនោះ ឥទ្ធិលទោះ លឈាោ ោះថា  ធិដ្ឋា ទ ។ 
 ធិដ្ឋា ទ ច សា ឥទ្ធិ ចាតិ្ =  ធិដ្ឋា ទឥទ្ធិ 
 ភិញ្ញា លនោះម្ចនោរតំង ធិដ្ឋា នឱ្យម្ចនចំនួនលគ្ចើនលកើត្លឡើងផង 

ជាឥទ្ធិផង លឈាោ ោះថា  ធិដ្ឋា ទឥទ្ធិ ែូចជា ធិដ្ឋា នឱ្យរន សសម្ចន ក់ ជា
លគ្ចើនរ  លគ្ចើនព្វន់ទក់ សប្រដងខាួនឱ្យគ្បាកែកន ងទី្ែក្ទ្ បំបាត់្ខាួន
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បាន ទំ្ល ោះកំប្ពងឬភនំលៅបាន លធាើប្ផនែីឱ្យជាសរ គ្ទ្ លធាើសរ គ្ទ្ឱ្យ
ជាប្ផនែី លហាោះបាន លែើរលលើទឹ្កបាន រ ជកន ងែីបាន ជាលែើរ ។ 
 ២) វកិ ពាទឥទ្ធិ  រ៊ឺ ឫទ្ធិផ្ទា ស់បដូរ ។ វវិធំិ ក ពានំ  សាតិ្ = 
វកិ ពាទ ោរនិរោិត្វត្ថ លផសងៗ ម្ចនែល់ ឥទ្ធិណា ែូលចាន ោះឥទ្ធិលទោះ 
លឈាោ ោះថា វកិ ពាទ ។ វកិ ពាទ ច សា ឥទ្ធិ ចាតិ្ = វកិ ពាទឥទ្ធិ 
 ភិញ្ញា លនោះសប្រដងនិរោិត្លផសងៗ ផង លដ្ឋ ឥទ្ធិឫទ្ធិផង ែូលចាន ោះលទ្ើប
លឈាោ ោះថា វកិ ពាទឥទ្ធិ បានែល់ ោរប្បាងខាួន ែូចជាប្បាងខាួនជាលកោង 
ប្បាងខាួនជាទរ  កស រនធពា លទ្វត កងទ័្ព ជាលែើរ ជាោរលោះលភទ្
គ្បគ្កតី្របស់ខាួន នឹងលធាើលភទ្ែក្ទ្ឱ្យខ សពីគ្បគ្កតី្របស់ខាួន លៅថា 
វកិ ពាទឥទ្ធិ ។ 
 ៣) រលទរយឥទ្ធិ លសចកដីសលគ្រចរបស់រលទរយឥទ្ធិ ។ 
រនសា និពាតត  = រលទរយ ឫទ្ធិប្ែលសលគ្រចលដ្ឋ ចិត្ត លឈាោ ោះថា 
រលទរយ ។ រលទរយ ច សា ឥទ្ធិ ចាតិ្ = រលទរយឥទ្ធិ 
 ភិញ្ញា លនោះ ជាឫទ្ធិប្ែលសលគ្រចលដ្ឋ ចិត្តផង ជាឥទ្ធិឫទ្ធិផង ែូលចាន ោះ
លទ្ើបលឈាោ ោះថា រលទរយឥទ្ធិ រ៊ឺ និរិោត្ោ ែក្ទ្ពីោ លែើរ ឱ្យម្ចន
រូបោងលស្សចប្ត្ចិត្តគ្បាថាន  លឈាោ ោះថា រលទរ ិទ្ធិ លគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លដ្ឋ លកើត្ជាោងោ លឡើងរួ លទ្ៀត្ ប្ែលម្ចនរូបោងោ លស្សច
ប្ត្ចិត្តគ្បាថាន  ។ 
 ៤) ញាណវបិាផ ោឥទ្ធិ រ៊ឺ ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងលែើរបី  ំគ្រងឱ្យ
ផ ត្ចាក នតោ  លដ្ឋ  ំណាចក្ន រហត្តររគប្ែលនឹងលកើត្លឡើង 
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ែូចជាគ្ពោះព្វក លលត្ថរ ោលលៅជាោរកតូ្ចោា ក់ច ោះលៅកន ងប្ខសទឹ្ក 
លគ្ព្វោះោរលធាសគ្បប្ហសរបស់ភីលលៀង គ្តី្ធំខាំលលបចូលលៅកន ងលព្វោះ 
រន សសរកគ្តី្ចាប់បាន លក់ឱ្យភរយិលសែាី ភរយិលសែាីគ្បាប់ឱ្យពួក
 នកបលគ្រើវោះលព្វោះគ្តី្ ល ើញលកោងលៅកន ងលព្វោះគ្តី្ លដ្ឋ រិនម្ចនោរ
ឈ៊ឺចាប់ ។ 
 ោរប្ែលរិនឈ៊ឺចាប់លៅកន ងលព្វោះគ្តី្ែូលចនោះ ចាត់្ជា ញាណ-
វបិាផ ោឥទ្ធិ ឫទ្ធិជាញាណគ្របែណដ ប់របស់គ្ពោះព្វក ល ជាបចេិរភវកិៈ 
(ម្ចនភពច ងលគ្ោ ) លគ្ព្វោះភាពរិនឈ៊ឺចាប់លៅកន ងលព្វោះគ្តី្លទោះ 
លកើត្លដ្ឋ អាន ភាពក្ន រហត្តររគញាណប្ែលលោកនឹងរបបីបាន
លដ្ឋ  ត្តភាពលនោះ ែូលចនោះជាលែើរ ។ 
 ញាណវបិាផ ោឥទ្ធិ លៅម្ចនែល់គ្ពោះលេរៈរូបែក្ទ្លទ្ៀត្ ែូចជា
គ្ពោះសងាិចាលត្ថរ គ្ពោះភូត្បាលលត្ថរជាលែើរ ។ 
 ៥) សម្ចធិវបិាផ ោឥទ្ធិ ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងោរព្វរ នតោ  
លដ្ឋ  ំណាចសម្ចធិ ែូចជាគ្ពោះសារបី ត្ត ទងឧត្តោ និងទង
សាម្ចវតី្ ជាលែើរ ។ 
 គ្ពោះសារបី ត្តលត្ថរ កំព ងចូលសម្ចបត្តិ  កសោចលគ្បើែំបងវ 
គ្ត្ង់សីសៈលោក ម្ចនសំលឡងែូចផគរោន់ អាព្វធណារួ រិន
ម្ចនែល់លោកលដ្ឋ គ្បោរណាលឡើ  លនោះជាសម្ចធិវបិាផ ោឥទ្ធិ 
របស់គ្ពោះសារបី ត្ត ។ 
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 ទងឧត្តោឧបាសិោ ធីតរបស់ប ណណកលសែាី គ្តូ្វទងសិរមិ្ច 
គ្ចប្ណនឫសា ចាក់លគ្បងលៅដ លលើសីសៈរបស់ទង ទងចលគ្រើន
លរតត សម្ចបត្តិ កន ងខណៈលទោះលគ្បងលទោះគ្ត្ឡប់ោា ក់លៅ ែូចជាែំណក់
ទឹ្កប្ែលោា ក់ពីសាឹកឈូកែូលចាន ោះ លនោះលដ្ឋ  ំណាចសម្ចធិវបិាផ ោ-
ឥទ្ធិ របស់ទងឧត្តោឧបាសិោ ។ 
 គ្ពោះទងសាម្ចវតី្  រគរលហសីរបស់គ្ពោះបាទ្ឧលទ្ន គ្តូ្វទង
ម្ចរណាិ យញា ំងពស់ឱ្យចូលលៅកន ងគ្បលហាងពិណរបស់គ្ពោះោជាលទោះ 
លហើ បិទ្គ្បលហាងលដ្ឋ ែ ំក្នកគ្រងផ្ទា  ពសប់ានលៅកន ងគ្បលហាង
ពិណលទោះ ស់ពីរបីក្េៃ កន ងក្េៃប្ែលគ្ពោះោជាយងលៅ គ្ពោះទង
ម្ចរណាិ យទូ្លសួរថា បពិគ្ត្គ្ពោះសរោតិ្លទ្ព ក្េៃលនោះគ្ពោះ ងគលសដច
នឹងលៅោន់គ្បាសាទ្ក្ន រគរលហសី ងគណា ោលគ្ពោះោជាគ្តស់
គ្បាប់ថា របស់ទងសាម្ចវតី្ ក៏គ្ោបទូ្លថា បពិគ្ត្រហាោជ ក្េៃលនោះ
ខ្ ំគ្ពោះ ងគ ល់ស បិនរិនលអ បពិគ្ត្គ្ពោះសរោតិ្លទ្ព គ្ពោះ ងគរិនរួរ
លសដចលៅោន់ទី្លទោះលទ្ គ្ពោះោជាគ្តស់ថា ល ើងនឹងលៅឱ្យខាងប្ត្
បាន...................ទងម្ចរណាិ យបានទំកគ្រងផ្ទា លចញ ំពីគ្បលហាង
ពិណលទោះ ពស់ ត់្អាហារ ២-៣ ក្េៃ ក៏លូនលចញរកតរគ្បលហាង
ពិណលទោះ លបើកពព្វរ (បលញ្ាញសំលឡង) លែកលលើទី្គ្ពោះបនោំ 
គ្ពោះោជាទ្ត្ល ើញពស់ ក៏គ្ទ្ង់ត្ក់សា ត្គ្ពោះទ័្ ខាា ចររណៈ លគ្បៀប
ែូចជាគ្តូ្វលភាើងលឆ្ោះលដ្ឋ លសចកដីពិលោធថា ស្ត្សតីោំងលនោះលធាើករោប្បប
លនោះ...........ចំប្ណកគ្ពោះទងសាម្ចវតី្ ក៏បានឱ្យឱ្វទ្ែល់ស្ត្សតីោំង 
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៥០០ លទោះថា  ម្ចន លទងោំង   ទី្ពឹងែក្ទ្របស់ពួកល ើង
រិនម្ចនលទ្ ទងោំង  ចូរញា ំងលរតត ចិត្តឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅលសោើកន ង
គ្ពោះោជាប្ែលជាកំពូលក្ននរជន កន ងគ្ពោះលទ្វ ី និងកន ងខាួនឯង ទង
ោងំ  ក ំញា ំងលសចកដីលគ្ោធឱ្យលកើត្លឡើងែល់នរណាៗ លឡើ  ។ 
គ្ពោះោជាគ្ទ្ង់ោន់ កធនូប្ែលម្ចនសណាា នែូចភា កែំរ ី ែ៏រួរែល់
កម្ចា ំងក្នប រស ១.០០០ ទក់ គ្ទ្ង់ោញប្ខសធនូប្ែលភាា ប់នូវគ្គប់សរ
ោបលដ្ឋ ថាន ំពិស លធាើគ្ពោះទងសាម្ចវតី្ទ្ កកន ងខាងរ ខ ឱ្យស្ត្សតី
ោំងលទោះឈរត្លគ្រៀបគន តរលំដ្ឋប់ លហើ ក៏ែលម្ចា ោះនូវកូនសរលៅ
ចំគ្ទូ្ងក្នទងសាម្ចវតី្ ។ កូនសរលទោះក៏ប្បរវលិគ្ត្ឡប់ជារបស់
ម្ចនរ ខលឆ្ងព ោះោន់ផាូវប្ែលខាួនលៅលហើ  ហាក់ែូចជាចូលលៅោន់
គ្ពោះហឬទ័្ របស់គ្ពោះោជា បានឈប់លៅលហើ លដ្ឋ លរតត ន ភាព
របស់គ្ពោះទងសាម្ចវតី្លទោះ  លនោះលដ្ឋ សម្ចធិវបិាផ ោឥទ្ធិរបស់
គ្ពោះទងសាម្ចវតី្ ។ 
 ៦)  រយិឥទ្ធិ ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចភាពជា
គ្ពោះ រហនត  នក ស់អាសវកិាលលស ជា នកម្ចន បបែិកូលសញ្ញា  រ៊ឺ 
សម្ចគ ល់ថា រិនជាបែិកូលកន ងវត្ថ ប្ែលជាបែិកូល ោលលធាើោរផា 
លរតត កដី ពិចារណាោត្ ោំង ៤ កដី និងពិចារណា ស ភកដី ។ 
 ជា នកម្ចនសតិ្សរបជញ្ាៈគ្បលងើ ៗ កន ងវត្ថ បែិកូលលទោះបាន 
លដ្ឋ  ំណាចសម្ចគ ល់ថា រិនបែិកូលកន ងវត្ថ បែិកូលជាគ្បគ្កតី្
បានជាលែើរ លនោះលៅថា  រយិឥទ្ធិ ។ 
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 ៧) ករោវបិាកជាឥទ្ធិ ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចផល
របស់ករោ ែូចជាឫទ្ធិរបស់សត្ាោំងពួង ឫទ្ធិរបស់លទ្វតោំងពួង 
ឫទ្ធិរបស់រន សសលែើរកបប ឫទ្ធិរបស់វនិិបាតិ្កៈពួកខាោះ ប្ែលលៅផាូវ
អាោសបាន ស ទ្ធប្ត្ជាករោវបិាកជាឥទ្ធិ ។ 
 ៨) ប ញ្ាវលតឥទ្ធិ ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចរបស់ប រគល 
 នកម្ចនប ណយោំង   ែូចជាលសដចចគ្កពត្តិ លហាោះលៅកន ងអាោស
បានគ្ពរោំងចត្ រងគលសទ ឫទ្ធិរបស់លជាតិ្កលសែាីរហបតី្ ម្ចនគ្បា-
សាទ្ប្កវរណីផ សលឡើង ំពីប្ផនែីជាលែើរ លនោះជា ប ញ្ាវលតឥទ្ធិ ។ 
 ៩) វជិាា រយឥទ្ធិ ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចរបស់
វជិាា អាររ ែូចកន ងអាេពានលវទ្បករណ៍ថា ពួកវជិាា ធរ ោ លវទ្លហើ 
លៅផាូវអាោសបាន សប្រដងពលែំរកីបួនលសទលផសងៗ ឲ្យគ្បាកែ
កន ងកណាដ លអាោសបាន ោំងលនោះជាវជិាា រយឥទ្ធិ ។ 
 ១០) ត្ត្ថ ត្ត្ថ សម្ចោ បលយរបចាយ ឥជឈនលែាន ឥទ្ធិ 
ឫទ្ធិប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចក្នោរពាយរស្សាវគ្ជាវសិកា 
ពិលសាធយ៉ាងគ្តឹ្រគ្តូ្វកន ងកិចាលផសងៗ រួរោំង បរ ិត្តិនិងបែិបត្តិ 
ែូចជា 
 ផល រ៊ឺ ោរលោះោរឆ្នោៈ រប្រងសលគ្រចលដ្ឋ លនកខរោ លហត្ លទោះ 
ផលលទោះលទ្ើបលឈាោ ោះថា ឫទ្ធិ លដ្ឋ លសចកដីថា សលគ្រច ។ 
 ផល រ៊ឺ ោរលោះកិលលសោំង   រប្រងសលគ្រចលដ្ឋ 
 រហត្តររគ លហត្ លទោះផលលទោះ លទ្ើបលឈាោ ោះថា ឫទ្ធិ លដ្ឋ លសចកដីថា 
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 សលគ្រច លគ្ព្វោះគ្បកបលដ្ឋ កិចាលដ្ឋ គ្បក្ព ។ 
 ែូលចាន ោះ បឋរជាន ជាលែើរកដី ររគោំង ៤ កដី ោរឆ្ងា ត្ឈាា ស
កន ងគ្ពោះក្គ្ត្បិែក និង ែាកថាកដី ោរែឹងកន ងវជិាា លហាោសាស្ត្សដ 
តោសាស្ត្សដ លពទ្យសាស្ត្សដ  កសរសាស្ត្សដ វទិ្ាសាស្ត្សដ ោំងលនោះជាលែើរ 
ជាោរសលគ្រចប្ែលលកើត្ពីោរស្សាវគ្ជាវ និងពិលសាធលដ្ឋ គ្បក្ពកន ង
កិចាោរលផសង  ៗលទោះជាបចា័  ។ 
 ឥទ្ធិវធិ ភិញ្ញា  ប្ែលលោកបំណង កតរចំណ ចលនោះ 
សំលៅ ក  ធិដ្ឋា ទឥទ្ធិ វកិ ពាទឥទ្ធិ និងរលទរយឥទ្ធិ ។ 
 

២. ទិរវច្ស្ដត្អភិញ្ញា  
 ទិ្ពាលសាត្ ភិញ្ញា  ម្ចនវចនត្ថៈថា ទិ្វ ិភវ ំ= ទិ្ពាំ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលទ្វលោក និងគ្ពហោលោក លឈាោ ោះថា ទិ្ពា ។ 
 ទិ្ពាញ្ា  តំ្ លសាត្ញ្ញា តិ្ = ទិ្ពាលសាតំ្ 
 រូបលនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលទ្វលោក និងគ្ពហោលោកផង ជា
លសាត្បសាទ្ផង លទ្ើបលឈាោ ោះថា ទិ្ពាលសាត្ បានែល់ លសាត្បសាទ្
របស់លទ្វត និងគ្ពហោ ។ 
 ទិ្ពាលសាតំ្ វយិតិ្ = ទិ្ពាលសាតំ្  
  ភិញ្ញា ប្ែលម្ចនោរបានឮែូចគ្ត្លចៀករបស់លទ្វត និងគ្ពហោ 
លទ្ើបលឈាោ ោះថា ទិ្ពាលសាត្ បានែល់ ទិ្ពាលសាត្ ភិញ្ញា  ។ 
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 លសាត្បសាទ្របសល់ទ្វតជាន់ខពស់ និងគ្ពហោោំង  លទោះ 
លកើត្ពីរហាក សលករោ និងរូបាវចរក សលករោ ោំងគ្បាសចាកវត្ថ លសាោ ក
លគ្គក ម្ចនលសាសោ៍ គ្បម្ចត់្ ឈារ ខយល់ជាលែើររ កកួន លសាត្បសាទ្
លទ្ើបម្ចនភាពថាា សាអ ត្ជាពិលសស អាចឮសំលឡងសូរបីឆ្ងៃ  ជាទី្បំផ ត្ 
និងស្សាលជាទី្បំផ ត្បានយ៉ាងរួរ សាា រយ រន សសភូរិនឹងតំងលៅ
ឆ្ងៃ  ពីលទ្វភូរិ និងគ្ពហោភូរិ លគ្ចើនរ ៊ឺនលគ្ចើនប្សនលយជន៍កដី ប្ត្លទ្វត 
និងគ្ពហោោំង  លទោះ រប្រងឮសំលឡងរន សសបាន ។ 
 ចំប្ណកសំលឡងប្ែលស្សាលជាទី្បំផ ត្ ែូចជាសំលឡង
ស្សលម្ចច កលណដ ៀរ ជាលែើរ ភ្ដល្អាស្ស ័លៅកន ងផោោះ រន សសោំង  
រិនអាចឮបាន ប្ត្លទ្វត គ្ពហោោំង  រប្រងឮបាន លដ្ឋ រិន
ម្ចនវត្ថ ណាមួ្យអាចបិទ្បំាង សំក ងោំងលទោះបានក ើយ ។ 

 
វិធីច្ធវើទពិវសោត្ 

 គ្តូ្វហាឹកហាត់្សាដ ប់សំលឡងលដ្ឋ បរកិរោសម្ចធិ លដ្ឋ សរាឹង
វលយកសិណ ឬអាោសកសិណ ចូលបាទ្កឈាន លហើ លចញរក
ប្សាងរកសំលឡងប្ែលម្ចនលៅកន ងទី្លផសង  ៗែំបូងនឹកែល់សំលឡងរបស់
ោជសហី៍ ែំរ ីខាា  ប្ែលលៅកន ងក្គ្ពោំងលនោះជាលែើរ ប្ែលជាសំលឡង
លគ្គត្គ្គត្លៅកន ងទី្ឆ្ងៃ  លសាត្បសាទ្ លហើ នឹកែល់សំលឡង
ប្ែលលអិត្លឡើងលៅលដ្ឋ លំដ្ឋប់ ែូចជាសំលឡងរគំង សំលឡងសគរ 
សំលឡងស័ងខ សំលឡងសូគ្ត្ធរ៌ សំលឡងទ្លនោញធរ៌របស់ភិកខ 
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សារលណរ សំលឡងនិយ គន  សំលឡងសត្ាសាា ប សំលឡងខយល់ 
សលំឡងលជើង សំលឡងសាឹកលឈើសៃួត្ស្សួ  សលំឡងសត្ាលអិត្ សំលឡង
ស្សលម្ចចជាលែើរ រនសិោរលៅកន ងទិ្សលផសងៗ ោំងលគ្គត្គ្គត្ 
ោំងលអិត្លដ្ឋ បរកិរោសម្ចធិ សទ្ោនិរិត្តរប្រងគ្បាកែែល់ នកម្ចន
សម្ចធិចិត្តកន ងបរកិរោ ោលឮសំលឡងោំងលទោះ លដ្ឋ បរកិរោសម្ចធិ
លហើ  លទ្ើបលធាើទិ្ពាលសាត្ ភិញ្ញា ត្លៅ លដ្ឋ ោរសរាឹងបែិភារ
និរិត្តប្ែលោក់ទ្ងនឹងវលយកសិណ ឬអាោសកសិណ លហើ 
ពគ្ងីកលៅតររ ៈប្ែលបំណងនឹងសាដ ប់ ។  
 លបើម្ចនោរពគ្ងីកបែិភារនិរិត្តធំឱ្យទូ្ោ លចញលៅរហូត្
ែល់កណាដ ប់ចគ្កវល ខាងលលើលៅទ្ល់លទ្វភូរិ គ្ពហោភូរិ ខាងលគ្ោរ
ទ្ល់និរ ភូរិលហើ  ក៏អាចឮសំលឡងប្ែលម្ចនលៅកន ងទី្លផសងៗ 
បានោំង ស់យ៉ាងគ្ចបូកគ្ចបល់ោ ឡំគន  ។ 
 ប្ត្ោលម្ចនគ្បាថាន សាដ ប់ចំលព្វោះសលំឡងណារួ  គ្តូ្វ ធិដ្ឋា ន
សូរឱ្យបានឮចំលព្វោះប្ែលគ្បាថាន  ក៏នឹងបានឮែូចគ្បាថាន បាន ។ 
 

៣. បរឆិត្តវិជាននអភិញ្ញា  
បរចិត្តវជិានន ភិញ្ញា  ជាលឈាោ ោះរបស់បញ្ញា ប្ែលែឹងចិត្ត នក

ែក្ទ្ ម្ចនវចនត្ថៈថា បលរសំ ចិត្តំ = បរចិត្តំ ចិត្តរបស់ នកែក្ទ្ 
លឈាោ ោះថា បរចិត្ត ។ 

បលរសំ ចិត្តំ វញិ្ញា  តិ្ ឯតយតិ្ = បរចិត្តវជិានទ  
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 ភិញ្ញា ណា រប្រងែឹងចិត្តរបស់ នកែក្ទ្ ែូលចាន ោះ ភិញ្ញា លទោះ 
លឈាោ ោះថា បរចិត្តវជិានន ។ 

បរចិត្តវជិានន ភិញ្ញា លនោះ ម្ចនលឈាោ ោះលៅរា៉ាងលទ្ៀត្ថា 
លចលតបរ ិ ភិញ្ញា  លគ្ព្វោះ ភិញ្ញា លនោះម្ចនោរែឹងចិត្តរបស់ នកែក្ទ្
បានលដ្ឋ គ្ត្ង់ ។ 

 
វិធីច្ធវើបរឆិត្តវិជាននអភិញ្ញា  

 ភិញ្ញា លនោះ រប្រងសលគ្រចលដ្ឋ  ំណាចទិ្ពាចកខ ញាណ ែូលចាន ោះ 
 នកប្ែលបានទិ្ពាចកខ ញាណលហើ  គ្បាថាន នឹងលធាើលចលតបរ ិញ្ញា ណ
លនោះឱ្យលកើត្លឡើង របបីចលគ្រើនអាលោកកសិណពិនិត្យលរើលចិត្ត 
លដ្ឋ លរើលពណ៌របស់លោហិត្ លបើលសារនសសចិត្តគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
ោលណា កន ងោលលទោះលោហិត្ក៏ជាពណ៌គ្កហរ ែូចប្ផាក្គ្ជទ្ ំ ។ 

លបើលោរនសសចិត្តគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោលណា កន ងោលលទោះ
លោហិត្ក៏ជាពណ៌លមោ  ែូចប្ផាគ្ពីងទ្ ំ ។ 

លបើឧលបោខ ចិត្តគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងោលណា កន ងោលលទោះលោហិត្
ក៏ថាា ែូចលគ្បងលៃ ែូលចាន ោះោលលធាើទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា លរើលពណ៌របស់
លោហិត្កន ងហទ្ ៈរបស់ នកែក្ទ្ថា រូបលនោះម្ចនលសារនសសជា
សរ ដ្ឋា ន រូបលនោះម្ចនលោរនសសជាសរ ដ្ឋា ន  ឬរូបលនោះម្ចន 
ឧលបោខ ជាសរ ដ្ឋា ន ។ 
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ោរលធាើបរចិត្តវជិានន ភិញ្ញា លនោះ គ្តូ្វចូលរូបបញ្ា រជានសរាឹង 
អាលោកកសិណ លៅថា ចូលបាទ្កឈាន លហើ លចញចាកឈាន 
រក ធិដ្ឋា ន សូរឱ្យែឹងចិត្តរបស់ នកលទោះ លស្សចលហើ គ្ត្ឡប់ចូល
បាទ្កឈានេោី ត្ពីលទោះបរចិត្តវជិានន ភិញ្ញា វេិីក៏លកើត្ អាចែឹងចិត្ត
បានតរបំណង ។ 
 

៤. បុច្រវនិវាសនុសសត្ិអភិញ្ញា  
ប លពានិវសាន សសតិ្ ភិញ្ញា  រ៊ឺ ញាណប្ែលអាចរលឹកជាតិ្ពី

រ នបាន ម្ចនវចនត្ថៈថា  
និវសី ឹសូតិ្ = និវសា ទី្លៅអាស្ស័ លឈាោ ោះថា និវសៈ 

សំលៅែល់ ភូរិរួរោំងខនធ ៥ របស់ខាួន និង នកែក្ទ្រហូត្ែល់លរឿង
ោ៉ា វជាប់ោក់ទ្ងនឹងខនធ ៥ ។ 

ប លពា និវសាតិ្ = ប លពានិវសា  ទី្ោា ប់លៅអាស្ស័ រកលហើ 
កន ងជាតិ្រ ន លឈាោ ោះថា ប លពានិវសៈ ។ 

ប លពានិវសានំ  ន សសតិ្ = ប លពានិវសាន សសតិ្  ោររលឹក
ែល់ភូរិ និងខនធ ៥ ជាលែើរ ប្ែលោា ប់លកើត្ ោា ប់ជួបរកលហើ  
ពីជាតិ្រ ន លឈាោ ោះថា ប លពានិវសាន សសតិ្ ។ 

 
បុគគលអនករលកឹជាតិ្បាន ៦ រួក 

១. តិ្រ ថ ិ       ២. បកតិ្សាវក័     ៣. រហាសាវក័  ៤.  រគសាវក័ 
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 ៥. គ្ពោះបលចាកព ទ្ធ    ៦. គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស់  ។ 
 

ការរលកឹជាតិ្បានកនងុ្កាលច្ផសង្គាន  
១. តិ្រ ថ ិ រលឹកបានគ្តឹ្រ ៤០ កបប 
២. បកតិ្សាវក័ រលឹកជាតិ្បានគ្តឹ្រ ១០០ លៅ ១.០០០ កបប 
៣. រហាសាវក័ រលឹកជាតិ្បានគ្តឹ្រ ១០០.០០០ កបប 
៤.  រគសាវក័ រលឹកជាតិ្បានរួ  សលងខ យរួ ប្សនកបប 
៥. គ្ពោះបលចាកព ទ្ធ រលឹកជាតិ្បានពីរ សលងខ យរួ ប្សនកបប 
៦. គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធ រលឹកជាតិ្បានរកទី្បំផ ត្គោ ន  ។ 
 

វិធីច្ធវើបុច្រវនិវាស្ដនុសសតិ្ 
គ្តូ្វហាឹកហាត់្រលំឹកោរង្ករលផសងៗ រហតូ្ែល់សាថ នទី្ ប្ែលខាួន

អាស្ស័ លៅ លហើ ចូលបាទ្កឈាន រ៊ឺ រូបបញ្ា រជាន ប្ែលសរាឹង
កសិណណារួ កន ង ៣ យ៉ាង រ៊ឺ លត្លជាកសិណ  ឱ្ោត្កសិណ 
និងអាលោកកសិណ ជាអាររោណ៍ ។ 
 ោលចូលបាទ្កឈានលធាើឱ្យសម្ចធិខាា ងំោា  លហើ លចញចាក
បាទ្កឈានរកលធាើោររលឹកោរង្ករលផសង  ៗ ប្ែលខាួនបានលធាើលហើ 
ោងំ ស់ រហូត្ែល់សាថ នទី្ រលឹកេ លគ្ោ លៅលដ្ឋ លំដ្ឋប់ 
រហូត្ែល់សរ័ ប្ែលខាួនលៅកន ងរភ៌ម្ចត លហើ រលឹកគ្ត្ឡប់រក
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វញិលដ្ឋ លដំ្ឋប់រហូត្ែល់បចា បបនន លដ្ឋ បែិលោរ  ន លោរ 
លដ្ឋ បរកិរោសម្ចធិ ។ 
 លបើរលកឹរិនបានលទ្ ក៏ចូលបាទ្កឈានជាេោីលទ្ៀត្ លហើ បលង្កអ ន
រលឹកលៅកន ងោរង្ករលទោះជាេោីលទ្ៀត្ លធាើែូលចនោះរហូត្ែល់នឹកបាន 
លហើ លទ្ើបលធាើប លពានិវសាន សសតិ្ ភិញ្ញា ត្លៅ លដ្ឋ សរាឹងបែិភារ-
និរិត្ត ប្ែលោក់ទ្ងជារួ លត្លជាកសណិ ឱ្ោត្កសិណ ឬអាលោក
កសិណ ណារួ ែូចលព្វលលហើ  ចូលបាទ្កឈាន លចញចាកឈាន
រកលធាើោរ ធិដ្ឋា ន សូរឱ្យបានែឹងែល់ភពជាតិ្របស់ខាួនកន ងោល
រ ន លហើ គ្ត្ឡប់ចូលបាទ្កឈានលទ្ៀត្រហូត្ែល់ ភិញ្ញា វេិីលកើត្ 
សលគ្រចរលឹកែឹងបានែូចបំណងរបស់ខាួន លបើ ភិញ្ញា វេិីរិនលកើត្ 
គ្ត្ឡប់ចូលបាទ្កឈានលទ្ៀត្ លហើ លចញរក ធិដ្ឋា នេោី លហើ 
គ្ត្ឡប់ចូលបាទ្កឈានលទ្ៀត្ លធាើយ៉ាងលនោះរហូត្ ភិញ្ញា វេិីលកើត្លឡើង 
ញាណលនោះលឈាោ ោះថា ប លពានិវសាន សសតិ្ញាណ រប្រងរលឹកែល់
ខនធប្ែលខាួនអាស្ស័ លៅកន ងោលរ ន ឬខនធរបស់ នកែក្ទ្កន ងជាតិ្
រ នៗ និងនិព្វា នប្ែល នកលទោះចូលែលល់ដ្ឋ រហាក សល 
ឬរហាកិរយិញាណសរប  ត្ត ។ 
 សគ្ម្ចប់ែឹងោរចូលោន់គ្ពោះនិព្វា នរបស់ នកែក្ទ្លទោះ  ភិញ្ញា -
ោភីប រគលលទោះគ្តូ្វជាគ្ពោះ រ ិប រគលផងលទ្ើបនឹងែឹងបាន ។ 
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៥. ទរិវឆកខអុភិញ្ញា  
 ទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា  រ៊ឺ ចកខ ប្ែលជាទិ្ពា ែូចចកខ របស់លទ្វត និង
គ្ពហោោំង   ជាធរោជាតិ្ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ ស ចរតិ្ករោ ម្ចន
វចនត្ថៈថា  ទិ្ពាញ្ា  តំ្ ចកខ  ចាតិ្ = ទិ្ពាចកខ   រូបលនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
លទ្វលោក គ្ពហោលោកផង ជាចកខ បសាទ្ផង លទ្ើបលឈាោ ោះថា ទិ្ពាចកខ  ។ 
 ទិ្ពាចកខ  វយិតិ្ = ទិ្ពាចកខ  ញាណលនោះម្ចនោរល ើញែូចប្ភនក
របស់លទ្វត និងគ្ពហោ លទ្ើបលឈាោ ោះថា ទិ្ពាចកខ  ចកខ បសាទ្របស់លទ្វត 
និងគ្ពហោោំង  លទោះ លកើត្ពីរហាក សលករោ និងរូបាវចរក សល
ករោ ោំងគ្បាសចាកលោស ម្ចនទឹ្កគ្បម្ចត់្ លសាសោ៍  និងឈារជាលែើរ 
ជាលគ្រឿងលមហោង ចកខ បសាទ្លទោះលទ្ើបអាចល ើញបានឆ្ងៃ  ជា
ទី្បំផ ត្ និងវត្ថ ប្ែលតូ្ចជាទី្បំផ ត្បានយ៉ាងរួរ សាា រយ ។ 
 ទិ្ពាចកខ ញាណ លទ្ើបអាចល ើញវត្ថ លផសងៗ ប្ែលលៅទី្ឆ្ងៃ   
និងតូ្ចជាទី្បំផ ត្ រហូត្ែល់សាថ នទី្ប្ែលកំបាំងបាត់្ ឬប្ែលម្ចនវត្ថ 
បិទ្បាងំទ្ ក ។ 
 រួ លទ្ៀត្ ទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា ជាលឈាោ ោះញាណ លែើរបីែឹងច តិ្និង
បែិសនធិរបស់សត្ាោំង   ប្ែលលៅថា ច តូ្បបាត្ញ្ញា ណ លគ្ព្វោះ
អាចល ើញសត្ាោំង  កន ងខណៈប្ែលសាា ប់ និងកន ងខណៈប្ែល
លកើត្លហើ លដ្ឋ ទិ្ពាចកខ ែូចគន  ។ 
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ទិរវឆកខរុប្ម្ង្ព្បព្រឹត្តច្ៅកនងុ្អារម្មណ៍ ៤ យ៉ា ង្ 
 ទិ្ពាចកខ  រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងអាររោណ៍ ៤ យ៉ាង ជាបរតិត ររោណ៍ 
បចា បបទន ររោណ៍  ជឈតត ររោណ៍ និងពហិោធ ររោណ៍ លព្វលរ៊ឺ 
 ខណៈប្ែលលធាើរូបឱ្យជាអាររោណ៍ និងរូបលទោះជាោរធរ៌ លទ្ើប
ជាបរតិត ររោណ៍ លគ្ព្វោះគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងរូបប្ែលម្ចនលៅចំលព្វោះរ ខ
ប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបជាបចា បបទន ររោណ៍ ។  
 កន ងោលប្ែលល ើញរូបប្ែលគ្តូ្វបិទ្បាំង ម្ចនរូបប្ែលលៅ
កន ងលព្វោះរបស់ខាួនជាលែើរ ក៏ជា ជឈតត ររោណ៍ ។ 
 កន ងោលប្ែលល ើញរូបរន សសែក្ទ្ ក៏ជាពហិោធ ររោណ៍ 
ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងអាររោណ៍ ៤ របស់ទិ្ពាចកខ ែូលចនោះ ។ 
 

វិធីច្ធវើទិរវឆកខអុភិញ្ញា  
 គ្តូ្វហាឹកហាត់្ លដ្ឋ ោរសរាឹងកសណិប្ែលម្ចនពនា៊ឺ បានែល់ 
លត្លជាកសិណ ឱ្ោត្កសិណ និងអាលោកកសិណណារួ  លហើ 
ចូលបាទ្កឈាន លចញចាកឈានរកលរើលវត្ថ លផសងៗ ប្ែលបិទ្បាំង
ទ្ កកន ងបរលិវណជិត្ៗ ខាួន លដ្ឋ បរកិរោសម្ចធិ លបើលៅរិនបានល ើញ 
ចូលបាទ្កឈានជាេោី លហើ លចញរកលរើលលទ្ៀត្ លធាើយ៉ាងលនោះរហូត្
ែល់ល ើញបាន លហើ លទ្ើបលធាើទិ្ពាចកខ ត្លៅ ។ 
 ោរលធាើទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា លទោះ គ្តូ្វសរាឹងបែិភារនិរិត្តប្ែលោក់
ទ្ងជារួ កសិណ ៣ យ៉ាង ណារួ   ែាកថាចារយសរលសើរ
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អាលោកកសិណថាលអជាទី្បំផ ត្ ោរសរាឹងបែិភារនិរិត្ត គ្តូ្វសរាឹង
លដ្ឋ ពគ្ងីកឱ្យធំទូ្ោ លចញលៅតរសាថ នទី្លផសងៗ តំងពីភូរិ 
តំ្បន់ លខត្ត គ្បលទ្ស ទ្ាីប និរ ភូរិ លទ្វភូរិ គ្ពហោភូរិ  រហូត្ែល់ 
កណាដ ប់ចគ្កវល តរប្ែលបំណងនឹងលរើល លហើ ចូលបាទ្កឈាន 
លចញចាកឈានរក ធិដ្ឋា នសូរឱ្យល ើញវត្ថ លទោះ  ៗ លស្សចលហើ 
ចូលបាទ្កឈានលទ្ៀត្ រហូត្ ភិញ្ញា វេិីលកើត្ល ើញវត្ថ លទោះៗ បាន 
ែូចប្ែលខាួន ធិដ្ឋា នទ្ ក លបើ ភិញ្ញា វេិីលៅរិនោន់លកើត្គ្តូ្វគ្ត្ឡប់
ចូលបាទ្កឈានលទ្ៀត្ លហើ លចញរក ធិដ្ឋា នជាេោី លធាើែូលចនោះរហូត្
 ភិញ្ញា វេិីលកើត្លឡើង ម្ចនឧបម្ចថា  
 បានឮថា ប រសម្ចន ក់លធាើែំលណើ រលៅកន ងលវោ ប់លដ្ឋ រប់
លភាើងលមោ  ោលលែើរលៅរប់លភាើងលមោ លទោះលឆ្ោះ ស់ លរលទ្ើបលកៀសរប់
លភាើងលមោ លទោះលលើក្ផោែីលធាើឱ្យខាា ញ់លឆ្ោះលឡើងរកលទ្ៀត្ រប់លភាើងលទោះ
ល ោះលឆ្ោះលឡើងលហើ  បានលធាើពនា៊ឺខាា ំងជាងពនា៊ឺរ ន ោលរប់លភាើង
លឆ្ោះ ស់រដងលហើ  រដងលទ្ៀត្ លរលធាើឱ្យលឆ្ោះលឡើងបានជាលរឿ  ៗ
យ៉ាងលទោះ គ្ពោះអាទិ្ត្យក៏រោះលឡើងរក ល ោះគ្ពោះអាទិ្ត្យរោះលឡើងលហើ  
ោរលគ្បើរប់លភាើងក៏រិនម្ចន ែូលចាន ោះ លរលទ្ើបលចាលរប់លភាើងលទោះ 
លហើ លែើរលៅលពញរួ ក្េៃលដ្ឋ ពនា៊ឺគ្ពោះអាទិ្ត្យលទោះ ។ 
 ទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា  និងច តូ្បបាត្ ភិញ្ញា លនោះ ជា ភិញ្ញា ែូចគន  
របបី ល់ លសចកដីោំង ២ យ៉ាង រ៊ឺ ម្ងនភ្នែ ទិពវផ្ង និងែឹងចុតិ



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 264 - 

បដិសនាិ បស់សតវទ្ធំងឡាយផ្ង កប្រៅពីក េះប្េរោំងជាកហតុក្ន
អនិញ្ញញ  ២ យា ងកទៀតផ្ងគឺ  
 

៦. យថាកម្មូបគអភិញ្ញា  
 យថា ម្មូបគអនិញ្ញញ  រ៊ឺ បញ្ញា ប្ែលែឹង នូវករោរបស់សត្ា
ោំង  ប្ែលចាត់្ប្ចងឱ្យលកើត្កន ងភពលផសងៗ រហូត្ែល់លសចកដី
ស ខ លសចកដីទ្ កខ ប្ែលសត្ាោំងលទោះកំព ងបានទ្ទួ្ល ម្ចនវចនត្ថៈថា  
  ថាករោំ ឧបរចេនតីតិ្ =  ថាករោូបគ សត្ាោំង  រប្រង
លកើត្កន ងភពលផសងៗ តរករោរបស់ខាួន ែូលចាន ោះសត្ាោំងលទោះលទ្ើប 
លឈាោ ោះថា  ថាករោូបគ បានែល់ សត្ាោំង  ប្ែលលកើត្លៅកន ង
ភពលទោះៗ តរ ំណាចក្នករោ ។ 

ោរលធាើ ភិញ្ញា លនោះ លបើសត្ាលទោះលៅទី្ឆ្ងៃ  គ្តូ្វលធាើទិ្ពាចកខ 
 ភិញ្ញា  លែើរបីឱ្យល ើញសត្ាលទោះ  ៗ រ ន លហើ លទ្ើបលធាើ  ថាករោូបរ-
 ភិញ្ញា លពលលគ្ោ  សគ្ម្ចប់ នកប្ែលម្ចនោរល ើញគន លទោះ ក៏លធាើ
ប្ត្ ថាករោូបរ ភិញ្ញា ប្ត្រា៉ាង ។ 
  ថាករោូបរ ភិញ្ញា  គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងអាររោណ៍ ៥ យ៉ាង 
ជាបរតិត ររោណ៍ រហរគតររោណ៍  ជឈតត ររោណ៍ ពហិោធ ររោណ៍ និង
 តី្តររោណ៍ ។ 
 កន ងោលែឹងករោជាោម្ចវចរ ជាបរតិត ររោណ៍  
 កន ងោលែឹងករោជារូបាវចរ និង រូបាវចរ ជារហរគតររោណ៍ 
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 កន ងោលែឹងករោជារបស់ខាួនឯង ជា ជឈតត ររោណ៍  
 កន ងោលែឹងករោរបស់ នកែក្ទ្ ជាពហិោធ ររោណ៍ ជា តី្តររោណ៍ 
លគ្ព្វោះែឹងប្ត្ករោប្ែលជា តី្ត្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

៧. អនាគត្សំអភិញ្ញា  
  ទរតំ្ស ភិញ្ញា  រ៊ឺ បញ្ញា ប្ែលែឹងខនធរបស់ខាួន និង
របស់សត្ាោំង  ប្ែលនឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងខាងរ ខ ម្ចនវចនត្ថៈថា 
 ទរលត្ បវលតត   ំលសា =  ទរតំ្លសា ខនធ ៥ ប្ែលនឹងលកើត្លឡើង
កន ង ទរត្ លឈាោ ោះថា  ទរតំ្ស បានែល់ ភពជាតិ្ប្ែលនឹងម្ចន
កន ងខាងរ ខ ។ 
  ទរតំ្ស ភិញ្ញា លនោះ លគ្ៅពីែឹងភពជាតិ្របស់សត្ាោំង   
និងរបស់ខាួនលហើ  លៅែឹងលៅែល់ជាតិ្ គ្ត្កូល លឈាោ ោះ ស ខ ទ្ កខ និង
ោរចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នរបស់ខាួន និង នកែក្ទ្បានលទ្ៀត្ផង ប្ត្ោរ
ែឹងោរចូលែលគ់្ពោះនិព្វា នរបស់ខាួននិង នកែក្ទ្លទោះ គ្តូ្វជាគ្ពោះ រ ិ
ប រគលលទ្ើបែឹងបាន ។ 
 ោរលធាើ ទរតំ្ស ភិញ្ញា លនោះ ក៏ម្ចនជាទំ្នងែូចគន នឹង
 ថាករោូបរ ភិញ្ញា  រ៊ឺ  នកប្ែលលៅឆ្ងៃ  រិនអាចល ើញគន បាន 
គ្តូ្វលធាើទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា រ ន លហើ លទ្ើបលធាើអាទរតំ្ស ភិញ្ញា លពល
លគ្ោ  លបើលៅជិត្ល ើញគន បាន ក៏រិនគ្តូ្វលធាើទិ្ពាចកខ  ភិញ្ញា លឡើ  ។ 
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  ទរតំ្ស ភិញ្ញា  គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងអាររោណ៍ ៨ រ៊ឺ បរតិត ររោណ៍ 
រហរគតររោណ៍  បបម្ចណាររោណ៍ រគគ ររោណ៍  ទរតររោណ៍ 
 ជឈតត ររោណ៍ ពហិោធ ររោណ៍ និងនវត្តព្វា ររោណ៍ ក៏ ទរតំ្ស ភិញ្ញា
លទោះ កន ងោលប្ែលែឹងថា ប រគលលនោះកន ង ទរត្នឹងលកើត្កន ង
ោម្ចវចរភព ក៏ជាបរតិត ររោណ៍ ។ 
 កន ងោលប្ែលែឹងថា ប រគលលនោះកន ង ទរត្នឹងលកើត្កន ង
រូបាវចរភព ឬ រូបាវចរភព ក៏ជារហរគតររោណ៍ ។ 
 កន ងោលប្ែលែឹងថា ប រគលលនោះកន ង ទរត្នឹងលធាើគ្ពោះនិព្វា ន
ឱ្យជាក់ចាស់ ក៏ជា បបម្ចណាររោណ៍ ។ 
 កន ងោលប្ែលែឹងថា ប រគលលនោះកន ង ទរត្នឹងលធាើររគឱ្យ
ជាអាររោណ៍បាន ប៉ា លណាណ ោះក៏ជារគគ ររោណ៍ ។ 
 លដ្ឋ ពិត្លហើ   ទរតំ្ស ភិញ្ញា  ជា ទរតររោណ៍ពិត្ 
 កន ងោលប្ែលែឹងថា ល ើងកន ង ទរត្នឹងលកើត្កន ងទី្លទោះ 
ក៏ជា ជឈតត ររោណ៍ ។ 
 កន ងោលប្ែលែឹងថា  នកែក្ទ្លទោះកន ង ទរត្នឹងលកើត្កន ងទី្
លទោះ ក៏ជាពហិោធ ររោណ៍ ។ 
 កន ងោលប្ែលែឹងលឈាោ ោះ និង លគគ្ត្ លដ្ឋ ន័ ថា កន ង ទរត្
គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារលរលត្ត យនឹងលកើត្លឡើង គ្ព្វហោណ៍លឈាោ ោះ ស គ្ពហាោ  
នឹងជាប្រពេះបិតា ប្រោហមណី ក ម្ េះ ប្រពហមវតី នឹងជាប្រពេះម្ងតា បស់គ្ពោះអងគ 
ដូកចែេះ ជានវតតោវ  ម្មណ៍ ។ 
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 កា ប្របប្រពឹតតកៅ ែុងអា ម្មណ៍ ៨ ក្នអ គតំ្សអនិញ្ញញ ដូកចែេះ ។ 
 

ចប ់េមថក្មមដ្ឋា ន 
 
 

6 
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វិបសសនាកម្មដ្ឋា ន 
 តរ ភិធរោត្ថសងគហបាលី សប្រដងទ្ កលដ្ឋ លំដ្ឋប់ែូលចនោះ រ៊ឺ 
 ១. វបិសសទករោដ្ឋា លន បន សីលវសិ ទ្ធិ ចិត្តវសិ ទ្ធិ ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ 
កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ បែិបោញាណ-
ទ្សសនវសិ ទ្ធិ ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ លចតិ្ សត្តវលិធន វសិ ទ្ធិសងគលហា ។ 
 ប្គ្បថា កន ងវបិសសទករោដ្ឋា នលនោះ  នកសិកាោំង  របបី
គ្ជាបថា វសិ ទ្ធិម្ចន ៧ គ្បោរែូលចនោះ  
 ១) សីលវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធក្នសីល ។ 
 ២) ចិត្តវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធក្នសម្ចធិ ។ 
 ៣) ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធក្នោរ ល់ល ើញគ្តូ្វ ជារួ 
លសចកដីពិត្ក្នសភាវធរ៌ ។ 
 ៤) កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា  ប្ែលឆ្ាងផ ត្
ពីលសចកដីសងស័  ។ 
 ៥) រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា  
ប្ែលែឹងថាលនោះជាផាូវ ឬរិនប្រនផាូវ ប្ែលជាែំលណើ រលៅោន់ 
គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ៦) បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា  
ប្ែលែឹងផាូវបែិបត្តិគ្តឹ្រគ្តូ្វលហើ  ។ 
 ៧) ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា  ប្ែលែឹង
ចាសច់ាក់ធា ោះនូវ រ ិសចាធរ៌ោំង ៤ ។ 
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 ២.  និចាលកខណំ ទ្ កខលកខណំ  នត្តលកខណលញ្ា តិ្ តី្ណិ 
លកខណានិ ។ 
 ប្គ្បថា សារញ្ាលកខណៈ ម្ចន ៣ យ៉ាងបានែល់  
  និចាលកខណ  លកខណៈប្ែលរិនលទ្ៀង  
 ទ្ កខលកខណ លកខណៈប្ែលជាទ្ កខ 
  នត្តលកខណ លកខណៈប្ែលរិនប្រនតួ្ខាួន ។ 
 ៣.  និចាា ន បសសទ ទ្ ោខ ន បសសទ  នតត ន បសសទ លចតិ្ 
តិ្លសា  ន បសសទ ។ 
 ប្គ្បថា  ន បសសទ ោរតរល ើញក្គ្ត្លកខណ៍ ៣ យ៉ាង ម្ចន  
  និចាា ន បសសទ ោរតរពិចារណាល ើញភាពរិនលទ្ៀងលរឿ  ៗ
 ទ្ ោខ ន បសសទ ោរតរពិចារណាល ើញភាពជាទ្ កខលរឿ ៗ 
  នតត ន បសសទ ោរតរពិចារណាល ើញភាពជា នតត
លរឿ ៗ ។ 
 ៤. សរោសនញាណំ ឧទ្ ពា ញាណំ ភងគញាណំ 
ភ ញាណំ អាទី្នវញាណំ និពាិោញាណំ រ ចាិត្ ករយតញាណំ 
បែិសង្កខ ញាណំ សង្កខ រ លបោខ ញាណំ  ន លោរញាណលញ្ា តិ្ ទ្ស 
វបិសសទញាណានិ ។  
 ប្គ្បថា របបីគ្ជាបវបិសសទញាណ ម្ចន ១០ គ្បោរែូលចនោះរ៊ឺ 
 ១) សរោសនញាណ បញ្ញា ប្ែលែឹងទររូបជាក្គ្ត្លកខណ៍ 
 ២) ឧទ្ ពា ញាណ បញ្ញា ប្ែលល ើញោរលកើត្រលត់្របសទ់ររូប 
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 ៣) ភងគញាណ បញ្ញា ប្ែលែឹងប្ត្ោររលត់្របស់ទររូប 
 ៤) ភ ញាណ បញ្ញា ប្ែលែឹងថាទររូបលនោះជាភ័  
 ៥) អាទី្នវញាណ បញ្ញា ប្ែលល ើញលោសរបស់ទររូប 
 ៦) និពាិោញាណ បញ្ញា ប្ែលែឹងោរលនឿ ណា ចំលព្វោះ
ទររូប 
 ៧) រ ចាិត្ ករយតញាណ បញ្ញា ប្ែលចង់រួចផ ត្ចាកទររូប 
 ៨) បែិសង្កខ ញាណ បញ្ញា ប្ែលែឹងឧបា កន ងោរពិចារណា
ទររូប 
 ៩) សង្កខ រ លបោខ ញាណ បញ្ញា ប្ែលគ្បលងើ ៗ ចំលព្វោះទររូប 
ប្ែលពិចារណាក្គ្ត្លកខណ៍ 
 ១០)  ន លោរញាណ បញ្ញា ប្ែល ន លោរឱ្យល ើញ
 រ ិសចា ៤ ។ 
 ៥. ស ញ្ាលត វលិម្ចលោខ   និរិលតត  វលិម្ចលោខ   បបណិហិលត 
វលិម្ចលោខ  លចតិ្ ត្លយ វលិម្ចោខ  ។ 
 ប្គ្បថា វលិម្ចកខ រ៊ឺ លសចកដីរួចផ ត្ ម្ចន ៣ យ៉ាង  
 ១) ស ញ្ាត្វលិម្ចកខ រួចផ ត្លដ្ឋ ភាពជារបស់រិនប្រនខាួន 
 ២)  និរិត្តវលិម្ចកខ រួចផ ត្លដ្ឋ រិនម្ចននិរិត្តលគ្រឿងសម្ចគ ល់ 
 ៣)  បបណិហិត្វលិម្ចកខ រួចផ ត្លដ្ឋ រិនជាទី្តំងរបស់
ត្ណាហ  ។ 
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 ៦. ស ញ្ាតន បសសទ  និរិតត ន បសសទ  បបណិហិតន បសសទ 
លចតិ្ តី្ណិ វលិម្ចកខរ ខានិ ច លវទិ្ត្ព្វា និ ។  
 ប្គ្បថា ស ញ្ាតន បសសទ ោររួចផ ត្លដ្ឋ ោរតរពិចារណា
ល ើញទររូបថារិនប្រនខាួន  
  និរិតត ន បសសទ ោររួចផ ត្លដ្ឋ ោរតរពិចារណាល ើញ 
ោររិនម្ចននិរិត្តរបស់ទររូប 
  បបណិហិតន បសសទ ោររួចផ ត្លដ្ឋ ោរតរល ើញ
ទររូប រិនជាទី្តំងក្នត្ណាហ  ។ 
 
សប្ម្ដង្វិសទុធិោម្អភិធម្មត្ថសង្គហបាលចី្ដ្ឋយរិស្ដដ រ 

១. សលីវិសទុធ ិ
 កេំ? បាតិ្លម្ចកខសំវរសីលំ ឥរនោិ សំវរសីលំ អាជីវបារសិ ទ្ធិ-
សីលំ បចា សននិសសិត្សីលលញ្ា តិ្ ចត្ បារសិ ទ្ធិសីលំ សីលវសិ ទ្ធិ 
ទរ ។ 
 ប្គ្បថា សីលវសិ ទ្ធិ លត្ើែូចលរដច? រ៊ឺ ចត្ បារសិ ទ្ធិសីល ៤ 
គ្បោរ  
 ១) បាតិ្លម្ចកខសំវរសីល = សីលប្ែលសគ្ងួរកន ងគ្ពោះបាតិ្លម្ចកខ 
 ២) ឥរនោិ សំវរសីល = សីលប្ែលសគ្ងួរកន ងោា រោំង ៦ 
 ៣) អាជីវបារសិ ទ្ធិសីល = សីលប្ែលលវៀរចាករិចាេ ជីវៈ 
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 ៤) បចា សននិសសិត្សីល = សីលប្ែលម្ចនលហត្ ផលកន ង 
ោរលគ្បើគ្បាស់បចា័  ៤ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់សីលោំង ៤ យ៉ាងលនោះ 
លឈាោ ោះថា សីលវសិ ទ្ធិ ។ 
 

២. ឆិត្តវិសទុធិ 
 ឧបចារសម្ចធិ  បបទសម្ចធិ លចតិ្ ទ្ វលិោបិ សម្ចធិ 
ចិត្តវសិ ទ្ធិ ទរ ។  
 ប្គ្បថា ចិត្តវសិ ទ្ធិ បានែល់ សម្ចធិ ២ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១) ឧបចារសម្ចធិ រ៊ឺ សម្ចធិប្ែលជិត្ែល់ឈាន 
 ២)  បបទសម្ចធិ រ៊ឺ សម្ចធិប្ែលចូលែល់ឈាន ។ 
 

៣. ទិែាិវិសទុធិ 
 លកខណរសបចា បដ្ឋា នបទ្ដ្ឋា នវលសន ទររូប បររិគលហា ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ 
ទរ ។ 
 ប្គ្បថា ោរកំណត់្ែឹងទររូប លដ្ឋ  ំណាចក្នវលិសស
លកខណៈ រស បចា បបដ្ឋា ន និងបទ្ដ្ឋា ន លឈាោ ោះថា ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ ។ 
 

៤. កង្ខខ វិត្រណវិសទុធ ិ
 លត្សលរវ ច ទររូបានំ បចា បររិគលហា កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ ទរ ។ 
ោរកំណត់្ែឹងបចា័ ក្នទររូបោំង  លទោះ លឈាោ ោះថា កង្កខ វតិ្រណ- 
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វសិ ទ្ធិ ។ 
៥. ម្គាគ ម្គគញាណទសសនវិសទុធិ 

 ត្លត បរ ំបន ត្ថាបររិគហិលត្ស  សបបចាល ស  លត្ភូរកសង្កខ លរស  
 តី្តទិ្លភទ្ភិលននស  ខទធ ទិ្ន ម្ចរពភ កោបវលសន សងខិបិតា  
 និចាំ ខ លែាន, ទ្ កខំ ភ លែាន,  នតត   សារកលែាទតិ្  ោធ នវលសន 
សនតតិ្វលសន ខណវលសន វ សរោសនញាលណន លកខណត្ត ំ 
សរោសនតសស លត្លសាវ បចា វលសន ខណវលសន ច 
ឧទ្ ពា ញាលណន ឧទ្ ពា ំ សរន បសសនតសស ច 
 ឱ្ភាលសា បីតិ្ បសសទ្ធិ,     ធិលម្ចលោខ  ច បរគលហា 
 ស ខំ ញាណរ បដ្ឋា នរ លបោខ  ច និកនតិ លចតិ្ ។ 
 ឱ្ភាសាទិ្វបិសសន បកាិលលសបរបិនថបររិគហវលសន 
រគគ ររគលកខណវវតថ នំ រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ទរ ។ 
 ត្ពីកង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ កន ងលត្ភូរិកសងខត្ធរ៌ ប្ែលម្ចន
គ្បលភទ្លផសងៗ ម្ចន តី្ត្ជាលែើរ ប្ែលគ្ពោះលយគវចរបានល ើញ
រកលហើ  លដ្ឋ អាោរែូចលព្វលលហើ  កន ងទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ និងកង្កខ វតិ្រណ-
វសិ ទ្ធិ លហើ សលងខបសង្កខ រកន ងភូរិោំង ៣ លទោះចូលលដ្ឋ ភាពជា
ពួកប្ត្រួ  ោលពិចារណាសង្កខ រប្ែលសលងខបលទោះតរអាោរជាប់
ត្គន លដ្ឋ  សរោសនញាណ ពិចារណានូវក្គ្ត្លកខណ៍ថា ទររបូលនោះ 
ជារបស់រិនលទ្ៀង លគ្ព្វោះ ត្ថថា សូនយលៅ រិនឋិត្លេរ ជាទ្ កខ លគ្ព្វោះ
 ត្ថថា ជាភ័ ប្ែលរួរខាា ច ជា នតត  លគ្ព្វោះ ត្ថថា រិនម្ចនខាឹរសារ 
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រិនគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ ំណាចរបស់ នកណា លហើ ពិចារណាោរលកើត្
រលត់្របស់ទររូបលដ្ឋ  ំណាចរបស់សរោសនញាណ ជាបចា័ ឱ្យ
ឧទ្ ពា ញាណលកើត្លឡើងគ្ពរជារួ វបិសសនូបកាិលលស បានែល់ 
 ១) ឱ្ភាស រ៊ឺ ពនា៊ឺ 
 ២) បីតិ្ រ៊ឺ លសចកដីប្ឆ្អត្ចិត្ត 
 ៣) បសសទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីសៃប់គ្ត្ជាក់របស់ចិត្ត 
 ៤)  ធិលម្ចកខ រ៊ឺ លសចកដីបលង្កអ នចិត្តលជឿ 
 ៥) បរគហ រ៊ឺ លសចកដីពាយរយ៉ាងខាា ំងោា  
 ៦) ស ខ រ៊ឺ លសចកដីសបា រកីោ  
 ៧) ញាណ រ៊ឺ បញ្ញា ខាា ំង 
 ៨) ឧបដ្ឋា ន រ៊ឺ សតិ្ខាា ំង 
 ៩) ឧលបោខ  រ៊ឺ អាោរគ្ពលងើ ៗ 
 ១០) និកនតិ រ៊ឺ លសចកដីគ្បាថាន  ។ 
 ឱ្ភាសជាលែើរលនោះ ជាវបិសសនូបកាិលលស រិនប្រន រ ិររគ 
បញ្ញា ប្ែលែឹងែូលចនោះ លឈាោ ោះថា រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទិ្ធ ។ 
 

៦. បែិបទាញាណទសសនវិសទុធិ 
 ត្ថា បរបិនថវរិ ត្តសស បន ត្សស ឧទ្ ពា ញាណលត 
បដ្ឋា   យ វន លោម្ច តិ្លកខណំ វបិសសទបររបោ  
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បែិបជានតសស នវ វបិសសទញាណានិ បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ 
ទរ ។ 
 វបិសសទញាណ ៩ របស់គ្ពោះលយគវចរ នករួចផ ត្ចាក នតោ  
រ៊ឺ វបិសសនូបកាិលលស ែូចលព្វលលហើ   នកកំព ងបែិបត្តិវបិសសទ 
ល ើញក្គ្ត្លកខណ៍ជាប់ត្គន  រកពីឧទ្ ពា ញាណ រហូត្ែល ់
 ន លោរញាណ លឈាោ ោះថា បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 
 

៧. ញាណទសសនវិសទុធ ិ
 ត្លសសវ ំបែិបជានតសស បន វបិសសទបរបិាកម្ចររោ ឥោនិ  បបទ 
ឧបបជាិសសតី្តិ្ ភវងគំ លវចេិជាិតា  ឧបបននរលទោា ោវជាទននតរ ំ លទ្ា តី្ណិ 
វបិសសទចិតត និ  ំ កិញ្ា ិ  និចាា ទិ្លកខណម្ចរពភ បរកិលម្ចោ បចាោន -
លោរទលរន បវត្តនតិ ។ 
 ោលគ្ពោះលយគវចរបែិបត្តិតរលំដ្ឋប់ក្នវបិសសទ អាស្ស័ 
ភាពចាស់ោា របស់វបិសសទ គ្បារពធ និចាលកខណៈ ជាលែើរ ណារួ 
គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងលំដ្ឋប់ក្នរលទោា ោវជានៈ ប្ែលោត់្ផ្ទដ ច់
ប្ខសភវងគលកើត្លឡើងថា  បបទ នឹងសលគ្រចលដ្ឋ  បរកិរោ ឧបចារៈ 
 ន លោរ ែូលចនោះ ។ 
 យ សិខាបបតត , សា សាន លោម្ច សង្កខ រ លបោខ  វ ដ្ឋា នគរិនិ-
វបិសសទតិ្ ច បវ ចាតិ្ ។ 
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 វបិសសទញាណណា ជាញាណប្ែលចាស់ោា ែល់នូវភាពជា
កំពូលក្នវបិសសទញាណ វបិសសទញាណលទោះ ជា ន លោរញាណ 
សង្កខ រ លបោខ ញាណ លោកលៅថា វ ដ្ឋា នគរិនីវបិសសទ ែូលចនោះ ។ 
 ត្លត បរ ំលគគ្ត្ភ ចិត្តំ និព្វា នម្ចលរពិតា  ប េ ជានលគត្តរភិភវនតំ, 
 រ ិលគត្តរភិសលម្ចភ នតញ្ា  បវត្តតិ្ ។ 
 ត្ពីលទោះ លគគ្ត្ភូចិត្ត លតង កគ្ពោះនិព្វា នជាអាររោណ៍ 
ទ្ម្ចា  នូវប េ ជានលគគ្ត្ នឹងញា ំង រ ិលគគ្ត្ឱ្យលកើត្លឡើង ។ 
 ត្សាននតរលរវ រលគគ  ទ្ កខសចាំ បរជិានលទត  សរ ទ្ សចាំ 
បជហលទត , និលោធសចាំ សចេិកលោលទត , ររគសចាំ ភាវទវលសន 
 បបទវេិីលម្ចត្រតិ្ ។ 
 កន ងលដំ្ឋប់លគគ្ត្ភូចិត្តលទោះឯង  រ ិររគកំណត់្ែឹងទ្ កខសចា 
លោះសរ ទ្ សចា លធាើនិលោធឱ្យជាក់ចាស់ ច ោះោន់វេិីក្ន បបទជវន
ចិត្ត លដ្ឋ  ំណាចភាវទកិចាក្នររគសចា ។ 
 ត្លត បរ ំ លទ្ា តី្ណិ ផលចិតត និ បវត្តិតា   ភវងគបាលតវ លហាតិ្, 
ប ន ភវងគំ  លវចេិនោិតា  បចាលវកខណញាណានិ បវត្តនតិ ។ 
 ត្ពីររគញាណ ផលចិត្តលកើត្លឡើង ២.៣ ខណៈ លហើ រលត់្លៅ 
ត្ពីផលចិត្តលទោះ រប្រងជាគ្កប្សភវងគ ោលគ្កប្សភវងគដ្ឋច់លហើ  
បចាលវកខណញាណោំង  រប្រងលកើត្លឡើងលទ្ៀត្ ។ 
 ររគំ ផលញ្ា  និព្វា នំ,                  បចាលវកខតិ្ បណាិ លត 
 ហីលន កិលលលស លសលស ច,        បចាលវកខតិ្ វន វ ។ 
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 ឆ្ពាិស ទ្ធិកលរលនវ,ំ                  ភាលវត្លព្វា  ចត្ ពាិលោ 
 ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ,            ទរ រលគគ  បវ ចាតិ្ ។ 
     លរត្ថ វសិ ទ្ធិលភលោ ។ 
 គ្ពោះ រ ិប រគលរប្រងពិចារណាររគញាណ ផលញាណ និង
គ្ពោះនិព្វា ន រប្រងពិចារណាកិលលសប្ែលគ្បហារលហើ  និងកិលលស
ប្ែលលៅរិនោន់គ្បហារ ប្ត្ ងគខាោះរិនបានពិចារណាកដី (លស្សចប្ត្
បរ ិត្តិ)  រ ិររគ ៤ គ្បោរ ប្ែលជាប់រកពីោរចលគ្រើនវសិ ទ្ធិ ៦ 
លៅថា ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 
 

គ្បលភទ្របស់វសិ ទ្ធិ ៧ ចប់គ្តឹ្រប៉ា លណណោះ 
 

សប្ម្ដង្វិច្មកខច្ភទ 
 ត្ត្ថ  នតត ន បសសទ  តត ភិនិលវសំ រ ញ្ា នតី ស ញ្ាតន បសសទ 
ទរ វលិម្ចកខរ ខំ លហាតិ្.  និចាា ន បសសទ វបិោា សនិរិត្តំ រ ញ្ា នតី 
 និរិតត ន បសសទ ទរ. ទ្ ោខ ន បសសទ ត្ណាហ បណិធឹ រ ញ្ា នតី 
 បបណិហិតន បសសទ ទរ  ។  
 កន ងវលិម្ចកខ ៣ គ្បោរលទោះ  នតត ន បសសទ លោះោរគ្បោន់មំ្ច
កន ង តត លចញបាន ចាត់្ជាវលិម្ចកខរ ខ លឈាោ ោះថា ស ញ្ាតន បសសទ, 
 និចាា ន បសសទ លោះនិរិត្តក្នវបិោា សធរ៌លចញបាន ចាត់្ជាវលិម្ចកខ
រ ខ លឈាោ ោះថា  និរិតត ន បសសទ, ទ្ ោខ ន បសសទ លោះត្ណាហ បណិធិ 
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លចញបាន ចាត់្ជាវលិម្ចកខរ ខ លឈាោ ោះថា  បបណិហិតន បសសទ ។ 
 ត្សាោ   ទិ្ វ ដ្ឋា នគរិនិវបិសសទ  នត្តលត វបិសសតិ្, 
ស ញ្ាលត វលិម្ចលោខ  ទរ លហាតិ្ រលគគ .  ទិ្  និចាលត វបិសសតិ្, 
 និរិលតត  វលិម្ចលោខ  ទរ.  ទិ្ ទ្ កខលត វបិសសតិ្,  បបណិហិលត 
វលិម្ចលោខ  ទម្ចតិ្ ច រលគគ  វបិសសទររនវលសន តី្ណិ ទម្ចនិ 
លភតិ្, ត្ថា ផលញ្ា  រគគ ររនវលសន ររគវេិី ំ ។ 
 លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ លបើវ ដ្ឋា នគរិនីវបិសសទ ល ើញចាស់លដ្ឋ 
ភាពជា នតត   រ ិររគ លឈាោ ោះថា ស ញ្ាវលិម្ចកខ លបើវ ដ្ឋា នគរិនីវបិសសទ 
ល ើញចាស់លដ្ឋ ភាពជារបស់រិនលទ្ៀង  រ ិររគ លឈាោ ោះថា 
 និរិត្តវលិម្ចកខ លបើវ ដ្ឋា នគរិនីវបិសសទ ល ើញចាស់លដ្ឋ ភាពជា
ទ្ កខ  រ ិររគ លឈាោ ោះថា  បបណិហិត្វលិម្ចកខ ែូលចាន ោះ  រ ិររគលទ្ើប
ម្ចនលឈាោ ោះ ៣ យ៉ាង លដ្ឋ  ំណាចក្នោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់
វបិសសទញាណ, ចំប្ណក រ ិផល រប្រងម្ចន ៣ យ៉ាងែូចកន ង
ររគវេិី លដ្ឋ  ំណាចក្នោរសលគ្រច រ ិររគ ។ 
 ផលសម្ចបត្តិវេិី ំ បន  ថាវ ត្តនល ន វបិសសទត នំ 
 ថាសកផលរ បបជាម្ចនរប ិ វបិសសទររនវលសលនវ ស ញ្ាតទិ្វ-ិ
លម្ចលោខ តិ្ ច បវ ចាតិ្, អាររោណវលសន បន សរសវលសន ច ទរត្ត ំ 
សពាត្ថ សលពាសរប ិសរលរវ ច  ។ 

  លរត្ថ វលិម្ចកខលភលោ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 279 - 

 កន ងផលសម្ចបតិ្តវេិី ផលចិត្តសូរបីកំព ងលកើត្លឡើងែល់
វបិសសទញាណប រគលកន ងខនធសទត នរបស់ខាួន  ៗលដ្ឋ ន័ ែូចលព្វល
លហើ  លោកលទ្ើបលៅថា ស ញ្ាត្វលិម្ចកខជាលែើរ ក៏លដ្ឋ  ំណាច
ក្នោរសលគ្រចនូវវបិសសទញាណលដ្ឋ ចំប្ណករួ , 
 វលិម្ចកខោំង ៣ យ៉ាង ណារួ  រប្រងលកើត្លឡើងែល់ រ ិ-
ប រគលោំង  កន ងររគវេិី និងផលសម្ចបត្តិោំងពួងជានិចា លដ្ឋ 
 ំណាចក្នអាររោណ៍ និងលដ្ឋ  ំណាចក្នកិចារស និងសរបត្តិរស ។ 
 

វលិម្ចកខលភទ្កន ងករោដ្ឋា នសងគហចប់គ្តឹ្រប៉ា លណណោះ ។ 
 

បុគគលច្ភទ 
 ឯត្ថ បន លសាតបត្តិររគំ ភាលវតា  ទិ្ែាិវចិិកិចាេ បហាលនន 
បហីទបា ររលទ សត្តកខត្ត បរលម្ច លសាតបលទន  ទរ លហាតិ្ ។ 
 កន ង រ ិប រគល ៤ គ្បលភទ្លនោះ  នកបែិបត្តិវបិសសទករោដ្ឋា ន 
រហូត្សលគ្រចលសាតបត្តិររគ  នកលទោះបានជា នកគ្បហារ ក សលករោ 
ប្ែលជាលហត្ ទលំៅោន់ បា  លគ្ព្វោះបានគ្បហារទិ្ែាិ និងវចិិកិចាេ
លហើ  ែូលចាន ោះលទ្ើបបានលឈាោ ោះថា សត្តកខត្ត បររលសាតបនន រ៊ឺ 
គ្ពោះលសាតបននប្ែលនឹងលកើត្កន ងោរស រតិ្ភូរិ យ៉ាងលគ្ចើនគ្តឹ្រ ៧ 
ជាតិ្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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 សកោគរិររគំ ភាលវតា  ោរលោសលម្ចហានំ ត្ន ករតត  
សកោគរី ទរ លហាតិ្ សកិលទ្វ ឥរំ លោកំ អារទតា  ។ 
 ោលគ្ពោះលសាតបននពាយរបំលពញវបិសសទរហូត្សលគ្រច 
សកោគរិររគលហើ  បានលឈាោ ោះថា ជាសកោគរី លគ្ព្វោះនឹងរក
លកើត្កន ងោរស រតិ្ភូរិរួ ជាតិ្លទ្ៀត្ លដ្ឋ លហត្ ប្ែលលធាើឱ្យោរៈ 
លោសៈ លម្ចហៈ ស្សាលលសដើង (ត្ន ករបហាន)  
  ទគរិររគំ ភាលវតា  ោរោរពាបាោនរនវលសសបបហាលនន 
 ទគរី ទរ លហាតិ្  ទរទតា  ឥត្ថត្តំ ។ 
 ោលគ្ពោះសកោគរីពាយរបំលពញវបិសសទ រហូត្សលគ្រច 
 ទគរិររគលហើ  បានលឈាោ ោះថា  ទគរី រ៊ឺ រិនគ្ត្ឡប់រក
ោន់ោរស រតិ្ភូរិលទ្ៀត្ លដ្ឋ លហត្ ប្ែលបានគ្បហារោរោរៈ 
និងពាបាទ្ ដ្ឋច់ ស់លដ្ឋ រិនម្ចនសល់ ។ 
  រហត្តររគំ  ភាលវតា   នវលសសកិលលសបបហាលនន  រហា 
ទរ លហាតិ្ ខីណាសលវ លោលក  រគទ្កខិលណល ាតិ្ ។   

  លរត្ថ ប រគលលភលោ ។ 
 ោលគ្ពោះ ទគរីពាយរបំលពញវបិសសទ រហូត្សលគ្រច
 រហត្តររគលហើ  បានលឈាោ ោះថា ជាគ្ពោះ រហនត  នក ស់
អាសវកាិលលស  នកប្ែលរួរទ្ទួ្លសោា រែ៏គ្បលសើរកន ងលោក លដ្ឋ 
លហត្ ប្ែលបានគ្បហារកិលលសោំង ស់លដ្ឋ រិនម្ចនសល់ ។ 
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គ្បលភទ្ រ ិប រគលកន ងវបិសសទករោដ្ឋា នចប់គ្តឹ្រប៉ា លណណោះ ។ 
 

សមបត្តចិ្ភទ 
 ១. ផលសម្ចបត្តិវេិី ំ បលនត្ថ សលពាសរប ិ ថាសកផលវលសន 
សាោរណាវ ។ 
 កន ងសម្ចបត្តិលភទ្លនោះ ផលសម្ចបត្តិ រប្រងលកើត្លឡើងតរសររួរ 
ែល់គ្ពោះ រ ិប រគលោំងពួង លដ្ឋ  ំណាចក្នផលចិត្តរបស់ខាួនៗ ។ 
 ២. និលោធសម្ចបត្តិសម្ចបជានំ បន  ទគរីនលញ្ា វ  រហទត នញ្ា  
លពភតិ្ ។ 
 និលោធសម្ចបត្តិ រប្រងលកើត្ែល់គ្ពោះ ទគរី និងគ្ពោះ រហនត
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ៣. ត្ត្ថ  ថាការំ  បឋរជាទទិ្រហរគត្សម្ចបត្តឹ 
សម្ចបជាិតា  វ ដ្ឋា   ត្ត្ថ រលត្ សង្កខ រធលរោ ត្ត្ថ ត្លត្ថវ វបិសសលទត  យវ 
អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នំ រទតា  ត្លត បរ ំ  ធិលែា ាទិ្កំ ប ពាកិចាំ កតា  
លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នំ សម្ចបជាតិ្ ។ 
 គ្ពោះ រ ិប រគលចូលរហរគត្សម្ចបត្តិ ម្ចនបឋរជាន 
ជាលែើរ លដ្ឋ លំដ្ឋប់កន ងសម្ចបត្តោិំងលទោះលហើ  លទ្ើបលចញចាក
សម្ចបត្តិោំងលទោះ ពិចារណាសង្កខ រធរ៌កន ងសម្ចបត្តិោំងលទោះ រហូត្
ែលអ់ាកិញ្ាញ្ញា  ត្នសម្ចបត្តិជាទី្បំផ ត្ ត្ពីលទោះលទ្ើបលធាើប ពាកិចា
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 ធិដ្ឋា នរ នជាលែើរ លហើ លទ្ើបចូលលនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្ន
សម្ចបត្តិ ។ 
 ៤. ត្សស ទ្ាិននំ  បបទជវទនំ បរលត លវចេិជាតិ្ ចិត្តសនតតិ្ ។ 
 កន ងោលត្រក ោរជាប់ត្របស់ចិត្តក្ន បបទជវនៈ រ៊ឺ 
លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នឈាន ២ ខណៈ របស់គ្ពោះ រ ិប រគល
លទោះរប្រងរលត់្ ។ 
 ៥. ត្លត  និលោធសម្ចបលទន  ទរ លហាតិ្ ។ 
ត្ពីលទោះ រប្រងជានិលោធសម្ចបត្តិ ។ 
 ៦. វ ដ្ឋា នោលល បន  ទគរិលទ  ទគរិផលចិត្តំ  រហលត  
 រហត្តផលចិត្តំ ឯកវរលរវ បវត្តិតា  ភវងគបាលត លហាតិ្ ។ 
 កន ងោលលចញចាកនិលោធសម្ចបត្តិលទោះ  ទគរិផលចិត្ត
របស់គ្ពោះ ទគរិប រគល ឬ រហត្តផលចិត្ត របស់គ្ពោះ រហនតប រគល 
រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅគ្តឹ្រ ១ ខណៈ លហើ លទ្ើបជាភវងគចិត្តត្លៅ ។ 
 ៧. ត្លត បរ ំបចាលវកខណញាណំ បវត្តតិ្ ។ 
ត្ពីលទោះ បចាលវកខណញាណរប្រងលកើត្លឡើង ។ 
        លរត្ថ សម្ចបត្តិលភលោ. និែាិលត ច វបិសសទករោដ្ឋា ននលយ ។ 
គ្បលភទ្របស់សម្ចបត្តិកន ងវបិសសទករោដ្ឋា ន និងន័ ក្នវបិសសទ
ករោដ្ឋា ន ចប់ប្រតឹម្ប ុកណណេះ ។ 
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េប្ម្តងសេចក្ដីតាមអភិធមមត្ថេងគហៈ 

វិេទុធ ិ៧ 
 ោ យថា វសុិទាិ   ភ្ប្របថា កសច ាីប សិុទា សំកៅដល្់ ប សិុទា
ចា  ិកល្ស ម្ងនវចនត្ថៈថា វសុិជឈតីតិ = វសុិទាិ 
 ធម្មជាតិ្  ភ្ម្ងប សិុទា ជាពិកសសធម្មជាតិក េះ 
ក ម្ េះថា វសិុទាិ ។ 
 វកិសាកធតីតិ = វសុិទាិ ធម្មជាតិ្  ភ្ម្ងជប្រម្េះកាយ វាចា 
ចិតត ឱ្យប សិុទា ជាពិកសស ធម្មជាតិក េះ ក ម្ េះថា វសិុទាិ ។ 
 វសិ ជឈតិ្ ឯតយតិ្ = វសិ ទ្ធិ ោ  វចា ចិត្តរប្រងបរសិ ទ្ធ 
ជាពិលសសលដ្ឋ ធរោជាតិ្លទោះ ែូលចាន ោះធរោជាតិ្លទោះ លឈាោ ោះថា វសិ ទ្ធិ    
 វសុិជឈនំ = វសុិទាិ កសច ាីប សិុទា ជាពិកសស ក ម្ េះថា វសិុទាិ 
ានដល់្ កសច ាីប សុិទា បស់ សីល្ សម្ងធិ បញ្ញញ  ជាវសុិទាិ ៧ ប្របកា  ។ 

 
១.េលីវិេទុធិ 

 សីល្វសុិទាិ សំកៅដល្់ កសច ាីប សិុទា បស់សីល្ម្ងន ៤ 
យា ង កៅថា ចតុា សិុទាិសីល្ ានដល្់  
 ១) ាតិ្កម្ង ខសំវ សីល្ គឺ សីល្ភ្ដល្សប្រងួម្ ែុងប្រពេះាតិកម្ង ខ 

បាតិ្លម្ចកខសំវលោ ច លសា សីលំ ចាតិ្ = បាតិ្លម្ចកខសំវរសីលំ 
ប្គ្បថា សីល្កនេះជួយឱ្យអែ   ាផុ្តចា អាយនូមិ្ទ្ធំង ៤ 

អងគធម៌្ ានដល្់ សទ្ធា កចតសិ  ែុងម្ហា ុសល្ចិតត ៨ ភ្ដល្ម្ងន 
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 សីល្ ៥ សលី្ ៨ សីល្ ១០ សីល្ ២២៧ ជាអា ម្មណ៍ ។ 
 ២) ឥន្រនទិយសំវ សីល្ គឺ សីល្ភ្ដល្សប្រងួម្ ែុងឥន្រនទិយទំ្ធង ៦ 
 ឥន្រនទិយសំវកោ ច លសា សីលំ្ ចាតិ = ឥន្រនទិយសំវ សីលំ្  
 ភ្ប្របថា ឥន្រនទីយ៍ ៦ គឺ ច ខុន្រនទិយ កសាតិន្រនទិយ ឃ្លនិន្រនទិយ 
ជិវ ិ ហន្រនទិយ កាយិន្រនទិយ ម្និន្រនទិយ  ភ្ម្ងសប្រងួម្  ាាន ដូកចាែ េះ 
កៅថា ឥន្រនទិយសំវ សីល្ ។ 
 អងគធម៌្ានដល្់ សតិកចតសិ ភ្ដល្ប្រប ប ែុងម្ហា ុសល្
ចិតត ខណៈភ្ដល្ម្ងនកា សប្រងួម្ ែុងកា ទទួល្អា ម្មណ៍តាម្ទ្ធវ  
ទ្ធំង ៦ ។ 
 កា សប្រងួម្ ែុងកា ទទួល្អា ម្មណ៍តរោា រទំ្ធង ៦ ក េះ កលា 
មិ្នឱ្យកាន់យ និមិ្តត និងអនុពយញ្ជ នៈ គឺ មិ្នឱ្យកាន់យ បញ្ញតតិ
អា ម្មណ៍ ចំកោេះចំភ្ណ ្មួ្យ ដូចជាកាល ក្ដ កជើង ជាកដើម្ 
កៅថា អនុពយញ្ជ នៈ និងមិ្នឱ្យកាន់យ សូម្បីបញ្ញតតិចំភ្ណ  ួម្ ដូច
ជាបញ្ញតតិ ួម្ទ្ធំង ូបោងកាយកដ្ឋយភាពជាម្នុសេ ជាសតវ ជាបុ ស 
ស្រសតី ជាកដើម្ កៅថា និមិ្តត កលា ឱ្យកាន់យ សភាវប ម្តថជា
អា ម្មណ៍ ានដល់្  ម្ធម៌្ និង ូបធម៌្ភ្ដល្ ំពុងប្រា ដកៅចំកោេះ
មុ្ខ ជាបចចុបបនែអា ម្មណ៍ ។ 
 ៣) អាជីវា សុិទាិសីល្ ម្ចនវចនត្ថៈថា អាជីវបារសិ ទ្ធិ ច 
លសា សីលំ ចាតិ្ = អាជីវបារសិ ទ្ធិសីលំ  
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ប្គ្បថា រប្រងចិញ្ា ឹរជីវតិ្លដ្ឋ សម្ចោ អាជីវៈ គឺ សប្រម្ងប់ ោវាស 
កវៀ មិ្ចាឆ ជីវៈកផ្េងៗ ភ្ដល្ជាប់កដ្ឋយកាយទុចច តិ និងវចីទុចច តិ 
កដ្ឋយវ ី ិៈ អត់ធន់ដល្់ទុចច តិមិ្ចាឆ ជីវៈ ។ 
 ចំភ្ណ ប្រពេះនិ ខុ សាម្កណ  គបបីកវៀ  ុល្ទូស ៈ កា គ្ទុ្សា
ប្រត ូល្ និងអកនសនៈ កា ភ្សវង  កផ្េងៗ ភ្ដល្មិ្នជាកា សម្គួ  
តាម្ភ្ដល្ ំណត់ទុ  ែុងប្រពេះាតិកម្ង ខ ែូលចាន ោះលៅថា អាជីវបារសិ ទ្ធិ-
សីល អងគធម៌្ ានដល់្ សម្ចោ អាជីវកចតសិ  ភ្ដល្ម្ងនអា ម្មណ៍
ជាកា កវៀ ចា ទុចច តិមិ្ចាឆ ជីវៈ ។ 
 ៤) បចចយសនែិសេិតសីល្ ែូចម្ចនវចនត្ថៈថា បចា សននិសសតំិ្ 
ច សីលំ ចាតិ្ = បចា សននិសសតិ្សីលំ  

ប្គ្បថា សីលលទោះផង អាស្ស័ បចា័ លទោះផង ែូលចាន ោះ
លឈាោ ោះថា បចា សននិសសិត្សីល, រ៊ឺ សីលប សុិទាកដ្ឋយកា ពិចា ្ 
កប្របើប្រាស់បចច័យ ៤ គឺ អាហា  កប្រគឿងកសលៀ ែណដ ប់ ទីកៅអាស្ស័យ 
ថាែ ំភ្ កោគ តាម្កា ចំាបាច់កដ្ឋយកហតុផ្ល្ ដូចជាទទួ្ល្ទ្ធនអាហា  
កដើម្បីបំាត់ទុ ខពីកសច ាីឃ្លល ន កប្របើចីវ  សំលលៀកបំព្វក់ កដើម្បីបិទ្
បាំងនូវវតថុភ្ដល្រួរខាម ស ឬកដើម្បីោរព្វរនូវកលដដ ក្េៃនិងខយល់  កាម្ 
មូ្ស ជាកដើម្ ។ 
 អងគធម៌្ ានដល្់ បញ្ញញ កចតសិ  ែុងម្ហា ុសល្ចិតត ភ្ដល្
ម្ងនបចច័យ ៤ ជាអា ម្មណ៍ ។ 
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េលីនឹងបរេិទុធបានសដ្ឋយការបដិបត្តិ ៤ ត្បការ 
 ១. កទស សុទាិ ប សិុទាកដ្ឋយកា សភ្ម្ាងអាបតតិ 
 ២. សំវ សុទាិ ប សិុទាកដ្ឋយកា សប្រងួម្ 
 ៣. ប កិយដាិសុទាិ ប សុិទាកដ្ឋយកា កវៀ មិ្ចាឆ ជីវៈ(កដ្ឋយកា ភ្សវង  ) 
 ៤. បចចកវ ខណសុទាិ ប សិុទាកដ្ឋយកា ពិចា ្ ។ 
 កដ្ឋយទូកៅកហើយ និចចសីល្ ក ម្ េះថា សីល្បវសុិទាិ ប្រគហសថ
  ាសីល្ ៥ ជានិចច ឧាស  ឧាសិកា   ាសីល្ឧកាសថជានិចច 
សាម្កណ    ាសីល្ ១០ ជានិចច ប្រពេះនិ ខុ   ាសីល្ ២២៧ ជានិចច 
ក ម្ េះថា សីល្វសិុទាិ ភ្តកា   ាសីល្ដូចកោល្រកលនោះ នឹង  ា
ឱ្យជានិចច ភ្ម្ងកធវើានលំ្ា  លហើ បុថុជជនមិ្នអាច  ាជានិចចាន 
កវៀ ភ្តប្រពេះអ យិបុគគល្ ។  
 ឥន្រនទិយសំវ  គឺ កា ចកប្រម្ើនសតិបបដ្ឋា នក េះ ភ្ដល្នឹងកធវើឱ្យ
សីល្ប សុិទាានជានិចចសប្រម្ងប់បុថុជជន ដូកចាែ េះ សីល្វសុិទាិ ានដល់្ 
សីល្ភ្ដល្ម្ងនអា ម្មណ៍ជាសតិបបដ្ឋា ន គឺ  ែុងខណៈចកប្រម្ើនសតិបបដ្ឋា ន 
ឬចកប្រម្ើនម្គគភ្ដល្កៅថា ម្ជឈិម្ងបដិបទ្ធ ក េះឯង ។ 
 

២. ចិត្តវិេទុធិ 
 ចិតតវសុិទាិ កសច ាីប សិុទាក្នចិតត ម្ងនវចនត្ថៈថា  
 ចិតតសេ វសុិទាិ = ចិតតវសុិទាិ     កា ជប្រម្េះចិតតឱ្យប្រាសចា  ិកល្ស
នីវ ណៈ ក ម្ េះថា ចិតតវសិុទាិ សំកៅដល្់ កសច ាីប សិុទា បស់ 
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សម្ងធិក េះឯង ។ 
 អងគធម៌្ ានដល្់ ឯ គគតាកចតសិ   ែុងម្ហា ុសល្ចិតត 
ម្ហា ិ យិាចិតត ម្ហគគត ុសល្ចិតត ម្ហគគត ិ យិាចិតត ។ 
 ចិតតវសិុទាិកនេះ  ភ្ម្ងក ើតដល្់ប្រពេះកយាគ្នវច  ភ្ដល្ជាអែ 
ចូលចិត្ត ែុងកា ចកប្រម្ើនសម្ថៈ កៅថា សម្ថយានិ  និងអែ 
ចកប្រម្ើនវបិសេ សុទា កៅថា វបិសេ យានិ  ។ 
 

ចិត្តវិេទុធិមាន ២ យ៉ា ង 
 ១) សម្ថយានិ សម្ងធិ ានដល់្ សម្ងធិ ២ យា ង គឺ ឧបចា -
សម្ងធិ     និងអបប សម្ងធិ ។ 
 ២) វបិសេ យានិ សម្ងធិ ានដល្់ ខណិ សម្ងធិ ។ 
 ចិតតវសុិទាិ ឬសម្ងធិប សុិទាក េះ សំកៅដល់្ សម្ងធិខណៈក េះ 
ប្រាសចា  ិកល្សនីវ ណៈ ឬនីវ ណធម៌្ ម្ងនកាម្ឆនទនីវ ណៈជា
កដើម្ មិ្នអាចអាស្ស័យសម្ងធិក េះជាអា ម្មណ៍ាន ានដល់្ ឯ គគតា-
កចតសិ  ភ្ដល្តាំងកៅ ែុងអា ម្មណ៍ បសស់តិបបដ្ឋា ន ឬម្ងន ម្
ធម៌្  ូបធម៌្ ភ្ដល្ជាបចចុបបនែអា ម្មណ៍ ។ 
 វសុិទាិម្គគអដា ថា សលរង្កគ ោះសម្ងបតតិ ៨ ថាជាចិតតវសុិទាិ សំលៅ
ែល់ ោរលលើកលឡើងោន់អាររោណ៍របស់វបិសសទបាន រ៊ឺ ជាបាទ្
របស់វបិសសទបានលទោះឯង ។ 
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៣. ទិែាិវិសទុធិ 
 ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់ោរ លល់ ើញគ្តូ្វ បានែល ់
ោរល ើញទរធរ៌ រូបធរ៌ តរលសចកដីពិត្ ។ 
  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលលៅកន ងរហាក សល-
ញាណសរប  ត្តចិត្ត ៤ ែួង ប្ែលម្ចនលកខណៈរបស់ទរធរ៌ និង
រូបធរ៌ ជាអាររោណ៍ ។ 
 លសចកដីថា បញ្ញា ប្ែលកំណត់្ែឹងសភាវលកខណៈរបស់ទរធរ៌ 
និងរូបធរ៌ លដ្ឋ រិនប្រន តត  តួ្ខាួន លឈាោ ោះថា ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ ោល
សលរង្កគ ោះលដ្ឋ ញាណ ១៦ លហើ  បានែល់ ទររូបបរលិចេទ្ញាណ ។ 
 បញ្ញា ប្ែលល ើញទររូបតរសភាវៈប្ែលជាលសចកដីពិត្លនោះ 
លឈាោ ោះថា ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ លគ្ព្វោះោរល ើញលនោះ បរសិ ទ្ធចាកសោា  ទិ្ែាិ រ៊ឺ 
លសចកដីសម្ចគ ល់ខ សថា រូបទរខនធ ៥ ជា តត  តួ្ខាួនលទោះឯង ។ 
 

៤. កង្ខខ វិត្រណវិសទុធ ិ
 កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា ប្ែលផ ត្ចាក 
លសចកដីសងស័  ។ 
 កង្កខ វតិ្រណា ឯវ វសិ ទ្ធិ = កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ  
 ប្គ្បថា បញ្ញា ប្ែលែឹងលហត្ បចា័ របស់ទររូបោំង ២ លឈាោ ោះថា 
កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ លសចកដីថា បញ្ញា ប្ែលែឹងថា ធរ៌ោំង   រ៊ឺ ទរ
ធរ៌និងរូបធរ៌ោំងលនោះ លកើត្លឡើងរកលដ្ឋ អាស្ស័  វជិាា  ត្ណាហ  
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ឧបាោន និងករោ ជាលែើរ ជាលហត្ និងបចា័ ឱ្យលកើត្លឡើងោំងកន ង
ជាតិ្លនោះ និងជាតិ្ខាងរ ខកដី រិនប្រនគ្ពោះជាម្ចា ស់បណាដ លឱ្យលកើត្លឡើង
លទ្ បញ្ញា លនោះលទ្ើបលឈាោ ោះថា កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ លគ្ព្វោះអាចទំ្ោ 
លសចកដី ល់ល ើញខ សប្ែលលឈាោ ោះថា     ‘   ‘ឥសសរនិម្ចោ នវទ្ទិ្ែាិ”  រ៊ឺ 
សម្ចគ ល់ថា ម្ចនគ្ពោះជាម្ចា ស់ជា នកបលងាើត្សត្ានិងលោកលនោះលឡើង 
ោរល ើញខ សនិងលសចកដីសងស័ លនោះលទ្ើបគ្តូ្វទ្ម្ចា   លដ្ឋ បញ្ញា
ប្ែលល ើញបចា័ របស់ទររូបតរសភាវៈពិត្ ។ 
  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក កន ងរហាក សលញាណ
សរប  ត្តប្ែលែឹងបចា័ របស់ទររូប ជាអាររោណ៍ ។ 
 កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ លនោះសលរង្កគ ោះកន ងញាណ ១៦ បានែល់ 
បចា បររិគហញាណ លទ្ើបជាញាណប្ែលែឹងបចា័ របស់ទររូប 
លធាើឱ្យ ស់លសចកដីសងស័ កន ងោលោំង ៣ ថា  តី្ត្ល ើងោា ប់លកើត្
រកឬរិនោា ប់លកើត្លទ្ហន៎? ជាតិ្លនោះល ើងលកើត្រកយ៉ាងណាហន៎? 
ជាតិ្រ ខត្លៅល ើងនឹងលកើត្លទ្ៀត្ឬលទ្ហន៎? លសចកដីសងស័ ែូលចនោះ 
នឹងរិនម្ចនែល់ នកបែិបត្តិប្ែលចូលែល់ បចា បររិគហញាណ 
កន ងវសិ ទ្ធិ ៧ លៅថា កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ ។ 
 

៥. ម្គាគ ម្គគញាណទសសនវិសទុធិ 
 រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា
ប្ែលល ើញគ្តឹ្រគ្តូ្វថា ផាូវលនោះជាផាូវឬរិនប្រនផាូវ ប្ែលជាែំលណើ រ 
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លៅោន់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ព្វកយថា ររគ ប្គ្បថា ផាូវ 
 ព្វកយថា  ររគ ប្គ្បថា រិនប្រនផាូវ 
 ប្ត្កន ងទី្លនោះ ររគ សំលៅែល់ អាររោណ៍  
 រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ បានែល់ បញ្ញា របស់ នកបែិបត្តិ
ប្ែលម្ចនោរែឹងគ្តឹ្រគ្តូ្វពិត្គ្បាកែថា អាររោណ៍លនោះជាែំលណើ រលៅ
ោន់គ្ពោះនិព្វា នប្រនឬរិនប្រន ។ 
  ងគធរ៌បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក កន ងរហាក សលញាណ-
សរប  ត្តប្ែលម្ចនក្គ្ត្លកខណ៍ឬវបិសសនូបកិលលសជាអាររោណ៍ ។ 
 រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិលនោះ សលរង្កគ ោះកន ងញាណ ១៦ បាន
ែល់ ឧទ្ ពា ញាណខាងលែើរ ប្ែលលៅថា ត្រ ណឧទ្ ពា ញាណ 
រ៊ឺ បញ្ញា តរល ើញោរលកើត្ និងោររលត់្លៅរបស់ទររូប ត្ពី
សរោសនញាណ ប្ែលល ើញោររលត់្របសទ់ររូប គ្បលភទ្សនតតិ្
លៅរិនោន់ដ្ឋច់ ោលសរាឹងអាររោណ៍លដ្ឋ សម្ចធិ ម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង
ជាងបញ្ញា  លធាើឱ្យវបិសសនូបកិលលស ១០ យ៉ាង ណារួ លកើត្លឡើងជា
អាររោណ៍ ោ ឡំគន ជារួ ទររូបប្ែលជាក្គ្ត្លកខណ៍កន ង
ឧទ្ ពា ញាណលទោះ ។ 
 វបិសសនូបកិលលសប្ែលចាត់្ជាកិលលសរបស់វបិសសទបាន
លទោះ គ្តូ្វលកើត្វបិសសទប្ែលនឹងចូលលៅកន ងបែិបោប្ែលពិត្គ្បាកែ
រ ន រិនែូលចាន ោះ រគគ ររគញាណក៏លកើត្លឡើងរិនបាន លគ្ព្វោះញាណ
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លនោះនឹងគ្តូ្វែឹងយ៉ាងគ្តឹ្រគ្តូ្វនិងពិត្គ្បាកែថា  ាីប្ែលរិនប្រន
អាររោណ៍របស់ររគ និង ាីប្ែលជាអាររោណ៍របស់ររគពិត្គ្បាកែ 
លទ្ើបលៅថា រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 
 អាររោណ៍ប្ែលពិត្លទោះ ក៏បានែល់ ទររូបប្ែលជាក្គ្ត្លកខណ៍ 
កន ងឧទ្ ពា ញាណលទោះឯង ។ 
 ចំប្ណកអាររោណ៍ប្ែលរិនប្រនផាូវលទោះ ក៏បានែល ់
វបិសសនូបកិលលស ១០ លទោះឯង លសចកដីពិសាដ រ វបិសសនូបកិលលស 
១០ នឹងបានលព្វលកន ងលរឿងរបស់ឧទ្ ពា ញាណត្លៅ ។ 
 

៦. បែិបទាញាណទសសនវិសទុធិ 
  បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា ែឹង
កន ងកិចាបែិបត្តិ ប្ែលលធាើែំលណើ រលៅោន់គ្ពោះនិព្វា នបានពិត្គ្បាកែ ។ 
  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិកកន ងរហាក សលញាណ-
សរប  ត្ត ខណៈពិចារណាទររូបលដ្ឋ ភាពជាក្គ្ត្លកខណ៍ ។ 
 បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ជាវបិសសទញាណលដ្ឋ ពិត្ 
សលរង្កគ ោះកន ងញាណ ១៦ បានែល់ ញាណ ៩ រ៊ឺ  
 ១) ពលវឧទ្ ពា ញាណ 
 ២) ភងគញាណ 
 ៣) ភ តូ្បដ្ឋា នញាណ (ភ ញាណ) 
 ៤) អាទី្នវញាណ 
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 ៥) និពាិោញាណ 
 ៦) រ ចាិត្ ករយតញាណ 
 ៧) បែិសង្កខ ញាណ 
 ៨) សង្កខ រ លបោខ ញាណ 
 ៩)  ន លោរញាណ 
 ញាណោំង ៩ លនោះ ជាវបិសសទញាណលដ្ឋ គ្ត្ង់ ោប់ពី 
ពលវឧទ្ ពា ញាណ រ៊ឺ បញ្ញា ប្ែលល ើញទររូបរិនលទ្ៀង ជាទ្ កខ 
ជា នតត  ប្ែលឆ្ាងផ ត្រកពីវបិសសនូបកិលលស ១០ យ៉ាង ជាលែើរ
លហើ  រហូត្ែល់ ន លោរញាណ ឬប្ែលលៅថា សចាា ន លោរិ-
កញាណ រ៊ឺ ញាណប្ែលបលង្កអ នលៅោន់ោរែឹងចាស់ ចាក់ធា ោះកន ង
 រ ិសចា ៤ ឬជាក់ចាស់នូវគ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 វបិសសទញាណោំង ៩ លនោះ លៅថា បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ 
លគ្ព្វោះបញ្ញា លនោះជាោរបែិបត្តិ លែើរបីទ្ម្ចា  វបិោា សធរ៌ោំងពួង 
ម្ចន ត្តវបិោា សជាលែើរ នឹងលធាើឱ្យចូលែល់ោរផ ត្ទ្ កខបានជាទី្
បំផ ត្ លទ្ើបលឈាោ ោះថា បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 
 

៧.ញាណទសសនវិសទុធ ិ
 ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា ប្ែលែឹង
ចាស់ ចាក់ធា ោះកន ង រ ិសចាធរ៌ោំង ៤ លដ្ឋ បរបូិណ៌ ។ 
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  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក ប្ែលគ្បកបកន ងររគចិត្ត ៤ 
ផលចិត្ត ៤ ប្ែលម្ចនគ្ពោះនិព្វា នជាអាររោណ៍ និងសលរង្កគ ោះែល់បញ្ញា
ប្ែលពិចារណា ររគ ផល និព្វា ន កិលលសប្ែលលោះលហើ  និងកិលលស
ប្ែលលៅសល់ កន ងបចាលវកខណញាណ ។ 
 ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិលនោះ ជាលោក ត្តរបញ្ញា  ចំប្ណកវសិ ទ្ធិទី្ 
១ ែល់ទី្ ៦ លៅជាលោកិ បញ្ញា  លគ្ព្វោះកន ងបចាលវកខណញាណ ប្ែល
ពិចារណាអាររោណ៍ ១៩ យ៉ាងលទោះ ជាលោកិ បញ្ញា  ប្ត្សលរង្កគ ោះ
ទ្ កកន ងញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិលនោះ លគ្ព្វោះលហត្ ថា បចាលវកខណញាណ 
ម្ចនោរពិចារណា ររគ ផល និព្វា ន ប្ែលជាលោក ត្តរធរ៌ផង ។ 
 

សរបុវិសទុធ ិ៧ 
 ១. សីលវសិ ទ្ធិ បានែល់ ចត្ បារសិ ទ្ធិសីល រ៊ឺ សីលប្ែលជា
បាទ្របស់វបិសសទ ឬសីលប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ កន ងអាររោណ៍របស់
សតិ្បបដ្ឋា ន រ៊ឺ ជាសីលប្ែលសលរង្កគ ោះលដ្ឋ  ររគ ម្ចន ងគ ៨ ។ 
 ២. ចិត្តវសិ ទ្ធិ បានែល់ សម្ចធិ ៣ រ៊ឺ ខណិកសម្ចធិ ឧបចារ-
សម្ចធិ និង បបទសម្ចធិ ប្ែលជាបាទ្របស់វបិសសទ ។ 
 ៣. ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ                                 
 ៤. កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ                       វបិសសទញាណជា 
 ៥. រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ        លោកិ បញ្ញា  
 ៦. បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ 
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 ៧. ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ                លោក ត្តរបញ្ញា  
 

នព្ត្លកខណ៍ 
 លកខណៈលដ្ឋ ទូ្លៅរបស់សង្កខ រធរ៌ រិនថា ជារូបធរ៌ ឬទរធរ៌ 
ោំងកន ងវត្ថ ប្ែលម្ចនជីវតិ្ និងរិនម្ចនជីវតិ្ រប្រងសប្រដងលគ្រឿង
សម្ចគ ល់ឱ្យវបិសសទញាណែឹងបាន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១.  និចាលកខណ បានែល់ លកខណៈប្ែលរិនលទ្ៀងរបស់
ទររូប ។ 
 ២. ទ្ កខលកខណ បានែល់ លកខណៈប្ែលគ្ោំលៅរិនបាន
របស់ទររូប ។ 
 ៣.  នត្តលកខណ បានែល់ លកខណៈប្ែលរិនប្រនតួ្ខាួន 
របស់ទររូប ។ 
 ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ទររូបកខនធ ៥ ប្ែលនឹងគ្បាកែែល់ នក
ចលគ្រើនវបិសសទករោដ្ឋា នណារួ កន ង ៣ លកខណៈលនោះ ។ 
 លបើគ្ពោះលយគវចរ  ប់រោំរបែិបត្តិខាា ំងោា លដ្ឋ សីល 
 និចាលកខណៈរប្រងគ្បាកែ ។ 
 លបើ ប់រោំរបែិបត្តិខាា ំងោា លដ្ឋ សម្ចធិ ទ្ កខលកខណៈ រប្រង
គ្បាកែ ។ 
 លបើ ប់រោំរបែិបត្តិខាា ំងោា លដ្ឋ បញ្ញា   នត្តលកខណៈ រប្រង
គ្បាកែ ។ 
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 គ្ពោះលយគវចរប្ែលជាតិ្លហត្ កប រគល ោលចលគ្រើនវបិសសទ
ករោដ្ឋា នលដ្ឋ គ្តឹ្រគ្តូ្វ និងវបិសសទញាណលកើត្លឡើងលហើ  
ក្គ្ត្លកខណ៍ណារួ  រប្រងគ្បាកែនិង ល់កន ងក្គ្ត្លកខណ៍ោំង ៣ 
យ៉ាងលនោះែល់គន រ៊ឺ  
 វត្ថ ណាប្ែលរិនលទ្ៀង  វត្ថ លទោះរប្រងជាទ្ កខ 
 វត្ថ ណាជាទ្ កខ វត្ថ លទោះរប្រងជា នតត  
 អាររោណ៍របស់ក្គ្ត្លកខណ៍ណារួ លនោះ នឹងទំឱ្យែល់
គ្ពោះនិព្វា នបាន កន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា សប្រដងអាររោណ៍របស់
ក្គ្ត្លកខណ៍ រប្រងគ្បាកែែល់ នកសរាឹងបញ្ា កខនធទ្ ក ៤០ គ្បោរ រ៊ឺ 
 

១. អនិឆាលកខណៈ មន ១០ ព្បការ 
 ១)  និចាលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពរិនលទ្ៀង 
 ២)  ទ្ធ វលត ពិចារណាលដ្ឋ រិនឋិត្លេរ 
 ៣)  សារកលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពរិនម្ចនខាឹរសារ 
 ៤) ចលលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់ញាប់ញ័រ 
 ៥) បលោកលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់វទិស 
 ៦) វបិរណិារធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់ប្គ្បគ្បួល 
 ៧) ររណធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាធរ៌ប្ែលគ្តូ្វសាា ប់ 
 ៨) វភិវលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់វទិស 
 ៩) សងខត្លត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបសគ់្តូ្វតក់ប្ត្ងលរឿ ៗ 
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 ១០) បភងគ លត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបសប់្បកោា   ។ 
 

២. ទុកខលកខណៈ មន ២៥ ព្បការ 
 ១) ទ្ កខលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាទ្ កខ 
 ២) ភ លត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់រួរខាា ច 
 ៣) ឥតិ្លត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់រួរត្ក់សា ត្ 
 ៤) ឧបទ្ោវលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជា នតោ  
 ៥) ឧបសរគលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់ោោងំ 
 ៦) លោរលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាលោរ 
 ៧) អាព្វធលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាអាព្វធ 
 ៨) រណា លត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពែូចជាបូស 
 ៩) សលាលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពែូចជាសរ 
 ១០)   លត ពិចារណា លដ្ឋ ភាពជារបស់ប្ែលរករ ណ
រិនបាន 
 ១១)  តណលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពប្ែលគ្បាសចាកទី្ពួន 
 ១២)  លលណលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់រិនម្ចនលគ្រឿង
ោរព្វរ 
 ១៣)  សរណលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់រិនម្ចនទី្ពឹង 
 ១៤) អាទី្នវលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាធរ៌ប្ែលម្ចនលោស 
 ១៥)   រូលលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារូលរបស់ទ្ កខ 
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 ១៦) វធកលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាលពជឈឃ្លត្ 
 ១៧) សាសវលត ពិចារណាលដ្ឋ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីអាសវៈ 
 ១៨) ម្ចោរិសលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាន  របស់កិលលសម្ចរ 
 ១៩) ជាតិ្ធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីលកើត្ 
 ២០) ជោធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីជោ
 ២១) ពាធិធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបីពាធិ 
 ២២) លសាកធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបី
លសចកដីលសាក 
 ២៣) បរលិទ្វធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពគ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបី
លសចកដីខសឹកខសួល 
 ២៤) ឧបាយសធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
លែើរបីលសចកដីចលងអៀត្ចងអល់  
 ២៥) សងាិលលសិកធរោលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជាធរ៌ប្ែល 
លមហោង ។ 
 

៣. អនត្តលកខណៈ មន ៥ ព្បការ 
 ១)  នត្តលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជា នតត  
 ២) បរលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់ែក្ទ្ 
 ៣) រតិ្តលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពជារបស់ទ្លទ្ 
 ៤) ត្ ចេលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាភគ្បាសចាកខាឹរសារ 
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 ៥) ស ញ្ាលត ពិចារណាលដ្ឋ ភាពរិនប្រនសត្ា ប រគល ។ 
 សងខត្ធរ៌ និង សងខត្ធរ៌ រ៊ឺចិត្ត លចត្សិក រូប និព្វា ន ោំង
 ស់លនោះ គ្ពោះម្ចនគ្ពោះភារគ្ទ្ង់ប្រតាស់លទ្សទថា  
 សលពា  សង្កខ ោ  និចាា  
 សលពា សង្កខ ោ ទ្ ោខ  
 សលពា ធម្ចោ   នតត    
 ប្គ្បថា សង្កខ រោំង  រិនលទ្ៀង សង្កខ រោំង  ជាទ្ កខ 
ធរ៌ោងំ  ជា នតត  ែូលចនោះ ។ 
 

អនុបសសនា ៣ 
  ន បសសទ ប្គ្បថា ោរតរពិចារណាលរឿ ៗ រប្រងលកើត្ែល់
គ្ពោះលយគវចរ នកចលគ្រើនវបិសសទ ប្ែលតរល ើញសង្កខ រធរ៌ 
លដ្ឋ ភាពជា និចាំ ទ្ កខំ  នតត  ម្ចនវចនត្ថៈថា  
  និចាសស  ន បសសទ  និចាា ន បសសទ ។ 
 ោរតរពិចារណាទររូប ប្ែលជា និចាំលរឿ ៗ រហូត្ និចា-
លកខណៈគ្បាកែ លឈាោ ោះថា  និចាា ន បសសទ ឬ 
  និចាត   ន បសសទ  និចាា ន បសសទ ។ 
 ោរពិចារណាល ើញទររូបរិនលទ្ៀងលរឿ ៗ លឈាោ ោះថា 
 និចាា ន បសសទ ។ 
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  ងគធរ៌ បានែល់ បញ្ញា លចត្សិក កន ងរហាក សលញាណ-
សរប  ត្ត រហាកិរយិញាណសរប  ត្ត ប្ែលម្ចនោរលកើត្រលត់្របស់
ទររូបជាអាររោណ៍ ។ 
 ទ្ ោខ ន បសសទ និង  នតត ន បសសទ ក៏ម្ចនវចនត្ថៈ ទំ្នងែូច
គន នឹង និចាា ន បសសទលនោះប្ែរ ។ 
  ន បសសទ ៣ គ្បោរលនោះ រប្រងបរបូិណ៌ែល់ នកចលគ្រើន
វបិសសទ ក៏ចូលែល់សង្កខ រ លបោខ ញាណ លគ្ព្វោះលសចកដីសៃប់ចាកសង្កខ រ
ោងំ   រិនវលិគ្ត្ឡប់រកម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រកន ងសង្កខ រលទោះ
លទ្ៀត្ លពលលនោះកិលលសស្សាលលសដើងលគ្ចើនលហើ  រិនម្ចនកម្ចា ំង
ប្ែលនឹងោញចិត្តឱ្យគ្ត្ឡប់រកលគ្ត្ក រកន ងអាររោណ៍ ប្ែលនឹងឱ្យ
គ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងសងារវែដបាន ។ 
 ោលពិចារណាល ើញក្គ្ត្លកខណ៍លហើ  លសចកដីលពញចិត្ត
កន ងសង្កខ រធរ៌ក៏ ស់លៅ ែូលចាន ោះលគគ្ត្ភូញាណ និងររគញាណ ប្ែល
លកើត្ត្ពីវ ដ្ឋា នគរិនីវបិសសទលទោះ ក៏ផ ត្ពីអាររោណ៍ប្ែលជាសង្កខ រធរ៌ 
លដ្ឋ វ ដ្ឋា នគរិនីវបិសសទញាណ ប្ែលល ើញសង្កខ រធរ៌ គ្ពរលដ្ឋ 
ក្គ្ត្លកខណ៍ជាអាររោណ៍ ។ 
  នកចលគ្រើនវបិសសទ លទ្ើបតំងលៅកន ង និចាា ន បសសទ ឬ
ទ្ ោខ ន បសសទ ឬ នតត ន បសសទ ណារួ កន ង ៣ យ៉ាងលនោះ។  
 កន ងអាររោណ៍ ៣ យ៉ាងលនោះ លោកលៅថា វលិម្ចកខរ ខ រ៊ឺ ជាផាូវ
ប្ែលនឹងទំលចញលៅោន់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
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សប្ម្ដង្វិបសសនាញាណ ោម្ន័យអភិធម្មត្ថសង្គហៈ 
 វបិសសទ ជាលឈាោ ោះរបស់បញ្ញា ប្ែលល ើញ ទររូប រិនលទ្ៀង 
ជាទ្ កខ ជា នតត   នកចលគ្រើនវបិសសទ គ្តូ្វសិកាទររូបប្ែលជា
អាររោណ៍របស់វបិសសទរ នថា ទរ រ៊ឺ ចិត្ត និង លចត្សិក និងរូប 
ម្ចនលកខណៈយ៉ាងណា? 
 

លកខណាទិឆតុ្កេរបសឆ់ិត្ត  
(សលម្ចោ ហវលិទទ្នី ែាកថា) 

 វជិាននលកខណំ  ម្ចនោរែឹងអាររោណ៍ជាលកខណៈ 
 ប ពាងគររសំ   ជាគ្បោនរបសល់ចត្សិក និងករោជរូប 
 បែិសនធិបចា បដ្ឋា នំ ម្ចនោរលកើត្បនតគន ជាផល 
 សង្កខ របទ្ដ្ឋា នំ វ ម្ចនលចត្សិកខនធ ៣ ឬ 
 វតថ ររោណបទ្ដ្ឋា នំ ម្ចនអាររោណ៍ ៦ វត្ថ  ៦ ជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

លកខណាទិឆតុ្កេរបសច់្ឆត្សកិ 
 នរនលកខណំ ម្ចនោរទ្ទួ្លែឹងអាររោណ៍ជាលកខណៈ 
 សរបលយររសំ ម្ចនោរគ្បកបជារួ ចិត្តនិងលចត្សិកផងគន
ជាកិចា 
  វនិិលព្វភ របចា បដ្ឋា នំ ម្ចនោររិនប្បកពីចិត្តជាផល 
 វញិ្ញា ណបទ្ដ្ឋា នំ ម្ចនវញិ្ញា ណជាលហត្ ជិត្ ។ 
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លកខណាទិឆតុ្កេរបសរ់បូ 
 រ បបនលកខណំ ម្ចនោរប្បកោា  ជាលកខណៈ 
 វកិិរណរសំ ម្ចនោរប្បកពីចិត្តលចត្សិកជាកិចា 
  ពាកត្បចា បដ្ឋា នំ ម្ចនភាពរិនជាបាប ប ណយ ជាផល 
 វញិ្ញា ណបទ្ដ្ឋា នំ ម្ចនវញិ្ញា ណជាលហត្ ជិត្ ។ 
 

នាម្របូមិ្នមនអំណាឆរបសខ់លួនឯង្ 
ទរ រិនម្ចន ំណាច ឬរិនម្ចន ំណាចកន ងតួ្ខាួន រិនអាច

ស ី ផឹក ឬសលគ្រចឥរយិបេណារួ បានលឡើ  ។ 
 រូប ក៏ែូចគន  រិនម្ចនលសចកដីគ្បាថាន ប្ែលនឹងស ី ផឹក និយ  
ឬសលគ្រចឥរយិបេណារួ លឡើ  ។ 
 រូបគ្បគ្ពឹត្តលៅបានក៏គ្តូ្វអាស្ស័ ទរ ឬទរគ្បគ្ពឹត្តលៅបាន
ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ រូប ោលទរគ្បាថាន យ៉ាងណា រូបក៏រួរគ្បគ្ពឹត្តលៅ
យ៉ាងលទោះ កន ងវសិ ទ្ធិររគ ែាកថា ឧបម្ចទរនិងរបូថា  
 ែូចប រសម្ចន ក់ ប្ភនកខាា ក់រកពីកំលណើ ត្ រិនអាចល ើញបាន
លដ្ឋ ខាួនឯង និងប រសម្ចន ក់ខាិនរិនអាចលៅណាបានលដ្ឋ ខាួនឯង ។ 
 ប្ត្លបើប រសោំងពីរទក់លទោះ អាស្ស័ នូវគន និងគន  រ៊ឺ រន សស
ប្ភនកខាា ក់លីរន សសខាិនដ្ឋក់លលើសាោ  លដ្ឋ រន សសខាិនម្ចនប្ភនកលអ
គ្បាប់ផាូវឱ្យលែើរ រន សសោំងពីរលទោះក៏អាចលៅកន ងសាថ នទី្លផសងៗ 
បាន ។ 
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 ប្ត្លបើរន សសោំងពីរលនោះប្បកពីគន  រិនបានអាស្ស័ នូវ
គន និងគន  ក៏រិនអាចលៅកន ងទី្លផសងៗ បាន លគ្ព្វោះពិោរែូចគន  ។ 
 ទរនិងរូបក៏ែូលចាន ោះ ទររិនម្ចន ំណាចសលគ្រចកិរយិលផសង  ៗ
បាន និងរូបក៏រិនម្ចន ំណាចកន ងោរលធាើកិរយិលផសងៗ បានែូចគន  
ប្ត្ោរលកើត្លឡើងរបស់កិរយិលផសងៗ លទោះ សលគ្រចបានលដ្ឋ ទរ 
និងរូប អាស្ស័ នូវគន និងគន  ។ 

 
សប្ម្ដង្ច្សឆកដីរបសញ់ាណ ១៦ 

 ១. ទររូបបរលិចេទ្ញាណ បញ្ញា ប្ែលកំណត់្ែឹងទររូប 
 ២. បចា បររិគហញាណ បញ្ញា ប្ែលែឹងលហត្ បចា័ របស់ទររូប 
 ៣. សរោសនញាណ បញ្ញា ប្ែលែឹងោរលកើត្រលត់្របស់ទររូប 
 ៤. ឧទ្ ពា ញាណ បញ្ញា ប្ែលែឹងទររូបជាក្គ្ត្លកខណ៍ 
 ៥. ភងគញាណ បញ្ញា ប្ែលល ើញប្ត្ោររលត់្របស់ទររូប 
 ៦. ភ ញាណ បញ្ញា ប្ែលែឹងថាទររូបជាភ័  
 ៧. អាទី្នវញាណ បញ្ញា ប្ែលល ើញលោសរបស់ទររូប 
 ៨. និពាិោញាណ បញ្ញា ប្ែលលនឿ ណា ែល់ទររូប  
 ៩. រ ចាិត្ ករយតញាណ បញ្ញា ប្ែលគ្តូ្វោររួចផ ត្ពីទររូប 
 ១០. បែិសង្កខ ញាណ បញ្ញា ប្ែលែឹងឧបា ទំឱ្យផ ត្ពីទររូប 
 ១១. សង្កខ រ លបោខ ញាណ បញ្ញា ប្ែលគ្ពលងើ ៗ ែល់ទររូប 
(ម្ចនក្គ្ត្លកខណ៍ជាអាររោណ៍) 
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 ១២.  ន លោរញាណ បញ្ញា ប្ែល ន លោរឱ្យល ើញ រ ិសចា ៤ 
 ១៣. លគគ្ត្ភូញាណ បញ្ញា ប្ែលលធាើអាររោណ៍គ្ពោះនិព្វា នឱ្យគ្បាកែ 
 ១៤. ររគញាណ បញ្ញា ប្ែលគ្បហារកិលលសដ្ឋច់ជាសរ លចេទ្ 
 ១៥. ផលញាណ បញ្ញា ប្ែលលសា អាររោណ៍និព្វា នតរររគ 
 ១៦. បចាលវកខណញាណ បញ្ញា ប្ែលពិចារណាររគ ផល 
និព្វា ន កិលលសប្ែលសល់ និងកិលលសប្ែលលោះ ស់លហើ  ។ 
 ញាណទី្ ១ រហូត្ែល់ទី្ ១២ ជាលោកិ ញាណស ទ្ធៗ 
 ញាណទី្ ១៣ លៅកន ងរវងលោកិ  និងលោក ត្តរ 
 ញាណទី្ ១៤ និង ១៥ ជាលោក ត្តរ 
 ញាណទី្ ១៦ ជាលោកិ  
 វបិសសទញាណ ១០ ោប់ពីសរោសនញាណ ែល់ ន លោរ-
ញាណ ។ 
 វបិសសទញាណ ៩ ោប់ពីឧទ្ ពា ញាណ ែល់ ន លោរ-
ញាណ ។ 
 

 សប្ម្ដង្រួកធម៌្ប្ែលជាប់ទាក់ទង្នឹង្វិបសសនា 
 ត្លៅលនោះនឹងបានសប្រដងវបិសសទករោដ្ឋា នលដ្ឋ សលងខប 
ប្ត្ែំបូងរួរគ្ជាបែល់ពួកធរ៌លផសងៗ ប្ែលជាប់ោក់ទ្ងកន ងវបិសសទ 
ែូចជាវបិសសទភូរិ ៦ និងសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ជាលែើរ លគ្ព្វោះោលលព្វល
ែល់វបិសសទលហើ  នឹងរិនគ្ចបូកគ្ចបល់គន  ។ 
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វិបសសនាភូមិ្ ៦ 
 វបិសសទភូរិ សំលៅែល់ អាររោណ៍របស់វបិសសទបញ្ញា  
ភូរិកន ងទី្លនោះសំលៅែល់ អាររោណ៍របស់វបិសសទ ឬនឹងលព្វលថា 
ជាករោដ្ឋា នរបស់វបិសសទក៏បាន ឬភូរិធរ៌ោំង ៦ លនោះ ជាធរ៌ប្ែល
 ប់រឱំ្យលកើត្វបិសសទបញ្ញា ក៏បាន ។ 
 ែូលចាន ោះ  នកចលគ្រើនវបិសសទករោដ្ឋា ន លទ្ើបគ្តូ្វ ល់ភូរិរបស់
វបិសសទរ ន ។ 
 

វិបសសនាភូមិ្បានែល ់
 ១. ខនធ ៥,   ២. អា ត្នៈ ១២,      ៣. ោត្  ១៨ , 
 ៤. ឥរនោិ  ២២ ,   ៥.  រ ិសចាៈ ៤,    ៦. បែិចាសរ បាទ្ ១២ ។ 
 កន ងវបិសសទភូរិ ៦ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់វបិសសទលនោះ 
លដ្ឋ សលងខបបានែល់ ទរធរ៌ និងរូបធរ៌លទោះឯង ។ 

លសចកដីពិសាដ ររបស់វបិសសទភូរិ ៦ ោំងលនោះ បានសប្រដងលហើ 
កន ងបរលិចេទ្ទី្ ៧ និងទី្ ៨ លទ្ើបរិនទរំក ធិបា ែប្ែលកន ងទី្
លនោះលទ្ៀត្ ។ 
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សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ 

សតិ្បបដ្ឋា ន សលំៅែល់ ទី្តំងរបស់ សតិ្ ឬជាទី្ទ្ទួ្លោរ
កំណត់្របស ់សតិ្ ែ៏គ្បលសើរ លគ្ព្វោះអាចទំចិត្តឱ្យលៅែល់គ្ពោះនិព្វា ន
បាន ម្ចន ៤ ពួករ៊ឺ 

 
១. កាយនុបសសនាសតិ្បបដ្ឋា ន មន ១៤ បរវៈ 

១) អាទបានបពា កំណត់្ខយល់ែលងហើរលចញ ចូល ។ 
២) ឥរយិបេបពា កំណត់្ឥរយិបេ ៤ រ៊ឺ លែើរ ឈរ  ងគ   លែក។ 
៣) សរបជញ្ាបពា កំណត់្ឥរយិបេតូ្ច ៧ អាោរ 
- ឈានលៅខាងរ ខ ឈានគ្ត្ឡប់រកខាងលគ្ោ  
- លរើលលៅខាងរ ខ ប្បរលរើលលៅខាងលឆ្ាង និងខាងសាដ ំ 
- បត់្ក្ែចូល និង ោក្ែលចញ 
- កិរយិប្ែលលគ្បើសងាែិ ចីវរ បាគ្ត្ 
- ោរទំ្ព្វរ ោរផឹក ោរលិទ្ធ 
- ោរបលទោ បង់ឧចាា រៈ និងបសាវៈ 
- ោរលែើរ ឈរ  ងគ   លែកលក់ ភ្ាក់ លសៃៀរ និយ  ។ 
៤) បែិកូលបពា ពិចារណា អាោរ ៣២ ម្ចនសក់ លោរ គ្កចក 

លធោញ ប្សបក ជាលែើរ ។ 
៥) ោត្ បពា ពិចារណា លកខណៈរបស់ោត្  ៤ ម្ចនែី ទឹ្ក លភាើង 

ខយល់ ។ 
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៦)  ស ភបពា សាកសពប្ែលសាា ប់លហើ  ២-៣ ក្េៃ ។ 
៧)  ស ភបពា សាកសពប្ែលសត្ាកំព ងស ី ។ 
៨)  ស ភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹង គ្បកបលដ្ឋ 
សាច់នឹងឈារ ម្ចនសរក្សជាលគ្រឿងចង ។ 
៩)  ស ភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងឥត្ម្ចនសាច់
គ្ប ក់លដ្ឋ ឈារ ម្ចនសរក្សជាលគ្រឿងចង ។ 
១០)  ស ភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹង រិនម្ចនសាច់
នឹងឈារ ម្ចនប្ត្សរក្សជាលគ្រឿងចង ។ 
១១)  ស ភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងទ្លទ្ រិនម្ចន
សរក្សចងរួបរតឹ្ខាា ត់្ខាា  ោត់្ោ លៅកន ងទិ្សតូ្ចនឹងទិ្សធំ ។ 
១២)  ស ភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងទ្លទ្ ម្ចន
សរប រសែូចជាសរប រក្នស័ងខ ។ 
១៣)  ស ភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងទ្លទ្ 
លោ ោ ជាពំនូកៗ កនាងហួសលៅរួ ឆ្ងន ំលហើ  ។  
១៤)  ស ភបពា សាកសពលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹងទ្លទ្ ព កផ  
លខោចខោី ជាកំលទ្ចតូ្ច កំលទ្ចធំលផសងៗ ។ 
 
២. ច្វទនានុបសសនាសតិ្បបដ្ឋា ន មន ៩ បរវ 

១) ស ខលវទ្ទ ។ 
២) ទ្ កខលវទ្ទ ។ 
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៣) ឧលបោខ លវទ្ទ ។ 
៤) ស ខលវទ្ទ ោ លដ្ឋ អារិស ។ 
៥) ទ្ កខលវទ្ទ ោ លដ្ឋ អារិស ។ 
៦) ឧលបោខ លវទ្ទ ោ លដ្ឋ អារិស ។ 
៧) ស ខលវទ្ទ រិនោ លដ្ឋ អារិស ។ 
៨) ទ្ កខលវទ្ទ រិនោ លដ្ឋ អារិស ។ 
៩) ឧលបោខ លវទ្ទ រិនោ លដ្ឋ អារិស ។ 
 
៣. ឆិោត នុបសសនាសតិ្បបដ្ឋា ន មន ១៦ បរវ 

១) សោរំ ចិត្តម្ចនោរៈ ។ 
២) វតី្ោរំ ចិត្តរិនម្ចនោរៈ ។ 
៣) សលោសំ ចិត្តម្ចនលោសៈ ។ 
៤) វតី្លោសំ ចិត្តរិនម្ចនលោសៈ ។ 
៥) សលម្ចហំ ចិត្តម្ចនលម្ចហៈ ។ 
៦) វតី្លម្ចហំ ចិត្តរិនម្ចនលម្ចហៈ ។ 
៧) សងខិត្តំ ចិត្តម្ចនេីនៈ ។ 
៨) វកិខិត្តំ ចិត្តរលវ ើរវ  ។ 
៩) រហរគតំ្ ចិត្តជារូបាវចរ និង រូបាវចរ ។ 
១០)  រហរគតំ្ ចិត្តរិនជារូបាវចរ និង រូបាវចរ ។ 
១១) សឧត្តរ ំចិត្តជាោម្ចវចរ ។ 
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១២)  ន ត្តរ ំចិត្តរិនជាោម្ចវចរ ។ 
១៣) សម្ចហិតំ្ ចិត្តជាសម្ចធិ ។ 
១៤)  សម្ចហិតំ្ ចិត្តរិនជាសម្ចធិ ។ 
១៥) វរិ ត្តំ ចិត្តប្ែលផ ត្ចាកកិលលស (បរ ិ ដ្ឋា ន) ។ 
១៦)  វរិ ត្តំ ចិត្តប្ែលរិនផ ត្ចាកកិលលស ។ 
 
៤. ធមម នុបសសនាសតិ្បបដ្ឋា ន មន ៥ បរវ 

១) នីវរណបពា ពិចារណានីវរណៈ ៥ ។ 
២) ខនធបពា ពិចារណាខនធ ៥ ។ 
៣) អា ត្នបពា ពិចារណាអា ត្នៈ ១២ ។ 
៤) លព្វជឈងគបពា ពិចារណាលព្វជឈងគ ៧ ។ 
៥) សចាបពា ពិចារណា រ ិសចា ៤ ។ 

 កន ងសតិ្បបដ្ឋា នោំង ៤ លនោះ ជាអាររោណ៍បានោំងសរេៈ និង
វបិសសទ រ៊ឺ កន ងោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ម្ចនឥរយិបេបពាៈ 
សរបជញ្ាបពាៈ និងោត្ បពាៈ ជាអាររោណ៍របស់វបិសសទស ទ្ធ ។ 
 អាទបានបពាៈ ជាវបិសសទោ លដ្ឋ សរេៈ 
 ចំប្ណកបែិកូលបពាៈ និង ស ភបពាៈ គ្តូ្វចលគ្រើនសរេៈរ ន 
លហើ លទ្ើបលលើកលឡើងោន់វបិសសទខាងលគ្ោ  ។ 
 សគ្ម្ចប់លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ចិតត ន បសសទសតិ្-
បបដ្ឋា ន និងធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ជាវបិសសទស ទ្ធ ។ 
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 សរ បសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ក៏បានែល់ ខនធ ៥ ឬទររូប រ៊ឺ 
 ោយន បសសទ បានែល់ រូបកខនធ ជារូបធរ៌ 
 លវទ្ទន បសសទ បានែល់ លវទ្ទខនធ ជាទរធរ៌ 
 ចិតត ន បសសទ បានែល់ វញិ្ញា ណកខនធ ជាទរធរ៌ 
 ធម្ចោ ន បសសទ បានែល់ ខនធ ៥ ោំងរូបធរ៌និងទរធរ៌ ។ 

 
សតិ្បបដ្ឋា នប្ែលសម្គួរជាម្យួឆរតិ្ 

 កន ងសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ លនោះ លោកដ្ឋក់ចរតិ្ លែើរបីឱ្យសរជារួ  
 ធាស្ស័ របស់ នកបែិបត្តិទ្ ក ២ យ៉ាង រ៊ឺ ត្ណាហ ចរតិ្ និងទិ្ែាិចរតិ្ ។ 
 កន ងចរតិ្ោំង ២ យ៉ាងលនោះ លៅប្ចកលៅលទ្ៀត្នីរួ ៗ ម្ចន ២ 
យ៉ាង រ៊ឺ 
 ត្ណាហ ចរតិ្ របស់ នកម្ចនបញ្ញា ទ្ន់លខា  និងបញ្ញា ខាា ំងោា  
 ទិ្ែាិចរតិ្ របស់ នកម្ចនបញ្ញា ទ្ន់លខា  និងបញ្ញា ខាា ំងោា  

ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន សររួរែល់ នកម្ចនត្ណាហ ចរតិ្ 
ប្ែលម្ចនបញ្ញា ទ្ន់លខា  ។ 
 លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន សររួរែល់ នកម្ចនត្ណាហ ចរតិ្ 
ប្ែលម្ចនបញ្ញា ខាា ំងោា  ។ 
 ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន សររួរែល់ នកម្ចនទិ្ែាិចរតិ្ 
ប្ែលម្ចនបញ្ញា ទ្ន់លខា  ។ 
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 ធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន សររួរែល់ នកម្ចនទិ្ែាិចរតិ្ 
ប្ែលម្ចនបញ្ញា ខាា ំងោា  ។ 
 

វិបោល សធម៌្ 
 វបិោា សធរ៌ ជាធរ៌ប្ែលខ សចាកលសចកដីពិត្  ងគធរ៌របស់
វបិោា សធរ៌ ម្ចន ៣ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. ទិ្ែាិ បានែល់ ោរ ល់ល ើញខ ស 
 ២. ចិត្ត បានែល់ ោររិត្ខ ស 
 ៣. សញ្ញា  បានែល់ ោរចាំខ ស ។ 
 

អារម្មណ៍របសវ់ិបោល សមន ៤ 
 ១.  ត្តវបិោា ស សម្ចគ ល់ថា ទររូបលនោះ ជាតួ្ខាួន 
 ២. ស ខវបិោា ស សម្ចគ ល់ថា ទររូបលនោះ ជាស ខ  
 ៣. ស ភវបិោា ស សម្ចគ ល់ថា ទររូបលនោះ ជារបស់សាអ ត្ 
 ៤. និចាវបិោា ស សម្ចគ ល់ថា ទររូបលនោះ ជារបស់លទ្ៀង ។ 
 អាររោណ៍ោំង ៤ យ៉ាងលនោះ ជាអាររោណ៍ប្ែលគ្តូ្វត្ណាហ  និង
ទិ្ែាិគ្បោន់ទ្ ក លទ្ើបលធាើឱ្យវបិរតិ្ខ សចាកលសចកដីពិត្ អាររោណ៍របស់
វបិោា ស ៤ យ៉ាងលនោះ ោលរ ណលដ្ឋ  ងគធរ៌របស់វបិោា ស ៣ 
បានវបិោា សោំង ស់ ១២ គ្បោរ ។ 
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 វបិោា សធរ៌ោំង ១២ គ្បោរលនោះ លកើត្លឡើងលគ្ព្វោះរិនបាន
កំណត់្ែឹងលសចកដីពិត្របស់ទររូបលទោះឯង លហើ វបិោា សធរ៌
ោំងលនោះ លកើត្ពី ំណាចរបស់កិលលសយ៉ាងលអិត្ ោំងសីល និង 
សម្ចធិ ក៏រិនអាចលោះបាន គ្តូ្វអាស្ស័ វបិសសទភាវទ ប្ត្រា៉ាង
ប៉ា លណាណ ោះប្ែលអាចលោះបាន ។ 
 លគ្ព្វោះលហត្ ថា វបិសសទលទោះ ជាបញ្ញា ប្ែលចូលលៅកំណត់្
ែឹងលសចកដីពិត្របស់ទររូប ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរចលគ្រើនវបិសសទ លទ្ើបគ្តូ្វសិកាឱ្យ ល់កន ងទរ
រូប លែើរបីនឹងបានកំណត់្ែឹងលសចកដីពិត្របសទ់ររូប ប្ត្វធីិប្ែលនឹង
កំណត់្ទររូបលទោះគ្តូ្វកំណត់្តរន័ របស់សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ លគ្ព្វោះ
អាចលោះវបិោា សធរ៌បាន ែូលចនោះរ៊ឺ  
 ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន លោះស ភវបិោា ស  
 លវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន លោះស ខវបិោា ស 
 ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន លោះនិចាវបិោា ស 
 ធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន លោះ ត្តវបិោា ស ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះោរចលគ្រើនវបិសសទ និងោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន 
លទ្ើបែូចគន  លហើ ោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នក៏ជាោរចលគ្រើន សីល 
សម្ចធិ បញ្ញា  ។ 
 ោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ជាោរចលគ្រើនសីល សម្ចធិ បញ្ញា  ក៏
លឈាោ ោះថា ជាោរចលគ្រើនររគ ងគ ៨ ឬ រជឈិម្ចបែិបោលទោះឯង 
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លគ្ព្វោះ ងគធរ៌របស់សតិ្បបដ្ឋា ន គ្បកបលដ្ឋ  វរី ិៈ បញ្ញា  សតិ្ 
ែូចកន ងសតិ្បបដ្ឋា នគ្ពោះបាលីសប្រដងថា  
 អាតបី សរបជាលទ សតិ្ម្ច វលិន យ លោលក 
 ភិជាលោរនសសំ  
 ម្ចនពាយរជាលគ្រឿងែ ត្កលដដ នូវកិលលស ជា នកែឹងខាួន 
ម្ចនសាោ រតី្ (ជាលគ្រឿងកំណត់្) កំចាត់្បង់នូវ ភិជានឹងលោរនសស 
កន ងលោកលចញ ។ 
                                                              (បិែក ១៧ ទំ្ព័រ ២៤៥) 

 ោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ជាោរសគ្ងួរឥរនោិ  ប្ែលលៅថា 
ឥរនោិ សំវរៈ កន ងគ្ពោះបាលី សំ  ត្តនិោ រហាវរគ ក ណា លិ សូគ្ត្
សប្រដងថា  
 ចតត លោ លខា ក ណា លិ  សតិ្បបដ្ឋា ទ ភាវតិ ពហ លីកត 
សត្ត លព្វជឈលងគ បរបូិលរនតិ ។ 
 ម្ចន លក ណា លិ  សតិ្បបដ្ឋា នោំង ៤ ប្ែលប រគលចលគ្រើនលហើ  
លធាើឱ្យលរឿ  ៗលហើ  រប្រងញា ំងលព្វជឈងគោំង ៧ ឱ្យលពញលលញបាន ។ 
 តី្ណិ លខា ក ណា លិ  ស ចរតិនិ ភាវតិនិ ពហ លីកតនិ 
ចតត លោ សតិ្បបដ្ឋា លន បរបូិលរនតិ ។ 
 ម្ចន លក ណា លិ  ស ចរតិ្ោំង ៣ ប្ែលប រគលចលគ្រើនលហើ  
លធាើឱ្យលរឿ  ៗ លហើ  រប្រងញា ំងសតិ្បបដ្ឋា នោំង ៤ ឱ្យលពញលលញ
បាន ។ 
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 ឥរនោិ សំវលោ លខា ក ណា លិ  ភាវលិត ពហ លីកលត តី្ណិ 
ស ចរតិនិ បរបូិលរតិ្ ។ 
 ម្ចន លក ណា លិ  ឥរនោិ សំវរប្ែលប រគលចលគ្រើនលហើ  
លធាើឱ្យលរឿ ៗ លហើ  រប្រងញា ំងស ចរតិ្ោំង ៣ ឱ្យលពញលលញបាន ។ 
                                                                           (បិែក ៣៧ ទំ្ព័រ ១៩១) 

 ោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នជាោរចលគ្រើនឥរនោិ សំវរៈ លហើ នឹង
ឥរនោិ សំវរៈលនោះជា ធិសីល លហើ  ធិសីលលនោះ ក៏រ៊ឺ សីលវសិ ទ្ធិ 
ចំប្ណកវរី ិៈ និងសតិ្ ចាត់្ជា ងគរបស់ សម្ចធិ ប្ែលសម្ចធិលនោះ 
បានែល់ ចិត្តវសិ ទ្ធិ ។ 
 សគ្ម្ចប់សរបជញ្ាៈលទោះ ជា ងគរបស់ បញ្ញា  លហើ បញ្ញា លនោះ 
ក៏រ៊ឺបញ្ញា វសិ ទ្ធិ ោប់ពីទិ្ែាិវសិ ទ្ធិជាលែើរលៅ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ ផលែូចលព្វលលហើ លនោះ លទ្ើបលព្វលថាោរចលគ្រើន
សតិ្បបដ្ឋា ន ក៏រ៊ឺោរចលគ្រើនសីល សម្ចធិ បញ្ញា  ឬចលគ្រើនររគ ងគ ៨ 
រ៊ឺ រជឈិម្ចបែិបោ ឬវសិ ទ្ធិ ៧ ោំង ស់លនោះរ៊ឺែូចគន ប្ត្រួ  ឬនឹង
លព្វលឱ្យខាីបំផ ត្ ក៏បានែល់ សរេៈ និងវបិសសទ ២ យ៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 កន ងពួកធរ៌លផសងៗ ម្ចនវបិសសទភូរិ ៦ ជាលែើរ ោំងលនោះ 
ជាធរ៌ប្ែលោក់ទ្ងលៅកន ងវបិសសទ ។ 
 ែូលចាន ោះលទ្ើបទំរកសប្រដងទ្ កឱ្យគ្ជាបជារ ន លគ្ព្វោះោលែល់
លវោប្ែល ធិបា ោរចលគ្រើនវបិសសទ នឹងបានសលរង្កគ ោះចូល
កន ងធរ៌ោំងលនោះបាន លដ្ឋ រិនគ្ចបូកគ្ចបល់ និងលែើរបីង្ក ស្សួល
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ែល់ោរ ល់កន ងោរប្កត្គ្រង់លសចកដីកន ងបរ ិត្តិ និងបែិបត្តិ 
ឱ្យជាប់ត្គន  ឬលដ្ឋ រិនជំោស់គន  ។ 
 ពួកធរ៌ោំងលនោះ ជាធរ៌ប្ែលោក់ទ្ង់នឹងវបិសសទញាណ 
គ្ពរោំងបរ ិត្តិ បែិបត្តិ និងបែិលវធ និងធរ៌ប្ែលគ្ពរោំង សលី 
សម្ចធិ បញ្ញា  ែូចជាវបិសសទភូរិ ៦ លទោះ ជាន័ របស់បរ ិត្តិ 
 នកបែិបត្តិវបិសសទរួរសិកា រូបទរោំងលទោះជារ នសិន លគ្ព្វោះភូរិ
ធរ៌លទោះៗ នឹងទំច ោះោន់ នត្តធរ៌ រ៊ឺ ភូរិោំង ៦ លទោះ ោលសលងខប
លហើ  ក៏បានែល់ សភាវធរ៌ ២ គ្បោរប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ ទរធរ៌ 
និងរូបធរ៌ ។ 
  នកចលគ្រើនវបិសសទគ្តូ្វកំណត់្ែឹងទររូប លគ្ព្វោះទររូបលទោះ 
ជាវត្ថ ប្ែលគ្តូ្វពិលសាធលដ្ឋ វបិសសទបញ្ញា  លហើ ទររូបលនោះឯង 
ជា នកឱ្យលសចកដីពិត្ែល់បញ្ញា  ថាខាួនឯងលទោះ រិនលទ្ៀង ជាទ្ កខ ជា
 នតត  ។ 
 ែូលចាន ោះ លបើបញ្ញា ណាចូលលៅែឹងលសចកដីពិត្របស់ទររូបថា 
រិនលទ្ៀង ជាលែើរលទោះ លដ្ឋ បានចូលលៅពិលសាធលហើ លដ្ឋ 
ខាួនឯង បញ្ញា លទោះលៅថា វបិសសទញាណ ជាភាវទរ បញ្ញា  
ប្ែលនឹងគ្បហារកិលលសបានពិត្គ្បាកែ ។ 
 លបើបញ្ញា ណា គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ោរនឹករិត្ ឬ ន ម្ចន លដ្ឋ 
ោរលគ្បៀបលធៀប កតរវត្ថ ោំងលទោះលហើ ថា រិនលទ្ៀង ជាលែើរ លដ្ឋ 
អាស្ស័ ោលោំង ៣ បញ្ញា ោំងលទោះជា ចិទត រ បញ្ញា  ។ 
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 លបើបញ្ញា ណា លកើត្លឡើងលដ្ឋ ោរសិកាលរៀនសូគ្ត្ ឬបាន
សាដ ប់ បញ្ញា លទោះ លៅថា ស ត្រ បញ្ញា  ។ 
 ស ត្រ បញ្ញា លនោះ នឹងប្កលសចកដី ល់ខ សប្ែលលកើត្លឡើងពី
ោរប្ែលរិនបានសាដ ប់ ឬរិនបានសិកាលរៀនសូគ្ត្រកលទោះ លៅរិន
ោន់បានទ្ទួ្លផលប្ែលលកើត្ពីោរលធាើប្ែលពិត្គ្បាកែ ប្ត្នឹងបាន
គ្បលយជន៍លគ្ចើនបំផ ត្ រ៊ឺ លធាើរិនខ ស ឬនឹងរិនបែិបត្តិខ សផាូវធរ៌
ប្ែលសររួរែល់ធរ៌ ។ 
 លគ្ព្វោះស ត្រ បញ្ញា លនោះ ជាបរ ិត្តិ លទ្ើបជាបចា័ ឧបត្ថរភែល់
ោរបែិបត្តិ លហើ ោរបែិបត្តិ លទ្ើបជាបចា័ ែល់បែិលវធ ។ 
 ែូលចាន ោះធរ៌ោំង ៣ លនោះលទ្ើបជាលហត្ ផលជាប់ោក់ទ្ងគន ជានិចា 
ប្បកគន រិនបាន លដ្ឋ លហត្ លនោះ លរឿងរបស់វបិសសទលទោះ លទ្ើបគ្តូ្វ
គ្ពរលដ្ឋ ធរ៌ោំងលនោះ ែូចជាោរសិកាកន ងវបិសសទភូរិ ៦ និង
សលងខបភូរិោំង ៦ ជាទររូប ជាលែើរ ជាលរឿងប្ែលគ្តូ្វអាស្ស័ 
ស ត្រ បញ្ញា  លគ្ព្វោះលបើខាោះោរសិកាបរ ិត្តិលហើ  នឹងសលងខបភូរិ
ោំង ៦ លទោះជាទររូបរិនបានលឡើ  ។ 
 ោលរិន ល់កន ងទររូប ក៏បែិបត្តិវបិសសទរិនបាន លគ្ព្វោះ
រិនម្ចនករោដ្ឋា ន រ៊ឺ តួ្អាររោណ៍ប្ែលនឹងកំណត់្ែឹង ឬរិនម្ចន
បរ ិត្តិលទោះឯង ។ 
 ោលរិនម្ចនបរ ិត្តិ ក៏បែិបត្តិរិនគ្តូ្វ លគ្ព្វោះធរ៌ោំងពីរលនោះ 
គ្តូ្វម្ចនលហត្ ផលជាប់ោក់ទ្ងគន ជានិចា លបើ នកប្ែលបានសិកា
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ទររូបលអលហើ  ោលចាប់លផដើរបែិបត្តិ រ៊ឺ ោរកំណត់្ទររូបលទោះ 
ក៏គ្តូ្វលធាើឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វតរសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ និងោរប្ែលអាច ល់
សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ បានលអលទោះ ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ បរ ិត្តិលទ្ៀត្ ។ 
 ោល ល់បរ ិត្តិនិងបែិបត្តិលអលហើ  លទ្ើបជាបចា័ ទំលៅ
ឱ្យែល់បែិលវធប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វ ។ 
 ែូលចាន ោះ ធរ៌ោំងលនោះលទ្ើបគ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តលៅរួរគន  និងគ្បាសចាក
គន រិនបាន ែូចគន នឹងវបិសសទភូរិ ជារួ សតិ្បបដ្ឋា ន ក៏គ្តូ្វលៅ
រួរគន  លគ្ព្វោះវបិសសទភូរិជាតួ្ទររូប ចំប្ណកោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន
ជាតួ្កំណត់្ទររូប ោលកំណត់្ទររូបរហូត្ែឹងចាស់តរលសចកដី
ពិត្របស់ទររូបលហើ  ក៏ជាវបិសសទ ។ 
 ោលវបិសសទលកើត្លហើ  ក៏ល ើញចាស់កន ងក្គ្ត្លកខណ៍ 
ម្ចន និចាំជាលែើរ ។ 
 ោលក្គ្ត្លកខណ៍គ្បាកែលដ្ឋ វបិសសទបញ្ញា  ប្ែលពិត្
គ្បាកែលហើ  វបិសសទបញ្ញា លទោះ ក៏ជាបចា័ ឱ្យលកើត្លសចកដីែឹង
លផសងៗ តរញាណលផសងៗ ម្ចន ទររូបបរលិចេទ្ញាណ ជាលែើរ ។ 
 ោលលកើត្ោរែឹងលឡើងតរញាណលផសងៗ ែូលចាន ោះលហើ  
លសចកដីែឹងលផសងៗ ប្ែលបានគ្បាកែលឡើងតរអាររោណ៍លទោះ ក៏នឹង
លធាើទទី្ែ ត្បំផ្ទា ញកិលលសឱ្យ ស់លៅ កិលលសក៏នឹងលកើត្លឡើងប្គ្ជក
ចូលកន ងអាររោណ៍លទោះឬោរែឹងលទោះរិនបាន ោរែឹងឬញាណលទោះ
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ក៏នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លសចកដីបរសិ ទ្ធ លគ្ព្វោះរិនម្ចនកិលលសោ ឡ ំ
ចាត់្ជាវសិ ទ្ធិ ម្ចនទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ ជាលែើរ ។ 
 ោលចូលែល់វសិ ទ្ធិ រ៊ឺ លសចកដីបរសិ ទ្ធលកើត្លឡើងគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ
លំដ្ឋប់លហើ  វសិ ទ្ធិលទោះក៏នឹងជាលហត្ ឱ្យចូលែល់ររគ ៤ ផល ៤ ។ 
 ោលររគ ៤ ផល ៤ លកើត្លឡើងលហើ  ក៏ជាផលឱ្យសលគ្រច
គ្ពោះនិព្វា ន ។ 

ោលសលគ្រចគ្ពោះនិព្វា ន វលិម្ចកខ ៣ លទោះ ក៏នឹងគ្បាកែលឡើង
ជាតួ្បែិលវធធរ៌ ប្ែលបានែល់ ររគ ផល និព្វា ន ។ 
 ោលបែិលវធធរ៌ រ៊ឺ ររគ ផល និព្វា ន លកើត្លឡើងលហើ  
បចាលវកខណញាណ ១៩ ក៏លកើត្លឡើង ។ 
 តរប្ែលបាន ធិបា លនោះ លែើរបីឱ្យ ល់ោរសលរង្កគ ោះពួក
ធរ៌លផសងៗ តរប្ែលលព្វលរកលហើ  ម្ចនវបិសសទភូរិជាលែើរ ឱ្យ
ផលជាប់ត្គន កន ងវបិសសទធរ៌ លែើរបីជាគ្បលយជន៍ែល់ោរសិកា 
ោរព្វររិនឱ្យលកើត្ោរ ល់គ្ចបូកគ្ចបល់លឡើង ោំងលែើរបីឱ្យង្ក 
ស្សួលកន ងោរទំ កលហត្ និងផលរកជាប់ត្គន ឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វ បរបូិណ៌
លដ្ឋ  ត្ថ និងពយញ្ា នៈ តរសាធកៈលផសងៗ កន ងគ្ពោះក្គ្ត្បិែកលទោះ ។ 
 ត្លៅលនោះនឹងបាន ធិបា ែល់វធីិប្ែលចលគ្រើនវបិសសទ 
និងលលើក កធរ៌ោំងលទោះរកសលរង្កគ ោះចូលកន ងលវោបែិបត្តិលទ្ៀត្ផង 
ថាធរ៌ពួកណាលពលណា នឹងសលរង្កគ ោះកន ងោរបែិបត្តិលពលណា 
លវោណារដងលទ្ៀត្ ។ 
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ការឆច្ព្ម្ើនវិបសសនាកម្មដ្ឋា ន 

(ប្ផនកបរ ិត្តិ) 
 ោរចលគ្រើនវបិសសទលទោះ រ នែំបូងគ្តូ្វសិកា ទររូប ប្ែល
គ្បគ្ពឹត្តលៅតរអាររោណ៍ និងឥរយិបេឱ្យ ល់ជារ នសិន លនោះ
លព្វលលដ្ឋ សលងខបបំផ ត្ សគ្ម្ចប់ នកប្ែលរិនបានសិកា ឬរិន
 ល់កន ងភូរិរបស់វបិសសទោំង ៦ លគ្ព្វោះវបិសសទភូរិ ៦ លទោះ 
ម្ចនសភាវៈប្ែលទូ្លំទូ្ោ ក្គ្កប្លង ។ 
 លបើ នកប្ែលរិនបានសិកាបរ ិត្តិឱ្យ ល់លអលហើ  នឹង ល់
កន ងសភាវៈរបស់ភូរិោំង ៦ ឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វរិនបានលឡើ  ។ 
 កន ងោរចលគ្រើនវបិសសទលទោះជារបស់សខំាន់ និងចាំបាច់គ្តូ្វម្ចន
ោរ ល់ទររូបយ៉ាងតិ្ចបំផ ត្ ក៏ែឹងលដ្ឋ អាររោណ៍ និងឥរយិបេ ។ 
 លគ្ព្វោះនឹងគ្តូ្វកំណត់្ទររូប លែើរបីែក ត្តវបិោា ស និចាវបិោា ស 
ស ខវបិោា ស ស ភវបិោា ស លចញពីទររូបលទោះឯង ។ 

 
នាម្របូោម្អារម្មណ៍ ៦ 

 ផាូវប្ភនក ពណ៌ និងចកខ បសាទ្ជារូប ល ើញពណ៌ជាទរ 
 ផាូវគ្ត្លចៀក សំលឡង និងលសាត្បសាទ្ជារូប ឮសំលឡងជាទរ  
 ផាូវគ្ចរ ោះ កាិន និងឃ្លនបសាទ្ជារូប ែឹងកាិនជាទរ 
 ផាូវ ណាដ ត្ រស និងជិវហ បសាទ្ជារូប ែឹងរសជាទរ 
 ផាូវោ  គ្ត្ជាក់ លៅដ  ទ្ន់ រងឹ តឹ្ង ញ័រ ជារបូ ែឹងគ្ត្ជាក់ លៅដ  ទ្ន់ 
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 រងឹ តឹ្ង ញ័រ ជាទរ ។ 
 ផាូវចិត្ត លែើរ ឈរ  ងគ   លែក សណដូ ក ឱ្នលងើប ជារូប ប្ែលែឹង
អាររោណ៍ោំងលទោះជាទរ ។ 
 ោល ល់កន ងកិចាខាងលែើរលអលហើ ក៏នឹងបានចលគ្រើន
វបិសសទត្លៅ ។ 
 ោរចលគ្រើនវបិសសទលទោះ ក៏ឱ្យកំណត់្ទររូបលទោះឯង លគ្ព្វោះ
កិលលសាសវៈោំង   អាស្ស័ លកើត្លៅគ្ត្ង់ទររូបលនោះឯង 
ប្ែលម្ចនរូលរកពីោររិនែឹងតរលសចកដីពិត្របស់ទររូប ោរប្ែល
រិនែឹងលគ្ព្វោះរិនបានកំណត់្ែឹង ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ ោរចលគ្រើនវបិសសទលទ្ើបគ្តូ្វឱ្យកំណត់្ែឹង
ទរ និងរូប លែើរបីឱ្យែឹងតរលសចកដីពិត្របស់ទររូបប្ែលគ្បគ្ពឹត្ត
លៅលដ្ឋ ោររិនលទ្ៀង ជាលែើរ ។ 
 ោលែឹងតរលសចកដីពិត្របស់ទររូបលហើ  ោរ ល់ខ ស 
ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្វបិោា សធរ៌ លដ្ឋ អាស្ស័ ទររូបលទោះ ក៏នឹង ស់
លៅរហូត្ែល់ទី្បំផ ត្ ។ 
 

ច្គាលការរបសវិ់បសសនាច្ដ្ឋយសច្ង្ខប 

១. វិបសសនា គឺអវី ? 
 វបិសសទ ជាលឈាោ ោះរបស់បញ្ញា  ប្ែលល ើញទររូប រិនលទ្ៀង 
ជាទ្ កខ ជា នតត  លបើបញ្ញា ែឹង ាីែក្ទ្លគ្ៅពីប្ែលលព្វលលហើ លនោះ
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រិនលឈាោ ោះថា វបិសសទលឡើ  ែូចជាល ើញគ្ពោះព ទ្ធជាម្ចា ស់ ល ើញ
គ្ពោះឥរនោ ល ើញគ្ពោះគ្ពហោ ល ើញនរក ល ើញសួរ៌ ឬល ើញ ាីែក្ទ្
លគ្ៅពីក្គ្ត្លកខណ៍លហើ រិនលឈាោ ោះថា វបិសសទ លទ្ ។ 
 ោលម្ចនោរ លវ់បិសសទគ្តឹ្រគ្តូ្វលហើ  ក៏នឹងជាគ្បលយជន៍
ែ៏សខំាន់ជួ ោរព្វររិនឱ្យោា ក់លៅកន ងោរ ល់ល ើញខ ស ។ 
 

២. អារម្មណ៍របសវិ់បសសនា 
 ោរចលគ្រើនវបិសសទ នឹងគ្តូ្វកំណត់្ ទររូប ប្ែលជាបចា បបនន
អាររោណ៍ រ៊ឺ រូបទរប្ែលកំព ងគ្បាកែលៅចំលព្វោះរ ខប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 

៣. កិឆារបសវិ់បសសនា 
 វបិសសទភាវទ ម្ចនកិចាកន ងោរលោះ ន សស័ កិលលស រ៊ឺ 
កិលលសយ៉ាងលអិត្ប្ែលលែកសរៃំលៅកន ងខនធសទត ន ម្ចនទិ្ដ្ឋា ន ស័  
ឬសោា  ទិ្ែាិ ជាលែើរ ។ 
 

៤. ព្បច្យជន៍របសក់ារឆច្ព្ម្ើនវិបសសនា 
 គ្បលយជន៍ខាងលែើរ រប្រងទ្ម្ចា  វបិោា សធរ៌ ម្ចនោរ ល់
ល ើញខ សកន ងទររូបជាលែើរ ថាសាអ ត្ ជាស ខ លទ្ៀង ជាខាួន  និង
គ្បលយជន៍ទី្បំផ ត្លធាើឱ្យែល់សនតិស ខ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
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ការឆច្ព្ម្ើនវិបសសនាព្ត្ូវបែិបត្តោិម្សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ 
 ោរចលគ្រើនវបិសសទលទោះ គ្តូ្វបែិបត្តិលដ្ឋ អាស្ស័ លគល 
តរព្វកយបលគ្ងៀនកន ងសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ។ 
 សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ជាោររួបរួរលសចកដីែឹងបររត្ថធរ៌ តរលគល
បរ ិត្តិរកបែិបត្តិលែើរបីពិលសាធសចាធរ៌តរលសចកដីពិត្ តរព្វកយ
លគ្បៀនគ្បលៅរបស់គ្ពោះសម្ចោ សរព ទ្ធជាម្ចា ស ់។ 
 សតិ្បបដ្ឋា ន ជាទី្តំងរបស់សតិ្ ឬជាទី្ប្ែលទ្ទួ្លោរ
កំណត់្របស់សតិ្ នឹងជា នកសរាឹងអាររោណ៍របស់សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ រួរ
ជារួ បញ្ញា  និងវរី ិៈ ប្ែលនឹងទំចិត្តឱ្យលៅែល់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 អាររោណ៍របស់សតិ្បបដ្ឋា នម្ចន ៤ រ៊ឺ ោ  លវទ្ទ ចិត្ត 
និងធរ៌ ែូចបានលព្វលលហើ កន ងពួកធរ៌ប្ែលជាប់ជារួ វបិសសទ 
និងសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ លនោះ និងជាលហត្ ឱ្យវបិសសទគ្បាកែលឡើងជាផល រ៊ឺ 
បញ្ញា ប្ែលល ើញទររូប រិនលទ្ៀង ជាទ្ កខ ជា នតត  ប្ែលលៅថា 
ល ើញក្គ្ត្លកខណ៍ ។  
 

ធម៌្ប្ែលបិទបាងំ្នព្ត្លកខណ៍ 
 ោរប្ែលល ើងរិនល ើញទររូប ជាសភាវធរ៌តរលសចកដីពិត្ រ៊ឺ 
ក្គ្ត្លកខណ៍បានលដ្ឋ ង្ក លទោះ លគ្ព្វោះម្ចនធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿង
ោោំងបិទ្បាំងទ្ ក ។ 
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 ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងរិនឱ្យល ើញលសចកដីពិត្របស់ក្គ្ត្លកខណ៍ 
ម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
 ១. សនតតិ្ បិទ្បំាង និចាំ សនតតិ្ សំលៅែល់ ោរលកើត្លឡើង
ជាប់ត្គន យ៉ាងលលឿនរហ័សរបស់ទរ និងរូប ធរោតទរនិងរូបលទោះ 
ម្ចនោរលកើត្និងោររលត់្ជាប់ត្គន គ្រប់លពល លដ្ឋ រិនម្ចនឈប់
ឈរ និងជាោរលកើត្រលត់្ជាប់ត្គន លលឿនរហ័ស រហូត្ល ើងរិនអាច
ល ើញោររលត់្បាន លគ្ព្វោះទរេោី រូបេោី ប្ែលលកើត្លឡើងរកជំនួសលរឿ  ៗ
លទោះ លធាើឱ្យល ើងល ើញែូចគន ថា ទរលទោះរូបលទោះ លៅម្ចនលរឿ ៗ 
លទ្ើបជាោរបិទ្បំាងលធាើរិនឱ្យល ើញ  និចាំ រ៊ឺ ោររិនលទ្ៀងរបស់ទរ 
និងរូបបាន ។ 
 ឧបម្ចែូចលវោលរើលភាព នត ោរល ើញរូបប្ែលគ្បាកែលលើ
ផ្ទោ ំងសំពត់្គ្តឹ្រ ១ ឬ ២ ទទី្កដី រូបប្ែលបញ្ញា ំងលចញពីម្ច៉ាស ីនលៅឱ្យ
ល ើញគ្ត្ងផ្ទោ ំងសំពត់្លទោះរិនប្រនរូបប្ត្រួ  អាចម្ចនលគ្ចើនរ រូប 
ប្ត្អាស្ស័ ភាពលលឿនរហ័សរបស់រូបនីរួ ៗ ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
ជាប់ត្គន  ជារួ រូបប្ែល ស់លៅនឹងរូបប្ែលលកើត្េោីលទោះឯង លទ្ើប
លធាើឱ្យល ើញថាជារូបប្ត្រួ  ោរប្ែលរិនអាចល ើញជាលគ្ចើនរូបបាន
យ៉ាងណារិញ ទរនិងរូបក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅយ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 ពិត្ប្រនលហើ  ទរនិងរូប លៅលកើត្រលត់្លលឿនរហ័ 
ក្គ្កប្លងជាងភាព នតលៅលទ្ៀត្ ោរល ើញទររូបរិនលទ្ៀងលទ្ើបជា
របស់លំបាកក្គ្កប្លង ោលល ើញលសចកដីពិត្រិនបានែូលចនោះលហើ  
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វបិោា ស រ៊ឺ ោរសម្ចគ ល់ខ សថា លទ្ៀង ប្ែលលៅថា និចាវបិោា ស 
ក៏គ្តូ្វលកើត្លឡើងបិទ្បំាង និចាំ ។ 
 ២. ឥរយិបេបិទ្បំាងទ្ កខ លគ្ព្វោះោរប្ែលរិនបានពិចារណា 
ឥរយិបេ លទ្ើបរិនល ើញថា ទររូបលនោះម្ចនទ្ កខលបៀត្លបៀនគ្រប់
លពល ោលផ្ទា ស់ឥរយិបេេោីក៏ែឹងខាួនថាសបា គ្រប់លពល ោរល ើញ
ឥរយិបេេោីជាទ្ កខលទោះ លទ្ើបជារបស់លំបាកក្គ្កប្លង ោលល ើញ
លសចកដីពិត្របស់ឥរយិបេេោីរិនបានែូលចនោះ វបិោា ស រ៊ឺ ោរសម្ចគ ល់
ខ សថា ស ខ លៅថា ស ខវបិោា ស សម្ចគ ល់ថា ទររូបជាស ខ ឬ
ជារបស់លអលដ្ឋ  ំណាចរបស់ទិ្ែាិក៏លកើត្លឡើង និងជាបចា័ ែល់
ត្ណាហ  លធាើឱ្យចង់បាន លគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងទររូបលទោះ លហើ លធាើឱ្យ
ម្ចនលសចកដីគ្តូ្វោរគ្បាថាន លផសងៗ ោំងលនោះស ទ្ធប្ត្គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ 
 ំណាចរបស់ត្ណាហ  ប្ែលអាស្ស័ ទររូបលកើត្លឡើង លគ្ព្វោះលហត្ 
ប្ែលរិនបានពិចារណាឥរយិបេ លទ្ើបរិនល ើញទ្ កខ និងលធាើឱ្យ
ស ខវបិោា សលកើត្លឡើង ។   
 ៣.  នសញ្ញា បិទ្បំាង នតត  លគ្ព្វោះ នសញ្ញា  រ៊ឺ ោរប្ែល
ចូលលៅរួបរួរគន របស់ខនធ ៥ ឬរូបទរលៅជាែ ំ លទ្ើបលធាើឱ្យល ើង ល់
ថា ជាែ ំ នឹងសម្ចគ ល់ថា ម្ចនខាឹរសារកន ងខនធោំង ៥ ឬរូបទរប្ែល
រួរលៅជារួ គន  ខណៈប្ែលល ើញរួ គ្គ ឮរួ គ្គ គ្តឹ្ររួ 
ខណៈចិត្ត ខនធ ៥ ឬរូបទរក៏លកើត្រួរគន គ្រប់ខណៈយ៉ាងលលឿនរហស័ 
និងរលត់្យ៉ាងលលឿនរហ័សផង លទ្ើបលធាើឱ្យល ើងរិនអាចល ើញោរ
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ប្បកគន របស់រូបនីរួ  ៗ ទរនីរួ  ៗ និងរិនអាចល ើញទររូបប្បក
លចញលៅជាចំប្ណក  ៗឬរិនអាចល ើញរូបទរលទោះលផសងគន បាន ។  
 ោលល ើងរិនអាចបំប្បកភាពជាែ ំ រ៊ឺ  នសញ្ញា ឱ្យប្បកលចញ
ពីគន បាន ល ើងក៏រិនម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹងល ើញ នតត  ោលរិន
ល ើញ នតត  វបិោា ស ប្ែលលៅថា  ត្តវបិោា ស រ៊ឺ លសចកដីសម្ចគ ល់
ថាជាតួ្ខាួន ឬជាល ើងក៏នឹងគ្តូ្វលកើត្លឡើង ោលែូលចនោះ ក៏នឹងជា
បចា័ ែល់ ត្ណាហ  លធាើឱ្យោរគ្បាថាន  ល ើញថាជារបស់លអ ល ើញថា
ជាតួ្ខាួន ។ 
 ែូលចាន ោះ លទ្ើបគ្តូ្វទ្ម្ចា  ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍ោំង ៣ 
លនោះ ឱ្យ ស់លៅ ោលធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងគ្តូ្វទ្ម្ចា  លហើ  វបិោា ស 
ប្ែលជាផល ក៏គ្តូ្វទ្ម្ចា  លៅផងប្ែរ លគ្ព្វោះធរ៌ោំង  រប្រង
ជាលហត្  ជាបចា័  ែល់គន និងគន  ោលលហត្  សល់ៅ វបិោា សប្ែល
ជាផល ក៏ ស់លៅឯង ។ 
  នត្តលកខណៈ រ៊ឺ  នតត លនោះ ជាលសចកដីសំខាន់កន ងគ្ពោះព ទ្ធ-
សាសទ ប្ែលលផសងគន ពីសាសទឬលទ្ធិែក្ទ្ៗ ោំង ស់ កន ង
សាសទឬលទ្ធិែក្ទ្ៗ លទោះ ស ទ្ធប្ត្គ្តូ្វម្ចនវត្ថ ណារួ ជាគ្បោន 
ឬម្ចនរបស់ប្ែលលទ្ៀងោត់្ឋិត្លេរ ឬម្ចនវត្ថ ស័កដិសិទ្ធិជាលគ្រឿង
ោន់ ក យ៉ាងតិ្ចក៏វត្ថ រួ  រិនែូលចាន ោះក៏រិនម្ចន ាីជាធំ ជាគ្បោន 
ឬម្ចន ំណាច ។ 
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 ប្ត្កន ងផាូវគ្ពោះព ទ្ធសាសទ បលគ្ងៀនឱ្យែឹងថា ធរ៌ោំង  
ស ទ្ធប្ត្ជា នតត  រិនប្រនតួ្ខាួន រិនម្ចន នកណាម្ចន ំណាច រិនបាន
លៅកន ង ំណាចរបស់ នកណា និងរិនម្ចន នកណាអាចនឹងបង្កគ ប់
បញ្ញា ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តលៅតរចិត្តបាន លនោះជាលកខណៈរបស់ នតត  ។ 
 លសចកដីបែិបត្តិប្ែលនឹងឱ្យលកើត្វបិសសទ ឬល ើញក្គ្ត្លកខណ៍
បានលទោះ រ៊ឺ គ្តូ្វទ្ម្ចា  ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍លនោះជារ នសិន 
លបើរិនអាចទ្ម្ចា  ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងឱ្យ ស់លៅលទ្ ក៏រិនម្ចនឱ្ោស
ប្ែលនឹងល ើញក្គ្ត្លកខណ៍បានលឡើ  ។ 
 

វិធីទមល យធម៌្ប្ែលបិទបាងំ្នព្ត្លកខណ៍ 
 វធីិទ្ម្ចា  ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍ ម្ចនប្ត្ផាូវរួ  រ៊ឺ 
បែិបត្តិតរលគល និងវធីិចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ លគ្ៅពីលនោះរិនម្ចន
ផាូវែក្ទ្ណាលទ្ៀត្លឡើ  សតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលអាចទ្ម្ចា  
វបិោា ស និងលធាើឱ្យលកើត្វបិសសទបញ្ញា  ល ើញលសចកដីពិត្របស់
ទររូបប្ែលជាក្គ្ត្លកខណ៍ រ៊ឺ  និចាំ ទ្ កខំ  នតត  បាន ។ 
 គ្ពោះព ទ្ធ ងគគ្ទ្ង់ោទទ្ កលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែជាក់ចាស់ថា 
ផាូវប្ែលនឹងែល់ោររួចចាកផ ត្ទ្ កខ ឬគ្ពោះនិព្វា នបានម្ចនប្ត្ផាូវរួ  
រ៊ឺ សតិ្បបដ្ឋា នប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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ការចសត្មើនវិបេេនាក្មមដ្ឋា ន 

(ប្ផនកបដិបតតិ) 
 កគ្នល្កា  បស់វបិសេ  ដូចានកោល្ម្ កហើយថា  
 វបិសេ  ជាក ម្ េះ បស់ បញ្ញញ  ភ្ដល្ក ើញ ម្ ូប ជាក្ប្រតល្ ខណ៍ 
គឺ មិ្នកទៀង ជាទុ ខ ជាអនតាត  បញ្ញញ ប្រតូវក ើញយា ងកនេះប ុក ណ្ េះ 
កទើបកៅថា «វបិសេ » បញ្ញញ ដក្ទភ្ដល្ក ើញអវីែក្ទ្លគ្ៅពីលនោះ 
មិ្នកៅថា វបិសេ លទ្ ។ 
 ដូកចាែ េះ អែ ចកប្រម្ើនវបិសេ  ប្រតូវកធវើកា យល្់ ែុងកគ្នល្កា 
ដូចកោល្កនេះឱ្យប្រតឹម្ប្រតូវជាមុ្នសិន ។ 
 តកៅកនេះ នឹងានអធិបាយក ឿងកា បដិបតតិកដើម្បីឱ្យក ើត
វបិសេ  ភ្ដល្ជាផ្ល្ ។ 
 កា បដិបតតិកនេះ ប្រតូវឱ្យប្របប្រពឹតតកៅកដ្ឋយប្រតឹម្ប្រតូវ តាម្កគ្នល្
ោ យបកប្រងៀន ែុងសតិបបដ្ឋា ន ភ្ដល្ជាធម៌្ថាែ  ់ដំបូង បស់កោធិប ខិយ
ធម៌្ ភ្ដល្ជាធម៌្ប្រតាស់ដឹង ។ 
 

សហតុ្សលដដលត្ត្វូចសត្មើនេតិ្បបដ្ឋា ន 
 កន ងថាន ក់ែំបូងរបស់ោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ឬោរចលគ្រើនវបិសសទ 
រ៊ឺ គ្តូ្វទ្ម្ចា  ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍ជារ ន លហើ លទ្ើបល ើញ
ក្គ្ត្លកខណ៍បាន ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍លទោះ បានលព្វលរក
លហើ ថា  
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 លគ្ព្វោះ សនតតិ្ បិទ្បំាង លទ្ើបរិនល ើញ និចាំ  
 លគ្ព្វោះោររិនពិចារណា ឥរយិបេ លទ្ើបបិទ្បំាងទ្ កខ  
 លគ្ព្វោះ នសញ្ញា  បិទ្បំាង លទ្ើបរិនល ើញ នតត   
 ោរទ្ម្ចា  ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍ រិនម្ចនវធីិែក្ទ្ណា 
ប្ែលលគ្ៅពីោរបែិបត្តិតរព្វកយបលគ្ងៀនកន ងសតិ្បបដ្ឋា នលទ្ ។ 
 ោរចលគ្រើនវបិសសទកន ងទី្លនោះ នឹងលព្វលចំលព្វោះឥរយិបេបពា 
និងសរបជញ្ាបពា កន ងោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា នប៉ា លណាណ ោះ លែើរបី
ង្ក ស្សួលែល់ នកបែិបត្តិេោី ឬ នកប្ែលម្ចនបញ្ញា ទ្ន់លខា  លោរ
ប្ែលនឹងតរពិចារណាឱ្យចូលែល់លហត្ ផលតរលសចកដីពិត្បាន ។ 
 ោរកំណត់្ឥរយិបេ និងសរបជញ្ាៈលទោះ សូរក ំ ល់ថា ជា
លរឿងតិ្ចតួ្ច លបើ នកបែិបត្តិម្ចនោរ ល់កន ងោរពិចារណា ឬកំណត់្
បានលដ្ឋ គ្តឹ្រគ្តូ្វតរព្វកយបលគ្ងៀនកន ងសតិ្បបដ្ឋា នលហើ  ក៏អាច
នឹងល ើញលសចកដីពិត្ រ៊ឺ ទ្ កខបាន ោលល ើញលសចកដីពិត្ រ៊ឺ ទ្ កខ 
ក៏លឈាោ ោះថា ចូលែល់ រ ិសចា ។ 
 ក ំលភាចថា ធរ៌ប្ែលបិទ្បាងំទ្ កខ រ៊ឺ ឥរយិបេ ោរកំណត់្
ឥរយិបេ ក៏លែើរបីនឹងទ្ម្ចា  ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងទ្ កខ ោលទ្ម្ចា  ធរ៌
ប្ែលគ្តូ្វបិទ្បាំងលហើ  លទ្ើបនឹងល ើញទ្ កខបាន ។ 
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ព្ត្វូមនការែឹង្ខលួនខណៈរិច្ចរណាឥរយិបថ 
 ោល នកបែិបត្តិបានសិកា ម្ចនោរ ល់ទររូបលអលហើ  
ក៏របបីកំណត់្ទររូបកន ងឥរយិបេបពា ែូចត្លៅលនោះ រ៊ឺ 
 កន ងលវោប្ែលលែើរ ឱ្យម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា កំព ងលែើរ 
 លវោឈរ ឱ្យម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា កំព ងឈរ 
 លវោ ងគ   ឱ្យម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា កំព ង ងគ   
 លវោលែក ឱ្យម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា កំព ងលែក  
  នកបែិបត្តិគ្តូ្វម្ចនលសចកដីែឹងខាួនយ៉ាងលនោះជានិចា ។ 
 លហត្ ផល  ោរប្ែលឱ្យម្ចនលសចកដីែឹងខាួនែូលចនោះ ក៏លែើរបីភ្ញក
រូបកដើ  រូប   រូបអងគុយ រូបកដ  លចញលៅលដ្ឋ ោរលគ្បៀបលធៀបឱ្យ
ល ើញថា ជាចំប្ណកកផ្េងគ្នែ  ជារូបកផ្េងគ្នែ  លបើកំណត់្គ្តឹ្រប្ត្រូប
ធម្មតា  នសញ្ញា  ប្ែលបិទ្បំាង នតត ក៏នឹងរិនគ្តូ្វទ្ម្ចា   នឹង
ល ើញថា ជារូបប្ត្រួ ទ្ធំងអស់ លដ្ឋ សម្ចគ ល់ថា រូបកដើ  រូប   
រូបអងគុយ រូបកដ  ក៏រ៊ឺរូបប្ត្រួ  ោលម្ចនោរ ល់យ៉ាងលនោះ 
ក៏រិនអាចបំប្បក នសញ្ញា  រ៊ឺ លសចកដី ល់ល ើញថា ជាែ ំរបស់ទរ
រូបឱ្យប្បកលចញពីគន បាន និងសនតតិ្ ប្ែលជាប់ត្រូបរួ  ៗ ក៏ទ្ម្ចា  
រិនបាន លទ្ើបគ្តូ្វម្ចនោរែឹងខាួន លដ្ឋ កំណត់្ឱ្យែឹងថា ជារូប ាី 
ជាទរ ាី យ៉ាងលនោះជានិចាលៅ ។ 
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ការកំណត្់ព្ត្វូឲ្យបានអារម្មណ៍បឆាុបបនន 
 ោរកំណត់្គ្តូ្វឱ្យបានអាររោណ៍បចា បបនន រ៊ឺ គ្តូ្វកំណត់្កន ងលវោ
ប្ែលលែើរលទោះ ជារូបលែើរ កន ងលវោប្ែលឈរថា ជារូបឈរ កន ងលវោ
ប្ែល ងគ  ថា ជារូប ងគ   ឬកន ងលវោប្ែលលែកថា ជារូបលែក គ្តូ្វលធាើ
ោរែឹងខាួនជារួ អាររោណ៍បចា បបននលទោះៗ ជានិចា ។ 
 

របូច្ែើរ របូ រ របូអង្គុយ របូច្ែក ច្ៅទីណា ? 
 រូបលែើរ  លៅគ្ត្ង់អាោរ ឬឥរយិបេប្ែលឈានលែើរ 
 រូបឈរ  លៅគ្ត្ង់អាោរ ឬឥរយិបេប្ែលឈរ  
 រូប ងគ    លៅគ្ត្ង់អាោរ ឬឥរយិបេប្ែល ងគ    
 រូបលែក  លៅគ្ត្ង់អាោរ ឬឥរយិបេប្ែលលែក 
 ែូចកន ងសតិ្បបដ្ឋា នលព្វលទ្ កថា ោលោ តំងលៅកន ង
អាោរយ៉ាងណា ក៏ឱ្យែឹងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសោ់ ប្ែលតំងលៅ
កន ងអាោរលទោះៗ រ៊ឺ  ងគ   ក៏ឱ្យែឹងចាស់កន ងអាោរប្ែល ងគ  
លទោះថា ជារូប ងគ   ោលលែើរ ក៏ឱ្យែឹងចាស់កន ងអាោរប្ែលលែើរ 
ឬឈានលៅយ៉ាងលទោះថា ជារូបលែើរ ជាលែើរ ។ 
 

ព្ត្វូម្នសកិារច្ធវើច្សឆកដីែឹង្ខលួនកនងុ្ឥរយិបថ 

 កន ងរវងប្ែល ងគ   គ្តូ្វរនសិោរលធាើលសចកដីែឹងខាួនថា 
លរើលរូប ងគ   សូរបីលៅកន ងឥរយិបេ លែើរ ឈរ លែក ក៏គ្តូ្វរនសិោរ
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លធាើលសចកដីែឹងខាួនថា លរើលរូបលែើរ រូបឈរ របូលែក រិនប្រនបរកិរោថា 
 ងគ  ជារូប ែឹងថា ងគ  ជាទរ ឬរិនប្រនកំណត់្ថា  ងគ  ហន៎  ៗ
លរឿ  ៗ លៅែូលចនោះរិនបានលទ្ លគ្ព្វោះលហត្  ាី លគ្ព្វោះលបើបរកិរោែូលចាន ោះ 
ឬកំណត់្យ៉ាងលទោះក៏នឹងរិនែឹងថា ប្ែល ងគ  លទោះជា នកណា
 ងគ  ? ជារូប ងគ  ឬជា ាី ងគ   ។ 
 ោលរិនែឹងថា ជារូប ងគ   ក៏នឹងសម្ចគ ល់ខ សរិត្ថា ល ើង
 ងគ   ោរ ល់ខ សក៏នឹងចូលអាស្ស័ ឥរយិបេ ងគ  លទោះ លទ្ើប
គ្តូ្វម្ចនោរែឹងខាួនថា លវោលនោះកំព ងលរើលរូបលែើរ ឬកំព ងលរើល
រូបឈរ ឬកំព ងលរើលរូប ងគ   ឬកំព ងលរើលរូបលែក ។ 
 

ឥរយិបថព្ត្វូព្បព្រតឹ្តច្ៅោម្ព្បព្កតី្ 
 ឥរយិបេប្ែលលែើរ ឈរ  ងគ   លែក លទោះគ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តលៅតរ
ធរោតប្ែលជាគ្បគ្កតី្ រ៊ឺ រ ននឹងរកចលគ្រើនវបិសសទ  នកបែិបត្តិោា ប់
លែើរ ឈរ  ងគ   លែក យ៉ាងណា ោលចលគ្រើនវបិសសទក៏លែើរ ឈរ 
 ងគ   លែក កន ងអាោរែូចគន  ។ 
 វបិសសទលទោះរិនប្រនែឹង ាីខ ស  ៗ ប្ែលខ សគ្បគ្កតី្ រ៊ឺ ែឹង
គ្បគ្កតី្របស់ធរោជាតិ្ប្ែលជាបចា បបននលទោះឯងថា រិនប្រនល ើង 
រិនប្រនតួ្ខាួន រន សស សត្ា លបើលធាើខ សគ្បគ្កតី្ ែូចជាលែើរ ក៏គ្តូ្វ
លែើរឥរយិបទ្លនោះឥរយិលទោះ ឬ ងគ   ក៏គ្តូ្វ ងគ  ឱ្យម្ចនឥរយិបេ
យ៉ាងលនោះយ៉ាងលទោះ លហើ ោរខ សគ្បគ្កតី្លទោះឯង ក៏នឹងចូលលៅ
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បិទ្បាងំ លធាើរិនឱ្យល ើញលសចកដីពិត្ ចិត្តក៏នឹងចូលែល់ចាប់ធរោត
រិនបាន ។ 
 រួ លទ្ៀត្អាោរឬឥរយិបេរបស់រូប សប្រដងអាោរលែើរយ៉ាង
ណា សប្រដងអាោរ ងគ  យ៉ាងណា ឬសប្រដងអាោរលែកយ៉ាងណា 
ក៏ឱ្យែឹងកន ងអាោរ ឬឥរយិបេរបស់រូបលទោះៗ រិនប្រនែឹងគ្ត្ង់លទោះ 
គ្ត្ង់លនោះ ែូចជារូប ងគ   ក៏រិនប្រនែឹងគ្ត្ង់រូត្ឬគ្ត្ង់លជើងថា ជារូប
 ងគ   ឬរិនប្រនែឹងគ្ត្ង់ប្ផនកខាងលលើឬប្ផនកខាងលគ្ោររបស់ោង
ោ  ឬរិនប្រនែឹងគ្ត្ង់រូបគ្តូ្វប៉ាោះខោប់ថាជារូប ងគ  លទ្ លគ្ព្វោះរូប
គ្តូ្វប៉ាោះខោប់ និងរូប ងគ  ជារូបលផសងគន  ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរកំណត់្ឥរយិបេលែើរ ឈរ  ងគ   លែក ក៏រ៊ឺកំណត់្
ែឹងកន ងអាោរ ឬឥរយិបេរបសរ់ូបលទោះៗ ថាជារូប ាី លគ្ព្វោះរូប
នីរួ ៗ ម្ចនលកខណៈអាោរឥរយិបេរិនែូចគន  ជារូបលផសងគន  
ោរកំណត់្យ៉ាងលនោះ ជាោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន ។ 
 

របូឥរយិបថព្បកាសទុកខ 
 ោលលែើរ ឈរ  ងគ   ឬលែក លៅលហើ រួ សនោ ោះ ោរឈ៊ឺ 
ច កលោ  រ៊ឺ ទ្ កខលវទ្ទ ក៏រប្រងលកើត្លឡើងគ្ត្ង់រូបលទោះៗ ោលទ្ កខ រ៊ឺ 
ោរឈ៊ឺ ច កលោ លកើត្លឡើង ក៏ឱ្យកំណត់្រូប ងគ   ឬរូបលែក ប្ែល
 នកបែិបត្តិកំព ងលរើលលទោះ លដ្ឋ លធាើោរែឹងខាួនថា រូប ងគ  ជាទ្ កខ 
ឬរូបលែកជាទ្ កខ ។ 
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 រវងប្ែលកំណត់្លទោះ គ្តូ្វគ្ប ័ត្នក ំឱ្យលសចកដីគ្តូ្វោរ
ចង់ឱ្យទ្ កខបាត់្លៅ លគ្ព្វោះោរចង់ រ៊ឺ កិលលស និងជាលហត្ លធាើរិន
ឱ្យល ើញលសចកដីពិត្ គ្តូ្វគ្ប ័ត្នលរឿងលនោះឱ្យលគ្ចើន លវោកំណត់្គ្តូ្វ
លរើលធរោត ែូចជាលរើលលោខ ន ហាក់ែូចជាថាលវោលនោះតួ្លោខ ន រ៊ឺ 
ទ្ កខ កំព ងសប្រដងលៅរ ខឆ្ងក  នកបែិបត្តិម្ចនទទី្លរើលប៉ា លណាណ ោះ 
រិនម្ចនទទី្លៅហាត់្លោខ ន ឬចូលលៅសប្រដងលោខ នខាួនឯងលទ្ ។ 
  នកបែិបត្តិគ្តូ្វសលងាត្ឱ្យលអថា លវោលនោះកិលលសលសចកដីគ្តូ្វ
ោរចូលអាស្ស័ កន ងលវោកំណត់្លនោះឬលទ្ ។ 
 លបើលសចកដីគ្តូ្វោរចូលអាស្ស័  ោរកំណត់្លទោះក៏លគ្បើរិនបាន 
លគ្ព្វោះោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នលទោះ លសចកដីសំខាន់ក៏លែើរបីទ្ម្ចា   
 ភិជា និងលោរនសស ។ 
 ែូលចាន ោះ  នកបែិបត្តិគ្តូ្វម្ចនោរ ល់ចំណ ចលនោះផង លបើកំណត់្
លដ្ឋ ចង់ឱ្យបាត់្ទ្ កខ ក៏ជាបចា័ ែល់ ភិជា លគ្ព្វោះោរចង់ឱ្យទ្ កខបាត់្
ជា ភិជា លបើទ្ កខរិនបាត់្ជាលោរនសស លទ្ើបរិនលឈាោ ោះថា 
ោរបែិបត្តិយ៉ាងលនោះជាោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ។ 
 លសចកដីសំខាន់ក្នោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន គ្តូ្វទ្ម្ចា   ភិជា 
និងលោរនសស រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រ និងរិនលគ្ត្ក រឱ្យវទិស ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរលែើរ ឈរ  ងគ   លែកលទោះ និងលែើរលែើរបីឱ្យចិត្តសៃប់ 
ឬនឹងឈរ  ងគ   លែក ឱ្យចិត្តសៃប់រិនបាន យ៉ាងលនោះរិនគ្តឹ្រគ្តូ្វ 
លគ្ព្វោះសតិ្ប្ែលកំណត់្ែូលចាន ោះ រិនជាសតិ្បបដ្ឋា ន រ៊ឺ រិនអាច
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ទ្ម្ចា  លសចកដីគ្តូ្វោរបាន លគ្ព្វោះោរចង់ឱ្យទ្ កខបាត់្ជា ភិជា 
លបើទ្ កខរិនបាត់្ក៏ជាលោរនសស លទ្ើបរិនលឈាោ ោះថា ោរបែិបត្តិយ៉ាង
លទោះជាោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន ។ 
 

ហាម្បង្ខគ ប់ឥរយិបថ 
 លវោកំណត់្ឥរយិបេណាកដី គ្តូ្វគ្ប ត័្នរិនឱ្យបង្កគ ប់ខាួនឯងថា 
គ្តូ្វលែើរ គ្តូ្វឈរ គ្តូ្វ ងគ   គ្តូ្វលែកឱ្យ ូរប៉ា លណណោះប៉ា លណាណ ោះលទ្ លបើលធាើ
យ៉ាងលទោះក៏រិនគ្តូ្វែូចគន  ោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នលទោះហារបង្កគ ប់ 
លបើបង្កគ ប់ោរបែិបត្តិក៏ជា តត   តត ក៏នឹងតរលៅគ្រប់កន ងឥរយិបេ 
ោរបង្កគ ប់ឱ្យលែើរ ឱ្យឈរ ឱ្យ ងគ   ឱ្យលែក ែូលចនោះ ក៏នឹងម្ចន តត  រ៊ឺ 
ម្ចនល ើងចូលលៅោ លរឿ ៗ លគ្ព្វោះោរបង្កគ ប់ជាលកខណៈរបស់
 តត  រ៊ឺ  ល់ល ើញខ សថា ជាល ើងអាចបង្កគ ប់បាន ោរបង្កគ ប់
យ៉ាងលនោះ លធាើឱ្យវបិសសទលកើត្រិនបាន ។ 
 វបិសសទគ្តូ្វរិនម្ចនោរបង្កគ ប់ លស្សចប្ត្លហត្ ផលតរសរ
រួរ ថាគ្តូ្វផ្ទា ស់ឥរយិបេលគ្ព្វោះលហត្  ាី ក៏ផ្ទា ស់លៅតរលហត្ ផលលទោះ 
រិនប្រនចង់ផ្ទា ស់លទ្ើបផ្ទា ស ់ែូចជាោលលែើរច កលោ លហើ  ចង់ ងគ  
ក៏ ងគ    ងគ  លហើ ច កលោ  ចង់លែកក៏លែក លែកលហើ ច កលោ  
ចង់ ងគ   ចង់លែក ចង់លែើរ ក៏លែើរលៅយ៉ាងលនោះ ោរ ល់ែូលចនោះ
រិនគ្តូ្វតរលសចកដីពិត្ លគ្ព្វោះលោោះបីរិនចង់ ងគ   ក៏គ្តូ្វ ងគ   
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រិនចង់លែកក៏គ្តូ្វលែក រិនចង់លែើរក៏គ្តូ្វលែើរ លគ្ព្វោះទ្ កខបង្កគ ប់ឱ្យគ្តូ្វ
លធាើលទោះឯង ។ 
 ោលទ្ កខលកើត្លឡើងកន ងឥរយិបេណាលហើ  ក៏គ្តូ្វប្កក្ខឬផ្ទា ស់
លៅជាឥរយិបេែក្ទ្ លសចកដីពិត្រ៊ឺយ៉ាងលនោះ រិនប្រននឹកចង់លែកក៏
លែក ឬនឹកចង់លែើរក៏លែើរលទ្ ។ 
 

ការផ្លល សឥ់រយិបថព្ត្វូែឹង្ច្ហតុ្ផល 
 ែូលចាន ោះ រ ននឹងផ្ទា ស់ឥរយិបេ  នកបែិបត្តិគ្តូ្វពិចារណាជា
រ នសនិថា ផ្ទា ស់ឥរយិបេលគ្ព្វោះលហត្  ាី ែូចជា ងគ  ច កលោ លហើ  
លទ្ើបលគ្ោកលឡើងលែើរ ោរប្ែលលគ្ោកលឡើងលែើរលទោះ រនសិោរយ៉ាង
ណា? ោលទ្ កខលកើត្លឡើងកន ងរូប ងគ  លហើ  គ្តូ្វរនសិោរថា 
នឹងលែើរលែើរបីបំបាត់្ទ្ កខ លបើរិនរនសិោរយ៉ាងលនោះ ក៏នឹង ល់ថា 
រូបលែើរជាស ខ ឬលបើផ្ទា ស់ពីលែើរច កលោ រកជាលែក លបើរនសិោរ
រិនគ្តូ្វ ក៏នឹងល ើញថា រូបលែកជាស ខ ស ខវបិោា សក៏ចូលលៅ
អាស្ស័ កន ងរូបលែើរ ឬរូបលែកលទោះភាា រ ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរផ្ទា ស់ឥរយិបេលទ្ើបគ្តូ្វែឹងលហត្ ផល របស់ោរផ្ទា ស់
បដូរ រ៊ឺ គ្តូ្វែឹងផងថា ប្ែលគ្តូ្វផ្ទា ស់ឥរយិបេលទោះ លគ្ព្វោះ ាី? 
 លសចកដីពិត្ប្ែលគ្តូ្វផ្ទា ស ់ លគ្ព្វោះទ្ កខលកើត្លឡើង លទ្ើបលធាើឱ្យគ្តូ្វ
ផ្ទា ស់ កំណត់្យ៉ាងលនោះលទ្ើបម្ចនោរែឹងប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វ តរលសចកដីពិត្ ។ 
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 លគ្ព្វោះធរ៌ោំង  រប្រងហូររកពីលហត្  ែូលចាន ោះោរប្ែលគ្តូ្វ
ផ្ទា ស់ឥរយិបេក៏នឹងគ្តូ្វែឹងថា លគ្ព្វោះលហត្  ាី លទ្ើបគ្តូ្វផ្ទា ស់ លគ្ព្វោះ
ទ្ កខលកើត្លឡើងលបៀត្លបៀនឥរយិបេលទោះ លទ្ើបគ្តូ្វផ្ទា ស់ លបើែឹងទូ្លៅ
គ្រប់ឥរយិបេែូលចនោះលហើ  ឥរយិបេោំងលទោះក៏រិនអាចបិទ្បំាង
ទ្ កខបាន ។ 
 លបើកំណត់្ែឹងលៅរិនោន់ ស់ ែូចជារ នែំបូងប្ែលកំណត់្
រូប ងគ   ោលទ្ កខោរឈ៊ឺច កលោ លកើត្លឡើងគ្ត្ង់រូប ងគ  លទោះ 
ក៏លធាើឱ្យល ើញទ្ កខកន ងរូប ងគ   ប្ត្ទ្ កខកន ងរូបលែកលៅរិនល ើញ 
ោលលៅរិនល ើញក៏គ្តូ្វសម្ចគ ល់ថា រូបលែកជាស ខ ែូលចាន ោះ លដ្ឋ 
 ំណាចរបស់ទិ្ែាិវបិោា ស ប្ែលសម្ចគ ល់ថា ជាស ខ លទ្ើបជាបចា័ 
ែល់ត្ណាហ ឱ្យលគ្ត្ក រកន ងរូបលែក ចង់បានរូបលែកត្ណាហ  និងទិ្ែាិក៏
ចូលអាស្ស័ កន ងរូបលែកលទោះ ។ 
 ែូលចាន ោះ លវោលែកលទ្ើបឱ្យកំណត់្លរើលគ្ត្ង់រូបលែកផង លដ្ឋ 
តរលៅលរើលថា រូបលែកជាលសចកដីស ខពិត្ែូចប្ែល ល់ឬលទ្? 
 ោលតរលរើលរូបប្ែលលែកលហើ  រួ សនោ ោះប៉ា លណាណ ោះ 
រូបលែកក៏ជាទ្ កខលឡើងរកលទ្ៀត្ ោរ ល់ខ សថា រូបលែកជាស ខកន ង
ខាងលែើរក៏បាត់្លៅ និងស ខវបិោា សក៏បាត់្លៅផង លហើ ក៏ល ើញ
ទ្ កខកន ងខណៈលែកលទោះថា សូរបីរូបលែកក៏ជាទ្ កខែូចគន  ។ 
 លបើថា លៅម្ចនឥរយិបេណាប្ែលលៅរិនបានតរលរើលឱ្យ
លអិត្លអន់ ត្ណាហ  និងទិ្ែាិ ក៏ចូលអាស្ស័ កន ងឥរយិបេលទោះបាន 
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នឹងោរសម្ចគ ល់ថា ជាល ើង ជាតួ្ខាួនរបស់ល ើងក៏គ្តូ្វលកើត្លឡើងកន ង
ឥរយិបេលទោះៗ លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ លទ្ើបគ្តូ្វតរកំណត់្លរើលគ្រប់ៗ 
ឥរយិបេ លបើរិនតរលរើលលដ្ឋ លអិត្លអន់ពិត្ៗ លហើ បញ្ញា
ក៏លកើត្រិនបាន ។ 
 ោលតរកំណត់្គ្រប់ឥរយិបេ សល់ហើ  ក៏នឹងល ើញថា 
ឥរយិបេោំងចាស់ោំងេោីជាទ្ កខ ប្ត្ថានឹងគ្តូ្វល ើញទ្ កខកន ង
ឥរយិបេចាស់រ នលដ្ឋ  ំណាចរបស់ទ្ កខលវទ្ទ លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ 
លទ្ើបរិនរួរកំណត់្លវោថា គ្តូ្វ ងគ   ឬគ្តូ្វលែើរ  ូរប៉ា ទោ នទទី្ឬ
ប៉ា ទោ នលម្ច៉ាងលទ្ លគ្ព្វោះលសចកដីសម្ចគ លល់ៅគ្ត្ង់ោរែឹងលហត្ ផល លបើ
ពាយរតរែឹងលហត្ ផលលទោះលហើ  ក៏អាចផ្ទា ស់ឥរយិបេខាង
កន ង ៥ ទទី្ ឬ ១០ ទទី្ តរប្ត្លហត្ ផលប្ែលនឹងគ្តូ្វផ្ទា ស់បដូរ ។ 
 ោលអាចកំណត់្ែឹងលហត្ ផលបានលរឿ  ៗ បញ្ញា ក៏រប្រងែឹង
លសចកដីពិត្បានរហ័ស លគ្ព្វោះថាោលលរើលលគ្ចើនក៏ល ើញលគ្ចើន ផល
ប្ែលលកើត្យ៉ាងលនោះរិនចាំបាច់គ្តូ្វកំណត់្លពលលវោ ោលទ្ កខលកើត្
លឡើងលទ្ើបគ្តូ្វផ្ទា ស ់ និងគ្តូ្វែឹងផងថា រូប ាីជាទ្ កខ រូបលែើរ ឬរូបឈរ 
រូប ងគ   ឬរូបលែក ជាទ្ កខ ចំណ ចលនោះជាោរសំខាន់ណាស់ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ ោរប្ែលឱ្យកំណត់្ែឹងថា រូបលែើរ រូបឈរ 
រូប ងគ   រូបលែកលទោះ ក៏លគ្ព្វោះថា លបើរិនកំណត់្ែឹងឥរយិបេលទោះៗ 
ថាជារូប ាីលហើ  ក៏នឹងរិនែឹងថា នរណាលែើរ នរណាឈរ នរណា
 ងគ   នរណាលែក ។ 
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 ោលរិនែឹងែូលចនោះ ក៏គ្តូ្វសម្ចគ ល់ថា ជាល ើងលែើរ ល ើងឈរ 
ល ើង ងគ   ល ើងលែក និងោលទ្ កខលកើត្លឡើងកន ងឥរយិបេលទោះៗ 
ក៏សម្ចគ លថ់ា ល ើងជាទ្ កខ  កល ើងប្ែលជាតួ្ ត្តវបិោា សលចញរិន
បាន លគ្ព្វោះថា ោលរិនែឹងថា  ងគ  ជារូប ក៏រិនែឹងថា នរណាជាទ្ កខ 
ោលរិនែឹងខាួនថា រូបជាទ្ កខ ក៏គ្តូ្វ ល់ថា ល ើងជាទ្ កខ  ត្តវបិោា ស
ក៏រិនលចញ លគ្ព្វោះលៅម្ចនលសចកដីសម្ចគ ល់ថា ល ើងជាទ្ កខ រ៊ឺ លៅរិន
ោន់ម្ចនរូបណាទរណាសប្រដងថាជាទ្ កខឱ្យល ើញ គ្បចកសចាស់ 
ក៏លៅ ក ត្តវបិោា សលចញរិនបាន ។ 
 លគ្ព្វោះលហត្ លនោះ ោរកំណត់្ឥរយិបេគ្រប់ៗ ឥរយិបេ លទ្ើប
គ្តូ្វម្ចនលសចកដីែឹងខាួនថា កំព ងកំណត់្រូប ាី ចំណ ចលនោះ ជាោរ
សខំាន់ខាា ំង រិនែូលចាន ោះ នឹងទ្ម្ចា  កិលលសោរ ល់ខ សថា ជាតួ្ខាួន
លចញរិនបាន ។ 
 

ព្ត្វូផ្លល សឥ់រយិបថច្ព្ព្វះទុកខ 
 ោលពិចារណាែឹងថា គ្តូ្វផ្ទា ស់ឥរយិបេលគ្ព្វោះទ្ កខលហើ  
ក៏គ្តូ្វពិចារណាត្លៅលទ្ៀត្ថា ោរផ្ទា ស់ឥរយិបេលទោះលែើរបី ាី 
ក៏ែឹងត្លៅថា ប្ែលផ្ទា ស់លទោះលែើរបីបំបាត់្ទ្ កខ រិនប្រនលែើរបីលសចកដី
ស ខលទ្ លបើកំណត់្លៅរិនោន់លអិត្លអន់ក៏នឹង ល់ថា ផ្ទា ស់លែើរបីឱ្យ
បានលសចកដីស ខ ោរែឹងែូលចនោះជាបញ្ញា រា៉ាង លឈាោ ោះថា សាត្ថក-
សរបជញ្ាៈ រ៊ឺ បញ្ញា ប្ែលែឹងថា ោរលធាើែូលចាន ោះលែើរបីគ្បលយជន៍ ាី ។ 
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 ោលែឹងថា គ្តូ្វផ្ទា ស់ឥរយិបេោំង  លែើរបីបំបាត់្ទ្ កខ 
លហើ រួរឬប្ែលនឹងល ើញថាោរប្ែលគ្តូ្វបំបាត់្ទ្ កខជាលរឿ ៗ 
លទោះជាលសចកដីស ខ ក៏នឹងល ើញថា ប្ែលគ្តូ្វផ្ទា ស់ឥរយិបេេោី 
រិនប្រនលសចកដីស ខលឡើ  ប្ែលគ្តូ្វផ្ទា សក៏់លគ្ព្វោះទ្ កខបង្កគ ប់ឱ្យផ្ទា ស ់
សូរបីរិនចង់ផ្ទា ស់បដូរក៏គ្តូ្វផ្ទា ស់បដូរ ។ 
 កន ងោរប្ែលគ្តូ្វបងខំចិត្តផ្ទា ស់លនោះឯង ឥរយិបេេោីលទ្ើបរិន
ជាទី្អាស្ស័ របស់ ត្ណាហ  លគ្ព្វោះរិនផ្ទា ស់រិនបាន គ្តូ្វបង្កគ ប់ឱ្យគ្តូ្វ
ផ្ទា ស់ ។ 
 លបើល ើញថា គ្តូ្វផ្ទា ស់ឥរយិបេលគ្ព្វោះគ្តូ្វទ្ កខបង្កគ ប់ែូលចនោះ 
លសចកដីគ្តូ្វោរកន ងឥរយិបេេោី រ៊ឺ ត្ណាហ  និងទិ្ែាិ ប្ែលោា ប់គ្តូ្វោរ
ឥរយិបេេោី ក៏នឹងចូលអាស្ស័ រិនបាន លគ្ព្វោះថាែឹងលហើ  លរើល
រហូត្ែល់លអិត្លអន់លហើ  ោំងឥរយិបេេោីនិងឥរយិបេចាស់រិន
ម្ចនលសចកដីស ខលឡើ  ។ 
 

ការរិច្ចរណាឥរយិបថទមល យធម្បិ៌ទបាងំ្ទុកខ 
 ោលែឹងែូលចនោះ ោរពិចារណាឥរយិបេក៏រប្រងទ្ម្ចា  
វបិោា សធរ៌ ប្ែលជា នកបិទ្បាំងទ្ កខ ។ 
 ោលធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងទ្ កខគ្តូ្វទ្ម្ចា  លៅយ៉ាងលនោះ វបិោា ស
ប្ែលសម្ចគ ល់ថា ស ខក៏នឹង ស់លៅ ។ 
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 ោលលសចកដីសម្ចគ ល់ថា ស ខគ្តូ្វទ្ម្ចា  លៅលហើ  លសចកដី
ែឹងថាជាទ្ កខក៏នឹងចូលរកជំនួស ោរែឹងែូលចនោះជាោរែឹងប្ែលគ្តឹ្រ
គ្តូ្វតរលសចកដីពិត្ រិនប្រនវបិោា ស លគ្ព្វោះថាទ្ កខជាលសចកដីពិត្ 
ទ្ កខជាតួ្សចាធរ៌ លនោះជាន័ របស់ោរកំណត់្ឥរយិបេប្ែល
ទ្ម្ចា  ធរ៌បិទ្បំាងទ្ កខ ។ 
 

មិ្នព្ត្វូផ្លល សក់ារកណំត់្អារម្មណ៍ 
 ខណៈប្ែលកំណត់្លរើលរូបឥរយិបេណារួ លទោះ ោលែឹង
ថាចិត្តោយម្ងយ ក៏រិនគ្តូ្វលៅកំណត់្ចិត្តោយម្ងយ ប្ត្ឱ្យរកកំណត់្
លរើលរូបឥរយិបេលទោះៗ ជាេោី ។ 
 ឧបម្ចែូចោរហាត់្ជិោះកង់ ោលែំបូងហាត់្េោី  ៗ ក៏ជាធរោត
ប្ែលនឹងគ្តូ្វែួល លគ្ព្វោះលៅរិនោន់ជំទញ ោលែួលលហើ នឹងលធាើ
យ៉ាងណា ក៏គ្តូ្វលលើកកង់ប្ែលែួលលទោះលឡើង រកហាត់្ជិោះជាេោីលទ្ៀត្ 
រិនប្រនថាោលែួលលហើ  លៅគ្តូ្វោរកង់ែក្ទ្រកផ្ទា ស់លរឿ ៗ លទ្ 
គ្តូ្វលលើកកង់រ នលទោះឯងលឡើងរកហាត់្ជិោះត្លៅលទ្ៀត្  នកចលគ្រើន
វបិសសទប្ែលហាឹកហាត់្េោីៗ ក៏ែូចគន  គ្តូ្វហាត់្លធាើែូចគន លនោះ រ៊ឺ 
ោលែឹងថា ចិត្តោា ក់ច ោះពីអាររោណ៍បចា បបនន ក៏ឱ្យគ្ត្ឡប់រកតំង
លៅគ្ត្ង់អាររោណ៍ប្ែលកំព ងកំណត់្លទោះជាេោីប៉ា លណាណ ោះឯង ។ 
 ប្រនពិត្ ចិត្តោ ម្ច លទោះក៏ជាបររត្ថ ជាទរធរ៌ លហើ ក៏ជា
បចា បបននធរ៌ផង ប្ត្ នកបែិបត្តិេោីៗ រិនរួរផ្ទា ស់អាររោណ៍លៅលរើល
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ចិត្តោ ម្ច  លគ្ព្វោះរូបជារបស់លគ្គត្គ្គត្ លរើលល ើញបានលដ្ឋ 
ង្ក ជាងទរ  នកបែិបត្តិេោីបញ្ញា លៅទ្ន់ខាី នឹងលៅលរើលរបស់លអិត្ 
រ៊ឺ ទរលទោះលរើលល ើញបានលដ្ឋ លំបាក និងរូបឥរយិបេក៏ជា
បររត្ថស្សាប់លហើ  ជាបចា បបននែូចគន  ។ 
 ោរកំណត់្ឥរយិបេ ៤ លនោះ ឱ្យកំណត់្របូណារួ ប្ែលជា
បចា បបននលរឿ  ៗ លៅ លបើរិនម្ចនលហត្ ផលែក្ទ្ណារកលធាើឱ្យគ្តូ្វផ្ទា ស ់
ក៏រិនគ្តូ្វផ្ទា ស់បដូរលទ្ ។ 
 លបើ នកបែិបត្តិកំណត់្ឥរយិបេ បានបចា បបននលគ្ចើនលហើ  
ចិត្តោ ម្ច ក៏រិនលកើត្ លគ្ព្វោះចិត្តោ ម្ច លទោះអាស្ស័  តី្ត្ 
 ទរត្ចូលរក លបើបចា បបននតំងលៅលហើ គ្ត្ង់ឥរយិបេ ចិត្តោ ម្ច 
ប្ែលម្ចនពី តី្ត្  ទរត្ ោំងលទោះ ក៏ចូលរិនបាន ។ 
 ចំណ ចសំខាន់លទោះលៅគ្ត្ង់ថា  នកបែិបត្តិែឹងខាួនឬលទ្ថា 
ចិត្តោ ម្ច  លបើរិនែឹងលទ្ចិត្តក៏ោា ក់ច ោះពីអាររោណ៍បចា បបនន ោរ
ហាឹកហាត់្លរឿ ៗ លធាើលរឿ ៗ រនសិោរលរឿ ៗ លទ្ើបែឹងថា ចិត្តោា ក់
ច ោះពីអាររោណ៍បចា បបនន លហើ ក៏គ្ត្ឡប់រកតំងលៅគ្ត្ង់ឥរយិបេ 
ប្ែលជាបចា បបននេោីលទ្ៀត្ រិនលំបាកលឡើ  ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ អាររោណ៍បចា បបននសំខាន់បំផ ត្ ក្នោរចលគ្រើនវបិសសទ
ប្ែលនឹងោោំង ភិជា និងលោរនសស រិនឱ្យលកើត្លឡើងបាន ។ 
 អាររោណ៍បចា បបនន សំលៅែល់ រូបទរប្ែលលកើត្លឡើងចំលព្វោះ
រ ខ លដ្ឋ អាររោណ៍លទោះលកើត្លឡើងឯង រិនបានលកើត្លឡើងលដ្ឋ ោរ 
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គ្បាថាន របស់ នកបែិបត្តិ លហើ  នកបែិបត្តិតរលរើលអាររោណ៍លទោះ ។ 
 លបើអាររោណ៍ណាលកើត្លឡើងលដ្ឋ ោរគ្បាថាន របស់ នកបែិបត្តិ 
អាររោណ៍លទោះក៏នឹងោោងំកិលលសរិនបានលឡើ  លគ្ព្វោះលកើត្លឡើងលដ្ឋ 
 ំណាចរបស់ត្ណាហ  ប្ែលជាតួ្កិលលស ែូចជាោលគ្តូ្វោរលសចកដី
សៃប់ លទ្ើបលធាើលសចកដីពាយររិនថានឹងកំណត់្ ាីកដីចិត្តក៏សរាឹង 
ឬគ្តូ្វោរលៅកន ងលសចកដីសៃប់  លហើ លសចកដីសៃប់ក៏លកើត្លឡើងជាលែើរ 
ប្ែលជាែូលចនោះលគ្ព្វោះថា ោលចិត្តគ្បាថាន លែើរបលីសចកដីសៃប់ លសចកដីសៃប់
ក៏លកើត្លឡើងបានពិត្ៗ ប្ត្ថារិនអាចនឹងល ើញលសចកដីពិត្ រ៊ឺ 
ក្គ្ត្លកខណ៍ប្ែលជាអាររោណ៍របស់វបិសសទបាន ោំងលនោះក៏
លគ្ព្វោះវបិោា សតរចូលលៅកន ងលសចកដីសៃប់ លដ្ឋ  ល់ល ើញថា 
លសចកដីសៃប់លនោះជាស ខពិត្ហន៎ ក៏លធាើឱ្យលគ្ត្ក រលពញចិត្តកន ងលសចកដី
សៃប់លទោះ ោលវបិោា សតរចូលលៅគ្របសងាត់្កន ងអាររោណ៍សៃប់
លហើ  ក៏នឹងរិនល ើញលឡើ ថា អាររោណ៍ប្ែលសៃប់ជាទ្ កខ ឬរិនលទ្ៀង 
ឬរិនប្រនតួ្ខាួនបាន លគ្ព្វោះលសចកដីសៃប់ប្ែលលកើត្លឡើងបានលទោះ 
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាចរបស់វបិោា ស ប្ែល នកបែិបត្តិគ្តូ្វោរ 
លដ្ឋ  នកបែិបត្តិរិន ល់ថា លសចកដីសៃប់លទោះក៏រិនលទ្ៀង ជាទ្ កខ 
រិនប្រនតួ្ខាួនែូចគន  រិនម្ចនសារៈ ាីលអជាងលសចកដីរលវ ើរវ  
ឬឧទ្ធចាៈលឡើ  ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្  នកបែិបតិ្តរួរគ្ជាបថា អាររោណ៍ណាប្ែល នក
បែិបត្តិលធាើលឡើង អាររោណ៍លទោះរិនប្រនរបស់ពិត្ ោលសាងលឡើង
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លហើ នឹងកំណត់្ឱ្យែឹងលសចកដីពិត្ពីអាររោណ៍ប្ែលសាងលឡើងលទោះ
រិនបាន លគ្ព្វោះអាររោណ៍ប្ែលសាងលឡើងលដ្ឋ  ំណាចរបស់
លសចកដីគ្តូ្វោរ ប្ែលជាតួ្កិលលសនឹងជាលគ្រឿងបិទ្បាំងលធាើរិនឱ្យ
ែឹងលសចកដីពិត្កន ងអាររោណ៍លទោះ ។  
 អាររោណ៍ប្ែលនឹងឱ្យែឹងលសចកដីពិត្បាន គ្តូ្វជាអាររោណ៍
បចា បបននប្ែលលកើត្លឡើងឯង ែូចជាឥរយិបេលផសងៗ លទោះ សូរបីថា
ល ើងរិនគ្តូ្វោរផ្ទា ស់បដូរ ប្ត្ក៏គ្តូ្វផ្ទា ស់បដូរ លគ្ព្វោះ ាី លគ្ព្វោះោលទ្ កខ
លកើត្លឡើង ក៏គ្តូ្វផ្ទា ស់បដូរឯង រិនផ្ទា ស់បដូររិនបាន លហើ ទ្ កខលទោះ
រិនប្រនលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះលសចកដីគ្តូ្វោររបសល់ ើង ប្ត្លកើត្លឡើងឯង ។ 
 ែូលចាន ោះ អាររោណ៍ប្ែលលកើត្លឡើងឯងលដ្ឋ រិនបានលកើត្ពី
លសចកដីគ្តូ្វោរ លទ្ើបជាបចា បបននអាររោណ៍ លគ្ព្វោះរិនជាទី្អាស្ស័ 
របស់កិលលសត្ណាហ  ។ 
 ោរឱ្យម្ចនសតិ្តរលរើល តរែឹងែូលចនោះ ក៏លែើរបីោោំងរិនឱ្យ
កិលលសចូលអាស្ស័ កន ងអាររោណ៍លទោះ រ៊ឺ ម្ចនលសចកដីែឹងខាួន
កំណត់្គ្ត្ង់អាររោណ៍លទោះ លដ្ឋ សតិ្សរបជញ្ាៈ កិលលសលទ្ើបចូល
អាស្ស័ កន ងអាររោណ៍លទោះរិនបាន ប្ត្កិលលសអាចនឹងចូលអាស្ស័ 
អាររោណ៍លទោះខាងលគ្ោ  ។ 
 ែូលចាន ោះ លបើម្ចនោរសគ្ងួរ ក៏នឹងោោំងកិលលសរិនឱ្យអាស្ស័ 
អាររោណ៍លទោះៗ បានរហូត្លៅ ោលកិលលសអាស្ស័ រិនបាន លទ្ើប
ែឹងលសចកដីពិត្របស់អាររោណ៍លទោះ ។ 
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 ែូលចាន ោះ បចា បបននអាររោណ៍លទ្ើបជាោរសំខាន់របស់ោរចលគ្រើន
វបិសសទ  នកបែិបត្តិគ្តូ្វ ល់កន ងអាររោណ៍បចា បបនន នឹងគ្តូ្វ ល់
កន ងោរកំណត់្បចា បបននអាររោណ៍ផង ។ 
 លពលខាោះ នកបែិបត្តិ ល់ថា ប្ែលកំណត់្លទោះជាបចា បបនន
អាររោណ៍ ប្ត្ោរពិត្រិនប្រនលទ្ លគ្ព្វោះបចា បបននអាររោណ៍ម្ចនគ្តឹ្រប្ត្
រួ ប៉ាគ្បិចប្ភនកប៉ា លណាណ ោះ ែូចគន នឹងោរចាប់គ្តី្កន ងទឹ្ក រ៊ឺ រិត្ថានឹង
ចាប់បានលគ្ព្វោះថា ល ើញគ្តី្ប្ហលលសៃៀរ  ៗ ក៏លគ្បើក្ែចាប់ឱ្យបានយ៉ាង
លនោះ លពលខាោះក៏របូត្លៅខាងរ ខខាោះ ខាងលគ្ោ ខាោះ ។ 
 ែូលចនោះ ោរចាប់បចា បបននអាររោណ៍លទ្ើបរិនប្រនរបស់ង្ក 
ស្សួលលទ្ លគ្ព្វោះកិលលសចាោំញលៅខាងរ ខខាោះ ោញលៅខាងលគ្ោ 
ខាោះ លទ្ើបជាលហត្ ឱ្យលកើត្ ភិជានិងលោរនសស លទ្ើបគ្តូ្វ ល់
បចា បបននអាររោណ៍ថា រ៊ឺ យ៉ាងណា នឹងគ្តូ្វ ល់កន ងោរចាប់បចា បបនន 
អាររោណ៍ឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វផង ។ 
 លដ្ឋ លគ្ចើន នកបែិបត្តិរិនបានលរើលគ្ត្ង់បចា បបននអាររោណ៍លទ្ 
ែូចជាកំព ងពិចារណាឥរយិបេ ងគ   ប្ែលជាបចា បបននអាររោណ៍ 
ប្ែលកំព ងលកើត្លឡើងរួ រលំពចលទោះក៏ពិត្ ប្ត្ថាចិត្តប្ែលកំព ង
ចាប់បចា បបននអាររោណ៍លទោះ សោ ោះលៅរកលសចកដីសៃប់ រ៊ឺ គ្តច់លៅរក
លសចកដីសៃប់ រិនប្រនកំណត់្លរើលលសចកដីពិត្ ឬគ្តូ្វោរែឹងលសចកដី
ពិត្របស់អាររោណ៍ រ៊ឺ រូប ងគ  លទោះលឡើ  ប្បលៅជាលរើលលែើរបី
លសចកដីស ខ ប្ែលរិនម្ចនកន ងលវោលទោះ ោរលរើលឬោរកំណត់្ក៏
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កនាងលៅលហើ  រ៊ឺ រិនបានលៅលរើលគ្ត្ង់បចា បបននអាររោណ៍លទោះ
លឡើ  ។ 
 លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ លទ្ើបគ្តូ្វ ល់ថា បចា បបននអាររោណ៍ រ៊ឺ ាី? និង
គ្តូ្វ ល់ផងថា ចិត្តប្ែលចាប់បចា បបននអាររោណ៍លទោះ ម្ចនលកខណៈ
យ៉ាងណា? និងលបើចិត្តោា ក់ច ោះពីបចា បបននអាររោណ៍ម្ចនលកខណៈ
យ៉ាងណា? 
 លរឿងលនោះគ្តូ្វម្ចនោរសលងាត្ រិនែូលចាន ោះ ោលចិត្តោា ក់ច ោះពី
បចា បបននអាររោណ៍ ក៏នឹងោា ក់ច ោះលៅលរឿ ៗ លដ្ឋ រិនែឹងខាួនថា 
រិនបានចាប់លៅគ្ត្ង់បចា បបននអាររោណ៍ លធាើឱ្យខាត្លពលលៅទ្លទ្ៗ ។ 
 គ្បសនិលបើថា ោា ក់ច ោះពីបចា បបននអាររោណ៍ ក៏នឹងបានគ្ត្ឡប់
រកែឹងគ្ត្ង់បចា បបននអាររោណ៍បានជាប់ត្គន  ូរ  ៗ លធាើឱ្យម្ចនឱ្ោស
ប្ែលនឹងល ើញលសចកដីពិត្បាន ។ 
 

ការរិច្ចរណាកិឆាែនទរវាង្ការបែិបត្ត ិ
 លគ្ៅពីោរពិចារណាឥរយិបេលែើរ ឈរ  ងគ   លែក ប្ែល
ម្ចនជាគ្បចាំលហើ   នកបែិបត្តិគ្តូ្វម្ចនោរលធាើកិចាែក្ទ្លគ្ៅពីោរលែើរ 
ឈរ  ងគ   លែក ែូចជាបរលិភារអាហារ ងូត្ទឹ្ក បលទោ បង់ឧចាា រៈ 
បសាវៈ ោំងលនោះក៏គ្តូ្វម្ចនោរពិចារណាផងប្ែរ ។ 
 ោរពិចារណាលវោបរលិភារអាហារ លបើរិនរកពិធីោោងំកិលលស
ជារ ន ត្ណាហ និងទិ្ែាិក៏អាចចូលអាស្ស័ កន ងអាររោណ៍លទោះបាន ។ 
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 លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ គ្តូ្វពិចារណាលវោប្ែលបរលិភារអាហារលទោះថា 
បរលិភារលធាើ ាី? រិនគ្តូ្វបរលិភារលគ្ព្វោះប្ត្ចង់បរលិភារ ឬចង់ឆ្ងៃ ញ់ 
ប្ត្គ្តូ្វពិចារណាថា គ្តូ្វបរលិភារលដ្ឋ លហត្ លែើរបីឱ្យោងោ លនោះ
តំងលៅបាន និងឱ្យោ តំងលៅលែើរបី ាី? លែើរបីនឹងបានជា
ទី្អាស្ស័ លធាើកិចាកន ងោរលធាើគ្ពោះនិព្វា នប្ែលលៅរិនោន់ជាក់ចាស់ 
ឱ្យជាក់ចាស់លៅបាន ឬលែើរបីបំបាត់្ទ្ កខប្ែលលកើត្លឡើងពីលសចកដី
លស្សកឃ្លា នប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ោរពិចារណាជាលរឿងចាំបាច់ រិនែូលចាន ោះលទ្នឹងោោងំកិលលស
រិនបាន លបើបរលិភារលែើរបីបំបាត់្ទ្ កខពីោរលស្សកឃ្លា នលហើ  សូរបី
អាហាររិនឆ្ងៃ ញ់ក៏បំបាត់្លសចកដីលស្សកឃ្លា នបាន លបើបរលិភារលដ្ឋ 
រិនបានពិចារណាលហើ លវោរិនឆ្ងៃ ញ់ លោសកិលលស ក៏ចូលអាស្ស័  
លវោឆ្ងៃ ញ់ លោភកិលលស ក៏ចូលអាស្ស័  ោរបរលិភារអាហារលទោះ
ក៏រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅជារួ កិលលសលរឿ  ៗលៅ រិនផ ត្ពីកិលលសលឡើ  
កិលលសក៏នឹងសាងសងារទ្ កខត្លៅលទ្ៀត្ រិនប្រនបរលិភារលែើរបី
លចញចាកទ្ កខលទ្ ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរចលគ្រើនវបិសសទ ោលបរលិភារអាហារ ក៏គ្តូ្វ
ពិចារណាឱ្យែឹងលហត្ ផលផង គ្រប់គ្គត្លៅ ។ 
 ោរងូត្ទឹ្ក ក៏គ្តូ្វពិចារណាឱ្យែឹងថា លែើរបីបំបាត់្ទ្ កខ លវោ
លគ្បើបាត្ លគ្បើចីវរ ក៏គ្តូ្វពិចារណាលែើរបីបំបាត់្ទ្ កខ រិនប្រនលសាៀក
ែណដ ប់លែើរបីតក់ប្ត្ងោងោ  ប្ត្លសាៀកែណដ ប់លែើរបីបិទ្បំាង
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 វ វៈ ោរព្វរខយល់កលដដ ក្េៃ ឬោរព្វររូស រលបារ ជាលែើរ លគ្ព្វោះ
លបើម្ចនវត្ថ លបៀត្លបៀនយ៉ាងលទោះ កិចាប្ែលរបបីលធាើក៏នឹងោា ក់ច ោះរិន
សលគ្រច រ៊ឺថានឹងលធាើ ាីៗ គ្រប់យ៉ាងគ្តូ្វគ្បាថាន លែើរបលីធាើគ្ពោះនិព្វា ន
ឱ្យជាក់ចាស់ោំង ស់ ឬឱ្យផ ត្ទ្ កខោំងពួង ។ 
 លវោបលទោ បង់ឧចាា រៈឬបសាវៈ ក៏គ្តូ្វពិចារណាែូចគន ថា 
លគ្ព្វោះ ាី? លគ្ព្វោះទ្ កខលកើត្លឡើងលហើ  លទ្ើបគ្តូ្វបំបាត់្ទ្ កខ ។ 
 

ការរិច្ចរណាឥរយិបថតូ្ឆ 
 សគ្ម្ចប់ោរពិចារណាឥរយិបេតូ្ចែក្ទ្ៗ កន ងសរបជញ្ាបពា
លទោះ ម្ចនជាប់ោក់ទ្ងកន ងឥរយិបេ ៤ លហើ  ែូចជាោរកំណត់្រូប
 ងគ   លវោនឹងប្គ្បខាួនឬលគ្ោកឈរលឡើង លបើរិនម្ចនឥរយិបេតូ្ច
លហើ  ក៏ប្គ្បខាួនរិនបានឬលគ្ោកឈរលឡើងរិនបាន លបើឈរលហើ  
នឹង ងគ   លបើរិនម្ចនឥរយិបេតូ្ចជួ  ក៏ ងគ  រិនបាន និងលធាើ ាីៗ 
គ្រប់យ៉ាង គ្តូ្វម្ចនឥរយិបេតូ្ចផងោំង ស់ កន ងឥរយិបេធំ 
លបើកំណត់្ឥរយិបេធំរ ន និងឥរយិបេធំចាស់ោស់លអលហើ  
ក៏នឹងែឹងឥរយិបេតូ្ចផង ។ 
 

ឥរយិបថតូ្ឆជាសង្ខខ រទុកខ 
 ឥរយិបេតូ្ចលទោះជួ បំបាត់្ទ្ កខរបស់ឥរយិបេធំ ឥរយិបេ
តូ្ចក៏ជាទ្ កខែូចគន  រ៊ឺ ជាសង្កខ រទ្ កខ ឥរយិបេធំជាទ្ កខលវទ្ទ ឧបម្ច
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ែូចជារន សសឈ៊ឺ ឥរយិបេតូ្ចែូចជារន សសពាបាល រន សស
ពាបាលក៏ជាទ្ កខែូចគន  លគ្ព្វោះគ្តូ្វជួ ទ្ប់គ្គរន សសឈ៊ឺឱ្យលគ្ោក
លឡើង ឱ្យ ងគ   ឱ្យប្គ្បខាួន ជាលែើរ រិនែូលចាន ោះលទ្រន សសឈ៊ឺរិន
អាចប្គ្បខាួន ផ្ទា ស់ឥរយិបេបាន ប្ត្ នកបែិបត្តិេោី រិនគ្តូ្វរនសិោរ
កន ងឥរយិបេតូ្ចឱ្យលគ្ចើនលពកលទ្ លគ្ព្វោះោលកំណត់្ឥរយិបេធំ
ជាក់ចាស់លអលហើ  ឥរយិបេតូ្ចលនោះ ក៏នឹងែឹងលៅឯង ។  
 ោលពិចារណារូបឥរយិបេធំ និងឥរយិបេតូ្ចយ៉ាង
លនោះលគ្ចើនលឡើងៗ ល ោះកំណត់្លហើ  រិនថានឹងជាអាររោណ៍ ាី ែូចជា 
លវោ ងគ   ក៏ែឹងថា ជារូប ងគ   រិនប្រនល ើង ងគ   លវោលែកក៏
ែឹងថា ជារូបលែក រិនប្រនល ើងលែកជាលែើរ នឹងប្ែលែឹងថាជារូបលែើរ 
រូបឈរ រូប ងគ   ឬរូបលែកលទោះ ជាទរែឹង រិនប្រនល ើងែឹងលទ្ 
ជាបញ្ញា ែឹង រ៊ឺែឹងថា ជាទរ ជារូប ោំង ស់ ែឹងែូលចនោះលទ្ើបនឹង
ទ្ម្ចា  ោរ ល់ខ សថា ជាល ើងលែើរ ល ើងឈរ ល ើង ងគ   
ល ើងលែក ឬល ើងែឹងបាន ។ 
 ោរល ើញយ៉ាងលនោះ កន ងោរចលគ្រើនវបិសសទលៅថា ទររូប-
បរលិចេទ្ញាណប្ែលជាញាណថាន ក់ខាងលែើររបស់ញាណ ១៦ ។ 
 ោរចលគ្រើនវបិសសទលនោះ លទ្ើបចាប់លផដើរពីោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន 
រហូត្លកើត្ញាណ បញ្ញា  ែឹងធរ៌ ល ើញធរ៌ តរលសចកដីពិត្ ។ 
 ែូលចាន ោះ រហាសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ លនោះ លទ្ើបជាធរ៌ប្ែលសំខាន់
ក្គ្កប្លងកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ និងគ្ពោះព ទ្ធ ងគក៏អាស្ស័ រហា-



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 348 - 

សតិ្បបដ្ឋា នលនោះ ជាផាូវលែើរបីបរសិ ទ្ធ លហើ គ្ទ្ង់បានពាករណ៍ទ្ ក 
កន ងសតិ្បបដ្ឋា នសំ  ត្ត ម្ចនលសចកដីថា  
 ម្ចន លគ្ព្វហោណ៍ ោលលបើគ្ពោះត្ថារត្បរនិិព្វា នលៅលហើ  
គ្ពោះសទ្ធរោរិនសថិត្លៅ ស់ោល ូរបាន លគ្ព្វោះភិកខ រិនបានចលគ្រើន 
រិនបានលធាើឱ្យលរឿ ៗ នូវសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ។ ម្ចន លគ្ព្វហោណ៍ ោលលបើ
គ្ពោះត្ថារត្បរនិិព្វា នលៅលហើ  គ្ពោះសទ្ធរោសថិត្លៅ ស់ោល
 រូបាន លគ្ព្វោះភិកខ បានចលគ្រើន បានលធាើឱ្យលរឿ ៗ នូវសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ។ 

                                                                 (បិែក ៣៨ ទំ្ព័រ ៨៦) 
 

ញាណ ១៦ 

 ត្លៅលនោះ នឹងបានទំលសចកដីសតិ្បបដ្ឋា ន ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្ 
វបិសសទ និងញាណ តំងពីញាណទី្ ១ ែល់ញាណទី្ ១៦ 
រកសប្រដងទ្ កលដ្ឋ សលងខប តរលំដ្ឋប់ញាណ ែូលចនោះ 
 

ញាណទី ១ នាមរបូបរសិចេទញាណ 
 ោលពិចារណាឬកំណត់្ទររូបជាអាររោណ៍ តរន័ របស់
សតិ្បបដ្ឋា ន រហូត្ែល់ទររូបបំប្បកលចញលហើ  ។ 
 សម្ចោ ទិ្ែាិ ជាបញ្ញា ប្ែលល ើញគ្តូ្វក៏នឹងគ្បាកែ រ៊ឺ ោលរូប ាី 
ទរ ាីលកើត្លឡើង ក៏ែឹងភាា រថា ជារូបលទោះៗ ឬជាទរលទោះៗ ែូចជា 
ោលលគ្បើឥរយិបេោំង  ម្ចនលែើរ ឈរ  ងគ   លែក ក៏ែឹងថា 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 349 - 

ជារូបលែើរ រូបឈរ រូប ងគ   ឬរូបលែក និងប្ែលថា ជារូបលែើរ 
រូបឈរ រូប ងគ   រូបលែកលទោះ ជាទរែឹង រិនប្រនល ើងែឹង 
ចិត្តនឹងែឹងថា ជារូប ជាទរ លៅោំង ស់ ។ 
   ោរែឹងែូលចនោះ នឹងទ្ម្ចា  ោរ ល់ខ ស ប្ែលោា ប់ ល់
ល ើញថា ជាល ើងលែើរ ល ើងឈរ ល ើង ងគ   ល ើងលែក ឬល ើងែឹង 
លហើ ចិត្តក៏ែឹងថា ម្ចនប្ត្ទរនិងរូបប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ នឹងលរើលឥរយិបេ ាី 
ក៏ែឹងថា ជារូបឥរយិបេលទោះ និងលរើលទរប្ែលែឹងរូប ាី ក៏ែឹងថា ជា
ទរលទោះ  ៗ គ្រប់យ៉ាងប្ែលលរើលឬប្ែលកំណត់្ ក៏ស ទ្ធប្ត្ជាទរ 
ជារូបោំង សរិ់នប្រន នកណា រិនម្ចនសត្ា ប រគល តួ្ខាួន ឬប រស 
ស្ត្សតី រកជា នក ងគ    នកលែក និងរិនម្ចនសត្ា ប រគលណា រកជា
 នកែឹង នកល ើញលឡើ  ។ 
 ោរែឹងោរល ើញយ៉ាងលនោះ កន ងោរចលគ្រើនវបិសសទ លៅថា 
ទររូបបរលិចេទ្ញាណ ប្ែលជាញាណខាងលែើរ លដ្ឋ បានល ើញ
ោរបំប្បកលចញលៅជាទរ ជារូបលៅ ស់ ។ 
  ត្តវបិោា ស រ៊ឺ លសចកដី ល់ល ើញខ ស ប្ែលសម្ចគ លថ់ា 
ជាល ើង រិនម្ចនកន ងោរែឹងលទោះលឡើ  ។ 
 ញាណ រ៊ឺ ោរែឹងប្ែលលកើត្ពីបញ្ញា  ប្ែលបានល ើញលសចកដី
ពិត្ែូលចនោះ លៅថា ទររូបបរលិចេទ្ញាណ ។ 
 វសិ ទ្ធិ លសចកដីបរសិ ទ្ធរបស់បញ្ញា  ប្ែលល ើញគ្តូ្វជារួ លសចកដី
ពិត្ ប្ែលរិនោ លដ្ឋ លសចកដី ល់ខ ស ប្ែល ល់ថា ជាល ើង 
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ឬជាតួ្ខាួនរបស់ល ើង ឬម្ចនល ើង ម្ចនរបស់ល ើងកន ងទី្លទោះ ែូលចនោះ 
លៅថា ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ ។ 
 ប្ត្បញ្ញា ប្ែលល ើញគ្តូ្វែូលចនោះ លៅរិនោន់ចូលែល់ក្គ្ត្លកខណ៍ 
 នកបែិបត្តិគ្តូ្វពាយរកំណត់្ទររូបលទោះៗ ជាអាររោណ៍ត្លៅ
លទ្ៀត្ លទ្ើបនឹងល ើញក្គ្ត្លកខណ៍ រ៊ឺ ល ើញថា ទររូបលទោះ រិនលទ្ៀង 
ជាទ្ កខ ជា នតត បាន ។ 
 

ញាណទី ២ បឆាយបរគិគហញាណ 
 ោល នកបែិបត្តិបានចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន រហូត្បានទររូប
លឡើងោន់អាររោណ៍ប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វជាក់ចាស់ ក៏ោប់ថា ករោដ្ឋា នរបស់
វបិសសទលកើត្លឡើងលហើ  និង នកបែិបត្តិក៏ពិចារណា ឬកំណត់្ទររបូ
លទោះត្លៅលទ្ៀត្ ។ 
 ោលកំណត់្លរើលទររូបលគ្ចើនលឡើង  ៗ ទរក៏ម្ចនលគ្ចើនយ៉ាង 
រូបក៏ម្ចនលគ្ចើនយ៉ាង លហើ ោរកំណត់្ក៏រិនបានោ ឡំគន  ទរ
ណាលកើត្លឡើង រូបណាលកើត្លឡើង ក៏កំណត់្ែឹងចំលព្វោះទរលទោះៗ 
រូបលទោះៗ រិនបានោ ឡំគន  ។ 
 ោលោរកំណត់្លទោះបានគ្តឹ្រគ្តូ្វលហើ  ទរណាលកើត្លឡើង 
រូបណាលកើត្លឡើង ក៏នឹងែឹងលហត្ បចា័  ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្លឡើងរបស់
ទរលទោះ និងរបស់រូបលទោះលដ្ឋ ោរកំណត់្ចាប់គ្ត្ង់ទររូប ប្ែល
ជាអាររោណ៍បចា បបននលទោះថា ទរកដី រូបកដី គ្តូ្វអាស្ស័ បចា័  លទ្ើប
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គ្បគ្ពឹត្តលៅបាន ែូចជាទរធរ៌ោំង   ម្ចនវញិ្ញា ណជាលែើរ 
គ្តូ្វអាស្ស័ វត្ថ  ោា រ និងអាររោណ៍ជាបចា័  លទ្ើបនឹងលកើត្លឡើងបាន ។ 
 ចំប្ណករូបោំង   ម្ចនឥរយិបេជាលែើរ នឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
បានក៏លគ្ព្វោះទរជាបចា័ ែូចគន  ។ 
 ោលបានល ើញបចា័ របសទ់រនិងរូប ប្ែលលកើត្លឡើងកន ង
បចា បបនន លដ្ឋ  ំណាចប្ែលម្ចនសតិ្កំណត់្ ក៏នឹងលកើត្បញ្ញា ែឹង
ចាសថ់ា ទររូបលទោះ រិនបានលកើត្លឡើងលគ្ព្វោះោរបណាដ លរបស់
គ្ពោះជាម្ចា ស់ ឬគ្ពោះឥរនោ គ្ពោះគ្ពហោ ឬវត្ថ ស័កដិសិទ្ធិណាៗ លឡើ  ។ 
 លសចកដីពិត្ ទររូបោំង   ក៏អាស្ស័ លហត្ កន ង តី្ត្ 
ម្ចន វជិាា  ត្ណាហ  ឧបាោន ករោ ោំងលនោះ ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ និងម្ចន
អាហារជា នកឧបត្ថរភលទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅបាន ។ 
 ោលលសចកដីែឹងគ្តូ្វបានលកើត្លឡើងែូលចនោះលហើ  ក៏លធាើឱ្យែឹង
ចាសរ់ហូត្លៅកន ងោលោំង ៣ ថា ទររូបប្ែលលកើត្លឡើងកន ង តី្ត្ 
ក៏អាស្ស័ លហត្ ែូចគន លនោះ និងទររូបប្ែលតំងលៅកន ងបចា បបនន 
ក៏អាស្ស័ លហត្ លនោះែូចគន  សូរបីទររូបប្ែលនឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
ោលខាងរ ខ ក៏អាស្ស័ លហត្ ែូលចនោះ ទំ្នងែូចគន  ។ 
 ោលបញ្ញា ប្ែលលៅល ើញបចា័ របស់ទររូប តរលសចកដី
ពិត្ែូលចនោះលហើ   នកបែិបត្តិក៏ ស់លសចកដីសងស័ កន ងោលោំង ៣ ថា 
កន ង តី្ត្ជាតិ្ ល ើងោា ប់លកើត្ឬលទ្ហន៎ នឹងកន ងជាតិ្លនោះ ល ើងលកើត្រក
លគ្ព្វោះ ាីហន៎ និងជាតិ្ត្លៅ ល ើងនឹងលកើត្លទ្ៀត្ឬហន៎ លសចកដីសងស ័
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ែូលចនោះ នឹងរិនលកើត្ម្ចនែល់ នកបែិបត្តិ ោលចូលែល់បញ្ញា ប្ែល
លព្វលលនោះលឡើ  ។ 
 បញ្ញា ប្ែលែឹងយ៉ាងលនោះ កន ងោរចលគ្រើនវបិសសទ លៅថា 
បចា បររិគហញាណ និងកន ងវសិ ទ្ធិ ៧ សលរង្កគ ោះចូលកន ង កង្កខ វតិ្រ-
ណវសិ ទ្ធិ រ៊ឺ បញ្ញា ប្ែលម្ចនោរល ើញគ្តឹ្រគ្តូ្វ ប្ែលរិនោ លដ្ឋ 
លសចកដីសងស័  ។ 
 

ញាណទី ៣ សម្មសនញាណ 
 កន ងបចា បររិគហញាណលទោះ  នកបែិបត្តិែឹងគ្តឹ្របចា័ ក្ន
ោរលកើត្លឡើងរបសទ់ររូបប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកោររលត់្របស់ទររូបលទោះ 
 នកបែិបត្តិលៅរិនោន់ល ើញ លគ្ព្វោះសនតតិ្ របស់ទររូបរិនោន់ដ្ឋច់ 
ទររូបលទោះរលត់្លលឿនរហស័ណាស់ និងបញ្ញា របស់ នកបែិបត្តិ
លៅលគ្គត្គ្គត្ រិនអាចនឹងល ើញោររលត់្របស់ទររូបបាន គ្តូ្វតរ
លរើលទររូបលទោះត្លៅលទ្ៀត្ ។ 
 ោលកំណត់្ទររបូលគ្ចើន  ៗ លឡើងលហើ  ក៏នឹងល ើញោររលត់្
របស់ទររូប ប្ត្ោររលត់្របស់ទររូបកន ងថាន ក់លនោះ លៅរិនប្រនជា
សនតតិ្ដ្ឋច់លទ្ កន ងលវោប្ែល ងគ   ោលផ្ទា ស់ពីឥរយិបេ ងគ  ក៏
នឹងល ើញឥរយិបេ ងគ  លទោះរលត់្លៅ ឬកន ងលវោឈរ ោល
ឈប់ឈរលហើ  រូបឈរក៏រលត់្លៅ រូប ងគ  ក៏លកើត្លឡើងរកជំនួស 
លទ្ើបល ើញថា រូបឈររិនលទ្ៀង ប្ែលលៅកន ងលពលែំបូងៗ ក៏នឹង
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ល ើញលៅតរយ៉ាងលនោះរ ន រ៊ឺ ល ើញថារបូចាស់លទោះ ស់លៅ 
ោលល ើញរូបេោីលកើត្លឡើងរកជំនួស លៅរិនអាចល ើញលដ្ឋ 
បចា បបននកន ងរូបលទោះប្ែលលៅរិនោន់ផ្ទា ស់បដូរបាន លគ្ព្វោះល ើញបនត 
ោលរូបលែើរ ស់លៅលហើ  រិនបានល ើញរូប ងគ  រលត់្កន ងខណៈ
ប្ែលកំព ងលៅ ងគ   ឬល ើញរូបឈររលត់្លៅខណៈប្ែលកំព ង
ឈរ ោរល ើញលទោះលៅរិនោន់ជាបចា បបនន រ៊ឺ ល ើញរូប ងគ  រលត់្
លឡើ  ោលរូប ងគ  រលត់្លៅលហើ  រិនបានល ើញរូប ងគ  រលត់្
កន ងខណៈប្ែលកំព ង ងគ   ។ 
 លបើល ើញរូប ងគ   ឬរូបឈរ រលត់្គ្បលភទ្សនតតិ្ដ្ឋច់ ក៏នឹង
គ្តូ្វល ើញកន ងខណៈកំព ង ងគ   ឬកំព ងឈរលទោះឯង យ៉ាងលនោះ
លទ្ើបពិត្គ្បាកែ ។ 
 ោរល ើញយ៉ាងលនោះ ក៏នឹងែឹងលៅែល ់តី្ត្  ទរត្ ផងថា 
សរូបី តី្ត្ ឬ ទរត្ ក៏គ្តូ្វម្ចនសភាពយ៉ាងលនោះែូចគន  រិនម្ចន
សងស័ លឡើ  ។ 
 តរប្ែលលព្វលរកលហើ លនោះគ្តឹ្រប្ត្ជាោររួបរួរលសចកដី
សលងខបៗ កន ងអាររោណ៍ខណបែិបត្តិ ចំលព្វោះចំប្ណកប្ែលនឹងែឹង
បានកន ងលវោប្ែលកំព ងបែិបត្តិប៉ា លណាណ ោះ ោរល ើញយ៉ាងលនោះកន ងោរ
ចលគ្រើនវបិសសទ លៅថា សរោសនញាណ រ៊ឺ បញ្ញា ប្ែលបានចូលលៅ
ល ើញទររូបថារិនលទ្ៀង ប្ត្ោរល ើញលទោះលៅជា តី្ត្ លគ្ព្វោះថា 
ោល ស់លៅលហើ ឬរលត់្លៅលហើ លទ្ើបល ើញ រិនបានល ើញកន ង
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រវងប្ែលទររូបលទោះតំងលៅ ប្ត្ក៏លៅថា ល ើញក្គ្ត្លកខណ៍ែូចគន  
លគ្ព្វោះល ើញរិនលទ្ៀង ល ើញលកើត្រលត់្ែូចគន  ប្ត្លៅរិនប្រនបចា បបនន  
លគ្ព្វោះបញ្ញា លៅរិនោន់ចាស់ោា  ។ 
 សរោសនញាណលនោះ សលរង្កគ ោះចូលកន ងបរញិ្ញា ថាន ក់ខាងលែើរ 
លៅថា ញាត្បរញិ្ញា  រ៊ឺ ែឹងលដ្ឋ ោរពិចារណា លហើ ញាណលនោះ 
សលរង្កគ ោះចូលកន ង រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 
 

ញាណទី ៤ ឧទយរវយញាណ 
 ឧទ្ ពា ញាណលនោះ បានែល់ បញ្ញា ប្ែលចូលលៅល ើញ
ោរលកើត្លឡើងនឹងោររលត់្លៅរបស់ទរ និងរូបប្ែលបានកំណត់្លរើល
លទោះ តរន័ សតិ្បបដ្ឋា ន ម្ចនោយន បសសទ ជាលែើរ ប្ត្ោរ
ល ើញោរលកើត្រលត់្កន ងឧទ្ ពា ញាណលនោះ  ល ើញែូចគ្បលភទ្
សនតតិ្ដ្ឋច់ រិនប្រនល ើញែូចកន ងសរោសនញាណលទ្ ។ 
 កន ងព្វកយថា សនតតិ្ដ្ឋច់លទោះ សំលៅែល់ ោរជាប់ត្របស់
ទររូបប្ែលរលត់្លទោះ រិនោន់ម្ចនរូបេោីឬទរេោីលកើត្លឡើងរកឱ្យ
កំណត់្ជំនួស  ចំប្ណកសរោសនញាណលទោះ របូេោីទរេោីលកើត្លឡើង
លហើ  លទ្ើបល ើញរូបឬទរចាស់រលត់្ លដ្ឋ ចិត្តជារួ អាររោណ៍លៅ
រិនោន់រលត់្គ្ពរគន  ។ 
 ចំប្ណកកន ង ឧទ្ ពា ញាណលទោះ ចិត្តលកើត្លឡើងកន ង
អាររោណ៍ណា ចិត្តនិងអាររោណ៍លទោះក៏រលត់្លៅ លដ្ឋ លៅរិនោន់
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ម្ចនចិត្តនិងអាររោណ៍េោីលកើត្លឡើងរកជំនួស លហើ ចិត្តជារួ 
អាររោណ៍ក៏រលត់្គ្ពរគន  ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរល ើញក្គ្ត្លកខណ៍កន ងឧទ្ ពា ញាណលនោះ លទ្ើប
ជាោរល ើញយ៉ាងជាក់ចាស់ និងពិត្គ្បាកែជាងកន ងសរោសនញាណ 
និងលសចកដីែឹងកន ងញាណលនោះអាចនឹងោញ ន សស័ កិលលស ម្ចន
ទិ្ដ្ឋា ន សស័ ជាលែើរ ឬរហធរ៌ រ៊ឺត្ណាហ  ម្ចនោះ ទិ្ែាិ ឬវបិោា សធរ៌
ប្ែលគ្តំកន ងចិត្តសទត នឱ្យែកលឡើងរកបាន លោកលទ្ើបចាត់្ ក
ឧទ្ ពា ញាណលនោះ ជាញាណប្ត្រួ ប៉ា លណាណ ោះ ជាបរញិ្ញា រួ  
លឈាោ ោះថា តី្រណបរញិ្ញា  និងវបិសសទប្ែលពិត្លទោះក៏ចាត់្ជា ៩ ញាណ 
លដ្ឋ ោប់តំងពីឧទ្ ពា ញាណជាលែើរលៅ លគ្ព្វោះបែិបោញាណ-
ទ្សសនវសិ ទ្ធិលទោះ ក៏ោប់តំងពីឧទ្ ពា ញាណជាលែើរលៅ ែូលចាន ោះ 
ឧទ្ ពា ញាណលទោះ លទ្ើបម្ចនលៅកន ងវសិ ទ្ធិ ២ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១.ឧទ្ ពា ញាណ ប្ែលម្ចនវបិសសនូបកិលលស ១០ 
លកើត្ោ ជាម្ួយចាត់្លៅកន ង រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ លគ្ព្វោះ
វបិសសនូបកិលលសប្ែលនឹងចាត់្ជាកិលលសរបសវ់បិសសទបានលទោះ
គ្តូ្វលកើត្វបិសសទញាណ ប្ែលនឹងចាត់្ចូលកន ង បែិបោញាណ
ភ្ដល្ពិត្គ្បាកែជារ ន រិនែូលចាន ោះ រគគ ររគញាណក៏លកើត្លឡើងរិន
បានលគ្ព្វោះញាណលនោះ នឹងគ្តូ្វែឹងយ៉ាងគ្តឹ្រគ្តូ្វ និងពិត្គ្បាកែថា 
 ាីប្ែលរិនប្រនររគ និង ាីប្ែលជាររគពិត្គ្បាកែ លដ្ឋ ែឹង
ពិត្គ្បាកែ លទ្ើបលៅថា រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិបាន ររគប្ែល
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ពិត្គ្បាកែកន ងទី្លនោះ ក៏បានែល់ឧទ្ ពា ញាណលទោះឯង ចំប្ណក
ប្ែលរិនប្រនររគលទោះ ក៏បានែល់ វបិសសនូបកិលលស ១០ យ៉ាង 
ប្ែលបាន ធិបា រួចលហើ  ។ 
 វបិសសនូបកិលលសលកើត្លឡើងបាន លដ្ឋ  ំណាចរបស់សម្ចធិ
ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងជាងវបិសសទ កន ងលរឿងរបស់វបិសសនូបកិលលស
លនោះ ម្ចនលសចកដីលអិត្ស ខ រក្គ្កប្លង រប្រងលធាើឱ្យរន សសវប្ងាងលភាើត្
លភាើន នឹងលធាើឱ្យ ល់ខ សថា ខាួនបានចាក់ធា ោះធរ៌វលិសសលហើ  នឹង
ម្ចនោរ ល់គ្តូ្វ ឬរិនខ សបានក៏លស្សចប្ត្លោក នកម្ចនោរសិកា
ប្ែល ល់ពិត្ៗ ប៉ា លណាណ ោះ លដ្ឋ លហត្ លនោះោរលធាើែំលណើ រលៅោន់
លគលលៅ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា នលទោះ លទ្ើបគ្តូ្វម្ចនរគគ ររគញាណទ្សសន-
វសិ ទ្ធិ រ៊ឺ គ្តូ្វែឹងយ៉ាងបរសិ ទ្ធ រិនោ លដ្ឋ ោរ ល់ល ើញខ ស
ថា ធរ៌លនោះជាផាូវឬរិនប្រនផាូវយ៉ាងពិត្គ្បាកែ លហើ លទ្ើបលធាើ
ែំលណើ រលៅតរផាូវប្ែលគ្តូ្វបាន លបើរិនែូលចាន ោះលទ្ក៏គ្តូ្វ ល់ខ ស
ពិត្ៗ ប្ត្រា៉ាង ។ 
 

វិបសសនូបកិច្លសមិ្នមនែលម់្នុសស ៣ រួក គឺ 
 ១) រិនម្ចនែល់គ្ពោះ រ ិសាវក័ប្ែលបានលែើរកន ងផាូវប្ែល
គ្តូ្វលហើ  ។ 
 ២) រិនម្ចនែល់ នកបែិបត្តិខ សពីផាូវវបិសសទ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 357 - 

 ៣) រិនម្ចនែល់ នកប្ែលម្ចនោរពាយរទ្ន់លខា  លគ្ព្វោះ
ោរពាយរប្ែលខាា ំងោា ប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបនឹងជាវបិសសនូបកិលលស ។ 
 ោរចាត់្ធរ៌ោំងលនោះជាកិលលសរបស់វបិសសទ ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ថា 
ោលធរ៌ោំងលនោះលកើត្លឡើងលហើ  ក៏លធាើឱ្យអាររោណ៍របស់វបិសសទ
វទិសលៅ ឬលធាើឱ្យ ៊ឺត្ ូររិនលឡើងលៅែល់ធរ៌ជាទី្បំផ ត្របស់ទ្ កខ
បាន វបិសសនូបកិលលសលនោះ ជាទី្អាស្ស័ របស់ រហធរ៌ ៣ រ៊ឺ 
ត្ណាហ  ម្ចនោះ ទិ្ែាិ លកើត្លឡើងអាស្ស័ អាររោណ៍លនោះគ្បគ្ពឹត្តលៅបាន ។ 
 ែូលចាន ោះ ោលប្ចកវត្ថ របស់កិលលសលទោះ ក៏នឹងបានវត្ថ  ៣០ រ៊ឺ 
ត្ណាហ  ១០ ម្ចនោះ ១០ ទិ្ែាិ ១០ រួរជាកិលលស ៣០ ។ 
 វបិសសនូបកិលលសលនោះ នឹង ស់លៅបាន ោលគ្ពោះលយគវចរ
ែឹងចាស់លដ្ឋ រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ប្ែលែឹងពិត្គ្បាកែថា 
វបិសសនូបកិលលសលទោះរិនប្រនផាូវ និងែឹងពិត្គ្បាកែថា ផាូវគ្តឹ្រ
គ្តូ្វលទោះបានែល់ អាររោណ៍ប្ែលគ្បាកែកន ងឧទ្ ពា ញាណ រ៊ឺ 
ោរលកើត្លឡើងនិងោររលត់្លៅរបស់ទរនិងរូបលទោះឯង ោលែឹង
ពិត្គ្បាកែែូលចនោះលហើ  ក៏ពាយរលលើកចិត្តលឡើងោន់អាររោណ៍លទោះ 
លដ្ឋ ោរកំណត់្ែឹងទររូបលដ្ឋ សតិ្សរបជញ្ាៈ ឧទ្ ពា ញាណ 
លទ្ើបគ្បាកែលឡើងលទ្ៀត្ ឧទ្ ពា ញាណលពលលនោះម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង 
នឹងផ ត្ពីវបិសសនូបកិលលសោំង ១០ គ្បោរ ។ 
 ២. ឧទ្ ពា ញាណ ប្ែលបរសិ ទ្ធចាកវបិសសនូបកិលលសលទោះ 
ចាត់្ចូលកន ងបែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ លពលលនោះនឹងគ្បាកែ
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ក្គ្ត្លកខណ៍ជាក់ចាសល់អណាស់ លសចកដីពិត្ ឧទ្ ពា ញាណលនោះ 
ក៏រិនប្រនថាលៅបានអាររោណ៍រកពីណាលទ្ ក៏បានរកពីញាណ
ោំង ៣ ខាងលែើរលទោះឯង រ៊ឺ បានទររូបពីទររូបបរលិចេទ្ញាណ 
បានោរលកើត្លឡើងរបស់ទររូបពីបចា បររិគហញាណ និងបានោរ
រលត់្របស់ទររូបពីសរោសនញាណ ោលរកែលឧ់ទ្ ពា ញាណ 
ក៏ល ើញោំងលកើត្និងោំងរលត់្របស់ទររូប ។ 
 សរ បលសចកដីថា អាររោណ៍របស់ញាណោំង ៣ លនោះ រករួរ
គ្បាកែលៅគ្ត្ង់ឧទ្ ពា ញាណប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ែូលចាន ោះ លទ្ើបចាត់្ថា ឧទ្ ពា ញាណលនោះ ជាញាណសំខាន់
កន ងវបិសសទថាន ក់ខាងលែើររបសវ់បិសសទញាណ ៩ លគ្ព្វោះកន ង
ញាណត្ៗ លៅ អាររោណ៍របស់ញាណលទោះៗ ក៏លៅតរអាររោណ៍
របស់ឧទ្ ពា ញាណលទោះឯង ប្ត្ក្គ្ត្លកខណ៍ជាក់ចាស់លឡើង
តរលំដ្ឋប់ លគ្ព្វោះលហត្ ថា បានពិចារណាទររូបលគ្ចើនលឡើង 
ជាធរោតក៏នឹងល ើញលសចកដីពិត្របស់ទររូបលគ្ចើនលឡើង ោលបាន
ែឹងលគ្ចើនលឡើង កិលលសប្ែលលកើត្លឡើងពីោរ ល់ខ ស ក៏ ស់លៅ
លគ្ចើនលឡើងែូចគន  ។ 
 ោលកិលលសជាលគ្រឿងោោងំ ស់លៅលគ្ចើនប៉ា នណា លសចកដីែឹង
រ៊ឺ បញ្ញា ក៏លកើត្លគ្ចើនលឡើងប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ឧបម្ចែូចល ើងខាត់្កញ្ា ក់ប្ែលលអងធូលីលឡើងស្សអាប់ លបើ
ខាត់្ធូលី ស់លៅប៉ា នណា កញ្ា ក់ថាា លឡើងប៉ា នណា ស្សលម្ចលកន ង
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កញ្ា ក់ក៏ចាស់លឡើងប៉ា លណាណ ោះ យ៉ាងណា ោរម្ចនលសចកដីពាយរ 
 កសតិ្សរបជញ្ាៈកំណត់្ទររូបលទោះ ក៏ែូចោរខាត់្កញ្ា ក់លទោះឯង 
ភាពថាា របស់កញ្ា ក់ក៏លគ្បៀបែូចសម្ចធិចិត្ត ោរល ើញស្សលម្ចលកន ង
កញ្ា ក់តរលសចកដីពិត្លទោះ បានែល់ បញ្ញា  ោរល ើញលកខណៈ
តរលសចកដីពិត្របស់ស្សលម្ចលលទោះ ក៏បានែល់ ក្គ្ត្លកខណ៍ លនោះ
ជាករោដ្ឋា នរបស់វបិសសទ ម្ចន ៤០ គ្បោរ រ៊ឺ ម្ចន និចាលកខណៈ 
១០ គ្បោរ ម្ចនទ្ កខលកខណៈ ២៥ គ្បោរ ម្ចន នត្តលកខណៈ ៥ 
គ្បោរ រួរជា ៤០ គ្បោរ ។ 
 កន ង ៤០ គ្បោរលនោះ ោល ករកបញ្ាូ លជារួ ខនធ ៥ នឹងបាន
ក្គ្ត្លកខណ៍ែល់លៅ ២០០ លគ្ព្វោះ ក ៥ រ ណ ៤០ លទ្ើបជាចំនួន ២០០ ។ 
 

ច្ព្គឿង្បិទបាងំ្នព្ត្លកខណ៍ 
 ធរ៌ប្ែលជាលគ្រឿងបិទ្បំាងក្គ្ត្លកខណ៍ រ៊ឺ  និចាំ ទ្ កខំ  នតត  
លទោះ ម្ចនសប្រដងទ្ កែូលចនោះ រ៊ឺ  
 ១. ធរ៌ប្ែលបិទ្បំាង និចាំ បានែល់ សនតតិ្ រ៊ឺ ោរជាប់ត្គន
របស់ទររូបប្ែលលកើត្លឡើងជាប់ត្គន យ៉ាងលលឿងរហ័សលទោះឯង 
លទ្ើបលធាើឱ្យរិនល ើញោរលកើត្លឡើងនិងោររលត់្លៅរបស់ទរនិងរូប 
ោលរិនល ើញលសចកដីពិត្របស់ទរនិងរូប ែូលចនោះលហើ ក៏គ្តូ្វលកើត្
ោរសម្ចគ ល់ខ សលឡើងថា ទរ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិកកដី ឬរូបកដី 
ជារបស់លទ្ៀង រិនម្ចនោរលកើត្រលត់្ ោលម្ចនោរ ល់ែូលចនោះលហើ  
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ក៏គ្តូ្វ ល់ល ើញថា ទររូបលនោះជារបស់លអ ជាសារធរ៌ និងក៏គ្តូ្វ
 ល់ថាជាស ខនិងជាតួ្ខាួន លគ្ព្វោះោលលកើត្វបិោា សលឡើងកន ង
លកខណៈណារួ លហើ  លៅសល់ពីរយ៉ាងលទ្ៀត្ ក៏គ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តលៅ
ផងប្ែរ លគ្ព្វោះលហត្ ថា កន ងលកខណៈោំង ៣ លនោះ ម្ចនអាររោណ៍ប្ែល
នឹងគ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តលៅរួរគន  ោលវបិោា សលកើត្លឡើងកន ងអាររោណ៍ណា
ឬកន ងលកខណៈណា លកខណៈ ២ លទ្ៀត្លទោះ ក៏គ្តូ្វម្ចនរួរលៅកន ង
អាររោណ៍លទោះផងប្ែរ ។ 
 កន ងបញ្ញា ក៏ែូចគន  ោលចូលលៅល ើញោរពិត្របស់លកខណៈ
ណាលហើ  លកខណៈ ២ លទ្ៀត្ក៏បានលឈាោ ោះថា បានល ើញចាស់
ផងប្ែរ ែូលចាន ោះកន ងោរចលគ្រើនវបិសសទ លទ្ើបជាកិចាសំខាន់រា៉ាងប្ែល
នឹងគ្តូ្វទ្ម្ចា  សនតតិ្ឱ្យដ្ឋច់ រិនែូលចាន ោះលទ្ នឹងទ្ម្ចា  អាររោណ៍
របស់វបិោា សរិនបានលឡើ  ។ 
 កន ងោរប្ែលនឹងទ្ម្ចា  សនតតិ្លទោះ និងទ្ម្ចា  បានលដ្ឋ 
ោរសរាឹងរូប សរាឹងទរលទោះឯង រិនបានទ្ម្ចា  លដ្ឋ កិចាែក្ទ្ រ៊ឺ
គ្តូ្វលធាើោរកំណត់្លរើលទរ និងរូប ោលចិត្តនិងអាររោណ៍ណាលកើត្
លឡើង ក៏គ្តូ្វ កសតិ្លៅកំណត់្ែឹងកន ងអាររោណ៍លទោះ រហូត្ែល់
ល ើញោរលកើត្លឡើងជាប់ត្គន របសទ់រនិងរូបលទោះ បានលដ្ឋ ោរ
សរាឹងលទោះឯង និងគ្តូ្វសរាឹងអាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបនន លទ្ើបអាច
ទ្ម្ចា  សនតតិ្បាន និងគ្តូ្វសរាឹងលដ្ឋ សតិ្សរបជញ្ាៈ រ៊ឺ គ្តូ្វម្ចន
ោរែឹងខាួនជានិចាថា ឥឡូវលនោះកំព ងពិចារណារូប ាី ឬទរ ាី លែើរបីឱ្យ
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ល ើញលសចកដីលផសងគន របស់ទរនិងរូបប្ែលលកើត្លឡើង រិនប្រនប្ត្
រួ  ។ 
 លនោះជាកិចារួ ប្ែលលធាើឱ្យល ើញោរដ្ឋច់របស់សនតតិ្បាន
ង្ក  លគ្ព្វោះលបើលៅរិនគ្បាកែរូបទរជារបស់លផសងគន លទ្ ក៏នឹង
 ល់ថា រូបទរោំងលទោះប្ត្រួ  ឬប្ែលលកើត្លឡើងលផសង  ៗ ក៏រ៊ឺ 
ចិត្តប្ត្រួ ែួង ឬទរប្ត្រួ  និង ល់ថាប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលផសងៗ 
លទោះ ក៏លគ្ព្វោះអាោរលដ្ឋ ប្ឡក ោរ ល់ថាប្ត្រួ លនោះឯង ជាលហត្ 
ប្ែលនឹងឱ្យល ើញោរដ្ឋច់របស់សនតតិ្រិនបានលឡើ  ោលលៅរិន
ោន់គ្បាកែោរដ្ឋច់របស់សនតតិ្លហើ  ក៏លឈាោ ោះថា ចូលែល់
វបិសសទប្ែលពិត្រិនបានលឡើ  ។ 
 ោរសរាឹងលែើរបីឱ្យគ្បាកែោរដ្ឋច់របស់សនតតិ្លទោះ សគ្ម្ចប់
រូបលទោះជារបស់លគ្គត្គ្គត្ អាចគ្បាកែបានខាោះ លដ្ឋ ចិទត រ -
ញាណ ប្ត្សគ្ម្ចប់ ទរ រ៊ឺ ចិត្ត និងលចត្សិកលទោះ ជារបស់លំបាក 
ប្ែលនឹងចូលលៅគ្បចកសចាស់នូវភាពរិនលទ្ៀងរបស់ទរលទោះបាន 
លគ្ព្វោះថាទរជាោត្ ស្សាល  ៗ លទ្ើបម្ចនោរលកើត្រហ័សរលត់្រហស័
ណាស់ លបើលៅកន ងសម្ចធិលហើ ក៏រតឹ្ប្ត្ល ើញបានលំបាកលៅលទ្ៀត្ 
និងលបើ នកប្ែលម្ចនសតិ្បញ្ញា ទ្ន់លខា ផង រិនអាចនឹងល ើញ
បានលឡើ  ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ លោកលទ្ើបលព្វលទ្ កកន ងរហាសតិ្បបដ្ឋា ន
សគូ្ត្ថា ោរប្ែលនឹងចលគ្រើនលវទ្ទន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន 
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ចិតត ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន និងធម្ចោ ន បសសទសតិ្បបដ្ឋា នោំង ៣ លនោះ 
សររួរែល់ នកប្ែលម្ចនបញ្ញា ខាា ំងោា  លបើ នកប្ែលម្ចនបញ្ញា ទ្ន់
លខា  ក៏សររួរចលគ្រើនោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន លគ្ព្វោះរូបជា
របស់លគ្គត្គ្គត្ជាងទរ អាចគ្បាកែលសចកដីពិត្បានង្ក ជាង ។ 
 ២. ធរ៌ប្ែលបិទ្បាំងទ្ កខ បានែល់ ោរប្ែលរិនបានកំណត់្
ឥរយិបេ ទ្ កខលទ្ើបរិនគ្បាកែ ោរប្ែលលោកលព្វលទ្ កែូលចនោះ 
ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ថា ទ្ កខលវទ្ទោំង  លទោះបានលកើត្លឡើងលបៀត្
លបៀនគ្ត្ង់ឥរយិបេោំង  លគ្ចើនបំផ ត្ លបើល ើងខាោះោរពិចារណា
កន ងឥរយិបេលផសងៗ ោំងលទោះ ល ើងលទ្ើបរិនែឹងថាឥរយិបេ
ោងំ  លទោះគ្តូ្វលសចកដីទ្ កខគ្រប់សងាត់្ជានិចាគ្រប់ៗ ឥរយិបេ ។ 
 លគ្ព្វោះលហត្ លនោះ កន ងរហាសតិ្បបដ្ឋា នសូគ្ត្លទោះ លោកលទ្ើប
ឱ្យពិចារណាឥរយិបេោំង ៤ លែើរបីនឹងបានជាលហត្ ឱ្យល ើញរបស់
ពិត្ រ៊ឺ ទ្ កខ លគ្ព្វោះទ្ កខជា រ ិសចាធរ៌ កន ងោរប្ែលល ើងរិនល ើញ
លទោះ ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ថាឥរយិបេេោីលទោះបិទ្បំាង លដ្ឋ លហត្ ថា 
ឥរយិបេេោីលទោះលៅរិនោន់ម្ចនទ្ កខលវទ្ទ ោលលធាើោរកំណត់្ែឹង
ឥរយិបេលរឿ  ៗ រិន ូរក៏គ្បាកែទ្ កខលវទ្ទប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ 
អាស្ស័ ឥរយិបេចាស់លទោះគ្រប់ៗ ឥរយិបេ ោលកំណត់្ែឹង
លសចកដីទ្ កខកន ងឥរយិបេចាស់គ្រប់ឥរយិបេែូលចនោះលហើ  ឥរយិបេ
ក៏រិនអាចបិទ្បាំងលសចកដីពិត្ រ៊ឺ ទ្ កខកន ងឥរយិបេចាស់លទោះបាន ។ 
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 ប្ត្ោរល ើញទ្ កខរបស់ នកចលគ្រើនវបិសសទលទោះ រប្រងម្ចន
លគ្ចើនថាន ក់ កន ងថាន ក់ែំបូងនឹងបានជួបទ្ កខលវទ្ទរ ន ថាន ក់ទី្ ២ 
នឹងគ្តូ្វល ើញសង្កខ រទ្ កខ ថាន ក់ទី្ ៣ នឹងគ្តូ្វល ើញទ្ កខលកខណៈ ថាន ក់ទី្ 
៤ នឹងគ្តូ្វគ្បាកែទ្ កខសចាៈ ោរល ើញទ្ កខនឹងគ្តូ្វជាលំដ្ឋប់លៅែូលចនោះ ។ 
  ទ្ កខលវទ្ទ នឹងល ើញបានកន ងឥរយិបេចាស់ នឹងល ើញ
សង្កខ រទ្ កខបានកន ងឥរយិបេេោី នឹងល ើញទ្ កខលកខណៈបានកន ង
ោលលធាើោរកំណត់្ទររូបរហូត្សនតតិ្ដ្ឋច់ នឹងល ើញទ្ កខសចាៈ
បានកន ងសង្កខ រ លបោខ ញាណ ប្ែលចាស់ោា  និងម្ចនកម្ចា ំងលោរប្ែល
នឹង ន លោរឱ្យល ើញ រ ិសចាោំង ៤ បាន ។ 
  នកបែិបត្តិប្ែលម្ចនបញ្ញា រិនខាា ំងោា  គ្តូ្វល ើញទ្ កខតរលំ-
ដ្ឋប់លៅែូលចនោះ រហូត្ែល់ទី្បំផ ត្ក្នទ្ កខបាន ែូលចាន ោះ កន ងថាន ក់ែំបូង
ប្ែលនឹងបានល ើញទ្ កខលវទ្ទកន ងឥរយិបេចាសល់ទោះ រិនសូវលំ-
បាកលទ្ លគ្ព្វោះទ្ កខលវទ្ទលទោះជារបស់លគ្គត្គ្គត្ រប្រងគ្បាកែ
បានង្ក  ប្ត្ោរប្ែលនឹងល ើញសង្កខ រទ្ កខ កន ងឥរយិបេេោីលទោះ
ក៏ជារបស់លំបាក លគ្ព្វោះតរធរោតរបស់សត្ាោំង  លទោះ រប្រង
ម្ចនោរសម្ចគ ល់ខ សថា ឥរយិបេេោីលទោះជាស ខ លដ្ឋ លហត្ 
ឥរយិបេេោីលទោះ ជាបចា័ ឱ្យលកើត្ស ខលវទ្ទ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ ោរប្ែលនឹងល ើញទ្ កខកន ងឥរយិបេេោីលទោះ 
លទ្ើបជារបស់លំបាកគ្តូ្វម្ចនលយនិលសារនសិោរកន ងលហត្ ផល 
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ប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វពិត្  ៗ រិនែូលចាន ោះលទ្នឹងល ើញទ្ កខកន ងឥរយិបេេោីរិន
បានលឡើ  ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ត្ណាហ  រ៊ឺ  ភិជា បានែល់ លសចកដីលគ្ត្ក រប្ែលជា
តួ្សរ ទ្ លទោះ រប្រងអាស្ស័ លៅកន ងឥរយិបេេោី សគ្ម្ចប់ឥរយិបេ
ចាសល់ទោះជាទី្អាស្ស័ របស់លោរនសស រ៊ឺ ោររិនចូលចិត្តប្ែល
ជាលោសកិលលស ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ លបើ នកបែិបត្តិវបិសសទផង ោរកំណត់្
ឥរយិបេបពាលទោះ លបើរិនោន់ល ើញសង្កខ រទ្ កខកន ងឥរយិបេេោីលហើ  
ក៏លៅបលណដ ញត្ណាហ លចញពីឥរយិបេរិនបាន លគ្ព្វោះត្ណាហ លទោះជា
សគ្តូ្វជារួ លសចកដីទ្ កខ ជារិត្តជារួ លសចកដីស ខ ែូលចាន ោះ ោរប្ែល
នឹងបលណដ ញឬែ ត្កិលលស រ៊ឺ ត្ណាហ ឱ្យ ស់លៅបានលទោះក៏ម្ចនផាូវ
ប្ត្រួ ប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ លសចកដីទ្ កខ លគ្ៅពីលនោះរិនម្ចនផាូវណាលឡើ 
ប្ែលនឹងកំចាត់្បង់បាន លដ្ឋ លហត្ លនោះ លោកលទ្ើបចាត់្លសចកដីទ្ កខ 
ជាបរលិញ្ា យកិចា រ៊ឺ ជាកិចាប្ែលរួរគ្តូ្វកំណត់្ែឹង សគ្ម្ចប់ នក
បែិបត្តិប្ែលគ្បាថាន នឹងរួចផ ត្ចាកទ្ កខពីសងារវែដ ។ 
 កន ងោរប្ែលគ្តូ្វឱ្យកំណត់្ទ្ កខលទោះ ក៏លែើរបីនឹងលោះសរ ទ្  
លទោះឯង លដ្ឋ លហត្ ផលែូចលព្វលលនោះ លទ្ើបោត់្កដីកន ងកិចាបែិបត្តិ
បានពិត្គ្បាកែថា លបើកិចាបែិបត្តិលដ្ឋ វធីិណាកដី លបើរិនជាលហត្ ឱ្យ
ល ើញទ្ កខែូចលព្វលរកលនោះលទ្ កិចាបែិបត្តិលទោះរិនប្រនកិចាបែិបត្តិ
ប្ែលនឹងទលំចញចាកសងារវែដបានលឡើ  លគ្ព្វោះកិចាបែិបត្តិប្ែល
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នឹងលធាើឱ្យរួចផ ត្ចាកទ្ កខកន ងសងារវែដបានលទោះ គ្តូ្វជាផាូវឱ្យលកើត្
និពាិោញាណ រ៊ឺ លសចកដីលនឿ ណា កន ងទ្ កខ លបើកំចាត់្បង់ត្ណាហ
លចញរិនបាន និពាិោញាណក៏លកើត្រិនបាន លបើនិពាិោញាណលកើត្
រិនបានលហើ  វោិរៈ និងវសិ ទ្ធិក៏លកើត្រិនបានែូចគន  ែូលចាន ោះ នឹងរួច
ផ ត្ចាកទ្ កខរក ំពីណា ។ 
 លដ្ឋ លហត្ ផលែូចបាន ធិបា រកលនោះ  នកបែិបត្តិប្ែល
កំណត់្ឥរយិបេលទ្ើបគ្តូ្វម្ចនឧបា  ប្ែលនឹងឱ្យល ើញទ្ កខកន ង
ឥរយិបេេោីឱ្យបាន កន ងលរឿងបែិបត្តិប្ែលនឹងឱ្យល ើញទ្ កខកន ង
ឥរយិបេេោីលទោះ ក៏រិនប្រនែក្ទ្ឆ្ងៃ  លឡើ  គ្តូ្វកំណត់្ឥរយិបេ
លទោះឯង ប្ត្ នកបែិបត្តិគ្តូ្វម្ចនលហត្ ផលកន ងោរផ្ទា ស់ឥរយិបេ 
រិនប្រនផ្ទា សត់រលសចកដីលពញចិត្តរបស់ខាួន លដ្ឋ នឹកចង់ផ្ទា ស់ក៏
ផ្ទា សល់ៅែូលចនោះរិនបានលឡើ  លវោនឹងផ្ទា ស់ឥរយិបេគ្រប់គ្គ 
គ្តូ្វពិចារណាឱ្យែឹងលហត្ ផល កន ងោរផ្ទា ស់ឥរយិបេលទោះថា 
គ្តូ្វផ្ទា ស់ឥរយិបេលគ្ព្វោះលហត្  ាី និងផ្ទា ស់លែើរបីគ្បលយជន៍ ាី 
លបើរិនផ្ទា សប់ានលទ្ លបើរិនផ្ទា ស់លហើ នឹងជាយ៉ាងណា ។ 
 លគ្ព្វោះតរធរោតោរផ្ទា សឥ់រយិបេ ោា ប់ម្ចនោរ ល់ខ សថា 
លគ្ព្វោះចង់ផ្ទា ស់លទ្ើបផ្ទា ស់ លបើ នកបែិបត្តិពាយររកលហត្ ផលរបស់
លសចកដីពិត្រកឱ្យបញ្ញា ែូលចនោះ ោលបញ្ញា បានទ្ទួ្លលហត្ ផល
រកឱ្យពិចារណា ែូលចាន ោះលរឿ ៗ ឬលគ្ចើនៗ លឡើង លហើ បញ្ញា លទោះក៏
បានែឹងលសចកដីពិត្តរលហត្ ផលប្ែលពិត្គ្បាកែ របស់សភាវធរ៌ រ៊ឺ 
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ឥរយិបេោងំលទោះថា ោរប្ែលគ្តូ្វផ្ទា ស់ឥរយិបេលទោះ ក៏លគ្ព្វោះថា 
ម្ចនលសចកដីទ្ កខលបៀត្លបៀនលៅកន ងឥរយិបេចាស់លទោះ លទ្ើបគ្តូ្វផ្ទា ស់
ឥរយិបេេោី លបើរិនផ្ទា ស់ទ្ កខក៏លបៀត្លបៀន ត់្ធន់រិនបាន សូរបីរិន
ចង់ផ្ទា ស់ក៏គ្តូ្វផ្ទា ស់ែូលចនោះ ក៏នឹងបានែឹងលសចកដីពិត្ថា ោរប្ែល
គ្តូ្វផ្ទា ស់ឥរយិបេលទោះ រិនប្រនលគ្ព្វោះល ើងចង់ផ្ទា ស់លទ្ សូរបីរិន
ចង់ផ្ទា ស់ក៏គ្តូ្វផ្ទា ស់ លគ្ព្វោះលបើរិនផ្ទា ស់ក៏គ្ោំរិនបាន ។ 
 ោលបញ្ញា បានែឹងលសចកដីពិត្ថា លគ្ព្វោះទ្ កខលបៀត្លបៀនឱ្យ
ផ្ទា ស់ឥរយិបេ ែូលចាន ោះលហើ ក៏នឹងបានែឹងលសចកដីពិត្ត្លៅលទ្ៀត្ថា 
ោរផ្ទា ស់ឥរយិបេលទោះជាោរបំបាត់្ទ្ កខលវទ្ទប្ែលលបៀត្លបៀនកន ង
ឥរយិបេចាស់លទោះ ោលែឹងែូលចនោះលហើ  ក៏នឹងម្ចនោរែឹងេោី
លឡើងរកលទ្ៀត្ថា កន ងឥរយិបេេោីលទោះក៏រិនប្រនរបស់លអ គ្បគ្ពឹត្តលៅ
លែើរបីទ្ កខែូចគន  ោលលសចកដីែឹងម្ចនកន ងឥរយិបេេោីែូលចនោះ ត្ណាហ  
លសចកដីលគ្ត្ក រប្ែលគ្តូ្វោរឥរយិបេេោីលទោះក៏នឹងវទិសលៅលចញពី
ឥរយិបេេោីភាា រ  ភិជា រ៊ឺ លសចកដីលគ្ត្ក រកន ងឥរយិបេលទោះក៏លកើត្
លឡើងរិនបាន ។ 
 ោលលសចកដីលគ្ត្ក ររិនលកើត្លឡើងកន ងឥរយិបេេោីលហើ  ោរ
រិនលពញចិត្តកន ងឥរយិបេចាស់ក៏នឹងរិនលកើត្លឡើងែូចគន  ោំងលនោះ
លគ្ព្វោះបញ្ញា ប្ែលចូលលៅែឹងលសចកដីពិត្ថា ធរ៌គ្រប់យ៉ាងរិនបាន
លៅកន ង ំណាចរបស់ នកណា រិនម្ចន នកណាប្ែលអាចបង្កគ ប់រិន
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ឱ្យែូលចាន ោះបានលឡើ  លគ្ព្វោះធរ៌ោំង  ជា នតត  រិនប្រនតួ្ខាួន 
រិនម្ចនសត្ា ប រគលប្ែលរួរលៅលគ្ោធនឹង នកណា ។  
 គ្បោររួ លទ្ៀត្ ោលបានែឹងលសចកដីពិត្ែូលចនោះលហើ  ញាណ
សលងារក៏នឹងលកើត្លឡើង ោលញាណសលងារលកើត្លឡើង កន ងោលចូល
លៅល ើញលសចកដីពិត្របសទ់ររូបែូលចនោះលហើ  ក៏នឹងជាបចា័ ឱ្យរម្ចៃ ប់
លោសៈលទោះផង លដ្ឋ លហត្ លនោះ លោសៈលទ្ើបរិនលកើត្លឡើងកន ង
ឥរយិបេចាស់ ។ 
 ោលលសចកដីលគ្ត្ក រកន ងឥរយិបេេោី និងលសចកដីរិនលគ្ត្ក រកន ង
ឥរយិបេចាស់លកើត្លឡើងរិនបាន ឬរិនម្ចនលហើ  សតិ្ប្ែលកំណត់្
ឥរយិបេលទោះ លទ្ើបបានលឈាោ ោះថា ចូលែល់សតិ្បបដ្ឋា ន លគ្ព្វោះ
សតិ្បបដ្ឋា នលទោះ ជា នកទំលចញនូវ ភិជា និងលោរនសស លសចកដី
ពាយរលទោះក៏បានលឈាោ ោះថា អាតបី រ៊ឺ សម្ចោ វយលម្ច ។ 
 ៣. ធរ៌ប្ែលបិទ្បំាង នតត  បានែល់  នសញ្ញា  រ៊ឺ ោរ
សម្ចគ ល់ថា ជាែ ំ លសចកដីថា ោរលៅរួរគន របស់សភាវធរ៌លទោះឯង 
លទ្ើបលធាើឱ្យល ើងម្ចនោរសម្ចគ ល់ថា ទររូបលនោះ ជារបស់មំ្ចោំ ម្ចន
សារៈ ោលម្ចនលសចកដីសម្ចគ ល់កន ងសារៈលកើត្លឡើង ោរសម្ចគ ល់
ថាលទ្ៀង ជាស ខ ជាតួ្ខាួន ឬម្ចនខាួនក៏លកើត្លឡើង ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរចលគ្រើនវបិសសទ លទ្ើបម្ចនឧបា ប្ែលនឹងកំណត់្ 
ទររូប ឱ្យប្បកលចញពីគន  លដ្ឋ ោរកំណត់្ែឹងលកខណៈោរង្ករ 
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និងលហត្ បចា័ របសទ់ររូបលទោះ  ៗ ឱ្យលចញជាចំប្ណកលផសងគន  
ក ំឱ្យ ល់គ្ចឡំគន  ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ លទ្ើបប្ចកសភាវធរ៌លចញជាចំប្ណក  ៗតរន័ 
របស់វបិសសទភូរិោំង ៦ លទោះ ម្ចនខនធជាលែើរ លែើរបីង្ក ស្សួល
កន ងោរពិចារណាប្ចកលចញពី នសញ្ញា  ោលបញ្ញា បានពិចារណា
ែឹងលសចកដីពិត្របស់សភាវធរ៌តរភូរិលទោះៗ លហើ  ក៏ជាោរប្ែល
 នសញ្ញា បានបំប្បកលចញលហើ  ោល នកបែិបត្តិបានលធាើោរ
ពិចារណាទររូប រហតូ្ទ្ម្ចា   នសញ្ញា បានលហើ  ក៏បានលឈាោ ោះថា 
បញ្ញា លទោះ បានចូលែល់ ទររូបបរលិចេទ្ញាណលហើ  ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ ោរប្ែលបែិបត្តិ លែើរបីនឹងទ្ម្ចា   នសញ្ញា លទោះ 
ក៏រិនប្រនវធីិែក្ទ្លគ្ៅពីោរកំណត់្ទររូបលទោះលទ្ លគ្ព្វោះោរប្ែលនឹង
ទ្ម្ចា   នសញ្ញា បានលទោះ ក៏បានរកពីោរកំណត់្ទររូបប្ែល
គ្តឹ្រគ្តូ្វលទោះឯង សូរបីោរទ្ម្ចា  សនតតិ្ប្ែលបិទ្បាំង និចាំ និង
ឥរយិបេប្ែលបិទ្បាំងទ្ កខក៏ែូចគន  កិចាោំងលនោះជាទទី្របស់ទររូប-
បរលិចេទ្ញាណ រ៊ឺ បញ្ញា ប្ែលល ើញទររូប ប្ចកលចញជាចំប្ណកៗ 
រិនបានោ គន  លគ្ព្វោះ នសញ្ញា  រ៊ឺ ភាពជាែ ំលទោះនឹងបំប្បក
លចញលៅបាន  ំណាចបញ្ញា ប្ែលកំណត់្ប្ចកទររូប និងសនតតិ្
ដ្ឋច់ច ោះបាន ក៏លគ្ព្វោះអាស្ស័ ោរកំណត់្ប្ចកទររូប ឥរយិបេប្ែល
បិទ្បាំងទ្ កខលទោះ នឹងគ្តូ្វទ្ម្ចា  ោរបិទ្បាំងបាន ក៏លគ្ព្វោះលហត្ លធាើ
ោរកំណត់្ប្ចកទររូបកន ងឥរយិបេលចញជាចំប្ណក ៗ លទោះឯង ។ 
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 ែូលចាន ោះ ោរកំណត់្ែឹងទររូប លទ្ើបជារបស់សំខាន់កន ងោរ
ចលគ្រើនវបិសសទ លដ្ឋ លហត្ លនោះលទ្ើបចាត់្ទររូបបរលិចេទ្ញាណជា
ញាណខាងលែើរ និងជាទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ លគ្ព្វោះលហត្ ថា វបិសសទញាណ
ោំង  នឹងលកើត្លឡើងបាន ក៏គ្តូ្វអាស្ស័ ទររូបបរលិចេទ្ញាណ 
លបើទររូបបរលិចេទ្ញាណលនោះលៅរិនោន់លកើត្លហើ  វបិសសទ
ញាណត្ៗ លៅលទោះ ក៏រិនម្ចនសងឃរឹនឹងលកើត្លឡើងបានលឡើ  
លហើ ទររូបបរលិចេទ្ញាណលនោះ ក៏នឹងគ្តូ្វបានរកពីគ្ពោះ ភិធរោបិែក 
ឬនិងថាទររូបបរលិចេទ្ញាណលនោះ ជា នកសាងគ្ពោះ ភិធរោបិែកក៏
បាន លគ្ព្វោះគ្ពោះ ភិធរោបិែកលទោះជាអាររោណ៍របស់បញ្ញា  ឬនឹងចាត់្
ថាទររូបបរលិចេទ្ញាណលទោះ ជាភូរិបរ ិត្តិក៏បាន លហើ វបិសសទ-
ញាណត្ៗ លឡើងលៅលទោះ ក៏ជាភូរិរបស់បរ ិត្តិ និងបែិលវធជា
លំដ្ឋប់ត្លៅ ។ 
 លែើរបីនឹងឱ្យលសចកដីរបស់ញាណលទោះជាលំដ្ឋប់ជាប់ត្គន  
លទ្ើបសូរលលើក ក ោរបែិបត្តិតំងពីទររូបបរលិចេទ្ញាណរកលព្វល
រដងលទ្ៀត្ថា ោល នកចលគ្រើនវបិសសទ បានលធាើោរកំណត់្ទរ
និងរូប រហូត្ចូលែល់ទររូបបរលិចេទ្ញាណលហើ  ត្ពីលទោះក៏
ល ើញោរលកើត្លឡើងរបស់ទររូបកន ងបចា បររិគហញាណ លហើ ក៏
ល ើញោររលត់្របស់ទររូបកន ងសរោសនញាណ លហើ រកល ើញ
ោំងលកើត្នឹងរលត់្កន ងឧទ្ ពា ញាណ លទ្ើបថាជាអាររោណ៍របស់
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ឧទ្ ពា ញាណលទោះ ជាោររួបរួរអាររោណ៍របស់ញាណោំង ៣ 
កន ងខាងលែើរ រករួរគន លៅកន ងឧទ្ ពា ញាណលទោះឯង ។ 
 ែូលចាន ោះ ោលគ្ពោះលយគវចរបែិបត្តិចូលែល់អាររោណ៍របស់
ញាណលនោះលហើ  រ៊ឺ ថាលគ្រឿងបិទ្បាំងក្គ្ត្លកខណ៍ោំង ៣ លទោះ គ្តូ្វ
បានទ្ម្ចា   ស់លហើ  រ៊ឺ  នសញ្ញា ប្ែលបិទ្បាំង នតត  ក៏គ្តូ្វទ្ម្ចា  
លហើ  ឥរយិបេប្ែលបិទ្បំាងទ្ កខក៏ែកលចញពីោរបិទ្បំាងលហើ  
នឹងសនតតិ្ប្ែលបិទ្បំាង និចាំ ក៏គ្តូ្វបានទ្ម្ចា  ឱ្យដ្ឋច់លហើ  ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរល ើញក្គ្ត្លកខណ៍កន ងឧទ្ ពា ញាណលទោះ នឹង
ល ើញកន ងលកខណៈណារួ កដី ក៏លឈាោ ោះថា បានល ើញោំង ៣ 
លកខណៈ លគ្ព្វោះលកខណៈោំង ៣ លទោះ រួរលៅកន ងឧទ្ ពា ញាណ
ោំង ស់លហើ  ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ ឧទ្ ពា ញាណ រ៊ឺ ញាណប្ែលល ើញ
ទររូបោំងលកើត្និងរលត់្លទោះ លទ្ើបជាញាណសំខាន់របស់បែិបោ-
ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ប្ែលជាផាវូបែិបត្តិឱ្យែល់វសិ ទ្ធិធរ៌ ប្ែលម្ចនផាូវ
ប្ត្រួ ប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលគ្តូ្វគន ជារួ គ្ពោះបាលីប្ែលលព្វលទ្ កកន ង
តិ្លកខណគថាលទោះថា  
 សលពា សង្កខ ោ  និចាា តិ្            ោ បញ្ញា   បសសតិ្ 
  េ និពាិនោតិ្ ទ្ លកខ                   ឯស រលគគ  វសិ ទ្ធិយ ។ 
 សលពា សង្កខ ោ ទ្ ោខ តិ្               ោ បញ្ញា   បសសតិ្ 
  េ និពាិនោតិ្ ទ្ លកខ                   ឯស រលគគ  វសិ ទ្ធិយ ។ 
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 សលពា ធម្ចោ   នតត តិ្                ោ បញ្ញា   បសសតិ្ 
  េ និពាិនោតិ្ ទ្ លកខ                   ឯស រលគគ  វសិ ទ្ធិយ ។ 
 ោលណា ប រគល ល់ល ើញលដ្ឋ គ្បាជ្ាថា សង្កខ រោំងពួង
រិនលទ្ៀង ែូលចនោះ ោលលណាោះ រប្រងលនឿ ណា  កន ងលសចកដីទ្ កខ 
លនោះជាផាូវក្នលសចកដីបរសិ ទ្ធ ។ 

ោលណា ប រគល ល់ល ើញលដ្ឋ គ្បាជ្ាថា សង្កខ រោំងពួង 
ទំរកនូវលសចកដីទ្ កខែូលចនោះ ោលលណាោះ រប្រងលនឿ ណា  
កន ងលសចកដីទ្ កខ លនោះជាផាូវក្នលសចកដីបរសិ ទ្ធ ។ ោលណា 
ប រគល ល់ល ើញលដ្ឋ គ្បាជ្ាថា សង្កខ រោំងពួង រិនប្រនជារបស់
ខាួនែូលចនោះ ោលលណាោះ រប្រងលនឿ ណា  កន ងលសចកដីទ្ កខ លនោះជា
ផាូវក្នលសចកដីបរសិ ទ្ធ ។ (បិែក ៥២ ទំ្ព័រ ៧៩) 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ លែើរបីសលរង្កគ ោះឱ្យវបិសសទញាណលនោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅ
ជាប់ត្គន ជារួ សតិ្បបដ្ឋា នលទោះ លទ្ើបសូរលលើក កគ្ពោះបាលីកន ង
រហាសតិ្បបដ្ឋា នសូគ្ត្លទោះរកពនយល់កន ងទី្លនោះលទ្ៀត្ លែើរបីប្កត្គ្រង់
ធរ៌ឱ្យចូលគន  ែូចបាលកីន ងសតិ្បបដ្ឋា នលទោះថា សរ ទ្ ធម្ចោ ន បសស ី
វ រ៊ឺ ល ើញោរលកើត្របសទ់រនិងរូប លនោះបានែល់ បចា បររិគហ-
ញាណ, វ ធម្ចោ ន បសសី វ រ៊ឺ ល ើញោររលត់្លៅរបស់ទរនិងរូប 
លនោះបានែល់ សរោសនញាណ, សរ ទ្ វ ធម្ចោ ន បសស ី វ រ៊ឺ 
ល ើញោំងោរលកើត្លឡើង និងោររលត់្លៅរបសទ់រនិងរូប លនោះបាន
ែល់ ឧទ្ ពា ញាណ ប្ែលជាតួ្តី្រណបរញិ្ញា  ។ 
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 លហើ ត្លៅលទោះក៏នឹងលោះលសចកដីគ្បោន់ម្ចំលដ្ឋ ត្ណាហ  និង
ទិ្ែាិ តរគ្ពោះបាលីកន ងរហាសតិ្បបដ្ឋា នលព្វលថា  និសសិលត ច 
វហិរតិ្ ន ច កិញ្ា ិ លោលក ឧបាទិ្ តិ្ ភិកខ ម្ចនចិត្តរិនអាស្ស័  
(លដ្ឋ ត្ណាហ និងទិ្ែាិ) លនោះបានែល់ បហានបរញិ្ញា  បានែល់ ញាណ
ប្ែលត្ពីឧទ្ ពា ញាណលឡើងលៅរហូត្ែល់ររគញាណ ។ 
 

ញាណទី ៥ ភង្ខគ នុបសសនាញាណ 
 ភង្កគ ន បសសទញាណលនោះ ជាញាណប្ែលល ើញោររលត់្
របស់ទររូប ោរប្ែលបានអាររោណ៍យ៉ាងលនោះ ក៏ជាលហត្ ជាប់រក
ពីអាររោណ៍របស់ឧទ្ ពា ញាណលទោះឯង ប្ែល នកបែិបត្តិចូលលៅ
ល ើញោររលត់្លៅរបស់ទររូប លដ្ឋ  ំណាចសនតតិ្ដ្ឋច់លៅកន ង
ឧទ្ ពា ញាណលទោះ ជាធរ៌ប្ែលរួរត្ក់សា ត្ខាា ំង លគ្ព្វោះល ើញោរ
រលត់្ោំងខាងកន ងនិងខាងលគ្ៅ ែូចកន ងរហាសតិ្បបដ្ឋា ន លព្វលថា  
 ឥតិ្  ជឈត្តំ វ ោល  ោយន បសសី វហិរតិ្  
 ភិកខ រប្រងពិចារណាល ើញនូវោ កន ងោ ជាខាងកន ង 
(ោ របស់ខាួន) ជាគ្បគ្កតី្ គ្រប់ឥរយិបេោំង ៤ យ៉ាងលនោះផង  
 ពហិោធ  វ ោល  ោយន បសសី វហិរតិ្  
 ពិចារណាល ើញនូវោ កន ងោ ខាងលគ្ៅ (ោ របស់
ប រគលែក្ទ្) ជាគ្បគ្កតី្ គ្រប់ឥរយិបេោំង ៤ យ៉ាងលនោះផង 
  ជឈត្តពហិោធ  វ ោល  ោយន បសសី វហិរតិ្  
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 ពិចារណាល ើញនូវោ កន ងោ ខាងកន ងនិងោ ខាងលគ្ៅ
(ោ របស់ខាួននិងោ របស់ប រគលែក្ទ្) ជាគ្បគ្កតី្ គ្រប់ឥរយិបេ
ោំង ៤ ផង ។ 
  នកចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នលទោះ ោលវបិសសទលកើត្លឡើងលហើ  
រប្រងល ើញែូលចនោះ លសចកដីកន ងគ្ពោះបាលីលនោះ ម្ចន ៣ ប្ផនក រ៊ឺ  
 ល ើញខាងកន ងរួ ប្ផនក សំលៅែល់ ចិត្ត 
 ល ើញខាងលគ្ៅរួ ប្ផនក សំលៅែល់ អាររោណ៍ 
 ល ើញោំងខាងកន ង និងខាងលគ្ៅរួ ប្ផនកលទ្ៀត្ សំលៅែល ់
ោងំចិត្តនិងអាររោណ៍ ប្ែលបានែល់ ឧទ្ ពា ញាណ ។ 
 ែូលចាន ោះ ោររលត់្របស់ឧទ្ ពា ញាណ លទ្ើបជាោររលត់្ 
ប្ែលរួរត្ក់សា ត្ែល់ នកប្ែលលធាើោរពិចារណាល ើញលទោះ លគ្ព្វោះ
លហត្ ថា លោកខាងលគ្ៅប្ែលជាអាររោណ៍លទោះក៏រលត់្លៅ និងចិត្ត
ប្ែលែឹងអាររោណ៍លទោះក៏រលត់្លៅផងប្ែរ គ្ពរៗ គន  ែូលចនោះ លទ្ើប
ោប់ថា ជាោររលត់្ប្ែលរិនោា ប់ល ើញលឡើ តងំពីលកើត្រក លគ្ព្វោះ
 ំណាចរបស់លម្ចហៈប្ែលលៅរិនោន់លោះបង់លទោះគ្របសងាត់្ លទ្ើប
លធាើឱ្យរិនែឹងកន ងវត្ថ ប្ែលរួរែឹង ោលលម្ចហៈគ្តូ្វលោះបង់លដ្ឋ ោរ
ពាយរ និងសតិ្សរបជញ្ាៈែូលចាន ោះលហើ  លទ្ើបបានចូលលៅ
ល ើញធរ៌ប្ែលរួរល ើញ និងរិនោា ប់បានល ើញ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ ផលែូចប្ែលបាន ធិបា រកលទោះឯង លទ្ើបលធាើ
ឱ្យ នកពិចារណាលទោះប្បររករនសិោរកន ងោររលត់្របស់ទររូប
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ប្ែលល ើញកន ងឧទ្ ពា ញាណលទោះ លដ្ឋ រិនបានរនសិោរ
កន ងោរលកើត្ ប្ែលជាែូលចនោះ ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ថា ោរលកើត្របស់ទររូបលទោះ 
រិនជាទី្រួរត្ក់សា ត្ ែូចោររលត់្លឡើ  លគ្ព្វោះោរលកើត្លទោះ 
រិនប្រនគ្តឹ្រប្ត្រិនលធាើឱ្យរួរត្ក់សា ត្ប៉ា លណាណ ោះលទ្ ប្េរោំងលធាើឱ្យជាទី្
អាស្ស័ របស់កិលលសោំងពួង ម្ចនត្ណាហ ជាលែើរលទ្ៀត្ផង ។ 
 ចំប្ណកោររលត់្លទោះ ក៏រិនប្រនលកើត្លឡើងគ្តឹ្រប្ត្លធាើឱ្យ
រួរត្ក់សា ត្ែល់ នកប្ែលពិចារណា និងចូលលៅល ើញប៉ា លណាណ ោះលទ្ លៅ
ម្ចន ំណាចប្ែលលោះបង់ ឬោញកិលលសប្ែលលែកគ្តំលៅកន ង
ចិត្តសទត ន លែើរបីោងជគ្រោះឱ្យចូលែល់ធរ៌ប្ែលបរសិ ទ្ធលទ្ៀត្ផង 
លគ្ព្វោះលសចកដីរលត់្យ៉ាងលនោះ នឹងល ើញបានលដ្ឋ បញ្ញា ប៉ា លណាណ ោះ 
រិនប្រនជាវស័ិ របស់ នកគោ នបញ្ញា ចូលលៅល ើញលឡើ  ។ 
 លដ្ឋ លហត្ ផលែូចលព្វលលនោះ លទ្ើបលធាើឱ្យ នកបែិបត្តិប្បរលៅ
រនសោិរកន ងោររលត់្របសទ់ររូបប្ែលខាួនបានល ើញកន ងឧទ្ ពា -
ញាណលទោះ រិនរនសិោរកន ងោរលកើត្ ោលលៅរនសិោរកន ងោរ
រលត់្ ក៏រប្រងល ើញែល់ោររលត់្លគ្ចើនលឡើង ចិត្តក៏លៅលផ្ទដ ត្លៅគ្ត្ង់
ោររលត់្លទោះ គ្បលយជន៍កន ងោរប្ែលល ើញោររលត់្ ោរវទិស 
ោរគ្បល័  លដ្ឋ ោរល ើញ និងលដ្ឋ ោរែឹងែូលចាន ោះលទោះឯង 
ក៏លផដើរទ្ម្ចា  វបិោា សធរ៌ ម្ចននិចាវបិោា សជាលែើរ ម្ចនញាណ
តរល ើញលដ្ឋ ភាពរិនលទ្ៀងជាលែើរ រប្រងលោះោរគ្បោន់ម្ច ំ
រប្រងគ្បាសចាកត្លគ្រកប្ែលអាស្ស័ ោរលកើត្លឡើងរបស់សង្កខ រ
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ោំង   និងរប្រងគ្របសងាត់្លសចកដីលគ្ត្ក រកន ងោរលកើត្របស់
សង្កខ រោំង   និងរប្រងរិនញាប់ញរ័លៅកន ងរិចាេ ទិ្ែាិលផសងៗ 
ម្ចនសសសត្ទិ្ែាិ ជាលែើរ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ លោកលទ្ើបចាត់្ភង្កគ ន បសសទញាណលនោះ 
ចូលកន ងបហានបរញិ្ញា  ោប់ពីភង្កគ ន បសសទញាណជាលែើរលៅ រហូត្
ែល់ររគញាណ ប្ត្អាររោណ៍របស់ញាណលនោះក៏ជាប់រកពី ឧទ្ ពា-
 ញាណលទោះឯង ។ 
 ភង្កគ ន បសសទញាណលនោះ ជាកម្ចា ំងសំខាន់រួ កន ងខាងលែើរ 
របស់បហានបរញិ្ញា  កន ងោរប្ែលលោះបង់កិលលសលចញពីចិត្តសទដ ន 
ប្ែលលែកគ្តំរកកន ងសងារវែដ រហូត្រិនអាចរកខាងលែើរ និងទី្បំផ ត្
បាន ែូលចាន ោះ លោកលទ្ើបសប្រដងអានិសងសរបស់ភង្កគ ន បសសទញាណ
លនោះទ្ កែល់ ៨ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១. លោះលសចកដីគ្បាថាន កន ងភព (រ៊ឺខនធ) 
 ២. លោះលសចកដីគ្បាថាន កន ងជីវតិ្ 
 ៣. នឹងតំងលៅកន ងអាជីវៈប្ែលស ចរតិ្ 
 ៤. នឹងគ្បកបលសចកដីពាយរម្ចំ 
 ៥. នឹងលោះបង់ោរខាល់ខាា  លលើសគ្បម្ចណ  
 ៦. នឹងគ្បាសចាកលសចកដីភ័ ខាា ច 
 ៧. នឹងជា នកម្ចនខនតី និងគ្បលៅង្ក  
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 ៨. នឹងជា នក ត់្ធន់ចំលព្វោះលសចកដីលគ្ត្ក រនិងលសចកដីរិន
លគ្ត្ក រ ។ 
  នកប្ែលចូលែល់ភង្កគ ន បសសទញាណ រប្រងបានទ្ទួ្ល
រ ណ ៨ យ៉ាងែូលចនោះ ។ 
 

ញាណទី ៦ ភយតូ្បដ្ឋា នញាណ 
 ភ តូ្បដ្ឋា នញាណលនោះ ជាញាណប្ែលម្ចនោរែឹងថា 
សង្កខ រ រ៊ឺ ទររូបលទោះ ជាភ័ ធំ កន ងោរប្ែលបានអាររោណ៍យ៉ាងលនោះ 
ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ជាប់រកពីភង្កគ ន បសសទញាណលទោះឯង ។ 
 ោលល ើញោររលត់្លៅរបសទ់ររូបលគ្ចើនលឡើង  ៗ ោរែឹងថា
សារៈឬរួរលគ្ត្ក រកន ងសង្កខ រោំង  ក៏នឹងវទិសលៅ លហើ ោរ
ែឹងថា ជាភ័ រួរខាា ចក៏ចូលរកជំនួស ោលលសចកដីែឹងលនោះបានចូល
លៅែល់ចិត្តលដ្ឋ អាស្ស័ វបិសសទជាលហត្  ក៏លធាើឱ្យលរើលល ើញ
កន ងោរលកើត្លឡើងរបស់សង្កខ រប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងកំលណើ ត្ ៤ កន ងរតិ្ 
៥ កន ងវញិ្ញា ណែាិតិ្ ៧ កន ងសតត វស ៩ ោំងលនោះ លដ្ឋ គ្បាកែថា 
ជារបស់រួរខាា ច លគ្ព្វោះលជឿជាក់ថាសង្កខ រោំង   ប្ែលលកើត្លឡើង
លហើ កន ង តី្ត្កដី និងប្ែលកំព ងម្ចនកន ងោលឥឡូវលនោះកដី ឬប្ែល
នឹងលកើត្លទ្ៀត្កន ង ទរត្កដី ក៏នឹងគ្តូ្វម្ចនោររលត់្លៅយ៉ាងលនោះ 
រិនថាកន ងភពណាៗ ោំង ស់ លហត្ លនោះ លទ្ើបលៅញាណលនោះឬោរ
ែឹងកន ងទររូបោំង  លនោះថា ភ តូ្បដ្ឋា នញាណ ។ 
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 លសចកដីែឹងកន ងខាងលែើរលនោះ ត្ណាហ  រ៊ឺ តួ្សរ ទ្ លទោះ នឹង
អាស្ស័ អាររោណ៍លនោះលកើត្លឡើងរិនបានលឡើ  និងគ្តូ្វឈប់រិន
លៅរ ខលទ្ៀត្លឡើ  ប្ត្លៅរិនវទិសលទ្គ្តឹ្រប្ត្រួញខាួន ឬឈប់
ផា លចញលៅប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះអាររោណ៍កន ងទី្លនោះជាសគ្តូ្វែល់ត្ណាហ  
ឧបម្ចែូចរន សសប្ែលលកើត្លោរលសើប្សបក ោលគ្តូ្វថាន ំោបលហើ  
ក៏ឈប់កលគ្រើកលៅបលណាដ ោះអាសនន ប្ត្លៅោត់្ឫសរិនោន់ដ្ឋច់ 
លបើឈប់ោបថាន ំលហើ  ក៏ែូចជាអាររោណ៍លទោះបាត់្លៅលហើ លោរ
លទោះក៏អាចកលគ្រើកបានលទ្ៀត្ ប្ត្កន ងអាររោណ៍លនោះ លសចកដីរិនលគ្ត្ក រ
ប្ែលម្ចនរូលរកពីលោសៈលទោះលៅអាស្ស័ លកើត្លឡើងបាន ។ 
 

ញាណទី ៧ អាទីនវានបុសសនាញាណ 
 អាទី្នវញាណលនោះ ជាញាណប្ែលល ើញលោសរបស់សង្កខ រ 
រ៊ឺ ទររូបលទោះ ញាណលនោះ ឬោរែឹងលនោះ ក៏ជាប់រកពី ភ ញាណ 
លទោះឯង លគ្ព្វោះតរធរោតោលល ើញជាភ័ លហើ  រប្រងគ្តូ្វល ើញ
ជាលោស ោរល ើញលោសកន ងទី្លនោះ លោកដ្ឋក់គ្បោនទ្ ក ៥ យ៉ាង រ៊ឺ 
 ១. ល ើញោរលកើត្លឡើងរបស់សង្កខ រប្ែលខាួនបែិសនធិរកថា 
ជាលោស ។ 
 ២. ល ើញោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបសស់ង្កខ រកន ងរវងប្ែលតំងលៅកន ង 
ភព និងរតិ្ប្ែលខាួនបានលទោះថា ស ទ្ធប្ត្ជាលោស ។ 
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 ៣. ល ើញករោ ជាតួ្បចា័ ប្ែលលធាើឱ្យលកើត្លឡើងថា ជាតួ្លោស 
រិនប្រនជារ ណ ។ 
 ៤. ល ើញោរសូនយលៅរបស់សង្កខ រថា ជាលោស ។ 
 ៥. ល ើញថា ោរប្ែលនឹងគ្តូ្វលៅលកើត្លទ្ៀត្លទោះ ជាលោស ។ 
 ោលសរ បលសចកដីរបសស់ភាវៈប្ែលជាលោសលទោះ ក៏បានែល ់
ខនធ អា ត្នៈ ោត្  ោងំលនោះជាលែើរ លគ្ព្វោះលពលលនោះ រិនម្ចនសត្ា 
រិនម្ចនប រគលលឡើ  ម្ចនប្ត្សភាវៈរបស់ខនធ ោត្  ទររូបប៉ា លណាណ ោះ 
ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លោសោំង   ោរប្ែលម្ចនោរែឹងកន ង
អាររោណ៍ែូលចនោះ ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ថា ត្ណាហ រិនម្ចនឱ្ោសប្ែលនឹង
លកើត្លឡើងតក់ប្ត្ងអាររោណ៍ ប្ែលនឹងលធាើឱ្យវបិោា សលៅែូចពីរ ន
លនោះបាន លគ្ព្វោះលដ្ឋ  ំណាចរបស់បញ្ញា  ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  
លទ្ើបម្ចន ំណាចសាងអាររោណ៍ឱ្យែល់ញាណបានយ៉ាងលពញទី្ 
អាររោណ៍របស់ញាណលនោះ ជាសគ្តូ្វែល់ត្ណាហ  អាររោណ៍របស់
ញាណលនោះ ជាទី្លៅដ គ្កហា របស់ត្ណាហ លគ្ចើនបំផ ត្ លគ្ព្វោះត្ណាហ
រិនម្ចនទី្អាស្ស័  លគ្ព្វោះល ើញ ាីៗ ជាលោសលៅោំង ស់ រិនម្ចន
វត្ថ ណាប្ែលនឹងល ើញថា ជារបសប់្ែលរួរលគ្ត្ក រលឡើ  សូរបីប្ត្
សតិ្បញ្ញា របស់ខាួនឯង ប្ែលចូលលៅែឹងលសចកដីពិត្ែូលចនោះ ។ 
 លសចកដីែឹងលពលលនោះ កន ងបាលរីហាសតិ្បបដ្ឋា នលព្វលថា 
យវលទ្វ ញាណរតត   បែិសសតិ្រតត   គ្គន់ប្ត្ជាទី្កំណត់្ 
 លែើរបីចលគ្រើនគ្បាជ្ា លែើរបចីលគ្រើនសាោ រតី្ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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  និសសិលត ច វហិរតិ្ ភិកខ ម្ចនចិត្តរិនអាស្ស័  (លដ្ឋ ត្ណាហ
និងទិ្ែាិ) គ្រប់ឥរយិបេោំង ៤ ផង ។ (បិែក ១៧ ទំ្ព័រ ២៤៩) 
 លសចកដីថា ត្ណាហ  និងទិ្ែាិ រិនចូលលៅអាស្ស័ តក់ប្ត្ង 
ឱ្យលកើត្ោរលគ្ត្ក រកន ងសតិ្បញ្ញា ប្ែលខាួនចូលលៅែឹងចាស់ ល ើញ
ចាសល់ទោះបាន ។ 
 បញ្ញា ប្ែលល ើញលោសរបស់សង្កខ រយ៉ាងលគ្ចើនលនោះឯង លទ្ើបលធាើ
ឱ្យលកើត្ញាណ លសចកដីែឹងលឡើងរកថា លបើថារិនម្ចនោរលកើត្ 
រិនម្ចនោរចាស់ រិនម្ចនោរឈ៊ឺ រិនម្ចនោរសាា ប់ ឬរិនម្ចនខនធ 
អា ត្នៈ ោត្  ឬរិនម្ចនទររូបកន ងទី្លទោះ ក៏នឹងជាលសចកដីស ខ 
និងជាោរផ ត្ចាកភ័  និងជាោរគ្ត្ចោះគ្ត្ចង់ ោរែឹងែូលចនោះ លោក
លៅថា ញាណកន ងសនតិបទ្ រ៊ឺ ជាោរែឹងកន ងរ ណរបស់គ្ពោះនិព្វា ន 
លគ្ព្វោះព្វកយថា សនតិបទ្លនោះសំលៅែល់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 លគ្ព្វោះតរធរោតលទោះ ធរ៌ប្ែលនឹងផ ត្ចាកទ្ កខលោសភ័  
ោងំ   តរប្ែលលព្វលរកលហើ  កន ងអាទី្នវន បសសទញាណ
លទោះ រិនម្ចនកន ងលោកលនោះលគ្ៅពីគ្ពោះនិព្វា នប៉ា លណាណ ោះ ែូលចាន ោះកន ង
ោរប្ែលនឹងចូលលៅែឹងថា លបើរិនម្ចនយ៉ាងលទោះនិងជាលសចកដីស ខ 
ោរែឹងែូលចនោះ លទ្ើបចាត់្ថា ជាោរែឹងកន ងរ ណរបសគ់្ពោះនិព្វា ន ។ 
 លទ្ើបោប់ថា ចិត្តបានលផដើរគ្បារពធកន ងគ្ពោះនិព្វា ន លពញចិត្តកន ង
គ្ពោះនិព្វា ន សំលៅគ្ត្ង់លៅគ្ពោះនិព្វា ន រិនម្ចនោរលរចលវោះលៅទី្ណា 
ប្ែលជាអាររោណ៍របស់សងារវែដលឡើ  កន ងអាររោណ៍របស់អាទី្នវន -
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បសសទញាណលនោះ លផដើរប្ចកលចញជាពីរផាូវឬពីរយ៉ាង រ៊ឺ ល ើញ
លោសកន ងសង្កខ រធរ៌រា៉ាង នឹងល ើញរ ណកន ងគ្ពោះនិព្វា នប្ែលជា
ធរ៌ផ ត្ចាកទ្ កខរា៉ាង អាររោណ៍ោំងពីរលនោះ ជាសគ្តូ្វនឹងគន  លគ្ព្វោះ
លហត្ ថា ល ើញលោសលគ្ចើនប៉ា នណា ក៏លពញចិត្តកន ងោរផ ត្លោស
លគ្ចើនប៉ា លណាណ ោះ ឬល ើញរ ណកន ងោរផ ត្ចាកលោសលគ្ចើនប៉ា នណា 
ក៏រិនលពញចិត្តឬចង់នឹងលចញចាកធរ៌ប្ែលម្ចនលោសលគ្ចើនប៉ា លណាណ ោះ 
លដ្ឋ លហត្ លនោះ លទ្ើបោន់ កថា អាររោណ៍ោំងពីរយ៉ាងរបស់
ញាណលនោះ ជាសគ្តូ្វនឹងគន  ប្ត្សូរបីថា អាររោណ៍ោំងពីរយ៉ាងលទោះ 
ជាសគ្តូ្វនឹងគន កដី ប្ត្ក៏ជាបចា័ ជួ ឧបត្ថរភឱ្យបញ្ញា ចាសោ់ា  
ទលំចញពីសងារវែដសំលៅលៅោន់ធរ៌ប្ែលផ ត្ពីសងារវែដ ែូចគន
ោំងពីរអាររោណ៍ ។ 
 លសចកដីលនោះក៏ឱ្យ ល់ែល់លហត្ ផល ប្ែលរិនលធាើឱ្យ នក
បែិបត្តិម្ចនោរ ល់ខ សពីរជឈិម្ចបែិបោលៅបានថា ោរប្ែលចិត្ត
នឹងចូលែល់គ្ពោះនិព្វា នបានលទោះ គ្តូ្វបែិបត្តិលៅរហូត្បានអាររោណ៍
ប្បកលចញជាសគ្តូ្វនឹងគន ែូលចនោះ លសចកដីថា ចិត្តនឹងង្កកលចញចាក
សងារវែដ ចូលោន់ផាូវគ្ពោះនិព្វា នលដ្ឋ ញាណលនោះ ។ 
 លគ្ព្វោះោរប្ែលបានប្បកលចញែូលចនោះ ក៏លដ្ឋ  ំណាចរបស់
ោរល ើញទ្ កខលោសរបស់សង្កខ រលទោះឯង លបើថាទររូបោំង  
លៅជារបស់លអ លទ្ៀង ជាស ខ ឬតួ្ខាួនម្ចន ែូលចនោះលហើ  ផាូវប្ែលនឹង
ប្បកលចញពីអាររោណ៍របស់ត្ណាហ លទោះ នឹងលកើត្លឡើងរិនបានលឡើ  
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និងគ្តូ្វលែើរលៅតរអាររោណ៍របស់ត្ណាហ  ប្ែលនឹងទំលៅោន់
សងារទ្ កខលទោះឯង ។ 
 លដ្ឋ លហត្ ផលែូចលព្វលរកលនោះ  នកសកិាកន ងោរបែិបត្តិ
ោងំ   រួរនឹងគ្ជាបឱ្យពិត្គ្បាកែថា ោរប្ែលល ើងលៅោន់
គ្ពោះនិព្វា នប្ែលជាលគលលៅលទោះ គ្តូ្វលៅលដ្ឋ លសចកដីទ្ កខ រិនប្រន
គ្តូ្វលៅលដ្ឋ លសចកដីស ខលទ្ លសចកដីថា គ្តូ្វលៅតរផាូវលសចកដីទ្ កខ 
អាស្ស័ ទ្ កខបញ្ាូ នលឡើងលៅ រិនប្រនលៅតរផាូវលសចកដីស ខ 
ឬអាស្ស័ លសចកដីស ខបញ្ាូ នលឡើងលៅលទ្ គ្តូ្វលៅលដ្ឋ បញ្ញា ប្ែល
ល ើញទ្ កខ រិនប្រនលៅលដ្ឋ សម្ចធិ លគ្ព្វោះសម្ចធិនឹងលធាើឱ្យលកើត្
ោរប្ញក ឬោរបំប្បកលចញពីវបិោា សរិនបាន ។ 
 

ញាណទ ី៨ និរវិទានុបសសនាញាណ 
 និពាិោញាណលនោះ ជាបញ្ញា ប្ែលលនឿ ណា កន ងលោសរបស់
សង្កខ រ ឬទររូបប្ែលល ើញកន ងលំដ្ឋប់ពីអាទី្នវញាណ ជាញាណ
ប្ែលម្ចនោរលនឿ ណា ែល់ទររបូោំងពួង កន ងោរប្ែលនិពាិោ-
ញាណម្ចនអាររោណ៍ែូលចនោះ ក៏លគ្ព្វោះជាលហត្ ជាប់រកពីអាទី្នវញាណ
លទោះឯង លគ្ព្វោះអាទី្នវញាណលទោះ ល ើញប្ត្លោសរបស់សង្កខ រោំង
  លគ្ចើនគ្បោរ រហតូ្រកចំប្ណកលអរិនបានលឡើ  ោលម្ចនោរ
ែឹងែូលចនោះ ក៏ម្ចនោរល ើញគ្ចំប្ែលៗ ែូលចនោះ ជាធរោតប្ែលនឹងគ្តូ្វ
លកើត្ោរលនឿ ណា ចំលព្វោះអាររោណ៍លទោះៗ ឯង ។ 
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 ប្ត្ោរលនឿ ណា របស់និពាិោញាណលនោះ រិនប្រនលនឿ 
ណា កន ងអាររោណ៍ប្ែលរិនជាទី្ស្ស ញ់ជាទី្លគ្ត្ក រ ឬអាររោណ៍
ប្ែលរិនលពញចិត្ត ប្ែលជាប់លដ្ឋ លោសៈលទោះក៏លទ្ ោរលនឿ ណា 
កន ងទី្លនោះ ជាោរលនឿ ណា ប្ែលលកើត្លឡើងលដ្ឋ  ំណាចរបស់បញ្ញា  
រិនប្រនលគ្ព្វោះលោសៈលទ្ លគ្ព្វោះអាររោណ៍របស់បញ្ញា លទោះែូចគន នឹង
លោសៈ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ លោកលទ្ើប កលោសចរតិ្សលរង្កគ ោះចូលកន ង
ព ទ្ធិចរតិ្ លគ្ព្វោះលហត្ ថា ម្ចនអាររោណ៍ែូចគន  ែូលចនោះលទ្ើបលព្វលថា 
រន សសលោសចរតិ្លទោះម្ចនបញ្ញា លគ្ចើន ។ 
 ោរលនឿ ណា របស់និពាិោញាណលទោះ រប្រងលនឿ ណា 
ចំលព្វោះសង្កខ រប្ែលនឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភព ៣ កំលណើ ត្ ៤ រតិ្ ៥ 
វញិ្ញា ណែាិតិ្ ៧ និងសតត វស ៩  នកបែិបត្តិរិនលគ្ត្ក រកន ងសភាវធរ៌
ោំងលទោះ លដ្ឋ លគ្ត្ក រប្ត្កន ងអាររោណ៍របស់វបិសសទ ប្ែលជា
លគ្រឿងទំលចញចាកសងារទ្ កខសំលៅលៅោន់សនតិបទ្ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា ន
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ឧបម្ចែូច នកលធាើែំលណើ ររកោន់ផាូវបំប្បកជាពីរ ផាូវរួ ងងឹត្ 
បានែល់ សងារវែដ ប្ែលលពញលដ្ឋ ទ្ កខលោសភ័  ផាូវរួ លទ្ៀត្
ភា៊ឺ រ៊ឺ សនតិបទ្ ប្ែលជាផាូវផ ត្ភ័ គ្បាសចាកទ្ កខលោសោំងពួង ។ 
 ោល នកលែើរផាូវ រ៊ឺ  នកចលគ្រើនវបិសសទ  ល់ចាស់យ៉ាង
លនោះលហើ  ក៏រិនលគ្ត្ក រកន ងផាូវងងឹត្ បានែល់ោរលនឿ ណា 
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កន ងសង្កខ រ ក៏សំលៅចូលលៅោន់សនតិបទ្ បានែល់ោរលគ្ត្ក រកន ង
វបិសសទ ម្ចន និចាា ន បសសទជាលែើរ ។ 
 ោរប្ែលបានអាររោណ៍ពីរយ៉ាងលនោះ បានលផដើររកពីអាទី្នវញាណ
លហើ  ប្ត្ោលរកែល់និពាិោញាណលនោះ ក៏គ្តឹ្រប្ត្ង្កកលចញចាក
ផាូវងងឹត្គ្ត្ឡប់រកោន់ផាូវភា៊ឺ រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា ន បានែល់ ោររលត់្របស់
ត្ណាហ លទោះឯង ោររលត់្របស់ត្ណាហ លនោះ លៅថា និពាិោញាណ 
ោលរលត់្ ស់លហើ  លៅថា វោិរៈ លហើ ក៏ជាវរិ ត្តិ ោលជា
វរិ ត្តិលហើ  ក៏ជាវរិ ត្តិញាណទ្សសនៈ វេិីចិត្តប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
អាររោណ៍របស់វបិសសទលទោះ រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ ន័ ែូលចនោះ ។ 
 ែូលចាន ោះ  នកចលគ្រើនវបិសសទ លែើរបីនឹងលោះសងារវែដលទោះ 
លបើចិត្តរកែល់ និពាិោញាណោលណា ោលលទោះកិលលសោំង  
ប្ែលលែកគ្តំឬលែកសរៃំលៅកន ងចិត្តសទត នលទោះ លទ្ើបចាប់លផដើររលត់្ 
លហើ ត្ពីលទោះចិត្តក៏លៅោន់ផាូវ គ្ពោះនិព្វា នលដ្ឋ រិនលរចលវោះ ម្ចន
គ្ពោះបាលីកន ងតិ្លកខណៈគថា លព្វលទ្ កថា  
  េ និពាិនោតិ្ ទ្ លកខ ឯស រលគគ  វសិ ទ្ធិយ  
 ោលលណាោះ រប្រងលនឿ ណា  កន ងលសចកដីទ្ កខ លនោះជាផាូវ
ក្នលសចកដីបរសិ ទ្ធ ។ 
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ញាណទី ៩ មុ្ឆាិតុ្កម្យោញាណ 
 រ ចាិត្ ករយតញាណ ជាលឈាោ ោះរបស់បញ្ញា  ប្ែលម្ចនោរគ្បាថាន
លែើរបីរួចផ ត្ចាកសង្កខ រ រូបទរ ប្ែលខាួនម្ចនលសចកដីលនឿ ណា  
លដ្ឋ ល ើញថា ជាកទ្ធសម្ ពីអាទីនវញាណ ។ 
 ញណទ្ធំង ៣ គឺ នយតូបដ្ឋា នញាណ អាទីនវញាណ និង
និពវិទ្ធញណក េះ  ែុងអដា ថា សកន្រអគ េះកដ្ឋយកសច ាីថា ដូចគ្នែ ភ្ត
មួ្យ គឺ កាល្ក ើញ ម្ ូបថាជាន័យ ែុងនយតូបដ្ឋា នញាណកហើយ 
 ៏ប្រតូវក ើញថា ម្ ូបកនេះ ជាកទ្ធស ែុងអាទីនវញាណ កាល្ក ើញ
ថាជាកទ្ធស កប្រោេះកា ក ើញថាជាន័យ  ៏ប្រតូវកនឿយ្យ ែុង
កទ្ធស  ែុងន័យក េះ ភ្ដល្ជានិពវិទ្ធញណ ដូកចែេះ ជាធម្មតាភ្ដល្
កាន់យ ថា ម្ងនកសច ាីជាកហតុជាផ្ល្ ជាប់តគ្នែ ថានឹងប្រតូវគ្បគ្ពឹត្ត
កៅយា ងកនេះ គឺ កាល្បញ្ញញ ចូល្ដល់្ នយញណកហើយ  ៏ប្រតូវដល់្
អាទីនវញាណ កហើយ ៏ដល្់និពវិទ្ធញណផ្ង ចិតតនឹងប្រតូវគ្បគ្ពឹត្តកៅ
យា ងកនេះ ។ 
 ឧបម្ងដូចអែ ជាប់កទ្ធសកៅ ែុងទី ំុឃំ្លង  ៏ ភ្ម្ងម្ងនកសច ាី
គ្បាថាន លែើរបីរួចផុ្តចា ទី ុំឃំ្លង ដូកចាែ េះ ម្ងនកសច ាីប្រាថាែ ដូកចែេះ
ក ឿយៗ លសោើប្ត្ប្រគប់ខយល្់ដកងហើម្កចញចូល្ ។ 
 មុ្ចាិតុករយតាញណ ជាបញ្ញញ តម្ ពីនិពវិទ្ធញណ នឹង
កសច ាីប្រាថាែ លែើរបីរួចផុ្តចាកទុ ខ គឺ សអខ    ម្ ូប ភ្ដល្ជាញណ
សំកៅចូល្កៅ  ប្រពេះនិោវ ន ភ្ដល្ជាធរ៌ បស់អែ កដើ ផ្លូវ ឬចកប្រម្ើន
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វបិសេ  ភ្ដល្ម្ងនកា ដឹងខលួនចង់ដល្់ទិសកៅភ្ដល្ខលួនប្រាថាែ
នឹងកៅឱ្យដល្់ ។ 
 កាល្គ្បាថាន ប្រពេះនិោវ ន ភ្ដល្ជាទីក េម្ដូកចែេះកហើយ  ៏ ភ្ម្ងម្ងន
កា ពាយាម្មិ្នោថយ ភ្ដល្នឹងប្របញប់លធាើដំកណើ  កៅកដ្ឋយមិ្ន
ប្របម្ងទ កដើម្បីរួចផុ្តចាកទុ ខ ។ 
 

ញាណទី ១០ បដិេង្ខា ញាណ 
 បដិសអខ ញណកនេះ ជាញណភ្ដល្  ឧាយភ្ដល្នឹង
ឱ្យរួចផុ្តពីសអខ   ម្ ូប កា ភ្ដល្ញណកនេះាន ម្ ូបដូកចែេះ កប្រោេះ
កហតុថា  ែុងនិពវិទ្ធញណក េះ ក ើតកសច ាីកនឿយ្យ ែុង
 ម្ ូប កដ្ឋយល្ ខណៈ បស់កទ្ធសកផ្េងៗ ម្ងនជាតិជាកដើម្  ែុង
អាទីនវញាណកនេះ ក េះកទើបម្ងនចិតតប្រាថាែ លែើរបីរួចផុ្តចា  ម្ ូប 
 ែុងមុ្ចាិតុករយតញណ ។ 
 កាល្ម្ងនចិតតប្រាថាែ រួចផុ្តចា  ម្ ូបកប្រចើនក ើងប្រគប់កពល្ 
 ៏កធវើឱ្យម្ងនកា  ពឹំងកៅ ែុងចិតតថា កធវើយា ង្ហែ៎ កទើបរួចផុ្តចាក
សអខ  កនេះាន  ែុងកវលាក េះ  ៏កៅកម្ើល្មិ្នោន់ក ើញធម៌្ភ្ដល្
រួចផុ្តចា សអខ  ក េះកប្រៅពីកា មិ្នកទៀង  ែុងល្ ខណៈ ១០ យា ងលទោះ 
ម្ងនកា មិ្នឋិត្លេរ ឬប្របប្រពឹតតកៅមួ្យជួរខណៈជាកដើម្ ឬក ើញថា 
ជាទុ ខ តាម្កសច ាីដឹង ែុង ២៥ យា ងក េះ ម្ងនកា លបៀត្លបៀន 
ឬជាធម៌្ភ្ដល្ម្ងនអាោធជាកដើម្ ឬក ើញអនតាត  ែុង ៥ យា ងក េះ 
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កដ្ឋយជាធម៌្ភ្ដល្មិ្នម្ងនម្ងច ស់ បស់ ឬមិ្នប្របប្រពឹតតកៅតាម្អំ្ច
ជាកដើម្ គឺ រតឹ្ប្ត្ពិចា ្លគ្ចើនលឡើង  ៏រតឹ្ប្ត្ក ើញភ្តក្គ្ត្ល្ ខណៈ
ប ុក ណ្ េះ មិ្នក ើញម្ងនអវី  ៏កធវើឱ្យចិតតចង់រួចផុ្តខាល ំងក ើង ។ 
 កន ងអាររោណ៍របស់ញាណលនោះ ម្ចនអាររោណ៍រួរគន  ៤ ញាណ 
រ៊ឺ អាររោណ៍របស់ អាទី្នវញាណ ១ និពាិោញាណ ១ រ ចាិត្ ករយត-
ញាណ ១ បែិសង្កខ ញាណ ១ អាររោណ៍ោំង ៤ លនោះ រករួរគន
លៅកន ងបែិសង្កខ ញាណលនោះ ។ 
 បែិសង្កខ ញាណលនោះ ម្ចនោរែឹងយ៉ាងខាា ំងោា  ប្ត្ថាលធាើយ៉ាង
ណាហន៎ លទ្ើបនឹងរួចផ ត្ពីទររូបបាន ឬថានឹងលធាើយ៉ាងណាហន៎ លទ្ើប
រិនឱ្យម្ចនទររូបបាន ឬថានឹងលធាើយ៉ាងណាហន៎ លទ្ើបរួចផ ត្ពីសភាវៈ
ប្ែលរិនលទ្ៀង ជាទ្ កខ និងជា នតត បាន ឬថានឹងលធាើយ៉ាងណាហន៎ 
លទ្ើបរួចផ ត្ពីអាោរ ៤០ លទោះបាន ឬថាោលណាហន៎ នឹងរួចផ ត្
ពីសង្កខ របាន លនោះជាអាររោណ៍របស់បែិសង្កខ ញាណ ។ 
 ប្ែលជាែូលចនោះ ក៏លគ្ព្វោះោរចង់រួចផ ត្ ប្ែលជាអាររោណ៍
របស់និពាិោញាណផង ប្ែលម្ចនោរលនឿ ណា ក៏លគ្ព្វោះល ើញ
លោសប្ែលជាអាររោណ៍របស់អាទី្នវញាណផង លសចកដីថា កន ង
អាររោណ៍របស់ញាណោំង ៣ លទោះ រកគ្បាកែចាស់ខាា ំងោា  រួរ
កម្ចា ំងជួ គន គ្បហារកិលលសត្ណាហ កន ងបែិសង្កខ ញាណលនោះ ញាណ
លនោះលទ្ើបជាញាណប្ែលល ើញក្គ្ត្លកខណ៍លគ្ចើនបំផ ត្ ។ 
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 ែូលចាន ោះ ក្គ្ត្លកខណ៍ លទ្ើបជាឧបា លគ្រឿងទំលចញចាកទ្ កខ
បានលដ្ឋ លកខណៈណារួ  និងជា នកទំឱ្យែល់វលិម្ចកខ ៣ រ៊ឺ 
គ្ពោះនិព្វា ន រិនម្ចន នកណាប្ែលអាចលធាើឱ្យ នកបែិបត្តិែល់គ្ពោះនិព្វា ន
បានលឡើ  ។ 
 

ញាណទី ១១ សង្ខខ រចុ្បកាខ ញាណ 
 សង្កខ រ លបោខ ញាណលនោះ ោប់ពីឧទ្ ពា ញាណរកជា
ញាណទី្ ៨ ប្ែលលៅថា សង្កខ រ លបោខ ញាណលទោះ ក៏លគ្ព្វោះថា 
ញាណលនោះជាញាណប្ែលគ្ពលងើ ៗ ចំលព្វោះសង្កខ រ រ៊ឺ ទររូបលទោះ ។ 
 ព្វកយថា គ្ពលងើ លទោះ លសចកដីថា ដ្ឋក់ចិត្តជាកណាដ ល រិន
ម្ចនលសចកដីលគ្ត្ក រ លសចកដីរិនលគ្ត្ច រ កន ងទររូបោំងពួង កន ងោរ
ប្ែលបានទ្ទួ្លអាររោណ៍ែូលចនោះ ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ថា បញ្ញា ប្ែលបាន
ពិចារណាល ើញលសចកដីពិត្រកលហើ កន ងញាណខាងលែើរៗ លទោះ ម្ចន
កម្ចា ំងចាស់ោា លឡើង លដ្ឋ  ំណាចប្ែលចូលលៅល ើញោររិនម្ចន
សារៈ នឹងចូលលៅល ើញលសចកដីលសាោះសូនយទ្លទ្ចាកតួ្ខាួនកន ងបញ្ា កខនធ
លដ្ឋ អាោរ ១២ ន័  រ៊ឺ ល ើញបញ្ា កខនធលនោះ រិនប្រនសត្ា 
រិនប្រនប រគល រិនប្រនជីវៈ រិនប្រនខាួន និងរិនប្រនតួ្ខាួន រិនប្រន
ល ើង រិនប្រនរបស់ល ើង រិនប្រនរបស់ នកែក្ទ្ រិនប្រនស្ស ី
រិនប្រនគ្បុស រិនប្រនវត្ថ ប្ែលឋិត្លេរ រិនប្រនវត្ថ ប្ែលរួរលគ្ត្ក រ ។ 
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 ោលបញ្ញា ពិចារណាល ើញបញ្ា កខនធជារបស់លសាោះសូនយ រិនជា
វត្ថ ប្ែលរួរនឹងគ្បោន់ថា ជាល ើង ឬជារបស់ល ើង ក៏លគ្ព្វោះលហត្ 
ប្ែលល ើញថា រិនម្ចនល ើង  និងរិនម្ចនខាួន ែូលចាន ោះលហើ  ក៏គ្តូ្វ
ល ើញថា រិនម្ចនរបសល់ ើងឬរបស់ខានួ ោលល ើញថា រិនម្ចនរបស់
ខាួន ឬរិនប្រនរបស់ខាួនែូលចនោះលហើ  ក៏ល ើញថា រិនម្ចនទទី្ ាីគ្តូ្វ
លៅជាប់ោក់ទ្ងជារួ ទររូប លគ្ព្វោះល ើញថា រិនប្រនជាលរឿងរបស់
ល ើង ោលចិត្តម្ចនោរ ល់ល ើញលោកជារបស់លសាោះសូនយ រិន
ម្ចន ាីប្ែលរួរគ្តូ្វចាប់គ្បោន់ នឹងោក់ទ្ងកន ងសង្កខ រោំង   
ែូលចាន ោះលហើ  ចិត្តលទ្ើបគ្ពលងើយ  ៗ ជាឧលបោខ  រិនម្ចនោរលគ្ត្ក រ 
និងរិនលគ្ត្ក រកន ងសង្កខ រោំងពួង លដ្ឋ ម្ចនលសចកដីគ្ពលងើ រួរគន
ជារួ លសចកដីលនឿ ណា កន ងោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់សង្កខ រ ប្ែល
នឹងគ្តូ្វគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងភព ៣ ម្ចនជាតិ្ជាលែើរ ម្ចនចិត្តលឆ្ងព ោះលៅោន់
គ្ពោះនិព្វា ន រ៊ឺ លសចកដីសៃប់ចាកសង្កខ រោំង   លដ្ឋ រិនវលិគ្ត្ឡប់
រកអាល័ កន ងសង្កខ រលទោះលទ្ៀត្លឡើ  ។ 
 កន ងលពលលនោះកិលលសស្សាលលសដើងលគ្ចើន រិនម្ចនកម្ចា ំងប្ែល 
ោញចិត្តឱ្យគ្ត្ឡប់រកលគ្ត្ក រកន ងអាររោណ៍ប្ែលនឹងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ង
សងារវែដបាន ចិត្តរប្រងតំងលៅកន ង និចាា ន បសសទ ឬទ្ ោខ ន បសសទ 
ឬ នតត ន បសសទ កន ង ៣ យ៉ាងលនោះ ។ 
 កន ងអាររោណ៍ ៣ យ៉ាងលនោះ លោកលៅថា វលិម្ចកខរ ខ 
លសចកដីថា ជាផាូវលែើរបីលចញលៅោន់គ្ពោះនិព្វា ន លបើលចញលៅោន់
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គ្ពោះនិព្វា នលដ្ឋ អាស្ស័  និចាា ន បសសទ លដ្ឋ លសចកដីរិនលទ្ៀង 
វបិសសទលទោះក៏លៅថា  និរិត្តវលិម្ចកខរ ខ រ៊ឺ លចញចាកលោក 
ឬលចញចាកសង្កខ រលៅោន់គ្ពោះនិព្វា នលដ្ឋ  និចាំ និងនិព្វា នលទោះ
ក៏លៅថា  និរិត្តនិព្វា ន ។ 
 លបើលចញលៅោន់គ្ពោះនិព្វា នលដ្ឋ អាស្ស័ ទ្ ោខ ន បសសទ 
វបិសសទលទោះក៏លៅថា  បបណិហតិ្វលិម្ចកខរ ខ គ្ពោះនិព្វា នលទោះ
ក៏លៅថា  បបណិហិត្និព្វា ន ។ 
 លបើលចញលៅោន់គ្ពោះនិព្វា នលដ្ឋ អាស្ស័  នតត ន បសសទ 
វបិសសទលទោះក៏លៅថា ស ញ្ាត្វលិម្ចកខរ ខ គ្ពោះនិព្វា នលទោះក៏លៅថា 
ស ញ្ាត្និព្វា ន ។ 
 ១.  និរិត្ត ប្គ្បថា រិនម្ចននិរិត្តលគ្រឿងសម្ចគ ល់ប្ែលនឹងឱ្យ
ល ើញថា លទ្ៀង ។ 
 ២.  បបណិហិត្ ប្គ្បថា រិនម្ចនទី្តំងក្នលសចកដីស ខ ។ 
 ៣. ស ញ្ាត្ ប្គ្បថា សូនយចាកតួ្ខាួន ។ 
 បញ្ញា កន ងសង្កខ រ លបោខ ញាណលនោះ លោកចាត់្ថា ជាកំពូល
របស់វបិសសទកន ងថាន ក់លោកិ ៈ លគ្ព្វោះញាណថាន ក់លនោះ ជាញាណ
ប្ែលសំខាន់ប្ែលនឹងជាបចា័ ឱ្យែល់វេិីរបស់ររគផល ឬជាបចា័ 
ប្ែលនឹងឱ្យសលគ្រចជាគ្ពោះ រ ិប រគលក៏បាន ែូលចាន ោះលោកលទ្ើបលៅ
វបិសសទញាណលនោះថា វ ដ្ឋា នគរិនី ជាលគ្រឿងលចញ ឬជាផាូវលចញ 
ឬជាទី្តំងរបស់ផាូវលចញ ។ 
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 ព្វកយថា លចញ កន ងទី្លនោះសលំៅែល ់ លចញចាកទ្ កខ ឬលចញ
ចាកកិលលស ឬលចញចាកសងារវែដ ក៏ម្ចនន័ ែូចគន  ។ 
 ចំប្ណក រ ិររគលទោះ លោកលៅថា វ ដ្ឋា ន លគ្ព្វោះជាធរ៌លចញ
លហើ  លដ្ឋ លហត្ លនោះលោកលទ្ើបចាត់្ថា សង្កខ រ លបោខ ញាណលនោះ 
រ៊ឺ ធរ៌ជាលគ្រឿងលចញ លគ្ព្វោះថា សង្កខ រ លបោខ ញាណលនោះ ម្ចនបញ្ញា
ចាសោ់ា  គ្បហារកិលលសឱ្យស្សាលលសដើងលគ្ចើន ល ើញក្គ្ត្លកខណ៍
ជាក់ចាសល់គ្ចើន និងម្ចនឆ្នោៈខាា ំងោា លែើរបីនឹងបាននូវគ្ពោះនិព្វា ន ។ 
  ម្ចនលសចកដីឧបម្ចទ្ កថា ែូចប រគលប្ែលលែើរផាូវកន ងរែូវោំង
សៃួត្គ្តូ្វកំលៅក្េៃលោល នឹងគ្បកបលដ្ឋ ោរលនឿ ហត់្ ម្ចនោរ
លស្សកទឹ្កជាទី្បំផ ត្ និងម្ចនោរគ្បាថាន លែើរបីបានផឹកទឹ្ក កន ង
លសចកដីឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា  នកម្ចនោរគ្បាថាន គ្ពោះនិព្វា នកន ង
សង្កខ រ លបោខ ញាណក៏យ៉ាងលទោះប្ែរ និងកន ងសង្កខ រ លបោខ ញាណលនោះ 
លោកសលរង្កគ ោះលដ្ឋ ញាណោំង ២ រ៊ឺ រ ចាិត្ ករយតញាណ និង
បែិសង្កខ ញាណ ញាណោំង ២ លនោះ លោកសលរង្កគ ោះចូលកន ង
សង្កខ រ លបោខ ញាណ លដ្ឋ ោន់ កថា ជាញាណប្ែលលៅកន ងគ្បលភទ្
ជារួ គន  លគ្ព្វោះម្ចនលហត្ ជាប់ត្គន  លផសងគន គ្ត្ង់ម្ចនកម្ចា ំង
ទ្ន់លខា ជាងគន ប៉ា លណាណ ោះ ។ 
 ព្វកយថា ឧលបោខ  កន ងទី្លនោះរិនប្រនឧលបោខ លវទ្ទ ឧលបោខ កន ង
ទី្លនោះសំលៅែល់ បញ្ញា ប្ែលលោះនូវោរគ្បោន់ម្ចំ ជាល ើងនិងជា
របសល់ ើង លទ្ើបល ើញថា រិនប្រនទទី្ប្ែលល ើងរួរចូលលៅោក់ទិ្ន
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ជារួ លឡើ  លទ្ើបគ្ពលងើ ៗ ប្ត្សគ្ម្ចប់លវទ្ទលទោះ អាចជា
លសារនសសក៏បាន ែូចជា នកប្ែលចលគ្រើនវបិសសទកន ងញាណប្ែល
គ្បកបលដ្ឋ លសារនសស សង្កខ រ លបោខ ញាណប្ែលលកើត្រួរជារួ 
ញាណលទោះ គ្តូ្វជាលសារនសសលវទ្ទប្ែរ ។ 
 
ញាណទី ១២ អនុច្ោម្ញាណ ឬសច្ចា នុច្ោមិ្កញាណ 

  ញាណលនោះ ជាញាណប្ែលលកើត្ត្ពីសង្កខ រ លបោខ ញាណ ជា
ញាណប្ែលនឹង ន លោរឱ្យល ើញ រ ិសចាោំង ៤ គ្បោរ ោល
 នកបែិបត្តិលទោះបានលសពអាររោណ៍របស់សង្កខ រ លបោខ ញាណបាន
លគ្ចើនលហើ  សោធ ោរលជឿកន ងធរ៌លែើរបរីួចផ ត្ចាកទ្ កខរប្រងម្ចន
កម្ចា ំងខាា ំងក្គ្កប្លង លសចកដីពាយរនិងសតិ្ក៏រប្រងម្ចនកម្ចា ំង
ម្ចំោកំ្គ្កប្លងផង លគ្ព្វោះលហត្ លនោះបញ្ញា បានច ោះោន់សចាធរ៌កន ងប្ផនក
ប្ែលជាលោកិ លទោះលហើ  រ៊ឺ ទ្ កខសចា និងសរ ទ្ សចា លដ្ឋ 
សចាញាណ និងកិចាញាណ ។ 
 លសចកដីថា កន ង រ ិសចាធរ៌ោំង ៤ លទោះម្ចនញាណ
គ្របគ្រងទ្ កកន ងសចាៈនីរួ  ៗ ៣ ញាណ លៅថា សចាញាណ 
កិចាញាណ កត្ញាណ កន ងសចាៈរួ  ម្ចន ៣ ញាណ ែូលចាន ោះ ៤ 
សចាៈ លទ្ើបរួរជា ១២ ញាណ ។ 
 សចាញាណ បានែល់ ញាណប្ែលែឹងថាទ្ កខលទោះជាធរ៌រួរ
កំណត់្ែឹង សរ ទ្  រ៊ឺ ត្ណាហ លទោះជាធរ៌ប្ែលរួរលោះ និលោធជាធរ៌
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ប្ែលគ្តូ្វលធាើឱ្យជាក់ចាស់  ងគររគ ៨ លទោះជាធរ៌ប្ែលគ្តូ្វលធាើឱ្យលកើត្
លឡើង ញាណប្ែលែឹងថាកន ងសភាវៈក្នសចាធរ៌ោំង ៤ គ្បោរលទោះ 
សចាៈណាម្ចនកិចាប្ែលគ្តូ្វលធាើយ៉ាងណា លសចកដីែឹងលនោះលោកលៅថា 
សចាញាណ ។ 
 កិចាញាណ លទោះ ោលែឹងលហើ លដ្ឋ សចាញាណថា ទ្ កខរួរ
កំណត់្ែឹង សរ ទ្ រួរលោះ និលោធរួរលធាើឱ្យជាក់ចាស់ ររគោំង ៨ 
រួរចលគ្រើន ោលម្ចនោរ ល់ែូលចនោះលហើ  ក៏កំណត់្ែឹងទ្ កខ 
លោះសរ ទ្  និងលធាើនិលោធឱ្យជាក់ចាស់  លដ្ឋ ចលគ្រើនររគឱ្យលកើត្ 
កន ងោរប្ែលបានបែិបត្តិែូលចនោះ លោកលៅថា កិចាញាណ ។ 
 ចំប្ណក កត្ញាណ លទោះ ជាញាណប្ែលែឹងកន ងោរលធាើកិចា
ោំង ៤ លទោះលស្សចលហើ  រ៊ឺ ជាញាណប្ែលែឹងថា ទ្ កខសចាប្ែលរួរ
កំណត់្ែឹងលទោះ ក៏កំណត់្ែឹងលហើ  សរ ទ្ សចាប្ែលរួរលោះលទោះ 
ក៏លោះលហើ  និលោធសចាប្ែលរួរលធាើឱ្យជាក់ចាស់លទោះ ក៏លធាើឱ្យជាក់
ចាស់លហើ  ររគសចាប្ែលរួរលធាើឱ្យលកើត្លឡើងលទោះ ក៏លធាើឱ្យលកើត្
លឡើងលហើ  លសចកដីែឹងយ៉ាងលនោះលៅថា កត្ញាណ ។ 
 ប្ត្សូរឱ្យ ល់ថា កន ងោរចលគ្រើនកិចាញាណរបស់ រ ិសចា
ធរ៌ោំង ៤ លនោះរិនប្រនគ្តូ្វចលគ្រើនរដងរួ លទ្ ប្ត្កន ងកិចាោំង ៤ 
លនោះគ្តូ្វចលគ្រើនកន ងគ្គជារួ គន ោំង ៤ កិចា លទ្ើបលឈាោ ោះថា ជា
ោរបែិបត្តិប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វ ។ 
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 លបើកិចាបែិបត្តិណា ប្ែលកិចាោំង ៤ លនោះរិនគ្ពរគន  កិចា
បែិបត្តិលទោះក៏លៅរិនលៅថា រជឈិម្ចបែិបោ រ៊ឺ រិនប្រនកិចាបែិបត្តិ
ែល់គ្ពោះនិព្វា ន ោំងលនោះលគ្ព្វោះលហត្ ថា ទ្ កខ ជាបរលិញ្ា យកិចា ជាកិចា
ប្ែលរួរកំណត់្ែឹង បានែល់ រូប និងទរ ។ 
 ែូលចាា ោះ ោលកំណត់្រូប និងទរលទោះឯង ក៏លឈាោ ោះថា  កំណត់្
ទ្ កខ បានែល់ កិចាញាណ ។ 
 កិចាញាណលនោះ នឹងសលគ្រចលដ្ឋ ទររបូបរលិចេទ្ញាណ ជា
ញាណប្ែលកំណត់្ែឹងទ្ កខ កន ងខណៈប្ែលកំណត់្រូបទរ ឬកំណត់្
ែឹងទ្ កខលទោះឯង ក៏បានលឈាោ ោះថា លោះត្ណាហ លៅផង លគ្ព្វោះត្ណាហ
លទោះនឹងលោះបានលដ្ឋ ោរល ើញទ្ កខ ល ើញរូបទរជាទ្ កខលគ្ចើន
ប៉ា នណា ក៏លោះត្ណាហ  ស់លៅលគ្ចើនប៉ា លណាណ ោះ ក៏ោលលោះត្ណាហ
បានលគ្ចើនប៉ា នណា ក៏ជាកិចាប្ែលនឹងលធាើឱ្យជាក់ចាស់និលោធលគ្ចើន
ប៉ា លណាណ ោះ លគ្ព្វោះនិលោធជាធរ៌ប្ែលរលត់្ត្ណាហ  ែូលចាន ោះ ោលត្ណាហ
រលត់្ោលណា ោលលណាោះក៏ជាក់ចាស់និលោធ និងោលខណៈ
ណាប្ែលលធាើកិចាលែើរបីជាក់ចាស់និលោធសចា ខណៈលទោះក៏ជាកិចា
ប្ែលនឹងលធាើឱ្យររគសចាលកើត្លឡើងផង លគ្ព្វោះថាររគសចាជាលោក ត្តរ
ធរ៌ ជាកិចាបែិបត្តិប្ែលនឹងលធាើឱ្យែល់និលោធ ជាធរ៌ប្ែលរលត់្ទ្ កខ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ ែូចប្ែលបាន ធិបា រកលនោះ លទ្ើបជាោរ
លព្វលថា ោរចលគ្រើនកិចារបស់ រ ិសចា ៤ លទោះ គ្តូ្វលធាើកិចាោំង ៤ 
លទោះចូលលៅគ្ពរគន ប្ត្រដង លទ្ើបលៅថា កិចាញាណបាន ។ 
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 លែើរបីនឹងសរ បលសចកដីរបស់ញាណោំង ៣ កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ 
ក៏បានែល់ គ្ពោះសាសទោងំ ៣ លទោះឯង រ៊ឺ 
 សចាញាណ បានែល់ បរ ិត្តិសាសទ  
 កិចាញាណ បានែល់ បែិបត្តិសាសទ  
 កត្ញាណ បានែល់ បែិលវធសាសទ ។ 
 កន ងញាណោំង ៣ លនោះ ោលប្ចកលចញលៅតរ រ ិសចាធរ៌
ោំង ៤ លទោះ បានចំនួនញាណ ១២ ។ 
 ែូលចាន ោះ  នកបែិបត្តិប្ែលនឹងចូលលៅល ើញចាស់កន ង រ ិ-
សចាោំង ៤ ប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វតរន័ របស់គ្ពោះព ទ្ធសាសទលទោះ គ្តូ្វ
បានញាណគ្រប់ោំង ៣ ជ ំរបស់សចាៈនីរួ ៗ ោំង ៤ សចាៈ គ្តូ្វ
ម្ចនោំង ១២ ញាណ លទ្ើបចូលែលគ់្ពោះព ទ្ធសាសទលដ្ឋ 
ពិត្គ្បាកែ ។ 
 ប្ត្កន ងោរប្ែលចូលែល់ញាណោំង ១២ លនោះបាន  នកលទោះ
ក៏គ្តូ្វបរបូិណ៌លដ្ឋ ោរ ល់គ្តឹ្រគ្តូ្វោំងបរ ិត្តិ និងបែិបត្តិ លបើ
រិនែូលចាន ោះ នឹងចូលែល់គ្ពោះព ទ្ធសាសទប្ែលពិត្គ្បាកែរិនបាន
លឡើ  ។ 
 កន ងញាណោំង ៣ រ៊ឺ សចាញាណ កិចាញាណ កត្ញាណ 
លទោះ សចាញាណ កិចាញាណោំង ២ លនោះ ជាញាណកន ងលោកិ  
ចំប្ណក កត្ញាណ លទោះជាញាណកន ងលោក ត្តរ ។ 
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 កន ងញាណលោកិ ោំង ២ ញាណលទោះ នឹងបរបូិណ៌កន ង
សង្កខ រ លបោខ ញាណ ោលសង្កខ រ លបោខ ញាណម្ចនកម្ចា ំងបរបូិណ៌
លអលហើ  លដ្ឋ  ំណាចរបស់បញ្ញា  បានោងជគ្រោះកិលលសកន ង
ចិត្តសទត ន កំចាត់្ វជិាា និងត្ណាហ  រ៊ឺ ោរស្ស ញ់និងោរវលងាង 
លដ្ឋ កំចាត់្បង់នូវភាពងងឹត្ នធោលឱ្យស្សាលលសដើងលដ្ឋ  ំណាច 
ត្ទ្ងគបបហាន នឹងម្ចនកម្ចា ំងគ្រប់គ្គន់លែើរបីលៅោន់គ្ពោះនិព្វា ន
តរប្ែលខាួនគ្បាថាន  លដ្ឋ  ំណាចឆ្នោិទ្ធិបាទ្លទោះ កន ងខណៈលទោះ
ចិត្តក៏ច ោះោន់គ្កប្សក្នភវងគ លែើរបីប្លងអាររោណ៍ប្ែលជាសង្កខ រនិរិត្ត 
នឹងបលង្កអ នលៅទ្ទួ្លអាររោណ៍គ្ពោះនិព្វា នប្ែលជា សងខត្ធរ៌ ោន់
លគ្ត្ើ ខាងទ  ប្ត្ោរបលង្កអ នលៅលទោះ លៅលតងប្ខស រ៊ឺ សង្កខ រ ម្ចន
ក្គ្ត្លកខណ៍ណារួ ជាអាររោណ៍ លៅរិនោន់អាចប្លងប្ខសលទោះ
បាន ។ 
 លដ្ឋ  ំណាចកម្ចា ំងរបស់គ្កប្សចិត្តប្ែលនឹងសោ ោះគ្ត្ង់លៅោន់
គ្ពោះនិព្វា ន ឬនឹងចូលវេិីរបស់ររគលទោះ ចិត្តលទ្ើបោត់្ផ្ទដ ច់គ្កប្សភវងគ  
លឡើងោន់រលទោា រវេិី រនសិោរកន ងអាររោណ៍របស់ក្គ្ត្លកខណ៍ណា
រួ  ប្ែលជាអាររោណ៍ែូចគន នឹងអាររោណ៍របសចិ់ត្តែួងច ងលគ្ោ 
កន ងសង្កខ រ លបោខ ញាណ រ ននឹងោា ក់ច ោះោន់ភវងគលទោះ លែើរបីនឹងឱ្យ
ជវនចិត្តប្ែលនឹងលតងអាររោណ៍លទោះ សោ ោះលៅោន់ររគវេិី លែើរបីែល់
គ្ពោះនិព្វា នប្ែលជាលគ្ត្ើ ទ  ។ 
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 លហើ រលទោា ោវជានចិត្តក៏លកើត្លឡើង លែើរបីជាបចា័ ែល់ជវនៈ
កិចាលទោះរួ ខណៈ លហើ ក៏រលត់្លៅ ជវនចិត្តែួងទី្ ១ បានែល់ 
ោម្ចវចរញាណសរប  ត្ត ចិត្តែួងណារួ កន ង ៤ ែួងលទោះ 
ជាលសារនសស ឬឧលបោខ កដី ោលបានបចា័ ពីរលទោា ោវជានចិត្ត
លដ្ឋ  ននតរបបចា័  សរននតរបបចា័  នត្ថិបបចា័  និងវរិត្បបចា័ 
ែូលចាន ោះលហើ  ក៏លកើត្លឡើងរួ ខណៈលតង កក្គ្ត្លកខណ៍ណារួ  
តររនសិោររបស់រលទោា ោវជានចិត្តជាអាររោណ៍លទោះ លៅថា 
បរកិរោជវនៈ លហើ ក៏រលត់្លៅ ។ 
 ជវនចិត្តែួងទី្ ២ កន ងចិត្តគ្បលភទ្ែូចគន  ោលបានបចា័  ំពី
ជវនចិត្តែួងទី្ ១ លដ្ឋ  ននតរបបចា័  សរននតរបបចា័  នត្ថិបបចា័  
វរិត្បបចា័  និងអាលសវនបបចា័  ែូលចាន ោះលហើ ក៏លកើត្លឡើងរួ ខណៈ 
ម្ចនក្គ្ត្លកខណ៍ជាអាររោណ៍ែូចគន  ឧបម្ចែូចកំព ងលតងប្ខសលៅ 
លៅរិនោន់ែល់លគ្ត្ើ ទ  លទ្ើបនឹងប្លងប្ខស រ៊ឺ អាររោណ៍លទោះរិន
ោន់បាន លហើ លកើត្លឡើងរួ ខណៈ លៅថា ឧបចារជវនៈ 
លហើ ក៏រលត់្លៅ ។ 
 ជវនៈែួងទី្ ៣ កន ងវេិីចិត្តជារួ គន លទោះ កន ងបចា័ ជារួ គន  
និងកន ងអាររោណ៍ជារួ គន  លកើត្លឡើងរួ ខណៈ លៅថា 
 ន លោរជវនៈ លហើ ក៏រលត់្លៅ ។ 
 កន ងោររលត់្លៅរបស់ ន លោរជវនៈលទោះរិនប្រនរលត់្លៅ
ប្ត្ចិត្តប៉ា លណាណ ោះលទ្ ប្េរោំងលធាើឱ្យអាររោណ៍ប្ែលជាក្គ្ត្លកខណ៍ប្ែល
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បានរកពីសង្កខ រធរ៌ ប្ែលជាអាររោណ៍របស់វបិសសទកន ងលោកិ -
ញាណលទោះរលត់្ ស់គ្ពរគន ជារួ ោររលត់្របស់ ន លោរជវនៈ
ែួងទី្ ៣ លនោះឯង លែើរបីជា ន លោរឱ្យឱ្ោសែល់លគគ្ត្ភូញាណ
ប្ែលនឹងបានលតង កគ្ពោះនិព្វា នរកជាអាររោណ៍ ឱ្យែល់ររគចិត្ត
លទោះឯង ។ 
 កន ង ន លោរជវនៈខណៈទី្ ៣ លនោះ ឧបម្ចែូច នកប្ែលលតង
ប្ខសលៅលទោះបានែល់លគ្ត្ើ ខាងទ លហើ  លទ្ើបប្លងប្ខស រ៊ឺ អាររោណ៍
ក្គ្ត្លកខណ៍លទោះលហើ  ែូលចាន ោះ ន លោរញាណលនោះលកើត្លឡើង ៣ 
ខណៈ លហើ ក៏រលត់្លៅ ។ 
 កន ង ន លោរញាណ ៣ ខណៈលទោះ លបើម្ចន និចាំជាអាររោណ៍ 
ររគចិត្តផលចិត្តប្ែលសលគ្រចែល់និព្វា នលទោះ ក៏លឈាោ ោះថា  និរិត្ត-
វលិម្ចកខ និងនិព្វា នប្ែលជាអាររោណ៍របស់ររគចិត្ត ផលចិត្ត លៅថា 
 និរិត្តនិព្វា ន ។ 
 លបើម្ចនទ្ កខំជាអាររោណ៍ ររគចិត្ត ផលចិត្ត ប្ែលសលគ្រចែល់
និព្វា នលទោះ ក៏លឈាោ ោះថា  បបណិហិត្វលិម្ចកខ និងនិព្វា នប្ែលជា
អាររោណ៍របស់ររគចិត្ត ផលចិត្ត លៅថា  បបណិហិត្និព្វា ន ។ 
 លបើម្ចន នតត ជាអាររោណ៍ ររគចិត្ត ផលចិត្ត  ប្ែលសលគ្រច
គ្ពោះនិព្វា នលទោះ ក៏លឈាោ ោះថា ស ញ្ាត្វលិម្ចកខ និងនិព្វា នប្ែលជា
អាររោណ៍របស់ររគចិត្ត ផលចិត្ត លទោះលៅថា ស ញ្ាត្និព្វា ន ។ 
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 ប្ត្កន ងោរប្ែល ន លោរញាណ ៣ ខណៈលទោះ នឹងបាន ាី
រកជាអាររោណ៍លទោះ ក៏គ្តូ្វបានរកពីចិត្តែួងទី្បំផ ត្របស់សង្កខ រ លបោខ -
ញាណជា នកោត់្កដីឱ្យរក និង ន លោរញាណលនោះក៏គ្តូ្វម្ចន
អាររោណ៍យ៉ាងលទោះ  ន លោរញាណលនោះជាទី្បំផ ត្ក្នវបិសសទ
ញាណកន ងលោកិ  ប្ែលម្ចនសង្កខ រជាអាររោណ៍ និងបែិបោ-
ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ប្ែលោប់តំងពីឧទ្ ពា ញាណប្ែលគ្បាស
ចាកវបិសសនូបកិលលសលហើ លទោះ ក៏រករលត់្ ស់លដ្ឋ  ន លោរ-
ញាណ លនោះែូចគន  ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្  ន លោរញាណលនោះ លបើនឹងោប់តំងពីឧទ្ ពា -
ញាណ ប្ែលជាោរោប់ កចំលព្វោះប្ត្បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ
ប៉ា លណាណ ោះ ក៏ជាញាណទី្ ៩ ប្ត្នឹងោប់ោំង ស់លៅតរចំនួនរបស់
វបិសសទញាណលទោះក៏ជាញាណទី្ ១២ ។ 
 

ញាណទី ១៣ ច្គាព្ត្ភូញាណ 
  លគគ្ត្ភូញាណ ជាលឈាោ ោះរបសប់ញ្ញា ប្ែលលកើត្លឡើងកន ងររគវេិី 
ទ្ទួ្លនិព្វា នជាអាររោណ៍គ្គែំបូង លហើ បញ្ញា លនោះលៅលកើត្កន ងរហា-
ក សលចិត្ត ប្ែលលៅជាលោកិ  ។ 
 លគគ្ត្ភូញាណ ម្ចនកិចា ១០ គ្បោរ រ៊ឺ  
 ១) គ្របសងាត់្ោរលកើត្ ។ 
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 ២) គ្របសងាត់្ោរគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ខនធោំងកន ងបែិសនធិោល 
និងបវត្តិោល ។ 
 ៣) គ្របសងាត់្ឧបាយស ប្ែលជាផលរក ំពីជាតិ្ ។ 
 ៤) ទ្ម្ចា  ប េ ជានលគគ្ត្ ។ 
 ៥) ឈានលឡើងោន់ រ ិលគគ្ត្ រ៊ឺ ភាពជាគ្ពោះ រ ិៈ ។ 
 ៦) គ្របសងាត់្នូវសង្កខ រនិរិត្ត រ៊ឺ រូបទរ ឬគ្របសងាត់្សង្កខ រ 
ធរ៌ោងំពួង ។ 
 ៧) សោ ោះលៅោន់ោររិនគ្បគ្ពឹត្តលៅរបស់ទររូប រ៊ឺ លៅោន់
គ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ៨) សោ ោះលៅោន់លសចកដីលកសរ រ៊ឺ និលោធ ឬគ្ពោះនិព្វា ន ។ 
 ៩) សោ ោះលៅោន់ោររិនលកើត្ ។ 
 ១០) លែើរបីឱ្យបានរកនូវ និរិត្តវហិារសម្ចបត្តិ ។ 
 កិចារបស់លគគ្ត្ភូញាណោំង ១០ គ្បោរលនោះ គ្បគ្ពឹត្តលៅលែើរបី
ឧបោរៈ ឱ្យចិត្តចូលលៅែល់គ្ពោះនិព្វា ន លហើ លគគ្ត្ភូញាណលនោះ 
ជាបញ្ញា ប្ែលបានរក ំពី ន លោរញាណ ប្ែល ន លោរលធាើកិចា
ក្នសង្កខ រធរ៌ រ៊ឺ ទររូបប្ែលជាលោកិ  រហូត្បានោរែឹងោរ
 ល់កន ងកិចាប្ែលរបបីបែិបត្តិកន ងសង្កខ រធរ៌ោំង ៤ ថា  
 ១. ទ្ កខសចា ជាធរ៌ប្ែលរួរកំណត់្ែឹង លទ្ើបគ្តូ្វកំណត់្ែឹង 
 ២. សរ ទ្ សចា ជាធរ៌ប្ែលរួរលោះ លទ្ើបគ្តូ្វលោះឱ្យ ស់លៅ 
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 ៣. និលោធសចា ជាធរ៌ប្ែលរួរលធាើឱ្យជាក់ចាស់ ឬលធាើឱ្យែល់ 
លទ្ើបគ្តូ្វលធាើឱ្យជាក់ចាស់ ោំងលធាើឱ្យែល់  
 ៤. ររគសចា ជាធរ៌ប្ែលរួរចលគ្រើន លទ្ើបគ្តូ្វលធាើឱ្យលគ្ចើន ។ 
 លគគ្ត្ភូញាណលនោះ លទ្ើបម្ចនទទី្រួបរួរលសចកដីែឹងកន ងកិចា
របស់ រ ិសចា ៤ ោំងសចាញាណ កិចាញាណ និងកត្ញាណ 
ចូលជារួ គន  ។ 
 លគគ្ត្ភូញាណ ជាបញ្ញា ប្ែលតំងលៅកន ងរវងបែិបោ-
ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ជារួ  ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ជាចិត្តប្ែលលកើត្ត្ពី
ខណៈទី្ ៣ របស់ ន លោរញាណ ោលលគគ្ត្ភូញាណលកើត្លឡើង
រួ ខណៈ ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍លហើ ក៏រលត់្លៅ ។ 
 ោរប្ែលលគគ្ត្ភូញាណបាននិព្វា នជាអាររោណ៍លនោះ ក៏លគ្ព្វោះថា 
បានបចា័ រកពី ន លោរញាណកន ងខណៈទី្ ៣ លទោះ ជា នករលត់្
អាររោណ៍របស់លោកិ  ប្ែលម្ចនសង្កខ រនិរិត្ត រ៊ឺ ទររូបជាអាររោណ៍
ឱ្យែល់លគគ្ត្ភូញាណ លគ្ព្វោះអាររោណ៍លោកិ ធរ៌ប្ែលពិចារណា
សង្កខ រ ម្ចន និចាំ ទ្ កខំ  នតត  ជាអាររោណ៍លទោះបានរលត់្លៅ ឬែល់
ទី្បំផ ត្ គ្ពរជារួ  ភងគខណៈរបស់ចិត្តែួងទី្ ៣ ក្ន ន លោរញាណ
លទោះឯង ។ 
 លគគ្ត្ភូញាណប្ែលលតង កគ្ពោះនិព្វា នរកជាអាររោណ៍បាន 
និងទ្ម្ចា  លគគ្ត្របស់ប េ ជាន ឈានលឡើងោន់លគគ្ត្របស់គ្ពោះ រ ិ
ប រគល ប្ែលជាចិត្តែួងែំបូងប្ែលបាននិព្វា នជាអាររោណ៍កន ង
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សងារវែដ ក៏លដ្ឋ អាស្ស័  ំណាចបចា័ របស់លគគ្ត្ភូញាណ
លនោះឯង ប្ែលជាបចា័ ែល់ររគចិត្ត ៦ បចា័ លទ្ៀត្ រ៊ឺ  ននតរបបចា័  
សរននតរបបចា័  អាលសវនបបចា័  ឧបនិសស បបចា័  នត្ថិបបចា័  
និងវរិត្បបចា័  ។ 
 លគគ្ត្ភូញាណលទោះ សូរបីម្ចនគ្ពោះនិព្វា នជាអាររោណ៍ក៏ពិត្ 
ប្ត្ក៏លៅលធាើោរលោះកិលលសឱ្យជាសរ លចេទ្បបហានរិនោន់បាន 
លគ្ព្វោះលហត្ លនោះ លទ្ើបលៅរិនោន់លៅថា លោក ត្តរចិត្ត លហើ ោរ
ប្ែលលគគ្ត្ភូញាណលៅគ្បហារកិលលសរិនោន់បានលទោះ លគ្ព្វោះ
លហត្ ថា ខាួនលទ្ើបប្ត្បាននិព្វា នជាអាររោណ៍កន ងខណៈែំបូងរួ 
ខណៈប៉ា លណាណ ោះ លៅរិនោន់ម្ចនអាលសវនបបចា័ គ្រប់គ្គន់ ។ 
 ឧបម្ចែូចរន សសចូលលធាើោរង្ករែំបូងេោីៗ លៅរិនោន់ ល់
កន ងទទី្ប្ែលខាួននឹងគ្តូ្វលធាើលទោះ ោលបានលធាើលៅៗ លហើ លទ្ើបម្ចន
ោរ ល់កន ងទទី្របស់ខាួនលអលឡើង អាចលធាើឱ្យលអក្គ្កប្លងលឡើងបាន 
លគ្ព្វោះភាពជំទញលទោះឯង ឧបម្ចលនោះយ៉ាងណា លគគ្ត្ភូញាណ ក៏
យ៉ាងលទោះប្ែរ ។ 
 កន ងោលលគគ្ត្ភូញាណចូលលៅកន ងលគ្ត្ើ ទ  រ៊ឺ គ្ពោះនិព្វា ន
លទោះជាគ្គែំបូង ប្ែលខាួនរិនោា ប់លៅលឡើ  ក៏រប្រងលធាើ ាីរិនបាន 
លគ្ព្វោះលគគ្ត្ភូញាណប្ែលលកើត្លឡើង ទ្ទួ្លអាររោណ៍គ្ពោះនិព្វា នជា
គ្គែំបូង និងលកើត្លឡើងរួ ខណៈលហើ ក៏រលត់្លៅ លៅរិនោន់ម្ចន
អាលសវនបបចា័  លទ្ើបទ្ម្ចា  កិលលសជាសរ លចេទ្រិនោន់បាន ។ 
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ែូលចាន ោះ លទ្ើបលៅលគគ្ត្ភូញាណលនោះថា ឯកវ ដ្ឋា ន រ៊ឺ លចញ
បានប្ត្រួ ចំប្ណក សំលៅែល់ លចញចាកអាររោណ៍ប្ែលជាសង្កខ រ
ប៉ា លណាណ ោះ ឬថាលចញចាកអាររោណ៍ប្ែលជាលោកិ ក៏បាន ប្ត្លចញចាក 
ត្ណាហ រិនបាន លគ្ព្វោះលៅគ្បហារត្ណាហ រិនោន់ ស់ ។ 

លដ្ឋ លហត្ លនោះ លគគ្ត្ភូញាណលទ្ើបផ្ទា ស់ជាតិ្ពីលោកិ 
ោម្ចវចរ រកជាលោក ត្តររិនបាន ប្ត្ក៏លៅកន ងលខត្តប្ែន ឬលៅកន ង
រវងរបស់ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិបាន លគ្ព្វោះលហត្ ប្ែលបានឈាន
ចូលរកកន ងអាររោណ៍គ្ពោះនិព្វា នលហើ  ។ 

 
ញាណទី ១៤ ម្គគញាណ 

ររគញាណ ជាលឈាោ ោះរបស់បញ្ញា ប្ែលលកើត្លឡើងកន ង ររគចិត្ត 
ត្ពីលគគ្ត្ភូញាណលដ្ឋ អាស្ស័ បចា ័ពីលគគ្ត្ភូញាណ និងជា
វសិ ទ្ធិប្ែលលឈាោ ោះថា ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 

ររគញាណលនោះ ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ែូចគន ជារួ លគគ្ត្ភូ-
ញាណ ប្ត្ចិត្តលទោះជាលោក ត្តរចិត្ត លគ្ព្វោះលចញចាកកិលលសោំង
អាររោណ៍និងោំងចិត្ត ែូលចាន ោះររគញាណលនោះលទ្ើបលៅថា ឧភលតវ ដ្ឋា ន 
ប្ែលជា នកែល់គ្ពរលដ្ឋ កិចា និងអាររោណ៍កន ង រ ិសចាធរ៌ោំង 
៤ និងែលគ់្ពរលដ្ឋ  បរវិែដៈ ៣ ញាណ ១២ លធាើោរគ្បហារកិលលស
បានដ្ឋច់ខាត្ ជាសរ លចេទ្តរកម្ចា ំងរបស់ររគញាណជាថាន ក់ៗ លៅ ។ 
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សូរបីថា ររគញាណនឹងលកើត្លឡើងរួ គ្គ ក៏រិនប្រនលធាើោរ
គ្បហារកិលលសប្ត្ប៉ា លណាណ ោះលទ្ លៅគ្បហារសងារវែដ ប្ែលរិនម្ចន
ទី្បំផ ត្ខាងលែើរ និងខាងច ង គ្ពរោំងកំលណើ ត្ ៤ រតិ្ ៥ 
វញិ្ញា ណែាិតិ្ ៧ សតត វស ៩ លទ្ៀត្ផង ។ 

ប្ែលលព្វលថា ររគចិត្តសលគ្រចកិចាកន ង រ ិសចាធរ៌ោំង ៤ បាន
លដ្ឋ ជាប់រកពីម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍លទោះ ក៏លគ្ព្វោះថា ខណៈណា
ប្ែលចិត្តម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ ខណៈលទោះទ្ កខសចា លទ្ើបបានែល់ 
ទររូបប្ែលលកើត្រលត់្ជាអាររោណ៍របស់វបិសសទ ក៏លកើត្លឡើងរិន
បាន លគ្ព្វោះនិព្វា នជាធរ៌ប្ែលផ ត្ពីទររូប ជាធរ៌ប្ែល ស់ទ្ កខ  ស់
ត្ណាហ លហើ  ។ 

ចិត្តប្ែលកំព ងកំណត់្ែឹងទ្ កខ រ៊ឺ ទររូបជាអាររោណ៍ឱ្យែឹង 
ប្ត្ោលទ្ កខ រ៊ឺ ទររូបរិនម្ចនអាររោណ៍ឱ្យែល់ចិត្តលហើ  ចិត្តប្ែល
កំណត់្ែឹងទ្ កខក៏រប្រងរិនម្ចន លគ្ព្វោះទ្ កខ រ៊ឺ ទររូបលទោះ ស់លហើ  
តំងពីឧបាទ្ខណៈកន ងលគគ្ត្ភូញាណ លគ្ព្វោះម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍
ឱ្យកំណត់្ ប្ត្ត្ណាហ ន សស័  និងទិ្ដ្ឋា ន សស័  ប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្
កន ងសងារវែដ លៅរិនោន់បានគ្តូ្វគ្បហារកន ងលគគ្ត្ភូញាណ គ្តឹ្រ
ប្ត្បញ្ញា កន ងលគគ្ត្ភូញាណលធាើឱ្យ ស់ ំណាច រិនអាចនឹងសាង
ករោបានត្លៅលទ្ៀត្ ។ 

ោលបញ្ញា កន ងររគចិត្តប្ែលលកើត្ត្ពីលគគ្ត្ភូញាណ លកើត្លឡើង
រួ ខណៈលទ្ៀត្ប្ែលម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍លដ្ឋ អាស្ស ័ឧបោរៈ
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ពីលគគ្ត្ភូញាណ លទ្ើបលធាើោរគ្បហារកិលលសប្ែលជា ន សស័  ម្ចន
ត្ណាហ ន សស័  និងទិ្ដ្ឋា ន សស័ ជាលែើរ ឱ្យដ្ឋច់ជាសរ លចេទ្បាន ។ 

លគ្ព្វោះលហត្  ាី ររគញាណ ប្ែលម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ 
លទ្ើបលធាើោរគ្បហារកិលលសបានដ្ឋច់ខាត្ ។ 

លសចកដីលនោះ ធិបា ថា និព្វា នជាធរោជាតិ្ែល់ទី្បំផ ត្ ឬជាទី្
បំផ ត្ក្នទ្ កខ ោលបញ្ញា បានបែិបត្តិរករហូត្ែល់ភាពបរបូិណ៌ក្ន
សចេិកិរយិកិចា លដ្ឋ លធាើនិព្វា នឱ្យជាក់ចាស់ រ៊ឺ ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ 
លហើ បញ្ញា លចត្សិកក៏នឹងលកើត្តរអាររោណ៍លទោះ បញ្ញា លចត្សិក
ជា ងគររគរួ កន ង ងគ ៨ ជាតួ្សម្ចោ ទិ្ែាិ លទ្ើបោត់្កដីដ្ឋច់ខាត្កន ង
ខណៈប្ែលបាននិព្វា នជាអាររោណ៍ លដ្ឋ ភាពជាក់ចាស់របស់
បញ្ញា ថា ទ្ កខលទោះម្ចនពិត្ លគ្ព្វោះខាួនបានកំណត់្រកលហើ កន ង
វបិសសទញាណ ត្ណាហ  ប្ែលជាលហត្ ឱ្យលកើត្ទ្ កខលទោះក៏ម្ចនពិត្ 
លគ្ព្វោះខាួនបានគ្បហារលរឿ ៗ រកកន ងខណៈចលគ្រើនវបិសសទលទោះ 
និលោធ ប្ែលជាធរ៌ែល់ទី្បំផ ត្ទ្ កខ ឬជាទី្រលត់្ទ្ កខក៏ម្ចនពិត្ 
លគ្ព្វោះខាួនកំព ងោន់ កជាអាររោណ៍ និងររគ ម្ចន ងគ ៨ រ៊ឺ 
កិចាបែិបត្តិប្ែលលធាើឱ្យែល់ោររលត់្ទ្ កខក៏ម្ចនពិត្ លគ្ព្វោះជាលហត្ ឱ្យ
ចិត្តម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍លៅកន ងខណៈលទោះ ។ 

លសចកដីជាក់ចាស់ក៏ោត់្កដីដ្ឋច់ខាត្បានថា ធរ៌ប្ែលរលត់្
ទ្ កខ ធរ៌ប្ែល ស់ត្ណាហ លទោះម្ចនពិត្ លគ្ព្វោះខាួនបានជួបបាន
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ល ើញលដ្ឋ ជាក់ចាស់រកលហើ លដ្ឋ ខាួនឯង ជាសនោិែាិលោ រិន
គ្តូ្វលជឿតរព្វកយ នកែក្ទ្ ។ 

លគ្ព្វោះែូលចាន ោះ ោរលជឿលដ្ឋ រិនល ើញ និងោរលជឿប្ែលកំព ង
ល ើញលទ្ើបខ សគន  លដ្ឋ លហត្ លនោះលោកលទ្ើបលព្វលថា គ្តូ្វល ើញ
គ្បក្ពលដ្ឋ បញ្ញា ប្ែលលឈាោ ោះថា សម្ចោ ទិ្ែាិ កន ង ងគររគ ៨ ប៉ា លណាណ ោះ 
លទ្ើបលៅសម្ចោ ទិ្ែាិថា ោរល ើញគ្តូ្វ ល ើញគ្តូ្វកន ង ាី? ក៏គ្តូ្វល ើញ
 រ ិសចាធរ៌ោំង ៤ ប៉ា លណាណ ោះ លបើល ើញ ាីយ៉ាងែក្ទ្លគ្ៅពី រ ិសចា
ោំង ៤ លហើ  ក៏រិនលៅបញ្ញា លទោះថា សម្ចោ ទិ្ែាិ ប្ែលជា ងគររគ
លឡើ  ។ 

ែូលចាន ោះ  ំណាចរបស់បញ្ញា ប្ែលម្ចនកម្ចា ំងខាា ំងោា  ជាបញ្ញា
ប្ែលបានពិលសាធល ើញោរពិត្រកលហើ លដ្ឋ ខាួនឯង លទ្ើបម្ចន
លឈាោ ោះថា វជិរបញ្ញា  ជាបញ្ញា លគ្បៀបែូចលផាកបលទោ រប្ែលម្ចនកម្ចា ំង
ខាា ំងោា ែូលចាន ោះ ។ 

ររគញាណ ឬ ររគចិត្ត លកើត្លឡើងគ្គែំបូង លៅថា លសាតបត្តិ-
ររគញាណ លដ្ឋ រ ណរបស់ររគញាណប្ែលលកើត្លឡើងសូរបីគ្តឹ្រ
ប្ត្រួ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ ក៏បានទរថា  រ ិប រគល ថាន ក់ទី្ ១ លឈាោ ោះថា 
គ្ពោះលសាតបត្តិររគប រគល និងបិទ្ោា រ បា ោំង ៤ បានពិត្គ្បាកែ ។ 

ររគញាណជាក សលជាតិ្ លៅថា លោក ត្តក សល ម្ចន ៤ 
យ៉ាង រ៊ឺ  

១) លសាតបត្តិររគ       ២) សកោគរិររគ 
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៣)  ទគរិររគ         ៤)  រហត្តររគ ។ 
លោក ត្តរក សលោងំ ៤ យ៉ាងលនោះ នីរួ ៗ លកើត្បានគ្តឹ្រ

ប្ត្រួ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចនលកើត្លគ្ចើនជាងលនោះលឡើ  ោលលកើត្
ជារួ  នកណា លធាើឱ្យជាគ្ពោះ រ ិប រគលភាា រ ។ 

ររគញាណោំង ៤ លនោះ សលរង្កគ ោះចូលកន ងវសិ ទ្ធិ លៅថា 
ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ និងជាលោក ត្តរវសិ ទ្ធិ ។ 

 
ញាណទី ១៥ ផលញាណ 

ផលញាណជាលឈាោ ោះរបស់បញ្ញា ប្ែលលកើត្កន ងផលចិត្ត ចាត់្
លៅកន ងញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ោលររគញាណលកើត្លឡើងរួ ខណៈ 
លដ្ឋ ម្ចនគ្ពោះនិព្វា នជាអាររោណ៍ និងគ្បហារកិលលសឱ្យ សល់ៅ
លហើ លទ្ើបរលត់្ ត្ពីលទោះផលញាណប្ែលលកើត្កន ងផលចិត្តលទោះ 
ក៏លកើត្លឡើងរកលសា វរិ ត្តិស ខ តរររគញាណប្ែលបានលធាើលហត្ 
ទ្ កលហើ  ផលចិត្តនឹងលកើត្លឡើង ២-៣ ខណៈ យ៉ាងលគ្ចើនកន ងវេិី
ជារួ គន លទោះ តរប្ែល នកគ្តស់ែឹង ៊ឺត្ ឬរហ័ស ។ 

លបើជា នកប្រតាស់ែឹងរហ័   ន លោរញាណលកើត្លឡើង ២ 
ខណៈ លដ្ឋ រិនម្ចនបរកិរោ និងផលចិត្តលកើត្ ៣ ខណៈ ។ 

លបើជា នកគ្តស់ែឹង ៊ឺត្  ន លោរញាណលកើត្លឡើង ៣ 
ខណៈ លដ្ឋ ម្ចនបរកិរោផង និងផលចិត្តលកើត្គ្តឹ្រប្ត្ ២ ខណៈ ។ 
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ផលចិត្តលនោះជាលោក ត្តរវបិាក លកើត្លឡើងលសា វរិ ត្តិស ខ 
លដ្ឋ រិនគ្តូ្វលធាើោរគ្បហារកិលលស ាីោំង ស់ លគ្ព្វោះជាចិត្តប្ែល
លកើត្លឡើងលែើរបីលសា ផល តរប្ែលររគបានលធាើទ្ កឱ្យលហើ  
និងជាោរែល់ទី្បំផ ត្ររគវេិី ប្ែលម្ចនលោក ត្តរចិត្តចូលែល់
គ្ពោះនិព្វា ន ។ 

ផលចិត្តលនោះលោកចាត់្ជាគ្ពោះ រ ិប រគលរួ លទ្ៀត្ លបើលកើត្
ត្ពីលសាតបត្តិររគចិត្ត ក៏ចាត់្ជាគ្ពោះ រ ិប រគលទី្ ២ លៅថា 
លសាតបត្តិផលប រគល ម្ចនភពជាតិ្ប្ែលនឹងលៅកន ងសងារវែដ 
យ៉ាងលគ្ចើន ៧ ជាតិ្ប៉ា លណាណ ោះ ក៏នឹងែល់ទី្បំផ ត្ក្នទ្ កខ រលត់្ខនធចូល
ោន់គ្ពោះនិព្វា ន ។ 

 
ញាណទី ១៦ បឆាច្វកខណញាណ 

បចាលវកខណញាណ ជាលឈាោ ោះរបស់បញ្ញា ប្ែលពិចារណា ររគ 
ផល និព្វា ន កិលលសប្ែលលោះលហើ  និងកិលលសប្ែលលៅសល់ ប្ែល
ខាួនបានឆ្ាងោត់្រកលហើ កន ងញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ និងកន ងររគវេិី ។ 

បចាលវកខណញាណលនោះ ជាលោកិ បញ្ញា  ប្ែលលកើត្លឡើង
តររលទោា រជាោរវេិី ោលររគវេិីរលត់្កន ងទី្បំផ ត្ក្នផលចិត្ត ២ 
ឬ ៣ ខណៈ លហើ ចិត្តជាភវងគ ត្ពីលទោះបចាលវកខណវេិី លទ្ើបលកើត្
លឡើង លធាើោរពិចារណាអាររោណ៍ ៥ យ៉ាងែូចលព្វលលហើ  លដ្ឋ 
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រហាក សលញាណសរប  ត្ត ឬរហាកិរយិញាណសរប  ត្តចិត្ត 
៤ ែួងណារួ តរសររួរែល់ប រគល ។ 

ោរលធាើបចាលវកខណ ឬពិចារណាអាររោណ៍ ៥ យ៉ាងលនោះ ម្ចន
ចំលព្វោះប្ត្គ្ពោះលសកខប រគល រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបននប រគល រហូត្ែល់ 
គ្ពោះ ទគរិប រគលប៉ា លណាណ ោះ ។ 

ចំប្ណកគ្ពោះ រហនតពិចារណាបានគ្តឹ្រ ៤ អាររោណ៍ រ៊ឺ ររគ 
ផល និព្វា ន និងកិលលសប្ែលលោះលហើ ប៉ា លណាណ ោះ រិនម្ចនកិលលស
ប្ែលសល់ជាអាររោណ៍ឱ្យពិចារណា ររួបចាលវកខណញាណ ម្ចន ១៩ 
អាររោណ៍ រ៊ឺ គ្ពោះលសាតបននប រគលម្ចន ៥ គ្ពោះសកោគរិប រគល
ម្ចន ៥ គ្ពោះ ទគរិប រគលម្ចន ៥ និងគ្ពោះ រហនតម្ចន ៤ ។ 

កន ងោរពិចារណាអាររោណ៍ ១៩ យ៉ាងលនោះ ចិត្តនឹងលធាើកិចា
កន ងោរពិចារណាអាររោណ៍ណារួ រហូត្លៅោំង ៧ ខណៈ ែូចជា
ពិចារណាររគចិត្ត ក៏ម្ចនររគចិត្តជាអាររោណ៍រហូត្លៅោំង ៧ 
ខណៈ ែូលចនោះជាលែើរ ែូលចាន ោះបចាលវកខណញាណ ១៩ លទ្ើបរិនែូចគន  
លគ្ព្វោះលផសងគន លដ្ឋ បញ្ញា ខាោះ លផសងគន លដ្ឋ កិលលសខាោះ លផសងគន
លដ្ឋ អាររោណ៍ប្ែលពិចារណាខាោះ  ។ 

អាររោណ៍របស់បចាលវកខណញាណោងំ ៥ យ៉ាងលនោះ គ្ពោះ រ ិ
ប រគល ងគខាោះក៏ម្ចនគ្រប់ោំង ៥  ងគខាោះក៏ម្ចនរិនគ្រប់ លគ្ព្វោះោរ
ពិចារណាកិលលសប្ែលលោះលហើ  និងកិលលសប្ែលលៅសល់លនោះ 
នឹងម្ចនបានចំលព្វោះប្ត្គ្ពោះ រ ិប រគលប្ែលម្ចនបែិសរភិោញាណ
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ប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបអាចែឹងថា កិលលស ាីប្ែលលោះបានលហើ  និង
កិលលស ាីប្ែលលៅសល់ ។ 

ចំប្ណកអាររោណ៍របស់បចាលវកខណញាណ ៣ លទ្ៀត្ រ៊ឺ ររគ ផល 
និព្វា ន លទោះ គ្ពោះ រ ិប រគលោំង  គ្តូ្វម្ចនទូ្លៅគ្រប់ ងគ ។ 

និព្វា ទររោណ៍កន ងបចាលវកខណញាណ លផសងគន ពីលគគ្ត្ភូញាណ 
ររគញាណ និងផលញាណ លគ្ព្វោះនិព្វា នប្ែលជាអាររោណ៍របស់
លគគ្ត្ភូញាណ ររគញាណ និងផលញាណលទោះជាសចេិកិរយិកិចា 
រ៊ឺ កិចាប្ែលចូលលៅលធាើឱ្យជាក់ចាស់គ្ពោះនិព្វា នប្ែលកំព ងគ្បាកែ
ចំលព្វោះរ ខកន ងឋិតិ្ខណៈរបស់ចិត្ត លគ្ព្វោះចិត្តប្ែលនឹងលសា 
អាររោណ៍បានពិត្គ្បាកែលទោះគ្តូ្វលសា កន ងឋិតិ្ខណៈប៉ា លណាណ ោះ 
លគ្ព្វោះម្ចនកម្ចា ំងខាា ំង ។ 

ឧបម្ចគ្ពោះនិព្វា នប្ែលជាសចេិកិរយិលទោះ ែូចគន ជារួ 
រន សសបរលិភារ ំបិល រសក្គ្បរបស់ ំបិលនឹងគ្បាកែចំលព្វោះរ ខកន ង
ខណៈប្ែលកំព ងបរលិភារប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកគ្ពោះនិព្វា នប្ែលជា
អាររោណ៍របស់បចាលវកខណញាណ ែូចគន ជារួ ោរនឹកែល់រសក្គ្ប
របស់ ំបិល ប្ែលខាួនោា ប់ឆ្ាងោត់្រកលហើ  រិនប្រនកំព ងគ្បចកស 
លទ្ើបម្ចនលកខណៈលផសងគន  ។ 

បចាលវកខណញាណ លទ្ើបរិនប្រនម្ចនអាររោណ៍ ររគ ផល 
និព្វា ន ប្ែលគ្បចកសចំលព្វោះរ ខ ។ 
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លគ្ព្វោះលហត្ លនោះ បចាលវកខណញាណលទ្ើបរិនប្រនលោក ត្តរចិត្ត 
ប្ត្ជាលោកិ ចិត្ត សូរបីជាលោកិ ចិត្តក៏សលរង្កគ ោះលៅកន ងញាណ-
ទ្សសនផង លគ្ព្វោះបានឆ្ាងោត់្ររគ ផល និព្វា ន រកលហើ  
បចាលវកខណញាណលទ្ើបលកើត្លឡើងបាន ។ 

ចំប្ណកររគ ផល ខាងលលើប្ែលលៅសល់លទ្ៀត្លទោះ គ្តូ្វម្ចន
វេិីចិត្តគ្បគ្ពឹត្តលៅតរន័ ែូចគន លនោះ ប្ត្កន ងវេិីរបស់ររគត្ៗ លៅពី
គ្គែំបូងលទោះ ចិត្តប្ែលទ្ទួ្លនិព្វា នជាអាររោណ៍គ្គែំបូង រិនលៅថា 
លគគ្ត្ភូលទ្ ផ្ទា ស់លៅថា លវោន លគ្ព្វោះលធាើឱ្យបរសិ ទ្ធក្គ្កប្លងលឡើង 
លដ្ឋ រិនគ្តូ្វផ្ទា ស់លគគ្ត្េោី លគ្ព្វោះជាលគគ្ត្ រ ិៈែូចគន លហើ  
លទ្ើបរិនចាំបាច់គ្តូ្វម្ចនលគគ្ត្ភូចិត្តលទ្ៀត្ ។ 
 តរប្ែល ធិបា រកកន ងវបិសសទករោដ្ឋា នលនោះ ជាោរ
បែិបត្តិតរន័ របស់រហាសតិ្បបដ្ឋា ន លដ្ឋ ចំលព្វោះឥរយិបេ ៤ 
ប៉ា លណាណ ោះ ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ វបិសសទញាណ ៩, ញាណ ១៦, វសិ ទ្ធិ ៧, 
និងវលិម្ចកខ ៣ ។ 
 

វិបសសនាញាណ ៩ 
១. ឧទ្ ពា ញាណ           ២. ភងគញាណ 
៣. ភ ញាណ                   ៤. អាទី្នវញាណ 
៥. និពាិោញាណ                 ៦. រ ចាិត្ ករយតញាណ 
៧. បែិសង្កខ ញាណ             ៨. សង្កខ រ លបោខ ញាណ  
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៩.  ន លោរញាណ ។ 
កន ងោរចាត់្ កប្ត្ចំលព្វោះឧទ្ ពា ញាណជាលែើរ រហូត្ែល់ 

 ន លោរញាណជាទី្បំផ ត្ ជាតួ្វបិសសទលទោះក៏លគ្ព្វោះថា លសចកដី
ែឹងប្ែលលកើត្លឡើងពីបញ្ញា ប្ែលពិត្គ្បាកែ ប្ែលអាចនឹងគ្បហារ
កិលលស ឬវបិោា ស ម្ចនទិ្ែាិវបិោា សជាលែើរលទោះ គ្តូ្វជាបញ្ញា
ប្ែលចូលែល់ឧទ្ ពា ញាណ រា៉ាងលទ្ៀត្ឧទ្ ពា ញាណ 
ជាោរែឹងប្ែលលកើត្លឡើងពីោរពិចារណា ប្ែលជាក់ចាស់ពិត្
គ្បាកែ រិនប្រនោរែឹងប្ែលគ្តូ្វអាស្ស័ លសចកដីសាោ ប ប្ងអល 
ប្ត្ជាលោកិ បញ្ញា  លគ្ព្វោះលហត្ ថា លៅម្ចនសង្កខ រជាអាររោណ៍ 
ចំប្ណកញាណខាងលែើរម្ចនទររូបបរលិចេទ្ញាណ បចា បររិគហ-
ញាណ និងសរោសនញាណ ញាណោំង ៣ លនោះ ក៏ជាបាទ្ជាបចា័ 
ប្ែលនឹងឱ្យលកើត្ឧទ្ ពា ញាណែូចគន  ប្ត្ោរែឹងលៅជាោរ
សាោ ប ប្ងអល រ៊ឺ គ្តូ្វលៅអាស្ស័ ោលលវោ និងបរ ិត្តិ ោំងលៅ
កន ងលខត្តរបស់ចិទត រ ញាណផង ចំប្ណកឧទ្ ពា ញាណ
រិនគ្តូ្វអាស្ស័ បរ ិត្តិលឡើ  ជាោរែឹងប្ែលលកើត្លឡើងពីបែិបោ
ប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វលដ្ឋ ពិត្គ្បាកែ លដ្ឋ លហត្ លនោះ លោកចាត់្ ក
ឧទ្ ពា ញាណជាថាន ក់ខាងលែើររបស់វបិសសទកន ងថាន ក់លោកិ  ។ 

ចំប្ណក ន លោរញាណ ប្ែលចាត់្ជាថាន ក់ទី្បំផ ត្របស់
វបិសសទញាណលទោះ ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ថា អាររោណ៍របស់វបិសសទ
ប្ែលជាលោកិ លទោះ រកែល់ទី្បំផ ត្គ្ត្ង់ ន លោរញាណលទោះ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 412 - 

ែូលចាន ោះ លោកលទ្ើបចាត់្ ក ន លោរញាណជាទី្បំផ ត្របស់
វបិសសទញាណ ។ 

ប្ត្យ៉ាងណាកដី ញាណ ៣ កន ងខាងលែើរលទោះ ក៏គ្តូ្វលៅកន ង
ផាូវរបស់វបិសសទផង ែូលចាន ោះលបើនឹងោប់លដ្ឋ គ្បលភទ្របស់ញាណ
លទោះ រួរោំងលោកិ  និងលោក ត្តរក៏បាន ១៦ ញាណ រ៊ឺ  

១. ទររូបបរលិចេទ្ញាណ      ២. បចា បររិគហញាណ  
៣. សរោសនញាណ             ៤. ឧទ្ ពា ញាណ  
៥. ភងគញាណ                     ៦. ភ ញាណ 
៧. អាទី្នវញាណ               ៨. និពាិោញាណ 
៩. រ ចាិត្ ករយតញាណ        ១០. បែិសង្កខ ញាណ 
១១. សង្កខ រ លបោខ ញាណ       ១២.  ន លោរញាណ 
១៣. លគគ្ត្ភូញាណ           ១៤. ររគញាណ 
១៥. ផលញាណ                 ១៦. បចាលវកខណញាណ ។ 
តំងពីញាណទី្ ១ រហូត្ែល់ញាណទី្ ១២ ជាលោកិ -

ញាណស ទ្ធ ចំប្ណកញាណទី្ ១៣ ោប់លៅកន ងរវងលោកិ  
និងលោក ត្តរ លគ្ព្វោះអាររោណ៍ជាលោក ត្តរ ប្ត្ចិត្តជាលោកិ  
លោកចាត់្ថា ជា លព្វា ហារកិ រ៊ឺ លៅកន ងរវង ចំប្ណកញាណទី្ ១៤ 
ែល់ ១៥ លទោះជាលោក ត្តរស ទ្ធ ប្ត្ញាណទី្ ១៦ បចាលវកខណញាណ
លទោះជាលោកិ  ។ 
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សច្រង្ខគ ះច្ដ្ឋយវសិទុធ ិ៧ 
១. សីលវសិ ទ្ធិ បានែល់ សីលប្ែលជាបាទ្របស់វបិសសទ រ៊ឺ 

សីលប្ែលសលរង្កគ ោះលដ្ឋ ររគម្ចន ងគ ៨ ។ 
២. ចិត្តវសិ ទ្ធិ បានែល់ សម្ចធិ ៣ រ៊ឺ ខណិកសម្ចធិ ឧបចារ-

សម្ចធិ និង បបទសម្ចធិ ប្ែលជា ងគរបស់ររគ ៨ វសិ ទ្ធិោំងពីរលនោះ 
សលរង្កគ ោះចូលលដ្ឋ សលី និងសម្ចធិ ។ 

ចំប្ណកវសិ ទ្ធិែ៏លសស ៥ លទ្ៀត្លទោះជាបញ្ញា  រ៊ឺ  
១. ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ  
២. កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ  
៣. រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ 
៤. បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ 
៥. ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 
រួរជា ៧ គ្បោរ កន ងវសិ ទ្ធិោំង ៧ លទោះ ោប់ពី ១ ែល់ ៦ 

ជាលោកិ  វសិ ទ្ធិទី្ ៧ ជាលោក ត្តរ ។ 
 

សច្រង្ខគ ះច្ដ្ឋយញាណ 
១. ទររូបបរលិចេទ្ញាណ បានែល់ ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ 
២. បចា បររិគហញាណ បានែល់ កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ 
៣. សរោសនញាណ បានែល់ រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ 
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៤. ឧទ្ ពា ញាណ, ៥. ភងគញាណ, ៦. ភ ញាណ, 
៧. អាទី្នវញាណ, ៨. និពាិោញាណ, ៩. រ ចាិត្ ករយតញាណ, 
១០. បែិសង្កខ ញាណ, ១១. សង្កខ រ លបោខ ញាណ, ១២.  ន លោរ-
ញាណ,  
 កន ងញាណោំងលនោះ លបើលៅម្ចនវបិសសនូបកិលលស ១០ យ៉ាង 
លកើត្ោ ឡំ និង នកបែិបត្តិែឹងចាស់ថា ឧបកិលលសលទោះរិន
ប្រនផាូវ ប្ែលជាផាូវប្រនលទោះ រ៊ឺ វបិសសទបញ្ញា  ប្ែលែឹងែូលចនោះ 
លៅថា រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ ោប់ពីឧទ្ ពា ញាណលៅ 
រហូត្ែល់  ន លោរញាណ ប្ែលគ្បាសចាកវបិសសនូបកិលលស
លហើ  លៅថា បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 

១៣. លគគ្ត្ភូញាណ, ១៤. ររគញាណ, ១៥. ផលញាណ, 
១៦. បចាលវកខណញាណ, ោំង ៤ ញាណលនោះលៅថា 
ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 

កន ងោរប្ែលសលរង្កគ ោះ លគគ្ត្ភូញាណ ជារួ បចាលវកខណ-
ញាណ ចូលរកទ្ កកន ងញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិលទោះ សលរង្កគ ោះចូលរក
លដ្ឋ បរយិ  លគ្ព្វោះលហត្ ថា លគគ្ត្ភូលទោះ ម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ 
ចំប្ណកបចាលវកខណញាណលទោះ ក៏ជាោរែឹងប្ែលឆ្ាងោត់្រកពីររគ 
ផល និព្វា ន រ៊ឺ ឆ្ាងោត់្លោក ត្តរធរ៌រកលហើ  លហត្ លនោះ លទ្ើប
សលរង្កគ ោះចូលលដ្ឋ បរយិ ែូចគន  ប្ត្សគ្ម្ចប់ ងគរបស់ញាណ
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ប្ែលជាញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិលដ្ឋ ពិត្លទោះ បានែល់ររគញាណ ៤ 
ប៉ា លណាណ ោះ ។ 

 
ព្បច្ភទព្រះអរយិបុគគល 

កន ងវសិ ទ្ធិររគ លោកចាត់្គ្បលភទ្របស់គ្ពោះ រ ិប រគលទ្ ក ៧ 
ពួក រ៊ឺ 
 ១. សោធ ន សារ ី          ២. សោធ វរិ ត្តិ    
 ៣. ោ សកខី             ៤. ឧភលតភារវរិ ត្តិ  
 ៥. ធម្ចោ ន សារ ី           ៦. ទិ្ែាិបត្ត   
 ៧. បញ្ញា វរិ ត្តិ ។ 
  នកប្ែលម្ចនសោធ ខាា ំងោា  កន ងោលសលគ្រចលសាតបត្តិររគ 
លៅថា សោធ ន សារ ី តំងពីលសាតបត្តិផលលឡើងលៅរហូត្ែល់ 
 រហត្តផល លៅថា សោធ វរិ ត្តិ ។ 

 នកប្ែលបានរូបជានលហើ សលគ្រចររគផលោំង ៨ ប រគល  
លៅថា ោ សកខី ។ 

 នកប្ែលបាន រូបជានលហើ សលគ្រច រហត្តផល លៅថា 
ឧភលតភារវរិ ត្តិ ។ 

 នកប្ែលម្ចនបញ្ញា ខាា ំងោា  ពិចារណាលដ្ឋ  នតត កន ងខណៈ 
ក្នលសាតបត្តិររគ លៅថា ធម្ចោ ន សារ ី។ 

តំងពីលសាតបត្តិផលលៅែល់ រហត្តររគ លៅថា ទិ្ែាិបត្ត ។ 
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ចំលព្វោះ រហត្តផល លៅថា បញ្ញា វរិ ត្តិ រួរ ៧ ពួក  
កន ងោរប្ែលលោកប្ចកលចញលៅែូលចនោះ ក៏រង់អាស្ស័ លៅ

កន ងសលី សម្ចធិ បញ្ញា  លទោះឯង រ៊ឺ  នកប្ែលជាសោធ វរិ ត្តិ 
និងសោធ ន សារ ីោំង ២ លនោះ ម្ចនសីល ជា ធិបតី្ ។ 

 នកប្ែលបានទរថា ោ សកខី និង ឧភលតភារវរិ ត្តិ 
លទោះម្ចន សម្ចធិ ជា ធិបតី្ ។ 

ចំប្ណក នកប្ែលជាធម្ចោ ន សារ ី ទិ្ែាិបត្ត និង បញ្ញា វរិ ត្តិ ោំង 
៣ លនោះម្ចន បញ្ញា  ជា ធិបតី្ ។ 

ន័ រា៉ាងលទ្ៀត្  នកប្ែលម្ចនអាររោណ៍ធៃន់កន ងគ្ពោះវន័ិ  
ក៏បានែល់សោធ  ម្ចនសីលជា ធិបតី្ លបើ នកម្ចនអាររោណ៍ធៃន់កន ង
គ្ពោះសូគ្ត្ ក៏បានែល ់  នកប្ែលម្ចន សម្ចធិ ជា ធិបតី្  នកប្ែល
ម្ចនអាររោណ៍ធៃន់លៅកន ងគ្ពោះ ភិធរោ ក៏បានែល់ នកប្ែលម្ចន 
បញ្ញា  ជា ធិបតី្ ។ 

 
បែិបទា ៤ យ៉ា ង្ 

  រា៉ាងលទ្ៀត្ លោកប្ចកគ្ពោះ រ ិប រគលោំង ៤ ទ្ ក លដ្ឋ 
ោរបែិបត្តិ ៤ យ៉ាង រ៊ឺ  
 ១. ស ខបែិបោខិបាភិញ្ញា   បែិបត្តិសបា គ្តស់ែឹងរហ័ស 
 ២. ស ខបែិបោទ្ទធ ភិញ្ញា   បែិបត្តិសបា គ្តស់ែឹង ៊ឺត្ 
 ៣. ទ្ កខបែិបោខិបាភិញ្ញា  បែិបត្តិលំបាកគ្តស់ែឹងរហ័ស 
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 ៤. ទ្ កខបែិបោទ្ទធ ភិញ្ញា  បែិបត្តិលំបាកគ្តស់ែឹង ៊ឺត្ ។ 
 ោរបែិបត្តិរបស់គ្ពោះ រ ិប រគលប្ែលលធាើោរពាយរ លែើរបី
សលគ្រចររគផលលទោះម្ចន ៤ គ្បលភទ្ រ៊ឺ  នកខាោះកន ងលវោប្ែល
លធាើោរពាយរលទោះ រិនម្ចនឧបសរគោោំង ែូចជាឈ៊ឺចាប់ជាលែើរ 
និងប្រតាស់ែឹងធរ៌ឆ្ងប់រហ័សបានែូចចិត្ត ោរពាយរក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅ
បានយ៉ាងស្សួល រិនគ្តូ្វពាយរខាា ំង លនោះជាគ្បលភទ្ទី្ ១ ចំប្ណក
គ្បលភទ្ទី្ ២ លទោះ ក៏ែូចគន ជារួ គ្បលភទ្ទី្ ១ ប្ត្ថាប្រតាស់ែឹងធរ៌
 ៊ឺត្ ។ 
 ចំប្ណកគ្បលភទ្ទី្ ៣ លទោះ លវោលធាើោរពាយរគ្តូ្វត្ស ូ
ជារួ ឧបសរគយ៉ាងលគ្ចើន នឹងក៏គ្តូ្វលធាើោរពាយរយ៉ាងក្គ្កប្លង 
ប្ត្ថាគ្តស់ែឹងធរ៌រហ័ស កន ងគ្បលភទ្ ទី្ ៤ លទោះ ម្ចនោរគ្បគ្ពឹត្ត
លៅែូចគន ជារួ គ្បលភទ្ទី្ ៣ ប្ត្ថាគ្តស់ែឹងធរ៌ ៊ឺត្ ។ 
 ប្ែល ធិបា រកលនោះ ប្ចកលដ្ឋ គ្បលភទ្របស់ោរបែិបត្តិ 
លបើប្ចកលដ្ឋ ស កខវបិសសកៈ លដ្ឋ ឆ្ឡភិញ្ញា  ឬលដ្ឋ ញាណ ៥ 
លដ្ឋ ឥទ្ធិបាទ្ ៤ ឬលព្វធិបកខិ ធរ៌ ៣៧ លហើ ក៏នឹងប្ចកលៅបាន 
ោប់ជាចំនួនលគ្ចើន លបើគ្តូ្វោរគ្ជាបក៏សូរលៅលរើលកន ងររពីរ
សារត្ថសងគហៈ  
 តរប្ែលបាន ធិបា រកលហើ  កន ងលរឿងរបស់វបិសសទ
ករោដ្ឋា ន ប្ែលគ្បកបលដ្ឋ វសិ ទ្ធិ ៧ វបិសសទញាណ ៩ ញាណ 
១៦ វលិម្ចកខ ៣ និងសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ លទោះ ជាោរសប្រតងចំលព្វោះ



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 418 - 

ោយន បសសទសតិ្បបដ្ឋា ន និងចំលព្វោះឥរយិបេ ៤ ប៉ា លណាណ ោះ 
លែើរបីស្សួលែល់ោរចលគ្រើនវបិសសទ ។  
 ចំប្ណកលវទ្ទន បសសទ ចិតត ន បសសទ ធម្ចោ ន បសសទ
សតិ្បបដ្ឋា នលទោះ ោរបែិបត្តិអាររោណ៍របស់បញ្ញា  ញាណ វសិ ទ្ធិ 
និងវលិម្ចកខ ក៏គ្បគ្ពឹត្តលៅែូចគន  ប្ត្ផ្ទា ស់អាររោណ៍ ប្ែលសរាឹងពី
ឥរយិបេរកជាលវទ្ទ  ជាចិត្ត ឬជាធរ៌ប៉ា លណាណ ោះ ចំប្ណកផលប្ែល
របបីបានលទោះក៏ម្ចនអានិសងសែូចគន  ។ 
 ប្ត្ចំណ ចសំខាន់ប្ែលរួរ ល់ក៏រ៊ឺ កន ងលវោប្ែលកំណត់្ 
លវទ្ទ ចិត្ត ធរ៌ ោំងលទោះ លវទ្ទម្ចនលគ្ចើនយ៉ាង ម្ចនោំងស ខ-
លវទ្ទ ទ្ កខលវទ្ទ ឧលបោខ លវទ្ទ ចិត្តក៏ម្ចនែល់លៅ ១៦ យ៉ាង 
ចិត្តប្ែលជាក សលក៏ម្ចន  ក សលក៏ម្ចន ចិត្តជាសម្ចធិក៏ម្ចន 
ចិត្តរិនជាសម្ចធិក៏ម្ចន ធម្ចោ ន បសសទក៏ម្ចន លអខាោះ អាគ្កក់ខាោះ 
ម្ចននីវរណៈ ជាលែើរ ។ 
 ែូលចាន ោះ ោរកំណត់្សតិ្បបដ្ឋា នោំងលនោះ  នកបែិបត្តិចូររកា
ចិត្តឱ្យម្ចំ ក ំឱ្យ ភិជានិងលោរនសសលកើត្លឡើង កន ងអាររោណ៍ោំង
លនោះបាន ែូចជាលពលលវទ្ទ ចិត្ត ធរ៌ ប្ែលរិនលអលកើត្លឡើង 
 នកបែិបត្តិនឹងរិនលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍ោំងលទោះ និង នកម្ចន
លសចកដីពាយរលោះអាររោណ៍ោំងលទោះ លែើរបីគ្តូ្វោរលវទ្ទ ចិត្ត 
និងធរ៌ប្ែលលអ ឬប្ែលខាួនលពញចិត្តកន ងអាររោណ៍លទោះ ប្ែលរក
រិនោន់ែល់ ឬោលអាររោណ៍លអលកើត្លឡើងលហើ  ពាយររកា
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អាររោណ៍លទោះទ្ ក ែូលចនោះក៏រិនបាន លគ្ព្វោះលបើសតិ្ប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅ
កន ងោរកំណត់្អាររោណ៍ លៅជាែូលចាន ោះ សតិ្លទោះលៅរិនោន់លឈាោ ោះថា 
ចូលែល់សតិ្បបដ្ឋា ន លគ្ព្វោះលហត្ ថា លៅរិនោន់ទ្ម្ចា   ភិជា
និងលោរនសសឱ្យវទិសលៅរិនោន់បាន ែូលចាន ោះ លបើសតិ្កន ងោរ
កំណត់្អាររោណ៍ណា លៅទ្ម្ចា  លសចកដីលគ្ត្ក រនិងលសចកដីរិន
លគ្ត្ក រ រិនោន់បានែោបណា ក៏លៅរិនោន់លឈាោ ោះថា ចូលែល់
រជឈិម្ចបែិបោែោបលទោះ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ   នកចលគ្រើនវបិសសទ រ៊ឺ ចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា ន 
នឹងគ្តូ្វម្ចនោរសិកាឱ្យ ល់លអជារ នសិន លហើ លទ្ើបនឹងចលគ្រើន
ឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វបាន កន ងោរចលគ្រើនឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វតររជឈិម្ចបែិបោលទោះ 
លបើរិន ល់ឱ្យលអជារ នសិនលហើ  និងលធាើឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វរិនបាន
លឡើ  ។ 
 កន ងោរប្ែលបែិបត្តិគ្តឹ្រគ្តូ្វតររជឈមិ្ចបែិបោ លែើរបីទ្ម្ចា  
លចញនូវលសចកដីលគ្ត្ក រនិងរិនលគ្ត្ក រលទោះ រិនប្រនថា នកបែិបត្តិ
ម្ចនោរគ្បាថាន  ប្ែលនឹងលធាើឱ្យចិត្តរបស់ខាួនតំងលៅកន ងោររិន
លគ្ត្ក រ លហើ ក៏លធាើចិត្តឱ្យជាឧលបោខ ែូលចាន ោះក៏លទ្ លគ្ព្វោះធរ៌ោំង  
ជា នតត  លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ កន ងោរប្ែលទ្ម្ចា  លសចកដីលគ្ត្ក រ
និងរិនលគ្ត្ក របានលទោះ លៅគ្ត្ង់សភាវៈរបស់អាររោណ៍ លគ្ព្វោះ
អាររោណ៍ជាបចា័ សំខាន់របស់ចិត្ត លហើ ចិត្តគ្រប់ៗ ែួងក៏នឹង
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គ្បាសចាកអាររោណ៍រិនបានលឡើ  សូរបីប្ត្ចិត្តប្ែលជាលោក ត្តរ
ក៏គ្តូ្វម្ចននិព្វា នជាអាររោណ៍ប្ែរ ។ 
 លដ្ឋ លហត្ លនោះ ចិត្តលទ្ើបម្ចនលគ្ចើនយ៉ាង ក៏លគ្ព្វោះលហត្ ថា 
អាររោណ៍ម្ចនលគ្ចើនយ៉ាង អាររោណ៍ខាោះក៏ជាលហត្ ឱ្យលកើត្លសចកដី
លគ្ត្ក រ អាររោណ៍ខាោះក៏ជាលហត្ ឱ្យលកើត្ោររិនលគ្ត្ក រ អាររោណ៍ខាោះ
ក៏ជាលហត្ ឱ្យទ្ម្ចា  លសចកដីលគ្ត្ក រនិងរិនលគ្ត្ក រ អាររោណ៍យ៉ាង
លនោះ រ៊ឺ អាររោណ៍កន ងសតិ្បបដ្ឋា ន ៤ ប្ត្ោរចលគ្រើនសតិ្បបដ្ឋា នលទោះ 
ចំណ ចសំខាន់លៅគ្ត្ង់ម្ចនសតិ្កំណត់្អាររោណ៍ ប្ែលគ្បាកែលៅ
ចំលព្វោះរ ខ រ៊ឺ អាររោណ៍ប្ែលជាបចា បបននប៉ា លណាណ ោះ លទ្ើបទ្ម្ចា  
លសចកដីលគ្ត្ក រនិងរិនលគ្ត្ក របាន ។ 
 ោលអាររោណ៍ ាីគ្បាកែលឡើង  នកបែិបត្តិនឹងគ្តូ្វសរាឹងលែើរបី
បានែឹងលសចកដីពិត្ កន ងអាររោណ៍ប្ែលខាួនកំណត់្លរើលលទោះ នឹងគ្តូ្វ
លរើលរហូត្សភាវៈោងំលទោះសប្រដងោរពិត្ឱ្យល ើញថា រិនលទ្ៀង 
ជាទ្ កខ ជា នតត  កន ងោរប្ែល នកបែិបត្តិរិនល ើញថា ទររបូរិន
លទ្ៀងលទោះ ក៏លគ្ព្វោះសនតតិ្បិទ្បាំងទ្ ក ប្ែលរិនល ើញថា ទររូប
ជាទ្ កខ ក៏លគ្ព្វោះឥរយិបេបិទ្បាំងទ្ ក ប្ែលរិនល ើញ នតត ក៏លគ្ព្វោះ
ថា  នសញ្ញា  ប្ែលរួរគន ជាែ ំបិទ្បំាងទ្ ក លទ្ើបម្ចនោរសម្ចគ ល់ថា 
ជាតួ្ខាួនលឡើងរក ។ 
 ែូលចាន ោះ  នកចលគ្រើនវបិសសទ រ៊ឺ  នកកំណត់្ទររូបប្ែលនឹង
ឱ្យល ើញថា រិនលទ្ៀង ជាទ្ កខ ជា នតត លទោះ កន ងលវោប្ែលលធាើោរ
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កំណត់្ទររូបលទោះ លបើថាោរកំណត់្លទោះ ជាោរកំណត់្ប្ែលគ្តឹ្រ
គ្តូ្វលហើ  ោរកំណត់្ទររូបលទោះ នឹងគ្តូ្វជាោរទ្ម្ចា  សនតតិ្
ប្ែលជាលគ្រឿងបិទ្បាំង និចាំ និងទ្ម្ចា  ឥរយិបេប្ែលជាលគ្រឿង
បិទ្បាងំទ្ កខ និងជាោរទ្ម្ចា   នសញ្ញា  ប្ែលជាលគ្រឿងបិទ្បាំង
 នតត លៅកន ងតួ្ខាួនលទោះឯង លគ្ព្វោះលគ្រឿងបិទ្បំាងក្គ្ត្លកខណ៍ោំង 
៣ លនោះ ោលណារួ គ្តូ្វទ្ម្ចា  លហើ  ក៏បានលឈាោ ោះថា គ្តូ្វ
ទ្ម្ចា  លៅោំង ៣ យ៉ាង រិនប្រនថា គ្តូ្វទ្ម្ចា  លៅរដងរួ លទ្ ។ 
 ែូលចាន ោះ លទ្ើបរិនគ្តូ្វម្ចនោរបែិបត្តិឱ្យលៅលផសងពីោរកំណត់្
ទររូបលទោះឯង ប្ត្ថាគ្តូ្វជាោរកំណត់្ឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វលដ្ឋ លហត្ ផល 
លទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅែូលចនោះបាន និងសូរបីកំណត់្ទររូបកដី ប្ត្លបើរិន
 ល់កំណត់្ឱ្យគ្តឹ្រគ្តូ្វលហើ  ក៏រិនអាចនឹងបានផលែូលចាន ោះបាន ។ 
 ែូលចាន ោះ កន ងឱ្ោសច ងលគ្ោ លនោះ លទ្ើបសូរដ្ឋស់លត្ឿន នក
សិកា និង នកចូលចិត្តកន ងោរបែិបត្តិោំង  ថា រ ននឹងលធាើោរ
បែិបត្តិ ជាសរេៈ ឬវបិសសទកដី របបីសិកាឱ្យ ល់កន ងលហត្ ផល 
របសកិ់ចាបែិបត្តិលទោះៗ ឱ្យលអជារ នសិន ក ំរបបីលគ្បើប្ត្សោធ ប្ត្រា៉ាង 
លគ្ព្វោះរិនអាចលធាើឱ្យចូលែល់ព្វកយលគ្បៀនគ្បលៅកន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ
ប្ែលគ្តឹ្រគ្តូ្វបានលឡើ  លគ្ៅ ំពីគ្តូ្វម្ចនបញ្ញា ប្ែលគ្បកបជារួ 
សោធ លទោះផង លគ្ព្វោះោរចូលែលគ់្ពោះព ទ្ធសាសទប្ែលពិត្លទោះ 
នឹងគ្តូ្វចូលលដ្ឋ បញ្ញា  លគ្ព្វោះលបើល ើងបែិបត្តិខ សឬលធាើលៅលដ្ឋ 
ោរ ល់ខ សលហើ  ជាោរប្កឬែកខាួនបានលំបាក ែូចែំរបី្ែល
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ោា ក់ភក់ រប្រងែកខាួនលឡើងពីោរ ល់ខ សលទោះបានលំបាក ឬន័ 
រា៉ាងលទ្ៀត្ ឧបម្ចែូចរន សសប្ែលលែើរផាូវខ ស រប្រងឃ្លា ត្ពីលគល
លៅលចញលៅគ្រប់គ្គ ស ូលៅលសៃៀរៗ លអជាង កន ងោលប្ែលរិនែឹង
ផាូវពិត្គ្បាកែ លគ្ព្វោះរិនលធាើឱ្យឃ្លា ត្ពីលគលលៅប្ែលខាួនគ្តូ្វោរ ។ 

 
អានិសង្សរបសវិ់បសសនាបញ្ញា  

 ១. កំចាត់្កិលលសលផសងៗ ឱ្យជាសរ លចេទ្ ស់បាន  
 ២. លសា រសក្ន រ ិផល រ៊ឺ កន ងផលសម្ចបត្តិ 
 ៣. ចូលនិលោធសម្ចបត្តិ រ៊ឺ រលត់្ចិត្តលចត្សិកបាន 
 ៤. រួរទ្ទួ្លនូវោរបូជារបស់រន សសនិងលទ្វត ។  
 (១) លរឿងោរកំចាត់្កិលលសលផសងៗ របស់គ្ពោះ រ ិប រគល 
បាន ធិបា ទ្ កលហើ កន ងបរលិចេទ្ទី្ ១ ។ 
 (២) លរឿងោរលសា រសក្ន រ ិផល ប្ែលជាអានិសងស
របស់បញ្ញា  រ៊ឺ ោរចូលផលសម្ចបត្តិលទោះ គ្តូ្វចូលលដ្ឋ កម្ចា ំង
របស់វបិសសទបញ្ញា  សរេៈប្ត្រា៉ាងក៏ចូលផលសម្ចបត្តិរិនបាន 
ចូលបានប្ត្ឈានសម្ចបត្តិប្ត្រា៉ាងប៉ា លណាណ ោះ  ែូលចាន ោះ ោរចូលផល
សម្ចបត្តិ លទ្ើបគ្តូ្វជា នកោា ប់បានឈានរកលហើ  ោំងជា នកោា ប់
បានវសីរកលហើ កន ងោរចូលឈានសម្ចបត្តិ លហើ រកចលគ្រើន
វបិសសទបានសលគ្រចររគផល ប្ែលលៅថា លោក ត្តរធរ៌លទោះ 
លហើ លទ្ើបចូលសម្ចបត្តិលដ្ឋ ផលចិត្តបាន ោរចូលផលសម្ចបត្តិលនោះ 
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នឹងចូលបានប្ត្ចំលព្វោះផលចិត្តតរថាន ក់របស់ខាួនប៉ា លណាណ ោះ ែូចជា
លសាតបននប រគល ក៏គ្តូ្វចូលសម្ចបតិ្តលដ្ឋ លសាតបត្តិផលចិត្ត 
លបើជាគ្ពោះ រហនតក៏ចូលលដ្ឋ  រហត្តផលចិត្ត ប្ត្ោរចូលផល
សម្ចបត្តិលនោះ រិនចំាបាច់គ្តូ្វបានែល់ រូបជានលទ្ បានគ្តឹ្រប្ត្
បឋរជានក៏ចូលបាន ប េ ជានចូលផលសម្ចបត្តិរិនបានលឡើ  ។ 
 (៣) ោរចូលនិលោធសម្ចបត្តិ ក៏ជាអានិសងសរបស់វបិសសទ
បញ្ញា ប្ត្រា៉ាង លគ្ព្វោះោរចូលនិលោធសម្ចបត្តិលនោះ គ្តូ្វចូលលដ្ឋ 
អាររោណ៍របស់វបិសសទ និង នកប្ែលចូលនិលោធសម្ចបត្តិបានលទោះ 
គ្តូ្វជា នកប្ែលបាន រូបសម្ចបត្តិ ែល់លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្ន-
ឈានផង លគ្ព្វោះោរចូលនិលោធសម្ចបត្តិលនោះ គ្តូ្វអាស្ស ័កម្ចា ំងោំង
ពីរយ៉ាង រ៊ឺ កម្ចា ំងសរេៈ គ្តូ្វបានែល់ លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នៈ 
និងកម្ចា ំងរបស់វបិសសទក៏គ្តូ្វបានែល់ គ្ពោះ ទគរីយ៉ាងោប 
ែូលចាន ោះ  នកប្ែលចូលនិលោធសម្ចបត្តិលទោះ លទ្ើបចូលបានប្ត្ប រគល
ពីរពួកប៉ា លណាណ ោះ រ៊ឺ គ្ពោះ ទគរីនិងគ្ពោះ រហនតប្ែលបានសម្ចបត្តិ
ោំង ៨ ផង គ្ពោះ រហនតប្ែលជាស កខវបិសសកៈនិងប េ ជានចូល
និលោធសម្ចបត្តិរិនបាន ។ 
 (៤) ជាប រគលប្ែលរួរលគរពបូជារបស់រន សសនិងលទ្វត 
លគ្ព្វោះលហត្ ថា លោកបានអាស្ស័ ោរចលគ្រើនវបិសសទ រហូត្បាន
សលគ្រចររគ ផល និព្វា ន ជាគ្ពោះ រ ិប រគល លដ្ឋ ោរអាស្ស័ 
វបិសសទ បានឈានលឡើងោន់គ្ពោះ រ ិសងឃ លទ្ើបជា នកបរបូិណ៌
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លដ្ឋ សងឃរ ណ ៩ គ្បោរ ម្ចនស បែិបលទន  ជាលែើរ រ ណធរ៌លនោះ 
ក៏ចាត់្ថា ជាអានិសងសរបស់វបិសសទធ រៈ ប្ែលលធាើឱ្យជាប រគលប្ែល
រួរថាា  បងគំ រួរបូជារបស់រន សស លទ្វត និងគ្ពហោ ឬថា ំណាច
របស់វបិសសទធ រៈ លធាើឱ្យជាប រគលប្ែលសត្ាលោករួរបូជាក៏បាន ។ 
 

គាថាសង្គហទី ៦ 
      ៦. ភាលវត្ពាំ បនិលចាវ ំ              ភាវទទ្ា រ ត្តរំ 

                      បែិបត្តិរសសាទំ្            បត្ថ លនតន សាសលនតិ្ ។ 
 ភាវទោំងពីរលនោះ ម្ចនផលែ៏គ្បលសើរបំផ ត្ ប្ែលបណាិ ត្
 នកគ្បាថាន លសចកដីលគ្ត្ក រកន ងរសក្នោរបែិបត្តិ កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ 
របបីចលគ្រើនតរន័ ែូចប្ែលលព្វលរកលនោះច ោះ ។ 

 
ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ 

ករោដ្ឋា នសងគហវភិាលគ ទរ នវលម្ច បរលិចេលោ ។ 
 ភិធរោត្ថសងគហៈ 

បរលិចេទ្ទី្ ៩ ប្ែលលឈាោ ោះថា ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ ចប់គ្តឹ្រប៉ា លណាណ ោះ ។ 
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បករណាវស្ដនគាថា 
               ចារតិ្តលសាភិត្វសិាលក លោទ្ល ន 

                          សោធ ភិវ ឌឍបរសិ ទ្ធរ លណាទ្ល ន 
                          នរពវ ហល ន បណិោ  បោន ករប ំ
                           ំ បត្ថិតំ្ បករណំ បរនិិែាិតំ្ តំ្ ។ 

     ប លញ្ាន លត្ន វបិ លលន ត្  រូលលសារំ 
                          ធញ្ញា ធិវសរ ទិ្លតទិ្ត្ម្ច  កនតំ 
                          បញ្ញា វោត្រ ណលសាភិត្លជាិភិកខូ 
                          រញ្ានត  ប ញ្ាវភិលវទ្ រងគោ  ។ 

 ររពីរឯណាប្ែលឧបាសកលឈាោ ោះថា នរព ជាប រគលលអសាអ ត្
លដ្ឋ ចារតិ្តសីល លកើត្កន ងគ្ត្កូលែ៏ធំ ចលគ្រើនយ៉ាងក្គ្កប្លងលដ្ឋ 
សោធ  និងរ ងលរឿងលដ្ឋ រ ណែ៏បរសិ ទ្ធគ្បាថាន នូវលសចកដី ន លគ្គោះ
ែល់ នកែក្ទ្បានអាោធទលហើ    ររពីរលទោះចប់បរបូិណ៌លហើ  ។ 

លដ្ឋ ប ណយែ៏បរបូិណ៌លទោះ សូរភិកខ ោំង  ប្ែលលអសាអ ត្
លដ្ឋ រ ណែ៏ហោត់្ចត់្ លដ្ឋ បញ្ញា ម្ចនលសចកដីខាោ ស ចូររលឹកែល់
វត្តត្ រូលលសារប្ែលរ ងលរឿងក្គ្កប្លង ប្ែលជាទី្លៅរបស់ នកម្ចន
ប ណយែោប ស់អា  លែើរបីជារងគល រ៊ឺ លសចកដីចលគ្រើនក្នប ណយ
ែ៏បរបូិណ៌ ។ 
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ឥតិ្  ន រ ោធ ចរលិ ន រចិតំ្  
 ភិធរោត្ថសងគហំ ទរ បករណំ ។ 

បករណ៍លឈាោ ោះ  ភិធរោត្ថសងគហៈប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយរចទទ្ ក 
រនថលត បញ្ញា សាធិោនិ  ែាសតនិ សរតត និ 
លដ្ឋ លសចកដីប្ែលលរៀបលរៀងជាវរគៗ ៨៥០ វរគ 

ចប់បរបូិណ៌លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 
 

 ភិធរោត្ថសងគលហា និែាិលត ។ 
ចប់ គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហវភិារ ៕ 

 
 

ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបករណ៍ ឆប់ ព្តឹ្ម្ប៉ាុច្ណណ ះ 
 
 

 🕮  
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ព្រះអភិធម្មត្ថសង្គហបាល-ីប្ព្ប 
 

នវច្ម បរចិ្ឆេច្ទា កម្មដ្ឋា នសង្គហវិភាច្គា 

បរលិចេទ្ទី្ ៩ លឈាោ ោះករោដ្ឋា នសងគហិវភិារ 

(១) សរេវបិសសទនំ             ភាវទនរិលត បរ ំ
                 ករោដ្ឋា នំ បវោខ រិ              ទ្ វធិរប ិ ថាការំ ។ 
 ប្គ្បថា បទោ ប់ ំពីលនោះលៅ ខ្ ំ (គ្ពោះ ន រ ោធ ចារយ) នឹងលព្វលនូវ
ករោដ្ឋា ន សូរបីោំង ២ គ្បោរ រ៊ឺ សរេករោដ្ឋា ន និងវបិសសទករោដ្ឋា ន 
តរលំដ្ឋប់ ។ 
 

សម្ថកម្មដ្ឋា នំ 
សរេករោដ្ឋា ន 

 (២) ត្ត្ថ សរេសងគលហ តវ ទ្ស កសិណានិ, ទ្ស  ស ភា, 
ទ្ស  ន សសតិ្លយ, ចត្លសា  បបរញ្ញា លយ, ឯលោ សញ្ញា , ឯកំ 
វវតថ នំ, ចតត លោ អារ បា លចតិ្ សត្តវលិធន សរេករោដ្ឋា នសងគលហា ។ 
 បណាដ ករោដ្ឋា នោំង  ពីរគ្បោរលទោះ លំដ្ឋប់ែំបូង កន ង
សរេសងគហៈ លឈាោ ោះថា ករោដ្ឋា នសងគហៈម្ចន ៧ គ្បោរ រ៊ឺ កសិណ 
១០  ស ភ ១០  ន សសតិ្ ១០  បបរញ្ញា  ៤ សញ្ញា  ១ វវតថ ន ១ 
និងអារ បប ១ ។ 
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ឆរតិ្ច្ភច្ទា 
គ្បលភទ្ក្នចរតិ្ 

 (៣) ោរចរតិ លោសចរតិ លម្ចហចរតិ សោធ ចរតិ ព ទ្ធិចរតិ 
វតិ្កាចរតិ លចតិ្ ឆ្ពាិលធន ចរតិ្សងគលហា ។ 
 ចរតិ្សងគហៈម្ចន ៦ គ្បោរ រ៊ឺ ោរចរតិ្ ១ លោសចរតិ្ ១ 
លម្ចហចរតិ្ ១ សោធ ចរតិ្ ១ ព ទ្ធិចរតិ្ ១ និងវតិ្កាចរតិ្ ១ ។ 
  

ភាវនាច្ភច្ទា 
គ្បលភទ្ក្នភាវទ 

 (៤) បរកិរោភាវទឧបចារភាវទ  បបទភាវទ លចតិ្ តិ្លសា 
ភាវទ ។ 
 ភាវទម្ចន ៣ រ៊ឺ បរកិរោភាវទ ១ ឧបចារភាវទ ១ 
និង បបទភាវទ ១ ។ 
  

និម្ិត្តច្ភច្ទា 
គ្បលភទ្ក្ននិរិត្ត 

 (៥) បរកិរោនិរិត្តំ ឧរគហនិរិត្តំ បែិភារនិរិត្តលញ្ា តិ្ តី្ណិ 
និរិតត និ ច លវទិ្ត្ព្វា និ ។ 
  នកសិការបបីគ្ជាបថា និរិត្តោំង  ម្ចន ៣ គ្បោរ រ៊ឺ 
បរកិរោនិរិត្ត ១ ឧរគហនិរិត្ត ១ និងបែិភារនិរិត្ត ១ ។ 
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 (៦) កេំ? បេវកីសិណំ អាលបាកសិណំ លត្លជាកសិណំ 
វលយកសិណំ នីលកសិណំ បីត្កសិណំ លោហិត្កសិណំ 
ឱ្ោត្កសិណំ អាោសកសិណំ អាលោកកសិណលញ្ា តិ្ ឥម្ចនិ 
ទ្ស កសិណានិ ទរ ។ 
 សរេករោដ្ឋា នម្ចន ៧ ពួក រ៊ឺ ាីខាោះ?     លឈាោ ោះថា កសិណោំង-
  ម្ចន ១០ គ្បោរលនោះ រ៊ឺ បឋវកីសិណ ១ អាលបាកសិណ ១ 
លត្លជាកសិណ ១ វលយកសិណ ១ នីលកសិណ ១ បីត្កសិណ ១ 
លោហិត្កសិណ ១ ឱ្ោត្កសិណ ១ អាោសកសិណ ១ 
និងអាលោកកសិណ ១ ។ 
 (៧) ឧទ្ធ ម្ចត្កំ វនីិលកំ វបិ ពាកំ វចិេិទ្ោកំ វោិខ  ិត្កំ វកិខិត្តកំ 
ហត្វកិខិត្តកំ លោហិត្កំ ប ឡវកំ  ែាិកលញ្ា តិ្ ឥលរ ទ្ស  ស ភា ទរ ។ 
  ស ភោំង   ១០ លនោះរ៊ឺ សាកសពប្ែលលហើរលបា៉ាង ១ 
សាកសពប្ែលម្ចនពណ៌លខៀវលដ្ឋ លគ្ចើន ១  សាកសពប្ែលខោ ោះ
ហរូលចញ ១ សាកសពោត់្ដ្ឋច់ជាពីរកំណាត់្ ១ សាកសពប្ែល
សត្ាខំាស ីលដ្ឋ អាោរលផសងៗ ១ សាកសពប្ែលសត្ាខំាស ីដ្ឋច់
ខាា ត់្ខាា   ១ សាកសពប្ែលលរោប់លដ្ឋ ដ្ឋវលហើ លបាោះលៅទី្
លផសងៗ ១ សាកសពប្ែលម្ចនឈារហូរលចញ ១ សាកសពប្ែល
ម្ចនែងាូវលចញរក ១ សររីៈប្ែលលៅសល់ប្ត្ោងឆ្អឹង ១ ។ 
 (៨) ព ោធ ន សសតិ្ ធម្ចោ ន សសតិ្ សងាន សសតិ្ សីោន សសតិ្ 
ចាគន សសតិ្ លទ្វតន សសតិ្ ឧបសម្ចន សសតិ្ ររណាន សសតិ្ 
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 ោ រតសតិ្ អាទបានសសតិ្ លចតិ្ ឥម្ច ទ្ស  ន សសតិ្លយ ទរ ។ 
  ន សសតិ្ោំង   ១០ យ៉ាងលនោះ រ៊ឺ ព ោធ ន សសតិ្ ១ 
ធម្ចោ ន សសតិ្ ១ សងាន សសតិ្ ១ សីោន សសតិ្ ១ ចាគន សសតិ្ ១ 
លទ្វតន សសតិ្ ១ ឧបសម្ចន សសតិ្ ១ ររណាន សសតិ្ ១ 
ោ រតន សសតិ្ ១ និងអាទបានសសតិ្ ១ ។ 
 (៩) លរតត  ករ ណា រ ទិ្ត ឧលបោខ  លចតិ្ ឥម្ច ចត្លសា 
 បបរញ្ញា លយ ទរ, គ្ពហោវហិាលោតិ្ ច បវ ចាតិ្ ។ 
 ធរ៌ោំង   ៤ គ្បោរលនោះ រ៊ឺ លរតត  ១ ករ ណា ១ រ ទិ្ត ១ 
និងឧលបោខ  ១ លឈាោ ោះថា  បបរញ្ញា ករោដ្ឋា ន រា៉ាងលទ្ៀត្ លោកលៅ
ថា គ្ពហោវហិារធរ៌ ។ 
 (១០) អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ឯោ សញ្ញា  ទរ ។ 
 លឈាោ ោះថា សញ្ញា  ម្ចន ១ រ៊ឺ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  ។ 
 (១១) ចត្ ោត្ វវតថ នំ ឯកំ វវតថ នំ ទរ ។ 
 លឈាោ ោះថា ោរកំណត់្នូវោត្ កន ងចំលណារោត្  ៤ ោំង   ។ 
 (១២) អាោសានញ្ញា  ត្ទទ្លយ ចតត លោ អារ បា ទម្ចតិ្ 
សពាថាបិ សរេនិលទ្ោលស ចតត លីស ករោដ្ឋា ទនិ ភវនតិ ។ 
 លឈាោ ោះថា អារ បប ម្ចន ៤ គ្បោរ ម្ចនអាោសានញ្ញា  ត្ន
ជាលែើរោំង   លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ ករោដ្ឋា នោំង  ម្ចន ៤០ 
កន ងករោដ្ឋា ននិលទ្ោសសូរបីលដ្ឋ គ្បោរោំងពួង ។ 
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សបាយច្ភច្ទា 
ោរប្ចកសបា  

 (១៣) ចរតិស  បន ទ្ស  ស ភា ោ រតសតិ្សង្កខ ត 
លោដ្ឋា សភាវទ ច ោរចរតិ្សស សបាយ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ បណាដ ចរតិ្ោំង  លទោះ  ស ភករោដ្ឋា នោំង-
   ១០ និងភាវទកំណត់្នូវចំប្ណកលផសងៗ ជាសបា ែល់
ប រគលប្ែលម្ចនោរចរតិ្ ។ 
 (១៤) ចត្លសា  បបរញ្ញា លយ នីោទី្និ ច ចតត រ ិកសិណានិ 
លោសចរតិ្សស ។ 
  បបរញ្ញា ោំង   ៤ និងកសិណោំង   ៤ ម្ចននីល-
កសិណជាលែើរ ជាសបា ែល់ប រគលប្ែលម្ចនលោសចរតិ្ ។ 
 (១៥) អាទបានំ លម្ចហចរតិ្សស វតិ្កាចរតិ្សស ច ។ 
 អាទបានសសតិ្ជាសបា ែល់ប រគលប្ែលម្ចនលម្ចហចរតិ្ 
និងវតិ្កាចរតិ្ ។ 
 (១៦) ព ោធ ន សសតិ្អាទ្លយ ឆ្ សោធ ចរតិ្សស ។ 
  ន សសតិ្ោំង   ៦ ម្ចនព ោធ ន សសតិ្ជាលែើរ ជាសបា 
ែល់ប រគលប្ែលម្ចនសោធ ចរតិ្ ។ 
 (១៧) ររណឧបសរសញ្ញា វវតថ ទនិ ព ទ្ធិចរតិ្សស ។ 
 ររណាន សសតិ្ ឧបសម្ចន សសតិ្ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  និង
ោរកំណត់្ែឹងនូវោត្  ៤ ជាសបា ែល់ប រគលប្ែលម្ចនព ទ្ធិចរតិ្ ។ 
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 (១៨) លសសានិ បន សព្វា និបិ ករោដ្ឋា ទនិ សលពាសរបិ 
សបាយនិ, ត្តថ បិ កសិលណស  ប េ លំ លម្ចហចរតិ្សស, ខ ទ្ោកំ 
វតិ្កាចរតិ្លសសវតិ្ ។ 
 ចំប្ណកករោដ្ឋា នោំង  ប្ែលលៅសល់សូរបីោំង ស់ 
(ភូត្កសិណ ៤ អាលោកកសិណនិងអាោសកសិណោំង ២  រូប
ឈាន ៤) ជាសបា ែល់ប រគលប្ែលម្ចនចរតិ្ោំងពួង សូរបី
បណាដ ករោដ្ឋា នោំង  លទោះ កសិណករោដ្ឋា នជារងាង់ធំ ជាសបា 
ែល់ប រគលប្ែលម្ចនលម្ចហចរតិ្ កសិណករោដ្ឋា នជារងាង់តូ្ច 
ជាសបា ែល់ប រគលប្ែលម្ចនវតិ្កាចរតិ្ ។ 

  លរត្ថ សបា លភលោ 
លនោះជាោរប្ចកសបា កន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 
ភាវនាច្ភច្ទា 
ោរប្ចកភាវទ  

 (១៩) ភាវទស  សពាតថ បិ បរកិរោភាវទ លពភលត្វ, 
ព ោធ ន សសតិ្អាទី្ស   ែាស  សញ្ញា វវតថ លនស  ចាតិ្ ទ្សស  ករោដ្ឋា -
លនស  ឧបចារភាវទវ សរបជាតិ្, នត្ថិ  បបទ ។ 
 បណាដ ភាវទោំង   បរកិរោភាវទ រប្រងគ្បាកែកន ង
ករោដ្ឋា នោំង   សូរបីោំង ស់ ឧបចារភាវទប៉ា លណាណ ោះរប្រង
គ្បាកែកន ងករោដ្ឋា ន ១០ រ៊ឺ  ន សសតិ្ ៨ (លវៀរោ រតសតិ្ និង
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អាទបានសសតិ្) ម្ចនព ោធ ន សសតិ្ជាលែើរ អាហាលរបែិកូលសញ្ញា  
និងោរកំណត់្ែឹងនូវោត្ ោំង ៤ ប៉ា ប្នត បបទភាវទរិនគ្បាកែ 
(កន ងករោដ្ឋា នោំង ១០ លនោះ) លទ្ ។ 
 (២០) លសលសស  បន សរតឹ្សករោដ្ឋា លនស   បបទភាវទបិ 
សរបជាតិ្ ។ 
 ចំប្ណកករោដ្ឋា នោំង   ប្ែលលៅសល់ ៣០  បបទភាវទ
រប្រងសលគ្រច ។ 
 (២១) ត្តថ បិ ទ្ស កសិណានិ អាទបានញ្ា  បញ្ា កជានិោនិ ។ 
 សូរបីបណាដ ករោដ្ឋា នោំង  លទោះ កសិណោំង   ១០ 
និងអាទបានសសតិ្ រប្រងញា ំងឈានោំង ៥ ឱ្យលកើត្លឡើងបាន ។ 
 (២២) ទ្ស  ស ភា ោ រតសតិ្ ច បឋរជានិោ ។ 
  ស ភករោដ្ឋា នោំង   ១០ និងោ រតសតិ្ រប្រងញា ំង
បឋរជានឱ្យលកើត្ ។ 
 (២៣) លរតត ទ្លយ ត្លយ ចត្ កាជានិោ ។ 
  បបរញ្ញា ោំង   ៣ រប្រងញា ំងឈានចត្ កាន័ ឱ្យលកើត្ ។ 
 (២៤) ឧលបោខ  បញ្ា រជានិោតិ្ ឆ្ពាីសតិ្ រូបាវចរជានិោនិ 
ករោដ្ឋា ទនិ ។ 
 ឧលបោខ រប្រងញា ំងឈានទី្ ៥ ឱ្យលកើត្ លគ្ព្វោះលហត្ ែូលចាន ោះ 
ករោដ្ឋា នោំង   ២៦ រប្រងញា ំងរូបាវចរជានឱ្យលកើត្ ។ 
 (២៥) ចតត លោ បន អារ បា អារ បបជានិោតិ្ ។ 
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 ចំប្ណកអារ បបករោដ្ឋា នោំង   ៤ រប្រងញា ំងអារ បបជាន
ឱ្យលកើត្ ។ 

  លរត្ថ ភាវទលភលោ 
លនោះជាោរប្ចកភាវទកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 
ច្គាឆរច្ភច្ទា 
ោរប្ចកអាររោណ៍ 

 (២៦) និរិលត្តស  បន បរកិរោនិរិត្តំ ឧរគហនិរិត្តញ្ា  សពាតថ បិ 
 ថារហំ បរយិល ន លពភលនតវ ។ 
 ក៏បណាដ និរិត្តោំង   បរកិរោនិរិត្ត និងឧរគហនិរិត្ត រប្រង
ម្ចនករោដ្ឋា នសូរបីោំងពួងលដ្ឋ បរយិ តរសររួរ ។ 
 (២៧) បែិភារនិរិត្តំ បន កសិណាស ភលោដ្ឋា សអាទបា-
លនលសាវ លពភតិ្, ត្ត្ថ ហិ បែិភារនិរិត្តម្ចរពភ ឧបចារសម្ចធិ 
 បបទសម្ចធិ ច បវត្តនតិ ។ 
 ចំប្ណកបែិភារនិរិត្តរប្រងម្ចនប្ត្កន ងកសិណ  ស ភ លោដ្ឋា ស 
និងអាទបានសសតិ្ប្ត្ប៉ា លណាណ ោះ ប្រនពិត្ឧបចារសម្ចធិ និង បបទ-
សម្ចធិរប្រងម្ចនកន ងករោដ្ឋា នោំង  លទោះ លគ្ព្វោះគ្បារពធនូវ
បែិភារនិរិត្តជាអាររោណ៍ ។  
 (២៨) កេំ? អាទិ្ករោិកសស ហិ បេវរីណា ោទី្ស  និរិត្តំ 
ឧរគណហ នតសស ត្ម្ចររោណំ បរកិរោនិរិត្តនតិ បវ ចាតិ្, សា ច ភាវទ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 435 - 

 បរកិរោភាវទ ទរ ។ 
 ឧបចារសម្ចធិែូចលរដច?  ប្រនពិត្ ោលប រគល នកបែិបត្តិ
ែំបូងោន់ កនូវនិរិត្តកន ងរងាង់បេវកីសិណជាលែើរ ជាអាររោណ៍ 
លៅថា បរកិរោនិរិត្ត ភាវទលទោះ ក៏លឈាោ ោះថា បរកិរោភាវទ ។ 
 (២៩)  ោ បន តំ្ និរិត្តំ ចិលត្តន សរ រគហិតំ្ លហាតិ្, ចកខ ទ 
បសសនតលសសវ រលទោា រសស អាបាេម្ចរតំ្, ត្ោ ត្លរវររោណំ 
ឧរគហនិរិត្តំ ទរ, សា ច ភាវទ សម្ចធិ តិ្ ។ 
 ប៉ា ប្នតកន ងោលណា បរកិរោនិរិត្តលទោះ ជាអាររោណ៍ប្ែលចិត្ត
ោន់ កលអលហើ  រកោន់កនាងក្នរលទោា រែូចកំព ងល ើញលដ្ឋ 
ប្ភនកប្រនពិត្ កន ងោលលទោះ អាររោណ៍លទោះ លឈាោ ោះថា ឧរគហនិរិត្ត 
ភាវទលទោះក៏រប្រងតំងលៅម្ចំរួន ។ 
 (៣០) ត្ថា សម្ចហិត្សស បលនត្សស ត្លត បរ ំ ត្សោឹ 
ឧរគហនិរិលត្ត បរកិរោសម្ចធិទ ភាវនរន   ញ្ា នតសស  ោ 
ត្បបែិភារំ វត្ថ ធរោវរិ ចាិតំ្ បញ្ាត្តិសង្កខ តំ្ ភាវទរ ម្ចររោណំ ចិលត្ត 
សននិសននំ សរបបិតំ្ លហាតិ្, ត្ោ តំ្ បែិភារនិរិត្តំ សរ បបនននតិ 
បវ ចាតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ បទោ ប់ពីោរលកើត្លឡើងរបស់ឧរគហនិរិត្តលទោះ 
ោលប រគល នកបែិបត្តិលទោះ ម្ចនចិត្តតំងលៅម្ចំ លដ្ឋ គ្បោរ
ែូលចាន ោះលហើ  ពាយរចលគ្រើនភាវទលរ ើ ៗ កន ងឧរគហនិរិត្តលដ្ឋ 
បរកិរោសម្ចធិលទោះ កន ងោលណាអាររោណ៍ប្ែលសលគ្រចពីភាវទ ម្ចន
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សភាពែូចជាឧរគហនិរិត្តលទោះ រួចផ ត្ ំពីសភាវធរ៌ (បាន) ប្ែល
លៅថា បញ្ាត្តិតំងលៅម្ចសំនិទ្ធកន ងចិត្ត កន ងោលលទោះ លោកលព្វលថា 
និរិត្តអាររោណ៍លទោះ បែិភារនិរិត្តលកើត្លឡើងលហើ  ។ 
 (៣១) ត្លត បដ្ឋា   បរបិនថវបិបហីទ ោម្ចវចរសម្ចធិ-
សង្កខ ត ឧបចារភាវទ និបផទន  ទរ លហាតិ្ ។ 
 ចាប់លផដើរ ំពីលទោះលៅ ឧបចារភាវទប្ែលលៅថា ោម្ចវចរ-
សម្ចធិជា នកកម្ចា ត់្នូវនីវរណៈ លឈាោ ោះថា សលគ្រចលហើ  ។ 
 (៣២) ត្លត បរ ំ ត្លរវ បែិភារនិរិត្តំ ឧបចារសម្ចធិទ 
សម្ចលសវនតសស រូបាវចរបឋរជានរលបបតិ្ ។ 
 បទោ ប់ ំពីោរលកើត្លឡើងក្នឧបចារភាវទលទោះរក ទោល
គ្ពោះលយគវចរ ោលលសពយ៉ាងលអនូវបែិភារនិរិត្តលទោះឯង លដ្ឋ 
ឧបចារសម្ចធិ  រូបាវចរបឋរជាន រប្រងលកើត្លឡើង ។ 
 (៣៣) ត្លត បរ ំ ត្លរវ បឋរជានំ អាវជានំ សម្ចបជានំ 
 ធិដ្ឋា នំ វ ដ្ឋា នំ បចាលវកខណា លចតិ្ ឥម្ចហិ បញ្ា ហិ វសិតហិ វសីភូតំ្ 
កតា  វតិ្ោា ទិ្កលម្ច រកិងគំ បហាទ  វចិាោទិ្ស ខ រងគ បត្តិយ 
បទ្ហលត  ថាការំ ទ្ តិ្ ជាទទ្លយ  ថារហរលបបនតិ ។ 
 បទោ ប់ ំពីលទោះលៅ ោលប រគលលធាើបឋរជានលទោះ ឱ្យសាោ ត់្
ជំទញលដ្ឋ អាោរោំង   ៥ យ៉ាងលនោះ រ៊ឺ ជំទញកន ងោរ
ពិចារណា ជំទញកន ងោរចូល ជំទញកន ងោរតំងទ្ ក ជំទញកន ង
ោរលចញ និងជំទញកន ងោរសាច ោះសាលឡើង ោលប រគលពាយរ
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តំងលៅម្ចំរួន លែើរបីលោះ ងគឈានប្ែលលគ្គត្គ្គត្ម្ចនវតិ្កាជាលែើរ 
លហើ  ងគឈានប្ែលលអិត្ម្ចនវចិារជាលែើរលកើត្លឡើង ទ្ តិ្ ជាន
ជាលែើររប្រងសលគ្រចតរលំដ្ឋប់លដ្ឋ សររួរ ។ 
 (៣៤) ឥលចាវ ំ បេវកីសិណាទី្ស  ោា វសីតិ្ករោដ្ឋា លនស  
បែិភារនិរិត្តរ បលពភតិ្ ។ 
 បែិភារនិរិត្តរប្រងម្ចនកន ងករោដ្ឋា ន ២២ ម្ចនបឋវកីសិណ
ជាលែើរ លដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលនោះ ។ 
 (៣៥)  វលសលសស  បន  បបរញ្ញា  សត្តបញ្ាត្តិ ំ បវត្តនតិ ។ 
 ចំប្ណកបណាដ ករោដ្ឋា នោំង  ប្ែលលៅសល់  បបរញ្ញា -
ករោដ្ឋា ន រប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងសត្ាបញ្ាត្តិ ។ 
 (៣៦) អាោសវជាិត្កសិលណស  បន  ំ កិញ្ា ិ កសិណំ 
ឧរាលែតា  លទ្ធម្ចោសំ  ននតវលសន បរកិរោំ កលោនតសស 
បឋម្ចរ បបរលបបតិ្ ។ 
 ក៏បណាដ កសិណប្ែលលវៀរអាោសកសិណលចញ កសិណ
ណារួ ប្ែលគ្ពោះលយគវចរពិចារណាលបើកលចញលហើ  លធាើបរកិរោ
អាោសប្ែលខាួនបាន លដ្ឋ  ំណាចរិនម្ចនទី្បំផ ត្  រូបជានទី្ 
១ រប្រងសលគ្រចបាន ។ 
 (៣៧) ត្លរវ បឋម្ចរ បបវញិ្ញា ណំ  ននតវលសន បរកិរោំ 
កលោនតសស ទ្ តិ្យរ បបរលបបតិ្ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 438 - 

 ោលប រគលកំព ងលធាើបរកិរោលដ្ឋ គ្បារពធនូវបឋម្ចរ បបវញិ្ញា ណ
លទោះ លដ្ឋ ោរកំណត់្ថា វញិ្ញា ណរិនម្ចនទី្បំផ ត្  រ បបជានទី្ ២ 
រប្រងសលគ្រច ។ 
 (៣៨) ត្លរវ បឋម្ចរ បបវញិ្ញា ណាភាវ ំបន នត្ថិ កិញ្ា ីតិ្ បរកិរោំ 
កលោនតសស ត្តិ្យរ បបរលបបតិ្ ។ 
 ោលប រគលកំព ងលធាើបរកិរោលដ្ឋ គ្បារពធនូវភាពរិនម្ចនក្ន
អាោសានញ្ញា  ត្ន ប្ែលជា រ បបវញិ្ញា ណទី្ ១ លទោះឯងថា  ាីៗ 
រិនម្ចន  រ បបជានទី្ ៣ រប្រងសលគ្រច ។ 
 (៣៩) ត្តិ្យរ បបំ សនតលរតំ្, បណីត្លរត្នតិ បរកិរោំ កលោនតសស 
ចត្ តថ រ បបរលបបតិ្ ។ 
 ោលប រគលកំព ងលធាើនូវបរកិរោលដ្ឋ គ្បារពធនូវអាកិញ្ាញ្ញា  ត្ន 
ប្ែលជា រ បបជានទី្ ៣ ថា ន ៎ោះសៃប់, ន ៎ោះគ្បណីត្  រូបបជានទី្ ៤ 
រប្រងសលគ្រច ។ 
 (៤០)  វលសលសស  ច ទ្សស  ករោដ្ឋា លនស  ព ទ្ធរ ណាទិ្-
កម្ចររោណម្ចរពភ បរកិរោំ កតា  ត្សោឹ និរិលត្ត សាធ ករ រគហិលត្ ត្លត្ថវ 
បរកិរោញ្ា  សម្ចធិ តិ្, ឧបចាលោ ច សរបជាតិ្ ។ 
 បណាដ ករោដ្ឋា នោំង   ១០ ប្ែលលៅសល់ ោលប រគលកំព ង
លធាើនូវបរកិរោលដ្ឋ គ្បារពធនូវអាររោណ៍ ម្ចនគ្ពោះព ទ្ធរ ណជាលែើរលហើ  
ោលនិរិត្តលទោះតំងលៅមំ្ចរួនលអលហើ កន ងអាររោណ៍លទោះ បរកិរោ
រប្រងតំងលៅមំ្ចរួនកន ងនិរិត្តលទោះ ឧបចារសម្ចធិរប្រងសលគ្រច ។ 
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 (៤១)  ភិញ្ញា វលសន បវត្តម្ចនំ បន រូបាវចរបញ្ា រជានំ 
 ភិញ្ញា បាទ្កបញ្ា រជាទ វ ែាហិតា   ធិលែា ាទិ្កម្ចវលជាតា  បរកិរោំ 
កលោនតសស រូបាទី្ស  អាររោលណស   ថារហរលបបតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ រូបាវចរបញ្ា រជានប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ  ំណាច
របស់ ភិញ្ញា  រប្រងគ្បាកែកន ងអាររោណ៍ោំង   ម្ចនរូបាររោណ៍
ជាលែើរ តរសររួរែល់ប រគល នកលចញចាកបញ្ា រជាន ប្ែលជាបាទ្
ក្ន ភិញ្ញា លហើ  ពិចារណានូវអាររោណ៍ប្ែលរួរ ធិដ្ឋា នជាលែើរ 
លទ្ើបលធាើបរកិរោ ។ 
 (៤២)  ភិញ្ញា  ច ទរ   

ឥទ្ធិវធំិ ទិ្ពាលសាតំ្             បរចិត្តវជិានទ 
                     ប លពានិវសាន សសតិ្         ទិ្ពាចកខូតិ្ បញ្ាោ ។ 

លឈាោ ោះថា  ភិញ្ញា ម្ចន ៥ យ៉ាង រ៊ឺ ឥទ្ធិវធិ (សប្រដងឫទ្ធិ) ១ 
ទិ្ពាលសាត្ (គ្ត្លចៀកទិ្ពា) ១ បរចិត្តវជិានន (ែឹងចិត្ត នកែក្ទ្) ១ 
ប លពានិវសាន សសតិ្ (រលឹកជាតិ្បាន) ១ ទិ្ពាចកខ  (ប្ភនកទិ្ពា) ១ ។ 

  លរត្ថ លគចរលភលោ ។ 
លនោះជាោរប្ចកនូវអាររោណ៍កន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 
និែាិលត ច សរេករោដ្ឋា ននលយ ។ 

សរេករោដ្ឋា នន័ ចប់ ។ 
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វិបសសនាកម្មដ្ឋា នំ 
វបិសសទករោដ្ឋា ន 

 
វិសទុធចិ្ភច្ទា 
ោរប្ចកវសិ ទ្ធិ 

 (៤៣) វបិសសទករោដ្ឋា លន បន សីលវសិ ទ្ធិ ចិត្តវសិ ទ្ធិ ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ 
កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ បែិបោញាណ-
ទ្សសនវសិ ទ្ធិ ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ លចតិ្ សត្តវលិធន វសិ ទ្ធិសងគលហា ។ 
 ចំប្ណកកន ងវបិសសទករោដ្ឋា ន លឈាោ ោះថា វសិ ទ្ធសងគហម្ចន ៧ 
គ្បោរ រ៊ឺ សីលវសិ ទ្ធិ ១ ចិត្តវសិ ទ្ធិ ១ ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ ១ កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ ១ 
រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ១ បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ១ 
និងញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ១ ។ 
 (៤៤)  និចាលកខណំ ទ្ កខលកខណំ  នត្តលកខណលញ្ា តិ្ តី្ណិ 
លកខណានិ ។ 
 លកខណៈោំង  ម្ចន ៣ រ៊ឺ  និចាលកខណ ១ ទ្ កខលកខណ ១ 
និង នត្តលកខណ ១ ។ 
 (៤៥)  និចាា ន បសសទ ទ្ ោខ ន បសសទ  នតត ន បសសទ លចតិ្ 
តិ្លសា  ន បសសទ ។ 
  ន បសសទម្ចន ៣ រ៊ឺ  និចាា ន បសសទ ១ ទ្ ោខ ន បសសទ ១ 
និង នតត ន បសសទ ១ ។ 
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 (៤៦) សរោសនញាណំ ឧទ្ ពា ញាណំ ភងគញាណំ 
ភ ញាណំ អាទី្នវញាណំ និពាិោញាណំ រ ចាិត្ ករយតញាណំ 
បែិសង្កខ ញាណំ សង្កខ រ លបោខ ញាណំ  ន លោរញាណលញ្ា តិ្ ទ្ស 
វបិសសទញាណានិ ។ 
 វបិសសទញាណោំង  ម្ចន ១០ រ៊ឺ សរោសនញាណ ១ 
ឧទ្ពា ញាណ ១ ភងគញាណ ១ ភ ញាណ ១ អាទី្នវញាណ ១ 
និពាិោញាណ ១ រ ចាិត្ ករយតញាណ ១ បែិសង្កខ ញាណ ១ 
សង្កខ រ លបោខ ញាណ ១ ។ 
 (៤៧) ស ញ្ាលត វលិម្ចលោខ ,  និរិលតត  វលិម្ចលោខ ,  បបណិហិលត 
វលិម្ចលោខ  លចតិ្ ត្លយ វលិម្ចោខ  ។ 
 វលិម្ចកខោំង  ម្ចន ៣ រ៊ឺ ស ញ្ាត្វលិម្ចកខ  ១  និរិត្តវលិម្ចកខ ១ 
និង បបណិហិត្វលិម្ចកខ ១ ។ 
 (៤៨) ស ញ្ាតន បសសទ  និរិតត ន បសសទ  បបណិហិត-
ន បសសទ លចតិ្ តី្ណិ វលិម្ចកខរ ខានិ ច លវទិ្ត្ព្វា និ ។ 
 វលិម្ចកខរ ខ ោំង  ម្ចន ៣ រ៊ឺ ស ញ្ាតន បសសទ 
ោរពិចារណាល ើញលដ្ឋ ភាពជារបស់ទ្លទ្ ១  និរិតត ន បសសទ 
ោរពិចារណាល ើញលដ្ឋ រិនម្ចនលគ្រឿងសម្ចគ ល់ ១  បបណិហិត-
ន បសសទ ោរពិចារណាល ើញលដ្ឋ រិនម្ចនទី្តំង ១ ។ 
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សលីវិសទុធិ 
សីលវសិ ទ្ធិ 

 (៤៩) កេំ? បាតិ្លម្ចកខសំវរសីលំ ឥរនោិ សំវរសីលំ 
អាជីវបារសិ ទ្ធិសីលំ បចា សននិសសិត្សីលលញ្ា តិ្ ចត្ បារសិ ទ្ធិសីលំ 
សីលវសិ ទ្ធិ ទរ ។ 
 វសិ ទ្ធិ ៧ ពួកកន ងវបិសសទករោដ្ឋា នែូចលរដច ?      សីលប្ែល 
បរសិ ទ្ធម្ចន ៤ យ៉ាង រ៊ឺ បាតិ្លម្ចកខសំវរសីល ១ ឥរនោិ សំវរសីល ១ 
អាជីវបារសិ ទ្ធិសីល ១ និងបចា សននិសសិត្សីល ១ លឈាោ ោះថា 
សីលវសិ ទ្ធិ ។ 
 

ឆិត្តវិសទុធ ិ
ចិត្តវសិ ទ្ធិ 

 (៥០) ឧបចារសម្ចធិ  បបទសម្ចធិ លចតិ្ ទ្ វលិោបិ សម្ចធិ 
ចិត្តវសិ ទ្ធិ ទរ ។ 
 សម្ចធិសូរបីម្ចន ២ គ្បោរ រ៊ឺ ឧបចារសម្ចធិ ១ 
និង បបទសម្ចធិ ១ លឈាោ ោះថា ចិត្តវសិ ទ្ធិ ។ 
  

ទិែាិវិសទុធិ 
ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ 

 (៥១) លកខណរសបចា បដ្ឋា នបទ្ដ្ឋា នវលសន ទររូប បររិគលហា 
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 ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ ទរ ។ 
 ោរកំណត់្ែឹងនូវទររូបលដ្ឋ  ំណាចក្នលកខណៈ កិចា 
បចា បបដ្ឋា ន និងបទ្ដ្ឋា ន លឈាោ ោះថា ទិ្ែាិវសិ ទ្ធិ ។ 
 

កង្ខខ វិត្រណវិសទុធ ិ
កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ 

 (៥២) លត្សលរវ ច ទររូបានំ បចា បររិគលហា កង្កខ វតិ្រណ-
វសិ ទ្ធិ ទរ ។ 
 ោរកំណត់្ែឹងនូវបចា័ របស់ទរធរ៌ និងរូបធរ៌ោំង  
លទោះឯង លឈាោ ោះថា កង្កខ វតិ្រណវសិ ទ្ធិ ។ 
 

ម្គាគ ម្គគញាណទសសនវិសទុទិ 
រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ 

 (៥៣) ត្លត បរ ំ បន ត្ថាបររិគហិលត្ស  សបបចាល ស  
លត្ភូរកសង្កខ លរស   តី្តទិ្លភទ្ភិលននស  ខទធ ទិ្ន ម្ចរពភ 
កោបវលសន សងខិបិតា   និចាំ ខ លែាន, ទ្ កខំ ភ លែាន,  នតត  
 សារកលែាទតិ្  ោធ នវលសន សនតតិ្វលសន ខណវលសន វ 
សរោសនញាលណន លកខណត្ត ំ សរោសនតសស លត្លសាវ 
បចា វលសន ខណវលសន ច ឧទ្ ពា ញាលណន ឧទ្ ពា ំ 
សរន បសសនតសស ច  
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  ឱ្ភាលសា បីតិ្ បសសទ្ធិ,  ធិលម្ចលោខ  ច បរគលហា, 
  ស ខំ ញាណរ បដ្ឋា ន- រ លបោខ  ច និកនតិ លចតិ្ ។ 
 ឱ្ភាសាទិ្វបិសសន បកាិលលសបរបិនថបររិគហវលសន រគគ ររគ-
លកខណវវតថ នំ រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ទរ ។ 

បទោ ប់ ំពីលទោះ (ោលប រគល) ពិចារណានូវក្គ្ត្លកខណ៍
ជាលរឿ ៗ លដ្ឋ លពលលវោ ឬលដ្ឋ ោរជាប់ត្គន  ឬលដ្ឋ ខណៈ 
លដ្ឋ សរោសនញាណថា រិនលទ្ៀងលគ្ព្វោះម្ចនសភាពប្បកោា  លៅ 
ជាទ្ កខ លគ្ព្វោះម្ចនសភាពរួរខាា ច និងជា នតត  លគ្ព្វោះម្ចនសភាព 
គ្បាសចាកខាឹរសារ លដ្ឋ គ្បរូលជាពួក លផដើរ ំពីន័ របស់ខនធ
ជាលែើរកន ងចំលណារសង្កខ រ កន ងភូរិ ៣ ជារួ បចា័ ប្ែលកំណត់្
រួចលហើ យ៉ាងលទោះ ប្ចកជាគ្បលភទ្ម្ចន តី្ត្ជាលែើរ និងោលប រគល 
(លទោះ) ល ើញសភាពលកើត្ និងរលត់្លដ្ឋ ឧទ្ ពា ញាណ ប្ែល
ជាប់លដ្ឋ បចា័  និងជាប់លដ្ឋ ខណៈកន ងសង្កខ រប្ែលលកើត្កន ងភូរិ 
៣ លទោះ កំណត់្ែឹងលកខណៈរបស់ររគ និងវត្ថ ប្ែលរិនប្រនជាររគ 
លដ្ឋ  ំណាចរបស់ោរកំណត់្នូវឧបសរគ រ៊ឺ វបិសសនូបកិលលស 
ម្ចនពនា៊ឺជាលែើរថា ឱ្ភាស (ពនា៊ឺ) បីតិ្ (លសចកដីប្ឆ្អត្) បសសទ្ធិ 
(ភាពសៃប់)  ធិលម្ចកខ (ោរលជឿ) បរគហ (លសចកដីពាយរ) ស ខ 
(លសចកដីស ខ) ញាណ (ោរែឹង) ឧបដ្ឋា ន (សតិ្) ឧលបោខ  
(ភាពជាកណាដ ល) និងនិកនតិ (លសចកដីលពញចិត្ត) លឈាោ ោះថា 
រគគ ររគញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 
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បែិបទាញាណទសសនវិសទុធ ិ
បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ 

 (៥៤) ត្ថា បរបិនថវរិ ត្តសស បន ត្សស ឧទ្ ពា -
ញាណលត បដ្ឋា   យ វន លោម្ច តិ្លកខណំ វបិសសទបររបោ  
បែិបជានតសស នវ វបិសសទញាណានិ បែិបោញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ 
ទរ ។ 

ោលប រគលលទោះកំណត់្ែឹងលដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះលហើ  រួចចាក
ឧបសរគ លឡើងោន់ក្គ្ត្លកខណ៍លហើ គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ វបិសសទ
ញាណជាលរឿ ៗ វបិសសទញាណោំង   ៩ ចាប់លផដើរ ំពីឧទ្ -
ពា ញាណរហូត្ែល់ ន លោរញាណ លឈាោ ោះថា បែិបោញាណ ។ 

(៥៥) ត្លសសវ ំបែិបជានតសស បន វបិសសទបរបិាកម្ចររោ ឥោនិ 
 បបទ ឧបបជាិសសតី្តិ្ ភវងគំ លវចេិជាិតា  ឧបបននរលទោា ោវជាទននតរ ំ
លទ្ា តី្ណិ វបិសសទចិតត និ  ំ កិញ្ា ិ  និចាា ទិ្លកខណម្ចរពភ 
បរកិលម្ចោ បចាោន លោរទលរន បវត្តនតិ ។ 

ោលប រគលលទោះកំព ងបែិបត្តិលដ្ឋ គ្បោរយ៉ាងលនោះ វបិសសទ
ចិត្ត ២ ឬ ៣ ែួង អាស្ស័ ភាពចាស់ោា របស់វបិសសទញាណ រប្រង
គ្បគ្ពឹត្តលៅលដ្ឋ លឈាោ ោះថា បរកិរោ ឧបចារៈ និង ន លោរត្ជាប់ជារួ 
រលទោា ោវជានចិត្តប្ែលលកើត្លឡើងោត់្ភវងគ (កន ងខណៈសររួរ) កន ង
ោលឥឡូវលនោះ  បបទសម្ចធិនឹងលកើត្លឡើង លដ្ឋ គ្បារពភនូវ
លកខណៈម្ចន និចាលកខណៈជាលែើរឯណានីរួ ជាអាររោណ៍ ។ 
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វុដ្ឋា នគាម្ិនីវិបសសនា 
វ ដ្ឋា នគរិនីវបិសសទ 

(៥៦) យ សិខាបបតត , សា សាន លោម្ច សង្កខ រ លបោខ  
វ ដ្ឋា នគរិនិវបិសសទតិ្ ច បវ ចាតិ្ ។ 

សង្កខ រ លបោខ ញាណគ្ពរោំង ន លោរញាណោំង   
ប្ែលែល់នូវទី្បំផ ត្លហើ ឯណាវបិសសទលទោះ លឈាោ ោះថា វ ដ្ឋា នគ-
រិនីវបិសសទ (វបិសសទប្ែលទំលៅោន់ររគ) ។ 

(៥៧) ត្លត បរ ំលគគ្ត្ភ ចិត្តំ និព្វា នម្ចលរពិតា  ប េ ជានលគត្តរ-
ភិភវនតំ,  រ ិលគត្តរភិសលម្ចភ នតញ្ា  បវត្តតិ្ ។ 

បទោ ប់ ំពីលទោះលៅ លគគ្ត្ភូចិត្តលតង កគ្ពោះនិព្វា នជា
អាររោណ៍ ប្ែលកនាងផ ត្លហើ  នូវភាពជាប េ ជាន និងចូលែល់ភាព
ជាគ្ពោះ រ ិប រគល ។ 

(៥៨) ត្សាននតរលរវ រលគគ  ទ្ កខសចាំ បរជិានលទត  
សរ ទ្ សចាំ បជហលទត , និលោធសចាំ សចេិកលោលទត , ររគសចាំ  
ភាវទវលសន  បបទវេិីលម្ចត្រតិ្ ។ 

បទោ ប់ ំពីលគគ្ត្ភូលទោះ ររគប្ែលកំណត់្ែឹងនូវទ្ កខសចា 
លោះសរ ទ្ សចា លធាើឱ្យជាក់ចាស់នូវនិលោធសចា រប្រងឈានកនាង
ចូលលៅោន់ បបទវេិី លដ្ឋ  ំណាចក្នោរចលគ្រើននូវររគសចា ។ 

(៥៩) ត្លត បរ ំ លទ្ា តី្ណិ ផលចិតត និ បវត្តិតា  ភវងគបាលតវ 
លហាតិ្, ប ន ភវងគំ លវចេិនោិតា  បចាលវកខណញាណានិ បវត្តនតិ ។ 
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បទោ ប់ ំពីលទោះលៅ ផលចិត្តោំង   ២ ឬ ៣ ែួង គ្បគ្ពឹត្ត
លៅលហើ  (បទោ ប់រក) រប្រងជាចិត្តោា ក់ច ោះោន់ភវងគ លហើ 
បចាលវកខណញាណោំង  ោត់្នូវភវងគលហើ  លទ្ើបគ្បគ្ពឹត្តលៅ ។ 

(៦០) ររគំ ផលញ្ា  និព្វា នំ,                បចាលវកខតិ្ បណាិ លត 
  ហីលន កិលលលស លសលស ច,     បចាលវកខតិ្ វន វ ។ 
  ឆ្ពាិស ទ្ធិកលរលនវ,ំ                  ភាលវត្លព្វា  ចត្ ពាិលោ 
  ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ,             ទរ រលគគ  បវ ចាតិ្ ។ 
 គ្ពោះ រ ិប រគលរប្រងពិចារណាររគញាណ ផលញាណ និង
គ្ពោះនិព្វា ន រប្រងពិចារណាកិលលសប្ែលគ្បហារលហើ  និងកិលលស
ប្ែលលៅរិនោន់គ្បហារ ប្ត្ ងគខាោះរិនបានពិចារណាកដី (លស្សចប្ត្
បរ ិត្តិ)  រ ិររគ ៤ គ្បោរ ប្ែលជាប់រកពីោរចលគ្រើនវសិ ទ្ធិ ៦ 
លៅថា ញាណទ្សសនវសិ ទ្ធិ ។ 

  លរត្ថ វសិ ទ្ធិលភលោ ។ 
លនោះជាោរប្ចកវសិ ទ្ធិកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 
 

វិច្មកខច្ភច្ទា 
ោរប្ចកវលិម្ចកខ 

 (៦១) ត្ត្ថ  នតត ន បសសទ  តត ភិនិលវសំ រ ញ្ា នតី ស ញ្ាត-
ន បសសទ ទរ វលិម្ចកខរ ខំ លហាតិ្ ។ 
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 បណាដ វបិសសទ ររគនិងផលោំង  លទោះ  នតត ន បសសទ
ជាផាូវលៅោន់វលិម្ចកខប្ែលលឈាោ ោះថា ស ញ្ាតន បសសទ រ៊ឺ ោរលោះ
 តត ភិនិលវស (ោរគ្បោន់ម្ចំថាខាួន) ។ 
 (៦២)  និចាា ន បសសទ វបិោា សនិរិត្តំ រ ញ្ា នតី  និរិតត -
ន បសសទ ទរ ។ 
  និចាា ន បសសទជាផាូវលៅោន់វលិម្ចកខប្ែលម្ចនលឈាោ ោះថា 
 និរិតត ន បសសទ រ៊ឺ ោរលោះនូវវបិោា សនិរិត្ត (លគ្រឿងចំណំាថា
រិនប្គ្បគ្បួល) ។ 
 (៦៣) ទ្ ោខ ន បសសទ ត្ណាហ បណិធឹ រ ញ្ា នតី  បបណិហិត-
ន បសសទ ទរ ។ 
 ទ្ ោខ ន បសសទជាផាូវលៅោន់វលិម្ចកខប្ែលម្ចនលឈាោ ោះថា 
 បបណិហិតន បសសទ រ៊ឺ លោះនូវត្ណាហ ប្ែលជាសភាពគ្តូ្វោរ ។ 
 (៦៤) ត្សាោ   ទិ្ វ ដ្ឋា នគរិនិវបិសសទ  នត្តលត វបិសសតិ្, 
ស ញ្ាលត វលិម្ចលោខ  ទរ លហាតិ្ រលគគ  ។ 
 លគ្ព្វោះលហត្ លទោះ ោលលបើវ ដ្ឋា នគរិនីវបិសសទ ពិចារណា
លដ្ឋ សភាពជា នតត  ក៏ជាររគប្ែលម្ចនលឈាោ ោះថា ស ញ្ាត្វលិម្ចកខ ។ 
 (៦៥)  ទិ្  និចាលត វបិសសតិ្,  និរិលតត  វលិម្ចលោខ  ទរ ។ 
 ោលលបើប រគលពិចារណាលដ្ឋ សភាពរិនលទ្ៀង ក៏ជាររគ
ប្ែលម្ចនលឈាោ ោះថា  និរិត្តវលិម្ចកខ ។ 
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 (៦៦)  ទិ្ ទ្ កខលត វបិសសតិ្,  បបណិហិលត វលិម្ចលោខ  ទម្ចតិ្ 
ច រលគគ  វបិសសទររនវលសន តី្ណិ ទម្ចនិ លភតិ្, ត្ថា ផលញ្ា  
រគគ ររនវលសន ររគវេិី ំ ។ 
 ោលលបើប រគលពិចារណាលដ្ឋ សភាពជាទ្ កខ ក៏ជាររគប្ែល
ម្ចនលឈាោ ោះថា  បបណិហិត្វលិម្ចកខ ែូលចនោះររគលទ្ើបបានលឈាោ ោះ ៣ 
យ៉ាង លដ្ឋ  ំណាចក្នោរចូលវបិសសទ ចំប្ណកផលរប្រងម្ចន
លឈាោ ោះបាន ៣ គ្បោរ កន ងររគវេិីលដ្ឋ  ំណាចក្នោរចូលលៅោន់
ររគលដ្ឋ គ្បោរែូលចាន ោះ ។ 
 (៦៧) ផលសម្ចបត្តិវេិី ំ បន  ថាវ ត្តនល ន វបិសសទត នំ 
 ថាសកផលរ បបជាម្ចនរបិ វបិសសទររនវលសលនវ ស ញ្ាតទិ្-
វលិម្ចលោខ តិ្ ច បវ ចាតិ្, អាររោណវលសន បន សរសវលសន ច ទរត្ត ំ 
សពាត្ថ សលពាសរបិ សរលរវ ច ។ 
 ចំប្ណកកន ងវេិីរបស់ផលសម្ចបត្តិ លោកលៅផលប្ែលលកើត្
លឡើងតរររគរបស់ខាួនៗ ែល់ប រគលប្ែលែឹងចាស់តរន័ ប្ែល
បានលព្វលលហើ ថា វលិម្ចកខម្ចនស ញ្ាត្វលិម្ចកខជាលែើរ លដ្ឋ  ំណាច
ក្នោរចូលោន់វបិសសទ ចំប្ណកលឈាោ ោះោំង ៣ រ៊ឺ ស ញ្ាត្វលិម្ចកខ 
 និរិត្តវលិម្ចកខ និង បបណិហិត្វលិម្ចកខ រប្រងែូចគន ែល់ររគនិងផល
ោំងពួង កន ងររគវេិីនិងផលសម្ចបត្តិវេិីោំង ស់លដ្ឋ  ំណាចក្ន
អាររោណ៍ និងសភាវៈរបស់ខាួន ។ 

  លរត្ថ វលិម្ចកខលភលោ ។ 
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លនោះជាោរប្ចកវលិម្ចកខកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 
 

បុគគលច្ភច្ទា 
ោរប្ចកប រគល 

 (៦៨) ឯត្ថ បន លសាតបត្តិររគំ ភាលវតា  ទិ្ែាិវចិិកិចាេ បហាលនន 
បហីទបា ររលទ សត្តកខត្ត បរលម្ច លសាតបលទន  ទរ លហាតិ្ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ បណាដ ររគនិងផលោំង  លទោះ ប រគលប្ែល
ចលគ្រើននូវលសាតបត្តិររគលហើ  លោះនូវោរចូលលៅោន់ បា បាន
លហើ  លដ្ឋ ោរកម្ចា ត់្នូវទិ្ែាិ និងវចិិកិចាេ  បានលឈាោ ោះថា លសាតបនន 
ជាប រគលប្ែលម្ចនោរលកើត្លទ្ៀត្ ៧ ែងជាចំប្ណកលគ្ចើន ។ 
 (៦៩) សកោគរិររគំ ភាលវតា  ោរលោសលម្ចហានំ ត្ន ករតត  
សកោគរី ទរ លហាតិ្ សកិលទ្វ ឥរំ លោកំ អារទតា  ។ 
 ប រគលជា នកចលគ្រើននូវសកោគរិររគរប្រងបានលឈាោ ោះថា 
សកោគរី ជាប រគលរកោន់លោកលនោះគ្តឹ្រប្ត្រដងរត់្ លគ្ព្វោះកម្ចា ត់្
នូវោរ លោស និងលម្ចហឱ្យស្សាលលសដើង ។ 
 (៧០)  ទគរិររគំ ភាលវតា  ោរោរពាបាោនរនវលសស-
បបហាលនន  ទគរី ទរ លហាតិ្  ទរទតា  ឥត្ថត្តំ ។ 
 ប រគលជា នកចលគ្រើន ទគរិររគ លឈាោ ោះថា  ទគរី ជាប រគល
រិនរកោន់លោកលនោះលទ្ៀត្ លគ្ព្វោះលោះោរោរ និងពាបាទ្ប្ែលជា
ចំប្ណកសល់បានខាោះ ។ 
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 (៧១)  រហត្តររគំ ភាលវតា   នវលសសកិលលសបបហាលនន 
 រហា ទរ លហាតិ្ ខីណាសលវ លោលក  រគទ្កខិលណល ាតិ្ ។ 
 ប រគលជា នកចលគ្រើននូវ រហត្តររគ លឈាោ ោះថា គ្ពោះ រហនត 
ជា នករិនម្ចនអាសវៈ ជាទ្កខិលណ យប រគលែ៏គ្បលសើរកន ងលោក 
លគ្ព្វោះលោះកិលលសបានលដ្ឋ រិនម្ចនលសសសល់ ។ 

  លរត្ថ ប រគលលភលោ 
លនោះជាោរប្ចកប រគលកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 

 
សមបត្តចិ្ភច្ទា 

ោរប្ចកនូវសម្ចបត្តិ 
 (៧២) ផលសម្ចបត្តិវេិី ំ បលនត្ថ សលពាសរបិ  ថាសកផល-
វលសន សាោរណាវ ។ 
 រា៉ាងលទ្ៀត្ កន ងោរប្ចកប រគលលនោះ ផលសម្ចបត្តិ រប្រងលៅ
ែល់ប រគលប្ែលជា នកតំងលៅកន ងផលសូរបីោំងពួងតរ ំណាច
ក្នផលរបស់ខាួនៗ ។ 
 (៧៣) និលោធសម្ចបត្តិសម្ចបជានំ បន  ទគរីនលញ្ា វ 
 រហទត នញ្ា  លពភតិ្, ត្ត្ថ  ថាការំ បឋរជាទទិ្រហរគត្សម្ចបត្តឹ 
សម្ចបជាិតា  វ ដ្ឋា   ត្ត្ថ រលត្ សង្កខ រធលរោ ត្ត្ថ ត្លត្ថវ វបិសសលទត  យវ 
អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នំ រទតា  ត្លត បរ ំ  ធិលែា ាទិ្កំ ប ពាកិចាំ កតា  
លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នំ សម្ចបជាតិ្, ត្សស ទិ្ាននំ  បបទជវទនំ 
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 បរលត លវចេិជាតិ្ ចិត្តសនតតិ្, ត្លត និលោធសម្ចបលទន  ទរ លហាតិ្ ។ 
 ចំប្ណកោរចូលនិលោធសម្ចបត្តិ រប្រងម្ចនែល់គ្ពោះ ទគរី 
និងគ្ពោះ រហនត កន ងោរចូលនិលោធសម្ចបត្តិលទោះ លោកចូលោន់
រហរគសម្ចបត្តិម្ចនបឋរជានជាលែើរតរលំដ្ឋប់ ោលលចញលហើ  
ពិចារណាសង្កខ រប្ែលគ្បគ្ពឹត្តលៅកន ងសម្ចបត្តិលទោះ កន ងោលលទោះៗ 
គ្បគ្ពឹត្តលៅរហូត្ែល់អាកិញ្ាញ្ញា  ត្នជាន បទោ ប់ពីលទោះ លធាើប ពាកិចា
ម្ចនោរ ធិដ្ឋា នជាលែើរ លហើ ចូលលនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្នជាន 
បទោ ប់ ំពី បបទជវនចិត្ត ២ ែួង របស់លនវសញ្ញា ទសញ្ញា  ត្ន-
ជានលទោះ (លកើត្លឡើងលហើ ) ចិត្តរប្រងដ្ឋច់ច ោះ បទោ ប់ពីលទោះ លទ្ើប
បានលឈាោ ោះថា ជាប រគលចូលែល់និលោធសម្ចបត្តិ ។ 
 (៧៤) វ ដ្ឋា នោលល បន  ទគរិលទ  ទគរិផលចិត្តំ, 
 រហលត  រហត្តផលចិត្តំ ឯកវរលរវ បវត្តិតា  ភវងគបាលត លហាតិ្, 
ត្លត បរ ំបចាលវកខណញាណំ បវត្តតិ្ ។ 
 ក៏កន ងោលលចញ ំពីនិលោធសម្ចបត្តិ  ទគរិផលចិត្តរបស់
គ្ពោះ ទគរី និង រហត្តផលចិត្តរបស់គ្ពោះ រហនតរប្រងគ្បគ្ពឹត្តលៅ
ប្ត្រួ ខណៈប៉ា លណាណ ោះ លហើ ោា ក់ច ោះោន់ភវងគ បទោ ប់ ំពីលទោះរក 
បចាលវកខណញាណរប្រងលកើត្លឡើង ។ 

  លរត្ថ សម្ចបត្តិលភលោ ។ 
លនោះជាោរប្ចកសម្ចបត្តិកន ងបរលិចេទ្លនោះ ។ 
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ឧច្យោជនំ 
ឧល ាជនគថា 

(៧៥) ភាលវត្ពាំ បនិលចាវ ំ            ភាវទទ្ា រ ត្តរំ 
                     បែិបត្តិរសសាទំ្          បត្ថ លនតន សាសលនតិ្ ។ 
 ភាវទោំងពីរលនោះ ម្ចនផលែ៏គ្បលសើរបំផ ត្ ប្ែលបណាិ ត្ នក
គ្បាថាន លសចកដីលគ្ត្ក រកន ងរសក្នោរបែិបត្តិ កន ងគ្ពោះព ទ្ធសាសទ 
របបីចលគ្រើនតរន័ ែូចប្ែលលព្វលរកលនោះច ោះ ។ 
 

ឥតិ្  ភិធរោត្ថសងគលហ ករោដ្ឋា នសងគហវភិាលគ ទរ 
នវលម្ច បរលិចេលោ ។ 

បរលិចេទ្ទី្ ៩ លឈាោ ោះថា ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ
កន ងររពីរ ភិធរោត្ថសងគហចប់លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 

 
និគម្គាថា 
និររនគថា 

      (ក)   ចារតិ្តលសាភិត្វសិាលក លោទ្ល ន, 
   សោធ ភិវ ឌឍបរសិ ទ្ធរ លណាទ្ល ន, 

នរពវ ហល ន បណិោ  បោន ករបំ 
    ំ បត្ថិតំ្ បករណំ បរនិិែាិតំ្ តំ្ ។ 



 ភិធរោត្ថសងគហ                                                            ករោដ្ឋា នសងគហវភិារ 

- 454 - 

 ររពីរឯណាប្ែលឧបាសកលឈាោ ោះថា នរព ជាប រគលលអសាអ ត្
លដ្ឋ ចារតិ្តសីល លកើត្កន ងគ្ត្កូលែ៏ធំ ចលគ្រើនយ៉ាងក្គ្កប្លងលដ្ឋ 
សោធ  និងរ ងលរឿងលដ្ឋ រ ណែ៏បរសិ ទ្ធគ្បាថាន នូវលសចកដី ន លគ្គោះ
ែល់ នកែក្ទ្បានអាោធទលហើ    ររពីរលទោះចប់បរបូិណ៌លហើ  ។ 
     (ខ)  ប លញ្ាន លត្ន វបិ លលន ត្  រូលលសារំ, 
   ធញ្ញា ធិវសរ ទិ្លតទិ្ត្ម្ច  កនតំ, 
   បញ្ញា វោត្រ ណលសាភិត្លជាិភិកខ , 
   រញ្ានត  ប ញ្ាវភិលវទ្ រងគោ  ។ 
 លដ្ឋ ប ណយែ៏បរបូិណ៌លទោះ សូរភិកខ ោំង  ប្ែលលអសាអ ត្
លដ្ឋ រ ណែ៏ហោត់្ចត់្ លដ្ឋ បញ្ញា ម្ចនលសចកដីខាោ ស ចូររលឹកែល់
វត្តត្ រូលលសារប្ែលរ ងលរឿងក្គ្កប្លង ប្ែលជាទី្លៅរបស់ នកម្ចន
ប ណយែោប ស់អា  លែើរបីជារងគល រ៊ឺ លសចកដីចលគ្រើនក្នប ណយ
ែ៏បរបូិណ៌ ។ 
 

ឥតិ្  ន រ ោធ ចរលិ ន រចិតំ្  
 ភិធរោត្ថសងគហំ ទរ បករណំ ។ 

បករណ៍លឈាោ ោះ  ភិធរោត្ថសងគហៈប្ែលគ្ពោះ ន រ ោធ ចារយរចទទ្ ក 
រនថលត បញ្ញា សាធិោនិ  ែាសតនិ សរតត និ 
លដ្ឋ លសចកដីប្ែលលរៀបលរៀងជាវរគៗ ៨៥០ វរគ 

ចប់បរបូិណ៌លដ្ឋ គ្បោរែូលចនោះ ។ 
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 ភិធរោត្ថសងគលហា និែាិលត ។ 
ចប់ គ្ពោះ ភិធរោត្ថសងគហវភិារ ៕ 

 
 
 

ឆប់ 
 

 🕮  

6 
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អបារុតា តេ អមេស្ស ទ្វា រា 
តេ តោេវតតោ  បមុញ្ច ន្ោុ  ស្ទ្ធ ំ
ទាវ  ននរពះនិព្វវ នទាងំរ ះរែើករ ើយ  
សត្វទាងំឡាយណាានរោត្ែបោទ្  
សត្វទាងំឡាយរ ះចូ ែរចេញនូវសទាធ ចុះ ។ 

   


